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ఉప్ో ద్ఘా త్ిం 

చిని పిలోలు అపాయకర్మ ైన ప్ర్శస్టిాతులలోనిక ిభ్యప్డకుండా వ ళుో టను మీర్మ ఎప్ుపడెనైా 
గమనించార్ా? వార్మ ఏమి ప్టిరంచుకోకుండా వీధి మధ్యలోనిక ినడిచివ ళుత ంటార్మ. ఎలాంటి భ్దరత లేకుండా 
వార్మ ప్దున ైన కతుత లను ప్టుర కుంటార్మ. మర్శకొనిిసార్మో  వార్మ తెల్వయని ప్రజల యొదేకు వ ళో్ల, వార్శ చదయి 
ప్టుర కొని, వార్శతో నడచివ ళుో ట ఆర్ంభిసాత ర్మ — వార్మ చదయగల హానిని గూర్శు అసలు ఆలోచన లేకుండా. 
అయితద, లోకము అనకే ర్కముల సమసయలతో నిండయిునిదని ప దేవార్శకి మాతరం తెలుసు. ప్రకృతి 
వ ైప్ర్రతాయలు జీవితములను, ఆస్టితని నాశనం చదసాత యి. ర్ోగములు వదేనను కల్వగశసాత యి. యంతరములు హాని 
కల్వగశసాత యి. కాని వీటనిిటి కంటే ఘోర్మ నై అపాయములు ఇతర్ మనుషుయల దావర్ా కలుగుతాయని 
మనకు తలెుసు. స్ట్త  ీప్ుర్మషులు తమ తోట ిమనుషుయల మీద శార్రర్క దాడి, హతయ మర్శయు యుదధము వంటి 
హింసాతుకమ నై కార్యములను తలప డతార్మ. మనము మానవ చర్శతరను ఎర్శగశనవార్మ తైద, లేక ప్రసుత త 
సనిివశేముల మీద మనము ఆసకిత చూప్ువార్మ తైద, మానవులు ఈ లోకమును హింసతో నింపవిేశార్మ 
అను సతయమును నిర్ాకర్శంచుట అసాధ్యమవుతుంది. 

ఈ పాఠమునకు మేము “హింసాతుకమ నై లోకము” అని పతర్మప టార ము, మర్శయు మనము ఆది. 
4:1-6:8ని చూడబో తునాిము, ఇకుడ మానవాళ్ల పాప్ములో ప్డిపల యిన తర్మవాత లోకములో 
సంభ్వించిన సమసయలు మర్శయు హింసను గూర్శు మోషత వర్శణంచాడు. ఈ అధాయయములలో, మానవులు 
లోకమును హింసతో ఎలా నింపార్ో, మర్శయు దదవుడు ఈ సమసయలకు ఎలా సపందించాడో  మోషత వర్శణంచాడు. 
ఆదకిాండము యొకు ఈ భాగములోని మూడు విషయములను మనము ప్ర్రక్షిదాే ము: మొదటగిా, ఈ 
భాగము యొకు సాహతియ నిర్ాుణమును చూదాే ము; ర్ ండవదిగా, ఈ అధాయయముల యొకు వాసతవిక 
అరా్ము మీద దృషిరప డదాము; మర్శయు మూడవదగిా, ఈ వాకయ భాగములను మన దనిములకు 
అనువర్శతంచుటను గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న ఏమి బో ధసిుత ందో  చూదాే ము. మొదటగిా ఆది. 4:1-6:8 యొకు 
సాహితయ నిర్ాుణమును చూదాే ము. 

సరహ త్య నిరరమణము 

ఆదకిాండములోని ఈ అధాయయములు అనకే అంశములను గూర్శు మాటాో డతాయి, మర్శయు వీటలిో 
కథనములు మర్శయు వంశావళులు కూడా ఉనాియి. ఇప్ుపడు, ఈ కిోషరతలు అధాయయముల మధ్య 
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ప ందికలేదు అన ేఆలోచనను మనలో కల్వగశంచవచుు. అయితద ఆదకిాండములోని ఈ భాగమును మనము 
మర్శంత క్షుణణంగా ప్ర్శశీల్వంచినప్ుపడు, ఇద ిఒకే ఉదదేశయముతో చాలా జాగతీతగా అమర్ుబడని సాహితయ 
నిర్ాుణము అని మనము చూడగలుగుతాము. ఆది. 4:1-6:8ని మనము ప్ర్శశీల్వంచుచుండగా, 
ఆదకిాండములోని ఈ భాగము ర్ ండు ముఖ్యమ నై భాగములుగా విభాగశంచబడింద ిఅని మనము చూసాత ము. 
మొదట ిభాగము 4:1-5:32, మర్శయు దీనికి “ముందర్శ హింస మర్శయు నిర్రక్షణ” అనే శీర్శషకనిచాుము. 
ర్ ండవ భాగము 6:1-8, మర్శయు దీనికి “తర్మవాతి హింస మర్శయు నిర్రక్షణ” అన ేశీర్శషకనిచాుము. 

ముింద్రి హ ింస మరియు నిరీక్షణ 
ఆదకిాండము 4-5లో ఉని ముందర్శ హింస మర్శయు విమోచనా నిర్రక్షణ నాలుగు భాగములుగా 

విభాగశంచబడింది, మర్శయు ఈ భాగములు ర్ ండు భాగములు ర్ ండు సమాంతర్ కథనములు మర్శయు 
వంశావళుల వర్గములను ర్ూప ందిసాత యి. 4:1-16లోని కథనము 4:25-26లో ఉని ర్ ండవ కథనమునకు 
సమాంతర్ముగా ఉని కథనమును ర్ూప ందిసుత ంది, మర్శయు 4:17-24లోని వంశావళ్ల 5:1-32లో ఉని 
ర్ ండవ వంశావళ్లకి సమాంతర్ముగా ఉని వంశావళ్లని ర్ూప ందిసుత ంది. ఈ అనుసంధాన కథనముల మధ్య 
ఉని అనుబంధ్ములను విశలోషిసూత  ఈ సాహతియములను మనము ప్ర్రక్షదిాే ము, తర్మవాత ర్ ండు 
వంశావళులకు మధ్య ఉని సమాంతర్తలను చూదాే ము. 

కథనములు 
మొదటగిా, 4:1-6లో పాపియి నై కయిీనును గూర్శున వృతాత ంతమును వరా సూత  మోషత ఆర్ంభించాడు. 

ఇద ికయిీను ఈర్షయప్డి కోప్ముతో తన సల దర్మడెైన హబేెలును హతమార్శున సనిివేశమును నమోదు చదస్టిన 
సుప్ర్శచితమ ైన వాకయభాగము. ఈ వాకయ భాగమును మర్శంత క్షుణణంగా ప్ర్శశీల్వంచినప్ుపడు, ఇద ిఐదు 
నాటకీయమ నై దశలుగా విభ్జంచబడుతుంది అని సపషరమవుతుంది. ఈ వృతాత ంతము 1-2a వచనములలో 
కయిీను హబేలెులు సామర్సయముగా జీవించుటతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. అయినను, 16వ వచనములో 
కథనము ముగశంప్ులోనికి ప్రవశేించద సర్శకి, మనము ఒక విభినిమ నై ప్ర్శస్టిాతిని కనుగొంటాము. కయిీను 
ఒంటర్శవాడెై, మంచి నేల నుండి, తన కుటుంబము నుండి మర్శయు దదవుని విశలషమ నై సనిిధ ినుండి 
బహషిుర్శంచబడా్ డు.  

2b-7 వచనములలో కనిపించు వృతాత ంతము యొకు ర్ ండవ దశ, కయిీను హబేలెును 
హతమార్మునటుో  చదస్టని సనిివేశములను గూర్శు, ప్రతదయకముగా వార్శదేర్మ దదవునిక ిఅర్శపంచిన అర్పణల 
మధ్య ఉని వయతాయసమును గూర్శు మాటాో డుతుంది. సులువుగా చెబితద, దదవుడు హబేలెు అర్పణను 
స్ట్వకర్శంచాడు, కాని కయిీను అర్పణను తిర్సుర్శంచాడు. కయిీనును ఏలుబడి చదయుచుని పాప్ము 
యొకు శకితని గూర్శు కూడా దదవుడు కయిీనును హెచుర్శంచాడుగాని, అతడు ఖ్ాతర్మ చదయలేదు. 8వ 
వచనములో ఉని ఈ కథనము యొకు మూడవ భాగము ఈ వృతాత ంతమునకు మలుప్ుగా ఉనిది. ఈ 
భాగములో, కయిీను తన సహో దర్మడెనై హబేలెును హతమార్ాుడు. కయిీను హబేలెులు అర్పణలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అర్శపంచిన సాలము నుండి ప లములోనికి తిర్శగశ వ ళ్ీో ర్మ, దదవుడు హచెుర్శంచిన విధ్ముగానే, పాప్ము 
కయిీను మీద ఏలుబడ ిచదస్టి అతనిని మానవ చర్శతరలో మొదట ిహంతకునిగా చదస్టింది. 9-15 వచనములలో 
ఉని ఈ కథనము యొకు నాలగవ భాగము దదవుడు కయిీనుకు ఇచిున శాప్మును గూర్శు మర్శయు 
భ్దరతను గూర్శు వర్శణసుత ంది. ఏదెను ప్రదదశము నుండి దూర్ముగా తర్మముట దావర్ా దదవుడు కయిీనును 
శపించాడు, కాని ఇతర్మల దాడ ినుండి కూడా ఆయన అతనిని భ్దరప్ర్చాడు. 

కాబటిర ఆదికాండము 4-5 అధాయయములు కయిీను చదస్టిన ఘోర్ పాప్మును గూర్శున 
వృతాత ంతముతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. అతడు పాప్ముతో ఎంతగా భ్రషుర డయాయడంటే అతడు తన నీతిగల 
సల దర్మడెనై హేబలెును హతమార్ాుడు, ఫల్వతంగా, దదవుని ఆశీర్ావదము ఉని సాలము నుండి దూర్ముగా 
నివస్టించునటుో  అతడు తరో ల్వవయేబడా్ డు. 

ఆదకిాండము 4-5 అధాయయముల యొకు ఆర్ంభ్ కథనమును మనము చూశాము గనుక, ఈ 
అధాయయములలో కనిపించు ర్ ండవ కథనము వ పై్ుకు మనము చూడాల్వ, 4:25-26లోని అనుసంధాన 
వృతాత ంతము. ఈ వాకయభాగము పాపయిి నై కయిీను నుండ ిఆదాము యొకు మూడవ కుమార్మడెైన షతతు 
వ ైప్ుకు దృషిరని మళ్లిసుత ంది. 

నీతిమంతుడెైన షతతును గూర్శున కథనము మూడు కుో ప్త  దశలుగా విభాగశంచబడుతుంది. మొదటగిా, 
4:25లో, హవవ షతతుకు జనునిచిుంది. ఈ కథనములోని ర్ ండవ దశ 4:26aలో కనిపిసుత ంది, అకుడ షతతుకు 
కూడా ఎనోషు అను కుమార్మడు ప్ుటార డని మోషత నివదేించాడు. ఈ సనిివశేమును గూర్శు ఎకుువ వివర్ణ 
ఇవవబడలేదు, కాని ఎనోషు జననమును గూర్శున ఈ నివదేకి తర్మవాత 4:26bలో మోషత మూడవ దశను 
ఇచాుడు, అకుడ ఈ కుటుంబము యొకు ఆతీుయ సవభావమును గూర్శు అతడు ఒక పరా ముఖ్యమ ైన 
వాయఖ్యను చదశాడు. 4:26bలో మోషత ఈ మాటలను వరా శాడు: 

అపుుడు యహెో వర నఘమమున ప్రారథన చేయుట ఆరింభమ నైద్ి (ఆద్ి. 4:26b). 

సులువ ైన మాటలలో, షతతు ఎనోషులు దదవుని పరా ర్శాంచిన ప్ుర్మషుల ైయునాిర్మ. పాపయిి ైన 
కయిీనుకు భినిముగా, వీర్మ దదవుని ఎదుట నీతిమంతులుగా ఉనాిర్మ, మర్శయు నముకమ ైన ఆర్ాధ్న 
మర్శయు పరా రా్న దావర్ా ఈ నీతిని వీర్మ కనుప్ర్చార్మ. 

వింశరవళులు 
ఈ సమాంతర్ కథనముల మధ్య ఉని సామానయ వయతాయసములను దృషిరలో ఉంచుకొని, 4-5 

అధాయయములలో ఉని సమాంతర్ వంశావళులను మనము చూడవలస్టయిునిది. ఆదకిాండము 4-5 
అధాయయములలో ఉని వంశావళులు ఒక సామనయ భౌతిక వంశావళ్లని గూర్శున అసపషరమ నై నివదేికలుగా 
మాతరమ ేకనిపించుచునాియి కాబటిర , అనేకమంది వాయఖ్ాయతలు వీటి యొకు పరా ముఖ్యతను నిరో్క్షయం చదసాత ర్మ. 
అయినను, మోషత వరా స్టని పరా చీన చర్శతరలోని ఈ భాగము తన ఉదదేశయముల కొర్కు పరా ముఖ్యమ ైన 
సమాచార్మును అందించింది అని వంశావళులను క్షుణణంగా ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా బయలుప్డుతుంది.  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒక వ పై్ున, మొదట ివంశావళ్ల 4:17-24లో కయిీను యొకు పాప్భ్ర్శతమ ైన వంశప్ర్ంప్ర్ను 
నివదేిసుత ంది. ఈ వచనములలో, మోషత అనకేమంది కయిీను వార్సులను గూర్శు వరా శాడు మర్శయు పాప్ము 
ఈ కుటుంబమును అహంకార్మల ైన, ప్రగలాాలు పల వు, భ్యంకర్మల ైన వంశముగా ఎలా చదస్టంిదో  విశలోషించాడు. 
ర్ ండవ వంశావళ్ల 5:1-32లో షతతు యొకు నీతిగల వంశప్ర్ంప్ర్ను కల్వగశయునిది. ఈ లేఖ్న భాగములో, 
మోషత షతతు కుటుంబములోని అనకే పరా ముఖ్యమ నై పతరో్ను నమోదు చదశాడు. అయినను, కయిీను 
వంశమునకు భినిముగా, ఈ కుటుంబము నీతిగా, నముకముగా కొనసాగశంది. 

ర్ ండు ప్టిరకలలో మోషత ర్ ండు పతరో్ను చదర్ాుడు అని గమనించుట దావర్ా ఒక విధ్ముగా మనము ఈ 
ఉదదేశమును చూడవచుు. కయిీను వంశావళ్ల మర్శయు షతతు వంశప్ర్ంప్ర్ ర్ ండింటలిోను హనోకు మర్శయు 
ల మ కు యొకు పతర్మో  ఉనాియి, మర్శయు మోషత ఈ ప్ుర్మషుల మధ్య సంప్ూర్ణ వయతాయసము చూపాడు. 
మొదటగిా హనోకు అను పతర్మో  గల ఇదేర్మ ప్ుర్మషులను గూర్శు మోషత ఏమి చెపాపడో  చూడండి. ఒక వ పై్ున, 
ఆది. 4:17లో కయిీను వంశప్ువాడెైన హనోకును గూర్శు మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

[కయీను] ఒక ఊరు కట్ర ించి ఆ ఊరికి త్న కుమారుని పేరునుబట్ర  హనోకను పేరు 
పెటటరను (ఆద్ి. 4:17). 

ప్టరణమునకు హనోకను పతర్మప టుర ట దావర్ా కయిీను మర్శయు అతని కుమార్మడు తమను తాము 
బహుగా హెచిుంచుకొని గర్శవంచార్మ. షతతు వంశమునకు చెందిన హనోకును గూర్శు మోషత వరా స్టిన మాటలను 
గమనించినప్ుపడు ఈ వాయఖ్య యొకు పరా ముఖ్యతను మనము చూడవచుు. 5:24లో, షతతు వంశప్ువాడెనై 
హనోకును గూర్శు మోషత ఈ విధ్ంగా వాయఖ్ాయనించాడు: 

హనోకు ద్వేునితో నడిచిన త్రువరత్ ద్వేుడత్ని తీస్టికొనిప్ో యనెు గనుక అత్డు 
లేకపో్యెను (ఆద్ి. 5:24). 

ఇకుడ పాపయిి ైన హనోకు మర్శయు నీతిమంతుడెనై హనోకు మధ్య ఉని వయతాయసము కంటే ఇదేర్మ 
ప్ుర్మషుల మధ్య మర్శఎకుువ వయతాయసమును కనుగొనుట కషరమే. 

హనోకు అను పతర్మో  గల ప్ుర్మషుల మధ్య ఉని వయతాయసముతో పాటుగా, మోషత కయిీను 
వంశమువాడెనై ల మ కును గూర్శు మర్శయు షతతు వంశప్ువాడెైన ల మ కును గూర్శు కూడా ప్రసాత వించాడు. 
మర్ొకసార్శ, ఈ ఇదేర్మ ప్ుర్మషుల మధ్య బలమ నై వయతాయసములు కనిపిసాత యి. ఒక వ పై్ున, కయిీను 
వంశమువాడెనై ల మ కు భ్యంకర్మడు. ఈ ల మ కు హంతకుడని, మర్శయు ఇతడు తాను చదస్టని హతయలను 
బటిర గర్శవంచాడని ఆది. 4:23-24 నివదేసిుత ంది. దనీికి భినింగా, షతతు వంశప్ువాడెనై ల మ కును గూర్శు, 
ల మ కుకు కుమార్మడు ప్ుటిరనప్ుపడు అతడు ప్ల్వకిన మాటల దావర్ా 5:29లో మోషత నివదేించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

[లెమ కు] – భూమిని యహెో వర శపిించినింద్ువలన కలిగిన మన చేత్ుల కషరము 
విషయములోను మన పని విషయములోను ఇత్డు మనకు నెమమద్ి 
కలుగజేయుననుకొని అత్నికి నోవహు అని పేరు పెటటరను (ఆద్ి. 5:29). 

బెైబిలు కాలములో ఆనవాయితీని అనుసర్శంచి, షతతు వంశప్ువాడెైన ల మ కు తన దదవునికి పరా రా్నగా 
తన కుమార్మని యొకు పతర్మ ప టిర , ఆదాము హవవల దినములలో దదవుడు భ్ూమిని శపించినప్ుపడు 
ఆర్ంభ్మ నై భ్యంకర్మ ైన జీవన ప్ర్శస్టిాతుల నుండి తన కుమార్మడెనై నోవహు విమోచనను తెసాత డు అన ే
నిర్రక్షణను వ ళిబుచాుడు. 

ఆదకిాండము 4-5 అధాయయములు ముందర్శ హింస మర్శయు విమోచనా నిర్రక్షణను గూర్శున ఒక 
ప్దధతిని ఏ విధ్ంగా తలె్వయప్ర్చాయో చూశాము గనుక, ఆదకిాండము 6:1-8లో కనిపించు హింస మర్శయు 
నిర్రక్షణ యొకు ర్ ండవ సందర్భమును ఇప్ుపడు చూడవలస్టయిునిది. 

త్రువరతి హ ింస మరయిు నిరీక్షణ 
ఈ వచనములను మనము క్షుణణంగా ప్ర్శశీల్వంచినప్ుపడు, 6:1-8 మూడు దశలుగా 

విభ్జంచబడతాయి అని సపషరమవుతుంది: మొదటిగా, 1-3 వచనములు “దదవుని కుమార్మలు” అను 
పాతరలను గూర్శు మాటాో డతాయి. ర్ ండవదగిా, 4-7 వచనములు “న ఫ్లీయులు” అను పాతరల మీద 
దృషిరప డతాయి. ఈ ర్ ండు దశలను అనుసర్శంచి, 8వ వచనములో మోషత మర్ొక మాటను జోడించి విమోచనా 
నిర్రక్షణ ఆధార్ప్డియుని నోవహును గూర్శు ప్రసాత వించాడు. 

ద్ేవుని కుమారులు 
ఈ వచనముల యొకు ర్ ండు ముఖ్యమ ైన దశలు భ్ూమి మీద సంభ్వించిన భ్యంకర్మ నై 

సనిివశేముల యొకు వర్మసను తెల్వయజేసాత యి, తర్మవాత దదవుడు వీటిక ిఎలా సపందించాడో  
బయలుప్ర్మసాత యి. మొదటిగా 6:1-3లోని దదవుని కుమార్మల వలన కల్వగశన భ్యమును మర్శయు దదవుని 
ప్రతిసపందనను చూదాే ము. దుర్దృషరవశాతుత , ఈ వచనములు ఆదకిాండము ప్ుసతకమంతటలిో 
వాయఖ్ాయనించుటకు అతయంత కఠశనమ నై వచనములుగా ఉనాియి. ఈ సంకిోషరత ముఖ్యముగా 2వ 
వచనమును గూర్శునది మర్శయు అకుడ ఈ విధ్ంగా చదువుతాము: 

ద్ేవుని కుమారులు నరుల కుమారతతలు చకకనివరరని చూచి వరరింద్రిలో త్మకు 
మనసుువచిిన స్ట్త ీలను వివరహము చసే్టికొనిరి (ఆద్ి. 6:2). 

ఈ దదవుని కుమార్మలు మర్శయు నర్మల కుమార్ తలు ఎవర్ో మోషత సపషరముగా వివర్శంచలేదు. 
సపషరముగా, వీర్మ ఎవర్ో తన వాసతవిక పాఠకులకు అరా్మవుతుంది అని అతడు ఊహించాడు. అయితద 
నిసిందదహముగా వీర్శ గుర్శతంప్ును కనుగొనుట ఆధ్ునిక పాఠకులకు అసాధ్యమ నై ప్ని. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాయఖ్ాయన చర్శతరలో, మూడు యుకతమ ైన గుర్శతంప్ులు సూచించబడనివి. మొదటిగా, దదవుని 
కుమార్మలు షతతు వంశసుత లు కావచుు మర్శయు వార్మ కయూను వంశప్ు స్ట్త లీను వివాహము 
చదసుకునాిర్మ. ఆదకిాండము 4-5 అధాయయములలో కయిీను మర్శయు షతతు వంశప్ువార్శ మధ్య చూపిన 
వయతాయసము ఆధార్ంగా ఈ వాయఖ్ాయనమునకు కొంత విలువను ఇవవవచుు. ర్ ండవ వాయఖ్య ప్రకార్ం దదవుని 
కుమార్మలు దదవదూతలు కావచుు, మర్శయు నర్మల కుమార్ తలు సామానయ మానవులు కావచుు. పాత 
నిబంధ్నలో యోబు 1:6 మర్శయు కీర్తనలు 29:1 వంటి వాకయభాగములలో దదవదూతలు “దదవుని కుమార్మలు” 
అని పిలువబడా్ ర్మ కాబటిర  ఈ అభిపరా యమునకు కూడా కొంత విలువ ఉంది. మూడవ వాయఖ్య ప్రకార్ం దదవుని 
కుమార్మలు ర్ాజులు లేక ధ్నికులు కావచుు మర్శయు వీర్మ సామానయ స్ట్త లీను వివాహమాడయిుండవచుు. 
ఈ అభిపరాయమునకు కూడా కొంత విలువ ఉంది, ఎందుకంటే 2 సమూ. 7:14 మర్శయు కరీ్తనలు 2:7లో 
దావీదు కుమార్మడు దదవుని కుమార్మనిగా పలిువబడనిటేో  ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలో ర్ాజులు దదవుని 
కుమార్మలని పలిువబడదవార్మ. ననేు ఈ మూడవ అనువాదమునకు ఎకుువ మొగుగ చూప్ుతాను, కాని వీటలిో 
దదనిని కూడా మనము ఒక నిర్ణయాతుక స్టిదాధ ంతముగా ప్ర్శగణ ంచకూడదు. వీర్మ ఎవర్ో మనకు సపషరముగా 
తెల్వయకపలయినప్పటకిీ, వీర్మ ఏమి చదశార్ో మనము సపషరముగా తలె్వసుకొనవచుు. ఆదికాండము 6:2ను 
జాా ప్కము చదసుకోండి, అకుడ ఇలా చదువుతాము: 

ద్ేవుని కుమారులు... త్మకు మనసుుకువచిిన స్ట్త ీలను [నరుల కుమారతతలను] 
వివరహము చసే్టికొనిరి (ఆద్ి. 6:2).   

పాత నిబంధ్నలో ఒక నాయయప్ర్మ ైన వివాహమును వర్శణంచుటకు ఇది సాధార్ణమ ైన భాష కాదు, 
మర్శయు స్ట్త లీుగాని వార్శ కుటుంబములుగాని ఈ వివాహములకు సముతి తలెుప్లేదు అని ఇది బలముగా 
సూచిసుత ంది. దీనికి భినిముగా, దదవుని కుమార్మలు, వీర్మ బలమ నై ధ్నవంతులుకావచుు, వార్శ సముతి 
లేకుండా స్ట్త లీను బలవంతముగా అప్హర్శంచార్మ. అనగా దదవుని కుమార్మలు తమకు నచిున విధ్ముగా ఈ 
స్ట్త లీ మీద అతాయచార్ం చదశార్ని ఈ భాష సూచిసుత ంది. ఏది ఏమ ైనా, ఇంతకు ముందు కయిీను మర్శయు 
అతని వార్సులు చదస్టని కిీయలలో ప్రతయక్షమ నై హింస ఇకుడ జీవితములోని మర్ొక కోణమును తాకింది — 
స్ట్త లీను చరె్మప్ుట. 

దదవుని కుమార్మల నుండి వచిున అపాయమును గూర్శు మోషత వర్శణంచిన తర్మవాత, అతడు తన 
ముఖ్య అంశమును తెల్వయప్ర్చాడు — ఈ సనిివేశములకు దదవుని యొకు ప్రతిసపందన. ఆది. 6:3లో 
మనము ఈ మాటలను చదువుతాము. 

నఘ ఆత్మ నరులతో ఎలలపుుడును వరద్ిించద్ు; వరరు త్మ అకరమ విషయములో 
నరమాత్ుా లెైయునఘారు; అయనను వరరి ద్ినములు నూట ఇరువద్ి య ిండల గునననెు 
(ఆద్ి. 6:3). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాప్ము మానవ జాతిలోనిక ిహింసను తెచిున మార్గములను బటిర  దదవుడు అలస్టిపలయాడు, 
మర్శయు ఈ భ్రషరతవమును నితయము సహించబో ను అని ప్రకటించాడు. అయినను, దదవుడు తన కృప్లో తన 
తీర్మపను ప్రకటించుటకు ముందు మర్ొక నూట ఇర్మవది సంవతిర్ములు మానవాళ్లక ిఅవకాశం ఇచాుడు. 

భ్ూమి మీద ర్ ండవ గుంప్ులో కార్యములు మర్శయు దానికి దదవుని యొకు ప్రతిసపందన 
ఆదకిాండము 6:4-7లో కనిపసిుత ంది,న ఫ్లీయులను గూర్శున కథనము. 

నెఫ్లీయులు 
ఇంతకు ముందు 4వ వచనములో, అభివృదిధ  చెందిన మర్ొక భ్యంకర్మ ైన ప్ర్శస్టిాతిని మనము 

చూశాము: 

ఆ ద్నిములలో నెఫ్లీయులను వరరు భూమి మీద్నుిండిరి; త్రువరత్ను ఉిండిర.ి 
ద్ేవుని కుమారులు నరుల కుమారతతలతో పో్ యనపుుడు వరరికి పిలలలను కనిరి. 
పూరవకరలమింద్ు పేరు ప్ ింద్ిన శూరులు వీరే (ఆద్ి. 6:4). 

ఇప్ుపడు, కొనిి పాత బెైబిళుి స్ట ప్ుర జ ంట్ ను అనుసర్శంచి “న ఫ్ల్వమ్” అను హెబ్రర ప్దమును 
“శూర్మలు” అని అనువదించాయి. కాని ఈ అనువాదము తగశనది కాదు ఎందుకంటే ఇది ప్దము యొకు 
లక్షణములను సర్శగా తలె్వయజేయదు. ఈ ప్దము యొకు అసలు అరా్మును గూర్శు ప్ండితులు 
భినాిభిపరాయములను కల్వగశయునాిర్మ, కాని ఇది బలమ నై యుదధవీర్మలను లేక యుదధము చదయు 
సావములను సంబో ధిసుత ంది. 

ఈ వాకయభాగములో, మోషత ఈ న ఫల్ీయులను “ప్ూర్వకాలమందు పతర్మ ప ందని శూర్మలు” అని 
ప్రతదయకముగా వర్శణంచాడు. “శూర్మలు” లేక హెబ్రర భాషలో హగశర్ోార్శమ్ ( ִ֛ רִּ  בֹּ יםַהגִּ ) అను ప్దము యుదధవీర్మలను 
లేక బలమ నై స్ట ైనికులను సూచిసుత ంది. ఈ సందర్భములో, న ఫల్ీయుల యొకు స్ట ైనిక శూర్తవమును 
ప్రతికూలముగా ప్ర్శగణ ంచాల్వ. ఈ ప్ుర్మషులు తమ దాడి చదయు యుదధవ ఖై్ర్శకి మర్శయు హింసకు 
సుప్రస్టదిుధ లు మర్శయు తమ చుటటర  ఉనివార్శని ఘోర్ముగా హింస్టించదవార్మ. కయిీను తన సల దర్మడెనై 
హేబలెును హతమార్శునప్ుపడు జర్శగశన హింస, కయిీను వార్సుడెనై ల మ కులో కొనసాగశన హింస, 
న ఫల్ీయుల స్ట ైనికులు ప్రతి మలుప్ులో హింసను జర్శగశంచుచుండగా తార్ా సాా యికి ఎదగిశంద.ి 5వ 
వచనములో మనము చదువునటుో : 

నరుల చెడుత్నము భూమిమీద్ గొపుద్నియు, వరరి హృద్యము యొకక 
త్లింపులలోని ఊహ అింత్యు ఎలలపుుడు కవేలము చెడ్ద్నియు యహెో వర చూచనెు 
(ఆద్ి. 6:5). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

న ఫల్ీయుల యొకు ప్రవేశం దావర్ా, మానవ జాతి యొకు భ్రషరతవము ఎంతగా ఎదగిశంద ిఅంటే 
మానవాళ్లని పాప్ము సంప్ూర్ణంగా ఏలుబడి చదస్టింది. ఫల్వతంగా, 6-7 వచనాలలో మనము ఈ విధ్ంగా 
చదువుతాము: 

తఘను భూమిమీద్ నరులను చసే్టినింద్ుకు యహెో వర సింతఘపము న ింద్ి త్న 
హృద్యములో న చుికొననెు. అపుుడు యహెో వర నేను సృజించిన నరులును 
నరులతోకూడ జింత్ువులును పురుగులును ఆకరశ పక్ష్యయద్ులును భూమిమీద్ 
నుిండకుిండ త్ుడచిివయేుద్ును; ఏలయనగర నేను వరరిని సృషిరించినింద్ుకు 
సింతఘపము న ింద్ియునఘానననెు (ఆద్ి. 6:6-7). 

న ఫల్ీయులు తన లోకమును ఏ విధ్ంగా భ్యభరా ంతులను చదసార్ో దదవుడు చూశాడు, మర్శయు 
లోకమంతటిని నాశనము చదయు విధ్ముగా జోకయము చదసుకొనుటకు సమయము ఆసనిమ ైనదని 
నిర్ాా ర్శంచుకునాిడు. 

త్రువరత్ 
సంతోషకర్ముగా, ఆది. 6:1-8 తీర్మప మాటలతో ముగశయదు. బదులుగా, తాను వరా స్టిన పరా చీన 

చర్శతరలోని ఈ భాగములో కనిపించు ప్దధతులను అనుసర్శంచి, 8వ వచనములో మోషత ఒక నిర్రక్షణా 
ప్దమును జోడించాడు. పాప్ము యొకు భ్రషరతవము వలన దదవుడు మానవాళ్లని నాశనం చదయుటకు 
నిర్ణయించుకునాి గాని, ఒక వయకిత నిర్రక్షణను కల్వగశంచాడు అని అకుడ మనము చదువుతాము: 

అయతే నోవహు యహెో వర ద్ృషిరయింద్ు కృప ప్ ింద్నివరడఘయనెు (ఆద్ి. 6:8). 

ఈ కొనిి మాటలలో, మోషత భ్యము మర్శయు విమోచనను గూర్శున నిర్రక్షణ వర్మసను 
ముగశంచాడు. జలప్రళయము కార్ణంగా హింసాతుకమ నై, పాప్ముతో నిండిన మానవాళ్ల యొకు నాశనము 
దావర్ా భ్విషయత్ తర్ముల వార్శకి విమోచన కలుగుతుంది.  

ఆదకిాండము 4:1-6:8 యొకు సాహితయ నిర్ాుణములను అనేవషించుటకు, ఆదకిాండములోని ఈ 
అధాయయములు ర్ ండు ముఖ్యమ ైన విషయముల మీద దృషిరప డతాయని మనము చూసాత ము: మొదటగిా, 
కయిీను మర్శయు అతని వార్సుల దినములలో దదవునికి విర్ోధ్ముగా తిర్మగుబాటు చదస్టనివార్శ దావర్ా 
కల్వగశన హింసను గూర్శున భ్యము మీద అవి దృషిరప డతాయి; ర్ ండవదగిా, దదవుని కుమార్మలు మర్శయు 
న ఫల్ీయుల దినములలో పాపాతుకమ నై ప్రజల దావర్ా కల్వగశన భ్యము మీద అవి దృషిరప డతాయి.  
అయితద, ఈ ర్ ండు సందర్ాభలలో, షతతు యొకు ఒక ప్రతదయకమ ైన కుమార్మడెనై నోవహు అను పతర్మగల వాని 
దావర్ా దదవుడు విమోచనను కల్వగశసాత డని మోషత సూచించాడు. 

ఆదకిాండములోని ఈ భాగము యొకు సామనయ నిర్ాుణము మర్శయు ముఖ్య అంశాలను ఇప్పటి 
వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ర్ ండవ ప్రశిను అడుగుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అధాయయముల యొకు వాసతవిక అరా్ము ఏమిటి? మోషత ఇశాీయిేలీయులను ఐగుప్ుత  నుండి వాగాే న 
దదశమునకు నడపిించుచుండగా మోషత వార్శకి ఏమి తలె్వయప్ర్చగోర్ాడు? 

వరసతవిక అరథము 

పరా చీన చర్శతరలోని ఈ భాగము యొకు వాసతవిక అరా్మును గహిీంచుటకు, ర్ ండు విషయములను 
ప్ర్శగణ ంచుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటుంది: మొదటగిా, పరా చీన చర్శతరలోని ఈ భాగమును మోషత ఇశాీయిలేు 
యొకు అనుభ్వముతో ఎలా అనుబంధ్ప్ర్చాడో చూదాే ము; ర్ ండవదిగా, మోషత యొకు వాసతవిక పాఠకుల 
మీద ఈ అనుబంధ్ముల యొకు అంతర్ాభవములను చూదాే ము. మొదటగిా ఈ అధాయయములను తాను 
నాయకతవము వహించుచుని ఇశాీయిేలీయుల అనుభ్వములతో మోషత ఎలా అనుబంధ్ప్ర్చాడో  చూదాే ము. 

సింబింధములు 
ఆదమి మానవ చర్శతరలో జర్శగశన హింసను ఇశాీయిలేు అనుభ్వించిన హింసాతుకమ నై అనుభ్వాలను 

పల ల్వన విధ్ముగా వర్శణంచుట దావర్ా తాను వరా స్టని పరా చీన చర్శతరలోని ఈ అధాయయములను మోషత సమకాలీన 
లోకముతో అనుబంధ్ప్ర్చాడు. ఈ విధ్ంగా చదయుట దావర్ా, ఇశాీయిలేు ఎదుర్ొునుచుని సమసయలు పరా చీన 
లోకములోని సమసయలను పల ల్వయునివని అతడు ఎతిత  చూపాడు.  

ఇప్ుపడు, ఈ సార్మప్యతలను మోషత ఏ విధ్ంగా సాా పించాడో  విశలోషించుటకు, మర్ొకసార్శ ఆది. 4:1-
6:8లోని ర్ ండు ప్రధానమ ైన భాగములను మర్ొకసార్శ చూదాే ము: 4-5 అధాయయములలో ఉని ముందర్శ 
హింస మర్శయు విమోచన నిర్రక్షణ అను మొదట ిసందర్భము, మర్శయు 6:1-8లో తర్మవాతి హింస మర్శయు 
విమోచన నిర్రక్షణ అను ర్ ండవ సందర్భము. మొదటగిా ఆదికాండము 4-5 అధాయయములు ఇశాీయిలేు 
యొకు అనుభ్వముతో ఎలా అనుబంధ్ప్ర్చబడా్ యో చూదాే ము. 

ముింద్రి హ ింస మరియు నిరీక్షణ 
ఆదకిాండము 4-5లో దుషుర ల మర్శయు నీతిమంతుల యొకు గుణములను మనము 

చూచుచుండగా, తన పాఠకులు కయిీనును మర్శయు అతని కుటుంబమును ఐగుప్తయులతో 
పల లుుకొనునటుో , అదద విధ్ముగా హబేలెు, షతతు, మర్శయు షతతు వంశములోని ఇతర్మలను దదవుని ప్రజల ైన 
తమతోను పల లుుకొనునటుో  మోషత తన ర్చనను ర్ూప ందించాడని సపషరమవుతుంది. ఇప్ుపడు, మోషత ఈ 
సంబంధ్మును ఎలా నిర్శుంచాడు? 

కథనములు. ఆది. 4:1-16లోని పాపియి నై కయిీను యొకు వృతాత ంతమును ప్ర్రక్షసిూత  మనము 
ఆర్ంభించాల్వ. ఈ వృతాత ంతములో, ఇశాీయిేలీయులు ఈ వాకయభాగమును తమ జీవితములకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనువర్శతంచుకొను విధ్ముగా మోషత కనీసం ఐదు విషయముల మీద దృషిరప టార డు. మొదటిగా, ఈ 
అనువర్తనలను చదయుటకు కయిీను హేబలెుల యొకు వృతుత లను మోషత ప్రసాత వించాడు. 

ఆది. 4:2లో కయిీను హబేలెుల మధ్య చూపిన మొదటి వయతాయసమును గూర్శు వినండి:  

హేబ లు గొఱ్ఱల కరపరి; కయీను భూమిని స్టదే్యపరచువరడు (ఆద్ి. 4:2) 

ఈ వాకయభాగము సూచించుచునటుో , కయిీను ఒక స్టిార్మ నై వయవసాయకుడు, అనగా ఒక ర్ తైు, 
మర్శయు హబేలెు ఒక గొర్ లీకాప్ర్శ. ప్ుర్ాతన కాలములలో మర్శయు ఆధ్ునిక కాలములలో కూడా, స్టిార్మ నై, 
వయవసాయము చదయు సమాజములు మర్శయు సంచార్జాతుల ైన గొర్ లీకాప్ర్మల మధ్య సంఘర్షణలు చాలా 
సహజముగా జర్మగుతుంటాయి. మర్శయు ఆదకిాండము గంీథము సవయంగా సూచించుచునటుో , ఇటిర  
సంఘర్షణను గూర్శు మర్శయు వార్మ ఐగుప్ుత లో ఉనిప్ుపడు వార్మ ఎదుర్ొుని గంభీర్మ ైన సమసయలను 
గూర్శు మోషతకు మర్శయు ఇశాీయిేలీయులకు బాగుగా తెలుసు. ఆది. 46:33-34లో, ఐగుప్ుత కు వచిున తన 
సహో దర్మలకు యోస్టతప్ు ఈ సూచననిచాుడు: 

గొఱ్ఱల కరపరియెనై పాతివరడు ఐగుప్తయులకు హేయుడు గనుక ఫరో మిముమను 
పిలిపిించి మీ వృతిత  య మిటని అడిగినయెడల మీరు గోషెను ద్శేమింద్ు 
కరపురముిండునటలల  మా చినాత్నమునుిండి ఇద్ివరకు నీ ద్ఘసులమ ైన మేమును మా 
పూరివకులును పశువులు గలవరరమ ై యునఘామని ఉత్తరమియుయడని చపెెును (ఆద్ి. 
46:33-34). 

 కయిీను ర్ తైు అని హబేలెు గొర్ ీలకాప్ర్శ అని మోషత ఎందుకు ప్రసాత వించాడో యోస్టతప్ు ఇకుడ ఇచిున 
సూచనలు మనకు ఒక మ ళకువను అందిసాత యి. తన ఇశాీయిేలీయ పాఠకులు వయవసాయకుడెనై కయిీనును 
ఐగుప్తయులతో అనువర్శతంచుకోవాలని అతడు కోర్ాడు, మర్శయు ఇశాీయిలేీయులు తమను హింస్టించబడని 
గొర్ లీకాప్ర్శయి నై హేబలెుతో అనువర్శతంచుకోవాలని అతడు కోర్ాడు.  

ఈ వృతాత ంతమునకు మర్శయు మోషత యొకు వాసతవిక పాఠకులకు మధ్య ఉని ర్ ండవ 
అనుబంధ్ము కయిీను హేబలెులు బలులను అర్శపంచినప్ుపడు కల్వగశయుండని ఉదదేశములలో కనిపసిుత ంది. 
ఆదకిాండము 4 చబెుతునిటుో , దదవుడు కయిీను అర్పణనను తిర్సుర్శంచాడు మర్శయు హేబలెు అర్పణను 
అంగరకర్శంచాడు. దదవుడు ఈ అర్పణల మధ్య బధే్ము చూప్ుటకు కార్ణము ఆది. 4:3-4లో సపషరము 
చదయబడింది, అకుడ మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

కయీను ప్ లముపింటలో కొింత్ యెహో వరకు అరుణగర తచెెి ను. హేబ లు కూడ త్న 
మింద్లో తొలుచూలున పుట్రన వరట్లో కరొవివన వరట్ని కొనిా తెచెి ను (ఆద్ి. 4:3-4). 

మోషత ఈ అర్పణలను వర్శణంచిన విధానమును గమనించండి. 3వ వచనములో కయిీను 
“ప లముప్ంటలో కొంత” అర్శపంచాడని అతడు చెపాపడు, కాని హేబలెు “తన మందలో తొలుచూలున ప్ుటిరన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాటిలో కొీవివన వాటిని” అర్శపంచాడని అతడు వరా శాడు. ఈ వయతాయసము చాలా పరా ముఖ్యమ నైది. కయిీను 
తన ప లములో చదతిక ిదొర్శకిన ఫలములను తెచాుడు. అతని ఆర్ాధ్న నామమాతరమ నైది ఎందుకంటే అతడు 
తన ప్ంటలోని ఉతతమమ నై భాగమును దదవుని కొర్కు తీయలేదు. అయితద హేబలెు తన మందలో 
తొలుచూలున ప్ుటిరన వాటలిో (మోషత ధ్ర్ుశాసతమీు ప్రకార్ం అతయంత ఉతతమమ ైన ప్శువులు) కొీవివన వాటిని 
(పాత నిబంధ్న బలుల నిమితతము ఉతతమమ నైవిగా ఎంచబడనివి) తచెుుట దావర్ా యథారా్ హృదయముతో 
దదవుని ధ్ర్ుశాసతమీును న ర్వరే్ాుడు. కయిీను ఇచిున అర్పణ ఒక కప్టముగల ఆచార్ముగా మాతరమ ే
ఉనిది. కాని దీనికి భినిముగా, హబేలెు దదవునికి యథారా్మ ైన భ్కితని కనుప్ర్చాడు. 

ఐగుప్తయులు మర్శయు ఇశాీయిేలు మధ్య మర్శకొనిి అనుబంధ్ములను వ ల్వకితీయుటకు మోషత 
కయిీను హబేలెులు అర్శపంచిన అర్పణల మధ్య ఉని వయతాయసమును ఉప్యోగశంచాడు. ఈ నపే్థయము చాలా 
పరా ముఖ్యమ నైద ిఎందుకంటే యి హో వాకు బలులను అర్శపంచాల్వ కాబటిర  ఇశాీయిలేును విడచిిప టరమని 
అడుగుటకు ఫర్ో యొదేకు మోషత మొదటిసార్శ వ ళ్ీో డు. నిర్గమ. 5:3లో మనము చదువునటుో , మోషత 
అహర్ోనులు ఫర్ోతో ఈ మాటలను చెపాపర్మ:  

హెబా్రయుల ద్వేుడు మముమను ఎద్ురొకననెు, స్టెలవెనై యెడల మేము 
అరణయములోనికి మూడు ద్నిముల పాయాణమింత్ ద్ూరముప్ో య మా ద్వేుడెనై 
యహెో వరకు బలి అరిుించుద్ుము (నిరగమ. 5:3). 

కాని ఫర్ో వార్శ వినిప్మును తిర్సుర్శంచాడు. మోషత 4వ వచనములో నివేదించినటుో , ఫర్ో వార్శతో 
ఇలా అనాిడు: 

అింద్ుకు ఐగుపుత  రరజు మోషే అహరోనూ, ఈ జనులు త్మ పనులను చేయకుిండ 
మీరేల ఆపుచునఘారు? మీ బరువులు మోయుటకు ప్ ిండనెను (నిరగమ. 5:4). 

కాబటిర నామమాతర అర్పణలతో కయిీను దదవుని అగౌర్వప్ర్చిన విధ్ముగానే, ఐగుప్తయులు 
ఇశాీయిలేీయుల దదవునికి నిజమ ైన ఆర్ాధ్నను చదయలేదు. అయినను, హబేెలు యథారా్మ ైన మర్శయు 
అంగరకార్యోగయమ ైన అర్పణలను అందించిన విధ్ముగానే, ఇశాీయిలేీయులు యి హో వాను నిజముగా 
ఆర్ాధించుట కొర్కు అనేవషించార్మ. ఈ విధ్ంగా, మోషత కయిీనును ఐగుప్ుత తో, హేబెలును ఇశాీయిలేుతో 
మర్ొకసార్శ పల లాుడు. హతాయ ఉదదేశము దావర్ా మోషత మూడవ విధ్ముగా ఇశాీయిలేు అనుభ్వముతో 
అనుబంధ్ములను సృషిరంచాడు. కయిీను తన సల దర్మడెనై హేబలెును హతమార్ాుడు, మర్శయు ఐగుప్ుత లో 
జర్శగశన ఇశాీయిేలీయుల యొకు హతయలను జాా ప్కము చదసుకునిప్ుపడు ఈ సనిివశేము యొకు 
పరా ముఖ్యత మనకు సపషరమవుతుంది. ఐగుప్తయులు ఇశాీయిేలీయులతో వ టిర  చాకిర్శ చదయించుట 
మాతరమగేాక, వార్శ శిశువులతో సహా అనేకమందనిి హతమార్ాుర్ని నిర్గమ 1-2లో మనము చదువుతాము. 
ఈ విధ్ంగా మోషత కయిీను మర్శయు ఐగుప్తయుల మధ్య, హబేెలు మర్శయు ఇశాీయిలేీయుల మధ్య 
మర్శకొనిి అనుబంధ్ములను ర్ూప ందించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భ్ూమి మీద కయిీను ఉని సాలమును వర్శణంచుట దావర్ా నాలగవ విధ్ముగా మోషత ఈ 
అనుబంధ్ములను సృషిరంచాడు. హేబలెును హతమార్శునందుకు దదవుడు కయిీనును శపించినప్ుపడు, 
అతనిని ఆయన సార్వంతమ నై భ్ూమి మీద నుండ ిబయటకు తోల్వవేశాడు. ఆది. 4:11-12లో ఇలా 
వరా యబడియునిది: 

యీ నేలమీద్ ఉిండకుిండ, నీవు శపిింపబడనివరడవు; నీవు నలేను 
స్టేద్యపరుచునపుుడు అద్ి త్న సరరమును ఇక మీద్ట నీకియయద్ు (ఆద్ి. 4:11-12). 

తన వయవసాయము చాలా తకుువ ఫలమును ఇచుు సాలములలో నివస్టించునటుో  కయిీను 
శపించబడా్ డు. కయిీను ఉని సాలమును గూర్శు ఇవవబడని ఈ వివర్ణ ఐగుప్ుత  దదశము మర్శయు తాను 
ఇశాీయిలేును తీసుకొని వ ళిబో వుచుని దదశములను గూర్శు మోషత చదస్టని విశలోషణలో చకుగా 
అమర్ుబడుతుంది. దివతీ. 11:10-12లో మోషత కనాను మర్శయు ఐగుప్ుత ల మధ్య వయతాయసమును చూపిన 
విధానమును వినండి: 

మీరు సరవధీనపరచుకొనబో వు ద్ేశము మీరు బయలుద్ేరి వచిిన ఐగుపుత ద్శేము 
వింట్ద్ి కరద్ు. అకకడ నీవు విత్తనములు వితిత  కూరతోటకు నీరు కట్రనటలల  నీ కరళలతో నీ 
చేలకు నీరు కట్రతివి. మీరు నద్ ిద్ఘట్ సరవధనీపరచుకొనుటకు వెళుల చునా ద్ేశము 
కొిండలు లోయలు గల ద్ేశము. అద్ి ఆకరశ వరషజలము తఘా గును. అద్ి నీ ద్వేుడెైన 
యహెో వర లక్షయపెటలర  ద్ేశము (ద్ివతీ. 11:10-12). 

దదవుడు కయిీనును ఏదనెు నుండి దూర్ముగా ఉని పరా ంతమునకు, అనగా స్టతదయప్ర్చుట 
కషరముగా ఉండు ఐగుప్ుత  వంట ిసాలమునకు ప్ంపాడు. మోషత యొకు ఇశాీయిేలు పాఠకులు కయిీనును 
ఐగుప్తయులతో పల లుుకొనుటకు ఈ సతయము మర్ొక మార్గమ ైయునిది.  

ఆదకిాండము 4-5 కయిీనును ఐగుప్ుత తో మర్శయు హేబలెును ఇశాీయిలేుతో పల ల్వున ఐదవ 
విధానము కయిీను యొకు భ్దరతను గూర్శున అంశములో ఉనిది. కయిీను తన సహోదర్మని 
హతమార్శునప్పటికీ, దదవుడు అతనిని అపాయము నుండి భ్దరప్ర్చాడు. ఆది. 4:15లో ఈ మాటలను 
మనము చదువుతాము: 

యవెడెనైను కయీనును చింపనియెడల వరనికి పాతిద్ిండన య డింత్లు కలుగుననెను 
(ఆద్ి. 4:15). 

కయిీను హంతకుడెైనప్పటకిీ దదవుడు అతనిని అపాయము నుండ ికాపాడాడు. మర్ొకసార్శ, 
ఇశాీయిలేు ఈ సనిివశేములను ఐగుప్ుత లో తమ అనుభ్వముతో పల లుుకొనుటకు మోషత వీటనిి గూర్శు 
ప్రసాత వించినటుో  మనము చూసాత ము. దదవుడు ఐగుప్ుత కు గొప్ప భ్దరతను కల్వగశంచాడు. వార్మ 



పరా చీన చర్శతర మూడవ పాఠము : హింసాతుకమ ైన లోకము 

-13-  

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

హంతకుల ైయుండి దదవుని ఉగతీకు పాతుర ల ైయునిప్పటకిీ, చాలా కాలము వర్కు దదవుడు ఐగుప్ుత కు 
విశలషమ నై భ్దరతను అందించాడు. 

కాబటిర , కనీసం ఐదు విధాలుగా మోషత ఈ పరా చీన కాలము మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు నిర్గమన 
కాలము మధ్య అరా్వంతమ నై సార్ూప్యతలను సాా పించాడు. కయిీనును ఐగుప్తయులతో పల లుుతూ, 
హేబలెును దదవుని ప్రజల ైన తమతో పల లుుకుంటట తన ఇశాీయిేలీయ పాఠకులు ఈ వృతాత ంతమును తమ 
జీవితములకు అనువర్శతంచుకోవాలని మోషత కోర్శనటుో  వృతుత లు, ఆర్ాధ్న, హతయ, సాలము మర్శయు భ్దరత 
అను అంశములనిి కూడా సూచిసాత యి.  

పాపియి నై కయిీనును గూర్శున వృతాత ంతములో సాా పించబడని అనుబంధ్ములను ఇప్పటి వర్కు 
మనము చూశాము కాబటిర , ఆది. 4:25-26లో సమాంతర్ముగా ఉని నీతిగల షతతును గూర్శున కథనము 
వ ైప్ుకు ఇప్ుపడు దృషిరని మళ్లించాల్వ.  

ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటుో , మోషత షతతును గూర్శు మర్శయు అతని కుమార్మడెనై 
ఎనోషును గూర్శు ఒక ముఖ్యమ ైన వాయఖ్యను చదశాడు. ఆది. 4:26లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

అపుుడు యహెో వర నఘమమున ప్రారథన చేయుట ఆరింభమ నైద్ి (ఆద్ి. 4:26). 

తన పాఠకులు హేబలెుతో మాతరమగేాక, హబేెలును భ్ర్రత చదస్టని ఆదాము కుమార్మడెనై షతతుతో కూడా 
తమను తాము గుర్శతంచుకోవాలని మోషత షతతు మర్శయు అతని కుమార్మని గూర్శున ఈ సతయమును 
ప్రసాత వించాడు. 

మొదటగిా, షతతు దెైవికమ నై యి హో వా నామమును ఉప్యోగశంచాడు, మర్శయు ఇది అతనిని 
ఇశాీయిలేుతో అనుబంధ్ప్ర్చింది. ఆసకితకర్ముగా, యి హో వా అను నామము మోషత దినములలో 
వ లుగులోనికి వచిుంద ిఅని నిర్గమకాండము సపషరము చదసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమ. 3:15లో దదవుడు 
మోషతతో ఈ విధ్ంగా మాటాో డాడు. 

మరియు ద్ేవుడు మోషతేో నిటల నెను మీ పిత్రుల ద్వేుడెైన యహెో వర, అనగర 
అబరా హాము ద్వేుడు ఇసరుకు ద్ేవుడు యాకోబు ద్వేుడునెనై యహెో వర మీ యొద్దకు 
ననుా పింపనెని నీవు ఇశరర య లీయులతో చపెువలెను. నిరింత్రము నఘ నఘమము 
ఇద్ే, త్రత్రములకు ఇద్ి నఘ జఞా పకరరథక నఘమము (నిరగమ. 3:15). 

యి హో వా అను నామము షతతు దనిముల నుండి ఉప్యోగములో ఉనిదని బెైబిలు నివదేికలు 
సూచించుచునిప్పటకిీ, మోషత కాలములో, ఈ నామము దదవుని కొర్కు ఉప్యోగశంచబడని ప్రధానమ ైన 
నామమ ైనది. ఈ కార్ణము చదత, మోషత నాయకతవములోని నముకమ నై ఇశాీయిలేీయులు తమను తాము 
నీతిమంతుడెైన షతతుతో గుర్శతంచుకొనియుండవచుు. అతని వల , వార్మ కూడా యి హో వా నామమును 
ఇషరప్డా్ ర్మ. ర్ ండవదిగా, పరా రా్న అను అంశము దావర్ా ఇశాీయిేలీయులు తమను తాము షతతుతో 
గుర్శతంచుకొనియుండవచుు. ఈ ఉదదేశము ఆది. 4:26లో కూడా కనిపసిుత ంది, అకుడ షతతు కుటుంబము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“యి హో వా నామమున పరా రా్న చదయుట ఆర్ంభించనెు” అని మోషత వరా సుత నాిడు. పాత నిబంధ్నలో “యి హో వా 
నామమున పరా ర్శాంచుట” అను మాట చాలాసార్మో  సమసయలో లేక అవసర్తలో దదవుని సహాయము కొర్కు 
వేడుకొనుట అను అరా్మునిచదుది. దీని వ లుగులో మోషత తన కాలములోన ేఇశాీయిేలుతో ర్ ండవ 
అనుబంధ్మును కూడా వ దకిాడు అని మనము చూడవచుు. షతతు మర్శయు ఎనోషు ఆయనకు పరా ర్శాంచినటేో  
ఐగుప్ుత  నుండి నిర్గమనలో అనేక విప్తుత ల మధ్య ఇశాీయిలేు సహాయము కొర్కు యి హో వాను వడేుకొనినటుో  
ప్ంచకాండములలోని ఇతర్ చోటో మనము చూసాత ము. తన సమకాలీన లోకముతో సమాంతర్తలను 
నిర్శుంచుటకు మోషత పాపియి నై కయిీను మర్శయు నీతిమంతుడెైన షతతును గూర్శున కథనములను 
ర్ూప ందించాడని మనము చూసాత ము. ఐగుప్తయులు కయిీనును పల ల్వయునిటుో  తన పాఠకులు 
గమనించాలని అతడు కోర్ాడు. అలాగే వార్మ సవయంగా హబేలెు మర్శయు షతతును పల ల్వయునిటుో  తమ 
పాఠకులు గమనించాలని అతడు కోర్ాడు. 

ఈ సామానయ అనుబంధ్ములను మనసుిలో ఉంచుకొని, కయిీను మర్శయు షతతు యొకు 
వంశావళులను చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

వంశావళులు. మనము చూడబో వుచునిటుో , ఇశాీయిలేీయులు ఐగుప్తయులను దుషుర లతోను 
తమనుతాము నీతిమంతులతోను గుర్శతంచుకొనుట కొనసాగశంచు విధ్ముగా మోషత ఈ వంశావళులను 
ర్ూప ందించాడు. తన ముఖ్య ఉదదేశయమును బలప్ర్చుటకు, ఆది. 4:17-24 కయిీను యొకు వంశమును 
ఐగుప్ుత తో నిసిందదహమ ైన అనుబంధ్ములు కల్వగశనదగిా చూప్ునటుో  ర్ూప ందించబడనిది. ఈ 
అనుబంధ్ములు కనీసం ఆర్మ విధ్ములలో ప్రతయక్షమవుతాయి. మొదటిగా, మోషత ప్టరణమును కటుర వానిగా 
కయిీను మీద దృషిరప డతాడు. ఆది. 4:17లో అతడు వరా స్టనిటుో : 

అపుుడు [కయీను] ఒక ఊరు కట్ర ిం[చెను] (ఆద్ి. 4:17). 

ఐగుప్తయులు గొప్ప ప్టరణములను కటుర వార్ని ఇశాీయిేలీయులకు బాగుగా తలెుసు అని 
చెప్పవలస్టని అవసర్ం లేదు — ఇశాీయిలేీయులు ఐగుప్ుత లో బానిసలుగా ఉనిప్ుపడు ఐగుప్తయుల కొర్కు 
ప్టరణములను కటుర ట వార్మ చదస్టిన వ టిర చాకిర్శలో ఒక భాగమ యైునిది. ఇందు మూలముగా, కయిీనును 
గూర్శున ఈ మాటలు అతనిని ఐగుప్తయులతో గుర్శతంచుటకు బలమ నై కార్ణములను ఇచిుయుండవచుు. 

ర్ ండవదగిా, కయిీను కటిరన ప్టరణము యొకు పతర్మను కూడా మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. 
ఆది. 4:17లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

[కయీను] ఒక ఊరు కట్ర ించి ఆ ఊరికి త్న కుమారుని పేరునుబట్ర  హనోకను పేరు 
పెటటరను (ఆద్ి. 4:17). 

మోషత దినములలోని ఇశాీయిలేీయులకు, ఈ సతయము ఆ నాటి ఐగుప్తయుల ఆచార్మును జాా ప్కము 
చదస్టింది. నిర్గమ. 1:11లో మోషత నివదేించినటుో : 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరబట్ర  [ఐగుప్తయులు] వరరిమీద్ పెట్రన భరరములలో [ఇశరర య లీయులను] 
శరమపెటలర టకు వెట్ర  పనులు చయేించు అధికరరులను వరరిమీద్ నియమిింపగర వరరు 
ఫరో కొరకు ధఘనఘయద్ులను నిలువచయేు పత్ోము రరమ స్టసేను పటరణములను కట్ర రి 
(నిరగమ. 1:11) 

ర్ామ స్టతసు అను పతర్మగల ఫర్ోకు జాా పకిగా ర్ామ స్టతసు ప్టరణము కటరబడింది. కయిీను వల న , తమ 
స ంత మహమి మర్శయు ఘనత కొర్కు ఐగుప్తయులు కూడా ప్టరణములకు తమ పతరో్ను ప టుర కునాిర్మ. ఈ 
విధ్ంగా, కయిీను యొకు వంశావళ్ల కయిీను మర్శయు ఐగుప్తయుల మధ్య మర్ొక అనుబంధ్మును 
సాా పించింది. 

కయిీను వంశము మర్శయు ఐగుప్ుత  మధ్య ఉని మూడవ అనుబంధ్ము హతయ చదయుటను బటిర  
కయిీను వంశప్ువాడెనై ల మ కు చూపని అతిశయములో కనిపసిుత ంది. 4:23లో ల మ కు తన భార్యల ఎదుట 
తనను తాను సుత తించుకొను విధ్ముగా పాటను పాడినటుో  చూసాత ము: 

ఓ ఆద్ఘ ఓ స్టిలాల , నఘ పలుకు వినుడి. 
లెమ కు భరరయలారర, నఘ మాట ఆలకిించుడి. 
ననుా గరయపరచినింద్ుకతై ఒక మనుషుయని చింపితిని (ఆద్ి. 4:23). 

తాను చదస్టని హింసాతుక కార్యములను బటిర  ల మ కు చూపని అతిశయము ప్ుర్ాతన 
ఇశాీయిలేీయులు అతనిని ఐగుప్తయులతో గుర్శతంచునటుో  చదస్టయిుంటుంది. అనకే ప్ుర్ాతన ఐగుప్ుత  
శిలాఫలకాలు ఫర్ోలు మర్శయు వార్శ స్ట నైయములు చదస్టిన హింసాతుకమ నై దాడులను ఘనప్ర్చదవని 
ఇశాీయిలేీయులకు అప్పటిక ితలె్వస్టత ఉంటుంది.  

పిలోల మర్ణము మీద మోషత ప టిరన దృషిరలో నాలగవ అనుబంధ్ము కనిపసిుత ంది. ల మ కు ప్ల్వకని 
మాటలను మర్ొకసార్శ వినండి. 4:23లో మనము ఇలా చదువుతాము: 

ననుా గరయపరచినింద్ుకతై ఒక మనుషుయని చింపితిని 
ననుా ద్బెబ కొట్రనింద్ుకతై ఒక పడుచువరని చింపతిిని (ఆద్ి. 4:23). 

ఇకుడ “ప్డుచువాడు” అని అనువదించబడని హెబ్రర ప్దము ఎలేద్ (ֶיֶלד), మర్శయు ఇది చాలా సార్మో  
కేవలం “బాలుడు” అని అనువదించబడుతుంది. ల మ కు హతమార్శునవార్శలో ఒకర్మ బాలుడు కావచుు. 
నిర్గమకాండము మొదటి అధాయయములో, ఇశాీయిలేీయుల బాలుర్నందర్శని హతము చదయమని ఫర్ో 
ఆజాా పించిన విషయము మనందర్శకీ తెలుసు. కయిీను వంశప్ువాడెనై ల మ కు వల న , ఐగుప్తయులు కూడా 
నిర్ాయుధ్ుల ైన ఇశాీయిలేును, వార్శ యొకు మగ శిశువులను హతము చదశార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కయిీను కుటుంబము మర్శయు ఐగుప్తయుల మధ్య కనిపించు ఐదవ అనుబంధ్ము ల మ కు 
ఎకుువ భ్దరత కోర్మటలో కనిపసిుత ంది. ఆది. 4:24లో, ల మ కు కయిీను కంట ేఎకుువ భ్దరతను 
కల్వగశయునిటుో  దావా చదశాడు: 

ఏడింత్లు పాతి ద్ిండన కయీను కోసము వచిిన యెడల 
లెమ కు కోసము డెబబద్ి య డింత్లు వచుినననెు (ఆద్ి. 4:24). 

దదవుడు తనను భ్దరప్ర్చాడని ల మ కు నమిునటేో , ఐగుప్ుత లోని ఫర్ోలు కూడా తమ దదవతలు వార్శని 
ర్క్షిసాత ర్మ అనే నిశుయత కల్వగశయుండదవార్మ. వాసతవమమేిటంటే, ఐగుప్తయులు అనేక సంవతిర్ముల పాటు 
అపాయము నుండి భ్దరతను అనుభ్వించార్నిటుో  అనిపసిుత ంది. 

ఆర్వ సాా నములో, కయిీను వంశము వార్శ యొకు సాంసుృతిక సంకిోషరతను కూడా మనము 
గమనించాల్వ. ఆది. 4:20-22లో కయిీను వంశప్ు సల దర్మల ైన యాబాలు, యూబాలు మర్శయు 
తూబలుయిీను అను వార్మ వర్శణంచబడని విధానమును వినండి; 

యాబరలు... పశువులు గలవరడెై గుడఘరములలో నివస్టిించువరరికి 
మూలపురుషుడు... యూబరలు... స్టితఘరరను సరనికను వరడుక చేయువరరికింద్రికిని 
మూలపురుషుడు... త్ూబలకయీను... పద్ునుగల రరగి పనిముటలనిాట్ని ఇనుప 
పనిముటల నిాట్ని చయేువరడు (ఆద్ి. 4:20-22). 

ఈ మాటలతో, మోషత కయిీను కుటుంబము చాలా సంకిోషరమ నైద ిఅని తెల్వయప్ర్చాడు. యాబాలు 
ఇక గొర్ ీల కాప్ర్శగా లేడు; అతడు ప్శుపాలన ఆర్ంభించాడు. యూబాలు సంగరతమును కనుగొనాిడు, 
మర్శయు తూబలుయిీను సంకిోషరమ ైన లోహశాసతమీును కనుగొనాిడు. మోషత దనిములలోని 
ఇశాీయిలేీయులు ఈ సంబంధ్మును తపపిపల వుట చాలా కషరమయిేయది. ఇశాీయిలేు పితర్మల యొకు 
సులువ ైన, సంచార్ జీవితమునకు భినిముగా, ఐగుప్ుత  సంసుృతి చాలా సంకిోషరమ ైనదిగా ఉండదది. కయిీను 
వంశము మర్శయు ఐగుప్తయుల మధ్య తన పాఠకులు ఒక అనుబంధ్మును కనుగొనాలని కోర్మతూ మోషత 
పాపాతుకమ నై కయిీను వంశావళ్లని ఈ విధ్ంగా వర్శణంచాడు. 

కాబటిర , కనీసం ఆర్మ విధాలుగా మోషత కయిీను వంశావళ్ల మర్శయు ఐగుప్తయుల మధ్య 
అనుబంధ్ములను వ ల్వకతిీశాడని మనము చూసాత ము. కయిీను కుటుంబము యొకు ప్టరణములను 
కటుర ట, ప్టరణములకు పతర్మో  ప టుర ట, చదస్టిన హతయను బటిర  అతిశయించుట, పలోిలను హింస్టంిచుట, దెవైిక 
భ్దరత, మర్శయు సాంసుృతిక సంకిోషరత వంటి వివర్ణలు ఈ అనుబంధ్ములను సాా పించుటకు 
ర్ూప ందించబడినవి. 

ఇప్ుపడు మనము ఆది. 5:1-32లో ఉని షతతు యొకు వంశావళ్లని చూడవలస్టయిునిది. మనము 
ఊహించు విధ్ముగానే, తన ఇశాీయిలేీయ పాఠకులు తమను తాము షతతు యొకు వంశముతో 
గుర్శతంచుకొనుటకు మోషత షతతు యొకు వంశావళ్లని నిర్శుంచాడు. ఈ అనుబంధ్ము కనీసం నాలుగు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విషయముల మీద నిర్శుంచబడింది. మొదటిగా, భౌతిక సాా యిలో, ఇశాీయిలేు దదశము షతతు వంశములో 
నుండ ివ లువడింది. ఆది. 5:32లో నోవహు యొకు ముగుగ ర్మ కుమార్మలను గూర్శు మనము చదువుతాము: 

నోవహు ఐద్ువింద్ల య ిండుల  గలవరడెై షేమును హామును యాపెత్ును కనెను (ఆద్ి. 
5:32). 

షతము అను పతర్మ మోషతకు విశలషముగా పరా ముఖ్యమ నైది, ఎందుకంటే షతము ఇశాీయిలేునకు 
పితర్మడెయైునాిడు. ఆధ్ునిక భాషలలో “స్ట మిటిక్స” లేక “స్ట మ ైట్” అను ప్దములు షతము అను పతర్మ నుండి 
వ లువడనివి. షతము వంశములో నుండి ఇతర్ దదశములు కూడా వ లువడినప్పటకిీ, ఇశాీయిేలీయులు దదవుని 
దావర్ా యిరే్పర్చబడిన ప్రతదయకమ ైన జనాంగము, మర్శయు వార్మ షతము వంశమునకు చెందనివార్మ. కాబటిర , 
ఈ సులువ నై భౌతిక భావనలో, మోషత తన ఇశాీయిలేీయ పాఠకులను షతతు వంశావళ్లతో కల్వపాడు. షతతు 
వార్సుల యొకు నీతి మీద మర్లా మర్లా దృషిరప టుర టలో షతతు కమీమునకు ఇశాీయిేలుకు మధ్య ఉని 
ర్ ండవ అనుబంధ్ము కనిపసిుత ంది. షతతు కీమము నముకమ నైదగిాను నీతిగలదగిాను ప్ర్శగణ ంచబడింది. 
ఉదాహర్ణకు, ఆది. 5:24 ప్రకార్ం: 

హనోకు ద్వేునితో నడిచిన త్రువరత్ ద్వేుడత్ని తీస్టికొనిప్ో యనెు గనుక అత్డు 
లేకపో్యెను (ఆద్ి. 5:24). 

హెబ్రర బెైబిలులో, “దదవునితో నడిచనెు” అను వయకీతకర్ణ హనోకు మర్శయు నోవహును సంబో ధిసూత  
మాతరమ ేఉప్యోగశంచబడింది. అయినను, మర్లా మర్లా, ముఖ్యముగా దివతీయోప్దదశకాండములో, 
యి హో వా మార్గములలో నడచుట దావర్ా వార్మ హనోకు వల  ఉండాలని మోషత ఇశాీయిేలుకు తలె్వయజేశాడు. 
ఈ విధ్ంగా, మోషతను అనుసర్శంచిన నముకమ ైన ఇశాీయిేలీయులు షతతు కీమములో మర్ొక గుర్శతంప్ు 
బిందువును ప ందుకునాిర్మ. హనోకు వల  ఉండుట వార్శ లక్షయమ ైయుండనెు. షతతు వంశావళ్ల మర్శయు 
ఇశాీయిలేు అనుభ్వమునకు మధ్య నాలగవ అనుబంధ్ము షతతు వంశమువార్శ మీద మోషత ఉంచిన 
ఉదాా టనలో కనిపసిుత ంది. షతతు వంశావళ్లలో, తన వార్సులు ల కుకు మించిన వార్ యైాయర్మ అని మనము 
నేర్ముకుంటాము. షతతు వంశము వార్శకి “ఇతర్ కుమార్మలు కుమార్ తలు” ప్ుటార ర్మ అని చపె్ుపట దావర్ా మోషత 
షతతు వంశము యొకు సంఖ్ాయ ఎదుగుదలను తలె్వయజశేాడు. వాసతవానికి అతడు ఈ వాయఖ్యను ఆదకిాండము 
5లో తొమిుదిసార్మో  వరా శాడు. షతతు కమీములోని ప్రజల సంఖ్య మీద ఉంచిన ఉదాా టన మోషత యొకు 
ఇశాీయిలేీయ పాఠకులకు పరా ముఖ్యమ ైనది ఎందుకంటే, ఐగుప్ుత లో మర్శయు నిర్గమము కాలములో దదవుడు 
వార్శని సంఖ్ాయప్ర్ముగా బహుగా దీవించాడు అని వార్శకి తలెుసు. నాలగవదిగా, ఇశాీయిేలును షతతు 
వంశమువార్శతో అనుబంధ్ప్ర్చుటకు షతతు వంశమువార్మ కల్వగశయుండని దరీ్ాాయువును కూడా మోషత 
ఉదాా టించాడు. ఉదాహర్ణకు, షతతు వార్సుడెైన మ తూష ల బెైబిలు చర్శతరలో అందర్శ కంటే ఎకుువ కాలము 
జీవించాడని మనందర్శకీ తలెుసు. ఆది. 5:27 ప్రకార్ం, అతడు 969 సంవతిర్ాలు జీవించాడు. షతతు 
వంశములో అనేకమంది ఇతర్మలు కూడా దీర్కాాలము జీవించార్మ. షతతు కమీము వార్మ దరీ్ాాయువు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గలవార్ని మోషత ఉదాా టించుట పరా ముఖ్యమ నైద ిఎందుకంటే, మోషత ధ్ర్ుశాసతమీు సూచించుచునటుో , వాగాే న 
దదశములో దరీ్ాాయువు కల్వగశయుండుట నముకమ నై ఇశాీయిేలీయుల యొకు లక్షయమ యైుండదది. షతతు 
వార్సుల యొకు దీర్ాాయువును గూర్శు సూచించుట దావర్ా, మోషత షతతు వంశమువార్మ మర్శయు 
ఇశాీయిలేు మధ్య మర్ొక అనుబంధ్మును వ ల్వకతిీశాడు. తన సమకాలీన లోకమునకు బలమ ైన 
అనుబంధ్ములను వ ల్వకతిీయుటకు పరా చీన చర్శతరలో మోషత ముందర్శ హింస మర్శయు విమోచన నిర్రక్షణను 
గూర్శు వరా శాడు. కయిీనును మర్శయు అతని వార్సులను ఇశాీయిలేును హింస్టించిన ఐగుప్తయులతో 
గుర్శతంచాల్వ. హబేెలు, షతతు, మర్శయు షతతు వార్సులను ఐగుప్తయుల హింసను అనుభ్వించిన 
ఇశాీయిలేీయులతో గుర్శతంచాల్వ. ఈ అనుబంధ్ములు చర్శతరలోని ఈ భాగములో మోషత యొకు ప్రణాళ్లకకు 
కేందరముగా ఉనాియి. 

ముందర్శ హింస మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శున తన నివదేకిను మోషత ఎలా అమర్ాుడో ఇప్పటి వర్కు 
మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఆది. 6:1-8ను మనము కుో ప్త ంగా చూడాల్వ — తర్మవాతి హింస 
మర్శయు విమోచన నిర్రక్షణ. 

త్రువరతి హ ింస మరియు నిరీక్షణ 
మోషత ఈ ప్ుర్మషులను గూర్శు వర్శణంచిన 6:4ను ముఖ్యముగా చూదాే ము: 

ఆ ద్నిములలో నెఫ్లీయులను వరరు భూమి మీద్నుిండిరి; త్రువరత్ను ఉిండిర.ి 
ద్ేవుని కుమారులు నరుల కుమారతతలతో పో్ యనపుుడు వరరికి పిలలలను కనిరి. 
పూరవకరలమింద్ు పేరు ప్ ింద్ిన శూరులు వీరే (ఆద్ి. 6:4). 

న ఫల్ీయులు శూర్మలని, యుదధ  న ైప్ుణయముగలవార్ని మనము ఇంతకు ముందద చూశాము. అయితద 
న ఫల్ీయులను గూర్శు మోషత ఒక పరా ముఖ్యమ నై వాయఖ్యను చదస్టని విషయమును గమనించండి. న ఫల్ీయులు 
భ్ూమి మీద పరా చీన దనిములలో “మర్శయు తర్మవాత కూడా” నివస్టించార్ని అతడు తలె్వయజేశాడు. 

జలప్రళయము తర్మవాత కూడా న ఫ్లీయుల యుదధవీర్మలు నివస్టించార్మ అని చపె్ుపట దావర్ా, 
తాము ఆధ్ునిక చర్శతరలో కూడా న ఫ్లీయులను ఎదుర్ొునాిమని మోషత తన ఇశాీయిలేీయ పాఠకులకు 
జాా ప్కము చదశాడు. న ఫల్ీయులు అను ప్దము బెైబిలులో కనిపించు మర్ొక సాలము సంఖ్ాయ. 13:32-33. 
అకుడ, కనానులోనికి మోషత ప్ంపని వగేులవార్మ అకుడ న ఫ్లీయులను చూచితిమి అని నివదేించార్మ. వార్మ 
ఈ మాటలు ప్ల్వకార్మ: 

మేము సించరిించి చూచిన ద్శేము త్న నివరసులను భక్ష్ిించు ద్ేశము... అకకడ ... 
నెఫ్లీయులను చూచితివిు; మా ద్ృషిి కి మేము మిడత్లవలె ఉింట్మి, వరరి ద్ృషిి కనిి 
అటలల  ఉింట్మనిరి (సింఖ్ాయ. 13:32-33). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కనాను దదశము ఘోర్మ ైన, హంిసాతుకమ నై, భ్యంకర్మ నై సాలమని, మర్శయు కనాను వాసులలో 
న ఫల్ీయులు ఉనాిర్ని, వార్మ తమ హృదయాలలో భ్యమును కల్వగశంచిన ఘోర్మ నై యుదధవీర్మలని 
అప్నముకసుత ల ైన వేగులవార్మ నివదేించార్మ. దుర్దృషరవశాతుత , మోషతను అనుసర్శంచిన మొదట ి
తర్మువార్మ దదవుని పలిుప్ును అనుసర్శంచి దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనకుండా ఈ నివేదకి ఆటంకం 
కల్వగశంచింది. ఈ అవిశావసము దావర్ా దదవుడు ఎంతగా కోపించాడంటే, ఆ మొదట ితర్మువార్మ మర్ణ ంచి 
మర్ొక తర్మువార్మ ఈ సావధనీప్ర్చుకొను కార్యము కొర్కు స్టిదధప్ర్చబడు వర్కు ఆయన 
ఇశాీయిలేీయులను అర్ణయములో గుర్శలేకుండా సంచర్శంచునటుో  చదశాడు. దీని వ లుగులో, పరా చీన చర్శతరలోని 
ఈ భాగము మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు అనుభ్వము మధ్య మోషత ఏ విధ్ముగా ఒక బలమ ైన 
అనుబంధ్మును వ ల్వకతిీసాడో  మనము అరా్ము చదసుకోవచుు. తన ఇశాీయిలేీయ పాఠకులు ఆదకిాండము 
6లో ఉని పరా చీన న ఫల్ీయులను కనానులో ఉని భ్యంకర్మ ైన న ఫ్లీయుల యుదధవీర్మలతో గుర్శతంచాలని 
అతడు కోర్ాడు. ఈ విధ్ంగా, ఆది. 6:1-8లో ఉని హింస మర్శయు విమోచన నిర్రక్షణ కనానును 
సావధీనప్ర్చుకొనునప్ుపడు ఎదుర్ నై హింసను గూర్శున భ్యముతో సూటిగా మాటాో డింది. ఆది. 4:1-6:8 
యొకు వాసతవిక అరా్మును గూర్శు ఇప్పటి వర్కు మనము చదస్టని ప్ర్రక్షలో పరా చీన పాతరలు ఇశాీయిలేు 
యొకు సమకాలీన అనుభ్వములోని ప్రజలతో ఏ విధ్ముగా అనుబంధ్ము కల్వగశయుండనివో మనము 
చూశాము. ఇప్ుపడు మనము ర్ ండవ ప్రశిను అడగాల్వ. ఇశాీయిేలు ప్రజలు వాగాే న దదశము వ పై్ునకు 
మోషతను వ ంబడించుచుండగా వార్శ మీద ఈ అనుబంధ్ములు ఏ విధ్మ నై అంతర్ాభవములను 
కల్వగశయుండనివి? 

అింత్రరావములు 
మోషత ఇశాీయిలేుకు ఇచిున సందదశము యొకు కేందరమును అరా్ము చదసుకొనుటకు, ఈ ర్చనలో 

ర్ ండు సార్మో  కనిపించు ఒక సామానయ దృశయమును మనము గుర్మత ంచుకోవాల్వ. ఆది. 4:1-6:8లో హింస 
మర్శయు విమోచన నిర్రక్షణను గూర్శున ర్ ండు దృశాయలు ఉనిటుో  మీర్మ జాా ప్కము చదసుకోవచుు; 4:1-5:32 
కయిీను మర్శయు అతని వార్సుల యొకు హింస మీద దృషిరప డుతుంది. అయినను, నోవహు దావర్ా 
విమోచన కలుగుతుంది అని సూచించుటకు 5:29 మర్శయు 32 నోవహును గూర్శు ప్రసాత విసాత యి. 
ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, ఆది. 6:1-8 దదవుని కుమార్మలు మర్శయు న ఫల్ీయుల యొకు హింసను 
గూర్శు నివేదించుచునిటేో , దదవుడు ఈ అపాయముల నుండి కూడా విమోచించగోర్మచునాిడు అని 
సూచించుటకు ఆది. 6:8 మర్ొకసార్శ నోవహును సూచిసుత ంద.ి మోషతను అనుసర్శంచుచుని 
ఇశాీయిలేీయులకు, ఈ దృశయములు శుభ్వార్తగా అనిపించియుండవచుు. దదవుడు వార్శ కొర్కు ఏమి చదశాడో 
మర్శయు ఆయన వార్శ కొర్కు ఏమి చదయబో తునాిడో ఈ దృశయములు వార్శకి బయలుప్ర్చాయి. ఒక వ పై్ున, 
కయిీను వంశము వార్శ నుండ ిఇశాీయిలేీయుల పతిర్మలను విమోచించుటకు దదవుడు నోవహును 
ఉప్యోగశంచుకునిటేో , ఐగుప్తయుల నుండ ిఇశాీయిేలీయులను విమోచించుటకు దదవుడు అప్పటకిే మోషతను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాడుకునాిడు. మర్ొక వ పై్ు, పరా చీన న ఫల్ీయుల నుండి విమోచించుట కొర్కు దదవుడు నోవహును 
వాడుకునిటేో , కనాను దదశములో న ఫల్ీయుల అపాయమును వార్మ ఎదుర్ొునుచుండగా ఇశాీయిలేీయులను 
విమోచించుటకు ఆయన మోషతను వాడుకొనబో తునాిడు. 

ఆది. 4:1-6:8 యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు వాసతవిక అరా్మును ఇప్పట ివర్కు మనము 
చూశాము కాబటిర , మన ఆఖ్ర్శ అంశమును ఇప్ుపడు మనము చూడవలస్టియునిది: ఆధ్ునిక అనువర్తన. 
మోషత యొకు పరా చీన చర్శతరలోని ఈ భాగమును మన ఆధ్ునిక జీవితములకు ఏ విధ్ంగా 
అనువర్శతంచుకోవాలని కొీతత  నిబంధ్న బో ధసిుత ంది? 

ఆధునిక అనువరతన 

మనము ఇంతకు ముందు చదస్టిన విధ్ముగానే, కీసీుత  ర్ాజయము యొకు మూడు సాా యిల దృష్టార య ఈ 
అంశములను కొీతత  నిబంధ్న ఏ విధ్ంగా విశదకీర్శసుత ందో  చూదాే ము: మొదటగిా, కీీసుత  మొదటిగా ఈ భ్ూమి 
మీదకిి వచిునప్ుపడు ఆర్ంభ్మ ైన ర్ాజయము; ర్ ండవదిగా, సంఘ చర్శతర అంతటా వాయపించిన ర్ాజయము 
యొకు కొనసాగశంప్ు; మర్శయు మూడవదిగా, కీీసుత  మహమిలో తిర్శగశవచిు, కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  
భ్ూమిని తీసుకొనివచిునప్ుపడు జర్మగు ర్ాజయము యొకు న ర్వేర్మప. హింస మర్శయు విమోచన నటే ి
క ైైసతవులకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడతాయో ప్ూర్శతగా అరా్ము చదసుకొనుటకు కీసీుత  ర్ాజయములోని ఈ 
సాా యిలను వరే్ేవర్మగా అధ్యయనం చదయాల్వ. ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో హింస మర్శయు విమోచన 
నిర్రక్షణను గూర్శున ఉదదేశములను మొదట చూదాే ము. 

ఆరింభము 
కీీసుత  యొకు మొదట ిర్ాకడలో ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ము పరా చీన చర్శతరలోని హింసాతుక 

లోకమును కనీసం ర్ ండు విధాలుగా జాా ప్కం చదసుకుంటుంది: మొదటగిా, భ్ూమి మీద ఉనిప్ుపడు యిేసు 
అనుభ్వించిన హింసకు అనుబంధ్ములను మనము చూసాత ము; మర్శయు ర్ ండవదగిా, యిేసు తన ప్రజల 
కొర్కు తెచిున విమోచనతో అనుబంధ్ములను మనము కనుగొంటాము. తన మొదట ిర్ాకడలో యిసేు 
అనుభ్వించిన హింసను మొదట చూదాే ము. 

హ ింస 
యిేసు ఈ లోకము దావర్ా అనకే విధాలుగా హింస్టించబడా్ డని యిసేు జీవితముతో సుప్ర్శచితుల నై 

ప్రతి ఒకుర్శకి తలెుసు. ఆయన దనీులకు ప్ర్శచర్య చదయుచుండగా, వార్శ బాధ్ను ర్ోదనను ఆయన 
అనుభ్వించాడు. అయినను, కీసీుత కు విర్ోధ్ముగా చదయబడని హింస యొకు ముగశంప్ు స్టలిువ మర్ణములో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కల్వగశంద ిఅని కొీతత  నిబంధ్న దావర్ా నిసిందదహముగా మనకు తలెుసు. ఆ ర్ోజులలో మనుగడలో ఉండిన 
అతయంత ఘోర్మ నై మర్ణములలో ఒకదానిని అనుభ్వించుట దావర్ా, వాసతవానికి పరా చీన కాలములో 
నీతిమంతులు అనుభ్వించిన శీమల కంటే ఘోర్మ నై శీమలను యిేసు అనుభ్వించాడు. దనీి వ లుగులో కొీతత  
నిబంధ్న యిసేు స్టలిువ మర్ణము దావర్ా ప ందిన శీమలను పరా చీన కాలములో జర్శగశన హింసతో, 
ముఖ్యముగా హబేలెు మర్ణముతో పల లుుట ఆశుర్యము కల్వగశంచదు. కీసీుత  పాప్ర్హతిునిగా ఉండ ికూడా 
దుషుర ల చదతులలో శీమలను అనుభ్వించాడని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయితకు తలెుసు కాబటిర , తన ప్తిరకలోని 
12:23-24లో కీీసుత  మర్ణమును హబేలెు యొకు మర్ణముతో పల లాుడు:  

పరలోకమింద్ు వరా యబడియునా జయేషుర ల సింఘమునకును, వరరి 
మహో త్ువమునకును, అింద్రి నఘయయాధపితియెనై ద్వేుని యొద్దకును, సింపూరణస్టది్ిి  
ప్ ింద్ిన నీతిమింత్ుల ఆత్మల యొద్దకును, కరొ త్తనిబింధనకు మధయవరితయెనై 
య సున ద్దకును హేబ లుకింటట మరి శరరషిముగ పలుకు పో్ా క్షణ రకతమునకును మీరు 
వచిియునఘారు (హెబా్ర. 12:23-24). 

ఇకుడ మోషత యొకు పరా చీన చర్శతరకు ఆపాదన సపషరముగా ఉంది. కీసీుత  పల ర క్షించిన ర్కతము హేబలెు 
ర్కతము కంటే సపషరముగాను లేక గొప్పగాను మాటాో డింది. అనగా, హబేలెు మర్ణము కంట ేకీసీుత  మర్ణము 
దదవుని దృషిరలో మర్శంత పరా ముఖ్యమ నైదిగా ఉనిది. యిసేు మర్ణము ఒక సామానయమ నై కార్యము కాదు. 
ఆయనయందు విశావసముంచువార్ందర్శ కొర్కు ఆయన శీమను అనుభ్వించాడు కాబటిర ఆయన మర్ణము 
ప్రజల పాప్ముల కొర్కు పరా యశిుతతమును చలోె్వంచింది. కాని దీనిని మించి, కీసీుత  మర్ణము దదవుని యొకు 
నీతిగల ఉగీతను హేబెలు ర్కతము చిందనిప్పటి కంటే ఎకుువగా ర్పేింది. దీని వ లుగులో, పరా చీన కాలములో 
హింసను గూర్శున మోషత కథనమును మనము చదవిినప్ుపడు, వాసతవిక ఇశాీయిలేీయ పాఠకులకు మోషత ఈ 
అధాయయములను ఎందుకు వరా శాడు అను విషయమును గూర్శు మాతరమ ేమనము ఆలోచించకూడదు. కొీతత  
నిబంధ్న దృషిరకోణం ప్రకార్ం, పరా చీన చర్శతరలో నీతిమంతుల మీద చదయబడని హింస ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభ్ములో కీసీుత  యొకు శమీల కొర్కు ఎదుర్మచూస్టింది అని కూడా మనము చూడాల్వ. 

హింసతో నిండని పరా చీన లోకము మర్శయు కీీసుత  యొకు శీమల మధ్య కొీతత  నిబంధ్న ఏ విధ్ముగా 
అనుబంధ్ములను వ ల్వకి తీసుత ందో  మనము చూశాము కాబటిర , ఆదకిాండములోని ఈ భాగమును ర్ాజయము 
యొకు ఆర్ంభ్ము ప్రభావితము చదయు ర్ ండవ మార్గమును మనము చూడాల్వ. లోకములోనిక ియిసేు 
తెచిున విమోచన నిర్రక్షణలో కూడా ఒక పరా ముఖ్యమ ైన సంబంధ్ము కనిపసిుత ంది. 

విమోచన 
యిేసు తన బహరి్ంగ ప్ర్శచర్యలో ఎకుువ భాగమును నిర్రక్షణ సందదశమును — అనగా సువార్తను, 

ఆయనను వ ంబడించువార్శక ిఒక దనిాన జీవిత శీమలు తొలగశపల తాయను సందదశమును — ప్రకటసిూత  
గడిపాడు. యిసేు ఈ సువార్త సందదశము ప్టో చూపిన నిబదధత ఆయన బో ధ్నలలో కనిపసిుత ంది. అయితద 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొండ మీద ప్రసంగములోని ఆర్ంభ్ ధ్నయ వచనముల ైన ధ్నయతలలో ఈ విమోచన సందదశము ఎంత 
సపషరముగా అగుప్డుతుందో చూడండి. యిేసు తన సుప్ర్శచితమ ైన సందదశము యొకు ఆర్ంభ్ములో, 
మతతయి 5:10-12లో ఈ మాటలను ప్ల్వకాడు: 

నీతినిమిత్తము హ ింస్టిింపబడువరరు ధనుయలు; పరలోక రరజయము వరరది్ి. నఘ నిమిత్తము 
జనులు మిముమను నిింద్ిించి హ ింస్టిించి మీమీద్ అబది్ముగర చెడ్మాటలెలల  
పలుకునపుుడు మీరు ధనుయలు. సింతోషిించి ఆనింద్ిించుడి, పరలోకమింద్ు మీ 
ఫలము అధికమగును (మత్తయ 5:10-12). 

దదవుడు తన ప్రజలను విడిచిప టరలేదు అను నిర్రక్షణ సందదశమును తచెుుట యిసేు యొకు బో ధ్నా 
ప్ర్శచర్యలోని కేందర అంశములలో ఒకటి అని ధ్నయతలు బయలుప్ర్మసాత యి. దదవుడు వార్శని ఒక దనిమున 
సమసతమ నై శీమల నుండి విమోచిసాత డు అనే నిర్రక్షణ కల్వగశయుండాలని యిసేు తన అనుచర్మలను 
పల ర తిహించాడు. కాని యిేసు విమోచన కొర్కు నిర్రక్షణను గూర్శున శుభ్వార్తను కవేలం బో ధించలేదు — తన 
మర్ణ ప్ునర్మతాా నము దావర్ా వాసతవానికి తాను ప్రకటించిన విమోచనను ఆయన సాధించాడు. యిసేు 
ప్ర్శప్ూర్ణమ నై దావీదు కుమార్మడు గనుక, ఆయన మర్ణము దదవుని ప్రజల యొకు పాప్ముల కొర్కు 
పరా యశిుతతమును కల్వగశంచింది. తనను అనుసర్శంచువార్మ ఇక మర్ణమను ఉగీతను గూర్శు భ్యప్డకుండా 
ఆయన మర్ణము పాప్మునకు ప్ర్శహార్ము చలోె్వంచింది. హబె్రర 2:14-15 మనము చదువునటుో , యిసేు 
మర్ణ ంచుట దావర్ా: 

... మరణముయొకక బలముగలవరనిని, అనగర అపవరద్ిని మరణముద్ఘవరర 
నశింపజేయుటకును, జీవిత్కరలమింత్యు మరణభయము చేత్ ద్ఘసయమునకు 
లోబడనివరరిని విడపిిించుటకును, ఆయనకూడ రకతమాింసములలో ప్రలివరడఘయనెు 
(హెబా్ర. 2:14-15). 

కాబటిర హింస మర్శయు విమోచన నిర్రక్షణ అను అంశములు కీసీుత లో ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభ్మునకు అనువర్శతంచబడతాయి. ఇశాీయిలేునకు ప ంచియుని అపాయములను జాా ప్కము 
చదయుటకు మర్శయు విమోచించుటకు దదవుని శకితని గూర్శు ఇశాీయిలేుకు బో ధించుటకు మోషత వరా స్టినటేో , 
హింసను అనుభ్వించుటకు మర్శయు లోకములో దుషరతవము నుండ ితన ప్రజలకు విమోచనను తచెుుటకు 
కీీసుత  వచాుడని కొీతత  నిబంధ్న బయలుప్ర్మసుత ంది. యిేసు యొకు మొదటి ర్ాకడను కొీతత  నిబంధ్న పరా చీన 
చర్శతరతో అనుబంధ్ప్ర్చు కొనిి మార్గములను ఇప్పట ివర్కు మనము చూశాము కాబటిర , పరా చీన చర్శతరలోని 
ఈ భాగమును కొీతత  నిబంధ్న ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ుతో, అనగా కీసీుత  యొకు మొదటి మర్శయు 
ర్ ండవ ర్ాకడలకు మధ్య కాలముతో ఎలా పల లుుతుందో  ఇప్ుపడు చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొనసరగిింపు 
ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు ఆది. 4:1-6:8లోని శీర్శషకలను ఏ విధ్ముగా ప్రసాత విసుత ందో  కొీతత  

నిబంధ్న కనీసం ర్ ండు విధ్ములుగా వివర్శసుత ంది, మర్శయు ఈ వాకయ భాగమును క ైసైతవ సంఘమునకు 
అనవయించుచుండగా ఇవి సామానయ మార్గదర్ికమును అందిసాత యి.  ఒక వ పై్ున, దదవుని ప్రజలకు 
విర్ోధ్ముగా కొనసాగు హింసను మనము ఊహించాల్వ అని కొీతత  నిబంధ్న బో ధసిుత ంది, మర్ొక వ ైప్ు, 
విమోచన నిమితతము కీసీుత నందు కొనసాగు విశావసము కల్వగశయుండుట దావర్ా ఈ కషరములను ఓపకితో 
ఎదుర్ోువాలని మనము పల ర తిహించబడతాము. కీసీుత  అనుచర్మలకు విర్ోధ్ముగా హింసను మనము 
ఊహించాల్వ అను వాసతవమును మొదట చూదాే ము. 

కొనసరగు హ ింస 
తన అనుచర్మలు లోకములో దదవషమును హింసను అనుభ్విసాత ర్ని యిేసు అనేక సందర్భములలో 

బో ధించాడు. అయితద మతతయి 23:34-35లో, ఈ శీమలు పరా చీన లోకములో నీతిమంతులు అనుభ్వించిన 
శీమలతో ముడపి్డియునాియని యిేసు సవయంగా తెల్వయప్ర్చాడు. యిసేు ప్ర్శసయుయలతో ఈ మాటలు 
ప్ల్వకాడు: 

అింద్ుచేత్ ఇద్ిగో ననేు మీ యొద్దకు పావకతలను జఞా నులను శరసుత ీ లను 
పింపుచునఘాను; మీరు వరరిలో కొింద్రిని చింపి స్టిలువవేయుద్ురు, కొింద్రిని మీ 
సమాజమింద్ిరములలో కొరడఘలతొ కొట్ర , పటరణమునుిండి పటరణమునకు 
త్రుముద్ురు. నీతిమింత్ుడెైన హేబ లు రకతము మొద్లుకొని బలిప్ఠమునకును, 
ద్ేవరలయమునకును మధయ మీరు చింపిన బరకీయ కుమారుడగు జతకరరయ రకతము 
వరకు భూమిమీద్ చిింద్ిింపబడిన నీతిమింత్ుల రకతమింత్యు మీ మీద్ికి వచుిను 
(మత్తయ 23:34-35). 

తాను తన అనుచర్మలను లోకములోనికి ప్ంపనిప్ుపడు, వార్మ ఘోర్ముగా హింస్టించబడతార్ని 
యిేసు ప్రవచించుచునాిడు. అయితద యిేసు ఈ ప్రవచనమును పరా చీన చర్శతరతో కల్వపని విధానమును 
గమనించండి. తన అనుచర్మల మీదకిి వచుు హింస కయిీను హతమార్శున నీతిమంతుడెనై హేబలెు యొకు 
ర్కతము మొదలుకొని ఒక హింసా ప్దధతిని కొనసాగశంచుచునిదని ఆయన చెపాపడు. 

కొనసరగు విశరవసము 
ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో కీసీుత  అనుచర్మలు ఎలోప్ుపడు హింసను అనుభ్విసాత ర్మ అని 

మనము గుర్శతంచినప్ుపడు, కీసీుత నందు విశావసమును కొనసాగశంచుట యొకు పరా ముఖ్యతను కూడా మనం 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూడగలము. హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన ప్తిరక యొకు 11వ అధాయయములో ఈ విషయమును గూర్శు 
మాటాో డాడు. 11:4లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము. 

విశరవసమునుబట్ర  హేబ లు కయీనుకింటట శరరషిమ నై బలి ద్ేవునికి అరిుించనెు. 
ద్ేవుడత్ని అరుణలనుగూరిి సరక్షయమిచిినపుుడు అత్డు ఆ విశరవసమునుబట్ర  
నీతిమింత్ుడని సరక్షయము ప్ ింద్ెను. అత్డు మృతిన ింద్ియు ఆ విశరవసముద్ఘవరర 
మాటలాడుచునఘాడు (హెబా్ర. 11:4). 

యుగములనిిటలిోని కీసీుత  అనుచర్మలు హేబలెు యొకు ఉదాహర్ణను అనుసర్శంచాలనదే ిఈ వాకయ 
భాగము యొకు ముఖ్య ఆలోచన అయుయనిది. హేబలెు యొకు నీతి దుషుర డెనై తన సహో దర్మని నుండ ి
అతనికి అపాయమును కొనితచెిునప్పటకిీ, మన దనిములలోని విశావసుల కొర్కు హేబలెు 
నముకతవమునకు మాదిర్శగా ఉనాిడు. కాబటిర  పరా చీన చర్శతరలోని హింస మర్శయు విమోచన అను శీర్శషకలు 
ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులోని కీీసుత  అనుచర్మలకు కూడా అనవయించబడతాయి అని మనము 
చూడవచుు. ఒక వ పై్ున, మన యుగములో వయతిర్ేకతను హింసను అనుభ్వించుటకు మనము స్టదిధముగా 
ఉండాల్వ. కాని మర్ొక వ పై్ు, ఈ కషర సమయములను మనము సహించుచుండగా, మనము నముకముగా 
ఉంటనేే మనము జయించగలుగుతాము, మర్శయు ఒక దినమున కీసీుత  మనలను విమోచిసాత డు అన ేనిర్రక్షణ 
కల్వగశయుంటాము. 

ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ము మర్శయు కొనసాగశంప్ులో హింస మర్శయు విమోచన అను శీర్శషకలు ఏ 
విధ్ంగా అమర్ుబడతాయో చూశాము కాబటిర , కీసీుత  ర్ాజయము యొకు ఆఖ్ర్శ ఘటరము వ ైప్ుకు, అనగా 
ఆయన ర్ ండవ ర్ాకడ వ పై్ుకు మన దృషిరని మళ్లించాల్వ. 

నెరవేరుు 
సులువుగా చెబితద, కీసీుత  తిర్శగశవచిునప్ుపడు, దదవుని ప్రజలకు విర్ోధ్ముగా చదయబడు హింసకు 

ముగశంప్ును మనము చూసాత మని మర్శయు ఒక నితయ ఆశీర్ావదము ఉని లోకములోనికి అంతిమ 
విమోచనను అనుభ్విసాత మని కొీతత  నిబంధ్న బో ధసిుత ంది. 

హ ింసకు ముగిింపు 
న ర్వేర్మపను గూర్శున కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్నలో హింసకు ముగశంప్ు కేందర బిందువ యైునిద.ి కీీసుత  

తిర్శగశవచిునప్ుపడు, ఆయన సృషిరని ప్ూర్శతగా నూతనప్ర్మసాత డు, దానిలో హింస ఉండదు. కీసీుత  తిర్శగశ 
వచిునప్ుపడు దదవుని ర్ాజయము ఎలా ఉంటుందో  అని ప్రకటన 21:1-5 వచనాలలో యోహాను ఈ కిీంది 
విధ్ంగా వర్శణసుత నాిడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అింత్ట నేను కరొ త్త  ఆకరశమును కరొ త్త  భూమిని చూచితిని. మొద్ట్ ఆకరశమును 
మొద్ట్ భూమియు గతిించిప్ోయనెు... ఆయన వరరి కనుాల పాతి బరషుబిింద్ువును 
త్ుడిచివేయును, మరణము ఇక ఉిండద్ు, ద్ుుఃఖ్మ నైను ఏడెుైనను వదే్నయెనైను ఇక 
ఉిండద్ు, మొద్ట్ సింగత్ులు గతిించి ప్ో యనెని స్టిింహాసనములోనుిండి వచిిన గొపు 
సవరము చపెుుట విింట్ని. అపుుడు స్టిింహాసనఘస్టన్ుడెైయునావరడు ఇద్ిగో 
సమసతమును నూత్నమ ైనవిగర చేయుచునఘానని చపెెును (పాకటన 21:1-5). 

అింతిమ విమోచన 
అయితద అదద సమయములో, కీీసుత  ర్ాజయము యొకు న ర్వేర్మప కవేలం హింసను మాతరమే 

ముగశంప్ుకు తీసుకొనిర్ాదు. ఆయన తిర్శగశవచుునప్ుపడు, తన ప్రజలకు ఆయన అంతములేని జీవితమును 
సమాధానమును అనుగీహిసాత డు. మన విమోచన సంప్ూర్ణముగా న ర్వేర్మతుంది. ప్రకటన 22:1-2లో మన 
అంతిమ విమోచనను గూర్శు ఈ వివర్ణను మనము చదువుతాము: 

మరియు సఫట్కమువలె మ రయునట్ర  జీవజలముల నద్ి ద్వేునియొకకయు 
గొఱ్ఱపిలలయొకకయు స్టిింహాసనమున ద్దనుిండి ఆ పటరణపు రరజవీధమిధయను 
పావహ ించుట ఆ ద్ూత్ నఘకు చూపనెు. ఆ నద్ియొకక ఈవలను ఆవలను 
జీవవృక్షముిండెను; అద్ి నెలనలెకు ఫలిించుచు పిండెాిండు కరపులు కరయును. ఆ 
వృక్షము యొకక ఆకులు జనములను సవసథపరచుటకతై వినియోగిించును (పాకటన 
22:1-2). 

కీీసుత  యొకు ర్ ండవ ర్ాకడలో అంతిమ విమోచనను గూర్శున నిర్రక్షణ కొీతత  నిబంధ్న అంతటా 
కనిపసిుత ంది. అద ిక ైసైతవ నముకము యొకు శిఖ్ర్మును వయకతప్ర్మసుత ంది. ఈ లోకములోని శీమలు, 
సమసయలు సమస్టిపల యి ర్ానుని లోకము యొకు జీవమునిచుు అదుభతముల కొర్కు మనము 
ఎదుర్మచూచుచునాిము. శమీలకు బదులుగా ఆనందము కలుగుతుంది. సంఘర్షణకు బదులుగా జయము 
కలుగుతుంది. మర్ణమునకు బదులుగా నితయ జీవము కలుగుతుంది. కనానునకు ప్రయాణమును 
కొనసాగశంచాలని ఇశాీయిలేును పల ర తిహించుటకు మోషత పరా చీన లోకములోని హింసను గూర్శు వరా స్టనిటేో , 
న ర్వేర్మపలో ర్ానుని నూతన లోకము కొర్కు ఆశతో ఎదుర్మచూడమని కొీతత  నిబంధ్న మనకు బో ధసిుత ందని 
మనము చూసాత ము. కీసీుత  తిర్శగశవచిునప్ుపడు, ఆయనను నమిునవార్ంతా హింసకు ముగశంప్ును చూసాత ర్మ, 
మర్శయు వార్మ నితయమ నై ర్క్షణ లోకములోనికి ప్ూర్ణమ ైన మహిమకర్మ ైన విమోచనను ప ందుకుంటార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగిింపు 

ఈ పాఠంలో ఆది. 4:1-6:8లో వర్శణంచబడని పరా చీన లోకములోని హింసను గూర్శున అనేక 
కోణములను మనము చూశాము. ఆదకిాండములోని ఈ భాగము యొకు నిర్ాుణమును మనము 
గుర్శతంచాము. కనాను ప్రయాణములో తనను వ ంబడించిన ఇశాీయిలేీయులను పల ర తిహించుటకు మోషత ఈ 
ర్చనలను వరా శాడని కూడా మనము చూశాము. మర్శయు క ైసైతవులుగా మనము పరా చీన చర్శతరలోని ఈ 
భాగమును మన కొీతత  నిబంధ్న విశావసమునకు అనువర్శతంచాలని కూడా మనము నేర్ముకునాిము. మోషత 
ఈ భాగమును ఇశాీయిేలుకు వాసతవముగా వరా స్టిన విధానములో దీనిని మనము చూస్టినప్ుపడు, ఇది కేవలం 
గతమును గూర్శున ఒక నివదేకి మాతరమే అవవదు. బదులుగా, పరా చీన లోకములో దదవుడు హింస నుండి 
విమోచించిన విధ్ముగానే, తర్మవాత మోషత దనిములలో ఇశాీయిేలును విమోచించిన విధ్ముగానే, కీీసుత  
ఒకదనిమున ఈ హింసాతుకమ ైన లోకము నుండి మనలను విమోచిసాత డు అనే ఉనితమ నై నిర్రక్షణను 
కల్వగశయుండవచుు అని కూడా మనము చూడవచుు. 
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