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అ"#$యమ' 36 

ఏ2ావ5 wకW సంZ#నమ' 

ఎFో ‘య,లD అ/ ÇిలDవబ`ే ఏ[ావq vకt సం]Lనమ,Çäౖ 36వ 
అ\Lëయమ, దృÎిò  Uా)*సు~ ంFG. య"-.బ, ఎను7-6నబ`aన )¬QHా ఏ[ావq 
ఎను7-6నబడకbc iనపyటO-ÿ కπ`L, [¿iûర: (ఎFో మ,) అKf Fేశమ,ను 
ఆయనకD Uాzసõ »మ,Hా ఇVö FవేqడZ ఇంకను ఆయనను ఆËరzFGం2LడZ 
(FGzΩ. 2:5, 12, 22; ilహæ ష¶వ 24:4). ఇం-ా, ఏ[ావq వంశమ, FLz)ా 
FేవqడZ ఒక Fేశమ,ను /)*”ంV తన ;ాకDtను KEర;f)ాöడZ. ఈ అ\Lëయమ,ల† 
ఇయëబ`aన ఏ[ావq vకt వం[ావªల† FవేqడZ అబ$S Bమ, మ)*య, [ా)ాల 
నుం`a వUా~ ర: అ/ ;ాHాw నమ, 2ే4ిన -6ందర: “జనమ,ల )ాÍలD” (17:6, 16) 
ఉKL7ర:. 

ఏ2ావ5 wకW Øõ ంత క9టzంబమ' మ/0య' మనుమళ^N  (36:1-14) 

ఏ2ావ5 wకW Øõ ంత క9టzంబమ' (36:1-8) 

1
ఎQోమను ఏ2ావ5 వం2ావ° ఇQే, 

2
ఏ2ావ5 కÖ#ను క9మ+/©úలలP –·ºúయ'Éైన 

ఏలPను క9మ+/©úయగ' ఆQ#ను, –·’∆య'Éైన hబిª $ను క9మ+/©úFß≠న అÖ# 

క9మ+/©úయగ' అహÇ ÃబAమ+ను, 
3
ఇ˘ాƒF√ల9 క9మ+/©úయ' ÖKబA“తµ 

సహÇ ద/0Fß≠న బA2̇మతµను ltంÉèNయ+Éెను. 
4
ఆQ# ఏ2ావ5నక9 ఎÃఫŒను కÖKను. 

బA2̇మతµ రగ¿F√ల9ను కÖKను. 
5
ఆహ˚ÃబAమ+ య¿షµను య+ల+మ'ను 

,-రహ¡ను కÖKను. కÖ#ను Qేశమ'లP ఏ2ావ5నక9 ప5టHvన క9మ+రsల9 ’/ï. 

6
ఏ2ావ5 తన @Aర$లను తన క9మ+రsలను తన క9మ+/©úలను తన 

FంటHJా/0నంద/0b తన మందలను తన సమసú పéవ5లను Z#ను కÖ#ను 

Qేశమ'లP సంyాQgంdన ఆhిú  య+వతµú ను ºhి,<b తన తమ'ƒÉైన య+,-బ' 

ఎదుటనుంÉè మ/0wక Qేశమ'నక9 JK°Ny® Fßను; 
7
Jారs ™Øాú రమFన 

సంపదగలJారs గనుక Jారs కîhి bవhింపలπక y® F/0. Jా/0 పéవ5ల9 

™2Äషü≥≠య'నÅందున Jారs పరQేéల∑ౖ య'ంÉèన భ¿¢ Jా/0b 

భ/0ంపలπకy® Fßను. 
8
అప5nడ£ ఏ2ావ5 2ÄFrరs మన$మ'లP bవhింjెను.  
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ఏ2ావ5 అనaా ఎQోమ'. 

వచనమ' 1. ఆFG-ాండమ,ల†/ పS\Lన{|oన £$HాలD תֹודֵלֹוּת  (toledoth) 
అKf b Sా మ"ణ (క{|oన పదమ,2 ేప)*చయం 2ేయబడZత¶ంFG, ఈ పదమ,ను ఇకtడ 
వం2ావ°Hా అనువFGం2Lర:. ఈ జ¥¢]L ఎQోమ' అ/ ÇిలDవబ`ే ఏ2ావ5ను 
(25:25, 29, 30 Çäౖ గల ;ాëఖëలను చూడం`a) ఉFL– టOసు~ ంFG. ఆయన 
ఎFో ‘య,లనబ`ే పSజలకD మ@లపqర:ష¶డZ (36:8, 19, 43). 

వచనమ' 2, 3. ఏ2ావ5 vకt పS\Lన{|oన వం[ావª మ,గ,ï ర: £$రëల]^ 
b Sా రంభమjత¶ంFG. fiదటO ఇదw ర: £$రëలను ఆయన కÖ#ను క9మ+/©úలనుంÉè 

ºసుక9Ö#Åడ£: ఒకటO –·ºúయ'Éైన ఏలPను క9మ+/©úయగ' ఆQ# మ)*య, 
)XండవFG –·’∆య'Éైన hిబª $ను క9మ+/©úFß≠న అÖ# క9మ+/©úయగ' అహÇ ÃబAమ+. 
ఏ[ావq vకt మ@డవ £$రë ఇ˘ాƒF√ల9 క9మ+/©úయ' ÖKబA“తµ 

సహÇ ద/0Fß≠న బA2̇మతµ. ఆ{| £$రëలను గ@)*ö మ)s )XండZ జ¥¢]LలD 
ఇవzబ`Lˇ i. ఆFG-ాండమ, 26:34ల† ;ాకëమ, “∂∑Ω~ య,`ైన బÑifl)¬ కDమ")X~ 
యగ, యహåF¡త¶ను ∂∑Ω~ య,`ైన ఏల†ను కDమ")X~ యగ, బ$[rమత¶ను” 
అను;ారâ  Çóర:లD ]ెuయజŒసు~ ంFG. కKLeయ,ల ౖన ఈ 4ీ~ +లకD ]^డZ, ఆFG-ాండమ, 
28:9 “ఇ¯ా”iflలD కDమ")X~ య, . . . KEబ$§త¶ సహæ ద)*య,KEౖన 
మBలత¶ను” కπ`L Çäం`aâ  2ే4ి-6KEను అ/ 2ెపq~ ంFG. 

ఈ జ¥¢]Lలల† ఉన7 _£ÑFLలను గ,)*ంV అKfక _వరణలD ఇవzబ`Lˇ i. 
(1) య"-.బ, (ఇ[kా iflలD) మ)*య, ఏ[ావq (ఎFో మ,) ఉన7టJâ HాKf  
ప)*˚ద̈ గkంథంల† అKfక మంFGవల  ఏ[ావq vకt £$రëలD కπ`L __ధ 
Çóర:ల]^ చల"మణ ( అi ఉంట$ర:. 36:3ల† ఉన7 బ$[rమత¶ మ)*య, 28:9ల† 
ఉన7 మBలత¶ ఇర:వqర: కπ`L ఇ¯ా”iflలD కDమ")X~ లDHా మ)*య, 
“KEబ$§త¶” సహæ దర:లDHా 2ెపyబ`Lˇ ర:. 36:2ల† ఉన7 అFL మ)*య, 
26:34ల† ఉన7 బ$[rమత¶ “∂∑Ω~ య,`ైన ఏల†ను కDమ")X~ లD”Hా ÇిలDవబ`Lˇ ర:. 
(2) బహÌ[ా ఏ[ావqనకD నలDగ,ర: £$రëలD ఉం`a ఉంట$ర:. ఇFG Uాధë{„, 
ఎందుకంట≈ “ఆహæ 7బ$మ"” మ)*య, “యహåF¡త¶” అను Çóర:లD ఒ-Œ 
Çóర:కDన7 __ధ పదకkమమ,లD -ావq. నలDగ,ర: ఎవరంట≈ అFL (36:2), ల√FL 
∂∑Ω~ య,`ైన ఏల†ను కDమ")X~ యగ, బ$[rమత¶ (26:34); అహæ 7బ$మ" 
(36:2); బ$[rమత¶ (36:3), ల√FL అబ$S Bమ, కDమ"ర:డగ, ఇ¯ా”iflలD 
కDమ")X~  మ)*య, KEబ$§త¶ సహæ ద)*య,KEౖన మBలత¶ (28:9); మ)*య, 
∂∑Ω~ య,`ైన బÑifl)¬ కDమ")X~ యగ, యహåF¡త¶ (26:34). (3) umకDడZ 
బహÌ[ా ఈ ;ాకë £$Hా/7 b∆ రbాటJHా ;fర: పSQల†/-P ఎ-PtంV ఉంట$డZ. 
-6/7Uార:â  ఇFG జ)*H*ంFG, ఎందుకంట≈ అ/7 b Sా ˛న పSత¶లD 2ేత¶ల FLz)ా 
ఎ-Ptంచబ`ే_. ఈ ఆల†చనకD మదw త¶Hా, సమ)*య,ల ధర”[ాస~ +మ,ల† 36:3, 
4, 10, 13, 17 వచనమ,లల† “బ$[rమత¶” అను Çóర:నకD బదులD “మBలత¶” 
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అ/ ;Sా 4ి ఉంFG.1 
పSచురణ కkమంల† ∂⁄¤S గkంథమ, -6ంత -.ల†yi ఉంటJంFG. ఉFLహరణకD, 

36:2ల† “అKL” అKf 4ీ~ + “∂∑Ÿzయ,`ైన 4ిబÆ ëను కDమ")X~  [ תַּב , bath]” అ/ 
2ెపq~ ంFG (KJV; NJPSV; ESV చూడం`a). అiనపyటO-ÿ, ఇతర b Sా ˛న 
Uాíëమ,లD – సమ)*య,ల ధర”[ాస~ +మ,, LXX, మ)*య, 4ి)*య"y ల]^ కu4ి 
– “కDమ"ర:డZ” అ/ ;Sా యబ`a ఉంFG (REB; NRSV; NJB చూడం`a). ఈ 
కషò మ,ను తÇిyంచు-6నుటకD, -6/7 అను;ాదమ,లD మ"మ@లDHా 
అహæ 7బ$మ" అనునFG అKLకD “కDమ")X~ ” మ)*య, 4ిబÆ ëనుకD “మనుమ)ాలD” 
అ/ 2ెపq~ KL7i (NASB; NIV). ఏFే{|oనపyటO-ÿ, 36:24 “అKL”ను 
4ిబÆ ëనుకD “కDమ"ర:/”Hా 2ెపq~ న7టJâ  అ/7 అ\G-ా)*క అను;ాదమ,లD 
ఒపqyకDంట$i. 2వ వచనమ,ల† బహÌ[ా umకDడZ 2ే4ని తÇిyదమ,వలన ఈ 
సంFGగ̈మ, వVö ఉంటJంFG.2 

ఈ సమయంల† ఒక పS]ేëక{|oన కషò ం ఏరyడZత¶ంFG. 2వ వచనమ, 
“4ిబÆ ëను”ను “∂∑Ÿzయ,డZ”Hా Çó)Øtంట≈, 20, 21, మ)*య, 29 వచనమ,లD 
4ిబÆ ëనును “హæ )¬య,`ెనౖ [¿iûర: కDమ"ర:ల”ల† ఒకడ/ 2పెq~ KL7i. ఈ 
_షయమ, -6ంద)*/ “∂∑Ÿzయ,డZ” అKf పదమ, “హæ )¬య,డZ” అను 
పదమ,నకD ;f)Øక పదకkమమ, అ/ 2ెపqyటకD FL)*Ω4ింFG, -ా/ F¡/-P 
ఎటJవంటO ఆ\Lరమ, ల√దు (10:17ల†/ ;ాëఖëలను చూడం`a). F¡/-P ]^డZ, 
హæ )¬య,లD అను;ార: {|U∆ b∆ ]Lúయ నుం`a 4ి)*య" మ)*య, bాల4ీ~ KL 
b Sా ంతమ,నకD -ÿk.పÀ. )Xండవ సహU Sా ¢w  fiదటO £$గమ,ల† వలస ;Eªâ న 
హÌ)¬kయ,ల]^ కu4ి ఉం`ే;ార:3; -ా/ హæ )¬య,లD-హÌ)¬kయ,లకD గల 
సంబంధమ,ను /)*”ం2ే _షయంల† ఆ\Lరమ,లD అ/°öతమ,Hా ఉKL7i. 

వచనమ'ల9 4, 5. ఈ వచనమ,లD ఉFL– టనను ఏ[ావq vకt £$రëల 
నుం`a కÖ#ను Qేశమ'లP Jారs ఆయనక9 కbన క9మ+రsల ;Eౖపq 
QSపqyత¶KL7i. అQ# అనునFG ఏ[ావq vకt జŒëష¶. /-P జన”/VöంFG; 
మ)*య, ఆయన ఆ ¢డ̌కD ఎÃఫŒ, అనHా “KL FవేqడZ [ఏ˘] జయËలDడZ” 
ల√FL “KL FేవqడZ [ఏ˘] ˚దు¨ డZ/పS-ా°ం2ే;ాడZ,”4 అKf Çóర:ను Çäట$ò డZ. 
ఆయన b Sా మ,ఖë{|oన HsతSపq KLయకDడZ అయ"ëడZ (36:10-12, 15, 16;  
1 FGన. 1:35, 36). “ఎ7ఫÍ” అKf;ాడZ §బ, 4ó7∂∑త¶లల† కπ`L ఒకడZ 
ఉKL7డZ (§బ, 2:11), ఈయన ఎFో మ,ల† ఉన7 ]ేమ"ను పటò ణమ,నకD 
(i)¬”య" 49:7, 20) 2ెంFGన;ాడZ. “]ేమ"ను” అనునFG పటò ణమ,నకD Çóర: 
Çäటò క మ,నుపq ఎ7ఫÍ కDమ"ర:/ Çóర: (36:11, 15). 

;ాకëమ, తర:;ాత బA2̇మతµ రగ¿F√ల9ను, అనHా “Fవేq/ [ఏ˘] vకt 
4ó7∂∑త¶డZ,” కKEను అ/ 2ెపq~ ంFG. ఈ మ"నుÎి కπ`L ఒక HsతSమ,నకD 
KLయకDడZ అయ"ëడZ (36:10, 13, 17; 1 FGన. 1:35, 37). ఆ -ాలంల†, 
“రగ@iflలD” అను Çóర: సyషò ంHా ఎFో ‘య,ల మ)*య, úFLëeయ,ల 
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(/రï మ. 2:15, 18; సంఖ"ë. 10:29), అల"HŒ ఇ[kా ifl7య,ల Fేశమ,లల†  
(1 FGన. 9:8) Uా\Lరణ Çóర:Hా కనబడZత¶ంFG. 

ఆహ˚ÃబAమ+ య¿షµను య+ల+మ'ను మ)*య, ,-రహ¡ను కÖKను. 
“య@ష¶” అనHా “[FవేqడZ] సBయమ, 2ేయ,ను Hాక” అ/ అరõమ,, మ)*య, 
అFG ఇ[kా ifl7 Çóర: అiëంFG (1 FGన. 7:10). “య"ల"మ,” అను Çóర:నకD గల 
అరõమ, అ/°öతమ,, -ా/ ఈ Çóర:గల కDమ"ర:డZ కπ`L ఒక b Sా మ,ఖë{|oన 
KLయకDడZ అయ"ëడZ (36:14, 18; 1 FGన. 1:35). “-.రహÌ” అంట≈ 
“బటò తలగల;ాడZ” అ/ -6ందర: £$_Uా~ ర:, -ా/ ఇFG సంFBేత”క{„. ఈ 
-.రహÌను గ@)*ö మనకD ]ెu4ినFేమంట≈, ఈయన తన సహæ దర:ల వల Kf 
HsతSమ,నకD KLయకDడZ (36:14, 18; 1 FGన. 1:35). ఈ Çóర: మరల" వసు~ ంFG, 
ఎందుకంట≈ ఇFG ఏ[ావqకD మనుమడZ మ)*య, ఎ7ఫÍ కDమ"ర:/-P 
ఇయëబ`aంFG (36:16). ఇ[kా ifl7య,లల† “-.రహÌ” అKf Çóర: ∂⁄బÆS ను 
కDమ"ర:/ Çóర: (1 FGన. 2:43) అల"HŒ అరణëమ,ల† ºÎóÇäౖ అల"HŒ Fేవq/Çä ౖ
Qర:గ,బ$టJ 2ే4ిన అపS4ిద̈ ల√Ÿయ,/ Çóర: కπ`L ఇFే (సంఖ"ë. 16:1-50). 

వచనమ'ల9 6-8. తన సహÇ దరsb ఎదుట నుంÉè ఏ[ావq ద}aణ FGశHా 
[¿iûర:నకD ;Eళâ డం తర:;ాత _వ)*ంచబ`aంFG. ఏ[ావq మ)*య, య"-.బ,ల 
మధë ;f)ాyటJ అనునFG ;ా)* తం`aS మృQబ ç ందక మ,నుపq జ)*H*ంFL ల√క 
తర:;ాత జ)*H*ంFL అనునFG సyషò ం -ాదు (35:28, 29). ;ాకë£$గమ,ల† 
మ,నుపq, ల"బ$ను తన కDమ")X~ల నుం`a మ)*య, తన మనుమళîâ  
మనుమ)ాండS నుం`a మBKLiûమ,ల†/ H*ల"దు పరzతb Sా ంతమ,ల† 
_`abc iన తర:;ాత, [¿iûర: Fేశమ,ల† ఏ[ావq K)దw కD య"-.బ, దూతలను 
పంÇి HØపy FLసFL4ీజనమ,]^ను మ)*య, జంత¶వqల]^ను Q)*H* వసు~ KL7న/ 
]ెuయజŒయమ/ పంbాడZ (32:1-5). య"-.బ, కKLనుకD Q)*H* వ2ేö 
మ,నుపq ఏ[ావq మ)*య, ఆయన vకt KLలDగ, వందల మంFG మనుష¶ëలD 
(32:6) [¿iûర:ల† ఉం`a ఉంట$ర:. ఆ సమయమ,నకD, ఏ[ావq vకt 
బలగమ, [¿iûర: నుం`a హ)¬య,లను ]Ŝ u;fయడం మ,H*ం2 ే ఉంట$ర: (FGzΩ. 
2:12). 

అiనను, య"-.బ, తన FLసFL4ిజనమ,]^ను తన ప˚వqల]^ను తన 
వదw కD వ2ేö వరకD ఏ[ావq తన@Aర$లను తన క9మ+రsలను తన క9మ+/©úలను 

తన FంటHJా/0నంద/0b తన మందలను తన సమసú పéవ5లను Z#ను కÖ#ను 

Qేశమ'లP సంyాQgంdన ఆhిú  య+వతµú ను ºhి,<b [¿iûర:నకD కదులDటకD 
4ిద̈మ,Hా ల√డZ. ఆ తర:;ాత మ"తS{„ Jారs ™Øాú రమFన సంపదగలJారs 

గనుక Jారs కîhి bవhింపలπక y® F/0 అKf _షయ"/7 చూ[ార:, మ)*య, ఆ 
Fేశమ, ఈ ఇర: పíమ,లను bc ÎించుటకD స)*bc iనFG -ాదు.5 అపqyడZ 
ఏ[ావq తనకD కuH*న సమస~ మ,ను Ωసు-6/ 2ÄFrరs మన$మ'లP bవ¸ంjెను 
మ)*య, ద}aణ కKLను b Sా ంతమ,ను య"-.బ,నకD (ఇUాjకDనకD పS\Lన 
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;ారసు/Hా, 25:33) వFGల"డZ. ఈ ఎడబ$టJ]^ ఈ Çäదw  సహæ దర:డZ ప)*˚ద̈ 
గkంథ చ)*తSల† నుం`a /షéèúం2LడZ. 

ఈ _£$గమ,ను రచiత ఈ అంQమ ;ాకëమ,]^ అమ)ాöడZ: ఏ2ావ5 

అనaా ఎQోమ' (36:1 చూడం`a). “ఎFో మ,” అనునFG ఏ[ావqనకD మ"ర:Çóర:Hా 
ఉంFG అల"HŒ తన సం]Lనమ, 2ేత ఆకkúంచు-6నబ`aన పSFేశమ,నకD కπ`L 
Çóర:Hా ఉంFG. “ఎరk/” అ/ అరõమ, గల ఈ Çóర: మృత సమ,దSమ,నకD ద}aణ 
£$గమ,న ఉన7 b Sా ంతమ,నకD తH*నFGHా ఉంFG ఎందుకంట≈ అకtడ ఎరk )ాQ 
/}ŒbాలD ఏరy`_ే. 

ఏ2ావ5 wకW క9మ+రsల9 మ/0య' మనుమళ^N  (36:9-14) 

9
2ÄFrరs మన$మ'లP b™hింdన ఎQోäయ'ల తంÉè\Fß≠న ఏ2ావ5 వం2ావ° 

ఇQ,ే 
10

ఏ2ావ5 క9మ+రsల liరsల9 ఇJå. ఏ2ావ5 @Aర$Fß≠న ఆQ# క9మ+రsడగ' 

ఎÃఫŒను ఏ2ావ5 @Aర$Fß≠న బA2̇మతµ క9మ+రsడగ' రగ¿F√ల9ను. 
11

ఎÃఫŒ 

క9మ+రsల9 Zమే+ను ఓమ+రs hty®  aాZ#మ' కనŒ. ñమ+Å ఏ2ావ5 క9మ+రsÉైన 

ఎÃఫŒనక9 ఉపపñÅ. 
12

ఆü≥ ఎÃఫŒక9 అమ+లπక9ను కÖKను. ’రs ఏ2ావ5 

@Aర$Fß≠న ఆQ# క9మ+రsల9. 
13

రగ¿F√ల9 క9మ+రsల9 నహతµ జ©రహ¡ షమ+ƒ 

¢జÂ ; ’రs ఏ2ావ5 @Aర$Fß≠న బA2̇మతµ క9మ+రsల9. 
14

ఏ2ావ5 @Aర$య' 

hిబª $ను క9మ+/©úయగ' అÖ# క9మ+/©úయ'ÖKౖన ఆహ˚ÃబAమ+ క9మ+రsల9 ఎవరనaా 

ఆü≥ ఏ2ావ5నక9 కbన య¿షµ య+ల+మ' ,-రహ¡. 

వచనమ' 9. ఆFG-ాండమ,ల†/ పS\Lన _£$గమ,లకD పS§H*ం2 ే
b Sా మ"ణ (క ప)*చయమ, ఇకtడ పqన)ావృతమ, 2ేయబ`aంFG; మరల", toledoth 
అKf పదమ, వంశమ'ల కథనమ'ల9 (వం2ావ°) అ/ అనువFGంచబ`aంFG (36:1 
చూడం`a). ఈ నూతన Çó)ా (39:9-14) మ,నుపq ఏ[ావq vకt మ,గ,ï ర: 
£$రëలD మ)*య, ఐదుగ,ర: కDమ"ర:లను గ@)*ö ఇయëబ`aన సమ"2Lరమ,ను 
మరల" పqన)ావృతం 2ేసు~ ంFG (36:1-5 చూడం`a), మ)*య, ఏ2ావ5 

ఎQోäయ'లక9 మ@లపqర:ష¶డZ అKf _షయ"/7 ఇFG గ,)*~ సు~ ంFG (36:1, 8 
చూడం`a). ;ార: మ,నుపq /వ°ంVన Fేశమ, 2ÄFrరs మన$మ'aా 

ÇిలDవబ`aంFG; అFG “హæ )¬య,`ైన [¿iûర:” వలన ఆ Çóర: వVöంFG (36:20). 
వచనమ' 10. వం[ావª 2Lల" ;fగంHా కదులDత¶ంFG, తన ఇదw ర: £$రëల 

FLz)ా ఏ2ావ5 wకW క9మ+రsలను మరల" పSUా~ _సు~ ంFG: అQ#కD జ/”ంVన 
ఎÃఫŒ మ)*య, బA2̇మతµకD జ/”ంVన రగ¿F√ల9 (36:4 చూడం`a). 

వచనమ' 11. ఇకtడ Çó)Øtనబ`aన మనుమళîâ  అందర: [¿iûర:ల† 
జ/”ం2Lర:. ఎÃఫŒ FLz)ా ఏ[ావqనకD కuH*న ఐదుగ,ర: మనుమళîâ  ఇకtడ 
Çó)Øtనబ`Lˇ ర:: Zేమ+ను, ఓమ+రs, hty® , aాZ#మ' మ)*య, కనŒ. ]ేమ"ను 
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బహÌ[ా ఏ[ావqనకD జŒëష. కDమ"ర:`ెనౖ ఎ7ఫÍకD జŒëష. కDమ"ర:డZ అi 
ఉంట$డZ (36:15). “]ేమ"ను” అనHా “దíణమ,”6; తర:;ాత, పSవక~ లD ఈ 
Çóర:ను ఎFో మ,ల†/ ఒక పటò ణమ,ను ల√FL -ల"â ను గ,)*ంV పS§H*ం2Lర: 
(i)¬”య" 49:20; il∂⁄జŒtలD 25:13; ఆºసు 1:12; ఓబFLë 9; 
హబకπtకD 3:3). §బ, 4ó7∂∑త¶లల† ఒకర: ]ేమ"eయ,`ైన ఎ7ఫÍ 
(§బ, 2:11); మ)*య, §బ, కπ`L ఊÍ Fేశమ,నకD 2ెంFGన;ాడZ 
(§బ, 1:1), ఇFG i)¬”య"2 ే ఎFో మ, పSజలD (“కDమ")X~ ”) /వ°ం2 ే
సõ లమ,Hా గ,)*~ ంచబ`aంFG (_ల"ప. 4:21). 

ఓమ"ర:, 4äbc , మ)*య, Hా]Lమ, అను;ా)*/ గ@)*ö అంతHా ]uెయదు, 
మ)*య, ;ా)* Çóర:లకD గల అ)ాõ లD గ,ప~ మ,Hా ఉన7_. -ŒనÍ అKf పదమ, 
ఆFG-ాండమ, 15:19ల† ఉన7 క/Êı య,లకD సంబం\GంVనFGHా ఉంFG. F¡/-P 
]^డZ, ఆయన పSజలD సంఖ"ë-ాండమ, 32:12ల† ]ెలDపబ`aన య@FL HsతSమ, 
ఒకFL/]^ అనుబంధం కuH*నFGHా ఉంFG.7 

వచనమ' 12. ఎÃఫŒకD అమ+లπక9 అKf ఆరవ కDమ"ర:డZ, ñమ+Å 
అనబ`ే ఉపపñÅ FLz)ా కuHాడZ (36:22Çäౖ ;ాëఖëలను చూడం`a).8 ఆ{| 
ఎ7ఫÍకD సంపÀర0 £$రëకంట≈ కπ`L సగం £$)Œë గనుక, -6ందర: అమ"ల√కDను 
అకkమ కDమ"ర:/Hా ప)*గణ (Uా~ ర:.9 ఈ ఉదంత{„ ఇ[kా ifl7య,లD 
అమ"ల√-ÿయ,లÇäౖ Qర:గ,బ$టJ 2ేయ,టకD Fో హదప`aనద/ ;ార: _శz4ిUా~ ర:.10 

ఈ ఆల†చన అంత స)*iloనFGHా అ/Çించదు, ఎందుకంట≈ ఇ[kా iflలDల†/ 
KLలDగ, HsతSమ,లD య"-.బ, vకt ఇదw ర: ఉపపత¶7ల నుం`a ఉద≤_ం2Lర: 
(30:3-13). ఇ[kా ifl7య,లకDను అమ"ల√-ÿయ,లకDను మధë _)s\L/7 
సృÎిò ంచ`L/-P -ారణం ఏúట~ మనకD అటJవంటO సమ"2Lరమ, ల√దు; -ా/ 
)XచöHØటò కDం`LKf అమ"ల√కD vకt సం]Lనమ, ;ార: అరణëమ,ల† 
ఉన7పqyడZ ఇ[kా ifl7య,లÇäౖ FL`a 2ే[ార: అ/ ప)*˚ద̈ గkంథ కథనమ, 
2ెపq~ ంFG (/రï మ. 17:8-16; సంఖ"ë. 24:20). ;ా)* మధëగల ;Eౖరం -6/7 
శ]Lబ$w ల తరబ`a తరచుHా -6నUాH*ంFG, ఆఖర:Hా అమ"ల√-ÿయ,లల† úH*uన 
;ార: ∂∑-tయ" -ాలంల† ఇ[kా ifl7య,ల 2Qేల† KLశనమయ"ëర: (-ÿk.పÀ. 
ఎ/úదవ శ]Lబw ంల†; 1 FGన. 4:41-43). 

వచనమ' 13. ఏ[ావq మ)*య, బ$[rమత¶లకD జ/”ంVన రగ¿F√ల9 
నలDగ,ర: క9మ+రsలక9 తం`aS అయ"ëడZ: నహతµ, జ©రహ¡, షమ+ƒ, మ)*య, 
¢జÂ  (1 FGన. 1:37 చూడం`a). “నహత¶” అను Çóర:నకD గల అరõమ, 
]ెuయ/FG, -ా/ తర:;ాQ ఇ[kా ifl7య,లల† ల√Ÿ HsతSమ,నకD 2ంెFGన -6ందర: 
ఇFే Çóర:ను ఇవzబ`Lˇ ర: (1 FGన. 6:19, 26; 2 FGన. 31:13). “జXరహÌ” అనHా 
“ఉదiంచడం, పS-ా°ంచడం,”11 మ)*య, య@FL మ)*య, ]Lమ"ర:లకD 
జ/”ంVన కవల Çలిâ లల† ఒక)* Çóర: ఇFG (38:30; 46:12; మత~ i 1:3). 
“షమ"”” అKf Çóర:Çäౖ ఉన7 ఆల†చనలD అ/7య, -Œవలం ఊBజ/క{|oన;f. ఈ 
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Çóర: FLŸదు సహæ దర:లల† ఒక)*-P ఉంFG (1 సమ@. 16:9; 17:13) మ)*య, 
ఆయన êర:లల† ఇదw )*-ÿ ఈ Çóర: ఉంFG (2 సమ@. 23:11, 25). “úజı ” అKf 
Çóర:నకD గల అరõమ, అ/°öతమ,. 

వచనమ' 14. ఆఖర:Hా, ఏ[ావq £$రëiloన అహÇ ÃబAమ+ మ,గ,ï ర: 
క9మ+రsలక9 జన”/VöంFG: య¿షµ, య+ల+మ', మ)*య, ,-రహ¡ (36:5 
చూడం`a). ఇకtడ -ా/ ల√FL 36:18ల† -ాe మనుమళîâ  ఎవరü 
Çó)Øtనబడల√దు. 

ఏ2ావ5 wకW JారసులలP Ö#యక9ల9 (36:15–19) 

15
ఏ2ావ5 క9మ+రsలలP ’రs Ö#యక9ల9; ఏ2ావ5 ప\థమ క9మ+రsÉైన 

ఎÃఫŒ క9మ+రsల9, Zమే+ను Ö#యక9డ£, ఓమ+రs Ö#యక9డ£, hty®  

Ö#యక9డ£, కనŒ Ö#యక9డ£, 
16

,-రహ¡ Ö#యక9డ£, aాZ#మ' Ö#యక9డ£, 

అమ+లπక9 Ö#యక9డ£. ’రs ఎQోమ' Qేశమందు ఎÃఫŒ Ö#యక9ల9. ’రs ఆQ# 

క9మ+రsల9. 
17

’రs ఏ2ావ5 క9మ+రsÉైన రగ¿F√ల9 క9మ+రsల9, నహతµ 

Ö#యక9డ£ జ©రహ¡ Ö#యక9డ£ షమ+ƒ Ö#యక9డ£ ¢జÂ  Ö#యక9డ£; ’రs 

ఎQోమ' Qేశమందు రగ¿F√ల9 సంZ#నప5 Ö#యక9ల9. ’రs ఏ2ావ5 @Aర$Fß≠న 

బA2̇మతµ క9మ+రsల9. 
18

’రs ఏ2ావ5 @Aర$Fß≠న అహ˚ÃబAమ+ క9మ+రsల9, 

య¿షµ Ö#యక9డ£ యaాN మ' Ö#యక9డ£ ,-రహ¡ Ö#యక9డ£; ’రs అÖ# 

క9మ+/©úయ' ఏ2ావ5 @Aర$య'ÖKౖన అహ˚ÃబAమ+ ప5త\సంZ#నప5 Ö#యక9ల9. 

19
ఎQోమను ఏ2ావ5 క9మ+రsల9 ’రs. Jా/0 Jా/0 సంZ#నప5 Ö#యక9ల9 ’రs. 

వచనమ'ల9 15–19. ఈ _£$గమ, ఏ2ావ5 క9మ+రsల9 మ/0య' 

Ö#యక9లను సూVసూ~  b Sా రంభమవqత¶ంFG మ)*య, మ,గ,సు~ ంFG (“ఏ[ావq 
vకt సంతQ”; NIV). పSQ సమ@హమ, ఏ[ావq vకt పS]ëేక{|oన £$రë 
నుం`a వVöన ;ారసుల పS-ారం ఏ)ాyటJ2ేయబ`aనFG. fiదటO సమ@హమ, 
ఆQ# నుం`a ఎÃఫŒ FLz)ా వVöన, ఏ[ావq vకt Çäదw  కDమ"ర:డZ. ఎ7ఫÍ 
ఏడZగ,ర: అ\G-ార:లకD తం`aS ఆilను: Zేమ+ను, ఓమ+రs, hty® , కనŒ, ,-రహ¡, 

గZ#మ' మ)*య, అమ+లπక9 (36:15, 16). 36:11, 12ల† ఉన7టJâ  Çóర:â  
;ాస~ వంHా ఒకtట≈, “-.రహÌ” fiదటO జ¥¢]Lల† క/Çించల√దు మ)*య, “కనÍ” 
మ)*య, “గ]Lమ,” vకt కkమమ, తల-Pkందుల ౖంFG. )Xండవ సమ@హమ, 
రగ¿F√ల9 FLz)ా ఎ[ావq £$రë బ$[rమత¶ సంతQ. నలDగ,ర: KLయకDలD 
]ెలDపబ`Lˇ ర:: నహతµ, జ©రహ¡, షమ+ƒ, మ)*య, ¢జÂ (36:17; 36:13 
చూడం`a). మ@డవ సమ@హమ, ఆహ˚ÃబAమ+ కDమ"ర:లను కuH* ఉంFG. 
మ,గ,ï ర: KLయకDల Çóర:â  ఇవzబ`ెను: య¿షµ, యaాN మ', ,-రహ¡ (36:18; 
36:14 చూడం`a). fiదటO )XండZ సమ,Bలπ ఏ[ావq vకt కDమ"ర:లD 
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మ)*య, మనవళîâ  (KLయకDలDHా మనవళîâ ) జ¥¢]Lల† ఉండHా, మ,డవ 
సమ@హమ,ల† -Œవలం కDమ"ర:లD మ"తS{„ Çó)Øtనబ`ెను 
(KLయకDల ౖన;ార:).  

Ö#యక9డ£ ( ףּוּלַא , ’allup) అను పదమ, ఈ అ\Lëయమ,ల† 2Lల"Uార:â  
కనబడZత¶ంFG, మ)*య, 1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 1:51–54ల† సం}aప~ {|oన 
సమ"ంతర ;ా-ాëలల† అFే Ë)*!క తరచుHా ఉప§H*ంచబ`నెు. ఎకt`ై] ే
’allup/ bాత /బంధనల† “KLయకD/”Hా అనువFGం2L)s, అFG ఎFో మ, 
H*)*జన KLయకDలను సూVసు~ ంFG (/రï మ. 15:15 చూడం`a). 

ఈ KLయకDల జ¥¢]L ఎందుకD ఏ[ావq కDమ"ర:ల (సంతQ) vకt 
పటOò కల† 2ేరöబ`aయ,న7FG? ’allup (“KLయకDడZ”) అను పదమ,, బహÌ[ా 
మ"తృ KLమ;ాచకమ,  నుం`a ఉద≤_ంVనFG, ఒక (”elep, “;Eië’)  ףֶלֶא
తరగQ/ వ)*0ంచ`L/-P ;ా`ే ఒక పదం అiనFG, ఒక “;Eië మంFG-P 
bాలకD/”12 సూVసు~ ంFG. ఆFG-ాండమ, 36:15–19, అపqyడZ, -Œవలం ఒక 
కDటJంబమ, vకt వం[ావª మ"తS{„ -ాదు, -ా/ _స~ )*ంVన కDటJంబ$లకD 
bాలకDలDHా ప/2ేయ, ఒక )ాజ-ÿయ “KLయకDల” vకt వంశమ,.13  

హÇ /˛య'Éైన 2ÄFrరs wకW క9మ+రsల9 మ/0య' Ö#యక9ల9 

(36:20–30) 

20
ఆ Qేశ bJాసుల∑ౖన హÇ /̨య'Éైన 2ÄFrరs క9మ+రsల9, లPZ#ను 2ˇబAల9 

hిబª $ను అÖ# 
21

Qg ®̆ ను ఏhtరs Qö˘ాను. ’రs ఎQోమ' Qేశమందు 2ÄFrరs 

ప5తµ\ ల∑ౖన హÇ /̨య'ల Ö#యక9ల9. 
22

లPZ#ను క9మ+రsల9 హÇ /̨ –—äమ'; 

లPZ#ను సహÇ ద/0 ñమ+Å 
23

2ˇబAల9 క9మ+రsల9 అల+∆ను మ+నహదు ఏబAల9 

షy®  ఓÖ#మ' 
24

hిబª $ను క9మ+రsల9 అయ+$ అÖ#; ఆ అÖ# తన తంÉè\Fß≠న 

hబిª $ను aాÉèదలను ü†ప5చుంÉè అరణ$మ'లP ఉష!"#రల9 కనుaVbనJాడ£. 

25
అÖ# సంZ#నమ' Qg ®̆ ను అÖ# క9మ+/©úFß≠న అహ˚ÃబAమ+. 

26
Qg ®̆ ను 

క9మ+రsల9 –̄మ+á ను ఎ ®̆ ¬ను ఇZ#\ ను ,©/ాను 
27

ఏhtరs క9మ+రsల9 Ûల+Ù ను 

జJాను అ,ాను. 
28

Qö˘ాను క9మ+రsల9 ఊŒ అ/ాను. 
29

హÇ /̨య'ల Ö#యక9ల9, 

లPZ#ను Ö#యక9డ£ 2ˇబAల9 Ö#యక9డ£ hబిª $ను Ö#యక9డ£ అÖ# Ö#యక9డ£ 

30
Qg ®̆ ను Ö#యక9డ£ ఏhtరs Ö#యక9డ£ Qö˘ాను Ö#యక9డ£. 2ÄFrరs 

Qేశమందî Jా/0 Ö#యక9ల jVప5nన ’రs హÇ /̨య'ల Ö#యక9ల9. 

ఏ[ావq vకt సంతQ/ గ,)*~ ంచుటకD సమసë, ఈ అ\Lëయమ, 
b Sా రంభమ,ల†, [¿iûర: మ)*య, హæ )¬య,ల vకt వంశకkమమ,నకD 
సంబం\GంV మ)*ంత Qí 0{|oంFG. అ\Lëయమ, Vవ)* వరకπ ఈ సమసë 
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-6నUాH*ంFG. 36వ అ\Lëయమ,ల† ఇపyటO-Œ ఇVöన అF ే వంశకkమమ,లD తపy 
2Lల" వరకD Çóర:â  ]ెuయవq మ)*య, అ_ 1 FGనవృ]L~ ంతమ, గkంథమ,ల† 
కనబ`ెను. ఈ వëకD~ లను గ@)*öన చరö Çితర:లÇäౖన, KLమమ"తSపq బÚౖ¢లDల†/ 
bాతSల vకt Çóర:â గల;ా)*Çäౖన ల√క బÚౖ¢˘ చ)*తSల† b Sా మ,ఖë{|oన bాతSలD 
కuH*య,న7 కDటJంబ$లÇäనౖ దృÎిò  ÇäడZత¶ంFG.  

వచనమ' 20, 21. ఏ[ావq మ)*య, తన కDమ"ర:లD ;ాటO/ -.ల†yక 
మ,ందు 2ÄFrరs హÇ /̨య'ల wకW క9మ+రsల9 అసల ౖన Qేశ bJాసుల9 (FGzΩ. 
2:12, 22). “హæ )¬య,లD” అను Çóర: vకt శబw లíణమ, చరöeయ"ంశమ,Hా 
ఉంFG, -ాe -6ందర: “రందSమ,” ల√FL ఒక “గ,హ” అ/ అరõమ,/చుö   רֹוח

(chor)]^ F¡// bc లDUా~ ర: (1 సమ@. 14:11 చూడం`a). b Sా రంభమ,ల† 
హæ )¬య,లD గ,హలల† /వ4ింV ఉండవచుö,14 అ_ ;ా)* భ@£$గంల† 
అ\Gకమ,Hా ఉం`_ే (i)¬”య" 49:16; ఓబFLë 3). 

ఆ Fేశమ,ను ఆకkúంVన ఏ[ావq vకt కDమ"ర:లD హæ )¬య,లను 
పÀ)*~ Hా KLశనం 2ే4ి ఉండర:, ]ేటHా అKfక వం[ాలD తÇిyంచబ`a మ)*య, 
ఏ[ావq vకt సంతQ/ _;ాహమ,లD 2ేసు-6/)*. ఆFG-ాండమ, 36:9–19 
ఎFో ‘య,ల వంశ జ¥¢]Lను ]ెలDపqత¶ంFG, అi]ే 36:20–30 హæ )¬య,ల 
వంశ జ¥¢]Lను ]ెలDపqత¶ంFG. ఏ[ావq కDటJంబమ,]^ ఈ కDటJంబమ, 
కu4ిbc iంFG -ాబటOò , 1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 1:38–42ల† కD`L క/Çించు ఈ 
వం[ావª అవసర{|oiëంFG.  

ఇకtడ ఏడZగ,ర: హæ )¬య,ల KLయకDలD ]ెలDపబ`aKLర:: లPZ#ను, 

2ˇబAల9, hిబª $ను, అÖ#, Qg ®̆ ను, ఏhtరs మ)*య, Qg ®̆ ను. ఈ Çóరâ ల†/ )XండZ 
Çóర:â  తర:;ాత bాత /బంధనల† Fవేq/ పSజల2ేత ఉప§H*ంచబ`నెు. 
య,FLHsతSపq సభ,ë`ైన -ాల√బ, సంతQ-P 2ˇబAల9 అను Çóర: ఇవzబ`aనFG  
(1 FGన. 2:50, 52; 4:1, 2). ఈ ఇదw ర: వëకD~ లD “సంబం\Gత వëకD~ లD”15 
అగ,టకD Uాధëమవqత¶ంFG. అKfక అíరకkమమ,లD గల ఏhtరs ఒక పSమ,ఖ Çóర: 
మ)*య, “సBయమ,”16 అ/ F¡/ అరõమ,. ఇFG తర:;ాత య,FLల† (1 FGన. 
4:4), ఎÅ Sా iమ,ల† (1 FGన. 7:21), మ)*య, Hాదుల† ఉప§H*ంచబ`నెు. 
HాΩయ “ఏ4äర:,” “FLŸదు ‘దకD వVöన” ఒక °íణ b∆ ంFGన య,ద̈ Ÿర:డZ 
మ)*య, KLయకDడZ (1 FGన. 12:9). బబ,ల†ను 2ెర నుం`a Q)*H* వVöన 
తర:;ాత, ilరüషల√మ,ల† ఒక య"జకD/ వల , úUాy vకt ఒక 
KLయకD/-P ఈ Çóర: ఉం`ెను (KE∂⁄మ"ë 3:19; 12:42).  

వచనమ' 22. 36:22–28ల† హæ )¬య ;ారసులల† లPZ#ను క9మ+రsలZ[ 
b Sా రంÕంV, ఏడZగ,ర: KLయకDలD ]లెDపబ`aKLర:. fiదట ]ెలDపబ`aన;ాడZ 
హÇ /̨, ఇత/ Çóర: తన పSజల మ"FG)*HాKf ఉంFG (“హæ )¬య,లD”). úH*uన 2 sటâ , 
“హæ )¬” అను Çóర: Îºిëను vకt HsతSమ,ల† ఒక మనుష¶ë/]^ సంబంధం 
కuH* ఉంFG; అత/ కDమ"ర:డZ గ@ఢ2Lర:లDHా కKLనుకD ;Eªâ న పKE7ండZ 
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మంFGల† ఒకడZ (సంఖ"ë. 13:5). 
ల†]Lను vకt మ)*vక కDమ"ర:డZ –—äమ'. ఈ Çóర: vకt అరõమ, 

]ెuయదు, -ాe 1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 1:39ల† “హæ మ"మ,”Hా ఉచö)*ంచబ`ెను. 
ఇటJవంటO అí)ామ,లల† సzలy మ"ర:yలD ఒక;fళ ల√ఖ)* vకt తపqyలD 
మ@లంHా ల√FL fiUc )Œëj vకt £$Hామ,ల†/ అ4ిõ రత అi ఉండవచుö 
(తర:;ాత ∂⁄¤S ;ా-ాëలల† అచుöలను 2ే)*öన;ార:).  

లPZ#ను wకW సహÇ ద/0 ñమ+Å అ/ అUా\Lరణ గమ/క]^ 22వ 
వచనమ, మ,గ,సు~ ంFG. ఈ 4ీ~ +/ Çó)Øtనుటల† రచiత vకt ఉFేw శమ, 
హæ )¬య,లకD మ)*య, ఏ[ావq vకt వంశకkమమ,నకD మధë సంబంధమ, 
కలDపqటకD మ"తS{„. 36:12 పS-ారమ,, ఏ[ావq vకt కDమ"ర:డZ ఎ7ఫÍ 
Qమ"7ను ఉపపQ7Hా Ωసు-6KEను.  

వచనమ' 23. తర:;ాత 2ˇబAల9 wకW క9మ+రsల9 ఐదుగ,ర: 
]ెలDపబ`నెు. 1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 1:40ల†, అల+∆ను “అuయను”Hా మ)*య, 
షy®  “Îäbc ”Hా Çó)Øtనబ`ెను. మ+నహదు Çóర:నకD బహÌ[ా “_[kా ంQ పSFేశమ,” 
అ/ అరõమ, (1 FGన. 8:6)17; మ)*య, ఇFG బహÌ[ా సంUc ను vకt తం`aS 
మ"KmహకD సంబం\GంVనFG (KLëయ"\G. 13:2). [Ûబ$లD vకt మ)*vక 
కDమ"ర:డZ ఏబAల9, మ)*య, ఆ Çóర: కKLను -ŒందS£$గమ, ఉత~ రFGకDtన 
Îä-Xమ,ల† ఒక మ,కë{|oన పరzతమ,ను సూVసు~ ంFG (FGzΩ. 11:29; 27:13). 
“ఏబ$లD” తర:;ాత బహÌ[ా ఎFో ‘య,లD మ)*య, ఇ[kా ifl7య,ల మధë 
మ)Øక బం\L/7 అంFGసు~ ంFG. ఓÖ#మ', “బలమ,” అ/ అరõమ, అiఉండవచుö, 
ఇFG కD`L య@FL HsతSమ,ల† ఒక Çóర:Hా క/Çిసు~ ంFG (1 FGన. 2:26, 28). 

వచనమ' 24. hిబª $నుకD ఇదáరs క9మ+రsల9 ఉం`ెను. ఒక/-P అయ+$ అ/ 
Çóర:Çäట 'ò ను, F¡/-P “గదw ” ల√FL “`ేగ” అ/ అరõమ, (ల√Ÿ. 11:14; FGzΩ. 14:13; 
§బ, 28:7). )ాజXౖన U3లD vకt ఒక ఉపపQ7 vకt తం`aS Çóర: కD`L ఈ 
Çóర: గల;ాడZ (2 సమ@. 3:7; 21:8, 10, 11). 4ిబÆ ëను vకt మ)Øక 
కDమ"ర:డZ అÖ#, ఇతడZ 36:20, 25ల† ఉన7 తన మ"మయë అKL నుం`a 
;f)X #న;ాడZ. bాఠకDడZ ఈ ఇదw ర: మనుష¶ëలను గ@)*ö కంHార:పడకDం`L 
2ేయ,టకD, ;ాëఖ"ëత ఈ య,వ వë-P~ / గ@)*ö అధనపq-సమ"2Lరమ, ఇ2LöడZ: 
అతడZ అÖ# తన తంÉè\Fß≠న hిబª $ను aాÉèదలను {„పqచుం`a అరణ$మ'లP 

ఉష!"#రల9 కనుaVbనJాడ£. םִֵמי  (yemim) అను ∂⁄¤S పదమ, “ఉష0\LరలD”Hా 
అనువFGంచబ`ెను, bాత /బంధనల† -Œవలం ఇకtడ మ"తS{„ కనబడZత¶ంFG, 
గనుక F¡/ అరõమ, ]ెuయదు. 2Lల" ఆంగâ  అను;ాదమ,లD ఈ పదమ,ను 
“ఉష0\LరలD” అ/ అనువFGం2Li (ల"టOá వల√ï ë ఆ\Lరమ,Hా), ఇతర 
అను;ాFLలల† “eళîâ ” అ/ (NAB; NKJV), “ఒయ"4iి” (CEV), ల√FL 
“మ@ë˘j” (KJV; NEB) అ/ ఉంFG.  

వచనమ' 25. అÖ# wకW సంZ#నమ' 2ేరöబ`ెను. ఈ “అKL” 4ిబÆ ëను 
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vకt సహæ దర:డZ, మ)*య, అందువలన Vన7 అKL vకt మ"మయë 
(36:24). అత/-P కDమ"ర:డZం`ెను, Qg ®̆ ను, ఇత/-P కD`L తన Çóర:గల ఒక 
మ"మయë ఉKL7డZ (36:21), మ)*య, అహÇ ÃబAమ+ అను Çóర:గల ఒక 

క9మ+/©ú. fiదటO చూపqల†, ఈ 4ీ~ + ఏ[ావq vకt £$రëలల† ఒకFL/Hా 
క/Çిసు~ ంFG. అi],ే ఆ పS]ేëక{|oన అహæ 7బ$మ" “అKL vకt కDమ")X~ , 
మ)*య, 4ిబÆ ëను vకt మనవ)ాలD” (36:2, 24). సyషò ంHా, ఈ 4ీ~ + అF ే
Çóర:ను ÇäటJò కDన7 ఒక బంధువq.  

వచనమ' 26. హÇ /̨య'ల vకt వం[ావª Çóరâ  జ¥¢]L Qg ®̆ ను wకW 

క9మ+రsల9 -6నUాH*ంV)*: –̄మ+á ను, ఎ˘ా¬ను, ఇZ#\ ను, మ)*య, ,©/ాను.  
1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 1:41ల† “∂⁄మ"w ను” “హమ"â ను”Hా కనబడZత¶ంFG. ఈ 
KLలDగ, Çóరâ ల†, “ఇ]LS ను” మ"తS{„ ఆFG-ాండమ, 36 మ)*య,  
1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 1-P బయట కనబడZత¶ంFG. ఇFG కD`L అÎóర: HsతSపq 
ఇ[kా ifl7య,డZ ఒకడZ ÇäటJò -6/న Çóర: (1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 7:37). 

వచనమ' 27. ఏhtరs wకW క9మ+రsల wకW జ¥¢]L Ûల+Ù ను కuH* 
ఉంFG, ఇFG తర:;ాత బÚKLë‘ను vకt సంతQల† క/ÇింVంFG  
(1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 7:10). అ,ాను 1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 1:42ల† 
“యహ-ాను”Hా ]ెలDపబ`aంFG. “బÚKfయ"-ాను” అను గ,ర:త¶ల† ఈ Çóర: 
క/Çిసు~ ంFG (“అ-ాను vకt కDమ"ర:లD” అ/ అరõమ,), ఎFో మ,ల† ల√క 
స‘పంల† ఇ[kా ifl7య,లD అరణë సం2Lర సమయంల† Uాõ వరమ,ను 
ఏరyరచుకDన7 ఒక పSFేశమ, (సంఖ"ë. 33:31, 32; FGzΩ. 10:6). తర:;ాQ 
;ాకë£$గమ, F¡/ గ,)*~ ంపqను _శదప)*VంFG, “బÑ)ØÇ-బÚKfయ"-ాను” అనHా 
“అ-ాను vకt కDమ"ర:ల బ$వqలD” అ/ అరõమ,.  

వచనమ' 28. Qö˘ాను wకW క9మ+రsల]^ హæ )¬య,ల vకt జ¥¢]L 
మ,గ,సు~ ంFG: ఊŒ మ/0య' అ/ాను. bాత /బంధనల† ఏ ఇతర వëకD~ లD 
“అ)ాను” అ/ ÇిలDవబ`aనటJâ  కనబడల√దు. ఇం-ా “ఊÍ” హæ )¬య,`ైన [¿iûర: 
వంశకkమమ,]^ గ,)*~ ంచబ`aనFG, “ఊÍ” అ/ ÇిలDవబ`ే అ)ా‘య,`ైన ఒక 
మనుష¶ëడZం`నెు – అ)ామ, vకt ఒక సంతQ, KmవహÌ vకt మనుమడZ 
(10:23; 1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 1:17); అబ$S Bమ, సహæ దర:`ైన KLహæ ర: 
కDమ"ర:/-P తన £$రë úల"t FLz)ా ఈ Çóర: ఇవzబ`ెను (22:20, 21). 
§బ, vకt /;ాస పSFేశమ, “ఊÍ Fేశమ,ల†” ఉంFG (§బ, 1:1) అను 
;ాదన -6నUాగ,తx ఉంFG, -ాe అతడZ ఎFో మ,ల† /వ4ింV ఉండవచుö 
(10:23 vకt _వరణనలను చూడం`a).  

వచనమ'ల9 29, 30. ఈ వచనమ,లD ఈ _£$గమ,నకD ఆ\Lరమ,Hా 
ప/2ే4ినFG (36:20–30). అ_ 36:20, 21ల†/ హÇ /̨య'ల Ö#యక9ల vకt 
Çóరâ ను పqన)ావృతం 2ేUాi. Ÿర: హæ )¬య,ల వంశమ,లను మ,ందుకD 
న`aÇింVనటJâ Hా ఈ ;ాకëమ, సూVసు~ ంFG.  
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ఎQోమ' wకW /ాŒల9 మ/0య' Ö#యక9ల9 (36:31–43) 

ఎQోమ' wకW /ాŒల9 (36:31–39) 

31
మ/0య' ఏ /ాజ©ౖనను ఇ2∂ా F√Ãయ'ల äద /ాజ$ ప/0yాలన 

jేయకమ'నుప5, ఎQోమ' Qేశమ'లP /ాజ$ప/0yాలన jేhిన /ాŒల∑వరనaా 

32
బÔయ+రs క9మ+రsÉైన బÔల ఎQోమ'లP /ాజ$ప/0yాలన jhేtను. అతb ఊరs liరs 

QgÖ#Ù బA. 
33

బÔల చby® Fన తరsJాత బ Ø\ా  JాÉెనౖ జ©రహ¡ క9మ+రsడగ' 

“బAబ' అతb,I ప\ñaా /ాజóFßను. 
34

“బAబ' చby® Fన తరsJాత 

Zేమíయ'ల QేశసుÀ Éెనౖ హ¡˘ామ' అతb,I ప\ñaా /ాజóFßను. 
35

హ¡˘ామ' 

చby® Fన తరsJాత ∏య+బ' Qేశమందు ¢Q#$నును ,<టHvJåhిన బదదు 

క9మ+రsÉైన హదదు అతb,I ప\ñaా /ాజóFßను. అతb ఊ/0 liరs అ’తµ. 

36
హదదు చby® Fన తరsJాత మ2Ä∂,ాJాÉైన శమ+N  అతb,I ప\ñaా /ాజóFßను. 

37
శమ+N  చby® Fన తరsJాత నQöºరమందî ర–̄బª తµJాÉైన ˘ావ"ల9 అతb,I 

ప\ñaా /ాజóFßను. 
38

˘ావ"ల9 చby® Fన తరsJాత అ,-¬రs క9మ+రsÉైన 

బయfl ÆÖ#ను అతb,I ప\ñaా /ాజóFßను. 
39

అ,-¬రs క9మ+రsÉైన బయfl 

ÆÖ#ను చby® Fన తరsJాత హదరs అతb,I ప\ñaా /ాజóFßను. అతb ఊరs 

liరs yాయ'. అతb @Aర$ liరs మ–—తబÊల9. ఆü≥ ü†జóÆబ' క9మ+/©úFß≠న 

మZే\దు క9మ+/©ú.  

వచనమ' 31. ఈ _£$గమ, ఏ /ాజ©ౖనను ఇ2∂ా F√Ãయ'ల äద /ాజ$ 

ప/0yాలన jయేకమ'నుప5, ఎQోమ' Qేశమ'లP /ాజ$ ప/0yాలన jేhిన /ాŒల9 

అ/ ఒక /)Œwశమ,]^ b Sా రంభమవqత¶ంFG. ఈ ;ాకëమ, vకt -ాలచకkమ, 
_షయ{|o, -6ందర: ;ాëఖ"ëతలD నలబÚౖ సంవతj)ాల అరణë సం2Lర సమయమ, 
vకt మ,H*ంపq స‘ప -ాలమ,ల† అ/ వ-ాtణ (ం2Lర:. ఒక ఎFో మ, )ాÍకD 
ºÎó ఏ[ావq మ)*య, య"-.బ,ల FLz)ా తన Uc దర]Lz/7 గ,ర:~ 2ేసూ~  ఒక 
సంFే[ా/7 పంÇినటJâ  సంఖ"ë-ాండమ, 20:14–21 ]లెDపqత¶ంFG. ;ా)* 
Fేశమ,గ,ం`L కKLను ;Eళîâ  మ"రï మ,ల† సుర}aత పSయ"ణL/7 ºÎó 
అభë)*õం2ెను, మ)*య, అతడZ ఇ[kా ifl7య,లD ;ా)* పంటను Qనర/ ల√FL ;ా)* 
eటO/ ]LHార/ ;ాHాw నమ, 24ేäను. ºÎó 4ó7హపÀరzక అభëరõనకD _ర:ద̈ంHా, 
ఎFో మ, )ాÍ ఇ[kా ifl7య,ల పSయ"ణమ,ను ]^4ిపqVö, కటOనమ,Hా 
ఉత~ రú2ెöను. ఇ[kా ifl7య,లD ఎFో ‘య,ల Fేశమ,ల† 2 ØరబడకDం`L 
ఉండZటకD అతడZ బల{|oన 4äౖ/క దళమ,ను పంÇäను.  

“ఏ )ాజXౖKL ఇ[kా ifl7య,లను bాuం2ే మ,ందు” అను అర—తను తర:;ాత 
2ే)*öన ;ాకëమ,Hా -6ందర: చూ[ార:. రచiత ఇ[kా iflలDల† ఒక -ాలమ,ల† 
)ాÍల bాలనల† Ê_ంVనటJâ  £$ష సూVసు~ ంFG. ఒక;fళ అF ే ఆ సందర≤ం 
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అi],ే ఎFో ‘య,లను మ)*య, ;ా)* రíణ ద‰ûలను జiంVన 
ఇ[kా ifl7య,ల )ాÍ fiదటO;ాడZ గనుక, FLFLపqHా ఆ సమయం FLŸదు 
ల√FL U∆ ల÷ºను )ాజ)*క -ాలమ,ల†/FG (2 సమ@. 8:13, 14; 1 FGన. 18:12, 
13).  

అi],ే బహÌ[ా ఇ[kా iflలD )ాÍలD పqటò క మ,ంFే ºÎó ;ా)*/ గ@)*ö ఈ 
;ాëఖë ;Sా 4 ి ఉండవచుö. అ/7టOకంట≈, అబ$S Bమ, మ)*య, [ా)ా నుం`a 
)ాÍలD వచుöన/ FవేqడZ 2Lల" మ,ందుHాKf ;ాHాw నం 2ేUాడZ (17:6, 16). 
య"-.బ, పదw న)ామ, _`aV;EªâనపqyడZ ఈ Fె_ౖక ;ాHాw నమ, అత/-P 
పqన)ావృత{|oనFG మ)*య, FేవqడZ తన Çóర:/ “ఇ[kా iflలD”Hా మ")ాöడZ 
(35:9–11). తర:;ాత, Fేవq/ పSజలD ;ాHాw న Fేశమ,నకD ;Eళâ కమ,ంFే ºÎó 
ఇ[kా ifl7య,ల vకt భ_షëÇ )ాÍలకD ;Sా 4äను; FGzΩvపFేశ-ాండమ, 
17:14–20ల† అతడZ ;ా)* ప)*bాలన vకt Fె_ౖక /బంధనలను ;Sా UాడZ. 

FLŸదు మ)*య, తన సంతQ FLzర ilరüషల√మ,ల† తర:;ాత 
ఇ[kా ifl7య,లకD ఉం`aనటJâ  ఎFో మ,ల† -PkంFG )ాÍల vకt జ¥¢]L తం`aS-
-6డZకDల వంశకkమమ,ను పSQ¢ం¢ంచదు. ఎFో మ, 4ింBసన ;ారసులD __ధ 
)ాజ\Lనుల నుం`a ప)*bాuం2ెను, ఇFG Fేశమ, ‘ద )ాజవంశ bాలన కKL7 
H*)*జన )ాజ¥ë\G-ారమ, vకt లíణమ,Hా ఉంటJంFG. “)ాÍ” ( _ֶלֶמ , melek) 
అను పదమ, H*)*జన KLయకDలకD బదులD జ¥Ωయ bాలకDలను bాత 
/బంధనల† అKfకUార:â  ఉప§H*ంచబ`ెను (KLëయ"\G. 8:5, 12; 1 సమ@. 
14:47; 1 )ాÍలD 20:24). బహÌ[ా KLయకతzమ, vకt ప)ాకkమమ, 
ఆ\Lరమ,Hా బల{|oన పqర:ష¶లను bాలనకD ఎను7-6/య,ండవచుö. ;ార: 
బహÌ[ా తమ U∆ ంత పటò ణమ, నుం`a పSQ bాలన]^, ఒక సమయ -ాలమ,ల†, 
__ధ HsతSమ,ల నుం`a ఎంÇిక 2ేయబ`aయ,ండవచుö. 

వచనమ' 32. బÔయ+రs క9మ+రsÉైన బÔల fiదటO )ాÍ. ఇతర )ాÍల వల , 
అతడZ ఇకtడ మ)*య, 1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 1:43–51aల†/ సమ"ంతర 
జ¥¢]Lల† మ"తS{„ క/ÇిUా~ డZ. úâంH*;fయడం” ల√FL “_ధzంసం” అ/ అరõం గల, 
“బÚల” అను Çóర:, bాత /బంధనల† ఇతర:లD కπ`L ÇäటJò కDKL7ర: (46:21; 
సంఖ"ë. 26:38, 40; 1 FGన. 5:8; 7:6, 7; 8:1, 3). ఈ )ాÍ QgనÙబAల† 
ప)*bాలన 2ే4äను, ఆ పSFేశమ, ]ెuయదు.  

వచనమ' 33. బÚల" vకt మరణమ, తర:;ాత, బ Ø\ా  JాÉైన జ©రహ¡ 

క9మ+రsడగ' “బAబ' ఎFో మ,ల† ప)*bాలన 2ే4äను. “§బ$బ,” అను Çóర: 
బÚౖ¢లDల† అKfక మంFG ÇäటJò కDKL7ర: (10:29; ilహæ . 11:1; 1 FGన. 1:23; 8:9, 
18). “బ ç U Sా ” తరచూ ఎFో మ, )ాజ\L/-P ప/24ేింFG (ilషయ" 34:6; 63:1; 
i)¬”య" 49:13, 22; ఆºసు 1:12). FL/vకt ఆధు/క Çóర: బ,4äౖ)ా; ఈ 
పSFేశమ, మృత సమ,దSమ, vకt ఆHŒ7యమ,ల† ఇర:;Eౖ ఐదు {|oళâ  దూరంల† 
పq)ాతన )ాజ మ"రï మ, పకtన ఉంFG.  
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వచనమ' 34. §బ$బ, మరణమ, తర:;ాత, Zేమíయ'ల QేశసుÀ Éెనౖ 

హ¡˘ామ' /ాజóFßను. bాత /బంధనల†, “హÌ¯ామ,” అను Çóర: ఈ ఎFో మ, 
)ాÍకD మ"తS{„ క/Çసిు~ ంFG (36:34, 35; 1 FGన. 1:45, 46). “]ేమ"/య,ల 
Fేశమ,” ఎFో మ,ల† ఒక -ల"â ను సూVసు~ ంFG (36:11 _వరణను చూడం`a). 

వచనమ' 35. ఎFో మ,ల† ప)*bాలన 2ే4ిన తర:;ాత )ాÍHా బదరs 

క9మ+రsÉైన హదదు ]ెలDపబ`నెు. “హదదు” అను Çóర: ఇతర బÚౖ¢లD bాతSలకD 
కπ`L Çäటò బ`ెను (25:15; 1 )ాÍలD 11:14), మ)*య, దమసుt vకt 
అ)ాúయ )ాÍ “బÚá-హదదు” (“హదదు కDమ"ర:డZ” అ/ అరõమ,) అను 
Ë)*±కను ఉప§H*ం2నెు (1 )ాÍలD 15:18; 2 )ాÍలD 6:24). “హదదు” 
(“ఉర:మ, పqత¶S డZ”) బహÌ[ా బయలD (“పSభ,వq”), కKLeయ,ల ఉర:మ, 
Fేవq/ vకt స)X#న Çó)X#య,ంటJంFG. ఈ Fేవq/ ఆ)ాధన అవమ"నకర{|oన 
సం]LKmతyQ~  ఆ2L)ాలల† వëక~పర:చబ`aంFG. 

హదదు అను Çóర: గuH*న ఎFో ‘య,ల )ాÍ ∏య+బ' Qేశమ'లP 
¢Q#$నును [úFLëeయ,లను] ఓÉèంjెనb ]ెuయపరచబ`aనFG. తర:;ాత 
ఎFో ‘య,లను ఓ`aంVన, FLŸదు -Pkంద ఇ[kా iflలD vకt HØపyతనమ,ను 
వ-ాtణ (ంచుటకD ఇFG నºదు 2ేయబ`aనFG అ/ 2ెపqyటకD ఒక అవ-ాశమ,ను 
కuyసు~ ంFG. హదదు vకt )ాజ\L/ అ’తµ, FL/vకt పSFేశమ, ]ెuయదు. 

వచనమ' 36. హదదు మరణ (ంVన తర:;ాత, మ2Ä∂,ాJాÉెనౖ శమ+N  

/ాజóFßను. ”శమ"â ” అను Çóర: ఈ ఎFో ‘య,ల )ాÍ-Œ ఉప§H*ం2ెను 

(36:36, 37; 1 FGన. 1:47, 48). “మ[¿k-ా” అంట≈ “ఎంÇిక 2ే4ిన Ωగల సõ లమ,.” 
FL/ పSFేశమ, అ/°öత{|oనFG. 

వచనమ' 37. య¿ఫ\టHసు నQg ºరమందî ర–̄బª తµJాÉైన ˘ావ"ల9 

[శమ"â ] సÀలమ'లP /ాజóFßను. ”¯ావÀలD”నకD ∂⁄¤S పదమ, ఇ[kా ifl7య,ల 
fiదటO )ాÍ Çó)X#న “U3లD,” అ/ కπ`L ubాëంత)¬కరణ 2ేయవచుö (1 సమ@. 
9:2). “య@ఫSటÁసు నFGΩరమందu ర∂⁄బÆ త¶” అను ;ాకëమ, £∫Hsªక 
కషò మ,ను _4ి)*ంFG, ఎందుకనHా ఈ సందర≤మ, ఎFో మ, Fేశమ,ను 
_వ)*సు~ ంFG. NASBల†, “య@ఫSటÁసు” అనునFG ఇట$uy ల† వqన7FG, 
అను;ాదకDల2ే అFG 2ేరöబ`aనటJâ  క/Çిసు~ ంFG. “నFG” ( רַָהּנַה , hannahar) 
సzయమ,Hా ∂⁄¤S ;ాకëమ,ల† ఉన7పqyడZ, అFG తరచూ య@ఫSటÁసును 
సూVసు~ ంFG (31:21; /రï మ. 23:31; సంఖ"ë. 22:5; ilహæ . 24:14 చూడం`a). 
ఏFే{|oKL, ఈ సందర≤మ,ల†, ఎFో మ, దగï ర ల√FL ఎFో మ,ల† ఉన7 నFG/ 
అ)*õంచుటకD ఈ పదమ, కనబడZత¶ంFG. అKfక పSFేశమ,లD సూVంపబ`aన_, 
-ాe సõ లమ, అ/°öతమ,Hా ఉన7FG. అKfక అవ-ా[ాలల† ఒకటO ఏúటంట≈ 
KEHXబ,ల† “ర∂⁄బÆ త¶” అను ఇUాjకD Çóర: ÇäటOò న సõ లమ,; అFG ;ాFG-P తర:;ాత 
ఉన7FG (26:22 Çäౖ ఉన7 ;ాëఖëలD చూడZమ,). 

వచనమ' 38. తర:;ాQ ఎFో ‘య,ల /ాŒ ఎవరనHా అ,-¬రs క9మ+రsÉైన 
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బయfl ÆÖ#ను. అత/ Çóర:నకD అరõమ, ”బయ˘ దయగల;ాడZ.” bాత 
/బంధనల† ఇం-6క వë-P~ , FLŸదు -ాలమ,ల† ఒక ]^టమ"u, ఈ Çóర:2 ే
ÇిలDవబ`నెు (1 FGన. 27:28). 36:38ల†, బయ˘ BKLను vకt మ@లమ, 
ల√FL bాలన]^ ఏ సõ లమ, 2ేరöబడల√దు. 

వచనమ' 39. నºదు 2యేబ`aన Vవ)* )ాÍ హదరs, -ాe తన Çóర:కD 
స)X #న అíరకkమమ, 1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 1:50 ఉన7టJâ Hా, “హదదు.” “హదర:” 
మ)*య, “హదదు”కD మధë ఉన7 అ§మయమ,నకD -ారణ{„మనHా ∂⁄¤S 
అíరమ,ల ౖన daleth (ד, d) మ)*య, resh (ר, r) అనున_ 
సరüపమ,Hానున7_. “హదదు” స)X#నFె]ౖ,ే 35వ వచనమ,ల† ఉన7;ా/వల  ఈ 
)ాÍ Çóర:ను ల√FL Ë)*±కను పంచు-6KEను. 

ఈ )Xండవ “హదదు” (ల√FL “హదర:”) FLŸదు సమయమ,ల†, 
ఎFో ‘య,ల §;ాబ,ను చంÇి ఐగ,పq~ నకD bా)*bc iన య,వకD`ై 
య,ండవచుö. FLŸదు మరణ(ంVనపqyడZ, అFే వë-P~  ఎFో మ,కD Q)*H* వVö 
మ)*య, తన )ాజëమ,నకD వëQ)Œకమ,Hా Qర:గ,బ$టJను గందరHsళమ,ను 
పqటOò ంV U∆ ల÷ºనుకD ఇబంFG కuH*ం2ెను (1 )ాÍలD 11:14–22, 25).18 

హదదు vకt /;ాసమ, yాయ'ల† ఉన7FG, -ాe ఈ పటvణమ' vకt 
సõ లమ, ]ెuయదు. అతb @Aర$ liరs మ–—తబÊల9, అనHా “Fేవq/ [‘El] 
పS§జనమ,లD.” సyషò మ,Hా, ఆ{| సమ"జమ,ల† ఒక _లíణ మ∂∑ళ, ఆ{| 
ü†జóÆబ' క9మ+/©úFß≠న మZే\దు క9మ+/©ú అ/ మ)*ంతHా _వ)*ంచబ`aనFG. 

ఎQోమ' wకW Ö#యక9ల9 (36:40–43) 

40
మ/0య' Jా/0Jా/0 వంశమ'ల ప\,ారమ' Jా/0Jా/0 సÀలమ'లP Jా/0Jా/0 

liరsల jVప5nన ఏ2ావ5 సంZ#నప5 Ö#యక9ల liరs లπవనaా ñమ+Å Ö#యక9డ£ 

అల+∆ Ö#యక9డ£ యZతేµ Ö#యక9డ£ 
41

అహ˚ÃబAమ+ Ö#యక9డ£ ఏల+ 

Ö#యక9డ£ lీÖÚను Ö#యక9డ£ 
42

కనŒ Ö#యక9డ£ Zేమ+ను Ö#యక9డ£ 

¢బA∞రs Ö#యక9డ£ 
43

మa˛áF√ల9 Ö#యక9డ£ ఈ/ామ' Ö#యక9డ£. ’రs తమ 

తమ Øా∆సÀ$ü≥≠న Qేశమందు తమతమ bJాస సÀలమ'ల ప\,ారమ' ఎQోమ' 

Ö#యక9ల9. ఏ2ావ5 ఎQోäయ'లక9 మ¿ల ప5రsషµడ£. 

వచనమ'ల9 40–43. ఏ2ావ5 సంZ#నమ' నుంÉè అదనపq Ö#యక9ల9 ఈ 
వచనమ,లల† ]ెలపబ`aKLర:. Jా/0 wకW క9టzంబమ'ల

19 మ)*య, ;ా)* 
£∫Hsuక సÀలమ'ల పS-ారం ;ా)*-P Çóర:â  Çäటò బ`ెను.  

36:40–43]^ )XండZ సమసëలD కuH* ఉKL7i. ఒకటO ఈ జ¥¢]Lల† ఉన7 
KLయకDలను 36:15–19ల† ఉన7 ;ా)*]^ ఎల" bc ల"öల† ]లెDసు-.వడం. 
)XండవFG ;ార: 36:31–39 ;ా-ాëలల† ఉన7 )ాÍల]^ స)*bc లDటల√దు. /జ¥/-P, 
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ఏడZ Çóర:â  ఈ అ\Lëయమ,ల† fiదటOUా)* క/ÇిUా~ i: ఆల+∆, యZేతµ, ఏల+, 

lీÖÚను,
20

 ¢బA∞రs,
21

 మa˛áF√ల9, మ)*య, ఈ/ామ'. ఇతర KLలDగ, Çóర:â  
మ,ందు ఉప§H*ంచబ`aన;f—మ)*య, ;ాటOల† iదw ర: 4ీ~ +లను 
సూVసు~ KL7i. ñమ+Å (36:40) ఎ7ఫÍ vకt ఒక ఉపపQ7 (36:12) 
మ)*య, [¿iûర: కDమ"ర:`ైన, ల†]Lను vకt ఒక సహæ ద)* (36:22). 
అహÇ ÃబAమ+ (36:41) అKL మ)*య, ఏ[ావq vకt £$రë vకt కDమ")X~ కD 
ÇäటOò న Çóర: (36:2, 5, 14, 18, 24) అల"HŒ మ)s అKL కDమ")X~  (36:25). కనŒ 

మ)*య, Zేమ+ను (36:42) మ,ందుHా ఎ7ఫÍ కDమ"ర:లDHా ]లెDపబ`aKLర: 
(36:11), మ)*య, ఎFో ‘య,ల KLయకDల]^ కD`L ;ా)* Çóర:â  పSUా~ _ంచబ`నెు 
(36:15).  

;ాëఖ"ëతలD ఈ Çóర:â  ఈ అ\Lëయమ,ల† ఎల" స)*bc ]Li అనుFL// 
గ@)*ö అKfక{|oన పSQbాదనలD 2ేUార:. అతëంత సంతృÇి~ కర{|oన _వరణ 
ఏúటంట≈, ఈ Vవ)* జ¥¢]Lల† Çóర:â  వం[ాలను సూVసు~ ండHా, అ_ ఎFో మ, 
)ాజëమ,ల† ప)*bాలKL -ల"â ల Çóర:â  కπ`L.22 తమ తమ Øా∆సÀ$ü≥≠న Qేశమందు 

తమ తమ bJాస సÀలమ'ల ప\,ారమ' KLయకDలD ]ెలDపబ`aKLర:. 

అన∆యమ' 

ఏ2ావ5క9 Qేవ5b wకW నమƒకత∆మ' (అ"#$యమ' 36) 

అబ$S Bమ, vకt సం]Lన{|oయ,ం`a, ఎకDtవ సంపద మ)*య, ఎకDtవ 
సంతQ]^ bాటJ, ఏ[ావq Fేవq/ నుం`a సమృFG¨ Hా F¡;EనలD b∆ ంFెను. 
{|U∆ b∆ తúయల†/ తన ఇంటO/ _`aV కKLను ;Eళîâ టకD FేవqడZ 
అబ$S Bమ,ను ÇిuVనపqyడZ, ఆ-ాశనíతSమ,ల వల  ల√FL సమ,దSΩరమందu 
iసుకవల  (15:5; 22:17) “eవq అKfక జనమ,లకD తం`aSవగ,దువq” (17:4, 
5) అనునFG అసలD ;ాHాw నమ, vకt b Sా మ,ఖë{|oన £$గమ,. “eల† నుం`a 
)ాÍలD వ2öెదర:” అ/ తర:;ాత FవేqడZ 2ెÇäyను (17:6; చూడం`a 17:16). 
ఏ[ావqల† మ)*య, తన భ_షëత¶~ ల† ఈ ;ాHాw నమ, vకt సగ £$గమ, ఎల" 
KEర;f)*నFో  36వ అ\Lëయమ, _వ)*సు~ ంFG. ;ార: అKfకమంFG అi)*, అKfక 
HØ)Xkల మందలను మ)*య, ప˚వqల మందలను Uాz\¡నపరచు-6/)*, మ)*య, 
;ా)*/ సంర}aంచుటకD అKfకమంFG 4óవకDలDం`a)* (32:6; 33:1, 9–11; 36:6–
8). అబ$S Bమ,నకD Fేవq/ vకt ;ాHాw నమ, మ@లమ,Hా, అతడZ తన 
Ê_తమ,ల† ilహæ ;ాకD 2 sటOయë/ భ-P~ ∂∑ను`ైన మ)*య, అKEౖQక{|oన 
మనుష¶ëడZ అiనపyటO-ÿ, ఏ[ావq Fేవq/ vకt ఈ F¡;Eనలను b∆ ంFెను 
(∂⁄¤S. 12:16). 

అనë కKLeయ 4ీ~ +లను _;ాహమ, 2ేసు-6నుట వలన, ఏ[ావq తన 
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తuâ iloన, )*బ$tకD దుఃఖమ, కuH*ం2నెు (27:46). Fవేq/ H4ర_ంచుటల† 
_ఫలమiన ;ా)*-P మ@లపqర:ష¶డZ అవట{„ -ాకDం`L ilహæ ;ాను 4ó_ం2 ే
పSజలకD Fేzషమ,ను వëక~ పర2ే ;ా/Hా ఈ /ర0యమ, FL)*Ω4ినFG. ;ా)*vకt 
Fేశమ, గ,ం`L కKLను 2ేర:టకD సుర}aత పSయ"ణమ, -6రకD ఇ[kా ifl7య,లD 
;fడZ-6/నపqyడZ, ఆ అరణëమ,ల† ఇFG సyషò {|oనFG. ;ా)* సంబంధమ,ను 
అబ$S Bమ, మ)*య, ఇUాjకD vకt ]^టO సంతQHా ప)*గణ (ంచమ/ అత// 
అడZగ,తx, ;ార: ఎFో మ, )ాÍకD సంFేశమ,ను పంÇి)*. అQ5 G స]Lt)ాల 
పSత¶ëత~ రమ,ను పంపqటకD బదులDHా, తన vకt Fేశమ, గ,ం`L ;ార: 
;Eళîâ టకD పSయQ74ó~  య,ద̈మ,]^ ఇ[kా ifl7య,లను ఎFో మ, )ాÍ 
భయÇäట 'ò ను. ;ా)* vకt ;ాHాw నభ@ú మ"రï మ,ల† ఎFో మ, Fేశమ, చుటÖò  
ఉన7 వëQ)ŒకFGశల† ;Eళîâ టకD ఇ[kా ifl7 పSజలను బలవంతÇäటJò టకD, ;ా)*/ 
దూరమ,Hా ఉంచుటకD అతడZ బల{|oన 4äౖనëమ,ను పంÇäను (సంఖ"ë. 20:14–
21). ఈ అసహæ దరతz చరë వVöన శ]Lబ$w లDHా )XండZ b Sా ం]Lల పSజల మధë 
ఉన7 మంV సంబంధమ,ను /)s\GంVనFG. 

;ాటO/ స)*Hాï  ఉప§H*ంచనందున Fేవq/ vకt F¡;EనలD [ాపమ,Hా 
మ")*న_. సంవతjరమ,లD గQంచHా, ఇ[kా iflలDల† “ఏ )ాÍ )ాజëప)*bాలన 
2ేయకమ,ందు” ఎFో మ, Fేశమ,ల† )ాÍల కkమమ,ను ఉతyQ~  2ేసూ~ , ఎFో మ, 
పSజలD బలమ,Hా ఎFGHార: (36:31). Vవ)*-P, ;ార:, ఇ[kా ifl7య,ల చుటÖò  
ఉన7 ఇతర Fేశమ,ల]^ కu4ి మ,పqyHా కనబ`a)*. ఫuతమ,Hా, జనమ,ల వల  
ఉండదలV, తమకD మ,ందు bc i మ)*య, ;ా)* య,ద̈మ,లD జ)*H*ంచుటకD 
)ాÍ -ావల న/ ఇ[kా iflలD పSజలD, సమ@iflలDను అ`aH*)* (1 సమ@. 8:5, 
20). ఈ పటJò బటOò న అభëరõన ఇ[kా iflలDల† )ాచ)*క Uాõ పనకD FL)*Ω4ినFG. 
ఏ[ావq నుం`a వVöన ;ా)*కంట≈ కπ`L య"-.బ, vకt సంతQ/ FేవqడZ HØపy 
జనమ,Hా ల√Çäను. ఎFో ‘య,లకD వëQ)Œకమ,Hా U3లD ఇ[kా ifl7య,లను 
_యవంత{|oన య,ద̈మ,ల† న`aÇిం2ెను (1 సమ@. 14:47), మ)*య, ;ా)*/, 
;ా)* Fేశమ,ల†/ 4äౖ/క దళమ,లను FLŸదు అణV;f4äను (సంఖ"ë. 24:17, 18; 
2 సమ@. 8:14; 1 FGన. 18:13). ఈ _జయమ,లల†, )*బ$t ‘దనున7 Fవేq/ 
vకt పSవచనమ, KEర;fర:ట fiదలDÇäట 'ò ను. ఆ{| ఇదw )* కDమ"ర:లD, ఏ[ావq 
మ)*య, య"-.బ,, FLŸదు vకt సమయమ, వ2ేöస)*-P, “)XండZ 
Fేశమ,ల ౖ)*”; ఒకటO “ఇం-6క FL/కంట≈ బల{|oనFG,” మ)*య, “Çäదw ;ాడZ” (ఏ[ావq 
సంతQiloన, ఎFో ‘య,లD) “Vన7;ా/-P 4óవ 2ేయ,టకD” 2ేయబ`ెను 
(య"-.బ, సంతQiloన, ఇ[kా ifl7య,లD) (25:22–26; 27:37–40 
చూడం`a). 

త)ాలDHా, ఇ[kా iflలD మ)*య, ఎFో మ,ల మధë సంబంధమ, తరచూ )XండZ 
b Sా ం]Lల పSజల మధë య,FL¨ /-P FLz)ాలD ]ెరVన /రంతర సంఘర±ణHా 
ఉం`ేFG. -ÿk.పÀ. 586ల† ilరüషల√మ,ను బబ,ల†ను KLశనమ, 2ే4ినపqyడZ 



132 

సం]^Îించడ{„ -ాక సBయమ, 2ే4ిన ఎFో ‘య,లకD, Fవేq/ పSవక~ లD 
పదుKEనౖ సంFేశమ,లను ]ెuయజŒ4)ి* (-ÿర~ . 137:7; ilష. 34:5–10; _ల"ప. 
4:21, 22; il∂⁄. 35:3–15). ఈ FోS B/-P పSQసyందనHా, ఓబFLë పqస~ కమ, 
ఒక b Sా థúక సంFేశమ,ను కuH*య,ంFG: “e సహæ దర:ల ౖన య"-.బ,కD eవq 
2ే4ిన బల]Ltరమ,ను బటOò ” ఎFో మ, ‘దకD వచుö KLశనమ, (ఓబFLë 10). 

_¯ాదమ,Hా, ఏ[ావq తన తర:;ాత Ê_తమ,ల† ఆనంFGంVన 
సమ"\Lన{|oన సంబంధమ,ను మ)*య, య"-.బ, vకt స§ధë కe7టO/ 
ఎFో ‘య,లD మరVbc i)* (33:1–17; 35:28, 29). ;ార: Fేవq/ నుం`a 
;EనుకకD Qర:గక మ)*య, తన పSజలను(ఇ[kా ifl7య,లను) FzేÎించకbc i 
ఉంట≈—;ా)* చ)*తS F¡;Eనల]^ మ)*య, /)¬íణ]^ /ం`aనFె—ౖ;fర:Hా ఉం`ేFG. 
శ]Lబw మ,లDHా ఎFో ‘య,ల]^ ఉన7 ఇ[kా ifl7య,ల vకt వëవBరమ, 
/)sw ష{|oనFG, -ాe Fేవq/ Ωర:y ఏúటంట≈ ;ా)* తమ,”`ైన య"-.బ, 
(ఇ[kా iflలD) ‘దనున7 [ాశzత{|oన అసంతృÇి~  వలన Çäదw  /ంద ఎFో ‘య,ల 
‘ద ప`aనFG. ఆయన 2Çెäyను, “మ@డZUార:â  KLలDగ, Uార:â  2ే4ిన 
Fో షమ,లను బటOò  Kfను తపyకDం`L ;ా// °}aంత¶ను, ఎందుకనHా తన 
సహæ దర:/ ;ాడZ ఖడï మ,]^ ˛ల öను . . .” (ఆºసు 1:11, 12). ఎFో ‘య,లD 
Fేవq/ F¡;Eనలను [ాపమ,Hా మ"ర:ö-6/)* మ)*య, చ)*తS నుం`a 
]«లH*ంపబ`a)*. 

Fేవq/ కృbాస/7\G ఎను7-6నబడ/ పSజల మధë సyషò మ,Hా -6నUాగ,ట. 
Fేవq/ ఎ/7క వëకD~ లకD షరత¶లD ల√/ రíణను B‘ 2ేయకbc Hా, ఎ/7క 
ల√కbc వqట షరత¶లD ల√కDం`L ;ా)*Çäౖ °íను /శöiంచదు. ;ా)* Ê_తమ, 
vకt FGశను ఎను7-6Kf Uామరõ»మ, మ)*య, Ω)ా”నమ, వëకD~ లకD ఉన7FG: 
Fేవq/7 H4ర_ంV మ)*య, ఆయనను 4ó_ం2Lల† ల√FL ఆయనను Qరసt)*ంV 
మ)*య, ఇతర Fేవqళâ ను, “సzయం” Fేవq/]^ కuÇ ి 4ó_ం2Lల† అనునFG 
ఒ-6tకt వë-P~ Ω)ా”/ంచు-.వల ను. ఎను7-6నబ`aన మ)*య, ఎను7-6నబడ/ 
పSజలకD ఇFే సూతSమ, వ)*~ సు~ ంFG. సyషò మ,Hా, బÚౖ¢లD సమయమ,ల† ఉన7 
ఇ[kా ifl7య,లందరü (య"-.బ, కDమ"ర:ల vకt సంతQ), ;ా)* vకt 
Ê_తమ,లD ఎల" Ê_ం2L)s అను FL/]^ /úత~ మ, ల√కDం`L- పqటJò క]^Kf 
FేవqడZ ఎను7-6/న జనమ,Hా ర}aంపబడల√దు (/రï మ. 32:1–8, 25–28; 
సంఖ"ë. 25:1–9; మత~ . 23:13–39; ∂⁄¤S. 3:7–19; 4:1–7). అల"గ,నKf, 
ఎను7-6నబడ/ కDటJంబ{|oన ఏ[ావqనకD పqటOò నందు మ"తSమ,న 
ఎFో ‘య,లందరü _2Lరకరమ,Hా [ాశzతమ,Hా న°ంపబడల√దు. 

ఉFLహరణకD, §బ,, ఊÍ Fేశసుõ డZ. ఆFG-ాండమ, 36:28 పS-ారమ,, 
ఊÍ F¡¯ాను కDమ"ర:డZ మ)*య, హæ )*య,`ెనౖ [¿iûర: మనుమడZ (1 FGన. 
1:42 చూడం`a). Ÿర: ఎFో మ, Fేశమందu b Sా రంభ /;ాసులD (36:21). §బ, 
య"-.బ, vకt సంతQ -ానపyటO-P/ మ)*య, ఎFో ‘య,`ైKL, అతడZ 
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“య5Lరõవర~ నుడZను, KLëయవంత¶డZKEౖ Fవేq/యందు భయభకD~ లD కuH* 
2ెడZతనమ,ను _స)*ıంచు” ;ా/Hా ప)*గణ (ంచబ`ెను (§బ, 1:1). సంపదకD 
సంబం\GంV, “తxర:y FGకDt జనులంద)*ల† అత`ే HØపy;ాడZ” (§బ, 1:3). ఈ 
మనుష¶ëడZ ప/;ా)*/, U∆ త¶~ ను, మ)*య, Çిలâ లను bc HØటJò కDన7పyటO-Pe, 
అతడZ Kfల మటJò కD Uా¯ాò ంగప`a Fేవq// ఆ)ా\Gం2ెను. అందువలన, -6k త~  
/బంధన §బ,/ b∆ గ,డZట మ)*య, “ఆËరzFGంపబ`aన;ా/Hా” ఎంచుట 
అనునFG ఆశöరëమ, -ాదు. Vవ)*ల†, FేవqడZ అత/Çäౖ సమృFG¨  క/కరమ,ను 
చూÇäను (య"-.బ, 5:11). 

ఇం-6క ఇ[kా ifl7య,డZ -ా/;ాడZ /జ Fవేq/ ]ెలDసు-6/న §బ, 
4ó7∂∑త¶`ైన ఎ7ఫÍ.23 అత/ ఆపదలల† మ)*య, దుఃఖమ,ల† §బ,ను 
ఓFLర:öటకD పSయQ7ంVన మ,గ,ï ర: మనుష¶ëలల† అత`ొ కడZ (§బ, 2:11). 
§బ, ల√FL అత/ 4ó7∂∑త¶లD Fవేq/ మ"రï మ,లను గ@)*ö ఖVöత{|oన 
అవHాహన కuH* ల√ర:, ల√FL eQమంత¶`ైన మనుష¶ëడZ ఎందుకD అంతHా 
బ$ధపడవల ను; ఇం-ా, ఈ _షయ"ల†â  ;ా)*-P అజ¥µ నమ, ఉన7పyటO-P/, ;ార: 
Fేవq/ల† గటOò  _[ాzసమ, కuH*య,KL7ర:. 

పSజలవల , కKLeయ,లD మ)*య, ;ా)* చుటÖò  ఉన7 ఇతర జనమ,లD 2ే4ó 
_ధమ,Hా, ఎFో ‘య,లD Fవేqళâ ను మ)*య, సం]LKmతyQ~  vకt Fేవతలను 
ఆ)ా\Gసూ~  _గkB)ాధనకD ;Eªâ )*. పq)ాతన ఎFో ‘య,ల ఆ;ాUాలల† °5 Gల"ల 
నడZమ కDండలD మ)*య, ఫల-ాలÇäౖ Fవేతల Çóర:â  2ెకtబ`aన మ,`a V]LS లను 
పq)ాతతz [ాస~ +Íµ డZ కనుHØKEను.24 ఎFో ‘య,ల మధë _)*H*న _[ాzసమ, 
vకt HØలDసును ఎకtడ ల√FL ఎపqyడZ §బ, మ)*య, తన 4ó7∂∑త¶లD 
కuH*య,KL7ర:? మనకD 2ెపyబడల√దు, ;ార: ఎను7-6నబడ/ 
పSజల ౖనపyటO-P/, ఏ[ావq vకt -6ంతమంFG సంతQ మధë Fవేq/ vకt 
కృపను కనుHØందుమ/ మనకD ]ెలDసు.  

ఈ ల†కమ,ల† iflసు-ÿkసు~  vకt )ాక]^, ఎ/7క అను £$వన ఆ-ాశమ, 
-Pkంద అ/7 జనమ,లD ఎవ)X#]ే తనను అనుస)*ంచుటకD ఎంÇిక 2ేసుకDంట$)s 
;ా)*/ 2ే)ŒöందుకD _స~ )*ంచబ`aనFG. “ఆయన, మనుష¶ëలందర: రíణb∆ ంFG 
సతëమ,నుగ@)*öన అనుభవజ¥µ నమ, గల;ా)X# య,ండవల న/ 
iచöiంచుచుKL7డZ. Fేవq`ొ కt`,ే Fేవq/-P/ నర:లకDను మధëవ)*~ య, 
ఒకt`;ే ఆయన -ÿkసు~  iflసను నర:డZ. ఈయన అంద)*-6రకD _ºచన 
కkయధనమ,Hా తను7]LKf సమ)*yంచు-6KEను” అ/ b3లD 2ెÇäyను (1 Qº. 
2:4–6). 
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]«లH*ంచుటకD అUా\Lరణ చరëలD 2ేపటOò )*; అi]ే, ;ార: -6/7Uార:â  b∆ రbాటJâ  2ేUార:. 
/జ¥/-P, ∂⁄¤S ;ా-ాëలకD ;Sా తపÀరzక అచుöలD ల√వq. అం]ే -ాకDం`L, “కDమ"ర:డZ” 
మ)*య, “కDమ")X~” -6రకD ఉన7 పFLలD అFే fiదటO హలDâ  కuH* ఉKL7i: ב (b) ఆక)* 
అí)ాలD, ן (n) మ)*య, ת (th) అiనపyటO-ÿ అ_ Õన7ంHా ఉంట$i, వం[ావª 
జ¥¢]Lల† ప/2ే4ిన ఒక [ాసు~ í డZ ∂⁄¤S ןב  (bn, “కDమ"ర:డZ”) as תב  (bth, “కDమ")X~”)/ 
తపqyHా చFG_ ఉండవచుö. 3Willis, 376; and Adrianus van Selms, “Hivites,” in 
The International Standard Bible Encyclopedia, rev. ed., ed. Geoffrey W. 
Bromiley (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1982), 
2:724. 4Ulrich Hübner, “Eliphaz,” in The Anchor Bible Dictionary, ed. David 
Noel Freedman (New York: Doubleday, 1992), 2:471. 52Lల" సంవతjరమ,లకD 
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