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అ"#$యమ' 29 

య8Dõబ' °క· Axాహమ'లk 

యciéబ, హ/ానుకD బయలDZే/�ను, అకzడ పటvణమ, 7PలDపల ఉన¦ బFx 
®దo లcబFను కDమc/�X�ÊKన, /ా]aలDను ఎదు/~zyPను.1 Zవే�O సంకలjమ, 
సjషvమ,nా ఉన¦పjట|i}, లcబFను ®కz కపటమ, వలన సO¦7¤శమ, 
i»�షv9:KనZ[nా అవ�తbంZ[. యciéబ, అతO సహË దర6�ెనౖ, ఏ-ావ�నకD, మ/fయ, 
అతO తం�¥G�ÊKన, ఇ=ా�కDనకD వ)s/Vకమ,nా అబద·మ,లను మ/fయ, 
¡సమ,ను xRెXను; iాÔ ఇప�jడ� తన మcమ®కz ¡సమ, @ేత అతను 
బFధపడ�తby(¦డ�. 

లcబFను తన 9̈నలD� �ైన యciéబ,నకD ఉZ(రమ,nా xందు ptటµv7ాOnా 
నట|ం@ెను; ఏZే9:Ky(, ప/f�ి>s నుం�¥ xజయవంతమగ,టకD అతను 
గ,ర6X @ేయబ�ెను. తన సహË ద/f /fబFz అబFG Hమ, కDమcర6�ైన, అ'[క 
సంపను¦�ెనౖ, ఇ=ా�కDను x7ాహమ, @ేసుi©yPను అO అతను జÆæ పకమ, 
@ేసుi©yPను (24:1–67). ఈయన యciéబ, ®దo నుం�¥ =ాధ)9:KనంతవరకD – 
సంపదల` iాకmÂ Rే, అప�jడ� సంపదను ptంచుi©నుటకD అతO �´వ ®కz 
సంవత�రమ,లను, ¡సకర9:Kన మcరÍమ,లల` m� ంZ(లO Oర1�ంచుకDy(¦డ�. 
యciéబ, �xతమ,ల` Öదట| =ా/f, అతను తకDzవ =ా> � =ా> నమ,ల` 
ఉన¦టÀv nా తను¦R(ను కనుn~yPను. ఓTను కట¦మ, i©రకD అతO ®దo సంపద 
లÅనందువలన, తన కDమc/�Xను x7ాహమ, @ేసుi©నుటకD అనుమsi» పGsnా 
అతO మcమకD �వ́ @ేయ,టకD తననుR(ను తnfÍంచుiéవల�ివ@ెgను. /ా]aలDను 
x7ాహమ, @ేసుi©నుటకD లcబFనుకD ఏడ� సంవత�రమ,లD �´వ @ే=ాX నO 
యciéబ, అsR�ందర 7ాnాo నమ, @ే�tను. ఏZే9:Ky(, తన p´Gమ ®కz బలమ, 
అx “i©Z[o  Z[నమ,లD” మcతGమ,nాy¤, సమయమ,ను త�రnా గsంపజV�tను 
(29:20). 

తన �´వ®కz ఏడ� సంవత�రమ,లD మ,nf�ిన తర67ాత, యciéబ, తన 
వధు7Pనౖ, /ా]aలDను అ'[iారమ,Rd అ�¥n�ను. x7ాహ గZ[ల` ఆ9:ను 
�ీ�క/fంచుటకD అతOi» సమయమ, వhgనప�jడ�, లcబFను /ా]aలDనకD 
బదులDnా అతO ptదo  కDమc/�X�ÊKన లÅయcను మc/�gను. తన మcమ ఒక 
అబZ[·కDడ� మ/fయ, ¡సnాడ�, మ/fయ, ఏడ� సంవత�రమ,ల నమMక9:Kన 
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i©లDవ� తర67ాత తనకD తప�j �ీX �O ఇ@gెనO RెలDసుi©Oనప�jడ�, ఆ 
ఉదయమ, యciéబ, అనుభxంhన అఘcతమ,ను, O/ాశను మ/fయ, 
Zౌర+న)మ,ను ఒకర6 మcతG9̈ ఊ]¼ంచుi©నగలర6. ఇ=ా�కD ®కz మరణపడక 
ఆö/ా�దమ,లను m� ందుi©నవలÐనO @(లc సంవత�రమ,లD తన సహË దర6�ైన 
ఏ-ావ� 7¤hయ,ం�¥న తర67ాత, తన hన¦ సహË దర6డ� 7ా/f గ,¯ �¥ï  తం�¥GO 
¡సమ, @ే�ి తన ®దoనుం�¥ 7ాట|O Z ొంnfTం@నెు అO కనుn~Oనప�jడ� 
ఏ-ావ�నకD ఎలc అOpింhనZో Öదట|=ా/f యciéబ, అర>మ,@ేసుiéవడం 
ÖదలDptటFv డ�. వ)ంnా)Oi», తన తం�¥GO ¡సమ, @ేయ,టకD, యciéబ,, ptదo 
కDమcర6�ైన ఏ-ావ� వలÐ నట|ంhనటÀv nాy¤, ptదo  అకz�ÊKన, లÅయc, /ా]aలD వలÐ 
నట|ంh యciéబ,ను ¡సమ, @�ేినZ[. 

యciéబ, hవ/fi» ఇదoర6 సహË ద/ÙలÐౖన, లÅయc మ/fయ, /ా]aలDను 
x7ాహమ, @ే�ిi©yPను. లcబFను తన కDమc/�XTదo/fi} ఒi©zకz పOకRెXలను 
(Úలcjను మ/fయ, �లcw ను, వర6సnా) 7ా/f కట¦మ,nా ఇ@gెను. నలDగ,ర6 �ీX �లD 
pిల�లను కను mÂ ట|ల` mాలDm� ంZ[/f,అ�Rే ఇదoర6 సహË ద/ÙలD 7ా/f భరX®కz 
p´Gమ i©రకD mÂ టàప�(ï ర6 (29:31—30:24). 

య8Dõబ' -ా[~లkను ఎదు-Õ·నుట (29:1–14) 

1య8Dõబ' బయలkQే-1 తµర9: జనుల Qేశమ'నకk x�áâLను. 2అతడK 
చూBనపf:డK �¦ లమ'ల` ఒక బ3A కనబ{నెు. అక·డ Q#g°ద± EÕ-̧�ల మందలk 
మoడK పండKDug య'ం{ెను; Dాపర9లk మందలకk ఆ బ3A �ళÍL  ��ట�� దుర9; ఒక 
��ద±  -ాH ఆ బ3A�ద మoతx��ి య'ం{నెు. 3అక·{|DG మందలg�య' క«{| 
వచుjనపf:డK బ3A�దనుం{| ఆ -ాF �¦ -1LంB, EÕ-̧�లకk �ళÍL  ��ట́�  F-1E1 బ3A�QR 
-ాFg Q#g pßటనుంచుదుర9. 4య8Dõబ' xా-1g చూB అన�ల8-ా, � -̧క·{|xారg 
అడKగEా xార9 –mమ̄' 5-ానుxార మg-1. 5అతడK –U#హÁ ర9 కkమ8ర9డగ' 
ల8బ3నును �-̧ర9గ'దు-ా అg xా-1 నడKగEా xార9 ఎర9గ'దు మg-1. 6మ-1య' 
అతడK –అతడK ç§మమ'Eా ఉU#�{# అg అడKగEా xార9 –ç§మమ'EాU� ఉU#�డK; 
ఇQREß అతg కkమ8-̧iHz�న -ా[~లk EÕ-̧�లx�ంట వచుjచున�దg pె�:ి-1. 7అతడK –
ఇQREß ఇంక p#ల8 �¦4 దు±  ఉన�QR, పºవfలను �£ గ'pయే' x�ళDాల}దు, EÕ-̧�లకk 
�ళÍL  ��ట́� , �£ H xాట́g m¯పfడg pెప:Eా 8xార9 –మందలg�య' 
�£ గ'Dాకమ'నుపf అQR మ8వలన Dాదు, తర9xాత బ3A�దనుం{| -ాH 
�¦ -1Lంచుదుర9; అపf:{ే mమ̄' EÕ-̧�4లకk �ళÍL  ��ట�� దుమg-1. 9అతడK xా-1�© ఇంక 
మ8టల8డKచుండEా -ా[~లk తన తం{|4 EÕ-̧�ల మందను �©లkDug వpెjను; ఆmn 
xాట́g m¯పfనQR. 10య8Dõబ' తన తZL సహÁ దర9{ైన ల8బ3ను కkమ8-̧iయగ' 
-ా[~లkను, తన తZL సహÁ దర9డగ' ల8బ3ను EÕ-̧�లను చూBనపf:డK అతడK 
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దగÙరకk x�ÆL బ3A�దనుం{| -ాFg �¦ -1LంB తన తZL సహÁ దర9డగ' ల8బ3ను 
EÕ-̧�లకk �ళÍL  ��ట²�ను. య8Dõబ' -ా[~లkను మ'దు± ��ట�� Dug HzలkE¸Fi  HI{ెjను. 
11–12మ-1య' య8Dõబ' �#ను ఆmn తం{|4 బంధువfడgయ', -1బ3· 
కkమ8ర9డgయ' -ా[~లk�© pె�ి:నపf:డK ఆmn పర9EF̧i�£ H తన తం{|4�© 
pె��:ను. 13ల8బ3ను తన సహÁ ద-1 కkమ8ర9{ైన య8Dõబ' సమ8p#రమ' 
Agనపf:డK అతgg ఎదు-Õ·నుటకk పర9E¸FiDug వBj అతg D,గZంB మ'దు±  
��ట�� Dug తన ఇంట́DG �©డKDug �£ Hzను. అతడK ఈ సంగత�లg�య' ల8బ3ను�© 
pె��:ను. 14అపf:డK ల8బ3ను –gజమ'Eా �వf U# ఎమ'కయ' U# 
మ8ంసమ'U�ౖయ'U#�వf అU�ను. అతడK U�ల QRనమ'లk అతg°ద± gవ�ింBన 
తర9xాత 

వచనమ' 1. బúRేలDల`O y(టi}య9:Kన అనుభవమ, తర67ాత, య8Dõబ' 
తన ప4య8ణమ'ను i©న=ాnfంh, మ-1య' తµర9: జనుల Qేశమ'నకk వpెjను. 
“త¬ర6j జనమ,ల” 7Pపౖ�కD అతడ� పGయcణమ, @ే�tను అO ఈ xధమ,nా 
@ెప�jట (NIV), Î/oా ను చుటÀv పకzల mGా ంతమ,లD,  �ి/fయc మ/fయ, ఉతXర 
అ/V�యcల` ఉన¦ 7ా/fRd సH, కy(ను Zేశమ,ల` త¬ర6j mGా ంతమ,ల` 
Oవ�ిసుX న¦ పGజల సమ<Hలను ఇZ[ =ా'(రణమ,nా సూhసుX ంZ[ (y()య. 
7:12; 8:10; Îబ, 1:3; �Êషయc 11:14; �/ÙMయc 49:28). ఈ 
సందరºమ,ల`, 7ాయ,వ) 9:=� m� తNయల`O కy(ను ®కz త¬ర6j మ/fయ, 
ఉతX/ాన ఉన¦, H/ానును సjషvంnా సూhసుX ంZ[. అబFG Hమ,కD Zేవ�O ®కz 
7ాnాo నమ, అనుస/fంచుటల`, ఇZ[ ఈ స>లమ,ల`y¤ యciéబ, తన ®కz ptదo 
కDటÀంబమ,ను O/fMంచుiéవల�ినZ[. 

వచనమ' 2. యciéబ, H/ానుకD సÇpించnా, అతడ� �¦ లమ'ల` ఒక 
బ3Ag చూpెను. అబFG Hమ, �´వకDడ� ఈ బFx దగÍ/V /fబFzను ఎదు/~zyPను అO 
i©ంద/f ఆల`చన (24:11–20). అZ[ ఒక =ాధ)తnా ఉండnా, ఈ i»¯ంZ[ iారణమ,ల 
వలన ఇకzడ p´/~zనబ�¥న బFx మ,ందు ఉన¦ Z(Oకంటµ 7¤/V Ôట| వనర6లను 
కTnfయ,ంZ[: 

Öదట|nా, ఊట (అ¶/ాలc “Ôట| బ,గÍ”; 24:13, 43) నుం�¥ Ôర6 
Rdడ�i©నుటకD, ఇతర �ీX �లRd కT�ి, /fబFz చల�O పÓట బయటకD వhgనZ[. ఇకzడ 
ఊటకD ఏ xధ9:Kన సూచన ఇవ�లÅదు; యciéబ, సÇpింhన బFx “OలDవబ� ే
Ôట|O” కTnfయ,ంZ[ మ/fయ, ��ద±Qైన -ాH @ేత కపjబ�¥య,న¦Z[. 

/�ండవZ[nా, /ా]aలD n~/�ల̄ను 9̈ప�నZ[ మ/fయ, Ôట| i©రకD తన తం�¥G n~/�¯ల 
మందను బFx దగÍరకD RdలDi©O వ@ెgను (29:9), iాÔ /fబFz n~/�ల̄ను 9̈p´దO 
n~/�¯లRd Ôట|i» వhgందO ఏ సూచy( లÅదు. ఆ9: సjషvమ,nా H/ానుల` 
Oవ�ిం@ేZ[ మ/fయ, ఊట దగÍర Ôట|Rd ఆ9: కDండను Oంప�i©నుటకD బయటకD 
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వhgనZ[ మ/fయ, s/fnf పటvణమ,ల`O ఆ9: తం�¥G ఇంట|i», ఎకz�ెRౖే 7ా/fi» i©O¦ 
ptంప�డ� జంతbవ�లకD =ా> వరమ, ఉన¦Zో  అకzడకD Rె@ేgZ[ (24:25, 31). 

మ<డవZ[nా, యciéబ, సÇpింhన బ3A దగÍర అపjట|iV EÕ-̧�ల మందలk 
మoడK పండKDug య'ం{ెను; మ/fయ, /ా]aలD వhgనప�jడ�, �ర9 �#4 గ'టకk 
y(లDగ, EÕ-̧�ల మందలk ఆ�Êను. ఇZ[ బFn¢లÅనపjట|i» పటvణపGజలD R(G గ, 
Ôట|i©రకD ఇZే బFxO ఆశ̄�ం@ె�¥7ార6. ఇ=ా�కD మ/fయ, అతO పGజలD 7ా/f 
=ా> వరమ,ల సÇపమ,ల` 7ా/f n~/�ల̄ మందలకD అy¤క బFవ�లను త7ా�రO 
ఆZ[iాండమ, 26:18–33 సూhసుX ంZ[. ఈ బFx “m� లమ,ల`” ఉందO 29:2 
@ెప�X ంZ[ iాబట|v , H/ాను చుట,v  @దె/fయ,న¦ మందలకD ఇZే రక9:Kన ఒకట| లÅZ( 
అy¤క9:KనÔట|O@gే బFవ�లD ఉన¦వO ఊ]¼ంచడం ]aతbబద·9:KనZ[. అZే 
సమయమ,ల`, /ా]aలD సÇపంల` ఉన¦ పటvణమ,నకD పర6n�తbX i©O mÂ � 
లcబFనుకD తన సహË ద/f కDమcర6డ� వ@ెgనO@ెptjను; మ/fయ, అతడ�, s/fnf, 
యciéబ,ను కలDసుi©నుటకD పర6n�RెXను (29:12, 13). 

వచనమ' 3. సుసjషvంnా, బ3A�ద నుం{| ఆ -ాFg �¦ -1LంB n~ఱ6లకD �ళÍL  
��ట�� టకk మ,నుప� అక·{|DG మందలg�య' క«{| వచుjనంతవరకD ఆ n~ఱ6ల 
iాపర6లD 7¤h ఉy(¦ర6. Ôళ0�  ఆ బFx నుం�¥ Rd�¥ అకzడ ఉన¦ R�టuvలల` 
mÂ �´టటÀ� nా ఉy(¦ర6 (24:20 చూడం�¥). ఆ జంతbవ�లD తృpిXy-ంZ[న తర67ాత, 
ఆ మనుషb)లD F-1E1 బ3A �ద ఆ -ాFg Q#g pßట నుంచుదుర9. ఈ 
పGÎగమ,నకD ఇకz�¥ 7ాక)rFవమ, xవరణ ఏNయ, ఇచుgట లÅదు; iాO 
mGా !న ప°gమ ఆ�ియcల`O బFవ�లy-దo Ôట|i©రకD =ా'(రణంnా yPలi©y¤ Z¿రqiాల 
mÂ టà y¤పథ)ంల`, ఇతర n~ఱ6ల iాపర6ల i©రకD 7¤h చూడడం అy¤ Oర1యం తమ 
తమ జంతbవ�లకD iVటF�ంచబ�¥న Ôట| rFగం కంటµ ఎకDzవ ½సుiéకDం�( 
ఉండ�టకD iాబ_ లD. 

ఈ ఆ@(రం ఆధుOక iాలcలల` కI�( @(లc మధ) త¬ర6j mGా ంR(లల` 
mాట|సుX y(¦ర6. బFవ�ల ®కz yÞట|O i©O¦=ార6�  చదునుnాను మ/fయ, 
గ,ండGంnా ఉం�¥, మధ)ల` ఒక రంధGం ఉం�ే/ాళ�Rd కp´j7ార6. ఈ /ా�ptౖనున¦ 
రంధGం కప�jటకD ఇంi©క బర67Pౖన /ాsO ఉపÎnfం@ే7ార6. బర67Pౖన ఈ /ాsO 
Z ొ/f�ంచుటకD ఇదoర6 లÅZ( మ,గ,Í ర6 మనుషb)లD అవసరం, మ/fయ, ఇZ[ 
i©O¦=ార6�  మcతG9̈ R�లnfంచబ�Zే[.2 

వచనమ' 4. య8Dõబ' బFxy-దoకD వhgనప�jడ�, ఆ n~ఱ6ల iాపర6లRd @(లc 
=ావ'(నంnా మcటF� డ�త¬, తన సహÁ దర9ల వలÅ 7ా/fO సంబ_ '[ం@(డ�. 
“సహË దర6డ�” అను పదమ,నకD ]̂òG పదమ, חָא  (’ach), ఇZ[ @(లc x-ాల 
పదమ,, ఇZ[ =� ంత సహË దర6డ� లÅZ( మ/~క బంధువ�ను కI�( సూhసుX ంZ[. 
ఇకzడ, ఇZ[ బహë-ా ఒక “�´¦]¼తbడ�” లcంట| ఒక అ/ా> O¦ ఇ@ేg=ా'(రణ 
పలక/fంప� అ� ఉండవచుg (19:17 చూడం�¥). ఈ /�ండవ అర>మ, ఇకz�¥ 
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సందరºమ,నకD స/fప�¥నZ[, ఎందుకంటµ యciéబ, ఈ అప/fచుతbల ®కz 
అనుగ̄హం m� ంZేందుకD ఈ పదమ,ను పGÎnfంh ఉంటFడ�. తన గమc)Oi» R(ను 
@ేర6కDy(¦డO గ̄]¼ంపలÅదు అO సూhంచు ఒక పGశ¦ను ఈ పలక/fంప� తర67ాత 
యciéబ, అ�¥nాడ�. �-̧క·{|xార9? అO ఆయన అ�¥nాడ�, m¯మ' 5-ాను 
xారమ' అO 7ార6 @ెmాjర6. 

ఈ n~ఱ6ల iాపర6ల నుం�¥ వhgన సమc'(నమ, యciéబ,నకD Zేవ�డ� 
స/f�ÊKన పGZశేమ,నకD పంmాడO RెTpింZ[. అలcnV, Zేవ�O ®కz Zైవకృత9:Kన 
హసXమ, అబFG Hమ, ®కz Z(సుO H/ానునకD న�¥pింZ[, అకz�ే ఆయన 
/fబFzను కT=ాడ� (24:7–10, 26, 27, 48, 50, 51). ఈ సమయమ,ల` Zేవ�O 
®కz న�¥pింప� ఎకDzవ x7¤కమ,nా ఉన¦పjట|i}, అZ[ ఎంRైy( 7ాసXవమ,. అZ[ 
యciéబ, తన మcమ�ÊKన లcబFను కDటÀంబమ,నుం�¥ తనi©రకD rFర)ను 
కనుn~నుటకD 7Pళ0X ండnా ఆయనకD Zవే�డ� @�ేిన 7ాnాo నమ,ను yPర7¤/fgంZ[–
“y¤ను ÔకD Rd�ైయ,y(¦ను” (28:15). ఈ pతిర6డ� ఈ n~ఱ6ల iాపర6ల వదoకD 
యcధృhgకంnా వ@(gరO చదువర6లD తలంచ/ాదO రచ�త rFxసుX y(¦డ�. 

వచనమ'లk 5, 6. R(ను స/f�ÊKన పGZేశంల` ఉy(¦డO మ/fయ, ఈ 
మనుషb)లD H/ానుకD @ెంZ[న7ారO యciéబ, RెలDసుకDన¦ తర67ాత, U#హÁ ర9 
కkమ8ర9డగ' ల8బ3నును �-̧ర9గ'దు-ా? అO 7ా/fO అ�¥nాడ�. “కDమcర6డ�” 
( ןֵּב , ben) అను పదమ,ను ఇకzడ “సంR(నమ,” అను అర>ంల` 7ా�(ర6. 
7ాసXవంnా మcటF� �¥Rే, లcబను బ�త¬��లDకD కDమcర6డ� మ/fయ, y(హË ర6కD 
మనుమడ� (24:15, 24, 29). లcబFనును ఎర6గ,దుమ, అO ఈ మనుషb)లD 
@ెpిjనప�jడ�, అతడK ç§మమ'Eా ఉU#�{#? అO యciéబ, 7ా/fO ఇంiా 
పG°¦ం@(డ�: “îVమమ,” అను పదమ,నకD పGÎnfంచబ�¥న మ<ల పదమ, םֹולָׁש  
(shalom), ఇZ[ i©O¦=ార6�  “సమc'(నమ,” అy¤ అ/ా> O¦ కI�( ఇసుX ంZ[; ఇకzడ, 
ఈ పదమ, మcన�ిక మ/fయ, -ా/Ùరక9:Kన మcమ<లD సమc'(y(O¦ 
సూhసుX ంZ[. ఒకర6 “îVమమ,”nా ఉy(¦రO అంటµ, “ఆ/¢గ)ంnా,” లÅZ( 
“îVమZ(యకం”nా3 ఉy(¦రy¤ అర>ంల` ఆంగ�ంల` పGÎnfం@ే పGÎnాలకD ఇకz�¥ 
]̂òG పదజÆలం సమcనంnా ఉంZ[. iాబట|v , ఈ n~ఱ6ల iాపర6లD లcబFను 
ç§మమ'EాU� ఉU#�డK అO /�ండవ అనుకIల సమc'(నం ఇ@(gర6. తర67ాత 
7ార6 “ఇZ[n¢ అతO కDమc/�X�ÊKన /ా]aలD n~ఱ6ల 7Pంట వచుgచున¦Z[” అO 
@ెpిj/f. 

వచనమ' 7. Ï/f సంrFషణ i©న=ాగ,తbండnా యciéబ, ®కz గ,ణంల`O 
7¤/~క iéణం బయటప�¥ంZ[, ఎందుకంటµ ఈ n~ఱ6ల iాపర6ల ®కz Oర�¶)'ోరణ O 
గడ�సుnా పG°¦ం@(డ�. ఈ మనుషb)లD తమ సమయమ,ను ఆ బFx వదo  వృ"( 
@ేసుX న¦టÀ� nా ఉంZ[. ఎలcగ<, సూర6)డ� ఆiాశమ,ల` @(లc ఎత�i ల` (అంటµ @(లc 
m� G దుo  ఇంiా) ఉన¦ందున పºవfలను �£ గ'pేయ' x�ళ Dాల}దు. 7ార6 @(లc 
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బద·కంnా ఉy(¦ర6 మ/fయ, తమ మందలకD Ôళ0�  ptటÀv  పOO చూసుకDO 
ఇంi©O¦ గంటలD అx 9̈య,లcగ,న 7ాట|O RdలDi�ìí� లO pితర6డ� rFxం@(డ�. 
i©ం@ెం ¡టÀnా ఆయన, EÕఱÝలకk �ళÍL  ��ట́� , �£ H xాట́g m¯పfడg @ెmాjడ�. 
¡సnfం@ే వÓ)Hలల` యciéబ, Z[టv గనుక, ఈ n~ఱ6ల iాపర6లపట�  ఆయన 
గZ[/fన x'(నం ఆ బFx దగÍర /ా]aలDRd i©ంత ఏiాంత సమయం గడ�ప�టకD 
ÏలDnా 7ార6 అకzడ నుం�¥ 7PÑ�mÂ వ�లcగ,న ఆయన @ే�ని ఉmాయమ,nా ఉంZ[. 

వచనమ' 8. య8Dõబ' °క· ప4వరiన n~ఱ6ల iాపర6లను Z[nా� ంsi» గ,/f@ే� ి
ఉంటÀంZ[, iాO ఆయన @ే�ిన ఆజæలకD 7ార6 కదలక ఉy(¦ర6. ఆయన xమరûకD 
7ార6 మందలg�య' �£ గ'Dాకమ'నుపf అQR మ8వలన Dాదు అO @ెpిj 
ఉతXరN@(gర6. బ3A�ద నుం{| -ాHg �¦ -1LంచునటÀ�  మ/fయ, ఆ తర67ాత 
7ార6 EÕఱÝలకk �ళÍL  ��ట�� నటÀ�  ఇతర n~ఱ6ల iాపర6ల i©రకD ఎదుర6చూసుX న¦టÀ� nా 
7ార6 @ెmాjర6. 7ా/f ®కz xవరణ ఈ 7ాక)rFగమ, 29:3ల` ఇపjట|iV 
@ెపjబ�¥న మcటRd అనుసం'(నంnా ఉంZ[. 7ార6 ఏN @ెpిjనపjట|i} కI�(, 7ా/f 
ఆ@(రమ,ను బట|v  యciéబ, ఆలస)మ, @ే�tను. 

వచనమ' 9. ఆ n~ఱ6ల iాపర6లRd ఆయన ఇంకను మcటF� డ�త¬ ఉండnా, 
EÕఱÝలను m¯�Ð -ా[~లk తన తం{|4 EÕఱÝలమందను RdTi©O వ@gెను. ఆ9: ®కz 
ఆక�ిMక ఆగమనమ, Zేవ�O ®కz Zైవకృత)మ,ను గ,ర6తb @ే�´Z[nా ఉంZ[ 
(24:15 చూడం�¥). 

వచనమ' 10. -ా[~లk యciéబ,కD తన తZL సహÁ దర9{ైన ల8బ3ను కkమ8-̧i. 
ఆ9:ను చూhనప�jడ� య8Dõబ' తన అతb)R(�హంRd బ3A �ద నుం{| -ాFg 
�¦ -1Lంp#డK. ఇZ[ @(లc n~పj =ాహసం; మcమ<లD ప/f�ి>తbల`�  అ�Rే, 
కదలg�(Oi» @(లc మంZ[ n~ఱ6ల iాపర6లD అవసరం. Z¿Oi» Rdడ�, తన మcనకD 
@ెంZ[న n~ఱ6ల మందకD యciéబ, �ళÍL  ��ట3� డK. 29:9, 10 7ాక)rFగంల` 
మ,మcMర6 /ా]aలD 9̈ప�తbన¦ EÕఱÝలk తన తం�¥G�ÊKన ల8బ3నుకD @ెంZ[నxnా 
@ెపjబ�¥ంZ[. లcబFను n~ఱ6లను గ</fg @ేయబ�¥న అy¤క పG=ాX వనలD ఆ /ాsO 
m� /f�ంh మందకD Ôళ0�  ptటÀv ట Z(�/ా యciéబ, తన మcమ ®కz మ/fయ, 
/ా]aలD ®కz అనుగ̄HO¦ m� ంZ(లO అనుకDన¦టÀ�  సూhసుX ంZ[. అంతట|i}, 
యciéబ, H/ానుకD ఖcÑ @తేbలRd 7Pìí� డ�, 7ా/fO ఆకటÀv i©నుటకD కన) ®కz 
7PలyÞ లÅZ( ఇంiా ఏZైy(yÞ ½సుi�ళ�కDం�(y¤ 7Pìí� డ�. 

వచనమ'లk 11, 12. అబFG Hమ, Z(సుO Zేవ�డ� న�¥pింhనటÀ�  తన 
గమ)మ,నకD ఆయనను న�¥pింhన Zేవ�O (24:26, 27) మcటల Z(�/ా 
సుX sంచకDం�(, య8Dõబ' -ా[~లkను మ'దు± ��ట�� కkg HzలkEF̧i  ఏ{ెjను.4 

=ాంపGZ(య mGా !న ప°gమ ఆ�ియcల` ఒక యøవనసుX /ాTO అప/fhతbడ� 
మ,Z(o డడం అy¤Z[ సంసzృs Oయమమ,ల ఉల�ంఘన. ఆయన ®కz 
అతb)R(�హం ½వG9:Kన ప/fమcణ(లD ఎదుర6zy¤టÀ�  ఆయనను @�ేి ఉం�ేZ[. iాO, 
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7ార6 కT�ినప�jడ� యciéబ, iా/fgన ఆనంద బF�ాjలD ఆ9: iéసం ఆయన @ే�ిన 
పGయR(¦లD సహజంnా nøరవపGద9:KనవO అనుటకD =ా¶)ం. �#ను ఆmn తం{|4 
బంధువfడgయ' -1బ3· కkమ8ర9డgయ' -ా[~లk�© 7Pంటy¤ ఆయన @ెmాjడ�. 
ఆ9: ఇZ[ xన¦ప�jడ�, /ా]aలD పటvణమ,నకD పర9E¸Fi�£ H తన తం{|4�© 
pె��:ను. 

వచనమ' 13. /ాsO Z ొ/f�ంచుట Z(�/ా మ/fయ, /ా]aలD మందకD Ôళ0�  
ptటÀv ట Z(�/ా ఆ9: ®కz ఇబÈంZ[i» యciéబ, ఆసi»XRd సjంZ[@(డ�. అZ ే
xధంnా, కy(ను నుం�¥ తన సహÁ ద-1 (/fబFz) కkమ8ర9{ైన య8Dõబ' వ@gెనy¤ 
xారi Agన x�ంటU� ల8బ3ను అతOO ఎదు/~zనుటకD ప/fn�sXi©O mÂ �Êను. 
లcబFను అతOO D,గZంచుDug మ'దు± ��ట�� DuU�నg 7ాక)మ, @ెబ,తbంZ[.5 ఇట|v  
rF7#Zే�గ పGకటనలD pితర6ల సంసzృతbలల` =ామcన)9:Kనx మ/fయ, y¤డ� 
కIడ i©O¦ సమcజÆలల` ఇx చూడవచుg. లcబFను యciéబ,కD అట|v 
ఆmా)యతRd అÕ7ాదమ, @ే�ిన తర67ాత, Hరనుల`O అతO ఇంట́DG ఆయనను 
సుDug�£ Hzను.  

అబFG Hమ, ®కz Z(సుO /ాకRd @(లc iాలం i»¯తం జ/fnfన సO¦7¤-ాలకD 
ఇZ[ ప�న/ావృతXమ,nా ఉంZ[. లcబFను సహË ద/f�ÊKన /fబFz i©రకD అతడ� పZ[ 
ఒంటuలptౖ బంnారమ,, 7Pం�¥ మ/fయ, ఇతర xలD7Pనౖ బహëమతbలD వధువ� 
కట¦ంnా ½సుi©Oవ@(gడ� (24:10). బFx ®దo Z(సుO కల�ిన 7Pంటy¤ ఆ9: 
ఇంట|i» ప/fn�sXi©O 7PÑ� @ెptjను. Z(Oi» సjందనnా, Z(సును కలDసుi©నుటకD 
లcబFను బFx ®దoకD ప/fn�sXi©O వ@ెgను (24:29). 29:13ల`, తన 9̈నలD� �¥O 
కలDసుi©నుటకD లcబFను ప/fn�తbX ట, ఈ ఆ�ి>  కTnfన కDటÀంబమ, Z(�/ా మ/fంత 
ధనమ,ను m� ంZ(లy¤ ఆయన ఆశ వలన జ/fnfంZ(? అలc అ�Rే, ఆయన @(లc 
త�రnా Oర6R(�హప�(ï డ�. యciéబ, iVవలం కటÀv బటvలRd ఆకzడi» పంపబ�ెను.  

యciéబ, ల8బ3ను�© ఈ సంగత�ల�� pె�ి:నపf:డK, తన గతమ,ను గ</fg 
ఎంత వరకD బయలDపరhయ,ంటFడ�? తన గత iార)కలcmాలల`, యciéబ, 
లcబFనుకD i©ంత సమc@(రం మcతG9̈ ఇhgయ,ంటFడ�, తZ(�/ా అతడ� తన 
మcమకD @ెడï7ాOnాను అవసరతల` ఉన¦7ాOnాను కOpించకDం�( ఉండ�టకD. 
ఎలcంట| బహëమతbలD మ/fయ, ఆ/f>క ఆసు> లD లÅకDం�( యciéబ, HరనుకD 
వ@ెgను iాబట|v , ఇంటâ�  తన ప/f�ి>s ఉండవల�ిన xధంnా లÅదO లcబFనుకD 
అర>9:Kయ,ంటÀంZ[. అంటµ, యciéబ,కD 7¤/V మcరÍమ, లÅదు iాబట|v  తన మcమ 
కOకరంల` ఉy(¦డ�.  

వచనమ' 14. gజమ'Eా �వf U# ఎమ'కయ' U# మ8ంసమ'U�ౖ య'U#�వf 
అO ల8బ3ను యciéబ,కD ఒక సంRdషకర9:Kన ఆH�నమ,ను ఇ@ెgను. అతడ� 
తన దగÍర బంధువO xవ/fంచుటకD ఇZ[ ఒక మcరÍమ, (చూడం�¥ 2:23; 37:27; 
y()యc'[. 9:2; 2 సమ<. 5:1; 19:12, 13). తన కDటÀంబమ,ను 



169 

కలDసుi©నుటకD మ/fయ, 7ా/fRd Oవ�ించుటకD లcబFను తన 9̈నలD� డను 
ఆH�Oం@ెను. యciéబ, 7ా/f ఆsథ)మ,ను �ీ�క/fంh 7ా/fRd ఒక U�ల -ß¶లk 
gవ�ింpెను. ఇZ[ తనకD iాదnfన అలD� Onా యciéబ,ను లcబFను x-ÿ�Ýింhన 
సమయం iావచుg; అంRేnాక, R(ను ధనవంతbడగ,టకD ఆ ప/f�ి>sO ఎలc 
ఉపÎnfంచుi©నగల�ో పGణ(Ñక 7¤య,టకD ఆ సమయం అతOi» అవiాశం 
ఇhgంZ[. ఆ సమయంల`, /ా]aలD పట�  తన ఆశను ptంచుi©నుటకD యciéబ,కD 
iా7ాల�ినంత సమయమ,ను ఇhgంZ[–అZ[ ఎంత బల9:Kన 7ాంఛ అంటµ ఆ9:ను 
m� ందుi©నుటకD తన మcమ దగÍర అy¤క సంవత�రమ,లD �´వ @యే,టకD కIడ 
�ిద·ప�(ï డ�. లcబFను తన పGణ(Ñకను రèpించుచుండnా, ¡సపÓ/fత 
స�rFవంల` అతడ� యciéబ,ను NంhmÂ యcడ�.  

ల}య8 మ-1య' -ా[~లkను గo-1j య8Dõబ' పటL  

ల8బ3ను °క· Îసం (29:15–30) 

15ల8బ3ను-�వf U# బంధువfడx�ౖనందున ఊరకHI U#కk Duలkవf pే��దxా? 
�D§h @తమ' Dావల UÅ pెపf:మg య8Dõబ' న{|E¸ను. 16ల8బ3ను DGద±ర9 
కkమ8-̧iలkం{|-1. xా-1ల` ��ద±Q#g �Ðర9 ల}య8; Bన�Q#g �Ðర9 -ా[~లk. 17ల}య8 
జబ'_ కండKL  కలQR; -ా[~లk ర*పవFయ' సుంద-1య'U�ౖ య'ం{నెు. 18య8Dõబ' 
-ా[~లkను �Ð4hంB-� Bన� కkమ8-̧iHz�న -ా[~లk Dõసమ' �కk ఏడK 
సంవత½రమ'లk Duలkవf pే��దనU�ను. 19అందుకk ల8బ3ను-ఆmnను 
అను$నDGచుjటకంట² �DGచుjట m¯లk; U# °ద± ఉండKమg pె��:ను. 20య8Dõబ' 
-ా[~లk Duసమ' ఏడK సంవత½రమ'లk Duలkవfp�ే�ను. అHనను అతడK ఆmnను 
�Ð4hంచుటవలన అA అతgDG DuQR±  QRనమ'లkEా �©pెను. 21తర9xాత య8Dõబ'-U# 
QRనమ'లk సంప!ర-mn�నA గనుక U�ను U# y3ర$°ద±కk �£ వfనట�L  ఆmnను 
U#DGమsg ల8బ3ను నడKగEా 22ల8బ3ను ఆ స�లమ'ల`నున� మ'నుష�$ల నంద-1g 
�£ గ'pే�ి Aందు pేHంB 23-ాF4x�ళ తన కkమ8-̧iHz�న ల}య8ను అతg°ద±కk 
�ిDug �£ Eా య8Dõబ' ఆmnను క«{ెను. 24మ-1య' ల8బ3ను తన Q#�ిHz�న 
ëల8:ను తన కkమ8-̧iHz�న ల}య8కk Q#�Eిా ఇpెjను. 25ఉదయమందు ఆmnను 
ల}య8 అg Hz-1E1 అతడK ల8బ3ను�© �వf U#కk pే�ిన పg HIhట́? -ా[~లk 
Dõసmగ̄Q# �వf Duలkవf pే�ిFg? ఎందుకk నను� ÎసపfBjFవU�ను. 
26అందుకk ల8బ3ను-��ద±Q#gకంట² మ'ందు Bన�Q#g gచుjట మ8 Qేశ 
మ-ా$దDాదు. 27ఈmn°క· xారమ' సంప!ర-మ' pేయ'మ'; �Aక HIడK 
సంవత½రమ'లk U#కk Duలkవf pే�నిHzడల అందుD¸ù ఆmnనుక«డ �DGpెjదమg 
pెప:Eా 28య8Dõబ' ఆల8గ' p�ేి ఆmn xారమ' సంప!-1iHz�న తర9xాత అతడK తన 
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కkమ8-̧iHz�న -ా[~లkను అతgDG y3ర$Eా ఇpెjను. 29మ-1య' ల8బ3ను తన 
Q#�ియగ' .ల8/ ను తన కkమ8-̧iHz�న -ా[~లkకk Q#�Eిా ఇpెjను. 30య8Dõబ' 
-ా[~లkను క«{ెను, మ-1య' అతడK ల}య8కంట² -ా[~లkను బహÀEా �Ð4hంB 
అతgDG మ-1 HI{ేండKL  Duలkవf p�ే�ను.  

వచనమ' 15. R(ను తన బంధువ�లRd ఉన¦ yPల /¢åలల` యciéబ, తన 
సమయమ,ను ఎలc గ�¥ptyÞ 7ాక) rFగమ, @ెప�jట లÅదుnాO, అతడ� /�ండ� 
గ,ర6లను =ా'[ంచుటకD పGయsం@(డO మనం ఊ]¼ంచవచుg: (1) అతడ� 
కషv�xయO మ/fయ, తన మcమ ®కz కDమc/�X�ÊKన /ా]aలDను మంhnా 
చూసుiéగలడO లcబFనును 9:pిjంచుటకD ఆ°ం@(డ�. iాబట|v , అతడ� పGs /¢å 
ఆ9:Rd కIడ బయటకD 7PÑ� ఒక iాప/fnా పO @ేసూX , ఇంటâ� O ఇతర పనులD కIడ 
@ే�ియ,ంటFడ�. (2) /ా]aలD ®కz అతX�ÊKన /fబFz @(లc సంవత�/ాల i»¯తం 
ఇషvపÓర�కమ,nా కy(నుకD 7PÑ�నటÀ� , /ా]aలD కIడ తనRd 7Pళ0� టకD 
�ిద·పడ�టకD అతడ� /ా]aలDను గ</fg మ/fంతnా RెలDసుi©O ఆ9: 
హృదయమ,ను n�లDచుié7ాలనుకDy(¦డ�.  

yPల hవ/fల` యciéబ, ®కz మcమ ఆయనRd ఇలc అy(¦డ�, �వf U# 
బంధువfడx�ౖనందున ఊరకHI U#కk Duలkవf pే��దxా? అంRే nాక, �D§h @తమ' 
Dావల UÅ pెపf:మ'? అO అ�¥n�ను. ptpౖtౖన, లcబFను ®కz పGశ¦ ఉZ(రమ,nాను 
�´¦హపÓర�కమ,nాను ఉంZ[. తన 9̈నలD� O పO i©రకD అతడ� �తమ, ఇ=ాX నO 
అంటÀy(¦డ�. 7ా/f మధ) తన పO మ/fయ, �తమ, కలHమ,లకD 
iారణమవ�తbందO, లÅక తన మcమ తనను ¡సం @ే=ాX డO యciéబ,కD 
RెలDసుi©y¤ అవiాశం అపjట|i» లÅదు (31:38–42 చూడం�¥).  

వచనమ' 16. ఈ తర6ణంల` రచ�త మ,ఖ)9:Kన కథను పGకzన బ�ట|v , 
mGా మ,ఖ)9:Kన సందరº సమc@(రమ,ను ఇసుX y(¦డ�. ల8బ3ను [7ాసX7ాOi»] 
DGద±ర9 కkమ8-̧iలkం{|-1 అO xవ/fం@(డ�. xా-1ల` ��ద±Q#g �Ðర9 ల}య8; Bన�Q#g 
�Ðర9 -ా[~లk.6 i©O¦ ఆధుOక ఊహలకD xర6ద·ంnా, “ఆవ�” అను అర>మ, కTnfన 
లÅయc ®కz p´ర6, “ఆడn~/�¯” అను అర>ం కTnfన /ా]aలD p´ర6Rd mÂ Tgనప�jడ� 
అమ/ా)దకరంnా లÅదు. తమ జంతbవ�లను బహënా ఇషvపడ� iాపర6ల 
కDటÀంబమ,ల` ప�ట|vన ఆడ pిల�లకD ఈ /�ండ� p´ర6�  సమంజస9:Kన7¤. అ�R ే
7ా/f తం�¥G లÅయc మ/fయ, /ా]aలDRd జంతbవ�ల వలÐ పGవ/fXంచుట 
అమ/ా)దకర9:Kన xషయమ,. 7ా/f తం�¥G 7ా/fO బúరమ,నకD మ/fయ, 
7ా)mారమ,నకD వసుX వ�లDnా ఉపÎnfం@ెను. ఇZ[ iVవలం సంసzృsi» 
సంబం'[ంhన xషయం iాదు. తర67ాత, ఆయన 7ా/fO “అNMన” x'(నమ,ను 
బట|v  మ/fయ, “[7ా/f]i» వhgన 7Pలను sO7¤�ిన” x'(నమ,ను బట|v  ఆ ఇదoర6 
�ీX �లD తమ iéపమ,ను 7Pళ|బ,@(gర6 (31:15).  
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వచనమ' 17. లcబFను ఇదoర6 కDమc/�XలD 7ా/f వయసు�ను బట|v�� iాక 7ా/f 
రèప� Z(�/ా కI�( పGRే)i»ంచబ�¥న7ార6. NASB పGiారంnా, ల}య8 జబ'_ కండKL  
గలQR; -ా[~లk ర*పవFయ' సుంద-1య'U�ౖ య'ం{ెను. అy¤క ఇతర అను7ాZ(లD 
కI�( ]̂òG పద9:Kన ְךַר  (rak)ను “బల]�న9:Kన” అO అనువZ[=ాX � (RSV; 
NIV; NJPSV; NCV; ESV). అదనంnా, NEB మ/fయ, REB లÅయc “జబ,È 
కళ�Z[” అO @ెబ,R(�. ఈ hతGణలD అవమcనకరమ,nా ఉన¦x.7 “త¬ర6j 7ార6 
అందమO rFxంచు ఆకరyణ మ/fయ, 9:ర6ప�”8 లÅయc కళ�ల` లÅదO, /ా]aలD 
7ాట|O కTnfయ,న¦దO 7ా/f అర>ం iావచుg.  

xవరణ(తMక పదమ, rak అy¤Z(OO “లÅత” లÅZ( “సుO¦తం” అను 
అనుకIల9:Kన అర>ంల` అనువZ[ంచవచుg.9 xxధ అను7ాZ(లD లÅయc కళ0�  
“మyÞహర9:Kనx”nా @ెబ,R(� (NAB; NRSV; NJB; TEV), మ/fయ, 
i©ంతమంZ[ 7ా)ఖc)నకరXలD ఆ9:కD “అంద9:Kన కళ0� ” కలవ� అO @ెmాX ర6.10 ]̂òG 
పదమ, ®కz ఈ అర>ం స/��నZెRౖే, బహë-ా లÅయcల` అత)ంత ఆకరyణ 3య9:Kనx 
ఆ9: “మyÞహర9:Kన” కళ0� , అ�Rే /ా]aలDకD సంబం'[ంhన పGsZ¿ 
ఆకరyణ 3యంnా ఉన¦Z[. ఆ9: “రèపవsయ, సుంద/fయ,yPౖ య,ం�నెు.” 

ఈ సందరºంల` rak అను పదమ,నకD ఖhgత9:Kన అర>ం అO°gతంnా 
ఉన¦పjట|i}, ఇదo/f �ీX �ల మధ) ఒక xర6ద·ం ఖhgతంnా nÙయబ�¥ంZ[: /ా]aలD తన 
సహË ద/f కంటµ ఎకDzవ అందంnా ఉంZ[. యciéబ, /ా]aలDను rFర)nా ఎను¦కDO 
(29:18) లÅయcకంటµ ఎకDzవnా ఆ9:ను ఎందుకD p´GNం@(�ో (29:30) ఈ 
ఉతXమ9:Kన అందం i©ంతవరకD xవ/fసుX ంZ[. 

వచనమ' 18. Ôవ� ఊరక�� i©లDవ� @�ేtద7ా?” (29:15) అను లcబFను 
®కz మ,ందు పGశ¦కD s/fnf వసూX , య8Dõబ' -ా[~లkను �Ð4hంpెనg రచ�త 
xవ/fసూX , తన సjందనను న¡దు @ే=ాడ�: � Bన� కkమ8-̧i Hz�న -ా[~లk 
Dõసమ' �కk ఏడK సంవత½రమ'లk Duలkవf p�ే�దనU�ను. యciéబ, ఈ ఒపjందం 
@ేయ,టల` నషvం ఉన¦Z[. అతO పG'(న ఆసi»X �వ́ iéసం డబ,È iాదు. అతను ఒక 
rFర)ను 7Pతకడం iéసం H/ానుకD వ@(gడ�, iాÔ వధువ� కట¦ం లÅకDం�(. 
అందువలన, /ా]aలD i©రకD ఏడ� సంవత�రమ,లD i©లDవ� @ే=ాX నO లcబFనుRd 
ఉZ(రంnా పGsmాదన @ే=ాడ�. ఇZ[ బహë-ా తన మcమ అంచy( కంటµ ఎకDzవnా 
ఉన¦Z[. నూÚ పR(G ల పGiారం (i}¯.పÓ. పZ[]aనవ శR(బoం నుం�¥), =ా'(రణ 
వధువ� ధర మ,ptౖj నుం�¥ నలr�ౖ తbలమ,లD ఉంZ[. ఒక n~/�¯ల iాప/f 7¤తy(లD 
సంవత�/ాOi» పZ[ తbలమ,లRd సమcనంnా ఉన¦Z[ iాబట|v , /ా]aలD i©రకD ఏడ� 
సంవత�/ాలD i©లDవ� @ే=ాX నO @ే�ిన 7ాnాo నం Z(�/ా యciéబ, అనుi©న¦ 
వధువ� ధర కంటµ Z(Z(ప� /�ం�¥ంతలD /�ట|vంప� ఇసుX y(¦డ�.11 అతను బహë-ా 
అs తకDzవ ధరకD ఆ9:ను సంmాZ[ంచవచుg, iాÔ అతను సం'[ @యే,టకD స/��న 
హË Z(ల` లÅడ� మ/fయ, ఆ9:ను లÅZ( ఆ9: తం�¥GO ఉల� ం¤¼ంచుటకD 
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Rnెfం@(లనుiéలÅదు.  
వచనమ' 19. ల8బ3ను అలcట| Z(Oi» ఒప�jié�(Oi» సంRdషప�(ï డ� iాÔ, 

అపjట|iV 7ా/f బúరంల` యciéబ,ను ¡సnfం@(లనుకDy(¦డO RెలDసుX ంZ[. అతను 
ఇలc సjంZ[ం@(డ�, ఆmnను అను$gDGచుjటకంట0 �DGచుjట mల̄k; మ/fయ, 
తమRd ఉం{| తన ఒపjంZ(O¦ పÓ/fX @ేయమO అతOO mÂ G త�]¼ం@(డ�. 
యciéబ, ®కz xన¦పం x-ÿష9:KనZ[nా ఉంZ[. అతను ptÑ� @ేసుié7ాలO 
ఆiాî¥ంhనZ[ తన మcమ ®కz “hన¦ కDమc/�X /ా]aలD”ను (29:18), iాÔ తన 
9̈నలD� �¥Rd @ే�ిన ఒపjందంల` లcబFను తన కDమc/�X p´ర6 p´/~zనకDం�( “ఆ9:” 
అO ఉపÎnfంచుట ఆల`చy(పÓర�క9:Kన సంZ[గ·ంnా ఉన¦Z[.  

వచనమ' 20. కథ తర67ాత rFగమ,ల`, రచ�త ప�/ాతన =ా]¼త)ంల` గల 
స�చ�9:Kన భi»X గ,/fంh అత)ంత కZ[Tం@ే ఉZ(హరణలను i©O¦ పZ(లల` 
7Pల��¥పర@(డ�. -ా[~లk పట� యciéబ, p´Gమ బలంnా ఉన¦Z[ గనుక తనను తన 
వధువ�ను @ే�ిi©నుటకD ఏడK HIండL  i©లDవ�ను మ,nfం@ెను. అట|v  Z¿రqiాTక �´7ా 
ఒపjందమ,ను @ే�ినందుకD తనను R(ను ఖం�¥ంచుi©O Z(OO 
yPర7¤రgమనందుకD లcబFనుptౖ iéపపడ�ట ఒక =ా�rFxక పGsసjందన iావచుg. 
అ�Rే, అలc జరగలÅదు; ఆmn పటL  అతgకkన� �Ð4మ n~పjZ[ గనుక కషvప�¥న 
సంవత�/ాలD DuQR±  QRనమ'లkEాU� �©pెను. 

వచనమ' 21. తన ఏడ� ��ండ�  i©లDవ� మ,nfంhన తర67ాత, యciéబ, ఈ 
xధమ,nా xజÆæ పన @ే�tను: U# y3ర$°ద±కk �£ వfనట�L  ఆmnను U#DGమsg 
ల8బ3నును అ{|E¸ను. x7ాహమ, జరగక mÂ �నపjట|i}, యciéబ, /ా]aలDను 
rFర)nా @ెmాjడ�, మ/fయ, ఇZ[ mGా !న సంపGZ(యమ,నకD అనుసం'(నంnా 
ఉన¦Z[. x7ాహం సంపÓర1ం iాక మ,నుp´ O°gR(ర>ం m� ంZ[న జంట rFర) భరXలDnా 
ప/fగణ ంచబ�ే7ార6 (Z[�½. 22:23–25; మతX� 1:18–25). అందు@ేత, 
/ా]aలDను తన rFర)nా @ేసుi©నుటకD ఇవ�మO లcబFనును యciéబ, 
xన¦pించలÅదు, iాÔ తన “rFర)ను” ఇమMO ఆజÆæ pిం@ెను ఎందుకంటµ ఆmn 
°ద±కk �£ వfనట�L  అంటµ ఆ9:Rd లÐౖంnfక సంబంధం కTnfయ,ండ�ట iéసం.  

వచనమ' 22. యciéబ,Rd లcబFను సjందన 7ాక)మ,ల` @ెపjబడలÅదు: iాÔ 
బదులDnా, iVవలం ల8బ3ను ఆ స�లమ'ల`నున� మనుష�$లనంద-1g �£ గ'pే� ి
Aందు pేHంpెను అO @ెపjబ�¥ంZ[. “xందు”కD పదమ, הֶּתְׁשִמ  (mishtheh), 
మరయ, ఇZ[ R(G గ,నZ[ అనnా Z(G î�రసమ, వంట| Z(OO (ఎజÆG  3:7; Z(O��లD 
1:5, 8, 16) లÅZ( xందుO సూhసుX ంZ[ (19:3; 26:30; 29:22; 2 సమ<��లD 
3:20).12 బ�ౖ�� iాలంల`, x7ాహ 7¤డ�కలD =ా'(రణంnా ఒక 7ారం mాటÀ జ/fnVx 
(29:27, 28; y()యc'[పతbలD 14:10–20).13 7ార6 వధువ� మ/fయ, వర6O 
కDటÀంబFలRd, అలcnV �´¦]¼తbలRd కల�ి xందుల` mాలùÍ y¤7ార6. అ�Rే, ఈ 
సందరºంల`, లcబFను కDటÀంబమ, మ/fయ, �´¦]¼తbలD Hజరయc)ర6.  
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వచనమ' 23. xందు మ,మMరంnా జర6గ,తbన¦ సమయంల`, ఏడ� 
సంవత�/ాలD /ా]aలD iéసం i©లDవ� @ే�´X  /ా]aలDను x7ాహమcడ�టకD 
ఇవ�కDం�( ల}య8O ఇhg యciéబ,ను ¡సం @ేయcలన¦ కపటâmాయమ,ను 
లcబFను mGా రంÕం@ెను. ఇకzడ Hస)మ,ను Oర�¶)ం @ేయకIడదు: యciéబ, 
మcర67¤షం 7¤�ి తన గ,¯ �¥ï  తం�¥GO ¡సం @ే�ినటÀ� nాy¤, లcబFను కI�( తన 
9̈నలD� �¥O ¡సం @ేయ,టకD అలcట| కDయ,i»Xy¤ @ే�tను. ఇZ[ y¤ట| mాఠకDలకD 
ఊ]¼ంచుటకD కషvం iావచుg, అ�Rే యciéబ, iాలంల`, -ాF4x�ళ ఇలcట| వంచన 
@ేయ,టకD సులభంnా ఉండవచుgను. ptÑ� దుసుX లల` తపjOస/fnా ఒక మ,సుగ, 
ఉంటÀంZ[ (24:65 చూడం�¥), మ/fయ, యciéబ, అsnా Z(G î�రసమ, 
ప�చుgi©నుటకD మcమయ) తనను mÂ G త�]¼ంhయ,ండవచుg, తZ(�/ా తన 
ఇంZ[Gయమ,లD Ôర�ిT�య,ండవచుg (19:32–35చూడం�¥). అ�Rే,అతడ� 
¡సప� పOO @ేయగTnాడ�, లcబFను తన కkమ8-̧iHz�న ల}య8ను 
అతg°ద±కk సుDug �£ Eా; య8Dõబ' ఆmnను క«{ెను, x7ాహమ,ను పÓ/fX 
@ే�tను.  

వచనమ' 24. ఒక xధంnా, ఇZ[ కxR(తMక y()యం. ¡సnాడ� 
¡సmÂ యcడ�, మ/fయ, యciéబ, లÅయcను x7ాహమ, @ేసుకDy(¦డ�. ఒక=ా/f 
తప�j �ీX �Rd లÐౖంnfక కల�క పÓ/fX�ÊKన తర67ాత, 7Pనi»z s/fnV అవiాశ9̈ 
ఉండదు. ఏ-ావ� అనుi©O యciéబ,కD ఇhgన Z¿7PనలD s/fnf ½సుకDy¤ అవiాశం 
లÅO xధంnాy¤ (27:33, 37), యciéబ, /ా]aలD అనుi©O లÅయcO 
x7ాహమc�¥నప�jడ� s/fnf Z(OO రదుo  @ేయడం y()య9:KనZ[ iాదు.14 

లcబFను తన కDమc/�XలకD కట¦ం ఇ7ా�లన¦ సంపGZ(యమ,ను mాట|ం@ెను. 
mGా !న పGపంచంల`, భరXలD x�(కDలD ఇhgన, లÅZ( భరX మరణ ంhy( ఈ కటF¦లD 
అy¤x 7ా/fi» మదoతb అంZ[ంచుటకD ఒక మ<లధనం లÅZ( rమ పథకంలcnా 
ఉపÎగప�ేx. కట¦ం అy¤Z[ దుసుX లD, వసుX వ�లD, బంnారం, 7Pం�¥ లÅZ( 
వ)i»Xగతంnా �´వ@ేయ�(Oi» ఒక Z(�ిO కTnfయ,ంటÀంZ[ అO ప�/ాతన iాల 
Thత పR(G లD RెTయజV=ాX �. ల8బ3ను తన Q#�ిHz�న ëల8:ను తన 
కkమ8-̧iHz�న ల}య8కk Q#�Eిా ఇచుgటకD Oర1�ంచుi©yPను. 

వచనమ' 25. ఉదయమందు సూర6)డ� ఉద�ంhనప�jడ� యciéబ, 
కనులD Rెరhన తర67ాత, ఆయన చూhన Z(Oi» O/ qా ంతmÂ యcడ� మ/fయ, 
కలవరప�(ï డ�: ఇQREß, ఆmn ల}య8! అతడ� అంద9:Kన /ా]aలD i©రకD ఏడ� 
సంవత�/ాలD i©లDవ� @�ేtను, మ/fయ, ఇప�jడ� ఆ9:కD బదులDnా ఆ9: 
=Â ద/fO x7ాహం @ేసుకDన¦టÀ�  సjషv9:KంZ[. /ాsG తప�j �ీX � Rd గ�¥mానO �Ê/fnf, 
లcబFనును ఎదు/~zO అతOO అలంiా/fక పGశ¦ అ�¥nాడ�: �వf U#కk pే�ని పg 
HIhట́? యciéబ, ®కz x@(రణ ఆZ[iాండమ, mGా రంభంల` Zవే�డ� మ/fయ, 
మనుషbలD అ�¥nfన పGశ¦లకD స�rFవపరంnా mÂ Tయ,న¦Z[ (3:13; 4:10; 
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12:18; 20:9; 26:10).15 7ా/f ¡సపÓ/fత i»¯యల ®కz గంrర స�rFవమ,ను 
ఎదు/~zనుటకD పGజలను బలవంతptటÀv ట ఇకzడ ఉZేoశమ,. యciéబ, తన మcమ 
దగÍరనుం�¥ ఒక xవరణను ié/ాడ�: -ా[~లk Dõసmగ̄Q# �కk Duలkవf p�ేిFg? 
ఎందుకk నను� ÎసపfBjFవU�ను? 

వచనమ' 26. ల8బ3ను యciéబ, ®కz iéపమ,ను అంచy( 7¤=ాడ� 
మ/fయ, లÅయcను xడh /ా]aలDను x7ాహమ, @ే�ిi©నుటకD పGయs¦ంhన 
అతO అలD� �¥Zే తప�j అO అతO నుం�¥ Oందను తpిjంచుi©నుటకD పGయత¦మ, 
@ే�tను. ��ద±Q#g కంట0 మ'ందుEా Bన�Q#g gచుjట మ8Qేశ మ-ా$దDాదు అO 
అతడ� అy(¦డ�. ఇZ[ బహë-ా ప°gమ ఆ�ియc సంపGZ(యం iావచుgను 
(y()యc'[పతbలD 15:1, 2; 1 సమ<��లD 18:17–21) అO¦ సంద/ాºలల` ఇZ[ 
తపjOస/f అO @ెపj�(Oi» ఎలcట| ఆ'(రం లÅదు. లcబFను 7ాదన బల]�న9:KనZ[ 
మ/fయ, కపట9:KనZ[ ఎందుకంటµ /ా]aలDను తన వధువ�nా @ే�ిi©నుటకD 
యciéబ, ఏడ� సంవత�రమ,లD i©లDవ� @ే�tనO అతOi» RలెDసు. ఒక తప�j 
=Â ద/f i©రకD ఏడ� సంవత�/ాలD పO @ే�ంచుi©నుట కంటu, ఒక 
OజÆ�½పర6డ� R(మ, 7ాసXxక ఒపjందమ,ను @ేసుi©నుటకD మ,ంZే ఆ 
సంపGZ(యమ,ను గ</fg తన 9̈నలD� �¥i» @ెpిjయ,ంటFడ�. అదనంnా, ఒక7¤ళ 
ఇలcట| పద·s తపjOస/f అ�Rే, ఏడ� సంవత�/ాలD యciéబ, i©లDవ� @ే�ని 
iాలంల` లcబFను లÅయc i©రకD భరXను ఎందుకD చూడలÅదు? 7ా/f ఒపjదం 
mGా రంభం నుం�¥ కI�( లcబFను లÅయను తన అలD� �¥i» ఈ xధంnా 
ఇ7ా�లనుకDy(¦డ� అO =ా¶)ం బలంnా @ెప�X ంZ[. తన మcమ ®కz 
¡సపÓ/fత9:Kన స�rFవమ,ను బట|v  యciéబ,కD iéపం /ావడం సహజం, iాÔ ఈ 
ఉచుg నుం�¥ ఏZ¿ కI�( అతOO x�¥pించలÅదు. 

వచనమ' 27. యciéబ, iéపమ,ను చలc� ర6gటకD లcబFను ఉZ(ర9:Kన 
బహëమsO ఇ=ాX నO @ెpిj తన నటనను i©న=ాnfం@నెు. యciéబ, లÅయcRd ఒక 
xారమ' x7ాహ మహË త�వమ,ను సంప!ర-మ' pే�ిన Hzడల, అప�jడ� 
/ా]aలDను కI�( rFర)nా ఇ�ాi నg 7ాnాo నమ, @ే�tను; అ�Rే, యciéబ, 
లcబFను ®దo మ-ß HIడK సంవత½రమ'లk Duలkవf @ేయ,టకD 
ఒప�ji©నవలÐను. లÅయcను rFర)nా అంnÙక/fంచుటకD యciéబ, ఎంత 
ఇషvపడకmÂ �నపjట|i} ఆ9:Rd x7ాహ మహË త�వమ,ను i©న=ాnfం@ెను, 
మ/fయ, లcబFనుకD అతOptౖ అవiాశం కTn�ను. యciéబ, ఇంట| నుం�¥ 
దూరమ,nా ఉం�నెు మ/fయ, సHయం ఏÇ లÅకDం�( ఉం�నెు. ఈ ప/f�ి>s 
నుం�¥ తpిjంచుi©నుటకD మcరÍమ, లÅకmÂ �Êను. /ా]aలDను rFర)nా 
@ేసుi©నుటకD ఆశ కTnf ఉం�ెను గనుక మ/fయ, ��డ� సంవత�రమ,లD i©లDవ� 
@ే�tను గనుక లcబFను @ెpిjన Z(Oi» ఒప�ji©yPను.  

వచనమ' 28. య8Dõబ' అతOptౖ ఉంచబ�¥న అy()య9:Kన ఆజæలకD 
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అసంRdషంnా ఉy(¦డ�; అ�Rే, (లÅయc) మహË త�వ xారమ'ను 
సంప!ర-మ'pే��ను మ/fయ, అప�jడ� లcబFను తన కkమ8-̧iHz�న -ా[~లkను 
అతgDG y3ర$Eా ఇpjెను. 

వచనమ' 29. /ా]aలD i©రకD 7ారమ, /¢åల మహË త�వం గ,/fంh 
@ెపjబడలÅదు గనుక ఏÇ ఉం�¥ య,ండకmÂ వచుg. ఖhgతంnా, ఆ9: తం�¥G 
®కz ¡సపÓ/fత9:Kన ఆల`చన తన hన¦కDమc/�X ®కz nøరవ x7ాహ 
మHత�వమ,ను లÅకDం�( @ే�ింZ[.అ�R,ే ల8బ3ను తన Q#�Hిz�న .ల8/ ను 
కట¦ంnా తన కkమ8-̧iHz�న -ా[~లkకk ఇpెjను మ/fయ, ఆ9: Q#�Eిా ఉం{నెు.  

వచనమ' 30. తన మcమRd యciéబ, ®కz iéపమ, కÔసం బFహ)పరంnా 
సదుo మణ nfనటÀ�  కOpిసుX ంZ[. అ�y(, అతO ఇంటâ�  ఈ �దo/f సహË ద/ÙలRd 
ఆయన x7ాహం ఒక ఆంZోళనను మ/fయ, x@(రమ,ను కTnfంhంZ[ ఎందుకంటµ 
అతడ� ఒక/f కంటµ ఎకDzవnా ఇంi©క/fO p´GNం@(డ�. య8Dõబ' -ా[~లkను 
క«{ెను, మ-1య' అతడK ల}య8కంట0 -ా[~లkను బహÀEా �Ð4hంB అతgDG 
మ-1HI{ేండKL  Duలkవf p�ే�ను అO కథనం @పె�X ంZ[. 

ల}య8 ��ద±  కkమ8ర9లk (29:31–35) 

31ల}య8 Qే�íింపబడKట HzహÁ xా చూB ఆmn గరøమ' �ెరpెను, -ా[~లk 
EÕ{#4 ల ౖ య'ం{ెను. 32ల}య8 గరøవFHz� కkమ8ర9g కg, HzహÁ xా U# శ�మను 
చూBయ'U#�డK గనుక U# ��ghట́ నను� �Ð4hంచును గQ# అనుDug అతgDG 
ర*బñను అను �Ðర9 ��ట²�ను. 33ఆmn మరల గరøవFHz� కkమ8ర9g కg- U�ను 
Qే�íింపబ{|Fనన� సంగF HzహÁ xా AU#�డK గనుక ఇతg క«డ U#కk 
దయpే��ననుDug అతgDG íిÎ$ను అను �Ðర9 ��ట²�ను. 34ఆmn మరల గరøవFHz� 
కkమ8ర9g కg-త�దకk ఈ �ా-1 U# ��ghట́ U#�© హత�i Dug య'ండKను. అతgDG 
మ'గ'Ù ర9 కkమ8ర9లను కంట́ననుDuU�ను. అందుpేత అతgDG ల}A అను �Ðర9 ��ట²�ను. 
35ఆmn మరల గరøవFHz� కkమ8ర9g కg-ఈ�ా-1 HzహÁ xాను సుi Fంpెద ననుDug 
యoQ# అను �Ðర9 ��ట²�ను. అపf:{#mnకk Dానుపf ఉ{|E¸ను.  

అతO p´Gమను m� ంZ[ అతOi» pిల�లను కనుటకD గల యciéబ, rFర)ల మధ) 
mÂ టà కDటÀంబంల` కలహమ,లను ప�ట|vం@ెను (29:31–30:24). అ�Rే, 
ఇ-ా̄��లD Zశేంnా అÕవృZ[·పర@ే అబFG Hమ, ®కz వంశమ,ను xసX/fసుX ంZ[.  

వచనమ' 31. ఈ xrFగం ఇలc Öదల¥తbంZ[, ల}య8 Qే�íంిపబడKట 
HzహÁ xా చూB ( אֵנָׂש , śane’), అ¶/ార>ంnా “Zే�Ýింపబడ�ట” అO అర>ం. అ�Rే, 
యciéబ, “లÅయcకంటµ /ా]aలDను బహënా p´GNం@ెను” అO 29:30 @ెప�X ంZ[. 
అతOi» లÅయcptౖ i©ంత p´Gమ ఉంZ[, iాÔ తన pిGయ9:Kన rFర)�ÊKన /ా]aలDpt ౖ
ఉన¦ంత బల9:Kన p´Gమ iాదO సూhసుX ంZ[.16 
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యciéబ, ®కz వధువ�-ధర ఒపjందమ,నకD గల NnfTన ��డ� 
సంవత�రమ,లల`, ఈ pతిర6డ� అతO కDటÀంబమ,ను కటÀv ట mGా రంÕం@ెను. 
లÅయc ®కz “Zే�Ýింపబ�¥న” �ి>sO బట|v , HzహÁ xా ఆmn గరøమ' �ె-1pెను, 
-ా[~లk Eß{#4 ల ౖ ఉం{నెు.17 యciéబ, మ/fయ, /ా]aలD ®కz అంచy( 
పGiారమ,nా ఈ కDటÀంబమ,ల` జర6గలÅదు. pిGయ9:Kన rFర) కంటµ, Zేవ�డ� 
లÅయcను p´GNంh మ/fయ, ఆద/fంh Öదట| తT� అగ,టకD సHయమ, @ే�tను. 
7ాసXవంnా, /ా]aలD i©రకD అదనంnా ��డ� సంవత�/ాలD లcబFను వదo  i©లDవ� 
@ే�ిన సమయంల` లÅయc Z(�/ా ఏడ�గ,ర6 pిల�లకD – ఆర6గ,ర6 కDమcర6లD 
మ/fయ, ఒక కDమc/�X – అతడ� తం�¥G అగ,ట అనుiéకDం�( జ/fnfంZ[ iాదO 
అOpిసుX ంZ[. Zవే�O RdG వలD మనుషbల RdG వల వంట|x iావ� అను 7ాసXవమ,ను 
ఇZ[ xవ/fసుX ంZ[ (�Êషయc 55:8).  

వచనమ' 32. ఒక n~పj ఊహRd ల}య8 కkమ8ర9నుDG జనMOhg ర*బñను 
అను �Ðర9 ��ట²�ను ( ןֵבּואְר , Re’uben), “కDమcర6O చూh!” అO Z¿O అర>ం. ఈ p´ర6 
ptట|v  n~పj ఆనందమ,ను కనుపర@ెను, అంటµ HzహÁ xా U# శ�మను 
చూBయ'U#�డK [ הָאָר , ra’ah] అనుZ(ORd స/fmÂ తbంZ[. “U# ��ghట́ నను� 
�Ð4hంచును” అO ఆ9: అనుi©yPను iాÔ ఆ9: O/ాశ @ెందుతbంZ[.  

వచనమ' 33. ఆ9: pలి�T¦ కనటంల` ఉన¦ Zవే�O సHయం ఆ9: భరX 
®కz మనసు�ను మcర6సుX ందO లÅయc O/Ù¶ణను i©న=ాnfం@ెను. ఆ9: 
మరలc గరºవs�ÊK యciéబ,కD /�ండవ కkమ8ర9g కg, ఇలc @ెptjను, U�ను 
Qే�íింపబ{|Fనన� సంగF HzహÁ xా AU#�డK [ עַמָׁש , shama‘] గనుక ఇతg 
క«డ U#కk దయp�ే�ను. “xను” అను పదమ,ను =ాధనమ, @ేసుi©O అతgDG 
íిÎ$ను అను �Ðర9 ��ట²�ను ( ןֹועְמִׁש , Shime‘on).18 తన Zే�Ýింపబ�¥న �ి>sO బట|v 
Zేవ�డ� ఆ9: xలcపం xy(¦డO నNMంZ[, మ/fయ, ప/f�ి>sO ప/fHరం @ే=ాX డO 
O/Ùî¥ంhంZ[.  

వచనమ' 34. మ<డవ =ా/f లÅయc గరøవFHz� కkమ8ర9g కyPను; మ/fయ, 
ఇలc అనుi©yPను, ఈ �ా-1 (“తbదకD”; NIV) U# ��ghట́ U#�© హత�i Dug [ הָוָל , 
lawah, “joined”]య'ండKను. iార)కలcmాలO¦ట|ల` ఇతర6లRd కల�ిన పGజలకD 
ఈ ]̂òG పదమ, 7ాడబడ�తbంZ[, =� మ,M అpిjవ�డం (OరÍమ. 22:25; Z[�½. 
28:12, 44; i}రXనలD 37:26), sర6గ,బFటÀ (i}రXనలD 83:8), Zవే�Oi» ఆ/ాధన 
మ/fయ, �´వ @ేయడం (సంఖc)iాండమ, 18:2, 4; �Êషయc 56:3; జ�క/ా) 
2:11), మ/fయ, rFర) భరXల Z(ంపత)మ,ను కలపడం వంట| iార)కలcmాలD.”19 

అ�Rే, అపjట|iV యciéబ,Rd మ'గ'Ù ర9 కkమ8ర9లను కgనQR గనుక లÅయc 
®కz Öదట ié/fక Z(ంపత) కల�క iాదు. అందుpేత, ఇతOi» ల}A ( יִוֵל , 
Lewi), అను p´ర6 ptట|vనప�jడ�, ఆ9: భరXRd సత)9:Kన p´Gమ కTnf హృదయమ,ను 
మ/fయ, mGా ణమ,ను “జతపరచబ�(T” అO ఆ°ంhంZ[.  
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వచనమ' 35. y(లDగవ =ా/f లÅయc గరøవFHz� కkమ8ర9g కyPను; iాÔ ఈ 
సందరºంల` ఆ9: బFధను పG=ాX xంచలÅదు ఎందుకంటµ ఆ9: పట�  యciéబ,కD 
అÕమcనం లÅనందువలన. బదులDnా, ఆ9: ఇలc @ెptjను, ఈ�ా-1 HzహÁ xాను 
సుi Fంpెదను. ఈ iారణమ,@ే, ఆmn యoQ# అg �Ðర9 ��ట²�ను ( הָדּוְהי , Yehudah), 
ఇZ[ ה ָיְדּוְהי  (Yehudyah)కD సంî¥పX  రèపంల` ఉండవచుg “�ÊహË 7ా 
సుX sంపబడ�ను” అO అర>ం.”20 అప�jడ� లÅయc Dానుపf ఉ{|Eన̧ు, అO కథనంల` 
@ెపjబ�¥ంZ[ iాÔ iారణమ, ఇవ�బడలÅదు. 

లÅయcను Öదట pిల�లRd Z¿xంచడంRd mాటÀ, తదుప/f Zేవ�డ� తన 
కDమcర6లల` �దo/f కDమcర6ల సంR(నమ,ను ఇ-ా̄��లD Zేశంల` ఘన9:Kన 
7ా/fnా @�ేtను. లÅÏO మతపర9:Kన n¢తGమ,nా మ/fయ, య<Z(O /ాజ/fక9:Kన 
n¢తGమ,nా ఎను¦i©yPను. i}¯సుX  య<Z( n¢తGమ,7ాడ� గనుక లÅయc సంR(నమ, 
Z(�/ా ఆయన ఈ ల`కమ,నకD వ@ెgను (మతX� 1:1–17; లIiా 3:23–34). 

అన�యమ' 

Qేవfg Qైxా"äనmn�న ఉgDG (అ"#$యమ' 29) 

యciéబ, బúRేలDల`, Oను¦ Z¿xంh ÔRd కI�( ఉందునO @ెpిjన Zేవ�O 
పGత)¶తను m� ంZ[ (28:10–15), pితర6డ� మ/¢=ా/f H/ానుకD బయలDZే/�ను. 
NASB iVవలం ఇలc @ెప�X ంZ[, “యciéబ, తన యcతGకD i©న=ాnfం@ెను,” (29:1); 
iాÔ ]̂òG rFష అ¶/ార>ంnా “తన mాదమ,లను ఎRెXను” అO @పె�X ంZ[. ఆయన 
ఇంట|O xడhనప�jడ� అనుభxంhన ఏ-ావ� భయం మ/fయ, అO°gత9:Kన 
బంZ[mÂ ట�  rFరం నుం�¥ pితర6Oi» ఉపశమనం కTnf, తన అడ�గ,లల` ఇప�j� ొక 
నూతన x-ా�సమ, కTn�నO ఇZ[ సూhసుX ంZ[. యciéబ, H/ాను వదo  నున¦ 
బFx దగÍరకD వhgనప�jడ� మ/fయ, లcబFను గ,/fంh RTె�ిన 7ా/fO 
ఎదు/~zన¦ప�jడ� Zేవ�O మcరÍదరûకత�ం సjషvమÒతbంZ[. బFx వదoకD తన 
n~/�¯లRd సÇpిసుX న¦ లcబFను కDమc/�X�ÊKన /ా]aలDను 7ార6 అతOi» 
చూpించుట Oజమ,nా ఆక�ిMకంnా జ/fnfంZ[ iాదు. 

ఆ9:ను చూhన 7Pంటy¤ యciéబ, /ా]aలDను p´GNం@ెను. “�ÊహË 7ాయందు 
ఆనంZ[ంచుట” ఆయన “బలమ,” (yP]̂మc) 8:10), మ/fయ, ఇZ[ బFxO మ<�ిన 
బల9:Kన /ాsO R�లnfంh ఆ9: n~/�¯లకD Ôర6 mÂ య,టకD Rdడj�ెను. ఈ 
Zైవకృత9:Kన సంఘటనలD యciéబ,ను కదTం@ెను గనుక అంద9:Kన మరదలను 
iøగTంచుi©O మ,దుo  ptట|vi©O, �ÊలDn�sX  ���gెను (29:9–11). అతను 7Pంటy¤ 
/ా]aలDను తన rFర)nా @ేసుié7ాలy¤ పGi»¯యను mGా రంÕం@ెను, మ/fయ, తన 
తం�¥Gi» వధువ� కట¦ంnా ఏడ� సంవత�రమ,లD i©లDవ� @ే�tను (29:15–20). 
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/ా]aలD కDంటÀంబంల` x7ాహమ, @ేసుi©నుట Z(�/ా వ@ేg కషvమ,లను 
గ</fg యciéబ,కD ఆల`చన లÅదు. అ�Rే, ఆయన శ̄మలO¦ట|ల`, Zేవ�డ� 
అతOi» Rdడ�nా ఉం�ెను, Zైవకృతంnా Zేవ�డ� ఇ-ా̄��లD పyP¦ండ� n¢తGమ,లకD 
pితర6లDnా @ేయనున¦ పyP¦ండ�గ,ర6 కDమcర6లకD తం�¥Gnా @ేయ,టకD 
�ిద·పరచుచుం�ెను. i©Z[o  iాలంల`y¤, 7ా/f సంR(నమ,ను n~పj @ే�ి మ/fయ, 
భ<Nయందున¦ 7ారంద/fi} Z¿7Pనకరమ,nా @ే=ాX నO Zవే�డ� అబFG Hమ,Rd 
మ/fయ, ఇ=ా�కDRd @�ేిన 7ాnాo నమ,లÔ¦ సంపÓర1మÒతx (12:2, 3; 15:5, 
13–15; 17:4, 5, 16; 22:17, 18; 26:2–4, 24, 25). 

యciéబ,కD Zేవ�O మcరÍదరûకత�ం మ/fయ, HÇ ఎంత అవసర9:KనZో , 
పGs తరమ,ల`నున¦ x-ా�సులకD కI�( అZే అవసరత ఉంటÀంZ[.  

¡Ý´ ఉZ(హరణ. ¡Ý ́ఐగ,ప�X  /ాజకDమcర6Onా pt/fn�ను. అతను n~పj 
“xZ()వంతbడ�” మ/fయ, మcటల`� నూ, “పనుల`� నూ n~పj mGా Ïణ)తy-ంZ[న వ)i»X” 
(అm� . 7:22). అతడ� నలDబZ[ ��ండ�  వయసు�ల`, తన �xతమ,ను తన =� ంత 
మcరÍంల` i©న=ాnfం@(లO అనుకDy(¦డ� (@(లc సంవత�/ాలD యciéబ, @ే�ిన 
xధంnా). తన పGజలD తనను ర¶కDOnా ప/fగణ =ాX రO @ెpjి ఇ-ా̄��Éయ,డను 
7¤Z[సుX న¦ ఒక ఐగ,pీXయ,�¥O చంptను (OరÍమ. 2:11, 12; అm� . 7:23–25); iాÔ 
ఇ-ా̄��Éయ,ల ర¶ణ మ/fయ, Z(O సమయమ, గ</fg అతడ� భGమప�ెను. ఫ/¢ 
iémాnf¦ నుం�¥ �yీ(� పర�R(రణ)మందు mా/fmÂ వ�టకD బలవంతం @ేయబ�ెను 
(OరÍమ. 2:15; అm� . 7:29). అ�Rే, Zేవ�డ� Zైవకకృతంnా అతO �Êడల శ̄ద·  
చూpి అతOO �RdG  మ/fయ, అతO కDటÀంబం7Pౖప� మÑ|ం@నెు. అకzడ అతOi» 
ఆశ̄మమ,ను, rFర)ను మ/fయ, నలr�ౖ సంవత�/ాలD ఒక n~/�¯ల iాప/fnా 
ఉZో )గమ,ను Z ొ/fi�ను (OరÍమ. 2:16–21; అm� . 7:30). 

అప�jడ�, ¡Ý´ ఎనr�ౖ ��ండ�  వయసు�ల`, తన పGజలను బంధiాలల` నుం�¥ 
x�¥pింh 7ా/fO 7ాnాo న Zశేమ,నకD ½సుకD7Pళ0� టకD �ÊహË 7ా అతOO 
pిల@ెను. @(లc ��ండ�  తర67ాత, అతO మyÞ'ైర)ం mÂ �Êను, మ/fయ, ఈ 
అmాయ9:Kన iార)మ,ను xడచుటకD @(లc =ార6�  పGయs¦ం@ెను. సూచనలD 
మ/fయ, అదుºత iార)మ,లను చూpింh మ/fయ, అH/¢ను తనకD పGsO'[nా 
ఉండ�ను అO Zేవ�డ� 7ాnాo నం @ే�ిన తర67ాRే ¡Ý´ 7Pళ0� టకD అంnÙక/fం@ెను 
(OరÍమ. 3:10–4:17). 

�ీy(� పర�తమ, ®దo బంnార6 దూడ సంఘటన తర67ాత, 7ాnాo న 
Zేశమ, 7Pళ0� టకD Rdడ� ఉంటFనO @ెptjను iాÔ వ)i»Xగతంnా 7ా/fRd 7PìíX ను అO 
Zేవ�డ� @పెjలÅదు, ఎందుకంటµ పGజల మ<ర�9:Kన అx'ేయత వలన ఆయన 
7ా/fO y(శనం @ేయcలO అనుకDy(¦డ� (OరÍమ. 33:1–5). ఇZ[ ¡Ý´కD తృpిXnా 
లÅదు గనుక అతడ� Zవే�ORd ఇలc @ెptjను, “Ô సO¦'[ /ాO�Êడల ఇకzడనుం�¥ 
మమ,Mను Rdడ�i©OmÂ కDమ,” (OరÍమ. 33:15). మ/¢ మcటల`, Zేవ�డ� 
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వ)i»Xగతంnా 7ా/fRd 7Pళ�O�Êడల 7ార6 7Pళ�రO ¡Ý´ @ెptjను. ఈ xన¦పమ,నకD 
పGsసjందనnా, �ÊహË 7ా ¡ÝŔd ఇలc @ెptjను, “ÔకD @ెpిjన మcట@~ప�jన 
@ే�tదను; ÔÇద y(కD కటF¶మ, [ ןֵח , chen, ‘grace’] కTnfనZ[, Ô p´ర6నుబట|v 
Oను¦ ఎర6గ,దునO ¡ÝŔd @pెtjను” (OరÍమ. 33:17). ¡Ý´ను బలపరh 
ఇ-ా̄��Éయ,లను బంధకమ,ల నుం�¥ బయటకD Rెhg 7ాnాo న Zేశమ,నకD 
న�¥pింhంZ[ �ÊహË 7ా ®కz వ)i»Xగత పGసన¦త.  

అm� సXలDల ఉZ(హరణలD. Zవే�O పGసన¦త ®కz అవసరతను గ,/fంh 
నూతన Oబంధన కI�( @ెప�X ంZ[. ఆయన 7ా/fO xడhptడR(డO అనుi©O ��సు 
®కz °షb)లD n~పjnా బFధప�(ï ర6 (ÎHను 14:1–3), అందు@ేత, 
ప/fÄZ(· తMను m� ందుR(రO ఆయన 7ాnాo నం @ే�tను (ÎHను 14:17). 
అy(థలDnా xడ�వబడర6 (O/ాశ̄య,లD మ/fయ, ఒంట/f), ఎందుకంటµ ఆయన 
మ/fయ, తం�¥G 7ా/f దగÍరకD వ@ెgదర6 (ÎHను 14:18, 23). ��సు 
మృతbలల` నుం�¥ లÅhన తర67ాత, అm� సXలDలకD అ'[iారNhg “య,గసమcpిX  
వరకD” తమRd కI�( ఉంటFనO @ెpిj 7ాnాo నమ, @�ేtను (మతX� 28:20). 
మcర6z ఈ 7ాnాo నమ, yPర7¤ర6gటను గ</fg @ెpిj 7ా/f �xR(లల` i}¯సుX  ®కz 
ఉOi»O గ</fg ఇలc @ెmాjడ�, “7ార6 బయలDZే/f 7ాక)మంతట పGకట|ంh/f. 
పGభ,వ� 7ా/fi» సహiార6�ై య,ం�¥ 7Pను7Pంట జర6గ,చువhgన సూచక 
i»¯యలవలన 7ాక)మ,ను �ి>రపరచుచుం�ెను” (మcర6z 16:20). 

అm� సXలDలD ��సు ®కz పGసన¦తను iVవలం లÅక మ,ఖ)ంnా 7ార6 @ే�ిన 
సూhక i»¯యలల` మcతG9̈ అనుభxంచలÅదు. యciéబ, వలÐ, Zేవ�O ఉOi» 
మ/fయ, ఆయన 7ాnాo నమ,లD 7ా/f అడ�గ,లల` నమMiాO¦ ఇ@(g�. 7ార6 
పGకట|ంhన సు7ారX Oజమ,nా “ర¶ణ కలDగజVయ,టకD అZ[ Zేవ�O శi»X�ÊK 
య,న¦Z[” (/¢మc 1:16) ఎందుకంటµ అZ[ ల`కమ,నకD Zేవ�O p´Gమ 
సంZేశ9:Kయ,న¦Z[ (ÎHను 3:16). అంRేiాక, ఆ p´Gమ ®కz అంsమ 
పGదరûన ఏంటంటµ అZ[�½య కDమcర6�ెనౖ ��సుi}స̄ుX  మcనవజÆs mాపమ,ల 
i©రకD మరణ ంచుటకD ఈ ల`కమ,నకD వ@ెgను (1 s¡s 1:12–17; 1 ÎHను 
1:7–2:2; 4:9, 10). ఆయన మరణమ, అంతం iాదు: సమc'[ తర67ాత, మ<డవ 
Z[నమందు మృతbలల` నుం�¥ s/fnf లÅ@(డ� (1 i©/fం" ¿. 15:1–6); మ/fయ, 
అప�jడ� ఆiాశమ,నకD ఆ/¢హణమc�Êను. అm� సXలDలD పGజలను pలిh 
మcర6మనసు� m� ంZ[ బFpిXసMమ, m� ందుమO @ెpిj బ_ '[ంhనప�jడ� ptంRెi©సుX  
Z[నమందు సంఘమ, =ా> pించబ�ెను (అm� . 2:22–42; /¢మc 6:1–4 చూడం�¥). 

అm� సXలDలD మ/fయ, ఇతర i��*సXవ�లD క�ాv లను ఎదు/~zన¦ప�jడ� Zేవ�O 
పGసన¦త @ేత బలపరచబ�ెను. Zేవ�O కDమcర6డ� 7ా/fRd ఉండ�టను 7ార6 
�Ê/fnfయ,y(¦ర6 గనుక 7ార6 ]¼ంసను మ/fయ, మరణమ,ను కI�( 
ఎదుర6zy(¦ర6 (అm� . 7:54–60; /¢మc 8:35–39; ÜిTpీj. 4:11–13; 2 s¡s 
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1:8–12; 2:8–13; ]̂òG. 13:5, 6). ప/fÄZ(· తM O7ాసమ, @ేయ,ట Z(�/ా పGs 
i��*సXవ�Oi» ఈ ఉOi» ఉన¦Z[ (అm� . 2:38; /¢మc 8:9–14). 

మ,nfంప�. మన mGా ణమ,నకD మన9̈ యజమcనులమO అనుi©O మనT¦ 
¡సం @ేసుiéకIడదు. బదులDnా, Zేవ�O hతXమ,నకD అ/fjంచుié7ాT. మనకD 
Zేవ�O ®కz అవసరతను గ,/fంh i»¯ంద ఇవ�బ�¥న ఒక -�� కమ,ల`O i©O¦ 
పంకDX లD వ)కXం @ే=ాX �:  

ఓ n~పj �ÊహË 7ా, y(కD మcరÍదరûంకం�¥,  
ఈ బంజర భ<N గ,ం�( యcsGకDలకD;  
y¤ను బల]�నుడను, iాÔ Ôవ� శi»Xవంతbడవ�,  
Ô శi»Xవంత9:Kన @ేsRd నను¦ పటÀv i©నుమ,.21 

య8Dõబ' మ8-ాÙ మ'లకk క�మ�¨ణ (29:1–30) 

లcబFనును మ/fయ, అతO అంద9:Kన కDమc/�Xను కT�ిన @¢టuనౖ HరనుకD 
కy(ను నుం�¥ యciéబ, @ే�ిన సుదూర పGయcణంల` అతOO ఆöర�Z[ంచుటకD 
మcతG9̈ Zేవ�డ� పO @ేయలÅదు. యciéబ,ను క̄మ°¶ణల` ptటÀv టకD మ/fయ, 
అతO �xతంల` అప/fషzృత mాపమ,ను ఎదు/~zనుటకD బలవంతం @ే�tను 
మ/fయ, ఒక మంh వ)i»Xnా @ే�tను. ఈ rFగ9:Kన pితర6O �xతం m(లD @ెpిjన 
పZ(లల` కDZ[ంచబ�¥ంZ[: “¡సmÂ కD�¥, Zేవ�డ� 7Pi»z/fంపబడడ�; మనుషb)డ� 
ఏN xతbX yÞ ఆ పంటy¤ iéయ,ను” (గల½య,లకD 6:7).  

యciéబ,కD క̄మ°¶ణ వhgంZ[. యciéబ, అబద·మ,ను xRెXను మ/fయ, 
అతO సహË దర6�ైన ఏ-ావ�ను మ/fయ, అతO తం�¥G, ఇ=ా�కDను ¡సప�@ెgను; 
iాÔ ఇప�jడ� తన మcమ ¡సమ,నకD బFధపడ�చుం�ెను. /ా]aలDను 
x7ాహమcడ�టకD లcబFను వదo ��డ� సంవత�రమ,లD i©లDవ� @�ేిన తర67ాత, 
బదులDnా లcబFను లÅయcను పGR()మc¦యపర@ెను. తన మcమ తనకD తప�j 
�ీX �O x7ాహమ,ల` ఇ@ెgనO గ̄]¼ంhనప�jడ�, యciéబ, అనుభxంhన 
ఆఘcతమ,, O/ాశ, మ/fయ, Zౌర+న)మ,ను iVవలం ఊ]¼ంచవచుgను. 
Öదట|=ా/f, అతO Z¿7Pనలను Z ొంnfTంhనందున తన అన¦�ÊKన ఏ-ావ� 
ఏxధంnా బFధప�(ï �ో  యciéబ,కD అర>9:KంZ[. H=ా)సjదంnా, అంధు�ైన తం�¥GO 
¡సం @ేZ(o మO యciéబ, జV)ష�  కDమcర6�ైన ఏ-ావ�nా నట|ం@ెను, iాబట|v  లÅయc 
యciéబ,ను ¡సం @ేయ,టకD ptదoకDమc/�X�ÊKన /ా]aలD వలÐ నట|ం@ెను. 

మరణపడక Z¿7Pనలను m� ందుiéలÅO సహË దర�ైన ఏ-ావ� ®కz బFధను 
బట|v  యciéబ, కదTంపబడలÅదు. ఏ-ావ� i©రకD ఉంhన Z¿7Pనలను తన 
hన¦కDమcర6డ� m� ందుi©నుటకD ఏxధంnా అతOO ¡సప�@ెgyÞ 
గ̄]¼ంhనప�jడ� ఇ=ా�కDకD కTnfన బFధ గ,/fంh కI�( యciéబ, 
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పట|vంచుకDన¦టÀ�  ఎకz�( మనకD కనబడదు. అZే పద·sల`, తను p´GNంhన 
/ా]aలDను ఇవ�కDం�(, లÅయcను ఇhgన xషయమ,ను అతను గ̄]¼ంhన 
తదుప/f అతOకDన¦ Zౌర+న)ం మ/fయ, O/ాశptౖ లcబFను కI�( శ̄దo  చూపలÅదు. 
లcబFను R(ను @ే�ిన Z(OO గ</fg ఏ xధ9:Kన ప-ాgR(X పమ, పడలÅదు. బహë-ా 
అతను యciéబ,ను ¡సప�చుgటల` xజయం m� ంZ(నO తనకD R(ను 
అÕనంZ[ంచుi©O య,ండవచుgను.  

ఏ-ావ� అనుభxంhన ఆ ఆగ̄హమ,, యciéబ, ఇప�jడ� అనుభxం@ెను; 
లcబFను పథiాOi» ఏÇ @ేయలÅO 7ా�¥nా ఉం�ెను మ/fయ, ఆయన 
@ేయగTnfంZ[ మ/¢ ��డ� సంవత�రమ,లD /ా]aలD i©రకD i©లDవ� @ేయడం 
మcతG9̈. యciéబ, బF'(కర9:Kన iాÔ అవసర9:Kన mాఠమ,ను y¤ర6gi©yPను 
తదుప/f జÆæ O Z(OO గ</fg ఇలc @ెptjను: “i}డ� mాప�లను తర6మ,ను” 
(=ా9:తలD 13:21). 

ఉతXర /ాజ)9:Kన “యciéబ,”కD క̄మ°¶ణ వhgంZ[. ఇ=ా�కDను ¡సప�hgన 
శR(బFo ల తర67ాత, పGవకX�ÊKన హË Ý´య ఉతXర ఇ-ా̄��లD /ాజ)మ,నకD ఒక 
ప�సXకమ,ను 7Gా �tను. 7ార6 అపjట|iV అష¬y /Ùయ,ల @ేత i}¯.పÓ. 735ల` Z(ర6ణ 
ZెబÈలకD గ,ర�Ê)ను, మ/fయ, sగ�pిXలÅ�tర6 III 7ా/fల` @(లcమంZ[O @ెరల`Oi» 
½సుకD7Pìu�ను (2 /ాåలD 15:29). ఇ-ా̄��లD /ాజ)ం కృంnfmÂ తbన¦ప�jడ�, 
పGజలRd కI�( కల�ి పZ[ ఆజæల ®కz అx'ేయత నుం�¥, బయలD Zేవత 
ఆ/ాధన నుం�¥ మcర6మనసు� m� ంZ[ Zేవ�O 7Pపౖ� sరగ,టi�� xజÆæ పన @ేయమO 
�ÊహË 7ా హË Ý´యను pిల@ెను. 7ార6 ఒక7¤ళ sరసz/f�´X , మ/¢ అష¬y /Ùయ,ల 
Z(�¥ వhg Zేశమ, y(శనమ, @ేయబడ�తbంZ[.  

తన బ_ ధనల`, హË Ý´య ఇ-ా̄��లDను “యciéబ,” అO సూhం@ెను.22 

Zేవ�డ� “7ా/f (యciéబ,) పGవరXనను బట|v ” మ/fయ, “7ా/f (యciéబ,) i»¯యలను 
బట|v ” °î¥=ాX నO @pెtjను (హË Ý´య 12:2). @(/fతGక యciéబ, @�ేిన mాపమ,లను 
మ/fయ, 7ాట| Z(�/ా ఇ-ా̄��లD Zేశం కI�( ZోషbలDnా ప/fగణ ంపబ�¥న 7ాట|O 
పGవకX p´/~zy(¦ర6: అబద·మ, (హË Ý´య 7:3), గర�మ, (హË Ý´య 7:10), 
¡సమ, (హË Ý´య 7:16), మ/fయ, “అబద· పGమcణమ,లD” (హË Ý´య 10:4). 
ఈ iార)మ,ల వలన యciéబ, ZోÝి అయc)డ� గనుక “అ/ామ,కD mా/fmÂ �Êను” 
అZ[ 7ాయ,వ) 9:=� m� తNయ అO తన p´G¶కDలకD RెTయజV�tను. అకzడ, 
mGా !న 9:=� m� తNయల` “rFర) iావలÐనO పO @ే�tను” (హË Ýయ́ 12:12) iాÔ 
ఇర7Pౖ ��ండ��  తన మcమ ¡సమ,ను బట|v  బFధy-ంZెను.  

యciéబ, mాపమ,ల గ,/fంh మ/fయ, 7ాట| ఫలమ,ను గ,/fంh ఇ-ా̄��లDకD 
జÆæ పకమ, @ే�ినప�jడ� “nాTO xతbX 7ార6” “పGళయ7ాయ,వ�ను iéతbర6” అO 
కI�( గమOం@ెను (హË Ý´య 8:7). మ/¢ మcటల`, Zేవ�O పGజలD ఒక7¤ళ “nాTO 
xRెXదమO” అనుi©O °¶లÅN mాపమ,ను i©న=ాnf�´X  7ా/fi» x�ాద ఆశgర)ం 
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ఉంటÀంZ[. 7ా/f mాపమ,ల ఫలమ, యciéబ, m� ంZ[న Z(O కంటµ కI�( ఎకDzవnా 
ఉంటÀందO పGజలD @(లc త�రnా కనుn~ంటFర6. 7ార6 Zేశ y(శనం మ/fయ, 
అష¬y /fయ ®కz @రె అy¤ “పGళయ7ాయ,వ�” ié=ాX ర6 (హË Ýయ́ 9:3; 10:6; 
11:5).  

మ,nfంప�. యciéబ, మ/fయ, ఇ-ా̄��లD పGజల ఉZ(హరణలD చ/fతGల` 
Zేవ�O ®కz అదృశ) హసXమ,ను సూh=ాX �. ఆయన తన పGజల క̄మ°¶ణ 
i©రకD మ/fయ, 7ా/f mాపమ,లను RెT�ిi©నుటకD Zెవౖకృత పనులD @ే=ాX ర6 
తZ(�/ా 7ార6 అంsమ mాప ఫలమ,ను బట|v శ̄మ m� ందనవసరమ, లÅదు: 
మరణమ,. ఇ-ా̄��లD Zేశమ, ®కz మరణమ, చూ�ింZ[ (�Ê]aజVzలD 18:31 
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