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ఉపో దఘా తం 

ప దే ఆసుత లు కల్వగశన కుటటంబములకు చెందని సహో దర్మలు చాలాసార్మో  ఎకుువ సావసాయము 
ఎవర్మ ప ందుతార్మ అను విష్యమును గూర్శు సంఘర్శషసుత  ఉంటార్మ. ఆ ఆస్టిత  ఒక తర్ము నుండ ిమర్ొక 
తర్మునకు అందించవలస్టిన సమయం వచునప్ుపడు, ఒకప్ుపడు ఒకర్శనొకర్మ అమితముగా పేరమించన 
సహో దర్శ సహో దర్మలు కూడా ఏ విధ్ంగా విడిపల తార్ంట ేఆ పేరమ బంధ్మును మర్లా సాా పించుట 
దదవునికన మాతరమే సాధ్యప్డుతయంది. ఇశాీయిేలు పతిర్మల ైన, యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల 
విష్యములో కూడా ఇదద జర్శగశంది అని ఆదికాండము గీంథము బో ధిసుత ంది. తమ తండిరయి ైన యాకోబు 
సావసాయము విష్యములో వార్శ మధ్య చెలర్గేశన వ రై్ము ఎంత కఠశనమ యైియంది అంటే, దానిని 
ప్ర్శష్ుర్శంచుట అసాధ్యమనిపించంది. కాని ఈ పాఠంలో మనము చూడబో వుచునిటటో , దదవుడు 
యోస్టపే్ును మర్శయు అతని సహో దర్మలను సమాధానప్ర్చ, వార్శ మధ్య ఉని పేరమ బంధ్ములను 
ప్ునఃసాా పించాడు. ఈ ప్ర్శషాుర్ము పాత నిబంధ్న అంతటా ఇశాీయిలేులోని ప్న ిండు గపతరముల మధ్య 
ఉని అనుబంధ్ములకు మార్గనిర్ేేశనం చదస్టింది. మర్శయు నడేు కరసీుత  అనుచర్మల మధ్య కూడా 
అనుబంధ్ములను ఇద ినిర్ాధ ర్శంచుచునిది. 

ప్ంచగీంథములోని ఈ పాఠం “యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల”ను గూర్శు చర్శుంచు 
ఆదకిాండములోని భాగమునకు అంకనతం చదయబడింది. ఆది. 37:2-50:26లో వరా యబడని యోస్టపే్ు 
మర్శయు అతని సహో దర్మల మధ్య ఉని సమసాయతుకమ నై అనుబంధ్మును మనము వివర్ముగా 
ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

మన ముఖ్య అంశమును చూచుటకు ముందు, ఆదికాండము గీంథములోని ముఖ్య 
విష్యములను సమీక్ించుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. ఆదికాండము మూడు ప్రధానమ ైన 
భాగములుగా విభాగశంచబడింద ిఅని మనము ఇతర్ పాఠములలో చూశాము. మోషే యొకు వాసతవిక 
శరీతలతో కొనిి విశషే్మ ైన మార్గములలో చర్శుంచుటకు ప్రతి భాగము ర్ూప ందించబడింది. మొదట ి
భాగము పరా చీన చర్శతరను గూర్శునది, ఇది ఆదకిాండము 1:1-11:9లో ఉనిది. ఈ భాగములో, కనాను 
దదశము కొర్కు ఇశాీయిలేీయులు ప ందని పిలుప్ు ప్రప్ంచ చర్శతరలోని ఆర్ంభ కాలములలో దదవుడు చదస్టిన 
కార్యముల మీద ఆధార్ప్డియునిదని మోష ేఇశాీయిేలీయులకు చూపాడు. ర్ ండవ భాగము ఆదిమ 
పితర్మల చర్శతరను నమోదు చదసుత ంది, ఇది ఆదికాండము 11:10-37:1లో ఉనిది. ఇకుడ, అబరా హాము, 
ఇసాికు మర్శయు యాకోబుల జీవితములు వాగాే న దదశమునకు ప్రయాణ ంచుచుని ఇశాీయిేలీయులు 
ఎదుర్ొుని సమసయలకు ఎలా ప్ర్శషాుర్మును ఇచాుయో మోషే తెల్వయజేశాడు. మర్శయు ఆదికాండము 
37:2-50:26లో ఉని మూడవ భాగమ నై తర్మవాతి పతిర్మల చర్శతర యోస్టపే్ు మర్శయు అతని 
సహో దర్మలను గూర్శు తలె్వయజేసుత ంది. మన పాఠం ఆదికాండములో ఉని ఈ చవర్శ భాగము మీద 
దృషిరప డుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము చూడబో వుచునిటటో , ఆదకిాండములోని ఈ భాగము కొర్కు మోషే కల్వగశయుండని 
ఉదదేశయము వాసతవిక శరీతలకు అనకే పాఠములను ఇచుంది. అయితద సాధార్ణంగా: 

ఇశరా యేలు గోతరములు వాగాా న దేశమును సాాధీనపరచుకొని, దఘనిలో 
సిిరపడుటకు సిదధపడుత ండగా వారు కలసి సామరసయంతో ఎలా జీవించఘలో 
యోసపేు మరయిు అతని సహో దరుల వృతఘత ంతము వారికి బో ధించింది. 

యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున మన పాఠం ర్ ండు ముఖ్యమ ైన భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతయంది. మొదటగిా, ఈ అధాయయముల యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు విష్యములను 
ప్ర్రక్ిదాే ము, అనగా వాట ియొకు సాహతియ నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములు ఏకతాట ిమీద ఎలా 
ఉంటాయో చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, ఇశాీయిేలు గపతరముల కొర్కు మోషే ఉదాా టించన అనేక ముఖ్య 
అంశములను మర్శయు ఈ అంశములు నడేు ఆధ్ునిక క ైసైతవులకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడతాయో 
చూదాే ము. ఆదకిాండములోని ఈ భాగము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను ప్ర్శశీలన 
చదసుత  ఆర్ంభిదాే ము. 

నిరాాణము మరియు విషయములు 

యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల వృతాత ంతమును యి ర్శగశన ప్రతి ఒకుర్మ దానిలో అనకే 
పాతరలు, విభినిమ ైన సాంసుృతిక నపే్థయములు మర్శయు అనేక చకుులతో కూడిన ఉప్ కథాంశాలు 
ఉనాియని గుర్శతసాత ర్మ. ఈ లక్షణములు ఎంత సంకనోష్రమ నైవంటే, వివర్ాలలో మునిగశపల యి దానిని 
ఐకయముగా నిలబటెటర  సాహతియ నిర్ాుణము నుండ ితపపిపల వుట చాలా సులభమవుతయంది. ఈ 
అధాయయముల యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములు కల్వస్ట ిఎలా ప్ని చదసాత యో శదీధగా చూచుట 
మర్శముఖ్యముగా పరా ముఖ్యమ ైయునిది ఎందుకంటే, యోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున 
కథనము ఒక ఉనితమ నై ఐకయ అభినయముగా ఉనిది. 

ఆది. 37:2-50:26లో మోష ేయొకు కథన ప్రదర్ిన ఉనితమ ైన ఐకయమ నై, ఐదు-దశల 
అభినయమును ర్ూప ందసిుత ంది: 

• ఆది. 37:2-36లో వృతాత ంతము యొకు ఆర్ంభ సమసయ యోస్టేప్ు ప్ర్శపాలన 
విష్యములో పతిర్మల మధ్య ఉని వ ైర్సయమును తెల్వయజసేుత ంది. 

• 38:1-41:57లో ఉని ర్ ండవ దశ, లేక ఎదుగుచుని కనయీ యోస్టపే్ు యొకు 
బెదరి్శంచు ప్ర్శపాలన — ఐగుప్ుత లో ఎదుగుచుని అతని అధికార్ము — మీద 
దృషిరప డుతయంది. 

• 42:1-47:12లో ఉని మూడవ దశ, ఈ అభినయములో మలుప్ుగా ఉనిది. ఇది 
పితర్మలు సమాధానప్డుటను మర్శయు ఐగుప్ుత లో తిర్శగశ కలుసుకొనుటను వర్శిసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

• 47:13-27లోని నాలగవ దశ, లేక ప్డిపల వు కనయీ ఐగుప్ుత లో యోస్టపే్ు యొకు దయగల 
ప్ర్శపాలనను నివదేిసుత ంది. 

• మర్శయు 47:28-50:26లో ఉని అభినయము యొకు చవర్శ ప్ర్శషాుర్ము, యోస్టేప్ు 
ప్ర్శపాలనలో పతిర్మల మధ్య ఏర్పడిన సామర్సయమును వర్శిసుత ంది. 

ఈ మధ్య దశాబాే లలో, ఆదకిాండములోని ఈ అధాయయములు ఒక విశాలమ నై వృతాత కార్ 
ఖ్యాజంను లేక మ ల్వక ను ర్ూపిసాత యని చూప్ుటకు అనేకమంది వాయఖ్యనకర్తలు ప్రయతిించార్మ. 
ఖ్యాజం అనగా: 

ఒక క ందర విషయమునకు ముందు మరియు తరువాత ఉనన భాగ్ములు 
ఒకదఘనితో మరొకటి సమాంతరముగా లేక సమత లయముగా ఉండు ఒక సాహితయ 
నిరాాణము. 

వీటలిో అనకే ప్రయతిములు ఈ దృకపథమును సాగదసీాత యి. అయితద అవి యోస్టేప్ు మర్శయు 
అతని సహో దర్మలను గూర్శున నివదేకికు ప ందకిను కల్వగశంచు ఒక విశాలమ నై అభినయ సౌష్రవము 
మీద కూడా దృషిరని ప డతాయి. 

సాధార్ణముగా ఈ కథనము పితర్మల మధ్య వ రై్సయముతో ఆర్ంభమ ై అభినయము యొకు 
అంతిమ ప్ర్శషాుర్ములో పతిర్మల మధ్య సామర్సయముతో ముగుసుత ంద ిఅని చూచుట అంత కష్రమేమి 
కాదు. 

ఐగుప్ుత లో యోస్టపే్ు యొకు బెదరి్శంచు ప్ర్శపాలన అను ఎదుగుచుని కనయీ ఐగుప్ుత లో 
యోస్టపే్ు యొకు దయగల ప్ర్శపాలన అను ప్డిపల వుచుని కనీయతో సమతయలయము చదయబడుతయంది. 
ఐగుప్ుత లో జర్శగశన సమాధాన కార్యము మర్శయు ప్ునఃఐకయత మలుప్ుగాను, లేక కరలుగాను — 
వ ైర్సయము మర్శయు భయము నుండి దయ మర్శయు సామర్సయము వ పై్ుకు మార్మప — ఉనిది. మోషే 
తెల్వయప్ర్చన కీమములోన ేమనము ఈ ఉపాఖ్ాయనములను చూదాే ము. అయితద యోస్టపే్ు మర్శయు 
అతని సహో దర్మల వృతాత ంతములో అనకే వివర్ములను మనము ప్ర్రక్ించుచుండగా, ఈ సామానయ 
అభినయ సౌష్రవమును అరా్ము చదసుకొనుట మనకు సహాయప్డుతయంది. 

యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల వృతాత ంతములోని విష్యములు ఆదికాండములోని ఇతర్ 
భాగములనిిటి కంట ేఎకుువగా సాహితయ సంకనోష్రతను కనుప్ర్మసాత యి. దీనిలో ఒక సుదీర్మా ైన పాతరల 
ప్టిరక ఉంది మర్శయు ఇద ిముకోుణ, మార్మప చెందు పాతరలుగా వీర్శలో చాలామందిని కనుప్ర్మసుత ంది. 
సనిివశేములు చాలా సపష్రముగా చతీరకర్శంచబడా్ యి. వకోీతిత , హాసయము మర్శయు విషాదము 
వృతాత ంతము అంతటా కనిపసిుత ంది. ఈ కథనములో ఇతర్ సనిివశేములను జాా ప్కము చదసుకొను 
మర్శయు వాటి కొర్కు ఎదుర్మచూస్టే అనేక నాటకరయమ నై మలుప్ులు కల్వగశన సనిివేశములు ఉనాియి. 
ఈ విధ్ంగా, ఈ పాఠంలో మనము చూడగల్వగశన వాట ికంటే ఎకుువగా అనకే విష్యములను 
ప్ర్శగణ ంచునటటో  ఆదికాండములోని ఈ భాగము వాసతవిక ఇశాీయిేలీయ శరీతలకు 
పిలుప్ునిచుయుంటటంది. కాబటిర , సమయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, ప్రతి అధాయయములోని 
విష్యములను గూర్శు కొనిి వాయఖ్యలను మాతరమే మనము చదదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పితరుల మధ్య వ ైరసయము (ఆది. 37:2-36) 
ఆదకిాండము 37:2-36లో యోస్టపే్ు యొకు భవిష్యత్ ప్ర్శపాలన విష్యములో పతిర్మల మధ్య 

కల్వగశన వ రై్సయము అను ఆర్ంభ అభినయ సమసయతో మోష ేఈ కథనమును ఆర్ంభిసాత డు. ఈ ఆర్ంభ 
అధాయయములో ర్ ండు భాగములు ఉనాియి మర్శయు యోస్టేప్ు కుటటంబములోని వ రై్సయం కీమనేా ఎలా 
ప ర్శగశందో  ఈ భాగములు చూప్ుతాయి. 37:2-11లో ఉని మొదట ిభాగము, యోస్టపే్ు ఏ విధ్ంగా తన 
సహో దర్మలకు మాటిమాటికన కోప్ము ప్ుటిరంచాడో తెల్వయజసేుత ంది. మర్శయు 12-36 వచనములలో ఉని 
ర్ ండవ భాగము, సహో దర్మలు యోస్టపే్ును బానిసగా అమిువసే్టిన వృతాత ంతమును తెల్వయజసేుత ంది. 
యోస్టపే్ు తన సహో దర్మలకు ఏ విధ్ంగా కోప్ము ప్ుటిరంచాడో చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

కోపముతో నిండిన యోసేపు సహో దరులు 
మోషే యోస్టపే్ును మొదటగిా తండిర దావర్ా అమితముగా పేరమించబడని యౌవవనునిగా 

ప్ర్శచయం చదసాత డు. ఉదాహర్ణకు, 3వ వచనములో, యాకోబు యోస్టేప్ుకు ఒక విచతరమ ైన నిలువుటంగర 
ఇచాుడు మర్శయు అది అతని సహో దర్మలలో అసూయను కలుగజేస్టింది. “వార్మ అతనిమీద ప్గప్టిర , 
అతనిని క్ేమ 
 సమాచార్మ నైను అడుగలేకపల యిర్శ” అని 4వ వచనము స్ట లవిసుత ంది. తర్మవాత, ప్ర్శస్టిాతయలను మర్శంత 
కఠశనము చదయునటటో , ర్ ండు అదనప్ు సందర్ాులలో, తాను భవిష్యతయత లో కుటటంబమంతటకిన నాయకుడు 
కాబో వుచునాిడని తాను చూస్టిన కలలను గూర్శు యోస్టపే్ు అతిశయప్డా్ డు. ఈ కార్ణము చదత 
యోస్టపే్ు సహో దర్మలు అతని మీద “మర్శంత ప్గబటిరర్శ” అని 5 మర్శయు 8వ వచనములో మోషే 
వరా శాడు. మర్శయు “అతని సహో దర్మలు అతని మీద అసూయప్డిర్శ” అని 11వ వచనము స్ట లవిసుత ంది. 

యోసపేు మరయిు అతని సహో దరులకు మధ్య కలిగిన వ ైరసయమునకు ర ండు 
కారణములను ననేు చూడగ్లను. మొదటిది, యోసపేు తండిర అతని కొరకు ఒక 
అదుుతమ నై నిలువుటంగీని కుటిర ంచఘడు, మరియు ఆ అంగీని చూసి, అతని 
సహో దరులు ఇలా అనుకొనియుంటారు, “అది నఘకు దొరికతిే బాగ్ుంట ంది 
అనుకుంటాను. అది నఘదవాాలి.” మరియు మనలను మనము పరిశీలన 
చేసకిొనినపుుడు, ఈ సమాజములో కూడఘ ఇతరులు మంచి జీవితములను 
జీవిసుత నఘనరు కాబటిర  వ ైరసయము ఉంది మరియు కొందరు ఈ విధ్ంగా 
పరశ్నంచినపుుడు మనము వ ైరసయమును చూసాత ము, “నఘ పరిసిితి ఆ వయకిత వలె 
ఎందుకు లేదు?” సంఘములో కూడఘ దనీిని మనము చూసాత ము. కొందరు 
అనఘరోగ్ుయలుగాను మరికొందరు ఆరోగ్యవంత లుగాను ఉండుట చూసనిపుుడు, 
మనము ఇలా పరశ్నసాత ము, “నఘకు ఆరోగ్యము ఎందుకు లేదు?” కాబటిర , ఇతరుల 
యొదా లేనపుుడు యోసేపుకు ఉతతమమ నైదఘనిని ఇచుుట, వ ైరసయమును 
కలిగించింది. ర ండవది: పతనమ ైన మానవ సాభావము. సహో దరులు 
అసూయపడఘ్ రు, మరియు అతని సహో దరుడు ఉతతమమ నై దఘనిని 
కలిగియునఘనడు కాబటిర , ఆ అంగీ వారి వసత రముల కంటే అందముగా ఉననది కాబటిర  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వారు అసూయపడఘ్ రు. మరయిు అసూయ అను బీజము మనందరిలో ఉంట ంది. 
ఆ సహో దరులు మాతరమే కాదు, మనలో కూడఘ అది ఉంది. కాని క రైసతవులముగా 
మొదట దఘనిని గ్ురితంచుటకు మరియు అసూయ పాపమని తెలుసుకొని దఘనిని 
విడచిిపెట ర టకు మనము పిలువబడతిిమి. 

ర్ వ. డా. స్ట పైిరయాన్ కే. గుచెైండ 

యోస్టపే్ు తన సహో దర్మలకు కోప్ము ప్ుటిరంచుట దావర్ా పతిర్మల మధ్య కల్వగశన వ రై్సయమును 
తెల్వయజేస్టని తర్మవాత, 37:12-36లో ఉని ర్ ండవ భాగము మీద మోషే దృషిరప టార డు. సహో దర్మలు 
యోస్టపే్ును బానిసగా అమిువసే్టిన విధానమును వివర్శంచు ఒక కుో ప్త  కథనము ఈ వచనములలో 
ఉనిది. 

సహో దరులు యోసేపును అమిావేశారు 
సహో దర్మలు యోస్టేప్ును ప్టటర కొని, విచతరమ నై అంగరని అతని శర్రర్ము మీద నుండి తొలగశంచ, 

అతనిని చంప్ుటకు ప్రయతిించనటటో  ఇకుడ మనము చూసాత ము. జేయష్యర డెనై ర్ూబనేు యోస్టేప్ును 
కాపాడుటకు ప్రయతిించ విఫలమ యైాయడు. కాని చవర్శకన, యోస్టపే్ును చంప్ుటకు బదులుగా అతనిని 
బానిసగా అమిువేయాలని యూదా ఇతర్మలను ఒపిపంచాడు. యోస్టపే్ును అడవి మృగములు 
చంపవిేశాయని సహో దర్మలు యాకోబుకు ఇచున విషాదకర్మ ైన మర్శయు మోసప్ూర్శతమ ైన నివదేకితో 
ఈ ఉపాఖ్ాయనము ముగుసుత ంది. సహో దర్మలు యాకోబుకు ర్కతప్ు మర్కలు గల యోస్టేప్ు యొకు అంగరని 
ఇచాుర్మ మర్శయు యాకోబు విలపించుట ఆర్ంభించాడు. 

ఈ ర్ ండు ఉపాఖ్ాయనములు కల్వస్ట ియోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల యొకు 
వృతాత ంతమునకు మార్గమును స్టదిధప్ర్చు ఒక నాటకరయ సమసయను ప్ర్శచయం చదసాత యి. ఇశాీయిలేు గపతర 
పితర్మల మధ్య విషాదకర్మ నై వ ైర్సయమునకు ఇద ిఆర్ంభమ యైునిది. 

యోస్టపే్ు యొకు భవిష్యత్ ప్ర్శపాలన విష్యములో పతిర్మల మధ్య తల తితన వ ైర్సయమును 
గూర్శున సమసయను ఆర్ంభించన తర్మవాత, మోషే ర్ ండవ దశలోనికన వ ళాో డు. 38:1-41:57లో, యోస్టేప్ు 
బెదరి్శంచు ప్ర్శపాలన యొకు ఆర్ంభమును గూర్శు మోషే తలె్వయజేశాడు. 

యోసేపు యొకక బ దిరంిచు పరపిాలన (ఆది. 38:1-41:57) 
ఈ దశలో, ఈ వృతాత ంతములోని పాతరలలో లేని మ ళకువలను శరీతలకు ఇచుుట దావర్ా మోషే 

ఇకుడ ఒక నాటకరయ వకోీతితని ఉప్యోగశంచాడు. మొదటిగా, కనానులో నివస్టించన యోస్టపే్ు 
సహో దర్మలు — ఇకుడ వార్శకన యూదా ప్రతినిధిగా ఉనాిడు — తమప ై ఆధపి్తయమును 
సంపాదించకుండా యోస్టపే్ును నిలువర్శంచామనే ప్ూరి్ నిశుయతను కనుప్ర్చార్మ. కాని, ఇతర్ 
పాతరలకు తెల్వయకుండానే, చాలా దూర్మున ఐగుప్ుత లో యోస్టేప్ు ప్ర్శపాలన ఎదుగుతయంది. యోస్టపే్ు 
అనుభవించన బానిసతవమును దదవుడు తన కుటటంబముప నై అతనిని హచెుంచుటకు మార్గముగా 
ఉప్యోగశంచుకునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యోస్టపే్ు యొకు బదెరి్శంచు ప్ర్శపాలన ర్ ండు ముఖ్యమ నై భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. 
మొదటగిా, కనానులో యూదా తామార్మకు విర్పధ్ముగా చదస్టని పాప్మును 38:1-30 వర్శిసుత ంది. 
తర్మవాత, 39:1-41:57లో, ఐగుప్ుత లో యోస్టపే్ు ప ందిన సఫలతను గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. 
కనానులో యూదా చదస్టిన పాప్మును మొదట చూదాే ము. 

కనఘనులో యూదఘ చేసిన పాపము (ఆది. 39:1-41:57) 
మునుప్టి ఉపాఖ్ాయనములో యోస్టపే్ును తన సహో దర్మలు హతమార్ుకుండా ర్ూబేనుగాక 

యూదా వార్శని ఆపాడు కాబటిర  ఈ అధాయయములో యూదా కేందర బిందువయాయడు. కాబటిర , సహో దర్మల 
మధ్య ఉనితమ ైన గౌర్వమును కల్వగశయుని యాకోబు కుమార్మని కనయీలను ఈ భాగము 
తెల్వయజేసుత ంది. కనానులో యూదా చదస్టని పాప్మును గూర్శున ఉపాఖ్ాయనము 38:1-5లోని యూదా 
కుమార్మల జననమును గూర్శున నివదేకిలతో ఆర్ంభమవుతయంది. యూదా కనానీయుర్ాల ైన స్ట్త నీి 
వివాహము చదసుకునాిడు అని తలెుప్ు 2వ వచనము న తైిక భాష్ను ఆర్ంభిసుత ంది. 

6-11 వచనాలలో యూదా కుమార్మలు మర్శయు తామార్మను గూర్శున కథనమును మనము 
చూసాత ము. మొదటిగా, యూదా తన జేయష్ర కుమార్మడెనై ఏర్మనకు తామార్మనిచు వివాహము చదశాడు. 
ఏర్మ మర్ణ ంచనప్ుపడు, యూదా తన ర్ ండవ కుమార్మడెనై ఓనానును తామార్మకు ఇచాుడు. లేవిర్ ట్ 
వివాహ ఆచార్ము, లేక బిడ్లు లేని విధ్వను చనిపలయిన భర్త సహో దర్మడు వివాహము చదసుకొను 
ఆచార్ము, దివతీ. 25:5-10లో ఆజాా పించబడింది. ఈ ఆచార్ము చనిపలయిన సహో దర్మని కొర్కు ఒక 
వార్సుని ఇసుత ంది, మర్శయు విధ్వను భదరప్ర్మసుత ంది. అయితద 9వ వచనములో, తామార్మకు 
బిడ్నిచుుటకు ఓనాను నిర్ాకర్శంచాడు. కాబటిర , 10వ వచనములో, దదవుడు ఓనాను జీవితమును కూడా 
తీసుకునాిడు. కాబటిర  తన మూడవ కుమార్మడెైన, షలేాకు కూడా అదద గతిప్డుతయంద ిఅని యూదా 
భయప్డా్ డు. కాబటిర , షేలా తామార్మను వివాహము చదసుకొనుటను అతడు నిర్ాకర్శంచాడు. బదులుగా, 
అతడు తామార్మను అవమానప్ర్చునటటో  ఆమ  తండిర ఇంటికన ప్ంపివశేాడు. 

తామార్మ యూదాను లయప్ర్చన కథనమును 12-26 వచనములలో మనము చూసాత ము. 
ఆమ  షలేాతో వివాహము చదసుకొనుట సాధ్యము కాదని తామార్మ గీహించనప్ుపడు, ఆమ  ఒక వేశయగా 
మార్మవషే్ము వసే్టి, యూదాను లయప్ర్చంది. కుదువగా యూదా యొకు ముదరయు, దాని దార్మును 
మర్శయు అతని చదతికర్నీు ఇవవమని ఆమ  అతనిని మాయ చదస్టింది. 24-26 వచనముల ప్రకార్ం, 
మూడు న లల తర్మవాత, తామార్మ గర్ువతియి ైనదని యూదా తలెుసుకొని, కోప్ముతో ర్గశల్వపల యి 
ఆమ ను చంప్మని ఆజా ఇచాుడు. అయితద తామార్మ యూదా తనకు ఇచున ముదరను, దాని దార్మును 
మర్శయు చదతికర్నీు ర్మజువుగా చూపించంది. తాను చదస్టని ప్నిని యూదా గీహించనప్ుపడు, తన 
అప్ర్ాధ్మును అతడు ఒప్ుపకునాిడు. ఆది. 38:26లో యూదా చపెిపన మాటలను వినండి: 

నేను నఘ కుమారుడెనై షేలాను ఆమ కు ఇయయలేదు గ్నుక ఆమ  నఘకంటె 
నీతిమంత రాలని [చపెెును] (ఆది. 38:6). 

ఈ వచనము సూచంచుచునిటటో , తామార్మ చదస్టని దాని కంటే తన పాప్ము ఘోర్మ ైనదని 
పితర్మడెనై యూదా ఒప్ుపకునాిడు. మర్శయు తాను వినయముతో చదస్టిన ఒప్ుపకోలు మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్శాుతాత ప్ము దావర్ా అతడు మాదిర్శని చూపాడు. ఈ మార్మమనసుి కార్ణంగా, తామార్మకు 
విర్పధ్ముగా యూదా చదస్టని పాప్మును గూర్శున వృతాత ంతము యొకు ముగశంప్ు అనుకూలముగా 
మార్శంది. కనానీయుర్ాల ైన స్ట్త  ీదావర్ా యూదాకు కల్వగశన కుమార్మలను గూర్శున ఆర్ంభ భాగమునకు 
భినిముగా 27-30 వచనములలో మోష ేఈ భాగమును తామార్మ దావర్ా యూదాకు కల్వగశన 
కుమార్మలను గూర్శు నివేదసిుత  ముగశసాత డు. ప ర్ సు మర్శయు జ ర్హులు యూదా గపతరములో 
పరా ముఖ్యమ నై వార్ యైాయర్మ. 

కనానులో యూదా చదస్టిన పాప్ములోని సనిివేశములను మనసుిలో ఉంచుకొని, యోస్టపే్ు 
చదస్టని బదెిర్శంచు ప్ర్శపాలనకు సంబంధించన ర్ ండవ భాగమును మనము చూదాే ము. ఆది. 39:1-
41:57లోని ఈ భాగము ఐగుప్ుత లో యోస్టపే్ు ప ందని సఫలతను గూర్శున ఒక సుదీర్ామ నై కథనము. 

ఐగ్ుపుత లో యోసేపు ప ందిన సఫలత (ఆది. 39:1-41:57) 
ఈ భాగము మూడు ప్రధానమ నై భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. 39:1-23లోని మొదటి 

భాగము యోస్టపే్ు పల తీఫర్మ గృహములో నుండ ిచరె్సాలలోనికన వ ళలో టను గూర్శు నివదేిసుత ంది. యోస్టపే్ు 
ఐగుప్ుత నకు వ ళో్లన తర్మవాత, అతడు వ ంటనే పల తీఫర్మ దయను ప ంద ిఅతని కుటటంబమును 
పాల్వంచాడు. అయితద పల తీఫర్మ భార్య యోస్టపే్ును లయప్ర్చుకొనుటకు ప్రయతిించంది. ఆమ  
విఫలమ నైప్ుపడు, యోస్టపే్ు ఆమ ప ై అతాయచార్ము చదశాడని అతనిని నిందించంది. యోస్టపే్ు ఆమ  
ప్రయతిములను ప్రతిఘటించనప్పటికర, పల తీఫర్మ తన భార్య వేస్టని అప్నిందలను నమాుడు. అతడు 
యోస్టపే్ును ఫర్ప చరె్సాలలో ఉంచాడు, అకుడ యోస్టపే్ు వ ంటన ేచరె్సాల నాయకుని యొకు దయను 
ప ందాడు. యూదా తామార్మతో చదస్టిన పాప్ము తర్మవాత వ ంటన ేఈ ఉపాఖ్ాయనము ల్వఖంచబడింది 
కాబటిర , ఇది ఇంతకుముందు ఉని యూదా యొకు అన తైికతకు మర్శయు యోస్టపే్ు యొకు న తైిక 
ప్వితరతకు మధ్య భినితవమును చూప్ుతయంది. 

యూదఘ మరియు తఘమారులను గ్ూరిున వృతఘత ంతమును ననేు చదవిినపుుడు, 
నేను కొంత కటిర ంగ్ అండ్ పేసిరంగ్ చెయాయలని, ఈ వృతఘత ంతమును తీసుకొనివ ళి్ల 
మరొక చోట పెటార లని అనుకుంటాను. కాని, మీరు నేపథయమును ఒకసారి 
చదవిినపుుడు, యోసపేు వృతఘత ంతమును ఆరంభంచిన తరువాత దేవుడు ఆ 
వృతఘత ంతమును ఇకకడ ఎందుకు ఉంచఘడో  ఖ్చిుతముగా అరిమవుత ంది. ఒక 
అవినీతిపరుడు మరియు నీతిమంత డు మధ్య భననతామును ఆయన 
చూపగోరాడని ననేనుకుంటాను. పో తీఫరు భారయ యొకక లెైంగిక శోధ్నలను 
ఎదురించుటకు యోసపేు ఇషరపడఘ్ డు. కాని యూదఘ ఉదేాశయపూరాకముగా వశేయ 
వృతితలో, వాసతవానికి మతపరమ ైన దవేదఘస వశేయవృతితలో పాలుపంచుకునఘనడు. 
కాబటిర  ఈ విధ్ంగా మీరు భననతామును చూడవచుు, మరియు యోసేపు జ యషర 
కుమారుడు కానపుటికీ, తన కుట ంబమును నీతి మారగములలో నడపిించువాడు 
అతడు కాబటిర  దేవుడు అతనిని ర ండింతల ఆశీరాాదముతో దవీించఘడు. 

— డా. స్ట్రఫ న్ జే. బరా మర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ ండవదగిా, 40:1-41:45లో, యోస్టపే్ు చెర్సాలలో నుండ ిఫర్ప కోటలోనికన వ ళాో డు. ఈ 
భాగములో, ఫర్ప అధకిార్మల యొకు కలలను అనువదించుట దావర్ా యోస్టేప్ు అధకిార్మును ఎలా 
సాధించాడో మోష ేవివర్శంచాడు. తర్మవాత, అతడు ఏడు సంవతిర్ముల సమృదిధ  మర్శయు ఏడు 
సంవతిర్ముల కర్వును గూర్శు ఫర్ప చూస్టిన కలలను అనువదించాడు. 

41:46-57లో ఉని మూడవ భాగములో, ఫర్ప కోటలో నుండ ియోస్టపే్ు యొకు ప్ర్శపాలనను 
మోషే కోీడీకర్శంచాడు. ఈ భాగములో, ఐగుప్ుత లో కేవలమ ఫర్పకు మాతరమే కనీంద సాా నములో ఉండనివాడెై 
యోస్టపే్ు అనకే విధాలుగా కనుప్ర్చన అధికార్మును మోష ేనివదేించాడు. యోస్టపే్ు ప ందని 
సఫలతలోని ప్రతి భాగములో, యోస్టపే్ు తన స ంత జాా నముతోగాక, దదవుని హసతము దావర్ా 
అధకిార్మును చదజికనుంచుకునాిడని మోష ేసపష్రము చదశాడు. 

యోస్టపే్ు యొకు భవిష్యత్ ప్ర్శపాలన విష్యములో పతిర్మల మధ్య కల్వగశన వ రై్సయమును, 
ఐగుప్ుత లో యోస్టపే్ు యొకు బెదరి్శంచు ప్ర్శపాలనను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ఈ 
వృతాత ంతము యొకు ముఖ్యమ ైన మలుప్ును ఇప్ుపడు మనము చూడవలస్టియునిది: ఆది. 42:1-
47:12లో నమోదు చదయబడని, ఐగుప్ుత లో పతిర్మలు సమాధానప్డుట మర్శయు తిర్శగశ కలుసుకొనుట. 

సమాధఘనపడుట మరయిు తిరిగి కలుసుకొనుట (ఆది. 42:1-47:12) 
సమాధానప్డుట మర్శయు తిర్శగశ కలుసుకొనుటను గూర్శున ఈ ముఖ్యమ నై కథనములో 

యోస్టపే్ు కుటటంబము కనాను నుండి ఐగుప్ుత నకు చదస్టని మూడు దగగర్ సంబంధ్ము కల్వగశన 
ప్రయాణములు ఉనాియి. ఆదికాండము 42:1-38లోని మొదట ిప్రయాణము. 43:1–45:28లో ఉని 
ర్ ండవ ప్రయాణము. 46:1–47:12లో ఉని మూడవ ప్రయాణము. మొదటి ప్రయాణమును చూసూత  
ఆర్ంభిదాే ము. 

మొదటి పరయాణము (ఆది. 42:1-38) 
ఈ మూడు కథనములలోను మొదట ిప్రయాణము అతయంత సులువ ైనద ిమర్శయు దనీిని మూడు 

భాగములుగా విభాగశంచవచుు. మొదటిగా, 42:1-5లో, గొప్ప కర్వు సంభవించుట వలన సహో దర్మలు 
కనాను నుండి ఐగుప్ుత నకు వ ళాో ర్మ. ఈ భాగములో, బనెాయమీను మినహా యోస్టపే్ు సహో దర్మలందర్శనీ 
ఆహార్ము కొనుగపలు చదయుటకు యాకోబు ఐగుప్ుత కు ప్ంపాడు. 

42:6-28లో ఉని ర్ ండవ భాగము యోస్టేప్ు తన సహో దర్మలను మొదటిగా గుర్శతంచనప్ుపడు 
ఐగుప్ుత లో జర్శగశన సనిివేశములను గూర్శు తలె్వయజసేుత ంది. యోస్టపే్ు తన గుర్శతంప్ును 
బయలుప్ర్చలేదు, కాని బనెాయమీనును తీసుకొని ర్ముని వార్శని కనానుకు తిర్శగశ ప్ంప్ుట దావర్ా 
అతడు తన సహో దర్మల యొకు సవభావమును ప్ర్రక్ించగపర్ాడు. మొదటిగా, బెనాయమీను ఐగుప్ుత నకు 
వచుునంత వర్కు ఒకర్మ తప్ప మిగశల్వన వార్ంతా చెర్సాలలో ఉండాలని యోస్టేప్ు బదెరి్శంచాడు. 
ఫల్వతంగా, వార్మ చదస్టిన కనయీలకు ఫలములు ప ందు సమయం వచుంద ిఅని సహో దర్మలు గీహించుట 
ఆర్ంభించార్మ. 42:21లో వార్మ ఒకనితో ఒకడు చపె్ుపకొనిర్శ: “నిశుయముగా మన సహో దర్మని యి డల 
మనము చదస్టిన అప్ర్ాధ్మునకు శిక్షప ందుచునాిము.” మూడు ర్పజులు తర్మవాత, యోస్టపే్ు షిమోయను 
మినహా మిగశల్వనవార్ందర్శనీ బనెాయమీనును తచెుుటకు ప్ంపవిేశాడు. వార్శ సంచులు ధానయముతో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ధానయమును కొనుగపలు చదయుటకు వార్మ తమతో కూడా తచెున వ ండితో నింప్బడాలని అని 
అతడు ఆజాా పించాడు. సహో దర్మలు తిర్మగు ప్రయాణము చదయుచునిప్ుపడు, వార్శలో ఒకడు తన 
సంచలో వ ండి ఉండుట చూశాడు. సహో దర్మలు భయప్డి 28వ వచనములో ఇలా ఆశుర్యపల యార్మ, 
“ఇదదమిట?ి దదవుడు మనకనటటో  చదస్ట ను.” 

29-38 వచనములలో ఉని మూడవ భాగము, సహో దర్మలు కనానుకు తిర్శగశవచున తర్మవాత 
ఏమి జర్శగశందో  నివదేసిుత ంది. బనెాయమీనును తమతో కూడా ఐగుప్ుత కు ప్ంప్వల నని తమ తండిరని 
ఒపపించుటకు వార్మ ప్రయతిించార్మగాని, యాకోబు నిర్ాకర్శంచాడు. కాబటిర , సహో దర్మలు కనానులో 
ఉండిపల యార్మ. 

ర ండవ పరయాణము (ఆది. 43:1-45:28) 
మొదట ిప్రయాణమును కుో ప్త ంగా చూశాము కాబటిర , ఆదికాండము 43:1-45:28లో ఉని ర్ ండవ 

ప్రయాణములోని సనిివశేములను చూదాే ము. ఇద ిమొదట ిప్రయాణము కంటే సంకనోష్రమ నైదగిా 
ఉనిప్పటికర, ర్ ండవ ప్రయాణము కూడా మూడు ప్రధానమ నై భాగములుగా విభజించబడంిది. 43:1-
14లోని మొదట ిభాగము, ఐగుప్ుత నకు సహో దర్మలు ప్రయాణము చదయుటకు ముందు సమయమును 
గూర్శు మాటాో డుతయంది. వార్శ వదే ఆహార్ ధానయములు అయిపలయిన తర్మవాత, తన సహో దర్మలతో 
బెనాయమీనును ఐగుప్ుత కు ప్ంప్ుటకు యాకోబు చవర్శకన ఒప్ుపకునాిడు. 

43:15-45:24లోని ర్ ండవ భాగము, ఐగుప్ుత లో జర్శగశన సనిివశేముల యొకు సుదరీ్ామ నై 
వరి్నలను కల్వగశయుంటటంది. 43:15-34లో మొదటగిా, యోస్టేప్ు తన గృహములో సహో దర్మల కొర్కు 
ఒక గొప్ప విందును చదస్ట ివార్శకన సావగతం ప్ల్వకాడు. అయితద, అతడు తన గుర్శతంప్ును మాతరం 
ర్హసయంగానే ఉంచాడు. 43:30 ప్రకార్ం, బెనాయమీనును చూస్టి యోస్టపే్ు ఎంతగా కర్శగశపల యాడంటే, 
అతడు ఆ గదిని విడచి ర్హసయముగా ఏడుుటకు వ ళాో డు. 

44:1-13లో, యోస్టపే్ు తన సహో దర్మలను మర్ొకసార్శ ప్ర్రక్ంిచాడు. వార్శ సంచులను 
దానయముతోను వ ండతిోను నింపి, బెనాయమీను సంచలో మాతరం వ ండ ిగశన ిను ప టరమని అతడు తన 
స్టేవకులకు ఆజా ఇచాుడు. తర్మవాత యోస్టేప్ు తన సహోదర్మలను కనానుకు ప్ంపివశేాడు. కాని 
యోస్టపే్ు ఆజా ప్రకార్ం, ఒక స్టేవకుడు సహో దర్మలను వ ంబడంిచ వార్శని ప్టటర కునాిడు. అతడు 
బెనాయమీను సంచలో వ ండ ిగశన ి ను “కనుగొని,” సహో దర్మలను యోస్టపే్ు ఇంటికన తిర్శగశ తీసుకొని 
వచాుడు. 

14-34 వచనములలో, యూదా యోస్టపే్ును కనికర్ము కొర్కు వేడుకొని, 16వ వచనములో 
ఇలా స్ట లవిచాుడు: “దదవుడద నీ దాసుల నేర్ము కనుగొన ను.” తర్మవాత యూదా బనెాయమీను సాా నములో 
తాను ఐగుప్ుత లో ఉంటానని నిసావరా్ముగా ప్రతిపాదించాడు. యూదా చదస్టని వినమర వినిప్మును విని 
యోస్టపే్ు కర్శగశపల యాడు. తర్మవాత 45:1-15లో, యోస్టపే్ు తయదకు తన గుర్శతంప్ును తన సహో దర్మలకు 
బయలుప్ర్చాడు. 45:2 ఈ విధ్ంగా స్ట లవిసుత ంది, “[యోస్టపే్ు] ఎలుగ తిత  యిడేవగా ఐగుప్తయులును ఫర్ప 
యింటవిార్మను వినిర్శ.” “మిముును ఆశుర్యముగ ర్క్ించ దదశములో మిముును శషే్ముగా 
నిలుప్ుటకును పరా ణముతో కాపాడుటకును దదవుడు మీకు ముందుగా ననుి [ఐగుప్ుత ]కు నడపిించెను” 
అని 7వ వచనములో యోస్టపే్ు వివర్శంచాడు. తర్మవాత తమ తండిరయి నై యాకోబును ఐగుప్ుత కు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తీసుకొని ర్ముని అతడు తన సహో దర్మలను ఆజాా పించాడు. 14-15 వచనములలో యోస్టపే్ు మర్శయు 
బెనాయమీను హతయత కొని విలపించుటతో మర్శయు యోస్టపే్ు సహో దర్మలందర్శనీ ముదుే ప టటర కొని వార్శతో 
మాటాో డుటతో ఈ సనిివశేము ముగుసుత ంది. 

యోసపేు వృతఘత ంతములోని మధ్య భాగ్ము యోసపేు మరియు అతని సహో దరుల 
మధ్య జరిగిన సమాధఘనమును గ్ూరిునది. అతడు అపుటిక  ఐగ్ుపుత కు వ ళ్లి డు, 
సంఘరషణలను ఎదురొకనఘనడు, కరవు కాలములో ఆహారము కొరకు యోసపేు 
సహో దరులు వచఘురు, కాని వీటనినటి మధ్యలో, ముఖ్యముగా 45వ 
అధఘయయములో, ఈ అదుుతమ ైన చితరము ఉననది — ఇది నిజముగా 
అదుుతమ నైది — ఇది ఆదకిాండము పుసతకమంతటిలో అతయంత నఘటకీయమ ైన 
మరియు భావనఘతాకమ నై భాగ్మ ైయుననది, మరియు ఈ భాగ్ములో యోసపేు 
మరియు అతని సహో దరులు చివరికి సమాధఘనపడతఘరు. మరియు వారు 
ఒకరినొకరు హత త కొనుట మీరు చూసాత రు మరియు వారు ఏడుుచునఘనరు, 
ఏడుుచునఘనరు, ఇంకా ఏడుుచునఘనరు. వారు ఈ అధఘయయములో మరయిు కొంత 
వరకు ముందు అధఘయయములో ఎంత ఏడఘురంటే, చుటటర  ఉనన ఐగ్ుప్తయులు ఈ 
ఏడుులను అరిము చేసుకోలేక ఆశురయపోయారు. అంతకు ముందు సహో దరుల 
మధ్య ఎంత వ ైరసయము ఉననదోకాని, ఆ క్షణంలో మాతరం వారు సంపూరణముగా 
ఐకయమ ైపో యారు, కాబటిర  ఇది ఒక అమోఘమ ైన సందరుము. మొదటిగా, 
యోసపేు తన సహో దరులను పరీక్ించి వారు మారిపోయనట ి  గ్మనించఘడు 
కాబటిర  ఈ ఐకయత జరిగింది. తన పరా ణమును తీయజూచి, తండిరని మోసము 
చేసనిట ి  వారు మునుపటి వారి వలె లేరు. వారు మారుు చెందఘరు, మరియు 
వారిలో యూదఘ వంటివారు కొందరు, మారుుచెందని వారి వలె కనిపించఘరు... ఈ 
సహో దరులు మారిపో యారు మరియు యోసపేు కూడఘ మారిపో యాడు అను 
సతయములో నుండి సమాధఘనము పుటిర ంది. అతడు తన కలలను గ్ూరిు 
అతిశయపడని మరయిు సహో దరులను విసిగించు అనేక కారయములను చేసని 
గ్రాముగ్ల యౌవానుని నుండి అధికారము కలిగియుండి కూడఘ కనికరము 
చూపువానిగా మారిపో యాడు. మరియు ఆ అధఘయయములలో ఈ మారుులు 
జరుగ్ుట మీరు చూసాత రు, లేక ఆ అధఘయయములలో, వారు ఒకరినొకరు పట ర కొని 
విలపించుట మోషే దనిములలో నివసించిన ఇశరా యేలీయుల మనసుులలో గొపు 
చలనమును కలిగించియుంట ంది. 

— డా. ర్శచర్్డ ఎల్. పరా ట్ర , జూ. 

తర్మవాత, 45:16-24లో, యాకోబును తీసుకొని వచుుటకు తన సహో దర్మలను ప్ంప్మని ఫర్ప 
యోస్టపే్ును ఆజాా పించాడు. మర్శయు 20వ వచనములో ఫర్ప యోస్టేప్ుకు ఇలా వాగాే నము చదశాడు: 
“ఐగుప్ుత  దదశమంతటలిోనుని మంచ వసుత వులు మీవే అగును.” యోస్టపే్ు తన సహో దర్మలను ఒక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చపటకిన చదర్శు తాము నూతనముగా కనుగొనిన సామర్సయములో కొనసాగమని వార్శని సూచంచాడు. 24వ 
వచనములో యోస్టేప్ు వార్శని “మార్గమందు కలహప్డకుడి” అని హచెుర్శంచాడు. 

45:25-28లో ఉని ర్ ండవ ప్రయాణములోని చవర్శ భాగములో సహో దర్మలు కనానుకు 
తిర్శగశవచాుర్మ. ఐగుప్ుత లో జర్శగశన విష్యములను వార్మ యాకోబుకు చెపాపర్మ, మర్శయు యాకోబు 
వార్శతో ఐగుప్ుత నకు తిర్శగశవ ళలో టకు ఒప్ుపకునాిడు. 

మొదట ిప్రయాణము మర్శయు ర్ ండవ ప్రయాణములో పతిర్మల మధ్య కల్వగశన సమాధానమును 
మర్శయు తిర్శగశ కలుసుకొనుటను మనము చూశాము కాబటిర. ఆదకిాండము 46:1-47:12లో ఉని 
మూడవ ప్రయాణమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. 

మూడవ పరయాణము (ఆది. 46:1-47:12) 
మూడవ ప్రయాణము ర్ ండు ప్రధానమ నై భాగములుగా విభాగశంచబడింది. మొదటిగా, 46:1-27 

సహో దర్మలు ఐగుప్ుత కు చదస్టిన మర్ొక ప్రయాణమును నివదేసిుత ంది, కాని ఈ సార్శ యాకోబు కూడా వార్శతో 
వ ళాో డు. 1-7 వచనములలో, ప్రయాణ ప్రణాళ్లకను మర్శయు ఐగుప్ుత లో తనను ఆశీర్వదిసాత నని దదవుడు 
యాకోబుకు ఇచున నిశుయతను గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. ప్రయాణ కమీము తర్మవాత 46:8-
27లో, ఐగుప్ుత నకు వ ళో్లన యాకోబు కుమార్మలు మర్శయు మనమండోను గూర్శున ప్టిరకతో 
ముగుసుత ంది. 

ర్ ండవదగిా, మొదటి మర్శయు ర్ ండవ ప్రయాణములలో వల న , 46:28-47:12 కూడా ఐగుప్ుత లో 
జర్శగశన సనిివేశములను గూర్శు తలె్వయజసేుత ంది. 46:28-30 యూదా ప్రముఖ్ పాతర పల షంిచన 
యాకోబు మర్శయు యోస్టేప్ులు తిర్శగశ కలుసుకొనుటను గూర్శు మాటాో డుతయంది. దీని తర్మవాత, 46:31-
47:12లో, ఫర్ప యోస్టపే్ు కుటటంబమును ఆహావనించ, యోస్టేప్ు సమక్షములో గపష ను పరా ంతములో 
నివస్టించుటకు వార్శకన అనుమతినిచాుడు. 

పితర్మలు సమాధానప్డుటను మర్శయు తిర్శగశ కలుసుకొనుటను గూర్శు వరా స్టని తర్మవాత, మోషే 
తన వృతాత ంతములోని నాలగవ దశ, లేక ప్డిపల వుచుని కనయీలోనికన వచాుడు. ఆది. 47:13-27లో, 
ఐగుప్ుత లో యోస్టపే్ు చదస్టని దయగల ప్ర్శపాలనను గూర్శు మోషే మాటాో డాడు. 

యోసేపు యొకక దయగ్ల పరపిాలన (ఆది. 47:13-27) 
47:13-26లో, కాలకీమములో కర్వు మర్శంత కఠశనముగా మార్శంద ిఅని మనము 

నేర్ముకుంటాము. యోస్టపే్ు ఐగుప్ుత  మర్శయు కనాను అంతటా ఆహార్మును సమకూర్శు ప టార డు. 
మర్శయు ఆహార్మునకు బదులుగా ఐగుప్ుత  మర్శయు కనానీయ ప్రజల యొకు భూములను మర్శయు 
ప్శువులను కొనుగపలు చదస్టి అతడు ఫర్ప అధకిార్మును మర్శంత బలప్ర్చాడు. ఈ కమీములో, అతడు 
అనకే బరదుకులను కూడా కాపాడాడు. 

ఈ వృతాత ంతము చవర్శలో, ఆద.ి 47:27లో, యోస్టేప్ు ప్ర్శపాలన యాకోబు మర్శయు అతని 
కుమార్మలకు ఏ విధ్ంగా ప్రయోజనకర్ముగా మార్శనదో  మోషే వాయఖ్ాయనించాడు. మోషే ఇలా వరా శాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశరా యేలీయులు ఐగ్ుపుత  దశేమందలి గోషనెు పరదశేములో నివసించిరి. అందులో 
వారు ఆసిత  సంపాదించుకొని సంతఘనఘభవృదిధ  ప ంది మిగ్ుల విసత రించిరి (ఆది. 
47:27). 

ఆర్ంభములో పితర్మల మధ్య జర్శగశన వ రై్సయము, యోస్టపే్ు యొకు బదెిర్శంచు ప్ర్శపాలన 
ఎదుగుట, సహో దర్మలు సమాధానప్డుట మర్శయు తిర్శగశ కలుసుకొనుట, మర్శయు ఐగుప్ుత లో యోస్టపే్ు 
యొకు దయగల ప్ర్శపాలన తర్మవాత, యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శు మోషే ఇచున 
నివదేికలోని చవర్శ దశలోనికన మనము చదర్మకుంటాము. ఆది. 47:28-50:26లో, యోస్టపే్ు కుటటంబము 
యోస్టపే్ు ప్ర్శపాలనలో పతిర్మల మధ్య సామర్సయమును అనుభవించంది. 

పితరుల మధ్య సామరసయము (ఆది. 47:28–50:26) 
చవర్శ దశ పతిర్మల మధ్య వ ైర్సయమునకు కార్ణమ నై ఆర్ంభ సమసయను ప్ర్శష్ుర్శసుత ంది. 

యోస్టపే్ు కుటటంబములోని సామర్సయము మీద దృషిరప టటర ట దావర్ా, మోష ేయొకు మొదట ిశరీతలకు 
పరా ముఖ్యమ నై ఇశాీయిలేు యొకు ఆశీర్ావదములను అద ిసాా పసిుత ంది. 

పితర్మల మధ్య సామర్సయమును గూర్శు మాటాో డు అధాయయములు ర్ ండు ప్రధానమ నై 
భాగములుగా విభజించబడా్ యి. మొదటిగా, ఆది. 47:28-50:14లో, యాకోబు తన చవర్శ దినములలో 
సాా పించన స్టిార్మ నై కుటటంబ సంబంధ్మ నై ఏర్ాపటో మీద మోషే దృషిరప టార డు. తర్మవాత, ఆది. 50:15-
26లో, యోస్టేప్ు చదస్టని స్టిార్మ నై కుటటంబ సంబంధ్మ ైన ఏర్ాపటోను మనము చూసాత ము. యాకోబు 
చదస్టని కుటటంబ సంబంధ్మ నై ఏర్ాపటోను మొదట చూదాే ము. 

యాకోబు చేసిన కుట ంబ సంబంధ్మ ైన ఏరాుట ి  (ఆది. 47:28-50:14) 
ఈ భాగము యాకోబు మర్ణమునకు సమీపించుచుని సమయముతో ఆర్ంభమవుతయంది. 

47:28-31లో, తనను కనానులో పాతిప టరవల నని యాకోబు యోస్టపే్ు దగగర్ ప్రమాణము 
చదయించుకునాిడని మోషే వివర్శంచాడు. తర్మవాత, 48:1-49:28లో, యాకోబు ఆశీర్ావదములకు 
సంబంధించన ర్ ండు వరే్ేవర్మ సభలను గూర్శు మనము చదువుతాము. 

48:1-22లోని మొదటి సభలో, యాకోబు యోస్టపే్ును మర్శయు అతని కుమార్మల ైన 
ఎఫ్రా యిము, మనషేషలను ర్హసయముగా ఆశీర్వదిసాత డు. ఇకుడ యోస్టపే్ు సాధార్ణంగా జేయష్ర కుమార్మనికన 
ఇవవబడు ర్ ండింతల సావసాయమును ప ందుకునాిడు, ఎందుకంటే ఎఫ్రా యిము, మనషేషలతో వార్శ తండిర 
సహో దర్మలతో సమానముగా వయవహర్శసాత నని యాకోబు నిర్ాా ర్శంచాడు. కాని అనుకోని విధ్ముగా, 
యాకోబు యోస్టేప్ు మొదటి కుమార్మడెైన మనషేష  కంటే ఎకుువ పరా ముఖ్యతను ఎఫ్రా యిముకు ఇచాుడు. 

తర్మవాత 49:1-28లో, యోస్టపే్ును మర్శయు అతని కుమార్మలను ర్హసయముగా ఆశీర్వదంిచన 
తర్మవాత, యాకోబు కుమార్మలందర్మ అతని యొకు చవర్శ దీవ నలను ప ందుతార్మ. యాకోబు తన 
కుమార్మలందర్శనీ ఒక చపట చదర్ాుడు, మర్శయు వార్మ జీవించన విధానమునకు అనుగుణంగా పితర్మడు 
ఒకొుకుర్శని ఆశీర్వదించాడు. యాకోబు యొకు చవర్శ ఆశీర్ావదములుగా, ఈ ఏర్ాపటటో  ర్ానుని అనేక 
తర్ముల పాటట నిల్వచయుండవలస్టయిుండనెు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ భాగము 49:29-50:14లో, యాకోబు మర్ణము మర్శయు సమాధిని గూర్శున వివర్ణతో 
ముగుసుత ంది. ఈ వచనములలో, యోస్టేప్ు కనానులో పాతిప టరబడాలను తన తండిర కల్వగశయుండని 
కోర్శకను న ర్వరే్ాుడు. తర్మవాత అతడు ఐగుప్ుత కు తిర్శగశవచాుడు. 

యోస్టపే్ు ప్ర్శపాలనలో పతిర్మల మధ్య ఉండని సామర్సయములో యాకోబు చదస్టని కుటటంబ 
సంబంధ్మ నై ఏర్ాపటను గూర్శున భాగము మాతరమే లేదు; దానిలో ఆది. 50:15-26లో ఉని యోస్టపే్ు 
చదస్టని కుటటంబ ఏర్ాపటటో  కూడా ఉనాియి. 

యోసేపు చేసిన కుట ంబ సంబంధ్మ ైన ఏరాుట ి  (ఆది. 50:15-26) 
ఈ కుో ప్త  భాగము ర్ ండు చని నివదేికలుగా విభాగశంచబడింది. 50:15-21లో, తాను తన 

సహో దర్మలకు దయను చూప్ుతానని యోస్టపే్ు వార్శకన నిశుయతనిచాుడు. తమను క్షమించమని 
యోస్టపే్ు సహో దర్మలు అతనిని వడేుకొనగా, యోస్టేప్ు వార్శని కృప్తో క్షమించాడు. 

యోసపేు మరియు అతని సహో దరులను గ్ూరిున వృతఘత ంతములో మనము 
క్షమాపణ యొకక శకితని, మనకు పరిసిితిలు చఘలా కషరముగా ఉండి, ఇతరులు అటిర  
కఠిన పరిసిిత లను ఎదురొకనకపో వుటను మనము చూసనిపుుడు కూడఘ దేవుడు 
మన కొరకు కలిగియునన మంచి ఉదేాశయములను నముా శకితని మనము 
చూసాత ము. “వారు నఘకు ఈ పరిసిితిని కొనితచెఘురు” అని కూడఘ మనము 
చెపువచుు. కాని తనను బానిసతాములోనికి అమిావసేని విషయములో 
యోసపేు తన సహో దరులకు సుందించిన విధఘనము, అతడు దేవుని పటి చూపు 
నమాకముగాను మరియు విధయేతగాను, దవేుడు అతని కొరకు కలిగియుండని 
విశషేమ ైన మరియు పరా ముఖ్యమ ైన ఉదేాశయము యొకక న రవరేుుగాను ఉననదని 
మనము కనుగొంటాము. 

ర్ వ. డా. మ ైఖ్లే్ వాకర్డ 

ఆది. 50:19-21లో యోస్టపే్ు తన సహో దర్మలతో ఇలా అనాిడు: 

యోసపేు-భయపడకుడి. ననేు దేవుని సాి నమందునఘననఘ? మీరు నఘకు 
కీడుచయేనుదేాశ్ంచితిరిగాని నటిేదినమున జరుగ్ుచుననట ి , అనగా బహు 
పరజలను బరదకిించునట ి గా అద ిమేలుక  దేవుడు ఉదేాశ్ంచెను. కాబటిర , 
భయపడకుడి, ననేు మిముాను మీ పిలిలను పో షించదెను (ఆది. 50:19-21). 

యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున వృతాత ంతము తన సహోదర్మల వదే యోస్టపే్ు 
చదయించుకుని ప్రమాణముతో ముగుసుత ంది. ఆది. 50:25ను వినండి: 

మరియు యోసపేు-దవేుడు నిశుయముగా మిముాను చూడవచుును; అపుుడు 
మీరు నఘ యెముకలను ఇకకడనుండి తీసికొనిపో వలెనని చపెిు ఇశరా యేలు 
కుమారులచేత పరమాణము చయేంచుకొన ను (ఆది. 50:25). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆదకిాండములోని ఈ నివేదకిలో, ఈ ప్రమాణము యోస్టేప్ు మర్ణ ంచుటకు ముందు తన 
సహో దర్మలతో చదస్టని చవర్శ సంభాష్ణ అయుయనిది. ఇశాీయిలేును దదవుడు విమోచంచనప్ుపడు అతని 
ఎముకలను వాగాే న దదశములో పాతిప టటర టకు తమతో కూడా తీసుకొని వ ళలో ట దావర్ా యోస్టపే్ును 
గౌర్విసాత మని యోస్టపే్ు సహో దర్మలు తమ వార్సుల తర్మప్ున వాగాే నము చదశార్మ. 

యోసపేు పలికని చివరి మాటలను వినండి: “దవేుడు నిశుయముగా మిముాను 
చూడవచుును; అపుుడు మీరు నఘ యెముకలను ఇకకడనుండి తీసికొని 
పో వలెనని”  తన సహో దరులతో మరియు తన కుట ంబముతో అతడు 
మాటాి డఘడు. ఐగ్ుపుత ను పాలించిన నఘయకుడు కాబటిర , యోసపేు మరణ ంచిన 
తరువాత అతనికి సుగ్ంధ్ దరవయములు పూసి, అతనిని రాతి సమాధిలో 
ఉంచియుంటారు... ఆ రాతి సమాధిని చూసిన పరతిసారి వారు యోసపేు చసేని 
వాగాా నమును మరియు అతనిని వాగాా న దేశములోనికి తీసుకొని వ ళ్లత మని 
పితరులు యోసపేుకు చసేని వాగాా నమును జఞా పకము చేసుకొనియుంటారు. “నఘ 
యమెుకలను ఇకకడ నుండి తీసుకొని వ ళి్ండి; వాటిని మీతో కూడఘ వాగాా న 
దేశములో ఉంచండి” అని యోసేపు చపెిుయుంటాడు. ఇది అతడు దవేుని 
వాగాా నమును జఞా పకము చసేుకొనుటలో భాగ్మ ైయుననది... కాబటిర , యూదులు 
ఐగ్ుపుత ను విడచినపుుడు, మోషే తనతో కూడఘ యోసపేు యమెుకలను తీసుకొని 
వ ళ్లి డు. తరువాత, ఆ నలుబద ిసంవతురములలో అది వాగాా న దశేములో 
ఉండునట ి  దవేుడు ఇశరా యేలు పరజలకు ఇచిున గొపు వాగాా నమునకు ఒక 
చితరముగాను, ఒక దృశయ సహాయముగాను ఉండనిది. తరువాత వారు 
యమెుకలను చివరికి షకె ములో పాతిపెటార రు, మరయిు దనీి వ నుక ఉనన 
నియమము చఘలా సులభమ నైదని నఘ ఆలోచన: జీవితములో మిగిలిన 
వాటనినటికంటే దవేుని వాగాా నములు వాసతవములెైయుననవి. దేవుడు తన 
వాగాా నములను న రవేరుుతఘడు. 

— డా. లాయర్ర జే. వాటర్డి 

యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున ఈ పాఠంలో ఇప్పటవిర్కు, మోష ేఇచున 
కథనములోని నిర్ాుణమును మర్శయు విష్యములను మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మన పాఠంలోని 
ర్ ండవ ప్రధాన భాగమ నై, ఈ అధాయయములలోని ముఖ్య అంశములను మనము చూడబో తయనాిము. 

ముఖ్య అంశములు 

యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున వృతాత ంతము ఆదికాండములోని వాసతవిక 
శరీతల కొర్కు మనము ఇకుడ ప్రసాత వించగల్వగశనవాటకింట ేఅనకే అంతర్ాువములను కల్వగశయుండనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆధ్ునిక అనువర్తనము విష్యములో కూడా ఇదద వాసతవమ ైయునిది. అయినను, ఈ 
అధాయయములను వాసతవిక శరీతల యొకు నపే్థయములో మనము ప్ర్శశీలన చదస్టనిటోయితద, కొనిి 
అంశములు ఎకుువ పరా ముఖ్యతను సంతర్శంచుకుంటాయి. ఈ ముఖ్య అంశములు యోస్టపే్ు 
వృతాత ంతము వాసతవిక శరీతల మీద ప్రభావము చూప్ుటకు ర్ూప ందించబడని మార్గములనిిటిని 
ప్రసాత వించవు. మర్శయు మనము వాటిని నడేు అనువర్శతంచవలస్టని మార్గములనిిటనిి కూడా ఈ ముఖ్య 
అంశములు తెల్వయజేయవు. అయితద ఈ ముఖ్య అంశములు ఆదకిాండములోని ఈ భాగములోని కొనిి 
పరా ముఖ్యమ నై లక్షణముల ప్టో ఒక ధోర్ణ ని మనకు కలుగజేసాత యి. 

ఈ అధాయయములలోని ముఖ్య అంశములను మనము ర్ ండు విధ్ములుగా ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 
మొదటగిా, యోస్టపే్ు వృతాత ంతములోను మర్శయు అబరా హాము, ఇసాికు, యాకోబుల నివేదకిలలోను 
ప్రతయక్షమయిేయ కొనిి ప్ంచబడని  ఉదాా టనలను ఎలా చూడాలో వాయఖ్ాయనిదాే ము. ర్ ండవదగిా, యోస్టపే్ు 
మర్శయు అతని సహోదర్మల వృతాత ంతములో నొకను చెప్పబడని ర్ ండు విశషే్మ ైన ఉదాా టనలను జాగతీతగా 
ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటిగా అనకే ప్ంచబడిన ఉదాా టనలను చూదాే ము. 

పంచబడిన ఉదఘా టనలు 
ఆదకిాండమునకు సంబంధించన ఇతర్ పాఠములలో మనము చూస్టినటటో , అబరా హాము, ఇసాికు 

మర్శయు యాకోబుల జీవితములకు సంబంధించన కథనములలో నాలుగు ప్రధానమ నై అంశములు 
ప్రతయక్షమవుతాయి. ఈ అంశములు యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున వృతాత ంతములో 
కూడా ప్రతయక్షమవుతాయి: ఇశాీయిేలుకు దదవుడు చూపని కృప్, ఇశాీయిలేు దదవునికన 
చూప్వలస్టయిుండని సావమిభకనత, ఇశాీయిేలుకు దదవుడిచున ఆశీర్ావదములు మర్శయు ఇశాీయిేలు 
దావర్ా దదవుడు ఇతర్మలకనచున ఆశీర్ావదముల మీద ఉదాా టన. బెైబిలులోని ఈ భాగములో ఇశాీయిలేుకు 
దదవుడు చూపని కృప్ అను అంశమును ఎలా చూడాలో ఒక నిమిష్ం ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

ఇశరా యేలుకు దేవుడు చూపిన కృప 
దెైవిక కృప్, కనికర్ము మర్శయు దయ అను మాటల కొర్కు లేఖ్నము కొనిి విశేష్మ నై 

ప్దములను ఉప్యోగశసుత ంది, కాని యోస్టేప్ు వృతాత ంతములో మాతరం ఈ ప్దములను చాలా అర్మదుగా 
చూసాత ము. అయినప్పటకిర, దదవుని కృప్ అను అంశమును ఈ అధాయయములనిిటలిో మనము 
చూసాత ము. యోస్టపే్ు దనిమునకు సంబంధించన “ఆ లోకము”లో, దదవుడు యోస్టపే్ుకు మర్శయు అతని 
కుటటంబమునకు తన మునుప్ట ికృప్ను గూర్శు, అనగా వార్శ కాలమునకు ముందు ఆయన చూపని 
కృప్ను గూర్శు అప్ుపడప్ుపడు జాా ప్కము చదశాడు. యోస్టపే్ుకు మర్శయు అతని కుటటంబమునకు కూడా 
దదవుడు ప్రతి మలుప్ులోను కొనసాగు కృప్ను కనుప్ర్చాడు. మర్శయు భవిష్యత్ సనిివేశములను 
గూర్శు దదవుడు సూచంచనప్ుపడు, యాకోబు మర్శయు అతని కుటటంబము భవిష్యత్ కృప్ను, 
ముఖ్యముగా వాగాే న భూమికన తిర్శగశవ ళలో  కృప్ను ఒక దనిమున ఏ విధ్ంగా ప ందుకుంటార్ప ఆయన 
తర్చుగా తెల్వయజేశాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాని ఈ మూడు ర్కముల కృప్ యోస్టపే్ు వృతాత ంతమును మాతరమ ేర్ూపించలేదు. దదవుడు “వార్శ 
లోకము”లో తమప ై అనకే విధాలుగా చూపని కృప్ను గూర్శు వాసతవిక శరీతలు ఆలోచన చదయునటటో  
యోస్టపే్ు లోకములో దదవుడు చూపని కృప్ను గూర్శు మోషే వరా శాడు. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, కరీసుత  అనుచర్మలముగా, యోస్టపే్ుకు మర్శయు అతని 
కుటటంబమునకు దదవుడు చూపిన కృప్ను మనము కూడా అనువర్శతంచుకోవచుు. దీనిని చదయుటకు 
అనకే మార్గములు ఉనాియి, కాని కరసీుత  ర్ాజయము యొకు మూడు దశల దృషార య వీటనిి గూర్శు ఆలోచన 
చదయుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. మన కొీతత  నిబంధ్న దృషిరకోణములో నుండి, యోస్టేప్ు మర్శయు 
అతని సహో దర్మలకు దదవుడు చూపని మునుప్టి కృప్ కరీసుత  యొకు మొదటి ర్ాకడలో, అనగా ఆయన 
ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో కనుప్ర్చబడని విధ్ముగా మనకు అనువర్శతంచబడుతయంది. 
యోస్టపే్ును గూర్శున వృతాత ంతములో దదవుని కొనసాగు కృప్ను మనము చూస్టని ప్రతిసార్శ, కరసీుత  
ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో మన అనుదని జీవితములలో ఆయన చూప్ు కొనసాగు కృప్ మనకు 
జాా ప్కము చదయబడుతయంది. యోస్టపే్ు మర్శయు అతని కుటటంబము దదవుని యొకు భవిష్యత్ కృప్ను 
ఆశించన విధ్ముగానే, కరసీుత  ర్ాజయ న ర్వరే్మపలో కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలో దదవుని 
కృప్లను మనము నిర్రక్ించవచుు. 

ఇశాీయిలేుకు దదవుడు చూపని కృప్కు సంబంధించన ప్ంచబడిన ఉదాా టనతో పాటటగా, 
ఇశాీయిలేు దదవునికన చూప్వలస్టియుండని సావమిభకనతని కూడా మనము చూదాే ము. 

ఇశరా యేలు దేవునికి చూపవలసియుండిన సాామిభకిత 
యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల లోకమును గూర్శు మోషే ఇచున కథనములో అతయంత 

అసామానయమ నై లక్షణము ఏమిటంటే, దీనిలో మోష ేఒకుసార్శ కూడా దదవుని యొదే నుండి వచున 
మౌఖక హచెుర్శకలనుగాని లేక ఆజాలనుగాని వయకతప్ర్చలేదు. బదులుగా, ఇశాీయిలేీయులు వార్శ 
లోకములో ప ందుకొనిన ధ్ర్ుశాసతమీు వ లుగులో ఆ లోకములో యోస్టపే్ు దదవుని ప్టో కల్వగశయుండని 
సావమిభకనతని విశేోషించాలని మోషే ఆశించాడు. 

అవును, దదవుని ధ్ర్ుశాసతమీునకు నముకతవమును చూప్ుట దావర్ పతిర్మలు ర్క్షణను 
ప ందలేదని మోషేకు తెలుసు. అద ిఅసాధ్యమ ైయుండనిది. కాని వృతాత ంతములోని ప్రతి అడుగులో వార్మ 
చూపని విధదయత మర్శయు అవిధదయత వార్శ హృదయముల యొకు నిజమ నై ప్ర్శస్టిాతిని వయకతప్ర్శచాయి. 
మర్శయు యోస్టపే్ు వృతాత ంతము వ లుగులో తమ హృదయములను ప్ర్రక్ించుకోమని మోషే తన 
శరీతలకు పలిుప్ునిచాుడు. 

ఉదాహర్ణకు, ప్రతికూలముగా, యోస్టపే్ును చంపాలని సహో దర్మలు చదసుకుని నిరి్యమునకు 
దదవుడు అసముతి చూపని విష్యమును ప్రసాత వించవలస్టని అవసర్త మోషేకు ర్ాలేదు. నర్హతయకు 
విర్పధ్ముగా నిర్గమ. 20:13లో ఉని ఆర్వ ఆజా అతని శరీతలకు అప్పటిక ేతలెుసు. యోస్టేప్ును 
బానిసగా అమిువేయుట దివతీ. 24:7లో ఉని నియమములను ఉలోంఘసిుత ంది. యాకోబును మోసము 
చదస్టనిప్ుపడు సహో దర్మలు తలో్వదండుర లను సనాునించమని నిర్గమ. 20:12లో ఇవవబడిన ఆజాను 
ఉలోంఘించార్మ. తామార్మ ఒక వేశయ అని అనుకొని, యూదా తామార్మతో శయనించనప్ుపడు, నిర్గమ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

20:14లో వయభిచార్మునకు విర్పధ్ముగా ఇవవబడిన నియమమును మర్శయు లేవీ. 19:29లో ఉని 
ఇతర్ నియమాలను ఉలోంఘించాడు. 

అయితద మర్శంత భావారా్కముగా, యోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలు దదవునికన సావమిభకనతని 
చూపని సందర్ుములను గుర్శతంచుటకు మోషే దదవుని ధ్ర్ుశాసతమీును గూర్శు తన శరీతలు కల్వగశయుండని 
జాా నము మీద ఆధార్ప్డా్ డు. ఉదాహర్ణకు, పల తీఫర్మ భార్య అతనిని వంచంచనప్ుపడు ఆమ కు 
ఎదుర్శంచుట దావర్ా యోస్టపే్ు ల ైంగశక న తైికతను కనుప్ర్చనప్ుపడు అతడు నిర్గమ. 20:14 మర్శయు 
17లో ఉని ఏడవ మర్శయు ప్దియవ ఆజాను పాటించాడు. తర్మవాత, ఆది. 46:29-34 వంటి 
వాకయభాగములలో, నిర్గమ. 20:12లో ఉని ఐదవ ఆజా ఆధార్ంగా యోస్టపే్ు మర్శయు అతని 
సహో దర్మలు తమ తండిరని సనాునించార్మ. యోస్టేప్ు ఎదుట సహో దర్మలు చూపిన ప్శాుతాత ప్ము 
మర్శయు వినయము లేవీ. 5:5లో ఉని వాకయభాగము వంటవిాటిని ప్రతిబింబించంది. తన అనిల ప్టో 
యోస్టపే్ు చూపని దయ మర్శయు కనికర్ము లేవీ. 19:18 వంట ివాకయభాగములను ప్రతిబింబించనది. 
కాబటిర , ఆ లోకములో సావమిభకనతని మర్శయు సావమిదోరహమును మోషే వర్శించుచుండగా, వార్శ 
లోకములో వాసతవిక ఇశాీయిలేీయ శరీతలు చూపిన సావమిభకనత మర్శయు సావమిదోరహము వ పై్ుకు దృషిరని 
ఆకర్శషంచాడు అని మనము చూసాత ము. 

ఆధ్ునిక క ైసైతవులముగా, యోస్టేప్ు వృతాత ంతములో దదవుని ప్టో చూప్బడని సావమిభకనత మర్శయు 
సావమిదోరహముతో కనీసం మూడు ప్రధానమ నై మార్గములలో మనము వయవహర్శంచాల్వ. మొదటగిా, 
ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో యిసేు దదవునికన చూపని ప్ర్శప్ూరి్మ నై విధదయతతో ఈ 
ఉదాహర్ణలను మనము పల ల్వు మర్శయు వయతాయసప్ర్చ చూడాల్వ. ర్ ండవదగిా, యోస్టపే్ు 
వృతాత ంతములోని న ైతిక నియమములను కరసీుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో మన అనుదని 
జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుటకు మనము స్టిదధముగా ఉండాల్వ. మర్శయు చవర్శగా, యోస్టపే్ు 
వృతాత ంతములో సావమిభకనత యొకు అవసర్త ర్ాజయ సంప్ూరి్తలో కరసీుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు జర్గబో వు 
విష్యముల వ పై్ుకు మన ఆసకనతని ఆకర్శషంచు విధ్ముగా ఉండాల్వ. ఆ సమయములో, కరసీుత నందు 
విశవస్టించన ప్రతి ఒకుర్మ ప్ూర్శతగా విమోచంచబడ ికొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలో సంప్ూరి్ 
విధదయతను చూప్ు దదవుని స్టవేకులవుతార్మ. 

ఇశాీయిలేుకు దదవుడు చూపని కృప్ మీద ప్ంచబడని ఉదాా టనను మర్శయు ఇశాీయిలేు దదవునికన 
చూపని సావమిభకనతని మనము చూశాము. యోస్టపే్ు వృతాత ంతము మర్శయు ఆదిమ పతిర్మల చర్శతర 
ప్ంచన మూడవ ఉదాా టన ఇశాీయిేలుకు దదవుడిచున ఆశీర్ావదముల ైయునివి. 

ఇశరా యేలుకు దేవుడిచిున ఆశీరాాదములు 
యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలకు సంబంధించన “వార్శ లోకము” దృషార య, దదవుడు 

కొనిిసార్మో  పతిర్మలు సావమిదోరహమును చూపనిప్పటికర ఆశీర్ావదములను కుముర్శంచాడు, 
మర్శకొనిిసార్మో  వార్మ చూపిన సావమిభకనతకన ప్రతిఫలముగా ఆశీర్ావదములను ఇచాుడు. వార్శ లోకములో 
దదవుడు వార్శని దవీించన ల కులేననిి విధానములను — వార్మ సావమిదోరహము చూపనిప్ుపడు 
మర్శయు సావమిభకనతకన ప్రతిఫలముగా కూడా — తన వాసతవిక శరీతలకు తలె్వయజయేుటకు మోషే ఆ 
లోకములో ప్రజలను దదవుడు ఆశీర్వదించన విధానమును ర్ూప ందించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల వృతాత ంతములో 
దదవుడచిున ఆశీర్ావదములు నేట ిలోకమునకు కూడా అనువర్శతంచబడతాయి. కొనిిసార్మో  మనము 
సావమిదోరహము చూపినప్ుపడు కూడా ఇవి ఇవవబడతాయి, మర్శకొనిిసార్మో  మన సావమిభకనతకన 
ఫల్వతముగా ఇవవబడతాయి. కరీసుత  ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో దదవుడు తన ప్రజల మీద 
కుముర్శంచన ఆశీర్ావదములను గుర్శతంచుట దావర్ా యోస్టేప్ు వృతాత ంతమునకు మర్శయు మన 
జీవితములకు మధ్య సంబంధ్ములను మనము కనుగొనగలము. ఇప్ుపడు కరసీుత  ర్ాజయము యొకు 
కొనసాగశంప్ులో ఆయన మనలను ఎలా ఆశీర్వదిసాత డో  కూడా మనము గుర్శతసాత ము. మర్శయు కరసీుత  
ర్ాజయము యొకు సంప్ూరి్తలో దదవుడు మనలను ఎలా దవీిసాత డో  కూడా చూచుటకు మనము స్టిదధముగా 
ఉనాిము. 

ఇశాీయిలేుకు దదవుడు చూపని కృప్ యొకు ప్ంచబడని ఉదాా టన, ఇశాీయిేలు దదవునికన చూపిన 
సావమిభకనత, మర్శయు ఇశాీయిలేుకు దదవుడిచున ఆశీర్ావదములతో పాటటగా,  ఇశాీయిేలు దావర్ా 
ఇతర్మలకు కలుగు దదవుని ఆశీర్ావదములను కూడా యోస్టేప్ు వృతాత ంతము ఉదాా టసిుత ంది. 

ఇశరా యేలు దఘారా దేవుని ఆశీరాాదములు 
దదవుడు ఇశాీయిలేును దవీించ, ఆయన ర్ాజయమును మర్శయు ఆయన ఆశీర్ావదములను 

దదశములనిిటికన వాయపింప్జయేు బాధ్యతను అబరా హాముకు మర్శయు అతని వార్సులకు అప్పగశంచాడని 
ఆదకిాండము 12:3, 22:18, మర్శయు 26:4 వంటి వాకయభాగములు స్ట లవిసాత యి. ఈ అంశము యోస్టపే్ు 
నివస్టించన ఆ లోకములో ఐగుప్ుత లో యోస్టేప్ు చదస్టని ప్ర్శపాలన దావర్ా ఇతర్మలు ఆశీర్వదంిచబడుటలో 
పరా ధ్మికముగా కనబడింది. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 39:5లో యోస్టపే్ు పల తీఫర్మకు ఆశీర్ావదముగా 
ఉనాిడు. 39:22లో ఫర్ప చరె్సాలలోని చెర్సాల నాయకునికన అతడు ఆశీర్ావదముగా ఉనాిడు. 
మర్శయు 41:25లో ఫర్ప కనిన కలను అనువదించుట దావర్ా యోస్టపే్ు ఫర్పను దవీించాడు. అయితద 
అనిిటికంటే ప దే ఆశీర్ావదము, యోస్టపే్ు అధికార్ములో ఉండి ఐగుప్తయులను మర్శయు ఇతర్ 
దదశములను దవీించనప్ుపడు జర్శగశంది. ఆది. 41:56-57 ఇలా నివేదసిుత ంది: 

కరవు ఆ దశేమందంతటను ఉండెను గ్నుక యోసపేు కొటినినయు విపిుంచి 
ఐగ్ుప్తయులకు ధఘనయమమాకము చేసనెు. ఐగ్ుపుత  దేశమందు ఆ కరవు 
భారముగా ఉండనెు; మరియు ఆ కరవు పరతి దశేమందు భారమ ైనందున సమసత  
దేశసుి లు యోసపేునొదా ధఘనయము కొనుటకు ఐగ్ుపుత నకు వచిురి (ఆది. 41:56-
57). 

ఇశాీయిలేు ఇతర్మలకు ఇచున ఆశీర్ావదములు అను అంశమును మోష ేవాసతవిక శరీతలు 
నివస్టించన “వార్శ లోకము”నకు అనువర్శతంచబడుటను చూచుట చాలా సులభము. మొదటిగా, యోస్టేప్ు 
వృతాత ంతమును వినుట దావర్ా, తమ పతిర్మలు అప్పటకిే ఇతర్మలను ఆశీర్వదించార్మ అని తలెుసుకొని 
ఇశాీయిలేీయులు పల ర తిహించబడయిుంటార్మ. అంతదగాక తమ దనిములలో ఇతర్మలకు దదవుని 
ఆశీర్ావదములను అందించుటకు వార్మ పిలువబడా్ ర్మ అని కూడా వార్మ గహిీంచయుంటార్మ. మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తమ వార్సులు దదవుని ఆశీర్ావదములను లోకమంతటా వాయపింప్జయేు భవిష్యత్ కాలములోనికన కూడా 
వార్మ చూస్టయిుంటార్మ. 

మీర్మ ఊహించు విధ్ముగానే, ఈ అంశము నడేు మన లోకమునకు కూడా 
అనువర్శతంచబడుతయంది. తన ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో కరసీుత  లోకమునకు ఆశీర్ావదములను 
అనుగీహించాడు. తన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో సంఘము దావర్ా ఆయన లోకమును 
ఆశీర్వదించాడు. మర్శయు ఒక దినమున, నూతన సృషిరలో ఆయన ర్ాజయము యొకు సంప్ూరి్తలో 
లోకములోని ప్రతి జాతిని మర్శయు ప్రతి దదశమును ఆయన ఆశీర్వదిసాత డు. 

విశేషమ ైన ఉదఘా టన 
యోస్టపే్ు వృతాత ంతములోని ముఖ్య అంశములను మనము విశదకీర్శంచుచుండగా, యాకోబు 

వృతాత ంతము మర్శయు ఆదికాండములోని ఇతర్ పతిర్మల యొకు చర్శతరకు మధ్య ఉని ప్ంచబడిన 
ఉదాా టనలను కొనిింటిని మనము ప్రసాత వించాము. ఇప్ుపడు యోస్టపే్ు వృతాత ంతములో మాతరమే 
కనిపించు ర్ ండు విశషే్మ నై ఉదాా టనల మీద మనము దృషిరప డదాము. ఈ పాఠములో ఇంతకు ముందు 
మనము ఇలా ప్రతిపాదించాము: 

ఇశరా యేలు గోతరములు వాగాా న దేశమును సాాధీనపరచుకొని, దఘనిలో 
సిిరపడుటకు సిదధపడుత ండగా వారు కలసి సామరసయంతో ఎలా జీవించఘలో 
యోసపేు మరియు అతని సహో దరుల వృతఘత ంతము వారికి బో ధించింది. 

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , ఆదికాండములోని ఈ భాగములోని ఎకుువ శాతము 
యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల మధ్య ఏర్పడిన వ రై్సయము మర్శయు సామర్సయమునకు 
సంబంధించనదెైయునిది. యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలు ఇశాీయిలేు ప్న ిండు గపతరములకు 
పితర్మలుగా ఉనాిర్మ. కాబటిర , ఈ సంకర్షణలు మోష ేదనిములలోని ఇశాీయిేలు గపతరముల మధ్య జర్శగశన 
సంకర్షణలతో సూటెనై సంబంధ్మును కల్వగశయునాియి. ఆద.ి 50:24-25లో యోస్టపే్ు ప్ల్వకనన 
మాటలను వినండి, అకుడ ఈ సంబంధ్ములు సపష్రముగా కనిపిసాత యి: 

యోసపేు తన సహో దరులను చూచి ననేు చనిపో వుచునఘనను; దేవుడు 
నిశుయముగా మిముాను చూడవచిు, యల దేశములోనుండి తఘను అబార హాము 
ఇసాుకు యాకోబులతో పరమాణము చేసయిచిున దశేమునకు మిముాను తీసికొని 
పో వునని చెపుెను మరియు యోసపేు దేవుడు నిశుయముగా మిముాను 
చూడవచుును; అపుుడు మీరు నఘ యెముకలను ఇకకడనుండి 
తీసకిొనిపో వలెనని చెపుి ఇశరా యేలు కుమారులచేత పరమాణము చేయంచుకొన ను 
(ఆది. 50:24-25). 

ఈ వాకయ భాగము యోస్టపే్ు దనిములలోని ఆ లోకమునకు మర్శయు మోషే యొకు వాసతవిక 
శరీతలు నివస్టించన వార్శ లోకమునకు మధ్య కల్వగశంచన సంబంధ్మును అతిగా ఉదాా టించుట 
సాధ్యముకాదు. ఆదికాండము యొకు వాసతవిక శరీతల జీవితాలలో జర్మగు విష్యముల కొర్కు — వార్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాగాే న దదశములోనికన ప్రవేశించుట — యోస్టపే్ు ఎంతో ఆశతో ఎదుర్మచూస్టనిటటో  చబెుతూ మోషే 
యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున వృతాత ంతమును ముగశంచాడు. 

యోస్టపే్ు ప్ల్వకనన చవర్శ మాటలు మర్శయు వాసతవిక శరీతల అనుభవాల మధ్య ఉని 
సంబంధ్ము యొకు అంతర్ాువములను కోీడీకర్శంచుటకు అనేక మార్గములు ఉనాియి. అయితద మన 
ఉదదేశయముల కొర్కు, మనము కేవలం ర్ ండు విశేష్మ ైన ఉదాా టనలను మాతరమ ేచూదాే ము. మొదటిగా, 
మోషే దినములలోని ఇశాీయిలేు గపతరముల మధ్య జాతీయ ఐకయతను వృదిధ  చదయుటకు యోస్టపే్ు 
మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున వృతాత ంతము ఏ విధ్ంగా ర్ూప ందించబడిందో  మనము 
చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, ఇశాీయిలేు గపతరముల మధ్య దదవుడు నిరి్యించన జాతీయ 
భినితవమును అతని మాటలు ఏ విధ్ంగా గుర్శతంచాయో కూడా మనము చూదాే ము. మొదటగిా జాతీయ 
ఐకయత అను అంశమును చూదాే ము. 

జఞతీయ ఐకయత 
జాతీయ ఐకయత అను అంశము యొకు పరా ముఖ్యతను చూచుటకు, యోస్టపే్ు మర్శయు అతని 

కుటటంబ వృతాత ంతము ఆదికాండములో మర్లా మర్లా కనిపంిచు ప్దధతికన భినిముగా ఉంటటందని 
మనము గుర్శతంచాల్వ. ఈ ప్దధతిని మనము “విశేష్మ ైన కమీము” అని పిలువవచుు. విశషే్మ ైన కీమము 
అనగా దదవుని యొకు విశషే్మ ైన దయాకటాక్షము ఒక ముఖ్య పాతర లేక పతిర్మని దావర్ా కొంత కాలము 
పాటట కొనసాగుట అని అరా్ము. 

దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచండి: ఆది. 1:1-11:9లో ఉని పరా చీన చర్శతరలో, లోకమంతటనిి 
నింపి దానిని లోప్ర్చుకొనమని దదవుడు ఆదయిందు ఆదామును మర్శయు అతని వార్సులను 
ఆజాా పించాడు. వార్మ దదవుని మహిమగల ర్ాజయమును భూమియందంతట 
వాయపింప్జయేవలస్టియుండనెు. అయితద పాప్ము ప్ర్శచయం అగుటతో, ఆ వాగాే నము కయిానుకు గాక 
షేతయకు విశషే్ముగా ఇవవబడంిది. దదవుడు తన నిబంధ్నను విశషే్ముగా నోవహుతో మాతరమే చదస్టనింత 
వర్కు దదవుని విశషే్మ నై దయా కటాక్షము షేతయ వార్సుల కమీములో కొనసాగశంది. నోవహుకు 
ముగుగ ర్మ కుమార్మలు కల్వగార్మ, వార్మ షమేు, హాము, యాప తయ. అయితద దదవుని వాగాే నములు 
విశషే్ముగా షమేు వంశావళ్ల దావర్ా ముందు తర్ములకు ఇవవబడనివి. పరా చీన చర్శతర యొకు 
ముగశంప్ులో, షమేు వార్సుడెనై అబరా హాము, దదవుని వాగాే నములకు ఏక కై వార్సుడెయైాయడు. 

ఆది. 11:10-37:1లో ఉని ఆదిమ పతిర్మల చర్శతర ఈ విశషే్మ ైన కీమమును కొనసాగశసుత ంది. 
అబరా హాము వాగాే నములు ఇషాుయిలేు మర్శయు అబరా హాము యొకు ఇతర్ కుమార్మలకుగాక, 
ఇసాికుకు మాతరమ ేఇవవబడనివి. ఇసాికుకు దదవుడు ఇచున వాగాే నములు ఏశావుకు గాక 
విశషే్ముగా యాకోబుకు మాతరమే ఇవవబడనివి. 

ఇప్ుపడు, ఆదికాండము యొకు మొదట ిముప పై ఆర్మ అధాయయములలో ఈ విశషే్మ నై 
కమీమును అనుసర్శంచన ప్దధతి ఎంత పరా ముఖ్యమ నైదగిా ఉనిప్పటికర, యోస్టేప్ు మర్శయు అతని 
సహో దర్మల వృతాత ంతముతో ఇది ఒకుసార్శగా ముగశంప్ుకు వసుత ంది. ఆదికాండములోని ఈ భాగములో, 
మోషే “సంఘటిత కమీమును” ఉదాా టించాడు. దదవుని యొకు విశషే్మ ైన దయా కటాక్షము ఒకర్శకన 
మాతరమ ేగాక యాకోబు యొకు ప్న ిండు కుమార్మలందర్శకర ఇవవబడినది అని అతడు నమాుడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యాకోబు మర్ణ ంచనప్ుపడు, అతని ప్న ి ండు మంద ికుమార్మలు మర్శయు వార్శ వార్సుల ైన, 
ఇశాీయిలేు యొకు ప్న ిండు గపతరములు వాగాే న దదశములోని యాకోబు సావసాయమును కల్వస్టి 
ప్ంచుకునాిర్మ. మర్శయు అతని కుమార్మలందర్శ మధ్య యాకోబు సావసాయము యొకు ఈ సంఘటతి 
విభజన మోషే యొకు ఇశాీయిేలీయ శరీతల మధ్య జాతీయ ఐకయతను కల్వగశంచంది. 

యాకోబు వృతఘత ంతమును, తరువాత యోసపేు మరియు అతని సహో దరుడెైన 
యూదఘ వృతఘత ంతమును మనము చదువునపుుడు, ఈ కుట ంబములో ఎంతో 
అలజడి ఉననదని, ఎంతో సంఘరషణ, ఈరషయ, కలహము ఉననదని మనము 
గ్రహిసాత ము మరియు తన నిబంధ్నఘ సమాజము ఈ విధ్ంగా జీవించఘలని దేవుడు 
కోరలేదు. కాబటిర  ఈ వృతఘత ంతము ఒక మారుుగా ఉననదని నేను భావిసాత ను, 
ఎందుకంటే యోసపేు మరియు యూదఘలు ఇక సంఘరిషంచక ఐకయమ ైనపుుడు 
దేవుడు నిబంధ్న సమాజములో ఐకయతను తచెుుటకు కారయము జరిగించఘడు. 
తరువాత వచిున పరజల కొరకు ఇది మంచి ఉదఘహరణగా ఉననది. యోసేపు 
మరియు యూదఘ ఇశరా యేలులో ర ండు పరధఘనమ ైన గోతరములుగా ఉనఘనరు. 
నిబంధ్న సమాజములో దవేుడు చూడగోరిన మరియు చేయుటకు పరయతినంచిన 
ఐకయతకు ఇది ఒక మంచి ఉదఘహరణ అయయంది. 

— డా. ర్ాబర్డర బి. చషల ం, జూ. 

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , యోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల వృతాత ంతము 
సహో దర్మలు ఒకర్శకన విర్పధ్ముగా మర్ొకర్మ చదస్టని పాప్ము వలన కల్వగశన వ ైర్సయముతో 
ఆర్ంభమ యైియంది. కాని అద ిసహో దర్మల మధ్య సామర్సయముతో ముగశస్టింది. ఈ విధ్ముగా, దదవుడు 
ఇశాీయిలేు గపతరములను జాతీయ ఐకయత కొర్కు పలి్వచాడని అతనిని అనుసర్శంచుచుని వార్ందర్శకర మోష ే
యొకు కథనము సపష్రము చదస్టింది. యోస్టేప్ు వృతాత ంతము ఉదాహర్శంచనటటో , దదవుడు అబరా హాము, 
ఇసాికు మర్శయు యాకోబులకు వాగాే నము చదస్టని వాగాే న భూమిలోని సావసాయమును 
ఇశాీయిలేీయులందర్మ ప్ంచుకునాిర్మ. 

కాబటిర , ఇతర్ చపటో మోషే గపతరముల మధ్య ఐకయతను గూర్శు మాటాో డిన విష్యము మనకు 
ఆశుర్యమును కల్వగశంచకూడదు. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమ. 19:8లో, స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే దదవునితో 
నిబంధ్న చదయుటకు ఇశాీయిలేీయులందర్మ ఏకగరవీముగా ఒప్ుపకునాిర్ని అతడు ఉదాా టించాడు. 
సంఖ్ాయకాండము 32 మర్శయు యి హో ష్యవ 1:12-18లో, గపతరములు ఒకర్శ నుండి మర్ొకర్మ 
విడిపల వుటకు ముందు కనాను దదశములో కల్వస్టి పల ర్ాడాలని మోషే మర్శయు యి హో ష్యవలు నొకను 
చెపాపర్మ. దివతీ. 29:2లో నిబంధ్నను నూతనప్ర్చుటకు మోషే గపతరములనిిటిని సమకూర్ాుడు. 

అంతదగాక, పాత నిబంధ్నలోని తర్మవాత ప్రవకతలు కూడా ఇశాీయిేలు యొకు జాతీయ ఐకయతను 
ఉదాా టించుట కొనసాగశంచార్మ. దావీదు స లొమోనులు విఫలమ ైనప్పటికన కూడా, ఐకయ ర్ాజయముల 
కాలము ఇశాీయిలేు చర్శతరలో బంగార్మ యుగముగా ప్ర్శగణ ంచబడుతయంది. ఉతతర్ మర్శయు దక్ణి 
ర్ాజయములుగా దదశము యొకు విభజన తన ప్రజల కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుండిన ఉదదేశయములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అందుకోలేకపల యింది. తర్మవాత, చెర్ తర్మవాత ఇశాీయిలేు గపతరములు తిర్శగశ కలుసుకుంటాయని 
ఇశాీయిలేులోని ప్రవకతలు వాగాే నము చదశార్మ. చరె్ తర్మవాత ప్రతి గపతరము యొకు ప్రతినిధ్ులు వాగాే న 
దదశములో స్టిార్ప్డాలని దనివృతాత ంతములు వంటి గీంథములు సూచసాత యి. 

యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల లోకములో ప్న ిండు గపతరముల పితర్మల మధ్య ఉండిన 
ఐకయతను మోషే ఉదాా టించుట వార్శ లోకములో ఇశాీయిలేు గపతరముల మధ్య జాతీయ ఐకయతను 
ప్ుర్శకొల్వపంది. యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున వృతాత ంతము ఆధ్ునిక లోకమునకు 
అనువర్శతంచబడగల ప్రధానమ నై మార్గములలో ఒకదానిని కూడా ఈ ఉదాా టన ఎతితచూప్ుతయంది. 
ఇశాీయిలేు గపతరములు ఒక ేసావసాయములో పాలుప ందినటేో , లోకములో ప్రతి చపట ఉని కరసీుత  అనుచర్మలు 
అందర్మ నడేు కరీసుత లో ఒక ేసావసాయమును ప్ంచుకొనుచునాిర్మ. ఆయన ర్ాజయ ఆవిష్ుృతములో యిసేు 
ఈ ఐకయతను సాా పించాడు. కరసీుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు అంతటలిో మనము ఈ ఐకయతను 
సాధించుటకు కృష ిచయెాయల్వ. మర్శయు ఒక దనిమున కరసీుత  ర్ాజయము యొకు సంప్ూరి్తలో దదవుని 
ప్రజల మధ్య ఉని ప్ర్శప్ూరి్ ఐకయత మర్శయు సామర్సయమును మనము అనుభవిసాత ము. ఎఫ స్ట ్4:1-
6లో పౌలు చెపపిన మాటలను వినండి: 

మీరు సమాధఘనమను బంధ్ముచేత ఆతా కలిగించు ఐకయమును 
కాపాడుకొనుటయందు శరదధగ్లవార ర [యుండుడి]... శరీర మొకకట,ే ఆతాయు 
ఒకకడే; ఆ పరకారమే మీ పిలుపు విషయమ ై యొకకటే నిరీక్షణ యందుండుటకు 
పిలువబడతిిరి. పరభువు ఒకకడ,ే విశాాస మొకకటే, బాపితసా మొకకటే, అందరికి 
తండిరయెనై దేవుడు ఒకకడే. ఆయన అందరికపిెైగా ఉననవాడెై అందరిలోను 
వాయపించి అందరిలో ఉనఘనడు (ఎఫసె్. 4:1-6). 

ఈ వాకయభాగము యొకు తర్ుమును గమనించండి. “ఆతు కల్వగశంచు ఐకయమును 
కాపాడుకొనుటయందు శదీధగలవార్ యైుండుడి” అని పౌలు కరసీుత  అనుచర్మలను పిలచుచునాిడు. 
ఇశాీయిలేు గపతరముల మధ్య ప్ంచబడని సావసాయము వల , మనలో కూడా సమానమ నైవి చాలా 
ఉనాియి: ఒకే శర్రర్ము, ఒకే ప్ర్శశుదాధ తు, ఒకే నిర్రక్షణ, ఒక ేప్రభువు, ఒక ేవిశావసము, ఒక ేబాపితసుము 
మర్శయు ఒక ేదదవుడు మర్శయు తరండి. 

యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల వృతాత ంతము నడేు మన మధ్య కలుగు వ ైర్సయమును 
గూర్శు ఆలోచన చదయుటకు నటేి కరీసుత  అనుచర్మలకు అనకే అవకాశములను కల్వగశసుత ంది. మర్శయు 
ప్రప్ంచ వాయప్తంగా ఉని దదవుని ప్రజల మధ్య ఐకయత కొర్కు మనము ప్రయాసప్డుచుండగా మనకు గొప్ప 
ఆచర్ణాతుక నడిపింప్ును అది అందసిుత ంది. 

యోసపేు క్షమాగ్ుణముతో నిండియుండని వయకిత కాబటిర  యోసపేు వృతఘత ంతము 
ఇశరా యేలీయుల మధ్య జఞతీయ ఐకయతను పెంప ందింపజ సింది. మరియు 
ఇశరా యేలీయులకు మాతరమేగాక, క రైసతవులముగా మనకు, మన కుట ంబములకు 
మరియు ఈ లోకములో మనము జీవించు జీవితము కొరకు క్ మాగ్ుణము 
మాతరమే పరజలను ఐకయపరచు లక్షణముగా ఉననది. యోసపేుతో అతని 
సహో దరులు దురాయవహారం చశేారు, కాని వారు ఆపదలో ఉననపుుడు అతడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వారనిి రక్ించఘడు... మరియు యోసపేు వృతఘత ంతమును మరియు అతడు 
క్షమించిన విధఘనమును మనము చూసినపుుడు, అతడు చఘలా పెదా 
విషయమును క్షమించఘడు. వారు అతనిని చంపాలనుకునఘనరు. అతడు 
సజీవుడుగా ఉండడం వారికి ఇషరము లేదు. వారు అతనిని మరొకసారి 
కలవకూడదనుకునఘనరు. కాని యోసపేు వారకిి హానిచేయగోరలేదు. అలా 
చేయుటకు అతని యొదా అధకిారము ఉంది, అతని యొదా శకిత ఉంది, కాని అతడు 
దెైవికమ నై వయకితగా వారి కంటే విశాాసములో పరిపకాత చెందనివాడిగా ఉనఘనడు. 
మరియు అది ఇశరా యేలు యొకక పన నండు గోతరముల మధ్య 
అనుకరింపబడగ్లదు, అది మన మధ్య, మన కుట ంబాలలో, మన 
సంఘములలో మరియు మన సమాజములో కూడఘ అనుకరింపబడగ్లదు. 

ర్ వ. డా. స్ట పైిరయాన్ కే. గుచెైండ 

ఇప్ుపడు, మోష ేయొకు విశషే్మ ైన ఉదాా టన ఇశాీయిేలు యొకు జాతీయ ఐకయతను 
బలప్ర్చంది అని గీహించుట ఎంత విలువ ైనదో , మోష ేదనీిని ఎందుకు చదశాడో  గీహించుట కూడా అంతద 
పరా ముఖ్యమ నైదగిా ఉనిది. కుో ప్త ంగా, దదవుడు తన ప్రజల కొర్కు జాతీయ భినితవమును కూడా 
నిరి్యించాడు కాబటిర  మోషే ఐకయత యొకు అవసర్తను ఉదాా టించాడు. 

జఞతీయ భననతాము 
సులువ ైన మాటలలో, గపతరముల పితర్మలు అందర్మ యాకోబు వార్సుల ైయునాిర్మ, అంట ే

వార్ందర్శతో ఒక ేవిధ్ంగా వయవహర్శంచబడింద ిఅని దనీి అరా్ము కాదు. భినిముగా, దదవుడు ఇశాీయిలేు 
గపతరములకు విభినిమ నై ధ్నయతలను మర్శయు బాధ్యతలను ఇచాుడని మిగశల్వన పాత నిబంధ్న అంతా 
సపష్రము చదసుత ంది. మర్శయు ఒక పరా ధ్మిక కార్ణము కొర్కు మోషే ఇశాీయిలేు గపతరముల మధ్య 
సామర్సయమును ఉదాా టించాడు: దదవుడు సవయంగా వార్శ గపతర ధ్నయతలు మర్శయు బాధ్యతల మధ్య 
భినితవములను నిరి్యించాడని ఇశాీయిలేీయులు గీహించనప్ుపడు మాతరమే ఇశాీయిలేు యొకు ఐకయత 
కొనసాగశంచబడుతయంది. 

ఐకయత అను అంశము వల న , భినితవము అను అంశము కూడా యోస్టపే్ు మర్శయు అతని 
సహో దర్మల వృతాత ంతములోని ప్రతి అడుగులో సపష్రముగా కనిపసిుత ంది. కాని ఆది. 47:28-49:33లో 
ఇద ిమర్శంత విశేష్ముగా కనబడుతయంది. ఈ అధాయయములలో, యాకోబు తన సావసాయమును తన 
ప్న ి ండుమంది కుమార్మలకు ప్ంచఇచాుడు, కాని వార్శ మధ్య మర్శయు వార్శ వార్సుల మధ్య ఒక 
నిల్వచయుండు భినితవమును కూడా అతడు సాా పించాడు. 

ఈ అధాయయములలో, యాకోబు కుమార్మలందర్శ మధ్య తదడాలను చూప్ుట దావర్ా ఇశాీయిలేు 
యొకు జాతీయ భినితవమును మోషే తలె్వయప్ర్చాడు. అయితద, మన ఉదదేశయముల కొర్కు, మనము 
కేవలం ర్ ంటిని మాతరమే చూదాే ము: యూదా మర్శయు అతని వార్సులు, మర్శయు అవును, యోస్టపే్ు 
మర్శయు అతని వార్సులు. యూదాకు మర్శయు అతని వార్సులకు ఇవవబడని గౌర్వమును మొదట 
చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యూదా మర్శయు అతని వార్సులు. యూదా మర్శయు అతని గపతరమునకు దదవుడిచున 
పరా ముఖ్యతను నిర్ాా ర్శంచుటకు ఈ అధాయయములలో మోష ేఅనేకసార్మో  పితర్మడెనై యూదాను కేందర 
సాా నములోనికన న డతాడు. సహో దర్మలు యోస్టపే్ును చంప్ుటకు ప్రయతిించనప్ుపడు ఆది. 37:12-
36లో యూదా మొదటిసార్శ ప్రతయక్షమవుతాడు. 26-27 వచనములలో యూదా తన సహో దర్మలందర్శ 
కంటే భినిముగా నిలబడి యోస్టపే్ు కొర్కు విజయవంతముగా విజాా ప్న చదసాత డు. 27వ వచనములో 
“[యోస్టపే్ు] మన సహోదర్మడు, మన ర్కత సంబంధిగదా?” అని జాా ప్కము చదయుట దావర్ా సహో దర్మల 
మధ్య ఉండవలస్టని సామర్సయమును యూదా ఉదాా టించాడు. అతని సహో దర్మలు అతడు చపెిపన 
ప్రణాళ్లకకు ఒప్ుపకునిప్ుపడు యూదా యొకు నాయకతవము గుర్శతంచబడింది. 

కనానులో యూదా చదస్టిన పాప్మును గూర్శున వృతాత ంతమును మోషే వరా స్టనిప్ుపడు 38:1-
30లో యూదా మర్ొకసార్శ ప్రతయక్షమవుతాడు. ఈ ఉపాఖ్ాయనము పల తీఫర్మ గృహములో యోస్టపే్ు 
చూపని నిజాయితీకన వయతాయసముగా యూదా యొకు అన తైికతను చూప్ుతయంది. కాని, 38:26లో, 
“[తామార్మ] నా కంట ేనీతిమంతయర్ాలు” అని యూదా ఒప్ుపకొనినప్ుపడు మోషే యూదా యొకు 
వినయమును బయలుప్ర్చాడు. తర్మవాత దదవుడు యూదాకు కవలల ైన, ప ర్ సును, జ ర్హును 
ఇచాుడు కాబటిర  యూదా యొకు ప్శాుతాత ప్మును దదవుడు అంగరకర్శంచాడని సపష్రమవుతయంది. 

44:14-34లో పితర్మలు ఐగుప్ుత కు చదస్టిన ర్ ండవ ప్రయాణములో యూదా నాయకతవము మీదికన 
మోషే మర్ొకసార్శ దృషిరని మళో్లంచాడు. బనెాయమీను వ ండి గశన ి ను ద ంగశల్వంచాడను ఆర్పప్ణ 
మోప్బడనిప్ుపడు, యూదా యోస్టపే్ు సనిిధలిో ముందుకు వచు కర్మణ ంచమని వేడుకునాిడు. 
అతడు తనను మర్శయు అతని సహో దర్మలను యోస్టపే్ు యొకు “దాసులు” అని సంబో ధిసూత   
వినయముతో మాటాో డాడు. “దదవుడద నీ దాసుల నేర్ము కనుగొన ను” అని ఒప్ుపకొనుట దావర్ా తాను 
మర్శయు అతని సహో దర్మలు చదస్టని కార్యములకు ప్శాుతాత ప్మును వ ళోబుచాుడు. బనెాయమీను 
కనానుకు తిర్శగశవ ళోని ప్క్షమున “[తన] తండిరకన కలుగు అపాయమును” గూర్శు చపె్ుపట దావర్ా అతడు 
తన తండిరని గౌర్వించాడు. మర్శయు “ఆ బాలుని సాా నములో” ఐగుప్ుత లో నిల్వచయుండిపల వుటకు అతడు 
ధెైర్యముతో ఒప్ుపకునాిడు. 

మర్శయు చవర్శకన, 49:1-28లో, యాకోబు చవర్శ ఆశీర్ావదములను ఇచుు సమయమున 
మర్ొకసార్శ యూదా ముందుకు తీసుకొనిర్ాబడా్ డు. 8-12 వచనాలలో, యూదా మర్శయు అతని గపతరము 
ఎనలేని నాయకతవ సాా నమును అధిర్పహసిుత ందని యాకోబు ప్రకటించాడు. మర్శయు ఒక దనిమున 
యూదా గపతరము ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజతవ గపతరముగా మార్మతయంది. ఆది. 49:8-10లో యాకోబు 
ప్ల్వకనన మాటలను వినండి: 

యూదఘ, నీ సహో దరులు నినున సుత తించదెరు నీ చయెయ నీ శత ర వుల మ డమీద 
ఉండును నీ తండిర కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు... షిలోహు 
వచుువరకు యూదఘ యొదానుండి దండము తొలగ్దు అతని కాళి్ మధ్యనుండి 
రాజదండము తొలగ్దు పరజలు అతనికి విధేయులెైయుందురు (ఆదికాండము 
49:8-10). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యూదా “సహో దర్మలు [అతనిని] సుత తించెదర్మ” అను మాటను ఇకుడ గమనించండి. అతడు 
తన “చదతిని [తన] శతయర వుల మ డ మీద” ప డతాడు, అనగా అతనిని వయతిర్కేనంచు ప్రతి ఒకుర్శని అతడు 
జయిసాత డు. మర్శయు యూదా “తండిర యొకు కుమార్మలు” — అనగా తన సహో దర్మలు — “[అతని] 
యి దుట సాగశలప్డతార్మ.” అతడు ఇంతకు ముందు చదస్టిన పాతరా భినయములకు అనుగుణంగానే, 
యూదా గపతరము ఇశాీయిేలులోని ఇతర్ గపతరముల మీద అధకిార్మును కల్వగశయుంటటంది అని మోషే 
సూచంచాడు. 

మర్శయు ర్ాజతవమునకు చహిముల ైన “దండము” మర్శయు “ర్ాజ దండము”ను యూదా 
వార్సులు ప్టటర కొనియుంటార్ను విష్యమును గమనించుట కూడా చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది. 
“షిలోహు వచుువర్కు [మర్శయు] ప్రజలు అతనికన విధదయుల ై యుండు” వర్కు యూదా ర్ాజతవ 
కుటటంబము కొనసాగుతయంది. 

యూదా వార్సుడు సర్వలోకమునకు ర్ాజు అవుతాడనే సతయమునకు సపష్రమ నై లేఖ్న 
ఉదాహర్ణను ఆది. 49:10లో మనము మొదటిసార్శ చూసాత ము. ఇద ిదావీదు కుటటంబమునకు చెందిన 
మ స్ట్ియకు సపష్రమ నై సూచనగా ఉనిది. ఆది. 12:3లో దదవుడు అబరా హాముకు వాగాే నము చదస్టని 
“భూమియొకు సమసత వంశములు నీయందు ఆశీర్వదించబడును” అను మాటలను ఈ భవిష్యత్ ర్ాజు 
న ర్వేర్ముతాడు. ఈ ర్ాజు దావర్ా, దదవుని ర్ాజయము సమసత  లోకమునకు చదర్మతయంది. మర్శయు యూదా 
గపతరమునకు చెందని ఈ గొప్ప ర్ాజు ఎదుట “దదశముల ప్రజలు విధదయులవుతార్మ.” 

ఆ లోకములో నివస్టించన యూదాను వార్శ లోకములో నివస్టించన వాసతవిక ప్రజల ఎదుట మోషే 
ఎందుకు ఘనప్ర్చాడు అను విష్యమును అరా్ము చదసుకొనుట అంత కష్రమ నై ప్ని కాదు. యూదా 
యాకోబు యొకు మొదట ికుమార్మడు కాదు, మర్శయు సాధార్ణముగానే అతడు అటిర  పరా ముఖ్యతను 
ప ందియుండలేదు. కాబటిర , జాతీయ ఐకయతను బలప్ర్చుటకు యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను 
గూర్శు మోష ేవరా సూత నే, యూదా గపతరమును దదవుడు ఈ విధ్ంగా ఘనప్ర్శచాడు అను సతయమును దృషిరలో 
ఉంచుకొని ఈ ఐకయతను వార్మ కాపాడుకోవాలని కూడా అతడు ఆశించాడు. 

యూదా ప ందిన ఘనత నేట ిలోకములో కరీసుత  అనుచర్మలకు కూడా అనకే అంతర్ాువములను 
కల్వగశయునిది. కాని వీటనిిట ిమధ్యలో పరా ముఖ్యమ నై విష్యం ఏమిటంటే, యూదా గపతరములో నుండి 
దదవుడు సర్పవనితమ నై ర్ాజును వాగాే నము చదశాడు. మర్శయు ఈ వాగాే నము సంప్ూరి్ నీతిగల దావీదు 
కుమార్మడెనై యిేసులో న ర్వరే్ుబడింది, ఆయన సర్వలోకమునకు ర్ార్ాజు. ర్ాజయము యొకు 
ఆవిష్ుృతములో యిేసు ప్ర్లోకమందు స్టింహాసనాస్టన్ుడెయైాయడు. ఆయన శతయర వులు అందర్మ 
పాదముల కనీంద ఉంచబడు వర్కు ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో పాల్వంచుచునాిడు. 
మర్శయు ఆయన ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో, ఆయన నూతన సృషిరని నితయము పాల్వసాత డు. 

యూదా మర్శయు అతని వార్సుల మీద దృషిరప టటర ట దావర్ా ఇశాీయిలేులోని జాతీయ ఐకయతను 
మోషే ఎలా ఉదాా టించాడో  చూశాము గనుక, ఆదికాండములోని ఈ భాగములో యోస్టపే్ు మర్శయు అతని 
వార్సుల యొకు పరా ముఖ్యతను ఇప్ుపడు ప్ర్శశీల్వంచుదాము. 

యోస్టపే్ు మర్శయు అతని వార్సులు. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , ఆదికాండము 
37:2-50:26లో యోస్టపే్ు ప్రధానమ నై పాతరగా ఉనాిడు. కాని, తన సహో దర్మలకు భినిముగా, 
యోస్టపే్ు ఈ అధాయయములలో బహుగా హచెుంచబడా్ డు. వాసతవానికన, యోస్టపే్ు ప్రవర్తనలోని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బలహీనతను మోషే ఒకసార్శ మాతరమ ేఆర్ంభ ఉపాఖ్ాయనములో సూచంచాడు. యోస్టపే్ు తన 
సహో దర్మలకు కోప్ము ప్ుటిరంచాడు అని 37:2-11లో మనము చదువుతాము. అతడు వార్శని గూర్శు 
తన తండిర దగగర్ తప్ుపగా మాటాో డాడు మర్శయు భవిష్యతయత ను గూర్శు అతడు చూస్టని కలలను బటిర  
అతిశయప్డా్ డు. అయితద ఈ ఒకు ప్రతికూల లక్షణము కూడా చాలా చనిదిగా ఉనిది. మర్శయు 2వ 
వచనములో యోస్టేప్ు కవేలం “ప్దహిేడు సంవతిర్ముల” వయసుి గలవాడు అని చపె్ుపట దావర్ా 
దీనిని కూడా మోషే చనిది చదశాడు. 

ఈ చని బలహనీత యొకు సూచన మినహా, యోస్టేప్ు ప్ూర్శతగా భావారా్కముగా ప్ర్శచయం 
చదయబడా్ డు. యోస్టేప్ు పల తీఫర్మను నముకముగా స్టేవించాడు. అతడు పల తీఫర్మ భార్యను 
ప్రతిఘటించాడు. అతడు ఫర్పకు చదస్టని స్టవేలో ఎలాంటి తపిపదములు లేవు. తన సహో దర్మలు అతని 
యొదేకు వచునప్ుపడు అతడు వార్శని జాా నముతో ప్ర్రక్ించాడు. వార్మ అతనికన చదస్టని కరడు తర్మవాత 
కూడా అతడు వార్శ ప్టో మృదు సవభావమును కనుప్ర్చాడు. అతడు తన తండిర ప్టో మర్శయు 
బెనాయమీను ప్టో పేరమను కనుప్ర్చాడు. ఐగుప్ుత లో నాయకునిగా అతడు అనేక దదశములను 
ఆశీర్వదించాడు. ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ మార్గములలో, ఆది. 49:26లో యాకోబు అతనిని వర్శించన 
విధ్ముగాన ేమోష ేయోస్టపే్ును గూర్శు వరా శాడు. యోస్టేప్ు “తన సహో దర్మల మధ్య ర్ాకుమార్మడు.” 

ఇప్ుపడు నిజాయితీగా మాటాో డితద, యోస్టేప్ు తన జీవితములో అనేకసార్మో  పాప్ము 
చదస్టయిుంటాడని మన సామానయ అనుభవము దావర్ా మనందర్శకర తెలుసు. యిేసు మినహా, ప్రతి 
యుగములోను, ప్రతి ఒకుర్శ జీవితములోను ఇలానే జర్శగశంది. కాబటిర , మోష ేయోస్టేప్ును గూర్శు ఇంత 
భావారా్కముగా ఎందుకు వరా శాడు? దీని వ నుక ఉని ఉదదేశయం ఏమిట?ి ఇశాీయిలేు గపతరముల మధ్య 
దదవుడు యోస్టపే్ుకు మర్శయు అతని వార్సులకు విశషే్మ నై పరా ముఖ్యతను ఇచాుడు అను  
వాసతవములో దనీికన జవాబు దాగశయునిది. 

ఆది. 48:1-22లో యోస్టపే్ు కుమార్మల కొర్కు చదయబడని ఒక విశషే్మ నై ఏర్ాపటటలో యోస్టేప్ు 
మర్శయు అతని వార్సుల యొకు పరా ముఖ్యత మొదటిసార్శ కనిపిసుత ంది. ఈ వచనములలో, యాకోబు 
యోస్టపే్ు కుమార్మల ైన ఎఫ్రా యిము మనషేషలను తన స ంత కుమార్మల ైనటటో  దీవించాడు. 1 దని. 5:1 
ప్రకార్ం, ర్ూబనేు అగమాయగమన పాప్మును చదశాడు కాబటిర జేయష్ర కుమార్మనిగా తన సాా నమును 
కోలోపయాడు. కాబటిర , యాకోబు ఎఫ్రా యిము మనషేషలను తన స ంతవార్శగా దతతతయ తీసుకునిప్ుపడు, 
యాకోబు యొకు జేయష్ర కుమార్మనిగా యోస్టపే్ు ర్ ండింతల భాగమును ప ందుకునాిడు. 

48:13-20లో యాకోబు మనషేష  సాా నములో ఎఫ్రా యిమును దీవించనప్ుపడు ఈ ఏర్ాపటటలోని 
అతయంత ఉతాిహకర్మ నై భాగము కనిపసిుత ంది. యాకోబు యొకు కుడ ిహసతము, అనగా ఎకుువ 
ఆశీర్ావదములు కల్వగశయుని హసతము, మనషేష  తల మీద ఉండునటటో  యోస్టపే్ు జాగతీతగా తన 
కుమార్మలను యాకోబు ఎదుట నిలబెటార డు. అలా చదస్టనిప్ుపడు, యాకోబు యొకు ఎడమ చయెియ, 
అనగా తకుువ ఆశీర్ావదములు ఉని చెయియ, ఎఫ్రా యిము యొకు తల మీద ఉంచబడుతయంది. మనషేష  
యోస్టపే్ు యొకు జయేష్ర కుమార్మడు కాబటిర ఈ ఏర్ాపటట సమంజసముగాన ేఉనిది. కాని ఎలాంటి 
వివర్ణ లేకుండా, యాకోబు తన చదతయలు చాచునప్ుపడు ఎడమ చదయి మనషేష  మీద ప్డునటటో  మర్శయు 
కుడి చదయి ఎఫ్రా యిము మీద ప్డునటటో  తన చదతయలను మార్ాుడు. యోస్టపే్ు దీనిని బటిర  అసంతృపిత  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చెంద ిమనషేషకు ఎకుువ ఆశీర్ావదము కలుగునటటో  యాకోబు చదతిని మార్ముటకు ప్రయతిించాడు. 
అయితద తర్మవాత ఆది. 48:19లో ఏమి జర్శగశనదో  వినండి: 

అయనను అతని తండిర ఒపుక అది నఘకు తెలియును, నఘ కుమారుడఘ అది నఘకు 
తెలియును; [మనషేష ] ఒక జన సమూహమ ై గొపువాడగ్ును గాని యతని 
తముాడు [ఎఫ్రా యము] ఇతని కంటె గొపువాడగ్ును, అతని సంతఘనము 
జనముల సమూహమగ్ునని చెపుెను (ఆది. 48:19). 

లేక మర్ొకమాటలో, “వార్మ సవయంగా ఒక దదశమవుతార్మ.” ఎఫ్రా యిము మనషేష  కంట ే
సంఖ్యలోను ఖ్ాయతిలోను బలమును ప ందుకొన నని సంఖ్ాయ. 2:18-21 మర్శయు దివతీ. 33:17 వంటి 
వాకయభాగములు సూచసాత యి. వాసతవానికన, ఎఫ్రా యిము యొకు ఆధపి్తయము ఎంత గొప్పదెయైియంద ి
అంటే, ర్ాజయము విభజించబడని కాలములో, ఉతతర్ ఇశాీయిలేు దదశము చాలా సార్మో  “ఎఫ్రా యిము” అని 
సంబో ధించబడదది. 

ఇప్ుపడు, ఆధ్ునిక కరీసుత  అనుచర్మలకు ఇదంతా అంత ఔచతయమ ైనదగిా అనిపించకపల వచుు. 
యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల లోకములో ఎఫ్రా యిముకు ఇవవబడిన ఊహించని పరా ముఖ్యత 
వార్శ లోకములోని మోషే యొకు మొదటి శరీతలకు విశేష్ముగా పరా ముఖ్యమ ైయుండని దదవుడు 
నిరి్యించన ఏర్ాపటటను చూపంిది. మోషే ఆదకిాండమును వరా యుచుండగా, దదశము యొకు 
నాయకతవమును తన ప్ర్శచార్కుడెనై యి హో ష్యవకు ఇచుుటకు మోషే స్టదిధప్డుచునాిడు. అయితద 
యి హో ష్యవ మోష ేఅహర్పనుల వల  లేవీ గపతరమునకు చెందనివాడు కాదు. అతడు ర్ాజ గపతరమ ైన 
యూదా గపతరమునకు చెందినవాడు కూడా కాదు. యి హో ష్యవ దదవుడు ఇతర్మలందర్శ కంటే ఎకుువ 
పరా ముఖ్యతనిచు దవీించన ఎఫ్రా యిము గపతరమునకు చెందనివాడు. ఫల్వతంగా, తాను ఎనుికొనిన 
నాయకతవ వార్సుని ఆమోదించుటకు మోషే ఎఫ్రా యిమును ఎతిత  చూపాడు. యి హో ష్యవ మర్ణము 
తర్మవాత మాతరమే యూదా గపతరము పరా ముఖ్యతలోనికన ఎదగిశంది. ఎఫ్రా యిము గపతరమునకు చెందని 
యి హో ష్యవ దదశమును వాగాే న భూమిలోనికన నడపిించాడు. 

కరీసుత  యొకు ఆధ్ునిక అనుచర్మలముగా, యోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల 
వృతాత ంతములోని ఈ కోణము మన లోకములో దదవుడు నిరి్యించన విభినిమ నై ఆశీర్ావదములను 
మర్శయు పాతరలను గుర్శతంచునటటో  మనకు పలిుప్ునిసుత ంది. తన ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో, 
యిేసు తన ప్రజలను అనేక వర్ములతో దవీించాడు. ఆయన కొందర్శని అప సతలులుగాను, ప్రవకతలుగాను, 
బో ధ్కులుగాను, మర్శయు ఇతర్మలుగాను నియమించాడు. ఆయన వరే్ేవర్మ ప్రజలను వరే్ేవర్మ బాధ్యతల 
కొర్కు మర్శయు యోగయతల కొర్కు పిలచాడు. కరసీుత  తన ప్రజలను విడదీయుట కొర్కుగాక, వార్శని 
ఐకయప్ర్చుటకు ఈ భినితవమును సాా పించాడు. మర్శయు కరసీుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, 
ప్ర్శశుదాధ తు ఆయనకు తోచన విధ్ముగా వర్ములను కుముర్శసాత డు. మర్శయు న ర్వేర్మపలో కూడా, 
కరీసుత ను వ ంబడించనవార్శని దదవుడు గౌర్వించు విధానములలో కూడా మనము భినితవమును 
చూసాత ము. యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల వృతాత ంతమును మనము మన లోకమునకు 
అనువర్శతంచుచుండగా, ప్రతి యుగములో దదవుడు తన ప్రజల మధ్య అభిషేకనంచన విభినితను మనము 
గౌర్వించాల్వ. 



ప్ంచగీంథము ప్దియవ: పాఠం యోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలు 

-28-  

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగింపు 

యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున ఈ పాఠంలో, ఆదికాండములోని ఆఖ్ర్శ 
ప్రధానమ ైన భాగము యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు విష్యములను మనము చూశాము. మర్శయు 
ఆదకిాండములోని మునుప్టి భాగములలో కనిపించు వాటితో సహా కొనిి ముఖ్య అంశములను 
తెల్వయప్ర్చుటకు మోషే ఈ అధాయయములను ఎలా ఉప్యోగశంచుకునాిడో  మనము చూశాము 
మర్శయు ఈ అధాయయములలో ఇశాీయిలేు దదశము యొకు ఐకయత మర్శయు భినితవము మీద మోష ే
విశషే్మ నై ఉదాా టనను ఏ విధ్ంగా ఉంచాడో  కూడా చూశాము. 

యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున వృతాత ంతము ఇశాీయిేలు యొకు పితర్మలకు 
ఒకర్శతో ఒకర్మ సమాధానముతో నివస్టించుట ఎంత కష్రమ ైనదో  బయలుప్ర్మసుత ంది. కాని చవర్శకన, దదవుడు 
వార్శ మధ్య నిలచయుండు బంధ్ములను సాా పించాడు. వ రై్సయము, సమాధానప్డుట మర్శయు 
సామర్సయమును గూర్శున ఈ వృతాత ంతము ఇశాీయిలేు యొకు ప్న ిండు గపతరములకు 
ప్శాుతాత ప్ప్డుటకు మర్శయు ఆ దినములలో దదవుని ప్రజలుగా ఐకయత కల్వగశయుండుటకు 
పిలుప్ునిచుుటకు వాసతవానికన వరా యబడినవి. మర్శయు నేడు విభజనను ఎదుర్శంచ కరీసుత  
అనుచర్మలముగా మన మధ్య ఉనికనలో ఉని పేరమ బంధ్ములను బలప్ర్చుటకు అది మనకు 
పిలుప్ునిసుత ంది. కరసీుత  శర్రర్ముగా, మనము కరసీుత  సావసాయములో పాల్వవార్మ యైునాిము. మర్శయు 
లోకమంతటా ఆయన మహిమగల ర్ాజయము నిమితతము నడేు దదవుని ప్రజల యొకు ఐకయత కొర్కు 
మనలను మనము ఏ విధ్ంగా అంకనతం చదసుకోవాలో నరే్ముకొనుటకు యోస్టపే్ు మర్శయు అతని 
సహో దర్మలను గూర్శున వృతాత ంతము మనకు ఎనలేని నడపింిప్ునిసుత ంది. 
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