
Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

 

ఆదికాండము 

తెలుగు బైబిలు 
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ఆది 1:1 ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆది 1:2 భూమి నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన 

కమిమ్యుండెను; దేవుని ఆతమ్ జలములపైన అలాల్డుచుండెను. 

ఆది 1:3 దేవుడు వెలుగు కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 

ఆది 1:4 వెలుగు మంచిదైనటుట్ దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను. 

ఆది 1:5 దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును 

ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 

ఆది 1:6 మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను 

వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

ఆది 1:7 దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది జలములను 

వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆది 1:8 దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెటెట్ను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా 

రెండవ దినమాయెను. 

ఆది 1:9 దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల కనబడును గాకని 

పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆది 1:10 దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెటెట్ను, జలరాశికి ఆయన సముదర్ములని పేరు 

పెటెట్ను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆది 1:11 దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము తమలో 

వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆది 1:12 భూమి గడిడ్ని తమ తమ జాతి పర్కారము వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను, తమ తమ జాతి 

పర్కారము తమలో వితత్నములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను 

ఆది 1:13 అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను. 
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ఆది 1:14 దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆది 1:15 భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులై యుండుగాకనియు 

పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆది 1:16 దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని రాతిర్ని 

ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

ఆది 1:17 భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకును 

ఆది 1:18 పగటిని రాతిర్ని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ 

విశాలమందు వాటినుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆది 1:19 అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను. 

ఆది 1:20 దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును గాకనియు, పకుష్లు 

భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 

ఆది 1:21 దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచిన మహా 

మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము రెకక్లుగల పర్తి 

పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

ఆది 1:22 దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది సముదర్ జలములలో నిండి యుండుడనియు, 

పకుష్లు భూమిమీద విసత్రించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీరవ్దించెను. 

ఆది 1:23 అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను. 

ఆది 1:24 దేవుడు వాటి వాటి జాతి పర్కారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి జాతి పర్కారము 

పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుటిట్ంచుగాకని పలికెను; ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆది 1:25 దేవుడు ఆ యా జాతుల పర్కారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము 

పశువులను, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలను పార్కు పర్తి పురుగును చేసెను. అది మంచిదని దేవుడు 

చూచెను. 
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ఆది 1:26 దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; వారు సముదర్పు 

చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి జంతువును 

ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆది 1:27 దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని సృజించెను; 

సతరీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 

ఆది 1:28 దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి భూమిని 

నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని 

ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆది 1:29 దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను వితత్నములిచుచ్ 

వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

ఆది 1:30 భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద పార్కు సమసత్ 

జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆది 1:31 దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ నుండెను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 
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ఆది 2:1 ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనునన్ సమసత్ సమూహమును సంపూరిత్ చేయబడెను. 

ఆది 2:2 దేవుడు తాను చేసిన తన పని యేడవదినములోగా సంపూరిత్చేసి, తాను చేసిన తన పని 

యంతటినుండి యేడవ దినమున విశర్మించెను. 

ఆది 2:3 కాబటిట్ దేవుడు ఆ యేడవ దినమును ఆశీరవ్దించి పరిశుదధ్పరచెను; ఏలయనగా దానిలో 

దేవుడు తాను చేసినటిట్యు, సృజించినటిట్యు తన పని అంతటినుండి విశర్మించెను. 

ఆది 2:4 దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు భూమాయ్కాశములు 

సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

ఆది 2:5 అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి యే చెటుట్ను 

మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు, నేలను సేదయ్పరచుటకు 

నరుడు లేడు 

ఆది 2:6 అయితే ఆవిరి భూమినుండి లేచి నేల అంతటిని తడిపెను. 

ఆది 2:7 దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

ఆది 2:8 దేవుడైన యెహోవా తూరుప్న ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిరిమ్ంచిన నరుని దానిలో 

ఉంచెను. 

ఆది 2:9 మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు మంచిదియునైన 

పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడడ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్షమును నేలనుండి 

మొలిపించెను. 

ఆది 2:10 మరియు ఆ తోటను తడుపుటకు ఏదెనులోనుండి ఒక నది బయలుదేరి అకక్డనుండి 

చీలిపోయి నాలుగు శాఖలాయెను. 

ఆది 2:11 మొదటిదాని పేరు పీషోను; అది హవీలా దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది; అకక్డ 

బంగారమునన్ది. 

ఆది 2:12 ఆ దేశపు బంగారము శేర్షఠ్మైనది; అకక్డ బోళమును గోమేధికములును దొరుకును. 

ఆది 2:13 రెండవ నది పేరు గీహోను; అది కూషు దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది. 
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ఆది 2:14 మూడవ నది పేరు హిదెద్కెలు; అది అషూష్రు తూరుప్వైపున పారుచునన్ది. నాలుగవ నది 

యూఫర్టీసు 

ఆది 2:15 మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోటను సేదయ్పరచుటకును దాని 

కాచుటకును దానిలో ఉంచెను. 

ఆది 2:16 మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనునన్ పర్తి వృక్ష ఫలములను నీవు 

నిరభయ్ంతరముగా తినవచుచ్ను; 

ఆది 2:17 అయితే మంచి చెడడ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు వాటిని 

తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

ఆది 2:18 మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు; వానికి 

సాటియైన సహాయమును వానికొరకు చేయుదుననుకొనెను. 

ఆది 2:19 దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి నిరిమ్ంచి, ఆదాము 

వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను. జీవముగల పర్తిదానికి 

ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 

ఆది 2:20 అపుప్డు ఆదాము సమసత్ పశువులకును ఆకాశ పకుష్లకును సమసత్ భూజంతువులకును 

పేరులు పెటెట్ను. అయినను ఆదామునకు సాటియైన సహాయము అతనికి లేకపోయెను. 

ఆది 2:21 అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు నిదిర్ంచినపుప్డు 

అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను. 

ఆది 2:22 తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను సతరీనిగా నిరిమ్ంచి 

ఆమెను ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆది 2:23 అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా మాంసములో మాంసము 

ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

ఆది 2:24 కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును; వారు ఏక 

శరీరమైయుందురు. 
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ఆది 2:25 అపుప్డు ఆదామును అతని భారయ్యు వారిదద్రు దిగంబరులుగా నుండిరి; అయితే వారు 

సిగుగ్ ఎరుగక యుండిరి. 
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ఆది 3:1 దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై యుండెను. అది ఆ 

సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెపెప్నా? అని 

అడిగెను. 

ఆది 3:2 అందుకు సతరీ ఈ తోట చెటల్ ఫలములను మేము తినవచుచ్ను; 

ఆది 3:3 అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు చావకుండునటుల్ వాటిని 

తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆది 3:4 అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆది 3:5 ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, మీరు 

మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

ఆది 3:6 సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, వివేకమిచుచ్ 

రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని తనతోపాటు 

తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆది 3:7 అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని తెలిసికొని 

అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

ఆది 3:8 చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన యెహోవా 

సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా 

ఆది 3:9 దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆది 3:10 అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా నుంటినిగనుక భయపడి 

దాగుకొంటిననెను. 

ఆది 3:11 అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని నేను 

నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

ఆది 3:12 అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ వృక్షఫలములు కొనిన్ 

నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 
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ఆది 3:13 అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ సరప్ము ననున్ 

మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

ఆది 3:14 అందుకు దేవుడైన యెహోవా సరప్ముతో నీవు దీని చేసినందున పశువులనిన్టిలోను 

భూజంతువులనిన్టిలోను నీవు శపించబడినదానివై నీ కడుపుతో పార్కుచు నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు మనున్ తిందువు 

ఆది 3:15 మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము 

కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

ఆది 3:16 ఆయన సతరీతో నీ పర్యాసమును నీ గరభ్వేదనను నేను మికిక్లి హెచిచ్ంచెదను; వేదనతో 

పిలల్లను కందువు; నీ భరత్యెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నినున్ ఏలునని చెపెప్ను.  

ఆది 3:17 ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు 

తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు దినములనిన్యు 

దాని పంట తిందువు; 

ఆది 3:18 అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని పంట తిందువు; 

ఆది 3:19 నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; ఏలయనగా 

నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

ఆది 3:20 ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను. ఏలయనగా ఆమె జీవముగల పర్తివానికిని 

తలిల్. 

ఆది 3:21 దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భారయ్కును చరమ్పు చొకాక్యిలను చేయించి 

వారికి తొడిగించెను. 

ఆది 3:22 అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడడ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము మనలో 

ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ తీసికొని 

తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 

ఆది 3:23 దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయ్పరచుటకు ఏదెను 

తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను. 
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ఆది 3:24 అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న కెరూబులను, 

జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను నిలువబెటెట్ను. 
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ఆది 4:1 ఆదాము తన భారయ్యైన హవవ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై కయీనును కని యెహోవా 

దయవలన నేనొక మనుషుయ్ని సంపాదించుకొనాన్ననెను. 

ఆది 4:2 తరువాత ఆమె అతని తముమ్డగు హేబెలును కనెను. హేబెలు గొఱ ఱ్ల కాపరి; కయీను 

భూమిని సేదయ్పరచువాడు.  

ఆది 4:3 కొంతకాలమైన తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత యెహోవాకు అరప్ణగా తెచెచ్ను. 

ఆది 4:4 హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని కొనిన్ తెచెచ్ను. 

యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

ఆది 4:5 కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు మికిక్లి కోపము 

వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆది 4:6 యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని యునాన్వేమి? 

ఆది 4:7 నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట పాపము 

పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

ఆది 4:8 కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో ఉనన్పుప్డు కయీను 

తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

ఆది 4:9 యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు నేనెరుగను; నా 

తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆది 4:10 అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము నేలలోనుండి 

నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆది 4:11 కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన యీ నేలమీద 

ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆది 4:12 నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట నీకియయ్దు; నీవు 

భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆది 4:13 అందుకు కయీను నా దోషశిక్ష నేను భరింపలేనంత గొపప్ది. 
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ఆది 4:14 నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ వెలివేయబడి 

దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో వాడు ననున్ 

చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

ఆది 4:15 అందుకు యెహోవా అతనితో కాబటిట్ యెవడైనను కయీనును చంపినయెడల వానికి 

పర్తిదండన యేడంతలు కలుగుననెను. మరియు ఎవడైనను కయీనును కనుగొని అతనిని 

చంపకయుండునటుల్ యెహోవా అతనికి ఒక గురుతు వేసెను 

ఆది 4:16 అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళి ల్ ఏదెనుకు తూరుప్దికుక్న 

నోదు దేశములో కాపురముండెను. 

ఆది 4:17 కయీను తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై హనోకును కనెను. అపుప్డతడు ఒక 

ఊరు కటిట్ంచి ఆ ఊరికి తన కుమారుని పేరునుబటిట్ హనోకను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 4:18 హనోకుకు ఈరాదు పుటెట్ను. ఈరాదు మహూయాయేలును కనెను. మహూయాయేలు 

మతూషాయేలును కనెను. మతూషాయేలు లెమెకును కనెను.  

ఆది 4:19 లెమెకు ఇదద్రు సతరీలను పెండిల్ చేసికొనెను; వారిలో ఒకదాని పేరు ఆదా రెండవదాని పేరు 

సిలాల్. 

ఆది 4:20 ఆదా యాబాలును కనెను. అతడు పశువులు గలవాడై గుడారములలో నివసించువారికి 

మూలపురుషుడు. 

ఆది 4:21 అతని సహోదరుని పేరు యూబాలు. ఇతడు సితారాను సానికను వాడుక 

చేయువారికందరికిని మూలపురుషుడు. 

ఆది 4:22 మరియు సిలాల్ తూబలక్యీనును కనెను. అతడు పదునుగల రాగి పనిముటల్నిన్టిని ఇనుప 

పనిముటల్నిన్టిని చేయువాడు. తూబలక్యీను సహోదరి పేరు నయమా. 

ఆది 4:23 లెమెకు తన భారయ్లతో ఓ ఆదా ఓ సిలాల్, నా పలుకు వినుడి లెమెకు భారయ్లారా, నా మాట 

ఆలకించుడి ననున్ గాయపరచినందుకై ఒక మనుషుయ్ని చంపితిని ననున్ దెబబ్ కొటిట్నందుకై ఒక 

పడుచువాని చంపితిని  
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ఆది 4:24 ఏడంతలు పర్తిదండన కయీను కోసము, వచిచ్నయెడల లెమెకు కోసము డెబబ్ది 

యేడంతలు వచుచ్ననెను. 

ఆది 4:25 ఆదాము మరల తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె కుమారుని కని కయీను చంపిన 

హేబెలునకు పర్తిగా దేవుడు నాకు మరియొక సంతానమును నియమించెననుకొని అతనికి షేతు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 4:26 మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డు 

యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 
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ఆది 5:1 ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున దేవుని పోలికెగా 

అతని చేసెను; 

ఆది 5:2 మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున వారిని 

ఆశీరవ్దించి వారికి నరులని పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 5:3 ఆదాము నూటముపప్ది యేండుల్ బర్దికి తన పోలికెగా తన సవ్రూపమున కుమారుని కని 

అతనికి షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 5:4 షేతును కనిన తరువాత ఆదాము బర్దికిన దినములు ఎనిమిదివందల ఏండుల్; అతడు 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 5:5 ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆది 5:6 షేతు నూట అయిదేండుల్ బర్దికి ఎనోషును కనెను. 

ఆది 5:7 ఎనోషును కనిన తరువాత షేతు ఎనిమిదివందల ఏడేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను 

కనెను. 

ఆది 5:8 షేతు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల పండెర్ండేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆది 5:9 ఎనోషు తొంబది సంవతస్రములు బర్దికి, కేయినానును కనెను. 

ఆది 5:10 కేయినానును కనిన తరువాత ఎనోషు ఎనిమిదివందల పదునైదేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 5:11 ఎనోషు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అయిదేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆది 5:12 కేయినాను డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి మహలలేలును కనెను. 

ఆది 5:13 మహలలేలును కనిన తరువాత కేయినాను ఎనిమిది వందల నలువది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 5:14 కేయినాను దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల పది యేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆది 5:15 మహలలేలు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి యెరెదును కనెను. 
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ఆది 5:16 యెరెదును కనిన తరువాత మహలలేలు ఎనిమిదివందల ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 5:17 మహలలేలు దినములనిన్యు ఎనిమిదివందల తొంబదియైదేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆది 5:18 యెరెదు నూటఅరువది రెండేండుల్ బర్దికి హనోకును కనెను. 

ఆది 5:19 హనోకును కనిన తరువాత యెరెదు ఎనిమిదివందల యేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 5:20 యెరెదు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది రెండేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆది 5:21 హనోకు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి మెతూషెలను కనెను. 

ఆది 5:22 హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో నడుచుచు 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 5:23 హనోకు దినములనిన్యు మూడువందల అరువదియైదేండుల్. 

ఆది 5:24 హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక అతడు 

లేకపోయెను. 

ఆది 5:25 మెతూషెల నూటఎనుబది యేడేండుల్ బర్దికి లెమెకును కనెను. 

ఆది 5:26 మెతూషెల లెమెకును కనిన తరువాత ఏడువందల ఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 5:27 మెతూషెల దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది తొమిమ్దియేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

ఆది 5:28 లెమెకు నూటఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి ఒక కుమారుని కని 

ఆది 5:29 భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము విషయములోను మన 

పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 
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ఆది 5:30 లెమెకు నోవహును కనిన తరువాత ఏనూట తొంబదియైదేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 5:31 లెమెకు దినములనిన్యు ఏడువందల డెబబ్ది యేడేండుల్; అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆది 5:32 నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును కనెను. 
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ఆది 6:1 నరులు భూమిమీద విసత్రింపనారంభించిన తరువాత కుమారెత్లు వారికి పుటిట్నపుప్డు 

ఆది 6:2 దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో తమకు 

మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

ఆది 6:3 అపుప్డు యెహోవా నా ఆతమ్ నరులతో ఎలల్పుప్డును వాదించదు; వారు తమ అకర్మ 

విషయములో నరమాతుర్లై యునాన్రు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది యేండల్గుననెను. 

ఆది 6:4 ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. దేవుని 

కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

ఆది 6:5 నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ తలంపులలోని 

ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడడ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆది 6:6 తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపమునొంది తన హృదయములో 

నొచుచ్కొనెను. 

ఆది 6:7 అపుప్డు యెహోవా నేను సృజించిన నరులును నరులతోకూడ జంతువులును పురుగులును 

ఆకాశ పకాష్య్దులును భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను వారిని 

సృషిట్ంచినందుకు సంతాపము నొందియునాన్ననెను 

ఆది 6:8 అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 

ఆది 6:9 నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో నిందారహితుడునై 

యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆది 6:10 షేము, హాము, యాపెతను ముగుగ్రు కుమారులను నోవహు కనెను. 

ఆది 6:11 భూలోకము దేవుని సనిన్ధిని చెడిపోయి యుండెను; భూలోకము బలాతాక్రముతో 

నిండియుండెను. 

ఆది 6:12 దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; భూమిమీద సమసత్ 

శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  
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ఆది 6:13 దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో నిండియునన్ది 

గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ నాశనము 

చేయుదును. 

ఆది 6:14 చితిసారకపు మార్నుతో నీకొరకు ఓడను చేసికొనుము. అరలు పెటిట్ ఆ ఓడను చేసి 

లోపటను వెలుపటను దానికి కీలు పూయవలెను. 

ఆది 6:15 నీవు దాని చేయవలసిన విధమిది; ఆ ఓడ మూడువందల మూరల పొడుగును ఏబది 

మూరల వెడలుప్ను ముపప్ది మూరల యెతుత్ను గలదై యుండవలెను. 

ఆది 6:16 ఆ ఓడకు కిటికీ చేసి పైనుండి మూరెడు కిర్ందికి దాని ముగించవలెను; ఓడ తలుపు దాని 

పర్కక్ను ఉంచవలెను; కిర్ంది అంతసు థ్ రెండవ అంతసు థ్ మూడవ అంతసు థ్ గలదిగా దాని చేయవలెను. 

ఆది 6:17 ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ నాశము 

చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ సమసత్మును 

చనిపోవును; 

ఆది 6:18 అయితే నీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; నీవును నీతోకూడ నీ కుమారులును నీ 

భారయ్యు నీ కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశింపవలెను. 

ఆది 6:19 మరియు నీతోకూడ వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకు సమసత్ జీవులలో, అనగా సమసత్ 

శరీరులయొకక్ పర్తి జాతిలోనివి రెండేసి చొపుప్న నీవు ఓడలోనికి తేవలెను; వాటిలో మగదియు 

ఆడుదియు నుండవలెను. 

ఆది 6:20 నీవు వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల పర్కారము పకుష్లలోను, వాటి 

వాటి జాతుల పర్కారము జంతువులలోను , వాటి వాటి జాతుల పర్కారము నేలను 

పార్కువాటనిన్టిలోను, పర్తి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీయొదద్కు అవి వచుచ్ను. 

ఆది 6:21 మరియు తినుటకు నానావిధములైన ఆహారపదారథ్ములను కూరుచ్కొని నీదగగ్ర 

ఉంచుకొనుము; అవి నీకును వాటికిని ఆహారమగునని చెపెప్ను. 

ఆది 6:22 నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ చేసెను. 
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ఆది 7:1 యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట చూచితిని గనుక 

నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆది 7:2 పవితర్ జంతువులలో పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, పవితర్ములు కాని 

జంతువులలో పర్తి జాతి పోతును పెంటియు రెండును 

ఆది 7:3 ఆకాశ పకుష్లలో పర్తి జాతి మగవి యేడును ఆడువి యేడును, నీవు భూమి అంతటిమీద 

సంతతిని జీవముతో కాపాడునటుల్ నీయొదద్ ఉంచుకొనుము; 

ఆది 7:4 ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును 

భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆది 7:5 తనకు యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పర్కారము నోవహు యావతుత్ చేసెను. 

ఆది 7:6 ఆ జలపర్వాహము భూమిమీదికి వచిచ్నపుప్డు నోవహు ఆరువందల యేండల్వాడు. 

ఆది 7:7 అపుప్డు నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు అతని 

కోడండుర్ను ఆ పర్వాహజలములను తపిప్ంచుకొనుటకై ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆది 7:8 దేవుడు నోవహునకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము పవితర్ జంతువులలోను అపవితర్ 

జంతువులలోను, పకుష్లలోను నేలను పార్కువాటనిన్టిలోను, 

ఆది 7:9 మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలో నునన్ నోవహు నొదద్కు చేరెను. 

ఆది 7:10 ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  

ఆది 7:11 నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ దినమున 

మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

ఆది 7:12 నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును పర్చండ వరష్ము భూమిమీద కురిసెను. 

ఆది 7:13 ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును యాపెతును నోవహు 

భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 
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ఆది 7:14 వీరే కాదు; ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి మృగమును, ఆ యా జాతుల పర్కారము పర్తి 

పశువును, ఆ యా జాతుల పర్కారము నేలమీద పార్కు పర్తి పురుగును, ఆ యా జాతుల పర్కారము 

పర్తి పకిష్యు, నానావిధములైన రెకక్లుగల పర్తి పిటట్యు పర్వేశించెను. 

ఆది 7:15 జీవాతమ్గల సమసత్ శరీరులలో రెండేసి రెండేసి ఓడలోనునన్ నోవహు నొదద్ పర్వేశించెను. 

ఆది 7:16 పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ శరీరులలో మగదియు 

ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 

ఆది 7:17 ఆ జలపర్వాహము నలుబది దినములు భూమిమీద నుండగా, జలములు విసత్రించి ఓడను 

తేలచేసినందున అది భూమిమీదనుండి పైకి లేచెను. 

ఆది 7:18 జలములు భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలి మికిక్లి విసత్రించినపుప్డు ఓడ నీళల్మీద 

నడిచెను. 

ఆది 7:19 ఆ పర్చండ జలములు భూమిమీద అతయ్ధికముగా పర్బలినందున ఆకాశమంతటి 

కిర్ందనునన్ గొపప్ పరవ్తములనిన్యు మునిగిపోయెను. 

ఆది 7:20 పదిహేను మూరల యెతుత్న నీళుల్ పర్చండముగా పర్బలెను గనుక పరవ్తములును 

మునిగిపోయెను. 

ఆది 7:21 అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు పురుగులేమి భూమిమీద 

సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 

ఆది 7:22 పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ సంబంధమైన 

ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

ఆది 7:23 నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

ఆది 7:24 నూటఏబది దినముల వరకు నీళుల్ భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలెను. 
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ఆది 8:1 దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ ఓడలో నునన్ సమసత్ జంతువులను సమసత్ పశువులను 

జాఞ్పకము చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునటుల్ చేయుటవలన నీళుల్ తగిగ్పోయెను. 

ఆది 8:2 అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; ఆకాశమునుండి 

కురియుచునన్ పర్చండ వరష్ము నిలిచిపోయెను. 

ఆది 8:3 అపుప్డు నీళుల్ భూమిమీద నుండి కర్మకర్మముగా తీసిపోవుచుండెను; నూటఏబది దినములైన 

తరువాత నీళుల్ తగిగ్పోగా 

ఆది 8:4 ఏడవ నెల పదియేడవ దినమున ఓడ అరారాతు కొండలమీద నిలిచెను. 

ఆది 8:5 నీళుల్ పదియవ నెలవరకు కర్మముగా తగుగ్చు వచెచ్ను. పదియవ నెల మొదటి దినమున 

కొండల శిఖరములు కనబడెను. 

ఆది 8:6 నలుబది దినములైన తరువాత నోవహు తాను చేసిన ఓడ కిటికీ తీసి 

ఆది 8:7 ఒక కాకిని వెలుపలికి పోవిడిచెను. అది బయటికి వెళి ల్ భూమిమీదనుండి నీళుల్ ఇంకిపోవు 

వరకు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

ఆది 8:8 మరియు నీళుల్ నేలమీదనుండి తగిగ్నవో లేదో చూచుటకు అతడు తనయొదద్నుండి నలల్ 

పావురమొకటి వెలుపలికి పోవిడిచెను. 

ఆది 8:9 నీళుల్ భూమి అంతటి మీద నునన్ందున తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి సథ్లము దొరకలేదు 

గనుక ఓడలోనునన్ అతనియొదద్కు తిరిగి వచెచ్ను. అపుప్డతడు చెయియ్ చాపి దాని పటుట్కొని ఓడలోనికి 

తీసికొనెను. 

ఆది 8:10 అతడు మరి యేడు దినములు తాళి మరల ఆ నలల్ పావురమును ఓడలోనుండి వెలుపలికి 

విడిచెను. 

ఆది 8:11 సాయంకాలమున అది అతనియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు తుర్ంచబడిన ఓలీవచెటుట్ ఆకు దాని 

నోటనుండెను గనుక నీళుల్ భూమిమీదనుండి తగిగ్పోయెనని నోవహునకు తెలిసెను. 

ఆది 8:12 అతడింక మరి యేడు దినములు తాళి ఆ పావురమును వెలుపలికి విడిచెను. ఆ తరువాత 

అది అతనియొదద్కు తిరిగి రాలేదు. 
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ఆది 8:13 మరియు ఆరువందల ఒకటవ సంవతస్రము మొదటి నెల తొలి దినమున నీళుల్ 

భూమిమీదనుండి యింకిపోయెను. నోవహు ఓడ కపుప్ తీసి చూచినపుప్డు నేల ఆరియుండెను. 

ఆది 8:14 రెండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున భూమి యెండియుండెను. 

ఆది 8:15 అపుప్డు దేవుడు  

ఆది 8:16 నీవును నీతో కూడ నీ భారయ్యు నీ కుమారులును నీ కోడండుర్ను ఓడలోనుండి బయటికి 

రండి. 

ఆది 8:17 పకుష్లు పశువులు భూమిమీద పార్కు పర్తి జాతి పురుగులు మొదలైన సమసత్ శరీరులలో 

నీతో కూడ నునన్ పర్తి జంతువును వెంటబెటుట్కొని వెలుపలికి రావలెను. అవి భూమిమీద బహుగా 

విసత్రించి భూమిమీద ఫలించి అభివృదిధ్ పొందవలెనని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆది 8:18 కాబటిట్ నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు అతని 

కోడండుర్ను బయటికి వచిచ్రి.  

ఆది 8:19 పర్తి జంతువును పార్కు పర్తి పురుగును పర్తి పిటట్యు భూమిమీద సంచరించునవనిన్యు 

వాటి వాటి జాతుల చొపుప్న ఆ ఓడలోనుండి బయటికి వచెచ్ను. 

ఆది 8:20 అపుప్డు నోవహు యెహోవాకు బలిపీఠము కటిట్, పవితర్ పశువులనిన్టిలోను పవితర్ 

పకుష్లనిన్టిలోను కొనిన్ తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అరిప్ంచెను. 

ఆది 8:21 అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట నరులనుబటిట్ భూమిని 

మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి చెడడ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన 

పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

ఆది 8:22 భూమి నిలిచియునన్ంతవరకు వెదకాలమును కోతకాలమును శీతోషణ్ములును వేసవి 

శీతకాలములును రాతిర్ంబగళుల్ను ఉండక మానవని తన హృదయములో అనుకొనెను. 
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ఆది 9:1 మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీరవ్దించి మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

భూమిని నింపుడి. 

ఆది 9:2 మీ భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులనిన్టికిని ఆకాశపకుష్లనిన్టికిని నేలమీద 

పార్కు పర్తి పురుగుకును సముదర్పు చేపలనిన్టికిని కలుగును; అవి మీచేతికపప్గింపబడి యునన్వి. 

ఆది 9:3 పార్ణముగల సమసత్ చరములు మీకు ఆహారమగును; పచచ్ని కూరమొకక్ల నిచిచ్నటుల్ 

వాటిని మీకిచిచ్యునాన్ను. 

ఆది 9:4 అయినను మాంసమును దాని రకత్ముతో మీరు తినకూడదు; రకత్మే దాని పార్ణము. 

ఆది 9:5 మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; దానిగూరిచ్ పర్తి 

జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని సహోదరుని విచారణ 

చేయుదును. 

ఆది 9:6 నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; ఏలయనగా 

దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

ఆది 9:7 మీరు ఫలించి అభివృదిధ్నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృదిధ్గా సంతానము కని 

విసత్రించుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆది 9:8 మరియు దేవుడు నోవహు అతని కుమారులతో 

ఆది 9:9 ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడ నునన్ పర్తి 

జీవితోను, 

ఆది 9:10 పకుష్లేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమసత్మైన భూజంతువులేమి ఓడలోనుండి బయటికి 

వచిచ్న సమసత్ భూజంతువులతోను నా నిబంధన సిథ్రపరచుచునాన్ను. 

ఆది 9:11 నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు పర్వాహజలములవలన ఇకను 

లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 

ఆది 9:12 మరియు దేవుడు నాకును మీకును మీతోకూడ నునన్ సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్ నేను 

తరతరములకు ఏరప్రచుచునన్ నిబంధనకు గురుతు ఇదే. 
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ఆది 9:13 మేఘములో నా ధనుసుస్ను ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధయ్ నిబంధనకు 

గురుతుగా నుండును. 

ఆది 9:14 భూమిపైకి నేను మేఘమును రపిప్ంచునపుప్డు ఆ ధనుసుస్ మేఘములో కనబడును. 

ఆది 9:15 అపుప్డు నాకును మీకును సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును గనుక సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 

ఆది 9:16 ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద నునన్ సమసత్ 

శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందుననెను. 

ఆది 9:17 మరియు దేవుడు నాకును భూమిమీద నునన్ సమసత్ శరీరులకును మధయ్ నేను సిథ్రపరచిన 

నిబంధనకు గురుతు ఇదే అని నోవహుతో చెపెప్ను. 

ఆది 9:18 ఓడలోనుండి వచిచ్న నోవహు కుమారులు షేము హాము యాపెతనువారు; హాము 

కనానుకు తండిర్. 

ఆది 9:19 ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట వాయ్పించెను. 

ఆది 9:20 నోవహు వయ్వసాయము చేయనారంభించి, దార్క్షతోట వేసెను. 

ఆది 9:21 పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై తన గుడారములో వసత్రహీనుడుగా నుండెను. 

ఆది 9:22 అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట చూచి 

బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

ఆది 9:23 అపుప్డు షేమును యాపెతును వసత్రమొకటి తీసికొని తమ యిదద్రి భుజములమీద వేసికొని 

వెనుకకు నడిచివెళి ల్ తమ తండిర్ దిసమొలను కపిప్రి; వారి ముఖములు వెనుకతటుట్ ఉండుటవలన తమ 

తండిర్ దిసమొలను చూడలేదు 

ఆది 9:24 అపుప్డు నోవహు మతుత్నుండి మేలుకొని తన చినన్కుమారుడు చేసిన దానిని తెలిసికొని 

ఆది 9:25 కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

ఆది 9:26 మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను అతనికి 

దాసుడగును.  
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ఆది 9:27 దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో నివసించును అతనికి 

కనాను దాసుడగును అనెను. 

ఆది 9:28 ఆ జలపర్వాహము గతించిన తరువాత నోవహు మూడువందల ఏబది యేండుల్ బర్దికెను. 

ఆది 9:29 నోవహు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ఏబది యేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 
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ఆది 10:1 ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. జలపర్ళయము 

తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆది 10:2 యాపెతు కుమారులు గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు మెషెకు తీరసు 

అనువారు. 

ఆది 10:3 గోమెరు కుమారులు అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్ అనువారు. 

ఆది 10:4 యావాను కుమారులు ఏలీషా తరీష్షు కితీత్ము దాదోనీము అనువారు. 

ఆది 10:5 వీరినుండి సముదర్ తీరమందుండిన జనములు వాయ్పించెను. వారి వారి జాతుల పర్కారము, 

వారి వారి భాషల పర్కారము, వారి వారి వంశముల పర్కారము, ఆ యా దేశములలో వారు 

వేరైపోయిరి. 

ఆది 10:6 హాము కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను అనువారు. 

ఆది 10:7 కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా అనువారు. రాయమా కుమారులు 

షేబ దదాను అనువారు. 

ఆది 10:8 కూషు నిమోర్దును కనెను. అతడు భూమిమీద పరాకర్మశాలియై యుండుటకు 

ఆరంభించెను. 

ఆది 10:9 అతడు యెహోవా యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడు. కాబటిట్ యెహోవా యెదుట 

పరాకర్మముగల వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను లోకోకిత్ కలదు. 

ఆది 10:10 షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అకక్దు కలేన్ అను పటట్ణములు అతని రాజయ్మునకు 

మొదలు. 

ఆది 10:11 ఆ దేశములోనుండి అషూష్రుకు బయలుదేరి వెళి ల్ నీనెవెను రహోబోతీరును కాలహును 

ఆది 10:12 నీనెవెకును కాలహుకును మధయ్నునన్ రెసెనును కటిట్ంచెను; ఇదే ఆ మహా పటట్ణము. 

ఆది 10:13 మిసార్యిము లూదీయులను అనామీయులను లెహాబీయులను నపుత్హీయులను 

ఆది 10:14 పతుర్సీయులను కసూల్హీయులను కఫోత్రీయులను కనెను. ఫిలిషీత్యులు కసూల్హీయులలో 

నుండి వచిచ్నవారు. 
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ఆది 10:15 కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను అమోరీయులను 

గిరాగ్షీయులను 

ఆది 10:16 హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

ఆది 10:17 అరావ్దీయులను సెమారీయులను హమాతీయులను కనెను. 

ఆది 10:18 తరువాత కనానీయుల వంశములు వాయ్పించెను. 

ఆది 10:19 కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా వరకును, 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆది 10:20 వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ తమ 

దేశములనుబటిట్యు జాతులనుబటిట్యు హాము కుమారులు. 

ఆది 10:21 మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన యాపెతు 

సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

ఆది 10:22 షేము కుమారులు ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరామనువారు. 

ఆది 10:23 అరాము కుమారులు ఊజు హూలు గెతెరు మాషనువారు. 

ఆది 10:24 అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.  

ఆది 10:25 ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, ఏలయనగా అతని 

దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 

ఆది 10:26 యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

ఆది 10:27 హదోరమును ఊజాలును దికాల్ను 

ఆది 10:28 ఓబాలును అబీమాయెలును షేబను 

ఆది 10:29 ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను కుమారులు. 

ఆది 10:30 మేషా నుండి సపారాకు వెళుల్ మారగ్ములోని తూరుప్కొండలు వారి నివాససథ్లము. 

ఆది 10:31 వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ తమ దేశ 

ములనుబటిట్యు తమ తమ జాతులనుబటిట్యు షేము కుమారులు. 
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ఆది 10:32 వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు కుమారుల 

వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

Page  of 40 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

 

ఆదికాండము 

అధాయ్యము 11	

తెలుగు బైబిలు 
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ఆది 11:1 భూమియందంతట ఒకక్ భాషయు ఒకక్ పలుకును ఉండెను. 

ఆది 11:2 వారు తూరుప్న పర్యాణమై పోవుచుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానము వారికి 

కనబడెను. అకక్డ వారు నివసించి 

ఆది 11:3 మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి. 

రాళల్కు పర్తిగా ఇటికలును, అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను. 

ఆది 11:4 మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక పటట్ణమును 

ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము రండని 

మాటలాడుకొనగా 

ఆది 11:5 యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ దిగివచెచ్ను. 

ఆది 11:6 అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; వారు ఈ పని 

ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

ఆది 11:7 గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ వారి భాషను 

తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

ఆది 11:8 ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను గనుక వారు ఆ 

పటట్ణమును కటుట్ట మానిరి. 

ఆది 11:9 దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా భూజనులందరి భాషను 

తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను. 

ఆది 11:10 షేము వంశావళి ఇది. షేము నూరేండుల్ గలవాడై జలపర్వాహము గతించిన రెండేండల్కు 

అరప్క్షదును కనెను. 

ఆది 11:11 షేము అరప్క్షదును కనిన తరువాత ఐదువందల యేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 11:12 అరప్క్షదు ముపప్ది యైదేండుల్ బర్దికి షేలహును కనెను. 
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ఆది 11:13 అరప్క్షదు షేలహును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 11:14 షేలహు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి ఏబెరును కనెను. 

ఆది 11:15 షేలహు ఏబెరును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 11:16 ఏబెరు ముపప్ది నాలుగేండుల్ బర్దికి పెలెగును కనెను. 

ఆది 11:17 ఏబెరు పెలెగును కనిన తరువాత నాలుగువందల ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 11:18 పెలెగు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి రయూను కనెను. 

ఆది 11:19 పెలెగు రయూను కనిన తరువాత రెండువందల తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 11:20 రయూ ముపప్ది రెండేండుల్ బర్దికి సెరూగును కనెను. 

ఆది 11:21 రయూ సెరూగును కనిన తరువాత రెండువందల ఏడేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 11:22 సెరూగు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి నాహోరును కనెను. 

ఆది 11:23 సెరూగు నాహోరును కనిన తరువాత రెండువందల యేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 11:24 నాహోరు ఇరువది తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి తెరహును కనెను. 

ఆది 11:25 నాహోరు తెరహును కనిన తరువాత నూటపందొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి కుమారులను 

కుమారెత్లను కనెను. 

ఆది 11:26 తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 

ఆది 11:27 తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. హారాను 

లోతును కనెను.  
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ఆది 11:28 హారాను తాను పుటిట్న దేశమందలి కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో తన తండిర్యైన 

తెరహు కంటె ముందుగా మృతిబొందెను. 

ఆది 11:29 అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు శారయి; నాహోరు 

భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆది 11:30 శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆది 11:31 తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, అనగా హారాను 

కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన కోడలిని తీసికొని 

కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ బయలుదేరి హారాను 

మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆది 11:32 తెరహు బర్దికిన దినములు రెండువందల యైదేండుల్. తెరహు హారానులో మృతిబొందెను. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 45 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 12:1 యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ తండిర్ 

యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆది 12:2 నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ చేయుదును, నీవు 

ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆది 12:3 నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని శపించెదను; భూమి 

యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆది 12:4 యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో కూడ వెళె ల్ను. 

అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

ఆది 12:5 అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన లోతును, 

హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన వారిని తీసికొని 

కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆది 12:6 అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము చేసి మోరే దగగ్ర 

నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో నివసించిరి. 

ఆది 12:7 యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా 

అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆది 12:8 అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి పడమటనునన్ 

బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును 

కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

ఆది 12:9 అబార్ము ఇంకా పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్కు వెళె ల్ను. 

ఆది 12:10 అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా నునన్ందున 

అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆది 12:11 అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన భారయ్యయిన 

శారయితో ఇదిగో నీవు చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 
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ఆది 12:12 ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి నినున్ 

బర్దుకనిచెచ్దరు. 

ఆది 12:13 నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు నా సహోదరివని 

దయచేసి చెపుప్మనెను. 

ఆది 12:14 అబార్ము ఐగుపుత్లో చేరినపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఆ సతరీ మికిక్లి సౌందరయ్వతియయి 

యుండుట చూచిరి 

ఆది 12:15 ఫరో యొకక్ అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో యెదుట ఆమెను పొగడిరి గనుక ఆ సతరీ ఫరో 

యింటికి తేబడెను. 

ఆది 12:16 అతడామెనుబటిట్ అబార్మునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ ఱ్లు గొడుల్ 

మగగాడిదలు దాసులు పనికతెత్లు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయయ్బడెను. 

ఆది 12:17 అయితే యెహోవా అబార్ము భారయ్యయిన శారయినిబటిట్ ఫరోను అతని యింటివారిని 

మహావేదనలచేత బాధించెను. 

ఆది 12:18 అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె నీ భారయ్ అని 

నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

ఆది 12:19 ఈమె నా సహోదరి అని యేల చెపిప్తివి? నేనామెను నా భారయ్గా చేసికొందునేమో 

అయితేనేమి, ఇదిగో నీ భారయ్; ఈమెను తీసికొని పొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆది 12:20 మరియు ఫరో అతని విషయమై తన జనుల కాజాఞ్పించినందున వారు అతనిని అతని 

భారయ్ను అతనికి కలిగిన సమసత్మును పంపివేసిరి. 
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ఆది 13:1 అబార్ము తనకు కలిగిన సమసత్మును తన భారయ్ను తనతోకూడ నునన్ లోతును 

వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్లో నుండి నెగెబునకు వెళె ల్ను. 

ఆది 13:2 అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆది 13:3 అతడు పర్యాణము చేయుచు దకిష్ణము నుండి బేతేలు వరకు, అనగా బేతేలుకును 

హాయికిని మధయ్ తన గుడారము మొదట ఉండిన సథ్లము వరకు వెళి ల్ 

ఆది 13:4 తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము యెహోవా నామమున 

పార్రథ్న చేసెను. 

ఆది 13:5 అబార్ముతో కూడ వెళి ల్న లోతుకును గొఱ ఱ్లు గొడుల్ గుడారములు ఉండెను గనుక 

ఆది 13:6 వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ పర్దేశము చాలకపోయెను; ఎందుకనగా వారి ఆసిత్ వారు 

కలిసి నివసించలేనంత విసాత్రమై యుండెను. 

ఆది 13:7 అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును కలహము 

పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

ఆది 13:8 కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల కాపరులకు నీ 

పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

ఆది 13:9 ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నునన్దిగదా, దయచేసి ననున్ విడిచి వేరుగా నుండుము. 

నీవు ఎడమతటుట్నకు వెళి ల్నయెడల నేను కుడితటుట్కును, నీవు కుడితటుట్నకు వెళి ల్నయెడల నేను 

యెడమతటుట్నకును వెళుల్దునని లోతుతో చెపప్గా 

ఆది 13:10 లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్ 

అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు అదంతయు యెహోవా 

తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆది 13:11 కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా పర్యాణము 

చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 

ఆది 13:12 అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల పర్దేశములలో 

కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  
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ఆది 13:13 సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై యుండిరి. 

ఆది 13:14 లోతు అబార్మును విడిచిపోయిన తరువాత యెహోవా ఇదిగో నీ కనున్లెతిత్ నీవు ఉనన్చోట 

నుండి ఉతత్రపుతటుట్ దకిష్ణపుతటుట్ తూరుప్తటుట్ పడమరతటుట్ను చూడుము; 

ఆది 13:15 ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ సంతానమునకును 

సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆది 13:16 మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప చేసెదను; 

ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును కూడ 

లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆది 13:17 నీవు లేచి యీ దేశము యొకక్ పొడుగున వెడలుప్న దానిలో సంచరించుము; అది 

నీకిచెచ్దనని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆది 13:18 అపుప్డు అబార్ము తన గుడారము తీసి హెబోర్నులోని మమేర్ దగగ్రనునన్ సింధూరవృక్ష 

వనములో దిగి అకక్డ యెహోవాకు బలిపీఠమును కటెట్ను. 
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ఆది 14:1 షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము రాజైన కదొరాల్యోమెరు, 

గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 

ఆది 14:2 వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్ రాజైన షినాబుతోను, 

సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను బెల రాజుతోను యుదధ్ము చేసిరి. 

ఆది 14:3 వీరందరు ఉపుప్ సముదర్మైన సిదీద్ము లోయలో ఏకముగా కూడి 

ఆది 14:4 పండెర్ండు సంవతస్రములు కదొరాల్యోమెరుకు లోబడి పదమూడవ సంవతస్రమున 

తిరుగుబాటు చేసిరి. 

ఆది 14:5 పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ రాజులును వచిచ్ 

అషాత్రోత  కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే కిరయ్తాయిము 

మైదానములో 

ఆది 14:6 ఏమీయులను కొటిట్రి. మరియు హోరీయులను అరణయ్ము దగగ్రనునన్ ఏలాప్రాను వరకు 

తరిమి శేయీరు పరవ్త పర్దేశములో వారిని కొటిట్న తరువాత 

ఆది 14:7 తిరిగి కాదేషను ఏనిమ్షప్తుకు వచిచ్ అమాలేకీయుల దేశమంతటిని హససోన  తామారులో 

కాపురమునన్ అమోరీయులను కూడ కొటిట్రి. 

ఆది 14:8 అపుప్డు సొదొమ రాజును గొమొఱాఱ్ రాజును అదామ్ రాజును సెబోయీము రాజును 

సోయరను బెల రాజును బయలుదేరి సిదీద్ము లోయలో వారితో, 

ఆది 14:9 అనగా ఏలాము రాజైన కదొరాల్యోమెరు గోయీయుల రాజైన తిదాలు, షీనారు రాజైన 

అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు అను నలుగురితో ఆ యైదుగురు రాజులు యుదధ్ము చేసిరి. 

ఆది 14:10 ఆ సిదీద్ము లోయలో విసాత్రమైన మటిట్కీలు గుంటలు ఉండెను. సొదొమ గొమొఱాఱ్ల 

రాజులు పారిపోయి వాటిలో పడిరి. శేషించినవారు కొండకు పారిపోయిరి. 

ఆది 14:11 అపుప్డు వారు సొదొమ గొమొఱాఱ్ల ఆసిత్ యావతుత్ను వారి భోజన పదారథ్ములనిన్యు 

పటుట్కొని పోయిరి. 

ఆది 14:12 మరియు అబార్ము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో కాపురముండెను గనుక 

అతనిని అతని ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోగా 
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ఆది 14:13 తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని ఏలోను 

వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

ఆది 14:14 అబార్ము తన తముమ్డు చెరపటట్బడెనని విని తన యింట పుటిట్ అలవరచబడిన 

మూడువందల పదునెనమండుగురిని వెంటబెటుట్కొని దాను మటుట్కు ఆ రాజులను తరిమెను. 

ఆది 14:15 రాతిర్వేళ అతడును అతని దాసులును వారికెదురుగా మొనలు తీరిచ్ వారిని కొటిట్ 

దమసుక్నకు ఎడమతటుట్నన్ హోబా మటుట్కు తరిమి 

ఆది 14:16 ఆసిత్ యావతుత్ తిరిగితెచిచ్ తన తముమ్డైన లోతును అతని ఆసిత్ని సతరీలను పర్జలను తిరిగి 

తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆది 14:17 అతడు కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ రాజులను ఓడించి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు 

సొదొమ రాజు అతనిని ఎదురొక్నుటకు, రాజులోయ అను షావే లోయ మటుట్కు బయలుదేరి వచెచ్ను. 

ఆది 14:18 మరియు షాలేము రాజైన మెలీక్సెదెకు రొటెట్ను దార్కాష్రసమును తీసికొనివచెచ్ను. అతడు 

సరోవ్నన్తుడగు దేవునికి యాజకుడు. 

ఆది 14:19 అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును 

సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

ఆది 14:20 నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక అనియు 

చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

ఆది 14:21 సొదొమ రాజు మనుషుయ్లను నాకిచిచ్ ఆసిత్ని నీవే తీసికొనుమని అబార్ముతో చెపప్గా 

ఆది 14:22 అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ ఒక నూలు 

పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

ఆది 14:23 నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన యెహోవా 

యెదుట నా చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 
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ఆది 14:24 అయితే ఈ పడుచువారు భుజించినది తపప్ నాతో కూడ వచిచ్న ఆనేరు ఎషోక్లు మమేర్ 

అను వారికి ఏయే భాగములు రావలెనో ఆ యా భాగములు మాతర్ము వారిని తీసికొననిమమ్ని సొదొమ 

రాజుతో చెపెప్ను. 
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ఆది 15:1 ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ అబార్మా, 

భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆది 15:2 అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను సంతానము 

లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆది 15:3 మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా పరివారములో ఒకడు 

నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

ఆది 15:4 యెహోవా వాకయ్ము అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు; నీ గరభ్వాసమున 

పుటట్బోవుచునన్వాడు నీకు వారసుడగునని చెపెప్ను. 

ఆది 15:5 మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు తేరిచూచి 

నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని చెపెప్ను. 

ఆది 15:6 అతడు యెహోవాను నమెమ్ను; ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను. 

ఆది 15:7 మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల 

ఊరను పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆది 15:8 అతడు పర్భువైన యెహోవా, నేను దీని సవ్తంతిర్ంచుకొనెదనని నాకెటుల్ తెలియుననగా 

ఆది 15:9 ఆయన మూడేండల్ పెయయ్ను మూడేండల్ మేకను మూడేండల్ పొటే ట్లును ఒక తెలల్ గువవ్ను 

ఒక పావురపు పిలల్ను నాయొదద్కు తెమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆది 15:10 అతడు అవనిన్యు తీసికొని వాటిని నడుమకు ఖండించి దేని ఖండమును దాని 

ఖండమునకు ఎదురుగా నుంచెను; పకుష్లను అతడు ఖండింపలేదు 

ఆది 15:11 గదద్లు ఆ కళేబరముల మీద వాలినపుప్డు అబార్ము వాటిని తోలివేసెను. 

ఆది 15:12 పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. భయంకరమైన కటిక చీకటి 

అతని కమమ్గా  

ఆది 15:13 ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు వారికి 

దాసులుగా నుందురు. 
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ఆది 15:14 వారు నాలుగువందల యేండుల్ వీరిని శర్మ పెటుట్దురు; వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో ఆ 

జనమునకు నేనే తీరుప్ తీరుచ్దును. తరువాత వారు మికిక్లి ఆసిత్తో బయలుదేరి వచెచ్దరు. 

ఆది 15:15 నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆది 15:16 అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ తరమువారు 

ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆది 15:17 మరియు పొర్దుద్ గుర్ంకి కటిక చీకటి పడినపుప్డు రాజుచునన్ పొయియ్యు అగిన్ 

జావ్లయును కనబడి ఆ ఖండముల మధయ్ నడిచిపోయెను. 

ఆది 15:18 ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన యూఫర్టీసు నది 

వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆది 15:19 కేనీయులను కనిజీజ్యులను కదోమ్నీయులను 

ఆది 15:20 హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను రెఫాయీయులను 

ఆది 15:21 అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ సంతానమున 

కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 
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ఆది 16:1 అబార్ము భారయ్యైన శారయి అతనికి పిలల్లు కనలేదు. ఆమెకు హాగరు అను 

ఐగుపీత్యురాలైన దాసి యుండెను. 

ఆది 16:2 కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు దయచేసి నా 

దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో చెపెప్ను; అబార్ము 

శారయి మాట వినెను. 

ఆది 16:3 కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత అబార్ము 

భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

ఆది 16:4 అతడు హాగరుతో పోయినపుప్డు అది గరభ్వతి ఆయెను. అది తాను గరభ్వతినైతినని 

తెలిసికొనినపుప్డు దాని యజమానురాలు దాని దృషిట్కి నీచమైనదాయెను. 

ఆది 16:5 అపుప్డు శారయి నా ఉసురు నీకు తగులును; నేనే నా దాసిని నీ కౌగిటికిచిచ్న తరువాత 

తాను గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు నేను దాని దృషిట్కి నీచమైనదాననైతిని; నాకును నీకును 

యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను గాక అని అబార్ముతో అనెను 

ఆది 16:6 అందుకు అబార్ము ఇదిగో నీ దాసి నీచేతిలో ఉనన్ది; నీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ దాని 

చేయుమని శారయితో చెపెప్ను. శారయి దాని శర్మ పెటిట్నందున ఆమెయొదద్నుండి అది పారిపోగా 

ఆది 16:7 యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో బుగగ్యొదద్, 

ఆమెను కనుగొని 

ఆది 16:8 శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని అడిగినందుకు 

అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

ఆది 16:9 అపుప్డు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలియొదద్కు తిరిగివెళి ల్ ఆమెచేతికిర్ంద 

అణిగియుండుమని దానితో చెపెప్ను. 

ఆది 16:10 మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపజేసెదను; అది 

లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 
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ఆది 16:11 మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు గరభ్వతివై 

యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆది 16:12 అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని అందరిచేతులు 

అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని దానితో 

చెపప్గా 

ఆది 16:13 అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన యెహోవాకు పెటెట్ను 

ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

ఆది 16:14 అందుచేత ఆ నీటి బుగగ్కు బెయేర  లహాయిరోయి అను పేరు పెటట్బడెను. అది 

కాదేషుకును బెరెదుకును మధయ్నునన్ది. 

ఆది 16:15 తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన తన 

కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 16:16 హాగరు అబార్మునకు ఇషామ్యేలును కనినపుప్డు అబార్ము ఎనుబదియారు ఏండల్ వాడు. 
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ఆది 17:1 అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను 

సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆది 17:2 నాకును నీకును మధయ్ నా నిబంధనను నియమించి నినున్ అతయ్ధికముగా 

అభివృదిధ్పొందించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆది 17:3 అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను నియమించిన నా 

నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

ఆది 17:4 నీవు అనేక జనములకు తండిర్వగుదువు. 

ఆది 17:5 మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా 

నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

ఆది 17:6 నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు వచుచ్నటుల్ 

నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

ఆది 17:7 నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, నాకును నీకును, 

నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా సిథ్రపరచెదను. 

ఆది 17:8 నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా కనానను 

దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆది 17:9 మరియు దేవుడు నీవును, నీవు మాతర్మే గాక నీ తరువాత వారి తరములలో నీ సంతతియు 

నా నిబంధనను గైకొనవలెను. 

ఆది 17:10 నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా నిబంధన 

యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 

ఆది 17:11 మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు మధయ్నునన్ 

నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.  

ఆది 17:12 ఎనిమిది దినముల వయసుస్ గలవాడు, అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, నీ 

సంతానము కాని అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి మగవాడు మీలో 

సునన్తి పొందవలెను. 
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ఆది 17:13 నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి పొందవలెను. 

అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆది 17:14 సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి చేయబడదో 

అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆది 17:15 మరియు దేవుడు నీ భారయ్యైన శారయి పేరు శారయి అనవదుద్; ఏలయనగా ఆమె పేరు 

శారా 

ఆది 17:16 నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; నేనామెను 

ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన కలుగుదురని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆది 17:17 అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము కలుగునా? తొంబది 

యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆది 17:18 అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని దేవునితో చెపప్గా 

ఆది 17:19 దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; నీవతనికి ఇసాస్కు 

అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా నా నిబంధనను 

అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆది 17:20 ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని ఆశీరవ్దించి 

అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు పండెర్ండు మంది 

రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆది 17:21 అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు ఇసాస్కుతో నా 

నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆది 17:22 దేవుడు అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత అతనియొదద్నుండి పరమునకు 

వెళె ల్ను. 
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ఆది 17:23 అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 

ఆది 17:24 అబార్హాము గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు తొంబదితొమిమ్ది 

యేండల్వాడు. 

ఆది 17:25 అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలు గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు 

పదుమూడేండల్వాడు. 

ఆది 17:26 ఒకక్ దినమందే అబార్హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును సునన్తి పొందిరి. 

ఆది 17:27 అతని యింట పుటిట్నవారును అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవారును అతని 

యింటిలోని పురుషులందరును అతనితో కూడ సునన్తి పొందిరి. 
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ఆది 18:1 మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ గుడారపు 

దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆది 18:2 అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట నిలువబడి యుండిరి. 

అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, నేలమటుట్కు వంగి 

ఆది 18:3 పర్భువా, నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల ఇపుప్డు నీ దాసుని దాటిపోవదుద్. 

ఆది 18:4 నేను కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి కాళుల్ కడుగుకొని ఈ చెటుట్కిర్ంద అలసట 

తీరుచ్కొనుడి. 

ఆది 18:5 కొంచెము ఆహారము తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచుకొనుడి; తరువాత మీరు 

వెళల్వచుచ్ను; ఇందు నిమితత్ము గదా మీ దాసునియొదద్కు వచిచ్తిరనెను. వారు నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుమనగా 

ఆది 18:6 అబార్హాము గుడారములోనునన్ శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళి ల్ నీవు తవ్రపడి మూడు మానికల 

మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 

ఆది 18:7 మరియు అబార్హాము పశువుల మందకు పరుగెతిత్ ఒక మంచి లేత దూడను తెచిచ్ ఒక 

పనివాని కపప్గించెను. వాడు దాని తవ్రగా సిదధ్పరచెను. 

ఆది 18:8 తరువాత అతడు వెనన్ను పాలను తాను సిదధ్ము చేయించిన దూడను తెచిచ్ వారియెదుట 

పెటిట్ వారు భోజనము చేయుచుండగా వారియొదద్ ఆ చెటుట్కిర్ంద నిలుచుండెను. 

ఆది 18:9 వారతనితో నీ భారయ్యైన శారా ఎకక్డనునన్దని అడుగగా అతడు అదిగో గుడారములో 

నునన్దని చెపెప్ను. 

ఆది 18:10 అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల వచెచ్దను. 

అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక నుండిన 

గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

ఆది 18:11 అబార్హామును శారాయును బహుకాలము గడచిన వృదుధ్లై యుండిరి. సతరీ ధరమ్ము 

శారాకు నిలిచిపోయెను గనుక 
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ఆది 18:12 శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? నా 

యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

ఆది 18:13 అంతట యెహోవా అబార్హాముతో వృదుధ్రాలనైన నేను నిశచ్యముగా పర్సవించెదనా అని 

శారా నవవ్నేల? 

ఆది 18:14 యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున నిరణ్యకాలమందు 

నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

ఆది 18:15 శారా భయపడి నేను నవవ్లేదని చెపప్గా ఆయన అవును నీవు నవివ్తివనెను. 

ఆది 18:16 అపుప్డా మనుషుయ్లు అకక్డనుండి లేచి సొదొమతటుట్ చూచిరి. అబార్హాము వారిని 

సాగనంపుటకు వారితోకూడ వెళె ల్ను. 

ఆది 18:17 అపుప్డు యెహోవా నేను చేయబోవు కారయ్ము అబార్హామునకు దాచెదనా? 

ఆది 18:18 అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని మూలముగా 

భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆది 18:19 ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి కలుగజేయునటుల్ తన 

తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, యెహోవా మారగ్మును 

గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

ఆది 18:20 మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్లనుగూరిచ్న మొర గొపప్ది గనుకను వాటి 

పాపము బహు భారమైనది గనుకను 

ఆది 18:21 నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో 

చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

ఆది 18:22 ఆ మనుషుయ్లు అకక్డనుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళి ల్రి. అబార్హాము ఇంక యెహోవా 

సనిన్ధిని నిలుచుండెను. 

ఆది 18:23 అపప్డు అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను దుషుట్లతోకూడ నీతిమంతులను నాశనము 

చేయుదువా? 
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ఆది 18:24 ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల దానిలోనునన్ 

యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 

ఆది 18:25 ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు దూరమవును గాక. 

నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. సరవ్లోకమునకు తీరుప్ 

తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆది 18:26 యెహోవా సొదొమ పటట్ణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు కనబడినయెడల 

వారినిబటిట్ ఆ సథ్లమంతటిని కాయుదుననెను 

ఆది 18:27 అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో మాటలాడ 

తెగించుచునాన్ను. 

ఆది 18:28 ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు తకుక్వైనందున ఆ 

పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన అకక్డ నలుబది 

యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

ఆది 18:29 అతడింక ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అకక్డ నలుబదిమందియే కనబడుదురేమో 

అనినపుప్డు ఆయన ఆ నలుబదిమందినిబటిట్ నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆది 18:30 అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ ముపప్దిమందియే 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల నాశనముచేయక 

యుందునని చెపప్గా 

ఆది 18:31 అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ ఇరువదిమంది 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము చేయకుందుననగా 

ఆది 18:32 అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ 

పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము చేయకయుందుననెను. 

ఆది 18:33 యెహోవా అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళి ల్పోయెను. అబార్హాము తన 

యింటికి తిరిగి వెళె ల్ను. 
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ఆది 19:1 ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు సొదొమ 

గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

ఆది 19:2 నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

ఆది 19:3 అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి అతని యింట 

పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము చేసిరి. 

ఆది 19:4 వారు పండుకొనకముందు ఆ పటట్ణసు థ్లు, అనగా సొదొమ మనుషుయ్లు, బాలురును 

వృదుధ్లును పర్జలందరును నలుదికుక్లనుండి కూడివచిచ్ ఆ యిలుల్ చుటట్వేసి 

ఆది 19:5 లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీయొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ? మేము వారిని కూడునటుల్ 

మాయొదద్కు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

ఆది 19:6 లోతు వెలుపల దావ్రము నొదద్నునన్ వారి దగగ్రకు వెళి ల్ తన వెనుక తలుపువేసి 

ఆది 19:7 అనన్లారా, ఇంత పాతకము కటుట్కొనకుడి; 

ఆది 19:8 ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెలవైతే వారిని మీయొదద్కు 

వెలుపలికి తీసికొని వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ చేయుడి. 

ఆది 19:9 ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి చేయకూడదని 

చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి పరదేశిగావచిచ్ 

తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ లోతు అను ఆ 

మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

ఆది 19:10 అయితే ఆ మనుషుయ్లు తమచేతులు చాపి లోతును ఇంటిలోపలికి తమయొదద్కు తీసికొని 

తలుపు వేసిరి. 

ఆది 19:11 అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము దగగ్రనునన్ వారికి 

కనుమబుబ్ కలుగజేయగా వారు దావ్రము కనుగొనలేక విసికిరి. 
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ఆది 19:12 అపుప్డా మనుషుయ్లు లోతుతో ఇకక్డ నీకు మరియెవరునాన్రు? నీ అలుల్ని నీ 

కుమారులను నీ కుమారెత్లను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; 

ఆది 19:13 మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర యెహోవా సనిన్ధిలో 

గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని చెపప్గా 

ఆది 19:14 లోతు బయటికి వెళి ల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో మాటలాడి లెండి, 

ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. 

అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

ఆది 19:15 తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి దోషశిక్షలో 

నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 

ఆది 19:16 అతడు తడవు చేసెను. అపుప్డు అతని మీద యెహోవా కనికరపడుటవలన ఆ మనుషుయ్లు 

అతనిచేతిని అతని భారయ్చేతిని అతని యిదద్రు కుమారెత్లచేతులను పటుట్కొని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ 

ఆ ఊరి బయటనుంచిరి 

ఆది 19:17 ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ పార్ణమును 

దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను నిలువక నీవు 

నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆది 19:18 లోతు పర్భువా ఆలాగు కాదు.  

ఆది 19:19 ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము రకిష్ంచుటవలన నీవు 

నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ 

కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

ఆది 19:20 ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, ననన్కక్డికి 

తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 

ఆది 19:21 ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ విషయములో నీ మనవి 

అంగీకరించితిని; 
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ఆది 19:22 నీవు తవ్రపడి అకక్డికి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; నీవకక్డ చేరువరకు నేనేమియు 

చేయలేననెను. అందుచేత ఆ ఊరికి సోయరు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆది 19:23 లోతు సోయరుకు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశమున సూరుయ్డు ఉదయించెను. 

ఆది 19:24 అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను యెహోవాయొదద్నుండి 

గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

ఆది 19:25 ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో నివసించినవారినందరిని 

నేలమొలకలను నాశనము చేసెను. 

ఆది 19:26 అయితే లోతు భారయ్ అతని వెనుకనుండి తిరిగి చూచి ఉపుప్సథ్ంభమాయెను. 

ఆది 19:27 తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తాను యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచిన చోటికి వచిచ్ 

ఆది 19:28 సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా అదిగో ఆ 

పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

ఆది 19:29 దేవుడు ఆ మైదానపు పటట్ణములను పాడుచేసినపుప్డు దేవుడు అబార్హామును జాఞ్పకము 

చేసికొని, లోతు కాపురమునన్ పటట్ణములను నాశనము చేసినపుప్డు ఆ నాశనము మధయ్న లోతు 

నశించకుండ అతని తపిప్ంచెను. 

ఆది 19:30 లోతు సోయరులో నివసించుటకు భయపడి, తన యిదద్రు కుమారెత్లతో కూడ 

సోయరునుండి పోయి ఆ పరవ్తమందు నివసించెను. అతడును అతని యిదద్రు కుమారెత్లును ఒక 

గుహలో నివసించిరి. 

ఆది 19:31 అటుల్ండగా అకక్ తన చెలెల్లితో మన తండిర్ ముసలివాడు; సరవ్లోకమరాయ్ద చొపుప్న 

మనతో పోవుటకు లోకములో ఏ పురుషుడును లేడు. 

ఆది 19:32 మన తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించి అతనితో శయనించి మన తండిర్వలన సంతానము 

కలుగచేసికొందము రమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆది 19:33 ఆ రాతిర్ వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత అతని పెదద్కుమారెత్ 

లోపలికి వెళి ల్ తన తండిర్తో శయనించెను. కాని ఆమె ఎపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో 

అతనికి తెలియలేదు. 
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ఆది 19:34 మరునాడు అకక్ తన చెలెల్లిని చూచి నినన్టి రాతిర్ నా తండిర్తో నేను శయనించితిని; ఈ 

రాతిర్ అతనికి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత నీవు లోపలికి వెళి ల్ అతనితో శయనించుము; 

ఆలాగున మన తండిర్వలన సంతానము కలుగజేసికొందమని చెపెప్ను. 

ఆది 19:35 ఆ రాతిర్యు వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిరి. అపుప్డా చినన్ది లేచి అతనితో 

శయనించెను. ఆమె యెపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు. 

ఆది 19:36 ఆలాగున లోతు యొకక్ యిదద్రు కుమారెత్లు తమ తండిర్వలన గరభ్వతులైరి. 

ఆది 19:37 వారిలో పెదద్ది కుమారుని కని వానికి మోయాబను పేరు పెటెట్ను. అతడు నేటివరకు 

మోయాబీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 

ఆది 19:38 చినన్దికూడ కుమారుని కని వానికి బెనన్మిమ్ అను పేరు పెటెట్ను. అతడు నేటివరకు 

అమోమ్నీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 
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ఆది 20:1 అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును షూరుకును మధయ్ 

పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 

ఆది 20:2 అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని చెపెప్ను గనుక 

గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఆది 20:3 అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ యింట 

చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని చెపెప్ను. 

ఆది 20:4 అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు పర్భువా ఇటిట్ నీతిగల జనమును 

హతము చేయుదువా? 

ఆది 20:5 ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా అనన్ అనెను. 

నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

ఆది 20:6 అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని నేనెరుగుదును; మరియు 

నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడడ్గించితిని; అందుకే నేను నినున్ ఆమెను 

ముటట్నియయ్లేదు 

ఆది 20:7 కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, అతడు నీ 

కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆది 20:8 తెలల్వారినపుప్డు అబీమెలెకు లేచి తన సేవకులందరిని పిలిపించి ఈ సంగతులనిన్యు 

వారికి వినిపించినపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు మిగుల భయపడిరి. 

ఆది 20:9 అబీమెలెకు అబార్హామును పిలిపించి నీవు మాకు చేసిన పని యేమిటి? నీవు నా మీదికిని 

నా రాజయ్ము మీదికిని మహాపాతకము తెపిప్ంచునటుల్ నేను నీయెడల చేసిన పాపమేమిటి? చేయరాని 

కారయ్ములు నాకు చేసితివని అతనితో చెపెప్ను 

ఆది 20:10 మరియు అబీమెలెకు నీవేమి చూచి ఈ కారయ్ము చేసితివని అబార్హాము నడుగగా 

ఆది 20:11 అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక నా భారయ్ 

నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 
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ఆది 20:12 అంతేకాక ఆమె నా చెలెల్లనుమాట నిజమే; ఆమె నా తండిర్ కుమారెత్గాని నా తలిల్ కుమారెత్ 

కాదు; ఆమె నాకు భారయ్యైనది. 

ఆది 20:13 దేవుడు ననున్ నా తండిర్యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము పోవునటుల్ చేసినపుప్డు నేను ఆమెను 

చూచి మనము పోవు పర్తి సథ్లమందు ఇతడు నా సహోదరుడని ననున్గూరిచ్ చెపుప్ము; నీవు నాకు 

చేయవలసిన ఉపకారమిదేయని చెపిప్తిననెను. 

ఆది 20:14 అబీమెలెకు గొఱ ఱ్లను గొడల్ను దాసదాసీ జనులను రపిప్ంచి, అబార్హాముకిచిచ్ అతని 

భారయ్యైన శారాను అతనికి తిరిగి అపప్గించెను. 

ఆది 20:15 అపుప్డు అబీమెలెకు ఇదిగో నా దేశము నీ యెదుట నునన్ది. నీకిషట్మైన సథ్లమందు 

కాపురముండుమనెను. 

ఆది 20:16 మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది 

నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ 

విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

ఆది 20:17 అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను అతని దాసీలను 

బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

ఆది 20:18 ఏలయనగా అబార్హాము భారయ్యైన శారానుబటిట్ దేవుడు అబీమెలెకు ఇంటిలో పర్తి 

గరభ్మును మూసియుండెను. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 77 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 21:1 యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా తానిచిచ్న 

మాటచొపుప్న శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

ఆది 21:2 ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా గరభ్వతియై అతని 

ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

ఆది 21:3 అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన కుమారునికి 

ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 21:4 మరియు దేవుడు అబార్హాము కాజాఞ్పించిన పర్కారము అతడు ఎనిమిది దినముల వాడైన 

ఇసాస్కు అను తన కుమారునికి సునన్తి చేసెను. 

ఆది 21:5 అబార్హాము కుమారుడైన ఇసాస్కు అతనికి పుటిట్నపుప్డు అతడు నూరేండల్వాడు. 

ఆది 21:6 అపుప్డు శారా దేవుడు నాకు నవువ్ కలుగజేసెను. వినువారెలల్ నా విషయమై నవువ్దురనెను.  

ఆది 21:7 మరియు శారా పిలల్లకు సత్నయ్మిచుచ్నని యెవరు అబార్హాముతో చెపుప్ను నేను అతని 

ముసలితనమందు కుమారుని కంటిని గదా? అనెను. 

ఆది 21:8 ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇసాస్కు పాలు విడిచిన దినమందు అబార్హాము గొపప్ 

విందు చేసెను. 

ఆది 21:9 అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు పరిహసించుట శారా 

చూచి 

ఆది 21:10 ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా కుమారుడైన 

ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆది 21:11 అతని కుమారునిబటిట్ ఆ మాట అబార్హామునకు మికిక్లి దుఃఖము కలుగజేసెను. 

ఆది 21:12 అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో 

చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే నీ సంతానమనబడును. 

ఆది 21:13 అయినను ఈ దాసి కుమారుడును నీ సంతానమే గనుక అతనికూడ ఒక జనముగా 

చేసెదనని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 
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ఆది 21:14 కాబటిట్ తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆహారమును నీళల్ తితిత్ని తీసికొని ఆ 

పిలల్వానితోకూడ హాగరునకు అపప్గించి ఆమె భుజము మీద వాటిని పెటిట్ ఆమెను పంపివేసెను. ఆమె 

వెళి ల్ బెయేరెష్బా అరణయ్ములో ఇటు అటు తిరుగుచుండెను.  

ఆది 21:15 ఆ తితిత్లోని నీళుల్ అయిపోయిన తరువాత ఆమె ఒక పొదకిర్ంద ఆ చినన్వాని పడవేసి 

ఆది 21:16 యీ పిలల్వాని చావు నేను చూడలేనని అనుకొని, వింటివేత దూరము వెళి ల్ అతనికెదురుగా 

కూరుచ్ండెను. ఆమె యెదురుగా కూరుచ్ండి యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

ఆది 21:17 దేవుడు ఆ చినన్వాని మొరను వినెను. అపుప్డు దేవుని దూత ఆకాశమునుండి హాగరును 

పిలిచి హాగరూ నీకేమివచిచ్నది? భయపడకుము; ఆ చినన్వాడునన్ చోట దేవుడు వాని సవ్రము 

వినియునాన్డు; 

ఆది 21:18 నీవు లేచి ఆ చినన్వాని లేవనెతిత్ నీచేత పటుట్కొనుము; వానిని గొపప్ జనముగా చేసెదనని 

ఆమెతో అనెను. 

ఆది 21:19 మరియు దేవుడు ఆమె కనున్లు తెరచినందున ఆమె నీళల్ ఊట చూచి వెళి ల్ ఆ తితిత్ని నీళల్తో 

నింపి చినన్వానికి తార్గనిచెచ్ను. 

ఆది 21:20 దేవుడు ఆ చినన్వానికి తోడైయుండెను. అతడు పెరిగి పెదద్వాడై ఆ అరణయ్ములో 

కాపురముండి విలుకాడాయెను. 

ఆది 21:21 అతడు పారాను అరణయ్ములో నునన్పుప్డు అతని తలిల్ ఐగుపుత్దేశమునుండి ఒక సతరీని తెచిచ్ 

అతనికి పెండిల్చేసెను. 

ఆది 21:22 ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును అబార్హాముతో 

మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆది 21:23 నీవు ననైన్నను నా పుతర్ పౌతార్దులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన ఉపకారము 

చొపుప్న నాకును నీవు పరదేశివైయునన్ యీ దేశమునకు చేసెదనని దేవుని పేరట ఇకక్డ నాతో 

పర్మాణము చేయుమని చెపెప్ను.  

ఆది 21:24 అందుకు అబార్హాము పర్మాణము చేసెదననెను. 
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ఆది 21:25 అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై అబార్హాము 

అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

ఆది 21:26 నీవును నాతో చెపప్లేదు; నేను నేడే గాని యీ సంగతి వినలేదని చెపప్గా. 

ఆది 21:27 అబార్హాము గొఱ ఱ్లను గొడల్ను తెపిప్ంచి అబీమెలెకుకిచెచ్ను. వారిదద్రు ఇటుల్ ఒక నిబంధన 

చేసికొనిరి. 

ఆది 21:28 తరువాత అబార్హాము తన గొఱ ఱ్ల మందలోనుండి యేడు పెంటిపిలల్లను వేరుగానుంచెను 

గనుక 

ఆది 21:29 అబీమెలెకు అబార్హాముతో నీవు వేరుగా ఉంచిన యీ యేడు గొఱ ఱ్పిలల్లు ఎందుకని 

యడిగెను. అందుకతడు 

ఆది 21:30 నేనే యీ బావిని తర్వివ్ంచినందుకు నా సాకాష్య్రథ్ముగా ఈ యేడు గొఱ ఱ్ పిలల్లను నీవు 

నాచేత పుచుచ్కొనవలెనని చెపెప్ను. 

ఆది 21:31 అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరెష్బా అనబడెను. 

ఆది 21:32 బెయేరెష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు లేచి తన 

సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆది 21:33 అబార్హాము బెయేరెష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన యెహోవా 

పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

ఆది 21:34 అబార్హాము ఫిలిషీత్యుల దేశములో అనేక దినములు పరదేశిగా నుండెను. 
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ఆది 22:1 ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. ఎటల్నగా ఆయన 

అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆది 22:2 అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు ఇసాస్కును తీసికొని 

మోరీయా దేశమునకు వెళి ల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో ఒకదానిమీద దహనబలిగా 

అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 

ఆది 22:3 తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో ఇదద్రిని తన 

కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు తనతో చెపిప్న 

చోటికి వెళె ల్ను. 

ఆది 22:4 మూడవనాడు అబార్హాము కనున్లెతిత్ దూరమునుండి ఆ చోటు చూచి 

ఆది 22:5 తన పని వారితో మీరు గాడిదతో ఇకక్డనే ఉండుడి; నేనును ఈ చినన్వాడును అకక్డికి వెళి ల్ 

(దేవునికి) మొర్కిక్ మరల మీయొదద్కు వచెచ్దమని చెపిప్ 

ఆది 22:6 దహనబలికి కటెట్లు తీసికొని తన కుమారుడగు ఇసాస్కుమీద పెటిట్ తనచేతితో నిపుప్ను 

కతిత్ని పటుట్కొనిపోయెను. వారిదద్రు కూడి వెళుల్చుండగా 

ఆది 22:7 ఇసాస్కు తన తండిర్యైన అబార్హాముతో నా తండీర్ అని పిలిచెను; అందుకతడు ఏమి నా 

కుమారుడా అనెను. అపుప్డతడు నిపుప్ను కటెట్లును ఉనన్విగాని దహనబలికి గొఱ ఱ్పిలల్ ఏది అని 

అడుగగా 

ఆది 22:8 అబార్హాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱ ఱ్పిలల్ను చూచుకొనునని చెపెప్ను. 

ఆది 22:9 ఆలాగు వారిదద్రు కూడి వెళి ల్ దేవుడు అతనితో చెపిప్నచోటికి వచిచ్నపుప్డు అబార్హాము 

అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ కటెట్లు చకక్గా పేరిచ్ తన కుమారుడగు ఇసాస్కును బంధించి ఆ 

పీఠముపైనునన్ కటెట్లమీద ఉంచెను. 

ఆది 22:10 అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుని వధించుటకు తన చెయియ్ చాపి కతిత్ పటుట్కొనగా 

ఆది 22:11 యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని పిలిచెను; 

అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

Page  of 82 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 22:12 అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు చేయకుము; నీకు 

ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడవని 

యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

ఆది 22:13 అపుప్డు అబార్హాము కనున్లెతిత్ చూడగా పొదలో కొముమ్లు తగులుకొనియునన్ ఒక 

పొటే ట్లు వెనుకతటుట్న కనబడెను. అబార్హాము వెళి ల్ ఆ పొటే ట్లును పటుట్కొని తన కుమారునికి మారుగా 

పెటిట్ దహనబలిగా అరిప్ంచెను 

ఆది 22:14 అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత యెహోవా 

పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

ఆది 22:15 యెహోవా దూత రెండవమారు పరలోకమునుండి అబార్హామును పిలిచి యిటల్నెను 

ఆది 22:16 నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ కారయ్ము 

చేసినందున 

ఆది 22:17 నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి యిసుకవలెను నీ 

సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల గవిని 

సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆది 22:18 మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆది 22:19 తరువాత అబార్హాము తన పనివారియొదద్కు తిరిగిరాగా వారు లేచి అందరును కలిసి 

బెయేరెష్బాకు వెళి ల్రి. అబార్హాము బెయేరెష్బాలో నివసించెను. 

ఆది 22:20 ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత అబార్హామునకు తెలుపబడినదేమనగా మిలాక్ అను 

ఆమెయు నీ సహోదరుడగు నాహోరునకు పిలల్లను కనెను. 

ఆది 22:21 వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన ఊజు, ఇతని తముమ్డైన బూజు, అరాము 

తండిర్యైన కెమూయేలు, 

ఆది 22:22 కెసెదు, హజో, షిలాద్షు, యిదాల్పు, బెతూయేలు. బెతూయేలు రిబాక్ను కనెను. 
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ఆది 22:23 ఆ యెనిమిదిమందిని మిలాక్ అబార్హాము సహోదరుడగు నాహోరునకు కనెను. 

ఆది 22:24 మరియు రయూమా అను అతని, ఉపపతిన్యు తెబహును, గహమును తహషును 

మయకాను కనెను. 
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ఆది 23:1 శారా జీవించిన కాలము, అనగా శారా బర్దికిన యేండుల్ నూట ఇరువదియేడు. 

ఆది 23:2 శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; అపుప్డు అబార్హాము 

శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆది 23:3 తరువాత అబార్హాము మృతిబొందిన తన భారయ్ యెదుటనుండి లేచి హేతు కుమారులను 

చూచి 

ఆది 23:4 మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా భారయ్ నా 

కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని సావ్సథ్య్ముగా 

ఇయుయ్డని అడుగగా 

ఆది 23:5 హేతు కుమారులు అయాయ్ మా మాట వినుము. నీవు మా మధయ్ను మహారాజవై యునాన్వు;  

ఆది 23:6 మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను 

పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

ఆది 23:7 అపుప్డు అబార్హాము లేచి ఆ దేశపు పర్జలైన హేతు కుమారులకు సాగిలపడి  

ఆది 23:8 మృతిబొందిన నా భారయ్ను నా యెదుట ఉండకుండ నేను పాతిపెటుట్ట మీకిషట్మైతే నా 

మాట వినుడి. 

ఆది 23:9 సోహరు కుమారుడైన ఎఫోర్ను తన పొలము చివరను తనకు కలిగియునన్ మకేప్లా గుహను 

నాకిచుచ్నటుల్ నా పక్షముగా అతనితో మనవిచేయుడి. మీ మధయ్ను శమ్శానభూమిగా నుండుటకు నిండు 

వెలకు అతడు దానిని నాకు సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెనని వారితో చెపెప్ను. 

ఆది 23:10 అపుప్డు ఎఫోర్ను హేతు కుమారుల మధయ్ను కూరుచ్ండియుండెను. హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను 

తన ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరి యెదుట హేతు కుమారులకు వినబడునటుల్ అబార్హాముతో 

చెపిప్న పర్తుయ్తత్రమేమనగా  

ఆది 23:11 అయాయ్ అటుల్ కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును నీకిచుచ్చునాన్ను; 

దానిలోనునన్ గుహను నీకిచుచ్చునాన్ను; నా పర్జల యెదుట అది నీకిచుచ్చునాన్ను; మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్మనెను 
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ఆది 23:12 అపుప్డు అబార్హాము ఆ దేశపు పర్జల యెదుట సాగిలపడి 

ఆది 23:13 సరేకాని నా మనవి ఆలకించుము. ఆ పొలమునకు వెల యిచెచ్దను; అది నాయొదద్ 

పుచుచ్కొనినయెడల మృతిబొందిన నా భారయ్ను పాతిపెటెట్దనని ఆ దేశ పర్జలకు వినబడు నటుల్ 

ఎఫోర్నుతో చెపెప్ను. 

ఆది 23:14 అందుకు ఎఫోర్ను అయాయ్ నా మాట వినుము; ఆ భూమి నాలుగువందల తులముల 

వెండి చేయును; 

ఆది 23:15 నాకు నీకు అది యెంత? మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మని అబార్హామున 

కుతత్రమిచెచ్ను; 

ఆది 23:16 అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను 

చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి అబార్హాము తూచి అతని 

కిచెచ్ను. 

ఆది 23:17 ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, అనగా ఆ 

పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము చెటల్నిన్యు, 

ఆది 23:18 అతని ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరిలో హేతు కుమారుల యెదుట అబార్హామునకు 

సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆది 23:19 ఆ తరువాత అబార్హాము కనాను దేశములో హెబోర్నను మమేర్యెదుటనునన్ మకేప్లా 

పొలము గుహలో తన భారయ్యైన శారాను పాతిపెటెట్ను. 

ఆది 23:20 ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము కొరకు 

అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 
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ఆది 24:1 అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ విషయములలోను 

యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆది 24:2 అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి పెదద్దాసునితో 

నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆది 24:3 నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని నా 

కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆది 24:4 నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి భారయ్ను 

తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత పర్మాణము 

చేయించెదననెను. 

ఆది 24:5 ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల నీవు 

బయలుదేరి వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా అని అడుగగా 

ఆది 24:6 అబార్హాము అకక్డికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ. 

ఆది 24:7 నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ నాతో మాటలాడి 

నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు దేవుడగు 

యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి భారయ్ను 

తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆది 24:8 అయితే నీ వెంట వచుచ్టకు ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల ఈ పర్మాణము నుండి విడుదల 

పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అకక్డికి తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆది 24:9 ఆ దాసుడు తన యజమానుడగు అబార్హాము తొడకిర్ంద తన చెయియ్ పెటిట్ యీ సంగతి 

విషయమై పర్మాణము చేసెను. 

ఆది 24:10 అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని ఆసిత్లో శేర్షట్మైన 

నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము లోనునన్ నాహోరు 

పటట్ణము చేరి 
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ఆది 24:11 సాయంకాలమందు సతరీలు నీళుల్ చేదుకొనవచుచ్ వేళకు ఆ ఊరి బయటనునన్ 

నీళల్బావియొదద్ తన ఒంటెలను మోకరింపచేసి యిటల్నెను 

ఆది 24:12 నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న కారయ్మును తవ్రలో 

సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆది 24:13 చితత్గించుము, నేను ఈ నీళల్ ఊటయొదద్ నిలుచుచునాన్ను; ఈ ఊరివారి పిలల్లు నీళుల్ 

చేదుకొనుటకు వచుచ్చునాన్రు. 

ఆది 24:14 కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను చెపప్గా నీవు 

తార్గుము నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన ఇసాస్కు కొరకు 

నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద అనుగర్హము 

చూపితివని తెలిసికొందుననెను. 

ఆది 24:15 అతడు మాటలాడుట చాలింపకముందే అబార్హాము సహోదరుడైన నాహోరు భారయ్యగు 

మిలాక్ కుమారుడైన బెతూయేలుకు పుటిట్న రిబాక్ కడవ భుజము మీద పెటుట్కొనివచెచ్ను. 

ఆది 24:16 ఆ చినన్ది మికిక్లి చకక్నిది; ఆమె కనయ్క, ఏ పురుషుడును ఆమెను కూడలేదు; ఆమె ఆ 

బావిలోనికి దిగిపోయి కడవను నీళల్తో నింపుకొని యెకిక్ రాగా 

ఆది 24:17 ఆ సేవకుడు ఆమెను ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్ నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము దయచేసి ననున్ 

తార్గనిమమ్ని అడిగెను. 

ఆది 24:18 అందుకామె అయాయ్ తార్గుమని చెపిప్ తవ్రగా తన కడవనుచేతిమీదికి దించుకొని అతనికి 

దాహమిచెచ్ను. 

ఆది 24:19 మరియు ఆమె అతనికి దాహమిచిచ్న తరువాత నీ ఒంటెలు తార్గుమటుట్కు వాటికిని నీళుల్ 

చేది పోయుదునని చెపిప్ 

ఆది 24:20 తవ్రగా గాడిలో తన కడవ కుమమ్రించి తిరిగి చేదుటకు ఆ బావికి పరుగెతుత్కొనిపోయి 

అతని ఒంటెలనిన్టికి నీళుల్ చేదిపోసెను. 

ఆది 24:21 ఆ మనుషుయ్డు ఆమెను తేరి చూచి తన పర్యాణమును యెహోవా సఫలముచేసెనో లేదో 

తెలిసికొనవలెనని ఊరకుండెను. 
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ఆది 24:22 ఒంటెలు తార్గుటయైన తరువాత ఆ మనుషుయ్డు అరతులము ఎతుత్గల బంగారపు ముకుక్ 

కమిమ్ని, ఆమెచేతులకు పది తులముల ఎతుత్ గల రెండు బంగారు కడియములను తీసి 

ఆది 24:23 నీవు ఎవరి కుమారెత్వు? దయచేసి నాతో చెపుప్ము; నీ తండిర్ యింట మేము ఈ రాతిర్ 

బసచేయుటకు సథ్లమునన్దా అని అడిగెను. 

ఆది 24:24 అందుకామె నేను నాహోరుకు మిలాక్కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు కుమారెత్ననెను. 

ఆది 24:25 మరియు ఆమె మాయొదద్ చాలా గడిడ్యు మేతయు రాతిర్ బసచేయుటకు సథ్లమును 

ఉనన్వనగా 

ఆది 24:26 ఆ మనుషుయ్డు తన తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్  

ఆది 24:27 అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; ఆయన నా 

యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే యెహోవా 

నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆది 24:28 అంతట ఆ చినన్ది పరుగెతిత్కొనిపోయి యీ మాటలు తన తలిల్ యింటివారికి తెలిపెను. 

ఆది 24:29 రిబాక్కు లాబానను నొక సహోదరుడుండెను. అపుప్డు లాబాను ఆ బావిదగగ్ర 

వెలుపటనునన్ ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు పరుగెతిత్కొనిపోయెను. 

ఆది 24:30 అతడు ఆ ముకుక్కమిమ్ని తన సహోదరిచేతులనునన్ ఆ కడియములను చూచి ఆ 

మనుషుయ్డు ఈలాగు నాతో మాటలాడెనని తన సహోదరియైన రిబాక్ చెపిప్న మాటలు విని ఆ 

మనుషుయ్నియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు ఆ బావియొదద్ ఒంటెల దగగ్ర నిలిచియుండగా 

ఆది 24:31 లాబాను యెహోవావలన ఆశీరవ్దింపబడినవాడా, లోపలికి రముమ్; నీవు బయట 

నిలువనేల? ఇలుల్ను ఒంటెలకు సథ్లమును నేను సిదధ్ము చేయించితిననెను. 

ఆది 24:32 ఆ మనుషుయ్డు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు లాబాను ఒంటెల గంతలు విపిప్ ఒంటెలకు గడిడ్యు 

మేతయు కాళుల్ కడుగుకొనుటకు అతనికిని అతనితో కూడ నునన్వారికిని నీళుల్ ఇచిచ్ 

ఆది 24:33 అతనికి భోజనము పెటిట్ంచెను గాని అతడు నేను వచిచ్న పనిచెపప్క మునుపు భోజనము 

చేయననగా లాబాను చెపుప్మనెను. 

ఆది 24:34 అంతట అతడిటల్నెను నేను అబార్హాము దాసుడను, 
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ఆది 24:35 యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు గొపప్వాడాయెను; 

అతనికి గొఱ ఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను గాడిదలను 

దయచేసెను. 

ఆది 24:36 నా యజమానుని భారయ్యైన శారా వృదాధ్పయ్ములో నా యజమానునికి కుమారుని 

కనెను; నా యజమానుడు తనకు కలిగినది యావతుత్ను అతనికిచిచ్యునాన్డు; 

ఆది 24:37 మరియు నా యజమానుడు నాతో నేను ఎవరి దేశమందు నివసించుచునాన్నో ఆ 

కనానీయుల పిలల్లలో ఒక పిలల్ను నా కుమారునికి పెండిల్చేయవదుద్. 

ఆది 24:38 అయితే నా తండిర్ యింటికిని నా వంశసు థ్లయొదద్కును వెళి ల్ నా కుమారునికి పెండిల్ 

చేయుటకు ఒక పిలల్ను తీసి కొనిరావలెనని నాచేత పర్మాణము చేయించెను. 

ఆది 24:39 అపుప్డు నేను నా యజమానునితో ఆ సతరీ నావెంట రాదేమో అని చెపిప్నందుకు  

ఆది 24:40 అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ తన దూతను 

పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసు థ్లలో నా తండిర్ యింటనుండి నా 

కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

ఆది 24:41 నీవు నా వంశసు థ్లయొదద్కు వెళి ల్తివా యీ పర్మాణము విషయములో ఇక నీకు బాధయ్త 

ఉండదు, వారు ఆమెను ఇయయ్నియెడలకూడ ఈ పర్మాణము విషయములో నీకు బాధయ్త ఉండదని 

చెపెప్ను. 

ఆది 24:42 నేను నేడు ఆ బావియొదద్కు వచిచ్ అబార్హామను నా యజమానుని దేవుడవైన యెహోవా, 

నా పర్యాణమును నీవు సఫలము చేసినయెడల 

ఆది 24:43 నేను ఈ నీళల్ బావియొదద్ నిలిచియుండగా నీళుల్ చేదుకొనుటకు వచిచ్న చినన్దానితో నేను 

నీవు దయచేసి నీ కడవలో నీళుల్ కొంచెము ననున్ తార్గనిమమ్ని చెపుప్నపుప్డు 

ఆది 24:44 నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును చేది పోయుదునని యెవతె చెపుప్నో ఆమెయే నా 

యజమానుని కుమారునికి యెహోవా నియమించిన పిలల్యై యుండును గాకని మనవిచేసికొంటిని. 
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ఆది 24:45 నేను నా హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపకముందే రిబాక్ భుజముమీద తన 

కడవను పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డు నాకు దాహమిమమ్ని 

నేనామెను అడుగగా 

ఆది 24:46 ఆమె తవ్రగా తన కడవను దించి తార్గుము, నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని చెపెప్ను 

గనుక నేను తార్గితిని; ఆమె ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్ను. 

ఆది 24:47 అపుప్డు నేను నీవు ఎవరి కుమారెత్వని యడిగినందుకు ఆమె మిలాక్ నాహోరునకు కనిన 

కుమారుడగు బెతూయేలు కుమారెత్నని చెపిప్నపుప్డు, నేనామె ముకుక్కు కమిమ్యును ఆమెచేతులకు 

కడియములను పెటిట్ 

ఆది 24:48 నా తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను నా యజమానుని దేవుడైన యెహోవాను 

సోత్తర్ము చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొకక్ సహోదరుని కుమారెత్ను అతని 

కుమారునికి తీసికొనునటుల్ సరియైన మారగ్మందు ననున్ నడిపించెను. 

ఆది 24:49 కాబటిట్ నా యజమానునియెడల మీరు దయను నమమ్కమును కనుపరచినయెడల 

అదియైనను నాకు తెలియచెపుప్డి, లేనియెడల అదియైనను తెలియచెపుప్డి; అపుప్డు నేనెటు పోవలెనో 

అటు పోయెదననగా 

ఆది 24:50 లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే అవునని గాని 

కాదని గాని చెపప్జాలము; 

ఆది 24:51 ఇదిగో రిబాక్ నీ యెదుట నునన్ది, ఆమెను తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా సెలవిచిచ్న 

పర్కారము ఈమె నీ యజమానుని కుమారునికి భారయ్ అగును గాకని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

ఆది 24:52 అబార్హాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసెను. 

ఆది 24:53 తరువాత ఆ సేవకుడు వెండి నగలను బంగారు నగలను, వసత్రములను తీసి రిబాక్కు 

ఇచెచ్ను; మరియు అతడు ఆమె సహోదరునికి తలిల్కిని విలువగల వసుత్వులు ఇచెచ్ను. 

ఆది 24:54 అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని అకక్డ ఆ 

రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు ననున్ 

పంపించుడని చెపప్గా 
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ఆది 24:55 ఆమె సహోదరుడును ఆమె తలిల్యుఈ చినన్దాని పదిదినములైనను మాయొదద్ 

ఉండనిముమ్, ఆ తరువాత ఆమె వెళల్వచుచ్ననిరి. 

ఆది 24:56 అపుప్డతడు యెహోవా నా పర్యాణమును సఫలము చేసెను గనుక నాకు తడవుకానీయక 

ననున్ పంపించుడి, నా యజమానునియొదద్కు వెళె ల్దనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆది 24:57 వారు ఆ చినన్దానిని పిలిచి, ఆమె యేమనునో తెలిసికొందమని చెపుప్కొని 

ఆది 24:58 రిబాక్ను పిలిచి ఈ మనుషుయ్నితోకూడ వెళె ల్దవా అని ఆమె నడిగినపుప్డు వెళె ల్దననెను. 

ఆది 24:59 కాబటిట్ వారు తమ సహోదరియైన రిబాక్ను ఆమె దాదిని అబార్హాము సేవకుని అతనితో 

వచిచ్న మనుషుయ్లను సాగనంపినపుప్డు 

ఆది 24:60 వారు రిబాక్తో మా సహోదరీ, నీవు వేలవేలకు తలిల్వగుదువు గాక, నీ సంతతివారు తమ 

పగవారి గవినిని సావ్ధీనపరచుకొందురు గాక అని ఆమెను దీవింపగా 

ఆది 24:61 రిబాక్యు ఆమె పనికతెత్లును లేచి ఒంటెలనెకిక్ ఆ మనుషుయ్ని వెంబడివెళి ల్రి. అటుల్ ఆ 

సేవకుడు రిబాక్ను తోడుకొనిపోయెను.  

ఆది 24:62 ఇసాస్కు బెయేర  లహాయిరోయి మారగ్మున వచిచ్ దకిష్ణ దేశమందు కాపురముండెను. 

ఆది 24:63 సాయంకాలమున ఇసాస్కు పొలములో ధాయ్నింప బయలువెళి ల్ కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు 

ఒంటెలు వచుచ్చుండెను, 

ఆది 24:64 రిబాక్ కనున్లెతిత్ ఇసాస్కును చూచి ఒంటెమీదనుండి దిగి 

ఆది 24:65 మనలనెదురొక్నుటకు పొలములో నడుచుచునన్ ఆ మనుషుయ్డెవరని దాసుని నడుగగా 

అతడు ఇతడు నా యజమానుడని చెపెప్ను గనుక ఆమె ముసుకు వేసికొనెను.  

ఆది 24:66 అపుప్డా దాసుడు తాను చేసిన కారయ్ములనిన్యు ఇసాస్కుతో వివరించి చెపెప్ను. 

ఆది 24:67 ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ అతడు 

రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు ఇసాస్కు 

తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 
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ఆది 25:1 అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 

ఆది 25:2 ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు అనువారిని 

కనెను. 

ఆది 25:3 యొకాష్ను షేబను దెదానును కనెను. అషూష్రీయులు లెతూషీయులు లెయుమీయులు 

అనువారు ఆ దెదాను సంతతివారు. 

ఆది 25:4 ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎలాద్యా అనువారు ఆ మిదాయ్ను సంతతివారు. 

ఆది 25:5 వీరందరు కెతూరా సంతతివారు. అబార్హాము తనకు కలిగినది యావతుత్ ఇసాస్కుకిచెచ్ను. 

ఆది 25:6 అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను సజీవుడై 

యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

ఆది 25:7 అబార్హాము బర్దికిన సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 

ఆది 25:8 అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున పార్ణము విడిచి 

మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆది 25:9 హితీత్యుడైన సోహరు కుమారుడగు ఎఫోర్ను పొలమందలి మకేప్లా గుహలో అతని 

కుమారులగు ఇసాస్కును ఇషామ్యేలును అతనిని పాతిపెటిట్రి; అది మమేర్ యెదుట నునన్ది. 

ఆది 25:10 అబార్హాము హేతు కుమారులయొదద్ కొనిన పొలములోనే అబార్హామును అతని 

భారయ్యైన శారాయును పాతిపెటట్బడిరి. 

ఆది 25:11 అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత దేవుడు అతని కుమారుడగు ఇసాస్కును 

ఆశీరవ్దించెను; అపుప్డు ఇసాస్కు బేయేర  లహాయిరోయి దగగ్ర కాపురముండెను. 

ఆది 25:12 ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన అబార్హాము 

కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 

ఆది 25:13 ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

ఆది 25:14 మిషామ్ దూమానమశాశ్ 

ఆది 25:15 హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 
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ఆది 25:16 ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న ఇషామ్యేలు 

కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను ఇషామ్యేలు కుమారులు 

వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు రాజులు. 

ఆది 25:17 ఇషామ్యేలు బర్దికిన సంవతస్రములు నూట ముపప్దియేడు. అపుప్డతడు పార్ణము విడిచి 

మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆది 25:18 వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ ఎదుటనునన్ 

షూరువరకు నివసించువారు. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

ఆది 25:19 అబార్హాము కుమారుడగు ఇసాస్కు వంశావళి యిదే. అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను. 

ఆది 25:20 ఇసాస్కు పదద్నరాములో నివసించు సిరియావాడైన బెతూయేలు కుమారెత్యును 

సిరియావాడైన లాబాను సహోదరియునైన రిబాక్ను పెండిల్ చేసికొనన్పుప్డు నలుబది 

సంవతస్రములవాడు. 

ఆది 25:21 ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను వేడుకొనెను. 

యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

ఆది 25:22 ఆమె గరభ్ములో శిశువులు ఒకనితోనొకడు పెనుగులాడిరి గనుక ఆమె ఈలాగైతే నేను 

బర్దుకుట యెందుకని అనుకొని యీ విషయమై యెహోవాను అడుగ వెళె ల్ను. అపుప్డు యెహోవా 

ఆమెతో నిటల్నెను 

ఆది 25:23 రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ కడుపులోనుండి 

పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. పెదద్వాడు 

చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆది 25:24 ఆమె పర్సూతి కావలసిన దినములు నిండినపుప్డు ఆమె గరభ్మందు కవలవారు ఉండిరి. 

ఆది 25:25 మొదటివాడు ఎఱ ఱ్నివాడుగా బయటికివచెచ్ను. అతని ఒళల్ంతయు రోమవసత్రమువలె 

నుండెను గనుక అతనికి ఏశావు అను పేరు పెటిట్రి. 
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ఆది 25:26 తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచిచ్నపుప్డు అతని చెయియ్ ఏశావు మడిమెను 

పటుట్కొని యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటట్బడెను. ఆమె వారిని కనినపుప్డు 

ఇసాస్కు అరువది యేండల్వాడు. 

ఆది 25:27 ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై అరణయ్వాసిగా నుండెను; 

యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆది 25:28 ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని పేర్మించెను; 

రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

ఆది 25:29 ఒకనాడు యాకోబు కలగూరవంటకము వండుకొనుచుండగా ఏశావు అలసినవాడై 

పొలములోనుండి వచిచ్ 

ఆది 25:30 నేను అలసియునాన్ను; ఆ యెఱ ఱ్ యెఱ ఱ్గా నునన్ దానిలో కొంచెము దయచేసి నాకు 

పెటుట్మని అడిగెను; అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 

ఆది 25:31 అందుకు యాకోబు నీ జేయ్షఠ్తవ్ము నేడు నాకిమమ్ని అడుగగా 

ఆది 25:32 ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 

ఆది 25:33 యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో పర్మాణము చేసి 

అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

ఆది 25:34 యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; అతడు తిని తార్గి 

లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 
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ఆది 26:1 అబార్హాము దినములలో వచిచ్న మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ దేశములో 

వచెచ్ను. అపప్డు ఇసాస్కు గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు నొదద్కు వెళె ల్ను. 

ఆది 26:2 అకక్డ యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నీవు ఐగుపుత్లోనికి వెళల్క నేను నీతో చెపుప్ దేశమందు 

నివసించుము. 

ఆది 26:3 ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆది 26:4 ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ తండిర్యైన 

అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆది 26:5 ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను నా కటట్డలను 

నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

ఆది 26:6 ఇసాస్కు గెరారులో నివసించెను.  

ఆది 26:7 ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు అతడు ఆమె నా 

సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు ఆమె నిమితత్ము 

ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

ఆది 26:8 అకక్డ అతడు చాలా దినములుండిన తరువాత ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు కిటికీలో 

నుండి చూచినపుప్డు ఇసాస్కు తన భారయ్యైన రిబాక్తో సరసమాడుట కనబడెను. 

ఆది 26:9 అపుప్డు అబీమెలెకు ఇసాస్కును పిలిపించి ఇదిగో ఆమె నీ భారయ్యే ఆమె నా సహోదరి అని 

యేల చెపిప్తివని అడుగగా ఇసాస్కు ఆమెనుబటిట్ నేను చనిపోవుదునేమో అనుకొంటినని అతనితో 

చెపెప్ను. 

ఆది 26:10 అందుకు అబీమెలెకు నీవు మాకు చేసిన యీ పని యేమి? ఈ జనులలో ఎవడైన ఆమెతో 

నిరభ్యముగా శయనించవచుచ్నే. అపుప్డు నీవు మామీదికి పాతకము తెచిచ్పెటుట్ వాడవు గదా అనెను. 

ఆది 26:11 అబీమెలెకు ఈ మనుషుయ్ని జోలికైనను ఇతని భారయ్ జోలికైనను వెళుల్వాడు నిశచ్యముగా 

మరణశిక్ష పొందునని తన పర్జలకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 
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ఆది 26:12 ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు ఫలము 

పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

ఆది 26:13 అతడు మికిక్లి గొపప్వాడగువరకు కర్మకర్మముగా అభివృదిధ్పొందుచు వచెచ్ను. 

ఆది 26:14 అతనికి గొఱ ఱ్ల ఆసిత్యు గొడల్ ఆసిత్యు దాసులు గొపప్ సమూహమును కలిగినందున 

ఫిలిషీత్యులు అతనియందు అసూయ పడిరి. 

ఆది 26:15 అతని తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో అతని తండిర్ దాసులు తర్వివ్న బావులనిన్టిని 

ఫిలిషీత్యులు మనున్ పోసి పూడిచ్వేసిరి. 

ఆది 26:16 అబీమెలెకు నీవు మాకంటె బహు బలము గలవాడవు గనుక మాయొదద్నుండి వెళి ల్పొమమ్ని 

ఇసాస్కుతో చెపప్గా 

ఆది 26:17 ఇసాస్కు అకక్డనుండి వెళి ల్ గెరారు లోయలో గుడారము వేసికొని అకక్డ నివసించెను. 

ఆది 26:18 అపుప్డు తన తండిర్యైన అబార్హాము దినములలో తర్వివ్న నీళల్ బావులు ఇసాస్కు తిరిగి 

తర్వివ్ంచెను; ఏలయనగా అబార్హాము మృతిబొందిన తరువాత ఫిలిషీత్యులు వాటిని పూడిచ్వేసిరి. 

అతడు తన తండిర్ వాటికి పెటిట్న పేళల్ చొపుప్న తిరిగి వాటికి పేళుళ్ పెటెట్ను 

ఆది 26:19 మరియు ఇసాస్కు దాసులు ఆ లోయలో తర్వవ్గా జెలలుగల నీళల్బావి దొరికెను. 

ఆది 26:20 అపుప్డు గెరారు కాపరులు ఇసాస్కు కాపరులతో జగడమాడి ఈ నీరు మాదే అని చెపిప్రి 

గనుక వారు తనతో కలహించినందున అతడు ఆ బావికి ఏశెకు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 26:21 వారు మరియొక బావి తర్వివ్నపుప్డు దానికొరకును జగడమాడిరి గనుక దానికి శితాన్ 

అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 26:22 అతడు అకక్డనుండి వెళి ల్ మరియొక బావి తర్వివ్ంచెను. దాని విషయమై వారు 

జగడమాడలేదు గనుక అతడు ఇపుప్డు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియునాన్డు గనుక యీ 

దేశమందు అభివృదిధ్ పొందుదుమనుకొని దానికి రహెబోతు అను పేరు పెటెట్ను 

ఆది 26:23 అకక్డనుండి అతడు బెయేరెష్బాకు వెళె ల్ను. 
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ఆది 26:24 ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము దేవుడను, నేను 

నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ 

సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆది 26:25 అకక్డ అతడొక బలిపీఠము కటిట్ంచి యెహోవా నామమున పార్రథ్నచేసి అకక్డ తన 

గుడారము వేసెను. అపుప్డు ఇసాస్కు దాసులు అకక్డ బావి తర్వివ్రి. 

ఆది 26:26 అంతట అబీమెలెకును అతని సేన్హితుడైన అహుజతును అతని సేనాధిపతియైన 

ఫీకోలును గెరారునుండి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

ఆది 26:27 ఇసాస్కు మీరు నామీద పగపటిట్ మీయొదద్నుండి ననున్ పంపివేసిన తరువాత 

ఎందునిమితత్ము నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్రని వారినడుగగా 

ఆది 26:28 వారు నిశచ్యముగా యెహోవా నీకు తోడైయుండుట చూచితివిు గనుక మనకు, అనగా 

మాకును నీకును మధయ్ నొక పర్మాణముండవలెననియు 

ఆది 26:29 మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ సమాధానముగా పంపి 

వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన చేసికొందుమనియు 

అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

ఆది 26:30 అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 

ఆది 26:31 తెలల్వారినపుప్డు వారు లేచి ఒకనితో ఒకడు పర్మాణము చేసికొనిరి; తరువాత ఇసాస్కు 

వారిని సాగనంపగా వారు అతనియొదద్నుండి సమాధానముగా వెళి ల్రి. 

ఆది 26:32 ఆ దినమందే ఇసాస్కు దాసులు వచిచ్ తాము తర్వివ్న బావినిగూరిచ్ అతనికి తెలియచేసి 

మాకు నీళుల్ కనబడినవని చెపిప్రి గనుక 

ఆది 26:33 దానికి షేబ అను పేరు పెటెట్ను. కాబటిట్ నేటివరకు ఆ ఊరి పేరు బెయేరెష్బా.  

ఆది 26:34 ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ కుమారెత్యగు 

యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆది 26:35 వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 
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ఆది 27:1 ఇసాస్కు వృదుధ్డై అతని కనున్లకు మందదృషిట్ కలిగినపుప్డు అతడు తన పెదద్ కుమారుడైన 

ఏశావుతో నా కుమారుడా, అని అతని పిలువగా అతడు చితత్ము నాయనా అని అతనితో ననెను. 

ఆది 27:2 అపుప్డు ఇసాస్కు ఇదిగో నేను వృదుధ్డను, నా మరణదినము నాకు తెలియదు. 

ఆది 27:3 కాబటిట్ నీవు దయచేసి నీ ఆయుధములైన నీ అంబులపొదిని నీ విలుల్ను తీసికొని అడవికి 

పోయి నాకొరకు వేటాడి మాంసము తెముమ్. 

ఆది 27:4 నేను చావక మునుపు నినున్ నేను ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను 

సిదధ్పరచి నేను తినుటకై నాయొదద్కు తెమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆది 27:5 ఇసాస్కు తన కుమారుడగు ఏశావుతో ఇటుల్ చెపుప్చుండగా రిబాక్ వినుచుండెను. ఏశావు 

వేటాడి మాంసము తెచుచ్టకు అడవికి వెళె ల్ను.  

ఆది 27:6 అపుప్డు రిబాక్ తన కుమారుడగు యాకోబును చూచి ఇదిగో నీ తండిర్ నీ అనన్యైన 

ఏశావుతో 

ఆది 27:7 మృతి బొందకమునుపు నేను తిని యెహోవా సనిన్ధిని నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ నాకొరకు 

మాంసము తెచిచ్ నాకు రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్ పరచుమని చెపప్గా వింటిని. 

ఆది 27:8 కాబటిట్ నా కుమారుడా, నా మాట విని నేను నీకు ఆజాఞ్పించినటుట్ చేయుము. 

ఆది 27:9 నీవు మందకు వెళి ల్ రెండు మంచి మేక పిలల్లను అకక్డనుండి నాయొదద్కు తెముమ్. వాటితో 

నీ తండిర్ కిషట్మైన రుచిగల భోజయ్ములను అతనికి చేసెదను. 

ఆది 27:10 నీ తండిర్ మృతిబొందక ముందు అతడు వాటిని తిని నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ నీవు వాటిని 

నీ తండిర్యొదద్కు తీసికొనిపోవలెననెను. 

ఆది 27:11 అందుకు యాకోబు నా సహోదరుడైన ఏశావు రోమము గలవాడు, నేను నునన్నివాడను 

గదా. 

ఆది 27:12 ఒకవేళ నాతండిర్ ననున్ తడవి చూచును, అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి వంచకుడనుగా 

తోచినయెడల నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్కొననని చెపెప్ను. 

ఆది 27:13 అయినను అతని తలిల్ నా కుమారుడా, ఆ శాపము నా మీదికి వచుచ్ను గాక. నీవు నా 

మాటమాతర్ము విని, పోయి వాటిని నాయొదద్కు తీసికొని రమమ్ని చెపప్గా 
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ఆది 27:14 అతడు వెళి ల్ వాటిని తన తలిల్యొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. అతని తలిల్ అతని తండిర్ కిషట్మైన 

రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పఱచెను. 

ఆది 27:15 మరియు తన జేయ్షఠ్ కుమారుడగు ఏశావునకు సొగసైన వసత్రములు ఇంట తనయొదద్ 

నుండెను గనుక 

ఆది 27:16 రిబాక్ వాటిని తీసి తన చినన్ కుమారుడగు యాకోబునకు తొడిగించి ఆ మేకపిలల్ల 

చరమ్ములతో అతనిచేతులను అతని మెడమీద నునుపు భాగమును కపిప్ 

ఆది 27:17 తాను సిదధ్పరచిన రుచిగల భోజయ్ములను రొటెట్ను తన కుమారుడగు 

యాకోబుచేతికియయ్గా 

ఆది 27:18 అతడు తన తండిర్యొదద్కు వచిచ్నా తండీర్, అని పిలువగా అతడు ఏమి నా కుమారుడా, 

నీవెవరవని అడిగెను 

ఆది 27:19 అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో చెపిప్న 

పర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి 

తెచిచ్నదానిని తినుమనెను 

ఆది 27:20 అపుప్డు ఇసాస్కు నా కుమారుడా, ఇంత శీఘర్ముగా అది నీకెటుల్ దొరికెనని అడుగగా 

అతడు నీ దేవుడైన యెహోవా నా యెదుటికి దాని రపిప్ంచుటచేతనే అని చెపెప్ను. 

ఆది 27:21 అపుప్డు ఇసాస్కు నా కుమారుడా, నీవు ఏశావను నా కుమారుడవో కావో నేను నినున్ 

తడవి చూచెదను దగగ్రకు రమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆది 27:22 యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అతని తడవిచూచి 

సవ్రము యాకోబు సవ్రము గానిచేతులు ఏశావుచేతులే అనెను. 

ఆది 27:23 యాకోబుచేతులు అతని అనన్యైన ఏశావుచేతులవలె రోమము గలవైనందున ఇసాస్కు 

అతనిని గురుతు పటట్లేక అతనిని దీవించి 

ఆది 27:24 ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబు నేనే అనెను.  

ఆది 27:25 అంతట అతడు అది నాయొదద్కు తెముమ్; నేను నినున్ దీవించునటుల్ నా కుమారుడు వేటాడి 

తెచిచ్నది తిందుననెను; అతడు తెచిచ్నపుప్డు అతడు తినెను; దార్కాష్రసము తేగా అతడు తార్గెను. 
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ఆది 27:26 తరువాత అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు నా కుమారుడా, దగగ్రకువచిచ్ ననున్ 

ముదుద్పెటుట్కొమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆది 27:27 అతడు దగగ్రకు వచిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. అపుప్డతడు అతని వసత్రములను వాసన 

చూచి అతని దీవించి యిటల్నెను. ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యెహోవా దీవించిన చేని 

సువాసనవలె నునన్ది 

ఆది 27:28 ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ 

కనుగర్హించు గాక  

ఆది 27:29 జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ బంధుజనులకు నీవు 

ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు శపింపబడుదురు 

నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆది 27:30 ఇసాస్కు యాకోబును దీవించుటయైన తరువాత యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు 

ఎదుటనుండి బయలుదేరి వెళి ల్న తక్షణమే అతని సహోదరుడైన ఏశావు వేటాడి వచెచ్ను. 

ఆది 27:31 అతడును రుచిగల భోజయ్ములను సిదధ్పరచి తన తండిర్యొదద్కు తెచిచ్ నా తండీర్ ననున్ 

దీవించునటుల్ లేచి నీ కుమారుడు వేటాడి తెచిచ్నదాని తినుమని తన తండిర్తోననెను. 

ఆది 27:32 అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు నీవెవరవని అతని నడిగినపుప్డు అతడు నేను నీ కుమారుడను 

ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడననగా 

ఆది 27:33 ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును నాయొదద్కు 

తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా దీవించితిని, అతడు 

దీవింపబడినవాడే యనెను. 

ఆది 27:34 ఏశావు తన తండిర్ మాటలు వినినపుప్డు దుఃఖాకార్ంతుడై పెదద్కేక వేసి ఓ నా తండీర్, 

ననున్ను దీవించుమని తన తండిర్తో చెపెప్ను. 

ఆది 27:35 అతడు నీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచిచ్ నీకు రావలసిన దీవెన 

తీసికొనిపోయెను. 
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ఆది 27:36 ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ రెండు మారులు 

మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన దీవెనను తీసికొనెనని 

చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

ఆది 27:37 అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని బంధుజనులందరిని 

అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని పోషించితిని గనుక నా 

కుమారుడా, నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 

ఆది 27:38 ఏశావు నా తండీర్, నీయొదద్ ఒక దీవెనయే ఉనన్దా? నా తండీర్, ననున్, ననున్ కూడ 

దీవించుమని తన తండిర్తో చెపిప్ ఏశావు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు 

ఆది 27:39 నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు నుండును.  

ఆది 27:40 నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

ఆది 27:41 తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద పగపటెట్ను. మరియు 

ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా తముమ్డైన యాకోబును 

చంపెదననుకొనెను. 

ఆది 27:42 రిబాక్ తన పెదద్కుమారుడైన ఏశావు మాటలనుగూరిచ్ వినినపుప్డు ఆమె తన చినన్ 

కుమారుడైన యాకోబును పిలువనంపి అతనితో ఇటల్నెను ఇదిగో నీ అనన్యైన ఏశావు నినున్ 

చంపెదనని చెపిప్ నినున్గూరిచ్ తనున్తాను ఓదారుచ్కొనుచునాన్డు. 

ఆది 27:43 కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా సహోదరుడగు 

లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

ఆది 27:44 నీ అనన్ కోపము నీమీదనుండి తొలగి నీవు అతనికి చేసిన వాటిని అతడు మరచువరకు 

లాబానునొదద్ కొనాన్ళుల్ ఉండుము;  

ఆది 27:45 అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని నేను 

పోగొటుట్కొననేల అనెను. 
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ఆది 27:46 మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. ఈ 

దేశసు థ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 
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ఆది 28:1 ఇసాస్కు యాకోబును పిలిపించి నీవు కనాను కుమారెత్లలో ఎవతెను వివాహము 

చేసికొనకూడదు. 

ఆది 28:2 నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ అకక్డ నీ తలిల్ 

సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి ఆజాఞ్పించి 

ఆది 28:3 సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు సంతానాభివృదిధ్ 

కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు అబార్హామునకిచిచ్న 

దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆది 28:4 ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును అబార్హామునకు 

అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆది 28:5 యాకోబును పంపివేసెను. అతడు పదద్నరాములోనునన్ సిరియావాడగు బెతూయేలు 

కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల తలిల్యగు రిబాక్ సహోదరుడునైన లాబానునొదద్కు వెళె ల్ను. 

ఆది 28:6 ఇసాస్కు యాకోబును దీవించి, పదద్నరాములో పెండిల్చేసికొని వచుచ్టకై అతని నకక్డికి 

పంపెననియు, అతని దీవించినపుప్డు నీవు కనాను దేశపు కుమారెత్లలో ఎవరిని పెండిల్ చేసికొనవదద్ని 

అతనికి ఆజాఞ్పించెననియు 

ఆది 28:7 యాకోబు తన తలిల్దండుర్ల మాట విని పదద్నరామునకు వెళి ల్పోయెననియు ఏశావు 

తెలిసికొనినపుప్డు, 

ఆది 28:8 ఇదిగాక కనాను కుమారెత్లు తన తండిర్యైన ఇసాస్కునకు ఇషుట్రాండుర్ కారని ఏశావునకు 

తెలిసినపుప్డు 

ఆది 28:9 ఏశావు ఇషామ్యేలు నొదద్కు వెళి ల్, తనకునన్ భారయ్లు గాక అబార్హాము కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆది 28:10 యాకోబు బెయేరెష్బానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళుల్చు 

ఆది 28:11 ఒకచోట చేరి పొర్దుద్ గుర్ంకినందున అకక్డ ఆ రాతిర్ నిలిచిపోయి, ఆ చోటి రాళల్లో ఒకటి 

తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అకక్డ పండుకొనెను. 
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ఆది 28:12 అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద నిలుపబడియుండెను; 

దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు దిగుచునుండిరి. 

ఆది 28:13 మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము దేవుడను 

ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ సంతానమునకును 

ఇచెచ్దను.  

ఆది 28:14 నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు పడమటితటుట్ను 

తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ వంశములనిన్యు నీ 

మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆది 28:15 ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ కాపాడుచు ఈ 

దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ విడువనని చెపప్గా 

ఆది 28:16 యాకోబు నిదర్ తెలిసి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ సథ్లమందునాన్డు; అది నాకు 

తెలియకపోయెననుకొని 

ఆది 28:17 భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని వేరొకటి కాదు; 

ఆది 28:18 పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను తలగడగా 

చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

ఆది 28:19 మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ ఊరి పేరు 

లూజు.  

ఆది 28:20 అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ దేవుడు నాకు 

తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆది 28:21 తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వసత్రములను నాకు దయచేసినయెడల 

యెహోవా నాకు దేవుడై యుండును. 

ఆది 28:22 మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; మరియు నీవు 

నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ కొనెను. 
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ఆది 29:1 యాకోబు బయలుదేరి తూరుప్ జనుల దేశమునకు వెళె ల్ను. 

ఆది 29:2 అతడు చూచినపుప్డు పొలములో ఒక బావి కనబడెను. అకక్డ దానియొదద్ గొఱ ఱ్ల మందలు 

మూడు పండుకొనియుండెను; కాపరులు మందలకు ఆ బావి నీళుల్ పెటుట్దురు; ఒక పెదద్ రాయి ఆ 

బావిమీద మూతవేసి యుండెను 

ఆది 29:3 అకక్డికి మందలనిన్యు కూడి వచుచ్నపుప్డు బావిమీదనుండి ఆ రాతిని పొరిల్ంచి, గొఱ ఱ్లకు 

నీళుల్పెటిట్ తిరిగి బావిమీది రాతిని దాని చోటనుంచుదురు. 

ఆది 29:4 యాకోబు వారిని చూచి అనన్లారా, మీరెకక్డివారని అడుగగా వారు మేము 

హారానువారమనిరి. 

ఆది 29:5 అతడు నాహోరు కుమారుడగు లాబానును మీరెరుగుదురా అని వారినడుగగా వారు 

ఎరుగుదుమనిరి. 

ఆది 29:6 మరియు అతడు అతడు కేష్మముగా ఉనాన్డా అని అడుగగా వారు కేష్మముగానే ఉనాన్డు; 

ఇదిగో అతని కుమారెత్యైన రాహేలు గొఱ ఱ్లవెంట వచుచ్చునన్దని చెపిప్రి. 

ఆది 29:7 అతడు ఇదిగో ఇంక చాలా పొర్దుద్ ఉనన్ది, పశువులను పోగుచేయు వేళకాలేదు, గొఱ ఱ్లకు 

నీళుల్ పెటిట్, పోయి వాటిని మేపుడని చెపప్గా 

ఆది 29:8 వారు మందలనిన్యు పోగుకాక మునుపు అది మావలన కాదు, తరువాత బావిమీదనుండి 

రాయి పొరిల్ంచుదురు; అపుప్డే మేము గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటుట్దుమనిరి. 

ఆది 29:9 అతడు వారితో ఇంక మాటలాడుచుండగా రాహేలు తన తండిర్ గొఱ ఱ్ల మందను తోలుకొని 

వచెచ్ను; ఆమె వాటిని మేపునది. 

ఆది 29:10 యాకోబు తన తలిల్ సహోదరుడైన లాబాను కుమారెత్యగు రాహేలును, తన తలిల్ 

సహోదరుడగు లాబాను గొఱ ఱ్లను చూచినపుప్డు అతడు దగగ్రకు వెళి ల్ బావిమీదనుండి రాతిని పొరిల్ంచి 

తన తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను గొఱ ఱ్లకు నీళుల్ పెటెట్ను. యాకోబు రాహేలును ముదుద్పెటుట్కొని 

యెలుగెతిత్ యేడెచ్ను. 

ఆది 29:11 మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండిర్ బంధువుడనియు,  
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ఆది 29:12 రిబాక్ కుమారుడనియు రాహేలుతో చెపిప్నపుప్డు ఆమె పరుగెతిత్పోయి తన తండిర్తో 

చెపెప్ను. 

ఆది 29:13 లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారము వినినపుప్డు అతనిని 

ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్కొని వచిచ్ అతని కౌగలించి ముదుద్పెటుట్కొని తన యింటికి తోడుకొని 

పోయెను. అతడు ఈ సంగతులనిన్యు లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆది 29:14 అపుప్డు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై యునాన్వు అనెను. 

అతడు నెల దినములు అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 

ఆది 29:15 లాబాను నీవు నా బంధువుడవైనందున ఊరకయే నాకు కొలువు చేసెదవా? నీకేమి 

జీతము కావలెనో చెపుప్మని యాకోబు నడిగెను. 

ఆది 29:16 లాబాను కిదద్రు కుమారెత్లుండిరి. వారిలో పెదద్దాని పేరు లేయా; చినన్దాని పేరు 

రాహేలు. 

ఆది 29:17 లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై యుండెను. 

ఆది 29:18 యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము నీకు ఏడు 

సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 

ఆది 29:19 అందుకు లాబాను ఆమెను అనుయ్ని కిచుచ్టకంటె నీకిచుచ్ట మేలు; నాయొదద్ ఉండుమని 

చెపప్గా 

ఆది 29:20 యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. అయినను అతడు 

ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆది 29:21 తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా భారయ్యొదద్కు 

పోవునటుల్ ఆమెను నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 

ఆది 29:22 లాబాను ఆ సథ్లములోనునన్ మనుషుయ్లనందరిని పోగుచేసి విందు చేయించి 

ఆది 29:23 రాతిర్వేళ తన కుమారెత్యైన లేయాను అతనియొదద్కు తీసికొని పోగా యాకోబు ఆమెను 

కూడెను. 

ఆది 29:24 మరియు లాబాను తన దాసియైన జిలాప్ను తన కుమారెత్యైన లేయాకు దాసిగా ఇచెచ్ను. 

Page  of 114 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 29:25 ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు చేసిన పని 

యేమిటి? రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు ననున్ మోసపుచిచ్తివనెను. 

ఆది 29:26 అందుకు లాబాను పెదద్దానికంటె ముందుగా చినన్దానినిచుచ్ట మాదేశ మరాయ్దకాదు. 

ఆది 29:27 ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు సంవతస్రములు నాకు 

కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 

ఆది 29:28 యాకోబు అలాగు చేసి ఆమె వారము సంపూరిత్యైన తరువాత అతడు తన కుమారెత్యైన 

రాహేలును అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆది 29:29 మరియు లాబాను తన దాసియగు బిలా హ్ను తన కుమారెత్యైన రాహేలుకు దాసిగా 

ఇచెచ్ను.  

ఆది 29:30 యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును బహుగా 

పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆది 29:31 లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు గొడార్లై 

యుండెను. 

ఆది 29:32 లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను చూచియునాన్డు గనుక నా 

పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 29:33 ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి యెహోవా 

వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 29:34 ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి నాతో హతుత్కొని 

యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి లేవి అను పేరు 

పెటెట్ను 

ఆది 29:35 ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను సుత్తించెదననుకొని 

యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 
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ఆది 30:1 రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు అసూయపడి 

యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

ఆది 30:2 యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు గరభ్ఫలమును 

ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

ఆది 30:3 అందుకామె నా దాసియైన బిలా హ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా కొరకు పిలల్లను 

కనును; ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 

ఆది 30:4 తన దాసియైన బిలా హ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆది 30:5 బిలా హ్ గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 

ఆది 30:6 అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని నాకు కుమారుని 

దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 30:7 రాహేలు దాసియైన బిలా హ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని కనెను. 

ఆది 30:8 అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి గెలిచితిననుకొని అతనికి 

నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 30:9 లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని యాకోబునకు 

ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆది 30:10 లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు కుమారుని కనగా 

ఆది 30:11 లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 30:12 లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 

ఆది 30:13 లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని అతనికి ఆషేరు 

అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 30:14 గోధుమల కోతకాలములో రూబేను వెళి ల్ పొలములో పుతర్దాత వృక్షపు పండుల్ చూచి తన 

తలిల్యైన లేయాకు తెచిచ్ యిచెచ్ను. అపుప్డు రాహేలు నీ కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్లో కొనిన్ 

నాకు దయచేయుమని లేయాతో అనగా 
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ఆది 30:15 ఆమెనా భరత్ను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇపుప్డు నా కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు 

పండల్ను తీసికొందువా అని చెపెప్ను. అందుకు రాహేలు కాబటిట్ నీ కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ 

నిమితత్ము అతడు ఈ రాతిర్ నీతో శయనించునని చెపెప్ను. 

ఆది 30:16 సాయంకాలమందు యాకోబు పొలమునుండి వచుచ్నపుప్డు లేయా అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి నీవు నాయొదద్కు రావలెను, నా కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్తో నినున్ 

కొంటినని చెపెప్ను. కాబటిట్ అతడు ఆ రాతిర్ ఆమెతో శయనించెను. 

ఆది 30:17 దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు అయిదవ 

కుమారుని కనెను. 

ఆది 30:18 లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు పర్తిఫలము 

దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 30:19 లేయా మరల గరభ్వతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 

ఆది 30:20 అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా పెనిమిటికి ఆరుగురు 

కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని అతనికి జెబూలూను 

అను పేరు పెటెట్ను 

ఆది 30:21 ఆ తరువాత ఆమె కొమారెత్ను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 30:22 దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము తెరిచెను. 

ఆది 30:23 అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద తొలగించెననుకొనెను. 

ఆది 30:24 మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక అనుకొని 

అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 30:25 రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ పంపివేయుము; నా 

చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

ఆది 30:26 నా భారయ్లను నా పిలల్లను నా కపప్గించుము; అపుప్డు నేను వెళె ల్దను; వారి కోసము నీకు 

కొలువుచేసితిని; నేను నీకు కొలువు చేసిన విధమును నీ వెరుగుదువుగదా అని చెపెప్ను. 
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ఆది 30:27 అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట వినుము; 

నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆది 30:28 మరియు అతడు నీ జీతమింతయని నాతో సప్షట్ముగా చెపుప్ము అది యిచెచ్దననెను. 

ఆది 30:29 అందుకు యాకోబు అతని చూచి నేను నీకెటుల్ కొలువు చేసితినో నీ మందలు నాయొదద్ 

ఎటుల్ండెనో అది నీకు తెలియును; 

ఆది 30:30 నేను రాక మునుపు నీకుండినది కొంచెమే; అయితే అది బహుగా అభివృదిధ్ పొందెను; 

నేను పాదము పెటిట్న చోటెలల్ యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను; నేను నా యింటి వారికొరకు ఎపుప్డు 

సంపాదయ్ము చేసికొందుననెను. 

ఆది 30:31 అపుప్డతడు నేను నీకేమి ఇయయ్వలెనని యడిగినందుకు యాకోబు నీవు నాకేమియు 

ఇయయ్వదుద్; నీవు నాకొరకు ఈ విధముగా చేసినయెడల నేను తిరిగి నీ మందను మేపి కాచెదను. 

ఆది 30:32 నేడు నేను నీ మంద అంతటిలో నడచి చూచి పొడలైనను మచచ్లైనను గల పర్తి గొఱ ఱ్ను, 

గొఱ ఱ్పిలల్లలో నలల్ని పర్తిదానిని, మేకలలో మచచ్లైనను పొడలైనను గలవాటిని వేరుపరచెదను; అటిట్వి 

నాకు జీతమగును. 

ఆది 30:33 ఇకమీదట నాకు రావలసిన జీతమునుగూరిచ్ నీవు చూడ వచిచ్నపుప్డు నా 

నాయ్యపర్వరత్నయే నాకు సాక్షయ్మగును; మేకలలో పొడలైనను మచచ్లైనను లేనివనిన్యు, 

గొఱ ఱ్పిలల్లలో నలుపు లేనివనిన్యు నాయొదద్నునన్యెడల నేను దొంగిలితినని చెపప్వచుచ్ననెను. 

ఆది 30:34 అందుకు లాబాను మంచిది, నీ మాటచొపుప్ననే కానిమమ్నెను. 

ఆది 30:35 ఆ దినమున లాబాను చారయైనను మచచ్యైనను గల మేకపోతులను, పొడలైనను 

మచచ్లైనను గల పెంటి మేకలనిన్టిని కొంచెము తెలుపుగల పర్తిదానిని గొఱ ఱ్పిలల్లలో 

నలల్వాటిననిన్టిని వేరుచేసి తన కుమారులచేతి కపప్గించి 

ఆది 30:36 తనకును యాకోబునకును మధయ్ మూడు దినముల పర్యాణమంత దూరము పెటెట్ను; 

లాబాను యొకక్ మిగిలిన మందను యాకోబు మేపుచుండెను. 

ఆది 30:37 యాకోబు చినారు జంగిసాలు అను చెటల్ చువవ్లను తీసికొని ఆ చువవ్లలో తెలల్చారలు 

కనబడునటుల్ అకక్డకక్డ వాటి తొకక్లు ఒలిచి 

Page  of 119 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 30:38 మందలు నీళుల్ తార్గ వచిచ్నపుప్డు అవి చూలు కటుట్టకు అతడు తాను ఒలిచిన 

చువవ్లను మందలు తార్గుటకు వచుచ్ కాలువలలోను నీళల్గాళల్లోను వాటియెదుట పెటట్గా  

ఆది 30:39 మందలు ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు కటిట్ చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గల 

పిలల్లను ఈనెను. 

ఆది 30:40 యాకోబు ఆ గొఱ ఱ్పిలల్లను వేరుచేసి, చారలుగల వాటి తటుట్ను లాబాను మందలలో 

నలల్ని వాటి తటుట్ను మందల ముఖములు తిర్పిప్ తన మందలను లాబాను మందలతో నుంచక వాటిని 

వేరుగా ఉంచెను. 

ఆది 30:41 మందలో బలమైనవి చూలు కటిట్నపుప్డెలల్ను అవి ఆ చువవ్ల యెదుట చూలు కటుట్నటుల్ 

యాకోబు మంద కనున్ల యెదుట కాలువలలో ఆ చువవ్లు పెటెట్ను. 

ఆది 30:42 మంద బలహీనమైనపుప్డు పెటట్లేదు. అటుల్ బలహీనమైనవి లాబానుకును బలమైనవి 

యాకోబునకును వచెచ్ను. 

ఆది 30:43 ఆ పర్కారము ఆ మనుషుయ్డు అతయ్ధికముగా అభివృదిధ్పొంది విసాత్రమైన మందలు 

దాసీలు దాసులు ఒంటెలు గాడిదలు గలవాడాయెను. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 31	

తెలుగు బైబిలు 
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ఆది 31:1 లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు తీసికొని, మన తండిర్కి 

కలిగిన దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు యాకోబు వినెను. 

ఆది 31:2 మరియు అతడు లాబాను ముఖము చూచినపుప్డు అది నినన్ మొనన్ ఉండినటుల్ 

అతనియెడల ఉండలేదు. 

ఆది 31:3 అపుప్డు యెహోవా నీ పితరుల దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము; నేను 

నీకు తోడైయుండెదనని యాకోబుతో చెపప్గా 

ఆది 31:4 యాకోబు పొలములో తన మందయొదద్కు రాహేలును లేయాను పిలువనంపి వారితో 

యిటల్నెను. 

ఆది 31:5 మీ తండిర్ కటాక్షము నినన్ మొనన్ నామీద ఉండినటుల్ ఇపుప్డు నామీద నుండలేదని నాకు 

కనబడుచునన్ది; అయితే నా తండిర్యొకక్ దేవుడు నాకు తోడైయునాన్డు;  

ఆది 31:6 మీ తండిర్కి నా యావచఛ్కిత్తో కొలువు చేసితినని మీకు తెలిసేయునన్ది. 

ఆది 31:7 మీ తండిర్ ననున్ మోసపుచిచ్ పదిమారుల్ నా జీతము మారెచ్ను; అయినను దేవుడు అతని 

నాకు హాని చేయనియయ్లేదు. 

ఆది 31:8 అతడు పొడలు గలవి నీ జీతమగునని చెపిప్నయెడల అపుప్డు మందలనిన్యు పొడలుగల 

పిలల్లనీనెను. చారలు గలవి నీ జీతమగునని చెపిప్నయెడల అపుప్డు మందలనిన్యు చారలుగల 

పిలల్లనీనెను 

ఆది 31:9 అటుల్ దేవుడు మీ తండిర్ పశువులను తీసి నాకిచెచ్ను. 

ఆది 31:10 మందలు చూలుకటుట్ కాలమున నేను సవ్పన్మందు కనున్లెతిత్ చూడగా గొఱ ఱ్లను దాటు 

పొటే ట్ళుల్ చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవై యుండెను. 

ఆది 31:11 మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా చితత్ము పర్భువా 

అని చెపిప్తిని. 

ఆది 31:12 అపుప్డు ఆయన నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; గొఱ ఱ్లను దాటుచునన్ పొటే ట్ళల్నిన్యు చారలైనను 

పొడలైనను మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచునన్ది యావతుత్ను చూచితిని 
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ఆది 31:13 నీవెకక్డ సత్ంభముమీద నూనె పోసితివో, యెకక్డ నాకు మొర్కుక్బడి చేసితివో ఆ బేతేలు 

దేవుడను నేనే. ఇపుప్డు నీవు లేచి యీ దేశములోనుండి బయలుదేరి నీవు పుటిట్న దేశమునకు తిరిగి 

వెళుల్మని నాతో చెపెప్ననెను. 

ఆది 31:14 అందుకు రాహేలును లేయాయు యింక మా తండిర్ యింట మాకు పాలుపంపులెకక్డివి? 

అతడు మముమ్ను అనుయ్లుగా చూచుట లేదా? 

ఆది 31:15 అతడు మముమ్ను అమిమ్వేసి, మాకు రావలసిన దర్వయ్మును బొతుత్గా తినివేసెను. 

ఆది 31:16 దేవుడు మా తండిర్యొదద్నుండి తీసివేసిన ధనమంతయు మాదియు మా 

పిలల్లదియునైయునన్ది గదా? కాబటిట్ దేవుడు నీతో చెపిప్నటెల్లల్ చేయుమని అతనికుతత్ర మియయ్గా 

ఆది 31:17 యాకోబు లేచి తన కుమారులను తన భారయ్లను ఒంటెలమీద నెకిక్ంచి 

ఆది 31:18 కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు వెళుల్టకు తన పశువులనిన్టిని, 

తాను సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను, పదద్నరాములో తాను సంపాదించిన ఆసిత్ యావతుత్ను 

తీసికొనిపోయెను. 

ఆది 31:19 లాబాను తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకు వెళి ల్యుండగా రాహేలు తన తండిర్ 

యింటనునన్ గృహ దేవతలను దొంగిలెను. 

ఆ ది 3 1 : 2 0 యా కో బు తా ను పా రి పో వు చు నాన్ న ని సి రి యా వా డై న లా బా ను కు 

తెలియచేయకపోవుటవలన అతని మోసపుచిచ్న వాడాయెను. 

ఆది 31:21 అతడు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పారిపోయెను. అతడు లేచి నది దాటి గిలాదను 

కొండతటుట్ అభిముఖుడై వెళె ల్ను. 

ఆది 31:22 యాకోబు పారిపోయెనని మూడవ దినమున లాబానుకు తెలుపబడెను. 

ఆది 31:23 అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత దూరము 

అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

ఆది 31:24 ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు యాకోబుతో 

మంచి గాని చెడడ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  
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ఆది 31:25 లాబాను యాకోబును కలిసికొనెను. యాకోబు తన గుడారము ఆ కొండమీద 

వేసికొనియుండెను; లాబానును తన బంధువులతో గిలాదు కొండమీద గుడారము వేసి కొనెను. 

ఆది 31:26 అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో చెరపటట్బడిన 

వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

ఆది 31:27 నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? సంభర్మముతోను 

పాటలతోను మదెద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

ఆది 31:28 అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమారెత్లను ననున్ ముదుద్పెటుట్కొన నియయ్క పిచిచ్పటిట్ 

యిటుల్ చేసితివి. 

ఆది 31:29 మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ తండిర్యొకక్ దేవుడు 

నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడడ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో చెపెప్ను. 

ఆది 31:30 నీ తండిర్ యింటిమీద బహు వాంఛగల వాడవై వెళల్గోరినయెడల వెళుల్ము, నా దేవతల 

నేల దొంగిలితివనగా 

ఆది 31:31 యాకోబు నీవు బలవంతముగా నాయొదద్నుండి నీ కుమారెత్లను తీసికొందువేమో 

అనుకొని భయపడితిని 

ఆది 31:32 ఎవరియొదద్ నీ దేవతలు కనబడునో వారు బర్దుకకూడదు. నీవు నాయొదద్నునన్ వాటిని 

మన బంధువుల యెదుట వెదకి నీ దానిని తీసికొనుమని లాబానుతో చెపెప్ను. రాహేలు వాటిని 

దొంగిలెనని యాకోబునకు తెలియలేదు.  

ఆది 31:33 లాబాను యాకోబు గుడారములోనికి లేయా గుడారములోనికి ఇదద్రి దాసీల 

గుడారములలోనికి వెళె ల్ను గాని అతని కేమియు దొరకలేదు. తరువాత అతడు లేయా గుడారములో 

నుండి బయలుదేరి రాహేలు గుడారములోనికి వెళె ల్ను. 

ఆది 31:34 రాహేలు ఆ విగర్హములను తీసికొని ఒంటె సామగిర్లో పెటిట్ వాటిమీద కూరుచ్ండెను. 

కాగా లాబాను ఆ గుడారమందంతటను తడవి చూచినపప్టికిని అవి దొరకలేదు. 

ఆది 31:35 ఆమె తన తండిర్తో తమయదుట నేను లేవలేనందున తాము కోపపడకూడదు; నేను 

కడగానునాన్నని చెపెప్ను. అతడెంత వెదకినను ఆ విగర్హములు దొరకలేదు. 

Page  of 124 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 31:36 యాకోబు కోపపడి లాబానుతో వాదించి అతనితో నీవిటుల్ మండిపడి ననున్ తరుమనేల? 

నేను చేసిన దోర్హమేమి? పాపమేమి? 

ఆది 31:37 నీవు నా సమసత్ సామగిర్ తడివి చూచిన తరువాత నీ యింటి వసుత్వులనిన్టిలో ఏది 

దొరికెను? నావారి యెదుటను నీవారి యెదుటను అది యిటుల్ తెచిచ్పెటుట్ము; వారు మన ఉభయుల 

మధయ్ తీరుప్ తీరుచ్దురు. 

ఆది 31:38 ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱ ఱ్లైనను మేకలైనను ఈచుకొని 

పోలేదు, నీ మంద పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 

ఆది 31:39 దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడిన దానిని నీయొదద్కు తేక ఆ నషట్ము నేనే పెటుట్కొంటిని. 

పగటియందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి రాతిర్యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి నాయొదద్ 

పుచుచ్కొంటివి; నేను ఈలాగుంటిని. 

ఆది 31:40 పగటి యెండకును రాతిర్ మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా కనున్లకు 

దూరమాయెను. 

ఆది 31:41 ఇదివరకు నీ యింటిలో ఇరువది యేండుల్ ఉంటిని. నీ యిదద్రి కుమారెత్ల నిమితత్ము 

పదునాలుగేండుల్ను, నీ మంద నిమితత్ము ఆరేండుల్ను నీకు కొలువు చేసితిని. అయినను నీవు నా 

జీతము పదిమారులు మారిచ్తివి. 

ఆది 31:42 నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆది 31:43 అందుకు లాబాను ఈ కుమారెత్లు నా కుమారెత్లు, ఈ కుమారులు నా కుమారులు, ఈ 

మంద నా మంద, నీకు కనబడుచునన్ది అంతయు నాది, ఈ నా కుమారెత్లనైనను వీరు కనిన 

కుమారులనైనను నేడు నేనేమి చేయగలను? 

ఆది 31:44 కావున నేనును నీవును నిబంధన చేసికొందము రముమ్, అది నాకును నీకును మధయ్ 

సాకిష్గా ఉండునని యాకోబుతో ఉతత్రమియయ్గా 

ఆది 31:45 యాకోబు ఒక రాయి తీసికొని దానిని సత్ంభముగా నిలువబెటెట్ను. 
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ఆది 31:46 మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు రాళుల్ తెచిచ్ 

కుపప్వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 

ఆది 31:47 లాబాను దానికి యగర  శాహదూతా అను పేరు పెటెట్ను. అయితే యాకోబు దానికి గలేదు 

అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 31:48 లాబాను నేడు ఈ కుపప్ నాకును నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని చెపెప్ను. కాబటిట్ దానికి 

గలేదను పేరు పెటెట్ను. మరియు మనము ఒకరికొకరము దూరముగా నుండగా యెహోవా నాకును 

నీకును మధయ్ జరుగునది కనిపెటుట్నని చెపెప్ను గనుక దానికి మిసాప్ అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆది 31:49 అంతట లాబాను నీవు నా కుమారెత్లను బాధ పెటిట్నను, నా కుమారెత్లను గాక యితర 

సతరీలను పెండిల్ చేసికొనినను,  

ఆది 31:50 చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ అని చెపెప్ను. 

ఆది 31:51 మరియు లాబాను నాకును నీకును మధయ్ నేను నిలిపిన యీ సత్ంభమును చూడుము ఈ 

కుపప్ చూడుము. 

ఆది 31:52 హాని చేయవలెనని నేను ఈ కుపప్ దాటి నీయొదద్కు రాకను, నీవు ఈ కుపప్ను ఈ 

సత్ంభమును దాటి నాయొదద్కు రాకను ఉండుటకు ఈ కుపప్ సాకిష్ యీ సత్ంభమును సాకిష్. 

ఆది 31:53 అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ నాయ్యము తీరుచ్నని 

చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని పర్మాణము చేసెను 

ఆది 31:54 యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన బంధువులను 

పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

ఆది 31:55 తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను ముదుద్పెటుట్కొని 

వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 
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ఆది 32:1 యాకోబు తన తోర్వను వెళుల్చుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదురొక్నిరి. 

ఆది 32:2 యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెపిప్ ఆ చోటికి మహనయీము అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆది 32:3 యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననునన్ తన సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి 

ఆది 32:4 మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి యుంటిని;  

ఆది 32:5 నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ కటాక్షము నాయందు 

కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు అనెనని చెపుప్డని 

వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆది 32:6 ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు నొదద్కు వెళి ల్తివిు; 

అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

ఆది 32:7 యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

ఆది 32:8 ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచిచ్ దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన గుంపు 

తపిప్ంచుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనునన్ జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు 

గుంపులుగా విభాగించెను 

ఆది 32:9 అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవా, నీ 

దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో చెపిప్న యెహోవా, 

ఆది 32:10 నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ సతయ్మునకును 

అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱ ఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను రెండు 

గుంపులైతిని. 

ఆది 32:11 నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు వచిచ్ పిలల్లతో 

తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

ఆది 32:12 నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన లెకిక్ంపలేని 

సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 
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ఆది 32:13 అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన ఏశావు కొరకు 

ఒక కానుకను 

ఆది 32:14 అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల గొఱ ఱ్లను ఇరువది 

పొటే ట్ళల్ను 

ఆది 32:15 ముపప్ది పాడి ఒంటెలను వాటి పిలల్లను నలుబది ఆవులను పది ఆబోతులను ఇరువది 

ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిలల్లను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా 

ఆది 32:16 తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి నాకంటె 

ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

ఆది 32:17 మరియు వారిలో మొదటివానితో నా సహోదరుడైన ఏశావు నినున్ ఎదురొక్ని 

నీవెవరివాడవు? ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీ ముందరనునన్వి యెవరివని నినున్ అడిగినయెడల 

ఆది 32:18 నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావు కొరకు పంపబడిన 

కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆది 32:19 అటల్తడు నేను ముందుగా పంపుచునన్ కానుకవలన అతని సమాధానపరచిన తరువాత 

నేను అతని ముఖము చూచెదను; అపుప్డతడు ఒకవేళ ననున్ కటాకిష్ంచుననుకొని మీరు ఏశావును 

చూచినపుప్డు ఆ చొపుప్న అతనితో చెపప్వలెననియు 

ఆది 32:20 మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపప్వలెననియు 

రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళి ల్న వారికందరికిని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆది 32:21 అతడు కానుకను తనకు ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాతిర్ నిలిచెను. 

ఆది 32:22 ఆ రాతిర్ అతడు లేచి తన యిదద్రు భారయ్లను తన యిదద్రు దాసీలను తన 

పదకొండుమంది పిలల్లను తీసికొని యబోబ్కు రేవు దాటిపోయెను. 

ఆది 32:23 యాకోబు వారిని తీసికొని ఆ యేరు దాటించి తనకు కలిగినదంతయు పంపివేసెను. 

ఆది 32:24 యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 
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ఆది 32:25 తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. అపుప్డతడు 

ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

ఆది 32:26 ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ ఆశీరవ్దించితేనే 

గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

ఆది 32:27 ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు యాకోబు అని చెపెప్ను. 

ఆది 32:28 అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇకమీదట 

నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆది 32:29 అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు ఎందునిమితత్ము 

నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆది 32:30 యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము దకిక్నదని ఆ 

సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 32:31 అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినపుప్డు సూరోయ్దయమాయెను; అపుప్డతడు 

తొడకుంటుచు నడిచెను. 

ఆది 32:32 అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటిమీది తుంటినరము కొటిట్నందున నేటివరకు 

ఇశార్యేలీయులు తొడగూటిమీద నునన్ తుంటినరము తినరు. 
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ఆది 33:1 యాకోబు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ఏశావును, అతనితో నాలుగువందల మంది 

మనుషుయ్లును వచుచ్చుండిరి. 

ఆది 33:2 అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలులకును ఇదద్రు దాసీలకును పంచి అపప్గించెను. 

అతడు ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ వెనుక రాహేలును, 

యోసేపును ఉంచి 

ఆది 33:3 తాను వారిముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని సమీపించువరకు ఏడుమారుల్ నేలను 

సాగిలపడెను. 

ఆది 33:4 అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని మెడమీద పడి 

ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆది 33:5 ఏశావు కనున్లెతిత్ ఆ సతరీలను పిలల్లను చూచి వీరు నీకేమి కావలెనని అడిగినందుకు అతడు 

వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిలల్లే అని చెపెప్ను. 

ఆది 33:6 అపుప్డు ఆ దాసీలును వారి పిలల్లును దగగ్రకు వచిచ్ సాగిలపడిరి. 

ఆది 33:7 లేయాయు ఆమె పిలల్లును దగగ్రకు వచిచ్ సాగిలపడిరి. ఆ తరువాత యోసేపును 

రాహేలును దగగ్రకు వచిచ్ సాగిలపడిరి. 

ఆది 33:8 ఏశావు నాకు ఎదురుగా వచిచ్న ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా అతడు నా పర్భువు 

కటాక్షము నామీద వచుచ్టకే అని చెపెప్ను. 

ఆది 33:9 అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే ఉంచుకొమమ్ని 

చెపెప్ను. 

ఆది 33:10 అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల చితత్గించి నాచేత ఈ 

కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ కటాక్షము నామీద 

వచిచ్నది గదా 

ఆది 33:11 నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  
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ఆది 33:12 మనము వెళుల్దము; నేను నీకు ముందుగా సాగిపోవుదునని చెపప్గా 

ఆది 33:13 అతడు నాయొదద్ నునన్ పిలల్లు పసిపిలల్లనియు, గొఱ ఱ్లు మేకలు పశువులు పాలిచుచ్నవి 

అనియు నా పర్భువుకు తెలియును. ఒకక్దినమే వాటిని వడిగా తోలినయెడల ఈ మంద అంతయు 

చచుచ్ను. 

ఆది 33:14 నా పర్భువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళల్వలెను. నేను నా పర్భువు నొదద్కు 

శేయీరునకు వచుచ్వరకు, నా ముందరనునన్ మందలు నడువగలిగిన కొలదిని ఈ పిలల్లు 

నడువగలిగిన కొలదిని వాటిని మెలల్గా నడిపించుకొని వచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆది 33:15 అపుప్డు ఏశావు నీకిషట్మైనయెడల నాయొదద్నునన్ యీ జనులలో కొందరిని నీయొదద్ 

విడిచిపెటుట్దునని చెపప్గా అతడు అదియేల? నా పర్భువు కటాక్షము నామీద నుండనిమమ్నెను. 

ఆది 33:16 ఆ దినమున ఏశావు తన తోర్వను శేయీరునకు తిరిగిపోయెను. 

ఆది 33:17 అపుప్డు యాకోబు సుకోక్తుకు పర్యాణమైపోయి తనకొక యిలుల్ కటిట్ంచుకొని తన 

పశువులకు పాకలు వేయించెను. అందుచేత ఆ చోటికి సుకోక్తు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆది 33:18 అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను దేశములోనునన్ 

షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

ఆది 33:19 మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలము యొకక్ భాగమును షెకెము 

తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ నూరు వరహాలకు కొని 

ఆది 33:20 అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆది 34:1 లేయా యాకోబునకు కనిన కుమారెత్యైన దీనా ఆ దేశపు కుమారెత్లను చూడవెళె ల్ను. 

ఆది 34:2 ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను చూచి ఆమెను 

పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆది 34:3 అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ చినన్దాని 

పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 

ఆది 34:4 ఈ చినన్దాని నాకు పెండిల్చేయుమని తన తండిర్యైన హమోరును అడిగెను. 

ఆది 34:5 తన కుమారెత్ను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు పశువులతో 

పొలములలో నుండినందున వారు వచుచ్వరకు ఊరకుండెను. 

ఆది 34:6 షెకెము తండిర్యగు హమోరు యాకోబుతో మాటలాడుటకు అతనియొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆది 34:7 యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచిచ్రి. అతడు యాకోబు 

కుమారెత్తో శయనించి ఇశార్యేలు జనములో అవమానకరమైన కారయ్ము చేసెను; అది చేయరాని పని 

గనుక ఆ మనుషుయ్లు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపము వచెచ్ను. 

ఆది 34:8 అపుప్డు హమోరు వారితో షెకెము అను నా కుమారుని మనసుస్ మీ కుమారెత్మీదనే 

ఉనన్ది; దయచేసి ఆమెను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేయుడి. 

ఆది 34:9 మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో వియయ్మంది మామధయ్ 

నివసించుడి. 

ఆది 34:10 ఈ దేశము మీ యెదుట ఉనన్ది; ఇందులో మీరు నివసించి వాయ్పారము చేసి ఆసిత్ 

సంపాదించుకొనుడని చెపెప్ను. 

ఆది 34:11 మరియు షెకెము మీ కటాక్షము నామీద రానీయుడి; మీరేమి అడుగుదురో అది 

యిచెచ్దను. 

ఆది 34:12 ఓలియు కటన్మును ఎంతైనను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత యిచెచ్దను; మీరు ఆ 

చినన్దాని నాకు ఇయుయ్డని ఆమె తండిర్తోను ఆమె సహోదరులతోను చెపెప్ను. 

ఆది 34:13 అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు 

షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 
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ఆది 34:14 మేము ఈ కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించుకొనని వానికి మా సహోదరిని 

ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

ఆది 34:15 మీలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి పొంది మావలె నుండినయెడల సరి; 

ఆది 34:16 ఆ పక్షమందు మీ మాట కొపుప్కొని, మా పిలల్లను మీకిచిచ్ మీ పిలల్లను మేము 

పుచుచ్కొని, మీమధయ్ నివసించెదము, అపుప్డు మనము ఏకజనమగుదుము. 

ఆది 34:17 మీరు మా మాట విని సునన్తి పొందనియెడల మా పిలల్ను తీసికొనిపోవుదుమని చెపప్గా 

ఆది 34:18 వారి మాటలు హమోరుకును హమోరు కుమారుడైన షెకెముకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

ఆది 34:19 ఆ చినన్వాడు యాకోబు కుమారెత్ యందు పీర్తిగలవాడు గనుక అతడు ఆ కారయ్ము 

చేయుటకు తడవు చేయలేదు. అతడు తన తండిర్ యింటి వారందరిలో ఘనుడు 

ఆది 34:20 హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్ తమ ఊరి 

జనులతో మాటలాడుచు 

ఆది 34:21 ఈ మనుషుయ్లు మనతో సమాధానముగా నునాన్రు గనుక వారిని ఈ దేశమందు 

ఉండనిచిచ్ యిందులో వాయ్పారము చేయనియుయ్డి; ఈ భూమి వారికిని చాలినంత విశాలమైయునన్ది 

గదా, మనము వారి పిలల్లను పెండిల్ చేసికొని మన పిలల్లను వారికి ఇతత్ము 

ఆది 34:22 అయితే ఒకటి, ఆ మనుషుయ్లు సునన్తి పొందునటుల్ మనలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి 

పొందినయెడలనే మన మాటకు వారు ఒపుప్కొని మనలో నివసించి యేక జనముగా నుందురు. 

ఆది 34:23 వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; ఎటల్యినను మనము 

వారి మాటకు ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 

ఆది 34:24 హమోరును అతని కుమారుడగు షెకెమును చెపిప్న మాట అతని ఊరి గవినిదావ్రా 

వెళుల్వారందరు వినిరి. అపుప్డతని ఊరి గవినిదావ్రా వెళుల్ వారిలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి పొందెను. 

ఆది 34:25 మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో నిదద్రు, అనగా 

దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి తెలియకుండ ఆ 

ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

Page  of 136 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 34:26 వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము ఇంటనుండి 

దీనాను తీసికొని వెళి ల్పోయిరి 

ఆది 34:27 తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు ఉనన్చోటికి వచిచ్ 

ఆ ఊరు దోచుకొని 

ఆది 34:28 వారి గొఱ ఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 

ఆది 34:29 వారి ధనము యావతుత్ను తీసికొని, వారి పిలల్లనందరిని వారి సతరీలను చెరపటిట్, యిండల్లో 

నునన్దంతయు దోచుకొనిరి. 

ఆది 34:30 అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ దేశ నివాసులైన 

కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; వారు నామీదికి 

గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని చెపెప్ను 

ఆది 34:31 అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప వచుచ్నా 

అనిరి. 
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ఆది 35:1 దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించి, నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

ఎదుటనుండి నీవు పారిపోయినపుప్డు నీకు కనబడిన దేవునికి అకక్డ బలిపీఠమును కటుట్మని చెపప్గా 

ఆది 35:2 యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను మీయొదద్నునన్ 

అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను మారుచ్కొనుడి. 

ఆది 35:3 మనము లేచి బేతేలునకు వెళుల్దము; నాశర్మ దినమున నాకుతత్రమిచిచ్ నేను వెళి ల్న 

మారగ్మున నాకు తోడైయుండిన దేవునికి బలిపీఠమును అకక్డ కటెట్దనని చెపెప్ను. 

ఆది 35:4 వారు తమయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలనిన్టిని తమ చెవులనునన్ పోగులను యాకోబునకు 

అపప్గింపగా యాకోబు షెకెము దగగ్రనునన్ మసత్కి వృక్షము కిర్ంద వాటిని దాచిపెటెట్ను. 

ఆది 35:5 వారు పర్యాణమై పోయినపుప్డు, దేవుని భయము వారి చుటుట్నన్ పటట్ణములమీద 

నుండెను గనుక వారు యాకోబు కుమారులను తరుమలేదు. 

ఆది 35:6 యాకోబును అతనితో నునన్ జనులందరును కనానులో లూజుకు, అనగా బేతేలునకు 

వచిచ్రి. 

ఆది 35:7 అతడు తన సహోదరుని యెదుటనుండి పారిపోయినపుప్డు దేవుడకక్డ అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను గనుక అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ ఆ చోటికి ఏల  బేతేలను పేరుపెటిట్రి. 

ఆది 35:8 రిబాక్ దాదియైన దెబోరా చనిపోయి బేతేలునకు దిగువనునన్ సింధూరవృక్షము కిర్ంద 

పాతిపెటట్బడెను, దానికి అలోల్ను బాకూత  అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆది 35:9 యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి పర్తయ్క్షమై అతని 

నాశీరవ్దించెను. 

ఆది 35:10 అపుప్డు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు అనబడదు; నీ 

పేరు ఇశార్యేలు అని చెపిప్ అతనికి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 35:11 మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ పొందుము. 

జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున పుటెట్దరు. 

ఆది 35:12 నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ తరువాత నీ 

సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 
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ఆది 35:13 దేవుడు అతనితో మాటలాడిన సథ్లమునుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

ఆది 35:14 ఆయన తనతో మాటలాడిన చోట యాకోబు ఒక సత్ంభము, అనగా రాతిసత్ంభము 

కటిట్ంచి దానిమీద పానారప్ణము చేసి నూనెయు దానిమీద పోసెను. 

ఆది 35:15 తనతో దేవుడు మాటలాడిన చోటికి యాకోబు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. వారు బేతేలునుండి 

పర్యాణమై పోయిరి. 

ఆది 35:16 ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు పర్సవించుచు 

పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆది 35:17 ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో భయపడకుము; 

ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆది 35:18 ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని అనెను; అతని 

తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 35:19 అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి పెటట్బడెను. 

ఆది 35:20 యాకోబు ఆమె సమాధిమీద ఒక సత్ంభము కటిట్ంచెను. అది నేటి వరకు రాహేలు సమాధి 

సత్ంభము. 

ఆది 35:21 ఇశార్యేలు పర్యాణమై పోయి మిగద్ల  ఏదెరు కవతల తన గుడారము వేసెను. 

ఆది 35:22 ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ ఉపపతిన్యైన 

బిలా హ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆది 35:23 యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు రూబేను, షిమోయ్ను, 

లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆది 35:24 రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెనాయ్మీను. 

ఆది 35:25 రాహేలు దాసియైన బిలా హ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆది 35:26 లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో యాకోబునకు 

పుటిట్న కుమారులు. 
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ఆది 35:27 అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన తండిర్యైన 

ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

ఆది 35:28 ఇసాస్కు బర్దికిన దినములు నూట ఎనుబది సంవతస్రములు. 

ఆది 35:29 ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు 

చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 
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ఆది 36:1 ఎదోమను ఏశావు వంశావళి ఇదే, 

ఆది 36:2 ఏశావు కనాను కుమారెత్లలో హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు ఆదాను, హివీవ్యుడైన 

సిబోయ్ను కుమారెత్యైన అనా కుమారెత్యగు అహోలీబామాను, 

ఆది 36:3 ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన బాశెమతును పెండిల్యాడెను. 

ఆది 36:4 ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును కనెను. బాశెమతు రగూయేలును కనెను. 

ఆది 36:5 అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను దేశములో ఏశావునకు 

పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

ఆది 36:6 ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన యింటివారినందరిని తన 

మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని 

తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు వెళి ల్పోయెను; 

ఆది 36:7 వారు విసాత్రమయిన సంపద గలవారు గనుక వారు కలిసి నివసింపలేక పోయిరి. వారి 

పశువులు విశేషమైయునన్ందున వారు పరదేశులై యుండిన భూమి వారిని భరింపలేక పోయెను. 

ఆది 36:8 అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా ఎదోము. 

ఆది 36:9 శేయీరు మనయ్ములో నివసించిన ఎదోమీయుల తండిర్యైన ఏశావు వంశావళి ఇదే, 

ఆది 36:10 ఏశావు కుమారుల పేరులు ఇవే. ఏశావు భారయ్యైన ఆదా కుమారుడగు ఎలీఫజును 

ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారుడగు రగూయేలును. 

ఆది 36:11 ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ ఏశావు 

కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆది 36:12 ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను. వీరు ఏశావు భారయ్యైన ఆదా కుమారులు. 

ఆది 36:13 రగూయేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్; వీరు ఏశావు భారయ్యైన 

బాశెమతు కుమారులు. 

ఆది 36:14 ఏశావు భారయ్యు సిబోయ్ను కుమారెత్యగు అనా కుమారెత్యునైన అహొలీబామా 

కుమారులు ఎవరనగా ఆమె ఏశావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు. 
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ఆది 36:15 ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన ఎలీఫజు 

కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు నాయకుడు, 

ఆది 36:16 కోరహు నాయకుడు, గాతాము నాయకుడు, అమాలేకు నాయకుడు. వీరు ఎదోము 

దేశమందు ఎలీఫజు నాయకులు. వీరు ఆదా కుమారులు. 

ఆది 36:17 వీరు ఏశావు కుమారుడైన రగూయేలు కుమారులు, నహతు నాయకుడు జెరహు 

నాయకుడు షమామ్ నాయకుడు మిజజ్ నాయకుడు; వీరు ఎదోము దేశమందు రగూయేలు సంతానపు 

నాయకులు. వీరు ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

ఆది 36:18 వీరు ఏశావు భారయ్యైన అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు యగాల్ము 

నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమారెత్యు ఏశావు భారయ్యునైన అహొలీబామా 

పుతర్సంతానపు నాయకులు. 

ఆది 36:19 ఎదోమను ఏశావు కుమారులు వీరు. వారి వారి సంతానపు నాయకులు వీరు.  

ఆది 36:20 ఆ దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు, లోతాను శోబాలు సిబోయ్ను అనా 

ఆది 36:21 దిషోను ఏసెరు దీషాను. వీరు ఎదోము దేశమందు శేయీరు పుతుర్లైన హోరీయుల 

నాయకులు. 

ఆది 36:22 లోతాను కుమారులు హోరీ హేమీము; లోతాను సహోదరి తిమాన్  

ఆది 36:23 శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మానహదు ఏబాలు షపో ఓనాము. 

ఆది 36:24 సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా; ఆ అనా తన తండిర్యైన సిబోయ్ను గాడిదలను 

మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 

ఆది 36:25 అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన అహొలీబామా. 

ఆది 36:26 దిషోను కుమారులు హెవూ ద్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను 

ఆది 36:27 ఏసెరు కుమారులు బిలా హ్ను జవాను అకాను. 

ఆది 36:28 దీషాను కుమారులు ఊజు అరాను. 

ఆది 36:29 హోరీయుల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు సిబోయ్ను నాయకుడు 

అనా నాయకుడు 
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ఆది 36:30 దిషోను నాయకుడు ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శేయీరు దేశమందలి వారి 

నాయకుల చొపుప్న వీరు హోరీయుల నాయకులు. 

ఆది 36:31 మరియు ఏ రాజైనను ఇశార్యేలీయుల మీద రాజయ్ పరిపాలన చేయకమునుపు, ఎదోము 

దేశములో రాజయ్ పరిపాలన చేసిన రాజులెవరనగా 

ఆది 36:32 బెయారు కుమారుడైన బెల ఎదోములో రాజయ్ పరిపాలన చేసెను. అతని ఊరి పేరు 

దినా హ్బా 

ఆది 36:33 బెల చనిపోయిన తరువాత బొసార్ వాడైన జెరహు కుమారుడగు యోబాబు అతనికి 

పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆది 36:34 యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమనీయుల దేశసు థ్డైన హుషాము అతనికి పర్తిగా 

రాజాయెను. 

ఆది 36:35 హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమందు మిదాయ్నును కొటిట్వేసిన బదదు 

కుమారుడైన హదదు అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు అవీతు. 

ఆది 36:36 హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా వాడైన శవూ ల్ అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆది 36:37 శవూ ల్ చనిపోయిన తరువాత నదీతీరమందలి రహెబోతు వాడైన షావూలు అతనికి పర్తిగా 

రాజాయెను. 

ఆది 36:38 షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను అతనికి పర్తిగా 

రాజాయెను. 

ఆది 36:39 అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదరు అతనికి పర్తిగా 

రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు పాయు. అతని భారయ్ పేరు మహేతబేలు. ఆమె మేజాహాబు 

కుమారెత్యైన మతేర్దు కుమారెత్ 

ఆది 36:40 మరియు వారివారి వంశముల పర్కారము వారివారి సథ్లములలో వారివారి పేరుల 

చొపుప్న ఏశావు సంతానపు నాయకుల పేరులేవనగా తిమాన్ నాయకుడు అలావ్ నాయకుడు యతేతు 

నాయకుడు 

ఆది 36:41 అహొలీబామా నాయకుడు ఏలా నాయకుడు పీనోను నాయకుడు 
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ఆది 36:42 కనజు నాయకుడు తేమాను నాయకుడు మిబాస్రు నాయకుడు 

ఆది 36:43 మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన దేశమందు 

తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు మూలపురుషుడు. 
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ఆది 37:1 యాకోబు తన తండిర్ పరదేశవాసిగ ఉండిన కనాను దేశములో నివసించెను. 

ఆది 37:2 యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో కూడ మందను 

మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలా హ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

ఆది 37:3 మరియు యోసేపు ఇశార్యేలు వృదాధ్పయ్మందు పుటిట్న కుమారుడు గనుక తన 

కుమారులందరికంటె ఎకుక్వగా అతని పేర్మించి అతనికొరకు విచితర్మైన నిలువుటంగీ కుటిట్ంచెను. 

ఆది 37:4 అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా పేర్మించుట 

చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక పోయిరి. 

ఆది 37:5 యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు అతనిమీద మరి 

పగపటిట్రి. 

ఆది 37:6 అతడు వారిని చూచి నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. 

ఆది 37:7 అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి నిలుచుండగా మీ పనలు 

నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆది 37:8 అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద నీవు 

అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు అతనిమీద 

మరింత పగపటట్రి 

ఆది 37:9 అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక కలకంటిని; 

అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆది 37:10 అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు అతని తండిర్ 

అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు 

సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆది 37:11 అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ మాట 

జాఞ్పకముంచుకొనెను. 
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ఆది 37:12 అతని సహోదరులు షెకెములో తమ తండిర్ మందను మేపుటకు వెళి ల్రి. 

ఆది 37:13 అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద 

మేపుచునాన్రు. నినున్ వారియొదద్కు పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడు మంచిదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆది 37:14 అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును తెలిసికొని నాకు 

వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. అతడు షెకెమునకు 

వచెచ్ను 

ఆది 37:15 అతడు పొలములో ఇటు అటు తిరుగుచుండగా ఒక మనుషుయ్డు అతనిని చూచి నీవేమి 

వెదకుచునాన్వని అతని నడిగెను. 

ఆది 37:16 అందుకతడు నేను నా సహోదరులను వెదుకుచునాన్ను, వారు ఎకక్డ మందను 

మేపుచునాన్రో అది దయచేసి నాకు తెలుపుమని అడిగెను. 

ఆది 37:17 అందుకు ఆ మనుషుయ్డు ఇకక్డనుండి వారు సాగి వెళి ల్రి. వారు దోతానుకు వెళుల్దము 

రండని చెపుప్కొనుట వింటినని చెపెప్ను. అపుప్డు యోసేపు తన సహోదరుల కోసము వెళి ల్ దోతానులో 

వారిని కనుగొనెను 

ఆది 37:18 అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని చంపుటకు 

దురాలోచన చేసిరి. 

ఆది 37:19 వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆది 37:20 వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని తినివేసెనని 

చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి. 

ఆది 37:21 రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో పడకుండ అతని 

విడిపించెను. 

ఆది 37:22 ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో పడకుండ అతని 

విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ యీ గుంటలో 

అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 
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ఆది 37:23 యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని అతడు 

తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

ఆది 37:24 అతని పటుట్కొని ఆ గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది అందులో నీళుల్ లేవు.  

ఆది 37:25 వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని పోవుటకు 

గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సు థ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆది 37:26 అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును దాచి 

పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆది 37:27 ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన సహోదరుడు మన 

రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో చెపెప్ను. అందుకతని 

సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆది 37:28 మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ గుంటలోనుండి 

యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని అమిమ్వేసిరి. వారు 

యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆది 37:29 రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా అతడు తన బటట్లు 

చింపుకొని 

ఆది 37:30 తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి పోదుననగా 

ఆది 37:31 వారు యోసేపు అంగీని తీసికొని, ఒకమేకపిలల్ను చంపి, దాని రకత్ములో ఆ అంగీముంచి  

ఆది 37:32 ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ ఇది మాకు 

దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 

ఆది 37:33 అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము వానిని తినివేసెను; 

యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

ఆది 37:34 యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక దినములు 

తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 
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ఆది 37:35 అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు యతన్ము 

చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆది 37:36 మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ ఉదోయ్గసు థ్డును రాజ 

సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 
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ఆది 38:1 ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక అదులాల్మీయునియొదద్ 

ఉండుటకు వెళె ల్ను. 

ఆది 38:2 అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను తీసికొని ఆమెతో 

పోయెను. 

ఆది 38:3 ఆమె గరభ్వతియై కుమారుని కనగా అతడు వానికి ఏరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 38:4 ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి ఓనాను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 38:5 ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు పెటెట్ను. ఆమె వీని 

కనినపుప్డు అతడు కజీబులో నుండెను. 

ఆది 38:6 యూదా తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను దానిని పెండిల్ చేసెను. 

ఆది 38:7 యూదా జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడడ్వాడు గనుక యెహోవా అతని 

చంపెను. 

ఆది 38:8 అపుప్డు యూదా ఓనానుతో నీ అనన్భారయ్యొదద్కు వెళి ల్ మరిది ధరమ్ము జరిగించి నీ 

అనన్కు సంతానము కలుగజేయుమని చెపెప్ను. 

ఆది 38:9 ఓనాను ఆ సంతానము తనది కానేరదని యెరిగి ఆమెతో పోయినపుప్డు తన అనన్కు 

సంతానము కలుగజేయకుండునటుల్ తన రేతసుస్ను నేలను విడిచెను. 

ఆది 38:10 అతడు చేసినది యెహోవా దృషిట్కి చెడడ్ది గనుక ఆయన అతనికూడ చంపెను. 

ఆది 38:11 అపుప్డు యూదా ఇతడు కూడ ఇతని అనన్లవలె చనిపోవునేమో అనుకొని నా 

కుమారుడైన షేలా పెదద్వాడగువరకు నీ తండిర్యింట విధవరాలుగా నుండుమని తన కోడలైన 

తామారుతో చెపెప్ను. కాబటిట్ తామారు వెళి ల్ తన తండిర్ యింట నివసించెను 

ఆది 38:12 చాలా దినములైన తరువాత షూయ కుమారెత్యైన యూదా భారయ్ చనిపోయెను. తరువాత 

యూదా దుఃఖనివారణ పొంది, అదులాల్మీయుడైన హీరా అను తన సేన్హితునితో తిమాన్తునకు తన 

గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించు వారియొదద్కు వెళె ల్ను 

ఆది 38:13 దాని మామ తన గొఱ ఱ్ల బొచుచ్ కతిత్ త్రించుటకు తిమాన్తునకు వెళుల్చునాన్డని 

తామారునకు తెలుపబడెను. 

Page  of 153 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 38:14 అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి తన 

వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

ఆది 38:15 యూదా ఆమెను చూచి, ఆమె తన ముఖము కపుప్కొనినందున వేశయ్ అనుకొని 

ఆది 38:16 ఆ మారగ్మున ఆమె దగగ్రకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో పోయెదను 

రమమ్ని చెపెప్ను. అందుకామె నీవు నాతో వచిచ్నయెడల నాకేమి యిచెచ్దవని అడిగెను. 

ఆది 38:17 అందుకతడు నేను మందలోనుండి మేకపిలల్ను పంపెదనని చెపిప్నపుప్డు ఆమె అది 

పంపువరకు ఏమైన కుదువ పెటిట్నయెడల సరే అని చెపెప్ను. 

ఆది 38:18 అతడు నేను నీయొదద్ ఏమి కుదువ పెటట్వలెనని అడిగినపుప్డు ఆమె నీ ముదర్యు దాని 

దారమును నీచేతికఱ ఱ్యునని చెపెప్ను. అతడు వాటిని ఆమెకిచిచ్ ఆమెతో పోయెను; ఆమె అతనివలన 

గరభ్వతియాయెను 

ఆది 38:19 అపుప్డామె లేచిపోయి తన ముసుకు తీసివేసి తన వైధవయ్వసత్రములను వేసికొనెను. 

ఆది 38:20 తరువాత యూదా ఆ సతరీయొదద్నుండి ఆ కుదువను పుచుచ్కొనుటకు తన సేన్హితుడగు 

అదులాల్మీయునిచేత మేకపిలల్ను పంపినపుప్డు ఆమె అతనికి కనబడలేదు. 

ఆది 38:21 కాబటిట్ అతడు మారగ్మందు ఏనాయిము నొదద్నుండిన ఆ వేశయ్ యెకక్డనునన్దని ఆ చోటి 

మనుషుయ్లను అడుగగా వారు ఇకక్డ వేశయ్ యెవతెయు లేదని చెపిప్రి. 

ఆది 38:22 కాబటిట్ అతడు యూదాయొదద్కు తిరిగి వెళి ల్ ఆమె నాకు కనబడలేదు; మరియు ఆ చోటి 

మనుషుయ్లు ఇకక్డికి వేశయ్ యెవతెయు రాలేదని చెపిప్రని అనినపుప్డు 

ఆది 38:23 యూదా మనలను అపహాసయ్ము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని ఉంచుకొననిముమ్; ఇదిగో 

నేను ఈ మేకపిలల్ను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను. 

ఆది 38:24 రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము చేసెను; 

అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు యూదా ఆమెను 

బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 
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ఆది 38:25 ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ వసుత్వులను పంపి 

ఇవి యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ కఱ ఱ్ యెవరివో 

దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 

ఆది 38:26 యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు ఇయయ్లేదు గనుక 

ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

ఆది 38:27 ఆమె పర్సవకాలమందు కవల వారు ఆమె గరభ్మందుండిరి. 

ఆది 38:28 ఆమె పర్సవించుచునన్పుప్డు ఒకడు తన చెయియ్ బయటికి చాచెను గనుక మంతర్సాని 

ఎఱ ఱ్నూలు తీసి వానిచేతికి కటిట్ ఇతడు మొదట బయటికి వచెచ్నని చెపెప్ను. 

ఆది 38:29 అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి వచెచ్ను. 

అపుప్డామె నీవేల భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు పెటట్బడెను. 

ఆది 38:30 తరువాత తనచేతిని తొగరు గల అతని సహోదరుడు బయటికి వచెచ్ను. అతనికి జెరహు 

అను పేరు పెటట్బడెను. 
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ఆది 39:1 యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసు థ్డును రాజసంరక్షక 

సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు , అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

ఆది 39:2 యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన యజమానుడగు ఆ 

ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆది 39:3 యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు అతనిచేతిలో యెహోవా 

సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆది 39:4 యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ చేయువాడాయెను. 

మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు కలిగినదంతయు 

అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆది 39:5 అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ కరత్గా 

నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆది 39:6 అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము తినుట తపప్ 

తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును సుందరుడునై 

యుండెను 

ఆది 39:7 అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో శయనించుమని 

చెపెప్ను 

ఆది 39:8 అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు నాచేతికపప్గించెను 

గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో నాకంటె పైవాడు 

ఎవడును లేడు. 
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ఆది 39:9 నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక యుండలేదు. కాబటిట్ 

నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ కొందునని తన 

యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆది 39:10 దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆది 39:11 అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు ఇంటి 

మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

ఆది 39:12 అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా అతడు తన 

వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

ఆది 39:13 అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచి తపిప్ంచుకొనిపోవుట ఆమె చూచినపుప్డు 

ఆది 39:14 తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి చేయుటకు ఒక 

హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు రాగా నేను పెదద్ 

కేకవేసితిని. 

ఆది 39:15 నేను బిగగ్రగా కేకవేయుట వాడు విని నా దగగ్ర తన వసత్రమును విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని 

బయటికి పారిపోయెనని వారితో చెపిప్ 

ఆది 39:16 అతని యజమానుడు ఇంటికి వచుచ్వరకు అతని వసత్రము తనదగగ్ర ఉంచుకొనెను. 

ఆది 39:17 అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు తెచిచ్న ఆ 

హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆది 39:18 నేను బిగగ్రగా కేకవేసినపుప్డు వాడు తన వసత్రము నా దగగ్ర విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని 

బయటికి పారిపోయెననెను 

ఆది 39:19 కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ తనతో చెపిప్న 

మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

ఆది 39:20 అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. అతడకక్డ 

చెరసాలలో ఉండెను. 
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ఆది 39:21 అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి అతనిమీద ఆ 

చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆది 39:22 చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని యోసేపుచేతికపప్గించెను. 

వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆది 39:23 యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 160 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 40:1 అటుపిమమ్ట ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ పానదాయకుడును భక్షయ్కారుడును తమ పర్భువైన 

ఐగుపుత్ రాజు ఎడల తపుప్చేసిరి 

ఆది 40:2 గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన యిదద్రు 

ఉదోయ్గసు థ్ల మీద కోపపడి 

ఆది 40:3 వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అపప్గించెను. అది యోసేపు 

బంధింపబడిన సథ్లము. 

ఆది 40:4 ఆ సేనాధిపతి వారిని యోసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి ఉపచారము చేసెను. వారు 

కొనిన్దినములు కావలిలో నుండిన తరువాత  

ఆది 40:5 వారిదద్రు, అనగా చెరసాలలో బంధింపబడిన ఐగుపుత్ రాజుయొకక్ పానదాయకుడును, 

భక్షయ్కారుడును ఒకక్టే రాతిర్యందు కలలు కనిరి; ఒకొక్కక్డు వేరు వేరు భావముల కల కనెను. 

ఆది 40:6 తెలల్వారినపుప్డు యోసేపు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని చూడగా వారు చింతాకార్ంతులై 

యుండిరి. 

ఆది 40:7 అతడు ఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చినన్బోయియునన్వని తన యజమానుని యింట 

తనతో కావలియందునన్ ఫరో ఉదోయ్గసు థ్ల నడిగెను. 

ఆది 40:8 అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును లేరని 

అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు దయచేసి ఆ 

కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 

ఆది 40:9 అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును చూచి నా కలలో ఒక దార్కాష్వలిల్ నా యెదుట 

ఉండెను; 

ఆది 40:10 ఆ దార్కాష్వలిల్కి మూడు తీగెలుండెను, అది చిగిరించినటుట్ ఉండెను; దాని పువువ్లు 

వికసించెను; దాని గెలలు పండి దార్క్షఫలములాయెను. 

ఆది 40:11 మరియు ఫరో గినెన్ నాచేతిలో ఉండెను; ఆ దార్క్షఫలములు నేను పటుట్కొని ఫరో గినెన్లో 

వాటిని పిండి ఆ గినెన్ ఫరోచేతికిచిచ్తినని తన కలను అతనితో వివరించి చెపెప్ను. 

ఆది 40:12 అపుప్డు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 
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ఆది 40:13 ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ తలను పైకెతిత్ నీ ఉదోయ్గము నీకు మరల 

ఇపిప్ంచును. నీవు అతనికి పానదాయకుడవైయునన్నాటి మరాయ్ద చొపుప్న ఫరో గినెన్ను 

అతనిచేతికపప్గించెదవు 

ఆది 40:14 కాబటిట్ నీకు కేష్మము కలిగినపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొని నాయందు కరుణించి 

ఫరోతో ననున్గూరిచ్ మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి ననున్ బయటికి రపిప్ంచుము. 

ఆది 40:15 ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది నిశచ్యము. 

మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆది 40:16 అతడు తెలిపిన భావము మంచిదని భక్షయ్కారుల అధిపతి చూచి అతనితో నిటల్నెను 

నేనును కల కంటిని; ఇదిగో తెలల్ని పిండివంటలు గల మూడు గంపలు నా తలమీద ఉండెను. 

ఆది 40:17 మీది గంపలో ఫరో నిమితత్ము సమసత్విధములైన పిండివంటలు ఉండెను. పకుష్లు నా 

తలమీదనునన్ ఆ గంపలోనుండి వాటిని తీసికొని తినుచుండెను.  

ఆది 40:18 అందుకు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు గంపలు మూడు దినములు 

ఆది 40:19 ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ మార్నుమీద నినున్ 

వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

ఆది 40:20 మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక అతడు తన 

సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను భక్షయ్కారుల అధిపతి 

తలను పైకెతిత్ 

ఆది 40:21 పానదాయకుల అధిపతి ఉదోయ్గము మరల అతనికిచెచ్ను గనుక అతడు ఫరోచేతికి 

గినెన్నిచెచ్ను. 

ఆది 40:22 మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని 

వేర్లాడదీయించెను. 

ఆది 40:23 అయితే పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును జాఞ్పకము చేసికొనక అతని 

మరచిపోయెను. 
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ఆది 41:1 రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు ఏటిదగగ్ర 

నిలిచియుండగా 

ఆది 41:2 చూపునకు అందమైనవియు బలిసినవియునైన యేడు ఆవులు యేటిలో నుండి పైకి వచుచ్చు 

జముమ్లో మేయుచుండెను. 

ఆది 41:3 వాటి తరువాత చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన మరి యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి పైకి 

వచుచ్చు ఏటియొడుడ్న ఆ ఆవుల దగగ్ర నిలుచుండెను. 

ఆది 41:4 అపుప్డు చూపునకు వికారమై చికిక్పోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు అందమై బలిసిన 

ఆవులను తినివేయుచుండెను. అంతలో ఫరో మేలుకొనెను. 

ఆది 41:5 అతడు నిదిర్ంచి రెండవసారి కల కనెను. అందులో మంచి పుషిట్గల యేడు వెనున్లు ఒకక్ 

దంటున పుటుట్చుండెను. 

ఆది 41:6 మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి తరువాత మొలిచెను. 

ఆది 41:7 అపుప్డు నిండైన పుషిట్గల ఆ యేడు వెనున్లను ఆ పీలవెనున్లు మింగివేసెను. అంతలో ఫరో 

మేలుకొని అది కల అని గర్హించెను. 

ఆది 41:8 తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ శకునగాండర్నందరిని 

అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో చెపెప్ను గాని ఫరోకు 

వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

ఆది 41:9 అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. 

ఆది 41:10 ఫరో తన దాసులమీద కోపగించి ననున్ను భక్షయ్కారుల అధిపతిని మా ఉభయులను 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతి యింట కావలిలో ఉంచెను. 

ఆది 41:11 ఒక రాతిర్ నేను అతడు మేమిదద్రము కలలు కంటిమి. ఒకొక్కడు వేరువేరు భావములు 

గల కలలు చెరి యొకటి కంటిమి. 

ఆది 41:12 అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ పడుచువాడు మాతో 

కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి భావమును మాకు 

తెలిపెను 
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ఆది 41:13 అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న జరిగెను. నా 

ఉదోయ్గము నాకు మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 

ఆది 41:14 ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్ చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా రపిప్ంచిరి. 

అతడు కౌష్రము చేయించుకొని మంచి బటట్లు కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆది 41:15 ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు 

కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

ఆది 41:16 యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆది 41:17 అందుకు ఫరో నా కలలో నేను ఏటియొడుడ్న నిలుచుంటిని. 

ఆది 41:18 బలిసినవియు, చూపున కందమైనవియునైన, యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి పైకివచిచ్ 

జముమ్లో మేయుచుండెను. 

ఆది 41:19 మరియు నీరసమై బహు వికారరూపము కలిగి చికిక్ పోయిన మరి యేడు ఆవులు వాటి 

తరువాత పైకి వచెచ్ను. వీటి అంత వికారమైనవి ఐగుపుత్ దేశమందు ఎకక్డను నాకు కనబడలేదు. 

ఆది 41:20 చికిక్పోయి వికారముగానునన్ ఆవులు బలిసిన మొదటి యేడు ఆవులను తినివేసెను. 

ఆది 41:21 అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడినటుట్ కనబడలేదు, మొదట 

ఉండినటే ల్ అవి చూపునకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను మేలుకొంటిని. 

ఆది 41:22 మరియు నా కలలో నేను చూడగా పుషిట్గల యేడు మంచి వెనున్లు ఒకక్దంటున పుటెట్ను. 

ఆది 41:23 మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయి యెండిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి తరువాత 

మొలిచెను. 

ఆది 41:24 ఈ పీలవెనున్లు ఆ మంచి వెనున్లను మింగివేసెను. ఈ కలను జాఞ్నులకు తెలియచెపిప్తిని 

గాని దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆది 41:25 అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు 

తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆది 41:26 ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 
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ఆది 41:27 కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి వికారమై పైకివచిచ్న యేడు ఆవులును ఏడు 

సంవతస్రములు; తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు సంవతస్రములు. 

ఆది 41:28 నేను ఫరోతో చెపుప్ మాట యిదే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు చూపించెను. 

ఆది 41:29 ఇదిగో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను బహు సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు సంవతస్రములు 

వచుచ్చునన్వి. 

ఆది 41:30 మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; అపుప్డు ఐగుపుత్ 

దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును పాడుచేయును. 

ఆది 41:31 దాని తరువాత కలుగు కరవుచేత దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ తెలియబడకపోవును; ఆ 

కరవు మికిక్లి భారముగా నుండును. 

ఆది 41:32 ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా జరిగించును. 

అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

ఆది 41:33 కాబటిట్ ఫరో వివేక జాఞ్నములుగల ఒక మనుషుయ్ని చూచుకొని ఐగుపుత్ దేశముమీద అతని 

నియమింపవలెను. 

ఆది 41:34 ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు 

సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

ఆది 41:35 రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము 

ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 

ఆది 41:36 కరవుచేత ఈ దేశము నశించిపోకుండ ఆ ఆహారము ఐగుపుత్ దేశములో రాబోవు కరవు 

సంవతస్రములు ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగర్హముగా నుండునని ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆది 41:37 ఆ మాట ఫరో దృషిట్కిని అతని సమసత్ సేవకుల దృషిట్కిని యుకత్మైయుండెను గనుక 

ఆది 41:38 అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని కనుగొనగలమా 

అని యనెను. 

ఆది 41:39 మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె వివేకజాఞ్నములు 

గలవారెవరును లేరు. 
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ఆది 41:40 నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు విధేయులై 

యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని యోసేపుతో 

చెపెప్ను. 

ఆది 41:41 మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ నియమించియునాన్నని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆది 41:42 మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, సనన్పు 

నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

ఆది 41:43 తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని అతని 

ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆది 41:44 మరియు ఫరో యోసేపుతో ఫరోను నేనే; అయినను నీ సెలవు లేక ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను ఏ మనుషుయ్డును తనచేతినైనను కాలినైనను ఎతత్కూడదని చెపెప్ను.  

ఆది 41:45 మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను యొకక్ 

యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

ఆది 41:46 యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు ఐగుపుత్ రాజైన 

ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు యోసేపు ఫరో 

యెదుటనుండి వెళి ల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

ఆది 41:47 సమృదిధ్గా పంటపండిన యేడు సంవతస్రములలో భూమి బహు విరివిగా పండెను. 

ఆది 41:48 ఐగుపుత్ దేశమందునన్ యేడు సంవతస్రముల ఆహారమంతయు అతడు సమకూరిచ్, ఆ 

యా పటట్ణములలో దాని నిలువచేసెను. ఏ పటట్ణము చుటుట్నుండు పొలముయొకక్ ధానయ్ము ఆ 

పటట్ణమందే నిలువచేసెను. 

ఆది 41:49 యోసేపు సముదర్పు ఇసుకవలె అతి విసాత్రముగా ధానయ్ము పోగుచేసెను. కొలుచుట 

అసాధయ్ మాయెను గనుక కొలుచుట మానివేసెను. 

ఆది 41:50 కరవు సంవతస్రములు రాకమునుపు యోసేపు కిదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. ఓను యొకక్ 

యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను. 

Page  of 167 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 41:51 అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి వారినందరిని నేను 

మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషే ష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 41:52 తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ అభివృదిధ్పొందించెనని 

చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆది 41:53 ఐగుపుత్ దేశమందు సమృదిధ్గా పంటపండిన సంవతస్రములు గడచిన తరువాత 

ఆది 41:54 యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను గాని ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 

ఆది 41:55 ఐగుపుత్ దేశమందంతటను కరవు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశసు థ్లు ఆహారము కోసము ఫరోతో 

మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు ఫరో మీరు యోసేపు నొదద్కు వెళి ల్ అతడు మీతో చెపుప్నటుల్ చేయుడని 

ఐగుపీత్యులందరితో చెపెప్ను. 

ఆది 41:56 కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు విపిప్ంచి 

ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

ఆది 41:57 మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసు థ్లు యోసేపు నొదద్ 

ధానయ్ము కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 
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ఆది 42:1 ధానయ్ము ఐగుపుత్లో నునన్దని యాకోబు తెలిసికొనినపుప్డు మీరేల ఒకరి ముఖము ఒకరు 

చూచుచునాన్రని తన కుమారులతో అనెను. 

ఆది 42:2 మరియు అతడు చూడుడి, ఐగుపుత్లో ధానయ్మునన్దని వింటిని, మనము చావక 

బర్దుకునటుల్ మీరు అకక్డికి వెళి ల్ మనకొరకు అకక్డనుండి ధానయ్ము కొనుకొక్ని రండని చెపప్గా 

ఆది 42:3 యోసేపు పదిమంది అనన్లు ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కొనబోయిరి. 

ఆది 42:4 అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు తముమ్డగు 

బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 

ఆది 42:5 కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధానయ్ము కొనవచిచ్న వారితో కూడ ఇశార్యేలు 

కుమారులును వచిచ్రి. 

ఆది 42:6 అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ దేశ 

పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు నేలను 

మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆది 42:7 యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె కనబడి వారితో 

కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు ఆహారము కొనుటకు 

కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

ఆది 42:8 యోసేపు తన సహోదరులను గురుతుపటెట్ను గాని వారతని గురుతు పటట్లేదు. 

ఆది 42:9 యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు వేగులవారు ఈ 

దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆది 42:10 వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచ్తివిు; 

ఆది 42:11 మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే గాని నీ 

దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆది 42:12 అయితే అతడు లేదు, ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసి కొనుటకై వచిచ్తిరని వారితో అనెను. 
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ఆది 42:13 అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, కనాను 

దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషుఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ ఉనాన్డు; 

ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆది 42:14 అయితే యోసేపు మీరు వేగులవారని నేను మీతో చెపిప్నమాట నిజమే.  

ఆది 42:15 దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు ఇకక్డికి వచిచ్తేనే 

గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆది 42:16 మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 

ఆది 42:17 వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

ఆది 42:18 మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; మీరు 

బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

ఆది 42:19 మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆది 42:20 మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ కనబడును 

గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆది 42:21 అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన అపరాధమునకు 

శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన చూచియు 

వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆది 42:22 మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో చెపప్లేదా? 

అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి కుతత్ర 

మిచెచ్ను. 

ఆది 42:23 అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు గర్హించెనని వారు 

తెలిసికొనలేదు. 

Page  of 171 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 42:24 అతడు వారియొదద్నుండి అవతలకుపోయి యేడిచ్, మరల వారియొదద్కు వచిచ్ వారితో 

మాటలాడి, వారిలో షిమోయ్నును పటుట్కొని వారి కనున్ల ఎదుట అతని బంధించెను. 

ఆది 42:25 మరియు యోసేపు వారి గోనెలను ధానయ్ముతో నింపుటకును, ఎవరి రూకలు వారి 

గోనెలో తిరిగి ఉంచుటకును, పర్యాణము కొరకు భోజనపదారథ్ములు వారికిచుచ్టకును ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

అతడు వారియెడల నిటుల్ జరిగించెను. 

ఆది 42:26 వారు తాము కొనిన ధానయ్మును తమ గాడిదలమీద ఎకిక్ంచుకొని అకక్డనుండి 

వెళి ల్పోయిరి. 

ఆది 42:27 అయితే వారు దిగినచోట ఒకడు తన గాడిదకు మేతపెటుట్టకై తన గోనె విపిప్నపుప్డు 

అతని రూకలు కనబడెను, అవి అతని గోనె మూతిలో ఉండెను. 

ఆది 42:28 అపుప్డతడు నా రూకలు తిరిగి యిచిచ్వేసినారు. ఇదిగో ఇవి నా గోనెలోనే ఉనన్వని తన 

సహోదరులతో చెపెప్ను. అంతట వారు గుండె చెదిరిపోయినవారై జడిసి ఇదేమిటి? దేవుడు మనకిటుల్ 

చేసెనని ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి 

ఆది 42:29 వారు కనాను దేశమందునన్ తమ తండిర్యైన యాకోబు నొదద్కు వచిచ్ తమకు 

సంభవించినది యావతుత్ను అతనికి తెలియచేసిరి. 

ఆది 42:30 ఎటల్నగా ఆ దేశమునకు పర్భువైనవాడు మాతో కఠినముగా మాటలాడి, మేము ఆ 

దేశమును వేగుచూడ వచిచ్నవారమని అనుకొనెను. 

ఆది 42:31 అపుప్డు మేము యథారథ్ వంతులము, వేగులవారము కాము. 

ఆది 42:32 పండెర్ండుమంది సహోదరులము, ఒకక్తండిర్ కుమారులము, ఒకడు లేడు, మా తముమ్డు 

నేడు కనాను దేశమందు మా తండిర్యొదద్ ఉనాన్డని అతనితో చెపిప్తివిు. 

ఆది 42:33 అందుకు ఆ దేశపు పర్భువు మముమ్ను చూచి మీరు యథారథ్వంతులని దీనివలన నేను 

తెలిసికొందును. మీ సహోదరులలో ఒకనిని నాయొదద్ విడిచిపెటిట్ మీ కుటుంబములకు కరవు తీరునటుల్ 

ధానయ్ము తీసికొనిపోయి 

Page  of 172 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 42:34 నాయొదద్కు ఆ చినన్వాని తోడుకొనిరండి. అపుప్డు మీరు యథారథ్వంతులే గాని 

వేగులవారు కారని నేను తెలిసికొని మీ సహోదరుని మీకపప్గించెదను; అపుప్డు మీరు ఈ దేశమందు 

వాయ్పారము చేసికొనవచుచ్నని చెపెప్ననిరి. 

ఆది 42:35 వారు తమ గోనెలను కుమమ్రించినపుప్డు ఎవరి రూకల మూట వారి గోనెలో ఉండెను. 

వారును వారి తండిర్యు ఆ రూకల మూటలు చూచి భయపడిరి. 

ఆది 42:36 అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ పుతర్హీనునిగా 

చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ తీసికొనపోవుదురు; 

ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

ఆది 42:37 అందుకు రూబేను నేనతని నీయొదద్కు తీసికొని రానియెడల నా యిదద్రు కుమారులను 

నీవు చంపవచుచ్ను; అతని నాచేతికపప్గించుము, అతని మరల నీయొదద్కు తీసికొని వచిచ్ 

అపప్గించెదనని తన తండిర్తో చెపెప్ను 

ఆది 42:38 అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళల్నియయ్ను; ఇతని అనన్ చనిపోయెను, ఇతడు 

మాతర్మే మిగిలియునాన్డు. మీరు పోవు మారగ్మున ఇతనికి హాని సంభవించినయెడల నెరసిన 

వెండుర్కలు గల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ చేయుదురని చెపెప్ను 
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ఆది 43:1 ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక 

ఆది 43:2 వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు మరల వెళి ల్ 

మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 

ఆది 43:3 యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని మీరు నా ముఖము 

చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

ఆది 43:4 కాబటిట్ నీవు మా తముమ్ని మాతో కూడ పంపినయెడల మేము వెళి ల్ నీకొరకు ఆహారము 

కొందుము.  

ఆది 43:5 నీవు వానిని పంపనొలల్నియెడల మేము వెళల్ము; ఆ మనుషుయ్డుమీ తముమ్డు మీతో 

లేనియెడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెపెప్ననెను. 

ఆది 43:6 అందుకు ఇశార్యేలు మీకు ఇంకొక సహోదరుడు కలడని మీరు ఆ మనుషుయ్నితో చెపిప్ 

నాకు ఇంత శర్మ కలుగజేయనేల అనగా 

ఆది 43:7 వారు ఆ మనుషుయ్డు మీ తండిర్ యింక సజీవుడై యునాన్డా? మీకు సహోదరుడు ఉనాన్డా 

అని మముమ్నుగూరిచ్యు మా బంధువులనుగూరిచ్యు ఖండితముగా అడిగినపుప్డు మేము ఆ 

పర్శన్లకు తగినటుట్ అతనికి వాసత్వము తెలియచెపిప్తివిు మీ సహోదరుని తీసికొనిరండని అతడు 

చెపుప్నని మాకెటుల్ తెలియుననిరి. 

ఆది 43:8 యూదా తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును చూచి ఆ చినన్ వానిని నాతో కూడ పంపుము, 

మేము లేచి వెళుల్దుము, అపుప్డు మేమే కాదు నీవును మా పిలల్లును చావక బర్దుకుదుము; 

ఆది 43:9 నేను అతనిగూరిచ్ పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిచ్ ననున్ అడుగవలెను; నేను అతని 

తిరిగి నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ నీయెదుట నిలువబెటట్నియెడల ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డును 

ఉండును. 

ఆది 43:10 మాకు తడవు కాక పోయినయెడల ఈపాటికి రెండవ మారు తిరిగివచిచ్ యుందుమని 

చెపప్గా 
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ఆది 43:11 వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ దేశమందు 

పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

ఆది 43:12 రెటిట్ంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి తిరిగివచిచ్న రూకలు 

కూడచేత పటుట్కొనిపోయి మరల ఇచిచ్వేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై యుండును; 

ఆది 43:13 మీ తముమ్ని తీసికొని లేచి ఆ మనుషుయ్నియొదద్కు తిరిగి వెళుల్డి. 

ఆది 43:14 ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ సరవ్శకుత్డైన 

దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక . నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆది 43:15 ఆ మనుషుయ్లు ఆ కానుకను తీసికొని,చేతులలో రెటిట్ంపు రూకలను తమవెంట 

బెనాయ్మీనును తీసికొని లేచి ఐగుపుత్నకు వెళి ల్ యోసేపు యెదుట నిలిచిరి. 

ఆది 43:16 యోసేపు వారితో నునన్ బెనాయ్మీనును చూచి తన గృహనిరావ్హకునితో ఈ మనుషుయ్లను 

ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిదధ్ము చేయించుము; మధాయ్హన్మందు ఈ 

మనుషుయ్లు నాతో భోజనము చేయుదురని చెపెప్ను. 

ఆది 43:17 యోసేపు చెపిప్నటుల్ అతడు చేసి ఆ మనుషుయ్లను యోసేపు ఇంటికి తీసికొనిపోయెను. 

ఆది 43:18 ఆ మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి మొదట మన 

గోనెలలో తిరిగిపెటట్బడిన రూకల నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీదపడి 

మనలను దాసులుగా చెరపటిట్ మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 

ఆది 43:19 వారు యోసేపు గృహనిరావ్హకునియొదద్కు వచిచ్ యింటి దావ్రమున అతనితో మాటలాడి 

ఆది 43:20 అయాయ్ ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచిచ్తివిు. 

ఆది 43:21 అయితే మేము దిగినచోటికి వచిచ్ మా గోనెలను విపిప్నపుప్డు, ఇదిగో మామా రూకల 

తూనికెకు సరిగా ఎవరి రూకలు వారి గోనె మూతిలోనుండెను. అవిచేతపటుట్కొని వచిచ్తివిు. 

ఆది 43:22 ఆహారము కొనుటకు మరి రూకలను తీసికొని వచిచ్తివిు; మా రూకలను మా గోనెలలో 

నెవరు వేసిరో మాకు తెలియదని చెపిప్రి. 
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ఆది 43:23 అందుకతడు మీకు కేష్మమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన మీ దేవుడు 

మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచెచ్ను. మీ రూకలు నాకు ముటిట్నవని చెపిప్ షిమోయ్నును వారియొదద్కు 

తీసికొని వచెచ్ను 

ఆది 43:24 ఆ మనుషుయ్డు వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసికొని వచిచ్ వారికి నీళి ల్యయ్గా వారు కాళుల్ 

కడుగుకొనిరి. మరియు అతడు వారి గాడిదలకు మేత వేయించెను. 

ఆది 43:25 అకక్డ తాము భోజనము చేయవలెనని వినిరి గనుక మధాయ్హన్మందు యోసేపు వచుచ్ 

వేళకు తమ కానుకను సిదధ్ముచేసిరి. 

ఆది 43:26 యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను ఇంటిలోనికి తెచిచ్ 

అతనికిచిచ్, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆది 43:27 అపుప్డు మీరు చెపిప్న ముసలివాడైన మీ తండిర్ కేష్మముగా ఉనాన్డా? అతడు ఇంక 

బర్తికియునాన్డా? అని వారి కేష్మసమాచారము అడిగినందుకు వారు 

ఆది 43:28 నీ దాసుడైన మా తండిర్ ఇంక బర్దికియునాన్డు కేష్మముగానునాన్డని చెపిప్ వంగి 

సాగిలపడిరి. 

ఆది 43:29 అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన బెనాయ్మీనును చూచి మీరు 

నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు నినున్ కరుణించును గాక 

ఆది 43:30 అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక అతడు తవ్రపడి 

యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

ఆది 43:31 అపుప్డు అతడు ముఖము కడుగుకొని వెలుపలికి వచిచ్ తనున్తాను అణచుకొని, 

భోజనము వడిడ్ంచుడని చెపెప్ను. 

ఆది 43:32 అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచునన్ ఐగుపీత్యులకును వేరు వేరుగా 

వడిడ్ంచిరి. ఐగుపీత్యులు హెబీర్యులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుపీత్యులకు హేయము. 

ఆది 43:33 జేయ్షుఠ్డు మొదలుకొని కనిషుఠ్ని వరకు వారు అతని యెదుట తమ తమ యీడు చొపుప్న 

కూరుచ్ండిరి గనుక ఆ మనుషుయ్లు ఒకనివైపు ఒకడు చూచి ఆశచ్రయ్ పడిరి. 
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ఆది 43:34 మరియు అతడు తన యెదుటనుండి వారికి వంతులెతిత్ పంపెను. బెనాయ్మీను వంతు 

వారందరి వంతులకంటె అయిదంతలు గొపప్ది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో కలిసి సంతుషిట్గా 

తార్గిరి. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 44	
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ఆది 44:1 యోసేపు ఆ మనుషుయ్ల గోనెలు పటిట్నంత ఆహార పదారథ్ములతో వాటిని నింపి ఎవరి 

రూకలు వారి గోనెమూతిలో పెటుట్మనియు, 

ఆది 44:2 కనిషుఠ్ని గోనె మూతిలో తన వెండి గినెన్ను అతని ధానయ్పు రూకలను పెటుట్మనియు, తన 

గృహనిరావ్హకునికి ఆజాఞ్పింపగా యోసేపు చెపిప్న మాట చొపుప్న అతడు చేసెను. 

ఆది 44:3 తెలల్వారినపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు తమ గాడిదలతో కూడ పంపివేయబడిరి. 

ఆది 44:4 వారు ఆ పటట్ణమునుండి బయలుదేరి యెంతో దూరము వెళల్క మునుపు, యోసేపు తన 

గృహనిరావ్హకుని చూచి నీవు లేచి ఆ మనుషుయ్ల వెంటబడి వెళి ల్ వారిని కలిసికొని మీరు మేలుకు కీడు 

చేయనేల? 

ఆది 44:5 దేనితో నా పర్భువు పానము చేయునో దేనివలన అతడు శకునములు చూచునో అది యిదే 

కదా? మీరు దీని చేయుటవలన కాని పని చేసితిరని వారితో చెపుప్మనెను. 

ఆది 44:6 అతడు వారిని కలిసికొని ఆ మాటలు వారితో చెపిప్నపుప్డు 

ఆది 44:7 వారు మా పర్భువు ఇటుల్ మాటలాడనేల? ఇటిట్ పని చేయుట నీ దాసులకు దూరమవును 

గాక. 

ఆది 44:8 ఇదిగో మా గోనెల మూతులలో మాకు దొరికిన రూకలను కనాను దేశములోనుండి తిరిగి 

తీసికొనివచిచ్తివిు; నీ పర్భువు ఇంటిలోనుండి మేము వెండినైనను బంగారమునైనను ఎటుల్ 

దొంగిలుదుము? 

ఆది 44:9 నీ దాసులలో ఎవరియొదద్ అది దొరుకునో వాడు చచుచ్ను గాక; మరియు మేము మా 

పర్భువునకు దాసులముగా నుందుమని అతనితో అనిరి. 

ఆది 44:10 అందుకతడు మంచిది, మీరు చెపిప్నటే ట్ కానీయుడి; ఎవరియొదద్ అది దొరుకునో అతడే 

నాకు దాసుడగును, అయితే మీరు నిరో ద్షులగుదురని చెపెప్ను. 

ఆది 44:11 అపుప్డు వారు తవ్రపడి పర్తివాడు తన గోనెను కిర్ందికి దించి దానిని విపెప్ను. 

ఆది 44:12 అతడు పెదద్వాడు మొదలుకొని చినన్ వానివరకు వారిని సోదా చూడగా ఆ గినెన్ 

బెనాయ్మీను గోనెలో దొరికెను. 
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ఆది 44:13 కావున వారు తమ బటట్లు చింపుకొని పర్తివాడు తన గాడిదమీద గోనెలు ఎకిక్ంచుకొని 

తిరిగి పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 

ఆది 44:14 అపుప్డు యూదాయును అతని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచ్రి. అతడింక 

అకక్డనే ఉండెను గనుక వారు అతని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆది 44:15 అపుప్డు యోసేపు మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి మనుషుయ్డు శకునము 

చూచి తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 

ఆది 44:16 యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? మేము 

నిరో ద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో మేమును 

ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

ఆది 44:17 అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ గినెన్ దొరికెనో 

వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని చెపప్గా 

ఆది 44:18 యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన వారితో తమ 

దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; తమరు ఫరో 

అంతవారు గదా 

ఆది 44:19 ఏలినవాడు మీకు తండిర్యైనను సహోదరుడైనను ఉనాన్డా అని తమ దాసులనడిగెను. 

ఆది 44:20 అందుకు మేము మాకు ముసలివాడైన తండిర్యు అతని ముసలితనమున పుటిట్న యొక 

చినన్వాడును ఉనాన్రు; వాని సహోదరుడు చనిపోయెను, వాని తలిల్కి వాడొకక్డే మిగిలియునాన్డు, వాని 

తండిర్ వానిని పేర్మించుచునాన్డని చెపిప్తిమి 

ఆది 44:21 అపుప్డు తమరు నేనతని చూచుటకు అతని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని తమ దాసులతో 

చెపిప్తిరి. 

ఆది 44:22 అందుకు మేము ఆ చినన్వాడు తన తండిర్ని విడువలేడు. వాడు తన తండిర్ని 

విడిచినయెడల వాని తండిర్ చనిపోవునని యేలినవారితో చెపిప్తివిు. 

ఆది 44:23 అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా ముఖము 

చూడకూడదని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 
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ఆది 44:24 కాబటిట్ నా తండిర్యైన తమ దాసునియొదద్కు మేము వెళి ల్ యేలినవారి మాటలను అతనికి 

తెలియచేసితివిు. 

ఆది 44:25 మా తండిర్మీరు తిరిగివెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము అహారము కొనుకొక్ని రండని 

చెపిప్నపుప్డు 

ఆది 44:26 మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు మాతో కూడ ఉండినయెడల వెళుల్దుము; మా 

తముమ్డు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనుషుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 

ఆది 44:27 అందుకు తమ దాసుడైన నా తండిర్ నాభారయ్ నాకిదద్రిని కనెనని మీరెరుగుదురు. 

ఆది 44:28 వారిలో ఒకడు నాయొదద్నుండి వెళి ల్పోయెను. అతడు నిశచ్యముగా దుషట్మృగములచేత 

చీలచ్బడెననుకొంటిని, అపప్టినుండి అతడు నాకు కనబడలేదు. 

ఆది 44:29 మీరు నా యెదుటనుండి ఇతని తీసికొనిపోయిన తరువాత ఇతనికి హాని 

సంభవించినయెడల నెరసిన వెండుర్కలుగల ననున్ మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ 

చేయుదురని మాతో చెపెప్ను. 

ఆది 44:30 కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళి ల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు మాయొదద్ 

లేనియెడల 

ఆది 44:31 అతని పార్ణము ఇతని పార్ణముతో పెనవేసికొనియునన్ది గనుక ఈ చినన్వాడు మాయొదద్ 

లేకపోవుట అతడు చూడగానే చనిపోవును. అటుల్ తమ దాసులమైన మేము నెరసిన వెండుర్కలు గల 

తమ దాసుడైన మాతండిర్ని మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోవునటుల్ చేయుదుము 

ఆది 44:32 తమ దాసుడనైన నేను ఈ చినన్ వానినిగూరిచ్ నా తండిర్కి పూటపడి నీయొదద్కు నేనతని 

తీసికొని రానియెడల నా తండిర్ దృషిట్యందు ఆ నింద నా మీద ఎలల్పుప్డు ఉండునని చెపిప్తిని. 

ఆది 44:33 కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి దాసునిగా నుండనిచిచ్ 

యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

ఆది 44:34 ఈ చినన్వాడు నాతోకూడ లేనియెడల నా తండిర్యొదద్కు నేనెటుల్ వెళల్గలను? వెళి ల్నయెడల 

నా తండిర్కి వచుచ్ అపాయము చూడవలసి వచుచ్నని చెపెప్ను. 
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ఆది 45:1 అపుప్డు యోసేపు తనయొదద్ నిలిచినవారందరి యెదుట తనున్ తాను అణచుకొనజాలక 

నాయొదద్నుండి పర్తి మనుషుయ్ని వెలుపలికి పంపి వేయుడని బిగగ్రగా చెపెప్ను. యోసేపు తన 

సహోదరులకు తనున్తాను తెలియచేసికొనినపుప్డుఎవరును అతనియెదద్ నిలిచియుండలేదు 

ఆది 45:2 అతడు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఐగుపీత్యులును ఫరో యింటివారును వినిరి. 

ఆది 45:3 అపుప్డు యోసేపు నేను యోసేపును; నా తండిర్ యింక బర్దికియునాన్డా అని అడిగినపుప్డు 

అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉతత్రము ఇయయ్లేక పోయిరి. 

ఆది 45:4 అంతట యోసేపు నా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో చెపిప్నపుప్డు వారు అతని 

దగగ్రకు వచిచ్రి. అపుప్డతడు ఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు అమిమ్వేసిన మీ సహోదరుడైన యోసేపును 

నేనే 

ఆది 45:5 అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు దుఃఖపడకుడి; అది మీకు 

సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను 

ఆది 45:6 రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను కోతయైనను లేని 

సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో మిముమ్ను 

శేషముగా నిలుపుటకును 

ఆది 45:7 పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

ఆది 45:8 కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు తండిర్గాను అతని 

యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను నియమించెను. 

ఆది 45:9 మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు దేవుడు ననున్ 

ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 

ఆది 45:10 నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అపుప్డు నీవును నీ పిలల్లును నీ పిలల్ల పిలల్లును 

నీ గొఱ ఱ్ల మందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావతుత్ను నాకు సమీపముగా నుండును. 

ఆది 45:11 ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ యింటివారికిని నీకు 

కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని చెపుప్డి. 
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ఆది 45:12 ఇదిగో మీతో మాటలాడుచునన్ది నా నోరే అని మీ కనున్లును నా తముమ్డైన బెనాయ్మీను 

కనున్లును చూచుచునన్వి. 

ఆది 45:13 ఐగుపుత్లో నాకు కలిగిన సమసత్ ఘనతను, మీరు చూచినది యావతుత్ నా తండిర్కి 

తెలియచేసి తవ్రగా నా తండిర్ని ఇకక్డికి తీసికొనిరండని తన సహోదరులతో చెపిప్ 

ఆది 45:14 తన తముమ్ డైన బెనాయ్మీను మెడమీద పడి యేడెచ్ను; బెనాయ్మీను అతని మెడమీదపడి 

యేడెచ్ను. 

ఆది 45:15 అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న తరువాత అతని 

సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 

ఆది 45:16 యోసేపు యొకక్ సహోదరులు వచిచ్న వరత్మానము ఫరో యింటిలో వినబడెను. అది 

ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

ఆది 45:17 అపుప్డు ఫరో యోసేపుతో ఇటల్నెను నీవు నీ సహోదరులను చూచి మీరీలాగు చేయుడి, మీ 

పశువులమీద బరువులు కటిట్ కనాను దేశమునకు వెళి ల్ 

ఆది 45:18 మీ తండిర్ని మీ యింటివారిని వెంటబెటుట్కొని నాయొదద్కు రండి; ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మంచి వసుత్వులను మీకెచెచ్దను, ఈ దేశముయొకక్ సారమును మీరు అనుభవించెదరు. 

ఆది 45:19 నీకు ఆజఞ్యైనది గదా? దీని చేయుడి, మీ పిలల్లకొరకును మీ భారయ్లకొరకును 

ఐగుపుత్లోనుండి బండల్ను తీసికొనిపోయి మీ తండిర్ని వెంటబెటుట్కొని రండి. 

ఆది 45:20 ఐగుపుత్ దేశమంతటిలోనునన్ మంచి వసుత్వులు మీవే అగును గనుక మీ సామగిర్ని 

లక్షయ్పెటట్కుడని చెపుప్మనగా 

ఆది 45:21 ఇశార్యేలు కుమారులు ఆలాగుననే చేసిరి. యోసేపు ఫరోమాట చొపప్న వారికి బండల్ను 

ఇపిప్ంచెను; మారగ్మునకు ఆహారము ఇపిప్ంచెను. 

ఆది 45:22 అతడు వారికి రెండేసి దుసుత్ల బటట్లు ఇచెచ్ను; బెనాయ్మీనుకు మూడువందల తులముల 

వెండియును ఐదు దుసుత్ల బటట్లు ఇచెచ్ను, 
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ఆది 45:23 అతడు తన తండిర్ నిమితత్ము ఐగుపుత్లో నునన్ మంచి వసుత్వులను మోయుచునన్ పది 

గాడిదలను, మారగ్మునకు తన తండిర్ నిమితత్ము ఆహారమును, ఇతర ధానయ్మును తిను బండములను 

మోయుచునన్ పది ఆడు గాడిదలను పంపెను 

ఆది 45:24 అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా మారగ్మందు 

కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆది 45:25 వారు ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరి కనాను దేశమునకు తన తండిర్యైన యాకోబు నొదద్కు 

వచిచ్ 

ఆది 45:26 యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని అతనికి 

తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

ఆది 45:27 అపుప్డు వారు యోసేపు తమతో చెపిప్న మాటలనిన్టిని అతనితో చెపిప్రి. అతడు తనున్ 

ఎకిక్ంచుకొని పోవుటకు యోసేపు పంపినబండుల్ చూచినపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు పార్ణము 

తెపప్రిలెల్ను 

ఆది 45:28 అపుప్డు ఇశార్యేలు ఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక బర్దికియునాన్డు, 

నేను చావకమునుపు వెళి ల్ అతని చూచెదనని చెపెప్ను. 
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ఆది 46:1 అపుప్డు ఇశార్యేలు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పర్యాణమై బెయేరెష్బాకు వచిచ్ తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు దేవునికి బలులనరిప్ంచెను. 

ఆది 46:2 అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని ఇశార్యేలును 

పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆది 46:3 ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు భయపడకుము, అకక్డ 

నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆది 46:4 నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా నినున్ తిరిగి 

తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

ఆది 46:5 యాకోబు లేచి బెయేరెష్బా నుండి వెళె ల్ను. ఫరో అతని నెకిక్ంచి తీసికొని వచుచ్టకు పంపిన 

బండల్మీద ఇశార్యేలు కుమారులు తమ తండిర్యైన యాకోబును తమ పిలల్లను తమ భారయ్లను 

ఎకిక్ంచిరి. 

ఆది 46:6 వారు, అనగా యాకోబును అతని యావతుత్ సంతానమును, తమ పశువులను తాము 

కనానులో సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను తీసికొని ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.  

ఆది 46:7 అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమారెత్లను తన కుమారుల 

కుమారెత్లను తన యావతుత్ సంతానమును ఐగుపుత్నకు తనతోకూడ తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆది 46:8 యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

ఆది 46:9 యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్. 

ఆది 46:10 షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు కనానీయు 

రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

ఆది 46:11 లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

ఆది 46:12 యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆది 46:13 ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

ఆది 46:14 జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 
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ఆది 46:15 వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని కుమారెత్యైన 

దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది ముగుగ్రు. 

ఆది 46:16 గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 

ఆది 46:17 ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన శెరహు. ఆ 

బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

ఆది 46:18 లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె యీ పదునారు 

మందిని యాకోబునకు కనెను. 

ఆది 46:19 యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆది 46:20 యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు ఓనుకు 

యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

ఆది 46:21 బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు ముపీప్ము 

హుపీప్ము ఆరుద్. 

ఆది 46:22 యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 

ఆది 46:23 దాను కుమారుడైన హుషీము. 

ఆది 46:24 నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

ఆది 46:25 లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలా హ్ కుమారులు వీరే. ఆమె వారిని 

యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

ఆది 46:26 యాకోబు కోడండర్ను వినాయించి అతని గరభ్వాసమున పుటిట్ యాకోబుతో ఐగుపుత్నకు 

వచిచ్న వారందరు అరువది ఆరుగురు. 

ఆది 46:27 ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న యాకోబు 

కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

ఆది 46:28 అతడు గోషెనుకు తోర్వ చూపుటకు యోసేపు నొదద్కు తనకు ముందుగా యూదాను 

పంపెను. వారు గోషెను దేశమునకు రాగా 
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ఆది 46:29 యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును 

ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ 

పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 

ఆది 46:30 అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీవింక బర్దికియునాన్వు; నీ ముఖము చూచితిని గనుక 

నేనికను చనిపోవుదునని చెపెప్ను. 

ఆది 46:31 యోసేపు తన సహోదరులను తన తండిర్ కుటుంబపు వారిని చూచి నేను వెళి ల్ యిది 

ఫరోకు తెలియచేసి, కనానుదేశములో ఉండిన నా సహోదరులును నా తండిర్ కుటుంబపు వారును 

నాయొదద్కు వచిచ్రి; 

ఆది 46:32 ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱ ఱ్ల కాపరులు. వారు తమ గొఱ ఱ్లను 

పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

ఆది 46:33 గొఱ ఱ్ల కాపరియైన పర్తివాడు ఐగుపీత్యులకు హేయుడు గనుక ఫరో మిముమ్ను పిలిపించి 

మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినయెడల 

ఆది 46:34 మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి ఇదివరకు నీ 

దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని ఉతత్రమియుయ్డని 

చెపెప్ను.  
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ఆది 47:1 యోసేపు వెళి ల్ ఫరోను చూచి నా తండిర్యు నా సహోదరులును వారి గొఱ ఱ్ల మందలతోను 

వారి పశువులతోను వారికి కలిగినదంతటితోను కనాను దేశము నుండి వచిచ్ గోషెనులో నునాన్రని 

తెలియచేసి 

ఆది 47:2 తన సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెటుట్కొని పోయి వారిని ఫరో సమక్షమందు 

ఉంచెను. 

ఆది 47:3 ఫరో అతని సహోదరులను చూచి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినపుప్డు వారునీ దాసులమైన 

మేమును మా పూరివ్కులును గొఱ ఱ్ల కాపరులమని ఫరోతో చెపిప్రి. 

ఆది 47:4 మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ దాసులకు 

కలిగియునన్ మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు వచిచ్తివిు. కాబటిట్ 

గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 

ఆది 47:5 ఫరో యోసేపును చూచి నీ తండిర్యు నీ సహోదరులును నీయొదద్కు వచిచ్యునాన్రు. 

ఆది 47:6 ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ తండిర్ని నీ 

సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో ఎవరైన 

పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని చెపెప్ను 

ఆది 47:7 మరియు యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ్ ఫరో 

సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 

ఆది 47:8 ఫరో నీవు జీవించిన సంవతస్రములెనిన్ అని యాకోబు నడిగినందుకు 

ఆది 47:9 యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను జీవించిన 

సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు యాతర్చేసిన 

దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

ఆది 47:10 ఫరోను దీవించి ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్పోయెను. 

ఆది 47:11 ఫరో ఆజాఞ్పించినటుల్ యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను ఐగుపుత్ దేశములో 

నివసింపచేసి, ఆ దేశములో రామెసేసను మంచి పర్దేశములో వారికి సావ్సథ్య్ము నిచెచ్ను. 
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ఆది 47:12 మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ కుటుంబపువారినందరిని 

వారివారి పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

ఆది 47:13 కరవు మికిక్లి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారము లేకపోయెను. 

కరవువలన ఐగుపుత్ దేశమును కనాను దేశమును కీష్ణించెను. 

ఆది 47:14 వచిచ్నవారికి ధానయ్మముమ్టవలన ఐగుపుత్ దేశములోను కనాను దేశములోను దొరికిన 

దర్వయ్మంత యోసేపు సమకూరెచ్ను. ఆ దర్వయ్మంతటిని యోసేపు ఫరో నగరులోనికి తెపిప్ంచెను. 

ఆది 47:15 ఐగుపుత్ దేశమందును కనాను దేశమందును దర్వయ్ము వయ్యమైన తరువాత 

ఐగుపీత్యులందరు యోసేపు నొదద్కు వచిచ్ మాకు ఆహారము ఇపిప్ంచుము, నీ సముఖమందు మేమేల 

చావవలెను? దర్వయ్ము వయ్యమైనది గదా అనిరి. 

ఆది 47:16 అందుకు యోసేపు మీ పశువులను ఇయుయ్డి; దర్వయ్ము వయ్యమైపోయినయెడల మీ 

పశువులకు పర్తిగా నేను మీకు ధానయ్మిచెచ్దనని చెపెప్ను, కాబటిట్ వారు తమ పశువులను 

యోసేపునొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. యోసేపు గుఱ ఱ్ములను గొఱ ఱ్ల మందలను పశువుల మందలను 

గాడిదలను తీసికొని వారికి ఆహారమిచెచ్ను 

ఆది 47:17 ఆ సంవతస్రమందు వారి మందలనిన్టికి పర్తిగా అతడు వారికి ఆహారమిచిచ్ 

సంరకిష్ంచెను. 

ఆది 47:18 ఆ సంవతస్రము గతించిన తరువాత రెండవ సంవతస్రమున వారు అతనియొదద్కు వచిచ్ 

ఇది మా యేలినవారికి మరుగుచేయము; దర్వయ్ము వయ్యమైపోయెను, పశువుల మందలును 

ఏలినవారి వశమాయెను, ఇపుప్డు మా దేహములును మా పొలములును తపప్ మరి ఏమియు 

ఏలినవారి సముఖమున మిగిలియుండలేదు. 

ఆది 47:19 నీ కనున్ల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచిచ్ మముమ్ను 

మా పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము చావక 

బర్దుకునటుల్ను పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు వితత్నములిమమ్ని అడిగిరి. 
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ఆది 47:20 అటుల్ యోసేపు ఐగుపుత్ భూములనిన్టిని ఫరోకొరకు కొనెను. కరవు వారికి 

భారమైనందున ఐగుపీత్యులందరు తమ తమ పొలములను అమిమ్వేసిరి గనుక, భూమి ఫరోది 

ఆయెను. 

ఆది 47:21 అతడు ఐగుపుత్ పొలిమేరలయొకక్ యీ చివరనుండి ఆ చివర వరకును జనులను 

ఊళల్లోనికి రపిప్ంచెను. 

ఆది 47:22 యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో బతెత్ములు 

నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ భూములను 

అమమ్లేదు. 

ఆది 47:23 యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు కొనియునాన్ను. ఇదిగో 

మీకు వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 

ఆది 47:24 పంటలో అయిదవ భాగము మీరు ఫరోకు ఇయయ్వలెను. నాలుగు భాగములు 

పొలములలో వితుత్టకును మీకును మీ కుటుంబపువారికిని ఆహారమునకును మీ పిలల్లకు 

ఆహారమునకును మీవై యుండునని పర్జలతో చెపప్గా 

ఆది 47:25 వారు నీవు మముమ్ బర్దికించితివి, ఏలినవారి కటాక్షము మామీద నుండనిముమ్; ఫరోకు 

దాసులమగుదుమని చెపిప్రి. 

ఆది 47:26 అపుప్డు అయిదవ భాగము ఫరోదని నేటివరకు యోసేపు ఐగుపుత్ భూములనుగూరిచ్ 

కటట్డ నియమించెను, యాజకుల భూములు మాతర్మే వినాయింపబడెను. అవి ఫరోవి కావు. 

ఆది 47:27 ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. అందులో వారు 

ఆసిత్ సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

ఆది 47:28 యాకోబు ఐగుపుత్ దేశములో పదునేడు సంవతస్రములు బర్దికెను. యాకోబు దినములు, 

అనగా అతడు జీవించిన సంవతస్రములు నూట నలుబదియేడు. 

ఆది 47:29 ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన కుమారుడైన 

యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ నాతొడకిర్ంద ఉంచి 

నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో పాతిపెటట్కుము. 
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ఆది 47:30 నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ తీసికొనిపోయి వారి 

సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆది 47:31 అందుకతడు నేను నీ మాట చొపుప్న చేసెదననెను. మరియు అతడు నాతో పర్మాణము 

చేయుమనన్పుప్డు యోసేపు అతనితో పర్మాణము చేసెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు తన మంచపు 

తలాపిమీద వంగి దేవునికి నమసాక్రము చేసెను 
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ఆది 48:1 ఈ సంగతులైన తరువాత ఇదిగో నీ తండిర్ కాయిలాగా ఉనాన్డని ఒకడు యోసేపుతో 

చెపెప్ను. అపుప్డతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు అను తన యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొనిపోగా, 

ఆది 48:2 ఇదిగో నీ కుమారుడైన యోసేపు నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని యాకోబునకు తెలుపబడెను. 

అంతట ఇశార్యేలు బలము తెచుచ్కొని తన మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 

ఆది 48:3 యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు కనబడి ననున్ 

ఆశీరవ్దించి 

ఆది 48:4 ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

ఆది 48:5 ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు పుటిట్న నీ 

యిదద్రు కుమారులు నా బిడడ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషే ష్ నా బిడడ్లై యుందురు. 

ఆది 48:6 వారి తరువాత నీవు కనిన సంతానము నీదే; వారు తమ సహోదరుల సావ్సథ్య్మునుబటిట్ 

వారి పేళల్ చొపుప్న పిలువబడుదురు. 

ఆది 48:7 పదద్నరాము నుండి నేను వచుచ్చునన్పుప్డు, ఎఫార్తాకు ఇంక కొంత దూరమున నుండగా 

మారగ్మున రాహేలు కనాను దేశములో నా యెదుట మృతి పొందెను. అకక్డ బేతెల్హేమను ఎఫార్తా 

మారగ్మున నేను ఆమెను పాతిపెటిట్తినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆది 48:8 ఇశార్యేలు యోసేపు కుమారులను చూచి వీరెవరని అడుగగా 

ఆది 48:9 యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా కనుగర్హించెనని తన 

తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని తీసికొని రమమ్నెను. 

ఆది 48:10 ఇశార్యేలు కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా ఉండెను గనుక అతడు 

చూడలేకపోయెను. యోసేపు వారిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్ 

పెటుట్కొని కౌగిలించుకొనెను. 

ఆది 48:11 ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని నీ 

సంతానమును దేవుడు నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 
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ఆది 48:12 యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ నమసాక్రము 

చేసెను. 

ఆది 48:13 తరువాత యోసేపు ఇశార్యేలు ఎడమచేతి తటుట్న తన కుడిచేత ఎఫార్యిమును, 

ఇశార్యేలు కుడిచేతి తటుట్న తన యెడమచేత మనషే ష్ను పటుట్కొని వారినిదద్రిని అతని దగగ్రకు 

తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆది 48:14 మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి చినన్వాడైన 

ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

ఆది 48:15 అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు ఎవనియెదుట 

నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ పోషించెనో ఆ 

దేవుడు, 

ఆది 48:16 అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను ఆశీరవ్దించును 

గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును గాక; 

భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

ఆది 48:17 యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట చూచినపుప్డు అది 

అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన తండిర్ చెయియ్ 

ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

ఆది 48:18 నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద పెటుట్మని 

చెపెప్ను. 

ఆది 48:19 అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది నాకు 

తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

ఆది 48:20 ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను దేవుడు నినున్ 

చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు మనషే ష్కంటె 

ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 
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ఆది 48:21 మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు మీకు 

తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

ఆది 48:22 నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు ఒక భాగము ఎకుక్వగా ఇచిచ్తిని. అది నా కతిత్తోను నా 

వింటితోను అమోరీయులచేతిలోనుండి తీసికొంటినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 

అధాయ్యము 49	

తెలుగు బైబిలు 
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ఆది 49:1 యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, అంతయ్ దినములలో 

మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

ఆది 49:2 యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన ఇశార్యేలు మాట 

వినుడి. 

ఆది 49:3 రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ ఫలమును 

ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

ఆది 49:4 నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది కెకిక్తివి దానిని 

అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

ఆది 49:5 షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు ఆయుధములు.  

ఆది 49:6 నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో కలిసికొనవదుద్ 

వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి నరములను తెగగొటిట్రి. 

ఆది 49:7 వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును యాకోబులో 

వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

ఆది 49:8 యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల మెడమీద ఉండును నీ 

తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆది 49:9 యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

ఆది 49:10 షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ మధయ్నుండి 

రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

ఆది 49:11 దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ దార్కాష్రసములో 

తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

ఆది 49:12 అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత ఎఱ ఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను ఉండును. 
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ఆది 49:13 జెబూలూను సముదర్పు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా ఉండును అతని 

పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును. 

ఆది 49:14 ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ను పండుకొనియునన్ బలమైన గారద్భము. 

ఆది 49:15 అతడు విశార్ంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమయ్మైనదగుటయు చూచెను గనుక 

అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెటిట్చేయు దాసుడగును. 

ఆది 49:16 దాను ఇశార్యేలు గోతిర్కులవలె తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్ను. 

ఆది 49:17 దాను తోర్వలో సరప్ముగాను దారిలో కటల్పాముగాను ఉండును. అది గుఱ ఱ్పు మడిమెలు 

కరచును అందువలన ఎకుక్వాడు వెనుకకు పడును. 

ఆది 49:18 యెహోవా, నీ రక్షణ కొరకు కనిపెటిట్యునాన్ను. 

ఆది 49:19 బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు మడిమెను కొటుట్ను. 

ఆది 49:20 ఆషేరు నొదద్ శేర్షఠ్మైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర పదారథ్ములను 

అతడిచుచ్ను. 

ఆది 49:21 నఫాత్లి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును. 

ఆది 49:22 యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు గోడమీదికి ఎకిక్ 

వాయ్పించును. 

ఆది 49:23 విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆది 49:24 యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

ఆది 49:25 కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను గరభ్ముల 

దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము దిటట్పరచబడును  

ఆది 49:26 నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె హెచుచ్గ 

పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని నడినెతిత్మీదను 

ఉండును.  
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ఆది 49:27 బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని అసత్మయమందు 

దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 

ఆది 49:28 ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని దీవించుచు వారితో 

చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

ఆది 49:29 తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

ఆది 49:30 హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ పాతిపెటుట్డి. 

ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. అబార్హాము దానిని ఆ 

పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా కొనెను. 

ఆది 49:31 అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; అకక్డనే 

ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆది 49:32 ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ కొనబడినదనెను. 

ఆది 49:33 యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన కాళుల్ 

ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 204 207



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   ఆ"#ండ&

ఆది 50:1 యోసేపు తన తండిర్ ముఖముమీద పడి అతనిగూరిచ్ యేడిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

ఆది 50:2 తరువాత యోసేపు సుగంధ దర్వయ్ములతో తన తండిర్ శవమును సిదధ్పరచవలెనని తన 

దాసులైన వైదుయ్లకు ఆజాఞ్పించెను గనుక ఆ వైదుయ్లు ఇశార్యేలును సుగంధ దర్వయ్ములతో 

సిదధ్పరచిరి. 

ఆది 50:3 సుగంధ దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచబడువారి కొరకు దినములు సంపూరణ్మగునటుల్ 

అతనికొరకు నలుబది దినములు సంపూరణ్మాయెను. అతనిగూరిచ్ ఐగుపీత్యులు డెబబ్ది దినములు 

అంగలారిచ్రి. 

ఆది 50:4 అతనిగూరిచ్న అంగలారుప్ దినములు గడచిన తరువాత యోసేపు ఫరో యింటి వారితో 

మాటలాడి మీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల మీరు అనుగర్హించి నా మనవి ఫరో చెవిని వేసి 

ఆది 50:5 నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, కనానులో నా 

నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. కాబటిట్ సెలవైతే 

నేనకక్డికి వెళి ల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

ఆది 50:6 అందుకు ఫరో అతడు నీచేత చేయించిన పర్మాణము చొపుప్న వెళి ల్ నీ తండిర్ని 

పాతిపెటుట్మని సెలవిచెచ్ను. 

ఆది 50:7 కాబటిట్ యోసేపు తన తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు పోయెను; అతనితో ఫరో యింటి పెదద్లైన 

అతని సేవకులందరును ఐగుపుత్ దేశపు పెదద్లందరును 

ఆది 50:8 యోసేపు యింటివారందరును అతని సహోదరులును అతని తండిర్ ఇంటివారును వెళి ల్రి. 

వారు తమ పిలల్లను తమ గొఱ ఱ్ల మందలను తమ పశువులను మాతర్ము గోషెను దేశములో 

విడిచిపెటిట్రి. 

ఆది 50:9 మరియు రథములును రౌతులును అతనితో వెళి ల్నందున ఆ సమూహము బహు 

విసాత్రమాయెను. 

ఆది 50:10 యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు ఘోరముగా 

అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 
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ఆది 50:11 ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము సలుపుట 

చూచి ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  మిసార్యిము అను 

పేరు పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 

ఆది 50:12 అతని కుమారులు తన విషయమై అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

ఆది 50:13 అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి మకేప్లా 

పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా నముకొరకు 

సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

ఆది 50:14 యోసేపు తన తండిర్ని పాతిపెటిట్న తరువాత అతడును అతని సహోదరులును అతని 

తండిర్ని పాతిపెటట్ వెళి ల్న వారందరును తిరిగి ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.  

ఆది 50:15 యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ యోసేపు మనయందు 

పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు జరిగించుననుకొని 

ఆది 50:16 యోసేపునకు ఈలాగు వరత్మానమంపిరి 

ఆది 50:17 నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ సహోదరులు 

నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని అతనితో 

చెపుప్డనెను 

ఆది 50:18 మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో మేము నీకు 

దాసులమని చెపప్గా 

ఆది 50:19 యోసేపు భయపడకుడి, నేను దేవుని సాథ్నమందునాన్నా? 

ఆది 50:20 మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, అనగా బహు 

పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

ఆది 50:21 కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ వారిని ఆదరించి 

వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 

ఆది 50:22 యోసేపు అతని తండిర్ కుటుంబపువారును ఐగుపుత్లో నివసించిరి, యోసేపు నూటపది 

సంవతస్రములు బర్దికెను. 
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ఆది 50:23 యోసేపు ఎఫార్యిము యొకక్ మూడవతరము పిలల్లను చూచెను; మరియు మనషే ష్ 

కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుటిట్ యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 

ఆది 50:24 యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు నిశచ్యముగా 

మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము 

చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

ఆది 50:25 మరియు యోసేపు దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచుచ్ను; అపుప్డు మీరు నా 

యెముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొని పోవలెనని చెపిప్ ఇశార్యేలు కుమారులచేత పర్మాణము 

చేయించుకొనెను. 

ఆది 50:26 యోసేపు నూటపది సంవతస్రములవాడై మృతి పొందెను. వారు సుగంధ దర్వయ్ములతో 

అతని శవమును సిదధ్పరచి ఐగుపుత్ దేశమందు ఒక పెటెట్లో ఉంచిరి.
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