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అ"#$యమ' 47 

r©Å·నుల1 3ి§రపడWట మY\య' 

కర=వ. @Aన´ాగ'ట 

తన క%టyంబమ+ నుంzk 7zk¤� �న అv¦క సంవతOరమ+ల తరABాత, 
F�వలమ+ cేవ#R|కJ cైBా,�నs¢£న పTణ-Vక c-Sర వ93న సుఖవంతs¢£న 
మ+K)ంప#ను Z[\ప# అనుభ7ం:ెను. Z[\ప# తన సహÊ దరAల�� మ()య+ తన 
తంzkT�� F�వలం ప#నఃకల�కను మంnరA :ేయల�దు; కరAవ# సమయమ+లP 
ఐగ+ప#h నక% వచు3టక% క%టyంబమం�- ఆQSRంచబzkనco. అకJడ cవే#డf 
అబXT Qమ+, ఇ�ాOక%, యrFwబ+లక% ఉనM ఆయన BాKా� నమ+ల v¥రB¦రA>లPR 
త(ాS� దశ FGరక% Bా()R [ిద%పర:నెు. 

ఫY© x�దుట 234ప. క>టmంబమ' మY\య'  

r©Å·నుల1 pార= 3ి§రపడWట (47:1-12) 

1234ప. pcqn ఫY©ను చూ�—`# తంefDయ' `# సహ: దర=ల>ను pాY\ rÌఱ,- ల 
మందలQbను pాY\ పùవ.లQbను pాY\@o కSr\నదంతటjQbను క`#ను uేశమ' నుంef 
వ�� r©Å·నుల1ను`#MరN QెSయkే3ి 2తన సహ: దర=లందY\ల1 అxదుగ'Y\N 
pcంటబ�టm� @AN µ¾ x pాY\N ఫY© సమºమందు ఉంkనెు. 3ఫY© అతN 
సహ: దర=లను చూ�—X వృ�/  x�¬టN అefr\నప.UడW pార=—  u#సుల¡¢�న 
¡£మ'ను మE పáY\Ãక>ల>ను rÌఱ,- ల @ాపర=లమN ఫY©Qb kె�UిY\. 4మY\య' 
pార=—క`#ను uేశమందు కరవ. Ä¸రమ'rా ఉనMందున   u#సులక> కSr\య'నM 
మందలక> ¡£త ల�దు గనుక ఈ uేశమ'ల1 @Aంత @ాలమ'ండWటక> వ���hు. 
@ాబటj�  r©Å·ను uేశమ'ల1   u#సుల> Nవ3ింప 3·లhమ~N ఫY©Qb అనrా 5ఫY© 
234ప.ను చూ�—  తంefDయ'   సహ: దర=ల>ను  5ద«క> వ��య'`#Mర=. 
6ఐగ'ప./  uేశమ'   x�దుట ఉనMuv, ఈ uేశమ'ల1N మం� పDuేశమందు   తంefDN 
  సహ: దర=లను Nవ3ింప kేయ'మ', r©Å·ను uేశమ'ల1 pార= Nవ3ింప వచు�ను, 
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pాY\ల1 ఎవY�¨న పDజ�గలpారN  క> Qb�న x�డల `# మందలXద pాY\N 
అ"vపత�లrా Nయ¬ంచుమN kె�·Uను. 7మY\య' 234ప. తన తంefDx��న 
యE@Oబ'ను ల1పS@o ±3ి@AN వ�� ఫY© సమºమందు అతN నుంచrా యE@Oబ' 
ఫY©ను uhంkెను. 8ఫY©— వ. ¯hం�న సంవత÷రమ'ల�NM అN యE@Oబ' నefr\ 
నందుక> 9యE@Oబ'— |̀ను యEతDkే3ిన సంవత÷రమ'ల> నూట మ'పUuv, |̀ను 
¯hం�న సంవత÷రమ'ల> @Aంkెమ' rాను దుఃఖసÆÇత¡¢�నhrా ఉనMh. అh `# 
�ితర=ల> యEతDkే3ిన uvనమ'లల1 pార= ¯hం�న సంవత÷రమ' లNM @ాల�దN 
ఫY©Qb kె�ిU 10ఫY©ను uhం� ఫY© x�దుటనుంef pcqnµ¾ x�ను. 11ఫY© 
ఆజ�� �ిం�నటmn  234ప. తన తంefDN తన సహ: దర=లను ఐగ'ప./  uేశమ'ల1 
Nవ3ింపkే3,ి ఆ uేశమ'ల1 Yా¡¢34సను మం� పDuేశమ'ల1 pాY\@o ´ాÃస§/మ' 
Nkె�ను. 12మY\య' 234ప. తన తంefDN తన సహ: దర=లను తన తంefD 
క>టmంబప.pాY\నందY\N pాY\pాY\ �ిలnల ల�క7kÌప.Uన pాY\@o ఆzర¬�� 
సంరèfంkెను .  

వచనమ' 1. అతను 46:31, 32లP :ె<ి>న అమ()క పTFారమ+, తన తంefD 
మ()య+ తన సహ: దర=ల> pాY\ rÌY��ల మందలQb మY\య' pాY\ పùవ.ల 
మందలQb మ()య+ Bా()F¡ కdK)న సంపదంతట��� కv-ను నుంzk ఐగ+ప#h నక% 
వ93రR 234ప. ఫY© 5ద«క> pcqn �ెdయపర:నెు. పTయrణమ+లP Bా()�� 
కd[ివ#నM ÓXర/ల%, క%మr(�hల%, మనువళG� , మనవ(ాళG� ను గ2()3 అతడf 
ఇకJడ పTత/¶మ+Kా <\రAJనల�దు. pాY\క>నMదంQ# అనM Bాక/మ+లP Bా() 
ఉRF¡R స>ష�మ+Kా ÓX7ం:ెను. ఇప#>డf BారA r©Å·ను µDా ంతమ'ల1 ఉv-MరR 
Z[\ప# v¿F¡J వFాJణÀం:నెు (చూడంzk 45:10; 46:28, 29, 34; 47:4, 6, 27). 

వచనమ' 2. ఫY©ను కల%సుFGనుటక% తన సహ: దర=లందY\N 
aసుక%Rవచు3టక% బదుల%, Z[\ప# సమ+హమ+నక% పT�R,oKా (ాì మ+ందు 
Rల%వబµటy� టక% Bా()లP ఐదుగ'Y\N ఎనుMFGv¥ను. Z[\ప# ఎనుMFGRన 
ఐదుగ+రA సహÊ దరAలను తరABాత య2c- పంzkతªల% ఊ]̂ం9(),1 FాË బµౖ÷ల% 
Bాక/మ+ మనక% ఏ జBాబ+ను ఇవSల�దు. తన క%టyంబమ+ను గ2()3 ఫ(5క% 
మం9 అ¨¤Tా యమ+ను కల%గజ�[\ ఐదుగ+()R అతను ఎనుMFGv¥నR :-లrమంco 
ÓX7సుh v-MరA. 

వచనమ' 3. Z[\ప# ఊ]̂ం9న 7ధమ+Kాv¦ (46:33), X వృ�/ ఏ¬టj? 
అN ఫY© తన సహ: దర=లనడWగ'ట ¤Tా రం¨ం:నెు. స>ష�మ+Kా, ఐగ+ప#h లP 
Rవ[ించుటక% FwరAక%నM 7cèే ప()Bారమ+ను అzkK� తK)న పTశM ఇco. (ాìనక% 
Bా() జBాబ+లP,   u#సుల¡¢�న ¡£మ'ను మE పáY\Ãక>ల>ను rÌY��ల @ాపర=లమ' 
అR :ెప#>టలP BారA స(�Æన KÎరవమ+ను మ()య+ మ(ా/దను కనుప():-రA 
(46:34 చూడంzk). 

వచనమ' 4. అప#>డf ÖాశSతమ+Kా ఐగ+ప#h  RBాసులవలÒ ఉండfటక% Bా()F¡ 
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ఉcే�శ/మ+ ల�దR ఫY©క> :ెపâh  సహÊ దరAల% జBాబ+ను FGన�ాK)ం9(). BారA ఆ 
uేశమ'ల1 Q#Q#7Sకమ'rా Nవ3ించుటక>2 వ93రR :ెపâh  (ాì |కJ 
దయrc-jkణ-/ల<�ౖ Bా()F¡BారA పడB¦సుFGR() మ()య+ ఎందువలన అR 
7వ()ం9():   u#సులక> కSr\య'నM మందలక> ¡£త ల�నందువలన. మ()ంత 
7వ()సూh , క`#ను uేశమ'ల1 కర=వ. ఎంత aవTమ+Kా ఉనMcో BారA v¿F¡J 
వFాJణÀం9(). Z[\ప#�� (ాì :ే[ని BాKా� నమ+ను <\(nJనక%ంz- (45:17-20), 
అత/వసర అభ/రÃన�«£న: r©Å·ను uేశమ'ల1   u#సుల> Nవ3ింప 3·లhమ'~ 
అనుc-R�� BారA తమంతట �-మ+ అతR దయ<�ౖ మ()య+ సమ´�<�ౖ 
పడB¦సుFGR(). 

వచనమ'ల> 5, 6. ఫ(5�� సహÊ దరAల దరFనమ+ బXKా జ()K)ంco.   తంefDయ' 
  సహþదర=ల>ను   5ద«క> వ��య'`#Mర= అR అతడf 234ప.Qb :ె<�>ను. 
ఇకJడ Z[\ప#�� ఉనM క%టyంబ సంబంధమ+<�ౖన వFాJణమ+ ఉనMco. ఈ 
7ధమ+Kా కÌమమ+ను అరÃమ+:ేసుFGనవలÒను: “Ë తంzkTయ+ Ë సహÕదరAల%ను 
Ë |ద�క% వ93య+v-MరA [Fాబట��]. . . .”3 తన (ాజ/ ఉనM�-,oFా() |కJ 
7ల%B¥నౖ [\వక% s¢చు3Fwల%లP, ఐగ'ప./  uేశమ'   x�దుట ఉనMuv, ఈ 
uేశమ'ల1N మం� పDuశేమందు   తంefDN   సహ: దర=లను Nవ3ంిపkేయ'మ', 
r©Å·ను uశేమ'ల1 pార= Nవ3ింపవచు�ను. . . . అR (ాì :<ె�>ను. 

అదనమ+Kా, పÜవ#ల RరSహణలP v¥పౖ#ణ/మ+ ఉనMBా()Kా ఫ(5 Z[\ప# 
|కJ సహÊ దరAలలP Knప> ఆసF¡h చూ<�ను. pాY\ల1 ఎవY�¨`# పDజ�గలpారN  క> 
Qb�న x�డల `# మందలXద pాY\N అ"vపత�ల>rా Nయ¬ంచమN అతడf 
Z[\ప#�� :ె<�>ను. “Capable” (పTజæ గలBారA)క% తరAr మr :యేబzkన ]ÁÂT 
పదమ+  ”+మ()య+, ఈ సందరÅమ+లP, “పT�ే/క �ామరÃ�మ ,(chayil)  ִליַח
గలBా()�� (NIV) ల�c- “పT�ే/క v¥ౖప#ణ-/ల%” (NLT) గలBా()�� అco 
సూ9ంపబడfతªంco. (ాì Z[\ప# సహÊ దరAల 7షయమ+లP మ+గ+� డ�«/ను 
మ()య+ Bా()లP అ,oక v¥ౖప#ణ/మ+ గలBాRF¡ (ాజ పÜ¤� షక%RKా ఉంచుటక% 
Fw(�ను. ఫ(5ల% <�ద�  పÜవ#ల మంద కdK)య+ండటం అ�ా,-రణమ+ Fాదు గనుక, 
ఈ [ిÃ� తరచూ ఐగ+ప#h  Öాసనమ+లలP <\(nJనబzkనco. (ామ[\e III తన 
పÜవ#లను సంరjkంచుటక% మ()య+ Fా¤ాడfటక% 3,264 ప#రAషªలను 
కdK)య+v-Mడf, Bా()లP :-లrమంco 7cేèయ+ల%.4 

వచనమ' 7. తన సహÊ దరAల% ఫ(5:ే బXగ+Kా [ీSక()ంచబzk మ()య+ (ాజ 
పÜ ¤� షక%లవలÒ �ాÃ నమ+ల% ¤ø ందుFGRన తరABాత, 234ప. తన తంefDx��న 
యE@Oబ'ను ల1పS@o ±సుక>Nవ�� ఫY©సమºమందు ఉంkెను. �దట�Kా, ఫ(5�� 
సహÊ దరAల సమrB¦శమ+ అ,oFారకమ+Kా ఉనMco; మ()య+ “Ë c-సుల%” అR 
తమంతట �-st (�ండf �ారA�  సూ9ంచుFGనుట:ే (ాìక% Knప> మ(ా/దను BారA 
చూ¤ారA (47:3, 4). ఏcేs¢£v-, యrFwబ+ [ింQసనమ+ను స�<ిం9 ఫ(5ను 
c�7ం9నప#>డf ప()[ిÃ� B¥చ3Kా మ()య+ మ()ంత సులభమ�నco.5 
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�దట� చూప#లP, Z[\ప# తంzkT |కJ చర/ �ాÃ నమ+ బయటక% 
కనబడfతªంco-ఒకB¦ళ స(�Æన మ(ా/దను ఉల� ంŵం9నటy�  క�z- అR<ిసుh ంco.  
ఈ సందరÅమ+లP, ఒక 7cేè �ామrను/డf, మ+సdBాడf మ()య+ 
బల]ëనుzైనBాడf, ¤Tా gన �ా�ప/ తÔరA>లP ధనవంతªలÒౖన మ()య+ అ,oక 
శF¡hవంతªలÒౖన (ాìలలP ఒక()R c�7ం:ెను. <ితృ�ాSమ/ సమయమ+లలP ఇco 
అ�ా,-రణs¢£నco. ]Á÷Tయ+లక% BTా [ిన ప�TకలP కటy� బXటy |కJ ఉc-హరణను 
చూడవచు3, ¹ాల�మ+ ఉనMత (ాì/ప#(5]̂తªzైన, s¢áJ[�cకె%, కv-నులP 
7cేè RBా[ి�«£న, అబXT Qమ+ అను <\రA గdK)న తక%Jవ�ాÃ � Kn(�ÌలFాప()R 
ఆèరScoం:ెనR రచ�త అకJడ Bాcoం:నెు (]ÁÂT. 11:9, 13; ఆco. 14:18-20 
చూడంzk). “ఏ 7Bాదమ+ ల�క%ంz- తక%JవBాzైన [అబXT Qమ+] Knప>Bాzైన 
[s¢áJ[�cెక%]: ేc�7ంచబzెను” అR రచ�త మ+క%Jసూట�Kా �dె<�ను (]ÁÂT. 
7:7). ఇకJడ, ఫ(5 యrFwబ+ నుంzk c�B¥నను దయ�� అంKÞక()ం:నెు, మ()య+ 
అలr :యే+టలP అతRF¡ (�ండf Fారణమ+ల% ఉంzkయ+ండవచు3. �దట�Kా, 
Z[\ప# తంzkT |కJ అ,oక వయసుOను అతడf KÎర7ం:ెను. అలrగ+నv¦, 
ప#(ాతన సంపTc-యమ+ పTFారమ+, (ాì c�( $ా య+షª�� c�7ంచబడవలÒనR 
యrFwబ+ ¤Tా ()Ãం9య+ండవచు3 (2 సమ2. 16:16; 1 (ాìల% 1:31; c-R. 2:4; 
5:10; 6:6).6 (�ండవcoKా, మ()య+ ¤Tా మ+ఖ/s¢£నco, వయ[�ౖOన తన తంzkT 
|ద�నుంzk c�B¥నను [ీSక()ంచుట అనునco KÎరవమ+Kా ÓX7ం9నంతమటy� క% 
ఫ(5 Z[\ప# |కJ సలQను KÎర7ం:ెను మ()య+ నs¢´ను (45:8 
చూడంzk). 

వచనమ' 8. తన c�B¥నలను ¤ø ందుFGRన తరABాత,  వ. ¯hం�న 
సంవత÷రమ'ల�NM? అR ఫY© యE@Oబ'ను అzkK�ను. ప#(ాతన స�ప తÔరA> 
|కJ సంసJృతªల% c�($ా య+వ# �ద 7ల%వను ఉం9న Fారణమ+న (ాì 
బహÕÖా ఈ పTశMను అzkK)య+ండవచు3. c�ర$Fాలమ+ à7ం9న మ()య+ 
అv¦కమంco సం�-నమ+ కdK)న, యrFwబ+ వంట� ఒక వ/F¡h, �ెdB¥ౖనBాRKా 
మ()య+ cేవ#R:ే బహÕKా c�7ంచబzkనBాRKా ÓX7ంచబzెను (ల�7. 19:32; 
Zబ+ 12:12; FÑరh. 128:5, 6; �ాs¢. 17:6). cేవ#R కలలను అనువcoం:ేందుక% 
తన �ామరÃ�మ+ను ఉపZK)ం9నBాzైన, Z[\ప# వంట� క%మrరAR 
7షయమ+లP ఇco అ¶ర సత/మ+ (41:16, 25, 38, 39; FÑరh. 105:17-22 
చూడంzk). 

వచనమ'ల> 9, 10. అతడf నూట మ'పUuv సంవతOరమ+ల సంఖ/ కdK)న-
సుc�ర$ Q#Q#7Sక Npాసమ' c-Sర cేవ#R:ే c�7ంచబzనెR (ాì�� యrFwబ+ 
|కJ పT�స>ందన సూ9సుh ంco.7 110 సంవతOరమ+ల% à7ంచుట అనునco 
ఆదరFవంతs¢£నదR ప#(ాతన ఐగ+ప#h  Bాక/మ+ల% �ెల%ప#తªv-M�,8 తరABాత 
Z[\ప# అc ే వయసుOలP మరణÀం:ెను (50:22, 26). యrFwబ+ ఆ  
సంఖ/ను అ,oగ�ం9నప>ట�F¡R, అతR à7తమ+ F¡�ష�s¢£నదR మ()య+ 
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దు:ఖసÆÇత¡¢�నhrా ఉv-MయR అతడf ఒప#>FGv¥ను. 
ఉc-హరణక%, ఇ�ాOక%ను �-ను ôసమ+ :ే[ిన <ిమ´ట, ఏÖావ# అతRR 

చంప#v¦ô అనM భయమ+�� యrFwబ+ కv-ను నుంzk ¤ా()¤� �«ను (27:41–
28:5). అటyతరABాత, Kn(�ÌలFాప()Kా �-ను లrబXనుక% :ే[ిన ఇరB¥ ౖ
సంవతOరమ+ల పR కష�మR మ()య+ R(ÞSర/మR రAìవ#:ే[నిco (31:38-
42). యrFwబ+ |కJ క%టyంబ à7తమ+ ఉcoTకhత మ()య+ శతªT తSమ+ను 
వ()çసుh ంco ఎందుకనKా ఇద�రA సహ�ద(Þలను 7Bాహమ+ :ేసుFGనుటక% అతడf 
మభ/<�ట�బzెను. Bా() పRక�ెhలను అతRF¡ ఉపపతªMల%Kా ఇచు3టలP, <ిల�ల% 
ప#టy� క 7Bాదమ+లP ఈ ప()[ిÃ� మ()ంత F¡�ష�s¢£నco (29:31–30:24). 
క%టyంబమ+ కv-నుక% �()K) వ93న తరABాత, యrFwబ+ |కJ ఒకJKాv¿కJ 
క%మr(�h�«£న c�న :ె()<ిB¦యబzkనco. ఈ Knప> అv-/యమ+నక% పT�స>ందనKా, 
యrFwబ+ క%మrరAల% ~�F�మ+ �ద పTaFారమ+ aరA3FGR(), అco కv-Rయ+ల 
ప()ణ-మrలక% మ2లప#రAషªల భయమ+క% c-()a[ినco (34:1-31). 
క%టyంబమ+ అకJడనుంzk B¥ళG� చుండKా, తన <ిTయs¢£న ÓXర/�«£న (ా]§ల%, 
జన´Rసుh ండKా మరణÀం:ెను (35:16-20). తరABాత, తన <ిTయ క%మrరAzైన, 
Z[\ప#, వన/ మృగమ+ల:ే చంపబzెనR న�´ంచబzెను (37:31-35). 
ఇట Aవల సంవతO(ాలలP, కv-నులP తన క%టyంబమ+ aవTs¢£న కరAవ#లP 
మనుగడక% ఇబ�ంcoపzెను (42:1, 2; 43:1, 2). RజåRF¡, తన à7తమ+ :-లr 
ఇబ�ంco�� Rంzెను! 

అదనమ+Kా, తన తండWD ల> Q#Q#7Sక Npాసమ'ల @ాలమ'ల1 �ా,oం9న 
Bాట��� ¤� ల%3క%ంట� [తన] à7తమ+ |కJ సంవత÷రమ'ల> FGv¦MనR 
యrFwబ+ తలం:ెను. అబXT Qమ+ 175 వరక% à7ం:ెను (25:7), మ()య+ 
ఇ�ాOక% 180క% :ేరAFGv¥ను (35:28). ఈ మrటల% :ె<ి>న తరABాత, యE@Oబ' 
మరలr ఫY©ను uhం� (47:7 చూడంzk) మ()య+ అప#>డf తన ´ాNMధ$మ' 
నుంef బయటక> pcûünను. 

వచనమ' 11. ఫ(5 ఆజæను అనుస()ంచుటలP, 234ప. తన తంefDN మY\య' 
తన సహ: దర=లను ఐగ'ప./  uేశమ'ల1pాY\@o ´ాÃస§/మ'ను ఇచు3ట c-Sర 
Nవ3ింపజZ3·ను. “Possession” (�ాSసÃ�ం) అR అనువcoంచబzkన ]ÁÂT పదమ+ 
( ָהּזֻחֲא , ’achuzzah) “property” (�ø తªh )ను సూ9సుh ంco.9 కరAవ# |కJ �K)dన 
సంవతOరమ+లలP ఐగ+ప#h లP “�-�-Jdకమ+Kా Rవ[ించుట” (47:4) అను 
సహÊ దరAల |కJ అసల% అభ/రÃనను, Z[\ప# c-ట�B¥½¾�ను అR అరÃమ+. BారA 
కv-ను cేశమ+లP ఉనMందువలన, ఇప#>డf ]ÁÂTయ+ల% భ2�ాSమ+ల%, 
మ()య+ ఇక<�ౖ అకJడ F�వలం RBాసమ+ండf పరcేÜల% FారA. 

BారA [ీSక()ం9న ఆ[ిh  మం� పDuేశమ'లల1, Yా¡¢34స పDuేశమ' అR 
7వ()ంచబzkనco. BాసhBాRF¡, మ+ందు :పె>బzkన Bాక/మ+ v¥ౖల% zెలr�  
¤Tా ంతమ+లP ఉతhమ-Ëట� �ాగ+భ2� అR అరÃమ+Fాదు, ఎందుకనKా, ఆ భ2� 
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అప>ట�F� ఐగ+ప#h  పTజల:ే ఆకÌ�ంచబzkనco. :-లrమంco 7cేèయ+ల% తమ <�ద�  
సంఖ/లP ఉనM Kn(�Ìల మందల�� మ()య+ పÜవ#ల మందల�� Bా() ¤ø లrలక% 
దగ!రKా [ిÃరపడfట అనునco ఐగ+ప#h  (�Æతªలక% మ+ప#>Kా అR<ిం9య+ండవచు3. 
“(ాs¢[\స భ2��«£న,” K5~�ను, తÔరA> zెలr�  స()హదు�  ¤Tా ం�-లలP ఒకB¦ళ 
R(ాÃ రణల�R పTcేశs¢£ య+ండవచు3. వ/వ�ాయభ2�F¡ ఆదరFవంతమ+Kా 
ల�నందువలన, �ా,-రణమ+Kా RBా[తిªల% Bా()F¡ మ()య+ Bా() జంతªవ#లక% 
తK)నRM Ëట�R, అc7ేధమ+Kా Bా() Kn(�Ìల మందలక% మ()య+ పÜవ#ల 
మందలక% ప93కను కdK)య+v-MరA. 

మనక% �ెd[ినంతవరక%, “(ాs¢[\స” అను <\రA పం�ü�´దవ (ాజవంÖాRF¡ 
:ెంcoన ఫ(5ల% KÎరBారÃమ+Kా FÑÌ.పâ. 1300లP భ2�F¡ అనువ()hంచబzkనco. ఈ 
¤ాలక%లలP Knప>Bాడf, ఆ ¤Tా ంతమ+లP Knప> (ాజ,-R�«£న <�-ౖ(ాs¢[\సను 
R()´ం9న (ాs¢[\స II. 

Rర!మమ+నక% తరABాత �ేc� ఇ:3ేBారA (ాs¢[\స II సమయమ+లPv¦ 
ఇÖÌా �Øáయ+ల% ఐగ+ప#h ను 7zk:నెR తలసుh v-MరA (FÑÌ.పâ. 1290లP). ఈ 
సందరÅమ+లP, శ�-బ�మ+లక% మ+ందు యrFwబ+ |కJ క%టyంబమ+ [ిÃరపzkన 
పTcేశమ+ను గ2()3 సమFాáన ÓXషలP 7వ()సూh , “(ాs¢[\స |కJ పTcేశమ+” 
అను ÓXవనను ô~\ ఉపZK)ం:ెను.10 ఏcేs¢£v-, Rర!మమ+నక% ¤Tా రంభ 
�ేc�ల% ఇ:ే3BారA ఆ <\రA Z[\ప# సమయమ+లP ఉపZK)ం9రR Bా¤� యrరA 
(FÑÌ.పâ. 1445లP). 

వచనమ' 12. ఈ cేశమ+లP [ిÃరపడfటక% :ేసుh నM ఏ(ా>ట�క% అదనమ+Kా, 
234ప. తన తంefDN తన సహ: దర=లను తన తంefD క>టmంబప. pాY\కందY\@o 
సమృco%  ఆzరమ'ను మ()య+ పT� క%టyంబమ+నక% pాY\ �నM�ిలnల 
అవసరమ+లను aరA3టక% Rబంధనలను ఇ:3ెను. 45:11లP BాKా� నమ+ను 
v¥రB¦రA3టక% ఇలr జ()K)ం:ెను. 

@Aన´ాగ'త�నM కర=వ. (47:13-26) 

K5~�ను ఐగ+ప#h లP తక%Jవ జv-ÓX�� ఉనM ఎం<ిక :ేయబzkన పTcేశమ+ 
Fావడం��, తన క%టyంబమ+ |కJ అవసరమ+లRM aరA3టలP యrFwబ+ ఏ 
7ధs¢£న కష�మ+ను అనుభ7ంచల�దు. ఏcేs¢£v-, ఐగ+ప#h  సమ2Qల% 
సమక�zkన cేశమ+|కJ పTcేశమ+లలP, ప()[ిÃ� :-లr �ేz-Kా ఉనMco. Bా() 
ఆQర సరఫ(ా Rd9¤� �నco. అందువలన, ఐగ+ప#h ను కరAవ# నుంzk 
j�మమ+Kా ఉంచుటక% Z[\ప# ఎటyవంట� జåగÌతhల% aసుFGv¥vý Bాట�R గ2()3 
Bా/ఖ/త 7వరమ+Kా జåæ పకమ+:[ే�ను. cేశమ+ ,-న/మ+ :ే� పTతªల కంట� 
ఎక%Jవ అవసరతలP ఉనMco; సుదూరమ+ :ే(� వ/వ�ాయక సంసJరణల% ఇco 
అవసరs¢£య+నMco. ఐగ+ప#h  పTజలక% cేశమ+నక% మ()య+ ఫ(5క% 
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సంబంధమ+ను ప#న()M()´ంచడంలP B¥ల%� B¥�hన 77ధ సంjaÓXలను 
వ/వహ()ంచుటలPR Z[\ప# |కJ ప()¤ాలv- v¥పౖ#ణ-/లను ఇco v¿F¡J 
వFాJణÀసుh ంco. 

ఆశల�N పDజల> (47:13-19) 

13కరవ. ¬@o7S Ä¸ర¡¢�నందున ఆ uేశమందంతటను ఆzరమ' ల�కµ¾ x�ను. 
కరవ.వలన ఐగ'ప./  uేశమ'ను క`#ను uేశమ'ను è 0ణãంkెను. 14వ��నpాY\@o 
"#న$మమ'~టవలన ఐగ'ప./  uేశమ'ల1ను క`#ను uేశమ'ల1ను uొY\@oన 
దDవ$మంత 234ప. సమక�Y��ను. ఆ దDవ$మంతటjN 234ప. ఫY© నగర=ల1N@o 
Qె�ిUంkెను. 15ఐగ'ప./  uేశమందును క`#ను uేశమందును దDవ$మ' వ$య¡¢�న 
తర=pాత ఐగ'�ీ/య'లందర= 234ప.`Ëద«క> వ��—మEక> ఆzరమ' 
ఇ�ిUంచుమ',   సమ'ఖమందు ¡£¡£ల k#వవల�ను? దDవ$మ' వ$య¡¢�నuv గu# 
అNY\. 16అందుక> 234ప.—X పùవ.లను ఇయ'$ef; దDవ$మ' వ$య¡¢�µ¾ xన 
x�డల X పùవ.లక> పD�rా ̀ |ను Xక> "#న$¬kె�దనN kె�·Uను, @ాబటj�  pార= 
తమ పùవ.లను 234ప.`Ëద«క> ±3ి@ANవ��Y\. 234ప. గ'ర�మ'లను rÌఱ,- ల 
మందలను పùవ.ల మందలను rాefదలను ±3@ిAN pాY\@o ఆzర¬kె�ను. 17ఆ 
సంవత÷రమందు pాY\ మందలNMటj@o పD�rా అతడW pాY\@o ఆzర¬�� 
సంరèfంkెను. 18ఆ సంవత÷రమ' గ�ం�న తర=pాత Y�ండవ సంవత÷రమ'న pార= 
అతN 5ద«క> వ�� ఇuv మE x�SనpాY\@o మర=గ'kేయమ'; దDవ$మ' వ$య¡¢� 
µ¾ x�ను, పùవ.ల మందల>ను ఏSనpాY\ వశమEx�ను, ఇప.UడW మE 
uేహమ'ల>ను మE µÀ లమ'ల>ను తపU మY\ ఏ¬య' ఏSనpాY\ సమ'ఖమ'న 
¬r\Sయ'ండల�దు. 19  కనుMల x�దుట మE µÀ లమ'ల>ను ¡£మ'ను 
న¿ంప |̀ల? ఆzర¬�� మమ'~ను మE µÀ లమ'లను @Aనుమ'; మE µÀ లమ'లQb 
¡£మ' ఫY©క> u#సులమగ'దుమ'; ¡£మ' k#వక బDదుక>నటmn ను µÀ లమ'ల> 
µాeైµ¾ క>ండWనటmn ను మEక> hత/నమ' Sమ~N అefr\Y\. 

వచనమ' 13. కరవ# FGన�ాగ+తÔ ,-న/మ+ తగ+! తÔ ఉండKా ప()[ిÃ� 
మ()ంత 7¹ాదమ+Kా మr()నco. అ�తSరలP, కరవ. �F¡Jd ÓXరs¢£నందున ఆ 
uేశమందంతటను ఆzరమ' ల�కµ¾ x�ను. (�ండf cేశమ+లలP ఐగ'ప./  uేశమ'ల1 
మY\య' క`#ను uేశమ'ల1 ఇco Bాసhవమ+. స>()Fం:ే 7వరణ:,ే అco కరవ. 
మ�లమ'rా R(Þ¶ణల�క న¿ంk ే (బXధపz)ే ఒక వ/F¡h వలÒ ఉనMదR, రచ�త 
cేశమ+ను మrనõక()ం:-డf.  

వచనమ' 14. ఇప>ట�FÑ, Z[\ప# |కJ దరFకతSమ+లP RలS :ే[ిన 
సమృco%  ,-న/ సరఫ(ా వలన ఐగ+ప#h  |కJ ప()[ిÃ� RసOQయమ+ Fాల�దు. 
ఆQరమ+ FGరక% ఆశ ల�RBా()Kా పTజల% ఉనMప#>డf, 234ప. c-RR 
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అందజ�[�ను మ()య+ BారA @Aను@A7Nన "#న$మ' వలన ఐగ'ప./  uేశమ'ల1ను 
మY\య' క`#ను uేశమ'ల1ను దDవ$మంత సమక�(�3ను. అతడf పTభ+తSమ+లP, 
Knప> (ాజFÑయ శF¡h కdK)న �ాÃ నమ+లP ఉనMప>ట�FÑ, ఆ అ¤ాయ సమయమ+లలP 
తనను�-ను వృco%  :ేసుFGనుటక% ఏ పTయతMమ+ :ేయల�దు; బదుల%Kా, అతడf 
[\క()ం9న డబ'» అంతయ+ నమ´కమ+�� ఫY© ఇంటj@o Qెk�ెను. c�నంతట� 
తరABాత, ఐగ+ప#h  cేశమం�- ,-న/మ+ను క�రA3FGనుటక% �:కర/మ+Kా 
ఉండfటక% FGటy� లను R()´ంచుటక% <�ద�  �తhమ+లP డబ+�ను (ాì 
ఉపZK)ం:నెు; ఇప#>డf పTభ+తS FGట�లP నుంzk ,-న/మ+ FGనుK5ల% :ేయ+టక% 
పTజల% డబ+�ను ఖరA3:ేసుh v-MరA. 

వచనమ' 15. సమయమ+ గ�ం9న తరABాత, ఐగ'ప./  uేశమ'ల1 మY\య' 
క`#ను uేశమ'ల1 ఉనM పTజల% Bా() డబ+�నం�- ఖరA3<�ట��  భయంకరs¢£న 
ప()[ిÃ�లP ఉv-MరA. అప#>డf ఐగ'�ి/య'ల> ఆQరమ+ FGరక% 234ప.`Ëద«క> 
వ��Y\. మEక> ఆzరమ' ఇ�ిUంచుమ',   సమ'ఖమందు ¡£¡£ల k#వవల�ను? 
దDవ$మ' వ$య¡¢�నuvగu# అR అభ/()%సూh  తన |కJ కటX¶మ+<�ౖ 
ప()పâరçమ+Kా BారA ఆ,-రపzk(). 

వచనమ' 16. Bా()F¡ దTవ/మ+ ల�నందువలన, X పùవ.లను ఇయ'$ef; X 
పùవ.లక> పD�rా |̀ను Xక> "#న$¬kె�దను అR Z[\ప# జBా÷:ె3ను. ఇలr 
అడfగ+ట కö)నమ+Kా కR<ించవచు3; FాË cేశమ+లP ల��కdK)న ఇట��  
సమయమ+లP, పTజల |కJ à7�-ల% త(ాìలP B¦లrడfతªనMప#>డf, FGRM 
7ప(Þత చర/ల% aసుFwBాd. 

వచనమ' 17. పT�స>ందనKా, పTజల% 234ప.`Ëద«క> pాY\ పùవ.లను 
±సు@AN వkె�ను, మ()య+ అతడf గ'ఱ-మ'ల>11 మY\య' rÌఱ,- ల మందల> 
పùవ.ల మందల> మY\య' rాefదలక> పD�rా Bా()F¡ ఆQర�:ె3ను. ఈ 
ఒప>ందమ+నక% ఫdతమ+Kా Z[\ప# ఆ సంవత÷రమందు pాY\ మందలNMటj@o 
పD�rా అతడW pాY\@o ఆzర¬�� సంరèfంkెను. 

ఈ కథనమ+ను సూట�Kా పö)[\h  అco aవTs¢£నcoKా కR<ించుట� Fాదు, FాË ఇco 
FGRM aవTs¢£న పTశMలను క�z- ల�వv¥తªh తªంco. �దట�Kా, ఒక�ా() కరAవ# 
మ()య+ jfమమ+ సదు� మRK)నప#>డf, v-గd�� దునుMటక% జంతªవ#ల% 
ల�క%ంz- మ()య+ Bా() మనుగడ Fwసం సQయపzే ఇతర అవసరs¢£న పనులను 
ఎలr v¦లను �ాగ+:ే[ి()? (�ండవco, Knఱ��ల% మందల% పÜవ#ల మందల% 
ఆQరమ+ FGరక% ¤ాల% మ()య+ మrంసమ+, అcే7ధమ+Kా దుసుh ల, :ెప#>ల 
FGరక% ఉRM మ()య+ Bాట� ��ల%, మ()య+ ఇతర అవసరs¢£న వసుh వ#లను 
అంcoం:ే7. ఒకB¦ళ ఐగ+ప#h  పTజలను Bా() జంతªవ#లRMట�Ë 7zk9<�ట�మR 
బలవంతమ+ :ే[\h , పTజల అవస(ాలను a(�3 7షయంలP ఈ 7,-నమ+ 
అజåæ నs¢£నco అలrK� దయల�Rco అR అR<ించవచు3. మ2డవco, ఒక�ా() 
Z[\ప# 7cèేయ+లÒౖన తన �ø ంత క%టyంబమ+ Bా() జంతªవ#లRMట�R 



99 

అనుమ�v¦3నR ఐగ+ప#h  పTజల% కనుKnRనట���,ే BారA Bా() ఉనM�-,oFా()R 
వ/�(�F¡ం9 మ()య+ (ాì |కJ వ/వQర RరSహణలP అv-/యమ+ 
:ే[ినBాRKా గ+()hం:ేBారA.  

అcే సమయంలP అv¦కమంco పంzkతªల% <�ౖన ఉనM సమస/లను గ2()3 
చ()3ంచుట ఆ<ి మ()య+ Bాట�R RBా()సుh ండKా, FGందరA Bాట�R 
ఆôదZగ/s¢£న పద%�లP ఎదు(nJంటyv-MరA. Bా() జంతªవ#లRMట�R అ�´ 
మ()య+ వcod (ాజ,-RలP (ాì�� బదుల%, Z[\ప# |కJ ఆధSర/మ+లP 
అR, ఆ Bాక/మ+ |కJ అరÃమ+, అవసరs¢£న Bా()F¡ ఫ(5 Bా() పÜవ#లను 
�-కటy� లP <�టy� FGR మ()య+ కరAవ# మ+K)[ిన తరABాత Bా()�ద :ెd�ంప#ల% 
B¦య+టక% అంKÞక()ం:ెను. ఈలPKా, Bా() క%టyంబXల సంj�మrRF¡ BారA Bాట�R 
ఉపZK)ంచుFGv¥ను.12 

వచనమ' 18. ఆ సంవత÷రమ' గef�న తర=pాత అను ప()èలన�� Bాక/మ+ 
FGన�ాగ+తÔ, తర=pాత Y�ండవ సంవత÷రమ'న ఐగ+ప#h  పTజల% Z[\ప# |ద�క% 
B¥½¾�ను. ]ÁÂT అ¶(ాలr “(�ండవ సంవతOరమ+” అR :ెబ+తªంco, FాË ఇco ఏ 
సంవతOరô అస>ష�మ+Kా ఉంco. ఇco కరAవ# |కJ (�ండవ సంవతOరమ+ 
అ� ఉండదు, ఎందుకంట� యrFwబ+ మ()య+ తన క%టyంబమ+ ఆQరమ+ FGరత 
వ93న తరABాత మ2డవ సంవతOరమ+ వరక� BారA ఐగ+ప#h నక% B¥ళ�ల�దు 
(41:54–42:3; 43:1, 2, 15; 45:21-25; 46:1-7). BారA వ93నప>ట� నుంzk 
ఎంతFాలమ+ గzk:ెను అనMco Bాక/మ+ �ెల%ప#టల�దు. అcే 7ధమ+Kా ఐగ+ప#h  
పTజలక% Bా() ఆQరమ+ మ()య+ ధనమ+ అంతయ+ అ�¤� వ#�నప#>డf Bా() 
|కJ అRM జంతªవ#ల% ఫ(5క% అst´ (ల�c- బహÕÖా �-కటy� <�టy� ) అవసరం 
ఏర>డfటక% ఎRM సంవతOరమ+ల% పట��vý మనక% క%z- �ెdయదు (47:13-17).  

తరABా� సంవతOరమ+లP పTజల% మరలr Z[\ప# |ద�క% వ93 మ()య+ 
�ెd<ినప>ట� సంఘటనను Bాక/మ+ సూ9సుh ంco, ఇuv మE x�SనpాY\@o మర=గ' 
kేయమ'; దDవ$మ' వ$య¡¢�µ¾ x�ను, పùవ.ల మందల> ఏSనpాY\ 
వశమEx�ను, ఇప.UడW మE uేహమ'ల>ను మE µ¾ లమ'ల>ను తపU మY\ ఏ¬య' 
ఏSనpాY\ సమ'ఖమ'న ¬r\Sయ'ండల�దు. “cహేమ+ల%” ָהּיִרְּג  (gewiyyah) 
|కJ ఒక బహÕవచన రbపమ+Kా అనువcoంపబzనెు, ఒక ]ÁÂT పదమ+ FGRM 
�ారA�  “�ంzెమ+”ను సూ9సుh ంco (1 సమ2. 31:10; నహ�మ+ 3:3). బహÕÖా 
ఈ పదమ+ R(ాశ�� క�zkన Bా()|కJ ప()[ిÃ�R సూ9ంచుటక% 
ఉపZK)ంపబzెను.  

వచనమ' 19. తరABాత   కనుMల x�దుట మE µÀ లమ'ల> ¡£మ'ను 
న¿ంప |̀ల? అR పTజల% అzkK�ను. B¦(� మrటలలP, BారA అందరA నÈంచుట వలన 
Z[\ప#నక% ల�c- ఫ(5క% ఎటyవంట� పTZజనమ+ ల�దR BారA :పె#>చుv-MరA. 
అందువలన, BారA ఆzర¬�� మమ'~ మE µÀ లమ'లను @Aనుమ'; మE 
µÀ లమ'లQb ¡£మ' ఫY©క> u#సులమగ'దుమ'; ¡£మ' k#వక బDదుక>నటmn ను 
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µÀ లమ'ల> µాeైµ¾ క>ండWనటmn ను మEక> hత/నమ'Sమ~N అefr\Y\. ఇco ఐగ+ప#h  
ప(ాజయమ+నక% భయంకరs¢£న దు[ిÃ� |కJ 9తTమ+Kా ఉంco: BారA 
à7ంచz-RF¡ Bా()R Bా()|కJ భ2మ+లను ఫ(5క% ఇచు3టక% [ది%పz-Ý రA, అco 
బXRసల%Kా బTదుక%ట అ�v- స(�. “7తhనమ+ల%” Fwసం అభ/()Ãంచుట అv¦co 
కరAవ# |కJ మ+K)ంప# సు9సూh  మ()య+ పంటను <�ంచుటక% R(Þ¶ణ 
B¥ౖప#నక% చూప#తªంco.  

234ప.kే ´ా§ �ించబefన @A� త/  YాజY\క పనుM (47:20-26) 

20అటmn  234ప. ఐగ'ప./  భ�మ'లNMటjN ఫY©@Aరక> @A c̀ను. కరవ. pాY\@o 
Ä¸ర¡¢�నందున ఐగ'�ీ/య'లందర= తమ తమ µÀ లమ'లను అ¬~p|3ిY\ గనుక, 
భ�¬ ఫY©uv ఆx�ను. 21అతడW ఐగ'ప./  µÀ S¡£రల5క7 xî �వరనుంef ఆ 
�వర వరక>ను జనులను ఊళnల1N@o ర�Uింkెను. 22యEజక>ల భ�¬ మEతD¡£ 
అతడW @Aనల�దు, యEజక>లక> ఫY© బQె/మ'ల> Nయ¬ంkెను. ఫY© ఇ��న 
బQె/మ'లవలన pాY\@o ÄÉజనమ' జY\r�ను గనుక pార= తమ భ�మ'లను 
అమ~ల�దు.  

23234ప.—ఇuvr© |̀డW ¬మ'~ను X భ�మ'లను ఫY©@Aరక> 
@ANయ'`#Mను. ఇuvr© Xక> hత/నమ'ల>; µÀ లమ'లల1 hత�/ ef. 24పంటల1 
అxదవ Ä¸గమ' Xర= ఫY©క> ఇయ$వల�ను. `#ల>గ' Ä¸గమ'ల> µÀ లమ'లల1 
hత�/ టక>ను Xక>ను X క>టmంబప.pాY\@oN ఆzరమ'నక>ను X �ిలnలక> 
ఆzరమ'నక>ను Xpcౖ య'ండWనN పDజలQb kెపUrా 25pార=— వ. మమ'~ 
బDuv@oం��h, ఏSనpాY\ కట¸ºమ' మE XదనుండNమ'~; ఫY©క> 
u#సులమగ'దుమN kె�ిUY\. 26అప.UడW అxదవ Ä¸గమ' ఫY©దN |̀టjవరక> 
234ప. ఐగ'ప./  భ�మ'లను గ�Y\� కట�డ Nయ¬ంkనెు, యEజక>ల భ�మ'ల> 
మEతD¡£ h`#xంపబeెను. అh ఫY©h @ావ. .  

వచనమ'ల> 20-22. ఈ వచనమ+ల% 234ప.నక% పTజల పT�¤ాదన |కJ 
ఫd�-లను సంగÌ]̂సుh v-M�. అతడf ఐగ'ప./  భ�మ'లNMటjN ఫY© @Aరక> @A c̀ను 
ఎందుకంట� కర=వ. Ä¸ర¡¢�నందున ఐగ'�ీ/య'లందరÁ తమ µÀ లమ'లను అ�´ 
B¦య+టక%[�ౖతమ+ �ెK)ం:ెను. ఫdతమ+Kా, భ�¬ ఫY©uv ఆx�ను (47:20). 
తదుప() పTకటన తరABాత Z[\ప# ఐగ+ప#h  భ2� అంతట�R ఫ(5 FGరక% 
FGనుK5ల%ను 7వ()సుh ంco: NASB పTFారమ+, అతడf Qöలr\ం� ఐగ+ప#h  పTజలను 
ఐగ'ప./  µÀ S¡£రల5క7 xî �వర నుంef ఆ �వర వరక>ను జనులను 
ఊళnల1N@o ర�ిUంkెను (47:21; 47:23, 24 |కJ 7వరణనను చూడంzk). 
మ(nకB¥ౖప#, యEజక>ల> Z[\ప# |కJ (ాజ Öానమ+నక% పTÓX7తం Fాల�దు; 
అతడW Bా() భ�¬N మEతDమ' @Aనల�దు ఎందుకంట� Bా()F¡ ఫY© నుంef ఆQర ఒక 
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@Zట¸xంప.ను కSr\ య'ంeనెు (47:22). అందువలన, ఆ పT�ే/క c-నమ+ 
మ()య+ BారA తమ భ2మ+లను 7కÌ�ంచుటక% బలవంతమ+ :యేల�దు గనుక 
pార= బDuv@oµ¾ యEర=.13  

వచనమ'ల> 23, 24. Z[\ప# �ా,-రణ ఐగ+<ీhయ+ల భ2మ+లRMట�Ë 
FGనుK5ల% :[ే�ను తరABాత అతడf ఐగ+ప#h లPR ఒక ÓXగమ+లP నుంzk మ(nక 
ÓXగమ+లP ఉనM పట�ణమ+లక% Bా()R తరdం:-డR ]ÁÂT Bాక/మ+లP 47:21 
�ెల%ప#తªంco. అ��,ే ఇco 47:23క% 7రAద%మ+Kా ఉనMటy�  కనబడfతªంco, 
ఇకJడ 234ప. పTజలక% hత/నమ'ల> ఇ93 µÀ లమ'లల1 hత�/ డN Bా()R 
ఆcేÈం:నెు అR :ెప>బzkంco. పంట సమయమ+లP, BారA అxదవ Ä¸గమ' 
ఫY©క> ఇయ$వల�ను, FాR �K)dన ÓXగమ+ల% ¤ø లమ+లP hత/నమ'ల @Aరక> 
మ()య+ Bా() క>టmంబప.pాY\@oN మY\య' . . . �లిnలక> ఆzరమ' అంcoంచుట 
FGరక% ఉపZK)ంచవలÒను.  

ఫ(5 FGరక% భ2�R FGనM తరABాత Z[\ప# ఏ� :[ే�ను? అతడf 
పTజలంద()Ë Bా() భ2మ+ల నుంzk �üలK)ం9 పట�ణమ+లలPRF¡ తరdం:ెv- 
(47:21)? అ�న �«డల, Bా() క%టyంబప#Bా()F¡ ఆQరమ+ అంcoంచుటక%Kాను 
Bా()F¡ 7తhనమ+ల% ఇ93 ¤ø లమ+లP 7తhమR ఎందుక% ఆcేÈం:ెను? 
Rయమrను�ారమ+Kా, Masoretic Text (MT), ఇతర ¤Tా gన �ా¶/మ+ కv-M 
మ()ంత ఖ93తs¢£న అవKాహన కd>సుh ంco; FాË �ేటKా 47:21లPR సందరÅమ+ 
Fాదు. MTR అనువcoంచుటక% బదుల%, NIV సమ()య పంచఖండమ+ల% 
మ()య+ LXXలPR ఈ వచనమ+ |కJ Bాక%Jలను పT�÷ం÷సుh ంco. ఈ 
ప#(ాతన ఆ,-రమ+ పTజలంద()Ë పట�ణ-లక% పంపడమ+ గ+()ం9 ఏ� 
మrటX� డవ#. c�RF¡ 7రAద%మ+Kా, అ7 :ె<\>co, “Z[\ప# ఐగ+ప#h  �ù 9వర నుంzk 
ఆ 9వర వరక� పTజలను c-సుల%Kా తK)!ం:ెను.”14 9వ() ఫdతమ+Kా, ఫ(5 
భ2�లP Rవ[ిసూh , ఐగ+<ీhయ+ల% FÎల% (�Æతªల% అయr/రA. BారA పంటలPR 20 
Öాతం అతRF¡ ఇBాSd మ()య+ �K)dన 80 Öాతం Bా()FGరక% ఉంచుFwBాd.  

వచనమ' 25. ఒకB¦ళ Z[\ప# పTజలంద()R పట�ణ-లక% తరdం9నట���ే, 
BారA R(ాశÌయ ÷చ3Kాళ�వలÒ ఉంzేBారA, BారA  వ. మమ'~ బDuv@oం��h! అR 
:ె<ి> మ()య+ BారA ఫ(5క% c-సులమ+ అR సమ()>ంచుFGR Z[\ప#ను 
పTశం[ిం:ేBారA Fాదు. BారA (ాìక% బXRసల%Kా :ేయబzkనందుక% పTజల% 
సం��~ించుట ఎవ(�Æv- 7v-M(ా? ఈ రకs¢£న చర/ ఖ93తమ+Kా చ()తT 
Bా/పhమ+Kా బXRసతS ల¶ణమ+ FాదR, మ()య+ Z[\ప# కరAవ# Fాలమ+లP 
ఐగ+ప#h  పTజలపట�  అనుస()ం9న 7,-నమ+ FGంతమంco రచ�తల మcoలP 
పT�క�లతక% Fారణs¢£ంco. అతడf తన చర/లలP కపటత గలBాడR 
ఆ(5<ించబzనెు. �దట�Kా, అతడf తన క%టyంబమ+ R�తhమ+ FGంత 
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ఉతhమs¢£న భ2�R �ాS,�నపరచుFGనుటక% ఫ(5�� ఏ(ా>టy� , సమృco%Kా అRM 
సరAక%ల% ¤ø ందుFGనుటక%, Bా() జంతªవ#లను ఉంచుFGనుటక%, మ()య+ 
ఐగ+ప#h లP ఒక �ాSతంతT పTజల%Kా ఉండfనటy�  ఏ(ా>టy :ేసుFGv¥ను. (�ండవco, 
అతడf ఆQరమ+నక% పT�Kా ఐగ+ప#h  పTజల దTవ/మంతట�R aసుFGv¥ను; మ()య+ 
Bా() దTవ/మ+ అ�¤� �నప#>డf, Bా() జంతªవ#లRMట�Ë aసుFGv¥ను. 9వ()Kా, 
అతడf Bా() భ2మ+లను aసుFGR Bా() �ాSతంతT�మ+ను రదు� :ే[ ి Bా()R 
బXRసల%Kా :[ే�ను.15 

ప#(ాతన బµౖ÷ల% Fాలమ+లP బXRసతSం R(ాశÌయ+లÒౖన ఋణసుÃ లక% 
సQయపzే ఒక ఆôద Zగ/s¢£న ఉపFార మrర!మ+. BారA ఒకB¦ళ 
యజమrనుR�� శÌద%Kా మ()య+ నమ´దK)న [\వక%ల%Kా ఉంట�, BారA మం9 
�:కర/వంతs¢£న à7తం ¤ø ందుక%ంటXరA. అతడf తన యజమrR |కJ ÓXర/ 
తప#>Kా ఆ(5<ించక మ+ందు Z[\ప# ¤� aఫరA�� ఇటyవంట� ప()[ిÃ�R 
కdK)య+v-Mడf (39:1-5). అబXT Qమ+ తన ఇంటD�  ప#ట��న 318 మంco 
ప#రAషªల�� మం9 సంబంధం కdK) య+నMటy�  �ెల%సుh ంco (14:14), మ()య+ 
మ() పT�ే/కమ+Kా ఇ�ాOక%నక% ఒక ÓXర/ను B¥దక%టక% Q(ానుక% పంపబzkన 
తన అత/ంత నమ´కసుh zైన [\వక%డf/బXRస16 (24:1-67). తరABాత ô~\ 
|కJ ధర´Öాసh Ðమ+ F¡Ìంద, ఒక వ/F¡h తనను �-ను ఒక ఋణమ+ :ెd�ంచz-RF¡ 
ఆరA సంవతO(ాల% ఒప>ందమ+ పTFారమ+ బXRసKా అమ+´FGనవచు3. ఒక 
�-�-Jdక బXRస [\Sచ3ను అంKÞక()ంచుటక% బదుల%Kా ÖాశSత బXRసKా 
అవSవచు3. అటyవంట� అవFాశం మనుషª/లక% [\Sఛ3 ఇచు3 c-Rకంట� Bా()F¡ 
మ()య+ Bా() క%టyంబXలక% మ()ంత ఆ()Ãక భదTత ఇ93ంco (Rర!మ. 21:1-6; 
coSa. 15:12-17).17 

వచనమ' 26. 234ప. F¡Ìంద, ఐగ+<ీhయ+ల% భ2�R �ాగ+:[ేి మ()య+ 
Bా() పంట 7ల%వలP 80 Öాతం ఉంచుFGనుటక% బXRసతSం అనుమ�ం9ంco. ఇco 
ఇÖÌా �Øáయ+ల% తరABాత Rర!మమ+నక% మ+ందు అనుభ7ం9న అసంబద%s¢£న 
బXRసతSమ+ ఎమrతTమ+ను Fాదు. ఈ పTజల% Z[\ప#ను Bా() |కJ దయగల 
ర¶క%RKా చూ�ారA. అందువలన, Z[\ప# తన ఉc-ర 7,-నమ+ను కట�డrా 
kే3·ను అco ఐగ'ప./  భ�మ'లNMటj@oN వ()hంచును. Bా/ఖr/త పTFారమ+, అco 

|̀టj@ñ kెల>n బ¸టmల1 ఉంco. ఫY©క> ఐదవ వంతª ఇచు3ట అను Z[\ప# 7,-నమ+ 
మ+ందుక% FGంత Fాలం¤ాటy FGన�ాK)ంco అR ఇటyవంట� ఒక పదజåలమ+ 
సూ9సుh ంco. ఐగ+ప#h  పTజలలP @Zవలమ' యEజక>ల 5క7 భ�¬@o మrతTst 
�నQ�ంప# ఉంco, అ7 ఫY©h @ావ..  
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మ@ZUలE గ'హల1 సమE"v kేయమN యE@Oబ'  

5క7 hనMపమ' (47:27-31) 

27ఇ��ా x�"య'ల> ఐగ'ప./ uేశమందS r©Å·ను పDuేశమ'ల1 Nవ3ిం�Y\. 
అందుల1 pార= ఆ3ి/  సంµాuvంచు@AN సంQ#`#3వృuvâ  µÀ ంuv ¬గ'ల hస/Y\ం�Y\.  

28యE@Oబ' ఐగ'ప./ uేశమ'ల1 పదు |̀డW సంవత÷రమ'ల> బDuv@�ను. యE@Oబ' 
uvనమ'ల>, అనrా అతడW ¯hం�న సంవత÷రమ'ల> నూటనల>బuvx�డW. 
29ఇ��ా x�ల> k#వవల3ిన uvనమ'ల> సX�ిం�నప.UడW అతడW తన క>మEర=eైన 
234ప.ను �ిS�ిం�—`# x�డల  క> కట¸ºమ'నMx�డల దయkే3ి   kెx$ 
`#Qöడ@o�ంద ఉం� `# x�డల దయను నమ~కమ'ను కనుపరచుమ'; ఎటn నrా 
ననుM ఐగ'ప./ ల1 µా��·ట�క>మ'. 30`# �తిర=లQb క�డ |̀ను పండW@Aనునటmn  
ఐగ'ప./ ల1నుంef ననుM ±3@ిANµ¾ x pాY\ సమE"vల1 ననుM µా��·టm� మN 
అతNQb kె�·Uను. 31అందుకతడW— |̀ను   మEట kÌప.Uన kే3·దన c̀ను. మY\య' 
అతడW—`#Qb పDమEణమ' kేయ'మనMప.UడW 234ప. అతNQb పDమEణమ' 
kే3·ను. అప.UడW ఇ��ా x�ల> తన మంచప. తలE�ిXద వంr\ uవే.N@o 
నమ´ా7రమ' kే3·ను. 

వచనమ' 27. ఇచ3ట రచ�త ఇ��ా x�"య'ల> ఐగ'ప./  uేశమ' నందు 
RBాసమ+ :ేయ+ట, మ+ఖ/మ+Kా r©Å4ను నందు అv¦ (�ండf పT�ే/కs¢£న 
7షయrలను :ే(�3ను. ఫ(5క% :ెంcoన భ2�F¡ FÎల%c-రAల%Kా ఉనM ఐగ+<ీhయ+ల 
వలÒ Fాక, పరcేÜలÒౖన ఇÖÌా �Øáయ+ల% u#Nల1 �ాÃస//మ'ను µÀ ందు@ANY\; BారA 
బహþrా ఫSం� అత$"vకమ'rా పDబSY\. ఆ (�ండవ అంశమ+ యrFwబ+ |కJ 
zెబµౖ� మంco (46:27) సం�-నమ+, cవే#డf BాKా� నమ+ :ే[ిన (Þ�Kా (12:2; 
17:4-8; 28:3, 4, 14; 35:11), ఒక cేశమ+Kా మrరAనంతKా 7సh()ం9న అv¦క 
సంవతO(ాల తరABాత BTా యబzk ఉండవచు3 (Rర!మ. 1:7; 20; 12:40). 
యrFwబ+ క%మrరAల |కJ కలహమ+, అసూయ, ¤ాపమ+ల% మ()య+ 
v¦రమ+ల% బట��  Fాక%ంz-, cేవ#డf ఈ భ2� �ద ఉనM క%టyంబXలRMట�Ë 
c�7ంచుటక% cవే#డf తన పRR కృప�� FGన�ాK)ం:ెను (12:3).  

వచనమ' 28. ఈ వచనమ+లP సంధర�మ+ మrరA> :ెందును. యE@Oబ' 
ఐగ'ప./  uేశమ'ల1 పuvÆíడW సంవత÷రమ'ల> బD�@�ను. యE@Oబ' ¯hం�న 
uvనమ'ల> నూట నల>వuvx�డW ఏండWn  అను మrట c-S(ా రచ�త యrFwబ+ 
|కJ à7త Fాలమ+ను గ2()3న మ(nక 7షయమ+ను సంÓX~ిం:ెను. అv¦క 
సంవతOరమ+ల శÌమ, B¦దన, యrFwబ+క% 9ట�9వ()F¡ తన క%టyంబమ+��ను, 
cేవ#R��ను సమr,-నమ+ cొరF�ను. Z[\ప# ఐగ+ప#h లP ఉనMప#డf యrFwబ+ను 
గ2()3 పT�ాh 7ంచR రచ�త మరలr పco]§డf సంవతO(ాల చ()తTను త<ి>ం9 
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మrటX� డfచుంzెను.  
FGందరA Bా/ఖr/నB¦తhల% యrFwబ+ |కJ మరణమ+ను గ2()3న పT�ాh వన, 

అతR మరణ-RF¡ :-లr మ+ంcే పT�ాh 7ంచుటను బట��  ఆశ3ర/మ+ను వ/కhమ+ :ే[ి() 
(49:33). ఇco కథక%డf అనుస()ం9న పద%� నుంzk �üలK)నప>ట�F¡, అబXT Qమ+ 
|కJయ+ (25:7, 8) మ()య+ ఇ�ాOక% |కJయ+ (35:28, 29) 
మరణమ+లను గ2()3 పT�ాh 7ంచుట, ఈ సమయమ+లP స()�«£నco అR 
అR<ించును. 15:13లP అబXT Qమ+నక% cేవ#డf బయల%పర9న (Þ�Kా, యrFwబ+ 
|కJ క%టyంబమ+ ఐగ+ప#h  cేశమ+లP అv¦క సంవతOరమ+ల% ఉండవలÒనను 
7షయమ+ను 47వ అ,-/యమ+ సూ9ంచును. మ(5B¥ౖప#, యrFwబ+ |కJ 
గమ/మ+ ఆ cేశమ+లP Fాదు. výBాహÕనక% బయట ఉనM భయంకరs¢£న 7పతªh  
నుంzk త<ి>ంచుFGనుటక% ఓడ ఏలrగ+న సQయపzెvý అcే(Þ�Kా యrFwబ+నక% 
ఐగ+ప#h  క%z- అం�ే. సమr,oలP ఉనM ఎమ+కల c-S(ా మrతTst అతడf ¤Tా �Rధ/ం 
కల%K) ఉనMను, cేవ#డf అబXT Qమ+నక%ను మ()య+ అతR ÓX7త(ాలక% 
BాKా� నమ+ :ే[ిన BాKా� న భ2�లP �()K) వ93 cేవ#R 7ôచన Fార/మ+లP 
¤ాల%¤ø ందK5(�ను.18 

వచనమ' 29. ఇ��ా x�ల> k#వవల3ిన uvనమ'ల> సX�ిం�నప.UడW అతడW 
తన క>మEర=eైన 234ప.ను �ిS�ింkెను. అతడf �ా,-రణమ+Kా ఒక తంzkT తన 
క%మrరAR సంబ� ,oం9నటy�  Fాక, అతR<�ౖ అ,oFా()Kా సంబ� ,oం:నెు. Z[\ప# 
ఐగ+ప#h నక% ఒక శF¡hవంతs¢£న ప()¤ాలక%RKా ఉంzెను గనుక అతR :ే�లPv¦ తన 
క%టyంబ భ7ష/తªh  ఉనMదR యrFwబ+ గ+()hం:ెను. `# x�డల  క> కట¸ºమ' 
ఉనMx�డల దయkే3ి `# Qbడ @o�ంద ఉం� `# x�డల దయను, నమ~కమ'ను 
కనపరచుమ'; ఎటn నrా ననుM ఐగ'ప./ ల1 µా��·ట�క>మ' అR యrFwబ+ అతR 
B¦డfFGv¥ను. ఇటyవంట� గం�రs¢£న చర/ అబXT Qమ+నక%ను అతR c-సునుF¡R 
జ()K)న పTమrణమ+లP జ()K�ను (24:2, 3, 9). యrFwబ+ చR¤� క మ+నుప#, �-ను 
ఐగ+ప#h లP ¤ా�<�ట�బడనR ఒక పTమrణమ+ Z[\ప# వద�  నుంzk ¤ø ందK5(�ను. 

వచనమ' 30. తరABాత యrFwబ+, ̀ # �ితర=లQb క>e# ̀ |ను పండW@Aనునటmn  
ఐగ'ప./ ల1నుంef ననుM ±సు@ANµ¾ x pాY\ సమE"vల1 ననుM µా��·టm� మN-
అనKా మF�>లr గ+హ|ద� అR Z[\ప#�� అv¥ను (23:19; 25:9, 10; 49:29-
32). ఈ మrట అతRF¡ తన �-త�«£న అబXT Qమ+��ను, తన తంzkT�«£న 
ఇ�ాOక%��ను ఉనM బంధుతSమ+ను చూప#ను.   మEట kÌప.Uన kే3·దను అR 
Z[\ప# తన తంzkT�� :<ె�>ను. 

వచనమ' 31. యrFwబ+నక% అco :-లక, `#Qb పDమEణమ' kేయ'మ' అR 
:ె<�>ను. అందువలన Z[\ప# తన :�ేR తన తంzkT ��డ F¡Ìంద <�ట��  పDమEణమ' 
kే3·ను. 

NASBలP, అప.UడW ఇ��ా x�ల> uేవ.N ఆYా"vంచుటక> తన మంచప. తలE� ి
Xద వంr�ను అR BTా యబzెను. “ఆ(ా,oంచుటక%” అను ఈ మrట అనుBాదక%ల% 
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ఒక ÓXవమ+ను చూ<ించుటక% Bాzk(). అ��,ే “వంK�ను” అను మrటక% ]ÁÂT 
పదమ+ ( הָחָׁש , shachah), మనుషª/లక% :ే[\ KÎరవసూచక నమ�ాJరమ+ను 
�ెల%ప#ను (23:7; 33:3,6). ఈ పదజåలమ+, యrFwబ+ Z[\ప# �«దుట 
అతడf తన <�నౖునM అ,oFా()Kా గ+()hం9 తల వం:ెను అv¦ అరÃమ+ ఇచు3ను 
(47:29). 9వ()Kా, తన తంzkT |కJ Fw()కను v¦రB¦ర3గల శF¡h క%z- గలBాడf 
అతzే. ఈ Bా/ఖr/నమ+ను అంKÞక()ంచుBారA ఇco Z[\ప#నక% 37:9, 10లP 
వ93న కలలP తన తంzkT (సూరA/RF¡ గ+రAh ) తన మ+ందు ఏcో  ఒక (5ìన తల 
వంచవలÒను అv¦ ÓXవమ+ ఇకJడ v¦రB¦(�నR ÓX7ంతªరA. 

అం�ేFాక, shachah అను ఈ పదమ+, ఆ(ాధనలP cేవ#R మ+ందు తల 
వంచుటను క�z- సూ9ంచును (22:5; 24:26, 48). యrFwడf తన 9వ() Fw()క 
cేవ#R aర3వలÒనR cేవ#R సుh �సూh  తల వం9 ఉండవచు3. LXX పTFారం, ]ÁÂT 
ప�Tక |కJ గÌంధకరh మ+లప#రAషªR |కJ చర/ను cేవ#R ఆ(ా,oంచుటKా 
అరÃం :ేసుFGv¥ను. “7ÖాSసమ+ను బట��  యrFwబ+ అవ�ాన Fాలమందు Z[\ప# 
క%మrరAలలP ఒFGJకJ()Ë ఆè(ాScoం9 తన :ే� కరÌ �దల% �ద ఆనుFGR 
cేవ#RF¡ నమ�ాJరమ+ :[ే�ను [προσκυνέω, proskuneō]” (]ÁÂT 11:21) అR 
BTా [�ను. 

NASB నందు యrFwబ+ తన “మంచప# తలr<ి �ద” వంK) cేవ#RF¡ 
నమ�ాJరమ+ :ే[�ను అR BTా యబzనెు. ]ÁÂT ÓXషలP ( הטמ , mth) అను 
పదమ+నక% NIV లP ఉనMటy�  “మంచమ+” ( הָּטִמ , mittah) ల�క “:�ే కరÌ” ( הֶּטַמ , 
matteh) అRయ+ అనుBాదమ+ :ేయబzెను. ఇంచు�ంచు FÑÌ.శ. 800 నందు 
Masoretic రచ�తల% ఈ పదమ+నక% “మంచమ+” అనువcoం9(). FాË, 
Samaritan Pentateuch నందు “:ే� కరÌ” అRయ+ LXX లP (ῥάβδος, rhabdos) 
అRయ+ అనుBాcoం9(). ]ÁÂT 11:21 నందు LXX క% అనుగ+ణంKా యrFwబ+ “తన 
:ే� కరÌ<�ౖ ఆనుFGv¥ను” అR BTా యబzెను. 

31 వ వచనమ+ స()Kా అరÃమ+Fానప>ట�FÑ, యrFwబ+ తన à7తమ+ను 
సమrc-నమ+�� మ+K)ంపబ� వ#చుv-MడR �ెdయ+ను. తన క%టyంబమం�- �()K) 
కల%సుFGv¥ను, �-ను ఆ(ా,oం9న cేవ#డf తన BాKా� నమ+ను v¥రB¦రA3టలP 
నమ´దK)నBాడR �లె%సుFGv¥ను. 

అనÃయమ' 

జ�� న మEరÛమ' (47:1-26) 

cేవ#డf ఎల�ప#>డూ ఈ భ2��దను మ()య+ సకల àవ#ల �దను 
మrనవ#R |కJ అ,oFారమ+ను గ2()3 ఆలPచన కdK)య+ంzెను. cేవ#డf 
�ట��దట�Kా, మrనవ#R (ప#రAషªRKాను మ()య+ [ీh ÐనుKాను) 
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సృ~ి�ం9నప#>డf, Bా()R తన రbపంలP :ేసుFGv¥ను. “సమ+దTప# :ేపల �దను, 
ఆFాశ పqల�దను, భ2� �ద ప(ాక% పT� జంతªవ# �దR అ,oFారమ+ 
ఇ:ె3ను” (1:26). “cేవ#డf Bా()R ఆèరScoం9”, “�రA ఫdం9 అ¨వృco%  :ెంco 
భ2�R Rంzkం9 c-RR లPపరచుFGనుzk అR :<ె�>ను.” సృ~ి�  కÌమమ+లP 
:ెప>బzkన (Þ�Kా ఈ జåæ నమ+ గల ¤ాలన పTa �కJను మ()య+ జంతªవ#<�ౖనను 
“భ2�<�ౖ సంచ()ంచు పTa à7<�నౖ” ఉంzెను (1:28). cేవ#డf ఆ �దట� పTజలక% 
పTజల�ద, సమrజమ+ �ద అ7 ఆ coనమందు ల�నదున Bాట�<�ౖ పT�ే/క 
అ,oFారమ+ ఇవSల�దు. ఆc-మ+ మ()య+ అవSల �దట� ÓXద/త Bా() వ/F¡hగత 
ఆలPచనల �దను మ()య+ F¡Ìయ �దను ఏల%టలP కdK)య+ంzk(). Bా()F¡ ఆ 
Fావల[ిన జåæ నమ+ ఎకJడ cొరక%ను? 

జåæ నమ+ మనలను సృ#ం9న cవే#R |ద� నుంzk వచు3ను. మనలను తన 
రbపంలP :ే[ినంనదున, మం9 మ()య+ :ెడfల% గ2()3న ¤Tా ధ�క సూ�-T ల% 
మన హృదయంలP ఉం:ెను ((5మr. 1:18-25). cేవ#డf తన 9తhమ+ను �దట 
ఆc-మ+నక% మ()య+ తరABా� Fాలమ+లP ô~\క%ను మ()య+ పTవకhలక%ను 
తన పTత/¶తల c-S(ా జåæ నమ+ను బయల% పర:ెను (]ÁÂT 1:1, 2). మనమ+ అ� 
కష� సమయrలలP cేవ#RF¡ మనమ+ �రÌ<�ట��న �«డల, ¤Tా రÃనక% జBా÷చు3ట 
c-S(ా జåæ నమ+ మనక% వచు3ను (యrFwబ+ 1:5, 6). 

జåæ నమ+ cేవ#RR గ2()3న సత/మ+ను �ెల%సుFGనుట<�ౖ ఆ,-రపడfను, FాË 
అco మన à7తమ+లP F¡�ష� ప()[ిÃతªలలP cేవ#R సత/మ+ను ఎలr 
ఉపZK)ంచుFwBాలP �ెల%సుFGనుట క%z- అవసరమ+. జåæ నమ+ మrనవ#R 
�K)dన సృష�మ+ నుంzk పT�ే/కపరచును. జంతªవ#ల% మం9, :ెడfలను గ2()3న 
ఆలPచన ల�క%ంz- అప>ట�కప#>డf వచు3 అవKాహన పTFారం పTవ()hంచును. 
మrనవ#డf F�వలం ఒక జంతªవ# Fాదు; KాR ఒక v¥ౖ�క మ()య+ ఆa´య à7. 
ఏలr పTవ()hం:-లP, ఏ మrట జBా÷BాSలP అv¦ 7B¦చన FGరక% ఎం�� ఆంcోళన 
:ెందును. ఒక F�Æ{సhవ#డf అటyవంట� F¡�ష� సమయrలలP స()�«£న ఆలPచన FGరక% 
cేవ#RF¡ ¤Tా ()Ã[\h , ఆ ¤Tా రÃనను cేవ#డf c�7�ాh నR BాKా� నం :ే[�ను (యrFwబ+ 1:5, 
6). c�RR బట��, �ాs¢తల రచ�త జåæ నమ+ను గ2()3 ఇటy�  వ/కhపర:ెను: 

ఆలPచన :ెప#>టయ+ లÒ[�ౖOన జåæ నమ+ Rచు3టయ+ v- వశమ+ 
జåæ v-,-రమ+ v¦v¦, ప(ాకÌమమ+ v-cే. 
v- వలన (ాìల% ఏల%దురA  
అ,oFారAల% v- v-/యమ+ను బట�� ¤ాలన :ేయ+దురA. 
v- వలన అ,oపతªల%ను లPకమ+లPR ఘనులÒౖన v-/యr,oపతªలందరAను 

పTభ+తSమ+ :ేయ+దురA (�ాs¢తల% 8:14-16). 

ఈ వచనమ+ల c-S(ా, జåæ నమ+ “స()�«£న v-/యమ+” a(�3 శF¡hయ+ మ()య+ 
“7B¦చనను” కdK)య+నMco. ఇco లPకమ+లP పTజల% తమr అనుభBాల c-S(ా 
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v¦రA3FGv¦ జåæ నమ+నక% దగ!రKా ఉనMco. 
cేవ#డf ఆc-మ+ హవSలను ఏcేను ��టలP ఉం9నప#>డf BారA ఎదు(nJRన 

సమస/ క%z- ఇcే. BారA మం9 :ెడfను గ2()3 KాR, B¦దన మరణమ+లను గ2()3 
KాR ఎరAగR Bా()Kా ఉv-MరA. సర>మ+ సత/మ+ను వFÑÌక()ం9 Bా()R 
ôసప#చు3టక% కdK) ఉనM పTణ-Vకను ఎదు(nJv¦  [ిద%బXటy Bా()F¡ ల�దు. Bా()F¡ 
ఒF�ఒక RయంతTణ కలదు: మం9 :ెడÝల �ెd7Rచు3 :ెటy�  |కJ ఫలమ+ను 
�నక�డదు. ఒకB¦ళ ఆ ఆజæను �()�,ే BారA చ:3ెదరA (2:17). cేవ#డf 
జåæ నయ+కhs¢£న ఆలPచనను Bా()F¡ �ెd<ినను, సర>మ+ |కJ క%య+F¡h c-S(ా 
cేవ#R 9తhమ+నక% అ7,ేయ+లగ+ట నుంzk త<ి>ంచుFGనుటక% Bా()F¡ “7B¦చన” 
(జåæ నమ+) ల�దు. సర>మ+ Bా() |ద�క% వ93న 7,-నమ+ :-లr స()�«£నcoKా 
ఉనMటy�  అR<ిం:ెను; ఆ పండf “7B¦క�చు3నcoKాను” మ()య+ “cేవ#R ¤� dన 
Bా()Kా” అవS ఆc-మ+ల% మrరAదురA అR అR<ించునటy�  సర>మ+ :ే[�ను (3:5, 
6). ఈ Öûధన Bా()R గ()SంచుBా()Kా :ే[�ను; “cేవ#R ¤� dక”లP ఉండfటక%ను, 
“మం9 :ెడÝల%” �లె%సుFGనుటక%ను ఎవరA ఇష�పడరA? BారA అంతమటy� క% 
ఆలP9ం:ే జåæ నమ+ కలBారA FారA, అందువలన BారA cేవ#R¤� dన BారAKా Fాక, 
�ా�-ను |కJ మrర!మ+ గ+ంz- B¦దనపడfటక%ను, మన�ాh పమ+నక%ను 9వ()F¡ 
మరణమ+నక%ను ¤� �Ø మrర!మ+లP B¥V�().  

Z[\ప# |కJ కధలP, అతడf ఐగ+ప#h నక% బXRసKా ఉండfటక% 
బలవంతమ+Kా aసుFGR ¤� బzkనప#>డf cవే#RF¡ జåæ నమ+ FGరక% ¤Tా ()Ãం9నటy�  
మనక% ఎకJz- బµౖ÷ల%లP కనబడదు. FాË, సూట�Kా మనమ+ ,-/R[\h  అతడf 
:ే[ినటy�  కనబడfను. యrFwబ+ |కJ క%మrరAల% ~\F�మ+ Bా()R హతమ+ :ే[ి 
Knప> ఆపదలP 9క%JFGనMప#డf, cేవ#డf యrFwబ+ను బþ�లే%నక% B¥V�, Bా() 
|ద� ఉనM అన/cేవతలRMట�Ë �üలK)ం9 ఒక బd<ీతమ+ కట��  ఆ(ా,oంచమR 
:ె<ి>న మrటను Z[\ప# క%z- 7v¥ను (35:1-8). అం�Fేాక, cవే#డf 
యrFwబ+నక% తన BాKా� నమ+ను మరలr నూతనపరచKా అప#>డf ఆ cేవ#R 
సSరమ+ను యrFwబ+ |కJ ప()Bారమ+�� ¤ాటy Z[\ప# క�z- 7R 
య+ండవచు3. ఒకB¦ళ ఎవSరA cేవ#R సSరమ+ 7నక¤� �నను, యrFwబ+ ఆ 
సంగ� తన క%టyంబXRFÑ, పRBారంద()FÑ �ెdయజ�[ి ఉండవచు3. అబXT Qమ+ 
మ()య+ ఇ�ాOక%లక% cవే#డf :ే[ని BాKా� నమ+ను బట�� BారA ఒక 
గమ/మ+కdK)న పTజలR గ+()hంచునటy� , Bా()R cేవ#డf బహÕKా c�7ం9 
భ2మ+లను మ()య+ (ాìలను ఇచు3నR �ెల%ప#టక% యrFwబ+ ఈ 
7షయమ+ల% తప>క :ె<ి> య+ండవచు3. 

Z[\ప# తన సహÊ దరAల:ే cేS~ింపబzk, తన తంzkT నుంzk B¦(�Æ, ఐగ+ప#h లP 
ఒక బXRసKా అ�´B¦య బzkనప#>డf అతడf గ+ంzె పK)dన B¦దన�� ఉంzెను; 
FాË తన 7ÖాSసమ+ను ¤� Knటy� FGనల�దు. ¤� aఫరA ఇంట�లPను, అతªMF¡ కdK)న 
అంతట�లP ఒక నమ´కs¢£న c-సుRKా ఉండfటక% cేవ#డf అతR�� ఉంzk తK)న 



108 

జåæ నమ+ను ఇ:3ెను (39:2-6a). ¤� aఫరA |కJ ÓXర/ c-S(ా కdK)న లÒౖంK)క 
Öûధనను జ�ంచుటక% cేవ#డf జåæ నమ+ ఇ:3ెను (39:6b-12). Z[\ప# 
:ెరÖాలలPRF¡ పడB¦యబzkనప#>డf, cేవ#డf అకJడ ఉనM (ాì |కJ 
¤ానc-యక%R |కJ, భ¶/FారAR |కJ కలల ÓXవమ+ల% �ెdయపరచుటక% 
జåæ న�:ె3ను (40:1-23). ఫ(5 |కJ కలక% క%z- ÓXవమ+ అతడf :<ె�>ను 
(40:1-36). ఫ(5 అతR �ాÃ నమ+ను ]Á93ం9, ఐగ+ప#h ను �Øల%టక% 
(ాజå/,oFారమ+ ఇ:3ెను (41:37-45). Z[\ప#–�-ను :ే[ని అంతట�లP 
జåæ నయ+కhమ+Kా cేవ#RF¡ ఘనత ఇ:ె3ను (41:16, 25). 9వ()Kా cవే#డf అతRR 
తన క%టyంబ సభ+ల ¤Tా ణమ+ను, ఐగ+ప#h  cేశ పTజల ¤Tా ణమ+ను Fా¤ాడfటక% 
BాడfFGv¥ను.  

234ప. జ�� నవంత�eైన µాలక>eే`#? (47:1-26) 

Z[\ప# ఐగ+ప#h లP కరAవ# ఏర>zkనప#>డf అ,oFార దు()SRZగమ+ 
:ే[�నR FGందరA B¦c-ంత పంzkతªల% అందురA. ఆcoFాండమ+ BTా యబzkన 
పTFారం, ఐగ+ప#h  |కJ (ాజå/,oFా()Kా Z[\ప# పTజలక% ఆQర�చు3టక% Bా() 
|ద� నుంzk డబ+�ను aసుFGv¥ను, తరABాత Bా() |ద� ఉనM పÜవ#లను, 
భ2మ+లను మ()య+ BారA కdK) ఉనM సమసhమ+ను aసుFGv¥ను. అతడf 
పTజలను (ాìనక% బXRసల%Kా Bా()v¦ FGv¥ను (47:13-26). c-RF¡ 7రAద%మ+Kా 
మ()FGందరA Z[\ప#ను ఐగ+<ీhయ+ల కరAవ# Fాలమ+లP Bా()R బXRసల%Kా 
:ేయ+టను బట��, అతడf ఒక �ెdB¥ౖన, జådగల, v-/యs¢£న ¤ాలక%RKా చూతªరA. 

అతడf తన క%టyంబXRM ¤� ~ిం:ెను. Z[\ప# తన జåæ నమ+�� కరAవ# 
నుంzk తన క%టyంబXRM Fా¤ాడfFGv¥ను. cేవ#డf ఇ93న జåæ నమ+ c-S(ా 
(41:39-41), Z[\ప# (ాబ� �Ø ఏడf సమృco%�«£న సంవతO(ాల% మ()య+ ఏడf 
కరAవ# సంవతOమ+ల% మ+ందుKాv¦ గ+()hం9, ఆ కరAవ# Fాలమ+లP 
aసుFwనవల[ని జåగÌతhల% ఫ(5క% �ెd<�ను. తరABాత, కృతìæ zైన ఫ(5 Z[\ప# 
|కJ పTజలక% ఐగ+ప#h లP ఒక [ిÃరs¢£న పTcశేమ+ను RBాసమ+Kా ఇ:ె3ను. 

ఫ(5 Z[\ప#ను ఐగ+ప#h క% (ాజå/,oFా()Kా :ే[ి, ఆ cేశమ+ |కJ 
వనరAలRMట�Ë అతR :ే�F¡:ె3ను (అ¤ø . 7:10). ఇట��  (Þ�Kా (ాì c-S(ా ఒక 
9నM బXRసక% Knప> ఘనత కల%గ+ట ఆ coనమ+లలP :-లr ఎకJz- 
7Rయ+ండరA; అం�ేFాక, ఇంFా :-లr జరగబ� వ#చునMco. Z[\ప# ఒక 
యవనసుh zైనప>ట�F¡, అతడf “ఫ(5క% తంzkTKాను మ()య+ అతR ఇంట�Bారంద()F¡ 
పTభ+వ#Kాను మ()య+ ఐగ+ప#h  cేశమంతట�FÑ ఒక ¤ాలక%నుKాను” <ిల%వబzెను 
(45:8). c�Rకంతట�FÑ ఒF� Fారణమ+: ఈ యవSన ]ÁÂT c-సుR<�ౖ మ()య+ అతR 
జåæ నమ+<�ౖ (ాì |కJ అ¤ారs¢£న KÎరవమ+. ఫ(5 Z[\ప# |కJ 
క%టyంబమ+ ఆ కరAవ# Fాలమ+లP ¤� ~ింపబడfటక% ఐగ+ప#h నక% తరd వచు3టక% 
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అనుమ� ఇ:ె3ను (45:16-20). 
అv¦క సంవతO(ాలక% మ+ంcే cేవ#డf Z[\ప# |కJ మ+�-h త�«£న 

అబXT Qమ+నక%, తన సం�-నమ+ తమco FాR cేశమ+లP v-ల%గ+ వందల 
సంవతO(ాల% ఉందురR �ెdయజ�[�ను (15:12-16). cేవ#డf ఇÖÌా �Øáయ+ల% 
మరలr �()K) కv-నుక% అనKా “v-ల!వ తరమ+లP” వ:3ే సమయమ+ను 
�ెdయజ�[ినను, Z[\ప# c-స/మ+నుగ2()3KాR ల�క ఎంత Fాలమ+ తన 
క%టyంబమ+ ఐగ+ప#h లP RBాసమ+ :యే+vý అతడf ఎరAగడf; FాË Bారందరb 
cేవ#డf <ితరAల సSసÃలమ+నక% :రేA వరక% j�మకరs¢£న మ()య+ ఫలవంతs¢£న 
à7తమ+ను కdK) ఉంz-లR FwరAFGv¥ను. తన మరణ శయ/<�ౖ తన సహÊ దరAలక% 
అతడf: ఐగ+ప#h  నుంzk కv-నుక% �()K) B¥ళG�  సమయమ+లP తన ఎమ+కలను 
ఐగ+ప#h  నుంzk BాKా� న cేశమ+నక% aసుFGR B¥ళ�వలÒనR :ె<�>ను (50:24, 25; 
Rర!మ. 13:19; �«హÊ షª. 24:32).  

ఐగ+ప#h నక% యrFwబ+ అతR క%టyంబమ+ వ:ె3నR య2c- Bారh 
�ె93నప#>డf, Z[\ప# Bా()R కల%సుFGR ఆQSRంచుటక% K5~\ను B¥½¾�ను 
(46:28, 29). అప#>డf అతడf :-లr �ెd7Kా ఫ(5ను సం��షపరచుటక% తన 
సహÊ దరAలలP ఐదుగ+రAR, తన తంzkTను (ాìను కల%సుFGనుటక% B¥½¾�ను (47:1, 
2, 7-10). Z[\ప# ఫ(5ను స�<ిం9నప#>డf cౌత/మ+�� మ()య+ 
c�నతSమ+�� B¥½¾�ను. అcే(Þ�Kా, తన క%టyంబ సభ+/ల% క%z- తమను 
ఐగ+ప#h నక% వచు3టక% ఆQSRం9నందుక% ఫ(5ను పTశం[ిం9().  

యrFwబ+ ఫ(5 మ+ందుక% వ93నప#>డf, అతడf (ాìను ఆè(ాScoం:ెను. 
s¢áJ[\cేక% అబXT Qమ+ను ఆèరScoం9నటy�  �ా,-రణమ+Kా Knప>BారA తక%Jవ 
Bా()R c�7ంచుట కలదు (]ÁÂT. 7:7). FాË ఈ సంధరÅమ+లP ఫ(5 యrFwబ+ను 
ఒక జåæ R�«£న క%మrరAzైన Z[\ప#నక% తంzkTKాను, అతR <�ద� వయసుOను 
(130 సం.) KÎర7ంచుట c�RF¡ Fారణమ+. (ాì Z[\ప# |కJ 
క%టyంబమంతయ+ వచు3ట తన cేశమ+నక% సం��షమ+Kాను, j�మకరమ+Kాను 
ÓX7ం:ెను. (ాì Z[\ప# వంట� జåæ R�«£న వ/F¡h |కJ నzk<ింప#లP, ఒక Knప> 
భ7ష/తªh  తమక% కలదR 7శS[ిం9 ఉండవచు3. 

యrFwబ+ తన తరABా� cov-ల% ఈ ప(ా� cేశs¢£న ఐగ+ప#h లPv¦ à7ం9 
మరణÀంచునô అv¦ భయమ+ను కdK) య+ంzెను. ఈ వృద�  మ2లప#రAషªడf 
అబXT Qమ+ మ()య+ ఇ�ాOక% “BాKా� న cేశమ+లPv¦” పరcేÜల%Kా à7ం9 
మరణÀం9రR, అco cేవ#R BాKా� నమ+ను రదు�  పరచల�దR జåæ పకమ+ 
:ెసుFGనవలÒను (]ÁÂT. 11:9). ఎలrK�Æv-, BారA “మ()ÖóÌష�s¢£న cేశమ+ను, పరలPక 
సంబంధs¢£న cేశమ+ను” FwరAFGR(); ఏలయనKా ఆయన Bా() FGరక% ఒక 
పట�ణమ+ను [ిద%ప()9 య+v-MడR న�´() (]ÁÂT. 11:16). BారA ఐగ+ప#h లP 
“BాKా� నమ+ను ¤ø ందక%ంz-” చR¤� �నప>ట�FÑ, ఈ R(Þ¶ణ Bా()R భ7ష/తªh ను 
గ2()3 బలపర:ెను (]ÁÂT. 11:13). యrFwబ+ కv-నుక% బయట చR¤� వ#ట c-S(ా 
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Rష�iZజనమ+ ¤ø ందల�దు FాË, 7ÖాSసమ+ c-S(ా �-ను తంzkT��ను, తన 
�-త��ను 7ÖÌా ం� ¤ø ందునటy�  తన ఎమ+కల% మF�>లr గ+హలP ¤ా�<�ట�వలÒనR 
తన క%టyంబమ+ను Fw(�ను (47:29-31). ఆ భ7ష/తªh  ఆè(ాSc-ల% ఎటyవంట�B" 
�ెdయక ¤� �నను, తన <ితరAల |కJ R(Þ¶ణలP �-ను క%z- ¤ాల% 
¤ø ందునv¦ న�´క కdK)య+ంzెను. 

ఫ(5�� తనను గ2()3న 9వ() ప()చయ మrటలలP యrFwబ+, cేవ#డf తన 
ఆa´య క%టyంబXRFÑ బయట ఉనMBా()R కల%ప#FGv¦ (Þ�Kా, యrFwబ+ మరలr 
ఫ(5ను c�7ం:ెను. అ7ÖాSసమ+��ను, cేSషమ+��ను RండfFGRన పTజలను 
గ2()3 <\తªరA పdF¡న �దట� శ�-బ�ప# ]̂తబ� ధ అRM తరమ+లలP శÌమను, 
B¦దనను ఎదు(nJనుచునM F�Æ{సhవ#లక% :ెందును. 1 <\తªరA 2:11-17లP కR<ించు 
ఈ ]̂తబ� ధలP మ+ఖ/ మrటల%, Z[\ప# మ()య+ యrFwబ+ల% ఫ(5క%ను తన 
పTజలక%ను వ/కhపర9న ÓXవమ+ను సూ9ంచును: “అంద()Ë సv-´Rంచుzk, 
సహÊ దరAలను <\T�ంచుzk, cేవ#RF¡ భయపడfzk, (ాìను సv-´Rంచుzk.” ఫ(5 
ఒక అన/ (ాజ�ౖనప>ట�FÑ cేవ#డf అతR c-S(ా Z[\ప#ను, యrFwబ+ను అతR 
క%టyంబమ+ను Fా¤ాzk c�7ం:ెను (�ాs¢తల% 21:1).  

యrFwబ+ |కJ à7తమ+ ఒక :5ట నుంzk మ(nక :5టక% ఒక యrతTKా 
మr(�ను. ఆ సంవతO(ాల% అతడf ఎvýM శÌమల%, Öûధనల% ఎదు(nJv¥ను; FాË 
ఇప#>డf మరలr ఐగ+ప#h లP తన క%టyంబమ+ అం�- ఒకట�Kా :యేబzk, Z[\ప# 
c-S(ా cేవ#R BాKా� న v¥రB¦రA> మ()య+ ఫ(5 c-S(ా ఆè(ాSదమ+ల% తన 
7ÖాSసమ+ను ఇంFా నూతనపర9 బలపర:ెను. అం�ేFాక, �-ను తన <ితరAలÒౖన 
అబXT Qమ+��ను, ఇ�ాOక%ల��ను ¤ా�ప<�ట�బzkనప#>డf తనక% ఇంFా Knప> 
ఐక/త cొరAక%నR యrFwబ+ ÓX7ం:ెను (50:13). v¦ట� cవే#R పTజలక% క%z-: 
మన à7�-ల% మం9 :ెడfల అనుభBాల�� �Vతs¢£ ఈ భ2�<�ౖ యrతT వంట�co. 
మనమ+ ఎకJడ à7�ాh ô ల�క ఎకJడ ¤ా�<�ట�బడ�-ô అనMco Knప> 7షయం 
Fాదు, ఎందుకనKా, మనమ+ ఆ భ2� �ద “పరcేÜలమ+ను, యr�Tక%లs¢£ 
య+v-Mమ+” (]ÁÂT. 11:13). Rజs¢£న BాKా� న భ2� ఈ లPక సంబంధs¢£నco 
FాదుKాR పరలPక సంబంధs¢£నco. మన ,ైర/మ+నక% గల Fారణమ+ �Øసు FÑÌసుh  
మరణమ+ను జయ�93య+v-Mడf; మ2లప#రAషªల% అనుభ7ం9న c-R 
కv-M Knప> R(Þ¶ణ ఆయన మనక% ఇ:ె3ను.  

తన à7తమ+ను పTభ+వ#క% అప>K)ంచుFGనMBా() 9వ() R(Þ¶ణను  
గ2()3 అ¤ø సhల%zైన <\తªరA, “అ¶యs¢£నcoయ+, Rర´లs¢£నcoయ+, 
BాడబXరRcoయ+v¥ౖన �ాSసÃ�మ+, పరలPక మందు” మనక% కలదు అR :ె<�>ను 
(1 <\తªరA 1:4). ¤ాత Rబంధన ప()Üదు% ల% క%z- ఆ పరలPక ఇంట�R 
¤ø ందుదురA. �Øసు FÑÌసుh  “అv¦క%ల% తÔరA> నుంzk, పడమర నుంzk వ93 
అబXT Qమ+��ను, ఇ�ాOక%��ను, యrFwబ+��ను క�రA3ందురA” అv¥ను (మతh� 
8:11). ఎందుకనKా, �Øసు రకhమ+ ¤ాత RబంధనలPను, FGÌతh  RబంధనలPను 
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ఆయనక% లPబzkన Bా()F¡ ¶మrపణను �ెచు3ను. �Øసు FÑÌసుh  మరలr 
పరలPకమ+నక% మన�� ఆయన, ఆయన�� మనమ+ ఉండfలrగ+న “మన FGరక% 
సÃలమ+  [ిద%పరచుటక%” B¥½¾�ను (ZQను 14:2, 3). 

ఆయన ఐగ+<ీhయ+లను భదTపర:ెను. జåæ నమ+�� Z[\ప# ఐగ+ప#h  |కJ 
ఆ()Ãక [ిÃ�R పTజల% <\ద()కమ+లPF¡ B¥ళ�క%ంz- జåగÌతh  పzెను. FాË, అలr :ేయ+ట 
c-S(ా, Bా()R బXRసతSమ+నక% coగజå(�3ను. 47:13-26 నందు ఉనM Z[\ప# 
చర/లను అv¦క మంco పంzkతªల% అv-/యs¢£నcoKా చూతªరA.ఈ సందరÅమ+ 
అv¦క మంco పంzkతªల: ేZ[\ప# cెవౖ జåæ నమ+ను Fాక, ఈ లPక జåæ నమ+ c-S(ా 
ఆ కరAవ# Fాలమ+లP ఆQరమ+ను పం:నేR అందురA. కరAవ# 
7ప(Þతs¢£నప#>డf, పTజల% ఎం�� అవసరతలP ఉనMప#డf Z[\ప# |కJ 
v¥ౖజమ+ మr()నటy�  BారA చూతªరA. c�RF¡ మ+ందుKా, అతడf ఒక జåæ R�«£న 
మ()య+ Knప> ¤ాలక%RKాను, cేవ#R 9తh  పTFారమ+Kా, ఐగ+ప#h  పTజల ఇ¹ా� RF¡ 
తగ!టy� Kా, తన క%టyంబXRFÑ క%z- అËM ఏర>రAచుFGనM BాRKా కనబzెను. FాË, 
కరAవ# Fాలమందు Z[\ప# |కJ v¥ౖ�కను FGందరA పTÈM�ాh రA, ఆ పTశMలక% 
జBాబ+ల% :పె>వల[ినcే.  

ఐగ+<ీhయ+లను బXRసల%Kా :ే[ినప>ట�F¡Ë, Bా()�� “F¡Ìంద నుంzk” (�ా�-ను) 
Fాక, “<�ౖనుంzk” (cేవ#R) ¤ø ంcoన జåæ నమ+�� సమr,-నమ+Kా ఉంzనెు (యrFwబ+ 
3:15). బహÕ కష�s¢£న సమయమ+లP ఐగ+<ీhయ+లను మ()య+ cవే#R పTజలను 
Fా¤ాడfటక% Fావల[ినco అతడf :[ే�ను.  

1. ఒక 7ÈదపరచుBాR మrటలలP, Z[\ప# Fాలమ+ గడfవKా :-లr 
B¦షc-()Kాను మ()య+ v¥ౖ�క 7ల%వల% మrరA3FGRనBాRKాను పTవ()hం:ెను. 
అతడf కÌమకÌమమ+Kా, ఐగ+<ీhయ+ల ధనమ+ను, ఆసుÃ లను, భ2మ+లను 
మ()య+ [\Sచ3ను a[ిB¦సుFGv¥ను. ఆ ప()[ిÃ�లP Z[\ప# తన v¥ౖ�క [ిÃ�R 
7డ9 “cవే#RR మ()య+ ధనమ+ను” ఒF��ా() [\7ంపK5(�ను (మతh� 6:24 
చూడfమ+). పTజల నుంzk ధనమ+ను, ఆసుÃ లను, భ2మ+లను Z[\ప# 
ఆQరమ+ ఇచు3టక% aసుFGR, Bాట�R తనFGరక% KాR, తన బంధువ#ల FGరక% 
KాR క�డబµటy�  FGనల�దు KాR, “ఫ(5 ఇంట�F¡ Bాట�R aసుFGR వ:ె3ను” (47:14). 
cేశమ+ |కJ j�మమ+ FGరక% అతడf ఆ (Þ�Kా సం¤ాcoంచుట మం9cే. ఐగ+ప#h  
పTభ+తSమ+ క%z- :-లr ధనమ+ను పRBా()F¡ �చు3టక%ను, �ామrK)ÌR 
FGనుటక%ను, FGట�ను కట��  Bాట�లP కరAవ# Fాలమ+ FGరక% ,-న/మ+ను RలS 
:ేయ+టక%ను ఖరA3 :ే[�ను. పTభ+తSమ2 ఇంFా అv¦క మంcoR ¤� ~ించవల[ి 
ఉనMco. పTభ+తSమ+ నడచుటక%ను, ,-న/ప# FGటy�  cొంగల బX() నుంzk 
Fా¤ాడfటక%ను, చటX� RM వ/�(�F¡ం9న Bా()F¡ v-/యం aరA3టక%ను, అంతర!త 
7Bాc-ల% అ()కటy� టక%ను, ఇతర cేశమ+ల నుంzk ఆQరమ+ FGరక% 
దండయrతTక% వచు3Bా()R అడfÝ FGనుటక%ను ఆ ధనమ+ FావలÒను. 

2. Z[\ప# ఐగ+<ీhయ+ల నుంzk జప#h  :ే[ిన (Þ�Kా తన క%టyంబమ+ 
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నుంzk :ేయల�దు, zబెµౖ�-ఐదు మంco �తhం ఐగ+<ీhయ+ల�� ¤� d[\h  :-లr 
తక%Jవ. యrFwబ+ మ()య+ అతR క%మrరAల% ఐగ+ప#h లP [ిÃర RBాసమ+ను 
Fwరల�దు FాË K5~\నులP �-�-Jdకమ+Kా ఉండfటక% మrతTst Fw()() (47:4). Bా() 
Fw()కక% బదుల%Kా, Z[\ప# ఫ(5 |కJ c�B¥నను బట�� తమ క%టyంబమ+ 
ఉండfటక% తÔరA> కనుమల |కJ 9వ() ÓXగమ+ను, తమ మందలను 
stప#టక% ఇ:ె3ను. ఆ 7ధs¢£న �నQ�ంప# ఐగ+ప#h లP దు¹ా� ంతమ+Kా 
ఉనMco. ఫ(5 యrజక%లక% వ/వ�ాయ భ2�R మ()య+ RBాస గృహమ+లను 
ఎటyవంట� పనుM :ెd�ంచనకJరల�R (Þ�Kా ఇ:ె3ను (47:22). యrFwబ+ 
క%టyంబXRFÑ ఇవSబzkన �నQ�ంప#, ఆ cేశప# యrజక%లక% ఇ93న 
�నQ�ంప#నక% స()పడfను.  

3. Z[\ప# ఐగ+<ీhయ+లను బXRసల%Kా :ే[ినప>ట�FÑ BారA అతRR 
హృదయమ+ల�R [\M]̂తªRKా ఎంచల�దు. బదుల%Kా, ఆకd నుంzk Bా()R 
రjkం9న 7ôచక%RKా ఘనపర9(): “BారA Ëవ# మమ+´ను బT�F¡ం9�7, 
ఏdనBాR కటX¶మ+ మr �ద ఉండRమ+´; ఫ(5క% stమ+ c-సులమగ+దమR 
:ె<ి>()” (47:25). ఇరB¥ౖ ఒకటవ శ�-బ�ప# పTజలక% Z[\ప#:ే బXRసల%Kా 
:ేయబzkన v-ట� ఐగ+<ీhయ+ల ÓXBాల% నమ´సక/మ+FాRco, Bా() ఈ ÓXవన 
ప#(ాతన cov-లలP బXRసతSమ+ |కJ ]ëన [ిÃ� Bా()F¡ అరÃమ+ Fాక¤� � 
ఉండవచు3. ఈ (5ìలలP ఉనM బXRస 7,-నమ+ కv-M Z[\ప# <�ట��న 
7,-నమ+ :-ల వ/�-/సమ+ గలco.   

¤Tా gన Fాలమ+లP బXRసల% తమ యజమrనుల ఆ[ిÃKా ప()గణÀంపబzేBారA. 
Z[\ప# |కJ <ితరAల% బXRసల% కdK)నBా(�. బXRసల% జంతªవ#లrKా ల�క 
లÒౖంK)క బ � మ´లrKా Fాక :-లr KÎరవమ+Kా చూడబzBేారA. Bా()లP FGందరA 
ఇంట�లPv¦ నమ´కs¢£న Bా()Kా ప()గణÀంపబzేBారA. ఉc-హరణక%, అబXT Qమ+ 
ఇంట 318 మంco తన ఇంట ప#ట��  త(Þ|దు కdK)న నమ´కs¢£న బXRసల% కలరA. 
అనKా Bా() తd�దండfT ల% అబXT Qమ+ క%టyంబమ+నక% బXRసల%Kా ఉంzేBారA, 
Fాబట��  Bా() <ిల�ల% బXRసల%Kా జR´ం:-రA. õ()R మ2లప#రAషªడf ఒక 
అ¤ాయకర ప()[ిÃ�లP <ిల%వనంపKా తమ యజమrR ప¶మ+న 
ఆకÌ�ంచుFGనుచునM [�ౖన/మ+నక% వ/�(�కమ+Kా õ(59త ¤� (ాటమ+ :ే[ి�(). 
BారA ఆ F¡�ష� ప()[ిÃ�లP s¢�ø ¤ø త�య v-ల%గ+ (ాìలను జ�ంచుట మrతTst 
Fాక, లPతªను అతR క%టyంబమ+ను Fా¤ాzk() మ()య+ Z(ా� ను లPయ ¤Tా ంత 
Bాసులను 7zk<ిం9() (14:14). 

అబXT Qమ+ ఇంట� అంతట� �ద అ,oFా()Kా ఉనM అబXT Qమ+ |కJ అ� <�ద�  
c-సుడf మ()|క ఉc-హరణ. మ2లప#రAషªడf అతRR బంKారమ+, B¥ంzk, 
7ల%లÒౖన వసh Ðమ+ల% మ()య+ 7ల%లÒౖన బహÕమrనమ+ల% గల పco ఒంటÍలను 
తన క%మrరAzైన ఇ�ాOక%నక% ÓXర/ను aసుFGR వచు3టక% Q(ానుక% పం<�ను. 
ఈ c-సుడf తన యజమrRR <\T�ం9, KÎర7ం9 అతR cేవ#R యందు న�´క 
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ఉం:ెను. అతడf ()బXJను కd[ినప#>డf, cేవ#R దూత తనను నzk<ిం:ెనR 
కృతజæత�� ¤Tా ()Ãం:నెు. ()బXJను ఇ�ాOక%నక% ÓXర/Kా ఉండfటక% అతR�� 
కv-నుక% పంప#టక% ఇc� క%z- ఒక Fారణమr�«ను (24:1-67). ఏ c-సుzై� ే
బంKారమ+, B¥ంzk, మ()య+ ఇతర 7ల%B¥ౖన వసుh వ#ల% గల పco ఒంటÍలను 
aసుFwనుటలP నమ´కమ+Kా ఉంzెvý, ఇతడf తప>క అబXT Qమ+ క%మrరAzెనౖ 
ఇ�ాOకను తన FGÌతh  భరh వద�క% aసుFGR B¥ళG� టలP క%z- నమ´కమ+Kా ఉండfను.  

ఈÖాన/ తÔరA> ¤Tా gన సంసJృ�లP ఉపపతªMలను కdK) ఉండfట అv¦ 
c-స/తSప# 7,-నమ+ కలదు. #లr| మ()య+ ÷లr_  అనుBారA ల�యr మ()య+ 
(ా]§ల%లక% యrFwబ+�� 7Bాహs¢£నప#>డf లrబXను:ే ఇవSబzkన c-[ీల% 
(29:24, 29). ల�యr మ()య+ (ా]§ల%ల% తమ భరhక% ఎక%Jవ మంco <ిల�లను 
కనK5()నందున ఈ c-[ీల% క�z- యrFwబ+నక% (�ండవ తరగ� ÓXర/లÒౖ() (30:1-
13). ఈ ఇద�రA [ీh Ðల% యrFwబ+:ే c-[ీల%Kా ఎంచబడల�దు; Bా() క%మrరAల% 
బXRసల%Kా Fాక, యrFwబ+ |కJ BారసతSప# ప#తªT RKా ఎంచబzk(). BారA 
తమ తంzkT |కJ c�B¦నలలP ¤ాల%¤ø ంco() (49:1-27), మ()య+ BారA 
ఇÖÌా �Øáయ+ల పv¥Mండf K5�-T లలP v-ల%గ+ K5�-T లక% <�ద�ల%Kా ఉంzk() 
(49:28). õ() సం�-నమ+ �«హÊ షªవ v-యకతSమ+లP BాKా� న భ2��«£న 
కv-ను భ2ÓXగమ+లP FGంత �ాSసÃ�మ+ను ¤ø ంco(), తరABాత c-õదు c-S(ా 
�తhమ+ను ¤ø ంco(). 

ప()[ిÃతªల ఆ,-రంKా, అన/మత సమrజåలలP బXRసతSం పట�  దయగల 
B¥ౖక() క�z- చూడవచు3; మ()య+ ఇco బµౖ÷j లP క�z- కR<ిసుh ంco. తన 
యజమrR ÓXర/<�ౖ బలr�-Jర యతMమ+ :ేÖాడv¦ zరs¢£న ఆ(5పణల% తన<�ౖ 
:ేయబzkనప>ట�FÑ ¤� aఫరA c-Sర Z[\ప# దయగల B¥ౖక()R ¤ø ంc-డf-ఉ()È¶క% 
బదుల%Kా ఖ�Bదు (39:6-20). ఒకB¦ళ ఈ RయమrRF¡ �నQ�ంప# 
ఉనMప>ట�FÑ, ఇco అన/మత బXRసతS యజమrనులందరb Bా() బXRసలను 
అణ9B¦[\BారA FారA మ+ఖ/ంKా Z[\ప# వలÒ నమ´కసుh dM అR సూ9సుh ంco.  

¤Tా gన అన/మత సమrజåలలP బXRసతSప# చటX� ల% ఒF� 7ధంKా ఉంz7ే 
Fావ# Fాబట��, అ7 ఇÖÌా �Øáయ+ల ధర´Öాసh ÐంలP అv¦క 7,-ల%Kా B¦రAKా ఉండడం 
వల�  ఆశ3ఆశ3ర/పడక�డదు. ఇకJడ ఒక Bాసhవs¢£నటyవంట� పT�ే/కs¢£న 
ఉc-హరణ ఏంటంట�, ô~\ ధర´Öాసh Ð పTFారం అప#>ను �()K) aర3ల�R వ/F¡h 
బXRసతSంలPF¡ అ�´B¦యబడవచు3. అ��,ే ఆరA సంవతO(ాల [\వ <ిమ´ట, 
అతzkM ఖr` :ేతªల�� పంపబడక�డదు. �ాSతంతT� వ/F¡hKా FGÌ తh  àవనం 
�దల%<�టy� టక% అతRF¡ అతR యజమrనుzk జంతªవ#లP�  నుంzk FGRM 
జంతªవ#లను, తన �üట��లP నుంzk c-T jfరసమ+ను, అతR ¤ø లమ+లP నుంzk 
,-న/మ+ను ఇవSవలÒను (coSa. 15:12-15). ఒకB¦ళ అతR యజమrనుడf 
అతzkM <\Tమ�� మ()య+ KÎరవమ+�� చూ9నట���,ే à7�-ంతం అతడf 
బXRసKాv¦ �K)d¤� Bాd (15:16, 17). అ��ే, �ాSతంత/ం Kా B¥V�¤� BాలR 
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అతడf Rరç�ంచుక%ంట�, అతR యజమrనుడf అతడf B¥ళG� టను బట�� 
అసూయపడక�డదు. బXRసను సSతంతªT డfKా 7zk9<�ట��న BాzkF¡, cవే#డf 
పT�ే/కs¢£న c�B¥నను BాKా� నం :ే�ాడf.  

coSaZపcేశFాండ ధర´Öాసh ÐంలP బXRసను గ2()3న ఈ ఉc-హరణ ఈ 
సందరÅంలP ఆసF¡hకరs¢£నco. FGRM సంద(ాÅలలP, Z[\ప# ఐగ+<ీh  పTజలను 
బXRసల%Kా :ేయ+ట ఇÖÌా �Øáయ+ల ధర´Öాసh Ðమ+నక% అనుగ+ణంKా 
పâరSKా�Kా ప()గణÀంపబడfతªంco. Z[\ప# Bా()R ఫ(5క% బXRసల%Kా 
అ�´B¦[ినప#>డf, ఐగ+ప#h  పTజల |కJ స>ందన c-S(ా �ాధ/s¢£న సంబంధం 
కR<ిసుh ంco. BాసhవంKా, Bా() (ాజ/ఉనM�-,oFా() అv¦క సంవతO(ాల% ఐగ+ప#h లP 
బXRసKా ఉv-MడనM 7షయం, మ()య+ ఫ(5 కలలను అనువcoంచడంలP 
పTద()Fం9న అతR జåæ నమ+ను బట��  7zk<ించబz-Ý డf Bా()F¡ �ెల%సు. ఐగ+ప#h  ఆ()Ãక 
వ/వసÃ<�ౖ అతడf అతzkM అ,oFా()Kా ఉం:-డనM 7షయం Bా()F¡ �ెల%సు 
ఎందుకంటÍ పTజలను రjkం:-లv¦ పTణ-Vక మ()య+ హృదయం అతRF¡ ఉంco. 
,-న/మ+ను క�డబµట��  కరAవ# నుంzk Bా()R త<ి>ంచుటక% అతడf ఏడf 
సంవతO(ాల% [\వ :[ే�ను. 

Fాలమ+ గడ9 పTజల% Bా() ధనమ+ను, సంపదను, భ2మ+లను మ()య+ 
సSతంతTమ+ను ఆQరం FGరక% ఫ(5క% అప>K)ం9నప#>డf, BారA త<ి>¤� �న 
c-Rనుంzk Z[\ప# మనdM రjk�ాh డనM నమ´కం అతR<�ౖ కdK)ంco. Bా() R(Þ¶ణ 
B¥ంటv¦ ధృõక()ంచబzkంco; Z[\ప# ఐగ+<ీhయ+లను cేశమందు Rవ[ించుటక% 
అనుమ�ం9 మ()య+ FGÌ తh  పంట FGరక% Bా()F¡ 7తhనమ+ల R:3ెను. ఈ పTకటన 
:ే[ినప#>డf పటX� ¨~\క చట�ం Bా()F¡ మం9 భ7ష/తªh క% R(Þ¶ణ R93ంco: పంట 
FాలంలP, BారA Bా() పంటలP 20 Öాతం మrతTం ఫ(5క% ఇBాSd, మ()య+ 80 
Öాతం Bా()FGరక% ఉంచుFwవచు3. ¤Tా gన పTపంచంలP ఇట��  �తhమ+ FÎల% (�Æతªల% 
¤ø ందుFGనుటక% ఔదర/మ+�� క�zkన Fార/మ+, మ()య+ బXRసలక% ఇటyవంట� 
అవFాశం ఇవSడం అసల% 7నబడRco. సగటyన, FÎల% (�Æతªల% తమ పంటలP19 
మ2డవ వంతª భ2�ాSమ+లక% :ెd�ం:-d; తc-S(ా (�ండf వంతªల% Bా() FGరక% 
ఉంచుFwవచు3. Bా() àవv-RF¡ మ()య+ ఉపZKాలక% బXRసల% తK)నంత 
అందుFGv¦BారA. ఒకB¦ళ ఐగ+ప#h లP నునM బXRస పTజలం�- Bా() పంటలలP నుంzk 
80 Öాతం ఉంచుFGనుటక% అనుమ�ంచబzkనట���,ే Bా() �ాSతంతTమ+ను, 
భ2మ+లను, మ()య+ సంపదను ఫ(5 వద�  నుంzk �()K) ¤ø ందుFGనుటక% Bా() 
|ద� స()పzkనంత ధనం ఉంco.  

పTజల% బXRసల%Kా ఉనMప>ట�FÑ Z[\ప#ను ఎందుక% పTశం[ంి9 “మr 
బTతªక%లను రjkం:-వ#!” అR ఎందుక% ¤ø K)z-(5 ఇco 7వ()సుh ంco (47:25). 
అదనంKా, తన పTజల పంటలP ఫ(5 F�వలం ఐదవ వంతª (20 Öాతం) 
aసుFwవచ3R Z[\ప# ఐగ+ప#h లP Rత/s¢£న కట�డ Rయ�ం:నెు; ఆcoFాండమ+ 
రచ�త ఈ ప#సhకమ+ను BTా [ినప#>డf ఈ చట�ం ఐగ+ప#h  యందు మనుగడలP 
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ఉందv-Mడf (47:26).  
ఐగ+<ీhయ+ల% �ాంF��కంKా బXRసల% అ�నప>ట�FÑ, ¤Tా gన పTపంచంలP 

FÎల%c-రAలÒౖన (�Æతªల కంటÍ మం9Kా చూ[\BారA. Z[\ప# Fా(ా/ల% Bా() 
KÎరBాRM Fా¤ాzk మ()య+ భ7ష/తªh లP BారA మ()య+ Bా() క%టyంబXల% తమ 
భ2మ+ల�� ఆసుh ల�� �ాSతతTంKా ఉంటXరనM R(Þ¶ణ Bా()F¡ ఇ:-3డf. FGంత 
మంco :ె<ి>న 7ధంKా, �ాÃ Rకs¢£న ఐగ+<ీhయ+లను బXRసల%Kా ప()గణÀం9 
B¦ష,-రARKా Z[\ప# భ2సంబంధs¢£న జåæ నమ+ను అనుస()ంచట��దు; 
BాసhవంKా, మQ జåaయ అత/వసర ప()[ిÃ�లP పTజల<�ౖ దయను మ()య+ 
కRకరమ+ను పTద()Fం9 <�నౖునM జåæ నమ+ను అనుస()ం:-డf. “v-/యమ+ను బట�� 
¤ాలన :ేయ+” cేవ#R:ే Bాడబzkన సత/s¢£న ¤ాలక%డf (�ాs¢తల% 8:15).  

సూచనల% 
1“¤ాల[ీhన ÓX¹ాంతరమ+” Bా()F¡ “జ�బ2ల�ను, c-ను, న�ాh d, Kాదు, మ()య+ ఆ~\రA 

అR <\రA�  ఇ:ె3ను (The Targums of Onkelos and Jonathan Ben Uzziel on the 
Pentateuch, trans. J. W. Etheridge [New York: KTAV Publishing House, 1968], 
323). 2“�-�-Jdక RBాసమ+” ( רּוּג , gur) మ()య+ 7cేèయ+డf/పరcేÈ ( ֵרּג , ger) అR 
అనువcoంచబzkన పc-ల% ఆcoFాండమ+లP భ2�<� ౖÖాశSత RBాసం ల�R <ితరAల à7త 
7,-నమ+ గ2()3 :ెప#>టక% తరచూ ఉపZగపzkంco; BారA 7cేశంలP Rవ[ించుBారA 
(12:10; 19:9; 20:1; 21:23, 34; 23:4; 26:3; 32:4; 35:27; 47:4, 9). BాKా� న 
భ2�లP క�డ, ల�õయFాండమ+ 25:23 ఉనM ఇÖÌా �Øáయ+లను “7cేèయ+ల% 
మ()య+ 7cేశBాసుల%” (NASB) ల�c- “7cేèయ+ల% మ()య+ . . . FÎల%c-రAల%Kా” 
(NIV) ger |కJ బహÕవచనం ఉపZK)ం:-రA (]ÁÂT. 11:9, 10 చూడంzk).  
3Kenneth A. Mathews, Genesis 11:27—50:26, The New American 
Commentary, vol. 1B (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2005), 845. 
4Nahum M. Sarna, Genesis, The JPS Torah Commentary (Philadelphia: Jewish 
Publication Society, 1989), 319. 5యrFwబ+ c-S(ా ఇవSబzkన అv¦క ఉc-హరణల% 
ఆcoFాండమ+ |కJ మ+K)ంప# అ,-/యమ+లలP కR<ిసుh ంco. <ితరAడf ఫ(5ను (47:7, 
10), Z[\ప#ను (48:15; 49:26), మన~�äను మ()య+ ఎl Tా �మ+ను (48:9, 16, 20), 
మ()య+ అతR పv¥Mండf మంco క%మrరAలను (49:28) c�7ం:ెను. 6Victor P. 
Hamilton, The Book of Genesis: Chapters 18—50, The New International 
Commentary on the Old Testament (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans 
Publishing Co., 1995), 611. 7యrFwబ+ 147 సంవతO(ాల% à7ం:ెను (47:28).  
8John A. Wilson, trans., “The Instruction of the Vizier Ptah-Hotep,” in Ancient 
Near Eastern Texts: Relating to the Old Testament, 3d ed., ed. James B. 
Pritchard (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1969), 414 (no. 640). 
9Herbert Wolf, “ ָהּזֻחֲא ,” in TWOT, 1:32–33. 10“(ామ[\సు” అను <\రA ఇÖÌా �Øáయ+ల% 
R()´ం9న నగ(ాలలP ఒకc-RF¡ క�z- ఇవSబzkనco, మ()య+ ఆ పట�ణమ+ నుంzk BారA 
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తరABాత Rర!మమ+ను ఆరం¨ం:-రA (Rర!మFాండమ+ 1:11; 12:37; సంఖr/Fాండమ+ 
33:3, 5). 

11గ+(Ìా లక% ఇcే �దట� బµౖ÷j సూచన. సàవ ప#(ాతతS ఆ,-(ాల పTFారం, BారA 
�ాÃ Rక ఐగ+<ీhయ ద½ùలను ఓzkం9నప#>డf, ఐగ+ప#h లPRF¡ గ+(Ìా లను మ()య+ య+ద% 
ర;-లను పTB¦శ<�ట��ంco ]Á�FwOe అనుBారA అR తరచూ :ెప>బడfతªంco (FÑÌ.పâ. 1720-
1580). (John T. Willis, Genesis, The Living Word Commentary [Austin, Tex.: 
Sweet Publishing Co., 1979], 437. చూడంzk.) 12Ibid. 137రAద%ంKా, ఇÖÌా �Øáయ+ల 
|కJ దశమÓXగమ+ల% తరABాత ల�õయ+లక% మ()య+ యrజక%లక% àవv-,-రం 
అయr/� (సంఖr/Fాండమ+ 18:21-32; coSaZపcేశFాండమ+ 18:1-8). భ2� 
7సh ృతs¢£న ¤ Tా ంతమ+ను ¤ø ందz-RF¡ బదుల%Kా, ప93కగల ల�õయ+ల నగ(ాల% Bా()F¡ 
ఇవSబz-Ý � (సంఖr/Fాండమ+ 35:1-8; �«హÊ షªవ 21:1-42). 14MTలP “అతడf 
నగ(ాలక% Bాట�R �üలK)ం9” అR ఉంటyంco (ם יִרָאֶל ֹוֹתא ריִבֱעֶה , he‘ ebir ’otho le‘arim), 
అ��ే సమరయ <�ంటXట��J :ెప#h ంco “పTజలను c-స/ంక% తK)!ం:-డf”  
( םיִדָבֲעַל ֹוֹתא דיִבֱעֶה , he‘ ebir ’otho la‘ abadim). 15Walter Brueggemann, Genesis, 
Interpretation (Atlanta: John Knox Press, 1982), 356–57. 16అcే ]ÁÂT పదమ+ ד ֶבֶע  
(‘ebed ), అనKా [\వక%డf ల�c- c-సుడf. 17Gordon J. Wenham, Genesis 16—50, 
Word Biblical Commentary, vol. 2 (Dallas: Word Books, 1994), 449. 18Hamilton, 
625. 19Bruce K. Waltke, Genesis: A Commentary (Grand Rapids, Mich.: 
Zondervan Publishers, 2001), 591.




