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అ"#$యమ' 30 

ల}య8 మ-1య' -ా[~లk 

మధ$ శత�4 త�ం 

Öదట| rFగ9:Kన 30వ అ'()యమ,ల` pిల�లను కO ఆయన 9:ప�j 
m� ంZ(లy¤ పంZెం యciéబ, rFర)ల మధ) i©న=ాnfంZ[. ఈ జగడం ఒక ptదo 
కDటÀంబమ,ను కటÀv టకD Z(/f ½�ింZ[ (29:31–30:24). NగR( అ'()యమ, 
యciéబ, ఏxధంnా n~/�¯లను మ/fయ, 9̈కల మందలను బట|v  సంపను¦�(�ÊyÞ 
RెTయజVసుX ంZ[ (30:25–43). “ఆ పGiారమ, ఆ మనుషb)డ� అత)'[కమ,nా 
అÕవృZ[·m� ంZ[ x=ాX ర9:Kన మందలD Z(�ీలD Z(సులD ఒంటuలD nా�¥దలD 
గల7ా�(�Êను” అను Z(ORd మ,గ,సుX ంZ[ (30:43). 

-ా[~లk °క· Q#�ీ కkమ8ర9లk (30:1–8) 

1-ా[~లk �#ను య8Dõబ'నకk �ిలLలk కనక �£ వfట చూB తన అక·యందు 
అసూయప{| య8Dõబ'�©-U#కk గరøఫలమ' gమ's; ల}gHzడల U�ను 
చpెjదనU�ను. 2య8Dõబ' Dõపమ' -ా[~లk �ద రగ'లkDuనEా అతడK-U�ను �కk 
గరøఫలమ'ను ఇయ$క�£ Hన QేవfgDG ప4FEా నుU#�U# అU�ను. 3అందుDాmn- 
U# Q#�ిHz�న .ల8/  ఉన�QR గQ#; ఆmn�© �¦ మ's; ఆmn U# Duరకk �లిLలను కనును; 
ఆల8గ'న ఆmn వలన U#కkను �లిLలk కలkగ'దురg pె�ి: 4తన Q#�ిHz�న .ల8/ ను 
అతgDG y3ర$Eా ఇpjెను. య8Dõబ' ఆmn�© �£ Eా 5.ల8/  గరøవFHz� య8Dõబ'నకk 
కkమ8ర9g కU�ను. 6అపf:డK -ా[~లk- QేవfడK U#కk ర9: -̧jను; ఆయన U# 
Øరను Ag U#కk కkమ8ర9g దయp�ే�ననుDug అతgDG Q#ను అg �Ðర9 ��ట²�ను. 
7-ా[~లk Q#�ిHz�న .ల8/  F-1E1 గరøవFHz� య8Dõబ'కk -̧ండవ కkమ8ర9g కU�ను. 
8అపf:డK -ా[~లk- Qేవfg కృప Aషయmn� U# అక·�© �£ -ా{| EZ̧BFననుDug 
అతgDG న2ాi Z అను �Ðర9 ��ట²�ను.  

వచనమ' 1. ఈ సంఘటన మ,ందు అ'()యమ,ల`O hవ/f సO¦7¤శంRd 
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కT�ిmÂ � ఉన¦Z[ ఎందుకంటµ, ఈ /�ండ� @¢ట�  /ా]aలD ®కz n~�(G T తనమ,ను 
లÅఖనమ, సూhసుX ంZ[. /�ండ� xrFnాలD కI�( కOpిం@ేZ[ ఏZో సూh=ాX � 
(గ̄]¼=ాX �). “లÅయc Zే�Ýింపబడ�ట” మ/fయ, గరºం ధ/fం@ే �ి>sల` లÅకmÂ వ�ట 
�ÊహË 7ా చూh, “ఆ9: గరºం Rెర@నెు” మ/fయ, కనుటకD సHయమ, @ే�tను 
(29:31). ఈ సO¦7¤శంల`, లÅయc వలÐ y¤ను య8Dõబ'కk �ిలLలను కనకmÂ �Êను 
అO -ా[~లkను చూpెను. అందు@ేత, ఆmn తన అక·యందు అసూయప{ెను1 

మ/fయ, తన భరX Rd U#కk గరøఫలమ' gమ's; ల}gHzడల U�ను చpెjదనU�g 
@ెptjను. /ా]aలD ®కz అసూయకD iారణం ప�/ాతన సంసzృsల` n~�(G లDలకD 
=ాం¤¼కపరమ,nా కలDగ, అవమcనమ,ల` mాతbకDO ఉన¦Z[ (30:23;  
1 సమ<��లD 1:11–18). �డïT¦ కనడం అy¤Z[ ఒక పGRే)క9:Kన చర). అZ[ �ీX � 
�xతంల` ఆతMnøరవం, అర>ం మ/fయ, �xత ఉZేoశమ,ను ఇసుX ంZ[. మరణం 
గ</fgన ఆ9: పGకటన అy¤Z[ x@(రమ,ను మ/fయ, ప/fR(పమ,ను అsnా 
RెTయజV�ి ఆ9: ®కz n~�(G T తనం గ</fg తన భరXను OంZ[ంచడం. ఆ9: iéపం 
హృదయ7¤దన కTnfం@ేZ[ మ/fయ, వ)ంగ)9:KనZ[: �డïకD జనMOవ�కmÂ R ే
చ@ెgదనO @ెptjను; కÔ, సంవత�/ాల తర67ాత, ఆ9:కD /�ండవ కDమcర6డ� 
జOMంhనప�jడ� పGసవ7¤దనల` మరణ ం@ెను (35:16–19).  

వచనమ' 2. యciéబ,కD /ా]aలDptౖ ల`Rైన p´Gమ కలదు మ/fయ, ఆ9: O/ాశ 
rF7ాలకD అతను సుO¦తంnా ఉy(¦డ�, ఎందుకంటµ ఆ9: గరºం ధ/fంచలÅOZ[nా 
ఉన¦Z[. అ�Rే, ఈ సO¦7¤శంల`, /ా]aలDకD iéపంnా మ/fయ, మyÞ7Pౖఫల)Rd 
సjంZ[ం@(డ�. ఎందుకంటµ, ఆ9: pిల�లDలÅO ప/f�ి>si» ఆయనను తప�jnా 
ప/fగణ ంhంZ[. U�ను �కk గరøఫలమ'ను ఇయ$క�£ Hన QవేfgDG ప4FEా 
నుU#�U#? అO అతడ� @ెptjను. ఇZ[ ఒక అలంiా/fక పGశ¦ (సమc'(నం అవసరం 
లÅO) మ/fయ, గZ[o ంప� పGశ¦. గరºం Rెర@ే మ/fయ, మ<�´ శi»X Zవే�Oi» ఉన¦టÀ�  
యciéబ,కD లÅదు. యciéబ, తన rFర)కD pిం�ోతjsX  కTnfం@ ే =ామర>÷ం కTnf 
ఉy(¦డ�, iాÔ /ా]aలD అ�¥nfన Z(OO ఇ@gే శi»X లÅదు. Zవే�డ� గరºమ,లను 
Rెర@ెను మ/fయ, మ<�tను అO ఆZ[iాండమ,ల` @ెపjబ�¥న అy¤క 7ాక)మ,లను 
యciéబ, sరసzరణ అంnÙక/fసుX ంZ[ (4:1, 25; 16:2; 17:16; 18:10–14; 20:17, 
18; 21:1, 2; 25:21; 29:31; 30:6, 17, 22). 

వచనమ' 3. ఈ సమయcOi», Zవే�డ� తన తర6ప�న వ)వహ/fంh పGసవం 
Z(�/ా సహజ pలి�లను ఇ=ాX డy¤ O/Ù¶ణను /ా]aలD x�¥hptట|vనటÀ�  కOpిసుX ంZ[. 
ప°gమ ఆ�ియc సంపGZ(య పGiారమ,nా -ా/ా Hగర6ను ఏ/ాjటÀ @ే�ిi©న¦ 
xధంnా (16:1–4), ఆ9: కI�( pిల�T¦ కనుటకD �ీX �O ఎను¦i©yPను. తన వ)i»Xగత 
Z(�ిi» ప�ట|vన pిల�లకD చటv పGiారంnా /ా]aలÅ తT�; iాబట|v  యciéబ,Rd ఇలc 
pె��:ను, U# Q#�Hిz�న .ల8/  ఉన�QR గQ#; ఆmn�© �¦ మ's; ఆmn U# Duరకk 
�ిలLలను కనును; ఆల8గ'న ఆmn వలన U#కkను �ిలLలk కలkగ'దుర9. y( i©రకD 
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pిల�లను కనును అను 7ాక)మ, hH¦తMకంnా ఇలc @ెపjబ�¥ంZ[, నవ°Äవ�ను 
తన =� ంత °Äవ�nా అంnÙక/fంచు వ)i»X ®కz ఓ�¥ల` ఆ °Äవ�ను ½సుi©O 7PÑ� 
ptటFv T మ/fయ, ఆ వ)i»X °Äవ�ను తన =� ంత °Äవ�nా అంnÙక/fసుX ంZ[ (50:23; 
48:5, 12 చూడం�¥). ప�/ాతన సంపGZ(యం పGiారమ,nా, �లcw కD pిం�ోతjsX 
కTnfంచమO తZ(�/ా ఆ9: �డïను ½సుకDO చటvపGiారమ,nా తT� అగ,టకD 
/ా]aలD యciéబ,ను mÂ G త�]¼ం@నెు. 

వచనమ' 4, 5. /ా]aలD పGsmాదనకD యciéబ, O/ాక/fంచలÅదు; గనుక తన 
Q#�ిHz�న .ల8/ ను అతgDG y3ర$Eా ఇpjెను, య8Dõబ' ఆmn�© �£ Hzను. pితర6ల 
iాలంల` “rFర)” మ/fయ, “ఉంప�డ� గRెX ” అను పదమ,లD పరసjరంnా 
7ాడబ�xే. మ,గ,Í ర6 �ీX �లకD ఈ /�ండ� �ర6దులD ఇవ�బ�¥నx: Hగర6 (16:3; 
25:6 చూడం�¥), i�త¬ర (25:1; 25:6; 1 Z[నవృR(X ంతమ,లD 1:32) మ/fయ, 
�లcw  (30:4; 35:22). ఈ ఉంప�డ� గRెXలD అబFG Hమ,కD మ/fయ, యciéబ,కD 
Z[�½య rFర)లDnా @ెపjబ�(ï ర6; మ/fయ, Ïర6 pితర6ల Z ొర=ానులÐౖన rFర)ల 
®కz అ'¿నంల` ఉం�ే7ార6. pితర6ల iాలం తర67ాత, “rFర)” మ/fయ, 
“ఉంప�డ� గRెX ” అను పZ(లD పరసjరం 7ాడడం మcO7¤-ార6. �లcw  వలÐ ఆ9: అZ ే
=ామcÚక �ి>s కTnfయ,న¦ను, ఆZ[iాండమ, Úలcjను ఉంప�డ�గRెXnా @ెపjలÅదు 
(30:9; 37:2). /ా]aలD p´G/Vపణ పGiారం, �లcw  యciéబ,కD ఉప/f rFర)nా 
అ�)ంZ[; మ/fయ, ఆ9:Rd లÐౖంnfక సంబంధం కTnfయ,y(¦డ� గనుక గరøవFHz� 
(ఆయనకD) కkమ8ర9g కU�ను. 

వచనమ' 6. అబFG Hమ, rFర)�ÊKన -ా/ా వలÐ iాకDం�( (16:5, 6; 21:9–
13), -ా[~లk తన Z(�ి Z(�/ా ప�ట|vన కDమcర6O చూh @(లc ఆనంZ[ం@ెను. 
Zేవ�O ½ర6jnా ఆ9: Z(OO చూ@నెు. QేవfడK U#కk ర9: -̧jను; ఆయన U# 
Øరను Ag U#కk కkమ8ర9g దయpే��ను అO @ెptjను. ఈ 7ాక)మ, ఇలc 
సూhసుX ంZ[, /ా]aలD కDమcర6O i©రకD Zేవ�O mGా /f>ంచుచుం�ెను, �లcw  
ఆయనను కOనప�jడ�, Zేవ�డ� తన Öర ఆలi»ంh తన xన¦పమ,నకD 
సjంZ[hనZ(OO బట|v  సుX sం@ెను. ఇ=ా�కD /fబFz i©రకD xజÆæ పన @ే�ినటÀ�  
(25:21) చూpింhన రచ�త /ా]aలDకD బదులDnా యciéబ, xజÆæ పన @ేయడం 
@ెపjలÅదు, తన rFర)కD బదులDnా @ే�´ xజÆæ పన xలDవ గ</fg యciéబ, ఇంiా 
నమMలÅదు అO mాఠకDలD ఆశgర)mÂ వచుg.  

�లcw  iVవలం స/¢̄nVñ తT� వలÐ పO@�ేtను. �డï  చటv పGiారంnా /ా]aలDకD 
@ెంZ[నZ[, iాబట|v  ఆ9: అతOi» p´ర6 OచుgటకD తnfనZ[. అతgDG Q#ను అg �Ðర9 
��ట²�ను, ఇZ[ “½ర6j ½ర6g” ( ןיִּד , din) లÅZ( “y()యం” అను పదం నుం�¥ 
కTnfనZ[.2 mాత Oబంధన గ̄ంథమ,ల` Zేవ�డ� /ాజ)మ,లను ½ర6j ½రgడమ,ను 
గ<ర6g (15:14; Îబ, 36:31; i}రXనలD 7:8; 9:8; 96:10) మ/fయ, p´ద7ా/fi», 
అవసరతల` ఉన¦7ా/fi» మ/fయ, ÔsమంతbలకD y()యమ, ½ర6gటను గ</fg 
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xవ/fంచబ�¥నZ[ (1 సమ<��లD 24:15; i}రXనలD 68:5; 76:9; 140:12). ఈ 
కDమcర6O జననమ, iVవలం Zేవ�O ®కz Z¿7Pన అO అనుiéలÅదు; 
y()యమ,నకD ఋణమ, వలÐ ఆ9: Z(OO చూhంZ[ ఎందుకంటµ ఆ9: 
Oస�Hయ9:Kన n~�(G లD.  

వచనమ' 7, 8. i©ంత iాలం తర67ాత, /ా]aలD Z(�ి�ÊKన �లcw  s/fnf 
గరºవs�ÊK యciéబ,కD /�ండవ కDమcర6O కyPను. మరలc /ా]aలD 
ఆనంZ[ం@ెను. న¨ాX T అO pిలh, ఇలc xవ/fం@ెను “Zేవ�O కృప xషయ9:K y( 
అకzRd mÂ /ా�¥ n�ThsO.”3 “శi»Xవంతంnా mÂ /ాడడం” అO అనువZ[ంచబ�¥న ]̂òG 
వ)i}Xకరణం అ¶/ార>ంnా “Zేవ�ORd mÂ /ాడడం” అO అర>ం. “న¨ాX T” అను p´ర6 
“mÂ /ాడడం” ( םיִלּוּתְפַנ , napthulim) అను y(మ7ాచకం వలÐ ఉంటÀంZ[. “Zేవ�డ�” 
అను మcటకD ఇకzడ పద9̈Nటంటµ םיִהֹלֱא  (’Elohim); iాÔ ఇకzడ 
పదపGÎగంల` Z¿OO xవరణ(తMక రèపంల`, అర>ం @ేసుié7ాT, ఏNటంటµ 
“సర�శi»X” లÅZ( “n~పj” వంట|Z[.4 /ా]aలD తన �xత అనుభవమ,ను లÅయcRd 
mÂ టànా ప/fగణ ంhంZ[; మ/fయ, ఇప�jడ� ఆ9: చటv/ÙR() న¨ాX T తT� గనుక ఆ 
పంZెంల` n�లDచుచున¦Z[nా @ెpిjంZ[. 

ల}య8 °క· Q#�ి కkమ8ర9లk (30:9–13) 

9ల}య8 తనకk Dానుపf ఉడKగ'ట చూB తన Q#�ిHz�న ëల8:ను �ిDug 
య8Dõబ'నకk ఆmnను y3ర$Eా ఇpెjను. 10ల}య8 Q#�ిHz�న ëల8: య8Dõబ'నకk 
కkమ8ర9ను కనEా 11ల}య8- ఇQR అదృష�m¯గQ# అనుDug అతgDG Eాదు అను 
�Ðర9��ట²�ను. 12ల}య8 Q#�ిHz�న ëల8: య8Dõబ'నకk -̧ండవ కkమ8ర9g కనEా 
13ల}య8 U�ను y3గ$వంత�-ాలను- �ీi Êలk నను� y3గ$వF అందుర9 గQ# అg అతgDG 
ఆíÐర9 అను �Ðర9 ��ట²�ను. 

వచనమ' 9. 29:35 మరలc @ేపబ�¥న, ల}య8 తనకk Dానుపf ఉడKగ'టను 
గ̄]¼ంచుటRd ఈ కథనమ, i©న=ాnfంపబ�¥నZ[. mÂ టàపడ�తbన¦ =Â ద/Ùమణ,ల 
(30:1–8, 9–13) ®కz Z(�ీల Z(�/ా కTnfన pిల�లD 7Pంట 7Pంటy¤ iాకDం�( 
ఒiV iాలంల` జ/fnfనటÀ� nా సూhసుX ంZ[. /ా]aలD 7ా�¥న పథకమ,ను ల}య8 కI�( 
ఉపÎnfం@(లనుకDన¦Z[. లÅయc తన Q#�ిHz�న ëల8:ను తన భరX�ÊKన 
య8Dõబ'కk ఉప/f y3ర$Eా ఇ7ా�లO అనుi©yPను. 

వచనమ'లk 10, 11. �లcw  వలÐ (30:4, 5) ëల8: గరºం ధ/fంh య8Dõబ'నకk 
కkమ8ర9g కనుటకk కషv9̈N కలDగలÅదు. Z¿ORd, ల}య8 ఇలc @ెpిjంZ[, ఇQR 
అదృష�m¯గQ# [ ָגְּב , begad]! ఆ9: ఇలc అOనటÀ�  NIV @ెప�X ంZ[, “ఏN అదృషvం!” 
పదజÆలమ,ను ఉపÎnfంh లÅయc Eాదు అను �Ðర9 ��ట²�ను. “nాదు” అనునZ[ 
తర67ాత పGవకXల =ా]¼త)మ,ల` Zేవ�O p´ర6. “�ÊహË 7ాను xస/f+ంh y( ప/fÄద· 
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పర�తమ,ను మరh nాదునకD బల�లను �ి>రపరచు7ారలc/ా ... Çరందరè వధకD 
ల`నగ,దుర6” అO �Êషయc 65:11, 12a @ెప�X ంZ[. i©ంతమంZ[ ఆ అర>మ,ను 
ఇకzడ ఉపÎnf=ాX ర6; అ�Rే, కDమcర6O ఇhgన ఈ Z¿7Pనను లÅయc అను)ల 
Zేవ�Oi» సంబ_ '[ంhనటÀ�  ఎకz�( కI�( @పెjబడలÅదు. xర6ద·ంnా, ఈ 
జననమ,ను లÅయc “అదృషvం” లÅZ( “rFగ)మ,” nా ప/fగణ ంhంZ[. 7ాసX7ాOi», 
NJPSVల` “ఏN అదృషvం” అO ఉంZ[. 

వచనమ'లk 12, 13. ల}య8 Q#�ిHz�న ëల8: య8Dõబ'నకk -̧ండవ 
కDమcర6O కనnా ల}య8 ఇల8 pె��:ను, U�ను y3గ$వంత�-ాలను- �ీi Êలk నను� 
y3గ$వF [ רַׁשָא , ’ashar] అందుర9. ఈ వ)i}Xకరణమ, ఒక =ామcÚక 
సందరºమ,ను సూhసుX ంZ[: Úలcj Z(�/ా ప�ట|vన మ/¢ కDమcర6Oi» చటv/ÙR() 
తT�nా ఉన¦ లÅయcను rFగ)వంతb/ాలc అO అందర6 �ీX �లD అందుర6. 
y()యc'[పతbల iాలంల`, రèత¬ Z(�/ా ప�ట|vన ఒబúదు వలన నÎN pt ౖ
బ�Rె�]aమ, �ీX �లD ఆöర�చనమ, పTi�ను: “ఆ Z[నమ,న ÔకD బంధువ�డ� లÅకDండ 
@ేయO �ÊహË 7ా సుX sy-ందుnాక; ఆయన y(మమ, ఇ-ా̄��Éయ,లల` 
పGకట|ంపబడ�నుnాక ...” (రèత¬ 4:14b, 15). ఈ కDమcర6Optౖ ఆనందమ,ను బట|v 
అతgDG ఆíÐర9 అg �Ðర9 ��ట²�ను, అంటµ “సంRdషం” లÅZ( “ధన)త” అO అర>ం 
(Îబ, 29:11; i}రXనలD 72:17; =ా9:తలD 31:28; పరమnÙతమ, 6:9).5 ఆ9: 
ఇప�jడ�, చటv పGiారమ,nా, ఆర6గ,ర6 కDమcర6లకD తT�. 

పfత4Q#తవృ¨ ఫలమ' Duరకk బñరమ' మ-1య' ల}య8 

°క· Bన� �ిలLల జననం (30:14–21) 

14Eßధుమల DõతDాలమ'ల` ర*బñను x�ÆL �¦ లమ'ల` పfత4Q#తవృ¨పf పండKL  
చూB తన తZLHz�న ల}య8కk �ెBj Hpjెను. అపf:డK -ా[~లk – � కkమ8ర9g 
పfత4Q#తవృ¨పf పండL ల` Dug� U#కk దయpేయ'మg ల}య8�© అనEా 15ఆmn- U# 
భరiను సుDuంట́x� అQR p#లQ#? ఇపf:డK U# కkమ8ర9g పfత4Q#తవృ¨పf 
పండL ను �ిDuందుxా అg pె��:ను. అందుకk -ా[~లk-Dాబట́�  � కkమ8ర9g 
పfత4Q#తవృ¨పf పండL  ghతiమ' అతడK ఈ -ాF4 ��© శయgంచునg p�ె�:ను. 
16�ాయంDాలమందు య8Dõబ' �¦ లమ'నుం{| వచుjనపf:డK ల}య8 అతgg 
ఎదు-Õ·నబ] H-�వf U# °ద±కk -ావల ను, U# కkమ8ర9g పfత4Q#తవృ¨పf 
పండL �© gను� Duంట́నg pె��:ను. Dాబట́�  అతడK ఆ -ాF4 ఆmn�© శయgంpెను. 
17QేవfడK ల}య8 మనA AU�ను గనుక ఆmn గరøవFHz� య8Dõబ'నకk అHదవ 
కkమ8ర9g కU�ను. 18ల}య8- U# ��ghట́DG U# Q#�ి gBjనందున QేవfడK U#కk 
ప4Fఫలమ' దయpే��ననుDug అతgDG ఇ+ాôఖ8ర9 అను �Ðర9 ��ట²�ను. 19ల}య8 
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మరల గరøవFHz� య8Dõబ'నకk ఆరవ కkమ8ర9g కU�ను. 20అపf:డK ల}య8- 
QేవfడK మంB బహÀమFg U#కk దయpే��ను; U# ��ghట́DG ఆర9గ'ర9 
కkమ8ర9లను కgయ'U#�ను గనుక అత{|కను U#�© Dాపfరమ' pేయ'ననుDug 
అతgDG జ¸బoల«ను అను �Ðర9 ��ట²�ను. 21ఆ తర9xాత ఆmn Duమ8-̧iను కg ఆmnకk 
QäU# అను �Ðర9 ��ట²�ను.  

వచనమ' 14. ఈ కథనమ, Eßధుమల DõతDాలమ'�© మ,ందుకD 
i©న=ాగ,తbంZ[. hన¦7ా�ైన రèబúను �¦ లమ'ల` పfత4Q#తవృ¨ప పండKL  చూh 
తన తZLHz�న ల}య8కk �ెBj Hpెjను. ప�తGZ(తవృ¶ం అనునZ[ iాడ లÅకDం�( 
ptదoZ[nా, 7¤ర6 నుం�ే పచgO ఆకDలD బయటకD pt/fnV ఒక Öకz. ఆకDపచg-
RెలDప� లÅZ( ధూమÃవర1మ, గల ప��ాjలD ఆకDల మధ) నుం�¥ xక�ి=ాX � 
మ/fయ, ఆpి� లÅZ( /Vగ, వలÐ కOpిం@ే పసుప�-ఎర6ప� పండ�ను ఉతjsX 
@ేసుX ంZ[. ఇZ[ ఆక/fyం@ే ప/fమళమ,ను ఇసుX ంZ[ ప�/ాతన పGజలD Z¿OO ఒక 
O/¢ధకంnా మ/fయ, సంR(yÞతjsX  కTnfం@ేZ[nా rFxం@ే7ార6.6 ప�/ాతన 
=ా]¼త)ంల` ప�తGవృ¶మ,ను గ</fg పలD సూచనలD ఉన¦పjట|i}, బ�ౖ�ల`�  మcతGం 
ఇకzడ మ/fయ, శ/Ùర =ాO¦]¼త)ం గ</fgన సందరºంల` @ెపjబ�¥న 
పరమnÙతమ, 7:13 ల` మcతG9̈ కOpసిుX ంZ[.  

రèబúను తన తT�i» ఈ సు7ాసన గల i©O¦ పండ�ను ½సుకDవ@(gడ� అO 
RెలDసుకDన¦ తర67ాత, -ా[~లk తంతGమ,Rd ల}య8 వదoకD 7PÑ� ఇలc @ెptjను, � 
కkమ8ర9g పfత4Q#తవృ¨పf పండLల` Dug� U#కk దయpేయ'మ'. ఈ 7¤ర6�  గరºం 
ధ/fంh జనMO@ేg =ామర>÷ం ఇ=ాX యO ఆ �ీX � అనుకDన¦Z[.  

వచనమ' 15. లÅయc /ా]aలDRd గట|vnా మcటF� �¥, ఆ9: y( భరiను మcతG9̈ 
Z ొంnfTంచడం iాదు, nాÔ తన కkమ8ర9g పfత4Q#తవృ¨పf పండL ను కI�( 
ఆ°ంhంZ[ అO @ెptjను. జ/fnVZ(OO బట|v  చూ�´X  ఏN అర>మÒతbందంటµ, 
యciéబ,కD pిGయ9:Kన rFర)nా /ా]aలDకD పGs /ాsG ఆయనRd ఏ rFర) 
పడ�ié7ాల` లÅZ( ఏ ఉంప�డ� గRెX  పడ�ié7ాల` Oర1�ం@ే హకDz ఉందO 
RెలDసుX ంZ[. ఒక పGపంచంల` �ీX � ®కz xలDవ మ/fయ, nøరవం పGథమంnా తమ 
భరXలకD కDమcర6లను ఇచుgటను బట|v  వసుX ంZ[, యciéబ, rFర)ల మధ)నున¦ 
అసూయను iVవలం ఊ]¼ంచవచుgను. గరºం ధ/fంచుటకD R�ందరప�¥, -ా[~లk 
లÅయcRd పGమcణమ, @ే�ి, � కkమ8ర9g పfత4Q#తవృ¨పf పండL  ghతiమ' అతడK 
ఈ -ాF4 ��© శయgంచునg pె��:ను. 

వచనమ' 16. ఈ �ీX �లD అతOi» pిల�లను ఉతjsX  @ేయ,టకD mÂ టàపడ�చున¦ 
xషయంల` యciéబ, పÓ/fXnా OÝ2ి%యcతMకంnా ఉy(¦డO పGకరణమ, 
సూhసుX ంZ[. ఈ సంఘటనల` గల xర6Z(· ర>ం Oర�¶)ం @ేయకIడదు: ఏ-ావ�ను 
మ/fయ, ఇ=ా�కDను ¡సం @ే�ిన యciéబ, ఇంకను తన �xతమంత 
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¡సమ,ను అనుభxంచడం i©న=ాnfం@(డ�. ఒక /¢å పO తర67ాత యciéబ, 
�¦ లమ'నుం{| వచుgనప�jడ�, ల}య8 అతgg ఎదు-Õ·నబ] వfటను చూh 
బహë-ా ఆశgర)ప�ెను మ/fయ, ఆయన తనRd ఆ /ాsG శయOంచవలÐను. 
ఎందుకంటµ, తన కkమ8ర9g పfత4Q#తవృ¨పf పండL �© Oను¦ Duంట́g అO @ెpిjన 
మcటలD ఆయన xOనప�jడ� బహënా ఆశgర)ప�¥ య,ండవచుg. ఈ ఒపjందం 
గ,/fంh న¡దు @ేయబ�¥న పGశ¦లÅÇ లÅకDం�(, యciéబ, ఒప�ji©yPను; Dాబట́� 
అతడK ఆ -ాF4 ఆmn�© శయgంpెను. 

వచనమ' 17. i»¯ంZ[ వచనమ,లల`, �ీX � ®కz మ<ఢ నమMకం ఉన¦పjట|i}, 
లÅయc గరºం ధ/fంచుటకD ప�తGZ(తవృ¶ పండ�కD సంబంధం లÅదO 7ాక)ం 
సjషvపర6సుX ంZ[. QేవfడK లÅయc మనA AU�ను, గనుక య8Dõబ'నకk అHదవ 
కkమ8ర9ను కనుటకk శi»X ఇ@ెgను (29:31–35). మరలc xర6Z(· ర>ం సjషv9:KనZ[: 
లÅయc ప�తGZ(తవృ¶ పండ�ను xడhంZ[ అ�నను pిల�లను కనడం 
i©న=ాnfంhంZ[. /ా]aలD ప�తGZ(తవృ¶ పండ�ను ½సుకDన¦Z[ అ�నను మ<డ� 
సంవత�/ాల వరకD n~�(G లD nాy¤ NnfTmÂ �ంZ[.  

వచనమ' 18. మ/~క కDమcర6డ� కTnfనందు వలన, లÅయc ఆనంZ[ంh ఇలc 
@ెptjను, “y( ptONట|i» y( Z(�ి Ohgనందున Zేవ�డ� y(కD పGsఫలమ, [ רָכָׂש , 
śakar] దయ@ే�tను.” అందు@ేత, అతOi» ఇ-ాûఖcర6 అను p´ర6 ptటuvను, 7¤ర6 
7¤ర6 అ/ా> లO@gే śakar (“7¤తy(లD” లÅZ( “i»/ా�”) అను పదమ, నుం�¥ 
ప�ట|vంZ[; అంటµ “ (y() 7¤తy(ల వ)i»X” లÅZ( “i»/ా� మOÝి” అO అర>ం.  

వచనమ'లk 19, 20. ల}య8 మరల గరøవFHz� య8Dõబ'నకk 
ఆరవ(మ/fయ, hవ/f) కkమ8ర9g కU�ను. మ,నుపట| వలÐ, జ¸బoల«ను అO p´ర6 
ptటÀv టకD Zేవ�� ే iారణమO లÅయc /�ండ� ఉZ(హరణలను ఇ@gెను. Öదట, 
ఆ9: ఇలc @ెptjను, “QేవfడK మంB బహÀమFg [ דֵֶבז , zebed, ‘మcన)మ,7] 
U#కk దయpే��ను [ דַָבז , zabad].” ఈ /�ండ� పZ(లD mాత Oబంధనల` ఇకzడ 
మcతG9̈ కOpి=ాX �. లÅయc బహë-ా మ/¢ పదజÆలమ,ను @సేుX ంZ[, ఎందుకంటµ 
ఈ పZ(లD “జ�బ<లIను” p´ర6ల` నున¦ /�ండ� హలD� లD (zb) కTnfయ,న¦Z[. 

అదనంnా, ఆ9: ఇలc @ెpిjంZ[, “U# ��ghట́DG ఆర9గ'ర9 కkమ8ర9లను 
కgయ'U#�ను గనుక అత{|కను U#�© Dాపfరమ' pేయ'ను.” “iాప�రమ,” అO 
అనువZ[ంచబ�¥న పదమ, לַָבז  (zabal), మ/¢ పదజÆలం జ�బ<లIనుల` మ<డ� 
హలD� లను (zbl) కTnfయ,న¦Z[. “iాప�రమ,” అనునZ[ mాత Oబంధన ల` ఒక=ా/f 
మcతG9̈ సంభxసుX ంZ[ ఇZ[ ]̂òG పదమ,నకD మంh rF�ాంతరమ, iాదు. 
బదులDnా, 7¤/V అను7ాZ(లD “m� గడ�” (NJPSV) లÅZ( “i}/fX” (RSV; NRSV; 
NIV; ESV) ఉన¦x. లÅయcకD iావల�ినZ[ కల�ి �xంచడం లÅZ( iాప�రం 
@ేయడం iాదు; తను నమMకసుX /ాలDnా మ/fయ, ఆయనకD కDమcర6లను కOన 
Z(Onా ఉన¦ందుకD యciéబ, ఆ9:ను p´GNంh, nøరxంh మ/fయ, రî¥ం@(లO 
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iéర6కDన¦Z[ (29:34 చూడం�¥).  
వచనమ' 21. i©ంతiాలం తర67ాత, లÅయc hవ/f కDమc/�Xను కyPను. ఆ9: 

ఆmnకk QäU# ( הָניִּד , Dinah), అg �Ðర9 ��ట²�ను, ఇZ[ “Z(ను”కD �ీX � రèపం. ఈ /�ండ� 
p´ర6�  ]̂òG i»¯యc పద9:Kన ןיִּד  (din) నుం�¥ వ=ాX �, అంటµ “y()యం” లÅయc 
“½ర6j ½రgడం” అO అర>ం. 30:6ల` “Zేవ�డ� y(కD ½ర6j ½/�gను” అO @ెpిj 
/ా]aలD తన Z(�ి Öదట కDమcర6Oi» “Z(ను” అO p´ర6 ptటuvను. 30:21ల`, 
లÅయc ఆ p´ర6 ®కz పదజÆలమ,ను ఉపÎnfంh తన కDమc/�Xను “Z¿y(” అO 
pిThయ,ండవచుg. ఏడ�గ,ర6 �డïలను కOన తర67ాత, ఇంకను n~�(G లDnా 
నున¦ తన సహË ద/f�ÊKన /ా]aలDకD పGsnా ఆ9: x�¥pంిచబ�¥నటÀ� nా 
rFxంhయ,ండవచుg. 

యciéబ,Rd కI�( ఐగ,ప�X కD “కDమc/�XలD” 7PÑ�నటÀ�  7ాక)మ,ల` 
@ెబ,తbన¦పjట|i} (46:7, 15; 37:35చూడం�¥) ఆయన వం-ావÑల` 
p´/~zనబ�¥నZ[ ఆయన కkమ8-̧iHz�న Z¿y( మcతG9̈ (46:15). ఈ సjషv9:Kన 
వ)R()సమ, ఎలc xవ/fంచగలమ,? ఆ సందరºంల`, బహëవచన9:Kన 
“కDమc/�XలD” ఒక Z¿y(ను మcతG9̈ సూh=ాX �. ఎందుకంటµ 46:23ల` 
బహëవచన9:Kన “కDమcర6లD” Z(ను ®కz ఒiV 7ారసుడను సూhసుX ంZ[. 
ఇంi©క అవiాశం ఏంటంటµ, “కDమc/�XలD” అను పదమ, యciéబ, ®కz 
iéడండ�ను సూhసుX ంZ[ (రèత 1:7, 11 చూడం�¥). అs తకDzవ గల అవiాశం 
ఏNటంటµ 7ాక)మ,ల` @ెపjబడO కDమc/�XలD యciéబ,కD 
ఉం�¥య,ండవచుgను.8 

ఈ rFగమ,ల` Z¿y( ®కz పG=ాX వన 34వ అ'()యమ,ల` జర6గ, �ర9:Kన 
సO¦7¤-ాలకD �ది·mాటÀnా ఉంZ[, మ/fయ, ఇZ[ ఆ9: ఇదoర6 =Â దర6లÐౖన Ýి¡)ను 
మ/fయ, లÅÏలను యciéబ, sరసz/fంచుటకD Z(/f ½�ింZ[ (34:30, 31; 49:5–
7). 

-ా[~లk కkమ8ర9లk (30:22–24) 

22QేవfడK -ా[~లkను జÞ¿ పకమ' pే�Dిug ఆmn మనA Ag ఆmn గరøమ' 
�ె-1pెను. 23అపf:{#mn గరøవFHz� కkమ8ర9g కg-QేవfడK U# gంద 
�ÄలE1ంpెననుDuU�ను. 24మ-1య' ఆmn-HzహÁ xా మ-1°క కkమ8ర9g U#కk 
దయpేయ'నుEాక అనుDug అతgDG ó�Ðపf అను �Ðర9 ��ట²�ను.  

వచనమ' 22. ఈ సంî¥పX  సO¦7¤శం /ా]aలD ®కz x�ాదకర9:Kన 
n~�(G లDతనమ,ను మ,nfసుX ంZ[ (29:31) మ/fయ, QేవfడK -ా[~లkను 
జÞ¿ పకమ'p�ేిDuనుటRd ప/föలన మ,గ,సుX ంZ[. ఇZ[ మ,నుపట| పGకటనను 
గ,ర6X @ేసుX ంZ[: Zేవ�డ� yÞవహëను జÆæ పకమ, @ే�ిi©yPను (8:1; 19:29; OరÍమ. 
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2:24; i}రXనలD 106:45). ఆ సందరºంల`, ఓడల` నున¦ 7ా/f తరప�న Zవే�డ� 
సjంZ[ంh, Ôర6 తnfÍmÂ ��టÀ�  @ే�tను. అZే xధంnా, “Zేవ�డ� /ా]aలDను జÆæ పకమ, 
@ే�ిi©yPను” అO రచ�త @pెిjనప�jడ�, Zేవ�డ� ఆ9: అవసరతలకD 
సjంZ[ం@ెను అO అర>మ,. ఆయన ఆmn (మనx) Ag ఆmn గరøమ' �ె-1pెను. 

వచనమ' 23. Zేవ�O iార)మ,నకD ఫలమ, ఏమనnా ఆ9: గరøవFHz� 
కkమ8ర9g కU�ను. /ా]aలD గరºం ధ/fంచుటల` మ/fయ, �డïను కనుటల` Zవే�డ� 
వ)i»Xగతంnా ఉy(¦డనుటకD ఇZ[ ఇంi©క ధృÏకరణం. ఆ9: గరºం ధ/fంచుటకD 
iారణం ప�తGZ(తవృ¶ ఫలమ, 7ాసన చూడడం వలన iాదు.  

ఆ9: కDమcర6O ప�టÀv కRd, /ా]aలD ఈ xధంnా @ెpిjంZ[, QేవfడK U# gంద 
�ÄలE1ంpెననుDuU�ను. “Oంద” ( הָּפְרֶח , cherpah) అను పదమ, “అవమcనం” 
(NIV; NJPSV), “�ిగ,Í ” (NCV), లÅZ( “i»ంచపరచడం” nా (NEB; REB) కI�( 
అనువZ[ంచవచుg. n¢�(G లÐౖనందున ఈ9: సంవత�/ాల తరబ�¥ =ామcÚకంnా 
అవమcOంచబ�¥ంZ[.  

వచనమ' 24. /ా]aలD తన కDమcర6Oi» ó�Ðపf ( ףֵסֹוי , Yosep), అను �Ðర9 
��ట²�ను, Z(Oi» “జ8�¥ంచు”, “ptంచు” లÅZ( “మరల @ేయ,” అO అర>ం.9 అప�jడ� 
ఆ9: �డï  p´ర6 Çద ఇలc పTi�ను: HzహÁ xా మ-1°క కkమ8ర9g U#కk 
దయpేయ'నుEాక [ ףַָסי , yasap, “add to”]. hవరకD, పGసవxంచుచుండnా 
మరణ ంhననూ /ా]aలD మ/~క కDమcర6Oi» జనMO@ెgను, బ�y()Çను (35:16–
19).  

EÕ-¸�ల Duరకk ల8బ3ను�© య8Dõబ' °క· ఒప:ందం 

(35:25–43) 

య8Dõబ' జంత�వfలను D§ట3Hంచడం (30:25–36) 

25-ా[~లk ó�Ðపfను కgన తర9xాత య8Dõబ' ల8బ3ను�©-నను� 
పం�ిx�య'మ'; U# pßట́DGg U# Qేశమ'నకk x�áâLదను. 26U# y3ర$లను U# �లిLలను 
U# కప:E1ంచుమ'; అపf:డK U�ను x�áâLదను; xా-1 Dõసమ' �కk Duలkవfp�ేిFg; 
U�ను �కk Duలkవfpే�ిన Aధమ'ను � x�ర9గ'దువfగQ# అg pె��:ను. 27అందుకk 
ల8బ3ను అతg�©-� కట3¨మ' U# �దనున�Hzడల U# మ8ట Aనుమ'; 
gను�బట́�  HzహÁ xా నను� ఆÂర�QRంpనెg శకkనమ' చూB �ెZ�ిDuంట́నg 
pె��:ను. 28మ-1య' అతడK- � @తhంతయg U#�© స:ష�మ'Eా pెపf:మ' అQR 
Hpెjద నU�ను. 29అందుకk య8Dõబ' అతg చూB-U�ను �D¸ట�L  Duలkవf pే�ిFUÅ 
� మందలk U#°ద± ఎట�L ం{ెUÅ అQR �కk �ెZయ'ను; 30U�ను -ాకమ'నుపf 
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�కkం{|నQR Duంpmె;̄ అH�ే అQR బహÀEా అÿవృQR»  �¦ ంQెను; U�ను �ాదమ'��ట́�న 
pßట²లL  HzహÁ xా gను� ఆÂర�QRంpెను; U�ను U# Hంట́xా-1Duరకk ఎపf:డ 
సం�ాద$మ' pే�DిuందుననుDuU�ను. 31అపf:డతడK-U�ను � D§h ఇయ$వల నg 
య{|E1నందుకk య8Dõబ'-�వf U#D§hయ' ఇయ$వదు± ; �వf U#Duరకk ఈ 
Aధమ'Eా p�ేినHzడల U�ను F-1E1 � మందను m�̄ి Dాpదెను. 32U�డK U�ను � 
మంద అంతట́ల` నడB చూB �¦ డల ౖనను మచjల ౖనను గల ప4F EÕ-̧�ను, 
EÕ-̧��ిలLలల` నలLg ప4FQ#gg, m¯కలల` మచ3ల ౖనను �¦ డల ౖనను గల xాట́g 
x�ర9పరpెదను; అట́�A U#కk @తమగ'ను. 33ఇక�దట U#కk -ావల�ిన @తమ'ను 
గo-1j �వf చూడవBjనపf:డK U# U#$యప4వరiనHI U#కk �ా¨$మగ'ను; 
m¯కలల` �¦ డల ౖనను మచ3ల ౖనను ల}gవg�య', EÕ-̧��ిలLలల` నలkపf 
ల}gవg�య' U# °ద±నున�Hzడల U�ను Q ొంE1ZFనg pెప:వచుjనU�ను. 
34అందుకk ల8బ3ను-మంBQR, � మ8టpÕపf:నU� DాgమsU�ను. 35ఆ QRనమ'న 
ల8బ3ను p#రHz�నను మచjHz�నను గల m¯క�£ త�లను, �¦ డల ౖనను 
మచjల ౖనను గల ��ంట́m¯కలg�ట́g Duంpమె' �ెలkపfగల ప4FQ#gg EÕ-̧��ిలLలల` 
నలLxాట́ నg�ట́g x�ర9p�ేి తన కkమ8ర9ల pేF కప:E1ంB 36తనకkను 
య8Dõబ'కkను మధ$ మoడKQRనమ'ల ప4య8ణమంత దూరమ' ��ట²�ను; 
ల8బ3ను°క· hZE1న మందను య8Dõబ' m¯పf చుం{నెు.  

యciéబ, H/ానుకD వhgన ఉZేoశమ,ను yPర7¤/�gను మ/fయ, ఇప�jడ� తన 
=� ంత Zేశమ,నకD s/fnf 7Pళ0� టకD iéర6i©yPను. ఆయన ఒక rFర)ను @ేసుiéవడం 
మcతG9̈ iాదు, iాÔ ఇదo/fO, అదనంnా 7ా/f Z(�ీలను @ేసుకDy(¦డ�. ఈ �ీX �ల 
Z(�/ా పదi©ండ� కDమcర6లD మ/fయ, ఒక కDమc/�X గల ptదo  కDటÀంబమ,ను 
కyPను. అ�Rే, కy(నుకD 7Pìí� లనుకDన¦ అతO ié/fక, అతను s/fnf 7Pళ�డం 
iéర6i©O తన మcమ�ÊKన లcబFను భంగపర@ెను. యciéబ,ను ¡సప�hg తన 
�´వలను m� ందుకDy¤ పGయత¦ంల`, లcబFను అతORd ఒక ఒపjందం @ే�ిi©yPను. 
లcబFను వంచన ఉన¦పట|i} కI�(, Zేవ�డ� యciéబ,ను చూ�tను మ/fయ, 
అతడ� సంపను¦డగ,టకD iారణమ�Ê)ను. 

వచనమ' 25. ఈ సO¦7¤శం వృR(X ంతంల` ఒక మలDప�ను చూpిసుX ంZ[. 
పZ(¦లDగ, సంవత�/ాల �´వ తర67ాత మ/fయ, -ా[~లkకk ó�Ðపf ప�ట|vన 
తదుప/f, య8Dõబ' ల8బ3ను�© (నను¦) పం�ిx�య'మ'10 తన =� ంత Zేశమ,ల` 
( ץֶרֶא , ’erets, “land”)నున¦ బ���/VyబFకD (28:10) 7Pళ0� దునO 7¤డ�i©yPను. ఈ 
పGకటన తను ప�ట|vన భ<Nptౖ తనకDన¦ బ�ంగను సూhసుX ంZ[, బహë-ా లcబFను 
అర>ం @ేసుకDన¦Z[ కI�( ఇZే iావచుg. అ�Rే, యciéబ, ®కz xవరణ�ÊKన 
“y( Zేశమ,” అనునZ[ Zేవ�డ� అబFG Hమ,Rd (12:1; 13:15), ఇ=ా�కDRd (26:3), 
మ/fయ, తదుప/f బúRేలD దగÍర యciéబ,Rd (28:13) భ<NO గ</fg @�ేిన 
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7ాnాo నమ,ను సూhసుX ంZ[. �ÊహË 7ా తన i©రకD మ/fయ, తన 7ారసులకD i©రకD 
OయNంhన Z(OO 7ారసత�ంnా @ెప�ji©నుటకD s/fnf 7Pళ�వలÐనO అనుi©yPను.  

వచనమ' 26. యciéబ, లcబFనును “(నను¦) పంpించుమO,” 
అ�¥nfనప�jడ�, @(లc సంవత�/ాలD తన మcమ ®దo  Duలkవf @ేయ,టకD 
iారణ9:Kన y3ర$లను మ-1య' (ఆయన) కkమ8ర9లను తనRd కI�( 
½సుకD7Pళ0� టకD అనుమsంచమO iéర6i©yPను. ఈ వచనమ,ల` /�ండ�=ార6� , 
యciéబ, דַבָע  (‘abad) అను i»¯యను ఉపÎnfం@నెు, మ/fయ, ఇZ[ “పO 
@ే-ాడ�” మ/fయ, అన�Hంచడంnా అనువZ[ంచబ�¥ంZ[; మ/fయ, ఒక=ా/f 
సంబం'[త y(మ7ాచకం הָדֹובֲע  (‘abodah), ఉపÎnfంచబ�¥ంZ[, �Ðవpేయడం అO 
Z¿O అర>ం. లcబFనుకD 9̈నలD� డ�nా మ/fయ, అలD� డ�nా, తన మcమ తన పట�  
కtfనంnా ఉం�¥ ¡సం @ే�ి మ/fయ, తన rFర)ల i©రకD పZ(¦లDగ, 
సంవత�రమ,లD i©లDవ� @ే�ం@నెు (31:41). సjషvంnా, అతOO అలD� డ�nా 
కంటµ హకDzలD లÅO ఒక బFOసnా చూ�tను (31:43; OరÍమ. 21:2–6).  

వచనమ'లk 27, 28. లcబFను పGతb)తXరం చరgలకD త¬ర6j మ/ా)ద 
సూతGంnా ఉన¦Z[, iాÔ అZ[ కI�( ¡సపÓ/fత9:KనZ[. యciéబ, xడh 
7PళR(నO @pెిjన అభ)ర>నను ఆయన మ/ా)దపÓర�కమ,nా ఈ xధమ,nా @ెpిj 
sరసz/fం@ెను, � కట3¨మ' U# �దనున�Hzడల U# మ8ట Aనుమ'. తకDzవ 
=ా> �ల` నున¦ వ)i»X ఎకDzవ =ా> �ల` నున¦7ా/fRd మcటF� �ేటప�jడ� ఈ 
xధ9:Kన xజæpిX  =ా'(రణం (18:3; 33:10; 47:29; 50:4). అ�Rే, ఈ 
సందరºంల` ఇZ[ కపట9:KనZ[ ఎందుకంటµ యciéబ, తకDzవ =ా> �ల` ఉy(¦డO, 
తన ptదo  కDటÀంబమ,ను mÂ ÝించుటకD తన వదo  ఏÇ లÅవO ల8బ3నుకk RెలDసు. 
అందు@ేత, అతను ఇలc @ెptjను, gను�బట́�  HzహÁ xా నను� ఆÂర�QRంpెనg 
శకkనమ' చూB �ెZ�Dిuంట́g. ఇZ[ ఆశgర)9:Kన పGకటన: �ÊహË 7ా నుం�¥ ఒక 
పGకటనను m� ంZ(నO శకDనమ,ను 7ాడటం Z(�/ా @ెptjను, ఇZ[ తర67ాత 
ధరM-ాసX �ంల` OÝ´'[ంచబ�¥న మంతGం లcట|Z[ (లÅÏయiాండమ, 19:26; 
Z[�sÎపZేశiాండమ, 18:10).11 

యciéబ, Z(�/ా తన సంపద ®కz Oజ9:Kన మ<లiారణం R(y¤నO 
చూpించుటకD �ÊహË 7ా లcబFను ®కz అన)మత పద·sO 
స/fపరhయ,ండవచుg (1 సమ<��లD 28:7–19). అబFG Hమ, కDటÀంబమ, 
మ/fయ, అతO �´వకDల కDటÀంబమ, �ÊహË 7ా యందు నNMకయ,ంచు 7ారO 
లcబFను iాలం i»¯తం y¤ర6gi©ను య,ండవచుg (24:1–61). �ÊహË 7ా తనకD 
బúRేలD ®దo పGత)¶9:K (28:12–16), తనను Z¿xంh మ/fయ, అy¤కమంZ[i» 
Z¿7Pనకరమ,nా @ే=ాX నO యciéబ,Rd @ెpిjన మcట ఆయన తన కDటÀంబమ,నకD 
@ెpిjయ,ండవచుg. లcబFను అపjట|iV yPపౖ�ణ)ం కTnfన ¡సnా�¥nా 
Oరèpించుi©O, యciéబ,ను OTpి7¤�ి మ/fయ, తనకD �´వ @ే�ంచుi©y¤ మ/¢ 
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పGయత¦ంల` �ÊహË 7ా 7ాnాo నమ,ను స�లcభమ,నకD ఉపÎnfంచుi©yPను. 
ఆయన తన పGsmాదనను Zేవ�O hతX9:KనటÀ� nా చూpిం@ెను. 

Z¿O పGiారం ఆయన ఇలc @ెptjను, � @త hంతయg U#�© స:ష�మ'Eా 
pెపf:మ' అQR Hpjెద నU�ను. ఎపjట|లcnV, లcబFను ఆZ(యంptౖ దృÝిv 
iVంZ¿Gక/fం@ెను. ఆయన పZ(¦లDగ, సంవత�/ాల మ,ందు పGsmాZ[ంhన 
¡సమ,Rd కI�¥న Öదట| ఒపjందమ,ను అతO పGకటన గ,ర6X @ేసుX ంZ[ 
(29:15–20). ఈ సమయంల`, H/ానుల`y¤ ఉం�టేటÀ�  లcబFను యciéబ,Rd 
నూతన ఒపjందం @ేZ(o మO అనుకDy(¦డ�. 

వచనమ'లk 29, 30. ఈ =ా/f తన మcమ ®కz ఒపjంZ(O¦ 
అంnÙక/fంచుటకD యciéబ, త�రపడలÅదు. iాO, ఆయన సjషv9:KనZ(OO 
RెTmాడ�:“U�ను �D¸ట�L  Duలkవf pే�ిFUÅ � మందలk U#°ద± ఎట�L ం{ెUÅ అQR �కk 
�ెZయ'ను; U�ను -ాకమ'నుపf �కkం{|నQR Duంpmె¯; అH�ే అQR బహÀEా 
అÿవృQR»  �¦ ంQెను; U�ను �ాదమ'��ట́�న pßట²లL  HzహÁ xా gను� ఆÂర�QRంpెను. 
తన మcమ అపjట|iV ఒప�ji©న¦ Z(OO యciéబ, మcటలD ప�నర6Z(q ట|ంhనx: 
అZ[ తన అలD� డ� అకzడ ఉండ�టను బట|v  Zేవ�డ� లcబFనును బహënా 
ఆöర�Z[ం@ెను అy¤ xషయ9̈. యciéబ, ఆ తర67ాత తన కDటÀంబమ,Rd xడh 
తన =� ంత సంపదను O/fMంచుié7ాలy¤ ఆశను వ)కXపర@(డ�: U�ను U# 
Hంట́xా-1Duరకk ఎపf:డK సం�ాద$మ' pే�ిDuందునU�ను. 

వచనమ'లk 31–34. Z¿Oi» బదులDnా, U�ను �D§h ఇయ$వల ను? అO 
లcబFను అ�¥nాడ� (30:31). xన�(Oi», ఇZ[ స]aతbక9:Kన పGశ¦nాy¤ 
అగ,పడ�తbంZ[; iాO, తన 9̈నలD� �¥i» Ï�ోzలD బహëమతbలను ఇవ�నO 
ఇపjట|iV ఆయన సూhం@(డ�. “(Ôవ� y(వదoy¤ పO @ేసూX  ఉండ�టకD) y¤ను ÔకD 
ఇంiా ఏN @ెT�ం@(T?” అO లcబFను అడ�గ,తby(¦డ� (NJPSV; NJB; TEV 
చూడం�¥). 

లcబFను sరసz/fంచలÅనంత మ/ా)దకర9:Kన xన¦mాO¦ య8Dõబ' 
అడ�గ,తby(¦డ�. OజÆOi», ఆయన Qేgగ'-1ంB కI�( ఇంతకD మ,ందు 
అ�¥nfనటÀ� nా లÅదు. ఆయన మంద అంతట|ల` నడh �¦ డల ౖనను మచjల ౖనను గల 
ప4F EÕఱÜÝ ను, EÕఱÜÝ �లిLలల` ప4F నలLQ#gg, m¯కలల` మచjల ౖనను �¦ డల ౖనను 
గలxాట́g (30:32) 7¤ర6పరచుటకD లcబFను ఆయనను అనుమsంhనట��Rే, 
తన మcమ ®కz మందను m¯�ి Dాpెదను అO యciéబ, 7ాnాo నమ, @ే-ాడ�. 
ఇZ[య,nాక �¦ డల ౖనను మ-1య' మచjల ౖననుగల m¯క�లిLలను క«{# x�ర9pే� ి
అటÀ�  @�ేిన7ాట|ల` నుం�¥ ఆయనకD @తమగ'ను అO కI�( ఆయన అy(¦డ�.12 

తర67ాs iాలంల`, అనnా తనకD /ావల�ిన @తమ'లను గ</fg లcబFను 
చూడవhgనప�jడ� (30:33) తన U#$యప4వరiనను ప/Ùî¥ంచుటకD తన మcమకD 
@(లc సుళ0వ� అవ�తbందO కI�( యciéబ, అy(¦డ�. 



 196 

యciéబ, ®కz షరతbలD లcబFనును బFnా ఆకటÀv కDy(¦�. ఇకzడ మన 
pితర6డ� iéర6కDన¦Z(ORd mÂ TgRే, mGా !న ప°gమ ఆ�ియcల` =ా'(రణంnా 
n~ఱ56pిల�లD మ/fయ, 9̈కలD వ)s/Vక రంగ,ల` ఉం�xే: n~ఱ56లD ఎకDzవ�nా RెలDప� 
రంగ,ల`ను మ/fయ, 9̈కలÐౖRే నల�x లÅZ( మ,దుర6 ఇటÀక/ా� m� డ�ం రంగ,ల` 
ఉం�ేx. Z¿Oi» Rdడ�, pితర6O@ే సjషvపరచబడ�తbన¦ జంతbవ�ల రంగ, @(లc 
అర6దు, బహë-ా ఆ మంద అంతట|ల` 15 నుం�¥ 20 -ాతమ,నకD NంచకDం�( 
అx ఉంటF�. యciéబ, ®కz rFగమ,ptౖ RెలDపబ�¥న -ాతం కంటµ కI�( ఇంiా 
తకDzవnా ఉంటFయO లcబFను ఆ°ం@(డ�. ఎందుకంటµ, పGs సంవత�రమ, 
జంతbవ�ల నషvమ,ptౖ ఒక లÐకz 7¤యవల�ి ఉంటÀంZ[, మ/fయ, అందుల` ఉన¦ 
Rే�(ను iాప/f తన =� ంత మందల` నుం�¥ ఇవ�వల�ి ఉంటÀంZ[.13 

తన జంతbవ�లను iాయ,నట��Rే తన అలD� �¥ దగÍర నుం�¥ ఇంi©ంత ల©o  
m� ందవచgO మcమnార6 n~పj నమMకంRd ఉy(¦ర6. అ�నపjట|i}, యciéబ, 
అట|v  ఉZ(రత కTnfన అవiాశమ,Rd ఆగలÅదు. ఒక7¤ళ లcబFను తన అలD� �¥ 
మందలల` Äద·9:Kన RెలDప� రంగ,ల` ఉం�ే n~ఱ56లyPౖనను లÅZ( నల�Oxnా ఉం� ే
9̈కలyPౖనను కనుn~Oన �Êడల, 7ాట|O Q ొంE1Zంపబ{|నA అg pెప:వచుjను 
అO అy(¦డ�. Z¿Oi» అర>ం ఒక7¤ళ తన మందల` మ,దుర6-రంగ,ల` ఉన¦ 
జంతbవ�లD ఉన¦ట��Rే తన మcమకD '(/ాళంnా జ/fమcy( @ెT�=ాX నO 
యciéబ, 7ాnాo నమ, @సేుX న¦టÀ� nా ఉy(¦డ�.14 

ఈ ఒపjందంల`O పGs ఒకz ఏ/ాjటÀ ల8బ3నుకD అనుకIలంnా ఉన¦టÀ�  
అOpింhంZ[, మ/fయ, ఆయన యciéబ,ను మరలc xజయవంతంnా 
¡సnfం@(నO ఆయన అనుi©O ఉంటFడ�. అందుకy¤, మంBQR, � మ8ట 
pÕపf:నU� Dాgమ's అO ఆయన అy(¦డ� (30:34). 

వచనమ'ల` 35, 36. ఈ �దo/f మనుషb)ల మధ) ఈ ఒపjందం అలc 
జ/fnfంZో  లÅZో  7Pంటy¤ లcబFను Z(OO xసM/fం@(డ�. అ=ా'(రణ రంగ, కTnfన 
జంతbవ�లD అO¦య, యciéబ,కD తన మందను O/fMంచుi©నులcగ,న 
ఇవ�వల�ియ,ంZ[. అ�నపjట|i} ¡సnా�ైన తన మcమ p#రHz�నను మచj 
Hz�నను గల mక̄�£ త�లను, �¦ డల ౖనను మచjల ౖనను గల ��ంట́m¯కలg�ట́g 
Duంpమె' �ెలkపfగల ప4FQ#gg EÕఱÜÝ �ిలLలల` నలLxాట́g 9̈పవల�ిన7ా�¥nా 
ఉy(¦డO అనుకDy(¦డ�. iాబట|v , ఆ QRనమ'న ఆయన యciéబ,నకD 
@ెందవల�ిన మందలనO¦ట|O x�ర9pే� ి7ాట|O తన కkమ8ర9లకk అప:E1ంpెను. 
అప�jడ� లcబFను తనకkను య8Dõబ'నకkను మధ$ మoడK QRనమ'ల 
ప4య8ణమంత దూరమ' ��ట²�ను, మ/fయ, ల8బ3ను °క· hE1Zన మందను 
య8Dõబ' m¯పfనట�L  ఉం@నెు. ఇZ[ ఒక “x-ాల9:Kన మధ)స>  మండలమ,”ను 
సృÝిvంh, యciéబ, 9̈ప�తbన¦ పGZేశంల`Oi» ZేశZ[మMర6లD /ాకDం�( @ే�ింZ[.15 
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య8Dõబ' °క· కపటmn�న పథకమ' (30:37–43) 

37య8Dõబ' BU#ర9 జంE1�ాలk అను pెటL  చువ�లను �ిDug ఆ చువ�లల` 
�ెలLp#రలk కనబడKనట�L  అక·డక·డ xాట́ �Äక·లk ఒZB 38మందలk �ళÍL  �#4 గ 
వBjనపf:డK అA చూలk కట�� టకk అతడK �#ను ఒZBన చువ�లను మందలk 
�#4 గ'టకk వచుj Dాలkవలల`ను �ళLEాళLల`ను xాట́Hzదుట ��ట�Eా 39మందలk ఆ 
చువ�ల Hzదుట చూలk కట́�  p#రల ౖనను �¦ డల ౖనను మచjల ౖనను గల �ిలLలను 
ఈU�ను. 40య8Dõబ' ఆ EÕఱÜÝ �లిLలను x�ర9pే�,ి p#రలkగల xాట́ తట�� ను ల8బ3ను 
మందలల` నలLg xాట́ తట�� ను మందల మ'ఖమ'లk F4�ి: తన మందలను 
ల8బ3ను మందల�© నుంచక xాట́g x�ర9Eా ఉంpెను. 41మందల` బలmn�నA చూలk 
కట́�నపf:{ెలLను అA ఆ చువ�ల Hzదుట చూలk కట�� నట�L  య8Dõబ' మంద 
కను�ల Hzదుట Dాలkవలల` ఆ చువ�లను ��ట²�ను. 42మంద బల[4నmn�నపf:డK 
��ట�ల}దు. అట�L  బల[4నmn�నA ల8బ3నుకkను బలmn�నA య8Dõబ'నకkను 
వpెjను. 43ఆ ప4Dారమ' ఆ మనుష�$డK అత$"Rకమ'Eా అÿవృQR»�¦ ంQR A�ాi రmn�న 
మందలk Q#�ీలk Q#సులk ఒంట²లk Eా{|దలk గలxా{#Hzను. 

వచనమ'లk 37–39. లcబFను తన అలD� �¥O మరలc ఓ�¥ం@(నO 
అనుకDంట, తన బGHMండ9:Kన ¡సమ,లను గ</fg తను¦R(y¤ 
అÕనంZ[ంచుకDంట, అకzడ నుం�¥ 7PÑ� ఉంటFడ�. iాO, ఈ =ా/f య8Dõబ'కD తన 
=� ంత పGణ(Ñక ఉంZ[. ఆయన BU#ర9 జంE1�ాలk pటె�L , బ3దం మ/fయ, మ8మoలk 
@ెట�  చు7ా�లను R�లh �లెLp#రలk కనబడ�నటÀ�  7ాట| R�కzలD వTh 7ాట|O 
Dాలkవలల`ను, అనnా, �ళLEాళLల` ఉం@(డ�. 

మందలk �ళÍL  �#4 గ'టకk వBjనపf:డK అA ఆ చువ�లk ఉన� pÕటన చూలk 
కట²�ను. బ�రడ� i»¯ంద RెలDప� రంగ, ఉన¦ @ెట�ను యciéబ, 7ాడ�టకD 
పGయs¦ంచడం అనునZ[ “ఈ Rెల�O i©మMల Z(�/ా లcబFను (ఆయన p´ర6 
®కz అర>ం ‘Rెల�O’ అO) నుం�¥ ఎకDzవ /ాబటFv లనుiéవడం” అO i©ందర6 
7ా)ఖc)నకరXలD అంటFర6.16 ఇంi©క సూచన ఏమనnా, mGా !న iాలమ,లల` ఈ 
@ెట�కD ఔషధ గ,ణమ,లD కTnfన ఒక రక9:Kన మతbX  పZ(ర>ం ఉం�ేZ[ అOయ, 
మ/fయ, 7ాట| ®కz ఆx/f “జంతbవ�లల` ఒక పGi»¯యను ఆరంÕంచుట వలన 
అx చూలD కటÀv టకD �ిద·ప�ేx” అOయ, @ెప�X ంటFర6.17 మ/~క =ాధ)ప�ే xషయం 
ఏమంటµ, “ఈ చువ�ల” దగÍర “మందలD” చూలD కటÀv న¦టÀ�  @యే,ట Z(�/ా 
యciéబ, ఒక xధ9:Kన వంశవృZ[·  పGi»¯యను పGÎnfసుX y(¦డO, Z¿O పGiారమ,nా 
ఆ/¢గ)కర9:Kన జంతbవ�లల`O అణ nfన కణమ,లD బయటకD వ@ేgx అO, 
మ/fయ, Z¿Oల` ఆయనకDన¦ పGsభ వలన బల9:Kన ఆడ జంతbవ�లD p#రల ౖనను 
�¦ డల ౖనను మచjల ౖనను గల �ిలLలను కనునటÀ�  @ే�ినవO Z¿O =ా/ాంశం.18 
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యciéబ, ®కz తంతGమ,లD /ా]aలD ప�తGZ(తవృ¶ప� పండ�  xషయంల` 
@ే�ినటÀ� nా i©ంత శఖునంRdను మ/fయ, మcయRdను Oం�¥య,న¦టÀ� nా ఉన¦x. 
ఈ /�ండ� సంZ(/ాºలD మనకD RెలDప�తbన¦Z[ ఏమంటµ 7ా/f i»¯యలD 
ఏ9:Kనపjట|i} కI�( Zేవ��ే @~రవ ½సుi©O 7ా/fO ఆöర�Z[ం@(డ� (30:23, 24; 
31:5–13). 

వచనమ' 40. ఈ వచనమ,ల` i©ంత కలవరమ, కలDగ,తbంZ[, య8Dõబ' ఆ 
EÕఱÜÝ �లిLలను x�ర9pే�ి, p#రలkగల xాట́ తట�� ను ల8బ3ను మందలల` నలLg xాట́ 
తట�� ను మందల మ'ఖమ'లk F4�ి: తన మందలను ల8బ3ను మందల�© నుంచక 
xాట́g x�ర9Eా ఉంpనెు అO ఈ వచనమ, @ెప�X ంZ[. ఇకzడ @ెపjబ�¥న పGi»¯య 
30:35, 36 వచనమ,లల` @ెపjబ�¥న పGi»¯యRd xర6ద·ంnా ఉంZ[, అకzడ 
లcబFను మచg�ÊKనను గల 9̈కmÂ తbలను n~ఱ56pిల�లల` నల�7ాట|O వంశవృZ[·  
ONతXం 7ాడకDం�( ఉండ�నటÀ�  యciéబ, తన కDమcర6లకD ఇ@ెgనO 
చదువ�R(మ,. అ�నపjట|i}, ఈ కషvమ,ను ప/fషz/fంచుటకD /�ండ� 
x'(నమ,లD ఉy(¦�. ఈ వచనమ, ®కz Öదట| rFగమ, “n~ఱ56pిల�ల” 
( םיִבָׂשְּכַה , hakkeśabim, “n~ఱ56pలి�లD”) ®కz వంశవృZ[·  గ,/fంh మcటF� డ�తbంZ[, 
iాO యciéబ, ఈ పGi»¯యను 30:37–39ల` xవ/fంhనటÀ� nా “మందలD” ( ןֹאּצַה , 
hatstso’n, “9̈కలD”) అy¤ పG=ాX వనRd మc/fg ఉంటFడ�. 

Z¿Oi» Rdడ�, 30:40 /�ండ� మందల 9̈కలను గ</fg పG=ాX xసుX ంZ[: 
“మచgలD” గTnfన మ/fయ, “నల�O7Pౖన” 9̈కలD; iాబట|v , యciéబ, Rెల�O7Pౖన 
n~ఱ56pిల�లను 7¤ర6@ే�ి (తన =� ంత మందల`O) @(రలDగల 9̈కలD మ/fయ, 
(లcబFను మందనుం�¥) నల�O 9̈కల తటÀv  మ,ఖమ, sGpిj ఉంh ఉంటFడ�. 
@(రలD గTnfన మ/fయ, నల�O7Pౖన ఈ 9̈కల @ే/fక అనునZ[ 9̈కల i©రకD ఆయన 
పGÎnfంhన xxధ రంగ,లD కTnfన R�Thన “చువ�ల”ను (i©మMలD) mÂ Tనxnా 
ఉy(¦�. ఈ వÓ)హం పGÎnfంచుట Z(�/ా, యciéబ, తన =� ంతxnా 
@ెప�ji©నునటÀ�  నల�O n~ఱ56pలి�లను m� ంZ[ ఉంటFడ�, ఇZ[ సjషvంnా Zేవ�O 
ఆö/ా�దం లÅకDం�( జ/fnVZ[ అ�Rే iాదు. యciéబ, లcబFను మందను 9̈pిన 
ఆర6 సంవత�/ాల iాలంల` (31:41 చూడం�¥) పGÎnfంhన అy¤క పGÎగమ,ల 
క̄మమ,ల` ఈ 7ాక)rFగంల`O సంi»�షvతలD ఉతjన¦మÒతby(¦�. 

వచనమ'లk 41, 42. ఇకzడ ఉన¦ అసలD ఆల`చన ఏమంటµ యciéబ, తన 
i©రకD ఆ @(రలD గల చువ�ల (i©మMల) వదo  చూలD కటÀv నటÀ�  బల9:Kన ఆడ� 
జంతbవ�లను ఎను¦i©O బలmn�న జంతbవ�లను m� ందుకDy(¦డ�, iాO 
బల[4నmn�న జంతbవ�లను లcబFనుకD వZ[T7¤�tను. బల]�న9:Kనx తన మcమ 
i©రకD pిల�లను ptడ�తbండnా, ఆయన ®కz జంతbవ�లD క̄9̈pీ i©Z[onా 
మ/fయ, బల]�నంnా అయc)�, iాO యciéబ,కD @ెంZ[నx మcతGం ఇంకను 
అ'[క సంఖ)nా మ/fయ, బలంnా మc/ా�. 
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వచనమ' 43. pితర6డ� అత$"Rకమ'Eా అÿవృQR»  �¦ ంQెను అను మcటRd 
కథనమ, ®కz ఈ rFగమ, మ,గ,సుX ంZ[. “అÕవృZ[·  m� ంZెను” ( ץַרָּפ , parats) 
అy¤ మcట 28:14 నుం�¥ ప�న/ావృతం @ేయబ�¥ంZ[, అకzడ యciéబ, ®కz 
సంR(నమ, 7ార6 “7ా)pిం@దెర6” అO Zేవ�డ� 7ాnాo నమ, @ే-ాడ�. ఈ పదమ, 
30:30ల` కI�( వసుX ంZ[, అకzడ లcబFను ®కz సంపద ఎలc “xసX/fంhనZో ” 
యciéబ, @ెప�X y(¦డ�. ఇకzడ అ�Rే, లcబFనుptౖ యciéబ, ఆ'(రపడ�నటÀ�  
ఆయన ఎంతnా పGయs¦ంhననూ, Zేవ�డ� యciéబ,కD ఇhgన n~పj అÕవృZ[·O 
గ</fg ఈ పదమ, మcటF� డ�తbంZ[. pితర6డ� A�ాi రmn�న మందలk, Q#�ీలk 
Q#సులk, అలcnV ఒంట²లk మ-1య' Eా{|దలను m� ంZ[న7ా�(�Êను. 

అన�యమ' 

ఫZంపజ§యగల Qేవfg °క· శDGi (29:31–30:43) 

pితర6లD మ/fయ, తర67ాs య<Z( పGజలD ptదo/fiాO¦ (తT�దండ�G లను) 
Zేవ�O నుం�¥ వhgన ఒక =ా�స> ÷మ,nా rFxం@ే7ార6 (i}రXన. 127:1, 3). కDటÀంబ 
O/ా�హకత�మ,ptౖ గల ఈ ఆల`చన పGRే)కంnా యciéబ, xషయంల` తnfనZ[, 
ఆయనకD Zేవ�డ� అబFG Hమ, మ/fయ, ఇ=ా�కDకD @ే�ిన మ<ల 7ాnాo నమ,ను 
మరలc ప�న/ావృతం @-ేాడ�. �ÊహË 7ా భ<NO గ</fgన తన 7ాnాo నమ,ను 
ప�నర6Z(q ట|ం@(డ�, మ/fయ, “Ô సంR(నమ, భ<NÇద లÐకzకD ఇసుక 
/Vణ,వ�లవలÐనగ,ను; Ôవ� పడమట| తటÀv ను త¬ర6jతటÀv ను ఉతXరప� తటÀv ను 
దî¥ణప� తటÀv ను 7ా)pిం@ెదవ�, భ<N®కz వంశమ,లO¦య, Ô 
మ<లమ,nాను Ô సంR(నమ, మ<లమ,nాను ఆöర�Z[ంపబడ�ను” అO ఆయన 
అy(¦డ� (28:14). 

ఈ కథనమ,ల`O Öదట| rFగమ, @(లc తకDzవ ఇsవృR(X O¦ కTnf ఉంZ[, 
iాO బú'(లD మ/fయ, mÂ /ాటFల ఆ'(రంnా i©O¦ అం-ాలను, పGRే)కంnా యciéబ, 
®కz ఇదoర6 rFర)లÐౖన /ా]aలD మ/fయ, లÅయcల xషయంల`, ఇZ[ వృZ[·  
@ేసుX ంZ[. Zేవ�డ� యciéబ,ను ఇ-ా̄��లD ®కz పం�ెGండ�G  n¢తGమ,ల 7ా/fi» 
మ<ల ప�ర6షbOnా ఉండ�టకD pిT@(డ�, iాO ఆయనకD పG'(న rFర)లÐౖన 
�దo/f మధ) yPలi©న¦ mÂ /ాటం తన ఇదoర6 మcధ)Nక rFర)లÐౖన �లcw  మ/fయ, 
Úలcjల మధ) mÂ /ాటంల` యciéబ, తలదూర6gi©y¤టటÀ�  Z(/f½�ింZ[. 
యciéబ,నకD ptదo  కDటÀంబమ,ను O/fMంచుటకD సHయప�¥న ఈ y(లDగ,ర6 
�ీX �లD ఈ pతిర6Oi» అy¤క సమస)లను కI�( R@ె(gర6. మనమ, ఇంతకD మ,ందు 
చూhనటÀ� nాy¤, ఆయన x�¥mÂ �న మ/fయ, mÂ టàతత�ం ఉన¦ కDటÀంబమ,ల`y¤ 
pt/fnాడ� (25:28). ఇప�jడ� అ�Rే, కలవరపర@ే x'(నంల` తరచుnా ఈరy÷ 
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మ/fయ, xభజనలD @¢టÀ@సేుi©y¤ కDటÀంబమ,ను ఒకZ(OO సృÝిvంచుటల` 
ఆయన mాలùÍ y(¦డ�. 

ఒక జÆsO O/fMం@(లy¤ ఆయన పGణ(Ñకను yPర7¤ర6gటకD Zేవ�డ� తన 
కర6ణ మ/fయ, దయల` బF'[ంపబ�¥న7ా/fO మ/fయ, p´GNంపబడలÅO7ా/fO 
ఆöర�Z[ం@(డ� (29:31–35). 29:30ల` యciéబ, “లÅయcకంటµ /ా]aలDను 
బహënా p´GNం@”ెను అO కథకDడ� @పె�X y(¦డ�. “లÅయc Zే�Ýింపబడ�ట �ÊహË 7ా 
చూh” ఆ9: గరºమ, ధ/fంచులcగ,న శi»XO ఇ@(gడ�; మ/fయ, ఆ9: ఒక 
కDమcర6O కyPను (29:31). ఈ జననమ,ను బట|v  లÅయc @(లc సంRdÝింh ఆ 
�డïకD “రèబúను” అO p´ర6 ptట|vంZ[, Z¿Oi» “చూడ�, ఒక కDమcర6డ�” అO 
అ¶/ార>మ,. mGా !న iాలమ,లల` తండ�G లD కDమc/�Xల కంటµ కDమcర6లy¤ 
ఎకDzవnా ఇషvప�ే7ార6 గనుక (i}రXన 127:4, 519), ఈ �డïను బట|v  ఆ9: Zేవ�O 
సుX sంhంZ[. ఇంiా, Zేవ�డ� తన “శ̄మ”ను “చూhయ,y(¦డ�” గనుక ఇప�jడ� 
ఆ9: భరX /ా]aలDను p´GNసుX న¦టÀ� nాy¤ తనను కI�( “p´GN=ాX డ�” (29:32) అO 
ఆ9: @ెpిjంZ[. ఆ9: తప�jnా ఆల`hంhంZ[; ఆ9: ఆల`hంhనటÀ� nా ఆ9:కD 
జరగలÅదు. “ఎవడ�ను ఇదoర6 యజమcనులకD Z(సుడ�nా నుండy¤రడ�” అO 
��సు @ెmాjడ� (మతX� 6:24). ఇదo/fÔ సమcనంnా p´GNంh కDటÀంబమ,ల` 
ఐక)తను ఉంచడం @(లc కషvం. ఇZే బహëళ ప½¦ పGÎగమ,నకD x/¢ధ9:Kన ఒక 
7ాZ(O¦ మనకD ఇసుX న¦టÀ� nా ఉంZ[. 

అ�నపjట|i}, R(ను m� ందుతbన¦ గరºఫలం అనునZ[ Zేవ�O @~రవ వలన 
కTnfనZ[ అO యciéబ, గ̄]¼�´X  తపjక తనను ఎకDzవnా p´GN=ాX డ� అy¤ O/Ù¶ణల` 
లÅయc తన �xR(O¦ i©న=ాnfంhంZ[. RెTయబడO i©ంత iాలమ, గడhన 
తర67ాత, ఆ9: మరలc గరºమ, ధ/fంh /�ండవ కDమcర6Oi» జనMOhgంZ[. R(ను 
“Zే�Ýింపబ�¥నZ[” అన¦ xషయcO¦ �ÊహË 7ా “xy(¦డ�” అy¤ xషయcOi» ఈ 
జనMను ఆ/¢pింhంZ[; iాబట|v , ఆ బFలDOi» “Ýి¡)ను” అO p´ర6 ptట|vంZ[ 
(29:33)–ఈ p´ర6 “xy(¦డ�” అy¤ పదమ,ptౖ @(తbర)మ,nా ఉంZ[, తన దుఃఖ 
ప/f�ి>sO బట|v  ఆ9: Zేవ�Oi» mGా /f>సూX  ఉన¦దO ఈ మcట సూhసుX ంZ[. 

అంత సుళ0వ�nా x�¥hptటµv తత�ం లÅయcZ[ iాదు. ఒక xషయంల` ఆ9: 
/ా]aలDను అ'[గNంhంZ[, అZే �డïలను కy¤ xషయంల`. యciéబ, 
కDమcర6లను ఇంiా iéర6కDంటÀy(¦డ� గనుక, ఆ xషయంల` ఆ9: ఆయనను 
mÂ G త�]¼ంhంZ[; iాబట|v  ఆ9: గరºమ, ధ/fంh మ<డవ కDమcర6Oi» జనMOhgంZ[. 
ఈ =ా/f తన భరX తనను “హతbX i©O” లÅZ( తనRd “కT�ిmÂ �” ఉంటFడ� అO 
అనుకDంZ[; iాబట|v , ఆయనకD “లÅÏ” అO p´ర6 ptట|vంZ[, ఈ p´ర6 ]̂òG మ<ల 
పదమ,ల` “కT� ిఉండ�ట” అy¤ అ/ా> O¦ కTnf ఉంZ[ (29:34). ఆ9: r.sకంnా 
యciéబ,Rd కT�ి ఉంZ[, మ/fయ, 7ా/fదoరè కT� ిమ,గ,Í ర6 కDమcర6లను ఉతjsX 
@ే-ార6; iాO తన భరXకDను మ/fయ, ఆయన p´GNం@ ే తన pిGయ rFర)�ÊKన 
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/ా]aలDనకD మధ)నున¦ సంబంధమ,వలÐ ల`Rెనౖ హృదయమ,ల కల�క i©రకD 
ఆ9: ఎంతnాyÞ ఆశRd ఎదుర6 చూhంZ[. 

లÅయc మరలc Oర6R(�హప�¥mÂ �ంZ[, iాO తన పGయత¦మ,ను మcతGం 
ÏడలÅదు. y(లÍవ =ా/f ఆ9: గరºమ, ధ/fంh యciéబ, i©రకD ఒక కDమcర6O 
కన¦Z[. ఆ9: �ÊహË 7ాకD �ÊడRెగక mGా ర>న @సేుX న¦టÀ� nా సjషvమÒతbంZ[. 
ఎందుకంటµ xజయవంత9:Kన ఈ iానుj తర67ాత ఆ9: “ఈ=ా/f �ÊహË 7ాను 
సుX sం@ెదను” అO అంటÀంZ[. తన కDమcర6Oi» “య<Z(” అy¤ p´ర6ను ఇhgంZ[, 
ఈ pర́6 ]̂òG మ<ల పదంల` “సుX s” అy¤ అ/ా> O¦@ేg పదం నుం�¥ వhgంZ[ 
(29:35). తన y(లÍవ కDమcర6O జననంRd, తన భరX తనపట� చూప�తbన¦ 
hన¦చూప�ను బట|v  �ÊహË 7ాకD Üి/ా)దు @ేయడం మcy¤యcలO లÅయc 
అనుకDంZ[. Z¿Oi» బదులD, ఆ/¢గ)వంతb�ైన ఈ y(లDగవ కDమcర6O ఇhg 
ఆöర�Z[ంhనందుకD Zేవ�O సుX sం@(లO ఆ9: Oశg�ంచుi©ంZ[. 

యciéబ, లÅయcను p´GNంhనZ(Oకంటµ /ా]aలDy¤ ఎకDzవnా 
p´GNంhనపjట|i}, తర67ాs య<Z[యc చ/fతGల` లÅయc తన భరX పట�  కTnfయ,న¦ 
అOంద)9:Kన p´Gమc మcZ[/fO Zేవ�డ� nøరxం@(డ�. ఇZ[ సుసjషvంnా ఉంZ[, 
ఏలయనnా అత)ంత mGా మ,ఖ)9:Kన n¢తGమ,లల` /�ండ� n¢తGమ,లD లÅయc Z(�/ా, 
అనnా లÅÏ మ/fయ, య<Z( Z(�/ా వhgనx. Öదట|Z[ యcజక n¢తG9:Kన లÅÏ 
n¢తGమ,, ఈ n¢తGమ, ధరM-ాసX �మ,ను ఇhgనటÀవంట| ¡Ýన́ు మ/fయ, 
ఇ-ా̄��లDల` లÅÏయ,ల యcజకR(�Oi» pితర6Onా ఉన¦ ¡Ý ́సహË దర6�ైన 
అహ/¢నులను ప�ట|vంhంZ[. /�ండవZ[ /ాజ n¢తG9:Kన య<Z( n¢తGమ,, Z¿Oనుం�ే 
ఇ-ా̄��లD ®కz n~పj /ాజ�ౖన Z(Ïదు, తZ(�/ా ఆఖర6i» “/ాåల /ాజ�ౖన” 
(పGకటన 19:16) మ/fయ, ల`కమ,నకD ర¶కD�ైన ��సు i}¯సుX  కI�( వ@(gర6. 

తన కృపనుబట|v Zేవ�డ� తన పGజలల` ల`పభ<�షv9:Kన మcనవ 
పGయత¦మ,లD, Zే�షమ,లD మ/fయ, మ<ఢనమMకమ,ల పGÎగమ,లD 
ఉన¦పjట|i} 7ా/fO ఆöర�Z[ం@(డ�. /ా]aలD యciéబ,కD pిGయ9:Kన rFర) 
అ�నపjట|i}, ఆ9: n~�(G లDnా ఉం�¥ �డïలకD జనMOవ�లÅO �ి>sల` ఉండ�టను 
బట|v  తన సహË ద/fptౖ పÓ/fX Zే�షమ,Rd ఉండ�లcగ, @ే�ింZ[. ప/fÄద· గ̄ంథ 
పGపంచంల`, �డïలD లÅNO ½వG9:Kన 7¤దనnా పGజలD rFxం@ే7ార6. 
అ�నపjట|i}, లÅయcవలÐ iాక, /ా]aలD తన ®కz n~�(G లD �ి>sO బట|v  Zేవ�Oi» 
mGా /f>ంhనటÀ� nా ఏ సూచన కI�( లÅదు. అsశÎi»X�ÊKన తన O/ా-ా ఆరXధ�ORd 
తన ®కz 7¤దన అంతట|O తన భరXptౖ చూpింZ[. అZేZో  ఆయన m� రmాటÀ 
అ�నటÀ� , “y(కD గరºఫలమ,Oమ,M; లÅO�Êడల y¤ను చ@ెgదను” అO 
ఆయనను ఆజÆæ pిసుX ంZ[ (30:1). 

మన =� ంత m� రmాట�ను గ</fg మ/fయ, 7Pౖఫలc)లను గ</fg ఇతర6లను 
OంZ[ం@ే మcనవ�O తత�ం ఏZేను Rdటల` ఆZ(మ, మ/fయ, హ7ా�లRd 
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mGా రంభ9:K (3:1–13), ఈ y(ట|i» కI�( i©న=ాగ,తbంZ[. OజÆOi», ఇZ[ మcన7ాÑ 
®కz అs ptదo  సమస)nా ఉంZ[. mాపమ,ను లÅZ( 7Pౖఫల)మ,ను ఒప�jiéవడం 
అy¤Z[ మన అHమ,ను మ/fయ, స�యం-మ<లc)O¦ ZెబÈ½సుX ంZ[, మ/fయ, 
ఏZైy( ఒక xషయంల` మనం r.sకంnా బల]�నంnా ఉy(¦మy¤ ఏ ఒకz సూచన 
xషయంల` కI�( ఇZే Oజం. ]aతbబద·కంnా, యciéబ, /ా]aలD ®కz సహË ద/f 
Z(�/ా y(లDగ,ర6 కDమcర6లకD తం�¥G అయc)డ� గనుక pిల�లను కనలÅO తనల`O 
అసమర>తను బట|v  /ా]aలD యciéబ,ను OంZ[ంచడం అy¤Z[ మ<ర�త�ం 
అవ�తbంZ[. Oశgయంnా, ఆ9: ®కz n~�(G లDతనం ఆ9:ptౖ యciéబ,కD ఆసi»X 
లÅక వhgనZ[ iాదు. ఎందుకంటµ, తన హృదయంల` ఆ9:కD తన Oజ9:Kన 
p´Gయ�ిnా పGRే)క =ా> నం ఉంZ[ మ/fయ, ఈ =ా> నం లÅయcకD లÅదు. �డïను గ</fgన 
ié/fకను యciéబ,ptౖ ఉంhనందున ఆయన iéపమ, /ా]aలDptౖ రగ,లDi©O, “y¤ను 
ÔకD గరºఫలమ,ను ఇయ)కmÂ �న Zేవ�Oi» పGsnా నుy(¦y(?” అO ఆయన 
7Pంటy¤ అy(¦డ� (30:2). 

తన O/ాశల` -ా/ా అబFG Hమ,నకD పGÎnfంhన అZే పGÎగమ, 7Pౖప�కD 
(16:1–4) /ా]aలD కI�( s/fnfంZ[: తన Z(�ి�ÊKన �లcw ను యciéబ,కD ఇhg, 
7ా/fదo/f కల�క Z(�/ా జOMంhన �డï చటvపరంnా తనకD కDమcర6డ� 
అవ�R(డO rFxంhంZ[ (30:3). ఈ xధ9:Kన అZెo  (స/¢̄nVñ) మcతృత�ం Z(�/ా, 
mGా !న iాలcలల` Zేవ�డ� i©O¦ ఆ@(/ాలను అనుస/fంచ�(Oi» అనుమsం@(డ� 
అO చూడగలం, అ�Rే ఈ ఆ@(రమ,లD ¡Ý´ ®కz ధరM-ాసX �ంల`ను మ/fయ, 
i©̄తXOబంధనల`ను sరసz/fంచబ�(ï �. 

�లcw కD ఇదoర6 కDమcర6లD ప�ట|vనప�jడ� 7ా/fi» /ా]aలD ఎను¦కDన¦ p´ర6లD 
లÅయc తన కDమcర6లకD ఇhgన p´ర6ల వలÐ లÅవ�. లÅయc అ�Rే దృఢ9:Kన 
x-ా�సమ,ను మ/fయ, సుX sRd Oం�¥న హృదయమ,ను పGs�ం�ం@ేటటÀ� nా 
p´ర6లను ఎను¦కDంటµ, /ా]aలD ఎను¦కDన¦ p´ర6�  మcతGం తన సహË ద/f పట�  
ఆ9:కDన¦ @ేZెనౖ మ/fయ, Zే�షపÓ/fత9:Kన mÂ /ాటమ,ను బయలDపర@xేnా 
ఉy(¦�. �లcw  ®కz Öదట| కDమcర6Oi» Z(ను (“½ర6j ½రgబడï ”) అy¤ 
p´ర6Ohg, “Zేవ�డ� y(కD ½ర6j ½/�gను” (30:6) అO అంటÀంZ[. /�ండవ 7ాOi» 
“న¨ాX T” అO y(మకరణం @ే�ింZ[, “n~పj mÂ టàలల`” లÅZ( mÂ /ాటమ,లల` తన 
సహË ద/fptౖ n�ThనZ[ అO ఈ p´ర6 సూhసుX ంZ[ (30:4–8). =ా'(రణ 
కDటÀంబమ,లల` మనం మcమ<లDnా చూ@ ేpిల�ల మధ) ఉం� ేn~డవల కంటµ 
ఎకDzవ n~డవలD ఇx. ఈ ఇదo/f సహË ద/fల మధ) yPలi©న¦ y(శy(తMక Zే�షమ, 
మ/fయ, పగ క�íను Zే�షమ,ల`O ½వGతను మ/fయ, తన సహË దర6�ైన 
]aబ�లDను చంpనింత పగకD (4:3–8) ఎన¦డ� @ేరలÅదు, iాO ఇZేxధ9:Kన తన 
కDమcర6ల ఆల`చన Î�´ప� కథల` x�ాదకర9:Kన మ,nfంప�నకD 
Z(/f½�ినంతnా అ�ంZ[ (37:2–20). 
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సమయమ, గ�¥hన i©లZ¿, R(ను ఇకyPన¦డ� గరºమ, ధ/fంచలÅను అO 
లÅయc గ̄]¼ంhంZ[; iాబట|v /ా]aలD యciéబ,కD �లcw ను బహëమsnా ఇవ��(Oi» 
సjంZ[సూX  తన =� ంత Z(�ి�ÊKన Úలcjను కI�( లÅయc యciéబ,కD ఇhgంZ[. ఈ 
xధంnా, ఈ �దo/f సహË ద/fల మధ) mÂ టà i©న=ాnfంZ[; hన¦Z(Oi» R(ను 
n�T@(నy¤ తృpిXO NగలgకIడదO ptదoZ[ అనుకDంZ[. Úలcj ®కz Öదట| 
�డïకD లÅయc “nాదు” అO y(మకరణం @ే�ింZ[, ఈ జనM Z(�/ా ఆ9: 
“అదృషvమ,”ను అనుభxం@(నO వ)కXపరhంZ[ (30:9–11). తన Z(� ి Z(�/ా 
/�ండవ కDమcర6డ� కTnfన తర67ాత �ీX �లD అందరè ఆ9:ను “rFగ)వs” అO 
అంటFర6 అనుi©O లÅయc ఆ �డïకD “ఆÝ´ర6” అO p´ర6ptట|vంZ[, Z¿Oi» అర>ం 
“ధను)లD” (30:12, 13). 

ఈ �దo/f సహË ద/fల మధ) yPలi©న¦ mÂ టàతత� 7Pషౖమ)మ, n¢ధుమల పంట 
iాలంల`, రèబúను m� లమ,ల` i©O¦ ప�తGZ(తవృ¶ప� పండ�ను కనుn~O తన 
తT��ÊKన లÅయcకD ఇhgన iాలంల`, మరలc ఎnf�ింZ[. ప°gమ ఆ�ియcల`O 
పGజలD ఈ ÖకzలకD Ï/ా)వరXక9:Kన గ,ణమ,లD మ/fయ, ఫలZ¿కరణకD 
సHయప�ే గ,ణ(లD ఉy(¦యO న9̈M7ార6, iాబట|v  /ా]aలD ఈ పండ�ల` 
i©O¦ట|O తన సహË ద/f నుం�¥ అ�¥nfనZ[. లÅయc ఆ9:ను ½¶ణంnా గZ[oసూX , తన 
భరXను మ/fయ, అలcnV తన కDమcర6O ®కz ప�తGZ(తవృ¶ప� పండ�ను 
Z ొంnfTం@(వO ఆ9:ను OంZ[ంhంZ[. /ా]aలDకD యciéబ,ptౖ ఎంతట| పటÀv  
ఉన¦దంటµ, యciéబ, లÅయcRd శయOం@(లంటµ /ా]aలD ®కz అనుమs 
అవసరం అన¦టÀ� nా ఉంZ[. గరºవs అగ,టకD తనకDన¦ O/ాశను బట|v , ఆ /ాsG 
లÅయc యciéబ,Rd శయOంచవచgO /ా]aలD ఒప�jకDంZ[; iాO Z¿Oi» 7Pల 
రèబúను ½సుi©hgన ప�తGZ(తవృ¶ప� పండ�ల`O i©O¦ పండ��  ఆ9: ié/fంZ[ 
(30:14, 15). 

ఈ xధంnా లÅయc గరºమ, ధ/fంh ఐదవ కDమcర6Oi» జనMOచుgలcగ,న 
తన భరXను ఒక /ాsG i©రకD “అZెo ”కD ½సుi©ంZ[. ఈ �డïకD ఆ9: ఎను¦కDన¦ p´ర6 
“ఇ-ాûఖcర6” అO, ఈ p´ర6 లÐౖంnfక సంబంధమ,ల i©రకD ఆ9: తన భరXను “అZెo ”కD 
½సుi©ంZ[ అy¤ సత)మ,pt ౖపద@(తbర)మ,nా ఉంZ[ (30:16–18). i©ంత iాలమ, 
గడhన తర67ాత లÅయc తన ఆరవ మ/fయ, ఆఖర6 కDమcర6Oi» జనMOhgంZ[, 
ఈయనను ఆ9: “జ�బ<లIను” అO pిThంZ[ ఎందుకంటµ ఆయనను ఆ9: Zేవ�O 
నుం�¥ వhgన “వరమ,”nా rFxంhంZ[. @(లc సంవత�రమ,లD గడhన తర67ాత 
తన భరXకD ఆ9: ఆర6గ,ర6 కDమcర6లను ఇhgనందున ఆ9:ను p´GN=ాX డ� అO 
ఆ°ంhంZ[ (30:19, 20). ఆఖర6nా, లÅయc తన ఆఖర6 �డïకD, కDమc/�XకD, 
జనMOhgంZ[. ఈ mాపకD ఆ9: “Z¿y(” అO p´ర6 ptట|vంZ[ ఎందుకంటµ Zేవ�డ� తనకD 
“½ర6j ½/ాgడ�” అO ఆ9: rFxంhంZ[ (30:21). గరºవs అగ,టకD యciéబ,Rd 
i©O¦ /ాతbG లD గడ�ప� లcగ,న లÅయc /ా]aలDRd ఆ�¥న అ'[క బúర=ారమ,లను 
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గ</fg 7ాక)మ, ఏN @ెప�jట లÅదు. iాO, ఈ �దo/f సహË ద/fల మధ)నున¦ 
mÂ /ాటం i©న=ాగ,తbందO కథనమ, సjషvపర6సుX ంZ[, iాబట|v  బహëళ 
ప½¦వGతమ, ®కz x�ాదమ,ను గ</fg 7ాక)మ, =ా¶)మ,ను ఇసుX ంZ[. 

ఆఖర6కD, “Zేవ�డ� /ా]aలDను జÆæ పకమ, @ే�ిi©O ఆ9: మనx xyPను” అO 
కథనమ, న¡దు @ేసుX ంZ[. ఆ9: గరºమ, Rెరచుట Z(�/ాను మ/fయ, తనకD 
గరºమ, దయ@ే�ి �డïకD జనMOచుgలcగ,న @ేయ,ట Z(�/ాను Zేవ�డ� ఈ 
iార)మ,ను @ే-ాడ� (30:22). తన =� ంత సహజ �డïకD జనMOhgన తర67ాత, 
Zేవ�డ� తన mGా ర>నలD xy(¦డOయ, మ/fయ, ఆయన “తన Oందను 
R�లnfం@ెను” అO ఆ9: @ెpిjంZ[. ఆ9:కD “మ/f®క కDమcర6O తనకD Zేవ�డ� 
దయ@ేయ,ను nాక” అO ఆ°సూX  తన కDమcర6Oi» “Î�ప́�” అO p´ర6 ptట|vంZ[ 
(30:23, 24). 

ఈ rFగమ, p´GNంపబడO లÅయc మ/fయ, n~�(G లÐౖన /ా]aలDRd 
mGా రంభ9:KంZ[ (29:31); మ/fయ, ఈ �దo/f సహË ద/fల మధ) Zే�షపÓ/fత 
మ/fయ, బF'(కర9:Kన mÂ /ాటFల నడ�మ, అలcnV తప�jZ(/f పట|vన తమ తమ 
పథకమ,ల నడ�మ ఈ కథనమ, =ాnfంZ[. ఈ కథ ®కz iాల క̄మంల`, Zేవ�O 
కృప వలన ఈ ఇదoర6 సహË ద/fలD మ/fయ, 7ా/f Z(�ీలD కI�( �డïలను కy(¦ర6. 
ఈ కథనమ,నకD మ,nfంప� Î�ప́� జననంRd వhgంZ[. Zేవ�డ� తన Oందను 
R�లnfం@ెను అO /ా]aలD =ా¶)Nవ�nా, కథకDడ� 7¤Z(ంతపర9:Kన ఈ 
xషయమ,నకD మన ఆసi»XO మరలDgతby(¦డ�. ఏZో  ఒక =ా'(రణ సంఘటనnా 
iాకDం�(, ఈ �డï  ®కz జననమ, “Zేవ�డ� /ా]aలDను జÆæ పకమ, @ే�ిi©O ఆ9: 
మనx xOనందున” (30:22) జ/fnfనటÀ� nా @ెmాjడ�. 

“జÆæ పకమ,” అనునZ[ 7¤Z(ంతపర9:Kన ఒక అంశమ,, Z¿Oల` Zేవ�Oi» 
మ/fయ, తన జÆæ పకమ,నకD mాతGలÐౖన 7ా/fమధ) yPలi©న¦ i»¯యcöలక Oబంధy( 
సంబంధమ, ఇN�¥ ఉంటÀంZ[. అబFG Hమ, =� Z ొమc మ/fయ, n~Öఱc6 లను 
గ</fg @ే�ిన xజÆæ పనను Zవే�డ� జÆæ పకమ, @ేసుకDన¦ప�jడ� ఆ Î/ాo ను 
ల`యల`O పటvణమ,లను y(శనమ, @ే�ినప�jడ� “ఆ y(శనమ, మధ)న ల`తb 
Oవ°ంచకDం�(” ఆయనను పంpి7¤-ాడ� (19:29). వందల సంవత�/ాల 
తర67ాత, ఇ-ా̄��Éయ,లD ఐగ,pీXయ,ల బFOసత�ంల` ఉన¦ప�jడ�, 7ా/fO 
బF'[ంచు7ా/f i©ర�( ZబెÈల i»¯ంద అణnార6తbన¦ప�jడ�, xడ�దల i©రi��న 7ా/f 
Öరలను “Zేవ�డ� xy(¦డ�” మ/fయ, ఆయన అబFG Hమ,, ఇ=ా�కD, 
యciéబ,లకD @ే�ిన Oబంధనను “జÆæ పకమ,” @ేసుకDy(¦డ� అO 7ాక)మ, 
@ెప�X ంZ[ (OరÍమ. 2:24). 7ా/fO x�¥pించుటకD ¡Ý´ Z(�/ా Oర1యcతMకంnా 
i»¯య @ే-ాడ�. OరÍమమ,నకD @(లc శR(బFo ల తర67ాత, ఇ-ా̄��Éయ,లD తమ 
=� ంత Zేశమ,ను mÂ n~టÀv i©O అష¬y ర6 మ/fయ, బబ,ల`ను Zేశమ,లల` 
బFOసలDnా @ెద/fmÂ యcర6. 7ా/fకDన¦ ఒiV O/Ù¶ణ 7ా/f ప¶మ,న iార)మ, 
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@ేయగTnV �ÊహË 7ా ®కz xశ�సÔయ9:Kన జÆæ పకమ,ptౖy¤ ఆ'(రపZ[ ఉంZ[ 
(yP]̂మc) 1:8, 9; �Êషయc 49:15, 16). ప/fÄద· గ̄ంథమంతట|ల`, Zేవ�O 
జÆæ పకమ, అనునZ[ ర¶ణ అy¤ Äభ7ారXకD ఆయ,వ�పటÀv nా ఉంZ[. Zేవ�O ®కz 
ఎడRెగO p´Gమ ఆయన మ/fయ, అబFG Hమ,Rd @ే�ని Oబంధy( 7ాnాo నమ,లD 
ఆఖర6nా ��సుi}¯సుX  Z(�/ా yPర7¤రgబ�(ï � (లIiా 1:67–79; గల½. 3:6–8, 
16–18, 26–29). 

వ)s/VకతలD, ¡=ాలD, మ/fయ, 7Pఱª6  పథకమ,లD 7¤�ినపjట|i} Zవే�డ� తన 
కృపల` తన పGజలD కy(ను Zేశమ,నకD 7PÑ� తన ఆö/ా�దమ,లను 
ఆనంZ[ంచుటకD మcరÍమ, స/ాళమ, @ే-ాడ�. /ా]aలD Î�´ప�కD జనMOhgన 
7Pంటy¤ తన కDటÀంబమ,Rd కy(ను 7Pళ0� టకD యciéబ, �ిద·మయc)డ�. తన 
ఇదoర6 rFర)ల i©రకD పదుy(లDగ, సంవత�రమ,లD i©లDవ� @ేయ,నటÀ�  లcబFను 
యciéబ,ను మcయ @ే-ాడ� గనుక తన rFర)లRdను మ/fయ, �డïలRdనూ తన 
“=� ంత Zేశమ,నకD” పంపమO తన మcమను యciéబ, అ�¥nాడ� (30:25, 26). 
లcబFను తన అలD� �¥ �´వను iéల`j7ాలO అనుiéలÅదు, ఎందుకంటµ యciéబ, 
వలన Zేవ�డ� ఆయనను బహënా ఆöర�Z[ం@(డO ఆయన గ̄]¼ం@(డ�. iాబట|v , 
తన 9̈నలD� �¥O �తమ,nా ఏN iా7ాల` అడగమy(¦డ�; iాO, R(ను 
7PhgంచగTnV �తమ,ను యciéబ, iéరలÅదు. ధనమ,నకD బదులDnా, తన 
కDటÀంబమ, 7ార6 సుదూర పGయcణమ,ను కy(నుకD @పేటÀv తbండnా తన 
కDటÀంబ అవసరతలను ½ర6gటకDను మ/fయ, 7ా/f గమ)మ,ను @ే/fన తర67ాత 
7ా/fi©రకD =� ంత O7ాసమ,లను O/fMంచుi©నుటకDను ÏలDnా ఆయన 
జంతbవ�లను – n~ఱ56లను మ/fయ, 9̈కలను – తన మcమ ®దo నుం�¥ 
అ�¥nాడ� (30:27–30). 

@(రలÐౖనను m� డలÐౖనను గల పGs n~ఱ56ను మ/fయ, నల�OZైన పGs n~ఱ56pిల�ను 
తనకD ఇhgన �Êడల లcబFనుకD మ<డవ =ా/f కI�( �´వ@యే,టకD యciéబ, 
Z(తృత�మ,Rd కI�¥న ఒక పGsmాదనను @ే-ాడ�. Z¿Oi» Rdడ�, ఆయన @(రలÐౖనను 
మ/fయ, m� డలÐౖనను గల 9̈కలను కI�( అ�¥nాడ�. బú�ి రంగ, కTnfన ఈ 
జంతbవ�లD తన మcమ మందల` iVవలం స�లj -ాత9̈ ఉంటF�. లcబFను తన 
అలD� �¥ పGsmాదనకD öఘÃ9̈ ఒప�jకDy(¦డ� ఎందుకంటµ ఆయనను మరలc 
¡సnfంh ఈ బú/ాO¦ తనకD పGÎజనకరంnా మcర6giéవడం @(లc సుళ0వ� అO 
అనుకDy(¦డ�. 

తన అR()శల`, లcబFను ఈ ఒపjంZ(Oi» ఒప�jకDy(¦డ�. యciéబ,pt ౖ
మ/fంత n~పj పGÎజy(O¦ m� ందుటకD తన మందల`నుం�¥ రంగ,రంగ,ల 
జంతbవ�లను మ/fయ, నల�O 9̈కలను R�లnfం@(డ�. బú� ి రంగ, గల ఈ 
జంతbవ�లను యciéబ, నుం�¥ మ<డ� Z[నమ,ల పGయcణమంత దూరమ, 
½సుi�Ñ� తన కDమcర6ల ఆ'¿నంల` 7ాట|O ఉం@(డ�. ¡సపÓ/fత9:Kన ఈ 
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పy(¦గమ, మ/~క=ా/f లcబFను ®కz Oజ9:Kన గ,ణ(O¦ బయలDపర6సుX ంZ[: 
తన కDమc/�Xల ®కz భరXను స]¼తమ, ¡సnfంచగల అR()శపర6డ� మ/fయ, 
కృతజæతలÅO 7ాడ�. లcబFనుకD ఈ పGణ(Ñక xఫలమ, iాy-ల�OZ[nా అగ,ప�¥ 
ఉంటÀంZ[. అZ[ తన 9̈నలD� �¥i» రంగ,లD కTnfన జంతbవ�లను మcతG9̈ ఉంhంZ[, 
మ/fయ, ఈ జంతbవ�లD బú�-ిరంగ, గల అy¤క జంతbవ�లను, కy(ను Zేశమ,నకD 
పGయcణ9:Kన కDటÀంబ mÂ షణకD స/fప�( మందను ఉతjsX  @ే=ాX యc అO లcబFను 
సంZే]¼ం@(డ�. తన అలD� �¥O మరలc మcయ @ే�నిందుకD మcయnా�ెనౖ ఈ 
మcమ తనను R(y¤ అÕనంZ[ంచుi©O ఉంటFడ�. యciéబ,కD H/ాను x�¥h 
7Pళ�డం కషvం @ేయcలO అనుకDy(¦డ� ఎందుకంటµ తన 9̈నలD� �¥O బట|v  Zేవ�డ� 
ఆయనను Z¿xసూX y¤ ఉంటFడ� అO ఆయన నమcMడ� గనుక (30:27, 31–36). 

యciéబ, Z(�/ా Zేవ�O నుం�¥ పGవ]¼ం@ే ఆö/ా�దమ,లను లcబFను 
iéర6కDy(¦డ� iాO, Zేవ�O మcతGం iéర6iéలÅదు. ఆయన ఆశ ఏమంటµ తన అలD� �¥ 
Z(�/ా ల�o  m� ంZ[ తన =� ంత సంపదను ptంచుi©నుటకD nాను �ÊహË 7ాను కI�( 
పGÎజనపరచుié7ాలO అనుకDy(¦డ�. “Zేవ�డ� 7Pi»z/fంపబడడ�” అOయ, 
“మనుషb)డ� ఏN xతbX yÞ, ఆ పంటy¤ iéయ,ను” (గల½. 6:7) అy¤ mాtాలను 
@(లc కషvంnా y¤ర6gకDన¦7ాడ� లcబFను. అ'[iా'[క సంపదను 
కIడబ�టÀv i©నుటకD అబద·మ,లను మ/fయ, కపటâmాయమ,లను y(టÀట Z(�/ా 
ఆయన ఆఖర6కD ఓటNO, అంటµ ఎyÞ¦ సంవత�/ాలDnా ¡సnfంh వంhంhన 
తన 9̈నలD� �¥ @ేతbలల`y¤ i©ంతవరకD Z(/fZ(G ÷O¦ కTpి, పంటnా ié=ాX డ�. 

ఏ9:Kనపjట|i}, యciéబ,కD కI�( ఒక పGణ(Ñక ఉంZ[, అZ ేhy(ర6 జంnf=ాలD, 
బFదం, మ/fయ, ఇతర వృî�లను R�కzలD వTh 7ాట|ల`O Rెల�  @(రలను 
కనబ�ేటటÀ�  @ేయడ9̈ ఆయన పGణ(Ñక (30:37). ఆయన Ïట|O జంతbవ�ల 
మ,ందు Ôళ�  R�ట�ల` ఉం@(డ�, జంతbవ�లD ఆ Ôట|O R(G గ,టకD వhgనప�jడ� 
అకzడ అx చూలD కట|vనx. బల9:Kన జంతbవ�లD చూలD కట|vనప�jడ� ఆయన 
R�కzలD వThన చువ�లను ఆ Ôళ�  R�ట|vల` ఉం@(డ�, అప�jడ� i©̄తXnా ప�ట|vన 
ఇతర pిల�ల కంటµ ఈ జంతbవ�లD బú�-ిరంగ, సంR(y(O¦ ఉతjsX  @-ేా�. n~ఱ56లD 
మ/fయ, pిల�లD ప�ట|vనప�jడ�, యciéబ, బú�ి-రంగ,ల` ఉన¦ జంతbవ�లను తన 
i©రకD 7¤ర6పర@(డ�. NగR(x అO¦ లcబFను మంద i©రకD ఉంచబ�(ï �. ఈ 
x'(నమ,ను i©O¦ సంవత�/ాలD ఆచ/fంhన తర67ాత యciéబ, తన మందలను 
బల9:Kనxnా మ/fయ, m� డలD కTnfనxnా వృZ[·  @ే-ాడ�. ఈల`nా, లcబFను 
®కz మంద ప/fమcణమ,ల`ను మ/fయ, బలమ,ల`ను i©Z[oi©Z[onా తగ,Í త¬ 
వ@(g�. తన మcమకD ఇంiా ఆర6 సంవత�/ాలD i©లDవ� @�ేిన తర67ాత 
(31:41), ఈ pితర6డ� n~పj మందలRd, Z(�ి Z(సులRd, Ïట|i» Rdడ� ఒంటuలD 
మ/fయ, nా�¥దల Rdను బహënా ఆöర�Z[ంపబ�(ï డ� (30:37–43). 

పÄసంవర>క 9:ళకDవలను యciéబ, బFnా ఎ/fnfన 7ాడ� గనుక ఆయన 
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xజయcO¦ m� ంZ(డ� అO @(లc మంZ[ సూhసుX ంటFర6. జంతbవ�లD చూలD 
కటµvటప�jడ� అx చూ@ ేరంగ, పGసవంల` తన �డïల రంగ,ptౖ పGrFవం పడ�తbందy¤ 
rFవనను i©ందర6 అంnÙక/fంhనటÀ� nా ఉంటFర6. ఏZ[ ఏ9:Kనపjట|i}, /ా]aలD 
®కz ప�తGZ(తవృ¶ప� పండ��  తనకD గరº'(రణల` ఎలc సHయపడలÅZో , 
అలcnV RdలD వThన యciéబ, ®కz చువ�లD తన మంద i©రకD బú�ి-రంగ,లD 
గల సంR(నమ,ను ఉతjsX  @ేయలÅదు. ఈ /�ండ� కI�( ఫTతమ,లRd సంబంధం 
ఏమcతGం లÅO మ<ఢనమMiాల పGÎnాలD మcతG9̈. యciéబ, ®కz 
iార)మ,ల` ఎంచుకDన¦ సంR(yÞతjsX  x'(y(లD i}లక9:Kన mాతG 
mÂ Ýింhనపjట|i}, తనను ¡సnfంh వంhం@(లO అనుకDన¦ తన మcమ 
కపటâmాయమ,ల నుం�¥ pితర6Oi» జయcO¦ ఇhgంZ[ Zేవ��ే అO 31:1–13 
వచy(లD సjషvంnా RెలDప�తby(¦�. Zేవ�డ� అబFG Hమ,Rd @ే�ిన 
7ాnాo నమ,లకD 7ారసులDnా ఉండ�నటÀ�  (12:1–3; 28:13–15) యciéబ, ®కz 
సంతsO ఆöర�Z[ంh వృZ[·పరచుటకD Zేవ�O పGణ(Ñక�ÊK ఉంZ[. యciéబ, తన 
తT� ®కz బంధువ�ల ®దoకD 7PÑ� అకzడ ptం�(� �¥ తన =� ంత కDటÀంబమ,ను 
మ/fయ, మందలను O/fMంచుi©నులcగ,న ఆయనను అకzడకD న�¥pించుటకD 
Zేవ�డ� యciéబ, �xతంల` కలDగజVసుకDy(¦డ�. లcబFను ®కz ¡సపÓ/fత 
ఉmాయమ,లDnాO, యciéబ, మ/fయ, తన rFర)ల ®కz మ<ఢనమMiాల 
పGÎగమ,లD iాO Zేవ�O పGణ(ÑకలD yPర7¤రgబడటFO¦ అడ�ï iéలÅవ�. 

సూచనలD 
1Zే�షమ, అనునZ[ ఆZ[iాండమ,ల` మరలc మరలc ప�న/ావృతమ��) ఒక అంశం. 

ఇ=ా�కD పట�  ÜిTÝీXయ,లకD ఉన¦ rF7ాO¦ పG=ాX xం@ే క¯మంల` (26:14), /ా]aలD 
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