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ఆదికాండం
గంథకర
యూదు సంపదాయం, ఇతర బిల్ రచయితలు మొతత్ం

పాతనిబంధన పంచకాండాల రచయితగా పవక, ఇశాయేలు
విమోచకుడు అయిన మోషేను పేరొక్నాన్రు. ఈజిపుట్ ఆసాథ్ నంలో
అతని విదాయ్భాయ్సం (అపో. కా. 7:22), యెహోవాతో అతని
సనిన్హిత సంబంధం ఈ అభిపాయానికి బలం చేకూరుసుత్ నాన్యి.
యేసే సవ్యంగా మోషే గంథ కర తావ్నిన్ నిరాధ్ రించాడు (యోహాను
5:45-47). అయన కాలంలోని శాసులు, పరిసయుయ్లు కూడా ఈ
దీనికి సమమ్తించారు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 1450 - 1410
ఇశాయేలీయులు సీనాయి అరణయ్ పాంతంలో గడిపిన

సంవతస్రంలోమోషేఈ గంథం రాశాడని చెపప్వచుచ్.
సీవ్కర
ఈజిపుట్ బానిసతవ్ం నుండి విడుద వాగాద్ న దేశం కనానుకు

చేరుకొనక ముందు ఆనాటి ఇశాయేలీయులు.
పయోజనం
వారి జాతి “వంశవృకష్ం” వారికి వివరించడానికి మోషే ఈ గంథం

రాశాడు. ఈ గంథం రాయడంలో మోషే ఉదేద్శం ఇశాయేలీయులు
బానిసతవ్ంలోకిఎలావెళాల్ రు (1:8),తమవాగాద్ నభూమిలోఎందుకు
పవేశించబోతునాన్రు (17:8) అనేది వివరించి, ఇశాయేలీయులుకు
జరిగినవనీన్ దేవుని సరవ్భౌమిక సంకలప్ం పకారమే జరిగాయని
చెపప్డమే. ఈజిపుట్ లో వారి బానిసతవ్ం యాదృచిచ్కంగా జరిగినది
కాదనీ అది దేవుని విసత్ త పణాళికలో భాగమనీ (15:13-16;
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50:20)చెపప్డమే. అబాహాముదేవుడు,ఇసాస్కు దేవుడు,యాకోబు
దేవుడు పపంచానిన్ చేసిన సృషిట్కర అనీ (3:15-16) వివరించడమే.
ఇశాయేలీయుల దేవుడు కేవలం అనేకమంది దేవుళల్లో ఒకడు కాదు,
అయన ఆకాశాలను, భూమినీ చేసిన దేవాదిదేవుడు.

ముఖాయ్ంశం
అరంభాలు

విభాగాలు
1. సృషిట్ — 1:1-2:25
2.మానవపాపం— 3:1-24
3. ఆదాము తరాలు— 4:1-6:8
4. నోవహ వంశావళి— 6:9-11:32
5. అబాహాము చరిత— 12:1-25:18
6. ఇసాస్కు, అతని కొడుకుల చరిత— 25:19-36:43
7.యోసేపుతరాలు— 37:1-50:26

విశవ్ సృషిట్
1 ఆరంభంలో దేవుడు ఆకాశాలనూ భూమినీ సృషిట్ంచాడు.

2 భూమి *నిరాకారంగా, శూనయ్ంగా ఉంది. జలాగాధం మీద చీకటి
కముమ్కుని ఉంది. దేవుని ఆతమ్† ఆ మహా జలరాశి కదలాడుతూ
ఉనాన్డు.

3 దేవుడు “వెలుగు కలుగు గాక” అనాన్డు. వెలుగు కలిగింది.
4ఆ వెలుగు దేవునికి మంచిదిగా అనిపించింది. దేవుడు వెలుగునూ
చీకటినీ వేరు చేశాడు. 5 దేవుడు వెలుగుకు పగలు అనీ చీకటికి
రాతి అని పేరుల్ పెటాట్ డు. సాయంతం అయింది, ఉదయం వచిచ్ంది,
మొదటి రోజు‡.

6 దేవుడు “మహా జలరాశి మధయ్లో ఒక విశాల పదేశం కలుగు
గాక. అదినీళళ్నుండినీళళ్ను వేరు చేయుగాక”అనాన్డు. 7దేవుడు
ఆ విశాల న పదేశానిన్ చేసి, దాని న ఉనన్ జలాలను, కింద ఉనన్
* 1:2 1:2 అసత్వయ్సత్ం గా † 1:2 1:2 లేక దేవుని పభావం, లేక దేవుని వాయువు.
హీబూరువారు ‡ 1:5 1:5 యూదులకు ఒక దినం అంటే సాయంతం నుండి
మరుసటిరోజుసాయంతం వరకు.
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జలాలను వేరు చేసాడు. అది అలాగే జరిగింది. 8 దేవుడు ఆ విశాల
పదేశానికి “ఆకాశం” అని పేరు పెటాట్ డు. రాతి అయింది, ఉదయం
వచిచ్ంది, రెండవ రోజు.

9దేవుడు “ఆకాశం కింద ఉనన్ జలాలు ఒకే చోట సమకూడి ఆరిన
నేల కనబడాలి”అనాన్డు. అలాగేజరిగింది. 10దేవుడుఆరిననేలకు
“భూమి” అని పేరు పెటాట్ డు. కూరిచ్ ఉనన్ జలాలకు “సముదాలు”
అని పేరు పెటాట్ డు. అది ఆయనకు మంచిదిగా అనిపించింది.

11 దేవుడు “వృకష్ జాలానిన్, వితత్నాలుండే చెటల్ను, భూమి తమ
తమ జాతి పకారం వితత్నాలు ఉండి ఫలం ఇచేచ్ పండల్ చెటల్ను
భూమి మొలిపించాలి” అనాన్డు. అలాగే జరిగింది. 12 వృకష్
జాతిని, వితత్నాలుండే చెటల్ను, భూమిమీద తమ తమ జాతుల
పకారం తమలో వితత్నాలు ఉండి ఫలం ఇచేచ్ పండల్ చెటల్ను భూమి
మొలిపించింది. అది ఆయనకు మంచిదిగా కనబడింది. 13 రాతి
అయింది, ఉదయం వచిచ్ంది-మూడవ రోజు.

14 దేవుడు “రాతి నుంచి పగలును వేరు చెయయ్డానికి ఆకాశ
విశాలంలోజోయ్తులు ఉండాలి. కాలాలకు, రోజులకు, సంవతస్రాలకు
అవి సూచనలుగా ఉండాలి. 15 భూమికి వెలుగు ఇవవ్డానికి ఆకాశ
విశాలంలోజోయ్తులుగా అవి ఉండాలి” అనాన్డు. అలాగే జరిగింది.

16 దేవుడు రెండు గొపప్ జోయ్తులు చేశాడు. పగటిని ఏలడానికి
పెదద్ జోయ్తిని, రాతిని పాలించడానికి చినన్ జోయ్తిని చేశాడు. ఆయన
నకష్తాలను కూడా చేశాడు. 17 భూమికి వెలుగు ఇవవ్డానికీ,
18 పగటినీ రాతినీ పాలించడానికీ, వెలుగునూ చీకటినీ వేరు
చెయయ్డానికీ, దేవుడు ఆకాశ విశాలంలో వాటిని అమరాచ్డు. అది
ఆయనకు మంచిదిగా కనబడింది. 19 రాతి అయింది. ఉదయం
వచిచ్ంది-నాలుగో రోజు.

20 దేవుడు “చలించే పాణులు జలాలోల్ కుపప్లు తెపప్లుగా
నిండిపోవాలి. భూమి ఉనన్ ఆకాశవిశాలంలో పకష్ులు ఎగరాలి”
అనాన్డు. 21 దేవుడు బహామ్ండ న జలచరాలనూ, చలించే
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పాణులనిన్టినీ వాటి వాటి జాతుల పకారం పుషక్లంగా జలాలను
నింపి వేసేలా సృషిట్ంచాడు. ఇంకావాటివాటిజాతి పకారం రెకక్లునన్
పతి ప నీ సృషిట్ంచాడు. అది ఆయనకు మంచిదిగా కనబడింది.

22 దేవుడు “మీరు ఫలించి వృదిధ్ పొందండి. సముద జలాలను
నింపండి. పకష్ులు భూమి మీద విసత్రించాలి” అని వాటిని
దీవించాడు. 23రాతి అయింది. ఉదయం వచిచ్ంది-ఐదో రోజు.

24 దేవుడు “వాటి వాటి జాతుల పకారం పాణం గలవాటిని,
అంటే వాటి వాటి జాతి పకారం పశువులను, పురుగులను, అడవి
జంతువులను భూమి పుటిట్ంచాలి” అనాన్డు. అలాగే జరిగింది.
25 దేవుడు, వాటి వాటి జాతుల పకారం అడవి జంతువులనూ వాటి
వాటి జాతుల పకారం పశువులనూ, వాటి వాటి జాతుల పకారం
నేలమీద పాకే పతి పురుగునూ చేశాడు. అది ఆయనకు మంచిదిగా
కనబడింది.

26 దేవుడు ఇలా అనాన్డు. “మన సవ్రూపంలో మన పోలికలో
మనిషిని చేదాద్ ం. సముదంలో చేపల మీదా ఆకాశంలో పకష్ుల మీదా
పశువుల మీదా భూమి మీద పాకే పతి జంతువు మీదా భూమి
అంతటి మీదా వారికి ఆధిపతయ్ం ఉండాలి” అనాన్డు. 27 దేవుడు
తన సవ్రూపంలోమనిషిని సృషిట్ంచాడు. దేవుని సవ్రూపంలోఅతణిణ్
సృషిట్ంచాడు. పురుషుడిగా సీగావాళళ్ను సృషిట్ంచాడు.

28 దేవుడు వాళళ్ను దీవించి “మీరు ఫలించి, సంఖయ్లో వృదిధ్
చెందండి. భూమిఅంతటావిసత్రించి,భూమినినింపిదానిన్సావ్ధీనం
చేసుకోండి. సముదంలోచేపలనూఆకాశంలోపకష్ులనూమీదాభూమి
మీద పాకే పతి పాణినీ పరిపాలించండి” అని చెపాప్డు. 29 దేవుడు
ఇంకాఇలాఅనాన్డు. “చూడండి,భూమిమీదఉనన్వితత్నాలిచేచ్పతి
చెటుట్ ను, వితత్నాలునన్ ఫలాలు ఇచేచ్ పతి చెటుట్ ను మీకు ఇచాచ్ను.
అవిమీకు ఆహారం అవుతాయి.

30 భూమిమీద ఉండే జంతువులనిన్టికీ ఆకాశ పకష్ులనిన్టికీ
భూమిమీదపాకే జీవాలనిన్టికీ పచచ్ని చెటల్నీన్ ఆహారం అవుతాయి”
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అనాన్డు. అలాగే జరిగింది. 31 దేవుడు తాను చేసిందంతా
చూసినపుప్డు అది ఆయనకు ఎంతో మంచిదిగా కనబడింది. రాతి
అయింది. ఉదయం వచిచ్ంది-ఆరవ రోజు.

2
1 ఆకాశాలు, భూమి, వాటిలో ఉనన్వనీన్*పూరి అయాయ్యి.

2 ఏడవ రోజు దేవుడు తాను చేసిన పని ముగించాడు. కాబటిట్ తాను
చేసిన పని అంతటి నుంచీ ఏడవ రోజున విశాంతి తీసుకునాన్డు.
3 దేవుడు ఆ ఏడవ రోజును ఆశీరవ్దించి పవితం చేశాడు. ఆయన
తాను చేసిన సృషిట్ కారయ్ం అంతటినుంచీ విశాంతి తీసుకునన్
కారణంగా ఆ రోజును పవితపరిచాడు.

సృషిట్ రెండవ కథనం
4 దేవు న యెహోవా భూమిని ఆకాశాలను చేసినపుప్డు,

ఆకాశాల సంగతి, భూమి సంగతి ఈ విధంగా ఉనాన్యి, 5 భూమి
మీద అంతకుముందు ఆరుబయట ఏ పొదలూ లేవు, ఏ చెటూల్
మొలవలేదు. ఎందుకంటే దేవు న యెహోవా భూమి మీద వరష్ం
కురిపించ లేదు. నేలను సేదయ్ం చెయయ్డానికి ఏమనిషీ లేడు. 6కాని,
భూమిలోనుంచి నీటి పవాహాలు† పొంగి నేలంతా తడిపేది గనక
భూతలం అంతటా నీళ ళ్ ఉండేవి.

7దేవు నయెహోవానేలలో నుంచి మటిట్ తీసుకుని మనిషిని చేసి
అతని ముకుక్పుటాలోల్ ఊపిరి ఊదాడు. మనిషికి పాణం వచిచ్ంది.
8 దేవు న యెహోవా తూరుప్ పున ఏదెనులో ఒక తోట వేసి తాను
చేసినమనిషిని అందులో ఉంచాడు.

9 దేవు న యెహోవా కళళ్కు అంద న, ఆహారానికి మంచి న
పతి చెటుట్ నూ అకక్డ నేలలోనుంచి మొలిపించాడు. ఇంకా ఆ
తోట మధయ్లో జీవవృ నీన్, ఏది మంచో, ఏది చెడో తెలిపే వృ నీన్

* 2:1 2:1 సమూహమంతా † 2:6 2:6 దీనికి పొగ మంచు లేక ఆవిరి అని కూడా
అరథ్ం ఉంది.
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కూడా నేలలోనుంచి మొలిపించాడు. 10 ఆ తోటను తడపడానికి
ఏదెనులో నుంచి ఒక నది బయలుదేరి అకక్డ నుంచి చీలిపోయి
నాలుగు పాయలు అయియ్ంది. 11 మొదటిదాని పేరు పీషోను.
అది బంగారం ఉనన్ హవీలా దేశమంతటా పవహిసుత్ నన్ది. 12 ఆ
దేశంలో దొరికే బంగారం పశసత్ నది. అకక్డ ముతాయ్లు, గోమేధిక
మణులు కూడా దొరుకుతాయి. 13 రెండో నది పేరు గీహోను. అది
ఇతియోపియా‡ దేశమంతటా పవహిసుత్ నన్ది. 14మూడో నది పేరు
హిదెద్కెలు. అదిఅషూష్ రుకు తూరుప్ పు పవహిసుత్ నన్ది. నాలుగో నది
యూఫటీసు. 15దేవు నయెహోవాఏదెను తోటసాగు చెయయ్డానికీ
దానిన్ చూసుకోడానికీ మనిషిని అకక్డ పెటాట్ డు. 16 దేవు న
యెహోవా “ఈ తోటలో ఉనన్ పతి చెటుట్ ఫలానీన్ నువువ్ అభయ్ంతరం
లేకుండా తినొచుచ్. 17 కాని, మంచి చెడడ్ల తెలివిని ఇచేచ్ చెటుట్
ఫలాలు మాతం నువువ్ తినకూడదు. నువువ్ వాటిని తినన్రోజున
కచిచ్తంగా చచిచ్పోతావు” అనిమనిషికి ఆజాఞ్ పించాడు. 18దేవు న
యెహోవా “మనిషి ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు. అతనికి
సరిపడినతోడునుఅతనికోసంచేసాత్ ను”అనుకునాన్డు. 19దేవు న
యెహోవా, పతి భూజంతువునూ పతి ప నీ నేలలోనుంచి చేసి,
ఆదాము వాటికి ఏ పేరుల్ పెడతాడో చూడడానికి అతని దగగ్రికి వాటిని
రపిప్ంచాడు. జీవంఉనన్ పతిదానికీఆదాముఏపేరు పెటాట్ డో,ఆపేరు
దానికి ఖాయం అయియ్ంది. 20అపుప్డు ఆదాము§ పశువులనిన్టికీ,
ఆకాశపకష్ులనిన్టికీ, భూజంతువులనిన్టికీ పేరుల్ పెటాట్ డు. కాని
ఆదాముకు మాతం సరిజోడు లేకపోయింది. 21 అపుప్డు దేవు న
యెహోవా ఆదాముకు గాఢ నిద కలిగించాడు. అతడు నిదలో
ఉండగా అతని పకక్టెముకలోల్ నుంచి ఒకదానిన్ తీసి ఆ ఖాళీని
మాంసంతో పూడిచ్వేశాడు. 22 ఆ తరువాత దేవు న యెహోవా
ఆదాము నుంచి తీసిన పకక్టెముకతో సీని తయారుచేసి ఆదాము

‡ 2:13 2:13 కూషు దేశం అంటే పసుత్ త ఇతియోపియాదేశం. సూడానోల్ కొదిద్ భాగం కూడా
కూషు దేశంలో ఉంది. § 2:20 2:20 అంటేమనిషి.
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దగగ్రికి తీసుకువచాచ్డు.
23 ఆదాము “ఇపుప్డు ఇది నా ఎముకలోల్ ఎముక, నా
మాంసంలోమాంసం.

మనిషిలోనుంచి బయటకు తీసినది గనుక ఈమె పేరు మానుషి”
అనాన్డు.

24ఆ కారణంగా పురుషుడు తన తండిని, తన తలిల్ని విడిచి తన
భారయ్తోఏకంఅవుతాడు. వాళ ళ్ఒకే శరీరంఅవుతారు. 25అపుప్డు
ఆదాము, అతని భారయ్ ఇదద్రూ నగన్ంగా ఉనాన్రు. వాళళ్కు సిగుగ్
తెలియదు.

3
మానవ అవిధేయత,పాపం పవేశం.

1 దేవు న యెహోవా చేసిన జంతువులనిన్టిలో పాము
జితుత్ లమారి. వాడు ఆ సీతో “నిజమేనా? ‘ఈ తోటలో ఉనన్ చెటల్కు
కాసే ఏ పండు ఏదీ మీరు తినకూడదు’ అని దేవుడు చెపాప్డా?”
అనాన్డు. 2 సీ ఆ సరప్ంతో “ఈ తోటలో ఉనన్ చెటల్ పండుల్ మేము
తినవచుచ్. 3కానీతోటమధయ్లోఉనన్ చెటుట్ పండల్ విషయంలో ‘మీరు
వాటిని తినకూడదు. వాటిని ముటుట్ కోకూడదు. అలా చేసేత్ మీరు
చనిపోతారు’ అని దేవుడు చెపాప్డు” అంది.

4పాము సీతో “మీరు చావనే చావరు. 5ఎందుకంటే, మీరు దానిన్
తినన్ రోజున మీ కళ ళ్ తెరుచుకుంటాయి. మీరు మంచి చెడడ్లు
తెలిసి, దేవుళళ్ వలె ఉంటారని దేవుడికి తెలుసు” అనాన్డు. 6సీ, ఆ
చెటుట్ తినడానికి మంచిదిగా, కంటికి ఇంపుగా, వివేకం కలగడం కోసం
కోరదగినదిగా ఉండడం చూసి, దాని పండల్లో కొనిన్టిని కోసి తిని,
తనతోపాటు తన భరకు కూడా ఇచిచ్ంది. అతడు కూడా తినాన్డు.

7 అపుప్డు వాళిళ్దద్రికీ కళ ళ్ తెరుచుకునాన్యి. తాము నగన్ంగా
ఉనాన్ం అని గహించి అంజూరపు ఆకులు కలిపి కుటిట్ ఒళ ళ్
కపుప్కునేవి తయారు చేసుకునాన్రు. 8 సాయంతం చలల్బడిన
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తరువాత ఆ తోటలో దేవు న యెహోవా నడుసుత్ నన్ శబధ్ం వాళ ళ్
వినాన్రు. ఆదాము, అతని భారయ్ దేవు న యెహోవాకు ఎదురు
పడకుండా తోటలో చెటల్ మధయ్ దాకుక్నాన్రు.

9 దేవు న యెహోవా ఆదామును పిలుసూత్ “నువెవ్కక్డ
ఉనాన్వు?” అనాన్డు. 10 అతడు “నేను తోటలో నీ సవ్రం
వినన్పుప్డు నగన్ంగా ఉనాన్ను గనక భయపడి దాకుక్నాన్ను”
అనాన్డు. 11దేవుడు “నువువ్ నగన్ంగాఉనాన్వని నీకెవరు చెపాప్రు?
తినొదద్ని నీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్న ఆ చెటుట్ పండు తినాన్వా?” అనాన్డు.

దేవుడిచిచ్న శికష్
12 ఆదాము “నాతో ఉండడానికి నువువ్ నాకిచిచ్న సీ నాకు ఆ

చెటుట్ పండు ఇచిచ్ంది. అపుప్డు నేను దానిన్ తినాన్ను” అనాన్డు.
13 దేవు న యెహోవా సీతో “నువువ్ చేసిందేమిటి?” అనాన్డు.
సీ “సరప్ం ననున్ మోసం చేసిన కారణంగా నేను తినాన్ను” అంది.
14అందుకు దేవు నయెహోవాపాముతో “నువువ్ ఇలాచేసినందుకు
పశువులనిన్టిలో, జంతువులనిన్టిలో నినున్ మాతమే శపిసుత్ నాన్ను.
నువువ్ నీ కడుపుతో పాకుతూ వెళాత్ వు. బతికినంత కాలం మటిట్
తింటావు. 15 నీకూ సీకీ నీ సంతానానికీ ఆమె సంతానానికీ మధయ్
శతుతవ్ం ఉండేలా చేసాత్ ను. అతడు నినున్ తలమీద కొడతాడు.
నువువ్ అతనిన్ మడిమెమీద కొడతావు” అనాన్డు.

16 ఆయన సీతో “పిలల్లను కనేటపుప్డు నీకు కలిగే బాధ అనేక
రెటుల్ పెంచుతునాన్ను. నీ భర నువువ్ వాంఛ కలిగి ఉంటావు.
అతడు నినున్ ఏలుతాడు” అని చెపాప్డు. 17 ఆయన ఆదాముతో
“నువువ్ నీ భారయ్ మాట విని ‘తినొదుద్ ’ అని నేను నీకు ఆజఞ్
ఇచిచ్న ఆ చెటుట్ పండు తినాన్వు గనుక నినున్బటిట్ నేల శాపానికి
గురయియ్ంది. జీవితకాలమంతా కషట్ం చేసి నువువ్ దాని పంట
తింటావు. 18 నువువ్ ఎంత కషట్ం చేసినా నేల ముళళ్ తుపప్లను,
ముళళ్ పొదలనే మొలిపిసుత్ ంది. నువువ్ పొలంలో పండించిన పంట
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తింటావు. 19 నువువ్ మటిట్కి తిరిగి చేరే వరకూ చెమటోడిచ్ ఆహారం
తింటావు. ఎందుకంటే నినున్ తీసింది మటిట్లోనుంచే. నువువ్ మటేట్
గనుక మళీళ్ మటిట్ అయిపోతావు” అని చెపాప్డు.

20ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్* అని పేరు పెటాట్ డు. ఎందుకంటే
జీవులందరికీ ఆమే అమమ్. 21దేవు నయెహోవాఆదాముకు అతని
భారయ్కు జంతు చరమ్ంతో బటట్లు చేసి తొడిగించాడు.

ఆదాము హవవ్లను దేవుడు ఏదేను నుండి వెళళ్గొటట్డం
22 దేవు న యెహోవా “ఇపుప్డు మనిషి మంచి చెడడ్లు తెలిసిన

మనలాంటివాడయాయ్డు. కాబటిట్ ఒకవేళ అతడు తన చెయియ్ చాపి
ఆ జీవ వృకష్ఫలం కూడా తీసుకుని తిని శాశవ్తంగా జీవిసాత్ డేమో.
అది మంచిది కాదు” అనాన్డు. 23 దేవు న యెహోవా అతణిణ్ ఏ
నేలనుంచితీశాడోఆనేలనుసాగుచెయయ్డానికిఏదెనుతోటలోనుంచి
అతణిణ్ పంపివేశాడు. 24 కాబటిట్ దేవుడు ఏదెను తోటలోనుంచి
ఆదామును వెళళ్గొటిట్ , ఏదెను తోటకు తూరుప్ పు కెరూబులు,
జీవవృ నికి వెళేళ్ దారిని కాపలా కాయడానికి ఇటు అటు తిరిగే
అగిన్ఖడగ్ ం నిలబెటాట్ డు.

4
కయీను,హేబెల్

1ఆదాము తన భారయ్ హవవ్ను కలిసినపుప్డు ఆమె గరభ్ం దాలిచ్
కయీనుకు జనమ్నిచిచ్ంది. ఆమె “యెహోవా సహాయంతో నేనొక
మగ బిడడ్కు జనమ్నిచాచ్ను” అంది. 2 తరువాత ఆమె అతని
తముమ్డు హేబెలుకు జనమ్నిచిచ్ంది. హేబెలు గొరెల కాపరి. కయీను
వయ్వసాయం చేసేవాడు.

3కొంతకాలం తరువాత కయీను వయ్వసాయంలో వచిచ్న పంటలో
కొంత యెహోవాకు అరప్ణ ఇవవ్డానికి తెచాచ్డు. 4 హేబెలు

* 3:20 3:20హవవ్ అంటే జీవం
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కూడా తన మందలో తొలుచూలు పిలల్లోల్ కొవువ్ పటిట్న వాటిని
తెచాచ్డు. యెహోవాహేబెలును, అతని అరప్ణను అంగీకరించాడు.
5 కయీనును, అతని అరప్ణను ఆయన అంగీకరించ లేదు. కాబటిట్
కయీనుకు చాలా కోపం వచిచ్ అసూయతో రగిలిపోయాడు.

6యెహోవా కయీనుతో “ఎందుకు కోపగించుకునాన్వు? ఎందుకు
రుసరుసలాడుతునాన్వు? 7 నువువ్ స నది చేసేత్ నీకు ఆమోదం
లభిసుత్ ంది కదా. స నది చెయయ్కపోతే గుమమ్ంలో పాపం పొంచి
ఉంటుంది. అది నినున్ సావ్ధీపరుచ్కోవాలని చూసుత్ ంది. అయితే,
నువువ్ దానిన్ అదుపులోఉంచుకోవాలి” అనాన్డు.

8 కయీను తన తముమ్డు హేబెలుతో మాటాల్ డాడు*. వాళ ళ్
పొలంలోఉనన్పుప్డు కయీనుతనతముమ్డుహేబెలుమీదదాడిచేసి
అతణిణ్ చంపివేశాడు. 9అపుప్డుయెహోవాకయీనుతో “నీతముమ్డు
హేబెలు ఎకక్డునాన్డు?” అనాన్డు. అతడు “నాకు తెలియదు.
నేను నా తముమ్డికి కాపలా వాడినా?” అనాన్డు. 10 దేవుడు
“నువువ్ చేసిందేమిటి? నీ తముమ్డి రకం నేలలో నుంచి నాకు
†మొరపెడుతూఉంది. 11ఇపుప్డు నీమూలంగాఒలికిన నీతముమ్డి
రకానిన్ మింగడానికి నోరు తెరిచిన ఈ నేలమీద ఉండకుండాా నువువ్
శాపానికిగురయాయ్వు. 12నువువ్నేలనుసాగుచేసినపుప్డుఅదితన
సారానిన్ ఇక నీకు ఇవవ్దు. నువువ్ భూమిమీద నుంచి అసత్మానం
పారిపోతూ, దేశదిమమ్రిగా ఉంటావు” అనాన్డు.

13 కయీను “నా శికష్ నేను భరించలేనిది. 14ఈ రోజు ఈ పదేశం
నుంచి నువువ్ ననున్ వెళళ్గొటాట్ వు. నీ సనిన్ధిలోకి నేనిక రావడం
కుదరదు. ఈ భూమి మీద పలాయనం అవుతూ, దేశదిమమ్రిగా
ఉంటాను. ననున్ ఎవరు చూసేత్ వాళ ళ్ ననున్ చంపుతారు” అనాన్డు.

15 యెహోవా అతనితో “అలా జరగదు. నినున్ చూసిన వాడు
ఎవ నానినున్ చంపితేఅతణిణ్ తీవంగా శి సాత్ నని తెలియజేసేందుకు

* 4:8 4:8పొలానికి వెళదాం పద అనాన్డు. † 4:10 4:10 పతీకారం కోసం.
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నీ మీద ఒక గురు వేసాత్ ను. నినున్ నేను శి ంచిన దానికి ఏడు రెటుల్
అలాటివాణిణ్ శి సాత్ ను”అనాన్డు. అపుప్డుయెహోవాకయీనుమీద
ఒక గురు వేశాడు.

కయీను సంతతి
16 కాబటిట్ కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుంచి బయలుదేరి వెళిళ్

ఏదెనుకు తూరుప్ పు ఉనన్ నోదు పాంతంలో నివాసం ఉనాన్డు.
17 కయీను తన భారయ్ను కలిసినపుప్డు ఆమె గరభ్ం ధరించి
హనోకుకుజనమ్నిచిచ్ంది. అతడుఒకఊరు కటిట్ంచిదానికితనకొడుకు
పేర హనోకు అని పెటాట్ డు.

18 హనోకు ఈరాదుకు తండి. ఈరాదు మహ యాయేలుకు
తండి. మహ యాయేలుమతూషాయేలుకు తండి. మతూషాయేలు
లెమెకుకు తండి. 19 లెమెకు ఇదద్రిని పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. వారిలో
ఒకామె పేరు ఆదా, రెండవ ఆమె సిలాల్ .

20 ఆదాయాబాలుకు జనమ్నిచిచ్ంది. అతడు పశువులు పెంపకం
చేసూత్ గుడారాలోల్ నివాసం ఉండేవాళల్కు మూలపురుషుడు.
21 అతని తముమ్డు యూబాలు. ఇతను తీగె వాయుదాయ్లు,
వేణువు వాయించే వాళళ్ందరికీ మూలపురుషుడు. 22 సిలాల్
తూబలక్యీనుకు జనమ్నిచిచ్ంది. అతడు రాగి, ఇనప పరికరాలు
చేసేవాడు. తూబలక్యీను చెలిల్ పేరు నయమా.

23లెమెకు తనభారయ్లతో ఇలాఅనాన్డు. “ఆదా, సిలాల్ ,నామాట
వినండి.
లెమెకు భారయ్లారా,నామాటఆలకించండి.
ననున్ గాయపరచినందుకు నేను ఒక మనిషిని చంపాను.
కమిలిపోయేలాకొటిట్నందుకు ఒకయువకుణిణ్ చంపాను.
24ఏడంతలు పతీకారం కయీను కోసం వసేత్ లెమెకు కోసం డె ఏడు

రెటుల్ వసుత్ ంది.”

షేతు, ఎనోషు
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25 ఆదాము మళీళ్ తన భారయ్ను కలిసినపుప్డు ఆమె ఒక
కొడుకును కనన్ది. అతనికి షేతు అని పేరు పెటిట్ “కయీను
చంపిన హేబెలుకు బదులుగా దేవుడు నాకు మరొక కొడుకును
ఇచాచ్డు” అంది. 26 షేతుకు ఒక కొడుకు పుటాట్ డు. అతని పేరు
ఎనోషు. అపప్టినుండి మనుషులు యెహోవాను ‡ఆరాధించడం
ఆరంభించారు.

5
ఆదాము సంతతి
1దిన 1:1-4

1 ఆదాము వంశకమం ఇది. దేవుడు మనిషిని సృషిట్ంచిన రోజున
వాళళ్ను తన సొంత పోలికలో చేశాడు. 2 వారిని పురుషులుగా,
సీలుగా సృషిట్ంచాడు. వాళళ్ను సృషిట్ంచిన రోజున ఆయన వాళళ్ను
ఆశీరవ్దించి వాళల్కు మనుషులు అని పేరు పెటాట్ డు.

3 ఆదాముకు నూట ము సంవతస్రాల వయసుస్లో అతని
పోలికగా అతని సవ్రూపంలో కొడుకు పుటాట్ డు. ఆదాము అతనికి
షేతు అని పేరుపెటాట్ డు. 4 షేతు పుటిట్న తరువాత ఆదాము
ఎనిమిది వందల సంవతస్రాలు బతికాడు. అతనికి ఇంకా
కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. 5ఆదాము తొమిమ్ది వందల ము
సంవతస్రాలు బతికాడు.

6షేతుకు నూట ఐదు సంవతస్రాల వయసుస్లో ఎనోషు పుటాట్ డు.
7ఎనోషుపుటిట్నతరువాతషేతుఎనిమిదివందలఏడుసంవతస్రాలు
బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను కనాన్డు. 8 షేతు తొమిమ్ది వందల
పనెన్ండు సంవతస్రాలు బతికాడు.

9 ఎనోషుకు తొం సంవతస్రాల వయసుస్లో కేయినాను పుటాట్ డు.
10 కేయినాను పుటిట్న తరువాత ఎనోషు ఎనిమిది వందల పదిహేను
సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను కనాన్డు. 11 ఎనోషు
తొమిమ్ది వందల ఐదు సంవతస్రాలు బతికాడు.
‡ 4:26 4:26 అకష్రాలాయెహోవాపేరెతిత్ పిలవడంమొదలు పెటాట్ రు.
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12 కేయినానుకు డె సంవతస్రాల వయసుస్లో మహలలేలు
పుటాట్ డు. 13 మహలలేలు పుటిట్న తరువాత కేయినాను ఎనిమిది
వందల నల సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను
కనాన్డు. 14 కేయినాను తొమిమ్ది వందల పది సంవతస్రాలు
బతికాడు.

15మహలలేలుకు*అర ఐదు సంవతస్రాలవయసుస్లోయెరెదు
పుటాట్ డు. 16 యెరెదు పుటిట్న తరువాత మహలలేలు ఎనిమిది
వందల ము సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను
కనాన్డు. 17మహలలేలు ఎనిమిదివందల తొం ఐదు సంవతస్రాలు
బతికాడు.

18 యెరెదుకు నూట అర రెండు సంవతస్రాల వయసుస్లో
హనోకు పుటాట్ డు. 19 హనోకు పుటిట్న తరువాత యెరెదు ఎనిమిది
వందల సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను కనాన్డు.
20యెరెదు తొమిమ్ది వందల అర రెండు సంవతస్రాలు బతికాడు.

21 హనోకుకు అర ఐదు సంవతస్రాల వయసుస్లో మెతూషెల
పుటాట్ డు. 22మెతూషెల పుటిట్న తరువాత హనోకు మూడు వందల
సంవతస్రాలు దేవునితో సహవాసం చేసూత్ కొడుకులను, కూతుళళ్ను
కనాన్డు. 23 హనోకు మూడువందల అర ఐదు సంవతస్రాలు
బతికాడు. 24హనోకు దేవునితో కలసి నడిచాడు. దేవుడు అతణిణ్
తీసుకువెళాళ్డు గనుక అతడు కనబడలేదు.

25 మెతూషెలకు నూట ఎన ఏడు సంవతస్రాల వయసుస్లో
లెమెకు పుటాట్ డు. 26 మెతూషెలకు లెమెకు పుటిట్న తరువాత
ఏడు వందల ఎన రెండు సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను,
కూతుళళ్ను కనాన్డు. 27మెతూషెల తొమిమ్ది వందల అర తొమిమ్ది
సంవతస్రాలు బతికాడు.

28 లెమెకుకు నూట ఎన రెండు సంవతస్రాల వయసుస్లో ఒక
కొడుకు పుటాట్ డు. 29 “భూమినియెహోవా శపించినందువలల్ కలిగిన

* 5:15 5:15 అంటే దేవునికి సుత్ తి
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మనచేతుల కషట్ం విషయంలో,మనపనివిషయంలోఇతడుమనకు
విశాంతి ఇసాత్ డు” అని, అతనికి నోవహ అని పేరు పెటాట్ డు.

30 లెమెకుకు నోవహ పుటిట్న తరువాత ఐదు వందల తొం ఐదు
సంవతస్రాలు బతికి కొడుకులను, కూతుళళ్ను కనాన్డు. 31 లెమెకు
ఏడువందల డె ఏడు సంవతస్రాలు బతికాడు.

32ఐదు వందల సంవతస్రాలు బతికిన నోవహ కు షేము, హాము,
యాపెతు అనేముగుగ్ రు కొడుకులు పుటాట్ రు.

6
మానవ దుషట్తవ్ం

1మనుషులు భూమిమీద విసత్రించడంమొదలుపెటాట్ రు. వాళల్కు
కూతుళ ళ్ పుటిట్నపుప్డు 2 వ కుమారులు* మనుషుల కూతుళ ళ్
అందంగా ఉండడం చూసి, వాళళ్లోల్ తమకు నచిచ్న సీలను పెళిళ్
చేసుకునాన్రు. 3 యెహోవా “జీవమిచేచ్ నా ఊపిరి మనుషులోల్
ఎలల్కాలం ఉండదు. ఎందుకంటే వారు బలహీన న రకమాంసాలు
గలవారు. వారు నూట ఇర సంవతస్రాల కంటే ఎకుక్వ కాలం
బతకరు” అనాన్డు.

4 వ కుమారులు మనుషుల కూతుళళ్ను పెళిళ్ చేసుకునన్పుప్డు
వాళల్కు పిలల్లు పుటాట్ రు. వీరు ఆ రోజులోల్ , ఆ తరువాత కూడా
భూమిమీద ఉనన్ దీరఘ్దేహ లు. ఈమహాకాయులు గొపప్ శూరులు.
పూరవ్కాలంలో పేరుపఖాయ్తులు గల వారు వీరే.

5మనుషుల దురామ్రగ్ం భూమిమీద మితిమీరి పోయిందని, వాళళ్
హృదయ ఆలోచనా విధానం ఎపుప్డూ దుషట్తవ్మే అని యెహోవా
చూశాడు. 6తాను భూమిమీదమనుషులను చేసినందుకు బాధపడి,
హృదయంలో విచారించాడు.

7కాబటిట్ యెహోవా “నేను సృషిట్ంచినమనుషులనుఈభూమిమీద
లేకుండా చేసాత్ ను. మనుషులతో పాటు జంతువులను, పాకే

* 6:2 6:2 పరలోక ఆతమ్లు
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జీవులను, ఆకాశపకష్ులను భూమిమీద లేకుండా తుడిచి వేసాత్ ను.
ఎందుకంటే నేను వాళళ్ను సృషిట్ంచినందుకు బాధపడుతునాన్ను”
అనాన్డు.

నోవహ
8అయితేనోవహ యెహోవాదృషిట్లో అనుగహం పొందాడు.
9 నోవహ గురించిన సంగతులు ఇవే. నోవహ నీతిపరుడు.

అతని తరం వాళళ్లోల్ నింద లేనివాడు. నోవహ దేవునితో కలసి
నడిచాడు. 10 షేము, హాము, యాపెతు అనే ముగుగ్ రు కొడుకులకు
నోవహ తండి అయాయ్డు.

11 దేవుని దృషిట్లో లోకం చెడిపోయింది. అది హింసతో
నిండిపోయింది. 12దేవుడు లోకానిన్ చూడగా అది చెడిపోయిఉంది.
భూమిమీదమనుషులందరూ తమమారాగ్ లోల్ చెడిపోయారు.

13 దేవుడు నోవహ తో “మనుషుల మూలంగా భూమి హింసతో
నిండిపోయింది గనుక వాళళ్ను అంతం చేసే సమయం వచిచ్నటుట్
తేటతెలల్ం అయింది. కచిచ్తంగా ఈ భూమితోపాటు వాళళ్ందరినీ
నాశనంచేసాత్ ను. 14కోనిఫర్ కలపతోనీకోసంఒక †ఓడసిదధ్ంచేసుకో.
గదులతో ఉనన్ ఓడను తయారుచేసి, దానికి లోపలా బయటా తారు
పూయాలి. 15 నువువ్ దానిన్ చెయాయ్లిస్న విధానం ఇదే. ఆ ఓడ
మూడు వందల మూరల పొడవు, ఏ మూరల వెడలుప్, ము
మూరల ఎతుత్ ఉండాలి.

16 ఆ ఓడకు కిటికీ చేసి నుంచి కిందికి ఒక మూర దూరంలో
దానిన్ బిగించాలి. ఓడకు ఒక పకక్ తలుపు ఉంచాలి. మూడు
అంతసుథ్ లు ఉండేలా దానిన్ చెయాయ్లి. 17 విను, నేను ఊపిరి
ఉనన్వాటనిన్టినీఆకాశం కింద లేకుండానాశనం చెయయ్డానికి భూమి
మీదికి జలపవాహం రపిప్ంచబోతునాన్ను. లోకంలో ఉనన్వనీన్
చనిపోతాయి.

18కానీ, నీతో నా నిబంధన నెరవేరుసాత్ ను. నువువ్, నీతోపాటు నీ
కొడుకులు, నీభారయ్, నీ కోడళ ళ్ ఆ ఓడలోపవేశిసాత్ రు. 19నీతోపాటు
† 6:14 6:14 పెదద్ పెటెట్
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వాటిని కూడా సజీవంగా ఉంచడం కోసం జీవులనిన్టిలో, అంటే,
శరీరం ఉనన్ పతి జాతిలోనుంచి రెండేసి చొపుప్న నువువ్ ఓడలోకి
తేవాలి. వాటిలో ఒకటిమగది ఒకటి ఆడది ఉండాలి.

20 అవి చనిపోకుండా ఉండడానికి వాటి వాటి జాతుల పకారం
పకష్ులోల్ ,వాటివాటిజాతుల పకారం జంతువులోల్ ,వాటివాటిజాతుల
పకారం నేల మీద పాకే వాటనిన్టోల్ , పతి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీ
దగగ్రికి అవే వసాత్ యి. 21 తినడానికి కావలసిన అనిన్రకాల ఆహార
పదారాధ్ లు సమకూరుచ్కుని నీ దగగ్ర ఉంచుకోవాలి. అవి నీకు,
వాటికి ఆహారం అవుతాయి” అని చెపాప్డు. 22 దేవుడు నోవహ కు
ఆజాఞ్ పించిన పకారం అతడు అంతా చేశాడు.

7
జలపళయం

1 యెహోవా “ఈ తరంలో నా దృషిట్లో నువేవ్ నీతిమంతుడివిగా
ఉండడంచూశానుకాబటిట్ నువువ్,నీ కుటుంబంఓడలోపవేశించండి.
2 శుదధ్ న జంతువులోల్ పతి జాతిలో మగవి ఏడు, ఆడవి ఏడు,
శుదధ్ంకాని జంతువులోల్ పతిజాతిలోమగఆడ రెండు, 3ఆకాశపకష్ులోల్
పతిజాతిలోమగవిఏడు,ఆడవిఏడుతీసుకురావాలి. నువువ్భూమి
అంతటిమీద వాటి సంతానానిన్ పాణంతో ఉంచి భదం చేసేలా అలా
చెయాయ్లి.

4 ఎందుకంటే, ఇంకా ఏడు రోజులోల్ నేను, నల పగళ ళ్, నల
రాతులు భూమిమీద వరష్ం కురిపించి, నేను చేసిన జీవం ఉనన్ పతి
దానిన్నాశనంచేసాత్ ను”అనినోవహ తోచెపాప్డు. 5తనకుయెహోవా
ఆజఞ్ ఇచిచ్న పకారం నోవహ అంతా చేశాడు.

6 ఆ జలపళయం భూమిమీదికి వచిచ్నపుప్డు నోవహ కు
వయసుస్ ఆరు వందల సంవతస్రాలు. 7 నోవహ , అతనితోపాటు
అతని కొడుకులు, అతని భారయ్, అతని కోడళ ళ్ ఆ జలపళయం
తపిప్ంచుకోడానికి ఆ ఓడలో పవేశించారు.
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8 దేవుడు నోవహ కు ఆజాఞ్ పించిన పకారం శుదధ్ జంతువులోల్ ,
అపవిత జంతువులోల్ , పకష్ులోల్ నేలమీద పాకే వాటనిన్టిలో, 9మగ,
ఆడ, జతలుగా ఓడలో ఉనన్ నోవహ దగగ్రికి చేరాయి. 10 ఏడు
రోజుల తరువాత ఆ పళయజలాలు భూమిమీదికి వచాచ్యి.

11 నోవహ వయసుస్ ఆరువందల సంవతస్రాల రెండు నెలల
పదిహేడవరోజున,మహాఅగాధజలాలఊటలనీన్ తెరుచుకునాన్యి.
ఆకాశపు కిటికీలు తెరుచుకునాన్యి. 12 నల పగళ ళ్, నల
రాతులు భూమిమీద వరష్ం కురిసింది.

13ఆ రోజే నోవహ , నోవహ కొడుకులు షేము,హాము,యాపెతు,
నోవహ భారయ్, వాళళ్తో పాటు అతని ముగుగ్ రు కోడళ ళ్ ఆ ఓడలో
పవేశించారు. 14 వాళళ్తోపాటు, వాటి వాటి జాతుల పకారం పతి
మృగం,వాటివాటిజాతుల పకారం పతి పశువు,వాటివాటిజాతుల
పకారం నేలమీదపాకే పతిపురుగు,వాటివాటిజాతుల పకారం పతి
ప ,నానావిధాల రెకక్ల పకష్ులు పవేశించాయి.

15 శావ్స తీసుకోగలిగి, శరీరం గల జీవులనీన్రెండేసి చొపుప్న
నోవహ దగగ్రికి వచిచ్, ఓడలో పవేశించాయి. 16 పవేశించినవనీన్
దేవుడు అతనికి ఆజాఞ్ పించిన పకారం శరీరం కలిగిన ఆ జీవులనీన్,
మగవిగా, ఆడవిగా, పవేశించాయి. అపుప్డు యెహోవా, వాళళ్ను
ఓడలో ఉంచి, ఓడ తలుపుమూశాడు.

17 ఆ జలపళయం నల రోజులు భూమి మీదికి వచిచ్నపుప్డు,
నీళ ళ్ విసత్రించి ఓడను నీళళ్ మీద తేలేలా చేశాయి. ఓడ భూమి
మీద నుంచి కి లేచింది. 18నీళ ళ్ భూమిమీదభీకరంగా పవహించి
అధికంగా విసత్రించినపుప్డు, ఆ ఓడ నీళళ్ మీద తేలింది.

19ఆభీకర జలాలు భూమిమీద కిలేచినపుప్డు,ఆకాశం కింద
ఉనన్ ఉనన్త పరవ్తాలనీన్ మునిగిపోయాయి. 20 ఉనన్త పరవ్త
శిఖరాలకనాన్ పదిహేను మూరలు* ఎతుత్ గా నీళ ళ్ విసత్రించాయి.

* 7:20 7:20 బిల్మూర అంటే 7మీటరుల్ , లేక 22 అడుగులు
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21 పకష్ులు, పశువులు, మృగాలు భూమిమీద పాకే
పురుగులు, శరీరం ఉండి భూమిమీద తిరిగేవనీన్ చనిపోయాయి.
మనుషులందరూ చనిపోయారు. 22 పొడి నేలమీద ఉనన్
వాటనిన్టిలో,నాసికారంధాలోల్ ఊపిరి ఉనన్వనీన్ చనిపోయాయి.

23 మనుషులతో పాటు పశువులు, పురుగులు, ఆకాశపకష్ులు,
నేలమీద ఉనన్ జీవాలనీన్ అంతం అయిపోయాయి. అవనీన్
భూమిమీద ఉండకుండాా నాశనం అయాయ్యి. నోవహ , అతనితో
పాటు ఆ ఓడలో ఉనన్వి మాతం మిగిలాయి. 24 నూట ఏ రోజుల
వరకూ భూమిమీద నీళ ళ్ పబలాయి.

8
జలపళయం అంతం

1 దేవుడు నోవహ ను, అతనితోపాటు ఓడలో ఉనన్ పతి
జంతువునూ, పశువునూ జాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు. దేవుడు భూమి
మీద గాలి విసిరేలా చేయడంవలల్ నీళ ళ్ తగుగ్ ముఖం పటాట్ యి.
2 అగాధజలాల ఊటలు, ఆకాశపు కిటికీలు మూసుకొనాన్యి.
ఆకాశం నుంచి కురుసుత్ నన్ భీకర వరష్ం ఆగిపోయింది. 3 అపుప్డు
నీళ ళ్ భూమిమీద నుంచి కమకమంగా తగిగ్పోతూ వచాచ్యి. నూట
ఏ రోజుల తరువాత నీళ ళ్ తగిగ్పోయాయి.

4 ఏడవ నెల పదిహేడవ రోజున అరారాతు కొండలమీద ఓడ
నిలిచింది. 5 పదో నెల వరకూ నీళ ళ్ కమంగా తగుగ్ తూ వచాచ్యి.
పదోనెలమొదటి రోజున కొండల శిఖరాలు కనిపించాయి.

6 నల రోజులు గడిచిన తరువాత నోవహ ఓడ కిటికీ తీసి 7ఒక
బొంతకాకినిబయటకుపోనిచాచ్డు. అదిబయటకు వెళిళ్ భూమిమీద
నుంచి నీళ ళ్ ఇంకిపోయేవరకూ ఇటూ అటూ తిరుగుతూ ఉంది.

8 నీళ ళ్ నేలమీదనుంచి తగాగ్ యో లేదో చూడడానికి అతడు తన
దగగ్రనుంచి ఒక పావురానిన్ బయటకు వదిలాడు. 9భూమి అంతటా
నీళ ళ్ నిలిచి ఉనన్ందువలల్ దానికి అరికాలు మోపడానికి సథ్లం
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దొరకలేదు గనుక ఓడలోఉనన్ అతని దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ంది. అతడు
చెయియ్చాపిదానిన్ పటుట్ కుని ఓడలోకి తీసుకునాన్డు.

10 అతడు మరో ఏడు రోజులు ఆగి ఆ పావురానిన్ ఓడలోనుంచి
బయటకు పంపాడు. 11సాయంకాలానికి అది అతని దగగ్రికి తిరిగి
వచిచ్ంది. దాని నోటోల్ అపుప్డే తుంచిన ఒలీవ ఆకు ఉంది. దీనిన్ బటిట్
నీళ ళ్ నేల మీద ఇంకి పోయాయనినోవహ గహించాడు. 12అతడు
మరో ఏడు రోజులు ఆగి ఆ పావురానిన్ బయటకు పంపాడు. అది
అతని దగగ్రికి తిరిగి రాలేదు.

13 ఆరువందల ఒకటో సంవతస్రం మొదటి నెల మొదటి రోజున
నీళ ళ్ భూమిమీద నుంచి ఇంకిపోయాయి. నోవహ ఓడ కపుప్ తీసి
చూడగా ఆరిన నేల కనబడింది. 14 రెండో నెల ఇర ఏడో రోజున
భూమిపొడిగా అయిపోయింది.

15అపుప్డు దేవుడు నోవహ తో, 16 “నువువ్, నీతోపాటు నీభారయ్,
నీ కొడుకులు, కోడళ ళ్ ఓడలోనుంచి బయటకు రండి. 17 పకష్ులను,
పశువులను భూమి మీద పాకే పతి జాతి పురుగులను, శరీరం ఉనన్
పతి జీవినీ నీతోపాటు ఉనన్ పతి జంతువును నువువ్ వెంటబెటుట్ కుని
బయటకురావాలి. అవిభూమిమీదఅధికంగావిసత్రించిభూమిమీద
ఫలించి అభివృదిధ్ పొందాలి” అని చెపాప్డు.

18కాబటిట్ నోవహ ,అతనితోపాటుఅతనికొడుకులు అతనిభారయ్,
అతని కోడళ ళ్ బయటకు వచాచ్రు. 19 పతి జంతువు, పాకే పతి
పురుగు,పతిప ,భూమిమీదతిరిగేవనీన్వాటివాటిజాతులపకారం
ఆ ఓడలోనుంచి బయటకు వచాచ్యి.

నోవహ యెహోవాకు బలి అరిప్ంచడం
20 అపుప్డు నోవహ యెహోవాకు పవిత న పశువులు,

పకష్ులనిన్టోల్ నుంచి కొనిన్టిని తీసి హోమబలి అరిప్ంచాడు.
21 యెహోవా ఆ ఇం న వాసన ఆసావ్దించి “వారి హృదయాలు
బాలయ్ం నుంచే దుషట్తవ్ం పు మొగుగ్ చూపాయి. ఇక ఎపుప్డూ
మనుషులను బటిట్ భూమిని కీడుకు గురిచేయను. నేనిపుప్డు
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చేసినటుట్ పాణం ఉనన్వాటిని ఇక ఎనన్డూ నాశనం చెయయ్ను.
22భూమి ఉనన్ంత వరకూ వితత్నాలు నాటేకాలం, కోతకాలం, వేసవి,
శీతాకాలాలు, పగలూరాతీఉండకమానవు”అనితనహృదయంలో
అనుకునాన్డు.

9
నోవహ తో దేవుని నిబంధన

1 దేవుడు నోవహ నూ అతని కొడుకులనూ ఆశీరవ్దించాడు.
“మీరు ఫలించి అభివృదిధ్ పొంది భూమిని నింపండి. 2 అడవి
జంతువులనిన్టికీఆకాశపకష్ులనిన్టికీ నేలమీదపాకేపతిపురుగుకూ
సముదపు చేపలనిన్టికీ మీరంటే భయం ఉంటుంది, అవి మిమమ్లిన్
చూసి బెదురుతాయి.

3 పాణంతో కదలాడే పతి జీవీ మీకు ఆహారం అవుతుంది.
పచచ్నిమొకక్లను ఇచిచ్నటుట్ ఇపుప్డు నేను ఇవనీన్ మీకు ఇచాచ్ను.
4 కాని పాణమే రకం గనుక మీరు మాంసానిన్ దాని రకంతో పాటు
తినకూడదు.

5మీకుపాణంఅయినమీరకం గురించి లెకక్ అడుగుతాను. దాని
గురించి పతి జంతువునీ పతి మనిషినీ లెకక్ అడుగుతాను. పతి
మనిషిని,అంటే తనసోదరుణిణ్ హతయ్చేసిన పతిమనిషినీ ఆమనిషి
పాణం లెకక్ అడుగుతాను. 6 దేవుడు తన సవ్రూపంలో మనిషిని
చేశాడు గనుకమనిషి రకానిన్ ఎవరు చిందిసాత్ రో,అతనిరకానిన్ కూడా
మనిషే చిందించాలి. 7మీరు ఫలించి అభివృదిధ్ పొందండి. మీరు
భూమి మీద అధికంగా సంతానం కని విసత్రించండి” అని వాళళ్తో
చెపాప్డు.

8దేవుడు నోవహ , అతని కొడుకులతోమాటాల్ డుతూ, 9 “వినండి,
నేనుమీతోను,మీతరువాతవచేచ్మీసంతానంతోను, 10మీతోపాటు
ఉనన్ పతి జీవితోను, అవి పకష్ులే గాని పశువులే గాని, మీతోపాటు
ఉనన్ పతి జంతువే గాని, ఓడలోనుంచి బయటకు వచిచ్న పతి
భూజంతువుతోనా నిబంధన సిథ్రం చేసుత్ నాన్ను.
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11 నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరుసుత్ నాన్ను. సరవ్ శరీరులు
పవహించే జలాల వలల్ ఇంకెపుప్డూ నాశనం కారు. భూమిని నాశనం
చెయయ్డానికి ఇంకెపుప్డూ జలపళయం రాదు” అనాన్డు.

12 దేవుడు “నాకు, మీకు, మీతోపాటు ఉనన్ జీవరాసులనిన్టికీ
మధయ్ నేను తరతరాలకు చేసుత్ నన్ నిబంధనకు గురు ఇదే,
13మేఘంలో నా ధనుసుస్ ఉంచాను. అది నాకు, భూమికి, మధయ్
నిబంధనకు గురుగా ఉంటుంది.

14 భూమిమీదికి నేను మేఘానిన్ తీసుకొచిచ్నపుప్డు మేఘంలో
ఆ ధనుసుస్ కనబడుతుంది. 15 అపుప్డు నాకు, మీకు,
జీవరాసులనిన్టికీ మధయ్ ఉనన్ నా నిబంధన జాఞ్ పకం చేసుకొంటాను
గనుక సరవ్శరీరులను నాశనం చెయయ్డానికి ఇక ఎనన్డూ నీళ ళ్
జలపళయంగారావు.

16ఆ ధనుసుస్ మేఘంలో ఉంటుంది. నేను దానిన్ చూసి దేవునికీ,
భూమిమీదఉనన్ సరవ్శరీరులోల్ పాణం ఉనన్ పతిదానికీమధయ్ ఉనన్
శాశవ్త నిబంధనను జాఞ్ పకం చేసుకొంటాను” అనాన్డు. 17 దేవుడు
“నాకు, భూమిమీద ఉనన్ సరవ్శరీరులకు మధయ్ నేను సిథ్రం చేసిన
నిబంధనకు గురు ఇదే” అని నోవహ తో చెపాప్డు.

నోవహ , అతని కుమారులు
18 ఓడలోనుంచి వచిచ్న నోవహ ముగుగ్ రు కొడుకులు షేము,

హాము, యాపెతు. హాము కనానుకు తండి. 19 వీళళ్ సంతానం,
భూమి అంతటావాయ్పించింది.

20 నోవహ భూమిని సాగుచేయడం పారంభించి, దాకష్తోట
వేశాడు. 21 ఆ దా రసం తాగి మతెత్కిక్ తన గుడారంలో బటట్లు
లేకుండా పడి ఉనాన్డు.

22 అపుప్డు కనాను తండి అయిన హాము, తన తండి బటట్లు
లేకుండా పడి ఉండడం చూసి, బయటఉనన్ తన ఇదద్రు సోదరులకు
ఆ విషయం చెపాప్డు. 23 అపుప్డు షేము, యాపెతు, ఒక బటట్
తీసుకుని తమ ఇదద్రి భుజాల మీద వేసుకుని వెనుకగా నడిచివెళిళ్
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తమ తండి నగన్ శరీరానికి కపాప్రు. వాళళ్ ముఖాలు మరొక పు
తిరిగి ఉనాన్యి గనుక వాళ ళ్ తమ తండి నగన్ శరీరం చూడలేదు.

24 అపుప్డు నోవహ మతుత్ లోనుంచి మేలొక్ని తన చినన్కొడుకు
చేసిన దానిన్ తెలుసుకునాన్డు.

25 “కనాను శపితుడు. అతడు తన సోదరులకు దాసుడుగా
ఉంటాడు” అనాన్డు. 26 అతడు “షేము దేవు న యెహోవా సుత్ తి
పొందుతాడు గాక.
కనాను అతనికి సేవకుడవుతాడు గాక.
27దేవుడుయాపెతును అభివృదిధ్ చేసాత్ డు గాక.
అతడు షేము గుడారాలోల్ నివాసం ఉంటాడు.
అతనికి కనాను సేవకుడవుతాడు” అనాన్డు.
28 ఆ జలపళయం తరువాత నోవహ మూడు వందల ఏ

సంవతస్రాలు బతికాడు. 29 నోవహ మొతత్ం తొమిమ్దివందల ఏ
సంవతస్రాలు జీవించాడు.

10
నోవహ కుమారుల సంతతి
1దిన 1:5-23

1 నోవహ కొడుకులు షేము, హాము, యాపెతుల వంశావళి ఇది.
జలపళయం తరువాతవాళల్కు కొడుకులు పుటాట్ రు.

2 యాపెతు సంతానం గోమెరు, మాగోగు, మాదయి, యావాను,
తుబాలు, మెషెకు, తీరసు. 3 గోమెరు కొడుకులు అషక్నజు,
రీఫతు, తోగరామ్. 4యావాను సంతానం ఏలీషా, తరీష్షు, కితీత్ము,
దాదోనీము. 5 వీళళ్నుంచి సముదం వెంబడి మనుషులు వేరుపడి
తమపాంతాలకు వెళాళ్రు. తమ తమజాతుల పకారం, తమ తమ
భాషల పకారం, తమ తమ వంశాల పకారం, ఆ దేశాలోల్ ఉనన్వాళ ళ్
వే పోయారు.

6హాము సంతానం కూషు,మిసాయిము,పూతు, కనాను. 7 కూషు
కొడుకులు సెబా, హవీలా, సబాత్ , రాయమా, సబత్కా. రాయమా
కొడుకులు షేబ, దదాను.
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8 కూషుకు నిమోదు పుటాట్ డు. అతడు భూమి మీద పరాకమం
కలిగిన శూరులోల్ మొదటివాడు. 9 అతడు యెహోవా దృషిట్లో
పరాకమం గల వేటగాడు. కాబటిట్ “యెహోవా దృషిట్లో పరాకమం
కలిగిన వేటగా న నిమోదు వలే” అనే నానుడి ఉంది. 10 షీనారు
పాంతంలో ఉనన్ బాబెలు*, ఎరెకు, అకక్దు, కలేన్ అనే పటట్ణాలు
అతని రాజయ్ంలోముఖయ్ పటాట్ ణాలు.

11 ఆ పాంతంలో నుంచి అతడు అషూష్ రుకు బయలుదేరి వెళిళ్
నీనెవె, రహోబోతీరు, కాలహ పటట్ణాలను, 12 నీనెవె కాలహ ల
మధయ్ రెసెను అనే ఒక పెదద్ పటాట్ ణానీన్ కటిట్ంచాడు.

13మిసాయిముకు లూదీ, అనామీ, లెహాబీ, నపుహీ, 14 పతుసీ,
కసూల్ హీ, కఫోత్ రీలు పుటాట్ రు. ఫిలిషీయులు కసూల్ హీయుల సంతతి.

15 కనాను మొదటి కొడుకు సీదోనుకు హేతు, యెబూసీ,
అమోరీయ, గిరాగ్ షీ, 16హివీవ్, అరీక్యు, సినీయ, 17 అరావ్దీయ,
సెమారీయ, హమాతీలు పుటాట్ రు. 18 ఆ తరువాత కనానీయుల
వంశాలు వాయ్పిత్ చెందాయి.

19 కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుంచి గెరారుకు వెళేళ్ దారిలో
గాజావరకూ,సొదొమగొమొరా,అదామ్ సెబోయిములకు వెళేళ్దారిలో
లాషా వరకూ ఉంది. 20 వీళ ళ్, తమ తమ వంశాల పకారం, తమ
తమభాషల పకారం, తమ తమజాతులను బటిట్ హాము సంతానం.

21 యాపెతు అనన్ షేముకు కూడా సంతానం కలిగింది. ఏబెరు
వంశానికి మూలపురుషుడు షేము. 22 షేము కొడుకులు ఏలాము,
అషూష్ రు, అరప్కష్దు, లూదు, అరాము. 23అరాము కొడుకులు ఊజు,
హ లు, గెతెరు,మాష.

24 అరప్కష్దుకు షేలహ పుటాట్ డు. షేలహ కు ఏబెరు పుటాట్ డు.
25 ఏబెరుకు ఇదద్రు కొడుకులు పుటాట్ రు. వాళళ్లోల్ ఒకడు పెలెగు.
ఎందుకంటే అతని రోజులోల్ భూమి విభజన జరిగింది. రెండవవాడు
యొకాను.
* 10:10 10:10 బబులోను
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26 యొకానుకు అలోమ్దాదు, షెలపు, హసరామ్వెతు, యెరహ ,
27 హదోరము, ఊజాలు, దికాల్ , 28 ఓబాలు, అబీమాయెలు, షేబ,
29ఓఫీరు,హవీలా,యోబాబులు పుటాట్ రు.

30వాళ ళ్ నివాసం ఉండే సథ్లాలు మేషా నుంచి సపారాకు వెళేళ్
దారిలో తూరుప్ కొండలు. 31 వీళ ళ్, తమ తమ వంశాల పకారం,
తమ తమభాషల పకారం, తమ తమపాంతాలను బటిట్ , తమ తమ
జాతులను బటిట్ షేము కొడుకులు.

32 తమ తమ జనాలోల్ తమ తమ సంతానాల పకారం
నోవహ కొడుకుల వంశాలు ఇవే. జలపళయం జరిగిన తరువాత
వీళళ్లోల్ నుంచి జనాలు భూమిమీదవాయ్పిత్ చెందారు.

11
బాబెల్ గోపురం

1అపుప్డు భూమి అందరూ ఒకే భాషమాటాల్ డేవారు. 2వాళ ళ్
తూరుప్కు పయాణం చేసుత్ నన్పుప్డు షీనారు*పాంతంలో వాళల్కు ఒక
దానం కనబడింది. వాళ ళ్ అకక్డ సిథ్రపడాడ్ రు.
3 వాళ ళ్ ఒకరితో ఒకరు “మనం ఇటుకలు తయారు చేసి,

చకక్గా కాలుచ్దాం రండి” అనిమాటాల్ డుకునాన్రు. రాళళ్కు బదులు
ఇటుకలు, అతకడానికి తారు కీలు వాళల్కు అందుబాటులో ఉనాన్యి.
4 వాళ ళ్ “మనం భూమి అంతటా చెదిరిపోకుండా ఉండేలా ఒక
పటట్ణానిన్, ఆకాశానిన్ అంటే శిఖరం ఉనన్ ఒక గోపురం కటుట్ కుని పేరు
సంపాదించుకుందాం రండి” అనిమాటాల్ డుకునాన్రు.

5 యెహోవా ఆదాము సంతానం కటిట్న పటట్ణానిన్, గోపురానిన్,
చూడడానికి దిగి వచాచ్డు. 6 యెహోవా “ఇదిగో, ఒకే భాష ఉనన్
ఈ మనుషులు పని చేయడం పారంభించారు! ఇకముందు వాళ ళ్
చెయాయ్లనుకునన్ ఏ ప నావాళల్కు అసాధయ్ం కాదు. 7కాబటిట్ మనం

* 11:2 11:2 షీనారు అని రాసిన చోటలాల్ బబులోను అని అరథ్ం
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కిందికి వెళిల్,వాళళ్లోల్ ఒకరిమాటఒకరికి తెలియకుండాఅకక్డవాళళ్
భాషను తారుమారు చేదాద్ ం రండి” అనుకునాన్డు.

8 ఆ విధంగా యెహోవా వారు అకక్డ నుంచి భూమి అంతటా
చెదిరిపోయేలా చేశాడు. ఆ పటట్ణ నిరామ్ణం ఆగిపోయింది.
9అందువలల్ దానికి బాబెలు అనే పేరు పెటాట్ రు. ఎందుకంటే, అకక్డ
యెహోవాభూమిమీదఉనన్పజలందరిభాషనుతారుమారుచేశాడు.
అకక్డ నుంచి యెహోవా వాళళ్ను భూమి మీద అనేక పదేశాలకు
చెదరగొటాట్ డు.

షేము సంతతి
10షేమువంశావళిఇది. షేముకు వందసంవతస్రాలవయసుస్లో,

జలపళయం తరువాత రెండు సంవతస్రాలకు అరప్కష్దు పుటాట్ డు.
11 షేముకు అరప్కష్దు పుటిట్న తరువాత ఇంకా అతనికి కొడుకులు,
కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు ఐదు వందల సంవతస్రాలు బతికాడు.

12 అరప్కష్దుకు ము ఐదు సంవతస్రాల వయసుస్లో షేలహ
పుటాట్ డు. 13 అరప్కష్దుకు షేలహ పుటిట్న తరువాత ఇంకా అతనికి
కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు నాలుగు వందల మూడు
సంవతస్రాలు బతికాడు.

14 షేలహ కు ము సంవతస్రాల వయసుస్లో ఏబెరు పుటాట్ డు.
15 షేలహ కు ఏబెరు పుటిట్న తరువాత ఇంకా అతనికి కొడుకులు,
కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు నాలుగు వందల మూడు సంవతస్రాలు
బతికాడు.

16 ఏబెరుకు ము నాలుగు సంవతస్రాల వయసుస్లో పెలెగు
పుటాట్ డు. 17 ఏబెరుకు పెలెగు పుటిట్న తరువాత ఇంకా అతనికి
కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు నాలుగు వందల
ము సంవతస్రాలు బతికాడు.

18 పెలెగుకు ము సంవతస్రాల వయసుస్లో రయూ పుటాట్ డు.
19 పెలెగుకు రయూ పుటిట్న తరువాత ఇంకా అతనికి కొడుకులు,
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కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు రెండువందల తొమిమ్ది సంవతస్రాలు
బతికాడు.

20 రయూకు ము రెండు సంవతస్రాల వయసుస్లో సెరూగు
పుటాట్ డు. 21 రయూకు సెరూగు పుటిట్న తరువాత ఇంకా అతనికి
కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు రెండు వందల ఏడు
సంవతస్రాలు బతికాడు.

22 సెరూగుకు ము సంవతస్రాల వయసుస్లో నాహోరు
పుటాట్ డు. 23 సెరూగుకు నాహోరు పుటిట్న తరువాత ఇంకా అతనికి
కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు, అతడు రెండువందల సంవతస్రాలు
బతికాడు.

24నాహోరుకు ఇర తొమిమ్ది సంవతస్రాల వయసుస్లో తెరహ
పుటాట్ డు. 25నాహోరుకు తెరహ పుటిట్న తరువాత ఇంకా అతనికి
కొడుకులు, కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు. అతడు నూట పంతొమిమ్ది
సంవతస్రాలు బతికాడు.

తెరహ వంశం
26తెరహ కు డె సంవతస్రాల వయసుస్లో అబాము,నాహోరు,

హారానులు పుటాట్ రు.
27 తెరహ వంశావళి ఇది: తెరహ కు అబాము, నాహోరు,

హారానులు పుటాట్ రు. హారానుకు లోతు పుటాట్ డు. 28హారాను, తాను
పుటిట్న పదేశంలోఊరు అనే కలీద్యుల పటట్ణంలోతనతండితెరహ
కంటేముందే చనిపోయాడు.

29 అబాము, నాహోరు పెళిళ్ళ ళ్ చేసుకునాన్రు. అబాము భారయ్
శారయి. నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్. ఆమె మిలాక్, ఇసాక్లకు
తండిఅయినహారాను కూతురు. 30శారయిగొడాలు. ఆమెకుపిలల్లు
లేరు.

31 తెరహ తన కొడుకు అబామును, తన మనుమడు, హారాను
కొడుకు లోతును, తన కోడలు శారయిని తీసుకు కనానుకు
బయలుదేరాడు. ఊరు అనే కలీద్యుల పటట్ణంలో నుంచి
వాళళ్తోపాటు బయలుదేరి హారాను వరకూ వచిచ్ అకక్డ నివాసం
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ఉనాన్డు. 32 తెరహ రెండు వందల ఐదు సంవతస్రాలు బతికి,
హారానులో చనిపోయాడు.

12
అబాముకు దేవుని పిలుపు

1 యెహోవా అబాముతో ఇలా చెపాప్డు. “నీ దేశం నుంచి, నీ
బంధువుల* దగగ్ర నుంచి, నీ తండి ఇంటి నుంచి బయలుదేరి,
నేను నీకు చూపించే పదేశానికి వెళ ళ్. 2 నినున్ ఒక గొపప్ జాతిగా
చేసి, నినున్ ఆశీరవ్దించి, నీ పేరును గొపప్చేసాత్ ను. నువువ్ దీవెనగా
ఉంటావు. 3నినున్ ఆశీరవ్దించే వాళళ్ను నేను ఆశీరవ్దిసాత్ ను. నినున్
దూషించేవాళళ్ను శపిసాత్ ను. భూమి మీద ఉనన్ వంశాలనిన్టికీ నీ
దావ్రా ఆశీరావ్దం కలుగుతుంది.”

4యెహోవా అతనికి చెపిప్నటుట్ అబాము చేశాడు. అతనితోపాటు
లోతు కూడా బయలుదేరాడు. హారాను నుంచి బయలుదేరినపుప్డు
అబాము వయసు డె ఐదు సంవతస్రాలు. 5 అబాము తన
భారయ్ శారయిని, తన సోదరుడి కొడుకు లోతును, హారానులోతాను,
తనవాళ ళ్, సేకరించిన ఆసిత్ అంతటినీ, వాళళ్ సంపాదన మొతాత్ నీన్
తీసుకుని కనాను అనే పదేశానికి వచాచ్డు.

6 అబాము ఆ పదేశంలో షెకెములో ఉనన్ ఒక పాంతానికి వచిచ్
మోరే పాంతంలో సింధూర వృకష్ం దగగ్రికి చేరుకునాన్డు. అపప్టికి ఆ
పదేశంలో కనానీయులు నివాసం ఉనాన్రు. 7యెహోవా అబాముతో
“నీవారసులకు†ఈదేశానిన్ ఇసాత్ ను”అనిచెపాప్డు. అకక్డఅతడు
యెహోవాకుహోమబలి అరిప్ంచాడు.

8అతడు అకక్డనుంచి బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ పు ఉనన్
కొండదగగ్రికివచాచ్డు. పడమర పుఉనన్బేతేలుకు,తూరుప్నఉనన్
హాయికిమధయ్ గుడారంవేసిఅకక్డయెహోవాకుహోమబలిఅరిప్ంచి,

* 12:1 12:1 లేక నీవుపుటిట్న సథ్లం. † 12:7 12:7 లేక సంతానానికి
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యెహోవా పేరట పారథ్న చేశాడు. 9అబాము ఇంకా పయాణం చేసూత్
ద ణం పు వెళాళ్డు.

అబాము,శారయిఐగుపులో
10అపుప్డు ఆ పదేశంలో కరువు వచిచ్ంది. కరువు తీవంగా ఉనన్

కారణంగా అబాము ఐగుపులో నివసించడానికి వెళాళ్డు. 11అతడు
ఐగుపులో పవేశించడానికి ముందు తన భారయ్ శారయితో “చూడు,
నువువ్ చాలా అందగతెత్వని నాకు తెలుసు, 12 ఐగుపీత్యులు నినున్
చూసి, ‘ఈమె అతని భారయ్’ అని నీ మూలంగా ననున్ చంపుతారు.
కాని నినున్ బతకనిసాత్ రు. 13 నీ వలల్ నాకు మేలు కలిగేలా, నీ
కారణంగా నేను చావకుండేలా నువువ్ నా సోదరివి అని దయచేసి
చెపుప్” అనాన్డు.

14 అబాము ఐగుపులో పవేశించినపుప్డు ఐగుపీత్యులు శారయి
చాలా అందంగా ఉండడం గమనించారు. 15 ఫరో అధిపతులు
ఆమెను చూసి ఫరో దగగ్ర ఆమె అందానిన్ పొగిడారు. ఆమెను ఫరో
ఇంటికి తీసుకెళాళ్రు. 16ఆమెమూలంగా అతడు అబామును చాలా
బాగా చూసుకునాన్డు. అతనికి గొరెలు, ఎడుల్ , మగ గాడిదలు,
సేవకులు, పనికతెత్లు, ఆడగాడిదలు, ఒంటెలు ఇచాచ్డు.

17 అపుప్డు యెహోవా అబాము భారయ్ శారయిని బటిట్ ఫరోను,
అతనిఇంటివాళళ్ను తీవ నరోగాలతోబాధపరిచాడు. 18అపుప్డు
ఫరో అబామును పిలిపించి “నువువ్ నాకు చేసిందేమిటి? ఈమె
నీ భారయ్ అని నాకెందుకు చెపప్లేదు? 19 ఈమె నా సోదరి అని
ఎందుకు చెపాప్వు? ఒకవేళ నేను ఆమెను నా భారయ్గా చేసుకుని
ఉంటే ఏమి జరిగేది? ఇదిగో నీ భారయ్. ఈమెను తీసుకువెళ ళ్” అని
చెపాప్డు. 20 తరువాత ఫరో అతని గూరిచ్ పజలకు ఆజాఞ్ పించాడు.
వాళ ళ్ అబామును అతని భారయ్తో అతని ఆసిత్పాసుత్ లనిన్టితో సహా
పంపివేశారు.
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13
అబాము,లోతు ఒకరి నుండి ఒకరు వే పోవడం

1 అబాము తనకు కలిగిన వాటిననిన్టినీ, తన భారయ్నూ, తనతో
ఉనన్ లోతును వెంటబెటుట్ కుని ఐగుపు నుంచి నెగెబుకు వెళాళ్డు.
2అబాముచాలాధనవంతుడు. అతనికి వెండి, బంగారం, పశువులు
ఉనాన్యి.

3 అతడు పయాణం చేసి ద ణం నుంచి బేతేలు వరకూ అంటే
బేతేలుకు, హాయికి మధయ్ మొదట తన గుడారం ఉనన్ సథ్లానికి
వెళాళ్డు. 4 అతడు మొదట బలిపీఠం కటిట్న చోటుకు వచాచ్డు.
అకక్డ అబాముయెహోవాపేరటపారథ్న చేశాడు.

5 అబాముతో పాటు కలసి వెళిళ్న లోతుకు కూడా గొరెలు,
పశువులు, *పరివారం ఉనాన్యి. 6 వాళ ళ్ కలిసి నివాసం
చెయయ్డానికి ఆ పదేశం చాల లేదు. ఎందుకంటే వాళ ళ్ కలిసి
ఉండలేనంత విసాత్ ర న సంపద వారికి ఉంది. 7 ఆ సమయంలో
అబాము పశువుల కాపరులకు, లోతు పశువుల కాపరులకు వివాదం
ఏరప్డింది. ఆ కాలంలో కనానీయులు, పెరిజీజ్యులు ఆ పదేశంలో
కాపురం ఉనాన్రు.

8 కాబటిట్ అబాము “మనం బంధువులం కాబటిట్ నాకూ నీకూ
నా పశువుల కాపరులకూ నీ పశువుల కాపరులకూ ఘరష్ణ
ఉండకూడదు. 9 ఈ పదేశం అంతా నీ ముందు కనిపిసూత్ ఉంది
కదా. దయచేసి ననున్ విడిచిపెటిట్ వేరుగా ఉండు. నువువ్ ఎడమ పు
వెళేత్ నేను కుడి పుకు, నువువ్ కుడి పుకు వెళేత్ నేను ఎడమ పుకు
వెళాత్ ను” అనిలోతుకు చెపాప్డు.

10లోతుయొరాద్ ను దాన పాంతం అంతా గమనించి చూశాడు.
యెహోవాసొదొమగొమొరాఅనేపటట్ణాలునాశనం చెయయ్కముందు
సోయరుకు వచేచ్ వరకూ ఆ పాంతం అంతా యెహోవా తోట వలే
ఐగుపు దేశంలో నీళ ళ్ పారే పాంతంలాగా ఉంది. 11 కాబటిట్

* 13:5 13:5 అకష్రాలా గుడారాలు



ఆదికాండం 13:12 xxx ఆదికాండం 14:2

లోతు యొరాద్ ను పాంతానిన్ తన కోసం ఎంపిక చేసుకుని, తూరుప్
పు పయాణం చేశాడు. ఆ విధంగా వాళ ళ్ ఒకరినుంచి ఒకరు
వే పోయారు.

12 అబాము కనానులో నివాసం ఉనాన్డు. లోతు ఆ దానంలో
ఉనన్ పటట్ణాలోల్ కాపురం ఉండి, సొదొమ దగగ్ర తన గుడారం
వేసుకునాన్డు. 13 సొదొమ మనుషులు యెహోవా దృషిట్లో ఘోర
పాపులుగా ఉనాన్రు.

అబాము హెబోనుకు పోవడం
14 లోతు అబామును విడిచి వెళిళ్న తరువాత యెహోవా

“నువువ్ ఉనన్చోటనుంచి నాలుగు దికుక్లకూ చూడు. 15 నువువ్
చూసుత్ నన్ ఈ పదేశం అంతా నీకు, నీ వారసులకు శాశవ్తంగా
ఇసాత్ ను. 16 నీ వారసులను భూమి మీద ఉండే ఇసుక రేణువులాల్ గా
విసత్రింపజేసాత్ ను. ఇదిఎలాగంటే,ఎవ నాభూమిమీదఉండేఇసుక
రేణువులను లెకిక్ంచగలిగితే, నీ వారసులనుకూడా లెకక్పెటట్వచుచ్.
17 నువువ్ లేచి ఈ పదేశంలో ఆ చివరినుండి ఈ చివరి వరకూ
సంచరించు. అదంతా నీకు ఇసాత్ ను” అని అబాముతో చెపాప్డు.
18 అపుప్డు అబాము తన గుడారం తీసి, హెబోనులో ఉనన్ మమే
దగగ్ర ఉనన్ సింధూర వృ ల దగగ్ర వేసుకుని అకక్డ నివసించాడు.
అకక్డయెహోవాకు బలిపీఠం కటాట్ డు.

14
అబాము లోతును ర ంచడం

1 షీనారు రాజు అమాపేలు, ఎలాల్ సరు రాజు అరోయ్కు, ఏలాము
రాజు కదొరాల్ యోమెరు, గోయీయుల రాజు తిదాలు అనేవారు
పాలిసుత్ నన్ రోజులోల్ 2ఆరాజులుసొదొమరాజుబెరాతో,గొమొరారాజు
బిరాష్ తో, అదామ్ రాజు షినాబుతో, సెబోయీయుల రాజు షెమేబెరుతో,
బెల (దీనిన్సోయరు అని కూడాపిలుసాత్ రు)రాజుతోయుదధ్ం చేశారు.
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3 వీళళ్ందరూ కలిసి సిదీద్ము (ఉపుప్ సముదం) లోయలో
ఏకంగా సమకూడారు. 4 ఈ రాజులు పనెన్ండు సంవతస్రాలు
కదొరాల్ యోమెరుకు లొంగి ఉనాన్రు. పదమూడో సంవతస్రంలో
తిరుగుబాటు చేశారు. 5 పదాన్లుగో సంవతస్రంలో కదొరాల్ యోమెరు,
అతనితోపాటు ఉనన్ రాజులు వచిచ్ అషారోత్ కరాన్యిములో
రెఫాయీయుల , హాములో జూజీయుల , షావే కిరయ్తాయిము
దానంలో ఏమీయుల , 6 శేయీరు పరవ్త పదేశంలో అరణయ్ం
పుగా ఉనన్ ఏల్ పారాను వరకూ ఉనన్హోరీయుల దాడి చేశారు.
7 తరువాత మళీళ్ ఏనిమ్షప్తుకు (దీనిన్ కాదేషు అనికూడా

పిలుసాత్ రు) వచిచ్ అమాలేకీయుల దేశమంతటినీ హససోను
తామారులో కాపురం ఉనన్ అమోరీయులను కూడా ఓడించారు.

8 అపుప్డు సొదొమ, గొమొరా, అదామ్, సెబోయీము, బెల
(సోయరు) రాజులు బయలుదేరి సిదీద్ము లోయలో 9 ఏలాము
రాజు కదొరాల్ యోమెరు, గోయీయుల రాజు తిదాలు, షీనారు రాజు
అమాపేలు, ఎలాల్ సరు రాజు అరోయ్కు అనే నలుగురితో ఈ ఐదుగురు
రాజులుయుదధ్ం చేశారు.

10 ఆ సిదీద్ము లోయలో తారు బంక గుంటలు ఎకుక్వగా
ఉనాన్యి. సొదొమ గొమొరాల రాజులు పారిపోయివాటిలో పడాడ్ రు.
మిగిలిన వాళ ళ్ కొండలకు పారిపోయారు. 11 అపుప్డు వాళ ళ్
సొదొమ గొమొరాల ఆసిత్ అంతటినీ వాళళ్ భోజన పదారాధ్ లనిన్టినీ
దోచుకునాన్రు. 12ఇంకాఅబాముసోదరుడి కొడుకు లోతుసొదొమలో
కాపురం ఉనాన్డు గనుక అతణిణ్ , అతని ఆసిత్ని కూడా దోచుకుని
తీసుకుపోయారు.

13ఒకడు తపిప్ంచుకుని వచిచ్హెబీయు నఅబాముకు ఆ సంగతి
తెలియజేశాడు. ఆ సమయంలో అతడు ఎషోక్లు, ఆనేరుల
సోదరుడు మమే అనే అమోరీయునికి చెందిన సింధూర వృ ల
దగగ్ర కాపురం ఉనాన్డు. వీళ ళ్ అబాముతో పరసప్ర సహాయం
కోసం ఒపప్ందం చేసుకునన్వాళ ళ్. 14 తన బంధువు శతువుల
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సావ్ధీనంలోఉనాన్డనిఅబాము విని,తన ఇంటోల్ పుటిట్ , సుశి తు న
మూడువందలపదెద్నిమిదిమందినివెంటబెటుట్ కుని వెళిల్ దాను వరకూ
ఆ రాజులను తరిమాడు.

15రాతి సమయంలో అతడు తన సేవకులను గుంపులుగా చేశాక
వాళళ్ంతా అ రాజుల దాడి చేసి, దమసుక్కు ఎడమ పు ఉనన్
హోబావరకూతరిమాడు. 16అతడుఆసిత్మొతాత్ నిన్,అతనిబంధువు
లోతును, అతని ఆసిత్ని, సీలను, పజలను వెనకిక్ తీసుకు వచాచ్డు.

మెలీక్సెదెకు అబామును దీవించడం
17అతడు కదొరాల్ యోమెరును, అతనితో ఉనన్ రాజులను ఓడించి

తిరిగి వసుత్ నన్పుప్డు, సొదొమ రాజు అతనిన్ ఎదురోక్డానికి రాజు
లోయఅనే షావే లోయ వరకూ బయలుదేరి వచాచ్డు. 18అంతేగాక
*షాలేము రాజు మెలీక్సెదెకు రొటెట్ , దా రసం తీసుకువచాచ్డు.
అతడు సరోవ్నన్తు న దేవునికియాజకుడు.

19అతడు అబామును ఆశీరవ్దించి “ఆకాశానికిభూమికిసృషిట్కర,
సరోవ్నన్తుడు అయిన దేవుని వలన అబాముకు ఆశీరావ్దం కలుగు
గాక. 20నీ శతువులను నీచేతికిఅపప్గించినసరోవ్నన్తు నదేవునికి
సుత్ తి కలుగు గాక” అని చెపాప్డు. అపుప్డు అబాము అతనికి
తనకునన్ దానిలో పదవ వంతు ఇచాచ్డు.

21సొదొమరాజు “మనుషులనునాకు ఇచిచ్ఆసిత్ని నువేవ్ తీసుకో”
అని అబాముతో అనాన్డు. 22 అబాము “దేవు న యెహోవా
అబామును ధనవంతుణిణ్ చేశాను, అని నువువ్ చెపప్కుండా ఉండేలా,
ఒకక్ నూలు పో నా, చెపుప్ల పటీట్ అయినా నీ వాటిలోనుండి
తీసుకోను. 23ఆకాశానికి భూమికి సృషిట్కర, సరోవ్నన్తు న దేవు న
యెహోవా దగగ్ర నా చెయియ్ ఎతిత్ ఒటుట్ పెటుట్ కునాన్ను. 24 ఈ
యువకులు తినన్ది గాక, నాతోపాటు వచిచ్న ఆనేరు, ఎషోక్లు,
మమే అనే వాళల్కు ఏ వాటా రావాలో ఆ వాటాలు మాతం వాళళ్ను
తీసుకోనివువ్” అనిసొదొమరాజుతో చెపాప్డు.
* 14:18 14:18 అంటేయెరూషలేము
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15
దేవుడు అబాముతో నిబంధన చెయయ్డం

1ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత యెహోవా దూత అబాముకు
దరశ్నమిచాచ్డు. “అబామూ, భయపడకు! నేనే నీకు డాలును,
గొపప్ బహ మానానిన్” అనాన్డు. 2 అబాము “పభూ యెహోవా,
నాకేం ఇసాత్ వు? నేను సంతానం లేనివాడిగా ఉండిపోతునాన్ను కదా.
దమసుక్ వా న ఎలీయెజెరే నా ఆసిత్కి వారసుడు అవుతాడు కదా!
3 నువువ్ నాకు సంతానం ఇవవ్లేదు గనుక, చూడు, నా సేవకులోల్
ఒకడు నాకు వారసుడు అవుతాడు” అనాన్డు.

4 యెహోవా వాకుక్ అతని దగగ్రికి వచిచ్ “ఇతడు నీ వారసుడు
కాడు. నీ దావ్రా నీకు పుటట్బోయేవాడే నీ వారసుడు అవుతాడు”
అనాన్డు. 5ఆయన అతణిణ్ బయటకు తీసుకువచిచ్ “నువువ్ ఆకాశం
పు చూసి, ఆ నకష్తాలు లెకక్పెటట్డం నీకు చేత తే లెకక్పెటుట్ ” అని
చెపిప్ “నీ సంతానం కూడా అలాఅవుతుంది” అని చెపాప్డు.

6అతడుయెహోవాను నమామ్డు. ఆ నమమ్కానేన్ ఆయన *అతనికి
నీతిగాపరిగణించాడు. 7యెహోవా “నీకుఈపదేశానిన్వారసతవ్ంగా
ఇవవ్డానికి కలీద్యుల ఊర్ అనే పటట్ణంలో నుంచి నినున్ ఇవతలకు
తీసుకువచిచ్న యెహోవాను నేనే” అని చెపిప్నపుప్డు 8 అతడు
“పభూ యెహోవా, ఇది నాకు సొంతం అవుతుందని నాకు ఎలా
తెలుసుత్ ంది?” అనాన్డు.

9 ఆయన “మూడేళళ్ వయసు ఉనన్ ఒక దూడ, ఒక మేక, ఒక
పొటేట్లు, ఒక తెలల్ గువవ్, ఒకపావురం పిలల్ను నా దగగ్రికి తీసుకురా”
అనిఅతనితోచెపాప్డు. 10అతడువాటినితీసుకునివాటినిసగానికి
రెండు ముకక్లుగా నరికి, రెండు సగాలను ఎదురెదురుగా పెటాట్ డు.
పకష్ులను మాతం ఖండించలేదు. 11 ఆ మృతదేహాల మీద గదద్లు
వాలగా అబాము వాటిని తోలివేశాడు.
* 15:6 15:6 ఇకక్డ నీతి నే మాటమొదటి సరి కనిపిసుత్ నన్ది. గలతి 3:6; రోమ్ 4:3;
యాకోబు 3:26 చూడండి
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12 చీకటి పడుతునన్పుప్డు అబాముకు గాఢ నిద పటిట్ంది.
భయం కలిగించే చిమమ్చీకటి అతణిణ్ ఆవరించింది. 13 ఆయన
“దీనిన్ కచిచ్తంగా తెలుసుకో. నీ వారసులు తమది కాని దేశంలో
పరదేశులుగా నివాసం ఉంటారు. ఆ దేశవాసులకు బానిసలుగా
నాలుగు వందల సంవతస్రాలు అణచివేతకు గురి అవుతారు.

14 వీళ ళ్ దాసులుగా ఉనన్ ఆ దేశానికి నేను తీరుప్ తీరుసాత్ ను.
ఆ తరువాత వాళ ళ్ అపార న సంపదతో బయటకు వసాత్ రు.
15 కాని, నువువ్ నీ తండుల దగగ్రికి పశాంతంగా చేరుకుంటావు.
పండు ముసలితనంలో నువువ్ మరణించగా నినున్ పాతిపెడతారు.
16అమోరీయుల అకమం ఇంకాహదుడ్ మీరలేదు గనుక, నీనాలుగవ
తరంమనుషులు ఇకక్డికితిరిగివసాత్ రని కచిచ్తంగాతెలుసుకో”అని
అబాముతో చెపాప్డు.

17 సూరుయ్డు అసత్మించి చీకటి పడినపుప్డు, పొగ లేసుత్ నన్
కొలిమి, మండుతునన్ కాగడా దిగివచిచ్ పేరిచ్న మాంస ఖండాల
మధయ్గా దాటుకుంటూ వెళాళ్యి. 18 ఆ రోజున యెహోవా
“ఐగుపు నది నుంచి, పేరుగాంచిన యూఫటీసు నది వరకూ
ఉనన్ ఈ పదేశానిన్ నీ వారసులకు ఇసాత్ ను. 19 కేనీయులను,
కనిజీజ్యులను, కదోమ్నీయులను, 20హితీత్యులను, పెరిజీజ్యులను,
రెఫాయీయులను, 21 అమోరీయులను, కనానీయులను,
గిరాగ్ షీయులను, యెబూసీయులను నీ వారసులకు దాసులుగా
చేసాత్ ను” అని అబాముతో నిబంధన చేశాడు.

16
హాగరు, ఇషామ్యేలు

1 అబాముకు భారయ్ శారయి వలల్ పిలల్లు పుటట్లేదు. ఆమె దగగ్ర
ఈజిప్ట్ దేశానికిచెందినఒకదాసిఉంది. ఆమెపేరుహాగరు. 2శారయి
అబాముతో “ఇదుగో, యెహోవా నాకు పిలల్లు లేకుండా చేశాడు.
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నువువ్ నా దాసి దగగ్రికి వెళ ళ్. ఒకవేళ ఆమె దావ్రా నాకు పిలల్లు
పుటట్వచేచ్మో” అంది. అబాము శారయిమాట వినాన్డు.

3 అబాము అపప్టికి కనాను దేశంలో పదేళల్ నుండి
నివాసముంటునాన్డు. అబాము భారయ్ శారయి ఈజిపుట్ కు చెందిన
తన దాసి హాగరును తన భరకు భారయ్గా ఉండటానికి ఇచిచ్ంది.
4 అతడు హాగరుతో సంబంధం పెటుట్ కునాన్డు. దాంతో ఆమె గరభ్ం
ధరించింది. తాను గరభ్ం ధరించానని తెలుసుకునన్ హాగరు తన
యజమానురాలిని చులకనగా చూడటం పారంభించింది.

5అపుప్డు శారయి అబాముతో “నా ఉసురు నీకు తగులుతుంది.
ఇదంతా నీ వలేల్ జరిగింది. నాదాసిని నేనే నీ చేతులోల్ పెటాట్ ను. ఆమె
గరభ్వతి అయింది. అది తెలిసిన దగగ్రనుండీ అది కనూన్మినూన్
గానక ననున్ చులకనగా చూడటం మొదలు పెటిట్ంది. నీకూ నాకూ
మధయ్నయెహోవానాయ్యం తీరుసాత్ డు”అంది. 6అందుకు అబాము
“ఇలా చూడు, నీ దాసి నీ చెపుప్చేతలోల్ నే ఉంది గదా. ఆమె
విషయంలో నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ చేసుకో” అనాన్డు. శారయి తన
దాసిని రాచి రంపాన పెటిట్ంది. దాంతో ఆమె శారయి దగగ్ర నుండి
పారిపోయింది.

7 షూరుకు వెళేళ్ దారిలో అడవిలో నీటి ఊట దగగ్ర యెహోవా
దూత ఆమెను చూశాడు. 8 ఆమెతో “శారయి దాసి న హాగరూ,
ఎకక్డ నుండి వసుత్ నాన్వ్? ఎకక్డికి వెళత్ నాన్వ్?” అని
అడిగాడు. అందుకామె “నాయజమానురా న శారయి దగగ్రనుండి
పారిపోతునాన్ను” అంది. 9 అపుప్డు యెహోవా దూత “నువువ్
మళీళ్ నీ యజమానురాలి దగగ్రికి తిరిగి వెళ ళ్. ఆమెకు పూరిగా
అణిగి మణిగి ఉండు” అనాన్డు. 10యెహోవా దూత ఇంకా ఇలా
చెపాప్డు. “నీ సంతానానికి తపప్కుండా ఆధికయ్త కలిగిసాత్ ను. అది
లెకక్ పెటట్డానికి వీలు లేనంతగా అయేయ్లా చేసాత్ ను” అని ఆమెకు
చెపాప్డు.
11 తరువాత యెహోవా దూత “ఇలా చూడు, యెహోవా నీ మొర
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వినాన్డు. ఇపుప్డు నువువ్ గరభ్వతిగా ఉనాన్వు. నీకు కొడుకు
పుడతాడు. అతనికి *ఇషామ్యేలు అనే పేరు పెడతావు. 12అతడు
అడవి గాడిదలా సేవ్చాఛ్జీవిగా ఉంటాడు. అందరూ అతనికి
విరోధంగా ఉంటారు. అతడు పతి ఒకక్రికీ †తూరుప్ దికుక్న
నివసిసాత్ డు. అతడు తన సోదరులకు వేరుగా నివసిసాత్ డు” అని
ఆమెకు చెపాప్డు.
13అపుప్డు ఆమె “ననున్ చూసినవాడు నాకు నిజంగా కనిపించాడు
కదా!” అంది. అందుకనే తనతో మాటాల్ డిన యెహోవాకు “‡ననున్
చూసుత్ నన్ దేవుడివి నువేవ్” అనే పేరు పెటిట్ంది. 14 దీనిన్ బటిట్ ఆ నీటి
ఊటకి “§బెయేర్ లహాయిరోయి”అనే పేరు వచిచ్ంది. అది కాదేషుకీ
బెరెదుకీ మధయ్లో ఉంది.

15 తరువాత హాగరు అబాము కొడుకిక్ జనమ్నిచిచ్ంది. హాగరు
దావ్రా పుటిట్న తన కుమారుడికి అబాము ఇషామ్యేలు అనే
పేరు పెటాట్ డు. 16 అబాము కొడుకు ఇషామ్యేలుకు హాగరు
జనమ్నిచిచ్నపుప్డు అబాము వయసుస్ ఎన ఆరేళ ళ్.

17
సునన్తి నిబంధన

1 అబాముకు తొం తొమిమ్ది ఏళల్ వయసులో యెహోవా అతనికి
పతయ్కష్ “నేను సరవ్శకి గల దేవుణిణ్ . నా సముఖంలో మెలగుతూ
నిందారహితుడిగా ఉండు. 2 అపుప్డు నాకూ నీకూ మధయ్ ఉనన్
నిబంధనను నేను సిథ్రం చేసాత్ ను. నీ సంతానానిన్ అతయ్ధికంగా
విసత్రింపజేసాత్ ను” అని చెపాప్డు.
3అబాము సాషాట్ ంగపడి తన ముఖానిన్ నేలకు వంచుకుని ఉనాన్డు.
దేవుడు ఇంకా ఇలా అనాన్డు. “చూడు, నేను నీతో నిబంధన

* 16:11 16:11అంటే దేవుడు వింటాడు. † 16:12 16:12 పతిఒకక్రికీ విరోధంగా
అని కూడాఅరథ్ం ఉంది. ‡ 16:13 16:13 లహాయిరోయి § 16:14 16:14 ననున్
చూసుత్ నన్ దేవునిబావి
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చేశాను. 4 నువువ్ అనేక జాతులకు మూల పురుషుడివి అవుతావు.
5 ఇక న నీ పేరు *అబాము కాదు. నినున్ అనేక జాతులకు
తండిగా నియమిసుత్ నాన్ను కనుక ఇకనుండి నీ పేరు †అబాహాము
అవుతుంది. 6 నినున్ అతయ్ధికంగా ఫలింపజేసాత్ ను. నీ సంతానం
అనేక జాతులుఅయేయ్లా చేసాత్ ను. నీ సంతానంలో రాజులు
జనిమ్సాత్ రు. 7నేను నీకూ నీ తరువాతనీ సంతానానికీ దేవుడిగాఉండే
విధంగా నాకూ నీకూ మధయ్న, నీ తరువాత నాకూ నీ సంతానానికీ
మధయ్ననానిబంధనను సిథ్రంచేసాత్ ను. అదిశాశవ్త ననిబంధనగా
ఉంటుంది. 8 నీకూ నీ తరువాత నీ సంతానానికీ పసుత్ తం నువువ్
పరదేశిగా ఉనన్ భూమిని, అంటే కనాను దేశానన్ంతా ఇసాత్ ను. దానిన్
శాశవ్త సంపదగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడిగా ఉంటాను.”
9 దేవుడు మళీళ్ అబాహాముతో ఇలా చెపాప్డు. “నీ వరకూ నువువ్
నా నిబంధన పాటించాలి. నువువ్ మాతమే గాక, నీ తరువాత నీ
సంతానంతమతరతరాలోల్ నానిబంధనపాటించాలి. 10నాకూనీకూ
మధయ్న, నీ తరువాత నీ సంతానానికీ మధయ్ ఉనన్ నిబంధన ఇదే.
మీలో పతి మగవాడూ సునన్తి పాటించాలి. 11 అంటే మీరు మీ
మరామ్ంగం చరమ్పు కొన కతిత్రించాలి. అది నాకూ నీకూ మధయ్ ఉనన్
నిబంధనకు సూచనగా ఉంటుంది.
12నీ పజల తరాలనిన్టిలో పతిమగవాడికీ ఎనిమిది రోజున సునన్తి
జరగాలి. ఇది నీ ఇంటోల్ పుటిట్న వాడికీ, నీ సంతానం కాకుండా మీరు
వెలఇచిచ్ ఏవిదేశీయుడిదగగ్ నాకొనుకుక్నన్వాడికీవరిసుత్ ంది. 13నీ
ఇంటోల్ పుటిట్న వారికీ, మీరు వెల పెటిట్ కొనుకుక్నన్ వారికీ తపప్కుండా
సునన్తి జరగాలి. ఆ విధంగా నా నిబంధన మీ శరీరంలో శాశవ్త
నిబంధన గా ఉంటుంది. 14 సునన్తి పొందని మగవాడు, అంటే
ఎవరి మరామ్ంగం చరమ్ం సునన్తి కాలేదో అలాంటివాడిని అతని

* 17:5 17:5మహాపితరుడు † 17:5 17:5 అనేక జాతులకు మహా పితరుడు
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జాతిలోనుండి ‡బహిషక్రించాలి. అతడు నా నిబంధనను భంగం
చేశాడు.”
15 దేవుడు అబాహాముతో ఇంకా ఇలా అనాన్డు. “నీ భారయ్ అయిన
శారయిని ఇకనుండి శారయి అని పిలువవదుద్ . ఇకనుండి ఆమె పేరు
శారా 16 నేను ఆమెను ఆశీరవ్దించి, ఆమె దావ్రా నీకు కొడుకుని
ఇసాత్ ను. ఆమెఅనేకజాతులకు తలిల్ అవుతుంది. ఆమె నుండి అనేక
జాతుల రాజులు వసాత్ రు.”
17 అపుప్డు అబాహాము తన ముఖానిన్ నేలకు వంచి తన
హృదయంలో నవువ్కుని “ఒక మనిషికి నూరేళళ్ వయసుస్లో పిలల్లు
పుడతారా? తొం ఏళల్ శారాపిలల్ వాణిన్ కంటుందా?” అనిమనసుస్లో
అనుకునాన్డు. 18 అబాహాము “నీవు ఇషామ్యేలును చలల్గా చూసేత్
నాకదే పదివేలు” అని దేవునితో అనాన్డు.
19 అపుప్డు దేవుడు ఇలా అనాన్డు. “అలా కాదు. నీ భారయ్
అయిన శారా కచిచ్తంగా నీకు కొడుకుని కంటుంది. అతనికి నువువ్
ఇసాస్కు అనే పేరు పెడతావు. అతనితో నా నిబంధనను సిథ్రం
చేసాత్ ను. అతని తరువాత అతని వారసులందరికీ అది శాశవ్త న
నిబంధనగా ఉంటుంది. 20 ఇషామ్యేలును గూరిచ్ నువువ్ చేసిన
పారథ్న నేను వినాన్ను. చూడు, నేను అతణిణ్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను. అతని
సంతానానిన్ అతయ్ధికం చేసాత్ ను. అతడు అతయ్ధికంగా విసత్రిచేలా
చేసాత్ ను. అతడు పనెన్ండు జాతుల రాజులకు మూలపురుషుడు
అవుతాడు. అతణిణ్ ఒక గొపప్ జాతిగా చేసాత్ ను. 21 కాని వచేచ్
సంవతస్రం ఈ సమయానికి శారాదావ్రా నీకు పుటట్బోయేఇసాస్కుతో
నా నిబంధననను సిథ్రపరుసాత్ ను.”
22 అబాహాముతో మాటాల్ డటం ముగిసిన తరువాత దేవుడు అతని
దగగ్రనుండి కి వెళిళ్పోయాడు. 23అపుప్డు అబాహాము అదే రోజు
తన కుమారుడు ఇషామ్యేలునూ, తన ఇంటోల్ పుటిట్న వారినందరీన్,
‡ 17:14 17:14 తొలగించి వేయాలి, కొటిట్వేయాలి. అలాటి వాడు ఇక నాకు చెందిన
వాడు కాదు.
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అలాగేతాను వెల ఇచిచ్ కొనన్వారందరినీతన ఇంటోల్ ని పతిమగవాణీణ్
తీసుకుని వారందరికీ వారిమరామ్ంగం చరామ్నిన్ సునన్తి చేశాడు.
24అబాహాము మరామ్ంగం చరామ్నికి సునన్తి జరిగినపుప్డు అతని
వయసుస్ తొం తొమిమ్ది ఏళ ళ్. 25అతని కుమారుడు ఇషామ్యేలుకు
సునన్తి జరిగినపుప్డు అతనికి పదమూడేళ ళ్. 26 అబాహామూ
అతని కుమారుడు ఇషామ్యేలూ ఒకక్రోజే సునన్తి పొందారు.
27 అతని ఇంటోల్ పుటిట్నవారూ, విదేశీయుల దగగ్ర వెల ఇచిచ్
కొనన్వారూ, ఇంకా అతని ఇంటోల్ మగవాళళ్ంతా సునన్తి పొందారు.

18
అబాహాము,శారాలకు వాగాద్ నం

1 మమే అనే పాంతంలో సింధూర చెటల్ దగగ్ర ఒక మధాయ్హన్ం
వేళ అబాహాము తన గుడారం వాకిటోల్ కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
అపుప్డు యెహోవా అతనికి పతయ్కష్మయాయ్డు. 2 అతడు తలెతిత్
చూసినపుప్డు ముగుగ్ రు మనుషులు అతని ముందు నిలబడి
ఉనాన్రు. అతడు వారిని చూసి తన గుడారం వదిలి వారిని
కలుసుకోవడానికి పరుగెతుత్ కుంటూ వెళాళ్డు. వారి ఎదుట నేల
వరకూ వంగి ఇలా అనాన్డు.
3 “పభూ, నీ దాసుడ న నా దయ చూపి ననున్ దాటి వెళళ్కండి.
నాతోరండి. 4నేను నీళ ళ్ తెపిప్సాత్ ను. వాటితోమీకాళ ళ్ కడుకోక్ండి.
చెటుట్ కింద విశాంతి తీసుకోండి. 5మీదాసుడి ననా దగగ్రికి వచాచ్రు
కదా, కొంచెం ఆహారం తీసుకు వసాత్ ను. దానిన్ తిని సేద దీరుచ్కోండి.
ఆ తరువాతమీదారినమీరు వెళళ్వచుచ్.” అందుకు వారు “నువువ్
చెపిప్నటేట్ చెయియ్” అనాన్రు.
6అపుప్డు అబాహాము వెంటనే గుడారంలో ఉనన్ శారా దగగ్రికి వెళిళ్
“నువువ్ తవ్రగా *21 కిలోల మెతత్టి పిండి తెచిచ్ కలిపి రొటెట్లు

* 18:6 18:6పాత అనువాదంలోమూడుమానికలు అని ఉంది.
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చెయియ్” అనాన్డు. 7తరువాత అబాహాము పశువుల మంద దగగ్రికి
పరుగెతిత్ ఒక మంచి లేగ దూడను పటుట్ కు వచిచ్ ఒక పనివాడికి
ఇచాచ్డు. వాడు తవ్రతవ్రగా దానిన్వధించి వండి సిదధ్ం చేశాడు.
8 తరువాత అతడు పెరుగూ, పాలూ వాటితోపాటు తాను వండించి
సిదధ్ం చేయించిన దూడ మాంసానిన్ తెచిచ్ వాళళ్ ముందు పెటాట్ డు.
వాళ ళ్ భోజనం చేసుత్ ంటే అకక్డే ఆ చెటుట్ కిందే నిలబడాడ్ డు.
9 వారు అతణిణ్ “నీ భారయ్ ఎకక్డ?” అని అడిగారు. అతడు
“అదిగో, గుడారంలోఉంది”అనాన్డు. 10అపుప్డు †ఆయన “తిరిగి
వసంతకాలంలో నేను మళీళ్ నీ దగగ్రికి తపప్కుండా వసాత్ ను. విను,
అపప్టికి నీ భారయ్ శారాకు ఒక కొడుకు ఉంటాడు” అనాన్డు. శారా
ఆయనవెనుకఉనన్ గుడారందావ్రందగగ్రఉండిఈమాటలువింటూ
ఉంది.
11 అపప్టికి అబాహాము శారాలు వయసు ఉడిగిపోయి
ముసలివాళళ్యాయ్రు. శారాకుపిలల్లను కనేవయసుదాటిపోయింది.
12శారా “నాబలమంతాపోయింది. ఈసుఖంనాకెలాకలుగుతుంది?
నా యజమాని అయిన నా భర కూడా ముసలివాడయాయ్డు కదా”
అనుకుని తనలోతాను నవువ్కుంది.
13అపుప్డు యెహోవా అబాహాముతో “శారా ‘ముసలిదానిన్ అయిన
నేను నిజంగా బిడడ్ను కనగలనా’ అనుకుని ఎందుకు నవివ్ంది?
14యెహోవాకు సాధయ్ం కానిది ఏ నా ఉందా? నేను నిరణ్యించిన
కాలంలోమళీళ్నీదగగ్రికి వసాత్ ను. వచేచ్సంవతస్రంఇదేసమయానికి
శారాకు ఒక కొడుకు ఉంటాడు” అనాన్డు. 15 అపుప్డు శారా
భయపడి “నేను నవవ్లేదండీ”అంది. దానికి ఆయన “అలాఅనకు,
నువువ్ నవావ్వు” అని జవాబిచాచ్డు.
16అపుప్డు ఆ మనుషులు అకక్డనుండి వెళళ్డానికి లేచారు. లేచి
సొదొమపటట్ణం పుచూసారు. వారినిసాగనంపడానికి అబాహాము
వారితో కలిసి వెళాళ్డు. 17 కానీ యెహోవా ఇలా అనుకునాన్డు.
“అబాహాము కచిచ్తంగా ఒక బల న గొపప్ జాతి అవుతాడు.
† 18:10 18:10యెహోవా
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18 అతని మూలంగా భూమి అనిన్ జాతులూ ఆశీరావ్దం
పొందుతాయి. నేను చేయబోతునన్ పనులను అబాహాముకు
తెలియకుండా ఎలా దాచగలను? 19 అతని తరువాత అతని
వారసులు నీతి నాయ్యాలను జరిగించేలా వారికి యెహోవామారాగ్ నిన్
బోధించడానికీ తదావ్రా అబాహాముకు ఆయన చెపిప్న విషయాలనీన్
జరిగించడానికీ నేను అబాహామును ఎనున్కునాన్ను.”
20 అపుప్డు యెహోవా ఇలా అనాన్డు. “సొదొమ గొమొరాలను
గూరిచ్న వినన్పాలు కుపప్లు తెపప్లుగా ఉనాన్యి. అలాగే వాటి
పాపం కూడాచాలాఘోరం. కనుక 21నేను దిగి వెళిళ్ నాకు చేరిన ఆ
వినన్పం పకారం వాళ ళ్ అంత దురామ్రుగ్ లా కాదా అనన్ది చూసాత్ ను.
లేకపోతేనాకు తెలుసుత్ ంది.”

అబాహాము సొదొమకోసం వినన్పం చెయయ్డం
22 ఆ మనుషులు అకక్డనుండి వెళళ్డానికి తిరిగి సొదొమ పుగా
వెళాళ్రు. కానీ అబాహాము ఇంకా యెహోవా సముఖంలోనే నిలబడి
ఉనాన్డు. 23అపప్డు అబాహామువారిని సమీపించి ఇలాఅడిగాడు.
“దురామ్రుగ్ లతోపాటు నీతిమంతులను కూడానాశనం చేసాత్ వా?
24 ఆ పటట్ణంలో ఒకవేళ యా మంది నీతిమంతులు ఉంటే ఆ
యా మంది నీతిమంతుల కోసం పటట్ణానిన్ నాశనం చేయకుండా
ర ంచలేవా? 25 నీతిమంతులకూ దురామ్రుగ్ లకూ ఒకే రకంగా
తీరుప్ తీరచ్డం నీకు దూరమౌతుంది గాక. అలాగే దురామ్రుగ్ లతో
పాటుగానీతిమంతులనునాశనంచేయడంనీకు దూరమౌతుందిగాక!
సరవ్లోకానికీ తీరుప్ తీరేచ్వాడు నాయ్యం చెయయ్డా?” 26 దానికి
యెహోవా “సొదొమ పటట్ణంలో యా మంది నీతిమంతులు నాకు
కనిపిసేత్ వాళళ్ కోసం ఆ పదేశానన్ంతా కాపాడతాను” అనాన్డు.
27 అందుకు అబాహాము “అయాయ్ చూడు, నేను దుముమ్తో,
బూడిదతో సమానం. అయినా నేను పభువుతో మాటాల్ డే
సాహసం చేసుత్ నాన్ను. 28 యా మంది నీతిమంతులోల్ ఒకవేళ
ఐదుగురు తకుక్వయాయ్రనుకోండి. ఐదుగురు తకుక్వయాయ్రని
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ఆ పటట్ణమంతటినీ నాశనం చేసాత్ వా?” అని మళీళ్ అడిగాడు.
అందుకాయన “అకక్డ నల ఐదుగురు కనిపిసేత్ నాశనం చేయను”
అనాన్డు.
29 అతడు మళీళ్ ఆయనతో మాటాల్ డుతూ “ఒకవేళ అకక్డ నల
మందే కనిపిసాత్ రేమో” అనాన్డు. దానికి ఆయన “ఆ నల
మంది కోసం నాశనం చేయను” అని చెపాప్డు. 30 అతడు మళీళ్
“పభూ, నా కోపప్డనంటే నేను మాటాల్ డతాను. ఒకవేళ ము
మందే అకక్డ కనిపిసాత్ రేమో” అనాన్డు. అపుప్డాయన “ము
మంది కనిపించినా నేను పటట్ణానిన్ నాశనం చేయను” అనాన్డు.
31అందుకు అతడు “నా పభువుతోమాటాల్ డే సాహసం చేసుత్ నాన్ను.
ఒకవేళ ఇర మందే ఉంటారేమో” అనాన్డు. అపుప్డు పభువు “ఆ
ఇర మంది కోసం నాశనం చేయను” అనాన్డు.
32 చివరిగా అతడు “పభూ, నా కోపగించకు. నేనింకా ఒకక్సారే
మాటాల్ డతాను. ఒకవేళ పదిమందే అకక్డ ఉనాన్రేమో” అనాన్డు.
అపుప్డు పభువు “పదిమంది కోసం నేను ఆ పటట్ణానిన్ నాశనం
చేయను” అనాన్డు. 33 అబాహాముతో మాటలు ముగిసిన వెంటనే
యెహోవావెళిళ్పోయాడు. అబాహాము తన ఇంటికి తిరిగి వెళాళ్డు.

19
లోతు సొదొమనుండి బయటికి రావడం

1 ఆ సాయంతం ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరుకునాన్రు.
ఆ సమయంలో లోతు సొదొమ పటట్ణ పధాన దావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. లోతు దేవదూతలను చూడగానే వారిని కలుసుకోవడానికి
వారికిఎదురు వెళిళ్సాషాట్ ంగపడినమసాక్రంచేశాడు. 2వారితోఇలా
అనాన్డు “నాపభువులారా,దయచేసిమీదాసు ననాఇంటికిరండి.
వచిచ్ కాళ ళ్ కడుకోక్వాలనీ, ఈ రాతి గడపాలనీ వేడుకుంటునాన్ను.
తిరిగి తెలల్వారే లేచి మీ పయాణం కొనసాగించవచుచ్.” అనాన్డు.
అందుకు వాళ ళ్ “అలా కాదు. మేము వీధిలోనే ఈ రాతి
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గడుపుతాం.” అనాన్రు. 3 కానీ అతడు వాళళ్ను చాలా
బలవంతపెటాట్ డు. వారు అతనితో కలసి అతని ఇంటికి వెళాళ్రు.
అతడు వారికి విందు చేశాడు. అతడు వారి కోసం పొంగని రొటెట్లు
కాలిచ్ ఇచాచ్డు. వారు భోజనం చేశాడు.
4 అయితే వాళ ళ్ నిదపోయే ముందే ఆ పటట్ణ మనుషులు అంటే
సోదొమలోని యువకులూ, వృదుధ్ లూ పటట్ణం నలుమూలల నుండీ
వచిచ్న మనుషులు ఆ ఇంటిని చుటుట్ ముటాట్ రు. 5వాళ ళ్ లోతును
పిలిచారు. “ఈ రాతి నీ దగగ్రికి వచిచ్న మనుషులు ఏరీ? మేము
వారితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోవాలి. వాళళ్ను బయటకు తీసుకు
రా” అనాన్రు.
6దాంతో లోతు బయటి దావ్రం దగగ్ర ఉనన్వాళళ్ దగగ్రికి వెళాళ్డు.
తన వెనకే తలుపు మూసివేశాడు. 7 “సోదరులారా, ఇంత
దురామ్రగ్ న పని చేయవదుద్ . 8 చూడండి. పురుష సంబంధం లేని
ఇదద్రు కూతుళ ళ్ నాకు ఉనాన్రు. మీరు ఒపుప్కుంటే వారిని మీ
దగగ్రికి తీసుకుని వసాత్ ను. వారిని మీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ చేసుకోండి.
కానీ ఈ వయ్కులను మాతం ఏమీ చేయవదుద్ . వాళ ళ్ నా ఇంటికి
వచిచ్న అతిధులు” అనాన్డు.
9కానీవాళ ళ్ “నువువ్ అవతలికిపో”అనాన్రు. ఇంకావాళ ళ్ “వీడు
మన మధయ్లో పరదేశిగా నివసించాడు. ఇపుప్డు మనకు తీరప్రి
అయాయ్డు చూడండి! ఇపుప్డువాళళ్ న కంటే నీ ఎకుక్వ దౌరజ్నయ్ం
చేసాత్ ం”అనాన్రు. అలాఅనివాళళ్ంతాలోతు దొమీమ్గాపడితలుపు
పగలగొటట్డానికిపూనుకునాన్రు.
10అయితే ఆ దూతలు తమ చేతులు చాపి లోతును ఇంటి లోపలికి
లాగేశారు. ఆ వెనుకే తలుపు మూసేశారు. 11 అపుప్డు లోతు
అతిథులు పిలల్ల నుండి పెదద్ల వరకూ ఆ తలుపు దగగ్ర ఉనన్
వాళళ్ందరికీ గుడిడ్తనం కలుగజేశారు. దాంతోవాళ ళ్ తలుపు ఎకక్డ
ఉందో వెదికీ వెదికీ విసిగిపోయారు.
12అపుప్డు ఆ దూతలు లోతుతో “ఇకక్డ నీ వారు ఇంకా ఎవరనాన్
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ఉనాన్రా? నీ అలుల్ ళ ళ్, కొడుకులూ, కూతుళ ళ్ ఈ ఊరిలో నీకు
కలిగినవారందరీన్ బయటకు తీసుకురా. 13మేము ఈపాంతానన్ంతా
ధవ్ంసం చేయడానికి వచాచ్ం. ఈ పజలకు వయ్తిరేకంగా గొపప్
మొర యెహోవా సముఖానికి చేరింది. అందుకని వాళళ్ను నాశనం
చేయడానికియెహోవామమమ్లిన్ పంపించాడు” అనాన్రు.
14 అపుప్డు లోతు బయటకు వెళిళ్ తన కూతుళళ్ను పెళిల్
చేసుకోబోతునన్ తన అలుల్ ళళ్తో మాటాల్ డాడు. “తవ్రగా రండి.
ఇకక్డినుండి బయట పడాలి. యెహోవా ఈ పటట్ణానిన్ నాశనం
చేయబోతునాన్డు” అని చెపాప్డు. అయితే అతడు తన అలుల్ ళళ్
దృషిట్కి హాసయ్మాడుతునన్వాడిలా కనిపించాడు. 15 ఉదయం
అయినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటాట్ రు. “రా, రా,
బయలేద్రు. ఈఊరికి కలుగబోయే శికష్లో తుడిచి పెటుట్ కుపోకుండా నీ
భారయ్నూ ఇకక్డే ఉనన్ నీ ఇదద్రు కూతుళల్నూ తీసుకుని బయలేద్రు”
అనాన్రు.
16 అయితే అతడు ఆలసయ్ం చేసాడు. యెహోవా అతని పటల్
కనికరం చూపడం వలల్ ఆ మనుషులు అతని చేతినీ, అతని
భారయ్ చేతినీ అతని ఇదద్రు కూతుళళ్ చేతులనూ పటుట్ కునాన్రు.
వాళళ్ని బయటకు తీసుకువచాచ్రు. అలానే పటట్ణం బయటకు
తీసుకువచాచ్రు. 17 ఆ దూతలు వారిని పటట్ణం బయటకు తీసుకు
వచిచ్న తరువాత వాళళ్లో ఒకడు “మీ పాణాలు దకిక్ంచుకోవడం
కోసం పారిపొండి. వెనకుక్ తిరిగి చూడవదుద్ . దాన పాంతాలోల్
ఎకక్డా ఆగవదుద్ . మీరు తుడిచి పెటుట్ కుపోకుండేలా పరవ్తాలోల్ కి
పారిపోయితపిప్ంచుకోండి” అని చెపాప్డు.
18 అపుప్డు లోతు “పభువులారా, అలా కాదు. 19మీ సేవకుడి న
ననున్ దయ చూశారు. నా పాణానిన్ ర ంచి నా పటల్ మీ మహా
కనికరానిన్ పదరిశ్ంచారు. కానీ నేను ఆ పరవ్తాలకు పారిపోయి
తపిప్ంచుకోలేను. ఆ పరవ్తాలను చేరుకునే లోపుగానే ఏ నా కీడు
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నా కి వసుత్ ందేమో. అలా జరిగి నేను ఇకక్డే చనిపోతానేమో.
20 చూడండి, నేను పారిపోవడానికి ఆ కనిపించే ఊరు దగగ్రోల్ ఉంది.
ననున్ అకక్డికి వెళళ్నివవ్ండి. అదిచినన్ది గదా, నేను బతుకుతాను”
అనాన్డు.
21అపుప్డు ఆయన “అలాగే, ఈ మనవి కూడా అంగీకరిసుత్ నాన్ను.
నువువ్చెపిప్నఈఊరినినేనునాశనంచేయను. 22నువువ్తవ్రపడి,
అకక్డికి వెళిల్ తపిప్ంచుకో. నువువ్ అకక్డకు చేరుకునే వరకూ నేను
ఏమీ చేయలేను” అనాన్డు. కాబటిట్ ఆ ఊరికి *సోయరు అనే పేరు
వచిచ్ంది.

సొదొమగొమొరాల వినాశనం
23లోతుసోయరు చేరేటపప్టికి ఆ దేశం సూరుయ్డు ఉదయించాడు.
24 అపుప్డు సొదొమ గొమొరాల న ఆకాశం నుండి యెహోవా
గంధకానీన్ అగిన్నీ కురిపించాడు. 25 ఆయన ఆ పటట్ణాలనూ,
ఆ దానమంతటినీ, ఆ పటట్ణాలోల్ నివసించేవారందరినీ, నేల
మొకక్లనూ నాశనం చేశాడు.
26 కానీ లోతు వెనుకే వసుత్ నన్ అతని భారయ్ వెనకిక్ తిరిగి చూసింది.
వెంటనే ఆమెఉపుప్ సత్ంభంగామారిపోయింది.
27ఉదయ ంది. అబాహాము లేచితాను అంతకుముందుయెహోవా
సముఖంలో నిలబడిన చోటుకు వచాచ్డు. 28 అకక్డి నుండి
సొదొమ, గొమొరాల పు, ఆ దాన పాంతం మొతాత్ నీన్ చూశాడు.
కొలిమిలోనుండి లేచే పొగ లాగా ఆ పాంతం అంతా పొగలు వసూత్
కనిపించింది.
29 ఆ విధంగా దేవుడు ఆ దానపు పటట్ణాలను నాశనం
చేసినపుప్డు దేవుడు అబాహామును జాఞ్ పకం చేసుకునాన్డు. లోతు
కాపురమునన్ పటట్ణాలను ధవ్ంసం చేసినపుప్డు ఆ విధవ్ంసంలో
లోతు నాశనం కాకుండా తపిప్ంచాడు.

* 19:22 19:22 చినన్ ఊరు
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30అయితేలోతుసోయరులోఉండటానికి భయపడాడ్ డు. తన ఇదద్రు
కూతుళళ్నూ తీసుకుని పరవ్త పాంతానికి వెళిల్పోయాడు. అకక్డ
తన ఇదద్రు కూతుళళ్తో కలసి ఒక గుహలో నివసించాడు.

లోతు, అతని కుమారెలు
31 ఇలా ఉండగా అతని పెదద్ కూతురు తన చెలిల్తో “నానన్
ముసలివాడయాయ్డు. ఈ లోకరీతిగా మనతో శారీరిక సంబంధం
పెటుట్ కోడానికి ఏ పురుషుడూ లేడు. 32నానన్కు దా రసం తాగిదాద్ ం.
తరువాత అతనితో శారీరిక సంబంధం పెటుట్ కుందాం. ఆ విధంగా
నానన్ దావ్రా మనకు సంతానం కలిగేలా చేసుకుందాం, పద” అని
చెపిప్ంది. 33ఆ రాతివాళ ళ్ తమ తండికి దా రసం తాగించారు. ఆ
తరువాత అతని పెదద్ కూతురు లోపలికి వెళిళ్ తన తండితో శారీరక
సంబంధం పెటుట్ కుంది. కాని ఆమె ఎపుప్డు తన పకక్న పడుకుందో,
ఎపుప్డు లేచి వెళిల్ందో అతనికి తెలియలేదు.
34మరునాడు అకక్ తన చెలిల్ని చూసి ఇలా అంది. “నినన్ రాతి నేను
నానన్తో పడుకునాన్ను. ఈరాతి కూడా అతనికి దా రసం తాగిదాద్ ం.
ఆ తరువాత నువువ్ లోపలి వెళిల్ అతనితో కలిసి పండుకో. అలా
మనం నానన్ దావ్రా సంతానం పొందుదాం” అంది. 35ఆ రాతి కూడా
వాళ ళ్ తమ తండికి దా రసం తాగించారు. అపుప్డు అతని చినన్
కూతురు వెళిళ్ తన తండితో పడుకుంది. ఆమె ఎపుప్డు తన పకక్న
పడుకుందో, ఎపుప్డు లేచి వెళిళ్ందో అతనికి తెలియలేదు.
36ఆ విధంగాలోతు ఇదద్రు కూతుళ ళ్ తమ తండిమూలంగా గరభ్ం
ధరించారు. 37అతనిపెదద్ కూతురు ఒకకొడుకిక్ జనమ్నిచిచ్ంది. వాడికి
మోయాబుఅనేపేరు పెటిట్ంది. అతడేనేటిమోయాబీయులకుమూల
పురుషుడు. 38లోతు రెండో కూతురు కూడా ఒక కొడుకుని కనివాడికి
“బెన్ అమిమ్” అనే పేరు పెటిట్ంది. నేటి అమోమ్నీయులకు అతడే
మూలపురుషుడు.
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అబాహము, అబీమెలెకు

1 అబాహాము అకక్డ నుండి బయలుదేరి ద ణదేశానికి తరలి
వెళాళ్డు. అలా కాదేషుకూ, షూరుకూ మధయ్ ఉనన్ పాంతంలో
నివసించాడు. కొంతకాలం గెరారులో పరదేశిగా ఉనాన్డు. 2 అకక్డ
అబాహాము తన భారయ్ శారాను గూరిచ్ “ఈమె నా చెలిల్” అని
చెపాప్డు. కాబటిట్ గెరారు రా న అబీమెలెకు శారా కోసం తన
మనుషులను పంపించాడు. వాళ ళ్ శారాను అబీమెలెకు ఇంటోల్
చేరాచ్రు. 3కాని దేవుడు రాతి కలలో అబీమెలెకు దగగ్రికికు కనబడి
అతనితో “చూడు, నువువ్ చచిచ్నటేట్ ! ఎందుకంటే నువువ్ నీ ఇంటోల్
పెటుట్ కునన్ సీత్ ఒక వయ్కికి భారయ్” అని చెపాప్డు.

4 అయితే అబీమెలెకు ఆమె దగగ్రికి వెళళ్లేదు. కాబటిట్ అతడు
“పభూ, ఇలాంటి నీతిగల జాతిని చంపివేసాత్ వా? 5 ‘ఈమె నా
చెలిల్’ అని నాతో అతడే చెపాప్డు కదా! ఆమె కూడా ‘అతడు నా
అనన్’ అనన్ది కదా. నేను నా చేతులతో ఏ దోషమూ చేయలేదు.
నిజాయితీగానేఈ పని చేశాను” అనాన్డు.
6అందుకు దేవుడు అతనికి కలలో కనబడి “అవును, నువువ్యథారథ్
హృదయంతోనే దీనిన్ చేశావనినాకు తెలుసు. నువువ్నాకు విరోధంగా
పాపం చేయకుండా నినున్ అడుడ్ కునాన్ను. అందుకే నేను నినున్
ఆమెను తాకడానికి అనుమతించ లేదు. 7 కాబటిట్ ఆ వయ్కి భారయ్ను
తిరిగి అతనికపప్గించు. ఎందుకంటే అతడు పవక. నువువ్ బతికేలా
అతడు నీ కోసం పారిథ్సాత్ డు. ఒకవేళ నువువ్ ఆమెను తిరిగి అతనికి
అపప్గించకపోతే నువూవ్, నీకు చెందినవారూ తపప్క చనిపోతారు.
ఈ సంగతి నువువ్ బాగా తెలుసుకో” అని చెపాప్డు.

8 తెలల్వారకముందే అబీమెలెకు లేచి తన సేవకులందరినీ
పిలిపించాడు. వారికిఈవిషయాలనీన్తెలియజేశాడు. వారంతాఅది
విని ఎంతో భయపడాడ్ రు. 9 అబీమెలెకు అబాహాముకు కబురు పెటిట్
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రపిప్ంచాడు. అతనితో ఇలా అనాన్డు “నువువ్మాకు చేసినదేమిటి?
నా నా నా రాజయ్ం నా ఇంత పెదద్ దోషం వచేచ్లా చేశావు. నేను
నీకు చేసిన అపకారం ఏమిటి? నా పటల్ చేయకూడని పని చేశావు”
అనాన్డు. 10 అబీమెలెకు అబాహామును చూసి “నువువ్ ఇలా
చేయడానికి గల కారణాలేమిటి?” అని అడిగాడు.

11 అబాహాము “ఇకక్డ దేవుని భయం బొతిత్గా లేదు కాబటిట్ నా
భారయ్ కోసం ననున్ చంపుతారేమో అనన్ భయంతోనే నేనిలా చేసాను
12 అదీకాకుండా ఆమె నాకు చెలిల్ అనే మాట కూడా నిజమే. ఆమె
నా తండి కూతురు. తలిల్ కూతురు కాదు. అలా నాకు భారయ్
అయింది. 13దేవుడు నేను నా తండి ఇంటిని వదిలి వివిధ పదేశాలు
పయాణాలు చేసేలా పిలిచినపుప్డు నేను ఆమెతో ‘మనం వెళేళ్ పతి
సథ్లం లోనూ ననున్ గూరిచ్ అతడు నా అనన్ అని చెపుప్. నా
కోసం నువువ్ చేయగలిగిన ఉపకారం ఇదే’ అని చెపాప్ను” అనాన్డు.
14అబీమెలెకు గొరెలనూ ఎదుద్ లనూ దాసులనూ దాసీలనూ రపిప్ంచి
అబాహాముకు ఇచాచ్డు. తరువాత అతని భారయ్ అయిన శారాను
అతనికి అపప్గించేశాడు.

15 తరువాత అబీమెలెకు “చూడు, నా దేశం అంతా నీ ఎదుట
ఉంది. నీకు ఎకక్డ ఇషట్ తే అకక్డ సిథ్ర నివాసం ఏరప్రుచుకో”
అనిఅబాహాముతోఅనాన్డు. 16తరువాతఅతడు శారాతో “చూడు,
నీ అనన్కు నేను వెయియ్ వెండి నాణాలు ఇచాచ్ను. నీవు నిరోద్ షివని
నీతో ఉనన్వారందరి ఎదుట ఈడబుబ్ రుజువుగా ఉంటుంది. అందరి
ఎదుటా నీకు నాయ్యం జరిగింది”అనాన్డు. 17అపుప్డు అబాహాము
దేవుణిణ్ పారిథ్ంచాడు. దేవుడు అబీమెలెకునూ, అతని భారయ్నూ
అతని దాసీలనూ సవ్సథ్పరిచాడు. వారు పిలల్లను కనగలిగారు.
18ఎందుకంటే దేవు నయెహోవాఅబాహాముభారయ్అయినశారాను
బటిట్ అబీమెలెకు ఇంటోల్ సీలందరినీపూరిగా గొడాళళ్నుగా చేశాడు.
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1 యెహోవా తాను చెపిప్నటేట్ శారా కనికరం చూపించాడు.

తాను చేసిన వాగాద్ నానిన్ శారా పటల్ దేవు న యెహోవా నెరవేరాచ్డు.
2అబాహామువృదాధ్ పయ్ంలోశారాగరభ్ంధరించిఅతనికిఒకకొడుకును
కనన్ది. అబాహాముతో దేవు నయెహోవాచెపిప్న సమయంలోనే ఇది
జరిగింది. 3అబాహాము తన భారయ్ శారా దావ్రా తనకు పుటిట్న తన
కొడుకిక్ ఇసాస్కు అనే పేరు పెటాట్ డు. 4దేవుడు అబాహాముకు ఇచిచ్న
ఆదేశాల పకారం తన కొడుకు ఇసాస్కుకు ఎనిమిదవ రోజున సునన్తి
చేశాడు.
5ఇసాస్కు పుటిట్నపుప్డు అబాహాము వయసుస్ నూరేళ ళ్. 6అపుప్డు
శారా “దేవుడునాకునవువ్పుటిట్ంచాడు. నాసంగతితెలిసినవారంతా
నాతోకలసిసంతోషిసాత్ రు”అనన్ది. 7ఆమెఇంకా “శారాతనపిలల్లకు
పాలు ఇసుత్ ందని అబాహాముతో ఎవరు చెపప్గలిగే వారు? అయినా
ముసలివాడయాయ్క నేను అతనికి ఒక కొడుకుని కని ఇచాచ్ను గదా”
అనన్ది.
8 ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచిపెటాట్ డు. ఇసాస్కు పాలు మానిన
రోజున అబాహాము గొపప్ విందు చేశాడు. 9అపుప్డు అబాహాముకు
ఐగుపు జాతి న హాగరు దావ్రా పుటిట్న కొడుకు ఇసాస్కును ఎగతాళి
చేయడం శారా చూసింది.
10 ఆమె అబాహాముతో ఇలా అంది. “ఈ దాసీనీ ఈమె కొడుకునీ
వెళళ్గొటుట్ . ఎందుకంటే ఈదాసీ కొడుకు నా కొడుకు ఇసాస్కుతో కలసి
వారసుడిగా ఉండటానికి వీలులేదు.” 11ఈమాట వినన్ అబాహాము
తన కొడుకు ఇషామ్యేలుని బటిట్ చాలా వేదన చెందాడు.
12 అయితే దేవుడు “ఈ అబాబ్యి కోసం, నీ దాసీ కోసం నువువ్
బాధ పడవదుద్ . ఈ విషయంలో శారా నీకు చెపిప్నటుట్ చెయియ్.
ఎందుకంటే ఇసాస్కు వలన కలిగే సంతానమే నీకు వారసులౌతారు.
13 అయినపప్టికీ ఈ దాసీ కొడుకు కూడా నీ సంతానం గనక నేను
అతణిణ్ కూడా ఒక జాతిగా చేసాత్ ను” అని అబాహాముతో చెపాప్డు.
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హాగరును పంపి వేయడం
14 కనుక అబాహాము తెలల్వారకముందే లేచిరొటెట్ , నీళ ళ్పోసినతోలు
తితిత్ సిదధ్ం చేసివాటినిహాగరు భుజం పెటాట్ డు. ఆబాలుణిణ్ ఆమెకు
అపప్గించి పంపివేశాడు. ఆమె వెళిళ్ బెయేరెష్బా అడవికి చేరి అకక్డ
తిరుగుతూ ఉంది. 15ఆ తోలు తితిత్లోని నీళ ళ్ అయిపోయాక ఆమె
బాలుణిణ్ ఒక పొద కింద విడిచిపెటిట్ంది. 16 “ఈ పిలల్వాడి చావు
చూడటంనావలల్ కాదు”అనుకునికొంతదూరంవెళిల్ వాడికిఎదురుగా
కూరుచ్ంది. అకక్డ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా *ఏడిచ్ంది.
17 దేవుడు ఆ బాలుడి మొర వినాన్డు. అపుప్డు దేవుని దూత
ఆకాశం నుండి హాగరును పిలిచాడు. “హాగరూ, నీకు వచిచ్న కషట్ం
ఏమిటి? భయపడవదుద్ . ఆ బాలుడు ఉనన్చోటనే దేవుడు అతని
మొర వినాన్డు. 18 నువువ్ లేచి ఆ బాలుణిణ్ కి లేపు. అతనికి
రయ్ం చెపుప్. ఎందుకంటే నేను అతణిణ్ ఒక గొపప్ జాతిగా వృదిద్
చేయబోతునాన్ను” అని ఆమెకు చెపాప్డు.
19 అపుప్డు దేవుడు ఆమె కళ ళ్ తెరుచుకోనేలా చేశాడు. ఆమె
ఎదురుగా ఉనన్ ఒక నీళళ్ ఊటను చూసింది. ఆమె వెళిళ్ తోలు
తితిత్ని నీళళ్తో నింపి ఆ బాలుడికి తాగించింది. 20 దేవుడు ఆ
అబాబ్యికి తోడుగా ఉనాన్డు. అతడు పెరిగి పెదద్వాడయాయ్డు. ఆ
అడవిలోనే నివసించి విలువిదయ్లో పవీణుడయాయ్డు. 21 అతడు
పారాను అటవీ పాంతంలో ఉనన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపు దేశం
నుండి ఒక అమామ్యిని తెచిచ్ అతనికి పెళిళ్ చేసింది.
22 ఆ రోజులోల్ అబీమెలెకూ, అతని నాయ్ధిపతి ఫీకోలూ కలసి వచిచ్
అబాహాముతో మాటాల్ డారు. “నువువ్ చేసే పనులనిన్టిలో దేవుడు
నీకు తోడుగా ఉనాన్డు. 23 నువువ్ ననున్, నా కొడుకుని, నా
మనుమళళ్నుమోసంచేయననిదేవునిపేరిటనాకువాగాద్ నం చెయియ్.
నేను నీకు చూపిన అదే నిబంధన విశవ్సనీయతను నా పటాల్ , నువువ్
పరదేశిగా ఉనన్ ఈ దేశం పటాల్ చూపించు” అనాన్డు. 24 అందుకు

* 21:16 21:16 లేక ఆ పిలల్వాడు ఏడాచ్డు.
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అబాహాము “నేను వాగాద్ నం చేసాత్ ను” అనాన్డు.
25 అబీమెలెకు దాసులు దౌరజ్నయ్ంగా సావ్ధీనం చేసుకునన్
అబాహాముకు చెందిన నీటి బావిని గూరిచ్ అబాహాము తన
అసంతృపిత్ని వయ్కం చేశాడు. దానికి అబీమెలెకు “ఈ పని ఎవరు
చేశారో నాకు తెలియదు. 26 నువువ్ కూడా దీని విషయం నాకేమీ
చెపప్లేదు. నాకీసంగతిఈరోజేతెలిసింది”అనాన్డు. 27అబాహాము
గొరెలనూ ఎడల్నూ తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకు ఇచాచ్డు. వాళిళ్దద్రూ ఈ
విధంగా ఒక నిబంధన చేసుకునాన్రు.
28 తరువాత అబాహాము తన గొరెల మందలో నుంచి ఏడు ఆడ
గొరెలను తీసి వేరుగా ఉంచాడు. 29 అది చూసి అబీమెలెకు
అబాహాముతో “నువువ్ ఏడు ఆడ గొరెలను వేరుగా తీసి ఉంచావు.
దాని అంతరారధ్ం ఏమిటి?” అని అడిగాడు. 30దానికి అబాహాము
“ఈబావినినేనేతవివ్ంచాననడానికిసాకష్ ంగాఈఏడుఆడగొరెలను
నువువ్ తీసుకోవాలి” అనాన్డు.
31 అలా వాళిళ్దద్రూ అకక్డ ఒక నిబంధన చేసుకునాన్రు కాబటిట్
ఆ సథ్లానికి “†బెయేరెష్బా” అనే పేరు వచిచ్ంది. 32 బెయేరెష్బాలో
వాళ ళ్అలాఒక నిబంధనచేసుకునన్ తరువాతఅబీమెలెకు లేచితన
నాయ్ధిపతి ఫీకోలుతో కలసి ఫిలిషీయుల దేశానికి తిరిగి వెళాళ్డు.

33 అబాహాము బెయేరెష్బాలో ఒక తమరిసక్ చెటుట్ నాటాడు. అకక్డ
శాశవ్త దేవు న యెహోవా పేరట పారథ్న చేశాడు. 34 అబాహాము
ఫిలిషీయుల దేశంలోచాలారోజులు పరదేశిగా ఉనాన్డు.

22
దేవుడు అబాహామును పరీ ంచాడు

1 ఈ సంగతులనీన్ జరిగిన తరువాత దేవుడు అబాహామును
పరీ ంచాడు. ఆయన “అబాహామూ” అని పిలిచినపుప్డు అతడు
† 21:31 21:31 ఒపప్ందం బావి, లేక 7బావులు.
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“చితత్ం పభూ”అనాన్డు. 2అపుప్డు ఆయనఅబాహాముతో “నువువ్
పేమించే నీ ఒకక్గానొకక్ కొడుకు ఇసాస్కును తీసుకుని మోరియా
దేశానికి వెళ ళ్. అకక్డ నేను చెపప్బోయే ఒక పరవ్తం మీద అతణిణ్
దహనబలిగాఅరిప్ంచు”అనాన్డు. 3కనుకఅబాహాముతెలల్వారగానే
లేచితనగాడిదకు జీను కటిట్ సిదధ్ం చేసి,దహనబలికోసం కటెట్లు కొటిట్ ,
తన కొడుకు ఇసాస్కుతో పాటు ఇదద్రు పనివాళళ్నూ వెంటబెటుట్ కుని
దేవుడు తనకు చెపిప్న పాంతానికి పయాణమయాయ్డు.
4 మూడవ రోజు అబాహాము తలెతిత్ దూరంగా ఉనన్ ఆ సథ్లానిన్
చూశాడు. 5 తన పనివాళళ్తో “మీరు గాడిదతో ఇకక్డే ఉండండి.
నేనూ అబాబ్యీ అకక్డికి వెళిల్ దేవుణిణ్ ఆరాధించి తిరిగి మీ దగగ్రికి
వసాత్ ం” అని చెపాప్డు.
6 అపుప్డు అబాహాము దహనబలి కోసం తెచిచ్న కటెట్లు తీసుకుని
తన కొడుకు ఇసాస్కు తల పెటాట్ డు. తన చేతిలో నిపుప్, కతిత్
పటుట్ కునాన్డు. ఇక వాళిళ్దద్రూ కలసి కొండ కి ఎకుక్తునాన్రు.
7ఇసాస్కు తనతండిఅబాహామును “నానాన్”అనిపిలిచాడు. దానికి
అబాహాము “ఏం నాయనా” అనాన్డు. అపుప్డతడు “చూడండి,
మన దగగ్ర నిపూప్ కటెట్లూ ఉనాన్యి గానీ దహనబలికి గొరె పిలల్
ఏది?” అని అడిగాడు. 8దానికి అబాహాము “కొడుకా, దహనబలికి
గొరెపిలల్ను దేవుడే దయచేసాత్ డు” అనాన్డు.
9 దేవుడు అబాహాముకు చెపిప్న సథ్లానికి వారు చేరుకునాన్రు.
అకక్డ అబాహాము ఒక బలిపీఠం నిరిమ్ంచి దాని కటెట్లు పేరాచ్డు.
ఇసాస్కును తాళళ్తో బంధించాడు. ఆ బలిపీఠం పేరిచ్న కటెట్ల
అతణిణ్ పడుకోబెటాట్ డు. 10 తరువాత అబాహాము తన కుమారుణిణ్
వధించడానికి చెయియ్చాపి కతిత్ పటుట్ కునాన్డు.
11 అపుప్డు ఆకాశం నుండి యెహోవా దూత “అబాహామూ,
అబాహామూ”అని పిలిచాడు. దానికతడు “చితత్ం పభూ”అనాన్డు.
12అపుప్డు ఆయన “ఆబాలుని చెయియ్ వేయకు. అతనికి ఏహానీ
తలపెటట్వదుద్ . నీకునన్ ఒకక్గానొకక్ కొడుకునినాకివవ్డానికి వెనుకంజ
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వేయలేదు. అది చూశాక నీకు దేవునిపటల్ భయభకులు ఉనాన్యని
నాకు తెలిసింది” అనాన్డు.
13 అపుప్డు అబాహాము తలెతిత్ చూశాడు. ఆశచ్రయ్ం కలిగించేలా
అకక్డ ఉనన్ ఒక పొదలో కొముమ్లు చికుక్కుని ఉనన్ ఒక పొటేట్లు
అతనికి కనిపించింది. అబాహాము వెళిళ్ ఆ పోటేట్లుని పటుట్ కుని తన
కొడుకిక్ బదులుగా దానిన్ దహనబలిగా అరిప్ంచాడు. 14అబాహాము
ఆ చోటును “*యెహోవాయీరే” అని పిలిచాడు. కాబటిట్ “యెహోవా
తన పరవ్తం న దయచేసాత్ డు” అనేమాటఈనాటి వరకూ నిలిచి
వాడుకలో ఉంది.
15యెహోవాదూత రెండవసారి ఆకాశం నుండి అబాహామును పిలిచి
ఇలా అనాన్డు 16 “నువువ్ నీ ఒకక్గానొకక్ కొడుకుని ఇవవ్డానికి
వెనుకంజ వేయకుండా ఇదంతా చేశావు. అందుకే పమాణం
చేసుత్ నాన్ను. 17 నేను నినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను. నీ వారసులను
ఆకాశంలో ఉండే నకష్తాల వలే, సముద తీరంలో ఉండే ఇసుక
రేణువులవలే అతయ్ధికంగా విసత్రించేలా చేసాత్ ను. నీవారసులు తమ
శతువుల భూములను సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.
18 నువువ్ నా మాట వినాన్వు కనుక నీ సంతానం వలల్ భూమి న
ఉనన్ జాతులనిన్టినీ ఆశీరవ్దిసాత్ ను.” 19తరువాత అబాహాము తన
పనివాళళ్ దగగ్రికి వచాచ్డు. వాళళ్ంతా కలసి బెయేరెష్బాకు వెళాళ్రు.
అబాహాము బెయేరెష్బాలో నివసించాడు.

నాహోరు సంతతి
20 ఆ సంగతులనీన్ జరిగిన తరువాత తన సోదరు న నాహోరుకు
మిలాక్ దావ్రా పిలల్లు కలిగారు అనే వార అబాహాముకు చేరింది.
21ఆ పిలల్లు ఎవరంటే, పెదద్ కొడుకు ఊజు, అతడి తముమ్డు బూజు,
అరాము తండి కెమూయేలు, 22 కెసెదు, హజో, పిలాద్ షు, జిదాల్ పు,
బెతూయేలు. ఈ బెతూయేలు రిబాక్కు తండి.

* 22:14 22:14 అంటేయెహోవాచూసుకుంటాడు.
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23 అబాహాము సోదరు న నాహోరుకు ఆ ఎనిమిదిమందీ మిలాక్
దావ్రా కలిగారు. 24అతని ఉంపుడుకతెత్ రెయూమాదావ్రా అతనికి
తెబహ , గహము, తహషు,మయకాపుటాట్ రు.

23
శారామరణం, సమాధి

1 శారా నూట ఇర ఏడు సంవతస్రాలు జీవించింది. 2 కనాను
దేశంలో హెబోను అని పిలిచే కిరియత్ ఆరాబ్ అనే పాంతంలో ఆమె
మరణించింది. అపుప్డు అబాహాము శారా కోసం దుఃఖించడానికి,
విలపించడానికీ వచాచ్డు.
3 తరువాత అబాహాము చనిపోయిన తన భారయ్ దగగ్రనుండి లేచి
హేతు వారసులతో ఇలా మాటాల్ డాడు, 4 “నేను మీ మధయ్ ఒక
పరదేశిగానూ పరాయి వాడిగానూ ఉనాన్ను. చనిపోయిన నా భారయ్
నా కళెళ్దుట ఉంది. చనిపోయిన నావాళళ్ను పాతిపెటట్డానికి నాకు
ఒక సమ్శాన భూమినిసొంతానికి ఇవవ్ండి” అనాన్డు.
5దానికి హేతు వారసులు ఇలా అనాన్రు “అయాయ్, మేము చెపేప్ది
వినండి. నువువ్ మా మధయ్ ఒక మహారాజులా ఉనాన్వు. 6 మా
శమ్శానభూములోల్ అతి శేషఠ్ నదాంటోల్ చనిపోయిననీవాళళ్నుపాతి
పెటుట్ . చనిపోయిన నీభారయ్ను పాతి పెటట్డానికిమాలోఎవరూ తమ
భూమిని నీకివవ్డానికి నిరాకరించరు.”
7అపుప్డు అబాహాము లేచి ఆ దేశ పజ నహేతువారసులముందు
సాగిల పడాడ్ డు. 8 “చనిపోయిన నా భారయ్ను పాతిపెటేట్ విషయంలో
మీరు నాతో ఏకీభవిసేత్ నా మాట వినండి. సోహరు కొడు న
ఎఫోనుతో నా తరపున మాటాల్ డండి. 9 అతని పొలం చివరన ఉనన్
మకేప్లా గుహను నాకు ఇమమ్ని అతనితో మనవి చేయండి. అది నా
సొంత సమ్శానంగా ఉండటానికి దానిన్ పూరి వెలకు నాకు అమమ్మని
చెపప్ండి” అనాన్డు.
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10 ఆ ఎఫోను హేతు సంతతివారి మధయ్లోనే కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
హితీత్యు న ఎఫోను ఆ పటట్ణ దావ్రం లో పవేశించే వారందరి
ముందు హేతు సంతతివారు వింటుండగా అబాహాముకు ఇలా
చెపాప్డు. 11 “అయాయ్, అలా కాదు. నేను చెపేప్ది వినండి.
ఆ పొలానీన్ దానిలో ఉనన్ గుహను కూడా మీకిసుత్ నాన్ను. నా
పజలందరి సమకష్ంలోనే దానిన్ మీకిసుత్ నాన్ను. చనిపోయిన మీ
భారయ్ను పాతిపెటట్డానికి మీకిసుత్ నాన్ను.”
12 అపుప్డు అబాహాము ఆ దేశపు పజల ముందు సాగిల పడాడ్ డు.
13 “నీ కిషట్ తే నా మనవి విను. ఆ పొలానికి వెల చెలిల్సాత్ ను. నా
దగగ్ర వెల పుచుచ్కో. అపుప్డు నా భారయ్ను అకక్డ పాతిపెడతాను”
అని అందరికీ వినపడేలా చెపాప్డు.
14దానికి ఎఫోను ఇలాజవాబిచాచ్డు. 15 “అయాయ్, విను. ఆభూమి
వెలగానాలుగు వందల షెకెలల్ వెండి చెలిల్సేత్ చాలు. ఆమాతంమొతత్ం
నీకూనాకూ ఎంత? చనిపోయిననీభారయ్నుపాతిపెటుట్ కో”అనాన్డు.
16అబాహాము ఎఫోను చెపిప్నమాట వినాన్డు. హేతు కుమారులకు
వినబడేలా ఎఫోను చెపిప్న వెలను అంటే వరకుల తూకం పకారం
*నాలుగు వందలషెకెలల్ వెండినిఅబాహాముతూచిఅతనికిఇచాచ్డు.
17 ఆ విధంగా మమే పకక్నే ఉనన్ మకేప్లా లోని ఎఫోను పొలం,
దాంటోల్ ఉనన్ గుహ, ఆ పొలంలోనూ దాని సరిహదుద్ లోల్ నూ ఉనన్
చెటల్తో సహా 18ఆఊరిదావ్రంలో పవేశించేవారందరిముందుహేతు
వారసుల సమకష్ంలో అబాహాముకు సావ్ధీనం అయింది.
19 ఆ తరువాత అబాహాము కనాను దేశంలో హెబోను అని పిలిచే
మమే పకక్నే ఉనన్ మకేప్లాపొలం లోని గుహలో తనభారయ్ శారాను
పాతిపెటాట్ డు. 20 ఆ విధంగా ఆ పొలానీన్, దాంటోల్ ఉనన్ గుహనీ
శమ్శానం కోసం అబాహాముకు హేతు సంతతి వారు ఇవవ్డం వలల్ అవి
అతనిసొంతం అయాయ్యి.

* 23:16 23:16 సుమారు నాలుగునన్ర కిలోలు.
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24
ఇసాస్కు రిబాక్ల కళాయ్ణం

1అబాహాము బాగా వయసుస్ మళిళ్ వృదుద్ డయాయ్డు. యెహోవా
అనిన్ విషయాలోల్ అబాహామును ఆశీరవ్దించాడు. 2 అపుప్డు
అబాహాము తన ఆసిత్ వయ్వహారాలనూ ఇంటి విషయాలనూ
నిరవ్హించే పెదద్ దాసుడిని పిలిచాడు. “*నీ చెయియ్ నా తొడ కింద
ఉంచు. 3 నేను నివాసముంటునన్ ఈ కనాను వాసుల కూతుళళ్లో
ఒక అమామ్యిని ఇచిచ్ నా కొడుకిక్ పెళిళ్ చేయకుండా 4నాసవ్దేశంలో
ఉనన్ నా బంధువుల దగగ్రికి వెళ ళ్. అకక్డనుండి నా కొడుకు
ఇసాస్కుకు భారయ్ను తీసుకురావాలి. ఇలా చేసాత్ నని నీతో ‘భూమీ
ఆకాశాలకు దేవు న యెహోవా తోడు’ అని పమాణం చేయిసాత్ ను”
అని అతనితో అనాన్డు.
5దానికి ఆ దాసుడు “ఒకవేళ ఆమె నాతో కలసి ఈ దేశం రావడానికి
ఇషట్పడక పొతే నీ కొడుకునే నీ సవ్దేశానికి తీసుకుని వెళాళ్లా?”
అని పశిన్ంచాడు. 6 అపుప్డు అబాహాము “ఎటిట్ పరిసిథ్తిలోనూ
నా కొడుకుని నువువ్ అకక్డికి తీసుకు వెళళ్కూడదు. 7 నా తండి
ఇంటి నుండీ, నా †బంధువుల దేశం నుండీ ననున్ తీసుకు వచిచ్ ‘నీ
సంతానానికి ఈ దేశానిన్ ఇసాత్ ను’ అని పరలోకపు దేవు నయెహోవా
నాకు పమాణం చేశాడు. ఆ దేవుడే తన దూతను నీకు ముందుగా
పంపుతాడు. అకక్డనుండి నువువ్ నా కొడుకిక్ భారయ్ను తీసుకుని
వసాత్ వు.
8 అయితే ఒకవేళ నీ వెంట రావడానికి ఆమె ఇషట్పడక పొతే నాకు
చేసిన పమాణం నుండి విడుదల పొందుతావు. అంతేకానీ నా
కొడుకుని మాతం నువువ్ అకక్డికి తీసుకు వెళళ్కూడదు” అని
చెపాప్డు. 9కాబటిట్ ఆ దాసుడు తనయజమాని అయిన అబాహాము
తొడ కింద తన చెయియ్ పెటిట్ ఈ విషయం పమాణం చేశాడు.

* 24:2 24:2 ఇది ఆ కాలంలో శపథం చేసే పధధ్తి. † 24:7 24:7నాజనమ్ భూమి.



ఆదికాండం 24:10 lvii ఆదికాండం 24:18

10 ఆ దాసుడు తన యజమానికి చెందిన పది ఒంటెలను తీసుకుని
పయాణమయాయ్డు. అలాగే తన యజమాని దగగ్ర నుండి అనేక
రకా న వసుత్ వులను బహ మానాలుగా తీసుకు వెళాళ్డు. అతడు
పయాణ వెళిళ్ ‡ఆరాం నహరాయిము పాంతంలో ఉనన్ నాహోరు
పటట్ణం చేరాడు. 11 అతడు ఆ పటట్ణం బయటే ఉనన్ ఒక నీటి
బావి దగగ్ర తన ఒంటెలనుమోకరింప చేశాడు. అపప్టికి సాయంతం
అయింది. ఊరి సీలు నీళ ళ్ తోడుకోడానికి వచేచ్ సమయమది.
12 అపుప్డు అతడు ఇలా పారిథ్ంచాడు. “నా యజమాని అయిన
అబాహాము దేవుడి న యెహోవా, నా యజమాని అయిన
అబాహాముపటల్ నీ నిబంధన విశావ్సయ్త చూపి ఈ రోజు నాకు
కారయ్ం సఫలం చెయియ్. 13 ఇదిగో చూడు, నేను ఈ నీళళ్ బావి దగగ్ర
నిలబడాడ్ ను. ఈ ఊళోళ్ వాళళ్ పిలల్లు నీళ ళ్ తోడుకోవడం కోసం
వసుత్ నాన్రు. 14ఇదిఈవిధంగాజరగనియియ్. ‘నీ కుండ కొంచెం వంచి
నేను తాగడానికి కాసినిన్ నీళ ళ్ పొయియ్’ అని నేను అంటే ‘తాగండి,
మీ ఒంటెలకు కూడా నీళ ళ్ పెడతాను’ అని ఏ అమామ్యి అంటుందో
ఆ అమామ్యే నీ సేవకుడు ఇసాస్కు కోసం నువువ్ ఏరాప్టు చేసిన
అమామ్యి అయి ఉండాలి. ఈ విధంగా నువువ్ నా యజమాని పటల్
నిబంధన విశావ్సయ్త చూపించావని తెలుసుకుంటాను” అనాన్డు.
15 అతడు ఈ మాటలు ముగించక ముందే రిబాక్ కుండ భుజం
పెటుట్ కుని అకక్డికి వచిచ్ంది. ఆమె బెతూయేలు కూతురు. ఈ
బెతూయేలు అబాహాము సోదరు న నాహోరుకూ అతని భారయ్
అయిన మిలాక్కూ పుటిట్న కుమారుడు. 16 ఆ అమామ్యి చాలా
అందకతెత్, కనయ్. పురుష సప్రశ్ ఎరగనిది. ఆమె ఆ బావిలోకి దిగి
కుండతో నీళ ళ్ నింపుకుని కి వచిచ్ంది.
17 అపుప్డు ఆ సేవకుడు ఆమెను కలుసుకోడానికి పరుగెతుత్ కుంటూ
వెళాళ్డు. “దయచేసి నీ కుండలోనీళ ళ్తాగడానికినాకుపోసాత్ వా?”
అని ఆమెను అడిగాడు. 18దానికామె “అయాయ్, తాగండి” అంటూ
‡ 24:10 24:10 అంటేమెసపుటేమియా. పసుత్ త ఇరాక్ పాంతం.
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చపుప్న కుండ చేతిమీదికి దించుకుని అతడు తాగడానికి నీళ ళ్
ఇచిచ్ంది.
19 ఆమె అతనికి తాగడానికి నీళ ళ్ ఇచిచ్న తరవాత “మీ ఒంటెలు
తాగేందుకు కూడానీళ ళ్తోడిపోసాత్ ను”అనిచెపిప్ 20తవ్రగాఅకక్డి
తొటిట్లో కుండెడు నీళ ళ్ కుమమ్రించి తిరిగి నీళ ళ్ తోడటానికి బావి
దగగ్రికి పరుగు తీసింది. అతని ఒంటెలనిన్టికీ నీళ ళ్ తోడిపోసింది.
21 ఆ వయ్కి తన పయాణానిన్ యెహోవా సఫలం చేశాడో లేదో
తెలుసుకోడానికిఆమెనుమౌనంగాగమనిసూత్ నేఉనాన్డు 22ఒంటెలు
నీళ ళ్తాగడంఅయాయ్కఅతడు అరతులం బరువునన్ ఒక బంగారపు
ముకుక్పుడకను, ఆమె చేతులకు పది తులాల బరువునన్ రెండు
బంగారు కడియాలను బయటకు తీశాడు. 23ఆమెను “నువువ్ ఎవరి
అమామ్యివి? మీనానన్ గారింటోల్ మేము ఈ రాతి ఉండటానికి సథ్లం
దొరుకుతుందా? దయచేసినాకు చెపుప్” అని అడిగాడు.
24దానికి ఆమె “నేను నాహోరుకూ మిలాక్కూ కొడు న బెతూయేలు
కూతురిన్” అంది. 25 ఇంకా ఆమె “మా దగగ్ర చాలా గడీడ్ , మేతా
ఉనాన్యి. రాతి ఉండటానికి సథ్లం కూడా ఉంది” అంది.
26 ఆ వయ్కి తల వంచి యెహోవాను ఇలా ఆరాధించాడు.
27 “అబాహాము అనే నా యజమాని దేవు న యెహోవాకు సుత్ తి
కలుగు గాక! ఆయననాయజమానికి తన నిబంధన విశావ్సయ్తనూ,
తన విశవ్సనీయతనూ చూపడం మానలేదు. ననన్యితే ఆయన
సరిగాగ్ నాయజమాని బంధువుల ఇంటికే నడిపించాడు” అనాన్డు.
28 అపుప్డు ఆ అమామ్యి ఇంటికి పరుగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ అకక్డ
అందరికీ జరిగిన విషయమంతా చెపిప్ంది. 29 ఈ రిబాక్కు ఒక
సోదరుడునాన్డు. అతని పేరు లాబాను. అతడు తన సోదరి
చేతులకునన్ కడియాలూముకుక్కుఉనన్పుడకనూచూశాడు. అలాగే
“ఆవయ్కినాతొఇలాచెపాప్డు”అంటూతనసోదరిచెపిప్నమాటలూ
వినాన్డు. 30అపుప్డు లాబాను బయట ఆబావి దగగ్రే ఉనన్ ఆ వయ్కి
దగగ్రికి పరుగెతుత్ కుంటూ వచాచ్డు. అపుప్డతను తన ఒంటెల పకక్నే
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నిలబడి ఉనాన్డు.
31అతణిణ్ చూసి లాబాను ఇలా అనాన్డు. “యెహోవాఆశీరవ్దించిన
వాడా. లోపలికి రండి. మీరు బయటే ఎందుకునాన్రు? నేను ఇంటినీ,
మీ ఒంటెలకు సథ్లానీన్ సిదధ్ం చేశాను” అనాన్డు. 32 ఆ వయ్కి తన
ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు లాబాను ఆ ఒంటెల జీను ఊడదీసి వాటికి గడీడ్
మేతాపెటాట్ డు. అబాహాము సేవకునికీ అతనితో కూడా వచిచ్నవారికీ
కాళ ళ్ కడుకోక్డానికి నీళ ళ్ ఇచాచ్డు.
33 భోజనం చేయమని అతని ముందు ఆహారం పెటాట్ రు. కానీ
అతడు “నేను చెపాప్లిస్న విషయం ఒకటుంది. అది చెపేప్ వరకూ
నేను భోజనం చేయను” అనాన్డు. అందుకు “చెపప్ండి” అనాన్డు.
34 అపుప్డు అతడు ఇలా చెపాప్డు. “నేను అబాహాము దాసుణిణ్ .
35యెహోవానాయజమానిని ఎంతో ఆశీరవ్దించాడు. అతడు చాలా
గొపప్వాడయాయ్డు. ఆయన అతనికి ఎనోన్ గొరెలనూ, పశువులనూ,
వెండీ బంగారాలనూ,దాసులనీ,దాసీలనూ అనుగహించాడు.
36 నా యజమాని భారయ్ శారా. ఆమె వృదుధ్ రాలు అయాయ్క నా
యజమానికి ఒక కొడుకుని కని ఇచిచ్ంది. నా యజమాని తనకునన్
ఆసిత్నంతా తన కొడుకేక్ ఇచాచ్డు. 37 నా యజమాని నాతో ఇలా
చెపాప్డు, ‘నేను పసుత్ తం నివసిసుత్ నన్ ఈ కనాను దేశపుఅమామ్యిలోల్
ఎవరీన్నాకొడుకిక్ ఇచిచ్ పెళిళ్చేయవదుద్ . 38నువువ్నాతండిఇంటికీ,
నా రక సంబధికుల దగగ్రకూ వెళిళ్ అకక్డ నుండి నా కొడుకు కోసం
ఒక అమామ్యిని భారయ్గా తీసుకు రావాలి’ అంటూ నాతో పమాణం
చేయించుకునాన్డు.
39 దానికి నేను ‘ఒకవేళ ఆ అమామ్యి నాతో రాకపోతే?’ అని నా
యజమానిని అడిగాను. 40 అతడు ‘నేను యెహోవా సనిన్ధిలో
నివసిసుత్ నాన్ను. ఆయనే నీతో తన దూతను పంపి నీ పయాణానిన్
సఫలం చేసాత్ డు. కాబటిట్ నువువ్ నా కొడుకిక్ నా బంధువుల నుండినా
తండివారసులనుండిభారయ్గాఉండేందుకు ఒక అమామ్యినితీసుకు
వసాత్ వు. 41అయితేనువువ్నా రక సంబధికుల దగగ్రికి వెళాళ్క వాళళ్
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అమామ్యిని నీతో పంపడానికి వాళ ళ్ ఇషట్పడక పోతే ఈ పమాణం
నుండి నువువ్ విముకుడివి అవుతావు’ అనాన్డు.
42 నేను ఈ రోజు ఆ బావి దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు ఇలా పారిథ్ంచాను.
‘నాయజమానిఅబాహాముదేవుడ నయెహోవా,నాఈపయాణానిన్
విజయవంతం చేసేత్ 43 నేను ఈ నీళళ్ బావి దగగ్ర ఉనన్పుప్డు నీళ ళ్
తోడుకోడానికి వచిచ్న అమామ్యితో నేను, “దయచేసి నీ కుండలో
నీళ ళ్ కాసినిన్ నాకు తాగడానికి ఇవువ్” అని అడిగితే 44 “మీరు
తాగండి, మీ ఒంటెలకు కూడా నీళ ళ్ తోడి పోసాత్ ను” అని ఏ
అమామ్యి చెపుందో ఆ అమామ్యే నా యజమాని కొడుకిక్ నువువ్
నియమించిన భారయ్ అయి ఉంటుంది అని నేను యెహోవా దగగ్ర
మనవి చేసుకునాన్ను.’
45నేను నాహృదయంలోఅలాఅనుకునాన్నో లేదో రిబాక్ తన భుజం
మీద కుండ పెటుట్ కుని బావి దగగ్రికి వచిచ్ ఆ బావి లోకి దిగి నీళ ళ్
తోడుకుని వచిచ్ంది. అపుప్డు నేను నాకు తాగడానికి నీళ ళ్ ఇమమ్ని
ఆమెను అడిగాను. 46 ఆమె వెంటనే కుండ దించి ‘తాగండి, మీ
ఒంటెలకు కూడా నీళ ళ్ పెడతాను’ అంది. నేను ఆ నీళ ళ్ తాగాను.
ఆమె ఒంటెలకు కూడా నీళ ళ్ పెటిట్ంది.
47 అపుప్డు నేను ‘నువువ్ ఎవరి అమామ్యివి?’ అని అడిగాను.
ఆమె ‘నేనుమిలాక్నాహోరుల కొడుకు బెతూయేలు కూతురుని’అని
చెపిప్నపుప్డు నేను ఆమెకు ముకుక్కు పుడకా చేతులకు కడియాలూ
పెటాట్ ను. 48 నా యజమాని బంధువు కూతురేన్ అతని కొడుకిక్
భారయ్గా తీసుకు వెళళ్డానికి ననున్ స న మారగ్ంలో నడిపించిన
యెహోవాను నా తలవంచి ఆరాధించాను. నా యజమాని దేవు న
యెహోవాకు సుత్ తులు చెలిల్ంచాను.
49 కాబటిట్ ఇపుప్డు నా యజమాని పటల్ మీరు దయనూ నమమ్కానీన్
చూపించ దలుచ్కుంటే ఆ విషయం నాకు చెపప్ండి. మీకిషట్ం లేకపోతే
అ నాచెపప్ండి. అపుప్డునేనెటువెళాళ్లోఅటువెళాత్ ను”అనాన్డు.
50 అపుప్డు లాబానూ, బెతూయేలూ ఇలా జవాబిచాచ్రు. “ఈ
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విషయం యెహోవా నుండి కలిగింది. ఇది మంచో, చెడో మేమేమి
చెపప్గలం? 51 చూడు, రిబాక్ ఇకక్డే నీ ఎదుటే ఉంది. ఆమెను
తీసుకు వెళ ళ్. యెహోవామాటపకారం ఆమె నీయజమాని కొడుకిక్
భారయ్ అవుతుంది గాక!”
52 అబాహాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ ంగ
నమసాక్రం చేశాడు. 53 తరువాత ఆ సేవకుడు వెండీ బంగారు
నగలనూ, వసాలనూ బయటికి తీసి రిబాక్కు ఇచాచ్డు. అలాగే
అతడు ఆమె తలిల్కీ,సోదరుడికీ విలు న కానుకలిచాచ్డు.
54 అపుప్డు అతడూ అతనితో వచిచ్న వాళ ళ్ భోజన పానాదులు
చేశారు. ఆ రాతి అకక్డే గడిపారు. ఉదయానేన్ లేచి అతడు “నా
యజమాని దగగ్రికి ననున్ పంపించండి” అని అడిగాడు. 55 ఆమె
సోదరుడూ,ఆమెతలీల్ “మాఅమామ్యిని కనీసం పది రోజులనాన్మా
దగగ్ర ఉండనీయి. తరువాత ఆమెను తీసుకు వెళళ్వచుచ్” అనాన్రు.
56 కానీ అతడు “యెహోవా నా పయాణానిన్ సఫలం చేసాడు.
కాబటిట్ దయచేసి ననున్ ఆపవదుద్ . నా యజమాని దగగ్రికి ననున్
పంపించండి” అనాన్డు. 57 అపుప్డు వాళ ళ్ అమామ్యిని పిలిచి
తను ఏమంటుందో తెలుసుకుందాం 58అని రిబాక్ను పిలిచారు. “ఈ
వయ్కి తో నువువ్ వెళాత్ వా?” అని అడిగారు. దానికామె “వెళాత్ ను”
అంది.
59 కాబటిట్ వాళ ళ్ తమ సోదరి అయిన రిబాక్ను మరో దాసీని
తోడుగా ఇచిచ్ అబాహాము సేవకుడూ, అతనితో వచిచ్నమనుషులతో
పంపించారు.
60 అపుప్డు వాళ ళ్ రిబాక్తో “మాసోదరీ, నువువ్ లకష్లాది మందికి

తలిల్వి కావాలి.
నీ సంతానం తమను దేవ్షించేవారి గుమామ్లను ఆకమించుకుంటారు

గాక!” అంటూ ఆమెను దీవించారు.
61 రిబాక్, ఆమె సేవకురాళ ళ్ ఒంటెలెకిక్ ఆ వయ్కి వెంట వెళాల్ రు.
ఆ విధంగా అబాహాము సేవకుడు రిబాక్ను తీసుకుని తన దారిన
వెళాళ్డు.
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62ఇసాస్కు కనాను ద ణ దేశంలో నివాసమునాన్డు. ఆ సమయంలో
అతడు బెయేర్ లహాయిరోయినుండి వసూత్ ఉనాన్డు.
63 ఆ సాయంతం ఇసాస్కు ధాయ్నం చేయడానికి దానంలోకి
వెళాళ్డు. అకక్డ అతడు తలెతిత్ చూసినపుప్డు ఒంటెలు వసూత్
ఉనాన్యి. 64 రిబాక్ కూడా ఇసాస్కును చూసింది. వెంటనే ఒంటె
నుండి దిగింది. 65 “మనలను కలుసుకోడానికి దానం నుండి
వసుత్ నన్ఆ వయ్కి ఎవరు?” అని అబాహాము సేవకుణిణ్ అడిగింది.
దానికతడు “ఆయన నా యజమాని” అనాన్డు. వెంటనే ఆమె
ముసుగు వేసుకుంది.
66అపుప్డుఆదాసుడుజరిగినదంతాఇసాస్కుకు వివరించిచెపాప్డు.
67అపుప్డు ఇసాస్కు తన తలిల్ అయిన శారా గుడారం లోకి ఆమెను
తీసుకు వెళాళ్డు. అలాఅతడు రిబాక్నుతనభారయ్గాసీవ్కరించాడు.
అతడు ఆమెను పేమించాడు. అపుప్డు ఇసాస్కు తన తలిల్ మరణం
విషయ ఆదరణపొందాడు.

25
అబాహాము ఇతర సంతతి
1దిన 1:32-33

1 అబాహాము మళీళ్ ఇంకో సీని పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. ఆమె పేరు
కెతూరా. 2 ఆమె దావ్రా అతనికి జిమాను, యొ ను, మెదాను,
మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహ అనేవాళ ళ్ పుటాట్ రు. 3 యొ ను
షేబ, దెదానులకు జనమ్నిచాచ్డు. అషూష్ రీయులు, లెతూషీయులు,
లెయుమీయులు అనే జాతులు ఈ దెదాను సంతానమే. 4మిదాయ్ను
కొడుకులు ఎవరంటే ఏయిఫా, ఏఫెరు, హనోకు, అబీదా, ఎలాద్ యా
అనేవాళ ళ్.

5 వీళళ్ందరూ కెతురా సంతానం. అబాహాము తన సంపదనంతా
ఇసాస్కుకు ఇచేచ్శాడు. 6 అబాహాము తాను బతికి ఉండగానే తన
ఉంపుడుగతెత్ల కొడుకులకు కానుకలిచిచ్ తన కొడుకు ఇసాస్కు దగగ్ర
నుండి వారిని తూరుప్ పాంతాలకు పంపి వేశాడు.
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అబాహాముమరణం, సమాధి
7 అబాహాము మొతత్ం నూట డె ఐదు సంవతస్రాలు

జీవించాడు. 8అబాహాము సుదీరఘ్కాలం జీవించి నిండు వృదాధ్ పయ్ంలో
సంపూరణ్ జీవితం గడిపి చనిపోయితన పితరులను చేరుకునాన్డు.

9 అతని కొడుకులు ఇసాస్కూ, ఇషామ్యేలూ కలసి మమే
ఎదురుగా ఉనన్ మకేప్లా గుహలో అతణిణ్ పాతి పెటాట్ రు. అది
హితీత్యు న సోహరు కుమారుడు ఎఫోనుకు చెందిన పొలంలో
ఉంది. 10 అబాహాము హేతు వారసుల దగగ్ర కొనన్ ఈ పొలంలోనే
అబాహామునూ అతని భారయ్ శారానూ పాతిపెటాట్ రు. 11అబాహాము
చనిపోయిన తరువాత దేవుడు అతని కొడుకు ఇసాస్కును
ఆశీరవ్దించాడు. ఆ సమయంలో ఇసాస్కు బెయేర్ లహాయి రోయి
దగగ్ర నివాసమునాన్డు.

ఇషామ్యేలు వంశావళి
12 ఐగుపీత్యురాలూ శారా దాసీ అయిన హాగరు దావ్రా

అబాహాముకు పుటిట్న ఇషామ్యేలు వంశావళి ఇది.
13 ఇషామ్యేలు పెదద్ కొడుకు అయిన నేబాయోతూ, కేదారు,

అదబ్యేలూ, మిబాశ్మూ, 14మిషామ్, దూమానమశాశ్, 15హదరూ,
తేమా, యెతూరూ, నాపీషూ, కెదెమా. 16 ఇషామ్యేలు కొడుకులు
వీరే. వారి వారి గామాల పకారమూ, కోటల పకారమూ వంశావళ ల
పకారమూ వాళళ్ పేరుల్ ఇవి. వీళ ళ్ తమ తమ వంశాల పకారం
పనెన్ండు మంది రాజులు.

17ఇషామ్యేలు నూటము ఏడు సంవతస్రాలు జీవించాడు. ఆ
తరువాతఅతడుపాణం విడిచాడు. తన పితరులను చేరుకునాన్డు.
18 వీళ ళ్ అషూష్ రుకు వెళేళ్ దారిలో హవీలా నుండి ఐగుపుకు
సమీపంగాఉనన్ షూరు వరకూనివసిసుత్ ండేవాళ ళ్. వీళ ళ్ ఒకరి పటల్
మరొకరు *విరోధంగా జీవించేవారు.
* 25:18 25:18 తూరుప్ దికుక్న
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19 అబాహాము కొడుకు ఇసాస్కును గూరిచ్న సంగతులు ఇవి.
అబాహాము ఇసాస్కుకు తండి. 20 ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించే
సిరియా వా న బెతూయేలు కూతురూ సిరియావా న లాబాను
సోదరీ అయిన రిబాక్ను పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. అపప్టికి అతని
వయసుస్ నల సంవతస్రాలు.

ఏశావు,యాకోబుల జననం
21 ఇసాస్కు భారయ్కి పిలల్లు కలుగలేదు. అందుకని ఇసాస్కు ఆమె

విషయం యెహోవాను వేడుకునాన్డు. యెహోవా అతని పారథ్న
వినాన్డు. ఆ పారథ్నకు జవాబిచాచ్డు. ఫలితంగా అతని భారయ్
రిబాక్ గరభ్వతి అయింది. 22 ఆమె గరభ్ంలో ఇదద్రు పసికందులు
ఉనాన్రు. వాళిళ్దద్రూ గరభ్ంలోనే పోరాడుకుంటునాన్రు. కాబటిట్
ఆమె “నాకెందుకిలా జరుగుతోంది. ఇలా అయితే నేను బతకడం
ఎందుకు?” అనుకుని ఈ విషయ యెహోవాను పశిన్ంచింది.

23అపుప్డుయెహోవాఆమెతో ఇలా చెపాప్డు.
“రెండు జాతులు నీ గరభ్ంలో ఉనాన్యి.
రెండు గోతాలు నీ గరభ్ంలో నుండే వేరుగా వసాత్ యి.
ఒక జాతి కంటే ఒక జాతి బలంగా ఉంటుంది.
పెదద్వాడు చినన్వాడికి దాసుడవుతాడు.”
24ఆమెకు నెలలు నిండి పసవించే సమయం వచిచ్నపుప్డు ఆమె

గరభ్ంలో కవలలు ఉనాన్రు. 25మొదటివాడు ఎరగాపుటాట్ డు. ఎరటి
వసంలా ఒళళ్ంతా జుటుట్ ఉంది. కాబటిట్ అతనికి †ఏశావు అనే పేరు
పెటాట్ రు. 26తరువాత అతని తముమ్డు బయటకు వచాచ్డు. ఇతడు
ఏశావుమడిమను చేతోత్ పటుట్ కుని వచాచ్డు. అతనికియాకోబు అనే
పేరు పెటాట్ రు. వాళిళ్దద్రూ పుటిట్నపుప్డు ఇసాస్కుకు అర ఏళ ళ్.

ఏశావు తన జేషట్తవ్ం హకుక్ వదులుకోవడం

† 25:25 25:25 అంటే ఒళల్ంతా వెంటుకలు గల వాడు.
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27 ఆ పిలల్లిదద్రూ పెదద్వాళళ్యాయ్రు. వారిలో ఏశావు
జంతువులను వేటాడడంలో పుణయ్ం సాధించాడు. అరణయ్వాసిగా
తిరిగేవాడు. కానీయాకోబునెమమ్దసుత్ డు. గుడారంలోనేఉండేవాడు.
28 ఇసాస్కు ఏశావును పేమించాడు. ఎందుకంటే ఏశావు వేటాడి
తెచిచ్న జంతు మాంసానిన్ అతడు ఇషట్పడి తింటూ ఉండేవాడు.
రిబాక్కు అయితేయాకోబు అంటే ఇషట్ం.

29 యాకోబు కూరలతో వంట చేసూత్ ఉనన్ సమయంలో ఏశావు
చాలా అలసిపోయి పొలం నుండి ఇంటికి వచాచ్డు. 30 ఏశావు
యాకోబును “దయచేసి ఎరగా ఉనన్ ఆ వంటకానిన్ నాకు
తినడానికివువ్. నేను చాలా అలసి పోయాను” అని అడిగాడు.
అందుకే అతనికి ‡ఏదోము అనే పేరు వచిచ్ంది.

31 అందుకు యాకోబు “ముందు పెదద్వాడుగా నీ జనమ్ హకుక్ని
నాకు ఇచెచ్యియ్” అనాన్డు. 32 అపుప్డు ఏశావు “చూడు, నేను
ఆకలితో చావబోతునాన్ను. ఈ జనమ్హకుక్ నాకెందుకు?” అనాన్డు.
33 యాకోబు “ముందు పమాణం చెయియ్” అనాన్డు. ఏశావు
యాకోబుతో పమాణం చేసి తన జనమ్ హకుక్ని అతనికి ఆ విధంగా
అమిమ్ వేశాడు. 34యాకోబు తన దగగ్ర ఉనన్ రొటెట్ , చికుక్డు కాయల
కూర ఏశావుకు ఇచాచ్డు. ఏశావు రొటేట్ , కూరా తిని, తాగి అకక్డ
నుండితనదారినవెళిల్ పోయాడు. ఆవిధంగాఏశావుతనజేయ్షఠ్తవ్పు
జనమ్ హకుక్ని తిరసాక్రంగా ఎంచాడు.

26
గెరారులో ఇసాస్కు

1 అబాహాము రోజులోల్ వచిచ్న మొదటి కరువు కాకుండా ఆ
దేశంలో మరో కరువు వచిచ్ంది. అపుప్డు ఇసాస్కు గెరారులో ఉనన్
ఫిలిషీయుల రాజు అబీమెలెకు దగగ్రికి వెళాళ్డు.
‡ 25:30 25:30 అంటే ఎరని
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2అకక్డయెహోవాఅతనికి పతయ్కష్మయాయ్డు. “నువువ్ ఐగుపుకి
వెళళ్వదుద్ . నేను నీతో చెపేప్ దేశంలోనే నివసించు. 3 పసుత్ తం
నువువ్నన్ ఈ దేశంలోనే పరదేశిగా ఉండిపో. నేను నీతో ఉంటాను.
నినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను. నీ తండి అయిన అబాహాముతో చేసిన
నిబంధనను నెరవేరుసాత్ ను.

4 నీ వంశసుథ్ లను ఆకాశంలో నకష్తాలాల్ విసత్రింపజేసాత్ ను. నీ
వంశసుథ్ లకుఈభూములనీన్ ఇసాత్ ను. నీవంశసుథ్ లదావ్రాభూమి ని
జాతులనిన్టినీ ఆశీరవ్దిసాత్ ను. 5 ఎందుకంటే నీ తండి అబాహాము
నామాటకు లోబడి నా ఆజఞ్లనూ, శాసనాలనూ, నా చటాట్ లనూ, నా
నియమాలనూపాటించాడు” అని అతనికి చెపాప్డు.

6కాబటిట్ ఇసాస్కు గెరారులో నివసించాడు. 7అకక్డి మనుషులు
అతని భారయ్ను చూసి ఆమె సంగతి ఇసాస్కును అడిగారు.
దానికతడు “ఆమె నా చెలిల్” అని చెపాప్డు. ఆమె తన భారయ్
అని చెపప్డానికి భయపడాడ్ డు. ఎందుకంటే రిబాక్ అందకతెత్ కాబటిట్
అకక్డిమనుషులు ఆమెకోసం తనని చంపుతారేమోఅనుకునాన్డు.
8 అతడు చాలా రోజులు అకక్డ గడిపాడు. తరువాత ఒక రోజు
ఫిలిషీయుల రాజుఅబీమెలెకు కిటికీలో నుండి చూసుత్ ంటే సరిగాగ్ అదే
సమయంలో ఇసాస్కు తన భారయ్ రిబాక్తో సరస సలాల్ పాలు ఆడటం
అతనికి కనిపించింది.

9 అపుప్డు అబీమెలెకు ఇసాస్కును పిలిపించి “చూడు, ఆమె
కచిచ్తంగా నీ భారేయ్, ఆమె నా చెలిల్ అని ఎందుకు చెపాప్వు?” అని
అడిగాడు. దానికి ఇసాస్కు “ఆమెను పొందటం కోసం ఎవ నా
ననున్ చంపుతారేమోనని అనుకునాన్ను” అనాన్డు. 10 అందుకు
అబీమెలెకు “నువువ్ మాకు చేసిన ఈ పని ఏమిటి? ఈ పజలోల్
ఎవ నా భయం లేకుండా తేలిగాగ్ ఆమెతో శారీరిక సంబంధం
పెటుట్ కునేవాడేకదా! మాకుఆపాతకంచుటుట్ కునేదే కదా!” అనాన్డు.
11 కాబటిట్ అబీమెలెకు తన పజలందరికీ “ఈ వయ్కిని గానీ ఇతని
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భారయ్ను గానీముటుట్ కునేవాడు కచిచ్తంగామరణశికష్పొందుతాడు”
అంటూ ఒక హెచచ్రిక జారీ చేశాడు.

12 ఇసాస్కు ఆ దేశంలో నివసించి వయ్వసాయం చేసాడు. ఆ
సంవతస్రం యెహోవా ఆశీరవ్దించడం వలల్ నూరంతలు అధిక
పంటను కోయగలిగాడు. 13 కాబటిట్ ఇసాస్కు ఆసిత్పరుడయాయ్డు.
కమకమంగా అభివృదిధ్ చెందుతూ చాలా గొపప్వాడయాయ్డు.
14 అతనికి అనేక గొరెలూ పశువులూ సమకూడాయి. అనేకమంది
దాసులు అతనికి ఉనాన్రు. అతని సంపద చూసి ఫిలిషీయులు
అతని అసూయపడాడ్ రు.

15 అతని తండి అయిన అబాహాము రోజులోల్ అతని తండి
దాసులు తవివ్న బావులనిన్టినీ ఫిలిషీయులు మటిట్ వేసి
పూడిచ్వేశారు. 16అపుప్డు అబీమెలెకు ఇసాస్కుతో “నువువ్మాకంటే
బలవంతుడివి. కాబటిట్ ఈ పాంతం విడిచి మాకు దూరంగా వెళిల్
పో” అనాన్డు. 17కాబటిట్ ఇసాస్కు అకక్డనుండి తరలి వెళిళ్ గెరారు
లోయలో గుడారం వేసుకుని అకక్డ నివసించాడు.

18 అకక్డ ఇసాస్కు తన తండి అయిన అబాహాము ఆ రోజులోల్
తవివ్ంచిన నీళళ్ బావులను తిరిగి తవివ్ంచాడు. ఎందుకంటే
అబాహాము మరణం తరువాత ఫిలిషీయులు వాటిని పూడిచ్వేశారు.
అబాహాము పెటిట్న పేరల్నే ఇసాస్కు వాటికి పెటాట్ డు.

19ఇసాస్కు దాసులు ఆలోయలోతవివ్నపుప్డుఊటలు గల నీళళ్
బావి లభయ్ ంది. 20 అపుప్డు గెరారులోని పశువుల కాపరులు
ఇసాస్కు కాపరులతో “ఈ నీళ ళ్ మావే” అంటూ పోటాల్ డారు. ఈ
విధంగా వాళ ళ్ తనతో పోటాల్ డారు కనుక ఇసాస్కు ఆ బావికి
“*ఏశెకు” అని పేరు పెటాట్ డు.

21తరువాతవాళ ళ్మరోబావితవావ్రు. దానికోసం కూడాఅకక్డి
వాళ ళ్ పోటాల్ డారు. కాబటిట్ ఇసాస్కు దానికి “†శితాన్” అనే పేరు
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పెటాట్ డు. 22అతడుఅకక్డిన్ంచివెళిళ్పోయిమరోబావితవివ్ంచాడు.
దానికోసం ఎలాంటి గొడవా జరగలేదు. కాబటిట్ ఇసాస్కు “యెహోవా
మనకు ఒక తావు అనుగహించాడు. కాబటిట్ ఇక ఈ దేశంలో మనం
అభివృదిధ్ చెందుతాం” అంటూ ఆ సథ్లానికి ‡రహబోతు అనే పేరు
పెటాట్ డు.

23అపుప్డు అకక్డనుండి ఇసాస్కు బెయేరెష్బాకు వెళాళ్డు. 24ఆ
రాతే యెహోవా అతనికి పతయ్కష్ ఇలా అనాన్డు. “నేను నీ
తండి అయిన అబాహాము దేవుణిణ్ . నేను నీకు తోడుగా ఉనాన్ను.
కాబటిట్ భయపడవదుద్ . నా దాసు న అబాహామును బటిట్ నినున్
ఆశీరవ్దిసాత్ ను. నీ సంతానానిన్ అతయ్ధికం చేసాత్ ను.” 25 ఇసాస్కు
అకక్డ ఒక బలిపీఠం కటాట్ డు. అకక్డ యెహోవా పేరుమీద పారథ్న
చేసి అకక్డే తన గుడారం వేసుకునాన్డు. ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ
ఒక బావి తవావ్రు.

ఇసాస్కు, అబీమెలెకు ఒపప్ందం
26 ఆ సమయంలో గెరారు నుండి అబీమెలెకు తన సేన్హితు న

ఆహ జజ్తునూ తన నాయ్ధిపతి అయిన ఫీకోలునూ వెంటబెటుట్ కుని
ఇసాస్కు దగగ్రికి వచాచ్డు. 27వారితో ఇసాస్కు “మీరు నామీద కకష్
కటిట్ మీ దగగ్రనుండి పంపివేశారు. ఇపుప్డు దేనికోసం నా దగగ్రికి
వచాచ్రు?” అనివారిని అడిగాడు.

28 అపుప్డు వారు ఇలా జవాబిచాచ్రు. “యెహోవా కచిచ్తంగా
నీకు తోడుగా ఉండటం మేము సప్షట్ంగా చూశాం. కాబటిట్ మన
మధయ్ ఒక నిబంధన ఉండాలని అంటే నీకూమాకూ మధయ్ నిబంధన
ఉండాలని కోరుతునాన్ం. 29మేము నీకు ఎలాంటి హానీ చేయలేదు.
నీకెలాంటి అపకారం చేయకుండా నినున్ గౌరవంగా మా మధయ్నుండి
పంపించాం. కాబటిట్ ఇపుప్డు నువువ్ కూడామాకు ఎలాంటి అపకారం
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చేయకుండా నీతో ఒక శాంతి ఒపప్ందం చేసుకోవాలని అనుకునాన్ం.
నువువ్ నిజంగానేయెహోవాఆశీరావ్దం పొందావు.”

30కాబటిట్ ఇసాస్కు వాళళ్కు విందు చేశాడు. వాళ ళ్ చకక్గా తిని
తాగారు. 31 పెందలకడనే వాళ ళ్ లేచి ఒకరితో మరొకరు నిబంధన
చేసుకునాన్రు. తరువాత ఇసాస్కు వాళళ్ను శాంతియుతంగా
సాగనంపాడు.

32 అదే రోజు ఇసాస్కు దాసులు వచిచ్ తాము తవివ్న ఒక బావిని
గూరిచ్ అతనికి తెలియజేశారు. తాము తవివ్న బావిలో నీళ ళ్
పడాడ్ యని చెపాప్రు. 33 ఆ బావికి ఇసాస్కు “§షీబా” అనే పేరు
పెటాట్ డు. కాబటిట్ ఇపప్టి వరకూ ఆఊరి పేరు బెయేరెష్బాయే.

ఏశావుహితీత్ సీలను పెళిల్ చేసుకోవడం
34 ఏశావు నల సంవతస్రాల వయసుస్లో హితీత్యు న

బేయేరీ కూతురు యహ దీతునూ, హితీత్యు న ఏలోను కూతురు
బాశెమతునూ పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. 35 వీరు ఇసాస్కు రిబాక్లకు
ఎంతోమనోవేదన కలిగించారు.

27
ఇసాస్కు యకోబును దీవించడం

1 ఇసాస్కు బాగా ముసలి వాడయాయ్డు. అతని కళ ళ్ పూరిగా
మసకబారాయి. ఆ పరిసిథ్తిలో అతడు తన పెదద్ కుమారుడు
ఏశావుతో “నాకొడుకా”అనిపిలిచాడు. అతడు “చితత్ంనానన్గారూ”
అనాన్డు. 2 అపుప్డు ఇసాస్కు “చూడు, నేను ముసలివాణిణ్ .
ఎపుప్డు చనిపోతానో తెలియదు.

3కాబటిట్ నువువ్ నీఆయుధాలు అముమ్లపొదినీ,విలుల్ నీ తీసుకుని
అడవికి వెళిళ్ అకక్డ నాకోసం వేటాడి మాంసం తీసుకురా. 4దానిన్
నాకోసం రుచికరంగా వండి తీసుకురా. నాకిషట్ న వంటకాలు

§ 26:33 26:33 శపథం
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సిదధ్ం చేసి పటుట్ కు వసేత్ నేను చనిపోక ముందు వాటిని తిని నినున్
ఆశీరవ్దిసాత్ ను” అనాన్డు.

5 ఇసాస్కు తన కొడుకు ఏశావుతో ఇలా చెపుంటే రిబాక్ వీరికి
తెలియకుండా చాటు నుండి వింటూ ఉంది. ఏశావు వేటాడిమాంసం
తీసుకు రావడానికి అడవికి వెళాళ్డు. 6అపుప్డు రిబాక్ తన కొడుకు
యాకోబుతో “జాగతత్గా విను. మీనానన్ నీ అనన్తోమాటాల్ డటం నేను
వినాన్ను. ఆయన నీ అనన్తో 7 ‘నేను చనిపోకముందు భోజనం చేసి
యెహోవా సముఖంలో నినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను. కాబటిట్ నువువ్ వేటాడి
మాంసం తెచిచ్ నాకోసం రుచిగా వండి తీసుకురా’ అనాన్డు.

8 కొడుకా, కాబటిట్ ఇపుప్డు నా మాట విను. నేను నీకు చెపిప్ంది
చెయియ్. 9 నువువ్ మంద దగగ్రికి వెళిళ్ రెండు మంచి మేక పిలల్లను
పటుట్ కునిరా. నేనువాటితోమీనానన్ఇషట్పడేవిధంగారుచిగాభోజనం
తయారు చేసాత్ ను. 10 నీ నానన్ చనిపోకముందు వాటిని తిని నినున్
ఆశీరవ్దించేలాదానిన్ నువువ్ ఆయన దగగ్రికి తీసుకు వెళ ళ్” అంది.

11 దానికి యాకోబు తన తలిల్తో “నా అనన్ ఏశావుకు ఒళళ్ంతా
జుటుట్ ఉంది. నేను నునన్గా ఉంటాను. 12 ఒకవేళ మా నానన్ ననున్
తడిమిచూశాడనుకో. అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి ఒకమోసగాడిలా
ఉంటాను. అపుప్డికనామీదికి ఆశీరావ్దంసాథ్ నంలోశాపం వసుత్ ంది”
అనాన్డు.

13 కానీ అతని తలిల్ “కొడుకా, ఆ శాపం నా కి వసుత్ ంది గాక!
నువువ్ మాతం నా మాట విను. వెళిళ్ నేను చెపిప్నటుట్ వాటిని నా
దగగ్రికి తీసుకుని రా” అని చెపిప్ంది. 14కాబటిట్ యాకోబు రెండు మేక
పిలల్లనుపటుట్ కునివాటినితనతలిల్ దగగ్రికితీసుకునివచాచ్డు. ఆమె
వాటితో అతని తండి ఇషట్పడే విధంగా రుచికరంగా వండి భోజనం
సిదధ్ం చేసింది.

15రిబాక్ఇంటోల్ ఆమెపెదద్ కొడుకు ఏశావుకు చెందినమంచిబటట్లు
ఉనాన్యి. 16 ఆమె వాటిని యాకోబుకు తొడిగింది. మేక పిలల్ల
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చరామ్నిన్ అతని మెడ ని నునన్ని భాగంలో కపిప్ంది. 17 తాను
వండి సిదధ్ం చేసిన రుచికర న వంటకాలనూ రొటెట్నూ తన కొడు న
యాకోబు చేతికిచిచ్ంది.

18 అతడు తన తండి దగగ్రికి వచాచ్డు. నానన్గారూ, అని
పిలిచాడు. ఇసాస్కు “కొడుకా ఏమిటి? నువువ్ ఎవరివి?” అని
అడిగాడు. 19దానికియాకోబు “నేను ఏశావుని. నీ పెదద్ కొడుకుని.
నువువ్ నాకు చెపిప్నటేట్ చేశాను. లేచి నేను వేటాడి తెచిచ్న దానిన్ తిని
ననున్ ఆశీరవ్దించు” అనాన్డు.

20 అపుప్డు ఇసాస్కు తన కొడుకుతో “నా కొడుకా అది ఇంత
తవ్రగా నీకు ఎలా దొరికింది?” అనాన్డు. దానికి యాకోబు “నీ
దేవు న యెహోవా దానిన్ నా ఎదుటికి రపిప్ంచాడు. అందుకే ఇంత
తవ్రగా దొరికింది” అనాన్డు. 21 అపుప్డు ఇసాస్కు “నా కొడుకా,
నువువ్ ఏశావువి అవునో కాదో తడిమి చూసాత్ . దగగ్రికి రా” అనాన్డు.

22యాకోబుతనతండిఅయినఇసాస్కు దగగ్రికి వచాచ్డు. అతడు
యాకోబును తడిమి చూసి ఇలా అనాన్డు. “సవ్రం యాకోబుది
కానీ చేతులు ఏశావు చేతులే” అనాన్డు. 23 యాకోబు చేతులు
అతని అనన్ అయిన ఏశావు చేతులాల్ జుటుట్ కలిగి ఉండటంతో
ఇసాస్కుయాకోబును గురు పటట్లేకపోయాడు. కాబటిట్ ఇసాస్కుఅతణిణ్
ఆశీరవ్దించాడు.

24 “నువువ్ నిజంగా నా కొడుకు ఏశావువేనా?” అని అడిగాడు.
యాకోబు “అవును నేనే” అనాన్డు. 25 అపుప్డు ఇసాస్కు “ఆ
ఆహారం తీసుకురా. నువువ్ వేటాడి తెచిచ్న దానిన్ నేను తిని నినున్
ఆశీరవ్దిసాత్ ను” అనాన్డు. యాకోబు ఆహారం తీసుకు వచాచ్డు.
దానిన్ అతడు తినాన్డు. దా రసం తీసుకు వసేత్ తాగాడు.

26 అపుప్డు అతని తండి అయిన ఇసాస్కు “నా కొడుకా, దగగ్రికి
వచిచ్నాకుముదుద్ పెటుట్ ”అనాన్డు. 27యాకోబుదగగ్రికి వచిచ్అతణిణ్
ముదుద్ పెటుట్ కునాన్డు. అపుప్డు ఇసాస్కు అతనిబటట్లువాసనచూసి
అతణిణ్ ఆశీరవ్దిసూత్ ఇలా అనాన్డు.
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“చూడు,నాకొడుకు సువాసన,
యెహోవాఆశీరవ్దించిన చేని సువాసనలాగాఉంది.
28ఆకాశం నుండి కురిసే మంచులో ఒక భాగానీన్,
భూమి సమృదిద్లో ఒక భాగానీన్, విసాత్ ర న ధానాయ్నీన్,
దా రసానీన్, దేవు నయెహోవానీకు అనుగహిసాత్ డు గాక!
29మనుషులు నీకు సేవలు చేసాత్ రు గాక!
జాతులు నీ ముందు సాగిలపడతారు గాక!
నీ బంధువులందరికీ నువువ్ రాజువి అవుతావు.
నీ తలిల్ పుతులు నీకు సాగిలపడతారు గాక!
నినున్ శపించేవారు శాపానికి గురి అవుతారు గాక!
నినున్ ఆశీరవ్దించే వారికి ఆశీరావ్దం కలుగు గాక.”

30 ఇలా ఇసాస్కు యాకోబును ఆశీరవ్దించిన తరువాతయాకోబు
తన తండి ఇసాస్కు దగగ్రున్ంచి వెళిళ్పోయాడు. వెంటనే అతని అనన్
వేట నుండి తిరిగి వచాచ్డు. 31అతడు కూడా రుచికర న ఆహారం
సిదధ్ం చేసి తన తండి దగగ్రికి తెచాచ్డు. “నానాన్, నీ కొడుకు వేటాడి
తెచిచ్న దానిన్ తిని ననున్ ఆశీరవ్దించు” అని తండితో అనాన్డు.

32 అతని తండి అయిన ఇసాస్కు “నువువ్ ఎవరివి?” అని
అడిగాడు. అతడు “నేను నీ కొడుకుని. ఏశావు అనే నీ పెదద్
కొడుకుని” అనాన్డు. 33దాంతో ఇసాస్కు గడగడ వణికిపోయాడు.
“అలా అయితే వేటాడినమాంసం నా దగగ్రికి పటుట్ కు వచిచ్నదెవరు?
నువువ్ రాకముందు నేను వాటనిన్టినీ తిని అతణిణ్ ఆశీరవ్దించాను.
తపప్నిసరిగా అతడే దీవెనపొందినవాడు.”

34 ఏశావు తన తండి మాటలు విని ఎంతో వేదనతో పెదద్ కేక
పెటాట్ డు. ఏడాచ్డు. తన తండితో “నానాన్, ననున్ కూడా
ఆశీరవ్దించు” అనాన్డు. 35 ఇసాస్కు “నీ తముమ్డు మోసంతో వేషం
వేసుకుని వచిచ్ నీ ఆశీరావ్దానిన్ తీసుకువెళాళ్డు” అనాన్డు.
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36 ఏశావు ఇలా అనాన్డు. “*యాకోబు అనే పేరు వాడికి చకక్గా
సరిపోయింది. వాడు ననున్ రెండు సారుల్ మోసం చేశాడు. నా
జేయ్షఠ్తవ్పు జనమ్హకుక్ తీసుకునాన్డు. ఇపుప్డు నాకు రావలసిన
ఆశీరావ్దం తీసుకు పోయాడు.” ఇలా చెపిప్ ఏశావు తన తండిని
“నాకోసం ఇక ఏ ఆశీరావ్దమూ మిగలచ్లేదా?” అని అడిగాడు.
37 అందుకు ఇసాస్కు “చూడు, అతణిణ్ నీకు యజమానిగా
నియమించాను. అతని బంధువులందరినీ అతనికి సేవకులుగా
ఇచాచ్ను. ధానాయ్నీన్ కొతత్ దా రసానీన్ అతనకి ఇచాచ్ను? ఇవి కాక
నీకు ఇంకా ఏ ఆశీరావ్దాలు మిగిలి ఉనాన్యి?” అనాన్డు.

38 ఏశావు తన తండితో “నానాన్, నీ దగగ్ర ఒకక్ ఆశీరావ్దమూ
లేదా? నానాన్, ననున్ కూడా ఆశీరవ్దించు” అంటూ గటిట్గా ఏడాచ్డు.

39అతని తండి ఇసాస్కు అతనికిలా జవాబిచాచ్డు.
“చూడు, నీ నివాసం భూసారానికి దూరంగా ఉంటుంది.

నుండి ఆకాశపుమంచు దానిమీద కురవదు.
40నువువ్ నీ కతిత్ మీద ఆధారపడి జీవిసాత్ వు.
నీ తముమ్డికి దాసుడివి అవుతావు.
కానీ నువువ్ తిరగబడితే అతని కాడిని నీ మెడ నుండి విరిచి

వేసాత్ వు.”
41యకోబుకు తన తండి ఇచిచ్న ఆశీరావ్దం విషయ ఏశావు

అతణిణ్ దేవ్షించాడు. ఏశావు ఇలా అనుకునాన్డు. “నా తండి
చనిపోయే రోజు ఎంతో దూరం లేదు. అది అయాయ్క నా తముమ్డు
యాకోబును చంపుతాను.” 42 తన పెదద్కొడుకు ఏశావు పలికిన ఈ
మాటలను గూరిచ్ రిబాక్ వింది. ఆమె తన చినన్కొడుకు యాకోబును
పిలిపించింది. అతనితో “చూడు, నీ అనన్ ఏశావు నినున్ చంపుతాను
అనుకుంటూ తనను తాను ఓదారుచ్కుంటునాన్డు.

43కాబటిట్ కొడుకా,నామాటవిను. హారానులోఉనన్నాసోదరుడు
లాబానుదగగ్రికిపారిపో. 44నీఅనన్కోపంచలాల్ రే వరకూకొదిద్ రోజులు

* 27:36 27:36 అంటేమడిమ పటుట్ కుని లాగే వాడు. మోసగాడు.
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అకక్డే అతనితోనే ఉండు. 45 నీ అనన్ కోపం పూరిగా చలాల్ రిపోయి,
నువువ్ అతనికి చేసిన దానిన్ అతడు మరిచ్పోయే వరకూ అకక్డ
ఉండు. అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపిసాత్ ను. ఒకక్
రోజులోనే నేను మీ ఇదద్రినీ పోగొటుట్ కోవడం ఎందుకు?” అంది.

46 రిబాక్ ఇసాస్కుతో “ఏశావు పెళాళ్డిన హేతు జాతి సీల వలల్ నా
పాణం విసిగిపోయింది. ఈ దేశపు అమామ్యి న హేతు కుమారెలోల్
వీళళ్లాంటి మరో అమామ్యినియాకోబు కూడా పెళిళ్ చేసుకుంటే ఇక
నేను బతికి ఏం పయోజనం?” అంది.

28
యాకోబు వెళిళ్పోవడం

1 ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి “నువువ్ కనాను అమామ్యిలోల్
ఎవరినీ పెళిళ్ చేసుకోకూడదు. 2 నువువ్ పదద్నరాములో ఉనన్ నీ
తలిల్కి తండి అయినబెతూయేలు ఇంటికి వెళిళ్ అకక్డ నీమేనమామ
లాబాను కుమారెలోల్ ఒకామెను వివాహం చేసుకో 3 సరవ్శకిగల
దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి, నువువ్ అనేక జాతులయేయ్లా నీకు
సంతానాభివృదిధ్ కలిగించి, నినున్ విసత్రింపజేసి నువువ్ పరవాసిగా
ఉనన్ దేశానిన్, అంటే దేవుడు అబాహాముకు ఇచిచ్న దేశానిన్
నువువ్ వారసతవ్ంగా పొందేలా 4 ఆయన నీకూ నీ సంతానానికీ
అబాహాముకు అనుగహించిన ఆశీరావ్దానిన్ దయచేసాత్ డు గాక”
అని దీవించి పంపివేశాడు. 5అతడు పదద్నరాములో ఉనన్ లాబాను
దగగ్రకి పయాణమయాయ్డు. లాబాను సిరియావాడు బెతూయేలు
కుమారుడూయాకోబు, ఏశావుల తలిల్ అయిన రిబాక్ సోదరుడూ.

6 ఇసాస్కు యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో పెళిళ్ చేసుకుని
రావడానికి అతణిణ్ అకక్డికి పంపాడనీ అతనిని దీవించినపుప్డు
“నువువ్ కనాను దేశపు అమామ్యిలోల్ ఎవరినీ పెళిళ్ చేసుకోవదుద్ ”
అని అతనికి ఆజాఞ్ పించాడనీ ఏశావుకు తెలిసింది. 7 యాకోబు
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తన తలిల్దండుల మాట విని పదద్నరాముకు వెళిళ్పోయాడనీ,
8 ఇదిగాక కనాను సీలు తన తండి ఇసాస్కుకు ఇషట్ం లేదనీ
ఏశావు తెలుసుకునాన్డు. 9 అతడు ఇషామ్యేలు దగగ్రికి వెళిళ్,
తనకునన్ భారయ్లు గాక అబాహాము కుమారుడు ఇషామ్యేలు
కూతురు, నెబాయోతు సోదరి అయిన మహలతును కూడా పెళిళ్
చేసుకునాన్డు.

బేతెల్ దగగ్రయాకోబు కల
10యాకోబు బెయేరెష్బా నుండి బయలుదేరి హారాను పు వెళత్

11 ఒకచోట పొదుద్ గుంకడంతో అకక్డ ఆ రాతి ఆగిపోయి, అకక్డి
రాళళ్లో ఒక దానిన్ తనకు తలగడగా చేసుకుని, పడుకునాన్డు.
12 అపుప్డతనికి ఒక కల వచిచ్ంది. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమి
మీద నిలిపి ఉంది. దాని కొన ఆకాశానిన్ అంటింది. దానిమీద
దేవుని దూతలు ఎకుక్తూ దిగుతూ ఉనాన్రు. 13యెహోవా దానికి
* గానిలబడి “నేను నీ తండిఅయినఅబాహాము దేవుడు, ఇసాస్కు
దేవుడు అయినయెహోవాని. నువువ్ పండుకునన్ ఈ భూమిని నీకూ
నీ సంతానానికీ ఇసాత్ ను.

14 నీ సంతానం భూమి మీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులాల్ గా
అసంఖాయ్కంగా పెరిగిపోతుంది. నువువ్ పడమర, తూరుప్, ఉతత్రం,
ద ణం దికుక్లకు వాయ్పిసాత్ వు. భూమి మీద వంశాలనీన్ నీ
మూలంగా, నీ సంతానం మూలంగా ఆశీరావ్దం పొందుతాయి.
15ఇదిగోనేను నీకుతో ఉండి, నువువ్ వెళేళ్ పతిచోటానినున్ కాపాడి
ఈ దేశానికి నినున్ మళీళ్ రపిప్సాత్ ను. నేను నీతో చెపిప్ంది నెరవేరేచ్
వరకూ నినున్ విడిచిపెటట్ను” అని చెపాప్డు.

16 యాకోబు నిద మేలుకుని “నిశచ్యంగా యెహోవా ఈ సథ్లం
లో ఉనాన్డు. అది నాకు తెలియలేదు” అనుకునాన్డు. 17 అతడు

* 28:13 28:13యాకోబుకు సమీపంగా నిలబడి.
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భయపడి “ఈ సథ్లం ఎంతో భయం గొలిపేది. ఇది దేవునిమందిరమే
గాని వేరొకటి కాదు. 18పరలోకదావ్రం ఇదే” అనుకునాన్డు.
తెలల్వారినపుప్డుయాకోబులేచితానుతలగడగాచేసుకునన్రాయి

తీసి దానిన్ సత్ంభంగా నిలబెటిట్ , దాని కొనమీద నూనె పోశాడు.
19 అతడు ఆ సథ్లానికి †బేతేలు అనే పేరు పెటాట్ డు. మొదట ఆ
ఊరి పేరు లూజు. 20 అపుప్డు యాకోబు “నేను తిరిగి నా తండి
ఇంటికి మంగా వచేచ్లా దేవుడు నాకు తో ఉండి, నేను వెళత్ నన్
ఈమారగ్ంలో ననున్ కాపాడి, 21తినడానికి ఆహారమూ ధరించడానికి
వసాలూ నాకు దయ చేసినటెతే యెహోవా నాకు దేవు ఉంటాడు.
22 అంతేకాదు, సత్ంభంగా నేను నిలిపిన ఈ రాయి దేవుని మందిరం
అవుతుంది. నువువ్ నాకిచేచ్ సమసత్ంలో పదవ వంతు నీకు తపప్క
చెలిల్సాత్ ను” అనిమొకుక్కునాన్డు.

29
యాకోబు రాహేలును కలుసుకోవడం

1యాకోబుబయలుదేరితూరుప్ పజలదేశానికివెళాళ్డు. 2అకక్డ
అతనికి పొలంలో ఒక బావి కనబడింది. దాని దగగ్ర మూడు
గొరెల మందలు పండుకుని ఉనాన్యి. కాపరులు తమ మందలకు
ఆ బావి నీళ ళ్ పెడతారు. ఒక పెదద్ రాయి ఆ బావి మీద
మూత వేసి ఉంది. 3 అకక్డికి మందలనీన్ వచిచ్ చేరినపుప్డు
ఆ బావి మీద నుండి ఆ రాయిని తొలగించి, గొరెలకు నీళ ళ్ పెటిట్
తిరిగి బావి మీద రాయిని పెటేట్సాత్ రు. 4 యాకోబు వారిని చూసి
“సోదరులారా, మీరెకక్డి వాళ ళ్?” అని అడగాగ్ వారు “మేము
హారాను వాళళ్ం” అనాన్రు. 5 అతడు “నాహోరు కుమారుడు
లాబాను మీకు తెలుసా?” అని వారిని అడిగితే వారు “అవును,
మాకు తెలుసు” అనాన్రు. 6 “అతడు మంగా ఉనాన్డా?” అని

† 28:19 28:19 దేవుని ఇలుల్ .
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అడిగినపుప్డు వారు “ మంగానే ఉనాన్డు, అదిగో, అతని కూతురు
రాహేలు గొరెల వెనకాలే వసుత్ నన్ది” అని చెపాప్రు.

7 అతడు “ఇదిగో, ఇంకా చాలా పొదుద్ ఉంది, పశువులను
సమకూరేచ్ వేళకాలేదు,గొరెలకు నీళ ళ్పెటిట్ ,పోయివాటినిమేపండి”
అనిచెపిప్నపుప్డు, 8వారు “మందలనిన్టినీమళిళ్ంచేదాకాఅదిమా
వలల్ కాదు. బావి మీద నుండి రాయిని దొరిల్సాత్ రు. అపుప్డే మేము
గొరెలకు నీళ ళ్ పెడతాం” అనాన్రు.

9 అతడు వారితో ఇంకా మాటాల్ డుతూ ఉండగా రాహేలు తన
తండి గొరెల మందను తోలుకువచిచ్ంది. ఆమెవాటిని మేపుతునన్ది.
10యాకోబు తనమేనమామఅయినలాబాను కూతురు రాహేలును,
అతని గొరెలను చూసినపుప్డు, అతడు దగగ్రికి వెళిళ్ బావి మీద
నుండి రాతిని దొరిల్ంచి తన మేనమామ లాబాను గొరెలకు నీళ ళ్
పెటాట్ డు. యాకోబు రాహేలును ముదుద్ పెటుట్ కుని పెదద్గా ఏడాచ్డు.
11యాకోబు తాను ఆమె తండి బంధువుననీ, 12 రిబాక్ కుమారుణిణ్
అని రాహేలుతో చెపిప్నపుప్డు ఆమె పరుగెతిత్ వెళిల్ తన తండితో
చెపిప్ంది. 13లాబాను తన సోదరి కుమారుడుయాకోబు సమాచారం
వినన్పుప్డు అతణిణ్ ఎదురోక్డానికి పరుగెతుత్ కుని వచిచ్ అతని
కౌగలించి ముదుద్ పెటుట్ కుని తన ఇంటికి తీసుకు వెళాళ్డు. యాకోబు
ఈ సంగతులనీన్ లాబానుతో చెపాప్డు. 14 అపుప్డు లాబాను
“నిజంగా నువువ్ నా ఎముకవీ నామాంసానివీ” అనాన్డు.
యాకోబు నెల రోజులు అతని దగగ్ర నివసించిన తరువాత,

15లాబాను “నువువ్ నా బంధువివ్ కాబటిట్ ఉచితంగా నాకు కొలువు
చేసాత్ వా? నీకేం జీతం కావాలో చెపుప్” అనియాకోబును అడిగాడు.
16లాబానుకు ఇదద్రు కుమారెలు ఉనాన్రు. పెదద్దాని పేరు లేయా,
చినన్దాని పేరు రాహేలు. 17 లేయా కళళ్లో కళాకాంతులు లేవు.
రాహేలు ఆకరష్ణీయంగా అందంగా ఉంది. 18యాకోబు రాహేలును
పేమించి “నీ చినన్ కూతురు రాహేలు కోసం నీకు ఏడు సంవతస్రాలు
సేవ చేసాత్ ను” అనాన్డు.
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19 అందుకు లాబాను “ఆమెని పరాయివాడికి ఇవవ్డం కంటే
నీకివవ్డంమేలు కదా,నాదగగ్ర ఉండు”అనిచెపాప్డు. 20యాకోబు
రాహేలు కోసం ఏడు సంవతస్రాలు పని చేశాడు. అయినా అతడు
ఆమెను పేమించడం వలన అవి అతనికి చాలా తకుక్వ రోజులుగా
అనిపించాయి.

లాబాను కూతుళళ్నుయాకోబు పెళిల్ చేసుకోవడం
21 తరువాత యాకోబు “నా రోజులు పూరి అయాయ్యి కాబటిట్

నేను నా భారయ్ దగగ్రికి పోతాను, ఆమెను నాకివువ్” అని లాబానును
అడిగాడు. 22లాబాను ఆ సథ్లంలోఉనన్మనుషులందరినీపోగుచేసి
విందు చేశాడు. 23 రాతి వేళ తన పెదద్ కూతురు లేయాని అతని
దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్డు. యాకోబు ఆమెతో ఆ రాతి గడిపాడు.
24 లాబాను తన దాసి అయిన జిలాప్ను తన కూతురు లేయాకు
దాసిగా ఇచాచ్డు.

25 తెలల్వారిన తరువాతయాకోబు ఆమె లేయా అని తెలుసుకుని
లాబానుతో “నువువ్ నాకు చేసిందేమిటి? రాహేలు కోసమే గదా నేను
నీకు సేవ చేసింది? ఎందుకు ననున్ మోసపుచాచ్వు?” అనాన్డు.
26 అందుకు లాబాను “పెదద్దాని కంటే ముందుగా చినన్దానికి పెళిళ్
చేయడం మా దేశమరాయ్ద కాదు. 27ముందు ఈమె ఏడు నిదలు
పూరిచెయియ్. నువువ్ ఇంకాఏడు సంవతస్రాలునాకు సేవచేసాత్ నంటే,
అందుకు పతిఫలంగా రెండో ఆమెను కూడా నీకిసాత్ ం” అని చెపాప్డు.
28 యాకోబు ఆ విధంగా లేయా వారం సంపూరి చేసిన తరువాత
లాబాను తన కూతురు రాహేలును కూడా అతనికిభారయ్గా ఇచాచ్డు.
29 లాబాను తన దాసి అయిన బిలాహ్ ను తన కూతురు రాహేలుకు
దాసిగా ఇచాచ్డు. 30యాకోబు రాహేలుతో రాతి గడిపాడు. అతడు
లేయా కంటే రాహేలును ఎకుక్వగా పేమించి లాబానుకు మరి ఏడు
సంవతస్రాలు సేవ చేశాడు.

31 అతడు లేయాను పేమించక పోవడం చూసి యెహోవా ఆమె
గరభ్ం తెరిచాడు. రాహేలు గొడాలుగా ఉంది. 32 లేయా గరభ్వతి
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అయియ్,కొడుకును కని “యెహోవానాకషాట్ నిన్చూశాడుకాబటిట్ నాభర
ననున్ పేమిసాత్ డు” అనుకుని అతనికి “రూబేను” అని పేరు పెటిట్ంది.
33 ఆమె మళీళ్ గరభ్వతి అయియ్, కొడుకును కని “నేను పేమకు
నోచుకోలేదనే సంగతి యెహోవా వినాన్డు కాబటిట్ వీడిని కూడా నాకు
దయచేశాడు” అనుకుని అతనికి “షిమోయ్ను” అని పేరు పెటిట్ంది.

34 ఆమె మళీళ్ గరభ్వతి అయియ్, కొడుకుని కని “చివరికి నా
పెనిమిటి నాతో హతుత్ కుని ఉంటాడు. ఎందుకంటే అతనికి ముగుగ్ రు
కొడుకులను కనాన్ను” అనుకుని అతనికి “లేవి” అని పేరు పెటిట్ంది.
35ఆమెమళీళ్ గరభ్వతి అయియ్ కొడుకుని కని “ఈసారియెహోవాను
సుత్ తిసాత్ ను” అనుకుని అతనికి “యూదా” అని పేరు పెటిట్ంది.
తరువాత ఆమెకానుపులు ఆగిపోయాయి.

30
1రాహేలుయాకోబు దావ్రా తనకు పిలల్లు కలగక పోవడం చూసి

తన అకక్ మీద అసూయపడింది. ఆమె యాకోబుతో “నాకు
గరభ్ఫలమియియ్. లేకపోతే నేను చచిచ్పోతాను” అంది. 2యాకోబు
కోపం రాహేలు మీద రగులుకుంది. అతడు “నీకు గరభ్ఫలం
ఇవవ్కుండా ఉనన్ దేవుని సాథ్ నంలో నేను ఉనాన్నా?” అనాన్డు.
3అందుకు ఆమె “నా దాసి బిలాహ్ ఉంది గదా, ఆమెతో రాతి గడుపు.
ఆమె నా కోసం పిలల్లను కంటుంది. ఆ విధంగా ఆమె వలన నాకు
కూడా పిలల్లు కలుగుతారు” అని చెపిప్ 4తన దాసి బిలాహ్ ను అతనికి
భారయ్గా ఇచిచ్ంది. యాకోబు ఆమెతో ంగికంగా కలిశాడు.

5అపుప్డుబిలాహ్ గరభ్వతిఅయియ్యాకోబుకు ఒకకొడుకుని కనన్ది.
6అపుప్డురాహేలు “దేవుడునాకు తీరుప్ తీరాచ్డు. ఆయననామొర
విని నాకు కుమారుణిణ్ దయచేశాడు” అనుకుని అతనికి “దాను”
అని పేరు పెటిట్ంది. 7 రాహేలు దాసి బిలాహ్ మళీళ్ గరభ్వతి అయియ్
యాకోబుకు రెండవ కొడుకుని కనన్ది. 8 అపుప్డు రాహేలు “దేవుని
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కృప విషయంలో నా అకక్తో పోరాడి గెలిచాను” అనుకుని అతనికి
నఫాత్ లి అని పేరు పెటిట్ంది.

9 లేయా తనకు కానుపు ఉడిగిపోవడం చూసి తన దాసి జిలాప్ను
యాకోబుకు భారయ్గా ఇచిచ్ంది. 10 జిలాప్ యాకోబుకు కొడుకుని
కనన్ది. 11అపుప్డు లేయా “ఇది అదృషట్మే గదా”అనుకుని అతనికి
గాదు అని పేరు పెటిట్ంది. 12 లేయాదాసి జిలాప్యాకోబుకు రెండవ
కొడుకుని కనన్ది. 13 లేయా “నేను భాగయ్వంతురాలిని. సీలు ననున్
భాగయ్వతి అంటారు కదా” అని అతనికి ఆషేరు అని పేరు పెటిట్ంది.

14 గోదుమల కోతకాలంలో రూబేను వెళిళ్ పొలంలో
*మంతమూలిక వేరుల్ చూసి తన తలిల్ లేయాకు తెచిచ్ ఇచాచ్డు.
అపుప్డు రాహేలు “నీ కొడుకు తెచిచ్న మంతమూలికలోల్ కొనిన్
నాకు ఇవువ్” అని లేయాతో అంది. 15 అందుకామె “నా భరను
తీసుకునాన్వు కదా, అది చాలదా? ఇపుప్డు నా కొడుకు తెచిచ్న
మూలికలు కూడా తీసుకుంటావా” అంది. అందుకు రాహేలు
“అలా తే నీ కొడుకు తెచిచ్న మూలికల నిమితత్ం నీ భర ఈ రాతి
నీతో గడుపుతాడు” అని చెపిప్ంది.

16ఆ సాయంకాలంయాకోబు పొలం నుండి వచేచ్టపుప్డు లేయా
అతనికి ఎదురు వెళిల్ “నువువ్ నా దగగ్రికి రావాలి. నాకొడుకు తెచిచ్న
మంతమూలికలతో నినున్ కొనాన్ను” అని చెపిప్ంది. కాబటిట్ అతడు
ఆ రాతి ఆమెతోఉనాన్డు. 17దేవుడు లేయామనవి వినాన్డు, ఆమె
గరభ్వతి అయియ్యాకోబుకు అయిదవ కొడుకుని కనన్ది. 18 లేయా
“నా భరకు నా దాసిని ఇవవ్డం వలన దేవుడు నాకు పతిఫలం
దయచేశాడు” అనుకుని అతనికి “†ఇశాశ్ఖారు” అని పేరు పెటిట్ంది.
19లేయామళీళ్ గరభ్వతి అయియ్యాకోబుకు ఆరవ కొడుకుని కనన్ది.
20అపుప్డు లేయా “దేవుడు నాకు మంచి బహ మతి దయచేశాడు.
* 30:14 30:14 ఈ మూలిక సువాసనలీనుతూ ఉంటుంది. తినన్ వారిలో ంగిక
సామరథ్ ం పెంచుతుందని, సీలలో గరభ్ం ధరించే సామరథ్ ం పెంచుతుందని భావిసాత్ రు.
† 30:18 30:18 పతిఫలం
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నా భరకు ఆరుగురు కొడుకులను కనాన్ను. కాబటిట్ అతడు ఇక
నాతో కాపురం చేసాత్ డు” అనుకుని అతనికి “‡జెబూలూను” అని
పేరు పెటిట్ంది. 21ఆ తరువాత ఆమె ఒక కూతురిని కని ఆమెకు దీనా
అనే పేరు పెటిట్ంది.

22దేవుడు రాహేలును జాఞ్ పకం చేసుకుని, ఆమెమనవి విని ఆమె
గరభ్ం తెరిచాడు. 23 అపుప్డామె గరభ్వతి అయియ్ కొడుకును కని
“దేవుడు నా నింద తొలగించాడు” అనుకుంది. 24 ఇంకా ఆమె
“యెహోవానాకు ఇంకొక కొడుకుని ఇసాత్ డు గాక” అనుకుని అతనికి
“యోసేపు” అనే పేరు పెటిట్ంది.

25 రాహేలు యోసేపును కనన్ తరువాత యాకోబు లాబానుతో
“ననున్ పంపివెయియ్. నా సథ్లానికి, నా దేశానికి తిరిగి వెళాత్ ను. 26నా
భారయ్లను, నా పిలల్లను నా కపప్గించు. నేను వెళిళ్పోతాను, వారి
కోసం నీకు సేవచేశాను. నేను సేవచేసినవిధానంనీకు తెలుసు కదా”
అని చెపాప్డు. 27 అందుకు లాబాను అతనితో “నీ దయ నా మీద
ఉంటే నామాట విను. నినున్ బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించాడని
నేను శకునం చూసి తెలుసుకునాన్ను. 28 నీ జీతం ఇంత అని నాతో
సప్షట్ంగా చెపుప్, అది నీకు ఇసాత్ ను” అనాన్డు.

29 యాకోబు అతణిణ్ చూసి “నేను నీకేవిధంగా సేవ చేశానో, నీ
మందలు నా దగగ్ర ఎలా ఉండేవో అది నీకు తెలుసు. 30 నేను
రాకముందు నీకునన్ది కొంచెమే, అయితే అది బాగా అభివృదిధ్
పొందింది. నేను అడుగు పెటిట్న చోటెలాల్ యెహోవా నినున్
ఆశీరవ్దించాడు. అయితే నేను నా సవ్ంత ఇంటివారి కోసం ఎపుప్డు
సంపాదించుకుంటాను?” అనాన్డు.

31 అపుప్డు లాబాను “నేను నీకేమివావ్లి?” అని అడిగాడు.
అందుకు యాకోబు “నువువ్ నాకేమీ ఇయయ్వదుద్ , నువువ్ నాకోసం
నేను చెపిప్న విధంగా చేసేత్, నేను తిరిగి నీ మందను మేపుతూ వాటి
బాగోగులు చూసాత్ ను. 32 ఈ రోజు నేను నీ మంద అంతటిలో
‡ 30:20 30:20 పతిషట్
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నడచి చూసి పొడ నా మచచ్ నా గల పతి గొరెను గొరెపిలల్లోల్
నలల్ని పతిదానినీ, మేకలోల్ మచచ్ నా, పొడ నా గలవాటినీ వేరు
చేసుత్ నాన్ను. అలాటివనీన్ నాకు జీతమౌతాయి. 33 ఇక ముందు
నాకు రావలసిన జీతం గూరిచ్ నువువ్ చూడడానికి వచిచ్నపుప్డు నా
నాయ్యపవరనేనాకుసాకష్ ంఅవుతుంది. మేకలోల్ పొడలూమచచ్లూ
లేనివీ,గొరెపిలల్లోల్ నలల్గా లేనివీనాదగగ్ర ఉంటే నేను దొంగిలించానని
చెపప్వచుచ్” అనాన్డు. 34 అందుకు లాబాను “మంచిది, నీ మాట
పకారమే కానివువ్” అనాన్డు.

35 ఆ రోజు లాబాను చారలూ, మచచ్లూ ఉనన్ మేకపోతులనూ,
పొడలూ మచచ్లూ గల ఆడ మేకలనూ కొంచెం తెలుపు గల
పతిదానినీగొరెపిలల్లోల్ నలల్వాటినీఅనిన్టినీవేరుచేసితనకొడుకులకు
అపప్గించాడు. 36 తనకూ యాకోబుకూ మధయ్ మూడు రోజుల
పయాణమంత దూరం పెటాట్ డు. లాబానుకు చెందిన మిగిలిన
మందనుయాకోబు మేపుతూ ఉనాన్డు.

37 యాకోబు గంగ రావి, బాదం, సాల చెటల్ చువవ్లు తీసుకు
ఆ చువవ్లోల్ తెలల్చారలు కనబడేలా అకక్డకక్డ వాటి తొకక్లు
ఒలిచాడు. 38మందలు నీళ ళ్ తాగడానికి వచిచ్నపుప్డు అవి చూలు
కటట్డం కోసంఅతడుతాను ఒలిచినచువవ్లనుమందలుతాగడానికి
వచేచ్ కాలవలోల్ , నీటి గాళళ్లో,వాటిముందు పెటాట్ డు.

39 అపుప్డు ఆ మందలు ఆ చువవ్ల ముందు చూలు కటిట్
చారలు, పొడలు, మచచ్లు గల పిలల్లను ఈనాయి. 40యాకోబు ఆ
గొరెపిలల్లను వేరుచేసి, చారలుగల వాటి పుకు, లాబాను మందలోల్
నలల్నివాటి పుకుమందలముఖాలుతిపిప్తనమందలనులాబాను
మందలతో ఉంచకుండా వాటిని వేరుగా ఉంచాడు. 41 మందలో
బల నవిచూలు కటిట్నపుప్డెలాల్ అవిఆచువవ్లముందుచూలు కటేట్
విధంగాయాకోబుమందకు ఎదురుగాకాలవలోల్ ఆచువవ్లు పెటాట్ డు.
42మంద బలహీన నపుప్డు పెటట్లేదు. ఆ విధంగా బలహీన నవి
లాబానుకూ బల నవియాకోబుకూ వచాచ్యి.
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43ఆవిధంగాఆమనిషిఅతయ్ధికంగాఅభివృదిధ్ పొందివిసాత్ ర న
మందలు,దాసదాసీలు, ఒంటెలు,గాడిదలు గలవాడయాయ్డు.

31
యాకోబు తన కుటుంబానిన్,మందలను తీసుకుని వెళిళ్పోవడం

1 లాబాను కొడుకులు “యాకోబు మన తండికి ఉనన్దంతా
తీసుకుని, దాని వలన ఈ ఆసిత్ అంతా సంపాదించుకునాన్డు” అని
చెపుప్కోవడం యాకోబు వినాన్డు. 2 అంతే గాక అతడు లాబాను
ముఖం చూసినపుప్డు అది తన విషయంలో ఇంతకు ముందులాగా
పసనన్ంగా లేదు.

3 అపుప్డు యెహోవా “నీ పూరీవ్కుల దేశానికి, నీ బంధువుల
దగగ్రికి తిరిగి వెళ ళ్. నేను నీకు తో ఉంటాను” అని యాకోబుతో
చెపాప్డు.

4 యాకోబు పొలంలో తన మంద దగగ్రికి రాహేలునీ లేయానీ
పిలిపించి వారితో, 5 “ఇంతకు ముందులాగామీనానన్ నేనంటే ఇషట్ం
చూపడం లేదని నాకు కనిపిసుత్ నన్ది. అయితే నా తండి దేవుడు
నాకు తోడుగా ఉనాన్డు. 6 నేను మీ నానన్కు నా శాయశకులా సేవ
చేశానని మీకు తెలుసు. 7మీ నానన్ ననున్ మోసం చేసి పది సారుల్
నా జీతంమారాచ్డు. అయినాదేవుడు అతనిమూలంగానాకు నషట్ం
రానియయ్లేదు.

8అతడు, ‘పొడలు గలవి నీ జీతమవుతాయి’ అని చెపిప్నపుప్డు
మందలనీన్ పొడలు గల పిలల్లను ఈనాయి. ‘చారలు గలవి నీ
జీతమవుతాయి’ అని చెపిప్నపుప్డు అవి చారలు గల పిలల్లను
ఈనాయి. 9 ఆ విధంగా దేవుడు మీ నానన్ మందలను తీసి
నాకిచాచ్డు. 10 మందలు చూలు కటేట్ కాలంలో నేను కలలో
చూసినపుడు గొరెలతో జత కటేట్ పొటేట్ళ ళ్ చారలు గానీ పొడలు గానీ
మచచ్లు గానీ కలిగి ఉనాన్యి.
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11ఆ కలలో దేవుని దూత ‘యాకోబూ’ అని ననున్ పిలిచినపుప్డు
నేను ‘చితత్ం, పభూ’ అనాన్ను. 12అపుప్డు ఆయన ‘నీ కళ ళ్ కెతిత్
చూడు. గొరెలతో జంటకటేట్ పొటేట్ళళ్నీన్ చారలు, పొడలు, మచచ్లు
కలిగిఉనాన్యి. ఎందుకంటేలాబాను నీకు చేసుత్ నన్దానంతటినీనేను
చూశాను. 13 నీవెకక్డ సత్ంభం మీద నూనె పోశావో, ఎకక్డ నాకు
మొకుక్బడిచేశావో,ఆబేతేలు దేవుణిణ్ నేనే. ఇపుప్డు నువువ్ఈదేశం
విడిచిపెటిట్ నువువ్పుటిట్న దేశానికి తిరిగి వెళ ళ్’అనినాతోచెపాప్డు”
అనాన్డు.

14 అందుకు రాహేలు, లేయాలు “ఇంకా మా నానన్ ఇంటోల్ మాకు
వంతు, వారసతవ్ం ఉనాన్యా? అతడు మమమ్లిన్ పరాయివాళ ళ్గా
చూడడం లేదా? 15 అతడు మమమ్లిన్ అమిమ్వేసి, మాకు రావలసిన
సొమమ్ంతటినీపూరిగా తినేశాడు. 16 దేవుడు మానానన్ దగగ్రనుండి
తీసేసిన ధనమంతామాదీమా పిలల్లదీ కాదా? కాబటిట్ దేవుడు నీతో
ఏది చెబితే అది చెయియ్” అని అతనికి జవాబు చెపాప్రు.

17 యాకోబు తన కొడుకులనూ తన భారయ్లనూ ఒంటెల
మీద ఎకిక్ంచి 18 తన తండి ఇసాస్కు దగగ్రికి వెళళ్డానికి తన
పశువులనిన్టినీ, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన సంపద
అంతటినీ తీసుకు కనాను దేశానికి బయలుదేరాడు. 19లాబాను తన
గొరెలబొచుచ్ కతిత్రించడానికి వెళిళ్న సమయంలోరాహేలు తన తండి
ఇంటోల్ ఉనన్ గృహ దేవుళళ్ను దొంగిలించింది. 20 యాకోబు తాను
వెళిళ్పోతునన్టుట్ సిరియావా న లాబానుకు తెలియ పరచకపోవడం
చేత అతణిణ్ మోసపుచిచ్నటుట్ అయియ్ంది. 21 అతడు తనకు
కలిగినదంతా తీసుకు పారిపోయాడు. అతడు నది దాటి గిలాదు
కొండ పాంతాల పు వెళాళ్డు.

లాబానుయాకోబును తరమడం
22యాకోబుపారిపోయాడనిమూడోరోజుకిలాబానుకు తెలిసింది.

23 అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్ కుని, ఏడు రోజుల
పయాణమంత దూరంయాకోబును తరుముకుని వెళిల్, గిలాదు కొండ
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మీద అతణిణ్ కలుసుకునాన్డు. 24 ఆ రాతి కలలో దేవుడు లాబాను
దగగ్రికి వచిచ్ “నువువ్యాకోబుతోమంచిగానీ చెడు గానీ పలకవదుద్ .
జాగతత్ సుమా” అని అతనితో చెపాప్డు. 25 చివరికి లాబాను
యాకోబును కలుసుకునాన్డు. యాకోబు తన గుడారానిన్ ఆ కొండ
మీద వేసుకుని ఉనాన్డు. లాబాను కూడా తన బంధువులతో గిలాదు
కొండమీద గుడారం వేసుకునాన్డు.

26 అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో “ఏంటి, ఇలా చేశావు?
ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో చెరపటిట్న వారిలాగా నా కూతుళళ్ను
తీసుకుపోవడం ఎందుకు? 27 నాకు చెపప్కుండా రహసయ్ంగా
పారిపోయి ననున్ మోసపుచాచ్వేంటి? సంబరంగా, పాటలతో,
కంజరిలతో, సితారాలతో నినున్ సాగనంపి ఉండేవాడినే. 28 నేను
నా మనవళళ్నూ, కూతుళళ్నూ ముదుద్ పెటుట్ కోనియయ్కుండా
బుదిధ్హీనంగా ఇలా చేశావు.

29 నేను మీకు హాని చేయగలను. అయితే రాతి మీ తండి
దేవుడు, ‘జాగతత్ సుమా! నువువ్యాకోబుతోమంచి గానీ చెడు గానీ
పలకవదుద్ ’ అని నాతో చెపాప్డు. 30 నీ తండి ఇంటి మీద బెంగ
కలిగి వెళిళ్పోవాలనిపిసేత్ వెళ ళ్, నా దేవుళళ్ను దొంగిలించావేంటి?”
అనాన్డు.

31 అందుకు యాకోబు “నువువ్ బలవంతంగా నా నుండి నీ
కుమారెలను తీసుకుంటావేమో అని భయపడాడ్ ను. 32 ఎవరి దగగ్ర
నీ దేవుళ ళ్ కనబడతాయో వారు బతకకూడదు. నువువ్ మన
బంధువుల ముందు వెదికి చూసి నీది నా దగగ్ర ఏ నా ఉంటే దానిన్
తీసుకో”అనిలాబానుతో చెపాప్డు. రాహేలువాటినిదొంగిలించిందని
యాకోబుకు తెలియలేదు. 33లాబానుయాకోబు గుడారంలోకీ లేయా
గుడారంలోకీ ఇదద్రు దాసీల గుడారాలోల్ కీ వెళాళ్డు గాని అతనికేమీ
దొరకలేదు. తరువాత అతడు లేయా గుడారంలో నుండి రాహేలు
గుడారంలోకి వెళాళ్డు.

34రాహేలు ఆ విగహాలను తీసి ఒంటె సామగిలో పెటిట్ వాటి మీద
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కూరుచ్ంది. లాబానుఆగుడారమంతావెదికిచూసినాఅవిదొరకలేదు.
35 ఆమె తన తండితో “తమ ఎదుట నేను లేఛి నిలబడనందుకు
తమరు కోపపడవదుద్ . నేను నా నెలసరి కాలంలో ఉనాన్ను” అని
చెపిప్ంది. అతడెంత వెతికినా ఆ విగహాలు దొరకలేదు.

36యాకోబు కోపంగాలాబానుతోవాదిసూత్ “నేనేం దోహం చేశాను?
నీవిలా మండిపడి ననున్ తరమడానికి నేను చేసిన పాపమేంటి?
37నువువ్నాసామానంతాతడివిచూశాకనీఇంటివసుత్ వులోల్ ఏ నా
దొరికిందా? నావారి ముందూ, నీవారి ముందూ దానిన్ తెచిచ్ పెటుట్ .
వారుమనఇదద్రిమధయ్తీరుప్ తీరుసాత్ రు. 38ఈఇర సంవతస్రాలూ
నేను నీ దగగ్ర ఉనాన్ను. నీ గొరె నామేక నా ఏవీ పిలల్లు కనకుండా
పోలేదు, నీ మంద పొటేట్ళళ్ను దేనినీ నేను తినలేదు. 39 కూర
జంతువులు చంపివేసిన దానిన్ నీ దగగ్రికి తీసుకురాకుండా ఆ నషట్ం
నేనే పెటుట్ కునాన్ను. పగ నా,రా ర్నా, ఇతరులు దొంగిలించిన వాటి
విలువను నా దగగ్రే వసూలు చేశావు. 40 నేనెలా ఉనాన్నో చూడు,
పగలు ఎండకీ రాతి మంచుకూ ణించిపోయాను. నా కళళ్కి నిద
అనేదే లేకుండాపోయింది.

41 నీ ఇదద్రు కూతుళళ్కోసం పదాన్లుగు సంవతస్రాలూ నీ మంద
కోసం ఆరు సంవతస్రాలూ మొతత్ం ఇర సంవతస్రాలు నీకు సేవ
చేసూత్ నీ ఇంటోల్ ఉనాన్ను. అయినా నువువ్ నా జీతం పదిసారుల్
మారాచ్వు. 42 నా తండి దేవుడు, అబాహాము దేవుడు, ఇసాస్కు
భయపడినదేవుడునాకుతో ఉండకపోతేనువువ్ననున్ తపప్కుండా
ఖాళీ చేతులతోనే వెళళ్గొటిట్ ఉండేవాడివి. దేవుడు నా పయాసనీ నా
చేతుల కషాట్ నీన్ చూశాడు. అందుకే గత రాతి నినున్ గదిద్ంచాడు”అని
అనాన్డు.

43 అందుకు లాబాను “ఈ కుమారెలు నా కుమారెలు, ఈ
కుమారులునా కుమారులు,ఈమందనామంద, నీకు కనబడేదంతా
నాదే. ఈ నా కుమారెల నా, వీరికి పుటిట్న కొడుకుల నా నేనేం
చేయగలను? 44 కాబటిట్ నువూవ్ నేనూ ఒక నిబంధన చేసుకుందాం
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రా. అది నాకూ, నీకూ మధయ్ సా గా ఉంటుంది” అనియాకోబుతో
అనాన్డు. 45అపుప్డుయాకోబు ఒక రాయితీసిదానిన్ ఒక సత్ంభంగా
నిలబెటాట్ డు. 46 “రాళ ళ్ పోగుచేయండి” అని తన బంధువులతో
చెపప్గానే వారు రాళ ళ్ తెచిచ్ కుపప్గా వేశారు. వారు ఆ కుపప్ దగగ్ర
భోజనంచేశారు. 47లాబానుదానికి “*యగర్ శహదూతా”అనిపేరు
పెటాట్ డు. కానీయాకోబు దానికి “†గలేదు” అని పేరు పెటాట్ డు.

యాకోబు,లాబాను ఒడంబడిక
48 లాబాను “ఈ రోజు ఈ కుపప్ నాకూ నీకూ మధయ్ సా గా

ఉంటుంది”అనిచెపాప్డు. అందుకేదానికిగలేదుఅనేపేరువచిచ్ంది.
49ఇంక “మనం ఒకరి కొకరం దూరంగా ఉనన్పప్టికీయెహోవానాకూ
నీకూ మధయ్ జరిగేది కనిపెడతాడు” అని చెపాప్డు కాబటిట్ దానికి
“‡మిసాప్” అని కూడా పేరు పెటాట్ రు. 50తరువాతలాబాను “నువువ్
నా కుమారెలను బాధ పెటిట్నా, నా కుమారెలను కాక ఇతర సీలను
పెళిళ్ చేసుకునాన్, చూడు, మన దగగ్ర ఎవరూ లేకపోయినా, నాకూ
నీకూ మధయ్ దేవుడేసా ” అని చెపాప్డు.

51 అదీ గాక లాబాను “నాకూ నీకూ మధయ్ నేను నిలబెటిట్న ఈ
సత్ంభానీన్, ఈ రాళళ్ కుపప్నీ చూడు. 52 నీకు హాని చేయడానికి
నేను ఈ కుపప్నీ, ఈ సత్ంభానీన్ దాటి నీ దగగ్రికి రాకుండా, నువువ్
నాకు హాని చేయడానికి ఈ కుపప్నీ, ఈ సత్ంభానీన్ దాటి నా దగగ్రికి
రాకుండా ఉండడానికి ఈ కుపప్, ఈ సత్ంభమూ సా . 53అబాహాము
దేవుడు,నాహోరు దేవుడు,వారితండి దేవుడు,మనమధయ్నాయ్యం
తీరుసాత్ డు” అని చెపాప్డు. అపుప్డుయాకోబు తన తండి ఇసాస్కు
భయపడిన దేవుని తోడు అని పమాణం చేశాడు.

* 31:47 31:47 ఈ అరమేయిక్ పదానికి సాకష్ ం గుటట్ (లేక కుపప్) అని అరథ్ం.
† 31:47 31:47 ఇది నునన్ పదానికి సమాన న అరథ్ం ఇసుత్ నన్ది గానీ వేరొకయాస.
‡ 31:49 31:49 ఎతెన పదేశం. మెరక పదేశం. తరువాతి కాలంలో కావలి గోపురం అనే
అరథ్ం సిథ్ర పడింది.
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54 యాకోబు ఆ కొండ మీద బలి అరిప్ంచి భోజనం చేయడానికి
తన బంధువులను పిలిచినపుప్డు వారు భోజనం చేసి కొండ మీద ఆ
రాతి గడిపారు. 55 తెలల్వారినపుప్డు లాబాను తన మనుమలనూ
తన కుమారెలనూముదుద్ పెటుట్ కుని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన
ఊరికి వెళిళ్పోయాడు.

32
1 యాకోబు తన దారిలో వెళత్ ఉండగా దేవదూతలు అతనికి

ఎదురయాయ్రు. 2యాకోబు వారిని చూసి “ఇది దేవుని సేన” అని
చెపిప్ ఆ చోటికి *మహనయీము అని పేరు పెటాట్ డు. 3 యాకోబు
ఎదోము పాంతంలో, అంటే శేయీరు దేశంలో ఉనన్ తన సోదరుడు
ఏశావు దగగ్రికి తనకు ముందుగా దూతలను పంపి, 4 “మీరు నా
పభు న ఏశావుతో, ‘ఇంతవరకూ నేనులాబాను దగగ్ర నివసించాను.
5నాకు పశువులూ గాడిదలూమందలూదాసదాసీజనమూఉనాన్రు.
నీ అనుగహం నా నఉండాలని నా పభువుకు తెలపడానికి పంపాను
అని నీ సేవకు న యాకోబు అనాన్డు’ అని చెపప్ండి” అని వారికి
ఆజాఞ్ పించాడు.

6ఆ దూతలుయాకోబు దగగ్రికి తిరిగివచిచ్ “మేము నీసోదరు న
ఏశావు దగగ్రికి వెళాళ్ం, అతడు నాలుగు వందల మందితో నీకు
ఎదురు వసుత్ నాన్డు” అని చెపాప్రు. 7 అపుప్డు యాకోబు చాలా
భయపడి, హతాశు , 8 “ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచిచ్ దానిన్
హతం చేసేత్ మిగిలిన గుంపు తపిప్ంచుకుని పోవచుచ్” అనుకుని,
తనతో ఉనన్ పజలనూ మందలనూ పశువులనూ ఒంటెలనూ రెండు
గుంపులు చేశాడు. 9 అపుప్డు యాకోబు “నా తండి అబాహాము
దేవా, నా తండి ఇసాస్కు దేవా, ‘నీ దేశానికీ, నీ బంధువుల దగగ్రికీ
తిరిగి వెళ ళ్, నీకు మేలు చేసాత్ ను’ అని నాతో చెపిప్న యెహోవా,
10నువువ్ నీ సేవకుడికి చేసిన ఉపకారాలనిన్టికీ నమమ్కతవ్మంతటికీ

* 32:2 32:2 చుటుట్ ముటిట్న పదేశం
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నేను పాతుణిణ్ కాను. ఎందుకంటే, కేవలం ఈ నా చేతి కరతో
ఈ యొరాద్ ను దాటాను. ఇపుప్డు నేను రెండు గుంపులయాయ్ను.
11 నా సోదరుడు ఏశావు చేతి నుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచు.
అతడు వచిచ్ పిలల్లనీ వారి తలుల్ లనూ ననూన్ చంపుతాడేమో అని
భయపడుతునాన్ను. 12 నాతో, ‘నేను నీకు తో తపప్కుండా
మేలు చేసూత్ వారి సంఖయ్ను బటిట్ లెకిక్ంచలేని సముదపు ఇసకలాగా
నీ సంతానానిన్ విసత్రింపజేసాత్ ను’ అని నువువ్ సెలవిచాచ్వు కదా”
అనాన్డు.

13 అతడు అకక్డ ఆ రాతి గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో
తన అనన్ ఏశావు కోసం ఒక కానుకను సిదధ్ం చేశాడు. 14 అతడు
రెండువందల మేకలూ ఇర మేక పోతులూ రెండువందల గొరెలూ
ఇర పొటేట్ళ ళ్ 15 ము పాడి ఒంటెలూ వాటి పిలల్లూ నల
ఆవులూ పది ఆబోతులూ ఇర ఆడ గాడిదలూ పది గాడిద పిలల్లూ
తీసుకు మందమందను వేరు వేరుగా ఉంచాడు. 16వాటిని అతడు
తనదాసులకు అపప్గించి “మీరుమందమందకు మధయ్ఖాళీ ఉంచి
నాకంటేముందుగా నడవండి” అనివారితో చెపాప్డు.

17వారిలోమొదటివాడితో “నాసోదరుడు ఏశావు నీకు ఎదురుగా
వచిచ్, ‘నీవెవరి వాడివి? ఎకక్డికి వెళత్ నాన్వు? నీ ముందు
ఉనన్వి ఎవరివి?’ అని నినున్ అడిగితే 18 నువువ్, ‘ఇవి నీ
సేవకు న యాకోబువి, ఇది నా పభు న ఏశావు కోసం అతడు
పంపిన కానుక. అదిగో అతడు మా వెనక వసుత్ నాన్డు’ అని చెపుప్”
అని ఆజాఞ్ పించాడు. 19 “నేను ముందుగా పంపుతునన్ కానుకల
వలనఅతనినిశాంతింపజేసినతరువాతనేనుఅతనికి కనబడతాను.
అపుప్డతడు ఒకవేళ నా న దయ చూపుతాడేమో. 20 కాబటిట్
మీరు ఏశావును చూసి, ‘ఇదిగో నీ సేవకు నయాకోబుమా వెనకాలే
వసుత్ నాన్డు’ అని చెపాప్లి” అనివారికి చెపాప్డు. రెండవ గుంపుకు,
మూడవగుంపుకు,మందలవెంబడివెళిళ్నవారికందరికీఅతడు ఇదే
విధంగా ఆజాఞ్ పించాడు. 21 అతడు ఆ కానుకను తనకు ముందుగా
పంపితాను గుంపులో ఆరాతి నిలిచిపోయాడు.
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యాకోబు దేవునితోపోరాటం
22 ఆ రాతి అతడు లేచి తన ఇదద్రు భారయ్లనూ తన ఇదద్రు

దాసీలనీ తన పదకొండు మంది పిలల్లనూ తీసుకు యబోబ్కు రేవు
దాటిపోయాడు. 23 యాకోబు వారిని ఆ యేరు దాటించి తనకు
కలిగిందంతా వారితో పంపేశాడు. 24 యాకోబు ఒకక్డు మిగిలి
పోయాడు. ఒక మనిషి తెలల్వారేదాకా అతనితో పెనుగులాడాడు.
25తాను గెలవకపోవడం చూసి అతడు యాకోబు తొడ గూటి మీద
కొటాట్ డు. అపుప్డు ఆయనతో పెనుగులాడడ్ం వలన యాకోబు
తొడ గూడు జారిపోయింది. 26 ఆయన “తెలల్వారుతునన్ది, ననున్
పోనియియ్” అనన్పుప్డు, యాకోబు “నువువ్ ననున్ ఆశీరవ్దిసేత్నే గాని
నినున్ పోనియయ్ను” అనాన్డు.

27ఆయన “నీ పేరేమిటి?” అని అడిగాడు. అతడు “యాకోబు”
అని చెపాప్డు. 28 అపుప్డాయన “నువువ్ దేవునితో, మనుషులతో
పోరాడిగెలిచావు. కాబటిట్ ఇకముందు నీపేరు †ఇశాయేలు,యాకోబు
కాదు” అని చెపాప్డు. 29 అపుప్డు యాకోబు “దయచేసి నీ పేరు
చెపుప్”అనాన్డు. అందుకాయన “నాపేరు ఎందుకు అడుగుతావు?”
అని చెపిప్ అకక్డ అతణిణ్ ఆశీరవ్దించాడు. 30 యాకోబు “నేను
ముఖాముఖిగా దేవుణిణ్ చూశాను. అయినా నా పాణం నిలిచింది”
అని ఆ సథ్లానికి “‡పెనూయేలు” అని పేరు పెటాట్ డు.

31అతడుపెనూయేలునుండిబయలుదేరినపుప్డు సూరోయ్దయం
అయియ్ంది. అతడు తొడ కుంటుతూ నడిచాడు. 32ఆయనయాకోబు
తొడగూటి మీది తుంటినరం కొటిట్ గూడు వసిలేలా చేసాడు కాబటిట్
ఈనాటివరకూఇశాయేలీయులుతొడగూటిమీదఉనన్తుంటినరానిన్
తినరు.

33
యాకోబు ఏశావు కలుసుకునాన్రు

† 32:28 32:28 దేవునితోపోరాడినవాడు. ‡ 32:30 32:30 దేవునిముఖం
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1 యాకోబు కళెళ్తిత్ చూసినపుప్డు ఏశావు, అతనితో
నాలుగువందల మంది మనుషులు వసూత్ ఉనాన్రు. 2 అపుప్డు
అతడు తన పిలల్లను లేయా, రాహేలులకు, ఇదద్రు దాసీలకు
అపప్గించాడు. అతడు ముందు దాసీలనూ వారి పిలల్లనూ,
వారి వెనక లేయానూ ఆమె పిలల్లనూ, ఆ వెనక రాహేలునూ
యోసేపునూ ఉంచాడు. 3తాను వారి ముందు వెళత్ తన సోదరుణిణ్
సమీపించే వరకూ ఏడు సారుల్ నేల సాగిలపడాడ్ డు. 4 అపుప్డు
ఏశావు అతనిని ఎదురోక్డానికి పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకుని
అతని మెడను కౌగలించుకుని ముదుద్ పెటుట్ కునాన్డు. వారిదద్రూ
కనీన్ళ ళ్ పెటుట్ కునాన్రు. 5ఏశావు ఆ సీలనూ పిలల్లనూ చూసి “వీరు
నీకేమౌతారు?” అని అడిగాడు. అతడు “వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి
దయచేసిన పిలల్లే” అని చెపాప్డు.

6 అపుప్డు ఆ దాసీలూ వారి పిలల్లూ దగగ్రికి వచిచ్ ఏశావు
ఎదుట సాగిలపడాడ్ రు. 7 లేయా ఆమె పిలల్లూ దగగ్రికి వచిచ్
సాగిలపడాడ్ రు. ఆతరువాతయోసేపూరాహేలుదగగ్రికివచిచ్సాషాట్ ంగ
నమసాక్రంచేశారు. 8ఏశావు “నాకుఎదురుగావచిచ్నఆగుంపంతా
ఎందుకు?” అని అడిగాడు. అతడు “నా పభువు దయ నా
మీద కలగడానికే” అని చెపాప్డు. 9 అపుప్డు ఏశావు “తముమ్డూ,
నాకు కావలసినంత ఉంది, నీది నీవే ఉంచుకో” అని చెపాప్డు.
10 అపుప్డు యాకోబు “అలా కాదు, నీ అనుగహం నా మీద ఉంటే
దయచేసి ఈ కానుకను అంగీకరించు. దేవుని ముఖం చూసినటుట్ గా
నీ ముఖం చూశాను. నీ దయ నా మీద ఉంది కదా. 11 నేను
నీ కోసం తెచిచ్న కానుకను దయచేసి అంగీకరించు. దేవుడు ననున్
కనికరించాడు. గా, నాకు కావలసినంత ఉంది” అని చెపిప్ అతనిన్
బలవంతం చేశాడు కాబటిట్ అతడు దానిన్ పుచుచ్కుని 12 “మనం
వెళదాం,నేనునీకుముందుగాసాగిపోతాను”అనిచెపప్గా 13అతడు
“నాదగగ్ర ఉనన్ పిలల్లు పసిపిలల్లనీ, గొరెలు, మేకలు, పశువులు
పాలిచేచ్వి అని నా పభువుకు తెలుసు. ఒకక్ రోజే వాటిని వేగంగా
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తోలితే ఈ మంద అంతా చసుత్ ంది. 14 నా పభువు దయచేసి తన
దాసునికి ముందుగా వెళాళ్లి. నేను నా పభువు దగగ్రికి శేయీరుకు
వచేచ్వరకూ, ముందునన్ మందలూ, ఈ పిలల్లూ నడవగలిగిన కొలదీ
వాటినిమెలల్గా నడిపించుకుంటూ వసాత్ ను” అని అతనితో చెపాప్డు.
15 అపుప్డు ఏశావు “నీ కిషట్ తే నా దగగ్ర ఉనన్ ఈ మనుషులోల్
కొందరిని నీ దగగ్ర విడిచిపెడతాను” అనగా అతడు “అదెందుకు?
నా పభువు కటాకష్ం నా మీద ఉంది. అది చాలు” అనాన్డు.
16ఆ రోజునే ఏశావు తన దారిలో శేయీరుకు తిరిగి వెళిళ్పోయాడు.
17 అపుప్డు యాకోబు సుకోక్తుకు పయాణ వెళిల్ తమకొక ఇలుల్
కటిట్ంచుకుని తన పశువులకు పాకలు వేయించాడు. అందుకు ఆ
చోటికి “సుకోక్తు” అనే పేరు వచిచ్ంది.

యాకోబు షెకెము చేరుకోవడం
18 ఆ విధంగాయాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత

కనాను దేశంలో ఉనన్ షెకెము అనే ఊరికి సుర తంగా వచిచ్ ఆ ఊరి
ముందు తన గుడారాలు వేశాడు. 19 అతడు గుడారాలు వేసిన
పొలంలోనిభాగానిన్ షెకెముతండిఅయినహమోరు కుమారులదగగ్ర
నూరు వెండి నాణాలకు కొనాన్డు. 20 అకక్డ ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచి
దానికి “*ఏల్ ఎలోహేయిఇశాయేలు” అని పేరు పెటాట్ డు.

34
దీనా, షెకెము పజ

1యాకోబుకు లేయాదావ్రాపుటిట్న కూతురు దీనా. ఆమెఆదేశపు
యువతులను చూడడానికి బయటికి వెళిళ్ంది. 2 ఆ దేశపు రాజు,
హివీవ్యు న హమోరు కుమారుడు షెకెము ఆమెను చూసి ఆమెను
పటుట్ కుని, బలాతాక్రం చేసి చెరిచాడు. 3 అయితే అతడు ఆమె
మనసు పడాడ్ డు. ఆమెని పేమించి ఆమెతో ఇషట్ంగామాటాల్ డాడు.

* 33:20 33:20 అంటే దేవుడు, ఇశాయేలు వారి దేవుడు, పభావ శాలి
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4 షెకెము తన తండి హమోరును “ఈ అమామ్యిని నాకిచిచ్
పెళిళ్ చెయియ్” అని అడిగాడు. 5 అతడు తన కూతురిని చెరిచిన
సంగతియాకోబు వినాన్డు. తన కుమారులు పశువులతో పొలంలో
ఉండడం వలన వారు వచేచ్ వరకూ నెమమ్దిగా ఉనాన్డు. 6 షెకెము
తండి హమోరుయాకోబుతోమాటాల్ డడానికి అతని దగగ్రికి వచాచ్డు.
7యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి వినిపొలం నుండి తిరిగి వచాచ్రు.
అతడుయాకోబు కూతురునుమానభంగం చేసి ఇశాయేలు పజలను
కించపరిచాడు. అది చేయకూడని పని కాబటిట్ అది వారికి చాలా
అవమానకరంగా ఉంది. వారికి చాలా కోపం వచిచ్ంది.

8 అపుప్డు హమోరు వారితో “షెకెము అనే నా కొడుకు మీ
కూతురి మనసు పడాడ్ డు. దయచేసి ఆమెను అతనికిచిచ్ పెళిళ్
చేయండి. 9మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కుని
మాతో వియయ్ం కలుపుకుని మా మధయ్ నివసించండి. 10ఈ దేశం
మీ ఎదుట ఉంది. మీరు ఇందులో నివసించి వాయ్పారాలు చేసి ఆసిత్
సంపాదించుకోండి” అని చెపాప్డు. 11 అతడింకా “నామీద దయ
చూపండి. మీరేమిఅడుగుతారోదానిన్నేనిసాత్ ను. 12ఓలిగానీ, కటన్ం
గానీ ఎం నా అడగండి. మీరు అడిగినంతా ఇసాత్ ను. ఆయువతిని
మాతం నాకు ఇవవ్ండి” అని ఆమె తండితో, సోదరులతో చెపాప్డు.
13 అయితే తమ సోదరి అయిన దీనాను అతడు చెరిచినందుకు
యాకోబు కుమారులు షెకెముతో,అతని తండిహమోరుతో కపటంగా
జవాబిచాచ్రు.

14 వారు “మేము ఈ పనికి అంగీకరించలేం. సునన్తి
చేయించుకోని వాడికి మా సోదరిని ఇయయ్లేము. ఎందుకంటే
అది మాకు అవమానకరం. 15 అయితే మీలో పతి పురుషుడు
సునన్తి పొంది మాలాగా ఉండే పకష్ంలో మాతమే మేము దీనికి
అంగీకరించగలం. 16 ఆ ఒకక్ షరతుతో మీ మాటకు ఒపుప్కుని,
మా పిలల్లను మీ కిచిచ్ మీ పిలల్లను మేము చేసుకుని, మీ మధయ్
నివసిసాత్ ం. అపుప్డు మనమంతా ఒకే జనంగా ఉంటాం. 17మీరు
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మా మాట విని సునన్తి పొందకపోతే మా అమామ్యిని తీసుకు
వెళిళ్పోతాం” అనాన్రు.

18 వారి మాటలు హమోరుకూ అతని కుమారుడు షెకెముకూ
ఇషట్ంగాఉనాన్యి. 19ఆయువకుడికియాకోబు కూతురు అంటేపేమ
కాబటిట్ అతడు ఆ పని చేయడానికి ఆలసయ్ం చేయలేదు. అతడు తన
వంశం వారందరిలో పేరు పొందినవాడు.

20హమోరూ అతని కుమారుడు షెకెమూ ఆ ఊరి దావ్రం దగగ్రికి
వచిచ్ తమఊరి పజలతోమాటాల్ డుతూ, 21 “ఈమనుషులు మనతో
సమాధానంగా ఉనాన్రు కాబటిట్ వారిని మన దేశంలో ఉండనిచిచ్
దీనిలో వాయ్పారం చేసుకోనిదాద్ ం. ఈ భూమి వారికి కూడా చాలినంత
విశాలంగాఉంది కదా,మనంవారి పిలల్లను చేసుకునిమన పిలల్లను
వారికి ఇదాద్ ం.

22అయితే ఒక విషయం, ఆమనుషులు సునన్తి పొందినటుట్ గానే
మనలో పతి పురుషుడు సునన్తి పొందితేనే వారు మన మాటకు
ఒపుప్కుని మనలో నివసించి ఒకే జనంగా కలిసి ఉంటారు. 23వారి
మందలూ వారి ఆసీత్ వారి పశువులూ అనీన్ మనవవుతాయి కదా.
ఎలా నా మనం వారి షరతుకు ఒపుప్కుందాం. అపుప్డు వారు
మనలో నివసిసాత్ రు.”

దీనా అనన్ల పగ
24హమోరు, అతని కుమారుడు షెకెము చెపిప్నమాటలు ఆఊరి

దావ్రం గుండా వెళేళ్వారంతా వినాన్రు. అపుప్డు ఆ దావ్రం గుండా
వెళేళ్ వారిలో పతి పురుషుడు సునన్తి పొందాడు. 25మూడో రోజు
వారంతా బాధపడుతూ ఉనన్పుప్డు యాకోబు కుమారులోల్ ఇదద్రు,
అంటే దీనా సోదరు న షిమోయ్ను, లేవి, వారి కతుత్ లు తీసుకు
అకసామ్తుత్ గా ఆఊరిమీద పడి పతిమగవాణీన్ చంపేశారు. 26వారు
హమోరునీ అతని కొడుకు షెకెమునీ కతిత్తో చంపి షెకెము ఇంటోల్
నుండి దీనాను తీసుకెళిళ్పోయారు. 27 తకిక్న యాకోబు కొడుకులు
తమ సోదరిని చెరిపినందుకు చనిపోయిన వారు పడి ఉనన్చోటికి
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వచిచ్ ఆ ఊరి పడి దోచుకునాన్రు. 28వారి గొరెలనూ పశువులనూ
గాడిదలనూఊరిలోగానీపొలంలోగానీ 29వారిఆసిత్ అంతాతీసుకు,
వారి పిలల్లనూ సీలనూ చెరపటిట్ ,వారి ఇళళ్లోఉనన్ వసుత్ వులు తం
దోచుకునాన్రు.

30 అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నునూ లేవినీ పిలిచి “మీరు
ఈ దేశంలో నివసించే కనానీయులూ పెరిజీజ్యులూ ననున్
అసహియ్ంచుకొనేలా చేశారు. నా పజల సంఖయ్ తకుక్వే. వారు
నా మీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపుతారు. నేను, నా ఇంటివారు
నాశనమవుతాం” అనాన్డు. 31 అందుకు వారు “మరి వేశయ్ పటల్
చేసినటుట్ మా చెలిల్ పటల్ చేయవచాచ్?” అనాన్రు.

35
దేవుడు బేతెల్ లో దీవించడం

1 దేవుడు యాకోబుతో “నువువ్ లేచి బేతేలుకు వెళిళ్ అకక్డ
నివసించు. నీసోదరు న ఏశావు నుండి నువువ్ పారిపోయినపుప్డు
నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ ఒక బలిపీఠం కటుట్ ” అని చెపాప్డు.
2యాకోబుతనఇంటివారితో,తనదగగ్రఉనన్వారందరితో “మీదగగ్ర
ఉనన్ అనయ్దేవుళళ్ను పారవేసి, మిమమ్లిన్ మీరు పవిత పరచుకుని,
మీవసాలుమారుచ్కోండి. 3మనం బేతేలుకు బయలుదేరి వెళాద్ ం. నా
కషట్ సమయంలోనాకు సహాయంచేసి, నేను వెళిళ్న అనిన్ చోటాల్ నాకు
తో ఉనన్ దేవునికి అకక్డ ఒక బలిపీఠం కడతాను” అని చెపాప్డు.

4 వారు తమ దగగ్ర ఉనన్ అనయ్దేవుళళ్నిన్టినీ తమ చెవి
పోగులనూ యాకోబుకు అపప్గించారు. యాకోబు వాటిని షెకెము
దగగ్ర ఉనన్ సింధూర వృకష్ం కింద పాతిపెటాట్ డు. 5వారు పయాణ
వెళత్ ఉనన్పుప్డు,వారిచుటూట్ ఉనన్ పటట్ణాలవారికిదేవుడుభయం
పుటిట్ంచాడు కాబటిట్ వారుయాకోబు కుటుంబానిన్ తరమ లేదు.

6 యాకోబు, అతడితో ఉనన్వారంతా కనానులో లూజుకు,
అంటే బేతేలుకు వచాచ్రు. 7 అతడు తన అనన్ దగగ్ర నుండి



ఆదికాండం 35:8 xcvi ఆదికాండం 35:18

పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ అతడికి పతయ్కష్మయాయ్డు కాబటిట్
వారు అకక్డ ఒక బలిపీఠం కటిట్ ఆ పదేశానికి *ఏల్ బేతేలు అని
పేరు పెటాట్ రు. 8 రిబాక్ దాది దెబోరా చనిపోయినపుప్డు ఆమెను
బేతేలుకు దిగువన ఉనన్ సింధూర వృకష్ం కింద పాతిపెటిట్ , దానికి
†అలోల్ న్ బాకూత్ అనే పేరు పెటాట్ రు.

9యాకోబు పదద్నరాము నుండి వసూత్ ఉండగా దేవుడు అతడికి
మళీళ్ పతయ్కష్ అతణిణ్ ఆశీరవ్దించాడు. 10 అపుప్డు దేవుడు
అతనితో “నీపేరుయాకోబు. కానీఇపప్టినుండిఅదియాకోబుకాదు,
నీపేరు ఇశాయేలు”అనిచెపిప్అతనికిఇశాయేలుఅనిపేరు పెటాట్ డు.
11 దేవుడు “నేను సరవ్శకిగల దేవుణిణ్ . నువువ్ ఫలించి అభివృదిధ్
పొందు. ఒక జనాంగం, జాతుల గుంపు నీనుండి కలుగుతాయి.
రాజులు నీ సంతానంలో నుండి వసాత్ రు. 12 నేను అబాహాముకు,
ఇసాస్కుకు ఇచిచ్న దేశానిన్ నీకిసాత్ ను. నీ తరువాత నీ సంతానానికి
కూడా ఈ దేశానిన్ ఇసాత్ ను” అని అతనితో చెపాప్డు. 13 దేవుడు
అతనితోమాటాల్ డిన ఆ సథ్లం నుండి పరలోకానికి వెళాళ్డు.

14 దేవుడు తనతో మాటాల్ డిన చోటయాకోబు ఒక సత్ంభం, అంటే
ఒకరాతిసత్ంభంనిలబెటిట్ దానిమీదపానారప్ణంచేసిదానిమీదనూనె
పోశాడు. 15తనతో దేవుడుమాటాల్ డిన చోటికియాకోబు బేతేలు అని
పేరు పెటాట్ డు.

బెనాయ్మిను జననం,రాహేలు మరణం
16వారు బేతేలు నుండి పయాణ వెళాళ్రు. దారిలో ఎఫాతాకు

ఇంకా కొంత దూరం ఉనన్పుప్డు రాహేలుకు కానుపు నొపుప్లు
మొదలయాయ్యి. 17ఆమె పసవం వలన తీవంగా పయాసపడుతూ
ఉండగా మంతసాని ఆమెతో “భయపడ వదుద్ , ఈ సారి కూడా
నీకు కొడుకే పుడతాడు” అంది. 18 రాహేలు కొడుకును పసవించి
చనిపోయింది. పాణం పోతూ ఉనన్ సమయంలో ఆమె “వీడి
* 35:7 35:7 బేతేలు దేవుడు. † 35:8 35:8 ఒక విధ న సింధూర వృకష్ం. దీనికి
ఏడుపు వృకష్ం.
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పేరు ‡బెనోని” అంది. కాని అతని తండి అతనికి §బెనాయ్మీను
అని పేరు పెటాట్ డు. 19 ఆ విధంగా రాహేలు చనిపోయినపుప్డు
ఆమెను బేతెల్హేము అని పిలిచే ఎఫాతామారగ్ంలో సమాధి చేశారు.
20యాకోబు ఆమె సమాధి మీద ఒక సత్ంభానిన్ నిలిపాడు. అది ఈ
రోజు వరకూ రాహేలు సమాధి సత్ంభంగా నిలిచి ఉంది.

21 ఇశాయేలు పయాణం కొనసాగించి మిగద్ల్ ఏదెరుకు
అవతల తన గుడారం వేసుకునాన్డు. 22 ఇశాయేలు ఆ దేశంలో
నివసిసుత్ నన్పుప్డు రూబేను తన తండి ఉపపతిన్ అయిన బిలాహ్ తో
ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునాన్డు. ఆ సంగతి ఇశాయేలుకు తెలిసింది.
23 యాకోబు కొడుకులు పనెన్ండు మంది. యాకోబు

జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు,
జెబూలూను. వీరు లేయా కొడుకులు. 24యోసేపు, బెనాయ్మీను.
వీరు రాహేలు కొడుకులు. 25రాహేలు దాసి అయిన బిలాహ్ కొడుకులు
దాను, నఫాత్ లి. 26 లేయా దాసి అయిన జిలాప్ కొడుకులు గాదు,
ఆషేరు. వీరంతా పదద్నరాములో యాకోబుకు పుటిట్న కొడుకులు.
27అబాహాము, ఇసాస్కులు నివసించినమమేలోని కిరయ్తరాబ్లో తన
తండి ఇసాస్కు దగగ్రికియాకోబు వచాచ్డు. అదేహెబోను.

ఇసాస్కు మరణం
28 ఇసాస్కు నూట ఎన సంవతస్రాలు బతికాడు. 29 ఇసాస్కు

కాలం నిండిన వృదుధ్ చనిపోయి తన పూరివ్కుల దగగ్రికి
చేరిపోయాడు. అతని కొడుకులు ఏశావు, యాకోబు అతణిణ్ సమాధి
చేశారు.

36
ఏశావు వంశావళి
1దిన 1:34-37

‡ 35:18 35:18నాయాతనపుతుడు. § 35:18 35:18నా కుడి చేతి పుతుడు.
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1 ఎదోము అనే మారు పేరు గల ఏశావు వంశావళి ఇది.
2 ఏశావు హితీత్యు న ఏలోను కూతురు ఆదా, హివీవ్యు న
సిబోయ్ను కూతు న అనా కూతురు అహోలీబామా, 3 ఇషామ్యేలు
కూతురు, నెబాయోతు సోదరి అయిన బాశెమతు అనే కనాను
యువతులను పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. 4 ఏశావుకు ఆదా ఎలీఫజును,
బాశెమతు రగూయేలును కనాన్రు. 5 అహోలీబామా యూషును,
యాలామును, కోరహ ను కనన్ది. వీరు కనాను దేశంలో ఏశావుకు
పుటిట్న కొడుకులు. 6 ఏశావు తన భారయ్లనూ కుమారులనూ
కూతుళళ్నూ తన ఇంటివారందరినీ తన మందలనూ పశువులనూ
తాను కనాను దేశంలో సంపాదించిన ఆసిత్ అంతటినీ తీసుకుని తన
తముమ్ నయాకోబునుండిదూరంగామరొకదేశానికివెళిళ్పోయాడు.
7వారు విసాత్ ర న సంపద గలవారుకాబటిట్ వారు కలిసినివసించలేక
పోయారు. వారిపశువులుఅధికంగాఉండడంవలనవారునివసించే
సథ్లం వారిదద్రికీ సరిపోలేదు. 8 కాబటిట్ ఏశావు శేయీరు కొండ
పాంతంలో నివసించాడు. ఏశావుకు మరొక పేరు ఎదోము.

శేయీరు జాతులు
9 శేయీరు కొండ పాంతంలో నివసించిన ఎదోమీయుల మూల

పురుషు న ఏశావు వంశావళి ఇది. 10 ఏశావు కొడుకుల పేరుల్ ,
ఏశావుభారయ్ఆదాకొడుకు ఎలీఫజు,మరొకభారయ్బాశెమతు కొడుకు
రగూయేలు. 11 ఎలీఫజు కొడుకులు తేమాను, ఓమారు, సెపో,
గాతాము, కనజు. ఎలీఫజు ఉపపతిన్ తిమాన్. 12 ఆమె కొడుకు
అమాలేకు. వీరంతా ఏశావుభారయ్ అయిన ఆదాకు మనుమలు.

13 రగూయేలు కొడుకులు నహతు, జెరహ , షమామ్, మిజాజ్ . వీరు
ఏశావు భారయ్ అయిన బాశెమతుకు మనుమలు. 14 ఏశావుకునన్
మరొక భారయ్ సిబోయ్ను కూతురు అయిన అనా కూతురు
అహొలీబామా. ఈమెఏశావుకు కనన్ కొడుకులుయూషు,యాలాము,
కోరహ .

15ఏశావుకొడుకులోల్ తెగలనాయకులు ఎవరంటే, ఏశావుమొదటి
సంతాన న ఎలీఫజు కొడుకులు తేమాను, ఓమారు, సెపో, కనజు,
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16 కోరహ , గాతాము, అమాలేకు. వీరు ఎదోము దేశంలో ఎలీఫజు
నుండి వచిచ్న నాయకులు. వీరు ఏశావుభారయ్ ఆదాకు మనుమలు.
17ఏశావు కొడు న రగూయేలు కొడుకులు నహతు, జెరహ , షమామ్,
మిజాజ్ . వీరు ఎదోము దేశంలో రగూయేలు నుండి వచిచ్ననాయకులు.
వీరు ఏశావుభారయ్ బాశెమతు మనుమలు.

18 ఇక ఏశావు భారయ్, అనా కూతురు అయిన అహొలీబామా
కొడుకులు యూషు, యగాల్ ము, కోరహ . వీరు అహొలీబామా
పుతసంతానపు నాయకులు. 19 వీరంతా ఎదోము అనే ఏశావు
కొడుకులు,వారివారి సంతానపు తెగల నాయకులు.

20ఎదోము దేశంలోఆదినుండీ నివసించినహోరీయు న శేయీరు
కొడుకులు లోతాను, శోబాలు, సిబోయ్ను, అనా, 21 దిషోను, ఏసెరు,
దీషాను. వీరు ఎదోము దేశంలోని శేయీరు కొడుకు న హోరీయుల
నాయకులు.

22లోతాను కొడుకులు హోరీ, హేమాను. లోతాను సోదరి తిమాన్.
23 శోబాలు కొడుకులు అలావ్ను, మానహదు, ఏబాలు, షపో,
ఓనాము. 24సిబోయ్ను కొడుకులు అయాయ్, అనా అనేవారు. ఈ అనా
తనతండిసిబోయ్నుకు చెందినగాడిదలనుమేపుతూఉండగామొదటి
సారిగా అరణయ్ంలో *ఉషణ్ధారలు కనుగొనాన్డు.

25 అనా కొడుకు దిషోను, కూతురు అహొలీబామా. 26 దిషోను
కొడుకులుహెమాద్ ను,ఎషాబ్ను, ఇతాను, కెరాను, 27ఏసెరు కొడుకులు
బిలాహ్ ను, జవాను, అకాను. 28దీషాను కొడుకులు ఊజు, అరాను.

29హోరీయులనాయకులుఎవరంటే,లోతాను,శోబాలు,సిబోయ్ను,
అనా, 30 దిషోను, ఏసెరు, దీషాను. శేయీరు దేశంలోని వారి
నాయకుల జాబితా పకారం వీరుహోరీయుల నాయకులు.

ఎదోము రాజులు
1దిన 1:43-54

31 ఇశాయేలీయుల మీద ఏ రాజూ పరిపాలన చేయక ముందే,
ఎదోమును పరిపాలించిన రాజులు ఎవరంటే, 32 బెయోరు కొడుకు

* 36:24 36:24 అడవి గాడిదలు
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బెల ఎదోములో పాలించాడు. అతని ఊరు దినాహ్ బా. 33 బెల
చనిపోయిన తరువాత బొసావా న జెరహ కొడుకు యోబాబు
రాజయాయ్డు. 34యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల
దేశసుథ్ డు హ షాము రాజయాయ్డు. 35 హ షాము చనిపోయిన
తరువాత మోయాబు దేశంలో మిదాయ్నీయులను ఓడించిన బదదు
కొడుకు హదదు రాజయాయ్డు. అతని ఊరు అవీతు. 36 హదదు
చనిపోయిన తరువాతమశేకావా న శమాల్ రాజయాయ్డు.

37 శమాల్ చనిపోయిన తరువాత నదీతీర పాంత న రహెబోతుకు
చెందిన షావూలు రాజయాయ్డు. 38షావూలు చనిపోయిన తరువాత
అకోబ్రు కొడుకు బయల్ హానాను రాజయాయ్డు. 39అకోబ్రు కొడుకు
బయల్ హానానుచనిపోయినతరువాతహదరురాజయాయ్డు. అతని
ఊరు పాయు. అతని భారయ్ పేరు మహేతబేలు. ఆమె మేజాహాబు
మనుమరాలు అయినమతేదు కూతురు.

40 వారివారి తెగల పకారం వారివారి పాంతాలోల్ వారివారి పేరల్
చొపుప్న ఏశావుసంతానపునాయకుల పేరుల్ ఏవంటే,తిమాన్,అలావ్,
యతేతు, 41 అహొలీబామా, ఏలా, పీనోను, 42 కనజు, తేమాను,
మిబాస్రు, 43మగీద్యేలు,ఈరాము. వీరంతాతమతమసావ్ధీనంలో
ఉనన్ దేశంలో తమతమనివాస సథ్లాల పకారం ఎదోము నాయకులు.
ఎదోమీయులకు మూల పురుషుడు ఏశావు.

37
యోసేపు కలలు

1యాకోబు తన తండి పరదేశీయుడుగా ఉండిన కనాను దేశంలో
నివసించాడు. 2 యాకోబు జీవిత వృతాత్ ంతం ఇది. యోసేపు
పదిహేనేళళ్ వాడుగా ఉనన్పుప్డు తన సోదరులతో కూడ మందను
మేపుతూ ఉనాన్డు. అతడు చినన్వాడుగా తన తండి భారయ్ న
బిలాహ్ కొడుకుల దగగ్రా జిలాప్ కొడుకుల దగగ్రా ఉండేవాడు. అపుప్డు
యోసేపు వారి చెడడ్ పనులను గూరిచ్న సమాచారం వారి తండికి
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చేరవేసేవాడు. 3యోసేపు ఇశాయేలు వృదాధ్ పయ్ంలో పుటిట్న కొడుకు
కాబటిట్ తన కొడుకులందరికంటే అతణిణ్ ఎకుక్వగా పేమించి అతని
కోసం ఒక అంద న నిలువుటంగీ కుటిట్ంచాడు. 4అతని సోదరులు
తమ తండి అతణిణ్ తమందరికంటే ఎకుక్వగా పేమించడం వలన
అతని మీద పగపటిట్ , అతనితో ఎపుప్డూ పేమగా మాటాల్ డేవారు
కాదు.

5యోసేపుఒకకలకనితనసోదరులతోదానిన్గూరిచ్చెపిప్నపుప్డు
వారు అతని మీద మరింత పగపటాట్ రు. 6 అతడు వారితో ఇలా
చెపాప్డు. “నేను కనన్ ఈ కల మీరూ వినండి. 7అదేమిటంటే మనం
పొలంలో ధానయ్ం కటట్లు కడుతూ ఉనాన్ం. నా కటట్ లేచి నిలబడగానే
మీ కటట్లు దాని చుటూట్ చేరి నా కటట్కి సాషాట్ ంగపడాడ్ యి.” 8అందుకు
అతనిసోదరులు “నువువ్ నిజంగానేమమమ్లిన్ ఏలుతావా? మామీద
నువువ్ అధికారివి అవుతావా” అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలను
బటీట్ అతనిమాటలనుబటీట్ అతనిమీదమరింతపగపెంచుకునాన్రు.

9 అతడింకొక కల కని తన సోదరులతో “ఇదిగో నేను మరొక
కల గనాన్ను. అందులో సూరయ్ చందులూ, పదకొండు నకష్తాలూ
నాకు సాషాట్ ంగ పడాడ్ యి” అని చెపాప్డు. 10 అతడు తన తండితో,
తన అనన్లతో అది చెపాప్డు. అతని తండి అతనితో “నువువ్
కనన్ ఈ కల ఏమిటి? నేనూ నీ తలీల్ నీ అనన్లూ నిజంగా నీకు
సాషాట్ ంగపడాలా?” అని అతణిణ్ గదిద్ంచాడు. 11 అతని సోదరులు
అతని కకష్ పెంచుకునాన్రు. అయితే అతని తండి ఆ మాటలు
జాఞ్ పకం ఉంచుకునాన్డు.

యోసేపును అనన్లు అమిమ్వేయడం
12 యోసేపు సోదరులు షెకెములో తమ తండి మందను

మేపడానికి వెళాళ్రు. 13 అపుప్డు ఇశాయేలు యోసేపుతో “నీ
సోదరులు షెకెములో మందను మేపుతునాన్రు. నినున్ వారి దగగ్రికి
పంపుతాను, రా” అనన్పుప్డు అతడు “అలాగే” అని చెపాప్డు.
14 అపుప్డు యాకోబు “నువువ్ వెళిళ్ నీ సోదరుల మానిన్, మంద
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మానిన్ తెలుసుకుని నాకు కబురు తీసుకురా” అని అతనితో చెపిప్
హెబోను లోయ నుండి అతణిణ్ పంపించాడు. అతడు షెకెముకు
వచాచ్డు.

15 యోసేపు పొలంలో ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉండగా ఒక
మనిషి అతణిణ్ చూసి “దేని గురించి వెదుకుతునాన్వు?” అని
అడిగాడు. 16అందుకతడు “నేనునాసోదరులను వెదుకుతునాన్ను.
వారు మందను ఎకక్డ మేపుతునాన్రో దయచేసి నాకు చెపుప్”
అని అడిగాడు. 17 అందుకు ఆ మనిషి “వారు ఇకక్డి నుండి
వెళిళ్పోయారు. వారు ‘దోతానుకు వెళాద్ ం పదండి’ అని చెపుప్కోవడం
నేను వినాన్ను” అని చెపాప్డు. అపుప్డు యోసేపు తన సోదరుల
కోసం వెదుకుతూ వెళిళ్ దోతానులోవారిని కనుగొనాన్డు.

18అతడు దగగ్రికి రాక ముందే వారు అతణిణ్ దూరం నుండి చూసి
అతణిణ్ చంపడానికి దురాలోచన చేశారు. 19వారు “అడుగో, కలలు
కనేవాడు వసుత్ నాన్డు. 20 వీణిణ్ చంపి ఒక గుంటలో పారేసి, ‘ఏదో
కూర జంతువు వీణిణ్ చంపి తినేసింది’ అని చెబుదాం. అపుప్డు వీడి
కలలేమౌతాయోచూదాద్ ం” అని ఒకరి కొకరు చెపుప్కునాన్రు.

21రూబేను ఆమాటవిని “మనంవాణిణ్ చంపకూడదు”అనిచెపిప్
వారి చేతులోల్ చావకుండా యోసేపును తపిప్ంచాడు. 22 ఎలాగంటే
రూబేను అతణిణ్ తమ తండికి అపప్గించాలని, వారు అతణిణ్
చంపకుండా విడిపించాలని ఉదేద్శించి “రకం చిందించ వదుద్ . అతణిణ్
చంపకుండా అడవిలో ఉనన్ ఈ గుంటలో తోసేయండి” అని వారితో
చెపాప్డు. 23యోసేపు తన సోదరుల దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు వారు
యోసేపుతొడుకొక్నన్ ఆ అంద న నిలువుటంగీని తీసేసి, 24అతణిణ్
పటుట్ కుని ఆ గుంటలో పడదోశారు. అది నీళ ళ్ లేని వటిట్ గుంట.

25వారు భోజనానికి కూరుచ్నన్పుడు, ఐగుపుకు సుగంధ దవాయ్లు,
మసత్కి, బోళం మోసుకుపోతునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీ యాతికులు
గిలాదు నుండిరావడం చూశారు. 26అపుప్డుయూదా “మనంమన
తముమ్ణిణ్ చంపి వాడి చావుని దాచిపెటట్డం వలన ఏం పయోజనం?
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27ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వాణిణ్ అమేమ్దాద్ ం రండి. ఎలా నా వాడు
మన తముమ్డు, మన రక సంబంధి గదా? వాడిని చంపకూడదు”
అని తన సోదరులతో చెపాప్డు. అందుకు అతని సోదరులు
అంగీకరించారు. 28 ఆ మిదాయ్ను వరకులు దగగ్రికి వచిచ్నపుడు
వారు ఆ గుంటలోనుండియోసేపును కి తీసిఆఇషామ్యేలీయులకు
*ఇర షెకెల్ ల వెండికి అతణిణ్ అమేమ్శారు. వారు యోసేపును
ఐగుపుకు తీసుకుపోయారు.

29 రూబేను ఆ గుంట దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు
అందులో లేకపోవడంతో అతడు తన బటట్లు చింపుకునాన్డు.
30 అతడు తన సోదరుల దగగ్రికి వెళిళ్ “చినన్వాడు లేడే, అయోయ్,
నేనెకక్డికి వెళతాను?” అనాన్డు. 31వారు ఒక మేకపిలల్ను చంపి,
యోసేపు అంగీని దాని రకంలో తడిపారు. 32 వారు దానిన్ తమ
తండి దగగ్రికి తీసుకెళిళ్ “ఇది మాకు దొరికింది. ఇది నీ కొడుకు
అంగీనో కాదో చూడు” అనాన్రు. 33 అతడు దానిన్ గురుపటిట్ “ఈ
అంగీ నా కొడుకుదే, ఏదో ఒక కూర జంతువు వాణిణ్ చంపి తినేసింది.
తపప్నిసరిగా అదియోసేపును చీలేచ్సి ఉంటుంది” అనాన్డు.

34 యాకోబు తన బటట్లు చింపుకుని తన నడుముకు గోనెపటట్
కటుట్ కుని చాలా రోజులు తన కొడుకు కోసం దుఃఖించాడు. 35అతని
కొడుకులు, కూతురుల్ అందరూ అతణిణ్ ఓదారచ్డానికి పయతన్ం
చేశారు గానీ అతడు ఓదారుప్ పొందలేదు. “నేను ఏడుసూత్
చనిపోయిన వారుండే సథ్లానికి నా కొడుకు దగగ్రికి వెళాత్ ను” అని
అతడుయోసేపు కోసం ఏడాచ్డు.

36మిదాయ్నీయులుయోసేపును ఐగుపుకు తీసుకువెళిల్, ఫరో రాజు
అంగ రకష్కుల సేనానిగా పని చేసుత్ నన్ పోతీఫరుకు అతణిణ్ అమేమ్శారు.

38
* 37:28 37:28 230గాముల వెండి, ఒకయువ బానిస ఖరీదు.
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యూదా,తామారు
1ఆ కాలంలోయూదా తనసోదరులను విడిచిపెటిట్ హీరా అనే ఒక

అదులాల్ ము వాడితో నివసించాడు. 2అకక్డ షూయ అనే ఒక కనానీ
యువతిని చూసి ఆమెను వివాహమాడి ఆమెతో కాపురం చేశాడు.
3ఆమె గరభ్వతి అయియ్ ఒక కొడుకును కనన్పుప్డు వాడికి ఏరు అని
పేరు పెటాట్ రు. 4 ఆమె మళీళ్ గరభ్ం ధరించి మరొక కొడుకును కని
వాడికి ఓనాను అని పేరు పెటిట్ంది. 5 ఆమె మళీళ్ గరభ్ం ధరించి
మూడవ కొడుకును కని వాడికి షేలా అని పేరు పెటిట్ంది. వారు
కజీబులో ఉనన్పుప్డు ఆమెవాణిణ్ కనన్ది.

6యూదాతన పెదద్ కొడుకు ఏరుకి తామారు అనేయువతిని పెళిళ్
చేశాడు. 7యూదాజేయ్షఠ్ కుమారుడు ఏరుయెహోవాదృషిట్కి దుషుట్ డు
కాబటిట్ యెహోవా అతణిణ్ చంపాడు. 8 అపుప్డు యూదా ఓనానుతో
“నీ అనన్భారయ్ దగగ్రికి వెళిళ్ మరిది ధరమ్ం జరిగించి నీ అనన్కి
సంతానం కలిగించు” అని చెపాప్డు. 9 ఓనాను ఆ సంతానం తనది
కాబోదని తెలిసి ఆమెతో పండుకునన్పుప్డు తన అనన్కి సంతానం
కలగకూడదని తన వీరాయ్నిన్ నేల విడిచాడు. 10 అతడు చేసింది
యెహోవా దృషిట్కి చెడడ్ది కాబటిట్ ఆయన అతణిణ్ కూడా చంపాడు.
11అపుప్డుయూదాఇతడు కూడా ఇతనిఅనన్లాల్ గా చనిపోతాడేమో
అని భయపడి “నా కుమారుడు షేలా పెదద్వాడయేయ్ వరకూ నీ తండి
ఇంటోల్ విధవరాలుగా ఉండు” అని తామారుతో చెపాప్డు. కాబటిట్
తామారు వెళిళ్ తన తండి ఇంటోల్ నివసించింది.

12 చాలా రోజుల తరువాత యూదా భారయ్ అయిన షూయ
కూతురు చనిపోయింది. తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ పొంది,
అదులాల్ మీయు న హీరా అనే తన సేన్హితుడితో కలిసి తిమాన్తులో
తనగొరెలబొచుచ్ కతిత్రించేవారిదగగ్రికి వెళాళ్డు. 13తనమామతన
గొరెల బొచుచ్ కతిత్రించడానికి తిమాన్తుకు వెళత్ నాన్డని తామారుకు
తెలిసింది. 14 షేలా పెదద్వా నపప్టికీ తనను అతనికి భారయ్గా
తీసుకోకుండా ఉండడం చూసి తామారు తన విధవరాలి బటట్లు
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తీసివేసి, ముసుగు వేసుకుని, శరీరమంతా కపుప్కుని, తిమాన్తుకు
వెళేళ్మారగ్ంలో ఏనాయిము అనేదావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ంది.

15 యూదా ఆమెను చూసి, ఆమె ముఖం కపుప్కుని ఉండడం
వలనఆమెవేశయ్అనుకుని, 16ఆమెదగగ్రికి వెళిళ్,ఆమెతనకోడలని
తెలియక “నీతో సుఖిసాత్ ను, రా” అని పిలిచాడు. అందుకు ఆమె
“నువువ్ నాతో సుఖించినందుకు నాకేమిసాత్ వు?” అని అడిగింది.
17 అందుకు అతడు “నా మందలో నుండి ఒక మేక పిలల్ను
పంపుతాను” అనాన్డు. ఆమె “అది పంపే వరకూ ఏ నా తాకటుట్
పెడితే సరే” అని అంది. 18అతడు “ఏమి తాకటుట్ పెటట్మంటావ్?”
అని ఆమెను అడిగాడు. ఆమె “నీ ముద, దాని దారం, నీ చేతికర”
అని చెపిప్ంది. అతడు వాటిని ఆమెకిచిచ్ ఆమెతో వెళాళ్డు. ఆమె
అతని వలన గరభ్వతి అయియ్ంది.

19 అపుప్డామె లేచి వెళిల్పోయి ముసుగు తీసేసి తన విధవరాలి
వసాలు ధరించింది. 20 తరవాత యూదా ఆ సీ దగగ్ర నుండి
ఆ తాకటుట్ వసుత్ వులను తీసుకోడానికి తన సేన్హితుడయిన
అదులాల్ మీయుడి దావ్రా మేకపిలల్ను పంపినపుప్డు ఆమె అతనికి
కనబడలేదు.

21కాబటిట్ అతడు “ఆమారగ్ంలో ఏనాయిము దగగ్ర కనిపించిన ఆ
వేశయ్ ఎకక్డ ఉంది?” అని అకక్డి మనుషులను అడిగాడు. అయితే
వారు “ఇకక్డ వేశయ్ ఎవరూ లేదు” అని అతనికి చెపాప్రు. 22కాబటిట్
అతడు యూదా దగగ్రికి తిరిగి వెళిళ్ “ఆమె నాకు కనబడలేదు.
అంతేగాక, అకక్డి మనుషులు ఇకక్డికి వేశయ్ ఎవరూ రాలేదని
చెపాప్రు” అనాన్డు. 23యూదా “మనలను అపహాసయ్ం చేసాత్ రేమో,
ఆమెవాటిని ఉంచుకోనీ. నేను నీతో ఈమేక పిలల్ను పంపాను, ఆమె
నీకు కనబడలేదు” అని అతనితో అనాన్డు.

24 సుమారు మూడు నెల న తరువాత “నీ కోడలు తామారు
జారతవ్ం జరిగించింది. అంతేకాక ఆమె జారతవ్ం వలన గరభ్వతి
అయియ్ంది” అని యూదాకు కబురొచిచ్ంది. అపుప్డు యూదా
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“ఆమెను తీసుకు రండి, ఆమెను సజీవ దహనం చెయాయ్లి” అని
చెపాప్డు. 25 ఆమెను బయటికి తీసుకు వచిచ్నపుప్డు, ఆమె తన
మామ దగగ్రికి అతని వసుత్ వులను పంపి “ఇవి ఎవరివో ఆ మనిషి
వలన నేను గరభ్వతినయాయ్ను. ఈముద,ఈదారం,ఈ కర ఎవరివో
దయచేసి గురు పటట్ండి”అని చెపిప్ంచింది. 26యూదావాటిని గురు
పటిట్ “నేను నా కుమారుడు షేలాను ఆమెకు ఇయయ్లేదు కాబటిట్ ఆమె
నాకంటే నీతి గలది” అని చెపిప్ ఇంకెపుప్డూ ఆమెతో పండుకోలేదు.

27 నెలలు నిండినపుప్డు ఆమె గరభ్ంలో కవలలు ఉనాన్రు.
28 ఆమె పసవిసుత్ నన్పుప్డు ఒకడు తన చెయియ్ బయటికి చాపాడు.
మంతసాని ఒక ఎర దారం వాడి చేతికి కటిట్ “వీడుమొదట బయటికి
వచాచ్డు” అని చెపిప్ంది. 29వాడు తన చెయియ్ వెనకిక్ తీయగానే
అతని సోదరుడు బయటికి వచాచ్డు. అపుప్డామె “నువెవ్ందుకురా
చొచుచ్కు వచాచ్వు?” అంది. అందుచేతవాడికి “*పెరెసు” అని పేరు
పెటాట్ రు. 30 ఆ తరువాత చేతికి దారం కటిట్ ఉనన్ అతని సోదరుడు
బయటికి వచాచ్డు. అతనికి “†జెరహ ” అని పేరు పెటాట్ రు.

39
యోసేపు,పొతీఫరు భారయ్

1 యోసేపును ఐగుపుకు తీసుకొచాచ్రు. ఫరో దగగ్ర ఉదోయ్గి,
రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి అయిన పోతీఫరు అనే ఐగుపీత్యుడు,
అతనిన్ అకక్డికి తీసుకొచిచ్న ఇషామ్యేలీయుల దగగ్ర యోసేపును
కొనాన్డు. 2 యెహోవా యోసేపుతో ఉనాన్డు. అతడు వరిధ్లుల్ తూ
తనయజమాని అయిన ఐగుపీత్యుని ఇంటోల్ ఉనాన్డు. 3యెహోవా
అతనికి తో ఉనాన్డనీ, అతడు చేసేదంతా యెహోవా సఫలం
చేసుత్ నాన్డనీ అతని యజమాని గమనించాడు. 4 యోసేపు
అతని దృషిట్లో దయ పొందాడు. అతడు పొతీఫరుకు సేవ

* 38:29 38:29ఛేదించుకుని. బదద్లు చేసుకుని. † 38:30 38:30పకాశమాన న
ఎరుపు రంగు. జేగురు రంగు.
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చేశాడు. పొతీఫరు తన ఇంటిమీదయోసేపును కారయ్నిరావ్హకునిగా
నియమించి తనకు కలిగినదంతా అతని అధీనంలో ఉంచాడు.

5 అతడు తన ఇంటి మీదా తనకు ఉనన్ దానంతటి మీదా
అతనిన్ కారయ్నిరవ్హకునిగా నియమించిన దగగ్రనుండి యెహోవా
యోసేపును బటిట్ ఆ ఐగుపీత్యుని ఇంటినిఆశీరవ్దించాడు. యెహోవా
దీవెనఅతనిఇంటోల్ ,పొలంలో,అతనికిఉనన్దానంతటిమీదాఉంది.
6అతడు తనకు కలిగినదంతాయోసేపుకు అపప్గించి,తానుభోజనం
చేయడం తపప్ తనకేమి ఉందో ఏమి లేదో చూసుకొనేవాడు కాడు.
యోసేపుఅందగాడు, చూడడానికి బావుంటాడు.

7ఆతరువాతఅతనియజమానిభారయ్యోసేపునుమోహించింది.
“నాతో సుఖపడు” అని అతనిని అడిగింది. 8 అయితే అతడు
తిరసక్రించి “నా యజమాని తనకు కలిగినదంతా నా వశంలో
ఉంచాడు. నేను ఇకక్డ ఉండడం వలన ఇంటోల్ ఏ విషయానీన్
అతడు చూసుకోవడం లేదు. 9ఈ ఇంటోల్ నాకంటే వాడు ఎవడూ
లేడు. నువువ్ అతని భారయ్వు కాబటిట్ నినున్ మినహాయించి మిగతా
అంతటినీ అతడు నా అధీనంలో ఉంచాడు. కాబటిట్ నేనెలా ఇంత
ఘోర నదుషాక్రయ్ం చేసి దేవునికి విరోధంగాపాపంచేసాత్ ను?” అని
తనయజమానిభారయ్తో అనాన్డు.

10 పతిరోజూ ఆమెయోసేపుతోమాటాల్ డుతూ ఉంది గానీ అతడు
ఆమెతో ఉండడానికి గానీ పాపం చేయడానికి గానీ ఒపుప్కోలేదు.
11 అలా ఉండగా ఒక రోజు అతడు పని మీద ఇంటి లోపలికి
వెళాళ్డు. ఇంటోల్ పనిచేసే వాళెళ్వరూ అకక్డ లేరు. 12అపుప్డామె
అతని వసానిన్ పటుట్ కుని “నాతో పండుకో” అని అడిగింది.
అతడు తన బటట్ను ఆమె చేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకుని బయటికి
పారిపోయాడు. 13 అతడు తన వసానిన్ ఆమె చేతిలో విడిచి
తపిప్ంచుకుని పోవడం ఆమె చూసి, 14 తన ఇంటోల్ పనిచేసే వారిని
పిలిచి “చూడండి, పోతీఫరు మనలను ఎగతాళి చేయడానికి ఒక
హెబీయుణిణ్ మన దగగ్రికి తెచాచ్డు. నాతో ంగిక సంబంధం
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పెటుట్ కోవాలని వీడు నా దగగ్రికి వసేత్ నేను పెదద్ కేక వేశాను. 15 నేను
పెదద్గా కేకవేయడం వాడు విని నా దగగ్ర తన వసానిన్ విడిచిపెటిట్
తపిప్ంచుకుని బయటికిపారిపోయాడు” అనివారితో చెపిప్ంది.

16 అతని యజమాని ఇంటికి వచేచ్ వరకూ ఆమె అతని వసానిన్
తన దగగ్ర ఉంచుకుంది. 17 ఆమె తన భరతో ఇలా వివరించింది.
“నువువ్ మన దగగ్రికి తెచిచ్న ఆ హెబీ దాసుడు ననున్ ఎగతాళి
చేయడానికి నా దగగ్రికి వచాచ్డు. 18 నేను బిగగ్రగా కేక వేసేత్
వాడు తన వసానిన్ నా దగగ్ర విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకుని బయటికి
పారిపోయాడు.” 19 “నీ దాసుడు నాకిలా చేశాడు” అని తన భారయ్
తనతో చెపిప్నమాటలు విని పొతీఫరు, కోపంతోమండిపడాడ్ డు.

20 యోసేపు యజమాని అతనిన్ రాజు దీలను బంధించే
చెరసాలలో వేయించాడు. అతడు చెరసాలలో ఉనాన్డు. 21అయితే
యెహోవా యోసేపుకు తో ఉండి, అతని మీద నిబంధన
సంబంధ న విశావ్సయ్తను చూపించాడు. చెరసాల అధిపతి
అతనిన్ అభిమానంగాచూసుకోనేలాచేశాడు. 22చెరసాలఅధిపతిఆ
చెరసాలలోఉనన్ దీలందరినీయోసేపుకు అపప్గించాడు. వారకక్డ
చేసే పనులనీన్ యోసేపే చేయించేవాడు. 23యెహోవా అతనికి తో
ఉనాన్డు కాబటిట్ ఆ చెరసాల అధిపతియోసేపుకు తాను అపప్గించిన
దేనినీ ఇక పటిట్ంచుకునేవాడు కాదు. అతడు చేసేదంతా యెహోవా
సఫలం చేశాడు.

40
యోసేపు,రాజోదోయ్గులు

1 ఆ తరువాత ఐగుపు రాజుకు గినెన్ అందించేవాడూ, రొటెట్లు
చేసేవాడూ తమ యజమాని పటల్ నేరం చేశారు. 2 తన ఇదద్రు
ఉదోయ్గసుథ్ లు, అంటే గినెన్ అందించే వాడి మీదా రొటెట్లు చేసే వాడి
మీదా ఫరో కోపగించుకునాన్డు. 3 వారిని చెరసాలలో ఉంచడానికి
రాజు అంగరకష్కుల అధిపతికి అపప్గించాడు. ఆ చెరసాలలోనే
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యోసేపును కూడా బంధించారు. 4ఆ అధిపతి వారందరినీయోసేపు
ఆధీనంలో ఉంచాడు. అతడు వారిబాగోగులు చూసేవాడు.
వారు కొనిన్రోజులు బందీలుగా ఉనన్ తరువాత 5వారిదద్రూ, అంటే

ఐగుపు రాజుకు గినెన్ అందించేవాడు, రొటెట్లు చేసేవాడు ఒకే రాతి
కలలు కనాన్రు. ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు భావాలతో కల కనాన్రు.

6 ఉదయాన యోసేపు వారి దగగ్రికి వచిచ్ చూసినపుడు వారు
విచారంగా ఉనాన్రు. 7అతడు “మీరెందుకు విచారంగా ఉనాన్రు?”
అని వారిని అడిగాడు. 8 అందుకు వారు “మా ఇదద్రికీ ఒకోక్
కల వచిచ్ంది. వాటి అరథ్ం చెపేప్వాళ ళ్ ఎవరూ లేరు” అనాన్రు.
యోసేపు వారితో “అరాథ్ లు తెలియచేయడం దేవుని అధీనమే గదా!
దయచేసి నాకు చెపప్ండి” అనాన్డు. 9అపుప్డు గినెన్ అందించేవారి
నాయకుడు యోసేపుతో “నా కలలో ఒక దాకష్తీగ నా ఎదుట ఉంది.
10ఆ దాకష్తీగకు మూడు కొమమ్లునాన్యి. దానికిమొగగ్లొచిచ్ పూలు
పూసి గెలలు పండి దాకష్పళ ళ్ వచాచ్యి. 11 ఫరో గినెన్ నా చేతిలో
ఉంది. నేను దాకష్పళ ళ్ తీసుకుని ఫరో గినెన్లో వాటిని పిండి ఆ
గినెన్ ఫరో చేతికి ఇచాచ్ను” అని చెపాప్డు. 12 అపుప్డు యోసేపు
“దాని అరథ్ం ఇదే. ఆ మూడు కొమమ్లు, మూడు రోజులు. 13 ఇంక
మూడు రోజులోల్ ఫరో నినున్ హెచిచ్ంచి, నువువ్ అతనికి గినెన్ అందించే
నీ ఉదోయ్గం నీకు మళీళ్ ఇపిప్సాత్ డు. 14 అయితే నీకంతా సరి
అయినపుప్డు ననున్ గురు చేసుకుని నామీద దయ చూపించు. ఫరో
దగగ్రనాగురించిమాటాల్ డిఈచెరసాలనుండినేను బయటికివచేచ్లా
చూడు. 15 ఎందుకంటే ననున్ హెబీయుల దేశం నుండి దొంగిలించి
తీసుకొచాచ్రు. ఈచెరసాలలోననున్ వేయడానికిఇకక్డ కూడానేనేమీ
నేరం చేయలేదు” అనాన్డు.

16 రొటెట్లు చేసే వాడు యోసేపు మంచి అరథ్ం చెపప్డం చూసి
అతనితో “నాకూ ఒక కల వచిచ్ంది. మూడు రొటెట్ల బుటట్లు నా
తల మీద ఉనాన్యి. 17 బుటట్లో ఫరో కోసం అనిన్ రకాల
పిండివంటలు ఉనాన్యి. పకష్ులు వచిచ్ నా తల మీద ఉనన్ ఆ
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బుటట్లో నుండి వాటిని తినాన్యి” అనాన్డు. 18 యోసేపు “దాని
అరథ్ం ఇదే. ఆ మూడు బుటట్లు మూడు రోజులు. 19 ఇంక మూడు
రోజులోల్ ఫరో నీ తల తీసి చెటుట్ కు వేలాడదీసాత్ డు. పకష్ులు నీమాంసం
తింటాయి” అని జవాబిచాచ్డు. 20మూడవ రోజు ఫరో పుటిట్నరోజు.
అతడు తన సేవకులందరికీ విందు చేయించాడు. వారందరిలో
గినెన్ అందించేవారినాయకుడి నా రొటెట్లు చేసేవారినాయకుడి నా
మిగతా సేవకులందరికంటే ధాయ్స పెటాట్ డు. 21 గినెన్ అందించేవారి
నాయకుని ఉదోయ్గం అతనికి తిరిగి ఇచాచ్డు, కాబటిట్ అతడు
ఫరో చేతికి మళీళ్ గినెన్ అందించాడు. 22 యోసేపు చెపిప్నటుట్ గా
రొటెట్లు చేసేవారి నాయకుణిణ్ ఉరి తీయించాడు. 23 అయితే గినెన్
అందించేవారి నాయకుడు యోసేపుకు చేసాత్ ననన్ సాయం గురించి
పటిట్ంచుకోలేదు. అసలు అతని గురించి మరచిపోయాడు.

41
ఫరో కలలు

1 రెండు సంవతస్రాల తరువాత ఫరోకు ఒక కల వచిచ్ంది.
అందులో అతడు లు నది దగగ్ర నిలబడాడ్ డు. 2 పుషిట్గా ఉనన్
అంద న ఏడు ఆవులు లు నదిలో నుండి కి వచిచ్ జముమ్గడిడ్లో
మేసుత్ నాన్యి. 3 వాటి తరువాత వికారంగా, బకక్చికిక్న ఏడు
ఆవులు లు నదిలో నుండి కి వచిచ్ ఆ ఆవుల దగగ్ర నది
ఒడుడ్ న నిలబడాడ్ యి. 4అపుప్డు అందవిహీన నవీ చికిక్పోయినవీ
అయిన ఆవులు అంద న బలిసిన ఆవులను తినేశాయి. దాంతో
ఫరో నిదలేచాడు. 5 అతడు నిదపోయి రెండవసారి కల కనాన్డు.
అందులో మంచి పుషిట్గల ఏడు కంకులతో ఉనన్ కాడ కి వచిచ్ంది.
6తూరుప్గాలి వలల్ పా పోయినఏడుతాలు కంకులు వాటి తరువాత
మొలిచాయి.

7అపుప్డు నిం న పుషిట్గల ఆ ఏడు కంకులను ఆ తాలుకంకులు
మింగివేశాయి. అంతలో ఫరో మేలుకుని అది కల అని గహించాడు.
8ఉదయానేన్ అతని మనసుస్ కలవరపడింది కాబటిట్ అతడు ఐగుపు
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శకునగాళళ్ందరినీ అకక్డి పండితులందరిని పిలిపించి తన కలలను
వివరించి వారితో చెపాప్డు గాని ఫరోకు వాటి అరథ్ం చెపేప్ వాడెవడూ
లేడు.

9 అపుప్డు గినెన్ అందించేవారి నాయకుడు “ఈ రోజు నా తపుప్
గురుకు వచిచ్ంది. 10 ఫరో తన సేవకుల మీద కోపపడి ననూన్
రొటెట్లు చేసేవారి నాయకుడినీ రాజు అంగరకష్కుల అధిపతి ఇంటోల్
కావలిలో ఉంచాడు. 11 ఒకే రాతి నేనూ అతడు కలలు కనాన్ము.
ఒకొక్కక్డు వేరేవ్రు అరాథ్ లతో కలలు కనాన్ము. 12అకక్డ రాజ అంగ
రకష్కులఅధిపతికిసేవకుడిగాఉనన్ఒకహెబీయువకుడుమాతోకూడ
ఉనాన్డు. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెబితే అతడు
వాటిఅరాథ్ నిన్మాకు తెలియచేశాడు. 13అతడుమాకు ఏమిచెపాప్డో
దానిపకారమేజరిగింది. నాఉదోయ్గంనాకుమళీళ్ఇపిప్ంచివేరేవాడిని
ఉరి తీయించారు” అని ఫరోతో చెపాప్డు.

14 ఫరో యోసేపును పిలిపించాడు. చెరసాలలో నుండి అతనిన్
తవ్రగా రపిప్ంచారు. అతడు కష్వరం చేసుకుని బటట్లు మారుచ్కుని
ఫరో దగగ్రికి వచాచ్డు.

15 ఫరోయోసేపుతో “నేనొక కల కనాన్ను. దాని అరథ్ం చెపేప్వారు
ఎవరూ లేరు. నువువ్ కలను వింటేదానిఅరాథ్ నిన్ తెలియచేయగలవని
నినున్గూరిచ్ వినాన్ను” అనాన్డు. 16యోసేపు “అది నావలన కాదు,
దేవుడే ఫరోకు అనుకూల న సమాధానం ఇసాత్ డు” అని ఫరోతో
చెపాప్డు.

17 అందుకు ఫరో “నా కలలో నేను ఏటి ఒడుడ్ న నిలబడాడ్ ను.
18 బలిసిన, అంద న ఏడు ఆవులు ఏటిలోనుండి కివచిచ్
జముమ్గడిడ్లో మేసుత్ నాన్యి. 19 నీరసంగా చాలా వికారంగా
చికిక్పోయిన మరి ఏడు ఆవులు వాటి తరువాత కి వచాచ్యి.
వీటి అంత వికార నవి ఐగుపు దేశంలో ఎకక్డానాకు కనబడలేదు.
20 చికిక్పోయి వికారంగా ఉనన్ ఆవులు బలిసిన మొదటి ఏడు
ఆవులను తినేశాయి. 21 అవి వాటి కడుపులో పడాడ్ యి గాని అవి
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కడుపులో పడినటుట్ కనబడలేదు, మొదట ఉనన్టేల్ అవి చూడాడ్ నికి
వికారంగా ఉనాన్యి. అంతలో నేను మేలుకునాన్ను. 22నా కలలో
నేను చూసేత్, పుషిట్గల ఏడు మంచి వెనున్లు ఒకక్ కంకికి పుటాట్ యి.
23 తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయి, ఎండిన ఏడు పీలవెనున్లు వాటి
తరువాత మొలిచాయి. 24 ఈ పీలవెనున్లు ఆ మంచి వెనున్లను
మింగివేశాయి. ఈ కలను పండితులకు తెలియచేశాను గాని దాని
అరాథ్ నిన్ తెలియచేసేవారెవరూ లేరు” అని అతనితో చెపాప్డు.

25 అందుకు యోసేపు “ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను
చేయబోయేది ఫరోకు తెలియచేశాడు. ఆ ఏడు మంచి ఆవులు,
ఏడేళ ళ్. 26ఆ ఏడు మంచికంకులు ఏడేళ ళ్. 27 కల ఒకక్టే. వాటి
తరువాత చికిక్పోయి వికారంగా కి వచిచ్న ఏడు ఆవులూ ఏడేళ ళ్.
తూరుప్ గాలి చేత చెడిపోయిన ఏడు తాలువెనున్లు, ఏడేళళ్ కరువు.
28నేను ఫరోతో చెపేప్మాట ఇదే. దేవుడుతాను చేయబోయేదిఫరోకు
చూపించాడు. 29 ఇదిగో ఐగుపు దేశమంతటా చాలా సమృదిధ్గా
పంట పండే ఏడేళ ళ్ రాబోతునాన్యి. 30 వాటి తరువాత ఏడేళళ్
కరువు వసుత్ ంది. అపుప్డు ఆ పంట సమృదిధ్నంతా ఐగుపు దేశం
మరచిపోతుంది. ఆ కరువు దేశానిన్ నాశనం చేసుత్ ంది. 31 దాని
తరువాత వచేచ్ కరువుచేత దేశంలో ఆ పంట సమృదిధ్ జాఞ్ పకంలో
లేకుండా పోతుంది. ఆ కరువు చాలా భారంగా ఉంటుంది. 32 ఈ
పని దేవుడే నిరణ్యించాడు. దీనిన్ దేవుడు చాలాతవ్రగా జరిగిసాత్ డు.
అందుకే ఆ కల ఫరోకు రెండుసారుల్ వచిచ్ంది.

33 కాబటిట్ ఫరో వివేకమూ జాఞ్ నమూ ఉనన్మనిషిని వెతికి ఐగుపు
దేశం మీద అతనిన్ నియమించాలి. 34 ఫరో అలా చేసి ఈ దేశం
మీద పరయ్వేకష్కులను నియమించి, సమృదిధ్గా పంట పండే ఏడేళళ్లో
ఐగుపు దేశమంతటా అయిదోభాగం తీసుకోవాలి. 35వారు రాబోయే
ఈ మంచి సంవతస్రాలోల్ దొరికే ఆహారమంతా సమకూరాచ్లి. ఆ
ధానాయ్నిన్ఫరోఆధీనంలోఉంచి,పటట్ణాలోల్ భదంచేయాలి. 36కరువు
వలనఈదేశం నశించిపోకుండాఆధానయ్ం ఐగుపు దేశంలోరాబోయే
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ఏడేళళ్ కరువు కాలంలో సిదధ్ంగా ఉంటుంది” అని ఫరోతో చెపాప్డు.
37 ఈ సలహా ఫరోకూ అతని పరివారమందరి దృషిట్కీ నచిచ్ంది.

38 ఫరో తన పరివారంతో “ఇతనిలాగా దేవుని ఆతమ్ ఉనన్వాడు
మనకు దొరుకుతాడా?” అనాన్డు. 39 ఫరో, యోసేపుతో “దేవుడు
ఇదంతా నీకు తెలియచేశాడు కాబటిట్ నీలాగా వివేకమూ జాఞ్ నమూ
ఉనన్ వారెవరూ లేరు. 40నువువ్ నా భవనంలో అధికారిగా ఉండాలి.
నా పజలంతా నీకు లోబడతారు. సింహాసనం విషయంలోనే నేను
నీకంటే వాడిగా ఉంటాను” అనాన్డు. 41 ఫరో “చూడు, ఐగుపు
దేశమంతటి మీద నేను నినున్ నియమించాను” అని యోసేపుతో
చెపాప్డు. 42 ఫరో తన చేతికి ఉనన్ తన రాజముద ఉంగరానిన్
తీసి యోసేపు చేతికి పెటాట్ డు. శేషఠ్ న బటట్లు అతనికి తొడిగించి,
అతని మెడలో బంగారు గొలుసు వేశాడు. 43 తన రెండవ రథంలో
అతనిన్ ఎకిక్ంచాడు. కొందరు అతనిముందు నడుసూత్ “నమసాక్రం
చేయండి” అని కేకలు వేశారు. ఐగుపు దేశమంతటి మీదా ఫరో
అతనిన్ నియమించాడు.

44 ఫరో యోసేపుతో “నేను ఫరోని. నీ సెలవు లేకుండా ఐగుపు
దేశమంతటా ఎవరూ తన చేతిని కానీ కాలిని కానీ ఎతత్కూడదు”
అనాన్డు. 45 ఫరో, యోసేపుకు “జఫనత్ పనేహ ” అని పేరు
పెటాట్ డు. అతనికి ఓను అనే పటట్ణయాజకు న పోతీఫెర కూతురు
ఆసెనతుతో పెళిళ్చేశాడు. 46యోసేపు ఐగుపు రా న ఫరో ఎదుటికి
వచిచ్నపుప్డు ము ఏళల్వాడు. యోసేపు ఫరో దగగ్రనుండి
బయలుదేరి ఐగుపు దేశమంతటా తిరిగాడు. 47 సమృదిధ్గల
ఏడేళళ్లో భూమి చాలా విరివిగా పండింది. 48 ఐగుపు దేశంలోని
ఏడేళళ్ ధానయ్మంతా అతడు సమకూరిచ్, పటట్ణాలోల్ దానిన్ నిలవ్
చేశాడు. ఏ పటట్ణం చుటూట్ ఉనన్ పొలాల ధానయ్ం ఆ పటట్ణంలోనే
నిలవ్చేశాడు. 49యోసేపుసముదపుఇసుకంత విసాత్ రంగాధానాయ్నిన్
నిలవ చేశాడు. అది కొలతకు మించిపోయింది కాబటిట్ దానిన్క
కొలవడంమానుకునాన్రు.



ఆదికాండం 41:50 cxiv ఆదికాండం 42:2

50 కరువు కాలం ముందే యోసేపుకు ఇదద్రు కొడుకులు పుటాట్ రు.
ఓను పటట్ణ యాజకు న పోతీఫెర కూతురు ఆసెనతు వారికి తలిల్.
51 అపుప్డు యోసేపు “దేవుడు నా కషాట్ నన్ంతా మా నానన్ ఇంటోల్
వారందరినీ నేను మరచిపోయేలా చేశాడు” అని తన పెదద్కొడుకిక్
“*మనషేష్” అనే పేరు పెటాట్ డు. 52 “నేను బాధ అనుభవించిన
దేశంలో దేవుడు ననున్ ఫలవంతం చేశాడు” అని రెండో కొడుకిక్
“†ఎఫాయిము” అనే పేరు పెటాట్ డు. 53 ఐగుపు దేశంలో సమృదిధ్గా
పంట పండిన ఏడేళ ళ్ గడిచిపోయాయి. 54 యోసేపు చెపిప్న
పకారం ఏడేళళ్ కరువు మొదలయింది గాని ఐగుపు దేశమంతటా
ఆహారముంది.

55 ఐగుపు దేశమంతటా కరువు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశపజలు
ఆహారం కోసం ఫరోకు మొరపెటుట్ కునాన్రు. అపుప్డు ఫరో “మీరు
యోసేపు దగగ్రికి వెళిళ్ అతడు మీతో చెపిప్నటుల్ చేయండి” అని
ఐగుపీత్యులందరితో చెపాప్డు. 56 ఆ పదేశమంతా కరువు
వాయ్పించింది. యోసేపు గిడడ్ంగులనీన్ విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు
ధానయ్ం అమామ్డు. ఐగుపు దేశంలో ఆ కరువు తీవంగా ఉంది. 57ఆ
కరువు లోకమంతా తీవంగా ఉండడం వలల్ లోకమంతా యోసేపు
దగగ్ర ధానయ్ం కొనడానికి ఐగుపుకు వచిచ్ంది.

42
యోసేపుఅనన్లు ఐగుపుకు పోవడం

1 ఐగుపులో ధానయ్ం ఉందనియాకోబు తెలుసుకుని “మీరు ఒకరి
ముఖం ఒకరు చూసుకుంటునాన్రేంటి?” అని తన కొడుకులతో
అనాన్డు. 2 “చూడండి, ఐగుపులోధానయ్ం ఉందని వినాన్ను. మనం
చావకుండా బతికేలా మీరు అకక్డికి వెళిళ్ మన కోసం అకక్డనుంచి
ధానయ్ం కొనుకుక్రండి” అనాన్డు.
* 41:51 41:51మరచిపోయేలా. † 41:52 41:52 దివ్గుణీకృతము. రెండింతలు
చెయయ్డం.



ఆదికాండం 42:3 cxv ఆదికాండం 42:16

3 యోసేపు పదిమంది అనన్లు ఐగుపులో ధానయ్ం కొనడానికి
వెళాళ్రు. 4 అయితే యాకోబు “అతనికి ఏ నా హాని
సంభవిసుత్ ందేమో” అనియోసేపు తముమ్ న బెనాయ్మీనును అతని
అనన్లతో పంపలేదు.

5 కరువు కనాను దేశంలో ఉంది కాబటిట్ ధానయ్ం కొనడానికి వచిచ్న
వారితోఇశాయేలుకొడుకులు కూడావచాచ్రు. 6అపుప్డుయోసేపుఆ
దేశానికి అధికారిగా ఉనాన్డు. అతడే ఆ దేశ పజలందరికీ ధానాయ్నిన్
అమేమ్వాడు కాబటిట్ యోసేపు అనన్లు వచిచ్ ముఖాలు వంచి నేలకు
వంగియోసేపుకు నమసాక్రం చేశారు.

7యోసేపుతనఅనన్లను చూసివారినిగురు పటిట్ వారికితెలియని
మనిషిలా వారితో కఠినంగా మాటాల్ డి “మీరెకక్డనుండి వచాచ్రు?”
అని అడిగాడు. అందుకు వారు “ఆహారం కొనడానికి కనాను దేశం
నుండివచాచ్ము”అనాన్రు. 8యోసేపుతనఅనన్లను గురు పటాట్ డు
గాని వారు అతణిణ్ గురు పటట్లేదు.

9 యోసేపు వారిని గూరిచ్ తనకు వచిచ్న కలలను గురుకు
తెచుచ్కుని “మీరు గూఢచారులు. ఈ దేశపు గుటుట్ తెలుసుకోడానికి
వచాచ్రు” అనాన్డు. 10వారు “లేదు పభూ, మీ దాసు న మేము
ఆహారం కొనడానికే వచాచ్ము. 11మేమంతా ఒక తండి కొడుకులం.
మేము నిజాయితీగలవాళళ్ం. నీదాసుల నమేము గూఢచారులం
కాదు” అని బదులిచాచ్రు. 12 అయితే అతడు వారితో “కాదు, ఈ
దేశం గుటుట్ తెలుసుకోడానికి మీరు వచాచ్రు” అనాన్డు. 13అందుకు
వారు “నీదాసుల నమేము పనెన్ండుగురు అనన్దముమ్లం. కనాను
దేశంలోఉనన్ ఒక తండి కొడుకులం. ఇదిగో,అందరిలోచినన్వాడు ఈ
రోజుమానానన్ దగగ్ర ఉనాన్డు. ఒకడు లేడు” అనాన్రు.

14అయితేయోసేపు “కాదు, నేను చెపిప్నటుట్ మీరు గూఢచారులే.
15 మీ అసలు సంగతి ఇలా తెలుసుత్ ంది. ఫరో జీవం తోడు, మీ
తముమ్డు ఇకక్డికి వసేత్నే తపప్ మీరికక్డనుంచి వెళళ్రు. 16 మీ
తముమ్ణిణ్ తీసుకురావడానికి మీలో ఒకణిణ్ పంపండి. అపప్టి వరకూ
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మీరు ఇకక్డ బందీలుగా ఉంటారు. మీలో నిజముందో లేదో మీ
మాటలోల్ తెలుసుత్ ంది. లేకపోతేఫరోజీవంతోడు,మీరుగూఢచారులే”
అని చెపిప్ 17వారినిమూడు రోజులు చెరసాలలో వేయించాడు.

18మూడవరోజుయోసేపువారినిచూసి “నేను దేవునికి భయపడే
వాణిణ్ . మీరు బతకాలంటే ఇలా చేయండి. 19మీరు నిజాయితీగల
వా తే మీసోదరులోల్ ఒకడు ఈ చెరసాలలో ఉండాలి. మిగతావారు
మీ ఇంటి వారి కరువు తీరడానికి ధానయ్ం తీసుకు వెళళ్ండి.

20మీ తముమ్ణిణ్ నా దగగ్రికి తీసుకురండి. అపుప్డు మీ మాటలు
నిజమేఅనితెలుసుత్ ంది,మీరుచావరు”అనిచెపాప్డు. కాబటిట్ వారు
అలా చేశారు. 21 అపుప్డు వారు ఒకడితో ఒకడు “మన తముమ్ని
విషయంలో మనం నిజంగా అపరాధులమే. అతడు మనలను
బతిమాలినపుప్డు మనం అతని వేదన చూసి కూడా వినలేదు.”
22 రూబేను “ఈ చినన్వాడి పటల్ పాపం చేయవదద్ని నేను మీతో
చెపిప్నా మీరు వినలేదు, కాబటిట్ అతని చావును బటిట్ మనకు తగిన
శాసిత్ జరుగుతునన్ది” అనివారితో అనాన్డు.

23వారిమాటలుయోసేపుకు అరథ్మయాయ్యనివారికి తెలియదు,
ఎందుకంటే వారి మధయ్ తరుజ్ మా చేసేవాడు ఒకడునాన్డు.
24 యోసేపు వారి దగగ్రనుండి అవతలకు పోయి ఏడాచ్డు. వారి
దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ వారితో మాటాల్ డాడు. వారిలో షిమోయ్నును
పటుట్ కుని వారి కళెళ్దుటే అతనిన్ బంధించాడు. 25 తన అనన్ల
సంచులోల్ ధానయ్ం నింపమనీ, ఎవరి డబుబ్లు వారి సంచులోల్ నే తిరిగి
ఉంచమనీ, పయాణం కోసం భోజనపదారాధ్ లు వారికివావ్లనీ తన
పనివారికి ఆజాఞ్ పించాడు. 26వారు,తాము కొనినధానాయ్నిన్ గాడిదల
మీద ఎకిక్ంచుకుని అకక్డనుంచి వెళిళ్పోయారు.

యోసేపుఅనన్లు కనానుకు తిరిగి రావడం
27అయితేవారు దిగిన చోట ఒకడు తన గాడిదకు మేతపెటట్డానికి

తన సంచి విపిప్తే అతని ధనం కనబడింది. అవి అతని సంచి
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మూతిలో ఉనాన్యి. 28 అపుప్డతడు “నా డబుబ్ నాకే ఉంది.
చూడండి, నా సంచిలోనే ఉంది” అని తన సోదరులతో అనాన్డు.
వారి గుండెలు అదిరిపోయాయి. వారు వణికిపోతూ ఒకరితో ఒకరు
“ఇదేంటి దేవుడు మనకిలా చేశాడు?” అనుకునాన్రు.

29 వారు కనాను దేశంలో ఉనన్ తమ తండి యాకోబు దగగ్రికి
వచిచ్ తమకు జరిగినదంతా అతనికి తెలియచేశారు. 30 “ఆ
దేశానికి అధిపతి, మాతో కఠినంగామాటాల్ డి, మేము ఆ దేశానిన్ వేగు
చూడడానికి వచాచ్మనుకునాన్డు. 31 అపుప్డు మేము, ‘అయాయ్,
మేము నిజాయితీపరులం, గూఢచారులం కాదు. 32పనెన్ండు మంది
సోదరులం,ఒకక్తండికొడుకులం,ఒకడు లేడు,చినన్వాడు ఇపుప్డు
కనాను దేశంలోమానానన్ దగగ్ర ఉనాన్డు’ అని అతనితో చెపాప్ము.
33 అందుకు ఆ దేశాధిపతి, మాతో ‘మీరు నిజాయితీపరులని ఇలా
తెలుసుకుంటాను. మీ సోదరులోల్ ఒకణిణ్ నా దగగ్ర విడిచిపెటిట్ , మీ
ఇంటోల్ వారికి కరువు తీరేలా ధానయ్ం తీసుకు వెళళ్ండి. 34నా దగగ్రికి
ఆ చినన్వాణిన్ తీసుకు రండి. అపుప్డు మీరు నిజాయితీపరులనీ
గూఢచారులు కారనీ నేను తెలుసుకునిమీసోదరుణిణ్ మీకపప్గిసాత్ ను.
అపుప్డు మీరు ఈ దేశంలో వాయ్పారం చేసుకోవచుచ్’ అని చెపాప్డు”
అనాన్రు.

35 వారు తమ సంచులు కుమమ్రిసేత్ ఎవరి డబుబ్ల మూట వారి
సంచులోల్ ఉంది. వారూ వారి తండీ ఆ డబుబ్ల మూటలు చూసి
భయపడాడ్ రు. 36 అపుప్డు వారి తండి యాకోబు “మీరు నా పిలల్ల
విషయంలో ననున్ దుఃఖానికి గురిచేశారు. యోసేపులేడు, షిమోయ్ను
లేడు, మీరు బెనాయ్మీనును కూడా తీసుకుపోతారు. ఇవనీన్ నా
మీదికే వచాచ్యి” అని వారితో అనాన్డు. 37 అందుకు రూబేను
“నేనతనిన్ నీ దగగ్రికి తీసుకు రాకపోతే,నాఇదద్రు కొడుకులను నువువ్
చంపెయయ్వచుచ్. అతనిన్ నా చేతికి అపప్గిసేత్, అతనిన్ తిరిగి మీ
దగగ్రికి తీసుకు వసాత్ ను” అని చెపాప్డు. 38 అయితే అతడు “నా
కొడుకును మీతో వెళళ్నివవ్ను. అతని అనన్ చనిపోయాడు, ఇతడు
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మాతమేమిగిలాడు. మీరు వెళేళ్ దారిలో ఇతనికి హాని కలిగితే తల
నెరిసిన ననున్ దుఃఖంతో మృతుయ్లోకంలోకి దిగిపోయేలా చేసాత్ రు”
అనాన్డు.

43
అనన్లు రెండవ సరి ఐగుపుట్ పయాణం

1 కనాను దేశంలో కరువు తీవంగా ఉంది. 2వారు ఐగుపునుండి
తెచిచ్న ధానయ్ం తినివేసిన తరువాత వారి తండి “మీరు మళీళ్
వెళిళ్ మన కోసం కొంచెం ఆహారం కొనండి” అని వారితో అనాన్డు.
3 యూదా “అతడు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని మీరు నా
ముఖం చూడకూడదు,అనిమాతోగటిట్గా చెపాప్డు. 4కాబటిట్ నువువ్
మాతముమ్ణిణ్ మాతోపంపితేమేమువెళిళ్నీకోసంఆహారంకొంటాము.
5 నువువ్ వాణిణ్ పంపకపోతే మేము వెళళ్ం. మీ తముమ్డు మీతో
లేకపోతేమీరు నాముఖం చూడకూడదని అతడుమాతో చెపాప్డు”
అనాన్డు.

6అందుకు ఇశాయేలు “మీకు ఇంకొక తముమ్డు ఉనాన్డని మీరు
అతనితో చెపిప్ నాకు ఇంత కీడు ఎందుకు తెచిచ్పెటాట్ రు?” అనాన్డు.
7 వారు “అతడు ‘మీ తండి ఇంకా బతికే ఉనాన్డా? మీకు ఇంకో
తముమ్డు ఉనాన్డా?’ అనిమా గురించి, మన కుటుంబం గురించిన
వివరాలు అడిగాడు. మేము ఆ పశన్లకు తగినటుట్ జవాబిచాచ్ము.
‘మీ తముమ్ణిణ్ తీసుకు రండి’ అని అతడు అడుగుతాడని మాకెలా
తెలుసుత్ ంది?” అనాన్రు. 8యూదా తన తండి ఇశాయేలుతో “ఆ
చినన్వాణిన్ నాతో పంపు. మేము వెళతాము. అపుప్డు మేమే కాదు,
నువూవ్ మా పిలల్లూ చావకుండా బతుకుతాం. 9 నేను అతనికి
జామీను ఉంటాను. నువువ్ ననున్ బాధుయ్డుగా ఎంచవచుచ్. నేను
అతణిణ్ తిరిగి నీ దగగ్రికి తీసుకువచిచ్ నీముందు నిలబెటట్కపోతే నా
జీవితమంతా ఆ నింద భరిసాత్ ను. 10 మాకు ఆలసయ్ం కాకపోతే
ఈపాటికి రెండవసారి వెళిల్ మళీళ్ వచిచ్ ఉండేవాళళ్మే” అనాన్డు.
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11వారితండిఇశాయేలు,వారితో “అలా తేమీరిలాచేయండి. ఈ
దేశంలోని మే న వసుత్ వులను మీ సంచులోల్ వేసుకుని తీసుకెళళ్ండి.
కొంచెం సుగంధ దవాయ్లు, కొంచెం తేనె, మసాలా దినుసులు, బోళం,
పిసాత్ కాయలు, బాదం కాయలు మీ సంచులోల్ వేసుకుని అతనికి
కానుకగా తీసుకెళల్ండి. 12 రెండింతల డబుబ్ తీసుకు వెళళ్ండి.
మీ సంచుల మూతిలో వాళ ళ్ ఉంచిన డబుబ్ కూడా మళీళ్ చేత
పటుట్ కుని వెళళ్ండి. బహ శా అది పొరబాటు కావచుచ్. 13 మీ
తముమ్ణిణ్ వెంటబెటుట్ కుని అతని దగగ్రికి తిరిగి వెళళ్ండి. 14 అతడు
మీ అనన్నూ బెనాయ్మీనును మీకు అపప్గించేలా సరవ్శకు న
దేవుడు, అతని ముందు మిమమ్లిన్ కరుణించు గాక. నేను
సంతానానిన్ పోగొటుట్ కోవలసి ఉంటే పోగొటుట్ కుంటాను” అని వారితో
చెపాప్డు. 15వాళ ళ్ ఆ కానుక తీసికుని, చేతులోల్ రెండింతల డబుబ్,
తమవెంట బెనాయ్మీనును తీసుకు ఐగుపుకు వెళిళ్యోసేపుముందు
నిలబడాడ్ రు.

16 యోసేపు వారితో ఉనన్ బెనాయ్మీనును చూసి తన
గృహనిరావ్హకునితో “వీరిని ఇంటోల్ కి తీసికెళిళ్ ఒక జంతువును
కోసి వంట సిదధ్ం చేయించు. మధాయ్హన్ం వీరు నాతో భోజనం
చేసాత్ రు” అని చెపాప్డు. 17 యోసేపు చెపిప్నటుల్ అతడు చేసి
వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసికెళాళ్డు. 18 తమను యోసేపు
ఇంటికి తీసుకువెళిళ్నందుకు వారు భయపడి “మొదట మన
సంచులోల్ తిరిగి ఇచేచ్సిన డబుబ్ కోసం అతడు మన మీద దాడి
చేసే అవకాశం ఉంది. మనలను బంధించి, దాసులుగా చెరపటిట్ ,
మన గాడిదలను తీసుకోవచుచ్” అనుకునాన్రు. 19వారు యోసేపు
గృహనిరావ్హకుని దగగ్రికి వచిచ్, ఇంటి గుమమ్ం ముందు అతనితో
మాటాల్ డి, 20 “అయయ్గారూ, మొదట మేము ఆహారం కొనడానికి
మొదటిసారి వచాచ్ము. 21 అయితే, మేము దిగిన చోటికి చేరి మా
సంచులు విపిప్తే,చూడండి,మాఅందరిడబుబ్మొతత్ం,ఎవరిడబుబ్
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వారి సంచి మూతిలో ఉంది. అదంతా పటుట్ కొచాచ్ము. 22 ఆహారం
కొనడానికి వేరే డబుబ్ కూడా తెచాచ్ము. మా డబుబ్ మా సంచులోల్
ఎవరు వేశారోమాకు తెలియదు” అని చెపాప్రు.

23అందుకతడు “మీకుఅంతా మమే. భయపడవదుద్ . మీతండి
దేవుడూ, మీ దేవుడు, మీ సంచులోల్ మీ డబుబ్ పెటిట్ ఉంటాడు. మీ
డబుబ్నాకుఅందింది”అనిచెపిప్షిమోయ్నునువారిదగగ్రికితెచాచ్డు.
24 గృహనిరావ్హకుడు వారినియోసేపు ఇంటోల్ కి తీసికు వచిచ్, వారికి
నీళిళ్సేత్, వారు కాళ ళ్ కడుకుక్నాన్రు. అతడు వారి గాడిదలకు మేత
వేయించాడు. 25 అకక్డ తాము భోజనం చేయాలని వారు వినాన్రు
కాబటిట్ మధాయ్హన్ం,యోసేపువచేచ్సమయానికితమకానుకసిదధ్ంగా
ఉంచారు.

26 యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమ చేతులోల్ ఉనన్
కానుకను ఇంటోల్ కి తెచిచ్, అతనికి నేలను వంగి, నమసాక్రం చేశారు.
27 అపుప్డు “మీరు చెపిప్న ముసలివా న మీ నానన్ మంగా
ఉనాన్డా? అతడు ఇంకా బతికే ఉనాన్డా?” అని వారి మ
సమాచారం అడిగినపుప్డు వారు, 28 “నీ దాసు నమాతండి ఇంకా
బతికే ఉనాన్డు, మంగా ఉనాన్డు” అని చెపిప్ వంగి సాగిలపడాడ్ రు.
29 అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడూ తన తముమ్డు
అయిన బెనాయ్మీనును చూసి “మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు
ఇతడేనా?” అని అడిగి “బాబూ, దేవుడు నీకు దయ చూపుతాడు
గాక” అనాన్డు. 30 అపుప్డు తన తముమ్ని మీద యోసేపుకు
పేమ పొరుల్ కుని వచిచ్ంది కాబటిట్ అతడు తవ్రగా ఏడవడానికి చోటు
వెతికి, లోపలి గదిలోకి వెళిళ్, అకక్డ ఏడాచ్డు. 31 అతడు తన
ముఖం కడుకుక్ని బయటికి వచాచ్డు. అతడు తనున్ తాను
సముదాయించుకుని “భోజనం వడిడ్ంచండి” అని చెపాప్డు.

32 అతనికీ వారికీ అతనితో భోజనం చేసుత్ నన్ ఐగుపీత్యులకు
వేరేవ్రుగా వడిడ్ంచారు. ఐగుపీత్యులు హెబీయులతో కలిసి భోజనం
చేయరు. అది ఐగుపీత్యులకు అసహయ్ం. 33పెదద్వాడుమొదలుకుని
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చినన్వాడి వరకూ వారు అతని ముందు తమ తమ వయసు పకారం
కూరుచ్నాన్రు. వారంతా ఆశచ్రయ్పోయారు. 34 అతడు తన దగగ్ర
నుంచి వారికి పళేళ్లోల్ భోజనం వంతులెతిత్ పంపాడు. బెనాయ్మీను
వంతు వారందరి వంతులకంటే అయిదంతలు ఎకుక్వగా ఉంది.
వారంతాతాగి,యోసేపుతోవిందారగించి ఉలాల్ సంగా గడిపారు.

44
సంచిలో వెండి గినెన్

1యోసేపు “వారుమోసికెళిళ్నంతఆహారానిన్వారిసంచులోల్ నింపి
ఎవరిడబుబ్వారిసంచిమూతిలోపెటుట్ , 2చివరివాడిసంచిమూతిలో
నా వెండి గినెన్, అతని ధానయ్పు డబుబ్ పెటుట్ ” అని తన గృహ
నిరావ్హకునికి ఆజాఞ్ పించగా,యోసేపుచెపిప్నటుట్ అతడు చేశాడు.

3తెలల్వారినపుప్డు ఆమనుషులను తమగాడిదలతోపాటు పంపి
వేశారు. 4 వారు ఆ పటట్ణం నుండి బయలుదేరి ఎంతో దూరం
వెళళ్క ముందే, యోసేపు తన గృహనిరావ్హకునితో “నువువ్ లేచి ఆ
మనుషుయ్ల వెంబడించి వెళిళ్ వారిని కలుసుకుని, ‘మీరు మేలుకు
పతిగాకీడుచేశారేమిటి? 5నాయజమానితాగేగినెన్, శకునాలుచూసే
గినెన్ యిదే కదా? మీరు చేసిన ఈ పని చాలా దురామ్రగ్ం’ అని వారితో
చెపుప్” అనాన్డు. 6అతడు వారిని కలుసుకుని ఆమాటలు వారితో
చెపాప్డు. 7వారు “మాపభువుఇలాంటిమాటలుచెపప్డంఎందుకు?
మీదాసు న మేము ఇలాంటి పని చేయము.

8 చూడండి, మా సంచుల మూతులోల్ మాకు దొరికిన డబుబ్ను
కనాను దేశంలో నుండి తిరిగి తీసుకు వచాచ్ము. నీ పభువు ఇంటోల్
నుంచి మేము వెండి గానీ బంగారం గానీ ఎలా దొంగిలిసాత్ ము? 9 నీ
దాసులోల్ ఎవరి దగగ్ర అది దొరుకుతుందో వాడు చసాత్ డు గాక. మేము
మా పభువుకు దాసులమవుతాం” అని అతనితో అనాన్రు. 10 గృహ
నిరావ్హకుడు “మంచిది, మీరు చెపిప్నటేట్ చేయండి. ఎవరి దగగ్ర
ఆ గినెన్ దొరుకుతుందో అతడే నాకు బానిస ఆవుతాడు. మిగతా
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వారు నిరోద్ షులు” అని చెపాప్డు. 11 అపుప్డు పతివాడూ గబగబా
తన సంచిని దించి దానిన్ విపాప్డు. 12 ఆ గృహ నిరావ్హకుడు
పెదద్వాడి సంచితో మొదలు పెటిట్ చినన్వాడి సంచి వరకూ వెతికాడు.
ఆ గినెన్ బెనాయ్మీను సంచిలో దొరికింది. 13 వారు తమ బటట్లు
చింపుకునాన్రు. అందరూ గాడిదల మీద సంచులు ఎకిక్ంచుకుని
పటట్ణానికి తిరిగి వచాచ్రు.

14అపుప్డుయూదా,అతనిసోదరులుయోసేపుఇంటికివచాచ్రు.
అతడింకా అకక్డే ఉనాన్డు, వారు అతని ముందు నేలమీద
సాగిలపడాడ్ రు. 15అపుప్డుయోసేపు “మీరు చేసినఈ పని ఏమిటి?
నాలాటి మనిషి శకునం చూసి తెలుసుకుంటాడని మీకు తెలియదా”
అని వారితో అనాన్డు. 16 యూదా “మా యజమాను న మీతో
ఏమి చెపప్గలం? ఏమనగలం? మేము నిరోద్ షులమని ఎలా రుజువు
చేయగలం? దేవుడే నీ దాసుల అపరాధం కనుగొనాన్డు. ఇదిగో,
మేమూ ఎవని దగగ్ర ఆ గినెన్ దొరికిందో వాడూ మా యజమాను న
మీకు దాసులమవుతాం” అనాన్డు. 17యోసేపు “అలా చేయడం
నాకు దూరమౌతుంది గాక. ఎవరి దగగ్ర ఆ గినెన్ దొరికిందో వాడే
నాకు దాసుడుగా ఉంటాడు. మీరు మీ తండి దగగ్రికి సమాధానంగా
వెళళ్ండి” అని చెపాప్డు.

బెనాయ్మిను కోసంయూదా వేడికోలు
18 యూదా అతని సమీపించి “పభూ, ఒక మనవి. ఒక

మాట రహసయ్ంగా నా యజమాను న మీతో మీ దాసు న ననున్
చెపుప్కోనివవ్ండి. తమకోపంతమదాసునిమీదరగులుకోనివవ్కండి.
తమరు ఫరో అంతవారు గదా. 19 నా యజమాను న మీరు,
‘మీకు తండి అయినా తముమ్ నా ఉనాన్డా?’ అని తమ దాసులను
అడిగారు. 20 అందుకు మేము, ‘మాకు ముసలి వా న తండి,
అతని ముసలితనంలో పుటిట్న ఒక చినన్వాడు ఉనాన్రు. వాని
అనన్ చనిపోయాడు. వాడి తలిల్కి వాడొకక్డే మిగిలాడు. అతని
తండి అతనిన్ ఎంతో పేమిసాత్ డు’ అనాన్ము. 21 అపుప్డు తమరు,



ఆదికాండం 44:22 cxxiii ఆదికాండం 44:32

‘నేనతనిన్ చూడడానికి అతనిన్ నా దగగ్రికి తీసుకు రండి’ అని తమ
దాసులతో చెపాప్రు.

22 అందుకు మేము, ‘ఆ చినన్వాడు తన తండిని వదిలి
ఉండలేడు. వాడు తన తండిని విడిచి పోతే వాడి తండి
చనిపోతాడు’అనినాయజమాను నమీతోచెపాప్ము. 23అందుకు
తమరు, ‘మీ తముమ్డు మీతో రాకపోతే మీరు మళీల్ నా ముఖం
చూడకూడదు’ అని తమ దాసులతో చెపాప్రు. 24కాబటిట్ నా తండి
అయిన తమ దాసుని దగగ్రికి మేము వెళిళ్, నాయజమాను న మీ
మాటలను అతనికి తెలియచేశాము. 25మా తండి, ‘మీరు తిరిగి
వెళిళ్ మన కోసం కొంచెం ఆహారం కొనుకుక్ని రండి’ అని చెబితే
26 ‘మేము అకక్డికి వెళళ్లేము,మాతముమ్డుమాతో కూడాఉంటేనే
వెళాత్ ము. మా తముమ్డు మాతో ఉంటేనే గాని ఆయన ముఖం
చూడలేము’ అని చెపాప్ము.

27 అందుకు తమ దాసు న నా తండి, ‘నా భారయ్ నాకిదద్రిని
కనన్దని మీకు తెలుసు. 28వారిలో ఒకడు నాకు దూర పోయాడు.
అతడు తపప్కుండా కూర మృగాల బారిన పడి ఉంటాడు.
అపప్టినుంచి అతడు నాకు కనబడలేదు. 29మీరు నా దగగ్రనుంచి
ఇతనిన్ కూడా తీసుకుపోతే, ఇతనికి ఏ నా హాని జరిగితే, తల
నెరిసిన ననున్ మృతుల లోకంలోకి దుఃఖంతో దిగిపోయేలా చేసాత్ రు’
అనిమాతోచెపాప్డు.

30 కాబటిట్ , తమ దాసు న నా తండి దగగ్రికి నేను తిరిగి
వెళిళ్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు మాతో బాటు లేకపోతే 31 మా తండి
పాణం ఇతని పాణంతో పెనవేసుకుంది కాబటిట్ ఈ చినన్వాడు
మాతో లేకపోవడం చూడగానే అతడు చచిచ్పోతాడు. అలా తమ
దాసుల న మేము తల నెరిసిన తమ సేవకు న మా తండిని
మృతుల లోకంలోకి దుఃఖంతో దిగిపోయేలా చేసాత్ ము. 32 తమ
సేవకుడి న నేను, ‘ఈ బాలునికి జామీనుగా ఉండి, నీ దగగ్రికి
నేనతని తీసుకు రాకపోతే మా నానన్ దృషిట్లో ఆ నింద నా మీద
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ఎపుప్డూ ఉంటుంది’ అని చెపాప్ను. 33 కాబటిట్ తమ దాసు న
ననున్ ఈ అబాబ్యికి పతిగా ఏలినవారికి దాసునిగా ఉండనిచిచ్ ఈ
చినన్వాణిణ్ తన సోదరులతో వెళళ్నివవ్ండి. 34ఈ చినన్వాడు నాతో
కూడ లేకపోతేమానానన్ దగగ్రికి నేనెలా వెళళ్గలను? ఒకవేళ వెళితే,
మానానన్కు వచేచ్ అపాయం చూడవలసి వసుత్ ంది” అని చెపాప్డు.

45
యోసేపుతానెవరో వెలల్డి పరచుకోవడం

1 అపుప్డు యోసేపు తన దగగ్ర నిలబడడ్ పరివారం ఎదుట
తమాయించుకోలేక “అందరినీ నా దగగ్రనుంచి బయటికి
పంపేయండి” అని బిగగ్రగా చెపాప్డు. యోసేపు తన అనన్లకు
తనను తాను తెలియజేసుకునన్పుప్డు అతని దగగ్ర ఎవరూ లేరు.
2అతడు పెదద్గా ఏడవగాఐగుపీత్యులు వినాన్రు. ఫరో ఇంటివారు ఆ
ఏడుపువినాన్రు. 3అపుప్డుయోసేపు “నేనుయోసేపును. నాతండి
ఇంకా బతికే ఉనాన్డా?” అని అడిగినపుప్డు, అతని సోదరులు
అతని సమకష్ంలో కంగారుపడి అతనికి జవాబు ఇవవ్లేకపోయారు.
4 అపుప్డు యోసేపు “నా దగగ్రికి రండి” అని తన సోదరులతో
చెబితే, వారు అతని దగగ్రికి వచాచ్రు. అపుప్డతడు “ఐగుపుకు
వెళిల్పోయేలా మీరు అమేమ్సిన మీ తముమ్డు యోసేపును నేనే.
5 అయినా, ననిన్కక్డకు మీరు అమేమ్సినందుకు దుఃఖపడవదుద్ .
మిమమ్లిన్ మీరు నిందించుకోవదుద్ . పాణరకష్ణ కోసం దేవుడు మీకు
ముందుగా ననున్ పంపించాడు. 6 రెండేళళ్ నుంచి దేశంలో కరువు
ఉంది. ఇంకా ఐదేళ ళ్ దునన్డం గానీ పంటకోత గానీ ఉండదు.

7మిమమ్లిన్ ర ంచి, భూమి మీద మిమమ్లిన్ శేషంగా నిలపడానికీ
పాణాలతో కాపాడడానికీ దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్
పంపించాడు. 8 కాబటిట్ ననున్ దేవుడే పంపాడు. మీరు కాదు.
ఆయన ననున్ ఫరోకు తండిగా అతని ఇంటివారందరికి పభువుగా
ఐగుపు దేశమంతటి మీదా అధికారిగా నియమించాడు. 9 మీరు
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తవ్రగా నా తండి దగగ్రికి వెళిళ్ అతనితో ‘నీ కొడుకు యోసేపు ఇలా
చెబుతునాన్డు-దేవుడు ననున్ ఐగుపు దేశమంతటిమీదాఅధిపతిగా
నియమించాడు, నా దగగ్రికి రండి. ఆలసయ్ం చేయవదుద్ . 10 నువువ్
గోషెను పాంతంలో నివసిసాత్ వు. అపుప్డు నువూవ్ నీ పిలల్లూ నీ
పిలల్ల పిలల్లూ నీ గొరెల మందలూ నీ పశువులూ నీకు కలిగిన
సమసత్మూ నాకు దగగ్రగా ఉంటాయి. 11 ఇంకా ఐదేళ ళ్ కరువు
ఉంటుంది, కాబటిట్ నీకూ నీ ఇంటి వారికీ నీకు కలిగినదానంతటికీ
పేదరికం రాకుండా అకక్డ నినున్ పోషిసాత్ ను’ అనాన్డని చెపప్ండి.
12 ఇదిగో మీతో మాటాల్ డేది నా నోరే అని మీ కళ ళ్ నా తముమ్డు
బెనాయ్మీను కళ ళ్ చూసుత్ నాన్యి.

13 ఐగుపులో నాకునన్ భవానీన్ మీరు చూసిన సమసాత్ నీన్ మా
నానన్కు తెలియచేసి తవ్రగా మా నానన్ను ఇకక్డికి తీసుకు రండి”
అని తన సోదరులతో చెపాప్డు. 14 తన తముమ్డు బెనాయ్మీను
మెడను కౌగలించుకుని ఏడాచ్డు. బెనాయ్మీను అతణిణ్ కౌగలించుకుని
ఏడాచ్డు. 15 అతడు తన సోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్ కుని
వారిని హతుత్ కుని ఏడిచ్న తరువాత అతని సోదరులు అతనితో
మాటాల్ డారు. 16 “యోసేపు సోదరులు వచాచ్రు” అనే సంగతి
ఫరో ఇంటోల్ వినబడింది. అది ఫరోకు, అతని సేవకులకు చాలా
ఇషట్మయింది. 17 అపుప్డు ఫరో యోసేపుతో ఇలా అనాన్డు “నీ
సోదరులతో ఇలా చెపుప్, ‘మీరిలా చేయండి. మీ పశువుల మీద
బరువులు కటిట్ కనాను దేశానికి వెళిళ్ 18మీ తండినీ మీ ఇంటివారిని
వెంట బెటుట్ కుని నా దగగ్రికి రండి, ఐగుపు దేశంలోని మంచి
వసుత్ వులను మీకిసాత్ ను. ఈ దేశపు సారానిన్ మీరు అనుభవిసాత్ రు.
19 మీకు ఆజఞ్ ఇసుత్ నాన్ను, ఇలా చేయండి. మీ పిలల్ల కోసం, మీ
భారయ్ల కోసం ఐగుపులో నుండి బండల్ను తీసుకుపోయి మీ తండిని
వెంటబెటుట్ కుని రండి. 20 ఐగుపు దేశమంతటిలో ఉనన్ మంచి
వసుత్ వులు మీవే అవుతాయి కాబటిట్ మీ సామగిని లకష్ పెటట్వదుద్ ’ ”
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అనాన్డు. 21 ఇశాయేలు కుమారులు అలాగే చేశారు. యోసేపు
ఫరోమాట పకారం వారికి బండుల్ ఇపిప్ంచాడు. పయాణానికి భోజన
పదారాధ్ లు ఇపిప్ంచాడు. 22 అతడు వారికి రెండేసి జతల బటట్లు
ఇచాచ్డు, బెనాయ్మీనుకు *300 షెకెల్ ల వెండి, ఐదు జతల బటట్లు
ఇచాచ్డు. 23 అతడు తన తండి కోసం వీటిని పంపించాడు,
ఐగుపులోనిశేషఠ్ నవాటినిమోసుత్ నన్ పదిగాడిదలనూపయాణానికి
తన తండి కోసం ఆహారం, ఇతర ధానయ్ం, వేరేవ్రు తినే సరుకులు
మోసుత్ నన్ పది ఆడ గాడిదలనూ పంపించాడు. 24 అపుప్డతడు
తన సోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుతుంటే “దారిలో
పోటాల్ డుకోవదుద్ ” అనివారితో చెపాప్డు.

25వారు ఐగుపునుండి బయలు దేరి కనాను దేశానికి తమ తండి
అయినయాకోబు దగగ్రికి వచిచ్ 26 “యోసేపు ఇంకా బతికే ఉనాన్డు.
ఐగుపు దేశమంతటి మీదా అధిపతిగా ఉనాన్డు” అని అతనికి
తెలియచేశారు. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేక పోయాడు.
అతని హృదయం విసమ్యం చెందింది. 27అపుప్డు వారు యోసేపు
తమతో చెపిప్న మాటలనీన్ అతనితో చెపాప్రు. తనను తీసుకు
వెళళ్డానికి యోసేపు పంపిన బండుల్ చూసి, వారి తండి యాకోబు
పాణం తెపప్రిలిల్ంది. 28 అపుప్డు ఇశాయేలు “ఇంతే చాలు. నా
కొడుకుయోసేపు బతికే ఉనాన్డు, నేను చావకముందు వెళిళ్ అతనిన్
చూసాత్ ను” అనాన్డు.

46
యాకోబు ఐగుపు పయాణం

1ఇశాయేలు తనకునన్దంతా తీసుకు పయాణ బెయేరెష్బా వచిచ్
తన తండి అయిన ఇసాస్కు దేవునికి బలులరిప్ంచాడు. 2 అపుప్డు
రాతి దరశ్నంలో దేవుడు “యాకోబూ,యాకోబూ”అని ఇశాయేలును
పిలిచాడు. అందుకతడు “చితత్ం పభూ” అనాన్డు. 3 ఆయన

* 45:22 45:22మూడునన్ర కిలోలు
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“నేనే దేవుణిణ్ , మీతండి దేవుణిణ్ . ఐగుపు వెళళ్డానికి భయపడవదుద్ .
అకక్డ నినున్ గొపప్ జనంగా చేసాత్ ను. 4 నేను నీతో కూడా ఐగుపు
వసాత్ ను. నేను నినున్ తపప్కుండా ఇకక్డికి తిరిగి తీసుకువసాత్ ను.
నువువ్ చనిపోయేటపుప్డు యోసేపు తన సొంత చేతులతో నీ కళ ళ్
మూసాత్ డు.”

5 యాకోబు లేచి బెయేరెష్బా నుండి తరలి వెళాళ్డు. ఫరో
అతనినెకిక్ంచి తీసుకు రావడానికి పంపిన బండల్ మీద ఇశాయేలు
కొడుకులు తమతండియాకోబునూతమపిలల్లనూతమభారయ్లనూ
ఎకిక్ంచారు. 6 యాకోబు అతనితో పాటు అతని సంతానమంతా
ఐగుపు వచాచ్రు. వారు తమ పశువులనూ తాము కనానులో
సంపాదించిన సంపదనంతాతీసికెళాల్ రు. 7అతడు తన కొడుకులనూ
మనుమలనూ తన కూతురల్నూ తన కొడుకుల కూతురల్నూ తన
సంతానానన్ంతా తనతో ఐగుపు తీసుకు వచాచ్డు.

8ఐగుపుకు వచిచ్న ఇశాయేలు కొడుకుల పేరుల్ ఇవే.
9యాకోబు పెదద్ కొడుకు, రూబేను. రూబేను కొడుకులు, హనోకు,

పలుల్ ,హెసోను, కరీమ్.
10 షిమోయ్ను కొడుకులు, యెమూయేలు, యామీను, ఓహదు,

యాకీను,సోహరు, కనానీయురాలి కొడుకు షావూలు.
11లేవి కొడుకులు, గెరోష్ ను, కహాతు,మెరారి.
12 యూదా కొడుకులు ఏరు, ఓనాను, షేలా, పెరెసు, జెరహ .

(ఏరు, ఓనాను, కనాను దేశంలో చనిపోయారు). పెరెసు కొడుకులు
హెసోను,హామూలు.

13ఇశాశ్ఖారు కొడుకులు తోలా,పువావ్,యోబు, షిమోను.
14జెబూలూను కొడుకులు సెరెదు, ఏలోను,యహలేలు.
15 వీరు లేయా కొడుకులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబుకు

వారిని అతని కూతురు దీనానూ కనన్ది. అతని కొడుకులూ అతని
కుమారెలూమొతత్ం ము ముగుగ్ రు.
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16గాదు కొడుకులు సిపోయ్ను,హగీగ్, షూనీ, ఎసోబ్ను, ఏరీ, ఆరోదీ,
అరేలీ.

17ఆషేరు కొడుకులు ఇమాన్, ఇషావ్, ఇషీవ్, బెరీయా. వారి సోదరి
శెరహ . బెరీయాకొడుకులు హెబెరు, మలీక్యేలు. 18లాబాను తన
కూతురు లేయా కిచిచ్న జిలాప్ కొడుకులు వీరే. ఆమె ఈ పదహారు
మందినియాకోబుకు కనన్ది.

19 యాకోబు భారయ్ అయిన రాహేలు కొడుకులు యోసేపు,
బెనాయ్మీను.

20 యోసేపుకు మనషేష్ , ఎఫాయిములు పుటాట్ రు. వారిని
ఐగుపుదేశంలో ఓనుకు యాజకు న పోతీఫెర కూతురు ఆసెనతు
అతనికి కనన్ది.

21 బెనాయ్మీను కొడుకులు బెల, బేకెరు, అషేబ్లు, గెరా,
నయమాను, ఏహీరోషు, ముపీప్ము, హ పీప్ము, ఆరుద్ .
22యాకోబుకు రాహేలు కనిన కొడుకు న వీరంతా పదాన్లుగురు.

23దాను కొడుకు హ షీము.
24 నఫాత్ లి కొడుకులు యహనేలు, గూనీ, యేసెరు, షిలేల్ము.

25లాబాను తన కూతురు రాహేలుకు ఇచిచ్న బిలాహ్ కొడుకులు వీరే.
ఆమె వారినియాకోబుకు కనన్ది. వారంతా ఏడుగురు. 26యాకోబు
కోడళళ్ను మినహాయించి అతని వారసులు యాకోబుతో ఐగుపుకు
వచిచ్న వారంతా అర ఆరుగురు. 27ఐగుపులోయోసేపుకు పుటిట్న
కొడుకులు ఇదద్రు. ఐగుపుకు వచిచ్నయాకోబు కుటుంబీకులుమొతత్ం
డె మంది.

28 యాకోబు గోషెనుకు దారి చూపడానికి యోసేపు దగగ్రికి
యూదాను తనకు ముందుగా పంపాడు. వారు గోషెను పాంతానికి
వచాచ్రు. 29 యోసేపు తన రథానిన్ సిదధ్ం చేయించి తన తండి
ఇశాయేలును కలుసుకోడానికి గోషెనుకు వచాచ్డు. యోసేపు
అతనిన్ చూసి, అతని మెడను కౌగలించుకుని చాలా సేపు ఏడాచ్డు.
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30 అపుప్డు ఇశాయేలు యోసేపుతో “నీవింకా బతికే ఉనాన్వు. నీ
ముఖం చూశాను. కాబటిట్ నేనిక చనిపోగలను” అని చెపాప్డు.

31యోసేపుతనసోదరులతో తన తండి కుటుంబంవారితో “నేను
వెళిళ్ ఇది ఫరోకు తెలియచేసి, ‘కనాను దేశంలో ఉనన్ నా సోదరులూ
నా తండి కుటుంబం వారూ నా దగగ్రికి వచాచ్రు. 32 వారు గొరెల
కాపరులు. పశువులను మేపేవారు. వారు తమకు కలిగినదంతా
తీసుకు వచాచ్రు’అనిఅతనితోచెబుతాను. 33కాబటిట్ ఫరోమిమమ్లిన్
పిలిపించి, ‘మీవృతిత్ ఏంటి?’ అనిఅడిగితే 34 ‘మాచినన్పప్టి నుంచి
ఇపప్టివరకూమేమూమాపూరీవ్కులంతాకాపరులం.’ మీరుగోషెను
పాంతంలో నివసించేలా ఇలా చెపప్ండి. ఎందుకంటే, గొరెల కాపరి
వృతిత్లో ఉనన్వారంటే ఐగుపీత్యులకు అసహయ్ం.”

47
యాకోబు ఐగుపులో సిథ్రపడడం

1 యోసేపు వెళిళ్ ఫరోతో “మా నానన్, నా అనన్లు వారి గొరెల
మందలతో వారి పశువులతో వారికి కలిగినదంతటితో కనాను దేశం
నుండి వచిచ్ గోషెనులోఉనాన్రు”అని తెలియచేసి, 2తనసోదరులోల్
ఐదు గురిని వెంటబెటుట్ కుని వెళిల్ వారిని ఫరో ముందు నిలబెటాట్ డు.
3 ఫరో, అతని సోదరులను చూసి “మీ వృతిత్ ఏంటి?” అని అడిగితే
వారు “నీ దాసుల న మేమూమాపూరివ్కులు, గొరెల కాపరులం”
అని ఫరోతో చెపాప్రు. 4 వారు “కనాను దేశంలో కరువు తీవంగా
ఉంది. నీ దాసుల మందలకు మేత లేదు కాబటిట్ ఈ దేశంలో
కొంత కాలముండడానికి వచాచ్ము. గోషెను పాంతంలో నీ దాసులు
నివసించడానికి సెలవు ఇపిప్ంచండి” అని ఫరోతో అనాన్రు. 5 ఫరో
యోసేపును చూసి “మీ నానన్, నీ సోదరులు నీ దగగ్రికి వచాచ్రు.
6 ఐగుపు దేశం నీ ఎదుట ఉంది. ఈ దేశంలోని మంచి పాంతంలో
మీ నానన్, నీ సోదరులూ నివసించేలా చెయియ్. గోషెను పాంతంలో
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వారు నివసించవచుచ్. వారిలోఎవ నా సమరుధ్ లని నీకు అనిపిసేత్ నా
మందలమీదవారిని అధిపతులుగా నియమించు” అని చెపాప్డు.

7 యోసేపు తన తండి యాకోబును లోపలికి తీసుకు వచిచ్ ఫరో
ముందు నిలబెటిట్నపుప్డు, యాకోబు ఫరోను దీవించాడు. 8 ఫరో
“నీ వయసెంత?” అనియాకోబును అడిగాడు. 9యాకోబు “నేను
పయాణాలు చేసినవి 130 ఏళ ళ్. నా జీవించిన దినాలు కొదిడ్గానూ
బాధాకర నవిగానూ ఉనాన్యి. అవి నాపూరీవ్కులుయాత చేసిన
సంవతస్రాలనిన్ కాలేదు” అని ఫరోతో చెపిప్, 10 ఫరోను దీవించి
వెళిళ్పోయాడు.

11 ఫరో ఆజఞ్ ఇచిచ్నటేల్, యోసేపు తన తండికీ తన సోదరులకూ
ఐగుపు దేశంలోరామెసేసు అనేమంచి పదేశంలోసావ్సథ్ ం ఇచాచ్డు.
12యోసేపు తన తండినీ తన సోదరులనూ తన తండి కుటుంబం
వారినందరినీ పోషిసూత్ వారి పిలల్ల లెకక్ పకారం ఆహారమిచిచ్
సంర ంచాడు.

ఐగుపులో కరువు
13 కరువు చాలా తీవంగా ఉంది కాబటిట్ ఆ దేశమంతటా ఆహారం

లేదు. కరువుతో ఐగుపు దేశం, కనాను దేశం దురబ్ల న సిథ్తికి
వచాచ్యి. 14 యోసేపు పజలకు ధానయ్ం అముమ్తూ ఐగుపు
దేశంలోనూ కనాను దేశంలోనూ ఉనన్ డబబ్ంతా పోగుచేశాడు. ఆ
డబబ్ంతా, ఫరో భవనంలోకి యోసేపు తెపిప్ంచాడు. 15 ఐగుపు
దేశంలో కనాను దేశంలో డబుబ్ అయిపోయిన తరువాత
ఐగుపీత్యులంతాయోసేపు దగగ్రికి వచిచ్ “మాకు ఆహారం ఇపిప్ంచు.
నీ ముందు మేమెందుకు చావాలి? మా డబబ్ంతా అయిపోయింది”
అనాన్రు.

16 అందుకు యోసేపు “మీ పశువులు ఇవవ్ండి, మీ డబుబ్లు
అయిపోతే మీ పశువులకు బదులు నేను మీకు ధానయ్మిసాత్ ను”
అని చెపాప్డు. 17 కాబటిట్ వారు తమ పశువులను యోసేపు
దగగ్రికి తెచాచ్రు. ఆ సంవతస్రం, వారి మందలనిన్టికి బదులుగా
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అతడు వారికి ఆహారమిచిచ్ వారిని పోషించాడు. 18 ఆ సంవతస్రం
గడిచాక, తరువాత సంవతస్రం వారు అతని దగగ్రికి వచిచ్ “మా
డబబ్ంతా అయిపోయింది. ఆ సంగతి మా యజమాను న మీ
దగగ్ర దాచలేము. మా పశువుల మందలనీన్ మా యజమాను న
మీ వశమయాయ్యి. మా శరీరాలూ మా భూములూ తపప్ ఇంకేమీ
మాకు మిగలలేదు. 19 మీ కళళ్ముందు మేమూ మా పొలాలు
ఎందుకు నశించాలి? ఆహారమిచిచ్ మమమ్లీన్ మా పొలాలనూ
కొనండి. మా పొలాలతో పాటు మేము ఫరోకు దాసులమవుతాం.
మేము చావకుండా బతికేలా, పొలాలు పా పోకుండా మాకు
వితత్నాలివవ్ండి” అని అడిగారు.

20 ఆవిధంగా, యోసేపు ఐగుపు భూములనిన్టినీ ఫరో కోసం
కొనాన్డు. కరువు ఇగుపు వారిపాలిట తీవంగా ఉండడం వలన
వారంతాతమపొలాలనుఅమేమ్శారుకాబటిట్ ,భూమిఫరోదిఅయింది.
21 అతడు ఐగుపు పొలిమేరల ఈ చివరనుండి ఆ చివర వరకూ
పజలను *దాసులుగా చేశాడు. 22 యాజకుల భూమి మాతమే
అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో భతయ్ం నియమించాడు. వారు
ఫరో ఇచిచ్న ఆహారం తినే వారు కాబటిట్ వారు తమ భూములను
అమమ్లేదు. 23యోసేపు “ఇదిగో నేడు మిమమ్లిన్, మీ భూములను
ఫరో కోసం కొనాన్ను. మీకు వితత్నాలు ఇవిగో. పొలాలోల్ చలల్ండి.
24నాలుగు భాగాలు మీవి. పంటలో అయిదవ భాగం మీరు ఫరోకు
ఇవావ్లి. అది పొలాలోల్ వితత్డానికీ మీ పిలల్లకూ మీ ఇంటోల్ వారి
ఆహారానికి” అని పజలతో చెపాప్డు. 25 వారు “నువువ్ మా
పాణాలు నిలబెటాట్ వు. మా నీ దయ ఉండుగాక. మేము ఫరోకు
బానిసలమవుతాం” అని చెపాప్రు. 26 అపుప్డు ఐదవ భాగం
ఫరోది అని యోసేపు ఐగుపు వారికి చటట్ం నియమించాడు. అది
ఇపప్టివరకూ నిలిచి వుంది. యాజకుల భూములు మాతమే ఫరోవి
కాలేదు.
* 47:21 47:21వారిని వివిధ పదేశాలోల్ సిథ్రపడేలా చేశాడు.
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యాకోబు అవసానదశ
27 ఇశాయేలీయులు ఐగుపు దేశంలోని గోషెను పాంతంలో

నివసించారు. అందులోవారు ఆసిత్ సంపాదించుకుని సంతానాభివృదిధ్
పొంది చాలా విసత్రించారు. 28యాకోబు ఐగుపుదేశంలో 17 ఏళ ళ్
జీవించాడు. యాకోబుమొతత్ం 147 ఏళ ళ్ బతికాడు. 29ఇశాయేలు
అవసాన కాలం దగగ్ర పడినపుప్డు అతడు తన కొడుకుయోసేపును
పిలిపించి “నాపటల్ నీకు అభిమానం ఉంటే, నీ చెయియ్ నా తొడ కింద
ఉంచి నాకు నమమ్కానీన్ విశావ్సానీన్ కలిగించు. దయచేసి ననున్
ఐగుపులో పాతిపెటట్వదుద్ . 30 నేను నా పితరులతో నిదించినపుప్డు
ఐగుపులోనుంచి ననున్ తీసుకెళిళ్,వారిసమాధిలోననున్పాతిపెటుట్ ”
అని అతనితో చెపాప్డు. 31 అందుకు యోసేపు “నేను నీ మాట
చొపుప్న చేసాత్ ను” అనాన్డు. ఇశాయేలు “నాతో పమాణం చెయియ్”
అంటే, యోసేపు అతనితో పమాణం చేశాడు. అపుప్డు ఇశాయేలు
తన పడక తలగడ దగగ్ర వంగి నమసక్రించాడు.

48
యోసేపుకొడుకులనుయాకోబు దీవించడం

1 ఈ సంగతు న తరువాత “ఇదిగో, మీ నానన్కు ఒంటోల్
బాగాలేదు” అని ఒకడు యోసేపుతో చెపాప్డు. అపుప్డతడు
మనషేష్ , ఎఫాయిము అనే తన ఇదద్రు కొడుకులను వెంటబెటుట్ కుని
వెళాళ్డు. 2 “ఇదిగో నీ కొడుకుయోసేపునీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్డు”అని
యాకోబుకు తెలిసింది. అపుప్డు ఇశాయేలు బలం తెచుచ్కుని తన
మంచంమీద కూరుచ్నాన్డు.

3 అతడు యోసేపుతో “కనాను దేశంలో ఉనన్ లూజులో
సరవ్శకిగల దేవుడు నాకు కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 4 ‘ఇదిగో
నినున్ ఫలవంతంగా చేసి, విసత్రింపజేసాత్ ను. నువువ్ జన
సమూహమయేయ్లా చేసాత్ ను. నీ వారసులకు ఈ దేశానిన్ నితయ్
సావ్సథ్ ంగా ఇసాత్ ను’ అనాన్డు. 5 నేను ఐగుపుకు నీ దగగ్రికి
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రాకముందు ఐగుపు దేశంలో నీకు పుటిట్న నీ ఇదద్రు కొడుకులు నా
బిడడ్లే. రూబేను షిమోయ్నులాల్ గే ఎఫాయిము, మనషేష్ నా కొడుకులే.
6 వారి తరువాత నీకు పుటిట్న సంతానం నీదే. వారి పేరుల్ వారి
సోదరుల సావ్సథ్ ం జాబితాల పకారం నమోదు అవుతాయి.

7 పదద్నరాము నుండి నేను వసుత్ నన్పుడు, ఎఫాతాకు ఇంకా
కొంత దూరాన ఉనన్పుడు పయాణంలో రాహేలు కనాను దేశంలో
చనిపోయింది. అకక్డబేతెల్హేముఅనేఎఫాతాదారిలోనేను ఆమెను
పాతిపెటాట్ ను” అని యాకోబు చెపాప్డు. 8 ఇశాయేలు, యోసేపు
కొడుకులను చూసి “వీరెవరు?” అని అడిగాడు. 9యోసేపు “వీళ ళ్
నా కొడుకులు. వీరిని ఈ దేశంలో దేవుడు నాకిచాచ్డు” అని తన
తండితో చెపాప్డు. అందుకతడు “నేను వారిని దీవించడానికి నా
దగగ్రికి వారిని తీసుకు రా” అనాన్డు. 10ఇశాయేలు కళ ళ్ వృదాధ్ పయ్ం
వలన మసకబారి చూడలేక పోయాడు. కాబటిట్ , యోసేపు వారిని
అతని దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్డు. అతడు వారిని ముదుద్ పెటుట్ కుని
కౌగిలించుకునాన్డు.

11 ఇశాయేలు యోసేపుతో “నీ ముఖానిన్ మళీళ్ చూసాత్ నని నేను
అనుకోలేదు. అయితే, నీ సంతానానిన్ కూడా దేవుడు ననున్
చూడనిచాచ్డు” అనాన్డు. 12 యోసేపు అతని మోకాళళ్ మధయ్
నుండి వారిని తీసుకు అతనికి సాగిలపడాడ్ డు. 13 తరువాత
యోసేపు ఇశాయేలు ఎడమచేతి పు తన కుడిచేత ఎఫాయిమును,
ఇశాయేలు కుడిచేతి పు తన ఎడమ చేత మనషేష్ను పటుట్ కుని,
వారిదద్రిని అతని సమీపంగా తీసుకు వచాచ్డు. 14 ఇశాయేలు,
చినన్వా నఎఫాయిముతలమీదతన కుడిచేతిని,మనషేష్ తలమీద
తన ఎడమచేతిని ఉంచాడు.

15ఇశాయేలుయోసేపును దీవించి
“నా పూరీవ్కులు అబాహాము ఇసాస్కులు ఎవరి సమకష్ంలో

నడుచుకునాన్రో
ఆ దేవుడు, ఇపప్టి వరకూ ననున్ పోషించిన ఆ దేవుడు,
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16సమసత్ కీడుల నుంచి ననున్ కాపాడినదూత,ఈపిలల్లను దీవించు
గాక.

నా పేరు, అబాహాము ఇసాస్కులనే నా పితరుల పేరు వారికి కలుగు
గాక.

లోకంలోవారు విసాత్ ర జనసమూహంగా అవుతారు గాక” అనాన్డు.
17 యోసేపు ఎఫాయిము తల మీద తన తండి కుడిచెయియ్

పెటట్డం చూశాడు. అది అతనికి నచచ్లేదు. అతడు మనషేష్
తల మీద పెటిట్ంచాలని తన తండి చెయియ్, ఎఫాయిము తలమీద
నుండి ఎతిత్, 18 “నానాన్, అలా కాదు. ఇతడే పెదద్వాడు. నీ
కుడి చెయియ్ ఇతని తలమీద పెటుట్ ” అని చెపాప్డు. 19 అతని
తండి ఒపుప్కోక “నాకు తెలుసు. కచిచ్తంగా తెలుసు. ఇతడు
కూడా ఒక జన సమూహ గొపప్వాడవుతాడు. అయితే, ఇతని
తముమ్డు ఇతని కంటే గొపప్వాడవుతాడు. అతని సంతానం జన
సమూహాలు అవుతారు” అనాన్డు. 20 ఆ రోజు అతడు వారిని
ఇలా దీవించాడు. “ఇశాయేలీయులు ఎవరి నా దీవించేటపుడు,
‘ఎఫాయిములాగా మనషేష్లాగా దేవుడు మిమమ్లిన్ చేసాత్ డు గాక’
అని మీ పేరెతిత్ దీవిసాత్ రు” అని చెపిప్ మనషేష్ కంటే ఎఫాయిమును
ముందుగా ఉంచాడు. 21 ఇశాయేలు “ఇదిగో నేను చనిపోతునాన్ను,
అయినా దేవుడు మీకు తో ఉండిమీపూరీవ్కుల దేశానికి మిమమ్లిన్
తిరిగి రపిప్సాత్ డు. 22నేను నీ సోదరులకంటే నీకు ఒక భాగం ఎకుక్వ
ఇచాచ్ను. దానిన్,నాకతిత్తోనావింటితో,అమోరీయులచేతిలోనుండి
తీసుకునాన్ను” అనియోసేపుతో చెపాప్డు.

49
యాకోబు తన కొడుకుల పలికిన దీవెనలు

1యాకోబు తన కొడుకులను పిలిపించి ఇలా అనాన్డు. “మీరు
కలిసి రండి, రాబోయే రోజులోల్ మీకు ఏం జరుగుతుందో నేను
చెబుతాను.
2యాకోబు కొడుకులాల్ రా, కలిసి వచిచ్ వినండి.
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మీతండి ఇశాయేలుమాట వినండి.
3 రూబేనూ, నువువ్ నా పెదద్ కొడుకువి. నాబలానివి,
నా శకి పథమ ఫలానివి. ఘనతలోనూ బలంలోనూ ఆధికయ్ం

గలవాడివి.
4పారే నీళళ్లా చంచలుడివి. నీది ఉనన్త సాథ్ యి కాదు.
ఎందుకంటే నువువ్, నీ తండి మంచం ఎకిక్ దానిన్ అపవితం

చేశావు.
నువువ్ నామంచంమీదికి ఎకాక్వు.

5 షిమోయ్ను, లేవి అనన్దముమ్లే. వారి కతుత్ లు దౌరజ్నయ్ం చేసే
ఆయుధాలు.

6నాపాణమా,వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ ,వారి సభలో చేరవదుద్ .
నాహృదయంవారితో కలవలేనంత ఉదాతత్ నది.
కోపంలోవారు మనుషులను చంపారు.
సరదా కోసం ఎదుద్ ల కాళళ్ నరాలు తెగొగ్ టాట్ రు.

7వారి కోపం చాలా తీవ నది. వారి ఆగహం కూర ంది.
అవి శాపగసత్ నవి. నేను వారినియాకోబు పజలోల్ విభాగిసాత్ ను.
ఇశాయేలులోవారిని చెదరగొడతాను.

8యూదా, నీసోదరులు నినున్ సుత్ తిసాత్ రు.
నీ చెయియ్ నీ శతువులమెడమీద ఉంటుంది.
నీ తండి కుమారులు నీ ఎదుట సాగిలపడతారు.

9యూదా సింహం పిలల్.
నా కుమారుడా, నువువ్ చీలిచ్న దాని దగగ్రనుంచి వచాచ్వు.
అతడు కాళ ళ్ ముడుచుకుని పడుకునాన్డు.
సింహం లాగా, ఆడ సింహం లాగా గరిజ్ంచాడు.
అతనిన్ లేపడానికి తెగించేవాడెవడు?

10షిలోహ వచేచ్ వరకూయూదా దగగ్రనుంచి రాజదండం తొలగదు.
అతని కాళళ్ మధయ్ నుంచి అధికార రాజదండం తొలగదు.
రాజాయ్లు అతనికి లోబడతాయి.

11దా వలిల్కి తన గాడిదనూ,
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మే నదాకష్ తీగెకు తన గాడిద పిలల్నూ కటిట్ ,
దా రసంలో తన బటట్లనూ,దాకష్ల రకంలో తన అంగీనీ ఉతికాడు.
12అతని కళ ళ్ దా రసమంత ఎరగా,
అతని పళ ళ్ పాలవలే తెలల్గా ఉంటాయి.
13జెబూలూను సముదపు ఒడుడ్ న నివసిసాత్ డు.
అతడు ఓడలకు రేవుగా ఉంటాడు.
అతనిపొలిమేర సీదోను వరకూ ఉంటుంది.

14ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ పడుకునన్ బల న గాడిద.
15అతడు మంచి విశాంతి సథ్లానీన్ రమయ్ న భూమినీ చూశాడు.
బరువులుమోయడానికిభుజంవంచిచాకిరీచేసేదాసుడయాయ్డు.

16దాను ఇశాయేలు గోతాలోల్ ఒక గోతంగా
తన పజలకు నాయ్యం తీరుసాత్ డు.
17దాను,దారిలోపాము లాగా, గురం మడిమె కరచి,
రౌతు వెనకిక్ పడిపోయేలాచేసే కటల్పాముగాదారిలో ఉంటాడు.
18యెహోవా, నీ రకష్ణ కోసం కనిపెడుతునాన్ను.
19దోపిడీ గాళ ళ్ గాదును కొడతారు.
అయితే, అతడు వాళళ్ మడిమెను కొడతాడు.
20ఆషేరు ఆహారం శేషఠ్ నది.
రాజులకు తగినమధుర పదారాద్ లు అతడు అందిసాత్ డు.
21నఫాత్ లి వదిలిపెటిట్న లేడి.
అతనికి అంద న పిలల్లుంటారు.
22యోసేపుఫలించే కొమమ్. ఊట దగగ్ర పండుల్ కాసే పెదద్ కొమమ్.
దాని కొమమ్లు గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పిసాత్ యి.
23విలుకాళ ళ్ అతనీ దాడి చేసాత్ రు.
అతనిమీదబాణాలు వేసి అతనిన్ హింసిసాత్ రు.
24అయితే, అతని విలుల్ సిథ్రంగా ఉంటుంది.
అతని చేతులు పుణయ్ంతో ఉంటాయి.
ఎందుకంటే, ఇదియాకోబు పరాకమశాలి చేతుల వలన,
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ఇశాయేలు ఆధార శిల, కాపరి పేరున అయింది.
25నీకు సహాయం చేసే నీ తండి దేవుని వలన,
నినున్ దీవించే సరవ్శకుని వలన, నీకు నుండి వచేచ్ దీవెనలు,
కింది అగాధపు దీవెనలు, సత్నాల, గరాభ్ల దీవెనలు వసాత్ యి.
26నీ తండి దీవెనలు,పురాతన పరవ్తాలంతఘనంగా,
నితయ్ గిరులంత ఉనన్తంగా ఉంటాయి.
అవియోసేపుతలమీద ఉంటాయి.
తనసోదరులోల్ ఘను న వాని నడినెతిత్ మీద ఉంటాయి.
27బెనాయ్మీను ఆకలిగొనన్ తోడేలు.
అతడు ఉదయాన ఎరను మింగి,
దోచుకునన్ దానిన్,సాయంతం వేళ పంచుకుంటాడు.”

యాకోబు మరణం, సమాధి
28 ఇవనీన్ ఇశాయేలు పనెన్ండు గోతాలు. వారి తండి వారిని

దీవిసూత్ వారితో చెపిప్ంది యిదే. ఎవరి దీవెన వారికి తగినదే.
29 తరువాత అతడు వారికి ఆజాఞ్ పిసూత్ ఇలా అనాన్డు. “నేను
నా పూరీవ్కుల దగగ్రికి వెళళ్బోతునాన్ను. 30హితీత్యు న ఎఫోను
పొలంలోని గుహలో నా పూరీవ్కుల దగగ్ర ననున్ పాతిపెటట్ండి. ఆ
గుహకనానుదేశంలోనిమమేదగగ్రఉనన్మకేప్లా దానంలోఉంది.
అబాహాము దానినీ ఆ పొలానీన్ హితీత్యు న ఎఫోను దగగ్ర శమ్శాన
భూమి కోసం సావ్సథ్ ంగా కొనాన్డు.

31 అకక్డే వారు అబాహామునూ అతని భారయ్ శారాను
పాతిపెటాట్ రు. అకక్డే ఇసాస్కును అతని భారయ్ రిబాక్ను పాతి
పెటాట్ రు. అకక్డే నేను లేయాను పాతిపెటాట్ ను. 32 ఆ పొలానీన్
అందులోని గుహనూ హేతు కొడుకుల దగగ్ర కొనాన్రు” అనాన్డు.
33యాకోబు తన కొడుకులకు ఆజాఞ్ పించడం ముగించి మంచం మీద
తన కాళ ళ్ ముడుచుకుని పాణం విడిచి తనవారి దగగ్రికి చేరాడు.
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50
1 యోసేపు తన తండి మీద వాలి ముఖానిన్ ముదుద్ పెటుట్ కుని

ఏడాచ్డు. 2 యోసేపు సుగంధ దవాయ్లతో తన తండి శవానిన్
సిదధ్పరచాలని తన దాసు న దుయ్లకు ఆజాఞ్ పించాడు. కాబటిట్
ఆ దుయ్లు ఇశాయేలు శవానిన్ సిదధ్పరచారు. 3 అందుకు వారికి
40 రోజులు పటిట్ంది. సుగంధ దవాయ్లతో సిదధ్పరచడానికి అంత
సమయం పడుతుంది. ఐగుపీత్యులు అతని గురించి 70 రోజులు
దుఖించారు.

4 అతని గురించి దుఃఖించే రోజులు అయిపోయిన తరువాత,
యోసేపు ఫరో ఇంటి వారితో మాటలాడి “మీ దయ నా మీద ఉంటే
నా పకష్ంగా ఫరోతో 5 ‘మా నానన్ నాతో పమాణం చేయించి “ఇదిగో,
నేను చనిపోతునాన్ను, కనానులో నా కోసం తవివ్ంచిన సమాధిలో
ననున్పాతిపెటాట్ లి అనిచెపాప్డు కాబటిట్ అనుమతిసేత్ నేనకక్డికి వెళిళ్
నా తండిని పాతిపెటిట్ మళీళ్ వసాత్ ను అని యోసేపు అనాన్డు” అని
చెపప్ండి’ ” అనాన్డు. 6అందుకు ఫరో “అతడు నీ చేత చేయించిన
పమాణం పకారం వెళిళ్ మీనానన్ను పాతిపెటుట్ ” అనాన్డు.

7 కాబటిట్ యోసేపు తన తండిని పాతిపెటట్డానికి వెళాళ్డు.
అతనితో ఫరో ఇంటి పెదద్ న అతని సేవకులంతా ఐగుపు దేశపు
పెదద్లంతా 8యోసేపుఇంటివారంతాఅతనిసోదరులు,అతని తండి
ఇంటివారు వెళాళ్రు. వారు తమ పిలల్లనూ తమ గొరెల మందలనూ
తమపశువులనూమాతం గోషెను దేశంలోవిడిచిపెటాట్ రు. 9రథాలు,
రౌతులు అతనితో వెళాళ్యి. అది చాలా పెదద్ గుంపు అయింది.
10 వారు యొరాద్ నుకు అవతల ఉనన్ ఆటదు కళళ్ం వచిచ్నపుడు
చాలా పెదద్గా ఏడాచ్రు. యోసేపు తన తండిని గురించి ఏడు
రోజులు విలపించాడు. 11 ఆ దేశంలో నివసించిన కనానీయులు
ఆటదు కళళ్ం దగగ్ర ఏడవడం చూసి “ఐగుపీత్యులకు ఇది
చాలా సంతాప సమయం” అని చెపుప్కునాన్రు. అందుకే దానికి
“*ఆబేల్ మిసాయిము” అనే పేరుంది. అది యొరాద్ నుకు అవతల

* 50:11 50:11 ఐగుపీత్యుల సంతాపం



ఆదికాండం 50:12 cxxxix ఆదికాండం 50:23

ఉంది. 12 యాకోబు విషయంలో అతడు వారికి చెపిప్నటుల్ అతని
కొడుకులు చేశారు. 13 అతని కొడుకులు కనాను దేశానికి అతని
శవానిన్ తీసుకుపోయి మమే దగగ్రునన్ మకేప్లా పొలంలోని గుహలో
పాతిపెటాట్ రు. అబాహాము పొలంతో పాటు గుహను శమ్శానం కోసం
కొనాన్డు. అతడు దానిన్ హితీత్యు న ఎఫోను దగగ్ర కొనాన్డు.
14 యోసేపు తన తండిని పాతిపెటిట్న తరువాత అతడు, అతని
సోదరులు, అతని తండిని పాతిపెటట్డానికి వెళిళ్న వారంతా తిరిగి
ఐగుపుకు వచాచ్రు.

యోసేపుతన అనన్లను మరోమారు కష్మించడం
15యోసేపు సోదరులు తమ తండి చనిపోవడం చూసి “ఒకవేళ

యోసేపుమనమీదపగబటిట్ ,మనంఅతనికి చేసిన కీడుకు పతీకారం
చేసాత్ డేమో” అనుకునాన్రు. 16కాబటిట్ వారు యోసేపుకు ఈ కబురు
పంపించారు. 17 “మన తండి తన మరణానికి ముందు మీరు
యోసేపుతో, ‘నీ సోదరులు నీకు కీడు చేశారు. వారిని, వారి
అపరాధానీన్ దయచేసి కష్మించు’అనిచెపప్మనాన్డు”అనిఅతనితో
చెపాప్రు.

18 అతని సోదరులు పోయి అతని ముందు సాగిలపడి “ఇదిగో
మేము నీకు దాసులం” అనాన్రు. 19 యోసేపు “భయపడవదుద్ .
నేను దేవుని సాథ్ నంలో ఉనాన్నా? 20 మీరు నాకు కీడు చేయాలని
చూశారు గానీ మీరిపుప్డు చూసుత్ నన్టుట్ , అనేకమందిని బతికించేలా
అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించాడు. 21కాబటిట్ భయపడవదుద్ . నేను
మిమమ్లిన్, మీ పిలల్లను పోషిసాత్ ను” అని చెపిప్ వారిని ఆదరించి
వారితో ఇషట్ంగామాటాల్ డాడు.

యోసేపుఅవసానదశ,మరణం
22 యోసేపు, అతని తండి కుటుంబం వారూ ఐగుపులో

నివసించారు. యోసేపు 110 ఏళ ళ్ బతికాడు. 23 యోసేపు
ఎఫాయిము యొకక్ మూడవ తరం పిలల్లను చూశాడు. మనషేష్
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కొడుకయిన మాకీరు పిలల్లను కూడా చూశాడు. వారిని యోసేపు
ఒడిలోఉంచారు.

24యోసేపు తన సోదరులను చూసి “నేను చనిపోబోతునాన్ను.
దేవుడు కచిచ్తంగా మిమమ్లిన్ చూడవచిచ్, ఈ దేశంలోనుండి తాను
అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబులతో పమాణం చేసి ఇచిచ్న దేశానికి
మిమమ్లిన్ తీసుకువెళాత్ డు” అని చెపాప్డు 25 అంతే గాక యోసేపు
“దేవుడు కచిచ్తంగా మిమమ్లిన్ చూడవసాత్ డు. అపుప్డు మీరు నా
ఎముకలను ఇకక్డనుంచి తీసుకుపోవాలి” అని చెపిప్ ఇశాయేలు
కొడుకులతో పమాణం చేయించుకునాన్డు. 26యోసేపు 110 ఏళల్
వయసువా చనిపోయాడు. వారు సుగంధ దవాయ్లతో అతని
శవానిన్ సిదధ్పరచి ఐగుపు దేశంలో ఒక శవపేటికలో ఉంచారు.
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