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ఈ వ్యాఖ్యాన ధారావాహిక నందు ఉపయోగించిన
సాంకేతిక ఆధారాల క్లుప్త వివరాలు
I.

నైఘంటుక
పురాతన హీబ్రూకు సంబంధించి అనేక అద్భుతమైన నిఘంటువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఎ. ఫ్రాన్సిస్ బ్రౌన్, ఎస్. ఆర్. డ్రైవెర్, చార్లెస్ ఎ. బ్రిగ్స్ వ్రాసిన హీబ్రూ అండ్
ఇంగ్లీష్ లెగ్జికన్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ .
ఇది విల్హెమ్ జెసెనియస్ వ్రాసిన జర్మన్ నిఘంటువును ఆధారము చేసికొని ఉంది. ఇది
బిడిఆర్ అని పొడిఅక్షరాలతో తెలియపరచబడింది.
బి. లడ్వింగ్ కొహ్లెర్ మరియు వాల్టర్ బాంగార్టర్ చే వ్రాయబడి, ఎమ్ ఇ జె
రిచర్డసన్ చే తర్జుమా చేయబడిన ది హీబ్రూ అండ్ అరామిక్ లెగ్జికన్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్
టెస్టమెంట్. ఇది పొడిఅక్షరాలలో కెబి అని తెలియపరచబడింది.
సి. ఎ న్యూ ఫైవ్ వాల్యూమ్ థియోలాజికల్ వోర్డ స్టడీ వారి హక్కు కలిగి, విలియమ్ ఎ.
వాన్ జెమెరెన్ చే కూర్పుచేయబడిన ది న్యూ ఇంటర్నేషనల్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ఓల్డ్
టెస్టమెంట్ థియోలజీ అండ్ ఎక్జెసిస్. ఇది పొడి అక్షరాలలో ఎన్ ఐ డి ఏ టి టి ఇ గా
తెలియజేయబడింది.
ఎక్కడైతే నిఘంటువుల అర్థాలు తేడాగా ఉన్నాయో అక్కడ అనేక ఇంగ్లీషు తర్జుమాలను
‘‘పదానికి పదము’’ మరియు ‘‘డైనామిక్ ఈక్వలెంట్’’ లుగా చూపించాను (ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, టి ఇ వి, ఎన్ జె బి) (చూ. గోర్డన్ ఫీ మరియు డగ్లాస్ స్టువర్ట్, హౌ టు రీడ్
ది బైబిల్ ఫర్ ఆల్ ఇట్స్ వొర్త్, 28-44 పేజీలు).

II. వ్యాకరణయుక్తమైన
వ్యాకరణయుక్తమైన గుర్తింపు సహజముగా జాన్ జోసెఫెస్ ఓవెన్స్ యొక్క నాలుగు
సంపుటలుగా ఉన్నఎనాలిటకల్ కీ టు ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్. ఇది బెంజమెన్ డేవిడ్సన్ యొక్క
యనటిటికల్ హీబ్రూ అండ్ చల్దీ లెగ్జిగన్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టిస్టమెంట్.
‘‘నీవూ బైబిలును అర్థము చేసికొన గలవు’’ అనే పా.ని. శీర్షికలలో ఉపయోగించబడిన వ్యాకరణ
మరియు వాక్య ప్రక్రియలు ఆధారమైన మరొక గ్రంధము యునైటెడ్ బైబిల్ సొసైటీ వారి ‘‘ది
హెల్ఫ్స్ ఫర్ ట్రాన్స్లేటర్స్ సిరీస్’’. వారు దీనికి పెట్టిన పేరు ‘‘ఎ హాండ్ బుక్ ఆన్
________________.”
III. మూలగ్రంధ సంబంధితము
హీబ్రూ పాఠ్యాంశ అక్షర అక్షర దైవావేశితానికి నేను కట్టుబడ్డాను (మాసోరెటిక్
హల్లులు, విశ్లేషణలను కాదు). అన్ని ఎత్తి వ్రాసిన, పురాతన పాఠ్యాలుగా ఉన్నందున ఇక్కడ
కొన్ని సందేహాస్పద వాక్య భాగాలు ఉన్నాయి. సహజముగా దీనికి కారణము ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన
కారణాలు:
ఎ. హీపాక్స్ లెగోమినాన్ (హీబ్రూ పా.ని. ఈ పదాలు ఒక్కసారి మాత్రమే ఉపయోగించబడ్డాయి)
బి. భాషీయపదాలు (అసలు అర్థాలు లేని పదాలు, వచనాలు)
సి. రూఢిలేని చరిత్రలు (మనకు సమాచారము లేని పురాతన ప్రపంచము)
డి. హీబ్రూల యొక్క పరిమిత ఉచ్ఛారణ యొక్క బహు సెమిటిక్ సెమాన్టిక్ పరిధి
ఇ. ఆ తరువాత వచ్చిన లేఖకుల ఎత్తివ్రాసిన పురాతన హీబ్రూ పాఠ్యభాగాలకు సంబంధించిన
సమస్యలు
ఎఫ్. వారి కాలానికి పూర్తి మరియు అవగాహన కలిగించుటకు స్వేచ్ఛగా ఎత్తివ్రాయడానికి
హీబ్రూలో లేఖకులకు శిక్షణ ఇవ్వబడింది (నిడోంటే 52-54 పేజీలు).
మెసొరెటిక్ మూలగ్రంధ పరంపరలకు బయట అనేక హీబ్రూ పదాలు మరియు వాక్యాలకు ఆధారాలు
ఉన్నాయి.
1. సమరియ పెంటాటచ్
2.

మృత సముద్రపు చుట్టలు

6

3.

ఆ తరువాత దొరికిన కొన్ని నాణెములు, ఉత్తరాలు, ఓస్త్రాకా (వ్రాయడానికి
ఉపయోగింపబడిన కాల్చని కుండ ముక్కలు), అయితే గ్రీకు క్రొ.ని. చేతివ్రాతలలో లాగా ఎక్కువ
భాగము పా.ని. కుటుంబ చేతివ్రాతలు లేవు. మెసోరెటిక్ పాఠ్యము యొక్క పాఠ్యాంశ
విశ్వసనీయత కొరకు బ్రూస్ కె. వాల్ట్కె వ్రాసిన ‘‘ది రెలియబిలిటి ఆఫ్ ది ఓల్డ్
టెస్టమెంట్ టెక్ట్’’ ఎన్ ఐ డి ఏ టి టి ఇ, వా. 1, 51-67 పేజీలు చూడుము.

జర్మన్ బైబిల్ సొసైటీ, 1997 నుండి ఉపయోగించబడ్డ హీబ్రూ పాఠ్యము బిబ్లికా హెబ్రాకా

స్టట్గర్టెన్షియా , దీనికి లెనినగ్రాండ్ కోడెక్స్ (క్రీ.శ. 1009) ఆధారము. అప్పుడప్పుడు ఒకవేళ
గ్రీకు గజిబిజీగా లేక తారుమారుగా ఉంటే పురాతన భాషాంతరాల (గ్రీకు సఫ్యూజింట్, యరామిక్
టార్జమ్స్, సిరియాక్ పెషిట్టా, లాటిన్ వల్గేట్) సమాలోచింపతగినవి.
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వివరణను సంయోగము చేయు
హీబ్రూ మౌఖిక రూపాల క్లుప్త నిర్వచనాలు
I. హీబ్రూ చారిత్రాత్మక అభవృద్ధి యొక్క క్లుప్తవివరణ
హీబ్రూ ఆసియా నైరుతి భాషలైన షెమిటిక్ (సిమిటిక్) లో ఒక భాగమై ఉంది. ఈ పేరు నోవహు
కుమారుడు షేము ((చూ. ఆ.కా. 5:32; 6:10) నుండి వచ్చింది (ఆధునిక పండితుల విశ్లేషణ). ఆ.కా. 10:21-31లో షేము
సంతానము ఒక అరాబ్బులు, హీబ్రీయులు, సిరియనులు, అరామియనులు, అష్షూరియనులు అని ఒక జాబితా
ఇవ్వబడింది. నిజానికి కొన్ని సెమిటిక్ భాషలు హాము యొక్క సంతానములో కూడా, కనాను, ఫొయినీషియా,
ఇతియోపియా లాగా ఉపయోగించబడ్డాయి (చూ. ఆ.కా. 10:6-14).
హీబ్రూ ఈ వాయువ్య సెమిటిక్ భాషలలో ఒక భాగము. ఆధునికి పండితులు ఈ పురాతన భాషల సమూహాలు
బయలు వచ్చిన నమూనాలను కలిగి ఉన్నారు:
ఎ. అమోరియ (అకాడియన్ లో క్రీ.పూ. 18వ. శతాబ్ధమపు మారి ఫలకల నుండి)
బి. కనానియ (యుగారిటిక్ లో క్రీ.పూ. 15వ. శతాబ్ధపు రాస్ షామ్ర ఫలకల నుండి)
సి. కనానియ (కనానైట్ అకాడమీలో క్రీ.పూ. 14వ. శతాబ్ధపు అమర్న లెటర్స్ నుండి)
డి. ఫొయోనిషియ (హీబ్రూ ఫొయోనిషియ అక్షరాలను వాడుతుంది)
ఇ. మెయోబియ (మెషా శిలాఫలకము, క్రీ. పూ. 840)
ఎఫ్. అరామియ (ఆ.కా. 31:47 [రెండు పదాలు]; యిర్మియా 10:11; దాని. 2:4బి-6; 7:28; ఎజ్రా 4:8-6; 7:12-26 లలో
వాడబడిన పెర్షియ సాంమ్రాజ్య అధికారిక భాష మరియు పాలస్తీనాలో క్రీ.శ. మొదటి
శతాబ్ధములో యూదుల చేత వాడబడింది)
యెషయా 19:18లో హీబ్రూ భాష ‘‘కనానీయుల నాలుక’’ అని కూడా పిలువబడింది. దాదాపు క్రీ.పూ. 180లో
‘‘హీబ్రూ’’ ఙ్ఞానపరమైన (బెన్ సిరాచ్ యొక్క ఙ్ఞానము) ప్రస్తావనగా మొదటిలో పిలువబడింది
(మరియు కొన్ని ఆదిమ స్థలాలలో కూడా, చూ. యాంకర్ బైబిల్ డిక్షనరీ, వా. 4, 205 సగము పేజీలు). ఇది
మెయాబి మరియు యుగ్రారిట్ వాడుకలో ఉన్న భాషలకు చాలా దగ్గర సంబంధము కలిగి ఉంది. పురాతన
హీబ్రూ బైబిలేతరర ప్రాంతాలలో ఉపయోగింపబడినట్లు కొన్ని ఉదాహరణలు:
1. గెజర్ క్వాలెండర్, క్రీ.పూ. 925 (ఒక స్కూలు పిల్లాడి వ్రాతలలో)
2. సిలోయము శిలాశాసనము, క్రీ.పూ. 705 (సొరంగ వ్రాతలు)
3. సమరియ ఓస్ట్రక, క్రీ.పూ. 770 (పగిలిన కుండపైన పన్ను లెక్కలు)
4. లాచిష్ ఉత్తరాలు, క్రీ.పూ. 587 (యుద్ధ సంభాషణలు)
5. మెక్కాబీను నాణెములు, ముద్రలు
6. కొన్ని మృతసముద్ర చుట్టల పాఠ్యములు
7. అనేక శిలాశాసనాలు (చూ. భాషలు [హీబ్రూ],’’ ఎబిడి 4:203 సగము)
ఇది, అన్నీ సెమిటిక్ భాషలలాగే, మూడు అచ్చులతో పొందింపబడింది (మూడు-అచ్చుల మూలకము). ఇది
ఒక కఠినమైన భాష. ముందు, వెనుక లేక మధ్య చేరిక పదాలు వాక్య ప్రక్రియను నిర్వహిస్తుండగా,
మూడు-మూల అచ్చులు పదము యొక్క ప్రధాన అర్థాన్ని ఇస్తుంది (హల్లులు తరువాత కలుపబడతాయి,
చూ. స్యూ గ్రూమ్, లింగ్విస్టిక్ అనలైసిస్ ఆఫ్ బిబ్లికల్ హీబ్రూ, 46-49 పేజీలు).
హీబ్రూ పదజాలము గద్యభాగానికి మరియు పద్యభాగములకు మధ్య తేడాను తెలుపుతుంది. పద
అర్థాలు జానపద శబ్ధలక్షణాలకు జతచేయబడి ఉంటాయి (భాషా మూలాలు కావు). పదవిన్యాసాలు,
శబ్ధవిన్యాసాలు సర్వసాధారణము (శ్లేషము).
II. గుణాదుల దృష్టికోణము
ఎ. క్రియవాచకాలు
మామూలుగా ఒక పద నిర్మాణము క్రియ, సర్వనామము, కర్త (విశేషకములతో), కర్మ (విశేషకములతో)
అనే వరుసలో
ఉంటుంది. ప్రధాన తళవరసవేయని క్రియ క్వాల్, పెర్ఫెక్టు, మస్కులైన్, ఏకవచనము రూపకము.
హీబ్రూ మరియు అరామియ పదకోశాలు పొందుపరచి ఉంటాయి. క్రియలు ఈ క్రింది వాటిని చూపుటకు
విభక్తిలను కలిగి ఉంటాయి
1. సంఖ్య – ఏకవచనము, బహువచనము, రెండూ
2. లింగము – పుంలింగము మరియు స్త్రీ లింగము (నపుంసలింగము లేదు)
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3. వృత్తులు – స్వార్థకవృత్తి, ఆనంతర్యాద్యర్థ క్రియాప్రవృత్తి,
విధ్యాద్యర్థకప్రయోగము (సాదృశ్యము ద్వారా ఆధునిక ప్రాశ్చాత్య భాషలు,
వాస్తవికతకు క్రియా సంబంధము)
4. కాలము (దృష్టికోణము)
ఎ. పెర్ఫెక్టు, ప్రారంభము, కొనసాగింపు, ముగింపు అనే భావాలలో ఒక క్రియ యొక్క
పూర్ణత్వమును తెలియునది. సహజముగా ఈ నిర్మాణము జరగిపోయిన ఒక పనిని చెప్పడానికి
ఉపయోగింపడుతుంది.
జె. వాష్ వాట్స్, ఎ సర్వే ఆఫ్ సింటాక్స్ ఇన్ ది హీబ్రూ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అనే
పుస్తకములో ఇలా అన్నాడు
‘‘ఒక పెర్ఫెక్టు ద్వారా ఒక సర్వాన్ని వివరించడము కూడా ఒక ఖచ్చితత్వముగా
పరిగణించబడుతుంది. ఒక ఇంపెర్ఫెక్టు ఒక వీలును లేక ఆశను లేక ఒక ఎదురుచూపు స్థితిలను
చిత్రీకరిస్తుంది కానీ, పెర్ఫెక్టు ఒక యధార్థతను, ఒక నిజాన్ని, రూఢిని చూస్తుంది’’
(పే. 36)
ఎస్. ఆర్. డ్రైవర్, ఎ ట్రీటైస్ ఆన్ ది యూజ్ ఆఫ్ ది టెన్సస్ ఇన్ హీబ్రూలో ఇలా
వివరించాడు:
‘‘పెర్ఫెక్టు భౌష్యత్తులో నెరవేర్చబడే క్రియలను తెలపడానికి నియమించబడింది,
అయితే ఇది భౌష్యత్తు సరిచేయజాలని నిర్చయాలపైన ఆధారపడింది. అంటే ఇది
వాస్తవానికి జరిగినట్లు మాట్లాడుతుంది: ఒక శాసనము, వాగ్ధానము లేక తీర్మానము,
ప్రత్యేకించి ఒక దైవత్వముగా తరచూ పెర్ఫెక్టు కాలములో చెప్పబడుతుంది’’ (17పే.
ఉదా. ప్రవచన పెర్ఫెక్టు).
రాబర్టు బి. చిషోన్మ్ జూ. ఫ్రమ్ ఎక్జేజిస్ టు ఎక్స్పోజిషన్ లో ఈ క్రియా రూపకాన్ని
ఈ విధముగా నిర్వచించింది:
‘‘. . .బయటి పరిస్థితిని మొత్తముగా చూస్తుంది. ఒక కార్యమైనా లేక ఒక స్థితియైనా, ఒక
వాస్తవముగా తెలుపుతుంది (ఒక వ్వక్తి లేక ఒక మనసుతోపాటు). ఒక కార్యముగా అయితే,
వక్త లేక కథకుడు వాక్చాతుర్య కోణము నుండి పూర్తిగావింపబడిన క్రియవలె
దృష్టించబడుతుంది (ఇది నిజమాగా పూర్తి అయిందా లేక యధార్థమా అన్నది ముఖ్యము
కాదు). పెర్ఫెక్లు ఒక గతము, వర్తమానము లేక భౌష్యత్తు క్రియ/స్థితిలకు సంబంధము
కాగలదు. పైన చెప్పిన విధముగా, ఒకడు పెర్ఫెక్టును ఒక ఇంగ్లీషు లాగా కాల-ఆధారితాలను
ప్రభావితము చేసే కాల పరిధి సందర్భాన్ని బట్టి నిర్ణయించబడుతుంది’’ (86 పే).
బి. ఇంపెర్ఫెక్టు, తరచూ గమ్యము వైపుగా కదలుతున్న కొనసాగే క్రియను గురించి తెలుపుతుంది
(అసంపూర్ణ, పునరుక్త, కొనసాగే, లేక అనిశ్చిత). సహజముగా ఈ నిర్మాణము వర్తమాన
మరియు భౌష్యత్తు క్రియలకు ఉపయోగపడుతుంది.
జె. వాష్ వాట్స్, ఎ సర్వే ఆఫ్ సిన్టాక్స్ ఇన్ ది హీబ్రూ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఇలా
చెప్పుతుంది
‘‘ఇంపర్ఫెక్టులు అన్ని పూర్తికాని స్థితిని ప్రదర్శిస్తాయి. అవి పలుమార్లు వచ్చే
వాటిని లేక పెంపొందుతున్న లేక అనిశ్చితమైనవిగా ఉంటాయి. ఇంకో విధముగా,
పార్శికాభివృద్ధి, లేక పార్శికంగా నిశ్చితమైనవి. అన్ని విషయాలలో కూడా అవి ఒక
విధముగా పార్శికాలే, అది., అసంపూర్ణము’’ (55 పే).
రాబర్టు బి. చిషోల్మ్ జూ. ఫ్రంమ్ ఎగ్జెజెసిస్ టు ఎక్సపోజిషన్, ఇలా చెపుతుంది
‘‘ఇది విధానాన్ని మరియు భావము రెంటిని కలిగి ఉంటుంది కనుక అసంపూర్ణ సారాంశ ఒక్క
భావానికి కుదించడము కష్టము. కొన్నిసార్లు ఇంపెర్ఫెక్లు ఒక ఇండికేటివ్ భావముగా
వాడబడి, ఒక విశేషము అవుతుంది. మరి కొన్నిసార్లు క్రియను మరింత విశేషముగా దృష్టించి,
అనుమానిత, అనిశ్చిత, సంభావితాలు లాగా సాగుతుంది’’ (89 పే).
సి. గతములో జరిగిన క్రియకు ఈ క్రియ (ల)ను కలపడానికి వవ్ ను జతచేస్తుంది.
డి. ఇంపరేటివ్, ఇది వక్త ఇచ్ఛ మరియు శ్రోత యొక్క తగిన ప్రతిస్పందనను ఆధారము చేసికొని
ఉంటుంది.
ఇ. పురాతన హీబ్రూలో కేవలము పెద్ద సందర్భము గ్రంధకర్త ఉద్దేశించిన కాల ధోరణిలను
నిర్ణయించగలదు.
బి. ఏడు ప్రధాన విభక్తిని మార్చే నిర్మాణాలు మరియు వాటి ప్రాముఖ్య అర్థాలు. నిజానికి ఈ
నిర్మాణాలు సందర్భములోని ఒకదానికతో మరొకటి సంయోగపరచుటకు పనిచేస్తాయి, ఇవి ఒంటరిగా
ఉండవు.
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1. క్వాల్ (కాల్), అన్ని నిర్మాణాలలో కంటే అతి సహజము, ప్రధానము. సామాన్య పనిని లేక ఉన్న
స్థితిని తెలుపుతుంది. ఇక్కడ కారణత్వము లేక నిర్దేశము భావింపబడదు.
2. నిఫాల్, చాలా సహజమైన రెండవ నిర్మాణము. ఇది సహజముగా సానుకూలము, అయితే ఈ నిర్మాణము
కూడా ఒక అన్యోన్యక్రియ మరియు ప్రతినివర్తకముగా కూడా పని చేస్తుంది. దీనికి కూడా
కారణత్వము లేక నిర్దేశము భావింపబడదు.
3. పియల్, ఈ నిర్మాణము ఒక పనిని ఒక స్థితికి తీసికొనిరావడాన్ని తెలియజేస్తుంది. క్వాల్
యొక్క ప్రధాన అర్థము యొక్క మూలము ఒక ఉన్న స్థితి లోనికి అభివృద్ధి లేక
పొడిగింపబడుతుంది.
4. ప్యుయల్, ఇది పియెల్ కు సానుకుల ప్రతిరూపము. ఇది తరచూ అసమాపక క్రియ ద్వారా వ్యక్తము
చేయబడుతుంది.
5. హిత్సాయెల్, ప్రతినివర్తక లేక విలోమరాశి వంశమూలము. ఇది పియల్ వంశమూలానికి పునరుక్తి
లేక అవధిక క్రియను తెలియజేస్తుంది. అరుదైన సానుకూల నిర్మాళణము హోత్ పేయల్ గా
పిలువబడింది.
6. హిఫిల్, కారణత్వము యొక్క సకర్మక నిర్మాణము పియెల్ కు పరస్పర విరోధము. దీనికి
అనుమతించే భావము కలదు, అయితే సహజముగా ఒక సంఘటనకు కారణాన్ని సూచిస్తుంది. ఒక జర్మన్
హీబ్రూ వ్యాకరణకర్త, ఎర్నస్ట్ జెమ్మి, పెయెల్ ఏదైనా ఒకటి ఉన్న స్థితిలోనికి
రాబోతున్నదానికి తెలుపగా, హిఫిల్ ఇది ఎలా జరిగిందో తెలుపుతుంది.
7. హోఫల్ , హిఫిల్కు పాసివ్ ప్రతిరూపము. ఈ చివరి రెండు వంశమూలాలు, ఏడు మూలాలలో తక్కువ
వాడబడ్డాయి.
ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారములోని ఎక్కువ భాగము బ్రూస్ కె. వాల్ట్కె మరియు ఎమ్. ఓ‘కన్నోర్
వ్రాసిన యన్ ఇంట్రొడక్షన్ టు బిబ్లికల్ హీబ్రూ సిన్టాక్స్ నుండి తీసికొనబడింది.
మంత్రాంగమ మరియు కారకత్వ చార్టు. హీబ్రూ క్రియావచనాన్ని అర్థము చేసికొనుటకు ఒక
మార్గము ప్రయోగ (వాయిస్) సంబంధ విధానముగా చూడడము. కొన్ని వంశమూలాలు తక్కిన
వంశమూలాలతో విబేధించుకొంటాయి (అది., క్వాల్ – నిఫాల్; ఫియెల్ – హిఫిల్)
క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక కారణత్వముగా క్రియాపదము యొక్క ప్రధాన నిర్వహణను
దృష్టించుటకు ప్రయత్నించుచున్నది.
ప్రయోగము లేక కర్త
కర్మార్థక

రెండవ కర్తృత్వము లేదు
కర్తృత్వము

సకర్మకము
మధ్య కర్మార్థకము
ఆత్మనేపద క్రియ/
అన్యోన్యదర్శకము

క్వాల్
నిఫాల్
నిఫాల్

హిఫిల్
హొఫాల్
హిఫిల్

ఒక సకర్మక రెండవ

ఒక

కర్తృత్వము

ఫియెల్
పుయల్
హిత్పాయెల్

ఈ పట్టిక క్రొత్త అకాడియన్ పరిశోధన వెలుగులో మౌలిక విధానను గురించిన అద్భుత తర్కణ నుండి
తీసికొనబడింది (చూ. బ్రూస్ కె. వాల్ట్కె, ఎమ్. ఓ‘కోనెర్, యన్ ఇంట్రోడక్షన్ టు బిబ్లికల్
హీబ్రూ సిన్టాక్స్, 354-359 పేజీలు)
ఆర్. హెచ్. కెనెట్, ఎ షార్ట్ అకౌంట్ ఆఫ్ ది హీబ్రూ టెన్సస్, అవసరమైన హెచ్చరికను ఇచ్చింది.
‘‘ఉపదేశించేటప్పుడు సహజముగా ఉండే విషయమేమిటంటే, హెబ్రీయులైనా వారి మనస్సులలో
ఉంచడానికి ప్రయత్నించినా కూడా ఒక విద్యార్థి హీబ్రూ క్రియవాచకాల అర్థాలను పొందడానికి
ఉన్న ప్రధాన సమస్య; ప్రతి హీబ్రూ కాలాలతో సమానమైన లాటిన్ లేక ఇంగ్లీషు నిర్మాణాలను
ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించి, ఆ నిర్దిష్టమైన కాలమానము సహజముగా తర్జుమా చేయబడుట.
ఫలితముగా పాతనిబంధన భాషకు జీవము మరియు బలము నిచ్చే ఈ అర్థాల నీడలను పొందలేక పోవడము.
హీబ్రూ క్రియలను మనము ఉపయోగించడము ఉన్న సమస్య వాటిని మనము చూసేవిధానము, అవి మన
సొంత ఆలోచనలకు వేరుగా ఉండడము, హెబ్రీయులు ఒక పనిని లక్ష్యపెట్టుతుండగా; కాలము మన
మొదటి ప్రాముఖ్యము, ‘కాలమానము’ వారికి రెండవ ప్రధాన్యత. కాబట్టి, ఒక విద్యార్థి
హీబ్రూలోని తర్జుమా చేయబడిన ప్రతి లాటిన్ లేక ఇంగ్లీషు గట్టిగా పట్టుకొనకుండా,
హెబ్రీయుల భావాలలో ఉన్నట్లు క్రియ యొక్క విధానాన్ని తీసికోవాలి.
‘‘కాలమానాలు’’ అనే పేరు హీబ్రూ క్రియాపదాలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నది. పేరుకు మాత్రమే
ఉన్న హీబ్రూ ‘కాలమానాలు’ కాలము ను తెలియజేకుండా, కేవలము క్రియను మాత్రమే
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తెలియజేస్తున్నాయి. నామవాచకాలు మరియు క్రియావాక్యాలు, ‘స్థితి’ అనే పదాన్ని
అన్వర్తించుకొనుటలో తలెత్తే గజిబిజీ కొరకు కాదు కానీ, ‘కాలమానము’ అని పిలవడము కంటే
‘స్థితి’ అని పిలవడము మెరుగుగా ఉంటుంది. హీబ్రూలో పూర్తిగా లేని కాలపరిమితి (కాలమానాన్ని)
అన్వర్తించకుండా హీబ్రూ పదాన్ని ఇంగ్లీషులోనికి తర్జుమా చేయడము అస్సలు వీలుకాని పని.
పురాతన హెబ్రీయులు పరిపూర్ణము వలె ఒక పర్ఫెక్టు, లేక పెంపొందించే రంగము వలె ఒక
ఇంపెర్ఫెక్టులనే తప్ప గతము, వర్తమానము లేక భౌష్యత్తులో జరిగే ఒక క్రియను గురించి వారు
పూర్తిగా మరిచిపోయారు. ఒకవేళ మనము ఒక హీబ్రూలోని పెర్ఫెక్టు, ప్లూపర్ఫెక్టు లేక
భౌష్యత్తు కాలానికి సంబంధించిన కాలమానాలను ఇంగ్లీషులోనికి తర్జుమా చేయ ప్రయత్నిస్తే,
హీబ్రూలోని అర్థాలు ఇంగ్లీషులోనికి రావు. హీబ్రూలోని పని యొక్క కాలాన్ని ఏ క్రియారూపకము
చేతకానీ తెలియజేయలేము.’’ (ముందమాట మరియు 1వ. పేజీ).
రెండవ మంచి హెచ్చరిక కొరకు స్యూ గ్రూమ్, లింగ్విస్టిక్ అనలైసిస్ ఆఫ్ బిబ్లికల్ హీబ్రూ మనకు
ఇలా గుర్తుచేయగలదు,
‘‘ఆధునికి పండితుల యొక్క పురాతన మృత భాషల యొక్క సెమాటిక్ పరిధులు మరియు సంబంధించిన
భావాలు కేవలము వారి సొంత అంత్దృష్టో, లేక వారి సొంత ప్రాంతీయ భాషో, లేక ఆ పరిధులు
క్లాసికల్ హీబ్రూలో ఉండినవో తెలిసికోవడము వీలులేదు’’ (128 పే).
సి. ప్రాకారాలు (ఇవి కేవలము ఆధునికి ప్రాశ్ఛాత్య భాషలనుండి తీసికోబడిన సాదృశ్యాలు మాత్రమే)
1. ఇది జరిగింది, ఇది జరగుతూవుంది (ఇండికేటివ్), సహజముగా పరోక్షభూతకాలముగా లేక అసమాపక
క్రియగా ఉపయోగింపబడుతుంది (అపమాపక క్రియలన్ని నిర్చయార్ధకాలే).
2. ఇది జరగబోతుంది, జరగవచ్చు (సంభావనార్థకము)
ఎ. గుర్తించతగిన ఒక తధర్మక్రియగా వాడబడుతుంది
(1) ఉద్భోధకము (కలుపబడిన హెచ్), ఉత్తమపురుష అనద్యతన భూతకాల నిర్మాణము. ఇది
సాధారణంగా ఒక కోరికను, ఒక అభ్యర్థతను లేక స్వ-ప్రోత్సాహమును
తెలియజేస్తుంది (అది. శ్రోతచే ఆశింపబడిన చర్యలు)
(2) జస్సివ్ (అంతర్గత మార్పులు), ప్రధమపురుష అనద్యతన భూతకాలము (ఖండించు
వాక్యాలలో ఇది మధ్యమపురుషముగా ఉండచ్చు), ఇది సహజముగా ఒక అభ్యర్థన, ఒక
అనుమతి, ఒక హెచ్చరిక లేక ఒక సలహాను వ్యక్తపరుస్తుంది.
బి. లు లేక లూల్ తో ఉపయోగించే పరోక్షభూతకాలము
కొయినే గ్రీకులో ఈ నిర్మాణాలు రెండవ తరగతి నిబద్ధ వాక్యాలకు సరిసమానము. ఒక అబద్ధ
వాఖ్య (ప్రోటాసిస్) ఒక అబద్ధ ముగింపునిస్తుంది (అపోడొసిస్).
సి. ఒక పరోక్షభూతకాలము మరియు లు యొక్క వినియోగము
సందర్భము మరియు లు, అలాగే ఒక భౌష్యత్తు ధోరణి ఈ సంభావనార్థక ఉపయోగాన్ని
గుర్తిస్తుంది. జె. వాష్ వాట్స్ వ్రాసిన ఎ సర్వే ఆఫ్ సిన్టాక్స్ ఇన్ ది హీబ్రూ
ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ నుండి కొన్ని ఉదాహరణలు: ఆ.కా. 13:16; ద్వితీ. 1:12; 2 రాజులు 13:8;
కీర్త. 24:3; యెషయా 1:18 (చూ. 76-77 పేజీలు).
డి. వొవ్ – పరివర్తక/క్రమబద్ధక/సంబంధిత. ఈ హీబ్రూ ప్రత్యేకమైన వాక్యరచనాశైలి అనేక
సంవత్సరాలు పెద్ద గజిబిజిని తెచ్చిపెట్టింది. ఇది తరచూ సాహిత్యము మీద ఆధారపడి విభిన్న
రకాల విధానాలలో ఉపయోగింపబడింది. ఈ గజిబిజీకి కారణము ఆదిమ పండితులు ఐగుప్తీయులు, వారి
సొంత స్థానిక భాషల వెలుగులో తర్జుమా చేయడానికి ప్రయత్నించడము. ఈ ఇబ్బందిని
తెలియజేసినప్పుడు వారు హీబ్రూ ఒక ‘‘ఊహించబడ్డ’’ పురాతన, పురాణ భాష కావడమే అని
ఆరోపించారు. ఐగుప్తు భాషలు కాలమానము (కాలము) ఆధారిత క్రియాపదాలు. ఆరోపించబడ్డ కొన్ని
విభిన్న, వ్యాకరణలు వోవ్ అనే అక్షరముతో పరోక్షభూతకాలము లేక అపద్యతన క్రియ
భాషామూలకాలకు కలపబడింది. చర్యను దృష్టించడానికి ఇది ఒక ప్రత్యమ్నాయము.
1. చారిత్రాత్మక వృత్తాంతాలలో క్రియావాచకాలు ఒక స్థిర విధాన పద్ధతితో ఒక గొలుసులో
ఒకటిగా కలపబడ్డాయి.
2. ముందు పెట్టే వోవ్ అక్షరము మునుపు ఉన్న క్రియావచనము(లు)తో ఒక ప్రత్యేక సంబంధాన్ని
తెలుపుతుంది.
3. సందర్భము మొత్తము ఎప్పుడుగాని క్రియ గొలుసును అర్థము చేసికోవడానికి కీలకము. సెమిటిక్
క్రియవాచకాలు వేరు వేరుగా వివరించలేము.
జె. వాష్ వాట్స్, ఎ సర్వే ఆఫ్ సిన్టాక్స్ఇన్ ది హీబ్రూ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్, హీబ్రూ
పరోక్ష భూతకాలము మరియు అపద్యతన పరోక్ష భూతకాలములకు ముందు వోవ్ వాడకములో తేడాలను
గమనించింది (52-53 పేజీలు). పర్పెక్టు యొక్క ప్రధాన భావము గతము కాగా, వోవ్
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జతచేయడాన్ని బట్టి భౌష్యత్తు కాలములోనికి వ్యవస్థీకరిస్తున్నది. ఇదే
ఇంపెర్ఫెక్లు కూడా ఉంది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశము వర్తమానము లేక భౌష్యత్తు కాలము కాగా,
వోవ్ చేర్చడాన్ని బట్టి దీనిని గతములోనికి తీసికెళ్ళుతున్నది. వోవ్ యొక్క సంకలనము ఈ
అసహజ కాల మార్పు యొక్క వివరణ కాలమానములో వచ్చే ప్రధాన మార్పు కాదు. పరోక్షభూతకాల
వొవ్ సంకలనము ప్రవచనాలకు బాగా పనిచేస్తుంది, అపద్యతన పరోక్షభూతకాల వోవ్
వృత్తాంతాలకు బాగా పనిచేస్తుంది (54,68 పేజీలు).
వాట్స్ తన నిర్వచనాన్ని కొనసాగించాడు,
‘‘వోవ్ సంయోగము మరియు వొవ్ క్రమానుగతముల ఒక ప్రధాన తేడాగా క్రింద ఇవ్వబడిన
వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వబడినది:
1. వోవ్ సంయోగము ఎప్పుడూ ఒక సమాంతరమును తెలియజేయడానికి కనిపిస్తుంది
2. వోవ్ సంయోగము ఎప్పుడూ ఒక వరసను తెలియజేయడానికి కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మాత్రమే
క్రమానుగత అపద్యతన పరోక్షగతము వాడబడే వోవ్ నిర్మాణము. దీనితో సంయోగము
చేయబడిన అపద్యతన పరోక్షగతముల మధ్య కలపబడిన సంబంధము బహుశా ఐహిక క్రమము,
తార్కిక పర్యవసానము, తార్కిక కారణము లేక తార్కిక వైరుధ్యము కావచ్చు.
అన్నిటిలో కూడా ఒక క్రమము ఉంటుంది’’ (103 పే).
ఇ. భావరూపము (ఇన్ఫినేటివ్) – రెండు రకాల భావరూపాలు ఉన్నాయి
1. భావరూప సంపూర్ణతలు, ‘‘ఒక విషయముగా. . .నాటకీయ పరిణామము కొరకు బలముగా, స్వతంత్ర్యముగా,
గట్టిగా తెలియజేసే భావాల కొరకు ఉపయోగించేది ఇది. దీనికి సహజముగా వ్రాయబడిన
క్రియాపదము ఉండదు, ‘టు బి’’ అనే క్రియ అర్థము చేసికొనవలసి ఉంటుంది, అయితే పదము
నాటకీయముగా నిలచి ఉంటుంది’’ (జె. వాష్ వాట్స్, ఎ సర్వే ఆఫ్ సిన్టాక్స్ ఇన్ ది హీబ్రూ
ఓల్డ్ టెస్టమెంట్,’’ 92 పే).
2. భావరూపక నిర్మాణము, ఇవి విభక్తిప్రత్యయములు, సంబంధార్థక సర్వనామములు, నిర్మాణ
సంబంధాల ద్వారా వ్యాకరణపరంగా ఒక వాక్యానికి సంబంధించినవి’’ (91పే).
జె. వైన్ గ్రీన్, ఎ ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ ఫర్ క్లాసికల్ హీబ్రూ నిర్మాణ స్థితిని
వివరించింది:
‘‘ఎప్పుడైతే రెండు (లేక ఎక్కువ) పదాలు ఒక మిశ్రమ భావాన్ని నిర్మించడానికి చాలా దగ్గరగా
ఐక్యపరచబడుతాయో, అప్పడు ఆధారిత పదము (లేక పదాలు) నిర్మణాత్మక స్థితిలో ఉన్నది
(ఉన్నాయి) అని చెప్పబడుతుంది’’ (44వ. పేజీ).
ఎఫ్. ప్రశ్నార్థకాలు
1. ఎప్పుడూ అవి వాక్యము మొదటిలో కనిపిస్తాయి.
2. ప్రశ్నార్థకాల ప్రాముఖ్యత
ఎ. హ – సమాధానాన్ని ఎదురుచూడదు
బి. హాలో‘ – గ్రంధకర్త ఒక ‘‘ఔను’’ అనే సమాధానాన్ని ఎదురుచూస్తాడు
వ్యతిరేకార్థాలు
1. అవి ఎప్పుడూ దేనినైతే వ్యతిరేకిస్తాయో వాటి ముందు కనిపిస్తాయి.
2. సర్వసాధారణముగా వచ్చే వ్యతిరేకార్థ పదము లో’.
3. ‘ఆల్ అనే పదానికి ఒక అనిశ్చిత సహజార్థము ఉండి, ఉద్బోధక, జెస్సివ్ లతో
ఉపయోగింపబడుతుంది.
4. లెబిల్టీ, అనే పదానికి అర్థము ‘‘దాని ప్రకారము. . .కాదు’’, ఇది భావరూపములతో కలిపి
వాడబడుతుంది.
5. ‘ఎన్ అనే పదము అసమాపక క్రియతో కలిపి వాడబడుతుంది.
జి. నిబద్ధత వాక్యాలు
1. నాలుగు రకాల నిబద్ధత వాక్యాలు ఉన్నాయి, కొయినే గ్రీకులో ఇవి ప్రధానముగా సమాంతరాలు.
ఎ. జరిగిపోయినట్లు ఏదైన జరుగుతుందనే ఊహ లేక ఆలోచన (గ్రీకులో మొదటి తరగతి)
బి. నెరవేరడానికి ఏది అసాధ్యమో దాని సత్యదూరము (రెండవ తరగతి)
సి. ఏదైతే సాధ్యమో లేక కనీసము వీలుందో అది (మూడవ తరగతి)
డి. ఏదైతే కొంత వీలుండి, నెరవేర్పుకు సందేహాస్పదమో అది (నాల్గవ తరగతి)
2. వ్యాకరణ చిహ్నాలు
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ఎ. నిజమని ఊహించబడింది లేక యదార్థ స్థితి ఎప్పుడూ ఒక ఇండికేటివ్ పెర్ఫెక్టు లేక
పార్టిసిఫుల్ ఉపయోగించి, సహజముగా ఈ క్రింది వాటి ద్వారా ప్రొటాసిస్ పరిచయము
చేయబడుతుంది
(1) ‘ఇమ్
(2) కి (లేక ‘ఎషెర్)
(3) హిన్ లేక హిన్నేహ్
బి. సత్యానికి విరుద్ధ స్థితి ఎప్పుడూ ఒక పెర్ఫెక్టు కోణ క్రియాపదము లేక ఒక పరిచయ
పార్టిపిఫుల్ లు లేక లెలే పార్టిసిఫుల్ తో కలిసి ప్రయోగింపబడుతుంది
సి. వీలుకు అతి సమీపములో ఉండే స్థితి ఎప్పుడూ ఇంపెర్ఫెక్టు క్రియాపదము లేక ప్రొటొసిస్
లో పార్టిసిఫుల్, సహజముగా ‘ఇమ్ లేక కి లు క పార్టిసిఫుల్ పరిచయాలు కలగి
ఉపయోగింపబడుతాయి
డి. వీలుకాని స్థితి ప్రొటాసిస్ లో ఇంపెర్ఫెక్టు సబ్జెంక్టివ్స్ గా ఉపయోగింపబడి,
ఎప్పుడూ ‘ఇమ్ ను ఒక పరిచయ పార్టిసిఫుల్ గా ఉపయోగిస్తుంది.
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ఈ వ్యాఖ్యానములో ఉపయోగించిన సాంకేతాక్షరాలు
(అబ్రివేషన్స్)
యాంకర్ బైబిల్ కామెంటరీస్త, ఎడ్. విలియమ్ ఫోక్స్ వెల్ ఆల్బైట్ అండ్
డేవిడ్ నోయల్ ఫ్రీడ్మెన్
ఎబి

ఎబిడి

యాంకర్ బైబిల్ డిక్షనరీ (6 శీర్షికలు), ఎడ్, డేవిడ్ నోయల్ ఫ్రీడ్మెన్

ఎ కె ఓ టి

యనలిటకల్ కీ టు ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్, జాన్ జోసెఫ్ ఓవెన్స్

ఎ ఎన్ ఇ టి

ఏన్షియంట్ నీయర్ ఈస్ట్రన్ టెక్ట్స్, జేమ్స్ బి. ప్రిచర్డ్

బి డి బి

ఎ హీబ్రూ అండ్ ఇంగ్లీష్ లెక్జికన్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్, ఎఫ్. బ్రౌన్,

ఎస్. ఆర్. డ్రైవర్ అండ్ సి. ఎ. బ్రిగ్స్

ఐ డి బి

ఐ ఎస్ బి ఇ

ది ఇంటర్పెటార్స్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ది బైబిల్ (4 శీర్షికలు), ఎడ్. జార్జి ఎ. బట్రిక్

ఇంటర్నెషనల్ స్టాండర్డ్ బైబిల్ ఎన్సైక్లోపీడియా (5 శీర్షికలు), ఎడ్.

జేమ్స్ ఒర్

జెబి

జె పి ఎస్ ఓ ఎ

కెబి

జెరూషలేము బైబిల్

ది హోలీ స్క్రిప్చర్స్ అకార్డింగ్ టు ది మెసోరెటిక్ టెక్ట్: ఎ న్యూ
ట్రాన్స్లేషన్ (ది జూయిష్ పబ్లికేషన్ సొసైటీ ఆఫ్
అమెరియా

ది హీబ్రూ అండ్ యరామిక్ లెగ్జికన్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్, లుడ్వింగ్
కోహ్లెర్ అండ్ వాల్టర్ బాంగార్టెర్

ఎల్ ఎ ఎమ్

ది హోలీ బైబిల్ ఫ్రమ్ ఏన్షియన్ట్ ఈస్ట్రన్ మాన్యుస్క్రిప్ట్స్ (ది
పెషిట), జార్జి ఎమ్. లంసా
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ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్

ఎమ్ ఓ ఎఫ్

సఫ్యూజింట్ (గ్రీక్-ఇంగ్లీష్), జోన్డర్వాన్, 1970

ఎ న్యూ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ది బైబిల్, జేమ్స్ మోఫాట్

ఎమ్ టి

మెసోరిటిక్ హీబ్రూ టెక్ట్స్

ఎన్ ఎ బి

న్యూ అమెరికన్ బైబిల్ టెక్ట్స్

ఎన్ ఎ ఎస్ బి

న్యూ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ బైబిల్

ఎన్ ఇ బి

న్యూ ఇంగ్లీష్ బైబిల్

ఎన్ ఇ టి

ఎన్ ఇ టి బైబిల్: న్యూ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్, రెండవ బేటా ముద్రణ

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

ఎన్ ఐ డి ఓ టి టి ఇ

ఎన్ ఐ వి

ఎన్ జె బి

ఓ టి పి జి

న్యూ రెవైజ్డ్ స్టాండర్డ్ బైబిల్

న్యూ ఇంటర్నేషనల్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ థియోలజీ అండ్
ఎగ్జెసిస్ (5 శీర్షికలు), ఎడ్. విలియమ్ ఎ. వాన్ జెమెరన్

న్యూ ఇంటర్నేషనల్ వెర్షన్

న్యూ జెరూషలేమ్ బైబిల్

ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పాసింగ్ గైడ్, టాడ్ ఎస్. బీల్, విలియం ఎ. బాంక్స్ మరియు
కొలిన్ స్మిత్

ఆర్ ఇ బి

రివైజ్డ్ ఇంగ్లీష్ బైబిల్
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ఆర్ ఎస్ వి

ఎన్ ఇ పి టి

టి ఇ వి

రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్

ది సఫ్యూజింట్ (గ్రీక్-ఇంగ్లీష్), జోర్డెర్వాన్, 1970

టుడేస్ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్, యునైటెడ్ బైబిల్ సొసైటీస్ వారి నుండి

వై ఎల్ టి

యంగ్ లిటరెల్ ట్రాన్స్టేషన్ ఆఫ్ ది హోలీ బైబిల్, రాబర్ట్ యంగ్

జెడ్ పి బి ఇ

జోర్డెర్వాన్ పెక్టోరియల్ బైబిల్ ఎన్సైక్లోఫీడియా (5 శీర్షికలు), ఎడ్.
మెరిల్ సి. టెన్నే

16

ఒక చరిత్రగా పాతనిబంధన
క్రైస్తవత్వము మరియు యూదాతత్వము చారిత్రాత్మక నమ్మకాలు. వారి నమ్మకాలు
చారిత్రాత్మక సంఘటనలను (వారి విశ్లేషణలతో కలిపి) ఆధారము చేసికొని ఉన్నాయి. అయితే ’’చరిత్ర‘‘
లేక ‘‘చారిత్రాత్మక అధ్యయనము’’ అంటే ఏమిటో నిర్వచించడానికి ప్రయత్నించడములో సమస్య
వస్తుంది. ఆధునిక మతసిద్ధాంత విశ్లేషణలో ఉండే ప్రధాన సమస్య ఏమిటంటే, జరిగిపోయిన పురాతన
తూర్పు సమీప బైబిలుపరమైన సాహిత్యము దిశగా ఆధునిక సాహిత్యము లేక చారిత్రాత్మక ఉహాగానాలను
కేంద్రీకరించడమే. ఐహిక మరియు సాంస్కృతిక తేడాలను సరిగా మతించకపోవడము మాత్రమే కాదు, సాహిత్య
తేడాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆధునిక ప్రాశ్చాత్య ప్రజలుగా మనము పురాతన తూర్ప ప్రాంత రచనల
పారిభాషలను, రకాలను ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అర్థము చేసికొనలేము కాబట్టి, వాటిని మనము
ప్రాశ్చాత్య సాహిత్య కోణ వెలుగులో వ్యాఖ్యానిస్తాము.
పందొమ్మిదవ శతాబ్ధ బైబిల అధ్యయన సమీకరణలు పాత నిబంధన గ్రంధాలను ఒక చారిత్రాత్మక,
ఐక్యపరచిన పత్రాలుగా కుదించి, హీనపరచాయి. ఈ చారిత్రాత్మక సంశయవాదము పాతనిబంధన యొక్క
భాష్యాత్మకాలను మరియు చారిత్రాత్మక పరిశోధనలను ప్రభావితము చేశాయి. ప్రస్తుత
‘‘ధర్మశాస్త్ర భాష్యాత్మకాలు’’ (బ్రెవార్డ్ చిల్డ్స్) ప్రస్తుతమున్న పాతనిబంధన
వాక్యభాగాల నిర్మాణముపై దృష్టించుటకు సహాయపడింది. ఇది, నా ఉద్దేశ ప్రకారము, పందొమ్మిదవ
శతాబ్ధ జర్మన్ చేసిన ప్రధాన విమర్శ యొక్క అగాధానికి ఆనకట్ట వేయడానికి ఒక సహాయముగా ఉంది.
మనకు ఇవ్వబడిన దైవావేశితము ఆరోపించబడిన ధర్మశాస్త్రయుక్తమైన వాక్యభాగాలతో తెలియబడని
చారిత్రాత్మక పద్ధతి క్రమములలోనే మనము వ్యవహరించాలి.
అనేక మంది పండితులు పాతనిబంధన యొక్క ఊహింపబడిన చరిత్రాత్మకతలలోనికి తిరుగుముఖం పట్టారు.
ఇలా చెప్పడము ఆతరువాత యూదా లేఖకులు చేసిన కూర్పు, ఆధునీకరణను కాదని చెప్పడము కాదు, అయితే ఇది ఒక
ప్రమాణిక చరిత్ర మరియు సత్య సంఘటనల పత్రీకరణగా పాతనిబంధన యొక్క ప్రాముఖ్య మలుపు (వారి
సిద్ధాంత విశ్లేషణలతో పాటు).
ఆర్. కె. హారిసన్ యొక్క ది ఎక్స్పోజిటర్స్ బైబిల్ కామెంటరీ, వా. 1, ‘‘హిస్టారికల్ అండ్ లిటరరీ
క్రిటిసిజమ్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్’’ లోని ఒక వ్యాసములోని వ్యాఖ్య మనకు సహాయపడగలదు.
‘‘హీత్తీయులతో పాటు, తూర్పు ప్రాంత చరిత్రను ఉన్నది ఉన్నట్లు, ఉద్దేశానుపరంగా,
బాధ్యతాయుతంగా చేయడానికి పురాతన హెబ్రీయులు మంచి నమోదకులు అని కంపేరిట్వ్
హిస్టోగ్రాఫిక్ అధ్యయనాలు తెలియజేశాయి. ఆదికాండము మరియు ద్వితీయోపదేశకాండము లాంటి
ఫార్మ్-క్రిటికల్ ఆధ్యయన గ్రంధాలు - మారి, నూజు, బోగాస్కీలతో సహా ఒక రకమైన శిలాఫలకాల
ఆధారితాలలొ ఉన్న ధర్మశాస్త్రిత మూలకాలలో కొంతమంది తూర్పుప్రాంత సంస్కృతులకు
సంబంధించిన సాహిత్యేతర ప్రతిమలు ఉన్నాయి. దానిని బట్టి, స్వాభావికంగా చారిత్ర రచనా
తాత్పర్యముగా ఉన్న ఆ ఆది హీబ్రూ సాంప్రదాయాలను ఒక క్రొత్త నమ్మకము, గౌరవాలతో
దృష్టించగలము’’ (232 పే).
ప్రత్యేకించి నేను ఆర్. కె. హారిసన్ రచనలను అభినందిస్తాను ఎందుకంటే, ఆయన పాతనిబంధనను
సమకాలీన వృత్తాంతాలు, సంస్కృతి, సాహిత్యాల రకాల వెలుగుల ప్రాధాన్యతలతో వ్యాఖ్యానించాడు.
ఆదిమ యూదాతత్వ సాహిత్యాల, ఖళాకండాలపై (ఆదికాండము – ద్వితీయోపదేశ కాండము మరియు
యెహొషువా) నేను ఇచ్చిన తరగతులలో, వీటితో ఇతర పురాతన తూర్పు సమీప సాహిత్యాలతో
విశ్వసనీయమైన సంబంధాలను నిర్మించాడని ప్రయత్నించాను.
ఎ. పురాతన తూర్పుప్రాంత సాహిత్యాలకు సమానమైన ఆదికాండ సాహిత్యాలు
1. అకాడియన్ లో వ్రాయబడిన, ఆదికాండము 1-11 యొక్క తెలియబడిన ఆది సాహిత్యముతో
సమానమైన సాంస్కృతిక నిర్మాణము క్రీ.పూ. 2500 లోని ఉత్తర సిరియా నుండి దొరికిన ఎబ్లా
శరాకారలిపి శిలాఫలకాలగా ఉన్నది.
2. సృష్టి
ఎ. క్రీ.పూ. 1900-1700 నినెవే లొని అష్రుబానిపాల్ లైబ్రరీలో మరియు ఇతర స్థలాలలో దొరికిన
ఎనుమా ఎలీష్, సృష్టి వ్వవహారిక వృత్తాంతానికి సంబంధించి మెసొపొటేమియా
వృత్తాంతాలతో దగ్గర సంబంధము కలిగి ఉంది. అకాడియన్ లో వ్రాయబడి, మర్దుక్ చే
చెప్పబడిన సృష్టి వివరణలో ఏడు శరాకారలిపి శిలాఫలకాలు ఉన్నాయి.
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1) దేవుళ్ళైన అప్సు (స్వచ్చమైన నీరు – పురుషుడు) మరియు టియామాట్ (ఉప్పు నీరు –
స్త్రీ)లకు మొండి, అల్లరి పిల్లలు ఉండినారు. ఈ ఇద్దరు దేవుళ్ళు చిన్న దేవుళ్ళను
అదుపులో ఉంచడానికి ప్రయత్నించేవారు.
2) ఈ దేవుళ్ళ పిల్లలలో ఒకడైన మార్దక్ టియామాట్ ను ఒడించుటకు సహాయపడి, ఆమె
శరీరము నుండి భూమిని నిర్మించాడు.
3) మర్దక్ ఓడిపోయిన మరొక రాజైన కింగు నుండి మానవాళిని నిర్మించాడు. ఈ రాజు అప్సు
మరణించిన తరువాత టియామాట్ యొక్క పురుష సహవాసిగా ఉండినాడు. కింగ్సు రక్తము
నుండి మానవాళి వచ్చింది.
4) బబులోను వాసుల దేవగణానికి మర్దక్ ముఖ్యుడుగా చేయబడ్డాడు.
బి. ‘‘ఒక నగ్న పురుషుడు మరియు స్త్రీ ఒక పండ్లు కాసిన చెట్టు ప్రక్కన నిలుచొని, ఒక సర్పము
దాని కాండమునకు చుట్టుకొని, దాని తల స్త్రీ భుజము మీద తనతో మాట్లాడినట్లు ఉండే
ఒక శరాకారలిపి ఉన్న శిలాఫలకము మీద ‘‘సృష్టి ముద్ర’’ ఉంది.
3. సృష్టి మరియు జలప్రళయము – ది అత్రహోసిస్ ఎపిక్ ఇది తక్కువ దేవుళ్ళ వలన జరిగింది అని
చెప్పుతున్నది. ఎందుకంటే వారికున్న పని వత్తిడి, ఈ దిగువస్థాయి దేవుళ్ళ పని చేయడానికి
సృష్టింపబడిన ఏడు మానవ జంటలు (బంకమట్టి నుండి, రక్తము నుండి, లాలాజలము నుండి) దీనికి
కారణము అంటూది. మానవులు ఎందుకు నాశనము చేయబడ్డారు అంటే: (1) విస్తరించిన జనాభా (2)
శబ్ధము, మానవులు సంఖ్య తెగులు ద్వారా, రెండు కరవులు ద్వారా చివరికి ఒక వరద ద్వారా
తగ్గంచాలని ఎన్లిల్ చేయాలను కొన్నాడు. అత్రాహిసిస్ పడవను నిర్మించి, అందులోనికి
కాపాడుటకు జంతువులను ఎక్కించాడు. ఈ ప్రధాన సంఘటనలు ఇదే విధముగా ఆదికాండము 1-8లో
కూడా నమోదుచేయబడ్డాయి. ఈ కునెయిఫార్మ్ తారీఖులు, క్రీ. పూ. 1900-1700లోని ఇనుమ
ఎలీష్ మరియు గిల్గమేష్ ఎపిక్ లాంటి తారీఖులు కలిగి ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా అక్కాడియన్
లోనే ఉన్నాయి.
4. నోవాహు వరదలు
ఎ. ఎరిదు జనసిస్ అని పిలువబడే నిప్పూర్ నుండి వచ్చిన, క్రీ.పూ. 1600 కాలపు ఒక సమ్మేరియన్
పలక జియుసుద్ర మరియు రాబోవు వరదలను గురించి చెప్పింది.
(1) ఎంక, నీళ్ళ దేవుడు రాబోవు వరదలను గురించి జియుసుద్ర దేవుణ్ణి హెచ్చరించాడు.
(2) జియుసుద్ర, ఒక రాజు-యాజకుడు, ఈ బయలు పాటును విశ్వసించి, ఒక పెద్ధ చదరంగ ఓడను
నిర్మించి, అందులో అన్ని రకాల విత్తనాలను భద్రపరిచాడు.
(3) వరద ఏడు రోజుల పాటు ఉండినది
(4) జియుసుద్ర ఓడలోని ఒక కిటికీ తెరచి ఆరిన నేల కనిపిస్తుందేమోనని తెలిసికొనుటకు
అనేక పక్షులను బయటికి పంపాడు.
(5) ఆయన ఓడను వదిలేసిన తరువాత ఒక ఎద్దును, ఒక గొర్రెను బలి ఇచ్చాడు.
బి. నాలుగు సమేరియన్ పలకల మిళితమై ఉన్న బబులోను వరద వృత్తాంతము, గిల్గామేష్ ఎపిక్
అసలు కాలము క్రీ. పూ. 2500-2400, వ్రాయబడిన మిశ్రమ అక్కాడియన కునేయిఫార్మ్ ఆ
తరువాత వచ్చింది (క్రీ. పూ. 1900-1700) ఇది వరదలో బ్రతికి బయటపడిన,
యొత్నపిష్తిమ్, యురక్ రాజైన గిల్గమేష్ తో తాను ఎలా ఈ గొప్ప వరద నుండి
తప్పించుకొని, నిత్యజీవము అనుగ్రహము పొందాడో తెలియజేశాడు.
1) నీళ్ళ దేవుడైన ఏయ, రోబోవు వరదలను గురించి ఉత్నాపిష్తిమ్ ను గురించి హెచ్చరించి
(బబులోను రూపమైన జియోసుద్ర) ఒక ఓడను నిర్మించుకోమని చెప్పాడు.
2) ఉత్నాపిష్తిమ్ మరియు తన కుటుంబము, వారితో పాటు కొన్ని స్వస్థత మూలిక మొక్కలు
వరదలలో నుండి బ్రతక కలిగాయి.
3) వరదలు ఏడు దినములు కొనసాగాయి.
4) ఓడ ఉత్తర పెర్షియాలోని, నిసిర్ పర్వతము మీద నిలిచింది.
5) ఇంకా ఆరిన నేల కనిపిస్తున్నదేమో అని తెలిసికొనడానికి ఆయన మూడు వేర్వేరు పక్షులను
పంపాడు.
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5. ఈ పురాతన వరదలను గురించి వివరించిన మెసొపొటేమియ సాహిత్యాలన్ని కూడా ఒకే
ఆధారాలనుండి సమాచారాన్ని సేకరించాయి. పేర్లలో తరచూ తేడాలు ఉన్నాయి కానీ
వృత్తాంతాలు అన్ని కూడా ఒకటే. దీనికి ఒక ఉదాహరణ జివుసుద్రా, అట్రాహసిస్,

ఉత్నాపిషితిమ్ ఈ పేర్లు అన్ని కూడా ఒకే రాజును సూచిస్తున్నాయి.
6. ఆదికాండము ఆది సంఘటనల చారిత్రిక సామాంతరాలు మానవాళి చెదిరిపోకముందు (ఆదకాండము 1-11)
ఉన్న ఙ్ఞానము మరియు దేవునితో అనుభవనాన్ని గురించి వివరిస్తున్నాయి. నిజమైన
చారిత్రిక ప్రధాన ఙ్ఞాపకాలు సహజముగా ప్రపంచమంతా సంభవించే మామూలు వరదల
వృత్తాంతాలుగా విస్తరించబడి, పుక్కిటి పురాణాలైనాయి. ఇది సృష్టి (ఆ.కా. 1,2) వరదలు (ఆ.కా.
6-9) కు మాత్రమే కాక, మానవ మరియు దేవదూత గణాలకు (ఆదికాండము 6) కూడా చెప్పబడింది.
7. పేట్రియార్చిస్ దినము (మధ్య యుగము)
ఎ. మారి శిలాపలకలు – చట్ట పరమైన కునేయిఫర్మ్ (అమ్మోనీయుల సంస్కృతి), క్రీ. పూ. 1700
నుండి అక్కాయిలోని వ్యక్తిగత పాఠ్యము.
బి. నూజి శిలాఫలకలు – భద్రపరిచిన కొన్ని కుటుంబాల కునైఫార్మ్ (హోరిటె లేక హరియన్
సంస్కృతి) దాదాపు క్రీ. పూ. 1500-1300 అక్యాడియన్ లో వ్రాయబడింది. ఇది దాదాపు ఎస్
ఇ నెనివే నుండి 100 మైళ్ళ దూరములో ఉంది.
హెచ్. వాల్టన్ వ్రాసిన ఏన్షియన్ట్ ఇశ్రలైట్ లిటరేచర్ ఇన్ ఇట్స్ కల్చరల్
కాంటెక్టు, 52-58 పేజీలు.
సి. అలాలాక్ పలకలు - క్రీ. పూ. దాదాపు 2000 నాటి పశ్చిమ సిరియా లోని కునైఫార్మ్
పాఠ్యాలు.
డి. ఆదికాండములో చెప్పబడిన కొన్ని దేవుళ్ళ పేర్లు మారి పలకలు: సెరగ్, ఇస్సాకు,
యాకోబు, లెబనాను, యేసేపు లాంటివి స్థలాల పేర్లుగా ఉన్నాయి. అంటే ఇది
బైబిలులోని పేర్లు ఈ స్థలాలకు సరిపోయాయి.
8. ‘‘హిత్తీయులతో పాటు పురాతన హీబ్రూ కూడా ఖచ్చితమైన, నిమగ్నత, బాధ్యత కలిగి తూర్పు
సమీప చరిత్రను నమోదించే వారిగా పోల్చిచూసే చారిత్రిక శాస్త్ర అధ్యయనాలు
తెలుపుతున్నాయి.’’ ఆర్ కె హారిసన్, బిబ్లికల్ క్రటిసిజమ్, 5 పే.
9. బైబిలు చారిత్రాత్మకను నిర్మించడానికి పురావస్తు శాస్త్రము నిరూపింపబడిన మంచి
సహాయము. అయినా కొంత జాగ్రత్త అవసరము. పురావస్తు శాస్త్రము పూర్తిగా నమ్మతగిని
మార్గదర్శిని కాదు ఎందుకంటే
ఎ. ఆది పరిశోధనలలోని సరిపోనంత సాంకేతిక ప్రక్రియలు
బి. కనుగొనబడిన చిత్రాలుపైన విభిన్న, ఆంశాల వ్యాఖ్యానాలు
సి. పురాతన తూర్పు సమీపములోని క్రమాల సంఘటనలలో ఏకాభిప్రాయము లేకపోవడము (ఇది
చెట్టు వలయము, కుండలనుండి అభవృద్ది చెందినప్పటికి).
బి. హెచ్. వాల్టన్ యొక్క ఏన్షియంట్ ఇశ్రాలైట్ లిటరేచర్ ఇన్ ఇట్స్ కల్చరల్

కాంటెక్ట్స్ (గ్రాండ్ రాపిడ్స్, ఎమ్ ఐ: జోండర్ వాన్, 1990) 23-24, 32-34 పేజీలు కనుగొనబడిన
ఐగుప్తీయుల సృష్టికి సంబంధించిన వృత్తాంతాలు.
1. ఐగుప్తీయుల సాహిత్యములో సృష్టి ఒక నిర్మాణములేని, గజిబిజీగా ఉన్న, పూర్వోత్ప
నీటినుండి ప్రారంభమైంది.
నిరాకారమైన నీటి నుండి సృష్టి క్రమంగా నిర్మాణమైంది (కొండ).
2. మెంఫిస్ నుండి వచ్చిన ఐగుప్తీయుల సాహిత్యము ప్టా పలికిన మాటనుండి సృష్టింపబడింది.
ఐగుప్తులోని ప్రధాన పట్టణాలు ఒక్కొక్కటి వాటి వాటి దైవ నియమాలను బట్టి విభిన్న
సంస్కృతులు కలిగి ఉండినాయి.
సి. యెహోషువా సాహిత్యాలు పురాతన తూర్పు సమీప సాహిత్యాలకు సమానముగా ఉన్నాయి.
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1. కనాను పట్టణ గొప్ప గోడలన్ని పడగొట్టబడి, తరువాత దాదాపు క్రీ.పూ. 1250తో తిరిగి
త్వరతగతిని పునర్నించబడ్డాయి అని పురావస్తుశాస్త్రము తెలుపుతున్నది.
ఎ. హాజారు
బి. లాచిష్
సి. బేతేలు
డి. దెబిరు (ముందు ఇది కెరియోతు సెఫెరుగా పిలువబడింది, 15:15)
పురావస్తుశాస్త్రము యెరికో పడగొట్టబడిన వృత్తాంతమును గురించి నిర్థారించలేదు, అలాగని
తృణీకరించనూ లేదు (చూ. యెహొషువా 6). ఎందుకంటే ఆ స్థలము చెప్పలేనంత శిధిలావస్థలో
ఉంది:
ఎ. వాతావరణమ/స్థలము
బి. ఆ తరువాత పాత సామగ్రిని ఉపయోగించి ఆ స్థలాలలో మళ్ళీ కట్టడము
సి. పొరల యొక్క కాలాలలో అస్పష్టత
ఏబెలు పర్వతము మీద కనుగొనబడిన బలిపీఠమునకు యెహోషువా 8:30-31 (ద్వితీయోపదేశకాండము 27:29) తో సంబంధము ఉన్నట్లు పురావస్తుశాస్త్రముచే కనుగొనబడినది. ఇది మిష్నాలో
(తల్మాడు) ఉన్న వివరణతో దగ్గర పోలికలు కలిగి ఉంది.
2. యుగారిట్ లో కనుగొనబడిన రాస్ శామ్రా పాఠ్యాలు క్రీ.పూ. 1400లలో ఉండిన కనానీయులు
జీవితము, మతము క్రింది విధముగా ఉండినట్లు చెప్పుతున్నాయి
ఎ. బహుదేవత ప్రకృతి ఆరాధన (సంతాన సాఫల్య పూజ)
బి. ఏల్ ఒక ముఖ్య దేవతగా ఉండినది
సి. ‘‘జీవ వృక్షము’’నకు గుర్తుగా ఉండిన మలచిన స్థంభము లేక జీవన వృక్షము ఆరాధించబడిన ఏలు
యొక్క సహవాసకుడు ఎషేరా (ఆతరువాత ఆమె బాల్ తో సహజీవనము చేసింది).
డి. వారి కుమారుడు తుఫాను దేవుడైన బాల్ (హెదాద్)
ఇ. బాల్ కనానీయుల దేవగళములో ‘‘ప్రధాన దేవుడు’’గా మారాడు. అనత్ ఆయన సహవాసిగా ఉండినది
ఎఫ్. ఆచారకర్మలు ఐగుప్తు యొక్క ఐసస్, ఒరిసిస్ లకు సమానముగా ఉండినవి
జి. బాల్ పూజలు స్థానికి ‘‘ఉన్నత స్థలాలు’’లలో లేక రాతి పలకల మీద జరపబడేవి (ఆచారిక
వ్యభిచారము)
హెచ్. బాల్ ఒక పైకెత్తబడిన రాతి స్థంభము ద్వారా గుర్తింపబడేవాడు (లింగమునకు సంబంధించి)
3. పురాతన పట్టణాలకు ఇవ్వబడిన ఖచ్చితమైన పేర్ల జాబితాలు సమకాలిక గ్రంధకర్తలకు
సరిపోయాయి గాని ఆ తరువాత వచ్చిన సంపాదకడు(లు)కు యుక్తము కాలేదు.
ఎ. యెరూషలేము జబెస్ గా పిలువబడింది, 15:8; 18:16,28 (జబుదీయులు ఇంకా యెరూషలేములో భాగమై
ఉన్నట్లు 15:28 తెలియజేస్తున్నది)
బి. హెబ్రోను కదొర్లాయోమెరుగా పిలువబడింది, 14:15; 15:13,54; 20:7; 21:11
సి. కదొర్లా జీరిమ్ బాలాగా పిలువబడింది, 15:9,10
డి. సీదోను తైరుగా కాకుండా, ఫొనేషియాలోని ప్రధాన పట్టణముగా సూచింపబడింది, 11:8; 13:6;
19:28, ఆ తరువాత ఇది ఒక ప్రధాన పట్టణముగా మారింది.
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సమకాలీన తూర్పుప్రాంత సంస్కృతులను పాతనిబంధన చరిత్ర రచనతో పోల్చుకొనుట
మెసొపొటేమియా ఆధారాలు
1. అనేక పురాతన సాహిత్యాల లాగే, సహజముగా కర్త రాజు లేక మరొక జాతి నాయకుడుగా ఉన్నాడు.
2. ప్రచారము చేసికొనే ఉద్దేశముతో సంఘటనలు తరచూ అలంకారాలుగా వర్ణింబడ్డాయి.
3. సహజంగా ఏదిగాని వ్యతిరేక భావముతో నమోదుచేయబడలేదు.
4. ప్రస్తుత సంస్థల స్థాయిలను లేక రాబోయే క్రొత్త పరిపాలనా విధానాలను బలపరచే
ఉద్దేశము
5. చారిత్రిక వైపల్యాలు ఇమిడి ఉన్నాయి
ఎ. సాదృశ్యాలు గొప్ప విజయాలను ఆరోపించుకొన్నాయి
బి. ప్రధమంగా ఉన్న నిర్వాహకాలు ఇప్పటి కార్యసిద్ధిగా ప్రదర్శించుకొన్నాయి
సి. కేవలము సరియైన నిర్వహణలను మాత్రమే నమోదుచేయడము
6. సాహిత్యాలు కేవలము ప్రచారముపరంగా మాత్రమే కాకుండా నీతిబోధకాలుగా పనిచేయశాయి

ఐగుప్తీయుల ఆధారాలు
1. కాల ప్రభావముతో మార్పు చెందని స్థిర జీవిత దృక్పధాన్ని వారు బలపరచారు.
2. సాహిత్యములో ఎక్కువ భాగము రాజు మరియు అతని కుటుంబము మీద కేంద్రీకరించబడింది.
3. మెసొపొటేమియా సాహిత్యము లాగానే, ఇది చాలా ప్రచారయుక్తము.
ఎ. వ్యతికేక ధోరణులు లేవు
బి. అలంకారిక ధోరణులు

రబ్బీపరమైన ఆధారాలు (ఆ తరువాత)
1. ఒక విశ్లేషకుని నమ్మకము నుండి పాఠ్యాంశానికి మార్చబడి, గ్రంధకర్త ఉద్దేశముకాకుండా,
వాక్యభాము యొక్క చారిత్రిక పరిథిలోకి వెళ్ళే, మిద్రాష్ చేత వాక్యానికి పొంతనగా
చేయాలనే ప్రయత్నము.
ఎ. హాలాఖ, జీవిత సత్యాలతో లేక నిబంధనలతో వ్యవహరిస్తుంది
బి. హగ్గాడ, జీవితానికి అన్వర్తనము, ప్రోత్సాహకముతో వ్యవహరిస్తుంది
2. పెషర్ – మృతసముద్ర చుట్టలలో ఆ తరువాత అభివృద్ధిచెందినట్లు కనిపించింది. అవి జాతి వర్గీకరణ
చిహ్నాలుగా ప్రస్తుత పరిస్థితులలో గత ప్రవచన సంఘటనలు ఎలా నెరవేరాయి అనే కోణములో
చూడడానికి ఉపయోగపడ్డాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితి ప్రవచింపబడిన అంత్యకాలము (రోబోవు
క్రొత్త యుగము).
పాత నిబంధన లేఖనాలకు, పురాతన తూర్పు ప్రాంతాల మరియు ఆ తరువాత వచ్చిన యూదా సాహిత్య
ప్రక్రియలకు వేరుగా విభిన్నముగా ఉన్నాయనేది స్పష్టము. అనేక విధాలుగా పాతనిబంధన సాహిత్యము,
తరుచుగా సమకాల సాహిత్యాల వలె ఉన్నప్పటికి, ఇది ప్రత్యేకము. ముఖ్యముగా చారిత్రాత్మక వర్ణన
విషయము నందు. హీత్తీయుల సాహిత్యము హీబ్రూ చరిత్ర రచనకు చాలా దగ్గరగా ఉంది.
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ఆధునికి, ప్రాశ్చాత్య చరిత్ర రచనకు పురాతన చరిత్ర రచన ఎంత తేడాగా ఉందో గుర్తించాలి. ఆధునికి
చరిత్ర రచన ఉద్దేశపూర్వకంగా (ప్రచారము కొరకు కాకుండా), ‘‘నిజానికి ఏమి జరిగింది’’ అనే
క్రమపద్ధతులను పొందుపరచి, వ్రాయడానికి పూనుకొన్నాయి! ఇది ‘‘కారణము వలన ప్రతిఫలము’’ అనే దిశగా
నమోదుచేశాయి. వివరణాత్మకంగా ఇది చిత్రీకరింపబడింది!
తూర్ప సమీప ప్రాంత చరిత్రలు, ఆధునికి చరిత్రల లాగా లేనంత మాత్రాన, అవి తప్పు, తక్కువ, లేక
నమ్మశక్యము కానివని కాదు. ప్రశ్చాత్య ఆధునిక గ్రంధకర్తలు వారి పక్షపాత వైఖిరి
(పూర్వోహాలు)ని బట్టి ప్రతిబింబించబడ్డారు. బైబిలు చరిత్ర తన కున్న స్వభామును బట్టే
ప్రత్యేకమైంది (దైవావేశితము). సిద్ధాంత ఉద్దేశాల కొరకు దేవావేశితము కాబడిన గ్రంధకర్త
కోణములోనే బైబిలు చరిత్ర చూడాలనే భావము ఉంది, అయినా ఇది అమూల్యమైన చారిత్రిక వృత్తాంతము.
ఇతరులతో నా విశ్వాసాన్ని సమర్థించుకోవడానికి, ఈ పాతనిబంధన చరిత్ర రచన నాకెంతో
ప్రధానమైంది. ఒక బైబిలు ఒక చారిత్రిక రచన అని ప్రదర్శింపబడితే, అప్పుడే అవిశ్వాసులకు దీని
విశ్వాస్యతను గట్టిగా ఆరోపించి చెప్పడానికి వీలవుతుంది. నా విశ్వాసము పురావస్తువశాస్త్ర
చారిత్రిక నిర్థారణలు, మానవశాస్త్రాలను ఆధారము చేసికొని లేదు అయితే ఇది బైబిలు సందేశాన్ని
పరిచయము చేయడానికి, ఇవి లేకపోతే ఇదిలేదు అనే హోదాను ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది.
క్లుప్తముగా, దైవావేశపరిధిలో చరిత్ర క్రియాశీలత కాలేదు, అపరాధక్షమాపణ, సువార్త పరిచర్య
పరిధిలో ఇది కార్య నిర్వాహణ అయింది.
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సాహిత్యము మరియు వ్యాఖ్యానము: పాతనిబంధన వృత్తాంతాలు
I.

ప్రారంభ వ్యాఖ్యలు
ఎ. పాత నిబంధన మరియు ఇతర వరుస సంఘటనల విధానాల మధ్య సంబంధాలు
1. మిగతా పురాతన తూర్పు ప్రాంతసమీపములోని సాహిత్యము పురాణాలు
ఎ. బహుదేవాతారాధకులు (సహజముగా ప్రకృతి శక్తులను ప్రతిబింబించే మానవ దేవుళ్ళు, అయితే
మానవ సహజ ఘర్షణలను ఉపయోగించుకొన్న వివిధగాధల మూలాంశాలు)
బి. ప్రకృతి చక్రాలను ఆధారము చేసికొన్నవి (దేవుళ్ళు చనిపోవుడము, పుట్టడము)
గ్రీకు-రోమా చారిత్రిక సంఘటనలను నమోదు చేయడాని కంటె వినోదము, ప్రోత్సాహము కొరకు
ఉద్దేశించాయి (హోమెరు చాలా విధాలుగా మెసెపోటామియ వివిధ గాధల మూలాంశాలను
ప్రతిబింబించింది.)
బి. రకాలు, నిర్వచనాలలోని తేడాలను బహుశా ఉపయోగించిన జర్మనీ పదాలను బట్టి తెలుస్తుంది
1.

1. ‘‘హిస్తోరీ,’’ చరిత్రతోని సంఘటలన నమోదు (ఉన్న సత్యాలు)
2. ‘‘గస్చిచెటె’’, సంఘటనల విశ్లేషణములు వాటి ప్రాముఖ్యతలను మానవాళికి చూపుటగ
3. ‘‘హైల్సగేస్చిచెటె’’ ప్రత్యేకించి దేవుని విమోచన ప్రణాళిక మరియు చారిత్రిక
విధానములో వాటి కార్యాలను సూచించుట
సి. పా.ని. మరియు క్రొ.ని. వృత్తాంతాలు ‘‘గస్చిచెటె’’, అవి హైల్సగేస్చిచెటె లను అర్థము
చేసికొనుటకు నడిపిస్తాయి, అవి ఎన్నుకోబడిన మత సిద్ధాంత నోటి మాటల చారిత్రిక సంఘటనలు
1. ఎన్నుకోబడిన సంఘటనలు మాత్రమే
2. సిద్ధాంతాల ప్రాముఖ్యత కంటె వరుసక్రమాలకు ప్రాముఖ్యత లేదు
3. సత్యాన్ని బయలుపరచడానికి సంఘటనలు తీసికోబడ్డాయి
డి. పా.ని.లో వృత్తాంతాలు చాలా సహజము. 40% పా.ని. వృత్తాంతాలతో ఉందని అంచనా. కాబట్టి, దేవుని
సందేశాన్ని, లక్షణాలను పతనమైన మానవాళికి ఇవ్వడానికి ఆత్మకు సాహిత్యము ఉపయోగకరము.
అయితే, ఇవి ఇవ్వబడ్డాయి కాని, ప్రతిపాదనలు లాగా కాకుండా (క్రొ.ని.లోని పత్రికలు లాగా),
సూచినలు, సంగ్రహాలు, లేక ఎన్నుకొనబడిన సంభాషణలగా ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి ఎందుకు
సమోదుచేయబడ్డాయో ఒకడు తనను తాను ఎప్పటికీ ప్రశ్రించుకోవాలి. దేనిని ఇది చెప్పాలని
ప్రయత్నిస్తున్నది? దీని సిద్ధాంతాల ఉద్దేశము ఏమిటి?
ఇలా వ్రాయడము చరిత్రను తక్కువ చేసి మాట్లాడము కానేకాదు. అయితే ఈ చరిత్ర బయలుపాటుకు
ఒక సేవకుడు, మార్గము.
II.

బైబిలు వృత్తాంతాలు
ఎ. తన లోకములో దేవుడు చురుకుగా పనిచేస్తున్నాడు. దేవుని బయలుపరచడానికి దైవావేశిత బైబిలు
గ్రంధకర్తలు కొన్న సంఘటనలు ఎన్నుకొన్నారు. పా.ని.లో దేవుడు ప్రాముఖ్యమైన పాత్రధారి.
బి. ప్రతి వృత్తాంతము అనేక విధాలుగా పనిచేస్తుంది
1. దేవుడు ఎవరు, ఆయన తన ప్రపంచములో ఏమి చేస్తున్నాడు
2. వ్యక్తులు, జాతులతో దేవుని వ్యవహారాన్నిబట్టి మానవాళి బయలుపరచబడ్డారు
3. ఒడంబడిక నిర్వహణను యెహోషువా మిలటరీ విజయముతో కలిసి ఉండడాన్ని ప్రత్యేక
ఉదాహరణగా గమనించండి (చూ. 1:7-8; 8:30-35)
సి. ఒక మతసిద్ధాంత సత్యాన్ని తెలపడానికి తరచూ వృత్తాంతాలు ఒకటిగా చేయబడి ఒక పెద్ధ

సాహిత్యభాగాముగా ఉంటుంది.
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III. పా.ని. వృత్తాంతాలను విశ్లేషించడానికి సూత్రాలు
ఎ. పా.ని. వృత్తాంతాలను గురించి నేను చూసిన మంచి తర్కణ డగ్లాస్ స్టువర్ట్ యొక్క హౌ టు రీడ్
ది బైబిల్ ఫర్ ఆల్ ఇట్స్ వొర్త్, 83-84 పేజీలు లలో ఉంది.
1. పా.ని. వృత్తాంతము సహజముగా లేఖనాన్ని ప్రత్యక్ష్యముగా ఉపదేశించదు
2. ఒక పా.ని. వృత్తాంతము సహజముగా లేఖనాన్ని లేక లేఖనాల ప్రతిపాదనను ఎక్కడో ఒక దగ్గర
ఉపదేశిస్తుంది.
3. ఏమి జరిగిందో వృత్తాంతాలు నమోదుచేస్తాయి – అంతేగాని ప్రతిసారి ఏమి జరిగి ఉండాలో లేక
ఏమి జరిగి ఉంటే మంచిదో చెప్పదు.
4. వృత్తాంతాలలో ప్రజలు ఏమి చేశారో అన్నది మనకు మంచి ఉదాహరణగా ఉండాలని ఏమీ లేదు. చాలా
సార్లు ఇది దీనికి విరోధము.
5. పా.ని. వృత్తాంతాలలోని పాత్రలు లక్షణాలు ఎక్కువగా మంచికి దూరముగా ఉంటాయి, వాటి
కార్యాలుకూడా అలాగే ఉంటాయి.
6. ప్రతి వృత్తాంత ముగింపు తరువాత జరిగింది మంచిదా లేక చెడ్డదా అని చెప్పబడదు. లేఖనాలలో
దేవుడు ప్రత్యక్షముగా గానో, లేక తరగతులుగానో మనకు ఉపదేశించిన దాన్ని ప్రకారము
మనము తీర్మానించుకోవాలి.
7, వృత్తాంతాలన్ని ప్రత్యేకించబడినవి, అసంపూర్ణమైనవి. ప్రతిసారి అవసరమైన వివరాలు
ఇవ్వబడలేదు (చూ. యోహాను 21: 25). వృత్తాంతాలలో మనకేది ముఖ్యమైనదిని దైవావేశిత
గ్రంధకర్త భావించాడో వాటిని వ్రాసాడు.
8. మన సందేహాలన్ని నివృత్తి చేయడానికి వృత్తాంతాలు వ్రాయబడలేదు. వాటికి
ప్రత్యేకమైన, అవసరమైన ఉద్దేశాలు కలిగి, కొన్ని అంశాలతో వ్యవహరించి, మిగిలిన
అంశాలను ఎక్కడో మరోచోట, మరో విధముగా వ్యవహరిస్తుంది.
9. వృత్తాంతాలు వివరణాత్మకంగా బోధించవచ్చు (దేనినైనా స్పష్టముగా చెప్పడము) లేక
గర్భితముగా (చెప్పకనే ఒక దానిని సూచించడము).
10. చివరగా తెలిసిందేమిటంటే, బైబిలులోని వృత్తాంతాలన్నిటికి దేవుడే నాయకుడు.
బి. వృత్తాంతాలపైన మరొక అసక్తికరమైన తర్కణ వాల్తేరు కెయిసర్ వ్రాసిన టువోర్డ్స్

ఎక్జిగెటికల్ ధియోలజీ.
‘‘లేఖనాలలోని వృత్తాంత అంశాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, గ్రంధకర్త సహజముగా తన
ప్రధాన సందేశ వృత్తాంతములో తాను చెప్పాలను కొన్న దానికి తగినట్లుగా పదాలు, ప్రజల
పనులను తీసికొంటాడు. కాబట్టి, ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానాల ద్వారా మనలను
సంబోధించకుండా, కనుగొనబడిన లేఖనాలలోని భాగాల ఉపదేశాలు లాంటవి, కొంత పూర్వరంగాలనును
ఉపయోగించి, అవసరమైన వ్యాఖ్యానాలను అంచావేసి పొందుపరుస్తాడు. కాబట్టి,
సందర్భాన్ని మొత్తము పరిశీలించి, అంచనావేసి, అందులోని ప్రత్యేక సంఘటనలను
పొందిపరిచిన క్రమాన్ని గుర్తించాలి. ఈ జత ఆధారాల ఇప్పటి అర్థము ఉపన్యాసాలు,
వ్యక్తులు లేక ఉపఖ్యానాల బురద నుండి ఉపఖ్యానము ఏర్పాటుచేయడము వివరాలను

ఎన్నుకోవడము. దానికంటే మించి, ఈ ప్రజలకు, సంఘటనలకు దేవుని ప్రతిస్పందన, ఈ వ్యక్తి
లేక ప్రజల గుంపు ఆ ప్రత్యేక సంఘటన ముగింపులో ఎలా స్పందించారని గ్రంధకర్త
చెప్పాడో దాన్ని బట్టి నిర్ణయించబడుతుంది. అంటే ఒక వేళ అతను వృత్తాంతాన్ని
ఆటంకపరచకుండా ఏదైతే జరుగుతుందో (ఈ విషయముతో దేవుని యొక్క) అదే జరుగుతుంది’’ (205
పే).

సి. వృత్తాంతాలలో సాహిత్యమొత్తముటో కనుగొనబడుతుంది, వివరాలలో కాదు. ఫ్రూఫ్ టక్ట్సింగ్
లేక మీ జీవితాలలో జరిగిన ఒక సంఘటన లాగా పా.ని.ఉపయోగించుకొనడములో జాగ్రత్త పడండి.
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IV. వ్యాఖ్యానములో రెండు స్థాయిలు
ఎ. అబ్రాహాము సంతానానికి యెహోవా విమోచన, బయల్పాటు కార్యాలు
బి. ప్రతి విశ్వాసి జీవితములో యోహోవా చిత్తము (ప్రతి యుగములో)
సి. మొదటి గురి ‘‘దేవుని ఎరుగుట (రక్షణ); రెండవది ఆయనకు పరిచర్య చేయుట (క్రైస్తవ విశ్వాస
జీవితము, చూ. రోమా. 15:4; 1 కొరింథీ. 10:6,11).
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రచయిత నుండి ఒక మాట: ఈ వ్యాఖ్యానము నీకు ఎలా
సహాయపడగలదు?
పూర్వమందు ఎప్పుడో ఆత్మ పూర్ణుడై వ్రాసిన గ్రంధకర్తను సరిగా అర్ధం చేసుకోవాలంటే
బైబిల్నివ్యాఖ్యానించే ప్రక్రియలో యుక్తసిద్ధమైన మరియు ఆధ్యాత్మికత అను పద్ధతులను
అనుసరించవలసి ఉంటుంది. అప్పుడే దేవుని సందేశాని సరిగా అర్ధం చేసుకొని ఈ రోజులకు తగ్గట్టుగా
అన్వయించుకోగలం.
ఆధ్యాత్మిక విధానం ఎంతో కీలకం అయినప్పటికీ దీనిని సరిగా నిర్వచించడం చాల కష్టం. దేవునికి
తన్నుతానుఅప్పగించుకోవడం మరియు ఒప్పుకోవడం అనే అంశాలు ఇందులో ఇమిడి ఉన్నాయి. ఇక్కడ
తప్పనిసరిగా దేవుని (1) తెలుసుకోవాలి (2) పరిచర్య చేయాలనే (3) తపన ఉండాలి. ఈ కొనసాగింపులో
ప్రార్ధన, ఒప్పుకోలు మరియు జీవన శైలిని మార్చుకోవాలనే తపన ఉండాలి. ఈ ప్రక్రియలో
ఆత్మనడిపింపు ఎంతో ప్రధానమై ఉండగా యధార్థమైన, దైవికమైన క్రైస్తవులు ఎందుకు బైబిల్ను
వేరుగా అర్ధం చేసికొంటున్నారనేది అంతుపట్టని రహస్యం.
వ్యాఖ్యానించడానికి యుక్తిసిద్ధమైన విధానం చాల సులభం. నిలకడ, విషయము పట్ల
నిజాయితీగా ఉండి,మనం మన వ్యక్తిగత లేక మతపరమైన పక్షపాతం లేకుండా ఉండాలి. మన గత చరిత్రలను
బట్టి మనమందరం కూడా నియంత్రించబడ్డాము. ఎవరుగాని తటస్థంగా లేక మధ్యస్తంగా
వ్యాఖ్యానించ లేరు.ఇలా ఏకపక్షత లేకుండ ఉండాలంటే మూడుమూల వివిరణ సూత్రాలను ఈ విశ్లేషణ
స్వాగతిస్తుంది.

మొదటి మూల సూత్రం
బైబిల్ లోని పుస్తకం ఏ ప్రత్యేక చారిత్మారక సందర్భంలో వ్రాయబడినదో గుర్తించడమే
మొదటిమూల సూత్రం. తెలియచెప్పడానికి ఆది గ్రంథకర్తకు ప్రత్యేక ఉదేశ్యం ఒకటి ఉంటుంది.
ప్రాచీన, ప్రధమ మరియు ధైవావేశిత గ్రంధకర్త తెలియచేయలనుకొన్న అర్థం తప్ప మరొక అర్థం మనకు
కలగకూడదు. తన భావమే గాని – మన సొంత చరిత్ర సంభంధమైన, ఆవేశపూరితమైన, సంస్కృతి పరమైన,
వ్యక్తిగత లేక మత పరమైన భావమై ఉండకూడదు – ఇదే కీలకం. వ్యాఖ్యానంతో పాట, దానిని జీవితానికి
వర్తింప చేసికోవడం అనేది అంతర్భాగమై ఉండాలి. అయితే దీనిని ముందుతనకు అన్వర్తించుకొని ఆ తరువాత
వ్యాఖ్యానించడమే సరియైన పని. బైబిల్ మూల వాక్యానికి ఒకే ఒక అర్థం ఉంటుందని నొక్కి
చెప్పబడింది.
ఆది గ్రంధకర్త ఆత్మ నడిపింపుతో ఆ రోజులలో ఏమి తెలియ చెప్పదలంచుకోన్నాడో అదే అసలు
ఉద్దేశ్యం. ఈ ఒకే ఉద్దేశ్యాన్ని విభిన్న సంస్కృతులకు, సందర్భాలకు తగినట్లు అన్వర్తించుకొనే
అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ అన్వర్తన అసలు గ్రంథకర్తయొక్క ఉద్దేశ్యంతో ఆనుసంధానమై ఉండాలి. ఈ
కారణంతోనే బైబిల్ లోని ప్రతి పుస్తకానికి ముందు పరిచయ మాటలతో ఈ విశ్లేషణ అభ్యాస శిక్షణ
రూపించ బడినది.

రెండవ మూల సూత్రం
సాహిత్యానికి సంభందించిన వాటిని గుర్తించడం రెండవ మూల సూత్రం. బైబిల్ లోని ప్రతి పుస్తకం
ఐక్య పరచి యున్నఒక సాధకము. ఒక సత్యాని తీసుకొని మరొక సత్యాని విడిచిపెట్టే అధికారం
వ్యాఖ్యాతలకు లేదు. అందుచేత ఒక్కొక్క సాహిత్యాన్ని విడమర్చి చెప్పేముందు మొత్తం బైబిల్
పుస్తకం యొక్క పూర్తి ఉద్ధ్యేశాన్నిమనం అవగాహన చేసుకోవాలి. విడి భాగాలు - అధ్యాయాలు ,
పంక్తులు, లేక వాక్యాలు - మొత్తం అర్ధాన్ని ఇవ్వలేవు. వ్యాఖ్యానం లో ఉహించిన మొత్తం
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విషయమే విడి భాగాలకు ప్రేరకం కావాలి. అందుచేతనే విద్యార్థి సులభముగా విశ్లేషించు కొనుటకు వీలుగా
సాహిత్యం పద్దులు (పారాగ్రాఫ్) గా ఈ విశ్లేషన అబ్భ్యాస శిక్షణ గా రూపిందించ బడినది. పద్దులు,
అలాగే అధ్యాయాల విభజనలు ధైవావేశముచే చేయబడినవి కావు గాని మనకున్న ఆలోచన భాగాలకు అవి సహాయ
పడగలవు.
వాక్యాలు, ఉప వాక్యాలు, అసంపూర్ణ వాక్యాలు లేక పదముల స్థాయిని బట్టి గాక – పద్దుల
(పారాగ్రాఫ్ లన) స్థాయిని బట్టి మాత్రమే వ్యాఖ్యానించడం ఎంతో కీలకం. అప్పుడే బైబిల్
గ్రంథకర్తఉద్దేశించిన అర్థాన్ని చెప్పగలం. పేరాగ్రాఫ్ ఒక విషయాన్ని ఐక్య పరుచుటకు ఆధారం.
దీనినే ఇతివ్రుతం లేక స్థానిక వాక్యం అని అంటారు. పేరాగ్రాఫ్ లోని ప్రతి పధం, అనంపుర్ణ వాక్యం,
ఉప వాక్యం మరియు వాక్యం ఏదోలా ఐక్య సారాంశానికి సంబంధించి ఉంటుంది. అవి దీనిని మితం, విస్తరణ,
వివరణ, మరియు/లేక ప్రశ్నిస్తాయి. యుక్తమైన వ్యాఖ్యానానికి నిజమైన కీలకం ఏమిటంటే
పేరాగ్రాఫ్ పిమ్మట పేరాగ్రాఫ్ లలో గ్రంధకర్త ఆలోచనను ఎలా సాగించి బైబిల్ పుస్తకాన్ని
వ్రాసాడో అలాగే మనం కూడా అనుసరించడం. అలా చేయడానికి విబిన్న ఆధునిక ఇంగ్లిష్ తర్జుమాలను
విద్యార్థి పోల్చు కోవడానికి వీలుగా ఈ పఠణ వ్యాఖ్యానం రూపొందించబడింది. ఈ తర్జుమాలు
విభిన్న తర్జుమా సిద్ధాంతాలను కలిగి ఉన్నాయి గనుక వీటిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది.
1. ది యునైటెడ్ బైబిల్ సొసైటిస్ గ్రీక్ టెక్స్ట్ నాల్గవ సారి సవరించి వ్రాయబడినది
(యు.బి.ఎస్4). ఈ పాఠం ఆధునిక మూల పాఠ పండితుల ద్వారా పేరాగ్రాఫ్ లు చేయబడింది.
2. ది న్యూ కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ (ఎన్.కె.జె.వి) తెక్ష్తుస్ రేసెప్తుస్ అని పిలువబడే గ్రీక్
పారంపర్య చేతివ్రాత ఆధారంగా పదానికి పదం ఉన్నదున్నట్లు తర్జుమా చేయబడింది.
౩. ది న్యూ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్ (ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి) సరిదిద్దిన పదానికి పదం తర్జుమ. ఇది
రెండు ఆధునిక తర్జుమలకు మద్యస్థంగా ఉంటుంది. దీని పేరాగ్రాఫ్ విభజన
కథావిషయాన్నిగుర్తించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
4. ది టుడేస్ ఇంగ్లిష్ వెర్షన్ (టి ఇ వి) యునైటెడ్ బైబిల్ సొసైటీ వారిచే ముద్రింప బడిన చలన
శీలతకు సరిసమానమైన తర్జుమ. ఇది బైబిల్ను ఎలా తర్జుమా చేసిందంటే ఒక ఆధునిక ఆంగ్ల భాష
మాట్లాడే లేక చదివే వ్యక్తి గ్రీక్ అర్థాలను అవగాహన చేసికొ గలిగేటట్లు చేసింది. పలుమార్లు,
ప్రత్యేకించి సువార్తలలో, ఇది విషయాన్ని బట్టి కాకుండా వక్తను బట్టి పేరాగ్రాఫ్ లను
విభజించింది. ఎన్ ఐ వి కూడా ఇలాగే చేసింది. వ్యాఖ్యత ఉద్దేశ్యలకు ఇది ఉపయోగపడదు.
గుర్తించవలసిన ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే యు బి ఎస్ మరియు టి ఇ వి రెండు కూడా ఒకే వాస్తువికత
నుండి ముద్రింప బడినప్పటికి, వాటి పేరాగ్రాఫ్ ల విధానం వేరు.
5. ది జరుసలేము బైబిల్ (జె బి) ఫ్రెంచ్ కాతోలిక్ తర్జుమా ఆధారం చేసుకొని చేయబడిన చలనశీలతకు
సరిసమానమైన తర్జుమా. యూరోపు దేశస్థుల కోణంలో పేరాగ్రాఫ్ లను సరి పోల్చుకోవడానికి ఇది చాల
సహాయపడుతుంది.
6. 1995 లో ఆధునీకరించి ముద్రించిన న్యూ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ బైబిల్ (ఎన్ ఏ ఎస్ బి), పదానికి పదం
వివరణ పేరాగ్రాఫ్ లను అనుసరించింది.

మూడవ మూల సూత్రం
బైబిల్ పదాలను లేక వాక్యాలను ఆకళింప చేసికొని వీలైనంత విస్తృతంగా అర్ధం చేసికోవడానికి విభిన్న
బైబిల్ తర్జుమాలను చదవడమే మూడవమూల సూత్రం. చాలాసార్లు ఒకే గ్రీకు పదం లేక వాక్యం ఎన్నో
రకాలుగా అర్థమవుతుంది. ఈ విభిన్న తర్జుమాలు గ్రీకు చేతివ్రాతలో ఉన్న తేడాలను గుర్తించి వివరించు
కొనడానికి ఉపయోగ పడుతాయి. ఇవి మత సిద్దాంతాలను ప్రభావితం చేయవుగాని, ధైవావేశంతో ఆసలు
గ్రంథకర్త వ్రాసిన అసలు పాఠము తిరిగి పొందడానికి సహాయ పడుతుంది.
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ఒక విద్యార్థి యొక్క సొంత తర్జుమాను సరి చూసుకోవడానికి ఈ వ్యాఖ్యానము
ప్రయత్నిస్తుంది. ఇది ఖచితత్వం కోసం కాదు గాని సమాచారానికి మరియు ఆలోచన రేకెతించడాని కోసం.
చాలాసార్లు ఇతర తర్జుమాలు మనలను మరీ సంకుచితగా, పిడివాదులు గా మరియు మత వర్గీయులు కా కుండా
ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. ప్రాచీన పా ఠము ఎంత సందిగ్ధమైనదో గుర్తించడానికి తర్జుమా ధారుడు
అనేక తర్జుమాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. బైబిలే సత్య మార్గం అని చెప్పుకొనే క్రైస్తవుల
మధ్యలో కొంచం కూడా అంగీకారం లేక పోవడం ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. చరితాత్మక నియంత్రుడ
నైన నన్ను ఈ సూత్రాలు ఆ స్థితి నుండి బయట పెట్టి పూర్వ మూల అంశాల కొరకు పోరాడుటకు బలవంత
పెట్టింది. మీకు కూడా ఇది ఒక అశీర్వాదంగా ఉండగలదని నా ఆశ.
బాబ్ యుట్లే
ఈస్ట్ టెక్సాస్ బాప్తిస్ట్
యునివర్సిటీ
జూన్ 27, 1996
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బైబిలును చక్కగా చదవడానికి ఒక మార్గదర్శిని:
సత్యాన్ని నిర్థారించుకొనుటకు ఒక సొంత పరిశోధన
మనం సత్యాని తెలిసికోగలమా? అది ఎక్కడ ఉంటుంది? తర్కానుసారముగా దీనిని మనం కనుగోనగలమా? దీనికి
అంతిమ ప్రమాణం ఉందా? మన జీవితాలను, మన ప్రపంచాన్ని నడిపించగల సంపూర్ణతలు ఏవి? జీవితానికి అర్ధం
ఉందా? మనం ఎక్కడికి వెళ్ళుతున్నాము? ఈ ప్రశ్నలు – విచక్షణ గల ప్రజలను వేధించే ప్రశ్నలు –
ఆదికాలం నుండి ఇవి మనుష్యుల మేధస్సును పట్టి పీడిస్తున్నాయి (ప్రసంగి 1:13-18; 3:9-11). నా జీవిత
పరిపూర్ల కేంద్రియత కొరకు నేను చేసిన నా సొంత పరిశోధన నాకు గుర్తుంది. నా యౌవ్వన వయస్సులోనే
నేను క్రీస్తును అంగీకరించాను. తొలుత ఇందుకు కారణం మా కుటుంభం లోని ఇతరుల సాక్షాలు. అయితే నేను
పెద్దవాణ్ణి అయ్యే కొద్ది నా గురించి, నా ప్రపంచాన్ని గురించి ప్రశ్నలూ నాతో పాటు పెద్ద
వైనాయి. కేవలం సాంప్రదాయ మరియు మత సంబంధించిన నానుడు నేను చదివిన అనుభవాలకు లేక సంఘర్షణలకు
అర్ధాన్ని ఇవ్వలేక పోయాయి. అవి నా అస్పష్టత, పరిశోధన, ఆత్రుత కలిగిన రోజులు. నేను నివసించే కఠిన
ప్రపంచం మృదువైన నాకు అనేక పర్యాయాలు నిరాశనే మిగిల్చింది.
చాలమంది ఈ ముగింపు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఉన్నాయని చెప్పుకొన్నారు, గాని పరిశోధించినా
మీదట నేను కనుగొన్నది ఏమిటంటే వీరి సమాధానాలన్నీ (1) సొంత వేదాంతాలు (2) పురాతన నమ్మకాలు
(3)సొంత అనుభవాలు (4) మానసిక దృక్పధం లను ఆధారం చేసుకొన్నాయి. నాకు కొంత మేరకు పరిశీలన, కొంత
ఋజువు, కొంత విచక్షణ లాంటి ఆధారాలు నా ప్రపంచ దృక్పధానికి, నా సంపూర్ణ కేంద్రియతకు, నా జీవన
కారణానికి అవసరము.
ఇవన్ని నా బైబిల్ అధ్యయనంలో కనుగొన్నాను. తరువాత నా నమ్మకాన్ని దృడపరచుకోనేందుకు
ఋజువుల కొరకు వెదకటం ప్రారంభించాను. అందులో భాగంగా నేను కనుగొన్నవి: (1) బైబిలు కున్న పురావస్తు
శాస్త్రంచే నిర్ధారింపబడి నమ్మదగిన చరిత్ర (2) పాత నిబంధనలోని ప్రవచనాల ఖచ్చితత్వం, (3)
పదహారు వందల సంవత్సరాల ఉత్పాదనఅయిన ఐక్యత గలిగిన బైబిల్ సందేశం , మరియు (4) జీవితాలు
శాశ్వతంగా బైబిల్ తోఉన్న సం బంధాన్ని బట్టి మార్చబడ్డాయి అని ప్రజల ఇచ్హినసొంత సాక్షాలు.
క్రైస్తవత్వం, విశ్వాసం మరియు నమ్మకాల ఐక్య పద్ధతి కలిగిఉంది, మానవ జీవితం లోని క్లిష్టమైన
ప్రశ్నలతో వ్యవహరించగల సామర్థ్యం దీనిని ఉన్నది. ఇది నాకు విచక్షణ గల చట్రాన్ని
మాత్రమేకాదు, బైబిల్ విశ్వాస్యతలో నాకు కలిగిన అనుభవ ఉద్రిక్త ఆనందాన్ని, నిలకడను కూడా
ఇచ్చింది.
క్రీస్తును లేఖనాల ద్వార అర్థ చేసుకొన్న ప్రకారం నా జీవితానికి పరిపూర్ణత
దొరికిందనుకొన్నాను. ఇది ఒక ఉత్తేజక అనుభవము, వ్యాకులము నుండి విడుదల. అయినప్పటికి, ఈ గ్రంధానికి
ఇన్ని విభిన్న అర్ధాలున్నాయన్న వాదన, అదీమరెక్కువగా కొన్నిసార్లు ఒకే సంఘాల లోపల ఉందని
తెలుసుకొన్న మొదట్లో నేనెంత విభ్రాంతికి, బాధకు గురైయ్యానో, నాకింకా గుర్తుంది.బైబిల్
యొక్క ధైవావేశాన్నిద్రుడపరుచుట మరియు నాణ్యపరుచుట అనేది కేవలం ప్రారంభమే గాని, ముగింపు
కాదు. లేఖనం లోని కష్టమైన చాల భాగాలను చాలామంది తేడాగా మరియు వాదించునట్లు వ్యాఖ్యానించి,
మాదే న్యాయమైనదని ఆరోపించుకోనుచుండగా వీటిని నేనుఎలా పరీక్షించాలి లేక త్రోసిపుచ్చాలి?
ఈ కార్య భారమే నా జీవిత గురిగా మరియు విశ్వాస యాత్రగా మారింది. క్రీస్తులో నాకున్న విశ్వాసం ఈ
క్రింది వాటిని కలిగించాయని నాకు తెలుసు (1) ఇది నాకు గొప్ప సమాధానము మరియు సంతోషము కలిగించింది.
నా సంస్కృతి తారతమ్యాల మధ్య సత్యాల కోసం నా మనస్సు ఆరాటం (నవీనత-తరువాత); (2) మత విభేధ
వితండవాద పద్దతులు (మత ప్రపంచాలు); మరియు (3) మత శాఖల అహంకారము. పురాతన సాహిత్యాని
వ్యాఖ్యానించ డానికి న్యాయమైన అందుబాటుకు నేను వెతుకుతున్నపుడు, నాలోనే చరితాత్మక,
సంస్కృతి పరమైన, మతపరమైన మరియు అనుభవపరమైన పక్షపాతం ఉందని కనుగొని ఆశ్చర్యపడ్డాను.కేవలం
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నా సొంత కోణాలను దృఢపరచుకొనుటకు అనేక సార్లు బైబిల్ చదివే వాడిని. నా సొంత అబద్రతలను మరియు
అసమగ్రత పిడివాదంతో బలపరచుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడేది. ఇలా చేశానని గ్రహింపుకొచ్చినప్పుడు ఎంత
బాధపడ్డానో!
నేను ఎప్పటికీ నా సంపూర్ణ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చకోలేకపోయినా, నన్ను పక్షిపాతిని చేసే
విషయాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో వాటిని కనుగొని గుర్తింఛిట వలన, బైబిల్నిచదువుటలో కొంత ప్రావిణ్య తను
పొంద గలిగాను. నేను చెప్పలనుకోన్నవి చెప్పనీయకుండా నన్ను అడ్డుకోనేవేవో గుర్తించి నప్పుడు
నాలోని పక్షపాత ధోరణిని తగ్గించుకోగాలిగాను. వాటినుండి విడుదల పొందలేదు గాని సొంత బలహీనతలను
ఎదుర్కొన గలిగాను. చాలాసార్లు వ్యాఖ్యానకుడే మంచిగా బైబిల్ చదవడానికి అతి చెడ్డ విరోధి!
నేను బైబిలే చదివేటప్పుడు నాకున్నకొన్ని పుర్వోహాలు వ్రాస్తాను, వాటిని బట్టి నీవు,
చదవరిగా నాతో పరిశీలించు కోవచ్చు:

I. పుర్వోహాలు
(1) ఒక సత్య దేవుని స్వయంగాతన్నుతాను తెలియ జేసికొన్న ఒకేఒక దైవావేశ గ్రంధం బైబిల్ అని నా
నమ్మకము. కాబట్టి ఒక ప్రత్యేక చారిత్మారక పరిస్థితిలో, ఒక మానవ రచియిత ద్వారా అసలు
దైవ రచియిత (ఆత్మ)యొక్క ఉద్దేశ వెలుగులో ఇది వ్యాఖ్యానించ బడాలి.

(2) బైబిల్ ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిగా – ప్రజలందరి కొరకు వ్రాయబడినది నా నమ్మకం. ఒక
చారిత్రాత్మక మరియు సాంస్కృతిక సందర్భంలో దేవుడు తనను తనే అనుగుణ్య పరచుకొని మనతో
స్పష్టంగా మాట్లాడాడు. దేఫుడు సత్యాని దాచుకోలేదు – మనకు విపులంగా అర్ధం కావాలని
ఆశించాడు. కనుక తన రోజుల కాంతిలో తప్ప మన రోజులకు తగినట్టుగా దీనిని వ్యాఖ్యానించ కూడదు.
బైబిల్ ను మొట్టమొదట వినిన లేక చదివిన వారికి కలగని అర్ధం మనకు కలగకూడదు. మామూలు
మనుష్యులు మాట్లాడుకొనే ధోరణిలో మరియు అర్థం చేసుకోనేటట్లు ఇది ఉండాలి.

(3) బైబిల్ అంతటిలో కూడా ఒకే సమాచారం మరియు ఒకే ఉద్దేశ్యం ఉందని నా నమ్మకం. ఇందులో
కష్టమైన లేక ప్రతికూలమైన వాక్యాలున్నప్పటికి, దీనిని ఇదే విభేధించుకొనదు. కాబట్టే
బైబిల్ కు మంచి వ్యాఖ్యత ఎవరంటే- బైబిలే.

(4) అసలు మరియు ధైవావేశ గ్రంధకర్తఇచ్చ ప్రకారం బైబిల్ లోని అన్నివాక్యాలకు ఒకే ఒక అర్ధం
ఉందని నా నమ్మకం. అసలు గ్రంథకర్త ఉద్దేశ్యం ఖచ్చితంగా ఏంటో మనకు ఎప్పటికి అర్ధం
కానప్పటికీ, ఎన్నో సూచికలు మనలను ఈ దశలో నడిపిస్తాయి:
(ఎ) సందేశాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి ఎన్నుకొన్న రకం (సాహిత్యానికి సంబంధించిన రకం)
(బ) లేఖనాలను సేకరించిన చారిత్రాత్మక విధానం లేక/మరియు ప్రత్యేక సందర్భం
(సి) పుస్తకం మొత్తం యొక్క సాహిత్య సందర్భంతో పాటు ఒకొక్క సాహిత్య భాగం
(డి) ప్రతి వాచిక భాగం మొత్తం సందేశంతో ఏకీభవించినట్లుగా మూలగ్రంద రూపకల్పన
(ఇ) సందేశాన్ని చెప్పడానికి ఉపయోగించిన ప్రత్యేక వ్యాకరణ ఆకృతి
(ఎఫ్) సందేశాన్ని తెలియపరుచుటకు ఉపయోగించిన పదజాలం
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గ్రంధంలోని భాగాలను చదివేటప్పుడు పైన చదివిన రంగాలు మన లక్ష్యమై ఉండాలి. బైబిల్ ను బాగా
చవడానికి నా విధానం వివరించడానికి మునుపు, విబిన్న వ్యాఖ్యానాలకు కారణమైన సరి కాని కొన్ని
పద్ధతుల ఉపయోగాన్ని గురించి వర్ణిస్తాను. ఆ హేతుకలను కచ్చితంగా వదిలి వేయాలి:

II. సరి కాని పద్దతులు
(1) బైబిల్ లోని సాహిత్య సందర్భానుచిత పుస్తకాలను పట్టించుకోకుండా, ప్రతి వాక్యాన్ని,
అసంపూర్ణ వాక్యాలను, ఇంకాచెప్పాలంటే విడి విడి గా పదాలను సహితం గ్రంథకర్త తలంపులతో
లేక విశాల ఉద్దేశ్యాలతో సంబంధం లేని వివరణలనుకూడా సత్యాలననే చెప్పడం.
దీన్నేతరుచుగా “ప్రూఫ్-టెక్స్టింగ్” అని పిలుస్తారు.

(2) పుస్తకాల యొక్క చారిత్రాత్మక సందర్భాలను త్రోసిపుచ్చి, వాటికి బదులుగా ఏవైతే మూల
గ్రంధానికి కొద్దో గొప్పో లేక అసలు బలపరచదో వాటిని పొందుపరచడం.

(3) పుస్తకాల యొక్క చారిత్రాత్మక సందర్భాలను త్రోసిపుచ్చి,ఏదో ఇది ఇప్పటి క్రైస్తవ
వ్యక్తుల కోసం వ్రాయబడిన ఉదయపు వార్తాపత్రికలాగా చదవడం.

(4) పుస్తకాల యొక్క చారిత్రాత్మక సందర్భాలను దృష్టాంతముల ద్వార త్రోసిపుచ్చి, ఆది
గ్రంధకర్త ఉదేశ్యం తోగాని, తొలుత వినినవా రితో గాని అసలు సంభంధం లేని తత్వ/వేదాంత
జ్ఞానం తో సందేశాన్ని ఇవ్వడం.

(5) ఒకని సొంత మత పద్దతులను, చిన్న సిద్ధాంతాలను, సమకాలీన అంశాలు ఏవైతే అసలు గ్రంథకర్త
ఉద్దేశ్యాలకు సంభందించ లేదో వాటిని ఉంచి, అసలు సందేశాన్ని త్రోసిపుచ్చి మార్చి
వేయడం. తరచుగా ఈ విపరీతము ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఉపన్యాసకుడు తొలుత బైబిల్ ని తనకు
అనుకూలంగా మార్చి చదివినప్పుడు. దీనినే మామూలుగా “రీడెర్ రెస్పాన్స్” (“గ్రంధం- నాకు తోచినట్లు”వ్యాఖ్యానము) సూచిస్తారు.

అన్ని మానవ వ్రాతమూలక సమాచారాలలో కనీసం మూడు సంబంధించిన అంతర్భాగాలను కనుగొనవచ్చు:

మూల గ్రంధకర్త

వ్రాయబడిన

ఉద్ధేశ్యము

విషయము

అసలు గ్రహీతలు

గతంలో ఈ మూడింట్లో ఏదో ఒక అంశాన్ని పలు రకాల చదివే పద్ధాతుల కొరకు వాడేవారు . అయితే నిజంగా
ధైవవేశామైన బైబిల్ ను నొక్కి పలకాలంటే , ఈ క్రింది సవరించిన రేఖాచిత్రం ఎక్కువ అనుగుణమైనది:
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పరిశుద్ధా

చేతివ్రాత

త్మ

తేడాలు

ఇటీవలి

మూలగ్రంధ

వ్రాయబడి

కర్త

న

విశ్వాసులు
అసలు
గ్రహీతలు

ఉద్థేశ్

వాస్తవానికి వివరణ ప్రక్రియలో అంతర్భాగాలైన ఈ మూదింటిని పొందు పరచాలి. అయితే పరిశీలన
చేసికోవడానికి మొదటి రెండు అంతర్భాగాల పైన నా వ్యాఖ్యానము కేంద్రికరింప బడింది: మూల
గ్రంథకర్త మరియు మూల వాక్యము. నాకు వచ్చిన నిందలకు నా ప్రతిస్పందన (1) మూలపాఠాన్ని
దృష్టాంతముగా లేక ఆధ్యాత్మికంగా చేయడం మరియు (2) “రీడర్ రెస్పాన్స్ “ వ్యాఖ్యానము (ఏమి
నాకు అర్థమైనదో ). నిందలు ప్రతి రంగంలో వస్తాయి. మన మెప్పుడు మన హేతువులను, పక్షపాత ధోరణలను,
సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను మరియు అన్వయాలను తనిఖి చేసుకొంటూ ఉండాలి. అయితే మన వ్యాఖ్యానాలకు
కొలబద్దలు, హద్దులు, శూచకాలు లేనట్లయితే తనిఖి చేసుకోవడం ఎలా? ఇక్కడే నేను వీలైన విలువైన
వ్యాఖ్యన మివ్వడానికి గ్రంథకర్త యొక్క ఉద్దేశం మరియు మూల గ్రంధ విధానము నాకు శూచకాలను
అందించాయి.
చదవడానికి తగని సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విషయంలో, మంచిగా బైబిల్ చదవడానికి మరియు
వ్యాఖ్యానించడానికి ఎన్నుకోవలసిన విధానాలు ఏవి? అవే స్థిరంగా కొనసాగడానికి మరియు
పరిశిలించుకోవడానికి వీలవుతుంది.

III. చక్కగా బైబిల్ చదవడానికి వీలైన అందుబాట్లు
ఈ సందర్భం లో ఒకే రకమైనవాటిని వ్యాఖ్యానించడానికి అవసరమయ్యే ప్రత్యేక
మెళుకువలు గురించి నేను వివరించడం లేదు గాని అన్ని బైబిల్ వ్యాక్యాలకు ఉపయోగపడే ధృడమైన
గూడార్ధం నిచ్చే సహజ సూత్రాలను చెపుతాను. ప్రత్యేక రకాల పుస్తకాలను అర్ధం చేసికోవడానికి చదవ
వలసిన మంచి పుస్తకం ఏదంటే హౌటు రీడ్ ద బైబిల్ ఫార్ ఆల్ ఇట్స్ వర్త్ రచయితలు: గోర్డాన్ ఫీ
మరియు డగ్లాస్ స్తుర్ట్, ముద్రణ: జొన్దేర్వన్
తొలుత నా విధానం చదువరి పరిశుద్ధాత్మవలన వెలిగింపబడుట పైన కేంద్రికరించాను. అలా
వెలిగింప బడుట నాలుగు వ్యక్తిగత పఠన వృత్తాల ద్వార జరుగుతుంది. ఇది ఆత్మను, గ్ర్రంధ విషయాన్ని
మరియు చదవరిని ప్రాధమికంగా ఉంచుతుందే గాని రెండవది గా కాదు. ఇది చదువరిని అనుచిత వ్యాఖ్యాతల
ప్రేరణ నుండి కూడా రక్షిస్తుంది. నేనిలా చెప్పడం విన్నాను: “బైబిల్ వ్యాఖ్యానలకే
పరిమితమైపోయింది”అని. ఇది వ్యాఖ్యానాలను తక్కువ చేయడం కాదు గాని ఉపయోగించడానికి
సరియైనసందర్భం ఉండాలన్న విన్నపము.
గ్రంధ వాక్యాల ద్వారానే మన వ్యాఖ్యానాలను మనం బలపరచుకో గలగాలి. కనీస పరిశీలకు మూడు
ప్రాంతాలు లభ్యము.
1. మాతృక గ్రంథకర్త యొక్క
a. చారిత్రాత్మక పరిస్థితి
b. సాహిత్య సందర్భం
2. మాతృక గ్రంథకర్త యెక్క ఎన్నిక లోని
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a. వ్యాకరణ నిర్మాణములు (వాక్య లక్షణం)
b. సమకాలీన పద ప్రయోగం
c. రచనకు సంబంధించిన రకం
సముచితము అంటే మన అర్ధం

3.

a. పొంతనగల సమమైన వాక్యాలు
b. మత సిద్ధాంత సంభందాలు (వైవిధ్యాలు)
మన వ్యాఖ్యానాలకు తగిన కారణాలు మరియు తార్కాణాలు మనం అందించ గలిగి ఉండాలి. మనయొక్క
విశ్వాసానికి మరియు చర్యలకు బైబిల్ ఒకటే మనమూలాధారం. విచారమేమిటంటే ఇది ఏమైతే
బోధిస్తున్నదో లేక నొక్కిచె ప్పు తున్నదో దానిని తరచుగా క్రైస్తవులు అంగీకరించరు. ఇదిమొదట
బైబిల్ కోసం ప్రేరేపిపబడడానికి చెప్పుకొనుట కు స్వఅపజయము, తరువాత ఇది ఏమైతే బోధిస్తుందో
లేక ఏదైతే అవసరమై ఉందో దానిని విశ్వసులచేత అంగీకరించకుండ చేస్తుంది!
వ్యాఖ్యాన ప్రావీణ్యత కొరకు రూపించబడిన నాలుగు పఠనా వలయాలు:

A. మొదటి పఠనా వలయం
1. పుస్తకాన్ని ఒక్కసారిగా చదివి పూర్తి చేయి. వీలైతే వేరొక తర్జుమా సిద్ధాంతం తో, మరో
తర్జుమా లో ఇంకొకమారు చదువు.
a. పదానికి పదం (ఎన్ కె జె వి , ఎన్ ఎ ఎస్ బి , ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి)
b. శక్తితో సరిసమానమైన (టి ఇ వి, జె వి)
c. భావానువాదం (లివింగ్ బైబిల్, యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్)
2.

మొత్తం పుస్తకం యొక్క మూల ఉద్ధేశ్యం కొరకు చూడండి. ఇతివృత్తం గుర్తించండి.

3.

(వీలైతే) ఇతివృత్తాన్నిలేదా మూల ఉద్దేశ్యాన్ని సూచించే ఒక సాహిత్య భాగాన్ని, ఒక
అధ్యాయాన్ని, ఒక పేరా గ్రాఫ్ ను లేక ఒక వాక్యాన్ని వేరుపరచండి.
ప్రధానమైన సాహిత్య రకాన్ని గుర్తించు

4.

a.

పాత నిబంధన గ్రంధం
(1) హీబ్రు వృతాంతం
(2) హీబ్రు కావ్యము (జ్ఞాన సాహిత్యము, కీర్తనలు)
(3) హీబ్రు ప్రవచనాలు (గద్యము, పద్యము)
(4) ధర్మశాస్త్రం

b.

క్రొత్త నిభందన గ్రంధం
(1) వృత్తాంతాలు (సువార్తలు, అపోస్తుల కార్యాలు)
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(2) ఉపమానాలు (సువార్తలు)
(3) ఉత్తరాలు/పత్రికలు
(4) పైన చెప్పబడిన వాటి సాహిత్యము

B.

రెండవ పఠన వలయం
1.

మళ్ళి ఒకసారి మొత్తం పుస్తకాన్ని చదవండి, ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు లేక సంగతుల కోసం

వెతకండి.

C.

2.

ప్రధానమైన అంశాలను గుర్తించి, వాటి ముఖ్య విషయాలను సంగ్రహముగా వ్రాసుకోండి.

3.

మీ ఉద్దేశ్యానికి సంబంధించిన వాఖ్యలను పరిశీలించి విశాల పరచుకోండి.

మూడవ పఠన వలయం
1. మళ్ళి మొత్తం పుస్తకాన్ని చదవండి, వ్రాయబడిన బైబిల్ గ్రంధంలోంచే చారిత్రాత్మక

పరిస్థితులను, ప్రత్యేక సందర్భాలను గుర్తించండి.
2. బైబిల్ గ్రంధంలో ప్రస్తావించిన చారిత్రాత్మక సమాచారాలను పట్టిక చేయండి.
a.

గ్రంధ కర్త

b.

తారీఖు

c.

పొందినవారు

d. వ్రాయడానికి గల ముఖ్య కారణం
f.

వ్రాసే ఉద్దేశ్యానికి సంబంధించిన సాంస్కృతిక కోణాలు
e. చారిత్రాత్మక ప్రజలు మరియు సంఘటనల అన్వయము

3. బైబిల్ గ్రంధంలో ఏ భాగానైతే వ్యాఖ్యానిస్తున్నావో దాని రూపురేఖను పేరాగ్రాఫ్
స్థాయిలో విస్తరించుకో. సాహిత్య భాగాన్ని ఎప్పుడూ గుర్తించి రూపించుకో. ఇది చాలా
అధ్యాయాలు కావచ్చు లేక పేరాగ్రాఫ్ లు కావచ్చు. ఇది అసలు గ్రంథకర్త యొక్క
తర్కాన్ని మరియు విషయము యొక్క నిర్మాణాన్ని అనుసరింప చేస్తుంది.
4. నీవు చదివే విధానాన్ని ఉపయోగించుకొని చారిత్రాత్మక పరిస్థితులను పరిశీలించుకో.

D. నాల్గవ పఠన వలయం
1. ప్రత్యేకమైన సాహిత్య భాగాన్ని విబిన్నమైన తర్జుమాలో మరొకసారి చదవండి
ఎ. పదానికి పదం (ఎన్ కె జె వి, ఎన్ ఎ యస్ బి, ఎన్ ర్ ఎస్ వి)
బి. శక్తితో సరిసమానమైన (టి ఇ వి, జె వి)
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సి. భావానువాదం (లివింగ్ బైబిల్, యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్)
2.

సాహిత్యం లేక వ్యాకరణ నిర్మాణాల కొరకు చూడండి
ఎ. మళ్ళి మళ్ళి వచ్చిన వచనాలు, ఎపెసి1:6,12,13
బి. మళ్ళి మళ్ళి వచ్చిన వ్యాకరణ నిర్మాణాలు, రోమా 8:31
సి. విభేధించు కొనే అంశాలు
క్రింద ఉన్న అంశాలను గుర్తించండి

3.

ఎ. ప్రాముఖ్యమైన షరతులు
బి. అసాదారణ షరతులు
సి. ముఖ్యమైన వ్యాకరణ నిర్మాణాలు
డి. విశేషించి కష్టమైన పదాలు, ఉప వాక్యాలు, మరియు వాక్యాలు
4.

పొంతన ఉన్న సమాంతర విషయాలు
a. ఈ క్రిందవి ఉపయోగించి స్పష్టంగా బొధించగలిగిన విషయాలు
(1) “సిస్టమాటిక్ తియాలజి” పుస్తకాలు
(2) అన్వయించబడిన బైబిల్ లు
(3) పద పట్టిక
బి.

నీవు వ్రాసిన దానిలో ప్రతికూలమైన జతలు ఉన్నాయేమో చూడు. చాలా బైబిల్ సత్యాలు
తార్కిక పరమైన జతలుగా ఉంటాయి. బైబిల్ యొక్క బిగువును పూర్తిగా అర్ధం చేసికొనక
పోవడంవలననే మత శాఖలు ఏర్పడ్డాయి. మన వ్యాఖ్యానంలో శాస్త్ర సిద్ధమైన
సమతౌల్యం ఉంచుటకు బైబిల్ మొత్తం ధైవావేశం కనుక సందేశం యొక్క పూర్తి అర్ధం
కొరకు వెతకాలి.

సి. ఒకే పుస్తకం, ఒకే గ్రంథకర్త, ఒకే రకం లో ఉన్న సమంతరాల కొరకు చూడంది. బైబిల్ తనకుతానే
మంచి వ్యాఖ్యత ఎందుకంటే దీనికి ఉన్నది ఒకే గ్రంథకర్త, ఒకే ఆత్మ.
5.

చారిత్రాత్మక పరిస్థితులనుమరియు సందర్భాలను గమనించడానికి మీ అధ్యయన ఉపకరణాలను

ఉపయోగించండి.
ఎ. అధ్యయన బైబిళ్ళు
బి. బైబిల్ యొక్క సర్వ విద్యాసంగ్రహమనే గ్రందాలు, చిన్ని పుస్తకాలు మరియు
నిగ్గంటువులు.
సి. బైబిల్ ఉపోత్గ్గతాలు
డి. బైబిల్ వ్యాఖ్యానములు (నీవు అధ్యయనం చేసే ఈ సమయంలో నీ వ్యక్తిగత అధ్యయనం
సరిచేసికోనుతకు గతం మరియు వర్తమాన నమ్మిన సమాజాన్ని సమ్మతించు.
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IV బైబిల్ వ్యాఖ్యానాన్ని అన్వయించుకోవడం
ఈ సమయంలో అన్వయిపు వైపు తిరుగుదాం. ఇప్పటివరకు విషయాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లు ఎలా అర్ధం
చేసికోవాలో చూసాము. ఇప్పుడు దానిని మీ జీవితానికి, సంస్కృతికి అన్వయించుకోవాలి. నేను బైబిల్
యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఇలా నిర్వచిస్తాను. “బైబిల్ అసలు గ్రంథకర్త ఆ రోజులలో ఏమి చెప్పాడో ఆ
సత్న్యాన్ని ఈ రోజులకు ఈ రోజులకు అన్వర్తిన్చుకోవడమే”
ఆసలు గ్రంథకర్త కాల మరియు తర్కం ప్రకారం ఏమి ఆశించాడో దాన్ని ముందు అనుసరించి తరువాత
వ్యాఖ్యానించాలి. దాని కాలంలో బైబిల్ ఏమి చెప్పిందో తెలుసుకొనక పోతే దానిని మన రోజులకు
అన్వర్తిన్చుకోనలేము. బైబిల్ వాక్యాలు అర్థం కాకపోతే ఎప్పటికి అర్థం కావు.
పేరాగ్రాఫ్ స్తాయిలో నీవు విశ్లేషించిన క్లుప్త అంశాలు (చదివే క్రమం #3).నీ నడిపింపు.
దరఖాస్తు పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో ఉండాలి గాని పదాల స్థాయిలో కాదు. సందర్భాలను పదాల అర్థం
ఉంటుంది; అసంపూర్ణ వాక్యాలు సందర్భాని బట్టి అర్థం యిస్తాయి. సందర్భాన్ని బట్టి
వాక్యాలు అర్థాన్నిస్తాయి. వాఖ్యాన ప్రక్రియలో సమకుడిన ధైవావేశ వ్యక్తి ఎవరంటే ఒక్క
అసలు గ్రంథకర్త మాత్రమే. పరిశుద్ధాత్మ వెలుగు నడిపిపును మనము కేవలం అనుసరించే వారు మాత్రమే.
అయితే వెలిగింప బడడమంటే ధైవావేశం పొందాడమని కాదు. “ప్రభువు ఇలా చెప్పుతున్నాడు” అని
చెప్పడానికి అసలు గ్రంధకర్తఉద్దేశానికి మనలని అప్పచేప్పుకోవాలి. ప్రాముఖ్యంగా మొత్తం రచన
యొక్క సహజ ఉదేశానికి సంబంధించి దరఖాస్తు ఉందాలి. ప్రత్యేక సాహిత్య భాగం మరియు పేరాగ్రాఫ్
స్థాయి ఆలోచన యొక్క అభివృద్ధి.
మన దైనందికవ్యాఖ్యానము వ్యవహారములు మన బైబిల్ కాకుండా, బైబిల్ నే
మాట్లాడనివ్వాలి. ఇలా చేయాలంటే మనం విషయం యొక్క సూత్రాల వైపునకు లాగ బడాలి.విషయము
సిద్ధాంతాన్ని బలపరిచినప్పుడే దీనికి విలువ. దురదృష్ట్ట వశాత్తు చాలాసార్లు మన సిద్దంతాలు
కేవలం “మన” సిద్దాంతాలు- వాచకము యొక్క సిద్దంతాలు కావు.
బైబిల్ ని అన్వయిన్చుకోనేతప్పుడు గుర్తించుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే
(ప్రవచనాలలో తప్ప) ఒక ప్రత్యేక బైబిల్ వాచకానికి ఒకే ఒక అర్థమే అర్థవంతమైనది.ఆ అర్ధమే
అసలు గ్రంథకర్త తన రోజులలో ఏ విపత్తు అవసరాన్ని ఉద్దేశించి వ్రాసాడో అ ఆశ. ఈ ఒక్క అర్థం నుంచే
అవసరమైన అనేక అర్థాలు ఉత్పతి అవుతాయి. దరకాస్తు స్వీకరించిన వారి అవసరాలను ఆధారం చేసుకోవాలి
కాని అసలు గ్రంథకర్త అర్థానికి సంబంధించి ఉండాలి.

ఆధ్యాత్మిక వైపుగా వ్యాఖ్యానము

V.

ఇప్పటివరకు నేను వ్యాఖ్యానము మరియు అనుకరణ లో ఇమిడి ఉండే తర్కం మరియు వాచక విధానాలను
గురించి తర్కించాన. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక వైపుగా వ్యాఖ్యానము గురించి క్లుప్తంగా వివరిస్తాను.
A.
B.
C.
D.
E.

ఆత్మ యొక్క సహయిత కొరకు ప్రార్ధించండి (I కోరిం థి 1:26-2:16).
వ్యక్తిగత క్షమాపణ కొరకు మరియు తెలిసి చేసే పాపాల శుబ్రత కొరకు ప్రార్ధించండి.
దేవుని గురించి మరింత ఎక్కువ తెలిసుకొనే ఆశ కలగాలని ప్రార్ధించండి.
వెంటనే మీ సొంత జీవితానికి నూతన దృక్పధాన్ని సంతరించుకొంది.
వినయముతో మరియు నేర్చుకోవాలని ఉండండి.

తర్క విధానము మరియు పరిశుద్దాత్మ యొక్క నడిపింపు విధానాల మధ్య సమతుల్యాన్ని ఉంచడం చాల
కష్టం. ఈ క్రింద తెలుపబడిన కొన్ని చెప్పబడిన వాక్యాలు ఈ రెండింటిని సమతుల్య పరచుటకు నాకు
సహాయపడ్డాయి.
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A.

జేమ్స్ డబ్ల్యు.సైర్, స్క్రిప్చార్ త్విస్టింగ్, పిపి.17-18
నుంచి
“దేవుని యొక్క ప్రజల మనసులు వెలిగింప బడుతాయి – ఒక్క ఆత్మ కార్యమే కాదు. బైబిల్
క్రైస్తవ్యం లో గురు తరగతులు గాని, వెలిగిమ్పబడడం గాని, మొత్తం వ్యాఖ్యానము
కొంత మంది ద్వార రావడం గాని ఉండదు. కాబట్టి ఎవరికైనా పరిశుద్ధాత్మ
వ్యాఖ్యానము చేయుటకు ప్రత్యేక జ్ఞానం, తెలివి మరియు ఆత్మ నడిపిపును ఇస్తే
వారు దాన్ని అధికారంగా ఎంచకూడదు. ప్రత్యేక సామర్థ్యాలు ఉన్న కూడా
వ్యాఖ్యానానికి బైబిల్ గ్రంధమే అధికారి. దానిద్వారా ఒకరు నేర్చుకోవాలి,
తిర్మానించాలి మరియు ప్రతిపాదించాలి. మొత్తం మీద చెప్పాలంటే నేను బైబిల్
అంతటి మీద నాకు కలిగినది ఏమిటంటే ఇది మానవ జాతికి దేవుడు బయలు పరచిన సత్యం. అది
మాట్లాడే విషయాలకి అదే చివరి అధికారి. ఇదేమి అర్ధం కాని అధ్బుతం కాదు. ప్రతి
సంస్కృతి లోని సామాన్య మానవునికి చాలినంతగా అర్ధమవుతుంది.”

B.

C.

బెర్నార్డ్ రామ్ లో కనుగొన్న కిర్కేగార్డ్, ప్రోతెస్తంట్
బిబ్లికల్ ఇంటర్నెటేషన్, పి.75:
కిర్కేగార్డ్ ప్రకారం నిజంగా బైబిల్ చదవాలంటే అందులోని వ్యాకరణం, చరిత్ర అర్ధం
చేసికోవడం అవసరము. “బైబిల్ ను ఒక దేవుని పలుకుగా చదవాలంటే తన హృదయంలో, తన నోటితో,
తన బ్రోటని వ్రేలి –పైన, ఆతృతతతో, దేవునితో మాట్లాడుతూ చదవాలి. బైబిల్ ను
ఆలోచన లేకుండా లేక నిర్లక్ష్యంగా లేక పాట్య పుస్తకంలాగా, లేక సంప్రదాయంగా
చదివితే దేవుని వాక్యాని చదివినట్లు కాదు. ఒకడు దీనిని ప్రేమ లేఖ చదివినట్లు చదివితే
దేవుని వాక్యాన్ని చదివినట్లు.”
హెచ్. హెచ్. రోలె ది రేలేవన్స్ ఆఫ్ ది బైబిల్, పి. 19 లో
చెప్పినట్లు:
“కేవలం జ్ఞానంతో బైబిల్ ని అర్థం చేసికోన్నంత మాత్రాన అందులోని సంపతనంతా
పొందినట్లు కాదు. అవి ఉపయోగపడవు అని కాదు గాని పూర్తి అర్ధానికి అవి మాత్రమే
సరిపోవు.ఆ ఆధ్యాత్మిక అవగాహనకు మేధస్సుకు మించి మరికొంత ఏదో అవసరమై
ఉంది.ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గ్రహించడానికి ఆధ్యాత్మికత అవసరమై ఉంది. బైబిల్
విద్యార్థులు ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అంగీకరించే ప్రవర్తన కలిగిఉండాలి. అలాగే
దేవుని తెలుసుకొనే ఆత్రుత కలిగి తననుతాను దేవునికి అప్ప చెప్పుకోవాలి.
శాస్త్రీయమైన నేర్పుకు మించి అన్ని గ్రంధాలలోని గొప్ప సంపదనుసంక్రమించు
కోవాలి.”
VI. ఈ వ్యాఖ్యాన పద్ధతి
అధ్యయన వ్యాఖ్యాన శిక్షకుడు ఈ క్రింది విధానాలలో మీ తర్జుమా విధాలకు సహాయ
పడుటకు వీలైన విధంగా రూపిందించ బడినది:
A.
ప్రతి పుస్తకానికి ముందు పరిచయ పలుకులు క్లుప్తంగా
ఇవ్వబద్దాయి. “చదివే ప్రక్రియ #3” చదివిన తరువాత ఈ సమాచారాన్ని పరిశీలించండి.
B.
ప్రతి అధ్యాయం ప్రారంభంలో సందర్భ ప్రవీణతలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇది విద్యా విభాగాలు ఎలా నిర్మిమ్పబదినవో చూడడానికి మీకు
సహాయం చేస్తాయి.
C.
ప్రతి అధ్యాయం లేక విద్యా విభాగాల ప్రారంభంలో పెద్ద
పేరాగ్రాఫ్ విభజనలు మరియు అనేకమైన అధునాతన తర్జుమాల నుండి వాటి వివరణ
ఇవ్వబడింది:
1.
ది యునైటెడ్ బైబిల్ సొసైటీ గ్రీక్ టెక్స్ట్, సవరించిన
నాల్గవ ముద్రణ (యు బి ఎస్)
2.
ది న్యూ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ బైబిల్, 1995 అధునిక (ఎన్ ఎ ఎస్
బి)
3.
ది న్యూ కింగ్ జేమ్స్ వెర్షన్ (ఎన్ కె జె వి)
4.
ది న్యూ రివైస్ద్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్ (ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి)
5.
టుడేస్ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ (టి ఇ వి)
6.
ది జెరూసలెం బైబిల్ (జె బి)
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పేరాగ్రాఫ్ విభజనలు ధైవవేశంతో జరిగినవి కావు. అవి సందర్భాన్ని బట్టి
నిర్ధారించబడినవి. విభిన్న తర్జుమా సిద్ధాంతాల నుండి అనేక అధునాతన తర్జుమాలను
పోల్చి అసలు గ్రంథకర్త ఉద్దేశ్యాన్ని విశ్లేషించగలిగాము. ఒకొక్క పేరాగ్రాఫ్
ఒకొక్క పెద్ద సత్యాన్ని కలిగుంది.దీనిని “విషయ వాక్యము” లేక “మూల వాక్యము
యొక్క కేంద్రము” అని పిలుస్తారు. ఈ సమాలోచనే సరైన చారిత్రాత్మక, వ్యాకరణ
వ్యాఖ్యానానికి కీలకము. ఎవరైనవ్యాఖ్యానించిన,బోధించిన,ఉపన్యసించిన ఒక
పేరాగ్రాఫ్ కంటే తక్కువ చేయకూడదు! ఇంకా గుర్తించుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఒక
పేరాగ్రాఫ్ చుట్టూ ఉన్న పేరాగ్రాఫ్ లతో సంబధం కలిగి ఉంటుంది. అందుకనే
మొత్తం పుస్తకం లోని పేరాగ్రాఫ్ స్థాయి రూపురేఖలు చాల ముఖ్యము.ధైవావేశ
పరుడైన అసలు గ్రంథకర్త విషయము యొక్క న్యాయ పరంపరము ఏమైతే ఉందో దానిని
మనం అనుసరించ వలసి ఉంది.
D.

E.

F.

బాబ్ యొక్క వ్యాఖ్యాన నోట్స్ వాక్యం వెంబడి
వాక్యాన్ని అనుసరిస్తాయి. ఇవి అసలు గ్రంథకర్త యొక్క ఉద్దేశ్యాలను
అనుసరించుటకు మనలను బలవంతం చేస్తాయి. అనేక విషయాల నుండి సమాచారాన్ని ఈ
నోట్స్ అందిస్తాయి:
1.
సాహిత్య విషయాలు
2.
చారిత్రాత్మక, సంస్కృతి దృక్పధాలు
3.
వ్యాకరణ సమాచారము
4.
పదముల ధ్యానము
5.
సంభందించిన సమాంతర వాక్యాలు
కొన్ని ముఖ్య విశ్లేషణ సందర్భాలలో,అనేక ఆధునిక తర్జుమాల
ద్వారా న్యూ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్ (ఆధునిక1995) ముద్రణ ఇవ్వబడినది:
1.
ది న్యూ కింగ్ జేమ్స్ వెర్షన్ (ఎన్ కె జె వి), ఇవి “తెక్స్తుస్
రేసెప్తుస్” చేతివ్రాత విషయాలను అనుసరించింది.
2.
ది న్యూ రివైస్డ్స్టాండర్డ్ వెర్షన్ (ఎన్ ఆర్ఎస్ వి), ఇది
నేషనల్ కౌన్సిల్ అఫ్ చర్చెస్ వారి రేవైస్ద్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్ నుంచి
వాక్యానికి వాక్యం పునర్విమర్శ
3.
ది టుడేస్ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ (టి ఇ వి), ఇది అమెరికన్ బైబిల్
సొసైటి నుంచి క్రియాశీలక సరియైన తర్జుమ.
4.
ది జెరూసలెం బైబిల్ (జె బి), ఇది ఫ్రెంచ్ కాతోలిక్ డైనమిక్
సరియైన తర్జుమా ను ఆధారము చేసికొన్న ఇంగ్లీష్ తర్జుమ.
ఎవరైతే గ్రీక్ చదవలేరో, ఇంగ్లీష్ తర్జుమాలను పోల్చుకోవడం
వలన సమస్యలను గుర్తించ దానికి సహాయ పడుతుంది.
1.
చేతివ్రాత తేడాలు
2.
పదాల అర్ధాలకు ప్రత్నాయమాలు
3.
వ్యాకరణాల సమస్యలు మరియు కట్టడాలు
4.
సంగ్దిగ్ధమైన విషయాలు
ఈ సమస్యలను ఇంగ్లీష్ తర్జుమాలు పరిష్కరించ నప్పటికీ, అవి మరింత లోతుగా
చదవడానికి ఉంచబడ్డాయి.

G.

ప్రతి అధ్యాయం ముగింపులో చర్చించడానికి తగిన ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి ఆ యా అధ్యాయంలో ఉన్న విషయాల ముఖ్య వ్యాఖ్యానాని
ఎదుర్కొనడానికి ఇవ్వబడ్డాయి.
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ఆదికాండము 11:24-13:18 అధ్యాయాలకు పరిచయము
ఎ. ఆదికాండములోని ఈ భాగము అబ్రాహాము ద్వారా మెస్సయ వంశావళిని పూర్తి స్థాయిలో
తర్కిస్తుంది.
బి. ఆదికాండములోని యాబై అధ్యాయాలు దేవుని ఒడంబడిక ప్రజల యొక్క విమోచన పైన
దృష్టించినాయి, సృష్టిమీద కాదు. అందరిని పిలవడానికి ఒకని పిలవడము పైన పుస్తకము గురి ఉంచింది.
సి. అబ్రాము తన విశ్వాసతతో పాటు, తన బలహీనతలతో కూడా చూడబడ్డాడు. ఎన్నిక మరియు కనికరమైన
దేవుడు తన సొంత విమోచన ఉద్దేశము కొరకు ఆయనను బయటికి పిలిచాడు.
డి. ప్రపంచాన్ని ఎన్నుకోవడానికి దేవుడు అబ్రాహామును ఎన్నుకొన్నాడు (చూ. 12:3సి; నిర్గ. 19:4-6; 2
పేతురు 2:5,9; ప్రకటన 1:6). తన స్వరూపములో చేయబడ్డ మానవులందరూ విమోచింపబడాలని దేవుడు
కోరుకొంటున్నాడు (చూ. 3:15; యెహోజ్కేలు 18:23,32; 1 తిమోతి 2:4; 2 పేతురు 3:9).
ఇ. పిలుపుకు ఉన్న ఏడు ఆశీర్వాదాలను గురించి తల్మాడు ప్రత్యేకిస్తున్నది.
1. గొప్ప జనాభాకు అబ్రాము పితరుడు కావాలని
2. తన జీవితకాలములో తాను ఆశీర్వదించబడాలని
3. తన పేరు ప్రసిద్ధిచెందాలని
4. ఇతరులకు ఆయన ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని
5. ఆయనను గౌరవించేవారందరూ ఆశీర్వదించబడాలని
6. ఆయనను తృణీకించే వారందరూ శపింపబడాలని
7. తన ప్రభావము విశ్వవ్యాప్తము కావాలని

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 11:24-25
24నాహోరు

ఇరువది తొమ్మిది యేండ్లు బ్రదికి తెరహును కనెను.
నూటపందొమ్మిది యేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

25నాహోరు

తెరహును కనిన తరువాత

11:24 ‘‘తెరహు’’ ‘‘తెరహు’’ అనే పదానికి బహుశా ‘‘ఆగి ఉండడము’’ ‘‘ఆలస్యము చేయడము’’ లేయ ‘‘వలసవెళ్ళడము’’
(బిడిబి 1076) కావచ్చు. యెహోషువా 24:2 నుండి మనము ఆయన, ఆయన కుటుంబము బహుదేవాతారాధకులుగా
ఉండడము తెలిసిందే. ఆయన కుటుంబ పేర్లను బట్టి ప్రధానముగా వారు చందమామ దేవత జిన్ ను
పూజించినట్లు తెలియజేస్తుంది. ఈమె ఊరు, తేమా, హారానులలో పూజింపబడేది. అయితే ఆ.కా. 31:53ను
బట్టి ఆయనకు యెహోవా తెలిసి ఉండినట్లు తెలుస్తుంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 11:26
26తెరహు

డెబ్బది యేండ్లు బ్రదికి అబ్రామును నాహోరును హారానును కనెను.

11:26 ‘‘అబ్రామును నాహోరును హారానును’’ ఈ క్రమము బహుశా ప్రాముఖ్యతను బట్టేగాని, వయస్సును
బట్టి ఇవ్వబడలేదు. అబ్రాము అనే పేరుకు (1) ‘‘హెచ్చింపబడిన తండ్రి’’; (2) ‘‘తండ్రిని హెచ్చించిన
వాడు’’; లేక (3) ‘‘హెచ్చింపబడిన వాడు నా తండ్రి’’ (బిడిబి 4) అనే అర్థాలు కలవు. నాహోరు అనే పేరుకు ‘‘రోజు’’
లేక ఒక అష్షూరు స్థలము పేరు (బిడిబి 637) అని అర్థము, అయితే హారాను అనే పేరుకు అర్థము
‘‘పర్వతారోహణుడు’’ (బిడిబి 248).
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 11:27-30
27తెరహు

వంశావళి ఇది; తెరహు అబ్రామును నాహోరును హారానును కనెను. హారాను లోతును కనెను.
తాను పుట్టిన దేశమందలి కల్దీయుల ఊరను పట్టణ ములో తన తండ్రియైన తెరహు కంటె
ముందుగా మృతి బొందెను. 29అబ్రామును నాహోరును వివాహము చేసి కొనిరి. అబ్రాము భార్య పేరు శారయి;
నాహోరు భార్య పేరు మిల్కా, ఆమె మిల్కాకును ఇస్కాకును తండ్రియైన హారాను కుమార్తె. 30శారయి
గొడ్రాలై యుండెను. ఆమెకు సంతానములేదు.
28హారాను

11:27 ‘‘లోతు’’ బిడిబి 532 II చూడుము.
11:28 ‘‘హారాను. . . తన తండ్రియైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతి బొందెను’’ హారాను తన తండ్రికంటె
ముందే మరణించెను అనేది ఒక హీబ్రూ జాతీయపదము.
 ‘‘కల్దీయుల ఊరను పట్టణములో’’ కల్దీయులు సంస్కృతి (అది., సమేరియన్ సంస్కృతి బలాన్ని బట్టి
కట్టబడింది) అబ్రాము కాలము తరువాత అభవృద్ధిచెంది, వర్థిల్లింది (బిడిబి 505).
11:29 ‘‘శారయి’’ బిడిబి 979 చూడుము.
 ‘‘మిల్కాకు’’ బిడిబి 574
 ‘‘ఇస్సాకు’’ ఈ వ్యక్తిని, అతని ఉనికిని ఇక్కడ ప్రస్తావించడానికి కారణము తెలియదు. ఇది శారయికి
సంబంధించినది, అయితే వారికి వేరొక తండ్రి ఉండినాడు అని రబ్బీలు (ఇంకా జోసెఫెస్, జెరోమ్, అగస్టస్
లు కూడా) అంటారు.
11:30 ‘‘శారయి గొడ్రాలై యుండెను’’ శారయి, రాహేలు, రెబెకాల సంతానసాఫల్య అసమర్ధతలు (బిడిబి
785), మానవ చరిత్ర, వంశాలను ఆధీనములో ఉంచుకొనుటకు మరియు తన శక్తిని ప్రదర్శించుకొనుటకు దేవుడు
ఉపయోగించిన పద్ధతులలో ఒకటి. మెస్సయ వంశానుక్రమానికి మానవ లైంగిక సంతానము కీలకమైన అంశము
కాదు.
ఇశ్రాయేలీల యొక్క చరిత్రకు కూడా ఇదే సిద్ధాంత శైలి ఉంది, మెస్సయ వంశానుక్రమములో మొదటి
సంతానము అనేది ముఖ్యము కాదు అనే వాస్తవము కూడా కనిసిస్తుంది. కుటుంబ వర్గానికి మొదటి సంతానము
పెద్దగా ఉండడము సాంప్రదాయము, అయితే ఇది యోహొవా ప్రజలలో ఉండదు. అది దేవుని ఎన్నికకు
వదిలివేయబడింది!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 11:31-32
31తెరహు

తన కుమారుడగు అబ్రామును, తన కుమారుని కుమారుడు, అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన
కుమారుడగు అబ్రాము భార్యయయిన శారయి అను తన కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళ్ళుటకు కల్దీయుల
ఊరను పట్టణములో నుండి వారితోకూడ బయలుదేరి హారాను మట్టుకు వచ్చి అక్కడ నివసించిరి. 32తెరహు
బ్రదికిన దినములు రెండువందల యైదేండ్లు. తెరహు హారానులో మృతి బొందెను.
11:31 ‘‘వెళ్ళుటకు’’కుటుంబాన్ని తెరహును తీసికొని వెళ్ళాలా లేక అబ్రహామా అనే విషయములో అక్కడ
తర్కణ జరిగింది. దేవుని యొక్క అసలు పిలుపు తెరహు కాగా, ఆయన తిరిగి విగ్రహారాధకుడుగా మారాడు అనే
కొన్ని ప్రతివాదనలు ఉన్నాయి. నాకైతే ఈ వ్యాక్యభాగమంతా అబ్రాహాము మీదే గురి ఉంచింది,
తెరహు మీద కాదు. ఆయన చక్కగా వెళ్ళి, అగమ్యగోచరంగా మాట్లాడే ఒక క్రొత్త దేవుని అనుసరించుటకు
నిర్ణయించుకొన్నాడు.
11:32 ‘‘తెరహు బ్రదికిన దినములు రెండువందల యైదేండ్లు’’ 11:26లో ఉన్న వయస్సును 12:4లో ఉన్న
దానితో కలిపితే 145 సంవత్సరములు అవుతుంది, దీనిని 205లో నుండి తీసివేస్తే, అబ్రాహాము హారానును
విడిచిన తరువాత తెరహు 60 సంవత్సరములు బ్రతికాడని తెలుస్తుంది. అయితే అ.కా. 7:4 లో స్తెపెను
ప్రసంగములో చెప్పిన దానికి భిన్నముగా ఉంది. స్తెఫెను ప్రసంగించిన చారిత్రిక వృత్తాంతాలు చాలా
విధాల మన ఆధునిక పా.ని. చరిత్ర అవగాహనకు భిన్నమై ఉంది. బహుశా ఆయన ఆ తరువాత వచ్చిన రబ్బీల
విశ్లేషణలను అనుసరించి ఉండచ్చు. కొంతమంది పండితులు అబ్రాహాము జాబితాలు మొదట
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చెప్పబడినప్పటికి, ఆ తరువాత చాలా కాలానికి జన్మించాడు కనుక, స్తెఫెను వృత్తాంతము సరైనదే అని
అంటున్నారు.
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ఆదికాండము 12

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

ఐగుప్తుకు అబ్రాము ప్రయాణము అబ్రాముకు వాగ్దానము

టి ఇ వి

అబ్రామును దేవుడు పిలుచుట

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

అబ్రామును దేవుడు పిలుచుట
అబ్రాము పిలుపు

12:1-3
(1-3)

12:1-3
(1-3)

12:1-3

12:4-9

12:4-9

12:4-9

12:1-2
(1-2)
(3)
12:4-5ఎ

12:1-3
(1-3)
12:4-5

12:5బి-9
12:6-9
ఐగుప్తులో అబ్రాము
సంకటములో శారా
ఐగుప్తులో అబ్రాము
(12:10-13-1)
12:10-13
12:10-16
12:10-16
12:10-20
12:14-20
12:17-13:1
12:17-20

12:10-16
12:17-20

ఐగుప్తులో అబ్రాము

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పేజీ చూడుము)
పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 12:1-3
1యెహోవా

నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువుల యొద్దనుండియు నీ తండ్రి యింటి నుండియు
బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్లుము. 2నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ
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నామ మును గొప్ప చేయుదును, నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు. 3నిన్ను ఆశీర్వదించువారిని ఆశీర్వదించెదను;
నిన్ను దూషించువాని శపించెదను; భూమియొక్క సమస్తవంశ ములు నీయందు ఆశీర్వదించబడునని అబ్రాముతో
అనగా
12:1-3 హీబ్రూ పద్యభాగాము మరియు ‘‘ఉన్నతమైన’’ గద్యభాగానికి మధ్య ఉన్న తేడాను చెప్పడము
సాధారణముగా కష్టము. విభిన్న వచనాలలోని సాహిత్యాన్ని ఇగ్లీషులోనికి ఎలా తర్జుమా
చేయబడ్డాయో గమనించండి
ఎన్ ఎ ఎస్ బి/ఎన్ కె జె వి

జె పి ఎస్ ఒ ఎ

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి/ఎన్ జె

బి/ఆర్ ఇ బి/ఎన్ ఐ వి
పద్యము

1బి-3

గద్యము

1ఎ

1
2-3

3
1-3

1-2

తెలిసినంత వరకూ అక్కడ పాఠ్య గుర్తులు ఏవీ లేవు, కేవలము తర్జుమాదారుల కమిటీ యొక్క సలహాలు
మాత్రమే ఉన్నాయి.
ఈ పదాలు కొంత మార్పులతో, వివరాలతో మళ్ళీ మళ్ళీ తదుపరి వచ్చిన కొన్ని అధ్యాయాలలో
ఉన్నాయి అయితే పౌలు చేత రోమీయులు 4వ. అధ్యాయములో చెప్పబడిన ఈ విషయము దేవుని యొక్క తొలి
గొప్ప వాగ్ధానము (అది., ఆ.కా. 15:6). తనను తాను లోకానికంతటికి బయలుపరచుకొనేందుకు యెహోవా
అబ్రాము మరియు తన/తన సంతానము ద్వారా పనిచేస్తాడు. నిబంధన (13:15లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము)
బైబిలు నందు కీలక అంశముగా మారింది. సార్వభౌముడైన దేవుడు దీనిని ప్రారంభించి, కార్యాన్ని
సిద్ధపరుస్తాడు అయితే మానవులు తప్పక దీనికి సరైన విధముగా ప్రతిస్పందించి, అందులో కొనసాగుడము
తప్పనిసరి చేస్తాడు!
12:1 ‘‘ఇప్పుడు’’ ‘‘ఇప్పుడు’’ మరియు ‘‘ఆయన చెప్పాడు’’ ఈ వచనములో ఈ రెంటిని మునుపు దేవుడు ఊర్ నుండి
పిలిచిన దానిని సూచిస్తున్నాయని నమ్మి తర్జుమాదారులచేత పెట్టబడ్డాయి (చూ. ఆ.కా. 15:7;
నెహెమ్యా 9:7; అ.కా. 7:2).
 ‘‘ప్రభువు’’ ఇది నిబంధన దేవునికి ఇవ్వబడిన యోహోవా ఇది (చూ. నిర్గ. 3:14). ఈ పిలుపు అబ్రాము యొక్క
గొప్పతనాన్ని బట్టి గాక, దేవుని కృపా ఆహ్వానమును బట్టి ఇవ్వబడింది, గమనించండి (చూ. 10 సగము
వచనాలు). ఎప్పుడూ దేవుడే చొరవ తీసికొంటాడు (చూ. యోహాను 6:44,65; ఎఫెసీ. 2:8-9).

ప్రత్యేక అంశము: దైవానికి ఇవ్వబడిన పేర్లు
ఎ. ఎల్ (బిడిబి 42, కెబి 48)
1. దైవానికి జాతీయ పురాతన పదము యొక్క అసలు అర్థము ఏంటో తెలియదు. అయితే చాలా మంది
పండితులు ఇది ‘‘స్థిరంగా ఉన్న’’ లేక అకాడియన్ ‘‘శక్తిమంతమైన’’ అనే అర్థానిచ్చే
అకాడియన్ మూలము నుండి వచ్చిందని నమ్ముతారు (చూ. ఆ.కా. 17:1; సంఖ్యా. 23:19; ద్వితీ. 7:21;
కీర్త. 50:1).
2. కనానీయుల దేవతాగణములో ఉన్నత దేవుని పేరు ఏల్ (రాస్ శమ్రా పాఠ్యాలు)
3. బైబిల్లో ఏల్ అనే పదం ఇతర పదాలతో కలిపబడలేదు. ఈ కలయికలు దేవుని లక్షణాలను చెప్పుటకు
విధానాలుగా మారాయి.
ఎ. ఏల్-ఇలియాన్ (ఉన్నతమైన దేవుడు, బిడిబి 42& 751 II), ఆ.కా. 14:18-22; ద్వితీ. 32:8; యెషయా
14:14
బి. ఏల్-రాయ్ (‘‘చూస్తున్న దేవుడు’’ లేక తన్నుతాను బయలుపరచుకొనే దేవుడు,’’ బిడిబి 42 & 909),
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ఆ.కా. 16:13
సి. ఏల్-షడాయ్ (‘‘సర్వశక్తిగల దేవుడు’’ లేక ‘‘సర్వకనికరముగల దేవుడు’’ లేక ‘‘పర్వతాల దేవుడు’’
బిడిబి 42 & 994), ఆ.కా. 17:1; 35:11; 43:14; 49:25; నిర్గ. 6:3
డి. ఏల్-ఓలమ్ (నిత్యుడైన దేవుడు, బిడిబి 42 &761), ఆ.కా. 21:33. ఈ పదము వేదాంత పరంగా దేవుడు
దావీదుకు చేసిన వాగ్ధానముతో జతచేయబడింది, II సమూ. 7:13,16
ఇ. ఏల్-బరీతు (ఒడంబడిక దేవుడు,’’ బిడిబి 42 & 136), న్యాయా. 9:46
4. ఏల్ క్రింది వాటితో సమము చేయబడినది
ఎ. కీర్త. 85:8; యెషయా 42:5 లోని యెహోవా
బి. ఆ.కా. 46:3; యోబు 5:8,లోని ఎలోహిమ్, ‘‘నేను ఏల్, నీ తండ్రియైన ఎలోహిమ్ ని’’
సి. ఆ.కా. 49:25 లోని షడ్డాయి
డి. నిర్గ. 34:14; ద్వితీ. 4:24; 5:9; 6:15 లోని ‘‘అసూయ‘‘
ఇ. ద్వితీ. 4:31; నెహమ్యా 9:31 లోని ‘‘కనికరము’’
ఎఫ్. ద్వితీ. 7:21; 10:17; నెహమ్యా 1:5; 9:32; దానియేలు 9:4 లోని ‘‘భయంకరుడైన మహాదేవుడు‘‘
జి. I సమూ. 2:3 లోని ‘‘ఙ్ఞానము’’
హెచ్. II సమూ. 22:48 లోని ‘‘నాకు బలమైన కొట’’
ఐ. II సమూ. 22:48లోని ‘‘నా నిమిత్తము పగ తీర్చు దేవుడు’’
జె. యెషయా 5:16 లోని ‘‘పరిశుద్ధుడు’’
కె. యెషయా 10:21 లోని ‘‘బలము’’
ఎల్. యెషయా 12:2 లోని ‘‘నా రక్షణ’’
ఎమ్. యిర్మీయా 32:18 లోని ‘‘గొప్ప మరియు అధిక బలము’’
ఎన్. యిర్మీయా 51:56 లోని ‘‘ప్రతీకారము’’
5. పైన చెప్పబడినవన్నీ పా.ని. పేర్ల కలయికలోని దేవుడు యెహొషువా 22:22లో కనుగొనగలము (ఎల్,

ఎలోహిమ్, యెహోవా

మళ్ళీ చెప్పబడిన)

బి. ఎలియోన్ (బిడిబి 751, కెబి 832)
1. దీని మూలార్థము ‘‘గొప్ప,’’ ‘‘ఘనమైన’’ లేక ‘‘ఎత్తబడిన’’ (చూ. ఆ.కా. 40:17; I రాజులు 9:8; II రాజులు
18:17; నెహమ్యా 3:25; యిర్మీయా 20:2; 36:10; కీర్త. 18:13).
2. ఇది అనేక ఇతర దేవుళ్ళ పేర్లకు సమాంతరముగా వాడబడినది.
ఎ. ఎలోహిమ్ – కీర్త. 47:1-2; 73:11; 107:11
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బి. యెహోవా – ఆ.కా. 14:22; II సమూ. 22:14
సి. ఎల్-షాడై – కీర్త. 91:1,9
డి. ఎల్ – సంఖ్యా. 24:16
ఇ. ఎలాహ్ – తరచుగా దానియేలు 2-6 మరియు ఎజ్రా 4:7లో వాడబడినది, దానియేలు 3:26; 4:2; 5:18,21 లో

ఇలియర్ తో కలపబడినది (అరామియలో ‘‘ఉన్నత దేవుడు’’)
3. ఇశ్రాయేలీయులు కాని వారు తరుచుగా దీనిని వాడేవారు.
ఎ. మెల్కీసెదెకు, ఆ.కా. 14:18-22
బి. బాలాము, సంఖ్యా 24:16
సి. మోషే, ద్వితీ. 32:8లో దేశాలతో మాట్లాడుచుండిన
డి. క్రొ.ని.లోని లూకా సువార్త, అన్యుల కొరకు వ్రాయబడింది, గ్రీకుకు సమానమైన

హప్సిస్టోస్ ను వాడింది (చూ. 1:32,35,76; 6:35; 8:28; అ.కా. 7:48; 16:17)
సి. ఎలోహిమ్ (బహువచనము), ఎలోహ్ (ఏక వచనము), ప్రదమముగా పద్యాలలో వాడబడింది (బిడిబి 43, కెబి
52)
1. ఈ పదము పాత నిబంధన కాని గ్రంధాలలో కనుగొనగలము
2. ఈ పదము ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు లేక జాతుల యొక్క దేవుళ్ళు (చూ. నిర్గ. 3:6; 20:3). అబ్రాహాము
కుటుంబము అనేక దేవతలను కొలిచేవారు (చూ. యెహోషువా 24:2).
3. ఇది ఇశ్రాయేలీ న్యాయాధిపతులను కూడా సూచించగలదు (చూ. నిర్గ. 21:6; కీర్త. 82:6).
4. ద్వితీ. 32:8(ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్); కీర్త. 8:5; యోబు 1:6; 38:7లో ఉన్నట్లు ఎలోహిమ్ అనే పదము
వేరే ఆత్మ జీవులకు (దూతలు, దెయ్యాలు)కూడా ఉపయోగించారు.
5. బైబిలులో ఇది దైవానికి ఇవ్వబడిన మొదటి ప్రశస్తి/పేరు (ఆ.కా. 1:1). ఆ.కా. 2:4 వరకు ఇది
ప్రత్యేకముగా వాడబడినది. అక్కడ ఇది యెహ్వాతో కలిపి వాడబడినది. ఇది ప్రాధమికంగా
(మతపరంగా) దేవునిని ఒక సృష్టికర్తగా, నిర్వాహకునిగా, గ్రహము మీద ఉన్న అన్ని ప్రాణులకు
అనుగ్రహించువానిగా సూచిస్తున్నది (చూ. కీర్త. 104).
ఇది ఎల్ కు సమాంతర పదము (చూ. ద్వితీ. 32:15-19). కీర్తనలు 14లో ఉన్న యెహ్వేకు కూడా
సమానము (ఎలోహిమ్, 1,2,5: యెహ్వే, 2,6 వచనాలు; ఆదోన్ 4 వ. కూడా).
6. ఇది బహువచనముగా ఉంది ఇతర దేవతలకు వాడబడినప్పటికి, ఈ పదము ఇశ్రాయేలీ దేవునికి
సంతరించబడింది, అయితే సహజముగా ఇది ఏకవచన క్రియగా ఉంది ఏకదేవత్వానికి ఉపయోగానికి
నిర్ధేశింపబడింది.
7. ఇశ్రాయేలీ ఏకదేవత్వ మామూలు పేరు బహువచనములో ఉండటము వింతగా ఉంది! మరీ ఖచ్ఛితమని
చెప్పలేక పోయినా, ఇక్కడ కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఇవ్వబడినవి:
ఎ. హీబ్రూలో విశేషించి చెప్పడానికి మామూలుగా ఎన్నో బహువచనాలున్నాయి. దీనికి
స్ఫష్టమైన సంబందము కలిగి ఉన్న హీబ్రూ వ్వాకరణ పదము ‘‘బహువచన న్యాయాధిపతి’’.
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ఇక్కడ విషయాన్ని హెచ్చించి చెప్పడానికి బహువచనము వాడబడింది.
బి. దేవుడు పరలోకములో ఎవరితో అయితే కలసి ఉంటాడో, ఎవరైతే ఆయనకు లోబడి ఉంటారో ఆ
దూతగణాలకు కూడా సూచించగలదు (చూ. 1 రాజులు 22:19-23; యోబు 1:6; కీర్త. 82:1; 89:5,7).
సి. ఇది ఇంకా క్రొ.ని. బయలు పరచిన మూడు వ్యక్తులలోని ఒక దేవుడును కూడా
ప్రతిబింబిస్తున్నది. ఆ.కా. 1:1లో దేవుడు సృష్టించాడు; ఆ.కా. 1:2 ఆత్మ
అల్లాడుచుండినది, క్రొ.ని. నుండి యేసు దేవుడు, సృష్టి క్రియలో దేవుని ప్రతినిధి (చూ.
యోహాను 1:3,10; రోమా 11:36; 1 కొరింథీ. 8:6; కొలస్సీ. 1:15; హీబ్రూ. 1:2, 2:10).
డి. యెహ్వా (బిడిబి 217, కెబి 394)
1. దేవుడిని ఒడంబడిక చేసే దైవత్వముగా ప్రతిబింబించే పేరు ఇది; దేవుడు ఒక రక్షకునిగా,
విమోచకుడుగా! మానవులు ఒడంబడికలను పగులకొట్టుతారు, అయితే దేవుడు తన మాటకు,
వాగ్ధానాలకు, ఒడంబడికలకు కట్టుబడి ఉంటాడు (చూ. కీర్తనలు 103).
ఈ పేరు మొదట ఆ.కా. 2:4లో ఎలోహిమ్ తో కలిపి ప్రస్తావించబడింది ఆదికాండము 1-2లో
సృజించిన వాటికి సంబంధించి రెండు సంఘటనలు లేవు, అయితే రెండు ఉద్ఘాటనలు ఉన్నాయి: (1)
దేవుడు ఈ విశ్వానికి సృష్టికర్తగా (భౌతికమైన) (2) మానవుని సృష్టికి దేవుడు ఒక ప్రతేక
సృష్టికర్త. ఆదికాండము 2:4-3;24 మానవాళి ఔనత్య స్థానము, ఉద్దేశాన్ని ప్రత్యేకంగా
బయలు పరచడానికి ప్రారంభించింది. అలాగే దానితో సంబంధించి ఉన్న పాపము సమస్య,
తిరుగుబాటులను కూడా బయలుపరచింది.
2. ఆ.కా. 4:26లో ‘‘అప్పుడు యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేయుట ఆరంభమైనది’’ (యెహ్వా) అని
ఉంది. ఏదిఎట్లైనా, నిర్గ. 6:3 తొలి ఒడంబడిక ప్రజలకు దేవుడు ఎల్-షాడై లాగ మాత్రమే
తెలుసు. యెహ్వా అనే పేరు నిర్గ. 3:13-16, ప్రత్యేకించి 14వ. ఒక్క సారి మాత్రమే
తెలియపరచబడింది. ఏదిఎట్లున్న, మోషే తరచూ తన రచనలలో పదాలను ప్రఖ్యాత భాషా
చతురతలను బట్టి వివరించాడు కాని శబ్ధలక్షణాలను బట్టి కాదు (చూ. ఆ.కా. 17:5; 27:36; 29:1335). పేరు అర్థాన్ని బట్టి అనేక సిద్ధాంతాలు వచ్చాయి (ఐడిబి, 2 వా. 409-11 పేజీలు నుండి
తీసికొనబడినది).
ఎ. అరాబిక మూలములో, ‘‘మనఃపూర్వక ప్రేమ చూపడానికి’’
బి. అరాబిక మూలములో ‘‘దెబ్బకొట్టడానికి’’ (యెహ్వా ఒక తుఫాను దేవుడు వలె)
సి. యుగార్టీ (కనానీయులు) మూలములో ‘‘మాట్లాడుటకు’’
డి. ఒక ఫోనిషియన్ శిలాఫలకాలను అనుసరించి, ఒక కాజేటివ్ పార్టిసిఫుల్ అర్థము ‘‘ఎవరైతే
స్థిరపరుచతాడో’’ లేక ‘‘ఎవరైతే నిర్మించుతాడో’’
ఇ. హీబ్రూ క్వాల్ రూపకము నుండి ‘‘ఎవరైతే’’ లేక ‘‘ఎవరైతే ఉన్నాడో’’ (భౌష్యత్తు అర్థములో
‘‘ఎవరైతే ఉండబోతాడో’’)
ఎఫ్. హీబ్రూ హిప్ హిల్ రూపకములో ‘‘ ఎవరైతే ఉన్నవాటికి కారణమైనాడో’’
జి. హీబ్రూ మూలకములొ ‘‘బ్రతకడానికి’’ (ఉదా: ఆ.కా. 3:21), అర్థము ‘‘ఎప్పటికి నివసించే, నివసించే
ఒకేఒకడు’’
హెచ్. నిర్గ. 3:13-16 ఉన్న ఇంఫెర్ఫెక్టు రూపకము ఫెర్పెక్ట్ విధానములో వాడబడిన
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సందర్భములో, ‘‘నేనెవరిగా ఉండినానో, వానిలాగే కొనసాగుతాను’’ లేక ‘‘నాకు ఏమి ఉందో
అలాగే ఎప్పటికి ఉండిపోతాను’’ (చూ. జె వాష్ వాట్స్, ఎ సర్వే ఆఫ్ సిన్టాక్స్ ఇన్ ది
ఒల్ఢ్ టెస్టమెంట్, పే. 67). యెహ్వా పూర్తి పేరు తరచూ సంక్షేపముగా లేక అసలు
రూపకములో తెలియపరచబడింది.
(1) యాహ్ (ఉదా. హల్లేలు-యాహ్, బిడిబ 219, చూ. నిర్గ. 15:2; 17:16; కీర్త. 89:8; 104:35)
(2) యాహు (‘‘యాహ్’’ పేరులో చివర పలికేది ఉదా. యెషయా)
(3) యో (‘‘జో’’ పేరులో మొదట పలికేది, ఉదా. యెహోషువా లేక యావేలు)
3. యూదాతత్వ చివరిరోజులలో ఈ ఒడంబడిక పేరు చాలా పరిశుద్దముగా (టెట్రాగ్రమేషన్) మారింది.
ఎంత పరిశుద్దముగా మారిందంటే నిర్గ. 20:7; ద్వితీ. 5:11; 6:13 లో ఇవ్వబడిన ఆఙ్ఞను
మీరతామేమో అని యూదులు ఈ పేరును పలకడానికైనా భయపడేవారు. అందుకని ఈ హీబ్రూ
పదాన్నికి ప్రత్యామ్నాయముగా ‘‘యజమాని’’, ‘‘మాస్టర్’’, ‘‘భర్త’’, ‘‘ప్రభువు’’ – యడాన్
లేక యడానీ (నా ప్రభువా) అని మార్చుకొన్నారు. పా.ని. చదివేటప్పుడు వారి
పాఠ్యభాగములో ఎప్పుడైనా యెహ్వా పదము పలకవలసి వస్తే, దానికి బదులు ‘‘ప్రభువు’’ అని
పలికేవారు. అందుకనే ఇంగ్లీషు తర్జుమాలలో యెహ్వా పదాన్ని ప్రభువుగా తర్జుమా
చేశారు.
4. ఏల్ లాగా, ఒడంబడిక దేవుడైన యెహ్వాకు తరచూ మరికొన్న ప్రత్యేక లక్షణాలు
జతచేయబడ్డాయి. ఎన్నో కలపబడి ఉన్నా, ఇక్కడ కొన్ని ఇవ్వబడ్ఢాయి.
ఎ. యెహ్వా – ఈరే (యెహ్వా అనుగ్రహిస్తాడు, బిడిబి 217 & 906), ఆ.కా. 22:14
బి. యెహ్వా – రఫేఖా (యెహ్వా నిన్ను స్వస్థపరచేవాడు, బిడిబి 217 & 950, క్వాల్
పార్టిసిఫుల్), నిర్గ. 15:26
సి. యెహ్వా – నిసి (యెహ్వా నా ధ్వజము, బిడిబి 217 & 651), నిర్గ. 17:15
డి. యెహ్వా – మోఖదిష్కెమ్ (యెహ్వా ఎవరైతే పాప విమోచకుడో, బిడిబి 217 & 872, పియెల్
పార్టిసిఫుల్), నిర్గ. 31:13
ఇ. యెహ్వా – షాలోము (యెహ్వా సమాధానముగా ఉన్నాడు, బిడిబి 217 & 1022), న్యాయా. 6:24
ఎఫ్. యెహ్వా – సబ్బాయెత్ (యెహ్వా అథిధి, బిడిబి 217 & 878), 1 సమూ. 1:3,11; 4:4; 15:2;
తరచూ ప్రవక్తలలో
జి. యెహ్వా – రో‘ల్ (యెహ్వా నా కాపరి, బిడిబి 217 & 944, క్వాల్ పార్టిసిఫుల్), కీర్త.
23:1
హెచ్. యెహ్వా – సిద్కేను (యెహ్వా మన నీతి, బిడిబి 217 & 841), యిర్మియా 23:6
ఐ. యెహ్వా – షమ్మాయి (యెహ్వా అక్కడ ఉన్నాడు, బిడిబి 217 & 1027), యెహెజ్కేలు 48:35

 ‘‘ప్రభువు చెప్పెను’’ ఇది కల లేక దర్శనము ద్వారా, ఇలా చేయడానికి అవకాశమున్నప్పటికి, ఒక
బయలుపాటును కాకుండా ఒక ప్రత్యేక నోటి సంభాషణను బలముగా తెలియజేస్తున్నది, 7వ. వచనము, 3:8-12;
4:9-15; 6:13-22; 8:15-19; 9:1-7,8-17 వచనాల లాగానే థఒక భౌతిక ప్రత్యక్షతను తెలియజేస్తున్నది.
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 ‘‘అబ్రాము’’ ఈ పేరుకు 11:26లో ఇవ్వబడిన అవకాశమున్న అర్థాలకు నోట్ చూడండి.
అబ్రాము ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా వర్తింపబడలేదు. ఆయన కుటుంబము బహుదేవాతారాధకులు,
బహుశా చంద్ర దేవుడు/దేవుతలను పూజచేసేవారు కావచ్చు. నిజానికి చెప్పాలంటే, అబ్రాము ఈ క్రింద
ఇవ్వబడిన వాటిలో అవిధేయుడుగా ఉండినాడు
1. తన కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టకుండా
2. ఐగుప్తు కోసము కనానును విడిపెట్టుటలో
3. తనను కాపాడుకొనుటకు తన భార్యచేత అబద్ధము చెప్పించుట యందు (రెండుసార్లు)
4. తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకొనేందుకు ఫరో మరియు అబిమెలకుకు అబద్ధము చెప్పట యందు
15:6లో కొంత జాడగా కనిపించినప్పటికి, 22:15-18లో మాత్రమే తన విశ్వాసము వెలుగులోనికి వచ్చింది.
 ‘‘యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు వెళ్ళు’’ క్రియ (బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపర్టివ్)కు
అర్థము ‘‘వెళ్ళడానికి’’. ఎన్ ఎ ఎస్ బి లో క్రింద ఉన్న నోట్ ‘‘నీ కొరకు వెళ్ళు’’ అనే అర్థాన్ని
చెప్పుతున్నది. 1బి,సి.డి మూడు ప్రకరణలకు ఇది సంబంధించి ఉన్నట్లు ఊహింపడింది. ఈ దేశాన్ని ఇది
సూచిస్తున్నది, ఉర్ లేక హారానా? 11:31 తరహు కానానుకు వెళ్ళడానికి ఉర్ ను విడిపెట్టి, హారానులో
స్థిరపడినట్లు ఉండటాన్ని గమనించండి. ఉర్ మరియు హారాను చంద్ర ఆరాధనకు, తెరహు మరియు అతని
కుటుంబానికి కేంద్రము, ఎందుకంటే వారి పేర్ల అర్థాలు దానికి సంబంధించి ఉన్నయి (అయినా, ఇంటిపేరు
యొక్క అర్థము మనకు సరిగా తెలియదు), బహుశా వీరు చంద్ర దేవడు/దేవత అయిన సిన్, ననా అరాధనలో
పాల్గొని ఉంటారు (చూ. యెహోషువా 24:2). ఈ కారణాన్ని బట్టే ఆయన బయలుదేరి వెళ్ళడానికి
ఇష్టపడ్డాడు.
అబ్రాముకైతే తన కుటుంబాన్ని, వారి పుట్టిన స్థలమును విడిచిపెట్టి వెళ్ళడము, తాను తన
వారసత్వానంతా అందరికి తెలిసేట్లు విడిచిపెట్టి వెళ్ళడము. కుటుంబాన్ని విడిచిపోవడము అంటే,
కుటుంబ దేవుళ్ళను కూడా వెడిచివెళ్లినట్లు ఇది తెలియజేస్తున్నేది. అందుకే తనతో
ప్రయాణించడానికి తెరహు మరియు లోతును దేవుడు నిషేదించాడు, అందుకే ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైంది.
ఇది యెహొవా పిలుపు పట్ల అవిధేయతను తెలుపుతున్నదా లేక కుటుంబము యొక్క ఆశను ఇది నెరవేర్చి (అది.,
తల్లిదండ్రులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడము) దానితో పాటు యెహోవాకు విధేయించడమా? ఇలాంటి
ప్రశ్నలకు ‘‘చారిత్రిక వృత్తాంత’’ సాహిత్యాలు సహజముగా ప్రత్యేకించి సమాధాలు చెప్పవు. ఒకడు
వృత్తాంత మొత్తాన్ని తీసికొని, ‘‘చుక్కలను కలుపు’’కొన వలసి ఉంటుంది.
 ‘‘నీ బంధువుల నుండి’’ యెహోవా పిలుపు అబ్రాము యొక్క స్పందనపైన ఆధారపడి ఉంది. తన వంతును
అబ్రాము వెంటనే నెరవేర్చలేదు (నీ బంధువులను, నీ తండ్రి కుటుంబాన్ని విడిచి వెళ్ళు). విధేయత
కీలకమై ఉంది (చూ. 18:19; 22:18).
 ‘‘నీ తండ్రి ఇంటి నుండి’’ అ.కా. 7:4 ప్రకారము అబ్రాము విడిచివెళ్లక ముందే తెరహు మరణించాడు, అయితే
11:26 మరియు 12:4లను కలిపి, 11:32తో సంబంధించి చూస్తే, తెరహు అబ్రాము విడిచి వెళ్ళిన తరువాత తెరహు
అరవై సంత్సరాలు బ్రతికాడు. బహుశా 11:26 కీలకమైన వచనముగా ఉంది. అబ్రాము వయస్సును బట్టి మొదటి
సంతానమని చెప్పబడలేదు, అయితే తన ప్రధాన్యతను బట్టి చెప్పబడ్డాడు. బహుశా అబ్రాము
సాంప్రదాయకంగా కుటుంబ బాధ్యతలను వహించడము, దేవుని యొక్క పిలుపుకు ఒక పెద్ద అవరోధమైంది.
 ‘‘నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్లుము’’ 11:31 ద్వారా ఇది కానాను అని మనకు తెలుసు. కానాను
వాగ్ధానము చేయబడినది
1. అబ్రాహాము – ఆ.కా. 12:1; 15:18-21
2. ఇస్సాకు – ఆ.కా. 26:3-5
3. యాకోబు – ఆ.కా. 28:13-15; 35:9-12
4. ఇశ్రాయేలు – ఆ.కా. 15:16; నిర్గ. 6:4,8; ద్వితీ. 4:38,40; 5:31; 19:10; 20:16; 21:23; యెహొషువా
1:2,3,6,11,13,15; 2:9,24; 18:3; 21:43; 24:13
హెబ్రీ. 11:8 లో అబ్రాము యొక్క విశ్వాసము వర్ణింపబడింది. ఈ ప్రత్యేక సొంత స్థలము పా.ని.
యొక్క గురిగా మారింది (అది., యెహోవా చేత ఇశ్రాయేలీయులకు ఒక భూమి ఇవ్వబడింది).
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12:2 ‘‘నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి’’ జనము (బిడిబి 156) అనే పదము ఒక స్వస్థలాన్ని తెలియజేస్తున్నది.
అలాగే ఇది అనేక తరాలను కూడా తెలియజేస్తున్నది (అది., 22:17). ఇది ఇంకా ఆదికాండము 10వ.
అధ్యాయములో చెప్పని ఒక క్రొత్త జనమును కూడా తెలుపుతున్నది.
2వ. వచనము యెహోవా వాగ్ధాన కార్యాలు మూడు ఉధ్బోధక వ్యాఖ్యలను కలిగి ఉన్నాయి.
1. ‘‘నేను నిన్ను గొప్ప జనముగా చేస్తాను’’ – బిడిబి 793, కెబి 889, ఒక ఉధ్బోధక భావముగా వాడబడిన
క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు
2. ‘‘నేను నిన్ను ఆశీర్వదించెదను’’ – బిడిబి 138, కెబి 159 ఉధ్బోధక భావములో వాడబడిన పియల్
ఇంపెర్ఫెక్టివ్
3. ‘‘నీ నామమును గొప్ప చేయుదును’’ – బిడిబి 152, కెబి 178, పియల్ ఉధ్బోధకము
ఈ వాగ్థానము చేయబడిన ‘‘సంతానము’’ ఒక ప్రత్యేక సంతతి/వంశము, ప్రతి జాతిని యెహోవాలోనికి
తీసికొని రాబోవు మెస్సయపై గురిగా మారింది. విమోచన అనే పూర్తి నాటకములో అబ్రాహాము ఉన్నాడు
గాని, ఒక పాత్ర అయినాడు!
సిద్ధాంతపరంగా ఆదిమ సృష్టి అభివృద్ధి చెందడానికి ఆశీర్వదించబడింది అనేది కూడా ప్రాముఖ్యము
(చూ. 1:28; 9:1,7), అయితే యెహోవా ఆశను పాపము అడ్డుకొంది. అయితే ఆయన ఇప్పుడు ఒక మనిషితో, ఒక
కుటుంబముతో, ఒక జాతితో, విమోచించడిన అనేకమందిన అభవృద్ధి పరచడానికి దీనిని మళ్ళీ ప్రారంభించాడు
(బాబేలు గోపురానికి విభిన్నమైంది; వారు కూడా వారికి ‘‘ఒక పేరు’’ సంపాదించుకోవాలనుకొన్నారు, 11:4). ఈ
వాక్యము ఒక వాగ్ధాన ఆశీర్వాదము మరియు ఒక నియమమ వాగ్ధానము, రెండూనూ. ఏది ఏమైనా యెహోవా
ద్వారా అర్హత లేకపోయినా ఇవ్వబడిన ఆశీర్వాదము పైననే గురి (కృపాకార్యము,చ 15:7-21; 28:13-15). ఈ
ఆశీర్వాదము/వాగ్ధానము విధేయత (ఆదికాండము 22లోని ఉన్నత ఉదాహరణలు) మరియు ఆ.కా. 15:5
లోనివిశ్వాస నియమము (చూ. 1వ. వచనము)మై ఉంది. ఇది దేవునితో ఎలా సంబంధము కలిగి ఉండాలనే రూపావళిగా
మారింది (చూ. రోమీయులకు 4; గలతీయులకు 3).
 ‘‘నీ నామ మును గొప్ప చేయుదును’’ రబ్బీలు దీనిని ఆయన నామముతో దీవించడము అనే భావముతో
తీసికొంటారు. జనులందరూ ఆయనను తెలిసికొంటారు, గౌరవిస్తారు అని ఇది తెలియజేస్తున్నది.
 ‘‘నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు’’ ఇది ఉధ్బోధ మధ్యలో ఉన్న ఒక క్వాల్ ఇంపరేటివ్స్.
‘‘ఆశీర్వాదకరంగా ఉందువు’’ అనేది అబ్రాము భాగమైన ఒక కార్యము. యెహొవా ఆశీర్వాదము అబ్రాము
ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి, 3వ. వచనములో విశ్వజనీన ఆశీర్వాదముగా ఉండడానికి ఇవ్వబడింది.
12:3 ‘‘నిన్ను ఆశీర్వదించువారిని ఆశీర్వదించెదను’’ యెహోవా ఆశీర్వాదము అబ్రాము ఆశీర్వాదము
ద్వారా వస్తుంది. యెహోవా కార్యము చేస్తాడు, అయితే కొన్ని విధాలద్వారా.
3వ. వచనములోని క్రియలు ఒక పద్ధతిని రూపొందించాయి.
1. అబ్రాము ఎవరినైతే ఆశీర్వదించునో – బిడిబి 138, కెబి 159, పియెల్ పార్టిసిఫుల్
2. యెహోవా ఆశీర్వదించును – బిడిబి 138, కెబి 159, పియెల్ ఉధ్బోధక వాక్యము
3. ఎవరినైతే అబ్రాము శపిస్తాడో – బిడిబి 886, కెబి 1103, పియెల్ పార్టిసిఫుల్
4. యెహొవా శపిస్తాడు – బిడిబి 886, కెబి 1103, ఉధ్బోధక వాక్యభావములో ఉన్న క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్టు.
 ‘‘నిన్ను దూషించువాని శపించెదను’’ ‘‘శాపము’’ అనే పదానికి ఇక్కడ రెండు హీబ్రూ పదాలు
ప్రయోగింపబడ్డాయి. మొదటి దాని అర్థము ‘‘చెడు మట్లాడడము’’ (బిడిబి 886, కెబి 1103, చూ. 8:21; 16:4,5;
నిర్గ. 21:17; 22:28; లేవీ. 19:14; 20:9 [రెండుసార్లు]; 24:11,14,15,23; ద్వితీ. 23:4) రెండవది దేవుని నీతి
న్యాయాల శాపము (బిడిబి 76, కెబి 91, చూ. 3:14,17; 4:11; 5:29; 9:25; 27:29 [రెండుసార్లు]; ద్వితీ. 27:15-26;
28:16-19). ఎవరైతే అబ్రాహామును దూషిస్తారో వారు యెహోవా నుండి దూరము చేయడమును బట్టి అది
వారికి శాపమవుతుంది. మొదటి యెహోవా తన్ను తాను అబ్రాము మరియు ఆయన కుటుంబము ద్వారా
బయలుపరచుకొన్నాడు (మెల్కిజెదకు, యోబు, ఎత్రోలను గమనించండి).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, పెషిటా ‘‘నీ ద్వారా భూమిపైనున్న అన్ని జాతులు ఆశీర్వదించబడుతాయి’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి ఫూట్ నోట్,
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘నిన్ను బట్టి భూమిపైన ఉన్న కుటుంబాలన్ని వాటంతట అవి
ఆశీర్వదించబడుతాయి’’
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టి ఇ వి
‘‘మరియు నీ ద్వారా అన్ని జాతులను ఆశీర్వదించుతాను’’
టి ఇ వి ఫూట్ నోట్
‘‘జాతులన్ని నిన్ను ఆశీర్వదించినట్లు వారిని ఆశీర్వదించమని నన్ను
అడుగుతాయి’’
ఎన్ జె బి
‘‘భూమిపైన ఉన్న అన్ని గోత్రాలు నిన్ను బట్టి వాటంతట అవి
ఆశీర్వదించబడుతాయి’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘మరియు నీలో భూమి యొక్క అన్ని గోత్రాలు ఆశీర్వదించబడును’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘నీవు ఆశీర్వదించబడినట్లు భూమిపైనున్న జనులందరూ ఆశీర్శదించబడాలని
ఆశిస్తారు’’
ఆర్ ఇ బి ఫూట్ నోట్
‘‘నిన్ను బట్టి భూమిపైనున్న ప్రజలందరూ ఆశీర్వదించబడుతారు’’
నిఫాల్ పెర్ఫెక్టు (బిడిబి 138, కెబి 159) మూలము తరచూ పాసివ్ గా ఉంటుంది (ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్, ఎన్ ఎ
ఎస్ బి, ‘‘ఆశీర్వదించబడును’’, చూ. 18:18; 28:14), అయితే 22:18 మరియు 26:4 లో హిత్పాయిల్ పెర్ఫెక్టు
మూలము ఉపయోగించబడింది, ఇది రెఫ్లెక్సివ్ (‘‘వారికి వారు ఆశీర్వదింపబడుదురు’’). హత్పాయెల్,
కాలగమనములో కొనసాగే ఒక క్రియను తెలుపుతుంది. ఆయన అబ్రాముకు ఇచ్చిన తన వాగ్ధానములో
జాతులన్నిటిని ఇమిడ్చి ఉన్నాడనేది ప్రాముఖ్యము. 11వ. అధ్యాయములో ఉన్న విశ్వపరమైన
తిరుగుబాటు కోణములో ఇది ప్రాముఖ్యమై ఉంది. తన స్వరూపములో చేయబడ్డ మానవులందరిని
ఎన్నుకోవడానికి దేవుడు అబ్రాహామును ఎన్నుకొన్నాడు (చూ. కీర్త. 22:27; 66:4; 86:9; యెషయా 66:23; 49:6;
అ.కా. 3:25; గలతీ. 3:8)! 22:18లోని నోట్ నుకూడా చూడము.
ఇది నిజంగా చాలా ముఖ్యమైన వాక్యభాగము. లోకమంతటిని చేరుకోవడానికి అబ్రామును
ఉపయోగిస్తున్న దేవుని ఉద్దేశాన్ని ఇది స్పష్టముగా తెలియజేయుచున్నది. అంతర్జాతీయ
వాగ్ధానమైన ఆ.కా. 3:15 కావాలనే తిరుగుబాటు చేసిన నోవహు పిల్లల (అది., ఆదికాండము 11)
మధ్యలోనైనా, కార్యరూపము దాల్చింది. ఇది కేవలము అబ్రామై అభిమానము చూసిన వారికి మాత్రమే
కాకుండా, అబ్రాము సంతానము (అది., మెస్సయ, చూ. గలతీ. 3:16) పట్ల అభిమానము చూపబోయే వారికి కూడా ఈ
వాగ్ధానము వర్తిస్తుంది. ఇది ప్రత్యేకమైన ‘‘ఒకని’’ వంశము ద్వారా ఒకనిని వాగ్ధాన విమోచనలోనికి
ఎన్నుకొనే యెహోవా యొక్క విశ్వజనీన ఉద్దేశమై ఉండినది/ఉన్నది. ఇంకా వివరంగా ఇది యూదుల పట్ల
ఒక ప్రవర్తనకు సంబంధించిన పాఠ్యము కాదు కానీ, యూదా ‘‘వాగ్ధానపురుషుడు’’ పట్ల యూదుల
ప్రతిస్పందనై ఉంది.

ప్రత్యేక అంశము: బాబ్ యొక్క సువార్త పరిచర్య పక్షపాతాలు
ఈ పాయింటులో నేను కొంత పక్షపాతముగా ఉన్నానని పాఠకులైన మీతో ఒప్పుకొనుచున్నాను. నా
క్రమానుగుణమైన సిద్ధాంతము కాల్వినిజము లేక డిస్పెన్సేషనలిజము కాని కాదు, అయితే ఇది ప్రధాన
ఆఙ్ఞ సువార్త సేవ (చూ. మత్తయి 28:18-20; లూకా 24:46-47; అ.కా. 1:8). మానవులందరిని విమోచించుటకు
దేవునికి ఒక నిత్య ప్రణాళిక ఉందని నేను నమ్ముతాను (ఉదా. ఆ.కా. 3:15; 12:3; నిర్గ. 19:5-6; యిర్మయా
31:31-34; యెహెజ్కేలు 18; 36:22-39; అ.కా. 2:23; 3:18; 4:28; 13:29; రోమా 3:9-18,19-20,21-31), ఎవరైతే ఆయన
స్వరూపములో ఆయనలాగా సృజించబడ్డారో వారందరు (చూ. ఆ.కా. 1:26-27). ఒడంబడికలన్ని క్రీస్తులో
ఒకటైనాయి (చూ. గలతీ. 3:28-29; కొలస్సీ. 3:11). దాచివుంచబడి, ఇప్పుడు బయలుపరబడిన దేవుని యొక్క
రహస్యము యేసు (చూ. ఎఫెసీ. 2:11-3:13)! ఇశ్రాయేలీయులు కాదు, క్రొ.ని. సువార్త లేఖనాలకు కీలకము.
ఈ ముందు ఆలోచన నా లేఖనాల విశ్లేషణాలకు రంగు దిద్ధింది. నా పాఠ్యాలన్ని దీని ద్వారానే
చదివాను! ఇది ఖచ్చితంగా పక్షపాతమే (విశ్లేషకులందరూ దీనిని కలిగి ఉన్నారు), అయితే ఇది ఒక ముందుగా
ఎంచిన లేఖనాల సమాచారము.

ప్రత్యేక అంశము: మెస్సయ
ఇది దానియేలు 9:6 లోని నా విశ్లేషణ నోట్ నుండి తీసికొనబడినది. ఈ వచనాన్ని వ్యాఖ్యానించడము
కష్టము ఎందుకంటే మస్సయ లేక అభిషిక్తుడు అనే పదాలకు అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి (బిడిబి 603).
1. యూదా రాజుల కొరకు వాడబడింది (ఉదా. 1 సమూ. 2:10; 12:3)
2.

యూదా యాజకుల కొరకు వాడబడింది (ఉదా. లేవీ. 4:3,5)

3.

కోరెషు కొరకు వాడబడింది (చూ. యెషయా 45:1)
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4.

#1 మరియు #2 కీర్తనలు 110 మరియు జకర్యా 4లో కలపబడి ఉన్నాయి

5.

దేవుని ప్రత్యేక రాకడ కొరకు వాడబడింది, క్రొత్త నీతియుగమును దావీదు వంశ రాజు తీసికొని
వస్తాడు

ఎ. యూదా వంశము నుండి (చూ. ఆ.కా. 49:10)
బి. యెష్షియి యక్క కుటుంబము (చూ. 2 సమూ. 7)
సి. విశ్వపరిపాలన (చూ. కీర్తనలు 2: యెషయా 9:6; 11:1-5; మీకా 5:1-4 సగం)
నజరేయుడైన యేసును ‘‘ఒక అభిషిక్తుని’’గా గుర్తించడానికి నేను ఎక్కువ ఇష్టపడుతాను, ఎందుకంటే
1. నాల్గవ సామ్రాజ్య కాలములో దానియేలు 2 లోని నిత్యరాజ్య పరిచయాన్ని బట్టి
2. దాని. 7:13లో నిత్యరాజ్యము ఇవ్వబడిన ‘‘ఒక మనుష్యకుమారుని’’ పరిచియాన్ని బట్టి
3. పడిపోయిన లోక చరిత్ర చరమావస్థ వైపు చూపించే దాని. 9:24 లోని విమెచన విషయాలను బట్టి
4. యేసు క్రొ.ని.లో దానియేలు గ్రంధమును వాడడాన్ని బట్టి (చూ. మత్తయి 24:15; మార్కు 13:14)

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 12:4-9
4యెహోవా

అతనితో చెప్పినప్రకారము అబ్రాము వెళ్లెను. లోతు అతనితో కూడ వెళ్లెను.
అబ్రాము హారానునుండి బయలుదేరినప్పుడు డెబ్బదియైదేండ్ల యీడు గలవాడు. 5అబ్రాము తన
భార్యయయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన లోతును, హారానులో తానును వారును
ఆర్జించిన యావదాస్తిని వారు సంపాదించిన సమస్తమైనవారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు
వెళ్ళుటకు బయలుదేరి కనానను దేశమునకు వచ్చిరి. 6అప్పుడు అబ్రాము షెకెమునందలి యొక
స్థలముదాక ఆ దేశ సంచారముచేసి మోరేదగ్గరనున్న సింధూరవృక్షము నొద్దకు చేరెను. అప్పుడు
కనానీయులు ఆ దేశములో నివసించిరి. 7యెహోవా అబ్రామునకు ప్రత్యక్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ
దేశ మిచ్చెదనని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టెను.
8అక్కడనుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూర్పుననున్న కొండకు చేరి పడమటనున్న బేతేలునకును
తూర్పుననున్న హాయికిని మధ్యను గుడారము వేసి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠవము కట్టి
9అబ్రాము ఇంకా ప్రయాణము చేయుచు దక్షిణ దిక్కుకు
యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసెను.
వెళ్లెను.

12:
4

‘‘అబ్రాము వెళ్ళెను’’ అబ్రాము తన కుటుంబానికి ఇచ్చిన ఏకదేవతారాధనకు సంబంధించిన సందేశము వారు
నిరాకరించారు కనుక ఆయన వారిని విడిచి వెళ్ళాడని జోసెఫెస్ (యాంటిక్. 1.8.1) అంటాడు, పురాతన తూర్ప
సమీప ప్రాంతాలలో ఇది ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకొని ఉండినది.

 ‘‘లోతు అతనితో కూడ వెళ్లెను’’ అబ్రాము తనకు పిల్లలు లేని కారణంగా లోతును దత్తత తీసికొన్నాడని
జోసెఫెస్ (యాంటిక్. 1.8.1) అంటాడు. బహుశా దేవుడు తన సంతానాభివృద్ధి వాగ్ధానమునకు దేవునికి
అబ్రాము చేసిన సహాయానికి ఇది మరొక ఉదాహరణ కావచ్చు (చూ. 16వ. అధ్యాయము). లోతును (మరియు తన
తండ్రి తెరహును కూడా, చూ. 11:31) తీసికొని వెళ్ళడము యెహోవా 12:1సిలో ఇచ్చిన ఆదేశాలను
ఉల్లఘించినట్లు అనిపిస్తున్నది.
 ‘‘డెబ్బదియైదేండ్ల యీడు గలవాడు’’ ఆదికాండ ప్రారంభములో (4-5 అధ్యాయాలు) ప్రస్తావించబడిన
ప్రజలు అత్యధిక వయస్సు వరకు బ్రతికేవారు. ఇలా బ్రతకడానికి కారణమేమిటో తెలియదు.
1. పాపము ఇంకా భూమిని పాడుచేయలేదు
2. సంవత్సరాల లెక్కింపు మరోవిధంగా ఉండేది
3. సాహిత్య ప్రతీకవాదం (జలప్రళయమునకు ముందు ఉండిన సమేరియన్ రాజుల లాగా)
కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు, అబ్రాము ఇంకా ‘‘యౌవ్వన’’ పురుషుడు.
దీనిని అ.కా. 7:4 మరియు ఆ.కా. 11:32తో పోల్చిచూస్తే, 60 సంవత్సరాల తేడా వస్తున్నది. అయినా,
బహుశా అబ్రాము తన వయస్సును బట్టి మొదటి కుమారుడుగా లెక్కించబడక, తన ప్రాముఖ్యతను బట్టి
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లెక్కించబడ్డాడు (చూ. హార్డ్ సేయింగ్స్ ఆఫ్ ది బైబిల్, 49. పే). ఆధునికి వ్యాఖ్యానకులు తరచూ
హీబ్రూ పాఠ్యాన్ని, సంస్కృతిని మన సొంతదానిలా భావిస్తారు. వారు దృష్టించిన ‘‘ఖచ్ఛితమైన’’
చరిత్ర, మన చరిత్ర ఒకటి కాదు. ఒకదానికంటే మరొకటి మెరుగైనదేమీ కాదు కానీ, అవి విభిన్నముగా
ఉన్నాయి అంతే.
 ‘‘హారాను’’ ఆదికాండము 11:26లో ‘‘హారాను’’ (బిడిబి 248) ఉర్ లో చనిపోయిన తెరహు కుమారుడు. ఇది ఇక్కడ
వాయవ్యమున ఉన్న పట్టణము (బిడిబి 357). ఉర్ మరియు హారాను రెండు పట్టణాలు కూడా చంద్ర
దేవుడు/దేవతలైన జిన్ కు కేంద్రాలు. సుమేరియాలో ఈ పేరుకు అర్థము ‘‘దారులు’’ (బిడిబి 375), దీనిని
కారణము బహుశా అది ప్రధాన వ్యాపార రహదారి పైన (నెనెవే, దమస్కు నుండి కార్చెమిష్) ఉండడము
కావచ్చు. ఆ.కా. 48:7లో యాకోబు తాను ‘‘పద్దనరాము’’ (బిడిబి 804) నుండి వచ్చినట్లు చెప్పుచున్నాడు,
దీని అర్థము కూడా ‘‘దారులు’’ అనే. బహుశా ఇది ఆరాము లేక సిరియాలో హారామును మరొక విధముగా
తెలియజేస్తుండవచ్చు (చూ. ద్వితీ. 26:5). ఇది బహుశా యాకోబు లబనాను సహోదరి, తన భార్య రెబక్కాను
తీసికొచ్చిన ‘‘నాహోరు పట్టణము’’ (చూ. ఆ.కా. 24:10) కావచ్చు.

ప్రత్యేక అంశము: చంద్రుని పూజించుట
చంద్రుని ఆరాధించడము సుమేరు (తెలియబడిన మొదటి నాగరికత) నుండి ప్రారంభమైన పురాతన తూర్పు
ప్రాంత సమీపములో సర్వదా వ్యాపించిన పురాణము. పురాణ కోణములో ఒక పురుషుడు మరియు స్త్రీ
ఇద్దరూ ఉంటారు. మొదట ఈ చంద్ర దేవుడు నిన్హిల్ అనే ధాన్య దేవతను ఎన్హిల్ అనే ఆకాశ దేవుడు
బలత్కారము చేయుట వలన జన్మిస్తాడు. ఎన్హిల్ చేసిన పనిని బట్టి ఆయనను దేవతగళము నుండి తరిమేసి,
పాతాళములోనికి త్రోసివేయబడ్డాడు. అయితే ఎప్పుడైతే నిన్హిల్ తాను గర్భవతినని
తెలిసికొంటుందో, అప్పుడు ఆమె ఆయనతో చేరిపొయింది. పుట్టిన బిడ్డ సిన్ (లేక జిన్), ప్రతిరాత్రి
ఆకాశమును ఎక్కడానికి అనుమతించబడ్డాడు.
చంద్ర ఆరాధన దాని వివిధ స్థాయిలను బట్టి రూపించబడింది:
1. క్రొత్త చంద్రుడు – ఆసింబాబ్బర్
2. అర్ధచంద్రుడు – సిన్
3. పౌర్ణమి చంద్రుడు – ననా (ఎన్-సు నుండి సుమేరియన్ ‘‘వెలిగింపబడుట’’, ‘‘ఙ్ఞాన ప్రభువు’’)
ప్రముఖంగా వీటి పేర్ల అర్థము ‘‘తెలివి ప్రభువు’’ (అది., సుయెన్) లేక ‘‘వెలిగింపబడుట’’ (ననా). వీరు
కల్దీయుల ఉర్ లో ఆరాధించబడేవారు. ఈ పట్టణమే తరచూ ననారు పట్టణముగా పిలువబడింది.
పట్టణములో స్థాపించబడిన జిగారాట్స్ లో సంతాన జంటలు ఆరాధించబడ్డారు (పై భాగము చదునుగా
ఉండే పిరమిడ్లు). ఈ దంపతులకు మొదటి సంతానము సూర్వ దేవుడు (షమాష్), తురువాత ఎరెష్ కిగాల్
(పాతాళమునకు రాణి) మరియు ననా (పరాలోక/ఆకాశపు రాణి).
ఆచారము ఎ ఎన్ ఇ అంతటా వ్యాపించింది, అయితే ఆరాధించే ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు
1. ఉర్
2. హారాను
3. తేమా
4. కానాను
5. మెక్కా
ప్రధానంగా ఈ పురాణము నక్షత్రమండల ఆరాధన సంతాన పాఫల్యముతో మిశ్రమై ఉంటుంది.
పా.ని. నక్షత్రమండల ఆరాధనను (చూ. ద్వితీ. 4:19; 17:3; 2 రాజులు 21:3,5; 23:5; యిర్మియా 8:2; 19:13;
జఫన్యా 1:5) మరియు సంతానసాఫల్య ఆరాధన (అది., బాల్ మరియు అషేరా, యుగారిట్ పద్యాలు).
హెబ్రీయులు, నిజానికి దేశసంచారులు, చంద్ర ఆరాధను వ్యతిరేకేంచే విషయములో చాలా జాగ్రత్త
పడతారు ఎందుకంటే, రాత్రులలో ప్రయాణించే దేశసంచార ప్రజలకు చంద్ర ఆరాధన సర్వసాధారణము,
అయితే వ్యవసాయకులకు, స్థరపడిన వారికి సూర్య ఆరాధన సర్వసాధారణము. చివరకు దేశసంచారకులు
స్థిరపడిన తరువాత నక్షత్ర ఆరాధన సమస్యగా మారింది.

12:5 ‘‘అబ్రాము’’ ఈ పేరు (బిడిబి 4)కు అర్థము ‘‘హెచ్చింపబడిన తండ్రి,’’ ‘‘తండ్రిని హెచ్చించేవాడు’’
లేక ‘‘హెచ్చింపబడినవాడు నా తండ్రి’’. 11:26లోని నోట్ చూడుము.
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 ‘‘శారయి’’ అబ్రాము యొక్క భార్య పేరు రూపానికి ఉన్న అర్థము తెలియదు (బిడిబి 979, కెబి 1354).
17:15లో ఉన్న క్రొత్త రూపానికి అర్థము ‘‘ఉత్తమ స్త్రీ’’ లేక ‘‘రాకుమార్తె’’ (బిడిబి 979 II, కెబి 1354
II, చూ. న్యాయ. 5:29; 1 రాజులు 11:3; యెషయా 49:23).
 ‘‘వారు సంపాదించిన సమస్తమైనవారిని’’ ‘‘సంపాదించిన’’ అంటే ‘‘తయారుచేసిన’’ (బిడిబి 793) అని. యూదా
అనుభూతివాదం (కాబలేష్) దేవుని శక్తిని నిరూపించడానికి అబ్రాము ఇంద్రజాలము ద్వారా కొంతమంది
మనుష్యులను తయారుచేశాడు అని చెప్పుతున్నది. ఇది అబ్రాము ఉపదేశాల ద్వారా మతము మార్చుకొన్న
వారిని సూచిస్తున్నట్లు రబ్బీలు అంటారు, అయితే ఈ సందర్భమును బట్టి ఇది కొనబడిన బానిసలు,
సేవకులు, అలాగే వారి పిల్లలను ఇది సూచిస్తుంది.
 ‘‘కనానను దేశమునకు’’ ‘‘కనాను’’ అనే పదము (బిడిబి 488) నిజానికి హాము (నోవహు కుమారులలో ఒకడు, చూ. ఆ.కా.
9:18,22,25,27; 10:15) కుమారుని సూచిస్తున్నది. వారు ఆక్రమించిన దేశములో కొంతభాగానికి ఆయన పేరు
వచ్చింది. దీని అర్థము ‘‘పైతట్టు ప్రాంతము’’నకు వ్యతిరేకమైన ‘‘లోతట్లు ప్రాంతము’’ (దిగువ
కొండలు), కాబట్టి ఇది ఫొనేషయాలోని ఐగుప్తు నుండి సీదోను వరకు ఉన్న కోస్తా మైదానాలను
సూచిస్తున్నది. ఏదిఏమైనా, పాలస్తీయులు అగ్నేయ కోస్తాలో స్థిరపరచబడిన తరువాత, కేవలము
ఐగుప్తు యొక్క ఉత్తర ప్రాంతము, ఇది ఫిలీషియా యొక్క ఉత్తర కోస్తా ప్రాంతాన్ని సూచస్తున్నది.
యెహొషువా గ్రంధములో దీనిని హెబ్రీయులు ఆక్రమించారు కనుక ఇది యోర్ధాను నదికి ఇరువైపుల ఉన్న
ప్రాంతాన్ని సూచిస్తున్నది. కనాను ప్రదేశానికి దాదాపు 100 మైళ్ళ కోస్తా మైదానము ఉండి, దాని
పొడవు దాదాపు 180 మైళ్ళు, వెడల్పు తక్కువ ఎక్కువులతో 20 నుండి 120 మైళ్ళు ఉంది.
12:6 ‘‘షెకెము’’ ఈ పేరుకు (బిడిబి 1014) అర్థము ‘‘అంసఫలకము’’. ఈ పట్టణము ఎబాలు పర్వతము మరియు
గెరిజిమ్ పర్వతాలకు మధ్య ఉంది. ఈ స్థలము పలు ముఖ్యమైన సంఘటనలలో చెప్పబడింది: (1) నిబంధన
యొక్క ఆశీర్వాదము మరియు శాపము (చూ. ద్వితీ. 11:29-30; యెహోషువా 8:30-35; (2) నిబంధన పునఃకొనసాగింపు
పరిచర్య (చూ. యెహోషువా 24); (3) సాలొమోను మరణాంతరము రెహబాము (సాలోమోను కుమారుడు) మరియు
జెరోబాము (ఉత్తర శ్రామికుల నాయకుడు) కలిసికొనే స్థలము, దీని కారణాన యూదా మరియు ఇశ్రయేలు
మధ్య చీలికలు వచ్చాయి (క్రీ.పూ. 922).
 ‘‘మోరేదగ్గరనున్న సింధూరవృక్షము’’ మోరే అనగా ఉపాధ్యాయుడు (బిడిబి 435). చెట్లు యూదాజాతి
భాషలను మాట్లాడే వారికి పవిత్ర స్థలాలు. బహుశా ఇది కనానీ బలిపీఠము లేక దివ్వవాణీలకు స్థానమై
ఉండచ్చు (చూ. ఆ.కా. 35:4; ద్వితీ. 11:30, న్యాయ. 9:37). ఈ చెట్టు ఒక టెరెబింగ్ (బిడిబి 18 ‘‘మహా
వృక్షము’’, బహుశా సింధూర వృక్షమై ఉండచ్చు (చూ. ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్). బైబిలులో ప్రస్తావించిన
చెట్లు, జంతువులకు మంచి ఆధారిత పుస్తకము యుబిఎస్‘, ఫానా మరియు ఫ్లోరా ఆఫ్ ది బైబిల్, రెండవ
ముద్రణ.
 ‘‘అప్పుడు కనానీయులు ఆ దేశములో నివసించిరి’’ చాలామంది వ్యాఖ్యానకులు, ఐబిఎన్ ఎజ్రాతో సహా,
దీనిని ఇలా దృష్టించారు, అయితే తరువాత వచ్చిన ముద్రణలో, ఆదికాండము 9 వెలుగులో, ఇది కనాను సంతానము
దీనిలో నింపబడ్డారు అని తెలుపుతున్నది.

ప్రత్యేక అంశము: పాలస్తీనాను ఇశ్రాయేలీయుల కంటె ముందుగా స్వాధీనము చేసికొని
ఉండినవారు
ఎ. ఇక్కడ అనేక మంది ప్రజల జాబితా ఉంది.
1. ఆదికాండము 15:19-21 (10)
ఎ. కేనీయ

డి. హిత్తీయ

బి. కెనిజ్జీయ

ఇ. పెరిజ్జీయ

సి. కద్మోనీయ

ఎఫ్. రెఫాయీయ

జి. అమోరీయ

జె. యెబూసీయ

హెచ్. కనానీయ
ఐ. గిర్గాషీయ
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2. నిర్గమకాండము 3:17 (6)
ఎ. కనానీయ

డి. పెరిజ్జీయ

బి. హిత్తీయ

ఇ. హివ్వీయ

సి. అమోరియ

ఎఫ్. యెబూసీయ

3. నిర్గమకాండము 23:28 (3)

1.

ఎ. హివ్వీయ
సి. హిత్తీయ
బి. కనానీయ
ద్వితీయోపదేశ కాండము 7:1 (7)
ఎ. హిత్తీయ
బి. గిర్గాషీయ
సి. అమోరియా

2.

డి. కనానీయ
జి. యెబూసీయ
ఇ. పెరిజ్జీయ
ఎఫ్. హివ్వీయ
యెహొషువా 24:11 (7)

ఎ. అమోరియా
డి. హీత్తీయ
జి. యెబూసీయ
బి. పెరిజ్జీయ
ఇ. గిర్గాషీయ
సి. కనానీయ
ఎఫ్. హివ్వీయ
బి. చారిత్రిక ఆధారాలు లేనందున ఈ పేర్లు ఎలా వాటికి వచ్చుయో చెపప్పడము కష్టము. వారిలో చాలా
మంది హాము కుమారుడైన కానానుతొ సంబంధమున్నట్లు ఆదికాండము 10:15-19 కలుపుతున్నది.
సి. ఆ.కా. 15:19-21లో ఉన్న పొడవాటి జాబితానుండి క్లుప్త వివరణ
కెనీయులు

1.

- బిడిబి 884

-

ఇశ్రయేలీయులు కానివారు

-

‘‘ఫోర్జర్’’ లేక ‘‘కంసాలి’’ సంబంధించిన లోహములతో లేక మ్యూజిక్ తో
పనిచేసేవారిని సూచిస్తున్నది (చూ. 4:19-22)

-

సీనాయి ఉత్తరము నుండి హెబ్రోను సంబంధించిన ప్రాంతము

-

మోషే మామ అయిన ఎత్రో పేరుతో సంబంధము కలిగిన పేరులు (చూ.
న్యాయా. 1:16; 4:11)
కెనీజ్జీయ

2.

- బిడిబి 889

-

యూదుల సంబంధులు

-

ఏదోను గోత్రమువారు (చూ. ఆ.కా. 15:19)

-

నెగేవులో నివసించినవారు

-

యూదాలోనికి బహుశా కలపబడినవారు (చూ. సంఖ్యా. 32:12; యెహోషువా
14:6,14)

3.

కాద్మోనీయ

- బిడిబి 870 II
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ఇశ్రాయేలీయులు కానివారు, బహుశా ఇష్మాయేలు సంతతివారు కావచ్చు

-

(చూ. ఆ.కా. 25:15).
-

‘‘తూర్పు ప్రాంతీయుల’’ పేరుకు సంబంధించినవి

-

నెగవులో నివసించిన వారు
బహుశా ‘‘తూర్పు ప్రాంతీయుల’’ సంబంధించినవారు కావచ్చు (చూ. యోబు

1:3)

హిత్తీయ

4.

- బిడిబి 366

-

ఇశ్రాయేలీయులు కానివారు

-

హేతు వంశీయుడు

-

అనటోలియా రాజ్యము నుండి (చిన్న ఆసియా, టర్కీ)

-

కానానులో ప్రారంభములో ఉండినవారు (చూ. ఆ.కా. 23; యెహోషువా 11:3)
పెరిజ్జీయ -

5.

బిడిబి 827

-

ఇశ్రాయేలీయులు కానివారు, బహుశా హరినీయులు కావచ్చు

-

యూదా అరణ్యప్రాంతములో నివసించేవారు (చూ. ఆ.కా. 34:30;
న్యాయా 1:4; 16:10)

6.

రెఫాయీయ - బిడిబి 952
ఇశ్రాయేలీయులు కానివారు, బహుశా అతికాయులు (చూ. ఆ.కా. 14:5;

-

సంఖ్యా. 13:33; ద్వితీ. 2:10-11,20)
యోర్థాను నది తూర్పు ఒడ్డున నివసించిన వారు (చూ. ఆ.కా. 15:20;

-

యెహోషువా 12:4; 13:12; ద్వితీ. 2:8-11,20; 3:13) లేక పశ్చిమ ఒడ్డున ఉండినవారు
(చూ. యెహోషఉవా 15:8; 17:15; 2 సమూ. 5:18,22; 23:13; 1 దిన. 20:4)

7.

-

సైనికులు/హీరోల వరుసలోని వారు

అమోరియ -

బిడిబి 57

-

హాము నుండి వచ్చిన ఉత్తర పశ్చిమ యూదా ప్రజల గుంపు (చూ. ఆ.కా.
10:16)

-

కానాను స్వాధీనము చేసికొనివారికి ఇవ్వబడిన సాధారణ పేరు (చూ. ఆ.కా.
15:16; ద్వితీ. 1:7; యెహోషువా 10:5; 24:15; II సమూ. 21:2)

-

ఈ పేరుకు అర్థము ‘‘పశ్చిమము’’ కావచ్చు
ఈ పదము ఈ క్రింది అర్థాలను ఇస్తున్నదని ఐ ఎస్ బి ఇ, వా. 1, పే. 119
తెలుపుతున్నది
ఎ. సహజముగా పాలస్తీనా ఆక్రమించినవారు
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8.

బి. కోస్తా మైదానములో నుండి వ్యతిరేకించబడి కొండ ప్రాంతములో ఉండిన
ప్రజలు
సి. వారి సొంత రాజులను కలిగి ఉన్న ప్రత్యేక ప్రజలు
కనానీయ
- బిడిబి 489
-

హము నుండి వచ్చినవారు (చూ. ఆ.కా. 10:15)

-

యోర్దాను పశ్చిమము యొక్క కనాను జాతుల సాధారణ పేర్లు

-

కానానీయ యొక్క అర్థము తెలియదు, బహుశా ‘‘వ్యాపారి’’ లేక ‘‘ఎర్ర
ధూమవర్ణ ఛాయ’’

-

కోస్తా మైదానము తీరములో నివసించే ప్రజల వలె ఉన్న ఒక గుంపు (చూ.
సంఖ్య. 13:29)

9.

గిర్గాషీయ

- బిడిబి 173
హాము నుండి (చూ. ఆ.కా. 10:16) లేక కనీసము

-

‘‘[దేశమ] కానాను కుమారుడు నుండి’’, ఐ ఎస్ బి ఇ, వా. 2, పే. 1232)
10.

యెబూసీయ

- బిడిబి 101

-

హాము నుండి (చూ. అ.కా. 10:16)

-

యెబూసీ/షాలేము/యెరూషలేము పట్టణము నుండి (చూ. యెహొషువా 15:63;
న్యాయా. 19:10)

-

యెహెజ్కేలు 16:3,45 వారు అమోరియ, హిత్తీయ జాతి కలయిక అని
చెప్పుచున్నది
హివ్వీయ

11.
-

- బిడిబి 295

హాము నుండి (చూ. ఆ.కా. 10:17)
హోరితీయ అని ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్ ద్వారా
తర్జుమా చేయబడింది (చూ. ఆ.కా. 34:2; 36:20-30; యెహోషువా 9:7)

-

దీనికి హీబ్రూ పదము ‘‘గుహ’’ అనే అవకాశము ఉంది,
కాబట్టి వారు గుహలలో నివసించేవారు.

-

వారు లెబెనాను మిట్ట ప్రాంతాలలో
నివసించేవారు (చూ. యెహోషువా 11:3; న్యాయా3:3). 2 సమూ. 24:7లొ వారిని
జాబితాలో తైరు మరియు సీదోను తరువాత చెప్పబడ్డారు.

12:7 ‘‘యెహోవా అబ్రామునకు ప్రత్యక్షమయి’’ ఇది ‘‘చూడడము’’ (బిడిబి 906)కు ఉపయోగించే సహజ క్రియ
ప్రత్యేక భావముతో ఉపయోగించబడింది (అది., దైవము యొక్క భౌతిక ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన, చూ. 12:7
[రెండుసార్లు]; 17:1; 18:1; 26:2,24; 35:1,9; 48:3). 1వ. వచనములో యెహోవా అబ్రాముతో మాట్లాడుతాడు,
అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడు! యెహోవా తరచుగా ‘‘ప్రభువు దూత’’ రూపములో కనిపిస్తాడు.
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ప్రత్యేక అంశము: ప్రభువు దూత
పా.ని. నలో దేవుడు స్వయాన భౌతిక రూపములో ప్రత్యక్షమై ఉన్న విషయము విదితమే. అయితే
త్రియేకత్వములో ఏ పాత్ర దీనిని నెరవేర్చింది అన్నది త్రిమూర్తివాదకులకు ఉన్న ప్రశ్న. తండ్రి
అయిన దేవుడు (యెహోవా) మరియు ఆయన ఆత్మ ఏకరీతిగా అశరీరులు కనుక ఈ మానవరూప ప్రత్యక్షతలు
మానవ రూపము దాల్చకముందు మెస్సయవే అని చెప్పడానికి అవకాశముంది.
ఒకడు దేవదూతకు వ్యతిరేకముగా దేవుని అవధారణ పొందడాన్ని గుర్తించడానికి చేసే ప్రయత్నములో
ఎదురైయ్యే సమస్యలను తెలియజేయడానికి ఈ క్రింద ఉదాహరణలు ఇవ్వబడినవి:
1. ఒక దూతగా ప్రభువు దూత
ఎ. ఆ.కా. 24:7,40
బి. నిర్గ. 23:20-23; 32:34
సి. సంఖ్యా. 22:22
డి. న్యాయా. 5:23
ఇ. 2 సమూ. 24:16
ఎఫ్. 1 దిన. 21:15-30
జి. జకర్యా 1:12-13
2. ఒక అవధారణగా ప్రభువు దూత
ఎ. ఆ.కా. 16:7-13; 18:1-19:1; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16
బి. నిర్గ. 3:2,4; 14:19 (13:21)
సి. న్యాయ. 2:15; 6:22-24; 13:3-23
డి. హోషియా 12:3-4
ఇ. జకర్యా 3:1-5
 ‘‘నీ సంతానమునకు ఈ దేశ మిచ్చెదనని’’ అబ్రాహాము సంతానానికి ఇవ్వబడిన గొప్ప వాగ్ధానము ఇది
(నిజానికి ‘‘విత్తనము’’ చూ. 13:15; 15:18), అయితే మెస్సయను ఏక వచన ‘విత్తనము’ సూచిస్తున్నట్లు పౌలు
చూశాడు (చూ. గలతీ. 3:16).
 ‘‘యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టెను’’ ఈ బలిపీఠాలు ప్రత్యేక సంఘటలకు లేక ప్రత్యక్షతలకు
గుర్తుగా ఉంచే స్మారకచిహ్నాలు (అది., 8:20; 13:18; 22:9; 26:25; 33:20; 35:7; నిర్గ. 17:15; 24:4; యెహోషువా
8:30; న్యాయా. 6:24; 21:4; 1 సమూ. 7:17; 14:35; 2 సమూ. 24:25). బలియర్పణ ఒకనికి దేవుని ప్రత్యక్షత,
శ్రద్ధ, అనుగ్రహము పొందినట్లు ప్రత్యక్షముగా తెలియజేసే విధానము. కనిపించే బలియర్పణ
కనిపించని పొగరూపములో దేవునికి ఇవ్వబడుతుంది.
12:8 ‘‘బేతేలు’’ దీని అర్థము ‘‘దేవుని ఇల్లు’’ (బిడిబి 110). 28:19 నుండి ఈ పట్టణము ఆదినుండి యాకోబు
దినము వరకు లుజ్ అని పిలవబడిందిదని మనము చూశాము. ఈ పేరు, 6వ. వచనములోనిది ఆ తరువాత వచ్చి,
నమోదుచేయబడి ఉండచ్చు, నోటి పరంపరల కాలములో ఈ పేరుతో పిలువబడి ఉండచ్చు. పా. ని. లోని కాలము,
వ్యక్తి, విధానాల కలియకల ఖచ్ఛితత్వాలను చెప్పడము కష్టము. ఆదికాండము గ్రంధ పరిచయము, వా. 1 ఎ,
డి. 1 చూడుము.
 ‘‘యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసెను’’ ఎవరైనా దీనిని మరియు 4:26 వచనాన్ని, నిర్గ. 6:7 వచనముతో
పోల్చిచూస్తే, కొంత వైరుధ్యము కనిపిస్తుంది. బహుశా పేరు సహజముగా దాన్ని పూర్తి ఒడంబడిక అర్థ
ప్రాముఖ్యత తెలియకుండ ఉపయోగించి ఉండచ్చు. ఈ వచనము ఒక ఆరాధన/ఆచారఖర్మ స్థితిని
తెలుపుతున్నది (చూ. 4:26; 12:8; 13:4; 21:33; 26:25).

ప్రత్యేక అంశము: యెహోవా ‘‘నామము’’
యెహోవాకు ప్రత్యామ్నాయముగా వాడబడిన ‘‘నామము’’, నిర్గ. 23:20-33లో ఉపయోగించిన ‘‘దేవదూత’’ కు
సమాంతరము. ఇక్కడ ఈ దేవుదూతను గురించి ‘‘నాపేరు ఆయనలో ఉంది’’ అని తెలపడమైనది. ఇదే
ప్రత్యామ్నాయము ‘‘ఆయన మహిమ’’ (ఉదా. యెహాను 1:14; 17:22) ఉపయోగములో కూడా చూడగలము. అన్ని
ప్రయత్నాలు యెహోవా యొక్క వ్యక్తిగత మానవావతార ప్రత్యక్షతను మృదువుచేయడానికే (చూ.
నిర్గ. 3:13-16; 6:3). యెహోవా రూఢిగా మానవ భాషతో మాట్లాడాడు అయితే అయన సృష్టి అంతటా ఒక
ఆత్మగా ఉన్నాడు అనేది కూడా తెలిసిన విషయమే (చూ. 1 రాజులు 8:27; కీర్త. 139:7-16; యిర్మియా 23:24;
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అ.కా. 7:49 ఉదాహరణలు, యెషయా 66:1).
యెహోవా దైవతత్వమును మరియు వ్యక్తిగత ప్రత్యక్షతను తెలియజేసే ‘‘నామము’’ అనేదానికి అనేక
ఉదాహరణలు కలవు.
1. ద్వితీ. 12:5; 2 సమూ. 7:13; 1 రాజు. 9:3; 11:36
2. ద్వితీ. 28:58
3. కీర్త. 5:11; 7:17; 9:10; 33:21; 68:4; 91:14; 103:1; 105:3; 145:21
4. యెషయా 48:9; 56:6
5. యెహెజ్కేలు 20:44; 36:21; 39:7
6. యోహాను 17:6,11,26
‘‘ప్రార్థనచేయుట’’ (ఆరాధించుట) అనే దానికి భావము యెహోవా నామము అని ఆదికాండము మొదటిలో
మనకు కనిపిస్తుంది.
1. 4:26, సేతు వంశక్రమము
2. 12:8, అబ్రాహాము
3. 13:4, అబ్రాహాము
4. 16:13, హాగరు
5. 21:33, అబ్రాహాము
6. 26:25, ఇస్సాకు
మరియు నిర్గమకాండములో
1. 5:22-23, నీ నామములో మాట్లాడుట
2. 9:16, భూమియందంతట నా నామమును తెలియజేయుట (చూ. రోమా 9:17)
3. 20:7, నీ ప్రభువును దేవుడైన వాని నామమును వ్యర్థముగా తీసికొనకూడదు (చూ. లేవీ. 19:12; ద్వితీ.
5:11; 6:13; 10:20)
4. 20:24, ఎక్కడైతే నా నామము గుర్తింపబడుటకు కారణమవుతుందో (చూ. ద్వితీ. 12:5; 26:2)
5. 23:20-21, దేవదూత (‘‘ఆయనలో నా పేరు ఉంది కనుక’’)
6. 34:5-7, మోషే ప్రభువు పేరుతో ప్రార్థన చేసెను. ఇవి యెహోవా స్వభావాన్ని వివరించి
చెప్పడానికి కావలసినన్ని వాక్యాలు (చూ. నెహెమ్యా 9:17; కీర్త. 103:8; యావేలు 2:13)
పేరును బట్టి ఒకని తెలిసికోవడము ఒక సన్నిహిత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది (చూ. నిర్గ. 33:12); మోషేకు
యెహోవా నామము తెలుసు, 33:17లో యెహోవాకు మోషే పేరు తెలుసు. ఈ సందర్భములో మోషే దేవుని
మహిమను చూడానికి ఆశించాడు (చూ. 18వ. వచనము), అయితే దేవుడు ‘‘తన శ్రేష్టత్వాన్ని’’ (19వ. వచనము)
చూడనిచ్చాడు. ఇది ‘‘నామము’’ (19వ. వచనము)నకు సమాంతరము.
ఇశ్రాయేలీయులు కనాను దేవుళ్ళ ‘‘నామములను’’ నాశనము చేసి, ఆయన చేసికొన్న నివాసమైన ప్రత్యేక
స్థలములో (చూ. ద్వితీ. 12:3) ఆయన నామమున ప్రార్థన చేయవలసి ఉంది (చూ. ద్వితీ. 6:13; 10:20; 26:2).
తన నామమును సమావృతము చేయుటకు యెహోవాకు ఒక సార్వత్రిక ఉద్దేశము ఉంది.
1. ఆ.కా. 12:3
2. నిర్గ. 9:16
3. నిర్గ. 19:5-6
4. ద్వితీ. 28:10,58
5. మలాకీ 4:1-5
 ‘‘హాయి’’ దీని అర్థము ‘‘రాళ్ళ గుట్ట’’ (బిడిబి 743) మరియు ఒక పట్టణము లేక బేతేలుకు సమీపములో
ఉన్న ఒక పాడుబడిన పట్టణము కావచ్చు.
12:9 ‘‘ప్రయాణము చేయుచు’’ దీని అసలు అర్థము ‘‘గుడారము పీకి’’ (బిడిబి 652, కెబి 704, క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్టు). ఇది అబ్రాము యొక్క సంచారిక జీవితాన్ని 8వ. వచనములో ‘‘గుడారము లేపి‘‘ ఉన్నట్లు
ప్రతిబింబిస్తున్నది.
 ‘‘నెగెబు’’ దీని అర్థము ‘‘దక్షణము’’ (బిడిబి 616, చూ. 13:1,3). ఇది ఎడారి ప్రాంతము కాదు అయితే
సంవత్సరములో కొన్ని సమయాలలో ఎండిపోయి కనిపించే భూమి.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 12:10-16
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10అప్పుడు

ఆ దేశములో కరవు వచ్చెను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా నున్నందున అబ్రాము ఐగుప్తు దేశ
ములో నివసించుటకు అక్కడికి వెళ్లెను. 11అతడు ఐగుప్తులో ప్రవేశించుటకు సమీపించినప్పుడు అతడు తన
భార్యయయిన శారయితోఇదిగో నీవు చక్కనిదానివని యెరుగుదును. 12ఐగుప్తీయులు నిన్ను చూచి యీమె
అతని భార్య అని చెప్పి నన్ను చంపి నిన్ను బ్రదుక నిచ్చెదరు. 13నీవలన నాకు మేలుకలుగు నట్లును
14అబ్రాము
నిన్నుబట్టి నేను బ్రదుకు నట్లును నీవు నా సహోదరివని దయచేసి చెప్పుమనెను.
ఐగుప్తులో చేరినప్పుడు ఐగుప్తీయులు ఆ స్త్రీ మిక్కిలి సౌందర్యవతియయి యుండుట చూచిరి
15ఫరోయొక్క అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరోయెదుట ఆమెను పొగడిరి గనుక ఆ స్త్రీ ఫరో యింటికి తేబడెను.
16అతడామెనుబట్టి అబ్రామునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ్ఱలు గొడ్లు మగ గాడిదలు దాసులు
పనికత్తెలు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయ్యబడెను.
12:10 ‘‘కరువు’’ దీని అసలు అర్థము ‘‘ఖాళీ కడుపు’’ (బిడిబి 944). దేవుడ అబ్రాము విశ్వాసాన్ని పరీక్షించాడు.
ఆయన ఓడిపోయాడు (చూ. 12-13 వచనాలు)! మానవులు, వారికి సంబంధించివారు, అందరూ ఓడిపోతారు అని బైబిలు
చెప్పుతున్నది. అబ్రాహాము ప్రత్యేకము కాదు; యెహొవా ప్రత్యేకము!
12:11 పితరుల భార్యలందరూ అందగత్తెలు (చూ. 12:11; 24:16; 26:7), అయితే వారు గొడ్రాళ్ళు. యెహోవా
వారికి సంతానము కలుగున్నట్లు తన శక్తి, ప్రత్యక్షత, ఉద్దేశాన్ని వారికి అనుగ్రహించాడు. ఇలా ఆయన
ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రకు ఆయన అధిపతి అని, మానవుల వలన కలిగిన సంతానము లేక ప్రణాళికలు కావని తన
విధానము ద్వారా తెలియపరచాడు.
12:12 ‘‘వారు నన్ను చంపెదరు’’ నిన్ను గొప్ప జనముగా చేస్తానని దేవుడు తనకు వాగ్ధానము చేశాడు, అయితే
ఇక్కడ తాను తన భార్యను తాకట్టు పెట్టి తనను తాను రక్షించుకొనే ప్రయత్నము చేయుచున్నాడు. 20వ.
అధ్యాయములో ఆయన దీనిని మళ్ళీ చేశాడు, 26వ. అధ్యాయములో తన కుమారుడు కూడా ఇదే పనిని చేశాడు.

ప్రత్యేక అంశము: మెస్సయ వంశానుక్రమాన్ని అడ్డగించుటకు సాతాను చేసిన
ప్రయత్న సంఘటనలు
ఎ. కయీను తిరుగుబాటు, ఆదికాండము 4
బి. మానవ మరియు దేవగళాల మిశ్రమము, ఆదికాండము 6
సి. బాబేలు గోపురము యొక్క తిరుగుబాటు, ఆదికాండము 11
డి. శారయిని అబ్రాము ఫరోకు అప్పగించుట, ఆదికాండము 12
ఇ. హాగరుకు (శారయి సేవకురాలు) ఇష్మాయేలు జన్మించుట, ఆదికాండము 16
ఎఫ్. శారయిని అబ్రాము అబిమెలకకు అప్పగించుట, ఆదికాండము 20
జి. ఇస్సాకు బలిఅర్పణ, ఆదికాండము 22
హెచ్. ఏశావు మరియు యాకోబుల మధ్య శత్రుత్వము, ఆదికాండము 25,32
ఐ. ఇస్సాకు తన భార్యను అబిమెలకకు అప్పజెప్పుట, ఆదికాండము 26
జె. లెబనాను జిత్తులు, శత్రుత్వము, ఆదికాండము 29-31
కె. షెకెముతో యాకోబు కలిసిపోవడము, ఆదికాండము 34
ఎల్. యాకోబు పిల్లల మధ్యలోని శత్రత్వము, ఆదికాండము 37
ఎమ్. తమారుకు సంబంధించి యూదా యొక్క విశ్వరాహిత్యము మరియు వ్యభిచారము, ఆదికాండము 38
12:13 ‘‘నీవు నా సహోదరివని దయచేసి చెప్పుమనెను’’ ఇది మనకు వింతగా అనిపించవచ్చు, అయితే (1) వారు
మారుతల్లి పిల్లు (అది.,ఒకే తండ్రి, చూ. 20:12) మరియు (2) నూజి ఫలకాల నుండి, హరియన్ ఉన్నత
సామాజములో ఒకే కుటుంబములోనుండి వివాహము చేసికొనే సాంప్రదాయము మామూలే అని మనకు
తెలుస్తున్నది లేక (3) ఒకవేళ భార్యలను ‘‘సహోదరిలు’’ అని పిలిచేది మామూలు కావచ్చు (ఐగుప్తులో
మరియు పరమగీతములు 4:9,10,12; 5:1,2లో ఉన్నట్లు).
12:15 ‘‘ఫరో’’ పద్దెనిమిదవ రాచరికము నుండి ఐగుప్తీ రాజులకు ఈ పేరు (బిడిబి 829)ను ఉపయోగించేవారు.
ఐగుప్తీయ పదానికి శబ్ధలక్షణము ‘‘గొప్ప ఇల్లు’’.
12:16 ‘‘ఇయ్యబడెను’’ అబ్రాము ఆస్తి అంతా ఫరోనుండి ఇవ్వబడలేదు (చూ. 12:5బి).
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 అప్పటిదాకా పశువులు, గొర్రెలు, అలాగే గుర్రాలు గృహసంబంధిత మామూలు మందలుగా ఉండి, పురాతాన
కాలములో సంపదకు ఆధారమై ఉండినప్పటికి, (అది., శరాయి కొరకు అబ్రాము కట్న ఖరీదు ఇవ్వబడ్డాడు),
అప్పటివరకు ఒంటెలు గృహ జంతువులుగా ఎన్నికకు రాలేదు (అది., క్రీ.పూ. రెండవ యుగ అంతము వరకు).
మెసొపొటేమియాలో క్రీ.పూ. రెండవ యుగ ఆరంభములో ఒంటెలు గృహ జంతువులగా ఉండినట్లు కొన్ని
పురావస్తుశాస్త్ర ఆదారాలు ఉన్నాయి, అయితే ఇవి కొన్ని ఉన్నతవర్గాలకే పరిమితమై ఉండినవి (ఆర్.
కె. హారిసన్, ఇంట్రొడక్షన్ టు ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్, 311 పే. చూడుము).
అలాగే ఈ వచనములో సేవకులు, సేవకరాండ్రు కూడా ఆస్థిగా పరిగణించడాన్ని గమనించండి (చూ. 20:14;
26:14; 30:43; 32:5)!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 12:17-20
17అయితే

యెహోవా అబ్రాము భార్యయయిన శారయినిబట్టి ఫరోను అతని యింటివారిని
మహావేదనలచేత బాధించెను. 18అప్పుడు ఫరో అబ్రామును పిలిపించినీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె నీ
భార్య అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 19ఈమె నా సహోదరి అని యేల చెప్పితివి? నేనామెను నా భార్యగా
చేసికొందునేమో అయితే నేమి, ఇదిగో నీ భార్య; ఈమెను తీసికొనిపొమ్మని చెప్పెను. 20మరియు ఫరో
అతని విషయమై తన జనుల కాజ్ఞాపించినందున వారు అతనిని అతని భార్యను అతనికి కలిగిన సమస్తమును
పంపివేసిరి.
12:17 ‘‘మహావేదనలు’’ ఈ మహావేదనలు శరాయిని రక్షించడానికే వచ్చినట్లు ఉన్నాయి. ఆ.కా. 20:18లో ఇది
అబిమెలకు భార్యలకు ‘‘మూసిన గర్భము’’గా సూచించబడింది. ‘‘అడ్డగింపు’’ అనే క్రియాపదము (బిడిబి 619;
కెబి 668; పెయెల్ ఇంపెర్ఫెక్టు) ‘‘తెగులు’’ (బిడిబి 619) యొక్క మూలపదము నుండి వచ్చింది. ఇది
వ్యాకరణపరంగా ఒక తీవ్రతను తెలిపే విధానము.
 ‘‘శారయిని బట్టి’’ ఇది ‘‘పదములను బట్టి’’ అని అర్థము. ఆమె దేవదూతలకు తనను కాపాడమని ఆఙ్ఞ
ఇచ్చిందని రాషి అంటున్నాడు. ఆమె ఫరోకి పరిస్థితినంతా చెప్పింది (చూ. 18వ. వచనము).
12:18 ఈ తెగులు శారయి భౌతిక/లైంగిక రక్షణకు సంబంధించి ఉంది. అయితే ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఈ విపత్తు
శారయి వలననే వచ్చిందని ఫరోకు ఎలా తెలుసు.
1. యెహోవా ఆయనకు బయలుపరచాడు
2. ఐగుప్తు మేధావులు
3. శారయి చెప్పింది
దానియేలు 4 లేక క్రొ.ని.లో ఙ్ఞానులకు లాగా దేవుని చిత్తాన్ని యూదరేతరులకు తెలియజెప్పే మరొక
ఉదాహరణ ఇది కావచ్చు.
12:19-20 అబ్రాము ఐగుప్తును విడిచివెళ్ళడము ఒక మనవి కాదు, ఇది ఒక ఆఙ్ఞ.
1. ‘‘తీసికొని’’ – బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. ‘‘వెళ్ళు’’ – బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. ‘‘ఫరో తన సేవకులకు ఆఙ్ఞ జారీచేశాడు’’ – బిడిబి 845, కెబి 1010, పెయెల్ ఇంపరేటివ్
4. ‘‘రక్షకబటులతో బయటికి పంపాడు’’ – బిడిబి 1018, కెబి 1511, పియెల్ ఇంపర్ఫెక్టు

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. ఈ నిబంధన ఎందుకు ముఖ్యమై ఉంది? ఇందులో ఎవరు చేర్చబడి ఉన్నారు? దీని షరతులను నిర్వచించుము.
2. అబ్రాము వెంటనే తన వంతును సంపూర్తి చేశాడా? దేవువుని కృపను ఈ ఆధ్యాయములో ఎలా చూడగలము?
3. అబ్రాము హారాను విడిచివెళ్ళే సమయానికి తెరహు మరణించి ఉండినాడా?

60

4. ఈ అధ్యాయములో దేవుడు అబ్రామును ఎలా పరీక్షించాడు? ఆయన గెలిచాడా?
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ఆదికాండము 13

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

అబ్రాము మరియు లోతు
అబ్రాము కనానును స్వాధీన
లోతు వేరగుట
పరచుకొనుట
13:1
13:1-4
13:2-7
13:2-7
13:5-13
13:8-13
13:8-13
13:14-18

13:14-18

13:14-18

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

అబ్రాము మరియు లోతు

13:1-4

అబ్రాము, లోతు వేరగుట

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)
అబ్రాము,

13:1-4

13:5-7
13:5-9
13:8-9
13:10-13
13:10-13
అబ్రాము హెబ్రోనుకు వెళ్ళుట
13:14-18
13:14-17
13:18

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 13:1
1అబ్రాము

తనకు కలిగిన సమస్తమును తన భార్యను తనతోకూడనున్న లోతును వెంటబెట్టు కొని
ఐగుప్తులో నుండి నెగెబునకు వెళ్లెను.

3:1 అబ్రాము ఐగుప్తు నుండి తిరిగి నెగెబుకు వచ్చెను. నెగెబు అనగా దక్షణ కనానులోని ఎండిపోయిన
ప్రాంతాలు. ఆయన ఇంతకుమునుపే ఈ ప్రాంతానికి వలస వచ్చాడు (చూ. 12:9), అప్పుడు 20:1లో మళ్ళీ తిరిగి
ఇక్కడకు వచ్చాడు. ఇస్సాకు కూడా ఇక్కడే నివసించాడు (చూ. 24:62).
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 13:2-7
2అబ్రాము

3అతడు ప్రయాణము చేయుచు
వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను.
దక్షిణమునుండి బేతేలువరకు, అనగా బేతేలుకును హాయికిని మధ్య తన గుడారము మొదట ఉండిన స్థలమువరకు
వెళ్లి 4తాను మొదట బలి పీఠమును కట్టినచోట చేరెను. అక్కడ అబ్రాము యెహోవా నామమున ప్రార్థన
చేసెను. 5అబ్రాముతో కూడ వెళ్లిన లోతుకును గొఱ్ఱలు గొడ్లు గుడారములు ఉండెను గనుక 6వారు కలిసి
నివసించుటకు ఆ ప్రదేశము చాలక పోయెను; ఎందుకనగా వారి ఆస్తి వారు కలిసి నివసించలేనంత
విస్తారమైయుండెను. 7అప్పుడు అబ్రాము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును కలహము పుట్టెను.
ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజ్జీ యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి.

13:2 అబ్రాము సంపన్నవంతుడు. ఆదికాండము ఆయన సంపదకు రెండు కారణాలను పొందుపరచింది.
1. ఉర్ నుండి అబ్రాము కలిగి ఉండిన ఆస్థి, 12:5
2. ఐగుప్తు నుండి ఆయనకు వచ్చిన సంపద, 12:16
పురాతన తూర్పు సమీపప్రాంతాలలో సంపదన చేకూర్చుకొనుటకు, కాపాడుకొనుటకు చాలా మార్గాలు ఉండేవి.
1. అమూల్యమైన రాళ్ళు
2. రత్నాలు
3. బట్టలు
4. ఆహారపదార్థాలు
5. జంతుపక్షాదులు
13:4 ‘‘అబ్రాము యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసెను’’ ఈ వాక్యము ఒక ప్రత్యేక రకమైన ఆరాధన
విధానాన్ని తెలియజేస్తున్నది, బహుశా దీనిలో జంతుబలి కూడా ఇమిడిఉండచ్చు (చూ. నిర్గ. 20:24). ఇది
మొదట 4:26లో చేయబడింది, తరువాత ఇప్పుడు 12:8; 13:4; 21:33; 26:25 లలో తరిగి వచ్చింది. 12:8లోని
ప్రత్యేక అంశము చూడుము. 1 దిన. 16:8; కీర్త. 105:1; 116:17; మరియు యెషయా 12:4 మధ్య పోలికలు
ఉన్నందున, నామములో ప్రార్థన చేయుటలో యెహొవాను ‘‘స్తుతించుట’’ లేక ‘‘కృతఙ్ఞతలు’’ చెల్లించుటలు
కూడా ఇమిడి ఉన్నాయి.
‘‘నామము’’ (బిడిబి 1027) అనేది అబ్రాము నిబంధన దేవుని వ్యక్తిగత ప్రత్యక్షతను
ప్రదర్శించుచున్నది. నిర్గ. 3:13-16 వరకు దీని పూర్తి ప్రాముఖ్యత తెలియబడలేదు. ఎలోహిమ్
‘‘సృష్టికర్త’’ను సూచించుచుండగా, యెహోవా సేతు మరియు షేము యొక్క ఒడంబడిక నిర్మాణకుడు,
వ్యక్తిగత, ప్రత్యక్ష, వాగ్ధాన దేవుణ్ని సూచిస్తున్నది. ప్రత్యేక అంశము: 12:1లో దైవానికి
ఇవ్వబడిన పేర్లు చూడుము.
అబ్రాము కనానులోని తన మొదటి బలిపీఠమునకు తిరిగి వచ్చాడు (చూ. 12:8).
13:6 దక్షణ కనాను ప్రాంతములో గడ్డి ఏపుగా పెరగడానికి తగినంత వార్షిక వర్షము పడేది కాదు. ఒక మందను
కాయడానికి ఎన్నో ఎకరాల భూమి మీద ఆధారపడవలసి వచ్చేది. సహజముగా ఏప్రిల్ నుండి సెప్టెంబరు
మాసాల మధ్యలో గడ్డిపెరగడానికి కావసిన తేమ ఉండేది, అయితే అక్టోబరు నుండి మార్చి వరకు
పశుమందలు ఎక్కువ గడ్డి ఉండే మైదానాలకు కదిలిపోవసి ఉండేది.
13:7 ‘‘కనానీయులు పెరిజ్జీయులు’’ ‘‘కనానీయులు’’ అనే పదము ‘‘అమోరియులు’’ లాగా, పాలస్తీనాలో
నివాసముండే అందరికి వర్తిస్తుంది. కొంతమంది ఈ క్రింది కారణాలను బట్టి దీనిని తేడాగా చూస్తారు:
(1) పెరిజ్జీయులు ‘‘పల్లెవాసి’’ అనే అర్థాన్నిస్తున్నది, అయితే (2) కనానీయులు ప్రహరీకలిగిన
పట్టణవాసులను సూచిస్తున్నది. కేవలము ఇక్కడ మాత్రమే ఈ రెండు గుంపులను పాలస్తీనాలో కలిసి
జీవించేవారిగా జాబితా చేయబడింది. 12:6లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము. ‘‘కనానీయులు’’ కొరకు 12:6లోని
నోట్ చూడుము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 13:8-13
8కాబట్టి

అబ్రాము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహ
9ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నున్నదిగదా, దయచేసి నన్ను విడిచి వేరుగానుండుము. నీవు
ముండకూడదు.
ఎడమతట్టునకు వెళ్లిన యెడల నేను కుడితట్టుకును, నీవు కుడితట్టునకు వెళ్లినయెడల నేను యెడ
మతట్టునకును వెళ్లుదునని లోతుతో చెప్పగా 10లోతు తన కన్నులెత్తి యొర్దాను ప్రాంతమంతటిని
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చూచెను. యెహోవా సొదొమ గొమొఱ్ఱా అను పట్టణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచ్చువరకు
అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుప్తు దేశమువలెను నీళ్లు పారు దేశమైయుండెను. 11కాబట్టి లోతు
తనకు యొర్దాను ప్రాంతమంతటిని ఏర్పరచుకొని తూర్పుగా ప్రయాణముచేసెను. అట్లు వారు ఒకరి కొకరు
వేరై పోయిరి. 12అబ్రాము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందున్న పట్టణముల ప్రదేశములలో
కాపురముండి సొదొమ దగ్గర తన గుడారము వేసికొనెను. 13సొదొమ మనుష్యులు దుష్టులును, యెహోవా
దృష్టికి బహు పాపులునై యుండిరి.
13:8-9 ‘‘కలహ ముండకూడదు’’ ఈ సంభాషణను వివరించడానికి ఇక్కడ అనేక వరుస వ్యాకరణ లక్షణాలు ఉన్నాయి.
1. ‘‘కలహముండకూడదు’’ (బిడిబి 937) – బిడిబి 224, కెబి 243, క్వాల్ జస్సీవ్, 8వ. వచనము
2, ‘‘దయయుంచి నన్ను విడిడివెళ్ళు’’ – బిడిబి 825, కెబి 962, నిఫాల్ ఇంపరేటివ్, 9వ. వచనము
3. నేను కుడివైపుకు వెళ్ళెదను – బిడిబి 412, కెబి 415, హిఫిల్ కొహెరేటివ్
4. నేవను ఎడమవైపుకు వెళ్ళెదను – బిడిబి 970, కెబి 1332, హిఫిల్ కొహరేటివ్
అబ్రాముకు దేవుడు కనానును ఒక ప్రత్యేక బహుమతిగా ఇచ్చి ఉండినను, అబ్రాము (పెద్దవాడు, సంపన్నుడు)
లోతును ఎన్నకోమని ఎలా అన్నాడో ఆశ్చర్యము కలిస్తుంది. లోతు స్వార్థాన్ని ఉపయోగించుకొని
యెహోవా తనను యోర్ధాను తూర్పు ప్రాంతాన్ని తీసికొనేటట్లు చేశాడు.
లోతు వెళ్ళపోయిన తరువాత మాత్రమే, అబ్రాము కనానులో స్థిరపడ్డాడు, యెహోవా తనకు తిరిగి
ప్రత్యక్షమైయాడు.
13:8 ‘‘సహోదరులు’’ ఇక్కడ ఈ పదము (బిడిబి 26) బంధువు అనే భావముతో ఉపయోగించబడింది (చూ. 14:14,16;
29:12,15).
13:10 ‘‘10లోతు తన కన్నులెత్తి. . . చూచెను’’ లోతు తన స్వ ఆసక్తిని బట్ట ఎన్నుకొన్నాడు. ఆ స్థలము
యొక్క దుష్టత్వము ఆయనను ఆపలేకపోయింది.
 ‘‘యెహోవా సొదొమ గొమొఱ్ఱా అను పట్టణములను నాశనము చేయకమునుపు’’ ఇక్కడ జరగబోయే
సంఘటనను గురించిన మరొక సంపాదకీయుని విశ్లేషణ ఒకటివ్వబడింది. ఈ అసలు వృత్తాంతము సరిగ్గా ఎవరు,
ఎప్పుడు వ్రాసారో మనకు తెలియదు, బహుశా మోషేకు లేఖకునిగా, స్వీయచరిత్రకునిగా పనిచేసిన యాజకులలో
ఒకరు వ్రాసిఉండచ్చు (అది., మోషే మరణాన్న [ద్వితీయోపదేశకాండము 34], సంఖ్యా. 12:3లో లాగా ఆయనను
గురించి కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు వ్రాసిన).
 ‘‘యెహోవా తోటవలెను ఐగుప్తు దేశమువలెను’’ ఈ ప్రాంతములో ఏదేను తోటలో వలె వృక్షాలు,
ఐగుప్తులో వలె కాయగూరలు ఉండినవి రాషి (మధ్యయుగ రబ్బీ) తెలియజేస్తున్నాడు. వక్రోత్తి
ఏమిటంటే, ఏదేను ఎలా తీర్పుకు స్థలమై ఉండినదో, యెర్థాను లోయకూడా చెప్పబడింది!
 ‘‘సోయరు’’ సోయరు (బిడిబి 858) యోర్ధాను లోయలో ఉన్న ఒక పట్టణము (చూ. 10వ.వచనము), ఇది
మృతసముద్రానికి దగ్గరగా దక్షణవైపున ఉంది. దీని పేరును గురించిన వృత్తాంతము ఆ.కా. 19:20-22లో
చెప్పబడింది, ఇది ‘‘చిన్న’’ (బిడిబి 859 I) అనే పదవిన్యాసము. ఇది ఒక ఒయాసిసు (పచ్చగడ్డి బీడు) (చూ.
జోసెఫెస్, జూయిష్ వార్స్ 4.8.4).
ఈ ప్రాంతములో అనేక పట్టణాలు ఉన్నాయి: (1) సొదము; (2) గొమెఱ్ఱ; (3) అద్మా; (4) ఎబోయిమ్; (5)
సోయరు/బేలా. ఇవన్ని కలిపి ‘‘మైదానపు పట్టణాలు’’ అని పిలువబడ్డాయి. సోయరు తప్ప అన్నికూడా
దేవుని చేత నాశనము చేయబడ్డాయి (చూ. ద్వితీ. 29:23).
13:13 సొదొమ ప్రజలను గురించి అనేక వ్యతిరేకార్థాలు ఉన్నాయి.
1. దుష్టులు – బిడిబి 948, చూ. 2:9; 3:22; 6:5; 8:21; 37:33; 38:7
2. పాపులు – బిడిబి 308, చూ. సంఖ్యా. 16:38; 32:14
3. దేవునికి విరోధులు
4. చెప్పలేనంత చెడ్డవారు
అయినా, పాఠ్యము ఎలా అనే విషయాన్ని చెప్పడము లేదు. 19వ అధ్యాయము వారి దుష్టత్వమునకు
కిటికీతలుపు తెరచింది.
సంఖ్యాకాండము 1 మరియు 2 హెండియాడిస్ (విశేషణ వాచకమును విడదీసి ప్రత్యేకముగా వాడుట), తరచూ
తర్జుమాలలో ఇది కలిపి ‘‘దుష్టులైన పాపులు’’ అని వాడబడింది.
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 13:14-18
14లోతు

అబ్రామును విడిచి పోయినతరువాత యెహోవా ఇదిగో నీ కన్నులెత్తి నీవు ఉన్నచోటనుండి
ఉత్తరపుతట్టు దక్షిణపుతట్టు తూర్పు తట్టు పడమరతట్టును చూడుము; 15ఎందుకనగా నీవు చూచుచున్న
యీ దేశమంతటిని నీకును నీ సంతానమునకును సదాకాలము ఇచ్చెదను. 16మరియు నీ సంతానమును భూమిమీదనుండు
రేణువులవలె విస్తరింప చేసెదను; ఎట్లనగా ఒకడు భూమిమీదనుండు రేణువులను లెక్కింప గలిగినయెడల నీ
17నీవు లేచి యీ దేశముయొక్క పొడుగున వెడల్పున దానిలో
సంతానమునుకూడ లెక్కింపవచ్చును.
18అప్పుడు అబ్రాము తన గుడారము తీసి
సంచరించుము; అది నీకిచ్చెదనని అబ్రాముతో చెప్పెను.
హెబ్రోనులోని మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూరవృక్షవనములో దిగి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠమును
కట్టెను.
13:14 ‘‘లోతు అబ్రామును విడిచి పోయినతరువాత యెహోవా. . .చెప్పెను’’ బహుశా ఇది 12:1కి నెరవేర్పు
కావచ్చు. అబ్రాము బయలుపాటును బట్టి కదలివెళ్ళెను (‘‘నీకన్నులెత్తి,’’ బిడిబి 669,కెబి 724, క్వాల్
ఇంపరెటివ్; ‘‘చూడుము’’, బిడిబి 906, కెబి 1157, క్వాల్ ఇంపరెటివ్); లోతు తన స్వ ఆసక్తిని బట్టి
కదలిపోయెను (చూ. 10వ. వచనము)
13:15 ‘‘యీ దేశమంతటిని. . .సదాకాలము’’ ఈ వ్యాఖ్యలో రెండు విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి: (1) దేవుని
నిబంధన ఎప్పుడ గాని మానవుని విశ్వాస ప్రతిస్పందనపై ఉన్న నియమము (అది., ద్వితీ. 11:31-32; 28:36,6368; 30:19-20) (2) హీబ్రూ పదము ‘‘సదాకాలము’’ (‘ఓలమ్) దీని సందర్భములో బాషాంతరము చేయవలసి ఉంది (ఎన్
ఐ డి ఓ టి టి ఇ, వా.4, 1252-1253 పేజీలు). ఇది సహజముగా ఆధునిక ఇంగ్లీషు భావములో ‘‘సదాకాలము’’ అనే
అర్థాన్ని ఇవ్వదు. ప్రత్యేక అంశము: ఒడంబడికను అనుసరించి ఉన్న ప్రత్యేక అంశము: సదాకాలము
చూడుము.
ఈ కాలములో పాలస్తీనాలో యూదులు దీని గురించి బైబిలుపరమైన ఆరోపణగా చేస్తుండగా ఇది
ముఖ్యమైన విషయముగా ఉంది. నేను క్రింద ఇవ్వబడిన వాటి ద్వారా సమ్మతింపబడ్డాను
1. విలియమ్ హెడ్రిక్సన్ ఇశ్రాయేల్ ఇన్ ప్రోఫసీ
2. కొలిన్ చాప్మేన్ హూస్ ప్రామిస్డ్ లాండ్? ది కంటిన్యూయింగ్ క్రైసిస్ ఓవర్ ఇశ్రాయేల్

అండ్ పాలస్తీన్
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ప్రత్యేక అంశము: ఒడంబడిక

ఒడంబడిక అనే ఈ పా.ని. పదమైన బెరిత్ ను నిర్వచించడము అంత సులభమేమి కాదు. హీబ్రూలో దీనికి
సరిపోయిన పదము లేదు. శబ్ఢానికి సంబంధించిన నిర్వచనానికి చేసిన ప్రయత్నాలన్ని సరిగా లేవని
నిరూపిండబడ్డాయి. ఏది ఏమైనా దీనికున్న కీలకమైన స్థానాన్ని బట్టి పండితులు దీని
ప్రయోజనాత్మక అర్థాన్ని నిర్గయించుటకు పరిశోధించవలసి వచ్చింది.

తన మానవ సృష్టితో ఉన్న ఒకే ఒక సత్య దేవుని యొక్క వ్యవహారానికి సాధనముగా ఈ ఒడంబడిక ఉంది.
ఒడంబడిక, సంధి, లేక అంగీకారము యొక్క సంకల్పము బైబిలు ఆవిష్కరణను అర్థము చేసికొనడానకి ఎంతో
కీలకము. ఒడంబడిక సంకల్పములో దేవుని సౌరభౌమత్వము మరియు మానవ స్వేచ్చా ఇష్టాల మద్య ఉన్న
ఉద్రిక్తను స్పష్టముగా చూడవచ్చు. కొన్ని ఒడంబడికలు మాత్రము ప్రత్యేకించి దేవుని లక్షణాలను,
కార్యాలను అధారము చేసికొని ఉన్నాయి.
1. సృష్టే (చూ. ఆదికాండము 1-2)
2. అబ్రాహాము పిలుపు (చూ. ఆదికాండము 12)
3. అబ్రాహాముతో నిబంధన (చూ. ఆదికాండము 15)
4. నోవాహు పరి రక్షణ మరియు వాగ్ధానము (చూ. ఆదికాండము 6-9)
ఏది ఎట్లున్నా, ప్రతి స్పందనను అడగడమే ఒడంబడిక యొక్క సహజలక్షణము.
1. విశ్వాసముచే ఏదేను వన మద్యలో ఉన్న పండు తినకుండా ఆదాము దేవునికి విధేయించాలి
2. విశ్వాసము చేత అబ్రాహాము కుటుంబాన్ని విడిచి, దేవుని అనుసరించి, రాబోవు తరాలమీద నమ్మిక
ఉంచాలి
3. విశ్వాసము చేత నోవాహు నీళ్ళులేని చోట బ్రహ్మాండమైన నౌక నిర్మించి జంతువులనన్నింటిని
సమీకరించాలి
4. విశ్వాసము చేత మోషే ఇశ్రాయేలీయులనందరిని ఐగుప్తు నుండి సీనాయి పర్వతానికి తీసుకొచ్చి
ఆశీర్వాదాలు మరియు శాపాలతో కూడిన సాంఘిక, మత ప్రత్యక మార్గదర్శకాలను తీసికోవాలి (చూ.
ద్వితీయోపదేశకాండము 27-28)
ఇదే ఉద్రిక్తత మానవాళితో దేవునికున్న సంబంధాల విషయమై ‘‘క్రొత్త ఒడంబడిక’’ను సంబోధించులో
చోటు చేసికొంది. యెహెజ్కేలు 36:27-37 తో యెహిజ్కేలు 18ను పోల్చిచూచినప్పుడు ఈ ఉద్రిక్తత
స్పష్టముగా కనిపిస్తుంది (యెహోవా యొక్క వ్యాజ్యము). ఒడంబడిక దేవుని కృపాకార్యము మీద
ఆధారపడినదా లేక మానవ పరిపాలిత ప్రతిస్పందన పైన ఆధారపడినదా? క్రొత్త పాత నిబంధనలలో ఉన్న
దహించే సమస్య ఇది. రెండింటి గురి ఒకటే: (1) ఆదికాండము 3లో పతనమైన దేవుని సహవాసాన్ని
పునరుద్ధరణ (2) దేవుని లక్షణాలను కలిగి ఉన్న నీతి మంతులైన ప్రజలను నిర్మించడము.
అంగీకారము అనే మానవ క్రియను సాధనముగా చేసి యిర్మయా 31:31-31లో ఉన్న క్రొత్త ఒడంబడికర ఈ
ఉద్రిక్తతను తీసేసింది. బాహ్య ధర్మశాస్త్రానికి బదులు ఆంతర్య ఆశ దేవుని ధర్మశాస్త్రముగా
మారింది. ధైవిక, నీతిమంతులైన ప్రజలయొక్క గురి ఎప్పటిలాగే ఉంది కాని పద్ధతి మారింది. పతనమైన
మానవాళి దేవుని స్వరూపాన్ని ప్రతిబింబించుటకు వారంతట వారు సరిపోరని నిరూపింపబడింది. సమస్య
దేవుని ఒడంబడిక కాదు కాని మానవుని పాప స్వభావము, బలహీనత (చూ. రోమా 7; గలతీ. 3).
పా.నిలోని నిబద్ధత మరియు నిబద్ధత లేని ఒడంబడికల మద్య ఉన్న ఉద్రిక్తతలు క్రొ.ని.లోనూ అలాగే
ఉన్నాయి. యేసు క్రీస్తు పూర్తిగావించిన పనిని బట్టి రక్షణ పూర్తిగా ఉచితము అయితే మానవునికి
పశ్ఛాత్తాపము, విశ్వాసము అవసరమై ఉన్నాయి (ప్రధమంగానూ, కొనసాగింపులోనూ). ఇది రెండు విధాలైన
తప్పని సరైన పరిశుద్ధతను మరియు ఆమోదాన్నిసూచించే వ్యాఖ్యలు గాను చట్టబద్ధమైన ప్రకటన
మరియు క్రీస్తు సారూప్యములోనికి పిలుపుగాను ఉంది! విశ్వాసులు వారి సొంత పనులను ద్వారా
రక్షింపబడరు, అయితే విధేయించడమును బట్టి రక్షంపబడుదురు (ఎఫెసీ. 2:8-10). దైవిక జీవితము
రక్షింపబడినందులకు ఋజువు, రక్షణకు సాధనము కాదు. ఏది ఎట్లున్న, నిత్యజీవితానికి గమనింపదగ్గ
లక్షణాలు ఉంటాయి! హీబ్రూలో ఈ ఉద్రిక్తతను స్పష్టముగా చూడవచ్చు.

ప్రత్యక అంశము: ’ఓలమ్ (నిరంతరము)

’ఓలమ్ అనే పదము చాలా సర్వసాధారణమైన (దాదాపు 400 సార్లుకు పైగా ఉపయోగించబడింది) పదము
(బిడిబి 761, కెబి 798). చాలా సార్లు కాల కొలమానము అనే భావముతో, ప్రాముఖ్యము ఉపయోగించిన
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ప్రతిసారి ఇది సూచించే విషయముతో జతచేయబడి ప్రయోగింపబడింది.
ఎ. గతించిన కాలము (ఉదాహరణలు మాత్రమే)
1. ‘‘వృద్ధ నాయకులు,’’ ఆ.కా. 6:4
2. ‘‘పర్వతాలు, కొండలు,’’ ఆ.కా. 49:26
3. ‘‘గడిచిన తరాలు,’’ ద్వితీ. 32:7
4. ‘‘పితరులు’’, యెహోషువా 24:2
5. ‘‘పాత రోజులు’’ యెషయా 51:9
బి. జీవితకాలము కొనసాగించుట కొరకు (ఉదాహరణలు మాత్రమే)
1. ‘‘నీయందు నిరంతరము విశ్వాసముంచుట’’ (అది., మోషే), నిర్గ. 19:9
2. ‘‘నిరంతరము బానిస’’, ద్వితీ. 15:17; 1 సమూ. 27:12
3. ‘‘నీ దినముల యందంతట’’, ద్వితీ. 23:6
4. సమూయేలు ‘‘నిరంతరము ఇక్కడే ఉండు’’, 1 సమూ. 1:22
5. రాజు ‘‘నిరంతరము జీవించును,’’ 1 రాజులు 1:31; నోవాహు 2:3; కీర్త. 21:4
6. ‘‘ప్రభువు నిత్యము దీవించును’’, కీర్త. 115:18; 145:1-2
7. ‘‘నిరంతరము పాడుచు’’, కీర్త. 89:1; 115:18; 145:1-2
8. ‘‘ఎప్పటికీ గర్భము’’ (అలంకారము), యిర్మయా 20:17
9. వీలైతే సామెతలు 10:25ను కూడా చెప్పచ్చు
సి. బ్రతుకును కొనసాగించడము (అయితే సహజమైన హద్దులతో)
1. మానవులు నిరంతరము జీవిస్తారు, ఆ.కా. 3:22
2. భూబి, కీర్త. 78:69; 104:5; 148:6; ప్రసంగి 1:4 (చూ. 2 పేతురు 3:10)
3. అహరోను యాజకత్వము, నిర్గ. 29:9; 40:15 (చూ. 1 సమూ. 2:30)
4. సబ్బాతు, నిర్గ. 31:16-17
5. విందు దినాలు, నిర్గ. 12:14,17,24; లేవీ. 16:29,31,24; 23:14,21,41
6. సున్నతి, ఆ.కా. 17:13 (చూ. రోమా 2:28-29)
7. వాగ్ధాన భూమి, ఆ.కా. 13:15; 17:18; 48:4; నిర్గ. 32:13 (చూ. దేశ బహిష్కరణ)
8. నాశనము చేయబడ్డ పట్టణాలు, యెషయా 25:2; 32:14; 34:10)
డి. నియమబద్ధ ఒడంబడికలు
1. అబ్రాహాము, ఆ.కా. 17:7,8,13,19
2. ఇశ్రాయేలు, ద్వితీ. 5:29; 12:28
3. దావీదు, 2 సమూ. 7:13,16,25,29; కీర్త. 2,4
4. ఇశ్రాయేలు, న్యాయ. 2:1 (చూ. గలతీ. 3)
ఇ. నియబద్ధము కాని ఒడంబడికలు
1. నోవాహు, ఆ.కా. 9:12,16
2. క్రొత్త ఒడంబడిక, యెషయా 55:3; యిర్మియా 32:40; 50:5 (అది., యిర్మియా 31:31-34;
యెహెజ్కేలు 36:22-30)
ఎఫ్. స్వయాన దేవుడే
1. తన ఉనికి, ఆ.కా. 21:33; ద్వితీ. 32:40; కీర్త. 90:2; 93:2; యెషయా 40:28; దాని. 12:7
2. తన నామము, నిర్గ. 3:15; కీర్త. 135:13
3. తన పాలన, నిర్గ. 15:18; కీర్త. 45:6; 66:7; యిర్మియా 10:10; మీకా 4:7
4. తన వాక్యము, కీర్త. 119:89, 160; యెషయా 40:8; 59:21
5. తన కరుణకటాక్షాలు, కీర్త. 25:6; 89:2; 103:17; 118:1-4,29; యిర్మియా 33:1
జి. తన మెస్సయ
1. తన నామము, కీర్త. 72:17,19
2. నిరంతర దీవెన, కీర్త. 45:2,17; 89:52
3. పరిపాలన, కీర్త. 89:36,37; యెషయా 9:7
4. యాజకుడు, కీర్త. 110:4
5. పూర్వ ఉనికి, మలాకీ 5:2
హెచ్. క్రొత్త యుగ జీవితము
1. నిరంతర జీవితము, దాని. 12:2
2. నిరంతర తిరస్కారము, దాని. 12:2
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3. ఇంక కన్నీరు ఉండదు, యెషయా 65:19 (ప్రకటన 21:4)
4. సూర్యుడు ఉండడు, యెషయా 60:19-20 (ప్రకటన 21:23)
ఎన్ ఐ వి లో ఈ హాబ్రూ పదాన్ని తర్జుమా చేయడానికి ఎన్ని పదారు ఉపయోగించారో గమనించండి
1. నిరంతరము
2 పాత, పాతవి
3. ఎప్పటికీ ఉండిపోయే
4. నిత్యము
5. నిలచి ఉండే
7. జీవితాంతము
8. ఎప్పటికీ
9. క్రమంగా
10. శాశ్వతము
11. ఎప్పటికైనా
12. పురాతన, పురాతన కాలము
13. ముగింపులేని
14. నిరంతరము
15. చాలా చివరకు
16. ఎక్కువ కాలము
17. ఎంతో కాలము మునుపు
13:16 ‘‘నీ సంతానమును భూమిమీదనుండు రేణు వులవలె విస్తరింప చేసెదను’’ మళ్లీ ఇది ఒక కుమారుడు, ఒక
కుటుంబము, ఒక జాతి, ఒక గొప్ప జనాంగమునకు సంబంధించిన సాదృశ్యకరమైన వాగ్ధానము (చూ. 15:5; 22:17; 26:4;
28:14; నిర్గ. 32:13; సంఖ్యా. 23:10) (ఇష్మాయేలును కూడా ఆశీర్వాదిస్తానని యెహోవా వాగ్ధానము
చేశాడు, చూ. 16:10; 17:20). ఈ వాగ్ధానము లోతు ద్వారా నెరవేర్చబడదు; ఆయన వెళ్ళిపోయాడు! అబ్రాము
దీనిని విశ్వసించాడు (చూ. ఆ.కా. 15:6), పౌలు రోమా 4:3 మరియు గలతీ 3:6 లో దీనిని విశాసమును బట్టి
కృపద్వారా విమోచనకు ఆధారముగా ఉపయోగించాడు.
ఆదికాండములో యెహోవా నుండి అబ్రాహాము అనేక వాగ్ధానాలను పొందాడు.
1. భూమి – 12:1-2; 13:14-15; 15:7,18; 17:8
2. వారసులు/సంతానము – 12:2; 13:16; 15:5,18; 17:2,4-7; 16,19; 22:17
3. నిబంధన – 17:7,19,21
అయినా ఇవి షరతులు లేని వాగ్ధానాలు. తన వైపునుండి విధేయత, కార్యమును ఇవి ఎదురుచూశాయి, 12:1; 13:17;
17:1,23; 18:19; 22:16-18; 26:4-5 (డిక్షనరీ ఆఫ్ బిబ్లికల్ ఇమాజినరీ, 3 పే చూడుము). ప్రాంరంభికుడు
అబ్రాహాము కాదు, ఆయన సరైన విధముగా స్పందిచవలసి ఉంది!
13:17 యెహోవా అబ్రమును తన కివ్వబడిన క్రొత్త బహుమానాలను పరీక్షించుకోమని ఆదేశించాడు
1. ‘‘పైకిలేచి’’ లేకి ‘‘వెళ్ళు’’ – బిడిబి 877, కెబి 1086, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ (భాషీయమైన, క్రింద
ఇవ్వబడిన నోట్ చూడుము)
2. ‘‘నడువు’’ – బిడిబి 229, కెబి 246, హిత్ పియల్ ఇంపరేటివ్ (భూమిని స్వతంత్రించుకొనుటకు అవసరమైన
ఒక చట్టము కావచ్చు)
యు బి ఎస్ హాంగ్ బుక్ ఆన్ జనసిజ్ మరోక ఆఙ్ఞతో కలసి వచ్చిన ‘‘పైకిలేచి’’ అనే దాన్ని మీద ఒక మంచి
పాయింట్ ఇచ్చింది.
‘‘ఆయనను పైకిలేచి నడువు అని శాశించనప్పుడు అబ్రాము కుర్చుని లేక క్రిందపడుకొని ఉన్నాడని
కాదు. హీబ్రూలో ఆఙ్ఞ మరొక ఆఙ్ఞను అనుసరించి ఇవ్వబడినప్పుడు ఇది ఒక అలంకారిక క్రియగా
పనిచేస్తుంది. అలా ఆదేశించినప్పుడు ఈ ఆఙ్ఞ చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని, పొందిన వ్యక్తి
వెంటనే ఈ ఆఙ్ఞను అమలు చేయాలని ఇది తెలుపుతున్నాది. ఆదికాండములోని మరికొన్ని
ఉదాహరణలకు 19:15; 21:18; 28:2 చూడుము’’ (304 పే).
 ‘‘అది నీకిచ్చెదనని’’ 15వ. వచనములో ఇవ్వబడిన నోట్ చూడుము
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13:18 ‘‘మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూరవృక్షవనము’’ ఆదిమ ఇశ్రాయేలీయులో పరిశుద్ధ వృక్షము (వృక్షాలు)
(బిడిబి 18) పలుమార్లు కనిపిస్తున్నది సిద్దాంతాలు (ఎమ్ టి లో బహువచనము, కానీ ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
మరియు ఫెషిటలలో ఏకవచనము).
1. మోరేలోని మహా వృక్షము – 12:6; ద్వితీ. 11:30
2. మెమ్రేలోని మహా వృక్షము – 13:18; 14:13; 18:1 (చూ. జోసెఫెస్, యాంటిక్. 1.10.4)
3. షెకెము లోని మహా వృక్షము – 35:4; న్యాయ. 9:6
4. ఓప్రాలోని మహావృక్షము – న్యాయ. 6:11,19
6. తాబోరులోని మహావృక్షము – 1 సమూ. 10:3 (బలిపీఠము ఉన్నట్లు ప్రస్తావించలేదు)
7. ఆది. 18:1,4,8 లోని బిడిబి 18, బిడిబి 781తో సమీకృతము చేయబడింది. ఆదికాండము 2-3 ప్రత్యేవ
వృక్షాలని పిలుబడేవి బిడిబి 781 (చూ. 2:9,16,17; 3:1,2,3,6,8,11,12,17,22,24)
 ‘‘హెబ్రోను’’ ఈ కాలములో ఇది ఒక్ కిర్యతర్బా అని తెలియబడింది (చూ. 23:2; 35:27), అంటే ఈ
వృత్తాంతము ఇశ్రాయేలీయులు దీనిని స్వాధీనపరుచుకొని, పేరు మార్చుకొన్న తరువాత ఇది
వ్రాయబడిందని దీనిద్వారా తెలుస్తుంది.
 ‘‘అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠమును కట్టెను’’ ఈ క్రొత్త దైవపీఠము (తరచూ కనానీయలుకు ముందు ఉండిన
స్థలాలలో ఆరాధన స్థలము) కానానులో అబ్రాము విదేశీవాసములో పలుమార్లు వస్తున్న సిద్ధాంతము
(చూ. 12:7; 13:18; 22:9). ఈ దైవపీఠాలు బహుశా జంతుబలికి కూడా ఉపయోగపడేవి, అది యెహోవా ఆరాధన శైలిగా
మారింది.
1. హేబేలు – 4:4
4. ఇస్సాకు – 26:25
2. నోవహు – 8:20
5. యాకోబు – 33:20; 35:7
3. అబ్రాము – 13:18; 15:12-21
6. యోబు – 1:5
నిర్గమకాండములో జంతుబలి కొనసాగింది (చూ. నిర్గమకాండము 12), మోషే ధర్మశాస్త్రములో అభివృద్ధి
చెందింది (లేవీకాండము 1-7,16).
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ఆదికాండము 14

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

రాజులు యుద్ధాలు
లోతు పట్టుబడి, విడిపించబడడము ముగ్గురు తూర్పు రాజుల సంధి లోతును అబ్రాము కాపాడుట
నలుగురి
రాజుల దండయాత్ర
14:1-12
14:1-4
14:1-12
14:1-7
14:1-12
14:5-12
14:8-12
14:13-16
14:13-16
14:13-16
14:13-16
14:13-16
అబ్రాముకు దేవుని వాగ్ధానము
మెల్కీసెదెకు అబ్రామును దీవించుట మెల్కీసెదెకు
14:17-24
14:17
14:17-24
14:17-20
14:17-19
అబ్రాము, మెల్కీసెదెకు
(19)
14:18-20
(19-20)
(19-20)
(19-20)
14:20
14:21-24
14:21
14:21-24
14:22-24

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వాచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 14:1-12
1షీనారు

రాజైన అమ్రాపేలు, ఎల్లాసరు రాజైన అర్యోకు, ఏలాము రాజైన కదొర్లాయోమెరు,
గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 2వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱ్ఱా రాజైన
బిర్షాతోను, అద్మా రాజైన షినాబుతోను, సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను
3వీరందరు ఉప్పు సముద్రమైన సిద్దీములోయలో ఏకముగా కూడి
బెలరాజుతోను యుద్ధము చేసిరి.
4పండ్రెండు సంవత్సరములు కదొర్లా యోమెరుకు లోబడి పదమూడవ సంవత్సరమున తిరుగు బాటు చేసిరి.
5పదునాలుగవ సంవత్సరమున కదొర్లా యోమెరును అతనితో కూడనున్న రాజులును వచ్చి అష్తా రోత్
కర్నాయిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే కిర్యతాయిము మైదానములో 6ఏమీయులను
కొట్టిరి. మరియు హోరీయులను అరణ్యము దగ్గరనున్న ఏల్పారాను వరకు తరిమి శేయీరు పర్వత
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7తిరిగి కాదేషను ఏన్మిష్పతుకు వచ్చి అమాలేకీయుల
ప్రదేశములో వారిని కొట్టిన తరువాత
దేశమంతటిని హససోన్ తామారులో కాపురమున్న అమోరీయులనుకూడ కొట్టిరి. 8అప్పుడు సొదొమ రాజును
గొమొఱ్ఱా రాజును అద్మా రాజును సెబోయీము రాజును సోయరను బెల రాజును బయలుదేరి సిద్దీము
లోయలో వారితో, 9అనగా ఏలాము రాజైన కదొర్లాయోమెరు గోయీయుల రాజైన తిదాలు, షీనారు రాజైన
అమ్రాపేలు, ఎల్లాసరు రాజైన అర్యోకు అను నలుగురితో ఆ యైదుగురు రాజులు యుద్ధము చేసిరి. 10ఆ
సిద్దీము లోయలో విస్తారమైన మట్టికీలు గుంటలు ఉండెను. సొదొమ గొమొఱ్ఱాల రాజులు పారిపోయి
వాటిలో పడిరి. శేషించిన వారు కొండకు పారిపోయిరి. 11అప్పుడు వారు సొదొమ గొమొఱ్ఱాల ఆస్తి
12మరియు అబ్రాము సహోదరుని
యావత్తును వారి భోజన పదార్థములన్నియు పట్టుకొని పోయిరి.
కుమారుడైన లోతు సొదొమలో కాపురముండెను గనుక అతనిని అతని ఆస్తిని పట్టుకొనిపోగా

14:1-12 ఇక్కడ నమోదు చేయబడ్డ సంఘటనలు, రాజుల పేర్లు ప్రస్తుతము మనకున్న చరిత్రలో లేవు. ఈ
పేర్లను గురించి ఎక్కువ అసమ్మతి ఉంది. బ్రిటష్ మ్యూజియము కొనిన ‘‘ది చెడోర్లయోమెర్’’ అనే
పాఠ్య శరాకాలలిపి చెక్కిన పాఠ్యాలలో ఇదే సంఘటనలు నమోదిచేయబడి, దీనికి సంబంధించినట్లు
ఉన్నాయి, చెప్పబడిని నలుగురి రాజుల పేర్లులో ముగ్గురి పేర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. అయినా ఇది కూడా
అస్పష్టమే.
కాబట్టి మనకేమి తెలుసు?
1. అక్కడ, ఈ సమయము అకస్మాత్తుగా అంతరించిపోయిన ఉపసర్గ-యోర్ధాను, నెగెబు, సీనాయి యొక్క
అభివృద్ధి చెందిన నాగరికత (మధ్య బ్రోంజ్ I) కు పురావస్తుశాఖ ఆధారము ఉంది’’ (జెడ్ పి ఇ బి, వా.
1, పి. 785). ఈ యుద్ధము ప్రస్తుత ఆధారాలకు సరిపోతున్నది.
2. ఈ కాలములో (క్రీ.పూ. రెండవ యుగము) సేనలు దోచుకోవడానికి, ఆధీనము చేసికోడానికి సుదూర
ప్రాంతాలకు కదిలి వెళ్ళేవి.
ప్రస్తుతము ఉన్న గజబిజీ స్థితిని తెలియజేయడానికి ఉన్నఈ సంఘటనను చుట్టిముట్టి ఉన్న ఒక
ఉదాహరణ ‘‘ఎల్లాసార్ యొక్క అరియాక్ రాజు, ఇది ఈ క్రింది ఈ క్రింది వాటిని సూచిస్తున్నది
1. ఎరి-అకు, లార్సా పట్టణ రాజు (అకాడియన్), ఇది బబిలోను లేక అష్షూరు కేంద్రము
2. అరేమియా యొక్క సామంతరాజు (ఎల్లాసార్ అర్మేనియాకు అరిమిని వాడు)
3. కపదోనియ (మృతసముద్ర చుట్టలైన ఆదికాండ ప్రక్షిప్తాలు)
4. కర్చిమెష్ మరియు హారాను పట్టణాల మధ్యలోని ఒక పట్టణము (మారి పాఠ్యముల నుండి)
ఈ గజిబిజీ తెలిసందే. వ్రాయబడిన ఏ ఆధారాలలోను ఈ పేర్లు సర్వసాధారణము కాదు. భాషకు భాషకు మధ్య
ఈ పేర్ల అక్షరాలు మారుతుంటాయి. ఈ సమయానికి ప్రాంతానికి సంబంధించిన మరన్ని చారిత్రాత్మక
అంశాలు దొరికేంతవరకు వేచి ఉండడము మంచిది. రాజులు సమకాలీనులై, అబ్రాము కాలములోనుండి వచ్చి
ఉంటారు (క్రీ.పూ. 19వ లేక 18వ యుగము). అయితే ఈ పేర్లు దేశానికి సరిపోతాయని నేను చెప్పడము
అవసరము (వారు సంబంధించిన ప్రాంతము, డెరెక్ కిద్నెర్, ఆదికాండము, 30 పే).
1. అమ్రాఫెల్ – సెమైట్ ఫ్లేవర్
2. అరియోచ్ – హరియన్ ప్లేవర్
3. చెదోర్లయోమెర్ – ఎలామ్ ప్లేవర్
4. టైడల్ – హీత్తీయ ఫ్లేవర్
14:2 పేర్కొనబడిన పట్టణాలు (సొదొమ, గొమెఱ్ఱ, ఆద్మా, సెబోయీయు, బెలా/సోయరు) అరాబహ
దక్షణాన ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతాన్ని మృతసముద్ర దక్షణ కొన చేత కప్పబడ్డాయి.
 ‘‘బెరా. . .బెర్షా’’ జూయిష్ స్టడీ బైబిలు ఈ రెండు పేర్లు ‘‘చెడు’’(బిడిబి 948)కు ‘‘దుష్టత్వానికి’’
(బిడిబి 957, 34పే. ఇంకా దెరిక్ కిడ్నెర్, జెనెసిస్, 130 పే నోట్ కూడా) సాంకేతికాలు అని చెప్పుతుంది.
ఇది బిడిబి చేత నిరాధారమై ఉంది. వృత్తాంతము చారిత్రాత్మకము కాదని నొక్కిచెప్పడానికి ఇది ఒక
అన్వయము కావచ్చు. చారిత్రలో నుండి రాజుల పేర్లు తెలియవు.
14:3 ‘‘సిద్దీము లోయ’’ ఈ ప్రాంతము ఈ అధ్యాయములో 3,8 వచనాలలో మాత్రమే కనుగొనబడింది. పురాతన
తర్జుమాలు చీలిన యోర్దాను లోయను ఒక భాగముగా, పిమ్మట రాబోయే సందర్భము (10వ.వచనము)ను
తీసికొన్నారు, ఇక్కడ ఉపరితలము మీద శిలాజల కనిపించే పెట్రోలియమ్ ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. ఇప్పడు
ఇది బహుశా దక్షణ మృతసముద్ర భాగముచే కప్పబడి ఉండచ్చు.
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14:4 ఈ వచనము మెసొపొటేమియ అధిపతి పైన (బిడిబి 597, కెబి 632, క్వాల్ పెర్ఫెక్టు) ‘‘మైదాన
పట్టణాలు’’ తిరగబడడానికి కారణము తెలుపుతున్నది. దీనికి జవాబుగా చెదోర్లయోమర్ అనేక ఇతర
ఫెర్టల్ క్రిసింట్ రాజులను ప్రతిఘటనలో తనతో కలవడానికి నియమించుకొన్నాడు.
14:5-7 డెరిక్ కిడ్నెర్ (జనెసిస్, టిండేల్ ఓ.టి. కామెంటరీస్, 131 పే) 5-7 వచనాలు, అలాగే ఒకవేళ 1-11
వచనాలు, బహుశా ‘‘మైదాన పట్టణాలు’’ మరియు వాటి ప్రాంతీయ మిత్రమండలి ఓటమిని వివరించే చారిత్రక
సాధనపత్రము (మిలటరీ దండయాత్రల యొక్క రాచరిక నమోదు) నుండి ఇది వచ్చి ఉండచ్చు అని
అనుకొంటున్నాడు. నేను కూడా ఇది మంచి ఎన్నిక అనుకొంటున్నాను. చుట్లూర ఉన్న అధ్యాయాలను నుండి
ఇది ‘‘విభిన్నము’’గా ఉంది.
14:5 ‘‘రెఫాయీయులు. . .జూజీయులు. . .ఏమీయులను’’

ప్రత్యేక అంశము: పొడవాటి/బలమైన యోధులు లేక ప్రజల సమూహాల కొరకు
ఉపయోగించబడ్డ పదాలు
ఈ పొడవాటి/పెద్ద/బలవంతులైన ప్రజలు అనేక పేర్లతో పిలువబడ్డారు:
1. నెఫీలు (బిడిబి 658) – ఆ.కా. 6:4; సంఖ్యా. 13:33
2. రెఫాయీయులు (బిడిబి 952 గాని లేక బిడిబి 952II కాని) – ఆ.కా. 14:5; ద్వితీ. 2:11,20; 3:11,13; యెహోషువా
12:4; 13:12; 2 సమూ. 21:16,18,20,22; 1 దిన. 20:4,6,8.
3. జంజూమ్మీయులు (బిడిబి 273), జూజీయులు (బిడిబి 265 – ఆ.కా. 14:5; ద్వితీ. 2:20
4. ఏమీయులు (బిడిబి 34) – ఆ.కా. 14:5; ద్వితీ. 2:10-11
5. అనాకు వంశము (అనాకు కుమారులు, బిడిబి 778 I) – సంఖ్యా 13:33; ద్వితీ. 1:28; 2:10-11,21; 9:2;
యెహోషువా 11:21-22; 14:12,15
 ‘‘అష్తారోత్’’ ఇది (బిడిబి 800) బాల్ సంబంధించిన కనానీ దేవతకు ఇవ్వబడిన పేరు.

ప్రత్యేక అంశము: పురాతన తూర్పుసమీపప్రాంత భూమిపూజలు
I. వాటికిగల కారణాలు
ఎ. పురాతన మానవులు ఒక వేటగాడు-కూర్చేవాడు వారుగా ప్రారంభమయ్యారు, అయితే దేశసంచార జీవితము
స్థిరనివాసముగా మారింది, పంటల మరియు పశుమందల అవసరాలు అభివృద్ధి చెందాయి.
బి. పురాతన తూర్పు సమీప వాసులు ప్రకృతి బలాల దెబ్బలకు గురి అయ్యేవారు. ప్రధాన మంచినీటి పరిసర
ప్రాంతాలలో నాగరికత అభవృద్ధి అయిన తరువాత వారు ప్రకృతి ఋతువుల క్రమములపై
ఆధారపడ్డాడు.
సి. ప్రకృతి యొక్క బలాలు దేవుళ్ళుగా మారారు, వాటిని సంతృప్తి పరచి, ఆధీనపరుకోవలసిన అవసరత
ఏర్పడింది.
II. ఎక్కడ మరియు ఎందుకు
ఎ. భూపూజ మతాలు ఈ క్రింది ప్రాంతాలలో అభివృద్ధి చెందాయి
1. ఐగుప్తు (నైలు)
2. మెసొపొటేమియ (టైగ్రీస్ మరియు యుఫ్రాటీస్)
3. కనాను (యోర్దాను)
బి. పురాతన తూర్పు సమీప భూపూజ ఆచారాల మధ్య మౌలిక ఏకత్వము ఉంది.
సి. మారుతున్న మరియు అనూహ్య ఋతుకాలాలు మరియు వాతావరణ పరిస్థితులు ఆధ్యాత్మిక మరియు
భూమిపైన జీవిత ఆధారాలై ఉండగా, మానవ/దైవిక సారూప్యాలను ఉపయోగించి ఇతిహాసాలను
అభవృద్ధి చేసికొనేందుకు దారితీసింది.
III. ఎవరు మరియు ఎలా
ఎ. ఎవరు (దేవుళ్ళు మరియు దేవతలు)
1. ఐగుప్తు
ఎ. ఐసిస్ (స్త్రీ)
బి. ఓసిరీస్ (పురుషుడు)
2. మెసొపొటేమియా
ఎ. ఇస్తార్/ఇనాన్న (స్త్రీ)
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బి. తముజ్/దుమిజి (పురుషుడు)
3. కనాను
ఎ. బాల్ (పురుషుడు)
బి. అషెర, అస్తారెత్, అనత్ (స్త్రీ)
బి. ఈ ప్రతి జంట ఒకే విధముగా పౌరాణీకరింపబడ్డాయి
1. ఒకరు చనిపోతారు
2. మరొకరు పునర్నింపబడుతారు
3. దేవుళ్ళు చనిపోవడము, లేవడాలు అనే ప్రక్రియ ప్రకృతి వార్షిక చక్రాలను అనుకరిస్తాయి.
సి. మానవ లైంగిక సంయోగాలను (అది., దేవుళ్ళకు వివాహము) అనుకరణ గారడివిద్య ఒక పంటల, జంతుమందలు,
ప్రజలకు ఒక ఫలదీకరణ అభయముగా చూస్తున్నది.
IV. ఇశ్రాయేలీయులు
ఎ. భూపూజ ఆచారాలకు దూరంగా ఉండాలని యెహోవా ప్రజలు (ముఖ్యముగా కనాను) హెచ్చరించబడ్డారు
(అది., లేవీకాండము మరియు ద్వితీయోపదేశకాండము).
బి. ఈ సంస్కరణలు మానవుల మూఢనమ్మకాలు మరియు లైంగిక వ్యవహారాలకు జతచేయబడిన హంగుల వలన
ఎక్కువ ప్రసిద్ధి చెందాయి.
సి. యెహోవా యందు వ్యక్తిగత విశ్వాసము, నమ్మకాలకు బదులు సంస్కరణలు లేక ఆచారాలతో కూడిన
జీవిత ఆశీర్వాదాలకు విగ్రహారాధన చోటుచేసికొంది.
IV. సూచించబడిన పుస్తకాలు
ఎ. డబ్ల్యూ. ఎఫ్. ఆల్బైట్, ఆర్కియాలజీ అండ్ ది రెలిజియన్ ఆప్ ఇశ్రాయేల్
బి. జె. హెచ్. బ్రెస్టెడ్, డెవెలెప్మెంటు ఆఫ్ రెలిజియన్ అండ్ థాట్ ఇన్ ఏన్షియంట్

ఈజిప్ట్

సి. జేమ్స్ జి. ఫ్రేజర్
1. అదోనిస్, అట్టిస్, ఒసిరిస్
2. ఫోక్లోర్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్
3. ది వర్షిప్ ఆఫ్ ది నేచ్చర్
డి. సి. హెచ్. గోర్డన్, బిఫోర్ ది బైబిల్
ఇ. ఎస్. ఎన్. క్రామెర్, మితాలజీస్ ఆఫ్ ది ఏంన్షియంట్ వోలర్డ్
14:6 ‘‘హోరీయులు’’ 12:6లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
 ‘‘ఏల్పారాను’’ ఇది దేవునికి ఇవ్వబడిన సాధారణ పేరు ముందు ఉండేది కాదు (అది., ఎల్). ఇది
‘‘టెరేబిన్త్’’కు ఇవ్వబడిన పొట్టి అక్షరాలు (చూ. ఎస్ ఎక్స్ ఎక్స్, అది., ఒక పెద్ద వృక్షము).
14:7 ‘‘ఏన్మిష్పతు (కాదేషు)’’ ‘‘ఎన్’’ అనే పదానికి (బిడిబి 745)కు అర్థము ‘‘ఊట’’, పా.ని.లో అనేక
ప్రాంతాలకు పెట్టబడిన పేర్లలో ఒక భాగము. ‘‘మిష్పాట్’’ (బిడిబి 1048) కు అర్థము సంఖ్యాకాండము
13లోని సంఘటనలను తెలుపుతున్న ‘‘తీర్పు’’, ‘‘న్యాయము’’ లేక ‘‘నిర్ణయము’’.
బైబిలులో ఈ పేరు ఈ ఒక్కసారే వచ్చింది. బ్రాకెట్లు అరణ్య సంచార సమయములో ఎంతో
ప్రసిద్ధిచెందిన సీనాయి ఎడారి ఉత్తర ప్రాంతములో ఉండిన ఒయాసిస్ ను సూచించుచున్నది (చూ.
సంఖ్యా. 13:26; 20). కాదేషు ఇంకా ఆ.కా. 16:14,20:1,14, సంఖ్యా. 13:26; 20:1,14లో కూడా
ప్రస్తావించబడింది, అ తరువాత ఇది ‘‘కాదేషు బెర్నియా’’ గా పిలువబడింది (చూ. సంఖ్యా. 32:8). సంపాదకుడు
లేక లేఖరి సమాచారము కలిపాడు అనడానికి ఇది మరొక ఉదాహరణ (1)ఆ తరువాత కాలము లేక (2) ఉన్న పాఠ్యము
లేక నోటి పరంపరతో మరికొంత స్పష్టత (చూ. 2,8,17 వచనాలు)
 ‘‘అమాలేకీయులు’’ ఈ సమూహాలు బహుశా ఏశావు సంతానమై ఉండచ్చు (చూ. అ.కా. 36:15-16), వీరు
ఇశ్రాయేలీయుల చెడుకు గుర్తుగా ఉంచబడ్డారు ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలీయుల వలస విషయములో వెనుకనుండి
చేసిన దిక్కుమాలిని ముట్టడిలను బట్టి వారు అలా భావింపబడ్డారు (చూ. నిర్గ. 17:8-16; ద్వితీ. 25:17-19).
 ‘‘అమోరీయులు’’ 12:6లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
 ‘‘హససోన్ తామారు’’ 2 దిన. 20:2 నుండి ఇది ఏన్గదీగా గుర్తించబడింది, ఇది ఒక మృతసముద్రము పడమటి
వైపుగా ఉన్న ప్రత్యేక స్వచ్చమైన నీటికి ఆధారమై ఉండినది.
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 14:13-16
13తప్పించుకొనిన యొకడు వచ్చి హెబ్రీయుడైన అబ్రామునకు ఆ సంగతి తెలిపెను. అప్పుడతడు ఎష్కోలు
సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమ్రే అను అమోరీయుని ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు
అబ్రాముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 14అబ్రాము తన తమ్ముడు చెరపట్టబడెనని విని తన యింట పుట్టి
అలవరచబడిన మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెట్టుకొని దాను మట్టుకు ఆ రాజులను తరిమెను.
15రాత్రివేళ అతడును అతని దాసులును వారికెదురుగా మొనలు తీర్చి వారిని కొట్టి దమస్కునకు
ఎడమతట్టున్న హోబా మట్టుకు తరిమి 16ఆస్తి యావత్తు తిరిగి తెచ్చి తన తమ్ముడైన లోతును అతని
ఆస్తిని స్త్రీలను ప్రజలను తిరిగి తీసికొని వచ్చెను.

14:13 ‘‘హెబ్రీయుడైన అబ్రామునకు’’ ‘‘హీబ్రూ’’ అనే పదము (బిడిబి 720) ఈ క్రింది వాటినుండి వచ్చింది.
1. ఎబెరు – షేము (చూ. 10:21) మరియు షేలా (చూ. 10:24) సంతానము. ఈ పేరుకు అర్థము ‘‘మించి’’ (చూ. ఎల్
ఎక్స్ ఎక్స్) లేక ‘‘ప్రాంతము మీదుగా’’ (బిడిబి 719). ఒకవేళ ఈ పదము ఒక ప్రజల గుంపును
సూచించినట్లైతే (చూ. 39:14), ఇది అ తరువాత వచ్చిన సంపాదకుడు లేక లేఖరి విషయాన్ని అధునికం
చేసిన కాలగణదోషానికి ఇది మరొక ఉదాహరణ.
2. హబీరు – క్రీ.పూ. రెండవ యుగములో వలసపోయిన హీబ్రూ భాష మాట్లాడే (సెమిటిస్)కి ఇది ఒక పేరు:
హీబ్రూలో అకాడియన్ (ఎబిడి వా. 3, 6పే); ఈ పేరుకు అర్థమే ‘‘శరణార్థులు’’.
తెలియని వారికి ఇశ్రాయేలీయులను సూచించడానికి ఈ పదాన్ని తరచుగా వాడేవారు. ప్రత్యేకించి 14వ.
అధ్యాయము అబ్రాము జీవిత సంఘటనలను నమోదుచేసింది.
1. ‘‘హీబ్రూ’’ వాడకము (బిడిబి 720 I)
2. యెరూషలేము పట్టణానికి జతచేయబడింది (షాలేము)
3. ‘‘ఉన్నతమైన దేవుడు’’ అనే పేరు వాడకము (చూ. 14:18,19,20,22)
14:14 318 మంది బలగాలు (ప్లస్ పొత్తువున్నవారు) ఒక కలయికతో ఉన్న నాలుగు సారవంత వర్థమాన రాజుల
(ఇది విశ్వాసానికి సంబంధించిన అద్భుతము) సైన్యాన్ని ఓడించడము చూస్తే ఆశ్చర్యము కలుగుతుంది.
ఈ ఓడించడము అబ్రాహాముతో దేవుని ప్రత్యక్షత మరియు యెహోవా శక్తుల బయలుపాటుకు ఋజువుగా
ఉంది (17-24 మరియు 15:1 వచనాలు స్పష్టముగా తెలుపుతున్నట్లు). ఇది తెలియజేయడానికే ఈ
వృత్తాంతము వ్రాయబడింది! అలాగే అబ్రాము ఉపయోగించిన పేరు ‘‘మెల్కసెదెకు’’ అబ్రాము ఇవ్వబడిన
నిబంధనకు మించి యెహోవా కార్యాన్ని గుర్తిస్తున్నది, అయితే ఇది మరొక పేరుతో ఉంది (అది., ఎల్
ఎలియోన్). అబ్రాము పిలుపు తనకు మాత్రమే సంబంధించి కార్యము కాదు, యెహోవాను సర్వజగతికి
బయలుపరచే విధానము.
 ‘‘అలవరచబడిన’’ ఇది ఒక మిలటరీ సందర్భ విషయమైనా ఈ పదము (బిడిబి 335) గృహపరమైన లేక గురు సంబంధిత
శిక్షణను సూచిస్తున్నది.
ఒక మిలిటరీ కోణము బహుశా క్రియ (బిడిబి 937, కెబి 1227, హిఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్టు) ‘‘ఆయన నడిపించెను’’
అనే దానిలో కనిపిస్తుంది. ఇది అకాడియన్ మూలపదము ‘‘దళాలను హాజరుపరుచుట’’ను ప్రతిబింబిస్తున్నది.
ఇది సమారిటన్ పెంటాటచ్ మరియు సఫ్యూజింట్ ను అనుసరిస్తున్నది.
 ‘‘దాను మట్టుకు’’ ఆ తరువాత పేరును ఇప్పుడు వాడడానికి ఇదొక ఉదాహరణ. దాను (పట్టణము) దాను జాతి
యెహోషువా 19:48 మరియు న్యాయాధిపతులు 18 ఉన్నట్లు పాలస్తీనా ప్రాంతము నుండి ఉత్తర వైపుకు
సుదూరముగా వలస వెళ్ళినట్లు సూచిస్తున్నది. ఆతరువాత వచ్చిన సంపాదకుడు లేక లేఖరి అప్పటి
పరిస్థితిని జతచేసినట్లుంది.
14:15 యుబిఎస్ యొక్క హాండ్ బుక్ ఆన్ జనసిస్ ఇక్కడ ఒక విశ్లేషణను ఇచ్చింది.
‘’14:15 ‘అబ్రాము లోతును దానులో దండెత్తిన రాత్రి పొందలేదు, ఆ తరువాత హోబాలో పొందాడు’’
(319 పే).
ఈ పట్టణము/ప్రాంతము ‘‘హోబ’’ (బిడిబి 295) దమస్కకు ఉత్తరములో ఉంది, ఇది బైబిలులో ఇక్కడ
మాత్రమే వ్రాయబడింది. స్వాధీనపరచుకొన్న రాజులు మరియు అబ్రాము తన అనుచరులతో కలిసి చాలా
దూరము ప్రయాణించారు.
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 14:17-24
17అతడు

కదొర్లాయోమెరును అతనితో కూడనున్న రాజులను ఓడించి తిరిగి వచ్చినప్పుడు సొదొమ రాజు
అతనిని ఎదుర్కొనుటకు, రాజులోయ అను షావే లోయ మట్టుకు బయలుదేరి వచ్చెను. 18మరియు షాలేము
రాజైన మెల్కీసెదెకు రొట్టెను ద్రాక్షారసమును తీసికొనివచ్చెను. అతడు సర్వోన్నతుడగు దేవునికి
19అప్పు
డతడు అబ్రామును ఆశీర్వదించి ఆకాశమునకు భూమికిని సృష్టికర్తయును
యాజకుడు.
20నీ శత్రువులను నీ చేతి
సర్వోన్నతుడునైన దేవునివలన అబ్రాము ఆశీర్వదింపబడునుగాక అనియు,
కప్పగించిన సర్వోన్నతుడగు దేవుడు స్తుతింపబడును గాక అనియు చెప్పెను. అప్పుడతడు అన్ని టిలో
21సొదొమ రాజు మనుష్యులను నాకిచ్చి ఆస్తిని నీవే తీసికొనుమని
ఇతనికి పదియవవంతు ఇచ్చెను.
22
అబ్రాము నేనే అబ్రామును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెప్పకుండునట్లు ఒక
అబ్రాముతో చెప్పగా
23నని
ఆకాశమునకు భూమికిని
నూలు పోగైనను చెప్పుల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన
సృష్టికర్తయును సర్వోన్నతు డును దేవుడునైన యెహోవాయెదుట నా చెయ్యియెత్తి ప్రమాణము
చేసియున్నాను. 24అయితే ఈ పడుచువారు భుజించినది తప్ప నాతోకూడ వచ్చిన ఆనేరు ఎష్కోలు మమ్రే అను
వారికి ఏయే భాగములు రావలెనో ఆయా భాగములు మాత్రము వారిని తీసికొననిమ్మని సొదొమ రాజుతో
చెప్పెను.
14:17 ‘‘సొదొమ రాజు’’ ఈ ‘‘సొదొమ రాజు’’ ఎలా షాలేము రాజుకు సంబంధిము కలిగి ఉన్నాడో సరిగ్గా
తెలియదు. (17వ. వచనము 21-24 వరకు కొనసాగిన విభజనల వలన పాడైపోయిన యుద్ధాలను గురించి
ప్రారంభించింది). ఆయన కూడా (అది., షెమేబరు, 2వ. వచనము) ప్రస్తావించబడడము నాకు ఆశ్చర్యాన్ని
కలిగించింది. (1) సొదొమ రాజుకు షాలేము రాజు ఆధ్యాత్మిక సలహాదారుడు లేక (2) ఇది రెండు వేర్వేరు
సంఘటన సందర్భాలను సంక్షప్తము చేసి ఉన్నది. షాలేము దండెత్తబడిన మైదాన పట్టణాలలో ఒకటి
కాదు (చూ. 1-2 వచనాలు)
23వ. వచనములో అబ్రాము తాను పొందిన సంపదకంతా యెహోవాకు ఘనత ఇస్తున్నాడు గాని (చూ. 20బి)
సొదొమ రాజుకు ఇవ్వడము లేదు.
 ‘‘(రాజులోయ అను) షావే లోయ’’ ‘‘షావే’’ అనే పదానికి (బిడిబి 1001)కు అర్తము ‘‘సున్నితముగా ఉండడము’’
(బిడిబి 1000) ఇక్కడ ఇది ఒక మైదానాన్ని సూచిస్తున్నది.
2 సమూ. 18:18లో కూడా ‘‘రాజులోయ’’ చెప్పబడింది. ఇది షాలేము లోయకు ఇది దగ్గరలో ఉంది. ఇది సరిగ్గా
ఎక్కడుందో తెలియదు (కొంతమంది ఇది కిడ్రోన్ లోయ అని అనుకొంటున్నప్పటికి), ఇలాంటి తెలియన అనేక
మంది ప్రజలు, స్థలాలు ఈ అధ్యాయములో ఉన్నాయి.
14:18 ‘‘మెల్కీసెదెకు’’ ఈ పేరుకు అర్థము ‘‘నీతిమంతుడైన రాజు’’ లేక ‘‘నా రాజు నీతిమంతుడు’’ (బిడిబి 575,
యెహోషువా 10:1; సెదెకు బహుశా ఒక కనానీ నక్షత్ర దేవుడు, జెడెక్ కు సంబంధించి ఉండచ్చు). ఈ పేరు
(మెల్కీసెదెకు) పా.ని.లో ఇక్కడ మరియు కీర్త. 110:4లో మాత్రమే కనిసిస్తుంది. కీర్తనలు 110,
మృతసముద్ర చుట్టల సమాజాన్ని ఇద్దరు మెస్సయాల కొరకు ఎదురుచూసేదానికి కారణమైంది.
1. యూదా జాతి నుండి వచ్చిన ఒక రాజు
2. లేవీ జాతి నుండి వచ్చిన ఒక యాజకుడు
హీబ్రూ క్రొ.ని. గ్రంధము (అది., 7వ. అధ్యాయము) ఈ కనానీ యాజకుని/రాజును ఒక అత్యున్నతమైన
యాజకత్వముగా తీసికొంది.
1. ఆయన వంశ క్రమము ఇవ్వబడలేదు
2. అబ్రము ఆయనకు పదవభాగము ఇచ్చాడు (20వ. వచనము తన అధిపతిని గుర్తించే ఒక గుర్తు)
3. ఆ తరువాత యెరూషలేముగా మారిని పట్టణానికి ఒక నాయకుడు
4. అత్యున్నత దేవునికి (ఎల్ ఇలియోన్, చూ. 19,20 వచనాలు) అయన ఒక యాజకుడు (ఈ కాలములో ఇది
అసహజము, కుటుంబానికి తండ్రి యాజకుడాగా వ్యవహరించడము, చూ. 31:54; యోబు 1)
రబ్బీయుల వ్యాఖ్యాత్మకము ప్రకారము హీబ్రూ గ్రంధకర్త ఆయనను అహరోను/లేవీ యాజకత్వము
కంటె గొప్ప రకమైన/చిహ్నమైన యాజకత్వము అని అంటున్నది.
 ‘‘షాలేము’’ యెహోవా నివసించడానికి పా.ని.లో అనేక పేర్లతో పిలువబడుతున్న ప్రత్యేక పట్టణము
ఇది.
1. షాలేము – ఆది కనానీయుల పేరు
2. జెబస్ – యెహోషువా కాలములో కనానీ పేరు
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3. యెరూషలేము – దావీదు కాలములో (కీర్త. 76:2లోని సమాంతరతను చూడుము)
 ‘‘రొట్టెను ద్రాక్షారసమును’’ ఇది అబ్రము అలాగే ఇతరులందరికి కూడా. జీవిత అవసరాలను సూచించడానికి
ఇది ఒక విధానము (చూ. కీర్త. 104:15). వాటికి మతపరమైన ప్రాధాన్యతలు కూడి ఉండివుండచ్చు (అది.,
సమాధాన భోజన ఒప్పందము), అయితే ఈ పాఠ్యాంశములో ఇది దేనిని సూచిస్తున్నదో తెలియదు. ఇది
ప్రభురాత్రి భోజనానికి జాడలాంటిది కాదు. క్రొ.ని. దేవావేశిత గ్రంధకర్తలకు బయలుపరచబడని వాటిని
గురించి జాగ్రత్త పడండి!
 ‘‘ద్రాక్షరసము’’

ప్రత్యేక అంశము: మద్యము, మద్యపానము పట్ల బైబిలు వైఖిరి
I. బైబిలు షరతులు
ఎ. పాత నిబంధన
1. యాయిన్ – ఇది ద్రాక్షారసమునకు (బిడిబి) 141 సార్లు వాడబడిన ఒక సామాన్య పదము. ఇది హీబ్రూ
మూలమునుండి రాలేదు గనుక దీని శబ్ధ లక్షణము ఏంటో ఖచ్ఛితముగా చెప్పలేము. దీని అర్థము
పులియబెట్టిన పళ్ళ రసమని, మామూలుగా ద్రాక్షాపళ్ళ రసము. ఇదే రకమైన వాక్యభాగాలు
ఆ.కా. 9:21; నిర్గ. 29:40; సంఖ్యా. 15:5,10 లలో కూడా ఉన్నాయి.
2. టిరోష్ – ఇది ‘‘క్రొత్త ద్రాక్షారసము’’ (బిడిబి 440). తూర్పు ప్రాంతాల సమీపములో వాతావరణ
కారణాన రసాన్ని తీసిన ఆరు గంటలకే పులియబెట్టడము ప్రారంభిస్తారు. పులియబెట్టే
క్రమము లోనే ఈ పదము వైన్ ను సూచిస్తుంది. కొన్ని ఇలాంటి వాక్యభాగాలు ద్వితీ. 12:17;
18:4; యెషయా 62:8-9; హోషియా 4:11 లలో చూడవచ్చు.
3. ఆసిస్ – ఇది స్పష్టముగా మత్తు పానీయము (‘‘తియ్యటి వైన్’’, బిడిబి 779, ఉదా. యావేలు 1:5;
యెషయా 49:26).
4. సెకర్ – ఇది ‘‘ఘాటైన పానీయము’’ (బిడిబి 1016). ‘‘తాగుడు’’ లేక ‘‘తాగుబోతు’’ లో హీబ్రూ మూలము
వాడబడింది. మరంత ఎక్కువ మత్తుగా ఉండడానికి దీనిని మరేదో కలపబడింది. యాయిన్ లాంటిదే
ఇది (చూ. సామె. 20:1; 31:6; యెషయా 28:7)
బి. క్రొత్తనిబంధన
1. ఒయినోస్ – యాయిన్ కు గ్రీకు సమాంతర పదము ఇది
2. నియోస్ ఒయినోస్ (క్రొత్త వైన్) – టైరోష్ కు గ్రీకు సమాంతర పదము ఇది (చూ. మార్కు 2:22).
3. గ్లియోచోస్ వైనోస్ (తియ్యటి వైన్, యాసిస్) – పులియబెట్టేటప్పుడు తొలి ధశలు (చూ.
అ.కా. 2:13).
II. బైబిలు పరమైన ప్రయోగాలు
ఎ. పాతనిబంధన
1. ద్రాక్షారసము దేవుడిచ్చిన కానుక (ఆ.కా. 27:28; కీర్త. 104: 14-15; విలా. 9:7; హోషియా 2:8-9;
యావేలు 2:24; ఆమోసు 9:13; జకర్యా 10:7).
2. ఇది యఙ్ఞబలిలో ఒక భాగము (నిర్గ. 29:40; లేవీ. 23:13; సంఖ్యా. 15:7,10; 28:14; ద్వితీ. 14:26;
న్యాయ. 9:13).
3. ద్రాక్షారసము మందుగా వాడబడింది (2 సమూ. 16:2; సామె. 31:6-7).
4. ద్రాక్షారసము నిజమైన సమస్య కాగలదు (నోవాహు – ఆ.కా. 9:21; లోతు – ఆ.కా. 19:33,35; సమ్సోను –
న్యాయ. 16:19; నాబాలు – 1 సమూ. 25:36; ఊరియా – 2 సమూ. 11:13; అమ్మోను – 2 సమూ. 13:28; ఏలా –
1 రాజులు 16:9; బెన్హదదు – 1 రాజులు 20:12; పరిపాలకులు – ఆమోసు 6:6; మరియు స్త్రీలు – ఆమోసు
4).
5. ద్రాక్షారసము వెక్కిరింతల పాలుచేయును (సామె. 20:1; 23:29-35; 31:4-5; యెషయా 5:11,22; 19:14;
28:7-8; హోషియా 4:11).
6. కొన్ని తరగతులకు ద్రాక్షారసము నిషేదించబడినది (విధిని నిర్వహిస్తున్న యాజకులకు, లేవీ. 10:9;
యెహెజ్కేలు 44:21; నజరేయులకు, సంఖ్యా. 6; పరిపాలకులకు, సామె. 31:4-5; యెషయా 56:11-12;
హోషియా 7:5).
7. పరలోకములో ద్రాక్షరసము వాడబడుతుంది (ఆమోసు 9:13; యోవేలు 3:18; జకర్యా 9:17).
బి. బైబిలాంతరము
1. పరిమితమైన ద్రాక్షరసము చాలా సహాయకారి (విలా. 31:27-30).
2. ‘‘మందులన్నిటి కంటే ద్రాక్షరసము ఉన్నతమైనది, ద్రాక్షరసము లేనప్పుడు మందుల అవసరత
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ఉంటుంది’’ (బిబి 58బి) అని రబ్బీలు అంటారు.
సి. క్రొత్తనిబంధన
1. యేసు చాలా నీళ్ళను ద్రాక్షారసముగా మార్చాడు (యోహాను 2:1-11)
2. యేసు ద్రాక్షరసాన్ని త్రాగాడు (మత్తయి 11:18-19; లూకా 7:33-34; 22:17 సగం).
3. పెంతుకోస్తు దినమున పేతురు ‘‘క్రొత్త ద్రాక్షరసము’’ త్రాగి మత్తుడైయ్యాడని
నిందించబడ్డాడు (అ.కా. 2:13).
4. చ్రాక్షారసము మందుగా వాడబడినది (మార్కు 15:23; లూకా 10:34; 1 తిమోతి 5:23).
5. నాయకులు దుర్వినియోగము చేయకూడదు. దీని అర్థము పూర్తిగా మద్యము ఆపేయాలని కాదు (1
తిమోతి 3:3,8; తీతు 1:7; 2:3; 1 పేతురు 4:3).
6. పరలోకములొ ద్రాక్షరసము వాడబడుతుంది (మత్తయి 22:1 సగం; ప్రకటన 19:9).
7. మద్యపానము శోచనీయము (మత్తయి 24:49; లూకా 12:45; 21:34; 1 కొరింథీ. 5:11-13; 6:10; గలతీ. 5:21; 1
పేతురు 4:3; రోమా 13:13-14).
III. ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతాల అంతదృష్టి
ఎ. న్యాయశాస్త్రముతో ఉన్న ఉద్రిక్తత
1. ద్రాక్షారసము దేవుడిచ్చిన కానుక
2. మద్యపానము ఒక పెద్ద సమస్య
3. కొన్ని ఆచారాలలో ఉన్న విశ్వాసులు సువార్త నిమిత్తము వారి స్వేచ్ఛను పరిమితము
చేసికోవసి వస్తుంది (మత్తయి 15:1-20; మార్కు 7:1-23; 1 కొరింథీయులకు 8-10; రోమా 14).
బి. ఇవ్వబడిన పరిమితులను దాటి వెళ్ళాలనుకొనే నైజము
1. మంచి వాటికన్నిటికి దేవుడే ఆధారము
2. దేవుడిచ్చిన పరిమితులను దాటి పడిపోయిన లోకము దేవుని బహుమానాలన్ని దుర్వినియోగపరచింది.
సి. అక్రమము మనలో ఉంది, వస్తువులలో కాదు. భౌతిక సృష్టిలో దుష్టత్వము లేదు (చూ. మార్కు 7:1823; రోమా 14:14,20; 1 కొరింథీ. 10:25-26; 1 తిమోతి 4:4; తీతు 1:15).
IV. మొదటి శతాబ్ధములోని యూదుల ఆచారాలు, పులియబెట్టు విధానాలు
ఎ. దాదాపు ద్రాక్షపళ్ళు వత్తిన 6 గంటల వెంటనే పులియబెట్టడము ప్రారంభమవుతుంది.
బి. పైభాగాన కొంత నురుగు వస్తే (పులిసినట్లు గుర్తు) ద్రాక్షరాసము పదవ వంతు (మా అసరత్తు)
తయారైనట్లు యూదా ఆచారము చెప్పుతుంది. దీనిని ‘‘క్రొత్త ద్రాక్షారసము’’ లేక ‘‘తియ్యటి
ద్రాక్షారసము’’ అని పిలుస్తారు.
సి. ఒక వారము తరువాత పులిసే ప్రాధమిక దశ పూర్తి అవుతుంది.
డి. పులిసే రెండవ పూర్తవడానికి 40 రోజులు అవుతుంది. ఈ స్థాయిలో దీనిని ‘‘పాత ద్రాక్షారసము’’గా
పరిగణిస్తారు. ధీనిని బలిపీఠము దగ్గర ఇవ్వవచ్చు (ఎదుయోత్ 6:1).
ఇ. మడ్డితోనే నిలువ ఉంచిన ద్రాక్షారసము (పాత ద్రాక్షారసము) మంచిదని అనుకొంటారు, కాని దీనిని
ఉపయోగించక ముందు బాగా వడగట్టాలి.
ఎఫ్. మంచి ద్రాక్షారనముగా పరిగణించడానికి సహజముగా ఒక సంవత్సరము పులియబెట్టాలి. మూడు
సంవత్సరాల తరువాత దీనిని ఎంతకాలమైనా సురక్షితంగా నిలువ ఉంచవచ్చు. పురాతన కాలములోని వారు
సహజముగానే పులిసిపోయే విధానాన్ని ఆపలేకపోయేవారు.
V. ముగింపు వ్యాఖ్యలు
ఎ. యేసును, మొదటి శతాబ్ధ యూదతత్వము/క్రైస్తవ ఆచారాలను తక్కువ చేయనీయకుండా నీ
అనుభవాన్ని, మత సిద్ధాంతాలను, బైబిలు విశ్లేషణలను జాగ్రత్త చేసికో. అవి పూర్తి అవరోధాలు
కావు అన్నది స్పష్టము.
బి. సాంఘికంగా మద్యపానము సేవించుటను నేను సమర్థించుట లేదు. అయితే చాలా మంది ఈ విషయములో
బైబిలు చెప్పినదాన్ని ఎక్కువచేసి చెప్పారు. ఇప్పుడైతే ఆచార/మత శాఖల పక్షపాతముగా
ఉన్నత నీతి ఉంటుందని ఆరోపిస్తున్నారు.
సి. నావరకైతే, రోమా 14, 1 కొరింథీ. 8-10 తోటి విశ్వాసుల మీద ఉన్న ప్రేమ, మర్యాదల ఆధారితముగా
మన ఆచారలలో సువార్త వ్యాపించాలనే అంతదృష్టిని, మార్గదర్శకత్వాన్ని ఇచ్చాయి.
అంతేగాని వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ లేక నిర్ణయముతో కూడిన విమర్శలతో కాదు. ఒకవేళ బైబిలు
ఒకటే విశ్వాసానికి, ఆచరణకు ఆధారమైతే, బహుశా మనమందరము ఈ విషయమై తిరిగి ఆలోచించవలసి
ఉంది.
డి. ఒకవేళ దేవుని చిత్తమైనట్లు పూర్తిగా దీనిని విడిచిపెట్టితే, మనము యేసును గురించి ఏమి
భావిస్తున్నాము అలాగే ఆధునిక ఆచారాలతో క్రమముగా ద్రాక్షారసాన్ని సేవించే వారి
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విషయము ఏమని భావిస్తున్నాము (ఉదా: ఐరోపా, ఇశ్రాయేలు, అర్జైంటైనా)?
14:19-20 దీనిని ఒక పద్యభాగముగా అనేక ఇంగ్లీషు తర్జుమాలు గుర్తించాయి.
14:19 ‘‘అబ్రాము ఆశీర్వ దింపబడునుగాక’’ ఆదికాండము 12:3లో ఇదే క్రియాపదము (బిడిబి 138, కెబి 159)
మూడుసార్లు వాడడము కనుగొనబడింది. దీని అసలు అర్థము ‘‘మోకరించు’’ లేక ‘‘ఆశీర్వదించు’’.
 ‘‘అత్యున్నతమైన’’ అబ్రాము, మెల్కీసెదెకు, యోబుల కందరికి విభిన్న పేర్లతో సృష్టికర్త అయిన
దేవుడు తెలుసు.
1. అబ్రాము – యెహోవా
2. మెల్కీసెదెకు – ఎల్ ఎల్యోన్
3. యోబు – ఎలోహిమ్, ఎల్
12:1లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
 ‘‘ఆకాశమునకును భూమికిని సృష్టికర్తయును’’ ఈ క్రియకు (బిడిబి 888, కెబి 1111, క్వాల్ పార్టిసిఫుల్,
చూ. 22వ. వచనము) అర్థము ‘‘సొంతము చేసికొను’’ లేక ‘‘తయారు చేసికొను’’ (బహుశా రెండు ఒకే అచ్చుల
మూలపదములు). ఈ మతసిద్ధాంతపరమైన భాషలు తూర్పు సమీప ప్రాంతాలలో సాధారణము (కనానీయుల
యుగారిటిక్ పద్యాలు); ఉన్నత దేవుని గుర్తించడానికి ఇది ఒక మార్గము (కీర్త. 115:15; 121:2; 124:8;
134:3; 146:6 లలో యెహోవాకు అన్వయించబడింది).
4:20 ‘‘అన్నిటిలో పదవభాగము’’ లేవీకాండములో పదవభాగముగా వృద్ధిచెందిన ఈ సంఖ్యాపరమైన
అంశము ఇక్కడే మొదటిసారిగా ఉపయోగించబడింది (క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రత్యేక అంశము చూడుము).
అబ్రాము యొక్క ఈ ప్రవృత్తి తన విజయానికి యెహోవాకు కృతఙ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే
విధానము, ఆయన విజయుడని గుర్తించే విధానము!త్యేక అంశము: మోషే

ధర్మశాస్త్రమందలి పదవభాగము
ఎ. లేఖనభాగాల సూచనాలు
యాజకులు మరియు కేంద్ర రక్షకుల కొరకు
ప్రాంతీయ లేవీయుల కొరకు
ప్రాంతీయ పేదల
కొరకు
1. లేవీ. 27:30-32
2. ద్వితీ. 12:6-7,11,17
ద్వితీ. 12:12
3. ద్వితీ. 14:22-26
ద్వితీ. 14:27
ద్వితీ. 14:28-29
4.
ద్వితీ. 26:12-15
5. సంఖ్యా. 18:21-24
సంఖ్యా. 18:25-29 (లేవీయులుకు
వచ్చిన పదవభాగములో పదోవంతు
గర్భగుడికి ఇవ్వాలి)
6. నెహెమ్యా 12:44
నెహెమ్యా 10:37,38
7. మలాకీ 3:8,10
బి. మోషే ధర్మశాస్త్రముకంటే ముందు ఉన్న పదవభాగము
1. ఆదికాండము 14:20, అబ్రాహాము నుండి మెల్కిజెదెకు వరకు (హెబ్రీ. 7:2-9)
2. ఆదికాండము 28:22, యాకోబు నుండి యెహోవా వరకు

సి. ఇశ్రాయేలీయుల పదవభాగమును గర్భగుడికొరకు ఖర్చుచేసేవారు, అయితే ప్రతి సంవత్సరము
జాతీయ పదవభాగాలు ప్రత్యేకించి స్థానికి పేదలకు ఉపమోగించేవారు.
నేను వ్యక్తిగతంగా ‘‘పదవభాగము’’ గర్భగుడిని నిర్వహించుటకు సంబంధించిన పా.ని. అంశము అని
నమ్ముతున్నాను. ఇది క్రొ.ని.
సిద్ధాంతమని నేననుకోను. అన్యులు ఇచ్చే పద్ధతిని గురించి బాగా, ఒకే ఒక సారి చెప్పబడన వాక్యము 2
కొరింథీ. 8-9, ఇక్కడ యెరూషలేము సంఘానికి అన్య సంఘాలు ఒక్కసారిగా ఇచ్చిన బహుమానాన్ని గురించి ఇది
వ్యవహరించింది.
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పదవభాగానికి క్రొ.ని.లో ఇవ్వబడిన వాక్యభాగాలు లూకా 11:42 మరియు మత్తయి 23:23 మాత్రమే.
క్రొ.ని. పదవభాగమును గురించి క్రొ.ని. ఉపదేశిస్తున్నది నేను అనుకోను, ఎందుకంటే మొత్తము అంతా
యూదా ధర్మశాస్త్రాన్ని మరియు స్వనీతిని ‘‘ఊడ్చిపారేసే’’ పరిస్థతిలో ఉంది. క్రొ.ని.
మార్గదర్శకాలు 2 కొరింథీ. 8 మరియు 9లలో క్రమముగా ఇవ్వడమును గురించి ఉంది, ఇది పదవభాగము కంటె
ఎక్కువ ఇవ్వడము! పా.ని. లో ఇవ్వబడిని సమాచారము మేరకే ఒక యూదుడు పది నుండి ముపైవ వంతు ఇస్తే (పా.ని.
రెండు లేక మూడు పదవభాగాలు ఇవ్వవలసి ఉంది), ఒక క్రైస్తవుడు దానికంటె ఎంతో ఎక్కువ ఇవ్వవలసి ఉండి,
పదవభాగమును గురించి ఆలోచించే పరిస్థితి కూడా లేకుండా ఉండేది!
క్రైస్తవత్వాన్ని ఒక క్రొత్త చట్టపరమైన మౌలిక-ప్రదర్శనల కోడ్ లోనికి మార్చకుండా
ఉండడానికి క్రొ.ని. విశ్వాసులు జాగ్రత్తపడాలి. దేవుని సంతోషపెట్టాలనే వారి కోరిక మేరకు వారు
జీవితములో ప్రతి అంశానికి సంబంధించిన ప్రతి నడిపింపును గమనించుకోవాలి. క్రొ.ని.లో మళ్లీ
నొక్కచెప్పబడని పాత నిబంధన ఆదేశాలను తిరిగి లాగుకోవడము, పిడివాదాలు చేయడము సిద్ధాంతపరంగా
అపాయకరమైన విషయము (చూ. అ.కా. 15). మరీ ముఖ్యముగా అవి (ఆధునిక ప్రసంగికుల ద్వారా) కరువును లేక
సంపదను ఇస్తాయి అని అన్వయించినప్పుడు మరింత అపాయకరము (చూ. మలాకీ 3).
ఇక్కడ ఫ్రాంక్ స్టాగ్ న్యూ టెస్టమెంట్ థియోలజీ, 292-293 లో ఇచ్చిన మంచి ఉదాహరణ
ఇవ్వబడినది:
‘‘క్రొ.ని. కృపతో ఇవ్వడాన్ని ఒక్కసారికూడా పదవభాగముగా పరిచయము చేయలేదు. క్రొ.ని. కేవలము
మూడు సార్లు మాత్రమే పదవభాగమును గురించి చెప్పింది: (1) పరిసయ్యులు కనీసము తమ పంటలోనైనా
పదవభాగము ఇవ్వకుండా న్యాయము, కరుణ, విశ్వాసాన్ని నిర్లక్ష్యము చేస్తున్నందుకు వారిని
ఖండించడానికి (మత్తయి 23:23; లూకా 11:42); (2) ‘తనను గురించి తాను ప్రార్థన’ చేసికొనే గర్విష్ఠి
అయిన పరిసయ్యుడు తాను వారానికి రెండుసార్లు ఉపవాసము, తన ఆస్తిలో పదవ భాగము ఇస్తున్నానని
చెప్పుకొన్నప్పడు (లూకా 18:12); (3) మెల్కీసెదకు యొక్క ఆధిక్యతను వాదించి, క్రీస్తు
యాజకత్వాన్ని ఒక లేవీ యజకత్వముగా చెప్పినప్పుడు (హెబ్రీ. 7:6-9).
దేవాలయ పద్ధతి ప్రకారము, దేవాలయాలను, సమాజమందిరాలను బలపరచడానికి యేసు పదవభాగాన్ని
సమ్మతించాడు. అయితే ఎక్కడగాని ఆయన తన అనుచరులమీద ఒక ఆచారముగా దీనిని రుద్దినట్లు లేదు.
గర్భగుడికి పదవభాగము ముఖ్య ఆదాయము, మునుపు దీనిని దాని కొరకే వాడేవారు, ఆ తరువాత దీనిని
యాజకులు వాడుకోవడము ప్రారంభించారు. పా.ని.చేత స్థిరపరచపడిన ఈ పదవభాగము జంతుబలి పద్ధతి
చుట్టూ కట్టబడిన మత పద్ధతిగా పెంపొందించబడింది.
చాలామంది క్రైస్తవులు పదవభాగము ఇవ్వడానికి అనుకూలమైన, ఆచరణయుక్తమైనదిగా
పరిగణిస్తారు. ఎంతకాలము ఇది బలవంతము లేక నియమ పద్ధతిగా మారదో అంతకాలము ఇది
ఆనందదాయకమైన ప్రణాళికే. అయితే ఒకడు ఇది క్రొత్త నిబంధన ఉపదేశించిన హక్కుగా ఎంచకూడదు.
ఇది యూదా ఆచారపరంగా సరైనదిగా గుర్తించబడంది (మత్తయి 23:23; లూకా 11:42) కానీ ఇది
క్రైస్తవులకు విధించినది కాదు. నిజానికి, యూదులకుగాని, క్రైస్తవులకు గాని పా.ని. భావముతో
పదవభాగము ఇవ్వడము అసాధ్యము. ఈ రోజులలో పదవభాగము కేవలము యూదుల బలిఅర్పణ విధానమైన
పురాతన ఆచార సంప్రదాయము.’’
పాల్ స్టాగ్ దీనిని ఇలా సంగ్రహించాడు:
‘‘ఒక క్రైస్తవ ఆవశ్యకతగా ఒకని మీద దీనిని కఠినముగా విధించకుండా, ఇవ్వడానికి స్వతహాగా దీనిని
ఒక స్థిరపద్ధతిగా సొంతము చేసికొంటే మంచిది అని చెప్పుచుండగా, అలాంటి ఆచారము పాతనిబంధన
ఆచారము కాదని స్పష్టపరచాలి. పాతనిబంధన ఆచారమైన పదవభాగానికి దూరంగా మాత్రమే
పాటిస్తున్నారు, దాని వలన దేవాలయ మరియు యాజకులను బలపరచడానికి ఒక పద్ధతి, ఒక సాంఘిక మరియు
మత పద్ధతిగా ఉండినది, అది ఎప్పుడు ఉనికిలో లేదు. క్రీ.శ. 70లో దేవాలయము పడగొట్టేంత వరకు
పదవభాగము ఒక పన్నులాగా యూదలకు ఒక కర్తవ్యమై ఉండినది. అయితే అది ఇప్పుడు క్రైస్తవుల మీద
కట్టుబాటు కాకూడదు.
ఇలా అనడము పదవభాగాన్ని తక్కువచేయడము కాదు, కానీ దీనితో క్రొత్తనిబంధనకు ఉన్న సంబంధాన్ని
స్పష్టపరచడము. అయితే ఈ రోజులలో పదవభాగము కనిపిస్తున్న విధముగా బలవంతము, నియమము,
లాభాపేక్ష, బేరమాడడాలను బలపరస్తున్న విధానాలను ఖండించాలి. ఒక స్వచ్ఛంద పద్ధతిగా,
పదవభాగము కోరతగినదే; అయితే క్రైస్తవులకైతే ఇది కృపద్వారా విమోచించబడాలి. క్రైస్తవులు
కాకపోతే ఇది బాగా ‘పనిచేస్తుంది’. పదవభాగము, ఒకవేళ క్రొత్తనిబంధన సిద్ధాంతానకి
అన్యోన్యమైనది కాకపోతే, దేవుని కృప మరియు ప్రేమలలో దీనిని నాటవలసి ఉంది.’’
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:21 ఇది 20వ. వచనములో తర్కించిన దోపిడి సోమ్ములో భాగమైన పదవభాగమా అని అనుకొనవచ్చు. ఈ
పాఠ్యములో కొంత గజిబిజీ నెలకొని ఉంది.
1. 17,21 వచనాలు సొదొమ రాజు మరియు దోపిడి సొమ్ముతో వ్యవహరిస్తున్నాయి
2. 18-20 వచనాలు షాలేము రాజుకు ఇచ్చిన దోపిడి సోమ్ములోని పదవభాగముతో వ్యవహరిస్తున్నాయి
14:22 దేవుని పేర్లను దేవుడు ఎలా సర్వసమానము చేశాడో గమనించండి
1. యెహోవా
2. ఎల్ ఎల్యోన్
అలా చేయడము వలన అన్నీకూడా ఒకటే అని గుర్తించాడు.

ఆదికాండము 15

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

అబ్రాము కుమారుని కొరకు
అబ్రాముతో దేవుని ఒడంబడిక అబ్రాహాము, శారాతో నిబంధన
అబ్రాముతో దేవుని నిబంధన
దైవ వాగ్ధానము, నిబంధన
వాగ్ధానము చేయబడుట
15:1-11
15:1-11
15:1-6
15:1
15:1
(1)
(1)
15:2-3
15:2-6
15:4-5
15:6
15:7-11
15:7
15:7-11
15:8
15:9-11
15:12-16
15:12-16
15:12-16
15:12-16
15:12-16
15:17-21
15:17-21
15:17-21
15:17-21
15:17-21
(18)
(18)
(18)

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
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ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పూర్వరంగము
ఎ. 15వ. అధ్యాయమంతా దేవుడు అబ్రాహాముకు పెట్టిన పరీక్షలు, నిబంధలనతో నిండి ఉంది, ఈ వరుస
ప్రక్రియలు 12వ. అధ్యాయము మొదలు 22 వరకు కొనసాగుతున్నాయి (చూ. 12:1-3; 14:12-14; 15:1-18;
17:1-5; 22:16-18).
14వ. అధ్యాయములోని యెహోవా కార్యాలను 15వ. అధ్యాయము వివరిస్తున్నది. అబ్రాము
విజయము యెహోవాదే. 12వ. అధ్యాయములో మొదట ఇవ్వబడిన, యెహోవా వాగ్ధానము
అబ్రాహాము యొక్క నిరీక్షణ, అయితే ఈ వాగ్ధానము పలుమార్లు చెప్పబడింది (చూ. 12వ.
అధ్యాయము, 15,17,18,22).
బి. 12 మరియు 17 అధ్యాయాలలోని నిబంధన ప్రకటనలు అనేక షరతులను కలిగి ఉండగా, 15 మరియు 22
అధ్యాయాలు ఆ షరతులను మచ్చుకైనా చెప్పబడకపోవడము ఆసక్తికరంగా ఉంది. మానవులతో దేవుడు
చేసిన వ్యవహారాలన్ని ఆయన మార్పులేని, కనికరము, చొరవచేసే ప్రేమా స్వభావాలను ఆధారము
చేసికొని ఉన్నప్పటికి, తన స్వరూపములో చేయబడ్డ మానవులు తన ప్రేమకు పశ్చాత్తాపము,
విశ్వాసము, విధేయత, పట్లుదలల ద్వారా స్పందించవలసిన ఉద్దేశము కలిగి ఉన్నాడు. ఇవి కేవలము
ఆదికాండములో మాత్రమే కాకుండా, బైబిలు మొత్తమంతా ఉన్న ప్రధానమైన ఆవశ్యకతలు.
సి. దేవుడు అబ్రాముతో వ్యవహరించిన తీరును మనము చూస్తే, ఆయన కృపను గురించే పలుపార్లు విశేషించి
చెప్పబడింది గాని, మానవ ఘనత, ప్రయత్నము లేక ఉపాయములను గురించి కాదు. ఈ సిద్ధాంతమే
ఆదికాండానికి కేంద్ర కారణభూత విషయముగా మారింది. అయినా, అబ్రాము వైపునుండి అవసరమై
ఉన్న సమూలమైన పిలుపు తగ్గ విశ్వాసము, వెంబడింపులు కూడా విశేషించి చెప్పడము జరిగింది (చూ.
22:16,18)! పౌలు దీనిని దేవుడు పాపియైన మానవాళితో వ్యవహరించే తీరుకు ఒక రూపనిదర్శనముగా
ఉపయోగించాడు (చూ. రోమీయులుకు 4 మరియు గలతీయులకు 3వ. అధ్యాయాలు). దేవుడు పాపియైన
మానవుని అంగీకరించే అంశము మీది ఇది ఒక కీలకమైన పాఠ్యభాగము. చివరికి వాస్తవము ఏమిటంటే,
ఆయన ఊహకు అందనంత అద్భుతంగా ఉన్నాడు/ఉండబోతాడు!
డి. ఆదికాండములోని ఈ తొలి అధ్యాయాలు మన ప్రపంచాన్ని మరియు మన ఆధ్యాత్మిక అవసరాలను
అర్థము చేసికోవడానికి ఎంతో కీలకమై ఉన్నాయి. ఆదికాండము 1-3 అధ్యాయాలు, మావన
పరిస్థితిని సరిగా అర్థముచేసికొనడానికి ఒక వేదికను నిర్మించాయి.
1. సహవాసము చేయడానికి దేవుని స్వరూపములో చేయబడుట (1:26-27)
2. దేవుని నాయకత్వానికి విరోధముగా తిరగబడుట (3:1-7)
3. మానవ తిరుగుబాటుకు ఫలితంగా సరిదిద్దుకోలేనంత పర్యవసానాలు (3:8-20)
4. దేవుని యొక్క విమోచన వాగ్ధానము (3:15)
నిజానికి ఆదికాండము 3 నుండి ప్రకటన 20 వరకు చెప్పబడి ఉన్నదంతా ఆదాము, హవ్వల పాప
పర్యవసానానికి దేవుడు చేసిన మరమ్మత్తును గురించే. ప్రకటన 21-22లో పరలోకము ఒక
పునర్నింపబడ్డ ఏదేను తోట వలె వివరించబడింది. ఆదికాండములోని తొలి అధ్యాయాలు మానవాళి
మొత్తాన్ని సంభోదించాయి.
1. ఆదాము
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2. నోవహు
3. అబ్రాము (చూ. 12:3; అ.కా. 3:25; గలతీ. 3:8)
దేవుడు అందరిని ఎన్నుకోవడానికి ఒకరిని ఎన్నుకొన్నాడు! దేవుని ఎన్నిక ప్రతిస్పందనతో (అది.,
షరతులుకలిగిన నిబంధన) కూడిన వాగ్ధానముతో (షరతులులేని నిబంధన) చేరిఉంది. అబ్రాము జీవితము
పాపము మరియు కృప యొక్క పర్వసానాలను తెలుపుతుంది. ఆయన విధేయత, విశ్వాసాలతో పోరాడాడు.
ఈ ఘర్షణను బట్టి అందరూ పిలువబడ్డారు (అబ్రాము విశ్వాసము/సందేహము/పాపము/నమ్మకాల
యొక్క రూపనిదర్శకము, చూ. రోమీయులకు 4; గలతీయులకు 3).
ఇ. క్రొ.ని. సిద్ధాంతాలకు 6వ. వచనము కీలకము. ఇది అబ్రాహాము కథను వ్రాసిన సంగ్రాహకుని విశ్లేషణ
లేక ముగింపులాగా కనిపిస్తుంది. ఇది మోషే లేక ఒక పితరునకు (అది., యాకోబు) అటుపిమ్మట ఇవ్వబడి
ముగింపా? లేఖనము యొక్క నిర్మాణము ఎవరు, ఎప్పుడు లేక ఎలా అనేది ప్రధాన అంశము కాదు కానీ,
ఇది దేవుని యొక్క సత్యమా లేక మానవ ఉహా? అనేది ప్రధానమై ఉంది. ఇక్కడే పూర్వోహ
అధికారాలు (అది., ప్రేరకాలు) ప్రవేశిస్తాయి. సహజముగా పాపులైన ప్రజలు దేవుని సజీవుడుగా
కనుగొంటారు ఆ తరువాత ఆయనను గురించిన మరింత సమాచారము కొరకు లేఖనాలను వెతుకుతారు. లేకనాల
వృత్తాంతాలు మన కొరకు, వాటిని మనము ఎన్నడూ చూడలేదు! ఇది అవగాహన కొరకు ఎదురుచూసే
విశ్వాసానికి పునాది మరియు ఆధారము ఇస్తుంది. అబ్రాము జీవితము విశ్వాసులందరికి ఒక
రూసనిదర్శకము (పా.ని. పరశుద్ధలు మరియు క్రొ.ని. పరిశుద్ధులు). చారిత్రిక వృత్తాంతాలతో
వ్యవహరించేటప్పుడు ఒకడు ‘‘ఇది ఎందుకు వ్రాయబడింది? అనే ప్రశ్నను తరచూ అడుగుతూ ఉండాలి (ఫీ
మరియు స్టువర్ట్ యొక్క హౌ టు రీడ్ ది బైబిల్ ఫర్ ఆల్ ఇట్స్ అండర్టాండింగ్ ).

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 15:1-11
1ఇవి

జరిగినతరువాత యెహోవా వాక్యము అబ్రామునకు దర్శనమందు వచ్చి అబ్రామా, భయపడకుము; నేను
నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అత్యధికమగునని చెప్పెను. 2అందుకు అబ్రాము ప్రభువైన యెహోవా నాకేమి
యిచ్చిననేమి? నేను సంతానము లేనివాడనై పోవుచున్నానే; దమస్కు ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆస్తి
కర్తయగును గదా 3మరియు అబ్రాము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియ్యలేదు గనుక నా పరివారములో ఒకడు నాకు
వారసుడగునని చెప్పగా 4యెహోవా వాక్యము అతని యొద్దకు వచ్చి ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు; నీ
గర్భవాసమున పుట్టబోవుచున్నవాడు నీకు వారసుడగునని చెప్పెను. 5మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని
తీసికొని వచ్చి నీవు ఆకాశమువైపు తేరిచూచి నక్షత్రములను లెక్కించుటకు నీ చేతనైతే లెక్కించుమని
6అతడు యెహోవాను నమ్మెను; ఆయన అది అతనికి నీతిగా
చెప్పి నీ సంతానము ఆలాగవునని చెప్పెను.
ఎంచెను. 7మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును స్వతం త్రించుకొనునట్లు దాని నీకిచ్చుటకు కల్దీయుల ఊరను
8అతడు
పట్టణములోనుండి నిన్ను ఇవతలకు తీసికొని వచ్చిన యెహోవాను నేనే అని చెప్పినప్పుడు
9
ప్రభువైన యెహోవా, నేను దీని స్వతంత్రించు కొనెదనని నాకెట్లు తెలియుననగా ఆయన మూడేండ్ల
పెయ్యను మూడేండ్ల మేకను మూడేండ్ల పొట్టేలును ఒక తెల్ల గువ్వను ఒక పావురపు పిల్లను నా
యొద్దకు తెమ్మని అతనితో చెప్పెను. 10అతడు అవన్నియు తీసికొని వాటిని నడుమకు ఖండించి దేని
ఖండమును దాని ఖండమునకు ఎదురుగా నుంచెను; పక్షులను అతడు ఖండింపలేదు 11గద్దలు ఆ కళేబరముల మీద
వాలినప్పుడు అబ్రాము వాటిని తోలివేసెను.
15:1 పాఠ్యాన్ని ఎప్పుడు పద్యముగా లేక గద్యముగా తర్జుమా చేయాలో తెలిసికోవడము కష్టముగా
ఉంది. ఉన్న ఒకే ఒక పాఠ్యభాగ గుర్తు ‘‘బీట్’’ (అది., వచనాలు పలికేవిధానము), అయితే ఇది అ తరువాత వచ్చిన
పరిణతి. ఎన్ ఎ ఎస్ బి, జె పి ఎస్ ఓ ఎ, ఎన్ జె బి, ఎన్ ఐ విలు 1వ. వచనాన్ని ఒక పద్యము వలె తర్జుమా
చేశాయి, అయితే ఎన్ కె జె వి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, టి ఇ వి, ఆర్ ఇ బిలు దీనిని గద్యముగా తర్జుమా చేశాయి.
14:19-20లో కూడా ఇదే గజిబిజీ నెలకొని ఉంది.
‘‘ఇవి జరిగిన తరువాత’’ అనే వచనము అస్పష్టము, పునరావృతము (చూ. 22:1; 22:20; 39:7; 40:1; 48:1).
ఆదికాండములో వ్యక్తిగత వృత్తాంతాలు ఒక తూర్పు చారిత్రిక చట్రములో ఒకటిగా కలపబడ్డాయి,
ఆధునికి ప్రాశ్చాత్యము, పరంపరా(ను)గత కాల క్రమములో కాదు. పేజీ xv లోని ఓల్డ్ టెస్టమెంట్
హిస్టారియోగ్రఫీ కంపేర్డ్ విత్ కాంటెంపరరీ నియర్ ఈస్టరన్ కల్చర్స్ మీద ఉన్న వ్యాసము
చూడుము.
ఆదికాండములో ఈ సహజ వచనము వచ్చిన రెండిటిలో ఇది మొదటిది (అది., ‘‘యెహోవా వాక్యము వచ్చి. . . ’’
చూ. 4వ. వచనము), ప్రవక్తలున్నంతవరకూ ఇది వస్తూనే ఉండినది. యెహోవా అబ్రాముతో చాలా
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స్పష్టముగా, వినిపించేటట్లు మాట్లడాడని ఇది విశేషించి చెప్పుతున్నది (బిడిబి 55). ప్రత్యేకించి
ఈ సంఘటనలో ఇది రాత్రి వచ్చిన దర్శనము. క్రింద ఇవ్వబడిన 15:1సిలోని నోట్ చూడుము.
అబ్రాము దేవుని బయలుపాటును పొందిన వ్యక్తిగా వర్ణించబడ్డాడు. ఆ తరువాత వచ్చిన
ప్రవక్తలలో పరిచయ సూత్రము సర్వసాధారణము, అయితే వారికి ముందుగా ఇది అరుదు. 20:7లో అబ్రాము
‘‘ప్రవక్త’’ (బిడిబి 611) అని కూడా పిలువబడ్డాడు. ప్రవక్తలు లేఖనాలను వ్రాసారు. ఆదికాండ మొదటి
భాగాలను మొత్తము వ్రాసిన గ్రంధకర్త మోషే ఒక్కడే కాదు, ఆయన ఒక కూర్పరి/సంగ్రాహకుడు.
ఆదికాండము 1-2 లో ఉన్న భావము మెసొపొటేమియా వాడు, ఐగుప్తీయుడు కాడు. యేసేసు జీవితము వరకు ఏ
ఐగుప్తీయుడు ఉన్న పదాలను అర్థము చేసికోలేరు. మోషే అబ్రాము కాలమునాటి నోటి లేక వ్రాయబడిన
పరంపరలు ఉపయోగించుకొన్నాడని నేననుకొంటున్నాను (అది., పితరులు). ఈ తొలి చరిత్రకు అయన కూర్పరి
మరియు సంగ్రాహకుడు. మానవులు వారి వారి సంస్కృతి మరియు పదజాలాలను ఉపయోగిస్తారు గాని సందేశము
మాత్రము దేవునిదే (అది., ఆత్మ ప్రేరణ).
 ‘‘ప్రభువు’’ యెహోవా అనే పదము హీబ్రూ క్రియ ‘‘ఉన్నవాడు’’ (చూ. నిర్గ. 3:14) నుండి వచ్చింది. ఇది
దేవుడు నిత్య నివాసి, జీవము గలిగిన ఒకే దేవుడు అని ఉద్ఘాటిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. దేవుడ్ని
యెహోవాగా సంబోధించనప్పుడు, అది ఆయన కృపను, ఎలోహిమ్ అని సంబోధించినప్పుడు, అది ఒక
సృష్టికర్తగా ఆయన శక్తిని గురించి చెప్పుతున్నాయని రబ్బీలు నొక్కిచెప్పుతున్నారు. 18-20
శతాబ్ధములో అంత ప్రజాదరణలో లేని ‘‘జె ఇ డి పి’’ విమర్శ ఆధారిత సిద్ధాంతము కంటె ఈ సిద్ధాంతమే
నాకు ఇష్టము. 12:1లోని ప్రత్యేక అంశము: దైవానికి ఇవ్వబడిన పేర్లు చూడుము.
 ‘‘దర్శనమందు’’ 5వ. వచనము కూడా బలపరుస్తున్నట్లు ఇది రాత్రి యందు వచ్చిన దర్శనము. 15వ.
అధ్యాయము మిగిలిన భాగము, ప్రత్యేకించి 12వ. వచనము చూస్తే ఈ దర్శనము ఒకే రాత్రి వచ్చిందా లేక
రెండు రాత్రుల వరకు ఇది కొనసాగిందా అనేది స్పష్టముగా లేదు (అది., రెండు దర్శనాలు, 1-6,7-21 వచనాలు).
‘‘దర్శనము’’ అనే పదము (బిడిబి 303), 12:7లో ఉన్న ‘‘కనిపించెను’’ (బిడిబి 906) అనే పదానికి భిన్నముగా ఉంది.
ఇక్కడ ఉపయోగించిన పదము బహు అరుదు, బైబిలులోని మూడు అధ్యాయాలలో మాత్రమే, ఆ.కా. 15:1; సంఖ్యా
24:4; 16; యెహెజ్కేలు 13:7లలో ఉపయోగించబడింది.
ఆదికాండములో యెహోవా తనను తాను బయలుపరచుకొన్న విధానాలపై ఎన్ ఐ డి ఓ టి టి ఇ, వా.4, పే. 354లో
అసక్తికరమైన సంగ్రహము ఉంది.
1. పదముల ద్వారా (బిడిబి 55) – 12:1-3; 13:14-17; 21:12-13; 22:1-2
2. దర్శనాల ద్వారా – 15:1-6 (బిడిబి 303); 46:2-4 (బిడిబి 909 I)
3. స్వప్నాల ద్వారా – 20:3-7 (బిడిబి 538); 28:12-15 (బిడిబి 321); 31:10-13 (బిడిబి 321), 24: (బిడిబి 538)
4. దివ్యఙ్ఞానాల ద్వారా, (‘‘ప్రత్యక్షత’’, బిడిబి 906) – 12:7; 17:1; 18:1; 26:2,24; 35:1,9; 48:3
5. యెహోవా యొక్క దూతద్వారా (12:7లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము) – 16:7-13; 21:17-19; 22:1112,15-18; 31:11
పద్ధతులలో మారచ్చు, అయితే దైవ తొలి దర్శనాలు మానవాళికి కలిగాయి, అవి వ్యక్తిగత వ్యక్తులను
బట్టికాక, ప్రజలందరికి యెహోవా విమోచన ప్రణాళిక అందుబాటులోనికి రావాలని అవి కలిగాయి!
 ‘‘అబ్రామా, భయపడకుము’’ ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 431, కెబి 432, జెసివ్వ భావముతో వాడబడిన ఒక

క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు) ఆదికాండమలో పలుమార్లు ఉపయోగింపబడింది (చూ. 15:1; 21:17; 26:24; 46:3). పాపము

మన మనస్సులకు భయము కలిగిస్తుందని యెహోవాకు తెలుసు (ఆయనను కలవరపెట్టుతుంది, జీవితాన్ని
భయపెట్టుతుంది, మనలను భయపెట్టుతుంది). ఇది మొదటి సారిగా దేవునికి విరోధముగా ఆదాము హవ్వలు
పాపము చేసినప్పుడు 3:10లో ఇది ఉపయోగింపబడింది. ఈ భయము 14వ. అధ్యాయముతో సంబంధము కలిగి ఉందని
రబ్బీలు అంటారు, ముఖ్యముగా (1) యుద్ధ భయము; 92) ఆయన చంపిన రాజుల దేశాలనుండి వచ్చే ప్రతీకార
భయము; లేక (3) మానవులను చంపాడు కనుక దేవుని భయము. ఏదిఏమైనా, 12 నుండి 15 అధ్యాయాలు సందర్బాల
మొత్తమంతా అబ్రాముకు సంతానము లేని భయముతో కొనసాగినట్లు కనిపిస్తున్నది.

 ‘‘నేను నీకు కేడెము’’ ఈ పదము ‘‘కేడెము’’ (బిడిబి 171) ‘‘కాపాడువాడు’’ లేక ‘‘అనుగ్రహించువాడు’’ అనుటకు
సాదృశ్యముగా తీసికోబడిన మిలటరీ పదము (చూ. కీర్త. 3:3; 28:7; 33:20; 84:9; 91:4). శబ్ధలక్షణాన్ని బట్టి
‘‘విడుదల చేసెను’’ (బిడిబి 171, చూ. 14:20) అనే పదానికి కూడా ఇది సంబంధము కలిగి ఉంది. ‘‘కేడెము’’ సరైన
నిర్వచనానికి ద్వితీ. 33:29 చూడుము. న్యూ అమేరికన్ స్టాండర్డ బైబిల్ పైన లూధర్ భాషాంతరము
బాగుందని నేననుకొంటాను ఎందుకంటే, దేవుడే ‘‘కేడెము’’ మరియు ‘‘ప్రతిఫలము’’ – ‘‘నేను నీ కేడెము,
బహుమానము’’ (చూ. ఎన్ కె జె వి) అని అంటాడు. ఈ వచనములో చెప్పబడిన క్రియ లేదు.
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 ‘‘నీ బహుమానము అత్యధికమగునని’’ అబ్రాము 13:8-13 మరియు 14:21-24లలో సంపద, దోచుకొన్న సంపద
విషయాలలో పరీక్షచేయబడ్డాడు, అయితే ఆయన ఈ భౌతిక ఆవకాశాలను తృణీకరించాడు. 12వ.
అధ్యాయములో దేవుడు ఆయనకు సంతానము మరియు భూమి రెంటిని వాగ్ధానము చేశాడు. ఏదిఏమైనా, దేవుడు
చేస్తున్న ఈ పలుమార్ల వాగ్ధానములో దేవుడే అబ్రాము యొక్క గొప్ప ఆస్తిగా మారాడు (అ తరువాత
లేవీయులకు వలె, చూ. సంఖ్యా. 18:20; ద్వితీ. 10:9).
15:2 ‘‘ప్రభువైన యెహోవా’’ బైబిలులో దైవము యొక్క రెండు పేర్లు ఒక్కటిగా కలిపి చప్పడము ఇదే
మొదటి సారి. ఇది ఆదికాండములో ఇక్కడ మరియు 8వ. వచనములో మాత్రమే చెప్పబడింది. వాటి అసలు
అర్థము ‘‘అదోనయి యెహోవా.’’ ద్వితీ. 10:17లో ఈ రెండుపేర్లు కలిసి ఉండడము చూడగలము. అడోనయి
(కనానీయుల సాహిత్యములో ఇది ‘‘నా ప్రభువు’’ అని ఉపయోగించబడింది, అయితే ఇతర సెమిటక్ భాషలలో ఇలా
లేదు) క్రొ.ని.లోని ‘‘యజమాని’’, ‘‘భర్త’’, ‘‘సొంతదారుడు’’ లేక ‘‘ప్రభువు’’ అని తెలియజేస్తున్న కురియోస్
అనే పదములాగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నది. 12:1లోని ప్రత్యేక అంశము: దైవానికివ్వబడిన పేర్లు
చూడుము.
రెండుపేర్ల కలయికతో దైవానికి అనేక పేర్లు ఉన్నాయి.
1. యెహోవా ఎలోహిమ్ – ఆ.కా. 2:4
2. అదోనయి యెహోవా – ఆ.కా. 15:2
ఇవి ఇంగ్లీషులో ఒకేలాగ తర్జుమా చేయబడినా, వాటి అర్థాలలో, నొక్కిచెప్పడములో తేడా ఉంది.
 ‘‘నాకేమి యిచ్చిననేమి? నేను సంతానము లేనివాడనై పోవుచున్నానే’’ అబ్రాము క్రేంద్ర బింధువైన
వ్యవహారము ఎప్పడూ తనకు సంతానములేని విషయమై ఉంది. తన అక్కర దేవుడు తొలుత 12:1-3 లో చేసిన
వాగ్ధానమును ఆధారము చేసికొని ఉంది. పూర్వికులు సంతానము లేకపోవడాన్ని ఒక దేవుని శాపముగా
భావించేవారు, అయినా దేవుడు అబ్రామును ఒక ప్రత్యేక అభిమానము అందుకొనేవానిగా
తెలియజేస్తున్నాడు. అబ్రాము ఆ వాగ్ధాన అభిమానాన్ని ఒక భౌతిక వ్యక్తీకరణగా చూడాలని
ఆశపడుచున్నాడు.
 ‘‘నిస్సంతానము’’ అనే పదము (బిడిబి 792) చాలా అరుదైన పదము. ఇది కేవలము నాలుగు సార్లు మాత్రమే
ఉపయోగించబడింది.
1. అబ్రాముకు (శరాయి కాదు) – ఆ.ది. 15:2
2. వావివరస తప్పినందుకు శిక్షగా – లేవీ. 20:20,21
3. యెహోయాకీము సాదృశ్యముగా తన కుమారులో ఒకని ద్వారా సింహానము మీద సఫలము కాకపోవడము –
యిర్మియా 22:30
 ‘‘దమస్కు ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆస్తి కర్తయగును గదా’’ ‘‘సంపాదన’’ లేక ‘‘ఆధిపత్యం’’ (బిడిబి 606, ఎన్
ఐ డి ఒ టి టి ఇ, వా. 2, పే. 971) అనే అర్థాలు ఇస్తున్న అరుదైన హీబ్రూ ‘‘వారసుడు’’ అనే పదము మరియు
‘‘దమస్కు’’ (బిడిబి 199) పదాలపైన పదవిన్యాసాలు ఉన్నాయి. హీబ్రూ భాషలో వాటి శబ్ధము ఒకటిగానే
ఉంటుంది. కొంతమంది దీనిని క్రీ.పూ. రెండవ యుగములోని నూజి శిలాఫలకాలపైన కనుగొనబడిన హరియన్
దత్తత ఆచారాలకు సంబంధించినవిగా చూస్తున్నారు.
కొంతమంది ‘‘దేవుడు సహాయకుడు’’ అనే అర్థాన్నిచ్చే ‘‘యెలీయెజెరే’’ (బిడిబి 451) అనేది 24:2లో
చెప్పబడిన సేవకుడు అని ఊహిస్తున్నారు.
‘‘వారసుడు’’ అని తర్జుమా చేయబడిన పదము అరుదైన పదము. ‘‘వారసుడు’’ (బిడిబి 439, కెబి 441) కు ఇవ్వబడిన
సహజ క్రియాపదము 4,5 (రెండుసార్లు), 7,8 వచనాలలో కనుగొనగలము. ఈ రెండింటి అర్థము ‘‘స్వార్థ్యాని
తీసికొని వెళ్ళు’’ అనే అర్థాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ వచనము 3వ. వచనముచే వివరించబడింది.
15:3 ‘‘నీవు నాకు సంతానమియ్యలేదు గనుక’’ దీనిని మళ్ళీ అడగడాన్ని బట్టి, అబ్రాముకున్న ఆతృత యొక్క
తీవ్రత తెలియబడుచున్నది. విశ్వాసము మరియు సందేహము యొక్క కలియికకు అబ్రాము మంచి ఉదాహరణ.
అబ్రాము దేవుని విశ్వసించాడు. అయినంతమాత్రాన దేవుడిచ్చిన వాగ్ధానాల పట్ల ఆయనకు సందేహము
లేదని కాదు. నిజాయితీగా సందేహించేవానిని దేవుడు ఎప్పుడూ త్రోసిపుచ్చుడు! దేవుడే తన గొప్ప
ఐశ్వర్యము అని తెలిసికొనే వరకు దేవుడు అబ్రామును వరస శ్రమలు, పరీక్షలలో నడిపిస్తాడు
(ప్రత్యేకించి 22వ. అధ్యాయము).
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15:4 ‘‘నీ గర్భవాసమున పుట్టబోవుచున్నవాడు నీకు వారసుడగునని’’ ఇది జరగడానికి ఇంకా ఇరవై ఐదు
సంవత్సరములు పట్టతుందని గమనించండి. ఇది సంతానము అబ్రాము నుండే వస్తుందని ఇది ప్రత్యేకించి
దృఢపరస్తుంది, అయితే సంతానము శరాయి నుండి వస్తుందని చెప్పుటలేదు. 6వ. అధ్యాయములో వచ్చిన
చిక్కులకు కారణము ఇదే.
‘‘నీ గర్భవాసము నుండి’’ అనే తర్జుమా చేయబడిన పదానికి అసలు అర్థము ‘‘నీ లోపలి భాగాలనుండి’’. ఈ పదము
(బిడిబి 588) అనేక భావాలతో ఉపయోగించబడింది.
1. కడుపులోని భాగాలు – 2 సమూ. 20:10; 2 దిన. 21:15
2. కడుపు – యోబు 20:14; యెహెజ్కేలు 3:3; 7:19; యోనా 1:17; 2:1; 2 సమూ. 7:12; 16:11
3. లైంగికావయాలు
ఎ. పురుషుడు – ఆ.కా. 15:4
బి. స్త్రీ – యెషయా 46:1
4. మానవ భవోద్వేగాలకు భౌతిక కేంద్రము – పరమగీతాలు 5:4,14; యెషయా 16:11; 63:15; యిర్మియా
4:19; 31:20; విలా. 2:11
15:5 ‘‘ఆకాశమువైపు తేరిచూచి నక్షత్రములను లెక్కించుటకు నీ చేతనైతే లెక్కించుమని’’ దేవుడు
అబ్రాముతో రెండు ఆదేశాలతో మాట్లాడుచున్నాడు.
1. చూడుము – బిడిబి 613, కెబి 661, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. లెక్కించు – బిడిబి 707, కెబి 765, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
దేవుని ఆశీర్వాదము విస్తారము మరియు నమ్మతగినది (చూ. 12:2; 17:2).
తన సంతానాన్ని అభివృద్ధి చేస్తానని వివరించడానికి దేవుడు అబ్రాముకు బాగా తెలిసిన అనేక
అలంకారాలను ఉపయోగించాడు.
1. ధూళి (చూ, ఆ.కా. 13:16; 28:14; సంఖ్యా. 23:10)
2. నక్షత్రాలు (చూ. ఆ.కా. 15:5; 22:17; 26:4)
3. ఇసుక (చూ. ఆ.కా. 22:17 మరియు 32:12)
12:3లోని వాగ్ధానము మరియు యెషయా సార్వధిక వాగ్ఢాననాలైన(చూ. 42:6; 49:6; 51:4) ‘‘యాజకుల
రాజ్యము’’ (చూ. నిర్గ. 19:5-6) కంటే అబ్రాహాము కుటుంబము ఎవరూ కలలుకననంత పెద్దదిగా ఉండబోతున్నది.
ఇందులో అన్య విశ్వాసులు కూడా కలసి ఉన్నారు (చూ. లూకా 2:32; అ.కా. 13:47; 26:23; రోమా 2:28-29; 4; గలతీ.
3:7-9,29).
15:6 ‘‘అతడు యెహోవాను నమ్మెను’’ 12 అధ్యాయములో అబ్రాము విశ్వసించలేదు అని ఇది తెలుపుట లేదు,
విశ్వసించే ఆయన ఉర్ ను విడచిపెట్టి దేవుని వెంబడించాడు. అయితే ఇక్కడ ‘‘విశ్వాసము’’ (బిడిబి 52, కెబి
63; ఒక విశ్వాస జీవితము, కేవలము ఈ కార్యము మాత్రము కాదు అని తెలియజేస్తున్న, హిఫెల్
పెర్ఫెక్టు) అనే పదము( --- )అనే మూలపదము నుండి వచ్చింది, దీని నుండే మనము ‘‘ఆమెన్’’ అనే పదాన్ని
పొందాము. మూలపదానికి అర్థము ‘‘బలంగా ఉండడము’’ లేక ‘‘ఆధారపడి ఉండడము’’. తనకు సంతానము కలుగుతుందని
అబ్రాము పూర్తిగా దేవుని వాగ్ధానముపై నమ్మిక ఉంచాడు. ఇది కనిపించపోయనా కార్యము చేసిన
విశ్వాసము (చూ. 22:16,18; హెబ్రీ. 11:1). అబ్రాము విశ్వాసమును బట్టి దేవుని వాక్యాని బట్టి ఆయనను
చేరుకొన్నాడు, భౌతికంగా చూపించమని ఆయన దేవునిని ఎన్నడూ కోరలేదు. ఇది అతి ప్రాముఖ్యమైంది
ఎందుకంటే దీని ఆధారము చేసికొనే పౌలు రోమీయులకు 4 మరియు గలతీయులకు 3లో విశ్వాసము ద్వారా కృపను
బట్టి విమోచన అని వాదించాడు. దీనికి పౌలు రోమా 1:4లో హబక్కూకు 2:4; గలతీ. 3:11 మరియు హెబ్రీయుల
గ్రంధకర్త 10:38లను కూడా ఉపయోగించారు. ఈ పదము ‘‘అబ్రాము యెహోవా మీద ఆదారపడ్డాడు, తన సొంత
శక్తిమీద కాదు’’ అనే సాంరాంశమును ఇస్తున్నట్లుంది. ఆదికాండములోని ఈ భాగమంతా మళ్ళీ మళ్ళీ
నొక్కిచెప్పేదేమిటంటే, మానవ రక్షణకు మానవ శక్తికాదు, దేవుని యొక్క తొలి ప్రేమే కారణము.
‘‘విశ్వసించెను’’ అ పదము ఇంగ్లీషులో మూడు పదాలతో తర్జుమా చేసింది: విశ్వాసము, నమ్మకము, శ్రద్ధ
(చూ. నిర్గ. 4:5,31; ద్వితీ. 1:32; 2 కొరింథీ. 20:20; యెషయా 43:10, యెషయా 28:16 లో మెస్సయకు సంబంధించి
మరియు సంఖ్యా. 14:11; 20:12; ద్వితీ. 9:23; 2 రాజులు 17:14; కీర్త. 78:22లో సూచించిన అవిశ్వాసము). పా.ని.
పదము యొక్క సారాంశము ‘‘నమ్మకము’’ లేక ‘‘నమ్మకత్వము’’లో ఉన్నట్లుంది, మనమీద గరి ఉంచలేదు కానీ
దేవుని విశ్వాస్యత మరియు ఆయన వాగ్ధానాల మీద ఉంచింది.
అబ్రాము ఈ క్రింది వాటిని విశ్వసించడము గమనించండి
1. ప్రభువు నందు (వ్యక్తిగత సంబంధము)
2. ఆయన వాక్యము మీద (ఉపసర్గ బయలుపాటు)
బైబిలు విశ్వాసాన్ని క్రింది వాటి వలె సూచించుటకు ఇది నాకు సహాయపడింది
1. వ్యక్తిలో విశ్వాసము (యెహోవా/క్రీస్తు)
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2. ఆ వ్యక్తిని గురంచిన సత్యములో నమ్మకము (బైబిలు)
3. ఆవ్యక్తిలాగా జీవించడము (పా.ని. విధేయత/క్రీస్తుసారూప్యత)
ఈ మూడు ముఖ్యమైనవి, ఐఛ్చికము కాదు!

ప్రత్యేక అంశము: పాతనిబంధనలోని నమ్మకము, విశ్వాసము, విశ్వసనీయత ()אמן
ప్రారంభ వ్యాఖ్య
క్రొ.ని.లో ఈ సిద్ధాంతపరమైన ఈ అంశము యొక్క వాడకము చాలా ప్రాముఖ్యము అని చెప్పక
తప్పదు. పా.ని. నిర్వచించనంత స్పష్టముగా ఇక్కడ చెప్పబడలేదు. ఇది అక్కడ ఉంది, కానీ కొన్ని
ప్రత్యేకించబడిన కీలక వాక్యభాగాలు మరియు వ్యక్తులను గురించి చెప్పునప్పుడు మాత్రమే
ప్రదర్శింపబడింది.
పా.ని. మిశ్రమాలు
1. వ్యక్తులు మరియు సమాజము
2. వ్వక్తిగత పోరాటము మరియు ఒడంబడిక విధేయత
విశ్వాసము వ్యక్తిగా పోరాటము మరియు అనుదిన జీవనశైలి! నిఘంటు రీతులలో (అది., పదముల
అధ్యయనము) దీనిని వివరించుటకంటే ఒక వ్యక్తిగా దీనిని వివరించడము సులభము. ఈ వ్యక్తిగత
కోణాలను ఈ క్రింది వారలో ఉదహరించవచ్చును.
1. అబ్రాహాము మరియు ఆయన వంశము
2. దావీదు మరియు ఇశ్రాయేలీయులు
ఈ మనుష్యులు దేవుని కలిసికొని/ఎదుర్కొని నందున వారి జీవితాలు శాశ్వతముగా మార్చబడ్డాయి
(పరిపూర్ణ జీవితాలుగా కాదు కాని, విశ్వాసములో కొనసాగారు). పరీక్ష బలహీనతలను
తెలియజేసి, దేవుని కలవడమును బట్టి వారి విశ్వాసము బలపడింది, అయితే నమ్మకమైన సన్నిహిత
సంబంధాలు పోను పోను కొనసాగుతూనే ఉండినవి. ఇది పరీక్ష మరియు శుభ్రత, అయితే వారి
దైవభక్తి, జీవన శైలికి ఇది ఒక నిరంతర ఋజువు.
II.
ప్రధాన మూల పదము యొక్క ఉపయోగము
ఎ. ( אמןబిడిబి 52)
1.
క్రియ
ఎ. క్వాల్ కాండము – నిలబెట్టుటయు, పోషించుటకు (అది., 2 రాజులు 10:1,5 ఎస్తేరు
2:7, మతేతర సిద్ధాంత ఉపయోగము)
బి. నిఫాల్ కాండము – రూఢి పరచుటకు లేక
స్థిరపరచుటకు, స్థాపిపించుటకు, నిర్ధారించుటకు, విశ్వాసముగా ఉండుటకు లేక
విశ్వసనీయత
(1) మానవుని యొక్క, యెషయా 8:2;53:1 యిర్మయా 40:14

I.

(2) వస్తువు యొక్, యెషయా 22:23
(3) దేవుని యొక్క, ద్వితీ. 7:9 యెషయా 49:7 యిర్మియా 42:5
సి. హిఫిల్ కాండము - స్థిరముగా నిలుచుటకు, విశ్వసించుటకు, నమ్ముటకు
(1) అబ్రాహాము దేవునిని విశ్వసించాడు, ఆ.కా. 15:6
(2) ఐగుప్పులోని ఇశ్రాయేలీయులు విశ్వసించారు, నిర్గ. 4:31; 14:31 (ద్వితీ. 1:32లో
తిరస్కరించబడింది)
(3) ఇశ్రాయేలీయులు దేవుడు మోషే ద్వారా మట్లాడిన దానిని నమ్మారు, నిర్గ. 19:9;
కీర్త. 106:12,24
(4) ఆహాజు దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచలేదు, యెషయా 7:9
(5) ఎవరైతే దాని/ఆయన యందు విశ్వసించారో, యెషయా 26:16
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(6) దేవుని గురించిన సత్యాల విశ్వాసము, యెషయా 43:10-12
2.

నామవాచకము (పుంలింగము) విశ్వసనీయత (అది., ద్వితీ. 32:20; యెషయా 25:1; 26:2)

3. క్రియావిశేషణము నిజంగా, వాస్తవంగా, నేను సమ్మతిస్తున్నాను, అలాగే (చూ. ద్వితీ.
27:15-26; 1 రాజు. 1:36; 1 కొరింథీ. 16:36; యెషయా 65:16; యిర్మియా 11:5; 28:6). ఇది పా.ని.లో
మరియు క్రొ.ని.లో వాడే ‘‘ఆమెన్’’ అనే సాహిత్య సంబంధి.
బి. ( אמתబిడిబి 54) స్త్రీలింగ నామవాచకము, దృఢత్వము, విశ్వసనీయత, సత్యము
1. మానవుని యొక్క, యెషయా 10:20; 42:3; 48:1
2. దేవుని యొక్క, నిర్గ. 34:6; కీర్త. 117:2; యెషయా 38:18;19; 61:8
3. సత్యము యొక్క, ద్వితీ. 32:4; 1 రాజు. 22:16; కీర్త. 33:4; 98:3; 100:5; 119:30; యిర్మియా 9:5;
జకర్యా 8:16
సి. ( אמונהబిడిబి 53), దృఢత్వము, నిలకడ, విశ్వసనీయత
1. చేతులు యొక్క, నిర్గ. 17:12
2. కాలము యొక్క, యెషయా 33:6
3. మానవుల యొక్క, యిర్మియా 5:3; 7:28; 9:2
4. దేవుని యొక్క, కీర్త. 40:11; 88:12; 89:1,2,5,8; 119:138
III. ఈ పా.ని. భావము యొక్క పౌలు ఉపయోగము
ఎ. పౌలు దమస్కు దారిలో యేసుతో కలయిక, యెహోవా అంటే తన క్రొత్త అర్థానికి మరియు పా.ని.
అర్థానికి ఆధారమైంది (చూ. అ.కా. 9; 229; 22; 26.).
బి. తన క్రొత్త అవగాహనకు బలము నిచ్చే మూలపదము – ను ఉపయోగించిన రెండు కీలక పా.ని. పాఠ్య
భాగాలను ఆయన పా.ని. నుండి కనుగొన్నాడు.
1. ఆ.కా. 15:6లో దేవుని ద్వారా ప్రారంభించిన అబ్రాము యొక్క దేవుని కలయిక (ఆదికాండము
12). ఇది ఒక విశ్వాసానికి విదేయతపూర్వక జీవితాన్ని కలుగ జేసింది (ఆదికాండము 12-22).
పౌలు దీనిని రోమా 4 మరియు గలతీ. 3లలో ఒక జాడగా చెప్పాడు.
2. యెషయా 28:16; ఎవరైతే దీని యందు నమ్మిక ఉంచుతారో (అది., దేవుడు పరీక్ష
చేసి, స్థిరముగా ఉంచిన మూలరాయి) ఎన్నటికీ
ఎ. రోమా 9:33; అవమానించబడద్దు లేక నిరాశపరచబడద్దు
బి. రోమా 10:11, పైన ఇవ్వబడిన దానివలె
3. హెబ్రీ. 2:24 ఎవరైతే విశ్వాసము గల దేవుని తెలిసికొన్నారో వారు విశ్వాసముగా జీవితాలను
జీవించాలి (చూ. యిర్మియా 7:28) పౌలు ఈ పాఠ్యమును రోమా 1:17 మరియు గలతీ. 3:11 లో
ఉపయోగించాడు (హెబ్రీ. 10:38ని కూడా గమనించుము).
IV

పా.ని. భావము యొక్క పేతురు ఉపయోగము
ఎ. పేతురు చేర్పులు
1. యెషయా 8:14 – 1 పేతురు 2:8 (అవరోధము)
2. యెషయా 28:16 – 1 పేతురు 2:6 (మూలరాయి)
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3. కీర్త. 118:22 – 1 పేతురు 2:7 (తృణీకరించబడిన రాయి)
బి. ఆయన ఇశ్రాయేలీయులను గురించి వివరించిన ప్రత్యేక భాష ‘‘ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన
యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొతైన ప్రజలునై’’ ఈ క్రింది వాటినుండి
తీసికొన్నాడు:
1. ద్వితీ. 10:15; యెషయా 43:21
2. యెషయా 61:6; 66:21
3. నిర్గ. 19:6; ద్వితీ. 7:6
దీనిని ఇప్పుడు క్రీస్తులో విశ్వాసముంచిన సంఘముల కొరకు ఉపయోగింపబడుతుంది.
V

భావము యొక్క యోహాను ఉపయోగము
ఎ. దీని క్రొ.ని. ఉపయోగము
‘‘విశ్వాసించడము’’ అనే ఈ పదము గ్రీకు (పిస్టేయియో) పదము, ఇది ‘‘విశ్వాసము,’’ ‘‘నమ్మకము’’, లేక
‘‘విశ్వసనీయత’’గా కూడా తర్జుమా చేయబడింది. ఉదాహరణకు నామవాచకము యోహాను సువార్తలో
కనిపించలేదు, అయితే క్రియ తరచూ ఉపయోగించబడింది. యోహాను 2:23-25లో నజరేయుడైన యేసును
ఒక మెస్సయగా జనసమూహము నిజంగా నమ్మిందని చెప్పలేము. కేవలము బాహ్యానికే
‘‘విశ్వాసము’’ను ఉపయోగించిన ఇతర ఉదాహరణలు యోహాను 8:31-59 మరియు అ.కా. 8:13, 18:24. నిజమైన
బైబిలు విశ్వాసము ప్రారంభ ప్రతిస్సందన కంటే ఎక్కువైనది. ఇది శిష్యరిక విధానమును
అనుసరించాలి (చూ. మత్తయి 13:20-22,31-32).
బి. విభక్తులతో దీని ఉపయోగము
1. ఈస్ అంటే ‘‘లోపలికి’’ అని అర్థము. ఈ ప్రత్యేక నిర్మాణము విశ్వాసులను యేసులో
నమ్మకము/విశ్వాసము ఉంచడానికి ఉద్ఘాటిస్తున్నది.
ఎ. ఆయన నామములోనికి (యోహాను 1:12; 2:23; 3:18; 1 యోహాను 5:13)
బి. ఆయన లోనికి (యోహాను 2:11; 3:15,18; 4:39; 6:40; 7:5,31,39,48; 8:30; 9:36; 10:42; 11:45,48;
12:37,42; మత్తయి 18:6; అ.కా. 10:43; ఫిలిప్పీ. 1:29; 1 పేతురు 1:8).
సి. నా లోనికి (యోహాను 6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20)
డి. కుమారుని లోనికి (యోహాను 3:36; 9:35; 1 యోహాను 5:10)
ఇ. యేసు లోనికి (యోహాను 12:11; అ.కా. 19:4; గలతీ. 2:16)
ఎఫ్. కాంతి లోనికి (యోహాను 12:36)
జి. దేవుని లోనికి (యోహాను 14:1)
2.

ఎన్ యోహాను 3:15; మార్కు 1:15; అ.కా. 5:14లో వలె ‘‘లోపల’’ అని అర్థము

3.

ఎపి మత్తయి 27:42; అ.కా. 9:42; 11:17; 16:31; 22:19; రోమా 4:5,24; 9:33; 10:11; 1 తిమోతి 1:16;

1 పేతురు 2:6లో వలె ‘‘లోపల’’ లేక ‘‘మీద’’ అని అర్థము.
4.

గలతీ. 3:6; అ.కా. 18:8; 27:25; 1 యోహాను 3:23; 5:10 లో వలె విభక్తి లేని ఒక చతుర్థీ విభక్తి

5.

హోటీ, దేనిని నమ్మాలి అనే విషయాన్ని తెలియజేసే ‘‘దానిని నమ్ము’’ అనే అర్థాన్ని
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ఎ. యేసు దేవుని పరిశుద్ధుడు (యోహాను 6:69)
బి. యేసు ఉన్నవాడు అయిఉన్నాడు (యోహాను 8:24
సి. యేసు తండ్రాలో ఉన్నాడు, తండ్రి యేసులో ఉన్నాడు (యోహాను 10:38)
డి. యేసు ఒక మెస్సయ (యోహాను 11:27; 20:31)
ఇ. యేసు దేవుని కుమారుడు (యోహాను 11:27; 20:31)
ఎఫ్. యేసు తండ్రి చేత పంపబడ్డాడు (యోహాను 11:42; 17:8,21)
జి. యేసు తండ్రితో ఉన్నవాడు (యోహాను 14:10-11)
హెచ్. యేసు తండ్రి దగ్గరనుండి వచ్చాడు (యోహాను 16:27,30)
ఐ. యేసు తండ్రి ఒడంబడిక పేరైన ‘‘నేనై ఉన్నాను’’ అన్న పేరుతో గుర్తించబడ్డాడు
(యోహాను 8:24; 13:19)
జె. మనము ఆయనతో నివసిస్తాము (రోమా 6:8)
కె. యేసు మరణించి, తిరిగి లేచాడు (1 థెస్స. 4:14)
VI ముగింపు
దైవ మాటలకు/వాగ్ధానాలకు మావవుని ప్రతిస్పంధనే బైబిలు పరమైన విశ్వాసము. ఎప్పడు దేవుడే
ప్రారంభిస్తాడు (అది., యోహానున 6:44,65) అయితే ఈ దైవ సంభాషణలో ఒక భాగముగా మానవులకు
ప్రతిస్పంధించ వలసిన అవశ్యకత ఉంది.
ఎ. నమ్మకము
బి. ఒడంబడిక విధేయిత
బైబిలు పరమైన విశ్వాసము
1. ఒక వ్యక్తిగత సంబంధము (ఆరంభ విశ్వాసము)
2. బైబిలు సత్యము యొక్క ఒక ప్రమాణము (దేవుని బయలుపాటులో విశ్వాసము)
3. ఆ విశ్వాసానికి ఒక క్రమమైన విధేయత కలిగిన ప్రత్యుత్తరము (అనుదిన విశ్వాసము)
బైబిలుపరమైన విశ్వాసము అనేది పరలోకానికి ఒక టిక్కట్టు కాదు కాని ఒక జీవితభీమా కాదు. ఇది ఒక
వ్యక్తిగత సంబంధము. సృజించడానికి, దేవుని స్వరూపములో మానవుని చేయడానికి గల కారణము ఇదే (చూ.
ఆ.కా. 1:26-27). ‘‘సన్నిహిత సంబంధము’’ సారాంశమై ఉంది. దేవుడు సహవాసమును కోరుకొంటున్నాడు గాని
ఒక నిర్దేశితమైన మత సిద్ధాంత నిలకడను కాదు! అయితే పరిశుద్ధ దేవునితో సహవాసము కలిగి
ఉండడానికి అది పిల్లలు ఒక కుటుంబ లక్షణాలను ప్రదర్శించాలని కోరుకొంటున్నది (పరిశుద్ధత, చూ.
లేవీ. 19:2; మత్తయి 5:48; 1 పేతురు 1:15-16). పతనము (చూ. ఆదికాండము 3) సక్రమముగా ప్రతిస్పందిచే
మన సామర్థ్యాన్ని పోగొట్టింది. కాబట్టి, దేవుడు మన తరుపున (చూ. యెహెజ్కేలు 36:27-38)
‘‘క్రొత్త హృదయము’’ మరియు ‘‘క్రొత్త ఆత్మ’’ కలుగజేశాడు. అవి మనలను విశ్వాసము మరియు
పశ్చాత్తాపము ద్వారా తనతో సహవాసము మరియు విధేయించునట్లు చేస్తాయి!
ఇవన్ని కూడా ప్రాముఖ్యము. ఈ మూడింటిని పాటించవలసి ఉంది. దేవుని యెరుగుట (హీబ్రూ మరియు
గ్రీకు, రెండింటి భావాలు కూడా) మరియు మన జీవితాలలో ఆయన స్వభావలక్షణాలను
ప్రతిబింబించుకొనుటే గురి. ఒకనాటికి పరలోకానికి వెళ్ళడము కాదు, ప్రతిరోజు క్రీస్తులాంటి
స్వభావ లక్షణాలు కలిగి ఉండడమే గురి!
ఫలితము మానవ విశ్వసనీయత (క్రొ.ని.), ఇది దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉండడానికి పునాది కాదు
(పా.ని.): ఆయన విశ్వసనీయతో మానవ విశ్వాసము: ఆయన నమ్మకత్వములో మానవుని నమ్మకము. క్రొ.ని.
లోని రక్షణ కోణము యొక్క హృదయము మానవులు ప్రాధమికంగా స్పందించి, ఈ స్పందనను దేవుడు
క్రీస్తులో ప్రదర్శించి ప్రారంభించిన కృప, కనికరాలలో నిత్యము కొనసాగించుటే. ఆయన
ప్రేమించాడు, అయన పంపాడు, ఆయన అనుగ్రహించాడు; మనము విశ్వాసములో, విశ్వసనీయతలో
ప్రత్యుత్తరము ఇవ్వాలి (చూ. ఎఫెసీ. 2:8-9 మరియు 10!
అవిశ్వాస ప్రపంచానికి విశ్వాసులైన ప్రజలు నమ్మకమైన దేవుని బయలు పరచి, వారిని ఆయన యందు
వ్య్తక్తిగత విశ్వాసము లోనికి నడిపించాలనేదే ఆయన కోరిక.
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 ‘‘ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను’’ ‘‘ఎంచబడెను’’ అనే పదానికి (బిడిబి 362, కెబి 359, క్వాల్
ఇంపర్పెక్టు) ‘‘లెక్కింపడెను’’ లేక ‘‘పరిగిణింపబడెను’’ అర్థాలు కలవు. ఈ పదము తరచుగా బలిఅర్పణలకు
సంబంధించి యాజకులు ఉపయోగించేవారు (చూ. లేవీ. 7:18; 17:4 మరయు సంఖ్యా. 18:27). ఒక వ్యక్తి యాజకుని
వద్దకు ఒక బలి తీసికొని వచ్చినప్పుడు, ఆ బలి ఈ వ్యక్తి తరుపున లెక్కింపడేది లేక పరిగిణింపబడేది.
దేవుని అబ్రామును తన సొంత నీతిగా ఎంచాడు, అందుకే ఆయనను పూర్తిగా అంగీకరించాడు.
 ‘‘నీతిగా’’ ఈ పదానికి (బిడిబి 842) అసలు అర్థము ‘‘కొలిచే రెల్లు’’, అందకే ఇది ఒక స్థిరమైన కొలబద్ధను
సూచనగా మారింది. దేవుడే ఆ స్థిరమైన కొలబద్ద, కాబట్టి ‘‘పాపము’’ కొరకు ఉపయోగించే హీబ్రూ మరియు
గ్రీకు పదాలు దేవుని సొంత నీతి ప్రమాణమునుండి తప్పిపోయారు అనే అర్థాన్నిస్తాయి. ఈ పదము ఈ
అర్థామునుండి పెంపొందింది.
1. ఇది ఎనిమిదవ శతాబ్ధ ప్రవక్తలలో స్పష్టముగా కనిపిస్తున్నట్లు, దేవుని నీతి స్వభావాన్ని
తెలియజేస్తున్నది
2. నిస్సహాయకులకు దేవుని యొక్క సహాయాన్ని కూడా ఇది ఉద్దేశిస్తున్నది (చూ. కీర్త. 10:16-18
మరియు 72:12). ఈ భావము మరింత పెంపొంది యేసు కాలములో ధర్మము చేయుట అయింది
(చూ.మత్తయి 6:1)
3. ఈ పదము చివరి ప్రధాన ఉపయోగమైన ‘‘నీతిమత్వము’’, ఆధ్యాత్మిక రక్షణకు అన్వయింపబడింది.
ప్రత్యేకించి ఇది యెషయా 40:55 మరియు క్రొ.ని. లో పౌలు ఉపయోగములో గమనించగలము.
దేవునితో మన నీతి కేవలము ఆయనకు మన మీద ఉన్న ప్రారంభ ప్రేమ మరియు మన విశ్వాస
ప్రతిస్పందనను ఆధారము చేసికొని ఉందని రోమా 4:3 మరియు గలతీ. 3:6లో పౌలు చెప్పుతున్నాడు.
4. యాకోబు 2:14-16లో ఈ పదము నిర్విరామంగా ఉపయోగించడము మనము చూడగలము
ఇక్కడ ఈ పదము ఉపయోగింపబడింది ‘‘పాపరహితము’’ అనే భావముతో కాదు కానీ, అబ్రాముకు యెహోవా
వాగ్ధానాల పట్ల ఉన్న నమ్మకము, నమ్మకము/విశ్వాస సంబంధాల కొనసాగింపుకు తలుపు తీసింది. ఇది
అబ్రాము యెహోవాను నమ్మి చేసిన తొలి (లేక కడపటి) క్రియ కాదు. యెహోవా చేసిన ప్రారంభ
వాగ్ధానాలకు అబ్రాము స్వీకరణ ఒక సన్నిహిత సంబంధము లోతుగా పెంపొందింప బడడానికి దోహదపడింది.

ప్రత్యక అంశము: నీతి
‘‘నీతి’’ అనేది ఒక బైబిలు విద్యార్థి వ్యక్తిగతంగా విపులముగా తప్పనిసరిగా అధ్యయనము
చేయవలసిన కీలక అంశము.
పా.ని.లో దేవుని లక్షణము ‘‘న్యాయము’’ లేక ‘‘నీతి’’ వలె వివరించబడిండి (బిడిబి 841).
మెసొపొటేమియన్ అనే పదము ఒక నీటి రెల్లు (వెదురు) అనే పదము నుండి వచ్చింది. గోడలు, ప్రహరీగోడలు
నిటారుగా ఉన్నాయో లేవో కనుగొనడానికి కట్టడలలో దీనిని ఉపయోగించే వారు. దేవుడు దీనిని తన సొంత
లక్షణాన్ని తెలియజేయడానికి దృష్టాంతముగా ఎన్నుకొన్నాడు. ప్రతిదాన్ని అంచనా వేయడానికి
ఆయన ఒక కొలమానము (స్కేలు). ఈ అంశము దేవుని నీతిని, అలాగే తీర్పరిగా ఆయనకున్న హక్కును
దృవీకరిస్తున్నది.
మానవుడు దేవుని స్వరూపములో సృష్ఠించబడ్డాడు (చూ. గలతీ. 1:26-27; 5:1,3; 9:6). దేవునితో సహవాసము
కలిగి ఉండడానికి మానవుడు సృష్టించబడ్డాడు. దేవుని, మానవుని పరస్పర స్సందనలకు సృష్టి మొత్తము ఒక
వేదిక. తన సృష్టిలో ఉన్నతమై ఉన్న మానవాళి తనను ఎరగాలని, ప్రేమించాలని, సేవించాలని, తనలాగా
ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు! మానవాళి విశ్వాస్యత పరీక్షింపబడింది, ఆది దంపతులు ఇందులో
ఓడిపోయారు. ఇది దేవునికి మానవునికి మద్య ఉన్న సంబంధాలను పాడుచేసింది (చూ. ఆదికాండము 3: రోమా.
5:12-21).
సంబంధాలను మళ్ళీ సరిచేసి, పునరుద్ధరిస్తానని దేవుడు వాగ్థనము చేశాడు (చూ. ఆ.కా. 3:15). దీనిని ఆయన
తన సొంత చిత్తము ద్వారా, తన సొంత కుమారుని ద్వారా చేశాడు. ఏర్పడిన కన్నమును మానవాళి పూడ్చలేక
పోయింది (చూ. రోమా. 1:18-3:20).
పడిపోయిన తరువాత, దేవుడు పునరుద్ధరణ వైపుగా వేసిన మొదటి అడుగు ఒడంబడిక విధానము. ఇది దేవుని
ఆహ్వానము, మానవాళి పశ్చాత్తాపము, విశ్వాస్యత, విధేయతతో కూడిన స్పందనల పైన ఇది ఆధారపడింది.
పడిపోయిన కారణాన మానవులకు సరియైన చర్య తీసికొనే సామర్థ్యము లేకపోయింది (చూ. రోమా. 3:21-31;
గలతీ. 3). దేవుడే, తనంతట తాను ఒక అడుగు ముందుకు వేసి విఫలమైన ఒడంబడికను మళ్ళీ కట్లుకోవసి వచ్చింది.
ఆయన దీనిని ఈ క్రింది విధంగా నిర్వహించాడు.
1. క్రీస్తు పని ద్వారా మానవాళి నీతిని ప్రకటించడము (అంటే., న్యాయ సంబంధమైన నీతి).
2. క్రీస్తు పని ద్వారా మానవాళి నీతిని ఉచితముగా ఇవ్వడము (అంటే., ఆరోపించిన నీతి).
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3. నీతిని కలుగజేయు అంతర్వర్తి అయిన ఆత్మను మానవాళిలోనికి సమకూర్చడము (అంటే., క్రీస్తు
సారూప్యము, దేవుని సారూప్యతలోనికి మార్చబడుట).
అయినప్పటికి, దేవునికి ఒడంబడిక కలిగిన స్పందన అవసరము. దేవుని ఆఙ్ఞలు (ఉచితముగా ఇచ్చు),
సమకూర్పులు, అయితే మానవులు తప్పనిసరిగా ప్రతిస్పందించి, ఈ క్రింది వాటిలో స్పందిస్తూనే ఉండాలి
1. పశ్చాత్తాపము
2. విశ్వాసము
3. విధేయించిన జీవిత శైలి
4. పట్లుదలతో కొనసాగించుట
కాబట్టి నీతి ఒక ఒడంబడిక, దేవునికి తన ఉన్నత సృష్టికి మద్య ఇచ్చిపుచ్చుకొనే ఒక చర్య. దేవుని
లక్షణాల ఆధారముగా, క్రీస్తు కార్యాన్నిబట్టి, ఆత్మ అనుకూలతను బట్టి ప్రతి వ్యక్తి,
వ్యక్తిగతముగా నిరంతరము తగిన విధముగా ప్రతిస్పందించాలి. ఈ భావాన్ని ‘‘విశ్వాసము ద్వారా
ప్రాయశ్చిత్తము’’ అని పిలుస్తారు. ఇదే భావము సువార్తలలో కూడా ఉంది కాని ఈ షరతులతో
చెప్పబడలేదు. ప్రాధమికముగా ఇది పౌలు ద్వారా నిర్వచింపడింది. ఆయన దీనిని గ్రీకు షరతులు కలిగిన ఈ
‘‘నీతి’’ ని దాదాపు 100 సార్లు వివిధ రూపాలలో వాడాడు.
ఒక శిక్షణ పొందిన రబ్బీగా పౌలు డకోయెసునే పదాన్ని హీబ్రూ విధానములో వాడాడు. ఈ పదము
సప్యూజింట్ లో ఎస్ డి క్యూ గా వాడబడింది కాని గ్రీకు సాహిత్యము నుండి కాదు. గ్రీకు వ్రాతలలోని
ఈ పదము దైవత్వానికి, సమాజానికి ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సంబంధించినట్లు ఉంది. హీబ్రూ పరముగా ఇది
ఎప్పుడూ ఒడంబడిక ఆకృతిగా ఉంది. యెహోవా నీతిన్యాయాలు కలిగిన దేవుడు. తన ప్రజలు కూడా తన
లక్షణాలలో ప్రతిబింబించాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు. విమోచింపబడ్డ మానవాళి క్రొత్త సృష్టిగా
మారారు. ఈ క్రొత్తదనము దైవిక క్రొత్త జీవిన శైలిగా ఫలితానిస్తుంది (రోమన్ కాథిలిక్ వారు పాప
పరిహారము మీద గురి ఉంచారు). ఇశ్రాయేలు మతరాజ్య వ్వవస్థ కనుక అక్కడ లౌకికమునకు (సామాజిక
నమూనా) పవిత్రతకు (దేవుని చిత్తము) మద్య స్పష్టమైన చిత్రణ లేదు. ఈ వ్వత్యాసము
‘‘న్యాయము’’ (సమాజానికి సంబంధించి ఉన్నట్లు) ‘‘నీతి’’ (మతానికి సంబంధించి ఉన్నట్లు) లాగా
ఇంగ్లీషులోనికి గ్రీకు హీబ్రూ పదాలు తర్జుమా చేసినప్పుడు తెలియజేయబడింది.
పడిపోయిన మానవాళి మళ్ళీ దేవునితో సంబంధము పునర్నించుకోవడమే యేసు సువార్త (సువార్తలు). ఇది
తండ్రి ప్రేమ, కరుణ, కృప; కుమారుని జీవితము, మరణము, పునరత్థానము; సువార్త వైపుకు వశపరచుకొని,
లాగుకొనుట ద్వారా పరిపూర్ణ మవుతుంది. పాప పరిహారము దేవుని ఉచిత కార్యము కాని ఇది తప్పనిసరిగా
దైవత్వములో జారీ చేయబడాలి (అగస్టస్ యొక్క సిద్ధాంతము సువార్త యొక్క స్వేచ్ఛ అయిన
సంస్కర్త ఉద్ఘటన మీద రోమన్ కాథాలిక్ ఉద్ఘాటన అయిన ప్రేమ, విశ్వాస్యతను బట్టి మారిన
జీవితాలను ప్రతిబింబించింది). సంస్కర్తలకు ‘‘దేవుని నీతి’’ అనే పదము ఒక ఆబ్జక్టివ్ జనటివ్ (అంటే.,
పాపి యైన మానవాళిని దేవునికి అంగీకారము యోగ్యముగా చేసే క్రియలు [సిద్ధాంత పాపపరిహారము],
అయితే కాథిలిక్స్ వారికి ఇది సబ్జక్టివ్ జనటివ్, ఇది దేవుని లాగా మారడానికి ఒక విధానము [అభివృద్ధి
చెందే అనుభవ పాపపరిహారము]. నిజానికి ఇవి రెండూ యధార్థమే!!)
నా అభిప్రాయము ప్రకారము ఆదికాండము 4 – ప్రకటన 20 వరకు ఏదేను వనములో దేవునితో చెడిపోయిన
సంబంధాలను తిరిగి నిర్మించుకొన్న వృత్తాంతమే. బైబిలు దేవుని మానవుని భూసంబంధ పరిస్థితితో (చూ.
ఆదికాండము 1-2) ప్రారంభమై, అదే పరిస్థితితో అంతమవుతుంది (చూ. ప్రకటన 21-22). దేవుని సారూప్యము,
ఉద్దేశ్యము తిరిగి నిర్మింపబడుతాయి!
పైన ఇవ్వబడిన తర్కణను దస్తావేజు చేయడానికి క్రింద ఎంపిక చేసి ఇవ్వబడిన క్రొ.ని. వాక్య భాగాలు
గ్రీకు పదాల సమూహాలను ఉదహరిస్తున్నాయి.
1. దేవుడు నీతిమంతుడు (తరచుగా దేవుడు న్యాయవంతుడుగా సంబంధించబడింది)
ఎ. రోమా 3:26
బి. 2 థెస్సలోనీయులకు 1:5-6
సి. 2 తిమోతి 4:8
డి. ప్రకటన 16:5
2. యేసు నీతిమంతుడు
ఎ. అ.కా. 3:14; 7:52; 22:14 (మెస్సయ యొక్క పేరు)
బి. మత్తయి 27:19
సి. 1 యోహాను 2:1,29; 3:7
3. సృజించడానికి దేవుని చిత్తము నీతి
ఎ. లేవీయులకు 19:2
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బి. మత్తయి 5:48 (చూ. 5:17-20)
4. నీతిని సమకూర్చి అందించడమే దేవుని ఉద్దేశ్యము
ఎ. రోమీయులకు 3:21-31
బి. రోమీయులకు 4
సి. రోమీయులకు 5:6-11
డి. గలతీయులకు 3:6-14
ఇ. దేవుని చేత ఇవ్వబడినది
1) రోమీయులకు 3:24; 6:23
2) 1 కొరింథీయులకు 1:30
3) ఎఫెసీయులకు 2:8-9
ఎఫ్. విశ్వాసము ద్వారా అందినది
1) రోమీయులకు 1:17; 3:22,26; 4:3,5,13; 9:30; 10:4,6,10
2) 2 కొరింథీయులకు 5:21
జి. కుమారుని క్రియల ద్వారా
1) రోమీయులకు 5:21
2) 2 కొరింథీయులకు 5:21
3) ఫిలిఫ్పీయులకు 2:6-11
5. తనను అనుసరించే వారు నీతిగా ఉండాలనేది దేవుని చిత్తము
ఎ. మత్తయి 5:3-48; 7:24-27
బి. రోమీయులకు 2:13; 5:1-5; 6:1-23
సి. 1 తిమోతి 6:11
డి. 2 తిమోతి 2:22; 3:16
ఇ. 1 యోహాను 3:7
ఎఫ్. 1 పేతురు 2:24
6. దేవుడు నీతి ద్వారా లోకానికి తీర్పునిస్తాడు
ఎ. అపోస్తులుల కార్యాలు 17:31
బి. 2 తిమోతి 4:8
నీతి దేవుని లక్షణము, క్రీస్తు ద్వారా పాపులైన మానవాళికి ఉచితముగా ఇవ్వబడింది. ఇది
1. దేవుని యొక్క ఒక నిర్ణయము
2. దేవుని యొక్క బహుమానము
3. క్రీస్తు యొక్క ఒక క్రియ
అయితే ఇది నీతిగా మారి బలంగా, స్థిరంగా పట్టుదలతో కొనసాగించే విధానము కూడా ఉంది. ఇది
ఒకరోజుకు రెండవ రాకడ దగ్గర పూర్తి అవుతుంది. రక్షణ వద్ధ దేవునితో సంబంధము
పునర్నిర్మాణ మవుతుంది అయితే జీవితమంగా ఇది అభివృద్ధి చెంది మరణములో లేక పెరౌసియా
ముఖాముఖిగా సంధించుకొంటాము!
ఈ తర్కణకు ముగించడానికి ఇక్కడ ఒక మంచి ఉదహరణ ఇవ్వబడింది. ఇది డిక్షనరీ ఆఫ్ పాల్ అండ్ హిస్
లెటర్స్ ఫ్రంమ్ ఐ వి పి నుండి తీసికొనబడింది.
‘‘నీతియైన దేవుని సంబంధ కోణములొ కాల్విన్, లూథర్ కంటే ఎక్కువగా ఉద్ఘాటించాడు. లూథర్
యొక్క దృక్పదములో దేవుని నీతిలో దోషము లేదని చెప్పే భావము కనిపిస్తున్నది. కాల్విన్
సంభాషణ యొక్క అద్భుత లక్షణము లేక దేవుని నీతిని తెలియచెప్పడమనే విషయాన్ని
నొక్కిచెప్పాడు.
నా మట్టుకైతే దేవునితో విశ్వాసికున్న సంబంధాలకు మూడు దశలున్నాయి.
1. సువార్త ఒక వ్యక్తి (తూర్పు సంఘము మరియు కాల్విన్ ఉద్ఘాటన)
2. సువార్త సత్యము (అగస్టిస్ మరియు లూథర్)
3. సువార్త ఒక మారిన జీవితము (కాథిలిక్ ఉద్ఘాటన)
అవన్ని సత్యాలే, ఒక ఆరోగ్యమైన, దారుడ్యమైన, బైబిలు క్రైస్తవత్వానికి తప్పనిసరిగా
ఒక్కటిగా కలిసి ఉండాలి. వీటిలో ఏవైనా మరీ ఎక్కువైనా లేక మరీ తగ్గించబడినా సమస్యలు వస్తాయి.
యేసును మనము ఆహ్వానించాలి!
సువార్తను మనము విశ్వసించాలి!
క్రీస్తు సారూప్యమును మనము గట్టిగా వెంబడించాలి!
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15:7 ‘‘యెహోవాను నేనే’’ ఇది యెహోవా, దైవానికి ఉన్న ప్రత్యేక నిబంధన పేరు. 12:1లోని ప్రత్యేక
అంశము చూడుము.
 ‘‘కల్దీయుల ఊరను పట్టణములోనుండి నిన్ను ఇవతలకు తీసికొని వచ్చిన’’ దేవునా మొదట మాట్లాడిన
స్థలము మీద కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి .అది ఉర్ కాని లేక హారాను అయి ఉండచ్చు .ఆ.కా .
12:1-11:31వచనాలను నెహెమ్యా 9:7తో పోల్చిచూడండి .ఇంకా కొంతమంది అబ్రాము తండ్రి అయిన
తెరహుతో దేవుడు ఉర్ లో మాట్లాడాడని ,అబ్రాముతో హారానులో మట్లాడాడని చెప్పడానికి
ప్రయత్నించారు అయితే ఇది సరియైన ఆలోచన కాదు .ఉర్ మరియు హారాను రెండు ప్రాంతాలలోను
బయలుపాటు కలగడానికి అవకాశము ఎంతైనా ఉంది .ఇంకా ,ఈ సందర్భములో ,ఆదికాండము మరియు
ద్వితీయోపదేశకాండ గ్రంధాలు ఎంత బాగా క్రీ.పూ .రెండవ యుగ సంస్కృతికి ,ప్రత్యేకించి
హిత్తీయ/సుజెరయ ఒడంబడిక సూత్రాలకు సరిపోయాయి అని చెప్పాలనుకొంటున్నాను .నూజి మరియు మారి
శిలాఫలకాలతో కూడా కలిపి ,ఈ చారిత్రాత్మక లేఖ్యాలు 2,17మరియు 16:2వచనాలు వారి సొంత రోజులకు
సాంస్కృతిపరంగా ఎంతో బాగ సరిపోయాయి. పితరుల చరిత్రలు ఆధునిక పురావస్తుశాఖలకు లభించిన ఆధారాల
కోణములో నిర్థాచించబడ్డాయి .
తరచుగా ఈ ఆదికాండములోని తొలి అధ్యాయాలలో ,ఆతరువాత వచ్చిన పట్టణాలు ,దేశాల పేర్లు
ఉపయోగించబడ్డాయి .క్రీ.పూ .ఆరవ శతాబ్ధము వరకు మెసొపొటేమియా )అది ,.దక్షణ బబులోను (ప్రజలు
కల్దీయులు అనే పదము వాడలేదు .ఇశ్రాయేలీ లేఖకలు ఐగుప్తులో శిక్షణ పొందారు ,అక్కడ వారు
ఎత్తివ్రాసిన వాటిని సవరించడానికి వారికి స్వేచ్చ ఇవ్వబడింది )మెసొపొటేమియా లేఖకులకు ఇది
లేదు.(
15:8 ‘‘దానిని నేను స్వాధీనము చేసికొంటానని నాకెలా తెలుసు’’ 6వ. వచనములో ఎవరి విశ్వాసాస మైతే
నీతిగా ఎంచబడిందో ఆ అబ్రాము తన అవసరానికి నిర్థారణ అడుగుతున్నాడు (చూ. 2-3 వచనాలు). ఇది
సిద్ధాంతపరంగా ముఖ్యమైనది. దేవుడు అబ్రామును ఆయకున్న ఉత్తమ విశ్వాసాన్ని బట్టికాక, దేవుని
ఉత్తము ప్రేమను బట్టి అంగీకరించాడు. సందేహాల మధ్యనే దేవుడు ఆయనను స్వీకరించాడు, మనలను కూడా
అంతే (చూ. యెహాను 20:24-29). అబ్రాము ఒక పెద్ద మతసిద్ధాంత ఉద్దేశాన్ని
అందించాడు/అందిస్తున్నాడు (అది., విమోచన రూపనిదర్శనము).
15:9 అనేక జంతుబలులు అర్పించాలని అబ్రాము ఆదేశింపబడ్డాడు (బిడిబి 532, కెబి 534, క్వాల్
ఇంపరేటివ్).
1.

మూడు సంవత్సరాల అవుపడ్డ

2.

మూడు సంవత్సరాల ఆడ మేక

3.

ఒక మూడు సంవత్సరాల పొట్టేలు

4.

ఒక పావురాయి

5.

ఒక పావురము

ప్రత్యేకించి ఈ జంతువులనే ఎందుకు చెప్పాడో తెలియదు. ఆ తరువాత మోషే ధర్మశాస్త్రములో
ఇవి ప్రస్తావించబడ్డాయి, వాటికి సంస్కృతిపరంగా ప్రాముఖ్యత ఉండినట్లుంది కానీ మనకు పూర్తి
వివరాలు తెలియవు. 10వ. వచనములో పక్షులను తప్ప మిగతా వాటిని సగానికి ఖండనము చేసి, ఒకదానికి ఒకటి
ఎదురెదుగా ఉంచాలి. ఇది ఒక నిబంధనను ‘‘ఖండనము’’ చేయడానికి ఇవ్వబడిన సంస్కృతి నమూనా (13:14లోని
ప్రత్యేక అంశము చూడుము, చూ. యిర్మియా 34:18). కొంతమంది ఒకవేళ నిబంధనలో పాల్గొనినవారు
నిబంధనను మీరితే వారికి ఏమవుతుందో అని హెచ్చరించడానికి ఈ జంతువులను చంపడము జరిగిందని
ఊహించుకొన్నారు. ఏదిఏమైనా ఇది పూర్తిగా తెలియబడలేదు.
15:11 ‘‘గద్దలు ఆ కళేబరముల మీద వాలినప్పుడు’’ 11వ. వచనము ఎందుకు నమోదుచేయబడిందో అన్న దాని మీద
వ్యాఖ్యాతల మధ్యలో చాలా తర్కణలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని సిద్ధాంతాలు:
1. అబ్రాము సందేహానికి అవి చిహ్నాలు
2. ఇశ్రాయేలీయుల శతృవులకు అవి చిహ్నాలు (చూ. యెహెజ్కేలు 17:3,7,12)
3. దేవుడు తనను తాను ప్రదర్శించుకోవడానికి చాలా సమయము పట్టింది, ఇది కేవలము చారిత్రిక
వృత్తాంతానికి ఒక గుర్తు (అది., జంతు మృతదేహాలు ఉన్నాయి కనుక మాంసము తినే పక్షులు
వచ్చాయి)
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అలంకారాలు, టైపోలజీలు ప్రత్యేకించిన క్రొ.ని.లో వ్రాయబడినవి అంటే నాకు చాల భయము కనుక, నాకైతే
3వ. నెంబరే మంచి ఎన్నిక. ఈ అర్పణలు కాల్చబడకపోవడాన్ని గమనించండి. ఇది ఒక నిబంధన సంస్కారము, ఒక
బలియర్పణ కాదు.
 ‘‘అబ్రాము వాటిని తోలివేసెను’’ హీబ్రూ క్రియా పదము ‘‘వాటిని తోలివేసెను’’ (బిడిబి 674, కెబి 728,

హిఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్టివ్) ఇక్కడ ఉపయోగించబడడము చాలా వింతగా ఉంది. ఈ అలంకారము తరచూ దేవునికి

ఉపయోగించబడుతుంది (చూ. కీర్త. 147: 18; యెషయా 40:7), అయితే ఇది అబ్రాము క్రియకు ఎలా సంబంధించి
ఉందో తెలియుట లేదు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 15:12-16
12ప్రొద్దుగ్రుంక

బోయినప్పుడు అబ్రామునకు గాఢనిద్రపట్టెను. భయంకరమైన కటికచీకటి అతని
నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు వారికి దాసులుగా నుందురు. 14వారు
కమ్మగా
నాలుగు వందల యేండ్లు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు; వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు
15నీవు క్షేమముగా నీ పితరుల
తీర్చుదును. తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చెదరు.
16
యొద్దకు పోయెదవు; మంచి వృద్ధాప్యమందు పాతిపెట్టబడుదువు.
అమోరీయుల అక్రమము ఇంకను
సంపూర్ణము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ తరమువారు ఇక్కడికి మరల వచ్చెదరని నిశ్చయముగా తెలిసికొనుమని
అబ్రాముతో చెప్పెను.
13ఆయన

15:12 ‘‘ప్రొద్దుగ్రుంక బోయినప్పుడు’’ ఒక క్రొత్తదిన ప్రారంభాన్ని ఇది తెలియజేయుచున్నది (చూ.
ఆ.కా. 1:5). ఈ దర్శనము ఎంత సేపు ఉండినదో తెలియదు, అయితే ఇది రెండు రాత్రులు, ఒక పగలు కొనసాగి
ఉండచ్చు (1సి లో ఇవ్వబడిన నోట్ చూడుము).
 ‘‘అబ్రామునకు గాఢనిద్రపట్టెను’’ హవ్యను సృష్టించడానకి దేవుడు ఆదాము ప్రక్కటెములో ఒకదానిని
తీసినప్పుడు ఆయనకు పట్టిన గాఢనిద్రకు కూడా ఇదే హీబ్రూ పదము (బిడిబి 922) ఉపయోగింపబడింది (చూ.
ఆ.కా. 2:21). ఈ క్రియాపదము బయలుపాటు కొరకు సిద్ధపాటుకు దైవము యొక్క ఒక ప్రారంభ స్మృతితప్పిన
స్థితిని ఇది తెలియజేస్తున్నది (చూ.యోబు 4:13; 33:15).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘భయంకరమైన కఠికచీకటి’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘అఘోరమైన కఠికచీకటి’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘ఒక దట్టమైన, భయము కలిగించే చీకటి’’
టి ఇ వి
‘‘భయము మరియు భీతి’’
ఎన్ జె బి
‘‘ఒక దట్టమైన, భయానకమైన చీకటి’’
‘‘భయము’’ పదము (బిడిబి 33, కెబి 41) అర్థము అడలు, అఘోరము, భయము, భయానకము. తరచూ ఇది దేవుని
భయమునకు ఒక పద్య వాక్యభాగాలలో ఉపయోగింపబడింది.
1. శత్రువులకు – నిర్గ. 15:16; 23:27
2. యోబుకు – 9:34; 14:21
3. ఇశ్రాయేలీయులకు – ద్వితీ. 32:25; కీర్త. 88:16
‘‘చీకటి’’ (బిడిబి 365, కెబి 362 మరియు దీనికి సంబంధించిన మూలవాక్యము) అనే పదము ఈ క్రింది వాటికి
సంబందము కలిగి ఉంది
1. విశ్వచీకటి – ఆ.కా. 1:2
2. నిర్గమకాండములోని తెగులులో ఒకటి – నిర్గ. 10:21
3. మరణము/పాతాళము – కీర్త. 139:7-12
4. కరువు – యోబు 15:22-30; 20:26; యెషయా 8:22; 50:10
5. దేవుని దాపరికము – కీర్త. 18:11
6. బయులుపాటు లేని స్థితి – మీకా 3:6
ఇంకా, ఈ వచనము మీద అనేక విశ్లేషణలు కలవు.
1. దేవుని వాగ్ధానాలు అద్భుతమైనవైనా, నెరవేర్చబడడానికి ఇది పొడవైన, కఠినమైన దారి
2. దేవుని భౌష్యత్తు బయలుపాటుల తరువాత ఎప్పుడుగాని మానవులు భౌతికంగా నీరసించిపోతారు; ఇది
దానియేలు, ఇంకా ఇతర అనేక మంది ప్రవక్తల విషయములో జరిగిన వాస్తవము
3. దేవుని సమీపత ఎప్పడుగాని భయానకమే (చూ. యోబు 4:12-21)
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15:13 ‘‘ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు వారికి దాసులుగా నుందురు. . .
నిశ్చయముగా తెలిసికొనుమని’’ ‘‘నిశ్చయముగా తెలిసికో’’ అనే వచనము ఇన్ఫినిట్ ఆబ్సల్యూట్ మరియు
ఇంపెర్ఫెక్టు క్రియాపదాల మూలపదాల కలయిక వలన వచ్చిన ఫలితము (బిడిబి 393, కెబి 390), ‘‘తెలిసికొనుట’’
అనేది ఇక ఉద్ఘాటమును వ్యాకణపరంగా తెలియజేయడము. 8వ. వచనము లోని అబ్రాము ప్రశ్నకు దేవుడు
సమాధానము ఇస్తున్నాడు. ఇప్పటికీ అబ్రాములో విశ్వాసము/సందేహాల పోరాటము ఉంది! ఇది దేవుని
బాధపెట్టలేదు!
ఐగుప్తు భూభాగాన్ని ప్రత్యేకించి చెప్పకపోవడాన్ని గమనించండి. ‘‘పరదేశులు’’ అనే పదానికి
‘‘విదేశవాసి’’ (బిడిబి 158) లేక వారు స్థిరనివాసుల కారు కనుక కొన్ని హక్కులు మాత్రమే కలిగిన వారు అనే
అర్ధానిస్తున్నది. ఐగుప్తీయుని అనుభవాన్ని యెహోవా ప్రవచిస్తున్నాడు. దేవునితో విశ్వాస్యత
అంటే సుళువైన జీవితముకాదు! దేవుని వాగ్ధానాలు ఆలస్యమవుతాయి, కొన్ని సార్లు తప్పుగా అర్థము
చేసికోబడుతాయి, అయితే విశ్వాసము నిలబడుతుంది.
 ‘‘వారు నాలుగు వందల యేండ్లు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు’’ ఈ వచనములో బేధము ఉంది. స్తెఫెను అ.కా.
7:6లోని ప్రసంగానికి, గలతీ 3:17లో నిర్గ. 12:40ని సూచించి చెప్పిన 430 సంఖ్యకు తేడా ఉంది.
సఫ్యూజింట్ మరియు సమేరిటనులు దీనిని కనాను మరియు ఐగుప్తు రెండింటిలోని పితరుల విదేశీనివాసముగా
దీనిని తీసికొన్నారు. 400ను కేవలము ఒక సంపూర్ణ సంఖ్యగా కూడా వ్రాసిఉండే అవకాశము కూడా కలదు.
రబ్బీలు ఇది ఇస్సాకు జన్మమునుండి దేశబహిష్కరణ వరకు జరిగిన కాలము అని చెప్పుతున్నారు. 16వ. వచనము
ప్రస్తావించిన నాల్గవ తరమును పరిగణించవలసి ఉంది, ఈ కాలమునకు సరిగ్గా ఎంత కాలము పట్టిందో
తెలిసికొనుటకు మన మదింపులో ఇదే సరైనది.
15:14 ‘‘వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును. తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో
బయలుదేరి వచ్చెదరు’’ ఇది యధేష్టగా నిర్గ. 3:22 మరియు 12:35-56లో నెరవేర్చబడింది. ఈ ఆస్తులులో
ప్రత్యక్షగుడారము మరియు దాని ఉపకరణాలకు ఉపయోగించిన బంగారము, వెండి, ఇత్తడి, ఆభరణాలు
ఉన్నాయి (చూ. నిర్గ. 25:40).
విశ్వాసము ఎల్లప్పుడూ సంపదను ఇస్తుందని నొక్కిచెప్పడానికి దీనిని ఉపయోగించ కూడదు.
ప్రారంభములో సంపద జాతులను యెహోవా లోనికి ఆకర్షించడానికి ఒక విధానము. అయినా, గురి ఎప్పుడుగాని
ఆస్తి కాదు కానీ గురి విశ్వాస సంబంధాలపైన. నాకిష్టమైన వ్యాఖ్యానకులలో ఒకరు, ప్రజాధరణ కలిగిన
గోర్డన్ ఫీ దీనిని ఆధారము చేసికొని ‘‘ఆరోగ్యము, సంపద, కలిమి’’ సువార్తలగా బోధించడాన్ని
దుయ్యపట్టాడు. ఆయన చేతిపుస్తకము చొచ్చుకొని ఉంది (అది., ది డిసీస్ ఆఫ్ ది హెల్త్ అండ్
వెల్త్ గాప్పెల్స్).
15:15 ‘‘నీవు క్షేమముగా నీ పితరుల యొద్దకు పోయెదవు’’ ఈ హీబ్రూ పదము ‘‘క్షేమము’’ (బిడిబి 1022)
దేవునితో మరియు జీవితముతో ఉన్న సంతృప్తిని తెలియజేస్తున్నది (క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రత్యేక
అంశము చూడుము). దేవుడు అబ్రాహాముతో ఆయన పండు అయ్యేంతవరకు జీవిస్తాడని, ముసలివాడై,
ప్రశాంతమైన మరణము మరణిస్తాడని వాగ్ధానము చేస్తున్నాడు. ‘‘నీ పితరుల వద్దకు’’ అనే అర్థము పైన
సందేహాలు ఉన్నాయి. ఇది షియోల్ ను సూచిస్తున్నట్లు ఉంది (చూ. ద్వితీ. 32:50), అయితే షియోల్ లో
కుటుంబాలన్నీ కలిసి ఉంటారా అని కొంతమంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అబ్రాము తల్లిదండ్రులు
యెహోవావారు కారు కనుక వారు హేద్స్ లేక షియోల్ లో వేరొక భాగములో ఉన్న కారణాన దీని గురించి
ఎక్కువ చదవడము మంచిదికాదు. మరణించిన తరవాత జీవితమును గురించిన షియోల్, హేద్స్, గెహన, అవి సరిగ్గా
ఈ మధ్యకాలములో ఎలా ఒకదానితో మరొకటి సంబంధము కలిగి ఉన్నాయో స్పష్టముగా తెలియదు.

ప్రత్యేక అంశము: మరణించినవారు ఎక్కడ ఉన్నారు?
I.

పాతనిబంధన
ఎ. మానవులందరు షియోలుకు వెళ్ళతారు (శబ్ధలక్షణములో స్పష్టత లేదు, బిడిబి 1066). యెషయా
మరియు ప్రసంగి గ్రంధాలలో ఇది మరణాన్ని లేక సమాధిని సూచిస్తున్నది. పా.ని.లో ఇది లీలగా,
ఎరిగి ఉన్నట్లు ఉంది కాని ఆనందము లేని బ్రతుకు (చూ. యోబు 10:21-22; 38; 17; కీర్త. 107:10,14) లా
ఉంది.
బి. షియోలు లక్షణాలు
1. దేవుని తీర్పుతో సంబంధించి ఉంది (అగ్ని), ద్వితీ. 32:22
2. తీర్పు దినమునకు ముందే ఉన్న శిక్షకు సంబంధించి ఉంది, కీర్త. 18:4-5
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3. దేవుడు కూడా ఉండబోతున్న అబడోన్ (నాశనము)నకు సంబంధించి ఉంది, యోబు 26:6; కీర్త. 139:8;
ఆమోసు 9:2
4. ‘‘గుంత’’ (సమాధి)కి సంబంధించి ఉంది, కీర్త. 16:10; యెషయా 14:15; యెహెజ్కేలు 31:15-17
5. షియోలులోనికి దుష్టులు దిగిపోయి నివసిస్తారు, సంఖ్యా. 16:30,33; కీర్త. 55:15
6. తరచుగా పెద్ద నోరు కలిగిన జంతువుతో అవతారమియ్యబడింది, సంఖ్యా. 16:30; యెషయా 5:14;
14:9; హబకక్కూ 2:5
7. అక్కడ ప్రజలు రెషా ‘ఇమ్ గా పిలువబడుతారు, యెషయా 14:9-11)
II. క్రొత్తనిబంధన
ఎ. హీబ్రూ భాషలోని షియోల్ గ్రీకు భాషలో హేడ్స్ (కనిపించని లోకము) గా తర్జుమా చేయబడినది
బి. హేడ్స్ లక్షణాలు
1. చావుకు సూచించబడినది, మత్తయి 16:18
2. ఛావుకు సంబంధించబడింది, ప్రకటన 1:18; 6:8; 20:13-14
3. తరచుగా శాశ్వత శిక్షా స్థలముకు సాదృశ్యముగా వాడబడినది (గెహెన), మత్తయి 11:23 (పా.ని.
ఉదాహరణ); లూకా 10:15; 16:23-24
4. తరచుగా సమాధికి సాదృశ్యముగా వాడబడినది, లూకా 16:23
సి. ఒకవేళ ఇలా విభజింపబడింది (రబ్బీలు)
1. నీతి భాగము పరదైసుగా పిలువబడింది (నిజానికి దీనికి మరొక పేరు పరలోకము, చూ. 2 కొరింథీ. 12:4;
ప్రకటన 2:7), లూకా 23:43
2. దుష్ట భాగము టర్టారస్ గా పిలువబడింది, 2 పేతురు 2:4, ఇది దుష్ట దూతల కొరకు ఉంచబడింది (చూ.
ఆదికాండము 6; 1 ఈనోకు)
డి. గెహన
1. ‘‘హిన్నోమ్ కుమారుల యొక్క లోయ’’ అనే పా.ని. వాక్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నది
(యెరూషలేము దక్షణము). ఈ స్థలములో ఫోనీషియా అగ్ని దేవుడు, మోలెక్ (బిడిబి 574),
చిన్న పిల్లలను బలి ఇచ్చుట ద్వారా ఆరాధించేవారు (చూ. 2 రాజులు 16:3; 21:5; 2 దిన. 28:3; 33:6).
ఇది లేవీ. 18:21; 20:2-5లో నిషేదించబడింది.
2. యిర్మియా ఈ స్థలాన్ని అన్యుల ఆరాధన స్థలము నుండి యెహొవా యొక్క తీర్పు స్థలముగా
మార్చాడు (చూ. యిర్మియా 7:32; 19:6-7). 1 ఈనోకు 90:26-27 మరియు సిబ్. 1:103లో ఇది
అగ్నిమయమయిన నిత్య తీర్పుగా మారింది.
3. యేసు కాలములోని యూదులు చిన్న పిల్లల బలి ఆరాధనలో వారి పూర్వికుల పాల్గొన్నందుకు చాలా
పరితాపము నొందారు. అందుచేత వారు ఈ స్థలాన్ని యెరూషలేము యొక్క చెత్త గుంటగా
మార్చారు. యేసు నిత్య తీర్పు కొరకు చెప్పిన చాలా దృష్టాంతాలు ఈ భూబాగము నుండే
వచ్చాయి (అగ్ని, పొగ, పురుగులు, ధుర్గందము, చూ. మార్కు 9:44,46). గెహన అనే పదము యేసు
ద్వారా మాత్రమే వాడబడింది (ఒక్క యాకోబు 3:6 లో తప్ప).
4. గెహన పదము యేసు చేత ప్రయోగము
ఎ. అగ్ని, మత్తయి 5:22; 18:9; మార్కు 9:43
బి. శాశ్వతమైన, మార్కు 9:48 (మత్తయి 25:46)
సి. నాశనకరమైన స్థలము (ఆత్మ, శరీరము రెండు కూడా), మత్తయి 10:28
డి. షియోల్ కు సమానము, మత్తయి 5:29-30; 18:9
ఇ. దుష్టులను ‘‘నరక పుత్రులు’’ అని వర్ణించుట, మత్తయి 23:15
ఎఫ్. న్యాయ శిక్ష యొక్క ఫలితము, మత్తయి 23:33; లూకా 12:5
జి. గెహన అనే భావన రెండవ మరణానికి(చూ. ప్రకటన 2:11; 20:6,14) లేక అగ్ని సరస్సుకు చూ.
మత్తయి 13:42,50; ప్రకటన 19:20; 20:10,14-15; 21:8) సమానమై ఉంది. ఈ అగ్ని సరస్సు
మానవులకు (షియోల్ నుండి) దుష్ట దూతలు (టర్టారస్ నుండి, 2 పేతురు 2:4; యూదా 6
వచనము లేక అబీస్, చూ. లూకా 8:31; ప్రకటన 9:1-11; 20:1,3) శాశ్వత నివాసముగా మారే
అవకాశముంది.
హెచ్. ఇది మానవుల కొరకు కాదు కాని సాతాను, దాని దూతల కొరకు ఏర్పరచ బడింది, మత్తయి 25:41
ఇ. సియోల్, హేడ్స్, గెహనా మూడు కూడా ఒకదానినొకటి ఆవరించి ఉన్నదాన్ని బట్టి ఈ క్రింది
వాటికి వీలుంది
1. వాస్తవానికి మానవులందరు సియోల్/హేడ్స్ కు వెళ్ళారు
2. అక్కడి వారి అనుభవము (మంచి/చెడు) తీర్పు దినము తరువాత కూడా పొడిగింపబడుతుంది అయితే
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దుర్మార్గులు మాత్రము ఆ స్థలములోనే ఉండిపోతారు (అందుకే కె జె వి హేడ్స్ (సమాధి) ని
గెహన (నరకము) గా తర్జుమా చేసింది.
3. క్రొ.ని. లో తీర్పుకు ముందు ఉండే యాతన కేవలము లూకా 16:19-31లో చెప్పబడిన ఉపమానములో
మాత్రమే ప్రస్తావించబడింది (లాజరు, ధనికుడు). షియోల్ ఇప్పటి శిక్షా స్థలముగా కూడా
వివరింపబడింది (చూ. ద్వితీ. 32:22; కీర్త. 18:1-5). అయినా ఉపమానముల ద్వారా మత
సిద్ధాంతములను నిర్మించలేము.
III. మరణానికి పునరుత్థానానికి మద్య ఉన్న స్థితి
ఎ. క్రొ.ని. ‘‘ఆత్మ చావదు’’ అనే విషయాన్ని బోధించుట లేదు, పురాతన అనేక దృక్పధాలు జీవితము
అయిపోయిన తరువాత విషయాన్ని ఇలాగే దృష్టీకరిస్తున్నాయి.
1. వారి భౌతిక జీవితాలకు మునుపే మానవ ఆత్మలు ఉన్నాయి
2. భౌతిక మరణానికి ముందు వెనుక మానవ ఆత్మలు నిత్యము
3. తరచుగా భౌతిక శరీరము ఒక జైలుగా, మరణము తిరిగి ముందు బ్రతుకు స్థితిలోనికి విడుదలగా
చూడబడుతుంది
బి. క్రొ.ని. మరణము పునరుత్థానమునకున్న మద్య శరీరాలు లేని స్థితిగా చెప్పుతున్నది
1. యేసు శరీరము ఆత్మ మద్య ఉన్న విభజనను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, మత్తయి 10:28
2. అబ్రాహాము ఇప్పుడు శరీరము కలిగి ఉండవచ్చు, మార్కు 12:26-27; లూకా 16:23
3. రూపాంతర సమయాన మోషే, ఏలియాకు భౌతిక శరీరాలు ఉండినవి, మత్తయి 17
4. రెండవ రాకడ సమయాన ఆత్మలు మొదట క్రీస్తుతో పాటు నూతన శరీరాలు పొందుతాయని పౌలు
నొక్కి చెప్పుతున్నాడు, 1 థెస్స. 4:13-18
5. పునరుత్థాన దినమందు విశ్వాసులు వారి క్రొత్త ఆధ్యాత్మక శరీరాలను పొందుతారని పౌలు
ఉద్ఘాటించుచున్నాడు, 1 కొరింథీ. 15:23,52
6. విశ్వాసులు మరణించినప్పుడు క్రీస్తుతో ఉంటారు, హేడ్స్ కు వెళ్ళరని పౌలు గట్లిగా
చెప్పుతున్నాడు, 2 కొరంథీ. 5:6,8; పిలిఫ్పీ. 1:23. యేసు మరణమును జయించి పరలోకములో తనతో
ఉండుటకు యేసు విశ్వాసులను తీసికెళ్ళాడు, 1 పేతురు 3:18-22.
IV. పరలోకము
ఎ. బైబిల్లో ఈ పదాన్ని మూడు భావాలతో వాడారు.
1. భూమి పైభాగాములో ఉన్న వాతావరణము, ఆ.కా. 1:1,8; యెషయా 42:5; 45:18
2. వెలిగింపబడిన ఆకాశము, ఆ.కా. 1:14; ద్వితీ. 10:14; కీర్త. 148:4; హీబ్రూ. 4:14; 7:26
3. దేవుని సింహాస స్థలము, ద్వితీ. 10:14; 1 రాజులు 8:27; కీర్త. 148: 4; ఎఫెసీ. 4:10; హీబ్రూ. 9:24
(మూడవ ఆకాశము, 2 కొరింథీ. 12:2)
బి. మరణాంతర జీవితాన్ని గురించి బైబిలు ఎక్కువుగా బయలుపరచలేదు, పడిపోయిన మానవులకు దీనిని
అర్థము చేసికొనే సామర్థ్యము లేదేమోనని బహుశా దీనికి కారణము కావచ్చు (చూ. 1 కొరింథీ.
2:9).
సి. పరలోకము అనేది ఒక స్థలము (చూ. యోహాను 14:2-3), ఒక వ్యక్తి (చూ. కొరింథీ. 5:6,8). బహుశా
పరలోకము మళ్ళీ నిర్మించబడ్డ ఏదేను వనము కావచ్చు (ఆ.కా. 1-2; ప్రకటన 21-22). భూమి శుభ్రము
చేయబడి, మళ్ళీ పునర్నింపబడుతుంది (చూ. అ.కా. 3:21; రోమా 8:21; 2 పేతురు 3:10). క్రీస్తులో
దేవుని స్వరూపము (ఆ.కా. 1:26-27) మళ్ళీ నిర్మింపబడుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదేను వనము యొక్క
సన్నిహిత సహవాసమనకు అవకాశము కలిగింది.
అయినా, బహుశా ఇది వాస్తవము కాక కేవలము ఉపమానాలంకారము కావచ్చు (ప్రకటన 21:9-27లో
పరలోకము చాలా విస్తారమైనదిగా, ఒక పట్టణముగా ఉంది). భౌతిక శరీరము, ఆత్మీక శరీరానికి
మద్య ఉన్న తేడాను ఒక పెరిగిన మొక్క యొక్క విత్తనముగా 1 కొరింథీ. 15 వ అధ్యాయము
వివరిస్తున్నది. మళ్ళీ, 1 కొరింథీ. 2:9(ఇది యెషయా 64:4 మరియు 65:17 నుండి తీసికొనబడినది) ఒక
గొప్ప వాగ్ఘానము, నిరీక్షణ! మనము ఆయనను కలిసికొన్నప్పుడు మానము ఆయన వలె ఉంటామని
నాకు తెలుసు (చూ. 1 యోహాను 3:2).
V. సహాయపడే ఆధారాలు
ఎ. విలియమ్ హెన్డ్రక్ సన్, ది బైబిలు ఆన్ ది లైఫ్ హియరాప్టర్
బి. మారిస్ రాలింగ్స్, బియాండ్ డెత్స్ డోర్
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ఈ హీబ్రూ పదము (బిడిబి 1022, కెబి 1532)నకు సెమెటిక్ తో సంబంధము కలిగి ఉంది.
ఎ. అకాడిన్
1. హానికలిగించకుండా
2. చక్కగా ఉండడము
3. మంచి స్థితిలో ఉండడము
బి. యుగారిటిక్ (కనానీయులు)
1. హాని కలిగించకుడా
2. ఆనంద స్థితిలో ఉండడము
సి. ఆరాబిక్
1. ఆరోగ్యముగా ఉండడము
2. ఆనంద స్థిలో ఉండడము
డి. ఆరామియ
1. సంపూర్ణముగా ఉండడము
2. ముగింపులో ఉండడము/పూర్తి కావించడము
3. ఒక సమాధాన ముగింపు
4. హానిలేకుండా ఉండడము
ఇ. హీబ్రూ సహజార్థము
1. సంపూర్ణత
2. దారుఢ్యము
3. సంక్షేమము
4. శాంతి
ఇప్పుడు షాలేము అనే పదము ఒక హీబ్రూ శుభాకాంక్ష లేక వీడ్కోలు చెప్పే పదము. ఇప్పటికీ ఇది ఒక చెడు
లేకుండా మంచి ఉండే ఒక భావాన్ని తెలుపుతున్నది (అది., జీవితముతో సంతృప్తి). మానసిక భద్రత మరియు
సంతృప్తిని ఇది తెలియజేస్తున్నది.

15:16 ‘‘అమోరీయుల అక్రమము ఇంకను సంపూర్ణము కాలేదు గనుక’’ దేవుడు ఇంకా వాగ్ధాన భూమిలోని కనానీ
ప్రజలను తన దగ్గరకు తీసికొని రావాలని ప్రయత్నము చేస్తూనే ఉన్నట్లు ఇది చూపుతున్నది.
మెల్కీసెదెకు కనానీయుడు. సరిపోయినంత అవకాశము మరియు సమయము ఇచ్చిన తరువాత దేవునా వారికి తీర్పు
తీర్చి, వారిని నాశనము చేస్తాడు. అలాగని ఆయనకు యూదుల పట్ల అభిమానము ఉందని ఇది చెప్పుట లేదు,
ఎందుకంటే వారుకూడా కనానీయులు ఆచారాలను పాటిస్తే, వారు కూడా వాగ్థానభూమి నుండి తీసివేయబడుతారు
(అది., అష్షూరీయులు మరియు బబులోను వారి బహిష్కరణలు).
అమోనీయుల మరియు కనానీయులు ఇద్దరుకూడా కనాను జాతివారిని సూచించడానికి ఉపయోగింపబడ్డారు.
మరో విధముగా ఈ వాక్యభాగము ఇశ్రాయేలీయులు భూమిని జయించేటప్పడు సంభవించే ఘర్షణకు ఇది
నీలినీడగా ఉంది, అయితే కనానీయుల విగ్రహారాధనే జయించడానికి కారణమవుతుంది. ఈ నీలినీడ ఆ.కా. 9:20-27,
ప్రత్యేకించి 25వ. వచనము లాంటిదే. హాము పాపము చేశాడు, అయితే ఆయన కుమారుడు కనాను
శపించబడ్డాడు. కనానీయుల సంస్కృతే సమస్య. అన్నీకాకపోయినా, పెంటాటెచ్ లోని చాలా నియమాలు
కనానీయుల సంస్కృతి, ఆరాధనలకు సంబంధించి ఉన్నాయి. ఇశ్రాయేలీయులు వేరు! ఇశ్రాయేలీయులు
యెహోవాను బయలుపరచాలి!
ఆదికాండ పాఠ్యాంశములోనికి ఎలా ఇది వచ్చింది అంటే బహుశా
1. దేవుడు వారిని భౌష్యత్తు సంఘటనలకు సిద్ధపరస్తున్నాడు కావచ్చు
2. ఆ తరువాత వచ్చిన ఒక లేఖకుడు తన రోజులకు తగినట్లు వ్యాఖానాలను దీనికి జతచేసి ఉండచ్చు
ఒక గమనిక, నేను ఆ తరువాత వచ్చిన లేఖకుడు లేక సంపాదకుడు అని అన్నప్పుడు ‘‘దైవ ప్రేరణ’’ను తక్కువ
చేసినట్లు కాదు. గ్రంధకర్తలు, సంపాదకుటు, లేఖకులు, సంగ్రహకుల నందరిని ఆత్మప్రేరేపించిందని నేను
అనుకొంటున్నాను! లేఖనాల అసలు గ్రంధకర్త దేవుడు. చారిత్రిక కొనసాగింపులో సరిగ్గా ఎలా, ఎప్పుడు,
ఎవరు అనేది అస్పష్టము (పోగొట్టుకొనబడిన చరిత్ర).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 15:17-21
17మరియు
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ఆ ఖండముల మధ్య నడిచిపోయెను. 18ఆ దినమందే యెహోవాఐగుప్తు నది మొదలుకొని గొప్ప నదియైన
యూఫ్రటీసు నదివరకు ఈ దేశమును, అనగా 19కేనీయులను కనిజ్జీయులను కద్మోనీయులను 20హిత్తీయులను
21అమోరీయులను కనానీయులను గిర్గాషీయులను యెబూసీయులను నీ
పెరి జ్జీయులను రెఫాయీయులను
సంతానమున కిచ్చియున్నానని అబ్రాముతో నిబంధన చేసెను.
15:17 ‘‘రాజుచున్నపొయ్యియు అగ్నిజ్వాలయును కనబడి ఆ ఖండముల మధ్య నడిచిపోయెను’’ యెహోవా
అబ్రాము సాంస్కృతిపరంగా అర్థము చేసికొనేటట్లు కనిపించాడు. అగ్నిజ్వాల ఇందుకు ఉద్దేశింపబడి
ఉండచ్చు
1. యెహోవా సముఖాన్ని దాచిపెట్టు ఉద్దేశానికై ఉండచ్చు (అది., నిర్గమ కాండములోని షెకిన
మహిమ మేఘము)
2. అకాడియన్ శాప శిలాఫలకాలకు దైవ భద్రత అనుగ్రహానికి ఒక గుర్తుగా
3. తీర్పు మరియు కాపుదల రెండింటికి ఒక గుర్తుగా (చూ. జకర్యా 12:6)
4. మెసొపొటేమియాలో ఈ చిహ్నము దైవ ప్రాయశ్చిత్తానికి సూచనగా ఉంది.
కుంపటిలో అగ్ని ఉంది. బైబిలుపరంగానే కాదు, జోరోస్ట్రియనిజమ్ లో కూడా దేవుడు తరచూ అగ్నితో
కలిసి ఉంటాడు. నేనైతే వ్యక్తిగతంగా చాలా నిబంధనలు ఒక నిబంధన భోజనముతో దృఢపరచబడుతుండగా, ఈ
పొయ్యి అలాంటి భోజనానికి ఒక చిహ్నముగా ఉందని అనుకొంటున్నాను. ఇంకా, అబ్రాము ఈ భాగాల మధ్య
నడవకపోవడము, దేవుడ మాత్రమే నడిచి పోవడము సిద్ధాంతపరంగా ప్రాముఖ్యమైనదిగా ఉండడము
గమనించండి. నిబంధన దేవుని యొక్క సాధకమే తప్ప, మానవ ప్రయత్నము, గొప్పతనము, సాధనము కాదని
చెప్పడానికి మరొక తార్కాణము ఇది. ఇది ఒక దేవుని చొరవ, దేవుని ప్రదర్శనా నిబంధన (చూ. 2 సమూ. 7:8-16;
కీర్త. 89:20-37).

ప్రత్యేక అంశము: అగ్ని(బిడిబి 77)
లేఖనాలలో అగ్నికి ఇటు సానుకూల అటు వ్వతిరేక రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి.
1. సానుకూల అర్థాలు
1. వెచ్చనిదనము (చూ. యెషయా 44:15; యోహాను 18:18)
2. కాంతులు (చూ. యెషయా 50:11; మత్తయి 25:1-13)
3. వండుతుంది (చూ. నిర్గ. 12:9; యెషయా 44:15-16; యోహాను 21:9)
4. శుభ్రపరుస్తుంది (చూ. సంఖ్యా. 31:22-23; సామెతలు 17:3; యెషయా 1:25: 6:6-8; యిర్మియా 6:29;
మలాకీ 3:2-3)
5. పరిశుద్ధత (చూ. ఆ.కా. 15:17; నిర్గ. 3:2; 10:18; యెహెజ్కేలు 1:27; హీబ్రూ. 12:29)
6. దేవుని యొక్క నాయకత్వము (చూ. నిర్గ. 13:21; సంఖ్యా. 14:14; 1 రాజులు 18:24)
7. దేవుని యొక్క సాధికారత (అధికారమిచ్చుట) (చూ. అ.కా. 2:3)
8. భద్రత (చూ. జకర్యా 2:5)
ఎ. వ్యతిరేక అర్థాలు
1. కాల్చును (చూ. యెహోషువా 6:24; 8:8; 11:11; మత్తయి 22:7)
2. నాశనము చేయును (చూ. ఆ.కా. 19:24; లేవీ. 10:1-2)
3. కోపము (చూ. సంఖ్యా. 21:28; యెషయా 10:16; జకర్యా 12:6)
4. శిక్ష (చూ. ఆ.కా. 38:24; లేవీ. 20:14; 21:9; యెహోషువా 7:15)
5. మరణాంతర అబద్ధ చిహ్నము (చూ. ప్రకటన 13:13)
సి. పాపము పట్ల దేవుని ఉగ్రత అగ్ని సాదృశ్యము ద్వారా తెలుపుబడింది
1. ఆయన కోపము కాల్చివేస్తుంది (చూ. హోషియా 8:5; జఫెన్యా 3:8)
2. ఆయన అగ్నిని కురిపిస్తాడు (చూ. నెహమ్యా 1:6)
3. నిత్యాగ్ని (యిర్మయా 15:14; 17:4)
4. మరణాంతర తీర్పు (చూ. మత్తయి 3:10: 13:40; యోహాను 15:6; 2 థెస్స. 17; 2 పేతురు 3:7-10; ప్రకటన
8:7; 16:8)
డి. బైబిలులోని చాలా సాదృశ్యాల వలె (పులిసిన పిండి, సింహము) సందర్భాన్ని బట్టి అగ్ని ఒక
ఆశీర్వాదముగా కాని లేక ఒక శాపముగాను ఉండగలదు.
15:18 ‘‘ఆ దినమందే యెహోవా. . .అబ్రాముతో నిబంధన చేసెను’’ ‘‘చేసెను’’ అనే పదానికి అసలు అర్థము
‘‘కోయుటకు’’ (బిడిబి 503, కెబి 500, క్వాల్ పెర్ఫెక్టు). ఈ కోయుట అనే పదము శబ్ధలక్షణాన్ని బట్టి
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10వ. వచనానికి సంబంధించబడదు (బిడిబి 144, కెబి 167), అయితే ‘‘నిబంధన చేయుటకు’’ అనే బైబిలు అర్థానికి
ఇది స్థిరమైన సాదృశ్యముగా మారింది.

ప్రత్యేక అంశము: పితరులకు చేసిన నిబంధన వాగ్ధానాలు
ప్రత్యేక సంబంధ నిబంధన అయిన ఈ ప్రారంభ వాగ్ధానము ఇవ్వబడింది
1. అబ్రాహాము, ఆ.కా. 12:1-3
ఎ. భూమి, ఆ.కా. 12:7; 13:4-15; 15:18-21
బి. ప్రజలు, ఆ.కా. 13:16; 15:4-5; 17:2-6; 22:18
సి. లోకానికి ఆశీర్వాదము, ఆ.కా. 18:18; 22:18
2. ఇస్సాకు, ఆ.కా. 26:2-4
ఎ. భూమి
బి. ప్రజలు
సి. లోకానికి ఆశీర్వాదము
3. యాకోబు, ఆ.కా. 28:2-4,13; 35:9-12; 48:3-4
ఎ. భూమి
బి. ప్రజలు
4. ఇశ్రాయేలు జాతి (భూమి), నిర్గ. 3:8,17; 6:8; 13:5; 33:1-3; ద్వితీ. 1:7-8,35; 4:31; 9:3; 11:25; 31:7;
యెహోషువా 1:6
 నిబంధన’’ ‘‘నిబంధన’’) బిడిబి (136బైబిలు సాహిత్యము యొక్క కారణభూతముగా మారింది .
 ఇది దేవుని మరియు మానవుల ఇద్ధరి వాగ్ధానాలు మరియు కర్తవ్యాలు రెంటిని గురించి ఇది
మాట్లాడుచున్నది .బైబిలు నిబంధనలలో షరత్తులు ,షరత్తులు లేని మిశ్రమాలు ఉన్నాయి .ఇంతకూ
నిబంధనలు షరతులున్నవా లేక లేనివా ?ఔను! దేవుని షరతులు లేని ప్రేమ మానవ విశ్వాసము ,పశ్చాత్తప
స్పందన పైన ఆధారపడి ఉంది )చూ ;15:6 .రోమీయులకు ;4మార్కు ;1:15అ.కా .(20:21 ;3:16,19 .ఇది చూడడానికి కొంత
భిన్నముగా ఉంది ,అయితే పాపియైన మానవులతో పనిచేయడడానికి ఇది దేవుని విధానము13:14 .లోని
ప్రత్యేక అంశము :ఒడంబడిక చూడండి.
 ‘‘ఐగుప్తు నది మొదలుకొని’’ సహజముగా ఇది నైలు నదిని సూచిస్తుంది ,అయితే బైబిలులోని వాగ్ధాన
భూమి యొక్క సరిహద్దుల వాగ్ధానాలలో ఇది ‘‘వాది ఎల్-అరిష్’’ అనే అర్థముతో ఉంది )చూ .సంఖ్యా 34:5 .
మరియు యెహోషువా .(15:4ఈ వాగ్ధాన భూమియొక్క కోణాలు దావీదు కాలములో భేషుగా
నెరవేర్చబడ్డాయి ,కానీ సొలొమోనుతో మరింత ఎక్కువగా పూర్తి అయింది )చూ 1 .రాజులు .(4:21
15:19-21 ఇక్కడ ఇవ్వబడిన పది జాతుల జాబితా కనానీ ప్రజల కొరకు ఇవ్వబడింది. కొన్ని సార్లు ఈ జాతులకు
ఇవ్వబడిన సంఖ్య తేడాగా ఉంటుంది: (1) యెహోషువా 24:11లో 7 జాతులు; (2) నిర్గ. 3:17లో 6 జాతులు; (3)
నిర్గ. 23:28లో 3 జాతులు. సరైన సంఖ్య ఏదో తెలియదు, కానీ ‘‘పర్వతప్రదేశస్థుడు’’ అనే అర్థానిచ్చే
‘‘అమోరియుడు’’; పల్లపుప్రదేశస్థుడు’’ అనే అర్థానిచ్చే ‘‘కనానీయుడు’’ అన్ని జాతులకు సమూహిక
పదమైంది. 12:6లోని ప్రత్యేక అంశము: పాలస్తీనాలో ఇశ్రాయేలీయుల కంటె ముందు నివసించిన వారు
చూడుము.
15:20 ‘‘హిత్తీయులు’’ ఈ ప్రజలు హేతు నుండి వచ్చారని ఆ.కా. 10:15 (బిడిబి 366)లో మనము చూశాము. ఆ
తరువాత వారు మధ్య టర్కీలో పెద్ద సాంమ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారు.
 ‘‘రెఫాయీయులు’’ వీరు అనాకిమ్ )చూ .ద్వితీ 2:11 .మరియు (3:11మరియు నెఫిలిన్ )చూ .ఆదికాండము :6మరియు
సంఖ్యా (13:33 .ల లాగా చాలా పొడవైన మానవజాతిగా ఉన్నారు )బిడిబి ,952చూ .యెహోషువా 1 ;17:15 ;12:4
దిన14:5 .(20:4 .లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
15:21 ‘‘యెబూసీయులు’’ వీరు యెరూషలేమును ఆధీనము చేసికొని, దావీదు కాలము వరకు విజేలై ఉండినారు
(బిడిబి 101, చూ. న్యాయ. 1:21; 19:11; 2 సమూ. 5:6 సగము).
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చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1.

ఆ.కా. 15:6 లోని ఉపయోగించిన ప్రాముఖ్య పదాలను నీ సొంత పదాలలో నిర్వచించి, వివరించుము.
దీనిని రోమీయులు 4 మరియు గలతీయులు 3 కు జోడింపుము.

2.

చాలామంది ఎందుకు ఆ.కా. 15:11 ను దృష్టాంతముగా తీసికొంటారు?

3.

దేవుడు అబ్రాహాముకు ఒక రాజుచున్న పొయ్యి మరియు ఒక అగ్నిజ్వాలలు కనిపించుటలో
ప్రాముఖ్యమేమిటి (ఆ.కా. 15:17)?

4.

కనానీ జాతులు ఎందుకని వేర్వేరుగా పట్టిక చేయబడ్డారు (చూ. 15:19-21)?
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ఆదికాండము 16

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

శారయి మరియు హాగరు
హాగరు మరియు ఇష్మాయేలు
జననము
16:1-6
16:1-3
16:1-6
16:4-6
16:7-14

(11-12)
16:15-16

టి ఇ వి

ఇష్మాయేలు జననము
16:1-4

హాగరు మరియే ఇష్మాయేలు

16:3-6

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)
ఇష్మాయేలు

16:1-2

16:5
16:6

16:7-14

16:7-14

(11-12)

(11-12)

16:15-16

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

16:7-8ఎ

16:13-14

16:15-16

16:15-16

16:7-12
16:8బి
16:9-12
(11-12)
16:13-14
16:15-16

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 16:1-6
1అబ్రాము

భార్యయైన శారయి అతనికి పిల్లలు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను ఐగుప్తీయురాలైన దాసి
యుండెను.
శారయి ఇదిగో నేను పిల్లలు కనకుండ యెహోవా చేసి యున్నాడు. నీవు దయచేసి నా
దాసితో పొమ్ము; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచ్చునని అబ్రాముతో చెప్పెను; అబ్రాము
శారయి మాట వినెను. 3కాబట్టి అబ్రాము కనాను దేశములో పదియేండ్లు కాపురమున్న తరువాత అబ్రాము
భార్యయైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుప్తీయు రాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన అబ్రామునకు
భార్యగా ఉండునట్లు అతనికిచ్చెను.
4అతడు హాగరుతో పోయినప్పుడు అది గర్భవతి ఆయెను. అది తాను గర్భవతి నైతినని తెలిసికొనినప్పుడు
దాని యజమానురాలు దాని దృష్టికి నీచమైనదాయెను. 5అప్పుడు శారయి నా ఉసురు నీకు తగులును; నేనే నా
2కాగా

102

దాసిని నీ కౌగిటి కిచ్చిన తరువాత తాను గర్భవతినైతినని తెలిసికొనినప్పుడు నేను దాని దృష్టికి
నీచమైనదాననైతిని; నాకును నీకును యెహోవా న్యాయము తీర్చును గాక అని అబ్రాముతో అనెను. 6అందుకు
అబ్రాము ఇదిగో నీ దాసి నీ చేతిలో ఉన్నది; నీ మనస్సు వచ్చినట్లు దాని చేయుమని శారయితో
చెప్పెను. శారయి దాని శ్రమ పెట్టినందున ఆమె యొద్దనుండి అది పారిపోగా
16:1 ‘‘ఆమెకు హాగరు అను ఐగుప్తీయురాలైన దాసి యుండెను’’ హాగరు అనే పేరుకు ‘‘ఎగిరిపోవు’’ (బిడిబి 212)
అని అర్థము. ఇది ఆమె వ్యక్తిత్వము కూడా (చూ. 6,8 వచనాలు). ఆమె ఐగుప్తీయురాలు, బహుశా వారు
ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు శారయి కొరకు అమెను కొని ఉండవచ్చు (చూ. ఆ.కా. 12:10-20).
16:2 ‘‘నేను పిల్లలు కనకుండ యెహోవా చేసి యున్నాడు’’ దంపతులిద్దరూ యెహోవా వారికి చేసిన
బయలుపాట్లు, వాటి నెరవేర్పులలో ఆలస్యాన్ని గురించి తర్కించుకొన్నట్లు దీని వలస
తెలుస్తున్నది. కాబట్టి ఆయన చేసిన వాగ్ధానము నెరవేర్చడానికి వారు ఆయనకు ‘‘సహాయము’’
చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళుచున్నారు!
ఈ ‘‘కనకుండ’’ అనే క్రియాపదము (బిడిబి 783, కెబి 870, క్వాల్ పెర్ఫెక్టు) ఒక ముగించబడిన క్రియను
తెలుపుతున్నది. శారయి బహుశా తానింక ఎప్పటకీ గొడ్రాలుగా ఉండిపోవలసి ఉంటుందేమోనని
ఆలోచిస్తున్నట్లు ఉంది.
మరో విధముగా శారయి తన గొడ్రాలితనానికి యెహోవాను నిందిస్తున్నది (చూ. 20:18). దేవుడు వారికి తన
మీద నమ్మకత్వ పరిపక్వతకు, ఆ తరువాత వంశాలకు తనను తాను స్పష్టముగా బయలుపరచుకొనుటకు తన
ప్రణాళికలో ఈ ఆలస్యాన్ని భాగంగా చేశాడు. విశ్వాసులందరూ దైవ వాగ్ధాన సంఘటనలలో ఉన్న
కాలమును బట్టి కలవరపడుతుంటారు.
 ‘‘దయచేసి నా దాసితో పొమ్ము’’ ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 97, కెబి 112) ప్రాధేయపడే భావముతో ఉన్న
ఒక క్వాల్ ఇంపరేటివ్ (చూ. 30:3). ఈ క్రియ తరచూ లైంగిక సానిహిత్య యొక్క అర్ధాలంకారముతో
ఉపయోగించబడింది (చూ. ఆ.కా. 6:4; 16:2; 19:34; 30:3; 38:8,9; 39:14; ద్వితీ. 22:13; 25:5; 2 సమూ. 11:4; 12:24; 16:2122; 20:3; సామె. 6:29).
 ‘‘ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచ్చునని’’ ఇది క్రీ.పూ. రెండవ యుగములోని హరియన్ సంస్కృతిని వివరించే
నూజి శిలాఫలకాల క్రమములో ఉన్నది. హాగరు బిడ్డ చట్టపరంగా శారయి బిడ్డ, అబ్రాము వారసుడుగా
మారుతాడు.
 ‘‘అబ్రాము శారయి మాట వినెను’’ ఇది దాదాపు ఆదికాండము 3లోని సమస్య లాంటిదే (ప్రత్యేకించి 17వ.
వచనము). తాను ఇప్పటికే చేయడానికి ఆపేక్షించిన ఒకదానికి చేయడానికి అబ్రాము శోధించబడ్డాడు.
ఇంపెర్ఫెక్టు కాలములో ఈ క్రియకు అసలు అర్థము ‘‘వినుట’’ (బిడిబి 1033, కెబి 1570), పలుమార్లు జరిగిన
క్రియను తెలియజేయుచున్నది. సృష్టి ఆదిమములోని ఏకపత్నీవ్రతము పోయింది, అదికూడా దేవునికి
‘‘సహాయము’’ చేసే ప్రత్నములో పోవడము ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నది!
16:3 ‘‘అబ్రాము కనాను దేశములో పదియేండ్లు కాపురమున్న తరువాత’’ 15వ. అధ్యాయములో అబ్రముతో
దేవుడు మాట్లాడిన తరువాత కనీసము పది సంవత్సరాలు గడిపోయాయి. అబ్రాము నమ్మకాన్ని
కొనసాగిస్తున్నాడు, కానీ దేవునికి ఎలా సాయముచేయగలగిన మార్గాల కొరకు ఆలోచిస్తున్నాడు. దీని
ద్వారా దేవుడు అబ్రాముకు తన అనుగ్రమును బట్టే గాని, అబ్రామును బట్టి తన వాగ్ధానము
నెరవేర్చబడదని ప్రత్యేకముగా తెలుపుతున్నాడు. ఈ భాగాన్ని పౌలు గలతీ. 4:21:31లో ఒక
దృష్టాంతముగా ఉపయోగించాడు.
 ‘‘అబ్రామునకు భార్యగా ఉండునట్లు’’ హాగరు తనకు మరింతగా తగిన ఉంపుడుకత్తె. ఇక్కడ హీబ్రూ పదము
‘‘భార్య’’ అని ఉపయోగింపబడినప్పిటికి, ఆమె భార్యకాదు, ఉంపుడుకత్తె అనేది స్పష్టము (అది., కొన్ని
హక్కులతో ఉన్న స్త్రీ లైగిక భాగస్వామి).
16:4 ‘‘దాని యజమానురాలు దాని దృష్టికి నీచమైనదాయెను’’ క్రియకు (బిడిబి 886, కెబి 1103, క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్టు) ఈ క్రింది అర్థాలను ఇవ్వగలదు
1. తేలికగా
2. వడిగా
3. అల్పముగా (చూ. 1 సమూ. 2:30; యోబు 40:4)
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హిఫిల్ మూలపదము సంతృప్తి అని తెలుపుతున్నది (చూ. 2 సమూ. 19:43; యెషయా 23:9; యెహెజ్కేలు 22:7).
హీబ్రూ భావములో ఇది గౌరవము లేక ఘనతకు విరోధమైన ‘‘తేలికగా తీసికొను’’.

16:5 వ్యక్తిగత సంబంధాల రహస్యము స్పష్టము. శారయి ఈ ప్రణాళికను ప్రారంభించి. ఇప్పుడు వచ్చిన
ఫలితానికి సంతాపపడుతున్నది. బైబిలు వృత్తాంతాలలో ఇలాగే ఒక సంఘటనలో చోటుచేసికొన్న
పూర్వాపరాలు మరియు సంగతులు పాఠకునికి ఇవ్వబడవు. బహుశా అబ్రాము ఇందులో ప్రధమంగా జోక్యము
చేసికొని ఉండచ్చు. చారిత్రిక వృత్తాంత వ్యాఖ్యానములో పాఠకులు వారిని వారు ‘‘ఎందుకు ఇది
వ్రాయబడింది?’’ అని ప్రశ్నించుకోవాలి. దేవునితో సంబంధానికి మానవ ప్రయత్నము కీలకము కాదు;
విశ్వాసము, విధేయత, ఓర్పు అని అబ్రాము, శారయి నేర్చుకోవాలి!
మనము ఇక్కడ ఏమి వ్రాసామో అది చట్టపరమైన భాషీయము అయ్యే అవకాశము ఉంది. ఒక బానిస
గర్వముతో ప్రవర్తిస్తున్న పరిస్థితులలో శారయి తన చట్టపరమైన హక్కులను గురించి
మాట్లాడుతున్నది (అది., హుమురబి మరియు నూజి ఫలకాల సంకేతము). ఆమె చేసిన ప్రతిది
సాంస్కృతికంగా/చట్టపరంగా ఆమోదయోగ్యమే, కాని హాగరు ప్రవర్తన కాదు. ఒక కుటుంబ పెద్దగా దీనికి
అబ్రాము బాధ్యత.
 ‘‘నాకును నీకును యెహోవా న్యాయము తీర్చును గాక’’ క్రియ (బిడిబి 1047, కెబి 1622) ఒక జస్సీవ్
భావముతో ఉపయోగించబడిన ఒక క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు. యెహోవా తనకు ఏమి న్యాయము
తీర్చాలనుకొంటున్నదో తెలియుట లేదు. తన నిరాకరణ లేక హాగరుకు విరోధముగా తాను పన్నుతున్న
క్రియలకు దైవ నిర్ధారణ కొరకు ఆమె ఎదురుసూస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నది. ఏదఏమైనా అబ్రాము
మరియు శారయి మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతను ఈ వచనము చూపుతున్నది.
16:6 ఇది మనకు కొంత కౄరముగా అనిపిస్తున్నది అయితే దీనిని మనము మన రోజుల దృష్టిలో కాకుండా ఆ
రోజుల దృక్పధంలో చూడాలి. ఇది ఉంపుడుకత్తెలతో వ్యవహరించవలసిన తీరు నూజి ఫలకాలు మరియు హమురబి
సంకేతములో ఎలాగుందో సరిగ్గా అలాగే ఉన్నట్లు తెలియజేస్తున్నది.
మళ్ళీ ఇది కొన్ని విధాల ఆ.కా. 3:11-13కు సమాంతరముగా ఉంది. అబ్రాము ఇంటి పెద్దగా తన బాధ్యతలను
శారయికి అందిస్తున్నాడు. మానవులు బాధ్యతలనుండి తప్పించుకొని, సాకులు చెప్పతారు!
 ‘‘శారయి దాని శ్రమ పెట్టినందున’’ ఫెయెల్ మూలము లోని ఈ క్రియ (బిడిబి 776 III, కెబి 853) కు
అర్థము అణకువగా ఉండటము లేక ఏవగించుకోవడము (చూ. 31:50; నిర్గ. 22:21,22 [తీవ్రీకరించిన నిర్మాణము
రెండు సార్లు]; యోబు 30:11). హాగరు ప్రవర్తన, క్రియలు, శారయి క్రియలను సరైనవి కాకుండా చేశాయి.
పాపులైన మానవులు స్వార్థపరులు, ఆత్మాభిమానులు. పరిపక్వత కలిగిన విశ్వాసము సమస్యను
పరిష్కరిస్తుంది.
హాగరు గర్భవతి అయిన తరువాత ఆమెను అబ్రాము లైంగిక భాగస్వామి నుండి తీసివేసి వెనుకకు తన
సేవకురాలుగా పిలుచుకొనినట్లు తెలుస్తున్నది.
 ‘‘ఆమె యొద్దనుండి అది పారిపోగా’’ ఒక బానిస పారిపోవడము చట్టపరంగా ఒక త్రీవ్రమైన
పర్యవసానము. ఆ.కా. 21:8-21 లో నమోదైన సంఘటనకు ఇది చాలా దగ్గర పోలిక కలిగి ఉంది. తరువాత వస్తున్న
వచనాలు ఉంపుడుగత్తె, ఆమె కుమారుని పైన అయినా సరే యెహోవా శ్రద్ధ, ప్రేమలను
తెలియజేస్తున్నాయి. యెహోవా ప్రేమ కేవలము అబ్రాము కుటుంబానికే పరిమితము కాలేదు (అది.,
మెల్కీసెదెకు, యోబు).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 16:7-14
7యెహోవా

దూత అరణ్య ములో నీటిబుగ్గయొద్ద, అనగా షూరు మార్గములో బుగ్గ యొద్ద, ఆమెను
కనుగొని 8శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎక్కడనుండి వచ్చితివి, ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావని అడిగి నందుకు అది
నా యజమానురాలైన శారయి యొద్దనుండి పారిపోవుచున్నాననెను.
9అప్పుడు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలి యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి ఆమె చేతి క్రింద అణిగియుండుమని
10మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింపజేసెదను; అది
దానితో చెప్పెను.
లెక్కింప వీలులేనంతగా విస్తారమవునని దానితో చెప్పెను. 11మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ
మొరను వినెను. నీవు గర్భవతివై యున్నావు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇష్మాయేలు అను పేరు పెట్టుదువు;
12అతడు అడవిగాడిదవంటి మనుష్యుడు.
అతని చెయ్యి అందరికిని అందరి చేతులు అతనికిని విరోధముగా
ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని దానితో చెప్పగా 13అది చూచుచున్న దేవుడవు నీవే
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అను పేరు తనతో మాటలాడిన యెహోవాకు పెట్టెను ఏలయనగా నన్ను చూచినవాని నేనిక్కడ చూచితిని గదా
అని అనుకొనెను. 14అందుచేత ఆ నీటిబుగ్గకు బెయేర్ లహాయిరోయి అను పేరు పెట్టబడెను. అది
కాదేషుకును బెరెదుకును మధ్య నున్నది.
16:7 ‘‘యెహోవా దూత’’ ఈ ప్రముఖవ్యక్తి దేవుని వ్యక్తిగత ప్రత్యక్షత యొక్క మానవీకరణగా ఉంది.
12:7లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
 ‘‘షూరు మార్గములో బుగ్గ యొద్ద’’ ఇక్కడ చెప్పబడిన భౌగోళిక ప్రాంతము సరిగ్గా ఎక్కడ ఉన్నదో
మనకు తెలియదు, అయితే బహుశా ఇది ఐగుప్తుకు వెళ్ళే మార్గములో బెయేర్షెబాకు దక్షణాన ఉండచ్చు.
హాగరు ఇంటికి వెళ్ళుతున్నది.
16:8 వ్రాయబడి ఉన్న దేవుడు గాని ఆయన ప్రతినిధిగాని అడిగిన ఇలాంటి ప్రశ్నలు ‘‘ఓపెన్ థీయిజమ్’’ అని
పిలువబడిన ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతాల ఉధ్యమములో భాగమైంది, వీరు ఈ ప్రశ్నలను ఉన్నవి ఉన్నట్లు
తీసికొని, దేవునికి ఈ క్రింది విషయాలు తెలియవు అనే ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంత ఊహలను పెంపొందించారు
1. భౌష్యత్తు
2. వ్యక్తుల చారిత్రాత్మక కార్యాలు
గ్రీకు ఫిలాసఫీని నేను బలపరచనూ లేను (అది., సిద్ధాంతపరంగా అభివృద్ధి చెందిన దేవుని గుణాలు), అలాగని
ఆదికాండము యొక్క చారిత్రిక వృత్తాంతాలను కాదననూ లేను, అయితే అవి అలంకాయుక్త భాషలో
(మానవులందరూ మాట్లాడుకొనే విధంగా) ఉన్న సాహిత్య దస్తావేజులని గట్టిగా చెప్పగలను.
ప్రధానమైన విషయమేమిటంటే ఈ ప్రశ్నలు బైబిలులో ఏ ఉద్దేశముతో ఉంచబడ్డాయి అనేదే. అవి
దేవునికి ఙ్ఞానము లేదు అనే విషయాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నయా లేక మనుష్యులకు అర్థము కావాలనే
దిశగా దేవుడు పని పనిచేస్తున్నాడా? ఓపెన్ థీయిజమ్ లో ఉన్న ఎ. ఎన్ నార్త్స్ సిద్ధాంతానికి (అది.,
ఆలోచన సరళి) తప్ప మిగిలిన మానవులు మరియు వారి భౌష్యత్తు సంఘటనలకు సంబంధించి ఉన్న దేవుని
ఙ్ఞానమును ఉద్ఘాంటించే పాఠ్యభాగాలకు వేటినైనా నేను ఇష్టపడుచున్నాను.
16:9 దూత ఆమెకు రెండు ఆఙ్ఞలను ఇచ్చింది.
1. తిరిగి వెళ్ళు – బిడిబి 996, కెబి 1427, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. అణిగి ఉండు – బిడిబి 776 III, కెబి 853, హిత్ పాయిల్ ఇంపరేటివ్
హాగరు బిడ్డ అబ్రాము పెంపకములో పెరగాలని (యెహోవా ఙ్ఞానమందు) దేవుని ఉద్దేశమై ఉంది అని ఈ
సందేశము తెలియజేస్తున్నది.
 ‘‘అణిగి ఉండు’’ ఇదే క్రియ 6వ. వచనములో ‘‘కఠినముగా’’ (బిడిబి 776 III, కెబి 853) అని తర్జుమా చేయబడింది,
11వ. వచనములో ‘‘వేదన’’ (బిడిబి 777) అనే నామవాచకము వాడబడింది. యెహోవా శారయితో ఆమె పరిస్థితిని
చక్కపెట్టెదను అని వాగ్ధానము చేయలేదు కానీ ఆమె మగబిడ్డను (ఇష్మాయేలు) ఆశీర్వదిస్తానని
వాగ్ధానము చేశాడు.
16:10-12 హాగరుకు దేవదూత ఇచ్చిన సమాధానము, అచ్చంగా 15:5లో అబ్రాముకు దేవుడిచ్చిన సమాధానము
లాంటిదే. బిడ్డ భౌతిక మరియు మానసిక గుణాలతో పాటు, బిడ్డను గురించిన మరికొన్ని గొప్ప
వాగ్ధానాలను చేశాడు. యెహోవా తనను గురించి జాగ్రత్త తీసికొంటాడని హాగరు ఉప్పొంగిపోయింది.
16:10 ‘‘నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింపజేసెదను; అది లెక్కింప వీలులేనంతగా విస్తారమవునని’’
17:20 లో ఇష్మాయేలు గురించి అబ్రాహాముతో ఈ వాగ్ధానము మళ్ళీ చెప్పబడింది.
ఈ క్రియాపదము ఇలాంటి ఇన్ఫెనేటివ్ మరియు ఇంపెర్ఫెక్టు క్రియా మూలపదాలతో కలయికలతో
తీవ్రతరం చేయబడింది (బిడిబి 915, కెబి 1176, హిఫిల్ రెండూను). యెహోవా పదాల పట్ల నమ్మిక,
ఙ్ఞానములతో సంబంధము ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తుంది! ఒక విధంగా చూస్తే దైవానికి అబ్రాము
స్పందించలాగే ఇంచుమించు హాగరు కూడా స్పందించింది. అబ్రాము వలె ఆమె తిరుగు ప్రశ్నకూడా వేయలేదు
(లేక ఏవిగాని అడిగినట్లు వ్రాయబడలేదు). రెండు భేటీలలో కూడా బిడ్డను గురించిన వాగ్ధాన
ఆశీర్వాదాల చేరిక ఉంది, ఇది కష్టకాలములోని బయలుపాటు అయినప్పటికి. ఆదికాండము 15:6 అబ్రాముకు
రక్షణ విషయము. చెప్పబడిన విధంగానే హాగరు స్పందించింది! నాకైతే, ఇశ్రాయేలు కంటె దేవుడు
అంగీకరించిన హాగరు మరియు ఇష్మాయేలు శక్తివంతమైన సాక్షము దేవుని విమోచన ఉద్దేశానికి మించి
ఉందనిపిస్తుంది (12:3లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము). ఇంకోవిధంగా చెప్పాలంటే, అబ్రాము
విషయములో లాగానే ఇది ‘‘జాతులు’’ను ఆహ్వానించుటకు ఒక మంచి ఉదాహరణ – విశ్వాసము ద్వారా విధేయత.
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పా.ని. ప్రధాన ఆఙ్ఞకు సంబంధించి అనేక ఆధారాలు/సూచనలు ఉన్నాయి! పతనమైన లోకము పట్ల దేవుని
హృదయము కొట్టుకొంటున్నది, పగిలిపోయిన సహవాసము మళ్ళీ పునరుద్ధరించబడాలి! యెషయా యొక్క
సార్వత్రిక దర్శనము, యోనా యొక్క కథ, క్రొత్త నిబంధన ఈ సత్యాల చుట్టూ తిరిగుతున్నాయి.
16:11-12 11-12 వచనాలను ఎన్ ఎ ఎస్ బి ఒక పద్యములాగా ముద్రించింది (చూ. 12:1-3; 14:19-20; 15:1,18; 17:1-45). 12వ. వచనము ఆ మనిషి ఎలాంటి వాడుగా ఉండబోతాడో వివరించింది.
16:11 ‘‘నీవు కుమారుని కని’’ కనడము అనేది క్రొత్త విషయము కాదు (చూ. 4వ. వచనము) అయితే అది కుమారుడై
ఉండుట క్రొత్త విషయము!
 ‘‘ఇష్మాయేలు’’ ఈ పేరుకు అర్థము ‘‘ఏల్ విన్నాడు’’ లేక ‘‘ఏల్ ఒకవేళ వినచ్చు’’ (బిడిబి 1035, కెబి 447).
మునుపటి వచనములో దేవదూత ‘‘యెహోవా లక్షపెట్టాడు’’ అని అంది, దీనికి అసలు అర్థము ‘‘విన్నాడు’’
(బిడిబి 1033). బిడ్డకు పేరు పెట్టింది తండ్రి కాదు, దేవుడే పేరు పెట్టడాన్ని గమనించండి (చూ.
మత్తయి 1:21,25; లూకా 1:31,35; 2:21).
16:12 ‘‘అడవిగాడిదవంటి మనుష్యుడు’’ ఈ మూలపదానికి (బిడిబి 825) అర్థము
1. అకాడియన్ – కంచరగాడిద
2. అష్షూరీయ – అడవి కంచరగాడిద
3. అరబ్బీ – అడవి గాడిద
4. హీబ్రూ – అడవి గాడిద లేక గుర్రము (ఆదికాండము మీద యాంకర్ బైబిల్ కామెంటరీ, 118 పే)
అయితే పురాతన తూర్ప సమీపములో ఇది అవహేళనాత్మక వాఖ్యానముగా లేకపోవడాన్ని గమనించండి.
మెసొపొటేమియాలో ఈ జంతువులు బలియర్పణలకు ఉపయోగించేవారు. అవి చాలా విలువైనవి,
ప్రశంసనీయమైనవి. ఇది తన ఒంటరితన లక్షణాలను గురించి తెలియజేస్తున్నది (అది., దేశసంచార మందల
కాపరి). ఇష్మాయేలు స్వేచ్ఛగా ఉండడానికి ఇష్టపడి, ఒక దేశదిమ్మరి జీవితాన్ని జీవిస్తాడు. రాబోవు
రెండు పద్య వరుసలు ఈ దేవదిమ్మరి జీవితాన్ని వివరిస్తాయి (నికృష్టమైన, ఎవరినీ నమ్మని, ఎవరితో
పొత్తు లేని).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘తన సహోదులరకు తూర్పుగా ఆయన నివసిస్తాడు’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘తన సహోదురలందరి మధ్యనే ఆయన నివసిస్తాడు’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘తన బంధువులందరికీ దూరంగా ఆయన నివసిస్తాడు’’
ఎన్ జె బి
‘‘తన వారందరికి విరోధముగా తన జీవితము’’
‘‘తూర్పుకు’’ అనే వచనానికి రెండు వీలగు శబ్ధలక్షనాలు ఉన్నాయి: (1) తూర్పువైపుకు (అసలు అర్థము
‘‘ముఖము త్రిప్పుకొని,’’ బిడిబి 815) (2) ‘‘తరిస్కారముతో’’. రెండు శబ్ధలక్షణాలు కూడా ఈ సందర్భానకి
సరిపోతాయి, మద్య తూర్పు ప్రాంత బిడోయిమ్ జాతీయులకు ఇది చక్కగా సరిపోంతుంది.
16:13-14 ‘‘చూసే దేవుడు (ఏల్) అనే పదము 14వ. వచనములోని నీటిబుగ్గ అనే పేరుకు సంబంధించి ఉంది. ఈ
ఆదికాండ తొలి భాగాలలో దేవుడు తన కార్యాలకు అనుగుణ్యముగా అనేక పేర్ల ద్వారా పిలిచాడు. ఈ
పేర్లన్నిటిని చూసినప్పుడు, పతనమైన మానవుని పట్ల దేవుని కున్న ప్రేమకు మన ఆనందానికి అంతుండదు
(ఇక్కడ ఒక ఐగుప్తీయురాలైన బానిసకు ఇదే అయింది).
16:13 ‘‘నన్ను చూచినవాని నేనిక్కడ చూచితిని గదా’’ దీనిని పురాతన తూర్పు సమీప ప్రాంతాలలో వలె దేవుని
చూసిన వాడు ఇక బ్రతకడు అని అర్థము చేసికోవాలి (చూ. ఆ.కా. 32:30 మరియు నిర్గ. 33:20). దేవుడు (అది.,
దేవదూత) తన దగ్గరకు వచ్చి, తాను చూసి, ఇంకా బ్రతికి ఉన్నందుకు హాగరు విభ్రాంతి చెందుతుంది.
ఈ సందర్భములో జరిగినదానికి అర్థము చేసికోవడము కష్టము
1. దేవుని భౌతిక ప్రత్యక్షతను చూసి ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది (అది., నేను దేవుని చూశాను)
2. దేవుడు ఆమెను చూసి, ఇంత ప్రోత్సాహము, శ్రద్ధలను కనుపరచినందుకు ఆశ్చర్యపోయింది (దేవుడు
నన్ను చూశాడు)
ఈ సందర్భానికి మరియు ఆతరువాత 14వ. వచనములో చెప్పిన నీటిబుగ్గకు #2 సరైనదిగా ఉంది. ఎమ్ టి లో
రెంటికి సరిపోయే విధంగా అసహజ విధానములో చెప్పబడిందని బైబిలు మీద వ్రాసిన యాంకర్ బైబిల్
కామెంటరీ (110 పే)లో చెప్పబడింది.
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పా.ని. ఒకడు దేవునికి పేరు పెట్టే సందర్భము ఇక్కడ ఒక్కసారే ఉంది. సహజముగా దేవుడే తనకు తాను ఒక
మిశ్రమ పేరులో బయలుపరచుకొంటుంటాడు (అది., ఏల్ ప్లస్, యెహోవా ప్లస్, ఎలోహిమ్ ప్లస్. ఇంకా ఈ
ప్రత్యేక పేరు ఒక హింసను అనుభవించిన ఐగుప్తీ బానిస స్త్రీచే పట్టబడడము గమనించండి. యెహోవా
ఆమెను వెతకి, ఓదార్చాడు. ఆయన ప్రేమ అద్భుతమైంది!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 16:15-16
15తరువాత

హాగరు అబ్రామునకు కుమారుని కనెను. అబ్రాము హాగరు కనిన తన కుమారునికి ఇష్మాయేలను
పేరు పెట్టెను. 16హాగరు అబ్రామునకు ఇష్మాయేలును కనినప్పుడు అబ్రాము ఎనుబదియారు ఏండ్ల వాడు.
16:15-16 పాఠకులకు మోషే అబ్రాము వయస్సును తెలియజేస్తూనే ఉన్నాడు, దీనిని బట్టి ఏదో ఒక
విధమైన వంశానుక్రముమును మనము అనుసరించాలను కొంటున్నాడు, ఎందుకంటే తన ముసలిప్రాయములో శారయి
వలన కలిగే సంతానము యొక్క దేవుని వాగ్ధానము ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకొంటుంది.
16:15 బైబిలు, అబ్రాము విషయములో వ్యక్తపరచినట్లు, హాగరుకు యెహోవా వాగ్ధానము పట్ట
సందేహము లేక ప్రశ్నలను నమోదుచేయలేదు.

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. 15 మరియు 16వ. అధ్యాయాలలో ప్రదర్శించిన ప్రధాన ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు ఏమిటి?
2. దేవుడు ఎక్కడెక్కడ అబ్రాహాముతో వాగ్ధానాలు చేశాడో పట్టికచేయండి. ఈ వాగ్ధానాలు
షరతులున్నవా, లేనివా? ఇది మనకు ఏమి తెలియజేస్తున్నది?
3. ప్రభువు యొక్క దూత ఎవరు? ఎందుకు?
4. దేవుడు హాగరు మరియు ఆమె బిడ్డను వెతుకుటలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

107

ఆదికాండము 17

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
అబ్రాహాము మరియు సున్నతి
సున్నతి
ఒడంబడిక
17:1-8
17:1-8
(1-5)

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

నిబంధన చిహ్నము

నిత్యనిబంధన

17:1-8

17:1-6

టి ఇ వి
సున్నతి, ఒడంబడిక చిహ్నము

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)
నిబంధన మరియు

17:1-3ఎ
17:3బి-8

17:9-14
17:15-22

17:9-14
17:15-22

17:9-14
17:15-22

17:23-27

17:23-27

17:23-27

17:7-8

17:9-14
17:15-16
17:17-18
17:19-22
17:23-27

17:9-14
17:15-22
17:23-27

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పూర్వరంగము
ఎ. మొదట ఆదికాండము 12వ. అధ్యాయములో ప్రకటించబడి, ఆదికాండము 15లో చేయబడిన వాగ్ధానము,
ఆదికాండము 17వ. అధ్యాయములో పునరుద్ఘాటింపబడింది.
బి. ఆదికాండము 15లో ఇవ్వబడిన ఒక కుమారుని వాగ్ధానానికి ఇప్పటికి 15 సంత్సరములు అయింది.
ఆదికాండము 17లో శారయి ద్వారా అబ్రాముకు తన ప్రణాళికను సిద్ధము చేశాడు.
సి. ఈ అధ్యాయము ఇందులో ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క పేర్ల భాషీయ వరస క్రమాలు. హెబ్రీయులకు
పేర్లు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి (అది., 16:11-12). వారి జీవిత ప్రాముఖ్య కాలాలలో, వారి
జీవితాలలో జరిగిన అద్వితీయతను తెలియజేసికొనే వీలుగా వారు తరచూ పేర్లను
మార్చుకొనేవారు.

పదము మరియు వాచనాల అధ్యయనము
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 17:1-8
1అబ్రాము

తొంబదితొమ్మిది యేండ్లవాడైనప్పుడు యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నేను
సర్వశక్తిగల దేవుడను; నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 2నాకును నీకును మధ్య నా
నిబంధనను నియమించి నిన్ను అత్యధికముగా అభివృద్ధి పొందించెదనని అతనితో చెప్పెను. 3అబ్రాము
సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియున్నాను;
4నీవు అనేక జనములకు తండ్రివగుదువు. 5మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబ్రాము అనబడదు; నిన్ను అనేక జనములకు
తండ్రినిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబ్రాహాము అన బడును. 6నీకు అత్యధికముగా సంతానవృద్ధి
కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు వచ్చునట్లు నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచ్చెదరు. 7నేను నీకును నీ
తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునట్లు, నాకును నీకును, నీ తరువాత వారి తరములలో నీ సంతతికిని
8నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు
మధ్య నా నిబంధనను నిత్యనిబంధనగా స్థిరపరచెదను.
పరదేశివైయున్న దేశమును, అనగా కనానను దేశమంతటిని నిత్యస్వాస్థ్యముగా ఇచ్చి వారికి దేవుడనై
యుందునని అతనితో చెప్పెను.
17:1-5 ఎన్ ఎ ఎస్ బి దీనిని రెండు పద్యాలుగా విభజించింది, 1బి-2; 4-5, అయితే ఎన్ కె జె వి, ఎన్ ఆర్ ఎస్
వి, టి ఇ వి, ఎన్ జె బి, జె పి ఎస్ ఒ ఎ తర్జుమాలు అలా చేయలేదు.
17:1 ‘‘తొంబదితొమ్మిది యేండ్లు’’ ఆదికాండము అబ్రాము యొక్క విశ్వాస యాత్ర యొక్క
వరుసక్రామాలను తెలయజేయడానికి అనేక సార్లు తన వయస్సును తెలియజేసింది.
1. 75 సంవత్సరముల వయస్సు, 12:4 – తనకు యెహోవా యొక్క మొదటి బయలుపాటు
2. 86 సంవత్సరముల వయస్సు, 16:16 – ఇష్మాయేలు జననము
3. 99 సంత్సరముల వయస్సు, 17:1 – తనకు యెహోవా యొక్క మూడవ బయలుపాటు
4. 100 సంత్సరముల వయస్సు (పూర్ణ సంఖ్య), 17:17 – 17వ. అధ్యాయములోని వయస్సు
5. 99 సంత్సరముల వయస్సు, 17:24 – సున్నతి పొందినప్పుడు
6. 100 సంత్సరముల వయస్సు, 21:5 – ఇస్సాకు జననము
7. ఖచ్చింతమైన వయస్సు తెలియదు, 24:1 – ‘‘వయస్సు నిండినప్పుడు’’
8. 175 సంత్సరముల వయస్సు, 25:7 – మరణించినప్పటి వయస్సు
 ‘‘ప్రభువు’’ ‘‘యెహోవా’’ నిర్గమకాండము 3:14లో నిబంధన దేవునికి వాడబడిన పేరు. ఈ అధ్యాయములో
ఇక్కడ మాత్రమే ఉపయోగించబడింది. స్పష్టముగా సేతు వంశావళి ద్వారానే ప్రధమంగా ఇది
ఉపయోగించబడింది (చూ. 4:26; మరియు తరచూ పితరుల ద్వారా).
అయినా, నిర్గ. 6:3నుండి పితరులు ఆయనను ఏల్ షడ్డాయి అని పిలిచినట్లు తెలుస్తుంది, యెహోవా అని కాదు.
ఒకవేళ వారు యెహోవా అని పిలిచి ఉండినా, మోషేకు వచ్చిన కాల్చబడే పొద సంఘటన వరకు వారికి ఈ పేరు
యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలిసి ఉండదు. 12:1లోని ప్రత్యక అంశము చూడుము.
 ‘‘యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై. . .అతనితో చెప్పెను’’ దేవుడు అనేక సార్లు అబ్రాహాముకు
ప్రత్యక్షమైయాడు (అది., 12:7; 18:1), అయితే చివరిసారి నమోదైన ప్రత్యక్షత నుండి ఇప్పటి వరకు
పదమూడు సంవత్సరాలు అయింది. స్పష్టంగా, యెహోవా అబ్రాము యొక్క విశ్వాసయాత్రను
పరీక్షిస్తున్నాడు.
 ‘‘నేను సర్వశక్తిగల దేవుడను’’ ఈ పేరు ‘‘సర్వశక్తిమంతుడు’’ అనేది ఎల్ షాడయి. దీని శబ్ధలక్షణము
(బిడిబి 994) మనకు తెలియదు. రబ్బూలు దీని అర్థము ‘‘స్వయంసంవృద్ధి’’ అని అంటారు. ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
మరియు వల్గేట్ దీనిని అనుసరించి ‘‘సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు (ఏల్) అని తర్జుమా చేశారు. అదే
పితురులకు దేవుని పేరుగా వచ్చి ఉంటుండి (చూ. నిర్గ. 6:3). ఇది ఆదికాండములో ఆరు సార్లు, యోబులో ముపై
ఒక్క సార్లు వచ్చింది. ఇది అకాడియన్ పర్వతము లేక రాయి అనే మూలపదము నుండి వచ్చిందని
ఆల్బ్రైట్ నొక్కిచెప్పుతున్నాడు (చూ. కీర్త. 18:1,2). ఒకవేళ ఈ పదము ‘‘దేవుడు ఒక పర్వతము’’ అని
ఉన్నది ఉన్నట్లు అర్థముతో వాడితే, కనానీయ ఇతిహాసాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది (చూ. యెషయా
14:13; యెహెజ్కేలు 28:2) లేక బబులోను ప్రజలు వారి దేవుడిని ఆరాధించే స్థలాన్ని (అది., జిగరేట్స్
మానవ నిర్మిత పర్వతాల శిఖరము పైన, చూ. అదికాండము 11) ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆదిమ ఉద్దేశము ఏదైనా,
నిర్గ. 19:20 రాగానే సీనాయి పర్వత దేవుని పైకి గురి మారింది (చూ. న్యాయ. 5:5). 12:1లోని ప్రత్యేక
అంశము చూడుము.
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 ‘‘నా సన్నిధిలో నడుచుచు’’ ఇది అబ్రాముకు యెహోవా ఇచ్చిన రెండు ఆఙ్ఞలలో మొదటిది.
1. నడువు – బిడిబి 229, కెబి 246, హిత్ పాయిల్ ఇంపరేటివ్
2. నిందారహితుడుగా ఉండు – బిడిబి 224, కెబి 243, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
ఆదాము, హనోకు, నోవహుకులతో దేవుడు సహావాసము కోరుకొన్నట్లు, అబ్రాముతో కూడా యెహోవా
కొరుకొంటున్నాడు. వచనము ‘‘నా సన్నిధిలో నడువు’’ ఒక సన్నిహిత్వాన్ని; ఒక వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని; ఒక
విభిన్నమైన నమ్మకము, జీవితాన్ని సూచిస్తున్నది! ఇది 15:6లో కనబడుతున్నట్లు విశ్వాసమును బట్టి
కృప ద్వారా ప్రాయశ్చిత్తము యొక్క చట్ట ప్రవచనాన్ని సమతుల్య పరచే ఒక విశ్వాస జీవిత శైలిని
ఉద్ఘాటిస్తున్నది. క్రొ.ని.లో పౌలు మరియు యాకోబు ఈ జంటను ఒక్కటిచేసి క్రైస్తవజీవితానికి
అవధారణ చేశారు (చూ. రోమీయులకు 4 మరియు యాకోబు 2). నిబంధనకు జీవన శైలి ఒక షరతుగా ఉండడాన్ని
గమనించండి (చూ. 9వ. వచనము). పా.ని.లోని నిబంధనలన్నీ దేవుని పరంగా షరతులు లేనివి, మానవ స్పందన
విషయములో షరతులు కలిగినవి. ఇదే పదము (బిడిబి 229, కెబి 246), నడుచుట, హనోకు (చూ. ఆదికాండము 5:24),
నోవహు (చూ. 6:9) విశ్వాస జీవనశైలికి ఉపయోగించబడ్డాయి.
 ‘‘నిందారహితము’’ ఈ హీబ్రూ మూలపదము (క్రియ, బిడిబి 1070; నామవాచకము 1070; రెండు విశేషణాలు, 1070 &
1071) ఒక ‘‘మనస్పూర్తి,’’ ‘‘సంపూర్ణత్వము,’’ ‘‘సంమృద్ధి,’’ ‘‘నిజాయితి,’’ ‘‘నిర్దోషత్వము’’ లను
తెలుపుతున్నది. ఇది ఈ క్రింది వారి కొరకు ఉపయోగించబడింది
1. నోవహు – ఆ.కా. 6:9
2. అబ్రాము – ఆ.కా. 17:1 (ఒక ఆఙ్ఞగా)
3. అబిమెలకు – ఆ.కా. 20:5-6
4. యాకోబు – ఆ.కా. 25:27 (సహజముగా ‘‘నెమ్మది’’ లేక ‘‘సాధువు’’ గా తర్జుమా చేయబడింది)
5. యోబు – 1:1,8; 2:3
6. ఇశ్రాయేలు – ద్వితీ. 18:13
8. యెహోవా – ద్వితీ. 32:4; 2 సమూ. 22:31; కీర్త. 18:30
ఇది ఇంకా, బలియర్పణకు ఆమోదకరమైన దాని సంతానానికి ఒక ప్రతినిధిగా, ఒక శుభ్రమైన జంతువును కూడా
తెలియజేస్తున్నది (అది., నిర్గ. 12:5; 29:1; లేవీ. 1:3,10; 3:1,6; 4:3,23,28,32).

ప్రత్యేక అంశము :నిందారాహిత్యము ,నిరపరాధము ,నిర్ధోషితము ,ిందితము
ఎ .ప్రారంభ వ్యాఖ్యలు
.1
మతపరంగా ఈ భావము మానవాళి యొక్క అసలు స్థితిని వివరిస్తున్నది )ఆ.కా ,1 .ఏదేను వనము.(
.2
పరిపూర్ణ సహవాసాన్ని పాపము ,తిరుగుబాటు నాశనము చేసిన స్థితి ఇది )ఆదికాండము .(3
.3
మానవులు )పురుషులు ,స్త్రీలు (దేవుని స్వరూపములో ,తనలాగా తయారుచేయబడిన కారణాన వారు
దేవునితో సహవాసము పునర్నింపబడాలని ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు )ఆ.కా.(27-1:26 .
.4
పాపులైన మానవాళితో దేవుడు అనేక మార్గాలలో వ్యవహరించాడు
ఎ .దైవిక నాయకులు )అబ్రహాము ,మోషే ,యెషయా(
బి .బలియర్పణా విధానము )లేవీకాండము (7-1
సి .దైవిక ఉదాహరణలు )నోవాహు ,యోబు(
.5
చివరికి దేవుడు మెస్సయను అనుగ్రహించాడు
ఎ .తనను తాను పూర్తిగా బయలుపరచుకొన్నట్లు
బి .పాపమునకు సరైన బలియాగము వలె
.6
కైస్తవులు నిందారహితులుగా చేయబడ్డారు
ఎ .న్యాయబద్దముగా క్రీస్తు యొక్క ఆరోపించబడ్డ నీతి ద్వారా
బి .క్రమంగా జరిగే పరిశుద్ధాత్మ పని ద్వారా
సి .క్రైస్తవుల గురి క్రీస్తువలె మారడము )చూ .రోమా ;29-8:28ఎఫెసీ ,(1:4 .ఆదాము ,హవ్వ
పడిపోయి పోగొట్టుకొన్న దేవుని స్వరూపము తిరిగి నిర్మించుకొనుట ద్వారా.
.7
ఏదేను వనములోని పరిపూర్ణ సహవాసానికి పరలోకము పునర్నిణాము .ఒక పరిశుద్ధ భూమికి )చూ 2 .
పేతురు (3:10పరలోకము దేవుని ప్రత్యక్షత )చూ .ప్రకటన (21:2నుండి దిగివచ్చిన క్రొత్త
యెరూషలేము .ఇదే సిద్ధాంతాలతోనే బైబిలు ప్రారంబించి ,ముగించ బడింది.
ఎ .దేవునితో సన్నిహిత ,వ్యక్తిగత సహవాసము
బి .ఒక వన చిత్రీకరణము నందు )ఆదికాండము 2-1మరియు ప్రకటన (22-21
సి .ప్రవక్తల వ్యాఖ్యానము ,జంతువులతో ఉండి ,వాటితో సహవాసము ద్వారా )చూ .యెషయా -11:6
(9
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బి .పాత నిబంధన
.1
ఇక్కడ పరిపూర్ణత ,నిరపరాధము ,నిర్ధోషితము అనే భావాలనిచ్చే ఎన్నో హీబ్రూ పదాలు
ఉన్నాయి .ఈ నిగూఢమైన సంబంధిత పదాలను చూపించి ,అవి ఇవి అని ప్రత్యేకించి పేరుపెట్టి
చెప్పడము కష్టము.
.2
పరిపూర్ణత ,నిరపరాధము ,నిర్ధోషితముల భావాలను తెలియపరిచే కొన్ని ముఖ్య పదాలు క్రింద
ఇవ్వబడినవి )రాబర్టు బి .గ్రిడల్ స్టోన్ యొక్క సినానిమస్ ఆఫ్ ది ఒల్డ్
టెస్టమెంట్ 99-94 ,పేజీల ప్రకారము:(
ఎ .షాలోము )బిడిబి(1022
బి .తమామ్ )బిడిబి(1070
సి .కేలాహ్ )బిడిబి(478
.3
సప్యూజింట్ )ఆది సంఘముల యొక్కక బైబిలు (ఇలాంటి భావాలున్న అనేక పదాలను కొయినే
గ్రీకులోనికి తర్జుమా చేయబడి క్రొ.ని.లో ప్రయోగింపబడ్డాయి.
.4
దీని ప్రధాన సారాంశము బలి అర్పణతో జతచేయబడింది.
ఎ .అమోమోస్ )చూ .నిర్గ ;29:1 .లేవీ ;3:1,6 ;1:3,10 .సంఖ్యా(6:14 .
బి .అమియాంటోస్ మరియు యాస్పిలస్ లకుకూడా ఆచారిక సహజార్థాలు ఉన్నాయి.
సి .క్రొత్తనిబంధన
.1
న్యాయపరమైన కోణము
ఎ .హీబ్రూ నాయపరమైన ఆచారిక సహజార్థము ఆమోమోస్ ద్వారా తర్జుమా చేయబడింది )చూ .
ఎఫెసీ ;5:27 .ఫిలిప్పీ 1 ;2:15 .పేతురు (1:19
బి .గ్రీకు నాయపరమైన సహజార్థము )చూ 1 .కొరింథీ ;1:8 .కొలస్సీ(1:22 .
.2
క్రీస్తు పాపరహిత ,నిందారహిత ,నిరపరాధిగా ఉన్నవాడు )అమోమోస్ ,చూ .హెబ్రీ 1 ;9:14 .పేతురు
(1:19
.3
క్రీస్తు అనుచరులు ఆయనను సంతరించుకోవాలి )అమోమోస్ ,చూ .ఎఫెసీ ;5:27 ;1:4 .ఫిలిప్పీ ;2:15 .
కొలస్సీ 2 ;1:22 .పేతురు ;3:14యూదా 24వచనము ;ప్రకటన (14:5
.4
ఈ ఉద్దేశము సంఘ నాయకులకు కూడా ఉపయోగింపబడింది
ఎ .అనెగ్ క్లిటోస్ ,‘‘అరోపణలు లేకుండా’’) చూ 1 .తిమోతి ;3:10తీతు (7-1:6
బి .అనఫిలెమ్టోస్ ‘‘విమర్శ లేకుండా’’ లేక ‘‘శత్రుత్వము లేకుండా చేసికొనుట’’) చూ 1 .తిమోతి
;6:14 ;5:7 ;3:2తీతు (2:8
.5
‘‘దోషరహితము’’ అనే భావము క్రింది వాటికొరకు ప్రయోగింపబడింది
ఎ .క్రీస్తుకు మాత్రమే )చూ .హీబ్రూ(7:26 .
బి .క్రైస్తవుల యొక్క స్వాస్థ్యము )చూ 1 .పేతురు (1:4
.6
‘‘సంపూర్ణత’’ లేక ‘‘సంపూర్తి’’) హోలోక్లేరియా (భావము )చూ .అ.కా 1 ;3:16 .థెస్స ;5:23 .యాకోబు
(1:4
.7
‘‘తప్పులేని’’ అపరాధభావము లేని నిర్థోషత్వము అనే భావన అమేప్టస్ అనే పదము ద్వారా
చెప్పబడింది )చూ .లూకా ;1:6ఫిలిప్పీ 1 ;3:6 ;2:15 .థెస్ప(5:23 ;3:13 ;2:10 .
.8
‘‘నిందించుటకు వీలుకాని’’ అనే భావన అమోమెటోస్ ద్వారా తెలుపబడింది )చూ 2 .పేతురు (3:14
.9
‘‘మచ్చలేని’’ ‘‘నిందారహితము’’ అనే భావనలు పైన తెలియపరచబడిన ఉద్దేశాల కొరకు కూడా తరచూ
ప్రయోగింపబడ్డాయి )చూ 1 .తిమోతి ;6:14యాకోబు 1 ;1:27పేతురు 2 ;1:19పేతురు (3:14
డి. హీబ్రూ, గ్రీకు భాషలో ఈ భావాలను తెలియపరుచుటకు వినియోగింపబడుటను బట్టి ఈ భావము ఎంత
ముఖ్యమైనదో తెలుపుచున్నది. దేవుడు క్రీస్తు ద్వారా మన అవసరతను అనుగ్రహించి, ఇప్పుడు
మనలను ఆయన వలె ఉండటానికి పిలుస్తున్నాడు.
విశ్వాసులు క్రీస్తు చేసిన కార్యమును బట్టి హోదాపరంగా, న్యాయపరంగా ‘‘యుక్తము’’,
‘‘న్యాయము’’, ‘‘నిందారహితము’’ గా నిర్ధారించబడ్డారు. విశ్వాసులు ఇప్పుడు వారికిచ్చిన
స్థానాన్ని నిలబెట్లుకోవాలి, ‘‘ఆయన వెలుగై ఉన్నలాగున మీరును వెలుగై ఉండుడి’’ (చూ. 1
యోహాను 1:7). ‘‘మీ పిలుపునకు తగినట్లు నడుచుకొనుడి’’ (చూ. ఎఫెసీ. 4:1,17; 5:2,15). యేసు దేవుని
స్వరూపమును తిరిగి నిర్మించాడు. ఇప్పుడు సన్నిహిత సంబంధము కలిగి ఉండొచ్చు, అయితే ఆయన తన
కుమారుడు కలిగి ఉండినట్లు ప్రజలు కూడా తనను ప్రతిబింబించాలని కోరుకొంటున్నాడు.
పరిశుద్ధతకు తప్ప మరి దేనికి మనము పిలువబడలేదు (చూ. మత్తయి 5:20,48; ఎఫెసీ. 1:4; 1 పేతురు 1:13-
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16). దేవుడు కేవలము న్యాయపరంగానే కాక, అస్తిత్వపరంగా కూడా!

17:2 ‘‘నా నిబంధనను నియమించి’’ యెహోవా వాగ్ధానాలు
1. తన వాగ్ధానము ‘‘నియమించి’’ – బిడిబి 678, కెబి 733, క్వాల్ కొహెర్టాటివ్; ఇది చాలా
సహజార్థాలతో కూడిన సహజ క్రియ. ఇదే క్రియ 12:7; 13:15; 15:7,18 లలోఅబ్రాము సంతానానికి
భూమిని ‘‘ఇవ్వడానకి’’ మరియు 15:3లో తనకు సంతానము యెహోవా ‘‘ఇవ్వ’’లేదనే సందర్భాలలో
సహితము ఉపయోగించబడింది. 17వ. అధ్యాయములో ఈ పదము ఎలా ఉపయోగించబడిందో గమనించండి.
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
ఎన్ ఐ వి
ఎ. నియమించు, 2వ. వచనము
నిర్ధారించు, 2వ. వచనము
చేయు, 5వ. వచనము
బి. చేయు, 5వ. వచనము
సి. చేయు, 6వ. వచనము
చేయు, 6వ. వచనము
డి. ఇవ్వు, 8వ. వచనము
ఇవ్వు, 8వ. వచనము
ఇ. ఇవ్వు, 16వ. వచనము
ఇవ్వు, 16వ. వచనము
ఎఫ్. చేయు, 20వ. వచనము
చేయు, 20వ. వచనము
2. ‘‘అభివృద్ధి’’ – బిడిబి 915, కెబి 1176, ఒక కొహర్టేటివ్ గా ఉపయోగించబడిన హిఫిల్ ఇంపర్ఫెక్టు
(అది., అనేక మంది సంతానము)
3. 8వ. వచనములో భూమి ప్రస్తావించబడింది
 ‘‘నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధనను’’ పా.ని.లో కేంద్ర సిద్ధాంతము నిబంధన. యెహోవా అబ్రము
దగ్గరకు మొదలుపెట్టు కృపాతో వచ్చాడు, అయితే అబ్రాము కేవలము ప్రారంభ విశ్వాసముతో కాక,
జీవనశైలి విశ్వాసముతో స్పందించవలసి ఉంది. అక్కడ పరస్పర హక్కులు మరియు బాధ్యతలు ఉన్నాయి.
పా.ని. నిబంధనలు సమానుల మధ్య జరగలేదు కానీ క్రీ.పూ, 2000 లలో హీత్తీయులు/సజ్జీయులు కొరకు ఒక
సాంస్కృతిక విధానము నిర్మించబడింది. ఈ నిబంధన ఇంకా 7వ. వచనములో ఇంకా సమర్ధించబడింది.
 ‘‘నిన్ను అత్యధికముగా అభివృద్ధి పొందించెదనని’’ ఇది తన ముసలివయస్సులో తనతో మరియు తన
గొడ్రాలైన భార్యతో యెహోవా చేసిన వాగ్ధానము యొక్క మామూలు సిద్ధాంతము (చూ. ఆ.కా. 12:2; 15:25; 13:16; 17:6). తన పేరు మార్చుకోవడానికి ఇది ఆధారముగా మారింది. గుర్తుంచుకోండి, ప్రతిప్రాణి పట్ల
దేవునికున్న అసలు ప్రణాళిక ఇది (చూ. ఆదికాండము 1 మరియు యెషయా 60లోని నోట్).
17:3 ‘‘అబ్రాము సాగిలపడి ఉండగా’’ ఇది దేవుని పట్ల ఉన్న గౌరవమర్యాదలకు ఒక చిహ్నము (చూ. 18:2),
అయితే 17:17ను గమనించుము.
 ‘‘దేవుడు’’ ఏల్ ను మూలపదముగా తీసికొన్న ఎలోహిమ్, పురాతన తూర్పు ప్రాంతములో దేవునికి ఇవ్వబడిన
పేరు. రబ్బీలు ఇది ఒక సృష్టికర్తగా దేవుని యొక్క శక్తి మరియు ఆధిక్యతను ఉద్ఘాటిస్తుండగా,
యెహోవా పేరు తన కృపను మరియు విమోచనను ఉద్ఘాటిస్తున్నదని అంటారు. సోర్స్ క్రిటిసిజమ్ (జె ఇ
డి పి) కంటె ఇదే మెరుగైన సిద్ధాంతమని అనిపిస్తున్నది. 12:1లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
17:4 ‘‘నీవు అనేక జనములకు తండ్రివగుదువు’’ అబ్రాహాము వంశావళిలో ఇశ్రాయేలీయుల కంటె ఎక్కువ జాతులు
జతచేయబడి ఉండడాన్ని గమనించండి (చూ. 35:11; 48:4,19). ఇది క్రొ.ని. యొక్క అవగాహన యైన అబ్రాహాము
విశ్వాసులందరికీ తండ్రి అనే దానికి వేదికను నిర్మిస్తున్నది (చూ. రోమా 2:28-29; గలతీ. 3:1 సగం).
17:5 ‘‘అబ్రాము’’ తన పేరు ‘‘అబ్రాహాము’’గా మారపోతున్నది, దీని అర్థము ‘‘జనసమూహమునకు తండ్రి.’’ ఇది
విఙ్ఞానశాస్త్ర శబ్ధలక్షణము కాదు, ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రసిద్ధిగాంచిన ఆదికాండములోని ఈ తొలి
అధ్యాయాలలో స్వాభావిక శబ్ధలక్షణము. చాలా మంది 12:2లోని వాగ్ధాన ఆధారంగా ‘‘అబ్రాహాము’’
ఉందని అంటారు.
17:7 ‘‘నేనునియమించెదను’’ హిఫిల్ మూలములోని ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 877, కెబి 1086 హిఫిల్
పర్ఫెక్టు) నెరవేరుతాయనే బరోసా ఉన్న వాగ్ధానాలతో ఉపయోగింపబడింది (చూ. 6:18; 17:19; నిర్గ. 6:4;
లేవీ. 26:9; యెహెజ్కేలు 16:62). యెహోవా తన వాగ్ధానాలను పూర్తిగావించుటకు కట్టుబడి ఉన్నాడు.
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 ‘‘నిత్యనిబంధన’’ ఈ హీబ్రూ పదము ‘ఓలమ్ (బిడిబి 761) ‘‘దాచిపెట్టబడిన’’ అనే అర్థమిచ్చు మూలము
నుండి వచ్చింది. ‘‘ఎప్పటికీ, మరెప్పటికీ’’ (అది., 8,13,19 వచననాలు) అనే అర్థము ఇది ఇవ్వవలసిన అవసరము
లేదు కానీ ఈ సందర్భానుకూలముగా ఇది విశ్లేషించబడింది. 13:14లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
17:8 ‘‘నీకును నీతరు వాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయున్న దేశమును’’ ఇది దేవుడిచ్చిన తొలి
వాగ్ధానాలలో ఒకటి (చూ. 12:7; 13:15, 17; మరియు 15:18), తరువాత 48:4లో యాకోబుకు ఇవ్వబడింది.
 ‘‘నేను వారికి దేవుడనై ఉందును’’ ఇది ఒక నిబంధన ప్రత్యేక భాషగా మారింది (అది., నిర్గ. 6:7; 29:45; లేవీ.
26:12,45; సంఖ్యా. 15:41; యిర్మియా 7:23; 11:4; 24:7; 30:22; 31:1,33). యెహోవా ప్రత్యేకించి, ఒక
విభిన్న భావముతో, అబ్రాము మరియు ఆయన వారసులు తనను ప్రజలందరికి తెలియపరచాలని వారిని
ఎన్నుకొన్నాడు (చూ. ద్వితీ. 7:6; 14:2; 29:12-13). తన ద్వారా యెహోవా జనులందరిని ప్రేమిస్తున్నాడు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 17:9-14
9మరియు

దేవుడు నీవును, నీవు మాత్రమే గాక నీ తరువాత వారి తరములలో నీ సంతతియు నా నిబంధనను
గైకొనవలెను. 10నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధ్య మీరు గైకొనవలసిన నా నిబంధన యేదనగా
మీలో ప్రతి మగవాడును సున్నతి పొంద వలెను. 11మీరు మీ గోప్యాంగచర్మమున సున్నతి పొందవలెను. అది
నాకు నీకు మధ్యనున్న నిబంధనకు సూచనగా ఉండును. 12ఎనిమిది దినముల వయస్సుగలవాడు, అనగా నీ యింట
పుట్టినవాడైనను, నీ సంతానము కాని అన్యునియొద్ద వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో ప్రతి
మగవాడు మీలో సున్నతి పొందవలెను. 13నీ యింట పుట్టినవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తప్పక
సున్నతి పొందవలెను. అప్పుడు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నిత్య నిబంధనగా ఉండును. 14సున్నతి పొందని
మగవాడు, అనగా ఎవని గోప్యాంగచర్మమున సున్నతి చేయబడదో అట్టివాడు తన జనులలోనుండి కొట్టి
వేయ బడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియున్నాడని అబ్రాహాముతో చెప్పెను.
17:9 ‘‘నా నిబంధనను గైకొనవలెను’’ క్రియ (బిడిబి 1036, కెబి 1581, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు) 17:10లో మళ్ళీ
చెప్పబడింది. నిబంధన అబ్రాహాము యొక్క ప్రారంభ మరియు తన జీవితమంతా ఉండవలసిన విశ్వాస స్పందన
షరతులతో ఉందిని గమనించండి. ఈ సత్యము ద్వితీ. 26:5; 13:10; 15:26; 19:5; 20:6; 23:17; లేవీ. 18:4,5,26,30;
19:19,37; 20:8,22:31; 25:18; 26:3; నిర్గ. 4:2,6,9,23,40; 5:1,29; 6:2,3,12,17,25; 7:9,12; 8:1,2,6,11; 10:13; 11:1,8,22
మొ. వచనాలలో స్పష్టముగా కనిపిస్తుంది. విధేయత ఐచ్ఛికము కాదు, కీలకము!
17:10 ‘‘సున్నతిపొందుట’’ సున్నతి (బిడిబి 557 II) పురాతన తూర్పు ప్రాంతాలలో అసహజమైన సంస్కరణ కాదు.
క్రీ.పూ. 1200 లో దక్షణ కొస్తాను ఆక్రమించిన ఫిలిస్తీయులు (ఏజియన్ ప్రజలు), హివితీయులు లేక
మధ్య పాలస్తీన హోరైట్స్, అష్షూరీయనులు, బాబిలోను ప్రజలు తప్ప, చుట్టు ప్రక్కలున్న
ప్రజలందరూ వారి పిలల్లకు యౌవన వయస్సులో సున్నతి చేసేవారు (చూ. యిర్మియా 9:25-26). ఏదిఏమైనా,
ఇశ్రాయేలీయులు సున్నతిని ఒక మత ఉద్దేశము కొరకు చేసికొనేవారు. ఇది ఎప్పడూ అంతరంగములో ఉన్న
విశ్వాసానికి ఒక బాహ్య చిహ్నముగా ఉండేది (చూ. ద్వితీ. 10:16; యిర్మియా 4:4; 9:26; రోమా 2:28-29;
కొలస్సీ. 2:11-13).
17:12-14 ఒకవేళ దేవుని చిత్తానికి విధేయంచినట్లైతే, ఇశ్రాయేలీయులతో పాటు ఇతర జాతులు, ప్రజలే
కూడా నిబంధనలో చేర్చబడుతారు (చూ. నిర్గ. 12:44; 20:10). క్రొ.ని.లో కనబడుతున్న గృహపరివారపు
విశ్వాసానికి ఇది పా.ని.లోని పూర్వపరము (చూ. అ.కా. 10:2; 11:14; 16:15,31-34; 18:8).
17:12 ‘‘సున్నతి’’ పదము (బిడిబి 557 II) ఈ అధ్యాయములో అనేక పర్యాయాలు ప్రస్తావించబడింది
1. 10వ. వచనము – నిఫాల్ ఇన్ఫినేటివ్ ఆబ్సల్యూట్
2. 11వ. వచనము – నిఫాల్ పెర్పెక్ట్
3. 12వ. వచనము – నిఫాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
4. 13వ. వచనము – నిఫాల్ ఇన్ఫినేటివ్ ఆబ్సల్యూట్ (ఇంపెర్ఫెక్ట క్రియ మరియు ఒక ఇన్ఫిటివ్
ఆబ్సల్యూట్ మిశ్రమము ‘‘నీవు తప్పక సున్నతి పోందాలి’’ అనే పనిని తీవ్రతరం
చేస్తున్నది).
5. 24వ. వచనము – నిఫాల్ ఇన్ఫినేటివ్ కన్స్ట్రక్ట్
6. 26వ. వచనము – నిఫాల్ పర్ఫెక్టు
7. 27వ. వచనము – నిఫాల్ పర్ఫెక్టు
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యెహోవా సాధారణంగా ఉన్న ఆచారాన్ని తీసికొన్నాడు, దాన్ని ప్రారంభకాలాన్ని మార్చి, తాను
ప్రత్యేకించుకొన్న ప్రజలకు ఒక కనిపించే గుర్తుగా ఉపయోగించుకొన్నాడు. ఇది శుభ్రత కొరకు కాదు, ఇది
మత ఆచారము.
17:14 ‘‘అట్టివాడు తన జనులలోనుండి కొట్టి వేయ బడును’’ ‘‘నిబంధన తీసివేయబడును’’ అనే వచనములో వాడిన
క్రియపదమే ఇది (క్వాల్ మూలము, చూ. 15:10). నిఫిల్ మూలములో ఇది మరణశిక్షను తెలియజేస్తున్నది
(చూ. నిర్గ. 12:15,19; 30:33,38; 31:14; లేవీ. 7:20,21,25,27; 17:4,9,14; 18:29; 19:8; 20:17,18; 22:3; 23:29; సంఖ్యా.
9:13; 15:30,31; 19:13,20; ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి ఇ, వా.3, పే. 431లోని నోట్ చూడుము). అవిధేయత తీవ్రమైన
పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క ‘‘నిత్యనిబంధన’’ అన్వయాన్ని ప్రభావితము
చేస్తుంది.
ఈ క్రియను ఒక సహావాసము చేయనివ్వకుండా లేక మరణము శిక్షకు బదులు సమాజములోనుండి తీసివేయడము
వలె ప్రదర్శించుచున్నదని చెప్పతున్న పండితులు కొందరున్నారు. దీని పైన ఇప్పటికి పండిత తర్కణలు
జరుగుతూనే ఉన్నాయి.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 17:15-21
15మరియు

దేవుడునీ భార్యయైన శారయి పేరు శారయి అనవద్దు; ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా 16నేనామెను
ఆశీర్వదించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; నేనామెను ఆశీర్వదించెదను; ఆమె జనములకు తల్లియై
యుండును; జనముల రాజులు ఆమె వలన కలు గుదురని అబ్రాహాముతో చెప్పెను. 17అప్పుడు అబ్రాహాము
సాగిలపడి నవ్వి నూరేండ్ల వానికి సంతానము కలుగునా? తొంబదియేండ్ల శారా కనునా? అని మనస్సులో
అనుకొనెను. 18అబ్రాహాము ఇష్మాయేలు నీ సన్నిధిని బ్రదుక ననుగ్రహించుము అని దేవునితో చెప్పగా
19దేవుడు నీ భార్యయైన శారా నిశ్చయముగా నీకు కుమారుని కనును; నీవతనికి ఇస్సాకు అను పేరు
పెట్టుదువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నిత్యనిబంధనగా నా నిబంధనను అతనితో స్థిరపర చెదను.
20ఇష్మాయేలును గూర్చి నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని ఆశీర్వదించి అతనికి
సంతానాభివృద్ధి కలుగజేసి అత్యధికముగా అతని విస్తరింపజేసెదను; అతడు పండ్రెండు మంది రాజులను
కనును; అతనిని గొప్ప జనముగా చేసెదను; 21అయితే వచ్చు సంవత్సరము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు
ఇస్సాకుతో నా నిబంధనను స్థిరపరచెదనని చెప్పెను.
17:15 ‘‘శారయి పేరు శారయి అనవద్దు; ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా’’ రెండూ ఒకే అర్థాన్ని కలిగి ఉన్నాయి,
అయితే ఒకటి పాత రూపకము. కొంతమంది దీని మూలపదము ‘‘యువరాణి’’ (బిడిబి 979, I, శారా – కెబి 1354 II)అని
అనుకొంటున్నారు, ఈ మూల పదానికి ‘‘పరిపాలించుటకు’’ అనే క్రియాపదము ఉంది. కానీ, ఇది ‘‘ప్రయాసపడు’’
అని అర్థమిచ్చు మూలపదము కూడా ఉండచ్చు. ఇదే సరైనది కావచ్చు ఎందుకంటే దీని మూలపదానికి
‘‘ఇశ్రాయేలు’’తో సంబంధముంది. ఇశ్రాయేలు అనేది ‘‘సంతృప్తి’’ (కెబి 1354 I) అనే మూలపదము నుండి
వచ్చింది.
శారా పూర్వపర దృష్టి
1. ఆమె అబ్రాహాము భార్యై ఉండినది
2. ఆమె గొడ్రాలు, ఆది. 11:29-30
3. ఆమె ఆయన మారుసహోదరి, ఆ.కా. 20:12
4. ఆమె చాలా అందగత్తె, ఆ.కా. 12:10-13; 20:2-7కూ సరిపోతుంది
5. ఆమె అసూయపరురాలు, ఆ.కా. 16:21:8-21
6. దేవుని వాగ్ధానాల పట్ల, అబ్రాహాము నవ్వినట్లు (ఆ.కా. 17-17), ఆమె కూడా నవ్వింది, ఆ.కా.
18:12-15
7. ఆమె 127 సంత్సరాల వయస్సులో మరణించి, హెబ్రోను లోని మక్పేలా లోయలో పాతిపెట్టబడెను,
ఆ.కా. 23:2-20
8. ఆమె హాగరుకు రూపకాలంకారముగా ఉపయోగింపబడింది, ఆ.కా. 21-31
9. స్త్రీకి ఆమె మారుపేరుగా చెప్పబడింది, 1 పేతురు 3:1-6
17:16 ‘‘ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను’’ వాగ్ధానము చేసి ఇప్పటికి పదమూడు సంవత్సరములు అయింది.
హాగరు వలన ఇష్మాయేలు జన్మించాడు, అయితే ఇది నిబందన నియమానికి వాగ్ధాన సంతానము కాదు. 15:6లో
అబ్రాహాము దేవుని యందు విశ్వాసముంచాడు (చూ. రోమా 4:3), అయితే ఈ వాగ్ధానము నెరవేరడానికి చాలా
సంవత్సరాలు పట్టింది.
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 ‘‘నేనామెను ఆశీర్వదించెదను’’ ఇది సఫ్మూజింటో, పెషిట, వల్గేట్ అన్నిటిలో ఇస్సాకును సూచించే
పుంలింగములో ఉంది అయితే వివరణ అబ్రాముకు ఇవ్వబడిన వాగ్ధానానికి సమాంతరముగా ఉంది.
 ‘‘ఆమె జనములకు తల్లియై యుండును; జనముల రాజులు ఆమె వలన కలు గుదురని’’ ఇక్కడ కూడా ఇశ్రాయేలీయుల
కంటే మరెక్కువ ప్రజలను గురించి చెప్పడాన్ని గమనించండి (చూ. 6వ. వచనము)
17:17 అబ్రాహామును దేవుడు మళ్ళీ పరీక్షిస్తున్నాడు. ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచి పోయినా (అది., 13)
ఇంకా తనకు సంతానము కలుగుతుందని (ఒక కుమారుడు, ఒక వారసుడు) తాను నమ్మగలడా (చూ. 15:6)? అబ్రాహాము
‘‘నవ్వాడు’’ (17:17); శారా ‘‘నవ్వింది’’ (18:12,13,15). ఇది దేనిని తెలియజేస్తున్నది?
1. నెరవేర్పుకు వచ్చినప్పుడు కలిగిన ఆనందము (చూ. 21:6)
2. సందేహానికి వచ్చే ముఖకవళికలు (చూ. 19:14)
రోమా 4:19లో పౌలు అబ్రాహాము విశ్వాసము మీద గురి ఉంచాడు, అయితే ఇది పరీక్షలు అనంతరము
అభవృద్ధిచెందిన విశ్వాసమా లేక హాగురును తీసికొని వాగ్ధాన నెరవేర్పుకు సహాయబడడానికి చేసిన
ప్రయత్నాములో ఉండిన ప్రారంభ విశ్వాసమా? వీరందరూ సంపూర్ణ ప్రజలు కారు. ‘‘సంపూర్ణమైన’’
ప్రజలు లేరు! దేవుడు సంపూర్ణ విశ్వాసాన్ని ఆశించ లేదు! ఆదికాండము యెహోవా విశ్వాస్యత పైన
గురి ఉంచిదే కానీ అబ్రాము లేక శారయి విశ్వాసాల మీద కాదు!
అబ్రాహాము బయటకు చేసిన ‘‘సాష్టాంగపడి’’ క్రియ, ఆంతర్యముగా ‘‘నవ్వుకొని’’ క్రియల మధ్య
ఉన్న తేడాలను చూడండి! కేవలము దేవుడు మాత్రమే రెంటిని చూడగలడు!
17:18 బహుశా దేవుని వాగ్ధాన నెరవేర్పుకు అబ్రాము చేయాలనుకొన్న ‘‘సహాయము’’ నకు ఇది మరొక
ప్రయత్నము కావచ్చు (హాగరు వలె) లేక ఇష్మాయేలు పట్ల అబ్రాహాము యొక్క ప్రేమకు ఒక భావము
కావచ్చు. కాల్వీన్ దీనిని అబ్రాహాము అవిశ్వాస్యతగా ఉద్ఘాటించి, ఈ వచనాన్ని ఒక
వ్యతిరేకధోరణిలో ప్రయోగించాడు.
 ‘‘ఇష్మాయేలు’’ ఇష్మాయేలు (బిడిబి 1035) శారయి సేవకురాలైన హాగరు, కుమారడు. ఈ పేరుకు ‘‘దేవుడు
వినును గాక’’ అని అర్థమున్నట్లుంది, లేక హాగరు, అబ్రాహాము ప్రార్థనలకు ఇవ్వబడిన పదవిన్యాసము
కావచ్చు. ఇష్మాయేలు అరబ్బు జాతులకు పితరుడు (చూ. 16:10-12).
17:19 ‘‘నీవతనికి ఇస్సాకు అను పేరు పెట్టుదువు’’ ఇస్సాకు పేరు ఒక్కటి తప్ప మిగిలిన పితరుల పేర్లన్ని
యెహోవాతో సంబంధానికి వచ్చినప్పుడు మార్చబడ్డాయి. ఎందుకంటే ఆదిలోనే ఈ పేరు యెహోవాచే
పెట్టబడినది. ‘‘ఇస్సాకు’’ (బిడిబి 850) ‘‘నవ్యు’’ (బిడిబి 850) మీద ఉన్న ఒక పదవిన్యాసము. ఇది 21:6లో
వివరించబడింది. శారా అవిశ్వాసము ‘‘నవ్వు’’ మరియు ఆనందముగా మార్చబడింది!
 ‘‘నిత్యనిబంధన’’ ఇది కూడా హీబ్రూ పదము ‘ఓలమ్ లాంటదే (చూ. 6,8 వచనాలు). దీని అర్థము ‘‘తెలియబడని
భౌష్యత్తు లోనికి’’ అని. ‘‘ఎప్పటికి మరెప్పటికి’’ అని కాదు. 13:14లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
17:20 ఇష్మాయేలు వంశావళిని గురించి వివరించి ఉన్న ఆదికాండము 25:12-18 వచనాలను చూడుము.
17:21 ఆదికాండము 12లో ప్రారంభమైన దేవుని వాగ్ధాన నెరవేర్పు ఇది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 17:22-27
22దేవుడు

అబ్రాహాముతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత అతని యొద్దనుండి పరమునకు వెళ్లెను.
అబ్రాహాము తన కుమారుడైన ఇష్మాయేలును, తన యింట పుట్టిన వారినందరిని, తన వెండితో
కొనబడిన వారినందరిని, అబ్రాహాము ఇంటి మనుష్యులలో ప్రతివానిని పట్టుకొని దేవుడు తనతో చెప్పిన
ప్రకారము ఆ దినమందే వారి వారి గోప్మాంగచర్మమున సున్నతి చేసెను. 24అబ్రాహాము గోప్యాంగ
25అతని కుమారుడైన
చర్మము సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతడు తొంబదితొమ్మిది యేండ్లవాడు.
ఇష్మాయేలు గోప్యాంగచర్మము సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతడు పదుమూడేండ్లవాడు. 26ఒక్కదినమందే
27అతని యింట పుట్టినవారును
అబ్రాహామును అతని కుమారుడైన ఇష్మాయేలును సున్నతి పొందిరి.
అన్యునియొద్ద వెండితో కొనబడినవారును అతని యింటిలోని పురుషులందరును అతనితో కూడ సున్నతి
పొందిరి.
23అప్పుడు
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17:22 ‘‘దేవుడు వెళ్ళెను’’ దేవుడు ప్రజలు వారి రోజులలలో తాను ఎలాంటి క్రియలు చేయాలని
కోరుకొన్నారో అలాగే తదనుగుణ్యముగా ప్రవర్తించాడు (చూ. 11:5; 35:13). ఆధునికి ప్రాశ్చాత్య
ప్రజలకు ఈ వచనము ఒక ఆరోహణలాగా ఉంది కానీ ఇది ‘‘వెంటనే వెళ్ళిపోవుట’’కు ఇది ఒక భాషీయము.
17:23 ‘‘దేవుడు తనతో చెప్పిన ప్రకారము ఆ దినమందే’’ ఇది అబ్రాహాము విధేయతను
ప్రతిబింబిస్తున్నది (చూ. 12:4; 22:3).
17:25 ‘‘ఇష్మాయేలు గోప్యాంగచర్మము సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతడు పదుమూడేండ్లవాడు’’ సున్నతి
ఇప్పటికీ అరబ్బులకు వయస్సు వచ్చినప్పుడు చేసే ఆచారకాండ, ఇది పదమూడు వయస్సులో చేస్తారు. అదే
ఇప్పుడు బైబిలు వృత్తాంతముగా చెప్పబడినట్లుంది. ఇశ్రాయేలీయులు ఎనిమిది దినములప్పడు సున్నతి
చేయబడడమును గమనించవలసిన అవసరము ఉంది, ఇది నిబంధన సంబంధానికి చిహ్నము, వ్యక్తిగత విశ్వాసానికి
గుర్తు కాదు (ఆధునికి మతశాఖలు దీనిని చిన్న పిల్లల బాప్తిస్మానికి సాదృశ్యముగా తీసికొంటున్నారు.
ప్రతివానికి వ్యక్తిగతంగా నిబంధన విలువైనదిగా ఉండడానికి విశ్వాసము ఉండి, నివసించబడాలి.

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1.
2.
3.
4.
5.

ఆదికాండము 17 ఎలా ఆదికాండము 12 మరియు 15కు సంబంధించి ఉంది?
పితరులు పేర్లు ఎందుకు మార్చబడ్డాయి?
పాతనిబంధన నిబంధనలు షరతులు ఉన్నవా లేక షరతులు లేనివా?
నిబంధనను, దాని బాధ్యతలను వివరించుము.
ప్రక్క దేశాలకు సున్నతి ఎలా సంబంధించి ఉంది లేక ఎలా సంబంధము లేకుండా ఉంది?

ఆదికాండము 18
ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

వాగ్ధాన ఇస్సాకు జననము
మమ్రేలో దైవదర్శనము

వాగ్ధాన పుత్రుడు

18:1-8

18:9-15

18:1-8

18:9-15

దర్శించుట
18:1-8

18:9-15

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

అబ్రాహాము శారాను దేవుడు

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

అబ్రాహాముకు ఒక కుమారుడు

వాగ్ధానము చేయబడుట
18:1-5ఎ
18:1-5
18:5బి
18:6-8
18:6-8
18:9ఎ
18:9-15
18:9బి
18:10ఎ
18:10బి-12
18:13-14
18:15ఎ
18:15బి
సొదొమ గొమెర్రాల కొరకు
సొదొమ కొరకు అబ్రహోము

అబ్రాహాము సొదొమ మధ్యస్తము
సొదొమ కొరకు అబ్రాహాము
అబ్రాహాము మద్యవర్తిత్వము
18:16-21
18:16-21
18:16-21
18:16-19
18:20-21
18:22-33
18:22-33
18:22-33
18:22-25

ప్రాధేయత
18:16-21

మధ్యస్తము

18:22-26
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18:26
18:27-28ఎ
18:28బి
18:29ఎ
18:29బి
18:30ఎ
18:30బి
18:31ఎ
18:31బి
18:31ఎ
18:32బి-33

18:30-32

18:33

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

సందర్భానుచిత అంత్దృష్టి
1. ఇది మానవావతరణ భాగము (దేవుణ్ని మానవనిగా చెప్పుట). ఈ రకమైన సాహిత్యనిర్మాణాలు
యూదా వ్యాఖ్యతలను ఎప్పుడూ చాలా భయానకి గురిచేస్తాయి. ఏదిఏమైనా, సంఘములో ఉన్న
మనలోని చాలామందికి, దేవుని ప్రత్యక్షతను ప్రదర్శించిన క్రీస్తు పూర్వ మానవాతారము
ఇది (చూ. 12:7లోని ‘‘దేవుని దూత’’ ను చూడండి).

బి. ఆదికాండము 18:19 రెండు వైపుల ఉన్న దేవుని లక్షణాల ఉజ్వల వాస్తవాన్ని తీసికొస్తున్నాయి:
ప్రేమ మరియు తీర్పు. ఈ లక్షణాలు కనిపించేది దేవునిలో మాత్రమే కాదు, (1) తనను
ప్రతిబింబించే తన ప్రజలలో మరియు (2) సాతాను లక్షణాలను ప్రతిబింబించే సొదొమ ప్రజలలో
కూడా కనిపిస్తున్నాయి, కాబట్టి దేవుని కోపాన్ని అనుభవించవలసి వచ్చింది.
సి. 18వ. అధ్యాయములో ఏ సందర్భములో ముగ్గురు వ్యక్తులను ఒక మానావాతీత వ్యక్తులుగా
అబ్రాహాము గుర్తించాడో తెలియదు. నమోదు చేయబడిన దానిలో అధిక భాగము కేవలము తూర్పు
దేశ సాంప్రదాయాలే.
1. ఆయన నేలమట్టుకు వంగాడు (చూ. ఆ.కా. 23:7; 33:6-7; 42:6; 43:26)
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2. ఆయన వారి పాదములను కడిగాడు (చూ. ఆ.కా. 19:2; 24:32; 43:24)
3. వారికి ఆయన భోజనము పెట్టాడు (చూ. 5వ. వచనము)
4. వారు భోజనము చేస్తున్నపుడు ఆయన నిలుచొని ఉన్నాడు(చూ. 8వ. వచనము)
5. ఆయన వారిని అదోనయి, అని పిలిచాడు, అయితే ‘‘సార్’’ అనే భావముతో (చూ. 3వ. వచనము)
అయితే మరో విధముగా చూస్తే, ప్రారంభములోనే ఆయన వారిని మానవాతీత శక్తి వారికుందని
అర్థము చేసికొన్నట్లు కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి.
1. ఆయన త్వరపడి, పరిగెత్తాడు (చూ. 2,6,7 వచనాలు), మిట్ట మధ్యాహ్న వేళ పితరుల ఇలా
పరిగెత్తడము సహజము కాదు.
2. ఆయన సిద్ధము చేసిన భోజన పరిమాణము చాలా ఎక్కువ (చూ. 6వ. వచనము)
3. తన మందలో నుండి ఆయన ఒక జంతువును కూడా సిద్ధము చేశాడు, ఇది మామూలు విషయము కాదు (చూ. 7వ.
వచనము)
9వ. వచనము మొదలుకొని ఆ సందర్శకుల ముగ్గరిలో ఒకడు దేవుని అవతారమని అయన గుర్తించాడనేది
స్పష్టము.

పదము మరియు వాచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 18:1-8
1మరియు

మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూరవనములో అబ్రాహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారమందు కూర్చుని
యున్నప్పుడు యెహోవా అతనికి కన బడెను. 2అతడు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ముగ్గురు మనుష్యులు అతని
యెదుట నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదుర్కొనుటకు పరుగెత్తి,
నేలమట్టుకు వంగి 3ప్రభువా, నీ కటాక్షము నామీద నున్న యెడల ఇప్పుడు నీ దాసుని దాటి పోవద్దు.
4నేను కొంచెము నీళ్లు తెప్పించెదను; దయచేసి కాళ్లు కడుగు కొని ఈ చెట్టు క్రింద అలసట
5కొంచెము ఆహారము తెచ్చెదను; మీ ప్రాణములను బలపరచు కొనుడి; తరువాత మీరు
తీర్చుకొనుడి.
వెళ్లవచ్చును; ఇందు నిమిత్తము గదా మీ దాసుని యొద్దకు వచ్చితిరనెను. వారు నీవు చెప్పినట్లు
చేయుమనగా 6అబ్రాహాము గుడారములో నున్న శారా యొద్దకు త్వరగా వెళ్లి నీవు త్వరపడి మూడు
మానికల మెత్తనిపిండి తెచ్చి పిసికి రొట్టెలు చేయుమని చెప్పెను. 7మరియు అబ్రాహాము పశువుల
మందకు పరుగెత్తి ఒక మంచి లేత దూడను తెచ్చి ఒక పనివాని కప్ప గించెను. వాడు దాని త్వరగా
సిద్ధపరచెను. 8తరువాత అతడు వెన్నను పాలను తాను సిద్ధము చేయించిన దూడను తెచ్చి వారియెదుట
పెట్టి వారు భోజనము చేయు చుండగా వారియొద్ద ఆ చెట్టుక్రింద నిలుచుండెను.
18:1 ‘‘యెహోవా అతనికి కనబడెను’’ ‘‘కనిపించెను’’ అనే క్రియ (బిడిబి 906, కెబి 1157, నిఫాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు)
ఆదికాండములో అనేక పర్యాయాలు ఉపయోగించబడింది (చూ. 12:7 [రెండుసార్లు]; 17:1; 18:1; 26:2,24; 35:1,9).
ఇది ఒక భౌతిక వ్యక్తిగత ప్రత్యక్షతను తెలుపుతున్నది. యెహోవా ఒక ఆత్మయై ఉండగా, ఈ భౌతిక
విషయాన్ని వివరించడము కష్టముగా ఉంది.
18వ. అధ్యాయము ప్రత్యక్షంగా 17వ. అధ్యాయముతో సంబంధము కలిగి ఉంది ఎందుకంటే అబ్రాహాము
సున్నతినుండి కోలుకొన్నాడో లేదో అని దేవుడు తనను దర్శించాడని వచ్చాడని రబ్బీలు చెప్పడము
నన్నెంతో ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నది. నిజానికి చెప్పాలంటే, ఈ ముగ్గరు సందర్శకులు కేవలము
ప్రభువును ప్రదర్శించే దూతలు అని రబ్బీలు అర్థము చేసికొన్నారు. వారు (1) ఒక దూత గర్భవతియైన
శారాకు సహాయము చేయడానికి; (2) ఒకరు అబ్రాహాముకు స్వస్థతను ఇవ్వడానికి; (3) ఒకు సొదొమెను నాశనము
చేయడానికి వచ్చారని వారు ఉద్ఘాటించారు.

ప్రత్యేక అంశము: దేవుడు ఒక మానవునిగా వివరింపబడుట (మానవరూపారోపణ భాషాప్రయోగము)
I. పా.ని.లో ఈ రకమైన భాషాప్రయోగము సర్వసాధారణము (కొన్ని ఉదాహరణలు)
ఎ. శరీర అవయభాగాలు
1. కళ్ళు – ఆ.కా. 1:4,31; 6:8; నిర్గ. 33:17; సంఖ్యా. 14:14; ద్వితీ. 11:12; జకర్యా 4:10
2. హస్తములు – నిర్గ. 15:17; సంఖ్యా. 11:23; ద్వితీ. 2:15
3. చేయి – నిర్గ. 6:6; 15:16; ద్వితీ. 4:34; 5:15; 26:8
4. చెవులు – సంఖ్యా. 11:18; 1 సమూ. 8:21; 2 రాజులు 19:16; కీర్త. 5:1; 10:17; 18:6
5. ముఖము – నిర్గ. 33:11; సంఖ్యా. 6:25; 12:8; ద్వితీ. 34:10
6. వ్రేలు – నిర్గ. 8:19; 31:18; ద్వితీ. 9:10; కీర్త. 8:3
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స్వరము – ఆ.కా. 3:8,10; నిర్గ. 15:26; 19:19; ద్వితీ. 26:17; 27:10
పాదములు – నిర్గ. 24:10; యెహెజ్కేలు 43:7
మానవ రూపము – నిర్గ. 24:9-11; కీర్త. 47; యెషయా 6:1; యెహెజ్కేలు 1:26
ప్రభువు యొక్క దూత – ఆ.కా. 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16; నిర్గ. 3:4, 13-21; 14:19; న్యాయ.
2:1; 6:22-23; 13:22
బి. భౌతిక క్రియలు
1. సృష్టి క్రియావిధానము వలె మాట్లాడుట – ఆ.కి. 1:3,6,11,14,20,24,26
2. ఏదేనులో నడుచుట (అది.,శబ్ధము) – ఆ.కా. 3:8; 18:33; లేవీ. 26:12; ద్వితీ. 23:14
3. నోవాహు ఓడ తలుపులు మూయుట – ఆ.కా. 7:16
4. బలియర్పణల వాసన చూచుట – ఆ.కా. 8:21; నిర్గ. 29:18,25; లేవీ. 26:31
5. క్రిందకి దిగుట – ఆ.కా. 11:5; 18:21; నిర్గ. 3:8; 19:11,18,20
6. మోషేను పాతిపెట్టుట – ద్వితీ. 34:6
సి. మానవ భావావేశాలు (కొన్ని ఉదాహరణలు)
1. వ్యాకులము/పశ్చాత్తాపము – ఆ.కా. 6:6,7; నిర్గ. 32:14; న్యాయ. 2:18; 1 సమూ. 15:29,35; ఆమోసు
7:3,6
2. కోపము – నిర్గ. 4:14; 15:7; సంఖ్యా. 11:10; 12:9; 22:22; 25:3,4; 32:10,13,14; ద్వితీ. 6:15; 7:4; 29:20
3. అసూయ – నిర్గ. 20:5; 34:14; ద్వితీ. 4:24; 5:9; 6:15; 32:16,21; యషయా 24:19
4. అసహ్యపడుట/ఇష్టపడకపోవుట – లేవీ. 20:23; 26:30; ద్వితీ. 32:19
డి. కుటుంబానికి సంబంధించిన పదాలు (కొన్ని ఉదాహరణలు)
1. తండ్రి
ఎ. ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క – నిర్గ. 4:22; ద్వితీ. 14:1; యెషయా 1:2; 63:16; 64:8; యిర్మియా 31:9;
హోషియా 11:1
బి. రాజుల యొక్క – 2 సమూ. 7:11-16; కీర్త. 2:7
సి. తండ్రిలా చర్యలు తీసికొనే అలంకార పదాలు – ద్వితీ. 1:31; 8:5; 32:6-14; కీర్త. 27:10; సామెతలు
3:12; యిర్మయా 3:4,22; 31:20; హోషియా 11:1-4; మలాకీ 3:17
2. తల్లిదండ్రి – హోషియా 11:1-4
3. తల్లి – యెషయా 49:15; 66:9-13 (పాలిచ్చు తల్లి వలె)
4. నమ్మకమైన యౌవన ప్రేమికుడు – హోషియా 1-3
II. ఈ విధమైన భాషాప్రయోగానికి గల కారణాలు
ఎ. మానవులకు తన్ను తెలియజేసికొనుట దేవునికి అవసరము. సర్వవ్యాప్తమైన దేవుడు ఒక పురుషుడు
అనే ఈ భావము ఒక మానవరూపారోపణ ఎందుకంటే దేవుడు ఆత్మయై ఉన్నాడు!
7.
8.
9.
10.

బి. దేవుడు మానవ జీవితములోని లోతైన అర్థాలను తీసికొని, తనను తాను పతనమైన మానవాళికి
బయలుపరచుకొనే నిమిత్తము ఉపయోగించుకొన్నాడు (తండ్రి, తల్లి, తల్లిదండ్రులు,
ప్రేమికుడు).
సి. కొన్నిసార్లు అవసరమై ఉన్నను (అది., ఆ.కా. 3:8), ఏ రకమైన భౌతిక రూపాలకు దేవుడు బద్ధుడు
కావాలని అనుకోలేదు (చూ. నిర్గ. 20: ద్వితీ. 5).
డి. ఎదురులేని మానవరూపారోపణ యేసు యొక్క మానవావతారమే! దేవుడు భౌతిక, తాకడానికి వీలుగా
మారాడు (చూ. 1 యోహాను 1:1-3). దేవుని సందేశము దేవుని వాక్యముగా మారింది (చూ. యోహాను 1:118).
 ‘‘మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూరవనములో’’ ఇదే స్థలము 13:18 మరియు 14:13లలో కూడా
ప్రస్తావించబడింది. సెమి-అరిద్ ప్రాంతాలలో వృక్షాలకున్న ప్రాముఖ్యతలను మనము గుర్తించవలసిన
అవసరత ఎతైనా ఉంది. వాటికేదో పరిశుద్ధత ఉన్నట్లు పరిగణింపబడ్డాయి ఎందుకంటే అవి భూమిలోని నీటి
బుగ్గలకు ప్రతినిధుగా వ్యవహరించాయి. ప్రపంచములో ఈ ప్రాంతాలలో ఉష్ణ్రోగ్రతలలో 60 డిగ్రీల
తేడా ఉన్నందున ఇవి నీడనిచ్చే వృక్షాలుగా కూడా ఎంచబడ్డాయి. నిజానికి ఇవి సింధూర వృక్షాలు కావు, ఇవి
టెరిబిన్త్ వృక్షాలు (చూ. యు బి ఎస్, హెల్ఫ్స్ ఫర్ ట్రాన్స్లేటర్స్, ఫన్నా అండ్ ఫ్లోరా ఆఫ్
ది బైబిల్, 154-155 పేజీలు). రబ్బీలు ఇది ఒక వృక్షము కాదు, ఇది ఒక తోపు అంటున్నారు, బహుశా నిజమే
కావచ్చు.
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 ‘‘అబ్రాహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారమందు కూర్చుని యున్నప్పుడు’’ ఆ రోజులలో ఉన్న ఆచారానికి ఇది
చాలా దగ్గరగా ఉంది, ఎండ ఎక్కువగా ఉన్న సమయములో గుడారపు ద్వారము తెరిచి ఉంటుంది. ఈ సమయములో
ప్రజలు ఎండవేడిమికి తాళలేక బయట నెమ్మదిగా విశ్రాంతి తీసికొనేవారు.
18:2 ‘‘ముగ్గురు మనుష్యులు అతని యెదుట నిలువబడి యుండిరి’’ వీరిలో ఇద్దరు వ్యక్తులు దేవదూతలని
మనము 19:1 వచనమునుండి తెలిసికొన్నాము (చూ. హెబ్రీ. 13:2).
1. శుభములు తెలపడానికి తూర్పుప్రాంత సాంప్రదాయము (అది., 23:7; 33:6-7; 43:28)
2. ఒక గౌరవార్థక క్రియ (దైవిక సందర్శకులు, అది., 19:1; లేక ప్రత్యక్షంగా యెహోవాయే,
24:26,48,52)
3. ఒక భయానక క్రియ (అబ్రాహాము విదేశములో ఒక పరదేశి, సందర్భానుచిత అంత్దృష్టిలో సి
చూడుము)
18:3 ‘‘నా ప్రభువా’’ అదోనయి అనే పదములో అచ్చు అక్షరాలు ఉన్నాయి (బిడిబి 10). ఈ పదాని
సూచించడాన్నిబట్టి మెసోరిటిక్ పండితులు ఈ పేర్లును తెలుపుతున్నాయని విశ్వసించారు (అది., క్రింద
ఇవ్వబడిన #3). పేరు మూడు విధానాలను చూపుతున్నది: (1) మొదటిది ‘‘సార్’’ లేక ‘‘యజమాని’’ లాగా; (2)
రెండవది ఈ పదము యొక్క బహువచన రూపకము, సహజముగా రాజులు లేక ప్రభువులు; (3) మూడవ విధానము
దైవత్వాన్ని ప్రసిద్ధిచేయడము (అది., ఇక్కడ). 12:1లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
 ‘‘నీ కటాక్షము నామీద నున్న యెడల ఇప్పుడు’’ ఇది ఒక మామూలు తూర్పుప్రాంత అభినందన (చూ. 30:27).
 ‘‘3-5 వచనాలు సంస్కారవంతమైన అయితే తక్షణము చేయవలసిన ప్రాధేయతలు
1. ఉండి కొంత విశ్రాంతి తీసికోమని ప్రాధేయత (బిడిబి 716, కెబి 778, జస్సీ భావముతో వాడబడిన ఒక
క్వాల్ ఇంఫర్పెక్టు), 3వ. వచనము.
2. కాళ్ళు కడుగు కొనుటకు (బిడిబి 934, కెబి 1220, క్వాల్ ఇంపరేటివ్) నీరు తీసికొని రమ్మని మనవి
(బిడిబి 542, కెబి 534, జస్సీ భావముతో వాడబడిన హోఫల్ ఇంపర్ఫెక్టు) 4వ. వచనము.
3. గౌరవించతగిన పెద్ద వృక్షము నీడన విశ్రాంతి తీసికొనమని ప్రాధేయత (‘‘వాలుట’’, బిడిబి 1043, కెబి
1612, నిఫాల్ ఇంపరేటివ్), 4వ. వచనము
4. ఆహారము సిద్ధముచేసి, తీసికొని వచ్చుటకు అబ్రాహాముకు వీలుకలిగించమని మనవి (బిడిబి 542, కెబి
534, క్వాల్ కొహర్టేటివ్), 5వ. వచనము
5. వారిని వారు అలసట తీర్చుకోమని ప్రాధేయత (బిడిబి 703, కెబి 761, క్వాల్ ఇంపరేటివ్), 5వ. వచనము
18:4 ‘‘ఈ చెట్టు క్రింద అలసట తీర్చుకొనుడి’’ ఈ రోజు ‘‘అలసట’’ అంటే భోంచేయడానికి సిద్ధపడండి అని
అర్థము. సహజముగా సహవాసము భోజనముతో ముడిబడి ఉంటుంది. స్నేహాలకు మరియు ఒప్పందాలకు
ముద్రవేయడానికి భోజనము ఒక విధానము.
18:5 ‘‘కొంచెము ఆహారము తెచ్చెదను’’ ఒకడు 6వ. వచనములో శారా చేసిన రొట్టెలుతో పోల్చి చూస్తే ఇది
చాలా తక్కువ. ఇందులో 33 పాతిక భాగాలు ఉన్నాయి.
 ‘‘ఇందు నిమిత్తము గదా మీ దాసుని యొద్దకు వచ్చితిరనెను’’ ఇది ఒక హీబ్రూ జాతీయ వచనములాగా
కనిసిస్తున్నది, ఈ సమయములో కూడా అబ్రాహాము ఈ సందర్శనము కేవలము యాదృఛ్చికము కాదని, ఇది ఒక
ఉద్దేశము మేరకు జరుగుచున్నదిని నమ్ముతున్నాడు. 9వ. వచనము నుండి నేను నమ్ముతున్నదదేమిటంటే, ఈ
సందర్శనము యొక్క ఉద్దేశము శారా యొక్క విశ్వాసాన్ని పెంచిటకు మరియు పరిచర్యలో పితరులకు
ప్రాముఖ్యముగా ఉన్న వారి మద్యవర్త స్థానాన్ని అబ్రాహాము అర్థము చేసికొనుటకు సహాయము
చేయడానికి జరిగి ఉండచ్చు.
18:6 అబ్రాహాము అతిధితులకు భోజనము సిద్ధము చేయమని చెప్పడానికి వేగిరపడుతున్నాడు (6,7 వచనాలలో
క్రియ మూడు సార్లు వాడబడింది). దీనికి కొంత తగినంత కాలము పట్టుతుంది.
1. త్వరగా సిద్ధపరచడము, బిడిబి 554, కెబి 553, పియెల్ ఇంపరేటివ్
2. దీనిని పిసకడము, బిడిబి 534, కెబి 535, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. రొట్టె కేకులు చేయడము, బిడిబి 793, కెబి 889, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
 ‘‘మూడు మానికలు’’ ఈ పదము ‘‘సె’యా’’ (బిడిబి 684), ఇది 1/3 తూములతో సమానము.
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ప్రత్యేక అంశము: పురాతన తూర్పు ప్రాంత బరువులు మరియు తూనికలు (కొలతశాస్త్రము)
పురాతన వ్వవసాయ ఆర్థికరంగములో ఉపయోగించిన బరువులు, తూనికలు వాణిజ్యములో కీలకముగా ఉండేవి.
ఒకరితో మరొకరు వ్యవహరించేటప్పుడు అతి జాగ్రత్తగా ఉండాలని యూదులను బైబిలు విఙ్ఞప్తిచేసింది
(చూ. లేవీ. 19:35-36; ద్వీతీ. 25:13-16; సామె. 11:1; 16:11; 20:10). నిజమైన సమస్య కేవలము నిజాయితీ
మాత్రమే కాదు, పాలస్తీనాలో ఉపయోగించిన అప్రమాణిక విధానాలు, పద్ధతులు. అక్కడ రెండు రకాల
బరువులు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది; ప్రత్తి మొత్తానికి ఒకటి ‘‘తేలిక’’, మరోకటి ‘‘బరువు’’ (ది
ఇంటర్పెటర్స్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ది బైబిల్, వా. 4, పే. 831). ఐగుప్తు యొక్క దశాంశపద్ధతి (10 ఆధారిత)
మెసొపొటేమియా యొక్క షాష్టికపద్ధతి (6 ఆధారిత)తో కలిసి ఉండినది.
ఉపయోగింపబడిన చాలా ‘‘పరిమాణాలు’’ మరియు ‘‘మొత్తాలు’’ మానవ శారీరక అవయవాలు, జాంతువులు మోసే
బరువులు, వ్యవసాయ మనిముట్లును ఆధారచేసికొని ఉండేవి, ఇవేవీ సరైన ప్రమాణికాలు కావు. కాబట్టి
పట్టికలు కేవలము అంచనాలు మరియు ప్రయోగికము. బరువులను మరియు తూనికలను ఒక హేతుబద్ధక పట్టీలలో
తెలియజేయడము సుళువు.
I. మామూలుగా ఘనఫలము ఉపయోగించేవారు
ఎ. ఘన తూనికలు
1. హోమర్ (బిడిబి 330, బహుశా ఒక ‘‘గాడిద బరువు’’, బిడిబి 331), ఉ. దా. లేవీ. 27:16; హోషియా 3:2
2. లెటెక్ (లేక లెతెక్, బిడిబి 547, బహుశా ఇది హోషియా 3:2లో నీలినీడగా కనిపిస్తుంది)
3. ఎఫా (బిడిబి 35), ఉ.దా. నిర్గ. 16:36; లేవీ. 19:36; యెహెజ్కేలు 45:10-11,13,24
4. సె’యె (బిడిబి 684), ఉ.దా. ఆ.కా. 18:6; 1 సమూ. 25:18; 1 రాజులు 18:32; 2 రాజులు 7:1,16,18
5. ఒయెర్ (బిడిబి 771 II, బహుశా ‘‘ఒక పన [వదిలిపెట్టేసిన ఒక పంట వరుస]కావచ్చు, బిడిబి 771 I), ఉ.దా.
నిర్గ. 16:16,22,36; లేవీ. 23:10-15
6. ఇస్సారన్ (బిడిబి 798, ‘‘ఎఫాలో ఒక పదవభాగము’’), ఉ.దా. నిర్గ. 29:40; లేవీ. 14:21; సంఖ్యా. 15:4;
28:5,13
7. క్వావ్ (లేక కాబ్, బిడిబి 866), చూ. 2 రాజులు 6:25
బి. ద్రవ తూనికలు
1. కోర్ (బిడిబి 499), ఉదా., యెహెజ్కేలు 45:14 (ఇది శుష్క తూనికగా కూడా చెప్పవచ్చు, చూ. 2 దిన.
2:10; 27:5)
2. బాత్ (బిడిబి 144 II), ఉదా., 1 రాజులు 7:26,38; 2 దిన. 2:10; 4:5; యెషయా 5:10; యెహెజ్కేలు 45:1011,14
3. హిన్ (బిడిబి 228), ఉదా., నిర్గ. 29:40; లేవీ. 19:36; యెహెజ్కేలు 45:24
4. లాగ్ (బిడిబి 528), ఉదా., లేవీ. 14:10,12,15,21,24
సి. పట్టిక (రోలెండ్ డివాక్స్, ఏన్షియన్ట్ ఇశ్రాయేల్, వా. 1, పే. 201 మరియు
ఎన్సైక్లోఫీడియా జెదైకా, వా. 16, 379 పే. నుండి తీసికొనబడింది)
హోమర్ (ఘనము) = కోర్ (ద్రవము లేక ఘనము)
1
ఎఫా (ఘనము) = బాత్ (ద్రవము)
10
1
సె’యె (ఘనము)
30
3
1
హిన్ (ద్రవము)
60
6
2
1
ఒమెర్/ఇస్సార్ (ఘనము)
100 10
1
క్వావ్/కాబ్ (ఘనము)
180 18
6
3
1
లాగ్ (ద్రవము)
720 72
24
12 4 1
II. మామూలాగా బరువు పద్ధతులు ఉపయోగపడేవి
ఎ. సహజముగా ఎక్కవగా ఉపయోగించబడినవి మూడు, తలాంతు, షెకెలు, గెరా
1. పా.ని.లో ఉన్న పెద్ద బరువు తలాంతు, నిర్గమకాండము 38:25-26 ప్రకారము ఒక తలాంతు 3,000
షెకెళ్ళకు సమానము (అది., ‘‘గుండ్రని బరువు,’’ బిడిబి 503)
2. షెకెలు అనే పదము (బిడిబి 1053, ‘‘బరువు’’) మామూలుగా ఊహాజనితము, పాఠ్యములో చెప్పబడలేదు.
పా.ని. లో ప్రస్తావించబడిన అనేక షెకెలు విలువలు కలవు.
ఎ. ‘‘వాణిజ్య ప్రమాణము’’ (ఎన్ ఎ ఎస్ బిలో ఆ.కా. 23:16)
బి. ‘‘గర్భగుడి యొక్క షెకెలు’’ (ఎన్ ఎ ఎస్ బిలో నిర్గ. 30:13)
సి. ‘‘రాజుల బరువు ద్వారా’’ (ఎన్ ఎ ఎస్ బిలో 2 సమూ. 14:26), ఇంకా ఎలిఫటైన్ పపరీలో ‘‘రాచరిక బరువు’’
అని కూడా పిలువబడింది.
3. గెరా (బిడిబి 176 II) 20 కలిసి ఒక షెకెల్ గా విలువ కట్టబడింది (చూ. నిర్గ. 30:13; లేవీ. 27:25; సంఖ్యా
3:47; 18:16; యెహెజ్కేలు 45:12). ఈ నిష్పత్తులు మెసొపొటేమియా మరియు ఐగుప్తుకు తేడాలుగా
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ఉన్నాయి. ఇశ్రాయేలీయులు ఎక్కువగా కనాను (యుగారిట్) విలువలను అనుసరించింది.
4. మినా (బిడిబి 584) 50 లేక 60 షెకెళ్ళగా విలువకట్టబడింది. ఈ పదము ఎక్కువగా ఆ తరువాత పా.ని.
పుస్తకాలలో ఉపయోగించబడింది (అది., యెహెజ్కేలు 45:12; ఎజ్రా 2:69; నెహెమ్యా 7:70-71).
యెహెజ్కేలు 60 కి 1 నిష్పత్తి వాడగా, కనాను 50కి 1 నిష్పత్తి ఉపయోగించాడు.
5. బెకా (బిడిబి 132, ‘‘షెకెలులో అర్థము’’, చూ. ఆ.కా. 24:22) పా.ని.లో ఒక్కసారి మాత్రమే వాడబడింది
(చూ. ఆ.కా. 24:22; నిర్గ. 38:26) మరియు షెకెలులో ఒకటన్నరగా విలువకట్టబడింది. దీని పేరుకు
‘‘విభజించు’’ అనే అర్థము ఉన్నది.
చార్టు
1. పెంటాటెచ్ ఆధారముగా
తలాంతు
1
మినా
60
1
షకెల్
3,000 50
1
బెకా
6,000 100
2
1
గెరా
60,000 1,000 20
10
1
2. యెహెజ్కేలు ఆధారితముగా
తలాంతు
1
మినా
60
12
షెకెలు
3,600
60
1
బెకా
7,200
120
2
1
గెరా
72,000 1200
20
10
1
18:8-7 6-8 వచనాలు ఒక ఖరీదైన, విరివియైన భోజనముగా వివరిస్తున్నవి. ఈ అతిధులకు అబ్రాహాము
తనకున్నంతలో చేయగలిగినంతా చేశాడు! వీరు అతి ముఖ్యమైన అతిధులు!
18:8 ‘‘వారు భోజనము చేయు చుండగా వారియొద్ద ఆ చెట్టుక్రింద నిలుచుండెను’’ ఫిలో, జోసెఫెస్,
జోనాతాన్ యొక్కటార్గమ్స్ దీనిని ‘‘వారు భోంచేసినట్లు కనిపిస్తున్నారు’’ అని తర్జుమా చేశారు,
అయితే ఆ తరువాత క్రొ.ని. బయలుపాటును అంగీకరించిన మనము మహిమపరచబడిన తరువాత యేసు కూడా భోజనము
చేసినట్లు (చూ. లూకా 24:41-43) చూడగలము. ఇది దైవత్వానికి ఆహారము తినడము అసాధ్యమైనదేమీ కాదని
తెలుపుతున్నది. యూదా గ్రంధకర్తలకు ఈ మానవాతార వ్యాఖ్యలను వ్రాయడానికి చాలా
ఇబ్బందిపడుతారు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 18:9-15
9వారతనితో

నీ భార్యయైన శారా ఎక్కడ నున్నదని అడుగగా అతడు అదిగో గుడారములో నున్నదని
చెప్పెను. 10అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొద్దకు నిశ్చయముగా మరల వచ్చెదను. అప్పడు నీ
భార్యయైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెప్పెను. శారా ఆయన వెనుక నుండిన గుడారపు ద్వారమందు
వినుచుండెను. 11అబ్రాహామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృద్ధులై యుండిరి. స్త్రీ ధర్మము శారాకు
నిలిచి పోయెను గనుక 12శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? నా యజమానుడును
వృద్ధుడై యున్నాడు గదా అని తనలో నవ్వుకొనెను. 13అంతట యెహోవా అబ్రాహాముతో వృద్ధురాలనైన
నేను నిశ్చయముగా ప్రసవించెదనా అని శారా నవ్వనేల? 14యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైన నున్నదా?
మీదటికి ఈ కాలమున నిర్ణయకాలమందు నీ యొద్దకు తిరిగి వచ్చెదను. అప్పుడు శారాకు కుమారుడు
కలుగుననెను. 15శారా భయపడి నేను నవ్వలేదని చెప్పగా ఆయన అవును నీవు నవ్వితివనెను.
18:9 ‘‘నీ భార్యయైన శారా ఎక్కడ నున్నదని’’ వారికి ఆమె పేరు తెలుసు! ఈ సంస్కృతిలో ఒక పురుషుని తన
భార్యను గురించి అడగడము చాలా అసహజమై ప్రశ్న. అబ్రాహాముతో ఈ అతిధులకున్న సన్నిహిత్వాన్ని
ఇది తెలియజేయుచున్నది.
8:10 ‘‘నీయొద్దకు నిశ్చయముగా మరల వచ్చెదను’’ ఇది హీబ్రూ పదము (బిడిబి 996, కెబి 1427) లాంటి ఒక
ఇన్ఫినేటివ్ అబ్సల్యూట్ మరియు ఒక ఇంపెర్ఫెక్టు, ఇది క్రియ యొక్క ‘‘నేను కచ్చితముగా తిరిగి
వస్తాను’’ అనే తీవ్రతను తెలుపుతున్నది.
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 ‘‘మీదటికి ఈ కాలమున. . . నీ భార్యయైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెప్పెను’’ 17:15-21లో దేవుడు
అబ్రాహాముకు ఇచ్చిన వాక్యము ఖచ్చితముగా ఇదే, అయితే ఈ సందర్భములో ఈ వాక్యము శారాకు కూడా
ఇవ్వబడింది.
ఎన్ ఎ ఎస్ బి యొక్క ‘‘వచ్చే సంవత్సరము ఈ వేళకి’’ అనే పదము ఎమ్ టి యొక్క అసలు పదము కాదు, ఇక్కడ
‘‘తిరిగి ప్రాణము వచ్చే కాలములో’’ (బిడిబి 311 I, 3, అది. వసంత ఋతువు) అని ఉంది. ఇదే 14వ. వచనములో మళ్ళీ
చెప్పబడింది, అయితే దీనికి ‘‘నియమింపబడిన కాలము’’ (బిడిబి 417) అని కలపబడింది. ఇది ఇంకా ఇవ్వబడిన
సమయము తొమ్మిది మాసాలు, పూర్తి ఒక సంవత్సరము కాదు అని స్పష్టము చేస్తున్నది (చూ. 2 రాజులు
4:16-17).
18:11 ఇది వ్యాఖ్యాత (గ్రంధకర్త) లేక ఆ తరువాత ఆత్మప్రేరణ కలిగిన సంపాదకుడు ఇచ్చిన
విశ్లేషణము. ఆత్మప్రేరేరపణ ఒక విశ్వాసానికి సంబంధించిన అంశము. అన్ని కనోనికల్ లేఖనాలకు
పరిశుద్ధాత్మే గ్రంధకర్త అని విశ్వాసులందరూ నమ్మినారు. చివరికి వచ్చిన లేఖనాల భాషాంతరాలు
యొక్క కాలము, పద్ధతులు ఎలాంటివో మనకు తెలియదు.
18:12 ‘‘అని తనలో నవ్వుకొనెను’’ 17:17 వచనములో అబ్రాహాము నవ్వాడు. ముసలివాళ్ళైన ఆమెకు,
అబ్రాహాముకు బిడ్డ పుట్టడము వింతైన విషయమని శారా నవ్వింది. ఇక్కడ ఆమె పదాలను గ్రంధకర్త 1
పేతురు 3:6లో అబ్రాహాము పట్ల ఆమెకున్న గౌరవమును చూపించుటకు ఉపయోగించాడు. ఆమె అప్పటికే
రుతువిరతి చెందింది, కొంతకాలముగా వారిమధ్య లైంగిక సంబంధాలు లేవు అనేది స్పష్టము. మనము
నేర్చుకొన్నట్లు, దేవుని అద్భుత శక్తిని బట్టి, శారా గర్భము ధరించడమే కాదు, అబ్రాహాము అనేక
మంది పిల్లలు కూడా కలిగుటకు వీలైంది.
18:13 ‘‘అంతట యెహోవా అబ్రాహాముతో, , ,శారా నవ్వనేల’’ ఈ ముగ్గరిలో ఒక అతిధి యెహోవాగా
గర్తించబడ్డాడు. ప్రభువు అబ్రాహామును ఉద్దేశించి అడుగుచున్నాడు, ఎందుకంటే ఆ కాలములో శారాతో
ప్రత్యక్షముగా మాట్లాడడము సరైంది కాదు. హెబ్రీయులకు 11:11 లో దేవుని యొక్క సత్యము శారా
విశ్వాసముతో వ్యవహరించడము గమనించగలము. ఆమె నిరాకణగా నవ్వడములో శారా యొక్క మానవత్వాన్ని
మనము కొంత చూడగలము (చూ. 15వ. అధ్యాయము). ఆ తరువాత మనము 21:3,6,7 వచనాలలో మనము
చూస్తున్నట్లు, వాగ్ధాన పుత్రునికి దేవుడు ‘‘నవ్వు’’అనే నిర్మాణముతో పేరు పెట్టాడు. 12వ.
అధ్యాయములో దేవుడు మొదట అబ్రాహాముకు వాగ్ధానము చేసిన తరువాత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు ఇది
జరిగిందని గమనించండి.
 ‘‘కలుగుననెను’’ యెహోవా శారా ఆలోచనలను చెప్పుటను బట్టి తన వాగ్ధానము యొక్క విశ్వాస్యతను
మరియు తన సర్వఙ్ఞతను తెలియజేస్తున్నది.
18:14 ‘‘యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైన నున్నదా’’ యెహోవా యొక్క సర్వఙ్ఞత తన
సర్వశక్తిమంతానికి సరిపోయింది (చూ. యిర్మియా 32:17,27; మత్తయి 19:26). యెహోవా అబ్రాహాము
మరియు శారా విశ్వాసాన్ని/నమ్మకాన్ని తనలో నిర్ధారించుకొనుటకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు!
యెహోవా ఆయన వాక్యమునకు బద్ధుడై ఉన్నాడు. వారు ఆయన వాక్యమునకు విధేయించాలి! ఆయన
మాట్లడే మరియు క్రియచేసే దేవుడు!
ఇక్కడ ‘‘అసాధ్యము’’ (బిడిబి 810, కెబి 928) అని తర్జుమా చేయబడిన పదానికి అర్థము ‘‘అసామాన్యము’’,
‘‘అద్భుతమైన దేవుని క్రియ’’. నిర్గ. 15:11; కీర్త. 77:14; 78:12; 88:10; 119:129; 139:6; మరియు యెషయా 9:6;
25:1; 29:14; దాని. 12:6 దీని ఉపయోగాన్ని గమనించండి.
పితురుల భార్యలందరూ ప్రభువు సహాయముతో తప్ప, పిల్లలు కలగకుండా ఎలా ఉండినారో అన్న విషయము
నాకు ఆశ్చర్యము కలిగిస్తుంది. తన శక్తి, ఉద్దేశము, నిత్య ప్రణాళికలను ప్రదర్శించడానికి ఇది
మార్గమై ఉండినది. ఇది దావీదు వంశస్తుడైన మెస్సయ యొక్క కన్య జన్మను తెలియజేస్తున్నది.
యెహోవాకు అభివృద్ధి చేసి, సంరక్షించడానికి ఒక నిత్య విమోచన ప్రణాళిక, వ్యక్తి, వంశక్రమాలు
ఉన్నాయి!
 ‘‘నిర్ణయకాలమందు’’ 10వ. వచనములోని నోట్ చూడుము.
18:15 అబ్రాహాము, శారాలు నిర్దోషమైన ప్రజలు కారు. నిర్దోషమైన ప్రజలు లేరు! వారిద్దరూ కూడా
పతనమైన స్వభావ సంకేతకాలనే కలిగి ఉండినారు (అది., ఆదికాండము 3). వారిద్దరూ కూడా విశ్వాసము మరియు
సందేహాల మిశ్రమము!
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 18:16-21
16అప్పుడా

మనుష్యులు అక్కడనుండి లేచి సొదొమ తట్టు చూచిరి. అబ్రాహాము వారిని సాగనంపుటకు
వారితోకూడ వెళ్లెను. 17అప్పుడు యెహోవా నేను చేయబోవు కార్యము అబ్రాహామునకు దాచెదనా?
18అబ్రాహాము నిశ్చయముగా బలముగల గొప్ప జనమగును. అతని మూలముగా భూమిలోని సమస్త జనములును
ఆశీర్వదింపబడును. 19ఎట్లనగా యెహోవా అబ్రాహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగ జేయునట్లు తన
తరువాత తన పిల్లలును తన యింటి వారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు, యెహోవా మార్గమును గైకొనుటకు
20మరియు
అతడు వారి కాజ్ఞాపించినట్లు నేనతని నెరిగియున్నాననెను.
యెహోవా సొదొమ
గొమొఱ్ఱాలను గూర్చిన మొర గొప్పది గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను 21నేను దిగిపోయి
నాయొద్దకు వచ్చిన ఆ మొర చొప్పుననే వారు సంపూర్ణముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల
నేను తెలిసికొందుననెను.
18:16 ‘‘అప్పుడా మనుష్యులు అక్కడనుండి లేచి సొదొమ తట్టు చూచిరి’’ హెబ్రోను నుండి దగ్గరలోనే
ఒకడు మృతసముద్ర ప్రాంతాన్ని, బహుశా ఆ మైదానముందు ఉన్న పట్టణాలను చూడగలిగి ఉండచ్చు అని
జెరోమ్ అంటున్నాడు. ఆ మైదాన పట్టణాలు మృతసముద్రానికి దక్షణప్రాంతములో ఉండి ఉండచ్చని
ఆధునిక పురావస్తుశాఖ శాస్త్రఙ్ఞలు అనేకమంది అంటున్నారు.
18:17-19 ఇది యెహోవా యొక్క ఆత్మగతము లేక ప్రభువుతో తన ప్రత్యేక సంబంధాన్ని
గ్రహించేటట్లు మెల్లగా అబ్రాహాముకు వినిపించేటట్లు చెప్ప ఉండచ్చు. అబ్రాహాము ‘‘దేవుని
స్నేహితుడు’’ అని పిలువబడడానికి ఇది ఆధారము (చూ. 2 కొరింథీ. 20:7; యెషయా 41:8; యాకోబు 2:23). ఇదే
సత్యాన్ని యేసు ద్వారా తన శిష్యులకు యెహాను 15:15లో బయలుపరచబడింది.
వెంటనే తాను చేయబోయే భౌష్యత్తు కార్యాలను, శారా ద్వారా ఒక కుమారుడనే వాగ్ధానాన్ని
గురించి అబ్రాహామును ప్రోత్సహించుటకు, యెహోవా బయలుపరచాడు (అది., మైదానములోని పట్టణాల
యొక్క తీర్పు, చూ. 19వ. అధ్యాయము). అబ్రాహాము వంశావళి, యెహోవా ప్రజలందరిని తన వైపుకు
తీనికొని వచ్చి, మళ్ళీ ఏదేను సహవాసమును పునర్నిర్మించుటకు ఒక పరికరమైంది.
అబ్రాహాము ఒక ప్రవక్తగా ప్రదర్శింపబడ్డాడు (చూ. 20:7). యెహోవా ఒక ప్రత్యేక మరియు ప్రవచన
విధానములో ప్రవక్తలకు బయలుపరచుకొన్నాడు (అది., ఆమోసు 3:7). దీని ద్వారా కాలము మరియు సంఘటనల
మీద తనకు అధికారము మరియు తన నిజమైన ప్రతినిధిని తెలియజేశాడు.
18వ. వచనము 12:1-3లో ప్రాధమికంగా చేసిన వాగ్ధానాల ప్రారంభాన్ని సూచితున్నట్లు కనిపిస్తుంది.
18:18 ‘‘అబ్రాహాము నిశ్చయముగా బలముగల గొప్ప జనమగును’’ క్రియ ఒక ఇన్ఫినేటివ్ ఆబ్సల్యూట్
మరియు ఇంపెర్పెక్టు క్రియ యొక్క మూలము నుండి వచ్చింది (బిడిబి 224, కెబి 243), ఇది ఒక తీవ్రతను లేక
ఇక్కడ ఒక ఖచ్చితమైన వాగ్ధానాన్ని తెలుపుతుంది.
 ‘‘అతని మూలముగా భూమిలోని సమస్త జనములును ఆశీర్వదింపబడును’’ దీనిని పాసివ్ లోనికి లేక
రెఫ్టెక్సివ్ రూపము (అది., నిఫాల్ మూలము) లోనికి తర్జుమా చేయాలి అనే తర్కణ కలదు. ఈ ఆదికాండ
భాగములో ఇది రెండు రూపకములలోను వచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నది. ఏది ఎలా ఉన్నా, ఇది దేవుని
విశ్వవ్యాప్త ప్రేమ స్వభావాన్ని మనకు దృఢపరస్తున్నది. అబ్రాహాము యొక్క దేవుడని పిలిచి
మనలను మనము ఆశీర్వదించుకొంటామా లేక అబ్రాహాము ద్వారా అబ్రాహాము దేవుడు ప్రత్యక్షముగా
మనలను ఆశీర్వదిస్తాడా (అది., మెస్సయ వంశావళి మరియు విశ్వాసమును బట్టి కృపద్వారా విమోచన, చూ.
15:6) అనేది కాదు ప్రధానమైన విషయము (చూ. 12:3; 22:18; 28:14; అ.కా. 3:25; గలతీ. 3:8).
ఈ వచనము మరియు 25వ. వచనము యొక్క విశ్వజనీన అంతర్భావమును గమనించండి. అబ్రాహాముకు యెహోవా
ఒక ప్రాంతీయ, జాతీయ, కుటుంబ దేవుడు కాడని, భూమి అంతటికి దేవుడని తెలుసు. అబ్రాహాముతో ఈ
ఆధ్యాత్మిక అంశము ఉదయించిందని అంటే ఆశ్చర్యము కలిగించవచ్చు. మొదటిలో (అది., 13వ.
అధ్యాయము) ఈ దర్శనకోణము యొక్క పూర్తి భావము సఫలపరచ బడలేదు, అయితే ఏదో ఒకచోట వారు దీనిని
పొందారు (అది., ఏకదేవత్వారాధన తొలిదశ).
18:19 ‘‘నేనతని నెరిగియున్నాననెను’’ ‘‘ఎరిగి ఉండుటకు’’ ఇది హీబ్రూ పదము (బిడిబి 393, కెబి 390, క్వాల్
పెర్పెక్టు), ఇది ఆ.కా. 4:1; 19:5,8; సంఖ్యా 31:18 లలో ‘‘సన్నిహిత వ్యక్తిగత సంబంధము’’ ను
తెలియజరచుటకు ఉపయోగింపబడింది. దీనిని ఒక ముందుగా నిర్ణయించుకొనుట అనే భావముతో కూడా
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అర్థముచేసికొన వచ్చును కానీ, ఇక్కడ ‘‘శ్రద్ధతీసికొను’’ అనే భావముతో తీసికోవడము మంచిది (చూ. నిర్గ.
2:25; ద్వితీ. 2:7; 33:9; హోషియా 13:5).

ప్రత్యేక అంశము: ఎరుగుట (ముఖ్యముగా ద్వితీయోపదేశకాండమును ఉదాహరణగా తీసికొని)
హీబ్రూ పదము ‘‘ఎరుగుట’’ (బిడిబి 393)కు క్వాల్ లో చాలా భావాలు ఉన్నాయి (అర్థసంబంధములో).
1. మంచి చెడులను అర్థము చేసికొనుటకు – ఆ.కా. 3:22; ద్వితీ. 1:39; యెషయా 7:14-15; యోనా 4:11
2. అర్థము చేసికొనుటను బట్టి ఎరుగుట – ద్వితీ. 9:2,3,6; 18:21
3. అనుభవాన్ని బట్టి తెలిసికొనుట – ద్వితీ. 3:19; 4:35; 8:2,3,5; 11:2; 20:20; 31:13; యెహోషువా 23:14
4. ఆమోదించుటకు – ద్వితీ. 4:39; 11:2; 29:16
5. వ్యక్తిగతముగా తెలిసికొనుటకు
ఎ. ఒక వ్యక్తి – ఆ.కా. 29:5; నిర్గ. 1:8; ద్వితీ. 22:2; 28:35,36; 33:9
బి. ఒక దేవుడు – ద్వితీ. 11:28; 13:2,6,13; 28:64; 29:26; 32:17
యెహోవా – ద్వితీ. 4:35,39; 7:9; 29:6; యెషయా 1:3; 56:10-11
సి. లైంగికంగా – ఆ.కా. 4:1,17,25; 24:16; 38:26
6. నేర్చుకొన్న నైపుణ్యత లేక ఙ్ఞానము – యెషయా 29:11,12; ఆమోసు 5:16
7. తెలివిగా ఉండుట – ద్వితీ. 29:4; సామెతలు 1:2; 4:1; యెషయా 29:24
8. దేవుని ఙ్ఞానము
ఎ. మోషేకు – ద్వితీ. 34:10
బి. ఇశ్రాయేలుకు – ద్వితీ. 31:21,27,29

 ‘‘తన తరువాత తన పిల్లలును తన యింటి వారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు, యెహోవా మార్గమును
గైకొనుటకు అతడు వారి కాజ్ఞాపించినట్లు’’ అబ్రాహాముకు సంతానము కలుగుతుందిని, తన విశ్వామును తన
వంశమునకు అందిస్తాడనే ఊహను గమనించండి (చూ. ద్వితీ. 4:9; 6:7). అలాగే విధేయించడము అనే షరతును
గమనించండి, ఇది నిబంధన భాగములో ఒక ఖచ్చితమైన కర్తవ్యము (చూ. 17:1), ఇది కేవలము అబ్రాహాము
వైపునుండే కాదు, అయితే తరాలన్ని అనుసరించవలసిన విశ్వాసము. ప్రజలు తన స్వభావాన్ని జనులందరికీ
ప్రతిబింబచేయాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. ‘‘దేవుని విధానము’’ అనే పదము ఆసక్తికరము ఎందుకంటే ఇది
విశ్వాస జీవనశైలిని ఇది చెప్పుచున్నది (చూ. న్యాయ. 2:22; కీర్త. 119:1). ఇది ఆదియందు సంఘానికి
ఇవ్వబడిన పేరు (చూ. అ.కా. 9:2; 18:25-26; 19:9,23; 22:4; 24:14,22; యెహాను 14:6).
 ‘‘నీతి న్యాయములు జరిగించుచు’’ తరచూ ఈ రెండు పదాలు (బిడిబి 842) ఒక్కటిగా కలిసి వాడబడ్డాయి. వారు
దేవుని, పొరుగువాని, సమాజము పట్ల ప్రేమపూర్వకమైన జీవితాన్ని వివరిస్తున్నారు. ఇది
నిర్గమకాండము 20 మరియు ద్వితీయోపదేశ కాండము 5 లలోని పది ఆఙ్ఞలలో స్పష్టముగా చెప్పబడింది.
వంశక్రమములో బయలుపరచబడిన దేవుని స్వభావముతో ఉన్న జీవనశైలి యొక్క నియమాన్ని గమనించండి (చూ.
17:1).
18:20 ‘‘యెహోవా ‘సొదొమ గొమొఱ్ఱాలను గూర్చిన మొర గొప్పది. . .అని అనెను’’’ ‘‘మొర’’ (బిడిబి 277) అనే
పదము ‘‘దౌర్జన్యము’’ (బిడిబి 277) అనే అర్థానిచ్చే హీబ్రూ పదము యొక్క పదవిన్యాసము. ఇదే
సొదొమ, గొమొర్రాల తీర్పు వృత్తాంతము ఆదికాండము 19 మరియు యూదా 7వ. వచనములో కూడా
వ్రాయబడింది.
సొదొమ పాపము ఎలా చిత్రీకరింపబడిందో గమనించండి.
1. చాలా గొప్పది – బిడిబి 912 I, కెబి 1174, క్వాల్ పెర్ఫెక్టు
2. మిక్కిలి గంభీరమైనది (బిడిబి 547) – బిడిబి 4578, కెబి 455, క్వాల్ పెర్ఫెక్టు
వారి పాపాలు యెహోవా తీర్పు కొరకు ‘‘మొర’’ పెట్టుచున్నాయి! బహుశా లోతు మరియు అతని కుటుంబము
ప్రార్థిస్తూ (చూ. 23వ. వచనము) లేక దేవతూతల కొరకు ఎదురుచూస్తూ లేక ఉండే అవకాశముంది.
మానవు పాపపు లోతులు యెహోవాకు తెలుసు (చూ. 6:5-6,11-12,13బి; 15:16; కీర్త. 14:1-3).
18:21 ‘‘నేను దిగిపోయి’’ ఈ మానవావతార వచనము యెహోవా వ్యక్తిగత ప్రత్యక్షత ఈ క్రింది వాటి
కొరకు జరిగినట్లు తెలుపుతుంది
1. తీర్పు, ఇక్కడ మరియు ఆ.కా. 11:5,7
2. ఆదరణ, నిర్గ. 3:8
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యెహోవా యొక్క ప్రస్తుత మరియు భౌష్యత్తు సంఘటనల ఙ్ఞానమునకు భిన్నముగా దీనిని ఉపయోగించ
కూడదు (అది., ‘‘ఆస్తికవాదము’’). ఇది తూర్పుప్రాంత అలంకారిక భాష.
యెహోవా వ్యక్తిగతముగా ఇద్దరి దూతలతో (‘‘మనుష్యులు’’) కలిసి కనిపించిన విధానము గమనించండి.
ఆయనకు వాస్తవమేమిటో తెలుసు ఎందుకంటే (1) ఆయన ఏమైఉన్నాడో (2) దూతలు ఏమి సంధించారో. ఈ
ముగ్గురు ‘‘మనుష్యుల’’ ఏకవచనము మరియు బహువచనము మధ్య అనిశ్చతలు ఉన్నాయి (చూ. 18:1-2).
ఆయన సర్వఙ్ఞాని అయినప్పటికి, న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు ఒక తీర్పు ఇవ్వకముందు
వ్యక్తిగతంగా పరీక్షస్తాడు అని తెలియజేస్తున్న ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమై ఉంది. ఇశ్రాయేలీ
న్యాయాధిపతులకు ఇలాంటి లక్షణము ఉండాలని చెప్పడానికి రబ్బీలు దీనిని ఉపయోగించేవారు (చూ. ఆ.కా.
11:5; నిర్గ. 3:8).
 ‘‘చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను’’ ఇది మరొక దేవుని న్యాయాన్ని వివరించి చెప్పుతున్న
మానవావతార వచనము (చూ. నిర్గ. 2:25).
ఈ వచనములో యెహోవాకు సంబంధించిని అనేక కొహర్టేటివ్స్ ఉన్నాయి.
1. నేను దిగిపోవుదును – బిడిబి 432, కెబి 434, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
2. నేను చూచెదను – బిడిబి 906, కెబి 1157, ఒక కొహర్టేటివ్ భావముతో ఉపయోగించబడిన క్వాల్

ఇంపెర్ఫెక్టు

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 18:22-33
22ఆ

మనుష్యులు అక్కడనుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళ్లిరి. అబ్రాహాము ఇంక యెహోవా సన్నిధిని
3అప్పుడు అబ్రాహాము సమీపించి యిట్లనెను దుష్టులతోకూడ నీతిమంతులను నాశనము
నిలుచుండెను.
24
ఆ పట్టణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల దానిలోనున్న యేబదిమంది
చేయుదువా?
25ఆ చొప్పున చేసి దుష్టులతో కూడ
నీతిమంతుల నిమిత్తము ఆ స్థలమును నాశనము చేయక కాయవా?
నీతిమంతులను చంపుట నీకు దూరమవునుగాక. నీతిమంతుని దుష్టునితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక.
26యెహోవా సొదొమ
సర్వలోకమునకు తీర్పు తీర్చువాడు న్యాయము చేయడా అని చెప్పినప్పుడు
పట్టణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు కనబడినయెడల వారినిబట్టి ఆ స్థలమంతటిని కాయుదుననెను
27అందుకు అబ్రాహాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను ప్రభువుతో మాటలాడ తెగించుచున్నాను.
28ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తక్కువైతే ఐదుగురు తక్కువై నందున ఆ పట్టణమంతయు నాశనము
చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన అక్కడ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము
చేయననెను; 29అతడింక ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అక్కడ నలుబదిమందియే కనబడుదురేమో అనినప్పుడు
ఆయన ఆ నలుబదిమందిని బట్టి నాశనముచేయక యుందునని చెప్పగా 30అతడు ప్రభువు కోపపడనియెడల నేను
మాటలాడెదను; ఒకవేళ అక్కడ ముప్పదిమందియే కనబడుదురేమో అనినప్పుడు ఆయన అక్కడ ముప్పదిమంది
31అందు కతడు ఇదిగో ప్రభువుతో మాటలాడ
నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయక ఉందునని చెప్పగా
తెగించితిని; ఒకవేళ అక్కడ ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అని నప్పుడు ఆయన ఆ యిరువదిమందిని బట్టి
నాశనము చేయకుందుననగా 32అతడు ప్రభువు కోపపడనియెడల నేనింకొక మారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ అక్కడ
పదిమంది కనబడుదురేమో అనినప్పుడు ఆయన ఆ పదిమందినిబట్టి నాశనము చేయక యుందుననెను. 33యెహోవా
అబ్రాహాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళ్లిపోయెను. అబ్రాహాము తన యింటికి తిరిగి వెళ్లెను.
18:22 ‘‘ఆ మనుష్యులు’’ ఆత్మరాజ్యము యొక్క ముగ్గరు వ్యక్తులు భౌతిక ప్రతినిధులుగా మారారు: (1)
ఇద్దరు దేవదూతలు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడ్డారు (చూ. 19:1) మరియు (2) అబ్రాహాముతోనే ఉండిపోయిన
యెహోవా.
 ‘‘అబ్రాహాము ఇంక యెహోవా సన్నిధిని నిలుచుండెను’’ హీబ్రూ పాఠ్యభాగాన్ని మెసోరెట్ పండితులు
మార్చివ్రాసిన కొన్ని భాగాలలో ఇది ఒకటి ఎందుకంటే ఈ ప్రస్తుత సందర్భములో ఇలా వ్రాయడము
సరైనది కాదని వారు తలంచారు. అసలు ప్రతులలో ఇది ‘‘యెహోవా అబ్రాహాము సన్నిధిన నిలుచుండెను’’ అని
ఉంది. సఫ్యూజింటు ఎమ్ టి ని ప్రతిబింబించింది.
18:23 ‘‘అబ్రాహాము సమీపించి యిట్లనెను’’ ఇది సహజముగా ప్రార్థన మరియు బలియర్పణకు
ఉపయోగిస్తారు. జోనతాన్ యొక్క ది తర్గమ్ దీనిని ‘‘మరియు అబ్రాహాము ప్రార్థించాడు’’ అని
భాషాంతరము చేసింది, ఇదే సరైనది. ఈ వచనము (మరియు సందర్భము) అబ్రాహాముకు మరియు యెహోవాకు
మధ్యనున్న అద్భుతమైన సంబంధాన్ని తెలుపుతున్నది.
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 ‘‘దుష్టులతోకూడ నీతిమంతులను నాశనము చేయుదువా’’ ఇది యెహోవా స్వభావమును గురించి అబ్రాహాము
యొక్క అవగాహనను తెలియజేయుచున్నది (అది., ‘‘సర్వలోకమునకు తీర్పు తీర్చువాడు న్యాయము చేయడా?’’
25వ. వచనము). యెహోవాకు పరిస్థితులను గురించి తెలుసు, అయితే అబ్రాహాము తనతో ఉన్న ప్రత్యేక
సంబంధాన్ని గురించి, ఇతరులను గురించి మధ్యర్తపు ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరము ఉన్నదని అర్థము
చేసికోవాలని ఆయన కోరుకొన్నాడు. 20:7,17లో ఉన్నట్లు ఆయన దీనిని అబిమెలకుతో ఉపయోగించాడు.
బహుశా ఈ సందర్భములో అబ్రాహాము లోతు మరియు తన కుటుంబాన్ని గురించి అలోచిస్తున్నట్లు ఉంది,
అలాగే 18వ. వచనములో కూడా!
18:26 ఈ వచనము హీబ్రూ సంస్కృతిలో ఉన్న సామూహిక లక్షణాలకు ఉదాహరణగా ఉంది
1. వ్యతిరేకార్థముతో
ఎ. ఆదాము, హవ్వ పాపము చేశారు, సృష్టి మొత్తము ఫలితాలను అనుభవించింది.
బి. అకాను పాపము చేశాడు (చూ. యెహోషువా 7), ఇశ్రాయేలీయులు యుద్ధములో ఓడిపోయారు
(కొంతమంది చనిపోయారు)
2. నిస్సంశయముగా
ఎ. దేవుడు సొదొమ పట్టణము (మైదాన పట్టణాలన్ని)నకు విరోధముగా చేయబోయే కార్యమును
బట్టి నీతిమంతులు బలికాబోతున్నారు.
బి. ఒక్క నీతిమంతుడు యెరూషలేము పైన దేవుని యొక్క తీర్పును త్రిప్పివేయగలడు (చూ. 5:1).
సి. ఆదాము పాపము సృష్టి అంతటికి అన్వర్తించబడింది. యేసు జీవితము, మరణము సృష్టి అంతటికి
అన్వర్తించబడింది (రోమా 5:12-21).
ఈ అంశము యెషయా 53లోని ప్రత్యమ్నాయ బలియాగము యొక్క ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతానికి ఆధారము.
ఒక నిరపరాధి యొక్క మరణము క్షమాపణను తీసికొని రాగలదు (చూ. లేవీకాండము 1-7; యోహాను 1:29; 2 కొరింథీ.
5:21).
18:27 ‘‘ప్రభువు’’ ఇది అదోనయి అనే పదము, దైవానితో మాట్లాడే విధముగా ఇది చూపబడింది. 12:1లోని
ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
 ‘‘ధూళియు బూడిదెయునైన నేను’’ ఇది ఆదికాండము 3వ. అధ్యాయాన్ని సూచాయిగా తెలుపుతుంది, అక్కడ
మానవులందరూ మంటినుండి వచ్చారు, మంటికి తీరిగి పోయెదరు అని ఉంది. అబ్రాహాముకు సృష్టియొక్క
సంస్కృతి తెలుసు! అయినా ఈ వచనము ఆరోజులలో ఉన్న ఒక సెమెటిక్ జాతీయపదమై కూడా ఉండచ్చు (అది.,
యోబు, అబ్రాహాముకు సమకాలీకుడైన యోబు కూడా ఇదే వచనాన్ని యోబు 30:19; 42:6లో ఉపయోగించాడు).
18:32 ‘‘ఒకవేళ అక్కడ పదిమంది కనబడుదురేమో’’ పది దగ్గరే అబ్రాహాము నిలపడానికి ఖచ్చితమైన
కారణమేమిటో తెలియదు. ఇది బహుశా (1) లోతు మరియు అతని కుటుంబము లేక (2) ఒకవేళ అబ్రాహాముకు
కేవలము లోతు, ఆయన కుటుంబాన్ని బట్టే తీర్పును ఆపడము ఇష్టము లేకపోయి ఉండచ్చు.
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ఆదికాండము 19

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

సొదొమ యొక్క విధి
సొదొమ దుర్నీతి
నాశనము
19:1-11
19:1-3
19:1-11

19:4-11

19:12-14

సొదొమ గొమొర్రా నాశనము
చేయబడెను
19:12-14
19:12-14

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
సొదొమ గొమొర్రాల నాశనము

19:23-26

19:27-28
19:29
లోతు హీనపరచబడుట
19:30-38

19:24-26
19:27-28
19:27-28
19:29
19:29
లోతు వంశము
19:30-35

19:30-38

19:36-38

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

సొదొమ పాపస్వభావము

సొదొమ

19:1-2ఎ
19:1-3
19:2బి
19:3
19:4-5
19:4-5
19:9-11
లోతు సొదొమ విడుచుట
19:12-13
19:18-20

19:23-26

టి ఇ వి

19:23-26

19:17-22

19:12-14

19:21-22ఎ
19:22బి
సొదొమ గొమొర్రా నాశనము
19:23-26

19:27-29

19:27-28
19:29
మోయబులు, అమోరియుల మోయాబులు, అమోరియుల
ప్రారంభము
ఆరంభము
19:30-33
19:30
19:31-38
19:34-38

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 19:1-11
1ఆ

సాయంకాలమందు ఆ ఇద్దరు దేవదూతలు సొదొమ చేరునప్పటికి లోతు సొదొమ గవినియొద్ద
కూర్చుండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదుర్కొనుటకు లేచి సాష్టాంగ నమస్కారముచేసి 2నా
ప్రభువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచ్చి రాత్రి వెళ్లబుచ్చి కాళ్లు కడుగుకొనుడి, మీరు
పెందలకడ లేచి మీ త్రోవను వెళ్ళవచ్చుననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, నడివీధిలో రాత్రి
వెళ్ళబుచ్చిదమని చెప్పిరి. 3అయినను అతడు మిక్కిలి బలవంతము చేసినప్పుడు వారు అతని తట్టు తిరిగి
అతని యింట ప్రవేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొట్టెలు కాల్చగా వారు భోజనము చేసిరి.
4వారు పండుకొనక ముందు ఆ పట్టణస్థులు, అనగా సొదొమ మనుష్యులు, బాలురును వృద్ధులును ప్రజలందరును
నలుదిక్కులనుండి కూడివచ్చి ఆ యిల్లు చుట్టవేసి 5లోతును పిలిచి ఈ రాత్రి నీ యొద్దకు వచ్చిన
మనుష్యులు ఎక్కడ? మేము వారిని కూడునట్లు మా యొద్దకు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమ్మని అతనితో
చెప్పగా 6లోతు వెలుపల ద్వారము నొద్దనున్న వారి దగ్గరకు వెళ్లి తన వెనుక తలుపువేసి 7అన్నలారా,
ఇంత పాతకము కట్టుకొనకుడి; 8ఇదిగో పురుషుని కూడని యిద్దరు కుమార్తెలు నాకున్నారు. సెలవైతే
9ఈ
వారిని మీ యొద్దకు వెలుపలికి తీసికొని వచ్చెదను, వారిని మీ మనస్సు వచ్చినట్లు చేయుడి.
మనుష్యులు నా యింటినీడకు వచ్చియున్నారు గనుక వారిని మీరేమి చేయకూడదని చెప్పినప్పుడు వారు నీవు
అవతలికి పొమ్మనిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి పరదేశిగావచ్చి తీర్పరిగానుండ చూచుచున్నాడు;
కాగా వారి కంటె నీకు ఎక్కువ కీడు చేసెదమని చెప్పి లోతు అను ఆ మనుష్యునిమీద దొమ్మిగాపడి తలుపు
10అయితే ఆ మనుష్యులు తమ చేతులు చాపి లోతును ఇంటిలోపలికి తమ
పగులగొట్టుటకు సమీపించిరి.
యొద్దకు తీసికొని తలుపు వేసిరి. 11అప్పుడు వారు పిన్నలు మొదలుకొని పెద్దలవరకు ఆ ఇంటి ద్వారము
దగ్గరనున్న వారికి కనుమబ్బు కలుగజేయగా వారు ద్వారము కనుగొనలేక విసికిరి.
19:1 ‘‘ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇద్దరు దేవదూతలు సొదొమ చేరునప్పటికి’’ వారు అబ్రాహాము మరియు
యెహోవాను సాయింకాలమున మృతసముద్రము కనిపిస్తున్నట్లు పర్వతము మీద వదలి, 40 మైళ్ళ దూరాన్ని
కేవలము కొన్ని నిముషములలోనే చేరుకొనిరి – వారు దేవదూతలు!!! 18:2,22; 19:10,12,16 స్పష్టమైనట్లు
వారు మానవుల వలె ఉండి, మానవుల మాట్లాడి, దుస్తులు వేసికొన్నారు. ఒక్క జకర్యా 5:9లో తప్ప కాబోలు,
వారు ఎల్లప్పుడూ పురుషుల వలె కనిపించారు.
 ‘‘లోతు సొదొమ గవినియొద్ద కూర్చుండియుండెను’’ మనము ఈ క్రింది వాటిని బట్టి లోతు యొక్క
చెడుతనము ఎక్కువైనట్లు చూడగలము
1. 13:11 వచనాలలో ఆయన సొదొమ మరియు గొమొర్రా మైదానపట్టణాలకు కదిలిపోయాడు
2. దేశసంచార గొర్రెల కాపరి పట్టణములోనికి వెళ్ళాడు. ‘‘గమిని యొద్ద కూర్చుండి ఉండెను’’ అనే
వచనాన్ని బట్టి ఆయన ఆ పట్టణ పెద్ద అయ్యాడు అనేది స్పష్టము.
3. 3వ. వచనములో ఆక్కడ నివాసముచేసే వారి స్వసంపర్క విషయాలు ఆయనకు తెలుసు, వాటిని ఆయన అనేక
సార్లు గమనించి ఉండచ్చు
4. 7వ. వచనములో ఆయన వారిని ‘‘అన్నలారా’’ అనే అంత పరిస్థితికి వెళ్ళాడు
5. ఆ తరువాత ఆయన పట్టణాన్ని, తన ఆస్తులను వదిలిపెట్టి రావడానికి ఇష్టపడలేదు.
దేవుడు మనకు సహాయము చేస్తాడు – వారిని మార్చడానికి లోతు ప్రయత్నము చేసి ఉండచ్చు (9వ. వచనము)
అయితే మామూలుగా జరిగేటట్లే, వారి దుష్టత్వము తనను, తనభార్య, కుమార్తెలను కూడా ప్రభావితము
చేసింది!
అబ్రాహాము చేసినట్లే, లోతు కూడా వారిని లేచి, శుభాకాంక్షలు చెప్పి, వంగి నమస్కరించాడు. ఇలా
చేయడము వారి సంస్కృతో (బహుశా కాగల వీలుంది) లేక వారి వంశము యొక్క మూల గుర్తింపో తెలియదు.
19:2 ‘‘దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచ్చి రాత్రి వెళ్లబుచ్చి కాళ్లు కడుగుకొనుడి’’ వీరు దేవదూతలని, ఆ
పట్టణవాసుల నుండి వారిని కాపాడవలసి వస్తుందని తెలిసికొనక వీరిని ఆహ్వానించిన ఒకే ఒకడు లోతు. దీనిని
3వ. వచనములోని వారిని గట్టిగా బ్రతిమాలుకొనుటలో గమనించగలము. ఈ ఇద్దరి దేవదూతల చాలా
పర్యాయాలు ప్రాధేయపడితే గాని ‘‘సరే’’ అని చెప్పే స్పందన ఒక సెమిటిక్ జాతీయము.
లోతు యొక్క మాటలతో ఇచ్చిన ఆతిధ్య హావభావాలు మూడు ఇంపరేటివ్స్ (లోతు ఆశను)
వివరిస్తున్నాయి.
1. ప్రక్కకు తిరిగి – బిడిబి 693, కెబి 747, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. రాత్రి గడిపి (నిజానికి బస చేసి అని) – బిడిబి 533, కెబి 529, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. కడుగుకొని – బిడిబి 934, కెబి 1220, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
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వీటితో పాటు ఆయన వారికి విందు సిద్ధము చేశాడు (చూ. 3వ. వ). ఈ యెహోవా యొక్క దేవదూతలు మరియు
భౌతిక ప్రతినిధులు (బహుశా ప్రభువు దూత) పునరుత్థానుడైన యేసు లాగే తినగలరు, తిన్నారు (చూ. యోహాను
21).
 ‘‘నడివీధిలో రాత్రి వెళ్ళబుచ్చిదమని చెప్పిరి’’ సందర్శకులకు ఇది సహజపద్ధతి. అయితే లోతుకు పరిసర
ప్రభావాలు తెలుసు. ఇలాంటివి మునుపు జరగి ఉండడము బహుశా లోతుకు తెలుసు!
19:3 ‘‘అతడు మిక్కిలి బలవంతము చేసినప్పుడు’’ ఈ వచనములో ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 823, కెబి 954, క్వాల్
ఇంపరేటివ్) రెండు సార్లు ఉపయోగింపబడింది.
1. 9వ. వచనములో సొదొమ మనుష్యులకు దీని అసలు అర్థము త్రోసుకొనుట లేక త్రొక్కుకొనుట
ఉపయోగించబడింది.
2. ఇక్కడ దీని దృష్టాంత ఉపయోగము ‘‘బ్రతిమాలుకొనుట’’ ఉపయోగించబడింది (చూ. న్యాయ. 19:7; 2
రాజులు 2:17; 5:23). విశేషణము ‘‘మిక్కిలి’’ (బిడిబి 547) బతిమాలుకొనుటను తీవ్రతరం
చేస్తున్నది.
 ‘‘పొంగని రొట్టెలు కాల్చగా’’ ఈ దినము ఒక పస్కాను తెలుపుతున్నదని, కాబట్టి ఇస్సాకు పస్కా
దినమున (మరుసటి సంవత్సరము) జన్మించాడని రబ్బీలు చెపుతున్నారు. ‘‘పులియని రొట్టెలు’’ అనే దానిని
తీవ్రముగా తీసికొని ఆలోచిస్తున్నట్లుంది. మునుపు అబ్రాహాము పులిసిన రొట్టెలను వండాడు. లోతు
సేవకులు లేక కుటుంబము త్వర త్వరగా భోజనము సిద్ధము చేసినట్లుంది (చూ. న్యాయ. 6:19).
19:4 ‘‘ఆ పట్టణస్థులు, అనగా సొదొమ మనుష్యులు, బాలురును వృద్ధులును ప్రజలందరును నలుదిక్కులనుండి
కూడివచ్చి ఆ యిల్లు చుట్టవేసి’’ ఇది పట్టణములోని ప్రతి మనిషి యౌవ్వనస్థుడు, వృద్ధుడు స్వలింగ
సంపర్కులు లేక ద్విలింగ సంపర్కులు. 18:19లో దేవుడు అబ్రాహాముతో చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకముగా
సొదొమ ప్రజలు వారి సంతానానికి చెడును గురించి శిక్షణ ఇచ్చారు. తండ్రుల పాపము వారి పిల్లలకు
వెళ్ళును (చూ. ద్వితీ. 5:9-10) అనుదానికి ఇది మంచి ఉదాహరణ.
చివరి ‘‘ప్రతి ఇంటి నుండి’’ (చూ. ఎన్ ఎ ఎస్ బి మరియు ఎన్ కె జె వి) అనే వచనము యొక్క అసలు అర్థము
‘‘ఎవరూ తప్పిపోకుండా’’ అని (బిడిబి 892). ఈ పదము వస్తువుల మధ్య ఉపయోగించబడింది (ఉదా., 47:21). 18:2121లో సొదొమ చెడును గురించి దూత (అది., యెహోవా) చెప్పనది సత్యమే. అక్కడ కనీసము పదిమంది
నీతిమంతులు కూడా లేరు (చూ. 18:32).

ప్రత్యేక అంశము: స్వలింగసంపర్కము
స్వలింగసంపర్కమే ఒక ప్రత్యమ్నాయ జీవనశైలిగా అంగీకరించడానికి ఎంతో ఆధునిక సాంస్కృతిక
ఆగత్యాలు ఏర్పడ్డాయి. బైబిలు దీనిని తన సృష్టలో తన చిత్తానికి వేరుగా, ఈ నాశనకర జీవనశైలిని
ఖండిస్తున్నది.
1. ఆదికాండము 1వ. అధ్యాయములోని ఫలించి వృద్ధిచెందుడి అనే ఆఙ్ఞను ఇది ఉల్లంఘిస్తున్నది.
2. ఇది అన్యదేవతారధన మరియు సంస్కృతికి గుణమై ఉంది
3. ఇది దేవునికి మారుగా స్వకీయ స్వేచ్ఛను బయలుపరస్తున్నది (చూ. 1 కొరింథీ. 6:9-10)
ఏదిఏమైనా, ఈ అంశాన్ని వదిలేసేముందు తిరుగుబాటు చేసిని మానవులందరి పట్ల దేవుని ప్రేమ,
క్షమాపణలను గురించి నేను నొక్కిచెప్పాలను కొంటున్నాను. క్రైస్తవులకు ఈ ప్రత్యేక పాపము పట్ల,
ముఖ్యముగా మనమందరమూ పాపులమని తెలిసిన తరువాత కూడా, గర్హణీయముగా మరియు అహంకారముగా
ప్రవర్తించే అధికారము లేదు. ఈ పరిధిలో ప్రఛండమైన నాశనము కంటే, ప్రార్థన, అక్కర, సాక్షము,
వాత్సల్యము చూపించడము ఎంతో మెరుగై ఉన్నాయి. ఒకవేళ మనము దీనిని పాటిస్తే, దేవుని వాక్యము
మరియు ఆయన ఆత్మ వాటిని ఖడిస్తాయి. ఇదే కాదు, లైంగికమైన ప్రతి పాపము దేవుని ఏవగింపుకు లోనై
తీర్పుకు దారి తీస్తుంది. మానవాళి శ్రేయస్సు, ఆనందము, నిలకడైన సమాజము కొరకు లైంగికత దేవుని
బహుమానముగా ఇవ్వబడింది. అయితే ఈ బలమైన, దైవ అనుగ్రహమైన ఈ వాంఛ తిరుగుబాటు, స్వార్థము,
సుఖఆరాటము, జీవితానికి ‘‘ఏదిఏమైనా నాకు ఇంకా’’ అనే విధముగా మారిపోయింది (చూ. రోమా 8:1-8; గలతీ. 6:7-8).
19:5 ‘‘ఈ రాత్రి నీ యొద్దకు వచ్చిన మనుష్యులు ఎక్కడ? మేము వారిని కూడునట్లు మా యొద్దకు వారిని
వెలుపలికి తీసికొని రమ్మని అతనితో చెప్పగా’’ వారికి కావసినది ఏమిటంటే
1. వారిని బయటకు తీసికొని రావడము – బిడిబి 422, కెబి 425, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
2. వారిని కూడుట – బిడిబి 393, కెబి 390, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
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జోసెఫెస్ తన యాంటిక్విటీస్ ఆఫ్ ది జూస్ 1:11:3లో ఈ దూతలు చాలా అందమైన జీవులు కనుక సొదొమ
మనుష్యులు వారితో కూడడానికి ప్రేరేపింపబడ్డారు. బైబిలు తరచుగా స్వలింగ సంపర్క పాపమును గురించి
మాట్లాడింది, ఇది కనానులో సర్వసాధారమై ఉండినది (చూ. లేవీ. 18:22; 20:13). పౌలు కాలములో రోమా
సాంమ్రాజ్యములో కూడా ఇది సర్వసాధాణమై ఉండినది (చూ. రోమా 1:26,27; 1 కొరింథీ. 6:9; 1 తిమోతి 1:10).
హీబ్రూ పదము ‘‘వారితో కూడుట’’ అనే దానికి అసలు అర్థము ‘‘ఎరుగుట’’ (బిడిబి 393, కెబి 390), ఇది ఒక
‘‘సన్నిహిత వ్యక్తిగత సంబంధము’’ను తెలుపుతుంది. ఈ స్వలింగ సంపర్క సమూహిక అత్యాచారము వలన
ఒకవేళ సందర్శకులు మరణించి ఉండేవారేమో. 9వ. వచనములో ఇది లోతు కుమార్తెలకు, ఇంకా లోతుకైనా జరిగి
ఉండే అవకాశము ఉండినది. లోతు తన కుమార్తెలను ఈ అల్లరిమూక అనుభవానికి సమర్పించడము, వారి
తండ్రిపట్ల వారికున్న గౌరవాన్ని తీసివేసినట్లు కొంతమంది విశ్లేషకులు చూస్తున్నారు.
19:7 ‘‘ఇంత పాతకము కట్టుకొనకుడి’’ ఈ హిఫిల్ మూలములో ఉన్న ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 949, కెబి 1269;
హిఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్టు, ఇక్కడ క జస్సీవ్ భావముతో ఉపయోగించబడింది) క్రింది అర్థాలను ఇవ్వగలదు
1. బాధపెట్టకండి – ఉదా., 43:6; నిర్గ. 5:22-23; యెహోషువా 24:20; యెషయా 11:9
2. చెడు చేయకండి – ఉదా., 1 సమూ. 12:25; యిర్మియా 4:22; 13:23
అవినీతి ఉద్దేశాలున్న మనుష్యులను లోతు నిందిస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నది (చూ. 9వ. వచనము). ఆయన
రెండు చెడులు కలిగిన లైంగిక హింసను చేయడానికి ఉద్దేశించిన దానికి ఆయన ఒక నీతి అద్దమువలె
ప్రవర్తిస్తున్నాడు.
1. ఆతిధ్యాన్ని ఉల్లంగించుట
2. లైంగికపరమైన వక్రబుద్ది
19:8 ‘‘ఇదిగో. . . యిద్దరు కుమార్తెలు నాకున్నారు’’ లోతు తనకు తానుగా ఈ అల్లరి మూకకు మూడు సలహాలు
ఇచ్చాడు.
1. నేను వారిని (తన ఇద్దరి కుమార్తెలను) మీ దగ్గరకు తీసికొని వస్తాను – బిడిబి 422, కెబి 425, హిఫిల్
కొహర్టేటివ్
2. వారితో మీకష్టమొచ్చినట్లు ప్రవర్తించుడి – బిడిబి 793, కెబి 889, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ ఒక
జెస్సీవ్ భావముతో ఉపయోగింపబడింది.
ఈ అతిధులు ‘‘నా ఇంటి నీడకు’’ వచ్చి ఉన్నారు (శబ్దార్థ ప్రకారము, ‘‘నీడ,’’ బిడిబి 853). ఇదే పదము ‘‘దేవుని
రెక్కల చాటున’’ అనే దానికి కూడా ప్రయోగింపబడింది, ఇది రక్షణ మరియు జాగ్రత్తకు ఒక సాదృశ్యము (చూ.
సంఖ్యా. 14:9; కీర్త. 17:8; 36:7; 57:1; 63:7). లోతు ఏది ఏమైనా తన అతిధులను రక్షించుకొనుటకు బద్దుడై
ఉన్నాడు!
ఇది అనేక విధాలుగా వివరించబడింది, అయితే ఇది లోతు ఉద్దేశాలను గురించిన గూఢార్థవాక్యముగా
ఉండిపోయినది.
1. తన అతిధులను రక్షించుటకు ఇది తనకున్న ఎదురులేని ఆశ (తూర్పుప్రాంత ఆతిధ్యము)
2. ఈ అల్లరిమూకకు స్త్రీలు అవసరము లేదిని ఆయనకు తెలుసు
3. గుంపులో ఉన్న తన సామర్థ్యము ఉన్న తన అల్లుళ్ళు ఈ సమయములో అల్లరిమూకను ఆపుతారని ఆయన
ఆశించాడు. న్యాయ. 19:24లో వృత్తాంతానికి ఇది సమాంతర వృత్తాంతము.
19:9 ‘‘అవతలికి పొమ్మనిరి’’ ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 620, కెబి 670, క్వాల్ ఇంపరేటివ్) మమూలుగా
‘‘దగ్గరకు రా’’ అని తర్జుమా చేయబడింది (ఉదా., లేవీ. 21:21; 2 రాజులు 4:27); ప్రత్యేకముగా ఇది ఇక్కడ వారు
ముందుకు వచ్చునట్లు ‘‘ఇక్కడనుండి వెళ్ళు’’ అని తెలిపింది.
 ‘‘తీర్పరిగానుండ చూచుచున్నాడు’’ ఇది ఒక నిర్ధాయకమైన నిర్మాణము (అది., ఇదే హీబ్రూ మూలము ఉన్న
ఒక ఇంపెర్ఫెక్ట్ క్రియ మరియు ఇన్ఫెనిట్వ్ ఆబ్సల్యూట్). వీరు చేస్తున్న కార్యాలకు వారు
తీర్పుతీర్చబడాలి (చూ. 13వ. వ). ఇది 18:20-24 లో ఇవ్వబడిన సమాచారానికి సూచనప్రాయము. ఇది 2 పేతురు
2:7-8 లో లోతు నితిమంతుడు అని చెప్పడానికి ఆధారమైంది.
 ‘‘వారి కంటె నీకు ఎక్కువ కీడు చేసెదమని’’ వారు లోతు మరియు తన కుమార్తెలతో పాటు కుటుంబాన్ని
అత్యాచారము చేయడానికి యోచించారు.
19:11 ‘‘ఆ ఇంటి ద్వారము దగ్గరనున్న వారికి కనుమబ్బు కలుగజేయగా’’ ఈ హీబ్రూ పదము (బిడిబి 645, కెబి
697, హిఫిల్ పెర్ఫెక్ట్) కు అర్థము చాలా సామాన్యము, తాత్కాలిక గ్రుడ్డితనము (ఈ క్రియ క్రొ.ని.
లో కేవలము రెండు సార్లు మాత్రమే వచ్చింది, చూ. 2 రాజులు 6:18). దీని అర్థము ‘‘కంటికి మరియు మనస్సుకు
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గ్రుడ్డితనము’’ అని ఎబెన్ ఎజ్రా చెప్పుతున్నాడు, ఇది ఆతరువాత వచ్చిన వచనము వారు తారుమారైనట్లు
తలుపుకొరకు తరుములాడిరి అన్న దానికి సరిపోతుంది (ఉదా., నిర్గ. 3:20). ఇక్కడ చెప్పబడిన గ్రుడ్డితనము
(బిడిబి 703), లేవీ. 22:22; ద్వితీ. 28:28 (బిడిబి 734)లో చెప్పబడిన దానికి విభిన్నమై ఉంది. ఇది
‘‘ప్రకాశమైన వెలుగు వలన కలిగిన గ్రుడ్డితనము’’ను తెలియజేస్తున్నది.
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మనుష్యులు లోతుతో ఇక్కడ నీకు మరియెవరున్నారు? నీ అల్లుని నీ కుమారులను నీ
కుమార్తెలను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి తీసికొని రమ్ము; 13మేము ఈ చోటు నాశనము
చేయవచ్చితిమి; వారిని గూర్చిన మొర యెహోవా సన్నిధిలో గొప్పదాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు
యెహోవా మమ్మును పంపెనని చెప్పగా 14లోతు బయటికి వెళ్లి తన కుమార్తెలను పెండ్లాడ నైయున్న
తన అల్లుళ్లతో మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెట్టి రండి; యెహోవా ఈ పట్టణమును నాశనము
చేయబోవు చున్నాడని చెప్పెను. అయితే అతడు తన అల్లుళ్ల దృష్టికి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను.
19:12 ‘‘ఇక్కడ నీకు మరియెవరున్నారు’’ ఇది దూతల సమాచారము కొరకు అడగబడిన ప్రశ్నకాదు, లోతుకు
సొదొమతో ఉన్న బంధాన్ని ప్రశ్నించడానికి అడగబడిన ప్రశ్న!
19:13-14 ‘‘మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచ్చితిమి. . .దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మమ్మును
పంపెనని’’ ఐగుప్తుకు వచ్చిన తెగులప్పుడు నాశనదూత కనిపిస్తుంది, అయితే ఈ దూతల కార్యాల వెనుక
యెహోవా ఉన్నతమైన అధికారము ఉంది.
ఈ రెండు వచనాలలో హీబ్రూ పదమైన ‘‘నాశనము’’ (బిడిబి 1007, కెబి 1469) మూడు సార్లు ఉపయోగించబడింది.
1. 13వ. వ. – ‘‘నాశనము’’ – హిఫిల్ పార్టిసిఫుల్
2. 14వ. వ. – ‘‘నాశనము’’ – పియల్ ఇన్ఫినేటివ్ కంస్ట్రక్టు (చూ. 29వ. వ)
3. 14వ. వ. – ‘‘నాశనము’’ – హిఫిల్ పార్టిసిఫుల్ (చూ. 18:28)
ప్రధానముగా ఈ పదము యొక్క అర్థము ‘‘పడగొట్టుటకు’’, అయితే ఇది నాశనము అనే భావముతో
ఉపయోగించబడింది (చూ. 6:17; 9:15; 13:10; 2 సమూ. 24:16). నిర్గ. 12:23లో ‘‘మరణ’’ దూతను గురించి చెప్పడానికి
ఉపయోగించిన మూలపదమే ఇది కూడా (1 దిన. 21:15; యెషయా 54:16; యిర్మియా 22:7 గమనించుము).
19:14 ‘‘లోతు బయటికి వెళ్లి. . .తన అల్లుళ్ళతో మాటలాడి’’ కొంతమంది లోతు కుమార్తెలకు ఇప్పటికే
వివాహమైంది అని అంటారు (బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ యాక్టివ్ పార్టిసిఫుల్, చూ. సఫ్యూజింట్
మరియు తర్గమ్స్, అయితే మరికొంతమంది వారికి కేవలము నిశ్చితార్థము అయిందని అంటారు (చూ.
జోసెఫెస్, వల్గేట్, రాషి, టి ఇ వి). ఈ సందర్భాన్ని బట్టి నాకైతే, లోతుకు ఇద్దరు కుమార్తెలు
మాత్రమే ఉండినారు, వారు ఇప్పటికీ అవివాహితులు, ఇంటిలోనే ఉంటున్నారు. అయితే ఆయనకు వేరే
వివాహమైన కుమార్తెలు ఉన్నారు, వారు పూర్తిగా సొదొమ జీవితములో చిక్కుకపోయారు, బయటికి రాలేక
పోయారు అని అనుకొనుటకు అవకాశము ఉంది.
లోతు ఈ మనుష్యులను వదిలిపెట్టమని ప్రోత్సహించడానికి ప్రయత్నించాడు
1. లెండి (అసలు లేచి) – బిడిబి 877, కెబి 1086, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. విడిచిపెట్టి (అసలు వెళ్ళుట) – బిడిబి 422, కెబి 425, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
 ‘‘ఎగతాళి చేయువానివలె’’ క్రియాపదము (బిడిబి 850, కెబి 1019, పియెల్ పార్టిసిఫుల్) కు చాలా
శబ్ధలక్షణాలు ఉన్నాయి
1. లైంగిక వ్యవహారము – ఆ.కా. 26:8
2. ఎగతాళి – ఆ.కా. 21:9
3. అట్లాటగా (#1 కి సంబంధించి) – ఆ.కా. 39:14,17
4. ఆట (#1కి సంబంధించి) – నిర్గ. 32:6
5. వినోదము – న్యాయ. 16:25
రాబోవు వసంతానకి అబ్రాహాము, శారాలకు సంతానము కలుగుతుందని దేవుడిచ్చిన వాగ్ధానము పట్ల వారు
నవ్వినప్పుడు కూడా ఇదే మూలపదము ఉపయోగింపబడింది (చూ. 17:17; 18:12).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 19:15-22
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ఆ దూతలు లోతును త్వరపెట్టిలెమ్ము; ఈ ఊరి దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ
భార్యను ఇక్కడనున్న నీ యిద్దరు కుమార్తెలను తీసికొని రమ్మని చెప్పిరి. 16అతడు తడవు చేసెను.
అప్పుడు అతని మీద యెహోవా కనికరపడుటవలన ఆ మనుష్యులు అతనిచేతిని అతని భార్యచేతిని అతని
యిద్దరు కుమార్తెల చేతులను పట్టుకొని వెలుపలికి తీసికొని వచ్చి ఆ ఊరి బయటనుంచిరి. 17ఆ దూతలు
వారిని వెలు పలికి తీసికొని వచ్చిన తరువాత ఆయన నీ ప్రాణమును దక్కించుకొనునట్లు పారిపొమ్ము, నీ
వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎక్కడను నిలువక నీవు నశించి పోకుండ ఆ పర్వతమునకు పారిపొమ్మని
చెప్పగా 18లోతు ప్రభువా ఆలాగు కాదు. 19ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచ్చినది; నా ప్రాణము
రక్షించుట వలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పర్వతమునకు తప్పించుకొని పోలేను;
ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచ్చిపోవుదు నేమో 20ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉన్నది, అది
చిన్నది, నన్నక్కడికి తప్పించుకొని పోనిమ్ము అది చిన్నది గదా, నేను బ్రదుకుదునని చెప్పినప్పుడు
21ఆయన ఇదిగో నీవు చెప్పిన ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని;
22నీవు
త్వరపడి అక్కడికి తప్పించుకొని పొమ్ము; నీ వక్కడ చేరు వరకు నేనేమియు చేయలేననెను. అందుచేత ఆ
ఊరికి సోయరు అను పేరు పెట్టబడెను.
19:15 ఉదయమైనప్పుడు దూతలు నిర్ణయార్థకంగా మారినారు.
1. లెమ్ము (అసలు లేచి) – 14వ. వచనములో ఉన్నటువంటిదే
2. తీసికొని – బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
16-22 వచనాలలో దూతల కాపుదల జాగ్రత్తలు కొనసాగాయి.
 ‘‘ఈ ఊరి దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ’’ దేవుని తీర్పు కొరకు ఇది సహజంగా ఉపయోగించే పదము (చూ.
18:23,24; 19:15,17; సంఖ్యా. 16:26; 1 సమూ. 12:25).
19:16 ‘‘అతడు తడవు చేసెను’’ క్రియాపదము (బిడిబి 554, కెబి 552, హిత్ పాయెల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్) పా.ని.లో
‘‘జాగుచేయు’’ లేక ‘‘ఆలస్యము చేయు’’ అనే అర్థముతో అనేక సార్లు ఉపయోగించబడింది. లోతు ఎందుకు కొంత
జాగు చేశాడో చెప్పబడలేదు. వ్రాయబడలేదు కానీ, ఒకవేళ దూత సందేశము పట్ల నమ్మకము లేకపోయి
ఉండచ్చు అని భావించవచ్చు. 17వ. వచనము లోని హెచ్చరికలు, సొదొమలోని తన జీవితాన్ని, ఆస్తులను
(గృహోపకరణలు, పనివారు, వెలగల వస్తువులు, పశుపక్షాదులు) వదలిపెట్టడానికి లోతు విముఖత చూపినట్లు
తెలియజేస్తున్నది. తనకొరకు లోతు ఉన్నతమైన పచ్చికమైదానాన్ని ఎన్నుకొన్నాడు గుర్తించుకోండి
(చూ. 13:10).
 ‘‘అతని మీద యెహోవా కనికరపడుటవలన’’ హీబ్రూ నామవాచకము (బిడిబి 328) ఇక్కడ మరియు యెషయా 63:9లో
మాత్రమే ఉంది, ఇది తన ప్రజల పట్ల యెహోవా నిబంధన ప్రేమ, దయాళత్వము, కనికరము, కృపలను
తెలియజేస్తున్నది. తన ప్రత్యేక శ్రద్ధాసక్తులు తాను పితరులకు (అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు)
ఇచ్చిన వాగ్ధాలనకు సంబంధించి ఉన్నాయి. క్రియాపదము (కీర్తనలలో ఎప్పుడూ కనిపించక పోయినప్పటికీ)
యెహోవా ప్రత్యేక నిబంధన ప్రేమను గురించి చెప్పడానికి ఉపయోగింపబడింది (చూ. 2 దిన. 36:15; యావేలు
2:18; మలాకీ 3:17 [రెండుసార్లు], అయితే వారు 2 దిన. 36:17; యెహెజ్కేలు 5:11; 7:4,9; 8:18; 9:5,10 లలో
పాపమును గురించి మాట్లాడినప్పుడున్న విభిన్నతను గమనించండి)!
19:17 ‘‘నీ ప్రాణమును దక్కించుకొనునట్లు’’ ‘‘తప్పించుకొను’’ అను క్రియ ( מלט, బిడిబి 572, కెబి 589,

నిఫాల్ ఇంపరేటివ్) ఈ సందర్భములో ఐదు సార్లు ఉపయోగించబడింది (చూ. 19:17 [రెండుసార్లు], 19:20,22).
ఇది ‘‘లోతు’’ పేరుమీద ఉన్న పదవిన్యాసము (לוט, బిడిబి 532).
 ‘‘నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎక్కడను నిలువక’’ దూతలు లోతుకు అనేక నిర్ణయార్థక
వ్యాఖ్యానాలు ఇచ్చారు.
1. నీ ప్రాణమును కాపాడుకొనుటకు – బిడిబి 572, కెబి 589, నిఫాల్ ఇంపరేటివ్
2. వెనుతిరిగి చూడకు – బిడిబి 613, కెబి 661, హిఫిల్ ఇంపెర్పెక్ట్ జెస్సివ్ భావముతో వాడబడింది
(26వ. వ. విషాదాన్ని గమనించండి, లోతు మరియు అతని కుటుంబానికి సొదొమను విడిచి వెళ్ళడము
కష్టమైంది)
3. మైదానములో ఎక్కడ ఉండకుండునట్లు – బిడిబి 763, కెబి 840, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ ఒక జస్సివ్
భావముతో ఉపయోగించబడింది
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4. కొండలలోనికి తప్పించుకొని - #1లో ఉన్న నిర్మాణము లాంటిదే
‘‘మైదానములో ఎక్కడైనా’’ అంటే అర్థము ‘‘ఐదు పట్టణాలలో’’ ఎక్కడైనా అని. ఇది యోర్దాను
మైదానములోని ఐదు ప్రధాన నగరాలను: సొదొమ, తొమొర్రా, ఆద్మా, సబోయిమ్, సోయరు సూచిస్తున్నది.
ఇవి బెలా అనికూడా పిలువబడుచున్నవి (చూ. ఆ.కా. 14:2).
19:19 ఈ వచనము లోతు వ్యక్తిత్వమును గురించి కొంత తెలుపుతుంది. కొండలను గురించి తాను ఎందుకు
భయపడ్డాడో తెలియదు (కొంత దూరము తప్ప), ఇది యెహోవా నిరంతరము కాపాడి, పోషించుతాడా అనే
సందేహమున్నట్లు ఇది తెలియపరస్తున్నది (అసలు అర్థము, ‘‘నీ దృష్టికి ఇష్టుడై’’, చూ. 6:8; 32:5; 34:11).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి ‘‘అనుగ్రహము’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘కృప’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి ‘‘గొప్ప దయ’’
ఇది హీబ్రూ ప్రత్యేక నిబంధన నామవాచకమైన హేసెడ్ (బిడిబి 338).

ప్రత్యేక అంశము: అనుగ్రహము (హెసెడ్)

ఈ పదానికి విస్తృత సెమెటిక్ అవకాశముంది. బిడిబి దీనిని ఇలా వర్ణించింది (338-339):
ఎ. మానవులకు సంబంధించిన వాడకము
1. తోటి మనుష్యులమీద దయ (ఉదా., 1 సమూ. 20:14; 2 దిన. 24:22)
2. పేదలు మరియు అవసరములో ఉన్నవారి పట్ల దయ (ఉదా., మలాకీ 6:8)
3. వాత్సల్యము (చూ. యిర్మియా 2:2; హోషియా 6:4)
4. ప్రత్యక్షత (చూ. యెషయా 40:6)
బి. దేవునికి సంబంధించిన వాడకము
1. నిబంధన విధేయత మరియు ప్రేమ
ఎ. ‘‘శత్రువుల మరియు సమస్యలను నుండి విమోచనము’’ (ఉదా., యిర్మియా 31:3; ఎజ్రా 27:28; 9:9)
బి. ‘‘ప్రాణము మరియు మరణము నుండి సంరక్షణ’’ (ఉదా., యోబు 10:12; కీర్త. 86:13)
సి. ‘‘ఆధ్యాత్మిక జీవితము యొక్క తొలి కదలిక’’ (ఉదా., కీర్త. 119:41,76,88,124,149,150)
డి. ‘‘పాపము నుండి విమోచన’’ (ఉదా., కీర్త. 25:7; 51:3)
ఇ. ‘‘నిబంధనలను అనుసరించుటలో’’ (ఉదా., 2 దిన. 6:14; నెహెమ్యా 1:5;9:32)
2. ఒక దైవ స్వభావమును వివరిస్తున్నది (ఉదా., నిర్గ. 34:6; మీకా 7:20)
3. దేవుని దయ
ఎ. ‘‘విస్తారము’’ (ఉదా., నెహెమ్యా 9:17; కీర్త. 103:8)
బి. ‘‘విస్తారతలో గొప్పది’’ (ఉదా., నిర్గ. 20:6; ద్వితీ. 5:10; 7:9)
సి. ‘‘నిరంతరము’’ (ఉదా., 1 దిన. 16:34,41; 2 ద్వి. 5:13; 7:3,6; 20:21; ఎజ్రా 3:11)
4. దయాకార్యములు (ఉదా., 2 దిన. 6:42; కీర్త. 89:2; యెషయా 55:3; 63:7; విలా. 3:22)

19:20 ‘‘తప్పించుకొని పోనిమ్ము’’ ఇది ఎన్ ఎ ఎస్ బి వివరించబడిన ‘‘దయయుంచి వెళ్ళనీ’’ అనే
అర్థానిచ్చే ఒక కొహర్టేటివ్ (బిడిబి 572, కెబి 589; నిఫాల్ కొహర్టేటివ్).
తరువాత వచ్చే క్రియాపవము (బిడిబి 310, కెబి 309) ‘‘తప్పించుకొను’’ (అసలు అర్థము ‘‘బ్రతుకు’’) ఒక
క్వాల్ జస్సివ్.
19:21 ‘‘నీ మనవి అంగీకరించితిని’’ ఇది నిజానికి హీబ్రూ జాతీయము ‘‘తల పైకెత్తుకొను’’ (క్రియ, బిడిబి 669,
కెబి 724, క్వాల్ పెర్ఫెక్టు మరియు ‘‘ముఖము’’, బిడిబి 815). ఇది ఒక చట్టపరమైన వ్యాప్తిలో నుండి
వచ్చింది. ఒకవేళ న్యాయాధిపతి నిందితుడ్ని ఆయన/ఆమెను చూడడానికి ‘‘తలపైకెత్తితే’’ తన
నిష్కక్షపాతము సందేహింపబడుతుంది (చూ. లేవీ. 19:15; కీర్త. 82:2; సామె. 18:5). న్యాయాధిపతి
వ్యక్తుల పక్షపాతిగా ఉండకూడదు.
లోతు, కొండలకు వెళ్ళలేనని బయపడ్డాడు, బెలా కొరకు అడిగాడు (సోయరు, బిడిబి 858, దీని మూలార్థము
‘‘గురింపులేకుండా’’) అంటే ‘‘చిన్న’’ (బిడిబి 859 I), ‘‘వదిలిపెట్టుటకు’’. దూతలు ఆశ్చర్యరీతిగా తన
విన్నపాన్ని మన్నించారు (ఒక విధముగా ముగ్గరు దూతలందరూ యెహోవా యొక్క వ్యక్తిగత
ప్రత్యక్షతను ప్రదర్శించారు). 14:2లో చెప్పబడినట్లు ఈ రాజు ఉండడానికి సరిపోయినంత పెద్దది.
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సిద్ధాంతపరంగా మద్వవర్తిత్వ ప్రార్థన యొక్క శక్తిని సూచించడానికి ఇది మరొక విధానము (అది.,
18:22-33లో అబ్రాహాము).
19:22 మళ్ళీ దూత లోతును ఆఙ్ఞాపించింది.
1. తొందరపడు – బిడిబి 554, కెబి 553, పెయెల్ ఇంపెరేటివ్ (16ఎ వ. వచనానికి వ్యతిరేకము)
2. తప్పించుకో – బిడిబి 572, కెబి 589; నిఫాల్ ఇంపరేటివ్ (చూ. 19:17 [రెండుసార్లు], 19,20), ఆదికాండము
నుండి ద్వితీయోపదేశకాండము వరకు ఇక్కడ మాత్రమే
 ‘‘వరకు నేనేమియు చేయలేననెను’’ లోతను, ఆయన కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టుటకు నాశన దూత
ఆదేశింపబడింది. ఇది ఇలా ప్రతిబింబించవచ్చు
1. యెహోవా యొక్క కృప
2. మద్యవర్తత్వ ప్రార్థనా బలము (అది., 18:22 సగము)

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 19:23-26
23లోతు

సోయరుకు వచ్చినప్పుడు ఆ దేశమున సూర్యుడు ఉదయించెను. 24అప్పుడు యెహోవా సొదొమ
మీదను గొమొఱ్ఱా మీదను యెహోవాయొద్ద నుండి గంధకమును అగ్నిని ఆకాశమునుండి కురిపించి 25ఆ
పట్టణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పట్టణములలో నివసించిన వారినందరిని నేల మొలకలను నాశనము
చేసెను. 26అయితే లోతు భార్య అతని వెనుకనుండి తిరిగి చూచి ఉప్పుస్థంభమాయెను.
19:24 ‘‘యెహోవా సొదొమ మీదను గొమొఱ్ఱా మీదను యెహోవాయొద్ద నుండి గంధకమును అగ్నిని
ఆకాశమునుండి కురిపించి’’ ఇక్కడ యెహోవా అని రెండు సార్లు ఉపయోగించడము అసహజముగా అనిపిస్తున్నది.
యూదా విశ్లేషకులు దీనిని రాచరిక బహువచనము అని అంటుండగా, క్రైస్తవ విశ్లేషకులు ఇక్కడ త్రియేక
దేవుని లాంటి విషయాన్ని చూస్తున్నారు. నిజానికి సిర్మియమ్ యొక్క కౌన్సిల్ ఈ వచనము పైన ఈ
క్రింది విధముగా విశ్లేషించారు, ‘‘కుమారుడైన దేవుడు, తండ్రియైన దేవుని నుండి క్రిందికి కురిపించాడు’’.
14:10లో తారు గొయ్యిలు ఈ ప్రాంతములో ఉన్నట్లు చూశాము, ఇది బహుశా మెరుపులు లేక అగ్ని వర్షమును
బట్టి కావచ్చు (చూ. యెహెజ్కేలు 38:22; లూకా 17:29; ప్రకటన 14:10; 19:20; 20:10), ఈ ప్రాంతానంతటినీ
దేవుడు మండించి, పేలిపోయేటట్లు చేశాడు (చూ. యూదా 7).
మళ్ళీ సోయరు యొక్క మానవాతీత కాపుదలను గమనించండి. ఇది గోషనను పది తెగుల నుండి కాపాడిన
దానిలాగా ఉంది.
అగ్ని ఎప్పుడుగాని యెహోవా యొక్క శుద్ధీకరణతో సంబంధము కలిగి ఉంటుంది. 15:17లోని ప్రత్యేక
అంశము చూడుము.
19:25 ‘‘ఆ పట్టణములలో నివసించిన వారినందరిని నేల మొలకలను నాశనము చేసెను’’ ఈ హీబ్రూ పదమైన
‘‘పైకి విసరెను’’ (బిడిబి 245, కెబి 253, క్వాల్ ఇంపరేటివ్)నకు తల్లక్రిందుగా చేసి, నాశనము చేసెను అనే
అర్థమున్నది. గ్రంధమంతా దేవుని తీర్పును తెలియజేయడానికి సొదొమ నాశనము ఉపయోగించబడింది (చూ.
ద్వితీ. 29:23; యెషయా 13:19; యిర్మియా 49:18; 50:40; ఆమోసు 4:11). ఈ నాశనము యెహోవా యొక్క
వ్యక్తిగత తీర్పు. యెహోషువా కనానును జయించేటప్పుడు కనానీయుల సంస్కృతులను ఆయన ఇలాగే
చేయబోతాడు.
19:26 ఇక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఏమి జరిగిందో పాఠకులకు తెలియదు, అయితే లోతు భార్య మనస్సు ఇంకా
సొదొమలో ఉన్నందున ఆమె ప్రతిఫలాన్ని పొందింది (చూ. లూకా 17:32). ఆమె అవిధేయతకు
స్మారకచిహ్నగా మారింది! వారి కాలములో లోతు భార్య మాత్రమే ప్రభావితము కాలేదు కానీ 30-38వ.
వచనాలను బట్టి ఆయన కుమార్తెలు కూడా.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 19:27-28
27తెల్లవారినప్పుడు

అబ్రాహాము లేచి తాను యెహోవా సన్నిధిని నిలిచిన చోటికి వచ్చి 28సొదొమ
గొమొఱ్ఱాల తట్టును ఆ మైదానపు ప్రదేశము యావత్తును చూడగా అదిగో ఆ ప్రదేశపు పొగ ఆవము
పొగవలె లేచుచుండెను.
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19:27 ‘‘లేచి తాను యెహోవా సన్నిధిని నిలిచిన చోటికి వచ్చి’’ దైవము ప్రత్యక్షత ఉండడానికి
ఉపయోగించే జాతీయ పదము ఇది (చూ. 18:22; లేవీ. 9:5; ద్వితీ. 10:8).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 19:29
దేవుడు ఆ మైదానపు పట్టణములను పాడుచేసినప్పుడు దేవుడు అబ్రాహామును జ్ఞాపకము చేసికొని,
లోతు కాపురమున్న పట్టణములను నాశనము చేసినప్పుడు ఆ నాశనము మధ్యన లోతు నశించకుండ అతని
తప్పించెను.
29

19:29 ‘‘దేవుడు అబ్రాహామును జ్ఞాపకము చేసికొని, లోతు కాపురమున్న పట్టణములను నాశనము
చేసినప్పుడు ఆ నాశనము మధ్యన లోతు నశించకుండ అతని తప్పించెను’’ లోతు తప్పింపబడడానికి నిబంధన
వాగ్ధానాన్ని పొందిన అబ్రాహాము యొక్క మద్యవర్తిత్వ ప్రార్థన కారణమైందని గుర్తించండి
(చూ. నిర్గ. 2:24). ఈ పదము అబ్రాహాము యొక్క శ్రేష్టత్వమును తీవ్రీకరిస్తున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 19:30-38
30లోతు

సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిద్దరు కుమార్తెలతో కూడ సోయరునుండి పోయి ఆ
పర్వతమందు నివసించెను. అతడును అతని యిద్దరు కుమార్తెలును ఒక గుహలో నివసించిరి. 31అట్లుండగా అక్క
తన చెల్లెలితో మన తండ్రి ముసలి వాడు; సర్వ లోకమర్యాద చొప్పున మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ
పురుషుడును లేడు. 32మన తండ్రికి ద్రాక్షారసము త్రాగించి అతనితో శయనించి మన తండ్రివలన సంతానము
33ఆ రాత్రి వారు తమ తండ్రికి ద్రాక్షారసము త్రాగించిన
కలుగ చేసికొందము రమ్మని చెప్పెను.
తరువాత అతని పెద్దకుమార్తె లోపలికి వెళ్లి తన తండ్రితో శయనించెను. కాని ఆమె ఎప్పుడు
34మరునాడు అక్క తన చెల్లెలిని చూచి
శయనించెనో యెప్పుడు లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు.
నిన్నటి రాత్రి నా తండ్రితో నేను శయ నించితిని; ఈ రాత్రి అతనికి ద్రాక్షారసము త్రాగించిన
తరువాత నీవు లోపలికి వెళ్లి అతనితో శయనించుము; ఆలాగున మన తండ్రివలన సంతానము కలుగజేసికొందమని
చెప్పెను. 35ఆ రాత్రియు వారు తమ తండ్రికి ద్రాక్షా రసము త్రాగించిరి. అప్పుడా చిన్నది లేచి
అతనితో శయనించెను. ఆమె యెప్పుడు శయనించెనో యెప్పుడు లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు.
36ఆలాగున లోతు యొక్క యిద్దరు కుమార్తెలు తమ తండ్రివలన గర్భవతులైరి.
37వారిలో పెద్దది
కుమారుని కని వానికి మోయాబను పేరు పెట్టెను. అతడు నేటివరకు మోయాబీయులకు మూలపురుషుడుగా
38చిన్నదికూడ కుమారుని కని వానికి బెన్నమ్మి అను పేరు పెట్టెను. అతడు నేటివరకు
ఎంచబడును.
అమ్మోనీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును.
19:30-38 ఈ వచనాలు మోయాబులు మరియు అమ్మోనీయుల యొక్క ప్రారంభ వివరణను తెలియజేస్తున్నది.
19:30 ‘‘లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి’’ ఈ వచనమును గురించి రెండు వీలగు అవకాశాలు ఉన్నాయి: (1)
21వ. వచనములో దూత ఇచ్చిన ప్రత్యేక వాగ్ధానాన్ని అయన పెడచెవిని పెట్టాడు లేక (2) ఈ పట్టణ
ప్రజలు ఎంత చెడ్డవారో ఆయనకు ఇప్పటికే తెలుసి కూడా దేవుని తీర్పు వారి మీదకి ఖచ్చితంగా
వస్తుందని తెలిసి భయపడ్డాడు. 19వ. వచనములో ప్రాంతానికి ఆయన భయపడ్డాడో అక్కడకే ఆయన
వెళ్ళాడు!
19:31 కుమార్తెలు కూడా వారి తండ్రి వలె యెహోవా అనుగ్రహము పట్ల అవిశ్వాసమును చూపించారు. వారు
బహుశా వీటిని మరచిపోయి ఉండచ్చు
1. 14 అధ్యాయములో అబ్రాహాము ద్వారా దేవుని యొక్క విమోచన
2. 19 అధ్యాయములో దూతల ద్వారా దేవుని యొక్క విమోచన
19:32 వారి వంశాలను సంరక్షించుకొనుటకు కుమార్తెలు ప్రణాళికలను రూపొందించుకొన్నారు.
1. వెళ్ళెదము – బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ (చూ. 34వ. వ)
2. మన తండ్రికి ద్రాక్షారసము త్రాగింతుము – బిడిబి 1052, కెబి 1639, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్, ఒక
కొహర్టేటివ్ భావములో వాడబడింది (చూ. 34 వచనము)
3. ఆయనతో అబద్ధమాడుదము – బిడిబి 1011, కెబి 1486, క్వాల్ కోహరేటివ్ (34వ. వ. ఇంపరేటివ్)
34వ. వచనములో ఈ వావితప్పిన క్రియలు మళ్ళీ మళ్ళీ జరిగాయి.
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19:36 ఇలా ఒక్కసారి జరిగితేనే వారు గర్భవతులైయారా లేక ఇలా అనేక సార్లు జరింగాదా అనే అనుమానము
ఒకని కలగవచ్చు.
19:37 ‘‘మోయాబీయులు’’ ప్రసిద్ధిచెందిన ‘‘నా తండ్రి నుండి’’ (బిడిబి 555) అనే అర్థాలను ఇది ఆధారాము
చేసికొని ఉంది, అయితే ఇది సాంకేతిక అర్థము కాదు. ఇది వావితప్పిన సంబంధాన్ని తెలుపుతున్నది.
మోయాబీయులకు పితరుడు అయిన ఈ బిడ్డ తన బంధువులైన ఇశ్రాయేలీయులకు ఎంతో పెద్ద సమస్యలను
తీసికొచ్చాడు (చూ. ద్వితీ. 2:9).
19:38 ‘‘బెన్నమ్మి. . . అమ్మోనీయులకు మూలపురుషుడు’’ బెన్నమ్మికి అర్థము ‘‘నా ప్రజలకు కుమారుడు’’
అని అనిపిస్తున్నది (చూ. సఫ్యూజింట్, జరోమ్, అగస్టిన్). అమ్మోనీయులు (బిడిబి 769) ఆ తరువాత వారు
బంధువులైనా, ఇశ్రాయేలీ జాతికి ఘోరమైన సమస్యలకు కారణమైయారు (చూ. ద్వితీ. 2:19). 30-38లోని
భ్రష్టత్వము ఇలా తీసికొన బడింది (1) ఒక నీతిమాలిన పనికి గుర్తు లేక (2) స్వచ్ఛంగా కుటుంబ వంశాన్ని
ఉన్నది ఉన్నట్లాగా నిలిపిన గర్వకారణము. రెండు పేర్లు కూడా వ్యంగ్యపూరితాలే!

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. 18 మరియు 19 అధ్యాయాలలో చెప్పబడిన ప్రధాన సత్యాలు ఏవి?
2. దేవదూతలతో కలిసి ఎందుకు యెహోవా ప్రత్యక్షమైయాడు? సందర్శించుటలో అతని యొక్క
ఉద్దేశము (లేక ఉద్దాశాలు) ఏవి?
3. అదోను అనే పదానికి అర్థము ఏమి? అది దేనిని తెలియజేస్తున్నది?
4. ఈ అధ్యాయాలలో లోతు క్రమంగా ఎలా పడిపోతూ వచ్చాడో జాబితా చేయండి?

ఆదికాండము 20
ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

అబ్రాహాము విశ్వాసఘాతుకము
గెరారులో అబ్రాహాము
20:1-7
20:1-7
20:8-18

20:8-18
20:14-16
20:17-18

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

అబ్రాహాము మరియు అబీమెలకు గెరారులో అబ్రాహాము, శారా
20:1-7
20:8-18

20:1-3
20:8-10
20:11-13
20:14-16
20:17-18

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)
అబ్రాహాము మరియు అబీమెలకు

20:1-7
20:4-5
20:6-7
20:8-13
20:14-18

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
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ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పూర్వరంగము
ఎ. 18వ. అధ్యాయపు వాగ్ధాన వెలుగులో చూస్తే, అబ్రాహాము 12వ. అధ్యాయపు ప్రారంభములో వలె,
ఇంతటి స్వార్థ పరాయణమునకు, భయాందోళ స్థాయికి పడిపోవడము ఆశ్ఛర్యము కలిగిస్తున్నది.
వాగ్ధానము పూర్తిగా దేవునిదే, మానవునిది కాదని తెలియజేయడానికి ఇది మరొక ప్రత్యేక
సాహిత్య సాధనము.
అబ్రాహాము కుమారుడు మరియు వంశము యొక్క వాగ్ధానమునకు సంభందించి వచ్చిన సమస్యలన్నీ
ఒకసారి కొద్దిసేపు ఆలోచిద్దాము.
1. ఒక గొడ్రాలైన భార్య
2. ఫరోచేత కొనిపోబడిన భార్య (ఆదికాండము 12)
3. అబీమెలకు చేత కొనిపోబడిన భార్య (ఆదికాండము 20)
4. ఇస్సాకును బలియర్పించుట (ఆదికాండము 22)
జీవితములో ఏర్పడిన అనింత్రియణీయ పరిస్థితులలో కూడా అబ్రాహాము యెహోవా యొక్క
వాగ్ధానాలకు అంటిపెట్టుకొని ఉండవలసి వచ్చింది. అబ్రాహాము దేవుని ‘‘విశ్వసించాడు’’ (ఆ.కా.
15:6)!
బి. అబ్రాహాము కాలములో కనానులో అనేకమంది నీతిమంతులు ఉన్నట్లు ఈ అధ్యాయము
బయలుపరుస్తున్నది.
1. షాలేము వాడైన మిల్కీసెదకు
2. పిలిష్తీయుల రాజైన అబీమెలకు
ఆ.కా. 15:13-16లో అబ్రాహాము యొక్క ప్రవచనమైన అమ్మోరీయుల పాపము (కనానీయులనందరిని కలిపి
ఉపయోగించిన పదము) ఇంకా పూర్తికాలేదు అని ఎందుకు చెప్పబడిందో ఇది వివరిస్తున్నది. ఈ
అధ్యాయములో అబీమెలకు అబ్రాహాముకు ఆధ్యాత్మిక శ్రేష్టుడుగా చూపబడుతాడు!
సి. అబీమెలకు పక్షముగా అబ్రాహాము యొక్క మద్యర్తత్వపు ప్రార్థన యొక్క అవసరత, యెహోవా
యొక్క ఏర్పరచుకోబడిన వానిగా అబ్రాహాము యొక్క ప్రత్యేకత మరియు ఆథిక్యత
స్థానాన్ని తెలియజేస్తున్నది.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 20:1-7
1అక్కడ

నుండి అబ్రాహాము దక్షిణ దేశమునకు తర్లిపోయి కాదేషుకును షూరుకును మధ్య ప్రదేశములో
నివసించి గెరారులో కొన్నాళ్లు ఉండెను. 2అప్పుడు అబ్రాహాము తన భార్యయైన శారాను గూర్చి ఈమె
నా చెల్లెలని చెప్పెను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేర్చుకొనెను.
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3అయినను

రాత్రివేళ దేవుడు స్వప్నమందు అబీమెలెకు నొద్దకు వచ్చినీవు నీ యింట చేర్చుకొనిన
స్త్రీ ఒక పురుషునికి భార్య గనుక ఆమె నిమిత్తము నీవు చచ్చినవాడవు సుమా అని చెప్పెను. 4అయితే
అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు ప్రభువా ఇట్టి నీతిగల జనమును హతము చేయుదువా? 5ఈమె నా
చెల్లెలని అతడు నాతో చెప్పలేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా అన్న అనెను. నేను చేతులతో ఏ దోషము
చేయక యధార్థ హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 6అందుకు దేవుడు అవును, యధార్థహృదయముతో దీని
చేసితివని నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నిన్ను అడ్డగించితిని;
7కాబట్టి ఆ మనుష్యుని భార్యను తిరిగి అతని
అందుకే నేను నిన్ను ఆమెను ముట్టనియ్యలేదు.
కప్పగించుము; అతడు ప్రవక్త, అతడు నీ కొరకు ప్రార్థనచేయును, నీవు బ్రదుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని
కప్పగించని యెడల నీవును నీవారందరును నిశ్చయముగా చచ్చెదరని తెలిసికొనుమని స్వప్నమందు అతనితో
చెప్పెను.
20:1 ‘‘1అక్కడ నుండి అబ్రాహాము. . . తర్లిపోయి’’ అబ్రాహాము సింధూర వృక్షము దగ్గర ఉండిన తన మాకాంను
(చూ. 18:1) లేక హెబ్రోను (చూ. 13:18)ను వదిలి వెళ్ళెను. యోబు లాగా (ఇదే కాలములో) అబ్రాహాము ఒక
దేశదిమ్మరి జీవితాన్ని జీవించాడు.
 ‘‘నెగేవ్’’ ఇది ఒక ‘‘దక్షణ దేశము’’ (బిడిబి 616)ను సూచిస్తున్నది, దక్షణములో ఉన్న బెర్షబా
పట్టణాముతో సహా ఇది ఒక సెమి-అరిద్ ఎడారి. 13:1లో ఇదే ప్రాంతము ప్రస్తావించబడింది. పితరులైన
అబ్రాహాము, ఇస్సాకు ఈ సామాన్యమైన ప్రదేశములో ఎక్కువ కాలము గడిపారు.
 ‘‘కాదేషు’’ ఈ ఒయాసిస్సు కాదేషు-బెర్నియా అని కూడా పిలువబడింది (చూ. 14:7; 16:14), ఇది బెర్షబా నుండి
దాదాపు 50 మైళ్ళ దూరములో ఉన్నది. ఈ కాదేషు అనే పదము (బిడిబి 873 II, అర్థము ‘‘పవిత్రము’’) కాదోషు
(బిడిబి 871) అనే ‘‘పరిశుద్ధము’’ అని అర్థమిచ్చు పదానికి సంబంధము కలిగి ఉన్నదంటే ఆశ్ఛర్యముగా
ఉంది.
 ‘‘షూరు’’ ఈ పదానికి (బిడిబి 1004 III) అర్థము అర్థము ‘‘గోడ’’, బహుశా ఐగుప్తు కోటగోడల వరుసను ఇది
సూచిస్తుండవచ్చు (చూ. 1 సమూ. 15:7; 27:8). ఇది 16:7లో ప్రభువు దూత హాగరుతో మాట్లాడిన స్థలము వలె
సూచిస్తున్నది. భౌగోళికంగా ఇది ఎక్కడ ఉందో మనకు తెలియదు, అయితే ఐగుప్తు దారిలో బెర్షబాకు
దక్షణాన ఉండినట్లు స్పష్టముగా తెలుస్తున్నది (చూ. 18:25).

 ‘‘గెరారులో కొన్నాళ్లు ఉండెను’’ గెరారు కాదేషుకు ఉత్తరమున ఉండగా, ఇక్కడ రెండు స్థాయిల వలసలను

ప్రస్తావించడము జరిగింది. 1వ. వచనములోని మొదటి క్రియ ‘‘తరలివెళ్ళెను’’ (బిడిబి 652, కెబి 704)
నిజమైన అర్థము ‘‘గుడారము లేపుట’’, అయితే ఈ పదము ‘‘విదేశనివాసము’’ (బిడిబి 157, కెబి 184), ఒక ఎక్కువకాల
నివాసమును తెలుపుతున్నది (చూ. 12:10; 21:23-24; 26:3; 32:6; 35:27; 47:4). ఈ ప్రాంతము తరువాత కాలములో
పిలిష్తీయుల దుర్గమైంది (చూ. 10:19). ఆ తరువాత వచ్చిన చరిత్రను బట్టి, ఇది పిలిష్తీయుల ఐదు ప్రహరీ
ప్రధాన పట్టణాలలో ఒకటైన గాజా సమీపములో ఉండినది.

20:2 ‘‘ఈమె నా చెల్లెలని’’ ఇదే సన్నివేశము 12:17-18లో ఐగుప్తులో ఫరో విషయములో జరిగింది. 26:1
సగములో ఇస్సాకు మరియు రెబకా విషయములో కూడా జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన ఒక ఒకే వివరణ మనకు 13వ.
వచనములో ఉంది, ఇక్కడ కల్దియలోని ఉర్ ను వదిలి వచ్చిన తరువాత అబ్రాహాము శారాలను నిర్వహించడానికి
ఇది మమూలు పద్ధతిగా మారింది. వారిద్ధరూ ఒకే తల్లి లేక తండ్రికి పట్టిన సహోదరి లేక సహోదరుడు
కాగల వీలుంది (చూ. 12వ. వచనేము), అయితే అబ్రాహాము ఆమెను ఒక ఆచారకర్మలో కేవలము దత్తత
తీసికొన్నట్లు మనము హరియన్ సంస్కృతిని వివరిస్తున్న నూజి ఫలకలనుండి తెలిసికొన్నాము.
 ‘‘గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేర్చుకొనెను’’ అంటే దీని అర్థము శారా
ఇప్పటికి కూడా ఆకర్షణీయముగా ఉందా? 12:14ను బట్టి దీనికి పూర్తిగా వీలుంది. కొంతమంది దేవుడు ఆమె
శరీరమును గర్భవతికావడానికి వీలుగా పునరుజ్జీవింపచేశాడు కనుక మళ్ళీ ఆమె అందగత్తెగా మారింది
అంటారు. మరికొంత మంది విశ్లేషకులు ఆమెకు దాదాపు తొబై సంవత్సారాలు నిండింది కనుక, అబ్రహాము
మరియు అబీమెలకుల మధ్య నిబంధన స్నేహానికి ఒక ముద్ర వేయడానికి ఇది ఒకటే ఉన్న సాంప్రదాయ
పద్ధతి అని అంటారు.
20:3 ‘‘రాత్రివేళ దేవుడు స్వప్నమందు అబీమెలెకు నొద్దకు వచ్చి’’ ఫరో, సీజరు లేక జార్ ల వలె,
అబిమెలకు (బిడిబి 4) అనే పేరు దేశ నాయకునిగా ఉన్నవానికి పెట్టబడిన పేరు. దీని అర్థము ‘‘తండ్రి రాజు’’

139

లేక ‘‘రాజు నా తండ్రి’’ అని. ఈ పిలిష్తీయుల రాజుల కివ్వబడిన సహజమైన పేరు మనము కీర్తనలు 34 యొక్క
పరిచయవాఖ్యలో చూడగలము.
వాస్తవము ఏమిటంటే, 31:34లో లెబనానుకు వలె, దేవుడు తనకు ఒక స్వప్నములో కనిపించాడు, ఇది దేవునితో
ఈ మనిషికి ఉన్న సంబంధాన్ని ఏదో కొంత తెలియజేస్తున్నది. ఇది ఆయన దేవునిని అదోనయి (4వ. వ.) అని
పిలుచుట చేత మరింత స్పష్టమగుచున్నది. ప్రతేకించి, దీని వలన ఆయనకు దేవుని నిబంధనను (యెహోవా)
గురించిన కొంత అవగాహన ఉన్నట్లుంది. ఒక నిబంధనేతరుడైన మెల్కీసెదకు (ఆదికాండము 14)కు కూడా ఇలాంటి
అవగాహనే ఉండినది.
20:4-6 ఇక్కడ మనము దేవునికి మరియు అబీమెలకుకు మధ్య జరిగిన సంభాషణను చూడచ్చు, అబీమెలకు దేవునితో
నేను అన్ని వాస్తవాలు తెలియక అమాయకముగా ప్రవర్తించానని చెప్పుతున్నాడు. 5వ. వచనములో ఒక
సాదృశ్య వలె ఉన్న ‘‘నేను చేతులతో ఏ దోషము చేయక’’ (కంస్ట్రక్ట్ బిడిబి 667 మరియు బిడిబి 496) ఒక
‘‘దాచడానికి ఏమిలేదు’’ అనే హీబ్రూ జాతీయపదమును సూచిస్తున్నది. ఇది ‘‘యధార్థ హృదయముతో’’ అనే
పదానికి సరిసమానమై ఉంది (కంస్ట్రక్ట్ బిడిబి 1070 మరియు బిడిబి 523, చూ. 1 రాజులు 9:4; కీర్త. 7:8;
101:2). 6వ. వచనములో దేవుడు తనను పాపము చేయనీకకుండా నిన్ను అడ్డగించితిని అని చెప్పుతున్నాడు (చూ. 1
సమూ. 25:39; యోబు 33:18; అలాగే కీర్త. 19:13లోని నోట్ కూడా చూడుము).
ఇది అబీమెలకు మరియు ఆయన కుటుంబమునకు వచ్చే ఒక రకమైన వ్యాధిని కూడా ఇది సూచిస్తున్నది (చూ.
17-18; 12:17 వచనాలు). నిబంధనకు సంబంధించని వ్యక్తుల తన ప్రపంచము పట్లకూడా దేవుడు ఎంత దగ్గరగా
జోక్యము కలుగజేసికొంటున్నాడో గమనించడము చాలా ముఖ్యమని నేను అనుకొంటున్నాను. ఇదే
విషయాన్ని హాగరు మరియు ఇష్మాయేలుతో తాను వ్యవహరించినప్పుడు కూడా చూడగలము. మానవులందరికి
ఇది చాలా ప్రోత్సాహకరము (చూ. యెహెజ్కేలు 18:23,32; యోహాను 3:16; రోమా 11:32; 1 తిమోతి 2:4; 4:10;
తీతు 2:11; 2 పేతురు 3:9; 1 యోహాను 2:1; 4:14).
20:4 ‘‘ప్రభువా ఇట్టి నీతిగల జనమును హతము చేయుదువా?’’ ఇది 18:23లో అబ్రాహాముకు దేవుని
నీతిన్యాయాల పట్ల కలిగిన అవగాహనలాంటి అవగాహననే ఇది చూపుతున్నది. రాజు తన మరణము ఒక జాతి
మొత్తము యొక్క పతనానికి ప్రారంభముగా పరిగణిస్తున్నట్లు స్పష్టముగా తెలుస్తుంది (తెగులు, చూ.
17వ. వచనము). ఆయన (‘‘నిందారహితుడు’’ లేక ‘‘నీతిమంతుడు’’, బిడిబి 843) తాను శారా పట్ల ఎలాంటి లైంగిక
వ్యవహారము జరపలేదుని, తాను తెలిసి ఎలాంటి పాపము చేయలేదని ఉద్ఘాటించి చెప్పుతున్నాడు. ఇంత
చారిత్రిక తొలిదశలో కూడా వ్యభిచారము అనేది దేవుని ప్రమాణికలను ఉల్లంఘించడమనేది ఈ వచనములో
ఒక తీవ్రపరిణామముగా ఎంచబడింది (చూ. ఆ.కా. 12:17-19; 26:7-11) ఎందుకంటే ఇది తరతరాల హక్కులను
ప్రభావితము చేస్తుంది.

ప్రత్యేక అంశము: మానవ లైంగికత్వము
I. పరిచయవచనాలు
ఎ. క్రైస్తవులు గ్రీకు సన్యానితానికి అన్యాయముగా ప్రభావితులైయారు, ఇది మానవ శరీరాన్ని,
దాన్ని సహజ క్రియలను దేవునికి వ్యతిరేకము చేసింది.
బైబిలు భౌతిక సృష్టియొక్క మంచితనాన్ని నొక్కిచెప్పుతున్నది (చూ. ఆ.కా. 1:26-27), అయితే
ఇది మానవ తిరుగుబాటు ఫలితాలకు ప్రమాణకమైంది (చూ. ఆదికాండము 3). ఒకరోజుకు ఈ శాపము
తీసివేయబడుతుంది (చూ. రోమా 8:18-22).
బి. పురుషత్వము మరియు స్త్రీతత్వము దేవుని యొక్క ఆలోచన! తన స్వరూపములో చేయబడ్డ మానవుని
పట్ల మానవ లైంగికత్వము దేవుని యొక్క సృష్టి మరియు ప్రణాళికలలో ఒక భాగమై ఉంది.
కామము అనేది ఏదో మనము చేసే పని కాదు. అదే మనలో ఉంది. మన అలోచనలు, జీవితాలలోని ప్రతి
అంశము లైంగిక ధోరణి చేత ప్రభావితమయింది, ఇది మన సాంప్రదాయద్వారా విశ్లేషింపబడుతుంది.
II. బైబిలుపరమైన అంత్దృష్టి (ఎన్నుకొనబడిన ఉదాహరణలు)
ఎ. ఆదికాండము నుండి
1. అక్కడ ఒక యధార్థ పరస్పర అంగీకారము ఉండినది (చూ. 1:26-27).
2. కామము దేవుని నుండి వచ్చిన ఒక ఆదేశము (అది., 1:28).
3. ఆ.కా. 1:31లో సృష్టి మొత్తము ‘‘చాలా బాగుంది’’ అని నొక్కిచెప్పబడింది, ఇందులో మానవ
లైంగికత్వ కార్యము కూడా ఇమిడుంది.
4. స్త్రీలు పరస్పరవైరుధ్యాలు కారు, వారు పురుషులకు ఇవ్వబడిన బహుమానాలు (అది., 2:18).
5. హవ్వ ఆదాము యొక్క మంచి చెడుల తిరుగుబాటు లైంగికత్వముతో పాటు మనందరికి మరియు మన
లోకానికి ప్రభలింపజేసింది (చూ. 3:7,16).
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బి. పతనమైన తరువాత కూడా లేఖనాలు శారీరిక ప్రేమను దృఢపరిచాయి.
1. సామెతలు 5:15-23 జీవితాంత ఏకపత్నికత/పత్నీవ్రతాన్ని, సక్రమమైన లైంగిక కార్యాలను
దృడపరుస్తున్నది.
2. ప్రసంగి 9:7-9, నీవు చేయకలిగినప్పుడే అన్నివిధాల నీ జీవితాన్ని సుఖించు.
ఎ. ఆ.కా. 1:2, దేవుని ఆత్మ నీళ్ళపై అల్లాడుచుండెను
బి. ఆ.కా. 17:1; ఎల్ షద్దాయికి స్త్రీలింగ శబ్ధలక్షనము ఉండచ్చు (అది., అరాబిక్ మూలము)
సి. ద్వతీ. 32:18; దేవుడు ఒక తల్లిపక్షి వలె
డి. నిర్గ. 19:4; దేవుడు ఒక తల్లిగ్రద్ధ వలె
ఇ. యెషయా 49:14-15; 66:9-13, దేవుడు పాలిచ్చు తల్లివలె పోల్చబడ్డాడు
3. దేవుడు దేహము లేని ఒక నిత్యాత్మ, అయినప్పటికి ‘‘ఆయన’’ తనను తాను మానవ లైంగికత్వ
సాదృశ్యాలతో తెలియజెప్పుకొన్నాడు.
III. మానవ లైంగికత్వాన్ని వ్యక్తపరచుకోవడానికి దేవుడేర్పాటు చేసిన హద్దులు
ఎ. వివాహము
1. పా.ని. మరియు క్రొ.ని. లోని నమూనా
2. ‘‘ఆత్మతో నింపబడిన జీవితానికి’’ ఉదాహరణగా ఉపయోగించబడింది, ఎఫెసీ. 5:15-6:9
3. పరమగీతాలు, లైంగిక క్రియలను బలపరచింది (ఏకభార్యవాదమును దృష్టించి)
4. 1 కొరింథీ. 7:3-5, పిల్లల్ని కనడము కంటే లైంగికత్వము మిన్న అయినది
ఎ. శరీరము దేవునికి సంబంధించినది, 1 కొరింథీ. 6:19-20
బి. శరీరము జీవితభాగస్వాములకు సంబంధించినది, 1 కొరింథీ. 7:4
బి. దేవుని, ఆయన ప్రేమను ఉదహరించుటకు మానవ లైంగికత్వము ఉపయోగించబడింది.
1. గలతీయులకు 3:28, క్రొత్త యుగము యొక్క సారాంశము, సువార్త మరియు దాన్నిఎల్లలు దాటే
సౌలభ్యము మరియు సమానత్వము
2. ఎఫెసీయులకు 5:21-31, క్రైస్తవ కుటుంబము క్రీస్తు మరియు ఆయన సంఘాల మధ్య సంబంధాలకు ఒక
ఉదాహరణగా మారింది (హోషియా 1:3లో హోషియ వివాహము ఇశ్రాయేలీయుల పట్ల దేవుని
ప్రేమను తెలియజేయడానికి ఒక విధానమైనట్లు)
సి. దేవుడే స్వయాన ఒక పురుషుడు మరియు ఒక స్త్నీవలె వివరించబడ్డాడు.
1. చాలా సార్లు పురుషునిగా
ఎ. తండ్రి, ద్వీతీ. 1:31; 32:5; కీర్త. 103:13; యెషయా 63:16; 64:8; యిర్మయా 3:4,19; 31:9; హోషియా
11:1; మలాకీ 3:17
బి. భర్త, హోషియా 11:3-4
2. స్త్రీ
3. రూపురేఖ
ఎ. ‘‘ఆత్మనింపుదల జీవితము’’ కొరకు ఆఙ్ఞ, ఎఫెసీ. 5:18 (ప్రజెంట్ పాసివ్ ఇంపెరేటివ్ [అలాగే
కొలసీ. 3:18-25 నోట్ ను గమనించుము]).
బి. ఐదు ప్రెజెంట్ పార్టిసిఫుల్స్ ద్వారా అనుసరించబడింది (ఎఫెసీ. 5:19-24)
(1) పాటలు పాడుతూ
(2) కీర్తనలు పాడుతూ
(3) గీతమాధుర్యాలతో
(4) ఎల్లప్పుడూ కృతఙ్ఞతలు తెలియజేస్తూ
(5) ఒకనికి మరొకరు సమర్పించుకొంటూ
సి. ఒక ఉదాహరణ (క్రైస్తవ కుటుంబము)
(1) భర్త మరియు భార్య (ఎఫెసీ. 5:22-33)
(2) తల్లిదండ్రులు మరియు పిల్లలు (ఎఫెసీ. 6:1-4)
(3) గృహబానిస యాజమానులు మరియు గృహ బానిసలు (ఎఫెసీ. 6:5-9)
4. లైంగికత్వము పిల్లల్ని కలగడానికి కంటె ఉన్నత భావముతో ఇవ్వబడింది
ఎ. సుఖము
బి. ఒకరిని మరొకరికి సమర్పించుకోవడము
సి. భావోద్రేకాల సంక్షేమము
డి. భౌతిక అవసరాలు
బి. ఒంటరితనము

141

1. ఇది ఒక ఆత్మ వరము మరియు పిలుపు, మత్తయి 19:12; 1 కొరింథీ. 7:7-8,32,34
2. స్వేచ్ఛాపూర్వకము, బలవంతముకాదు, ఎక్కవ ఆధ్యాత్మికము కూడా కాదు, 1 తిమోతి 4:1-5
3. కొన్ని గుర్తింపతగిన ఉదాహరణలు:
ఎ. యిర్మియా
బి. బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను
సి. యేసు
డి. పౌలు
ఇ. బర్నబా
ఎఫ్. ఫిలిప్పు యొక్క నలుగురు కుమార్తెలు (అ.కా. 21:8-9)
IV. దేవుడు అనుగ్రహించిన మానవ లైంగికత్వాము మీద మానవ వక్రబుద్ధి
ఎ. వివాహానికి ముందు (జారత్వముము) మరియు వివాహేతర సంబంధాలు (వ్యభిచారము)
బి. ఎన్నుకొనబడిన కొన్ని పాఠ్యాలు
1. 1 కొరింథీ. 6:15-20
2. గలతీ. 5:19-21
3. హెబ్రీ. 13:4
సి. కామవాంఛ (తలంపు మరియు క్రియ రెంటిలోనూ) వ్యక్తిగత తృప్తి పద్ధతులుగా ప్రజలు
వాడుకొనేందుకు ఒక లైసెన్సుగా ఇది మారిపోయింది.
డి. విడాకులు
1. ఎప్పడూ ఇది రెండో ఎన్నిక
2. పా.ని.లో అంగీకరించబడింది, ద్వితీ. 24:1-4, అయితే యేసు దీనిని ఖండించాడు, మత్తయి 5:27-32; 19:312
ఇ. స్వలింగసంపర్కము
1. ఇది దేవుని చిత్తము ఎన్నటికీ కాదు
ఎ. లేవీ. 20:13
బి. రోమా 1:26-27
సి. 1 కొరింథీ. 6:9-11
2. ఇది తీవ్రమైనది ఎందుకంటే ఇది జీవనశైలి పాపము అయితే ఇతర జీవనశైలి పాపాలంత ఘోరమైన
పాపము కాదు (వ్యభిచారము లేక రంకుతనము లేక కామాతురత). ఇది ‘‘క్షమింపరాని పాపము’’ కాదు
(ఇది అవిశ్వాస్యత).
3. పతనమైన మానవులందరూ మానవ లైంగికత్వముతో పోరాడుచున్నారు. ఈ బలమైన, నిరంతర,
సర్వవ్యాప్త కోరిక, స్వాభావిక, ఆకలితో మనమందరమూ ప్రతిరోజు వ్యవహరించాలి!
4. చాలా మంది విశ్వాసులు అన్య దేవాలయాలలో లైంగిక భాగస్వాములుగా ఉండేవారు, అయితే
రక్షింపబడిన తరువాత వారు ఏ మాత్రము వాటికి బానిపలు కారు, 1 కొరింథీ. 6:9,11
V. ముగింపు వచనాలు
ఎ. భూమిని పూర్తిగా నింపడానికి లైంగికత్వము దేవుని ప్రణాళిక
బి. లైంగికత్వము కేవలము ఇప్పటికే, నిత్యత్వానికి కాదు, మత్తయి 22:30; మార్కు 12:25; లూకా 20:3436.
సి. పతనము వలన లైంగికత్వము ప్రభావితము చేయబడింది. మనలో ప్రతి ఒక్కరూ స్వాభావికంగా
స్వార్థపరులము, ఆత్మాభిమానులము.
డి. ఒక విమోచింపబడ్డ ప్రజలుగా లైంగికత్వము మరింత ఆత్మనిగ్రహము కలగడానికి సహాయకంగా
ఉద్దేశింపబడింది (గలతీ. 5:23లోని ఆత్మఫలాలలో ప్రధానమైన ఫలము). స్వార్థపరులైన
మానవులకు కామము ఒక మంచి ఉపాధ్యాయుడు.
ఇ. ఈ శక్తింతమైన, సర్వవ్యాప్త అంశముతో వ్యవహరించడానికి క్రైస్తవ తల్లిదండ్రులు
కుటుంబము, సమాజము, దేశాలకు సహాయము చేయడములో ప్రాధాన ప్రాత్ర పోషించాలి. ఇది ఒక
పామైనా కావచ్చు లేక ఒక నిచ్చెనైనా కావచ్చు. దైవ కృపకు మనము నమూనాలు. మంచి లైంగిక
విధ్యాబోధన ఏదంటే, స్వార్థరహితముగా ప్రేమించుకొనే ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు!
ఎఫ్. కామము అద్భతుమైనదిగా ఉండగలదు, అసహ్యమైనదిగా కూడా ఉండగలదు. ఇది ఇవ్వబడిన ఉద్దేశము
1. భూమిని నింపడానికి
2. ఇద్దరు వ్యక్తులను కలపడానికి
3. కుటుంబాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి
4. సుఖించడానికి
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20:7 దేవుడు అబీమెలకు ఇచ్చిన స్వప్నములో ఇచ్చిన ఈ సందేశములో క్రియావాచకాలు అద్భుతముగా
ఉన్నాయి.
1. ‘‘ఆ మనుష్యుని భార్యను తిరిగి అతని కప్పగించుము’’, బిడిబి 996, కెబి 1427; హిఫిల్ ఇంపరేటివ్,
పా.ని.లో ‘‘మారుమనస్సు’’ కు కూడా ఇదే క్రియ వాడబడడము ఆసక్తిదాయకము.
2. ‘‘ఆయన నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాడు’’ బిడిబి 813, కెబి 933, క్వాల్ ఇంఫర్ఫెక్టు (జస్సివ్
భావముతో కూడా వాడబడిన అవకాశము ఉంది). దేవుడిచ్చే క్షమాపణ అబ్రాహాము చేసే
మద్వర్తిత్వపు ప్రార్థనపైన ఆధారపడి ఉండడాన్ని గమనించండి (యోబు 42:8లో లాగా). ఈ
మేలితావులు అబ్రహాము యొక్క ప్రత్యేక ఆధిక్యాలు!
3. ‘‘నీవు జీవించునట్లు’’ బిడిబి 310, కెబి 309, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
4. ‘‘ఒకవేళ ఆమెను నీవు తిరిగి అప్పగించకపోతే,’’ హిఫిల్ పార్టిసిఫుల్ (#1 చూడుము)
5. ‘‘తెలిసికొనుము’’ బిడిబి 393, కెబి 390, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
6. నీవు ఖచ్చితముగా చచ్చెదవు’’ ఇన్ఫినేటివ్ ఆబ్సల్యూట్ మరియు ఇదే మూలములోని ఇంపరేటివ్
క్రియ (బిడిబి 559, కెబి 562)లు దీని తీవ్రతను వ్యక్తము చేస్తున్నాయి. పాపము ‘‘మరణము’’తో
కలిసి ఉంది (2:17; నిర్గ. 10:17; సంఖ్యా. 18:22).
 ‘‘ఆయన ఒక ప్రవక్త’’ ఇది ఇక్కడ మొదటిసారి బైబిలులో వాడబడిండి, ఆదికాండములో ఈ ఒక్కసారే
ఉపయోగించబడింది. ‘‘ప్రవక్త’’ (బిడిబి 611) అనే పదము ఎవరైతే దేవుని బయుపాటును పొంది, తిరిగి
తెలియజేస్తుంటాడో అతనిని సూచిస్తున్నది (చూ. సంఖ్యా. 12:6). అయినా, ఈ సందర్భములో ఇది ఒక
మద్యవర్తపు ప్రార్థనతో సంబంధము కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నది (చూ. 7, 17 వచనాలు). ఎందుకంటే
ఇతర బైబిలుపరమైన ఉదాహరణలను బట్టి దీనికి అవకాశమున్నది (చూ. 1 సమూ. 7:5, 12:19, 23; యోబు 42:8;
యిర్మియా 7:16; 11:14; 14:11; 27:18). కొంతమంది ఇది తన పిల్లలకు దేవుడు ఇచ్చే బయలుపాటును
సూచిస్తున్నదని అంటారు (చూ. 18:19).

ప్రత్యేక అంశము: పా.ని. ప్రవచనము
I. ప్రారంభ వ్యాఖ్యలు
1. విశ్వసిస్తున్న సమాజము ప్రవచనాలను ఎలా విశ్లేషించాలి అనే విషయములో ఏకాభిప్రాయానికి
రాలేదు. శతాబ్ధాలుగా మిగిలిన సత్యాలు ఒక సాంప్రదాయ రూపములో నిర్మించబడ్డాయి కాని
ప్రవచనాల విషయములో ఇలా జరగలేదు.
2. పా.ని. ప్రవచనాలలో బాగా నిర్వచించడానికి అనేక స్థాయిలు ఉన్నాయి.
ఎ. రాచరికానికి ముందు
(1) వ్యక్తిగతంగా ప్రవక్తలు అని పిలువబడ్డారు
(ఎ) అబ్రహాము – ఆ.కా. 20:7
(బి) మోషే – సంఖ్యా. 12:6-8; ద్వితీ. 18:15; 34:10
(సి) అహరోను – నిర్గ. 7:1 (మోషే తరుపున మాట్లాడేవాడు)
(డి) మిరియాము – నిర్గ. 15:20
(ఇ) ఎల్దాదు, మేదాదు – సంఖ్యా. 11:24-30
(ఎఫ్) దెబోరా – న్యాయ. 4:4
(జి) పేరు చెప్పబడలేదు – న్యాయ. 6:7-10
(హెచ్) సమూయేలు – 1 సమూ. 3:20
(2) ప్రవక్తలను ఒక గుంపుగా సూచించిన సందర్భాలు – ద్వితీ. 13:1-5; 18:20-22
(3) ప్రవక్తల గుంపు లేక వర్గము – 1 సమూ. 10:5-13; 19:20; 1 రా. 20:35,41; 22:6,10-13; 2 రా. 2:3,7;
4:1,38; 5:22; 6:1, మొII
బి. వ్రాయబడని రాచరికము (వారు రాజులు అనబడ్డారు):
(1) గాదు – 1 సమూ. 22:5; 2 సమూ. 24:11; 1 దిన. 29:29)
(2) నాతాను – 2 సమూ. 7:2; 12:25; 1 రాజులు 1:22
(3) అహీయా – 1 రా. 11:29
(4) యెహూ – 1 రా. 16:1,7,12
(5) పేరు తెలుపబడలేదు – 1 రా. 18:4,13; 20:13,22
(6) ఏలియా – 1 రా. 18 – 2 రా. 2
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(7) మీకాయా – 1 రా. 22
(8) ఎలీషా – 2 రా. 2:8,13
సి. సాంప్రదాయక వ్రాతల ప్రవక్తలు (వారు రాజులుగాను, దేశముగాను ప్రస్తావించబడ్డారు):
యెషయా-మలాకీ (దానియేలు తప్ప)
బి. బైబిలు సంబంధిత పదాలు
1. రోయె = ‘‘దూరదర్శి’’ 1 సమూ. 9:9. ఈ సూచిన దానంతట అదే నాబి అనే పదానికి పరివర్తన
చెందుచున్నది. రోయె అనే పదము ‘‘చూచూటకు’’ అనే మామూలు పదము నుండి వచ్చింది. ఈ
వ్యక్తి దేవుని మార్గాలను, ప్రణాళికలను అర్థము చేసికొని, దేహములో దేవుని చితాన్ని
స్థిరపరచుటకు సంప్రదింపులు చేస్తాడు.
2. హోజే = ‘‘దూరదర్శి’’ 2 సమూ. 24:11. ఇది ప్రాధమికంగా రోయె పదానికి సమాంతర పదము. ఇది
‘‘చూచుటకు’’ అనే అరుదైన పదము నుండి వచ్చింది. తరచూ ప్రవక్తలను సూచించుటకు అసమాపక క్రియ
(సార్టిసిఫుల్)ను వాడబడింది (‘‘ఇదిగో’’)
3. నాబి = ‘‘ప్రవక్త,’’ అకాడియన్ క్రియ నాబు కు సంబంధించినది = ‘‘పిలుచుటకు’’ మరియు అరాబిక్
నాబాయ్ = ‘‘ప్రకటించుటకు’’. పాతనిబంధనలో ఒక ప్రవక్త హోదాను సూచించుటకు చాలా ఎక్కువగా
వాడే పదమిది. ఇది 300 పర్యాయాలకు మించి వాడబడినది. ఖచ్చితమైన శబ్ధలక్షణము ఎంటో
చెప్పలేము కాని ‘‘పిలుచుటకు’’ అన్నది ప్రస్తుతానికి సరిపోయిన అర్థము. బహుశా దీనిని బాగా
అర్థము చేసికోవాలంటే అహరోను ద్వారా ఫరోతో మోషేకున్న సంబంధాన్ని
తెలియజేయడానికి యెహొవా వివరణ దీనికి సరిపోతుంది (చూ. నిర్గ. 4:10-16; 7:1; ద్వితీ. 5:5.
ఎవరైతే దేవుని కొరకు దేవుని ప్రజలతో మాట్లాడుతాడో ఆయన ఒక ప్రవక్త (ఆమోసు 3:8;
యిర్మియా 1:7,17; యెహెజ్కేలు 3:4)
4. 1 దిన. 29:29లో ప్రవక్త యొక్క అఫీసుకు సంబంధించిన మూడు పదాలు వాడబడ్డాయి; సమూయేలు –
రోయె; నాతాను – నాబి మరియు గాదు – హోజే.
5. దేవుని తరుపున మాట్లాడే వానికి ‘‘ఇష్కహ్ – ఎలోహిమ్, ‘‘దేవుని మనిషి’’ అనేవి విస్తృత హోదా.
పా.ని.లో 76 పర్యాయాలు ‘‘ప్రవక్త’’ అనే భావముతో ఇది వాడబడింది.
6. ‘‘ప్రవక్త’’ అనే పదము గ్రీకు నుండి పుట్లింది. ఇది (1) ప్రొ = ‘‘ముందు’’ లేక ‘‘కొరకు’’ (2) ఫెమి =
‘‘మాట్లాడుట’’ నుండి వచ్చింది.
II. ప్రవచనానికి నిర్వచనము
ఎ. ‘‘ప్రవచనము’’ అనే పదానికి ఇంగ్లీషులో కంటే హీబ్రూలో విస్తృతమైన అర్థసంబంధము ఉంది.
యెహోషువా నుండి రాజులు వరకు ఉన్న చారిత్రక పుస్తకాలు (రూతు తప్ప) అన్ని యూదుల ద్వారా
‘‘మునుపటి ప్రవక్తలు’’ అని ముద్రవేయబడినాయి. అబ్రహాము (ఆ.కా. 20:7; కీర్త. 105:5) మరియు
మోషే (ద్వితీ. 18:18) రెండూ కూడా ప్రవక్తలు అని చెప్పబడ్డాయి (మిరియాము కూడా, నిర్గ.
15:20). కాబట్టి ఇంగ్లీషులో ఇవ్వబడిన ఉహాజనిత నిర్వచన విషయములో జాగ్రత్త పడుడి!
బి. ‘‘ప్రవచనాతత్వాన్ని ఒక శాస్త్రబద్ధముగా నిర్వచించాలంటే దేవుని అక్కర, దేవుని ఉద్ధేశము,
దేవుని భాగస్వామము విధానముల ద్వారా చరిత్రను అర్థముచేసికొనుటగా చెప్పుకొనవచ్చును’’
ఇంటర్ప్రెటర్స్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ది బైబిల్, వా.3, పే. 896.
సి. ‘‘ప్రవక్త ఇటు ఒక తత్వవేత్తకాని అటు ఒక నిర్దేశికమైన మత వేదాంతి కాని కాడు కానీ ఒక ఒడంబడిక
ఉన్న మద్యవర్తి. ఆయన దేవుని ప్రజలను వారి భౌష్యత్తు సరిగా ఉంచుటకు వారి వర్తమానమును
సంస్కరించుటకు దేవుని వాక్యమును అందించేవాడు, ‘‘ప్రవక్తలు మరియు ప్రవచనాలు’’
ఎన్సైక్లోపీడియా జొడాయిక వా. 13 పే. 1152.
III. ప్రవచనాల ఉద్దేశము
ఎ. దేవుడు తన ప్రజలతో మాట్లాడడానికి ప్రవచనాలు ఆయనకు ఉన్న ఒక మార్గము. వారున్న ప్రస్తుత
పరిస్థితులలో వారికి మార్గదర్శకాలు ఇవ్వడానికి, వారి జీవితాలలో మరియు సంఘటనలలో తన వశమై
ఉన్న నిరీక్షణ ఇవ్వడానికి ఇది మార్గము. వారి సందేశము ప్రధానముగా సామూహికము. ఇది
హెచ్చరించుటకు, ప్రోత్సహించుటకు, విశ్వాసము, పశ్వాత్తాపము కలిగించుటకు అలాగే ధేవుని
ప్రజలకు తనను గురించి తన ప్రణాళికలను గురించి తెలియజేయడానికి ఉద్ధేశింపబడింది. వారు దేవుని
ప్రజలను ధేవుని ఒడంబడికల పట్ల భక్తిశ్రద్ధలలో పట్టి ఉంచుతారు. ఇది తరచూ దేవుని పక్షాన
మాట్లాడేవానిని దేవుడు ఎన్నుకొనుటకు కూడా ఇది ఉపయోగించబడుతుందని కూడా దీనికి జతచేయాలి
(ద్వితీ. 13:1-3; 18:20-22). ఇది చివరికి మెస్సయను చూచించునట్లు తీసికోబడింది.
బి. తరచూ. ప్రవక్తలు అప్పటి చారిత్రక, మతతత్వ సంక్షోభాలను తీసికొని, దీనిని అంత్యకాలానికి
యుక్తిపరుస్తారు. ఈ అంత్యకాల చారిత్రక దృష్టి మరియు దైవ ఎన్నిక, ఒడంబడిక వాగ్ధానాలు
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యూదులలో అసమానమై ఉన్నాయి.
సి. ఈ ప్రవక్తల కార్యాలు దేవుని చిత్తాన్ని తెలిసికొనుటకు ఒక మార్గము వలె ప్రధాన యాజకుల
విధులను సమతౌల్యపరచి (యిర్మియా 18:18) అపహరిస్తుంది. ఈ యురిమ్ తుమిమ్ (భవష్యత్తును
తెలిపే ఒక విశేష అభరణము) దేవుని తరుపున మాట్లాడే వాని సందేశాన్ని అతిశయింపజేస్తుంది.
మలాకీ తరువాత ఇశ్రాయేలీయుల నుండి ప్రవక్తల విధులు కూడా వెళ్ళిపోయాయి. 400 వందల
సంవత్సరాల వరకు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహానుతో వరకు ఇది మళ్ళీ కనిపించలేదు. పా.ని. ‘‘ప్రవచన’’
తలాంతులు క్రొ.ని.కు ఎలా సంబంధించి ఉన్నయో చెప్పడము కష్టము. క్రొత్తనిబంధన ప్రవక్తలు
(అ.కా. 11:27-29; 13:1; 15:32; 1 కొరింథీ. 12:10,28-29; 14:29,32,37; ఎఫెసీ. 4:11) క్రొత్త బయలుపాటును
లేక లేఖనాలను బయలుపరచే వారు కాదు కానీ రాబోయే విషయాలను తెలిపేవారు, ఒడంబడిక
పరిస్థితులలో దేవుని చిత్తాన్ని ముందుమాటగా చెప్పేవారు.
డి. ప్రవచనము యొక్క లక్షణము ప్రత్యేకించి లేక ప్రధానముగా భౌష్యత్తును గురించి
తెలియజేయడము కాదు. తన కార్యాన్ని, తన సందేశాన్ని దృడపరచుకోడానికి భౌష్యత్తును
గురించి చెప్పడము అనేది ఒక్ మార్గము, అయితే ‘‘మెస్సయ గురించిన పా.ని. ప్రవచనాలు 2% కంటే
తక్కువ ఉండటము. ప్రత్యేకించి క్రొత్త నింబంధన యుగమును గురించి 5% కంటే తక్కువ ఉండటము,
రాబోవు సంఘటనలను గురించి 1% కంటే తక్కువ ఉండటము గమనించి తీరాలి’’. (ఫీ మరియు స్టువర్ట్,
హౌటు రీడ్ ది బైబిల్ ఫర్ ఇట్స్ వొర్థ్, పే. 166).
ఇ. ప్రవక్తలు ప్రజలకు దేవుడిని తెలియజేస్తుండగా, యాజకులు ప్రజలను దేవునికి తెలియజేస్తారు.
ఇది ఒక సాధారణ వ్యాఖ్య. హబకక్కూ వలె ఇక్కడ కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయి. ఆయన
దేవుడ్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు.
ఎఫ్. ప్రవక్తలను అర్థము చేసికొనుటకు కష్టము. ధీనికి ఒక కారణము ఏమిటంటే వారి పుస్తకాలు ఎలా
నిర్మించబడ్డాయో మనకు తెలియదు. అవి క్రమముగా పొందుపరచలేదు. అవి ప్రాతి పదికగా
ఉన్నట్లు కనిపించినా, అవి ఒకడు అనుకొన్నట్లు ఉండము. తరచూ అక్కడ విశదమైన చారిత్రిక
పరిస్థితి, కాల పరిధి లేక దైవవాక్యాల మద్య స్పఫ్టమైన విభజనలు ఉండవు. ఈ పుస్తకాలు (1)
ఒక్కసారే చదవడానికి పూర్తి చేయలేము; (2) అంశమువారి చదవుటకు; మరియు (3) ముఖ్యమైన
సత్యాన్ని నిర్థారించుటకు లేక ప్రతి దైవ వాక్యములో గ్రంధకర్త యొక్క ఉద్దేశము
చెప్పడానికి కష్టము.
IV. ప్రవచనాల యొక్క లక్షణాలు
ఎ. పాతనిబంధనలో ‘‘ప్రవక్త’’ మరియు ‘‘ప్రవచనాలు’’ విషయాలు అభివృద్ధి చెందినట్లు అనిపిస్తున్నది.
ఇశ్రాయేలీ ప్రారంభములో ప్రవక్తల సహవాసము అభివృద్ధి చెందింది. వీరిని ఏలియా లేక ఎలీషా
వంటి బలమైన ప్రజాకర్షణ కలిగిన నాయకులు నడిపించారు. కొన్నిసార్లు ఈ గుంపులను పిలవడానికి
‘‘ప్రవక్తల కుమారులు’’ అని చెప్పబడ్డారు (2 రాజులు 2). ఈ ప్రవక్తలు తన్మయత్వ రూపకాలను
బట్టి లక్షింపబడ్డారు (1 సమూయేలు 10:10-13; 19:18-24).
బి. ఏది ఎట్లున్నా, ఈ కాలము త్వర త్వరగా గతించి వ్యక్తిగత ప్రవక్తల కాలానికి వెళ్ళిపోయింది.
రాజులచే గుర్తింపబడి, అంతఃపురాలలో నివసించే ప్రవక్తలు (యధార్థ ప్రవక్తలు, అబద్ధ
ప్రవక్తలు ఇద్ధరు) ఉండేవారు (గాదు, నాతాను). కొంతమంది స్వతంత్ర్య ప్రవక్తలు కూడా
ఉండేవారు, కొన్నిసార్లు వీరు పూర్తిగా ఇశ్రాయేలు సమజముతో సంబంధము లేకుండా ఉండేవారు
(ఆమోసు). వారిలో స్త్రీలు, పురుషులు ఇద్ధరూ ఉండేవారు (2 రా. 22:14).
సి. ప్రవక్త తరచూ భౌష్యత్తును గురించి బయలుపరచే వాడిగా ఉండేవాడు. తెలుపబడిన దానికి వెంటనే
మనుష్యులు ప్రతిస్పంధించ వలసి ఉండేది. ఈ విశ్వవ్యాప్త అంత్యకాల ప్రణాళికలు పురాతన
సమీప తూర్పు ప్రాంతాలలో ఎదురులేనివిగా ఉండేవి. ప్రవచన సందేశాలకు భావికతనము, ఒప్పంద
భక్తిశ్రద్ధలకు జంట నాభులు (చూ. ఫీ మరియు స్టువర్ట్. 150 పే.). ప్రవక్తలు ప్రాధమికంగా
సామూహికము అని ఇది సూచిస్తున్నది. వారు సహజముగా రాజ్యాన్ని ఉద్దేశించారు గాని
ప్రత్యేకించి కాదు.
డి. ఎక్కువ ప్రవచనాలు మాట ద్వారా చెప్పబడ్డాయి. ఆ తరువాత ఇది ఇతివృత్తము, కాలక్రమము లేక
మనము పోగొట్టుకొనిన సమీప తూర్పు సాహిత్య ఇతర నిర్మాణక్రమాలకు ఉద్ధేశాలకు
కలపబడ్డాయి. ఇది చెప్పబడడాన్నిబట్టి ఇది వ్రాత వృత్తాంతముగా నిర్మించబడలేదు.
అందుచేత ఒక ప్రత్యేక చారిత్రిక రూపకము లేకుండా దీనిని చదవడానికి, అర్థము చేపికొనడానికి
కష్టమైంది.
ఇ. వారి సందేశాలను అందించడానికి ప్రవక్తలు అనేక అనేక విధానాలను ఉపయోగించారు.
1. న్యాయస్థాన దృశ్యము – దేవుడు తన ప్రజలను న్యాయస్థానమునకు తీసికొని వెళ్ళుట, తరచూ
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ఇది విడాకుల కొరకు. యెహ్వా తన భార్య (ఇశ్రాయేలీయులు) అవిశ్వాస్యత వలన ఆమెను
విసర్జించాడు (హోషియా 4; మీకా 6).
2. అంత్యక్రియల విషాదగీతిక – ప్రత్యేక కొలమానమైన ఈ రకమైన సందేశము, దాని లక్షణము
‘‘విపత్తు’’ దీనిని ఒక ప్రత్యేక నిర్మానముగా ఉంచింది (యెషయా 5: హబకక్కూ 2).
3. ఒడంబడిక ఆశీర్వాద ప్రవచన ప్రకటన – ఒడంబడిక యొక్కనిబద్ధత లక్షణము విశేషించబడింది,
పరిస్థితుల ప్రభావము ఇలు సానుకూలముగా గాని లేక వ్యతిరేకముగా గాని, భౌష్యత్తును
గురించి తెలియజేయడానికి చెప్పబడ్డాయి (ద్వితీ. 27-28).
V. ప్రవచనాలను వ్యాఖ్యానించుటకు సహాయపడే మార్గదర్శకాలు
ఎ. ప్రతి ప్రవచనము యొక్క చారిత్రిక పరిస్థితులు, సాహిత్య సందర్భాలను గమనించి అసలు ప్రవక్త
(ఎడిటర్) యొక్క ఉద్ధేశాన్ని కనుగొనండి. సహజంగా ఇది ఏదో ఒక విధముగా మెస్సయా ఒడంబడికను
ఇశ్రాయేలీయులు పాటించకుండా చేసింది.
బి. పూర్తి ప్రవచనాన్ని చదివి, వ్యాఖ్యానించు, కేవలము ఒక భాగాన్ని మాత్రమే కాదు,
మొత్తాన్ని ఒక్క అంశానికి సంగ్రహించు. ప్రక్కన ఉన్న ప్రవచనాలకు ఇది ఎలా సంబంధించి ఉందో
చూడు. మొత్తము గ్రంధాన్ని సంగ్రహించు.
సి. తనంతట తాను వాస్తవ ప్రయోగాన్ని చూపేంతవరకు వాస్తవ వ్యాఖ్యానమును ఊహించు; తరువాత
వాస్తవ గద్య భాషలోనికి తీసికొని వచ్చుటకు ప్రయత్నించు.
డి. చారిత్రిక దృశ్య, సమాంతర పాఠ్యభాగ వెలుగులోనికి సాంకేతిక క్రియగా విభజించు. ఇది పురాతన
సమీప తూర్పు ప్రాంత సాహిత్యము, ప్రాశ్చాత్య లేక ఆదునికి సాహిత్యము కాదని
గుర్తుంచుకో.
ఇ. ప్రవచనాలను జాగ్రత్తతో పరిగణించు.
1. అవి ప్రత్యేకించి గ్రంధకర్త రోజులకు సంబంధించినవా?
2. ఇవి ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క చరిత్రను క్రమంగా నెరవేర్చాయా?
3. అవి ఇంకా భౌష్యత్తులో జరగబోవు సంఘటనలగా ఉన్నాయా?
4. వాటికి సమకాలీక నెరవేర్పులు ఉన్నాయా, అయినా అవి భౌష్యత్తు నెరవేర్పులా?
5. సమాధానముల కొరకు బైబిలు గ్రంధకర్తలను తీసికోండి, ఆధునిక గ్రంధకర్తలను కాదు.
ఎఫ్. ప్రత్యేక అక్కరలు
1. ప్రతి స్పందన నిబద్ధతలను బట్టి ప్రవచనము అర్హమై ఉంటుందా?
2. ఒక ప్రవచనము ఎవరికి ఉద్దేశించి చెప్పబడినది అనే ఖచ్చితత్వము ఉంటుందా (మరియు ఎందుకు)?
3. ఇక్కడ బహువిధ నెరవేర్పుల కొరకు బైబిలుపరంగా మరియు/లేక చారిత్రపరంగా ఇవి ఉండే వీలుందా?
4. క్రొ.ని. గ్రంధకర్తలు దైవావేశముతో పా.ని. లోని అనేక మెస్సయను గురించిన మనము చూడలేని
ప్రవచనాలను చూడగలిగారు.
అవి పదచమత్కాలుగాను లేక వర్గీకరణ విధానాలుగాను వాడబడినట్లున్నాయి. మనము దైవావేశితము
కాదు గనుక వీటి చేరికలను వారికే వదిలేద్దాము.
VI. సహాయపడే పుస్తకాలు
ఎ. కార్ల్ ఇ. అమెండిగ్ మరియు డబ్ల్యూ. వార్డ్ బాస్క్ యొక్క ఎ గైడ్ టు బిబ్లికల్ ప్రాఫెసీ
బి. గోర్డన్ ఫీ మరియు డగ్లాస్ స్టువర్ట్ వ్రాసిన హౌటు రీడ్ ది బైబిల్ ఫర్ ఆట్ ఇట్స్

వొర్థ్

సి. ఎడ్వర్డ్ జె. యంగ్ వ్రాసిన మై సర్వెంట్స్ ది ప్రాఫెట్స్
డి. ఢి. బ్రెంట్ సాండి వ్రాసిన ప్లోషేర్స్ అండ్ ప్రూనింగ్ హుక్స్: రిథింకింగ్ ది లాగ్వేజ్ ఆఫ్

బిబ్లికల్ ప్రాఫెసీ అండ్ అపోకలిప్టిక్
ఇ. న్యూ ఇంటర్నేషనల్ డిక్షనరీ ఆఫ్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ థియోలజీ అండ్ ఎక్సెజిసీస్, వా. 4, పే.

1067-1078

 ‘‘నీవును నీవారందరును’’ మళ్ళీ సామూహికత్వము మీద మనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది, ఇది పా.ని. చాలా
సహజము (చూ. 17:27; 19:12). యెహెజ్కేలు 18 మరియు యిర్మియా 31:31-34 లలో క్రొత్త ఒడంబడిక
చిత్రీకరించు వరకు ఒక వ్యక్తిగత అంశాన్ని చూడలేము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 20:8-18
8తెల్లవారినప్పుడు

అబీమెలెకు లేచి తన సేవకులందరిని పిలిపించి ఈ సంగతు లన్నియు వారికి
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వినిపించినప్పుడు ఆ మనుష్యులు మిగుల భయపడిరి. 9అబీమెలెకు అబ్రాహామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన
పని యేమిటి? నీవు నా మీదికిని నా రాజ్యము మీదికిని మహాపాతకము తెప్పించునట్లు నేను నీయెడల
10మరియు అబీమెలెకు
చేసిన పాపమేమిటి? చేయరాని కార్యములు నాకు చేసితివని అతనితో చెప్పెను.
11
అబ్రాహాము ఈ స్థలమందు దేవుని భయము
నీవేమి చూచి ఈ కార్యము చేసితివని అబ్రాహాము నడుగగా
ఏమాత్రమును లేదు గనుక నా భార్య నిమిత్తము నన్ను చంపుదురనుకొని చేసితిని. 12అంతేకాక ఆమె నా
చెల్లెలనుమాట నిజమే; ఆమె నా తండ్రి కుమార్తెగాని నా తల్లి కుమార్తె కాదు; ఆమె నాకు
భార్యయైనది. 13దేవుడు నన్ను నా తండ్రి యిల్లు విడిచి దేశాంతరము పోవునట్లు చేసినప్పుడు నేను
ఆమెను చూచి మనము పోవు ప్రతి స్థలమందు ఇతడు నా సహోదరుడని నన్ను గూర్చి చెప్పుము; నీవు నాకు
14అబీమెలెకు గొఱ్ఱలను గొడ్లను దాసదాసీ జనులను
చేయవలసిన ఉపకారమిదేయని చెప్పితిననెను.
15అప్పుడు
రప్పించి, అబ్రాహాముకిచ్చి అతని భార్యయైన శారాను అతనికి తిరిగి అప్పగించెను.
అబీమెలెకు ఇదిగో నా దేశము నీ యెదుట నున్నది. నీకిష్టమైన స్థలమందు కాపురముండుమనెను. 16మరియు
అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అన్నకు నేను వెయ్యి రూపాయలిచ్చియున్నాను. ఇది నీ యొద్ద నున్న వారందరి
దృష్టికి ప్రాయశ్చిత్తముగా నుండుటకై యిది నీ పక్షముగా ఇచ్చియున్నాను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు
17అబ్రాహాము దేవుని ప్రార్థింపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని
న్యాయము తీరిపోయినదనెను.
18ఏలయనగా అబ్రాహాము భార్యయైన
భార్యను అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిల్లలుకనిరి.
శారానుబట్టి దేవుడు అబీమెలెకు ఇంటిలో ప్రతి గర్భమును మూసియుండెను.
20:8 ‘‘తెల్లవారినప్పుడు అబీమెలెకు లేచి’’ ఇది దేవుడు వెల్లడిచేసిన తన చిత్తానికి స్పంధించే
అత్యవసరాన్ని, తక్షణమును తెలియజేసే హీబ్రూ జాతీయపదము (చూ. 21:14; 22:3).
 ‘‘ఆ మనుష్యులు మిగుల భయపడిరి’’ 4-6 వచనాలలో కేవలము అబీమెలెకు విశ్వాసాన్ని మాత్రమే కాదు, ఈ
వచనములో కుటుంబ మొత్తమునకున్న విశ్వాసము తెలియపరచబడింది. 11వ. వచనములో అబ్రాహాము చేసిన
వ్యాఖ్యను ఇది పరిహాసము చేసింది.
20:9-10 12వ. అధ్యాయములో ఫరో చేసినట్లు, మూడు వరస ప్రశ్నల ద్వారా అబీమెలెకు అబ్రాహాము
యొక్క తగని కార్యాలను తెలియజేశాడు.
20:10 ‘‘అడుగగా’’ చాలా మంది దీనిని ఒక ప్రవచన దర్శనముగా చూస్తుండగా, అనేకమంది పండితులు దీనిని ‘‘ఇలా
ప్రవర్తించడానికి మునుపు నీకేమి సంభవించింది? అనే అర్థమిచ్చునట్లు చూశారు.
20:11-12 అబ్రహాము ఎందుకతడు అలా ప్రవర్తించాడో తెలియజేయడానికి మూడు వివరణలు ఇచ్చాడు. ఈ
మూడుకూడా సరైనవిగా కనిపించలేదు. 12:12 మరియు 26:7 ఇస్సాకుతో మరణము యొక్క భయము కూడా
నమోదుచేయ బడింది.
20:13 ‘‘దేవుడు నన్ను. . దేశాంతరము పోవునట్లు చేసినప్పుడు’’ ఇంగ్లీషులో ఇది దాదాపు ఆయన తాను అలా
చేయడానికి కారణము దేవుని తప్పు అన్నట్లు ఉంది. ఇది ఆదాము దేవుని నిందించిన విషయాన్ని
గుర్తుతెస్తున్నది (చూ. ఆ.కా. 3:12). అయినా దీనిని మనము ఇలా అర్థము చేసికోవచ్చో లేదో మనకు
తెలియదు. ఏది ఖచ్చితమైనదంటే, ఇక్కడ ఉపయోగించిన పేరు ఎలోహిమ్ ఒక బహువచన క్రియను
అనుసరిస్తున్నది (బిడిబి 1073, కెబి 1766, హిఫిల్ పర్పెక్ట్ ఫ్లూరల్), ఇశ్రాయేలీయుల
ఏకదైవత్వాన్ని సూచించేటప్పుడు ఇలా ఉపయోగించడము చాలా అసహజము. కొంతమంది ఆయన అబీమెలెకు
బహుదేవాతారాధనకు దిగజారాడని అంటారు (ఎస్. ఆర్. డ్రైవర్). ఏదిఏమైనా అబీమెలెకుకు ఏకైక
సత్యదేవుని గురించిన ఙ్ఞానము కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. రబ్బీలు ఈ బహువచనము బహు అరుదు
అయినప్పటికి, దేవుని సూచించుటకు ఇదేమి అసహజము కాదంటున్నారు (చూ. 1:26; 11:7; 35:7; 2 సమూ. 7:23). ఈ
పా.ని. బహువచనాలను త్రిత్వము యొక్క సిద్ధాంత ప్రారంభములో ఉన్నట్లు సంఘము తరచూ
విశ్లేషించింది.

ప్రత్యేక అంశము: త్రియేకత్వము
ఒక్క సందర్భములోనే త్రిత్వములోని ముగ్గురు వ్వక్తులు నిర్వహిస్తున్న పనులను గమనింపుము.
‘‘త్రిత్వము’’ అనే పదము ప్రధమంగా టెర్ట్యూలియన్ ద్వారా కల్పించబడింది. ఇది భైబిలు పదము కాదు
కాని ఈ భావము మాత్రము అంతటా వ్వాప్తిచెందింది.
ఎ. సువార్తలు
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మత్తయి 3: 16-17; 28:19 (మరియు సమాంతరాలు)
బి. అపోస్తుల కార్యాలు – అ.కా. 2:32-33, 38-39
సి. పౌలు
1. రోమా 1:4-5; 5:1,5; 8:1-4,8-10
2. I కొరింథీ. 2:8-10; 12:4-6
3. II కొరింథీ. 1:21; 13:14
4. గలతీ. 4:4-6
5. ఎఫెసీ. 1:3-14,17;2:18; 3:14-17; 4:4-6
6. I థెస్స. 1:2-5
డి. పేతురు – I పేతురు 1:2
ఇ. యూదా – 20-21 వచనాలు
పా.నిలో దేవునిలో బహువచనము సూచాయగా ఉంది.
ఎ. దేవుని కొరకు బహువచనాల వాడకం
1. ఎలోయిమ్ పేరు బహువచనము దేవుని కొరకు వాడినప్పడు ఏకవచన క్రియగా వాడబడినది
2. ఆ.కా. 1:26-27; 3:22; 11:7 లో ‘‘మనము’’
బి. ప్రభువు యొక్క దూత దైవానికి ప్రతీకగా ఉండినది
1. ఆ.కా. 16:7-13; 22:11-15; 31:11, 13; 48:15-16
2. నిర్గ. 3:2,4; 13:21; 14:19
3. న్యాయాధిపతులు 2:1; 6:22-23; 13:3-22
4. జకర్యా 3:1-2
సి. డేవుడు మరియు ఆయన ఆత్మ వేరు, ఆ.కా. 1:1-2; కీర్త. 104:30; యెషయా 63:9-11; యెహె. 37:13-14
డి. దేవుడు (యెహోవా) మరియు మెస్సయ (యాడోస్) వేరు, కీర్త. 45:6-7; 110:1; జకర్యా 2:8-11; 10:9-12
ఇ. మెస్సయ మరియు ఆత్మ వేరు, జకర్యా 12:10
ఎఫ్. యెషయా 48:16; 61:1లో ముగ్గురిని ప్రప్తావించారు
యేసుని దైవత్వము మరియు ఆత్మ యొక్క వ్వక్తిత్వము నిబద్ధత కలిగిన, ఏకేశ్వరవాడులైన ఆది
విశ్వాసులను సమస్యలకు గురిచేసింది.
1. టెర్ట్యూలియన్ – తంరడి కంటె కుమారుని తక్కువ చేశాడు
2. ఒరిజన్ – కుమారుని మరియు ఆత్మయొక్క దైవత్వ లక్షణాలను క్రింది వారిగా చేశాడు
3. ఏరియన్ – కుమారునికి మరియు ఆత్మకు దైవత్వాన్ని ఆపాదించలేదు
4. రాజరికము – ఏక దేవునిగా తండ్రి, కుమారుడు తరువాత పరిశుద్దాత్మ వారత్వం నందు నమ్మక ఉంచాడు.
బైబిలు అంశాలు ఇచ్చిన సమాచారాన్ని బట్టి ఈ త్రిత్వము చారిత్రాత్మకంగా పెంపొందించబడింది
1. యేసు యొక్క సంపూర్ణ దైవత్వము తండ్రికి ఉన్నదానితో సమానమైనదని క్రీ.శ. 325లో కౌన్సిల్
ఆఫ్ నైసియాచే నిర్ధారించబడింది.
2. ఆత్మ యొక్క దైవత్వము మరియు వ్వక్తిత్వము తండ్రి మరియు కుమారునికున్న దానితో సమానమని
కౌన్సిల్ ఆప్ కాంస్టంటినోబుల్ ద్వారా నిర్ధారించబడింది (క్రీ.శ. 381)
3. అగస్టస్ వ్రాసిన ది ట్రినిటేట్ నందు త్రిత్వమును గూర్చిన పూర్తి సిద్ధాంతము ఇవ్వబడినది.
ఇక్కడ నిజముగా మర్మముంది. అయితే క్రొ.ని. లో చూడడానికి ఒక్క దైవ లక్షణములో ముగ్గరి
వ్వక్తిత్వ ప్రత్యక్షతలు ఉన్నట్లుంది.
 ‘‘మనము పోవు ప్రతి స్థలమందు. . .నీవు నాకు చేయవలసిన ఉపకారమిదే’’ అబ్రహాము శారా వారు చల్దీయుల
యొక్క ఊర్ అను వదలి వచ్చునప్పటి నుండి వారు సహోదరుడు, సహోదరి అని చెప్పుకోవాలని ఒక ఒప్పందానికి
వచ్చినట్లు ఇది తెలియజేస్తున్నట్లుంది.
20:14 ఇది 12:16లో ఫరో ఏమైతే అబ్రాహాముకు చేశాడో దానినే మళ్ళీ చెప్పినట్లుంది.
ఇలాంటి సందేహాల వలనే ఆధునిక ప్రాశ్చత్య పండితులకు పెంటాలచ్ లన్నింటికి ఒకే గ్రంధకర్త అయి
ఉండే వీలుందా అనే ప్రశ్న తలెత్తేటట్లు చేసింది. దైవానికి ఉన్న విభిన్న పేర్లు, మరియు ఇలాంటి
సందేహాలు వారి అనేక గ్రంధకర్తలు/సంపాదకులు అనే సిద్ధాంతానికి కారణమైంది (డా. యూట్లే యొక్క
ఆదికాండము 1-11లోని ఆయన పరిచయములో (గ్రంధకర్త) చేసిన విశ్లేషణను చూడండి, ఇది ఉచిత ఆన్ లైన్
www.freebiblecommentary.org లో ఉంది). అలాగే హార్డ్ సేయింగ్స్ ఆఫ్ ది బైబిల్, 118-120లో ఉన్న
మంచి క్లుప్త తర్కణ చూడండి).
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20:16 ‘‘వేయి వెండి నాణాలు’’ చాలా తర్జుమాలు ఇక్కడ ‘‘షెకెలు’’ అనే పదము ఉండాలని ఊహిస్తున్నారు
ఎందుకంటే పురాతన తూర్పు ప్రాంతములో ఇది ‘‘విలువైన లోహ బరువు’’ కు ఇది ఒక మామూలు పదము (18:6లోని
ప్రత్యేక అంశము చూడుము). ఇంకా దీనిని ఊహించి, చెప్పకుండా ఉన్న అనేక పాఠ్యాలు కూడా ఉన్నాయి
(చూ. ఆ.కా. 37:28; న్యాయ. 17:2,3,4,10).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి, ‘‘నీ దోష విముక్తి’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘నివృత్తి’’
టి ఇ వి
‘‘నీవు నిర్ధోషివి అని’’
ఎన్ జె బి
‘‘నీవు పూర్తిగా దోషనివారణ పొంది ఉన్నావు’’
అబీమెలెకు రెండు వేర్వేరు బహుమతులు అబ్రాహాముకు ఒకటి (14వ. వచనము), శారాకు ఒకటి (16వ. వచనము)
ఇచ్చాడేమో లేక కేవలము ఒకటే, ఈ వచనములో చెప్పబడిన అర్థిక సంబంధ విలువ అన్నది స్పష్టముగా
తెలియదు. నేనైతే వ్యక్తిగతంగా రెండు బహుమానాలని అనుకొంటున్నాను. ‘‘నీ దోషవిముక్తి’’ అనే వచనము
‘‘నీకొసము కళ్లు మూపుకొనుట’’ అనే అసలు అర్థము కలిగి ఉన్నది (కంన్స్ట్రక్ట్ బిడిబి 492 & 744), శారా
పూర్తిగా నిరపరాధి, ఆమెకు జరిగిన ఈ ఇబ్బందికి ప్రత్యామ్నాయము అని తెలియజేసే హీబ్రూ
పదవిన్యానము ఇది.
20:17 ‘‘దేవుడు అబీమెలెకుకు స్వస్థత కలిగించెను’’ అబీమెలెకు మరియు తన కుటుంబానికి ఎలాంటి వ్యాధి
కలిగి ఉండినదో మనకు తెలియదు కానీ, ఈ వ్యాధి పిల్లల్ని పుట్టనీయకుండా అడ్డుకొంది. అబీమెలెకు
శారాతో సంబంధము పెట్టుకోనీయకుండా యెహోవా రక్షించిన మార్గములలో ఇది ఒకటి అని
స్పష్టమగుచున్నది. అలాగే 17 మరియు 18 వచనాలలో గొడ్డుతనము ఒక దేవుని శాపముగా పరిగిణించబడిందని
కూడా చూశాము. శారా గొడ్రాలుగా ఉన్నప్పుడు అబ్రాహాము దేవుని మాటలమీద నమ్మకము
ఉంచలేకపోవుటకు ఇది ఒక కారణము.
28:18 ‘‘దేవుడు ప్రతి గర్భమును మూసియుండెను’’ ఇది ఒకే మూలపదము కలిగిన ఇన్ఫినేటివ్ అబ్సల్యూట్
మరియు పెర్ఫెక్టు క్రియ (బిడిబి 783 & 870), ఇది క్రియ యొక్క చర్యను తీవ్రతరము చేస్తున్నది.
20వ. అధ్యాయములో దేవుని ఒడంబడిక పేరు యెహోవా ఉపయోగించబడిన ఒకే వచనము ఇది ఒక్కటే.
సందర్భానుసారము (17వ. వచనము) ఇది ఎలోహిమ్ కు సమాంతరము. సమారిటన్ పెంటాటెచ్ మరియు కొన్ని
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్ చేతివ్రాతలలో ఎలోహిమ్ అని ఉంది.

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. ఎందుకని అబ్రాహాము శారాను తన సహోదరిగా ప్రదర్శించాడు?
2. ఇలా శారాకు రెండుసార్లు, రెబకాకు ఒకసారి జరగడాన్ని నీవెలా వివరించగలవు?
3. ఎందుకని శారా కాపాడబడడము సిద్ధాంతపరంగా ఎంతో ముఖ్యము?

149

ఆదికాండము 21
ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఇస్సాకు జన్మించాడు
21:1-7
21:1-7

ఇస్సాకు జన్మించాడు
21:1-7

హాగరు, ఇష్మాయేలు
బయలుదేరుట
21:8
21:8-14
శారా హాగరుకు విరోధమగుట

21:8-14

21:9-14
21:15-19

21:15-21

21:15-19

21:20-21
21:20-21
అబీమెలెకుతో నిబంధన
అబీమెలెకుతో ఒక నిబంధన
బెయేర్షెబాలో అబ్రాహాము,
మనస్పర్ధ
21:22-26
21:22-24
21:22-24
21:25-34
21:27-34

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఇస్సాకు మరియు ఇష్మాయేలు ఇస్సాకు జననము
21:1-7
21:1-7
(6-7)
హాగరు, ఇష్మాయేలు
పంపివేయబడుట
21:8-14
21:8-14ఎ
హాగరు, ఇష్మాయేలు
పంపివేయబడుట
21:9-13
21:14-16
21:14బి-16

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)
ఇస్సాకు జననము

21:17-21

21:17-19
21:20-21
అబీమెలెకుతో అబ్రాహాము
అబ్రాహాము అబీమెలెకుల
మధ్య ఒప్పందము
21:22-23

21-24
21:25-29
21:30-31
21:32-34

అబీమెలెకు
21:22-24

21:25-31
21:32-34

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
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ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 21:1-7
1యెహోవా

తాను చెప్పిన ప్రకారము శారాను దర్శించెను. యెహోవా తానిచ్చిన మాటచొప్పున శారాను
గూర్చి చేసెను. 2ఎట్లనగా దేవుడు అబ్రాహాముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలములో శారా గర్భవతియై అతని
3అప్పుడు అబ్రాహాము తనకు పుట్టినవాడును తనకు శారా
ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.
కనినవాడునైన తన కుమారునికి ఇస్సాకు అను పేరుపెట్టెను. 4మరియు దేవుడు అబ్రాహాము కాజ్ఞాపించిన
ప్రకారము అతడు ఎనిమిది దినముల వాడైన ఇస్సాకు అను తన కుమారునికి సున్నతి చేసెను. 5అబ్రాహాము
కుమారుడైన ఇస్సాకు అతనికి పుట్టినప్పుడు అతడు నూరేండ్లవాడు. 6అప్పుడు శారా దేవుడు నాకు నవ్వు
కలుగజేసెను. వినువారెల్ల నా విషయమై నవ్వుదురనెను. 7మరియు శారా పిల్లలకు స్తన్యమిచ్చునని
యెవరు అబ్రాహాముతో చెప్పును నేను అతని ముసలితనమందు కుమారుని కంటిని గదా? అనెను.
21:1
ఎన్ ఎ ఎస్ బి ‘‘తరువాత ప్రభువు శారాను గమనించెను’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘మరియు ప్రభువు శారాను దర్శించెను’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి ‘‘ప్రభువు శారాతో వ్యవహరించెను’’
టి ఇ వి
‘‘ప్రభువు శారాను ఆశీర్వదించెను’’
ఎన్ జె బి
‘‘తాను చెప్పినట్లే యెహోవా శారాకు జరిగించెను’’
గట్టిగా చెప్పడానికి యెహోవా పేరు రెండుసార్లు చెప్పబడింది. ఈ బిడ్డ తన అధికారమును బట్టి
పుట్టాడు! క్రియకు ‘‘దర్శించెను’’ (బిడిబి 823, కెబి 955, క్వాల్ పెర్ఫెక్టు) అనే అసలు అర్థమున్నది.
ఇది తరచుగా దేవుడు ఎవరినైనా ఆశీర్వదించుటకు గాని తీర్పుతీర్చుటకు గాని సమీపించినప్పుడు ఇది
ఉపయోగింపబడింది. దీనిని మంచిగా తీసికోవడానికి ఆ.కా. 15:24-25 మరియు నిర్గ. 13:19 లను గమనించండి.
ఏదిఏమైనా ఈ పదము సహజముగా తీర్పు భావముతో ఉపయోగింపబడింది అని గమనించవచ్చు.
 ‘‘తాను చెప్పిన ప్రకారము’’ ఇది ప్రత్యేకించి ఆదికాండము 18:10-15ను సూచిస్తున్నట్లుంది. శారా
యొక్క ప్రత్యేక వాగ్ధాన పుత్రుని కాన్పు, 12,15,17 అధ్యాయాలలో దేవుడు అబ్రాహాముకు ఇచ్చిన
వాగ్ధానాలను తెలియజేస్తున్నది.
21:2 ‘‘నిర్ణయకాలములో’’ ఇది ప్రత్యేకించి 17:21 మరియు 18:10,14లను సూచిస్తున్నది. ఇది తొమ్మిది
నెలల గర్భకాలాని గురించి చెప్పుతున్నదని నేననుకొంటాను.
21:3 ‘‘ఇస్సాకు’’ 17:19,21 వచనాలలో ఈ పేరు చెప్పబడింది. ఈ పదము ‘‘నవ్వు’’ (బిడిబి 850) నుండి వచ్చింది,
ఇది 17:17లోని అబ్రాహాము నవ్వుకు, 18:15లోని శారా నవ్వుకు సంబంధము కలిగి ఉంది.
21:4 ‘‘అబ్రాహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకుకు సున్నతి చేసెను’’ ఇది యెహోవా చేత ఇవ్వబడిన నిబంధన
ఆదేశానికి గుర్తు. దేవుడు ఆఙ్ఞాపించినట్లు (చూ. 17:9-14) ఇది బిడ్డకు ఎనిమిది దినములప్పుడు చేసే
కార్యము. ఆ.కా. 17:25 ప్రకారము అరబ్బులు తమ పిల్లలకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాకు సున్నతి ఇచ్చే
ఆచారాన్ని పెంపొందించారు, ఇష్మాయేలు వంశములో ఇది ఉంది. ప్రాచీన తూర్ప ప్రాంతీయులందరూ వారి
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పిల్లలకు సున్నతి చేస్తారు, అయితే వారి వారి అనుకూలతలను బట్టి వివిధ వయస్సులలో చేస్తారు.
కేవలము ఫిలిస్తీయులు, హివీయులు సున్నతి చేసికొనరు (అది., 34వ. అధ్యాయము).
21:5, దేవుని వాగ్ధానములోని ఆయన కృపను తెలియజేయడానికి మళ్ళీ అబ్రాహాము వయస్సు చెప్పబడింది
(చూ. 17:17) మానవ బలము లేక ప్రయత్నము కాదని ఇది సూచిస్తున్నది.
21:6 ఈ క్రింది వాటిలో పదవిన్యాసము ఉంది
1. నవ్వడమును బట్టి 17:17 మరియు 18:12 లోని దేవుని బయలుపాటును గురించిన అబ్రాహాము మరియు
శారాల సందేహాన్ని తెలియజేస్తున్నది.
2. ఈ బిడ్డకు ‘‘నవ్వు’’ అని పేరు పెట్టారు
3. చివరికి శారాకు తన సొంత బిడ్డ పుట్టడము వలన, నవ్వు ఆమె ఆనందానికి బాహ్య గుర్తు, ఆమెతో
కలిసి ప్రజలందరూ నవ్వుతూ అభినందనలు తెలియజేశారు.
4. 9వ. వచనములో ఇస్సాకు పట్ల హాగరు వైఖిరికి నవ్వు ఉపయోగించబడింది
27:7 ‘‘శారా పిల్లలకు స్తన్యమిచ్చునని’’ ‘‘పిల్లలు’’ అనే పదము బహువచనము. హీబ్రూ భాషలో
అకస్మాత్తుగా వచ్చే అనేక బహువచనాలు ఉన్నాయి. ఇది (1) జంట పదాలు (కళ్ళు, చెవులు, చేతులు) (2)
విశేషించి చెప్పడానికి (అది., రాచరిక బహువచనము) ఇలా బహువచనాలను ఉపయోగించేవారు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 21:8-14
8ఆ

పిల్లవాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇస్సాకు పాలు విడిచిన దినమందు అబ్రాహాము గొప్ప విందు
చేసెను. 9అప్పుడు అబ్రాహామునకు ఐగుప్తీయురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు పరిహసించుట శారా చూచి
10ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళ్లగొట్టుము; ఈ దాసి కుమారుడు నా కుమారుడైన ఇస్సాకుతో వారసుడై
11అతని కుమారునిబట్టి ఆ మాట అబ్రాహామునకు మిక్కిలి దుఃఖము
యుండడని అబ్రాహాముతో అనెను.
కలుగజేసెను. 12అయితే దేవుడు ఈ చిన్న వానిబట్టియు నీ దాసినిబట్టియు నీవు దుఃఖపడవద్దు. శారా
నీతో చెప్పు ప్రతి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇస్సాకువలన అయినదియే నీ సంతానమనబడును.
13అయినను ఈ దాసి కుమారుడును నీ సంతానమే గనుక అతనికూడ ఒక జనముగా చేసెదనని అబ్రాహాముతో
చెప్పెను. 14కాబట్టి తెల్లవారినప్పుడు అబ్రాహాము లేచి ఆహారమును నీళ్ల తిత్తిని తీసికొని ఆ
పిల్లవానితోకూడ హాగరునకు అప్పగించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెట్టి ఆమెను పంపివేసెను. ఆమె
వెళ్లి బెయేర్షెబా అరణ్యములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.
21:8 ‘‘ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇస్సాకు పాలు విడిచిన దినమందు అబ్రాహాము గొప్ప విందు
చేసెను’’ పిల్లవాడు పాలువిడినప్పుడు సహజముగా విందు ఉండేదని ఆ దినాల సాహిత్యాన్ని బట్టి మనకు
అర్థము అవుతున్నది (అది., ఇది ఇంక బ్రతకగలిగిన వయస్సు వచ్చింది). ఈ పాలు విడవడము రెండు లేక మూడు
సంవత్సరముల వయస్సులో ఉండచ్చు (చూ. 2 మెక్. 7:27).
21:9 ‘‘అప్పుడు అబ్రాహామునకు ఐగుప్తీయురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు పరిహసించుట శారా చూచి’’ ఎన్ కె
జె వి లో ‘‘ఎగతాళి’’ అని ఉండగా ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి మరియు టి ఇ విలలో ‘‘ఆట’’ అని ఉంది. ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్ దీనికి
‘‘ఆమె కుమారునితో ఆటలాడుట’’ అని జతచేసింది. ఈ హీబ్రూ పదాన్ని ‘‘నవ్వు’’ (బిడిబి 850) అని అర్థము
అయితే పియల్ మూలములో (కెబి 1019) ‘‘పరిహాసము లేక ఆటపట్టించడము’’ అనే అర్ధాన్ని ఇది ఇవ్వగలదు
(చూ. 19:14; నిర్గ. 32:6; న్యాయ. 16:23), అయితే గలతీ 4:29ని బట్టి, 16:4లోని హాగరు పరిహాసమును బట్టి,
ఇది బహుశా ‘‘పరిహాసము’’ లేక ‘‘నిందను వేయడము’’ అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే అవకాశముంది. దీనికి వ్యతిరేక
అర్థము చెప్పడానికి రబ్బీలు 2 సమూ. 2:14 మరియు సామె. 26:19లను ఒక ఉదాహరణగా వాడుతారు.
21:10 ‘‘ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళ్లగొట్టుము’’ ఈ క్రియ మరొక పియెల్ (బిడిబి 176, కెబి 204) మరియు
ఒక ఇంపరేటివ్ (చూ. గలతీ. 4:30). నూజి ఫలకల ప్రాకారము ఇది ఒక చట్టవిరోధమైన కార్యము. ఏదిఏమైనా
‘‘పిపిట్-ఇస్తార్’’ అని పిలువబడే పురాతన చట్టపరమైన పత్రాలను బట్టి, ఆస్తిలో భాగమివ్వడము గాని
లేక వారి స్వేచ్ఛకు వారిని వదిలిపెట్టడము గాని ఉంపుడుగత్తె పిల్లలతో వ్వవహారము ఒక
చట్టపరమైన విషయము.

152

21:11 అబ్రహాము యెహోవాను ప్రేమించినట్లే (చూ. 17:20; 21:3,18,20) ఇష్మాయేలును ప్రేమించాడు (చూ.
17:18). శారా ఈ విధముగా అడగడము సరైనది కాదని లేక బహుశా తప్పని అబ్రాహాము తలంచాడు (చూ. సంఖ్యా.
11:10; 1 సమూ. 1:8).
21:12 దేవుడు అబ్రాహాముకు రెండు ఆఙ్ఞలను ఇచ్చాడు
1. ‘‘నీవు దుఃఖపడవద్దు,’’ బిడిబి 949, కెబి 1269, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ ఒక జుసివ్ భావముతో
ఉపయోగించబడింది. ఈ క్రియ 11వ. వచనములో శారా విన్నపానికి (ఆదేశము) అబ్రాహాము యొక్క
ప్రతిస్పందనను వివరిస్తున్నది.
2. ‘‘ఆమె మాట వినుము’’, బిడిబి 1033, కెబి 1570, క్వాల్ ఇంపరేటివ్, ‘‘ఆలకించు’’).
 ‘‘శారా నీతో చెప్పు ప్రతి విషయములో’’ దేవుడు ఈ పరిస్థితులలోని శారా యొక్క మదింపును
అంగీకరించినట్లు ఇది తెలియజేస్తున్నది. అంటే దీని అర్థము శారా ప్రవర్తన బాగుందని కాదు. అయినా,
ఇంకో విధంగా చూస్తే, ఈ పరిస్థితిని గురించి మనకు పూర్తిగా తెలియదు. బహుశా ఈమె, రెబకా లాగా (27వ.
అధ్యాయములో) నింబంధన వాగ్ధానాన్ని కాపాడుటకు ప్రయత్నిస్తూ ఉండచ్చు.
21:13 ‘‘అయినను ఈ దాసి కుమారుడును నీ సంతానమే గనుక’’ దేవుడు తన తండ్రి అయిన అబ్రాహామను బట్టి
ఇష్మాయేలును ఆశీర్వచించబోతున్నాడు. 16:11-12 ప్రవచనాలలో ఇష్మాయేలు జీవితము వివరించబడింది.
19:29లో లోతు లాగా, ఇష్మాయేలు యొక్క ఆశీర్వాదానికి అబ్రాహాముతో తనకున్న సంబంధమే కారణము.
21:14 ‘‘నీళ్ళ తిత్తి’’ ఈ పదము (కంస్ట్రక్ట్ బిడిబి 332 మరియు బిడిబి 565) పా.ని. లో ఈ
అధ్యాయములో మాత్రమే వచ్చింది (చూ. 14,15,19 వచనాలు). ఇది బహుశా నీళ్ళను తీసికెళ్ళడానికి వీలుగా
కుట్టిన గొఱ్ఱె చర్మము లేక గొఱ్ఱెకడుపు కాని అయి ఉండచ్చు.
 ‘‘ఆమె భుజము మీద వాటిని పెట్టి’’ సఫ్యూజింట్, సిరియాక్ రెండూ ఇష్మాయేలును కూడా ఆమె వెనుక
ఉంచినట్లు తర్జుమా చేయబడ్డాయి. ఈ సందర్భమును బట్టి ఇష్మాయేలు వయస్సు 15 మరియు 17
సంవత్సరముల మధ్య ఉండచ్చు కనుక తల్లి ఆయనను మోయలేదు కనుక బహుశా ఇది ఒక ప్రయణానికి
సిద్ధపాటుకు సంబంధించిన జాతీయతపదము కావచ్చు.
 ‘‘బెయేర్షెబా అరణ్యములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను’’ 31వ. వచనము చూడుము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 21:15-19
15ఆ

16యీ
తిత్తిలోని నీళ్లు అయిపోయిన తరువాత ఆమె ఒక పొదక్రింద ఆ చిన్నవాని పడవేసి
పిల్లవాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళ్లి అతని కెదురుగా కూర్చుండెను. ఆమె
యెదురుగా కూర్చుండి యెలుగెత్తి యేడ్చెను. 17దేవుడు ఆ చిన్నవాని మొరను వినెను. అప్పుడు దేవుని
దూత ఆకాశమునుండి హాగరును పిలిచి హాగరూ నీకేమివచ్చినది? భయపడకుము; ఆ చిన్నవాడున్న చోట దేవుడు
వాని స్వరము విని యున్నాడు; 18నీవు లేచి ఆ చిన్నవాని లేవనెత్తి నీ చేత పట్టుకొనుము; వానిని గొప్ప
జనముగా చేసెదనని ఆమెతో అనెను. 19మరియు దేవుడు ఆమె కన్నులు తెరచినందున ఆమె నీళ్ల ఊట చూచి
వెళ్లి ఆ తిత్తిని నీళ్లతో నింపి చిన్నవానికి త్రాగనిచ్చెను.

21:15
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, టి ఇవి ‘‘వదిలేసి’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘ఉంచి’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘పడవేసి’’
ఎన్ జె బి
‘‘వదిలిపెట్టి’’
ఈ పదము (బిడిబి 1020) ఒక వదిలివేయడాన్ని తెలపుతున్నది (నిర్గ. 1:22; యెషయా 71:9; యిర్మియా
38:6,9; యెహెజ్కియా 16:5), ఇది ఒక మరణానిని వదిలినట్లు ఉంది.
21:16 ‘‘వింటివేత దూరము’’ ఈ అరుదైన క్రియ (బిడిబి 377, కెబి 373) పా.ని.లో ఇక్కడ మాత్రమే
వ్రాయబడింది.
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 ‘‘యెలుగెత్తి యేడ్చెను’’ ఈ వాక్యములో కొంత గజిబిజీ నెలకొని ఉంది ఉంది ఎందుకంటే దేవుదూత
చెప్పినప్పుడు చిన్నపిల్లవాని ఏడుపు వింటిని అని అంది, అయితే ఇక్కడ ఆమె శబ్ధము మాత్రమే
వ్రాయబడింది. అయినా ఇక్కడ సంఘటనను క్లుప్తముగా చెప్పబడింది, జరిగినదంతా ఇందులో లేదు. 16:16
సగము లోలాగే ప్రభువుదూత హాగరుతో మళ్ళీ మాట్లాడింది, అంటే అబ్రాహాముతో పైపైన సంబంధము
కలిగిన వారి మీద కూడా ఉన్న దేవుని ప్రేమను ఇది తెలుపుతున్నది.
21:17-18 దేవుడు హాగరుతో మాట్లాడాడు
1. ’’నీకేమి వచ్చినది?’’ (క్రియ లేదు)
2. ‘‘భయపడకు’’ బిడిబి 431, కెబి 432, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు ఒక జస్సీవ్ వలె ఉపయోగింపబడింది, చూ 15:1;
26ధ:24; 46:3లలో ఇదే మూలపదము
3. ‘‘లేచి’’, బిడిబి 877, కెబి 1086, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
4. ‘‘చిన్నవాని లేవనెత్తి,’’ (బిడిబి 669, కెబి 724, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
5. ‘‘నీ చేత పట్టుకొనుము’’, బిడిబి 304, కెబి 302, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్, ఇది ఆయన పట్ల జాగ్రత్తను,
అనుకూలతను తెలుపుతున్నది
21:17 ఎలోహిమ్ మరియు ప్రభువు దూత ఎలా గుర్తించబడ్డారో కూడా గమనించండి (అది., వారు ఆకాశమునుండి
మాట్లాడుచున్నారు), అయినా వారు వేర్వేరుగా ఉన్నారు (చూ. నిర్గ. 3:2;4). 12:7లోని ప్రత్యేక అంశము:
ప్రభువు దూత చూడము.
 ‘‘దేవుడు వాని స్వరము విని యున్నాడు’’ ఇది ఇష్మాయేలు పేరు మీద ఉన్న ఒక పదవిన్యాసము (చూ. 16:11).
‘‘వినుట’’ (బిడిబి 1033), ‘‘ఇష్మాయేలు’’ (బిడిబి 1035), ‘‘దేవుడు వినుట’’ అనే క్రియలన్ని ఒకే మూల పదము నుండి
వచ్చాయి.
21:18 ‘‘వానిని గొప్ప జనముగా చేసెదనని’’ క్రియ (బిడిబి 962, కెబి 1321, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్)కు
అర్థము ‘‘సరిపెట్టు’’ లేక ‘‘ఉంచు’’, చూ. 21:13; 46:3. ఇది 12:2 లేక 18:18 వచనాలలో (బిడిబి 224, కెబి 243,
క్వాల్ ఇన్ఫినేటివ్ అబ్సల్యూట్) అబ్రాముతో యెహోవా వాగ్ధానములో ఉపయోగించిన క్రియ
(బిడిబి 793, కెబి 889, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ ఒక కొహెర్టేటివ్ భావముతో వాడబడింది) లాంటిది కాదు.
21:19 19వ. వచనము ఒక అద్భుతముతో వచ్చిన స్థలమా లేక మునుపు నీళ్ళు లేని చోటుకు నీళ్ళు
రప్పించబడ్డాయా అనే విషయము ఆశ్చర్యము కలిగిస్తుంది. ఇదే పదము ఆ.కా. 3:5 మరియు 2 రాజులు 6:15-19
లలో కూడా ఉపయోగించబడింది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 21:20-21
20దేవుడు

ఆ చిన్నవానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెద్దవాడై ఆ అరణ్యములో కాపురముండి
విలుకాడాయెను. 21అతడు పారాను అరణ్యములో నున్నప్పుడు అతని తల్లి ఐగుప్తుదేశమునుండి ఒక స్త్రీని
తెచ్చి అతనికి పెండ్లిచేసెను.
21:20 ఈ అలంకారము ‘‘దేవుడు ఆ చిన్నవానికి తోడై ఉండెను’’ అనేది యాకోబునకు (ఆ.కా. 28:15) మరియు
యేసేపునకు (ఆ.కా. 39:2,3,21) కూడా ఉపయోగింపబడెను. ఇది యెహోవా యొక్క వ్యక్తిగత శ్రద్ధ మరియు
ప్రత్యక్షతను తెలియజేస్తున్నది (21:22ను గమనించుము). అబ్రాహాము ఆశీర్వాదములో ఇష్మాయేలు
పాలుపంచుకొన్నాడు!
21:21 ‘‘అతని తల్లి ఐగుప్తుదేశమునుండి ఒక స్త్రీని తెచ్చి అతనికి పెండ్లిచేసెను’’ ఇది స్పష్టముగా
తండ్రి చేయవలసిన పని, అయితే ఇక్కడ హాగరు తన సొంత ప్రజలనుండి ఇష్మాయేలుకు ఒక భార్యను
ఎన్నుకొంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 21:22-26
22ఆ

కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును అబ్రాహాముతో మాటలాడి నీవు చేయు
23నీవు నన్నైనను నా పుత్రపౌత్రాదులనైనను
పనులన్నిటిలోను దేవుడు నీకు తోడైయున్నాడు గనుక.
వంచింపక, నేను నీకు చేసిన ఉపకారము చొప్పున నాకును నీవు పరదేశివైయున్న యీ దేశమునకు చేసెదనని
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24అందుకు అబ్రాహాము ప్రమాణము
దేవుని పేరట ఇక్కడ నాతో ప్రమాణము చేయుమని చెప్పెను.
25
చేసెదననెను.
అబీమెలెకు దాసులు బలాత్కారముగా తీసికొనిన నీళ్ల బావి విషయమై అబ్రాహాము
అబీమెలెకును ఆక్షేపింపగా అబీమెలెకు ఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను; 26నీవును నాతో చెప్పలేదు;
నేను నేడే గాని యీ సంగతి వినలేదని చెప్పగా.

21:22 ‘‘అబీమెలెకు మరియు ఫీకోలు’’ ఇవే పేర్లు ఆ.కా. 26:26 లో ఇస్సాకుతో బెయేర్షబాలో ఉన్న బావి
సమస్య విషయములో ప్రస్తావించబడింది. రాజులకు, సేనాధిపతులకు ఒకే సహజపేర్లు ఉండేవి, ఈ
వ్యక్తులు చాలా కాలము జీవించి ఉండినారా లేక అదికాండము యొక్క హీబ్రూ పాఠ్యములో (అది.,
సంపాదకులు) గజిబిజీ కొన్నదేమో.
 ‘‘నీవు చేయు పనులన్నిటిలోను దేవుడు నీకు తోడైయున్నాడు’’ ఇలా కేవలము అబ్రాహాముతోనే కాదు,
ఇస్సాకుతో కూడా చెప్పబడింది (చూ. అ.కా. 26:28).
21:25 ‘‘అబ్రాహాము అబీమెలెకును ఆక్షేపింపగా’’ ఇక్కడ ఉపయోగించిన పదము ‘‘మందలించు’’ (బిడిబి 406, కెబి
410), హిఫిల్ పర్పెక్ట్) అన్నట్లు కనిపిస్తున్నది. ఈ సెమి-అరిడ్ ఎడారి ప్రాంతములో బావుల మీద
తగాదాలు సర్వసాధారణము. అబీమెలెకు సమాధానాన్ని బట్టి, ఈ సమస్య ఆయనకు ఇంతకు మునపు
తెలియనట్లు, అయినా అబ్రాహాముతో తనకు నిబంధన కోరుకొన్నట్లు తెలుస్తుంది (‘‘ప్రమాణము,’’ బిడిబి
989, కెబి 1396, నిఫాల్ ఇంపరేటివ్, 23 వచనము).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 21:27-34
27అబ్రాహాము

గొఱ్ఱలను గొడ్లను తెప్పించి అబీమెలెకుకిచ్చెను. వారిద్దరు ఇట్లు ఒక నిబంధన
చేసికొనిరి. 28తరువాత అబ్రాహాము తన గొఱ్ఱల మందలో నుండి యేడు పెంటిపిల్లలను వేరుగా నుంచెను
గనుక 29అబీమెలెకు అబ్రాహాముతో నీవు వేరుగా ఉంచిన యీ యేడు గొఱ్ఱపిల్లలు ఎందుకని యడిగెను. అందు
కతడు 30నేనే యీ బావిని త్రవ్వించినందుకు నా సాక్ష్యార్థముగా ఈ యేడు గొఱ్ఱ పిల్లలను నీవు
నాచేత పుచ్చుకొనవలెనని చెప్పెను. 31అక్కడ వారిద్దరు అట్లు ప్రమాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు
బెయేర్షెబా అనబడెను. 32బెయేర్షెబాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు లేచి
33అబ్రాహాము
తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిష్తీయుల దేశమునకు తిరిగి వెళ్లెను.
బెయేర్షెబాలో ఒక పిచుల వృక్షమునాటి అక్కడ నిత్యదేవుడైన యెహోవా పేరట ప్రార్థనచేసెను.
34అబ్రాహాము ఫిలిష్తీయుల దేశములో అనేక దినములు పరదేశిగా నుండెను.
21:27 ‘‘వారిద్దరు ఇట్లు ఒక నిబంధన చేసికొనిరి’’ 27వ. వచనములోని ఈ జంతువులు నిబంధన నిమిత్తము రెండు
సగభాగాలుగా చేయబడిఉంటాయి అన్నది స్పష్టము (13:14లోని ప్రత్యేక అంశము: నిబంధన చూడుము).
21:28 ‘‘యేడు పెంటిపిల్లలు’’ ఈ గుంపు 27వ. వచనములోనివి కావు, ఇవికూడా బెయేర్షెబా లోని బావి
విషయానికి సంబంధించినవే. ‘‘బెయేర్షెబా’’ అనే పేరు రెండు మూలాలనుండి వచ్చి ఉండచ్చు: (1) ‘‘ఏడు
బావులు’’, 21:28 లేక (2) 26:33 లోని ప్రమాణ బావి’’ (‘‘ఏడు’’ [బిడిబి 989] మరియు ‘‘ప్రమాణము’’ [బిడిబి 989]
హీబ్రూలో ఒకటే).
21:32 ‘‘ఫిలిష్తీయులు’’ ఫిలిష్తీయులు అనేకులు ఇంకా ఇక్కడకు ప్రవేశింపలేదుని చాలామంది విశ్లేషకులు
గుర్తించారు. ఇదే నిజమైనప్పటికి, ద్రవ్యాశ స్వభావమున్న ఈ ఏజీయన్ ప్రజలు క్రీ.పూ. 12వ.
శతాబ్ధమునకు ముందు ఈ ప్రాంతములో చిన్న సంఖ్యలలో ఉండినారు, ఐగుప్తు ఆక్రమణను భంగపరచబడిన
తరువాత వారిక్కడ స్థిరపడ్డారు. ఇది కాలదోష (గణన) పద్ధతి అయి ఉండే అవకాశముంది.
21:33 ‘‘ఒక పిచుల వృక్షమునాటి’’ ఇది రెండు విషయాలకు గుర్తు.
1. తరచుగా పవిత్ర స్థలాలకు సంబంధము కలిగిన భూగర్భజలము ఉందని తెలుపుట (దేవుడు హాగరు,
ఇష్మాయేలు, ఇంకా అబ్రాహాముకు కూడా నీళ్ళు ఇచ్చాడు).
2. దేశదిమ్మరి అయిన అబ్రాహాము ఇక్కడ ఎక్కువ కాలము ఉండాలని యోచించాడు.
 ‘‘యెహోవా పేరట ప్రార్థనచేసెను’’ ఇది నిబంధన దేవుని పేరైన యెహోవా (బిడిబి 42). ఇది ఒక ఆరాధన
నిర్మాణాన్ని సూచిస్తున్నది (చూ. 4:26; 12:8). ఇది ఆ.కా. 8:20లో నోవహు చేసిన దాని వంటిదే.
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 ‘‘నిత్యుడవైన దేవుడు’’ దేవునికి ఇవ్వబడిని ఈ పేరు ఇక్కడ మాత్రమే వ్రాయబడింది. ఇది హీబ్రూ
పదాలు ఎల్ (బిడిబి 42) మరియు ’ఓలమ్ (బిడిబి 761) పదాల కలయిక. ఆదికాండము యొక్క ప్రారంభములో ఎల్
అనే పదము దేవుని స్వభావాన్ని తెలియజేయడానికి అనేక పేర్లతో కలిసి వాడబడింది: (1) ఎల్ షదయి
(బిడిబి 42 మరియు 994), 17:1; 43:14, ఇంకా నిర్గ. 3; (2) ఎల్ ఇల్యోన్ (బిడిబి 42 మరియు 751 II), 14:18-24; (3)
ఎల్ రాయ్ (బిడిబి 42 మరియు 909), 16:13; (4) ఎల్ బెతెల్ (బిడిబి 42 మరియు 110), 31:13; 35:7? పురాతన
తూర్పు ప్రాంతాలలో ఎల్ దేవునికి ఇవ్వబడిన సహజ పేరు (12:1లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము).
’ఓలమ్ (బిడిబి 761) అనే పేరుకు అర్థము ‘‘దాచిపెట్టబడినది’’. ఇది గతమును గాని భౌష్యత్తును గాని
సూచిస్తుంది. ఇది ‘‘నిత్యము’’ అనే భావముతో ఉపయోగించబడింది కానీ అర్థము సందర్భాన్ని బట్టి
నిర్థారించబడాలి (13:14లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము).

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. 20వ. అధ్యాయము అబ్రాహామును గురించిన వ్యతిరేక విశ్లేషణమా?
2. అబీమెలెకుకు కూడా అదోనయి తెలుసా?
3. అబీమెలెకు ఎందరుకని శారా ముసలిదైనప్పటికి భార్యగా తీసికొన్నాడు, శారా తనకు తానే ‘‘బలము
ఉడిగిన దానను’’ అని చెప్పుకొంది కొంది కదా (చూ. 18:120)?
4. ‘‘ప్రవక్త’’ అను పదానికి అర్థమేమిటి, అబ్రాహాము ఈ పేరుకు ఎలా తగిన వాడు?
5. అబీమెలెకును వంచించుటకు అబ్రాహాము 11-13లో ఇచ్చిన మూడు కారణాలను తెలియపరచండి.
6. హాగరు మరియు ఇష్మాయేలు వెళ్ళిపోవాలని శారా ఎందుకు కోరుకొంది?

ఆదికాండము 22
ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఇస్సాకును బలి ఇవ్వడము
అబ్రాహాము విశ్వాసము
అబ్రాహాము బలి అర్పణ
నిర్ధారించబడెను
22:1-8
22:1-2
22:1-8
22:3-8

22:9-14

22:15-19

22:9-14

22:15-19

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
అబ్రాహాము యొక్క పరీక్ష

22:15-19

ఇస్సాకును బలి ఇవ్వమని దేవుడు

అబ్రాహాముకు ఆఙ్ఞ ఇచ్చుట
22:1
22:3-5
22:6-7ఎ

22:9-14

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

టి ఇ వి

22:9-11ఎ

22:15-19

22:2
22:3-5
22:6-8
22:7బి
22:7సి
22:8
22:9-10
22:11బి
22:12
22:13-14
22:15-18
22:19

22:11-14
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నాహోరు కుటుంబము
22:20-24

22:20-24

అబ్రాహాము సహోదరుడైన
నాహోరు వంశము
22:20-24
22:20-24

నాహోరు వంశావళి

నాహోరు వంశావళి

22:20-24

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 22:1-8
1ఆ

సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబ్రాహామును పరిశోధించెను. ఎట్లనగా ఆయన అబ్రాహామా, అని
పిలువగా అతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను. 2అప్పుడాయన నీకు ఒక్కడైయున్న నీ కుమారుని, అనగా నీవు
ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళ్లి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబోవు పర్వతములలో
ఒకదాని మీద దహనబలిగా అతని నర్పించుమని చెప్పెను. 3తెల్లవారినప్పుడు అబ్రాహాము లేచి తన గాడిదకు
గంత కట్టి తన పనివారిలో ఇద్దరిని తన కుమారుడగు ఇస్సాకును వెంటబెట్టుకొని దహన బలికొరకు
4మూడవ నాడు అబ్రాహాము
కట్టెలు చీల్చి, లేచి దేవుడు తనతో చెప్పిన చోటికి వెళ్లెను.
5
తన పని వారితో మీరు గాడిదతో ఇక్కడనే ఉండుడి; నేనును ఈ
కన్నులెత్తి దూరమునుండి ఆ చోటు చూచి
చిన్నవాడును అక్కడికి వెళ్లి (దేవునికి) మ్రొక్కి మరల మీ యొద్దకు వచ్చెదమని చెప్పి 6దహనబలికి
కట్టెలు తీసికొని తన కుమారుడగు ఇస్సాకు మీద పెట్టి తనచేతితో నిప్పును కత్తిని పట్టుకొని
పోయెను. వారిద్దరు కూడి వెళ్లుచుండగా 7ఇస్సాకు తన తండ్రియైన అబ్రాహాముతో నా తండ్రీ అని
పిలిచెను; అందుకతడు ఏమి నా కుమారుడా అనెను. అప్పుడతడు నిప్పును కట్టెలును ఉన్నవి గాని దహనబలికి
8అబ్రాహాము నాకుమా రుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱ్ఱపిల్లను
గొఱ్ఱపిల్ల ఏది అని అడుగగా
చూచుకొనునని చెప్పెను.
22:1 ‘‘దేవుడు’’ ఇది ఎలోహిమ్ అనే హీబ్రూ పదము. ఇది ఆదికాండము ప్రారంభ భాగాలలో దేవునికివ్వ బడిన
సర్వసాధారణ పేర్లలో ఇది ఒకటి. దీని శబ్ధలక్షణమేమిటో మనకు తెలియదు కానీ, ఆ.కా. 31:29లో ఉన్న పద
విన్యాసాలను బట్టి, ఇది ‘‘బలంగా ఉండు’’ అనే పదానకి సంబంధించి ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నది. 18 మరియు
19వ. శతాబ్ధ విమర్శాత్మక పాండిత్యము ఆదికాండము గ్రంధపు వివిధ అధ్యాయాలలో కనిపించే
ఎలోహిమ్ మరియు యెహోవా అని ఉపయోగించాయి. వివిధ ఆధారాల యొక్క అనుమానాలను సర్వసమ్మతము
చేయడానికి ఇలా చేశాయి. ఏదిఏమైనా ఈ పేరులలో ఉన్న విభన్నతలు దేవుని లక్షణాలకు ప్రాతినిధ్యం
వహించాయి. ఎలోహిమ్ దేవుని శక్తి మరియు ఒక సృష్టికర్త అని తెలుపుతుండగా, యెహోవా అనేది దేవుని
నిబంధన కృపలకు ప్రాతినిధ్యము వహిస్తున్నది. రబ్బీల వివరణే కొరతగినది నేననుకొంటున్నాను.
 ‘‘అబ్రాహామును పరిశోధించెను’’
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‘‘పరిశోధన’’ అనే పదము (బిడిబి 650, కెబి 702, పియల్ పర్ఫెక్ట్) ‘‘ప్రయత్నించుటకు’’ అనే భావముతో
ఉపయోగించబడింది. ఇది ఒకనిని తన్ను తాను గర్తించుకొని, వాని సొంత ఎన్నికల చొప్పున ప్రవర్తించే
స్థాయికి తీసికొని రావడానికి అనే భావముతో ఉపయోగింపబడింది. ఆదికాండము 12 నుండి 22 వరకు
అబ్రాహామును దేవుడు వరుస పరిస్థితులకు (రబ్బీలు పది అంటారు) గురిచేశాడు అనేది స్పష్టముగా
కనిపిస్తున్నది. అబ్రహాము ప్రేమ మరియు నమ్మకము దేవుని, కేవలము దేవుని యందే నిమగ్నము
చేయడానికి ఇలా చేయడానికి కారణమైంది. ఈ పరీక్షలు ఎక్కువగా దేవుని నిమిత్తము కాదు, అబ్రహాము
తనను కల్ధీయుల దేశములోని ఉర్ నుండి బయటికి పిలిచిన దేవుని అర్థము చేసికొనుటకు, అబ్రహాము
నిమిత్తమే చేయబడ్డాయి. అబ్రాహాము దేవునిని విశ్వాసముతో వెంబడించడానికి తన కుటుంబము, ఇల్లు,
స్నేహితులు, వారసత్వపు ఆస్తి, సాంప్రదాయము చివరికి భౌష్యత్తును (తన వాగ్ధాన కుమారుడు) సహితము
విదిలి పెట్టవలసి వచ్చింది. దేవుడు తన పిల్లలందరిని వారి వారి ఆధిక్యతలలో పరీక్షిస్తాడు (చూ.
మత్తయి 4:1సగము; హెబ్రీ. 5:8; 12:5-13).
దేవుడు తెలిసికొనే (బిడిబి 393) నిమిత్తము పరిశోధిస్తాడు (బిడిబి 650). ఇశ్రాయేలీయులు తరచూ వారి
అవిధేయతను బట్టి దేవుని పరీక్షించారు, దేవుడు తన మాట సత్యమై ఉందని ఋజువు చేసికొన్నాడు.
ఇప్పుడు దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు, తన ప్రజలకు వారికి చెప్పబడిన దైవభక్తి మరియు విశ్వాసాన్ని
ప్రదర్శించడానికి అవకాశమిస్తున్నాడు.
1. దేవుడు తన ప్రజలను సామూహికంగా పరీక్షించాడు
ఎ. నిర్గ. 15:25; 16:4; 20:20
బి. ద్వితీ. 8:2,16; 13:3
సి. న్యాయా. 2:22; 3:1,4
2. దేవుడు వ్యక్తిగత ఇశ్రాయేలీని పరీక్షించాడు
ఎ. అబ్రాహాము, ఆ.కా. 12:1-12
బి. హెజ్కియా, 2 దిన. 32:31
3. కీర్తనకారుడు తనలోని రహస్య పాపములను తీసివేయుటకు తనను పరీక్షించమని
మొఱ్ఱపెట్టుకొన్నాడు (చూ. 26:2; 139:23)
4. క్రొ.ని. దేవుని ప్రజలు యేసు పరిశోధించబడిన దానికి సమానముగా పరీక్షింపబడ్డారు (మత్తయి 4;
లూకా 4; హెబ్రీ. 5:8).

 ‘‘అని పిలువగా’’ ఈ అధ్యాయమంతా సంభాషణలతో నిండి ఉంది. ఎన్ని సార్లు ‘‘చెప్పెను/అనెను’’ (బిడిబి
55, కెబి 65) అని ఉపయోగింపబడి, రకరకాలుగా తర్జుమా చేయబడినవో గమనించండి.
1. 1వ, రెండు
7. 9వ. వ, ఒకటి
2. 2వ. వ, రెండు
8. 11వ. వ, రెండు
9. 12వ. వ, ఒకటి
3. 3వ. వ, ఒకటి
4. 5వ. వ, ఒకటి
10. 14వ. వ, ఒకటి
5. 7వ. వ, నాలుగు
11. 16వ. వ, ఒకటి
6. 8వ. వ, ఒకటి
12. 20వ. వ, ఒకటి
 ‘‘అబ్రాహాము’’ దేవుడు ఆయన పేరును అబ్రాము నుండి అబ్రాహాముకు మార్చాడు. అబ్రాము అంటే
‘‘హెచ్చింపబడిన తండ్రి’’ అని అర్థము, అబ్రాహాము అనగా ‘‘అనేక మందికి తండ్రి’’ అని అర్థము. తన
క్రొత్త పేరును సంకటములో పడవేసే ఏదో ఒక పనిని చేయమని దేవుడు అబ్రాహామును అడగబోతున్నాడు.
సఫ్యూజింట్ దేవుడు రెండు సార్లు అబ్రాహాము అని పిలిచిట్లుండగా, హీబ్రూ చేతివ్రాతలు 1వ.
వచనములో ‘‘అబ్రాహాము’’ అని ఒకసారి, 11వ. రెండుసార్లు పిలిచినట్లుంది.
 ‘‘చిత్తము’’ నేనున్నాను అని చెప్పడానికి ఉపయోగించే హీబ్రూ జాతీయపదము ఇది (చూ. 11వ. వ; నిర్గ. 3:4;
1 సమూ. 3:4; యెషయా 6:8).
22:2 ఇస్సాకు గురించి దేవుడు అబ్రాహాము ఇచ్చిన వరుస ఆఙ్ఞలను గమనించండి.
1. ‘‘ఇప్పుడు నీ కుమారుని తీసికొని’’, బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ ఇంపరేటివ్

158

2. ‘‘మోరీయా దేశమునకు వెళ్ళుము,’’ బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ (ఈ క్రియ ఈ రూపములో
ఉండడము ఇక్కడ మరియు ఆ.కా. 12:1లో మాత్రమే కనుగొనడము ఆసక్తికరంగా ఉంది, ఇది ఈ రెండు
పరీక్షలను వాగ్ధానము మరియు నెరవేర్పుగా కలిపింది [ఇంకా 18వ.వ. మరియు 13:3 కూడా])
3. ‘‘అక్కడ బలిఅర్పించుము’’, బిడిబి 748, కెబి 828, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
 ‘‘నీకు ఒక్కడైయున్న నీ కుమారుని, అనగా నీవు ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసికొని’’ ఇది వాగ్ధానపుత్రుడైన,
ప్రత్యేకముగా ఇస్సాకును సూచించిడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా వాడిన వచనాలుగా ఉన్నట్లున్నాయి.
అలాగే ఆయన ‘‘ఒక్కడైన’’ (బిడిబి 402) కుమారుడు (చూ. 2, 12,16 వచనాలు)గా ఉన్నట్లు చెప్పబడడము కూడా
గమనించండి. ఇష్మాయేలు వాగ్ధాన పుత్రుడు కాడు, ఆయన పంపివేయ బడ్డాడు! అబ్రాహాముకు
పెట్లుకొన్న తన వంశావళి ఆశ అంతా ఈ పిల్లవాని పైనే, ఇప్పుడు యెహోవా వానిని బలికి తీసికెళ్ళమని
చెప్పుతున్నాడు!
 ‘‘మోరీయా దేశమునకు’’ ఈ పదము (బిడిబి 599) చాలా విధాలుగా తర్జుమా చేయబడింది.
1. ‘‘దర్శానాలు’’ అని వల్గేట్ మరియు సమేరిటన్ పెంటాటెచ్ లలో ఉంది
2. ‘‘ఆదాధన’’ లాగా దీనిని తర్గమ్స్ తర్జుమా చేసింది
3. ‘‘ఎత్తు’’ అని సఫ్యూజింట్ లో ఉన్నది
4. ‘‘అమ్మోనీయుల యొక్క’’ అని పెషిటలో ఉంది
5. ‘‘యోహోవా చూపించింది’’ అని కొంతమంది పండితులు తర్జుమా చేశారు
6. ‘‘ఎన్నుకొనబడినది’’ అని కొందరు
7. ‘‘కనబడు స్థలము’’ అని మరికొందరు
2 దిన. 3:1లోని దీని మరొక వాడుకను బట్టి ‘‘కనబడు స్థలము’’ సరైన సరిపోయే భాషాంతముగా ఉంది, 2 దిన.
3:1లో దావీదుకు యోహోవా ప్రత్యక్షమైన స్థలములో దేవాలయము కట్టబడిన విషయమును గురించి
ప్రస్తావించబడింది. ఇది 2 సమూ. 24:16కు గాని లేక బహుశా 1 దిన. 21:18-30ను కానీ సూచించుచున్నది. ఆ
సందర్భములో ఇస్సాకును అబ్రాహాము బలి యొక్క ప్రస్తావన లేదు, దీనికి బహుశా అది అందరికీ తెలిసిన
విషయము కాబట్టి, లేక 2 దినవృత్తాంతాలు వ్రాసిన గ్రంధకర్తకు ఆ విషయము తెలియకపోయి ఉండచ్చు.
అటు పిమ్మట జెబస్ గా పిలువబడి యెరూషలేముగా మారిన మెల్కీసెదకు పట్టణమైన షాలేముకు కూడా
మోరీయా సంబంధించి ఉంది.
 ‘‘దహనబలి’’ ఇది ‘‘మారణహోమం’’ అనే హీబ్రూ పదము, దీనికి ‘‘పూర్తిగా కాల్చివేసే బలియర్పణ’’ (బిడిబి
750) అనే అర్థముంది. ఇందులో కేవలము ఆచారపరంగా గొంతు కోయడమే కాకుండా, ఆచారపరంగా తనను కసాయిగా
చేయడము కూడా ఇందులో ఇమిడి ఉంది. కుమారుని వాగ్ధానము చేసి, ఇష్మాయేలును పంపివేయుటకు కారణమైన
దేవుని దగ్గరనుండి ఎంత అఘోరమైన ఆఙ్ఞ! యోహాను 3:14కు జాడలా కనిపించే సంఖ్యాకాండము 21లోని
సంఘటన వలె అర్థముచేసికొనకుండానే అబ్రాహాము దేవుని నమ్మాలి.
22:3 ‘‘తెల్లవారినప్పుడు అబ్రాహాము లేచి’’ అబ్రాహాము వైపు నుండి ఎలాంటి సంకోచము, సందేహము గాని
ఉన్నట్లు వ్రాయకపోవడాన్ని గమనించండి, లేకపోయినా ఆ రాత్రి ఎంత ఘోరమైన రాత్రిగా ఉండి
ఉంటుంది. దీనిని వదిలేశారా లేక అబ్రహాము విశ్వాసము అభవృద్ధో మనకు సరిగా తెలియదు. అబ్రాహాము
ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణుడు కాడు, అయితే ఈ వృత్తాంతమును బట్టి దేవుని పట్ల తనకున్న
నమ్మకత్వాన్ని ఇక్కడ చూడగలము. ఇది నమ్మకానికి పరాకాష్ఠ పరీక్ష.
22:4 ‘‘మూడవ దినమున’’ బెయెర్షబా మరియు మోరియా పర్వతానకి మధ్య దూరము దాదాపు రెండన్నర
దినముల నడక, అయితే గాడిద, ఇతర వస్తువుల వలన ఇది మరికొంత సమయము తీసికొంది.
22:5 తన పనివారికి ఇచ్చిన ఆఙ్ఞలు, మరియు తన ఉద్దేశము యొక్క వివరణను గమనించండి
1. ‘‘ఇక్కడే ఉండండి’’ బిడిబి 442, కెబి 444, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. ‘‘నేను, పిల్లాడు అదిగో అక్కడి వెళ్ళి వస్తాము,’’ బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
3. ‘‘మేము ఆరాధిస్తాము’’ బిడిబి 1005, కెబి 295, హిష్టాఫెల్ కొహర్టేటివ్
4. ‘‘మేము తిరిగి మీ దగ్గరకు వస్తాము’’, బిడిబి 996, కెబి 1427, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
 ‘‘మ్రొక్కి మరల మీ యొద్దకు వచ్చెదమని’’ దేవుని పట్ల అబ్రాహాము విశ్వాసము ఎంత
ధృఢమైనదంటే, హెబ్రీ. 11:17-19 ఊహించినట్లు అవసరమైతే అబ్రాహాముతో ఇంటికి తిరిగా వెళ్ళడానికి
ఇస్సాకు మరణము నుండి తిరిగి లేస్తాడు అని వ్రాబడింది. అబ్రాహాముతో దేవుడు 21:12లో ఇస్సాకు

159

ద్వారా అబ్రాహాముకు సంతానము ఏర్పడుతుందన్న వాగ్ధానానమును ఆధారము చేసికొని ఉంది. ఎలా, ఎందుకు
అనే విషయాలు అబ్రాహాము అర్థము చేసికొనక పోయినా, దేవుడు చేయగలడని అబ్రాహాముకు తెలుసు.
22:6 ‘‘ఇస్సాకుకు ఆతరువాత జరిగిన దానికి, రాబోవు కాలములో యేసుకు జరిగినదానికి చాలా సంబంధాలు
ఉన్నాయి. వ్వక్తిగతంగా ఎంతగా సంఘజీవితకాలమంతా విశ్లేషకులు ద్వారా నిందించకపోతే, క్రొ.ని.లో
ప్రత్యేకించి ఈ దృష్టాంతాలు, టైపోలజీ ప్రస్తావించలేదనే విషయము నన్ను భయపెటింది.
స్పష్టముగా ఇస్సాకు మరియు యేసుకు పరోక్షసూచనలు ఉన్నాయి. ఇస్సాకుకు అబ్రాహాము ద్వారా
దేనినైతే చేయడానికి ఆటంకపరచాడో, తన సొంత కుమారునికి కూడా ఆయన అదే చేశాడు. మనము అబ్రాహాము
ప్రేమ, విశ్వాసాలతో సహానుభవము పొందినవారమైతే, దేవుని ప్రేమ యొక్క తీవ్రతను
అర్థముచేసికోగలమని నేను తలంచుచున్నాను.
 ‘‘నిప్పును కత్తిని’’ ఈ నిప్పు గతరాత్రి వేసుకొన్న మంటలలోని నిప్పుకణాలు లేక చిన్న సంచిలోని
చకుముకి రాళ్ళు లేక నిప్పును రాజేసుకొనేందుకు చిన్న చెక్కముక్కలో మనకు సరిగా తెలియదు. ఇక్కడ కత్తి
ఒక ‘‘కసాయి కత్తి’’ (బిడిబి 38), ని సూచిస్తున్నది. ఇది వంట పనికి ఉపయోగించే పెద్దకత్తి (చూ. న్యాయా.
19:29; సామె. 30:14).
22:7 ‘‘దహనబలికి గొఱ్ఱపిల్ల ఏది’’ 8వ. వచనములో దేవునిలోని విశ్వాస్యతను అద్భుతముగా వివరించిన
అబ్రాహాముకు ఇస్సాకు అడిగిన ప్రశ్న గుండెను కోసేసి ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఇస్సాకు ఎన్నో బలి
అర్పణలకు వెళ్ళి ఉంటాడు. అంటే మోషే శాసనాల కంటె ముందు బలి ఇచ్చే పద్ధతి ఉండినది అని ఇది
తెలుపుతున్నది. దీనిని (1) కయీను, హేబేలు (ఆదికాండము 4); (2) నోవహు (ఆదికాండము 8:20); (3) యోబు (యోబు
1:5)లలో చూడవచ్చు.
22:8 ‘‘అబ్రాహాము నాకుమా రుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱ్ఱపిల్లను చూచుకొనునని చెప్పెను’’ ‘‘దేవుడు
చూచుకొనును’’ అనే మాట ఆ తరువాత 14వ. వచనములో దేవుని పేరుగా మార్చబడింది (‘‘యెహోవా’’, బిడిబి 217
మరియు ‘‘చూడు’’ బిడిబి 906). దేవుని కార్యాలను బట్టి తన లక్షణాలను, చర్యలకు సంబంధించి దేవుని
పేరును మార్చడాన్ని మనము చూడగలము. హీబ్రూ పదము ‘‘అనుగ్రహించు’’ అనేది నిజానికి ‘‘దానిని
చూచుకొనును’’ (బిడిబి 906, కెబి 1157, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్) అని, అయితే ఇది ఈ ప్రత్యేక భావముతో
ఉపయోగించడం ప్రారంభమైంది (ఎవరైతే చూచుకొంటాడో, వాడు అనుగ్రహిస్తాడు).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 22:9-14
9ఆలాగు

వారిద్దరు కూడి వెళ్లి దేవుడు అతనితో చెప్పిన చోటికి వచ్చినప్పుడు అబ్రాహాము అక్కడ
బలి పీఠమును కట్టి కట్టెలు చక్కగా పేర్చి తన కుమారుడగు ఇస్సాకును బంధించి ఆ పీఠముపైనున్న
10అప్పుడు అబ్రాహాము తన కుమారుని వధించుటకు తన చెయ్యి చాపి కత్తి
కట్టెలమీద ఉంచెను.
పట్టుకొనగా 11యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబ్రాహామా అబ్రాహామా అని అతని పిలిచెను; అందుకతడు
12అప్పుడు ఆయన ఆ చిన్నవానిమీద చెయ్యి వేయకుము; అతని నేమియు
చిత్తము ప్రభువా అనెను.
చేయకుము; నీకు ఒక్కడైయున్న నీ కుమారుని నాకియ్య వెనుతీయ లేదు గనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడవని
యిందవలన నాకు కనబడుచున్నదనెను. 13అప్పుడు అబ్రాహాము కన్ను లెత్తి చూడగా పొదలో కొమ్ములు
తగులుకొనియున్న ఒక పొట్టేలు వెనుక తట్టున కనబడెను. అబ్రాహాము వెళ్లి ఆ పొట్టేలును
పట్టుకొని తన కుమారునికి మారుగా పెట్టి దహనబలిగా అర్పించెను 14అబ్రాహాము ఆ చోటికి యెహోవా
యీరే అను పేరు పెట్టెను. అందుచేత యెహోవా పర్వతము మీద చూచుకొనును అని నేటి వరకు చెప్పబడును.
22:9 ‘‘అబ్రాహాము అక్కడ బలి పీఠమును కట్టి కట్టెలు చక్కగా పేర్చి తన కుమారుడగు ఇస్సాకును బంధించి
ఆ పీఠముపైనున్న కట్టెలమీద ఉంచెను’’ ఇక్కడ మనము అబ్రాహాము విశ్వాసమే కాదు, ఇస్సాకు
విశ్వాసాన్ని కూడా గమనించగలము. ఇస్సాకు పర్వతము పైకి కట్టెలు మోయగల వయసున్న వాడు, తన తండ్రి
బంధిస్తుంటే తిరుగుబాటు కూడా చేయగలడు. బహుశా ఇది జరగడానికి ముందు గంటల తరబడి అబ్రాహాము
ఇస్సాకుల మధ్య ఆధ్యాత్మిక వివాదము జరిగి ఉండచ్చు అనే నేనుకొంటున్నాను.
‘‘బంధించు’’ అనే క్రియ (బిడిబి 785, కెబి 873, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు) పా.ని. లో ఇక్కడ మాత్రమే
ఉపయోగించడము గమనించగలము. ఆదే మూలపదము (బిడిబి 785)నకు వంగు లేక మెలిపెట్లు అనే అర్ధాలు కూడా
ఉన్నాయి. కాబట్టి దీని అర్థము బలి అర్పణ జంతువు కాళ్ళు ఒకటిగా కట్టడానికి మెలిపెట్టబడడము
అని అనుకోవచ్చు.
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22:10 ‘‘తన చెయ్యి చాపి’’ ఇది బలి అర్పించే జంతువు యొక్క గొంతు కోసే సాంప్రదాయక పద్ధతిని
సూచిస్తున్నట్లు అనిపిస్తున్నది.
22:11 ‘‘యెహోవా దూత’’ మనము 11 మరియు 12 వచనాలను కలిపి చదివినప్పుడు ఈ ‘‘దేవదూత’’ ప్రత్యక్షముగా
దేవుడే తనకు తాను మానవావతారములో ఉన్నట్లు స్పష్టమువుతుంది (చూ. ఆ.కా. 16:7-13; 18:1; 19:1;
21:17,19;22:11-15; 31:11, 13:32:24,30; 48:15-16; నిర్గ. 3:2,4; 13:21; 14:19; న్యాయా. 6:12, 14; జకర్యా 3:1,2).
అయితే 12వ. వచనములో దేవదూత ఎలా ‘‘దేవుని’’ సూచించిందో గమనించండి. ఆదికాండములో ప్రస్తావించిన
ఆధ్యాత్యిక తత్వాలను బట్టి ఒక ఖచ్చితమైన ఏకదేవతారాధనను నొక్కి చెప్పడము కష్టమవుతుంది
(అది., ఆ.కా. 1:2లో ‘‘ఆత్మ’’; ఆ.కా. 1:26; 3:22; 11:7లలో ‘‘మనము’’; పైనుండి ప్రభువు దూత,’’ కీర్త. 110:1లో
‘‘ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పెను’’ అనే దాన్ని కూడా గమనించండి). ఇవన్నీ ఒకదానితో మరొకటి సన్నిహిత
సంబంధము కలిగి ఉన్నాయో అగమ్యగోచరము. ద్వితీ. 6:4లో యూదులతో సహా, క్రైస్తవులు
ఏకదేవత్వమును గట్టిగా ఉద్ఘాటిస్తున్నారు. 20:13లోని ప్రత్యేక అంశము: త్రియేకత్వము చూడండి.
22:12 ఇక్కడ రెండు వ్యతిరేక ఆఙ్ఞలు ఉన్నాయి.
1. ‘‘ఆ చిన్నవానిమీద చెయ్యి వేయకుము’’, బిడిబి 1018, కెబి 1511, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, అయితే ఒక
జస్సివ్ భావముతో వాడబడింది
2. ‘‘అతని నేమియు చేయకుము’’, బిడిబి 793, కెబి 889, క్వాల్ జస్సివ్
ఈ క్రింది పెర్పెక్ట్స్ అబ్రాహాము యొక్క నమ్మకమైన విశ్వాసానికి యెహోవా పూర్తిగా
సంతృప్తి చెందాడు అని తెలుపుతున్నాయి.
1. ‘‘నాకు కనబడుచున్నది’’, బిడిబి 393, కెబి 390, క్వాల్ పెర్ఫెక్టు
2. ‘‘కుమారుని నాకియ్య వెనుతీయ లేదు గనుక’’, బిడిబి 362, కెబి 359, క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్
ఇస్సాకును సూచించే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పే పదాలు 2వ. వచనములో, మళ్ళీ 12వ. వచనములో ఉన్నాయి (చూ. 16వ.
వచనము).
‘‘ఇప్పుడు నాకు కనబడుచున్నది’’ అనే మాటను గురించి ఒక మాట. ఇది యెహోవా భౌష్యత్త్ ఙ్ఞానమును
ప్రశ్నించుచున్నదా లేక ఇది సాహిత్యపరంగా అబ్రాహాము విశ్వాసాన్ని నిర్థారించే విధానమా? నేను
దీనిని రెండవ భావముతో అర్థము చేసికొన్నాను. ఓపెన్ థియజమ్ నాకు అంతాగా నచ్చదు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఎన్ జె బి ‘‘భయము’’
టి ఇ వి
‘‘గౌరవము’’
పెషిట
‘‘ఆరాధన భావము’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘దైవభీతిగల వ్యక్తి’’
ఈ పదము (బిడిబి 431) పా.ని. తరచూ వస్తుంటుంది. దీని అర్థము ‘‘భయము’’ (చూ. ఆ.కా. 3:10; 18:15; 20:8; 28:17;
32:7; 42:35; 43:18) అయతే కొన్ని సందర్భాలలో దేవునితో మానవ ప్రవర్తనను గురించి చెప్పినప్పుడు ఇది
‘‘విస్మయము,’’ ‘గౌరవము,’’ లేక ‘‘మర్యాద’’లగా భాషాంతరము చేయబడింది. క్రింద ఇవ్వబడిన వాక్యాలను
గమనించండి: ఆ.కా. 42:18; నిర్గ. 1:17; 9:30; 18:21; లేవీ. 19:14,32; 25:17,36,43; ద్వితీ. 6:2,24; 10:12,20; 14:23;
17:19; 25:18; 28:58; 31:12-13; కీర్త. 33:8. ఈ ‘‘భయము’’ ఆరాధన మరియు విధేయతలలో కలగాలి. ఇది జీవనశైలి
సంబంధితము, వేర్వేరు సంఘటనలు, స్థలాలు, జాతులు లేక నియమాలు కాదు. విధేయత, గౌరవము మరియు
ప్రేమనుండి కలగాలి, ప్రతీకార భయము నుండి కాదు. అవిధేయత ప్రాధమికంగా ప్రేమకు వ్యతిరేకము,
చట్టానికి కూడా! ఒకనికి దేవునితో ఉన్న సంబంధము జీవితానికి ముఖ్యమైనదిగా మారుతుంది!
‘‘అబ్రాహాము దేవుని విశ్వసించాడు’’ (అ.కా. 15:6) అదే జీవితములో ప్రదర్శించబడింది!
22:13
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఆర్ ఎస్ వి
‘‘తన వెనుక ఒక పొట్టేలు’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘మరియు అక్కడ ఆయన వెనుక ఒక పొట్టేలు’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, టి ఇ వి
‘‘ఒక పొట్టేలు’’
ఇక్కడ హీబ్రూ చేతివ్రాతలలో తేడాలు ఉన్నాయి .ఎమ్ టి లో విశేషణము ‘‘వెనుక’’ (  אחרబిడిబి 29) అని
ఉంది .అయితే కొన్ని హీబ్రూ చేతివ్రాతలలో ,సమారిటన్ పెంటాటచ్ ,సఫ్యూజింట్ ,పెషటలలో ‘‘ఒక’’
( אחד, బిడిబి 25) ఉండి ,ఇది ‘‘ఒక’’ పొట్టేలుగా తర్జుమా చేయబడింది .
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‘‘తన కుమారినికి మారుగా’’ పోట్టేలును బలి ఇవ్వమని దేవుడు అబ్రాహామును అడగలేదు, అయితే
అబ్రాహామే స్వయంగా, కృతఙ్ఞతాస్తుతులతో ఈ కొండపైన దేవుని అర్పించాడు, ఇదే ఒక రోజుకు
సొలేమోను దేవాలమునకు స్థలముగా మారింది. ఇదే ఆ తరువాత ప్రత్యామ్నాయ బలిగా అభివృద్ధి
చెందడానికి ప్రారంభమైంది, మోషే నిబంధనలలోనే కాదు, ఉన్నతమైన యేసు బలియర్పణలో కూడా (చూ.
యెషయా 53 మరియు యెహాను 1:29; హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక; 1 పేతురు 1:18-19; ప్రకటన 5:11-14).
22:14 ‘‘ఈ దినము వరకు’’ ఇది ఆ తరువాత వ్రాయబడినది అని చెప్పడానికి గుర్తు. వ్రాసింది మోషే కావచ్చు,
లేక మోషే యొక్క యాజక లేఖరి కావచ్చు. నేను వ్యక్తిగతంగా ఆదికాండములో ఎక్కువభాగము యేసేపు
కాలము వరకు పితరులు నోటిమాటల పరంపర లేక వ్రాయబడిన పరంపరలనుండి వచ్చాయి అని అనుకొంటున్నాను.
 ‘‘అబ్రాహాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెట్టెను’’ దీనికి ఆధారము దేవుని క్రియ మరియు
8వ. వచనములో అబ్రాహాముకు ఇచ్చిన సమాధానము కావచ్చు.
 ‘‘యెహోవా పర్వతము మీద చూచుకొనును’’ ఇది ‘‘తన నామమును స్థాపించుకొనుటకు నివాసస్థానముగా ఏర్ప
రచుకొను స్థలమును’’ (చూ. ద్వితీ. 12:5,11,21; 14:23,24; 16:2,6,11 మొ. నిజానికి ఇది ప్రత్యక్షగుడారమును
సూచించింది, అయితే ఇది మోరియా పర్వతముమీద ఉన్న దేవాలయానికి సూచనగా మారింది) అనే వచనానికి
సూచనగా ఉంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 22:15-19
15యెహోవా

దూత రెండవ మారు పరలోకమునుండి అబ్రాహామును పిలిచి యిట్లనెను 16నీవు నీకు ఒక్కడే
అయ్యున్న నీ కుమారుని ఇయ్య వెనుకతీయక యీ కార్యము చేసినందున 17నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి ఆకాశ
నక్షత్రములవలెను సముద్రతీరమందలి యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింప చేసెదను; నీ
సంతతి వారు తమ శత్రువుల గవిని స్వాధీనపరచుకొందురు. 18మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని
జనములన్నియు నీ సంతానమువలన ఆశీర్వదించబడును నాతోడని ప్రమాణము చేసియున్నానని యెహోవా
సెలవిచ్చెననెను. 19తరువాత అబ్రాహాము తన పనివారి యొద్దకు తిరిగి రాగా వారు లేచి అందరును కలిసి
బెయేర్షెబాకు వెళ్లిరి. అబ్రాహాము బెయేర్షెబాలో నివసించెను.
22:16 ‘‘నాతోడని ప్రమాణము చేసియున్నాను’’ ఆదికాండము మొత్తములో నిబంధనకు సంబంధించి ఈ
ఒక్కసారే దేవుడు తనమీద తాను ప్రమాణము చేసి ఉన్నాడు. హెబ్రీ. 6:13-18 కు ఇది ఒక ప్రధాన
సిద్దాంతపరమైన విషయమైంది. ఇది దేవుని ప్రేమను ఆధారము చేసికొని ఉన్న షరతులేని వాగ్ధానము,
గమనించండి అయితే ఇది అబ్రాహాము యొక్క గొప్ప విశ్వాస క్రియా ప్రతిస్పందలో ఉంది (అది., ‘‘నీవు నా
మాట వినినందున’’ 18వ. వచనము). బైబిలు యొక్క షరతులున్న/షరతులు లేని నిబంధనల స్వభావము దేవుని షరతు
లేని ప్రేమకు సంబంధితమై ఉన్నాయి, అయితే మానవుని స్పందన అనే షరతు ఉంది.
22:17 ‘‘చేసినందున నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి’’ ఇక్కడ నొక్కి చెప్పడానికి రెండు వ్యాకణ నిర్మాణాలు
ఉన్నాయి.
1. ‘‘ఆశీర్వాదము’’ (బిడిబి 138, కెబి 159) అనే ఒకే మూలపదము కలిగిన పియల్ ఇన్ఫినేటివ్ ఆబ్సల్యూట్
మరియు ఫియల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ క్రియ. కాబట్టి ‘‘నిన్ను విస్తారముగా ఆశీర్వదించెదను’’ అని
తర్జుమా చేయడింది.
2. ‘‘విస్తారము’’ లేక ‘‘చాలామందిగా చేయుట’’ (బిడిబి 915, కెబి 1176) అనే ఒకే మూల పదము కలిగిన హిఫిల్
ఇన్ఫినేటివ్ ఆబ్సల్యూట్ మరియు హిఫిల్ ఇంపర్ఫెక్ట్ క్రియ. కాబట్టి ఇది ‘‘నీ సంతానమును
బహుగా విస్తరింపజేసెదను’’ అని తర్జుమా చేయబడింది.
ఇది 12వ. అధ్యాయములో అబ్రాహాముకు ఇవ్వబడిన ప్రారంభ వాగ్ధానమైన సంతానము మరియు దేశము
అను దిశగా తిరిగి వెళ్ళినట్లు కనిపిస్తున్నది (సృష్టి ఇప్పుడే ఆరంభమైనట్లు). క్రొ.ని. సంతాన
వాగ్ధానమును హెచ్చుచేసి, భూమి యొక్క వాగ్దానమును తగ్గించింది.
 ‘‘ఆకాశ నక్షత్రములవలెను సముద్రతీరమందలి యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింప
చేసెదను’’ అబ్రాహాము సంతాన విస్తారణ స్వభావాన్ని వివరించడానికి ఉపయోగించిన అనేక అలంకారాలలో
ఈ రెండు ఒకటి (చూ. ఇసుక, ఆ.కా. 13:16; 28:14; సంఖ్యా. 23:10; నక్షత్రములు, ఆ.కా. 15:5; 26:4; మరియు ఇసుక,
ఆ.కా. 32:12).
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 ‘‘నీ సంతతి వారు తమ శత్రువుల గవిని స్వాధీనపరచుకొందురు’’ ఇక్కడ ఉన్న గవిని, పురాతన ప్రహరీ ఉన్న
పట్టణాల భద్రతకు చిహ్నము. ఒకని గవిని స్వాధీనపరచుకొనడము అంటే వారి పట్టణాన్ని ఆక్రమించడము
అని. కాబట్టి ఎవరైతే అబ్రాహాముకు విరోధులుగా ఉన్నారో వారినందరిని మీద ఆయన సంతానము పొందే
మిలిటరీ విజయమును ఇది సాదృశ్యముగా తెలుపుతున్నది. ఇదే సాదృశ్యము క్రొ.ని.లో మత్తయి 16లో
‘‘పాతాళలోక ద్వారములు దానియెదుట నిలువనేరవని’’ చెప్పడానికి ఉపయోగించబడింది.
ఈ వాగ్ధానాలు కూడా అబ్రాహాము యొక్క విధేయత విషయములో (చూ. 15:6; 22:16,18) లాగా,
ఇశ్రాయేలీయుల విధేయత అనే షరతు మీద ఆధారపడి ఉందని ప్రవక్తలనుండి మనకు తెలిసికొన్నాము.
ఇశ్రాయేలీయుల నిరంతర అవిశ్వాసము మరియు విగ్రహారాధనల ద్వారా యెహోవా వాగ్ధానాలు
కొట్టివేయబడ్డాయి. లేఖనాల యొక్క ప్రధాన గురి దేవుని యొక్క స్వభావము మరియు విశ్వసనీయతల
పైననే అని మనము గర్తుంచుకోవాలి. ఏదిఏమైనా, తన ప్రజలు తన స్వభావమును అవిశ్వాస ప్రజలకు (అది.,
దేశాలకు), వారు కూడా స్పందిచేలా, ప్రతిబింబింప చేయాలనేది ఆయన కోరికై ఉంది అని కూడా చెప్పబడింది!
22:18 ‘‘భూలోకములోని జనములన్నియు నీ సంతానమువలన ఆశీర్వదించబడును’’ ఇక్కడ ఇమిడి ఉన్న వ్యాకరణ
మరియు సిద్ధాంతపరమైన సమస్య ఏమిటంటే, ‘‘ఆశీర్వాదము’’ అనే క్రియ యొక్క నిఫాల్ మరియు హిత్
పయిల్ పర్పెక్ట్స్ లను ఎలా తర్జుమా చేయాలి అనేది. అవి ఒకటిగానే ఉన్నట్లు ఈ క్రింది వాటిలో
కనిపిస్తున్నాయి
1. ఆ.కా. 12:3, నిఫాల్ పెర్ఫెక్టు
2. ఆ.కా. 18:18, నిఫాల్ పర్పెక్ట్
3. ఆ.కా. 22:18, హిత్ పాయల్ పర్ఫెక్ట్
4. ఆ.కా. 26:4, హిత్ పాయల్ పర్ఫెక్ట్
5. ఆ.కా. 28:14, నిఫాల్ పర్ఫెక్ట్
నిఫాల్ మూలము సహజంగా పాసివ్ గా ఉంటుంది (ఈ క్రియ ఆదికాండ పాఠ్యాలలోనే కనిపించింది,
పాసివ్స్ గా తర్జుమా చేయబడింది) అయితే రెఫ్లెక్సివ్ లేక రెసిప్రోల్ గా పనిచేసింది.
హత్పాయెల్ మూలము రెఫ్లెక్సివ్ లేక రెసిప్రోకల్ గా ఉంది (చూ. ద్వితీ. 29:19; కీర్త. 72:17; యెషయా
65:16 [రెండుసార్లు]; యిర్మియా 4:2).
ఈ కీలక వాగ్ధానాల క్రొ.ని. ఉదాహరణలు పాసివ్స్ గా ఉన్నాయి. అ.కా. 3:25 మరియు గలతీ. 3:8 చూడండి.
ప్రజలందరికీ ఇశ్రాయేలీయులు ఒక ‘‘యాజకుల రాజ్యము’’ అనే ఒక తప్పని సేవకత్వ ప్రశ్నకు సంబంధించి
ఉంది (చూ. నిర్గ. 19:5-6). ఎనిమిదవ శతాబ్ధ ప్రవక్తల వరకు ఇది స్పష్టముగా చెప్పబడకపోయిన, ఈ
ఆదికాండ వాక్యాలకు ఇది జాడలా భావింపబడుతున్నది.
ఒక విధముగా ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని గురించిన సమాచారాన్ని అందించాలి (మోషే నిబంధలను పాటించి,
వారి విధేయించిన జీవనశైలి ద్వారా). చివరికి ప్రజలందరూ యెహోవా యొక్క నమ్మకము మరియు
నమ్మకత్వాలకు స్పందించాలి (అబ్రాహాము చేసినట్లు, చూ. ఆ.కా. 15:6; రోమా 4:3; గలతీ. 3:6; యాకోబు
2:23). వారు యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు మరియు ద్వారా బయలపాటులను గుర్తించి, ప్రతిస్పందించాలి.
ఒకవేళ ఇశ్రాయేలీయులు విస్తారత యొక్క నిరూపణకు, స్థిరమైన సమాజానికి మారుగా అవిధేయులైతే,
జనులందరూ యోహోవా యొక్క తీర్పువైపు చూడావలసి ఉంటుంది. ఇశ్రాయేలీయుకు ఇవ్వబడిన తప్పనిసరి
సువార్త పనిలో వారు అపజయము పొందగా, సంఘము ద్వారా అది నెరవేరింది (అది., ‘‘ప్రధాన ఆఙ్ఞ’’, మత్తయి
28:19-20; లూకా 24:47; అ.కా. 1:8)!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 22:20-24
20ఆ

సంగతులు జరిగిన తరువాత అబ్రాహామునకు తెలుపబడినదేమనగా మిల్కా అను ఆమెయు నీ సహోదరుడగు
నాహోరునకు పిల్లలను కనెను. 21వారు ఎవరెవరనగా అతని జ్యేష్టకుమారుడైన ఊజు, ఇతని తమ్ముడైన
బూజు, అరాము తండ్రియైన కెమూయేలు, 22కెసెదు, హజో, షిల్దాషు, యిద్లాపు, బెతూయేలు. బెతూయేలు
రిబ్కాను కనెను. 23ఆ యెనిమిది మందిని మిల్కా అబ్రాహాము సహోదరుడగు నాహోరునకు కనెను. 24మరియు
రయూమా అను అతని, ఉపపత్నియు తెబహును, గహమును తహషును మయకాను కనెను.
22:20-24 ఈ కుటుంబవంశావళి ఇక్కడ వ్రాయడము కొంత అసహజముగా అనిపించినా, అయితే నిజానికి ఇస్సాకుకు
కాబోయే భార్య, రెబకా పూర్వపరాలను తెలిసికొనుటకు ఇది ఎంతో ముఖ్యము. ఈమెను గురించి 23వ.
వచనములో చెప్పబడింది.
22:23 ‘‘బెతూయేలు’’ ఈ పేరుకు అర్థము ‘‘దేవుని మనిషి’’ (బిడిబి 142 I).
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 ‘‘రిబ్కా’’ హీబ్రూ పదమైన ఈ పేరు (బడిబి 918) యొక్క శబ్ధలక్షణము యొక్క అర్థము ‘‘ఒక జంతువుని
కట్టివేయుట’’ కాబట్టి దీని అర్థము ‘‘కట్టేసే స్థలము’’ లేక ఒక స్త్రీకి ఉపయోగిస్తే ‘‘మనస్సును
పాడుచేసే ఒకతె’’ అని అర్థము. రబ్బీలు ఈ అర్థాన్ని రిబ్కా అందము ఎంతో మనోహరము, ఆమె ఇస్సాకు
అభిమానాన్ని ‘‘కట్టి వేసింది’’ అన్నట్లు పరిగణించారు.
22:24 ‘‘రయూమా’’ ఈ మాటకు (బిడిబి 910) రెండు వీలుకాగల అర్థాలు ఉన్నాయి: (1) ‘‘పైకి లేపాలి’’, ఇది ఆమె
ఒక బానిసత్వము నుండి ఉంపుడుకత్తె స్థాయికి పైకి ఎదిగింది గనుక ఇది సరిపోయింది లేక (2) ‘‘ముత్యము’’
లేక ‘‘పగడము’’, హీబ్రూ పదానికి ఇది దగ్గరి సహసంబంధము కలిగి ఉన్నట్లుంది.

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1.
2.
3.
4.

దేవుడు నిజంగా తన పిల్లలను శోధిస్తాడా? ఒకవేళ శోధిస్తే, ఎందుకు?
‘‘మోరియా’’ అనే పదానికి అర్థము ఏమిటి, అది ఎక్కడ ఉంది?
దేవుడు ఎందుకు అబ్రాహామును వాగ్ధానపుత్రుడను బలి కోరాడు?
20-24 వచనాలు ఎందుకు ఈ భాగములో కలపబడ్డాయి?

ఆదికాండము 23

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
శారా మరణము, సమాధి
సమాధులు
23:1-16

23:17-20

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

టి ఇ వి

శారా యొక్క మరణము, సమాధి అబ్రాహాము కుటుంబము కొరకు శారా మరణించుట, అబ్రాహాము

23:1-16

23:17-20

సమాధితోట కొనుట
23:1-16

23:17-20

సమాధితోట కొనుట
23:1-2
23:1-2
23:3-4
23:5-6
23:7-9
23:10-11
23:12-13
23:14-16
23:17-18
23:17-20
23:19-20

పితురుల

23:3-6
23:7-11
23:12-16

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
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ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 23:1-16
1శారా

జీవించిన కాలము, అనగా శారా బ్రదికినయేండ్లు నూట ఇరువది యేడు. 2శారా కనాను దేశమందలి
హెబ్రోనను కిర్యతర్బాలో మృతిబొందెను; అప్పుడు అబ్రాహాము శారా నిమిత్తము అంగలార్చుటకును
ఆమెను గూర్చి యేడ్చుటకును వచ్చెను. 3తరువాత అబ్రాహాము మృతిబొందిన తన భార్య యెదుటనుండి
లేచి హేతు కుమారులను చూచి 4మీ మధ్య నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉన్నాను. మృతిబొందిన నా
భార్య నా కన్నులయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతి పెట్టుటకు మీ తావున నాకొక శ్మశానభూమిని
స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యుడని అడుగగా 5హేతు కుమారులు అయ్యా మా మాట వినుము. నీవు మా మధ్యను
6మా శ్మశాన భూములలో అతి శ్రేష్టమైన దానియందు మృతిబొందిన నీ
మహారాజవై యున్నావు;
భార్యను పాతిపెట్టుము; నీవు మృతిబొందిన నీ భార్యను పాతి పెట్టునట్లు మాలో తన శ్మశానభూమి
ఇయ్యనొల్లనివాడు ఎవడును లేడని అబ్రాహాము కుత్తరమిచ్చిరి. 7అప్పుడు అబ్రాహాము లేచి ఆ దేశపు
8మృతిబొందిన నా భార్యను నా యెదుట ఉండకుండ నేను పాతి
ప్రజలైన హేతు కుమారులకు సాగిలపడి
9సోహరు కుమారుడైన ఎఫ్రోను తన పొలము చివరను తనకు
పెట్టుట మీకిష్టమైతే నా మాట వినుడి.
కలిగియున్న మక్పేలా గుహను నాకిచ్చునట్లు నా పక్షముగా అతనితో మనవిచేయుడి. మీ మధ్యను శ్మశాన
భూమిగా నుండుటకు నిండు వెలకు అతడు దానిని నాకు స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యవలెనని వారితో చెప్పెను. 10
అప్పుడు ఎఫ్రోను హేతు కుమారుల మధ్యను కూర్చుండి యుండెను. హిత్తీయుడైన ఎఫ్రోను తన ఊరి గవిని
ప్రవేశించువారందరి
యెదుట
హేతు
కుమారులకు
వినబడు
నట్లు
అబ్రాహాముతో
చెప్పిన
11
ప్రత్యుత్తరమేదనగా
అయ్యా అట్లు కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును నీకిచ్చుచున్నాను;
దానిలోనున్న గుహను నీకిచ్చు చున్నాను; నా ప్రజల యెదుట అది నీకిచ్చుచున్నాను; మృతిబొందిన నీ
భార్యను పాతి పెట్టుమనెను 12అప్పుడు అబ్రాహాము ఆ దేశపు ప్రజల యెదుట సాగిలపడి 13సరేకాని నా
మనవి ఆలకించుము. ఆ పొలమునకు వెల యిచ్చెదను; అది నాయొద్ద పుచ్చు కొనినయెడల మృతిబొందిన నా
భార్యను పాతి పెట్టెదనని ఆ దేశ ప్రజలకు వినబడు నట్లు ఎఫ్రోనుతో చెప్పెను. 14అందుకు ఎఫ్రోను
అయ్యా నా మాట వినుము; ఆ భూమి నాలుగు వందల తులముల వెండి చేయును; 15నాకు నీకు అది యెంత?
మృతిబొందిన నీ భార్యను పాతిపెట్టుమని అబ్రాహామున కుత్తరమిచ్చెను; 16అబ్రాహాము ఎఫ్రోను
మాట వినెను. కాబట్టి హేతు కుమారులకు వినబడునట్లు ఎఫ్రోను చెప్పిన వెల అనగా వర్తకులలో చెల్లు
నాలుగు వందల తులముల వెండి అబ్రాహాము తూచి అతని కిచ్చెను.
23:1 రబ్బీలు అబ్రాహాము ఇంటికి తిరగి వచ్చి, జరిగిన దానిని శారాతో చెప్పగా, విని ఏడు సార్లు బిగ్గరగా
అరిచి, ఆమె మరణించినది అంటారు. 23వ అధ్యాయములో ఆమె మరణమును గురించి వ్రాయబడింది. ఇది నిజమో,
కాదో కానీ రబ్బీలు ఎక్కడనుండి వారి విశ్లేషణలను పొందారో మనము ఖచ్చితంగా చూడగలము!
23:2 ‘‘కిర్యతర్బా’’ ఈ పేరు (బిడిబి 900) ఈ క్రింది వాటి నుండి వచ్చింది
1. ‘‘కిర్యాత్’’ అనగా ‘‘పట్టణము’’
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2. ‘‘అర్బా’’
ఎ. మామూలుగా ‘‘నాలుగు ఉన్న పట్టణము’’ (అది., అనాకు మరియు అతని ముగ్గురు కుమారులు లేక నాలుగు
పల్లెలు కలసి)
బి. ఇదే మూలపదానికి అర్థము దొంగదెబ్బ (బిడిబి 70)
సి. ఒక వ్యక్తి యొక్క పేరు, అనాకీయులలో ఒకరి పేరు, యోహోషువా 14:15; 15:13; 21:11
14:5లోని ప్రత్యేక అంశము: రాక్షసులు చూడుము.
 ‘‘అబ్రాహాము శారా నిమిత్తము అంగలార్చుటకును ఆమెను గూర్చి యేడ్చుటకును వచ్చెను’’ ఇలా
ఏడ్వడానికి, స్థానికి నాయకులతో మాట్లాడానికి పట్టిందో అని ఒకడు ఆశ్చర్యపడచ్చు. ఈ వాతావరణ
పరిస్థితులలో శారా శరీరము త్వరగా చెడిపోతుంది (రోలండ్ డివాక్స్ యొక్క ఏన్షియంట్
ఇశ్రాయేల్: సోషియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోని మరణము మరియు సమాధుల ఆచారాలు అధ్యాయము, వా.
1, 56-57 పేజీలు చూడుము). ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులలో (ఇంకా భద్రపరచే స్థితిలేదు) ఒకనిని ఇరవై నాలుగు
గంటలలో లోపు పాతిపెట్టాలి.
23:3-13 మిగిలిన ఈ అధ్యాయమంతా హెబ్రోను దగ్గరలోని స్థానికులు మరియు అబ్రాహాము మధ్య
జరిగిన సంభాషణ (సాంప్రదాయాలు మరియు నోటిమాటల అలవాట్లు) నమోదుచేయబడింది. ఇంపరేటివ్ లలో
తెలియపరచబడిన సాంప్రదాయాలను గమనించండి (టి ఇ విలో పేరాగ్రాఫ్లు చేయబడడాన్ని గమనించండి).
1. ‘‘నాకు ఇవ్యు’’, 3వ. వ, బిడిబి 678, కెబి 733, క్వాల్ ఇంపరేటివ్, ఒక మనవి భావముతో
2. ‘‘సమాధి స్థలము’’ 3వ. వ. (ఒక సమాధి చేసే స్థలాన్ని ఆక్రమించుకోవడము), బిడిబి 868, కెబి 1064,
క్వాల్ కొహర్టేటివ్
3. ‘‘విను’’ 6వ. వ, బిడిబి 1033, కెబి 1570, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ (హేతు కుమారుల ద్వారా అబ్రాహాముకు
ఉపయోగించబడింది)
4. ‘‘నీ చనిపోయిన వానిని పాతిపెట్టుట’’ 6వ. వ, బిడిబి 868, కెబి 1064, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ (ఇది కాదు
అబ్రాహాముకు కావసింది, అది., వారి స్థలాల్లో శారాని పాతిపెట్టుట)
5. ‘‘విను’’ 8వ. వ. #3లాగే, అయితే అబ్రాహాము మాట్లాడాడు
6. ‘‘సమీపించుట’’ (లేక బతిమాలుకొను), 8వ.వ, బిడిబి 803, కెబి 910, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ (ఒక మనవి వలె)
7. ‘‘ఇవ్వు’’, 9వ. వ. బిడిబి 678, కెబి 733
ఎ. క్వాల్ జస్సీవ్
బి. క్వాల్ ఇంపరేటివ్ ఒక జస్సీవ్ భావముతో ఉపయోగించబడింది
(ఎఫ్రోను 11వ. వచనములో స్సందించాడు [మూడు క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్స్], అయితే ఇది భూమిని ఒక
శాబ్ధికముగా ఇవ్వడము కాదు, అయితే బేరసారలలో ఒక భాగము; ఇది ఒక అనిశ్చిత అమ్మకాన్ని
తెలియజేస్తున్నది)
8. ‘‘వినుము’’ 11వ. వ,#3 మరియు #5లాంటిదే (ఎఫ్రోను అబ్రాహాముతో మాట్లాడి, గుహను, పొలాన్ని
ఇస్తున్నాడు)
9. ‘‘పాతిపెట్టట,’’ 11వ. వ,#4లాంటిదే
10. ‘‘ఆలకించుము’’ (నిజానికి ‘‘వినుము’’), 13వ. వ, #3,5,8 లాగానే (అబ్రాహాము ఎఫ్రానుతో మాట్లాడుట)
11. ‘‘వినము’’ 15వ. వ, #3,5,8,10 లాగానే (ఎఫ్రాను పొలము యొక్క ఖరీదును గురించి మాట్లాడాడు, అన్నీ
బేరసారాలు ఖరీదులో కలిపాడు, ఇది చాలా ఖరీదు ఎక్కువ)
ఈ సంభాషణలో ఎక్కువ సాంప్రదాయకము లేక పునరుక్తము మనకు కనిపిస్తుంది, అయితే క్రీ.పూ, రెండవ
యుగములో కనానీ సమాజములో ఒడంబడికలు చేసికొనే విధానము.
23:3 ‘‘హేతు కుమారులు’’ హేతు పేరు (חת, బిడిబి 366) హీత్తీయుల పితరుని పేరు (חתי, బిడిబి 366, చూ. ఆ.కా. 10:15,
1 దిన. 1:13). 12:6 లోని ప్రత్యేక అంశము: పాలస్తీనాను ఇశ్రాయేలీయుల కంటె ఆక్రమించుకొన్న వారు
చూడుము.
23:4 ‘‘పరదేశి మరియు పరవాసి’’ ఈ రెండు పదాలకు విభిన్న శబ్ధలక్షనాలు ఉన్నాయి, అయితే ఇక్కడ అవి ఒక
విశేషణాలను విడదీసి వాడబడినాయి.
1. ‘‘పరవాసి’’ (బిడిబి 158) ఒక అన్య నివాసిని సూచిస్తున్నది, చూ. ఆ.కా. 15:13; నిర్గ. 22:21; 23:9; లేవీ.
19:34; ద్వితీ. 10:19; 23:8
2. ‘‘పరదేశి’’ (బిడిబి 444), అన్యుడు చట్టపరమైన హక్కుల లేకుండా కేవలము సంచరించేవాడు, లేవీ. 22:10;
25:40.
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రెంటినీ కలిపి చూసినప్పుడు ఎవరైతే ఇంకా స్థిరముగాని ప్రదేశములోనికి వచ్చి, తనకంటూ సొంత స్థలము
లేకుండా ఉంటడో వానిని సూచిస్తున్నది. రోలండ్ డివాక్స్ యొక్క ఏన్షియంట్
ఇశ్రాయేలు:సోషియల్ఇస్టిట్యూట్స్ లోని ‘‘రెసిడెంట్ ఏలియన్’’ శీర్షిక, వా.1, పే. 74-76 చూడండి.
23:6 ‘‘నీవు మహారాజువై ఉన్నావు’’ భాషాంతరము చేయబడిన ‘‘మహా’’ ఎలోహిమ్ (బిడిబి 43) ను
సూచిస్తున్నది, ఈ క్రింది వాటికి ఉపయోగింపబడింది
1. దేవుడు
2. న్యాయాధిపతులు
3. దూతలు
4. ఇక్కడ ఇది ఒక శక్తివంతమైన, స్థానికి, కుటుంబ నాయకుని సూచిస్తున్నది
భాషాంతరము ‘‘మహా శక్తి’’ ఎల్ (బిడిబి 42, చూ. 1 దిన. 12:22; కీర్త. 68:15; యోనా 3:3) అనే మూలపదము నుండి
వచ్చింది. కొంతమంది విశ్లేషకులు దీనిని ‘‘దేవుని రాకుమారుడు’’ అని తర్జుమా చేయాలనుకొన్నారు.
ఈ భాషాంతరము చేయబడిన మాట ‘‘మహరాజు’’ (బిడిబి 672)కు అర్థము ‘‘పైకెత్తబడిన వాడు’’ (మూలపదము
నుడి, బిడిబి 669). ఎన్ ఎ ఎస్ బి దీనిని ఇలా తర్జుమా చేసింది
1. ఆ.కా. 17:20; 25:16; 34:2లో ‘‘మహారాజు’’
2. నిర్గ. 16:22; సంఖ్యా. 1:16,44; 2:3; యెహోషువా 22:32లలో ‘‘నాయకుడు’’
3. నిర్గ. 22:28; 34:31; 35:27; 1 రాజులు 11:34 లలో ‘‘పరిపాలకుడు’’
4. యెహోషువా 13:21లో ‘‘ముఖ్యుడు’’
ఈ ఉన్నత శైలి సంభాషణలో ఇది గౌరావానికి ఇవ్వబడిన ఒక సున్నితమైన బిరుదు. హిత్తీయులు మతపరమైన
వ్యాఖ్యలు చేయుటలేదు.
23:9 ‘‘మక్పేలా గుహ’’ ఈ గుహ (పాతిపెట్టే సాధారణ స్థలము) మక్పేలా జిల్లా, హెబ్రోను నుండి
మమ్రేకు వెళ్లే ప్రాంతములో ఉండచ్చు (చూ. 13:18; 14:13; 18:1).
అబ్రాహాము కుటుంబములో చాలా మంది ఇక్కడ పాతిపెట్టబడ్డారు.
1. శారా, 23:19
2. అబ్రాహాము, 25:9
3. ఇస్సాకు, 35:29
4. రిబ్కా మరియు లేయా, 49:31
5. యాకోబు, 50:13
23:10 ‘‘ఊరు గవిని’’ ఇది స్థానికి నాయకులు సహవాసము, వాణిజ్యము, చట్టరపమైన అంశాలు కొరకు కలిసికొనే
స్థలము కావచ్చు.
 ‘‘హిత్తీయులు’’ 12:6లో ఇవ్వబడిన ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
23:15 ‘‘షెకెలు’’ 18:6లోని ప్రత్యేక అంశము: పురాతన బరువులు మరియు తూనికలు చూడుము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 23:17-20
17ఆలాగున

మమ్రే యెదుటనున్న మక్పేలా యందలి ఎఫ్రోను పొలము, అనగా ఆ పొలమును దానియందలి
18అతని ఊరి గవిని ప్రవేశించు
గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనున్న ఆ పొలము చెట్లన్నియు,
వారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట అబ్రాహామునకు స్వాస్థ్యముగా స్థిరపరచబడెను. 19ఆ తరువాత
అబ్రాహాము కనాను దేశములో హెబ్రోనను మమ్రేయెదుట నున్న మక్పేలా పొలము గుహలో తన
20ఆ పొలమును దానిలోనున్న గుహయు హేతు కుమారులవలన
భార్యయైన శారాను పాతిపెట్టెను.
శ్మశానముకొరకు అబ్రాహామునకు స్వాస్థ్యముగా స్థిరపరచబడెను.
23:17 ‘‘స్థిరపరచబడెను’’ క్రియ (బిడిబి 877, కెబి 1086, క్వాల్ ఇంపరేటివ్)కు అర్థము పైకిలేపుటకు లేక
నిలబెట్టుటకు. ఇది చట్టపరమైన వ్వవహారములను స్థిరపరచే అంశాలను సూచించుటకు ఉపయోగింపబడింది.
అబ్రాహాము ఇప్పడు అధికారికంగా పాలస్తీన/కనానులో భూమిని కలిగి ఉన్నాడు. ఆయన ఇక ఏ మాత్రము
పరదేశి మరియు పరవాసి కాడు.
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ఆదికాండము 24

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఇస్సాకుకు ఒక వధువు
ఇస్సాకుకు ఒక వధువు
వివాహము
24:1-9
24:1-9
24:1-9

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

ఇస్సాకుకు ఒక భార్యను కనుగొనుట ఇస్సాకుకు ఒక భార్య
24:1-4

24:10-14
24:10-14
రిబ్కా ఎన్నుకోబడెను
24:15-21
24:15-21

24:10-14

24:10-14

24:15-21

24:22-27

24:22-27

24:15-17
24:18-21
24:22-23

24:22-28

24:28-41

24:28-33
24:29-31
24:32-41

24:42-44
24:45-49
24:50-51
24:52-61
(60)

24:42-44
24:45-49
24:50-51
24:52-60
(60)

టి ఇ వి

24:34-41
24:42-44
24:45-49
24:50-51
24:52-61
(60)

24:28-31
24:32-33ఎ
24:33బి
24:34-41
24:42-49
24:50-53

24:54
24:55

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)
ఇస్సాకు

24:1-9
24:5
24:6-9
24:10-14
24:15-21
24:22-27
24:22-25
24:26-27
24:28-32

24:33-49

24:50-53

24:54-61
(60)
24:56
24:57-58ఎ
24:58బి
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ఇస్సాకు రిబ్కాను పెండ్లాడుట
24:62-67

24:59-61
(61)
24:61-68
24:62-67

24:62-65ఎ

24:62-67
24:65బి
24:66-67

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 24:1-9
1అబ్రాహాము

బహు కాలము గడిచిన వృద్ధుడై యుండెను. అన్ని విషయములలోను యెహోవా అబ్రాహామును
ఆశీర్వదించెను. 2అప్పుడు అబ్రాహాము తనకు కలిగిన సమస్తమును ఏలుచుండిన తన యింటి పెద్దదాసునితో
3నేను ఎవరి మధ్య కాపురమున్నానో ఆ కనానీయుల
నీ చెయ్యి నా తొడక్రింద పెట్టుము;
కుమార్తెలలో ఒక దానిని నా కుమారునికి పెండ్లిచేయక 4నా స్వదేశమందున్న నా బంధువులయొద్దకు
వెళ్లి ఇస్సాకను నా కుమారునికి భార్యను తెచ్చునట్లు ఆకాశము యొక్క దేవుడును భూమియొక్క
దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీ చేత ప్రమాణము చేయించెదననెను. 5ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట
వచ్చుటకు ఒకవేళ ఆ స్త్రీ ఇష్టపడని యెడల నీవు బయలుదేరి వచ్చిన ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని
తీసికొని పోవలెనా అని అడుగగా 6అబ్రాహాము అక్కడికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ. 7నా తండ్రి
యింటనుండియు నేను పుట్టిన దేశము నుండియు నన్ను తెచ్చి నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశము
నిచ్చెదనని ప్రమాణము చేసి నాతో చెప్పిన పరలోకపు దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా
పంపును; అక్కడనుండి నీవు నా కుమారునికి భార్యను తీసికొనివచ్చెదవు. 8అయితే నీ వెంట వచ్చుటకు ఆ
స్త్రీ ఇష్టపడని యెడల ఈ ప్రమాణము నుండి విడుదల పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అక్కడికి
9ఆ దాసుడు తన యజమానుడగు అబ్రాహాము తొడక్రింద తన
తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెప్పెను.
చెయ్యి పెట్టి యీ సంగతి విషయమై ప్రమాణము చేసెను.
24:1 ‘‘అబ్రాహాము బహు కాలము గడిచిన వృద్ధుడై యుండెను’’ ఒకడు దీనిని 25:20లో పోల్చిచూస్తే,
ఇస్సాకు రిబ్కాను వివాహమాడే సమయానికి ఇస్సాకు నలుబై సంవత్సాల వయస్సు, ఆ.కా. 21:5తో చూస్తే,
ఇస్సాకు జన్మించే సమయానికి అబ్రాహాము 100 సంవత్సరాల వయస్సు, కాబట్టి 24వ. అధ్యాయము
ప్రారంభానికి అబ్రాహాము 140 సంవత్సారాల వయస్సు. ఆయన 175 సంవత్సరాలు జీవిస్తాడు (చూ. ఆ.కా.
25:7).
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 ‘‘అన్ని విషయములలోను యెహోవా అబ్రాహామును ఆశీర్వదించెను’’ 35వ. వచనములోనున్న ఆశీర్వాదాల
జాబితాను చూడుము.
24:2 ‘‘అబ్రాహాము తనకు కలిగిన సమస్తమును ఏలుచుండిన తన యింటి పెద్దదాసునితో’’ విశేషణము ‘‘పెద్ద’’
(బిడిబి 278, ‘‘గడ్డము’’ నామవాచకము నుండి) కు అర్థము అధికారము కలిగిన వ్యక్తి, వయస్సులో పెద్దగా
ఉండవలసిన అవసరము లేదు (చూ. ఆ.కా. 50:7; యెషయా 3:2). చాలామంది విశ్లేషకులు ఈ నమ్మకమైన దాసుడు
ఆ.కా. 15:2లో చెప్పబడిన దమస్సు ఎలీయెజెరు అయి ఉండచ్చని భావిస్తున్నారు. నిజానికి ఆయన ఇస్సాకుకు
భార్యను తీసికొనిరావడమంటే, ఆయనకు ఉన్న వారసత్వపు హక్కులను సంబంధించిన నిస్వార్థ స్వభావమును
తెలుపుతున్నది. వాస్తవానికి, బైబిలులో చెప్పబడిన కొంతమంది దైవభీతి, అందమైన, విశ్వాస సహాయ
పాత్రలలో ఈయన ఒకడు.

 ‘‘నీ చెయ్యి నా తొడక్రింద పెట్టుము’’ ‘‘పెట్టు’’ (బిడిబి 962, కెబి 1321, క్వాల్ ఇంపెరేటివ్) అనే

క్రియ 3వ. వచనములో ఉన్న ప్రమాణమునకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన సాంప్రదాయక ఆఙ్ఞ (‘‘ప్రమాణము’’
బిడిబి 989, కెబి 1396, హిఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్టు ఒక కొహర్టేటివ్ వలె వాడబడింది).
ఈ ప్రత్యేకించి చెప్పబడిన సాంప్రదాయక క్రియ ఇక్కడ మరియు ఆ.కా. 47:29 లో మాత్రమే
ప్రస్తావించబడింది. దీని ఉద్దేశానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు అనేకము ఉన్నాయి.
1. తొడ పురుషుని సంతానానికి (బిడిబి 437; 1, బి, చూ. 46:26; నిర్గ. 1:5; న్యాయా. 8:30) ఒక గుర్తుగా
చెప్పబడడము వలన, ఇది సంతానోత్పత్తి అవయవాలను సూచిస్తున్నది. ఇకవేళ ఇదే నిజమైతే ఇది
యెహోవా నిబంధనకు చిహ్నమైన సున్నతిని సూచిస్తున్నది (చూ. 3వ. వచనము). జోనాతాను యొక్క
తర్గము మరియు రాషి ద్వారా ఇది ఇలాగే విశేషించబడింది.
2. ఇది అబ్రాహాము సంతతిని సూచిస్తున్నదంటే, ఆయన వంశపు వాడైన మెస్సయను సూచిస్తున్నదని
జరోము, అగస్టిన్, లూధర్ తో సహా అందరూ అబిప్రాయపడ్డారు.
3. కొంతమంది ఇది ఇస్సాకుకు భార్యను కనుగొనే ముఖ్యమైన కార్యభారము ఇవ్వబడిన ఈ
కార్యనిర్వాహకుని పట్ల అబ్రాహాము యొక్క యజమాని అధికారాన్ని సూచిస్తున్నదని
అనుకొన్నారు (చూ. అబెన్ ఎజ్రా మరియు కాల్విన్).
4. ఒకవేళ దీనిని చేయలేకపోతే, ఒక వంధత్వ (సంతాన హీనత) సాంప్రదాయ వాగ్ధాన శాపాన్ని
సూచిస్తున్నట్లుంది.
24:3 ‘‘ఆకాశము యొక్క దేవుడును భూమియొక్క దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీ చేత ప్రమాణము
చేయించెదననెను’’ అబ్రాహాము నిజమైన ఏకదైవారధకుడా లేక కేవలము ఒక అద్వితీయవాదకుడా
(ఏకదైవారాధకుడే, కానీ ఇతర దేవుళ్ళు లేరిన చెప్పరు) అనే తర్కణ అనేకమంది విశ్లేషకులలో ఉంది.
అయితే ఇలాంటి వచనాల వలన అబ్రాహాము ఏకదైవారాధకుడు అని నేను నమ్ముతున్నాను. చాలామంది పండితులు
ఏకదేవత్వము 8వ. శతాబ్ధ ప్రవక్తలు వచ్చేవరకు పూర్తి ఆధ్యాత్మిక భావముతో అభవృద్ధి చెందలేదని
భావిస్తున్నారు.

 ‘‘ఆ కనానీయుల కుమార్తెలలో ఒక దానిని నా కుమారునికి పెండ్లిచేయక’’ ఇలా అనడానికి కారణము బహుశా
ఆ.కా. 15:13-16 లేక ఆ.కా. 9:25-27 ల యొక్క ప్రవచనము కావచ్చు (అలాగే నిర్గ. 34:15-16 మరియు ద్వితీ. 7:36లను గమనించండి). కనానీయులైన అనేక మంది దైవభీతి కలవారిని అబ్రాహాము కలసిఉన్నాడు.
1. 14:13లో ప్రస్తావించబడిన అమ్మోరీయులు
2. 14:18లో ప్రస్తావించబడిన మెల్కీసెదకు
3. 20వ. అధ్యాయములో ప్రస్తావించబడిన అబీమెలెకు
అమ్మోరీయులను తక్కువ చేసి చూడడము ఈ స్థాయి చరిత్ర వరకు కూడా ఇంకా ఆగి పోలేదని ఇది
తెలియజేస్తున్నది.
24:4 ‘‘నా స్వదేశమందున్న నా బంధువులయొద్దకు వెళ్లి’’ ఇది 11:27-31లో ప్రస్తావించబడిన కల్ధీయలు
దేశము ఉర్ లోని నాహోరు కుటుంబాన్ని సూచినస్తున్నది.
24:5 ‘‘ఈ దేశమునకు నా వెంట వచ్చుటకు ఒకవేళ ఆ స్త్రీ ఇష్టపడని యెడల’’ అబ్రాహాము చేసిన తన
విన్నపాలలోన ప్రత్యేక వివరముల పట్ల దాసుడు శ్రద్ధవహిస్తున్నాడు. అబ్రాహాము, ఇస్సాకు
భార్య (1) తాను తన కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టినట్లు విశ్వాసముతో ఇష్టపడి తన కుటుంబాన్ని వదిలేసి
రావాలి (2) వారి దేవుడు యెహోవా అని తెలిసికోవాలి.
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 ‘‘ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా’’ 5వ. వచనములో దాసుడు అడిగిన ఒక నిర్ధాయకమైన
ప్రశ్న (ఒకే మూలపదము ఉన్న హిఫిల్ ఇన్ఫినిటివ్ అబ్సల్యూట్ మరియు హిఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, బిడిబి
996, కెబి 1427), 6వ. వచనములో ఇస్సాకు అబ్రాహాము పుట్టిన ప్రాంతానికి తిరిగి రాడని అబ్రాహాము
ఇచ్చిన నిర్ధాయకమైన ఆఙ్ఞ (‘‘నీతో తీసికొనిపోకుండా చూడు,’’ ఒక హిఫిల్ ఇంపెర్ఫక్ట్ [బిడిబి 996,
కెబి 1427] 5వ. వచనములోని ఇదే క్రియ వాడబడింది)లై ఉన్నాయి. అక్కడ రెండు కారణాలు ఉన్నాయి: (1)
వారు ఇప్పటికీ బహుదేవతారాధకులు లేక (2) దేవుని వాగ్ధానాలు ప్రత్యేకించి కనానుకు సంబంధించి
ఉన్నాయి (చూ. 7వ. వచనము; హెబ్రీ. 11:15; ఆ.కా. 12:7; 13:15; 15:18).
24:7 ‘‘తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును’’ యెహోవా దూతలు తరచుగా యెహోవా చిత్తాన్ని తీసికెళ్ళినట్లు
చెప్పబడ్డాయి. ఆదికాండములో ఆయన అనేక సార్లు ప్రస్తావించబడ్డాడు (చూ. 16:7; 21:17; 22:11;
అలాగే నిర్గ. 23:20,23లను కూడా గమనించుము). 12:7లోని ప్రత్యేక నోట్ ను చూడుము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 24:10-14
10అతడు

తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని ఆస్తిలో శ్రేష్టమైన నానా విధములగు
వస్తువులను తీసికొని పోయెను. అతడు లేచి అరామ్నహరాయిము లోనున్న నాహోరు పట్టణము చేరి,
11సాయంకాలమందు స్త్రీలు నీళ్లు చేదుకొనవచ్చు వేళకు ఆ ఊరి బయటనున్న నీళ్లబావియొద్ద తన
ఒంటెలను మోకరింపచేసి యిట్లనెను. 12నా యజమానుడగు అబ్రాహాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచ్చిన
13చిత్త
కార్యమును త్వరలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబ్రాహాము మీద అనుగ్రహము చూపుము.
గించుము, నేను ఈ నీళ్ల ఊటయొద్ద నిలుచు చున్నాను; ఈ ఊరివారి పిల్లలు నీళ్లు చేదుకొనుటకు
వచ్చుచున్నారు. 14కాబట్టి నేను త్రాగునట్లు నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను చెప్పగా నీవు
త్రాగుము నీ ఒంటెలకును నీళ్లు పెట్టెదనని యే చిన్నది చెప్పునో ఆమెయే నీ సేవకుడైన
ఇస్సాకుకొరకు నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద అనుగ్రహము చూపితివని
తెలిసికొందుననెను.
24:10 ‘‘అతడు పది ఒంటెలను తీసికొని’’ ఒంటెలు ఇప్పటి నుండి సాధుజంతువులుగా పరిగణలోనికి వచ్చాయో
అన్న కాలముపై చారిత్రుకల మధ్య చాలా వివాదము ఉంది. క్రీ.పూ. 1200 వరకు అవి ఎక్కువుగా వాణిజ్యము
కొరకు ఉపయోగింపబడలేదన్నది నిజము (అది., యాత్రికుల సమూహాలు), అయితే వ్యక్తిగత ఉపయోగాలకు
కొంత కాలము ముందు నుండే ఉపయోగింపబడిట్లు కనిసిస్తున్నది.
 ‘‘మెసొపొటేమియా’’ ఇది ‘‘అరామ్నహరాయిము’’ (బిడిబి 74 మరియు 625, చూ. ద్వితీ. 23:4), అనే హీబ్రూ
పదము, దీని అర్థము బహుశా ‘‘రెండు నదుల అరామ్’’. ఈ వచనము మెసొపొటేమియా ఉత్తర
మధ్యప్రాంతాన్ని సూచిస్తున్నది.
 ‘‘నాహోరు పట్టణము’’ నాహోరు (బిడిబి 637, అర్థము తెలియదు) అబ్రాహాము తండ్రి యైన తెరహు
యొక్క తండ్రి పేరు (చూ. ఆ.కా. 11:22,23,34; 1 దిన. 1:26). ఈ పేరు తెరహు కుమారులకు కూడా పెట్టబడింది
(ఆ.కా. 11:26,27,29). దీనికి మరొక పేరు ఉండి ఉండచ్చు, అబ్రాహాము అసలు ఊరు లేక తన కుటుంబ సభ్యులందరూ
వెళ్ళిన హరాను (చూ. ఆ.కా. 11:31) కల్దీయుల ఉర్ యైనా కావచ్చు. మారిలో (41వ. వచనము) దొరికిన మట్టి
పాత్రలపైన నాహోరు పట్టణ పేరు ఉండినదని ఎన్ ఐ వి బైబిలు నోట్ లో వ్రాయబడింది. ఈ ‘‘హారాను’’
భావములో ఇది ఒక జిల్లాను సూచిస్తున్నది, కేవలము మెసొపొటేమియాలో ఉన్న ఉత్తర మధ్య
పట్టణము మాత్రమే కాదు.
24:12 ‘‘నా యజమానుడగు అబ్రాహాము దేవుడవైన యెహోవా’’ ఇది దాసుని విశ్వాసాన్ని తక్కువ చేసే
వ్యాఖ్య కాదు కానీ నిబంధన యొక్క ఆధారానికి ఒక గుర్తింపు (చూ. 26వ. వచనము). ఆయన ప్రార్థనకు
రెండు వేడుకోళ్ళు ఉన్నాయి.
1. ‘‘సఫలము చేసి’’ (అసలు అర్థము ‘‘జరుగునట్లు చేయి), బిడిబి 899, కెబి 1137, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
2. ‘‘చూపించు,’’ బిడిబి 793, కెబి 889,క్వాల్ ఇంపరేటివ్
‘‘అనుగ్రహము’’ అనే ఈ మాట బలమైన నిబంధన నామవాచకము ( חסדచూ. 19:19; 20:13; 21:23; 24:12,14,27,49;
32:10; 39:21; 40:14; 47:29). 19:19లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము. ఈ దాసుడు కచ్చితంముగా అబ్రాహాము
యొక్క నిబంధన దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాడు.
24:12,16 రిబ్కా యొక్క అనేక స్వభావాలు ఎత్తిచూపబడ్డాయి
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2.
3.
4.

12వ. వ. సహాముచేయడానికి ఇష్టము మరియు బలము (అబ్రాహాము దాసుని ప్రార్థన)
మంచి అందము, 16వ. వచనము
ఒక కన్య, 16వ. వచనము
ఆతిధ్యము, 18:25 వచనము

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 24:15-21
15అతడు

మాటలాడుట చాలింపకముందే అబ్రాహాము సహోదరుడైన నాహోరు భార్యయగు మిల్కా
కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుట్టిన రిబ్కా కడవ భుజము మీద పెట్టుకొనివచ్చెను. 16ఆ చిన్నది మిక్కిలి
చక్కనిది; ఆమె కన్యక, ఏ పురుషుడును ఆమెను కూడలేదు; ఆమె ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళ్లతో
17ఆ సేవకుడు ఆమెను ఎదుర్కొనుటకు పరుగెత్తి నీ కడవలో నీళ్లు కొంచెము
నింపుకొనియెక్కి రాగా
దయచేసి నన్ను త్రాగ నిమ్మని అడిగెను. 18అందుకామె అయ్యా త్రాగు మని చెప్పి త్వరగా తన కడవను
చేతిమీదికి దించుకొని అతనికి దాహమిచ్చెను. 19మరియు ఆమె అతనికి దాహ మిచ్చిన తరువాత నీ ఒంటెలు
త్రాగుమట్టుకు వాటికిని నీళ్లు చేదిపోయుదునని చెప్పి 20త్వరగా గాడిలో తన కడవ కుమ్మరించి తిరిగి
చేదుటకు ఆ బావికి పరుగెత్తు కొని పోయి అతని ఒంటెలన్నిటికి నీళ్లు చేదిపోసెను. 21ఆ మనుష్యుడు
ఆమెను తేరి చూచి తన ప్రయాణమును యెహోవా సఫలము చేసెనో లేదో తెలిసికొనవలెనని ఊర కుండెను.
24:15 ‘‘మిల్కా కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుట్టిన రిబ్కా’’ ఈ కుటుంబము ఆ.కా. 22:20-24లో
ప్రస్తావించబడింది. ఆమె తండ్రి బెతూయేలు అనే పేరుకు అర్థము ‘‘దేవుని వ్యక్తి’’ (బిడిబి 143 I) ఇది
ఈ కుటుంబము యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్వభావమును తెలయపరుస్తున్నట్లుంది. ఈ కుటుంబ వంశావళి
నాహోరు అసలు భార్య మిల్యా నుండి వచ్చింది, ఉంపుడుకత్తె రయూమా నుండి కాదు.
 ‘‘రిబ్కా కడవ భుజము మీద పెట్టుకొనివచ్చెను’’ ఇది చారిత్రిక వృత్తాంత తెలియజెప్పే ఒక అంశము.
ఐగుప్తు స్త్రీలు నీళ్ళ కడవులను వారి తలపై మోసేవారు, మెసొపొటేమియా స్త్రీలు వాటిని వారి నడుము
మీదగాన, లేక భుజముల మీద తెచ్చేవారు.
24:17 ‘‘దయచేసి నన్ను త్రాగ నిమ్మనిక’’ ఇది ఒక హిఫిల్ ఇంపరేటిబ్ (బిడిబి 167, కెబి 196). ఇది తాను
14వ.వచనములో చేసిన ప్రార్థనకు సరిపోతున్నది.
24:18 ‘‘త్రాగు’’ ఇది ఒక క్వాల్ ఇంపరేటివ్ (బిడిబి 1059, కెబి 1667), మంచి స్త్రీ నడిపింపు కొరకు తాను
చేసిన ప్రార్థనకు సమాధానము దొరికింది.
24:19-20 ‘‘నీ ఒంటెలు త్రాగుమట్టుకు వాటికిని నీళ్లు చేదిపోయుదునని’’ ఇది కూడా 14వ. వచనములోని
దాసుని ప్రార్థనలోని భాగమే. రిబ్కాకు యెహోవా ప్రత్యేక నడిపింపును ఇచ్చాడు. ఒంటెకు నీళ్ళు
చేదిపోయడములో ఈ రిబ్కాకు అవసరమైన సమయము మరియు బలము కావలసి ఉంది!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 24:22-27
22ఒంటెలు

త్రాగుటయైన తరువాత ఆ మనుష్యుడు అరతులము ఎత్తుగల బంగారపు ముక్కు కమ్మిని, ఆమె
చేతులకు పది తులముల ఎత్తు గల రెండు బంగారు కడియములను తీసి 23నీవు ఎవరి కుమార్తెవు? దయచేసి నాతో
చెప్పుము; నీ తండ్రి యింట మేము ఈ రాత్రి బసచేయుటకు స్థలమున్నదా అని అడిగెను. 24అందుకామె
నేను నాహోరుకు మిల్కాకనిన కుమారుడగు బెతూయేలు కుమార్తెననెను. 25మరియు ఆమె మా యొద్ద చాలా
గడ్డియు మేతయు రాత్రి బసచేయుటకు స్థలమును ఉన్నవనగా 26ఆ మనుష్యుడు తన తలవంచి యెహోవాకు
27అబ్రాహామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా స్తుతింపబడునుగాక; ఆయన నా
మ్రొక్కి
యజమానునికి తన కృపను తన సత్యమును చూపుట మానలేదు; నేను త్రోవలో నుండగానే యెహోవా నా
యజమానుని బంధువుల యింటికి నన్ను నడిపించెననెను.
24:43 ‘‘ఆ మనుష్యుడు అరతులము ఎత్తుగల బంగారపు ముక్కు కమ్మిని, ఆమె చేతులకు పది తులముల ఎత్తు గల
రెండు బంగారు కడియములను తీసి’’ ఈ బంగారు రింగు ముక్కు రింగును సూచిస్తున్నది (చూ. 47వ. వచనము). ఒక
అర్థ షెకెలు ముక్కు రింగు, ఒక ముక్కుకు వ్రేలాడతీయడానికి సరిపోతుందని నేను ఊహిస్తాను (చూ. సామె.
11:22; యెషయా 3:21; యెహెజ్కేలు 16:12).
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24:27
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘అనుగ్రహము’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘కనికరము’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘నిలకడైన ప్రేమ’’
పెషిట
‘‘కృప’’
ఇది హీబ్రూ పదము హెసెడ్ (బిడిబి 338, 19:19లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము), అర్థము ‘‘దయ’’ లేక
‘‘నిబంధన భక్తిశ్రద్ధ’’. తాను ఎన్నుకొన్న ప్రజల పట్ల దేవుని కార్యాలకు సంబంధించి ఇది తరచూ
ప్రస్తావించబడింది. ఇది ఇలా ఉపయోగించబడింది
1. శత్రువుల నుండి ఒకని రక్షించుటకు
2. ఒకని మరణమునుండి రక్షించుటకు
3. దేవుని వాక్యము వైపుకు ఒకని త్రిప్పుటకు (చూ. కీర్తనలు 109:26; 119:41, 76, 88, 124, 149, 159)
4. పాపము క్షమించడానికి (చూ. కీర్త. 25:7; 51:1)
5. నిబంధనను పాటించడానికి (చూ. ద్వితీ. 7:9, 12; 1 రాజులు 8:23; నెహెమ్యా 1:5; 9:32; దాని. 9:4)
6. తరచూ దేవుని ప్రేమ, శ్రద్ధల యొక్క సంపూర్ణతను, నిత్యత్వాన్ని వివరించుటకు (చూ. 1 దిన.
16:34, 41; 2 దిన. 5:13; 7:3,6; 20:21; ఎజ్రా 3:11; కీర్త. 100:5; 103:17; 106:1; 107:1; 118:1,2,3,4,29;
136:1సగం; 138:8)

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
పిషిట
‘‘సత్యము’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘విశ్వాస్యత’’
ఎన్ జె బి
‘‘నమ్మకమైన ప్రేమ’’
ఇది మరొక ప్రధానమైన పదము ‘‘సత్యము’’ ( אמתబడిబి 54). ఇది తరచూ ‘‘అనుగ్రము’’ అనే పదముతో కలిపి
ఉపయోగింపబడుతుంది. దీని అసలు శబ్ధలక్షణ అర్థము ‘‘స్థిరము ఉండుట’’ లేక ‘‘ఖచ్చితముగా ఉండుట’’ కనుక
ఇది ‘‘విశ్వాస్యత’’గా చెప్పబడడముగా మారింది. పౌలు రోమీయులకు 4 మరియు గలతీయులకు 3లలో హబకక్కూ
2:4ను ఉదహరించి చెప్పిన విశ్వాసమును బట్టి కృప ద్వారా విమోచన అనే అంశములో ఈ గ్రీకు సమాంతర
పదాన్ని వాడాడు (క్రొ.ని. గ్రంధకర్తలు హీబ్రూ భావాలు ఉన్న కొయినే గ్రీకు విలేఖరులు,
గుర్తించుకోండి, 15:6 లోని ప్రత్యేక అంశము: విశ్వాసము చూడుము). ఈ పదాలు రెండూ తరచూ ఒకటిగా
కలపబడి కనిపిస్తాయి (చూ. కీర్త. 25:10; 40:11; 57:3; 61:7; 85:10; 89:14; 115:1).
 ‘‘యెహోవా. . .నన్ను నడిపించెననెను’’ క్రియాపదము (బిడిబి 634, కెబి 685, క్వాల్ పర్ఫెక్ట్) తనను
నమ్మినవారికి దేవుని నాయకత్వము మరియు నడిపింపును వివరిస్తున్నది (చూ. కీర్త. 5:8; 27:11; 139:24;
యెషయా 58:11).
 ‘‘త్రోవలో’’ ఈ పదము (బిడిబి 202) దేవునిలోని విశ్వాస జీవనశైలిని తెలుపుతున్నది (చూ. న్యాయ. 2:22;
కీర్త. 119:1). ఈ పా.ని. జాతీయపదము క్రైస్తవ సంఘాలకు ఆది బిరుదుగా మారింది (అది., ‘‘మార్గము,’’ చూ.
అ.కా. 9:2; 18:25, 26; 19:9,23; 22:4; 24:14,22; బహుశా యోహాను 14:6 కూడా కావచ్చు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 24:28-41
28అంతట

ఆ చిన్నది పరుగెత్తికొనిపోయి యీ మాటలు తన తల్లి యింటి వారికి తెలిపెను. 29రిబ్కాకు
లాబానను నొక సహోదరు డుండెను. అప్పుడు లాబాను ఆ బావిదగ్గర వెలుపటనున్న ఆ మనుష్యుని యొద్దకు
పరుగెత్తికొని పోయెను. 30అతడు ఆ ముక్కు కమ్మిని తన సహోదరి చేతులనున్న ఆ కడియములను చూచి ఆ
మనుష్యుడు ఈలాగు నాతో మాటలాడెనని తన సహోదరియైన రిబ్కా చెప్పిన మాటలు విని ఆ మనుష్యుని
31లాబాను యెహోవావలన
యొద్దకు వచ్చెను .అతడు ఆ బావియెద్ద ఒంటెల దగ్గర నిలిచి యుండగా
ఆశీర్వదింపబడిన వాడా, లోపలికి రమ్ము; నీవు బయట నిలువనేల? ఇల్లును ఒంటెలకు స్థలమును నేను
32ఆ మనుష్యుడు ఇంటికి వచ్చి నప్పుడు లాబాను ఒంటెల గంతలు విప్పి
సిద్ధము చేయించితిననెను.
ఒంటెలకు గడ్డియు మేతయు కాళ్లు కడుగు కొనుటకు అతనికిని అతనితో కూడ నున్నవారికిని నీళ్లు ఇచ్చి
33అతనికి భోజనము పెట్టించెను గాని అతడు నేను వచ్చిన పని చెప్పక మునుపు భోజనము చేయననగా లాబాను
చెప్పుమనెను. 34అంతట అతడిట్లనెను నేను అబ్రాహాము దాసుడను, 35యెహోవా నా యజమానుని బహుగా
ఆశీర్వదించెను గనుక అతడు గొప్పవాడాయెను; అతనికి గొఱ్ఱలను గొడ్లను వెండి బంగారములను దాసదాసీ
జనమును ఒంటెలను గాడిదలను దయచేసెను. 36నా యజమానుని భార్యయైన శారా వృద్ధాప్యములో నా
యజమానునికి కుమారుని కనెను; నా యజమానుడు తనకు కలిగినది యావత్తును అతనికిచ్చి యున్నాడు;
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37మరియు

నా యజమానుడు నాతో నేను ఎవరి దేశమందు నివసించుచున్నానో ఆ కనానీయుల పిల్లలలో ఒక పిల్లను
నా కుమారునికి పెండ్లిచేయవద్దు. 38అయితే నా తండ్రి యింటికిని నా వంశస్థుల యొద్దకును వెళ్లి
నా కుమారునికి పెండ్లి చేయుటకు ఒక పిల్లను తీసికొని రావలెనని నాచేత ప్రమాణము చేయించెను.
39అప్పుడు నేను నా యజమానునితో ఆ స్త్రీ నా వెంట రాదేమో అని చెప్పినందుకు
40అతడు ఎవని
సన్నిధిలో నేను జీవించుచున్నానో ఆ యెహోవా నీతో కూడ తన దూతను పంపి నీ ప్రయాణము సఫలము చేయును
గనుక నీవు నా వంశస్థులలో నా తండ్రి యింటనుండి నా కుమారునికి భార్యను తీసికొని రావలెనని నా చేత
ప్రమాణము చేయించెను. 41నీవు నా వంశస్థులయొద్దకు వెళ్లితివా యీ ప్రమాణము విషయములో ఇక నీకు
బాధ్యత ఉండదు, వారు ఆమెను ఇయ్యనియెడలకూడ ఈ ప్రమాణము విషయములో నీకు బాధ్యత ఉండదని
చెప్పెను.
24:29 ‘‘లాబాను’’ రబ్బీలు లాబాను పట్ల ఒక వ్యతిరేక భావము కలిగి, వారు 30వ. వచనాన్ని తన చెల్లెలు
దగ్గర ఉన్న బంగారును చూసి, పరిగెత్తుకొని దాసుని చూడడానికి వెళ్ళడు అని విశ్లేషించినారు.
ఏదిఏమైనా, 30వ. వచనము అబ్రాహాము కుటుంబాన్నికూడా ప్రస్తావించింది కనుక లాబానుకు మరింత ఆసక్తి
కలిగి ఉండచ్చు. లాబానును లేఖనాలలో అర్థము చేసికోవడము కష్టము ఎందుకంటే, 31వ. వచనములో ఆయన
యెహోవా అని ఉపయోగించాడు, అయితే 31:53లో ఆయన ఒక విగ్రహారాధకుడుగా, బహుదేవతారాధకుడుగా ఉండి
మరియు నాహోరుకు మరొక దేవుడు ఉన్నట్లు తెలియవస్తున్నది.
24:32-33 అబ్రహాము దాసునికి లాబాను/లాబాను సేవకుల ద్వారా అనేక అనుకొన్న సాంప్రదాయ కార్యాలు
చేయబడ్డాయి.
1. ఒంటెల బరువులను దించారు
2. ఒంటెలకు ఆహారము పెట్టారు
3. ‘‘దాసుని’’ సేవకులకు వాళ్ళ కాళ్ళు కడగుకొనుటకు వారు నీళ్ళు ఇచ్చారు
4. వారందరికీ భోజనము పెట్టారు
24:34-41 ఇదే అధ్యాయములో ముందు అబ్రాహాము తన దాసునికి చెప్పన మాటలే తిరిగి
ప్రస్తావించబడ్డాయి
24:36 ‘‘నా యజమానుని భార్యయైన శారా వృద్ధాప్యములో నా యజమానునికి కుమారుని కనెను’’ ఇస్సాకు
వయస్సును గురించి ఈ కుటుంబాన్ని నెమ్మది చేయడానికి ఈ సమాచారము ఇవ్వబడినట్లుంది. రిబ్కా
నాహోరు ముదిమనువరాలు కాగా ఇస్సాకు అబ్రాహాము కుమారుడు.
24:41 ‘‘ప్రమాణము’’ ఈ అధ్యాయ ప్రారంభములో అబ్రాహాము దాసుని ప్రమాణము (బిడిబి 46) చేయమని
అడిగాడు. 41లో ఉపయోగించబడిన ఈ పదము యొక్క నిర్మాణమునకు అర్థము ‘‘శాపము,’’ ఇది అబ్రహాము
విన్నపము యొక్క నిర్ధాయక స్వభావమును తెలియజేస్తున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 24:42-44
42నేను

నేడు ఆ బావి యొద్దకు వచ్చి అబ్రాహామను నా యజమానుని దేవుడవైన యెహోవా, నా
43నేను ఈ నీళ్ల బావియొద్ద నిలిచియుండగా నీళ్లు
ప్రయాణమును నీవు సఫలము చేసిన యెడల
చేదుకొనుటకు వచ్చిన చిన్నదానితో నేను నీవు దయచేసి నీ కడవలో నీళ్లు కొంచెము నన్ను త్రాగనిమ్మని
చెప్పు నప్పుడు 44నీవు త్రాగుము నీ ఒంటెలకును చేది పోయుదునని యెవతె చెప్పునో ఆమెయే నా
యజమానుని కుమారునికి యెహోవా నియమించిన పిల్లయై యుండును గాకని మనవి చేసికొంటిని.
24:43 ‘‘చిన్నది’’ రిబ్కా 16వ. వచనములో కన్యగా ‘‘బెతులా’’ (బిడిబి 143) పిలువబడి, 43వ.వచనములో చిన్నది
‘‘ఆల్మా’’ (బిడిబి 761) గా పిలువబడడము చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. సఫ్యూజింట్ అనువాదకులు
‘‘ఆల్మా’’ అనే పదాన్ని యెషయా 7:14లో మరియు ఇక్కడ ‘‘కన్య’’గా తర్జుమాచేశారు. సాంస్కృతికంగా
రెండిటి అర్థాలు ఒకటే అయినా, ‘‘బెతులా’’ అంటే ప్రత్యేకముగా ‘‘కన్య’’ అని, ‘‘ఆల్మా’’ అంటే కన్యక
అని భావించే ‘‘ఒక పెళ్ళీడుకు వచ్చిన యువతి’’ అని అర్థము.
24:42-48 ఇది మళ్ళీ చెప్పబడిన 11-17లోని మునుపటి వివరణ
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 24:45-49
45నేను

నా హృదయములో అట్లు అనుకొనుట చాలింపక ముందే రిబ్కా భుజము మీద తన కడవను
పెట్టుకొనివచ్చి ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళ్లు చేదుకొని వచ్చెను; అప్పుడు నాకు దాహమిమ్మని
46ఆమె త్వరగా తన కడవను దించి త్రాగుము, నీ ఒంటెలకును నీళ్లు పెట్టెదనని
నేనామెను అడుగగా
47అప్పుడు నేను నీవు
చెప్పెను గనుక నేను త్రాగితిని; ఆమె ఒంటెలకును నీళ్లు పెట్టెను.
ఎవరికుమార్తెవని యడిగినందుకు ఆమె మిల్కా నాహోరునకు కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు కుమార్తెనని
48నా తలవంచి
చెప్పినప్పుడు, నేనామె ముక్కుకు కమ్మియును ఆమె చేతులకు కడియములను పెట్టి,
యెహోవాకు మ్రొక్కి, అబ్రాహామను నా యజమానుని దేవుడైన యెహోవాను స్తోత్రము చేసితిని;
ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొక్క సహోదరుని కుమార్తెను అతని కుమారునికి తీసికొనునట్లు సరియైన
49కాబట్టి
నా యజమానుని యెడల మీరు దయను నమ్మకమును
మార్గమందు నన్ను నడిపించెను.
కనుపరచినయెడల అదియైనను నాకు తెలియచెప్పుడి, లేనియెడల అదియైనను తెలియ చెప్పుడి; అప్పుడు
నేనెటు పోవలెనో అటు పోయెదననగా
24:29 సమాధానము చెప్పమని దాసడు లాబానును అడిగాడు. ఆయన అబ్రాహాము లాగా ప్రేమానుగ్రహము
మరియు సత్యముతో సమాధానమిస్తాడా? ఒకవేళ ఆయన వివాహ ఒప్పందాలతో ముందుక సాగకపోతే, దాసుడు
వెళ్ళి (ఉత్ర్పేక్ష, ‘‘నేను కుడిచేతి వైపుకు గాని ఎడమ చేతివైపుకు గాని తిరుగుదును’’) మరోచోట
ప్రయత్నిస్తాడు.
ఈ వచనానికి మూడు ఇంపరేటివ్స్ ఉన్నాయి
1. ‘‘నాకు చెప్పు’’, బిడిబి 616, కెబి 665, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
2. ‘‘నాకు తెలియజేయి’’, అదే క్రియాపదము మళ్ళీ వచ్చింది
3. ‘‘నేను తిరుగునట్లు’’, బిడిబి 815, కెబి 937, క్వాల్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఒక కొహర్టేటివ్ వలె
ఉపయోగించబడింది

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 24:50-51
50లాబానును

బెతూయేలునుఇది యెహోవావలన కలిగిన కార్యము; మేమైతే అవునని గాని కాదనిగాని చెప్ప
రిబ్కా నీ యెదుట నున్నది, ఆమెను తీసికొని పొమ్ము; యెహోవా సెలవిచ్చిన
జాలము;
ప్రకారము ఈమె నీ యజమానుని కుమారునికి భార్య అగునుగాకని ఉత్తర మిచ్చిరి.
51ఇదిగో

24:50 ‘‘లాబానును బెతూయేలునుఇది యెహోవావలన కలిగిన కార్యము; మేమైతే అవునని గాని కాదనిగాని
చెప్ప జాలము’’ కుమారుడైన లాబాను, తండ్రి బెతూయేలు కంటె ముందుగా పేర్కొనబడడము అసహజము. నూజి
ఫలకలను నుండి కుమారుడు వివాహ ఒప్పందాలలో చొరవతీసికొంటాడని మనము తెలిసికొన్నాము. ఈ వచనములోని
చివరి పదము చాలామంది విశ్లేషకులకు తప్పుగా అర్థమైంది. ఇది ‘‘యెహోవా పని, మేమేమి చెప్పగలము?’’
అనే హీబ్రూ జాతీయపదముగా కనిపిస్తున్నది (చూ. 51సి).
బెతూయేలు 50వ. వచనములో చెప్పబడి, 53,55లో ప్రస్తావింబడక పోవడము ఆశ్చర్యము కలిగిస్తున్నది.
చాలామంది ఈ సమయానికి ఆయన మరణించి ఉంటాడని భావిస్తున్నారు. బహుశా 50వ. వచనములో లాబాను తన
తండ్రి తరుపున తాను సమాధానమిచ్చి ఉండచు, అక్కడ తండ్రి ఉండకపోవచ్చు. సహోదరులు వారి చెల్లెళ్ళ
వివాహాలను గురించిన ఒప్పందాలను గురించి మాట్లాడే అవకాశము లేకపోలేదు.
24:51 తాన రాకకు కారణము మరియు వెంటనే సమాధానమివ్వమని అడిగిన దాసునికి ఇవ్వబడిన సమాధానములో
అనేక ఆఙ్ఞలు ఇమిడి ఉన్నాయి (49వ. వచనము)
1. ‘‘ఆమెను తీసికొని,’’ బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. ‘‘వెళ్ళు,’’ బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. ‘‘భార్య అగును కాక,’’ బిడిబి 224, కెబి 243, క్వాల్ జస్పివ్
గమనించండి, 28వ. వచనములో రిబ్కా అభిప్రాయాలను గురించి అడగక, 57-58వ. వచనాలలో అడగడము జరిగింది,
దీనికి కారణము బహుశా 53వ. వచనములో కట్నము ఖరీదును చెల్లించినందుకు ఒక సున్నిత సూచన కావచ్చు.
గుర్తించుకోండి, బైబిలు జరిగిన సంభాషణలను, జరిగిన క్రియలను మనకు సంగ్రహించి చెప్పింది, అయితే ఈ
సంగ్రహాలను చేయుటకు పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ఉందని మనము నమ్ముతాము.
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 24:52-61
52అబ్రాహాము

సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసెను. 53తరువాత ఆ
సేవకుడు వెండి నగలను బంగారు నగలను, వస్త్రములను తీసి రిబ్కాకు ఇచ్చెను; మరియు అతడు ఆమె
సహోదరునికి తల్లికిని విలువగల వస్తువులు ఇచ్చెను. 54అతడును అతనితోకూడనున్న మనుష్యులును అన్నపాన
ములు పుచ్చుకొని అక్కడ ఆ రాత్రియంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచి నప్పుడు అతడునా యజమానుని
యొద్దకు నన్ను పంపించుడని చెప్పగా 55ఆమె సహోదరుడును ఆమె తల్లియు ఈ చిన్నదాని పదిదినములైనను
మాయొద్ద ఉండ నిమ్ము, ఆ తరువాత ఆమె వెళ్లవచ్చు ననిరి. 56అప్పుడతడు యెహోవా నా ప్రయాణమును
సఫలము చేసెను గనుక నాకు తడవు కానీయక నన్ను పంపించుడి, నా యజమానుని యొద్దకు వెళ్లెదనని చెప్పి
57వారు ఆ చిన్న దానిని పిలిచి, ఆమె యేమనునో తెలిసికొందమని చెప్పుకొని
58రిబ్కాను
నప్పుడు
59
కాబట్టి వారు తమ
పిలిచిఈ మనుష్యునితోకూడ వెళ్లెదవా అని ఆమె నడిగినప్పుడువెళ్లెదననెను.
సహోదరియైన రిబ్కాను ఆమె దాదిని అబ్రాహాము సేవకుని అతనితో వచ్చిన మనుష్యులను
సాగనంపినప్పుడు 60వారు రిబ్కాతో మా సహోదరీ, నీవు వేల వేలకు తల్లి వగుదువు గాక, నీ సంతతివారు తమ
పగవారి గవినిని స్వాధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 61రిబ్కాయు ఆమె పని కత్తెలును లేచి
ఒంటెల నెక్కి ఆ మనుష్యుని వెంబడివెళ్లిరి. అట్లు ఆ సేవకుడు రిబ్కాను తోడుకొని పోయెను.
24:52 ‘‘యెహోవాకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసెను’’ తన విశ్వాసాన్ని, కృతఙ్ఞతలను తెలియజేస్తూ, ఈ
దాసుడు యెహోవాకు బాహాటముగా ప్రార్థన చేయడము ఇది మూడవసారి. ఇది నిజంగా బైబిలులో చెప్పబడిన
ఎంతో అద్భుతమైన వ్యక్తి.
24:53 పురాతన ప్రపంచములో ఆస్తిపాస్తులు ఈ క్రింది వాటి రూపములో ఉంచుకొనేవారు
1. విలువైన లోహాల బరువుల ద్వారా
2. ఆభరణాలు
3. ఖరీదైన వస్త్రాలు
4. ఆహార పదార్థాలు
5. భూమి
6. పశువులు
రవాణా చేయడానికి వీలుగా ఈ దాసుడు వీటిలో చాలా వాటిని తీసికొని రావడాన్ని గమనించండి
1. వెండి వస్తువులు
2. బంగారు వస్తువులు
3. వస్త్రాలు
4. విలువైన వస్తువులు
అబ్రాహాము సంపన్నుడు. కుటుంబ సభ్యులు మళ్ళీ తన కుటుంబములో భాగముగా మరాడము (అది., ఇస్సాకు
భార్య) ఎంతో శ్లాఘ్యము.
24:54 ఒక స్నేహబంధ ఒప్పందము లేక నిర్మాణాన్ని పూర్తిచేయడానికి ఈ విందు ఏర్పాటు చేయబడినది
అని తెలిసిన తరువాత, ఈ భోజనము ఒక ఉత్సవముకంటె ఎక్కువై ఉంటుంది.
24:55 ‘‘ఒక పది దినములైనను’’ సమేరిటన్ పెంటటెచ్ లో ‘‘ఒక మాసము’’ అని ఉంది
24:56 దాసుడు వెంటనే బయలుదేరాలని అనుకొంటున్నాడు. తనకు ఇవ్వబడిన కార్యభారాన్ని ఎంత త్వరగా
వీలైతే అంత త్వరగా పూర్తిచేయాలనుకొంటున్నాడు.
1. ‘‘నా యజమానుని యొద్దకు నన్ను పంపించుడి’’, 54వ. బిడిబి 1018, కెబి 1511, పియల్ ఇంపరేటివ్
2. ‘‘నీకు తడువు కానీయక,’’ 56వ. బిడిబి 29, కెబి 34, పియల్ ఇంపరేటివ్ ఒక జస్తివ్ వలె ఉపయోగించబడింది
3. ‘‘నన్ను పంపివేయుము’’, #1 వలె
4. ‘‘నా యజమాని వద్దకు వెళ్ళునట్లు,’’ బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
24:58 ‘‘వారు ఆ చిన్న దానిని పిలిచి, ఆమె యేమనునో తెలిసికొందమని చెప్పుకొని రిబ్కాను పిలిచిఈ
మనుష్యునితోకూడ వెళ్లెదవా అని ఆమె నడిగినప్పుడువెళ్లెదననెను’’ నూజీ ఫలకల నుండి మనము
అమ్మాయి సమ్మతికూడా అవసరమై ఉందని తెలిసికొన్నాము. ‘‘నేను వెళ్ళెదను’’ ఒక క్వాల్
కొహర్టేటివ్ గా ఉంది (బిడిబి 981, కెబి 1371).
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24:59 ‘‘ఆమె దాది’’ 35:8వ. వచనాన్ని బట్టి ఆమె పేరు ‘‘దెబోరా’’. ఆమె చాలా కాలము జీవించి రిబ్కాకు
సేవచేసింది. ‘‘దాది’’ అనే పేరు (బిడిబి 413, కెబి 416, హిఫిల్ పార్టిసిఫుల్) ‘‘పీల్చుటకు’’ (బిడిబి 413) అనే
క్రియనుండి వచ్చింది. ఒక వ్యక్తిగత సహాకుడు అనేదానికి ఇది ఒక ఉపమాన అలంకారము కావచ్చు. 61వ.
వచనమును బట్టి ఇంకా కొంత మంది పనికత్తెలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.
24:60 ఈ వీడ్కోలు గేయము ఆ.కా. 22:17లో దేవుడు పలికిన మాటలుకు సరిసమానముగా ఉంది. రిబ్కా తరుపున
వారు అనేకమంది సంతానము మరియు యుద్ధవిజయాలను కోరుకొన్నారు.
23:61 ఒంటెలు ప్రాధమికంగా కట్నము మరియు రిబ్కా కొరకు బహుమతులను తీసికెళ్ళడానికి, రిబ్కా మరియు
ఆమె పనికత్తెలను, వారికి సంబంధించిన వస్తువులను ఇంటికి తీసికొనివెళ్ళడానికి ఉపయోగింపబడ్డాయి.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 24:62-67
62ఇస్సాకు

బెయేర్ లహాయిరోయి మార్గమున వచ్చి దక్షిణ దేశమందు కాపురముండెను.
ఇస్సాకు పొలములో ధ్యానింప బయలువెళ్లి కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ఒంటెలు
వచ్చుచుండెను, 64రిబ్కా కన్ను లెత్తి ఇస్సాకును చూచి ఒంటె మీదనుండి దిగి 65మనల నెదుర్కొనుటకు
పొలములో నడుచుచున్న ఆ మనుష్యు డెవరని దాసుని నడుగగా అతడు ఇతడు నా యజమాను డని చెప్పెను గనుక
66అప్పుడా దాసుడు తాను చేసిన కార్యములన్నియు ఇస్సాకుతో వివరించి
ఆమె ముసుకు వేసికొనెను.
67
చెప్పెను.
ఇస్సాకు తల్లియైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొని పోయెను. అట్లు అతడు
రిబ్కాను పరిగ్రహింపగా ఆమె అతనికి భార్య ఆయెను; అతడు ఆమెను ప్రేమించెను. అప్పుడు ఇస్సాకు తన
తల్లి విషయమై దుఃఖనివారణపొందెను.
63సాయంకాలమున

24:62 ‘‘బెయేర్ లహాయిరోయి’’ ఈ పదానికి అర్థము ‘‘నన్ను చూస్తున్న సజీవుని బావి’’ (కంన్స్ట్రక్టు
బిడిబి 97 మరియు బిడిబి 91). ఆ.కా. 16:14లో హాగరుకు దేవదూత ద్వారా చూపించబడిన బావికి ఇవ్వబడిన పేరు
ఇది.
24:63
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి
‘‘ధ్యానింపు’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, టి ఇ వి
ఎన్ జె బి, జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘నడుచుట’’
హీబ్రూ లేఖనాలలో ఇక్కడ మాత్రమే ఉపయోగించబడిన అరుదైన హీబ్రూ పదము (బిడిబి 1001 I లేక బిడిబి
962) ఇది. దీని అర్థానికి సంబంధించిన అనేక వివిధ సిద్దాంతాలు ఇలా ఉన్నాయి:
1. సఫ్యూజింట్ మరియు వల్గేట్ ను అనుసరించి, దీని అర్థము ‘‘ధ్యానించుటకు’’. హీబ్రూలో ఇలాంటి
పదము ఉంది, అది ‘‘ధ్యానించుటకు’’ (బిడిబి 967, చూ. కీర్త. 105:2; 119:15,23) అని అర్థమిస్తున్నది.
2. ఈ పదము ‘‘ఒకడు నిరుస్సాహ స్థితిలో తనలో తాను గొణగుతూ నడుచుకొంటూ’’ అనే అర్థాన్ని
ఇవ్వగలదు, హాగరు కూడా ఇదే స్థలములో ఇలాగే ఉండినది (16 వ. అధ్యాయము)
3. ఆన్కెలోస్ యొక్క తర్గమ్ దీనిని ‘‘ప్రార్థించుటకు’’ అని తర్జుమా చేసింది. ఈ మూడువ ఎన్నికను
సమారిటన్ పెంటాటచ్, కింమ్చి, రాషి మరియు లూధర్ లు అనుసరించారు.
24:64 ‘‘ఒంటెమీద నుండి దిగి’’ దీని అసలు అర్థము ‘‘పడిపోవడము’’ (బిడిబి 656, కెబి 709, క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్ట్). సాంప్రదాయకంగా ఒక పురుషుల సమక్షములో వారి జంతువుల నుండి దిగడము సరైనదే.
24:65 ‘‘ఆమె ముసుకు వేసికొనెను’’ ఇది (1) ఇస్సాకు పట్ల గౌరవము; (2) ఇస్సాకును నిశ్ఛిత్తార్ధము
చేసికొనుటకు; లేక (3) ఆమె అవివాహితురాలు.
24:67 ‘‘ఇస్సాకు తల్లియైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొని పోయెను’’ ఇది చాలా ముఖ్యము,
ఎందుకంటే శారా మూడు సంవత్సరముల కంటే ముందు చనిపోయి ఉంది, ఇస్సాకు ఇంకు ఏడుస్తున్నాడు. తనకు
కాబోయే భార్యను అద్భుతముగా శారా గుడారములోనికి తీసికెళ్ళడము ఎంతో అందమైంది మరియు
గౌరవప్రధమైంది.
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 ‘‘అప్పుడు ఇస్సాకు తన తల్లి విషయమై దుఃఖనివారణపొందెను’’ ఈ వచనము తన తల్లి మరణమును బట్టి
ఇంకా దుఃఖములోనే ఉన్నాడని తెలుపుతున్నది, 63వ. వచనములో మనము ‘‘ధ్యానించుట’’ అనే విశ్లేషించులను
ప్రభావితము చేసింది.

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. ఇస్సాకుకు కనానీయులను ఇచ్చి వివాహము చేయడానికి అబ్రాహాముకు ఎందుకు ఇష్టము లేదు?
2. ఈ అధ్యాయములో ఈ దానుని యొక్క విశ్వాసమును ఎలా చూడగలము లేక చూడలేము?
3. 29 వచనాలను బట్టి లాబాను యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి మనము ఏమి చెప్పగలము?
4. రిబ్కా 16వ. వచనములో కన్యక అని చెప్పడానికి, 43వ. వచనములో ‘‘చిన్నది’’ అని చెప్పడానకి ఉన్న
ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
5. 61-67 వచనాలలో ఇస్సాకు మరియు రిబ్కాలు కలిసికొన్నప్పుడు ఉద్రిక్తతలు ఎలా ఉండినవి?
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ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
అబ్రాహాము మరణము
కెతూరా యొక్క వంశావళి
25:1-6
25:1-6

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

అబ్రాహాము మరియు కెతూరా
25:1-6

అబ్రాహాము మరణము
మరియు సమాధి
25:7-11
25:7-11
25:7-11
ఇష్మాయేలు వంశావళి
ఇష్మాయేలు మరియు
ఇస్సాకుల కుటుంబాలు
25:12-18
25:12-18
25:12-18

టి ఇ వి

అబ్రాహాము యొక్క మరణము

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)
అబ్రాహాము యొక్క ఇతర సంతతి

25:1-4
25:1-4
25:5-6
25:5-6
అబ్రాహాము మరణము
అబ్రాహాము మరణము
మరియు సమాధి
25:7-11
25:7-11
ఇష్మాయేలు వంశావళి
ఇష్మాయేలు వంశావళి
25:12-18

25:12-16
25:17
25:18
ఇస్సాకు కుమారులు
యాకోబు (ఇశ్రాయేలు) మరియు ఇస్సాకు మరియు
ఇస్సాకు మరియు
ఏశావు (ఎదోము) మధ్య పోటీ యాకోబుల జననము
యాకోబుల జననము
25:19-26
25:19-26
25:19-26
25:19-23
25:19ఎ
(23)
(23)
(23)
(23)
25:19బి-23
(23)
25:24-26
25:24-28
జేష్ఠపుత్రనిగా ఇస్సాకు తన
హక్కులను అమ్మివేయుట
25:27-34
25:27-28
25:27-28
25:27-28
ఇస్సాకు తన జేష్ఠత్వాన్ని
ఇస్సాకు తన జేష్ఠత్వాన్ని
అమ్మివేయుట
వదులుకొనుట
25:29-34
25:29-34
25:29-30
25:29-34
25:31
25:32
25:33ఎ
25:33బి-34

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.
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పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 25:1-6
1అబ్రాహాము

మరల ఒక స్త్రీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 2ఆమె అతనికి జిమ్రాను,
యొక్షాను, మెదాను, మిద్యాను, ఇష్బాకు, షూవహు అనువారిని కనెను. 3యొక్షాను షేబను దెదానును
కనెను. అష్షూరీయులు లెతూషీయులు లెయుమీయులు అనువారు ఆ దెదాను సంతతివారు. 4ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు
అబీదా ఎల్దాయా అనువారు ఆ మిద్యాను సంతతివారు. 5వీరందరు కెతూరా సంతతివారు. అబ్రాహాము తనకు
కలిగినది యావత్తు ఇస్సాకు కిచ్చెను. 6అబ్రాహాము తన ఉపపత్నుల కుమారులకు బహుమానము లిచ్చి, తాను
సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇస్సాకు నొద్దనుండి తూర్పుతట్టుగా తూర్పు దేశమునకు వారిని
పంపివేసెను.
25:1 ‘‘అబ్రాహాము మరల ఒక స్త్రీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా’’ యూదా పరంపారలు ఇది
కేవలమను హాగరుకు ఉన్న మరో పేరు అంటారు (చూ. 12వ. వచనము), అయితే 6వ. వచనములో బహువచనముగా ఉన్న
‘‘ఉంపుడుకత్తె’’ (బిడిబి 811) దీనిని ప్రతికూలముగా ఉంది. ఆ.కా. 17:4ను నెరవేర్చడానికి అబ్రాహాము దీనిని
చేనిని చేశాడని లూధర్ అభిప్రాయపడుచున్నాడు. అబ్రాహాము కెతూరాను శారా చనిపోయిన తరువాత
వివాహమాడాడా లేక చనిపోకముందే వివాహమాడాడా అన్నది తెలియదు. వంశానుక్రమాలు తూర్పు, బైబిలు
చారిత్రాత్కక వైఖిలుకంటే, ప్రాచ్యాత్య చారిత్రాత్మక వైఖిరిలో ఉన్నాయి. కెతూరా (బిడిబి
882)అనే పేరుకు అర్థము ‘‘సువాసనగల వ్యక్తి‘‘ లేక ‘‘సాంమ్రాణి ధూపములో చుట్టబడిన’’! అని.
25:2 ‘‘అను వారిని కనెను’’ ఇవి బాగా ప్రసిద్ధికెక్కిన అరబ్బు జాతులు. మెదాను బాగా తెలియబడింది (చూ.
36:35; 37:28; నిర్గ. 2:15,16; 3:1; 18:1; సంఖ్యా. 25:15; 31:3,8,9; న్యాయా. 6-8). ఆదికాండము మీద
లియోపోల్డ్ యొక్క విశ్లేషణ, వా. 2, పే. 690లో ఈ అద్భుత అరబ్బీయుల జాతుల గ్రాఫు ఇవ్వబడింది.
25:4 ‘‘మరియు మెదాను కుమారులు’’ 4వ. వచనము అతిముఖ్యమైన ఈ జాతి యొక్క జాబితా ఇవ్వబడింది. మనము
ఈ జాతిని గురించి ఆ తరువాత భాగాలలో మోషే మామ, జెత్రోను గురించిచెప్పబడినప్పుడు తెలిసికొంటాము,
అయన కనానీ లేక మెదా జాతికి సంబంధించిన వాడు.
26:6 ‘‘తన ఉపపత్నుల కుమారులకు’’ 1 దిన. 1:32 కూడా కెతూరాను ఒక ఉపపత్నిగా చెప్పింది.
 ‘‘తన కుమారుడగు ఇస్సాకు నొద్దనుండి తూర్పుతట్టుగా తూర్పు దేశమునకు వారిని పంపివేసెను’’
ఇంతకుమునుపు హాగరు కుమారుడు ఇష్మాయేలును పంపివేసినట్లు (ఐగుప్తు వైపునకు), ఇప్పుడు అబ్రాహాము
కెతూర కుమారులును కూడా పంపివేశాడు (తూర్పు కానానుకు). హరియన్ సంస్కృతిని గురించి తెలియజేసిన నూజి
శిలాఫలకాలు ద్వారా స్వాస్థ్యము విషయములో తండ్రి స్వనిర్ణయాలు అంగీకారమైనవని మరియు ఉప
పత్నుల కుమారుల యొక్క ఉప హక్కుల వ్వవహారాలను గురించి తెలిసికొన్నాము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 25:7-11
7అబ్రాహాము

బ్రదికిన సంవత్సరములు నూట డెబ్బదియైదు. 8అబ్రాహాము నిండు వృద్ధాప్యమునకు
వచ్చినవాడై మంచి ముసలితనమున ప్రాణమువిడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొద్దకు చేర్చబడెను.
9హిత్తీయుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫ్రోను పొలమందలి మక్పేలా గుహలో అతని కుమారులగు ఇస్సాకును
10అబ్రాహాము హేతు
ఇష్మాయేలును అతనిని పాతిపెట్టిరి; అది మమ్రే యెదుట నున్నది.
కుమారులయొద్ద కొనిన పొలములోనే అబ్రాహామును అతని భార్యయైన శారాయును పాతి పెట్టబడిరి.
11అబ్రాహాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు ఇస్సాకును ఆశీర్వ దించెను; అప్పుడు
ఇస్సాకు బేయేర్ లహాయిరోయి దగ్గర కాపురముండెను.
25:7 ‘‘అబ్రాహాము బ్రదికిన సంవత్సరములు నూట డెబ్బదియైదు’’ అబ్రాహాము జీవిత కాలము 175
సంవత్సరములు, ఇది ఆదర్శకమైన వయస్సుగా పరిగణించబడింది.
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25:8 ‘‘నిండు వృద్ధాప్యమునకు వచ్చినవాడై మంచి ముసలితనమున ప్రాణమువిడిచి’’ ఇదే వచనము 25:17లో
ఇష్మాయేలుకు, 35:29లో ఇస్సాకుకు, 49:33లో యాకోబుకు కూడా ఉపయోగించబడింది. ఇది 15:15లొ యెహోవా
ఇచ్చిన వాగ్ధానానికి నెరవేర్పు. మరణము, చాలా కాలము బ్రతికిన తరువాత ఒక ముగింపుగా ఎదుచూడతగినదే
తప్ప బయపడవలసిన విషయము కాదు (చూ. యోబు 42:17; 1 దిన. 23:1; 29:28; 2 దిన. 24:15).
 ‘‘తన పితరులయొద్దకు చేర్చబడెను’’ అబ్రాహాము తన పూర్వపు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు
పాతిపెట్టబడలేదు గనుక, ఇది ఒక మరణాంతర జీవితము యొక్క వారి దృక్పధము ఉన్నది. ఆదికాండములో ఆది
మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్న వచనము (చూ. 25:8,17; 35:29; 49:29,33). మరణానంతరము ఏదో ఒక విధంగా స్నేహితులు,
కుటుంబముల సంకీర్ణత అనే సృహ ఉండేది. అయితే ఈ విషయానికి సంబంధించి ఈ బయలుపాటు పా.ని.లో మసకగా
ఉండేది (కీర్త. 16:9-11; యోబా 19:25-27; యెషయా 26:19; దాని. 12:2-3లను గమనించుము). హార్డ్
సేయింగ్స్ ఆఫ్ ది బైబిలు 127:129 పేజీలు చూడుము. హెబ్రీ. 11:13-16 నుండి అబ్రాహాము దేవుని
చేయబడిన, కట్టబడిని ఒక పట్టణము కొరకు ఎదురుచూస్తుండేవాడిని మనము తెలిసికొన్నాము.
15:15లోని ప్రత్యేక అంశము: మరణించినవారు ఎక్కడ ఉన్నారు? చూడుము.
25:9 ‘‘అతని కుమారులగు ఇస్సాకును ఇష్మాయేలును అతనిని పాతిపెట్టిరి’’ ఏదోఒక విధంగా వారి తండ్రిని
పాతిపెట్టేటప్పుడు ఇస్సాకు మరియు ఇష్మాయేలు తిరిగి కలిసికొనడము ఎంతో ప్రధానమై ఉంది.
21:14లో ఇష్మాయేలు పంపివేయబడ్డాడు, అయితే వారి తండ్రి మరణమప్పుడు వారి సంబంధాలు
పునర్నిర్మించబడ్డాయి. ఇదే విషయము ఇస్సాకు మరణమప్పుడు ఏశావు మరియు యకోబులకు కూడా
సంభవించింది (చూ. ఆ.కా. 35:29).
 ‘‘మక్పేలా గుహలో’’ అబ్రాహాము ఈ స్మశాన స్థలాన్ని శారా కొరకు కొన్నాడు అని మనకు తెలుసు (చూ.
ఆ.కా. 23:17-18). పితరుల కుటుంబములోని ఇతర సభ్యులకు కూడా ఇదే నిలయము కాబోతుంది.
25:11 ‘‘ఇస్సాకు బేయేర్ లహాయిరోయి దగ్గర కాపురముండెను’’ ఈ స్థలము (బిడిబి 91) హాగరు
పలాయనమునకు సంబంధించి కూడా మునుసు ప్రస్తావించబడింది (చూ. ఆ.కా. 16:14; 24:62). ఇది ఐగుప్తు ప్రధాన
మార్గములోని బెయెర్షెబాకు దక్షణ సమీపములో ఉన్నట్లు మనకు తెలుసు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 25:12-18
12ఐగుప్తీయురాలును

శారా దాసియునైన హాగరు అబ్రాహామునకు కనిన అబ్రాహాము కుమారుడగు
ఇష్మాయేలు వంశావళి యిదే. 13ఇష్మాయేలు జ్యేష్ఠకుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అద్బయేలు
మిబ్శాము 14మిష్మా దూమానమశ్శా 15హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 16ఇవి వారి వారి వంశావళుల
ప్రకారము వారి వారి పేరుల చొప్పున ఇష్మాయేలు కుమారుల యొక్క పేరులు వారి వారి గ్రామములలోను
వారి వారి కోటలలోను ఇష్మాయేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల ప్రకారము వారు
17ఇష్మాయేలు బ్రదికిన సంవత్సరములు నూట ముప్పది యేడు. అప్పుడతడు
పండ్రెండుగురు రాజులు.
ప్రాణమువిడిచి మృతిబొంది తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడెను. 18వారు అష్షూరునకు వెళ్లు మార్గమున
హవీలా మొదలుకొని ఐగుప్తు ఎదుటనున్న షూరువరకు నివసించువారు అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివాస
మేర్పరచుకొనెను.
25:12 ‘‘వంశావళి యిదే’’ అనేకమంది విభిన్న మనుష్యుల జీవిత చరిత్రలగా విభజించడానికి అనేక సార్లు
ఉపయోగింపబడిన పదము ఇది. ఈ పదమే ఆదికాండము యొక్క విశేషగుణమైంది. రాబోవు మెస్సయ (చూ. ఆ.కా.
5:1; 6:9; 10:1; 11:10,27; 25:12;19; 36:1,9; 37:2) వంశావళి కొనసాగింపుకు ప్రత్యేకించి పిలువబడిన వారితో
చూస్తే, నిబంధనతో పరాధీనముగా ఉన్న వారికి కొద్ధిగానే చెప్పబడింది (అది., ఇష్మాయేలు).
25:13 ‘‘కేదారు’’ ఇది ఇష్మాయేలు యొక్క అతి ప్రధానమైన జాతి (బిడిబి 871, చూ. యెషయా 21:16-17; 42:11;
యిర్మియా 2:10; 49:28; కీర్త. 120:5). ఇష్మాయేలు జాతి తూర్పున స్థిరపడినట్లు, కెతూరా యొక్క
కుమారులు దక్షణముగా స్థిరపడినట్లు అనిపిస్తున్నది.
25:15 ‘‘తేమా’’ ఇది ఈశాన్య ఆరేబియాలో ఉన్న ఒక ఒయాసిస్స్, ఆ తరువాత ఇది చంద్ర దేవత జిన్ కు
అస్థాన స్థలముగా మారింది. 12:4లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము. ‘‘తేమా’’ అనగా ‘‘ఎడారి’’ (బిడిబి 1066)
అని అర్థము.
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25:16 ‘‘పండ్రెండుగురు రాజులు’’ ఇది ఆ.కా. 17:20 కి నెరవేర్పులా అనిపిస్తుంది. ఈ హీబ్రూ పదము
నాయకత్వానికి ఒక గౌరవ బిరుదు, ఇది అరబ్బీ జాతులలో ఉన్న షేక్ అనే ఆధునికి పదము లాగా ఉంది. పిల్లలకు
ఈ ‘‘పండ్రెండు’’ అనేది ఒక ఆదర్శమైన సంఖ్యగా ఉంది ఎందుకంటే: నాహోరుకు పండ్రెండుగురు కుమారులు
(చూ. 22:20-24); ఇష్మాయేలుకు పండ్రెండుగురు రాజులు (చూ. ఆ.కా. 17:20; 25:16); ఏశావుకు పండ్రెండు జాతులు
(చూ. ఆ.కా. 36:15-19); ఇక్కడ, మరియు ఆ తరువాత యాకోబుకు పండ్రెండుగురు కుమారులు (చూ. ఆ.కా. 35:22). బహుశా
ఈ సంఖ్య ఒక ఆదర్శ సంస్థను ప్రదర్శించ వీలుంది.

ప్రత్యేక అంశము: పన్నెండు సంఖ్య
ఒక సంస్థకు పన్నెండు ఎప్సుడూ ఒక చిహ్నముగా ఉంటుంది.
ఎ. బైబిలేతర సమాచారము
1. పండ్రెండు రాశి ఫలాలు
2. సంవత్సరము లోని పండ్రెండు నెలలు
బి. పాత నిబంధన యందు (బిడిబి 1040 తోపాటు 797)
1. యాకోబు కుమారులు (యూదుల గ్రోతాలు)
2. క్రింది ప్రతిభింబించినట్లు
ఎ. నిర్గ. 24:4లో బలిపీఠము యొక్క పండ్రెండు స్థంభాలు
బి. నిర్గ. 28:21 లోని పధ్రాన యాజకుని కవచంలోని పండ్రెండు ఆభరణాలు (అవి పడ్రెండు జాతులకు
గుర్తు)
సి. లేవి. 24:5 ప్రత్యక్షపు గుడారపు పరిశుద్ధ స్థలములోని పండ్రెండు పులియని రొట్టెలు
డి. సంఖ్యా. 13 లో కానానుకు పంపబడిన పండ్రెండు మంది వేగువలు (ఒక్కొక్క గోత్రము నుండి ఒకరు)
ఇ. సంఖ్యా. 17:2 లో కోరహు తిరుగుబాటు లోని పండ్రెండు కమ్ములు (కొండ జాతికి సంబంధించి)
ఎఫ్. యెహోషువా 4:3,9,20 లోని యెహోషువా యొక్క పండ్రెండు రాళ్ళు
జి. రాజులు 4:7 లో చెప్పబడినట్లు సాలమన్ కార్యనిర్వహణలోని పండ్రెండు కార్యనిర్వహణ
జిల్లాలు
హెచ్. రాజులు 18:31 లో యెహోవా బలిపీఠానికి ఏలియా యొక్క పండ్రెండు రాళ్ళు
సి. క్రొత్త నిబంధనలో
1. పండ్రెండు మంది శిష్యులను ఎన్నుకోవడం
2. మత్తయి 14:20 లోని పండ్రెండు గంపల రొట్టెలు (ఒక్కొక్క శిష్యునికి ఒకటి)
3. క్రొత్త నిబంధన శిష్యులు కుర్చోవడానికి పండ్రెండు సింహాసనాలు (ఇశ్రాయేలీయుల 12
గ్రోతాలకు సూచిక) మత్తయి 19:28
4. మత్తయి 26:53లో యేసుని రక్షించడానికి పండ్రెండు దూతల వ్యూహాలు
5. ప్రకటన గ్రంధములోని చిహ్నాలు
ఎ. 4:4లోని 24 సింహాసనములలో 24 మంది పెద్దలు
బి. 7:4; 14:1,3 లో 144,000 (12×12)
సి. 12:1 లోని స్త్రీ కిరీటంలోని పండ్రెండు నక్షత్రాలు
డి. 21:12 లోని పండ్రెండు గ్రోతాలను ప్రతిభింబించే పండ్రెండు గుమ్మములు, పండ్రెండు మంది
దూతలు
ఇ. 21:14 లో క్రొత్త యెరూషలేము యొక్క పండ్రెండు పునాది రాళ్ళు వాటి మీద పండ్రెండు
మంది అపోస్తులుల పేర్లు.
ఎఫ్. 21:16లో పండ్రెండు వేల క్రోసులు (నూతన పట్టణమైన సూతన యెరూషలేము కొలత)
జి. 21:17లో ఉన్న గోడ పొడవు నూట నలుబది నాలుగు మూరలు
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హెచ్. 21:21 లో పండ్రెండు ముత్యాల గుమ్మములు
ఐ. 22.2లోని నూతన యెరూషలేములోని పడ్రెండు రకాల పండ్ల చెట్లు (ఒక్కో నెలకు ఒకటి)

25:17 ‘‘ప్రాణమువిడిచి’’ ‘‘ప్రాణము’’ అనే పదము (అసలు అర్థము ‘‘చెల్లినది’’ גוע, బిడిబి 157, కెబి 184,
క్వాల్ ఇంపర్ఫెక్టు, చూ. ఆ.కా. 6:17; 7:21; 25:8, 17; 35:29) ఎక్కువుగా ఆదికాండము, సంఖ్యాకాండము,
పద్యకావ్యాలలో ఉపయోగించబడింది. దీని ప్రధాన అర్థము ఖాళీ అయిపోవడము (అది., శరీరములో ఊపిరి
లేకపోవడము).
25:18 ఈ ప్రాంతము ఐగుప్తు నుండి అష్షూరు/బాబులోనుకు వెళ్ళే బాటసారుల సమూహాల మార్గాలను
ఆధీనము చేసికొని ఉంది. ఇది బాటసారులకు, గుడారములు వేసికొని నివసంచే ప్రజలకు అనుకూలముగా ఉంది.
 ‘‘అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివాస మేర్పరచుకొనెను’’ ఈ వచనము ‘‘యెదుట’’ (బిడిబి 815-819)కు
విస్తృతమైన సెమేటికల్ పరిమితి ఉంది. దీని ప్రధాన అర్థము ‘‘ముఖము’’, ‘‘ఉండడము’’, లేక దృష్టాంతపరంగా
‘‘ముందు’’. ఇంతకు మునుపు ఈ పదము భౌగోళిక ప్రాంతానికి ‘‘విరోధముగా’’ లేక ‘‘వ్యతిరేకముగా’’ అని
ఉపయోగించబడింది, అయతే ఇక్కడ ఇది ఇతర ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా అని తెలియజేయుచున్నది.
ఇక్కడ ఇది ఇష్మాయేలు మరియు ఆయన వంశస్తులు యొక్క ఒక ఆదరించని, దేశదిమ్మరి ప్రవర్తనను
తెలియజేసి, ఆ.కా. 16:12కు నెరవేర్పగా ఉంది. ఈ వచనముగా అనేక విధాలుగా విశ్లేషించబడింది. ఇది ఇంకా తన
పొరుగు ప్రాంతాల బంధువల మీదకి మిలటరీ దాడులు చేసినట్లుకూడా సూచించే అవకాశము కూడా లేకపోలేదు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 25:19-26
19అబ్రాహాము

20ఇస్సాకు
కుమారుడగు ఇస్సాకు వంశావళియిదే. అబ్రాహాము ఇస్సాకును కనెను.
పద్దనరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు కుమార్తెయును సిరియావాడైన లాబాను సహోదరి
యునైన రిబ్కాను పెండ్లిచేసికొన్నప్పుడు నలుబది సంవత్సరములవాడు. 21ఇస్సాకు భార్య గొడ్రాలు
గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను వేడుకొనెను. యెహోవా అతని ప్రార్థన వినెను గనుక అతని భార్య
22ఆమె గర్భములో శిశువులు ఒకనితో నొకడు పెనుగులాడిరి గనుక
యైన రిబ్కా గర్భవతి ఆయెను.
ఆమెఈలాగైతే నేను బ్రదుకుట యెందుకని అనుకొని యీ విషయమై యెహోవాను అడుగ వెళ్లెను. అప్పుడు
యెహోవా ఆమెతో నిట్లనెను 23రెండు జనములు నీ గర్భములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ కడుపులోనుండి
ప్రత్యేకముగా వచ్చును. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిష్టమై యుండును. పెద్దవాడు చిన్నవానికి
దాసుడగును అనెను. 24ఆమె ప్రసూతి కావలసిన దినములు నిండినప్పుడు ఆమె గర్భమందు కవలవారు ఉండిరి.
25మొదటివాడు ఎఱ్ఱనివాడుగా బయటికివచ్చెను. అతని ఒళ్లంతయు రోమ వస్త్రమువలె నుండెను గనుక
అతనికి ఏశావు అను పేరు పెట్టిరి. 26తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచ్చి నప్పుడు అతని చెయ్యి
ఏశావు మడిమెను పట్టుకొని యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెట్ట బడెను. ఆమె వారిని
కనినప్పుడు ఇస్సాకు అరువదియేండ్లవాడు.

25:19 ‘‘ఇస్సాకు వంశావళియిదే’’ ఇది కూడా 12వ. వచనములో తర్కించిన ఆదర్శవచనము లాంటిదే, అయితే ఇక్కడ
ఇది నిబంధనకు సంబంధించి ఉంది గనుక ఎక్కవ వివరంగా చెప్పబడింది.
 ‘‘19అబ్రాహాము కుమారుడు: అబ్రాహాము ఇస్సాకును కనెను’’ ఇది అసహజ పునరుక్త వ్యాఖ్య. ఇస్సాకు
అబీమెలెకు కుమారుడు (శారా ద్వారా) అనే వదంతిని చెరిపివేయడానికి రెండుసార్లు ఇది
ఉపయోగించబడిందని రాషీ అంటున్నాడు. రబ్బీలు కూడా ఆ.కా. 10:1-18 వృత్తాంతముతో ప్రారంభమైన
వదంతిని చెరపివేయునట్లు ముఖకవళికలలో ఇస్సాకు అబ్రాహాము వలె ఉండేవాడని చెప్పుతున్నారు.
25:20 ‘‘రిబ్కాను పెండ్లిచేసికొన్నప్పుడు ఇస్సాకు నలుబది సంవత్సరములవాడు’’ ఆ.కా. 25:20 ని 26వ.
వచనముతో పోల్చిచూస్తే యాకోబు జన్మించేటప్పిటికి ఇస్సాకు వయస్సు అరవై సంవత్సాలని
స్పష్టముగా తెలుస్తుంది.
 ‘‘పద్దనరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు’’ ‘‘సిరియావాడు’’ అనే పదము తరచూ ‘‘అరేమీయుడు’’
(బిడిబి 74)గా భాషాంతము చేయబడింది. బహుశా ఇది హారాను జిల్లా చుట్లుప్రక్కల ప్రాంతమై ఉండచ్చు.
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పెద్దనరాము (బిడిబి 804 మరియు బిడిబి4 74) అంటే ‘‘ఆరాము మైదానాలు’’ అని అర్థము, ఇది 24:10లోని
‘‘అరామ్నహరాయిము’’ లాంటి ఇదే ప్రాంతాన్ని సూచిస్తున్నది.
25:21 ‘‘ఇస్సాకు భార్య గొడ్రాలు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను వేడుకొనెను’’ పితరులకు
ఇద్దరికీ గొడ్రాండ్రైన (బిడిబి 785) భార్యలు ఉండడానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి: (1) దేవుని
అనుగ్రహాన్ని తెలియజేయడానికి (2) ఇది కృపను బట్టే కానీ మానవుని ప్రయత్నము, ఆదిక్యమును బట్టి
కాదని చూపడానికి. మద్యర్తత్వపు ప్రార్థన యొక్క బలాన్ని గురించి చెప్పడానికి రబ్బీలు ఈ
వాక్యాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
25:22 ‘‘ఆమె గర్భములో శిశువులు ఒకనితో నొకడు పెనుగులాడిరి’’ ఇది ఒక ప్రచండమైన క్రియాపదము (బిడిబి
954, కెబి 1285, హిత్ పోలెల్ ఇంపెర్ఫెక్టు). ఇది క్రింది విధముగా తర్జుమా చేయబడింది (ఎన్ ఐ డి ఏ టి
టి ఇ, వా. 3, 1191)
1. క్వాల్ శాఖలో ఒత్తిడి, ధ్వంసంచేయు, దుర్భాష వలె
2. నిఫాల్ శాఖలో చిట్లు, పగులు వలె
3. హిఫిల్ మరియు పియల్ లో ముక్కలు ముక్కలుగా నలిపివేయు వలె
4. పోలెల్ లో బాధించు వలె
ఇది 23వ. వచనానిని సంబంధించి ఒక ప్రవచనానికి సంబంధించిన సూచన.
 ‘‘ఆమె ఈలాగైతే నేను బ్రదుకుట యెందుకని అనుకొని’’ ఈ భాషీయ, స్పష్టతలేని వచనాన పైన చాలా
తర్కణలు ఉన్నాయి (‘‘ఎందుకు నేను?). దీని మీద ప్రస్తుతమున్న సిద్ధాంతాలు:
1. ఇలాంటి సమస్యలున్నప్పుడు ఎందుకీ గర్భము ఇవ్వబడింది అని అడుగుతున్నది; ఈ సమయానికి ఆమె
కడుపులో కవలలు ఉన్నారన్న విషయము ఆమెకు తెలియదు.
2. తన గర్భము వలన చెప్పలేని నొప్పి ఉండటము వలన ఆమె ఎందుకు దీని కొరకు అడిగిందా అని ఆమె
ఆశ్చర్యపడుతున్నది.
3. గర్భము వలన వస్తున్న ఈ సమస్యను బట్టి ఆమె నిజంగా బ్రతకగలనా అని భయపడుతున్నది.
4. కాన్పు అయిన తరువాత కూడా ఇదే హింస ఉంటుందేమోనని ఆమె భయపడుతున్నది. ఈ గర్భ ఇబ్బంది
రాబోవు ఇబ్బందికి చిహ్నముగా ఉంది (ఒక సూచన).
 ‘‘యీ విషయమై యెహోవాను అడుగ వెళ్లెను’’ ఇది కూడా వ్యాఖానకుల చేత గొప్ప తర్కణను
రేకెత్తించింది. వారు ఆమె అడగడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఎవరిని అడిగింది అని అడుగుచున్నారు! ఇక్కడ
పాఠ్యము నమోదుచేయబడలేదు. కొంతమంది అక్కడ పితరులు ఆరాధించడానికి నియమించబడిన స్థలము
ఒకటుండేది అని నొక్కిచెప్పుతున్నారు. ఆమె ఎవరిని కలిసిందో అన్నదాని మీద ఎన్నో ఊహాగానాలు
ఉన్నాయి.
1. ఆమె షేముతో మాట్లాడింది అని లూధర్ అంటున్నాడు
2. ఆమె మెల్కీసెదెకుతో మాట్లాడింది అని రబ్బీలు అంటున్నారు
3. ఆమె అబ్రాహాముతో మాట్లాడింది అని మరికొందరంటున్నారు
4. అతను ఇస్సాకు అని ఇప్పటకీ కొందరంటున్నారు
5. బహుశా ఇది కేవలము కుటుంబ పీఠము దగ్గర చేసిన ఒక ప్రార్థన కాగల అవకాశము ఉంది (ఒక బలియర్పణ
కూడా కాగల అవకాశము ఉంది)
ఈ వాక్యము మరియు 28:22 వాక్యము పవిత్ర స్థలాలలో పరిశుద్ధుల దర్శకులను గురించి
తెలియజేస్తున్నది (అది., యాజకులు, రోలండ్ డి వాక్స్, ఏస్షియంట్ఇశ్రాయేల్, వా. 2, పే. 345).
25:23 ‘‘అప్పుడు యెహోవా ఆమెతో నిట్లనెను’’ ప్రభువు నుండి రిబ్కాకు వచ్చిన ఒక అతి
ప్రాముఖ్యమైన గేయపరమైన పదము. దేవుడు ఇప్పటికే ఇస్సాకుకు సంతాన వాగ్ధానము చేసి ఉన్నాడు
(చూ. ఆ.కా. 17:19; 21:12). ఈ ప్రవచనము ప్రత్యేకముగా ఏ సంతానము కుటుంబ వంశావళిని కొనసాగిస్తుందో
చిత్రీకరిస్తున్నది. ఇది రోమా 9:10-12లో ఉదహరించబడింది. ప్రభువు నుండి వచ్చిన ఈ మాటను ఇస్సాకు
ఎందుకు అనుసరించలేదో అని ఒకడు ఆశ్చర్యపడవచ్చు, 26 మరియు 27వ. అధ్యాయాలలో ఇస్సాకు ఏశావును
వారసుడ్ని చేయ ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు రిబ్కా దీనిని ఆయనకు చెప్పే ఉంటుంది.
 ‘‘పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగును అనెను’’ పితరుల వంధ్యులైన భార్యల వలె, ఈ వచనములోని
వాగ్ధాన సంతానము, సెమీయులు స్వాస్థ్య హక్కులు ప్రదర్శించే సహజ విధానములో జరగబోదు (చూ.
రోమా 9:10-12).
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25:25 ‘‘మొదటివాడు ఎఱ్ఱనివాడుగా బయటికివచ్చెను’’ ఈ పదము (అద్మోని, బిడిబి 10, ‘‘ఎరుపు’’)
ఆదికాండములోని పదమునకు సంబంధించి ఉంది. దేవుడు మానవుని ‘‘మంటి’’ (బిడిబి 9) నుండి సృష్టించినాడు అని
చెప్పినప్పుడు ఇది వచ్చింది. అదమాన్, అనే పదానికి ‘‘ఎరుపు’’ అనే మూల ఆలోచన కూడా ఉంది (బిడిబి 10).
30వ. వచనములో పదవిన్యాసము కొనసాగుతున్నది, ఇక్కడ ‘‘ఏదోము’’ (బిడిబి 10) అనే పేరు ఎఱ్ఱటి జావ
(బిడిబి 10) అనే పదానికి జతచేయబడింది, ఏశావు నుండి రోబోవు జాతి ఇక్కడనుండే వచ్చింది.
 ‘‘అతని ఒళ్లంతయు రోమ వస్త్రమువలె నుండెను గనుక అతనికి ఏశావు అను పేరు పెట్టిరి’’ ‘‘రోమములు’’
(బిడిబి972) అనే పదము చాలా వరకు ‘‘సెయిర్’’ (బిడిబి 973) అనే పదానికి చాలా దగ్గరగా ఉంది, ఏదోముకు
మొదట ఈ పేరు పెట్టబడింది. ఇక్కడ ‘‘ఎరుపు’’ ‘‘రోమాలు’’ ‘‘ఏశావు’’, ‘‘ఏదోము’’ అనే పదాల మధ్య ద్వంద
పదవిన్యాసము ఉంది.
ఒక బిడ్డ ఎరుపు మరియు రోమాలు కలిగి ఉంటాడు అనే హీబ్రూ వివరణ, ఆధునికి పాఠకులకు సరైన
సహజార్థముగా ఒప్పించలేక పోయింది. ఇది ఏమాత్రము ఒక వ్యతినేకార్థాన్ని ఇవ్వడము లేదు.
‘‘రోమాలు కలిగి ఉండుట’’ (బిడిబి 12) అనే పదము ఒక అందమైన, ఆకర్షణీయమైన వస్త్రాన్ని (ఉదా.
యెహోషువా 7:21,24) లేక ఒక ప్రవక్త ఉత్తరీయము (చూ. 1 రాజులు 19:13,19; 2 రాజులు 2:8,13,14)ను
తెలియజేస్తున్నది.
25:26 ‘‘తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచ్చి నప్పుడు అతని చెయ్యి ఏశావు మడిమెను పట్టుకొని
యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెట్ట బడెను’’ యాకోబు (బిడిబి 784) అనే పేరు ‘‘మడిమె’’కు
సంబంధించి ఉంది. హోషియా 12:3 మరియు ఆ.కా. 27:36లో ఏశావు యొక్క వ్యాఖ్యలను బట్టి, యాకోబు
పేరు ‘‘స్థానభ్రష్టుడు’’ లేక ‘‘అపహారి’’ (ఇదే క్రియా మరియు విశేషణము నుండి, బిడిబి 784) లతో
జోక్యము చేసికొన్నట్లు మనము గుర్తించగలము. ఈ పేరు యబ్బోకు రేవులో దేవునితో ఘర్షణ జరగిన
తరువాత చాల సంవత్సరాలకు గాని ‘‘ఇశ్రాయేలు’’గా మార్చబడలేదు (చూ. అ.కా. 32:28), ఇది తన లక్షణాలను
తెలియజేస్తున్నది.
 ‘‘ఆమె వారిని కనినప్పుడు ఇస్సాకు అరువదియేండ్లవాడు’’ తన వాగ్ధాన పుత్రుని కొరకు ఇస్సాకు
విశ్వాసముతో ఇరవై సంవత్సరాలు వేచి ఉండవలసి వచ్చిందిని గుర్తించండి. దేవుడు అబ్రాహామును
పరీక్షించినట్లే ఇస్సాకును కూడా పరీక్షించాడు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 25:27-34
27ఆ

చిన్నవారు ఎదిగినప్పుడు ఏశావు వేటాడుటయందు నేర్పరియై అరణ్యవాసిగా నుండెను; యాకోబు
సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 28ఇస్సాకు ఏశావు తెచ్చిన వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక
అతని ప్రేమించెను; రిబ్కా యాకోబును ప్రేమిం చెను.
29ఒకనాడు యాకోబు కలగూరవంటకము వండుకొను చుండగా ఏశావు అలసినవాడై పొలములోనుండి వచ్చి
30నేను
అలసియున్నాను; ఆ యెఱ్ఱయెఱ్ఱగా నున్న దానిలో కొంచెము దయచేసి నాకు పెట్టుమని అడిగెను;
అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 31అందుకు యాకోబు నీ జ్యేష్ఠత్వము నేడు నాకిమ్మని అడుగగా
32ఏశావు నేను చావబోవుచున్నాను గదా జ్యేష్ఠత్వము నాకెందుకనెను 33యాకోబు నేడు నాతో ప్రమాణము
చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో ప్రమాణముచేసి అతనికి జ్యేష్ఠత్వమును అమ్మివేయగా 34యాకోబు
ఆహారమును చిక్కుడుకాయల వంటకమును ఏశావు కిచ్చెను; అతడు తిని త్రాగి లేచిపోయెను. అట్లు ఏశావు తన
జ్యేష్ఠత్వమును తృణీకరించెను.
25:27 ‘‘ఆ చిన్నవారు ఎదిగినప్పుడు ఏశావు వేటాడుటయందు నేర్పరియై అరణ్యవాసిగా నుండెను; యాకోబు
సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను’’ వారిరువరిది విభన్న వ్యక్తిత్వాలు అని చెప్పడానికి ఈ
వాక్యభాగము కేంద్రీకరించింది. ఏశావు ఇంటిని నుండి దూరము ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు; యాకోబు
ఇంటిలోనే ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు. యాకోబు ఒక దేశదిమ్మరి ఎలా ఉండాలని అనుకొంటారో అలాగే
ఉండినాడు, పూర్వకాలిక వ్యక్తి లాగా.
‘‘సాధువు’’ అనే పదము (ఎన్ కె జె వి ‘‘సౌమ్యము’’; ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి మరియు టి ఇ వి ‘‘నెమ్మది’’) నిజానికి
‘‘సంపూర్తి’’ అని అర్థము (బిడిబి 1020). ఇక్కడ ఇది ఒక పూర్తి, సహజ, లేక మామూలు దేశదిమ్మరుల నాయకుడు
అనే అర్థాన్ని ఇస్తున్నట్లు ఉంది. ఇదే విశేషణము యోబు యొక్క నీతిని గురించి చెప్పడానికి కూడా
ఉపయోగింపబడింది (చూ. 1:1,8; 2:3; 8:3; 8:20; 9:20,21,22, అలాగే కీర్త. 37:37; సామె. 29:10 లను కూడా
గమనించండి).
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25:28 ‘‘ఇస్సాకు ఏశావు తెచ్చిన వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని ప్రేమించెను’’ ఇస్సాకు నెమ్మది,
సమాధానము గల వ్యక్తి, అలాగే అతని కుమారుడు ఏశావు కూడా. ఆ.కా. 25:23లో దైవ వాక్యము తెలిసిన
తరువాత కూడా ఏశావును ఇష్టపడడము అంటే ఆశ్చర్యముగా ఉంది.
 ‘‘అయితే రిబ్కా యాకోబును ప్రేమిం చెను’’ సహజముగా ఉన్నట్లే, ఈ అభిమానము కుటుంబములో అనేక
పెద్ద సమస్యలకు దారితీసింది. అయితే రిబ్కా 23వ. వచనములోని దైవ వాగ్ధానానికి కట్టుబడి
ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది.
25:29 ఒకవేళ ఈ సంఘటన పూర్వాలోచనగా ఉండి ఇలా చేయబడిందేమో అని ఒకడు ఆశ్చర్యపడవచ్చు. ఒకవేళ
యాకోబు ఇలాంటి సందర్భము కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడా? ‘‘వంట చేసెను’’ (నిజానికి ‘‘ఉడికించెను’’, బిడిబి
267, కెబి 268, హిఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్) అనే ఈ పదమే దీనికి ఒక సూచన కావచ్చు. ఈ పదము మామూలుగా
చట్టపరంగా వారికి కాని హక్కులు తమవని ఆరోపించుకోవడము అనే అర్థాన్నిస్తుంది )ఎన్ ఐ డి ఓ టి టి ఇ ,
వా ,1 .పే.(1094 .
ఈ భోజనము బస ఉన్న స్థలానికి కొంత దూరముగా సిద్ధపరచినట్లు కనిపిస్తున్నది. ఈ భోజనము ఈ
క్రింది విధముగా కనిపిస్తున్నది
1. ‘‘కలగూర వంటకము’’ 29వ. బిడిబి 268, ఒక ప్లేటు ఉడికించిన చిక్కుళ్ళు, చూ. 2 రాజులు 4:38
2. ‘‘ఎఱ్ఱని పదార్థము’’ 30వ. బిడిబి 10
3. ‘‘చిక్కుడకాయల వంటకము’’ 34 వ. బిడిబి 727, చూ. 2 సమూ. 17:28; 23:11; యెహెజ్కేలు 4:9)
25:30 ‘‘నేను అలసియున్నాను; ఆ యెఱ్ఱయెఱ్ఱగా నున్న దానిలో కొంచెము దయచేసి నాకు పెట్టుమని
అడిగెను’’ ఇది ‘‘తినడము’’కు ఘాటైన పదము. దీని అసలు అర్థము ‘‘మింగడానికి గుక్కెడు’’ (బిడిబి 542, కెబి 533,
హిఫిల్ ఇంపరేటివ్) అని. ఖచ్చితంగా ఏశావు అంత ఆకలిగా లేడు గాని అలసిపోయి ఉన్నాడు (బిడిబి 746, చూ.
ద్వితీ. 25:18; న్యాయా. 8:4-5). ఏశావు చెడ్డవాడు కాడు, అయితే ఒక లౌకిక మనస్తత్వము కలవాడని
చెప్పడానికి ఉన్న అనేక సూచనలలో ఇది మొదటిది (చూ. హార్డ్ సేయింగ్స్ ఆఫ్ ది బైబిల్, 367-348
పేజీలు). విశ్వాసానికి సంబంధించిన విషయాలు, ఇంటి జీవితానికి సంబంధించిన బాధ్యతలు ఆయనకు కేవలము
పట్టవు.
25:31,33 యాకోబు ‘‘నీ జ్యేష్ఠత్వము నేడు నాకిమ్మని అడుగగా. . . నాతో ప్రమాణము చేయు’’ మనెను
1. ‘‘అమ్ము’’ బిడిబి 569, కెబి 581, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. ‘‘ప్రమాణము’’ బిడిబి 989, కెబి 1396, నిఫాల్ ఇంపరేటివ్
ఏశావు బలహీనతను యాకోబు ఆసరాగా చేసికొన్నాడని స్పష్టముగా తెలుస్తుంది. ప్రశ్నేమిటంటే, దీనికి
కారణము (1) ప్రవచనమా (చూ. 25:23), (2) కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసరమా, లేక (3) స్వ-ప్రయోజనమా?
25:32 ‘‘ఏశావు నేను చావబోవుచున్నాను గదా జ్యేష్ఠత్వము నాకెందుకనెను’’ ఇది ప్రాముఖ్యముగా మూడు
విభిన్న రకాలుగా వ్యాఖ్యానించబడింది: (1) ఒక అతిశయోక్తి; (2) ఆయన నిజముగానే యౌవ్వన దశలోనే
చనిపోతాననుకొన్నాడు (బిడిబి 559, కెబి 562, క్వాల్ ఇన్ఫినేటివ్); లేక (3) తనకు ఆధ్యాత్మిక విషయాల
పైన శ్రద్ధలేదని చెప్పడానికి మరొక ఉదాహరణ. న్యూజీ పలకలలో మనము జేష్ఠత్వమును
ఇచ్చివేయడము చట్టపరమైనదిగా ఉండేది అని తెలిసికొని ఉన్నాము. ఇంకా మనము ద్వితీ. 21:15-17లో
చెప్పబడిన నిషేదమును బట్టి ఇది సర్వసాధారణముగా వాడుకలో ఉండేదని కూడా చూడగలము. ఆ తరువాత,
రూబేను యూదా స్థానాన్ని భర్తీచేయబోతుంది. యాకోబు సరైన విధానములో 23వ. వచనములోని ఆఙ్ఞను
అనుసరిస్తున్నాడు. ఈ వృత్తాంతాలను బట్టి యాకోబు మనస్తత్వాన్ని చెప్పలేము ఎందుకంటే తరచూ
ఇతను ఒక నిజాయితీగా ఉన్నట్లు అనిపించినా, మోసపుచ్చే వ్యక్తి.
25:34 ఈ వచనము ఏశావు ప్రవర్తనను బట్టి అతను ఒంటిరి తనము మరియు అసాంఘీక వ్యక్తిత్వము
ఉన్నవాడిగా వివరిస్తున్నది.
1. ‘‘ఆయన తిన్నాడు’’ బిడిబి 37, కెబి 46, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
2. ‘‘ఆయన త్రాగాడు’’ బిడిబి 1059, కెబి 1667, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
3. ‘‘ఆయన లేచాడు’’ బిడిబి 877, కెబి 1086, క్వాల్ ఇంపర్ఫెక్ట్
4. ‘‘ఆయన దారిన ఆయన వెళ్ళాడు’’ బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
5. ‘‘ఆయన జేష్ఠత్వాన్ని వదులుకొన్నాడు’’ బిడిబి 102, కెబి 117, క్వాల్ ఇంపర్ఫెక్ట్
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 ‘‘అట్లు ఏశావు తన జ్యేష్ఠత్వమును తృణీకరించెను’’ క్రియాపదము (బిడిబి 102, కెబి 117, క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్ట్) ‘‘విలువలేనిదిగా చూడడము’’ లేక ఇంకా చెప్పాలంటే ‘‘చులకనగా చూడడము’’ అని
తెలియజేస్తున్నది. రబ్బీలు ఏశావును ఒక దుష్టునిగా వర్ణిస్తారు. హెబ్రీ. 12:16 అతనిని ఒక
ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వత లేని వానిగా చూపిస్తున్నది. ఆయన తన ఆధ్యాత్మిక మరియు కుటుంబ జీవితాలను
తేలికగా తీసికొన్నాడు.

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. పూర్వికులకు మరణమును గురించిన దృక్పధము ఎలా ఉండినది అని 8వ. వచనము చెప్పుతున్నది?
2. ఎందుకని పితరులుల భార్యలు చాలామంది గొడ్రాళ్ళుగా ఉండినారు?
3. ఎందుకని 23వ. వచనము ప్రాముఖ్యమై ఉంది?
4. 25వ. వచనములో ప్రసిధ్దిచెందిన శబ్ధలక్షణము ఏది?
5. ఏశావు మరియు యాకోబుల మానసిక ఉద్దేశాలు, లక్షణాలను మనము తెలిసికోగలమా? ఎలా?
6. 11 మరియు 12 అధ్యాయాలలో హెబ్రీయులకు వ్రాసిన గ్రంధము ఈ వృత్తాంతాన్ని
వ్యాఖ్యానించిన విధానాన్ని పేర్కొనండి?

ఆదికాండము 26
ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఇస్సాకు గెరారులో స్థిరపడుట
గెరారులో ఇస్సాకు
26:1-5
26:1-5
26:6-11
26:6-11

26:12-17

26:12-16

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

ఇస్సాకు మరియు అబీమెలెకు
26:1-5
26:6-11

26:12-16

ఇస్సాకును గురించిన కథలు

26:1-5
26:6-9ఎ
26:6-9బి
26:10-11
26:12-15

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

టి ఇ వి

ఇస్సాకు గెరారులో నివసించుట

26:1-6

26:7-11
26:12-14
గెరారు మరియు బెయిర్షబా
మధ్యలో ఉన్న బావులు
26:15-18
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బావుల కొరకు తగాదాలు
26:18-22
26:23-25
(24)

26:16-18
26:17-22

26:23-25

26:17-22

26:23-25

అబీమెలెకుతో నిబంధన
26:26-33

26:26-33

26:26-33

26:34-35

26:34-35

26:34-35

26:19-20
26:21-22
26:23-25

26:19-22

26:23-24
(24)
26:25
ఇస్సాకు,అబీమెలకుల మధ్య
అబీమెలెకుతో సఖ్యత
ఒప్పందము
26:26-27
26:26-30
26:28-31
26:31-33
26:32-33
ఏశావు యొక్క అన్య భార్యలు ఏశావు హిత్తీయ భార్యము
26:34-35
26:34-35

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 26:1-5
1అబ్రాహాము

దినములలో వచ్చిన మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ దేశములో వచ్చెను. అప్పడు
2అక్కడ యెహోవా
ఇస్సాకు గెరారులోనున్న ఫిలిష్తీయుల రాజైన అబీమెలెకు నొద్దకు వెళ్లెను.
3ఈ
అతనికి ప్రత్యక్షమై నీవు ఐగుప్తులోనికి వెళ్లక నేను నీతో చెప్పు దేశమందు నివసించుము.
4
ఏలయనగా నీకును నీ
దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నిన్ను ఆశీర్వదించెదను;
సంతానమునకును ఈ దేశములన్నియు ఇచ్చి, నీ తండ్రియైన అబ్రాహాముతో నేను చేసిన ప్రమాణము
నెరవేర్చి, ఆకాశ నక్షత్రములవలె నీ సంతానమును విస్తరింపచేసి ఈ దేశములన్నియు నీ సంతానమునకు
5ఏలయనగా
ఇచ్చెదను. నీ సంతానమువలన సమస్త భూలోకములోని సమస్త జనులు ఆశీర్వదింపబడుదురు.
అబ్రాహాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజ్ఞ లను నా కట్టడలను నా నియమములను గైకొనెనని
చెప్పెను.
26:1 ‘‘కరవు ఆ దేశములో వచ్చెను’’ ఆదికాండము 12:10లో అబ్రాహామును వాగ్ధాన భూమిని విడిచిపెట్టి
వెళ్ళునట్లు చేయాడానికి సంభవించిన కరవు లాంటిదే ఇది.
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 ‘‘అప్పడు ఇస్సాకు గెరారులోనున్న ఫిలిష్తీయుల రాజైన అబీమెలెకు నొద్దకు వెళ్లెను’’ ఏజియన్
దీవుల నుండి వచ్చిన పాలస్తీయులు ధనాశ కలిగిన ప్రజలు. వారు ఐగుప్తును ముట్టడించడానికి
ప్రయత్నించారు, అయితే వారు తిప్పిగొట్టబడుటను బట్టి వారు దాదాపు కీ.పూ. 1200 ప్రాంతములో
పాలస్తీనా నైరుతీ దిశగా ఉన్న కోస్తా ప్రాంతములో స్థిరపడ్డారు. మునుపు ఆ.కా. 21:22లో అబీమెలెకు
ప్రస్తావించబడడాన్ని బట్టి పాలస్తీనా రాజులందరిని తెలియజేయడానికి ఈ పేరు సర్వసాధారమైంది.
ఐగుప్తు నందు హదాద్ మరియు ఫరోల వాడకము లాంటిదే ఇది.
ఖచ్చితంగా ఈ క్రింద ఇవ్వబడినవి వీలైయ్యే అవకాశము ఉంది
1. కనానులో ఇంతకు మునుపే పాలస్తీనా వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు
2. కనానీయులు పాలస్తీయులతో కలిసిపోయారు కనుక ఈ పేరు కాల (గణన) దోషముగా ఉంది.
3. ఆదికాండము 10:6-20లో ఫిలిష్తీయుయులు హాము మరియు కనానీయుల నుండి వచ్చారు, యాఫేతు నుండి
కాదు (ఏజియన్ దీవులు). ఈ పేరు పాలస్తీనా/కనానుతో సంబంధము కలిగి ఉన్న అనేక జాతులను సూచించే
అవకాశముంది (ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి ఇ, వా. 4, పే. 1049).
26:2-3 ఇస్సాకుకు యెహోవా ప్రత్యక్షతకు అనేక నడిపింపులు, వాగ్ధానాలు ఉన్నాయి.
1. ‘‘ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళక’’ 2వ. వచనము, బిడిబి 432, కెబి 434, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ ఒక జస్సివ్ వలె
ఉపయోగించబడింది
2. ‘‘దేశమందు నివసించుము’’ 2వ. వచనము, బిడిబి 1014, కెబి 1496, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. ‘‘ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము’’ 3వ. వ. బిడిబి 157, కెబి 184, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
4. ‘‘నేను నీకు తోడై ఉంటాను’’ 3వ. వ. బిడిబి 224, కెబి 243, ఒక కొహర్టేటివ్ భావమువలె ఉపయోగింపబడిన
క్వాల్ ఇంపర్ఫెక్టు
5. ‘‘నేను నిన్ను ఆశీర్వదించెదను’’ 3వ. వ. బిడిబి 138, కెబి 159, పియెల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ ఒక కొహర్టేట్
భావముగా ఉపయోగించబడింది
6. ‘‘ఈ దేశములన్నియు ఇచ్చి’’ 3వ. వ. బిడిబి 678, కెబి 733, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు ఒక కొహర్టేటివ్
వలె వాడబడింది.
26:2 ‘‘యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నీవు ఐగుప్తులోనికి వెళ్లక’’ దీనికి కారణము బహుశా అబ్రాహాము
ఐగుప్తుతో పొందిన అనుభవము కావచ్చు లేక ఇస్సాకుకు దేవుడు తనకు వాగ్ధాన భూమిని అనుగ్రహిస్తాడనే
నమ్మకము అవసరమని కావచ్చు.
26:3 ‘‘నేను నీకు తోడైయుండి నిన్ను ఆశీర్వదించెదను’’ ఇది మళ్ళీ పునరుద్ఘాటన, కేవలము దేవుని
ప్ర్రత్యక్షత మాత్రమే కాదు (చూ. 28:15; 31:3), కానీ, తన ఆశీర్వాదము మరియు నిబంధన యొక్క
పునరుద్ఘాటన.
 ‘‘నీ తండ్రియైన అబ్రాహాముతో నేను చేసిన ప్రమాణము నెరవేర్చి’’ ఇది ఆదికాండము 12,15,17, 22లలో
ఉన్న అబ్రాహాముతో దేవుడు చేసిన ప్రత్యేక వాగ్ధానాలను సూచిస్తున్నది.
‘‘స్థిరపరచి’’ అనే క్రియాపదము (బిడిబి 877, కెబి 1086, హిఫిల్ పర్ఫెక్ట్) ఆదికాండములో అనేసార్లు
ఉపయోగించబడింది.
1. ఒక నిబంధనను స్థిరపరచుటకు లేక ద్రువపరచుటకు, చూ. 6:18; 9:9,11; 17:7,19,21
2. నిబంధనను దృవీకరించుటకు లేక తీవ్రతరం చేయుటకు, 26:3 (లేవీ. 26:9; ద్వితీ. 8:18 లను గమనింపుము)
26:4 ఇక్కడ ప్రత్యేకించి మూడు వాగ్ధానాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి: (1) సంతానమును విస్తరింపజేసి;
(2) దేశము (చూ. 12:7; 15:18-19; 17:7-8; 26:1-5; 28:10-15; 35:12); (3) ఇస్సకు, మరియు ఆయన సంతానమువలన సమస్త
భూలోకములోని సమస్త జనులు ఆశీర్వదింపబడుదురు.
 ‘‘ఆకాశ నక్షత్రములవలె’’ ఇది ఇంతకు మునుపు ఆ.కా. 15:5 మరియు 22:17లో అబ్రాహాముతో
ప్రస్తావించబడి ఉంది. మిగిలిన రెండు సాదృశ్యాలు దేవుడు సముద్రపు ఇసుక మరియు భూమి రేణువులను
ఉపయోగించి, వాటి ఫలాలను వివరించాడు.
 ‘‘ఈ దేశముఅన్నియు’’ అబ్రాహాముకు ఇచ్చిన వాగ్ధానములో ఇది ఒక భాగము (చూ. 12:7; 13:15; 15:18; 17:8).
 ‘‘సమస్త భూలోకములోని సమస్త జనులు ఆశీర్వదింపబడుదురు’’ ఈ వచనము వాస్తవానికి ‘‘వారిని వారు
ఆశీర్వదించుకొనెదరు’’ అని వాఖ్యానించబడింది. ఈ వాగ్ధానములో రెండు వేర్వేరు క్రీయారూకాలు
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ఉన్నాయి. ఆ.కా. 12:3; 18:18; 28:14లో నిఫాల్ ఉంది; ఇది క్రొ.ని.లోని అ.కా. 3:25; గలతీ. 3:8లో
ఉదహరించబడింది. ఆదికాండము 26:4 లో హిత్ ఫాల్ ఉంది, ఇది ఇక్కడ మరియు ఆ.కా. 22:16-18లో మాత్రమే
ఉంది, ‘‘వారిని వారే ఆశీర్వదించుకొనెదరు’’ అని సరిగ్గా తర్జుమా చేయబడవలసి ఉన్నది. నిజానికి ‘‘వారిని
వారు ఆశీర్వదించబడుదురు’’ అనడానికి ‘‘ఆశీర్వదించబడెడరు’’ అనడానికి మధ్య తేడా ఉంది. నిజానికి
చెప్పాలంటే, సఫ్యూజింట్ ఈ రెండు క్రియా రూపకాల మధ్య ఎలాంటి వ్యత్యాసాన్ని చూపించలేదు.
స్పష్టమైన, అద్భుతమైన ఆశీర్వాదమేమిటంటే, అబ్రాహాము మరియు ఆయన సంతానము ద్వారా దేవుడు
లోకానంతా ఆశీర్వాదించాలని ఆశిస్తున్నాడు. దేవుడు ఒక మనిషి ద్వారా దేశాన్ని, ఒక దేశము ద్వారా
మొత్తము ప్రపంచాన్ని దేవుడు ఎన్నుకొన్నాడు. గుర్తుంచుకోండి, దేవుడు యూదులను ఒక ప్రత్యేక
ఆశీర్వాదము కొరకు ఎన్నుకొనలేదు, మానవులందరికీ విమోచన ఆశీర్వాదము కొరకు ఒక పరికరముగా
ఎన్నుకొన్నాడు. ఇశ్రాయేలీయులు యాజక రాజ్యముగా ఎప్పటకీ ఉద్దేశింపబడ్డారు (చూ. నిర్గ. 19:5-6).
12:3లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
26:5 ‘‘ఏలయనగా అబ్రాహాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజ్ఞ లను నా కట్టడలను నా నియమములను
గైకొనెనని చెప్పెను’’ ఈ వచనములోని రెండు క్రీయలు నిబంధన పట్ల మానవ కోణాలను
ఉద్ఘాటిస్తున్నాయి (చూ. 12:1; 17:1,9-14; 22:16; 26:3-5).
1. ‘‘విధేయించెను’’ (అసలు అర్థము ‘‘చేయడానికి విను’’), బిడిబి 1033, కెబి 1570, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
2. ‘‘అనుసరించెను’’ బిడిబి 1036, కెబి 1581, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
రెండుకూడా జరుగుతున్న క్రియను గురించి తెలుపుతున్నాయి.
ఇక్కడ మావులందరిని/దేశాలను పిలవడానికి (చూ. ఆ.కా. 15:12-21లోని దేవుని షరతులు లేని క్రియ) ఒక
వ్యక్తి/దేశాన్నిని ఇవ్వబడిని దేవుని ఉచితకృప మరియు పునరావృతము చేయబడ్డ విధేయతల (అది.,
షరతులున్న దేవుని వాగ్ధానము యొక్క స్వభావము) మధ్య నిజమైన (ఉద్దేశపూర్వకమైన) ఉద్రిక్తత
నెలకొనిఉంది. రెండూ వాస్తవాలే! పతనమైన మానవుని మానవ నిర్వహణలు దైవ అంగీకారము లోనికి
నడిపించవు. ఏదిఏమైనా, ఒకసారి మనకు దేవునితో భేటీ కలిగితే, మనము ప్రభావితము కాకుండా, మారకుండా
ఉండలేము (చూ. ఎఫెసీ. 1:4; 2:8-9,10). నీతిమంతులు దేశాలను తనలోనికి తీసికొని రావడమే దేవుని గురై ఉంది.
అపాయకరమైనది ఏమిటంటే, షరతులు లేని ఉచిత కృప మరియు అర్హమైన కృప అనేక షరతులులతో ఉండడము.
యిర్మియా 31:31-34 మరియు యెహెజ్కేలు 36:22-38 యొక్క క్రొత్త ఒడంబడిక – ఒక క్రొత్త హృదయము,
ఒక క్రొత్త మనస్సు, ఒక క్రొత్త ఆత్మలను మనకు చూసిస్తున్నాయి. దేవుని బాహ్య సంకేతము ఒక
ఆంతరంగిక తప్పనిసరిగా మారింది.
జాబితాలో ఉన్న ‘‘విధించిన’’ (బిడిబి 1038), ‘‘ఆఙ్ఞలు’’ (బిడిబి 846), ‘‘కట్టడలు’’ (బిడిబి 349), ‘‘శాసనాలు’’
(బిడిబి 435) ప్రారంభ పుస్తకాలైన ఆదికాండము-సంఖ్యాకాండములలో ఇక్కడ మాత్రమే కనుగొనగలము,
అయితే ద్వితీయాపదేశ కాండములో అనేక పర్యాయములు ఇది ఉంది. తదుపరి పేరాగ్రాఫ్లో ఇవ్వబడిన
ప్రత్యేక అంశము: దేవుని బయలుపాటుకు ఉపయోగించబడిన పదాలు చూడుము.
ఇది ఆ.కా. 15:6కు సూచనగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నది. ఈ వృత్తాంతములో, ఆయనకు ఒక కుమారుడు కలిగి
ఆయన దేవుని చేత తీసికొనబడుతాడు అనే ఆబ్రాహాము నమ్మకము, ఒక విశ్వాస క్రియగాను మరియు నీతికి
మాదిరిగాను పరిగణింపబడ్డాడు. ఈ ప్రాముఖ్యమైన పా.ని. వాక్యభాగము రోమీయులకు 4 మరియు
గలతీయులకు 2-3లో పౌలుచేత బహు రమ్యముగా వివరించబడిన విశ్వాసము ద్వారా కృపచేత విమోచన అనే
ఆధ్యాత్మిక సూత్రానికి నాంధి పలికింది. ఇక్కడున్న ‘‘నియమములు’’, ‘‘తోరా’’ (బిడిబి 435)లోని మొదటి
ఉపయోగ పదము, ఇది ‘‘భోదలు’’ లేక ‘‘మార్గదర్శకాలు’’ అనే అర్థాన్నిచ్చే హీబ్రూ పదము. ఈ పదము మోషే
యొక్క మొదటి ఐదు పుస్తకాలకు ఒక పేరుగా మారింది.
వ్యక్తిగత సర్వనామము రెండుసార్లు ఉపయోగించబడడాన్ని గమనించండి!

ప్రత్యేక అంశము: దేవుని బయలుపాటుకు ఉపయోగించబడిన పదాలు (ద్వితీయోపదేశకాండము
మరియు కీర్తనల గ్రంధాలను ఉపయోగించి)

I. ‘‘కట్టడలు,’’ బిడిబి 349, ‘‘ఒక విధి, తీర్పు, లేక నిర్ణయము’’
ఎ. పుంలింగము, חק
- ద్వితీ. 4:1,5,6,8,14,40,45; 5:1; 6:1,24,25; 7:11; 11:32; 16:12; 17:19; 26:17; 27:10;
కీర్త. 2:7; 50:16; 81:4; 99:7; 105:10,45; 148:6

బి. స్త్రీలింగము, חקה

- ద్వితీ. 6:2; 8:11; 10:13; 11:1; 28:15,45; 30:10,16; కీర్త. 89:31;
119:5,
8:12,16,23,26,33,48,54,64,68,71,80,83,112,124,135,145,155,171
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‘‘నియమము’’ బిడిబి 435, ‘‘ఉపదేశము’’
ద్వితీ. 1:5; 4:44; 17:11,18,19; 27:3,8,26; 28:58,61; 29:21,29; 30:10; 31:9;
కీర్త. 1:2; 19:7; 78:10; 94:12; 105:45;
119:1,18,29,34,44,51,53,55,61,70,72,77,85,92,97,109,1,18,29,34,44,51,53,55,6
1,70,72,77,85,92,97,109,113,126,142,150,153,163,165,174
III. ‘‘సాక్ష్యాలు’’ బిడిబి 730, ‘‘దైవిక నియమాలు’’
ఎ. బహువచనము, עדה
ద్వితీ. 4:45; 6:17,20; కీర్త. 25:10; 78:56; 93:5; 99:7;119:22,24,46,59,79,95,119,
125,138,146,152,167,168

II.

బి.  עדותలేక עדת

-

కీర్త. 19:7; 78:5; 81:5; 119:2,14:31,36,88,99,111,129,144,157

IV. ‘‘విధులు’’ బిడిబి 824, ‘‘ఒక విధి’’
కీర్త. 19:8; 103:18; 111:7; 119:4,15,27,40,45,56,63,69,78,87,93,94,100,104,
110,128,134,141,159,168,173
V. ‘‘ఆఙ్ఞలు’’ బిడిబి 846
ద్వితీ. 4:2,40; 5:29; 6:1,2,17,25; 8:1,11; 10:13; 11:13; 15:5; 26:13,17; 30:11,16;
కీర్త. 19:8; 119:6,10,19,21,32,35,47,48,60,66,73,86,96,98,115,127,131,143,
151,166,176
VI. ‘‘తీర్పులు/నిర్ణయాలు’’ బిడిబి 1048, ‘‘ఆదేశాలు’’ లేక ‘‘న్యాయము’’
ద్వితీ. 1:17; 4:1; 5,8,14,45; 7:12; 16:18; 30:16; 33:10,21; కీర్త. 10:5;
18:22; 19:9; 48:11; 89:30; 97:8; 105:5,7;
119:7,13,20,30,39,43,52,62,75,84,102
106,120,137,149,156,160,164; 147:19; 149:9
VII. ‘‘ఆయన విధానాలు’’ బిడిబి 202, తన ప్రజల జీవనశైలికి యెహోవా మార్గదర్శకాలు
ద్వితీ. 8:6; 10:12; 11:22,28; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16; 32:4; కీర్త. 119:3,5,
37,59
VIII. ‘‘ఆయన పలుకులు’’
ఎ. బిడిబి 202
ద్వితీ. 4:10,12,36; 9:10; 10:4; కీర్త. 119:9,16,17,25,28,42,43,49,57,65,74,81,
89,101,105,107,114,130,139,147,160,161,169
బి. బిడిబి 57
1. ‘‘వాక్యము’’
ద్వితీ. 17:19; 18:19; 33:9; కీర్త. 119:11,67,103,162,170,172
2. ‘‘వాగ్ధానము’’
కీర్త. 119:38,41,50,58,76,82,116,133,140,148,154
3. ‘‘ఆఙ్ఞ’’
కీర్త. 119:158

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 26:6-11
7ఆ

చోటి మనుష్యులు అతని భార్యను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినప్పుడు అతడు ఆమె నా సహోదరి అని
చెప్పెను; ఎందుకనగా రిబ్కా చక్కనిది గనుక ఈ చోటి మనుష్యులు ఆమె నిమిత్తము నన్ను చంపుదురేమో
అనుకొని తన భార్య అని చెప్పుటకు భయపడెను. 8అక్కడ అతడు చాలా దినము లుండిన తరువాత ఫిలిష్తీయుల
రాజైన అబీమెలెకు కిటికీలో నుండి చూచినప్పుడు ఇస్సాకు తన భార్యయైన రిబ్కాతో సరసమాడుట
కనబడెను. 9అప్పుడు అబీమెలెకు ఇస్సాకును పిలిపించి ఇదిగో ఆమె నీ భార్యయే ఆమె నా సహోదరి అని
యేల చెప్పితివని అడుగగా ఇస్సాకు ఆమెను బట్టి నేను చనిపోవుదు నేమో అనుకొంటినని అతనితో
10అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో ఎవడైన ఆమెతో
చెప్పెను.
నిర్భయముగా శయ నించవచ్చునే. అప్పుడు నీవు మామీదికి పాతకము తెచ్చిపెట్టు వాడవుగదా అనెను.
11అబీమెలెకు ఈ మనుష్యుని జోలికైనను ఇతని భార్య జోలికైనను వెళ్లు వాడు నిశ్చయముగా మరణశిక్ష
పొందునని తన ప్రజల కందరికి ఆజ్ఞాపింపగా
26:7 ‘‘ఆమె నా సహోదరి. . . తన భార్య అని చెప్పుటకు భయపడెను’’ నూజీ పలకాలకు సంబంధించి కొంతమంది
దీనిని ఒక సాంస్కృతిక విధానముగా చూస్తున్నారు, ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి తన భార్యను నిజానికి
దత్తతతీసికొంటాడు. ఒకవేళ అదే అయితే ఇస్సాకు నిజమే చెప్పుతున్నాడు. అయితే చూడబోతే ఇస్సాకు
తన తండ్రి అడుగుజాడలలో నడుస్తున్నట్లనిపిస్తుంది (చూ. ఆ.కా. 12:13; 20:2; 12). అబ్రాహాము
విషయులలో అయితే ఇది అర్థ సత్యము, అయితే ఇస్సాకు విషయములో ఇలా అని చెప్పలేము ఎందుకంటే ఈ
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వచనము (మరియు 9వ. వచనము)లలో తాను భయము చేత ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నట్లుంది. దేవుడు తనతో ఉండి,
తనను కాపాడుతానని చెప్పిన తరువాత కూడా ఇస్సాకు అపనమ్మకాన్ని ఇది తెలియజేస్తున్నది.
అబ్రాహాము వలె, ఇస్సాకు అవిశ్వాస్యతలో సహితము దేవుడు నమ్మదగిన వాడు.
26:8 ‘‘ఇస్సాకు తన భార్యయైన రిబ్కాతో సరసమాడుట’’ ఈ పదము ‘‘సరసమాడుట’’ (బిడిబి 850, కెబి 1019,

పియల్ పార్టిసిఫుల్) ఇస్సాకు పేరుకు వాడబడిన మూల పదము నుండే వచ్చింది, దీని అర్థము ‘‘నవ్వుటకు’’
లేక ‘‘ఆడుటకు’’ (బిడిబి 850, చూ. ఆ.కా. 17:17,19; 18:12; 21:6,9). ఇక్కడ ఇది ఆదికాండము 39:12 మరియు నిర్గ.
32:6లో లాగా ఒక లైంగిక సహజార్థాన్ని కలిగి ఉంది. కొన్ని తర్జుమాలు ‘‘బుజ్జగించు’’ అనే పదాన్ని
ఉపయోగించాయి.

26:10 ‘‘అందుకు అబీమెలెకు’’ అబ్రాహాము రోజులలలోని అబీమెలెకు, ఇస్సాకు కాలములోని అబీమెలెకు
ఇద్దరూ కూడా పితరుల కంటె నీతినిజాయితుల పరంగా చాలా సున్నితముగా వ్యవహరించారు. దీని ప్రకారము ఈ
చారిత్రాత్మ స్థాయికి, కనానీయులకు కొంత ఆధ్యాత్మికత ఉండినట్లుంది.
26:11 ఈ ప్రకటన వెనుక యెహోవా యొక్క కాపుదల ఉంది.
‘‘మీరు నిశ్చయముగా మరణించెదరు’’ అనే వచనము ఒక క్వాల్ ఇన్ఫినేటివ్ అబ్సల్యూట్ మరియు ఇదే
మూలపదము కలిగిన ఒక హోఫల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ క్రియను ప్రతిబింబిస్తున్నది (బిడిబి 559, కెబి 562), ఇది
వ్యాకరణపరంగా ఒక తీవ్రతను తెలియజేయుచున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 26:12-17
12ఇస్సాకు

ఆ దేశమందున్నవాడై విత్తనము వేసి ఆ సంవత్సరము నూరంతలు ఫలము పొందెను. యెహోవా
అతనిని ఆశీర్వదించెను గనుక ఆ మనుష్యుడు గొప్పవాడాయెను. 13అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడగువరకు క్రమ
క్రమముగా అభివృద్ధి పొందుచు వచ్చెను. 14అతనికి గొఱ్ఱల ఆస్తియు గొడ్ల ఆస్తియు దాసులు గొప్ప
15అతని తండ్రియైన అబ్రాహాము
సమూహమును కలిగినందున ఫిలిష్తీయులు అతనియందు అసూయ పడిరి.
దినములలో అతని తండ్రి దాసులు త్రవ్విన బావులన్నిటిని ఫిలిష్తీయులు మన్ను పోసి పూడ్చివేసిరి.
16అబీమెలెకు నీవు మాకంటె బహుబలము గలవాడవు గనుక మాయొద్దనుండి వెళ్లిపొమ్మని ఇస్సాకుతో
చెప్పగా 17ఇస్సాకు అక్కడనుండి వెళ్లి గెరారు లోయలో గుడారము వేసికొని అక్కడ నివసించెను.

26:12-14 ఆశీర్వాదాలను గమనించండి.
1. నూరంతల ఫలము, 12వ. వచనము
2. ధనవంతుడై, సంపన్నుడైయ్యేంత వరకు ధనవంతుడుగా అభవృద్ధి చెందుట, 13వ. వచనము
3.

గొఱ్ఱల ఆస్తియు గొడ్ల ఆస్తియు, 14వ. వచనము

గొప్ప సమూహము కలుగుతుంది, 14వ. వచనము
#2 దానిలో రెండవది ఒక క్వాల్ ఇన్ఫినేటివ్ అబ్సల్యూట్ మరియు ఆదే మూలపదములోని క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్ట్ క్రియ (బిడిబి 229, కెబి 246), ఇది ఒక తీవ్రతను తెలియజేస్తున్నది.
#2 లోని రెండవది ఒక విశేషణము మరియు ఇదే మూలము కలిగిన క్రియ (బిడిబి 152, కెబి 178, క్వాల్
4.

పెర్ఫెక్ట్).
26:12 ‘‘ప్రభువు ఆయనను ఆశీర్వదించెను’’ ఇది దేవుని ఆధారిత ఆశీర్వాదమే కానీ ఇస్సాకు కృషి కాదని
చెప్పడానికి ఆధ్యాత్మిక గుర్తింపు.
26:14 ‘‘ఫిలిష్తీయులు అతనియందు అసూయ పడిరి’’ ఇది ‘‘అసూయగా ఉండుట’’ అనే క్రియాపదము (బిడిబి 888,కెబి
1109,పెయల్ ఇంపర్ఫెక్ట్.
1. వారు అబ్రాహాము బావులను పూడ్చివేసిరి, 15వ. వచనము
2. వారు ఇస్సాకును పంపివేసిరి,16వ. వచనము
ఫిలిష్తీయులు యెహోవా వద్దకు రావాలనే ఉద్దేశముతోనే ఇస్సాకుకు సంపద ఇవ్వబడింది, అయితే ఇదే
అసూయకు, ఆగ్రహానికి కారణమైంది.
26:15 ‘‘ఫిలిష్తీయులు మన్ను పోసి పూడ్చివేసిరి’’ ఇస్సాకు సంఖ్యలో మరియు సంపదలో అభివృద్ధి చెందే
కొద్దీ, ఫిలిష్తీయులకు భయము పుట్టింది. ఇసాకు బావులను పూడ్చేసి వారి అవేదనను, భయాన్ని
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చూపించారు. ఇస్సాకు పశువుల కాపరి కనుక నీళ్ళు లేకపోతే ఆయన అక్కడనుండి వెళ్ళిపోతాడు. ఈ 26వ.
అధ్యాయములోని ఈ భాగము ఇస్సాకు ఓరిమిని, విశ్వాసాన్ని తెలియజేస్తున్నది. తన
వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి ఈ నీళ్ళ మీద ఉన్న హక్కుల విషయమై ఇస్సాకు ఎలా వ్యవహరించి ఉంటాడో
అనేది స్పష్టమే.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 26:18-22
18అప్పుడు

తన తండ్రియైన అబ్రాహాము దినములలో త్రవ్విన నీళ్ల బావులు ఇస్సాకు తిరిగి
త్రవ్వించెను; ఏలయనగా అబ్రాహాము మృతిబొందిన తరువాత ఫిలిష్తీయులు వాటిని పూడ్చివేసిరి. అతడు
19మరియు ఇస్సాకు
తన తండ్రి వాటికి పెట్టిన పేళ్ల చొప్పున తిరిగి వాటికి పేళ్లు పెట్టెను.
20
అప్పుడు గెరారు కాపరులు ఇస్సాకు
దాసులు ఆ లోయలో త్రవ్వగా జెలలుగల నీళ్లబావి దొరికెను.
కాపరులతో జగడమాడి ఈ నీరు మాదే అని చెప్పిరి గనుక వారు తనతో కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏశెకు అను
పేరు పెట్టెను. 21వారు మరియొక బావి త్రవ్వినప్పుడు దానికొరకును జగడమాడిరి గనుక దానికి శిత్నా
అను పేరు పెట్టెను. 22అతడు అక్కడనుండి వెళ్లి మరియొక బావి త్రవ్వించెను. దాని విషయమై వారు
జగడ మాడలేదు గనుక అతడు ఇప్పుడు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియున్నాడు గనుక యీ దేశమందు అభివృద్ధి
పొందుదమనుకొని దానికి రహెబోతు అను పేరు పెట్టెను.
26:18 ‘‘తన తండ్రి వాటికి పెట్టిన పేళ్ల చొప్పున తిరిగి వాటికి పేళ్లు పెట్టెను’’ ఇది కేవలము
కుటుంబ పారంపర్యాన్ని ఉంచుకోవడమే లేక తన తండ్రి ఆధ్యాత్మిక కార్యానికి సంబంధించిన నిబంధన
అయినా కావచ్చు.
26:20-22 ‘‘ఏశెకు. . . శిత్నా. . . రహెబోతు’’ ఈ మూడు బావులు ఇస్సాకుకు తన పొరుగువారితో ఉన్న సంబంధాలకు
ఏమి సంభవించిందనే విషయాన్ని తెలుపుతున్నాయి.
1. మొదటి బావికి అర్థము ‘‘జగడము’’ (బిడిబి 796)
2. రెండవ బావికి అర్థము ‘‘శతృత్వము’’ (బిడిబి 966 II)
3. మూడవ బావికి అర్థము ‘‘విశాలమైన స్థలాలు’’ (బిడిబి 932), ఇది విశ్రాంతి, సమాధానము, సంతోషాలను
ప్రదర్శించే హీబ్రూ జాతీయపదము.
26:22 ‘‘ఇప్పుడు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియున్నాడు గనుక యీ దేశమందు అభివృద్ధి పొందుదమనుకొని’’
ఫిలిష్తీయులను జయించడానికి ఇస్సాకుకు మానవ బలము ఉంది, అయితే వాగ్ధానము చేసిన దేవుని మీద
విశ్వాసముతో ఉండడానికి నిర్ణయించుకొన్నాడు. మూడవ బావి పేరు మరియు ‘‘స్థలము’’ ఒకటే (బిడిబి 932).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 26:23-25
23అక్కడనుండి

అతడు బెయేర్షెబాకు వెళ్లెను. 24ఆ రాత్రియే యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై
నేను నీ తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవుడను, నేను నీకు తోడైయున్నాను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన
25అక్కడ
అబ్రాహామును బట్టి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ సంతానమును విస్తరింపచేసెదనని చెప్పెను.
అతడొక బలిపీఠము కట్టించి యెహోవా నామమున ప్రార్థనచేసి అక్కడ తన గుడారము వేసెను. అప్పుడు
ఇస్సాకు దాసులు అక్కడ బావి త్రవ్విరి.
26:23 ‘‘అక్కడనుండి అతడు బెయేర్షెబాకు వెళ్లెను’’ ఇది యూదయ దక్షణ ప్రాంత అరణ్యములో ఉంది,
అబ్రాహాము పరదేశిగా బసచేసిన ముఖ్యమైన స్థలము (చూ. ఆ.కా. 22:19).
26:24 ‘‘ఆ రాత్రియే యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై’’ ఇస్సాకుకు యెహోవా ప్రత్యక్షము కావడము
ఇది రెండోసారి (చూ. 2వ. వచనము). ఇది ఇక్కడ రాత్రి యందు ఒక స్వప్నముగా వచ్చింది (చూ. 15:5,12; 21:12,14;
22:1-3; 26:24). ఆదికాండములో నమోదు చేయబడిన బయలుపాటులు 24 వచనము లాగా చాలావరకు
పద్యకావ్యాలుగా నమోదుచేయబడింది (చూ. 12:1-3; 15:1,18; 17:1-2,4-5; 35:10,11-12).
 ‘‘నేను నీ తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవుడను’’ యెహోవా మరియు ఎలోహిమ్ రెండూ సమాంతరాలుగా
ఉండడాన్ని గమనించండి (చూ. ఆ.కా. 2:4). ఇది 2వ. వచనము కంటె ఎక్కువ క్రమబద్ధమైన, సంపూర్ణ బయలుపాటు.
అబ్రాహాముకు దేవుని బయలుపాటు లాగానే ఇది నిర్మాణమై ఉంది.
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 ‘‘నేను నీకు తోడైయున్నాను గనుక భయపడకుము’’ ఎంత అద్భుతమైన వాగ్ధానము (అలాగే 15:1; 21:17; 46:3
వచనాలను గమనించు).
 ‘‘నా దాసుడైన అబ్రాహామును బట్టి’’ ఇది అబ్రాహాము, మోషే, యెహోషువా, దావీదులకు వాడబడే
గౌరవార్థకమైన ప్రత్యేక పేరు. బహుశా పౌలు ఉపయోగించే పదము ‘‘ఒక క్రీస్తు దాసుడను’’ అనే దానికి
ఇదే మూలము కావచ్చు.
26:25 యెహోవా వ్యక్తిగతముగా ప్రత్యక్షమైన స్థలాలను పవిత్ర స్థలాలుగా మరాయి. ఈ
స్థలాలలో బలిపీఠాలు నిర్మించబడ్డాయి, అవి ఆరాధనకు, ప్రార్థనలకు, బలిఅర్పణలకు స్థలాలైనాయి
(చూ. 8:20; 12:7,8; 13:4,18; 22:9).
 ‘‘బావి త్రవ్వి’’ ఇలాంటి సగ మెట్టభూములలో నీళ్ళు విలువైన పదార్థము. ఇస్సాకు యెహోవా యొక్క
సహాయము నడిపింపుకు ఓపికగా ఎదురు చూశాడు. ఈ సందర్భముగా చెప్పబడిన అనేక మంచి నీళ్ళున్న బావులు
యెహోవా యొక్క ప్రత్యక్షత, ఆశీర్వాదాలను తెలియజేస్తున్నాయి.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 26:26-33
26అంతట

అబీమెలెకును అతని స్నేహితుడైన అహుజతును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును గెరారునుండి
అతనియొద్దకు వచ్చిరి. 27ఇస్సాకు మీరు నామీద పగపట్టి మీయొద్దనుండి నన్ను పంపివేసిన తరువాత
ఎందునిమిత్తము నా యొద్దకు వచ్చియున్నారని వారినడుగగా
28వారు నిశ్చ యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితిమి గనుక మనకు, అనగా మాకును నీకును మధ్య నొక
29మేము నిన్ను ముట్టక నీకు మేలే తప్ప మరేమియు చేయక నిన్ను
ప్రమాణముండవలె ననియు
సమాధానముగా పంపి వేసితిమి గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునట్లు నీతో నిబంధనచేసికొందుమనియు
అనుకొంటిమి; ఇప్పుడు నీవు యెహోవా ఆశీర్వాదము పొందిన వాడవనిరి. 30అతడు వారికి విందుచేయగా వారు
అన్నపానములు పుచ్చు కొనిరి. 31తెల్లవారినప్పుడు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు ప్రమాణము చేసికొనిరి;
తరువాత ఇస్సాకు వారిని సాగ నంపగా వారు అతని యొద్దనుండి సమాధానముగా వెళ్లిరి. 32ఆ దినమందే
ఇస్సాకు దాసులు వచ్చి తాము త్రవ్విన బావినిగూర్చి అతనికి తెలియ చేసి మాకు నీళ్లు కనబడినవని
చెప్పిరి గనుక 33దానికి షేబ అను పేరు పెట్టెను. కాబట్టి నేటివరకు ఆ ఊరి పేరు బెయేర్షెబా.
26:26 ‘‘అబీమెలెకు. . .ఫికోలు’’ ఈ పేర్లు సరిగ్గా ఆ.కా. 21:22 లో ఉన్నట్లే ఉన్నా, ఈ సంఘటన జరిగి
దాదాపు 75-80 సంవత్సరములు కావచ్చింది కనుక వీరు అప్పుడు చెప్పబడినవారు కారని స్పష్టమగు చున్నది.
కీర్తనలు 34 పరిచయ వాక్యములను బట్టి ఇవి వారి అసలు పేర్ల బదులు వాడబడిన బిరుదులు అని
స్పష్టమగుచున్నది.
26:27 ఇస్సాకు బహిష్కరించబడినందుకు ఇప్పటికీ బాధపడుచున్నాడు, ఇబ్బందిపడుచున్నట్లు తెలుస్తుంది!
26:28 ‘‘వారు నిశ్చ యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితిమి’’ ఈ వచనములో అనేక వ్యాకరణ
లక్షణాలు ఉన్నాయి.
1. ‘‘నిశ్చయముగా చూచుట’’ ఇది ‘‘ఇది తెలిసిన విషయము’’ అని తెలియజేస్తున్న ఒక క్వాల్ ఇన్ఫినేట్
ఆబ్సల్యూట్ మరియు ఇదే మూలము ఉన్న క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్ (బిడిబి 906, కెబి 1157).
2. ‘‘నిబంధన చేసికొందుమనియు’’ బిడిబి 224, కెబి 243, క్వాల్ జస్సివ్; ‘‘శపథము’’ (బిడిబి 46) ఇక్కడ
మరియు 24:41 (రెండుసార్లు)లలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది, 31వ. వచనములో కూడా ఇది వేరే పదము
(బిడిబి 989). ఇది శపధము లేక శాపముగా కూడా అర్థమివ్వగలదు (ఉదా., సంఖ్యా. 5:21,23,27; ద్వితీ.
29:12,14,19,20,21). ఇది ‘‘ఒక వేళ నిబంధనను పాటించకపోతే ఎవరో ఒకరు శపింపబడుదురు గాక’’ అని
తెలియజేస్తున్నది.
3. ‘‘ఒక నిబంధన చేసికొందము’’ బిడిబి 503, కెబి 500, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
పితరులను ఆశీర్వదించడానికి ఇదే ఆధ్యాత్మిక ఉద్దేశమై ఉంది. ఇది మరన్ని భౌతిక వస్తువులను
ఇవ్వడానికి కాదు కానీ యెహోవాతో వారికున్న ప్రత్యేక సంబంధాన్ని చూపించుడానికే (చూ. 29సి వచనము).
26:30 ‘‘అతడు వారికి విందుచేయగా’’ నిబంధనను పగలకొట్టడానికి లేక స్థరపరచడానికి ఒక సహజమైన పద్ధతి
సహవాస భోజనము.
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26:32-33 ‘‘తాము త్రవ్విన బావినిగూర్చి అతనికి తెలియ చేసి మాకు నీళ్లు కనబడినవని. . . షేబ’’ ఈ బావులకు
భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యాలు ఉన్నాయి. ఇస్సాకు జీవితములో ఇవి దేవుని ఆశీర్వాదానికి
గుర్తుగా ఉన్నాయి. 33వ. వచనము బహుశా ఆ.కా. 21:31లోని బెయేర్షబా పేరుకు విరోధ శబ్ధలక్షణము కలిగి
ఉండచ్చు (అది., ‘‘ఇది ఇవ్వబడును గాక’’, బిడిబి 988), అక్కడ ఈ పేరు ‘‘ప్రమాణ బావి’’ లేక ‘‘ఏడుగురి బావి’’ లా
వివరించబడింది. షీబా బహుశా ‘‘ప్రమాణము’’ను సూచించే ఒక విధానము కావచ్చు. హీబ్రూ పదములు ‘‘ఏదు’’ మరియు
‘‘ప్రమాణము’’ రెండూ ఒక్కలాగే ఉంటాయి. చాలా తరచుగా పా.ని. లోని శబ్ధలక్షణాలు వాటి సాంకేతిక
అర్థాలకంటే ఎక్కువ ప్రసిద్ధిచెందాయి, కాబట్టి రెండు సాధారణ మూలాలు ఉండచ్చు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 26:34-35
34ఏశావు

నలువది సంవత్సరములవాడైనప్పుడు హిత్తీయుడైన బేయేరీ కుమార్తెయగు యహూదీతును
హిత్తీయుడైన ఏలోను కుమార్తెయగు బాశెమతును పెండ్లిచేసి కొనెను. 35వీరు ఇస్సాకునకును రిబ్కాకును
మనోవేదన కలుగజేసిరి.
26:34-35 ఈ రెండు వచనాలు, ముఖ్యముగా 46వ. వచనము 27వ. అధ్యాయానికి వేదికను నిర్మిస్తున్నాయి.
గ్రంధకర్త తరువాత గొప్ప ఆధ్యాత్మిక పరమైన ప్రాధాన్యతలను తీసికొనరావడానికి ఈ
వృత్తాంతానికి అల్లికలు చేస్తున్నాడు (అది., ఇస్సాకు రిబ్కాను భార్యను కనుగొనడానికి యాకోబును
తిరిగి హారానుకు పంపేటట్లు చేసింది).

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. ఆదికాండము 21లో ఉన్న అబీమెలెకే ఆదికాండము 26లో ఉన్నాడా?
2. ఫిలిస్తీయుల మూల స్థలము ఏది?
3. ఎందకని అబ్రాహాము మరియు ఇస్సాకు ఇద్దరు కూడా భార్యలను తమ సహోదరిలు అని చెప్పుకొన్నారు?
4. ఈ అధ్యాయములో అనేక బావులను సూచించుటలో ఉన్న ఉద్దేశము ఏమిటి?
5. పురాతన నిబంధన విందు ఆచారాలను వివరించండి, అవి బైబిలుపరమైన బయలుపాటును ఎలా సంయోగితము
చేస్తున్నాయి?

ఆదికాండము 27

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

యాకోబు మోసము
యాకోబు ఇస్సాకు

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

ఇస్సాకు యాకోబును దీవించుట తన దీవెన విషయములో యాకోబు ఇస్సాకు యాకోబును దీవించుట
ఏశావును మోసగించుట
27:1-4

27:1-4

27:1-4

27:5-17

27:5-17

27:5-17

27:18-29
(27బి-29)

27:18-29
(27-29)

27:18-29
(27-29)

27:1ఎ

27:5-10
27:11-12
27:13-17
27:18ఎ

మోసముతో

ఆశీర్వాదమును పొందుట
27:1-4
27:1బి
27:2-4
27:5-10
27:11-17
27:18-29
(27బి-29)

27:18బి
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దొంగిలించబడిన దీవెన
27:30-38

27:39-40
(39-40)

27:41-45

ఏశావు ఆశ నిరాశ

27:30-38

27:30-38

27:39-40
27:39-40
(39-40)
(39-40)
ఏశావు నుండి యాకోబు
తప్పించుకొనుట
(27:41-28:5)
27:41-45
27:41-45

27:19
27:20ఎ
27:20బి
27:21-24ఎ
27:24బి
27:25-29
ఏశావు ఇస్సాకు ఆశీర్వాదము
కొరకు ప్రాధేయపడట
27:30-31
27:30-40
(39-40ఎ)
27:32
27:33
27:34
27:35
27:36
26:37
27:38-40
(39-40)

27:41
27:41-45
27:42-45
యాకోబు ఆరాముకు వెళ్లుట
ఇస్సాకు యాకోబును లాబాను ఇస్సాకు యాకోబును లాబాను
బేతేలులో ఆయన స్వప్నము
దగ్గరకు పంపుట
దగ్గరకు పంపుట
(27:46-28-22)
(27:46-28:5)
(27:46-28:5)
27:46-28:5

27:46

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పూర్వచరిత్ర
ఎ. తరచూ వ్యాఖానకులు ఈ అధ్యాయాన్ని రిబ్కా, యాకోబులను చాలా తక్కువ చూపుతో చూసినట్లు
భావిస్తారు. అయినా, ఆ.కా. 25:23 కోణములో చూస్తే, ఇస్సాకు, ఏశావులు దేవుని బయలుపాటును
మోసగించడానికి ప్రయత్నించారు.
బి. ఏశావు తన జేష్ఠత్వాన్ని పట్టించుకోలేదు, దానిని ఇప్పటికే యాకోబుకు అమ్మేసి ఉన్నాడు (చూ.
ఆ.కా. 25:27-34). క్రొ.ని.లో హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక గ్రంధకర్త హెబ్రీ. 12:16-17లో ఏశావు
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యొక్క ఉద్దేశాలను బయలుపరచాడు. జేష్ఠత్వము నేరుగా పితృక్రమానుగత ఆశీర్వాదాలకు
సంబంధింపబడి ఉంది (అది., జాతీయము ‘‘కాబట్టి నా ఆత్మ నిన్ను ఆశీర్వదించును గాక,’’ 4,19,25,31
వచనాలు). రిబ్కాకు దేవుని ముందువాక్కునుగాని, ఆదికాండము 25లో తన సొంత జేష్ఠత్వాన్ని
పోగొట్టుకొనే విషయాన్ని గాని ఏశావు పట్టించుకోలేదు. నిస్సందేహంగా రిబ్కా తెలియజేసి
ఉండిన తన బయలుపాటును ఏశావు మరచిపోయాడో లేక పట్టించుకోలేదో మనకు తెలియదు, అయితే
నిజానికి యాకోబు మరచిపోలేదు, ఆయన తరచూ ‘‘అందుకొనే వాడు’’గా చిత్రీకరించబడ్డాడు. అంటే
ఆయనకు మోసము చేసే మనస్తత్వము లేదని కాదు కానీ ఈ అధ్యాయములో ఉన్న సమస్యలన్నిటికి
ఆయనను నిందించడము న్యాయము కాదు.
సి. తన పితృక్రమానుగత ఆశీర్వాదాన్ని (ఏశావును సూచించి) ఇవ్వడానికి ముందు ఇస్సాకు ఒక ప్రత్యేక
భోజనము కొరకు అడగడానికి సంబంధించిన అనేక అసహజ ఆఙ్ఞలు ఈ అధ్యాయములో ఉన్నాయి.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 27:1-4
1ఇస్సాకు

వృద్ధుడై అతని కన్నులకు మందదృష్టి కలిగినప్పుడు అతడు తన పెద్ద కుమారుడైన ఏశావుతో
నా కుమారుడా, అని అతని పిలువగా అతడుచిత్తము నాయనా అని అతనితో ననెను. 2అప్పుడు ఇస్సాకు ఇదిగో
నేను వృద్ధుడను, నా మరణదినము నాకు తెలియదు.
3కాబట్టి నీవు దయచేసి నీ ఆయుధములైన నీ అంబుల పొదిని నీ విల్లును తీసికొని అడవికి పోయి నాకొరకు
వేటాడి మాంసము తెమ్ము. 4నేను చావక మునుపు నిన్ను నేను ఆశీర్వదించునట్లు నాకిష్టమైన రుచిగల
భోజ్యములను సిద్ధపరచి నేను తినుటకై నాయొద్దకు తెమ్మని చెప్పెను.
27:1 ‘‘ఇస్సాకు వృద్ధుడై అతని కన్నులకు మందదృష్టి కలిగినప్పుడు’’ పురాతన తూర్పు సమీప ప్రాంతాలలో
కంటి సమస్య ఒక ప్రాముఖ్యమైన జబ్బుగా ఉండేది (చూ. ఆ.కా. 48:10లో యాకోబు; 1 సమూ. 3:2లో ఏలియా;
ఆ తరువాత గలతీ. 4:13-15; 6:11; 2 కొరింథీ. 12:7లలో పౌలు).
 ‘‘అతడు తన పెద్ద కుమారుడైన ఏశావును పిలిచి’’ ఇది (1) ఇస్సాకుకు ఏశావు మీద ఉన్న అభిమానము (చూ. ఆ.కా.
25:28), ఇంకా రాబోవు అధ్యాయాలలో ఇది మరింత స్పష్టముగా కనిపిన్తుంది లేక (2) పెద్దకుమారునికి
కుటుంబములో ఒక ప్రత్యేక స్థానముగా సాంప్రదాయపరంగా దక్కవలసింది (అది., అసలు అర్థము ‘‘గొప్ప’’,
బిడిబి 152, అది., వయస్సులో, చూ. 10:21; 44:12).
 ‘‘అప్పుడు ఇస్సాకు ఇదిగో నేను వృద్ధుడను, నా మరణదినము నాకు తెలియదు’’ దాదాపు 137 సంవత్సరముల
వయస్సుకు తన మరణమును గురించి ఇస్సాకు ఆందోళన పడడము కొంత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నది. ఆ.కా.
35:28లో మనము ఆయన 180 సంవత్సరముల వయస్సు వరకు బ్రతికాడని తెలిసికోగలము. బహుశా ఆయన ఇలా
భయపడడానికి కారణము ఆ.కా. 25:17 లో చెప్పబడిన ప్రకారము తన సహోదరుడు ఇష్మాయేలు 137 సం.
వయస్సులో మరణించడము కావచ్చు. అదే నిజమైతే ఇస్సాకు వయస్సు 137 సంవత్సరములు ఉండచ్చు అని
మార్టిన్ లూధర్ వేసిన అంచనా సరైనదే, అలాగైతే, ఇస్సాకు దేవుని బయలుపాటు విషయము కాక, తన భౌతిక
వైకల్యాలకు ప్రతిస్పందిస్తున్నాడు.
ఇదే కాలము మరియు ప్రదేశములలోని నూజి పలకల ద్వారా ‘‘నేను వృద్ధుడను’’ అనేది బహుశా స్వాస్థ్యపు
హక్కులను కుమారుని ఆధీనములోనికి బహిరంగముగా మార్చాడానికి ఇది ఒక చట్టపరమైన జాతీయపదము
కావచ్చు.
27:3,4 పతృక్రామానుగత ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వడానికి ముందు ఇస్సాకు అడిగిన భోజ్యమునకు సంబంధించి
ఇక్కడ ఇంపరేటివ్ల వరుసలు ఉన్నాయి. ఇవి ఇస్సాకు యొక్క ఆఙ్ఞలు/విన్నపాలు.
1. ‘‘దయచేసి నీ ఆయుధములైన నీ అంబుల పొదిని నీ విల్లును తీసికొని’’ (‘‘అంబుల పొది,’’ బిడిబి 1068, పా.ని.
ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది మరియు ‘‘విల్లు,’’ బిడిబి 905), 3వ. వచనము, బిడిబి 669, కెబి 724, క్వాల్
ఇంపరేటివ్
2. ‘‘అడవికి పోయి,’’ 3వ. వచనము బిడిబి 422,కెబి 425, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. ‘‘నాకోసము వేటాడి’’ 3వ. వచనము, బిడిబి 844, కెబి 1010, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
4. ‘‘రుచిగల భోజ్యములను సిద్ధపరచి’’ 4వ. వచనము, బిడిబి 793, కెబి 889, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
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5. ‘‘రా యెద్దకు తీసికొని రా’’, 4వ. వచనము బిడిబి 37, కెబి 46, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
6. ‘‘నేను తినుటకై’’ 4వ. వచనము బిడిబి 37, కెబి 46, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
27:4 ‘‘కాబట్టి నా ఆత్మ’’ ఇది నెఫెష్ (బిడిబి 659, కెబి 711, చూ. 25 వ.) శ్వాసించేది లేక జీవించే దాన్ని
సూచిస్తున్నది. ఇది పశువులకు గాని (చూ. ఆ.కా. 1:24; 2:19) లేక మానవులకు గాని (చూ. ఆ.కా. 2:7)
ఉపయోగింపబడింది. మానవులు ఆత్మ కలిగి లేరు, వారే ఆత్మ. భౌతిక శరీరము ఒక సంస్థ/జీవము/ఆత్మ
కలయికలకు బాహ్య పరిధి.
 ‘‘నేను చావక మునుపు నిన్ను నేను ఆశీర్వదించునట్లు’’ ఈ భోజనము యొక్క ఉద్దేశాన్ని గమనించండి, ఇది
కుటుంబ నాయకత్వాన్ని అప్పజెప్పే సందర్భము (అది., పితృక్రమానుగత ఆశీర్వాదము). హీబ్రూ
ప్రకారము ఒకసారి మాట ఇస్తే దానిని మళ్ళీ వెనుకకు తీసికోకూడదు (చూ. 33-38 వచనాలు; యెషయా 55:11).
ఇస్సాకు చనిపోతానని భావించాడు (చూ. 2వ. వ), అయితే చాలా సంవత్సరాలు జీవించాడు. ఇస్సాకు,
అబ్రాహాముకు ఇచ్చిన నిబంధన వాగ్ధానాల లబ్ధిదారుడు. అయినప్పటికి ఆయన గ్రుడ్డివాడు,
చనిపోతానను కొంటున్నాడు. భౌతిక అనారోగ్యము దేవుని అయిష్టతకు చిహ్నము కాదు కానీ ఇది పతనమైన
లోకములో నివసిస్తున్నందుకు వచ్చిన ఫలితము (గోర్ఢన్ ఫీ యొక్క ‘‘ది డిసీజ్ ఆఫ్ ది హెల్త్, వెల్త్
గాస్పెల్’’ కరపత్రము చూడుము).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 27:5-17
5ఇస్సాకు

తన కుమా రుడగు ఏశావుతో ఇట్లు చెప్పుచుండగా రిబ్కా వినుచుండెను. ఏశావు వేటాడి మాంసము
తెచ్చుటకు అడవికి వెళ్లెను.
6అప్పుడు రిబ్కా తన కుమారుడగు యాకోబును చూచి ఇదిగో నీ తండ్రి నీ అన్నయైన ఏశావుతో
7మృతి
బొందకమునుపు నేను తిని యెహోవా సన్నిధిని నిన్ను ఆశీర్వదించునట్లు నాకొరకు మాంసము తెచ్చి నాకు
రుచిగల భోజ్యములను సిద్ధ పరచుమని చెప్పగా వింటిని. 8కాబట్టి నా కుమారుడా, నా మాట విని నేను నీకు
ఆజ్ఞాపించినట్టు చేయుము. 9నీవు మందకు వెళ్లి రెండు మంచి మేక పిల్లలను అక్కడనుండి నాయొద్దకు
10నీ తండ్రి
తెమ్ము. వాటితో నీ తండ్రి కిష్టమైన రుచిగల భోజ్యములను అతనికి చేసెదను.
మృతిబొందక ముందు అతడు వాటిని తిని నిన్ను ఆశీర్వదించునట్లు నీవు వాటిని నీ తండ్రి యొద్దకు
తీసికొనిపోవలెననెను. 11అందుకు యాకోబు నా సహోదరుడైన ఏశావు రోమము గలవాడు, నేను నున్ననివాడను
గదా. 12ఒకవేళ నాతండ్రి నన్ను తడవి చూచును, అప్పుడు నేను అతని దృష్టికి వంచకుడనుగా తోచినయెడల నా
మీదికి శాపమే గాని ఆశీర్వాదము తెచ్చుకొననని చెప్పెను. 13అయినను అతని తల్లి నా కుమారుడా, ఆ
శాపము నా మీదికి వచ్చును గాక. నీవు నా మాట మాత్రము విని, పోయి వాటిని నాయొద్దకు తీసికొని రమ్మని
14అతడు వెళ్లి వాటిని తన తల్లియొద్దకు తీసికొనివచ్చెను. అతని తల్లి అతని తండ్రి
చెప్పగా
కిష్టమైన రుచిగల భోజ్యములను సిద్ధపఱచెను. 15మరియు తన జ్యేష్ఠ కుమారుడగు ఏశావునకు సొగసైన
వస్త్రములు ఇంట తన యొద్ద నుండెను గనుక 16రిబ్కా వాటిని తీసి తన చిన్న కుమారుడగు యాకోబునకు
తొడిగించి ఆ మేకపిల్లల చర్మములతో అతని చేతులను అతని మెడమీద నునుపు భాగమును కప్పి 17తాను
సిద్ధపరచిన రుచిగల భోజ్యములను రొట్టెను తన కుమారుడగు యాకోబు చేతి కియ్యగా
26:7 ‘‘ఇస్సాకు తన కుమా రుడగు ఏశావుతో ఇట్లు చెప్పుచుండగా రిబ్కా వినుచుండెను’’ ఈ కుటుంబములో
అసూయ, తంత్రాలు సమస్యలు ఉన్నాయన్నది స్పష్టము. రిబ్కా, ఇస్సాకు, యాకోబు, ఏశావుల మధ్యలో
ఉన్న ఘర్షణలు, ఉద్రిక్తితలను మనము చూడగలము. పా.ని. తరచూ ఇలాంటి నాయకుల కుటుంబ మరియు వివాహ
సంబంధమైన సమస్యలను బైబిలు నమోదిచేసింది. రిబ్కా గుడారము వెనుక నుండి వినడాన్ని, ఆమెకున్న
జిఙ్ఞాసగా గానీ లేక ఆ.ది. 25:23లో దేవుని బయలుపాటును నెరవేర్చాలను కొంటుందని గానీ
విశ్లేషించవచ్చు. ఈ వాక్య భాగాన్ని నేను అర్థము చేసికొన్నంతవరకు, యాకోబు మరియు రిబ్కాలకు
సంశయ లాభము ఇవ్వబోతున్నాను ఎందుకంటే ఇస్సాకు మరియు ఏశావు దేవుని స్పష్టమైన
ముందువాక్కుచుట్టూ తిరగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
27:7 3 మరియ 4 వచనాలు ఇంపరేటివ్స్ లను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
 ‘‘7మృతి బొందకమునుపు నేను తిని యెహోవా సన్నిధిని నిన్ను ఆశీర్వదించునట్లు’’ వాస్తవమేమిటంటే,
దేవుని పేరును ప్రస్తావించడము (రిబ్కా పాఠ్యము ద్వారా, ఇస్సాకు ద్వారా కాదు, చూ. 4వ. వచనము)
పితృక్రమానుగత ఆశీర్వాదాన్ని తెలియజేస్తున్నది. ఒక వ్యక్తిగత బలము ఉన్నట్లు ఇది దాదాపు
దృష్టించుచున్నది, ఇది ఒకసారి ఇస్తే తిరిగి వెనక్కి తీసికొనబడదు. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైది
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ఎందుకంటే ఇది అబ్రాహాముకు, తద్వారా ఇస్సాకు, యాకోబు, తన పండ్రెండుగురు కుమారులకు దేవుడిచ్చిన
వాగ్ధానాలు.
27:8-9 రిబ్కా ఇస్సాకును మోసగించి, తన ఉద్దేశాలకు అడ్డుకోవాలని నిర్ణయించికొంది, కాబట్టి ఆమె
యాకోబుకు ఇలా ఆదేశించింది
1. ఆలకించు/విను, 8వ. వచనము బిడిబి 1033, కెబి 1570, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. మందకు వెళ్ళి, 9వ. వచనము బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. రెండు మంచి మేకపిల్లలను తీసికొనిరా, 9వ. వచనము, బిడిబి 542, కెబి 534,క్వాల్ ఇంపరేటివ్
4. నీ తండ్రి కిష్టమైన రుచిగల భోజ్యములను అతనికి చేసెదను, 9వ. వచనము, బిడిబి 793, కెబి 889,
క్వాల్ ఇంపరేటివ్ ఒక కొహర్టేటివ్ వలె వాడబడింది.
27:9 ‘‘నీ తండ్రి కిష్టమైన’’ ఇస్సాకుకు ఇష్టమైన భోజనము చేయడము రిబ్కాకు తెలుసు. ఆమె దీనిని
తరచూ వండి వండిపెట్టినట్లు లేదు, ఒక వేళ పెట్టి ఉంటే ఏశావును ఆయన అడిగి ఉండేవాడు కాడు.
27:12
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి
‘‘మోసగాడు’’
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (ప్రక్కన)
‘‘అపహాసకుడు’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘అపహాసము’’
టి ఇ వి
‘‘మోసగించడము’’
ఎన్ జె బి
‘‘వంచన’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘చెడు ఉద్దేశము’’
హీబ్రూ క్రియాపదము (బిడిబి 1073, కెబి 1770, ఫిప్పెల్ పార్టిసిఫుల్) ఈ మూలములో (పిప్పిల్)
అర్థము ‘‘అపహాసము’’ లేక ‘‘మోసము’’ అయితే హిత్పాపెల్ మూలము (చూ. 2 దిన. 36:16) ‘‘అపహాసము’’ లేక
‘‘నిష్ప్రయోజనము’’ (ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి ఇ, వా. 4, పే. 320)లను తెలియజేస్తున్నది. ఈ పదము పా.ని. ఈ రెండు
స్థాలాలోనే కనిపిస్తుంది. ఎన్ ఐ వి వాటిని ‘‘వంచించడము’’ మరియు ‘‘ఎగతాటిచేయడము’’గా తర్జుమా
చేసింది.
ఈ మూలపదము 25:26 (బిడిబి 784) యాకోబు పేరుకు సంబంధించినది కాదు.
27:13-13 ఇది రిబ్కా మరియు యాకోబులు ఇద్దరి మోసపూరిత క్రియ యొక్క వివరణాత్మక ప్రణాళికలు
తెలియజేస్తున్నది.
27:13 ‘‘ఆ శాపము నా మీదికి వచ్చును గాక’’ ఎమ్ టి లో క్రియాపదము లేదు. రిబ్కాకు అక్కడ పరిణామాలు
ఉంటాయని తెలుసు!
ఆమె తన తరుపున యాకోబును ప్రవర్తించమని ఆఙ్ఞాపించింది.
1. విధేయించు (అసలు అర్థము, విను), బిడిబి 1033, కెబి 1570, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. వెళ్ళు, బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్, చూ. 5,9,13,14 వచనాలు
3. తీసికొనిరా, బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ ఇంపరేటివ్, చూ. 9,13,14,15,35,36 (రెండుసార్లు), 45,46
వచనాలు
27:15-17 కపటముతో కూడిన కార్యాలను గమనించండి.
1. ఇస్సాకు సొగసైన వస్త్రాలు తెచ్చి (బిడిబి 326) యాకోబుకు తొడిగించెను, 15వ. వచనము
2. మేక చర్మము యాకోబు చేతులు, మెడమీద వేసెను,16వ. వచనము (బహుశా ఆహారాన్ని తయారు చేసిన
రెండు మేకపిల్లల చర్మాలు కావచ్చు)
3. సిద్ధపరచిన ఆహారాన్ని ఇస్సాకు దగ్గరకు తీసికెళ్ళమని యాకోబుకు ఇచ్చుట, 17వ. వచనము

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 27:18-29
18అతడు

తన తండ్రియొద్దకు వచ్చినా తండ్రీ, అని పిలువగా అతడుఏమి నా కుమారుడా, నీ వెవరవని
19అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జ్యేష్ఠకుమారుడను, నీవు నాతో చెప్పినప్రకారము
అడిగెను
చేసియున్నాను. నీవు నన్ను దీవించుటకై దయచేసి లేచికూర్చుండి, నేను వేటాడి తెచ్చిన దానిని
తినుమనెను. 20అప్పుడు ఇస్సాకు నా కుమారుడా, ఇంత శీఘ్రముగా అది నీ కెట్లు దొరికెనని అడుగగా అతడు నీ
21అప్పుడు ఇస్సాకు నా
దేవుడైన యెహోవా నా యెదుటికి దాని రప్పించుటచేతనే అని చెప్పెను.
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కుమారుడా, నీవు ఏశావను నా కుమారుడవో కావో నేను నిన్ను తడవి చూచెదను దగ్గరకు రమ్మని చెప్పెను.
22యాకోబు తన తండ్రియైన ఇస్సాకు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అతడు అతని తడవి చూచి స్వరము యాకోబు
స్వరము గాని చేతులు ఏశావు చేతులే అనెను. 23యాకోబు చేతులు అతని అన్నయైన ఏశావు చేతులవలె రోమము
గలవైనందున ఇస్సాకు అతనిని గురుతు పట్టలేక అతనిని దీవించి 24ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని
అడుగగా యాకోబు నేనే అనెను. 25అంతట అతడు అది నాయొద్దకు తెమ్ము; నేను నిన్ను దీవించునట్లు నా
కుమారుడు వేటాడి తెచ్చినది తిందు ననెను; అతడు తెచ్చినప్పుడు అతడు తినెను; ద్రాక్షారసము తేగా
అతడు త్రాగెను. 26తరువాత అతని తండ్రియైన ఇస్సాకు నా కుమారుడా, దగ్గరకువచ్చి నన్ను ముద్దు
పెట్టు కొమ్మని అతనితో చెప్పెను. 27అతడు దగ్గరకు వచ్చి అతని ముద్దుపెట్టుకొనెను. అప్పుడతడు
అతని వస్త్రములను వాసన చూచి అతని దీవించి యిట్లనెను. ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యెహోవా దీవించిన
చేని సువాసనవలె నున్నది . 28ఆకాశపు మంచును భూసారమును విస్తారమైన ధాన్యమును ద్రాక్షారసమును
దేవుడు నీ కనుగ్రహించుగాక 29జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ బంధుజనులకు నీవు
ఏలికవై యుండుము నీ తల్లి పుత్రులు నీకు సాగిలపడుదురు నిన్ను శపించువారు శపింపబడుదురు నిన్ను
దీవించువారు దీవింపబడుదురుగాక
27:18-24 ఇది అనేక అబద్ధాలకు ప్రారంభము
1. నీవెవరు?, 18వ.వచనము, నేను ఏశావును, 19వ. వచనము
2. నీవు ఇంత త్వరగా వేటాడి, భోజనము ఎలా తేగలిగావు?, 20వ. వచనము, యెహోవా నాకు సహాయము చేశాడు,
20వ. వ.
3. నీవు నిజముగా ఏశావేనా?, 24వ. వచనము, అవును నేనే, 24వ. వచనము
27:19 యకోబు ఇస్సాకును ఇలా అడిగాడు
1. లేచి, బిడిబి 877, కెబి 1086, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. కుర్చో, బిడిబి 442, కెబి 444, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. తిను, బిడిబి 37, కెబి 46, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
27:20 ‘‘నీ దేవుడైన యెహోవా నా యెదుటికి దాని రప్పించుటచేతనే’’ యాకోబు దేవుని పేరును ఉపయోగించి,
అబద్ధము చెప్పన దానిని బట్టి చాలామంది వ్యాఖ్యానకులు ఇది దేవదూషణ అంటున్నారు. అయితే
నేనైతే, యాకోబుకు తన తల్లి ద్వారా దేవుని ముందు వాక్కును బట్టి, అలాగే, ఏశావు నుండి తాను
జేష్ఠత్వాన్ని కొనిని దానిని బట్టి, ఇది దేవుని కార్యమే అని తలస్తున్నాను (అది., విశాలంగా
ఆలోచిస్తే)!
27:22-23 రిబ్కా మేక పిల్లల చర్మాన్ని, ప్రత్యేకించి చేతుల మీద (వేళ్ళు) బహు జాగ్రత్తగా వేసి
ఉంటుంది. దానిని ఎలా అంటించిందో మనకు తెలియదు. ‘‘చేతులు’’ నిజముగా యాకోబు చేతులు లాగే ఉన్నట్లు
ఇది సూచిస్తున్నది.
27:25 కుటుంబ నాయకత్వాన్ని అప్పజెప్పే ఈ ప్రత్యేక అధికారిక ఆశీర్వాదము, ఒక నిబంధన వంటిది,
అందుచేత ఇది భోజనముతో కలిసి ఉంది. ఒకరితో తిని, తరువాత వారిని విడనాడుట, ఒకరికొకరు చేసికొన్న
గొప్ప నేరముగా పరిగణింపబడుతుంది.
27:26-27 ఇది మరొక పరీక్ష. ముద్దు అనేది సహజముగా శుభాకాంక్షలు మరియు వీడ్కోలు పలకడానికి ఒక
అభినయము, అయితే ఇక్క ఇస్సాకుకు యాకోబును దగ్గరగా తనను తన బట్టలను వాసన పట్టడానికి ఒక
అవకాశము. ఏశావు దగ్గర తన వేటకు సంబంధించిన ఏదైన ఒక విభిన్న వాసన వస్తుంది.
27:27-29 ఇస్సాకు ఏశావుకు తన పితృక్రమానుగత ఆశీర్వాదమివ్వ ఉద్దేశించాడు, అయితే అది యాకోబుకు
ఇవ్వబడింది. ఇందులో వ్యవసాయ ఆశీర్వాదాలు (చూ. ద్వితీ. 33:28) అలాగే వంశము యొక్క ఆదిభూతుడు
కూడా ఇమిడి ఉంది. ఇంకా ఒక విధముగా అబ్రాహాము ఆశీర్వాదాలు ఇందులో కలిసి ఉండడాన్ని మీరు
గుర్తించండి (అది., 29వ. వచనము).
27:28 ‘‘ఆకాశపు మంచును’’ పాలస్తీనాలో వర్షాలు కొన్ని కాలాలలో మాత్రమే కురుస్తాయి (తొలకరి
వర్షాలు, చూ. ద్వితీ. 11:14; యావేలు 2:23; కడపటి వర్షాలు, చూ. ద్వితీ. 11:14; యావేలు 2:23). మిగిలిన
పంటపండే కాలములో మంచుద్వారా నీరు ఇవ్వబడుతుంది. కాబట్టి, ‘‘మంచు’’ (బిడిబి 378) దేవుని
అనుగ్రహానికి మరియు కృపకు సాదృశ్యముగా మారింది (చూ. ద్వితీ. 33:13,28).
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28 మరియు 29 వచనాలు జస్సీవ్స్ వలె ఉపయోగించబడిన ఒక తీగ యొక్క ఇంపెర్ఫెక్ట్స్ కలిగి
ఉన్నాయి.
1. ‘‘దేవుడు అనుగ్రహించు గాక,’’ 28వ. వచనము, బిడిబి 678, కెబి 733, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ ఒక జస్సీవ్
భావములో వాడబడింది.
2. ‘‘జనములు నీకు దాసులగుదురు,’’ 29వ. వచనము,బిడిబి 712, కెబి 773, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ జస్సీవ్
భావముతో వాడబడింది.
3. ’’జనములు నీకు సాగిలపడుదురు‘‘ 29వ. వచనము, బిడిబి 1005, కెబి 295, హిస్తాఫెల్ ఇంపెర్ఫెక్టు జస్సీవ్
భావములో వాడబడింది.
4. ‘‘నీ బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము’’ 29వ. వచనము, బిడిబి 217, కెబి 241, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
5. ‘‘నీ తల్లి పుత్రులు నీకు సాగిలపడుదురు’’, 29వ. వచనము, #3 లాగానే.
27:29 ఇది సమానతతో ఉన్న హాబ్రూ పద్యకావ్యమన్నది స్పష్టము. ఆ.కా. 25:23 లో
వ్యక్తముచేయబడిన సత్యమును ఇది తెలియజేస్తున్నది, ఈ సత్యము ఆ.కా. 12:1-3 అబ్రాహాము
నిబంధనలో సూచించబడింది.
‘‘ఆశీర్వాదము’’ (బిడిబి 138, కెబి 159) మరియు ‘‘శాపము’’ (బిడిబి 76, కెబి 91) దేవుని ఉదారత్వ అనుగ్రహాలు
ఉన్నవా లేక లేవా అనే విషయాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి (చూ. సంఖ్య. 24:9; ద్వితీ. 27:15-28:19). ఒక
విధముగా ఇది గమనించతగిన నిబంధన వాగ్ధానము.
 ‘‘నీ తల్లి పుత్రులు నీకు సాగిలపడుదురు’’ ఇది దాదాపు యాకోబును క్రిందపడద్రోయడానికి
ఉద్దేశించినట్లు కనిపిస్తున్నది (ఇస్సాకు ఏశావుతో మాట్లాతున్నాడనుకొంటున్నాడు).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 27:30-38
30ఇస్సాకు

యాకోబును దీవించుటయైన తరువాత యాకోబు తన తండ్రియైన ఇస్సాకు ఎదుటనుండి బయలు
దేరి వెళ్లిన తక్షణమే అతని సహోదరుడైన ఏశావు వేటాడి వచ్చెను. 31అతడును రుచిగల భోజ్యములను
సిద్ధపరచి తన తండ్రియొద్దకు తెచ్చి నా తండ్రీ నన్ను దీవించునట్లు లేచి నీ కుమారుడు వేటాడి
32అతని తండ్రియైన ఇస్సాకు నీ వెవరవని అతని నడిగి
తెచ్చిన దాని తినుమని తన తండ్రితోననెను.
నప్పుడు అతడు నేను నీ కుమారుడను ఏశావు అను నీ జ్యేష్ఠకుమారుడననగా 33ఇస్సాకు మిక్కు టముగా గడగడ
వణకుచు అట్లయితే వేటాడిన భోజ్యమును నాయొద్దకు తెచ్చినవారెవరు? నీవు రాకమునుపు నేను
వాటన్నిటిలో తిని అతనిని నిజముగా దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 34ఏశావు తన తండ్రి
మాటలు వినినప్పుడు దుఃఖాక్రాంతుడై పెద్దకేక వేసి ఓ నా తండ్రీ, నన్నును దీవించుమని తన తండ్రితో
చెప్పెను. 35అతడునీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచ్చి నీకు రావలసిన దీవెన తీసికొనిపోయెను. 36ఏశావు
యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెల్లినది; అతడు నన్ను ఈ రెండు మారులు మోస పుచ్చెను. నా
జ్యేష్ఠత్వము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇప్పుడు వచ్చి నాకు రావలసిన దీవెనను తీసికొనెనని చెప్పి నాకొరకు
37అందుకు ఇస్సాకు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా
మరి యే దీవెనయు మిగిల్చి యుంచలేదా అని అడిగెను.
నియమించి అతని బంధు జనులందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచ్చితిని; ధాన్యమును ద్రాక్షారసమును ఇచ్చి అతని
పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చేయుగలనని ఏశావుతో ప్రత్యుత్తరమియ్యగా 38ఏశావు నా
తండ్రీ, నీయొద్ద ఒక దీవెనయే ఉన్నదా? నా తండ్రీ, నన్ను, నన్ను కూడ దీవించుమని తన తండ్రితో
చెప్పి ఏశావు ఎలుగెత్తి యేడ్వగా అతని తండ్రియైన ఇస్సాకు 27:30 ‘‘ఎదుటనుండి బయలు దేరి వెళ్లిన తక్షణమే’’ ఈ వచనము ఒక క్వాల్ ఇన్ఫెనేటివ్ అబ్సల్యూట్
మరియు ఇదే మూలపదము నుండి వచ్చిన క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్ క్రియ (బిడిబి 422, కెబి 425). యకోబు
వెళ్ళడానికి ఏశావు రావడానికి మధ్య చాలా కొద్ధికాలాన్ని తెలియజేస్తున్న ఒక నిర్ధాయక వచనము
ఇది.
27:31 ‘‘తన తండ్రితోననెను’’ 19వ. వచనములో యాకోబు ఉపయోగించిన పదాల వంటివే సరిగ్గా ఏశావు కూడా
ఉపయోగించడము ఆసక్తిని కలిగిస్తున్నది. తన తండ్రిని దగా చేయడానికి తన సహోదరుని మాటలను సహితము
యాకోబు అనుకరించి ఉండచ్చు. ఏది ఏమైనా,
ఇది ఒక మమూలు జాతీయపదము యొక్క వ్యక్తీకరణ.
27:32 అకస్మాత్తుగా ఏశావు తన ‘‘జేష్టత్వాన్ని’’ గుర్తించినట్లున్నాడు (బిడిబి 114). ఇంతకు మునుపు
ఎప్పడూ ఆయనకు ఇది ఆసక్తిదాయకంగా లేదు (25:29-34ను గమనించుము).
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27:33 ‘‘ఇస్సాకు మిక్కు టముగా గడగడ వణకుచు’’ హీబ్రూలో క్రియపదము మరియు అక్యూజేటివ్ కాగ్నిటివ్
(బిడిబి 353, కెబి 350, చూ. దాని. 10:7) ‘‘గొప్ప వణకుతో బాధపడుచు’’ అని తర్జుమా చేసి ఉండాలి. ఈ
పాఠ్యభాగమును బట్టి నా అవగాహన మేరకు ఆయన కేవలము యాకోబు పట్ల పిచ్చిగా ప్రవర్తించడము
మాత్రమే కాదు, తన జేష్ఠకుమారుడు ఏశావును ఆశీర్వదించడానికి తాను దేవునికి విరోధముగా
పోరాడుతున్నట్లు చివరికి ఇస్సాకు తెలిసికొన్నాట్లు ఉన్నాడు. దేవుడు జేష్ఠ సంతానాల పైన ఉన్న
నిబంధన పైన తనకున్న సౌరభౌమత్వాన్ని, ఈ ఆదికాండము ప్రారంభ అధ్యాయాలన్నిటిలో తెలిపడానికి
ఇది మరొక విధానము. రెండవ లేక ఆ తరువాత కుమారులు పతృక్రామానుగత ఆశీర్వాదాలను పొందారు.
 ‘‘అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను’’ ఈ వచనము ఇలా అర్థము చేసికొనవచ్చు (1) ఒకసారి చెప్పబడి, మళ్ళీ
తిరిగి వెనక్కి తీసికొనని వాక్యము యొక్క బలము లేక (2) దేవునికి విరోధముగా పోరాడుచున్నానని
ఇస్సాకు తెలికొన్నాడా (దీనికి ముందు ఉన్న దాని నోట్ చూడుము).
27:34 ‘‘దుఃఖాక్రాంతుడై పెద్దకేక వేసి’’ తీవ్రతను తెలియజేసే విషయాలను గమనించండి.
1 కాగ్నిటివ్ పదాలు (బిడిబి 858, కెబి 1042), ‘‘ఆయన పెద్దకేక వేసి’’
2. ‘‘గొప్ప’’, అడ్జక్టివ్ (బిడిబి 152)
3. ‘‘దుఃఖకరమైన’’ అడ్జక్టివ్ (బిడిబి 600 I)
 ‘‘నా తండ్రీ, నన్ను, నన్ను కూడ దీవించుమని’’ ఇది మొదటి రెండూ ఫియెల్ ఇంపరేటివ్స్ (బిడిబి 138,
కెబి 159, చూ. 38 వచనము). హీబ్రూ 12:17 ఏశావు తాను భౌతిక ఆశీద్వాదాలను పోగొట్టుకొన్నందుకు
పశ్చాత్తాపపడినా, అవి సరైన కాణాలు లేకుండా జరిగినందుకు భాధపడుతన్నాడు.
27:35-36 ‘‘అతడునీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచ్చి నీకు రావలసిన దీవెన తీసికొనిపోయెను’’ యాకోబు ఒక
‘‘స్థానభ్రష్టుడు,’’ ‘‘అందుకొనేవాడు,’’ (బిడిబి 784), మరియు ‘‘మోసగాడు’’ (బిడిబి 941) అనేది అర్థ
సత్యాలు ఎందుకంటే (1) ఏశావు తన సొంత జేష్ఠత్వాన్ని అమ్మేశాడు (చూ. 36 మరియు ఆ.కా. 25:27-34)
మరియు (2) రిబ్కాకు ఆ.కా. 25:23లో దేవుడిచ్చిన బయలుపాటును ఇస్సాకు విస్మరించాడు. యాకోబు అనే పేరు
ఆ.కా. 25:26లో ‘‘అందుకొనేవాడు’’ లేక ‘‘స్థానభ్రష్టుడు’’గా నిర్వచించబడింది.
27:36 ‘‘ఈ రెండు మారులు’’ ఇది ఆ.కా. 25:27-31 మరియు 27:18-29ను స్పష్టముగా సూచిస్తున్నది.
 ‘‘జేష్ఠత్వము. . .ఆశీర్వాదము’’ హీబ్రూలో ఒక పదవిన్యాసము ఉంది, ఇది జేష్ఠత్వానికి సమానముగా
బెకోరా (బిడిబి 114), ఆశీర్వాదానికి సమానమైన బెరాకా (బిడిబి 139) పదాలు.
 ‘‘నీయొద్ద ఒక దీవెనయే ఉన్నదా’’ పితృక్రామనుగత ఆశీర్వాదము చాలా విశాలమైనది. కుటుంబ
నాయకత్వము మరియు నిబంధన వాగ్ధానాల (చూ. 37 వచనము) ప్రతిది యాకోబు మీద ప్రకటించబడింది, అది
వెనక్కి తీసికోబడదు ఎందుకంటే ఇవ్వడానికి ఇస్సాకు మోసగించబడినప్పుటికి, యెహోవా పేరుతో
చెప్పబడిన పదము శక్తి కలిగి ఉంది!
27:37 ఏశావు ఒక పేద వ్యక్తిగా చేయబడలేదు. ఆయన ఇప్పటికి ఇస్సాకు ఆస్తిలో మూడో భాగమునకు
పాత్రుడు, అయితే కుటుంబ వ్వాపారానికి లేక కుటుంబ ప్రతినిధిగా ఉండలేడు.
27:38 ‘‘ఎలుగెత్తి యేడ్వగా’’ దుఃఖాన్ని తెలపడానికి ఇది ఒక భావోద్వేగ హీబ్రూ జాతీయము (చూ. ఆ.కా.
21:16).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 27:39-40
39నీ

40నీవు నీకత్తిచేత
నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండి పడు ఆకాశపు మంచు లేకయు నుండును.
బ్రదుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు తిరుగులాడు చుండగా నీ మెడ మీదనుండి అతనికాడి విరిచి
వేయుదువు అని అతని కుత్తరమిచ్చెను.

27:39-40 ఇది పితృక్రమానుగత ఆశీర్వాదము కాదు, ఇది ఆదికాండము 49 లాగా ఒక పద్య ప్రవనమువలె ఉంది.
40వ. వచనము 4 మరియు 4 లైన్లలో మినుకు మినుకలాడే స్వతంత్ర్యము ఉంది.
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27:40 ఏశావు నుండి వచ్చిన ఏదోను జాతి యొక్క చరిత్రను ఇది వివరిస్తున్నది (చూ. ఆదికాండము 36). వారి
చరిత్రలో ఎక్కువ భాగము వారు యూదుల ఆధీనములో ఉండినారు (అది., కాడి, బిడిబి 760, చూ. లేవీ. 26:13; 1
రాజులు 12:4). వ్యాఖ్యాత లయూపోల్డ్ దీనిని ‘‘వారు ఎప్పుడూ యూదుల ఆధీనములో నుండి బయటపడడానికి
ప్రయత్నిస్తూ ఉండారు’’ అని వ్యాఖ్యానించాడు. అయినా మరికొంత మంది వ్యాఖ్యానకులు యేసు
కాలములో పాలస్తీనాను పరిపాలించే హేరోదు (ఏదోము వాడు)ను సూచించి, వారు చివరికి గెలిచారు అని
వ్యాఖ్యానించారు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్ ‘‘పగులగొట్టు’’
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (మార్జిన్)
‘‘చింపివేయు’’
టి ఇ వి
‘‘కదిలించి వేయు’’
ఎన్ జె బి
‘‘పగిలి పోవడము’’
ఈ పదము (బిడిబి 923, కెబి 1194) ఒక అరుదైన పదము. క్వాల్ మూలములో (ఉదా. యిర్మియా 2:31)
స్వేచ్ఛగా తిరగడము అనే అర్థము ఇస్తున్నది, అయితే హిఫిల్ మూలములో ఇది ఒకడు విచ్చలవిడిగా
చినిగిపోవడము అనే అర్థానిస్తున్నది (ఇక్కడ మాత్రమే మరియు ఒకవేళ కీర్త. 55:2లో కూడా).

ప్రత్యేక అంశము: ఏదోము మరియు ఇశ్రాయేలు
ఎ. ఏదోము మృతసముద్రానికి తూర్పున ఉన్న జాతి, యాకోబు సహోదరుడు ఏశావు నుండి ఇది వచ్చింది (చూ.
ఆదికాండము 25-28; 32-33). ఏదోము అనగా ‘‘ఎరుపు’’ కాగా ఏశావు అనగా ‘‘వెంట్రుకలు కలవాడు’’ (చూ.
ఆ.కా. 25:25,30) అని అర్థము.
బి. ఏదోమునును గౌరవించమని ఇశ్రాయేలీయులు ఆఙ్ఞాపించబడ్డారు (చూ. ద్వితీ. 23:7)
సి. ఇశ్రాయేలు మరియు ఏదోములకు నిరంతరము సమస్యలు ఉండినాయి.
1. సంఖ్యా. 20:14-21
2. న్యాయ. 11:16-17
3. 1 సమూ. 14:47-48
4. 2 సమూ. 8:14
5. 1 రాజులు 11:14-22
6. 2 రాజులు 14:22; 16:5-6
7. 2 దిన. 20:10-30; 21:8సగం
8. ఆమోసు 1:6,9
డి. ఏదోము విరోధముగా ఉన్న ఇతర ప్రవచనాలు
1. యెషయా 34:5సంగం; 63:1 సగం
2. యిర్మియా 49:7-22
3. విలాపవాక్యాలు 4:21-22
4. యెహెజ్కేలు 25:12-14; 35:1-15; 36:2-6
5. ఆమోసు 1:11-12
ఇ. ఒబద్యాలో ఏదోము నిందించబడింది ఎందుకంటే
1. దాన్ని గర్వాన్ని బట్టి, 3-4 వచనాలు
ఎ. భౌగోళిక రక్షణలో
బి. రాజకీయ మైత్రి మరియు మిలటరీ బలములో
సి. వాణిజ్య సంపదలో
డి. సాంప్రదాయక ఙ్ఞానములో
2. యూదా, తన దగ్గర వ్యక్తిని రద్దు చేయుటను బట్టి, 10-14 వచనాలు
ఎ. యెరూషలేము పతననమును బట్టి ఆనందించుటను బట్టి (విలా. 2:15-17; 4:21)
బి. సహాయము చేయడానికి నిరాకరించుటను బట్టి (15వ. వ.)
సి. విరోధులకు సహాయము చేయుటను బట్టి (14వ. వ)
డి. యూదా ఆస్తిని తీసికొనుటను బట్టి (యిర్మియా 13:19)
3. వారు యెహోవాను తృణీకరించి, ఆలక్ష్యము చేయాడాన్ని బట్టి (16వ. వ)
ఎఫ్. దేవుని మీద ఆయన ప్రజల పట్ల తిరుగబడే ప్రజలందరికీ ఏదోము ఒక చిహ్నము, 15-21 వచనాలు (చూ.
కీర్తనలు 2)
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జి. ఈ ప్రవచనము చారిత్రాత్మకంగా నెరవేరే అవకాశాలు
1. క్రీ.పూ. 580లో యెరూషలేము పడగొట్టబడిన తరువాత క్రొత్త-బబులోను ద్వారా ఎదోము
నాశనము చేయబడడము.
2. దాదాపు క్రీ.పూ.550-449 నెబాటియన్ అరబ్బుల ద్వారా ఏదోము పెట్రానుండి
తొలిగించబడడము (చూ. మలాకీ 1:2-5). ఏదోము నెహెమ్యా ప్రస్తావించిన పొరుగు శ్రతువుల
జాబితాలో లేదు, అయితే దీనికి బదులు అరబ్బు జాతులు ఇవ్వబడ్డాయి. ఏదోము నెగెవుకు తరలి
వెళ్ళింది.
3. క్రీ.పూ. 312లో ఏదోము అలెగ్జాండరు జనరలు, ఆంటిగోనస్ ద్వారా ఓడించబడింది (ఇది
డియోడోరస్ స్కులస్ లో నమోదుచేయబడింది)
4. క్రీ. పూ. 175లో నెగేవులోని ఏదోము యూదా మెక్కాబయస్ చేత ఓడించబడింది (చూ. 1
మెక్కాబీస్ 5:3,15; 2 మెక్కాబీస్ 10:15; జోసెఫెస్ యొక్క ఆంటిక్విటీస్ ఆఫ్ ది
జ్యూస్ 12:8-1; 13:9-1
5. క్రీ.పూ. 125లో ఏదోము జాన్ హిర్కానస్ చేత యూదాతత్వాన్ని బలవంతముగా
స్వీకరింపజేయడము. వారు ఇప్పుడు ఇదుమీయులుగా పిలువబడుచున్నారు.
6. క్రీ.శ. 70లో రోమా జనరల్, తీతు, ఇదూమీయుల ప్రభావాన్ని పూర్తిగా నాశనము చేశాడు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 27:41-45
41తన

తండ్రి యాకోబుకిచ్చిన దీవెన నిమిత్తము ఏశావు అతనిమీద పగపట్టెను. మరియు ఏశావు నా
తండ్రిని గూర్చిన దుఃఖదినములు సమీపముగా నున్నవి; అప్పుడు నా తమ్ముడైన యాకోబును
చంపెదననుకొనెను. 42రిబ్కా తన పెద్దకుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూర్చి వినినప్పుడు ఆమె తన చిన్న
కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇట్లనెను ఇదిగో నీ అన్నయైన ఏశావు నిన్ను చంపెదనని
చెప్పి నిన్ను గూర్చి తన్నుతాను ఓదార్చుకొను చున్నాడు. 43కాబట్టి నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని
లేచి హారానులోనున్న నా సహోదరుడగు లాబాను నొద్దకు పారిపోయి నీ అన్న కోపము చల్లారువరకు 44నీ
అన్న కోపము నీమీదనుండి తొలగి నీవు అతనికి చేసిన వాటిని అతడు మరచువరకు లాబానునొద్ద కొన్నాళ్లు
45అప్పుడు నేను అక్కడనుండి నిన్ను పిలిపించెదను. ఒక్కనాడే మీ యిద్దరిని నేను
ఉండుము;
పోగొట్టుకొననేల అనెను.
27:41 సఫ్యూజింట్ ఈ వచనాన్ని ఇస్సాకు చనిపోవాలని ఇష్మాయేలుకు ఉన్న కోరికగా తర్జుమా చేసింది
(అది., ఇస్సాకు ఆయన చనిపోతాడు అని అనుకొనుట; అందుకే ఆయన పితృక్రామానుగత ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చాడు,
చూ. 2వ. వ), అయితే ఇది పూర్తిగా సందర్భా రహితంగా ఉంది. ఏశావు నిజంగానే ఇస్సాకును
ప్రేమించినట్లుంది.
27:43 ఎప్పుడైతే పగ తీర్చుకోవాలన్న ఏశావు ప్రణాళికలను రిబ్కా వినిందో ఆమె యాకోబును వెంటనే
చర్యతీసికోమని ఆఙ్ఞాపించింది.
1. ‘‘విధేయించు’’ (అసలు అర్థము, ‘‘పనిచేయునట్లు విను’’), బిడిబి 1033, కెబి 1570, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. ‘‘లేచి’’, బిడిబి 877, కెబి 1086, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. ‘‘పారిపోయి’’ (అసలు అర్థము, వెళ్లు), బిడిబి 137, కెబి 156, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
ఆమె ఆయనను హారానులోని తన కుటుంబానికి తిరిగి పంపింది. ఈ ప్రయాణానికి రెండు ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి.
1. ఏశావు నుండి పారపోయి ఏశావు కోపాన్ని చల్లార నియ్యుము (చూ. 44-45 వచనాలు)
2. ఆమె కుటుంబము నుండి భార్యను తీసికో (చూ. 46 వచనము), ఏశావు చేసినట్లు కనానీయుల నుండి కాదు (చూ.
ఆ.కా. 26:34-35; 27:46)
27:44-45 రిబ్కా ద్వారా ఇవ్వబడిన వరుస వచనాలు యాకోబును త్వరలోనే ఇంటికి పిలుచుకొంటున్నట్లు
తెలియజేస్తున్నాయి. నిజానికి, యాకోబు 20 సంవత్సరాలకు పైగా అక్కడ ఉండబోతున్నాడు, బహుశా ఆయన
తల్లిని మళ్ళీ చూడబోడు. యాకోబు జేష్ఠత్వాన్ని వారసత్వ స్వాస్థ్యాన్ని పొందినప్పటికీ, తన
జీవితాంతము పారిపోయి, ఈ రెంటిని ఏశావు 20 సంవత్సరములు అనుభవించుట విడ్డూరంగా లేదూ. తాను
మోసగించిన ఒక ముసలి, అంగవైకల్య మనిషి, విడిచిపెట్టబడ్డానని భావిస్తున్న ఒక పెద్ద కుమారునితో
జీవితాంతము ఉండవలసిన రిబ్కాను గురించి నేను విచారిస్తున్నాను.
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27:45 ‘‘ఒక్కనాడే మీ యిద్దరిని నేను పోగొట్టుకొననేల అనెను’’ దీనిని రెండు విధాలుగా
వ్యాఖ్యానించ వచ్చు: (1) ఏశావు యాకోబును చంపేస్తాడు, తరువాత దగ్గర బంధువు ఒక గో‘యెల్ గా
ప్రవర్తించి ఏశావును చంపేస్తాడు (చూ. ఆ.కా. 9:6) లేక (2) యాకోబు ఒక ఇంటివ్వవస్థీకుడైనా, లాబానుతో
గొఱ్ఱెల కాపరి పనిలోని వివరణను బట్టి (చూ. 31:38-42), ఆ తరువాత దూతతో కుస్తీచేయడము (చూ. ఆ.కా.
32:24-32) ను బట్టి యాకోబు చాలి బలమైన వాడు కనుక, బహుశా ఈ అన్నదమ్ములిద్దరూ పోట్లాడుకొంటే
ఒకరినొకరు చంపుకొంటారు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 27:46
46మరియు రిబ్కా ఇస్సాకుతో హేతు కుమార్తెలవలన నా ప్రాణము విసికినది. ఈ దేశస్థురాండ్రయిన
హేతు కుమార్తెలలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండ్లి చేసి కొనిన యెడల నా బ్రదుకు వలన నాకేమి
ప్రయోజనమనెను.

27:46 మళ్ళీ రిబ్కా జిత్తులమారితనాన్ని మనము చూడగలము. యాకోబును పంపించడానికి ఏశావుకు పట్ల ఆమె
విసుకు జీవితాన్ని (బిడిబి 880)ని ప్రస్తావించకుండానే ఒక ఊహాజనిత సాకును ఉపయోగించింది. ఆమె
కారణము విలువైనదే, ఎందుకంటే ఇస్సాకు దీనిని ఆమోదించాడు (చూ. 28:1-2). ఆ.కా. 26:34లో ఏశావు ఇద్దరు
కానానీయ (హేత్, బిడిబి 366, చూ. 23:3,10; 12:6లోని ప్రత్యేక అంశము: పాలస్తీనాలో ఇశ్రాయేలీ కంటె
ముందుగా నివసించిన వారు) స్త్రీలను వివాహముచేసికొన్నట్లు మనకు సూచనలు ఉన్నాయి.

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1.
2.
3.
4.

ఈ అధ్యాయము చెడ్డ ఉద్దేశాలు, సాంకేతికాలు ఉన్న వానిగా ఎవరిని గుర్తించినట్లుంది?
ఆదికాండము 25:23 ఈ అధ్యాయానికి ఎలా సంబంధించి ఉంది?
పితృక్రమానుగత ఆశీర్వాదములో ఏముంది?
తన కుమారుడు ఒక బంధువుని వివాహము చేసికోవాలని రిబ్కా ఎందుకు కోరుకొంది?
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ఆదికాండము 28

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

యాకోబు పంపివేయబడుట
యాకోబు ఏశావు నుండి
యాకోబు ఆరాముకు వెళ్ళుట
ఇస్సాకు యాకోబును లాబాను
ఇస్సాకు
యాకోబును లాబాను
తప్పించుకొనుట
బేతేలులో ఆయన స్వప్నము
దగ్గరకు పంపుట
దగ్గరకు పంపుట
(27:46-28:22)
(27:46-28:5)
(27:46-28:5)
28:1-5
28:1-5
(3-4)
ఏశావు మహలత్ వివాహమాడుట
ఏశావు ఇంకో భార్యను తీసికొనుట ఏశావుకు మరో భార్య
28:6-9
28:6-9
28:6-9
28:6-9
28:6-9
యాకోబు స్వప్నము
బేతేలులో యాకోబు ప్రమాణము
బేతేలులో యాకోబు స్వప్నము
యాకోబు
స్వప్నము
28:10-17
28:10-17
28:10-17
28:10-15
28:10-19
28:16-17
28:18-22
28:18-22
28:18-22
28:18-22
28:20-22

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాలు అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 28:1-5
1ఇస్సాకు

యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమార్తెలలో ఎవతెను వివాహము చేసికొనకూడదు. 2నీవు లేచి
పద్దనరాములోనున్న నీ తల్లికి తండ్రియైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళ్లి అక్కడ నీ తల్లి సహోదరుడగు
లాబాను కుమార్తెలలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి ఆజ్ఞాపించి 3సర్వశక్తిగల దేవుడు
నిన్ను ఆశీర్వదించి నీవు అనేక జనములగునట్లు నీకు సంతానాభి వృద్ధి కలుగజేసి నిన్ను విస్తరింపజేసి నీవు
పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు అబ్రాహామునకిచ్చిన దేశమును నీవు స్వాస్థ్యముగా
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చేసికొనునట్లు 4ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతోకూడ నీ సంతానమునకును అబ్రాహామునకు అనుగ్రహించిన
ఆశీర్వాదమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 5యాకోబును పంపివేసెను. అతడు పద్దనరాములోనున్న
సిరియావాడగు బెతూయేలు కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల తల్లియగు రిబ్కా సహోదరుడునైన
లాబానునొద్దకు వెళ్లెను.
28:1 ‘‘ఇస్సాకు యాకోబును పిలిపించి. . .ఆయనను దీవించెను’’ ఈ అధ్యాయము యొక్క వ్యాఖ్యానము
రిబ్కా ఏశావు యొక్క కుట్రను వెనుక నుండి వినుట, 27:46లో ఆమె ప్రణాళికలను ఆచరించుటను ఆధారము
చేసికొని ఉన్నది. ఇక్కడ ఎలాంటి తంత్రాలు లేకుండా యాకోబును ఇస్సాకు దీవించుట ముఖ్యమైన
విషయము. బహుశా ఆయన ఇంతకాలము దేవునితో ఏశావు ఆశీర్వాదము పొందాలని ఎదురు పోరాటము
చేస్తున్నాడని తెలిసికొని ఉండచ్చు. అయినా ఈ సందర్భాములో ‘‘దీవెన’’ కేవలనము ఒక శుభాకాంక్షలు
తెలపడమే (ఉదా. 47:7,10 మరియు రూతు 2:4).
 ‘‘నీవు కనాను కుమార్తెలలో ఎవతెను వివాహము చేసికొనకూడదు’’ సరిగ్గా ఆ.కా. 24:3-4లో అబ్రాహాము
ఇస్సాకుకు భార్యను వెతకడానికి తన దాసునితో పలికిన మాటలు ఇవి. ఇది యెహోవా యొక్క అద్భుతమైన
ఆరాధనకు సంబంధించి ఉంది. బెతూయేలు కుమారుడు లాబాను నిజమైన యెహోవా ఆరాధికుడు కానప్పుటికి (అది.,
తెరాఫిమ్, చూ. 31:19,34,35), ఈ కుటుంబాలలో ఈ ఆధ్యాత్మిక అవగాహన కొంత ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.
28:2 ఇస్సాకు యాకోబుకు అనేక ఆదేశాలు ఇచ్చాడు.
1. ‘‘లేచి’’ బిడిబి 877,కెబి 1086, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. ‘‘వెళ్ళు,’’ బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. ‘‘తీసికొను’’, బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
 ‘‘పద్దనరాము’’ ఈ పదము (బిడిబి 804 మరియు 74) ఆ తరువాత సిరియనుల సాంమ్రాజ్యములో
ఉపయోగించబడింది (చూ. 25:20) ఇక్కడ ఇది హారాను సమీప ప్రాంతాలను సూచిస్తున్నట్లుంది (అది., ఒక
పట్టణము లేక ఒక జిల్లా).
 ‘‘నీ తల్లికి తండ్రియైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళ్లి’’ ఆ.కా. 22:20-24; 24:14 కూడా చూడుము.
28:3 ‘‘సర్వశక్తిగల దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి’’ ఇది ఏల్ షాదయి (బిడిబి 42 మరియు 994,17:1లోని నోట్
చూడము) అనే నామకరణము. ఇది దేవుని పితృక్రమానుగత పేరు (చూ. 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3; వీలైతే 49:25
కూడా). నిర్గ. 6:2-3 ప్రకారము పితరుల దేవునికి ఈ పేరు వాడేవారని మనము తెలిసికొన్నాము. 12:1లోని
ప్రత్యేక అంశము: దైవానికి ఇవ్వబడిన పేర్లు చూడుము.
 ‘‘నీవు అనేక జనములగునట్లు’’ ఇది హీబ్రూ పదము కహల్ , ఉపయోగించడము ఇదే మొదటి సారి (బిడిబి 874, చూ.
ద్వితీ. 5:22; 9:10; 10:4; 23:2-9; 31:30). ఇది సఫ్యూజింట్ ద్వారా ఎక్టేషియా గా తర్జుమా చేయబడింది.
క్రొ.ని. విశ్వాసులు దీనిని వారి సొంత క్రొత్త నిబంధన విశ్వాసుల సహవాసమును తెలపడానికి
ఉపయోగిస్తారు. ఈ విధముగా వారు పా.ని.యొక్క దేవుని ప్రజలలో మేము కూడా కలిసి ఉన్నామని
భావించుకొంటారు.
28:3-4 ఈ వచనాలలో ఒక జస్సివ్ భావముతో వాడబడిన అనేక ఇంపెర్ఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి.
1. దీవెన, 3వ.వ, బిడిబి 138, కెబి 159, పియల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
2. ఫలించి, 3 వ.వ, బిడిబి 826, కెబి 963, హిఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
3. నిన్ను అభివృద్ధి చేసి, 3వ. వ., బిబిడి 915, కెబి 1176, హిఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
4. అబ్రాహాము ఆశీర్వాదము నీకు ఇచ్చెదను, 4వ. వ., బిడిబి 678, కెబి 733, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, చూ.
15:7,8
28:4 ‘‘అబ్రాహామునకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదమును’’ అబ్రాహాము వాగ్ధానానికి ఇది స్థిరమైన
వాక్యము (నానుడు)గా ఇది మారింది (చూ. 13వ.; 12:7; 13:15,17; 15:7,8; 17:8; 26:3,4; నిర్గ. 6:4).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 28:6-9
6ఇస్సాకు

యాకోబును

దీవించి,

పద్దనరాములో

పెండ్లిచేసికొని

వచ్చుటకై

అతని

నక్కడికి
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పంపెననియు, అతని దీవించినప్పుడునీవు కనాను దేశపు కుమార్తెలలో ఎవరిని పెండ్లి చేసికొనవద్దని
అతనికి ఆజ్ఞాపించెననియు 7యాకోబు తన తల్లిదండ్రుల మాట విని పద్దనరామునకు వెళ్లి పోయెననియు
ఏశావు తెలిసికొని నప్పుడు, 8ఇదిగాక కనాను కుమార్తెలు తన తండ్రియైన ఇస్సాకునకు ఇష్టురాండ్రు
9ఏశావు ఇష్మాయేలు నొద్దకు వెళ్లి, తనకున్న భార్యలుగాక
కారని ఏశావునకు తెలిసి నప్పుడు
అబ్రాహాము కుమారుడైన ఇష్మాయేలు కుమా ర్తెయు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ
పెండ్లి చేసికొనెను.
28:6 ‘‘ఇప్పుడు ఇస్సాకు’’ 6-9 వచనాలలో ఏశావు స్వభాము యొక్క మరొక కోణమును మనము చూడగలము. ఆయనకు
ఇప్పటికీ బాద్యతలు వద్దు, ఆయనకు కావలసింది ఆశీద్వాదము మాత్రమే. ఇంకా, ఆయన లౌకిక
మనస్తత్వము కలిగే ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. కానానీ కుమార్తెల నుండి ఇప్పటికే ఆయనకు భార్యలు
ఉన్నారు (చూ. ఆ.కా. 26:34-35; 27:46; 28:8; 36:2), తన తండ్రిని సంతోషపరచడానికి ఆయన ఇష్మాయేలు
కుమార్తెను ఇప్పుడు వివాహము చేసికోబోతున్నాడు. ఈ అమ్మాయి 9వ. వచనములో ‘‘మహలతు’’ గా చెప్పబడి,
ఆ.కా. 36:3లో ‘‘బాశెమతు’’ గా పిలవబడుతుంది. బహుశా ఆయన ఇంకా ఇస్సాకు ఆశీర్వాదము కొరకు ఎదురు
చూస్తున్నట్లుంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 28:10-17
10యాకోబు

11ఒకచోట చేరి ప్రొద్దు
బెయేర్షెబానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళ్లుచు
గ్రుంకినందున అక్కడ ఆ రాత్రి నిలిచిపోయి, ఆ చోటి రాళ్లలో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని,
అక్కడ పండు కొనెను. 12అప్పుడతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచ్చెన భూమిమీద నిలుపబడియుండెను; దాని
కొన ఆకాశమునంటెను; దాని మీద దేవుని దూతలు ఎక్కుచు దిగుచునుండిరి. 13మరియు యెహోవా దానికి పైగా
నిలిచి నేను నీ తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియున్న
యీ భూమిని నీకును నీ సంతానమునకును ఇచ్చెదను. 14నీ సంతానము భూమిమీద లెక్కకు ఇసుక రేణువులవలెనగును;
నీవు పడమటి తట్టును తూర్పుతట్టును ఉత్తరపు తట్టును దక్షిణపు తట్టును వ్యాపించెదవు,
భూమియొక్క వంశములన్నియు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీర్వదింపబడును. 15ఇదిగో నేను
నీకు తోడై యుండి, నీవు వెళ్లు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరల
రప్పించెదను; నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చువరకు నిన్ను విడువనని చెప్పగా 16యాకోబు నిద్ర తెలిసి
నిశ్చయముగా యెహోవా ఈ స్థలమందున్నాడు; అది నాకు తెలియక పోయెననుకొని 17భయపడి ఈ స్థలము
ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని వేరొకటికాదు; పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను.

28:10 ‘‘యాకోబు బెయేర్షెబానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళ్లుచు’’ ఆయన తన సహోదరుని
దగ్గరనుండి పారిపోతున్నాడు అని హోషియా 12:12 చెప్పుతున్నది (చూ. ఆ.కా. 27:41-45).
28:11
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఎన్ జె బి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఎన్ జె బి
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘మరియు ఆయన ఒక స్థలమునకు వచ్చెను’’
టి ఇ వి
‘‘ఒక పరిశుద్ధ స్థలమునకు’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘ఒక పుణ్యస్థలమునకు’’
ఇది ఒక మామూలు స్థలానకి కొంచెము అసహజ వచనముగా అనిపిస్తున్నది (అసలు అర్థము ‘‘స్థలము’’, బిడిబి
879). ఇది లూజ్ పట్టణానికి దగ్గర స్థలములోని ఎఫ్రాయిమ్ కొండ ప్రాంతాలలో ఎక్కడో ఉన్న దానిని
సూచిస్తున్నది. అబ్రాహాముతో ఈ ప్రాంతానికి ఒక ప్రత్యేక సంబంధము ఉంది (చూ. ఆ.కా. 12:8; 13:3-4).
28:12 ‘‘ఒక నిచ్చెన భూమిమీద నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను’’ నిచ్చెన అనే పదము (పా.ని.లో
ఇక్కడ మాత్రమే ఉపయోగించబడింది) ‘‘దేనినైనా కుప్పవేయడానికి’’ (బిడిబి 700, కెబి 757) అనే మూలపదము
నుండి వచ్చింది. ఈ ప్రాంతము పలకల లాంటి రాళ్ళకు ప్రసిద్ధమై ఉండేది. ఆధునిక భావములో నిచ్చెన
అనే దానిక కంటె ఈ పెద్ద రాళ్ళతో చేయబడిన మెట్లదారి లాంటిది. యోహాను 1:15లో యేసు తనను
గురించా తాను తెలుపుకోవడానికి ఈ మెట్లదారిని ఉపయోగించాడు.

208

 ‘‘దాని మీద దేవుని దూతలు ఎక్కుచు దిగుచునుండిరి’’ ఇక్కడ చెప్పిన క్రమము తల్లక్రిందులుగా ఉంది,
అయితే ఈ ప్రత్యేక క్రమములో అబ్రాహాము నిబంధన దేవుడు అప్పటికే యాకోబుతో ఉన్నాడు, ఆయన
దూతలు యాకోబు అనుదిన జీవితాన్ని అప్పటికే నడిపిస్తున్నవన్న ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని ఇది
తెలియజేస్తున్నది.
28:13
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి
ఆర్ ఎస్ వి, పెషిత

‘‘ప్రభువు దాని పైగా ఉన్నాడు’’

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, టి ఇ వి,
జె పి ఎస్ ఏ ఎ, ఎన్ ర్ ఎస్ వి

‘‘ప్రభువు ఆయన ప్రక్కన నిలుచొని ఉన్నాడు’’

ఎన్ జె బి, ఎన్ ఎ ఎస్ బి (మార్జిన్) ‘‘ప్రభువు తన ప్రక్కన ఉన్నాడు’’
ఎన్ ఐ వి
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్

‘‘దాని పైన ప్రభువు ఉన్నాడు’’
‘‘ప్రభువు దానిపైన ఉన్నాడు’’

ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 662, కెబి 714, నిఫాల్ పార్టిసిఫుల్) కు అర్థము ‘‘నిలబడుట’’. సందర్భము లేక
వచ్చిన ప్రిపోజిషన్ వివరణను స్పష్టీకరిస్తుంది. ఇక్కడ  עלఅర్థము ‘‘ద్వారా’’ లేక ‘‘పైన’’. ఇది మరొక
నిబంధన పునర్నవీకరణ, యాకోబుకు ఇవ్వబడిని మొదటి అధికారిక పునర్నీవీకరణ. ‘‘నేను నీ తండ్రి యొక్క
దేవుడను’’ అనే వచనము పితృక్రమానుగత బిరుదు (అది., 26:24; 28:13; 31:5,29,42,53; నిర్గ. 3:6,15).
 ‘‘నీవు పండుకొనియున్న యీ భూమిని నీకును నీ సంతానమునకును ఇచ్చెదను’’ ఇది మొదట అబ్రాహాముతో
(ఆ.కా. 12:7; 13:15,17; 15:7,8; 17:8), తరువాత ఇస్సాకుతో (ఆ.కా. 26:3), ఇప్పుడు యాకోబుతో చెప్పబడింది.
28:14 ‘‘భూమిమీద లెక్కకు ఇసుక రేణువులవలెనగును’’ యెహోవా పితురులకు అధిక సంతానాన్ని వాగ్ధానము
చేశాడు (చూ. 12:2; 13:16; 15:5; 16:10; 17:2,4-5). మరోవిధముగా ఇది ఒక వారసుని వాగ్ధానము యొక్క
నెరవేర్పు, అయితే ఇంకా ఎక్కువగా - అనేక మంది వారసులు. వారు క్రైస్తవులుగా ఉన్న మన మందరము అనే
దీనిని గలతీ. 3:14 మరియు రోమా 2:28-29; 8:15-17! ఆదికాండము 3:15 వాస్తవమైనది.
 ‘‘భూమియొక్క వంశములన్నియు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీర్వదింపబడును’’
అబ్రాహాము పిలుపు యొక్క ఉద్దేశము లోకానంతటిని విమోచించుట అనేదే ప్రధానమైన సత్యము
(హెచ్. హెచ్. రోలే, ది మిషనరీ మెస్సేజ్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ చూడుము). ఈ ప్రత్యేక
క్రియాత్మక రూపకము హీబ్రూలో నిఫాల్, దీనిని ‘‘ఆశీర్వదించుటకు’’ అని తర్జుమాచేసి ఉండాలి. ఇదే
నిర్మాణము 12:3; 18:18; అ.కా. 3:25; గలతీ. 3:8లో కూడా కనిపిస్తుంది. హిత్పాయెల్ రూపకము ఆ.కా. 26:4
మరియు 22:16-18లో కనిపిస్తుంది, మరియు ఇది ‘‘వారిలో వారే ఆశీర్వదించుకొను‘‘ అని తర్జుమా చేయవలసి
ఉంది. ఒకే ఆశీర్వాదాన్ని ఈ రెండు విధాలుగా చూడవచ్చు. ఇతరు చూసి, ఆశపడేటట్లు దేవుడు తన ప్రజల
ద్వారా తన ఆశీర్వాదాలను తెలియజేస్తాడు. ఏదిఏమైనా ఇది కేవలము పితృక్రమానుగత దేవునితో ఉన్న ఒక
సంబంధము ద్వారానే కనుగొనగలము (అది., యెహోవా).
28:15 ‘‘నేను నీకు తోడై యుండి’’ ‘‘నేను’’ దేవుడు (చూ. 13వచనము) యాకోబుతో వ్యక్తిగత ప్రత్యక్షత
కలిగి ఉన్నాడు. ఇది దేవుని ఆశీర్వాదాలలో అత్యున్నమైంది (చూ. ఆ.కా. 26:3).
 ‘‘నిన్ను విడువనని’’ యెహోవా తన వాగ్థానాలను/ప్రజలను ఎన్నడు విడువనని వాగ్దానము చేశాడు (ఉదా.,
ద్వితీ. 31:6,8; యెహోషువా 1:5; హెబ్రీ. 13:5).
 ‘‘నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చువరకు’’ యెహోవా వాగ్ధానానికి జామీనును గమనించండి, ద్వితీ. 7:9
మరియు యెషయా 55:11 చూడండి.
28:16
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఆర్ ఇ బి
‘‘ఖచ్చితంగా దేవుడు ఈ స్థలములో ఉన్నాడు’’
టి ఇ వి
‘‘ప్రభువు ఇక్కడ ఉన్నాడు’’
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘ఖచ్చితంగా ప్రభువు ఈ స్థలములో ఉన్నాడు’’
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ఈ విశేషణ ‘‘ఖచ్చితంగా’’, ‘‘నిజంగా’’ (బిడిబి 38, చూ. నిర్గ. 2:14; 1 సమూ. 15:32; యెషయా 40:7; 45:15;
యిర్మియా 3:23 [రెండుసార్లు]; 4:10) ఒక తీవ్రతను తెలియజేస్తున్నది.
 ‘‘అది నాకు తెలియక పోయెను’’ ఈ స్థలము అసహజముగా లేక వ్యత్యాసముగా ఉండకపోవడముతో ఇది
పరిశుద్ధ స్థలమని తెలియకపోవడముతో, యాకోబు తాను పరిశుద్ధ భూమిని ఉల్లంఘించానని
భావిస్తున్నాడనేది స్పష్టము. ఇది, నా ఉద్దేశములో ఇది కనానీయులు పరిశుద్ధ స్థలము అని
వ్యాఖ్యానించిన కొంతమంది పురాతన సిద్ధాంతాన్ని ఇది ఖండించుచున్నది.
28:17 ‘‘భయపడి’’ ఈ స్వప్నము యెడల యాకోబు ప్రవర్తన ఒక ‘‘భయము’’గా వివరించబడింది (బిడిబి 431, కెబి
432,క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్). ఆయన ఈ స్థలాన్ని ఒక ‘‘అద్భుతమైనది’’ గా చెప్పుచున్నాడు (బిడిబి 431,
కెబి 432, నిఫాల్ పార్టిసిఫుల్). మానవులు ఒక పరిశుద్ధ దేవుని లేక ఆత్మ సంబంధమైన (అది., దేవుదూతలు)
పరిధిలో ఉండడానికి లేక చూడడానికి భయపడ్డారు/భయపడుతున్నారు. నిర్గ. 3:5లో మండే పొద దగ్గర
మోషేకు దేవుడిచ్చిన మాట లేక నిర్గమకాండము 19లో సీనాయి పర్వతము ముందు ఇశ్రాయేలీ ప్రజని
గమనించండి.
 ‘‘ఇది దేవుని మందిరమే గాని వేరొకటికాదు; పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను’’ కొంతమంది విశ్లేషకులు
‘‘పరలోకపు గవిని’’ (బిడిబి 1044 కన్ట్సక్ట్ 1029) అనే వచనాన్ని మరియు పరలోకానికి చేరే నిచ్చెనను
అనేక బబులోను ఆధ్యాత్మిక వివిధ గాధల మూలాంశ స్మృతిగా (జిగారేట్స్) భావిస్తున్నారు. బబులోని
ఇతిహాసాలలో ఈ స్మృతులు ఉండడము వాస్తవమే అయినా, యాకోబు ఆలోచనలకు ఇది ఆధారము కాదు.
దేవుడు మరియు మానవులు కలిసికొనే స్థలానకి ఇది ఒక సాదృశ్యము. ఇక్కడ కలపబడిన దేవుని దూతలు
ఎక్కుతు, దిగుతు అనే అంశము అనుదిన మానవజీవిత కార్యాలలో ముఖ్యముగా నిబంధన కుటుంబాలలో ఆయన
క్రియాత్మక సంబద్ధతను తెలియజేయుచున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 28:18-22
18పరలోకపు

గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెల్లవారినప్పుడు యాకోబు లేచి తాను తలగడగా చేసికొనిన రాయి
తీసి దానిని స్తంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 19మరియు అతడు ఆ స్థలమునకు బేతేలను పేరు
పెట్టెను. అయితే మొదట ఆ ఊరి పేరు లూజు. 20అప్పుడు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండ్రి యింటికి
క్షేమముగా వచ్చునట్లు దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళ్లుచున్న యీ మార్గములో నన్ను కాపాడి,
21తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వస్త్రములను నాకు దయచేసిన యెడల యెహోవా నాకు దేవుడై
యుండును. 22మరియు స్తంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; మరియు నీవు నా కిచ్చు
యావత్తులో పదియవవంతు నిశ్చయముగా నీకు చెల్లించెదనని మ్రొక్కు కొనెను.
28:18 ‘‘దానిని స్తంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను’’ హీబ్రూలో మెసిబా (బిడిబి 663) అని
పిలువబడే ఈ స్థంభము, యాకోబు దేవుడ్ని కలిసికొన్న ప్రదేశానికి చిహ్నము (చూ. 35:14). ఆ తరువాత ఈ
స్థలము ఫలధీకరణ దేవుళ్ళ ఆరాధనతో కలిసిపోయింది, మోషే ధర్మశాస్త్రములో ఇది ఖడించబడింది (ఉదా.,
నిర్గ. 23:24; 34:13; ద్వితీ. 16:22).
28:19 ‘‘అతడు ఆ స్థలమునకు బేతేలను పేరు పెట్టెను’’ ఇది ఇల్లు కొరకు ఉపయోగించే హీబ్రూ పదము, బెత్
(బిడిబి 108), మరియు పురాతన తూర్పు సమీమప్రాంతాలలో దేవునికి ఇవ్వబడిన ఎల్ (బిడిబి 41) అనే
సర్వసాధారణ పేరు. కనానీయులకు ఇది లజ్ వలె తెలియబడింది, అర్థము ‘‘బాదమ చెట్టు’’ (బిడిబి 531 II, చూ.
35:6; 48:3), అయితే ఇప్పటి నుండి యూదులు దీనిని బేతేలు అని పిలిచారు (అది., దేవుని ఇల్లు).
28:20-22 ‘‘యెడల’’ ఇది యాకోము విశ్వాసాన్ని శంకిస్తున్నట్లుంది, అయితే ఆయన యెహోవా
వాగ్ధానాన్ని మరొక రూపములో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లుంది. ఇది గ్రీకులో మొదటి తరగతి
నిబద్ధత వాక్యము వలె కనిసిస్తుంది. దేవుడు చెప్పింది సత్యమే అని, ఆయన దీనిని బాగా అర్థము
చేసికోగలనని, అందులో నిలిచి ఉంటానని ఉద్దేశముతో చెప్పుతున్నాడు. ఇక్కడ యాకోబు విశ్వాసాన్నిను
కాదనను ఎందుకంటే ఈ వాక్యము కొంత గజిబిజీగా ఉంది.
షరతులను గమనించండి.
1. దేవుడు ఆయనతో ఉన్న యెడల
2. దేవుడు కాచి/కాపాడిన యెడల (బిడిబి 1036, కెబి 1581)
3. దేవుడు తనకు ఆహారము దయచేసిన యెడల
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4. దేవుడు తనకు బట్టలు దయచేసిన యెడల
5. తన తండ్రి ఇంటికి క్షేమముగా తిరిగి వచ్చిన యెడల
యాకోబు యొక్క వాగ్ధాన క్రియలను గమనించండి
1. ఆయనకు స్వప్నము వచ్చిన స్థలాన్ని స్థిరపరచి, దేవుని ఇల్లుగా రాతిని నిలబెట్టాడు
2. ఆయన పదవభాగాన్ని ఇస్తాడు (‘‘పదియవవంతు నిశ్చయముగా నీకు చెల్లించెదనని’’, ఇన్ఫెనేటివ్
ఆబ్సల్యూట్ మరియు ఇదే మూలపదము [బిడిబి 797, కెబి 894] ఉన్నఇంపెర్ఫెక్ట్ క్రియ
తీవ్రతను తెలియజేస్తున్నది)
యాకోబు సంపదను గురించి అడగలేదు, బ్రతకడానికి, తన ప్రయాణములో దేవుని తోడు మరియు కాపుదలను గురించి
అడిగాడు.
28:22 ‘‘పదియవవంతు నిశ్చయముగా నీకు చెల్లించెదనని’’ సున్నతి, బలిఅర్పణల లాగా పదవభాగము మోషే
ధర్మశాస్త్రము కంటె పురాతనమైనది. మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని పొందిన చాలాకాలానికి పూర్వమే
మనము దీనిని ఆ.కా. 14:20లో, ఇక్కడ, 28:22లలో చూడగలము. ఆయన దగ్గరనుండి మనము పొందిన ప్రతిదానికి ఇది
ఒక కృతఙ్ఞతాచిహ్నముగా ఉంది.
యాకోబు ఈ పదవభాగాన్ని ఎవరికి ఇస్తాడు అని ఒకడు ఆశ్చర్యపడచ్చు. యెహోవాను ఆయన కలిసిన
అరణ్య స్థలములో యాజకులు లేక నిర్మాణాలు లేవు. బహుశా దహనబలులు ద్వారా ఇవ్వచ్చు!

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. యాకోబే నిజమైన వాగ్ధాన వారసుడు అని ఇస్సాకు తెలిసికొన్నాడా?
2. పితరులు దేవుడ్ని ఏ పేరుతో తెలిసికొని ఉండినారు?
3. యాకోబుకు, ఆ తరువాత యేసు పరలోకానికి చేరిన నిచ్చెన ఎలాంటి అర్థానిచ్చింది?
4. రాతి స్థంభము ఏమిటి, ఆ తరువాత ఇది ఎందుకు ఖండింపబడింది?
5. పదవభాగాన్ని గురించి 22వ. వచనము ఏమి చెపుతున్నది?
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ఆదికాండము 29

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

యాకోబు రాహేలును కలియుట యాకోబు రాహేలును కలియుట
లాబాను ఇంటికి చేరుట
(29:1-31:55)
29:1-3
29:1-3
29:1-3
29:4-8
29:4-8
29:4-8

29:9-12
29:13-14

29:9-12

29:9-12

29:13-14
29:13-14
యాకోబు లేయా, రాహలును
వివాహమాడుల

29:15-20

29:15-20

29:15-20

లాబాను ద్రోహము
29:21-30

29:21-30

29:21-30

29:31-35

యాకోబు పిల్లలు
(29:31-30:24)
29:31-30:8
29:31-30:8

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

హారానులో యాకోబు విజయము యాకోబు లాబాను ఇంటికి చేరుట యాకోబు
29:1-3
29:4ఎ
29:4బి

29:9-12ఎ
29:12బి-14

29:1-8

29:5ఎ
29:5బి
29:6ఎ
29:6బి
29:7
29:8
29:9-14ఎ

యాకోబు రెండు వివాహాలు
రాహేలు, లేయా కొరకు
29:14బి-19
యాకోబు లాబానుకు
సేవచేయుట
29:15-17
29:18
29:19-20
29:20-30
29:21-25
29:26-27
29:28-30
యాకోబుకు పిల్లలు పుట్టుట
యాకోబు పిల్లలు
(29:31-30:24)
(29:31-30:24)
29:31-35
29:31-30:8

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.
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పదము మరియు వచనాలు అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 29:1-3
1యాకోబు

2అతడు చూచినప్పుడు పొలములో ఒక బావి
బయలుదేరి తూర్పు జనుల దేశమునకు వెళ్లెను.
కనబడెను. అక్కడ దానియొద్ద గొఱ్ఱల మందలు మూడు పండుకొని యుండెను; కాపరులు మందలకు ఆ బావి
నీళ్లు పెట్టుదురు; ఒక పెద్ద రాయి ఆ బావిమీద మూత 3అక్కడికి మందలన్నియు కూడి వచ్చు నప్పుడు
బావిమీదనుండి ఆ రాతిని పొర్లించి, గొఱ్ఱలకు నీళ్లు పెట్టి తిరిగి బావిమీది రాతిని దాని
చోటనుంచుదురు.

29:1 ‘‘1యాకోబు బయలుదేరి. . .వెళ్ళెను’’ ఈ వచనము నిజానికి ‘‘తన కాలు పైకెత్తెను’’ (బిడిబి 669 మరియు
919) అని భాషాంతరము చేయబడింది. ఈ ప్రత్యేకైన జాతీయపదము పా.ని.లో ఇక్కడ మాత్రమే
ఉపయోగింపబడింది. బేతేలులో యాకోబు దేవుని కలిసిన తరువాత తన ఆనందము మరియు ఉద్దేశాలను ఇది
తెలియజేస్తున్నది.
 ‘‘తూర్పు జనుల దేశమునకు వెళ్లెను’’ న్యాయాధిపతులు 6:3 మరియు 33 వీరిని ఒక అరబ్బీ జాతిగా
సూచించింది (చూ.యోబు 1:3; యెషయా 11:14; యెహెజ్కేలు 25:4,10). అయినా ఇక్కడ ఇది హారాను నివాసులను
సూచిస్తున్నది (చూ. యిర్మియా 49:28). బహుశా ఇది వీరు బేతులు మరియు హారాను కలిసిన మధ్య స్థలములో
నివసిస్తున్న ఉత్తర అరబ్బీయులను సూచించే అవకాశము కూడా ఉంది.
29:2 ‘‘అతడు చూచినప్పుడు పొలములో ఒక బావి కనబడెను’’ ప్రయాణమును గురించి పూర్తిగా వదిలివేయబడింది,
2వ. వచనములో యాకోబు హారానుకు దగ్గరగా ఉండినట్లు కనిపిస్తున్నది, అయితే అయన సరిగ్గా
ఎక్కడున్నాడో తెలియదు. సామాన్య ప్రజానీకము సహజముగా బావిల దగ్గర కలిసికొంటుంటారు. ఈ
కలయకలో ‘‘అనుకోకుండా’’ దేవుని ప్రత్యక్షత ఉండినది. 29-31 అధ్యాయాలలోని సందర్భము హారాను.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 29:4-8
4యాకోబు

వారిని చూచి అన్నలారా, మీ రెక్కడివారని అడుగగా వారు మేము హారాను వారమనిరి. 5అతడు
నాహోరు కుమారుడగు లాబానును మీరెరుగుదురా అని వారినడుగగా వారు ఎరుగుదుమనిరి. 6మరియు అతడు అతడు
క్షేమముగా ఉన్నాడా అని అడుగగా వారు క్షేమముగానే ఉన్నాడు; ఇదిగో అతని కుమార్తెయైన రాహేలు
7అతడు ఇదిగో ఇంక చాలా ప్రొద్దు ఉన్నది, పశువులను
గొఱ్ఱలవెంట వచ్చుచున్నదని చెప్పిరి.
8వారు
పోగుచేయు వేళకాలేదు, గొఱ్ఱలకు నీళ్లు పెట్టి, పోయి వాటిని మేపుడని చెప్పగా
మందలన్నియు పోగుకాకమునుపు అది మావలన కాదు, తరువాత బావి మీదనుండి రాయి పొర్లించుదురు; అప్పుడే
మేము గొఱ్ఱలకు నీళ్లు పెట్టుదుమనిరి.
29:4 ‘‘అన్నలారా’’ ఒక కుటుంబానికి సంబంధము లేకుండా సంబోధించడానికి ఉపయోగించే పదము (బిడిబి 26) ఇది.
దక్షణ యు ఎస్ ఎలో క్రైస్తవ సహోదురలను సంబోధించడానికి ఈ రోజులలో దీనిని ఉపయోగిస్తున్నాము.
12 మరియు 15 వచనాలలో ఇదే పదము ఒక బంధువుకు ఉపయోగింపబడింది, అయితే ఇక్కడ కూడా ఇది ఒక
‘‘సహోదరుడు’’ అని ఉపయోగింపబడలేదు. కుటుంబము అని గుర్తించడానికి 14వ. వచనములో ‘‘నా ఎముక, నా శరీరము’’
అని పిలువబడింది (చూ. ఆ.కా. 2:23).
29:5 ‘‘నాహోరు కుమారుడగు లాబానును మీరెరుగుదురా’’ హీబ్రూలో ‘‘తండ్రి’’ లేక ‘‘తాత’’ను సూచించడానికి
‘‘కుమారుడు’’ (బిడిబి 119) అని చెప్పబడుతుందనడానికి ఇది మంచి ఉదాహరణ. బెతూయేలు లాబాను తండ్రి,
నాహోరు ఆయన తాత (చూ. ఆ.కా. 24:24,29).
29:6 ‘‘అతడు అతడు క్షేమముగా ఉన్నాడా. . . క్షేమముగానే ఉన్నాడు’’ ఇది షాలోము (బిడిబి 1022) అనే పదము.
15:15 లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
 ‘‘అతని కుమార్తెయైన రాహేలు గొఱ్ఱలవెంట వచ్చుచున్నదని’’ దేవుని సేవకుల జీవితాలలో
యాదృచ్ఛిక సంఘటనలు ఉండవు (చూ. 24:15; నిర్గ. 2:16, హన్నా విట్హాల్ స్మిత్ యొక్క ది
క్రిస్టియన్స్ సీక్రెట్ ఆఫ్ ఎ హాపీ లైఫ్ చూడుము). ఇక్కడ కనిపించని దేవుని హస్తము ఉంది, ఇలాగే
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ఆ.కా. 37:15-17లో కూడా ఇలాగే యేసేపు విషయములో ఉండినది (అలాగే ఎస్తేరు గ్రంధములో దేవుని పేరు
ఎక్కడా కనిపించనప్పటికి, ఆయన ప్రత్యక్షత మరియు నడిపుంపు స్పష్టముగా కనిపిస్తుంది).
29:7 ‘‘ఇదిగో ఇంక చాలా ప్రొద్దు ఉన్నది’’ యాకోబు గొఱ్ఱెల కాపరి కాబట్టి ఆయనకు గొఱ్ఱెల
కాపరులు ఏమిచేయాలో బాగా తెలుసు (ఈ ఙ్ఞానమే లాబాను చేత ఇష్టపడేటట్లు చేసింది). ఇది రాహేలుకు
తన కండలు చూపించేటట్లు చేసింది (చూ. 10వ. వచనము)! ఇది సరిగ్గా పనిచేసింది! ఈ అపరిచితుడు ద్వారా
ముద్దు ఇవ్వబడడము రాహేలుకు ఆశ్చర్యము కలిగించింది (చూ. 11వ. వచనము), అయితే తాను ఎవరన్న విషయము
తెలిసికొన్న తరువాత అది ఆనందంగా మారింది. యాకోబు ఏడవడము ప్రాశ్చాత్య ప్రతిరూపము కంటె
తూర్పు ప్రాంతీయ వ్యక్తి యొక్క సాంప్రదాయ స్వభావమును తెలియజెప్పుచున్నది.
యాకోబు ఇతర కాపరులను ఒక అలంకారికి ప్రశ్నలు వలె భాషీయ ఇంపరేటివ్స్ లో అడిగాడు
1. నీళ్ళు, బిడిబి 1052, కెబి 1639, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
2. వెళ్ళు, బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. పచ్చిక మైదానము, బిడిబి 944, కెబి 1258, క్వాల్ ఇంపరేటివ్

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 29:9-12
9అతడు

వారితో ఇంక మాటలాడుచుండగా రాహేలు తన తండ్రి గొఱ్ఱల మందను తోలుకొని వచ్చెను; ఆమె
10యాకోబు తన తల్లి సహోదరుడైన లాబాను కుమార్తెయగు రాహేలును, తన తల్లి
వాటిని మేపునది.
సహోదరుడగు లాబాను గొఱ్ఱలను చూచినప్పుడు అతడు దగ్గరకు వెళ్లి బావిమీదనుండి రాతిని పొర్లించి తన
తల్లి సహోదరుడగు లాబాను గొఱ్ఱలకు నీళ్లు పెట్టెను. యాకోబు రాహేలును ముద్దుపెట్టుకొని
యెలుగెత్తి యేడ్చెను. 11మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండ్రి బంధువుడనియు, 12రిబ్కా కుమారుడనియు
రాహేలుతో చెప్పినప్పుడు ఆమె పరుగెత్తిపోయి తన తండ్రితో చెప్పెను.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 29:13-14
13లాబాను

తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారము వినినప్పుడు అతనిని ఎదుర్కొనుటకు
పరుగెత్తికొని వచ్చి అతని కౌగలించి ముద్దు పెట్టుకొని తన యింటికి తోడుకొని పోయెను. అతడు ఈ
14అప్పుడు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై
సంగతులన్నియు లాబానుతో చెప్పెను.
యున్నావు అనెను. అతడు నెల దినములు అతనియొద్ద నివసించిన తరువాత
29:13 ‘‘లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారము వినినప్పుడు అతనిని ఎదుర్కొనుటకు
పరుగెత్తికొని వచ్చి’’ ఆయన ఎలీయేజరు తెచ్చినట్లు యాకోబు కానుకలు తెస్తున్నాడని ఆలోచనతో
లాబాను పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఉంటాడని రబ్బీలు అంటారు (ఆ.కా. 24:10). ఈ విషయములో అతని ఉద్దేశాలను
నేను వ్యతిరేకించను. లాబాను మోసగాడికి ప్రతిగా లాబాను మోసము చేయబోతున్నది నిజమే, అయితే ఇది
దేవుడు యాకోబును పక్వము చేయడానికి దేవుడు ప్రణాళికలను సిద్ధము చేస్తున్నట్లుంది.
29:14 ‘‘ఒక మాసము’’ ఈ పదము (బిడిబి 294) ‘‘చంద్రుడు’’ (బిడిబి 294) అనే పదానికి సంబంధించి ఉంది.
హెబ్రీయులు చంద్రుని సంబంధించిన వచనాలు (అది., క్రొత్త చంద్రుడు, క్రొత్త మాసము) గుర్తింపబడి
ఉన్న చంద్ర మాసపు కాలెండరును ఉపయోగించేవారు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 29:15-20
15లాబానునీవు

నా బంధువుడవైనందున ఊరకయే నాకు కొలువు చేసెదవా? నీకేమి జీతము కావలెనో చెప్పుమని
యాకోబు నడిగెను. 16లాబాను కిద్దరు కుమార్తెలుండిరి. వారిలో పెద్దదాని పేరు లేయా; చిన్నదాని పేరు
రాహేలు. 17లేయా జబ్బు కండ్లు గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై యుండెను. 18యాకోబు రాహేలును
ప్రేమించి నీ చిన్న కుమార్తెయైన రాహేలు కోసము నీకు ఏడు సంవత్సరములు కొలువు చేసెదననెను.
19అందుకు లాబాను ఆమెను అన్యునికిచ్చుటకంటె నీకిచ్చుట మేలు; నాయొద్ద ఉండుమని చెప్పగా
20యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవత్సరములు కొలువు చేసెను. అయినను అతడు ఆమెను ప్రేమించుటవలన అవి
అతనికి కొద్ది దినములుగా తోచెను.
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29:15 ఇది కుట్ర, అయితే యాకోబుకు రాహేలు మీద కన్ను పడిందనే విషయాన్ని లాబాను పసికట్టినట్లుంది,
అందుకని యాకోబు దగ్గర కట్నము లేదు కనుక అటు ఇటు చేసి ఆయన దగ్గర పనిచేయించుకోవాలని లాబాను
గట్టిగా నిర్ణయించుకొని నట్లుంది. అలగా ఆయన యాకోబు యొక్క గొఱ్ఱెల కాపరి నైపుణ్యాలను
కూడా గమనించి ఉండచ్చు.
29:16 ‘‘లేయా’’ ఆమె పేరు యొక్క శబ్ధలక్షణము (బిడిబి 521, కెబి 513) కొంత వివాదాస్పదమై ఉంది: (1)
అకాడియన్ మూలపదము ‘‘ఆవు’’; (2) అరబ్బీ మూలపదము ‘‘అడవి ఆవు‘‘; లేక (3) ‘‘అలసిపోవుట’’ (క్రియ నుండి, కెబి
512). 17వ. వచనము ప్రకారము ఆమె భౌతికంగా రాహేలంత ఆకర్షణీయముగా లేదు.
 ‘‘రాహేలు’’ఆమె పేరుకు అర్థము ‘‘ఒక ఆడగొఱ్ఱె (బిడిబి 932, కెబి 1216). దేశ సంచారులు తరచూ జంతువుల
పేర్లు పెట్టుకొని ఉండినట్లు తెలుస్తున్నది.
29:17
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఆర్ ఎస్ వి
జె పి ఎస్ ఒ ఎ, ఎన్ ఐ వి,
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘కళ్ళు బలహీనముగా ఉండినాయి’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘కళ్ళు సున్నితముగా ఉండినాయి’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘కళ్ళు సుందరముగా ఉండినాయి’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘కళ్ళు బలహీనముగా ఉండినాయి’’
పెషిట
‘‘కళ్ళు ఆకర్షణీయముగా ఉండినాయి’’
విశేషణానకి (బిడిబి 940, కెబి 1230) అర్థము
1. హీబ్రూ మూలపదము – సున్నితము, సౌమ్యము, సూక్ష్మము
2. ఆరబ్బీ మూలపదము – బలహీనము, పల్చటి, నిస్సారము
ఎక్కువ ఇంగ్లీషు తర్జుమాలు ఈ సందర్భానికి ఆమె పేరుకున్న మూలపద అర్థాలను బట్టి అరబ్బీ
అర్థాలను తీసికొన్నాయి. అయితే ఈ వచనము ఇద్దరి అమ్మాయిలను మెచ్చుకొనే ప్రయత్నముగా ఉంది.
29:18 ‘‘రూపవతియు సుందరియునై యుండెను’’ విశేషణము (బిడిబి 421) రెండు నిర్మాణాలలలో రెండు సార్లు
ఉపయోగించబడింది.
1. బిడిబి 421 మరియు 1061 నిర్మాణములో చక్కని/అందము
2. బిడిబి 421 మరియు 909 కనిపించడములో చక్కని/అందము
ఆది పితరుల భార్యలందరూ అందమైన, ఆకర్షణీయమైన (అయితే పిల్లలు కలగని వారు) స్త్రీలు.
29:18 ‘‘యాకోబు రాహేలును ప్రేమించి నీ చిన్న కుమార్తెయైన రాహేలు కోసము నీకు ఏడు సంవత్సరములు
కొలువు చేసెదననెను’’ ఇది ముందు ముందు ఇంకేమి లాబాను అడగనట్లు చాలా ఉదారమైన ప్రతిపాదన. అయితే
ఆయన పులకరించిపోయి, దీనిని ఆసరాగా తీసికొన్నాడు. ఈ ఇద్దరి మధ్యనున్న నిజమైన ప్రేమను 19-20,30
వచనాలలో మనము చూడగలము.
29:19 ‘‘నాయొద్ద ఉండు’’ ఇది ఒక ఆఙ్ఞ (బిడిబి 442, కెబి 444, క్వాల్ ఇంపరేటివ్), అయితే ఇది ఈ
సందర్భములో యోకోబు ఒక వధువుకు చెల్లించే మూల్యముగా లాబాను కొరకు ఏడు సంవత్సరములు పనిచేసే
ప్రతిపాదనను ఒక భాషీయతా విధానములో అంగీకారాన్ని తెలియజేస్తున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 29:21-30
21తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూర్ణమైనవి గనుక నేను నా భార్యయొద్దకు పోవునట్లు ఆమెను
నాకిమ్మని లాబాను నడుగగా 22లాబాను ఆ స్థలములోనున్న మనుష్యుల నందరిని పోగుచేసి విందు చేయించి
23రాత్రి వేళ తన కుమార్తె యైన లేయాను అతనియొద్దకు తీసికొని పోగా యాకోబు ఆమెను కూడెను.
24మరియు లాబాను తన దాసియైన జిల్పాను తన కుమార్తెయైన లేయాకు దాసిగా ఇచ్చెను. 25ఉదయమందు
ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు చేసిన పని యేమిటి? రాహేలు కోసమేగదా నీకు కొలువు
చేసితిని? ఎందుకు నన్ను మోసపుచ్చితివనెను. 26అందుకు లాబాను పెద్ద దానికంటె ముందుగా చిన్న దాని
27ఈమె యొక్క వారము సంపూర్ణము చేయుము; నీవిక యేడు
నిచ్చుట మాదేశ మర్యాదకాదు.
సంవత్సరములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచ్చెదమని చెప్పగా 28యాకోబు అలాగు
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చేసి ఆమె వారము సంపూర్తియైన తరువాత అతడు తన కుమార్తెయైన రాహేలును అతనికి భార్యగా
ఇచ్చెను. 29మరియు లాబాను తన దాసియగు బిల్హాను తన కుమార్తె యైన రాహేలుకు దాసిగా ఇచ్చెను.
30యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయా కంటె రాహేలును బహుగా ప్రేమించి అతనికి మరి
యేడేండ్లు కొలువు చేసెను.
29:21 ‘‘తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూర్ణమైనవి గనుక నేను నా భార్యయొద్దకు పోవునట్లు ఆమెను
నాకిమ్మని లాబాను నడుగగా’’ అనుకొన్నట్లే ఏడు సంవత్సరములు గడిచిపోయినా తన కుమార్తెను
ఇవ్వడానికి లాబాను తొందరపడలేదు. ఈ వచనాలన్ని లాబాను మోసిపూరిత ఇలాంటి తంత్రాల
మనస్థత్వాన్నే మనము చూడగలము. తన సొంత కటుంబ సంక్షేమాన్నే తాను కోరుకొన్నాడు.
29:23 ‘‘యాకోబు ఆమెను కూడెను’’ ఈ సమయము వరకు కూడా యోకోబు ఎందుకు ఈమె లేయా అని తెలిసికొనలేక
పోయాడు అనే దాని మీద చాలా తర్కణలు ఉన్నాయి. కొన్ని సిద్ధాంతాలు: (1) ఇది చీకటి (అది., 23వచనము,
‘‘రాత్రివేళ’’); (2) ఆమెకు ముసుగు ఉంది (చూ. 24:65); ఆయన మధ్యము సేవించి ఉన్నాడు (22వ. వచనములోని
‘‘విందు’’ [బిడిబి 1059]కు మూలపదము ‘‘త్రాగడానికి’’ [బిడిబి 1059], ఒక మందు పార్టీని సూచిస్తున్నది)!
నాకైతే #3 ఈ సాంఘిక సందర్బానకి సరిగ్గా సరిపోతున్నట్లుంది.
29:24 ‘‘లాబాను తన దాసియైన జిల్పాను తన కుమార్తెయైన లేయాకు దాసిగా ఇచ్చెను’’ ఈ కాలములోని
మానవ ఆచారాలను గురించి వివరింపబడిన నూజి ఫలకలు (క్రీ.పూ. 2వ. యుగము) ప్రకారము ఇది అక్కడ సాధారణ
సంస్కారము. ఒకవేళ కుమార్తెకు పిల్లలు పుట్టకపోతే, ఆమె తరుపున దాసి పిల్లల్నీ కనవలసి ఉంటుంది
(చూ. 28-29; 30:3 వచనాలు). 24 మరియు 29 వచనాలు 30వ. అధ్యాయానికి సంసిద్ధత చేయడానికి బ్రాకెట్లలో
ఇవ్వబడ్డాయి.
29:25 ‘‘ఆమెను లేయా అని యెరిగి’’ లాబాను స్వభావము ఇలాంటిదే అని తెలిసినప్పటికీ, లెయా గానీ లేక
రాహేలు గాని ఒకమాటైనా చెప్పకపోవడము ఆశ్చర్యముగా ఉంది. అయితే ఈ వృత్తాంతాన్ని మనము
అప్పటి ఆచార వెలుగులో చూడవలసి ఉంటుంది, మన కాలములో కాదు ఎందుకంటే ఈ సందర్భానికి సంబంధించిన
అన్ని విషయాలు చెప్పబడలేదు కాబట్టి, ఆధునిక విశ్లేషకులు విషయాలను కల్పించుకొనకూడదు.
29:27 ‘‘ఈమె యొక్క వారము సంపూర్ణము చేయుము; నీ విక యేడు సంవత్సరములు నాకు కొలువు చేసినయెడల
అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచ్చెదమని చెప్పగా’’ ఈ సంస్కృతిలో వివాహ వారము సహజమే (చూ. న్యాయ.
14:12,17). ఇంకా ఇది ధర్మశాస్త్రేతర గ్రంధము టొబట్ 11:18ను కూడా సూచిస్తున్నది. ఒక నెల వారాలుగా
విడగొట్టబడడము ప్రత్యేకముగా బైబిలుపరమైనదే (చూ. ఆ.కా. 2:1,2). నిజానికి, యాకోబును మరో ఏడు
సంవత్సరాలు సేవను గురించి అడిగిన అవిశ్వాస కోరిక ఈ మనిషి యొక్క విపరీత బుద్ధిని తెలుపుతున్నది.
యాకోబు తనకు తగిన వాడనే కలిసి, ఇలా మోసము చేస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలిసికొన్నాడు (చూ. 27:35).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 29:31-35
31లేయా

ద్వేషింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గర్భము తెరిచెను, రాహేలు గొడ్రాలై యుండెను.
గర్భవతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శ్రమను చూచియున్నాడు గనుక నా పెనిమిటి నన్ను
ప్రేమించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు పెట్టెను. 33ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని
నేను ద్వేషింపబడితినన్న సంగతి యెహోవా విన్నాడు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసె ననుకొని అతనికి
షిమ్యోను అను పేరు పెట్టెను. 34ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని తుదకు ఈ సారి నా పెనిమిటి
నాతో హత్తుకొని యుండును; అతనికి ముగ్గురు కుమారులను కంటినను కొనెను. అందుచేత అతనికి లేవి అను పేరు
పెట్టెను 35ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని ఈ సారి యెహోవాను స్తుతించెదననుకొని యూదా అను
పేరు పెట్టెను. అప్పుడామెకు కానుపు ఉడిగెను.
32లేయా

29:31 ‘‘ప్రేమింపబడకుండుట’’ నిజానికి ఇది ‘‘ద్వేషము’’ (బిడిబి 971, కెబి 1331, క్వాల్ పాసివ్
పార్టిసిఫుల్,చూ. 33 వచనము) అని అర్థమిచ్చే హీబ్రూ భాషీయ పదము, అయితే ద్వితీ. 21:15; మలాకీ 1:2-3;
యోహాను 12:25 మరియు లూకా 14:26లో ఇది కేవలము భాషీయ పోలికే కనుక ‘‘ప్రేమింపబడకుండుట’’గా
వాడబడింది కానీ, ‘‘ద్వేషము’’ గా చెప్పబడలేదు. ఇది ప్రాధాన్యతను గురించి చెప్పుతున్నది. యాకోబు
లెయా కంటె రాహేలును ఎక్కువుగా ప్రేమించాడు.
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29:32 ‘‘యా గర్భవతియై కుమారుని కని. . . అతనికి రూబేను అను పేరు పెట్టెను’’ రూబేను (బిడిబి 910,
‘‘చూచుటకు’’ అనే క్రియాపదానికి ‘‘ఇదిగో కుమారుడు’’ బిడిబి 909) ‘‘చూచెను’’ (బిడిబి 906, కెబి 1157, క్వాల్
పెర్ఫెక్టు, ‘‘చూచుటకు) అనే పదానికి ప్రసిద్ధికెక్కిన ఒక శబ్ధలక్షణము.
 ఒక కుమారుని కలిగి ఉండడము ఎంతో ఆధిక్యత. యాకోబు సంతోషించి తనను మరింత గుర్తించి గురి
ఉంచుతాడని లేయా అనుకొంది.
29:33 ‘‘ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని. . . అతనికి షిమ్యోను అను పేరు పెట్టెను’’ ‘‘సిమ్యోను’’
(బిడిబి 1035) అనే పదము ‘‘వినబడెను’’ లేక ‘‘ప్రభువు వినెను’’ (బిడిబి 1033, కెబి 1570, క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్)
అనే హీబ్రూ పదమునకు ప్రసిద్ధిగాంచిన శబ్ధలక్షణము.
29:34 ‘‘ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని. . . అతనికి లేవి అను పేరు పెట్టెను’’ తన పేరు (బిడిబి 532 I) ఒక
ప్రసిద్ధిగాంచిన శబ్ధలక్షణము ‘‘కలిసెను’’ (బిడిబి 530 I, కెబి 522, నిఫాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్) నుండి
వచ్చింది. లేయా యాకోబు నుండి మరింత లోతైన భావేద్వేగ సంబంధాల కొరకు ఎదురుచూస్తున్నది.
29:35 ‘‘ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని. . . యూదా అను పేరు పెట్టెను’’ దేవుడు తన వాగ్ధానాన్ని
నెరవేర్చడానికి ఎన్నుకొన్న కుమారులలో ఇతను ఒక కుమారడు. ఆయన పేరుకు అర్థము ‘‘స్తుతి’’ (బిడిబి 397),
ఇది ‘‘యెహోవాను స్తుతించెదను’’ (బిడిబి 392, కెబి 389, హిఫెల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్) అనే పదవిన్యాసము.
ఆయన పేరు ఒక జాతి పేరుగా మారి, తరువాత ఒక దేశముగా మారి, తరువాత యూదా ప్రజలందరిగా మారింది.
ముగ్గురు పెద్ద కుమారులు వారి ప్రవర్తనలను బట్టి వదిలివేయబడ్డారు. మళ్ళీ ఎవరైతే తక్కువగా
ప్రేమించబడిందో అమెనుండి మెస్పయా రావడానికి ఆమెను ఎన్నుకొన్నాడు. ఇలాంటి వైపరీత్య
ఎదురుచూడని సంఘటనలు ఆదికాండములో సర్వసాధారణము, ఇవి యెహోవా ఆధిపత్యాన్ని, సర్వాధికారాన్ని
తెలియజేస్తున్నది.
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ఆదికాండము 30
ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
యాకోబు కుమారులు
పిల్లలు

ఎన్ కె జె వి
యాకోబు యొక్క పిల్లలు

(29:31-30:24)

(29:31-30:24)
30:1

30:9-13
30:14-21

30:9-13
30:14-21

30:9-13
30:14

30:22-24
30:22-24
30:22-24
యాకోబు అభివృద్ధి
లాబానుతో యాకోబు ఒప్పందం
ధనికుడయ్యాడు
30:25-36
30:25-36
30:25-36

30:37-43

30:37-43

30:37-43

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

టి ఇ వి

హారానులో యాకోబు విజయము యాకోబుకు పిల్లలు పుట్టుట

(29:31-30:24)

30:1-13

30:14-21

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

30:22-24

30:25-26

30:37-39
30:40
30:41-43

(29:31-24)
29:31-30-8
30:2
30:3-8
30:9-13
30:14-21
30:15ఎ
30:15బి
30:16
30:17-21
30:22-24
యాకోబుతో లాబాను బేరము

యాకోబు

యాకోబు ఎలా

30:25-31
30:27-28
30:29-30
30:31ఎ
30:31బి-33
30:34-36
30:37-43

30:32-36

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాలు అధ్యయనము
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 30:1-8
1రాహేలు

తాను యాకోబునకు పిల్లలు కనక పోవుట చూచి తన అక్కయందు అసూయపడి యాకోబుతో నాకు
2యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా
గర్భఫలము నిమ్ము; లేనియెడల నేను చచ్చెదననెను.
3అందుకామె నా
అతడునేను నీకు గర్భఫలమును ఇయ్యక పోయిన దేవునికి ప్రతిగా నున్నానా అనెను.
దాసియైన బిల్హా ఉన్నది గదా; ఆమెతో పొమ్ము; ఆమె నా కొరకు పిల్లలను కనును; ఆలాగున ఆమె వలన
4తన దాసియైన బిల్హాను అతనికి భార్యగా ఇచ్చెను. యాకోబు
నాకును పిల్లలు కలుగుదురని చెప్పి
5
ఆమెతో పోగా బిల్హా గర్భవతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 6అప్పుడు రాహేలు దేవుడు నాకు
తీర్పుతీర్చెను; ఆయన నా మొరను విని నాకు కుమారుని దయ చేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెట్టెను.
7రాహేలు దాసియైన బిల్హా తిరిగి గర్భవతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని కనెను. 8అప్పుడు రాహేలు
దేవుని కృప విషయమై నా అక్కతో పోరాడి గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫ్తాలి అను పేరు పెట్టెను.
30:1 ‘‘అక్కయందు అసూయపడి’’ దీని అసలు అర్థము ‘‘ముఖములో ఎరుపు’’ (అరబ్బీ మూలపదము నుండి, బిడిబి
888,కెబి 1109, పియెల్ ఇంపరేటివ్). ఆమె అసూయను యాకోబు మీద చూపినట్లు అనిపిస్తున్నది (‘‘నాకు
పిల్లల్ని ఇవ్వు’’, బిడిబి 396, కెబి 393, క్వాల్ ఇంపరేటివ్), ఆయన దీనిని ఏ మాత్రము మెచ్చుకొనలేదు
(చూ. 2వ. వచనము)! పితరుల భార్యలు గొడ్రాళ్ళుగా ఉండడము సర్వసాధారణము. 1వ. వచనములో రాహేలు
యొక్క అసహనము మనము చూడగలము, అయితే రిబ్కా ఇరవై సంవత్సరాలుగా దేవుని ప్రార్థిస్తూ ఉండినది.
లేయా నలుగురు పిల్లల్ని కనిన తరువాత రాహేలుకు అసూయ, కోపము, అసహనము కలిగాయి.
30:3 ‘‘3అందుకామె నా దాసియైన బిల్హా ఉన్నది గదా; ఆమెతో పొమ్ము; ఆమె నా కొరకు పిల్లలను కనును’’
ఇది దత్తతను సూచించడానికి ఉపయోగించే ఒక సంప్రదాయక జాతీయపదము (చూ. ఆ.కా. 48:12). మనకు లిపిత్ఇష్తార్, హమ్మురబీ చట్టాల ద్వారా, నూజి, మారి, అలాతాక్ పలకల ద్వారా దీనికి సంప్రదాయ వీలుందని
తెలిసింది. మన కాలానికి అనుకూలముగా ఈ నీతికి సంబంధించిన సంస్కృతిని బేరీజు వేయలేము.
రాహేలు విసుకును ఒక ఆఙ్ఞల వరుసలలో మనము చూడగలము.
1. ఆమెతో పొమ్ము, బిడిబి 97, కెబి 112, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ (బలమైన విన్నపము)
2. పిల్లలు కలగవచ్చు, బిడిబి 408, కెబి 411, జస్సివ్ భావముతో వాడబడిన క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. ఆమె వలన నాకునూ పిల్లలు కలుగును (అసలు, నేను నిర్మించబడుదును), బిడిబి 124, కెబి 139,
కొహర్టేటివ్ భావముతో
వాడబడిన నిఫాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
30:5-6 ‘‘గర్భవతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. . .దాను’’ ‘‘దాను’’ అనే పేరు ‘‘తీర్పు చేయబడెను’’ (బిడిబి
192) అనే హీబ్రూ పదము. 21వ. వచనములో పుట్టిన కుమార్తె ఇదే పదానికి స్త్రీలింగము (దీనా,బిడిబి 192).
30:8
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి ‘‘గట్టి కుస్తీతో’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘గొప్ప కుస్తీతో’’
టి ఇ వి
‘‘ఒక గట్టి పోరాటము’’
ఎన్ జె బి
‘‘విధికృత యుద్ధము’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘సౌకర్యముగా ఉన్న’’
సమస్య ఏమిటంటే ఎమ్ టి లో ‘‘ఎలోహిమ్’’ అని ఉంది. ఇది రాహేలు దేవునితో కుస్తీ పట్టింది అని లేక
ఇది ఒక వివర్ణాత్మకంగా ‘‘శక్తి/గొప్ప/గట్టి అని తర్జుమా చేయబడింది. దీనిని ఒక లేయా ఒక సాదృశ్య
పోరాట క్రీడను తెలియజేస్తున్నట్లుంది (చూ. పెషిట).
 ‘‘నఫ్తాలీ’’ ఈ పదము ‘‘కుస్తీచేసెను’’ అనే పదమునకు సంబంధించి ఉంది (అసలు., ‘‘పిండబడుట’’, బిడిబి 836).
ఆమె తన సహోదరితో విరోధమైన కుస్తీతో, దేవునితో ప్రార్థనలో పోరాడింది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 30:9-13
9లేయా

తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిల్పాను తీసికొని యాకోబునకు ఆమెను భార్యగా
దాసియైన జిల్పా యాకోబునకు కుమారుని కనగా 11లేయా ఇది అదృష్టమేగదా అనుకొని
ఇచ్చెను.
అతనికి గాదు అను పేరుపెట్టెను. 12లేయా దాసియైన జిల్పా యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 13లేయా
నేను భాగ్యవంతురాలను స్త్రీలు నన్ను భాగ్యవతి అందురు గదా అని అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెట్టెను.
10లేయా
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30:9 ఈ ఇద్దరి సహోదురి/భార్యల మధ్య నిజంగా పోటీ ఉంది!
30:10-11 ‘‘లేయా దాసియైన జిల్పా యాకోబునకు కుమారుని కనగా. . . గాదు’’ గాదు అనే పదము (బిడిబి 151 III)
హీబ్రూ పదము ‘‘అదృష్టము’’ లేక ‘‘మంచి భాగ్యము’’ నుండి వచ్చింది (బిడిబి 151 II).
ఎమ్ టిలో ‘‘మంచి భాగ్యము’’ అని ఉంది, అయితే మెసోరిటిక్ పండితుల మార్జినల్ నోట్ లో ‘‘మంచి
భాగము వచ్చింది’’ అని ఉంది). గాదు ( גדబిడిబి 151 III) ఈ క్రింది వాటి నుండి వచ్చిన అవకాశము కలదు
1. ఒక దళము, גדוד, బిడిబి 151 I, ఎన్ కె జె వి (ఎన్ ఐ వి ఫూట్ నోట్)
2. అదృష్టము, גד, బిడిబి 151 II, ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్, ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, టి ఇ వి, జె పి ఎస్ ఒ ఎ,
ఎన్ జె బి, ఆర్ ఇ బి, పెషిత
3. సంతోషము, ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
30:12 ‘‘లేయా దాసియైన జిల్పా యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా. . .ఆషేరు’’ ఈ పదము హీబ్రూ పదము
‘‘సంతోషము’’ (బిడిబి 81) నకు సంబంధించి ఉంది.
30:13 ‘‘ఆషేరు’’ ఈ పేరు (బిడిబి 81) ‘‘సంతోషము’’ అనే క్రియ నుండి వచ్చింది (బిడిబి 80, కెబి 97 II, ఫియల్
పెర్ఫెక్ట్), దీని అర్థము ‘‘ఆనందముగా ఉండడము’’ లేక ‘‘ఆశీర్వదించబడడము’’.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 30:14-21
14గోధుమల

కోతకాలములో రూబేను వెళ్లి పొలములో పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లు చూచి తన తల్లియైన
లేయాకు తెచ్చి యిచ్చెను. అప్పుడు రాహేలు నీ కుమారుని పుత్రదాతవృక్షపు పండ్లలో కొన్ని నాకు
15ఆమెనా భర్తను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇప్పుడు నా కుమారుని
దయచేయుమని లేయాతో అనగా
పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లను తీసికొందువా అని చెప్పెను. అందుకు రాహేలు కాబట్టి నీ కుమారుని
పుత్రదాతవృక్షపు పండ్ల నిమిత్తము అతడు ఈ రాత్రి నీతో శయనించునని చెప్పెను. 16సాయంకాలమందు
యాకోబు పొలము నుండి వచ్చునప్పుడు లేయా అతనిని ఎదుర్కొన బోయి నీవు నా యొద్దకు రావలెను, నా
కుమారుని పుత్రదాతవృక్షపు పండ్లతో నిన్ను కొంటినని చెప్పెను. కాబట్టి అతడు ఆ రాత్రి ఆమెతో
శయనించెను. 17దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గర్భవతియై యాకోబునకు అయిదవ కుమారుని కనెను.
18లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచ్చినందున దేవుడు నాకు ప్రతిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి
ఇశ్శా ఖారు అను పేరు పెట్టెను 19లేయా మరల గర్భవతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 20అప్పుడు
లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియున్నాను గనుక
21ఆ తరువాత ఆమె
అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెట్టెను.
కొమార్తెను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెట్టెను.
30:14 ‘‘గోధుమల కోతకాలములో రూబేను వెళ్లి పొలములో పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లు చూచి తన తల్లియైన
లేయాకు తెచ్చి యిచ్చెను. అప్పుడు రాహేలు నీ కుమారుని పుత్రదాతవృక్షపు పండ్లలో కొన్ని నాకు
దయచేయుమని లేయాతో అనగా’’ పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లు (బిడిబి 188) పూర్వకాలపు వీర్వవృద్ధ కారకాలు
(చూ. పరమగీతాలు 7:13). ఈ సాంప్రదాయము రావడానికి దాని పండో లేక వేరో మనషి ఆకారములో ఉండడమే
కారణము. గర్భము ధరించి కుమారుని కనులాగున రాహేలుకు ఈ పండ్లు కోరుకొంది (మళ్ళీ నిబంధన కుటుంబము
దేవుని సహాయము చేయాలను కొంటున్నది). ఈ వృత్తాంతములో సహోదరిల మధ్య ఉన్న ఉద్రిక్తతను
చూడగలము. యాకోబు ఎలా ఈ ఇద్దరి స్త్రీల జగడాలను సులభముగా ఎట్ల సంభాళించుకోన్నాడో అన్నది
నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది (చూ. 15-16 వచనాలు).
30:16 ‘‘నేను నిన్ను కొంటినని’’ ఇది తీవ్రతను హెచ్చింపచేసే ఒకే మూలపదము నుండి వచ్చిన ఒక
ఇన్ఫెనేటివ్ ఆబ్సల్యూట్ మరియు పెర్ఫెక్ట్ క్రియ (బిడిబి 968, కెబి 1330). యాకోబు
ఇష్టపూర్వకంగానే మొదటి ఇద్దరి భార్యల ద్వారా మోసగింపబడ్డాడు. ఇశ్వాఖారు యొక్క పేరు
(క్రింద చూడుము) ఈ విచారకర సంఘటనను ప్రతిబింబిస్తున్నది.

30:18 ‘‘ఇశ్శాఖారు’’ ఇశ్శాఖారు పేరు (ישׂשׂכר, బిడిబి 441) హీబ్రూ పదము ‘‘వేతనాలు’’ లేక
‘‘ప్రతిఫలము’’ (שׂכר, బిడిబి 969). రూబేను పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లు చేత లేయా యాకోబు
ప్రేమను కొనింది!
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30:19-20 ‘‘లేయా మరల గర్భవతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. . .జెబూలున్’’ జెబూలన్ అనే పదము
(బిడిబి 259) ‘‘బహుమానము’’ లేక ‘‘కట్నము’’ (బిడిబి 256) మరియు ‘‘నివాసము’’ లేక ‘‘గౌరవము’’ (బిడిబి 269) అనే
హీబ్రూ పదవిన్యాసాలు. ఆయన అభిమానము కొరకు ఇద్దరు భార్యలు ఇప్పటికీ పోట్లాడుకొంటున్నారు.
30:21 ‘‘ఆ తరువాత ఆమె కొమార్తెను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెట్టెను’’ చూడబోతే ఈ కుటుంబములో ఈ
ఒక్క కుమార్తే పుట్టినట్లుంది. వాస్తవానికి ఈ ఒక్క పేరే కనిపించడమును బట్టి, బహుశా ఒక్క
కుమార్తే ఉన్నట్లుంది, అయినా 37:35ను గమనించుము. ఏదిఏమైనా, తరువాత ఇవ్వబడిని వివరణను బట్టి ఈ
ఒక్క కుమార్తె యొక్క పేరును చెప్పడానికి కారణముంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 30:22-24
22దేవుడు

రాహేలును జ్ఞాపకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గర్భము తెరిచెను. 23అప్పుడామె
గర్భవతియై కుమారుని కని దేవుడు నా నింద తొలగించెననుకొనెను. 24మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక
కుమారుని నాకు దయచేయును గాక అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెట్టెను
30:22-24 ‘‘దేవుడు రాహేలును జ్ఞాపకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గర్భము తెరిచెను’’ ‘‘యేసేపు’’
(బిడిబి 415) పేరు రెండు హీబ్రూ క్రియాపదాలలో ఒక దానికి సంబంధించి ఉంది.
1. ‘‘ఆమె అపనింద తీసివేయబడెను’’ (బిడిబి 62, కెబి 74, క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్, చూ. 23 వ.) లేక
2. ‘‘కలపబడెను’’ (బిడిబి 414, కెబి 418, హిఫిల్ జస్సివ్) మరొక బిడ్డను ఇమ్మని దేవుని అడుగుట (చూ.
35:17)

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 30:25-36
25రాహేలు

యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో నన్ను పంపివేయుము; నా చోటికిని నా
దేశమునకును వెళ్లెదను. 26నా భార్యలను నా పిల్లలను నా కప్పగించుము; అప్పుడు నేను వెళ్లెదను; వారి
కోసము నీకు కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని చెప్పెను. 27అందుకు
లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనున్న యెడల నా మాట వినుము; నిన్ను బట్టి యెహోవా నన్ను
28మరియు అతడు నీ జీత మింతయని నాతో
ఆశీర్వదించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెప్పెను.
29
అందుకు యాకోబు అతని చూచి నేను నీకెట్లు కొలువు
స్పష్టముగా చెప్పుము అది యిచ్చెదననెను.
30నేను రాకమునుపు నీకుండినది
చేసితినో నీ మందలు నాయొద్ద ఎట్లుండెనో అది నీకు తెలియును;
కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభి వృద్ధి పొందెను; నేను పాదముపెట్టిన చోటెల్ల యెహోవా నిన్ను
ఆశీర్వదించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు ఎప్పుడు సంపాద్యము చేసికొందు ననెను. 31అప్పుడతడు నేను
నీకేమి ఇయ్యవలెనని యడిగి నందుకు యాకోబు నీవు నాకేమియు ఇయ్యవద్దు; నీవు నా కొరకు ఈ విధముగా
చేసినయెడల నేను తిరిగి నీ మందను మేపి కాచెదను. 32నేడు నేను నీ మంద అంతటిలో నడచి చూచి పొడలైనను
మచ్చలైనను గల ప్రతి గొఱ్ఱను, గొఱ్ఱపిల్లలలో నల్లని ప్రతిదానిని, మేకలలో మచ్చలైనను
పొడలైనను గలవాటిని వేరుపరచెదను; అట్టివి నాకు జీతమగును. 33ఇకమీదట నాకు రావలసిన జీతమును గూర్చి
నీవు చూడవచ్చి నప్పుడు నా న్యాయ ప్రవర్తనయే నాకు సాక్ష్యమగును; మేకలలో పొడలైనను
మచ్చలైనను లేనివన్నియు, గొఱ్ఱపిల్లలలో నలుపు లేనివన్నియు నా యొద్దనున్నయెడల నేను
దొంగిలితినని చెప్పవచ్చుననెను. 34అందుకు లాబాను మంచిది, నీ మాటచొప్పుననే కాని మ్మనెను. 35ఆ
దినమున లాబాను చారయైనను మచ్చ యైనను గల మేకపోతులను, పొడలైనను మచ్చలైనను గల
పెంటిమేకలన్నిటిని కొంచెము తెలుపుగల ప్రతిదానిని గొఱ్ఱపిల్లలలో నల్లవాటి నన్నిటిని వేరుచేసి
36తనకును యాకోబునకును మధ్య మూడు దినముల ప్రయాణమంత దూరము
తన కుమారుల చేతి కప్పగించి
పెట్టెను; లాబానుయొక్క మిగిలిన మందను యాకోబు మేపు చుండెను.
30:25-26 ‘‘నన్ను పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళ్లెదను’’ యాకోబు తనంతట తాను
వెళ్ళిపోకుండా లాబాను తనను పంపడమనేది ఆ రోజుల లోని సాంప్రదాయముగా ఉన్నట్లుంది. తనకు తాను
అనేక సార్లు వెళ్ళాలను కోవడము వ్యతిరేక ఫలితాలను ఇచ్చింది. తనకు లాభదాయకముగా ఉండడానికి
లాబాను యాకోబును ఉండమని కొరుకొన్నాడు (చూ. 27వ. వచనము).
25 మరియు 26 వచనాలుకు కొంత భాషా తీవ్రత ఉంది.
1. ‘‘నన్ను పంపివేయి,’’ 25వ. వ, బిడిబి 1018, కెబి 1511, పియల్ ఇంపరేటివ్
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2. ‘‘నా చోటికి వెళ్ళునట్లు’’, 25వ. వ., బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
3. ‘‘నా భార్యలను నా పిల్లలను నా కప్పగించుము’’ 26వ. వ., బిడిబి 678, కెబి 733, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
4. ‘‘నేను వెళ్ళెదను’’ బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
‘‘సేవ చేసితిని’’ (బిడిబి 712, కెబి 773) అనే క్రియ రెండు సార్లు వాడబడింది (చూ. 29వ. ), లాబానుకు తన రుణము
నంతా పూర్తిగా చెల్లించివేసినట్లు యాకోబు ప్రవర్తనను ఇది తెలుపుతున్నది (అంతకంటె ఎక్కువ, 30వ.)!
30:27 ‘‘నిన్ను బట్టి యెహోవా నన్ను ఆశీర్వదించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని’’ ‘‘శకునము’’ అనే
పదము ‘‘బుస్స’’ లేక ‘‘గుసగుస’’ (బిడిబి 638 II) అనే మూలవాక్యము నుండి వచ్చింది. యెహోవా మీద
నమ్మకమును బట్టి గాక భౌతిక పద్ధతుల ద్వారా భౌష్యత్తును తెలిసికొనుట లేక ఆధీనము
చేసికొనుటకు ఇది ప్రయత్న విధానము. లేవీ. 19:26; సంఖ్యా. 23:23-24, ద్వితీ. 18:10 దీనిని ఖండించింది.
ఆదికాండములోని ప్రారంభ వ్యక్తులు ఎందుకు ఇలా ఆ తరువాత మోషే ధర్మశాస్త్రము ఖండించిన
ఇలాంటి విషయాలను పాటించారో అర్థము కాదు.
1. రాళ్ళను నిలబెట్టడము
2. శకునాలు, ఇక్కడ మరియు 44:5,15 (యేసేపు)
3. అనుకరణ ఇంద్రజాలాలు (అది., చారల కొమ్మలు చారల జంతువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి)
4. సంతానోత్పత్తి కొరకు పుత్రదాత వృక్షపు పండ్లు
5. ఇంటి విగ్రహాలు (తెరాఫిమ్)
6. అన్యుల సున్నతి (ఒక ఆయుధము వలె)
ఈ ఆది యెహోవా అనుచరులు వారి ఆచారసాంప్రదాయాలకు ప్రభావితులైనారు. వారు ఖచ్చితముగా స్వచ్ఛత
దిశగా, పూర్తి ఏకదేవతారాధికలుగా కదిలారు, అయితే ఇది బహు దూరపు దారి!
30:28 ‘‘నీ జీత మింతయని నాతో స్పష్టముగా చెప్పుము అది యిచ్చెదననెను’’ తన సంపద అంతా యాకోబు
వలననే కలిగిందని, తనను ఏ విధముచేతనైనను నిలుపుకోవాలని లాబాను పూర్తిగా గుర్తించాడు.
‘‘పేరు’’ (బిడిబి 666, కెబి 718, క్వాల్ ఇంపరేటివ్) కు విభిన్న సెమాన్టికల్ పరిథి ఉంది. సహజముగా ఇది
‘‘గుచ్చుకొను’’ లేక ‘‘రంధ్రము’’ అనే అర్థాన్నిస్తున్నది. ఇక్కడ యాకోబు లాబానుతో ఉండాలంటే
ప్రత్యామ్నయముగా ఏమి ఇవ్వాలో తెలియజేస్తున్నది.
రెండవ క్రియ ‘‘ఇచ్చుట’’ (బిడిబి 678, కెబి 733, క్వాల్ కొహర్టేటివ్) లాబాను యాకోబు సమక్షము,
సహాయము యొక్క అవసరత గుర్తించాడన్న సంకేతాలు పాఠకులకు ఇస్తున్నది (చూ. 30 వ. వచనము). లాబాను ఒక
ఆశించే మామగా కనిపిస్తున్నాడు (చూ. 31:11-12). ఈ వాక్యము ఇంకా యాకోబును ఒక అద్దెకు ఉంచుకొన్న
పనివాడిగా చూస్తూ, పరిగణింపబడినట్లు కూడా ఇతి తెలియజేస్తున్నది (చూ. 31:14-16).
30:30 ‘‘నేను పాదముపెట్టిన చోటెల్ల యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించెను’’ లబాను యొక్క ఆశీర్వాదాలకు
తనలో, తనతో యెహోవాతో ఉన్న సంబంధాలే ఆధారమని యాకోబుకు తెలుసు. అయితే 30వ. వచనము ప్రకారము,
తన సొంత కుటుంబములో తన అవసరతను కూడా గుర్తించినట్లు తెలిసికోవచ్చు.
30:31 ‘‘అప్పుడతడు నేను నీకేమి ఇయ్యవలెనని యడిగి నందుకు యాకోబు నీవు నాకేమియు ఇయ్యవద్దు’’
ఆశీర్వాదాలకు ఆధారము లాబాను కాదని, దేవుడే అని యాకోబుకు తెలుసు.
30:32 యాకోబు గొఱ్ఱలు, మేకలున్నిటిలో మచ్చలున్న (బిడిబి 378, కెబి 375, 32-35 వచనాలలో ఐదు సార్లు
ఉపయోగించబడింది) జంతువులన్నిటిని తీసికొంటున్నాడు. మచ్చలున్న గొఱ్ఱలు నల్లవిగా, మచ్చలున్న
మేకలు పొడలు లేక నానావర్ణాలు కలిగి ఉంటాయి. ఈ అసహజ రంగులున్నవి చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. ఇలా
చేయడానికి కారణము ఈ వేళకే లాబానును గురించి యాకోబు బాగా తెలిసికొన్నాడు, ఆ తరువాత ముందు ముందు
ఎవరివి ఏవి అనే ప్రశ్న ఎత్తకుండా ఇలా చేశాడు (చూ. 33వ. వచనము).
30:35-36 ‘‘35ఆ దినమున లాబాను చారయైనను మచ్చ యైనను గల మేకపోతులను, పొడలైనను మచ్చలైనను గల
పెంటిమేకలన్నిటిని కొంచెము తెలుపుగల ప్రతిదానిని గొఱ్ఱపిల్లలలో నల్లవాటి నన్నిటిని వేరుచేసి
తన కుమారుల చేతి కప్పగించి 36తనకును యాకోబునకును మధ్య మూడు దినముల ప్రయాణమంత దూరము
పెట్టెను’’ ఈ వచనములో మరియు 36వ. వచనములో రెండు ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నాయి. 35వ. వచనము
ప్రారంభములో ఉన్న ‘‘అతడు’’ అనే పదము స్పష్టముగా లాబానును సూచిస్తున్నది. తన సొంత కుమారులను
గురించి ప్రస్తావించడము ఇదే మొదటి సారి. లాబాను మందను వేరుచేసి యాకోబు సంబంధించిన వాటిని ఆయన
(లాబాను) కుమారులకు అప్పజెప్పాడు. 36వ. వచనములో లాబాను యాకోబు జంతువులను మూడు రోజుల
ప్రయాణమంత దూరానికి పంపివేశాడు, ఎందుకంటే అవి ఈని నప్పుడు తన మందలో కలవకుండా ఉండడానికి. ఇది
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కూడా యాకోబు ఆశీర్వాదము తన మందకు మాత్రమే దక్కేటట్లు చేసికొన్నాడు. లాబానుకు
అవసరమైనవన్ని తన వైపు ఉన్నా, దేవుడు యాకోబు వైపు ఉన్నాడు. 37 సగములో ప్రస్తావించినట్లు
మచ్చ ఉన్న జంతువులు త్వరగా అభివృద్ధి చెందుతాయి అని నేను నమ్మను కాని, అవి దేవుని అసాధారణ తోడు
వలన అభివృద్ధి చెందుతాయి.
ఎన్ ఐ వి బైబిలు ఫూట్ నోట్ 35వ. వచనమును లాబాను ఆయన కుమారులు అసహజ రంగులున్న వాటిని
రహస్యముగా తగ్గించి లేక తీసివేసినారు. అదేయైతే, యాకోబు భౌష్యత్తు ఈనడాలను గురించి
మాత్రమే ఆరోపించినట్లుంది. నేను దీనిని చదివినప్పుడు 35వ. వచనానికి ఈ సహజార్థమే ఉండవలసిన
అవసరము లేదు, అయితే లాబాను యొక్క మోసపూరిత స్వభావానికి కూడా నేను ఆశ్చర్యపడను.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 30:37-43
37యాకోబు

చినారు జంగి సాలు అను చెట్ల చువ్వలను తీసికొని ఆ చువ్వలలో తెల్లచారలు కనబడునట్లు
అక్కడక్కడ వాటి తొక్కలు ఒలిచి
38మందలు నీళ్లు త్రాగ వచ్చినప్పుడు అవి చూలు కట్టుటకు అతడు తాను ఒలిచిన చువ్వలను మందలు
త్రాగుటకు వచ్చు కాలువలలోను నీళ్లగాళ్లలోను వాటియెదుట పెట్టగా 39మందలు ఆ చువ్వల యెదుట
చూలు కట్టి చారలైనను పొడలైనను మచ్చలైనను గల పిల్లలను ఈనెను.
40యాకోబు ఆ గొఱ్ఱపిల్లలను వేరుచేసి, చారలుగల వాటి తట్టును లాబాను మందలలో నల్లని వాటి
తట్టును మందల ముఖములు త్రిప్పి తన మందలను లాబాను మందలతో నుంచక వాటిని వేరుగా ఉంచెను.
41మందలో బలమైనవి చూలు కట్టినప్పుడెల్లను అవి ఆ చువ్వల యెదుట చూలు కట్టునట్లు యాకోబు మంద
కన్నుల యెదుట కాలువలలో ఆ చువ్వలు పెట్టెను. 42మంద బలహీనమైనప్పుడు పెట్టలేదు. అట్లు
బలహీనమైనవి లాబానుకును బల మైనవి యాకోబు నకును వచ్చెను. 43ఆ ప్రకారము ఆ మనుష్యుడు
అత్యధికముగా అభివృద్ధి పొంది విస్తార మైన మందలు దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను.
30:37-43 ఇది మళ్ళీ నిబంధన కుటుంబము యెహోవాకు తన వాగ్ధానాలు నెరవేరడానికి సహాయపడుతున్నట్లు
తెలుస్తున్నది! ఈ పద్ధతి పనిచేసిందా లేదా అనేది ఒక సిద్ధాంతపరమైన విషయము కాదు! యాకోబు, ఇంకా
జిత్తులమారిగానే ఉన్నాడు. యెహోవా వాగ్ధానాలు యాకోబు క్రియలను ఆధారము చేసికొని ఉన్నాయా?
30:43 చాలా సంవత్సరాలు యాకోబు గొఱ్ఱల మందలు, పశువులు మందలు అభివృద్ధి చెందాయి (పదునాలుగు
సంవత్సరాల తరువాత మరో ఆరు సంవత్సరాలు, చూ. 31:41).

29-30 అధ్యాయాలలోని చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. ఎందుని దేవుడు లాబాను లాంటి మోసగాడిని తాను ఎన్నుకొన్న పాత్రైన యాకోబును మోసగించుటకు
అనుమతించాడు?
2. యాకోబు ఒక బహుభార్యా వ్యక్తిగా ఉండాలనుకొన్నాడా?
3. ఈ కుమారులందరి పేర్లు జాబితా చేసి, వాటి ప్రసిద్ధిచెందిన శబ్ధలక్షణాలను ఇవ్వండి?

223

ఆదికాండము 31

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

యాకోబు రహస్యముగా
యాకోబు లాబాను నుండి
హారానులో యాకోబు విజయము యాకోబు లాబాను నుండి
యాకోబు
ఫలాయనము
కానానుకు బయలుదేరుట
పారిపోవుట
(29:1-31:55)
పారిపోవుట
31:1-16
31:1-16
31:1-9
31:1-3
31:1-13
31:4-9
31:10-16
31:10-13
31:14-16
31:14-16
31:17-21
31:17-21
31:17-18
31:17-21
31:17-21
లాబాను యాకోబును
లాబాను యకోబును
31:19-21
లాబాను యాకోబును
లాబాను యాకోబును
వెంటాడుట
వెంటాడుట
వెంటాడుట
వెంటాడుట
31:22-24
31:22-24
31:22-24
31:22-25
31:22-25
31:25-32
31:25-32
31:25-32
31:26-30
31:26-30
31:31-32
31:31-35
31:33-35
31:33-35
31:33-35
31:33-35
31:36-42
31:36-42
31:36-42
31:36-42
31:36-42
మిస్పా ఒప్పందము
యాకోబుతో లాబాను
యాకోబుకు లాబానుకు
యాకోబు లాబానుల సంధి
ఒప్పందము
మధ్య ఒప్పందము
(31:43-32:3)
31:43-55
31:43-50
31:43-50
31:43-44
31:43-44
31:45:55
31:45-55
31:51-55
31:51-54
31:55

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాలు అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 31:1-16
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1లాబాను

కుమారులు మన తండ్రికి కలిగినది యావత్తును యాకోబు తీసికొని, మన తండ్రికి కలిగిన దాని వలన
ఈ యావదాస్తి సంపాదించెనని చెప్పుకొనిన మాటలు యాకోబు వినెను. 2మరియు అతడు లాబాను ముఖము
3అప్పుడు యెహోవా నీ పితరుల
చూచినప్పుడు అది నిన్న మొన్న ఉండినట్లు అతనియెడల ఉండలేదు.
దేశమునకు నీ బంధువుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్లుము; నేను నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెప్పగా
4యాకోబు పొలములో తన మందయొద్దకు రాహేలును లేయాను పిలువనంపి వారితో యిట్లనెను.
5మీ తండ్రి కటాక్షము నిన్న మొన్న నామీద ఉండినట్లు ఇప్పుడు నామీద నుండలేదని నాకు కనబడుచున్నది;
అయితే నా తండ్రియొక్క దేవుడు నాకు తోడై యున్నాడు; 6మీ తండ్రికి నా యావచ్ఛ క్తితో కొలువు
చేసితినని మీకు తెలిసే యున్నది. 7మీ తండ్రి నన్ను మోసపుచ్చి పదిమార్లు నా జీతము మార్చెను;
అయినను దేవుడు అతని నాకు హానిచేయ నియ్యలేదు. 8అతడు పొడలు గలవి నీ జీతమగునని చెప్పినయెడల
అప్పుడు మందలన్నియు పొడలుగల పిల్లలనీనెను. చారలుగలవి నీ జీతమగునని చెప్పినయెడల అప్పుడు
మందలన్నియు చారలుగల పిల్లల నీనెను 9అట్లు దేవుడు మీ తండ్రి పశువులను తీసి నాకిచ్చెను. 10మందలు
చూలుకట్టు కాలమున నేను స్వప్న మందు కన్నులెత్తి చూడగా గొఱ్ఱలను దాటు పొట్టేళ్లు చారలైనను
పొడలైనను మచ్చలైనను గలవై యుండెను. 11మరియు ఆ స్వప్నమందు దేవుని దూత యాకోబూ అని నన్ను
పిలువగా చిత్తము ప్రభువా అని చెప్పితిని. 12అప్పుడు ఆయన నీ కన్నులెత్తి చూడుము; గొఱ్ఱలను దాటు
చున్న పొట్టేళ్లన్నియు చారలైనను పొడలైనను మచ్చలైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు
13నీ వెక్కడ స్తంభముమీద నూనె పోసితివో, యెక్కడ నాకు
చేయుచున్నది యావత్తును చూచితిని
మ్రొక్కుబడి చేసితివో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే. ఇప్పుడు నీవు లేచి యీ దేశ ములోనుండి బయలుదేరి నీవు
పుట్టిన దేశమునకు తిరిగి వెళ్లుమని నాతో చెప్పెననెను. 14అందుకు రాహేలును లేయాయు యింక మా
తండ్రి యింట మాకు పాలు పంపు లెక్కడివి? అతడు మమ్మును అన్యులుగా చూచుటలేదా? 15అతడు మమ్మును
అమ్మివేసి, మాకు రావలసిన ద్రవ్యమును బొత్తుగా తినివేసెను. 16దేవుడు మా తండ్రి యొద్దనుండి
తీసివేసిన ధనమంతయు మాదియు మా పిల్లలదియునైయున్నది గదా? కాబట్టి దేవుడు నీతో
చెప్పినట్లెల్ల చేయుమని అతనికుత్తర మియ్యగా
31:1 ‘‘లాబాను కుమారులు. . . చెప్పుకొనిన మాటలు యాకోబు వినెను’’ సరిగ్గా ఈ కుమారులకు ఎంత వయస్సు
ఉందో తెలియదు అయితే గొఱ్ఱలను వారంతర వారు కాచుకోనే వయస్సు అయితే ఉంది (చూ. 30:35). 30వ.
అధ్యాయము తరువాత చాలా సంవత్సరములు గడిచి ఉండాలి. వారు ఇంటిలో ఏమి విన్నారో, అదే ఇక్కడ
చెప్పుకొన్నట్లు కనిపిస్తున్నది. వారు గట్టిగానే మాట్లాడుకొంటున్నట్లుంది, అంటే యాకోబు
వారి మాటలు విన్నా ఫరవాలేదు అని అనుకొంటున్నట్లుంది. వారి ఆరోపణలు వాస్తవాలు కావు (చూ. 30:30).
యాకోబు రాక ముందు లాబాను ధనికుడు కాడు. యెహోవా యాకాబు పక్షమున ఉన్నాడు; ఆ సహకారముతో లాబాను
ఆశీర్వదింపబడ్డాడు.
 ‘‘సంపద’’ దీని అసలు అర్థము ‘‘మహిమ’’ (బిడిబి 459, చూ. కెజెవి). హీబ్రూ పదము ‘‘మహిమ’’కు ‘‘బారముగా
ఉండడము’’ లేక ‘‘బరువు’’ అనే అర్థము ఉంది. దీనిని ‘‘మహిమ’’గా కూడా వాడవచ్చు, అయితే ఇక్కడ శి ‘‘భౌతిక
విస్తరత’’ అనే అర్థముతో ప్రయోగించబడింది (ఎన్ కె జె వి).
31:2 ‘‘లాబాను ప్రవర్తన యాకోబు చూశాడు’’ లాబాను మోసగాడు. యాకోబునుతో కఠినముగా వ్వవహరించినా,
అతని వైపు నవ్వుతూ ఉండేవాడు, అయితే ఇప్పుడు అతని ముఖభావాలు మారిపోయాయి.
31:3 ‘‘అప్పుడు యెహోవా యాకోబుతో ఇట్లనెను’’ యెహోవా యాకోబు గుర్తించిన ఈ వ్యతిరేక
ధోరణినిని, తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్లే సమయము ఇదే అని చెప్పడానికి యెహోవా ఒక అవకాశముగా
తీసికొన్నాడు (‘‘తిరిగి’’ బిడిబి 996, కెబి 1427; క్వాల్ ఇంపరేటివ్). 20 సంవత్సరాలకు ముందు జరిగిన ‘‘నేను
నీకు తోడై ఉంటాను’’ అనే బేతేలు అనుభవాన్ని ఆయన గుర్తుచేస్తున్నాడు (చూ. ఆ.కా. 28:10-12,
ప్రత్యేకించి 15వ. వచనము).
31:4 ‘‘యాకోబు పొలములో తన మందయొద్దకు రాహేలును లేయాను పిలువనంపి’’ యాకోబు రాహేలును ఎక్కువ
ప్రేమించాడు కనుక చెప్పడముగా రాహేలు పేరు ముందు చెప్పబడింది. వారు పొలము లోనికి ఒక రహస్య,
వ్యక్తిగత సమావేశము కొరకు పిలువబడ్డారు. ఈ విషయాన్ని యాకోబు వారి భార్యలతో మునుపు
తర్కించినట్లు లేదు.
31:5 ‘‘తండ్ర అయిన నా దేవుడు’’ 31వ. అధ్యాయములో అబ్రహాము కుటుంబాలలో అనేక తరాలతో దేవుని
నిబంధన కొనసాగింపును తెలియజేసే అనేక వచనాలలో ఇది ఒకటి.
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31:6 ‘‘మీ తండ్రికి నా యావచ్ఛ క్తితో కొలువు చేసితినని మీకు తెలిసే యున్నది’’ వారి తండ్రి
విషయములో యాకోబు రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడి పని చేసిన విషయము వారికి తెలుసు. 14 సంవత్సారాలు వారి
కోసము, మరో 6 సంవత్సారాలు తన సొంత మందల కొరకు పనిచేశాడు.
31:7 ‘‘మీ తండ్రి నన్ను మోసపుచ్చి పదిమార్లు నా జీతము మార్చెను’’ ఈ పదము ‘‘మోసము చేయడము’’
(బిడిబి 1068, కెబి 1739) హీబ్రూలో ‘‘హేళన చేయుటకు’’, ‘‘మోసము చేయుటకు’’ లేక ‘‘తీసిపారవేయుటకు’’ అనే
అర్థాలనిచ్చే మూల పదము నుండి వచ్చింది.
‘‘మారడము’’ (బిడిబి 322, కెబి 321) 41వ. వచనములో జాడగా కనిసిస్తుంది. యాకోబు తన భార్యలను ఎలా
మార్చాడో మనకు సరిగా తెలియపోయినను, ఈ సందర్భము ప్రకారము, చారలు కలిగి పుట్టిన ప్రతి జంతువును
యాకోబు తీసికొనవసి ఉండగా, అవి ఎక్కువ అభవృద్ధి చెందగా, లాబాను వాటిలో కొన్ని గుంపులను తన సొంతము
చేసికొన్నాడు అనే విషయము స్పష్టము. ప్రతిసారి ఆయన మార్చుతూ వచ్చాడు, యాకోబుకు మిగిలిన
మందను వాటికి మచ్చలున్న, లేకపోయినా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చాడు (చూ. 8వ. వచనము).
 ‘‘పది మార్లు’’ ఇది ఖచ్చితంగా పది సార్లు అని కాదు, ఒక సంపూర్ణ సంఖ్యగా, ఉన్నది ఎక్కువ చేసి
చెప్పడము (ప్రాశ్చాత్య యాధార్థ్యాలతో జాగ్రత్తగా ఉండండి).
 ‘‘అయినను దేవుడు అతని నాకు హానిచేయ నియ్యలేదు’’ కేవలము 25:23లో చెప్పబడిన ప్రవచనమును బట్టి
మాత్రమే కాకుండా, 28:10-22 ను బట్టి తన పట్ల దేవునికి ఉన్న ప్రత్యేక దృష్టి స్థానమును యాకోబు
గ్రహించగలిగాడు. తన అనుభవాలాను బట్టి ఒక ఆధ్యాత్మిక అవగాహన కలిగాడు. లాబానుకు కూడా ఇది తెలుసు
(చూ. 29వ. వచనము).
31:8 ఈ వచనము లాబాను వారి ఒప్పందాన్ని ఎలా మార్చాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడో వివరిస్తున్నది.
ప్రతిసారి మార్చినప్పుడల్లా, దేవుడు యాకోబుకు లాభదాయకంగా మేకల, గొఱ్ఱల అభివృద్ధిని
మార్చాడు (9వ. వచనము).
31:9 ‘‘దేవుడు మీ తండ్రి పశువులను తీసి నాకిచ్చెను’’ ఇది ఒక బలమైన క్రియాపదము (బిడిబి 664, కెబి 717,

హఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్), హిఫిల్ మూల పదము ‘‘లాక్కోవడము’’ తెలుపుతుంది, చూ. 9 మరియు 16 వచనాలు.

కౄరమృగాలను వేటాడడానికి ఎరను వేసే విధానాన్ని ఇది ఉపయోగిస్తారు (చూ. 1 సమూ. 17:34-35;
యెహెజ్కేలు 34:10; ఆమోసు 3:12). యాకోబుకు న్యాయముగా రావలసిన వాటిని లాబాను లాక్కొన్నట్లు,
దేవుడు లాబాను మందలను లాగి, యాకోబుకు ఇచ్చాడు. 12వ. వచనములో బదిలీ యొక్క విధానము వివరించబడింది.

31:10 ‘‘మందలు చూలుకట్టు కాలమున’’ తనకు సంబంధించిన జంతువుల గురించి యాకోబుకు వచ్చిన దర్శనాలను
గురించి ఇది వివరిస్తున్నది. ఇది యాకోబు చేసిన సాంకేతికాల మోసము కాదు (అది., 30:37-43) అయితే,
యాకోబు అభివృద్ధి చెందడానికి మందల యొక్క తన భాగాన్ని పొందడానికి దేవుని కృప (చూ. 9వ. మరియు
ప్రత్యేకించి 12వ. వచనము).
31:11 ‘‘దేవుని దూత’’ మళ్ళీ, దేవదూత దైవానికి ఒక రూపముగా వచ్చింది (అది., ఆ.కా. 16:7-13; 18:1; 19:1; 21:17;
22:11-15; 31:11; 13:32:24,30; 48:15, 16; నిర్గ. 3:2,4; 13:21; 14:19; న్యాయ. 6:12,14; జకర్యా. 3:1-2).
యెహోవా తరుపున ఆయన మాట్లాడుచున్నాడు. 12:7లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
31:13 ‘‘బేతేలు దేవుడను నేనే’’ ఇది ఆ.కా. 28:10-22లో యాకోబుకు కలిగిన దేవుని దర్శనమును సూచిస్తున్నది.
యాకోబు యొక్క తండ్రి మరియు తాతల దేవుడు (చూ.5వ. వచనము) క్రొత్త ఉత్తర్వులను
జారీచేస్తున్నాడు.
1. ‘‘లేచి’’ బిడిబి 877, కెబి 1086, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. ‘‘విడచిపెట్టి’’, (అసలు అర్థము ‘‘వెళ్ళు’’), బిడిబి 422, కెబి 425, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. ‘‘తిరిగి’’, బిడిబి 996, కెబి 1427, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
31:14 యాకోబు భార్యలు పూర్తిగా తన వైపే ఉన్నారు!
3:15 ‘‘అతడు మమ్మును అన్యులుగా చూచుటలేదా? అతడు మమ్మును అమ్మివేసి, మాకు రావలసిన
ద్రవ్యమును బొత్తుగా తినివేసెను’’ ఆ కాలములోని ఆచాపరమైన ఇచ్చుపుచ్చుకోవడాలకు సంబంధించి
(హరియాన్ సంస్కృతి) తన తండ్రి నమ్మకముగా ప్రవర్తించలేదని లాబాను ఇద్దరు కుమార్తెలు
ఆరోపిస్తున్నారు. హరియన్ దస్త్రాలలో ‘‘మోహర్’’ లేక ‘‘భార్య కట్నము’’ కొంత భాగమైనా కుమర్తెల
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కొరకు భద్రము చేయవలసి ఉంది. అయినా, లాబాను యాకోబు యొక్క వేతనాలనన్నిటిని తీసివేసికొని,
మొత్తము వినియోగించుకొన్నాడు. 15వ. వచనము కుమార్తెలు తమ తండ్రి లాబాను యొక్క స్వార్థము
మరియు ఆలక్ష్యాన్ని గుర్తించినట్లు ఈ వచనము తెలియజేస్తున్నది.
‘‘బొత్తిగా తినివేసెను’’ అనే పదము ఒక ఒకే మూలపదములోని ఒక ఇన్ఫినేటివ్ అబ్సల్యూట్ మరియు
ఇంపెర్ఫెక్ట్ క్రియాపదము (బిడిబి 37, కెబి 46), ఇది ఒక తీవ్రతను తెలుపుతున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 31:17-21
17యాకోబు

18కనానుదేశమునకు తన
లేచి తన కుమారులను తన భార్యలను ఒంటెలమీద నెక్కించి
తండ్రియైన ఇస్సాకు నొద్దకు వెళ్లుటకు తన పశువులన్నిటిని, తాను సంపాదించిన సంపద యావత్తును,
పద్దన రాములో తాను సంపాదించిన ఆస్తి యావత్తును తీసికొని పోయెను. 19లాబాను తన గొఱ్ఱలబొచ్చు
కత్తిరించుటకు వెళ్లియుండగా రాహేలు తన తండ్రి యింటనున్న గృహ దేవతలను దొంగిలెను. 20యాకోబు
తాను
పారిపోవు
చున్నానని
సిరియావాడైన
లాబానుకు
తెలియ
చేయక
పోవుటవలన
అతని
21
అతడు తనకు కలిగిన దంతయు తీసికొని పారిపోయెను. అతడు లేచి నది దాటి
మోసపుచ్చినవాడాయెను.
గిలాదను కొండతట్టు అభిముఖుడై వెళ్లెను.

31:17 ‘‘యాకోబు లేచి తన కుమారులను తన భార్యలను ఒంటెలమీద నెక్కించి’’ ఫలాయానము చాలా శీఘ్రముగా
ఉండబోతుంది కనుక తన కుటుంబము ఒంటెలలో తప్ప అంత వేగముగా వెళ్ళే పరిస్థితులలో లేదు.
31:18 ‘‘తన పశువులన్నిటిని. . . తీసికొని పోయె’’ ‘‘తీసికొనిపోయెను’’ (బిడిబి 624, కెబి 675) పశువులను
శీఘ్రముగా తోలుకొనిపోవుటను ఇది సూచిస్తున్నది. వేడిమిని తప్పించుకోవడానికి వారు సాయింతరము
మరియు రాత్రి వేళలలోనే ప్రయణిస్తున్నట్లుంది.
31:19 ‘‘లాబాను తన గొఱ్ఱలబొచ్చు కత్తిరించుటకు వెళ్లియుండగా’’ గొఱ్ఱబొచ్చు కత్తిరించే కాలము
ఒక పండుగ మరియు కుటుంబమంతా కలిసికొనే కాలము (చూ. ఆ.కా. 38:12; 1 సమూ. 25:4 మరియు 2 సమూ. 13:23).
అయితే యాకోబు అక్కడ లేక పోవడము గుర్తించతగింది, ఇది కుటుంబము బాంధవ్వాలు పోను పోను
తగ్గిపోవడాన్ని తెలియజేయండి.
 ‘‘రాహేలు తన తండ్రి యింటనున్న గృహ దేవతలను దొంగిలెను’’ ‘‘గృహదేవతలు’’ అనే పదానికి హీబ్రూ పదము
తెరాఫిమ్ (బిడిబి 1076). ఈ గృహదేవతల ప్రతిమలు చాలా పెద్దవై ఉండచ్చు (చూ. 1 సమూ. 19:13), లేక
రాహేలు ఒంటె సంచిలో పెట్టుకొనే విధంగా చాలా చిన్నవై ఉండచ్చు (చూ. 34వ. వచనము). ఈ గృహదేవతల
ప్రతిమలు కలిగి ఉండడము వారసత్య హక్కులకు చిహ్నము, రాహేలు ఇలా వాటిని దొంగిలించడమును బట్టి
వారసత్వముగా లాబాను చేసిన చట్టవ్యతిరేకత చర్యల అవగాహనకు నిదర్శనము, లేక ఆ తరువాత యాకోబు
వారసత్వము తన కుమారుని కొరకు చేసిన క్రియ కావచ్చు. కొంతమంది ఆ విధంగా వాటిని దొంగిలించడము చేత
వారెక్కడ ఉన్నారో లాబాను వాటిద్వారా తెలిసికొనలేడు అనేది కారణముని అంటారు (అది., రాషి, చూ.
30:27). ఈ తెరాఫిమ్ లు భవిష్యవాణి కొరకు ఉపయోగించేవారు (చూ. జకర్యా 10:2). అవి తరచూ ‘‘యూదుడు
తొడక్కొనే చొక్కా’’ (ఎప్హోడ్) తో కలిసి కనిపించేవి (చూ. న్యాయ. 17:5; 18:14-20 మరియు హోషియా
3:4). 1 సమూ. 15:23లో విగ్రహారాధకులుగా ఖండించబడ్డాయి.

ప్రత్యేక అంశము: తెరాఫిమ్

పా.ని.లోని వివిధ భాగాల నుండి ఒక్కటిగా చేసి వివరించడము కష్టము:
1. చిన్న, తీసికెళ్ళగలిగిన గృహదేవత ప్రతిమలు, ఆ.కా. 31:19,34,35
2. మానవ ఆకారములో ఉన్న పెద్ద ప్రతిమ, 1 సమూ. 19:13,16
3. ఇళ్ళలో అలాగే గర్భగుడిలలో ఉపయోగించే ప్రతిమలు, న్యాయ. 17:5; 18:14,17,18
4. భౌష్యత్తును లేక దేవుని/దేవళ్ళ చిత్తాన్ని తెలిసికొనడానికి ఉపయోగించే ప్రతిమలు
ఎ. ఖండించబడి మరియు భౌష్యత్తు ఙ్ఞానముకు సమానము, 1 కొరింథీ. 15:23
బి. ఖండించబడి మరియు మాధ్యమంగా ఉపయోగించే, ఆత్మలు, విగ్రహాలకు సమానము, 2 రాజులు 23:24
సి. ఖండించబడి మరియు భౌష్యత్తు ఙ్ఞానము, భాణాలు కంపనము, గొఱ్ఱ కాలేయాన్ని పరీక్షించే
దానికి సమానము,యెహెజ్కేలు 21:21
డి. ఖండించబడి మరియు శోధిచెప్పేవారు మరియు అబద్ధ ప్రవక్తలకు సమానము, జకర్యా. 10:2
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31:20
ఎన్ ఎ స్ బి, టి ఇ వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఎన్ ఐ వి,
పెషిత
‘‘యాకోబు మోసపుచ్చినవాడు’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘దొంగిలించెను’’
ఆర్ ఎస్ వి, ఎన్ జె బి
‘‘ఓడిపోయిన’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘కన్నుగప్పు’’
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘చీకటిలో ఉంచబడుట’’
‘‘దాచిన విషయము’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
రాహేలు గృహ తెరాఫిమ్ను ‘‘దొంగిలించగా’’, యాకోబు లాబాను ‘‘హృదయాన్ని దొంగిలించాడు’’ బిడిబి 170,
కెబి 198, క్వాల్ ఇంపర్ఫెక్ట్). ఇదే మోసానికి ఒక జాతీయపదంగా మారింది.
 ‘‘సిరియావాడైన లాబాను’’ ‘‘సిరియావాడు’’ అనే పదము ‘‘అరామియుడు’’ (బిడిబి 74) అనే భాషాంతరము కాగలదు.
లాబాను అరేమియుడుగా పిలవబడడానికి, యాకోబు కూడా ద్వితీ. 26:5లో అలాగే పిలవడానికి మధ్య
సంబంధమేమిటో తెలియదు. ఆదికాండము 10 లో ఇవ్వబడిన వంశావళిలో ఈ రెండు వేర్వేరు జాతి
గుంపులయినట్లుంది, అయితే కులాంతర వివాహాలు వారిని ఒకటిగా గుర్తించడానికి కారణమై ఉండచ్చు లేక
అబ్రాహాము ప్రారంభములో పరదేశగా ఉన్న భౌగోళిక ప్రాంతము (అది., హారాను) ద్వారా కావచ్చు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 31:22-24
22యాకోబు

పారిపోయెనని మూడవ దినమున లాబానుకు తెలుపబడెను. 23అతడు తన బంధువులను
వెంటబెట్టుకొని, యేడు దినముల ప్రయాణమంత దూరము అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదుకొండ మీద అతని
కలిసికొనెను. 24ఆ రాత్రి స్వప్నమందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొద్దకు వచ్చి నీవు యాకోబుతో
మంచిగాని చెడ్డగాని పలుకకుము జాగ్రత్త సుమీ అని అతనితో చెప్పెను.
31:22 ‘‘యాకోబు పారిపోయెనని మూడవ దినమున లాబానుకు తెలుపబడెను’’ ఆ.కా. 30:36 నుండి మనము యాకోబు
మందలు మరియు లాబాను మందలు మూడు దినాల ప్రయాణమంత దూరంగా ఉంచారని తెలిసికొన్నాము, కాబట్టి
ఒక సేవకుడు యాకోబు వెళ్ళిపోవడము చూసి, వెంటనే లాబానుకు చెప్పడానికి వెళ్ళాడు (బిడిబి 616, కెబి
665, హోఫల్ ఇంపర్ఫెక్ట్).
31:23 ‘‘గిలాదుకొండ మీద’’ ఇంత దూర ప్రయాణాన్ని ఇంత త్వరాగా చేరుకోవడము మీద చాలా తర్కణ ఉంది.
అయినా మనము బలవంతముగా సాగిన పది దినాల ప్రయాణాన్ని గురించి మాట్లాడుకొంటున్నాము. సరిగ్గా
ఎంత దూరముందో మనకు తెలియదు, బహుశా 250 నుండి 350 మైళ్ళ దూరము ఉండచ్చు ఎందుకంటే (1) యాకోబు
మందలున్న సిరియా ప్రాంతము ఎక్కడుండో మనకు తెలియదు (2) గిలియాదు యొక్క తూర్పు సరిహద్దును
గురించి మనకు తెలియదు.
లాబాను పెద్ద సాయుధ బలముతో వచ్చాడు (చూ. 29వ. వచనము). ఆయన వెంబడించడము 36వ. వచనములో ఒక
‘‘తీక్షణమైన అన్యేషణ’’ (బిడిబి 196, కెబి 223, క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్) గా చెప్పబడింది.
31:24 ‘‘నీవు యాకోబుతో మంచిగాని చెడ్డగాని పలుకకుము జాగ్రత్త సుమీ’’ ఇది ‘‘ఆయనను పూర్తిగా
వదిలివేయి’’ అని అర్థమిచ్చే ఒక జాతీయపదము. మళ్ళీ, పితరుల కుటుంబాలను విడిపించడములో దేవుని కృప
మరియు కాపుదలను మనము మళ్ళీ మళ్ళీ చూడగలము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 31:25-32
25లాబాను

యాకోబును కలిసికొనెను. యాకోబు తన గుడారము ఆ కొండమీద వేసికొనియుండెను; లాబానును తన
బంధువులతో గిలాదు కొండమీద గుడారము వేసి కొనెను. 26అప్పుడు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి?
నన్ను మోసపుచ్చి, కత్తితో చెరపట్టబడిన వారిని వలె నా కుమార్తెలను కొనిపోవనేల? 27నీవు నాకు
చెప్పక రహస్యముగా పారిపోయి నన్ను మోసపుచ్చితివేల? సంభ్రమముతోను పాటలతోను మద్దెలతోను
28అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమార్తెలను నన్ను ముద్దు
సితారాలతోను నిన్ను సాగనంపుదునే.
పెట్టుకొననియ్యక పిచ్చిపట్టి యిట్లు చేసితివి. 29మీకు హాని చేయుటకు నా చేతనవును; అయితే
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పోయిన రాత్రి మీ తండ్రియొక్క దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ్డగాని పలుకకుము జాగ్రత్త
సుమీ అని నాతో చెప్పెను. 30నీ తండ్రి యింటిమీద బహు వాంఛగల వాడవై వెళ్లగోరినయెడల వెళ్లుము,
31యాకోబు నీవు బలవంతముగా నా యొద్దనుండి నీ కుమార్తెలను
నా దేవతల నేల దొంగిలితివనగా
తీసికొందువేమో అనుకొని భయపడితిని 32ఎవరియొద్ద నీ దేవతలు కనబడునో వారు బ్రదుకకూడదు. నీవు నా
యొద్దనున్న వాటిని మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెప్పెను. రాహేలు
వాటిని దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.
31:25 ‘‘యాకోబు తన గుడారము ఆ కొండమీద వేసికొనియుండెను’’ యాకోబు గుడారము వేసికొని ఉన్నాడని
ప్రస్తావించడము ఇదే మొదటి సారి, అంటే ఇంతకు మునుపు ఈ బలవంతపు పరుగు ఎక్కడా ఆగినట్లు
కనిపించలేదు. వారు చాలా దూరములో జాగ్రత్తగా ఉన్నారని భావిస్తున్నట్లుంది.
31:26-30 లాబాను ఒక మోసగాడిగా వాస్తవాలు కాని ఆరోపణలను యాకోబు మీద మోపుతున్నాడని
వాఖ్యానిస్తున్నాను. చాలా విషయాలు లాబాను యాకోబును గురించి చేసిన ఆరోపణలు నిజానికి వాస్తవాలు
కావు. లాబాను తన బంధువులు (మరియు యాకోబు) ముందుర వారు విని తద్వారా తీర్పు తీర్చాలని ఇలా
చేస్తున్నాడు.
31:27 లాబాను ఆయన యాకోబుకు విందు పెట్టేవాడని చెప్పుతున్నాడు. చివరిసారిగా లాబాను ఇచ్చిన విందు
యాకోబుకు గుర్తుచేసికొంటున్నాడు (అది., లేయా పెళ్లి రాత్రి)! తన మామతో మరే ‘‘పార్టీలు’’ ఇంక
వద్దను కొంటున్నాడు.
31:28 ‘‘పిచ్చిపట్టి యిట్లు చేసితివి’’ ఈ పదము (బిడిబి 698, కెబి 754, హిఫాల్ పెర్ఫెక్ట్) సహజముగా
బైబిలు యందు పాపము మరియు పాపభీతికి సంబంధించి ఉపయోగింపబడింది (చూ. సౌలుకు సంబంధించి 1 సమూ. 13:13
మరియు దావీదుకు సంబంధించి 2 సమూ. 24:10). యాకోబు ఇలా పారిపోయి రావడము ఒక పాపస్వభావము అని లాబాను
ఆరోపిస్తున్నట్లుంది.
31:29 ‘‘మీకు హాని చేయుటకు నా చేతనవును; అయితే పోయిన రాత్రి మీ తండ్రియొక్క దేవుడు నాతో
మాట్లాడినాడు’’ ‘‘నాకు చేతనగును’’ (బిడిబి 42) అనే పదము శబ్ధలక్షణము ప్రకారము ఎల్ (బిడిబి 42) లేక
ఎలోహిమ్ (బిడిబి 43)కు సంబంధించి ఉంది. ఎల్ అనే పదము శబ్ధలక్షణము ‘‘బలంగా ఉండడము’’ అనే
అర్థమిస్తుందని ఇక్కడ ఒక్కసారే ఆధారము ఉంది. ఇంతకు మునుపు ఫరో (తెగుల ద్వారా, చూ. 12:17, మరియు
మరికొంత బయలుపాటు, సరిగ్గా ఎలా అన్నది వ్రాయబడలేదు) మరియు అబీమెలకు (చూ. 20:3)లను
హెచ్చరించినట్లు దేవుడు ఇప్పుడు ఒక కలలో లాబానును హెచ్చరిస్తున్నాడు. యెహోవా తన వాగ్ధాన
కుటుంబాన్ని కాచి అపాయము/కీడు నుండి కాపాడుతున్నాడు.
31:30 ‘‘నీ తండ్రి యింటిమీద బహు వాంఛగల వాడవై వెళ్లగోరినయెడల వెళ్లుము’’ లాబాను మాట్టాడిని
వచనములో రెండు తీవ్రతను చూపించే రూపాలు ఉన్నాయి.
1. ‘‘వెళ్ళగోరిన యెడల’’ ఒకే మూలపదము ఉన్న ఇన్ఫినేటివ్ అబ్సల్యూట్ మరియు పెర్ఫెక్టు
క్రియాపదము (బిడిబి 229, కెబి 246, ‘‘వెళ్ళు’’)
2. ‘‘బహువాంఛగలవాడవై’’ ఒకే మూలపదము ఉన్న ఇన్ఫినేటివ్ ఆబ్సల్యూట్ మరియు పెర్ఫెక్ట్
క్రియాపదము (బిడిబి 493, కెబి 490)
‘‘బహు వాంఛ గలవాడవై’’ అనే పదము (బిడిబి 493) హీబ్రూ మూలపదము ‘‘తెల్లబారి ఉండడము’’ మూలపదము నుండి
వచ్చింది, ఇది తరచుగా వెండి లోహాన్ని(బిడిబి 494) వివరించి చెప్పేటప్పుడు వాడుతారు. ‘‘కోరిక’’ అనే
పదానికి ఇది చాలా బలమైన పదము. ఆయన ఇంటి మీద దిగులు పెట్టుకొని వెళ్ళుతున్నాడి లాబాను యాకోబును
ఆరోపిస్తున్నాడు, అంతే గాని లాబాను యొక్క మోసానికి, కపటానికి, వంచన చిరవరికి అసభ్యప్రవర్తనకు
తట్టుకోలేక వెళ్ళుతున్నాడని చెప్పుటలేదు.
 ‘‘నా దేవతల నేల దొంగిలితివనగా’’ 31:19ను చూడుము. ఈ గృహదేవతలు మూఢవిశ్వాసము చేత వారసత్యము,
సంపదతో కలపబడ్డాయి అందుచేత యాకోబు వెళ్ళిపోవడము ఒక సంపదను, అలాగే వారసత్వాన్ని
పోగొట్టుకొన్నట్లు భావించాడు. ఈ గృహదేవతల (అది., తెరాఫిమ్) నుండి ఆధ్యాత్మిక నడిపింపును
కూడా పోగొట్టుకొన్నట్లు భావించ ఉండచ్చు.
31:31-32 27వ. వచనము నుండి యాకోబు లాబాను ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చాడు కానీ 30బి వచనానికి కాదు.
రాహేలు తెరాఫిమ్ ను దొంగిలించిదని యాకోబుకు తెలియదు (19వ.).
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31:32 ఈ దేవతలను రాహేలు దొంగిలించిన విషయము యాకోబుకు తెలిసినట్లు లేదు. 32వ. వచనము ఎవరైనా
దేవాలయము నుండి లేక ఎవరైనా ఇంటి నుండిగాని దేవతలను దొంగిలిస్తే దానికి సంబంధించిన హమురాబి
నియమాన్ని చూచిస్తున్నది. ఆ.కా. 35:16-18లో చెప్పబడిన బెన్యామీను కాన్పుకు సంబంధించిన రాహేలు
మరణమును గురించి యాకోబు చెప్పిన మాటలు ఇక్కడ వ్రాయబడినవి అని రబ్బీలు అంటారు. ఇది పూర్తిగా
చట్టపరమైన పదజాలము (అది., ‘‘మన బంధువుల ఎదుట’’). ఇక్కడ రెండు ఇంపరేటివ్లు ఉన్నాయి.
1. కనబడునో (అసలు అర్థము ‘‘పరీక్ష,’’ చూ. 37:32; 38:25), బిడిబి 647, కెబి 699, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
2. తీసుకొను (సహజార్థము, ‘‘వెనక్కి తీసికొని వెళ్ళు’’), బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ ఇంపరేటివ్

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 31:33-35
33లాబాను

యాకోబు గుడారములోనికి లేయా గుడారము లోనికి ఇద్దరి దాసీల గుడారములలోనికి వెళ్లెను
గాని అతని కేమియు దొరకలేదు. తరువాత అతడు లేయా గుడారములోనుండి బయలుదేరి రాహేలు గుడారములోనికి
వెళ్లెను. 34రాహేలు ఆ విగ్రహములను తీసికొని ఒంటె సామగ్రిలో పెట్టి వాటిమీద కూర్చుండెను. కాగా
లాబాను ఆ గుడారమందంతటను తడవి చూచి నప్పటికిని అవి దొరకలేదు. 35ఆమె తన తండ్రితో తమ యెదుట నేను
లేవలేనందున తాము కోపపడకూడదు; నేను కడగానున్నానని చెప్పెను. అతడెంత వెదకినను ఆ విగ్రహములు
దొరకలేదు.
31:33 ‘‘33లాబాను యాకోబు గుడారము. . .లోనికి వెళ్లెను’’ దీన్ని బట్టి సహజముగా స్త్రీలు ప్రత్యేక
గుడారాలలో ఉండేవారని చారిత్రాత్మకంగా తెలుస్తున్నది.
31:34 ‘‘ఒంటె సామగ్రి’’ ఈ పదము (బిడిబి 468), ఇక్కడ మాత్రమే కనిపిస్తుంది, ఇది ఒంటెకు వ్రాలాడ
దీయబడిన జీను లేక జీనుకు వ్రేలాడదీయబడిన సంచి కావచ్చు (టి ఇ వి, ఆర్ ఇ బి).
 ‘‘కాగా లాబాను ఆ గుడారమందంతటను తడవి చూచి నప్పటికిని’’ ‘‘తడవి చూచి’’ అంటే ‘‘జాగ్రత్తగా చేతులతో
తాకి చూచి’’ (బిడిబి 606, కెబి 653, పియెల్ పెర్ఫెక్ట్) అని అర్థము. ఇది సహజముగా గ్రుడ్డవారు
చీకటిలో తడుముకొంటూ వెళ్ళడాన్ని చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తారు (చూ. ద్వితీ. 28:29; యోబు 5:14; 12:25).
31:35 ‘‘నేను కడగానున్నానని’’ ఇది ఆమె ఋతుక్రమాన్ని (బిడిబి 202 కస్ట్రక్టివ్ బిడిబి 61)ను
సూచిస్తున్నది. లేవీ. 15:19 నుండి దీనికి సంబంధించిన ఆచారపరమైన నిషేదాలను మనము చూడగలము. అయితే
లేవీయుల నిబంధనలలోని ఈ ఆచారిక వ్యవహారాలను పూర్వము జరిగిపోయిన లాబాను యాకోబుల కాలానికి
అన్వర్తించవచ్చో చెప్పలేము. అయితే రాహేలును లేవమని చెప్పడానికి ఒక బలమైన కారణము ఉండి
ఉండచ్చు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 31:36-42
36యాకోబు

కోపపడి లాబానుతో వాదించి అతనితో నీవిట్లు మండిపడి నన్ను తరుమ నేల? నేను చేసిన
ద్రోహమేమి? పాపమేమి? 37నీవు నా సమస్త సామగ్రి తడివి చూచిన తరువాత నీ యింటి వస్తువులన్నిటిలో
ఏది దొరికెను? నా వారి యెదుటను నీ వారియెదుటను అది యిట్లు తెచ్చిపెట్టుము; వారు మన ఉభయుల
38ఈ యిరువది యేండ్లు నేను నీయొద్దనుంటిని. నీ గొఱ్ఱలైనను
మధ్య తీర్పు తీర్చుదురు.
మేకలైనను ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొట్టేళ్లను నేను తినలేదు. 39దుష్ట మృగములచేత చీల్చబడిన
దానిని నీ యొద్దకు తేక ఆ నష్టము నేనే పెట్టుకొంటిని. పగటియందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి
40పగటి
రాత్రియందు దొంగి లింపబడిన దానినేమి నాయొద్ద పుచ్చుకొంటివి; నేను ఈలాగుంటిని.
41
ఇదివరకు నీ
యెండకును రాత్రి మంచుకును నేను క్షీణించిపోతిని; నిద్ర నా కన్నులకు దూర మాయెను.
యింటిలో ఇరువది యేండ్లు ఉంటిని. నీ యిద్దరి కుమార్తెల నిమిత్తము పదునాలు గేండ్లును, నీ మంద
నిమిత్తము ఆరేండ్లును నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు నా జీతము పదిమారులు మార్చితివి. 42నా
తండ్రి దేవుడు, అబ్రాహాము దేవుడు, ఇస్సాకు భయపడిన దేవుడు నాకు తోడైయుండనియెడల నిశ్చయముగా
నీవు నన్ను వట్టి చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా ప్రయాసమును నా చేతుల కష్టమును చూచి,
పోయిన రాత్రి నిన్ను గద్దించెనని లాబానుతో చెప్పెను.
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31:36 ‘‘యాకోబు కోపపడి’’ ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 354, కెబి 351, క్వాల్ ఇంపర్ఫెక్ట్)కు అర్థము
‘‘కాల్చుటకు’’ అని, ఇది మానవ కోపాన్ని తెలియజేస్తున్నది (చూ. 4:5,6; 30:2; 34:7; 39:19).
 ‘‘లాబానుతో వాదించి’’ ఈ క్రియాపదానికి (బిడిబి 936, కెబి 1224, క్వాల్ ఇంపర్ఫెక్టు) చట్టపరమైన
సహజార్థాలు ఉన్నాయి (చూ. 37 వ.). బంధువుల సమక్షములో లాబాను యాకోబును ప్రతిఘటించాడు, ఇప్పడు
యాకోబు వాక్యాలంకార ప్రశ్నలతో ప్రత్యాక్రమణ చేస్తున్నాడు.
1. ‘‘నేను చేసిన ద్రోహమేమి?’’ (36వ. వచనము)
2. ‘‘నా పాపమేమి?’’ (36వ. వచనము)
3. ‘‘నీవేమి కనుగొన్నావు?’’ (37వ. వచనము)
నిజానికి చెప్పాలంటే, బంధువులు దేశ సంచార చట్టపరమైన ఒక న్యాయస్థానమును రూపొందించారు. ఈ
వివాదములో వారు ఒక నిర్ణము తీసికోవాలసి ఉంది (37వ. వ.).
31:38-42 యాకోబు తన కాపరి నైపుణ్యము మరియు జాగరూకతో (బంధువుల ఎదుట) ప్రతిఘటిస్తున్నాడు.
1. గొఱ్ఱలు తప్పుగా పంపబడలేదు
2. పొట్టేళ్ళను ఆయన తినలేదు
3. దుష్ట మృగముల చేత చీల్చబడిన దాని నష్టము ఆయనే పెట్టుకొన్నాడు
ఇవన్ని కూడా హమురబి చట్టాలలో ఉండిన ఆనాటి సంస్కృతికి సరిగ్గా సరిపోయాయి (పేరాగ్రాఫ్ 266).
31:42 ‘‘నా తండ్రి దేవుడు, అబ్రాహాము దేవుడు, ఇస్సాకు భయపడిన దేవుడు’’ ‘‘ఇస్సాకు భయపడిన’’ అనే పదము
ఈ అధ్యాయానికి ప్రత్యేకత మరియు ఇది రెండు సార్లు ఉపయోగింపబడింది (చూ. 53వ.). ఇస్సాకు
గౌరవించిన లేక భయపడిన దైవాన్ని ఇది సూచిస్తున్నది. అమెరికా పురావస్తు శాస్త్రఙ్ఞడు
ఆల్బర్ట్ ‘‘భయము’’ అనే పదము సంబంధిత భాషలలో (అరామియ, అరేబియా, యుగారిటిక్) ‘‘బంధువులు’’
సంబంధించిన ప్రయోగము, దీనిని ‘‘ఇస్సాకు బంధువులు’’ అని తర్జుమా చేసివలసి ఉంది లేక దీని మరోక విధంగా
‘‘నా తండ్రుల దేవుడు’’ అని తెలియజేయవలసి ఉంది అని అంటున్నాడు. అయినా ఇది ఖచ్చితము కాదు.
 ‘‘నీవు నన్ను వట్టి చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు’’ యాకోబు లాబాను యొక్క స్వార్థాన్ని, అలాగే
దేవుని యొక్క కృప తోడును వాస్తవికతను గ్రహించాడు. 24 మరియు 29 వచనాలలో వ్రాయబడిన లాబాను
దర్శనాన్ని యాకోబు సూచించిన చివరి వచనమైన 42వ. లో దీని చూడగలము. దేవుడు ఇప్పటికే తన తీర్పును
ఇచ్చి ఉన్నాడు!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 31:43-55
43అందుకు

లాబాను ఈ కుమార్తెలు నా కుమార్తెలు, ఈ కుమారులు నా కుమారులు, ఈ మంద నా మంద, నీకు
కనబడుచున్నది అంతయు నాది, ఈ నా కుమార్తెలనైనను వీరు కనిన కుమారుల నైనను నేడు నేనేమి చేయగలను?
44కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రమ్ము, అది నాకును నీకును మధ్య సాక్షిగా ఉండునని
45యాకోబు ఒక రాయి తీసికొని దానిని స్తంభముగా నిలువబెట్టెను.
యాకోబుతో ఉత్తరమియ్యగా
46మరియు యాకోబు రాళ్లు కూర్చుడని తన బంధువులతో చెప్పెను. వారు రాళ్లు తెచ్చి కుప్ప వేసిరి;
అక్కడ వారు ఆ కుప్ప యొద్ద భోజనము చేసిరి. 47లాబాను దానికి యగర్ శాహదూతా అను పేరు పెట్టెను.
అయితే యాకోబు దానికి గలేదు అను పేరు పెట్టెను. 48లాబాను నేడు ఈ కుప్ప నాకును నీకును మధ్య
సాక్షిగా ఉండునని చెప్పెను. కాబట్టి దానికి గలేదను పేరుపెట్టెను. మరియు మనము ఒకరికొకరము
దూరముగా నుండగా యెహోవా నాకును నీకును మధ్య జరుగునది కనిపెట్టునని చెప్పెను గనుక దానికి మిస్పా
అను పేరు పెట్టబడెను. 49అంతట లాబాను నీవు నా కుమార్తెలను బాధ పెట్టినను, నా కుమార్తెలను గాక
యితర స్త్రీలనుపెండ్లి చేసికొనినను, 50చూడుము, మన యొద్ద ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే
సాక్షి అని చెప్పెను. 51మరియు లాబాను నాకును నీకును మధ్య నేను నిలిపిన యీ స్తంభమును చూడుము ఈ
52హానిచేయవలెనని నేను ఈ కుప్ప దాటి నీ యొద్దకు రాకను, నీవు ఈ కుప్పను ఈ
కుప్ప చూడుము.
స్తంభమును దాటి నా యొద్దకు రాకను ఉండుటకు ఈ కుప్ప సాక్షి యీ స్తంభమును సాక్షి. 53అబ్రాహాము
దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండ్రి దేవుడు మన మధ్య న్యాయము తీర్చునని చెప్పెను. అప్పుడు
యాకోబు తన తండ్రియైన ఇస్సాకు భయపడిన దేవునితోడని ప్రమాణము చేసెను.
31:43 యాకోబు ఆరోపణలకు లాబాను సమాధానమియ్య ప్రయత్నిస్తున్నాడు.
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31:44 ‘‘కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రమ్ము, అది నాకును నీకును మధ్య సాక్షిగా ఉండునని’’
లాబాను ఒక నిబంధనను ప్రతిపాదించినప్పటికి, యాకోబు స్థంభాన్ని స్థాపించి (45వ. వ [28:18 చూడుము],
దీనిని 51వ. వచనములో లాబాను చేసినట్లు చెప్పుకొన్నప్పటికి) దాన్ని చుట్టూ బంధువుల చేత రాళ్ళు
పోగుచేయించాడు (46వ. వ). అక్కడ వారు ఒప్పంద విందు చేశారు. పా.ని. లో సర్వసాధారణముగా ఒప్పంద
నిర్మాణములో విందు కలసి ఉంటుంది.
1. ‘‘రమ్ము’’, బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. ‘‘నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము’’ బిడిబి 503, కెబి 500, క్వాల్ కొర్టేటివ్, (అసలు అర్థము
‘‘కోయుటకు’’, 13:15లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము)
3. ‘‘సాక్షిగా ఉండునని’’ బిడిబి 224,కెబి 243, క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్, ప్రతిఘటనకు ఇది శాశ్వత
సాక్ష్యముగా ఉన్నట్లు తెలియజేస్తున్నది (చూ. 52వ. వ).
31:47 ఇక్కడ రెండు పేర్లు ఉన్నాయి. మొదటిది అరామియ (బిడిబి 1094 కంస్ట్రక్షన్ బిడిబి 1113)
మరియు రెండవది హీబ్రూ (బిడిబి 165). ఇవి రెండూ సమాంతరము, రాళ్ళ కుప్పను ఇది సూచిస్తున్నది.
యాకోబు ఈ స్థలానికి ‘‘గలేదు’’ (బిడిబి 165, ‘‘సాక్షపు-కుప్ప), వారు బస చేసిన స్థలానికి సంబంధించి ఉంది
(అది., ‘‘గలేదు,’’ బిడిబి 166, ‘‘ఒక రాళ్ళ గుండ్రము‘‘ లేక ‘‘ఒక పర్వతాల గుండ్రము’’).
పితురుల భాషలు వలె ఉన్న అరామియ వర్సెస్ హీబ్రూల పైన చాలా తర్కణ ఉంది. అబ్రహాము
స్వప్రదేశమైన మెసొపొటేమియాలో అరామియ మాట్లాడబడిందని, అయితే ఆయన కానానుకు వెళ్ళే
ప్రయాణములో ఆయన మాట్లాడిన అరామియ మనకు హీబ్రూగా తెలిసింది. గతములోని ఈ భాషలు మన
భాషాయుక్తమైన అవగాహనకు దారితీశాయి.
31:49 ‘‘మిస్పా’’ 49వ. లోని ‘‘మిస్పా’’ (బిడిబి 859) ఒక హీబ్రూ పదము కూడా, ఇది ‘‘కావలివాని ఋరుజు’’ను
తెలుపుతుంది. ఈ ఇద్దరి మధ్యలో ఇది దేవుని ప్రతిరూప సాక్షాన్ని అక్కడ సూచించింది (బిడిబి 859,
కెబి 1044, క్వాల్ జస్సీవ్, మిస్పాకు సంబంధించిన మూల పదము). బంధువులందరి యెదుట తాను యాకోబు మీద
వేసిన ఆరోపణలన్ని తుడిపివేయడానికి లాబాను ఈ అవకాశాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించడము నాకు
ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నది, ఇది పూర్తి అక్రమముగా ఉంది. దీనికి ఉదాహరణ వేరొక స్త్రీలను
వివాహము చేసికొనక పోవడమే. 31వ.లో కనిపిస్తున్నట్లు యాకోబు లియా మరియు రాహేలు పట్ల అక్కర
కలిగి ఉన్నాడు గానీ లాబాను పట్ల కాదు.
31:53 ‘‘అబ్రాహాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండ్రి దేవుడు మన మధ్య న్యాయము తీర్చునని
చెప్పెను’’ ఇక్కడ ఉన్న క్రియాపదము బహువచనములో ఉంది (బిడిబి 1047, కెబి 1622, ఒక జస్సీవ్ భావముతో
వాడబడిన క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు, బహువచనము), లాబాను బహుదేవాతారాధనను సూచిస్తున్నట్లు ఇది
తెలియజేస్తున్నది. సఫ్యూజింట్ ఇక్కడ ఎమ్ టి ని అనుసరించడము లేదు (దీనికి ఏకవచన క్రియ ఉంది).
అబ్రాహాము యెహోవా అనుచరుడిగా మారినట్లు ఆదికాండ గ్రంధము తెలుపుతున్నట్లుంది, అయితే
నాహోరు అనుసరించలేదు. అనేక గృహదేవుళ్ళ నామములో చేసికొన్న ఒప్పందాలకు జాడగా ఇది ఉన్నట్లుంది.
అయితే కేవలము యాకోబు ఒక్కడే తన తండ్రి దేవుడు యెహోవా నామములో ప్రమాణము చేయుటను
గమనించండి (‘‘ఇస్సాకు భయపడిన’’).

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ఈ అధ్యాయములో ఎవరు మోసగాడిగా కనిపిస్తున్నారు?
లాబాను యాకోబు పట్ల ఏఏవిషయములో అన్యాయముగా ప్రవర్తించాడు, పట్టిక చేయుము.
యాకోబు నమ్మకముగా ప్రవర్తించిన విధానాలను పట్టిక చేయుము.
తెరాఫిమ్ అనగా ఏమి (19వ. వ)? దాని ఉద్దేశము ఏమిటి?
26-38వ. వచనాలలోని లాబాను యొక్క ఆరోపణలు ఏవి, అవి ఏ విధముగా నిజాలు లేక అబద్ధాలు తెలుపుము.
రాహేలు ఎందుచేత లాబాను యొక్ గృహదేవతల ప్రతిమలను దొంగిలించింది?
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ఆదికాండము 32

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

యాకోబుకు ఏశావు భయము ఏశావు యాకోబును కలిసికొనుటకు ఏశావుతో యాకోబు సఖ్యత
ఏశావును కలిసికొనుటకు యాకోబు ఏశావును
కలిసికొనుటకు
వచ్చుట
సిద్ధపాటు
యాకోబు తన్నుతాను
(32:1-33:20)
సిద్ధపరచుకొనుట
32:1-2
32:1-8
32:1-2
32:1-2
32:3-5
32:3-5
32:3-5
32:4-7
32:6-8
32:6-8
32:6-8
32:6-14ఎ
32:9-12
32:9-12
32:9-12
32:9-12
32:13-21
32:13-21
32:13-21
32:13-21
32:14బి-22
దేవునితో కుస్తీ
పెనియలులో యాకోబు కుస్తీ
దేవునితో యాకోబు కుస్తీ
32:22-23
32:22-32
32:22-32
32:22-24ఎ
యాకోబు కుస్తీ
32:23-25ఎ
32:24-32
32:24బి-26ఎ
32:25బి-30
32:26బి
32:27ఎ
32:27బి
32:28
32:29ఎ
32:29బి
32:30-32
32:31-32

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పదము మరియు వచనాలు అధ్యయనము
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 32:1-2
1యాకోబు

తన త్రోవను వెళ్లుచుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదుర్కొనిరి.
దేవుని సేన అని చెప్పి ఆ చోటికి మహనయీము అను పేరు పెట్టెను.

2యాకోబు

వారిని చూచి ఇది

32:1
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, టి ఇ వి
‘‘కలిసికొనెను’’
ఎన్ జె బి, జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘భేటీపడెను’’
ఈ క్రియావాచకము (బిడిబి 803, కెబి 910, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్) కలిసికొనే ఒక అవకాశాన్ని
తెలియజేస్తున్నది (చూ. ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి ఇ, వా. 3, పే. 575, ఉదా. నిర్గ. 23:4; సంఖ్యా 35:19,21;
యెహోషువా 2:16; 1 సమూ. 10:5; ఆమోసు 5:19).
ఈ క్లుప్త, అస్పష్టతతో కూడిన వచనము 22-32 వచనాలతో సంబంధము కలిగి ఉంటుందేమోనని
ఆశ్చర్యపడచ్చు. మల్లయోధ జెట్టీ యాకోబును ఆశీర్వదించి, ఆయన పేరు మార్చే అధికారము కలిగిన
ఒక దూత లేక ఒక రకమైన ఆత్మసంబంధి (యెహోవా నుండి) అయి ఉండచ్చు. సమస్య ఎక్కడుందంటే
1. ఈ స్పష్టత లేని ప్రారంభ వచనము
2. చాలా దినాలు కొనసాగిన శారీరక పోటీలో యాకోబును ఓడించలేక పోయిన జెట్టీ శక్తిహీనత
 ‘‘దేవదూతలు’’ కానానును విడిచి వస్తున్నప్పుడు ఆయన దూతలను చూశాడు (చూ. 28:12), ఇప్పుడు మళ్లీ తిరిగి
వెళ్తున్నప్పుడు చూస్తున్నాడు, వాళ్ళు మళ్ళీ కనిపించారు (చూ. 2 రాజులు 6:16-17; కీర్త. 34:7).
యెహోవా సన్నిధి, కాపుదలకు వారు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఇది తనకు తన పరిస్థితిని, 28వ. వచనములోని
దేవుని వాగ్ధానాలను గుర్తుచేసి ఉండచ్చు. ఈ అధ్యాయము భయము మరియు నమ్మకాల మిశ్రమము.
యాకోబు ఈ రెండు ఎన్నికల మధ్య పోరాడాడు!
 ‘‘ఎదుర్కొనిరి’’ ఈ క్రియావాచకము (బిడిబి 803, కెబి 910, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్) ‘‘కలిసికొనుట’’ లేక
‘‘భేటీపడుట’’ అనే అర్థాన్ని కలిగి ఉంది. ది యాంకర్ బైబిల్ కామెంటరీ (పే. 254) ఈ దూతలను 24-32
వచనాలతో జతచేసింది. ఇది ఈ అధ్యాయన్ని ఒక దైవ కలయిక ప్రారంభ మరియు ముగింపులను కలిగి ఉన్నట్లు
చేసింది.
32:2 ‘‘దేవుని సేన’’ ‘‘సేన’’ (బిడిబి 334) ప్రయాణ మధ్యలో ఒక బస లేక విశ్రాంతి స్థలాన్ని
తెలియజేస్తున్నది. ఒక మిలిటరీ సేన మకాంను (చూ. యెహోషువా 6:11,14; 1 సమూ. 4:3,6,7; 17:53; 2 రాజులు
7:16) లేక ఒక సైన్యాన్ని (చూ. నిర్గ. 14:24) ఇది వర్ణిస్తున్నది. ‘‘ఆతిధ్యము ఇచ్చువారు’’ అని
తర్జుమా చేయబడిన అనేక హీబ్రూ పదాలలో ఇది ఒకటి.
 ‘‘మహనయీము’’ దీని అసలు అర్థము ‘‘రెండు శిబిరాలు’’ లేక ‘‘ఇద్దరు అతిధేయిలు’’ (బిడిబి 334, ద్వంద
రూపకము). ఈ రెండు శిబిరాలు క్రింది వాటిని సూచిస్తున్నాయి
1. లాబాను మరియు యాకోబు
2. దేవదూతలు మరియు యాకోబు
3. ఏశావు మరియు యాకోబు
4. విభజింపబడి ఉన్న యాకోబు కుటుంబ గుంపులు
వెంటనే ఉన్న సందర్భాన్ని బట్టి #2 సరిగ్గా సరిపోతుంది. మెత్తంగా ఉన్న సందర్భాన్ని బట్టి,
తనకున్న సొంత ఆధారాలను బట్టి యాకోబు నమ్మాలనే చేసే ప్రయత్నానికి #4 సరిపోతుంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 32:3-5
3యాకోబు

ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననున్న తన సహోదరుడైన ఏశావునొద్దకు దూతలను తనకు
ముందుగా పంపి
4మీరు నా ప్రభువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొద్ద నివసించి యుంటిని;
5నాకు పశువులు గాడిదలు
మందలు
దాసదాసీజనమును
కలరు;
నీ
కటాక్షము
నాయందు
కలుగునట్లుగా
నా
ప్రభువునకిది
తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు అనెనని చెప్పుడని వారి కాజ్ఞాపించెను.
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32:3 ‘‘వార్తావహులు’’ హీబ్రూ (బిడిబి 521) మరియు గ్రీకు రెండు పదాలలోనూ ‘‘వార్తావహులు’’ (మలాకీ
పదానికి ఉన్న మూలపదమే) అంటే ‘‘దూతలు’’ అని అర్థము. రబ్బీలు ఏశావును కలవడానికి ఆయనకు ముందు దూతలను
పంపాడు అని అంటారు. ఇదే హీబ్రూ మూల పదము 1వ. వచనమలో ‘‘దూతలు’’ అని 3మరియు 6వ. వచనములో
‘‘వార్తావహులు’’ అని తర్జుమా చేయబడింది.
32:4 ‘‘ప్రభువైన ఏశావు’’ ఇక్కడ ‘‘ప్రభువు’’ అనే పదము యాకోబు ఏశావుకు పంపిన సందేశములో ఒక మర్యాద
కొరకు (ఆదోను) ఉపయోగించబడింది.
 ‘‘నీ సేవకుడు’’ ఈ వార్తావహులు ఏశావును ‘‘ప్రభువు’’ (బిడిబి10) వలె సంబోధించి, యాకోబును ‘‘సేవకుడు’’ లేక
‘‘బానిస’’ (బిడిబి 713) గా పిలవాలి. ఏశావు ద్వేషాన్ని అలాగే ఉంచికొని ఉంటాడని (ఆదికాండము 27లో కుటుంబ
ఆశీర్వాదాన్ని దొంగిలించి నందులకు) యాకోబు ఇంకా భయపడుతున్నాడు (చూ. 7,11 వచనాలు).
32:5 ఈ సందేశానికి రెండు ఉద్దేశాలు ఉన్నట్లుంది.
1. యాకోబు సంపన్నవంతుడయ్యాడు
2. ఏశావుకు తన సంపదలో కొంత భాగము బహుమతిగా ఇవ్వాలనుకొంటున్నాడు (చూ. 13-21 వచనాలు)

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 32:6-8
6ఆ

దూతలు యాకోబు నొద్దకు తిరిగి వచ్చి మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు నొద్దకు వెళ్లితిమి; అతడు
7యాకోబు మిక్కిలి భయపడి
నాలుగువందల మందితో నిన్ను ఎదుర్కొన వచ్చుచున్నాడని చెప్పగా
8
ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచ్చి దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన గుంపు
తొందరపడి
తప్పించుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనున్న జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు గుంపులుగా
విభాగించెను.
32:6 ‘‘అతడు నాలుగువందల మందితో’’ ఏశావు యాకోబు పంపిన సందేశానికి ప్రత్యుత్తరము ఇవ్వక, 400
మందితో ఆయన వస్తున్నాడు. ఇది నిజముగా యాకోబును ఎంతో భయానికి గురిచేసింది (చూ. 7వ. వచనము).
32:7 వార్తకు యాకోబు యొక్క మానసిక స్పందనను గమనించండి.
1. ‘‘మిక్కిలి భయము’’
ఎ. భయము, బిడిబి 431, కెబి 432, క్వాల్ ఇంపర్ఫెక్ట్, చూ. 3:10; 18:15; 43:18
బి. మిక్కిలి, క్రియావిశేషణము, బిడిబి 547
2. ‘‘దుఖఃపడి’’ బిడిబి 864,కెబి 1058, క్వాల్ ఇంపర్ఫెక్ట్, దీని మూల అర్థము ‘‘ప్రాణాన్ని
బిగపెట్టుకొని’’, చూ. యోబు 20:22; యెషయా 49:19, అయితే ఇది సాదృశ్యముగా ‘‘నలపబడిన ఆత్మ’’
అని కూడా ఉపయోగించబడింది (అది., వ్యాకులపడి), చూ. న్యాయ. 2:15; 10:9; 2 సమూ. 13:2
32:7-8 ఈ గత్యంతరము లేని పరిస్థితులలో యాకోబు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాడు. మళ్ళీ 1వ. వచన
సందర్భములో వలె ఇది ఒక విశ్వాసలేమిడిని తెలుపుతున్నది. 9-12 వచనాలలో ఆయన ప్రార్ధించాడు,
అయితే తన సొంత గమ్యాన్ని తాను ఆధీనము చేసికొనే భావముతో చేసి ఉంటాడు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 32:9-12
9అప్పుడు

యాకోబు నా తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవా, నా తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవా, నీ దేశమునకు
నీ బంధువులయొద్దకు తిరిగి వెళ్లుము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో చెప్పిన యెహోవా, 10నీవు నీ సేవకునికి
చేసిన సమస్తమైన ఉపకారములకును సమస్త సత్యమునకును అపాత్రుడను, ఎట్లనగా నా చేతి కఱ్ఱతో
11నా సహోదరుడైన ఏశావు
మాత్రమే యీ యొర్దాను దాటితిని; ఇప్పుడు నేను రెండు గుంపులైతిని.
చేతినుండి దయచేసి నన్ను తప్పించుము; అతడు వచ్చి పిల్లలతో తల్లిని, నన్ను చంపునేమో అని అతనికి
భయపడుచున్నాను. 12నీవు నేను నీకు తోడై నిశ్చయముగా మేలు చేయుచు, విస్తారమగుటవలన లెక్కింపలేని
సముద్రపు ఇసుకవలె నీ సంతానము విస్తరింపజేయుదునని సెలవిచ్చితివే అనెను.

32:9 దైవాన్ని విభిన్న విధాలుగా సూచించడాన్ని గమనించండి.
1. ‘‘నా తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవుడా’’ (אלה, బిడిబి 43)
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2. ‘‘నా తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవుడా’’ (పైన లాగానే)
3. ‘‘ఓ ప్రభువా’’ (יהוה, బిడిబి 217)
12:1 లోని ప్రత్యేక అంశము: దైవానికి ఇవ్వబడిన పేర్లు చూడుము. ఇవన్ని కూడా అబ్రాహాము దేవుడ్ని
సూచిస్తున్నాయి (చూ. 12:1; 28:3-4) మరియు 28:13-17లో యాకోబుకు దేవుడిచ్చిన వాగ్ధానాలను
సూచిస్తున్నాయి.
 ‘‘నాతో చెప్పిన’’ ఇది 31:13,29 కు సూచనగా ఉంది, తుదకు 28:15కు తిరిగి వెళ్ళింది.
1. ‘‘తిరిగి’’, బిడిబి 996, కెబి 1427, క్వాల్ ఇంపరేటివ్, చూ. 31:13
2. ‘‘నీకు మేలు చేసెదను’’, బిడిబి 505, కెబి 408, హిఫిల్ కొహర్టేటివ్, చూ. 10,13; 28:14 వచనాలు
32:10 ‘‘నేను అపాత్రుడను’’ ఇది యాకోబుకు ఒక ముఖ్యమైన ఒప్పుకోలు (బిడిబి 881, కెబి 1092, క్వాల్
పెర్ఫెక్ట్, ఇది గుర్తింపులేని అనే దాన్ని తెలియజేస్తున్నది, చూ. 2 సమూ. 7:19; 1 దిన. 17:17). ఈ
ఉద్ఘాటన ఒడంబడిక దేవుని యొక్క కృప, కాపుదల, అనుగ్రాహాల పైన ఉంది!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘ప్రేమానుగ్రహాలు’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘కనికరాలు’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఆర్ ఇ బి ‘‘నిలకడైన ప్రేమ’’
టి ఇ వి
‘‘దయ’’
ఎన్ జె బి
‘‘నమ్మకమైన ప్రేమ’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘న్యాయము’’ లేక ‘‘నీతి’’
పెషిట
‘‘అభిమానము’’
ఇక్కడ ఉపయోగించబడిన పదము హెసెద్ (బిడిబి 338 I), ఇది ఒక నిబంధన సద్భక్తిని తెలుపుతున్నది.
19:19లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము. దేవుని గురించి వివరించడానికి పా.ని.లో హెసెద్ మరియు ఎమెత్
తరచూ కలిపి ఉపయోగింపబడ్డాయి. 15:6లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి,
టి ఇ వి
‘‘విశ్వాసము’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్,
ఫెషిట
‘‘స్థిరత్వము’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘సత్యము’’
ఇది ఎమెత్ (బిడిబి 54) అనే హీబ్రూ పదము, సద్భక్తిని తెలుపుతున్నది.
32:11 ‘‘నన్ను తప్పించుము’’ ఈ పదము (బిడిబి 664, కెబి 717, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్) హిఫిల్ అనే మూలపదములో
‘‘హఠాత్తుగా లాగివేయు’’ అనే అర్థాన్నిస్తున్నది, సాదృశ్యముగా ఇది ‘‘విమోచన’’.
 ‘‘అతడు వచ్చి. . . నన్ను చంపునేమో’’ ‘‘దాడి’’ (బిడిబి 645, కెబి 697, హిఫిల్ పర్ఫెక్ట్) హిఫిల్ మూలములో
ఇది బలమైన దెబ్బతో మెత్తము సంస్థను కొట్టడము అనే అర్ధాన్నిస్తున్నది (చూ. 34:30).
కుటుంబములోని వారసత్వాన్నంతా ఏశావు చంపేస్తాడేమోనన్న భయముతో యాకోబు ఉన్నాడు.
32:12 యాకోబు దేవుడు 28:14 మరియు 22:17లో చేసిన వాగ్ధాన ప్రమాణాలను గుర్తుచేస్తున్నాడు.
పితరులకు పలుమార్లు చేసిన వాగ్ధానమిది. ఇది వారికి ఒక కుమారుని ఇచ్చే ఒక అన్వయసిద్ధాంతము.
 ‘‘మేలుచేసెదను’’ దీని అసలు అర్థము ‘‘నేను నీకు మేలు చేసెదను’’ అని. ఈ వచనము ఒకే మూలము కల ఒక
ఇన్ఫినేటివ్ ఆబ్సల్యూట్ మరియు ఒక ఇంపెర్ఫెక్ట్ క్రియ (బిడిబి 405, కెబి 408), తీవ్రతను
తెలియజేయుచున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 32:13-21
13అతడు
14అనగా

అక్కడ ఆ రాత్రి గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అన్నయైన ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను
రెండువందల మేకలను ఇరువది మేక పోతులను రెండువందల గొఱ్ఱలను ఇరువది పొట్టేళ్లను
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15ముప్పది

పాడి ఒంటెలను వాటి పిల్లలను నలుబది ఆవులను పది ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద
పిల్లలను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా 16తన దాసులచేతి కప్పగించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి
నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెప్పెను. 17మరియు వారిలో మొదటివానితోనా సహోదరుడైన
ఏశావు నిన్ను ఎదుర్కొనినీవెవరివాడవు? ఎక్కడికి వెళ్లుచున్నావు? నీ ముందరనున్నవి యెవరివని నిన్ను
అడిగినయెడల
18నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా ప్రభువైన ఏశావుకొరకు పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక
19అట్లతడు నేను ముందుగా పంపుచున్న కానుకవలన అతని
వచ్చుచున్నాడని చెప్పుమని ఆజ్ఞాపించెను.
సమాధానపరచిన తరువాత నేను అతని ముఖము చూచెదను; అప్పుడతడు ఒకవేళ నన్ను కటా క్షించుననుకొనిమీరు
20మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచ్చుచున్నాడని చెప్ప వలెననియు
ఏశావును చూచి
రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళ్లిన వారికందరికిని ఆజ్ఞాపించెను. 21అతడు కానుకను తనకు
ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాత్రి నిలిచెను.
32:20
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఆర్ ఇ బి,
పెషిట
‘‘నేను ఆయనను సమాధానపరచి’’
టి ఇ వి
‘‘నేను ఆయన పైన గెలుస్తాను’’
ఎన్ జె బి
‘‘నేను ఆయనను సఖ్యపరచి’’
జె పి ఎస్ ఒ ఎ, ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్ ‘‘నేను ఆయనను సంతుష్టి పరచి’’
క్రియావాచకము (బిడిబి 497, కెబి 493, ఫెయల్ కొహర్టేటివ్) రక్త ప్రోక్షణ బలికి ఉపయోగించబడిన
క్రియ (చూ. లేవీకాండము 4 మరియు 16). దీని ప్రధాన అర్థము ‘‘కప్పుటకు’’ లేక ‘‘ప్రాయశ్చిత్తము’’.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్ ‘‘నన్ను అంగీకరించు’’
టి ఇ వి
‘‘నన్ను క్షమించు’’
ఎన్ జె బి
‘‘నా వైపు వాలనీ’’
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘నన్ను అనుగ్రహింపనీ’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘నన్ను దయతో స్వీకరించనీ’’
క్రియ (బిడిబ 669, కెబి 724, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు)కు అర్థము ‘‘పైకి లేపుటకు’’. ఇది ‘‘ముఖము
పైకెత్తుకొనుటకు’’ అనే ఒక హీబ్రూ జాతీయ పదము (చూ. యోబు 42:8,9; కీర్త. 82:2; సామె. 18:5; విలా. 4:16).
ఒక న్యాయ పరిస్థితిలో ఇది ఒక న్యాయాధిపతి తన నిస్పక్షధోరణిని తెలియజేయుటకు నిందితుని ముఖము
పెకెత్తే విషయాన్ని సూచిస్తున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 32:22-32
22ఆ

రాత్రి అతడు లేచి తన యిద్దరు భార్యలను తన యిద్దరు దాసీలను తన పదకొండుమంది పిల్లలను
23యాకోబు వారిని తీసి కొని ఆ యేరు దాటించి తనకు
తీసికొని యబ్బోకు రేవు దాటిపోయెను.
కలిగినదంతయు పంపి వేసెను. 24యాకోబు ఒక్కడు మిగిలి పోయెను; ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో
పెనుగులాడెను. 25తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొట్టెను. అప్పుడతడు ఆయనతో
పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడ గూడువసిలెను. 26ఆయన తెల్లవారు చున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మనగా
27ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా
అతడునీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నిన్ను పోనియ్యననెను.
28
అతడుయాకోబు అని చెప్పెను. అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుష్యులతోను పోరాడి గెలిచితివి గనుక
ఇకమీదట నీ పేరు ఇశ్రాయేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెప్పెను. 29అప్పుడు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి
తెలుపుమనెను. అందు కాయన నీవు ఎందునిమిత్తము నా పేరు అడిగితివని చెప్పి అక్కడ అతని నాశీర్వదించెను.
30యాకోబు నేను ముఖా ముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా ప్రాణము దక్కినదని ఆ స్థలమునకు పెనూయేలు
అను పేరు పెట్టెను. 31అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినప్పుడు సూర్యోదయమాయెను; అప్పుడతడు
తొడకుంటుచు నడిచెను. 32అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటిమీది తుంటినరము కొట్టినందున నేటివరకు
ఇశ్రాయేలీయులు తొడ గూటిమీదనున్న తుంటినరము తినరు.
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32:22 ‘‘రేవు దాటిపోయెను’’ ‘‘దాటిపోవు’’ (బిడిబి 716, కెబి 778, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్)కు హీబ్రూ
మూలపదము, ‘‘రేవు’’ (బిడిబి 721, చూ. యెహో. 2:7; న్యాయ. 3:28; యెషయా 16:2). కున్న మూలపదము ఒకటే.
సన్నగా ఉన్న స్థలములో మెల్లగా దాటుకొనుట అనే దానిని సూచిస్తున్నది.
 ‘‘యబ్బోకు’’ ఈ మూలపదానికి ‘‘ప్రవహించుట’’ (బిడిబి 132) అని అర్థము. ఇది చాలా లోతైన ఇరుకు దారిని
కోసింది.
32:24 ‘‘ఒక నరుడు. . .పెనుగులాడెను’’ ఇక్కడ ‘‘పెనుగులాడెను’’ (బిడిబి 7, కెబి 9, నిఫాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్),
‘‘యబ్బోకు’’ (బిడిబి 132), అలాగే ‘‘యాకోబు’’ (బిడిబి 784), పలికినప్పుడు అన్నీ ఒకే శబ్ధాన్ని
కలిగిస్తాయి. ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తి ‘‘నరుడు’’ (బిడిబి 35, ఇష్, చూ. 6వ.వచనము) అని చెప్పబడ్డాడు, అయితే
ఈ సందర్భము దైవము యొక్క మానవావతారమును తెలుపుతున్నది (చూ. 28,30; 18:1-2 వచనాలు). ఏదిఏమైనా,
26వ. వచనము ఒక రకమైన దూతజీవిని సూచిస్తున్నది.
ఇలాంటి పాఠ్యభాగాలనే ప్రాశ్చాత్య సాహిత్యాలు అర్థము చేసికొనలేవు. దీనికి భౌతిక మరియు
సాంకేతిక కోణాలు రెండూ ఉంటాయి. ఈ పందెము యాకోబు ప్రయోజనము కొరకు జరపబడింది. ఇది ఖచ్చితంగా
దేవుని ‘‘పోరాట’’ పటిమను వివరించుట లేదు!!
యాకోబుకు యెహోవా అనేక పర్యాయాలు కనిపించాడు (చూ. 28:10-22; 32:22-31; 35:9-13; 46:2-4), కనిపించిన
ప్రతిసారి దేవుని లక్షణాలను, వాగ్ధానాలను ఉద్ఘాటించడము జరిగింది!
32:25 ‘‘తాను అతని గెలువకుండుట చూచి’’ జూయిష్ స్టడీ బైబిల్, 67 పే. ఒక ఆసక్తికరమైన యూదా
సంప్రదాయాన్ని (ఆ.కా. రబ్. 77.3) ప్రస్తావించింది. ఇది ఏశావు ప్రాపకుడైన దూత అని, ఈ భేటీ నిబంధన
ప్రజలను వ్యతిరేకించే వారికి ఒక హెచ్చరిక అని నొక్కిచెప్పింది. ఒక దేవగళ జీవి కేవలము ఒక మానవుని
ఎందుచేత ఓడించలేకపోయిందనే వివరణ ఇవ్వడానికి ఇది ప్రయత్నిస్తున్నది. అయినా, ఏశావు దూత
యాకోబు పేరును ఇశ్రాయేలుగా మార్చగలదా?! ఇది ఒక ‘‘దేవుని కార్యము’’గా ఉంది.
 ‘‘అతని తొడగూటిమీద’’ రబ్బీలు ఇది తొడమీద ఉన్న ఒక రక్తనాళమును సూచిస్తున్నదని అంటున్నారు.
జంతువు యొక్క ఈ భాగాన్ని యూదాతత్వము అనుమతించదు (చూ. 32 వ. వచనము).
32:26 ‘‘తెల్లవారు చున్నది’’ దేవుని కార్యాలకు ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన సమయముగా ఎంచబడింది (చూ. ఎన్
ఐ డి ఒ టి టి ఇ, వా. 4, పే. 85). పురాతన సాంప్రదాయక గ్రంధాలలో ఇది తరచుగా ప్రస్తావించబడింది.
దేవుని చూడడానికి భయపడే హెబ్రీ కోణములో (చూ. 16:13; 32:30; నిర్గ. 33:20), బహుశా ఈ వేకువజాము
యాకోబు ప్రత్యర్థిని ఒక దైవము అన్నట్లుగా బయలుపరచే వీలుంది.
 ‘‘నన్ను ఆశీర్వదించు’’ యాకోబు పోరాట పటిమకు ఇది బహూకరణ కాదు, కానీ ఇది దేవుని పైన ఆయనకున్న
పట్టువదలని ఆధారిత పవర్తనకు బహూకరణ.
32:27 ‘‘నీపేరేమి’’ దేవదూత/దైవానికి సమాచారము తెలియక ఇది అడగబడలేదు కానీ యాకోబుకు తన
స్వభావములోని కుయుక్తి, మోసకరతత్వాన్ని గుర్తుచేయడానికి ఈ ప్రశ్న అడగడము జరిగింది.

32:28‘‘ఇశ్రాయేలు’’ ఈ పేరు మార్చడమనేదే ఈ మొత్తము వృత్తాంతానికి కీలక విశ్లేషణగా
ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నది .ఇశ్రాయేలు అనగా ‘‘ఎల్ భద్రపరచును గాక’’) బిడిబి (975లేక ఒక వేళ
జస్సీవ్ అయితే ‘‘ఎల్ వాదించనీ’’) చూ .హోషియా (4-12:3అని .ఇది యాకోబు బలముగురించి కాదు ,
దేవుని ఉద్దేశాన్ని గురించి .హెబ్రీయులకు పేరు చాలా ముఖ్యము ,అది ఒకని స్వభాన్ని
తెలుపుతుంది.
‘‘ఇశ్రాయేలు’’ అనే పేరుకు మరొక ఎంపిక  )ישׂראל,బిడిబి (975ఇది నుండి వచ్చింది  ישׂרונ.
)‘‘జెషుర్న్,’’ బిడిబి ,449చూ .ద్వితీ ;33:5,26 ;32:15 .యెషయా ,(44:2దీని అర్థము
‘‘న్యాయప్రవర్తనుడు’’.

ప్రత్యేక అంశము: ఇశ్రాయేలు (పేరు)
I. ఈ పేరు యొక్క అర్థము సరిగా తెలియదు (బిడిబి 975).
ఎ. ఎల్ విడువడు
బి. ఎల్ పట్టువిడువకుండా ఉండనీ (జస్సీవ్)
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సి. ఎల్ భద్రపరచును
డి. ఎల్ పోరాడనీ
ఇ. ఎల్ ప్రయత్నిస్తాడు
ఎఫ్. ఎవరైతే దేవునితో నిలిచిఉంటాడో (ఆ.కా. 32:28)
II. పా.ని.లోని ప్రయోగాలు
ఎ. యాకోబు పేరు (పడగొట్టేవాడు, మెడిమ పట్టుకొనిన వాడు, బిడిబి 984, చూ. 25:26) యబ్బోకు నది
దగ్గర ఆత్మ మానవావతారునితో పెనుగులాడిన తరువాత మారిపోయింది (చూ. ఆ.కా. 32:22-32;
నిర్గ. 32:13). తరచూ ఈ హీబ్రూ పేర్లు శబ్ధ విన్యాసాలు, శబ్ధలక్షణాలు కావు (చూ. 32:28).
ఆయన పేరు ఇశ్రాయేలుగా మారింది (ఉ.దా., ఆ.కా. 35:10).
బి. ఈ పేరు తన పండ్రెండుగురు కుమారులందరీ సమిష్టి పేరుగా ఉపయోగించబడింది (ఉ.దా., ఆ.కా. 32:32;
49; 16; నిర్గ. 1:7; 4:22; 28:11; ద్వితీ. 3:18; 10:6).
డి. సౌలు, దావీదు, సొలొమోను ఐక్య రాచరికము తరువాత రెహబాము క్రింద జాతులు చెదిరిపోయాయి
(చూ. 1 రాజులు 12).
1. విభేదాలు అధికారిక విభజన కాకముందే ప్రారంభమైయ్యాయి (ఉ.దా., 2 సమూ. 3:10; 5:5; 20:1; 24:9;
1 రాజులు 1:35; 4:20)
2. క్రీ.పూ. 722లో సమరియా నుండి అష్షూర వరకు పడిపోయేంతవరకు ఉత్తర జాతులగా
చెప్పబడ్డాయి.
ఇ. కొన్ని స్థలాలలో యూదాగా ఉపయోగించబడింది (ఉ.దా., యెషయా 1; మలాకీ 1:15-16).
ఎఫ్. అష్షూరు, బబులోనీయుల భహిష్కరణ తరువాత ఇది మళ్ళీ యాకోబు సంతానానికంతా సమిష్టి పేరుగా
మారింది (ఉ.దా., యెషయా 17:7,9; యిర్మియా 2:4; 60:17,19).
జి. యాజకుల నుండి వేరుగా లౌకికులు అని వాడబడ్డారు (చూ. 1 దిన. 9:2; ఎజ్రా 10:25; నెహమ్యా 11:3).
 ‘‘అతనితో’’ 30వ. వచనమలో యాకోబు ఆయన ఎట్లైనా దైవముతో పెనుగు లాడాను అని అనుకొన్నా, ఈ
మల్లుడు దేవుడికి భిన్నమైనవాడిగా తనను తాను తెలియజేసికొంటున్నట్లుంది.
32:29 ‘‘దయయుంచి నీ పేరు నాకు చెప్పు’’ శాపాలలో, మ్రొక్కుబడులలో, సంస్కారవిధులలో ఇవి వాడబడే
అవకాశము ఉన్నందున పురాతన తూర్పు సమీప ప్రాంతాలలో ఆధ్యాత్మిక జీవులు యొక్క పేర్లు చాలా
దగ్గరగా గమనించబడేవి. ఖచ్చితముగా బైబిలు పాఠ్యాంశాలలో ఇవి సమస్యలు కావు (చూ. న్యాయ. 13:1718). బైబిలు పాఠ్యాలలో యెహోవా తన పేరును తన ప్రజలకు బయలుపరచాడు (చూ. నిర్గ. 3:13-15). ఏది
ఏమైనా, దీని అర్థము ఎప్పుడూ సులభము కాదు (నిర్గ. 6:3ను ఆ.కా. 4:26లో పోల్చి చూడండి).
న్యాయాధిపతులు 13:18 తెలియజేస్తున్నట్లు మానవులు అర్థము చేసికొనుటకు ఈ పేరు చాలా
‘‘ఆశ్చర్యకరము’’ గా ఉంటుంది.
32:30 ‘‘పెనూయేలు’’ పెనూయేలు అనగా ‘‘దేవుని ముఖము’’ (బిడిబి 819) అని అర్థము. ‘‘పెన్యుయేలు’’ అనే
అక్షర పొందిక ఈ ప్రాంతము యొక్క దీని పాతపేరుకు ప్రత్యామ్నాయము కావచ్చు.
ఈ పేరు ఖచ్చితంగా యాకోబు తన ప్రత్యర్థి యెహోవాయే అని అనుకొన్నట్లు తెలియజేస్తున్నది.
ఆయన కేవలము మర్త్యమానవుని సులభముగా ఓడించగలడు కానీ మారుగా పనిచేయడానికి తన అంగీకారాన్ని,
యాకోబు వైపుగా ఉండడానికి ఈ సందర్భము అనుకూలించబడింది. ఆయన ప్రతిపక్షకుడు కాడు, ఒక ప్రస్తుత
సహాయకారి, ఆశీర్వదించేవాడు.
ఇది దాదాపు నిర్గ. 4:24-26 వలె నిజంగా తెలియబడని అనేక విషయాలతో కూడిన ఒక క్రొత్త పురాతన
వృత్తాంతము. ఈ గజిబిజీగా ఉన్న ఈ పాఠ్యాన్ని సిద్ధాంతంగా లేక అన్వర్తింపుగా చేయడము సరైన పని
కాదు. అవి ఒక అంతుబట్టని విషయాలుగా ఉండిపోయాయి, వాటి విశ్లేషణ కేవలము ఆధునిక ఊహాభావాలే!
32:31 ‘‘ఆయన తొడకుంటుచు నడిచెను’’ ఇది ఇలా శాశ్వతముగా ఉండినదో (తరువాతి యూదా సాంప్రదాయము) లేక
తాత్కాలికమో చెప్పలేము.
32:32 ‘‘నేటివరకు’’ ఈ వచనము ఆతరువాత ఉండిన సంకలనకర్తకు ఒక పాఠ్య ఋజువు. జంతువులోని ఈ భాగము తినక
పోవడము రబ్బీలకు సంబంధించినది, బైబిలుకు కాదు.

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
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ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. ఈ మల్లుడు ఎవరు?
ఎ. ఒక నరుడు (చూ. 24వ. వ)
బి. ఒక దేవదూత (చూ. 26వ. వ., హోషియా 12:3-4)
సి. మానవరూపములోని దేవుడు (చూ. 30వ. వ)
డి. యేసు (మార్టిన్ లూధర్, జస్టిస్ ఆయననే అనుసరించాడు)
2. 1వ. వచనములోని దూత మిగిలిన ఈ అధ్యాయములో ఏ భాగములో పాత్ర వహించింది?
3. ఈ భేటీలు (అది., దేవదూతతో, ఏశావుతో) యాకోబుకు ఎందుకు ప్రాముఖ్యమై ఉన్నాయి?
4. పేరు ఎందుకు మార్చబడింది?
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ఆదికాండము 33

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

యాకోబు ఏశావును కలిసికొనుట యాకోబు ఏశావు కలిసికొనుట
కలిసికొనుట
(32:1-33:20)
33:1-3
33:1-3
33:1-3
33:4-11
33:4-11
33:4-11

యాకోబు ఏశావుతో సమన్వయము యాకోబు ఏశావును కలియుట ఏశావుతో

33:1-5ఎ

33:1-7
33:5బి-7
33:8ఎ
33:8బి
33:9
33:10-11

33:12-14

33:12-14

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

టి ఇ వి

33:12-14

33:12
33:13-14
33:15-17
33:15-17
33:15-17
33:15ఎ
యాకోబు షెకెములో స్థిరపడుట యాకోబు కానానుకు వచ్చుట
33:18-20
33:18-20
33:18-20
33:18-20

33:12-17

33:15బి-17
33:18-20

33:8-11

యాకోబు ఏశావుతో
పాలిపంచుకోనుట

యాకోబు షెకెముకు చేరుట

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

సందర్భానుచిత అంత్దృష్టి
ఎ. ఈ అధ్యాయములో ఎక్కువగా సంభాషణలు ఉంటాయి (టి ఇ వి తర్జుమాను గమనించండి). ‘‘చెప్పుట’’
(బిడిబి 55, కెబి 65) అనే పదము పది సార్లు ఉపయోగించబడింది.
ఈ సంభాషణ ప్రక్రియకు అనేక ఆఙ్ఞలు/విన్నపాలు ఉన్నాయి
1. ‘‘నీది నీవే ఉంచుకొమ్మని’’ 9వ. వ, బిడిబి 224, కెబి 243, క్వాల్ జస్సీవ్
2. ‘‘కానుకను చిత్త గించి పుచ్చుకొనుము’’ 11వ. వ, బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. ‘‘మనము వెళ్లుదము’’ 12వ. వ., బిడిబి 652, కెబి 704, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
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4-5. ‘‘వెళ్ళుదము’’ (రెండు సార్లు), 12వ. వ., బిడిబి 229, కెబి, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
6. ‘‘నా ప్రభువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళ్లవలెను’’, 14వ. వ, బిడిబి 716, కెబి 778, క్వాల్
ఇంపర్ఫెక్ట్ ఒక జస్సీవ్ వలె వాడబడింది.
7. ‘‘వాటిని మెల్లగా నడిపించుకొని వచ్చెద నని’’ 14వ. వ., బిడిబి 624, కెబి 675, హిత్ఫియల్
కొహర్టేటివ్
8. ‘‘నాయొద్దనున్న యీ జనులలో కొందరిని నీ యొద్ద విడిచిపెట్టుదునని’’ 15వ. వ., బిడిబి 426, కెబి
427, హిఫిల్ కొహర్టేటివ్
9. ‘‘నా ప్రభువు కటాక్షము నామీద నుండనిమ్ము’’ 15వ.వ., బిడిబి 592, కెబి 619, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ ఒక
కొహర్టేటివ్ వలె వాడబడింది.
బి. యాకోబు తన భయాలను ఈ క్రింది వానినుండి ఎదుర్కొన్నాడు
1. లాబాను
2. దేవదూత మల్లుడు
3. ఏశావు
సి. యాకోబు వాగ్ధానభూమికి (కనాను) తిరిగి వచ్చాడు. బేతేలు యందు ఇవ్వబడిన దైవ వాగ్ధానాలు
నెరవేర్చబడ్డాయి. అబ్రాహాము మరియు తన సంతానానికి నిబంధన వాగ్ధానాలు
కొనసాగబడ్డాయి (అది., నిత్యవిమోచన ప్రణాళిక ఆచరణలో ఉంది).

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 33:1-3
1యాకోబు

కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ఏశావును. అతనితో నాలుగువందలమంది మనుష్యులును వచ్చు
చుండిరి. 2అప్పుడతడు తన పిల్లలను లేయా రాహేలులకును ఇద్దరు దాసీలకును పంచి అప్పగించెను. అతడు
ముందర దాసీలను, వారి పిల్లలను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిల్లలను ఆ వెనుక రాహేలును ¸ 3తాను వారి
ముందర వెళ్లుచు తన సహోదరుని సమీపించు వరకు ఏడుమార్లు నేలను సాగిలపడెను.
33:2 కుటుంబములోని విలక్షణాలను గమనించండి. తక్కువ స్థాయి భార్యలు, వారి పిల్లలను ముందు, ఆ
తరువాత చివరిలో తన ఇష్ట భార్యాపిల్లలు తరువాత వెళ్ళాలి (అది., రాహేలు మరియు యేసేపు). యాకోబు
హృదయాలోచనలు మారాయి, అయినా ఆయన వారందరి ముందు నడచాడు (చూ. 3వ.). ఒకవేళ వారు చంపబడితే, మొదట
ఆయన చంపబడుతాడు. ఆయన ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాడు కానీ యెహోవా సన్నిధి, వాగ్ధాన కాపుదల
మీదనే ఆయన విశ్వాసము.
33:3 ‘‘సాగిలపడి’’ ఈ క్రియ (బిడిబి 1005, కెబి 295, హిష్టాఫేల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్) నాలుగు సార్లు మళ్ళీ
మళ్ళీ చెప్పబడింది.
1. యాకోబు ఏశావు ఎదుట సాగిలపడ్డాడు, 3వ.వ.
2. దాసీలు వారి పిల్లలు ఏశావు ఎదుట సాగిలపడ్డారు, 6వ. వ.
3. లేయా, ఆమె పిల్లలు ఏశావు ఎదుట సాగిలపడ్డారు, 7వ. వ.
4. రాహేలు, ఆమె పిల్లలు ఏశావు ఎదుల సాగిలపడ్డారు, 7వ. వ.
 ‘‘ఏడు మార్లు’’ ఇది లోబడడానికి ఒక అభినయము (అది., ఎల్ అమర్న లెటర్స్, క్రీ.పూ. 14వ. శతాబ్దము).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 32:4-11
4అప్పుడు

ఏశావు అతనిని ఎదుర్కొన పరుగెత్తి అతనిని కౌగలించుకొని అతని మెడమీద పడి
ముద్దుపెట్టుకొనెను; వారిద్దరు కన్నీరు విడిచిరి. 5ఏశావు కన్నులెత్తి ఆ స్త్రీలను పిల్లలను చూచి
వీరు నీకేమి కావలెనని అడిగినందుకు అతడు వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిల్లలే అని చెప్పెను.
6అప్పుడు ఆ దాసీలును వారి పిల్లలును దగ్గరకు వచ్చి సాగిలపడిరి.
7లేయాయు ఆమె పిల్లలును
దగ్గరకువచ్చి సాగిలపడిరి. ఆ తరువాత యోసేపును రాహేలును దగ్గరకు వచ్చి సాగిల పడిరి. 8ఏశావు నాకు
ఎదురుగావచ్చిన ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా అతడు నా ప్రభువు కటాక్షము నా మీద వచ్చుటకే అని
చెప్పెను. 9అప్పుడు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉన్నది, నీది నీవే ఉంచుకొమ్మని చెప్పెను.
10అప్పుడు యాకోబు అట్లు కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నున్నయెడల చిత్తగించి నా చేత ఈ కానుక
పుచ్చుకొనుము, దేవుని ముఖము చూచినట్లు నీ ముఖము చూచితిని; నీ కటాక్షము నామీద వచ్చినది గద 11నేను
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నీయొద్దకు తెచ్చిన కానుకను చిత్తగించి పుచ్చుకొనుము; దేవుడు నన్ను కనికరించెను; మరియు నాకు
కావలసినంత ఉన్నదని చెప్పి అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు దాని పుచ్చుకొని
33:4 ‘‘ఏశావు పరుగెత్తి. . . కౌగలించుకొని. . . మెడమీద పడి. . . ముద్దుపెట్టుకొని. . . కన్నీరు’’ ఇవన్ని
శుభాకాంక్షలకు చిహ్నాలు.
1. ‘‘పరుగెత్తి’’ బిడిబి 930, కెబి 1207, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
2. ‘‘కౌగిలించుకొని’’, బిడిబి 287, కెబి 287, ఫియెల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
3. ‘‘మెడమీద పడి’’ బిడిబి 656, కెబి 709, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, చూ. 45:14; 46:29
4. ‘‘ముద్దుపెట్టు కొని’’, బిడిబి 676, కెబి 730, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ (ఇది ఎస్ ఎక్స్ ఎక్స్ లో
తప్పిపోయింది, ఎమ్ టి లో అదనంగా కలపబడింది), చూ. 45:15; 48:10; 50:1
5. ‘‘వారు కన్నీరు విడిచిరి’’ బిడిబి 13,కెబి 129, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ (ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్, టి ఇ వి, ఆర్ ఇ
బి లలో ‘‘వారిద్దరూ ఏడ్చారు’’ అని ఉంది అయితే ఇది ‘‘ఆయన ఏడ్చాడు’’ అయి ఉంటుంది, చూ. ఎన్ జె బి,
ఎ బి, పే. 258)
33:5 నీతో వస్తున్న వీరందరూ ఎవరు అని స్త్రీలు, వారి పిల్లల సమూహాలను గురించి ఏశావు యాకోబును
అడిగాడు. బహుశా ఇలా ఒక వ్యక్తికి ఇద్దరు భార్యలు వారి పిల్లలు, ఇద్దరు ఉంపెడుగత్తెలు వారి
పిల్లలు ఉండడము అరుదు కాబోలు, అందుకే ప్రత్యేకించి ఏశావు అడిగాడు. దీనికి ఏశావు ఇచ్చిన
ప్రతిస్పందన వ్రాయబడలేదు.
33:8 తన కుటుంబానికి ముందుగా యాకోబు పంపిన అన్ని బహుమానాలను గురించి ఏశావు అడిగాడు (చూ. 32:13-21).
33:9 ‘‘నా సహోదరుడా’’ ఎన్ ఎ ఎస్ బి స్టడీ బైబిలు (51 పే) ఏశావు యాకోబును ‘‘నా సహోదరుడా’’ అని పిలవగా,
యాకోబు ‘‘నా ప్రభువా’’ అని పిలుస్తున్న మంచి అంశాన్ని ప్రస్తావించింది. యాకోబు బహుశా (1)
చాకచక్యమగా ఉండటము లేక (2) భయపడి ఉండడము గాని అయి ఉండచ్చు.
ప్రత్యేక సందర్భాలలో బహుమతులు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడము సర్వసాధారణము. ఈ సంస్కృతిలో
బహుమానాన్ని తృణీకరించడము ఒక చెడిన సంబంధాన్ని తెలుపుతున్నది (అది., జేమ్సు ఎమ్ ఫ్రీమాన్,
మానర్స్ అండ్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ ది బైబిల్, పే. 41). ఏశావు కానుకలను కాదనడము యాకోబు భయాన్ని మరింత
ఎక్కవ చేసి ఉండచ్చు! ఏశావుకు ఈ కానుకలు అవసరము లేదు, అయితే తన తమ్ముని అంగీకరించానని
తెలియజేయడానికి వాటిని అంగీకరించాడు.
33:10 ఏశావు తనను అంగీకరించునట్లు, యాకోబు తన కానుకలను అంగీకరించమని ఏశావుని బ్రతిమాలాడు (చూ.14వ.
వ). ఇది తన పట్ల దేవుని దయానుగ్రహాలకు (‘‘ఒకడు దేవుని ముఖము చూచి నట్లు) సమానముగా ఉంది. ఇది 25:23కు
ఒక ముసుకు కప్పిన జాడగా ఉంది.
33:11 యాకోబు తన భౌతిక సంపదకు కారణము ఒడంబడిక దేవుడని గుర్తించాడు (అది., ‘‘దయాపూర్వకంగా’’, బిడిబి
335, కెబి 334, క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్, చూ. 5వ. వ; 43:29).
 ‘‘కానుక’’ ఇది (బిడిబి 139) ‘‘ఆశీర్వాదము’’ అనే అసలు అర్థము కలిగి ఉంది. 27వ. అధ్యాయములో యాకోబు
ఏశావుని మోసగించిన సందర్భాన్ని వివరించుటకు ఇదే పదము ఉపయోగించబడింది. కానుకను (అసలు అర్థము
ఆశీర్వాదము) ఇచ్చి తన సహోదరుని ఆశీర్వదించాలని యాకోబు కోరుకోవడము కేవలము యాదృచ్ఛికము కాదు.
మరో విధంగా చెప్పాలంటే తాను పూర్వము చేసిన మోసాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి యాకోబు
ప్రయత్నిస్తున్నాడు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 33:12-14
12మనము

వెళ్లుదము; నేను నీకు ముందుగా సాగిపోవుదు నని చెప్పగా 13అతడునాయొద్ద నున్న పిల్లలు
పసిపిల్లలనియు, గొఱ్ఱలు మేకలు పశువులు పాలిచ్చునవి అనియు నా ప్రభువుకు తెలియును. ఒక్కదినమే
వాటిని వడిగా తోలినయెడల ఈ మంద అంతయు చచ్చును.
14నా ప్రభువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళ్లవలెను. నేను నా ప్రభువునొద్దకు శేయీరునకు
వచ్చువరకు, నా ముందర నున్న మందలు నడువగలిగిన కొలదిని ఈ పిల్లలు నడువగలిగినకొలదిని వాటిని మెల్లగా
నడిపించుకొని వచ్చెదనని అతనితో చెప్పెను.
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33:13 మరొక విధముగా యాకోబు ఏశావును అధికునిగా చేసే విధానమేమోనని ఒకనికి ఆశ్చర్యము
కలిగించవచ్చు, వెంటనే తనతో బాటు శేయీరుకు వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ఇది ఒక సాకుగా ఉందేమో తెలియదు.
పిల్లలు ‘‘బలహీనము’’గా లేరు, మందలు ఇప్పటికే చాలా దూరము ప్రయాణించాయి. యకోబు ఇప్పటికి మోసాలు
చేసే అబద్ధకునిగా ఉన్నాడా?

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 33:15-17
15అప్పుడు

ఏశావు నీ కిష్టమైన యెడల నాయొద్దనున్న యీ జనులలో కొందరిని నీ యొద్ద
16ఆ
విడిచిపెట్టుదునని చెప్పగా అతడు అదియేల? నా ప్రభువు కటాక్షము నామీద నుండనిమ్మనెను.
దినమున ఏశావు తన త్రోవను శేయీరునకు తిరిగిపోయెను. 17అప్పుడు యాకోబు సుక్కోతుకు ప్రయాణమై
పోయి తనకొక యిల్లు కట్టించుకొని తన పశువులకు పాకలు వేయించెను. అందుచేత ఆ చోటికి సుక్కోతు అను
పేరు పెట్టబడెను.
33:15 ‘‘ప్రజలు’’ ఇది గోయి (బిడిబి 766 I) అనే పదము, అన్యులను సూచించుటకు ఇది సహజంగా ఒక వ్యతిరేక
శబ్ధలక్షణాన్ని కలిగి ఉంది, అయితే ఇక్కడ ఇది ఏశావు మనుష్యులను, నిర్గ. 33:13 దేవుని ప్రజలను
సూచించుటకు ఉపయోగించబడింది. సందర్భము, సందర్భము, సందర్భము పద అర్థాన్ని నిర్ణయిస్తుంది,
నిఘంటువు కాదు! పదాలు కేవలము వాక్యాలలో అర్థము; వాక్యాలు కేవలము పేరాగ్రాఫ్ల/పద్యము లేక
శ్లోకము అర్ధము; వాటికి అర్థాలు విస్తృత సాహిత్య భాగాలలో ఉంటాయి. ‘‘స్థిరపరచబడిన’’ లేక
‘‘సాంకేతిక’’ నిర్వచనాల విషయములో జాగ్రత్త పడండి!
33:17 ‘‘సుక్కోతు’’ ఈ పదానికి (బిడిబి 697) అర్థము ‘‘పందిళ్ళు’’ లేక ‘‘పాకలు’’. యాకోబు తన కొరకు
ఆశ్రయాన్ని నిర్మించుకొన్నాడు, అయితే ఇది ‘‘ఇల్లు’’ (బిడిబి 108) అని పిలువబడింది కానీ 19వ. వచనాన్ని
గమనించండి. ఆయన ‘‘పాకలు’’ (బిడిబి 697, అది., కొమ్మలతో చేయబడిన ఆశ్రయము) కూడా పశువుల కొరకు
నిర్మించాడు.
యాకోబు బస చేయడానికి ముందు ఇక్కడ ఒక పల్లె ఉందో లేదో చెప్పలేము. ఆ తరువాత ఇది ఒక పట్టణ
పేరుగా మారింది (చూ. న్యాయ. 8:5).
ఐగుప్తీయుల డెల్టాలో ఉన్న సుక్కోతు, ఇది ఒకటి కాదు (చూ. నిర్గ. 12:7; సంఖ్యా. 33:5). యోర్దానుకు
తూర్పు వైపునున్న పట్టణము ఇది (అది., మక్ మిలాన్ బైబిల్ అట్లాస్, పే. 22).
మరో విషయము, ఏశావును యాకోబు శేయీరుకు వెంబడించినట్లు లేదు, అయితే సుక్కోతుకు ప్రయాణించాడు,
ఇది శెయీరు/ఏదోము దారిలో లేదు. ఆయన ఇక్కడ ఒక ఇల్లు కూడా కట్టుకొన్నాడు! ఈ పాఠ్యభాగము మనకు
(1) ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిందో లేక (2) ఊరకే యాకోబు యొక్క శెయీరు దర్శనము వదిలివేయబడిందో
దేనిని గురించి తెలుపుతున్నదో మనకు తెలియదు. నేను #2వది సరిగ్గా సరిపోతుందని అనుకొంటున్నాను.
యాకోబు నిజంగా మారాడని, ఇంక ఆయన ఏ మాత్రము జిత్తులమారి, మోసగాడు, అబద్ధికుడు కాడని నేను
నమ్మాలనుకొంటున్నాను.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 33:18-20
18అట్లు

యాకోబు పద్దనరాములో నుండి వచ్చిన తరువాత కనాను దేశములోనున్న షెకెమను ఊరికి
19మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన
సురక్షితముగా వచ్చి ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను.
పొలముయొక్క భాగమును షెకెము తండ్రియైన హమోరు కుమారులయొద్ద నూరు వరహాలకు కొని 20అక్కడ ఒక
బలిపీఠము కట్టించి దానికి ఏల్ ఎలోహేయి ఇశ్రాయేలు అను పేరు పెట్టెను.
33:18 ‘‘షెకెము’’ ఈ పేరు ఈ క్రింది వాటిని సూచించగలదు
1. ఒక వ్యక్తి యొక్క పేరు, 18,19; 34:2 వచనాలు; సంఖ్యా. 26:31; యెహో. 17:32; న్యాయా. 9:28
2. ఏబేలు పర్వతము మరియు గెరాజిమ్ పర్వతాల మధ్యనున్న ఒక టొపోలాజికల్ ప్రాంతము. ఇదే
మూలానికి (బిడిబి 1014 I ‘‘భుజము’’ లేక ‘‘భుజము ఎముక’’ అనే అర్థముంది.
3. ఒక పట్టణము, యెహో. 20:7; 21:21; 24:1; న్యాయా. 8:31
మొదట ఇది 12:6లో అబ్రాహాముకు సంబంధించి ప్రయోగింపబడింది, ఇప్పుడ యాకోబుకు వాడబడింది (చూ.
37:14).
ఇక్కడ 17 మరియు 18వచనాలకు స్పష్టమైన సంబంధము లేదు. సుక్కోతులో యాకోబు ఎంత కాలము
నివసించాడో వ్రాయబడలేదు. ఇవి రెండు స్పష్టత లేకుండా నమోదుచేయబడిన వేర్వేరు సంఘటనలు,
కాలాలు. ఇల్లును కట్టడము, భూమిని కొనుగోలు చేయడము ఒక శాశ్వత నివాసాన్ని తెలుపుతుంది. సమస్య
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ఏమిటంటే 18వ. వచనములో యాకోబు పెద్దనరాము (హారాను చుట్టు ప్రక్కల ప్రాంతము) నుండి రాగానే
భూమిని కొన్నాడు.
బేతేలుకు రమ్మని అతను పిలువబడ్డాడు, అయితే ఆయన అక్కడే ఉండిపోయాడు. ఎందుకు అలా
ఉండిపోయాడో పాఠ్యభాగములో చెప్పబడలేదు.
33:19 ‘‘అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలముయొక్క భాగమును. . .కొని’’ ఇలా పొలము కొనడము ఒక నివాసమును లేక
కనీసము చట్టపరమైన నివాసమునైనా సూచిస్తున్నది.
 ‘‘హమోరు’’ ఈ పేరుకు అర్థము ‘‘గాడిదె’’) బిడిబి 331II .(పురాతన కాలములో గాడిదెలు ఒక పవిత్ర
జంతువులుగా పరిగణించబడేవి .ఇది మనకు కేవలము మారి పలకాలనుండే మాత్రమే కాకుండా ,నిజానికి (1)
ధనవంతులు గాడదెలను స్వారిచేసేవారు )చూ .న్యాయా (5:10 .మరియు (2)ఇశ్రాయేలు రాజులు వారి రాచరిక
పర్వత సవారీకి ప్రత్యేక గాడిదెలను స్వారిచేసే వారు )అది 1 ,.రాజులు (1:33అని కూడా తెలిసికొన్నాము .
‘‘నూరు వరహాలకు కొని’’ ఇది ఒక అరుదైన హీబ్రూ పదము ,
 ‘‘నూరు వరహాలకు కొని’’ ఇది ఒక అరుదైన హీబ్రూ పదము, קשׂיטה, కెసిటా (బిడిబి 903). ఇది తెలియబడని బరువ
కలిగిన లోహము (చూ. యెహొ. 24:32; యోబు 42:11), వీలైతే (1) ఒక గొర్రెపిల్ల విలువ (ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్)
లేక (2) ఒక గొర్రె ఆకారములో (లేక ముద్ర) ఉన్న లోహపు బరువు.
33:20 ‘‘అక్కడ ఒక బలిపీఠము కట్టించి’’ ఇది ఒక స్థలాన్ని, సమయాన్ని, ఆరాధించే పద్ధతిని
వర్ణిస్తున్నది. యెహోవాకు ప్రార్థన మరియు బలిని ఇది యత్నిస్తున్నది (చూ. 8:20; 12:7-8; 13:18; 22:9;
26:25). ఇది 28:15లోని యెహోవా వాగ్ధానానికి ఒక నెరవేర్పు!
 ‘‘ఏల్ ఎలోహేయి ఇశ్రాయేలు’’ ఈ నిర్మాణము ఈ క్రింది వాటితో రూపొందింది
1. ఏల్, బిడిబి 42, చూ. నిర్గ. 34:6; 12:1లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము
2. ఎలోహేయి, బిడిబి 43, చూ. ద్వితీ. 32:15,17; కీర్త. 18:32
3. ఇశ్రాయేలు, 32:28లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము
దీనిని సఫ్యూజింట్ ‘‘ఇశ్రాయేలు దేవుడు’’ అని తర్జుమా చేసింది. జూయిష్ స్టడీ బైబిల్, ఫూట్ నోట్
లో జె పి ఎస్ ఓ ఎ తర్జుమాను ఉపయోగించుకొని ‘‘ఏల్ ఇశ్రాయేలు దేవుడు’’ (పే. 69) అని ఉంచింది.

ఆదికాండము 34

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
యాకోబు కుమారుల ద్రోహము
34:1-7
34:1-7

ఎన్ కె జె వి
దీనా సంఘటన
34:1-4
34:1-7

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

షెకెము దీనాను చెరచడము
దీనా మానభంగము
34:1-4
34:1-5
34:5-10
షెకెము వాసులతో వివాహ
సంబంధాలు
34:6-12

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)
దీనా మానభంగము
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34:8-12

34:8-12

34:8-12

34:13-17
34:18-24

34:13-17
34:18-24

34:13-17
34:18-24

34:25-31

34:25-31

34:25-31

34:11-12
34:13-17
34:18-24

34:30
34:31

34:25-29

34:13-19
34:20-24
సిమ్యోను, లేవీల పగసాధింపు
ద్రోహము
34:25-29
34:30-31

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

సందర్భానుచిత అంత్దృష్టి
ఎ. యాకోబు తన భయాలను, శోధనలను ఎదుర్కోవాలి
1. లాబాను
2. ఏశావు
3. కనానీయుల జాతేతిర వివాహాలు
4. కనానీయుల కోపము
బి. యాకోబు ఇంకా భయస్తుడే
1. ఏశావుకు అబ్ధము చెప్పి, శేయీరుకు వెళ్ళెలేదు
2. బేతేలుకు ప్రయాణించలేదు (దేవుడు చెప్పనట్లు)
3. స్వ ప్రయోజనము కొరకు ఆ దేశములోని జాతేతిర వివాహము చేసికొనుటకు ఆశపడుట
4. కనానీయులు ప్రతీకారానకి భయపడుట
సి. ఈ అధ్యాయములో దేవుని పేరు ప్రస్తావించబడలేదు (బహుశా ఉద్దేశపూర్వంగానే కావచ్చు)
డి. ఖచ్చితముగా ఈ అధ్యాయములో ఇవి కలిసి ఉన్నాయి
1. 17వ. అధ్యాయానికి ఒక తగని వాని వలె
2. మెస్సయ వారసత్వముగా ముగ్గురు పెద్ద కుమారులు కాక, యూదా ఎందుకు చూపబడ్డాడో అనే ఒక
విధము. 34వ. అధ్యాయము సమ్యోను, లేవీ ఒక ఎన్నికగా తీసివేయబడుట (చూ. ఆ.కా. 49:5-7)
విస్తృత సందర్భ భాగాలుగా ‘‘చారిత్రిక వృత్తాంతాల’’ను వ్యాఖ్యానించుటకు గుర్తించుకోండి.
(xvii పేజీలోని పా.ని. వృత్తాంతము పైన ఇవ్వబడిన అంశమును చూడుము)

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 34:1-7
1లేయా

యాకోబునకు కనిన కుమార్తెయైన దీనా. ఆ దేశపు కుమార్తెలను చూడ వెళ్లెను. 2ఆ దేశము
నేలిన హివ్వీయుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను చూచి ఆమెను పట్టుకొని ఆమెతో శయనించి
ఆమెను అవమానపరచెను. 3అతని మనస్సు యాకోబు కుమార్తెయైన దీనా మీదనే ఉండెను; అతడు ఆ చిన్నదాని
4ఈ చిన్నదాని నాకు పెండ్లిచేయుమని తన తండ్రియైన
ప్రేమించి ఆమెతో ప్రీతిగా మాటలాడి
5
హమోరును అడిగెను. తన కుమార్తెను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు పశువులతో పొలములలో
6షెకెము తండ్రియగు హమోరు యాకోబుతో మాటలాడుటకు
నుండి నందున వారు వచ్చువరకు ఊరకుండెను.
అతనియొద్దకు వచ్చెను. 7యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచ్చిరి. అతడు యాకోబు
కుమార్తెతో శయనించి ఇశ్రాయేలు జనములో అవమానకరమైన కార్యము చేసెను; అది చేయరాని పని గనుక ఆ
మనుష్యులు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపము వచ్చెను.
34:1 ‘‘లేయా యాకోబునకు కనిన కుమార్తెయైన దీనా’’ ఆదికాండము 33 మరియు 34 అధ్యాయాల మధ్య
చాలా కాలము గడిచింది. పిల్లలు ఇప్పుడు పెరిగి పెద్దవారైనారు. యాకోబు వంశావళిలో దీనా మాత్రమే
ప్రస్తావించబడింది (చూ. 30:21). వేరే వారు కూడా అక్కడ ఖచ్చితంగా ఉన్నారు (చూ. 37:35), అయితే ఈ
అధ్యాయములో ఉన్న కీలక పాత్రను బట్టి దీనా ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది. ‘‘తీర్పు’’ లేక
‘‘దోషనివారణ’’ (బిడిబి 192) కు ఆమె పేరు ఒక స్త్రీలింగ రూపకము. ఈ పేరు యాకోబు కుమారులలో ఒకనికి
(బిడిబి 30:6), ఆ తరువాత డాన్ అనే ఒక జాతికి వచ్చింది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
టి ఇ వి, ఎన్ జె బి
‘‘సందర్శనము’’
ఎన్ కె జె వి, ఎస్ ఎక్స్ ఎక్స్,
పెషిత
‘‘చూడడము’’
‘‘చూచుటకు’’ అనే క్రియ (బిడిబి 906, కెబి 1157, క్వాల్ ఇన్ఫెనేటివ్ కంస్ట్రక్ట్) చాలా విధాలుగా
అర్థము చేసికోవచ్చు (ఆమె ఒంటరిగా తన ఇల్లు/గుడారము నుండి వెళ్లిందనే విషయము స్పష్టము).
1. వార జీవితాలను గమనించి తెలిసికొనడానికి
2. తన స్నేహితులను సందర్శించడానికి, యాకోబు అక్కడ చాలా కాలము ఉండిపోయాడు
3. 2వ. వచనము పైన ఒక పదవిన్యాసము, ‘‘షెకెము ఆమెను చూసెను’’ (ఇదే క్రియ)
34:2 ‘‘షెకెము’’ ఇక్కడ ఉన్న స్థానికి జాతి యొక్క రాకుమారుడు ఈయన. హామోరు ప్రస్తుత ముఖ్యుడు
లేక జాతి నాయకుడు. ఈ పట్టణానికి రాకుమారుని పేరు పెట్టబడింది. ఈ పేరు యొక్క అర్థానికి 33:18
చూడుము.
వ్యాకరణపరంగా ‘‘రాకుమారుడు’’ (బిడిబి 672 I)ను హామోరును సూచిస్తున్నట్లు ‘‘పైకి లేవనెత్తిన
వాడు’’ అనే అర్థాన్ని కూడా తీసికొనవచ్చు (రే బర్న్ మరియు ఫ్రై యొక్క ఎ హాండ్ బుక్ ఆన్ జనసిస్,
యు ఎస్ బి, 786 పే. చూడుము).
 ‘‘హివ్వీయుడు’’ సఫ్యూజింట్ దీనిని హొరీయుడు (చూ. ఆ.కా. 34:2; యెహో. 9:7)గా తర్జుమా చేసింది.
వారు సున్నతేతరులు, యూదేతరులు, బహుశా హరీయులుగా గుర్తింపబడ్డారు. పురాతన కాలములో
ఇశ్రాయేలీయుల చుట్టుప్రక్కన ఉండి సున్నతి చేసికొనని గుంపులు కేవలము ఏజియన్ కూలి సిపాయులైన
పిలిష్తీయులు మరియు ఇక్కడ చెప్పబడిన పరదేశీయులైన హరీయునులు. కనానీయ జాతులన్ని సున్నతిని
ఆచరించాయి. 12:6లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
 ‘‘ఆమెను పట్టుకొని ఆమెతో శయనించి’’ ఇది ఒక విశేషణ వాచకమును విడిదీసి వాడడము (రెండు క్రియలు
ఒకే పనిని తెలుపుట). ఆధునికులకు ఇది ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది కానీ, పురాతన సమీప ప్రాంత
యువరాజులకు ఈ హక్కు ఉండేది. ఆధునికి కాలక్రమాలను బట్టి, ఈ కాలములో, ఈ ప్రదేశాలలో భార్యను
కనుగొనడము చాలా కష్టముగా ఉండేది (అది., నిర్గ. 22:16-17; ద్వితీ. 21:10-14; 22:28-29). పితృక్రమానుగత
సంస్కృతిలో హక్కులన్నీ పురుషులకే, కొంత స్త్రీల స్వేచ్ఛలు లేక అనుభూతలను గురించి చెప్పబడేది.
లైంగిక కార్యకలాపాలను గురించి తెలియజేసే అనేక క్రియలు ఉన్నాయి.
1. శయనించుట, బిడిబి 1011, కెబి 1486, చూ. ఆ.కా. 19:32; 26:10; 30:15; 39:7; లేవీ. 18:22
2. సమీపించుట, బిడిబి 897, కెబి 1132, చూ. ఆ.కా. 20:4; లేవీ. 18:6,14,19; 20:16
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3. లోపలికి వెళ్ళుట, బిడిబి 393, కెబి 390, చూ. ఆ.కా. 4:1,17,25; 19:5,8; 24:16; 38:26; సంఖ్యా. 31:17;18,35;
న్యాయా. 19:22,25; 21:12

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి,
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘బలవంతముగా’’
ఎన్ కె జె వి, ఆర్ ఇ బి
‘‘ఆమెను చెరపట్టి’’
టి ఇ వి
‘‘మానభంగము’’
ఎన్ జె బి
‘‘ఆమెను తనతో శయనించుటకు బలవంతపెట్టి’’
‘‘ఆమెను లొంగదీసికొని’’
ఎస్ ఎక్స్ ఎక్స్
పెషిత
‘‘ఆమెను చెడిపి’’
ఈ క్రియ (బిడిబి 776, కెబి 853, పియల్ ఇంపెర్ఫెక్టు) ఫియల్ మూలములో ‘‘లోబడుటకు’’ అని
అర్థమిస్తూ, భయంకరమైన లైంగిక దాడి అనే భావముతో ఉన్నది (అది., మానభంగము, చూ. ద్వితీ. 21:14;
22:24,29; న్యాయ. 19:24; 20:5; 2 సమూ. 13:12,14,22,32; యెహెజ్కేలు 22:10,11).
34:3 ‘‘అతడు ఆ చిన్నదాని ప్రేమించి’’ ఈ యౌవ్వనస్థుడకు తన స్వప్రజలలో మంచి పేరు ఉన్నను (చూ.
19వ.వ) దీనా పట్ల అతి కౄరమైన దుష్కార్యానికి పాల్బడ్డాడు. ఒక పరదేశిని, ఆయన కుటుంబ ఉల్లంఘనను
ఇది స్పష్టముగా తెలియజేస్తున్నది.
దీనా పట్ల షెకెము యొక్క అనుభూతి మూడు విధాలుగా మళ్ళ మళ్ళీ చెప్పబడింది.
1. ‘‘అతని మనస్సు దీనా మీదనే ఉండెను’’ (అసలు అర్థము ‘‘తన మనస్సు ఆమెను అంటిపెట్టుకొని ఉండెను’’),
బిడిబి 179,కెబి 209, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు, చూ. 1 రాజులు 11:2
2. ‘‘ఆ చిన్నదాన్ని ప్రేమించి’’ బిడిబి 12,కెబి 17, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్; ‘‘చిన్నది’’ (బిడిబి 655) ఒక
యౌవ్వన, అయితే వివాహయోగ్యమైన, పడుచు అమ్మాయి
3. ‘‘ఆమెతో ప్రీతిగా మాట్లాడుచు’’ (అసలు అర్థము ‘‘అమ్మాయి హృదయముతో మాటలాడుట’’), బిడిబి 180,
కెబి 210, పియెల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, 50:21; న్యాయ. 19:3; రూతు 2:13
4. ‘‘నా కుమారుని మనస్సు నీ కుమార్తె కొరకు ఆరాటపడుతున్నది’’, 8వ. వచనము, బిడిబి 365 I, కెబి 362,
క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్, చూ. ద్వితీ. 21:11
5. ‘‘అతడు యాకోబు కుమార్తెతో శయనించి’’ 19వ. వ. బిడిబి 342, కెబి 339, క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్
 ‘‘చిన్నది’’ ఈ అధ్యాయములో దీనా అనేక పదాలతో వివరించబడింది.
1. కుమార్తె, 1వ. వ., బిడిబి 123 I (అనేక సార్లు)
2. చిన్నది, 3వ. వ., బిడిబి 655, చూ. 12వ. వ.
3. యౌవ్వన చిన్నది, 4వ. వ., బిడిబి 409, చూ. యావేలు 3:3; జకర్యా 8:5 (ఈ మూడు సార్లు కేవలము
యౌవ్వన స్త్రీలకు మాత్రమే ఇది ‘‘మోయు’’, ‘‘కనుట’’ మూలము నుండి) ఉపయోగించబడింది
4. సహోదరి, 13వ. వ., బిడిబి 27, చూ. 14,27,31 వచనాలు
34:4 ‘‘ఈ చిన్నదాని నాకు పెండ్లిచేయుమని తన తండ్రియైన హమోరును అడిగెను’’ తల్లిదండ్రులు
పిల్లలకు వివాహముచేసే సంస్కృతికి ఇది సరిపోతుంది. అయితే కుమారుడు ముందుగా తన కోర్కెను
తెలియజేయడాన్ని గమనించండి (బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ ఇంపెరేటివ్). సమస్య ఏమిటంటే షెకెము
యొక్క ఉద్రేకపూరితమైన ఆరంభ లైంగిక వాంఛ (చూ. 7వ. వచనము)
34:5
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘చెరిపిన’’
టి ఇ వి
‘‘అవమానపడ్డ’’
ఎన్ జె బి, ఆర్ ఇ బి
‘‘అగౌరపరచబడ్డ’’
ఈ క్రియ (బిడిబి 379, కెబి 375, పియల్ పర్ఫెక్ట్) దేవుని ధర్మశాస్త్రపరంగా అపవిత్రమైనదిగా
ఎంచబడేదాన్ని తెలియజేస్తున్నది (చూ. లేవీ. 18:24-30). ఇక్కడ ఇది లైంగిక అపవిత్రతను
తెలియజేస్తున్నది (చూ. యెహెజ్కేలు 18:6,11,15; 22:11; 23:17; 33:26). దీనా సున్నతి పొందని ఒక
కనానీయుని వలన మానభంగము చేయబడింది.
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 ‘‘యాకోబు. . .ఊరకుండెను’’ ఎందుకు అలా ఉండెనో చెప్పబడలేదు. బహుశా ఇది
1. పరిస్థితిని తనకు అనుకూలముగా మార్చుకోవడానికి ఒక శోధన కావచ్చు (చూ. 6,30 వచనాలు)
2. తన కుమారులు, సేవకులు ఆయుధములు తీసికొని రావడానికి ఎదురుచూపు
3. ఈ పరిస్థితులలో సహోదరుల ‘‘మాట’’ కొరకు
34:7 దీనా సహోదరులు చాలా కోపబడిరి.
1. ‘‘ఆ మనుష్యులు సంతాపము పొందిరి’’, బిడిబి 780, కెబి, హిత్ ఫియల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, చూ. ఆ.కా. 6:6
2. ‘‘వారు మిగుల కోపపడిరి’’, బిడిబి 354, కెబి 351, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, చూ. 4:5,6; 31:36; 39:19
3. ‘‘అవమానకరమైన కార్యము చేసెను’’, బిడిబి 615, అది., యాకోబు మరియు తన మత సంస్కృతి నీతి
నియమాలకు అవమానకరమైన కార్యము, చూ. ద్వితీ. 22:21; న్యాయ. 19:23; 20:6; 2 సమూ. 13:12
(నామవాచక అర్థము ‘‘బుద్ధిలేని వాడు’’).
 ‘‘ఇశ్రాయేలీయులలో’’ ఈ పదము తరువాత కాల భావముతో వాడబడింది. ఈ వాక్యములో ఇది
ఇశ్రాయేలీయుల చట్టాలను సూచిస్తున్నది. ఇది తరువాత వచ్చిన సంపాదకుని, కూర్పరి లేక సంగ్రహకుని
యొక్క పాఠ్యభాగ గుర్తులు (చూ. ద్వితీ. 22:21; యెహోషువా 7:15; న్యాయ. 19:23; 20:10).
కొంతమంది విశ్లేషకులు ఈ విభక్తిని (బిడిబి 88:91) ‘‘కు’’ అని వ్రాసారు, కానీ దీనికి అర్థము ‘‘లో’’ అని.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 34:8-12
8అప్పుడు

హమోరు వారితో షెకెము అను నా కుమారుని మనస్సు మీ కుమార్తె మీదనే ఉన్నది; దయచేసి
ఆమెను అతని కిచ్చి పెండ్లిచేయుడి. 9మీ పిల్లలను మాకిచ్చి మా పిల్లలను మీరు పుచ్చుకొని మాతో
10ఈ దేశము మీ యెదుట ఉన్నది; ఇందులో మీరు నివసించి
వియ్యమంది మా మధ్య నివసించుడి.
11మరియు షెకెము మీ కటాక్షము నా మీద
వ్యాపారముచేసి ఆస్తి సంపాదించుకొనుడని చెప్పెను.
రానీయుడి; మీరేమి అడుగుదురో అది యిచ్చెదను. 12ఓలియు కట్నమును ఎంతైనను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత
యిచ్చెదను; మీరు ఆ చిన్నదాని నాకు ఇయ్యు డని ఆమె తండ్రితోను ఆమె సహోదరులతోను చెప్పెను.
34:8 ‘‘వారితో’’ ఇది దీనా సహోదరులు మరియు మారుతల్లి సహోదరులను సూచిస్తున్నది. షెకెము తండ్రి
కోపాన్ని మరియు భంగాన్ని చల్లార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు.
11వ. వచనము యాకోబును కూడా ఉద్దేశించి మాట్టాడుతున్నట్లు చూపుతున్నది.
34:9 ‘‘9మీ పిల్లలను మాకిచ్చి మా పిల్లలను మీరు పుచ్చుకొని మాతో వియ్యమంది’’ అబ్రహాము(చూ. ఆ.కా.
24:3) లేక ఇస్సాకు (చూ. ఆ.కా. 28:1,8) కుటుంబ సంస్కృతి ఇది కాదు. యాకోబు పరీక్షకు గురి అవుతున్నాడు.
34:10 ‘‘ఈ దేశము మీ యెదుట ఉన్నది’’ దేశములో స్వేచ్చగా ఉండడానికి, తిరగడానికి ఉపయోగించే
జాతీయపదము ఇది (చూ. ఆ.కా. 13:9; 20:15).
ఒకవేళ వారు ఈ వివాహానికి అంగీకరిస్తే, వారికి ఇవ్వబడిన వాగ్ధానాలను గమనించండి.
1. ‘‘మీరు మాతో నివసించెదరు,’’ 10వ. వ.
2. ‘‘ఈ దేశము మీ ఎదుట ఉన్నది’’, 10వ. వ.
3. ‘‘ఇందులో నివసించి, వ్యాపారము చేయుడు’’ 10వ. వ. (‘‘వ్యాపారము’’,కు బహుశా అర్థము ఈ సందర్భములో
‘‘ఇందులో స్వేచ్చగా సంచరిస్తూ’’ అని, చూ. 23:16; 1 రాజలు 10:28-29)
4. ‘‘ఆస్తి సంపాదించుకొనుడి’’, 10వ. వచనము
5. ‘‘మీరు ఏది అడుగుదురో అది ఇచ్చెదను’’ 11వ. వ.
6. ‘‘ఓలియు కట్నమును ఎంతైనను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత యిచ్చెదను’’, 12వ. వ.
ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే, మాలో ఒకరు కావడము! యాకోబు బేతేలుకు వెళ్ళవలసి ఉంది. ఆయన
షెకెము(పట్టణము)కు దగ్గరలో చాలా దూరంగా ఉన్నాడు. తన అవిధేయత నేరానికి హింస, బాధలను
ప్రతిఫలాలు.
34:12 ‘‘ఓలియు కట్నమును’’ ఇది కట్నము లేక ఒక హీబ్రూ మోహర్ (బిడిబి 555)ను సూచిస్తున్నది. ఇది
ఎక్కువుగా వధువును కొనడానికి కాదు, ఒక సహాయకుని పోగొట్టుకొంటున్నందకు నష్టపరిహారము (చూ. నిర్గ.
22:16-17; 1 సమూ. 18:25). ఈ కట్నము సహజముగా ఒక వేళ భర్త మరణిస్తే భార్య కొరకు లేక ఆ తరువాత
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అవసరాలకు ఉంచుకొంటారు (చూ. ఆ.కా. 31:15, ఇక్కడ లాబాను కుమార్తెలు తన తండ్రి కట్నము వారి కట్నమంతా
ఖర్చుచేసికొన్నాడని ఆరోపించారు).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 34:13-17
13అయితే

తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు షెకెముతోను అతని
తండ్రియైన హమోరుతోను కపటముగా ఉత్తరమిచ్చి అనిన దేమనగా 14మేము ఈ కార్యము చేయలేము,
సున్నతి చేయించు కొనని వానికి మా సహోదరిని ఇయ్యలేము, అది మాకు అవమాన మగును. 15మీలో ప్రతి
పురుషుడు సున్నతి పొంది మావలె నుండినయెడల సరి; 16ఆ పక్షమందు మీ మాట కొప్పుకొని, మా పిల్లలను మీ
కిచ్చి మీ పిల్లలను మేము పుచ్చుకొని, మీ మధ్య నివసించెదము, అప్పుడు మనము ఏకజనమగుదుము. 17మీరు
మా మాట విని సున్నతి పొందని యెడల మా పిల్లను తీసికొని పోవుదుమని చెప్పగా
34:13
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘మోసముతో’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘మోసపూరితముగా మాట్లాడి’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, పెషిట ‘‘మోసపూరితముగా. . . సమాధానమిచ్చి’’
టి ఇ వి
‘‘మోస విధానములో’’
ఎన్ జె బి
‘‘ఒక కుయుక్తి సమాధానము’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘యుక్తిగా’’
జె సి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘వంచనతో మాట్లాడుతూ’’
‘‘మోసము’’ (బిడిబి 941) అనే నామవాచకమునకు అర్థము ‘‘ద్రోహము’’. ఇది ఆ.కా. 27:35లో యాకోబు
తంత్రానికి ఇస్సాకు ద్వారా ఇది ఉపయోగించబడింది. ఇదే మూలపదము ఆ.కా. 29:25 లేయా విషయములో
యాకోబును లాబాను యొక్క మోసములో ఉపయోగింపబడింది. యాకోబు కుటుంబములో ఈ మోసము చేసే
స్వభావము ఉండిపోయింది.
34:14-17 ‘‘సున్నతి పొందని వాడు’’ సున్నతి యెహోవా ఒడంబడికకు ఒక చిహ్నము (చూ. ఆ.కా. 17:9-14). ఇక్కడ
దీనా సహోదరులు దీనిని ఒక భౌతిక ఉద్దేశానికే కాని ఆధ్యాత్మిక ఉద్దేశముతో ఉపయోగించలేదు.
వారికి గుప్తమైన ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. షెకెము యొక్క ప్రచండమైన దాడి ఇప్పుడు మొత్తము జాతి
మీద తీసికొనే ప్రచండమైన దాడికి ఒక సాకుగా ఉపయోగించబడింది. ఈ రకమైన పగతీర్చుకోవడమే సరిగ్గా
హీబ్రూయుల ‘‘కంటికి కన్ను’’(చూ. నిర్గ. 21:24; లేవీ. 24:20)గా ఉన్న నియమాన్ని ఆపడానికి ఉద్దేశింపబడి
ఉంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 34:18-24
18వారి

19ఆ చిన్నవాడు
మాటలు హమోరుకును హమోరు కుమారుడైన షెకెముకును ఇష్టముగా నుండెను.
యాకోబు కుమార్తె యందు ప్రీతిగలవాడు గనుక అతడు ఆ కార్యము చేయుటకు తడవుచేయలేదు. అతడు తన
తండ్రి యింటి వారందరిలో ఘనుడు 20హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ ఊరి గవిని యొద్దకు
వచ్చి తమ ఊరి జనులతో మాటలాడుచు 21ఈ మనుష్యులు మనతో సమాధానముగా నున్నారు గనుక వారిని ఈ
దేశమందు ఉండనిచ్చి యిందులో వ్యాపారము చేయనియ్యుడి; ఈ భూమి వారికిని చాలినంత
విశాలమైయున్నదిగదా, మనము వారి పిల్లలను పెండ్లిచేసికొని మన పిల్లలను వారికిత్తుము. 22అయితే
ఒకటి, ఆ మనుష్యులు సున్నతి పొందునట్లు మనలో ప్రతి పురుషుడు సున్నతి పొందిన యెడలనే మన మాటకు
వారు ఒప్పుకొని మనలో నివసించి యేక జనముగా నుందురు. 23వారి మందలు వారి ఆస్తి వారి పశువు లన్నియు
మనవగునుగదా; ఎట్లయినను మనము వారి మాటకు ఒప్పుకొందము, అప్పుడు వారు మనలో నివసించెదరనగా
24హమోరును అతని కుమారుడగు షెకెమును చెప్పిన మాట అతని ఊరిగవిని ద్వారా వెళ్లువారందరు వినిరి.
అప్పుడతని ఊరి గవినిద్వారా వెళ్లు వారిలో ప్రతి పురుషుడు సున్నతి పొందెను.

34:19 ఈ వచనము షెకెము యాకోబు కుటుంబ ఆమోదాన్ని గెలవడానికి చేసిన మూడు విషయలను సూచిస్తున్నది:
(1) ఆయన ఏ మాత్రము ఆలస్యము చేయలేదు; (2) ఆయన యాకోబు కుమార్తెను ఇష్టపడ్డాడు; (3) తన
కీర్తిని అక్కడికక్కడే ఉంచాడు.
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34:20 ‘‘తమ ఊరి గవిని యొద్దకు వచ్చి’’ గవిని కుటుంబ, సామాజిక, న్యాయ పరమైన విషయాలను
మాట్లాడుకొనేందుకు ఉద్దేశింపబడిన స్థలము. సామాజిక ప్రయోజన ఉద్దేశము కొరకు ఆయన ఈ
మనుష్యులకు (అది., పోరాడడానికి సరిపోగల వారికి) నివేదించబోతున్నాడు (చూ. 23వ.).
34:21 ఈ వచనములో ఉన్న నాలుగు క్రియలు అన్ని ఒక జస్సీవ్ భావములో ఉపయోగించబడిన క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్టులే (అది., ‘‘చేయుదము. . .’’).
34:23 షెకెమీయులు ఈ అంగవిక్షపము (సున్నతి)ని వారి జాతి బలము మరియు సంపతాభివృద్ధికి ఒక మార్గముగా
ఎంచుకొన్నారు. నిబంధన ప్రజలు కాదు కానీ, కనానీయులు అభవృద్ధి చెందుతున్నారు!
34:24 వావ్! ఇది ప్రధాన రాయితీ. ప్రతి వయోజననునికి సున్నతి నొప్పి, అపాయకరమైన (అది., అంటుతనము)
పద్ధతి. యువరాజు తాను ఇష్టపడి ఒక పరదేశిని వివాహము చేసికొనుటకు ఇందంగా జరగాలి (రాచరికము ఏ
మాత్రము పవిత్రమైంది కాదు). ఆధునిక ప్రశ్చాత్యులు తూర్పు జాతి రాజభక్తి మరియు జాతి నాయకుల
పట్ల గౌరవాన్ని అర్థము చేసికోవడము చాలా కష్టము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 34:25-31
25మూడవ

దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో నిద్దరు, అనగా దీనా సహోదరులైన
షిమ్యోనును లేవియు, తమ కత్తులు చేతపట్టుకొని యెవరికి తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి ప్రతి పురుషుని
చంపిరి. 26వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కత్తివాత చంపి షెకెము ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని
వెళ్లిపోయిరి 27తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు ఉన్నచోటికి వచ్చి ఆ
ఊరు దోచుకొని 28వారి గొఱ్ఱలను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోని దేమి పొలములోని దేమి 29వారి ధనము
యావత్తును తీసికొని, వారి పిల్లలనందరిని వారి స్త్రీలను చెరపట్టి, యిండ్లలోనున్న దంతయు
దోచుకొనిరి. 30అప్పుడు యాకోబు షిమ్యోనును లేవీని చూచి మీరు నన్ను బాధపెట్టి యీ దేశ నివాసులైన
కనానీయులలోను పెరిజ్జీయులలోను అసహ్యునిగా చేసితిరి; నా జనసంఖ్య కొంచెమే; వారు నామీదికి
31అందుకు వారు
గుంపుగా వచ్చి నన్ను చంపెదరు; నేనును నాయింటివారును నాశనమగుదమని చెప్పెను.
వేశ్యయెడల జరిగించినట్లు మా సహోదరియెడల ప్రవర్తింపవచ్చునా అనిరి.
34:25 ‘‘25మూడవ దినమున. . . దీనా సహోదరులైన షిమ్యోనును లేవియు’’ వయోజనుడైన ప్రత వ్యక్తి
సున్నతి పొందిన మూడవరోజు సున్నతి పొందిన గాయపు నొప్పుతో బాధపడుచున్నారు. లేయా రెండవ, మూడవ
కుమారులకు ఈ విషయము తెలుసు, దీనిని అవకాశముగా తీసికొని, ప్రతి పురుషుని నరికి, స్త్రీలను, పిల్లలను,
వారి అస్తినంతా స్వాధీనము చేసికొన్నారు. తరువాత, ఆ.కా. 49:5-7లో, యాకోబు కుటుంబములో రెండు జాతులు
నాయకత్వము వహిస్తారు అనేడానికి ఇదే మూలము. లేవి ఇతర జాతులలో వారసత్వాన్ని పొందకపోవడానికి,
జాతిలన్నిటి నుండి తీసివేయబడడానికి ఇదే కారణమని బలంగా చెప్పడానికి కూడా కారణమైంది.
34:26 ‘‘షెకెము ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళ్లిపోయిరి’’ ఇది పితృక్రమానుగత సంస్కృతి. దీనా యొక్క
మనోభావము లేక ఇష్టాయిష్టాలు ఎలా ఉన్నాయో పాఠకునికి చెప్పబడలేదు. ఒకనికి ఈ క్రిందవాటిని
బట్టి ఆశ్చర్యపడచ్చు
1. షెకెము ఇంటిలో ఆమె స్వచ్ఛందముగా ఉందా లేక బలవంతముగా ఉందా
2. ఆమె ఇంటికి తిరిగి వచ్చి, తన విషయానంతా తెలియజేసిందా లేక 1వ. వచనములో తన కుటుంబ
సభ్యులతోనే కలిసి ఉందా
3. కనానీయులతో తన వివాహవిషమై జరిగిన నిబంధన పరిస్థితులు ఆమెకు తెలుసా
34:27
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘యాకోబు కుమారులు’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్, పెషిత ‘‘అయితే యాకోబు కుమారులు’’
టి ఇ వి, ఎన్ జె బి,
ఆర్ ఇ బి
‘‘యాకోబు ఇతర కుమారులు’’
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎమ్ టిని అనుసరించింది, అయితే పురాతన శీర్షికలన్ని దోపిడిలో యాకోబు కుమారులందరూ
పాల్గొన్నారు కానీ, హత్యలలో కాదు అని తర్జుమా చేశాయి. కేవలము ఇద్దరు కుమారులే మొత్తము
కొల్లగొట్టి, ఉపయోగించడమంటే ఎక్కవే.
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34:28-29 పురాతన యుద్ధము లోని హింస మరియు కొల్లగొట్టడము ఆధునికులకు ద్రిగ్భాంతి కలిగిస్తుంది.
క్రొత్త సమాజములోనికి ఇముడ్చుకొనడానికి, సమకూర్చుకొనడానికి స్త్రీలు, పిల్లలు ఒక ఆస్థిగా
పరిగణించేవారు (దీనా కూడా ఇలాగే పరిగణించబడింది).
34:30-31 యాకోబు దేవుని మీద ఆధారపడుట కంటె పరిస్థితులకు చాలా భయపడినట్లు కనిపిస్తున్నాడు.
దేవుడు తనకు తోడుగా ఉంటానని, కాపాడుతానని వాగ్ధానము చేసి ఉన్నాడు అయితే తన కున్న సంఖ్యను
బట్టి సందేహపడ్డాడు కానీ తనకున్న వాగ్ధానమును బట్టి ధైర్యపడలేదు (చూ. 28:15).
ఇస్సాకు ప్రవచనాలను బలవంతముగా నెరెవేర్పునకు రిబ్కా, యాకోబులు దేవుడు ఉపయోగించుకొన్నట్లు
(చూ. అ.కా. 25:23), ఇప్పడు కూడా, యాకోబు కుమారులు యాకోబు మంచి పని చేయడానికి బలవంతము
చేస్తున్నారు (అది., కనానీయులతో జాతేతర వివాహము జరగకుండా మరియు బేతేలుకు ప్రయాణము). ఇదే
వైఖిరి న్యాయ. 8:33-35లో మళ్ళీ కనిపిస్తుంది.
దేవుడు తన ఉద్దేశాలను పూర్తిచేయడానికి అబ్రాహాము కుటుంబములో ఆద్భుతరీతిలో
పనిచేస్తున్నాడు!!!
34:30
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి,
ఎన్ పి ఎస్ ఒ ఎ,
‘‘అసహ్యము’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘నిందార్హముగా’’
ఎన్ జె బి, ఆర్ ఇ బి
‘‘చెడువాసన’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘చెడ్డ’’
పెషిట
‘‘పేరుప్రతిష్టలకు భంగము కలిగించడము’’
ఈ హిఫిల్ ఇన్ఫెనేటివ్ నిర్మాణము (బిడిబి 92, కెబి 107)కు అర్థము దుర్గందమునకు కారణము అని (చూ.
నిర్గ. 16:24; కీర్త. 38:5). ఇది ప్రజల చేత తృణీకరణకు సాదృశ్యముగా నిర్గ. 5:21; 1 సమూ. 27:12 మరియు
ఇక్కడ ఉపయోగించబడింది.
 ‘‘కనానీయులు, పెరిజ్జీయులు’’ 12:6లో ఇవ్వబడిన ప్రత్యేక అంశము చూడుము.

ఆదికాండము 35

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

యాకోబు బేతేలుకు కదులుట

35:1-4

35:1-4

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

యాకోబు బేతేలుకు తిరిగి వచ్చుట షెకెము నుండి మెమ్రేకు యాకోబు బేతేలులో దేవుడు యాకోబును
బేతేలులో యాకోబు
ప్రయాణము
ఆశీర్వదించుట
35:1-4
35:1
35:1
35:2-4
35:5-8
35:5-8

35:5-8
35:5-7
యాకోబుకు ఇశ్రాయేలు అని
పేరుపెట్టబడెను
35:8
35:9-15
35:9-15
(10)
(11-12)

35:9-15

35:9-15

35:9-10
35:11-13
35:14-15
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రాహేలు మరణము
35:16-21

35:16-20

35:16-21

35:21-22
35:22ఎ
35:22ఎ
ఇశ్రాయేలు కుమారులు
35:22బి-26
యాకోబు పండ్రెండు కుమారులు
35:23-26
ఇస్సాకు మరణము
35:27
35:27-29
35:27-29
35:28-29

రాహేలు మరణించుట
బెంజమిను జననము, రాహేలు
మరణము
35:16-18
35:16-20
35:19-21
రూబేను వావితప్పుట
యాకోబు కుమారులు
35:21-22ఎ
35:22ఎ
యాకోబు పండ్రెండు కుమారులు
35:22బి-26
35:22బి-26
35:22బి-26
ఇస్సాకు మరణము
35:27-29

ఇస్సాకు మరణము
35:27-29

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

సందర్భానుచిత అంత్దృష్టి
ఎ. దేవుడు యాకోబును ఆఙ్ఞాపించాడు
1. లేచి, బిడిబి 877, కెబి 1086, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. వెళ్ళు, బిడిబి 748, కెబి 828, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. జీవించు (అసలు అర్థము, నివసించు), బిడిబి 442, కెబి 444, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
4. బలిపీఠము, బిడిబి 826, కెబి 963, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
5. ఫలించి, బిడిబి 915, కెబి 1176, క్వాల్ ఇంపరేటివ్; ఈ రెండు ఆఙ్ఞలు దేవుని ఆఙ్ఞలను
ప్రతిబింబిస్తున్నాయి
ఎ. జంతువులకు, ఆ.కా. 1:28
బి. ఆదాము హవ్వలు ఫలించి అభవృద్ధి చెందుట ద్వారా
సి. నోవాహుకు, ఆ.కా. 9:1,7
డి. విభిన్న విధాలద్వారా అబ్రాహాముకు
ఇ. ఇప్పుడు యాకోబుకు
బి. సిద్ధముగా ఉండమని యాకోబు తన కుటుంబానికి ఆదేశించుట
1. అన్యదేవతలను దూరపరచుట, బిడిబి 693, కెబి 747, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
2. మిమ్ములను మీరు పవిత్రపరచుకోండి, బిడిబి 372, కెబి 321, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
3. మీ వస్త్రములను మార్చుకోండి, బిడిబి 322, కెబి 321, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
4. మనము పైకి లేచి, బిడిబి 877, కెబి 1086, క్వాల్ కొహొర్టేటివ్, చూ. 1వ. వ.
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5. మనము వెళ్ళెదము, బిడిబి 748, కెబి 828, కొహెర్టేటివ్ వలె ఉపయోగించబడిన ఒక క్వాల్
ఇంపరేటివ్, చూ. 1వ.వ.
సి. ఎప్పుడైతే యాకోబు చివరికి దేవునికి విధేయించి బేతేలుకు వచ్చాడో, అప్పడు యెహోవా
నిస్సందేహంగా అతనిని మళ్ళీ మాట్లాడాడు, 9-15 వచనాలు

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 35:1-4
1దేవుడు

యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళ్లి అక్కడ నివసించి, నీ సహోదరుడైన ఏశావు ఎదుట నుండి
నీవు పారిపోయినప్పుడు నీకు కనబడిన దేవునికి అక్కడ బలిపీఠమును కట్టుమని చెప్పగా 2యాకోబు తన
యింటివారితోను తనయొద్దనున్న వారందరితోను మీ యొద్దనున్న అన్యదేవతలను పారవేసి మిమ్మును
3మనము లేచి బేతేలునకు వెళ్లుదము; నాశ్రమ
మీరు శుచిపరచుకొని మీ వస్త్రములను మార్చుకొనుడి.
దినమున నాకుత్తర మిచ్చి నేను వెళ్లిన మార్గమున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అక్కడ
కట్టెదనని చెప్పెను. 4వారు తమయొద్దనున్న అన్యదేవతలన్నిటిని తమ చెవులనున్న పోగులను
యాకోబునకు అప్పగింపగా యాకోబు షెకెము దగ్గరనున్న మస్తకి వృక్షము క్రింద వాటిని దాచిపెట్టెను.
35:1 ‘‘దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళ్లి’’ యెహోవాతో యాకోబు ప్రారంభ భేటీ ఈ
స్థలములో జరిగింది, చూ. ఆ.కా. 28:18-22; 35:14. యెహోవా తనను తాను ‘‘బేతేలు దేవుడు’’ అని పిలుచుకొని, ఆ.కా.
31:13 యాకోబును కానానుకు తిరిగి వెళ్ళమని చెప్పాడు.
‘‘వెళ్ళు’’ అనే క్రియ (బిడిబి 748, కెబి 828, క్వాల్ ఇంపరేటివ్)ను రెండు విధాలుగా అర్థము
చేసికొనవచ్చు.
1. బేతేలు దక్షణాన ఉంది, అయితే విలువలను బట్టి చూస్తే షెకెము కంటె ఉన్నతమైనది.
2. క్రియ తరచూ దేవాలయమునకు వెళ్ళుటకు ఉపయోగించబడింది (అది., పవిత్రస్థలము). బేతేలు
దేవునితో ఒక సన్నిహిత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది.
 ‘‘ఒక బలిపీఠమును నిర్మించి’’ ‘‘పీఠము’’ (బిడిబి 258) అనే దానికి అర్థము బలులు అర్పించే ఒక స్థలము అని.
పితరులు అనేక బలిపీఠాలు నిర్మించారు.
1. ఆరారతు పర్వతము మీద మోషే, ఆ.కా. 8:20
2. అబ్రాహాము
ఎ. షెకెము నందు, ఆ.కా. 12:7
బి. బేతేలు నందు, ఆ.కా. 12:8
సి. హెబ్రోను నందు, ఆ.కా. 13:18
డి. మోరియా నందు, ఆ.కా. 22:9
3. బెయేర్షెబా నందు ఇస్సాకు, ఆ.కా. 26:25
4. యాకోబు
ఎ. షెకెము నందు, ఆ.కా. 33:20
బి. బేతేలు నందు, ఆ.కా. 35:7
మోషే ధర్మశాస్త్రమునకు పూర్వమే బలియర్పణలు ఉన్నవనేది స్పష్టము.
35:2 ‘‘మీ యొద్దనున్న అన్యదేవతలను’’ ‘‘దేవుళ్ళు’’ అనే పదము (గాండ్స్ లో ‘‘జి’’ చిన్న అక్షరము
బహువచనము) 1వ. వచనములోని సరిగ్గా ఎలోహిమ్ (పెద్ద అక్షరము ‘‘గాడ్స్’’) లాంటదే. సందర్భము ఈ
తర్జుమా యొక్క అర్ధాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. 12:1లోని ప్రత్యేక అంశాన్ని చూడండి.
నిబంధన వాగ్ధానాల కొరకు ఆధ్యాత్మిక సిద్ధపాటు అవసరమని తెలుపుతున్న ఈ వచనము
ఆసక్తిదాయకంగా ఉంది. అన్యదేవతలు (1) ఆ.కా. 31:19,30 యొక్క తెరాఫిమ్; (2) తన ఇంటివారు హారాను
నుండి తీసికొని వచ్చిన దేవుళ్ళు; లేక (3) షెకెము నుండి తీసికొని వచ్చిన విలువైన లోహాలతో చేయబడిన
(వాణిజ్య విలువ), చక్కగా చెక్కిన (ఆకర్షణ విలువ) దేవుళ్ళను బహుశా సూచించవచ్చు. యెహోషువా
24:14,24 లో ఉన్న ఒడంబడిక పునరుద్ధరణకు సమానముగాఉంది (చూ. 1 సమూ. 7:3).
ఆధ్యాత్మిక సిద్ధపాటు (క్రియ ‘‘శుద్ధి’’ [బిడిబి 372, కెబి 369] హిఫిల్ ఇంపరేటివ్; ఇది ఒక ఇచ్ఛ
కాదు; ఈ క్రియ ఆదికాండములో ఇక్కడ మాత్రమే ఉపయోగించబడింది, అయితే లేవీకాండములో ఇది చాలా
తరచుగా ఉంది) స్నానము మరియు వస్త్రాలు మార్చుకొనుట ద్వారా జరగడము ఆశ్చర్యాన్ని
కలిగిస్తున్నది (చూ. నిర్గ. 19:10; సంఖ్యా. 8:7,21; 19:19). కాబట్టి, ఈ బాహ్య, భౌతిక గుర్తు యాకోబు
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కుటుంబసమేతము యొక్క ఆంతరంగిక ఆధ్యాత్మిక సిద్ధబాటును ప్రతిబింబిస్తున్నది. షెకెములో వారు
చేసిన హత్యల మరకలు వారిమీద చాలా బలంగా ఉన్నాయి.
35:3 ‘‘మనము లేచి బేతేలునకు వెళ్లుదము; దేవునికి బలిపీఠమును అక్కడ కట్టెదనను’’ యాకోబు మొదట తాను
దేవునితో భేటీ అయిన దృశ్యానికి తిరిగి వస్తున్నాడు (చూ. ఆ.కా. 28:18-22). ఈ సందర్భములో
యెహోవాతో తనకున్న సంబంధమును బట్టి అతను ఏకదైవారాధకుడా (ఒకే ఒక దేవుడు) లేక ఒక
హెనోథియస్ట్ (నాకు, నా కుటుంబానికి ఒక దేవుడు మాత్రమే).
35:4 ‘‘అన్యదేవతలు’’ ఇది ‘‘గృహదేవతలు’’ (తెరాఫిమ్, చూ. 31:19,30,34; న్యాయా. 17:5; 1 సమూ. 19:13;
హోషియా 3:4, 31:19లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము), పూర్వికులు ఆరాధనను వర్ణిస్తున్న వాటిని
సూచిస్తున్నాయి. యాకోబు కుటుంబసమేతము (అది., సేవకులు, చూ. 6బి వ.) బహుదేవతారాధకులుగా ఉండే
అవకాశముండి, దేవుళ్ళ ప్రతిమలను లేక ప్రతినిధులను వారితో కూడా తెచ్చుకొన్నారు.
 ‘‘తమ చెవులనున్న పోగులను’’ ఇవి విగ్రహారాధనకు సంబంధించిన మాయాజాల తాయత్తు లాంటవి అన్నట్లు
తెలుస్తున్నది (చూ. హోషయా 2:13).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘దాగి ఉండి’’
టి ఇ వి, ఎన్ జె బి,
జె పి ఎస్ ఒ ఎ, ఆర్ ఇ బి
‘‘పూడ్చిపెట్టు’’
క్రియ (బిడిబి 380, కెబి 377, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు) ‘‘దాచు’’, ‘‘గుప్తపరచు,’’ లేక ‘‘పూడ్చు’’ (చూ. యోబు
40:13). ఎవరి నుండి ఆయన వాటిన దాచిపెట్లుచున్నాడు? ఇది హారాను నుండి వచ్చిన క్రొత్త కుటుంబేతరుల
యొక్క పూర్వ మతపరమైన ఆచారాలకు పరిశుభ్రత సంఙ్ఞ.
 ‘‘మస్తకి వృక్షము క్రింద’’ ‘‘మస్తకి వృక్షము’’ సఫ్యూజింటు నుండి చేయబడిన భాషాంతరము (చూ. పెషిట;
యు బి ఎస్, ఫానా అండ్ ఫ్లోరా ఆఫ్ ది బైబిల్ లోని నోట్, పే. 154-155 చూడుము). హీబ్రూలో ఇది
టెరెబిన్త్ (బిడిబి 18) అని ఉంది. వృక్షాలకు పా.ని.లో చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది, అవి
పరిశుద్ధ స్థలములతో జోడింపబడ్డాయి (చూ. ఆ.కా. 12:6; 13:18; 14:13; 18:1; ద్వితీ. 11:30; యెహోషువా
24:26; న్యాయా. 9:6,37).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 35:5-8
5వారు

ప్రయాణమై పోయినప్పుడు, దేవుని భయము వారి చుట్టున్న పట్టణములమీద నుండెను గనుక
వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 6యాకోబును అతనితో నున్న జనులందరును కనానులో లూజుకు, అనగా
7అతడు తన సహోదరుని యెదుట నుండి పారిపోయినప్పుడు దేవుడక్కడ అతనికి
బేతేలునకు వచ్చిరి.
ప్రత్యక్షమాయెను గనుక అక్కడ బలిపీఠమును కట్టి ఆ చోటికి ఏల్ బేతేలను పేరుపెట్టిరి. 8రిబ్కా
దాదియైన దెబోరా చనిపోయి బేతేలునకు దిగువనున్న సింధూరవృక్షము క్రింద పాతిపెట్టబడెను, దానికి
అల్లోను బాకూత్ అను పేరు పెట్టబడెను.

35:5 ‘‘దేవుని భయము వారి చుట్టున్న పట్టణములమీద నుండెను’’ ‘‘భయము’’ అనే పదానికి
మూలపదము ( חתబిడిబి 369, కెబి 363, చూ. 9:2; యోబు 41:25); ఇంకా యోబు 6:21లో חתת. ఈ ప్రధాన
రెండు-అచ్చుల మూలాలు ‘‘బద్దలైన’’ (చూ. 1 సమూ. 2:4) లేక ‘‘దిగులుపడ్డ’’ (చూ. యిర్మియా 10:2;
46:5). ఈ వచనములోని రూపకము  חתחమరియు ఇది ఇక్కడ మాత్రమే ఉపయోగించబడింది.
గెలుపు పాఠ్యభాగాలలో పదము వాడకపోయినప్పటికి, ఇది ‘‘పరిశుద్ధ యుద్ధము’’ ఊహను
తెలియజేయడానికి కనిపించింది (అసలు అర్థము, ‘‘దేవుని భయము’’, చూ. నిర్గ. 15:16; 23:27; యెహోషువా 10:10).
ఎ ఎస్ ఇ లో మిలటరీ శిబిరాలు జాతీయ దేవుని పేరుతో నడిపింపబడేవి. వెంటనే ఉన్న సందర్భము నుండి
షెకెము నరమేధాన్ని ఇది సూచించవచ్చు (చూ. ఆ.కా. 34). దేవుడు ఒక ప్రత్యేక, గుర్తించగలిగిన విధానములో
యాకోబుతో ఉన్నాడు!
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23:6లో ఉన్నట్లు ఎలోహిమ్ ‘‘అతి భయంకరుడు’’ అనే వివరణాత్మక భావముతో ప్రయోగింపబడగల
అవకాశము కూడా ఉంది (చూ. ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఆర్ ఇ బి).
35:6 ‘‘లూజు’’ 28:19 నుండి యెహోవాను యాకోబు కనాను పట్టణము బయట కలిసికొని, ఆ ప్రదేశానికి ‘‘బేతేలు’’
అని పేరు పెట్టాడు అని తెలిసికొన్నాము. ఈ కాలమంతా కనానీయులు ఈ పట్టణాన్ని ‘‘లూజు’’ అని పిలిచారు
(బిడిబి 531 II, అర్థము ‘‘బాదము చెట్టు’’), యూదులు యెహోవాను మొదట యాకోబు కలిసిన ప్రదేశము
‘‘బేతేలు’’ అని పిలుస్తుండవచ్చు, దీని అర్థము ‘‘దేవుని ఇల్లు’’ (బిడిబి 110).
35:7 26:25లో ఉన్న నోట్ చూడుము

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘ఏల్-బేతేలు’’
ఎన్ కె జె వి, ఎన్ జె బి,
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘ఏల్-బేతేలు’’
టి ఇ వి
‘‘బేతేలు దేవుడు’’
పితరులు ఎక్కడైతే దైవము వారికి ప్రత్యక్షమైనదో అక్కడ స్థలాలకు వారు పేర్లు పెట్టారు.
లూజుకు దగ్గరలో ఉన్న ఈ స్థలములో యెహోవా మొదటిసారి యాకోబును కలిసికొన్నాడు. ఆయన దీనిని
బాగా ఙ్ఞాపకముంచుకొన్నాడ! కాబట్టి దీనికి మళ్ళీ ‘‘ఏల్ ఇంటి యొక్క ఏల్’’ (బేతేలు) అని పేరు
పెట్టాడు, ఎందుకంటే దేవదూతలు (చూ. యోబు 1:6; కీర్త. 8:5 లేక దేవగణాలకు ఒక సూచన, చూ. ఆ.కా. 1:26; 1
రాజులు 22:19) నిచ్చెన ఎక్కుచూ దిగుచూ ఉండగా యెహోవా పైన/ప్రక్కన నిలుచుని ఉండినాడు.
 ‘‘దేవుడక్కడ అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను’’ దేవుని కొరకు ఉపయోగించబడిన పేరు ఎలోహిమ్, ఇది
బహువచనము. సహజముగా ఏక దేవునికి పేరు ఉపయోగించినప్పుడు క్రియ ఏకవచనములో ఉంటుంది, అయితే ఇక్కడ
ఇది బహువచనములో ఉంది (బిడిబి 162, కెబి 191, నిఫాల్ పెర్ఫెక్ట్ బహువచనము). ఇది ఇలా ఉండడానికి బహుశా
(ఎబిడి, వా. 1, పే. 270) ఆ.కా. 28:12లో ఎలోహిమ్ దేవదూతలకు సంబంధించి వాడబడడము కావచ్చు. ఇలా ఎలోహిమ్
మరియు బహువచన క్రియ ఉపయోగించడము బహు అరుదు.
పెర్ఫెక్ట్ కాలము మరియు బహువాచన క్రియ రెండూ కలసి పూర్తి బయలుపాటును తెలియజేసే అవకాశము
కూడా ఉంది.
35:8 ‘‘రిబ్కా దాదియైన దెబోరా చనిపోయి’’ ఈ వివరణ ఒక ప్రత్యక్షసాక్షి/సమకాలీన ఆధారాన్ని
తెలియజేయుచున్నది! ఆ.కా. 24:59 నుండి దెబోరా ఎంతో విశ్వాసపాత్ర దాసిగా ఉండినది. ఆమె వయసులో
కొంత పెద్దవ్యక్తిగా ఉండచ్చు. ఆమె ఒక సింధూర వృక్షము క్రింద (బిడిబి 1055) పాతి పెట్టబడడము
గమనించండి; మరొక పవిత్ర స్థలము. ఈ స్థలము ‘‘విలపించే సింధూర వృక్షము’’ అనే పేరుతో పిలువబడింది
(బిడిబి 47 మరియు 113).
 ‘‘దిగువ. . . క్రింద’’ ఈ పదాలు (బిడిబి 1065) ఇంగ్లీషులో కొంత గజిబిజీగా ఉన్నందున వివరించవలసి ఉంది.
1. బేతేలు క్రింద, బలిపీఠము ఎత్తు కంటె దిగువ ఎత్తును సూచిస్తున్నది
2. క్రింద, కొమ్మల పందిరి క్రింద అని, చెట్టు మొదులు క్రింద అని కాదు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 35:9-15
9యాకోబు

పద్దనరామునుండి వచ్చుచుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి ప్రత్యక్షమై అతని
నాశీర్వదించెను. 10అప్పుడు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు అనబడదు; నీ పేరు
ఇశ్రాయేలు అని చెప్పి అతనికి ఇశ్రాయేలు అను పేరుపెట్టెను. 11మరియు దేవుడు నేను సర్వశక్తిగల
దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృద్ధి పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ
12నేను అబ్రాహామునకును ఇస్సాకునకును ఇచ్చిన దేశము నీకిచ్చెదను; నీ
గర్భవాసమున పుట్టెదరు.
13దేవుడు అతనితో మాటలాడిన
తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచ్చెదనని అతనితో చెప్పెను.
స్థలమునుండి పరమునకు వెళ్లెను. 14ఆయన తనతో మాటలాడిన చోట యాకోబు ఒక స్తంభము, అనగా
15తనతో దేవుడు
రాతిస్తంభము కట్టించి దానిమీద పానార్పణము చేసి నూనెయు దానిమీద పోసెను.
మాటలాడిన చోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు పెట్టెను. వారు బేతేలునుండి ప్రయాణమై పోయిరి.

257

35:9-12 ఈ నిబంధన పునరుద్ధరణ మరియు అంకితభావము చాలావరకు ఆ.కా. 28:13-15 లాగా ఉంది. ఈ భేటీ ఎంత
సేపు ఉండినదో చెప్పబడలేదు. ఇది 32:28-32కు ఒక కాలక్రమవ్యత్యయం లాగా ఉంది లేక యెహోవా
యాకోబు పేరు ఇశ్రాయేలుగా మార్చడాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ఘాటిస్తున్నాడు.
35:10 ‘‘యకోబు. . .ఇశ్రాయేలు’’ ఎన్ ఎ ఎస్ బి 10 మరియు 11-12 వచనాలను ఒక పద్యకావ్యముగా వ్రాసింది.
ఇది 10వ. వచన వరుసలను మళ్ళీ చెప్పుతున్నట్లుంది, ఆ.కా. 12:1-3; 15:1; మరియు 17:1-5 వచనాల దివ్యఙ్ఞాన
పద్యభాగాలకు సరిపోతున్నది.

‘‘ఇశ్రాయేలు’’ అనే పేరుకు అర్థము )శబ్ధలక్షణము (మనకు తెలియకపోవడము ఆశ్చర్యాన్ని
కలిగిస్తున్నది 32:28 .లో ఉన్న ప్రత్యేక అంశము చూడుము .

35:11‘‘నేను సర్వశక్తిగల దేవుడను’’ ఇది ఎల్ షాదయ్ )బిడిబి 42మరియు (994అనే హీబ్రూ ద్విపదము .

నిర్గ 3-6:2 .ప్రకారము ఆదికాండములో ఇది దేవునికి ఇవ్వబడిన సర్వసాధారణమైన నామము అని
మనము తెలిసికొన్నాము )చూ .(48:3 ;43:14 ;35:11 ;28:3 ;17:1 .బహుశా ఇది ఎ ఎన్ ఇ లో సాధారణముగా
ఉన్న దేవుని నామము ఎల్ )బిడిబి (42నుండి వచ్చినట్లుంది ,బహుశా ఇది ‘‘గట్టిగా ఉన్న’’ లేక
‘‘శక్తివంతమైన’’ అనే మూలపదము నుండి వచ్చి ఉందచ్చు ,షదాయ్ )שׁדי
బిడిబి 994), బహుశా ఈ పదము ఒక స్త్రీ యొక్క స్తన్యముతో సంబంధించి ఉండచ్చు (బిడిబి 994,
చూ. ఆ.కా. 49:25). మరొక వీలగు తర్జుమా సంఖ్యా. 24:4,16లో ‘‘అన్నిటిలో సంమృద్ధుడు’’ లేక
రబ్బీల ‘‘స్వయంసంమృద్ధి’’ అని ఉన్నప్పటికి, ఇది ఎన్ ఎ ఎస్ బి ‘‘సర్వశక్తిమంతుడు’’ అని

తర్జుమా చేసింది. ఇశ్రాయేలీయేతన ఆధారాలలో తరచూ ఇది యోబు మరియు బలాము లాంటి వారికి
ఉపయోగించబడింది. ఈ పేరు సహజముగా దేవుని ఆశీర్వాదానికి సంబంధించి ఉపయోగించబడింది (చూ.
ఆ.కా. 17:1; 28:3; 35:11; 48:3-4). 12:1లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
ద్వితీ. 32:17 లో ఇదే మూలము ( שד, బిడిబి 993) ‘‘దెయ్యము’’గా తర్జుమా చేయబడింది
(అజ్జీరీయుల నుండి తీసికొన్న పదము).
 ‘‘ఫలించి అభివృద్ధి పొందుము’’ 17:1 మరియు 28:3లోని నోట్స్ చూడుము. ఆదికాండము 1వ. అధ్యాయము
నుండి కూడా ఇది దేవుని సమ్మతిగా ఉంది (జంతువులకు, మానవులకు, ఇప్పుడు తన ప్రత్యేక నిబంధన
కుటుబానికి).
 ‘‘జనమును జనముల సమూహమును’’ ఇది యాకోబు వంశాన్ని గురించి స్పష్టముగా తెలియజేయుచున్నది (చూ.
48:4), అయితే ఇది ఇంకా కొంత విస్త్రుత ప్రజల సమూహాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నది (అది., ‘‘ఎవరైతే
దేవుని రూపములో, దేవుని లాగా చేయబడ్డారో,’’ ఆ.కా. 1:26-27).
1. ఆ.కా. 3:15లో దేవుని వాగ్ధానము
2. ఆ.కా. 12:3లో అబ్రాహాముకు దేవుని పిలుపుకు అంతర్భావము
3. నిర్గ. 19:5-6లోని ఇశ్రాయేలీయులకు మరియు వారి ఉద్దేశాలకు దేవుని యొక్క బిరుదులు
4. ‘‘దేశాలు’’ ను కలుపుకొనుటకు యెషయా యొక్క అంతర్జాతీయ అంతర్భావాలు
5. మత్తయి 28:19-20 మరియు మళ్ళీ వ్రాయబడిన లూకా 24:47 మరియు అ.కా. 1:8 చెప్పబడిన యేసు ఒక
మూలరాయి
6. అపోస్తులుల కార్యాలలోని ప్రసంగాలు మరియు పౌలు ఉత్తరాలు
7. గలతీయులకు 3 మరియు హెబ్రీయుల గ్రంధములో చెప్పబడిన పా.ని. యొక్క ఉద్దేశము
ఈ వచనము అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతతో కూడిన ఒక ఉద్దేశపూర్వకమైన నిజస్థితికంటే
తక్కువగా చెప్పబడింది!
 ‘‘రాజులును నీ గర్భవాసమున పుట్టెదరు’’ ఈ వచనాన్ని రెండు విధాలుగా చూడవచ్చు.
1. ‘‘దేశాల కలయిక’’కు ఒక సాహిత్య సమాంతరము
2. అబ్రాహాముతో ఒప్పందాన్ని సూచించడానికి ఒక విధానము (చూ. 17:6,16)
యాకోబు ‘‘జాతులకు’’ అధారము, అయితే అబ్రహాము ‘‘రాజులకు’’ ఆధారము.
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35:12 ఇది అబ్రాహాముకు ప్రారంభములో చేసిన వాగ్ధానాలకు పునర్ఘాటన (చూ. 13:15; 26:3; 28:13).
యెహోవా వాగ్ధానాలు ఒక కుటుంబానికి, ఒక వంశానుక్రమానికి! కొంతమంది మరికొంతమంది కంటే
బలమైనవారు, ఎక్కు ఆధ్యాత్మికత ఉన్నవారు. ఇది తన ‘‘ఇష్టులకు’’ ఇవ్వబడిన వాగ్ధానము కాదు, తన
పోలికలో చేయబడిన మానవులందరి యెడల దేవుని నిత్య విమోచన ఉద్దేశానికి నెరవేర్పుకు చేయబడిన
వాగ్ధానము (చూ. ఆ.కా. 1:26-27)! పతనమైన మానవాళిని విమోచించుటకు వారికి ఇవ్వబడిన వాగ్ధానమిది (చూ.
ఆ.కా. 3:15)! దేవుడు అందరిని ఎన్నుకొనుటకు ఒకని ఎన్నుకొన్నాడు!
35:13 ‘‘దేవుడు అతనితో మాటలాడిన స్థలమునుండి పరమునకు వెళ్లెను’’ ‘‘పైకి వెళ్ళెను’’ (బిడిబి 748, కెబి
828) క్రియకు ఒక విస్త్రుత సెమెంటికల్ అవకాశము ఉంది (‘‘పైకివెళ్ళు,’’ ‘‘ఆరోహణ’’, ‘‘ఎక్కుట’’,
‘‘వికసించుట’’, ‘‘బలి’’, ’’తిరుగుట‘‘, ‘‘వెంబడించుట’’ మరియు మిగిలినవి). ఇక్కడ ఇది దేవుడు ఒక వ్యక్తిని
వదలిపోవుటను గురించిన ప్రత్యేక వివరణగా ఉంది (చూ. 17:22). పూర్వికలు దేవుడు, పరలోకము పైన
ఉన్నాయని, తీర్పు క్రింద ఉందని విశ్వసించారు. బలుల ధూపాలు పైనున్న దేవునికి వెళ్ళుతాయి (చూ. 8:20;
22:2,13). దేవుడు పర్వతము నుండి/ఆకాశము నుండి మాట్లాడినాడు (చూ. నిర్గ. 19:20). 28:12లో దేవదూతలు
పైకి క్రిందకి దిగుతూ ఎక్కూతూ ఉండాయి.
విస్తారమైన భౌతిక సృష్టిని గురించి ఆధునికులకు తెలుసు, చాలామంది విశ్లేషకులు దేవుని స్థలాన్ని
సూచించడానికి అంతర్ పరిమాణాత్మకమే మెరుగైన విధానము ప్రదేశ సంబంధితము కాదని అంటున్నారు.
పరలోకము ప్రధానముగా ఒక వ్యక్తి, స్థలము ఎన్నతగినది కాదు.
 ‘‘తనతో ఆయన మాట్లాడిన స్థలములో’’ సరిగ్గా ఇదే పదము 14వ. వచనములో కూడా వ్రాయబడింది. ఈ
రకమైన పునరుశ్చరణ ఒక సహజ లేఖకుని తప్పుగా ఉన్నట్లుంది (డిటోగ్రాఫీ).
35:14 ‘‘యాకోబు ఒక స్తంభము, అనగా రాతిస్తంభము కట్టించి’’ ఇదే ప్రధమముగా బేతులులో కూడా చేసింది
(చూ. ఆ.కా. 28:18,19,22). అలాగే ఈ ఆధ్యాయము 20వ. వచనములో కూడా రాహేలు సమాధిపైన కూడా ఆయన ఒక
స్థంభాన్ని కూడా కట్టించాడు, గమనించండి. ఈ స్థంభాలు ముఖ్యమైన సంఘటనలకు గుర్తులుగా
ఉన్నాయి.
 ‘‘పానార్పణము. . . పోసెను’’ ఇక్వడ రెండు వేర్వేరు క్రియాపదాలు వాడబడ్డాయి.
1. మొదటిది, బిడిబి 650, కెబి 703, హిఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్టు, ఒక త్రాగే నైవేద్యాన్ని సూచిస్తున్నది
(బిడిబి 650)
2. రెండవది, బిడిబి 427, కెబి 428, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు, ప్రత్యేక పరిశుద్ధ అభిషేకాలకు
ఉపయోగించే ఆలీవ్ నూనెను సూచిస్తున్నది (బిడిబి 1032, చూ. 28:18), నిర్గ. 29:7; లేవీ. 8:12.
35:15 ఈ బయలుపాటు స్థలానికి యాకోబు పేరు పెట్టడడము మూడుసార్లు వ్రాయబడింది. విభిన్న
గ్రంధకర్తలు దీని వ్రాసారు అంటారు (జె ఇ డి పి), కానీ నేనైతే అపోస్తులుల కార్యములలో పౌలు
మార్పును మూడుసార్లు వ్రాయబడినట్లుగా ఇది ఉంది అని అనుకొంటున్నాను. ఇద ఒక అద్భతమైన
ఆధ్యాత్మిక సంఘటన. యెహోవా యాకోబు/ఇశ్రాయేలుకు తనను తాను ప్రత్యక్షపరచుకొన్నాడు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 35:16-21
16ఎఫ్రాతాకు

వెళ్లు మార్గములో మరికొంత దూరము ఉన్నప్పుడు రాహేలు ప్రసవించుచు ప్రసవవేదనతో
ప్రయాసపడెను. 17ఆమె ప్రసవమువలన ప్రయాసపడుచున్నప్పుడు మంత్రసాని ఆమెతో భయపడకుము; ఇదియు
నీకు కుమారుడగునని చెప్పెను. 18ఆమె మృతిబొందెను; ప్రాణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని
19అట్లు రాహేలు మృతిబొంది
అనెను; అతని తండ్రి అతనికి బెన్యామీను అను పేరు పెట్టెను.
20
యాకోబు ఆమె సమాధిమీద ఒక స్తంభము
బేత్లెహేమను ఎఫ్రాతా మార్గమున పాతి పెట్టబడెను.
కట్టించెను. అది నేటి వరకు రాహేలు సమాధి స్తంభము. 21ఇశ్రాయేలు ప్రయాణమై పోయి మిగ్దల్
ఏదెరు కవతల తన గుడారము వేసెను.
35:16 ‘‘ఎఫ్రాతా’’ ఇది యూదాలోని బెత్లేహేముకే సూచించబడిన మరొక దారి (చూ. మీకా 5:2). అక్కడ మరొక
బెత్లేహేము ఉండచ్చు, కానీ యెరూషలేముకు దగ్గరగా ఉన్న బెత్లేహేమును ఎఫ్రాతా మార్గము
గుర్తిస్తున్నది. ఇది ఆ తరువాత దావీదు పట్టణము, యెస్సయ యొక్క జన్మస్థానము ఉండబోతుంది.
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 ‘‘ప్రసవవేదనతో ప్రయాసపడెను’’ ఫియల్ మూలములో ఉన్న ఈ క్రియ (బిడిబి 904, కెబి 1151) పా.ని.లో
ఇక్కడ మాత్రమే కనిస్తుంది.
పతనమైన ప్రజల లాగేనే దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడిన కటుంబము శ్రమకు, వ్వాధులకు (చూ. 27:1) గురి
అయ్యారు. దేవుడు వారి జీవన అవసరాల హామీలలో జోక్యము చేసికొన్నాడు గానీ, వారి సౌఖర్యము,
సౌలభ్యాలలో విషయాలలో కాదు (గోర్ఢన్ ఫీ, ది డిసీజ్ ఆఫ్ ది హెల్త్, వెల్త్ గాస్ఫెల్ చూడుము).
35:17 ‘‘భయపడకుము’’ ఈ క్రియ (బిడిబి 432, జస్సీవ్ భావముతో వాడబడిన ఒక క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు) కొంత
ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నది. ఆమె తన మరణాన్ని తానే కొనితెచ్చుకొందని కొందరు అనుకొనవచ్చు,
అయితే ఇక్కడ ఆరోగ్యవంతమైన కుమారుడు జన్మించడము ప్రధానమై ఉంది (చూ. 1 సమూ. 4:20). 30:24లో
ఆమె దేవునికి చేసిన విన్నపానికి ఒక నెరవేర్పులా కనిసిస్తున్నది.
35:18 ‘‘ప్రాణము పోవుచుండగా’’ ‘‘ప్రాణము’’ కు హీబ్రూ పదము నెఫిష్ (బిడిబి 659). మనము గ్రీకు
వేదాంతాన్ని, హీబ్రూ లేఖనాలతో కలపకుండా జాగ్రత్తపడాలి. మనము ఆత్మను కలిగి ఉన్నామని పా.ని.
చెప్పుటలేదు, మనమే ఆత్మయై ఉన్నాము అని చెప్పుతున్నది (చూ. ఆ.కా. 2:7). ‘‘ఆత్మ’’ అనే పదము
శ్వాసించే స్థలము లేక గొంతును సూచించే అకాడియన్ పదము నెఫెస్తు నుండి వచ్చింది (చూ. కీర్త. 69:2).
మానవాళి ప్రత్యేకత నిజానికి వారికున్న నెఫిష్ వలన కలగలేదు, ఎందుకంటే ఆదికాండ ప్రారంభ
అధ్యాయాలలో జంతువులకు కూడా నెఫిష్ ఉండినది (చూ. ఆ.కా. 1:21,24; 2:19; లేవీ. 11:46; 24:18). కేవలము
ఊపిరి వెళ్ళిపోతే, మానవ భౌతిక జీవితము ఆగిపోతుందని చెప్పే ఒక హీబ్రూ జాతీయపదము ఇది.
 ‘‘ఆమె అతని పేరు బెనోని అనెను; అతని తండ్రి అతనికి బెన్యామీను అను పేరు పెట్టెను’’రిబ్కా చేత
ఆయనకు ఇవ్వబడిన పేరుకు అర్థము ‘‘నీ విచార కుమారుడు’’ (బిడిబి 122), అయితే యాకోబు దీనిని ‘‘నా కుడి
పార్శపు కుమారుడు’’ (బిడిబి 122) గా మార్చాడు. ఇది నైపుణ్యతకు, గౌరవానికి, సహాయానికి ఇది స్థలము.
ఈ పదము ‘‘దక్షణ కుమారుడు’’ అనే అర్థాన్ని కూడా ఇస్తుందని మనము మారి ఫలకాలనుండి తెలిసికోగలము
(అది., ఆ జన్మస్థానము, కనాను).
35:19 ‘‘(అది బెత్లేహేము)’’ ఇది బహుశా ఆతరువాత జతచేసిన కూర్పు (35:6,27; 36:1 స్థలాల పేర్లు,
35:20లోని ‘‘ఈనాటి వరకు’’ అనే వచనము). వ్యక్తిగతముగా నేను విరివిగా ఉన్న పెంటాటచ్ యొక్క మోషే
గ్రంధకత్వానికి కట్టుబడినప్పటికి, దానికి కొంత జతచేయబడింది అని కూడా నమ్ముతున్నాను, అలాగే
మోషే ఉపయోగించుకొన్న పితరుల నోటి మరియు వ్రాత పూర్వక సాంప్రదాయాలు కూడా. ఈ కూర్పరులు
బహుశా యెహోషువా, సమూయేలు, రాజుల గ్రంధము యొక్క గ్రంధకర్త, ఎజ్రా, యిర్మియా మరియు/లేక
యాజకులు కాగల అవకాశము ఉంది.
35: 21 ‘‘ఎదెరు స్థూపము’’ దీని పేరు ‘‘మిగ్ధల్ ఎదెరు’’. మిగ్ధల్ (బిడిబి 153) అనగా కాపలా స్థూపము అని
అర్థము. అనేక ప్రాంతాల కలయికతో ఇది ఉపయోగించబడుతుంది (అది., యెహోషువా 15:37; 19:38). ఇది
బెత్లేహేముకు సమీపములో ఉంది (చూ. మలాకీ 4:8). ఎదెరు (బిడిబి 727) అనగా గొర్రెల మంద లేక మంద. ఈ
రాళ్ళ కుప్పనుండి గొర్రెలను కాచుకొనడానికి అనుకూలస్థలముగా ఉండేదేమో.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 35:22ఎ
22ఇశ్రాయేలు

ఆ దేశములో నివసించుచున్నప్పుడు రూబేను వెళ్లి తన తండ్రి ఉప పత్నియైన
బిల్హాతో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశ్రాయేలునకు వినబడెను.
35:22 ‘‘రూబేను వెళ్లి తన తండ్రి ఉప పత్నియైన బిల్హాతో శయనించెను’’ ఈ అనుచితమైన క్రియ ఏదో
విధముగా వారసత్వ హక్కులను ఆశించిన కలయికతో ఉంది (అది., 1 రాజులు 2:13-25). రూబేను వంశానికంతటికి
పెద్దగా చేయమని తన తండ్రిని బలవంతము చేస్తున్నాడు. అయితే ఈ సంఘటనను బట్టి ఇది ఒక ఖండింపు,
తృణీకరణగా తిరిగింది (చూ. ఆ.కా. 49:3-4; 1 దిన. 5:1). పితురుల పిల్లలు కలగని భార్యల ద్వారా తన ప్రత్యేక
చిత్తము కొరకు పనిచేస్తున్నట్లు, ఆదికాండములో ఆయన తన అసమానమైన చిత్తాన్ని లేయా నాల్గవ
కుమారుడ్ని అనుమతించి మెస్సయా వంశము క్రమములో చూపించాడు (అది., యూదా).
 ‘‘ఇశ్రాయేలునకు వినబడెను’’ సఫ్యూజింట్ దీనికి ‘‘ఈ విషయము తనకు తాళలేనిదిగా ఉండెను’’ అని
జతచేసింది (చూ. టి ఇ వి, ఎన్ ఎ బి). ఇది ఎమ్ టి లో కనిపించలేదు. ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్ తర్జుమా దీనిని
జతచేసిందో లేక ఇది మునుపటి హీబ్రూ చేతివ్రాతలలో ఒక భాగముగా ఉండినదో మనకు తెలియదు.
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 35:22బి-26
23యాకోబు కుమారులు పండ్రెండుగురు, యాకోబు జ్యేష్ఠకుమారుడగు రూబేను, షిమ్యోను, లేవి,
యూదా, ఇశ్శాఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 24రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెన్యామీను.
25రాహేలు దాసియైన బిల్హా కుమారులు దాను, నఫ్తాలి.
26లేయా దాసియైన జిల్పా కుమారులు గాదు,
ఆషేరు వీరు పద్దనరాములో యాకోబునకు పుట్టిన కుమారులు.

 ‘‘యాకోబు కుమారులు పండ్రెండుగురు’’ ఈ పేర్లతో కలిసి ఉన్న ప్రసిద్ధ శబ్ధలక్షణము ఆదికాండము 49
యొక్క ప్రవచనాలలో కొంత ద్రవత్వమునకు వీలునుకూడా కలిగించు చున్నవి.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 35:27
27అబ్రాహామును

ఇస్సాకును పరదేశులైయుండిన మమ్రేలో కిర్య
ఇస్సాకునొద్దకు యాకోబు వచ్చెను. అదే హెబ్రోను

తర్బాకు

తన

తండ్రియైన

35:27 ‘‘మమ్రేలో కిర్య తర్బాకు తన తండ్రియైన ఇస్సాకునొద్దకు యాకోబు వచ్చెను’’ ఇది మరొక
ప్రత్యేకమైన సింధూర వృక్ష స్థలము (చూ. ఆ.కా. 13:18; 14:13; మరియు 18:1). ఎంతకాలము పట్టిందో మనకు
తెలియదు. తన తండ్రిని దర్శించడానికి కనానుకు తిరిగి వచ్చిన తరువాత ఇంత కాలము పట్టిందా?! బహుశా ఇది
మరొక చారిత్రిక కాలక్రమ వ్యత్యయం కాబోలు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 35:28-29
28ఇస్సాకు

29ఇస్సాకు కాలము నిండిన వృద్ధుడై
బ్రదికిన దినములు నూట ఎనుబది సంవత్సరములు.
ప్రాణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని
పాతిపెట్టిరి.

35:29 ‘‘ఇస్సాకు కాలము నిండిన వృద్ధుడై ప్రాణము విడిచి మృతిబొంది’’ తన తండ్రి యైన అబ్రాహామును
పాతిపెట్టడానికి తన కుమారులు ఇష్మాయేలు, ఇస్సాకు ఎలా కలసి వచ్చిరో అలాగే ఈ ఇద్దరు కుమారులు
ఏశావు, యాకోబు వారి తండ్రిని పాతిపెట్టడానికి వచ్చారు. ఇది సాంప్రదాయపరంగా చాలా ముఖ్యమైన
సంఘటనగా కనిపిస్తున్నది.
 ‘‘తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడెను’’ క్రియ (బిడిబి 62, కెబి 74, నిఫాల్ ఇంపర్ఫెక్ట్)కు ‘‘సేకరించుట’’
లక ‘‘తీసివేయుటకు’’ అని అర్థము. చనిపోయిన తరువాత ఒకడు తన కుటుంబముతో ఐక్యపరచుట అని చెప్పడానికి
వాడే ఒక జాతీయపదము (అది., 25:8,17; 35:29; 49:29,33; సంఖ్యా. 20:24,26; 27:13; 31:2; ద్వితీ. 32:50).
మరణానంతర జీవితమును గురించిన పా.ని. బయలుపాట్లు చాలా క్లుప్తము, అస్పష్టము (యోబు మరియు
కీర్తనలులలోని పునరుత్థాన తణుకు మెణుకులు తప్ప).
ఇది బహుశా ఈ క్రింది వాటిని గురించి తెలుపుతున్నది
1. ఒక సమాధాన మారణము చెప్పుటకు ఒక జాతీయము
2. ఒక కుటుంబ సమాధితోటలో సమాధిచేయడుటను చెప్పే ఒక జాతీయపదము
3. చనిపోయిన ఇష్టులతో మళ్ళీ కలిసికొనుటను తెలియజేసే ఒక జాతీయము (అది., మరణించిన తరువాత
వ్యక్తిగత జీవనాన్ని ఉద్ఘాటించుట). హార్డ్ సేయింగ్స్ ఆఫ్ ది బైబిల్, 127-129 పేజీలు
చూడుము.
4. దేవుడు తిరిగి లేపేంతవరకు మరణించిన ఇష్టులతో వేచియుండడాన్ని తెలిపే ఒక జాతీయము (చూ. యోబు
14:14-15; 19:25-27; కీర్త. 16:10; 49:15; 86:13; యెహెజ్కేలు 37; దాని. 12:2-3; హొషియా 13:14). 1
కొరింథీ. 15 పూర్తి క్రొ.ని. పాఠ్యముగా ఉంది.
35:29 ‘‘కాలము నిండిన వృద్ధుడై’’ ఇది ఒక చిరకాల నివాసాన్ని తెలిపే ఒక జాతీయము. మానవాళి
జీవితాలకన్నిటికి మరణము ఒక ముగింపుగా దృష్టింపబడి ఉంది. చిరకాల జీవితము ఒక ఆశీర్వాదముగా
పరిగణించబడుతుంది. వృద్ధ విశ్వాసికి మరణము ఒక స్నేహితుడు (మరియు ఎప్పటికీ ఉండేవాడు)!
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చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. యాకోబు షెకెము వరకు వెళ్ళి అక్కడ నుండి బేతేలుకు వెళ్ళలేదు?
2. హివ్వీయులు ఎవరు?
3. వ్యభిచారము ఎప్పుడూ ఒక అసహ్య నేరముగా చూడబడుతుందా లేక కేవలము మోషే
ధర్మశాస్త్రములో మాత్రమేనా?
4. ఎందుకని కుటుంబ పితరుల నాయకత్యములో రూబేను, సిమియోను, లేవీ తృణీకరించబడ్డారు?
5. 35:2లో యాకోబు ఏ ఏ అన్యదేవతలను సూచిస్తున్నాడు?
6. 35:4లో చెప్పబడిన చెవి రింగులు వేటికి గుర్తుగా ఉన్నాయి?
7. ఈ ఎడారిలో సంచారకులకు చెట్లు ఎందుకు పవిత్ర స్థలాలుగా ఎంచబడ్డాయి?
8. యాకోబు తాను జీవించిన కాలములో ప్రత్యేక స్థలాలలో, కాలాలలో రాళ్ళ స్థంభాలను ఎందుకు
లేపాడు? ఆ తరువాత ఇది ఎందుకు ఖండింపబడింది?
9. మనము ఆత్మను కలిగి ఉన్నామా లేక మనమే ఆత్మగా ఉన్నామా? ఎందుకు?

ఆదికాండము 36
ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఏశావు వెళ్ళుట
36:1
36:2-5
36:6-8
ఏశావు వంశము
36:9-14

36:15-19

36:20-30

36:31-39

ఏశావు కుటుంబము
36:1-8

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

36:1-5

36:9-14

ఏదోము ముఖ్యులు
36:15-16
36:15-19
36:17
36:18-19
శేయీరు కుమారులు
36:20-30

ఏదోము రాజులు
36:31-39
ఏదోము ప్రముఖులు

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

ఏదోమీయుల జాబితా

36:6-8
36:9-14

టి ఇ వి

36:20-30

36:31-39

ఏశావు వంశావళి
కనానులో ఏశావు భార్యలు,
పిల్లలు
36:1-5
36:1-5
ఏశావు యొక్క వలస
36:6-8
36:6-8
శేయీరులో ఏశావు వంశము
36:9-13ఎ
36:9
36:10
36:11-12
36:13బి
36:13
36:14
36:14
ఏదోము సరదారులు
36:15-16
36:15-16
36:17
36:17
36:18-19
36:18
36:19
శేయీరు వంశము
హోరీయులైన శేయీరు
వంశము
36:20-21
36:20-28
36:22
36:23
36:24-26
36:27
36:28
36:29-30
ఏదోము రాజులు
ఏదోము రాజులు
36:31-39
36:31-39
ఏదోము సరదారులు
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36:40-43

36:40-43

36:40-43

36:40-43

36:40-37:1

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

పూర్వరంగ అధ్యయనము – ఏశావు వంశముతో ఇశ్రాయేలీయుల సంబంధము (అది., ఏదోము)
ఎ. ఏదోము పట్ల ఇశ్రాయేలీయులకు వారి బంధుత్వాన్ని బట్టి ప్రత్యేక స్నేహము కలిగి ఉండవలసిన
అవసరముంది.
1. సంఖ్యాకాండము 20:14
2. ద్వితీయోపదేశకాండము 23:7,8
బి. సంవత్సరాలు గడిచే కొద్ది ఇశ్రాయేలీయులు మరియు ఏదోముకు మధ్య అనేక సమస్యలు
తలెత్తాయి.
1. సంఖ్యాకాండము 20:14-21
2. న్యాయాధిపతులు 11:16-17
3. 1 సమూయేలు 14:47-48
4. 2 సమూయేలు 8:14
5. 1 రాజులు 11:14-25
6. 2 రాజులు 14:22; 16:5,6
7. 2 దినవృత్తాంతాలు 20:10-30; 21:8-15
8. ఆమోసు 1:6,9
సి. ఏదోముకు విరోధముగా ఎన్నో ప్రవచనాలు ఉన్నాయి.
1. యెషయా 34:5సగం; 63:1 సగం
2. యిర్మియా 49:7-22; విలాపవాక్యాలు 4:21,22
3. యెహెజ్కేలు 25:12సగం; 35:1సంగం; 36:2-6
4. ఆమోసు 1:11,12
5. ఓబద్యా
డి. 36వ. అధ్యాయము ఏశావు యొక్క వంశావళి, ఇది ఆ.కా. 27:39-40 లోని ప్రవచనాన్ని
ప్రతిబింబిస్తున్నది. ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ 36:1లో వచ్చిన వచ్చిన దానిబట్టి తెలుస్తున్నది
(‘‘ఇదే వంశావళి. . . ’’) మోషే ఈ పా.ని. లక్షణాలను హీబ్రూ ప్రజల ప్రారంభాన్ని విభజించడానికి తన
వృత్తాంతానికి (అది., ఆదికాండము) ఉపయోగించుకొన్నాడు (చూ. 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10,27; 25:12,9;
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36:1,9; 37:2). ఎవరైతే మెస్సయా వంశక్రమములో ఉన్నారో వారు ఎక్కువ భాగాన్ని, సావధానతను
పొందారు.
ఇ. ఈ అధ్యాయము యొక్క సంక్షప్తత ఇలా ఉంది.
1. 2-9 వచనాలు కనానులో ఏశావు యొక్క పిల్లలు
2. 10-14 వచనాలు శేయీరులోని ఏశావు యొక్క మనువులు మనువరాళ్ళు
3. 15:19 మరియు 40:43 వచనాలు ఏదేను దేశములోని సరదారులు
4. 20-30 వచనాలు ఈ ప్రాంతములోని స్థానికి పరిపాలకులు
5. 31-39 వచనాలు ఏదోములో ఆ తరువాత వచ్చిన రాజులు (ఇదే జాబితా 1 దిన. 1:35-54లో కూడా ఉంది)
6. 40:43 వచనాలు ఏశావు నుండి వచ్చిన ప్రముఖుల పేర్లు

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 36:1
1ఎదోమను

ఏశావు వంశావళి ఇదే.

36:1 ‘‘వంశావళి ఇదే’’ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్న ఈ వచనము (ఒక చివరిమాట కావచ్చు) ఆదికాండము విభజనలకు
గుర్తు కావచ్చు (చూ. 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10,27; 25:12,19; 36:1, 9:37:2). ఈ వచనములో క్రియాపదము లేదు.
 ‘‘ఏశావు (అది ఏదోము)’’ ఏదోమీయుల ప్రారంభము మీది ఈ ఉద్ఘాటన యాకోబు సహోదరుడు ఏశావు దగ్గరకు
తిరిగి వెళ్ళుతున్నది, ఈ సిద్ధాంతమే ఈ అధ్యాయమంతట వస్తుంది (చూ. 8,9,19,43. ఏశావుకు ఏదోముతో
ఉన్న సంబంధాన్ని ప్రత్యేకించి ఆ.కా. 25:25,30 చెప్పుతున్నది).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 36:2-5
2ఏశావు

కనాను కుమార్తెలలో హిత్తీయుడైన ఏలోను కుమార్తెయగు ఆదాను, హివ్వీయుడైన సిబ్యోను
కుమార్తెయైన అనా కుమార్తెయగు అహోలీబామాను, 3ఇష్మాయేలు కుమార్తెయు నెబాయోతు
సహోదరియు నైన బాశెమతును పెండ్లియాడెను. 4ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును కనెను. బాశెమతు రగూయేలును
కనెను. 5అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను.
36:2 ‘‘ఏశావు కనాను కుమార్తెలను. . .పెండ్లియాడెను’’ ఏశావు కనానీయులు భార్యల పేర్లు విభిన్న
ప్రాంతాలలో నమోదు చేయబడ్డాయి: ఆ.కా. 26:34, 35; 28:8; 36:2 సగం. ఈ భార్యల పేర్లలో ఉన్న ఈ మూడు
వృత్తాంతాల వలన సమస్య తలెత్తింది. ఈ బేధము మూడు విధాలుగా వివరించబడింది: (1) అక్కడ ముగ్గురు
కాదు, నలుగురు భార్యలున్నారు మరియు (2) ఈ ముగ్గరు స్త్రీలలో ఎవరికో ఒకరికి ఒకటి కంటె ఎక్కువ
పేర్లు ఉన్నాయి. అయితే పాఠ్యము ప్రకారము ఏశావుకు కనీసము ఇద్దరు కనానీ భార్యలు, ఇష్మాయేలు
కూతురు ఒకటి ఉంది.
 ‘‘హిత్తీయుడైన ఏలోను కుమార్తెయగు ఆదాను’’ ఆ.కా. 26:34లో హీత్తీయుడైన ఏలోను కుమార్తె
బాశెమతు (బిడిబి 142)గా పిలువబడింది. ఆ.కా. 36:3లో ఇష్మాయేలు కుమార్తె కూడా ఇదే పేరుతో
పిలువబడడము అసహజముగా ఉంది. రాషి ఈ పేరు స్త్రీలకు సర్వసాధారణము ఎందుకంటే ఇది సువాసన లేక
సాంమ్రాణి (బిడిబి 141) అనే అర్థాన్ని ఇస్తున్నది అంటున్నాడు. ఏశావుకు విరోధముగా ఉన్న యూదా
పరంపరలు ఆమె పేరు సాంమ్రాణికి సంబంధించి ఉంది ఎందుకంటే ఆమె విగ్రహాలకు సాంమ్రాణి కాల్చుతుంది
కనుక ఆమెకు ఆ పేరు వచ్చింది, కాబట్టి ఆమె ఒక విగ్రహారాధకురాలు అంటారు.
పా.ని.లో ‘‘హీత్తీయులు’’ (బిడిబి 366) అనే పదము మూడు విభిన్న గుంపులకు వాడబడింది.
1. క్రీ.పూ. మూడవ యుగములో చిన్న ఆసియా మధ్యభాగములో ప్రారంభములో నివసించిన వారిని
హీత్తీయులు (అది., వారు హాటిక్ భాషను మాట్లాడేవారు) అని పిలువబడ్డారు. వారు యూదులకు లేక
యూదా-ఐగుప్తీయులకు సంబంధించిన వారు కారు.
2. క్రీ.పూ. రెండవ యుగములో యూదా-ఐగుప్తును ఆక్రమించిన వారు (అది., వారు నెసిటేను
మాట్లాడేవారు), వారు గొప్ప బలమైన సాంమ్రాజ్యముగా తెలియబడ్డారు.
3. హేతు నుండి వచ్చిన సంతానము (ఆ.కా. 10:15; 23:3,5,10,16,20; 25:10; 27:46; 49:32). వారు కనానులో
నివసించిన పది గుంపులలో ఒకరిగా ఉన్నారు.
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ఈ మూడు విభిన్న గుంపులకు ఒకే పేరు ఇవ్వబడడాన్ని బట్టి గొప్ప గజీబిజీ నెలకొంది.
 ‘‘అహోలీబామా’’ ఈ పేరుకు అర్థము ‘‘ఉన్నతస్థలములోని గుడారము’’ (బిడబి 14), అయినా ఈ పేర్లన్ని
వాటి అసలు శబ్ధలక్షణాకు సంబంధించి వివాదాస్పదాలు. ఇదే మూలపదము ‘‘చెట్టు’’, ‘‘కలబంద’’, ‘‘ప్రకాశము’’
లేక ‘‘శుభ్రముగా ఉండుట’’ అనే అర్థాలను కూడా ఇవ్వగలదు. ఆ.కా. 26:34-35లో ఇదే అమ్మాయి యహుదీతు అని
పిలువబడినట్లు మనకు తెలుసు (ఒకవేళ ఏశావుకు ముగ్గురు భార్యలు మాత్రమే ఉంటే). ఏశావు ఆమె పేరును
యాహుదీతు (బిడిబి 397II)గా మార్చుకొన్నాడని, అంటే దాని అర్థము ‘‘యూదులు’’ (విశ్లేషణము, బిడిబి 397 I)
అని రాషి అంటున్నాడు. ఆమె విగ్రహారాధనను వదిలేసి, తన తండ్రి మనస్సును ఆకట్టుకొందని ఇది
తెలుపుతుంది (అది., ఇస్సాకు). ఇదే అధ్యాయము 41వ. వచనములో ఇదే పేరు ఒక పురుషునకు ఉండడము
అసాధారణము. ఇది ఇంకా స్త్రీలింగమునకు సంబంధించి ఉండడము వలన ఈ అధ్యాయములో హీబ్రూ పాఠ్యము
కొంత భంగపాటు పడినట్లు తెలుపుతున్నది. బైబిలులో వంశావళిలు కొంత తేడాగా ఉండడము సర్వసాధారణము
ఎందుకంటే (1) అక్షరదోషాలు లేకుండా పొడవాటి వరస పేర్లు నమోదుచేయడము కష్టము (2) ఒక భాషను నుండి
మరోక భాషలోనికి పేర్లను తర్జుమా చేయడము కష్టము. 1 దిన. 1:35-54 లో ఎన్ని పేర్లు మారి ఉన్నాయో
గమనించండి.
 ‘‘హివ్వీయుడైన సిబ్యోను కుమార్తెయైన అనా కుమార్తెయగు’’ మోషే పాఠ్యభాగములో కేవలము
‘‘కుమార్తె అయిన’’ అని ఉంది, కానీ సమరిటన్ పెంట్., సఫ్యూజింట్, సిరియాక్ తర్జుమాలలో ‘‘కుమారుడు’’
అని ఉంది. ఈ సందర్భములో మరియు 24వ. వచనములో మనము ఒక మనుమరాలును గురించి
మాట్లాడుకొంటున్నామనేది స్పష్టము.
సిబ్యోను ఒక హివ్వీయుడుగా పిలువబడ్డాడు. ఒకవేళ ఈ అమ్మాయి 26వ. అధ్యాయములో చెప్పబడిన
అమ్మాయిలలో ఒకరికి సంబంధించి ఉంటే, ఆమెకూడా హివ్వీయురాలుగా పిలువబడి ఉంటుంది. పా.ని.
తర్జుమాలలో హిత్తీయులు (బిడిబి 366), హివ్వీయులు (బిడిబి 295), హోరీయులు (బిడిబి 360 II, చూ. 20వ; 14:6)
మధ్య స్పష్టమైన తేడాలు గజిబిజీగా ఉన్నాయి. సాధారణముగా ‘‘హోరీయులు’’ (చూ. 20వ. వ) అనే పదము
యూదేతర హరియనుల (జెడ్ పి బి ఇ, వా. 3, పే. 228-229),కు ఉపయోగింపబడింది కానీ ఈ పదము గనులలో లేక
గుహలలో నివసించే (బిడిబి 359, కెబి 339, ‘‘రంధ్రము’’) యూదా సమూహాలకు సూచించబడినట్లు
తెలుస్తున్నది. దీనికి ఆధారము వారి పేర్లన్ని హరియన్లలో కాక యూదాసమూహాలకు సంబంధించి ఉండడమే.
 ‘‘బాశేమతు’’ ఈ అమ్మాయి ఆ.కా. 28:9లో ‘‘మహలతు’’ గా పిలువబడింది, దీని అర్థము ‘‘క్షమించు’’ (బిడిబి
142). సమారిటన్ పెంటాటచ్ లో ఆమె పేరు మహలతు నుండి బాశేమతుగా మార్చబడి ఉండడము చాలా
ఆశ్చర్యముగా ఉంది (ఆ.కా. 36:3,4,10). ప్రారంభములో పండితులు ఈ పేర్ల విషయములో ఇబ్బంది పడి
ఉంటారని ఇది తెలుపుతున్నది (అది., ఒక వ్యక్తికి రెండు పేర్లు ఉండడము, ఒక ముద్దు పేరు, పేర్లు
మార్చబడి ఉండడము). ఏశావు తన తల్లిని తండ్రిని సంతోషపెట్టుటకు ఇష్మాయేలు కుమార్తెలలో ఒకరిని
వివాహము చేసికొనుటకు గుర్తించుకోవలసి ఉంటుంది.
 ‘‘నెబాయోతు సహోదరియు’’ ఈ సమయానికి ఇష్మాయేలు మరణించి ఉండి, తన స్థానములో ఆయన సహోదరుడు
ఆమెను అప్పగించి ఉండచ్చు అనే ఊహాభావాలు ఉన్నాయి, కాబట్టే ఆయన పేరు ఈ పాఠ్యభాగములో
చేర్చబడింది. ఇంకా ఇలాంటివి సర్వసాధారణముగా జరుగుతుంటాయి గనుక (అది., వివాహ విషయాలలో సహోదరుడు
ప్రతినిధ్యము వహించడం, లాబాను, సిమ్యోను/లేవీ, ఇంకా అబ్రాము కూడా శారాయి సహోదరుడుగా
ఆరోపించుకొన్నాడు), ఇది ఎ ఎన్ ఇ సంస్కృతిలో ప్రతిబింబించి ఉండచ్చు. మరికొంత మంది ఈ వంశావళి
పేర్లలో స్త్రీల పేర్లు ఆధిక్యతను కలిగి ఉండి, ఈ అరబ్బీ జాతులలో తల్లియధికారము ధోరణి ఉన్న
కారణాన ఇది జరిగి ఉండచ్చు అని అభిప్రాయపడుచున్నారు, అయితే ఈ సందర్భములో దీనికి వ్రాతపూర్వక
చారిత్రిక ఆధారాలు ఉండినట్లు తెలియదు.
36:4-5 ఇది ఆ తరువాత కొంత కాలానికి పెంపొందిన సరదారుల పట్టిక నుండి ఈ అధ్యాయములోకి వచ్చిన
ఏశావు యొక్క ప్రధాన జాతుల జాబితా. ఈ అధ్యాయము ఈ వంశావళి భావాలను ఆధారము చేసికొని
విభజింపబడింది.
1.
2.
3.
4.
5.

2-9 వచనాలు కనానులో ఏశావు యొక్క పిల్లలు
10-14 వచనాలు శేయీరులోని ఏశావు యొక్క మనువులు మనువరాళ్ళు
15:19 మరియు 40:43 వచనాలు ఏదేను దేశములోని సరదారులు
20-30 వచనాలు ఈ ప్రాంతములోని స్థానికి పరిపాలకులు
31-39 వచనాలు ఏదోములో ఆ తరువాత వచ్చిన రాజులు
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6. 40:43 వచనాలు ఏశావు నుండి వచ్చిన ప్రముఖుల పేర్లు
ఇదే జాబితా 1 దిన. 1:35-54లో కూడా ఉంది.
36:5 ‘‘కోరహు’’ ఈ వంశావళిలలో ఉన్న సంబంధాల వివరణలను అర్థము చేసికొనుటలో ఉన్న నిజమైన
సమస్యలను తెలియజేయడానికి రెండు వేర్వేరు సందర్భాలలో ఉపయోగింపబడిన అనేక పేర్లలో ఒక దానిని
మాత్రము నేను ఎన్నుకొన్నాను. కొంతమంది ద్వారా ఇద్దరు వేర్వేరు ‘‘కోరాహు’’లు ఉన్నారని
ఉద్ఘాటించబడింది; ఒకటి ఇక్కడ మరియు 5వ. వచనములో, మరొకటి 16వ. వచనములో. అయినా, తన తండ్రి
భార్యను కొనిపోయిన ఒకే వ్యక్తికి ఇది సంబంధించి ఉందని రాషి అంటున్నాడు. ఇది ఏశావుకు విరోధముగా
ఉన్నయూదుల పక్షపాత ధోరణిని తెలియజేస్తున్నది.
ఈ అధ్యాయము యొక్క రబ్బీయుల విశ్లేషణ చాలా వ్యతిరేకముగా ఉంది, వీరు ఏశావు వంశములో ఉన్న
భయంకరమైన వావివరసలు లేని లైంగిక కుటుంబలో సమస్యలు ఉన్నట్లు భావించారు. ఇది నిజమే కావచ్చు
కానీ ఈ పాఠ్యములో చెప్పకూడదు, ఈ వ్యతిరేక ధోరణి పక్షపాత పూర్వోహాల ఆలోచన నుండి వచ్చింది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 36:6-8
6ఏశావు

తన భార్యలను తన కుమారులను తన కుమార్తె లను తన యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమస్త
పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన ఆస్తి యావత్తును తీసికొని తన తమ్ముడైన యాకోబు
ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు వెళ్లిపోయెను;
7వారు విస్తారమయిన సంపదగలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక పోయిరి. వారి పశువులు
విశేషమైయున్నందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక పోయెను. 8అప్పుడు ఏశావు శేయీరు
మన్యములో నివసించెను. ఏశావు అనగా ఎదోము.
36:6 ‘‘ఏశావు తన భార్యలను తన కుమారులను. . . తీసికొని తన తమ్ముడైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక
దేశమునకు వెళ్లిపోయెను’’ 36వ. అధ్యాయములో చెప్పబడిని ఈ వేరుగా వెళ్ళిపోవడానికి మరింత
విశాలమైన మైదానపు అవసరత కారణమై ఉంది (చూ. 7వ. వ). ఏదిఏమైనా, ఆధ్యత్మికంగా తీసికొంటే,
యాకోబు తిరిగి వచ్చిన తరువాత పాలస్తీనాలో ఉన్న భూమికి తన తండ్రి ఇస్సాకు మరియు తన మందలకు
యాకోబు వారసుడు (అది., ఇస్సాకు ఆశీర్వాదము) కనుక వాటిని విడిచి పెట్టవలసి ఉంది.
36:8 ‘‘అప్పుడు ఏశావు శేయీరు మన్యములో నివసించెను. ఏశావు అనగా ఎదోము’’ యాకోబు లేని కాలములో
ఏశావు అనేక సార్లు తన మందలను శేయీరు నుండి కనానుకు అనేక సార్లు తరలించి ఉండచ్చు, అయితే ఈ
వృత్తాంతములో ఆయన కేవలము శేయీరులోనే స్థిరబడినట్లు తెలుపుతున్నది (చూ. 32:3). అయినా ఈ
విషయము మనకు స్పష్టముగా తెలియదు. శేయీరు పర్వతము ఏదోము దేశానికి ఒక ఆచారిక పేరుగా మారింది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 36:9-14
9శేయీరు మన్యములో నివసించిన ఎదోమీయుల తండ్రియైన ఏశావు వంశావళి ఇదే,
10ఏశావు కుమారుల
పేరులు ఇవే. ఏశావు భార్యయైన ఆదా కుమారుడగు ఎలీఫజును ఏశావు భార్యయైన బాశెమతు కుమారుడగు
11ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమ్నా ఏశావు కుమారుడైన
రగూయేలును.
12ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను. వీరు ఏశావు భార్యయైన ఆదా కుమారులు.
ఎలీఫజునకు ఉపపత్ని.
13రగూయేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమ్మా మిజ్జ; వీరు ఏశావు భార్యయైన బాశెమతు కుమారులు. 14ఏశావు
భార్యయు సిబ్యోను కుమార్తెయగు అనా కుమార్తెయునైన అహొలీబామా కుమారులు ఎవరనగా ఆమె
ఏశావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు.

36:10 ‘‘ఏశావు కుమారుల పేరులు ఇవే’’ ఇలా ఏశావు కుమారుల జాబితాను తిరిగి చెప్పడము వలన ఈ అధ్యాయము
అనేక విభిన్న రకాల వంశావళి నమోదులతో విభజింపబడి ఉందని స్పష్టమగుచున్నది (36:4-5 లోని నోట్
చూడుము).
36:11 ‘‘ఎలీఫజు కుమారులు’’ ఈ ఎలీఫజు, యోబు గ్రంధములో చెప్పబడిన ఎలీఫజు ఒకరేనా అనే విషయమై చాలా
తర్కణలు ఉన్నాయి. దీనికి కొంత విశ్వసనీయత ఉన్నట్లుంది ఎందుకంటే 28వ. వచనములో ఊజు దేశాన్ని
(అది., ఒక కుమారడు ఊజు అని పేరు పెట్టబడ్డాడు) గురించి ప్రస్తావించబడింది. ఏదోము ప్రత్యేకించి
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తెమాను పట్టణము దాని ఙ్ఞానులకు ప్రసిద్దిచెందింది. ఈ రెండు ఆధారాలు యోబు స్వస్థలముగా
ఏదోమును చూపుతున్నాయి. ఈ ఎలీఫజు, తన ‘‘స్నేహితుడు’’గు ఎలీఫజు ఒకరేనా అనేది అస్పష్టము.
36:12 ‘‘తిమ్నా ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపత్ని. ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను’’ ఆమె ఒక
ఉపపత్నిగా యేర్పచబడిటము స్పష్టము ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలీయులకు అతి భయంకరమైన శత్రువులైన
‘‘అమోకీయులు’’కు ఆమె తల్లి (చూ. నిర్గమకాండము 17; ద్వితీ. 25:17,19; 1 సమూయేలు 15). ఇది ఒక
అవమానకరమైన వ్యాఖ్యగా ఉద్దేశింపబడింది ఎందుకంటే ఈ వంశావళి జాబితాలో ప్రస్తావించబడిన
ఉపపత్ని బిడ్డ ఇది ఒక్కటే.
36:14 ‘‘14ఏశావు భార్య . . . అహొలీబామా కుమారులు’’ ఈ ఒక్క భార్య కుమారులే ఈ మనవళ్ళ జాబితాలో
ఎందుకు ప్రస్తావించబడ్డారు అనే విషయములో అనేక చర్చలు ఉన్నాయి. కొంతమంది ఈ పిల్లలను
మనుమళ్ళ స్థాయినుండి తీసివేయుటకు ఇలా చేయబడింది అని అంటారు. ఇది బహుశా వారసత్వ హక్కులకు
సంబంధించి ఉన్నట్లుంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 36:15-19
15ఏశావు

కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు ప్రథమ కుమారుడైన ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు,
16కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమాలేకు
ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు నాయకుడు,
నాయకుడు. వీరు ఎదోము దేశమందు ఎలీఫజు నాయకులు. వీరు ఆదా కుమారులు. 17వీరు ఏశావు కుమారుడైన రగూయేలు
కుమారులు, నహతు నాయకుడు జెరహు నాయకుడు షమ్మా నాయకుడు మిజ్జ నాయకుడు; వీరు ఎదోము దేశమందు
రగూయేలు సంతానపు నాయకులు. వీరు ఏశావు భార్యయైన బాశెమతు కుమారులు. 18వీరు ఏశావు భార్యయైన
అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు యగ్లాము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమార్తెయు
ఏశావు భార్యయునైన అహొలీ బామా పుత్రసంతానపు నాయకులు. 19ఎదోమను ఏశావు కుమారులు వీరు. వారి వారి
సంతానపు నాయకులు వీరు.
36:15-19 ఇది ఏశావు వంశావళి నుండి వచ్చిన జాతి నాయకుల జాబితా. ‘‘ముఖ్య’’ (బిడిబి 49 II) అనే పదము
‘‘వేయి’’ అనే పదానికి ఉపయోగించే హీబ్రూ పదము, ఈ క్రింది వాటికి ఉపయోగించబడింది
1. ఒక కుటుంబము లేక వంశము యొక్క భాగము, యెహోషువా 22:14; న్యాయా. 6:15; 1 సమూ. 23:23; జకర్యా
9:7
2. ఒక మిలిటరీ భాగము, నిర్గ. 18:21,25; ద్వితీ. 1:15
3. ఒక అక్షరాక్షర వేయి, ఆ.కా. 20:16; నిర్గ. 32:28
4. ప్రతీకాత్మకత, ఆ.కా. 24:60; నిర్గ. 20:6 (ద్వితీ. 7:9; యిర్మియా 32:18)
5. యుగారిటిక్ (ఒక యూదా భాషకు సంబంధించిన), అలుఫా లాగే ఉపయోగించిన హల్లుల లాంటివే, దీని
అర్థము ‘‘సరదారు’’ (చూ. ఆ.కా. 36:15). దీని ప్రకారము సంఖ్యా. 1:39లో 60 మంది, దానియేలు
ప్రకారము 62,700 మంది సరదారులు ఉన్నారని అర్థము. ఎప్పుడైతే కొన్ని జాతులలలో ఎక్కువ మంది
సరదారులు ఉండటమే సమస్య తలెత్తింది.
పా.ని.యొక్క చాలా సంఖ్యాపరమైన సమస్యలు ఇలాంటి కొన్ని హీబ్రూ పదాల తర్జుమాల యొక్క మన
అసమర్ధతను వివరించగలవు. ఈ సరదారుల జాబితాలో చాలామంది ఏశావు యొక్క కుమారులు
ప్రస్తావించబడ్డారు, ఇది ఈ ప్రాంతాలలో ఈ కుటుంబము ఎంతగా నాయత్వాన్ని బలపరచుకొందో
తెలుపుతున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 36:20-30
20ఆ

దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు, లోతాను శోబాలు సిబ్యోను అనా 21దిషోను ఏసెరు
22లోతాను కుమారులు హోరీ
దీషాను. వీరు ఎదోము దేశమందు శేయీరు పుత్రులైన హోరీయుల నాయకులు.
23శోబాలు కుమారులు అల్వాను మానహదు ఏబాలు షపో ఓనాము.
హేమీము; లోతాను సహోదరి తిమ్నా
24సిబ్యోను కుమారులు అయ్యా అనా; ఆ అనా తన తండ్రియైన సిబ్యోను గాడిదలను మేపుచుండి అరణ్య
ములో ఉష్ణధారలు కనుగొనిన వాడు. 25అనా సంతానము దిషోను అనా కుమార్తెయైన అహొలీబామా. 26దిషోను
కుమారులు హెవ్దూను ఎష్బాను ఇత్రాను కెరాను 27ఏసెరు కుమారులు బిల్హాను జవాను అకాను. 28దీషాను
కుమారులు ఊజు అరాను. 29హోరీయుల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు సిబ్యోను నాయకుడు
అనా నాయకుడు 30దిషోను నాయకుడు ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శేయీరు దేశమందలి వారి నాయకుల
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చొప్పున వీరు హోరీయుల నాయకులు.
36:20 ‘‘ఆ దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు’’ ద్వితీ. 2:12 నుండి యాకోబు కుమారులు కనాను
దేశ నివాసము నుండి బయటికి వచ్చేసినట్లు, ఏశావు కుమారులు ఏదోము నివాసము నుండి బయటికి వచ్చారు అని
తెలుస్తున్నది. ఏది ఏమైనా, ఈ రెండు గుంపుల మధ్య కొన్ని జాతేతర వివాహాలు జరిగినట్లు మనము
చూడగలము. అయితే ఈ జాతేతర వివాహాలు ఈ జాతులు సమ్మేళనము ప్రారంభదశలో ఉండినవా లేక ఈ ప్రజలను
ఓడించినప్పుడు ఒక దోపిడీగా వారి స్త్రీలను తీసికెళ్ళారా అనేది తెలియదు.
36:24 ‘‘సిబ్యోను కుమారులు. . . గాడిదలను మేపుచుండి అరణ్య ములో ఉష్ణధారలు కనుగొనిన వాడు’’
‘‘ఉష్ణధారలు’’ (బిడిబి 411) అని తర్జుమా చేయబడిన హీబ్రూ పదము నిర్వచించడము కష్టము. ఈ ఉదాహరణను
పా.ని. భాగాలను అర్థము చేసికొనుటకు ప్రయత్నించడములో మనము ఎదుర్కొంటున్న కొన్ని కష్టాలుకు
దీనిని నేనొక ఉదాహరణగా ప్రత్యేకించి అరుదైన పదాలు ఉపయోగించి వివరించబడిన కొన్ని భాగాలను
ఉపయోగించాలనుకొంటున్నాను.
1. హీబ్రూ బైబిలు నందు ఈ పదము ఇక్కడ మాత్రమే ఉపయోగించబడింది
2. సఫ్యూజింట్ నందు ఇది కేవలము ఎత్తి వ్రాయబడింది కానీ తర్జుమా చేయబడలేదు
3. వల్గేట్ నందు ఇది ‘‘ఉష్ణధారలు’’ (చూ. ఆర్ ఇ బి) గా తర్జుమా చేయబడింది, మనకు తెలిసిన ఇవి ఈ
భౌగోళిక ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి
4. కొన్ని తర్జుమాలు ఇది ‘‘రక్తపింజేరి’’ (పాము) అనే పదాన్ని సూచిస్తున్నదని విశ్వసించారు, ఇది
కూడా ఈ ప్రాంతములో ఉంది.

5. పెషిట హల్లులను ‘‘యమ్’’ (  )יממను ‘‘మిమ్’’ ( )מימమార్చింది, దీని అర్థము ‘‘నీరు’’ (చూ. ఎన్
కె జె వి)
6.

ఇక్కడ ‘‘కంచెరగాడిదెలు’’ (చూ. కె జె వి, ఎ ఎస్ వి, ఎన్ ఇ బి) లాంటిదాన్నే ఇక్కడ సూచించబడింది అని
రబ్బీలు అంటున్నారు ఎందుకంటే ఈ జాతి తనకు తాను ముగింపు రాలేదు అది., కంచెరగాడిదెలు
ప్రత్యుత్పత్తి చేయలేవు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక గుర్తు లేక జాతీయము.

సమారిటన్ పెంటాటచ్ ఈ పదాన్ని ఎమిమ్ కు మార్చింది, ఇది ద్వితీ. 2:10 రాక్షసుల కొరకు
ఉపయోగించబడింది.
ఈ రకమైన విస్త్రత వ్యాప్తి యొక్క తర్జుమా ఈ అరుదైన హీబ్రూ పదాలను అర్థము
చేసికొనడానికి ప్రయత్నించుటులో న్న సమస్యను తెలియజేస్తున్నది. సాహిత్య భాగాల ముఖ్య
సత్యము(లు) ప్రభావితము చేయని ఈ రకమైన వివరాలలో చిక్కకోకుండా జాగ్రత్తపడండి! అవి
ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి కానీ అవి కీలకాలు కావు.
7.

36:25 ఏశావు భార్యలలో ఒక భార్య పేరు అహొలీబామా అదా కుమార్తెకు సంబంధించి ఇక్కడ మళ్ళీ
ఉపయోగించాడాన్ని గమనించండి (చూ. 2వ. వ). విశ్లేషకులకు ఇది గొప్ప సమస్యలకు కారణమౌతున్నది. ఇది
వేరొక వ్యక్తి అయితే ఏశావు భార్య తండ్రి యొక్క దాయాది అని పుల్పీట్ విశ్లేషణ
చెప్పుతున్నది. పేర్లు కుటుంబాలు, ప్రాంతాలు, ప్రదేశాలు, కాలక్రమాల లోపల ఉన్నాయి. తరచూ
చాలామంది ప్రజలు ఇదే పేరు ద్వారా పిలువబడుతున్నారు. దీని తేడాను తెలియజేయడానికి ఉన్న ఒకే ఒక
మార్గము వారి తండ్రి పేర్లను బట్టే.
36:26 ‘‘దీషాను’’ హీబ్రూ పాఠ్యములో ‘‘దిషాను’’ అని ఉంది, అయితే 1 దిన. 1:41 కారణాన్ని బట్టి చాలా
తర్జుమాలు ఈ పదాన్ని మార్చింది. ఇక్కడ ఇంకొక వంశస్థునికి 3వ. వచనములో ‘‘దిషోను’’ లేక 1 దిన. 1:42లో
‘‘దిషాను’’ అనే పేరు పెట్టబడింది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 36:31-39
31మరియు

ఏ రాజైనను ఇశ్రాయేలీయుల మీద రాజ్య పరిపాలన చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో రాజ్య
పరిపాలన చేసినరాజు లెవరనగా 32బెయారు కుమారుడైన బెల ఎదోములో రాజ్యపరిపాలన చేసెను. అతని ఊరి
పేరు దిన్హాబా 33బెల చనిపోయిన తరువాత బొస్రా వాడైన జెరహు కుమారుడగు యోబాబు అతనికి ప్రతిగా
34యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమనీయుల దేశస్థుడైన హుషాము అతనికి ప్రతిగా
రాజాయెను.
35హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమందు మిద్యానును కొట్టివేసిన బదదు
రాజాయెను.
36హదదు చనిపోయిన తరువాత
కుమారుడైన హదదు అతనికి ప్రతిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు అవీతు.
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37శవ్లూ చనిపోయిన తరువాత నదీతీర మందలి
మశ్రేకావాడైన శవ్లూ అతనికి ప్రతిగా రాజాయెను.
38షావూలు చనిపోయిన తరువాత అక్బోరు
రహెబోతువాడైన షావూలు అతనికి ప్రతిగా రాజాయెను.
39అక్బోరు కుమారుడైన బయల్ హానాను
కుమారుడైన బయల్ హానాను అతనికి ప్రతిగా రాజాయెను.
చనిపోయినతరువాత హదరు అతనికి ప్రతిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు పాయు. అతని భార్య పేరు
మహేతబేలు. ఆమె మేజాహాబు కుమార్తెయైన మత్రేదు కుమార్తె.

36:31 ‘‘మరియు ఏ రాజైనను ఇశ్రాయేలీయుల మీద రాజ్య పరిపాలన చేయకమునుపు’’ ఈ వచనము పా.ని.
విశ్లేషకులు మధ్య బ్రహ్మాండమైన కలకలానికి కారణమైంది. ఇశ్రాయేలు రాజుల ప్రస్తావన
కారణాన్ని బట్టి ఇశ్రాయేలీయులు రాజులైన తరువాత కాలములో ఇది వ్రాయబడినట్లుంది. దీన్ని బట్టి
ఆదికాండము అటు తరువాత కాలములో వ్రాయబడనప్పటికి, తరువాత కాలములో కనీసము కూర్పుచేయబడింది అని
తెలుస్తున్నది. ఎవరైతే వ్రాయబడింది ఒక ఊహ అని కట్టుబడి ఉన్నారో (ఆ తరువాత వచ్చిన నలుగురు
విభిన్న గ్రంధకర్తలు, జె. ఇ. డి. పి) వారు దీనిని మోషే పెంటాటచ్ యొక్క అసలు గ్రంధకర్త కాడని
చెప్పడానికి దీనిని ఋజువుగా చెప్పుతున్నారు. మోషే గ్రంధకత్వాన్ని బలపరచేవారు ఇది రాజు రాబోయే
కాలాన్ని గురించిన ఒక ప్రవచనము ఇది అని అంటున్నారు. ఆ.కా. 49:10; సంఖ్యా. 24:7,17; ద్వితీ. 17:14-20 లలో
ఇశ్రాయేలీయులు ఒక రాజుకొరకు ప్రవచించబడ్డారు అనే విషయాన్ని ఒప్పుకొనవలసి ఉంటుంది.
నన్నడిగితే ఎవరో ఒకరు – యిర్మియా, ఎజ్రా, లేక ప్రవచన పాఠశాలలలో ఏదో ఒకటి కావచ్చు మోషే రచనలను
సవరించారన్నది స్పష్టము అయితే ఇక్కడ చేసిన లాంటి క్లుప్త కూర్పు విశ్లేషణలు పెంటాటచ్
యొక్క మోషే గ్రంధకత్వాన్ని త్రీవ్రముగా ప్రభావితము చేయలేదు. పరిచయము, గ్రంధకర్తత్వము వా.
1ఎ: ‘‘అంతా ఎలా ప్రారంభమైంది,’’ ఆదికాండము 1-11 చూడుము.
36:32 ‘‘బెయారు కుమారుడైన బెల’’ బెల (బిడిబి 118) పేరుకు ఉన్న హల్లులు, బలాము పేరుకు ఉన్న హల్లులు
రెండూ ఒకటే, ఆయన కూడా బెయారు (బిడిబి 129) కుమారుడు అని పిలువబడ్డాడు. ఈ రెండు తండ్రుల పేర్లు
మాత్రమే ఇక్కడ వచ్చాయి (చూ. సంఖ్యా. 22:24). ఈ పేర్లు ఒకే వ్యక్తివి అని చెప్పడము
సందేహాస్పదము, అయితే ఈ వంశావళి జాబితాలు, ఏవి కూడా ఖచ్చితము కాదు.
36:37 ‘‘యూఫ్రాటీస్ నది’’ ‘‘నది’’ (బిడిబి 635) కి ఉపయోగించబడిన ఈ హీబ్రూ పదము అనేక సందర్భాలలో
యూఫ్రటీస్ (అది., 31:21) సూచించడానికి ఉపయోగించబడింది. ఏదిఏమైనా, సందర్భాన్ని బట్టి ఇది ఒక
స్థానిక నదిని సూచిస్తున్నది ఎందుకంటే మెసొపొటేమియా దేశము నుండి ఏశావు వంశము నుండి వచ్చిన ఏ
రాజు పరిపాలించినట్లు చారిత్రాత్మక వ్రాతలు లేవు.
36:39 39 వచనములో అనేక మంది స్త్రీలు ప్రస్తావించబడడము వలన ఆల్బ్రైట్ (అమెరికా
పురావస్తుశాస్త్రఙ్ఞడు) ఏదోములో మాతృస్వామిక రాజుల వారసత్వము ఉండేది అని
నొక్కచెప్పుతున్నాడు. ఈ రాజులు ఎవరూ పూర్వపు రాజుల కుమారులు కానందున మరియు భార్యలు
ప్రస్తావించబడినందున, చారిత్రిక ఆధారాలు లేనప్పటికి ఇలా జరిగే వీలుంది.
 ‘‘హదరు’’ మోషే పాఠ్యములో ‘‘హదరు’’ (బిడిబి 214) అని ఉంది. అయినా 1 దిన. 1:50లో ఇది ‘‘హదాదు’’ అని
పలకబడింది. హదాదు (బిడిబి 212, చూ. 1 రాజులు 11:14,17,21,25) సిరియా రాజులకు ఒక సర్వసాధారణ బిరుదుగా
మారింది, అయితే ఇక్కడ ఇది సిరియాను సూచించుటలేదనేది స్పష్టము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 36:40-43
40మరియు

వారివారి వంశముల ప్రకారము వారివారి స్థలములలో వారివారి పేరుల చొప్పున ఏశావు సంతానపు
నాయకుల పేరు లేవనగా తిమ్నా నాయకుడు అల్వా నాయకుడు యతేతు నాయకుడు 41అహొలీబామా నాయకుడు
ఏలా నాయకుడు పీనోను నాయకుడు 42కనజు నాయకుడు తేమాను నాయకుడు మిబ్సారు నాయకుడు 43మగ్దీయేలు
నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమ తమ స్వాస్థ్యమైన దేశమందు తమతమ నివాస స్థలముల ప్రకారము
ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు మూల పురుషుడు.
36:40 ‘‘ఏశావు సంతానపు నాయకుల పేరు లేవనగా’’ ఇవి ఇంతకు పూర్వము ప్రస్తావించిన సరదారుల లాంటిదే
అనిపిస్తున్నది, అయినా విశేషించి చెప్పబడిన ఈ గుంపు వారి స్థానికతను బట్టి గుర్తించబడింది.

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
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ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. ఎందుచేత ఒక అధ్యాయమంతా ఏశావు వంశావళికి కేటాయించబడింది?
2. తన భార్యల జాబితాలు ఎందుకని అంత తారుమారు నెలకొని ఉంది?
3. ఈ అధ్యాయములో ఎందుచేత ఐదు విభిన్న పట్టికలు నమోదుచేయబడినట్లు కనిపిస్తున్నాయి?
4. ఏశావు వంస్థులకు మరియు ఇశ్రాయేలు వంశస్థులుకు మధ్య ఉన్న సంబంధాలను క్లుప్తముగా
తెలియజేయము.
5. హిత్తీయులు, హివ్వీయులు, హోరీయులు అనే పదాల మధ్య ఉన్న సంబంధాలను వివరించుము.

ఆదికాండము 37
ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

యోసేపు స్వప్నము

గొప్పను గురించిన యోసేపు కలలు యోసేసు బానిసత్వానికి
యోసేపు, తన సహోదరులు
అమ్మివేయబడుట
37:1-2ఎ
37:1-4
37:1-2ఎ
37:1-2ఎ
యోసేపు, తన సహోదరులు
37:2బి-4
37:2బి-4
37:2బి
37:2
37:3-4
37:3-4
37:5-8
37:5-8
37:5-8
37:5-7
37:5-11
37:8
37:9-11
37:9-11
37:9-11
37:9
37:10-11
తన సహోదురుల చేత
యోసేపు అమ్మబడి ఐగుప్తుకు
తన సహోదురుల చేత
యోసేపు అమ్మబడుట
కొనిపోబడుట
యోసేపు అమ్మబడుట
37:12-14
37:12-17
37:12-14ఎ
37:12-13ఎ
37:12-14
37:13బి
37:14ఎ
37:14బి-24
37:14బి-15
37:15-17
37:15-17
37:16
యోసేపుకు విరోధముగా కుట్ర
37:17
37:18-24
37:18-22
37:18-20
37:18-20
37:21:24
37:21-25ఎ
37:23-28
37:25-28
37:25-28
37:25-28
37:25బి-27
37:28-30
37:29-36
37:29-36
37:29-30
37:29-30
37:31-32
37:31-32
37:31-35
37:33-35
37:33-35
37:36
37:36
37:36
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చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4.

మొదలుగున్నవి.

సందర్భానుచిత అంత్దృష్టి
ఎ. ఇది యాకోబు అతని కుటుంబము (యోసేపును విశేషించి చెప్పుతూ) ఐగుప్తులోనికి వెళ్తూ
ప్రారంభమైన కథ, ఆదికాండము 37:50 అధ్యాయాలను శాసిస్తూ నిలిచిపోయిన కథ ఇది, కేవలము రెండు
క్లుప్త లఘుబంధనములు ఇందులో ఉన్నాయి.
1. యూదా మరియు తమారును గురించి (చూ. ఆదికాండు 38)
2. యాకోబు జాతులను ఆశీర్వదించే దాన్ని గురించి (చూ. ఆదికాండము 49)
బి. ఈ ఐగుప్తు వలస మరియు దాని ఫలితాలు ఆ.కా. 15:13-16లో ప్రవచింపబడ్డాయి.
సి. యేసేపు కథ మిగత ఆదికాండము లోని చారిత్రిక వృత్తాంతాలకు భిన్నముగా ఉంది.
1. యేసేపుకు దేవుడు ప్రత్యక్షముగా కనిపించలేదు (దేవుదూతలు కూడా కనిపించలేదు)
2. ఈ కథ చాలా నిడివిగా ఉండి, అనేక అధ్యాయాలలో కుట్రతో వరసులతో నింపబడ్డాయి
3. యెహోవా రహస్యముగా, కనిపించకుండా, ఆధ్యాత్మిక విధానాలలో పనిచేశాడు (అది.,3:15-17
‘‘మనిషి’’)
4. భౌగోళికత ఉర్, హారాను, కనాను నుండి ఐగుప్తుకు మార్చబడింది

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 137:1-2ఎ
1యాకోబు

తన తండ్రి పరదేశవాసిగ ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను.

2యాకోబువంశావళి

యిది.

37:1 2వ. వచనమును బట్టి ఆదికాండము యొక్క గ్రంధకర్త గ్రంధాన్ని విభజించే విధానముగా ఉంది,
చాలామంది విశ్లేషకులు 1వ. వచనము 36 అధ్యాయములో ఉండవలసి ఉంది అని తలంచుచున్నారు. 1వ. వచనము
నిజంగా యాకోబు వర్సస్ ఏశావుల జంట భౌతిక స్థిరనివాసాలను నిర్మిస్తున్నది.
 ‘‘తన తండ్రి పరదేశవాసిగ ఉండిన’’ ఇది అబ్రాహాము యొక్క వాగ్ధానములో భాగమై ఉంది (ఆదికాండము 12,
15,17; 28:4). దేశసంచారుల జీవనశైలి మరియు వాగ్ధాన గమ్యాలు విశ్వాసానికి కార్యరూపాలు.
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37:2 ‘‘యాకోబువంశావళి యిది’’ మోషే ద్వారా పుస్తక విభజినను గురించడానికి పలుమార్లు వస్తున్న
వచనము ఇది (చూ. 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1,9; మరియు 27:2). ఈ వచనము (ముద్ర) ముందుకు
తీసికెళ్ళుతున్నదో లేక వెనక్కి తీసికెళ్ళుతున్నదో చెప్పడము కష్టము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 37:2బి-4
2బియోసేపు

పదునేడేండ్లవాడై తన సహోదరులతో కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చిన్నవాడై తన
తండ్రి భార్యలైన బిల్హా కుమారుల యొద్దను జిల్పా కుమారుల యొద్దను ఉండెను. అప్పుడు యోసేపు
వారి చెడుతనమును గూర్చిన సమాచారము వారి తండ్రియొద్దకు తెచ్చుచుండు వాడు. 3మరియు యోసేపు
ఇశ్రాయేలు వృద్ధాప్యమందు పుట్టిన కుమారుడు గనుక తన కుమారులందరికంటె ఎక్కు వగా అతని ప్రేమించి
అతనికొరకు విచిత్రమైన నిలువు టంగీ కుట్టించెను. 4అతని సహోదరులు తమ తండ్రి అతనిని తమ అందరికంటె
ఎక్కువగా ప్రేమించుట చూచినప్పుడు వారు అతని మీద పగపట్టి, అతనిని క్షేమ సమాచారమైనను అడుగలేక
పోయిరి.
 ‘‘యోసేపు పదునేడేండ్లవాడై’’ ఆయన సహోదరులద్వారా బానిసత్వములోనికి యోసేపు
అమ్మబడినప్పటి ఆయన వయస్సు ఆ.కా. 41:46లో ఆయన ఫరో యెదుట నిలబడినప్పటి వయస్సును
పోల్చిచూడడానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమై ఉంది (30 సంవత్సరాల వయస్సు). 50:26లో ఆయన చివరి వయస్సు
కూడా ఇవ్వబడింది (110 సంవత్సరాల వయస్సు).
 ‘‘అతడు చిన్నవాడై’’ ఈ పదము (బిడిబి 654 II) ‘‘శిక్షణార్థి’’ లేక ‘‘అభ్యాసకుడు’’ అనే భావముతో కూడా
ఉపయోగించబడింది (చూ. నిర్గ. 33:11, ఇక్కడ ఇది మోషేతో యెహోషువా సంబంధానికి వాడబడింది). బిల్హా
మరియు జిల్ఫా కుమారులు అభ్యాసకులుగా ఉండే అవకాశము లేకపోలేదు. వారు పొలాలలో గొర్రెల
కాపరులుగా ఉండినప్పటికి, వారికి మందలు పైన పూర్తి బాధ్యతలు లేవు.
 ‘‘బిల్హా’’ ఈమె రాహేలు యొక్క దాసి. ఆమె కుమారులతో యోసేపు కలిసి ఉండడాన్ని కొంతమంది
రాహేలు మరణానంతరము ఈ దాసి యాకోబు ను పెంచి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.న ఆ.కా. 30:5-7 లో మనము
బిల్హా ఇద్దరు కుమారులు దాను మరియు నెఫ్తలీని కనుగొనగలము.
 ‘‘జిల్పా కుమారులు’’ ఈమె లేయా దాసి, ఆ.కా. 30:9-13లో ఆమె కుమారులను మనము చూడచ్చు. వారు గాదు
మరియు ఆషేరు.
 ‘‘యోసేపు వారి చెడుతనమును గూర్చిన సమాచారము వారి తండ్రియొద్దకు తెచ్చుచుండు వాడు’’ ఏమి ఈ
సమాచారము, ఎవరిని గురించి అనే విషయములో స్పష్టత లేదు (సంఖ్యా. 14:37లో పదిమంది గూఢచారుల
గురించి వ్రాసినప్పుడు కూడా ఇదే పదాన్ని వాడారు), అయితే యోసేపు యొక్క నిష్కళంక స్వభావము ఇక్కడ
చెప్పబడలేదు. తన సహోదరులు అతనిని ద్వేషించడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి.
1. 2వ. వ.లోని చెడు సమాచారలము
2. 3-4లోని యాకోబు ఇచ్చిన ప్రత్యేక అంగీ
3. 5-10 వచనాలలో నమోదుచేయబడిన ఢంబమైన స్వప్నాలు
37:3 ‘‘తమ తండ్రి అతనిని తమ అందరికంటె ఎక్కువగా ప్రేమించుట’’ యబోకు నదిలో దూతతో పోరాడిన
తరువాత యాకోబు పేరు ‘‘ఇశ్రాయేలు’’గా మార్చబడింది (చూ. ఆ.కా. 32:22-32). ఈ పేరు అనేక శబ్ధలక్షణాలు
ఉన్నాయి. ఆదికాండము 32 సందర్భానికి సరిగ్గా సరిపోయేది ‘‘ఏల్ భద్రపరుచును గాక’’ అనే శబ్ధలక్షణము.
32:28లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
తన బాల్యములో తాను ఎదుర్కొనిన ఈ అభిమానము నుండి యాకోబు నేర్చుకొని ఉండవలసింది, దీని గురించి
ఆయనకు బాగా తెలుసు. తన అభిమానము యోసేపుకు తన సహోదరుల తృణీకారముకు వేదిక నిర్మించింది.
 ‘‘యోసేపు ఇశ్రాయేలు వృద్ధాప్యమందు పుట్టిన కుమారుడు గనుక’’ ఈ పదము కొంచెము అసహజముగా
ఉంది ఎందుకంటే రాహేలు చిన్న కుమారుడు బెంజేమాన్. బహుశా ఇది అనేక కుమారుల తరువాత అనే అర్థాన్ని
ఇవ్వచ్చు. ప్రాశ్చాత్య పాండిత్యము పురాతన సెమెటిక్ పాఠ్యాలను విశ్లేషించుటకు చాలా
అపాకరమై ఉంది. రబ్బీలు మరియు తర్గమ్స్ ఈ భేదాన్ని చూసి ‘‘ఆధునిక యుగ ఙ్ఞానము గల కుమారుడు’’ అని
తర్జుమా చేశారు. ఈ క్రింది సందర్భము ఖచ్చితంగా అలా జరగలేదు అని తెలుపుతున్నది.
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘అనేక రంగుల లోపలి ఉడుపు’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘అనేక రంగులతో ఉన్న లోపలి ఉడుపు’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఆర్ ఇ బి
‘‘రెట్టలు ఉన్న పొడవాటి అంగీ’’
టి ఇ వి
‘‘చేతుల క్రింది వరకు ఉన్న పొడవాటి అంగీ’’
ఎన్ జె బి
‘‘అలంకరించబడ్డ లోపలి ఉడుపు’’
‘‘చాలా రంగులున్న కోటు’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
పెషిట
‘‘పొడవైన రెట్టలు ఉన్న ఒక విలువైన అంగీ’’
జె పి ఎస్ ఓ ఎ
‘‘ఒక ఆభరణమైన ఉడుపు’’
ఈ హీబ్రూ పదానికి (బిడిబి 509 కంస్ట్రక్ట్ 821) శబ్ధలక్షణము తెలియదు. సహజముగా ఉడుపు ఒక
పొట్టి రెట్టలు కలిగి ఉండే వస్త్రము, ఇది స్త్రీలకు మరియు పురుషులకు మోకాళ్ళ వరకు ఉంటుంది. ఈ
ప్రత్యేక అంగీ అరచేతుల నుండి మెడిమ (బిడిబి 821) వరకు పొడవుగా గానీ లేక అనేక రంగులు (ఎల్ ఎక్స్
ఎక్స్) కలిగి గానీ ఉండచ్చు. ఎటు చూసినా, ఇది పని చేసికొనేటప్పుడు వేసికోతగినది కాదు. దీనిని
చెప్పడానికి మనకున్న ఒకే ఒక ఉదాహరణ 2 సమూ. 13:18, ఇక్కడ తమారు ఇలాంటి వస్త్రాన్నే వేసికొన్నది,
ఇవి రాజు యొక్క కన్యక కుమార్తెలకు సరిగా ఉంటాయి అని వివరించబడింది, కాబట్టి ఇది ఒక రాచరికాన్ని
ఇస్తుంది. బహుశా యోసేపుకు తన తండ్రికి తాను వాగ్ధాన పుత్రుడనని తెలిసు అని అనుకొని ఉండచ్చు.
ఎందుకంటే రూబేను ఎలాగూ దీనికి తగినవాడు కాదు, రూబేను యాకోబు ఉపపత్నితో లైంగికముగా అక్రమముతో
ప్రవర్తించాడు, అలాగే సిమ్యోను, లేవీలు కూడా షెకెములో హత్యలు చేశారు (ఆదికాండము 34, చూ. ఆ.కా.
35:22).
ది ఐ వి పి బైబిల్ బాక్ గ్రౌండ్ కామెంటరీ (పే. 68) నుండి:
‘‘ఈ కాలములోని ఐగుప్తీయుల చిత్రాలు అందముగా వస్త్రాలు వేసికొన్న కనానీయులు, పొడవు
రెట్టలు కలిగి, అల్లికలు కలిగిన, నడుము నుండి మోకాళ్ల వరకు మూలకు మూలగా చుట్లుకొన్న
జాలర్లు గల ఉత్తరీయములు వేసికొన్నట్లు వర్ణించబడ్డారు’’.
37:4 ‘‘అతని సహోదరులు తమ తండ్రి అతనిని తమ అందరికంటె ఎక్కువగా ప్రేమించుట చూచినప్పుడు’’
యోసేపును తన సహోదరులు ద్వేషించడానికి ఇది వేదికను నిర్మించింది.
 ‘‘పగపట్టి’’ ఈ క్రియ (బిడిబి 971, కెబి 1338; క్వాల్ ఇన్ఫినేటివ్ నిర్మాణము) 4, 5, 8 వచనాలలో
ఉపయోగించబడింది; ఇంకా నిర్గ. 18:21; 20:5; 23:5; లేవీ. 19:17; ద్వితీ. 5:9; 7:10,15; 12:31; 16:22; 19:11; 30:7;
32:41 లను కూడా గమనింపుము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘స్నేహపూర్వకంగా’’
ఎన్ కె జె వి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి,
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘సమాధానముగా’’
టి ఇ వి
‘‘స్నేహపూర్వకముతో’’
ఎన్ జె బి
‘‘ఒక మంచి మాట’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘కఠిన పదాలు’’
జె పి ఎస్ ఓ ఎ
‘‘ఒక స్నేహపూర్వకమైన మాట’’
ఇది హీబ్రూ నామవాచకము షాలోము (బిడిబి 1022). ఆయన సహోదరులు కనీసము మాటవరసకైనా పలకరించలేదు.
ఆయనకు నెమ్మది, ఆరోగ్యము, సంపద ఉండడము వారికి ఏ మాత్రము ఇష్టము లేదు!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 37:5-8
5యోసేపు

ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెప్పగా వారు అతనిమీద మరి పగపట్టిరి. 6అతడు
వారిని చూచి నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. 7అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కట్టుచుంటిమి; నా
పన లేచి నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుట్టుకొని నా పనకు సాష్టాంగపడెనని చెప్పెను. 8అందుకతని
సహోదరులు నీవు నిశ్చయముగా మమ్ము నేలెదవా? మామీద నీవు అధికారి వగుదువా అని అతనితో చెప్పి, అతని
కలలనుబట్టియు అతని మాటలనుబట్టియు అతనిమీద మరింత పగపట్టిరి.
37:5 ‘‘యోసేపు ఒక కల కని’’ ఆదికాండములో ఈ సమయము వరకు దేవుడు తన చిత్తాన్ని దర్శనాలు, స్వప్నాలు
ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడని నొక్కిచెప్పవలసిన అవసరము ఉంది (చూ. 20:3; 28:12; 31:11,24). ఏ ఎన్ ఇ
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ప్రజలు కలలను దేవుడు తన చిత్తాన్ని బయలుపరచే ఒక విలువైన ఆధారముగా గుర్తించేవారు. యోసేపు కలలు
ఇలాంటి లక్షణాలే కలిగి, పుండు మీద కారము చల్లినట్లు, తన సహోదరుల భావాలను దెబ్బకొట్టాయి (చూ.
19-20 వచనాలు).
37:7-8 ‘‘నా పన లేచి నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుట్టుకొని నా పనకు సాష్టాంగపడెనని’’ ఇదే సరిగ్గా
యోసేపు కోటులోని అతర్భావము. ఇది ఆ.కా. 42:6; 43:26; మరియు 44:14లో నెరవేర్చబడింది.
8వ. వచనానికి రెండు వ్యాకరణ ఆకృతులున్నాయి, అవి దీని తీవ్రతను తెలియజేస్తున్నాయి.
1. ఏలుబడిచేయుటకు, బిడిబి 573, కెబి 590
2. పరిపాలించుటకు, బిడిబి 605, కెబి 647
ఇదే వ్యాకరణ ఆకృతి 10వ. వచనములో కూడా ఉపయోగించబడింది.
3. వాస్తవానికి వచ్చి (మోకరించుటకు), బిడిబి 97, కెబి 112

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 37:9-11
9అతడింకొక

కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక కలకంటిని; అందులో సూర్య
చంద్రులును పదకొండు నక్షత్రములును నాకు సాష్టాంగ పడెనని చెప్పెను. 10అతడు తన తండ్రితోను తన
సహోదరులతోను అది తెలియచెప్పినప్పుడు అతని తండ్రి అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ
తల్లియు నీ సహోదరులును నిశ్చయముగా వచ్చి నీకు సాష్టాంగ పడుదుమా అని అతనిని గద్దించెను. 11అతని
సహోదరులు అతని యందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండ్రి ఆ మాట జ్ఞాపకముంచుకొనెను.
37:9 తన కుటుంబానికి యెహోవా సంరక్షకుడిగా, రక్షకుడిగా ఈ స్వప్నము రాబోవు యోసేపు యొక్క
నాయకత్వానికి చిహ్నముగా ఉంది. నిజానికి ఇప్పటికే మరణించి ఉన్న తన తల్లి (అది., చంద్రుడు) ఈ కలకు
ఏమాత్రము పీడన ప్రభావము కాదు.
1. దేవుడు చరిత్రను ఆధీనము చేసికొని ఉన్నాడని చూపించడానికి ఇది ఒక ప్రవచన సూచన
2. యోసేపు యొక్క భోళాతనము యొక్క కోణము
3. తన సహోదురులను తనకు విరోధముగా చేసికొని, ఐగుప్తు ఆశ్రయము/బానిసత్వము/నిర్గమము యొక్క
దేవుని ప్రణాళికలను ఆచరణలో ఉంచడము
సందర్భమము ఈ విశ్లేషణలలోని దేనినైనా బలపరుస్తున్నది. ఈ వృత్తాంతములో యోసేపు కీలక ఆకృతి
కాదు. యెహోవా మరియు ఆయన నిత్య, విమోచన ప్రణాళికలైన తన ఉద్దేశాలకు యోసేపును
ఉపయోగించుకొన్నాడు. యోసేపు నీతిగల వ్యక్తి, అయితే కొంతవరకు బోళామనిషి. ఇశ్రాయేలీయులు
యెహోవా క్రియలను బట్టి రక్షింపబడుతారు, యోసేపు బలాలను బట్టి కాదు.
37:10 ‘‘అతని తండ్రి . . .అతనిని గద్దించెను’’ ఇది చాలా తీవ్రత ఉన్న హీబ్రూ పదము (బిడిబి 172, కెబి 199,
క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు), దీని అసలు అర్థము ‘‘ఏడ్వడము’’ (చూ. యిర్మియా 29:27). ఇది తరచూ దేవుడు
ప్రజలను గద్దించే సందర్భములో ఉపయోగించబడింది (అది., యెషయా 17:13). ఇది ఇంకా యెహోవా సాతానును
జకర్యా 3:2 లో గద్దించేటప్పుడు కూడా వాడబడింది.
 ‘‘నేను నీ తల్లియు’’ ఈ సమయానికి రాహేలు మరణించి ఉందని మనము గుర్తించుకోవాలి (చూ. ఆ.కా. 35:19).
ఆయన ఇంకా అమెను గురించి ఆలోచిస్తున్నారని భావిస్తున్నారు లేక ఇది రాహేలు అక్క లేయాను
సూచించవచ్చు లేక ఆయనను పెంచి పెద్దచేసిన బిల్హ కాగలదని భావిస్తున్నారు.
37:11 ‘‘అతని సహోదరులు అతని యందు అసూయపడిరి’’ క్రియ (బిడిబి 888, కెబి 1109, పియల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్)
‘‘ద్వేషించుట’’కు సమానము (చూ. 4,5,8 వచనాలు).
11వ. వచనములోని ఈ ముక్క 28 మరియు 39:21 మరియు 45:4 వచనాలతో కలిసి అ.కా. 7:9లోని స్తెఫను
ప్రసంగముతో మిశ్రమమై ఉంది.
 ‘‘అయితే అతని తండ్రి ఆ మాట జ్ఞాపకముంచుకొనెను’’ ఇది మరియ తనకు యేసును గురించి చెప్పిన
సంగతులను తన మనస్సులో దాచుకొనుటను గుర్తుచేస్తున్నది (చూ. లూకా 2:19,51). దేవుడు తనకు తాను
ప్రత్యక్షముగా అనేక సార్లు కలలు ద్వారా పితృక్రమానుగత ఆశీర్వాదాలను పొందే వాని నిర్థారణ
బయలుపాటును ఎరిగి ఉన్నాడు. కేవలము యాకోబు దీనిని విశ్వసించాలనుకోవడమే కాదు, ఇప్పటివరకు
చారిత్రిక సంఘటనలు ఒడంబడిక కుటుంబానికి వాగ్ధాన పెద్దగా యోసేపును ఊహించాయి. ఏదిఏమైనా,
తరువాత వచ్చే అధ్యాయాలలో దేవుడు ప్రత్యక్షముగా అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులకు
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కనిపించినట్లు యోసేపుకు ఎన్నడూ కనిపించలేదని తెలిసికోగలము, మరియు మెస్సయ వంశావళి యూదాగా
ఉండబోతుంది, యోసేపు కాదు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 37:12-14
12అతని

13అప్పుడు ఇశ్రాయేలు
సహోదరులు షెకెములో తమ తండ్రి మందను మేపుటకు వెళ్లిరి.
యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద మేపుచున్నారు. నిన్ను వారియొద్దకు పంపెదను
రమ్మన్నప్పుడు అతడు మంచిదని అతనితో చెప్పెను. 14అప్పుడతడునీవు వెళ్ళి నీ సహోదరుల క్షేమమును
మంద క్షేమమును తెలిసికొని నాకు వర్తమానము తెమ్మని అతినితో చెప్పి హెబ్రోను లోయలోనుండి
అతని పంపెను. అతడు షెకెమునకు వచ్చెను.

37:13 ‘‘ఇశ్రాయేలు యోసేపుతో చెప్పెను’’ తన సహోదరులను పరీక్షించమని యోసేపు తండ్రి తనను ఎందుకు
పంపాడో తెలియదు. కొంతమంది (1) సహోదురులతో తిరిగి కలపాలనుకొన్నాడు లేక (2) ఇంతకు మునుపు యోసేపు
ఉన్నది ఉన్నట్లు సమాచారాన్ని అందించాడు గనుక (చూ. 2వ. వ.), ఇప్పుడు కూడా తన సహోదురుల
కార్యకలాపాలను, మంద యొక్క సంరక్షణ కొరకు పంపి ఉండచ్చని అనుకొంటున్నారు.
ఇక్కడ ప్రారంభమై మిగతా అధ్యాయమంతా యాకోబు మరియు యోసేపుల మధ్య జరిగిన వరుస సంభాషణలు
నమోదుచేయబడ్డాయి.
1. ‘‘రమ్ము’’ బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. ‘‘పంపు,’’ బిడిబి 1018, కెబి 1511, క్వాల్ ఇంపెర్పెక్ట్ ఒక కొహర్టేటివ్ భావముతో వాడబడింది
3. ‘‘నేను వెళ్ళెదను’’ ఇక్కడ క్రియ లేదు, అయితే సహజ పా.ని. వివరణ, ‘‘నేనిక్కడ ఉన్నాను’’, దీనిని ఎన్ ఎ
ఎస్ బి ‘‘నేను వెళ్ళెదను’’ లాగా తర్జుమా చేసింది.
4. ‘‘వెళ్ళు’’ బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
5. ‘‘చూడు’’ బిడిబి 906, కెబి 1157, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
6. ‘‘వర్తమానము తెమ్ము’’, బిడిబి 996, కెబి 1427, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
37:14 ‘‘నాకు తిరిగి వర్తమానము తెమ్ము’’ 2వ. వచనములో యోసేపు ఇంతకు మునుపు ఈ పని చేసి ఉన్నాడు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 37:15-17
15అతడు

పొలములో ఇటు అటు తిరుగు చుండగా ఒక మనుష్యుడు అతనిని చూచి నీవేమి వెదకుచున్నావని అతని
నేను నా సహోదరులను వెదుకుచున్నాను, వారు ఎక్కడ మందను మేపుచున్నారో అది
నడిగెను.
దయచేసి నాకు తెలుపు మని అడిగెను. 17అందుకు ఆ మనుష్యుడు ఇక్కడనుండి వారు సాగి వెళ్లిరి. వారు
దోతానుకు వెళ్లుదము రండని చెప్పుకొనుట వింటినని చెప్పెను. అప్పుడు యోసేపు తన సహోదరుల కోసము
వెళ్లి దోతానులో వారిని కనుగొనెను.
16అందుకతడు

37:15-17 ‘‘అతడు పొలములో ఇటు అటు తిరుగు చుండగా ఒక మనుష్యుడు అతనిని చూచి’’ ఈ మెత్తము
వృత్తాంతములో ఈ తెలియబడని వ్యక్తి దేవుని ప్రత్యక్షతను బయలుపరుస్తున్నది (ఆయన పేరు
చెప్పబడనప్పటికి). ఖచ్చితముగా ఆ ఉద్దేశముతోనే ఇది నమోదు చేయబడింది! ఎందుకంటే ఆదికాండము
మిగితా స్థలాలలో దూతలు ‘‘మనుష్యులు’’ అని పిలువబడ్డాయి (అది., 18వ. అధ్యాయము), ఇది బహశా దేవుదూత
కావచ్చు.
37:17 ‘‘దోతాను’’ ఈ పేరుకు అర్థము ‘‘రెండు బావులు’’ (బిడిబి 206). దోతాను సిరియా నుండు ఐగుప్తుకు
వెళ్ళే ప్రధాన వాణిజ్య రహదారిలో ఉంది. హెబ్రోను, షెకెము, దోతాను అనే ప్రధాన పట్టణాలు ఈ
వాణిజ్య దారిలో ఉన్నట్లు ప్రపంచ పటములో చూడండి. ఆ తరువాత బైబిలు చరిత్రలో, దేవుడు తన
ప్రత్యక్షతను ఈ స్థలములో మళ్ళీ ప్రదర్శిస్తాడు (చూ. 2 రాజులు 6).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 37:18-24
18అతడు

దగ్గరకు రాకమునుపు వారు దూరము నుండి అతని చూచి అతని చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 19వారుఇదిగో
ఈ కలలు కనువాడు వచ్చు చున్నాడు; 20వీని చంపి యిక్కడనున్న ఒక గుంటలో పారవేసి, దుష్టమృగము వీని
తినివేసెనని చెప్పుదము, అప్పుడు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి.
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21రూబేను

ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెప్పి వారి చేతులలో పడకుండ అతని విడిపించెను.
రూబేను అతని తండ్రికి అతని నప్పగించుటకై వారి చేతులలో పడకుండ అతని విడిపింప దలచి
రక్తము చిండింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనున్న యీ గుంటలో అతని పడద్రోయుడని వారితో
చెప్పెను. 23యోసేపు సహోదరుల యొద్దకు వచ్చినప్పుడు వారు యోసేపు నిలువటంగీని తీసివేసి, 24అతని
పట్టుకొని ఆ గుంటలో పడద్రోసిరి. ఆ గుంట వట్టిది అందలో నీళ్లు లేవు.
22ఎట్లనగా

37:18 ‘‘వారు దూరము నుండి అతని చూచి’’ ఇది బహుశా తనకు తన తండ్రిద్వార ఇవ్వబడిన డాబుసరి కోటును
సూచిస్తున్నది, బహుశా ఆయన దీనిని ఎప్పుడూ వేసికొనేవాడేమో.
 ‘‘అతని చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి’’ అరుదైన క్రియ (బిడిబి 647, కెబి 699, హిత్పాయెల్ ఇంపరేటివ్)
కీర్త. 105:25లో ఉన్న ద్వేషము వంటిదే. ఫెయెల్ మూలకములో ఉన్న ఈ క్రియ సంఖ్యా. 25:18
మిద్యానీయుల యొక్క యెహోవా ద్వారా ఉపయోగించబడింది. మలాకీ 1:14లో క్వాల్ పార్టిసిఫుల్
‘‘దగాకోరు’’గా తర్జుమా చేయబడింది.
కయీను హేబేలుకు విరోధముగా చేసిన హత్యా పాపము (ఆదికాండము 4) మళ్ళీ పతనమైన మానవాళిలో
నిర్థారణ అయింది. స్వలాభమే నిర్ణయాత్మక అంశము!
37:20 ‘‘చెప్పుదము’’ 32వ. వచనము చూడుము. వారు ఆయనను ఎలా చంపాలని, శవాన్ని ఏమి చేయాలి, వారి తండ్రి
యెదుట ఎలా కప్పిపుచ్చాలని ముందుగానే ఆలోచించి ప్రణాళికలు సిద్ధము చేశారు.
 ‘‘అప్పుడు వీని కలలేమగునో చూతము రండని’’ ఇది బహుశా వారి వంశపారంపర స్వాస్థ్యము పట్ల వారికున్న
ఆశకు ఇది నీలినీడ కావచ్చు, దీనిని యోసేపు పొందుతాడేమోనన్న భయము వారికి ఉండి ఉండచ్చు.
37:21-22 ‘‘రూబేను’’ రూబేను యొక్క ఖచ్చితమైన ఆలోచన ఏమిటో మనకు తెలియదు, అయితే 22వ. వచనము
చివరిలో వ్రాయబడిన ప్రకారము చిన్న వాడైన తన సహోదరుని పెద్దవానిగా తన బాధ్యతను యెరిగినట్లు
కనిపిస్తున్నది. బహుశా దీని వలన ఆ.కా. 35:22లోని వృత్తాంత వైపరీత్యాన్ని యాకోబుతో సరిచేసికొన
వచ్చునని కూడా భావించి ఉండవచ్చు. నేనైతే ఆయన నిజంగానే యోసేపును రక్షించాలనుకొని ఉంటాడని
భావిస్తున్నాను, దీనిని మనము 29 మరియు 30 వచనాలలో ఆయన స్పందిన విధానమును బట్టి చూడగలము. ఈ
సంఘటన ఆయన తన సహోదరుల మధ్య పూర్తిగా తన నాయకత్వాన్ని, తన ఔనత్యాన్ని కోల్పొయినట్లు
తెలుపుతున్నది.
రూబేను మాటలను గమనించండి.
1. ‘‘మనము వానిని చంపరాదని’’, 21వ.వచనము, బిడిబి 645, కెబి 697, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్ ఒక కొహర్టేటివ్
భావముతో వాడబడింది
2. ‘‘రక్తము చిండింపకుడి’’, 22వ.వచనము, బిడిబి 1049, కెబి 1629, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ ఒక జస్సీవ్ భావముతో
వాడబడింది
3. ‘‘గుంటలో అతని పడద్రోయుడని’’ 22వ. వ., బిడిబి 1018, కెబి 1511, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
4. ‘‘వారి చేతులలో పడకుండ’’ 22వ.వ., బిడిబి 1018, కెబి 1511, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ ఒక జస్సీవ్ భావముతో
వాడబడింది.
రూబేను ఉత్తరోత్తర ఉద్దేశము చెప్పబడింది, గమనించండి
1. ఆయనను కాపాడవచ్చు, బిడిబి 664, కెబి 717, హిఫిల్ ఇన్ఫెనేటివ్ నిర్మాణము
2. తన తండ్రి దగ్గరకు ఆయనను తీసికొని వెళ్ళచ్చు, బిడిబి 996, కెబి 1427, హిఫిల్ ఇన్పినేటివ్
నిర్మాణము
37:24 ‘‘అతని పట్టుకొని ఆ గుంటలో పడద్రోసిరి’’ ఈ యౌవ్వన బాలుడు ఆ.కా. 42:21లో వ్రాయబడిన
ప్రకారము ఎంత ఘోరాన్ని అనుభవించాడో మనము అర్థము చేసికొనగలము, ఇది సహాయము కొరకు తాను చేసిన
విన్నపాన్ని వివరిస్తున్నది.
 ‘‘అందులో నీళ్లు లేవు’’ ఇది స్పష్టముగా ఖాళీ జలాశయము (బావి కాదు, నీళ్ళు నిలవుండే స్థలము),
పాలస్తీనా ప్రాంతములో ఇవి చాలా సహజముగా ఉంటాయి. అక్కడ కావసినన్ని పాములు, తేళ్ళు ఉండేవని
రబ్బీలు అంటారు, అయితే ఇది కేవలము ఊహాభావమే.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 37:25-28
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భోజనము చేయ కూర్చుండి, కన్నులెత్తి చూడగా ఐగుప్తునకు తీసికొని పొవుటకు గుగ్గిలము
మస్తకియు బోళమును మోయుచున్న ఒంటెలతో ఇష్మాయేలీయులైన మార్గస్థులు గిలాదునుండి
వచ్చుచుండిరి. 26అప్పుడు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును దాచి పెట్టనందువలన ఏమి
ప్రయోజనము? 27ఈ ఇష్మాయేలీయులకు వానిని అమ్మివేయుదము రండి; వాడు మన సహోదరుడు మన రక్త
సంబంధికదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో చెప్పెను. అందుకతని సహోదరులు
సమ్మతించిరి. 28మిద్యానీయులైన వర్తకులు ఆ మీదుగా వెళ్ళుచుండగా, వారు ఆ గుంటలోనుండి యోసేపును
పైకి తీసి ఆ ఇష్మాయేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని అమ్మవేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుప్తునకు
తీసికొనిపోయిరి. ఆ గుంటకు తిరిగివచ్చినప్పుడు యోసేపు గుంటో లేక పోగా అతడు తన బట్టలు చింపుకొని
37:25 ‘‘వారు భోజనము చేయ కూర్చుండి’’ ఇది ఈ సహోదురుల యొక్క కరుడుగట్టిన ఆలక్ష్యాన్ని
తెలియజేస్తున్నది.
 ‘‘ఇష్మాయేలీయులైన మార్గస్థులు గిలాదునుండి వచ్చుచుండిరి’’ ఈ వ్యాపారస్థులను వివరించి
చెప్పడానికి ఉపయోగించిన పదజాలములో డోలాయమానము ఉంది (దీనిని విమర్శకలు వివిధ ఆధారాలకు
ఋజువుగా తీసికొన్నారు).
1. 25వ. వచనములో వారు ఇష్మాయేలీయులు అని పిలువబడ్డారు
2. 28వ. వచనములో వారు మిద్యానీయులైన వర్తకులు అని పిలువబడ్డారు
3. 28వ. వచనములో మళ్ళీ వారు ఇష్మాయేలీయులు
4. 36వ. వచనములో వారు మెదానీయులు అని పిలువబడ్డారు (ఎమ్ టి)

న్యాయ. 8:22,24లో ఉన్నట్లు ఒకే గుంపుకు వివిధ పేర్లును సూచించిన గుంపు ఇది. ఇంకా

మిద్యానీయులు మరియు మెదానీయులు ఇద్దరూ అబ్రాహాము వలన కెతూరాకు జన్మించిన కుమారులు
(చూ. ఆ.కా. 25:2), అయితే మెదానీయులు అని ప్రస్తావించడము ఎత్తి వ్రాసిన వారు చేసిన తప్పు
కావచ్చు (మెదానీయులు,  ;מדינימమిద్యానీయులు, )מדנימ. ఈ మార్గస్థలు వివిధ కుటుంబ గుంపుల
కలయిక కావచ్చు లేక ఒకే గుంపుకు ఇవ్వబడిన అనేక పేర్లు కావచ్చు.
 ‘‘ఐగుప్తునకు తీసికొని పొవుటకు. . . మోయుచున్న ఒంటెలతో’’ ఈ సుగంధద్రవ్యాలు, సాంమ్రాణి
ఐగుప్తుకు దిగుమతి చేయబడుచున్నవి ఎందుకుంటే ఇవి (1) భద్రపరచుటకు (శవాలు); (2) సువాసనకు; (3)
వైద్యముకు ఉపయోగించేవారు. గిలాదు (వారి ప్రాంతము) ఈ సుగంధతైలాలకు ప్రసిద్ధిచెందినది.
37:26 ‘‘యూదా. . . తన సహోదరులతో చెప్పెను’’ రూబేను ఆలోచన లాగా యూదా అసలు ఉద్దేశమేమిటో కూడా
మనకు తెలియదు, అయితే ఆయన తన సహోదరుని చంపకుండా రక్షించాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్లుంది (‘‘ఆయన
మన సహోదరుడు,’’ 27వ. వ), ఉద్దేశాలు (1) లాభము సంపాదింతుము (2) అపరాధి రక్తము (చంపుట) వారి చేతులకు
అంటకుండా అని చెప్పబడినప్పటికి ఆయన అసలు ఉద్దేశము అదే అనిపిస్తున్నది.
ఒకవేళ యూదా తన సహోదరుని చావు నుండి రక్షించాలని అనుకొని ఉంటే, యేసు వంశావళి కుటుంబములోని ఒక
కుమారునికి ఉన్న సానుకూల లక్షణాలను కనుగొనగలము. ఒకవేళ అలా కాకుండా యూదా చెప్పబడిన కారణాల
కొరకు అయితే, దేవుని ఉద్దేశాలు మానవుని మంచి లేక అర్హతలను బట్టి ఆధారపడవు అని ఇది
తెలియజేస్తున్నది (చూ. ఆదికాండము 38), అయితే యెహోవా యొక్క విమోచన ప్రణాళిక మానవాళి అందరి
కొరకై ఉంది (చూ. ఆ.కా. 3:15; 12:3; నిర్గ. 19:5; 12:3లోని ప్రత్యేక అంశము: బాబ్ సువార్త పక్షపాత
ధోరణిని చూడుము)
37:28 ‘‘ఇష్మాయేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని అమ్మవేసిరి’’ ‘‘షెకెము (వెండి)’’ అనే పదాన్ని
గమనించండి, ఇది హీబ్రూ పదము కాదు, ఇది ఊహించబడింది (చూ. 20:16; న్యాయ. 17:2-4,10). ఇది డబ్బు బరువును
సూచిస్తున్నది. లేవీ. 27:5 నుండి ఒక యౌవ్వన బానిసలు ఇరువది షెకెములకు, కొంత పెద్ద బానిసకు ముప్పది
షెకెములు ఖరీదు ఇస్తారని తెలిసికొన్నాము (చూ. నిర్గ. 21:32 లేక ‘‘యాబది షెకెములు’’ (చూ. లేవీ. 27:3)).
ఐగుప్తు చరిత్ర అంతటిని చూస్తే, బానిస వ్యాపారము ఒక ఆచారముగా ఉంది.
కొంతమంది విశ్లేషకుల ప్రకారము ‘‘వారు’’ 25వ. లో మిద్యానీయ వర్తకులు యోసేపును గుంత నుండి పైకి
తీసి, ఇష్మాయేలీయులకు వారు అమ్మేశారు అని విశ్లేషించారు. ఇది యాకోబు కుమారులకు తెలియకుండా
జరిగిందని, కాబట్టి ఇది 29-30 వచనాలలో వివరించబడిందని వారు గట్టిగా చెప్పుతున్నారు (యోసేపు పట్ల
రూబేను యొక్క స్పందన గుంతలో ఉన్నప్పటిది కాదు). ఏది ఏమైనా ఈ సంగతి 27వ. లో వివరించబడలేదు!
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తరచూ ఆధునిక విమర్శల సంవిఙ్ఞానము పురాతన హీబ్రూ చారిత్రిక వృత్తాంతాలకంటే వాటిని గురించి
మరెక్కువగా చెప్పాయి.
 ‘‘యోసేపును ఐగుప్తునకు తీసికొనిపోయిరి’’ వారు యోసేపును తన తండ్రి గుడారముకు కొన్ని మైళ్ళ
దూరము నుండే తీసికొని వెళ్ళడము వక్రోత్తిగా ఉంది! ఏదిఏమైనా యోసేపు ఐగుప్తుకు వెళ్ళడము దేవుని
చిత్తమై ఉంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 37:29-36
29రూబేను

ఆ గుంటకు తిరిగివచ్చినప్పుడు యోసేపు గుంటలో లేక పోగా అతడు తన బట్టలు చింపుకొని 30తన
సహోదరుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి చిన్నవాడు లేడే, అయ్యో నేనెక్కడికి పోదుననగా 31వారు యోసేపు
అంగీని తీసికొని, ఒక మేకపిల్లనుచంపి, దాని రక్తములో ఆ అంగీ ముంచి 32ఆ విచిత్రమైన నిలువు టంగీని
పంపగావారు తండ్రి యొద్దకు దానిని తెచ్చి ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో
గురతుపట్టుమని చెప్పిరి. 33అతడు దానిని గురుతుపట్టి ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుష్ట మృగము వానిని
తినివేసెను; యోసేపు నిశ్చయముగా చీల్చబడెననెను. 34యాకోబు తన బట్టలు చింపుకొని తన నడుమున
గోనెపట్ట కట్టుకొని అనేక దినములు తన కుమారుని నిమిత్తము అంగలార్చుచుండగా 35అతని కుమారులందరును
అతని కుమార్తెలందరును అతనిని ఒదార్చుటకు యత్నము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదార్పు పొందనొల్లక నేను
అంగలార్చుచు మృతుల లోకమునకు నా కుమారుని యొద్దకు వెళ్లెదనని చెప్పి అతని తండ్రి అతని కోసము
ఏడ్చెను. 36మిద్యానీయులు ఐగుప్తునకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొక్క ఉద్యోగస్థుడును రాజ
సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమ్మివేసిరి.
37:29 ‘‘29రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచ్చినప్పుడు. . . అతడు తన బట్టలు చింపుకొని’’ ఇది ఏడుపుకు ఒక
సాంప్రదాయక చిహ్నము (చూ. 44:13). యోసేపు తప్పిపోయాడని యాకోబు తెలిసికొన్నప్పుడు దుఃఖాన్ని
గురించిన మరికొన్ని చిహ్నాలు మనము 34వ. వచనములో చూడగలము.

ప్రత్యేక అంశము: దుఃఖ సంస్కారాలు
ఇశ్రాయేలీయులు ఎవరైనా తన ఇష్టులు మరణించినప్పుడు, వ్యక్తిగత పశ్చాత్తాపము పొందినప్పుడు,
అలాగే సమూహిక నేరాలు చేసినప్పడు అనేక విధాలుగా వారి దుఃఖాన్ని వ్యక్తపరచే వారు:
1. పై వస్త్రము చింపుకొనుట, ఆ.కా. 37:29,34; 44:13; న్యాయా. 11:35; 2 సమూ. 1:11; 3:31; 1 రాజులు 21:27;
యోబు 1:20
2. గోనెపట్ట వేసికొని, ఆ.కా. 37:34; 2 సమూ. 3:31; 1 రాజులు 21:27; యిర్మియా 48:37
3. చెప్పులు వదిలేసి, 2 సమూ. 15:30; యెషయా 20:3
4. తల మీద చేతులు పెట్టుకొని, 2 సమూ. 13:19; యిర్మియా 2:37
5. తనమీద దమ్ము పోసుకొని, యెహోషువా 7:6; 1 సమూ. 4:12; నెహెమ్యా 9:1
6. నేలమీద కూర్చొని, విలా. 2:10; యెహెజ్కేలు 26:16 (నేల మీద పడుకొని, 2 సమూ. 12:16); యెషయా 47:1
7. రొమ్ము కొట్టుకొని, 1 సమూ. 25:1; 2 సమూ. 11:26; నెహెమ్యా 2:7 (అసలు అర్థము ‘‘ఏడ్చుట’’ బిడిబి
704)
8. శరీరాన్ని కోసుకొని, ద్వితీ. 14:1; యిర్మియా 16:6; 48:37
9. ఉపవాసము, 2 సమూ. 1:12; 12:21-23; 1 రాజులు 21:27; 1 దిన. 10:12; నెహె. 1:4
10. విచారాన్ని వల్లిస్తూ, 2 సమూ. 1:17; 3:31; 2 దిన. 35:25
11. గుండు (వెంట్రుకలను పీకుకొంటూ లేక క్షౌరము చేసికొని), యిర్మియా 48:37
12. గడ్డాన్ని పొట్టిగా కత్తిరించుకొని, యిర్మియా 48:37
13. తలకు లేక ముఖానికి ముసుకు వేసికొని, 2 సమూ. 15:30; 19:4
37:30 ‘‘నేనెక్కడికి వెళ్ళాలి’’ ఈ ప్రశ్నకు రూబేను ఉద్దేశమేమిటి?
1. నేనెక్కడ వానిని కనుగొందును
2. వాడు లేకుండా నేను ఇంటికి వెళ్లలేను
3. నిరాశాభావానికి ఒక సాహిత్య వ్యక్తీకరణ
37:35 ‘‘అతని కుమారులందరును అతని కుమార్తెలందరును అతనిని ఓదార్చుటకు’’ ఎవరైతే యోసేపును
అమ్మేశారో వారే తన తండ్రి నష్టానికి ఓదార్చడము విడ్డూరముగా లేదూ. ‘‘అతని కుమార్తెలు’’ అనే
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పదము మీద కొన్ని ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. ఇది దీనా మరియు తరువాత జన్మించిన ఇతరులను సూచిస్తున్నదా
లేక ఇది తన కోడలును సూచిస్తున్నదా?
 ‘‘షియోలు’’ ఈ పదము (బిడిబి 972) ‘‘సమాధి’’ లేక ‘‘చనిపోయిన తరువాత’’ అనే అర్థాముకు ఉపయోగించబడింది.
దీనికి రెండు హీబ్రూ శబ్ధలక్షణాలు ఉండే వీలుంది: (1) ‘‘దిగిపోవుటకు’’ మరియు (2) ‘‘అడుగుటకు’’, ఇది షియోలు
మరికొంత మంది మానవుల కొరకు అడుగుట లేక షియోలు గురించే ప్రశ్నలు అడిగే మరికొంత మంది అయి
ఉండచ్చు. నాకైతే పా.ని.లో షియోలు, క్రొ.ని.లో హేద్స్ రెండూ ప్రతిపదాలు. రబ్బీల సాహిత్యాలు,
క్రొ.ని. లోని ఆధారాలు దీనిని రెండు భాగాలుగా విభజించాయి, నీతిమంతులు మరియు దుష్టులు. 15:15 లోని
ప్రత్యేక అంశము: మరణించిన వారు ఎక్కడ ఉన్నారు? చూడుము.
37:36 ‘‘పోతీఫరు’’ ఇది ‘‘ఎవరికైతే ఆయన (రి, సూర్య దేవుడిని తెలియజేస్తున్నది) ఇవ్వబడ్డాడో’’
(బిడిబి 806). ఈ పేరు యొక్క పొడగాటి నిర్మాణము ఆ.కా. 41:45లో యాజకుడైన నేహు నందు కనుగొనగలము.
 ‘‘ఫరోయొక్క ఉద్యోగస్థుడు’’ ‘‘ఉద్యోగస్థుడు’’ అనే పదము నిజానికి ‘‘నపుంసకుడు’’ (బిడిబి 710, చూ.
ఎస్తేరు 1:10; 2:3) అనే అసలు అర్థము కలిగి ఉంది, అయితే ఆయన వివాహితుడు కనుక, ఇక్కడ ఈ పదము విత్తులు
కొట్టబడిన వానికి బదులు ‘‘ఒక రాయబారి’’ లేక ‘‘ఒక నిర్వాహకుడు’’ అనే అర్థాన్ని కలిగి ఉంది (చూ. 1 రాజులు
22:9; 2 రాజులు 8:6; 24:12).
 ‘‘రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన’’ ఈ పదమును గురించిన రెండు అవకాశాలున్నాయి ఎందుకంటే దీని అసలు
అర్థము ‘‘ముఖ్య సంహారకుడు’’ (బిడిబి 978, నిర్మాణము 371). కొంతమంది దీని అర్థము 1 సమూ. 9:23-24ను
ఆధారము చేసికొని ‘‘ముఖ్య వంటవాడు’’ (బిడిబి 371, అది., కసాయివాడు) అనుకొంటున్నారు. మరికొంత మంది
ఆ.కా. 37:36; 39:1; 40:3,4; 41:10,12 మరియు 2 రాజులు 25:8ని ఆధారము చేసికొని దీని అర్థము ‘‘అంగరక్షక
కేప్టిన్’’ అని అనుకొంటున్నారు. ఖచ్చితంగా ఎవరైతే రాజుకు సన్నిహితులుగా ఉంటారో (వంటవారు లాగా)
వారే ఆయన అంగరక్షకులు కాగల అవకాశము ఎంతైనా ఉంది.

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. యోసేపు మరియు వారి సహోదరుల మధ్య వచ్చిన ఉద్రిక్తతకు కారణము ఏమై ఉంటుంది?
2. యాకోబు యోసేపు కొరకు తయారుచేసిన ప్రత్యేక అంగీని గురించి వివరింపుము. ఇది దేనిని
సూచిస్తున్నది?
3. 15-17 వచనాలలో బైబిలుపరమైన గ్రంధకర్త జతచేశాడు?
4. 29 మరియు 34 వ. వచనములు మరియు ఇతర పా.ని. భాగాలలో ఉన్న దుఃఖ చిహ్నాలను జాబితా చేయండి.
5. షియోలు పట్ల నీకున్న అభిప్రాయమును వివరించి, క్రొ.ని.లోని హేద్స్ కు ఇది ఎలా సంబంధము కలిగి
ఉందో తెలుపుము.

ఆదికాండము 38

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

యూదా మరియు తామారు
యూదా మరియు తామారు
38:1-5
38:1-11
38:1-11
38:6-11
38:12-19
38:12-23
38:12-19

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
యూదా మరియు తామారు
38:1-5
38:6-11
38:12-14
38:15-16ఎ
38:16బి

టి ఇ వి
యూదా మరియు తామారు
38:1-5
38:6-11
38:12-14
38:15-19

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)
యూదా, తామారు కథ
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38:20-23

38:20-23

38:20-21ఎ
38:21బి

38:24-26

38:24-26

38:24-26

38:24ఎ

38:27-30

38:27-30

38:27-30

38:27-30

38:17ఎ
38:17బి
38:18ఎ
38:18బి-19
38:20-23
38:22
38:23
38:24-26
38:24బి
38:25
38:26
38:27-30

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4. మొదలుగున్నది.

పూర్వరంగాల అధ్యయనము
ఎ. 38వ . అధ్యాయము స్పష్టముగా యోసేపు కథ అంశానికి ఒక ఆపుదల. కొంతమంది ఇలా జరగడానికి
కారణము మత్తయి 1:3 మరియు లూకా 3:33లలో సూచించబడిన మెస్సయ వంశ క్రమమైన యూదా జాతిని
ఇక్కడ చొప్పించాలనేదే కారణమని అంటున్నారు. ఈ అధ్యాయము యూదా ప్రత్యేకహోద మరియు
జాత్యహంకారాన్ని స్పష్టముగా దెబ్బ కొంటింది. తమారు లాంటి ఒక కనానీ స్త్రీని ఇందులోని
తీసికొని రావడము మెస్సయ యొక్క మిశ్రమ వంశావళికి ఒక ఉదాహరణ (చూ. రాహేబు మరియు రూతు).
బి. 38వ. అధ్యాయాన్ని ఇక్కడ చొప్పించడానికి యోసేపు సహోదరుల నీతి అదోగతికి మరియు ఆయన
ఆదర్శప్రాయమైన కార్యాలకు మధ్య తేడాను చూపించడానికి అని మరికొందరంటున్నారు. ఇవి
ఆదికాండము 39లో నమోదుచేయబడ్డాయి.
సి. ఆదికాండము, మానవడు ఒక వైపుకు వెళ్ళాలని ఉద్దేశిస్తున్నప్పటి దేవుడు మరొక వైపుకు
వెళ్ళలనే ఉద్దేశము కలిగి ఉండే పునరావృత వృత్తాంతాలు. ఈ అవమానము నుండి గౌరవానికి తిరిగే
పరావర్త పరిస్థితులు ఆదికాండము మరియు పా.ని. అంతా విశేషధర్మాలుగా ఉన్నాయి.
ఆధ్యాత్మికంగా ఇది యెహోవా యొక్క సారభౌమత్వము మరియు సార్వత్రిక విమోచన
ప్రణాళికను ఉద్ఘాటిస్తున్నది (అది., ఆ.కా. 3:15; 12:3సి; నిర్గ. 19:5సి). ఆదికాండము 3వ.
అధ్యాయము మొదలుకొని యెహోవా తన మూర్ఖ సృష్టితో సహవాస సఖ్యత కొరకు పనిచేస్తూనే
ఉన్నాడు (ప్రత్యేకించి, 15వ, ఇది దేవుని స్వరూపములో సృష్టించబడ్డ మానవులకందరికి
చేయబడ్డ వాగ్ధానమై ఉంది, చూ. 1:26-27). విషయాలు కేవలము వాటంతట అని జరిగిపోలేదు!
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పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 38:1-5
1ఆ

కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక అదుల్లామీయుని యొద్ద ఉండుటకు వెళ్ళెను.
షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమార్తెను యూదా చూచి ఆమెను తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 3ఆమె
గర్భవతియై కుమారుని కనగా అతడు వానికి ఏరు అను పేరు పెట్టెను. 4ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని
వానికి ఓనాను అను పేరు పెట్టెను. 5ఆమె మరల గర్భవతియై కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు
పెట్టెను. ఆమె వీని కనినప్పుడు అతడు కజీబులోనుండెను.
2అక్కడ

38:1 ‘‘ఆ కాలమందు’’ ఈ హీబ్రూ పదము చాలా గజిబిజిగా ఉంది, 37 మరియు 38 అధ్యాయాల మధ్య ఉన్న ఐహిక
సంబంధము ఏమిటో చెప్పలేము. ఇది బహుశా 37వ. అధ్యాయము ముగించిన వెంటనే లేక మరి కొంత కాలము
గడిచిన తరువాతగా ఉండచ్చు. విభిన్న ఐహిక సంబంధాలను గమనించుము.
1. ఇప్పడు యాకోబు దేశములో నివసిస్తున్నాడు, 37:1
2. ఆ కాలముందు, 38:1
3. చాలా దినములైన తరువాత, 38:12
4. రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత, 38:24
5. ఆ సమయము వచ్చినప్పుడు, 38:27
6. అటుపిమ్మట, 40:1
7. రెండేండ్లు గడిచిన తరువాత, 41:1
గ్రంధకర్త కాలమును గురించిన జాగురూకతో ఉన్నాడనేది స్పష్టము, అయితే ఇది ప్రాశ్చాత్య వరుస
చరిత్ర కాకపోవచ్చు.
 ‘‘యూదా తన సహోదరులను విడిచి’’ యూదా విడిచి వెళ్ళిపోయిన అంశము మీద అనేక ఉహాగానాలు ఉన్నాయి.
కొంతమంది దీనికి కారణము తన సహోదురుల నీతిమాలిన అధోగతి లేక యోసేపు యెడల వారి ప్రవర్తన అని
చెప్పుతున్నారు.
 ‘‘యొద్ద ఉండుటకు’’ ఈ క్రియ నిజానికి ‘‘వైపుకు తిరిగెను’’ (బిడిబి 639, కెబి 692, క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్ట్) అనే అర్థానిస్తున్నది. చాలా కాలము తన సహోదుల నుండి దూరముగా ఉండడాన్ని ఇది
తెలియజేస్తున్నది. ఇదే సాధారణ భౌగోళిక ప్రాంతము ఆ తరువాత యూదా జాతికి కేటాయించడము
జరిగింది (చూ. యెహోషువా 15:35). ఈ అబ్దుల్లా గుహ ఆ తరువాత సౌలుకు సంబంధించి దావీదు
సాహసకృత్యానికి సంబంధింపబడింది (చూ. 1 సమూ. 22:1). ఇది యూదా కోస్తా మైదానానికి దగ్గరగా ఉన్న
పర్వత ప్రాంతముగా ఉన్నట్లుంది.
38:2 ‘‘షూయ’’ ఈ పేరు (హీరా లాగా, 1వ., బిడిబి 301) పా.ని. లో ఇక్కడ మాత్రమే వ్రాయబడింది. ఇదే మూలపద
అక్షరాల (బిడిబి 447)కు అర్థము ‘‘స్వతంత్రడు’’ లేక ’’ ‘‘ఘనమైన’’. దీనికి ఇదే అతర్గత అచ్చులు ‘‘రక్షణ’’
(బిడిబి 447) వలె మూడు ఉన్నాయి, అయితే దీనికి ఆధ్యాత్మిక సంబంధము లేనట్లుంది.
 ‘‘ఒక కనానీయుని కుమార్తెను యూదా చూచి’’ ఈ బాలిక పేర్లు ఎక్కడా చెప్పబడలేదు (1 దిన. 2:3లో ఆమె
పేరు ‘‘బెత్-షూయా’’, అయితే ఇది పేరు కాదు, ఒక లక్షణము – ‘‘షూయా కుమార్తె’’), తొలి చూపులోనే యూదా
ఆమెతో ప్రేమలో పడినట్లు తెలుస్తున్నది. విశేషించి కనానీతో ఈ వివాహము వెనువెంటనే నున్న
సందర్భము ప్రత్యేకించి దీనిని ఖండించలేదు. ఈ భార్యకు యూదా ఒక నమ్మకమైన భర్తాగా
ఉండినట్లుంది (చూ. 12వ).
 ‘‘కజీబు’’ రబ్బీలు ఈ స్థలము పేరును (బిడిబి 469) ఒక అవహేళనా భావముతో (ఇది ‘‘అబద్ధము,’’
‘‘అప్రమాణికము,’’ ‘‘మోసగించే విషయము’’, బిడిబి 469కు మూలపద సమానము) ఈ స్త్రీకి పుట్టిన పిల్లలను
సూచిస్తూ వాడబడింది. ఏదిఏమైనా రబ్బీల సాహిత్యమంతా చుట్టుప్రక్కల ఉన్న ప్రజలకు విరోధముగా
పక్షపాత ధోరణిలో ఉంటాయి. ఇది కేవలము ఒక స్థలము పేరు. యెహోషువా 15:44 లో ఉన్న ఇది బహుశా
అహీమాను (బిడిబి 469)కు సమానముగా ఉండచ్చు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 38:6-11
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6యూదా

తన జ్యేష్ఠకుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను దానిని పెండ్లి చేసెను. 7యూదా జ్యేష్ఠ
కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృష్టికి చెడ్డవాడు గనుక యెహోవా అతని చంపెను. 8అప్పుడు యూదా
ఓనానుతో నీ అన్నభార్యయొద్దకు వెళ్లి మరిది ధర్మము జరిగించి నీ అన్నకు సంతానము కలుగ జేయుమని
చెప్పెను. 9ఓనాను ఆ సంతా నము తనది కానేరదని యెరిగి ఆమెతో పోయినప్పుడు తన అన్నకు సంతానము
కలుగజేయకుండునట్లు తన రేతస్సును నేలను విడిచెను. 10అతడు చేసినది యెహోవా దృష్టికి చెడ్డది గనుక
ఆయన అతనికూడ చంపెను.
11అప్పుడు యూదా ఇతడు కూడ ఇతని అన్నలవలె చనిపోవు నేమో అనుకొని నా కుమారుడైన షేలా
పెద్దవాడగువరకు నీ తండ్రియింట విధవరాలుగా నుండమని తన కోడలైన తామారుతో చెప్పెను. కాబట్టి
తమారు వెళ్ళి తన తండ్రి ఇంట నివసించెను.
38:6 ‘‘యూదా తన జ్యేష్ఠకుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను దానిని పెండ్లి చేసెను’’ తన భార్యను
ఎన్నికోవడానికి యూదా తన తండ్రికి అనుమతి ఇవ్వలేదు అయితే సంస్కృతి సాంప్రదాయములో తాను తన
కుమారునికి భార్యను ఎన్నుకొన్నాడు. యెహోవా మీద తనకున్నపూర్వాగత విశ్వాసమును బట్టి ఆయన
యోగ్యమైన స్త్రీని ఎన్నుకొని ఉంటాడు. ఆమె పేరు తమారు, అర్థము ‘‘తాటి చెట్టు’’ (బిడిబి 1071 II).
ఇదే పేరు కలిగిన స్త్రీలు బైబిలులో అనేక మంది ఉన్నారు.
38:7 ‘‘ఏరు యెహోవా దృష్టికి చెడ్డవాడు’’ పా.ని. ఈ వ్యతిరేక అంచనాలు తరచూ కనిసిస్తుంటాయి (చూ.
32:13; ద్వితీ. 4:25; 31:29; న్యాయా. 2:11; 3:7,12; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1ఛ 1 సమూ. 15:19; 1 రాజులు 11:6; 14:22;
15:26,34; 16:19,25,30; 21:20,25; 22:52; 2 రాజులు 3:2; 8:18,27; 13:2,11; 14:24; 15:9,18,24,28,28; 17:21:2,6,15,16,20;
23:32,37; 24:9:19). పతనానిని ఫలితము సర్వవ్యాప్తి మరియు నాశనము. 8-10 వచనాలలో ప్రస్తావించబడిన
ఏరు మరియు ఓనాను మధ్య క్రియలును బట్టి రబ్బీలు వారిద్ధరూ ఇదే పాపమును బట్టి అపరాధభావము కలిగి
ఉండినారు అని అంటున్నారు (అది., తన రేతస్సును నేలను విడిచెను’’), అయితే ఈ సందర్భమును బట్టి ఇందులో
స్పష్టత లేదు. వారు ఏరు తన భార్యకు పిల్లలు కలగడము ఇష్టము లేదని అంటున్నారు ఎందుకంటే ఇలా
కలిగితే ఆమె పెద్దదిగా కనిపిస్తుందని ఏరు తలంచాడు.
వారు అక్రమ విధానములో ప్రవర్తించి, ఎరిగి ఉన్న మార్గదర్శకాలను త్రోసిపుచ్చారు అనేది
స్పష్టము. అలాగే ప్రభువు ఐహిక తీర్పును కూడా ఉపయోగిస్తాడనేది కూడా స్పష్టము (చూ. యోబు 22:1516; సామె. 10:27).
38:8 ‘‘అప్పుడు యూదా ఓనానుతో నీ అన్నభార్యయొద్దకు వెళ్లి మరిది ధర్మము జరిగించి’’ ఇది
అటుపిమ్మట వచ్చిన లెవరైట్ వివాహ ఆచారము (చూ. ద్వితీ. 25:5 సగం). లేఖనాలలో మనకు ఇటువంటికి
కేవలము రండు ఉదాహరణలు మాత్రమే ఉన్నాయి, ఇక్కడ మరియు రూత గ్రంధములో. వారసత్వము హక్కుల
అనేది ప్రధాన అంశము.
యూదా తన రెండవ సంతానానికి మూడు ఆఙ్ఞలు ఇచ్చాడు.
1. నీ సహోదరుని భార్య యెద్దకు వెళ్లము, బిడిబి 97, కెబి 112, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. మరిదిగా నీ కర్తవ్యము నిర్వహించుము, బిడిబి 877, కెబి 1086, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
3. నీ సహోదరునికి సంతానము కలిగించుము, బిడిబి 877, కెబి 1086, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
మంచి క్లుప్త తర్కణ కొరకు ‘‘లేవైరేటు వివాహము (‘‘సహోదరునికి లాట్ పదము), ఎన్ ఐ డి ఓ టి టి ఇ, వా. 4,
902-905 పేజీలు మరతియు ఎ బి డి, వా. 4, 296-297 పేజీలు చూడుము.
38:9 ‘‘ఓనాను ఆ సంతా నము తనది కానేరదని యెరిగి’’ ఓనాను తన సహోదరుని సంతానము కంటే తనకు విస్తారమైన
సొంత వారసత్యము కావాలని ఆశిస్తున్నాడు. పా.ని.లో ఇక్కడ మాత్రమే కుటుంబ నియంత్రణ
చెప్పబడింది. ఎందుకంటే సహోదరుడు జేష్ఠడు కనుక ఆస్తిలో ఎక్కువ భాగము పోతుంది. ఈ అధ్యాయము
స్పష్టముగా యూదా మొదటి ఇద్దర కుమారుల దుష్టత్వాన్ని బయలు పరుస్తున్నది.
 ‘‘ఆమెతో పోయినప్పుడు’’ హీబ్రూ క్రియావాచకము ఆమెతో ఒకసారి మాత్రమే పోయినట్లు
తెలియజేస్తున్నది (రెండు పెర్పెక్టు వాచక క్రయలు).
38:11 ‘‘అప్పుడు యూదా. . . నా కుమారుడైన షేలా పెద్దవాడగువరకు’’ యూదాకా కేవలము ముగ్గురు కుమారులు,
వారిలో ఇద్దరు తామారుతో సంబంధము ద్వారా చనిపోయినట్లుంది. తన చివరి కుమారుడు కూడా
చనిపోతాడేమోనని, తనకు సంతతి లేకుండా పోవునేమో నని భయపడ్డాడు. వారి సంతానము ద్వారా
మెస్సయ్య రావాలనే దేవుని వాగ్ధానము కొరకు మన పితరులు ఎలా ప్రయత్నము చేశారో అనేది
తెలపడానికి ఈ వృత్తాంతము ఇక్కడ వ్రాయబడింది. లేక, ఇది కేవలము తామారుకు ఇవ్వబడిన శాపముకు
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సంబంధించి ఉండచ్చు. వాస్తవానికి పాపము, ఆయన ఆమె తన కొరకు చివరి కుమారునకు జన్మ ఇవ్వాలనే
ఉద్దేశము లేకపోయినా అమెతో శయనించడమే, దీనికి న్యాయబద్ధత అవసరమై ఉంది. తామారు తన తండ్రి
ఇంటకి తిరిగి వచ్చేయడము (అది., యూదా ఆఙ్ఞ, బిడిబి 442, క్వాల్ ఇంపరేటివ్) ఆచారముగా ఉంది (చూ. లేవీ.
22:13 మరియు రూతు 1:8).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 38:12-19
12చాలా

దినములైన తరువాత షూయ కుమార్తెయైన యూదా భార్య చని పోయెను. తరువాత యూదా
దుఃఖనివారణ పొంది, అదుల్లామీయుడైన హీరా అను తన స్నేహితునితో తిమ్నాతునకు తన గొఱ్ఱల బొచ్చు
కత్తిరించు వారియొద్దకు వెళ్లెను 13దాని మామ తన గొఱ్ఱల బొచ్చు కత్త్తిరించుటకు తిమ్నాతునకు
14అప్పుడు
షేలా పెద్దవాడై నప్పటికిని తాను
వెళ్లుచున్నాడని తామారునకు తెలుపబడెను.
అతనికియ్యబడకుండుట చూచి తన వైధవ్యవస్త్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు
కప్పుకొని, తిమ్నాతునకు పోవు మార్గములోనుండు ఎనాయిము ద్వారమున కూర్చుండగా 15యూదా ఆమెను
చూచి, ఆమె తన ముఖము కప్పుకొనినందున వేశ్య అనుకొని 16ఆ మార్గమున ఆమె దగ్గరకు బోయి, ఆమె తన
కోడలని తెలియక నీతో పోయెదను రమ్మని చెప్పెను. అందు కామె నీవు నాతో వచ్చినయెడల నా కేమి
యిచ్చెదవని అడిగెను. 17అందుకతడు నేను మందలోనుండి మేక పిల్లను పంపెదనని చెప్పినప్పుడు ఆమె అది
18అతడు నేను నీయొద్ద ఏమి కుదువ
పంపువరకు ఏమైన కుదువ పెట్టినయెడల సరే అని చెప్పెను.
పెట్టవలెనని అడిగినప్పుడు ఆమెనీ ముద్రయు దాని దారమును నీ చేతికఱ్ఱయునని చెప్పెను. అతడు
వాటిని ఆమెకిచ్చి ఆమెతో పోయెను; ఆమె అతనివలన గర్భవతియాయెను. 19అప్పుడామె లేచిపోయి తన
ముసుకు తీసివేసి తన వైధవ్యవస్త్రములను వేసికొనెను.
38:12 ‘‘యూదా భార్య చని పోయెను’’ ఇప్పటికి ఆమె పేరు మనకు ఇవ్వబడలేదు. యూదా ఏక పత్నీవ్రతుడై,
ఈ కనాను స్త్రీ పట్ల బహు శ్రద్ధ కలిగి ఉండెను.
 ‘‘తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ పొంది, . . .తన స్నేహితునితో తిమ్నాతునకు తన గొఱ్ఱల బొచ్చు
కత్తిరించు వారియొద్దకు వెళ్లెను’’ గొర్రెబోచ్చు కత్తిరించు కాలము ఒక పండుక కాలము (చూ 1 సమూ.
25:4, 36). ఇది ఆ తరువాత యూదాకు ప్రజల కేటాయింపు తరువాత జరిగింది (చూ. యెహోషువా 15:57). ఈ
భౌగోళిక ప్రాంతము సిమ్యోనుకు సంబంధంది ప్రసిద్ధి చెందింది.
38:13 ‘‘తామారునకు తెలుపబడెను’’ ఈ పాఠ్యములో కనిపించే దానికన్నా తామారు దైవిక కారణాలతో ఎక్కువ
ప్రవర్తించి ఉంటుందని నా ఉద్దేశము (చూ. 26వ. వ). రిబ్కా మరియు యాకోబు వలె (చూ. 25:23), ఒకడు వారి
క్రియాపద్ధతులను సందేహించే వీలుంది, అయితే వారి క్రియలకు వెనకాల విశ్వాసము మరియు నమ్మకము
అనే విషయాలు ఉన్నాయి. అబ్రాహాము మరియు పితురులందరూ దేవుని వాగ్ధానాల నెరవేర్పుకు తనకు ఎలా
దోహదపడాలని తలంచారో, అలాగే తమారు యూదా పెద్ధకుమారుని భార్యగా సంతానాన్ని
పెంపొందించడానికి అలాంటి బాధ్యతనే వహించిందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఆమె తనకు తాను
విధేయించడానికి ఇష్టపడి, యూదాకు ఒక కుమారుడ్ని ఇవ్వడానికి మరణాన్ని ఎదుర్కొనడానికి కూడా
సిద్ధపడింది.
38:14 ‘‘తన వైధవ్యవస్త్రములను తీసివేసి’’ ఇందులో ఏమేమి కలిసి ఉన్నాయో మనకు తెలియదు, అయితే
ఇప్పటికీ ఆమె యూదా కుటుంబముతో సంబంధము కలిగి ఉంది. ఇప్పటికీ యూదా తన మాటను నెరవేర్చాలని
ఎదురు చూస్తున్నది (చూ. 11 వ.). ఇది బహుకాలము గడిచిన కాలమై ఉంటుంది, యూదాను ఆమె ప్రశ్నించడానికి
ప్రారంభించింది (చూ. 14 వ.).
 ‘‘ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కప్పుకొని, తిమ్నాతునకు పోవు మార్గములోనుండు ఎనాయిము ద్వారమున
కూర్చుండగా’’ పా.ని. రెండు ముసుకులు లేక ‘‘శాలువలు’’ (బిడిబి 858, కెబి 1041) చెప్పబడ్డాయి. మునుపు
ఇస్లామియా కాలములో అవి సర్వసాధారణము కావు. ఇస్సాకును కలిసినప్పుడు రిబ్కా ఒకటి ధరించి ఉండెను
(చూ. 24:65), ఇక్కడ తమారు ముసుకును ధరించి ఉండెను. సీనాయి పర్వతము నుండి క్రిందికి వచ్చినప్పుడు
మోషే కూడా ముసుకును వేసికొని ఉండెను (‘‘ముసుకు’’, బిడిబి 691, చూ. నిర్త. 34:33,34,35).
సిరియా పత్రాలనుండి మనము ముసుకు అనేది ఒక వివాహిత వ్యభిచారికి ఒక గుర్తు. అలాగే ఇష్తార్,
ముసుకు దేవతకు ఇది ఒక చిహ్నముగా మారిపోయింది. ఒక దైవ వ్యభిచారిని గుర్తించడానికి ఇది ఒక
ప్రత్యేక విధానము. యూదా 15వ. వచనములో ఈ పదాన్ని ఉపయోగించినప్పటికి ఇది హీబ్రూలో ఒక సహజ
పదము (‘‘ఎవరైతే వ్యభిచారము చేస్తారో,’’ బిడిబి 275, కెబి 275, క్వాల్ యాక్టివ్ పార్టిసిఫుల్), ఈ
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పదాన్ని అద్దులామీయుడైన తన స్నేహితుడు హీరా 21-22 వచనాలలో ఉపయోగించాడు, ఈ పదము దేవాలయ
వ్యభిచారికి సంబంధించిన పదము (బిడిబి 873I, చూ. ద్వితీ. 23:17-18; హోషియా 4:14).
38:16 ‘‘ఆ మార్గమున ఆమె దగ్గరకు బోయి’’ ఆధునకి పాఠకులను ఇబ్బందిపెట్టే అనేక అంశాలు ఇందులో
ఉన్నాయి: (1) యూదా పొందికైన క్రియకు మరియు తామారు పొందికైన క్రియకు మధ్య కనిపించే
రెట్టింపు ప్రమాణాలు ఉన్నాయి; (2) కొంతమంది విశ్లేషకులు యూదాకు ఒక వ్యభాచారితో ఎలా ఖరీదును
కుదిర్చుకోవాలో బాతా తెలుసు అని అంటారు. మన ఆలోచనలతో పురాతన ప్రపంచాన్ని తీర్పు తీర్చకూడదు,
అలాగే యూదా జాతులలో ఉన్న భ్రష్టత్వ అవినీతిపరులను గుర్తించడములో జాగ్రత్తపడాలి.
38:17 ‘‘నేను మందలోనుండి మేక పిల్లను పంపెదనని’’ న్యాయా.15:1 లో సిమ్యోను దోపిడి నుండి లైంగిక
భేటీకి ఇది సహజ ఖరీదుగా ఉంది. ఏది ఏమైనా, ఏదిఏమైనా ఒక మేక ప్రేమ దేవతకు చిహ్నముగా ఉన్నట్లు
పురాతన ఆధారాలు ఉన్నాయి, ఈ ఆచారానికి ఇదే పూర్వరంగము.
38:18 ‘‘అతడు నేను నీయొద్ద ఏమి కుదువ పెట్టవలెనని అడిగినప్పుడు ఆమెనీ ముద్రయు దాని దారమును నీ
చేతికఱ్ఱయునని చెప్పెను’’ తామారు తన ఆలోచన ప్రణాళికలను వివరంగా చెప్పింది. ఎ ఎన్ ఇ లో ముద్ర
మరియు కర్ర ఒక ధనవంతుడికి స్వరూపానికి గుర్తులు, అవి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కక్క ప్రత్యేకము.
ముద్ర ఒక సికాయుంగరమును(బిడిబి 368, కెబి 364, చూ. 41:42) సూచించవచ్చులేక మెడచుట్టూ వేనికొనే ఒక
గండ్రని ముద్ర కావచ్చు. పురాతన బబులోను లోని ప్రత్తి ఒక్కరికి ఈ గుండ్రని ముద్రలు ఉంటాయి, వారి
సంతకాలప్పుడు వాటిని ఉపయోగించేవారు (చూ. స్ట్రాబో XVI, 1, 20).
‘‘తాడు’’ (బిడిబి 836, కెబి 990) తర్గములో ‘‘పై వస్త్రము’’గా తర్జుమా చేయబడింది, అయితే ఇది మెడ
చుట్టూ రింగు లేక ముద్ర వ్రేలాడుటకు ఉపయోగించే దానిని సూచిస్తున్నట్లుంది.
కర్ర (బిడిబి 641, కెబి 573) నడవడానికి ఉపయోగించే పైన ఒంగి ఉండే లాంటిది కావచ్చు. యూదుల
కాలములో ఒకడు దీనిని చేతపట్టకపోతే, వాడు నగ్నముగా పరిగణించబడేవాడు. అయితే ఒక వ్యభిచారిని
కొనడానికి ఈ వ్యక్తిగత సామగ్రిని వదులుకొనిడానకి కూడా ఆయన వెనుదీయలేదు! తన వంశానికి యూదా
తండ్రి అని ముగింపు ఋజువుగా తామారు వాటిని కోరుకొంది!
38:19 తమారు వేశ్యగా ఉండడము తన జీవన శైలి లేక ఉద్దేశము కాదని తెలియజేయడానికి, వెంటనే ఆమె
ఇంటికి వెళ్ళింది!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 38:20-23
20తరువాత

యూదా ఆ స్త్రీ యొద్దనుండి ఆ కుదువను పుచ్చుకొనుటకు తన స్నేహితుడగు
అదుల్లామీయుని చేత మేకపిల్లను పంపినప్పుడు ఆమె అతనికి కనబడలేదు. 21కాబట్టి అతడుమార్గమందు
ఏనాయిము నొద్ద నుండిన ఆ వేశ్య యెక్కడనున్నదని ఆ చోటి మనుష్యులను అడుగగా వారు ఇక్కడ వేశ్య
యెవతెయు లేదని చెప్పిరి. 22కాబట్టి అతడు యూదా యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి ఆమె నాకు కనబడలేదు;
మరియు ఆ చోటి మనుష్యులు ఇక్కడికి వేశ్య యెవతెయు రాలేదని చెప్పిరని అని నప్పుడు 23యూదా
మనలను అపహాస్యము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని ఉంచు కొననిమ్ము; ఇదిగో నేను ఈ మేక పిల్లను పంపితిని,
ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను.
38:20 ‘‘తన స్నేహితుడగు అదుల్లామీయుని చేత మేకపిల్లను పంపినప్పుడు’’ హీరా కొన్ని ప్రశ్నలను
మాత్రమే అడిగెను (చూ. 21వ.) ఎక్కువ ప్రశ్నలు కాదు! ఇది ఈ రోజులలో సహితము ఒక వ్యభిచారితో
సహవాసము చేయుట అందరికీ ఆమోదయోగ్రము కాదు అని తెలుపుతున్నది.
38:23 యూదా తన ప్రతిష్టను గురించి విచారిస్తున్నాడు, తాను సరిగా ప్రవర్తించలేదు. ఈ కాలములో
మరియు ఈ సంసృతిలో ఒక వ్యభిచార క్రియ ఒక నీతి లేక ఆధ్యాత్మికత భావముతో చూడబడలేదు (ఒక వివాహ
వ్యభిరారి అయినా సరే, 21:22 వచనాలు).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 38:24-26
24రమారమి

మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారత్వము చేసెను; అంతేకాక ఆమె

284

జారత్వమువలన గర్భవతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అప్పుడు యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి,
25ఆమెను
ఆమెను కాల్చి వేయవలెనని చెప్పెను.
బయటికి తీసికొని వచ్చినప్పుడు ఆమె తన
మామయొద్దకు ఆ వస్తువులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుష్యునివలన నేను గర్భవతినైతిని. ఈ ముద్ర యీ
దారము ఈ కఱ్ఱ యెవరివో దయచేసి గురుతు పట్టుమని చెప్పించెను. 26యూదా వాటిని గురుతు పట్టి
నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు ఇయ్యలేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెప్పి మరి యెప్పు
డును ఆమెను కూడలేదు.
38:24 ‘‘నీ కోడలగు తామారు జారత్వము చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారత్వమువలన గర్భవతియైనదని యూదాకు
తెలుపబడెను’’ బహువచనము ఇక్కడ వాడబడింది, అంటే తమారు మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యభిరార కార్యక్రమాలలో
పాల్గొనిందని ఇది తెలయిజేస్తున్నది. ఒక సారి మాత్రమే కూడితే గర్భము వచ్చే అవకాశము ఎంత ఉంది?
ఆమె స్వభావము ఆమె ప్రతివాదాన్ని బట్టి అర్థము అవుతున్నది.
 ‘‘అప్పుడు యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాల్చి వేయవలెనని చెప్పెను’’ యూదా ఒక
కుటుంబ పెద్దగా తన కోడలి శిక్షకు ఆయనకూడా చట్టపరంగా బాధ్యత వహించవలసి ఉంది. ఒక అవిశ్వాస
భార్యను కాల్చివేయడము అనేది ఒక సహజ శిక్షగా ఉండేది (చూ. హుమరబీ కోడ్, అయితే కొంత తేడా
భావముతో). మోషే ధర్మశాస్త్రములో కేవలము యాజకుల కుమార్తెలు మాత్రమే కాల్చివేయబడేవారు;
మిగిలిన దోషులు రాళ్ళతో కొట్టబడేవారు (చూ. ద్వితీ. 22:20-24; లేవీ. 21:9).
యూదా చాలా కఠినమైన ఆఙ్ఞ ఇచ్చాడు.
1. ఆమెను బయటికి తీసుకొని రండి, బిడిబి 422, కెబి 425, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్ (అది., ఇంటిలోనుండి బహిరంగా
కూటమిలోనికి)
2. ఆమెను కాల్చివేయుడు, బిడిబి 976, కెబి 1358, నిఫాల్ ఇంపరేటివ్ ఒక జస్సీవ్ భావముతో వాడబడింది
(ఇది సామాజిక క్రియ)
38:25 ‘‘ఆమెను బయటికి తీసికొని వచ్చినప్పుడు’’ కొంతమంది ఆమె చివరి గడియ వరకు, యూదా తన తీర్పును
మళ్ళీ పరిశీలించుకోవాలని వేచి ఉండినది అని అంటారు. మరికొంతమంది యూదాను అందరూ విసిగించేవరకు వేచి
ఉండినది అని అంటారు. పా.ని. ఈ విధముగా ఉండడము వలన, మరియు, ఈ విషయమై, క్రొ.ని. ఒకని మానసిక
ఉద్దేశాలు తెలియబడవు.
 ‘‘ఈ ముద్ర యీ దారము ఈ కఱ్ఱ యెవరివో దయచేసి గురుతు పట్టుమని చెప్పించెను’’ తమారు యూదాను
వస్తువులను ‘‘పరీక్షించు’’ (బిడిబి 647, కెబి 699, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్, 25వ.), ఆయన 26వ. వచనములో అలాగే
చేసెను (బిడిబి 647, కెబి 699, హిఫల్ ఇంపరేటివ్). 37:32,33 మరియు 42:7,8 (రెండుసార్లు) వాడిని క్రియే
ఇక్కడ ఉపయోగించబడింది.
యుదా వెంటనే కొంత తామారు తన కాలములో ఉన్న చట్టపరమైన, మతపరమైన సంశయమున్నప్పటికి, తన
సొంత వస్తువులను గుర్తించాడు. ఇక్కడ ‘‘నీతి’’ (బిడిబి 842, 15:6లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము) అనే పదము
ఇక్కడ ఆమెకు అపరాధభావము లేదని ఉపయోగించబడలేదు, అయితే యూదా కంటె మేలైన ప్రవర్తన ఆమె కలగి
ఉండినది. ఇది ఆధ్యాత్మాకేతర ‘‘నీతి’’ ప్రయోగము (చూ. 30:33). ఈ కుటుంబ సంతానము(లు) కలిగి ఉండుటకు
ఆమె చాలా ప్రయాస పడింది! ఆ తరువాత యూదాకు తామారుకు లైంగిక సంబంధము లేనట్లుంది. ఇది ఒక లైంగిక
సంబంధము కాదు, నానైతే దీనిని ఒక ఆధ్యాత్మిక విశ్వాస క్రియ అని అనుకొంటున్నాను (13వ. లోని నోట్
చూడుము). నా ఉద్దేశములో ఈ వృత్తాంత మొత్తానికి తామారు ఒక నిజమైన నాయిక (మునుపు రిబ్యా వలె).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 38:27-30
27ఆమె

28ఆమె ప్రసవించుచున్నప్పుడు ఒకడు తన
ప్రసవకాలమందు కవల వారు ఆమె గర్భమందుండిరి.
చెయ్యి బయటికి చాచెను గనుక మంత్రసాని ఎఱ్ఱనూలు తీసి వాని చేతికి కట్టి ఇతడు మొదట బయటికి
వచ్చెనని చెప్పెను. 29అతడు తన చెయ్యి వెనుకకు తీసినప్పుడు అతని సహోదరుడు బయటికి వచ్చెను.
అప్పుడామెనీవేల భేదించుకొని వచ్చితివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు పెట్టబడెను.
30తరువాత తన చేతిని తొగరుగల అతని సహోదరుడు బయటికివచ్చెను. అతనికి జెరహు అను పేరు పెట్టబడెను.

38:27 ‘‘కవల వారు ఆమె గర్భమందుండిరి’’ నాకు ఆశ్చర్యము కలిగించే విషయమేమిటంటే, ఆదికాండములో ఈ
పితరుల భార్యలు ఎంత తరచుగా గొడ్రాలుగా ఉండినారు, ఎంత తరచుగా కవల పిల్లలను కన్నారు. దేవుడు
పునరావర్తిత విధానాలలో పనిచేస్తున్నాడు! వంశాలు ఆయనకు సంబంధించినవి!
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38:28 ‘‘ఎఱ్ఱనూలు తీసి వాని చేతికి కట్టి’’ ఈ నూలు ఎందు నిమిత్తము కట్టబడిందో మనకు తెలియదు.
ఒకవేళ చేతిమీద కట్టడము అనుకూలంగా ఉంటుందనో లేక ఆరోజులలో ఇది ఒక ఆచారమో మనకు తెలియదు.
చాలామంది పా.ని. అంతా అనుసరిస్తున్న విమోచనకు గుర్తు లేక చిహ్నము అని గట్టిగా చెప్పుతున్నారు
(అది., యెహోషువా 2:18,21). ఈ ఊహాజనితమైన విశ్లేషణలకు నేనెప్పుడూ కలవర పడుతుంటాను. ఇది
ఖచ్చితంగా ప్రత్యక్ష సాక్ష వివరణ.
38:29 ‘‘పెరెసు’’ ఈ పేరుకు (బిడిబి 829 II)కు అర్థము ‘‘ఉల్లంఘనము’’ లేక ‘‘నెట్టుకొని రావడము’’ (బిడిబి
829 I).
38:30 ‘‘జెరహు’’ ఈ పేరు (బిడిబి 280 II)కు క్రియాపదము నుండి అర్థము ‘‘లేపుటకు’’ లేక ‘‘ముందుకు
రావడానికి’’ (బిడిబి 280). ఎ బి ఫూట్ నోట్, 297 పేజీ, దీని అర్థము ‘‘ప్రకాశించుట’’ (బిడిబి 280, యెషయా
60:3లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది), ఇదే హల్లుల మూలము, ప్రకాశమానమైన రంగుల దారమును ఇది
తెలియజేస్తున్నది (ఇంకా యూదా స్టడీ బైబిలు, పే. 78 గమనింపుము).
వారసత్వము హక్కుల కొరకు ప్రధమ సంతానమును గుర్తించడము చాలా అవసరము. ఏదిఏమైనా పితరుల వంశావళి
ప్రత్యేక వరుసలో (అది., మెస్సయా వరుస) దేవుని ఎన్నికే ప్రాముఖ్యము, మానవునిది కాదు!
అబ్రాహాము కుటుంబములో పనిచేయడానికి దేవుని సార్వత్రిక, విమోచన ప్రణాళికలు ఉన్నాయి (చూ. 3:15;
12:3సి; నిర్గ. 19:5సి; యెషయా, మీకా, యోనా).
సాహిత్యపరంగా చూస్తే ఈ అధ్యాయము రూతు గ్రంధము వలె పనిచేసింది, వంశావళి విషయము యూదా
వరసకు, ఆ తరువాత దావీదు తండ్రి యెష్షయకు ఇవ్వడము. అక్కడ అన్యులు, ఇంకా చెప్పాలంటే దావీదు రాజు
వరుసలో కనానీయులు కూడా ఉన్నారు (చూ. రూతు)!

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. యూదా తన సహోదరులను వదిలి, పశ్చిమాన ఉన్న కనానీయుల దగ్గరకు వెళ్ళడము ఎందుకు
ప్రాముఖ్యమై ఉంది?
2. కనానీ స్త్రీని యూదా వివాహమాడుట లేఖనాలు ఖండిచాయా?
3. తామారుకు మూడవ కుమారుడ్ని ఇవ్వడానికి యూదా ఎందుకు భయపడ్డాడు?
4. తామారు క్రియలను ఎలా అర్థము చేసికొనగలము? వాటి ఉద్దేశాలు ఏమై ఉండే అవకాశముంది?
5. 28వ. వచనములో వ్రాయబడ్డ ఎర్రటి దారమునకు ఏమైనా ప్రాముఖ్యత ఉందా?
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ఆదికాండము 39

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

ఐగుప్తులో యోసేపు విజయము ఐగుప్తులో యోసేపు బానిసత్వము యోసేపు విజయము, శోధన, ఖైదీ యోసేపు, పొతీఫరు భార్య
ఐగుప్తులో యోసేపు తొలి రోజులు
39:1-6ఎ
39:1-6
39:1-6ఎ
39:1-6ఎ
39:1-6ఎ
యోసేపును ప్రలోభపెట్టుటకు
ప్రయత్నము
39:6బి-18
39:6బి-18
39:6బి-10
39:6బి-10
39:7-18
39:11-15
39:11-15
యోసేపు ఖైదీ
39:16-18
39:16-20ఎ
39:19-23
39:19-20
39:19-23
39:19-23
గోయెలులో యోసేపు
39:20బి-23
39:21-23

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4. మొదలుగున్నది.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 39:1-6ఎ
1యాసేపును

ఐగుప్తునకు తీసికొని వచ్చినప్పుడు ఫరో యొక్క ఉద్యోగస్థుడును రాజసంరక్షక
సేనాధిపతియు నైన పోతీఫరను నొక ఐగుప్తీయుడు, అక్కడికి అతని తీసికొని వచ్చిన
ఇష్మాయేలీయులయొద్ద నతని కొనెను. 2యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు
వర్ధిల్లుచు తన యజమానుడగు ఆ ఐగుప్తీయుని యింట నుండెను. 3యెహోవా అతనికి తోడై యుండెననియు,
అతడు చేసినదంతయు అతని చేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినప్పుడు
4యోసేపుమీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతని యొద్ద పరిచర్య చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన
యింటిమీద విచారణకర్తగా అతని నియమించి తనకు కలిగినదంతయు అతనిచేతి కప్పగించెను. 5అతడు తన
యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ కర్తగా నియమించినకాలము మొదలుకొని యెహోవా
యోసేపు నిమిత్తము ఆ ఐగుప్తీయుని యింటిని ఆశీర్వదిం చెను. యెహోవా ఆశీర్వాదము ఇంటిలోనేమి
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పొలములో నేమి అతనికి కలిగిన సమస్తము మీద ఉండెను. 6అతడు తనకు కలిగిన దంతయు యోసేపు చేతి
కప్పగించి, తాను ఆహారము తినుట తప్ప తనకేమి ఉన్నదో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు.
39:1 ‘‘పొతీఫరు’’ ఈ పేరు, ఐగుప్తీయలో ‘‘సూర్వ దేవుడు ఎవరికైతే ఇస్తారడో’’ (బిడిబి 806). ఆ.కా. 37:36లో
ఆయన ప్రస్తావించబడ్డాడు. ఇదే స్త్రీలింగ పేరు (అది., పొతీఫర, బిడిబి 806) తరువాత ఆ.కా. 41:45,50;
46:20లలో చూడగలము.
 ‘‘ఐగుప్తీయ ఉద్యోగస్థుడు’’ విశ్లేషకులు చాలామంది ఎవరైతే యోసేపును ఐగుప్తు మీద నియమించాడు
ఆయన హైక్సోస్ లేక గొర్రెలకాపరి రాజుల పరిపాలకుడు (క్రీ.పూ. 1750-1550, హిస్టరీ చానల్ వీడియో
చూడుము: ది ఎక్సోడస్ డీకోడెడ్) అంటారు.
 ‘‘ఉద్యోగస్థుడు’’ నిజానికి దీని అర్థము ‘‘నపుంసకుడు’’ (37:36లోని నోట్ చూడుము). అయినా 40:2 లో
పొతీఫరు వివాహితుడు అని మనకు తెలిసికొని ఉన్నాము. భౌతికముగా విత్తులు కట్టిన పురుషులకు వివాహము
కావడము నిజమే అయినా ఇది ప్రమాణము కాదు. ఈ పదము ఒక కోర్టు ఉద్యోగి కొరకు ఉపయోగించబడింది, ఈ
వాక్యభాగములోకూడా ఇదే భావముతో ఉపయోగించబడినట్లుంది.
 ‘‘ఫరో’’ ఐగుప్తీయ రాజులందరికీ ఇవ్వబడిన బిరుదు ఇది (బిడిబి 829, అసలు అర్థము ‘‘గొప్ప ఇల్లు’’).
ఐగుప్తీ రాజులందరూ వారు సూర్య దేవుడు, రీ కి కుమారులుగా ఎంచుతారు. ‘‘గొప్ప ఇల్లు’’ అంతఃపురము లేక
దేవాలయ సముదాయమును సూచిస్తుంది, అవి ఐగుప్తీ దేవుళ్ళకు భూమి పైన నివాస స్థలాలు.
 ‘‘రాజసంరక్షక సేనాధిపతియు’’ దీని అసలు అర్థము ‘‘చంపువాడు’’ లేక ‘‘కసాయి వాడు’’ (37:36వ. వ.లోని నోట్
చూడుము). కొంతమంది ఇది ఉరితీసే బంట్రోతుతో సమానమైనదని ఉద్ఘటించి చెప్పుతారు. ఏది ఏమైనా,
దీని ఉపయోగము, బైబిలులో గానీ, బైబిలేతరములో గానీ రాచరిక సంరక్షకుని సంబంధించి ఒక మిలిటరీ
స్థాయికి సంబంధించి ఉంది. ఇది పొతీఫరు ఒక ముఖ్యమైన, ప్రభావిత, సంపన్నవంతుడుగా ఉన్న
అర్థమిస్తున్నది.
 ‘‘ఇష్మాయేలీయులు’’ ఈ దేశసంచారకుల గుర్తింపు విషయములో అనేక సందేహాలు ఉన్నాయి. ఆ.కా. 37:36లో
వారు మిద్యామీయుల లేక మెదానీయుగా గానీ చెప్పబడ్డారు (37:35లోని నోట్ చూడుము). ఈ గుంపులు
రెండు ఆ.కా. 37:28 మరియు న్యాయా. 8:22,24 చెప్పబడ్డాయి. వారికి ఇష్మాయేలు మరియు ఆయన సంతతితో
కొంత సంబంధముంది.
39:2 ‘‘యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను’’ ఈ ఆదికాండ వాక్యభాగములో యెహోవా అనే పదము
రావడము చాలా అరుదైనది కనుక ఇది ఆధ్యాత్మిక పరంగా ప్రాముఖ్యమై ఉంది. వాస్తవానికి, యోసేపుకు
సంబంధించిన సంఘటనలలో ఇది కేవలము ఒక్క సారే వచ్చింది. అలాగే కనానుకు అవతల జరిగిన సంఘటనలకు గురించి
ఇది మాట్లాడుతున్నది, గమనించండి. యెహోవా వాగ్ధాన దేశమునకు మాత్రమే పరిమితము కాడు (చూ. అ.కా.
7లోని స్తెఫెను ప్రసంగము).
‘‘యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను’’ అనే వచనము ఈ అధ్యాయములో పలుమార్లు (చూ. 39:3,21,23)
వచ్చింది. కథకు ఇది ముఖ్య కథాంశముగా మారింది కనుక ఆయనకు ఆశీర్వాదాలు సమకూడుకొన్నాయి. యోసేపు
కాదు, దేవుడే కేంద్ర వ్యక్తి!
 ‘‘అతడు వర్ధిల్లుచు’’ యోసేపు ‘‘వర్థిల్లాడు’’ (బిడిబి 852 II, కెబి 1026, హిఫెల్ పార్టిసిఫుల్)
ఆయనతో కూడా ఉండినవారు కూడా వర్థిల్లారు, సఫలమైయ్యారు. ఇది సరిగ్గా లాబానుకు యాకోబు ఆయనతో
ఉండడము వలన జరిగింది. యోసేపు తనతో ఉండడము వలన ఆయనకు కలిగిన ప్రత్యేక ఆశీర్వాదాన్ని పొతీఫరు
గమనించాడు (చూ. 3వ.వ).
హిఫల్ మరియు క్వాల్లో ఉన్న క్రియ ఒక విజయవంతమైన కార్యభార సంపూర్తిని తెలియజేస్తున్నది
(ప్రత్యేకించి భౌతిక ఆశీర్వాదాలు కాదు).
1. ఆ.కా. 24:21,40 (హిఫిల్)
2. న్యాయా. 18:5 (క్వాల్)
3. 2 దిన. 26:5 (హిఫిల్)
4. నెహెమ్యా 1:11; 2:20 (హిఫిల్)
5. యెషయా 53:10; 55:11 (క్వాల్)
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6. దాని. 8:12,24; 11:36 (క్వాల్)
బైబిలుపరమైన పద అధ్యయనములలోని ఇంగ్లీషు నిర్వచనాలు మరియు సహజార్థాల విషయములో జాగ్రత్త
పడండి!
 ‘‘తన యజమానుడగు ఆ ఐగుప్తీయుని యింట నుండెను’’ సేవకుల ఇళ్లకు బదులు యాజమానుని ఇంట్లో ఉండడము
వైపరీత్యముగా ఉంది. పొతీఫరు ఇంట్లో యోసేపు నమ్మకమైన వ్యక్తిగా మారాడు.
39:3 ‘‘యెహోవా అతనికి తోడై యుండెనని. . . అతని యజమానుడు చూచినప్పుడు’’ పొతీఫరు కేవలము ఆతని
కార్యనిర్వాహక సామర్థ్యాలను చూసి ఆయనకు అధికారిగా నియమించలేదు కానీ, ఆయనకు దేవుని
ఆశీర్వాదాలతో ఉన్న ప్రత్యేక అనుబంధాన్ని బట్టి నియమించాడు. పొతీఫరు దీనిని ఖచ్చితంగా
వ్యక్తిగత ప్రయోజనము కొరకు చేశాడు గానీ, ఏ మాత్రము ఆధ్యాత్మి భావముతో కాదు.
39:4 యోసేపు పరిచర్య రెండు విధాలుగా వివరించబడింది.
1. ‘‘వ్యక్తిగత సేవకుడు,’’ బిడిబి 1058, కెబి 1661, ఫియల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, ఉన్నత స్థాయి
సహాయకుడిగా ఉపయోగించబడింది, చూ. 2 సమూ. 13:17,18; 1 రాజులు 10:5; 2 రాజులు 4:43; 6:17
2. ‘‘పర్యవేక్షకుడు’’ బిడిబి 823, కెబి 955, హిఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, చూ. 2 రాజులు 25:23
ఈ కాలములో ఆయనను మనము ‘‘ఒక కార్యనిర్వాహక సహాయకుడు’’ లేక ‘‘నిర్వాహక కార్యదర్శి’’ అని
పిలవచ్చు. ఈ కాలపు ఐగుప్తీ సాహిత్యములో ‘‘ఒక గృహ కార్యనిర్వాహకుడు’’.
39:5 ‘‘యెహోవా యోసేపు నిమిత్తము ఆ ఐగుప్తీయుని యింటిని ఆశీర్వదిం చెను’’ పా.ని. కాలమంతా ఇదే
వాస్తవమైనట్లు కనిపిస్తున్నది. భౌతిక ఆశీర్వాదానికి మరియు ఒడంబడిక వ్యక్తితో ఒకనికి ఉన్న
సంబంధముల మధ్య సంబంధము ఉంది (చూ. ఆ.కా. 12:3; 30:27).
39:6 ‘‘అతడు తనకు కలిగిన దంతయు యోసేపు చేతి కప్పగించి, తాను ఆహారము తినుట తప్ప తనకేమి ఉన్నదో
ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు’’ ఈ రోజుల్లో యూదులకు మరియు మిగిలిన అన్యులందరికీ మధ్య ఉన్న
ఆహార విభజనలు లాగా, అప్పుడు మత ప్రాతిపదికను బట్టి ఐగుప్తీయులకు మరియు మిగిలిన పరదేశీయులకు
ఖచ్చితమైన ఆహార విభజన ఉండేది. ఈ తేడాకు ఇదే ఆధారమా అనేది మనకు తెలియదు కానీ, ఈ సాంప్రదాయక
తేడా ఐగుప్తీ సమాజములో స్పష్టముగా కనిపిస్తుంది (చూ. 43:32).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 39:6బి-18
6బియోసేపు

రూపవంతుడును సుందరుడునై యుండెను. 7అటుతరువాత అతని యజమానుని భార్య యోసేపుమీద
కన్నువేసి తనతో శయ నించుమని చెప్పెను 8అయితే అతడు ఒప్పక నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు నా
చేతికప్పగించెనుగదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉన్నదో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో నాకంటె పైవాడు
ఎవడును లేడు. 9నీవు అతని భార్యవైనందున నిన్ను తప్ప మరి దేనిని నా కప్ప గింపక యుండలేదు. కాబట్టి
నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టు కొందునని తన
యజమానుని భార్యతో అనెను. 10దిన దినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో
శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట విన్నవాడుకాడు. 11అట్లుండగా ఒక నాడు అతడు తన
పనిమీద ఇంటిలోపలికి వెళ్లినప్పుడు ఇంటి మనుష్యులలో ఎవరును అక్కడ లేరు. 12అప్పుడామె ఆతని
వస్త్రము పట్టుకొని తనతో శయనింపుమని చెప్పగా అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచి పెట్టి
తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయెను. 13అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచి తప్పించు కొనిపోవుట
ఆమె చూచినప్పుడు 14తన యింటి మనుష్యులను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి చేయుటకు ఒక
హెబ్రీయుని మనయొద్దకు తెచ్చి యున్నాడు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నా యొద్దకురాగా నేను
పెద్దకేక వేసితిని. 15నేను బిగ్గరగా కేకవేయుట వాడు విని నా దగ్గర తన వస్త్రమును విడిచిపెట్టి
తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయెనని వారితో చెప్పి 16అతని యజమానుడు ఇంటికి వచ్చువరకు అతని
వస్త్రము తన దగ్గర ఉంచుకొనెను.
17అప్పుడామె తన భర్తతో ఈ మాటల చొప్పున చెప్పెను నీవు మనయొద్దకు తెచ్చిన ఆ హెబ్రీదాసుడు
నన్ను ఎగతాళి చేయుటకు నాయొద్దకు వచ్చెను. 18నేను బిగ్గరగా కేక వేసినప్పుడు వాడు తన వస్త్రము నా
దగ్గర విడిచిపెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారి పోయెననెను
 ‘‘యోసేపు రూపవంతుడును సుందరుడునై యుండెను’’ తన తల్లి రాహేలును (చూ. ఆ.కా. 29:17) వివరించడానికి
కూడా ఇదే పదము (‘‘రూపవతియు’’ బిడిబి 1061, ‘‘సుందరియు’’ బిడిబి 909) ఉపయోగించబడింది. మెస్సయ వరుస
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వంశావళికి సంబంధించి పా.ని.లో అనేక మంది రూపవంతులు ఉండినారు. ఈ వచనము దావీదు మరియు ఆయన కుమారుడు
అబూసలేముకు కూడా ఉపయోగించబడింది. ఇంకా సౌలుకూడా పొడవైన, అందగాడుగా వర్ణించబడ్డాడు.
అందము/చక్కదనము సంస్కృతికి సంస్కృతికి మధ్య మరియు కాలానికి కాలానికి మధ్య తేడాలతో ఉంటుందని
గుర్తించుకోండి. పొతీఫరు భార్యతో యోసేపుకు ఉన్న భౌతిక రూపమే సమస్యగా మారింది.
39:7 ‘‘అటుతరువాత అతని యజమానుని భార్య యోసేపుమీద కన్నువేసి’’ అప్పటి సమాజములోని ఐగుప్తీ
స్త్రీలకు విచ్చలివిడితనమునకు సంబంధించిన ఒక సామెత ఉండినది సామాజిక ప్రతిస్పందనల వలన మనకు
తెలిసింది. యోసేపును సమీపించడానికి పొతీఫరు భార్య చాలా తెలివిగా ప్రవర్తించింది. ఆమె
దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక కలిగి ఉండినది, బహువిధ ప్రయోజనాలను తయారుచేసికొని ఉంది (చూ. 10వ.). ఈ
హీబ్రూ యువకునికి రోజు రోజుకీ ఆమె లైంగిక స్వాగతాల ఉపాయాలు తీవ్రమైన ఒత్తిడిని కలుగజేసి
ఉంటాయి. 38వ. అధ్యాయములోని యూదా క్రియలకు మరియు ఈ అధ్యాయములోని యోసేపు క్రియలకు
ఎంతో స్పష్టమైన వైరుధ్యము ఉంది!
39:8-9 ఈ వచనములో యోసేపు ఆమె పురోగమనానికి న్యాయమైన మరియు సరైన సమాధానమిచ్చినట్లు
కనిపిస్తున్నది. మొదటిది పొతీఫరుకు తనపట్ల దయకు సంబంధించినది, ఆచరణాత్మకంగా, ఆమె ప్రత్యేక
స్థానాన్ని ఉల్లంఘించకుండా. ఇంకా, యోసేపు దేవుడ్ని తన జీవితానికంతా సంబంధించి చూసినట్లే, తన
లైంగికానికి సంబంధించి కూడా చూశాడు. తన ఉద్దేశములో లైంగిక స్వైర్య ప్రవర్తన కేవలము పొతీఫరు
మరియు పొతీఫరు భార్యకు మాత్రమే విరోధమైన పాపము కాదు, ఖచ్చితంగా ఎలోహిమ్ కు విరోధమైన
పాపముగా భావించాడు. ఆయన దేవుని కున్న సర్వసాధారణ పేరు (అది., ఎలోహిమ్)ను ఉపయోగించడము
గమనించండి, ఎందుకంటే ఈ స్త్రీ ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఉన్న వ్యక్తి కాదు, ఒడంబడిక దేవుడు, యెహోవా
పేరు ఈమెకు తెలిసి ఉండదు (12:1లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము).
39:10 ‘‘దిన దినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను’’ ఇది తన యజమాని భార్య నుండి
వస్తున్నమాటిమాటికి కొనసాగుతున్న లైంగిక వేధింపు లేక వీలైతే ఒక లైగింక ఆదేశము కావచ్చు.
యోసేపు ఒక బానిస! తనకు ఇష్టమొచ్చినట్లు చేసికొనే స్వేచ్చ ఆయనకు లేదు!
39:11 పాఠ్య సహజార్థము ప్రకారము చూస్తే, యోసేసు తన అనుదిన గృహ విధులను నిర్వహించడానికి
వచ్చినప్పుడు ఇతర పరిచారకులు లేకుండునట్లు ఆమె ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసింది. ఇది ఐగుప్తీయుల విందు
దినమని, ఇంటిలోనే ఉండి ఆమె విసుకు చెంది, యోసేపును మరులుగొల్పిందని రబ్బీలు అంటారు.
39:12 ‘‘అతడు తన వస్త్రమును ఆమె చేతిలో విడిచి పెట్టి తప్పించుకొని బయటికి పారిపోయెను’’
కొంతమంది అలా తన వస్త్రాన్ని వదిలిపెట్టి పోవడాన్ని బట్టి యోసేపు మాటలురాని వాడిగా
ఉండిపోయాడని ఆరోపిస్తున్నారు (బిడిబి 93, సరిగ్గా ఏ రకమైన వస్త్రమో మనకు తెలియదు, యు బి ఎస్ ఎ
హాండ్ బుక్ ఆన్ జనసిస్, 895 పే, ఈ కాలములోని ఐగుప్తు పనివారు పై వస్త్రము లేకుండా, కేవలము ఒక
చిన్ని చొక్కా మాత్రమే ధరించేవారని నొక్క చెప్పబడింది), అయితే ఆయన ఇంతకంటే ఏమి చేయగలడు?!
లైంగిక శోధనకు ఇదే సరైన, ఆధ్యాత్మిక సమాధానము (చూ. 2 తిమో. 2:22; 2 పేతురు 1:4).
39:13-18 ఈ వచనాలు, పొతీఫరు భార్య తక్కిన సేవకులకు, ఆ తరువాత తన భర్తకు చేసిన ఆరోపణలను కలిగి
ఉన్నాయి.
39:14 ‘‘తన యింటి మనుష్యులను పిలిచిచూడుడి. . .అని వారితో చెప్పి’’ వారు బహుశా ఇంటిలోపల కాకుండా,
అక్కడికి దగ్గరలో ఉండి ఉండచ్చు. ఆమె వ్యాఖ్యలలో ఆసక్తికరమైన అనేక అంశాలు ఉన్నాయి.
1. ఈ హీబ్రూ బానిసను ఇంటిలోనికి తీసికొని వచ్చినందుకు ఆమె భర్తను నిందించింది (చూ. 19వ.)
2. ఆయన ఒక హీబ్రూ కనుక ఆమె జాతికి సంబంధించిన అపనిందను వేసింది
ఐగుప్తీయుల గ్రంధాలను బట్టి ఇతర అన్యజాతి ప్రజలకంటే ఐగుప్తీయులు తమను తాము అధికులమని
భావిస్తారు.
 ‘‘హీబ్రూ’’ ‘‘హీబ్రూ’’ (బిడిబి 720) అనే పదానికి వీలుకాగల రెండు మూలాలు ఉన్నాయి: (1) ఇది అబ్రాహాము
కుటుంబము అభవృధ్ది చెందిన పూర్వికుని పేను ఏబెరు నుండి వచ్చింది (చూ. ఆ.కా. 11:16, 14:13లో
అబ్రాహాముకు ఆయన సంతానానికి ఉపయోగించబడింది (చూ. 39:14,17; 40:15; 41:12; 43:32) లేక (2) తెల్ ఎల్
అర్మానా ఉత్తరాలలోని హబారీ నది (వలసదారులు) అని పిలువబడే నది ఆవలివైపు నుండి వచ్చిన
దేశసంచారులకు ఇవ్వబడిన సాధారణ పేరు నుండి వచ్చింది.
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 ‘‘అతడు మనలను ఎగతాళి చేయుటకు’’ ‘‘ఎగతాళి చేయుట’’ (బిడిబి 850, కెబి 1019, ఫియల్ ఇన్ఫినేటివ్
నిర్మాణము) అనే ఈ హెబ్రూ పదము ‘‘లైంగికముగా మమ్మల్ని వేధించుటకు ప్రయత్నించుట’’ అనే
సాంస్కృతిక జాతీయమై ఉంటుంది (చూ. 26:8). యోసేపు పలుమార్లు ఇలా ఆమెకు, తక్కిన పొతీఫరు గృహస్థులకు
చేసినట్లు ఇది తెలియజేస్తున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 39:19-23
19కాబట్టి

అతని యజమానుడుఇట్లు నీ దాసుడు నన్ను చేసెనని తన భార్య తనతో చెప్పిన మాటలు
విన్నప్పుడు కోపముతో మండిపడి 20అతనిని పట్టుకొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను.
అతడక్కడ చెరసాలలో ఉండెను. 21అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతని యందు కనికరపడి
22చెరసాల
అధిపతి ఆ
అతనిమీద ఆ చెరసాలయొక్క అధిపతికి కటాక్షము కలుగునట్లుచేసెను.
చెరసాలలోనున్న ఖైదీల నందరిని యోసేపు చేతి కప్పగించెను. వారక్కడ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే
చేయించువాడు. 23యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతని చేతికి అప్పగింపబడిన
దేనిగూర్చియు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావత్తు యెహోవా సఫలమగునట్లు చేసెను.
39:20 ‘‘అతనిని పట్టుకొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను’’ ఇలాంటి నేరాలకు సహజ శిక్ష
మరణదండన (ఐ వి పి బైబిలు బాగ్రౌండ్ కామెంటరీ, 71 పే). పొతీఫరుకు తన భార్య వ్యాఖ్యల యధార్థల
మీద కొంత సందేహమున్నట్లుంది. యోసేపు జీవితములో ఈ సంఘటన సందర్భానికి, దేవుని మీద గొప్ప
విశ్వాసమున్నప్పటికి, ఆయన ఎందుకిలా జరుగుతుందనే ఆశ్చర్యానికి లోనై ఉంటాడని నేను గట్టిగా
చెప్పగలను (చూ. ఆ.కా. 40:15)!
 ‘‘రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను’’ చెరశాలకు ఇది అసహజమైన పదము. ఇది ‘‘గుండ్రముగా
ఉన్న’’ అనే మూలపదము నుండి వచ్చినట్లుంది (పరమగీతాలు 7:2 నుండి) లేక ‘‘మూసి ఉన్న’’ (బిడిబి 690, కేవలము
39:20-23 మరియు 40:3,5 మాత్రమే ఉంది) మరియు కొంతమంది విశ్లేషకులు ఇది ఒక గుండ్రని ఆకారము గల
చెరశాల అని, మరికొందరు రక్షకుల ప్రధాన కాపరి (అది., పొతీఫరు) యొక్క సముదాయములో ఉన్న ఒక
ప్రత్యేకమైన బిల్డింగ్ అని అంటారు. ఇదే నిజమైతే యోసేపు ఎంతో దూరము కాని యజమాని ఇంటి నుండి
యాజమాని చెరశాలకు ఎంత తరచుగా మార్చబడుతుండే వాడో తెలుస్తంది.
దేవుని ‘‘కనిపించని హస్తము’’ ఆయన ప్రణాళిక తదుపరి మెట్టువైపుగా పనిచేయడానికి ప్రారంభమైంది.
37వ. అధ్యాయము నుండి యోసేపుకు యెహోవా పట్ల ఉన్న విశ్వాసము విప్లవాత్మకంగా మారుతూ
వచ్చింది. దేవుడు మన స్వభావాన్నిమరియు కార్యాలను ప్రభావితము చేస్తాడని తెలుసుకోవాలి!
39:21-23 యోసేపు పట్ల దేవుని ప్రత్యక్షత ఒక ప్రత్యేక విధానములో, కనిపించే విధంగా ఇప్పటికీ
ఉంది. అంటే ఆయనకు శారీరకంగా మరియు మానసికంగా కొన్ని అతి క్లిష్టమైన సమస్యలు రాలేదని
అర్థము కాదు, అయితే దేవుని సంరక్షణ స్పష్టముగా ఆయనతో ఉంది.
39:23 ఈ వచనము 6వ. వచనము లాంటిదే. యోసేపు ప్రతిదాన్ని జాగ్రత్తగా తీసికొన్నాడు. ఆయన దైవిక
బహుమానము కలిగిన కార్యనిర్వాహకుడు, ఆయన స్వప్నాల విశ్లేషకుడు అని కూడా ఆ తరువాత మనము
తెలిసికొనగలము.

ఆదికాండము 40

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

యోసేపు కలలకు భావము
ఖైధీల యొక్క కలలు
కార్యనిర్వాహకుల కలలకు
చెప్పుట

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

కలలకు భావము చెప్పే, యోసేపు ఖైదీల కలలకు యోసేపు
భావము చెప్పుట

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)
ఫరో

యోసేపు భావము చెప్పుట
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40:1-8

40:1-8

40:1-8

40:1-4
40:5-7

40:9-15

40:9-15

40:9-15

40:9-11
40:12-15
40:16-17
40:18-19
40:20-23

40:16-19

40:16-19

40:20-23

40:20-23

40:16-19
40:20-23

40:1-4
40:5-8
40:8ఎ
40:8బి
40:9-15
40:16-19
40:20-23

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4. మొదలుగున్నది.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 40:1-8
1అటుపిమ్మట

ఐగుప్తురాజు యొక్క పానదాయకుడును భక్ష్యకారుడును తమ ప్రభువైన ఐగుప్తురాజు
2గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్ష్యకారుల అధిపతియునైన తన యిద్దరు
ఎడల తప్పుచేసిరి
ఉద్యోగస్థుల మీద కోపపడి 3వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అప్పగించెను. అది
యోసేపు బంధింపబడిన స్థలము. 4ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము
5వారిద్దరు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన
చేసెను. వారు కొన్నిదినములు కావలిలో నుండిన తరువాత
ఐగుప్తురాజు యొక్క పానదాయకుడును, భక్ష్యకారుడును ఒక్కటే రాత్రియందు కలలు కనిరి; ఒక్కొక్కడు
వేరు వేరు భావముల కల కనెను. 6తెల్లవారినప్పుడు యోసేపు వారి యొద్దకు వచ్చి వారిని చూడగా వారు
చింతా క్రాంతులై యుండిరి. 7అతడు ఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చిన్నబోయి యున్నవని తన యజమానుని
యింట తనతో కావలి యందున్న ఫరో ఉద్యోగస్థుల నడిగెను. 8అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి
భావము చెప్పగలవారెవరును లేరని అతనితో ననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెప్పుట దేవుని అధీనమే
గదా; మీరు దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెప్పుడనెను.
40:1 ‘‘పానదాయకుడు’’ ఈ పదము ‘‘త్రాగుటకు’’ (బిడిబి 1052) అనే క్రియ నుండి వచ్చింది. ఇది తరచూ
‘‘బట్లర్లు’’గా తర్జుమా చేయబడింది. దీని అరామియ తర్జుమా పదము ‘‘ముఖ్య పానదాయకుడు’’. ఈ
కార్యనిర్వాహత్వానికి బైబిలు నందు మరో రెండు ఉదాహరణలు ఉన్నాయి: (1) నెహెమ్యా 1:11 నందు
(బిడిబి 1052 II) మరియు (2) పదము ‘‘రబ్షాకేను’’ (బిడిబి 918 II, చూ. 2 రాజులు 18:17,19,26,27,28,37; 19:4,8;
యెషయా 36:2,4,11,12,13,22; 37:4,8). ఈయన ఉన్నత ఆస్థాన ఉద్యోగి మరియు బాగా నమ్మతగ్గ
వ్యక్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది. ఆయన కేవలము రాజుకు ఆహారము రుచి చూచి తీసికొని రావడమే
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కాకుండా, వ్యక్తిగత సలహాదారుడుగా కూడా ఉన్నాడు. ఆయన ఎప్పుడూ రాజుపై ఎలాంటి కుట్ర లేక చంపే
ప్రయత్నము జరుగతుందేమోనన్న జగురూకతో ఉన్నట్లుంది. ఆయన వంటకు సంబంధించిన రక్షక భటుడు!
 ‘‘ఐగుప్తురాజు భక్ష్యకారుడు’’ భక్షకారులు (బిడిబి 66, కెబి 78, క్వాల్ యాక్టివ్ పార్టిసిఫుల్)
కూడా పురాతన తూర్పు దేశ ఆస్థానాలలో ముఖ్యమైన ఉద్యోగి. ఇది ముఖ్యముగా ఐగుప్తులో
ఎక్కడైతే మనకు తెలిసి 38 రకాల కేకులు, అలాగే 57 రకాల రొట్టెలు తయారు చేస్తూ ఉండిరో అక్కడ ఇది
వాస్తవము. కొన్ని రొట్టెలు విభిన్న రంగలు అద్ది, విభిన్న రకాల ధాన్యాలతో, ఐగుప్తులోని
విభిన్నజంతువుల ఆకారాలతో చేయబడేవి.
 ‘‘తమ ప్రభువైన ఐగుప్తురాజు ఎడల తప్పుచేసిరి’’ ఎలా తప్పుచేసి ఉండిరో చెప్పబడలేదు. ఇది బహుశా (1)
వారి ఆహార మరియు/లేక పానీయ నాణ్యత విషయములో లేక (2) వారి సలహా, లేక సలహాలివ్వక పోవడములో
కావచ్చు. క్రియ ‘‘అపరాధము’’ (బిడిబి 306, కెబి 305, క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్) కు విస్తృత సెమెంటికల్ పరిధి
ఉంది (‘‘గమ్యాన్ని కోల్పోవడము,’’ ‘‘పాపము’’, ‘‘తప్పు జరగడము’’, చూ. 39:9; 42:22; 43:9). రాషి (మధ్య యుగ
యూదా విశ్లేషకుడు) అపరాధాలు (1) రాజు ద్రాక్షారసములో ఈగ పడి ఉండడము (2) రాజు రొట్టెలో రాయి
పడి ఉండడము అని చెప్పుచున్నాడు. ఏది ఏమైనా, ఇది కేవలము ఊహా విశ్లేషణలు లేక నోటి పరంపరలు
మాత్రమే.
40:2 ‘‘ఫరో కోపపడి’’ ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 893, కెబి 1124) తరచూ ఈ క్రింది వాటికి ఉపయోగింపబడింది
1. దేవుని కోపము, లేవీ. 10:6; సంఖ్యా. 16:22; ద్వితీ. 1:34; 9:19
2. మానవ కోపము
ఎ. మోషే, నిర్గ. 16:20; లేవీ. 10:16; సంఖ్యా. 31:14
బి. పాలస్థీనా సేనాధిపతులు, 1 సమూ. 29:4
సి. నయమాను, 2 రాజులు 5:11
డి. ఒక దేవుని వ్యక్తి, 2 రాజులు 13:19
ఇ. అహష్యేరోషు, ఎస్తేరు 1:12
ఎఫ్. రాజు రక్షకభటులు, ఎస్తేరు 2:21
ఇది చర్యతీసికొనేంత తీవ్రమైన కోపాన్ని తెలియజేస్తున్నది. 39:19లో ఇది ‘‘ఆయన కోపము
రగులుకొన్నది’’ (బిడిబి 354, కెబి 351) అని విభిన్నముగా ఉంది.
40:3 ‘‘వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అప్పగించెను’’ ‘‘రాజసంరక్షఖ సేనాధిపతి’’
అనే బిరుదు పొతీఫరును సూచించుచున్నది (చూ. 37:36; 39:1). పొతీఫరు యొక్క ముఖ్య చెరశాల అధికారి
(బిడిబి 978) యోసేపును జైలు ఇన్చార్జిగా నియమించాడు. ఈ ఇద్దరు ఖైదీలు రాజకీయముగా విమర్శలకు
గురియై ఉండినట్లు కనిపిస్తుంది ఎందకుంటే వారు పునరుద్ధింపబడి ఉండే వీలుంది, సంస్థానములో వారు
బలమైన శత్రవులుగా ఉండి ఉండచ్చు.
 ‘‘చెరసాలలో నుంచుటకై’’ ‘‘చెరసాలలో ఉంచుట’’ అనే పదానికి అసలు అర్థము ‘‘బంధించుట’’ (బిడిబి 63, కెబి
75). యోసేపు బహుశా సంకెళ్ళతో దేవుడు తనతో ఉన్నప్పటికి కొద్ది కాలము బంధింపబడి ఉండచ్చు (చూ.
కీర్త. 105:18), ఇది చాలా కఠిన, కౄర జీవితము. ఎంత కాలము అతను చెరసాలలో ఉండెనో మనకు తెలియదు –
వ్యాఖ్యాతలు కొంతమంది 10 సంవత్సరముల వరకు ఉండి ఉండచ్చు అని భావిస్తున్నారు (అది., 4వ.
‘‘కొంతకాలము’’ను బట్టి)
40:4 ‘‘ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా’’ ఈ ఉన్నత ఉద్యోగస్థులు సరిగా విచారించబడ్డాలి
గనుక, ఈ పనికి యోసేపు సరైన వ్యక్తి అని ఈ మనిషి యోసేపుకు వారిని అప్పగించాడు.
‘‘రాజసంరక్షక సేనాధిపతి’’ అంటె ఎవరిని సూచిస్తుందని ఒకడు ఆశ్చర్యపడవచ్చు
1. పొతీఫరు, 37:36; 39:1
2. ముఖ్యజైలు అధికారి, 39:21-23
ఇది బహుశా పొతీఫరు ఆధీనములో ఉన్న ప్రత్యేక చెరసాల కావచ్చు, అయితే ఆయన దీని బాధ్యతను
‘‘ముఖ్య జైలు అధికారికి’’ అప్పగించాడు, ఆయన దీనిని యోసేపుకు అప్పజెప్పాడు.
40:5 ఈ వచనము యోసేపు రెండవ తలాంతును తెలియపరుస్తున్నది (అది., కలకు భావము చెప్పడము). యెహోవా
తరచూ తనను తాను (లేక ప్రభువు దూత) దర్శనాల ద్వారా తన ప్రజలకు బయలు పరచుకొంటాడు, అయితే
అబ్రాహాము ప్రజలకు తప్ప, ఆయన తరచూ కలలను వాడుకొన్నాడు (చూ. 20:3; 31:24; 41:1; దానియేలు 2).
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40:6-7 ‘‘తెల్లవారినప్పుడు యోసేపు వారి యొద్దకు వచ్చి వారిని చూడగా వారు చింతా క్రాంతులై
యుండిరి’’ ఈ సమయానికంతా యోసేపు బంధింపబడి ఉండక, ఈ వ్యక్తుల భౌతిక మరియు భావోద్యేగాల
(‘‘వ్యాకులపడి’’ బిడిబి 277 II, కెబి 277, క్వాల్ యాక్టివ్ పార్టిసిఫుల్) స్థితిగతులును గురించి నిజంగా
జాగ్రత్త తీసికొంటున్నాడు.
40:8 మళ్ళీ, యోసేపు తనకు జీవితము పట్ల ఉన్న ప్రధాన కోణాన్ని తెలుపుతున్నాడు (అది., అన్నీ దేవుని
ఆధీనములో ఉన్నవి, కలలతో సహా (చూ. 41:16,25,28; దాని. 2:27-28,45). ఇవి తన చిన్నతనములో కుటుంబము నుండి
తృణీకరింపబడడానికి కారణమైనా, తన సొంత జీవితమును బట్టి కలలు దేవుడు తనతో మాట్టాడడానికి ఎంతో
ప్రాముఖ్యమైనవని తనకు తెలుసు (చూ. ఆదికాండము 37).
క్రియ ‘‘చెప్పుట’’ (అసలు అర్థము ‘‘వివరించుట’’, బిడిబి 707, కెబి 765, ఫియల్ ఇంపరేటివ్) తరువాత
పాఠ్యభాగాన్ని కూడా మొదలు పెట్టుచున్నది (‘‘చెప్పెను’’, ఫియల్ ఇంపర్ఫెక్ట్, చూ. 37:10).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 40:9-15
9అప్పుడు

పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును చూచి నా కలలో ఒక ద్రాక్షావల్లి నా యెదుట ఉండెను; 10ఆ
ద్రాక్షావల్లికి మూడు తీగెలుండెను, అది చిగిరించినట్టు ఉండెను; దాని పువ్వులు వికసించెను; దాని
గెలలు పండి ద్రాక్షఫలములాయెను. 11మరియు ఫరో గిన్నె నా చేతిలో ఉండెను; ఆ ద్రాక్షఫలములు నేను
పట్టుకొని ఫరో గిన్నెలో వాటిని పిండి ఆ గిన్నె ఫరో చేతికిచ్చితినని తన కలను అతనితో వివరించి
చెప్పెను. 12అప్పుడు యోసేపు దాని భావ మిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 13ఇంక మూడు దినములలోగా
ఫరో నీ తలను పైకెత్తి నీ ఉద్యోగము నీకు మరల ఇప్పించును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవై యున్ననాటి
మర్యాద చొప్పున ఫరో గిన్నెను అతని చేతికప్పగించెదవు 14కాబట్టి నీకు క్షేమము కలిగినప్పుడు
నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొని నాయందు కరుణించి ఫరోతో నన్నుగూర్చి మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి నన్ను
బయటికి రప్పించుము. 15ఏలయనగా నేను హెబ్రీయుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది నిశ్చయము.
మరియు ఈ చెరసాలలో నన్ను వేయుటకు ఇక్కడ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో చెప్పెను.
40:9 ‘‘ఒక ద్రాక్షావల్లి నా యెదుట ఉండెను’’ వ్యాఖ్యాతలు చాలామంది ఇది ఒక చారిత్రిక కల అని
నొక్కిచెప్పుతున్నారు, ఎందుకంటే పులిసిన ద్రాక్షారసము ఐగుప్తులో ఉపయోగించరు. ఏదిఏమైనా,
పురాతన చరిత్రకారుడు, హెరోదియస్ ఈ విషయములో కొంత తప్పు అర్థము చేసికొన్నట్లు కనిపిస్తుంది.
ఐగుప్తులో పులిసిన ద్రాక్షారసము పరిపాటి కాదు అన్నది నిజమైనప్పటికి, ఇది యాజక మరియు రాచరిక
తరగతి శ్రేణులలో ఉపయోగించేవారు. కాబట్టి ఇది రాచరిక పానీయానికి ప్రత్యేక గుర్తుగా ఉండచ్చు (
జేమ్స్ ఎమ్. ఫ్రీమెన్, మేనర్స్ అండ్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ ది బైబిల్, పే.45 చూడుము).
40:11 ‘‘పిండి’’ ఈ క్రియ (బిడిబి 965, కెబి 1315, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్) పా.ని. ఆశ్చర్యార్తకంగా ఇక్కడ
మాత్రమే వ్రాయబడింది.
40:13 పానదాయకుడు మళ్లీ రాచరికి విశ్వాసానికి మరియు సేవకు తిరిగి పాత్రుడైయ్యాడు.
‘‘నీకు క్షేమము కలిగినప్పుడు’’ అనే తర్జుమా చేయబడిన పదము అసలు అర్థము ‘‘తీర్పు’’ (బిడిబి 1048) అని,
అయితే అరుదుగా ఆధ్యాత్మిక భావముతో వాడబడింది. సహజముగా ఇది ‘‘తీర్పు’’ లేక ‘‘న్యాయము’’ అని
తర్జుమా చేయబడింది.
40:14-15 యోసేపు యొక్క సేవకు, దయకు, ఆయన పానదాయకుడను తనకు ఒక సహాయము చేయమని అడిగాడు. తనకు
జరిగిన అన్యాయ పరిస్థితిని ఆయనకు వివరించి, పరిష్కారము కొరకు ఫరోను అడిగాడు. యోసేపు ఒక బానిసగా
పట్టబడ్డాడు కనుక ఫరో ఖైధీగా ఉండే వీలులేదు.
40:15 తన ఆలోచనలలో ఉన్నతన సహోదరుల చేత అప్పగింపబడడాన్ని ఆయన ‘‘కిడ్నాపు చేయబడిన వాడు’’ (అసలు
అర్థము ‘‘దొంగిలింపబడడము’’) గా వ్యక్తీకరిస్తున్నాడు. ఇది ఇన్ఫినేటివ్ అబ్సల్యూట్ మరియు అదే
మూలపదము పెర్ఫెక్టు క్రియ (బిడిబి 170, కెబి 198) ఉపయోగించబడి పాఠ్యములో విశేషించి చెప్పబడిన
పదమై ఉంది.
 ‘‘హెబ్రీయుల దేశములోనుండి’’ ఇది ఈ క్రింది వాటిని తెలయజేయవచ్చు
1. ఆ తరువాత కూర్పరి/లేఖరి ఈ విశ్లేషణను జతచేసి ఉండచ్చు
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2. పితరులు నివసించి ఉండిన ప్రదేశము అన్న భావముతో ఉపయోగించి ఉండచ్చు (ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే,
హెబ్రూ పునర్విచింపబడి, బహు పరిమిత భావముతో వాడబడి ఉండచ్చు)
 ‘‘బంధీకాన’’ ఈ పదము (బిడిబి 92) తన సహోదరులు కనానులో తనను త్రోసివేసిన నీళ్ళులేని గుంత (చూ. 37:28)కు
ఉపయోగించిన పదము లాంటిదే. ఒక గుంతను మరొకు గుంతకు ఆయన వాడుకొన్నాడు!
నిర్గ. 12:29; యిర్మియా 37:16, ఇంకా ఇక్కడ ఈ పదము చెరశాలకు ఉపయోగించబడింది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 40:16-19
16అతడు

తెలిపిన భావము మంచిదని భక్ష్యకారుల అధిపతి చూచి అతనితో నిట్లనెను నేనును కల కంటిని;
ఇదిగో తెల్లని పిండివంటలు గల మూడు గంపలు నా తలమీద ఉండెను. 17మీదిగంపలో ఫరో నిమిత్తము సమస్త
విధములైన పిండివంటలు ఉండెను. పక్షులు నా తలమీదనున్న ఆ గంపలోనుండి వాటిని తీసికొని తినుచుండెను.
18అందుకు యోసేపుదాని భావమిదే; ఆ మూడు గంపలు మూడు దినములు
19ఇంక మూడు దినముల లోగా ఫరో నీ
మీదనుండి నీ తలను పైకెత్తి మ్రానుమీద నిన్ను వ్రేలాడదీయించును. అప్పుడు పక్షులు నీ మీద నుండి నీ
మాంసమును తినివేయునని ఉత్తర మిచ్చెను.
40:16 ‘‘నేనును కల కంటిని; ఇదిగో తెల్లని పిండివంటలు గల మూడు గంపలు నా తలమీద ఉండెను’’ ‘‘తెల్లని పిండి
వంటలు’’ (బిడిబి 301 I) హెబ్రూ పదము అరామియ మరియు అరాబియా మూలాలలో ‘‘తెల్లని’’ (ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి ఇ,
వా. 2; పే. 54) నుండి వచ్చిన బహు అరుదైన పదము. ఇది ఒక చువ్వలతో అల్లిన తెల్లని బుట్టను
సూచిస్తున్నది, ఇది పై నుండి, ప్రక్కల నుండి పక్షులు ధాన్యము తినడానికి వీలుగా ఉంటుంది (చూ. 17వ. వ).
కనానులో స్త్రీలు వారి తలల మీద బరువులు మోయడము, ఐగుప్తులో కేవలము పురుషులు మాత్రమే వారి తలలు
మీద బరువులు మోసి, స్త్రీలు వారి బుజముల మీద వాటిని మోయడము గమనించడానికి చాలా ఆశ్చర్యముగా
ఉంటుంది. ఇది ప్రత్యేక చారిత్రక వృత్తాంతాన్ని తెలియజేస్తున్నది.
40:17 ‘‘ఫరో నిమిత్తము సమస్త విధములైన పిండివంటలు’’ ఇది సరైన చారిత్రి వృత్తాంతము, ఎందుకంటే
ఐగుప్తులో దాదాపు 38 రకాల కేకులు, 57 రకాల రొట్టెలు ఉండినట్లు ఐగుప్తీయుల పత్రాల నుండి మనము
తెలిసికొన్నాము (1వ. వచనములోని నోట్ చూడుము).
40:19 ‘‘ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెత్తి’’ 13-19 వచనాల నుండి ఇది ‘‘నీ తలను పైకెత్తి’’ (బిడిబి 669, కెబి
724, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్) అనే ఈ వచనము తిరిగి భాషాంతరము చేయబడింది అనుట స్పష్టము. 13
వచనములో ఇది కేవలము ‘‘వారు మంచి చేసినప్పుడు తలను పైకెత్తుట’’ (చూ. సంఖ్యా. 6:26) అనే అర్థము కలిగి
ఉంది. ఇది ‘‘విడిపెట్టుట’’ ఒక జాతీయము (చూ. 2 రాజులు 25:27). 19వ. వచనములో ఇది ‘‘ఒకని తలను
నరికివేయడానికి తలెత్తడము’’ (బిడిబి 671, 3, బి) అనే అర్థము ఇస్తున్నది.
ఇది ఇంకా 19వ. వచనము ఒక వ్రేలాడదీయడాన్ని సూచించ లేదు, ఎందుకంటే ఒకని తలను తీసివేసిన తరువాత ఉరి
వేయడము సాధ్యము కాదు! ఈ వ్రేలాదీయడము బహుశా ఒకడు చనిపోయిన తరువాత బహాటముగా వానిని
వ్రేలాడ దీయడము లేక కాయ్యకు కట్టడమును సూచిస్తున్నట్లుంది (చూ. యెహోషువా 8:29; 1 సమూ. 31:910; 2 సమూ. 4:12). ద్వితీ. 21:23లో చెప్పబడినట్లు ఈ బహిరంగ కొయ్యకు కట్టే ఉద్దేశము
సర్వసాధారణముగా ఉన్నట్లుంది. వాస్తవానికి ఒకని శరీరాన్ని పక్షులకు తినడానికి చేయడమనేది
ప్రత్యేకించి చాలా భయంకరమైన దండన, ఎందుకంటే ఐగుప్తీయులకు శవాన్ని భద్రపరచి, దానికి సుగంధ
ద్రవ్యాలను రాయడము ఎంతో ముఖ్యమైన ఆచారము.
ఒకడు వీటి మధ్య సంబంధము ఉందా అని ఒకడు ఆశ్చర్యపడచ్చు
1. 39:20-23; 40:3,5 లోని ‘‘చెరసాల’’ (అసలు అర్థము ‘‘గుండ్రని’’)
2. 40:15లోని ‘‘బంధీకాన’’ (అసలు అర్థము ‘‘గుంత’’)
3. ‘‘పెకెత్తడము’’
చెరసాల మధ్యలో త్రవ్విన గుండ్రని పెద్ధ గుంత ఉంటుందా?

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 40:20-23
20మూడవ

దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జన్మదినము గనుక అతడు తన సేవకులకందరికి విందు
చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను భక్ష్యకారుల అధిపతి తలను పైకెత్తి 21పానదాయకుల
అధిపతి ఉద్యోగము మరల అతనికిచ్చెను గనుక అతడు ఫరోచేతికి గిన్నె నిచ్చెను. 22మరియు యోసేపు
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వారికి తెలిపిన భావముచొప్పున భక్ష్యకారుల అధిపతిని వ్రేలాడదీయించెను.
అధిపతి యోసేపును జ్ఞాపకము చేసికొనక అతని మరచిపోయెను.

23అయితే

పానదాయకుల

40:20-23 ఇది యోసేసు కలల భావానికి నెరవేర్పు మరియు పానదాయకు మరిచిపోవడమై ఉంది (బిడిబి 269, కెబి
269, క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్). మళ్లీ, ఎవరూ కాదు యెహోవాయే యోసేపుకు సహాయము చేయువాడు. దేవుడే
ఆయనకు ఉన్న ఒకే ఒక ఆధారము!
మళ్ళీ, ‘‘పెకెత్తు’’ అనే క్రియ వ్యతిరేక ధోరణిలో ప్రయోగింపబడింది (కొంత గజిబజీతో, చూ. 20వ.).

39-40 అధ్యాయాలలోని చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1.
2.
3.
4.

యోసేపును పొతీఫరు ఎందుకు పై హోదాకు పంపాడు?
ఈ అధ్యాయములోని యోసేపు గత అధ్యాయములోని యూదాకు ఎలా భిన్నముగా ఉన్నాడు?
యాకోబు తాను ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగానే చెరసాలతో ఉన్నాడని గ్రహించాడా?
దేవుడు ఎప్పుడూ అన్ని రకాల కలలతో మాట్లాడుతాడా లేక కొన్ని ప్రత్యేకించి కలల
ద్వారానేనా? కలలకు భావము చెప్పడము ఒక సహజ ఆధ్యాత్మిక తలాంతా లేక ఇది పరిమితమైనదా,
పా.ని. అనుభవము ప్రకారము?
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ఆదికాండము 41

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
ఫరో కల
41:1-8

ఎన్ కె జె వి
ఫరో కల
41:1-8

యోసేపు ఔన్నత్యము
41:1-8
41:1-8

41:9-13
యోసేపు భావము
41:14-24

41:9-13

41:9-13

41:14-24

41:14-21

41:25-36

41:25-36

41:25-36

యోసేపు అధికారము వచ్చుట
41:37
41:37-45
యోసేపు ఐగుప్తు పైన
పరిపాలకునిగా నియమింపబడుట
41:38-45
41:46-49
యోసేపు కుమారులు
41:50-52
41:53-57

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

41:37-45

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

టి ఇ వి

రాజు కలకు యోసేపు భావము
41:1-4

ఫరో కల
41:5-7
41:8-13

41:9-13
41:14-15
41:14-16
41:16
41:17-24
41:17-24
41:25-32
41:25-32
41:33-36
41:33-36
యోసేపు ఐగుప్తు పైకి
గవర్నరుగా నియమింపబడుట
41:37-46ఎ
41:37-43

యోసేపు పదోన్నతి

41:44-45

41:46-49

41:46-49

41:46బి-49

41:50-52
41:53-57

41:50-52
41:53-57

41:50-52
41:53-57

41:46-49
యోసేపు కుమారులు
41:50-52
41:53-57

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4. మొదలుగున్నది.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 41:1-8
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1రెండేండ్లు

గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు ఏటిదగ్గర నిలిచియుండగా 2చూపునకు
అందమైనవియు బలిసినవియునైన యేడు ఆవులు యేటిలో నుండి పైకి వచ్చుచు జమ్ములో మేయుచుండెను.
3వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చిక్కి పోయిన మరి యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి పైకి వచ్చుచు ఏటి
యొడ్డున ఆ ఆవులదగ్గర నిలుచుండెను. 4అప్పుడు చూపునకు వికారమై చిక్కిపోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు
అందమై బలిసిన ఆవులను తినివేయుచుండెను. అంతలో ఫరో మేలుకొనెను. 5అతడు నిద్రించి రెండవసారి కల
కనెను. అందులో మంచి పుష్టిగల యేడు వెన్నులు ఒక్క దంటున పుట్టుచుండెను. 6మరియు తూర్పు గాలిచేత
7అప్పుడు నిండైన పుష్టిగల ఆ యేడు
చెడిపోయిన యేడు పీల వెన్నులు వాటి తరువాత మొలి చెను.
వెన్నులను ఆ పీలవెన్నులు మింగివేసెను. అంతలో ఫరో మేలుకొని అది కల అని గ్రహించెను.
8తెల్లవారినప్పుడు అతని మనస్సు కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుప్తు శకున గాండ్ర నందరిని అక్కడి
విద్వాంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో చెప్పెను గాని ఫరోకు వాటి భావము
తెలుపగల వాడెవడును లేక పోయెను.
41:1 ‘‘రెండేండ్లు గడిచిన తరువాత’’ ఇది బేషరతుగా 40వ. అధ్యాయానికి సంబంధించినది, యోసేపు ఇద్దరు
వ్యక్తుల కలలకు భావాలు చెప్పుచున్నాడు, ఇద్దరూ చెరసాల నుండి విడుదలను ఆశించారు, అయినా ఇది
విజయవంతము కాలేదు. ఒక సేవకుని పునరుద్ధరణ, మరొక సేవకుని మరణదండన నుండి తారీఖు ప్రారంభమైంది.
యోసేపు వృత్తాంతము మొత్తము గ్రంధకర్త/కూర్పరి అనేక తారీఖులను ఇవ్వడము ఆసక్తికరంగా ఉంది: (1)
ఆయన బానిసత్వానికి అమ్మవేయ బడినప్పుడు ఆయన వయస్సు పదిహేడు సంవత్సరాలు (చూ. ఆ.కా. 37:2); (2)
ఆయనకు ముప్పది సంవత్సరా వయస్సు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఐగుప్తు దేశమంతటి మీద రెండవ అధికారి
అయ్యాడు (చూ. ఆ.కా. 41:46). ఈ సంకెలను బట్టి ఆయన దాదాపు పదమూడు సంవత్సరాలు చెరసాలలో ఉండిన
వీలుంది. పొతేఫరు భార్య సంఘటన జరగక ముందు ఆయన పరిచర్యలో ఎంతకాలము ఉండినాడో ఇది
నియంత్రిస్తున్నది.
 ‘‘ఫరో’’ సిరియాకు హదాద్, ఆ తరువాత రోముకు సీజరు, రష్యాకు జార్ ఉన్నట్లు ఫరో ఐగుప్తు రాజులకు
ఇవ్వబడిన సమూహిక బిరుదు. ఈ పదము యొక్క సహజార్థము తెలియదు కానీ ఐగుప్తు శాస్త్రఙ్ఞలు ఇది
‘‘గొప్ప ఇల్లు’’ (బిడిబి 829, అది., దేవుళ్ళ ఇల్లు) అనే పదము నుండి వచ్చింది అని భావిస్తున్నారు.
యోసేపు ఐగుప్తు అంతటి మీద ఎప్పుడు రెండవ అధికారిగా చేయబడ్డాడు అనే దాని మీద అనేక కల్పనాకథలు
ఉన్నాయి. చాలామంది ఇది ‘‘కాపరుల రాజులు’’ అనే హక్సోస్ కాలములో జరిగి ఉండచ్చు, వారు ఐగుప్తీయులు
కారు, సెమిటికులుగా కనిపిస్తున్నారు (ఎబి, 316 పే. చూడుము). వారు క్రీ.పూ. 1730 నుండి 1570 వరకు
పరిపాలించారు. ఏదిఏమైనా, 1వ. వచనములో నైలు నదిని సూచించే ‘‘నది’’ అనే పదము 18వ. రాజవంశము లేక క్రీ.పూ.
1546-1085 మధ్యకాలములో మాత్రమే పూర్తి ఆకృతిగా కనుగొనబడింది. ఐగుప్తు చరిత్ర మొత్తములో
అనేక ఇతర ఐగుప్తీయ రాజవంశాలలో సెమిటీస్లు పై చెప్పబడిన ఇద్దరి కంటె ఎక్కువ బాధ్యతలలో
ఉండేవారని ఐగుప్తీయుల పత్రాల నుండి మనము తెలిసికొన్నాము.
 ‘‘ఒక కల’’ కలల గురించి వాటి భావాలను గురించి ఐగుప్తు మరియు మెసొపొటేమియా రెండింటిలో విస్తృత
సాహిత్యము ఉంది. కలలకు భావాలను తెలియజేసే ఇద్దరు హెబ్రూ వ్యక్తులు, మెసొపొటేమియాలో
దానియేలు, ఐగుప్తులో యోసేపు, అన్య రాజుల కొరకు పనిచేయడము ఆసక్తికరంగా ఉంది.
ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి ఇ, వా. 2, పే. 154, మూడు రకాల కలలను గురించి ఆసక్తికరమైన విశ్లేషణలను ఇచ్చింది.
1. సహజ నిద్ర, కీర్త. 126:1; యెషయా 29:7-8; ప్రసంగి 5:7
2. అబద్ధ బయలుపాటు, యిర్మియా 23:25,27,32; 27:9-10; 29:8; జకర్యా 10:2
3. నిజమైన బయలుపాటు, ఆ.కా. 20:3; 28:12; సంఖ్యా. 12:6; 1 రాజులు 3:5; దాని. 2:28; మత్తయి 1:20
దర్శనాలు తరచూ రాత్రులలో కలుగుతాయి, అయితే ఇవి కలలకు విభిన్నముగా ఉంటాయి. సరిగ్గా ఈ
వ్యత్యాసమేమిటో తెలియదు. వారికి బాగా పరిచయమున్న చిహ్నాలు, సాదృశ్యాలతో యెహోవా ఒక
వ్యక్తి యొక్క అంతఃచేతనతో సంభాషిస్తాడు.
 ‘‘నైలు’’ ఇది (బిడిబి 384) ప్రత్యేక వరస ఐగుప్తీయుల పదాలలో మొదటిది. అవి కేవలము ప్రత్యేక
ఐగుప్తీయ పదాలు మాత్రమే కాదు కానీ సందర్భమంతా ఐగుప్తీయ ఆచారికము. ఈ నది మరియు దీని వార్షిక
వరదలు ఐగుప్తు జీవన మరియు సారానికి ఆధారము. ఇది శాంతింపతగిన ఒక దేవుడుగా పరిగణించబడింది (చూ. నిర్గ.
1:22).
41:2 ‘‘ఏడు ఆవులు’’ రోమా చరిత్రకారుడు ప్లంటార్చ్ మరియు ఆది సంఘ ఫాదర్ క్లెమెంట్ యొక్క
అలెగ్జాండ్రియాల నుండి ‘‘ఆవు’’ (బిడిబి 831) ఐగుప్తులోని భూమికి దాతృత్వ చిహ్నముగా ఉండేది అని
తెలిసికొన్నాము. ఐగుప్తులో ఆవు ప్రధాన మంద జంతువుగా ఉన్నట్లు పాలస్తీనాకు గొర్రె ఉండేది. ఆవు
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వ్యవసాయ దాతృత్వానికి సంబంధించి ఐగుప్తు కలకు స్పష్టమైన ఎన్నిక (అది., ‘‘నగనగలాడే’’, బిడిబి 421
[అసలు అర్థము ‘‘అందము’’] మరియు ‘‘బలిసిన’’ బిడిబి 135).
 ‘‘జమ్ములో మేయుచుండెను’’ ఇది మరొక ఐగుప్తీయ అరువు పదము. ఐగుప్తు ఆధారాలను బట్టి నైలు నది
నీళ్లల్లో పశువుల పలు కారణాలను బట్టి వాటంతట అవి మునుగుతూ ఉండేవి అని తెలుస్తుంది: (1)
చల్లదనానికి; (2) కీటకాలను తరిమి వేయడానికి; (3) జమ్ము లేత గడ్డిని తినడానికి (బిడిబి 28).
41:3-4 ఈ ఆవులు 2వ. వచనములోని ఆరోగ్యముగా ఉన్న ఆవులతో ప్రత్యక్ష పరస్పర భేదము కలిగి
ఉన్నాయి.
1. వికారము (అసలు అర్థము ‘‘చూపుకు చెడు’’), బిడిబి 948 I నిర్మాణము బిడిబి 909
2. బక్కపలచని (అసలు అర్థము, పలుచటి శరీరము’’), బిడిబి 201 నిర్మాణము బిడిబి 142
అవి ఆరోగ్యముగా ఉన్న అవులను (4వ. వచనము) తినివేశాయి (బిడిబి 37, కెబి 46, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్).
41:5 ఆవులకు బదులు ధాన్యపు వెన్నులు మార్చబడడము తప్ప మొదటి కలలాంటిదే రెండవది కల (బిడిబి 987
II).
41:6 ‘‘తూర్పు గాలి’’ ఇది ఎడారి గాలి (బిడిబి 870), వ్యవసాయ రాబడికి నాశనము కలిగించడానికి ఇది
పెట్టింది పేరు, దీనిని పాలస్తీనాలో ‘‘సిర్రికో’’ (అరామియ) అని పిలుస్తారు. ఇది ఆగ్నేయ దిక్కు నుండి
విస్తుంది. ఐగుప్తులో ఇది ‘‘ఖాంసిన్’’ అని పిలుస్తారు, ఇది ఎక్కువగా దక్షణము, ఆగ్నేయ దిశ నుండి
వీస్తుంది. ఇది యెహెజ్కేలు 17:10 మరియు హోషియా 13:15ను సూచిస్తున్నది. పశువుల మేత అంతా
(మానవులది కూడా) పోయింది.
41:8 ‘‘అతని మనస్సు కలవరపడెను’’ ‘‘మనస్సు’’గా తర్జుమా చేయబడిన పదము రూయా (బిడిబి 927), ఇది
భూగోళముపైన జంతువుల మరియు మానవుల జీవన ప్రొద్భల్యాలను తెలుపుతుంది. దీనిని ‘‘గాలి’’, ‘‘ఊపిరి’’,
‘‘ఆత్మ’’లుగా తర్జుమా చేయవచ్చు.
క్రియ ‘‘కలవరపడెను’’ (బిడిబి 821, కెబి 952, నిఫల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్) అరుదైన పదము. ఇది కీర్త. 77:4; దాని.
2:1,3,లలో నిఫాల్ మూలకాలలో ఉపయోగించబడింది, న్యాయా. 13:25లో దేవుని యొక్క ఆత్మ
‘‘కదల్చబడుట’’కు క్వాల్ గా ఉపయోగించబడింది. దీని ప్రధాన అర్థము ‘‘ఒత్తిడి పెట్టడానికి’’ లేక
‘‘ప్రేరేపించడానికి’’.
 ‘‘ఐగుప్తు శకున గాండ్రు’’ ఇది కూడా ఐగుప్తీయ అరువు పదముగా అనిపిస్తున్నది, ఇది ‘‘మలచడానికి’’ (బిడిబి
355) అనే మూలపదము నుండి వచ్చింది. ఇది ఎప్పుడూ గుప్తమైన ఙ్ఞానము కొరకు ఉపయోగించబడింది (చూ.
నిర్గ. 7:11,22; 8:7,18,19; 9:11). ఒక ఐగుప్తీ పదము బబులోనీయుల సోదెచెప్పే యాజకుల (చూ. దాని. 1:20;
2:2,10,27; 4:7,9) కొరకు ఎందుకు ఉపయోగింబడిందో తెలియదు. కాబట్టి, ఈ మనుష్యులు సోదెచెప్పుట,
విశ్లేషించుట మొII వాటిని గురించిన పురాతన గ్రంధాల పాఠకులు, అభ్యాసకులు, గ్రంధకర్తలుగా ఉండేవారు.
వారు ఐగుప్తులో మాత్రమే కాక బబులోనులో కూడా సూచించబడ్డారు (చూ. యెషయా 44:25; యిర్మియా
50:35; 51:57) ఇంకా పర్షియాలో కూడా (చూ. ఎస్తేరు 1:13 మరియు 6:13). దానియేలులో ఉపయోగించిన పదాలు
వేరైనా, ఈ రకమైన ప్రజలనే సూచించాయి.
సోదె చెప్పుట మరియు కలల భావాలను తెలుపుటను గురించి ఇంకొంత విస్తృత తర్కణము కొరకు ఎ. ఎల్.
ఒపెన్హిమ్, ది ఇంటర్ర్పెటేషన్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ ఇన్ ది ఏన్షియంట్ నీయర్ ఈస్ట్, 184-307 పేజీలు
చూడుము.
 ‘‘అక్కడి విద్వాంసులనందరిని’’ ఇది సంస్థాన సలహాదారులు (బిడిబి 481 నిర్మాణము బిడిబి 314, చూ. నిర్త.
7:11; యెషయా 19:11,12)లను సూచిస్తున్నది. మునుపటి పదము సూచించినట్లు సోదెచెప్పే యాజక తరగతిని
సూచించవలసిన అవసరము లేదు.
 ‘‘ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేక పోయెను’’ ఫరోకు నెబుకద్నేజరు కంటె యోగ్యమైన
పండితులు ఉండినట్లు కనిపిస్తున్నది, నెబుకద్నేజరు వారు వాటికి భావము చెప్పతే తప్ప ఆయన
ఙ్ఞానులకు తన కలల వృత్తాంతాలను నమ్మి వివరించేవాడు కాడు (చూ. దానియేలు 2)!
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9అప్పుడు

10ఫరో తన
పానదాయకుల అధిపతి నేడు నా తప్పిదములను జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నాను.
దాసులమీద కోపగించి నన్నును భక్ష్యకారుల అధిపతిని మా ఉభయులను రాజసంరక్షక సేనాధిపతియింట
కావలిలో ఉంచెను. 11ఒక రాత్రి నేను అతడు మేమిద్దరము కలలు కంటిమి. ఒక్కొకడు వేరువేరు భావములు గల
కలలు చెరి యొకటి కంటిమి. 12అక్కడ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబ్రీ పడుచువాడు
మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెప్పినప్పుడు అతడు వాటి భావమును మాకు
తెలిపెను. 13అతడు మాకు ఏ యే భావము తెలిపెనో ఆయా భావముల చొప్పున జరిగెను. నా ఉద్యోగము నాకు
మరల ఇప్పించి భక్ష్యకారుని వ్రేలాడదీయించెనని ఫరోతో చెప్పగా

41:9-12 ‘‘నా తప్పిదములను’’ ఈ పేరాగ్రాఫు ఆదికాండము 40 అధ్యాయములో నమోదుచేయబడిన సంఘటనలను
సూచించుచున్నది. ఇది దాదాపు ఆయన ఒక క్రొత్త ఫరోతో మాట్లాడినట్లే ఉంది.
41:12 ‘‘ఒక హెబ్రీ పడుచువాడు’’ 40:15లోని నోట్ చూడుము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 41:14-24
14ఫరో

యోసేపును పిలువనంపెను. కాబట్టి చెరసాలలోనుండి అతని త్వరగా రప్పించిరి. అతడు క్షౌరము
చేయించుకొని మంచి బట్టలు కట్టుకొని ఫరోయొద్దకు వచ్చెను. 15ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని,
దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను విన్నయెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నిన్నుగూర్చి
వింటినని అతనితో చెప్పినందుకు 16యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు క్షేమకరమైన ఉత్తరమిచ్చునని
ఫరోతో చెప్పెను. 17అందుకు ఫరోనా కలలో నేను ఏటియొడ్డున నిలుచుంటిని. 18బలిసినవియు, చూపున కంద
మైనవియునైన, యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి పైకివచ్చి జమ్ములో మేయుచుండెను. 19మరియు నీరసమై బహు
వికార రూపము కలిగి చిక్కి పోయిన మరి యేడు ఆవులు వాటి తరువాత పైకి వచ్చెను. వీటి అంత వికారమైనవి
ఐగుప్తు దేశమందు ఎక్కడను నాకు కనబడలేదు. 20చిక్కిపోయి వికారముగానున్న ఆవులు బలిసిన మొదటి యేడు
21అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడినట్టు కనబడలేదు, మొదట
ఆవులను తినివేసెను.
ఉండినట్లే అవి చూపు నకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను మేలుకొంటిని. 22మరియు నా కలలో నేను
చూడగా పుష్టిగల యేడు మంచి వెన్నులు ఒక్కదంటున పుట్టెను. 23మరియు తూర్పు గాలిచేత చెడి పోయి
యెండిన యేడు పీలవెన్నులు వాటి తరువాత మొలిచెను. 24ఈ పీలవెన్నులు ఆ మంచి వెన్నులను మింగివేసెను.
ఈ కలను జ్ఞానులకు తెలియ చెప్పితిని గాని దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరని అతనితో చెప్పెను.
41:14 ‘‘కాబట్టి చెరసాలలోనుండి అతని త్వరగా రప్పించిరి’’ మళ్లీ మనకు ఐగుప్తీయ అరుదు పదము
‘‘చెరసాల‘‘ వచ్చింది (40:15లోని నోట్ చూడుము), దీనికి ‘‘ఐగుప్తు కోటలోనే బంధీచేయు’’ అనే
అర్థమున్నట్లుంది. యోసేపు రాజకీయ ఖైధీలతో బంధింపబడినట్లుంది.
 ‘‘అతడు క్షౌరము చేయించుకొని మంచి బట్టలు కట్టుకొని’’ ఇక్కడ ఫరో ముందుకు వెళ్ళబోయే
వ్యక్తి కేవలము వాని గడ్డము మాత్రమే కాక, శరీరము మొత్తాన్ని క్షౌరము చేసికొనే ఐగుప్తీ
ఆచారము మరొకమారు కనిపిస్తున్నది.
41:16 ‘‘నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు క్షేమకరమైన ఉత్తరమిచ్చునని’’ ఈ సమాధానము చాలా వరకు దాని.
2:27-30 లాగా ఉంది. తన కలలకు ఆధారము సోదెచెప్పుట లేక పురాతన పత్రాల చదవడం వలన ఉపయోగించే తన
సామర్థ్యాలను బట్టి కాక దేవుని శక్తిని బట్టే అని యోసేపుకు తెలుసు (చూ. 40:8). యోసేపుకు
ఆధ్యాత్మిక కేంద్రీయ ప్రాపంచిక దృష్టి ఉంది (చూ. 25,28,32 వచనాలు).
‘‘క్షేమకరమైన’’ అని తర్జుమా చేయబడిన పదము ‘‘సమాధానము’’, ‘‘శ్రేయస్సు’’ లేక ‘‘అభిమానము’’ లను
తెలియజేసే షాలోమ్ (బిడిబి 1022) అనే పదము. 15:15లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము. 41వ. అధ్యాయ
ప్రకరణములో షాలోమ్ 41:8లో ఫరో యొక్క మనస్సును (‘‘ఆయన మనస్సు కలవరపడెను’’) సూచించవచ్చు.
41:17-24 మునుపు 41వ. అధ్యాయ ప్రారంభములో చెప్పబడిన కల యొక్క వృత్తాంతానికి ఇది కొంచెము
తేడాగా ఉంది. ఇది పరిస్థితికి సరిగ్గా అమరంది. ఎవరుగాని ముందుగా చెప్పిన కథను మళ్ళీ చెప్పేటప్పడు
దానికి కొంత జతచేయకుండా లేక తీసేయకుండా చెప్పింది సరిగ్గా చెప్పేనట్లే చెప్పలేడు. నేనైతే ఈ
తేడాను చారిత్రిక వృత్తాంతానికి చిహ్నముగా పరిగణిస్తున్నాను.
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41:18 ‘‘నిగనిగలాడు’’ అనే పదము ‘‘అందమైన’’ (బిడిబి 421) అనే హీబ్రూ నిర్మాణము మరియు ‘‘రూపము’’ (బిడిబి
1061). ఈ నిర్మాణము ఈ క్రింది వాటి కొరకు ఉపయోగించబడింది
1. ఇక్కడ, ఆవులు
2. స్త్రీలు, ఆ.కా. 29:17; ద్వితీ. 21:11; 1 సమూ. 25:3; ఎస్తేరు 2:7
3. పురుషుడు, ఆ.కా. 39:6
4. చెట్టు, యిర్మియా 11:16

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 41:25-36
25అందుకు

యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒక్కటే. దేవుడు తాను చేయబోవుచున్నది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ
యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవత్సరములు 26ఆ యేడు మంచి వెన్నులును ఏడు సంవత్స రములు. 27కల ఒక్కటే.
వాటి తరువాత, చిక్కిపోయి వికారమై పైకివచ్చిన యేడు ఆవులును ఏడు సంవత్సరములు; తూర్పు గాలిచేత
28నేను ఫరోతో చెప్పు మాట యిదే.
చెడిపోయిన యేడు పీలవెన్నులు కరవుగల యేడు సంవత్సరములు.
29
ఇదిగో ఐగుప్తు దేశమందంతటను బహు సమృద్ధిగా
దేవుడు తాను చేయబోవుచున్నది ఫరోకు చూపించెను.
30మరియు కరవు గల యేడు సంవత్సరములు వాటి తరువాత
పంటపండు ఏడు సంవత్సరములు వచ్చుచున్నవి.
వచ్చును; అప్పుడు ఐగుప్తు దేశమందు ఆ పంట సమృద్ధి యావత్తును మరువబడును, ఆ కరవు దేశ మును
31దాని తరువాత కలుగు కరవుచేత దేశమందు ఆ పంట సమృద్ధి తెలియబడకపోవును; ఆ కరవు
పాడుచేయును.
మిక్కిలి భారముగా నుండును. 32ఈ కార్యము దేవునివలన నిర్ణయింపబడి యున్నది. ఇది దేవుడు శీఘ్రముగా
33కాబట్టి ఫరో వివేక జ్ఞానములుగల ఒక
జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెట్టింప బడెను.
మనుష్యుని చూచుకొని ఐగుప్తు దేశముమీద అతని నియమింపవలెను. 34ఫరో అట్లు చేసి యీ దేశముపైన
అధిపతులను నియమించి సమృద్ధిగా పంటపండు ఏడు సంవత్సరములలో ఐగుప్తు దేశమందంతటను అయిదవ భాగము
తీసికొనవలెను. 35రాబోవు ఈ మంచి సంవత్సరములలో దొరుకు ఆహార మంతయు సమకూర్చి ఆ ధాన్యము ఫరో
చేతికప్పగించి ఆయా పట్టణములలో ఆహారమునకై భద్రము చేయవలెను. 36కరవుచేత ఈ దేశము నశించి
పోకుండ ఆ ఆహారము ఐగుప్తుదేశములో రాబోవు కరవు సంవత్సరములు ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగ్రహముగా
నుండునని ఫరోతో చెప్పెను.
41:25 యెహోవాను గురించి తెలయబడని ఒక ఐగుప్తీయునికి తెలియజేయుచున్నాడు గనుక ఆయనకున్న
సర్వసాధారణ దైవ పేరు ఎలోహిమ్ అనే పేరుతో యోసేపు పిలుస్తున్నాడు. 12:1లోని ప్రత్యేక అంశము
చూడుము.
ఫరో, ఒక అన్య రాజుకు, తన భౌష్యత్తు ప్రణాళికలను గురించి ఈ దేవుడు తెలియజేయడానికి ఇష్టపడి,
సిద్ధపడ్డాడు (చూ. 25,28,32 వచనాలు). ‘‘దేశాలు’’ ఎల్లప్పుడే దేవుని యొక్క నిత్య, విమోచన
ప్రణాళికలకు గురిగా ఉన్నాయి (చూ. 3:15; 12:3; నిర్గ. 19:5-6; యెషయా; యోనా; మత్తయి 28:19-20; లూకా
24:47; అ.కా. 1:8)!
41:26-32 ఫరోకు కలను గురించి వివరించడానికి యోసేపు ప్రారంభించాడు. 24వ. వచనములోని ఆయన
మాంత్రికులెవ్వరూ దీనిని చేయలేక పోయిన విషయాన్ని గమనించండి.
41:26 ‘‘యేడు సంవత్సరములు’’ ఎ ఎన్ ఇ సాహిత్యములో యేడు సంవత్సరముల క్రమము సర్వసాధారణము (చూ.
ఎ ఎన్ ఇ టి, 31 పే).
41:27
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘పీలవెన్నులు’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘ఖాళీ తలలు’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్, జె పి ఎస్ ఒ ఎ ‘‘ఖాళీ వెన్నులు’’
ట ఇ వి
ధాన్యకంకుల సన్నని తలలు’’
ఎన్ జె బి
‘‘శుష్కించిన ధాన్య కంకులు’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘సన్నని మరియు పీల కంకులు’’
ఈ క్రింది వాటికి హెబ్రూ పదాలు
1. పలుచటి, הדקות
2. ఖాళీ, הרקות

301

అక్షరాలు డి ( )דమరియు ఆర్ ( )רలు ఎప్పుడూ ఒకేలా కనిసిస్తాయి. హీబ్రూ పా.ని. పాఠ్య ప్రాజెక్టు
(1979, పే. 62) మీద యు బి ఎస్ ప్రెలిమినరీ మరియు ఇంటిరిమ్ రిపోర్టు ‘‘సన్నని’’ అనే దానికి ఒక బి
రేటింగ్ (కొంత సందేహము) ఇచ్చింది.
41:32 ‘‘ఈ కార్యము దేవునివలన నిర్ణయింపబడి యున్నది. ఇది దేవుడు శీఘ్రముగా జరిగించును’’ యోసేపు
ఐగుప్తులోని ఈ సంఘటనలకు తన దేవుని యొక్క శక్తిని మరియు భౌష్యత్త్ ఙ్ఞానాన్ని
ఉద్ఘాటిస్తున్నాడు. ఐగుప్తు మాంత్రికులు (చూ. నిర్గమకాండము 7-8), మరియు ఐగుప్తీయ దేవుళ్ళ
అంతర్భావాలు దీనిని తెలుసుకోలేక పోయారు లేక నిలపలేక పోయారు.
ఆ తరువాత యెహోవా నిర్గమనానికి మరియు ఐగుప్తీ దేవగళాన్ని తిరస్కరించడానికి తెగుళ్ళను
ఉపయోగించాడు. ఐగుప్తీయులు తనను తెలిసికోవాలని యెహోవా ఆశించాడు!
41:33-36 ఈ వచనములో యోసేపు సేకరించుకోవడానికి, ఆ తరువాత కరువుకు ఎలా సిద్ధపడాలో తన తెలివైన
అవగాహనను అందిస్తున్నాడు.
క్రియాపదాలను గమనించండి
1. ‘‘ఫరో వివేక జ్ఞానములుగల ఒక మనుష్యుని చూచుకొని’’, 33వ. వచనము, బిడిబి 906, కెబి 1157, క్వాల్
జస్సీవ్
2. ‘‘ఐగుప్తు దేశముమీద అతని నియమింపవలెను’’ 33వ. వచనము, బిడిబి 1011, కెబి 1483, క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్ట్ ఒక జస్సీవ్ వలె ఉపయోగించబడింది.
3. ‘‘ఫరో అట్లు చేసి’’ 34వ. వచనము, బిడిబి 793, కెబి 889, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ ఒక జస్సీవ్ భావముతో
ఉపయోగించబడింది
4. ‘‘అధిపతులను నియమించి’’ 34వ. వచనము, బిడిబి 823, కెబి 955, హిఫిల్ జస్సీవ్
5. ‘‘దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను’’ 34వ. వచనము, బిడిబి 332, కెబి 331, ఫియల్ పర్పెక్ట్
ఒక జస్సీవ్ వలె ఉపయోగించబడింది (ఎన్ ఎ ఎస్ బి)
6. ‘‘ఆహార మంతయు సమకూర్చి’’ 35వ. వచనము, బిడిబి 867, కెబి 1062, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ ఒక జస్సీవ్
భావముతో ఉపయోగించబడింది
7. ‘‘సమకూర్చి’’ 35వ. వ., బిడిబి 840, కెబి 999, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ ఒక జస్సీవ్ భావముతో
ఉపయోగించబడింది
8. ‘‘భద్రము చేయవలెను’’, 35వ. వచనము, బిడిబి 1036, కెబి 1581, క్వాల్ ఫెర్ఫెక్ట్ ఒక జస్సీవ్
భావముతో ఉపయోగించబడింది (ఎన్ ఎ ఎస్ బి)
9. ‘‘ఆహారము. . .సంగ్రహముగా నుండును’’, 36వ. వచనము, బిడిబి 224, కెబి 242, క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్ ఒక
జస్సీవ్ భావముతో ఉపయోగించబడింది (ఇక్కడ ఈ సందర్భములో జస్సీవ్ లాగా మూడు క్వాల్
పెర్ఫెక్ట్ లు పనిచేస్తున్నాయి)
10. అలాగే 31వ. వచనములోని ‘‘ఆ కరవు మిక్కిలి భారముగా నుండును’’ అనే వచనాన్ని గమనించండి
41:33 యెహోవా యేడు సంవత్సరముల సంమృద్ధిని, యేడు సంవత్సరముల కరువును (ఎవరిని ప్రభావితము
చేయదు, అయినా ఇది దేవుని తీర్పుకాదు, పతనమైన మానవునికి ఒక వాతావరణ క్రమము), దీనిని
ఉద్దేశపూర్వకంగా, మానవ ప్రణాళిక కార్యాలతో ఎదుర్కోవాలి. ఈ దేవుని యొక్క
సౌరభౌమత్వయు/ఙ్ఞానము మరియు మానవ కార్యము అనేది బైబిలు స్వరూప లక్షణము. రెండుకూడా
కీలకము (చూ. నిర్గమకాండము 3, 7-9 వచనాలలోని దేవుని ఙ్ఞానము/కార్యము, అయితే 10-12 వచనాలలో మోషే
స్పందించవలసి ఉంది).
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ప్రత్యేక అంశము: ఎన్నిక/ముందుగా నిర్ణయించుట మరియు ఆధ్యాత్మిక సమతుల్యత
అవసరము
ఎన్నుకోవడమనేది ఒక అద్భుతమైన సిద్ధాంతము. ఇది ఒక పక్షపాతము కాదు, కాని ఇది ఇతరుల విమోచన
పిలుపుకు ఒక ద్వారము లేక ఒక పరికరము! పాత నిబంధనలో ఈ పదము మొదటిగా సేవ కొరకు వాడబడినది;
క్రొ.ని.లో ప్రాముఖ్యముగా ఇది సేవకు కారణమైన రక్షణకొరకు వాడబడినది. బైబిలు ఎప్పుడు బయటికి
కనిపించేటట్లు దేవుని సౌర్వభౌమత్వమునకు మానవ స్వేచ్చా చిత్తానికి మద్య ఉన్న భేదాలను
గురించి సమన్వయ పరచలేదు. అయితే రెండింటి గురించి గట్టిగా చెప్పింది! బైబిలు లోని ఉద్రిక్తతకు
రోమా 9లోని దేవుని సర్వభౌమత్వ ఎన్నిక మరియు రోమా 10 లోని మానవజాతి యొక్క సమాధాన అవసరత
(చూ. 10:11,13)లను మంచి ఉదాహరణలు.
ఈ ఆధ్యాత్మక ఉద్రిక్తతకు ఎఫెసీ. 1:4 లో కీలకాన్ని కనుగొనగలమేమో. యేసు దేవుడు ఎన్నుకొన్న
మానవుడు. అందరూ యేసు ద్వారా శక్యముగా ఎన్నుకోబడ్డారు (కార్ల్ బెర్త్). పతనమైన మానవ జాతికి
యేసు దేవుని యొక్క ‘‘ఔను’’ (కార్ల్ బెర్త్). ఎఫెసీ. 1:4 కూడా ముందుగా నిర్ణయించడము అనేది
పరలోకమునకు కాదు గాని పరిశుద్ధుత (క్రీస్తు వలె) అని నొక్కి చెప్పి ఈ సమస్య విషయములో మనకు
సహాయ పడుతున్నది. ధేవుని పిలుపు (ఎన్నిక) ఇప్పటికి అలాగే నిత్యత్వానికి!
మత సిద్ధాంతాలు మిగిలిన సత్యాలతో సంబంధించి వస్తాయి, ఒంటరిగాను, సంబంధించని సత్యాలుగా
రావు. ఒక మంచి సాదృశ్యము నక్షత్ర రాశి వర్సెస్ ఒకే ఒక నక్షత్రము. దేవుడు తన సత్య
సాహిత్యాన్ని ప్రాశ్చాత్యలులకు కాక తూర్పు వాసులకు ప్రదర్శించాడు. మనము ద్వంద
(విభేదించుకొనే) పదాల జత సత్య సిద్ధాంతముల ఉద్రిక్తతల నుండి బయటపడలేము:
1. ముందుగా నిర్ణయించడము వర్సెస్ మానవ స్వేచ్చా చిత్తము
2. విశ్వాసుల రక్షణ వర్సెస్ పట్టుదల యొక్క అవసరత
3. మొదటి పాపము వర్సెస్ స్వబుద్ధితో చేసే పామము
4. పాపరహితము (పరిపూర్ణతావాదము) వర్సెస్ తక్కువ పాపము
5. ప్రారంభ తక్షణ విమోచనము, ప్రాయశ్చిత్తము వర్సెస్ అభివృద్ధికర ప్రాయశ్చిత్తము
6. క్రైస్తవ స్వేచ్ఛ వర్సస్ క్రైస్తవ భాద్యత
7. దేవుని మహనీయత వర్సస్ దేవుని వ్యాపకత
8. దేవుని ఎదురురలేని అఙ్ఞేయము (తెలియబడినితనము) వర్సెస్ లేఖనములోనుంచి దేవుని ఎఱుగ గల
స్థితి
9. దేవుని రాజ్యము ప్రస్తుతము వర్సస్ భౌష్యత్తు సంపూర్తి
10. పశ్చాత్తాపము ఒక దేవుని వరము వర్సస్ పశ్చాత్తాపము ఒక మానవ ఒప్పంద ప్రతిస్పందన
11. యేసు ఒక దైవము వర్సస్ యేసు ఒక మానవుడు
‘‘ఒప్పందము’’ యొక్క ఆధ్యాత్మక భావన, మానవుల ఆదేశిక మొదటి మరియు కొనసాగించే
పశ్చాత్తాపముతోదేవుని సౌరభౌమత్వము(ఏవరైతే ఎల్లవేళల అజిండాను ప్రారంభించి, స్థాపిస్తాడో
ఆయన) జతపడి ఉంది. ఒకవైపు వైరుద్యము మరియు మరో దానిని తక్కువ చేసే ప్రూఫ్-టెక్టింగ్ నందు
జాగ్రత్తపడుడి!

41:34 ‘‘ఐగుప్తు దేశమందంతటను పంటపండు అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను’’ ‘‘పంటపండు’’ అనేది ఇటాలిక్
అక్షరక్రమము ఉండడాన్ని గమనించండి, దీని అర్థము ఇది హీబ్రూ పదము కాదు. కాబట్టి, క్రియ
‘‘ఐదవభాగము’’ (బిడిబి 332, కెబి 331, ఫియల్ పర్పెక్ట్) 20% పన్నును సూచించుచున్నది, ఇది ఐగుప్తీయ
సాహిత్యములో సాధారణమని మనము నేర్చుకొన్నాము లేక ఇది ఐగుప్తు దేశాన్ని ఐదు కార్యనిర్వాహ
జిల్లాలుగా విభజించినట్లు ఇది సూచిస్తున్నది (ఎబి, పే. 313).
విశ్లేషకులు కొంతమంది క్రియ పాసివ్ పార్టిసిఫుల్ అయిన ( שמתబిడిబి 332) నుండి వచ్చింది, దీని
అర్థము ‘‘ధరించిన’’ లేక ‘‘సన్నద్ధుడైన’’ (చూ. యెహోషువా 1:14; 4:12; న్యాయా. 7:11, ఎబి, పే. 313). ఇది జె
పి ఎస్ ఒ ఎ ‘‘ఐగుప్తు దేశమంతటను నిర్వహించవలెను’’ చేత అనుసరింపబడుతున్నది.
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41:36 ‘‘కరవుచేత ఈ దేశము నశించి పోకుండ’’ ‘‘దేశము’’ (బిడిబి 75) అనే పదము ఐగుప్తు ప్రజలు మరియు
ప్రభుత్వము కొరకు ఒక సాదృశ్యముగా పనిచేస్తున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 41:37-45
37ఆ

38అతడు తన
మాట ఫరోదృష్టికిని అతని సమస్త సేవకుల దృష్టికిని యుక్తమైయుండెను గనుక
సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆత్మగల మనుష్యుని కనుగొనగలమా అని యనెను. 39మరియు ఫరో దేవుడు
40నీవు నా యింటికి
ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె వివేక జ్ఞానములు గలవారెవరును లేరు.
అధికారివై యుండవలెను, నా ప్రజలందరు నీకు విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాత్రమే నేను
నీకంటె పైవాడనై యుందునని యోసేపుతో చెప్పెను. 41మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుప్తు దేశమంతటి మీద
నిన్ను నియమించి యున్నానని యోసేపుతో చెప్పెను. 42మరియు ఫరో తన చేతినున్న తన ఉంగరము తీసి
యోసేపు చేతిని పెట్టి, సన్నపు నారబట్టలు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 43తన
రెండవ రథముమీద అతని నెక్కించెను. అప్పుడువందనము చేయుడని అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అట్లు
ఐగుప్తు దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 44మరియు ఫరో యోసేపుతో ఫరోను నేనే; అయినను నీ సెలవు
లేక ఐగుప్తు దేశమందంతటను ఏ మనుష్యుడును తన చేతినైనను కాలినైనను ఎత్తకూడదని చెప్పెను.
45మరియు ఫరో యోసేపునకు జప్నత్ప నేహు అను పేరు పెట్టి, అతనికి ఓనుయొక్క యాజకుడైన పోతీఫెర
కుమార్తెయగు ఆసెనతు నిచ్చి పెండ్లి చేసెను.

41:38 ‘‘దేవుని ఆత్మ’’ ఇది రుయాచ్ ఎలోహిమ్ (బిడిబి 924, మరియు బిడిబి 43) అనే హీబ్రూ పదానికి
తర్జుమా చేయబడిన పదము. దేవుని కొరకు యోసేపు ఉపయోగించిన పదాన్నే ఫరో కూడా ఉపయోగించడాన్ని
గమనించండి. హెబ్రూలు కానివారు ఎవరైతే కలల భావాలనుచెప్పుతారో వారిని సూచించడానికి ఉపయోగించే
మామూలు పదముగా ఇది ఉన్నట్లుంది (చూ. దాని. 4:8,9,18; 5:11,14).
41:40
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘శ్రద్ధాంజలి గడించుము’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘పరిపాలింపబడు’’
‘‘వారిని వారు నియంత్రించుకొను’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
టి ఇ వి
‘‘నీ ఆఙ్ఞలకు విధేయించు’’
ఎన్ జె బి
‘‘నీ ఆఙ్ఞను గౌరవించు’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘నీ మాటకు లోబడి ఉండు’’
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘నడిపించబడు’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘నీ ప్రతి మాటను గౌరవించు’’
ఈ పదము యొక్క శబ్ధలక్షణము సరిగా తెలియదు, అయితే ఇది ‘‘నోటి మీద ముద్దు పెట్లు’’ (బిడిబి 676,
కెబి 30, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్). అని అర్థమిచ్చే హీబ్రూ మూల పదమునకు సంబంధించి ఉన్నట్లుంది. ఇది
బహుశా (1) ‘‘విధేయించుకు’’ (కెబి) లేక (2) శ్రద్ధాంజలి గడించుటకు భూమిని ముద్దు పెట్టుకొనుటకు (చూ.
కీర్త. 2:12) అనే అర్థాలను ఇచ్చే వీలుంది. ఫరో మాటను (చూ. 42,43,44 వచనాలు) గౌరవించినట్లు
ఐగుప్తీయులు యోసేపు మాటను (అసలు అర్థము నోరు) గౌరవించాలి. ఆయన ఫరో యొక్క ‘‘ఘనమైన
మంత్రి’’గా చేయబడ్డాడు.
41:42 ‘‘తన చేతినున్న తన ఉంగరము’’ ‘‘కుంగిపోవుటకు’’ (బిడిబి 371) క్రియకు ఉన్న మూలపదమే దీనికి ఉంది, ఇది
ఒక అధికారిక ఉంగరము ఏదైనా పత్రాలపైన ఆధికారిక ముద్ర వేయడానికి బురదలో గాని, కొవ్వులో గాని
ముంచడాన్ని సూచించవచ్చు (చూ. ఎస్తేరు 3:10,12; 8:8,10).
 ‘‘సన్నపు నారబట్టలు అతనికి తొడిగించి’’ ఇది మరొక ఐగుప్తు అరువు పదము (బిడిబి 1058 III), ఇది ఐగుప్తీ
సమాజములో ఉన్నత తరగతి ప్రజలు వేసికొనే తెల్లటి లినను బట్టలను సూచిస్తున్నది.
 ‘‘అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి’’ ఐగుప్తీ చరిత్ర మొత్తము ముఖ్యముగా 12వ. రాజవంశములో ఇది
అధికారానికి చిహ్నముగా ఉండేది (చూ. దాని. 5:7, 16, 29). ఈ వివరాలన్ని ఈ కాలములోని ఐగుప్తుల యొక్క
ఆచారాలలో సత్యమై ఉన్నాయి. ఇవి ప్రత్యక్ష సాక్ష వివరాలు!
41:43 ‘‘రెండవ రథముమీద’’ యోసేపు ఐగుప్తుకు రెండవ అధికారిగా తెలియజేయడానికి ఇది ఒక మార్గము (అది.,
ఘనడైన మంత్రి). ‘‘రెండవ’’ (బిడిబి 1041) అనే పదము తరచూ రాజకీయ లేక కార్యనిర్వాహకత్వాన్ని
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సూచిస్తున్నది (చూ. 1 సమూ. 23:17; 2 రాజులు 23:4; 25:18; 1 దిన. 5:12; 15:18; 2 దిన. 28:7; 31:12; నెహెమ్యా
11:17; ఎస్తేరు 10:3; యిర్మియా 52:24).
 ‘‘వందనము చేయుడని’’ ఈ ఐగుప్తీ పదము (‘‘అబ్రెక్,’’ చూ. జె పి ఎస్ ఒ ఎ) గొప్ప తర్కణలకు గురైంది. ఇది
హీబ్రూ మూలపదము ‘‘మోకాళ్ళూను’’ లాగా ఉంది. బ్రౌన్, డ్రైవర్ మరియు బ్రిగ్స్ (బిడిబి 7)లో ఇంకా
అనేక తర్జుమాలను కనుగొనవచ్చు. ఏదు ఏమైనా వల్గేట్, అక్విల్లా యొక్క హీబ్రూ తర్జుమా, ఓరిజన్
అలెగ్జాండ్రియా,యూదా విశ్లేషకుడు కింమ్చీ అందరూ కూడా దీని అర్థము ‘‘మోకాళ్ళూనుట’’ అని
చెప్పుతున్నారు. ఇది పురాతన హీబ్రూ మూలపదము నుండి వచ్చింది (బిడిబి 7). సందర్భానుచితముగా ఇది
సరైనదిగా ఉంది.
41:44 ‘‘ఏ మనుష్యుడును తన చేతినైనను కాలినైనను ఎత్తకూడదని’’ ఇది ‘‘ఏ పని గాని లేక ప్రయత్నముగాని
యోసేపు శెలవు లేకుండా ప్రారంభించ కూడదు లేక కొనసాగించకూడదు’’ అనే ఒక జాతీయపదము. ఇది మొత్తము
మరియు పూర్తి అధికారాన్ని తెలియజేస్తున్నది.
41:45 ‘‘మరియు ఫరో యోసేపునకు జప్నత్ప నేహు అను పేరు పెట్టి’’ ఇది ఫరోకు మాత్రమే సంబంధించిన ఒక
అధికారిక బిరుదు (బిడిబి 861) (చూ. ఆ.కా. 45:8). ఫరో ఆయనకు పేరు పెట్టడము సాంప్రదాయకంగా యోసేపు
మీద ఆయన కున్న అధికారానికి చిహ్నముగా ఉండచ్చు. ఇక్కడ అనే ప్రతిపాదిత శబ్ధలక్షణాలు ఉన్నాయి.
అందరికీ తెలిసిది ‘‘దేవుడు మాట్లాడుతాడు, ఆయన జీవిస్తున్నాడు’’, ఇది ఫరోను సూర్య దేవుడు రీ
కుమారునిగా లేక వీలైతే యోసేపు దేవుడు మాట్లాడి మరియు ఐగుప్తును కాపాడుతాడు అని కూడా
సూచించవచ్చు. ‘‘అన్ని విషయాలు తెలిసిన వాడు’’ అనేది మరో వీలు. ఇది ఒక కలలకు భావము చెప్పేవాడిగా
యోసేపును సూచించవచ్చు.
 ‘‘కుమార్తెయగు ఆసెనతు నిచ్చి’’ ఇది మరొక ఐగుప్తీ పేరు, దీని అర్థము ‘‘నేతుకు సంబంధించిన’’ (బిడిబి 62,
చూ. 41:45,50; 46:20), ఇది ఐగుప్తీయుల ప్రేమ దేవత.
 ‘‘ఓను యొక్క యాజకుడైన పోతీఫెర’’ ఇది ఆ.కా. 37:36; 39:1 లో కనుగొనబడిన పొతీఫరు పేరు పొడిగింపు అయిన
మరొక ఐగుప్తీయ పేరు. దీని అర్థము ‘‘ఆయన (రీ) ఎవరికైతే ఇచ్చాడో’’ (బిడిబి 806). యోసేపుకు ఫరో ఒక
ముఖ్య యాజకుని (బిడిబి 463) కుమార్తెను ఇచ్చి వివాహము చేసి ఆయనను ఐగుప్తు సమాజములోని ఉన్నత
శ్రేణి వర్గములో భాగస్తుని చేశాడు.
 ‘‘ఓను’’ ‘‘ఓను’’ (బిడిబి 58) సూర్వ దేవుని పట్టణము. గ్రీకులో ఇది హెలిపొలిస్ మరియు హీబ్రూలో బెత్
షమేష్ అని పిలువబడింది (చూ. యిర్మియా 43:13). ఇది గోషన్ పొలిమేరలలోని కయిరోకు ఉత్తర దిశగా
దాదాపు యేడు మైళ్ళ దూరములో ఉంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి ‘‘యోసేపు బయలుదేరి ఐగుప్తు దేశమందంతట సంచరించెను’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘ఇలా ఐగుప్తు దేశమంతా యోసేపు అధికారము పొందెను’’
టి ఇ వి
‘‘భూమినంతటిని సంచరించెను’’
ఎన్ జె బి, ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘మరియు యోసేపు ఐగుప్తు అంతటా ప్రయాణించుటకు ప్రారంభించెను’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘యోసేపు అధికారము ఐగుప్తు అంతటా విస్తరించెను’’
జె పి ఎస్ ఓ ఎ
‘‘ఇలా యోసేపు ఐగుప్తు దేశము యొక్క ఇన్చార్జిగా ఉద్బవించెను’’
ఈ వచనము ఎన్ ఎ ఎస్ బి మరియు ఎన్ కె జె విలలో ఉన్నది ఉన్నట్లు తర్జుమా చేయబడెను. ఏది ఏమైనా
దీని అర్థము వివిధ రకాలుగా ఉంది.
1. 45 మరియు 46 వచనాలు సమానము, కాబట్టి, ‘‘దేశమంతా సంచరించెను’’ (టిఇవి, ఎన్ జె బి, ఎల్ ఎక్స్
ఎక్స్, ఎన్ ఐ వి)
2. ఎస్తేరు 1:17లో ఈ సాధారణ ‘‘పో’’ లేక ‘‘రా’’ క్రియ (బిడిబి 422, కెబి 425, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్),
అలాగే ఒక క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, ఏదో విస్తరిస్తున్నది అనే భావముతో ఉపయోగింపబడింది (అది.,
వస్తీ యొక్క తిరస్కారము). కాబట్టి ఇక్కడ యోసేపు యొక్క ప్రసిద్ధి మరియు అధికారము
దేశమంతటా వ్యాప్తిచెందింది (ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఆర్ ఇ బి).
3. ‘‘దేశ మంతట’’ అనే వచనాన్ని బట్టి 33,41 మరియు 43 వచనాలలో అనుసరించబడిన క్రియ మంత్రిగా
యోసేపు అధికారమునకు సంబంధించి ఉపయోగించబడింది, ఆ తరువాత ఇక్కడ క్రియాపదము దానిని కూడా
సూచిస్తున్నది (జె పి ఎస్ ఒ ఎ).

305

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 41:46-49
46యోసేపు

బయలుదేరి ఐగుప్తు దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు ఐగుప్తు రాజైన ఫరో యెదుట
నిలిచినప్పుడు ముప్పది సంవత్సరములవాడై యుండెను. అప్పుడు యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళ్లి
ఐగుప్తు దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 47సమృద్ధిగా పంటపండిన యేడు సంవత్సరములలో భూమి బహు
విరివిగా పండెను. 48ఐగుప్తు దేశమందున్న యేడు సంవత్సరముల ఆహారమంతయు అతడు సమకూర్చి, ఆయా
పట్టణములలో దాని నిలువచేసెను. ఏ పట్టణము చుట్టునుండు పొలముయొక్క ధాన్యము ఆ పట్టణమందే
49యోసేపు సముద్రపు ఇసుకవలె అతి విస్తారముగా ధాన్యము పోగుచేసెను. కొలుచుట
నిలువచేసెను.
అసాధ్య మాయెను గనుక కొలుచుట మానివేసెను.
41:46 ‘‘ముప్పది సంవత్సరములవాడై యుండెను’’ దీని అసలు అర్థము ‘‘ముప్పది సంవత్సరముల కుమారుడు’’, ఇది
ఒక జాతీయపదము (చూ. లేవీ 27:5; 2 రాజులు 8:26; యిర్మియా 52:1).
41:47-49 యోసేపు యొక్క కల భావము పూర్తిగా ఖండితమైనది. సంమృద్ధి అనే విధాలుగా తెలుపబడింది.
1. సమృద్ధిగా పంటపండిన యేడు సంవత్సరములు, 47వ.వ.
2. భూమి బహు విరివిగా పండెను, 47వ. వ.
3. ఆహారమంతయు అతడు సమకూర్చి, 47,48 వచనాలు
4. సముద్రపు ఇసుకవలె అతి విస్తారముగా, 49వ. వ.
5. కొలుచుట అసాధ్య మాయెను గనుక కొలుచుట మానివేసెను, 49వ. వ.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 41:50-52
50కరవు

సంవత్సరములు రాకమునుపు యోసేపుకిద్దరు కుమారులు పుట్టిరి. ఓనుయొక్క యాజకుడైన
పోతీఫెర కుమార్తెయగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను. 51అప్పుడు యోసేపు దేవుడు నా సమస్త బాధను నా
తండ్రియింటి వారినందరిని నేను మరచి పోవునట్లు చేసెనని చెప్పి తన జ్యేష్ఠకుమారునికి మనష్షే
అను పేరు పెట్టెను. 52తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు నన్ను అభివృద్ధి పొందించెనని
చెప్పి, రెండవవానికి ఎఫ్రాయిము అను పేరు పెట్టెను.
41:51 ‘‘మనష్షే’’ ఈ పేరు (బిడిబి 586) ‘‘మరచిపోవుటకు’’ (బిడిబి 674, కెబి 728, ఫియల్ పార్టిసిఫుల్) శబ్ధ
సమత్వమును బట్టి అనే హీబ్రూ క్రియ సంబంధించినది. ప్రాముఖ్యముగా ఇది తన సహోదరుల వలన కలిగిన
బాధకు సంబంధించి ఉంది. ఆదికాండములోని ఆ తరువాత సంఘటననలో యోసేపు తన సహోదరుల ద్వేషపూరితమైన
అప్పగింత బాధనుండి పూర్తిగా బయటపడలేదని తెలుస్తున్నది.
41:52 ‘‘ఎఫ్రాయిము’’ ఈ పేరు (బిడిబి 68) ప్రాచుర్యత గల పద చమత్కారము బట్టి ‘‘సఫలత’’ లేక ‘‘రెంటింపు
ఫలము’’ అనే పదానికి సంబంధించి ఉంది (బిడిబి 826, చూ. 49:22). గమనిస్తే ఆసక్తికర విషయేమిటంటే, ఆధునికి
ఇశ్రాయేలీయులలో యూదా తత్వము వాని యూదా తల్లిని బట్టి నిర్థారించబడుతుంది. వాస్తవానికి, ఈ
ఇద్దరు పిల్లలు నిజానికి యూదులు కారు! వారు ఆ తరువాత యోసేపు రెటింపు స్వాస్థ్యానికి సంకర జాతిగా
మారారు మరియు ఇశ్రాయేలీ పండ్రెండు జాతులలో భాగస్తులైనారు (అది., పదమూడవ). స్వాస్థ్యపరంగా
లేవీ ఒక జాతిగా గణింపబడలేదు (చూ. యెహోషువా).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 41:53-57
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54యోసేపు చెప్పిన
దేశమందు సమృద్ధిగా పంటపండిన సంవత్సరములు గడచిన తరువాత
ప్రకారము ఏడు కరవు సంవత్సరములు ఆరంభమాయెను గాని ఐగుప్తు దేశమందంతటను ఆహారముండెను.
55ఐగుప్తు
దేశమందంత టను కరవు వచ్చి నప్పుడు ఆ దేశస్థులు ఆహారము కోసము ఫరోతో
మొరపెట్టుకొనిరి, అప్పుడు ఫరో మీరు యోసేపు యెద్దకు వెళ్లి అతడు మీతో చెప్పునట్లు చేయుడని
56కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొట్లన్నియు
ఐగుప్తీయులందరితో చెప్పెను.
విప్పించి ఐగుప్తీయులకు ధాన్యమమ్మకము చేసెను. ఐగుప్తు దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను;
57మరియు ఆ కరవు ప్రతి దేశమందు భారమైనందున సమస్త దేశస్థులు యోసేపునొద్ద ధాన్యము కొనుటకు
ఐగుప్తునకు వచ్చిరి.
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41:53-57 ఇది చారిత్రాత్మకంగా ఫరో ఎలా ఐగుప్తు దేశమంతటిని స్వాధీనము చేసికొన్నాడో
వివరిస్తున్నది (చూ. 47:20-26). ఐగుప్తీయులు వారిని తన కుటుంబాలను పోషించుకొనుటకు వారి భూభాగాలను
రాజుకు అమ్మివేశారు.
కరువు నుండి బయటపెట్టడానికి ఐగుప్తీయుల మతము ఓడిపోయి ఉంటుంది (అది., సూర్య దేవుడు,
భూసాఫల్య దేవుళ్ళు, నైలు నది కూడా), అయితే యెహోవా చేయగలిగాడు!
41:56
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, టి ఇ వి,
వల్గేటు ‘‘కొట్లన్నియు’’
ఎన్ జె బి, ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్,
ఆర్ ఇ బి
‘‘ధన్యాపుకొట్టులన్ని’’
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘లోన ఉన్నవన్నియు’’
హీబ్రూ పాఠ్యము జె పి ఎస్ ఒ ఎ ద్వారా ఉన్నది ఉన్నట్లు తర్జుమా చేయబడింది. ఇది ఈ క్రింది
వాటిని సూచిస్తున్నది
1. అన్ని చోట్లలో యోసేపు ధ్యాన్యమును నిలువచేశాడు
2. దేశమంతా ఐగుప్తీయులు ధాన్యమును కొనుటకు వీలుగా అన్నిచోట్ల నిలువచేశాడు
41:57 ఈ వచనము తూర్పు సమీపమంతా మరియు మధ్యదరా ప్రాంతమంతా వచ్చిన భయంకరమైన అనావృష్టి
మరియు కరువును తెలియజేస్తున్నది. అనేక దేశాలు ధాన్యము కొనడానికి యోసేపు దగ్గరకు వచ్చాయి.
యోసేపు ఈ క్రింది ప్రాంతాలను రక్షించాడు
1. ఐగుప్తు
2. చుట్టు ప్రక్కల ఉన్న అనేక ప్రజలు గుంపులు
3. ప్రత్యేకించి ఎన్నుకోబడిన యోసేపు కుటుంబము!
దేవుని అనుగ్రహము అనేక స్థాయిలలో పనిచేసింది!

ఇక్కడ ‘‘భూమియందంతటా’’ అనే ఉన్నది ఎక్కువచేసి చెప్పే పదాన్ని గమనించండి. ఇది
ఆదికాండము 6-7లో జలప్రళయము విస్తారతను గురించి చెప్పినప్పుడు ఈ పదము ఉపయోగించబడింది
(చూ. 7:19, ארצ, ’ఎరోస్, బిడిబి 75).

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. ఈ అధ్యాయములోని ఐగుప్తీ అరువు పదాలను మరియు ప్రత్యేకమైన ఐగుప్తీ ఆచారాలాను పట్టిక
చేయుము.
2. పురాతన తూర్పు ప్రాంత మాంత్రికులు మరియు వాని కార్యాలను వివరించుము
3. 41-42 వచనాలలోని యోసేపు యొక్క క్రొత్త ఆధిక్యస్థాయిని వివరించిన విధానాలన్నిటిని
పట్టిక చేయుము.
4. యోసేపు కుమారుల యొక్క పేరుల అర్థాలు, వాటి ప్రాముఖ్యతలు ఏమిటి (50-52 వచనాలు)?

ఆదికాండము 42

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
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(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)
యోసేపు సహోదరులు
ఆయన
ఐగుప్తుకు పంపబడుట
మొదటి కలయిక

యోసేపు సహోదరులు
ఐగుప్తుకు వెళ్ళుట

42:1-5

42:1-5

ప్రయాణించుట
42:1-5

42:6-7

42:6-17

42:6-17

కరువు సమయములో యోసేపు ధాన్యము కొనుటకు యోసేపు
సహోదరులు ఐగుప్తుకు

42:1-4
42:1-7ఎ
42:7బి
42:8-9
42:10-11

42:8-17

సహోదరులు తిరిగి
కనానుకు వెళ్ళుట
42:25-28
42:26-28
42:26-28
షిమ్యోను గృహనిర్బందము
42:29-34
42:29-34
42:29-34
42:35-38
42:35-38
42:35-38

యోసేపు మరియు

సహోదరులు ఐగుప్తుకు వెళ్ళుట సహోదరుల

42:1-4
42:1-7

42:8-17
42:12
42:13
42:18-20ఎ
42:20బి-21
42:22-24
యోసేపు సహోదరులు
తిరిగి కనానుకు వెళ్ళుట
42:25-28
42:25-28

42:29-34
42:35-36
42:37
42:38

42:18-24

యాకోబు కుమారులు
తిరిగి కనాను వెళ్ళుట

42:29-34
42:35-36
42:37-38

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4. మొదలుగున్నది.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 42:1-5
1ధాన్యము

ఐగుప్తులో నున్నదని యాకోబు తెలిసి కొనినప్పుడుమీరేల ఒకరి ముఖము ఒకరు చూచు
చున్నారని తన కుమారులతో అనెను.
2మరియు అతడు చూడుడి, ఐగుప్తులో ధాన్యమున్నదని వింటిని, మనము చావక బ్రదుకునట్లు మీరు అక్కడికి
3యోసేపు పదిమంది అన్నలు
వెళ్లి మనకొరకు అక్కడనుండి ధాన్యము కొనుక్కొని రండని చెప్పగా
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4అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు
ఐగుప్తులో ధాన్యము కొన బోయిరి.
తమ్ముడగు బెన్యామీనును అతని అన్న లతో పంపిన వాడు కాడు. 5కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక
ధాన్యము కొనవచ్చినవారితో కూడ ఇశ్రాయేలు కుమారులును వచ్చిరి.

42:1 ‘‘ధాన్యము ఐగుప్తులో నున్నదని యాకోబు తెలిసి కొని’’ క్రియ ‘‘చూచి’’ 1వ. వచనములో రెండు సార్లు
ఉపయోగించబడింది.
1. ‘‘యాకోబు చూచి’’ బిడిబి 906, కెబి 1157, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
2. ‘‘మీరేల ఒకరి ముఖము ఒకరు చూచు చున్నారని’’, హిత్ఫాయెల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
ఇదే పదము ఫరో కలకు భావము చెప్పేటప్పుడు ఉపయోగించబడింది (చూ. 41:19,22,28). ఇక్కడ యోసేపు ఫరోతో
ఒక మంచి ఙ్ఞానవంతుని కొరకు చూడమన్నాడు (చూ. 41:33). ఈ సాధారణ క్రియ ఈ అధ్యాయములో అనేక
పర్యాయములు ఉపయోగించబడింది (అది., 1వ. వచనములో [రెండుసార్లు], 7,9,12,21,35). ఆయనకు దైవ దర్శనము
ఉందని, కనానులో ఫరో దగ్గరనుండి ధాన్యము కొనుగోలు చేస్తున్నారని ఆయన చూశాడు అని రాషి
అంటున్నాడు (చూ. 47:14).
42:2 కుటుంబము బ్రతకడానికి (అది., చావకుండా బ్రతకడానికి) యాకోబు తన కుమారులను ఐగుప్తుకు
వెళ్లమన్నాడు.
1. అక్కడకు వెళ్ళండి, బిడిబి 432,కెబి 434, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. మనకొరకు కొంత కొనండి, బిడిబి 991, కెబి 1404, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. మనము బ్రతుకునట్లు, బిడిబి 310, కెబి 309, ఒక కొహర్టేటివ్ భావముతో ఉపయోగించబడిన క్వాల్
ఇంపరేటివ్. కరువు చాలా భయంకరముగాను, సర్వవ్యాప్తముగాను ఉండినది!
42:3-4 యాకోబు ఇప్పటికి అన్నదమ్ములను నమ్ముటలేదు. యోసేపు మరణములో ఏదో ఒక విధంగా వారి
జోక్కముందని, రాహేలుకు మిగిలిన ఒకే ఒక కుమారుడు, బెన్యామీనుకు మళ్ళీ అలాంటిదే జరగవచ్చునని వారిని
నమ్మలేదు.
42:4 ‘‘ఇతనికి హాని సంభవించునేమో’’ హాని అనేది (బిడిబి 62) అరుదైన పదము (చూ. 44:29; నిర్గ. 21:22,23)
మరియు ఒక ప్రాణ భయమున్న ప్రమాదాన్ని తెలియజేస్తున్నది. యాకోబు తన ప్రియమైన,
వ్యాధిగ్రస్తురాలైన రాహేలు మిగిలిన ఒకేఒక కుమారుని (బెన్యామీను, యోసేపు అసలు తమ్ముడు)
ప్రాణమును గురించి భయపడుచున్నాడు. ఒకవేళ యాకోబు ఆయన కుటుంబ నాయకుడు అవతాడోమోనని
అనుకొంటున్నాడేమోనని ఎవరైనా అనుకోవచ్చు.
ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 896 II, కెబి 1131 ఎమ్ క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్) ఇక్కడ మరియు లేవీ. 10:19; దాని.
31:29; యోబు 4:14; యెషయా 51:19;యిర్మియా 13:22; 44:23, లలో వ్యతిరేక ధోరణిలో ఉపయోగింపబడింది.
ఇది సహజముగా ‘‘సంభవించు’’ అని తర్జుమా చేయబడింది.
42:5 ‘‘ధాన్యము కొనవచ్చినవారితో కూడ ఇశ్రాయేలు కుమారులును వచ్చిరి’’ మొత్తము కుమారులను
యాకోబు ఎందుకు పంపాడు అని ఒకడు అనుకోవచ్చు (ఇంతకు మునుపు జాగ్రత్త కొరకు తన కుటుంబాన్ని విభజించి
ఉండెను, చూ. 32:22-32). దీనికి కారణము బహుశా (1) ఒక్కక్కరుగా ఎక్కవ ధాన్యము తీసికొని రావడానికి లేక
(2) ఎక్కవ మందితో భద్రత ఉంటుంది.
 ‘‘కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక’’ కరువు కాలానుగుణంగా ప్రపంచములోని ఈ ప్రాంతమంతా
ఊడ్చుపెట్టుకొని పోయిందని మనము చరిత్ర ద్వారా తెలిసికొన్నాము. ఇది రావడానికి (1) సరైన
సమయములో వర్షాలు పడకపోవడము; (2) విపరీతమైన వర్షాలు లేక చలి; (3) తెగులు, లేక (4) అగ్గితెగులు, బూజు
తెగులు. కనాను సహజ కాల క్రమాలమీద ఆధారపడి ఉండేది అయితే ఐగుప్తు నైలు (అది., వరదలు) మీద ఆధారపడి
ఉండేది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 42:6-7
6అప్పుడు

యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ దేశ ప్రజలందరికిని
ధాన్యమమ్మకము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచ్చి ముఖములు నేలను మోపి అతనికి వందనము
చేసిరి. 7యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపట్టి వారికి అన్యునివలె కనబడి వారితో కఠినముగా
మాటలాడి మీరెక్కడనుండి వచ్చితిరని అడిగెను. అందుకు వారు ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి
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వచ్చితి మనిరి.
42:6 ‘‘యోసేపు సహోదరులు వచ్చి ముఖములు నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి’’ ఆ.కా. 37:6-9లో యోసేపు
కలకు ఈ వచనము మాత్రమే నెరవేర్పు కాదు, 43:28; మరియు 44:14 కూడా.
42:7 ‘‘వారిని గురుతుపట్టి’’ ‘‘చూచి’’, ‘‘గుర్తించి’’ (బిడిబి 647, కెబి 699) 7వ. వచనములో రెండుసార్లు (హిఫిల్
ఇంపెర్ఫెక్ట్, హిత్ ఫయెల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్) మరియు 8వ. వచనములో (హిఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, హిఫిల్
పర్ఫెక్ట్) రెండు సార్లు ఉపయోగించబడింది. వారింకా దేశసంచారుల వలె సాంప్రదాయ వేశాలు గడ్డాలు,
దుస్తులలో ఉన్నారు. ఇటు చూస్తే యోసేపు శుభ్రము క్షవరము చేసికొని, చక్కటి దుస్తులతో, అధికారిక
స్థానములో ఉండి, ఐగుప్తీ మాట్లాడుచున్నాడు. ఇవన్ని ఆయన సహోదరులకు మారువేషము వేసికొన్నట్లు
కనిపించింది.
 ‘‘వారిని గురుతుపట్టి వారికి అన్యునివలె కనబడి’’ ఈ రెండు క్రియలు కూడా ఒకే మూలపదము  דכנనుండి
వచ్చాయి.
1. గుర్తించి, బిడిబి 647,కెబి 699, హిఫిల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, చూ. 27:23; 37:33; 38:25,26; 42:7,8
(రెండుసార్లు); ద్వితీ. 33:9
2. వేషము వేసికొన్న (అసలు అర్థము ‘‘అన్యుని వలె చూచుట), బిడిబి 649,కెబి 699; హిఫిల్
ఇంపెర్ఫెక్ట్, చూ. 1 రాజులు 14:5,6
ఇక్కడ రెండు వేర్వేరు హీబ్రూ మూల పదాలు ఉన్నాయేమో లేక రెండు వాడుకలు ఉన్నాయేమో తెలియదు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి,
టి ఇ వి, ఎన్ జె బి
‘‘పరుషముగా’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘కఠినముగా’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘కఠినమైన మాటలు’’
ఎబి
‘‘కౄరముగా’’
విశేషణము (బిడిబి 904)నకు అర్థము ‘‘కఠినము’’, లేక ‘‘తీవ్రముగా’’. ఇది 1 సమూ. 25:3లో నాబాలు యొక్క
స్వభావమును గురించి చెప్పటప్పడు ఉపయోగించబడింది. ఇక్కడ ఇది యోసేపు స్వరాన్ని(చూ. 1 సమూ. 20:10)
గురించి తెలుపుతున్నది, అలాగే ఆయన చేసిన ఆరోపణలను తెలుపుతున్నది (అది., వారు గూఢచారులు).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 42:8-17
8యోసేపు

తన సహోదరులను గురుతు పట్టెను గాని వారతని గురుతు పట్టలేదు. 9యోసేపు వారిని గూర్చి
తాను కనిన కలలు జ్ఞాపకము చేసికొని మీరు వేగులవారు ఈ దేశము గుట్టు తెలిసికొన వచ్చితిరని వారితో
ననగా 10వారు లేదు ప్రభువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే వచ్చితిమి; 11మేమందరము ఒక్క
మనుష్యుని కుమారులము; మేము యథార్థవంతులమేగాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో
చెప్పిరి. 12అయితే అతడులేదు, ఈ దేశము గుట్టు తెలిసి కొనుటకై వచ్చితిరని వారితో అనెను. 13అందుకు
వారు నీ దాసులమైన మేము పండ్రెండుమంది సహోదరులము, కనాను దేశములో నున్న ఒక్క మనుష్యుని
కుమారులము; ఇదిగో కనిష్ఠుడు నేడు మా తండ్రియొద్ద ఉన్నాడు; ఒకడు లేడు అని ఉత్తరమిచ్చిరి.
14అయితే యోసేపు మీరు వేగులవారని నేను మీతో చెప్పినమాట నిజమే. 15దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును;
ఫరో జీవముతోడు, మీ తమ్ముడు ఇక్కడికి వచ్చితేనే గాని మీరిక్కడనుండి వెళ్లకూడదు. 16మీ తమ్ముని
తీసికొని వచ్చుటకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు బంధింపబడి యుందురు. అట్లు మీలో సత్యమున్నదో
లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెప్పి 17వారిని మూడు
దినములు చెరసాలలో వేయించెను.
42:9 ‘‘యోసేపు వారిని గూర్చి తాను కనిన కలలు జ్ఞాపకము చేసికొని’’ ఇది 37వ. అధ్యాయాన్ని
సూచిస్తున్నది. యోసేపు తన మొదటి కుమారునికి మనష్షే (‘‘మరచిపోయేటట్లు చేసే), అయితే తన
సహోదరుల యొక్క అప్పగింత ఙ్ఞాపకాలు వరదవలె వస్తున్నాయి.
 ‘‘మీరు వేగుల వారు’’ యాకోబు తన కుమారులకు వివిధ గేటుల ద్వారా పట్టణములోనికి ప్రవేశించమని
చెప్పగా, యోసేపు వారు అలా రావడాన్ని గమనించి, వేగులవారు అని ఆరోపించడానికి దానిని
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ఉపయోగించుకొన్నాడు (బిడిబి 920, కెబి 1183, ఫియెల్ పార్టిసిఫుల్, చూ. యెహోషువా 2:1; 6:22-23; 1 సమూ.
26:4). ఆయన దీనిని వారి ఉద్దేశాలను, స్వభావాలను తెలిసికొనడానికి చేశాడు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘దేశములోని రక్షణలేని ప్రాంతాలలో’’
ఎన్ కె జె వి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి,
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘బావురమని ఉన్న దేశము’’
టి ఇ వి
‘‘దేశములోని బలహీన ప్రాంతాలలో’’
‘‘దేశములోని బలహీన విషయాలు’’
ఎన్ జె బి
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘దేశములోని గుర్తులు (అది., మార్గాలను పరిశోధించి)
ఆర్ ఇ బి
‘‘మా సంరక్షణ బలహీనతలు’’
ఈ పదము (బిడిబి 788) అసలు అర్థము ‘‘నగ్నము’’ (చూ. 9:22-23) లేక ‘‘ఉత్త’’. ఇక్కడ దీని భావము
(సందర్భాన్ని బట్టి నిర్ణయించబడింది) ఐగుప్తులోని కోటలు లేక మిలటరీ రక్షకభటులు లేని ప్రాంతము.
యాకోబు పిల్లలను పరీక్షించుటకు ఇది తప్పుడు ఆరోపణ.
42:11 ‘‘మేము యథార్థవంతులమేగాని’’ ‘‘యధార్థత’’ (బిడిబి 467 II, చూ. 42:11,19,31,34) ఇది వారు
ఇంతకుమునుపు యోసేపుకు చేసిన దానికి ఒక్రోత్తి భావముతో ఉపయోగించబడింది. కనిపించడానికి వారు
న్యాయబద్ధ, విస్పష్టమైన వారుగా ఉన్నారు అయితే వారు దుష్ట మార్గాలు అనుసరించారు (చూ.
ఆదికాండము 34,37).
42:13 ‘‘కనాను దేశములో నున్న ఒక్క మనుష్యుని కుమారులము; ఇదిగో కనిష్ఠుడు నేడు మా తండ్రియొద్ద
ఉన్నాడు; ఒకడు లేడు’’ చివరి పదము స్పష్టముగా యోసేపును ఉదహరిస్తున్నది. ఇది వారు ఆయన తానే అని
తెలియకుండా తన ముఖాన్నే అలా మాట్లాడడము పరిహాసముగా ఉంది.
42:15 ‘‘ఫరో జీవముతోడు’’ విశ్లేషకులు చాలామంది యోసేపు ఈ ప్రమాణాన్ని రెండు సార్లు చేయడము
విమర్శించారు, ఇది తన నటనకు సరిపోయింది! ఆయన దీనిని ఖచ్చితంగా ఆధ్యాత్మిక భావముతో
ఉపయోగించలేదు. ఏదిఏమైనా, ఇది ఫరో ఒక సూర్య దేవుడు రీ కుమారునిగా ఒక ఐగుప్తు ఆచారానికి ఉదాహరణ.
ఇదే ప్రమాణాన్ని ఐగుప్తు కళాఖండాలలో మనము కనుగొనగలము.
42:16 యోసేపు అనే ఆఙ్ఞలు మరియు డిమాండులను చేశాడు.
1. ఒకరిని పంపి, బిడిబి 1018, కెబి 1511, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. మీ తమ్ముని తీసికొని వచ్చునట్లు, బిడిబి 542, కెబి 534, ఒక జస్సీవ్ వలె ఉపయోగింపబడిన క్వాల్
ఇంపర్ఫెక్ట్
3. మీరు బంధీలై ఉండగా, బిడిబి 63, కెబి 75, నిఫాల్ ఇంపరేటివ్
4. మీ మాటలను పరీక్షించునట్లు, బిడిబి 103, కెబి 119, ఒక జస్సీవ్ వలె ఉపయోగించబడిన నిఫాల్
ఇంపెర్ఫెక్ట్
42:17 ‘‘వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను’’ వారివలన యోసేపు పొందిన బాధ వారు అనుభవించాలని
ఆయన ఆశించినట్లుంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 42:18-25
18మూడవ

దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; మీరు బ్రదుకునట్లు దీని చేయుడి.
యథార్థవంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో బంధింపబడవలెను; మీరు వెళ్లి మీ
కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధాన్యము తీసికొని పోవుడి. 20మీ తమ్ముని నా యొద్దకు తీసికొని రండి;
అట్లు మీ మాటలు సత్యమైనట్టు కనబడును గనుక మీరు చావరని చెప్పెను. వారట్లు చేసిరి. 21అప్పుడు
వారు నిశ్చ యముగా మన సహోదరుని యెడల మనము చేసిన అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచున్నాము. అతడు మనలను
బతిమాలు కొనినప్పుడు మనము అతని వేదన చూచియు వినకపోతిమి. అందువలన ఈ వేదన మనకు వచ్చెనని ఒకనితో
ఒకడు మాటలాడుకొనిరి. 22మరియు రూబేను ఈ చిన్నవాని యెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో చెప్పలేదా?
అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రక్తాపరాధము మనమీద మోపబడుచున్నదని వారి కుత్తర మిచ్చెను.
23అయితే ద్విభాషి వారి మధ్య నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు గ్రహించెనని వారు తెలిసికొనలేదు.
24అతడు వారియొద్దనుండి అవతలకు పోయి యేడ్చి, మరల వారియొద్దకు వచ్చి వారితో మాటలాడి,
19మీరు
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వారిలో షిమ్యోనును పట్టుకొని వారి కన్నుల ఎదుట అతని బంధించెను. 25మరియు యోసేపు వారి గోనెలను
ధాన్యముతో నింపుటకును, ఎవరి రూకలు వారి గోనెలో తిరిగి ఉంచుటకును, ప్రయాణము కొరకు
భోజనపదార్థములు వారికిచ్చుటకును ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. అతడు వారియెడల నిట్లు జరిగించెను.
42:18-20 యోసేపు ఆఙ్ఞలు, డిమాండులు కొనసాగుతున్నాయి.
1. ఇది చేయుడి, 18వ.వ. బిడిబి 793, కెబి 889, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. బ్రతుకునట్లు, 18వ. వ., బిడిబి 310, కెబి 309, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో బంధింపబడవలెను, 19వ. వ., బిడిబి 63, కెబి 75, జస్సీవ్ భావముతో
వాడబడిన నిఫాల్ ఇంపరేటివ్
4. వెళ్ళు, 19వ., బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
5. ధాన్యము తీసికొని పోవుడి, 19వ. వ., బిడిబి 97, కెబి 112, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
6. మీ సహోదరుని నా యెద్దకు తీసికొని రండి, 20వ. వ., బిడిబి 97, కెబి 112, జస్సీవ్ భావముతో వాడబడిన
హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
7. మీ మాటలు సత్యమైనట్లు కనబడును, 20వ. వ., బిడిబి 52, కెబి 63, జస్సీవ్ భావముతో వాడబడిన నిఫాల్
ఇంపరేటివ్
42:18 ‘‘నేను దేవునికి భయపడువాడను’’ ఈ వచనము ఫరో యొక్క పేరుతో యోసేపు చేసిన ప్రమాణమునకు
సంబంధించి ఉంది (చూ. 15,16 వచనాలు) లేక ఈ పదిమంది మీద మోపిన నేరాల వలన కలిగిన సహజమైన దేవుని భయము
కావచ్చు. యోసేపు ఎలాగైనా తన నీతి మరియు ఆధ్యాత్మికతను నొక్కిచెప్పుతున్నాడు (చూ. 20:11).
ఆయన ఎలోహిమ్ పట్ల భయము/భక్తి కలిగి ఉన్నాడు.
42:20 ‘‘పరిశోధింపబడి’’ 15:6 (II. ఎ) లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
42:21 ‘‘వారు నిశ్చ యముగా మన సహోదరుని యెడల మనము చేసిన అపరాధమునకు’’ యోసేపుకు విరోధముగా చేసిన
పాపమునుం బట్టి దేవుడు వారిని శిక్షిస్తున్నాడని వారు అనుకొంటున్నారు. ఇది 21,22,28 మరియు 44:16
వచనాలను బట్టి స్పష్టము. ఇక్కడ మనము విత్తినదే కోస్తాము అనే భావము ఉంది (చూ. యోబు 34:11;
కీర్త. 28:4; 62:12; సామె. 24:12; ప్రసంగి 12:14; యిర్మియా 17:10; 32:19; మత్తయి 16:27; 25:31-46; రోమా
2:6; 14:12; 1 కొరింథీ. 38; 2 కొరింథీ. 5:10; గలతీ. 6:6-7; 2 తిమోతి 4:14; 1 పేతురు 1:17; ప్రకటన 2:23; 20:12;
22:12). అయినా దేవుడు మన పాపములను బట్టి మనతో వ్యవహరించడు అనే బైబిలు వాస్తము మరొకటి కూడా
ఉంది (చూ. కీర్త. 103:10). మన పాపములన్నిటికి మనము ఐహిక శిక్ష పొందము, లేక మనము మందరము మరణించ
వలసింది మరియు అయినా దేవుడు దీనిని చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి.
42:22 ‘‘రూబేను ఈ చిన్నవాని యెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో చెప్పలేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి’’
రూబేను తనని రక్షించడానికి ప్రయత్నించాడనే విషయము యోసేపు ఇదే మొదటి సారి వినడము (చూ. ఆ.కా.
37:22-24). ఆదికాండము 4వ. అధ్యాయములో హేబేలు రక్తము తన సహోదరుని కొరకు
మొఱ్ఱపెట్టుకొన్నట్లు, యేసేపు అపరాధ రక్తము ప్రతీకారము కొరకు మొఱ్ఱపెట్టు చున్నది అని
ఈ సహోదరులు నమ్ముతున్నారు.
42:23 ‘‘అయితే ద్విభాషి వారి మధ్య నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు గ్రహించెనని వారు
తెలిసికొనలేదు’’ వారు హీబ్రూ మాట్లాడుచున్నారు; యోసేపు తర్జుమాదారుని ద్వారా కేవలము ఐగుప్తీ
ఒకటే మాట్లాడుచున్నాడు.
మళ్ళీ, ఈ భాగము నటనకు సంబంధించింది. ఇరవై సంవత్సరాల క్రితము వారి పక్షపాత ధోరణి వలన తనకు
విరోధముగా వారి చేత పాపము చేయడానికి కారణమైన స్థితి నుండి వారు బయటపడ్డారోలేదో అని
నిర్ధారణ చేసికొనేంతవరకు ఆయన నాటకమాడాడు.
‘‘అక్కడ ద్విభాషి ఉండెను’’ అని తర్జుమా చేయబడిన ఈ హీబ్రూ క్రియాపదము (బిడిబి 539, కెబి 259,
హిఫిల్ పార్టిసిఫుల్) సహజముగా తిరస్కారము లేక అపహాసము తెలియజేస్తున్నది. హిఫిల్ మూలములో
ఇది ఈ క్రింది వాటిని తెలియజేస్తున్నది
1. యెగతాళి, యోబు 16:20; కీర్త. 119:51
2. విశ్లేషకుడు, ఇక్కడ ఒక రాయబారి, 2 దిన. 32:31
పా.ని. లోని దీని వాడకాలన్ని ఒక వ్యతిరేక సందర్భముగా వచ్చాయి (చూ. ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి ఇ, వా. 2, 799 పే).
42:24 ‘‘ఏడ్చుట’’ యోసేపు ఒక సున్నితమైన వ్యక్తిలా ఉన్నట్లున్నాడు (చూ. 43:30; 45:14,15).
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 ‘‘వారిలో షిమ్యోనును పట్టుకొని వారి కన్నుల ఎదుట అతని బంధించెను’’ రూబేను మొదటి సంతానము,
గుంపుకంతా నాయకుడు, యోసేపుకు సహాయము చేయడానికి ప్రయత్నించాడు కాబట్టి ఇప్పుడున్న రెండవ
ఎన్నిక షిమ్యోను. ఈయన రెండవ సంతానము మరియు విశ్లేషకులు చాలామంది ఆయన షెకెము మనుష్యులను
నాశనము చేసేటప్పుడు రగిలే కోపాన్ని తనలో చూడగలము అని, (చూ. ఆదికాండము 34), ఆదే కోపముతో ఆయన
యెసేపును బాధించడానికి పన్నిన అసలు కుట్రలో కూడా ఉందని నమ్ముతున్నారు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 42:26-28
26వారు

తాము కొనిన ధాన్యమును తమ గాడిదల మీద ఎక్కించుకొని అక్కడనుండి వెళ్లిపోయిరి.
వారు దిగిన చోట ఒకడు తన గాడిదకు మేతపెట్టుటకై తన గోనె విప్పినప్పుడు అతని రూకలు
కనబడెను, అవి అతని గోనెమూతిలో ఉండెను. 28అప్పుడతడు నా రూకలు తిరిగి యిచ్చివేసినారు. ఇదిగో ఇవి నా
గోనె లోనే ఉన్నవని తన సహోదరులతో చెప్పెను. అంతట వారు గుండె చెదిరిపోయినవారై జడిసి ఇదేమిటి?
దేవుడు మనకిట్లు చేసెను అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి.

27అయితే

42:25-29 ఇది యేమైనా షిమ్యోను విడుదలకు అడ్డపడుతుందేమోనని తొమ్మిది సహోదరులు భయపడ్డారు.
వారెంతగా దీనికి స్పందిచారు అనేది ఈ క్రిందివాటి వలన తెలుస్తుంది
1. గుండె చెడిరిపోయిన వారై, 28వ. వ. (అసలు అర్థము, ‘‘వారి గుండెలు వారి దగ్గర లేవు’’), బిడిబి 422, కెబి
425, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు
2. జడిసి ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి, 28వ. వ., బిడిబి 353, కెబి 350, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, చూ. 27:33; 1
సమూ. 16:4; 21:1; 1 రాజులు 1:49
42:27 ‘‘గోనె’’ ఈ వచములో రెండు రకాల హీబ్రూ పదాలను ‘‘గోనె’’ అని తర్జుమా చేయబడింది.
1. ‘‘గొనె’’ (బిడిబి 974), ఇది సహాజముగా వాడుకలో ఉన్న ‘‘గోనె సంచి’’ (ఇక్కడ ఉపయోగించబడింది)
2. ‘‘గోనె’’ (బిడిబి 607), యోసేపు తన సహోదరులకు సంబంధించిన వృత్తాంతములో ఇక్కడ మాత్రమే
ఉపయోగించబడింది. ఇది ధాన్యాన్ని తీసికెళ్ళే గోనె సంచిని ఉదహరిస్తున్నది.
రెండు పదాలను ఉపయోగించడానికి కారణము బహుశా ఒకటి ఒక చిన్న డబ్బు సంచి (చూ. ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి ఇ, వా. 3,
పే. 843) మరొకటి ధాన్యము కొరకు ఉపయోగించే గోనె (చూ. జేమ్స్ డబ్ల్యూ. ఫ్రీమెన్, మేనర్స్
అండ్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ ది బైబిల్, 49 పే).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 42:29-34
29వారు

కనాను దేశమందున్న తమ తండ్రియైన యాకోబునొద్దకు వచ్చి తమకు సంభవించినది యావత్తును
అతనికి తెలియ చేసిరి. 30ఎట్లనగా ఆ దేశమునకు ప్రభువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి, మేము ఆ
దేశమును వేగుచూడ వచ్చినవారమని అనుకొనెను 31అప్పుడుమేము యథార్థ వంతులము, వేగులవారము కాము.
32పండ్రెండుమంది సహోదరులము, ఒక్క తండ్రి కుమారులము, ఒకడు లేడు, మా తమ్ముడు నేడు కనాను దేశమందు
మా తండ్రియొద్ద ఉన్నాడని అతనితో చెప్పితిమి. 33అందుకు ఆ దేశపు ప్రభువు మమ్మును చూచి మీరు
యథార్థవంతులని దీనివలన నేను తెలిసికొందును. మీ సహోదరులలో ఒకనిని నాయొద్ద విడిచిపెట్టి మీ
34నాయొద్దకు
కుటుంబములకు కరవు తీరునట్లు
ఆ చిన్నవాని తోడుకొనిరండి. అప్పుడు మీరు
యథార్థవంతులే గాని వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకప్పగించెదను; అప్పుడు మీరు ఈ
దేశమందు వ్యాపా రము చేసికొనవచ్చునని చెప్పెననిరి.
42:29-34 తొమ్మిది సహోదరులు కూడా వారి తండ్రి యాకోబుకు సంబంధించిన వారు, ఇందంతా ఐగుప్తులో
జరిగింది.
42:34 ‘‘మీరు ఈ దేశమందు వ్యాపా రము చేసికొనవచ్చునని’’ ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 695, కెబి 749, క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్ట్) ‘‘వ్యాపారము’’ గా తర్జుమా చేయబడింది (చూ. ఆ.కా. 23:16), అయితే ఆ.కా. 34:10లో ఉన్న
పదము ‘‘స్యేచ్చగా ప్రయాణము’’ అనే అర్థాన్ని తెలియజేసింది. బహుశా ఇది విశేషించి వారికి
అవసరమైతే మరికొంత ధాన్యము కొరకు ఐగుప్తుకు తిరిగి రావచ్చు అనే విషయాన్ని ఉదహరిస్తూ ఉండే
వీలుంది (చూ. 43:2).
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 42:35-38
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తమ గోనెలను కుమ్మరించినప్పుడు ఎవరి రూకల మూట వారి గోనెలో ఉండెను. వారును వారి
తండ్రియు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 36అప్పుడు వారి తండ్రియైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు
నన్ను పుత్రహీనునిగా చేయుచున్నారు; యోసేపు లేడు; షిమ్యోను లేడు; మీరు బెన్యామీనును కూడ
తీసికొనపోవుదురు; ఇవన్నియు నాకు ప్రతికూలముగా ఉన్నవని వారితో చెప్పెను. 37అందుకు రూబేను నేనతని
నీయొద్దకు తీసికొని రానియెడల నా యిద్దరు కుమారులను నీవు చంపవచ్చును; అతని నా చేతికప్పగించుము,
అతని మరల నీయొద్దకు తీసికొని వచ్చి అప్పగించెదనని తన తండ్రితో చెప్పెను. 38అయితే అతడు నా
కుమారుని మీతో వెళ్లనియ్యను; ఇతని అన్న చనిపోయెను, ఇతడు మాత్రమే మిగిలియున్నాడు. మీరు పోవు
మార్గమున ఇతనికి హాని సంభవించినయెడల నెరసిన వెండ్రుకలు గల నన్ను మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో
దిగిపోవునట్లు చేయుదురని చెప్పెను.
42:35-38 కుటుంబము పరిస్థితిని చెప్పుకొని, దానికి ఏమి చేయాలో అని తర్కించుకొంటుంన్నది. ఇప్పటికి
ఏమి చేయలేమని వారు నిర్ణయానికి వచ్చారు.
42:35 27 మరియు 55 వచనాలకు తేడా ఏమిటంటే, 27వ. లో ‘‘వారిలో ‘‘ఒకరు’’ అని ఉంది, 35వ. లో ‘‘వారు’’ అని ఉంది.
ఇది జంటపదము కాదు, మునుపు వారిని భయపెట్టిన సమస్య తీవ్రతరము చేయడానికి చెప్పబడింది (చూ. 28వ.
వ).
42:36 ‘‘మీరు నన్ను పుత్రహీనునిగా చేయుచున్నారు; యోసేపు లేడు; షిమ్యోను లేడు; మీరు
బెన్యామీనును కూడ తీసికొనపోవుదురు; ఇవన్నియు నాకు ప్రతికూలముగా ఉన్నవని వారితో చెప్పెను’’
యాకోబు జరిగినదానిని తనకు వ్యక్తిగతముగా అన్యర్తించుకోవడాన్ని గమనించండి. ఇక్కడ ఏదో విధముగా
యోసేపును పోగోట్టుకొనిని విషయములో వారి జోక్యమున్నదనే ఆరోపణ ఉన్నట్లుంది.
42:37 ‘‘అందుకు రూబేను. . .తన తండ్రితో చెప్పెను’’ ఇది ఖచ్చితంగా ఆధారరహిత ప్రతిపాదన! యాకోబు
ఎందుకు, తన కుమారులను పోగొట్టుకొన్నందుకు, తన మనుమళ్ళను చంపుకోవాలి?! తన తండ్రికి హామీ
ఇవ్వడానికి రూబేను ప్రయత్నించాడు, అయితే ఇది వ్యతిరేకముగా పనిచేసింది. యాకోబు (1) 43:8-9 లోని
యూదా ప్రతిపాదన మరియు (2) ఆహారము నిజంగా లేకపోయి, చివరికి బెన్యామీనును వారితో పంపించేంత
వరకు వేచి ఉండచ్చు.
42:38 ‘‘షియోలు’’ చనిపోయిన వారుండే స్థలాన్నికి ఇది పా.ని. పదము. మరణానంతర జీవితమును గురించి
పా.ని.లో కొంత అస్పష్టణ ఉంది అయితే చనిపోయిన తరువాత వారు కుటుంబాలతో కలిసి ఉంటామనే
విశ్యాసము వారికుండేది.
ఇది ఒక చీకటికమ్మిన, ఆనందరహిత స్థితి అనేది వాస్తవము, అయినా ఒక యెరిగి ఉన్న స్థితి. క్రొ.ని. లో
షియోల్ అనే పదము హేద్స్ అని తర్జుమా చేయబడింది. మానవులందరూ మృతులను ఉంచబడే ఈ స్థలానకి
వెళ్లేటట్లు అనిపిస్తుంది. ఆ కారణాన్ని బట్టి రబ్బీలు ఇక్కడ నీతిమంతులకు ఒక స్థలము, దుష్టులకు
ఒక స్థలము ఉంటుందని ఊహించుకొన్నారు. 15:15లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. యోసేపు ఎందుకు తన గుర్తింపును దాచిపెట్టాడు?
2. యోసేపు ఎందుకు తన సహోదరులతో కఠినముగా మాట్లాడి, వారు వేగులు అని ఆరోపించాడు?
3. ఈ అధ్యాయమును బట్టి యోసేపు యొక్క మరణము విషయములో యాకోబు కొంత సందేహము కలిగి
ఉన్నాడని మనలను ఆలోచింపజేయునట్లు చేసింది ఏమిటి?
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ఆదికాండము 43

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఐగుప్తుకు తిరిగి వచ్చుట
బెన్యామీనుతో యాకోబు
వచ్చుట
43:1-10

బెన్యామీనుతో ఐగుప్తుకు తరిగి

43:1-7

43:1-10

43:8-14

43:11-15
యోసేపు బెన్యామీనును
చూచుట
43:16-25

43:26-34

43:11-15

43:15-25

43:26-34

43:16-25

43:26-34

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

ఐగుప్తుకు రెండవ ప్రయాణము

బెన్యామీనుతో యోసేపు

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

సహోదరులు ఐగుప్తుకు
కుమారులు మళ్ళీ బయలు
తిరిగి వచ్చుట
దేరుట
43:1-2
43:1-10
43:3-5
43:6
43:7
43:8-10
43:11-14
43:11-14
యోసేపుతో కలిసికొనుట
43:15-17
43:16-17

43:18-22
43:23
43:2427
43:28
43:29-34

43:18-23
43:24-25
43:26-34

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్
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4. మొదలుగున్నది.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 43:1-10
1ఆ

దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక 2వారు ఐగుప్తునుండి తెచ్చిన ధాన్యము తినివేసిన తరువాత
వారి తండ్రి మీరు మరల వెళ్లి మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 3యూదా అతని చూచి ఆ
మనుష్యుడు మీ తమ్ముడు మీతో ఉంటేనే గాని మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గట్టిగా చెప్పెను.
4కాబట్టి నీవు మాతమ్ముని మాతో కూడ పంపిన యెడల మేము వెళ్లి నీకొరకు ఆహారము కొందుము.
5నీవు
వానిని పంపనొల్లని యెడల మేము వెళ్లము; ఆ మనుష్యుడు మీ తమ్ముడు మీతో లేనియెడల మీరు నా
ముఖము చూడకూడదని మాతో చెప్పెననెను. 6అందుకు ఇశ్రాయేలు మీకు ఇంకొక సహోదరుడు కలడని మీరు ఆ
7వారు ఆ మనుష్యుడు మీ తండ్రి యింక
మనుష్యునితో చెప్పి నాకు ఇంత శ్రమ కలుగజేయనేల అనగా
సజీవుడై యున్నాడా? మీకు సహోదరుడు ఉన్నాడా అని మమ్మును గూర్చియు మా బంధువులను గూర్చియు
ఖండితముగా అడిగినప్పుడు మేము ఆ ప్రశ్నలకు తగినట్టు అతనికి వాస్తవము తెలియచెప్పితిమి -మీ
8యూదా తన తండ్రియైన
సహోదరుని తీసికొని రండని అతడు చెప్పునని మాకెట్లు తెలియుననిరి.
ఇశ్రాయేలును చూచి ఆ చిన్న వానిని నాతో కూడ పంపుము, మేము లేచి వెళ్లుదుము, అప్పుడు మేమే కాదు
9నేను అతనిగూర్చి పూటపడుదును, నీవు అతనిగూర్చి నన్ను
నీవును మా పిల్లలును చావక బ్రదుకుదుము;
అడుగవలెను; నేను అతని తిరిగి నీయొద్దకు తీసికొనివచ్చి నీయెదుట నిలువబెట్టని యెడల ఆ నింద నా మీద
ఎల్లప్పుడును ఉండును. 10మాకు తడవు కాక పోయిన యెడల ఈపాటికి రెండవ మారు తిరిగి వచ్చి యుందుమని
చెప్పగా
43:2 మొదటి కంతు ధాన్యము ఎంతకాలము వరకు వచ్చిందో ఈ వచనము చెప్పలేదు, అయితే ఈ కాలమంతా
షిమ్యోను బంధీలో ఉన్నాడు, యోసేపు దీని మీద ఎలాంటి చర్య తీసికొనలేదు!
చివరికి ఎప్పుడైతే ధాన్యము అయిపోయందో అప్పడు యాకోబు చర్య తీసికొన్నాడు.
1. తిగిగి వెళ్ళడి, బిడిబి 996, కెబి 1427, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. మనకొరకు కొంత ఆహారము కొనుడి, బిడిబి 991, కెబి 1404, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
43:3 ‘‘యూదా అతని. . .చెప్పెను’’ ఈ వృత్తాంత సమయానకి యూదా ప్రాముఖ్యమైన కుమారునిగా మారాడు.
రూబేను నాయకత్వము తీసివేయబడింది.
 ‘‘గట్టిగా చెప్పెను’’ ఇది తీవ్రతమను పెంచే వ్యాకణాత్మక పదము (అది., 7 [రెండుసార్లు] మరియు 20వ
వచనాలలోకూడా ఉన్న మూలపదము యొక్క ఇన్పినేటివ్ ఆబ్సల్యూట్ మరియు పెర్ఫెక్ట్ క్రియ ఇది.
క్రియ (బిడిబి 996, కెబి 1427, హిఫిల్ పెర్ఫెక్ట్) అనగా సాక్షిగా ఉండడము (చూ. నిర్గ. 19:21; ద్వితీ.
32:46) లేక హెచ్చించడము (చూ. నిర్గ. 21:29; 1 రాజులు 2:42; నెహెమ్యా 13:15,21).
 ‘‘నా ముఖము చూడకూడదని’’ యోసేపుతో ఉన్న శ్రోతలకు ఇది ఒక జాతీయము (చూ. 2 సమూ. 14:24). ధాన్యమపు
అమ్మకాన్ని ఆయన పర్వవేక్షిస్తున్నాడు. ఆయనను చూడకపోతే, వారు ధాన్యమును పొందలేదు (చూ. 5వ.
వ).
43:4-5 యూదా ఇంకా తన తండ్రి, యాకోబు/ఇశ్రాయేలుతో మాట్లాడుతున్నాడు
1. మేము వెళ్ళుదుము, బిడిబి 432, కెబి 434, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
2. మేము నీ కొరకు ఆహారము కొందుము, బిడిబి 991, కెబి 1404, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
యూదా (మరియు సహోదరులు) క్రియలు యాకోబు బెన్యామీనును పంపేదాని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి.
43:6 కుటుంబమును గురించి ఎక్కువ సమాచారము ఇచ్చినందుకు యాకోబు వారిని విమర్శిస్తున్నాడు.
యాకోబు బలమైన క్రియను ఉపయోగించాడు (బిడిబి 949, కెబి
1269, హిఫిల్ పెర్ఫెక్ట్). హిఫిల్
మూలము దీని ప్రధాన అర్థము ‘‘హాని చేయుటకు’’ (చూ. ఆ.కా. 19:9; 31:7; నిర్గ. 5:22-23; సంఖ్యా. 11:11; 20:15;
యెహోషువా 24:20).
43:7 సహోదరులు వారిని వారు గట్టిగా సమర్థించుకొన్నారు.
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1. ఆ మనిషి ప్రత్యేకించి మా గురించి, మా బంధువులను గురించి అడిగాడు, బిడిబి 981, కెబి 1371, క్వాల్
ఇన్ఫినేటివ్ ఆబ్సట్యూట్ మరియు వాల్ పిర్ఫెక్ట్ క్రియ యొక్క మూలము
2. మాకెట్లు తెలియుననిరి . . . , బిడిబి 393, కెబి 390, క్వాల్ ఇన్ఫినేటివ్ ఆబ్సల్యూట్ మరియు
క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ క్రియ యొక్క మూలము
3. ఆయన ‘‘మీ సహోదరుని తీసికొని రమ్ము’’ అని చెప్పును, బిడిబి 432, కెబి 434, హిఫిల్ ఇంపెరేటివ్
43:8-10 యూదా (లేయా నాల్గవ మరియు చివరి కుమారడు, చూ. 29:35) మళ్ళీ తొమ్మిది మంది అన్నలకు
ప్రతినిధిగా మారాడు (చూ. 44:14-34; 46:25-34).
1. చిన్న వానిని మాతో పంపుము, బిడిబి 1018, కెబి 1511, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. మేము లేచి, బిడిబి 877, కెబి 1086, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
3. మేము వెళ్ళుదము, బిడిబి 229,కెబి 246, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
4. మనము బ్రతుకునట్లు, బిడిబి 310, కెబి 309, ఒక కొహర్టేటివ్ భావముతో ఉపయోగింపబడిన క్వాల్
ఇంపర్ఫెక్ట్
5. మరియు మనము మరణింపకుండునట్లు, బిడిబి 559, కెబి 562, ఒక కొహర్టేటివ్ భావముతో
ఉపయోగించబడిన క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ (చూ. 42:2)
రొట్టె తినబడినప్పుడే, నిర్ణయము తీసికోవాలి. ఇది యూదా యొక్క విషయములోనికి చొచ్చుక
వెళ్ళే ఙ్ఞానము (చూ. 10వ. వచనము). వారు ఆహారము కొరకు వెళ్ళక పోతే, బెన్యామీను మరియు
యాకోబుతో సహా అందరూ మరణిస్తారు. విచక్షణఙ్ఞానము అధికమవుతున్నది. వారు మరింత ఆహారము కొరకు
ఐగుప్తు వెళ్ళవలసి ఉంది, మరింత ఆహారము కావాలంటే బెన్యామీను కనిపించవలసి ఉంది. 9వ. వచనములో
యూదా మరొకసారి తన తండ్రికి హామీ ఇస్తున్నాడు, ఇది చనిపోయిన తరువాత జీవితముపైన ఉన్న
విశ్వాసముగా అనిపిస్తున్నది.
43:9 ‘‘నేను అతనిగూర్చి పూటపడుదును’’ ‘‘పూటపడుదును’’ అనే పదము (బిడిబి 786 II, కెబి 876, క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్ట్, చూ. 44:32) ఈ అధ్యాయానికి 38వ. అధ్యాయానికి సంబంధము కలుపుతున్నది (చూ. 17వ.
వచనము). యూదా అంతకంతయు ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిగా మారుతున్నాడు (చూ. 49:8-12).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 43:11-15
11వారి

తండ్రియైన ఇశ్రాయేలు వారితొ అట్లయిన మీ రీలాగు చేయుడి; ఈ దేశమందు
ప్రసిద్ధములైనవి, అనగా కొంచెము మస్తకి కొంచెము తేనె సుగంధ ద్రవ్యములు బోళము
పిస్తాచకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుష్యునికి కానుకగా తీసికొని పోవుడి.
12రెట్టింపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి తిరిగి వచ్చిన రూకలు కూడ చేత పట్టు
కొనిపోయి మరల ఇచ్చివేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై యుండును; 13మీ తమ్ముని తీసికొని లేచి ఆ
14ఆ మనుష్యుడు మీ యితర సహోదరుని బెన్యామీనును మీ
మనుష్యుని యొద్దకు తిరిగి వెళ్లుడి.
కప్పగించునట్లు సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఆ మనుష్యుని యెదుట మిమ్మును కరుణించును గాక. నేను
పుత్రహీను డనై యుండవలసిన యెడల పుత్రహీనుడనగుదునని వారితో చెప్పెను. 15ఆ మనుష్యులు ఆ కానుకను
తీసికొని, చేతులలో రెట్టింపు రూకలను తమవెంట బెన్యామీనును తీసికొని లేచి ఐగుప్తునకు వెళ్లి
యోసేపు యెదుట నిలిచిరి.
43:11-14 యాకబు/ఇశ్రాయేలు అవసరాన్ని ఎరిగి, తన పెద్ద మగ పిల్లలకు సలహాలిస్తున్నాడు.
1. ఇలాగు చేయండి, 11 వ. వ., బిడిబి 793, కెబి 889, క్వాల్ ఇంపెరేటివ్
2. కొన్ని తీసికొని వెళ్ళి. . ., 11వ. వ., బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. ఆ మనిషి దగ్గరకు తీసికెళ్లి, 11వ. వ., బిడిబి 432, కెబి 434, హిఫిల్ ఇంపెరేటివ్
4. రెటింపు డబ్బు తీసికెళ్లి, 12వ. వ., బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
5. తిరిగి వచ్చిన రూకలు కూడ చేత పట్టు కొనిపోయి, 12వ. వ., బిడిబి 996, కెబి 1427, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
(ఈ సందర్భములో ఈ క్రియ మూడు మరియు నాల్గవ సారి ఉపయోగము)
6. మీ సహోదరుని తీసికొని వెళ్ళి, 13వ. వ., బిడిబి 996, కెబి 1427, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
7. లేచి, 13వ. వ., 877, కెబి 1086, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
8. ఆ మనిషి దగ్గరకు తిరిగి వెళ్ళి, 13వ. వ., బిడిబి 996, కెబి 1427, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
9. సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఆ మనుష్యుని యెదుట మిమ్మును కరుణించును గాక, 14వ. వ., బిడిబి 678, కెబి
733, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ ఒక జస్సీవ్ భావముతో ఉపయోగించబడింది
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10. మీ ఇంకొక సహోదరుని విడిపించును గాక, 14వ.వ., బిడిబి 1018, కెబి 1511, పియల్ పెర్ఫెక్ట్
43:11
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘దేశములందు అత్యుత్తమైన ఉత్పత్తి’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘దేశము యొక్క అత్యున్నతమైన ఫలాలు’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘దేశములోని ఎన్నిక గల ఫలాలు’’
టి ఇ వి
‘‘దేశము యొక్క అత్యున్నత ఉత్పత్తులు’’
ఎన్ జె బి
‘‘దేశము యొక్క అత్యున్నత ఉత్పత్తులు’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘మన దేశము దేనికైతే ప్రసిద్ధి ఉందో ఆ ఉత్పత్తులలో కొన్ని’’
పదము (బిడిబి 275 II) పా.ని. ఇక్కడ మాత్రమే ఉపయోగించబడింది. మిగిలిన సంబంధిత మూలపదాలు కొన్ని ఈ
సంధర్భమైన ‘‘అనుమతింపబడిన ఐగుప్తీయుల ఆహారము’’ అనే శబ్ధలక్షణాలను ఇవ్వచ్చు. ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి
ఇ, వా. 1, పే. 119 ఇది ‘‘బలము’’నకు సంబంధించినవి అని చెప్పుతున్నాయి కానీ అది ఈ సందర్భాన్నికి
సరిపోలేదు.
బాటసారులు మామూలుగా వారితో తీసికెళ్ళే కొన్ని ఇవ్వబడ్డాయి (చూ. 37:25). ఈ ఉత్పత్తులేవో
యోసేపుకు బాగా తెలుసు ఎందుకంటే ఈ వాణిజ్య బాటసారులతో ఒకడిగా ఐగుప్తుకు (ఒక బానిసగా)
ప్రయాణించాడు.
43:12
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, టి ఇ వి,
ఎన్ జె బి, ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘పొరపాటు’’
ఎన్ కె జె వి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి ‘‘గమనించకపోవడము’’
పదము (బిడిబి 993) ఇక్కడ మాత్రమే వ్రాయబడింది. మూలపదము యొక్క అర్థము ‘‘చెదిరిపోవడము’’ లేక
‘‘పొరపడు’’. యోబు 12:16 ఇది ‘‘తప్పుగా నడిపింపబడడము’’ గా తర్జుమా చేయబడింది. ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి, వా. 4,
పే. 44 మూలపదము ఒక ‘‘ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసే చెడు పనులు’’ ను సూచిస్తున్నట్లు చెప్పుతున్నది (చూ.
లేవీ. 4:13; 1 సమూ. 26:21; కీర్త. 119:21, 118; యెహెజ్కేలు 45:20).
43:14 ‘‘సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఆ మనుష్యుని యెదుట మిమ్మును కరుణించును గాక’’ ఒడంబడిక దేవుని
నామములో యాకోబు వారిని పంపి వేశాడు. ఈ పేరు, ఎల్ షాదయి, ఇది అబ్రాహాము చేత మొదట
ప్రయోగింపబడింది (చూ. ఆ.కా. 17:1; 28:3; 35: 11; 43:14; 48:3). తూర్పు సమీప ప్రాంతాలలో దేవునికి
ఇవ్వబడిన సర్వసాధారణ పేరు ఏల్ ‘‘బలమైన’’ అనే మూలపదము నుండి వచ్చినట్లుంది. షాదయి అనే పదము
స్త్రీ స్తన్యము నుండి వచ్చినట్లుంది, ఇది ‘‘సర్వసంమృద్ధి కలవాడు’’ అని తెలియజేస్తున్నది. నిర్గ.
6:3 నుండి ఏల్ షాదయి అనే ఈ పదము పితరుల దేవునికి ఇవ్వబడిన సర్వసాధారణ పేరుగా ఉంది.
43:15 బహుమానము తీసికెళ్ళడము ఒక సాంప్రదాయిక ఆచారముగా ఉన్న ఒక సరైన ప్రవర్తనగా ఉంది.
చెప్పబడిన వస్తువులు కనానీయులకు ఒక ప్రత్యేకము మరియు ఐగుప్తులో కోరతగినవి కానీ అవి ఒకని
కుటుంబాన్ని, పశువులను పోషించుకొనుటకు సరిపోవు. ‘‘బహుమానము’’ (బిడిబి 585) ఇచ్చుట ఆదికాండము 32లోని
ఏశావుకు యాకోబు ఇచ్చిన బహుమానము లాంటిదే.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 43:16-25
16యోసేపు

వారితో నున్న బెన్యామీనును చూచి తన గృహనిర్వాహ కునితో ఈ మనుష్యులను ఇంటికి
తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిద్ధము చేయించుము; మధ్యాహ్నమందు ఈ మనుష్యులు నాతో
భోజనము చేయుదురని చెప్పెను. 17యోసేపు చెప్పినట్లు అతడు చేసి ఆ మనుష్యులను యోసేపు ఇంటికి
18ఆ మనుష్యులు యోసేపు ఇంటికి రప్పింపబడినందున వారు భయపడి మొదట మన
తీసికొనిపోయెను.
గోనెలలో తిరిగి పెట్టబడిన రూకల నిమిత్తము అతడు మన మీదికి అకస్మాత్తుగా వచ్చి మీదపడి మనలను
19వారు యోసేపు
దాసులుగా చెరపట్టి మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెప్పించెననుకొనిరి.
20
అయ్యా ఒక మనవి; మొదట
గృహనిర్వాహకునియొద్దకు వచ్చి యింటి ద్వారమున అతనితో మాటలాడి
మేము ఆహారము కొనుటకే వచ్చితిమి. 21అయితే మేము దిగిన చోటికి వచ్చి మా గోనెలను విప్పి నప్పుడు,
ఇదిగో మా మా రూకల తూనికెకు సరిగా ఎవరి రూకలు వారి గోనెమూతిలో నుండెను. అవి చేతపట్టుకొని
వచ్చితిమి. 22ఆహారము కొనుటకు మరి రూకలను తీసికొని వచ్చితిమి; మా రూకలను మా గోనెలలో నెవరు
వేసిరో మాకు తెలియదని చెప్పిరి. 23అందుకతడు మీకు క్షేమమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన
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మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచ్చెను. మీ రూకలు నాకు ముట్టినవని చెప్పి షిమ్యోనును
24ఆ మనుష్యుడు వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసికొని వచ్చి వారికి
వారియొద్దకు తీసికొని వచ్చెను.
నీళ్లియ్యగా వారు కాళ్లు కడుగుకొనిరి. మరియు అతడు వారి గాడిదలకు మేత వేయించెను. 25అక్కడ తాము
భోజనము చేయవలెనని వినిరి గనుక మధ్యాహ్నమందు యోసేపు వచ్చు వేళకు తమ కానుకను సిద్ధముచేసిరి.
43:16 యోసేపు ఎప్పడైతే బెన్యామీనును చూశాడో, ప్రత్యేక సాయింతర భోజనాన్ని సిద్ధము
చేశాడు.
1. ఈ మనుష్యులను ఇంటికి తీసికొని పోయి, బిడిబి 97, కెబి 112, హిఫిల్ ఇంపరేటివ్
2. ఒక వేటను కోసి, బిడిబి 370, కెబి 368, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. సిద్ధము చేసి, బిడిబి 465, కెబి 465, హిఫిల్ ఇంపరేటి
ఎక్కువగా ఐగుప్తీయులు కాయగూరలు మరియు ఎక్కవ రొట్లెలతో చేపలు మరియు పక్షలను తినేవారు.
కేవలము ప్రత్యేక సందర్భాలలో మాత్రమే పెద్ద జంతువును ఇంటిలో నరికే వారు (చూ. జేమ్స్
డబ్ల్యూ. ఫ్రీమాన్, మేనర్స్ అండ్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ ది బైబిల్, పే. 50).
43:18 ‘‘ఆయన మనకు విరోధముగా సమయము కొరకు చూస్తున్నాడు’’ ఇది ఒక అసహజ మరియు అరుదైన
సాదృశ్యము. క్రయాపదము (బిడిబి 164 II, కెబి 193, హిఫిల్ ఇన్ఫినిటివ్ నిర్మాణము)నకు అర్థము
‘‘చుట్టుటకు’’ లేక ‘‘చుట్టివేయుటకు’’. ఇక్కడ ఇది ‘‘బాధించుటకు వారిమీదకు వేరొకరిని
రెచ్చగొట్టడము’’ అని తెలియజేస్తున్నేది. ఈ మూల పదములో ఉపయోగించబడిన ఒకేఒక మరోక
ప్రయోగము 2 సమూ. 20:12, ఇక్కడ ఇది ఒకని సొంత రక్తాన్ని సమముచేయుటను తెలుపుతున్నది.
 ‘‘మీదపడి’’ ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 646, కెబి 709, హిత్ పాయిల్ ఇన్పినేటివ్ నిర్మాణము), క్వాల్
మూలములో ఇది దాడిచేయబడడము (చూ.యెహోషువా 11:7; యోబు 1:15) లేక శత్రవుల చేతిలో (బలము)
పడిపోవుట అనేటట్లు ఉపయోగింపబడింది (చూ. న్యాయ. 15:18). ఈ పాఠ్యములో ఈ క్రియా ప్రయోగము
ఒక ప్రత్యేకము.
ఈ సహోదరులు ఎందుకు యోసేపు ఇంటికి కొనరాబడ్డారో వారికి తెలియక, వారు మిక్కిలి భయపడుచున్నారు.
ఇది వారి మొదటి దర్శనముకు, సంచులలోని రూకలకు సంబందించినది అని భావిస్తున్నారు (చూ. 20-22 వచనాలు).
43:19 ‘‘వారు యోసేపు గృహనిర్వాహకునియొద్దకు వచ్చి’’ ఈ వ్యక్తికి అన్ని విషయాలు
తెలిసిఉన్నట్లుంది. యోసేపు ప్రణాళికలు మాత్రమే కాకుండా ఆయన ఆధ్యాత్మిక విశ్వాస
సమాచారము కూడా తెలిసి ఉన్నట్లుంది. యోసేపు అబ్రాహాము ఒడంబడిక దేవుడును గురించి ఐగుప్తీ
సహవాసులుతో, తన సొంత గృహవాసులతో పంచుకొనినట్లు నేను ఊహించుకొనుచున్నాను. 18వ. వచనములో
యాకోబు కుమారులు ఒక దేశసంచారులుగా తన జంతువులను ఎవరైనా దొంగిలించుకొని పోతారేమో అన్న భయము
ఉన్న వారిగా, ఐగుప్తు యొక్క వైభవము ఎదుట ఉండడము చెప్పలేనంత సంషాన్ని కలిగించింది. ఇది నిజానికి
‘‘పల్లెజనాలకు ఒక పెద్ద పట్టణానికి వచ్చిన’’ సందర్భము ఇది.
43:20 ‘‘మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచ్చితిమి’’ ఈ వచనము ఒక ఇన్ఫెనేటివ్ ఆబ్సల్యూట్ మరియు
ఒక పెర్ఫెక్ట్ క్రియ యొక్క ఇదే మూలకము ద్వారా తీవ్రతరము చేయబడింది (బిడిబి 432, కెబి 434,
రెండూ క్వాల్ మూలము).
43:23 ‘‘క్షేమమగును’’ ఇక్కడ క్రియాపదము లేదు, ఒక ప్రిపోజిషన్ మరియు షాలేము నామవాచకము ఉంది. ఇది
ఒక ఊహింపబడిన ఇంపరేటివ్.
 ‘‘భయపడకుడి’’ ఈ క్రియ (బిడిబి 431, కెబి 432) ఒక జస్సీవ్ భావముతో ఉపయోగించబడిన ఒక క్వాల్
ఇంపరేటివ్.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 43:26-34
26యోసేపు

ఇంటికి వచ్చి నప్పుడు వారు తమ చేతులలోనున్న కానుకను ఇంటిలోనికి తెచ్చి అతనికిచ్చి,
అతనికి నేలను సాగిలపడిరి.
27అప్పుడుమీరు చెప్పిన ముసలివాడైన మీ తండ్రి క్షేమముగా ఉన్నాడా? అతడు ఇంక బ్రతికి యున్నాడా?
28నీ దాసుడైన మా తండ్రి ఇంక బ్రదికియున్నాడు
అని వారి క్షేమసమాచారము అడిగి నందుకు వారు
29
అప్పుడతడు కన్నులెత్తి తన తల్లి కుమారుడును తన
క్షేమముగానున్నాడని చెప్పి వంగి సాగిలపడిరి.
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తమ్ముడైన బెన్యామీనును చూచి మీరు నాతో చెప్పిన మీ తమ్ముడు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా,
దేవుడు నిన్ను కరుణించును గాక 30అప్పుడు తన తమ్ముని మీద యోసేపునకు ప్రేమ పొర్లుకొని వచ్చెను
గనుక అతడు త్వరపడి యేడ్చుటకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళ్లి అక్కడ ఏడ్చెను. 31అప్పుడు అతడు
ముఖము కడుగుకొని వెలుపలికి వచ్చి తన్ను తాను అణచుకొని, భోజనము వడ్డించుడని చెప్పెను. 32అతనికిని
వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచున్న ఐగుప్తీయులకును వేరు వేరుగా వడ్డించిరి.
ఐగుప్తీయులు
33జ్యేష్ఠుడు మొదలుకొని
హెబ్రీయులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుప్తీయులకు హేయము.
కనిష్ఠుని వరకు వారు అతని యెదుట తమ తమ యీడు చొప్పున కూర్చుండిరి గనుక ఆ మనుష్యులు ఒకనివైపు ఒకడు
చూచి ఆశ్చర్య పడిరి. 34మరియు అతడు తనయెదుట నుండి వారికి వంతులెత్తి పంపెను. బెన్యామీను వంతు
వారందరి వంతులకంటె అయిదంతలు గొప్పది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో కలిసి సంతుష్టిగా త్రాగిరి.
43:27,29 వారి కుటంబాన్ని గురించి యోసేపు వరసగా ప్రశ్నలడుగుచున్నాడు. వారి తండ్రి ఈ సమాచారాలను
బయటికి చెప్పే విషయములో ఆయనకున్న భావాలను వారు గుర్తించుకోవాలి (చూ. 6వ. వచనము).
1. మీ తండ్రి క్షేమమగా ఉన్నాడా (క్రియ లేదు, షాలోము కొరకు 29:6 చూడుము)
2. ఆయన ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాడు (క్రియ లేదు)
3. ఈయన మీ చిన్న సహోదరుడా (క్రియ లేదు)
43:29 ‘‘నా కుమారుడా, దేవుడు నిన్ను కరుణించును గాక’’ ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలుపడానికి
బెన్యామీనును యాకోబు యేర్పరచుకొన్నాడు (‘‘కరుణింపబడుదువు’’, బిడిబి 335, కెబి, క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్ట్ థఒక జస్సీవ్ వలె ఉపయోగించబడింది).
యోసేపు తన ఆధ్యాత్మిక ప్రాపంచిక కోణాన్ని వివరించాడన్ని గమనించండి.
43:30 ‘‘తన తమ్ముని మీద యోసేపునకు ప్రేమ పొర్లుకొని వచ్చెను గనుక అతడు త్వరపడి’’ ఇది ఉన్నది
ఉన్నట్లు ‘‘తన ప్రేమ పొర్లుకొని వచ్చెను’’ (బిడిబి 481, నిఫాల్ పర్ఫెక్ట్, చూ. 1 రాజులు 3:26) అని
తర్జుమా చేయబడింది. ‘‘కనికరము’’ (బిడిబి 933)కు అసలు అర్థము ‘‘ఒకే గర్భములో నుండి వచ్చిన వారిపట్ల
బావోద్వేగము’’ (అది., సహోదర ప్రేమానురాగము).
43:31 ‘‘భోజనము వడ్డించుడని’’ దీని అసలు అర్థము ‘‘రొట్టెకు స్థిరపడుట’’ (బిడిబి 962, కెబి 1321, క్వాల్
ఇంపరేటివ్). ఐగుప్తీయులు భోజనము కొరకు వారి కుర్చీలలో బల్ల చుట్టూ కూర్చొనగా, కనానీయ
హెబ్రూలు వారి ఎడమ చేతిమీద ఆనుకొని కూర్చొంటారు. ఐగుప్తీ మరియు కనానీయుల (ఇక్కడ హెబ్రీయులు)
మధ్య సాంస్కృతిక ఒత్తిడి నెలకొంది (చూ. 32వ. వచనము). ఇది చారిత్రిక పరిస్థితికి సరిగ్గా
సరిపోయింది మరియు ఇది చారిత్రాత్మక వృత్తాంతాన్ని తెలియజేస్తున్నది (చూ. జేమ్స్ ఎమ్.
ఫ్రీమేన్, మేనర్స్ అండ్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ ది బైబిల్, పే. 52).
43:32 ‘‘అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచున్న’’ బెన్యామీను కేవలము ప్రత్యేక స్థానానికి
మాత్రమే కాదు మరింత ఆహారానికి కూడా ఎన్నుకోబడ్డాడు (చూ. 34వ. వ). వారి ప్రతిస్పందనను బట్టి ఇతర
సహోదరులు అసూయపడేటట్లు చేయడానికి యోసేపు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఇరువై సంవత్సరాలకు
పూర్వము తన సొంత విషయములో వారి లక్షణాలు ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాయా లేక సంత్సరాలు గడిచే
కొద్దీ మారినారా అని తెలిసికొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు.
 ‘‘ఐగుప్తీయులు హెబ్రీయులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుప్తీయులకు హేయము’’ ఆ.కా. 39:6 లోని తన
సొంత భోజనమును గురించి పొతీఫరు ఎందుకు అక్కరకలిగి ఉండినాడో అనడానికి ఇది బహుశా మంచి వివరణ
కావచ్చు. ఐగుప్తీయులు ఆవును తినేవారిని
ఆధునికి హిందువులు వలె, అసహ్యించుకొనేవారు ఎందుకంటే ఆవు వారికి పవిత్ర జంతువు. ఇది ఆ.కా. 46:34
మరియు నిర్గ. 8:26కు స్పష్టతనిస్తున్నది.
43:33 సహోదరులను ఐగుప్తీ సేవకులు వారి పుట్టిన కాల క్రమములో కుర్చోబెట్టారు. వారికి ఇది ఎలా
తెలుసు? యోసేపు తన గుర్తింపును ఇవ్వడాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు.
43:34 ‘‘బెన్యామీను వంతు వారందరి వంతులకంటె అయిదంతలు గొప్పది’’ ఐదు సంఖ్య ఐగుప్తులో
ప్రాముఖ్యమైన సంఖ్యగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ వృత్తాంతమంతా ‘‘ఐదు’’ సంఖ్య కనిపిస్తూనే ఉంది (చూ.
43:34; 45:6,11,22; 47:2,24). తన సొంత భోజన బల్ల మీద బెన్యామీనుకు భోజనము పెట్టి, అధికంగా
ఇవ్వడాన్ని బట్టి సహోదరులు ఏమనుకొంటున్నారు?! అనే సందేహము కలగవచ్చు.
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‘‘భాగము’’ అనే పదము (బిడిబి 673) ఒక మాంసపు ముక్కను తెలియజేస్తున్నది (చూ. 2 సమూ. 11:8; ఎస్తేరు
2:18; యిర్మియా 40:5). ఇది పంది మాంసము కాదు!
 ‘‘వారు విందు ఆరగించి అతనితో కలిసి సంతుష్టిగా త్రాగిరి’’ ఈ రెండు క్రియలు (‘‘త్రాగడము’’, బిడిబి
1059, కెబి 1667 మరియు ‘‘త్రాగిరి’’, బిడిబి 1016, కెబి 1500) ఒకేలాగ కనిపిస్తున్నాయి (చూ. ఆ.కా. 9:21). వారు
ఎంత మంచి విందును ఆరగించారు!

321

ఆదికాండము 44

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

సహోదరులు తిరిగి రాబడ్డారు
కప్పు బెన్యామీను
44:1-5

44:1-5

44:6-13

44:6-13

44:14-17
44:16

44:14-17

మధ్యవర్తిత్వము

యోసేపు గిన్నె

44:6-13
44:14-17

44:6-9
44:10-13
44:14-15

44:3-5

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

గిన్నె కనిసించకుండా పోవుట

44:1-2

యేసేపు

సంచిలో ఉండుట

44:6-13
44:14-17

44:17
యూదా బెన్యామీను కొరకు

యూదా బెన్యామీను తరుపున

44:18-34

టి ఇ వి

యోసేపు తన సహోదరులకు

చివరి పరీక్ష పెట్టుట
44:1-5
44:1-5

మాట్లాడుట
44:18-34

44:18-34

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

యూదా

ప్రాధేయపడుట
44:18-23
44:18-34
44:24-29
44:30-34

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4. మొదలుగున్నది.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 44:1-5
1యోసేపు

ఆ మనుష్యుల గోనెలు పట్టినంత ఆహార పదార్థములతో వాటిని నింపి ఎవరి రూకలు వారి
గోనెమూతిలో పెట్టుమనియు, 2కనిష్ఠుని గోనె మూతిలో తన వెండి గిన్నెను అతని ధాన్యపు రూకలను
పెట్టుమనియు, తన గృహ నిర్వాహకునికి ఆజ్ఞాపింపగా యోసేపు చెప్పిన మాట చొప్పున అతడు చేసెను.
3తెల్లవారినప్పుడు ఆ మనుష్యులు తమ గాడిదలతో కూడ పంపివేయబడిరి. 4వారు ఆ పట్టణమునుండి బయలు
దేరి యెంతో దూరము వెళ్లక మునుపు, యోసేపు తన గృహనిర్వాహకుని చూచి నీవు లేచి ఆ మనుష్యుల
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వెంటబడి వెళ్లి వారిని కలిసికొని మీరు మేలుకు కీడు చేయనేల? 5దేనితో నా ప్రభువు పానము చేయునో
దేనివలన అతడు శకునములు చూచునో అది యిదే కదా? మీరు దీని చేయుటవలన కాని పని చేసితిరని వారితో
చెప్పుమనెను.
44:1 యోసేపు ఇలా చేయడము ఇది రెండవ సారి (చూ. 42:25).
1. నింపు, బిడిబి 569, కెబి 583, ఫెయెల్ ఇంపరేటివ్
2. ఉంచు,బిడిబి 962, కెబి 1321, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
44:2 బెన్యామీను సంచిలో యోసేపు వెండి గిన్నె (చూ. 5వ. వ.) అనేది క్రొత్త విషయము. తన సహోదరులు
ఇంకా తన పూర్తి తమ్ముని (రాహేలు పిల్లలు)ల మీద ఉన్న అసూయ, కోపము తగ్గపోయిందో లేదో యోసేపు
పరీక్షింస్తున్నాడు.
తర్జుమా చేయబడిన ‘‘గిన్నె’’ (బిడిబి 149) అనేది నిజానికి చాలా పెద్ద పాత్ర, బహుశా ఒక బోలు లేక ఇంకా
చెప్పాలంటే ఒక చెంబు (చూ. యిర్మియా 35:5) కావచ్చు. ‘‘గిన్నె’’ కొరకు వాడబడిన సహజ పదము బిడిబి 468 I
(చూ. 40:11,13,21; 2 సమూ. 12:3; కీర్త. 16:5:23:5; సామె. 23:31).
44:2 ‘‘పట్టణము’’ ఫరో పైన ఆధారపడిన పట్టణము. ఆ తరువాత ఆదికాండములో యోసేపు తన తండ్రితో
గోషను దేశములో మాట్లాడుతాడు, అదే రోజు ఫరో ఫరో ముఖ్యపట్టణములో ఉన్నాడు. ముఖ్య
పట్టణము డెల్టా (మైదాన) ప్రాంతములో ఉన్నట్లు ఇది తెలియజేస్తున్నది. హిక్సోస్లు ముఖ్య
పట్టణాలను అక్కడ ఉండేవి. ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన తదుపరి ఫరో సేతీ I. నిర్గమనానికి ముందు
ఇశ్రాయేలీయుల పట్ల అతి కౄరముగా ప్రవర్తించిన ఫరో ఈయనే, ఇది బహుశా రెండవ రమేసెస్ పాలనలో
జరిగి ఉండచ్చు.
పా.ని. సర్వే, నిర్గమకాండమునకు పరిచయము www.freebiblecommentrary.org. లో చూడుము.
 యోసేపు తన సేవకులతో వారిని అనుసరించమని ఆఙ్ఞాపించాడు.
1. లేచి, బిడిబి 877, కెబి 1086, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. వెండించి, బిడిబి 922, కెబి 1191, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. మీరు వారిని కలిసికొన్నప్పుడు, బిడిబి 673, కెబి 727, ఒక ఐహిక వస్తువుతో ఉన్న దఒక ఇంపరేటివ్
భావముతో ఉపయోగించబడిన ఒక హిఫిల్ పర్ఫక్ట్. దోబూచు ఆటలో ఇది ఒక వేటాడే పదము. లాబాను
యాకోబును వెంటాడి తరిమినప్పుడు ఇది ఉపయోగించబడింది (చూ. 31:25).
4. దొంగిలించారిని ఆరోపించండి (ప్రశ్న వేసి)!

 ‘‘మీరు మేలుకు కీడు చేయనేల’’ ఈ వాక్యము తరువాత ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్ (ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, టి ఇ వి కూడా
దీనిని అనుసరించాయి) ‘‘నా వెండి గిన్నెను మీరెందకు దొంగిలించారు?’’ అనే వచనాన్ని జతచేసింది. పెషిటాకు
ఈ చేర్పు లేదు.
 ‘‘దేనితో నా ప్రభువు పానము చేయునో దేనివలన అతడు శకునములు చూచునో అది యిదే కదా’’ ఈ మూడు
అధ్యాయాలంతా యోసేపు తన సహోదరుల స్వభావాలకు పెట్టిన పరీక్షలు వ్రాయబడ్డాయి. ఏదిఏమైనా,
ఆయనను ఒక శకునములు చూసేవానికి కనుగొనడము ఆశ్చర్యము కలిగిస్తున్నది (బిడిబి 638, కెబి 690, ఇది
ఇన్ఫెనేటివ్ ఆబ్సల్యూట్ మరియు ఇంపెర్ఫెక్ట్ క్రియ యొక్క ఒకే మూలపదము యొక్క తీవ్రతను
పెంచే వ్యాకరణాత్మక నిర్మాణములో ఉంది, చూ. 15 వ. వ). ఇది బహుశా ఆయన ఐగుప్తీయుడని
నమ్మించడానికి చేసిన నటన కాబోలు, ఎందుకంటే ఆ కాలములో నాయకులందరూ శకునములు చేసేవారే. ఈ
పదానికి అసలు అర్థము ‘‘గుసగసలాడుట’’ లేక ‘‘బుసకొట్టుట’’ (చూ. లేవీ. 19:26 మరియు ద్వితీ. 18:10, ఆ తరువాత
ఇది ఖండింపబడింది). సఫ్యూజింట్ లో ఇది ‘‘శకునము’’ అని తర్జుమా చేయబడింది, అర్థము ఎగిరే పక్షులను
గమనించి దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొనడము.
శకునాలు ఈ క్రింది వాటి ద్వారా చేయబడతాయని యెరూషలేము బైబిలు ఫూట్ నోట్ (పే. 67) లో
ప్రస్తావించింది.
1. గిన్నెలోనికి నీళ్ళు పడే తీరును బట్టి (హైడ్రోమసీ)
2. గిన్నెలో నింపేటప్పుడు నీళ్ళకు వచ్చే శబ్ధమును బట్టి
3. గిన్నెలోనికి నూనె చుక్కలు పడే క్రమమును బట్టి (లెకానోమన్సీ)
ఇవ్వన్నీ ఎ ఎన్ ఇ లో ఉపయోగింపడ్డాయి. ఎస్ ఆర్ డ్రైవర్ దీనికి మరొకటి కలిపింది
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4. గిన్నెలోనికి బంగారు, వెండి, విలువైన రాళ్ళు వేస్తున్నప్పడు అవి అందులో పడి, అమరే విధానము
గమనించబడుతుంది (చూ. యు బి ఎస్, హాండ్ బుక్ ఆన్ జనసిస్, 989 పే).
శకునాల సమాచార సాంకేతికత ఎక్కువగా మనకు పాత బబులోను ఓమెన్ పాఠ్యాలనుండి వచ్చింది (అలాగే ఆ
తరువాత వచ్చిన సాంకేతికాల కొరకు యెహెజ్కేలు 21:21 కూడా చూడుము). ఈ ఐగుప్తీ చారిత్రిక కాలములో
శకునాలను గురించిన సమాచారము మనకు ఎక్కువ లేదు (జేమ్సు ఎమ్. ఫ్రీమెన్, మేనర్స్ అండ్ కస్టమ్స్
ఆఫ్ ది బైబిల్, 52-54 పేజీలు చూడుము).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 44:6-13
6అతడు

వారిని కలిసికొని ఆ మాటలు వారితో చెప్పినప్పుడు 7వారు మా ప్రభువు ఇట్లు మాటలాడనేల?
ఇట్టి పని చేయుట నీ దాసులకు దూరమవును గాక. 8ఇదిగో మా గోనెల మూతులలో మాకు దొరికిన రూకలను కనాను
దేశములోనుండి తిరిగి తీసికొనివచ్చితిమి; నీ ప్రభువు ఇంటిలోనుండి మేము వెండినైనను బంగారము నైనను
ఎట్లు దొంగిలుదుము? 9నీ దాసులలో ఎవరియొద్ద అది దొరుకునో వాడు చచ్చును గాక; మరియు మేము మా
ప్రభువునకు దాసులముగా నుందుమని అతనితో అనిరి. 10అందుకతడుమంచిది, మీరు చెప్పినట్టే కానీయుడి;
ఎవరియొద్ద అది దొరుకునో అతడే నాకు దాసుడగును, అయితే మీరు నిర్దోషులగుదురని చెప్పెను.
11అప్పుడు వారు త్వరపడి ప్రతివాడు తన గోనెను క్రిందికి దించి దానిని విప్పెను.
12అతడు పెద్దవాడు
మొదలుకొని చిన్న వానివరకు వారిని సోదా చూడగా ఆ గిన్నె బెన్యామీను గోనెలో దొరికెను. 13కావున
వారు తమ బట్టలు చింపుకొని ప్రతివాడు తన గాడిదమీద గోనెలు ఎక్కించు కొని తిరిగి పట్టణమునకు
వచ్చిరి.
44:6-13 ఈ వచనాలు యోసేపు సంరక్షలు (అలాగే 43:16-25) మరియు పది సహోదరుల మధ్య జరిగిన సంభాషణలు.
44:9 ఈ సమాధానము చాలా వరకు లాబాను తరిమి పట్టుకొన్నప్పుడు యాకోబు ఇచ్చిన సమాధానము వలె ఉంది
(చూ. 31:32). వారిది చాలా యధార్థతతో కూడిన సమాధానము, అయితే ఎప్పుడైతే గిన్నె బెన్యామీను
సంచిలో కనుగొన్నప్పుడు వారు ఇలాంటి వాఖ్యాలు చేసినందుకు పశ్చాత్తాపబడ్డారు.
44:10 ‘‘అందుకతడుమంచిది, మీరు చెప్పినట్టే కానీయుడి; ఎవరియొద్ద అది దొరుకునో అతడే నాకు
దాసుడగును, అయితే మీరు నిర్దోషులగుదురని చెప్పెను’’ వారు బెన్యామీనును వదలి వెళ్ళిపోతారా లేక
కుటుంబముగా కలిసి ఉంటారా అనే విషయము మీద మరొకసారి చేసిన సాధారణ పన్నాగము ఇది. బెన్యామీనును
వదిలి వెళ్ళడము (చూ. 17) మరియు సురక్షిత స్థలానికి పారిపోవడము వారికి సులభమైన పని.
తర్జుమా చేయబడిన ‘‘నిరపరాధి’’ (బిడిబి 667) సహజముగానే ‘‘నిందారహితుడు’’ అని తర్జుమా చేయబడింది.
ఈ పదము అనేక విధాలుగా ఉపయోగించబడింది.
1. చట్టపరమైన భావముతో, నిర్గ. 23:7
2. ఒక ప్రమాణాన్ని సూచిస్తూ, ఆ.కా. 24:4 1; యెహోషువా 2:17,20
3. ఒక వ్యక్తిని సూచిస్తూ, యోబు 4:7; 9:23; 17:8; 22:19,30; 27:17; కీర్త. 10:8; 15:5; సామె. 1:11
సంరక్షలు ఇచ్చిన ఈ వ్యాఖ్యానము చాలా వరకు 17వ. వ.లో యోసేపు ఇచ్చిన వాఖ్యను ఉదహరిస్తున్నది.
44:12 ‘‘పెద్దవాడు మొదలుకొని చిన్న వానివరకు’’ సహోదరుల పుట్టుక క్రమకాలానికి సంబంధించిన
ఙ్ఞానము ఇంతకు మునుపే వారిని ఆశ్చర్యానకికి గురిచేసింది (చూ. 43:33). ఇప్పుడు సంరక్షకుడు కూడా ఈ
విషయాలను ఎరిగి ఉన్నాడు.
ఈ సంరక్షకుడు యోసేపు ఎంతో నమ్మకమైన, సన్నిహితుడుగా ఉన్నాడు. యోసేపు సంబంధించిన జీవితము,
విశ్వాసాలను ఆయన ఎంతగా ఎరిగి ఉన్నాడనే విషయము ఒకనికి ఆశ్చర్యము కలిగించ వచ్చు.
44:13 ‘‘కావున వారు తమ బట్టలు చింపుకొని’’ వారి ఆశ్చర్యానికి అవధులు లేవు! యూదా ఆచారాలలో
విచారాన్ని వ్యక్తముచేయడానికి ఇదొక చిహ్నము. 37:29లోని ప్రత్యేక అంశము: విచారమునకు
సంబంధించిన సంస్కారాలు చూడుము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 44:14-17
14అప్పుడు

యూదాయును అతని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచ్చిరి. అతడింక అక్కడనే ఉండెను గనుక
15అప్పుడు యోసేపు మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి
వారు అతని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి.
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మనుష్యుడు శకునము చూచి తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 16యూదా యిట్లనెను ఏలిన
వారితో ఏమి చెప్పగలము? ఏమందుము? మేము నిర్దోషులమని యెట్లు కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల
నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో మేమును ఎవని యొద్ద ఆ గిన్నె దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసుల
మగుదుమనెను. 17అందుకతడు అట్లు చేయుట నాకు దూరమవునుగాక; ఎవనిచేతిలో ఆ గిన్నె దొరికెనో వాడే
నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండ్రి యొద్దకు సమాధానముగా వెళ్లుడని చెప్పగా
44:15 ఇది తప్పుడు వ్యాఖ్య. పరిస్థితి మీద మరింత ఒత్తిడిని తీసికొనిరావడానికి ఇది చేయబడింది.
యోసేపు వారి దొంగతన్నాన్ని అనుమానించుట లేదు; ఆయన దానిని నడిపిస్తున్నాడు!
44:16 యూదా గుంపు ప్రతినిధి. యోసేపును ఆయన అనేక అలంకారిక ప్రశ్నలు వేశాడు.
1. ఏలినవారితో ఏమి చెప్పగలము?
2. ఏమందుము?
3. మేము నిర్దోషులమని (బిడిబి 842, కెబి 1003, హిత్ ఫాయిల్ ఇంపర్ఫెక్ట్) యెట్లు కనుపరచగలము?
4. 18వ. వచనము కూడా ఒక ప్రశ్నే
5. 19వ. వచనము కూడా ఒక ప్రశ్నే
6. 34వ. వచనము కూడా ఒక ప్రశ్నే
 ‘‘దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను’’ యోసేపు యొక్క అప్పగింత మరియు అమ్మకమునకు సంబంధించిన
ఆధ్యాత్మిక కోణమునకు సంబంధించిన దోషారోపణ కారణాలకు (బిడిబి 730, చూ. 4:13; 15:16; 19:15)
సంబంధించిన అనుభూతులు తన సహోదరులలో ఇంతకాలము కూడా ఉన్నట్లు (42:21-22,28) కనిపిస్తున్నది.
ఏదిఏమైనా, సహోదరులు నిజంగా మారినట్లుంది, బెన్యమీను సంరక్షణకు వారు ఒక్కటిగా నిలిచారు, యూదా
దీనికి ప్రత్యామ్నాయమును కూడా ఉపయోగించాడు (చూ. 18-34, ప్రత్యేకించి, 32-33). ఈ ప్రార్థన
కూడా అబ్రాహాము, మోషే, పౌలు చేసిన మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థనల స్థాయి గలిగి ఉంది.

ప్రత్యేక అంశము: మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థన
I. ఉపోద్ఘాతము
ఎ. యేసు ఉదాహరణ కారణాన ప్రార్థన ముఖ్యమైనది
1. వ్యక్తిగత ప్రార్థన, మార్కు 1:35; లూకా 3:21; 6:12; 9:29; 22:29-46
2. దేవాలయ పరిశుభ్రత, మత్తయి 21:13; మార్కు 11:17; లూకా 19:46
3. మాదిరి ప్రార్థన, మత్తయి 6:5-13; లూకా 11:2-4
బి. మన వ్యక్తిగత, మన సమక్షములో జగ్రత్త గలిగిన దేవుడు, ఇష్టపడే దేవుడు, మన మరయు ఇతరుల
తరుపున పనిచేయగల దేవునికి వాస్తవిక నమ్మకాన్ని ప్రార్థనల ద్వారా చూపించడము.
సి. అనేక రంగాలలో తన పిల్లల ప్రార్థనలపై పనిచేయడానికి దేవుడు తనకు తాను వ్యక్తిగతముగా
పరిమితి చేసుకొంటాడు (చూ. యాకోబు 4:2).
డి. ప్రార్థన యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యము త్రైక దేవునితో మన సమయము మరియు సహవాసము.
ఇ. ప్రార్థన యొక్క పరిమితి విశ్వాసులకు సంబంధించి ఏదైన, ఎవరైన కావచ్చు. ఒక్క సారి గాని లేక
మళ్ళీ మళ్ళీ గాని ఆలోచన లేక అవసరత పొందేవరకు ప్రార్థించవచ్చు.
ఎఫ్. ప్రార్థన అనేక మూలకాలలో చేరిక కాగలదు.
1. త్రైక దేవునికి స్తుతి మరియు ఆరాధన
2. తన మన దగ్గర ఉన్నందుకు, సహవాసము కొరకు ఇస్తున్నందులకు దేవునికి ధన్యవాదాలు
3. గతము, ప్రస్తుతము చేసిన మన రెంటి పాపాల విషయములో పశ్చాత్తాపము
4. ఙ్ఞాన అవసరతలు లేక ఆశల కొరకు మన విఙ్ఞాపన
5. తండ్రి ముందు ఇతరుల అవసరతలకు మద్యవర్తిత్వము
జి. మద్యవర్తిత్వ ప్రార్థన ఒక అద్భుతము. దేవుడు మనము ఎవరిని గురించి ప్రార్థిస్తామో,
వారిని మనకంటే ఎక్కువుగా ప్రేమిస్తాడు, అయితే మనము చేసే ప్రార్థనలు మనలోనే కాదు
వారిలో కూడా మార్పు, ప్రతిస్పందన లేక అవసరాల ఫలితాలను తీసికొస్తాయి.
II. బైబిలులోని సాధనలు
ఎ. పాత నిబంధన
1. మద్యవర్తిత్వ ప్రార్థనకు కొన్ని ఉదాహరణలు:
ఎ. సొదెమ నగరము కొరకు అబ్రహాము ప్రార్థించడము, ఆ.కా. 18:22
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బి. ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు మోషే ప్రార్థన
(1) నిర్గమ కాండము 5:22-23
(2) నిర్గము కాండము 32:31
(3) ద్వితీయోపదేశ కాండము 5:5
(4) ద్వితీయోపదేశ కాండము 9:18,25
సి. ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు సమూయేలు ప్రార్థిన
(1) I సమూయేలు 7:5-6,8-9
(2) I సమూయేలు 12:16-23
(3) I సమూయేలు 15:11
డి. కుమారుని కొరకు దావీదు ప్రార్థన, II సమూయేలు 12:16-18
2. దేవుడు మద్యవర్తుల కొరకు చూస్తున్నాడు, యెషయా 59:16
3. తెలిసి, ఒప్పుకోలు లేని పాపము లేక పశ్చాత్తాపము లేని ప్రవర్తన మన ప్రార్థనలపై
ప్రభావము చూపుతాయి
ఎ. కీర్తనలు 66:18
బి. సామెతలు 28:9
సి. యెషయా 59:1-2; 64:7
బి. క్రొత్త నిబంధన
1. కుమారుడు మరియు ఆత్మ యొక్క మద్యవర్తిత్వ పరిచర్య
ఎ. యేసు
(1) రోమీయులకు 8:34
(2) హీబ్రూ. 7:25
(3) I యోహాను 2:1
బి. పరిశుద్ధాత్మ, రోమా 8:26-27
2. పౌలు మద్యర్తిత్వ పరిచర్య
ఎ. యూదుల కొరకు ప్రార్థన
(1) రోమీయులకు 9:1
(2) రోమీయులకు 10:1
బి. సంఘాల కొరకు ప్రార్థన
(1) రోమీయులకు 1:9
(2) ఎఫెసీయులకు 1:16
(3) పిలిఫ్పీయులకు 1:3-4,9
(4) కొలస్సీయులకు 1:3,9
(5) I థెస్సలోనీయులకు 1:2-3
(6) II థెస్సలోనీయులకు 1:11
(7) II తిమోతి 1:3
(8) ఫిలోమోను 4 వ. వచనము
సి. సంఘాలను తన కొరకు ప్రార్థించమని పౌలు అడుగుట
(1) రోమీయులకు 15:30
(2) II కొరింథీయులకు 1:11
(3) ఎఫెసీయులకు 6:19
(4) కొలస్సీయులకు 4:3
(5) I థెస్సలోనీయులకు 5:25
(6) II థెస్సలోనీయులకు 3:1
3. సంఘాల మద్యర్తిత్వ పరిచర్య
ఎ. ఒకరికొరకు మరొకరు చేసే ప్రార్థన
(1) ఎఫెసీయులకు 6:18
(2) I తిమోతి 2:1
(3) యాకోబు 5:16
బి. ప్రత్యేక గుంపుల కొరకు అడిగిన ప్రార్థన
(1) మన శత్రువులు, మత్తయి 5:44
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(2) క్రైస్తవ పనివారు, హెబ్రీయులకు 13:18
(3) పరిపాలకులు, I తిమోతి 2:2
(4) రోగులు, యాకోబు 5:13-16
(5) భక్తిహీనులు, I యోహాను 5:16
III. సమాధానము పొందే ప్రార్థనకు నిబంధనలు
ఎ. యేసుతోను, ఆత్మతోను మనకున్న సంబంధము
1. ఆయనకు కట్టుబడి ఉండుట, యోహాను 15:7
2. ఆయన నామమందు, యోహాను 14:13,14; 15:16; 16:23-24
3. పరిశద్ధాత్మ యందు, ఎఫెసీ. 6:18; యూదా 20
4. దేవుని చిత్త ప్రకారము, మత్తయి 6:10; I యోహాను 3:22; 5:14-15
బి. ఆశయాలు
1. ఊగిసలాడకుండ, మత్తయి 21:22; యాకోబు 1:6-7
2. అణుకువ మరియు పశ్చాత్తాపము, లూకా 18:9-14
3. దోషాలకొరకు అడగడము, యాకోబు 4:3
సి. ఇతర దృక్పధాలు
1. పట్టుదల
ఎ. లూకా 18:1-8
బి. కొలస్సీయులకు 4:2
2. అడుగుతూనే ఉండడము
ఎ. మత్తయి 7:7-8
బి. లూకా 11:5-13
సి. యాకోబు 1:5
3. ఇంటి నుండి పంపివేయబడడం, I పేతురు 3:7
4. తెలిసి చేసిన పాపము నుండి స్వేచ్ఛ
ఎ. కీర్తనలు 66:16:18
బి. సామెతలు 28:9
సి. యెషయా 59:1-2
డి. యెషయా 64:7
IV. ఆధ్యాత్మక పరమైన ముగింపు
ఎ. ఎంత ఆధిక్యత. ఏమి అవకాశము. ఏమి విధి, బాధ్యత
బి. యేసు మన ఉదాహరణ. ఆత్మ మన మార్గదర్శి. తండ్రి ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నాడు.
సి. ఇది నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని, నీ స్నేహితులను, నీ ప్రపంచాన్ని మార్చ గలదు.
44:17 ‘‘అట్లు చేయుట నాకు దూరమవునుగాక’’ ఒక మత నియమాన్ని లేక న్యాయాన్ని దేనినైనా
మీరకుండునట్లు తెలిపే ఒక భాషీయమైన వ్యక్తీకరణ ఇది (చూ. ఆ.కా. 18:25; యెహొ. 22:29; 24:16; 1 సమూ.
2:30; 20:2,9; 22:15; 2 సమూ. 20:20; 23:17).
 ‘‘మీరు మీ తండ్రి యొద్దకు సమాధానముగా వెళ్లుడని’’ ఈ ఆదేశము (బిడిబి 748, కెబి 828, క్వాల్
ఇంపరేటివ్) పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరము చేస్తున్నది. సహోదరులు బెన్యామీను లేకుండా ఇంటికి
తిరిగి వెళ్ళలేరు, ఒకవేళ అలా జరిగితే వారి తండ్రి చనిపోవచ్చు (చూ. 30-31). సమాధానానికి ఇక్కడ
అవకాశమే లేదు!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 44:18-34
18యూదా

అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన వారితో తమ దాసుని చెప్పుకొననిమ్ము;
తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొన నీయకుము; తమరు ఫరో అంతవారుగదా 19ఏలినవాడు మీకు తండ్రియైనను
సహోదరుడైనను ఉన్నాడా అని తమ దాసులనడిగెను. 20అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండ్రియు అతని
ముసలితనమున పుట్టిన యొక చిన్న వాడును ఉన్నారు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తల్లికి
21అప్పుడు తమరునేనతని చూచుటకు అతని నా యొద్దకు
వాడొక్కడే మిగిలియున్నాడు, వాని తండ్రి
తీసికొని రండని తమ దాసులతో చెప్పి తిరి. 22అందుకు మేము ఆ చిన్నవాడు తన తండ్రిని విడువలేడు. వాడు
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తన తండ్రిని విడిచినయెడల వాని తండ్రి చనిపోవునని యేలినవారితో చెప్పితిమి. 23అందుకు తమరు మీ
తమ్ముడు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో చెప్పితిరి. 24కాబట్టి నా
తండ్రియైన తమ దాసుని యొద్దకు మేము వెళ్లి యేలినవారి మాటలను అతనికి తెలియచేసితిమి. 25మా
తండ్రి మీరు తిరిగి వెళ్లి మనకొరకు కొంచెము అహారము కొనుక్కొని రండని చెప్పినప్పుడు 26మేము
అక్కడికి వెళ్లలేము; మా తమ్ముడు మాతో కూడ ఉండినయెడల వెళ్లుదుము; మా తమ్ముడు మాతో
27అందుకు తమ దాసుడైన నా తండ్రి
నుంటేనే గాని ఆ మనుష్యుని ముఖము చూడలేమని చెప్పితిమి.
28
వారిలో ఒకడు నా యొద్దనుండి వెళ్లి పోయెను. అతడు
నాభార్య నాకిద్దరిని కనెనని మీరెరుగుదురు.
నిశ్చయముగా దుష్టమృగములచేత చీల్చ బడెననుకొంటిని, అప్పటినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 29మీరు నా
యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని సంభవించినయెడల నెరసిన వెండ్రుకలుగల నన్ను
మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునట్లు చేయుదురని మాతో చెప్పెను. 30కావున తమ దాసుడైన నా
తండ్రియొద్దకు నేను వెళ్లినప్పుడు ఈ చిన్నవాడు మాయొద్ద లేనియెడల 31అతని ప్రాణము ఇతని
ప్రాణ ముతో పెనవేసికొని యున్నది గనుక ఈ చిన్నవాడు మాయొద్ద లేకపోవుట అతడు చూడగానే
చనిపోవును. అట్లు తమ దాసులమైన మేము నెరసిన వెండ్రుకలు గల తమ దాసుడైన మా తండ్రిని
మృతులలోకానికి దఃఖముతో దిగిపోవునట్లు చేయుదుము. 32తమ దాసుడనైన నేను ఈ చిన్న వానిని గూర్చి నా
తండ్రికి పూటపడి నీ యొద్దకు నేనతని తీసికొని రానియెడల నా తండ్రి దృష్టి యందు ఆ నింద నా మీద
ఎల్లప్పుడు ఉండునని చెప్పితిని. 33కాబట్టి తమ దాసుడనైన నన్ను ఈ చిన్నవానికి ప్రతిగా ఏలినవారికి
దాసునిగా నుండనిచ్చి యీ చిన్నవాని తన సహోదరులతో వెళ్లనిమ్ము. 34ఈ చిన్నవాడు నాతోకూడ
లేనియెడల నా తండ్రియొద్దకు నేనెట్లు వెళ్లగలను? వెళ్లినయెడల నా తండ్రికి వచ్చు అపాయము
చూడవలసి వచ్చునని చెప్పెను.
44:18 ‘‘ఏలినవాడా ఒక మనవి’’ ‘‘నీతో నేనొక మాట స్పష్టముగా చెప్పుకోవచ్చా’’ అనే దానికి ఇది ఒక
జాతీయపదము (చూ. 20:10,13,16; 50:4; ద్వితీ. 5:1; 3:11,28,30).
 ‘‘తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొన నీయకుము’’ యూదా విన్నపము (బిడిబి 354, కెబి 351, క్వాల్
జస్సీవ్) యేసేపు మరింత కోపపము పడకూడదని చెప్పబడింది (చూ. 30:2; 39:19), అయితే తన జేష్ఠ
సహోదరునికి సంబంధించిన కుటుంబ విషయాలను కూడా ఇది వివరిస్తున్నది.
44:28 ‘‘నిశ్చయముగా దుష్టమృగములచేత చీల్చ బడెననుకొంటిని’’ ఇది తీవ్రతను హెచ్చించే వ్యాకరణ
నిర్మాణము (ఇన్ఫినేటివ్ ఆబ్సల్యూట్ మరియు మూల పదము యొక్క పెర్ఫెక్ట్ క్రియ, బిడిబి 382,
380), ఇది 37:33లో కూడా వ్రాయబడింది.
44:30 ‘‘అతని ప్రాణము ఇతని ప్రాణ ముతో పెనవేసికొని యున్నది గనుక ఈ చిన్నవాడు మాయొద్ద
లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును’’ ఇది బెన్యామీను పైన యాకోబుకున్న మిక్కుటమైన ప్రేమను
తెలియజేయుచున్నది. ఈ ప్రేమబంధము (బిడిబి 905, కెబి 1153, క్వాల్ పాసివ్ పార్టిసిఫుల్) 1 సమూ.
18:1లో దావీదు మరియు యోనాతాను మధ్య ఉన్న ప్రేమానుబంధానికి కూడా ఉపయోగించబడింది. యోసేపును
పోగొట్టికొనిన తరువాత యాకోబు ఎంతొ దుఃఖపడి, తరవాత మిగిలిన చనపోయిన తన భార్య రాహేలు
కుమారుడ్ని ద్వారా కొంత ఉపశమనమును పొంది ఉన్నాడు.
44:33 ఈ వచనానికి రెండు జస్సీవ్లు ఉన్నాయి. యూదా బెన్యామీను విడుదల, తిరిగివెళ్ళడాని కొరకు
ప్రాధేయపడుచున్నాడు.
1. తమ దాసుడనైన నన్ను (అది., యూదా) ఉండనిచ్చి (అసలు అర్థము ‘‘కుర్చోనిచ్చి’’, బిడిబి 442, కెబి 444,
క్వాల్ జస్సీవ్
2. యీ చిన్నవాని తన సహోదరులతో వెళ్లనిమ్ము, బిడిబి 748, కెబి 828, క్వాల్ జస్సీవ్

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
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1. తన సహోదురల పట్ల యోసేపు ఎందుకింత కఠినముగా ప్రవర్తించాడు?
2. తన సహోదరులకు సంబంధించి యోసేపు ఎందుకింత వింత పనులను ఈ అధ్యాయములో చేశాడు?
3. యోసేపు ఎందుకు బెన్యామీనును ఐగుప్తుకు రమ్మన్నాడు?
4. ముందే ఊహించి చేసిన పాపము ఒకని గమ్యాన్ని ఆధ్యాత్యికంగా ఎలా చిక్కుపెట్టుంతుందో
పట్టిక చేయండి.
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ఆదికాండము 45

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

సహోదరులు తిరిగి రాబడ్డారు
కప్పు బెన్యామీను
44:1-5

44:1-5

44:6-13

44:6-13

44:14-17
44:16

44:14-17

మధ్యవర్తిత్వము
44:18-34

యోసేపు గిన్నె

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
యోసేపు తన సహోదరులకు

చివరి పరీక్ష పెట్టుట
44:1-5
44:1-5
44:6-13
44:14-17

44:6-9
44:10-13
44:14-15

44:18-34

44:3-5

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

గిన్నె కనిసించకుండా పోవుట

44:1-2

యేసేపు

సంచిలో ఉండుట

44:6-13
44:14-17

44:17
యూదా బెన్యామీను కొరకు

యూదా బెన్యామీను తరుపున
మాట్లాడుట
44:18-34

టి ఇ వి

యూదా

ప్రాధేయపడుట
44:18-23
44:18-34
44:24-29
44:30-34

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4. మొదలుగున్నది.

పూర్వపరాల అధ్యయనము
ఎ. 42-44 అధ్యాయాలలో తన సహోదరుల మోసపూరతమైన ప్రవర్తన, ప్రత్యేకించి రాహేలు కుమారుల
పట్ల మారిందేమో అని చూడాలని యోసేపు పరీక్షించాడు. ఇది ప్రాధమికంగా బెన్యామీనుకు
సంబంధించిన వారి ప్రవర్తనల ద్వారా చూపబడ్డాయి.
బి. 45 మరియు 46 అధ్యాయాలు యోసేపు యొక్క ఉన్నతస్థాయి ఎదుగుదల చివరి భాగాలు మరియు
యేడేంళ్ళ కరువు కాలమునుండి యాకోబు మరియు తన ఒడంబడిక కుటుంబ భౌతికమైన విడుదలకు దేవుని
ప్రణాళిక నెరవేర్పును వ్యవహరించాయి.
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సి. 45వ. అధ్యాయము, 5-9 వచనాలు, యోసేపు జీవితములో విచారకరమైన పరిస్థితులనిపించే వాటిలో
దేవుని చేయి స్పష్టముగా కనిపిస్తున్నట్లు గట్టిగా చెప్పుతున్నాయి. ఈ సత్యాన్ని మన
జీవితాలలో తెలిసికొనగలిగితే, ఎంత వ్యత్యాసముగా జీవితము ఉంటుందో కదా. దేవుని పిల్లలకు
ఏదీ యాదృచ్ఛింగా జరగదు (హనా వితాల్ స్మిగ్ యొక్క ది క్రిష్టియన్స్ సీక్రెట్ ఆప్ ఎ
హాపీ లైఫ్).

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 45:1-3
1అప్పుడు

యోసేపు తన యొద్ద నిలిచినవారందరి యెదుట తన్ను తాను అణచుకొనజాలక నా యొద్దనుండి
ప్రతి మనుష్యుని వెలుపలికి పంపి వేయుడని బిగ్గరగా చెప్పెను. యోసేపు తన సహోదరులకు తన్ను తాను
2అతడు ఎలుగెత్తి యేడ్వగా
తెలియజేసికొన్నప్పుడు ఎవరును అతని యొద్ద నిలిచియుండ లేదు.
3
ఐగుప్తీయులును ఫరో యింటివారును వినిరి.
అప్పుడు యోసేపు నేను యోసేపును; నా తండ్రి యింక
బ్రదికియున్నాడా అని అడిగి నప్పుడు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉత్తరము
ఇయ్యలేక పోయిరి.
45:1 ‘‘తన్ను తాను అణచుకొనజాలక’’ యోసేపు తన ఉద్రేకాలను అదుపులో ఉంచుకొనిన 43:31 వచనములో ఇదే
క్రియ ఉపయోగించబడింది (బిడిబి 407, కెబి 410, ఖండించు క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్ మరియు ఒక హిత్ పాయెల్
ఇన్పినేటివ్ నిర్మాణము, బిడిబి 67, కెబి 80). ఇక్కడ ఆయన అందరూ వినేంతగా గట్టిగా ఏడ్చాడు (చూ. 2వ.
వ)!
 ‘‘నా యొద్దనుండి ప్రతి మనుష్యుని వెలుపలికి పంపి వేయుడని’’ ఈ ఆఙ్ఞ (బిడిబి 422, కెబి 425, హిఫెల్
ఇంపరేటివ్), బహుశా ఐగుప్తీ భాషలో చెప్ప ఉండచ్చు, యోసేపు సేవకులందరికి (ఆయన ప్రత్యేక
సంరక్షకునికి కూడా) ఆదేశించబడింది. ఆయన తన పదకొండు మంది సహోదరులతో మాత్రమే ఉండినాడు.
 ‘‘యోసేపు తన సహోదరులకు తన్ను తాను తెలియజేసికొన్నప్పుడు’’ ఇది ఎంత అద్భుతమైన సమయము!
యోసేపు భావోద్రేకాలకు గురియైనాడు, వారు భావోద్రేకులైనారు (చూ. 3వ. వ).
45:2 ‘‘అతడు ఎలుగెత్తి యేడ్వగా ఐగుప్తీయులును ఫరో యింటివారును వినిరి’’ యేసేపు ఐగుప్తీయ
సేవకులందరిని గదినుండి బయటికి పంపేశాడు. ఇది బహుశా (1) తన సహోదరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా లేక (2)
ఐగుప్తీయుల ఎదుట తన వ్యక్తిగత విషయాలకు తన ఉద్రేకావేశాలను వారికి చూపించకుండా ఉండడానికి జరిగి
ఉండవచ్చు. ఏదిఏమైనా, తూర్పుప్రాంత సాంప్రదాయము మేరకు, ఒకవేళ యోసేపు పిలిస్తే పలికేందుకు
దగ్గరగా ఉన్న సేవకులు గట్టిగా చేసే రోదనను వినగలరు. యోసేపు అందరిచేత ప్రేమింపబడే వ్యక్తి
మరియు తన సేవకులు వ్యక్తిగతంగా తనపట్ల శ్రద్ధాసక్తులు కలిగి ఉన్నరు లేక తన ప్రావీణ్యతలు,
కార్యనిర్వాకత్వాన్ని పోతాయేమోనని, వారు విన్న వాటిని గురించి ఫరోకు నివేదించి చెప్పారు.
45:3 ‘‘యోసేపు అను నేను’’ ఇది క్రియాపదము లేని ఆశ్చర్యార్థకము. ఆయన హీబ్రూలో మాట్లాడి
ఉంటాడనేది ఒక ఊహ, కానీ తన సహోదరులకు ఐగుప్తీ భాష రాదు కనుక, ఇంకా అక్కడ తర్జుమా చేయడానికి ఎవరూ
లేరు కాబట్టి, బహుశా యోసేపు వారితో వారి సొంత భాషలో మాట్లాడి, ఇలాంటి ఆకస్మిక వాఖ్య చేసి,
వారిని విభ్రాంతిపరిచి ఉండచ్చు (చూ. 4వ. వ).
 ‘‘నా తండ్రి యింక బ్రదికియున్నాడా’’ విశ్లేషకులు కొందరు ఈ వచనములోని వాస్తవికతను
సందేహించారు ఎందుకంటే 43:27లో యోసేపు ఇదే ప్రశ్నను అడిగాడు. అయినా ఈ వచనము (బిడిబి 311, చూ. 1
సమూ. 25:6) కేవలము భౌతిక జీవితము గురించి మాత్రమే కాకుండా దానికి మించిన ప్రశ్నయై ఉండే
అవకాశముంది. ఆయన తన తండ్రి క్షమసమాచారాన్ని గురించి అడిగాడన్నది స్పష్టము, చనిపోయి ఉంటాడను
కొన్న యోసేపు విషయము వినినప్పటికి ముందు ఆయన పరిస్థితి వేరుగా ఉండినది (చూ. 27వ. వ).
 ‘‘ఉత్తరము ఇయ్యలేక పోయిరి’’ ఇది బలమైన క్రియాపదము (బిడిబి 96, కెబి 111, నిఫాల్ పర్ఫెక్ట్, చూ.
న్యాయా. 20:41; 1 సమూ. 28:21; 2 సమూ. 4:1; యోబు 21:6; 23:15; కీర్త. 6:3; 30:8; 48:6; 83:17; 90:7; 104:29;
యెషయా 13:8; 21:3; యెహె. 7:27).
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 45:4-15
4అంతట యోసేపు నా దగ్గరకు రండని తన సహోదరులతో చెప్పినప్పుడు వారు అతని దగ్గరకు వచ్చిరి.
అప్పుడతడు ఐగుప్తునకు వెళ్లునట్లు మీరు అమ్మివేసిన మీ సహోదరుడైన యోసేపు నేనే. 5అయినను
నేనిక్కడికి వచ్చునట్లు మీరు నన్ను అమ్మివేసినందుకు దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుట్టింప
నియ్యకుడి; ప్రాణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించెను. 6రెండు సంవత్సరములనుండి
కరవు దేశములో నున్నది. సేద్యమైనను కోతయైనను లేని సంవత్సరములు ఇంక అయిదు వచ్చును. మిమ్మును
ఆశ్చర్యముగ రక్షించి దేశములో మిమ్మును శేషముగా నిలుపుటకును 7ప్రాణముతో కాపాడుటకును దేవుడు
మీకు ముందుగా నన్ను పంపిం చెను. 8కాబట్టి దేవుడే గాని మీరు నన్నిక్కడికి పంపలేదు. ఆయన నన్ను ఫరోకు
తండ్రిగాను అతని యింటివారి కందరికి ప్రభువుగాను ఐగుప్తు దేశమంతటిమీద ఏలికగాను నియమించెను.
9మీరు త్వరగా నా తండ్రి యొద్దకు వెళ్లి అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు దేవుడు నన్ను ఐగుప్తు
దేశమంతటికి ప్రభువుగా నియమించెను, నా యొద్దకు రమ్ము, అక్కడ ఉండవద్దు; 10నీవు గోషెను దేశమందు
నివసించెదవు, అప్పుడు నీవును నీ పిల్లలును నీ పిల్లల పిల్లలును నీ గొఱ్ఱలమందలును నీ పశువులును నీకు
కలిగినది యావత్తును నాకు సమీపముగా నుండును. 11ఇకను అయిదు కరవు సంవత్సరములు వచ్చును గనుక నీకును నీ
యింటి వారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అక్కడ నిన్ను పోషించెదనన్నాడని చెప్పుడి.
12ఇదిగో మీతో మాటలాడుచున్నది నా నోరే అని మీ కన్నులును నా తమ్ముడైన బెన్యామీను కన్నులును
చూచుచున్నవి. 13ఐగుప్తులో నాకు కలిగిన సమస్త ఘనతను, మీరు చూచినది యావత్తు నా తండ్రికి తెలియచేసి
త్వరగా నా తండ్రిని ఇక్కడికి తీసి కొనిరండని తన సహోదరులతో చెప్పి 14తన తమ్ము డైన బెన్యామీను
మెడమీద పడి యేడ్చెను; బెన్యామీను అతని మెడమీదపడి యేడ్చెను.
15అతడు తన సహోదరులందరిని ముద్దు పెట్టు కొని వారిమీద పడి యేడ్చిన తరువాత అతని సహోదరులు
అతనితో మాటలాడిరి.

45:5 ‘‘మీరు నన్ను అమ్మివేసినందుకు దుఃఖపడకుడి’’ నిఫాల్ మూలములోని ‘‘దుఃఖము’’ అనే పదము (బిడిబి 780,
కెబి 864, నిఫాల్ ఇంపెర్ఫక్ట్ ఒక జస్సీవ భావముతో ఉపయోగించబడింది) 1 సమూ. 20:3,34, 2 సమూ. 19:2
మరియు 8:10,11 లలో ఉపయోగించబడింది. దీని ప్రధాన అర్థము ‘‘గాయపరచుట’’, ‘‘నొప్పి’’ లేక ‘‘దుఃఖము’’.
‘‘కోపము’’ అనే పదము ఒక ‘‘కాలడము’’ అనే పదమై ఉంది (బిడిబి 354, కెబి 351; క్వాల్ జస్సీవ్, చూ. ఆ.కా.
31:36; 39:19; నిర్గ. 32:11).
బైబిలులో ఎక్కడా లేని ఆశ్చర్యపరచే విశ్వాస వ్యాఖ్యను యోసేపు చేయబోతున్నాడు. ఈ
వాక్యము యోసేపు యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉద్దేశానికి సంబంధించ వృత్తాంతమై ఉంది! అవమానము
మరియు మోసాల మధ్యలో ఆయన దేవుని (ఎలోహిమ్) చేయిని విశ్వాసమూలముగా చూడగలిగాడు. 5-9 వచనాలు
మంచితనము మరియు దేవుని ప్రత్యక్షత యొక్క బలమైన ఉద్ఘాటనలను జీవిత కష్టాలు మరియు సమస్యల
మధ్యలో నిర్మించాయి.
ఈ శక్తివంతమైన, అద్భుతమైన పాఠ్యానికి కొంత విశ్లేషణ జతచేయబడింది. ‘‘దేవుడు కేవలము తాను
ఏర్పరచుకొనిని (ఒడంబడిక) కుటుంబాల పట్ల మాత్రమే ఇలా వ్యవహరిస్తాడా?’’ అనేది నాకు ఎప్పుడూ
వచ్చే ప్రశ్న. అబ్రాహాము కుటుంబానికి ఏది అవసరమో అదంగా దేవుడు అనుగ్రహించడము అనేది
స్పష్టము (చూ. రోమీయులకు 9:11), అలాగైతే సామాన్య విశ్వాసులు విషయమేమిటి? ఈ ప్రపంచము చెడు,
తిరుగుబాటుకు నిలయము (వెన్హామ్ యొక్క ది గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ చూడుము). విశ్వాసులు
బాధపడుచున్నారు; విశ్వాసులు హింసింపబడుచున్నారు; విశ్వాసులు చంపబడుతున్నారు! క్రొ.ని. ప్రకారము
దేవుని మనతో ఉన్నాడు, చెప్పనశక్యము కాని పరిస్థితులలో కూడా దేవుడు మనకొరకు ఉన్నాడు అనేది
వాస్తవము (హన్నా వితాల్ స్మిత్ యొక్క ది క్రిష్టియన్స్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ఎ హాపీ లైఫ్
చూడుము). విశ్వాసులు దేవునికి విలువైన వారు అనేది పూర్వబావిత్వము మరియు ఒక లేఖనాల బయలుపాటు!
జీవితము ఒక మర్మము, అయితే కనిపించని (అయినా తెలియనది కాదు) దేవువి హస్తము అనుక్షణము మనతో
ఉంటుంది. మన సమాధానము ఆయనలో, ఆయన వాక్యములో, ఆయన కుమారునిలో ఉండాలే తప్ప, పరిస్థితులను
మీద కాదు (చూ. 1 కొరింథీ. 10:13; 13:8-13). మనము అబ్రాహాము కుటుంబము (చూ. రోమా 2:28-29)!
45:6 ‘‘రెండు సంవత్సరములనుండి కరవు దేశములో నున్నది. సేద్యమైనను కోతయైనను లేని సంవత్సరములు
ఇంక అయిదు వచ్చును’’ ఇది మళ్ళీ యేడు సంవత్సరములు కరవు అని ఫరోకు కల ద్వారా వచ్చిన బయలుపాటుకు ఇది
తీసికెళ్ళుచున్నది.
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45:7 7వ. వచనములోని యేసేపు యొక్క వ్యాఖ్య మిగిలిన కాలము కూర్చుకొనవలసిన నిలువలు (బిడిబి 984)ను
సూచిస్తున్నది, ఇది తన కార్యమునకు సంబందించి ఉంది తప్ప ఆ తరువాత ఉపయోగానికి వచ్చి హీబ్రూ
ప్రజల విశ్వాసము, నమ్మక బాగాలను ఇది సూచించుట లేదు.

ప్రత్యేక అంశము: అశేషము, మూడు భావాలు
పా.ని. ‘‘విశ్వాష శేషము’’ అనే ఆలోచన అనేక సార్లు వచ్చే ప్రవక్తల యొక్క సిద్ధాంతము
(ముఖ్యముగా ఎనిమిదవ శతాబ్ధ ప్రవక్తలు మరియు యిర్మియా). ఇది మూడు భావాలతో ఉపయోగించబడింది:
1. బహిష్కారములో మిగిలిన వారు (ఉదా., యెషయా 10:20-23; 17:4-6; 37:31-32; యిర్మయా 42:15,19;
44:12,14,28; ఆమోసు 1:8)
2. యెహోవాకు ఎవరైతే విశ్వాసులుగా మిగిలారో వారు (ఉదా., యెషయా 4:1-5; 11:11, 16; 28:5; యావేలు
2:32; ఆమోసు 5:14-15; మలాకీ 2:12-13; 4:6-7; 5:7-9; 7:18-20)
3. ఎవరైతే అంత్యకాలమందు పునరుద్ధరింపబడి, పునఃసృష్టింపబడుతారో వారు (ఉదా., ఆమోసు 9:11-15)
బహిష్కరణ సందర్భములో దేవుడు కేవలము కొంతమంది (విశ్వాసముగా ఉన్నవారిని) శేషించిన
(బహిష్రములో బ్రతికిన) వారినే యూదాకు తిరిగి రావడానికి ఎన్నుకొంటారు. ఈ అధ్యాయములో మనము
ఇంతకు మునుపు చూచినట్లు, ఇశ్రాయేలీ గతము యొక్క సిద్ధాంతాలు పునరావృతమైనాయి (6వ. వ). దేవుడు తన
శక్తి, అనుగ్రహము, శ్రద్ధాసక్తులను చూపడానికి సంఖ్యను తగ్గిస్తున్నాడు (ఉదా., గిద్యోను,
న్యాయా. 6:7).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ జె బి
‘‘ఒక గొప్ప విమోచన ద్వారా’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘బ్రతికిన అనేకమంది’’
టి ఇ వి
‘‘బ్రతికిన వంశాలు’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘ఒక గొప్ప శేషము’’ (సంతానము)
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘ఒక అసామాన్యమైన విమోచన’’
దీని అసలు అర్థము ‘‘తప్పించుకొను’’ (బిడిబి 812, చూ. యిర్మియా 25:35), విశేషణము ‘‘గొప్ప’’ (బిడిబి 152).
యోసేపు ఐగుప్తులో ఒక నాయకుడుగా ఎదిగి, తన కుటుంబానికి చేసిన తన సహాయము యెహోవా నడిపించిన ఒక
గొప్ప విమోచనముగా చిత్రీకరించబడింది (చూ. 5:8: 50:20 వచనాలు).
45:8 ‘‘ఆయన నన్ను. . .నియమించెను’’ ముందుగా నిర్ణయించెనుకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక సమస్య
దేవునికి మానవుల కార్యాలను గురించి తెలిసి కాదు (అలాగే భౌతిక సంఘటనలు), అయితే మానవుల పాపములకు
ఆయన ఎంతవరకు బాధ్యుడు (కపటము)? ఆధ్యాత్మిక వేదాంతులు (స్ట్రాంగ్, సిస్టమేటిక్ థియోలజీ,
రెండవ ముద్రణ, 423-425; ఎరిక్సన్, క్రిష్టియన్ థియోలజీ, రెండవ ముద్రణ, 424-426 పేజీలు) అనేక
సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించారు, ప్రారంభములో కాకపోయినా పాపపు కార్యాయాలలో దేవుని జోక్యము
ఉందని తెలిపారు (చూ. యాకోబు 1:14; 1 యోహాను 2:16).
1. ఆయన ఒక కార్యాన్ని ఆపగలడు (చూ. 20:16)
2. ఆయన ఒక కార్యానికి అనుమతింపగలడు (చూ. కీర్త. 81:12-13; రోమా 1:24:26,28)
3. ఆయన ఒక కార్యాన్ని నడిపించగలడు (చూ. ఆ.కా. 37:21-22; 45:5,7,8; 50:20)
4. ఆయన ఒక కార్యాన్ని పరిమితం చేయగలడు (చూ. 1 కొరింథీ. 10:13)

ప్రత్యేక అంశము: ముందుగా నిర్ణయించడము (కాల్వినిజమ్) వర్సస్ మానవ స్వేచ్చ
(ఆర్మినియానిజమ్)
I.

రోమీయులకు 8:29 – పౌలు ‘‘ముందుగా యెరుగుట’’ (ప్రొగినోస్కో, ‘‘ముందుగా తెలిసియుండుట’’) ఇక్కడ
మరియు 11:2లో రెండు సార్లు ఉపయోగించాడు. 11:2లో ఇది ఇంకా కాలము ప్రారంభము కాకమునుపు
ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు దేవుని నిబంధన ప్రేమను ఇది సూచించింది. హీబ్రూలో ‘‘యెరుగుట’’ పదము
అన్యోన్యత, వ్యక్తిగత సంబంధాలకు సంబంధించి ఉందని గుర్తించుకోండి, ఇది ఒక వ్యక్తిని
గురించిన వాస్తవాలను గురించి కాదు (చూ. ఆ.కా. 4:1; యిర్మియా 1:5). ఇది ఇక్కడ నిత్య సంఘటనల వరుసలో
జతచేసి చెప్పబడింది (చూ. రోమా 8:29-30). ఈ పదము ముందుగా నిర్ణయించడముతో కలపబడి ఉంది.
ఏదిఏమైనా, దేవుని భౌష్యత్తు ఙ్ఞానము ఎన్నిక ప్రాతిపదిక కొరకు కాదు ఎందుకంటే ఒకవేళ అదే
అయితే, ఎన్నిక అనేది పతనమైన మానవాళి భౌష్యత్తు ప్రతిస్పందన పైన ఆధారపడి ఉండాలి, అంటే

333

మానవ కార్యసిద్ధి మీద. ఈ పదము ఇంకా అ.కా. 26:5; 1 పేతురు 1:2,20 మరియు 2 పేతురు 3:17.
ఎ. ‘‘ముందుగా యెరగడము’’ (ప్రొగినోస్కో, ‘‘ముందుగా తెలిసి ఉండుట’’)
‘‘ముందుగా ఎరుగుట’’ మరియు ‘‘ముందుగా నిర్ణయించుట’’ అనే పదాలు రెండు కూడా ‘‘ముందు’’ అనే
విభక్తితో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ‘‘ముందుగా తెలిసికొనుటకు’’, ‘‘ముందుగా హద్దులను ఏర్పాటు
చేయుటకు’’ లేక ‘‘ముందుగా గుర్తించుటకు’’ అని తర్జుమా చేయవలసి ఉంది. క్రొ.ని.లో ముందుగా
నిర్ణయించుట పైన ఉన్న ఖచ్చితమైన వాక్యభాగాలు రోమా 8:28-30; ఎఫెసీ. 1:13-14; మరియు
రోమీయులకు 9వ. అధ్యాయము. ఈ వాక్యభాగాలు దేవుడు సార్వభౌమత్వమును స్పష్టముగా
నొక్కి చెప్పుతున్నాయి. ఆయన అన్నిటిని తన ఆధీనములో ఉంచుకొని ఉన్నాడు. కాలక్రమంలో
దేవుడు నిర్ణయించిన ప్రణాళికలు నెరవేరుతాయి. అయినా, ఈ ప్రణాళిక నిర్హేతుక లేక
ఎన్నికచేయబడినది కావు. ఇవి కేవలము దేవుని సార్వభౌమత్వము మరియు భవిష్యత్త్
ఙ్ఞానములను మాత్రమే కాక, మారని ఆయన ప్రేమ, కరుణ, అనర్హమైన కృపలను కూడా ఆధారము
చేసికొని ఉంది.
మనము ఈ అద్భుతమైన సత్యానికి మన ప్రాశ్చత్య (అమెరికా) వ్యక్తివాదము మరియు
సువార్త పరిచర్య ఉత్సాహాల రంగులు పూయకండా జాగ్రత్తవహించాలి. ఇంకా అగస్టీన్ వర్సస్
పెలేజియస్ లేక కాల్వినిజం వర్సస్ ఆర్మినియానిజాల చారిత్రాత్మక, ఆధ్మాత్మిక
ఘర్షణలతో దృవీకృతము కాకుండా కూడా మనలను మనము కాపాడుకోవాలి.
బి. ‘‘మందుగా నిర్ణయించెను’’ (ప్రూరీజో, ‘‘ముందుగా హద్దులను ఏర్పాటుచేయుట’’)
ముందుగా నిర్ణయించుట అనేది దేవుని ప్రేమ, కృప, కనికరాలను పరిమితము చేయడానికి కానీ లేక
సువార్తను నుండి కొంత మినహాయించడానికి కానీ ఉద్దేశింపబడిన మత సిద్ధాంతము కాదు. ఇది
విశ్వాసులను వారి ప్రాపంచిక దృష్టికోణాలనుండి సరిదిద్దిట ద్వారా వారిని బలపరచుటకు
ఉద్దేశింపబడింది. దేవుడు మానవుల అందరి కొరకు ఉన్నాడు (చూ. 1 తిమోతి 2:4; 2 పేతురు 3:9). దేవుడు
అన్నిటిని తన ఆధీనములో ఉంచుకొని ఉన్నాడు. ఎవరు లేక ఏది కానీ ఆయన నుండి మనలను వేరు చేయగలదు
(చూ.రోమా 8:31:39)? చరిత్రనంతా దేవుడు వర్తమానముగా చూడగలడు; మానవులు కాల హద్దుకలవారు.
మన ఊహలు, మానసిక సామర్థ్యాలు పరిమితము. దేవుని సారభౌమత్వము మరియు మానవ
స్వతంత్రతకు మధ్య వైరుధ్యము లేదు. ఇది ఒక ఒడంబడిక నిర్మాణము. తార్కిక సత్యములో
ఇవ్వబడిన దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. బైబిలు పరమైన సిద్ధాంతాలు విభిన్న కోణాలలో
ప్రదర్శింపబడ్డాయి. అవి తరచూ అసంబంధమైనవిగా కనిపిస్తాయి. సత్యము పరస్పర
విరుద్ధమైన జోడు పదాలను సమానీకరించుకొనుటలో ఉంది. వాటి మధ్య ఉన్న ఒత్తిడిని
తీసివేయాలని మనము ఒక సత్యాన్ని మాత్రమే తీసికొనకూడదు. బైబిలులోని ఏ సత్యాన్ని కూడా
దానికి దాని వేరు చేసి విభాగించకూడదు.
మన మరణానంతరము వచ్చే పరలోకము మాత్రమే ఎన్నిక యొక్క గమ్యము కాదు కానీ ఇప్పుడు
క్రీస్తు సారూప్యములోనికి రావడము గురియై ఉంది (చూ. రోమా 8:29; ఎఫెసీ. 1:4; 2:10). మనము
‘‘పరిశుద్ధులము, నిందారహితులుగాను’’ ఉండుటకు ఎన్నుకొనబడితిమి. ముందుగా నిర్ణయించబడడము ఒక
వ్యక్తిగత ఆధిక్యత కాదు, ఇది ఒక ఒడంబడిక బాధ్యత. ఈ వాక్యభాగములోని ప్రధాన సత్యము
ఇది. ఇదే క్రైస్తవత్వము యొక్క గురి. పరిశుద్ధత ప్రతి విశ్వాసి యెడల దేవుని చిత్తమై
ఉంది. దేవుని ఎన్నిక ఒక క్రీస్తుసారూప్యత (చూ. ఎఫెసీ. 1:4), ఒక స్థితి కాదు. సృష్టిలో
మానవునికి ఇవ్వబడిన దేవుని స్వరూపము (చూ. ఆ.కా. 1:26; 5:1,3; 9:6), పునరుద్ధరింపబడాలి.
సి. ‘‘తన కుమారుని పోలికకు నిర్ధారణ’’ – దేవుని అత్యున్నత గమ్యము పతనములో పోగొట్లుకొన్న
స్వరూపాన్ని తిరిగి నిర్మించుకోవడము. విశ్వాసులు క్రీస్తు సారూప్యతలోనికి ముందుగానే
నియమించబడ్డారు (చూ. ఎఫెసీ. 1:4).
II. రోమీయులకు 9
ఎ. 10వ. అధ్యాయము మానవ స్వతంత్రాన్ని స్పష్టముగా, పలుమార్లు తెలియజేయుచుండగా (చూ.
‘‘ప్రతి ఒక్కరు’’ 4వ. వ; ‘‘ఎవరైతే’’ 11,13 వచనాలు; ‘‘అందరూ’’ 12వ. వ. [రెండుసార్లు], రోమీయులు 9
దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వానికి (మరొకటి ఎఫెసీ. 1:3-14) బలమైన క్రొ.ని. వాక్యభాగము. ఈ
ఆధ్యాత్మిక ఒత్తిడిని సరిచేయడానికి పౌలు ఎన్నడూ ప్రయత్నించలేదు.
రెండూ వాస్తవాలే! బైబిలు సిద్ధాంతాలు చాలా వరకు పరస్పర వైరుధ్యాలుగా లేక తార్కిక
జతులుగా ప్రదర్శింపబడ్డాయి. ఆధ్యాత్మిక విధానాలు చాలా తార్కికముగా అర్థ సత్యాలు.
అగస్టినియనిజమ్ మరియు కాల్వినిజమ్ వర్సస్ సెమి-పెలియానిజమ్ మరియు ఆర్మియానిజమ్
లకు సత్యము మరియు తప్పుల అంశాలు ఉన్నాయి. బైబిలు పరమైన సిద్ధాంతాల మధ్య బైబిలును
ముందగా తోచిన విశ్లేషణ అల్లికకు బలవంత పెట్టే వాక్య నిర్ధారణ, పిడివాదము, తార్కికము,
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మతపరమైన విధానాలకు దారితీస్తుంది.
బి. ఇదే సత్యము (రోమా 9:23లో ఉన్న) రోమా 8:29-30 మరియు ఎఫెసీ 1:4,11 లలో చెప్పబడింది.
క్రొ.ని.లో ఈ అధ్యాయము దేవుని సారభౌమత్వాన్ని తెలియజేయడానికి బలమైన
వాక్యభాగము. దేవుడు సృష్టి మరియు విమోచన యొక్క పూర్తి ఆధిపత్యము కలిగి ఉన్నాడనుటలో
ఆక్షేపణలు లేవు. ఈ గొప్ప సత్యము ఎన్నటికి మెత్త చేయబడకూడదు లేక మసకబారకకూడదు.
ఏదిఏమైనా, తన స్వరూపములో చేయబడ్డ మానవ సృష్టికి సంబంధింపబడిన ఉద్దేశముగా దేవుని
ఎన్నికతో ఇది సరిచేయబడాలి. ఆదికాండము 15 లాంటి పా.ని. ఒడంబడికలు కొన్ని షరతులు లేకుండా,
మానవ స్పందనతో సంబంధితము లేనివి ఉన్నాయి అనేది వాస్తవము, అయితే కొన్ని ఒడంబడికలు
మానవ స్పందనా షరతులు కలిగి ఉన్నాయి (ఉదా., ఏదేను, నోవహు, మోషే, దావీదు). తన సృష్టి యొక్క
విమోచన పట్ల దేవుని దేవునికి ప్రణాళిక ఉంది; ఈ ప్రణాళికను ఏ మానవుడు భంగం కలిగించ లేడు. తన
ప్రణాళికలో పాల్గొన చేయుటకు దేవుడు ప్రత్యేక వ్యక్తులను ఎన్నుకొన్నాడు.
పాల్గొనజేయుటకు ఇవ్వబడిన అవకాశము సారభౌమత్యము (రోమీయులకు 9) మరియు మానవ
స్వతంత్రతకు (రోమీయులు 10) కి మధ్య ఆధ్యాత్మిక ఉద్రిక్తతను కలిగి ఉంది.
ఒక బైబిలు విశేషాన్ని తీసికొని మరొక దాన్ని వదిలివేయడము సరైనది కాదు. తూర్పు ప్రజటు
సత్యాన్ని తార్కిక లేక ఉద్రేకపూరిత జతులతో ప్రదర్శించడాన్ని బట్టి వాక్యభాగాల
మధ్య ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. వాక్యాలు ఇతర వ్యాక్యాలతో సంబంధింప చేసి చూడాలి.
సత్యము చిత్రవర్ణము చేయబడిన సత్యాల కలయిక.
III. ఎఫెసీయులకు 1
ఎ. ఎన్నుకోవడమనేది ఒక అద్భుతమైన సిద్ధాంతము. ఇది ఒక పక్షపాతము కాదు, కాని ఇది ఇతరుల విమోచన
పిలుపుకు ఒక ద్వారము లేక ఒక పరికరము! పాత నిబంధనలో ఈ పదము మొదటిగా సేవ కొరకు వాడబడినది;
క్రొ.ని.లో ప్రాముఖ్యముగా ఇది సేవకు కారణమైన రక్షణకొరకు వాడబడినది. బైబిలు ఎప్పుడు
బయటికి కనిపించేటట్లు దేవుని సౌర్వభౌమత్వమునకు మానవ స్వేచ్చా చిత్తానికి మద్య
ఉన్న భేదాలను గురించి సమన్వయ పరచలేదు. అయితే రెండింటి గురించి గట్టిగా చెప్పింది!
బైబిలు లోని ఉద్రిక్తతకు రోమా 9లోని దేవుని సర్వభౌమత్వ ఎన్నిక మరియు రోమా 10 లోని
మానవజాతి యొక్క సమాధాన అవసరత (చూ. 10:11,13)లను మంచి ఉదాహరణలు.
ఈ ఆధ్యాత్మక ఉద్రిక్తతకు ఎఫెసీ. 1:4 లో కీలకాన్ని కనుగొనగలమేమో. యేసు దేవుడు
ఎన్నుకొన్న మానవుడు. అందరూ యేసు ద్వారా శక్యముగా ఎన్నుకోబడ్డారు (కార్ల్ బెర్త్).
పతనమైన మానవ జాతికి యేసు దేవుని యొక్క ‘‘ఔను’’ (కార్ల్ బెర్త్). ఎఫెసీ. 1:4 కూడా ముందుగా
నిర్ణయించడము అనేది పరలోకమునకు కాదు గాని పరిశుద్ధుత (క్రీస్తు వలె) అని నొక్కి చెప్పి ఈ
సమస్య విషయములో మనకు సహాయ పడుతున్నది. ధేవుని పిలుపు (ఎన్నిక) ఇప్పటికి అలాగే
నిత్యత్వానికి!
మత సిద్ధాంతాలు మిగిలిన సత్యాలతో సంబంధించి వస్తాయి, ఒంటరిగాను, సంబంధించని
సత్యాలుగా రావు. ఒక మంచి సాదృశ్యము నక్షత్ర రాశి వర్సెస్ ఒకే ఒక నక్షత్రము. దేవుడు తన
సత్య సాహిత్యాన్ని ప్రాశ్చాత్యలులకు కాక తూర్పు వాసులకు ప్రదర్శించాడు. మనము ద్వంద
(విభేదించుకొనే) పదాల జత సత్య సిద్ధాంతముల ఉద్రిక్తతల నుండి బయటపడలేము (ముందుగా
నిర్ణయించడము వర్సెస్ మానవ స్వేచ్చా చిత్తము; విశ్వాసుల రక్షణ వర్సెస్ పట్టుదల
యొక్క అవసరత; మొదటి పాపము వర్సెస్ స్వబుద్ధితో చేసే పామము; పాపరహితము
(పరిపూర్ణతావాదము) వర్సెస్ తక్కువ పాపము; ప్రారంభ తక్షణ విమోచనము, ప్రాయశ్చిత్తము
వర్సెస్ అభివృద్ధికర ప్రాయశ్చిత్తము; క్రైస్తవ స్వేచ్ఛ వర్సస్ క్రైస్తవ భాద్యత;
దేవుని మహనీయత వర్సస్ దేవుని వ్యాపకత).
మానవుల కార్యముల యొక్క భౌష్యత్త్ ఙ్ఞానము పైన దేవుని ఎన్నిక ఆధారపడక, తన కృపా
లక్షణాల మీద ఆధారపడుతుంది (చూ. 9 & 11 వచనాలు). అందరూ రక్షింపబడాలని (నోస్టిక్స్ లేక
ఆధునిక-అల్ట్రా-కాల్వినిస్ట్స్ వలె కొందరిని మాత్రమే కాదు) ఆయన కోరుకొంటాడు (చూ.
యెహెజ్కేలు 18:21-23,32; యోహాను 3:16-17; 1 తిమోతి 2:4; 4:10; తీతు 2:11; 2 పేతురు 3:9). ముందుగా
నిర్ణయించుట, రోమీయులకు 9-11, మీద ఉన్న వాక్యభాగాలకు దేవుని కనికరము కీలకమైనట్లు, ఈ
వాక్యభాగానికి దేవుని కృప ఆధ్యాత్మికపరమైన కీలకము (చూ. 6ఎ, 7సి, 9బి వచనాలు).
పతనమైన మానవులకున్న ఒకేఒక ఆశ దేవుని కృపాకనికరాలు (చూ. యెషయా 53:6 మరియు రోమా 3:9-18లో
ఉదహరించబడిన అనేక పా.ని. వాక్యభాగాలు). పూర్తిగా మానవ కార్యాలతో నిమిత్తము లేని
విషయాలను: ముందుగా నిర్ణయించుట (1 అధ్యాయము), కృప (2వ. అధ్యాయము), విమోచన కొరకు
దేవుని నిత్యప్రణాళిక (రహస్యము, 2:11-3:13), పౌలు ఉద్ఘాటించాడని తెలియజెప్పేటట్లు ఈ
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మొదటి ఆధ్యాత్మిక అధ్యాయాలు వాఖ్యానించడము ప్రాముఖ్యమై ఉంది. మానవ
ఆధిక్యతలు మరియు హోదాలను నొక్కి చేప్పే అబద్ధ బోధకులకు ఇది ప్రతిసమతౌల్యత.
 ‘‘ఆయన నన్ను ఫరోకు తండ్రిగాను అతని యింటివారి కందరికి ప్రభువుగాను ఐగుప్తు దేశమంతటిమీద
ఏలికగాను నియమించెను’’ ఐగుప్తు మీద యోసేపు నియమానకి ఇది మూడు కోణాల వివరణగా కనిపిస్తున్నది.
1. ఆయన ఫరోతో ఒక ప్రత్యేక సంబంధము కలిగి ఉండినాడు. క్రీ.పూ. 3000 పూర్వము ఇది
పురావస్తుశాస్త్రపరంగా వ్రాయబడిన బిరుదుగా మారింది. ఇది ఒక ప్రధాన మంత్రి స్థాయిని
సూచిస్తున్నట్లుంది.
2. ‘‘ఇంటికంతటికి అధికారి’’ ఇది ఫరో వ్యక్తిగత ఆస్తి అంతటి మీద కార్యనిర్వాహత్వాన్ని
తెలియజేయుచున్నది (చూ. ఆ.కా. 41:40; 47:20-26).
3. ‘‘ఐగుప్తు దేశమంతటికి పరిపాలకుడు’’ ప్రభుత్య కార్యనిర్వాహకత్వముతో తన సంబంధాన్ని ఇది
తెలియజేయుచున్నది (చూ. ఆ.కా. 41:41, 48-49, 55-56; 42:6-7).
రోలండ్ డివాక్స్, ఏన్షియంట్ ఇశ్రాయేల్, వా. 1, పే. 49 ఈ ‘‘తండ్రి’’ అనే పదము ఫరో యొక్క
ముఖ్య సలహాదారునికి ఒక బిరుదు వలె ఎలా ఉపయోగములోనికి వచ్చిందో తెలుపుతున్నది. పిల్లలు ఒక
వయస్సుకు వచ్చిన తరువాత తండ్రులు వారి ముఖ్య ఉపాధ్యాయులుగా ఉండేవారు, ఆ వయస్సుకు ముందు ఈ
కార్యభారము తల్లులకు ఉండేది. ఆధ్యాత్మిక రంగములో యాజకులు ‘‘తండ్రి’’ అనే పదాన్ని వారికి వారు
ఆపాదించుకొన్నారు (న్యాయా. 17:10; 18:19లో యాజకుల వలె, హీబ్రూ ఙ్ఞాన బోధకులు కూడా ఈ బిరుదును
అపాదించుకొన్నారు).
45:9 యోసేపు తన సహోదరులతో అనేక ఆఙ్ఞలతో మాట్లాడాడు.
1. త్వరపడి, బిడిబి 554, కెబి 553, పియల్ ఇంపరేటివ్, చూ. 13వ. వ.
2. వెళ్ళి, బిడిబి 748, కెబి 828, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. తరిగి రండి, బిడిబి 432, కెబి 434, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
4. ఆలస్యము చేయకుడు, బిడిబి 763, కెబి 840, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ క జస్సీవ్ వలె వాడబడింది
45:10 ‘‘నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు’’ దీని తదుపరి వచ్చిన వచనాలను బట్టి ఇది యోసేసు తరపున ఒక
ప్రకటనను (చూ. 46:31) లేక కాపరులు నివసించే స్థలాన్ని సాధారణముగా సూచిస్తున్నదా తెలియదు. గోషెను
దేశము (బిడిబి 177) కనానుకు సమీపములో నైలునది తూర్పు పైభాగములో ఉండేది. ఆ తరువాత ఇది రమెసెస్
దేశమని పిలువబడింది (చూ. ఆ.కా. 47:6,11). ఇది ఐగుప్తులో పశుసంపదను ఉత్పత్తి చేసే ప్రాంతము (చూ. ఆ.కా.
46:32-34).
 ‘‘నీకు కలిగినది యావత్తును నాకు సమీపముగా నుండును’’ ఈ వచనము తరచూ యోసేపు ఒక ‘‘కాపరి రాజు’’ లేక
‘‘హిక్సోస్’’ గా సేవచేసి, మిశ్రమ విల్లు మరియు గుర్రాలతో లాగబడే రధాలతో ఐగుప్తును జయించిన ఫరోల
ఆధారాలకు ఉపయోగించబడింది. వారు ఐగుప్తును క్రీ.పూ. 1720 నుండి 1580 వరకు పరిపాలించారు. వారు
ప్రధానముగా సెమిటికులు గనుక, యోసేపు వంటి ఇతర సెమెటికులు వారి స్థాయిలలో ఎదరగడము సులభమై
ఉండినది. ఐగుప్త చరిత్ర అంతా ప్రభుత్వములో ప్రాముఖ్యమైన స్థానాలను దక్కించుకొన్నారు.
హిక్సోస్ సాంమ్రాజ్య ముఖ్య కేంద్రము టానీస్ లేక జోయన్ లో ఉండినది (చూ. కీర్త. 78:12, 43). ఇది
గోషెన్ దేశానికి చాలా దగ్గగా ఉండినది. అయినా, ఆ తరువాత వచ్చిన స్థానిక ఐగుప్తీయ ఫరోలు వారి
ముఖ్యపట్టణాన్ని తీబెస్ కు దక్షణాన 400 మైళ్ళ దూరములో ఉంచుకొన్నారు. ఐగుప్తులో యోసేపు
పరిపాలన యొక్క కాలము ఇప్పటికి తెలియదు, దీనిని ముగింపు ఆధారముగా తీసికొనలేము.
45:12 ‘‘ఇదిగో మీతో మాటలాడుచున్నది నా నోరే అని మీ కన్నులును నా తమ్ముడైన బెన్యామీను
కన్నులును చూచుచున్నవి’’ ఈ వచనాల యొక్క ఖచ్చితమైన అర్థము కొంతమేరకు అస్పష్టము (బహుశా ఆయన
ఒక తర్జుమాదారుని ఉపయోగించుకొనలేదేమో), అయితే మొత్తము ఏమీ చెప్పాలను కొంటున్నాడో
తెలిసికోవడము సులభము. బెన్యామీను యాకోబుతో ప్రత్యేక సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఎందుకంటే,
వారిద్దరూ రాహేలు కుమారులు. ‘‘నా నోరు’’ అనే వచనము అధికారాన్ని తెలియజేయడానికి వాడే జాతీయము
కావచ్చు (చూ. 21వ.వ. మరియు రాషి యొక్క వ్యాఖ్యానము).
 ‘‘బెన్యామీను’’ వాస్తవానికి రాహేలు తనకు పెట్టిన పేరు ‘‘నా దుఃఖ కుమారుడు’’ ఎందుకంటే ఆయనకు
జన్మనిచ్చేటప్పుడు ఆమె మరణించింది (చూ. ఆ.కా. 35:18). అయితే యాకోబు ఆయన పేరును ‘‘నా కుడి పార్శపు
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కుమారుడు’’గా మార్చాడు. ఎందుకంటే, యాకోబుకు రాహేలు పైన ఉన్న ప్రత్యేక ప్రేమను బట్టి
యోసేపు మరియు బెన్యామీను ఇద్దరు కూడా ఆయనకు ఎంతో ప్రత్యేకము.
45:13 ‘‘నాకు కలిగిన సమస్త ఘనతను’’ ఇది కాబోద్ (బిడిబి 458) అనే హీబ్రూ పదము. దీని ప్రధాన అర్థము
(బిడిబి 458 II) ‘‘బరువు’’ (చూ. 41:31, ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ‘‘తీవ్రము’’; నిర్గ. 4:10, ‘‘నాలుక మాంద్యము’’).
విలువైన వాటి కొరకు ఇది ఉపయోగింపబడింది. ఈ క్రింది ప్రయోగాలను గమనించండి.
1. ఐశ్వర్యము, ఆ.కా. 31:1; యెషయా 10:3; 61:6
2. ఘనత/విజయము, ఆ.కా. 45:13
3. అందము, యెషయా 35:2
4. తీవ్రమైన కరవు, ఆ.కా. 12:10; 41:13; 43:1; 47:4,13
5. గౌరవము, సంఖ్యా. 24:11
6. విస్తారము, ఆ.కా. 50:10,11 (అది., దుఃఖము)

ప్రత్యేక అంశము: మహిమ
బైబిలు విధానాలలో ‘‘మహిమ’’ను నిర్వచించడం కష్టము. విశ్వాసుల యొక్క మహిమ అంటే సువార్తను,
దేవుని మహిమను అర్థచేసుకోవడం. అంతేగాని వారిని వారు అర్థంచేసుకొనడం కాదు (చూ. 1:29-31;
యిర్మియా 9:23-24).
పా.నిలో ‘‘మహిమ’’ (కెడిబి బిడిబి 217)) కు మామూలుగా వాడబడే హీబ్రూ పదం రెండు తూనికలకు (‘‘బరువుగా
ఉన్న’’) సంబంధించిన వాణిజ్య పదము. బరువుగా ఉన్నది విలువైనది లేక నికరమైనది. తరుచుగా దేవుని
మహత్యమును తెలిపే పదానికి ఇది మరింత వెలుగునిస్తుంది (చూ. నిర్గ. 19:16-18; 24:17; యెషయా 60:1-2).
ఆయన ఒక్కడే యోగ్యుడు, గౌరవార్హుడు. పతనమైన మానవజాతి నమ్మకొనదగిన మెరుగైన వాడు (చూ.
నిర్గ. 33:17-23; యెషయా 6:5). యెహోవా కేవలము క్రీస్తుద్వారానే నిజముగా తెలియపరచ బడుతాడు (చూ.
యిర్మియా 1:14; మత్తయి 17:2; హీబ్రూ. 1:3; యాకోబు 2:1).
‘‘మహిమ’’ కొంత సందిగ్ధమైన పదము
1. ఇది ‘‘దేవుని నీతి’’ అనే భావానికి సరిపోయినట్లు ఉంటుంది
2. ఇది దేవుని ‘‘పరిశుద్ధ’’ను లేక ‘‘సంపూర్ణత’’ను సూచిస్తుంది
3. మానవజాతి సృజించబడిన దేవుని స్వరూపాన్ని సూచిస్తుంది (చూ. ఆ.కా. 1:26-27; 5:1; 9:6). అయితే ఈ
స్వరూపము తిరుగుబాటును బట్టి మసకబారి పోయింది (చూ. ఆ. కా. 3:1-22). ఇది మొదట్లో నిర్గ.
16:7,10; లేవీ. 9:23; సంఖ్యా. 14:10 లలో ఆయన ప్రజలు ఎడారిలో సంచరించు నప్పుడు యెహోవా
ప్రత్యక్షతకు ఇది వ్రాడబడినది.


45:14 ‘‘తన తమ్ము డైన బెన్యామీను మెడమీద పడి యేడ్చెను; బెన్యామీను అతని మెడమీదపడి
యేడ్చెను’’ ఎంతో సహాయిక వ్యాఖ్యానకుడు రాషీతో సహా ఈ వచనములో ఆధిక యూదాతత్వ
విశ్లేషణలను ఇచ్చారు. వారు షిలాలో ప్రత్యక్షగుడారము నాశనమైనందుకు వారు ఏడ్చారు అంటారు, ఇది
యోసేపు అనంతరము భూమి కేటాయింపు విషయము (చూ. యోహోషువా). బెన్యామీను దేవాలయము నాశనము
చేయబడినందుకు ఏడ్చాడు అని అంటారు, యెరూషలేము బెన్యామీను జాతికి కేటాయింపబడిన భూగాములో
నిజానికి ఉండేది. ఇది ఈ వచనము యొక్క పూర్తి చారిత్ర వృత్తాంతాలను తీసివేసి, ఇశ్రాయేలీ
జీవితాలలో ఉన్న ప్రధాన సంఘటనలకు అన్వర్తించుకోవాలనే యూదాతత్వ వ్యాఖ్యాన ధోరణిని ఇది
తెలియజేస్తున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 45:16-20
16యోసేపుయొక్క

సహోదరులు వచ్చిన వర్తమానము ఫరో యింటిలో వినబడెను. అది ఫరోకును అతని
17అప్పుడు ఫరో యోసేపుతో ఇట్లనెను నీవు నీ సహోదరులను చూచి
సేవకులకును ఇష్టముగా నుండెను.
మీరీలాగు చేయుడి, మీ పశువుల మీద బరువులు కట్టి కనాను దేశమునకు వెళ్లి 18మీ తండ్రిని మీ యింటివారిని
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వెంట బెట్టుకొని నా యొద్దకు రండి; ఐగుప్తు దేశమందలి మంచి వస్తువులను మీకెచ్చెదను, ఈ
దేశముయొక్క సారమును మీరు అనుభవించెదరు. 19నీకు ఆజ్ఞయైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిల్లలకొరకును
మీ భార్యల కొరకును ఐగుప్తులోనుండి బండ్లను తీసికొనిపోయి మీ తండ్రిని వెంటబెట్టుకొని రండి.
20ఐగుప్తు దేశమంతటిలోనున్న మంచి వస్తువులు మీవే అగును గనుక మీ సామగ్రిని లక్ష్యపెట్టకుడని
చెప్పుమనగా
45:16 సహోదరులు వీటి నుండి కోలుకొన్నారు: (1) యోసేపు తనను తాను వారికి బయటపెట్టుకొనడము; (2) వారు
యోసేపు చేసిన దానిని బట్టి వారికున్న దేవుని భయము నుండి; (3) యోసేపు భయము నుండి కూడా.
45:17:20 యోసేపు కుంటుంబముకు యేసేపుకు ఫరో ఇచ్చిన సందేశము.
1. మీ సహోదరులకు చెప్పుము, 17వ. వ., బిడిబి 55, కెబి 65, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. ఈలాగు చేయుము, 17వ. వ., బిడిబి 793 I, కెబి 889, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
3. మీ పశువులను తీసికొని వెళ్ళి, 17వ. వ., బిడిబి 381, కెబి 378, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ (ఈ క్రియా పదము
పా.ని. లో ఇక్కడ మాత్రమే కనిపిస్తుంది)
4. కనాను దేశమునకు వెళ్ళి, 17వ. వ., బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
5. రండి (ఎన్ ఎ ఎస్ బిలో లేదు), 17వ. వ., బిడిబి 97, కెబి 112, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
6. మీ తండ్రిని, ఇంటివారిని వెంటపెట్టుకొని, 18వ. వ., బిడిబి 542, కెబి 534, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
7. నా యొద్దకు రండి, 18వ.వ., బిడిబి 97, కెబి 112, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
8. ఐగుప్తు దేశమంతటిలోనున్న మంచి వస్తువులు మీవే అగును, 18 వ.వ., బిడిబి 678, కెబి 733, క్వాల్
ఇంపరేటివ్
9. ఈ దేశముయొక్క సారమును మీరు అనుభవించెదరు, 18వ. వ., బిడిబి 37, కెబి 46, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
10. ఈలాగు చేయుము, 19వ. వ., బిడిబి 793 I, కెబి 889, క్వాల్ ఇంపరేటవ్
11. బండ్లను తీసికొనిపోయి, 19వ. వ., #6వ. వచనములోని క్రియలాంటిదే
12. మీ తండ్రిని వెంటబెట్టుకొని రండి (అసలు అర్థము మోసుకొని), 19 వ. వ., బిడిబి 669, కెబి 724,
క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్ ఒక ఇంపరేటివ్ భావముతో వాడబడింది
13. రండి., 19వ.వ., #5 మరియు #7వ. వచనములోని క్రియ లాంటిదే, అయితే ఒక ఇంపరేటివ్ భావముతో
వాడబడిన క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్
14. మీ సామగ్రిని లక్ష్యపెట్టకుడని (అసలు అర్థము ‘‘మీ వస్తు సామగ్రి పైన మీ కన్ను
విచారించనీయకుడు’’, 20వ.వ., బిడిబి 299, కెబి 298, క్వాల్ జస్సీవ్; ఇదే జాతీయము ద్వితీ. 7:16; 13:8;
19:13,31; 25:12

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 45:21-23
21ఇశ్రాయేలు

కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమాట చొప్పన వారికి బండ్లను ఇప్పించెను;
మార్గమునకు ఆహారము ఇప్పించెను. 22అతడు వారికి రెండేసి దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను; బెన్యామీనుకు
23అతడు తన తండ్రి నిమిత్తము
మూడువందల తులముల వెండియును ఐదు దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను,
ఐగుప్తులో నున్న మంచి వస్తువులను మోయుచున్న పది గాడిదలను, మార్గమునకు తన తండ్రి నిమిత్తము
ఆహారమును, ఇతర ధాన్యమును తిను బండములను మోయుచున్న పది ఆడ గాడిదలను పంపెను.
45:21 ‘‘బండ్లు’’ ఇది ఐగుప్తీ అరువు పదము అర్థము ‘‘జంతువుల చేత లాగాబడే రెండు చక్రాల బండి’’ (బిడిబి
722, చూ. 1 సమూ. 6:7), ఐగుప్తులోని యుద్ధ రధాలను (బిడిబి 939, చూ. 41:43) ఇది సూచించదు. మైదాన
ప్రాంతమగుట చేత బండ్ల వాడకము ఐగుప్తులో సర్వసాధారణము. పాలస్తీనాలోఎక్కవుగా
మిట్టపల్లాలు, కొండ నేలల చేత ఇవి బహు అరుదు, లేక పూర్తిగా తెలియక పోవచ్చు. కోస్తా ప్రాంతాల
షెఫెల్లాను వారు ఆధీములో ఉంచుకోవడానికి కారణము వారు ఇనుప రధాలను ఉపయోగించడమే. ఏదిఏమైనా
ఇశ్రాయేలీయులు కొండప్రాంతాల విజయాలు ఎక్కడైతే రధాలు అరుదుగా ఉండినవో అక్కడ జరిగాయి.
కనానులో బండ్లు వాడకము బహు అరుదుగా కనిపిస్తుంది.
45:22 ‘‘దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను’’ ఇవి బహుశా అలంకార వస్త్రాలను సూచిస్తున్నవి (అది., నిర్గ. 3:22;
12:35), ఇవి పురాతన ప్రపంచములో సంపన్నవంతులగుటకు ఆధారముగా ఉండేవి. తన సహోదరులకు ఇవి క్రొత్త
సాంస్కృతిక స్థితికి తగ్గట్టు సరిపోయి ఉండచ్చు (ఐగుప్తీయుల ఉన్నత తరగతి, చూ. 41:14). అయినా ఇవి
క్రొత్త వస్త్రాలే తప్ప, ప్రత్యేక ఖరీదైన వస్త్రాలు కావు (అది., రూతు 33).
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 ‘‘బెన్యామీనుకు మూడువందల తులముల వెండియును ఐదు దుస్తుల బట్టలు ఇచ్చెను’’ అందరికంటె,
యోసేపుకు అభిమాన పక్షపాత వైఖిరి వలన వచ్చే సమస్యలు బాగా తెలుసు, అయినా సాంస్కృతిక స్థితి తన
రక్త తోబుట్టువు పట్ల అమితమైన నిమగ్నత కలిగించింది (చూ. 43:34).
45:23 43:11లో యాకోబు ఎలా ‘‘వ్యక్తికి’’ బహుమానాలు పంపాడో గురించుకోండి, కాబట్టి ఇప్పుడు
యోసేపు సాంప్రదాయాలకు తగినట్లు తిరిగి ఇస్తున్నాడు.
1. మంచి సామగ్రితో పది గాడిదల బరువు (బిడిబి 375 నిర్మాణము బిడిబి 595)
2. ధాన్యము, ఆహారాలతో నింపబడిన పది ఆడ గాడిదల బరువు
అబ్బో! దారిలో వస్తున్న వీటిని యాకోబు చూస్తే ఏమనుకొంటాడు!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 45:24-28
24అప్పుడతడు

తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా మార్గమందు కలహపడకుడని వారితో
చెప్పెను. 25వారు ఐగుప్తునుండి బయలుదేరి కనాను దేశమునకు తన తండ్రియైన యాకోబు నొద్దకు వచ్చి
26యోసేపు ఇంక బ్రదికియుండి ఐగుప్తు దేశమంతటిని ఏలుచున్నాడని అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు
27అప్పుడు వారు యోసేపు తమతో చెప్పిన
వారి మాట నమ్మలేదు గనుక అతడు నిశ్చేష్టుడాయెను.
మాటలన్నిటిని అతనితో చెప్పిరి. అతడు తన్ను ఎక్కించుకొని పోవుటకు యోసేపు పంపినబండ్లు చూచి
నప్పుడు వారి తండ్రియైన యాకోబు ప్రాణము తెప్ప రిల్లెను. 28అప్పుడు ఇశ్రాయేలు ఇంతే చాలును,
నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక బ్రదికియున్నాడు, నేను చావకమునుపు వెళ్లి అతని చూచెదనని చెప్పెను.
45:24 ‘‘మార్గమందు కలహపడకుడని వారితో చెప్పెను’’ క్రియాపదము (బిడిబి 919, కెబి 1142, క్వాల్
ఇంపెర్ఫెక్ట్ ఒక జస్సీవ్ భావముతో వాడబడింది, ఆదికాండములో ఇక్కడ, పెంటాటచ్ లో మరో రెండు
సార్లు మాత్రమే ప్రయోగింపబడింది) ఈ క్రింది వాటికి సంబంధించినట్లు వ్యాఖ్యానింపవచ్చు.
1. ఆదికాండము 37లోని యోసేపు పట్ల వారి కార్యాల నిందను అంచనా వేయట (రాషి)
2. మొత్తము కుటుంబముతో తిరిగి వచ్చుట మరియు యేసేపు పగ తీర్చుకొనుటను గురించిన భయము (చూ.
నిర్గ. 15:14; ద్వితీ. 2:25)
3. బెన్యామీను ఎక్కవ ఆహారము పొందుటను గురించిన ఆలోచనలు (43:34) ఇప్పుడు మరన్ని వస్త్రాలు
మరియు వెండి ముక్కలు (45:22)
కొంత చమత్కారముగా ఆయన వారికి ఈ పరిస్థితులన్ని దేవుడే నడిపించాడు, వారి కార్యాలు పాపముతో
కూడుకొన్నవి కావు (చూ. 42:21,28; 44:16), అయితే దేవునికి దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు ఉన్నాయి (చూ. 5,7,8
వచనాలు; 50:20; అ.కా. 7:9) అని వారికి గుర్తు చేస్తున్నాడు. తన ఉద్దేశము కొరకు దేవుడు చెడునైనా
ఉపయోగించుకొంటాడు (చూ. అ.కా. 2:23).
45:26 ‘‘అతడు నిశ్చేష్టుడాయెను’’ ఈ పదానికి నిజమైన అర్థము ‘‘చలిగా ఉండడము వలన తిమ్మెకెక్కడము’’
(బిడిబి 806, కెబి 916, క్వాల్ ఇంపరేటివ్, చూ. కీర్త. 77:2; హబ. 1:4). ఇది ఇక్కడ ప్రత్యేకించి
చెప్పబడనప్పటికి, వారు సంవత్సరాలకు పూర్వము చేసిన దానికి వారి తండ్రిని క్షమాపణ అడగాలి. చివరికి
యోసేపు కలలు నెరవేరుటను గమనిస్తే ఆసక్తికరంగా ఉంది. యెహోవాకు తెలసు, ఆయన చరిత్రను తన
ఆధీనములో ఉంచుకొని ఉన్నాడు! భౌష్యత్తును తెలియజేసే కలలు, నెరవేర్పులు బైబిలు ప్రత్యేకతకు,
దేవుని లక్షణాలకు బలమైన ఋజువులుగా ఉన్నాయి.
 ‘‘అయితే అతడు వారి మాట నమ్మలేదు’’ క్రియాపదము (బిడిబి 52,కెబి 63) ఒక హిఫిల్ పర్ఫెక్టుగా ఉంది.
యోసేపు మరణపు విషయములో యాకోబు వారిని నమ్మలేదు (చూ. 37:31-35). యాకోబు కుమారులు అబద్ధాలు
చెప్పేవారు, ఆయన దానిని గ్రహించేవాడు! 15:6లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
45:27 ‘‘తండ్రియైన యాకోబు ప్రాణము తెప్ప రిల్లెను’’ యోసేపు మరణించి ఉంటాడు అని
విన్నప్పటినుండి యాకోబు కృంగిపోయి, ఒకప్పటిలాగా ఆ తరువాత ఎప్పుడూ లేడు. కొన్నాసార్లు
ఇష్టమైన బిడ్డ చనిపోతే, తల్లిదండ్రులు ఎన్నటికి కోలుకోలేని స్థితికి వెళ్ళిపోతారు.
45:28 27వ. వచనము పితరుడు ‘‘యాకోబు’’ అని పిలువబడడము ఆసక్తికరంగా ఉంది, ఇది ఆయన ముసలితన జీవితాన్ని
తెలియజేయుచున్నది, అయితే 28వ. వచనములో ఆయన తన క్రొత్త పేరు ‘‘ఇశ్రాయేలు’’ తో పిలువబడ్డాడు.
దీనిని కారణము బహుశా (1) దేవుని పట్ల ఆయన విశ్వాస ప్రవర్తన యొక్క పునర్నవీకరణ మరియు యేసేపుకు
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సంబంధించిన దేవునిన ఒడంబడిక వాగ్ధానము లేక (2) ఒడంబడిక ప్రజలందరికీ ప్రభావితము కాబోయే
నిర్ణయము యాకోబు తీసికొనబోతున్న కారణాన్ని బట్టి కావచ్చు.
‘‘ఇశ్రాయేలు’’ అనే పేరును వ్యాఖ్యానించడము ఎప్పడూ కష్టమే. ఆ.కా. 32:28-29 మీద ఉన్న కొన్ని
సిద్ధాంతాలు:
1. ‘‘ఏల్ విడవకుండును గాక’’
2. ‘‘ఏల్ రక్షించును గాక’’
3. ఏల్ తో పరిపాలన’’
4. ‘‘దేవుని రాకుమారుడు’’
32:28లో ఇవ్వబడిన ప్రత్యేక అంశము చూడుము. విభిన్న పేర్లు విభిన్న ఆధారాలు కలిగి ఉన్నాయని నేను
అనుకోను (అది., జె. ఇ. డి. పి.)! సరైన శబ్ధలక్షణము ఏదైనా కావచ్చు, ఈ పేరు దేవుని ప్రజలకు ఈ
ప్రత్యేక బిరుదుగా మారింది. క్రీ.పూ. 922 తరువాత ఇది కేవలము ఉత్తర పది జాతులను మాత్రమే
సూచించింది. క్రీ. పూ. 538లో బహిష్కరణ తరువాత ఇది మళ్లీ దేవుని ప్రజలందరికి ఒక బిరుదుగా మారింది.
యేసేపు నాలుగు విధానాలలో స్పందించాడు.
1. ఇంతే చాలును, క్రియ లేదు (బిడిబి 912 I)
2. నా కుమారుడు యోసేపు ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాడు, క్రియ లేదు
3. నేను వెళ్ళెదను, బిడిబి 229, కెబి 246, క్వాల్ కోహర్టేటివ్
4. చూచెదను, బిడిబి 906, కెబి 1157, క్వాల్ ఇంపరేటివ్ ఒక కొహర్టేటివ్ భావముతో వాడబడినది

ఆదికాండము 46

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

యాకోబు ఐగుప్తుకు కదలుట
యాకోబు ఐగుప్తుకు
46:1-4
46:5-7

యాకోబు ఐగుప్తు ప్రయాణము

46:1-7

ఐగుప్తుకు వచ్చినవారు
46:8-27
46:8-15

46:1-4
46:5-7

46:8-27

46:16-18
46:19-22
46:23-25
46:26-27
గోషెనులో యాకోబు స్థిరపడుట
ఆహ్వానించుట
(46:28-47:12)
46:28-34

46:28-34

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

యాకోబు ఐగుప్తుకు వలస వెళ్ళుట యాకోబు, ఆయన కుటుంబము

ఐగుప్తుకు వెళ్ళుట
బయలుదేరుట
46:1-2ఎ
46:1-5
46బి-46:3-4
46:6-7
యాకోబు కుటుంబము
46:8-15
46:8ఎ
46:8బి-15
48:16-18
46:16-18
46:19-22
46:19-22
46:23-25
46:23-25
46:26-27
46:26-27
యాకోబు అతని కుమారులు
ఐగుప్తులో యాకోబు తన

యోసేపు వారిని

ఐగుప్తులో స్థిరపడుట
కుటుంబము
(46:28-47:12)
(46:28-47:12)
46:28-34
46:28-30
46:28-30
46:31-34
46:31-34
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చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4. మొదలుగున్నది.

సందర్భానుచిత అంత్దృష్టి
ఎ. ఐగుప్తుకు కదలివెళ్ళడముపై యెహోవా చిత్తమును నిర్ధారించుకోవాలని యాకోబు ఆశించాడు. ఇలా
జరగడానికి వీలుంది ఎందుకంటే
1. ఐగుప్తులో యూదుల బానిసత్వమును గురించిన కుటుంబ ఆచారాన్ని ఆయన గుర్తించుకొన్నాడు, ఆ.కా.
15:13-16లో అబ్రాహాముతో చెప్పబడింది.
2. ఐగుప్తుకు వెళ్ళడానికి ఇస్సాకు నిషేదింపబడడాన్ని బట్టి ఆయన భయపడ్డాడు
3. వాగ్ధాన దేశమును విడిచి పెట్టడానికి ఆయన విముఖుడు
బి. ఎన్ కె జె వి (నెల్సన్, 1982) ఈ వాక్యభాగానికి మరియు సంఖ్యాకాండము 26, 1 దినవృత్తాంతములు
4, 7 లకు మధ్య ఉన్న పేర్ల తేడాలను పట్టిక చేశాడు.

ఇక్కడ

సంఖ్యాకాండము/దినవృత్తాంతములు

1. యెమూయేలు, 10వ. వ., నిర్గ. 6:15
నెమూయేలు, సంఖ్యా. 26:12; 1 దిన. 4:24
2. ఓహదు, 10వ.వ. (మరే ఇతర జాబితాలో లేదు)
3. యాకీను, 10వ. వ.
యారీబు, 1 దిన. 4:24
4. సోహరు, 10వ. వ.
జెరహు, 1 దిన. 4:24
5. పువ్వా 13వ. వ., సంఖ్యా. 26:33
పుయా, 1 దిన. 7:1
6. యోబు, 13వ. వ.
యాషూబు, సంఖ్యా. 26:24; 1 దిన. 7:1
7. సిప్యోను, 16వ. వ.
సెపోను, సంఖ్యా. 26:15, ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
ఓజనీ, సంఖ్యా. 26:16
8. ఎస్బోను, 16వ. వ.
9. ఆరోదీ, 16వ.వ.
అరోదు, సంఖ్యా. 26:17
10. హుప్పీము, 21వ.వ.
అహీరాము, సంఖ్యా. 26:39
11. హుషీము, 23వ.వ.
షూషాము, సంఖ్యా. 26:42
12. యాహనేలు, 24వ. వ.
యహసయేలు, 1 దిన. 7:13
13. షిల్లేము, 24వ. వ.
షల్లూము, 1 దిన. 7:13
సి. ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి ఇ, వా. 4, పే. 354లో కనుగొనబడిన యెహోవా తనను తాను బయలు పరచుకొన్న వివిధ
విధానాల ఆసక్తికరమైన సంక్షప్తత ఉంది.
1. నోటిమాటైన, 12:1-3; 13:14-17; 21:12-13; 22:1-2
2. దర్శనాలు, 15:1-6; 46:2-4
3. కలలు, 20:3-7; 28:12-15; 31:10-13,24; 37:5,9
4. ప్రత్యక్షతలు/దివ్యఙ్ఞానాలు, 12:7; 16:7-14; 17:1; 26:2,24; 35:1,9; 48:3
5. ప్రభువు దూత, 16:7-13; 18:2,16,17-33; 21:17-33; 21:17-19; 22:11-12,15-18; 31:11,13; 48:15-16
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నన్ను ఆకట్టుకొన్న విషయమేమిటంటే, ఈ ప్రత్యేక కుటుంబముతో దేవుని వీలైన అన్ని విధాల
దేవుడు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించడమే, ఆయన ద్వారా లోకమంతటికి తనను తాను
బయలుపరచుకొనబోతున్నాడు. దేవుడు సంభాషిస్తున్నాడు! దేవుడు తనను తాను
బయలుపరచుకొంటున్నాడు!

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 46:1-4
1అప్పుడు

ఇశ్రాయేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని ప్రయాణమై బెయేర్షెబాకు వచ్చి తన
తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవునికి బలులనర్పించెను. 2అప్పుడు రాత్రి దర్శనములయందు దేవుడు యాకోబూ
యాకోబూ అని ఇశ్రాయేలును పిలిచెను. అందుకతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను. 3ఆయన నేనే దేవుడను, నీ
తండ్రి దేవుడను, ఐగుప్తునకు వెళ్లుటకు భయపడకుము, అక్కడ నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసెదను. 4నేను
ఐగుప్తునకు నీతో గూడ వచ్చెదను, అంతేకాదు నేను నిశ్చయముగా నిన్ను తిరిగి తీసికొని వచ్చెదను,
యోసేపు నీ కన్నులమీద తన చెయ్యి యుంచునని సెలవియ్యగా
46:1 ‘‘అప్పుడు ఇశ్రాయేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని ప్రయాణమై బెయేర్షెబాకు వచ్చి’’ ఆ.కా.
37:14 ప్రకారము ఈ కాలమంతా ఆయన హీబ్రోనులో నివాసముండి, ఇప్పుడు హీబ్రోను దక్షణాన దాదాపు 25
మైళ్ళ దూరములో ఉన్న ఈ దక్షణ పట్టణములో ఆగబోతున్నాడు, ఇది ప్రత్యేక బావి ఉన్న స్థలము.
‘‘బెయెర్షబా’’ (బిడిబి 92)కు ఆదికాండము 21:22-31 మరియు 26:33 లలో వేర్వేరు శబ్ధలక్షణాలు ఉన్నాయి.
ఈ స్థలానికి అబ్రాహాముతో ప్రత్యేక పితరుల సహవాసము ఉంది (చూ. ఆ.కా. 21:31-33; 22:19 మరియు
ఇస్సాకు (చూ. ఆ.కా. 26:24-25; 28:13).
యాకోబు తనకు కలిగిన సమస్తాన్ని తీసికొన్నాడు (చూ. 5-7 వచనాలు). ఐగుప్తుకు తన కదలిక ఒక శాశ్వత
మార్పు.
 ‘‘తన తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవునికి బలులనర్పించెను’’ సహజముగా మన పితరులకు దేవుడు దర్శనమిచ్చిన
తరువాత వారు దేవునికి బలులు అర్పించేవారు, అయితే ఇక్కడ తన ఐగుప్తు కదలికకు దేవుని ఆమోదము కొరకు
బలలు అర్పించడము ఆసక్తికరంగా ఉంది. దీనికి కారణము బహుశా
1. ఐగుప్తులో యూదుల బానిసత్వమును గురించిన కుటుంబ ఆచారాన్ని ఆయన గుర్తించుకొన్నాడు, ఆ.కా.
15:13-16లో అబ్రాహాముతో చెప్పబడింది.
2. ఐగుప్తుకు వెళ్ళడానికి ఇస్సాకు నిషేదింపబడడాన్ని బట్టి ఆయన భయపడ్డాడు
3. వాగ్ధాన దేశమును విడిచి పెట్టడానికి ఆయన విముఖుడు
‘‘తన తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవుడు’’ అనే పదము ఇక్కడ యాకోబుకు వ్యక్తిగతముగా దేవునిలో నమ్మకము
లేదని తెలుపుట లేదు కానీ, ఉర్ నుండి బయటికి పిలిచి, ఆయన సంతానానికి కనాను వాగ్ధాన దేశమును ఇచ్చిన
పూర్వ, ఒడంబడిక దేవుని విశేషించి చెప్పడానికి ప్రయోగింపబడింది.
46:2 ‘‘అప్పుడు రాత్రి దర్శనములయందు దేవుడు. . . ఇశ్రాయేలును పిలిచెను’’ ఆదికాండములోని తరువాత
వచ్చిన అధ్యాయాలలో యోసేపు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఉన్నప్పటికి, పితరుడు
యాకోబుతో ప్రత్యక్ష దర్శనముతో మాట్లడినట్లు ఆయనతో ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు. కాబట్టి, ఈ
తరువాత వచ్చే యాకోబు జీవితానితో వ్యవహరించే అధ్యాయాలను పెద్ధ భాగాలుగా విభజించడము సరైన
పని. ఇదే దేవుని ద్వారా ఇవ్వబడిన చివరి పితృక్రమానుగత దర్శనము.
 ‘‘యాకోబూ, యాకోబూ’’ ఇది ప్రేమానురాగానికి చిహ్నము (చూ. 22:11).
 ‘‘చిత్తము ప్రభువా’’ దేవుని పిలుపుగా ఎవరైనా ఇచ్చే సర్వసాధారణ జాతీయమైన స్పందన ఇది (చూ.
22:1,7,11,18; 27:1,18; 31:11; 37:13; 46:2).
46:3 ‘‘నేనే దేవుడను, నీ తండ్రి దేవుడను’’ ఇది ఒడంబడికకు సంబంధించిన బిరుదు (చూ. 26:24; 28:13; 43:23). దీని
అసలు అర్థము ‘‘ఏల్, నీ తండ్రి ఎలోహిమ్’’. ఏల్ (బిడిబి 42) ఏ ఎన్ ఇ లో ఇది దేవునికి ఇవ్వబడిన సహజ పేరు,
ఇది ‘‘బలంగా ఉన్న’’ అనే మూలపదము నుండి వచ్చి, బహువచనమై ఉంది(ఎలోహిమ్, బిడిబి 43), దేవుడు ఒక
సృష్టిగా వివరిస్తున్న ఈ పేరు ఆదికాండము యొక్క ప్రారంభ భాగాలలో ఎక్కువగా ఉపయోగించబడింది.
12:1లో ఇవ్వబడిన ప్రత్యేక అంశము: దైవానికి ఇవ్వబడిన పేర్లు చూడుము.
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 ‘‘ఐగుప్తునకు వెళ్లుటకు భయపడకుము’’ కొంతమంది ఈ భయాన్ని (బిడిబి 431, కెబి 432, క్వాల్
ఇంపరేటివ్ ఒక జస్సీవ్ భావములో ఉపయోగించబడింది) ఈ క్రింది వాటికి సంబంధించినవిగా చూస్తున్నారు.
1. ఆ.కా. 15:13-16 లో ఉన్న అబ్రాహాము యొక్క దర్శనముకు సంబంధించిన కుటుంబ సాంప్రదాయము
2. ఐగుప్తుకు వెళ్ళడానికి ఇస్సాకును నిషేదించబడి ఉండడము (26:2)
3. వాగ్ధాన దేశాన్ని వదిలిపెట్టడానికి భయము.
ఈ పదముతో ఉన్న దేవుని సందేశాలు అనేకము ఉన్నాయి, 15:1; 21:17; 26:24; 46:3.
 ‘‘అక్కడ నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసెదను’’ ఈ సందేశము ఇంతకు మునుపు అబ్రాహాము లేక ఇస్సాకుతో
పంచుకొనబడలేదు. ఇది అబ్రాహాముకు 12:2; 17:4,6,20; మరియు 18:18 లో ఆయన అబ్రాహాము సంతానము
ఆకాశనక్షత్రములు, ఇసుకరేణువులు వలె అని చెప్పిన వాటి నెరవేర్పుగా ఉన్నది.
తన సన్నిధానము హారానులో యోకోబుకు మచ్చ మరియు రంగు జంతువుల ద్వారా శీఘ్రగతిని అభవృద్ధిని
ఇచ్చినట్లు, యాకోబు కుటుంబముతో దేవుని సన్నధి వారు త్వరగా అభివృద్ధి చెందడానికి కారణమైంది (చూ.
నిర్గమకాండము 1). సంఖ్యాపరంగా అభవృద్ధి చెందడము అనేది దేవుని ఆశీర్వాదాలకు ఒక చిహ్నము. ఈ
శీఘ్రగతి అభివృద్ధే ఐగుప్తు తరువాత ప్రభుత్వాన్ని తల్లక్రింద చేసే సమస్యగా మారింది. (అది.,
సేతి ; రబేసెస్ II).
46:4 ‘‘నేను ఐగుప్తునకు నీతో గూడ వచ్చెదను’’ దేవుని వ్యక్తిగత సన్నిధి ఆయన చేసే అత్యున్నతమైన
వాగ్ధానము. ఇది దేవుని విమోచన ఉపక్రమ లక్షణాన్ని తెలియజేస్తున్నది (చూ. ఆ.కా. 26:3; 24; 28:15;
31:3; కీర్త. 23:4; 139:7-12). ఈ వ్యాకరణ నిర్మాణము (ప్రకరణము) హీబ్రూలో ఒక అవధారణార్థకమై ఉంది
(తదుపరి వలె)! ఇది యెహోవా కేవలము కనానుకే పరిమితము కాదని కూడా తెలుపుతున్నది. దేవుడు
విశ్వవ్యాప్తము (అది., ద్వితీ. 32:8).
 ‘‘అంతేకాదు నేను నిశ్చయముగా నిన్ను తిరిగి తీసికొని వచ్చెదను’’ పితరులుకు దేవుడు కనాను దేశాన్ని
వాగ్ధానము చేశాడు అయితే యాకోబు శాశ్వతంగా ఐగుప్తుకు మార్చబడ్డాడు. ఇశ్రాయేలీయులు తిరిగి
కనానుకు వస్తారు అనే దైవ వాగ్ధానము ఇది (చూ. 15:16; 28:15).
 ‘‘యోసేపు నీ కన్నులమీద తన చెయ్యి యుంచునని సెలవియ్యగా’’ ఇది మరణ సమయములో ఇష్టులైన
వారు దగ్గర ఉండడము అనే విషయాన్ని వివరించి చెప్పే ఒక హీబ్రూ జాతీయ పదముగా కనిపిస్తున్నది (చూ.
ఆ.కా. 50:1), మరణమైనప్పుడు ఒకడు కనురెప్పలను మూయడముతో ఇది సంబంధము కలిగి ఉంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 46:5-7
5యాకోబు

లేచి బెయేర్షెబా నుండి వెళ్లెను. ఫరో అతని నెక్కించి తీసికొని వచ్చుటకు పంపిన
బండ్లమీద ఇశ్రాయేలు కుమారులు తమ తండ్రి యైన యాకోబును తమ పిల్లలను తమ భార్యలను ఎక్కించిరి.
6వారు, అనగా యాకోబును అతని యావత్తు సంతానమును, తమ పశువులను తాము కనానులో సంపాదించిన సంపద
యావత్తును తీసికొని ఐగుప్తునకు వచ్చిరి. 7అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమార్తెలను
తన కుమారుల కుమార్తెలను తన యావత్తు సంతానమును ఐగుప్తునకు తనతోకూడ తీసికొనివచ్చెను.
46:7 ‘‘తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమార్తెలను తన కుమారుల కుమార్తెలను’’ ఇది దీనా కంటె
ఎక్కువ మంది కుమార్తెలు ఆయనకు ఉండినారా లేక ఇది తన మనుమరాళ్ళను సూచిస్తున్నదా అని దీనిని గురించి
పండితులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 46:8-27
8యాకోబును

అతని కుమారులును ఐగుప్తునకు వచ్చిరి. ఇశ్రాయేలు కుమారుల పేళ్లు ఇవే; 9యాకోబు
10షిమ్యోను
జ్యేష్ఠ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పల్లు హెస్రోను కర్మీ.
కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 11లేవి
కుమారులైన గెర్షోను కహాతు మెరారి 12యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును
ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెస్రోను హామూలు. 13ఇశ్శాఖారు కుమారులైన
తోలా పువ్వా యోబు షిమ్రోను. 14జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహ లేలు. 15 వీరు లేయా
కుమారులు. ఆమె పద్దనరాములో యాకోబు వారిని అతని కుమార్తెయైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును
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అతని కుమార్తెలును అందరును ముప్పది ముగ్గురు. 16గాదు కుమారులైన సిప్యోను హగ్గీ షూనీ ఎస్బోను ఏరీ
ఆరోదీ అరేలీ. 17ఆషేరు కుమారులైన ఇమ్నా ఇష్వా ఇష్వీ బెరీయా; వారి సహోదరి యైన శెరహు. ఆ బెరీయా
కుమారులైన హెబెరు మల్కీయేలు. 18లాబాను తన కుమార్తెయైన లేయా కిచ్చిన జిల్పా కుమారులు వీరే.
ఆమె యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 19యాకోబు భార్యయైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు
20యోసేపునకు మనష్షే ఎఫ్రాయిములు పుట్టిరి. వారిని ఐగుప్తుదేశమందు ఓనుకు
బెన్యామీను.
యాజకుడగు పోతీఫెర కుమార్తెయైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 21బెన్యామీను కుమారులైన బెల బేకెరు
అష్బేలు గెరా నయమాను ఏహీరోషు ముప్పీము హుప్పీము ఆర్దు. 22యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు
23దాను కుమారుడైన హుషీము.
24నఫ్తాలి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు
వీరందరు పదునలుగురు.
25
లాబాను తన కుమార్తెయైన రాహేలునకు ఇచ్చిన బిల్హా కుమారులు వీరే. ఆమె వారిని
షిల్లేము.
యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 26యాకోబు కోడండ్రను వినాయించి అతని గర్భవాసమున పుట్టి
27ఐగుప్తులో అతనికి పుట్టిన యోసేపు
యాకోబుతో ఐగుప్తునకు వచ్చిన వారందరు అరువది ఆరుగురు.
కుమారులిద్దరు; ఐగుప్తు నకు వచ్చిన యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబ్బది మంది.
46:10-24 ఈ వచనాలు సంఖ్యాకాండము 26 మరియు దినవృత్తాంతాలు 4-7 లలోని ఇవ్వబడిన జాబితాల వలె
ఉన్నవి. ఈ ఇతర జాబితాలలో అక్షర తేడాలు, కొన్నింటిలో పేర్ల తేడాలు కూడా ఉన్నాయి.
సందర్భానుచిత అంత్దృష్టి బి చూడుము. ఇది బహుశా నోటి పరంపరల నుండి లేక ఆ కాలములో రెండు వేర్వేరు
పేర్లు ఉండేవేమో అని నేననుకొంటున్నాను.
46:10 ‘‘కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు’’ ఈ వ్యక్తి ఎందుకు ఈ జాబితాలో చేర్చబడ్డాడో అన్న
అంశము పైన చాలా వివాదాలు ఉన్నాయి. ఇది అసహజమైందని స్పష్టముగా తెలుస్తున్నది. ఇది షెకెము వలన
దీనాకు పుట్టిన బిడ్డ అని రాషి చెపుతున్నాడు (చూ. ఆ.కా. ఆర్. 80).
46:12 యాకోబుతో ఐగుప్తుకు వెళ్ళని అందిరి పేర్లు 10-27 వచనాలలో జాబితా చేయబడ్డాయి, అయితే
అప్పటికే చనిపోయిన (అది. ఎర్ మరియు ఓనమ్, చూ. ఆ.కా. 38:7,10) యూదా పిల్లలను కూడా ఇందులో
తెలయపరచబడడాన్ని బట్టి చూస్తే, ఈ జాబితా మరో సమయములో కలపబడినట్లుంది. ఇది సరిగ్గా లేదని
కాదు కానీ, ఈ సందర్భానికి సంబంధించినది కాదని మాత్రమే.
46:13 ‘‘యాబు’’ వ్యాఖాతలు చాలమంది ఇది ‘‘యోబు’’ అని వ్రాయబడి ఉండవలసిందని భావిస్తున్నారు ()ויוב,
అయితే 1 దిన. 7:1 మరియు సంఖ్యా. 26:24 లలో ఆయన పేరు యాషూబు ( )וישׁובగా ఉంది.
46:15 ‘‘అతని కుమారులును అతని కుమార్తెలును అందరును ముప్పది ముగ్గురు’’ 15, 18, 22, 25 వచనాలన్ని
యాకోబు కుటుంబములోని విభిన్న విభజన మొత్తాలను జాబితా చేశాయి.
1. 15వ. వ. లో మనకు లేయా కుమారులు, కుమార్తెలు ఇవ్వబడింది
2. 18వ. వ.లో మనియు లేయా దాసి జిల్ఫా కుమారులు ఇవ్వబడ్డారు
3. 22వ. వలో మనకు రాహేలు కుమారులు ఇవ్వబడ్డారు
4. 25వ. వ.లో మనకు రాహేలు దాసి బిల్హా కుమారులు ఇవ్వబడ్డారు
అ గుంపుల మొత్తము 26వ. వచనములో ‘‘అరువది ఆరు’’గాను, 27వ. వచనములో ‘‘డెబ్బై’’ గాను వ్రాయబడి ఉంది.
ఈ రెండు సంఖ్యలు ఈ జాబితాకు ఎలా సంబంధించి ఉన్నాయి అన్న అంశము పైన వివాదాలు చాలా ఉన్నాయి.
కొంతమంది ‘‘డెబ్బై’’ మరియు 15వ. వచనములోని కుమార్తె దీనా కలిపి ‘‘డెబ్బై ఒకటి’’, అందులోంచి 12వ.
వచనములోని ఎర్ మరియు ఒనమ్ లను తీసేసి, అలాగే యోసేపును ఆయన కుమారులు ఇద్దరు, ఎఫ్రాయిమ్ మరియు
మనేష్షేలను (27 వ.) తీసివేయాలి అంటున్నారు. మరికొంత మంది 26వ. వచనములోని ‘‘అరువది ఆరు’’కు యాకోబు,
యోసేపు మరియు ఆయన కుమారులు ఇద్దర్ని కలిపితే ‘‘డెబ్బై’’ వస్తుందంటున్నారు. అ.కా. 7:14లో
స్తెఫెను ఈ సంఖ్యను డెబ్బది ఐదుగా ప్రస్తావించడము ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఏది ఏమైనా ఈ సంఖ్య
సఫ్యూజింటు నుండి వచ్చింది, అందులో యోసేపు మనుమలు కూడా వ్రాయబడ్డారు. గ్లీసన్ ఆర్చర్,
ఎన్సైక్లోఫీడియా ఆఫ్ బైబిల్ డిఫికల్టీస్, 378-379 పేజీలు; హార్డ్ సేయంగ్స్ ఆఫ్ ది బైబిల్,
521-522 పేజీలు చూడండి.
46:17 ‘‘వారి సహోదరి యైన శెరహు’’ ఈ కుమార్తె చేరిక ఈ జాబితా ఒక ప్రత్యేకతకు ఉద్దేశింపబడిందని
తెలియజేస్తున్నది. ఒకవేళ ఈ కుటుంబములో కుమార్తెలకంటే కుమారులు ఎక్కువ మంది జన్మించి
ఉండచ్చు.
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46:20 యోసేపుకు ఒక ఐగుప్తీ స్త్రీ వలన ఇద్దరు కుమారులు కలిగిరి. ఈ ఇద్దరు కుమారులను తన సొంత
పిల్లలుగా యోకోబు దత్తత తీసికొన్నాడు, కాబట్టి ఆయన మొత్తము కుమారులు పదమూడు అయ్యారు.
మాములుగా జేష్ఠునికి ఇవ్వబడే రెట్టింపు స్వాస్థ్యము యేసేపుకు ఇవ్వబడినట్లుంగా ఉంది,
అయితే ఆయనకు కుటుంబ పెద్ద స్థాయిని ఇవ్వలేదు. ఇది లేయా నాల్గవ కుమారుడు యూదాకు ఉంచబడింది.
ఈ అసహజ నిర్ణయాలు నిబంధన కుటుంబాలలో దేవుని నాయకత్వానికి చిహ్నముగా ఉంది!
యుదా ప్రజలు దక్షణాన పెద్ద మరియు అత్యంత శక్తి కలదిగా మారగా, ఉత్తరాన ఎఫ్రాయిమ్ ప్రజలు
పెద్ద, అత్యంత శక్తి కలదిగా మారింది.
ఈ వచనానికి సంబంధించి ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్ లో సంతాన జాబితా విస్తరించబడింది. ఎమ్ టి లో ఇది
కావాలనే ద్వితీ. 32:8 కారణమును బట్టి వదిలివేయబడిందని కొంతమంది పండితులు అనుకొంటున్నారు (యు బి
ఎస్, ప్రెలిమనరీ అండ్ ఇంటెరిమ్ రిపోర్ట్ ఆన్ ది హీబ్రూ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ టెక్ట్
ప్రాజెక్ట్, 70వ. పేజీ).
46:21 ‘‘బెన్యామీను కుమారులు’’ బెన్యామీను కుమారులు ఇక్కడ జాబితాలో ఉన్నారు, అయితే 1 దిన. 7:6తో
పోల్చిచూస్తే అక్కడ ముగ్గురు కుమారులే ప్రస్తావించబడ్డారు. ఇక్కడ జాబితోచేయబడిన వారిలో
మనుమలు కూడా చేర్చబడ్డారు అని కొంతమంది విశ్లేషకులు అంటున్నారు (చూ. సంఖ్యా. 26:38:40; 1 దిన.
7:6సగం; 8:1 సగం).
46:26 ‘‘అతని గర్భవాసమున పుట్టి’’ ఈ జాబితా కొంత గజిబిజిగా ఉంది ఎందుకంటే
1. ఇందులో మునుపు చనిపోయిన కుమారుల పేర్లుకూడా ఉన్నాయి
2. కొన్ని పేర్లు బహువచనాలలో ఉండి, ఆ తరువాత వచ్చిన గోత్రము పేర్లుగా కనిపిస్తున్నాయి
3. 21వ. వచనములోని బెన్యామీనుకు సాంప్రదాయ ముగ్గుకు మించి పదిమంది కుమారులుగా చెప్పబడ్డారు

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 46:28-34
28అతడు

గోషెనుకు త్రోవ చూపుటకు యోసేపు నొద్దకు తనకు ముందుగా యూదాను పంపెను. వారు గోషెను
దేశమునకు రాగా
29యోసేపు తన రథమును సిద్ధము చేయించి తన తండ్రియైన ఇశ్రాయేలును ఎదుర్కొనుటకు గోషెనుకు
వెళ్లి అతనికి కనబడెను. అప్పుడతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ పట్టుకొని యెంతో ఏడ్చెను.
30అప్పుడు ఇశ్రాయేలు యోసేపుతో నీవింక బ్రదికియున్నావు; నీ ముఖము చూచితిని గనుక నేనికను
చనిపోవుదునని చెప్పెను. 31యోసేపు తన సహోదరులను తన తండ్రి కుటుంబపు వారిని చూచి నేను వెళ్లి యిది
ఫరోకు తెలియచేసి, కనానుదేశములో ఉండిన నా సహోదరులును నా తండ్రి కుటుంబపు వారును నాయొద్దకు
వచ్చిరి; 32ఆ మనుష్యులు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ్ఱల కాపరులు. వారు తమ గొఱ్ఱలను పశువులను తమకు
కలిగినదంతయు తీసికొనివచ్చిరని అతనితో చెప్పె దను. 33గొఱ్ఱల కాపరియైన ప్రతివాడు ఐగుప్తీయులకు
హేయుడు గనుక ఫరో మిమ్మును పిలిపించి మీ వృత్తి యేమిటని అడిగినయెడల 34మీరు గోషెను దేశమందు
కాపురముండునట్లు మా చిన్నతనమునుండి ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూర్వికులును పశువులు గల
వారమై యున్నామని ఉత్తరమియ్యుడని చెప్పెను.
46:28 ‘‘యోసేపు నొద్దకు తనకు ముందుగా యూదాను పంపెను’’ ఎమ్ టి లో ఇక్కడ కొంత గజిబిజి నెలకొని ఉంది.
సఫ్యూజింట్ ను అనుసరించిన ది స్టాండర్డ్ వర్షన్ ‘‘గోషెనులో ఆయన ఎదుట కనిపించుటకు’’ అని
చెప్పుతున్నది. ఇది ఈ క్రింది వాటిని తెలియజేస్తున్నది
1. గోషెను దేశములో వారి తండ్రిని దారిలో యూదా యోసేపుకు చూపించాలని
2. గోషెను దేశములో యోసేపు ఎదుట కనిపించాలని
ఇది కుటుంబములో యూదా నాయకత్వాన్ని నిర్మిస్తున్నది.
46:29 ‘‘ఆయన రథము’’ అక్కడ కనీసము రెండు రకాల రెండు చక్రాల, జంతువులతో లాగబడే ‘‘రధాలు’’ ఉండి
ఉంటాయి.
1. ఎద్దు చేత లాగబడే బండి, చూ. 45:21
2. యుద్దోపకరణ కొరకు కొంత లోహముతో ఉన్న ఒక యుద్ధ రధము. కొన్ని ఒకరిని మాత్రమే
తీసికెళ్లగలవు, అయితే మిగిలినవి కొంత పెద్దవి గనుక ఇద్దరిని తీసికెళ్ళగలవు; చాలా వరకు ఇవి
గుర్రములచే లాగబడుతాయి (స్పీడు కొరకు), చూ. నిర్గ. 14:7
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3. ఒక సాంప్రదాయక రధము ఎక్కువుగా ఐగుప్తీయుల గోడ చిత్రాలలో కనిపిస్తాయి, ఇది అలంకరించబడి,
గుర్రాలచే లాగబడుతున్నట్లు కనిపిస్తాయి. ఇది హోదాకు చిహ్నము (పాలస్తీనాలో తెల్ల
గాడిదలు ఉన్నట్లు), చూ. 46:29
46:34 ‘‘గొఱ్ఱల కాపరియైన ప్రతివాడు ఐగుప్తీయులకు హేయుడు’’ కొంతమంది దీనిని ఈ క్రింది విధముగా
చూస్తున్నారు
1. పట్టణ ఐగుప్తీయులు సెమి-దేశసంచారక పశువుల కాపరులకు వ్యతిరేకముగా ఉండినారు
2. 17వ. రాజవంశ పాలన కాలములో వారిని పరిపాలించిన హిక్సోస్, లేక ‘‘కాపరుల రాజులు’’ కు
ప్రతిస్పందించిన వారు సెమెటికులు, ఐగుప్తీయులు కారు. జోసెఫెస్ దీనిని తన యాంటిక్విటీస్
ఆఫ్ ది జూస్ 11. 7.5 లో ప్రస్తావించాడు (హెన్గస్టెన్ బర్గ్ ఇశ్రాయేలీ జాతీక చైతన్యము
ఐగుప్తీయుల ద్వారా సంరక్షించబడింది).
3. ఐగుప్తీయులు ఎద్దును ఆరాధిస్తారు, కాబట్టి ఎవరైతే ఎద్దును తింటారో వారు ఐగుప్తీయులకు
అసహ్యులు (చూ. 43:32; నిర్గ. 8:26, ఈ రోజులులలో హిందువుల లాగా).

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. ఆ.కా. 45:1లో తన ఐగుప్తీ సేవకులు యాకోబు ఎందుకు బయటికి పంపేశాడు?
2. ఆ.కా. 45:5-9లో యోసేపుచే చెప్పబడిన ప్రాముఖ్య ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతాన్ని వివరించుము.
3. ‘‘యాకోబు’’ మరియు ‘‘ఇశ్రాయేలు’’ అనే పదాలు అర్థాలను వివరించి, లేఖనాలలో అవి ఎలా
ఉపయోగించబడ్డాయో వివరించుము.
4. దేవుడు ఎందుకు యోసేపుకు కాకుండా, యాకోబుకు మాత్రమే దర్శనాలలలో కనిపించాడు?
5. ఎందుకని సంఖ్యాకాండము 26 మరియు 1 దినవృత్తాంతాలు 4-6లో ఉన్న జాబితాలు ఆ.కా. 46:8-27లో ఉన్న
వంశాల జాబితాకు భిన్నముగా ఉంది.
6. ఆ.కా. 46:27లో ఉన్న ‘‘డెబ్బది’’ సంఖ్యతో ఉన్న సమస్యలు ఏమిటి?
7. ఐగుప్తీయులు కాపరులను అసహ్యించుకొనుటను ఇశ్రాయేలీ దేశసంచారులు జీవితాలలో ఎలా
ఉపయోగించుకొన్నాడు?

ఆదికాండము 47

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
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అనుసరించి)
గోషెనులో యాకోబు కుటుంబము యాకోబు గోషెనులో స్థిరపడుట యాకోబు, ఆయన కుమారులు ఐగుప్తులోయాకోబు ఆయన
ఫరో
దర్శనాన్ని ఖరారుచేయుట
స్థిరపడుట
(46:38-47:12)
ఐగుప్తులో స్థిరపడుట
కుటుంబము
(46:28-47:12)
(46:28-47:12)
47:1-6
47:1-6
47:1-6
47:1-3ఎ
47:1-5ఎ,6బి
47:3బి-6
47:5బి,6ఎ-11
47:7-12
47:7-12
47:7-12
47:7-8
47:9-12
47:12
యోసేపు కరువుతో
కరువు
యోసేపు అగ్రారియ సూత్రం
వ్యవహరించుట
47:13-19
47:13-19
47:13-19
47:13-15
47:13-14
47:15-17
47:16-17
కరువు ఫలితము
47:18-19
47:18-19
47:20-26
47:20-26
47:20-26
47:20-24
47:20-22
47:23-26
47:25-26
యాకోబు యోసేపుకు ఒట్టు
యాకోబు దత్తతు, ఎఫ్రాయిమ్
యాకోబు చివరి విన్నపము
యాకోబు చివరి
కోరిక
మరియు మనెష్ష ఆశీద్వాదము
(47:27-48:22)
47:27-28
47:27-31
47:27-28
47:27-30ఎ
47:27-31
47:29-31
47:29-31
47:30బి
47:31

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4. మొదలుగున్నది.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 47:1-6
1యోసేపు

వెళ్లి ఫరోను చూచి నా తండ్రియు నా సహోదరులును వారి గొఱ్ఱల మందలతోను వారి
పశువులతోను వారికి కలిగినదంతటితోను కనాను దేశము నుండి వచ్చి గోషెనులో నున్నారని తెలియచేసి 2తన
సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెట్టు కొని పోయి వారిని ఫరో సమక్షమందు ఉంచెను. 3ఫరో అతని
సహోదరులను చూచి మీ వృత్తి యేమిటని అడిగినప్పుడు వారు నీ దాసులమైన మేమును మా పూర్వికులును
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4మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉన్నందున నీ
గొఱ్ఱల కాపరులమని ఫరోతో చెప్పిరి.
దాసులకు కలిగియున్న మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు వచ్చితిమి. కాబట్టి
గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమ్మని ఫరోతో అనగా 5ఫరో యోసేపును చూచి నీ తండ్రియు నీ
సహోదరులును నీయొద్దకు వచ్చియున్నారు. 6ఐగుప్తు దేశము నీ యెదుట ఉన్నది, ఈ దేశములోని మంచి
ప్రదేశమందు నీ తండ్రిని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింప వచ్చును,
వారిలో ఎవరైన ప్రజ్ఞగలవారని నీకు తోచిన యెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించు మని
చెప్పెను.

47:1 ‘‘యోసేపు వెళ్లి ఫరోను చూచి’’ బహుశా యోసేపు కుటుంబము ఫరోను కలవడానికి ముందుగా నియామకము
చేసికొవడము కావచ్చు (చూ. ఆ.కా. 46:33). ఇది అ.కా. 7:13ను ఉదహరిస్తున్నది.
 ‘‘గోషెనులో నున్నారని’’ 46 మరియు 47 ప్రత్యేకముగా రెండు కలిసి ఉన్నాయి ఎందుకంటే యోసేపు
గోషెనులో నివసించడానికి రాజు అనుమతి కొరకు ఏమి మాట్లాడాలి, ఎలా మాట్లాడాలి అనే
పూర్వాభ్యాసము చేయిస్తున్నాడు. ఈ భూమి సారవంతమైన పచ్చటి మైదానానకి పేరెన్నిక కలిగి ఉంది.
‘‘ఉన్నతమైన దేశము’’ అని కూడా దీనికి పేరున్నది, 6 మరియు 11 వచనాలు (చూ. 45:18).
47:2 ‘‘తన సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెట్టు కొని పోయి’’ ఐదుమందిని మాత్రమే ఎన్నుకొనుటకు
కారణమేమిటి అనే దానిపైన అనేక వదంతులు ఉన్నాయి. తన సహోదరులను మిలిటరీలోనికి తీసికొన కుండా
యోసేపు బలహీనమైన వారిని, అంద విహీనులను ఎన్నుకొని ఉంటాడని రబ్బీలు అంటారు, అయితే ఇది సందేహమే.
ది యాంకర్ బైబిలు కామెంటరీ దీనికి భిన్నముగా ‘‘ఆయన శ్రేష్టమైన వారని తీసికొని వెళ్ళాడు’’ అని
నొక్కిచెప్పుతున్నది (350 పే). ఈ అధ్యాయాలలో (చూ. 41:34; 43:34; 45:22) తరచూ ఈ ఐదు సంఖ్య
ఉపయోగించుటను బట్టి ఇది నిజముగా ప్రాముఖ్యమైన సంఖ్యగా ఉంది.
47:3 ‘‘వారు నీ దాసులమైన మేమును మా పూర్వికులును గొఱ్ఱల కాపరులమని’’ వారు గొర్రెల కాపరి యొక్క
కుమారులమని ఆరోపించడాన్ని గమనించడము చాలా ముఖ్యము (చూ. 13:7,8; 26:20; 46:32,34), కాబట్టి వారికి
గొర్రెలను కాయుడము ఒక్కటే వచ్చు. కుమారులు వారి తండ్రి వృత్తిని అనుచరిస్తారు. ఐగుప్తులు కాపరులు
(పశువుల) తక్కువ చూపు చూడబడుతారు (చూ. 43:32:46:34; నిర్గ. 8:26). ఇది (1) ఐగుప్తీయుల జాత్యహంకారము
ద్వారా (2) గొర్రెల కాపరుల యొక్క ఆచారిక అసహ్యము, యాకోబు పిల్లను చాలా వరకు ఒంటరిగా
ఉంచబడ్డారు. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఎందుకంటే, ఆదికాండము 38లో వారు కనానీ సంస్కృతిలోకి
కలిసిపోయారు. కాబట్టి, ఐగుప్తు పరవాసము విభిన్న జాతీయ మత వ్యక్తిత్వాన్ని వారికి వారు
పెంపొందిచుకొనుటకు ఇది నిజమైన అవకాశము.
47:4 ‘‘సెలవిమ్మని ఫరోతో అనగా’’ ఫరో వారికి ఏమైనా అపయము తలపెట్టుతాడనే భయము నుండి ఉపశమనము
పొందడానికి వారి సమాధానములో నాలుగు అంశాలు ఉన్నాయి: (1) వారు గొర్రెల కాపరులు; (2) వారు పరదేశులు;
(3) వారు ఐగుప్తుకు రావడానికి బలవంతము చేయబడ్డారు; (4) కొద్దికాలము మాత్రమే నివసించిడానికి వారు
స్థలము అడగడానికి వచ్చారు.
47:5-6 పురాతన భాషాంతరాలతో పోల్చినప్పుడు ఎమ్ టి లో కొంత సమస్య స్పష్టముగా కనిపిస్తున్నది.
ఫరో ఐదుగురు సహోదరులతో మాట్లాడుతున్నట్లుంది, యోసేపుతో కాదు.
47:6 ‘‘వారిలో ఎవరైన ప్రజ్ఞగలవారని నీకు తోచిన యెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించు మని
చెప్పెను’’ గోషెను ప్రాంతములో ఫరోకు కూడా మందలు ఉన్నట్లున్నాయి. యోసేపును బట్టి ఇది ఫరోకు
ఆయన సహోదరుల పైన ఉన్న శ్రద్ధను తెలియజేయుచున్నది. లేక, ఈ దేవుని వ్యక్తులతో సంబంధించిన
భౌతిక సంపద పట్ట ఆయనకు ఉన్న అక్కర కావచ్చు (చూ. 30:27; 39:5).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 47:7-12
7మరియు

యోసేపు తన తండ్రియైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచ్చి ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా
యాకోబు ఫరోను దీవించెను.
8ఫరో నీవు జీవించిన సంవత్సరములెన్ని అని యాకోబు నడిగి నందుకు
9యాకోబు నేను యాత్రచేసిన
సంవత్సరములు నూట ముప్పది, నేను జీవించిన సంవత్సరములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉన్నవి.
అవి నా పితరులు యాత్రచేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవత్సరములన్ని కాలేదని ఫరోతో చెప్పి
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దీవించి ఫరో యెదుటనుండి వెళ్లిపోయెను. 11ఫరో ఆజ్ఞాపించినట్లు యోసేపు తన తండ్రిని తన
సహోదరులను ఐగుప్తు దేశములో నివసింపచేసి, ఆ దేశములో రామెసేసను మంచి ప్రదేశములో వారికి
12మరియు
స్వాస్థ్యము నిచ్చెను.
యోసేపు తన తండ్రిని తన సహోదరులను తన తండ్రి
కుటుంబపువారినందరిని వారివారి పిల్లల లెక్కచొప్పున వారికి ఆహారమిచ్చి సంరక్షించెను.
47:7 ‘‘ఫరోను దీవించి’’ రెండు సార్లు యాకోబు ఫరోను దీవించడము పట్ల అనేక వివాదములు ఉన్నాయి (చూ.
10వ.) కొంత మంది ఇది కేవలము పలకరింపు, మరియు వీడ్కోలు చెప్పే సందర్భము అంటారు (చూ. 31:55; రూతు 2:4,
ఎన్ జె బి). అయినా రెండు సార్లు ఇక్కడ ఇది ఉపయోగించడము అసహజముగా ఉంది. పెద్దలు ఎప్పడూ పిన్నలను
ఆశీర్వదిస్తారు (చూ. హీబ్రూ 7:7). యాకోబు సువార్తను బోధించాడు, అందుచేత ఫరో మరియు ఆయన
సంస్థానము దేవునిలోనికి వచ్చారు అని మార్టిన్ లూధర్ అంటున్నాడు. ఈ మార్పుకు ఆయన కీర్త. 105:22
ను ఆధారముగా ఉపయోగించాడు. అబ్రాహాము కుటుంబము మీద దేవుని ఆశీర్వాదము ఉండుటచేత, వారికి
సంబంధించి ఫరోకు కూడా బలాన్ని కలిగించింది (చూ. ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, టి ఇ వి, ఎన్ ఐ వి). నిబంధన కుటుంబాలలో
కలిసి ఉండడాన్ని బట్టి ఇతరులు ఎవరెవరు ఆశీర్వదించబడ్డారో ది జూయిష్ స్టడీ బైబిల్, పే. 93లో
జాబితా ఇవ్వబడింది (చూ. 12:3; 22:18; 26:4; 28:14; 30:27-30; 39:5,23, పే. 93).
47:9 ‘‘యాకోబు నేను యాత్రచేసిన సంవత్సరములు’’ యాకోబు ఖచ్చితంగా తన చివరి సంవత్సర జీవితములో
నిరాశకు గురైయ్యాడు. ఈ వచనములో తన విచారాత్మ బయలుపరచబడింది (యోసేపు మరణ వార్త
విన్నప్పటి నుండి).
47:11 ‘‘ఫరో ఆజ్ఞాపించినట్లు యోసేపు తన తండ్రిని తన సహోదరులను ఐగుప్తు దేశములో నివసింపచేసి, ఆ
దేశములో రామెసేసను మంచి ప్రదేశములో వారికి స్వాస్థ్యము నిచ్చెను’’ ‘‘రామెసేస’’ (చూ. నిర్గ. 1:11;
12:37; సంఖ్యా. 33:3) మరియు ‘‘గోషెను’’ రెండు ప్రాంతాలు కూడా ఒకటే అని ఇక్కడ స్పష్టముగా
తెలుస్తున్నది. ప్రస్తావించబడిన రామసెస (1) లేఖకుని ద్వారా ఆ తరువాత చేర్చబడి లేక (2) ఈ
పేరుకంటె మునుపు రామసేస II కు చిహ్నముగా ఒక కట్టడను హెబ్రీయులు నిర్మించి ఉండచ్చు. రామసెస II
బహిష్కరణ అనుభవాన్ని పొందిన ఫరో సుమారు క్రీ.పూ. 1290వ. కాలములో ఉండి వుండచ్చు. ఐగుప్తీకుల
ముఖ్యపట్టణము హిప్సోసస్ కాలములో గోషెనును దగ్గరలో ఉండడము చేత మాత్రమే ఇది వాస్తవము
కాదు కానీ దాదాపు క్రీ.పూ. 1250 ప్రాంతములో పాలస్తీనాను కనుగొన్న పురావస్తుశాస్త్రము యొక్క
ఆధారాలను బట్టి కూడా ఇది యాధార్థమై ఉంది.
47:12
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘వారివారి చిన్నపిల్లలను బట్టి’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘వారి కుటుంబములో ఉన్న సంఖ్యను బట్టి’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘వారిమీద ఆధారపడినవారిని బట్టి’’
టి ఇ వి
‘‘చిన్న పసికందులతో కలిపి’’
ఎన్ జె బి
‘‘వారిలో చిట్టచివరి వారితో సహా’’
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘చిన్నపిల్లలతో సహా’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి’’
పెషిట
‘‘వారి కుటుంబాలను బట్టి’’
‘‘చిన్న పిల్లలు’’ (బిడిబి 381, కెబి 378, చూ. సంఖ్యా 14:3,31; 31:17) కుటుంబములోని ప్రతి ఒక్కరికి
ఆహారము పంచిపెట్టబడినట్లు చూచుస్తున్నది (చూ. 45:11). పిల్లలు చాలా ఆహాన్ని వృధాచేస్తారు, ఇది
యోసేపు వారికి విస్తారము ఇచ్చాడు అని చెప్పడానికి ఒక జాతీయపదమును సూచిస్తున్నదని రబ్బీలు
అంటారు. ‘‘చిన్నవారు’’ అని చెప్పడములో నిబంధన కుటుంబములో ఉన్న సన్నిహిత సంబంధానకి ఇది ఒక
సాదృశ్యముగా వాడబడిన వీలు కూడా ఉంది (చూ. 24వ.వ.,).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 47:13-19
13కరవు

మిక్కిలి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారము లేకపోయెను. కరవువలన ఐగుప్తు దేశమును
14వచ్చినవారికి ధాన్య మమ్ముటవలన ఐగుప్తు దేశములోను కనాను
కనాను దేశమును క్షీణించెను.
దేశములోను దొరికిన ద్రవ్యమంత యోసేపు సమకూర్చెను. ఆ ద్రవ్య మంతటిని యోసేపు ఫరో
నగరులోనికి తెప్పించెను. 15ఐగుప్తు దేశమందును కనాను దేశమందును ద్రవ్యము వ్యయమైన తరువాత
ఐగుప్తీయులందరు యోసేపునొద్దకు వచ్చిమాకు ఆహారము ఇప్పించుము, నీ సముఖమందు మేమేల చావవలెను?
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16అందుకు యోసేపు మీ పశువులను ఇయ్యుడి; ద్రవ్యము
ద్రవ్యము వ్యయమైనది గదా అనిరి.
వ్యయమైపోయిన యెడల మీ పశువులకు ప్రతిగా నేను మీకు ధాన్యమిచ్చెదనని చెప్పెను, కాబట్టి వారు
తమ పశువులను యోసేపునొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి. యోసేపు గుఱ్ఱములను గొఱ్ఱెల మందలను ఫశువవుల
మందరలను గాడిదలను తీసికొని వారికి ఆహారమిచ్చెను. 17ఆ సంవత్సరమందు వారి మందలన్నిటికి ప్రతిగా
అతడు వారికి ఆహారమిచ్చి సంరక్షించెను. 18ఆ సంవత్సరము గతించిన తరువాత రెండవ సంవత్సరమున వారు
అతని యొద్దకు వచ్చి ఇది మా యేలినవారికి మరుగుచేయము; ద్రవ్యము వ్యయమై పోయెను, పశువుల
మందలును ఏలినవారి వశమాయెను, ఇప్పుడు మా దేహములును మా పొలములును తప్ప మరి ఏమియు ఏలినవారి
19నీ కన్నుల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచ్చి
సముఖమున మిగిలియుండలేదు.
మమ్మును మా పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము చావక
బ్రదుకునట్లును పొలములు పాడైపోకుండునట్లును మాకు విత్తనము లిమ్మని అడిగిరి.

47:13-26 ఐగుప్తు ప్రజల పట్ల యోసేపు చాలా కఠినముగా ప్రవర్తించాడని విశ్లేషకులు అనేక మంది
నొక్కిచెప్పుతున్నారు. యోసేపు ఫరో ఐగుప్తు దేశ యాజమాని వలె ఒక సహజ ఆధ్యాత్మిక నిశ్చిత
వాక్కుగా పనిచేశాడు. ఫరో సూర్య దేవుడు రీ కి ఒక ప్రతినిధిగా వ్యవహరించాడు.
47:13 ‘‘క్షీణించెను’’ ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 529, కెబి 520, క్వాల్ ఇంపరేటివ్) పా.ని.లో ఇక్కడ
మాత్రమే కనుగొనగలము. దీని ప్రధాన అర్థము ‘‘నీరసించడము’’. కనాను దేశము గొడ్డుపోయింది. ఆ.కా. 3:1719 (చూ. రోమా 8:20-22)ను బట్టి ఇది ప్రభావితమైంది, కొంత భాగము ప్రకృతిపరమైన అస్తవ్యస్తమైన
కాలచక్రాలు. ఈ పరిస్థితులలో యెహోవా దీనిని ఆయన ఉద్దేశముల కొరకు ఉపయోగించుకొంటున్నాడు
(కారణము కాకుండా ఉపయోగించుకొనడము). ఈ వాతావరణాన్ని ఆధీనములో ఉంచుకోవడము కూడా
ద్వితీయోపదేశకాండము లోని ‘‘శాపము మరియు ఆశీర్వాదము’’ ను ప్రతిబింబిస్తున్నది (చూ. 28-29). కరువు
తీవ్రముగా ఉండినది (చూ. 12:10; 41:31; 43:1; 47:4,13).
47:16 ‘‘మీ పశువులను ఇయ్యుడి’’ వాళ్ళు ఆహారము కొనడానికి ఇప్పటికే ఉన్నదంతా అమ్మేసుకొన్నారు
(‘‘ఇయ్యుడి’’, బిడిబి 396, కెబి 393, క్వాల్ ఇంపరేటివ్, చూ. 15,16 వచనాలు). ఇప్పుడు వారి మందలు
సంకటములో పడ్డాయి. మందలను ఇవ్వమనడము ప్రభుత్వ ఉదారతే కానీ, లాభార్జితము కాదు ఎందుకంటే
వాటికి ఎలాగూ మేతలేదు, ఎలాగూ అవి చనిపోతాయి కాబట్టి.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 47:20-26
20అట్లు

యోసేపు ఐగుప్తు భూములన్నిటిని ఫరోకొరకు కొనెను. కరవు వారికి భారమైనందున
ఐగుప్తీయులందరు తమ తమ పొలములను అమ్మివేసిరి గనుక, భూమి ఫరోది ఆయెను. 21అతడు ఐగుప్తు
పొలిమేరల యొక్క యీ చివరనుండి ఆ చివర వరకును జనులను ఊళ్లలోనికి రప్పించెను. 22యాజకుల భూమి
మాత్రమే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో బత్తెములు నియమించెను. ఫరో ఇచ్చిన బత్తెములవలన వారికి
భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ భూములను అమ్మలేదు. 23యోసేపు ఇదిగో నేడు మిమ్మును మీ భూములను
ఫరోకొరకు కొనియున్నాను. ఇదిగో మీకు విత్తనములు; పొలములలో విత్తుడి. 24పంటలో అయిదవ భాగము
మీరు ఫరోకు ఇయ్యవలెను. నాలుగు భాగములు పొలములలో విత్తుటకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని
ఆహారమునకును మీ పిల్లలకు ఆహారమునకును మీవై యుండునని ప్రజలతో చెప్పగా 25వారు నీవు మమ్ము
బ్రదికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మా మీదనుండనిమ్ము; ఫరోకు దాసులమగుదుమని చెప్పిరి.
26అప్పుడు అయిదవ భాగము ఫరోదని నేటివరకు యోసేపు ఐగుప్తు భూములను గూర్చి కట్టడ నియమించెను,
యాజకుల భూములు మాత్రమే వినహాయింపబడెను. అవి ఫరోవి కావు.
47:20 ‘‘అట్లు యోసేపు ఐగుప్తు భూములన్నిటిని ఫరోకొరకు కొనెను’’ కరువు వచ్చిన ఆరవ సంవత్సరములో,
పశు సంపదనంతా అమ్మేసిన తరువాత, వారి భూములను, తమను తాము ఫరోకు అమ్ముకొన్నారు (బిడిబి 888, కెబి
11111, చూ. 19,20,22,23). నిజానికి వారు దాసులైనారు (చూ. 23-24 వచనాలు). హమరబీ కోడును బట్టి మాత్రమే
కాకుండా, యుగారిట్ మరియు నూజీ పురావస్తు అవిష్కారాలను బట్టి కూడా ఎ ఎన్ ఇ ప్రజల యొక్క ఆచారిక
దుస్థితులలో దాసత్వము సర్వసాధారణమని తెలిసికొన్నాము. 41:40 మరియు 45:8 వచనాలలో ఇవ్వబడిన
యోసేపు బిరుదుకు అర్థము ఫరో యొక్క వ్యక్తిగత విషయాలకు ఆయన కార్యనిర్వాహకుడు అని. 20-26
వచనాలలో ఆయన తన ఐగుప్తు అధికారిక ఆధీనము ద్వారా వ్యక్తిగతముగా ఎలా లాభాన్ని సమకూర్చాడో
తెలియజేస్తున్నాయి. ఈ మొత్తము అనుభవము ‘‘ఏదో ఒక విధము’’గా ఐగుప్తీయ చారిత్రిక పత్రాలలో
లిఖించబడింది.
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47:21 ‘‘అతడు ఐగుప్తు పొలిమేరల యొక్క యీ చివరనుండి ఆ చివర వరకును జనులను ఊళ్లలోనికి రప్పించెను’’
వారు ఎలాగూ పొలాలలో పనిచేయుట లేదు కాబట్టి ఆహారము పంచడానికి వారి సౌఖర్యము కొరకు
రప్పించాడని విశ్లేషకులు చాలా మంది నొక్కిచెప్పుతున్నారు. అయినా సఫ్యూజింట్ మరియు
సమారిటన్ పెంటాటచ్ ‘‘ఆయన వారిని బానిసలుగా చేశాడు’’ అని అంటున్నాయి (‘‘పట్టణాలకు,’’
బిడిబి 746, לערימ, ‘‘బానిసలకు’’, బిడిబి 713, )לעבדימ. ఈ తర్జుమాను రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్
వర్షన్ అనుసరించింది మరియు 19 మరియు 25 వచనాలు, అలాగే 23వ. వచనములోని విత్తనాలను ఇచ్చుట
ఈ సందర్భానికి సరైనదిగా ఉంది. వారికి సొంత భూములు లేవని నిరూపించుకొనుటకు ఆయన
పట్టణాలలోనికి కదిలి పోయేటట్లు చేశాడాని రాషి చెప్పుతున్నాడు. పెషిట మరియు టర్గమ్
ఓన్జిలస్ లలో ‘‘ఆయన వారిని పట్టణము నుండి పట్టణానికి కదిలించాడు’’ అని ఉంది, ఇది ఎమ్ టి
కి సర్గిగ్గా వ్యతిరేకముగా ఉంది.
47:22 మతపరమైన ఆస్తులు, ఉద్యోగులు దీనికి గురికాలేదు (చూ. 26వ. వ).
47:24 ‘‘పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయ్యవలెను’’ ఇది స్వలాభార్జితము కొరకు కాదు అని హమురబి
కోడు, యుగారిటిక్ మరియు నూజి పురావస్తుశాస్త్ర బయలుపాటుల నుండి మనము తెలిసికొన్నాము.
మెసొపొటేమియా మరియు ఇతర చారిత్రిక పత్రాలనుండి నలబై నుండి అరవై శాతము వరకు అసాధారణము
కాదని తెలిసికొన్నాము. ఈ ప్రజలతో యోసేపు ఎంతో నిస్పక్షపాతముగా ఉన్నాడు. 25వ. వచనము
స్పష్టముగా ప్రతిబింబిస్తున్నట్లు, వీరికి ఈ విషయము తెలుసు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 47:27-28
27ఇశ్రాయేలీయులు

ఐగుప్తుదేశమందలి గోషెను ప్రదేశములో నివసించిరి. అందులో వారు ఆస్తి
సంపాదించుకొని సంతానాభివృద్ధి పొంది మిగుల విస్తరించిరి. 28యాకోబు ఐగుప్తుదేశములో పదునేడు
సంవత్సరములు బ్రదికెను. యాకోబు దినములు, అనగా అతడు జీవించిన సంవత్సరములు నూటనలుబదియేడు.
47:27 ఇది తదుపరి రాబోయే ఐగుప్తీయుల కార్వనిర్వాహణ ఇశ్రాయేలీయులను భయపెట్టుటకు రంగము
సిద్ధపడుతున్నట్లు తెలియజేయుచున్నది.
47:28 ‘‘అనగా అతడు జీవించిన సంవత్సరములు నూటనలుబదియేడు’’ ప్రధాన సంఘటనల కాలాన్ని
నిర్ణయించుటకు మొత్తము ఆదికాండములో ఉపయోగించిన అనేక వచనాలలో ఇది ఒకటి. ఆ.కా. 27:2లో తన
తండ్రి ఇస్సాకు లాగా, తాను నిజానికి బ్రతికిన దినములకు పూర్వము ఎప్పుడో మరణిస్తానని యాకోబు
అనుకోవడము చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. వారు దేవుని యొక్క గొప్ప వ్యక్తులైనప్పటికి, వారికి కూడా
ముసలితనమునకు సంబంధించిన శరీర సమస్యలు, అలాగే మానసిక సందేహాలు ఉంటాయి అని దీనిని బట్టి
తెలుస్తున్నది. దేవుని తెలిసికొన్నంత మాత్రాన ఒకడు ముసలితనములో వచ్చే శారీరక ఋగ్మతలకు
అతీతుడు కాడు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 47:29-31
29ఇశ్రాయేలు

చావవలసిన దినములు సమీపించినప్పుడు అతడు తన కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నా
యెడల నీకు కటాక్షమున్నయెడల దయచేసి నీ చెయ్యి నాతొడక్రింద ఉంచి నా యెడల దయను నమ్మకమును
కనుపరచుము; ఎట్లనగా నన్ను ఐగుప్తులో పాతిపెట్టకుము. 30నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునట్లు
ఐగుప్తులోనుండి నన్ను తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో నన్ను పాతిపెట్టుమని అతనితో చెప్పెను.
31అందుకతడు నేను నీ మాట చొప్పున చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో ప్రమాణము చేయుమన్నప్పుడు
యోసేపు అతనితో ప్రమాణము చేసెను. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు తన మంచపు తలాపిమీద వంగి దేవునికి
నమస్కారము చేసెను.
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47:29 ‘‘ఇశ్రాయేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినప్పుడు’’ మరణము దేవుని చేతులలో ఉంది, ఇది ఒక సంభవము
కానీ, విధిగాని, చెడ్డదికానీ కాదు. దేవుని దూత తప్ప అక్కడ ‘‘కఠోర కోతగాడు’’ ఉండడు.
మరణము శత్రవు కాడు కానీ, యెహోవాతో సంబంధమున్న వారందరూ తిరిగి కలిసికొనే పరిస్థితి. బైబిలులో
విచారకరమైంది మరణము కాదు కానీ తొందరగా మరణించడము లేక ఒక హింసాత్మక మరణము విచారకరమై ఉంది.
ఆదికాండము 3వ. అధ్యాయములోని మానవ పతనము తరువాత మరణము భౌతిక జీవితానికి సహజమైన ముగింపు
అయింది. ఒకడు ముసలివాడైనప్పుడు, మరణము ఒక ఆశీర్వాదము!
 ‘‘దయచేసి నీ చెయ్యి నాతొడక్రింద ఉంచి’’ పూర్విక హెబ్రీయుల మధ్యలో ఇది ఒక జాతీయమైన
ఒట్టు సూత్రముగా ఉంది (చూ. 24:2). ఈ అభినయముకు రెండు వీలుగాగల రెండు ధోరణులు ఉన్నాయి: (1) తొడ
శరీరములోకెల్లా పెద్ద కండను కలిగి ఉంది కనుక ఇది బలమునకు సంబంధించి ఉంది లేక (2) తొడ మర్మాంగాలకు
దగ్గరగా ఉంది కనుక వాగ్ధాన ‘‘విత్తనము’’ ను సూచిస్తున్నది. ఈ ప్రమాణ యుక్తి యాకోబు సంతానము మీద
ఒక నిజమైన ఒట్టు పెట్టుకొన్నట్లు కనిపిస్తున్నది. సంతానము కొరకు దేవుడు ఇంతకు పూర్వము
కనానులో (చూ. 12:1-3) సంతాన విషయమై ఇచ్చిన వాగ్ధానాన్నికి చిక్కుకొని ఉంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘దయను నమ్మకమును’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘దయగాను యధార్థముగాను’’
‘‘సద్భక్తిగాను యధార్థముగాను’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
ఎన్ జె బి
‘‘నమ్మకమైన ప్రేమ’’
పెషిట
‘‘ఉదారంగా సత్యంగా’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘సద్భక్తిగాను, నమ్మకముగాను’’
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘స్థిరమైన భక్తి’’
ఇవి నిబంధన ప్రత్యేక పదాలు హెస్డ్ (బిడిబి 388,  חסד, చూ. 20:13; 21:23) మరియు ఎమెత్ (బిడిబి 54,
)אמת. 19:19లోని ప్రత్యేక అంశము: ప్రేమకనికరాలు చూడుము.

ప్రత్యేక అంశము: పాతనిబంధనలోని నమ్మకము, విశ్వాసము, విశ్వసనీయత ()אמן
ప్రారంభ వ్యాఖ్య
క్రొ.ని.లో ఈ సిద్ధాంతపరమైన ఈ అంశము యొక్క వాడకము చాలా ప్రాముఖ్యము అని చెప్పక
తప్పదు. పా.ని. నిర్వచించనంత స్పష్టముగా ఇక్కడ చెప్పబడలేదు. ఇది అక్కడ ఉంది, కానీ కొన్ని
ప్రత్యేకించబడిన కీలక వాక్యభాగాలు మరియు వ్యక్తులను గురించి చెప్పునప్పుడు మాత్రమే
ప్రదర్శింపబడింది.
పా.ని. మిశ్రమాలు
1. వ్యక్తులు మరియు సమాజము
2. వ్వక్తిగత పోరాటము మరియు ఒడంబడిక విధేయత
విశ్వాసము వ్యక్తిగా పోరాటము మరియు అనుదిన జీవనశైలి! నిఘంటు రీతులలో (అది., పదముల
అధ్యయనము) దీనిని వివరించుటకంటే ఒక వ్యక్తిగా దీనిని వివరించడము సులభము. ఈ వ్యక్తిగత
కోణాలను ఈ క్రింది వారలో ఉదహరించవచ్చును.
1. అబ్రహోము మరియు ఆయన వంశము
2. దావీదు మరియు ఇశ్రాయేలీయులు
ఈ మనుష్యులు దేవుని కలిసికొని/ఎదుర్కొని నందున వారి జీవితాలు శాశ్వతముగా మార్చబడ్డాయి
(పరిపూర్ణ జీవితాలుగా కాదు కాని, విశ్వాసములో కొనసాగారు). పరీక్ష బలహీనతలను తెలియజేసి, దేవుని
కలవడమును బట్టి వారి విశ్వాసము బలపడింది, అయితే నమ్మకమైన సన్నిహిత సంబంధాలు పోను పోను
కొనసాగుతూనే ఉండినవి. ఇది పరీక్ష మరియు శుభ్రత, అయితే వారి దైవభక్తి, జీవన శైలికి ఇది ఒక నిరంతర
ఋజువు.
II.
ప్రధాన మూల పదము యొక్క ఉపయోగము
ఎ. ( אמןబిడిబి 52)
1.
క్రియ
ఎ. క్వాల్ కాండము – నిలబెట్టుటయు, పోషించుటకు (అది., 2 రాజులు 10:1,5; ఎస్తేరు 2:7, మతేతర
సిద్ధాంత ఉపయోగము)
బి. నిఫాల్ కాండము – రూఢి పరచుటకు లేక స్థిరపరచుటకు, స్థాపిపించుటకు, నిర్ధారించుటకు,
విశ్వాసముగా ఉండుటకు లేక విశ్వసనీయత
I.
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(4) మానవుని యొక్క, యెషయా 8:2; 53:1; యిర్మయా 40:14
(5) వస్తువు యొక్, యెషయా 22:23
(6) దేవుని యొక్క, ద్వితీ. 7:9; యెషయా 49:7; యిర్మియా 42:5
సి. హిఫిల్ కాండము – స్థిరముగా నిలుచుటకు, విశ్వసించుటకు, నమ్ముటకు
(7) అబ్రహాము దేవునిని విశ్వసించాడు, ఆ.కా. 15:6
(8) ఐగుప్పులోని ఇశ్రాయేలీయులు విశ్వసించారు, నిర్గ. 4:31; 14:31 (ద్వితీ. 1:32లో
తిరస్కరించబడింది)
(9) ఇశ్రాయేలీయులు దేవుడు మోషే ద్వారా మట్లాడిన దానిని నమ్మారు, నిర్గ. 19:9;
కీర్త. 106; 12,24

2.

(10)

ఆహాజు దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచలేదు, యెషయా 7:9

(11)

ఎవరైతే దాని/ఆయన యందు విశ్వసించారో, యెషయా 28:16

(12)

దేవుని గురించిన సత్యాల విశ్వాసము, యెషయా 43:10-12

నామవాచకము (పుంలింగము) – విశ్వసనీయత (అడి., ద్వితీ. 32:20; యెషయా 25:1; 26:2)

3. క్రియావిశేషణము – నిజంగా, వాస్తవంగా, నేను సమ్మతిస్తున్నాను, అలాగే (చూ. ద్వితీ. 27:1526; 1 రాజు. 1:36; 1 కొరింథీ. 16:36; యెషయా 65:16; యిర్మియా 11:5; 28:6). ఇది పా.ని.లో మరియు
క్రొ.ని.లో వాడే ‘‘ఆమెన్’’ అనే సాహిత్య సంబంధి.
బి. ( אמתబిడిబి 54) స్త్రీలింగ నామవాచకము, దృఢత్వము, విశ్వసనీయత, సత్యము
4. మానవుని యొక్క, యెషయా 10:20; 42:3; 48:1
5. దేవుని యొక్క, నిర్గ. 34:6; కీర్త. 117:2; యెషయా 38:18,19; 61:8
6. సత్యము యొక్క, ద్వితీ. 32:4; 1 రాజు. 22:16; కీర్త. 33:4; 98:3; 100:5; 119:30; యిర్మియా 9:5;
జకర్యా 8:16
సి. ( אמונהబిడిబి 53), దృఢత్వము, నిలకడ, విశ్వసనీయత
5. చేతులు యొక్క, నిర్గ. 17:12
6. కాలము యొక్క, యెషయా 33:6
7. మానవుల యొక్క, యిర్మియా 5:3; 7:28; 9:2
8. దేవుని యొక్క, కీర్త. 40:11; 88:12; 89:1,2,5,8; 119:138
III. ఈ పా.ని. భావము యొక్క పౌలు ఉపయోగము
ఎ. పౌలు దమస్క దారిలో యేసుతో కలయిక, యెహోవా అంటే తన క్రొత్త అర్థానికి మరియు పా.ని.
అర్థానికి ఆధారమైంది (చూ. అ.కా. 9; 22; 26.).
బి. తన క్రొత్త అవగాహనకు బలము నిచ్చే మూలపదము – ను ఉపయోగించిన రెండు కీలక పా.ని. పాఠ్య
భాగాలను ఆయన పా.ని. నుండి కనుగొన్నాడు.
4. ఆ.కా. 15:6 – దేవుని ద్వారా ప్రారంభించిన అబ్రాము యొక్క దేవుని కలయిక (ఆదికాండము 12).
ఇది ఒక విశ్వాసానికి విదేయతపూర్వక జీవితాన్ని కలుగ జేసింది (ఆదికాండము 12-22). పౌలు
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దీనిని రోమా 4 మరియు గలతీ. 3లలో ఒక జాడగా చెప్పాడు.
5. యెషయా 28:16 – ఎవరైతే దీని యందు నమ్మిక ఉంచుతారో (అది., దేవుడు పరీక్ష చేసి,
స్థిరముగా ఉంచిన మూలరాయి) ఎన్నటికీ
ఎ. రోమా 9:33, ‘‘అవమానించబడదు’’ లేక ‘‘నిరాశపరచబడదు’’
బి. రోమా 10:11, పైన ఇవ్వబడిన దానివలె
6. హెబ్రీ. 2:4 – ఎవరైతే విశ్వాసము గల దేవుని తెలిసికొన్నారో వారు విశ్వాసముగా జీవితాలను
జీవించాలి (చూ. యిర్మియా 7:28). పౌలు ఈ పాఠ్యమును రోమా 1:17 మరియు గలతీ. 3:11 లో
ఉపయోగించాడు (హెబ్రీ. 10:38ని కూడా గమనించుము).
పా.ని. భావము యొక్క పేతురు ఉపయోగము
ఎ. పేతురు చేర్పులు
1. యెషయా 8:14 – 1 పేతురు 2:8 (అవరోధము)
2. యెషయా 28:16 – 1 పేతురు 2:6 (మూలరాయి)
3. కీర్త. 118:22 – 1 పేతురు 2:7 (తృణీకరించబడిన రాయి)
బి. ఆయన ఇశ్రాయేలీయులను గురించి వివరించిన ప్రత్యేక భాష ‘‘ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన
యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొతైన ప్రజలునై’’ ఈ క్రింది వాటినుండి
తీసికొన్నాడు:
4. ద్వితీ. 10:15; యెషయా 43:21
5. యెషయా 61:6; 66:21
6. నిర్గ. 19:6; ద్వితీ. 7:6
దీనిని ఇప్పుడు క్రీస్తులో విశ్వాసముంచిన సంఘముల కొరకు ఉపయోగింపబడుతుంది.
V భావము యొక్క యోహాను ఉపయోగము
ఎ. దీని క్రొ.ని. ఉపయోగము
‘‘విశ్వాసించడము’’ అనే ఈ పదము గ్రీకు (పిస్టేయియో) పదము, ఇది ‘‘విశ్వాసము,’’ ‘‘నమ్మకము’’, లేక
‘‘విశ్వసనీయత’’గా కూడా తర్జుమా చేయబడింది. ఉదాహరణకు నామవాచకము యోహాను సువార్తలో
కనిపించలేదు, అయితే క్రియ తరచూ ఉపయోగించబడింది. యోహాను 2:23-25లో నజరేయుడైన యేసును
ఒక మెస్సయగా జనసమూహము నిజంగా నమ్మిందని చెప్పలేము. కేవలము బాహ్యానికే
‘‘విశ్వాసము’’ను ఉపయోగించిన ఇతర ఉదాహరణలు యోహాను 8:31-59 మరియు అ.కా. 8:13, 18:24. నిజమైన
బైబిలు విశ్వాసము ప్రారంభ ప్రతిస్సందన కంటే ఎక్కువైనది. ఇది శిష్యరిక విధానమును
అనుసరించాలి (చూ. మత్తయి 13:20-22,31-32).
బి. విభక్తులతో దీని ఉపయోగము
6. ఈస్ అంటే ‘‘లోపలికి’’ అని అర్థము. ఈ ప్రత్యేక నిర్మాణము విశ్వాసులను యేసులో
నమ్మకము/విశ్వాసము ఉంచడానికి ఉద్ఘాటిస్తున్నది.
ఎ. ఆయన నామములోనికి (యోహాను 1:12; 2:23; 3:18; 1 యోహాను 5:13)
బి. ఆయన లోనికి (యోహాను 2:11; 3:15,18; 4:39; 6:40; 7:5,31,39,48; 8:30; 9:36; 10:42; 11:45,48;
12:37,42; మత్తయి 18:6; అ.కా. 10:43; ఫిలిప్పీ. 1:29; 1 పేతురు 1:8).
సి. నా లోనికి (యోహాను 6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20)
డి. కుమారుని లోనికి (యోహాను 3:36; 9:35; 1 యోహాను 5:10)
ఇ. యేసు లోనికి (యోహాను 12:11; అ.కా. 19:4; గలతీ. 2:16)
ఎఫ్. కాంతి లోనికి (యోహాను 12:36)
జి. దేవుని లోనికి (యోహాను 14:1)
ఎన్ యోహాను 3:15; మార్కు 1:15; అ.కా. 5:14లో వలె ‘‘లోపల’’ అని అర్థము
7.
ఎపి మత్తయి 27:42; అ.కా. 9:42; 11:17; 16:31; 22:19; రోమా 4:5,24; 9:33; 10:11; 1 తిమోతి 1:16; 1
8.
పేతురు 2:6లో వలె ‘‘లోపల’’ లేక ‘‘మీద’’ అని అర్థము.
9.
గలతీ. 3:6; అ.కా. 18:8; 27:25; 1 యోహాను 3:23; 5:10 లో వలె విభక్తి లేని ఒక చతుర్థీ విభక్తి
10.
హోటీ, దేనిని నమ్మాలి అనే విషయాన్ని తెలియజేసే ‘‘దానిని నమ్ము’’ అనే అర్థాన్ని
ఇస్తున్నది
ఎ. యేసు దేవుని పరిశుద్ధుడు (యోహాను 6:69)
బి. యేసు ఉన్నవాడు అయిఉన్నాడు (యోహాను 8:24
IV
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సి. యేసు తండ్రాలో ఉన్నాడు, తండ్రి యేసులో ఉన్నాడు (యోహాను 10:38)
డి. యేసు ఒక మెస్సయ (యోహాను 11:27; 20:31)
ఇ. యేసు దేవుని కుమారుడు (యోహాను 11:27; 20:31)
ఎఫ్. యేసు తండ్రి చేత పంపబడ్డాడు (యోహాను 11:42; 17:8,21)
జి. యేసు తండ్రితో ఉన్నవాడు (యోహాను 14:10-11)
హెచ్. యేసు తండ్రి దగ్గరనుండి వచ్చాడు (యోహాను 16:27,30)
ఐ. యేసు తండ్రి ఒడంబడిక పేరైన ‘‘నేనై ఉన్నాను’’ అన్న పేరుతో గుర్తించబడ్డాడు
(యోహాను 8:24; 13:19)
జె. మనము ఆయనతో నివసిస్తాము (రోమా 6:8)
కె. యేసు మరణించి, తిరిగి లేచాడు (1 థెస్స. 4:14)
VI ముగింపు
దైవ మాటలకు/వాగ్ధానాలకు మావవుని ప్రతిస్పంధనే బైబిలు పరమైన విశ్వాసము. ఎప్పడు దేవుడే
ప్రారంభిస్తాడు (అది., యోహానున 6:44,65) అయితే ఈ దైవ సంభాషణలో ఒక భాగముగా మానవులకు
ప్రతిస్పంధించ వలసిన అవశ్యకత ఉంది.
ఎ. నమ్మకము
బి. ఒడంబడిక విధేయిత
బైబిలు పరమైన విశ్వాసము
4. ఒక వ్యక్తిగత సంబంధము (ఆరంభ విశ్వాసము)
5. బైబిలు సత్యము యొక్క ఒక ప్రమాణము (దేవుని బయలుపాటులో విశ్వాసము)
6. ఆ విశ్వాసానికి ఒక క్రమమైన విధేయత కలిగిన ప్రత్యుత్తరము (అనుదిన విశ్వాసము)
బైబిలుపరమైన విశ్వాసము అనేది పరలోకానికి ఒక టిక్కట్టు కాదు కాని ఒక జీవితభీమా కాదు. ఇది ఒక
వ్యక్తిగత సంబంధము. సృజించడానికి, దేవుని స్వరూపములో మానవుని చేయడానికి గల కారణము ఇదే (చూ.
ఆ.కా. 1:26-27). ‘‘సన్నిహిత సంబంధము’’ సారాంశమై ఉంది. దేవుడు సహవాసమును కోరుకొంటున్నాడు గాని
ఒక నిర్దేశితమైన మత సిద్ధాంత నిలకడను కాదు! అయితే పరిశుద్ధ దేవునితో సహవాసము కలిగి
ఉండడానికి అది పిల్లలు ఒక కుటుంబ లక్షణాలను ప్రదర్శించాలని కోరుకొంటున్నది (పరిశుద్ధత, చూ.
లేవీ. 19:2; మత్తయి 5:48; 1 పేతురు 1:15-16). పతనము (చూ. ఆదికాండము 3) సక్రమముగా ప్రతిస్పందిచే
మన సామర్థ్యాన్ని పోగొట్టింది. కాబట్టి, దేవుడు మన తరుపున (చూ. యెహెజ్కేలు 36:27-38)
‘‘క్రొత్త హృదయము’’ మరియు ‘‘క్రొత్త ఆత్మ’’ కలుగజేశాడు. అవి మనలను విశ్వాసము మరియు
పశ్చాత్తాపము ద్వారా తనతో సహవాసము మరియు విధేయించునట్లు చేస్తాయి!
ఇవ్వన్ని కూడా ప్రాముఖ్యము. ఈ మూడింటిని పాటించవలసి ఉంది. దేవుని యెరుగుట (హీబ్రూ
మరియు గ్రీకు, రెండింటి భావాలు కూడా) మరియు మన జీవితాలలో ఆయన స్వభావలక్షణాలను
ప్రతిబింబించుకొనుటే గురి. ఒకనాటికి పరలోకానికి వెళ్ళడము కాదు, ప్రతిరోజు క్రీస్తులాంటి
స్వభావ లక్షణాలు కలిగి ఉండడమే గురి!
ఫలితము మానవ విశ్వసనీయత (క్రొ.ని.), ఇది దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉండడానికి పునాది కాదు (పా.ని.):
ఆయన విశ్వసనీయతో మానవ విశ్వాసము: ఆయన నమ్మకత్వములో మానవుని నమ్మకము. క్రొ.ని. లోని
రక్షణ కోణము యొక్క హృదయము మానవులు ప్రాధమికంగా స్పందించి, ఈ స్పందనను దేవుడు
క్రీస్తులో ప్రదర్శించి ప్రారంభించిన కృప, కనికరాలలో నిత్యము కొనసాగించుటే. ఆయన
ప్రేమించాడు, అయన పంపాడు, ఆయన అనుగ్రహించాడు; మనము విశ్వాసములో, విశ్వసనీయతలో
ప్రత్యుత్తరము ఇవ్వాలి (చూ. ఎఫెసీ. 2:8-9 మరియు 10!
అవిశ్వాస ప్రపంచానికి విశ్వాసులైన ప్రజలు నమ్మకమైన దేవుని బయలు పరచి, వారిని ఆయన యందు
వ్య్తక్తిగత విశ్వాసము లోనికి నడిపించాలనేదే ఆయన కోరిక.

47:30 ‘‘ఐగుప్తులోనుండి నన్ను తీసికొనిపోయి’’ ఇది నిర్గమకాండమునకు నీలినీడగా ఉంది. అబ్రహాము నుండి
కుటుంబ సంస్కృతి యాకోబుకు తెలిసినట్లుంది (చూ. ఆ.కా. 15:12-16). ఇది ఆ.కా. 48:21లో కూడా
సూచితమైనట్లు కనిపిస్తున్నది. హెబ్రీయులు ఐగుప్తులో ఎక్కవ కాలము ఉండలేరని యాకోబుకు తెలుసు.
47:31 ‘‘అతడు నాతో ప్రమాణము చేయుము’’ ఐగుప్తులో ఉండిపోకూడదని యాకోబు బహు దృఢముగా (బిడిబి 989,
కెబి 1396, నిఫాల్ ఇంపరేటివ్) ఉన్నట్లుంది. అందుకే తన కుమారుడి చేత తొడ క్రింద చేతిని ఉంచుకొని
మాత్రమే కాక నోటి ద్వారా కూడా ప్రమాణము చేయించుకొన్నాడు.
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి, జె పి ఎస్ ఒ ఎ ‘‘తన మంచపు తల భాగమున’’
ఎన్ కె జె వి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘మంచము తల మీద’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘మంచపు తలాపి వైపుకు వంగి’’
పెషిట
‘‘తన తలాపి మీద’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘తన మంచపు తలపైన’’
హెబ్రీలో ‘‘పరుపు’’ అనేది మిటా (బిడిబి 641) మరియు ‘‘చేతికర్ర’’ మెటా (బిడిబి 641). ఇక్కడ అచ్చు
తేడా కాదు, హల్లు తేడా ఉంది గమనించండి. మెసోరెటిక్ పాఠ్య తర్జుమాలో దీని మీద చాలా తర్కాలు
ఉన్నాయి. సఫ్యూజింట్ (చూ. హెబ్రీ. 11:21, ఇది ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్ ను అనుసరించింది) ఈ దృష్టాంతాన్ని
‘‘చేతికర్ర యొక్క తల భాగము’’గా మార్చింది. పురాతన హీబ్రూలో చేతికర్ర ఒక అధాకారానికి గుర్తుగా
ఉన్నందున ఇలా జరిగే వీలు కూడా ఉంది, అంటే దీని అర్థము యోసేపు చేతికర్ర మీదికి యాకోబు తన నుదురును
వంచి, ఆనించాడు. ఇది ఈ క్రింది వాటిని సూచిస్తున్నది
1. ఆ.కా. 37:6-6లోని యోసేపు కలను యాకోబు నెరవేర్చాడు
2. తన కుటుంబాన్ని సంరక్షంచుటలో దేవుని ప్రణాళికను యోసేపు నెరవేర్చినందుకు యాకోబు యొక్క
పూజ్యభావము
3. యోసేపు యొక్క ప్రతిష్ఠను యాకోబు గుర్తించనట్లు ఒక అభినయము (చూ. 48:2; 1 రాజులు 1:47)

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. గోషెనులో తన కుటుంబము స్థిరపడాలని యోసేపు ఎందుకు కోరుకొన్నాడు?
2. ఫరోను కలవడానికి యోసేపు ఎందుకు ఐదుమంది సహోదరులనే ఎన్నుకొన్నాడు?
3. 9వ. వచనములో ఎందుకు చాలా వ్యాకులముగా ఉండినాడు?
4. ఫరోను యాకోబు ఎందుకు రెండు సార్లు ఆశీర్వదించాడు?
5. 11వ. వచనములోని రాంసేస్ పేరు ఎందుకు నిర్గముకాండము తరువాత వచ్చిన కాలాన్ని బలపరించింది?
6. ఈ కరువు కాలంలో యోసేపు ప్రజలతో కఠినముగా వ్యవహరించాడా?
7. ఐగుప్తు నుండి బయటికి తీసికెళ్ళమని యాకోబు యోసేపు దగ్గర రెండు సార్లు ప్రమాణాన్ని
కోరుకొన్నాడు?
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ఆదికాండము 48

ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

ఇశ్రాయేలు చివరి దినాలు
యాకోబు యసేపు పిల్లలను
యాకోబు ఎఫ్రాయిము, మనష్షేలను ఎఫ్రాయిము మరియు మనష్షేలను
యేసేపు ఇద్దరు కుమారులను
ఆశీర్వదించుట
దత్తత తీసికొని ఆశీర్వదించుట
యాకోబు ఆశీర్వదించుట
యాకోబు దత్తత
తీసికొని
(47:27-48:22)
వారిని దీవించుట
48:1-7
48:1-7
48:1-7
48-1-4
48:1-6
48:5-7
48-7
48:8-16
48:8-16
48:8-16
48:8
48:8-12
48:9ఎ
48:9బి-12
48:13-16
48:13-16
(15-16)
(15-16)
(15-16)
(15-16)
(15-16)
48:17-22
48:17-22
48:17-22
48:17-18
48:17-19
48:19
(20)
(20)
48:20
48:20
(20)
(20)
48:21-22
48:21-22

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4. మొదలుగున్నది.

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 48:1-7
1ఈ

సంగతులైన తరువాత ఇదిగో నీ తండ్రి కాయిలాగా ఉన్నాడని ఒకడు యోసేపుతో చెప్పెను. అప్పుడతడు
మనష్షే ఎఫ్రాయిములు అను తన యిద్దరు కుమారులను వెంటబెట్టుకొని పోగా, 2ఇదిగో నీ కుమారుడైన
యోసేపు నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడని యాకోబునకు తెలుపబడెను. అంతట ఇశ్రాయేలు బలము తెచ్చుకొని
తన మంచముమీద కూర్చుండెను. 3యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సర్వశక్తిగల దేవుడు నాకు
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కనబడి నన్ను ఆశీర్వదించి 4ఇదిగో నీకు సంతానాభివృద్ధి పొందించి నిన్ను విస్త రింపచేసి నీవు జనముల
సమూహ మగునట్లు చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నిత్యస్వాస్థ్యముగా ఇచ్చెదనని
సెలవిచ్చెను. 5ఇదిగో నేను ఐగుప్తునకు నీ యొద్దకు రాకమునుపు ఐగుప్తు దేశములో నీకు పుట్టిన నీ
యిద్దరు కుమారులు నా బిడ్డలే; రూబేను షిమ్యోనులవలె ఎఫ్రాయిము మనష్షే నా బిడ్డలై యుందురు.
6వారి తరువాత నీవు కనిన సంతానము నీదే; వారు తమ సహోదరుల స్వాస్థ్యమునుబట్టి వారి పేళ్ల
చొప్పున పిలువబడుదురు. 7పద్దనరామునుండి నేను వచ్చుచున్నప్పుడు, ఎఫ్రాతాకు ఇంక కొంత దూరమున
నుండగా మార్గమున రాహేలు కనాను దేశములో నా యెదుట మృతి పొందెను. అక్కడ బేత్లెహేమను ఎఫ్రాతా
మార్గమున నేను ఆమెను పాతి పెట్టితినని యోసేపుతో చెప్పెను.
48:1 ‘‘యోసేపుతో చెప్పెను’’ ఎఫ్రాయిము ఎప్పడూ తన తాత యాకోబుతో ఉండేవాడు గనుక, ఆయనే
యాకోబుతో చెప్పి ఉంటాడని రబ్బీలు అంటున్నారు కానీ ఈ రబ్బీల వ్యాఖ్యానాలు పూర్వోహలే తప్ప
సందర్భము లేక పాఠ్య సమాచారాలు కావు, ఇది వారి విశిష్ట లక్షణము. మేము దేవుని తరుపున
మాట్లాడుచున్నామనే వారిని అడగవలసిన ప్రశ్న ఇది, ‘‘ఇది ఏ లేఖనములో చెప్పబడిందో నాకు చూపించు.’’
 ‘‘అప్పుడతడు మనష్షే ఎఫ్రాయిములు అను తన యిద్దరు కుమారులను వెంటబెట్టుకొని పోగా’’ ఈ
ఇద్దరు పిల్లలు సగం ఐగుప్తీయులు, అయితే ఇది పితృక్రమానుగత ఆశీర్వాదానికి (అది., దత్తత)కు రంగము
సిద్ధము చేస్తున్నది, వారిని పూర్తి వారసులుగా చేస్తుంది.
48:3 ‘‘యాకోబునకు. . . సర్వశక్తిగల దేవుడు’’ ఇది పితరులు దేవునికి పెట్టిన సాంప్రదాయక పేరు (చూ. నిర్గ.
6:3). ఇది ఎల్ షాదయి; ఎల్ ‘‘శక్తిగల’’ లనే మూలపదము నుండి వచ్చిన దేవుని సర్వసాధారణమైన పేరు, షాదయి
‘‘‘సర్వసంమృద్ధి కలవాడు’’ అనే అర్థానిచ్చే ‘‘స్త్రీ స్తన్యము’’ అనే మూలపదము నుండి వచ్చింది.
పూర్తి వివరాల కొరకు 12:1లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
 ‘‘యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో. . . నాకు కనబడి నన్ను ఆశీర్వదించి’’ లూజుకు కనానీయ పేరు
బేతేలు (చూ. ఆ.కా. 28:17, 19:35:9-15). యెహోవా యాకోబును ఆశీర్వదించినట్లు, ఇప్పుడు యాకోబు యోసేపు
పిల్లలను ఆశీర్వదించబోతున్నన్నాడు. ఆశ్చర్యకర విషయమేమిటంటే, యోసేపు దైవభక్తి గలవాడైనా
పితరులకు కనిపించినట్లు దేవుడు ఎప్పుడూ ఆయనకు కనిపించలేదు (46:2లోని నోట్ చూడుము), ఈ యోసేపును
గురించిన సాహిత్య భాగము కూడా నిజానికి ఎక్కువ యాకోబు జీవితాన్ని గురించే దృష్టినుంచినది.
48:4 ‘‘నీకు సంతానాభివృద్ధి పొందించి నిన్ను విస్త రింపచేసి’’ ఆదికాండము 12:1-3 లోని అబ్రాహాము
ఆశీర్వాదాలకు సంబంధించి ఇక్కడ మూడు ప్రత్యేక ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి: (1) నిన్ను
అభవృద్ధిపొందించి విస్తరింపచేసి; (2) జనసమూహములగునట్లు; (3) నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును
నిత్యస్వాస్థ్యముగా ఇచ్చెదను.
యాకోబు 35:11 (5వ. లైను) వాక్యము నుండి విడిచిపెట్టబడడము చూస్తే ఆసక్తిదాయకంగా ఉంది,
‘‘రాజులు నీ నుండి వచ్చును’’ ఎందుకంటే ఇది యూదాకు సంబందించినదిగా ఉంది (చూ. 49:10). సంవృద్ధి మరియు
విస్తారత కుటుంబాలను సూచిస్తే, యూదా నుండి రాజులు వస్తారు (అది., మెస్సయ, యెషయా 9:6-7; మీకా 5:2).
 ‘‘నిత్యస్వాస్థ్యముగా’’ ఇది ‘ఓలమ్ అనే హీబ్రూ పదము. ఎవరైనా బహిర్కణ కాలాన్ని
గుర్తుంచుకొన్నట్లైతే, ఈ పదము ఒక శాశ్వతాన్ని సూచించుట లేదని స్పష్టముగా చెప్పగలడు. 13:15
నందు ఇవ్వబడిన ప్రత్యేక అంశము చూడుము.
48:5 ‘‘రూబేను షిమ్యోనులవలె ఎఫ్రాయిము మనష్షే నా బిడ్డలై యుందురు’’ 1వ. వచనములో ఎఫ్రాయిము
కంటె ముందు మనష్షే చెప్పబడి ఉంటే, 5వ. వచనము మరియు 14వ. వచనములలో మనష్షే ఎప్రాయిము కంటె
ముందు చెప్పబడడము ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఇది బహుశా యాకోబు ద్వారా యోచించబడినట్లుంది (చూ. 13-14
వచనాలు). షిమ్మోను మరియు రూబేను జేష్ఠ పుత్రలుగ ముందే సంభవించనున్న యాకోబు వారసత్వము
ఎఫ్రాయిము మరియు మనష్షేలతో స్థాన భ్రంశము కానున్నది (చూ. 1 దిన. 5:1). వీరిద్దరిలో ఎఫ్రాయిము
బలవంతుడు కాబోతున్నాడు. ఇది కుటుంబములో యూదా నాయకత్వాన్ని ప్రభావితము చేయదు (చూ. 1 దిన. 5:2)!
ఇది రూబేను (చూ. 35:22; 49:4; 1 దిన. 5:1) మరియు షిమ్యోను (చూ. 34:25; 49:5-7) ఎలాంటి దిద్దబాటో
యోసేపు కుమారులను ఇందులో చేర్చడము కూడా అంతే దిద్దుబాటు. మనష్షే మరియు ఎఫ్రాయిమ్
తారుమారు మాత్రమే కాదు (ఏశావు మరియు యాకోబు వలె), ఇదే తరుమారు యోసేపు, యూదా మధ్యన కూడా
జరగబోతున్నది (చూ. 49:8-12). కుటుంబ నాయకత్వానికి యోసేపు స్పష్టమైన ఎన్నిక, అయితే ఎన్నిక
యెహోవాయే, ఆచారము కాదు (అది., దావీదు మరియు ఆయన సహోదరులను గమనించండి).
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48:6 ‘‘వారి తరువాత నీవు కనిన సంతానము నీదే’’ యోసేపుకు మరికొంతమంది పిల్లలు కలిగి ఉంటారని ఇది
తెలియజేస్తున్నది, అయితే ఒకవేళ కలిగి ఉంటే బైబిలులో ఇది వ్రాయబడలేదు.
48:7 ఇది యోసేపు తల్లి యొక్క చారిత్రిక వృత్తాంతము. రాహేలు మరణము యాకోబుకు బాధను,
ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. రాహేలు మొదటి కుమారుడు యోసేపు యొక్క ఈ కుమారులు రావడాన్ని అచ్చం
రాహేలే తన దగ్గరకు వచ్చినట్లు ఆయన ఎంచాడు. వారిద్దరూ రాహేలు యొక్క పూర్ణ ‘‘కుమారులు’’గా
పరిగణింపబడ్డారు (వారసత్వపు దృష్ట్యా). దీనికి ఆమె మరణానంతరము కూడా సంతోషముగా ఉండగలదు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 48:8-16
8ఇశ్రాయేలు

యోసేపు కుమారులను చూచి వీరెవరని అడుగగా 9యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ
దేశమందు దేవుడు నా కనుగ్ర హించెనని తన తండ్రితో చెప్పెను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా
దగ్గరకు వారిని తీసికొని రమ్మనెను. 10ఇశ్రాయేలు కన్నులు వృద్ధాప్యమువలన మందముగా ఉండెను గనుక
అతడు చూడలేక పోయెను. యోసేపువారిని అతనిదగ్గరకు తీసికొనివచ్చినప్పుడు అతడు వారిని ముద్దు
పెట్టుకొని కౌగిలించుకొనెను. 11ఇశ్రాయేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని
12యోసేపు అతని మోకాళ్ల మధ్యనుండి వారిని
నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనుపరచియున్నాడనగా
తీసికొని అతనికి సాష్టాంగ నమస్కారము చేసెను. 13తరువాత యోసేపు ఇశ్రాయేలు ఎడమచేతి తట్టున తన
కుడిచేత ఎఫ్రాయిమును, ఇశ్రాయేలు కుడిచేతి తట్టున తన యెడమ చేత మనష్షేను పట్టుకొని
వారినిద్దరిని అతని దగ్గరకు తీసి కొనివచ్చెను. 14మనష్షే పెద్దవాడైనందున ఇశ్రాయేలు తన చేతులను
యుక్తిగా చాచి చిన్నవాడైన ఎఫ్రాయిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనష్షే తలమీద తన యెడమచేతిని
ఉంచెను. 15అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబ్రాహాము ఇస్సాకులు ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ
దేవుడు, నేను పుట్టినది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు నన్ను పోషించెనో ఆ దేవుడు, 16అనగా సమస్తమైన
కీడులలోనుండి నన్ను తప్పించిన దూత యీ పిల్లలను ఆశీర్వదించునుగాక; నా పేరును అబ్రాహాము ఇస్సాకు
లను నా పితరుల పేరును వారికి పెట్టబడునుగాక; భూమియందు వారు బహుశా విస్తరించుదురు గాక అనెను.
48:8 ‘‘ఇశ్రాయేలు యోసేపు కుమారులను చూచి’’ 10వ. వచనములో ఆయన కనుదృష్టి మందగించి ఉన్నదని
తెలిసికొన్నాము, అయితే పూర్తిగా పోలేదు. ఎవరిని ఆశీర్వదిస్తున్నాడో స్పష్టముగా యాకోబు (తన
తండ్రిని ఆయన మోసము చేసిన విషయము ఆయన గుర్తుతెచ్చుకొంటూ) తెలిసికోవాలనుకొన్నాడు!
48:9 ‘‘యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా కనుగ్ర హించెనని తన తండ్రితో
చెప్పెను’’ యోసేపు తన వివాహ దృవపత్రాన్ని సహితము తన భార్య మతము తీసికొన్న వ్యక్తి అని
నిరూపించడానికి యాకోబుకు చూపించవలసి వచ్చిందని రబ్బీలు చెప్పుతారు. ఏది ఏమైనా, ఈ వచనము నాకు
యోసేపు తన జీవితపు అన్ని రంగాలలో దేవుని చేయి ఉన్నట్లు భావిస్తున్నాడని నొక్కి చెప్పుతున్నది.
 ‘‘నేను వారిని దీవించుటకు నా దగ్గరకు వారిని తీసికొని రమ్మనెను’’ రెండు క్రియాపదాలు ఏవనగా
1. తీసికొని/తీసికో, బిడిబి 542, కెబి 532, క్వాల్ ఇంపెరేటివ్
2. ఆశీర్వాదము, బిడిబి 138, కెబి 159, పియల్ ఇంపరేటివ్ ఒక కొహర్టేటివ్ వలె ఉపయోగించబడింది
‘‘ఆశీర్వాదము’’ అనే పదమునకు ఇక్కడ పూర్తి మరియు అధిక ఆధ్యాత్మిక భావము ఇవ్వబడింది. ఇది
సాదృశ్యముగా ఈ ఇద్దరు మనుమలను పూర్తి వారసత్వ హక్కుల కొరకు యోసేపు కుమారులుగా దత్తతకు
తీసికొనబడిరి. ఇప్పటికి అక్కడ పదమూడు జాతులున్నాయి.
48:10 ‘‘వారిని ముద్దు పెట్టుకొని కౌగిలించుకొనెను’’ ఇది ఒక ప్రత్యేక అనుబంధము, అలాగే ఒక
చట్టపరమైన (చూ. 12వ. వ.) అనుభవము.
48:12
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘మోకాళ్ళ మధ్యకు వారిని తీసికొని’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘తన మోకాళ్ళ ప్రక్కకు వారిని తెచ్చి’’
టి ఇ వి, ఆర్ ఇ బి
‘‘యాకోబు ఒడిలో నుండి వారిని తీసికొని’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స
‘‘తన మోకాళ్ళ మధ్యనుండి వారిని బయటికి తీసికొని’’
పెషిట
‘‘తన మోకాళ్ళ ముందు నుండి వారిని తీసి’’
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ఇది ఒక దత్తత సంస్కారము, 5వ. వచనాన్ని సూచిస్తున్నది. పిల్లలను సింహము క్రిందుగా తీయడము ఈ
పురాతన దత్తత విధానమువలె అనిపిస్తున్నది (అది., ఒక స్త్రీ తన మోకాళ్ళ మధ్యనుండి పిల్లలను
కనినట్లు, 30:3; యోబు 3:17, జెబి పూట్ నోట్, పే. 73).
48:14 ‘‘ఇశ్రాయేలు తన చేతులను యుక్తిగా చాచి చిన్నవాడైన ఎఫ్రాయిము తల మీద తన కుడిచేతిని’’ తన
కుడిచేయి – ముందే ఆసన్నమోన చేయి – తన సహోదరుని మీద ముందే ఆసన్నమైన ఉన్న చిన్నవాని
ఆశీర్వదించుటకు (యాకోబు మరియు ఏశావు వలె) తన చేతులు వ్యతస్తమైన విధానము ఇది.
సాంప్రదాయమునకు విరోధముగా చేస్తున్న ఈ విధానము (చూ. 18వ. వ.) దేవుని ఆధిక్యత మరియు
సార్వభౌమత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నది (చూ. 19వ. వ.). చేతులు పైన ఉంచడము వలన ఇచ్చే
ఆశీర్వాదమునకు సంబంధించి ఇదే బైబిలులో మొదటి వృత్తాంతము. ఇక్కడ నుండి ఇది ఒక నియమముగా
మారింది.

ప్రత్యేక అంశము: బైబిలులోని చేతులు పైన ఉంచడము
ఈ వ్యక్తిగత ప్రమాణ శైలిలు బైబిలులో అనేక రకాలుగా వాడబడినవి
1. ప్రమాణము తీసుకొనడం (అది., చెయ్యి తొడ క్రింద పెట్టుట [ఆ.కా. 24:2,9; 47:29])
2. కుటుంబ నాయకత్వాన్ని ఇవ్వడం (చూ. ఆ.కా. 48:14,17,18)
3. మారుగా బలికాబడిన జంతువు యొక్క మరణాన్ని గుర్తించడం
ఎ. యాజకులు (చూ. నిర్గ. 29:10,15,19; లేవీ. 16:21; సంఖ్యా. 8:12)
బి. సామాన్య ప్రజలు (చూ. లేవీ. 1:4; 3:2,8; 4:4,15,24; II దిన. 29:23)
4. దేవుని ప్రత్యేక పని లేక పరిచర్య నిమిత్తము వ్యక్తులను ప్రత్యేక పరుచుటకు (చూ. సంఖ్యా.
8:10; 27: 18,23; ద్వితీ. 34:9; అ.కా. 6:6; 13:3; I తిమోతి 4:14; 5:22; II తిమోతి 1:6)
5. చట్టపరంగా పాపం చేసిన వ్యక్తిని రాళ్ళతో కొట్టడానికి పొల్గొనచేయడం (చూ. లేవి. 24:14)
6. అంగీకారం లేక నిశబ్ధాన్ని తెలియచేయడానికి ఒకని నోటి మీద చేయి ఉంచుకోవడం (చూ.
న్యాయ.18:19; యోబు 21:5; 29:9;40:4; మీకా 7:16)
7. విచారాన్ని/దుఃఖాన్ని తెలియపరచడానికి తన తలపైన తాను చేతులుంచుకోవడం (II సమూ. 13:19)
8. ఆరోగ్యము, సంతోషము, దైవత్వము కొరకు ఆశీర్వాదము పొందడానికి (చూ. మత్తయి 19:13,15;
మార్కు 10:16)
9. భౌతిక ఆరోగ్యానికి సంభందించినది (చూ. మత్తయి 9:18; మార్కు 5:23; 6:5; 7:32; 8:23; 16:18; లూకా
4:40; 13:13; అ.కా. 9:17; 20:8)
10. పరిశుద్ధాత్మ పొందడానికి (చూ. అ.కా. 8:17:19; 9:17; 19:6)
ప్రసంగిక నాయకుల నియమకానికి చారితాత్మకంగా ఉపయోగించే విషయాలు ఒకదానితో ఒకటి పోలిక
లేకపోవడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నది (అభిషేకము).
1. అ.కా. 6:6లో ప్రాంతీయ పరిచర్య చేయడానికి ఏడుగురిపై చేతులుంచి ఎన్నుకొన్నారు.
2. అ.కా. 13:3లో బర్నబాను, పౌలును సువార్త పరిచర్యకొరకు ప్రవక్తలు, ఉపదేశకులు వారిపై
చేతులుంచారు.
3. I తిమోతి 4:14లో తిమోతి తొలి పిలుపు మరియు నిశ్చయించడంలో ప్రాంతీయ పెద్దలు జోక్యం
చేసుకొన్నారు.
4. II తిమోతి 1:6 లో తిమోతి మీద పౌలు చేతులుంచాడు.
ఈ విభిన్నత మరియు అస్పష్టత తొలి శతాబ్ధ సంఘాల నిర్వహణ లోపానికి ఉదాహరణలు. తొలి సంఘాలు
బలంగాను మరియు విశ్వాసులు ఎప్పుడూ ఆత్మ వరాలను పొందుతూ ఉండినారు (చూ. I కొరింథీ. 14). క్రొ.ని.
కేవలము ప్రభుత్వాల ఉదాహరణలకు లేక అభిషేక పద్ధతులను తర్కించుకొనడానికి లేక వర్ణించడానికి
వ్రాయబడలేదు.

48:15-16 15-16 వచనాలు ఆదికాండము 49లో నమోదుచేయబడిన కుటుంబ ఆశీర్వాదానికి అనుబంధము. కుటుంబాని
కంతటికి ఇచ్చిన యాకోబు చివరి ఆశీర్వాదములో యోసేపు ఇద్దరి కుమారుల పేర్లు ప్రస్తావించలేదు (చూ.
49:22-26). ఈ ఆశీర్వాదము ఒక పద్య కావ్యము వలె ఉంది (20వ. వచనము వలె). దేవుని మూడు కోణాల
హోదాలను గమనించుము. దేవుడు ఇలా కనిపిస్తున్నాడు (1) పితృక్రమానగత దేవుడు; (2) కాపరి; (3) దేవదూత.
16వ. వచనములోని దూత స్పష్టముగా భౌతిక రూపము ధరించిన ఒక దేవదూతగా ఉంది (చూ. ఆ.కా. 16:7-13;
18:2,16,17-21,22-23; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16. 12:7లోని ప్రత్యేక అంశము చూడుము).
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48:15 ‘‘అతడు యోసేపును దీవించి’’ స్పష్టముగా ఈ ఇద్దరు పిల్లలు (16వ.వ) యోసేపు యొక్క
పితృక్రమానుగత ఆశీర్వాదాన్ని పొందుచున్నారు (15వ. వ). ఆదికాండము 49 నందు జేష్ఠత్వ రెట్టింపు
వారసత్వపు హక్కులను యోసేపు పొందినట్లు అనిపిస్తుంది (చూ. 49:22-26), యూదా మెస్సయ
వంశాక్రమావళిని పొందాడు (చూ. 49:8-12).
 ‘‘నడుచుట’’ ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 229, కెబి 246) విశ్వాస జీవనశైలికి ఒక సాదృశ్యముగా ఉన్నది (చూ.
5:22,24; 6:9; 24:40; ఎఫెసీ. 4:1,17; 5:2,15). దేవుడు దీనిని కోరుకొన్నాడు (చూ. 17:1). పతనమై, ఆవశ్యకమై
ఉన్న లోకానికి తన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించే ప్రజలు కావాలని కోరుకొంటున్నాడు (అది., దేశాలు).
పితరులు వారి అసంపూర్ణతలతోనే యెహోవా ఎదుట విధేయించారు, పశ్చాత్తాప పడ్డారు, విశసించారు!
దీనిని మరోవిధంగా చెప్పాలంటే, నిత్య జీవితానికి గమనింపతగ్గ లక్షణాలు ఉంటాయి. మనము
రక్షింపబడింది కేవలము చనిపోయినప్పుడు మాత్రమే దేవునితో ఉండడానికి కాదు, ఇప్పుడే దేవునితో
ఉండడానికి! బైబిలుపరమైన విశ్వాసము యొక్క గమ్యము ఇప్పడు క్రీస్తుసారూప్యము పొందడము (అది.,
రోమా 8:28-29; ఎఫెసీ. 1:4; 2:10; 4:13)! బైబిలు యొక్క నిబంధనలకు ఆవశ్యకాలు ఉన్నాయి.
1. విశ్వాసము (ప్రారంభము మరియు ప్రతిరోజు)
2. పశ్చాత్తాపము (ప్రారంభము మరియు ప్రతిరోజు)
3. విధేయత (జీవనశైలి)
4. జీవితాంతము స్థిరముగా ఉండడము
ఇవన్ని ద్వితీ. 8:6; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16 లలో సంక్షిప్తపరచబడి ఉన్నాయి!
48:16 ‘‘సమస్తమైన కీడులలోనుండి నన్ను తప్పించిన’’ ఇది గో‘యెల్ అనే పదము (బిడిబి 145 I, కెబి 169,
క్వాల్ పార్టిసిఫుల్, చూ. నిర్గ. 6:6; 15:13), ఇది బంధువిమోచనకునికి (రూతు 4:6) లేక రక్తము పైన
కసితీర్చుకొనేవానికి ఉపయోగించబడింది (చూ. ద్వితీ. 19:6; యెహోషువా 20:3). ఇది దగ్గర బంధువు ఎవరైతే
పగతీర్చుకొంటున్నాడో లేక ఎవరైతే బానిసత్వము, ఆర్థిక నాశనము లేక యుద్ధములోని ఖైధీ తిరిగి
బయటకు తీసికొని వస్తాడో వానిని సూచిస్తున్నది. ఈ పదము రూతు 4:6; సంఖ్యా. 5:8; 1 రాజులు 16:11;
యోబు 19:25 లలో కూడా ఉంది.

ప్రత్యేక అంశము: క్రయధనము/విమోచన
1. పాత నిబంధన
ఎ. ఇక్కడ ప్రాముఖ్యముగా ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడానికి రెండు చట్టపరమైన హీబ్రూ పదాలు
ఉన్నాయి.
1. గోయెల్ (బిడిబి 145, I), దీని అసలు అర్థము ‘‘ఖరీదు చెల్లించడం వలన స్వేచ్ఛ’’. ఈ పదానికి
గోయెల్ అనేది చేర్చడం వలన ఒక కుటుంబ సభ్యుడు మద్యవర్తిగా (బంధు విమోచకుడు)
ఉండటం అనే అర్థాన్ని ఇచ్చింది. ఈ తిరిగి కొనుక్కొనే హక్కు, వస్తువులను, జంతువులను,
భూమిని (చూ. లేవీ. 25,27), లేక బంధువులను (చూ. రూతు 4:15; యెషయా 29:22), ఆత్మీయముగా
యెహోవా ఐగుప్తు నుండి ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించడానికి బదిలీ చేయబడింది (చూ. నిర్గ. 6:6;
15:13; కీర్త. 74:2; 77;15; యిర్మియా 31:11). ఆయన ‘‘విమోచకుడు’’అయ్యాడు (యోబు 19:25;
కీర్త. 19:14; 78:35; సామెతలు 23:11; యెషయా 41:14; 43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 54:5,8;
59:20; 60:16; 63:16; యిర్మియా 50:34).
2. పాదా (బిడిబి 804), దీని సహజార్థము ‘‘విడిపించుటకు’’ లేక ‘‘కాపాడుటకు’’
ఎ. తొలి కాన్పు యొక్క విడుదల (నిర్గ. 13:13,14 మరియు సంఖ్య. 18:15-17)
బి. భౌతిక విడుదల, ఆత్మీయ విడుదలకు భిన్నము (కీర్త. 49:7,8,15)
సి. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులను వారి పాపము, తిరుగుబాటు నుండి విడుదల చేస్తాడు.
బి. దీనికి సంబంధించిన చాలా విషయాలలో ఆత్మీయ అంశాలు చోటు చేసుకొన్నాయి.
1. ఇందులో అవసరత, దాస్యత, వదలుకొనుట, చెరసాలలో ఉంచబడుట ఉన్నాయి
ఎ. భౌతికంగా
బి. సామాజికంగా
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సి. ఆధ్యాత్మికంగా (చూ. కీర్త. 130:8)
2. స్వేచ్ఛకు, విడుదలకు, తిరిగి పొందడానికి మూల్యము చెల్లించవలసి ఉంది.
ఎ. ఇశ్రాయేలీయుల రాజ్యము కొరకు (చూ. ద్వితీ. 7:8)
బి. ఒక్కొక్క వ్యక్తి కొరకు (చూ. యోబు 19:25-27; 33:28)
3. ఎవరో ఒకరు మద్యవర్తిగాను, ఉపకారిగాను వ్యవహరించవలసి ఉంది. గాల్ లో ఈ వ్యక్తి సహజంగా
కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తి లేక బంధువుగాను ఉంటాదని ఉంది (గోయెల్, బిడిబి 145)
4. యెహోవా ఎప్సుడూ తనను గురించి తాను ఒక కుటుంబ సభ్యునిగా వర్ణించుకొన్నాడు.
ఎ. తండ్రి
బి. భర్త
సి. సమీప బంధు విమోచకుడు/మన తరుపున పగ తీర్చుకొనే వాడు
యెహోవా వ్యక్తిగత మంత్రాంగము ద్వారా విమోచన బద్ర పరచబడినది; మూల్యము
చెల్లించబడినది, విడుదల సాధించబడినది!
II. క్రొత్త నిబంధన
ఎ. ఆధ్యాత్మక అంశాలను తెలియజెప్పుటకు ఇక్కడ చాలా వాక్యాలు వాడబడినవి.
1. ఎగోరజో (చూ. I కొరింథీ. 6:20; 7:23; II పేతురు 2:1; ప్రకటన 5:9; 14:3-4). దేనికైనా ఖరీదు చెల్లించే
విషయాన్ని తెలిపే ఒక వర్తక, వ్యాపారానికి ఉపయోగించే పదము ఇది. మనము రక్తముతో
కొనబడిన ప్రజలము, మన జీవితాలు మన చేతులలో లేవు. మనము క్రీస్తు వారము.
2. ఎక్జాగరుజో (చూ. గలతీ. 3:13; 4:5; ఎఫెసీ. 5:16; కొలస్సీ. 4:5). ఇది కూడా వ్వాపారానికి సంబంధించిన
పదము. మనకు మారుగా యేసు మన కొరకు చనిపోవడాన్ని ఇది తెలియజేస్తున్నది.
ధర్మశ్రాస్తాను సారముగా యేసు ‘‘శాపం’’ను భరించాడు (మోషే ధర్మశాష్ర్తము. చూ. 2:14-16;
కొలస్సీ. 2:14). దీనిని పాపులైన మానవులు పూర్తిచేయలేరు. మనందరి కొరకు (చూ. మార్కు 10:45;
II కొరింథీ. 5:21) ఆయన శాపాన్ని భరించాడు (చూ. ద్వితీ. 21:23)! దేవుని ప్రేమ, న్యాయాలు
యేసులో, పరిపూర్ణ క్షమాపణ, అంగీకారము, అందుబాటుగా మిళితమై పోయాయి!
3. లుయో, ‘‘స్వతంత్రులను చేయుటకు’’
ఎ. లుట్రాన్, ‘‘ఖరీదు చెల్లించుట’’ (చూ. మత్తయి 20:28; మార్కు 10:45). తాను ఋణపడని పాపపుఅప్పును తీర్చి, లోకానికి రక్షకుడై, ఇక్కడికి రావడానికి తన ఉద్ధేశ్యాన్ని
తెలిపడానికి యేసు స్వయాన తన నోటనుండి పలికిన శక్తిగలిగిన మాటలివి (చూ. యోహాను
1:29).
బి. లుట్రుయో, ‘‘విడుదల చేయుటకు’’
(1) ఇశ్రాయేలీయులను విమోచించుటకు (లూకా 24:21)
(2) ప్రజలను విడిపించి, పవిత్రపరచుటకు తన్నుతానే అర్పించుకొనుట (తీతు 2:14)
(3) పాపరహిత ప్రత్యామ్నాయముగా ఉండటానికి (I పేతురు 1:18-19)
సి. లుట్రోసిస్, ‘‘విమోచన,’’ ‘‘విడుదల,’’ లేక ‘‘విముక్తి’’
(1) యేసును గురించి జకర్యా చెప్పిన ప్రవచనము, లూకా 1:68
(2) యేసు కొరకు అన్నా దేవుని స్తుతించడము, లూకా 1:68
(3) మరోసారి అవసరము లేని, ఉన్నతమైన యేసు బలియాగము, హీబ్రూ. 9:12
4. అపొలిట్రోసిస్
ఎ. రెండవ రాకడలోని విమోచన (చూ. అ.కా. 3:19-21)
(1) లూకా 21:28
(2) రోమా 8:23
(3) ఎఫెసీయులకు 1:14; 4:30
(4) హ్రెబీయులకు 9:15
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బి. క్రీస్తు మరణములోని విడుదల
(1) రోమా 3:24
(2) I కొరింథీయులకు 1:30
(3) ఎఫెసీయులకు 1:7
(4) కొలస్సీయులకు 1:14
5. యాంటిలిట్రోన్ (చూ. I తిమోతి 2:6). ఇది యేసు సిలువలో క్రయధనముగా మరణము ద్వారా వచ్చిన
విడుదలకు సంబంధమున్న ప్రధాన వాక్యము (తీతు 2:14లో ఉన్నట్లు). ‘‘అందరి కొరకు’’ మృతి
నొందిన ఆయన అంగీకరింప బడిన ఒకే ఒక బలియాగము (చూ. యోహాను 1:29; 3:16-17; 4:42; I తిమోతి 2:4;
4:10; తీతు 2:11; II పేతురు 3:9; I యోహాను 2:2; 4:14).
బి. క్రొ.ని.లో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక భావము.
1. మానవులు పాపానికి బానిసలు (చూ. యోహాను 8:34; రోమా 3:10-18; 6:23).
2. మానవుని పాప చెరను గురించి పా.ని. లోని మోషే ధర్మశాస్త్రములో (చూ. గలతీ. 3), యేసుని
కొండమీది ప్రసంగములోను (చూ. మత్తయి 5-7) చెప్పబడినది. మానవుని క్రియలు మరణ శిక్షగా
మారాయి (చూ. 2:14).
3. పాపము లేని దేవుని గొఱ్ణె పిల్ల అయిన యేసు, ఇక్కడకు వచ్చి మన స్థానములో మరణించాడు (చూ.
1:29; II కొరింథీ. 5:21). దేవునిని మనము సేవించాలి కనుక పాపములో నుండి మనము కొనబడ్డాము
(చూ. రోమా. 6).
4. యెహోవా మరియు యేసు ఇద్దరి కలయికతో వారు మన తరుపున వాదించే ‘‘సమీప బంధు సహోదరుడు, సమీప
బంధువు).
5. విమోచన అంటే సాతానుకు ఖరీదు చెల్లించడము కాదు (మేదీవల్ సిద్ధాంతము), అయితే క్రీస్తులో
లభించే దేవుని పూర్తి ప్రే మను బట్టి దేవుని వాక్యముతో, దేవుని న్యాయముతో
సమన్వయము కావడమే. శిలువలో సమాధానము స్థాపించబడింది, మానవ తిరుగుబాటు
క్షమించబడింది, తిరుగులేని సహవాసముతో మానవునిలోని దేవుని స్వరూపము తిరిగి పని చేయడం
ప్రారంభించ బడింది!
6. అయితే ఇంకా భౌష్యత్ విమోచ విధానము ఉంది (చూ. రోమా 8:23; ఎఫెసీ. 1:14; 4:30). ఇది మన శరీరాలు
లేపబడినప్పుడు త్రియేక దేవునితో మనకుండబోయే వ్యక్తిగత సన్నిహత్వముతో
ముడిబడివుంది. మన పునరుత్థానపు శరీరాలు ఆయనలాగా ఉండబోతాయి (చూ. I యోహాను 3:2).
ఆయనకు భౌతిక శరీరము ఉండినది, అయితే అది అధిక కోణాలను కలిగి ఉండినది. I కొరింథీ. 15:12-19
వచనాలను I కొరింథీ. 15:35-58 వచనాలతో కలిపి నిర్వచించడం కష్టము. మనకు తెలిసినట్లు అక్కడ
భౌతిక, ఇహసంబంధ శరీరాలు, అలాగే పరలోక, ఆత్మీయ శరీరాలు ఉన్నాయి. యేసుకు రెండు ఉండినవి!

 ‘‘పేరును వారికి పెట్టబడునుగాక’’ ఒక వ్యక్తి తన పిల్లలను బట్టి నివసించును అనే పురాతాన దృష్టిని
(అది., 2 సమూ. 18:18; ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి ఇ, వా. 3, పే. 677) లేక మరెక్కువుగా యాకోబు యొక్క నిబంధన
విశ్వాసము (చూ. 16వ. వచనము, 3వ. వరుస) ఈ ఇద్దరి పిల్లలకు ఇవ్వబడినట్లుంది.
16వ. వచనములోని చివరి మూడు క్రియాపదాలు ఒక జస్సీవ్ భావముతో ఉపయోగించబడిన ఇంపెర్ఫెక్టులు
(అది., గాక. . .’’)
1. ఆశీర్వాదము, బిడిబి 138, కెబి 159, ఫియల్ ఇంపెర్ఫెక్టు
2. పిలువబడుట, బిడిబి 894, కెబి 1128; నిఫాల్ ఇంపర్పెక్టు
3. అభవృద్ధి, బిడిబి 185, కెబి 213, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 48:17-22
17యోసేపు

ఎఫ్రాయిము తలమీద తన తండ్రి కుడిచెయ్యి పెట్టుట చూచినప్పుడు అది అతని కిష్టము
కాకపోయెను గనుక అతడు మనష్షే తలమీద పెట్టించవలెనని తన తండ్రి చెయ్యి ఎఫ్రాయిము
తలమీదనుండియెత్తి 18నా తండ్రీ అట్లు కాదు; ఇతడే పెద్దవాడు, నీ కుడిచెయ్యి యితని తలమీద
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పెట్టుమని చెప్పెను. 19అయినను అతని తండ్రి ఒప్పక అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది నాకు
తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొప్పవాడగును గాని యితని తమ్ముడు ఇతని కంటె గొప్పవాడగును,
అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెప్పెను. 20ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫ్రాయిమువలెను
మనష్షేవలెను దేవుడు నిన్ను చేయును గాకని ఇశ్రాయేలీయులు నీ పేరు చెప్పి దీవిం చెదరనెను. ఆలాగు
అతడు మనష్షే కంటె ఎఫ్రాయిమును ముందుగా ఉంచెను. 21మరియు ఇశ్రాయేలు ఇదిగో నేను
చనిపోవుచున్నాను, అయినను దేవుడు మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిమ్మును మరల తీసికొని
పోవును. 22నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు ఒక భాగము ఎక్కువగా ఇచ్చితిని. అది నా కత్తితోను నా వింటితోను
అమోరీయుల చేతిలోనుండి తీసికొంటినని యోసేపుతో చెప్పెను.
48:17 ‘‘అది అతని కిష్టము కాకపోయెను’’ క్వాల్ మూలములో ఉన్న ఈ క్రియ (బిడిబి 949, కెబి 1269,
క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్టు) ఈ తారుమారును గురించిన యోసేపు భావాలను తెలియజేసే ఒక బలమైన
క్రియాపదము. క్రియ ఈ క్రింది వాటిని వివరిస్తున్నది
1. వ్వాకులము, ఆ.కా. 21:11,12
2. అసంతుష్టి, సంఖ్యా. 11:10; యెహోషువా 24:15; 1 సమూ. 8:6; 18:8; 2 సమూ. 11:25; నెహెమ్యా 2:10
3. శోకము, ద్వితీ. 15:10; 1 సమూ. 1:8; నెహెమ్యా 2:3
4. వైరము, ద్వితీ. 15:9; 28:54,56
5. చెడు, ఆ.కా. 38:10; 2 సమూ. 11:27
6. మూలముగా బాధ కలగడము, కీర్త. 106:32; 2 సమూ. 20:6
స్పష్టముగా #2 ఈ సందర్భానికి సరిపోతుంది, అయితే ఇది బలమైన పదము. యాకోబు చేసిన దాన్ని పట్ల
యోసేపు యొక్క భావాలు చిన్న విషయము కాదు! యాకోబు చేతిని తీసివేయడం ద్వారా ఆయన
ఆశీర్వాదాన్ని అడ్డుకొన్నాడు. యోసేపుకు కూడా అన్నివేళలా దేవుని చిత్తము తెలియదు. యాకోబు
నిబంధన కుటుంబాన్నికి పితరుడు, యోసేపు కాదు.
48:19 ‘‘నాకు తెలుసు’’ అనే క్రియ (బిడిబి 393, రెండు క్వాల్ పెర్ఫెక్ట్స్) నొక్కి చెప్పడానికి
రెండుసార్లు చెప్పడము జరిగింది. తానేమి చేస్తున్నాడో యాకోబుకు తెలుసు (స్పష్టముగా దైవిక
నాయకత్వము ద్వారా). తారుమారు ఆపేక్ష కొనసాగుతున్నది.
48:20 ‘‘ఇశ్రాయేలు’’ 1వ వరుసలోని ‘‘అతడు’’ అనేది యాకోబు/ఇశ్రాయేలును సూచిస్తున్నది, అయితే రెండవ
వరుసలోని ఇశ్రాయేలు జాతిని సూచిస్తున్నది (సమూహిక, చూ. టి ఇ వి).
 ‘‘వారిని దీవించి ఎఫ్రాయిమువలెను మనష్షేవలెను దేవుడు నిన్ను చేయును గాక’’ ఇది దేవుని ప్రజలచే
ఉపయోగింపబడే ఆశీర్వాద సామెతగా ఉండబోతున్నది.
48:21 ‘‘ఇదిగో నేను చనిపోవుచున్నాను, అయినను దేవుడు మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిమ్మును
మరల తీసికొని పోవును’’ ‘‘నేను’’ అనే పదము నొక్కిచెప్పబడింది. యాకోబు పితరుడు. కుటుంబమంతా ఐగుప్తు
నుండి విడుదల చేయబడుతుందని, వాగ్ధాన దేశమునకు తిరిగి వాస్తారనే నిజానికి ఇది మరొక జాడ (చూ. ఆ.కా.
15:12-16).
48:22 ‘‘నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు ఒక భాగము ఎక్కువగా ఇచ్చితిని’’ ‘‘భాగము’’ అనే పదము (బిడిబి 1014 I)
హీబ్రూలో ‘‘భుజము’’. ఇది షెకెము పట్టణము యొక్క పేరు. కొంతమంది ఇది 22వ. వచనములో షెకెమీయులను
చంపడాన్ని సూచించిన మిగిలిన భాగము వలన ఇది భౌగోళిక ప్రాంతాన్ని సూచిస్తున్నదని అనుకొంటున్నారు,
అయితే ఇది అసాధారణమై ఉంది ఎందుకంటే ఆదికాండ గ్రంధములో ఇది ఎంతో వ్యతిరేక చర్యగా ఉంది.
వారు ‘‘భుజము’’ అంటే హోదాలో అధికులు, అది., ఎక్కువ స్వాస్థ్యము – జేష్ఠత్వానికి రెంటింపు
స్వాస్థ్యము అనే అర్థాన్నిస్తుంది అని అంటున్నారు. కొందరు ఎప్రాయిము పొందబోయే షెకెము
భూభాగాన్ని సూచిస్తున్నదిని, మరికొందరు యోసేపు పాతిపెట్టబడిన (చూ. యెహోషువా 24:32) షెకెముగా
ఉన్నందున ఇది దానిని సూచిస్తున్నదని అంటున్నారు. మనష్షే యోర్దానుకు ఇరువైపులా వారసత్వమును
పొందబోవు చున్నాడు (అలా చేయగలిగిన ఒకే ఒక జాతి). ఎఫ్రాయిము కనాను ఉత్తర భాగాన్ని ఆధీనము
చేసికొనబోతున్నాడు, యూదా దక్షణాన్ని పొందబోతున్నాడు. నాయకుడు యెహోషువా, అలాగే సమూయేలు
ఎప్రాయిము నుండి వచ్చారు!
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 ‘‘అది నా కత్తితోను నా వింటితోను అమోరీయుల చేతిలోనుండి తీసికొంటినని’’ ఇది ఒక చరిత్రాత్మకంగా
ఉన్నట్లుంది, అయితే ఇది వ్రాయబడలేదు. రబ్బీలు షెకెమీయులు చంపబడిన తరువాత ఇతర కనానీ రాజులు
యాకోబు మీదికి రాగా ఆయన వారిని యుద్ధములో ఓడించాడని ఊహించుకొన్నారు.
కనానీయుల జాతి మొత్తాన్ని చెప్పడానికి అమ్మోరీయులు అనేది సమూహిక పదము (చూ. ఆ.కా. 15:16).
12:6లో ఇవ్వబడిన ప్రత్యేక అంశము: పాలస్తీనాను ఇశ్రాయేలీయుల కంటె ముందు ఆక్రమించిన వారు
చూడుము.

ఆదికాండము 49
ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

తన కుమారులను గురించి
తన కుమారులతో యాకోబు
మరణశాసనము
ఇశ్రాయేలు ప్రవచనము
చివరి పలుకులు
49:1-2
49:1-27
49:1-27
(2)
(2)
(2)
49:3-4
(3-4)
(3-4)
(3-4)
(5-7)
(5-7)
(5-7)
49:8-12
(8-12)
(8-12)
(8-12)
49:13
(13)
49:4-15
(14-15)
(14-15)
(14-15)
49:16-18
(16-18)
(16-18)
(16-18)
49:19
(19)
49:20
(20)
49:21
(21)
49:22-26
(22-26)
49:14-27
(27)
49:28-33

(19)
(20)

(19)
(20)

(21)

(21)

(22-26)
(27)

(22-26)
(27)

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

టి ఇ వి

తన పండ్రెండుగురి కుమారులకు యాకోబు చివరి మాటలు
యాకోబు ఆశీర్వాదాలు
49:1-27
(2)
(3-4)
(5-7)

49:1-27
(2)
(3-4)
(5-7)

(8-12)

(8-12)

(14-15)
(18)

యాకోబు

(16-18)
(19)

(20)
(21)
(22-26)
(27)

49:28
49:28
49:28
యాకోబు మరణము, సమాధి
యాకోబు మరణము యోసేపు
చివరి దినారు
సమాధి
49:29-33
49:29-33
49:29-33

(14-15)
(18)

(16-18)
(19)

(20)
(21)
(22-26)
(27)
49:28
యాకోబు యొక్క మరణము,
మరణము
49:29-32
49:33

యాకోబు చివరి గడియలు

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
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యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4. మొదలుగున్నది.

సందర్భానుచిత అంత్దృష్టి
ఎ. విశ్లేషించడానికి ఇది ఒక కష్టమైన పద్యము. ఎమ్ టి మరియు పురాతన భాషాంతరాలు
సమ్మతించుటలేదు. హీబ్రు పాఠ్యము ఈ క్రింది కారణాలను బట్టి చాలా కష్టముగా ఉంది.
1. అరుదైన పదాలు
2. పద్య సమాంతరాలు
3. అనేక జాతీయపదాలు
బి. యాకోబు యొక్క కుమారుల నుండి వచ్చిన జాతుల మరణశయ్య స్వభావచిత్రణంను,
ద్వితీయోపదేకాండము 33 లోని జాతుల మోషే యొక్క మరణశయ్య స్వభావచిత్రణమును
పోల్చిచూడడానికి ఇది ఎంతో సహాయకరంగా ఉంది.
సి. ఎన్నో కష్టమైన అంశాలు ఉన్నప్పటికీ, నాకైతే 10వ. వచనము కీలకమై ఉంది. వ్యాఖ్యానకులు
వారు చెప్పాలనుకొన్న లేక ధృఢపర్చాలనుకొన్న పాఠ్యాన్ని, వారికిష్టమైన లేఖనాలు లేక
క్రమానుసారమైన సిద్ధాంతాలు లేక మతశాఖల సాంప్రదాయాలు ప్రభావితము చేయకుండా
జాగ్రత్తపడాలి. అన్నీ చెప్పి చేసినప్పుడు
1. సందర్భము
2. సమాంతర వాక్యభాగాలు
3. లోకఙ్ఞానము
ఈ కీలక, క్లిష్ట, అయితే అస్పష్ట పాఠ్యాభాగాలులలో పైన చెప్పినవి మనలను నడిపించాలి!
డి. వారి తల్లులకు సంబంధించి కుమారుల జాబితా ఇవ్వబడింది
1. లేయా (జన్మ క్రమములో జాబితాలో ఉన్నది)
2. జిల్ఫా (లేయా యొక్క దాసి)
3. బిల్హా (రాహేలు యొక్క దాసి)
4. రాహేలు (ఇద్దరు జన్మ క్రమాన్ని బట్టి జాబితోలో ఉన్నారు)

పదము మరియు వచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:1-2
1యాకోబు

తన కుమారులను పిలిపించి యిట్లనెను. మీరు కూడి రండి, అంత్య దినములలో మీకు సంభవింపబోవు
సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 2యాకోబు కుమారులారా, కూడివచ్చి ఆలకించుడి మీ తండ్రియైన
ఇశ్రాయేలు మాట వినుడి.
49:1-2
1.
2.
3.
4.

ఈ ప్రారంభ వచనలలో వరుసగా ఇవ్వబడిన ఆఙ్ఞలు ఉన్నాయి.
మీరు కూడి రండి, 1వ. వచనము, బిడిబి 62, కెబి 74, నిఫాల్ ఇంపరేటివ్
ఆలకించుడు, 1 వచనము, బిడిబి 616, కెబి 665, హిఫాల్ కొహర్టేటివ్
కూడివచ్చి, 2వ. వచనము, బిడిబి 864, కెబి 1062, నిఫాల్ ఇంపరేటిల్
మాట వినుడి, 2వ. వచనము, రెండూ బిడిబి 1033, కెబి 1570, క్వాల్ ఇంపరేటివ్

49:1 ‘‘యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిట్లనెను’’ పితృక్రమానుగత నాయకులు చిత్రీకరించి
ఆశీర్వాదములో ఇది చివరిది. ఆచారపరంగా ఇది గొప్ప ప్రాముఖ్యతను తీసికొని వచ్చింది. ఆదికాండము
27లో ఇస్సాకు; ద్వితీయోపదేశకాండము 33లో మోషే: యెహోషువా 24లో యెహోషువా; 1 సమూయేలు 12లో
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సమూయేలు కూడా ఇదే చేశారు. ఈ పట్టికలో మొదట లేయా కుమారులు మొదట, తరువాత రాహేలు కుమారులు
చెప్పబడ్డారు.
ఈ ఆశీర్వాదములో కొంత గజిబిజీ నెలకొని ఉంది. ఇది పద్యరూపములో, పదవిన్యాసములతో
చెప్పబడింది (చూ. ఆ.కా. 29:30-30:24). ఈ పితృక్రమానుగత ఆశీర్వాదము పండ్రెండుగురి పిల్లలలో ప్రతి
ఒక్కరికి ఇవ్వబడింది.
దేవుడు కేవలము దేశాల గమ్యాలను మాత్రమే కాకుండా, ప్రతి వ్యక్తి యొక్క గమ్యాలను కూడా
ఆధీనములో ఉంచుకొని ఉన్నాడని ఈ అధ్యాయము తెలియజెప్పుచున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘రాబోవు రోజులలో’’
టి ఇ వి
‘‘భౌష్యత్తులో’’
ఎమ్ టి లో ఈ వచనము (బిడిబి 31 నిర్మాణము 398) అంత్యకాలముకు ఉపయోగించబడింది (చూ. సంఖ్యా.
24:14; యెషయా 2:2; యెహెజ్కేలు 38: 16), అయితే ఆ కాలము ఈ సందర్భానికి సరిపోలేదు. ఈ పాఠ్యభాగము
యాకోబు నుండి వచ్చిన పదమూడు జాతులను సంబోధిస్తున్నది (యోసేపు ఎఫ్రాయిము మరియు మనష్షేలగా
మారాడు). కాబట్టి ఇది కనాను గెలుపు (యెహోషువా) మరియు స్థాపితమునకు సంబంధిస్తున్నది
(న్యాయాధిపతులు, చూ. ద్వితీ. 31:29). ఒకవేళ 10వ. వచనము యూదా నుండి వచ్చిన దావీదు పరిపాలనను
సంబోధిస్తే, ఏకరాజ్యాధిపత్య ప్రారంభ కాలాన్ని(1 సమూయేలు) సూచించే వీలుంది.
49:2 ‘‘యాకోబు. . .ఇశ్రాయేలు’’ ఈ రెండు సమానాంతర పదాలు. ఆధునిక విశ్లేషకులు మరియు వారి
పూర్వోహాలను బట్టి ఈ రెండు పేర్లు వేర్వేలు గ్రంధకర్తలను చేత వ్రాయబడినవి అంటారు (ఎలోహిము
మరియు యెహోవా విషయములో కూడా వారు ఇదే అన్నారు). పురాతన హెబ్రూకు దాని సొంత సాహిత్య
నిర్మాణాలు, జాతీయపదాలు, విధానాలు ఉన్నాయి!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:3-4
3రూబేనూ,

నీవు నా పెద్ద కుమారుడవు నా శక్తియు నా బలముయొక్క ప్రథమఫలమును
ఔన్నత్యాతిశయమును బలాతిశయమును నీవే.
4నీళ్లవలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండ్రి మంచముమీది కెక్కితివి దానిని అపవిత్రము
చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెక్కెను.

49:3 ‘‘రూబేను’’ 3వ. వచనము యాకోబు జేష్ఠ కుమారుని గురించి ఎంతో ప్రకాశణీయమైన పదాలతో
(క్రియాపదాలు లేవు) వ్రాయబడింది, అయితే 4వ. వచనము సామర్థ్యమంతా త్వరగా పరిస్థితులకు
తలూపింది అని చెప్పుతున్నది. రూబేను తన తండ్రి ఉపపత్ని బిల్హాతో వెళ్ళి అవమానకరమైన పనిచేశాడు
(చూ. ఆ.కా. 35:22). ఇది విపరీతమైన కామ ఉద్రేకాన్ని తెలియజేస్తున్నది. కొంతమంది దీనిని ముందుగానే
యాకోబు వారసత్వ సంపదను పొందే ప్రయత్నము ఇది అని, దీనిని లైంగికము కంటె ఎక్కువ స్వార్థముగా
చూడబడుతుందని అంటున్నారు.
49:4
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ జె బి
‘‘అస్వాధీనమైన’’
ఎన్ కె జె వి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘చంచలమైన’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘దివాలాకోరు,’’ ‘‘కాముకుడైన’’
పెషిట
‘‘త్రోవతప్పి’’
ఈ పదము ఈ క్రింది అర్థాలను ఇవ్వగలదు
1. నిర్లక్ష్యము (అరాబియా, చూ. న్యాయా. 9:4; యిర్మియా 23:32)
2. అహంకారి (అకాడియన్)
3. చంచలమైన
4. కాముకుడు (చూ. జఫన్యా 3:4)
బిడిబి ఈ పదాన్ని పాత్రలో పొంగుతున్న ‘‘మరిగే నీళ్ళు’’గా సూచించింది. ఇది సాధారణ ప్రవర్తనను
పూర్తిగా ఉల్లంఘించడము. ఏ రకమైన నిగ్రహానైనా మించిన వ్యక్తిగత కోరికగా ఇది సూచింపబడింది.
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘నీవు అతిశయము పొందవు’’
ఎన్ కె జె వి, జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘నీవు అధికమించలేవు’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, జె పి ఎస్ ఒ ఎ ‘‘నీవు ఏ మాత్రము ముందుకు సాగలేవు’’
టి ఇ వి
‘‘నీవు ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఉండవు’’
ఎన్ జె బి
‘‘నీవు ప్రధానమైనవానిగా ఉండలేవు’’
హిఫిల్ మూలములోని ఈ క్రియకు అర్థము
1. మిగిలి ఉండలేదు, ఉండలేదు, నిర్గ. 10:15; రూతు 2:14,18; 2 రాజులు 4:43; 2 దిన. 31:10
2. శేషముగా ఉంచుట, యెహెజ్కేలు 6:8
3. కాపాడుము, కీర్త. 79:11 (మాత్రమే)
4. అతిశయము, ఆ.కా. 49:4 (మాత్రమే)
5. కావలసినదానికంటె ఎక్కువ కలిగి ఉండుట, ద్వితీ. 28:11; 30:9
6. ప్రతిష్ఠతను చేయును, ద్వితీ. 28:11; 30:9
3వ. వచనములో నామవాచకము మూడు సార్లు ఉపయోగించబడింది! ఇది రూబేను సామర్థ్యాన్ని
తెలియజేయుచున్నది, అయితే 2 మరియు 3 వచనాల కారణాల వలన ఈ సామర్థమంతా పోయింది. పాపానికి
పర్యవసానాలు ఉండి గాయపు మచ్చలను చేసి పోతాయి!

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:5-7
5షిమ్యోను

లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడ్గములు బలాత్కారపు ఆయుధములు. 6నా ప్రాణమా, వారి
ఆలోచనలో చేరవద్దు నా ఘనమా, వారి సంఘముతో కలిసికొనవద్దు వారు, కోపమువచ్చి మనుష్యులను చంపిరి
తమ స్వేచ్ఛచేత ఎద్దుల గుదికాలి నరములను తెగ గొట్టిరి. 7వారికోపము వేండ్రమైనది వారి ఉగ్రతయు
కఠినమైనది అవి శపింపబడును యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశ్రాయేలులో వారిని చెదరగొట్టెదను.

49:5 ‘‘షిమ్యోను లేవి అనువారు సహోదరులు’’ ఈ ఉడుకు రక్తమున్న ఇద్దరు సహోదరులు షెకెము ప్రజలను
చంపడానికి ఎత్తులు వేశారు (చూ. ఆ.కా. 34:25-30). వారింకా వారి కోపము చేత (బిడిబి 60 మరియు బిడిబి 720) ఆ
పట్టణములోని ఎద్దును కుంటిదాన్ని చేశారు అని ఈ వాక్యము చెప్పుతున్నది, ఆదికాండము 34 ఈ
విషయాన్ని చెప్పలేదు. లేకపోతే ఒక వేళ ఆ పట్టణములోని పేరిన్నికగల నాయకులనకు జరిగిన దానకి ఇది ఒక
జాతీయము కావచ్చు.
 అసలు పాఠ్యభాగములో 5వ. వచనానికి క్రియలు లేవు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి ‘‘వారి ఖడ్గాలు’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘నివాసస్థలము’’
ఎన్ జె బి
‘‘ప్రణాళికలు’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘కార్య ఎన్నిక’’
ఆర్ ఇ బి, జె బి
‘‘యోచనలు’’
పెషిట
‘‘స్వభావము’’
హీబ్రూ (బిడిబి 468)లో ఇది అస్పష్టము అయితే ఈ పదము (ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది) ‘‘పరికరాలు’’ అనే
అర్థాన్నిస్తున్నది. వారు ఎవరూ అనుమానించకుండా వ్యవసాయ పనిముట్లతో షెకెములోనికి వచ్చి,
ప్రజలకు విరోధముగా వాటిని ఉపయోగిస్తారని ఎవరికీ తెలియకుండనట్లు అలా చేశారని కొందరంటున్నారు.
హీబ్రూ పాతనిబంధన టెక్ట్స్ ప్రాజెక్టు మీద ప్రాధమిక యు బి ఎస్ మరియు మధ్యంతర రిపోర్టు
రెండు ఎన్నికలను ఇచ్చింది, రెండు కూడా ఒకే అచ్చులను ఉపయోగించాయి, מכרתיהם
1. వారి ఖడ్గాలు (విద్యావంతులు గ్రీకు పదము, ఎన్ ఆర్ ఎస్ వికి ఇది సమానము అని ఊహిస్తున్నారు)
2. వారి నాశనము
ఇది రెండువ ఎన్నికను కలిగి ఉంది, అయితే ఇది ‘‘సి’’ రేటింగ్ ను ఇచ్చింది (పరిశీలించతగిన సందేహము).
ఇతియోపియా మూల పదము యొక్క మూడవ ఎన్నికైన ‘‘సలహా ఇచ్చుటకు’’ అనే అర్థము ఉంది (చూ. జేమ్స్
బర్, కంపారిటేటివ్ ఫిలోలజీ అండ్ ది టెక్స్ట్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్, పే. 57, చూ. జెబి, ఆర్ ఇ
వి).
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘పనిముట్లు’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘పరికరాలు’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, టి ఇ వి ‘‘ఆయుధాలు’’
ఈ పదము (బిడిబి 479)కి ‘‘ఒక గిన్నె’’, ‘‘ఒక పాత్ర’’ అనే ప్రధాన అర్థము ఉంది. ఈ క్రింది వాటిని ఇది
సూచింపవచ్చు
1. గృహపరమైన ఆస్థి
2. డబ్బు
3. సంచులు
4. ఆభరణాలు
5. వేట ఆయుధాలు
6. యుద్ధ ఆయుధాలు
7. సంగీత వాయుధ్యాలు
8. కాడి
9. గొర్రెల కాపరి సంచి
10. వంటచేసే కుండ
ఈ పదానికి విస్త్రుత సెమాటిక్ పరిధి ఉంది. ఇది ‘‘ఖడ్గాలు’’కు సమానము (లేక బిడిబి 468 ఏ
అర్థాన్నిస్తున్నదో అది). బిడిబి 468 కంటె ముందే ఎమ్ టి ఈ పదాన్ని కలిగి ఉంది. జె పి ఎస్ ఒ ఎలో
‘‘వారి ఆయుధాలు చట్టవ్యతిరేకతా పరికరాలు.’’ పురాతన భాషాంతరాలలో ఈ వచనము యొక్క అస్పష్టత
వివిద రాకాలుగా ఉంది.
ఏది ఏమైనా, ఇది ఈ ఇద్దరి సహోదరుల షెకెము కోతను సూచిస్తున్న విషయము స్పష్టము (చూ.
ఆదికాండము 34).
యు బి ఎస్ పిలిమినరీ మరియు హీబ్రూ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ టెక్స్ట్ ప్రాజెక్టు మీద ఉన్న
ఇంటిరిమ్ రిపోర్టు ఈ హీబ్రూ పదాన్ని అర్థము చేసికొనుటకు రెండు మార్గాలను పట్టిక చేసింది.
1.  = כלי חמסహింసాయుధాలు
2.  = כלו חמסవారు నిర్ణయించుకొన్నారు
ఇది రెండింటి మిశ్రమము ‘‘హింసాత్మకఆయుధాలు,’’ అయితే దీనికి ‘‘బి’’ (కొంత సందేహము) రేటింగ్
ఇవ్వబడింది.
49:6
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘నా ఆత్మ. . .నా మహిమ’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘నా ఆత్మ. . .నా గౌరవము’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, పెషిట ‘‘నేను. . .నేను’’
‘‘నా ఆత్మ. . .నా హృదయము’’
ఎన్ జె బి, ఆర్ ఇ వి
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘నా వ్యక్తిత్వము. . .నా స్థితి’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘నా ఆత్మ. . .నా అంతరంగము’’
మొదటి పదము (బిడిబి 659) నెఫేష్, అర్థము ‘‘ఒక వ్యక్తి లేక జంతువు యొక్క బ్రతుకు సారము’’ (అది.,
శ్వాసించేది). 46వ. అధ్యాయములో ఇది అనేక సార్లు ఉపయోగించబడింది (46:15,18,22,25,26
[రెండుసార్లు], 27 [రెండుసార్లు]), అయితే అనేక విధాలుగా తర్జుమా చేయబడింది.
రెండవ పదము (బిడిబి 458) ‘‘కబోడ్,’’ అర్థము ‘‘విస్తారత’’, ‘‘గౌరవము’’, లేక ‘‘మహిమ’’ (45:13లోని
ప్రత్యేక అంశము చూడుము). ఈ మూల పద నిర్మాణము ఇక్కడ, 31:1, మరియు 45:13లో మాత్రమే
కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి రెండు పదాలే కలిసి కీర్త. 7:5 కనిపిస్తాయి. ఏది ఏమైనా ఈ సందర్భములో ఇది
యాకోబును సూచిస్తున్నది, నెఫేష్ కు సమానమై ఉంది. ఈ రెండు పదాలు జస్సీవ్ ప్రకరణాలకు
సమాంతరముగా కనిపిస్తాయి.
ఈ 6వ. అధ్యాయము యొక్క మొదటి రెండు పద్యభాగ వరుసలు యాకోబు షెకెము పట్టణములోని కనానీ
పురుషుల కోత విషయై ఇద్దరు కుమారులు చేసిన పన్నాగము మరియు కార్యాలలో తన జోక్యము లేదని
చెప్పడానికి ఒక జాతీయతా విధానాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి.
 ‘‘కోపమువచ్చి మనుష్యులను చంపిరి’’ ఈ ఇద్దరు కుమారులు చేసిన కఠిన, హింసాత్మక కార్యాలలో తాను
కూడా గుర్తింపబడడము యాకోబుకు ఏమాత్రము ఇష్టము లేదు.
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 ‘‘తమ స్వేచ్ఛచేత ఎద్దుల గుదికాలి నరములను తెగ గొట్టిరి’’ ఇది 3వ. వరుసకు సమానమై ఉంది.
షెకెములో జరిగిన కోతను ఇది స్పష్టముగా జాతీయపదాలలో సూచిస్తున్నది. ఈ సహోదరులు షకెము నందలి
పురుషులనందరిని జంతువులులాగా చూశారు. ఇది ఇంకా వారు నిదానముగా (సున్నతి పొందిన మూడవ రోజు) వారి
నడిపింపుకు సూచనగా ఉంది.
49:7 ‘‘శాపము’’ ఇది (బిడిబి 76, కెబి 91) ఒక ఆశ్చర్యార్థకము లాగా ఉపయోగింపబడిన ఒక పాసి పాసివ్
పార్టిపుల్ (చూ. 3:14, 17; 4:11; 9:25; 27:29; సంఖ్యా. 24:9; ద్వితీ. 27:15-26; న్యాయ. 21:18; 1 సమూ.
14:24,28). అబ్రాహాము ఒడంబడికకు సంబంధించి ఆ.కా. 12:3 మరియు 27:29లో దీనికి ఒక ప్రత్యేక ఉపయోగము
ఉంది అయితే ఇక్కడ దానికి ఈ అర్థము లేదు ఎందుకంటే ఈ కుమారులు ఒడంబడికలో భాగమై ఉన్నారు! కుటుంబ
నాయకులుగా వారిని తృణీకరించిన దానికి ఈ శాపము సంబంధించి ఉంది (ప్రధమ ఉత్పత్తి). కుమారులు
శపింపబడలేదు, వారి ‘‘కోపము’’ (బిడిబి 60) శపింపబడింది. ఏద ఏమైనా ఇది చేసింది యెహోవాయే, గమనించండి
(‘‘నేను యాకోబు నుండి వారిని విభజింతును/తీసివేయుదును,’’ బిడిబి 323, కెబి 322, ఫియల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్,
ఫస్ట్ పర్సన్ ఏకవచనము).
7వ. వచనములోని 1 మరియు 2వరుసలుకు మరియు 3 మరియు 4 వరుసలకు మధ్య ఉన్న స్పష్టమైన సంయోగిత
సమాంతరాలను గమనించండి. హీబ్రూ పద్యభాగము ఎంతగా నిర్మితమై ఉందని చెప్పడానికి ఇది మంచి
ఉదాహరణ (హీబ్రూ పద్యభాగము మీద ఇవ్వబడిన వ్యాసమును చూడుము).
 ‘‘యాకోబులో వారిని విభజించెదను’’ ఫిలిష్తీయులకు దగ్గరగా ఉండడానికి జాతి కేటాయింపు (చూ.
యెహోషువా 19:1-9) ఎంత త్వరగా నాశనము మరియు సమీకృతము చేయబడిందో చరిత్ర నుండి సిమ్యోను జాతిని
గురించి తెలిసికోగలము. లేవీ జాతి మొదట పుట్టిన పిల్లల స్థానాన్ని తీసికొంది (చూ. నిర్గమకాండము
13) మరియు దేశమంతట, ప్రత్యేకించి నలుబది ఎనిమిది లేవీ పట్టణాలలో యాజకులుగా మారారు. ఈ పురాతన
ఆశీర్వాదాన్ని నమ్మడానికి ఒక కారణము ఏమిటంటే ద్వితీయోపదేశము 33లో మోషే జాతుల ఆశీర్వాదము
ఉన్నట్లు లేవీయులపై చెదరగొట్టు ఆశీర్వాదము ఉండినట్లు కనిపించకపోవడమే.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:8-12
8యూదా, నీ సహోదరులు నిన్ను స్తుతించెదరు నీ చెయ్యి నీ శత్రువుల మెడ మీద ఉండును నీ తండ్రి
కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు. 9యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పట్టినదాని తిని
వచ్చితివి సింహమువలెను గర్జించు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళ్లు ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని
లేపువాడెవడు? 10షిలోహు వచ్చువరకు యూదా యొద్దనుండి దండము తొలగదు అతని కాళ్ల మధ్యనుండి
రాజదండము తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయులై యుందురు. 11ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదను ఉత్తమ
ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదపిల్లను కట్టి ద్రాక్షారసములో తన బట్టలను ద్రాక్షల రక్తములో తన
వస్త్రమును ఉదుకును. 12అతని కన్నులు ద్రాక్షారసముచేత ఎఱ్ఱగాను అతని పళ్లు పాలచేత తెల్లగాను
ఉండును.

49:8-12 ‘‘యూదా’’ యూదా అనే పదానికి (బిడిబి 397) అర్థము ‘‘స్తుతి’’ (బిడిబి 393, చూ. 29:35). ఆయన
యాకోబు కుమారులలో ఒక మహా బలమైన మిలిటరీ జాతి (చూ. 8-9 వచనాలు) అలాగే ఒక రాచరిక పరిపాలకునిగా
వివరించబడ్డాడు. యూదాలో ఈ సాదృశ్యము ఒక కొదమ సింహము (బిడిబి 158 నిర్మాణము బిడిబి 71)
కొనసాగింది. దీని అర్థము సింహపు పిల్ల అనికాదు, ఇప్పుడే తయరైన బలముగా ఉన్న ఒక యౌవ్వన సింహము
(చూ. సంఖ్యా. 24:9).
49:8 ‘‘శత్రువులు’’ పా.ని. ఈ పదము (బిడిబి 33, కెబి 38, క్వాల్ యాక్టివ్ పార్టిసిఫుల్) సర్వసాధారణము
అయితే అందులో నలబై సార్లుకు పైగా ప్రత్యేకించి రాజుల శత్రువులకు ఉపయోగించబడింది (చూ. ఎన్ ఐ డి
ఒ టి టి ఇ, వా. 1, పే. 366). ఈ రాచరిక ఆశీర్వాదములో ఇది యూదా ఔన్నత్యముకు ఇది మరొక సంకేతము.
 ‘‘నీ తండ్రి కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు’’ ఈ క్రియ (బిడిబి 1005, కెబి 295, హిష్టాఫెల్ [పా.ని.
పార్సింగ్ గైడ్] లేక [ఓవెన్, యానాలిటకల్ కీ] ఇంపెర్ఫెక్ట్ ఒక శ్రద్దాంజలిని సూచిస్తున్నది) 37:7
మరియు 9లో యోసేపు కలకు కూడా ఉపయోగించింది ఇదే. సహోదరులు వారిలో ఒక ఒకడైన సహోదరునికి
సాగిలపడడము అనే ఆలోచనను వారికి నచ్చలేదు, అయితే యాకోబు వారు ఐగుప్తులో యోసేపుకు
సాగిలపడినట్లు, కనానులో యూదాకు సాగిలిపడాలని నొక్కిచెప్పుతున్నాడు. యూదా రాజవంశము యొక్క
జాతి కాబోతున్నాడు!
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49:10 ‘‘దండము తొలగదు అతని కాళ్ల మధ్యనుండి రాజదండము తొలగదు’’ సమాంతర సంబంధాల ఉన్న ఈ పదాలు
(బిడిబి 986 మరియు బిడిబి 349, కెబి 347, ఫియెల్ పార్టిసిఫుల్) ఐక్యజాతుల రాజు యూదాలో నుండి
రాబోతున్నాడని తెలియజేస్తున్నాయి!
‘‘పాలకుని కాళ్ల మధ్యనుండి రాజదండము తొలగదు’’ అనే పదాన్ని పురాతన చిత్రాలలో ఒక ఎ ఎన్ ఇ పాలకుడు
తన అధికారానికి గుర్తుగా సింహాసము మీద కూర్చుండునప్పుడు రెండు కాళ్ళ మధ్య (సహజముగా ఒక కర్ర లేక
ఈటె) ఉంచుకొన్నట్లు అర్థము చేసికోవాలి. ఈ పదము ఒక మిలటరీ నాయకుడు యొక్క అధికారిక చిహ్నమును
తెలుపుతున్నట్టు గమనించాలి (చూ. సంఖ్యా. 21:18).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి
‘‘షిలోహు వచ్చువరకు’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘ఆయనకు సన్మానము వచ్చు వరకు’’
టి ఇ వి
‘‘దేశాలు ఆయనకు సన్మానము వస్తుంది’’
ఎన్ జె బి
‘‘ఆయనకు సన్మానము వచ్చేంతవరక’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స
‘‘ఆయన కొరకు ఉండబడినవి వచ్చువరకు’’
పెషిట
‘‘ఎవరికైతే రాజదండము చెంది ఉన్నదో ఆయన వచ్చువరకు’’
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘కాబట్టి ఆయనకు సన్మానము రాబోతుంది’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘అతనికి ఆయనకు దక్కే వరకు’’
యంగ్స్ సాహిత్య తర్జుమా
‘‘ఆయన సంతానము వచ్చువరకు’’
ఈ వచన అవగాహనము మీద అనేక వివాదాలు ఉన్నాయి
1. ఇది ఒక సర్వ నామము (సాన్హ 98బి)
2. ఇది ఒక స్థలము పేరు కావచ్చు, అయితే అసహజము ఎందుకంటే ఉత్తరాన ఉన్న రాజ్యాములోని ఈ
చిన్న పట్టణములో యూదా లేక దావీదు లేక మెస్సయ కాలములలో ఎలాంటి పెద్ద సంఘటనలు
జరగలేదు.
3. కొంతమంది ‘‘ఆయనది ఆయనకు దక్కే వరకు’’ అని వ్రాయడానికి ఇది ఒక సంగ్రహ పదము అని అంటున్నారు,
ఈ వచనాన్ని సఫ్యూజింట్ మరియు తర్గమ్ ఆంకొలోస్ ఈ విధముగానే తర్జుమా చేస్తాయి.
4. కొంతమంది ‘‘హక్కుదారులైన దావీదు/యూదా రాజులు వచ్చేవరకు’’ అని సూచించపబడిన యెహెజ్కేలు
21:26-27 యొక్క ఉదాహరణ ఇది అని అంటున్నారు. ఇది మెస్సయాను సూచించవచ్చు, ఇలాగే రివైజ్డ్
స్టాండర్డ్ వెర్షన్ తర్జుమా చేసింది.
5. కొన్ని తర్గమ్లు దీనిని ‘‘ఎవరకైతే ఈ రాజ్యము సంబంధించి ఉందో ఆ మెస్సయా వచ్చు వరకు’’ అని
తర్జుమా చేశాయి.
6. షిలో బబులోను మూలపదమైన ‘‘రాకుమారుడు’’ అనే అర్థము నుండి కూడా ఇది వచ్చే చిన్న అవకాశము
కూడా దీనికి కలదు.
యు బి ఎస్ హీబ్రూ టెక్స్ట్ ప్రొజెక్ట్ ఈ ఎన్నికలును ఇచ్చింది
1. יבא שילה, ఆయన షిలోకు వస్తాడు లేక షిలో వస్తుంది
2. יבא שׁלה, అది ఎవరికి సంబంధించి ఉందో ఆయన వస్తాడు (హల్లులు మారాయి)
3. יבא שׁי לה, ఆయనకు సన్మానము ఇవ్వబడును.
#1 ఎన్నికలకు ఇది ‘‘ఎ’’ రేటింగ్ (కాగల అవకాశము బాగా ఉంది) ఇవ్వబడింది, యూదా కుమారుడు షాలోకు కలపబడి
ఉంది (‘‘షలోహ్’’ చూ. 38:5,11,14,26; 46,26; 46:12; సంఖ్యా. 26:20; 1 దిన. 2:3; 4:21).
ఈ వచనము దావీదు వంశ మెస్సయను సూచిస్తున్నది, అయితే దీని సరైన అర్థము తెలియదు. పురాతన
సమాజమందిరాలు మరియు సంఘము రెండూ ఇది మోషేకు సంబంధించి ఉంది అని అనుకొంటున్నాయి. యూదా
పండ్రెండు గోత్తాలను ఏలబోతున్నాడు అయితే మెస్సయ (ఆయన వారసుడు) భూమి మీద ఉన్న
రాజ్యాలన్నిటినిన పరిపాలించబోతున్నాడు (చూ. ప్రకటన 11:15).
మానవులందరిని ప్రభావితము చేయబోయే ఇశ్రాయేలు రాజు యొక్క సూచన ఆదికాండములోనే నీలినీడగా
కనిపించింది.
1. అబ్రాహాముకు ప్రవచన, ఆ.కా. 17:6,16
2. యాకోబుకు ప్రవచనము, ఆ.కా. 35:11
3. యూదాకు ప్రవచనము, ఆ.కా. 49:8-12
4. బాలాముకు ఇశ్రాయేలీయులను గురించిన ప్రవచనము, సంఖ్యా. 24:7
5. రాజు కొరకు మోషే యొక్క నడిపింపు, ద్వితీ. 17:14-20
6. దావీదుకు ప్రత్యేకమైన వాగ్ధానాలు, 2 సమూ. 7
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి ‘‘ప్రజల యొక్క విధేయత’’
టి ఇ వి
‘‘ఆయన ముందట విధేయతతో సాగిలపడుట’’
ఎన్ జె బి
‘‘ప్రజలు ఆయనకు విధేయతను చూపించారు’’
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘ప్రజల సత్కారము ఆయనకు చెందును’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘దేశాలు ఎదురుచూస్తున్నది ఆయన కోసమే’’
పెషిట
‘‘అన్యులు ఎదురుచూసేది ఆయన కొరకే’’
‘‘ప్రజలు యొక్క విధేయత’’ (బిడిబి 429 నిర్మాణము 766) అని ఎమ్ టిలో ఉంది, దీనికి క్రియ లేదు. ఎల్
ఎక్స్ ఎక్స్ మరియు పెషిట ఒక సాధికారక మెస్సయను సూచించాయి (అది., ‘‘దేశాలు,’’ బిడిబి 766 బహువచనము
[చూ. 27:29] మరియు కీర్త. 2:8; దాని. 7:13-41 లలో స్పష్టముగా ఈ ‘‘దేశాలు’’ క్రమంగా అబ్రాహాముకు
సంబంధించని ఇతరు ప్రజలను సూచించాయి!
49:11 ‘‘ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదను ఉత్తమ ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదపిల్లను కట్టి’’ 11 మరియు 12
వచనాలు ఒక సంపదను సూచిండానకి ఉపయోగించే జాతీయపదాలు. అతనికి ఎంతో ద్రాక్షవళి ఉంది, వాటిని తిని
వేస్తాయి లేక పీకేస్తాయి అనే భయము లేకుండా తన పశువులను వాటికి కట్టివేస్తాడు.
 ‘‘ద్రాక్షారసములో తన బట్టలను ద్రాక్షల రక్తములో తన వస్త్రమును ఉదుకును’’ విస్తారమైన
ద్రాక్షపళ్ళను గురించ తెలియజేస్తున్న సమాంతర హీబ్రూ నిర్మాణము ఇది. ఏది ఏమైనా, యూదాను ఇది
తీర్పు యొక్క దేవువుని ప్రతినిధిగా సూచించవచ్చు (చూ. యెషయా 63:1-6; ప్రకటన 19:13, 15).
49:12 ‘‘అతని కన్నులు ద్రాక్షారసముచేత ఎఱ్ఱగాను అతని పళ్లు పాలచేత తెల్లగాను ఉండును’’ ద్రాక్ష
పండ్లు (టి ఇ వి, ‘‘ఎర్రన్ని [బిడిబి 314] కళ్ళు’’) మరియు ‘‘విస్తారమైన పాలు’’ (అది., ఆరోగ్యకరమైన
మందలు) గురించి చెప్పుతున్న సంపదకు ఇది మరొక సాదృశ్యము.
14:18లో ఇవ్వబడిన ప్రత్యేక అంశము: మధ్యము మరియు మధ్యపానీయత పట్ల బైబిలు వైఖిరి
చూడుము.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:13
13జెబూలూను

సముద్రపు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు

నుండును.

49:13-14 ‘‘జెబూలూను. . .ఇశ్శాఖారు’’ షిమ్యోను మరియు లేవీ కలపబడి ఉన్న లాగున జబూలూను మరియు
ఇశ్శాఖారు కూడా కలపిచెప్పబడ్డాయి. జెబూలూను గొప్ప వ్యాణిజ్య పరమైన జాతిగా ఉండబోతున్నది,
ఇశ్శాఖారు చాలా బలముగా ఉన్నప్పటికి, సాదాసీద జాతిగా ఉండబోతున్నది.
49:13
ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘సముద్ర రేవున నివసించుచు’’
ఎన్ కె జె వి
‘‘సముద్ర ఓడరేవు ప్రక్కన నివసించుచు’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘సముద్రతీరాన్న స్థిరపడుచు’’
టి ఇ వి
‘‘సముద్రము ప్రక్కన నివసించుచు’’
ఎన్ జె బి
‘‘సముద్ర తీరము ప్రక్కన నివసించుచు’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘కొస్తాలో నివసించుచు’’
ఈ వచనము వాస్తవానికి ‘‘సముద్ర తీరమున’’ (బిడిబి 342 నిర్మాణము 410) అని తర్జుమా చేయబడింది. ఈ
జాతి సముద్ర తీరాన్న నివసించలేదు (చూ. యోహోషువా 19:10-16) ఎందుకంటే ఆష్షూరు వారికి సముద్రానికి
మధ్య ఉండినది. ఏది ఏమైనా వారు తైరు మరియు సీదోనుతో వ్యాపారము చేశారు (చూ. 13సి వచనము, ద్వితీ.
33:19సి మరియు డి).

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:14-15
14ఇశ్శాఖారు

రెండు దొడ్ల మధ్యను పండుకొనియున్న బలమైన గార్దభము.

15అతడు

విశ్రాంతి
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మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమ్యమైనదగుటయు చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెట్టిచేయు
దాసుడగును

49:14 ‘‘ఇశ్శాఖారు రెండు దొడ్ల మధ్యను పండుకొనియున్న బలమైన గార్దభము’’ ఈ రెండు వరుసల
పద్యభాగము రెండు విధాలుగా వ్యాఖ్యానింపబడింది.
1. కొంతమంది దీని మూల అర్థము ప్రకారము ‘‘ఒక దిన కూలి’’ (టి ఇ వి)గా తీసికొన్నారు
2. మరికొంతమంది దీనికి వారు సోమరులు ఎందుకంటే వారు కొండలు, గుర్రపుజీని సంచుల మధ్య (టి ఇ వి),
లేక గొర్రెల మందలలో (ఇన్ ఆర్ ఎస్ వి, ఎన్ జె బి) పడుకొని ఉంటారు, బానిసలుగా మారారు అని
అనుకొంటున్నారు (చూ. ఎన్ ఐ డి ఒ టి టి ఇ, వా. 2, పే. 994, #4)
దీని సరైన సూచన తెలియుటలేదు, అయితే విషయమేమిటంటే, వారు పరిస్థితులను సరిగ్గా
ఉపయోగించుకొనలేదు. ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్ దీనిని సానుకూలముగా తర్జుమా చేసింది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ ఆర్ ఇస్ వి,
‘‘గొర్రెల దొడ్డిలు’’
ఎన్ జె బి, జె పి ఎస్ ఒ ఎ
ఎన్ కె జె వి
‘‘రెండు బరువులు’’
టి ఇ వి (ఎన్ ఎ ఎస్ బి మార్జినులో) ‘‘వారసత్వాల మధ్య’’
పెషిట
‘‘రహదారుల ప్రక్కన’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘పశువుల దొడ్లలో’’
హీబ్రూ పదము హీబ్రూ పదము  המשׁפתיםక్రింది అర్థాలను ఇవ్వగలదు
1. బిడిబి 1046
ఎ. చలిమంటల స్థలాలు
బి. బూడిత కుప్పలు (అది., గ్రామాలు)
సి. గొర్రెల దొడ్లు (చూ. న్యాయా. 5:16)
2. కెబి 652
ఎ. రెండు (హీబ్రూ రెండు) గాడిద బరువులు (అరామియ మరియు ఆల్బ్రైట్)
బి. పొయ్యి మీద పాత్ర
సి. విభజింపబడిన గొర్రెల దొడ్లు (చూ. కీర్త. 68:13)
నిజమే, ఆధునికులు వీటి అర్థాలు సరిగ్గా తెలిసికోవాలనుకొంటారు, అయితే కొంత గజిబిజీ ఉన్న సందర్భము
చిత్రాన్ని గీస్తున్నది. మరింత నిఘంటువు లేక చారిత్రిక సమాచారాలు దొరికేంత వరకు మనము చిత్రము
మొత్తము మీద ఆధారపడాలి. ఇదేమంత ప్రాముఖ్యమైన విషయము కాదు!
49:15 ఈ వచనాన్ని అర్థము చేసికొనుటకు రెండు వ్యక్తిరేక ధోరణులు ఉన్నాయి
1. ఇశ్శాఖారు సోమరి, బానిసగా మారాడు
2. ఇశ్శాఖారు వారి వారసత్వ సారాన్ని గుర్తించి, దానిని అభవృద్ధి చేయడానికి కష్టపడి పనిచేశాడు.
ఇదంతా ‘‘క్రింద పడుకొని’’ అనే దానితో ఉంది. ఇది సోమరితనాన్ని సూచిస్తున్నదా లేక చాలా శ్రమపడిన
తరువాత విశ్రాంతి తీసికొనే దాన్ని సూచిస్తున్నదా?

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:16-18
16దాను

ఇశ్రాయేలు గోత్రికులవలె తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చును. 17దాను త్రోవలో సర్పముగాను
దారిలో కట్లపాముగాను ఉండును. అది గుఱ్ఱపు మడిమెలు కరచును అందువలన ఎక్కువాడు వెనుకకు పడును.
18యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు కనిపెట్టి యున్నాను.

49:16 ‘‘దాను’’ ఇది దాను (బిడిబి 192) అనే పేరు మీద ఉన్న పదవిన్యాసము, అర్థము ‘‘న్యాయాధిపతి’’
(బిడిబి 192), దీనా (బిడిబి 192) ‘‘న్యాయాధిపతిరాలు’’ అనే స్త్రీ లింగము. ఇదే నిజమైతే ఈ వాక్యము
దాను ఒక చిన్న అయితే ప్రాణాంతకమును సూచిస్తున్నది.
49:17 ‘‘దాను త్రోవలో సర్పముగాను’’ ఒక నాకిష్టమైన పా.ని. విశ్లేషకుడు, లియుపోల్డ్, 17 మరియు 27
వచనాలను సానుకూలముగా తీసికొన్నాడు (18 వ. గమనించుము). ఏది ఏమైనా, సందర్భమును బట్టి ఇది

373

వ్యతిరేకముగా ఉంది. దాను జాతి నుండి వచ్చినట్లు మనకు కొన్ని బైబిలు ఉదాహరణలు ఉన్నాయి (చూ.
న్యాయ. 18). ఎందుకంటే బైబిలులో న్యాయాధిపతులు 18 జాతాలలో విగ్రహారాధన మొదట
బయలుదేరినట్లు ఉంది, యెహోషువా ద్వారా ఇవ్వబడిన భూమి కేటాయింపును దాను అక్కడ వదిలివేసిన
కారణాన, చాలామంది ఈ కార్యముల ద్వారా దాను కళంకపరచబడ్డాడు అని ఊహిస్తున్నారు. ప్రకటన 7:5-8
లో ఇవ్వబడిన జాతుల పట్టికలో దాను చేర్చబడలేదు. చాలామంది సంఘ ఫాదర్లు, ఇరేనయస్, యాంబ్రోస్,
అగస్టిన్, థియోడొర్ క్రీస్తు విరోధి దాను జాతినుండి రాబోతున్నాడు అని భావిస్తున్నారు.
49:18 ‘‘యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు కనిపెట్టి యున్నాను’’ అకస్మాత్తుగా ఈ సందర్భములో వచ్చిన ఈ
ప్రార్థన ఉద్దేశమును బట్టి చాలా తర్కణలు ఉన్నాయి. ఇది యాకోబు నుండి వచ్చిందా లేక దాను నుండా?
ఆదికాండము 3ను సూచిస్తూ, 17వ. వచనములో ‘‘సర్పము’’ అని ప్రస్తావించగానే దేవుని శ్రద్దాసక్తులు
పట్ల కృతఙ్ఞతలు చెల్లించాలని మనసుకు తోచిందా? ఒకవేళ దాను జాతి వారి దౌష్ట్యమును గుర్తెరిగి
యెహోవా రక్షణ మరియు విడుదలకు తిరిగి వస్తారమో అని చేసిన ప్రార్థకాగల అవకాశముంది (అది.,
పాలస్తీనా ఆధీనములో ఆదిమ జాతుల కేటాయింపు).

ప్రత్యేక అంశము: రక్షణ
ఈ పదానికి (బిడిబి 447) చాలా సహజార్థాలు ఉన్నాయి.
1. సంక్షేమము, సంపద, యోబు 30:15
2. భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మికాలను రెంటిని ఆవరించే దేవుని రక్షణ
ఎ. ఆ.కా. 49:18
బి. ద్వితీ. 32: 15
సి. కీర్త. 3:2,8; 22:1; 35:3; 62:2; 69:29; 70:5; 78:22; 80:3; 89:26; 91:16; 106:4; 140:7
డి. యెషయా 12:2; 33:2; 51:6,8; 52:7,10; 56:1; 59:11; 60:18; 62:1
3. యోనా 2:9-10లో భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక రక్షణను గురించిన ఆలోచన స్పష్టముగా
చెప్పబడింది
4. తరచుగా ‘‘ఆనందించు’’ అనేది యెహోవా రక్షణకు సంబంధించి ఉంది, 1 సమూ. 2:1; యెషయా 25:9; 26:1;
కీర్త. 9:14; 13:5; 35:9
రక్షణ అనేది తన మానవ సృష్టితో యెహోవా అసలు ఉద్దేశిత సహవాసము మరియు సమాజాన్ని అమలు
చేయడము. ఇందులో వ్యక్తిగత మరియు సాంఘిక సంపూర్ణతలు ఇమిడి ఉన్నాయి.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:19
19బంటుల

గుంపు గాదును కొట్టును అతడు మడిమెను కొట్టును.

49:19 ‘‘బంటుల గుంపు గాదును కొట్టును అతడు మడిమెను కొట్టును’’ ఈ ఒక్క వచనములో నాలుగు సార్లు ఈ
పేరు (బిడిబి 151) యొక్క మూలపదము మీద స్పష్టమైన పదవిన్యానము ఉంది. గారు చుట్లు ప్రక్కల ఉన్న
దేశాలు గాదును సుళువుగా ఆక్రమించే ఒక జాతి కేటాయింపుగా ఉండబోతుంది (అది., యోర్దాను తూర్పు),
అయితే ఆయన వారిని వెంబడించి, పోగొట్టుకొన్నవి తిరిగి పొందును (అది., అదృష్టము, సంపద).
హీబ్రూ పాఠ్యములో ‘‘మడిమె’’ (బిడిబి 784, I,ఎ) అని ఉంది కానీ, బిడిబి ఈ పదము బహుశా מ( עקבמ
పద్యభాగములోని తదుపరి వరుసలోని మొదటి అక్షరమై ఉండచ్చు అని ప్రస్తావించింది, 20వ. వచనము). అదే
అయితే, వరుస ‘‘మడిమె’’ అని కాక ‘‘వారిని వెన్నుదెబ్బ తీయుట’’ (బిడిబి 784, I,సి) గా చదవాలి.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:20
20ఆషేరునొద్ద

శ్రేష్ఠమైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర పదార్థములను అతడిచ్చును.

49:20 ‘‘ఆషేరు’’ ఆషేరుకు ప్రధాన అర్థము ‘‘ఆనందముగా ఉన్న వ్యక్తి’’ (బిడిబి 81) అని అనిపిస్తున్నది.
ఇది బహుశా యెహోషువా ద్వారా వారికి కూటాయించిన భూమి ద్వారా వర్తక దారులను ఆధీనము చేసికొనుట
ద్వారా వారు సంపన్నులు అవడాన్ని సూచించవచ్చు. ఇంకా, వారి భూసారము అంటే వారు రాజు బల్లకు అందించే
ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు (చూ. ద్వితీ. 33:24-25).
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ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:21
21నఫ్తాలి

విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైనమాటలు పలుకును.

49:21
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి
‘‘ఒక విడువబడిన లేడి’’
ఎన్ కె జె వి, జె పి ఎస్ ఒ ఎ ‘‘ఒక విడువబడిన జింక’’
టి ఇ వి
‘‘విచ్చలవిడిగా తిరిగే జింక’’
ఎన్ జె బి
‘‘ఒక యుక్తిగల జింక’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘వ్యాపించిన కాండము’’
పెషిట
‘‘ఒక యుక్తిగల వార్తావహుడు’’
‘‘వ్యాపించిన టెరేబిన్త్’’
ఆర్ ఇ బి
ఈ క్రియకు (బిడిబి 1018 1511, క్వాల్ పాసివ్ పార్టిసిఫుల్) క్రింది అర్థాలు ఉండే అవకాశముంది
1. పంపుట
ఎ. ప్రజలు
బి. వస్తువులు
సి. సందేశము
2. విసరివేయు
3. చాపుటు (అది., వ్యాపించుట, చూ. ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్, ఆర్ ఇ బి)
4. పంపివేయుట (చూ. ఆ.కా. 3:23)
5. పోగొట్టుకొనుట (చూ. కీర్త. 50:19)

ఎన్ ఎ ఎస్ బి
‘‘ఆయన అందమైన మాటలు పలుకును’’
ఎన్ కె జె వి, పెషిట
‘‘ఆయన సొగసైన మాటలు పలుకును’’
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి, టి ఇ వి
ఎన్ జె బి, జె పి ఎస్ ఒ ఎ ‘‘ప్రియమైన జింకపిల్లలు వహిస్తాయి’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘తర పండ్లలో అందాన్ని ప్రసాదిస్తాయి’’
ఆర్ ఇ బి
‘‘ప్రియమైన రెమ్మలు తొడుగుతాయి’’
తర్జుమా చేయబడిన ‘‘అందము’’ లేక ‘‘సౌదర్యము’’ (బిడిబి 1051 I, שׁפר, చూ. కీర్త. 16:6), ఇదే మూడు

అచ్చులు ‘‘కొమ్ము’’  שׁפרకూ కూడా తర్జుమా చేయబడ్డాయి (చూ. రోధర్ హామ్ యొక్క
ఎంఫసైస్డ్ బైబిల్).
యు బి ఎస్ హాండ్ బుక్ ఆన్ జనసిస్ ఒక సహాయపడే మాట చెప్పింది, ‘ఆడజింక’ నుండి
‘టెరెబిన్త్’ కు మరియు ‘జింకపిల్ల’ నుండి ‘మాటలు’ కు హీబ్రూ హల్లులను బట్టి జరిగాయి’’ (పే.
1094).
ఆదికాండము 49లో వృక్ష సాదృశ్యాలు కాక, జంతు సాదృశ్యాలు సర్వసాధారణముగా ఉండుట చేత
మరియు 21వ. వచనములోని పద్య వరుసల మధ్య సమాంతరము ఉండుట చేత, ‘‘అందమైన జింకపిల్లలు’’
లేక ‘‘జింకపిల్లల అందము’’ అని చెప్పడమో సరిగా ఉంది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:22-26
22యోసేపు

ఫలించెడి కొమ్మ ఊట యొద్ద ఫలించెడి కొమ్మదాని రెమ్మలు గోడమీదికి ఎక్కి
వ్యాపించును. 23విలుకాండ్రు అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 24యాకోబు కొలుచు
పరాక్రమశాలియైన వాని హస్తబలము వలన అతని విల్లు బలమైనదగును. ఇశ్రాయేలునకు బండయు
మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండ్రి దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను
25క్రింద దాగియున్న అగాధజలముల దీవెనలతోను స్తనముల దీవెనలతోను గర్భముల దీవెనలతోను నిన్ను
దీవించు సర్వశక్తుని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము దిట్టపరచబడును 26నీ తండ్రి దీవెనలు నా పూర్వికుల
దీవెనలపైని చిరకాల పర్వతముల కంటె హెచ్చుగ ప్రబలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి
వేరుపరచబడిన వాని నడినెత్తిమీదను ఉండును.
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49:22-26 ‘‘యోసేపు’’ యూదా ఎలాగైతే లేయా సంతానములో ప్రత్యేకించబడి, కుటుంబ
నాయకత్వాన్ని పొందాడో (అది., మెస్సయ వంశావళి), రాహేలు కుమారులలో యోసేపు
ప్రత్యేకించబడి రెట్టింపు వారసత్వాన్ని (అది., ఎఫ్రాయిము మరియు మనష్షే) పొందాడు.
ఇది మంచి పద్వకావ్యమైనది, యోసేపు ప్రాధాన్యతను గురించిన నిర్ధాయకమైన
వ్యాఖ్యగా ఉంది.
49:22 ఈ వచనములో పదవిన్యాసము మరియు ఒక సాదృశ్యము ఉన్నాయి.
1. క్వాల్ యాక్టివ్ పార్టిసిఫుల్, బిడిబి 826, కెబి 963, రెండు సార్లు వచ్చింది

2. 1వ. వరుసలో ‘‘జింకపిల్ల’’ అసలు అర్ధము ‘‘కుమారుడు’’ అని, 3వ. వరుసలో ‘‘జింకపిల్ల’’ అసలు అర్థము
‘‘కుమార్తె’’ అని ఉంది.
ఇవన్ని విస్తృతంగా పెరిగి, ఫలించే మొక్కలకు వ్యవసాయ సాదృశ్యముగా ఉంది (చూ. ద్వితీ. 33:13-16).
కొంతమంది విశ్లేషకులు జంతు సాదృశ్యమునుండి (చూ. 9,14,17,21,27, మరియు ద్వితీ. 33:17 సమాంతరాలు)
మరియు కొండప్రక్కన ఉన్న అడివి గాడిదకు (చూ. జె పి ఎస్ ఒ ఎ, టి ఇ వి) మార్చడము పైన సందేహాన్ని
వ్యక్తము చేయుచున్నారు. పురాతన భాషలోని పద్యకావ్యము అరుదైన పదాలను వాడకము ఒక జారవేసే
విషయము!
22వ. వచనానికి హీబ్రూ పాఠ్యముతో అనేక ప్రశ్నలు ఉన్నాయి!

49:23-25 ఈ వచనాలు ఈ క్రింది వాటికి సాదృశ్యముగా సంబంధించి ఉన్నాయి
1. తన సహోదరులు, పొతేఫర్, చెరశాల జీవితముతో యోసేపు యొక్క అనుభవము
2. యోసేపు కుమారుల జాతులు (అది., ఎఫ్రాయిము మరియు మనష్షే) మరియు కనానులో వారి జాతుల
కేటాయింపుల విజయము (యెహోషువా).
దేవునికి ఉన్న వివిద బిరుదులను గమనించండి.
1. యాకోబు యొక్క సర్వశక్తుడు, 24వ. వచనము, బిడిబి 7 నిర్మాణము 784, చూ. కీర్త. 132:2,5; యెషయా
49:26 (ఇశ్రాయేలు యొక్క సర్వశక్తుడు, యెషయా 1:24)
2. గొర్రెల కాపరి, 24వ. వచనము, బిడిబి 944, కెబి 1258, క్వాల్ యాక్టివ్ పార్టిసిఫుల్, చూ. కీర్త.
23:1; 80:1 (గురు జాతీయపదమ లాంటిదే, కీర్త. 78:52)
3. ఇశ్రాయేలీ రాయి (లేక బండ), 24వ. వచనము, బిడిబి 6 నిర్మాణము 975, చూ. యెషయా 30:29; బహుశా
మెస్సయాకు కీర్త. 118:22; యెషయా 28:16 (క్రింద రాబోతున్న ప్రత్యేక అంశము చూడుము)
ఇవ్వబడిన ‘‘మూలరాయి’’ కి సంబంధించి ఉంది.
4. మీ పితరుల దేవుడు, 25వ. వచనము, చూ. ఆ.కా. 26:3,24; 28:13; 32:9 (అది., అబ్రాహాము, ఇస్సాకు; యాకోబు
దేవుని అనే పదము ఒత్తి పలకడము గమనించండి)
5. సర్వశక్తిమంతుడు (అసలు అర్థము. షాదయి, చూ. జె పి ఎస్ ఒ ఎ), 25వ. వచనము, బిడిబి 994, చూ. 17:1; 12:1లో
ఇవ్వబడిన ప్రత్యేక అంశము: దేవునికి ఇవ్వబడిన పేర్లు చూడుము.
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ప్రత్యేక అంశము: మూలరాయి
I. పా.ని. ప్రయోగాలు
ఎ. మంచి పునాదిని నిర్మించే ఈ గట్టి మన్నిక కలిగిన రాయి యెహోవాను గురించి విరించుటకు
ఉపయోగించేవారు (చూ. 18:2).
బి. ఆ తరువాత ఇది మెస్సయ పేరుగా మారింది (చూ. ఆ.కా. 49:24; కీర్త. 118:22; యెషయా 28:16).
సి. మెస్సయ ద్వారా యెహోవా నుండి వచ్చే తీర్పుకు ప్రతినిధిగా మారింది (చూ. యెషయా 8:14;
దానియేలు 2:34-35,44-45).
డి. ఇది కట్టడ దృష్టాంతముగా పెంపొందింది
1. మిగిలిన కట్టడనంతా నిలిపి, మూలలను సరిచేయుటకు మొట్టమొదట పెట్టే పునాది రాయిని
‘‘మూలరాయి’’ అని అంటారు.
2. ఇది ఇంకా గోడలను పట్టిపెట్టి ఉంచుటకు ఉంచే చివరి రాయిని కూడా సూచిస్తుంది (చూ.
జకర్యా 4:7; ఎఫెసీ. 2:29,21),
దీనిని హీబ్రూ భాష రష్ (తల) నుండి వచ్చిన
‘‘ముఖ్యరాయి’’ అని పిలుస్తారు
3. ఇది గోడల భారాన్నంతా పట్టిపెట్టి ఉంచుటకు ముఖద్వార ఆర్చ్ మద్య భాగములో ఉంచే
‘‘కీలక రాయి’’ని సూచిస్తున్నది
II. క్రొ.ని. లోని ప్రయోగములు
ఎ. యేసు తనకు తాను ఉదాహరించుకొనుటకు కీర్తనలు 118ని అనేక పర్యాయములు సూచించాడు (చూ.
మత్తయి 21:41-46; మార్కు 12:10-11; లూకా 20:17)
బి. అవిశ్వాసత, తరుగుబాటు కలిగిన ఇశ్రాయేలీయులను యెహోవా తిరస్కరించిన విషయానికి పౌలు
కీర్తనలు 118ని ఉపయోగిం
చాడు (చూ. రోమా 9:33)
సి. పౌలు క్రీస్తును ఉదహరించుటకు ఎఫెసీ. 2:20-22లో ‘‘మూలరాయి’’ అన్న భావాన్ని ఉపయోగించాడు
డి. I పేతురు 2:1-10లో పేతురు యేసు కొరకు దీనిని ఉపయోగించాడు. యేసు మూలరాయి మరియు
విశ్వాసులు సజీవ రాళ్ళు (విశ్వాసులు దేవాలయాల వలె, చూ. I కొరింథీ. 6:19), ఆయన మీద
కట్టబడుదురు (యేసు క్రొత్త దేవాలయము, చూ. మార్కు 14:58; మత్తయి 12:6; యోహాను 2:1920). యూదులు యేసును మెస్సయగా తృణీకరించినప్పుడే వారి నీరీక్షణ పునాదిని
త్రోసిపుచ్చారు.
III. ఆధ్యాత్మిక వాఙ్ఞ్మాలములు
ఎ. దావీదు/సాలమన్ కు దేవాలయము కట్టుటకు యెహోవా అనుమతించాడు. వారు తన ఒప్పందాలకు
కట్టుబడి ఉంటే వారిని ఆశీర్వదించి, వారికి తోడుగా ఉంటానని ఆయన వారితో చెప్పాడు (చూ. II
సమూయేలు 7), అయితే వారు దేవాలయముగా లేకపోతే శిధిలమైపోతారు (చూ. 9:1-9)!
బి. రబ్బియుల యూదాతత్వం కట్టడలు, సాంపద్రాయాల పైన కేంద్రీకరించారు కాని, వ్యక్తిగత
విశ్వాసాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారు (చూ. యిర్మియా 31:31-34; యెహెజ్కేలు 36:22-38).
దేవుడు, తన స్యరూపములో సృజింపబడిన వారినుంచి దినవారి, వ్యక్తిగత దేవునితో సంబంధము
కొరకు ఎదురు చూస్తాడు (చూ. ఆ.కా. 1:26-27). మత్తయి 5:20లో నేరుగా యూదాతత్వంతో
చేసినట్లు లూకా 20:17-18లో భయాన్ని రేకెత్తించే న్యాయతీర్పు పదాలు ఉన్నాయి.
సి. యేసు తన శరీరాన్ని ఉదహరించడానికి దేవాలయ భావాన్ని ఉపయోగించాడు (చూ. యోహాను 2:19-22).
యెహోవాతో సంబంధము కలిగి ఉండడానికి మెస్సయ అయిన యేసు మీద వ్యక్తిగత విశ్వాసము
కీలకము అనే భావాన్ని ఇది కొనసాగించి, విస్తృత పరుస్తున్నది (యోహాను 14:6; I యోహాను 5:1012).
డి. రక్షణ, మానవజాతిలో పాడైపోయిన దేవుని స్వరూపాన్ని తిరిగి నిర్మించుకొనుటకు
ఉద్ధేశింపబడింది (ఆ.కా. 1:26-27 మరియు 3 వ అధ్యాయము) కాబట్టి దేవునితో సహవాసము
చేయుటకు వీలు కలిగింది. క్రైస్తవత్వం యొక్క గమ్యము ఇప్పుడు క్రీస్తువలె ఉండుట.
విశ్వాసులు సజీవ రాళ్ళుగా మారాలి (చిన్ని దేవాలయాలు కట్టబడి/క్రీస్తుకు మాదిరి).
ఇ. యేసు మన విశ్వాసానికి పునాది మరియు మన విశ్వాసానికి ముఖ్యరాయి (ఆల్ఫా మరియు ఒమెగా).
అయినా తొట్రిల్లే మరియు ప్రతికూల రాళ్ళు ఉంటాయి. ఆయనను పోగొట్టుకొంటే,
సర్వాన్ని పోగొట్టుకొన్నట్లే. మద్యలో ఉండే అవకాశాము లేదు!

49:25-26 ‘‘ఆశీర్వాదాలు’’ ఈ పదము ఎన్ని సార్లు ఉపయోగించబడిందో గమనించండి.
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ఎవరైతే నిన్ను ఆశీర్వదించుతాడో, 25వ. వచనము, బిడిబి 138, కెబి 159, ఫియల్ ఇంపర్ఫెక్ట్, చూ.
28:3; 48:3
2. పైనున్న పరలోక ఆశీర్వాదాలతో, 25వ. వచనము, బిడిబి 139, చూ. 27:28; ద్వితీ. 33:13
3. లోతైన ఆశీర్వాదాలు, 25వ. వచనము, బిడిబి 139, చూ. ద్వితీ. 33:13
4. స్తన్యములు మరియు గర్భము యొక్క ఆశీర్వాదాలు, 25వ. వచనము, బిడిబి 139
5. నీ తండ్రి యొక్క ఆశీర్వాదాలు, 26వ. వచనము, బిడిబి 139
6. నా పూర్వికుల ఆశీర్వాదాలను పోగొట్టుకొన్నాను, 26వ. వచనము (కష్టమైన హీబ్రూ పదము, మళ్ళీ
‘‘ఆశీర్వాదము’’ కలపబడలేదు)
ఈ ఆశీర్వాదాలు పితరుల దేవుడు వారితో ఉన్నాడనుటకు ఒక అభయమై ఉన్నది (చూ. ఆ.కా. 12:2; 22:17; 24:1;
26:12:30:30) వారిద్వారా ఇతరులకు ఆశీర్వాదాలు (చూ. ఆ.కా. 12:2-3; 22:18; 30:27; 39:5). సృష్టించడానికి
దేవుని యొక్క అసలు ఉద్దేశము ఇది (చూ. 1:22,28)! దేవుడు ఇలాంటి ప్రపంచము కొరకు ఉద్దేశించలేదు (చూ.
ఆ.కా. 3). యోసేపు యొక్క దైవభీతి తన పట్ట, తన కుటుంబము పట్ల దేవునికున్న ఉద్దేశాలను దేవుడు
తెలియజేయడానికి ఉపకరించింది.
1.

49:25 ‘‘క్రింద దాగియున్న అగాధజలముల దీవెనలతోను స్తనముల దీవెనలతోను గర్భముల దీవెనలతోను
నిన్ను దీవించు సర్వశక్తుని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము దిట్టపరచబడును’’ ఇది పంటలు, పశువుల మందలు,
మానవ జనసంఖ్యల విస్తారతకు త్రికోణ ఉద్ఘాటన. ఏదేనులోని మానవాళికంతా యెహోవా ఇదే చేయాలని
కోరుకొన్నాడు.
‘‘పరలోకము’’ మరియు ‘‘లోతైన’’ పదాలు విస్తృతమైన, అత్యున్ననమైన వీలగు ఆశీర్వాదాలకు
సాదృశ్యాలుగా ఉపయోగింపబడ్డాయి. ఈ రెండు కూడా విస్తారమైన పంటలకు మరియు గడ్డికి కొరకు
ఉన్నమంచుకు సంబంధించినవి (చూ. ద్వితీ. 33:13).
49:26 2వ. వరుస మరియు 3వ. వరసకు సమాంతరము ఉంది, అయితే హీబ్రూలో ఈ రెంటికి సమస్య ఉంది.
1. శాశ్వతమైన పర్వతాల (הרי עד, బిడిబి 249) లేక పూర్వికుల (הורי עד, బిడిబి 223 ఇంకా ఇది శాశ్వత
పర్వతాల సమాంతరాన్ని సూచిస్తున్నదని భావించబడింది. ఇదే ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్ మరియు ద్వితీ.
33:15; ఎమ్ టి లో ‘‘పూర్వికులు’’ అని ఉంది, అయితే ఈ నిర్మాణము ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది.
2. నిత్య పర్వతాల ఆశీర్వాదాలు
సమానాంతాలర సందర్భములో రెండు వరసల బహుశా పర్వతాలు మరియు కొండలు సంబంధించి ఉన్నాయి, ఇది ఒక
బలము మరియు శాశ్వితమైన దానికి ఒక బాషీయత కావచ్చు.

 ‘‘తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని నడినెత్తిమీదను ఉండును’’ ‘‘ప్రభలమగును’’ (బిడిబి 634)
‘‘నజరేయ’’ అనే మూలపదము నుండి వచ్చింది, దీని అర్థము ‘‘వేరుపరచు’’ (చూ. టి ఇ వి) లేక
‘‘ప్రతిష్టచేయబడిన’’ అని. ఇది ఒక రాకుమారుడు లేక అధికారి అని కూడా తెలియజేసే అవకాశము కలదు (చూ.
నెహుము 3:17). ఇది ఐగుప్తులో యోసేపు నాయకత్వ హోదాను కూడా సూచించవచ్చు.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:27
27బెన్యామీను

చీల్చునట్టి తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని అస్తమయమందు దోపుడుసొమ్ము

పంచుకొనును.

49:27 ‘‘బెన్యామీను’’ ఆయన ఒక చీల్చునట్టి తోడేలు (బిడిబి 382, కెబి 380, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్)గా
చిత్రీకరించబడ్డాడు. తన ముందు ఉంచబడిన ఐదు భాగాలను ఆయన తీనేశాడని కొందరంటారు (చూ. ఆ.కా. 43:34).
ఆయనకున్న తినే అలవాట్టు తన తండ్రికి తెలుసు! 27వ. వచనము ప్రతికూలముగా ఉంది, న్యాయ. 19:21
గమనించుము.
లియోపోల్డ్ 17 మరియు 27వ వచనాలను సానుకూలముగా విశ్లేషించాడు. హీబ్రూ పద్యకావ్యము చాలా
గజిబిజీగా ఉంది ఎందుకంటే వాడబడిన హీబ్రూ పద్యకావ్య రకము మరియు ఉచ్ఛారణ కొరకు వాడబడిన
అరుదైన పదాలు (ఉచ్ఛారణ సాంకేతికాలు).
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 ‘‘ఎర’’ మూలపదము ( עדబిడిబి 723 I) సహజముగా నిరంతరీకరించుటను తెలుపుతున్నది (అది., ఆ.కా. 49:26; మరియు
ఎక్కువగా కీర్తనలు మరియు యెషయాలలో), అయితే కొన్ని పాఠ్యభాగాలలో (చూ. ఇక్కడ; యెషయా 33:23;
జఫన్యా 3:8) ఇది ‘‘ఎర’’ను ఉపయోగించి యుద్ధములో దోసిడీ సొత్తును తీసికెళ్ళడాన్ని తెలుపుతున్నది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 49:28-33
28ఇవి

అన్నియు ఇశ్రాయేలు పండ్రెండు గోత్రములు. వారి తండ్రి వారిని దీవించుచు వారితో చెప్పినది
యిదే. ఎవరి దీవెన చొప్పున వారిని దీవించెను. 29తరువాత అతడు వారి కాజ్ఞాపించుచు ఇట్లనెను నేను నా
స్వజనులయొద్దకు చేర్చబడుచున్నాను. 30హిత్తీయుడైన ఎఫ్రోను భూమియందున్న గుహలో నా తండ్రుల
యొద్ద నన్ను పాతిపెట్టుడి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమ్రే యెదుటనున్న మక్పేలా పొలములో
ఉన్నది. అబ్రాహాము దానిని ఆ పొలమును హిత్తీయుడగు ఎఫ్రోనుయొద్ద శ్మశాన భూమి కొరకు
స్వాస్థ్యముగా కొనెను. 31అక్కడనే వారు అబ్రాహామును అతని భార్యయైన శారాను పాతి పెట్టిరి;
అక్కడనే ఇస్సాకును అతని భార్యయైన రిబ్కాను పాతి పెట్టిరి; అక్కడనే నేను లేయాను
32ఆ పొలమును అందులోనున్న గుహయు హేతుకుమారుల యొద్ద కొనబడినదనెను.
పాతిపెట్టితిని.
33యాకోబు తన కుమారుల కాజ్ఞాపించుట చాలించి మంచముమీద తన కాళ్లు ముడుచుకొని ప్రాణమువిడిచి తన
స్వజనులయొద్దకు చేర్చ బడెను.
49:29 ‘‘నేను నా స్వజనులయొద్దకు చేర్చబడుచున్నాను’’ ఇది మరణము మరియు సమాధులను తెలియజేసే ఒక
భాషీయము (చూ. 25:8,17; 35:29; 49:33; సంఖ్యా. 20:26; 27:13:2; ద్వితీ. 32:50; న్యాయా. 2:10; 2 రాజులు 22:20).
ఇది షియోలులో కుటుంబము తిరిగి కలిసికొనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నదేమో చెప్పడము కష్టము.
ఇది బహుశా కుటుంబ సమాధులు లేక గుహలను సూచించే ఒక విధానమేమో. అయితే తెరాఫిమ్ (చూ. 31:19,34,35,
31:19లో ఇవ్వబడిన ప్రత్యేక అంశము చూడుము) ను సూచించే అవకాశము ఎక్కువగా ఉంది (చూ. మత్తయి 22:3132).
మరణానంతర జీవితమును తెలియజేసే వాక్యము మీద ఇవ్వబడిన క్లుప్త తర్కణకొరకు హార్డ్
సేయింగ్స్ ఆఫ్ ది బైబిల్, 127-129 పేజీలు చూడుము.
 ‘‘గుహలో’’ ఇది ఆ.కా.23:1-19లో సూచించిన హిత్తీయుడైన ఎఫ్రాను నుండి కొనబడిన పితరుల సమాధి
స్థలమును సూచిస్తున్నది. చనిపోయిన తరువాత ఒడంబడిక కుటుంబాలు తిరిగి కలిసికొనే భావము ఇందులో ఉంది.
ఐగుప్తులో తన కుటుంబము స్థిరపడబోదని యాకోబు సూచనప్రాయముగా నొక్కిచెప్పుతున్నడు అయితే
ఏదో ఒక సమయములో కనానుకు తిరిగి వెళ్ళుతుందని తెలియజేయుచున్నాడు (చూ. 15:12-21). యోసేపు కూడా
50:24-25లో ఇదే రకమైన ప్రవచన విన్నపాన్ని చేస్తున్నాడు. ఐగుప్తు దోపిడీకి మారబోయే ఒక
తాత్కాలిక ఆశ్రమముగా ఉంది.
49:31 ‘‘రిబ్కా. . .లేయా’’ ఈ ఇద్దరి సమాధి యొక్క మొదటి వృత్తాంతము ఇది. తన తల్లిని దారి ప్రక్కన
సమాధిచేశారని యోసేపు కోపపడి ఉంటాడని రబ్బీలు అంటున్నారు అయితే ఇది ఉత్తర జాతులు బంధీలు
అయ్యే సమయానికి సంబంధించి ఇది ఒక ప్రవచన సూచనగా ఉంది మరియు రాహేలు దారి ప్రక్కన
సమాధిచేయబడడాన్ని బట్టి తన పిల్లలు బహిష్కరణకు గురైనప్పుడు ఆమె చూసి ఏడుస్తుంది అని
సూచిస్తున్నది (చూ. యిర్మియా 31:15).
49:33 ‘‘మంచముమీద తన కాళ్లు ముడుచుకొని’’ ఒకవేళ యాకోబు సమయమంతా కూర్చొని ఉంటే దీని అర్థము
ఆయన పడుకొన్నాడు; లేకపోతే ఇది గర్భస్థ స్థితిని సూచిస్తున్నట్లుంది. తరువాత ఆయన తన చివరి
ఊపిరిని వదులుతాడు (మరణానికి ఒక భాషీయము).

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.

379

పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. ఎప్రాయిము మరియు మనష్షేలను యాకోబు ఎందుకు దత్తత తీసికొన్నాడు?
2. ఆ.కా. 48:15-16 వచనాలలోని దేవుని మూడుకోణాల పేర్ల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
3. 49వ. అధ్యాయములోని ఆశీర్వాదాలు ఆ.కా. 29:30-30:24లోని ఈ కుమారుల పేర్లకు ఎలా సంబంధము కలిగి
ఉన్నాయి?
4. అత్యున్నత ఆశీర్వాదాలు పొందిన ఇద్దరు కుమారులు ఎవరు మరియు ఏ ఆశీర్వాద కోణములో వారిని
మనము గుర్తుంచుకోగలము?

ఆదికాండము 50
ఆధునిక తర్జుమాలలోని పేరాగ్రాఫ్ల విభజనలు
ఎన్ ఎ ఎస్ బి

ఎన్ కె జె వి

ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి

టి ఇ వి

ఎన్ జె బి
(ఎమ్ టిని
అనుసరించి)

ఇశ్రాయేలు మరణము
యాకోబు మరణము, సమాధి
యాకోబు మరణము, యోసేపు యాకోబు మరణము, సమాధి
యాకోబు
అంత్యక్రియలు
(49:29-50:14)
చివరి దినాలు
(49:29-50:14)
(49:29-50:14)
50:1-3
50:1-3
50:1-3
50:1-3
50:1-3ఎ
50:3బి-6
50:4-6
50:4-6
50:4-6
50:4-5
50:6
50:7-11
50:7-14
50:7-9
50:7-9
మక్పేలాలో సమాధిచేయుట
50:10-11
50:10-11
50:12-14
50:12-14
50:12-14
50:12-13
50-14
యోసేపు తన సహోదరులకు
యోసేపు తన సహోదరులకు
యాకోబు మరణము నుండి
తిరిగి అభయమిచ్చుట
తిరిగి అభయమిచ్చుట
యోసేపు మరణము వరకు
50:15-21
50:15-21
50:15-21
50:15-17
50:15-17
50:18
50:18-21
50:19-21
యోసేపు మరణము
యోసేపు మరణము
యోసేపు మరణము
50:22-26
50:22-26
50:22-23
50:22-26
50:22-25
50:24-26
50:20

చదివే చక్రం మూడు (xxiv పే. చూడుము)

పేరాగ్రాఫ్ స్థాయిలో అసలు గ్రంథకర్త యొక్క భావాన్ని అనుసరించుట
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ఇది ఒక మార్గదర్శిక అధ్యయన వ్యాఖ్యానము, అంటే నీ బైబిలు వ్యాఖ్యానానికి నీవే
బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతిఒక్కరు మనకు ఇవ్వబడిన కాంతలోనే నడవాలి. వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు,
పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానులు. విశ్లేషకుని కొరకు దీనిని నీవు త్యాగము చేయకూడదు.
ఒక్కసారిగా అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదువు. అంశాలను గుర్తించు. నీ అంశము యొక్క భాగాలను ఐదు
అధునిక తర్జుమాలతో పోల్చు చూడు. *పేరాగ్రాఫ్లు ధైవావేశితాలు కావు. అయితే అసలు గ్రంథకర్త
యొక్క భావాన్ని అనుసరించడానికి ఇవి ఎంతో కీలకము. ఇవే వ్యాఖ్యానానికి ప్రాణము. ప్రతి
పేరాగ్రాఫుకు కేవలము ఒకే ఒక ప్రధానాంశము ఉంటుంది.
1.

మొదటి పేరాగ్రాఫ్

2.

రెండవ పేరాగ్రాఫ్

3.

మూడవ పేరాగ్రాఫ్

4. మొదలుగున్నది.

పదము మరియు వాచనాల అధ్యయనము
ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 50:1-3
1యోసేపు

తన తండ్రి ముఖముమీద పడి అతని గూర్చి యేడ్చి అతని ముద్దుపెట్టుకొనెను. 2తరువాత
యోసేపు సుగంధ ద్రవ్యములతో తన తండ్రి శవమును సిద్ధపరచవలెనని తన దాసులైన వైద్యులకు
ఆజ్ఞాపించెను గనుక ఆ వైద్యులు ఇశ్రాయేలును సుగంధ ద్రవ్యములతో సిద్ధపరచిరి.
3సుగంధ ద్రవ్యములతో సిద్ధపరచబడువారి కొరకు దినములు సంపూర్ణమగునట్లు అతనికొరకు నలుబది
దినములు సంపూర్ణమాయెను. అతనిగూర్చి ఐగుప్తీయులు డెబ్బది దినములు అంగలార్చిరి.
50:1 ఈ వచనము మరణముతో సంబంధమున్న దుఃఖపడే మూడు చిహ్నాలను చూపుతున్నాయి.
1. ఆయన ముఖము మీద పడి, బిడిబి 656, కెబి 709, క్వాల్ ఇంపర్ఫెక్టు, 33:4 లాగే
2. అతని గూర్చి యేడ్చి, బిడిబి 113, కెబి 129, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
3. ఆయనను ముద్దుపెట్టుకొని, బిడిబి 676, కెబి 730, క్వాల్ ఇంపర్ఫెక్ట్
50:2 ‘‘వైద్యులు’’ ఇది క్రియ ‘‘స్వస్థపరచుటకు’’ యొక్క క్వాల్ యాక్టివ్ పార్టిసిఫుల్ (బిడిబి 950,
కెబి 1272, చూ. 2 దిన. 16:12). వీరు భద్రపరచు వృత్తినిపుణుల సమూహము, అయితే యాకోబు ఐగుప్త భద్రపరచే
మతపరమైన వారిని ప్రక్కన పెట్టడానికి ఈ వైద్యులను రప్పించి ఉండచ్చు (ఎన్ ఎ ఎస్ బి స్టడీ
బైబిల్, 73 పే). యాకోబు ఆ తరువాత తన కుటుంబ సభ్యులనందరిని పాతిపెట్టిన గుహలో ఉంచడానికి ఆయన
ఇప్పుడు భద్రపరస్తున్నాడు.
 ‘‘భద్రపరచుట’’ ఈ క్రియాపదము (బిడిబి 334, కెబి 333, క్వాల్ ఇన్ఫినేటివ్ కంస్ట్రక్ట్)కు ‘‘సుగంధ
ద్రవ్యాలు’’, ‘‘సుగంధ ద్రవ్యాలు తయారు చేయడము’’ (చూ. పరమగీతాలు 2:13), లేక ‘‘భద్రపరచు’’ అని అర్థము.
ఇది పా.ని.లో ఇక్కడ మాత్రమే కనిపిస్తున్న ఐగుప్తీయులకే ప్రత్యేకమైన పద్ధతి. దీనికి ఒసిరీస్
(దాదాపు క్రీ.పూ. 2700 ప్రారంభములో) మరియు మరణించిన తరువాత జీవితము పైన ఐగుప్తీయులకున్న
విశ్వాసానికి సంబంధముంది.
ఇది ఈ క్రింది వాటికి సంకీర్ణమై ఉంది
1. అంతర్భాగాలను వేరు చేసి, వాటిని ఒక వేరే పాత్రలలో భద్రపరచడము
2. ఆ తరువాత కాలములో మెదడును కూడా వేరు చేసి, వేరోక పాత్రలో భద్రపరచడము
3. శవాన్ని సన్నని నారబట్టలతో చుట్టడము
ఎలా భద్రపరుస్తారు అనే అంశము మీద మనకున్న వ్రాతపూర్వక వృత్తాంతాలు, హెరోదోతస్ యొక్క
హిస్టరీ 2:85-90 మరియు దియోదోరస్ సిక్కులస్ యొక్క హిస్టరీ 1:91 మాత్రమే. పూర్తి వివరాలకు
ఎబిడి, వా. 2, 490-495 పేజీలు మరియు జేమ్స్ ఎమ్. ఫ్రీమెన్, మానెర్స్ అండ్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ ది
బైబిల్, 56-58 పేజీలు చూడుము.
ఈ తర్కణ భద్రపరచు ఆధునిక విధానాలకు ఉద్దేశింపబడింది కాదు. ఐగుప్తీయు కట్టుబాట్లు లాగా
వారికి మతపరమైన విశేషార్థసూచనలు లేవు. చాలామంది ఆ.కా. 3:19లోని శాపము ఇప్పటికీ అన్వర్తిస్తుంది
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అని భావిస్తున్నారు. నేనైతే వ్యక్తిగతంగా జీవితము యొక్క భౌతిక శేషాలు (అది., మానవ శరీరము) అంత
ప్రాముఖ్యమైనవి కావు!

ప్రత్యేక అంశము: దహన సంస్కారము
I. పాతనిబంధన
ఎ. దహనము (కాల్చుట) లేవీకాండములో విధించే నాలుగు మరణదండనలో ఇది ఒకటి (చూ. 20:14; 21:9,
ఉదాహరణలు, ఆ.కా. 28:24 మరియు యెహోషువా 7:15,25).
బి. సౌలు స్నేహితులు తన శవాన్ని మరియు తన ముగ్గరి కుమారుల శవాలను ఫిలిష్తీయుల దగ్గర నుండి
తీసికొని, వాటిని కాల్చి, కళేబరాలను బెన్యామీను భూమిలో పాతిపెట్టిరి (చూ. 1 సమూ. 31:12-13, 1
దిన. 10:12 సమాంతర వాక్యాలలో వదిలి పెట్టిరి)
‘‘కాల్బబడుట’’ మరియు ‘‘అభిషేకించబడుట’’లకు మధ్య కొంత వివాదము పండితుల మధ్య నెలకొని
ఉంది. ఈ వాక్యము పా.ని. లోని దహనముకు ఇవ్వబడిన ఒకే ఒక సానుకూల వాక్యము (చూ.
ఎన్సైక్లోఫీడియా జుడైకా, వా. 5, 1074 పే). ఇది సుగంధ ద్రవ్యాలను కాల్చుటను కూడా
సూచించవచ్చు (చూ. 2 దిన. 16:14; 21:19; యిర్మియా 34:5).
సి. ఆ తరువాత, ఒక యూదా ప్రవక్త బేతేలులో దాని బలిపీఠము పైన యాజకులు కూడా కాల్చబడుతారు అని
ప్రవచించాడు (చూ. 1 రాజులు 13:2).
డి. కొన్నిసార్లు దహనసంస్కారము అనే అంశము పా.ని.లో తీర్పుకు సాదృశ్యమైన అగ్రి వలె తప్పుగా
సంబంధము కలిపారు (చూ. యెషయా 30:33). దహన సంస్కార సాదృశ్యాలు (అది., ‘‘చితి’’) అంత్యకాల
నాశనమును తీవ్రతరం చేయాడానికి ఉపయోగింపబడింది.
ఇ. పురాతన తూర్పు సమీప ప్రాంత దేశాలన్ని పాతిపెట్టే ఆచారాన్ని అనుసరించాయి (చూ. రొలండ్
డివాక్స్, ఏన్షియంట్ ఇశ్రాయేల్, వా. 1, 57 పే). దహన సంస్కారము ఒక అమానుషంగా
పరిగణించబడింది (చూ. ఆమోసు 2:1).
II. గ్రీసు మరియు రోము
ఎ. ఈ రెండు నాగరికతలు కూడా దహనసంస్కారాన్ని ఆచరించాయి.
1. గ్రీసు, క్రమంగా (సోఫోక్లెస్, ఎలెక్ట్రా, 1136-1139)
2. రోము, ఆచరణీయము లాగా, తరచూ కాదు, ఇష్టమైతే (సిసెరో, డెలెగ్ 2,22,56)
బి. దహన సంస్కారాల వైఖిరి పట్ల పురాతన తూర్పు సమీప ప్రాంతాల కంటె మధ్యదరా ప్రజల ఆచారాలు
విభిన్నముగా ఉండేవి. యూదులు పాతిపెట్టతారు, కాల్చరు అని టాసిటస్ ప్రస్తావించాడు (హిస్.
5.5).
III. రబ్బీయుల యూదాతత్వము
ఎ. ఆది రబ్బీలు చాలా మంది ద్వితీ. 21:23 పాతిపెట్టడాన్ని ఆఙ్ఞాపిస్తుందని నొక్క
చెప్పుతున్నారు.
బి. తల్మాడు (సన్హ. 7:2,24బి) మరియు మిష్నా(’అబోదియ జరాహ్ 1:3) లలో దహనసంస్కారము
నిషేదించబడింది.
సి. ఆధునిక యూదాతత్వయు ఈ దహన శరీరాలను యూదా సెమెటరీలలో ఉంచడానికి అనుమతించారు (చూ.
ఎన్సైక్లోఫీడియా జెడైషియా, వా. 5, 1074 పే.).
IV. క్రొత్తనిబంధన
క్రొ.ని.లో ఈ అంశాని గురించి తర్కణగాని లేక ప్రస్తావన గాని లేదు. భౌతిక శరీరము ఒక తాత్కాలిక
గుడారము వలె పరిగణింపబడింది (చూ. 2 కొరింథీ. 5). కొన్ని సార్లు విశ్వాసి యొక్క పాత శరీరము
రెండవ రాకడలో మళ్ళీ ఐక్యమవుతుందని ఉంది, అయితే దానికి వివరాలు లేక విశదాలు ఇవ్వబడలేదు
(చూ. 1 థెస్స. 4:13-18). ఇది క్రైస్తవుల కొరకు ‘‘విశ్వాసము మరియు ఆచారము’’ మాత్రమే కాదు.
పా.ని.లోని యూదుల వలె, క్రొ.ని. లోని విశ్వాసులు శరీర పునరుత్థానమును నొక్కి చెప్పుతున్నారు.
అంత్యకాలములో భౌతికత్వము ఉంది, అయితే అది ఎలా లేక ఎందుకు అనే విషయము చెప్పబడలేదు!
భౌతిక అవశేషాల స్థితి లేక ఎక్కడ అనేవి యేసుతో విశ్వాసి యొక్క ఐక్యతను ప్రభావితము
చేయవు. క్రీస్తులో విశ్వాసము కీలకము, భౌతిక అవశేషాలు కావు!

ప్రత్యేక అంశము: భూస్థాపిక ఆచారాలు
I

మెసపటోమియ
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ఎ. మరణాంతర జీవితము ఆనందముగా ఉండడానికి భూస్థపితము చాలా ముఖ్యము.
బి. ‘‘భూమి శవాలను పొందకుండును గాక’’ అనేది మెసపలోమియ శాపానికి ఒక ఉదాహరణ.
II పాతనిబంధన
ఎ. సరియైన పద్ధతులతో సమాధి చేయడము చాలా అవసరము (చూ. ప్రసంగి 6:3)
బి. దీనిని త్వరగా పూర్తిచేయాలి (చూ. ఆదికాండము 23 అద్యాయములో శారా మరియు ఆ.కా. 35:19లో
రాహేలు మరియు ద్వితీ. 21:23 గమనించుము).
సి. సరిగా పాతిపెట్టక పోవడము నిరాకరణకు మరియు పాపానికి ఒక గుర్తు.
1. ద్వితీయోపదేశ కాండము 28:26
2. యెషయా 14:20
3. యిర్మియా 8:2; 22:19
డి. వీలైతే సమాధి కుటుంబ సొంత భూమిలో ఇంటికి దగ్గర ప్రాంతములో చేయాలి.
ఇ. ఐగుప్తులో లాగా ఇక్కడ శవాలను చాలాకాలము ఉంచే ఆచారము లేదు. మానవుడు మట్టినుండి వచ్చాడు
మట్టికి తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు (ఉదా. ఆ.కా. 3:19; కీర్త. 103:14; 104:29).
ఎఫ్. రబ్బీల యూదాతత్వములో మృతదేహాల విషయములో ఒకవైపు సరైన గౌరవాన్ని అదే సమయములో
ఖర్మక్రియలు నిర్శహణను సమానముగా చేయడము కష్టము.
III క్రొత్తనిబంధన
ఎ. మరణించిన వెంటనే పాతి పెట్టాలి, సహజముగా ఇరవై నాలుగు గంటల లోపే. యూదులు మూడు రోజులు
సమాధిని గమనిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆత్మ ఈ మూడు రోజులు లోపన తన శరీరములోనికి తిరిగి
వస్తుందని వారు నమ్ముతారు (చూ. యోహాను 19:39)
బి. సమాధి చేయుటలో శుభ్రము చేయడము, గుడ్డలతో చుట్టటము, సుగంద్ర ద్రవ్యాలు రాయడము
వంటివి ఉంటాయి (చూ. యోహాను 11:44; 19:39-40)
సి. పాలస్తీనా మొదటి శతాబ్ధములో యూదులకు లేక క్రైస్తవులకు సమాధి చేసే పద్ధతులు లేక
సమాధిలో ఇలాంటి వస్తువులను ఉంచాలనే నియమాలు ఏమీ లేవు.

50:3 ‘‘నలుబది దినాలు’’ 40 అనే సంఖ్య (బిడిబి 917) ఉన్నది ఉన్నట్లుగా గాని లేక ఒక సంకేతముగా గాని
తీసికొనవచ్చును. జాతీయ నాయుకుల కొరకు హెబ్రీయులు 30 రోజులు ఏడ్చేవారు (చూ. సంఖ్యా. 20:29;
ద్వితీ. 34:8). ఇది గౌరవానికి చిహ్నముగా ఉండేది.
 ‘‘డెబ్బది రోజులు’’ యాకోబు రాచరిక సమాధి చేయబడ్డాడు. ఫరోనే తనకు తాను డెబ్బై రెండు దినాలు
ఏడ్చాడు (ది గ్రీక్ హిస్టోరియన్, డియోడరస్ [1.72]). యోసేపు పట్ల ఐగుప్తీయులకు ఉన్న గౌరవాన్ని
బట్టి వారు యాకోబు కొరకు ఏడ్చారు.

ప్రత్యేక అంశము: దైవ గ్రంధములోని సాంకేతిక సంఖ్యలు
ఎ. కొన్ని సంఖ్యలు చిహ్నాలుగాను, సంఖ్యలుగాను ప్రయోగింపబడ్డాయి.
1. ఒకటి – దేవుడు (ఉ.దా., ద్వితీ. 6:4; ఎఫెసీ. 4:4-6)
2. నాలుగు – భూమి మొత్తము (నాలుగు మూలలు, నాలుగు గాలులు)
3. ఆరు – మానవుని దుర్నీతి (7 కంటే ఒకటి తక్కువ, ఉదా. ప్రకటన 13:18)
4. ఏడు – దేవుని సంపూర్ణత (ఏడు రోజులలో సృష్ఠి). ప్రకటన గ్రంధములోని గుర్తుల ప్రయోగాలను
గమనించండి.
ఎ. ఏడు దీపస్థంభాలు, 1:12,20; 2:1
బి. ఏడు నక్షత్రాలు, 1:16,20; 2:1
సి. ఏడు సంఘాలు, 1:20
డి. ఏడు దేవుని ఆత్మలు, 3:1; 4:5; 5:6
ఇ. ఏడు దీపాలు, 4:5
ఎఫ్. ఏడు ముద్రలు, 5:1,5
జి. ఏడు కొమ్ములు మరియు ఏడు నేత్రాలు, 5:6
హెచ్. ఏడు దూతలు, 8:2,6; 15:1,6,7,8; 16:1; 17:1
ఐ. ఏడు బూరలు, 8:2,6
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జె. ఏడు ఉరుములు, 10:3,4
కె. ఏడు వేలు, 11:13
ఎల్. ఏడు తలలు, 13:1; 17:3,7,9
ఎమ్. ఏడు తెగులు, 15:1,6,8; 21:9
ఎన్. ఏడు గిన్నెలు, 15:7
ఓ. ఏడు రాజులు, 17:10
పి. ఏడు పాత్రలు, 21:9
5. పది – సంపూర్ణతలు
ఎ. సువార్తలలోని వినియోగము
(1) మత్తయి 20:24; 25:1,28
(2) మార్కు 10:41
(3) లూకా 14:31; 15:8; 17:12,17; 19:13,16,17,24,25
బి. ప్రకటన గ్రంధములోని వినియోగము
(1) 2:10, పది దినముల శ్రమలు
(2) 12:3; 17:3,7,12,16, పది కొమ్ములు
(3) 13:1, పది కిరీటాలు
సి. ప్రకటన గ్రంధములోని 10 హెచ్చింపులు
(1) 144,000 = 12x12x1000, చూ. 7:4; 14:1,3
(2) 1,000 = 10x10x10, చూ. 20:2,3,6
6. పండ్రెండు – మానవ సంస్థలు
ఎ. పండ్రెండుగురు యాకోబు కుమారులు (ఇశ్రాయేలీయుల పండ్రెండు జాతులు, ఆ.కా. 35:22; 49:28
బి. పండ్రెండు స్థంభాలు, నిర్గ. 24:4
సి. ప్రధాన యాజకుని కవచముపై ఉన్న ఏడు రత్నాలు, నిర్గ. 28:21; 39:14
డి. పరిశుద్ధ స్ఘలములోని బల్ల కొరకు ఏడు రొట్టెలు (ఏడు తెగలకు దేవుని సిద్ధపాటు), లేవీ.
24:5; నిర్గ. 25:30
ఇ. ఏడు గూఢచారులు, ద్వితీ. 1:23; యెహోషువా 3:22; 4:2,3,4,8,9,20
ఎఫ్. పండ్రెండు అపోస్తులులు, మత్తయి 10:1
జి. ప్రకటన గ్రంధములోని వినియోగము
(1) పండ్రెండు వేల ముద్రలు, 7:5-8
(2) పండ్రెండు నక్షత్రాలు, 12:1
(3) పండ్రెండు సంహద్వారాలు, పండ్రెండు దూతలు, పండ్రెండు తెగలు, 21:12
(4) పండ్రెండు మూల రాళ్ళు, పండ్రెండు మంది అపోస్తులులు, 21:14
(5) పండ్రెండు వేల చదరంగ విస్తారము గల క్రొత్త యెరూషలేము, 21:16
(6) పండ్రెండు ముత్యములతో చేసిన పండ్రెండు తలుపులు, 12:12
(7) పండ్రెండు రకాల ఫలాలు కలిగిన జీవ వృక్షము, 22:2
7. నలుబది – కాలము కొరకైన సంఖ్య
ఎ. కొన్ని సందర్భాలలో ఉన్న సంఖ్య ఉన్నట్లే విలువ (నిర్గమము మరియు అరణ్యసంచారము,
ఉదా. నిర్గ. 16:35), ద్వితీ.
2:7; 8:2
బి. ఉన్న సంఖ్య ఉన్నట్లే విలువ లేక చిహ్నము కావచ్చు
(1) ఉప్పెన, అ.కా. 7:4,17; 8:6
(2) సీనాయి పర్వతము మీద మోషే, నిర్గ. 24:18; 34:28; ద్వితీ. 9:9,11,18,25
(3) మోషే జీవితము యొక్క భాగాలు
(ఎ) ఐగుప్తులో నలుబది సంవత్సరాలు
(బి) ఎడారిలో నలుబది సంవత్సరాలు
(సి) ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించిన నలుబది సంవత్సరాలు
(4). యేసు ఉపవాసముండిన నలుబది దినములు, మత్తయి 4:2; మార్కు 1:13; లూకా 4:2
సి. ఈ సంఖ్య బైబిలు నంరు ఎన్ని పర్యాయములు కనిపించినది అన్నది కూడా
ప్రాముఖ్యమైనట్లు గమనించండి (కాంకర్డెన్స్ ప్రకారము)
8. డెబ్బది – ప్రజల కొరకు సంపూర్థ సంఖ్య
ఎ. ఇశ్రాయేలీయ ప్రజలు, నిర్గ. 1:5
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బి. డెబ్బది మంది పెద్దలు, నిర్గ. 24:1,9
సి. మరణాంతర జీవితము, దానియేలు 9:2,24
డి. కార్య బృందము, లూకా 10:1,17
ఇ. క్షమాపణ (70x7), మత్తయి 18:22
బి. ఇందుకు సంబంధించిన కొన్ని మంచి పుస్తకాలు
1. జాన్ జె. డేవిస్ వ్రాసిన బిబ్లికల్ న్యూమరాలజీ
2. డి. బ్రెన్ట్ సాండి వ్రాసిన ఫ్లోషేర్స్ అండ్ ఫ్రూనింగ్ హుక్స్

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 50:4-6
4అతనిగూర్చిన

అంగ లార్పు దినములు గడచిన తరువాత యోసేపు ఫరో యింటి వారితో మాటలాడి మీ
5నా తండ్రి నాచేత
కటాక్షము నామీద నున్నయెడల మీరు అనుగ్రహించి నా మనవి ఫరో చెవిని వేసి
ప్రమాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచున్నాను, కనానులో నా నిమిత్తము సమాధి త్రవ్వించితిని
గదా, అందులోనే నన్ను పాతిపెట్ట వలెనని చెప్పెను. కాబట్టి సెలవైతే నేనక్కడికి వెళ్లి నా
తండ్రిని పాతిపెట్టి మరల వచ్చెదనని చెప్పుడనెను. 6అందుకు ఫరో అతడు నీచేత చేయించిన ప్రమాణము
చొప్పున వెళ్లి నీ తండ్రిని పాతిపెట్టుమని సెలవిచ్చెను.

50:4 ‘‘మీ కటాక్షము నామీద నున్నయెడల’’ అంగీకారము కొరకు ఉపయోగించే భాషీయము ఇది (చూ. 18:3; 47:29;
నిర్గ. 33:13). ఈ భాషీయత ఎప్పుడూ పై అధికారిని క్రిందివాడు అడిగేటప్పుడు ఉపయోగస్తాడు (అది., రూతు
2:13). ఇక్కడ యోసేపు ఫరో పట్ల గౌరవాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు.
50:5-6 5వ. వచనములో యోసేపు (బిడిబి 989, కెబి 1396, రెండు హిఫిల్ పెర్ఫెక్ట్స్, 5,6 వచనాలు) ఆయన
తండ్రియైన యాకోబు (#1,2) తన ప్రమాణమును, అలాగే తిరిగి వస్తాననే వాగ్ధానాన్ని (#3)
పంచుకొంటున్నాడు.
1. వెళ్ళి, బిడిబి 748, కెబి 828, క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ ఒక కోహర్టేటివ్ భావముతో
ఉపయోగించబడింది
2. పాతిపెట్టుము, బిడిబి 868, కెబి 1064, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
3. నేను తిరిగి వచ్చెదను, బిడిబి 996, కెబి 1427, క్వాల్ కొహర్టేటివ్
తన ప్రమాణమునకు సంబంధించిన విన్నపానికి, 6వ. వచనములో ఫరో సమాధానమిస్తున్నాడు.
1. వెళ్ళుము, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. సమాధిచేయుము, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
50:5 ‘‘త్రవ్వి’’ మిద్రాస్ రబ్బీయ సమూహము (పిషిట మరియు ఆర్ ఇ వి) దీనిని స్థానములో ‘‘కొని’’ (చూ.
ఆ.కా. 23:17-20; 47:27-31; 49:29-32) అనే పదాన్ని ఉంచింది. హీబ్రూ మూలపదాలు ఈ రెంటికి ఒకటే
1. త్రవ్వి, బిడిబి 500 I, చూ. 26:25; సంఖ్యా. 21:18
2. కొనుము, బిడిబి 500 II, చూ. ద్వితీ. 2:6

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 50:7-14
7కాబట్టి

యోసేపు తన తండ్రిని పాతిపెట్టుటకు పోయెను; అతనితో ఫరో యింటి పెద్దలైన అతని
8యోసేపు యింటివారందరును అతని సహోదరులును అతని
సేవకులందరును ఐగుప్తు దేశపు పెద్దలందరును
తండ్రి ఇంటివారును వెళ్లిరి. వారు తమ పిల్లలను తమ గొఱ్ఱల మందలను తమ పశువులను మాత్రము గోషెను
దేశములో విడిచిపెట్టిరి. 9మరియు రథములును రౌతులును అతనితో వెళ్లినందున ఆ సమూహము బహు విస్తార
మాయెను. 10యెర్దానునకు అవతలనున్న ఆఠదు కళ్లమునొద్దకు చేరి అక్కడ బహు ఘోరముగా అంగలార్చిరి.
అతడు తన తండ్రినిగూర్చి యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 11ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు
కళ్లము నొద్ద ఆ దుఃఖము సలుపుట చూచి ఐగుప్తీయులకు ఇది మిక్కటమైన దుఃఖమని చెప్పుకొనిరి గనుక
దానికి ఆబేల్ మిస్రాయిము అను పేరు పెట్టబడెను, అది యొర్దానునకు అవతల నున్నది. 12అతని కుమారులు
తన విషయమై అతడు వారి కాజ్ఞాపించి నట్లు చేసిరి. 13అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసి
కొనిపోయి మక్పేలా పొలమందున్న గుహలో పాతి పెట్టిరి. దానిని ఆ పొలమును అబ్రాహాము తనకు శ్మశా
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నముకొరకు స్వాస్థ్యముగానుండు నుండు నిమిత్తము మమ్రే యెదుట హిత్తీయుడైన ఎఫ్రోను యొద్ద
14యోసేపు తన తండ్రిని పాతిపెట్టిన తరువాత అతడును అతని సహోదరులును అతని తండ్రిని
కొనెను.
పాతిపెట్ట వెళ్లిన వారందరును తిరిగి ఐగుప్తునకు వచ్చిరి.

50:7-8 7-8 వచనాలు కనానుకు వెళ్ళిన అంత్యక్రియల దండి ఎంత పెద్దదిగా ఉండినదో తెలియజేస్తున్నది.
1. యోసేపు
2. ఫరో సేవకులు
3. తన ఇంటి పెద్దలు
4. ఐగుప్తు దేశములోని పెద్దలు
5. యోసేపు ఇంటివారు
6. యోసేపు సహోదరులు
7. యాకోబు ఇంటివారు
8. మిలటరీ రక్షక దళము, 9వ. వచనము
9వ. వచనము ఒక రక్షకదళాన్ని తెలుపుతున్నది. ఒకవేళ నమ్మకంగా ఉత్తమ
కార్యనిర్వాహకుడు/సలహాదారుడు తిరిగి రప్పించడానికి ఇది ఫరో చేసిన పని కావచ్చు.
50:8 ‘‘వారు తమ పిల్లలను తమ గొఱ్ఱల మందలను తమ పశువులను మాత్రము. . . విడిచిపెట్టిరి’’ వారు తిరిగి
ఖచ్చితముగా వస్తామనే భరోసా కొరకు ఇలా చేశారు!
 ‘‘గోషెను దేశములో’’ 45:10; 46:28లో ఇవ్వబడిన నోట్స్ చూడుము.
50:10 ‘‘ఆఠదు’’ దీని అసలు అర్ధము ‘‘ముళ్ళు’’ (బిడిబి 31). ఇది ఒక రక్షణ కంచె అని రబ్బీలు అంటారు. ఈ
ప్రాంతము ఎక్కడుందో మనకు తెలియదు. ఇది ఎరికో దగ్గర ఉండినది అని జెరోము అంటాడు. ఇది ఒక ఆచార దుఃఖ
ప్రాంతము, సమాధిచేసే స్థలము కాకపోవచ్చు!
 వారెంత తీవ్రముగా దుఃఖించారో ఈ క్రింద వివరించబడింది
1. వారు అక్కడ దుఃఖించారు
2. ఎంతో పెద్దగా
3. ఏడ్చారు
4. విచారించారు
5. ఏడు దినాలు
6. 11వ. వచనాన్ని గమనించండి
 ‘‘యోర్దానను అవతల’’ ఈ వచనము ‘‘ప్రాంతములో’’ (బిడిబి 81 కంస్ట్రక్ట్ బిడిబి 719 I, చూ. 11వ.
వచనము), తూర్పు లేక పశ్చిమము అని నిర్ణయించి చెప్పబడలేదు. వక్త ఎక్కడుండి మాట్లాడుతున్నాడో
వానిని బట్టి దిశ నిర్ణయింపబడుతుంది.
50:11 ఇది ‘‘హేబేలు’’ (బిడిబి 5 II) అనే పదము మీద ఉన్న పదవిన్యాసము, అర్థము ‘‘గడ్డి మైదానము’’ (అసలు
అర్థము ‘‘పచ్చని గడ్డి పెంచుట’’), మరియు ‘‘హేబేలు’’ (బిడిబి 5 I), అర్థము ‘‘విచారము’’ (ఎబి దీనికి మూడవ
ఎన్నిక చేసింది, ‘‘జలప్రవాహము’’ 376 పే).
50:12-14 ఇది యాకోబుకు వారు చేసిన ప్రమాణాన్ని తెలియజేసే సంక్షిప్త వ్యాఖ్య.
50:13 ‘‘గుహ’’ 23:16-20లో సూచించబడిన గుహ ఇది.

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 50:15-21
15యోసేపు

సహోదరులు తమ తండ్రి మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ యోసేపు మనయందు పగపట్టి మన మత నికి
16యోసేపునకు ఈలాగు వర్తమాన
చేసిన కీడంతటి చొప్పున మనకు నిశ్చయముగా కీడు జరిగించుననుకొని
మంపిరి 17నీ తండ్రి తాను చావక మునుపు ఆజ్ఞాపించిన దేమనగామీరు యోసేపుతో నీ సహోదరులు నీకు కీడు
చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని అతనితో 18మరియు అతని సహోదరులు
పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో మేము నీకు దాసులమని చెప్పగా 19యోసేపుభయపడకుడి, నేను దేవుని
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స్థానమందున్నానా? 20మీరు నాకు కీడుచేయ నుద్దేశించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచున్నట్లు, అనగా
బహు ప్రజలను బ్రదికించునట్లుగా అది మేలుకే దేవుడు ఉద్దేశించెను. 21కాబట్టి భయపడకుడి, నేను
మిమ్మును మీ పిల్లలను పోషించెదనని చెప్పి వారిని ఆదరించి వారితో ప్రీతిగా మాటలాడెను.
50:15 సహోదరుల సంబంధాల యొక్క తీవ్రత ఈ క్రింది వాటిలో తెలియజేయబడింది
1. ‘‘పగను ఉంచుకొనుట’’ (బిడిబి 966, కెబి 1316) అనే క్రియ ఇంతకు మునుపు ఏశావుకు ఉపయోగించబడింది
(27:41), 49:23కు సూచించబడింది. ఇది ఇంకా యోబు 16:9; 30:21లో కూడా ఉపయోగింపబడింది. ఇది చాలా
బలమైన క్రియాపదము.
2. ‘‘మాకు తిరిగి పూర్తిగా ఇమ్ము’’ అనే వచనము హిఫిల్ ఇన్ఫెనేటివ్ ఆబ్సొల్యూట్ మరియు ఒక
ఇదే మూలము కలిగిన హిఫిల్ ఇంపర్ఫెక్ట్ (బిడిబి 996, కెబి 1427).
50:16-17 ఇది యాకోబు యొక్క తెలియబడని ఒక ఉదాహరణలను పరిచయము చేస్తున్నది, ఇది యోసేపు యొక్క
అభిమానాన్ని నిర్ధారించడానికి సహోదరులు సూచిస్తున్నారు.
50:17 ఇది 19-20 వచనాలలోని యోసేపు యొక్క విశ్వాసాన్ని స్థిరపరస్తున్నది. క్షమాపణ కొరకు
సహోదరుల భయము మరియు ఆశ ఈ క్రింది వాటిలో కనిపిస్తుంది
1. దయయుంచి క్షమించు, బిడిబి 609, కెబి 724, క్వాల్ ఇంపరేటివ్
2. నిన్ను బ్రతిమాలుతున్నాను (ఎన్ ఎ స్ బి యొక్క పొడిగింపు)
3. నీ సహోదరుల దోషము, పాపము (చూ. 37:18-28)
4. (మేము) తప్పు చేసితిమి
5. దయయుంచి దోషము క్షమించు
6. 18వ. వచనము
కేవలము వారి విన్నపానికి ఉన్న కారణము
1. యాకోబు మాటలు, 16-17 వచనాలు
వారు యాకోబు దేవుని యొక్క పరిచారకులు, 17వ. వచనము
50:19
ఎన్ ఎ ఎస్ బి, ఎన్ కె జె వి,
ఎన్ ఆర్ ఎస్ వి
‘‘నేను దేవుని స్థానములో ఉన్నానా’’
టి ఇ వి
‘‘దేవుని స్థానములో నన్ను నేను ఉంచుకొనలేను’’
ఎన్ జె బి
‘‘నన్ను నేను దేవుని స్థానములో ఉంచుకోగలనా’’
ఎల్ ఎక్స్ ఎక్స్
‘‘నేను దేవుని వాడనా’’
పెషిట
‘‘నేను దేవుని సేవకుడ్ని’’
జె పి ఎస్ ఒ ఎ
‘‘నేను దేవునికి ప్రత్యామ్నయమా’’
అబ్రాహాము కుటుంబాన్ని భద్రపరచడానికి ఆయన ఒక దేవుని విధానములో ఒక భాగమని యోసేపు
తెలియజేయడానికి ఇది ఒక విధానము (చూ. 45:5-15; కీర్త. 105:16-24)! 20వ. వచనములో ఆయన దీనిని
వివరిస్తున్నాడు. తనను తాను ఒక న్యాయాధిపతిగా ఎంచుకోవడము లేదు, కేవలము దేవుడు ఒక్కడు మాత్రమే
దీన్ని చేయగలడు! హీబ్రూలో ఉన్న ఈ ప్రశ్న ‘‘కాదు’’ అనే సమాధానాన్ని ఆశిస్తున్నది. ఇదే భావము
30:2 వచనములో చూడగలము.
50:20 ‘‘మీరు నాకు కీడుచేయ నుద్దేశించితిరి’’ సహోదరుల పాపాన్ని యోసేపును కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నము
చేయడము లేదు, ఆయన తన జీవితము మరియు పరిస్థితులలో దేవుని ‘‘కనిపించని హస్తము’’ ఉన్నట్లు
చూస్తున్నాడు! అహో మనమేమి చేయాలి, విశ్వాసము ద్వారా మన జీవితాలలోని ‘‘కనిపించని హస్తాన్ని’’
చూడాలి!
దేవుని ఉద్దేశాలను నెరవేర్చడానికి దేవుడు మానవుల పాపాల్ని ఉపయోగించుకొంటున్నాడు అనే అంశము
మీద మిల్టార్డ్ ఎరిక్సన్, క్రిస్టియన్ థియోలజీ, రెండువ ముద్రణ, 425-426 పేజీలు చూడుము.
 ‘‘అది మేలుకే దేవుడు ఉద్దేశించెను’’ రోమా 8:28-29 వివరణకు ఇది మంచి ఉదాహరణ.
50:21 కుటుంబము కొరకు యోసేపు ఏమి చేయబోతున్నాడో వారికి తెలుపుతున్నాడు
1. భయపడకుడి, బిడిబి 431, కెబి 432, 19వ. వచనములో ఉన్నట్లు జస్సీవ్ భావములో ఉపయోగించబడిన ఒక
క్విల్ ఇంపెర్ఫెక్టు
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2. నేను మిమ్ములను పోషించెదను, బిడిబి 465, కెబి 463, పిల్ఫెల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, చూ. 45:11; 47:12
3. నేను మీ పిల్లలను పోషించెదను, బిడిబి 465, కెబి 463, పిల్ఫెల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, చూ. 45:11; 47:12
4. వారిని ఆదరించాడు, బిడిబి 636, కెబి 688, పియెల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
5. వారితో ప్రీతిగా మాట్లాడెను (అసలు అర్థము ‘‘హృదయముతో మాట్లాడెను,’’ చూ. 34:3; న్యాయా.
19:3; రూతు 2:13)

ఎన్ ఎ ఎస్ బి (సవరించబడిన) వాక్యము: 50:22-26
22యోసేపు

అతని తండ్రి కుటుంబపు వారును ఐగుప్తులో నివసించిరి, యోసేపు నూటపది సంవత్సరములు
బ్రదికెను.
ఎఫ్రాయిముయొక్క మూడవతరము పిల్లలను చూచెను; మరియు మనష్షే కుమారుడైన
మాకీరునకు కుమారులు పుట్టి యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 24యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవు
చున్నాను; దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మును చూడవచ్చి, యీ దేశములోనుండి తాను అబ్రాహాము ఇస్సాకు
యాకోబులతో ప్రమాణము చేసియిచ్చిన దేశమునకు మిమ్మును తీసికొని పోవునని చెప్పెను 25మరియు
యోసేపు దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మును చూడవచ్చును; అప్పుడు మీరు నా యెముకలను ఇక్కడనుండి
తీసికొని పోవలెనని చెప్పి ఇశ్రాయేలు కుమారులచేత ప్రమాణము చేయించు కొనెను. 26యోసేపు నూటపది
సంవత్సరములవాడై మృతి పొందెను. వారు సుగంధ ద్రవ్యములతో అతని శవమును సిద్ధపరచి ఐగుప్తు
దేశమందు ఒక పెట్టెలో ఉంచిరి.
23యోసేపు

50:22 ‘‘నూటపది సంవత్సరములు’’ ఆ కాలములోని ఐగుప్తు సాహిత్యములో ఇది ఊహించతగిన వయస్సు.
50:23 ‘‘మాకీరు’’ ఇంకా యెహోషువా 17:1 మరియు 5:14 చూడుము. ఈ పేరు బహుశా మూల వాక్యమైన
‘‘వాణిజ్యము’’ లేక ‘‘విలువ’’ (బిడిబి 569) కు సంబంధించి ఉండచ్చు.
‘‘పుట్టి యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి’’ దీనిని మనము ఉన్నది ఉన్నట్లు తీసికొనకూడదు. దత్తతకు ఇది ఒక ఎ
ఎన్ ఇ భాషాంతరము (చూ. 30:3; 48:12) లేక కుటుంబములోనికి ఎవరినైనా స్వీకరించడము.
50:24 ‘‘దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మును చూడవచ్చి’’ అబ్రాహాము కుటుంబానికి దేవుని వాగ్ధాన
సంరక్షణను యోసేపు విశ్వసించాడు (చూ. ఆ.కా. 15:16)! యోసేపు దేవుని పనిముట్టు, అయితే ఆయన ఈ
లోకము నుండి వెళ్ళిపోయాడు, దేవుడు మరొకరిని లేపుతాడు (అది., మోషే, అహరోను, యెహోషువా మొ.).
యోసేపు పదాల తీవ్రత క్వాల్ ఇన్ఫినేటివ్ ఆబ్సల్యూట్ మరియు క్వాల్ ఇంపెర్ఫెక్ట్
క్రియాపదము (బిడిబి 823, కెబి 955, అసలు అర్థము ‘‘సందర్శించు’’, దేవుని వ్యక్తిగత ప్రత్యక్షత
మరియు శ్రద్ధల కొరకు ప్రత్యేక భావముతో ఉపయోగించబడింది, చూ. నిర్గ. 3:16; 4:31; రూతు 1:6; జఫన్యా
2:7).లతో చెప్పబడింది. ఈ నిర్మాణము 24, 25 రెండు వచనాలలో కనిపిస్తుంది!
50:25 ‘‘మీరు నా యెముకలను ఇక్కడనుండి తీసికొని పోవలెనని’’ వాగ్ధాన దేశానికి వారు తిరిగి వెళ్ళతారని
ఆయనకు తెలుసు, తన తండ్రిని చేసినట్లు, తనను కూడా అక్కడే సమాధి చేయాలని ఆయన కోరుకొన్నాడు (చూ.
నిర్గ. 13:19; యెహోషువా 24:32).
50:26 ‘‘శవము’’ ఈ పదము ఈ క్రింది వాటిని సూచించగలదు
1. ఓడ (ఒడంబడిక, అది., నిర్గ. 25:22; 26:33; 30:6; సంఖ్యా. 10:33; ద్వితీ. 10:8; 31:9; యెహోషువా 3:3), ఒక
మతపరమైన పవిత్ర పెట్టె
2. శవపేటిక, ఇక్కడ మాత్రమే (ఇశ్రాయేలీయులు శవపెట్టెను వాడరు)
ఇంగ్లీషులోనికి తర్జుమా చేయబడిన ఇతర ‘‘ఓడ’’ (బిడిబి 1061) పదాలు ఈ క్రింది వాటిని సూచిస్తున్నాయి
1. నోవహు ఓడ (అది., ఆ.కా. 6:14)
2. మోషే పురాతన గుడిసె (అది., నిర్గ. 2:3)

చర్చించుకొనుటకు ప్రశ్నలు
ఇది అధ్యయనము చేయుటకు ఒక మార్గదర్శిక వ్యాఖ్యానము, అంటే నీవు చేసే బైబిలు
వ్యాఖ్యానానికి నీవే బాధ్యుడవు. మనలో ప్రతి ఒక్కరు మనము కలిగి ఉన్న కాంతిలోనే నడవాలి.
వ్యాఖ్యానములో నీవు, బైబిలు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రధానమైన వారు. నీవు దీనిని వాఖ్యానకర్త
కొరకు వదులుకో కూడదు.
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పుస్తక భాగములోని ముఖ్య సమస్యలను నీవు ఆలోచించడానికి వీలుగా ఈ చర్చించుకొనే ప్రశ్నలు
ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి మెదడుకు మేతే తప్ప, ఇవే సరైనవని కాదు.
1. యాకోబుకు ఎందుచేత ఐగుప్తీయుల రాజ భూస్థాపన ఇవ్వబడింది?
2. యోసేపు సహోదరులు ఎందుచేత ఆయనను నమ్మలేదు?
3. ఎందుచేత 45:5-15 వచనాలను 19:20 వచనాలతో పోల్చిచూస్తే అంత ప్రాముఖ్యమై ఉన్నాయి?

అనుబంధము ఒకటి
మొత్తము పాతనిబంధన చార్టు
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తారీఖులు ఇవ్వబడని సంఘటనలు (ఆదికాండము 1-11)
1.
2.
3.
4.

సృష్టి (ఆ.కా. 1-2
మానవ పతనము (ఆ.కా. 3)
నోవహు కాలములోని ప్రళయము (ఆ.కా. 6-9)
బబులోను గోపురము (ఆ.కా. 10-11)

తారీఖులు చెప్పబడినన సంఘటనలు
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

పితృక్రమానుగత కాలము (ఆ.కా. 12-50 మరియు యోబు)
క్రీ. పూ. 2000
ఐగుప్తు నుండి బహిష్కరణ (నిర్గమకాండము)
క్రీ. పూ. 1445 లేక 1290
కనాను గెలుపు (యెహోషువా)
క్రీ. పూ. 1440 లేక 1250
ఏకపత్యాధి ఐక్యత (సౌలు, దావీదు, సొలేమోను)
క్రీ. పూ. 1000
దావీదు వంశ ఏకపత్యాధిపతము
క్రీ. పూ. 922
అష్షురుకు సమేరియా (ఇశ్రాయేలు) పతనము
క్రీ. పూ. 722
బబులోనుకు యెరూషలేము (యూదా) పతనము
క్రీ. పూ. 586
తిరిగిరావడానికి తైరు (పెర్షియా) యొక్క విధులు
క్రీ. పూ. 538
దేవాలయము తిరిగి నిర్మింపబడుట
క్రీ. పూ. 516
పాతనిబంధన సంపూర్తి (మలాకీ)
క్రీ. పూ. 430

రాజుల జాబితా
ఎ. ఏకాధిపత్యము ఐక్యత
1. సౌలు (ఎ)
2. దావీదు (బి)
3. సొలేమోను (సి)`

డి. సిరియా
1. టిగ్లాగ్ పెల్సెర్ III (745 – 727)
2. షాల్మనేజరు V (727 – 722)
3. సర్గాను II (722 – 705)
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బి. ఇశ్రాయేలు
1. ఎరోబాము I (ఇ)
2. ఆహాబు (ఎఫ్)
3. యెరోబాము II (జి)
సి. యూదా
1. రెహబాము (డి)
2. ఉజ్జయి (హెచ్)
3. హెజ్కయి (ఐ)
4. మనష్షే (జె)
5. హోషియా (కె)
6. యెహోహాజు (ఎల్)
7. యెహోకిము (ఎమ్)
8. యెహోకిను (ఎన్)
9. జెదకియా (ఓ)
10. గెదాలియా (పి)

4. సెనాచెరిబు (705 -681)
5. ఎసారు హదోను (681 -669)
6. అష్షూరుబనిపాలు (669-663)
ఇ. బబులోను
1. నెబోపోలాసర్ (626-605)
2. నెబుకద్నేజరు (605-562)
3. నెబోయిదస్ (556-539)
4. బెల్షాజర్
ఎఫ్. పెర్షియా
1. సిరియా II (550-530)
2. కాంబీస్ II (530-522)
3. దెరియస్ I (522-486)
4. జెరాక్సెస్ I (486-465)
5. ఆర్టా జెరాక్సస్ I (465-424)
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అనుబంధము: రెండు
సిద్ధాంతపరమైన వాఙ్ఞ్మూలము
నేను విశ్వాసము లేక మతమునకు సంబంధించి చెప్పిన మాటలను గురించి ప్రత్యేకించి పట్టించుకోను.
బైబిలునే దృఢపరచుకోవడానికి నేను ఇష్టపడుతాను. విశ్వాసము యొక్క వాఙ్ఞూలము వలన, ఎవరైతే నన్ను
ఎరుగరో వారు నా సిద్ధాంత దృష్టిని అంచనా వేయడానికి ఒక మార్గమవవుతుంది. ఎన్నో మతపరమైన
తప్పులు, మోసాలు ఉన్న ఈ మన రోజులలో, క్రింద సంక్షిప్తమైన నా దైవిక ఙ్ఞాన శాస్త్రాన్ని
ఇచ్చాను.
1. బైబిలు, పాత క్రొత్త నిబంధనలు రెండూ కూడా, దైవావేశితాలు, భ్రమ కాని, ప్రామాణికమైన దేవుని
నిత్య వాక్యము. ఇది అమానుషమైన నాయకత్వము క్రింద మనుష్యుల ద్వారా నమోదు చేయబడిన దేవుని
స్వ-బయలుపాటు. దేవుని స్సష్టమైన సత్యాన్ని, ఆయన ఉద్దేశాలను గురించి మనకున్న ఒకే ఒక ఆధారము
ఇది. విశ్వాసానికి, తన సంఘ అనుభవాలకు కూడా ఆధారము ఇది ఒక్కటే.
2. ఒకే ఒక నిత్యుడు, సృష్టికర్త, విమోచకుడైన దేవుడు ఉన్నాడు. ఆయనే దృశ్యమైన వాటికి కాని,
అదృశ్యమైన వాటికి కాని సృష్టికర్త. ఆయన యదార్థవంతుడు, న్యాయవంతుడు అయినప్పటికి ఆయన తనను
తాను ప్రేమ, శ్రద్ధలు కలిగిన వానికిగా బయులుపరచుకొన్నాడు. మూడు విభిన్న వ్యక్తులుగా తనను తాను
బయలుపరచుకొన్నాడు: తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్ముడు: నిజానికి వీరు వ్వేర్వేరు అయినప్పటికి,
భావము ఒక్కటే.
3. దేవుడు తన ప్రపంచాన్ని క్రియాశీలంగా నిర్వహస్తున్నాడు. ఆయన తన సృష్టి కొరకు మార్చబడని
నిత్యత్వ మరియు మానవ స్వేచ్చ కేంద్రీయమైన వ్వక్తిగత ప్రణాళికలను కలిగి ఉన్నాడు. ఏదైనా
దేవుని యొక్క తెలివి, అనుమతి లేకుండా జరగదు, అయినా ఆయన దైవదూతల, మానవుల వ్వక్తిగత ఎన్నికలను
అంగీకరిస్తున్నాడు. యేసు తండ్రి యొక్క ఎన్నిక మనిషి, ఆయనలో అందరూ సంభావనీయముగా
ఎన్నుకొబడుతారు. సంఘటనలను గురించిన దేవుని భవిష్యద్ఙానము మానవులను ముందే వ్రాసిన లేఖనములను
బట్టి నిర్ణయింపబడరు. మనమందరమూ మన ఆలోచనలకు, కార్యాలకు బాధ్యత వహించాలి.
4. మానవాళి దేవుని స్వరూపములో, పాపరహితముగా సృష్టింపబడినప్పటికి, దేవుని మీద తిరుగబడటానికి
ఇష్టపడ్డారు. మానవాతీత ఏజెంటు ద్వారా శోధింపబడినప్పటికి, ఆదాము, హవ్వ వారి ఇచ్చపూర్వక
స్వార్థపరత్వానికి బాధ్యత వహించవలసి వచ్చింది. వారు చేసిన తిరుగబాటు, మానవులకు, సృష్టికి
ప్రభావితమైంది. ఆదాములో మన సహవాస పరిస్థతి, మన వ్యక్తిగత స్వసంకల్ప తిరుగుబాటు, రెంటిని
బట్టి దేవుని యొక్క కనికరము, కృప మనకందరికి అవసరమై ఉంది.
5. పతనమైన మానవాళికి దేవుడు క్షమాపణ, పునరుద్ధరణ అనే విధానాలను అనుగ్రహించాడు. యేసు
క్రీస్తు, దేవుని ఏకైక కుమారుడు, మానవుడైనాడు, పాపము లేని జీవితము జీవించాడు, ఆయన
ప్రత్యమ్నాయ మరణము ద్వారా, మానవాళి పాపాలకు ప్రాయశ్ఛిత్తము చెల్లించాడు. పునరుద్ధరణకు,

393

దేవునితో సహవాసానికి ఆయన ఒక్కడే మార్గము. ఆయన పూర్తిగావించిన పనిలో విశ్వాసము కలిగి ఉండటము
తప్ప వేరొక రక్షణ విధానము లేదు.
6. మనలో ప్రతిఒక్కరు యేసులో దేవుడనుగ్రహించిన క్షమాఫణ, పునరుద్ధారణలను అందుకోవాలి. యేసు
ద్వారా దేవుడిచ్చిన వాగ్ధానాలను ఇచ్చపూర్వకంగా నమ్మడము, మనఃపూర్తిగా తెలిసిన పాపాలనుండి
తిరగడము అనే విధానముల వలన వీటిని మనము పూర్తిగావించగలము.
7. క్రీస్తులో మనకున్న నమ్మకము, పాపము నుండి పశ్చాత్తాపముల ఆధారముగా మనమందరము పూర్తిగా
క్షమించబడి, పునరుద్ధరించబడుతాము. అయినా, మారుతున్న, మారిన జీవితాలలో ఈ క్రొత్త సంబంధ
ఋజువులు కనిపిస్తాయి. మానవాళి పట్ల దేవునికి ఉన్న గురి ఒకనాటికి పరలోకము కాదు కాని ఇప్పటికి
క్రీస్తు సారూప్యము. ఎవరైతే విమోచించబడ్డారో, అప్పుడప్పుడు పాపము చేసినప్పటికి, వారి
జీవితమంతా విశ్వాసము, పశ్చాత్తాపములో కొనసాగాలి.
8. పరిశుద్ధాత్మ ‘‘మరొక యేసు.’’ తప్పిపోయిన వారిని క్రీస్తులోనికి నడిపించుటకు, రక్షింపబడిన
వారిని క్రీస్తు సారూప్యతలోనికి పెంపొందించడానికి ఆయన ప్రత్యక్ష్యమయ్యాడు. రక్షణలో
ఆత్మ బహుమానాలు ఇవ్వబడుతాయి. వారు తన శరీరములో విభాగింపబడిన యేసు యొక్క జీవము మరియు
పరిచర్య, సంఘము. బహుమానాలు ప్రాముఖ్యముగా యేసు యొక్క ప్రవర్తనలు, ప్రోత్సహకాలు. ఇవి
ఆత్మ యొక్క ఫలాల ద్వారా ప్రోత్సహింపబడవలసి ఉంది. బైబిలు కాలములో ఆయన పని చేసినట్లే, ఈ
రోజుల్లో మన జీవితాలలో కూడా పరిశుద్దాత్మ పనిచేస్తున్నాడు.
9. పునరుత్థానుడైన యేసు క్రీస్తును, తండ్రి అన్నిటి మీద న్యాయాధిపతిగా చేశాడు. మానవాళి
కంతటికి తీర్పు తీర్చడానికి ఆయన తిరిగి భూమి మీదకి వస్తాడు. ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పడు ఎవరైతే
యేసును నమ్మి ఉంటారో, ఎవరిపేర్లైతే గొర్రెపిల్ల యొక్క గ్రంధములో వ్రాయబడి ఉంటాయో వారు
నిత్య మహిమాన్విత శరీరాలను పొందుతారు. వారు ఆయనతో నిత్యము ఉంటారు. అయినా, ఎవరైతే దేవుని
యొక్క సత్యానికి స్సంధించకుండా త్రోసిపుచ్చి ఉంటారో వారు త్రియోక దేవుని సహవాస సంతోషాల
నుండి నిత్యము వేరుపరచబడుతారు. దెయ్యము, దాని దూతలతో పాటు వారును నాశనము చేయబడుతారు.
మొత్తము లేక పరిపూర్ణము ఇదే ఖచ్చితము అని కాదు కాని ఇది నా హృదయములోని మత సిద్ధాంత వాసనను
మీకు ఇస్తుందని నా నిరీక్షణ. నాకు ఈ వాఙ్ఞ్మూలము నచ్చింది:
‘‘అవసరతలో – ఐక్యత, పరిచర్యలో – స్వాతంత్ర్యము, అన్నిటిలో – ప్రేమ’’
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