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అ"#$యమ' 31 

య+,-బ' మ/0య' అయన 

క3ట5ంబమ' ల+బ8ను నుం:; 

<:;=> వ@ట 

తన మ%మక' (ే*ిన *,వ ./త0ం య%34బ6 78ానుల< మ8=క ఆర@ 
సంవతB8ాల' గDEFిన తర@Gాత (31:41), OవPQRSన TGాదం ఒకటX తలYZ0ం[\. 
ల%బ^ను జంత`వaల bకc క'[\ంపa మ8eయ6 బలfgనతhi jk lmhే Tnా0 రQRSన 
వృ[\p  మ8eయ6 బలమ6hi కqDEన య%34బ6 మందల' క'టrంబమ6ల< ఒక 
పPమ%దకరQRSన ప8e*ిsZ. Oసుక'(tmu. 

పBయ+ణమ'ను గE/0F య+,-బ' Gేవ@I నుం:; =J ంGKన ఆజN 

(31:1-16) 

1ల+బ8ను క3మ+రUల3 – మన తం:;B,X కYZ0నGK య+వత[\ ను య+,-బ' 
]^ి,`I, మన తం:;B,X కYZ0న G#Iవలన ఈ య+వG#^ి\  సం=ాGKంeెనI 
eెప@g,`Iన మ+టల3 య+,-బ' <hiను. 2మ/0య' అతడm ల+బ8ను మ'ఖమ' 
చూqనప@gడm అGK Iనr sనr ఉం:;నట5u  అతIvwడల ఉండలxదు. 3అప@gడm 
vwహ{ |ా – } ~ితరUల Gేశమ'నక3 } బంధువ@ల ÅదÇక3 É/0Z0 |iళÖu మ'; háను 
}క3 àâ:ై య'ం:ెదనI య+,-బ'àâ eెపgZా 4య+,-బ' =J లమ'లå తన 
మందÅదÇక3 /ాçéల3ను లxయ+ను ~ిల3వనం~ి |ా/0àâ vటu hiను. 5–ê తం:;B 
కట8ëమ' Iనr sనr h#êద ఉం:;నట5u  ఇప@gడm h#êద నుండలxదI h#క3 
కనబడmచునrGK; అvàే h# తం:;BÅకì Gేవ@డm h#క3 àâ:ై య'h#rడm; 6ê 
తం:;B,X h# య+వచî,X\àâ ,`ల3వ@ eే^ిÉనI êక3 àెY^ï య'నrGK. 7ê తం:;B 
ననుr óసప@qF పGK మ+రUu  h# òతమ' మ+/ôFను; అvనను Gేవ@డm అతI 
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h#క3 öIeేయ Iయ$లxదు. 8అతడm–=J డల3 గల< } òతమగ'నI 
eె~ిgనvwడల అప@gడm మందలIrయ' =J డల3గల ~లిuల}hiను. e#రల3 గల< 
} òతమగ'నI eె~ిgనvwడల అప@gడm మందలIrయ' e#రల3గల 
~ిలuల}hiను. 9అట5u  Gవే@డm ê తం:;B పùవ@లను ]^ ి h#,XeFెను. 10మందల3 
చూల3కట5ü  ,ాలమ'న háను స†పrమందు కనుrల°É\  చూడZా Z¢ఱ§• లను G#ట5 
=J ట¶üళÖu  e#రల°ౖనను =J డల°ౖనను మచFల°ౖనను గల|iౖయ'ం:ెను. 11మ/0య' ఆ 
స†పrమందు Gేవ@I దూత–య+,-బE అI ననుr ~ిల3వZా–qత\మ' పBభ'|ా 
అI eె~ిgÉI. 12అప@gడm ఆయన–} కనుrల°É\  చూడmమ'; Z¢ఱ§• లను 
G#ట5చునr =J ట¶üళuIrయ' e#రల°ౖనను =J డల°ౖనను మచFల°ౖనను గల<; 
ఏలయనZా ల+బ8ను }క3 eయే'చునrGK య+వత[\ ను చూqÉI. 13} |iకìడ 
స\ంభమ'êద నూhi => ^ిÉ|©, vwకìడ h#క3 s™ క3ìబ:; eే^Éి|© ఆ బ´àలే3 
Gేవ@డను háhá. ఇప@gడm }వ@ లxq v¨ Gేశమ'లå నుం:; బయల3Gే/0 }వ@ 
ప@ట≠üన Gేశమ'నక3 É/0Z0 |iళÖu మI h#àâ e~ెÆgనhiను. 14అందుక3 /ాçéల3ను 
లxయ+య'–vంక మ+ తం:;B vంట మ+క3 =ాల3 పంప@ ల°కì:;<? అతడm 
మమ'∞ను అను$ల3Zా చూచుటలxG#? 15అతడm మమ'∞ను అ±∞|á̂ ి, మ+క3 
/ావల^ని దBవ$మ'ను బ≤ É\Zా ÉI|á^Æను. 16Gేవ@డm మ+ తం:;B ÅదÇనుం:; 
]^ి|á^ిన ధనమంతయ' మ+GKయ' మ+ ~ిలuలGKయ'hiౖయ'నrGK గG#? ,ాబట≠ü  
Gేవ@డm }àâ e~ెిgనట≥u లu  eయే'మI అతIక3త\ర±య$Zా 

వచనమ' 1. తన బ^వ-బ^వమర@దుల' తన Tజయ%.w బటXx 34పమ6 
hెచుm3{. య%34బ6 తన య+వG#^ి\. .8e|ంచు3{నుటక' Gా8e తం:;B,X కYZ0నGK 
య+వత[\  ]^,ి`hiన. అనుక'ంట~ ఉÄtwర@ (30:35 చూడంDE) అ. య+,-బ' 
<h#rడm. తన 3{రక' 3Öవలం 3{ంత nాÜసs áమ6 మ%తPQà /âel ఉనwద. 
ల+బ8ను క3మ+రUల3 అనుక'Ätwర@. య%34బ6 3äãతం ఏçావa bకc జÖéషê htÜ.w 
సంjా[\ం(tడë (25:29-34); ఇపañDైhే తన బ^వ-బ^వమర@దుల bకc 
nాÜసs áమ6ల< F,8=cనదâeన ò^âా.w jô ందుక'Ätwడë. 

వచనమ' 2. [ö.3ä hiడë, ల+బ8ను మ'ఖమ' [Gúఖౖ8e] మ+/ôను [అ.] 
య+,-బ' చూe#డm. ఇకcడ “Gúఖౖ8e” ( ֶהנָּפ , paneh) అÄ° పదమ6నక' ఖ¢mత 
అనుGాదమ6 “మ6ఖమ6”; KJV అనుGాదంల< అuhే “మ6ఖ3ాంZ” అ. ఉం[\. 
తన అల'£ DE bకc సంపద వృ[\p  (ెందుట ల%బ^ను చూ¢న 3{ల[ö తన పట£  
ల%బ^ను పPZకqల Gúఖౖ8e. F§ంjô ం[\ంచుక'Ätwడ. ఇతర సూచకమ6లhiబ^టr 
ల%బ^ను bకc మ6ఖమ6 బయల'పర@సు0 ం[\. ఆయన .8•¶\ం(tలనుక'నw 
పPZఫలం ఇ[ే గనుక య%34బ6 పట£  ల%బ^ను bకc గ6ణమ6 ఇ[\వరక' 
ఉనwటr£ âా అంత ^ïrహ¥8వంZా లxదు. 

వచనమ' 3. 3ాబటXx , } ~ితరUల [అబP̂ 7మ6 మ8eయ6 ఇnాBక'] 
Gేశమ'నక3 } బంధువ@ల ÅదÇక3 É/0Z0 |iళÖu మ' అ. vwహ{ |ా య+,-బ'àâ 
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అh#rడm. háను }క3 àâ:ైయ'ం:ెదను1 అ. ఉ[t© టXసూ0  య%34బ6క' 
పaనః.శmయత కల'గజÖçాడë. బḧేల' వద≠  ఆయన (ే*ిన Gాâా≠ నమ6ను మరల% 
పaన8ావృతం (ేçాడë: “ఇ[\â• Ä°ను Æక' hiDై య6ంDE, Æవa Gúళ∞£  పPZ 
సsలమందు .నుw 3ాjాDెదను” (28:15). 

వచనమ' 4. అపañడë య+,-బ' =J లమ'లå తన మంద ÅదÇక3 /ాçéల3 
మ/0య' లxయ+ను ~ిల3వనం=ాడm. ఈ క'టrంబ సమ%G°శంల< jాల' jô ందుటక' 
తన ఉపపత`wలను âా. ల≥[t ఆయన సంjా[\ంచుక'నw [t*[ీtసులనుâా. 
(30:43) ఆయన ఆ7Ü.ంచల≥దు. సంపµర∂QRSన ఏ3ాంతమ6 అవసరమ6 అ. 
ఆయన సñషxంâా తలం(tడë, మ8eయ6 తన తంDEP3ä వéZ8Öకంâా 8ాf∑ల' 
మ8eయ6 ల≥య%ల' తనhi ఏ3∏భTnా0 ర. ò^Tం(tడë. ల%బ^ను ఎంతటX Fి8e3äపం[ో 
ఆయనక' hలె'సుగనుక, ఆయన బృందంల< ఎవ8ºΩÄt ల%బ^నుక' గæఢ(t8eâా 
ప. (ేnా0 8Ö¿ అ. ఆయన భయపDE కqDt ఉంDE ఉంట^డë. 

వచనమ' 5. ఈ చ8ాmసమయంల<, తన తం:;B కట8ëమ' (“మ6ఖమ6”) 
మ6నుపటX వలY ఉనwటr£  తన~Æౖ లxదI య%34బ6 తన ò^రéలhi (ెjాñడë; 3ా. 
[తన] తం:;B Åకì Gేవ@డm ఆయనhi ఉంDE ఆయనను ఆ¡రÜ[\సు0 Ätwడ. 
మ%తPం .శmయపర(tడë. ల%బ^ను ఎటrవంటX GాDో  ఎ8eâeనGాడë గనుక, 
Gú¬£jk వaటను గæ8emన తన పPణt¬కను తన మ%మ hెల'సుక'ంట^Dే¿ అ. 
య%34బ6 భయపడటం సబబ6âాÄ° ఉం[\. Gార@ Tడ¢ Gúళ∞0 Ätwర. ల%బ^నుక' 
hెlయవ*,0 , Gా8e. ఆపaటక'-అవసరQRShే బల%htcరమ6hiÄúౖÄt స8Ö–ఆయన 
పPయZwnా0 డë. 

వచనమ'ల3 6, 7. తమ తంDEP3ä ఆయన (ే*ిన TశÜసÆయQRSన *,వను 
య%34బ6 తన ఇద≠ర@ ò^రéలక' ఈ Tధంâా గ6ర@0 (ేసు0 Ätwడë: ê తం:;B,X h# 
య+వచî,X\àâ ,`ల3వ@ eే̂ ిÉనI êక3 àెY^ï య'నrGK. ê తం:;B ననుr 
óసప@qF పGK మ+రUu  h# òతమ' మ+/ôFను. “ప[\” అÄ° పదమ6 ఇకcడ 
ఉపమ%నT≈షxQRSన T¶tనంల< పP∆âeంచబDEం[\. తన తంDEP తన 
Gాâా≠ నమ6లను బటXx  Gúనుకడëగ6 G°*ి అÄ°క nార@£  ఆయనhi ¿సమ6âా 
పPవ8e0ం(tడë అ. [ö. అరsమ6. ఇతర అనుGాదమ6లల< అuhే “మరల% 
మరల%” (NJPSV) మ8eయ6 “సమయమ6 GúంబDE సమయమ6” (CEV) అ. 
పP∆âeంచబDEం[\. సమయసూ«8e0hi, ల%బ^ను bకc ¿సమ6ను గæ8em 
Fితర@డë TGాహ సమయంల< పPnా0 Tంచల≥దు; ఆ సమయమ6 అనున[\ 8ాf∑ల' 
మ8eయ6 ల≥య%ల మధé jk ట… Äúల3{నw సమయమ6 అ. ఆయనక' hెల'సు, 
ఇపañDెhౖే కÄtను Gúళ∞£ టక' .ర∂uం(ే కãమంల<  8eద≠8e మద≠త` ఆయనక' 
అతéవసరQRS ఉనw[\. 3ా., య%34బ6 ఈ Tషయం మ%తPం (ెjాñడë, Gా8e తంDEP 
తనపట£  Tప8Àత Gúఖౖ8e చూFినను, అvనను Gేవ@డm అతI h#క3 öIeేయ 
Iయ$లxదు. 

వచనమ' 8. గత ఆర@ సంవతB8ాలల< మందక' ఏ/ జ8eâeన[ో  Tవరమ6âా 
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(ెపñక'ంDt, Gా8e తంDEP bకc ¿సమ6ను [ేవaడë ఎల% ZరగబÃట^x Dో  క'£ ప0ంâా 
(ెjాñడë: తన òతమ'Zా ల%బ^ను =J డల3 గల మందలను Gాâా≠ నమ6 (ే*,0 , 
మంద =J డల3గల అతడm–=J డల3 గల< } òతమగ'నI eె~ిgనvwడల అప@gడm 
మందలIrయ' =J డల3గల ~ిలuల}hiను. e#రల3 గల< } òతమగ'నI 
eె~ిgనvwడల అప@gడm మందలIrయ' e#రల3గల ~ిలuల}hiను Fిల£లÄ° 
ఈÄúను. e#రల3 గల< } òతమగ'నI ల%బ^ను (FెిñనuÕడల,  మందలIrయ' 
e#రల3గల Fిల£లÆÄúను. 

వచనమ' 9. తన తంDEP bకc సంపద య%వత`0 ను య%34బ6 
Oసుక'Ätwడë అ. (ెFñిన ల%బ^ను క'మ%ర@ల Œి8ాéదుక' (31:1) œనwంâా, 
ఇకcడ Fతిర@డë uÕహ– Gాక' సమస0 â—రGా.w ఇ(tmడë. తన ò^రéలhi 
Gేవ@డm ê తం:;B పùవ@లను ]^ ి h#,XeెFను అ. అంటrÄtwడë. ఆయన 
ఆ8e“ం¢న వసు0  సంపద తన nô ంత య63ä0. బట”x  ల≥క జ‘’ నమ6ను బట”x  (30:37-
43) 3ాక, [ేవa. bకc ఏ8ాñటrను బట◊x  కlâeన[\. 

వచనమ'ల3 10–13. 78ానును Tడ¢ Gúళ∞£ టక' య%34బ6 (ే*ిన 
పPణt¬కను గæ8emన బలQRSన Gాదమ6 తన మ%టల ¢వ8eల< పPnా0 Tసూ0  
అంట^డë, స†పrమందు Gేవ@I దూత తనక' పPతéÿQRSం[\ అ. (31:11a). ఈ 
సంఘటన మందల3 చూల3కట5ü  ,ాలమ'న (31:10a) జ8eâeనటr£ âా, అంట◊ అ[\ 
శరదృత`వa సమయమ6ల< జ8eâeన[\âా ఉండవచుm. â=ఱ‹› ల' మ8eయ6 Qàకల' 
nా¶tరణంâా బfi చుm కZ08eంపబDEన తర@Gాత (31:19) ఐదుÄúలల గర‡¶tరణ 
3ాలం మ6âeçాక వసంత ఋత`వaల< జన|.nా0 u. [ైTక ఆ[ేశమ6లF§ ౖ
సñం[\ంచుటక' య%34బ6 బహ‚çా ఐదు Äúలల' ఆâe ఉంట^డë. ఎందుకంట◊, ఆ 
3ాప8e సంవతBరమ6నక' ల%బ^నుhi తనక'నw ఒపñం[t.w 
మ6âeంచబ„ త`Ätwడë గనుక. 

య%34బ6 సÜపwంల< ఆయన చూడZా Z¢ఱ§• లను G#ట5 =J ట¶üళÖu  e#రల°ౖనను 
=J డల°ౖనను మచFల°ౖనను గల|iౖయ'ం:నెు (31:10b). దూత ఆయనhi 
మ%ట^£ డëతÂ అంటrం[\, య+,-బE అ., మ8eయ6 Fితర@డë సñం[\సూ0  
అÄtwడë, qత\మ' పBభ'|ా (31:11b). తన కనుrలను ఎÉ\  Z¢ఱ§• లను G#ట5చునr 
=J ట¶üళuIrయ' e#రల°ౖనను =J డల°ౖనను మచFల°ౖనను గల< అ. చూడవల*ని[\âా 
ఆ దూత య%34బ6క' (ెFñిం[\. [ö.3ä hiడë, ఆయనక' వéZ8Öకంâా ల+బ8ను 
పP∆âeం¢న పPZ ఒకc ¿సపµ8eతQRSన పథకమ6ల' దూతక' hెల'సు. 
31:9ల< వలY తనక' స8eâా (ెందవల*ిన జంత`వaల bకc Áతమ6ల (31:12) 
నుంDE ఆయనను ¿సâeంచక'ంDt ల%బ^ను bకc పPయతwమ6లను 
Æర@3ా8ాmడ. దూత సూ¢సు0 Ätwడë. ఆఖర@âా, ఈ పరసంబంధQRSన వé3ä0 
uÕహ– Gా bకc దూతâా, అంట◊ 3{.wnార@£  uÕహ– Gా తనుwhtను 
బయల'పరచుక'నw ఆయన దూతâా, బయల'పర(tడë. య%34బ6hi ఆ దూత 
అÄtwడë, } |iకìడ స\ంభమ'êద నూhi => ^ిÉ|©, vwకìడ h#క3 s™ క3ìబ:; 
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eే^ిÉ|© ఆ బ´àేల3 Gేవ@డను háhá [28:10-222]. ఇప@gడm }వ@ లxq v¨ 
Gేశమ'లå నుం:; బయల3Gే/0 }వ@ ప@ట≠üన Gేశమ'నక3 É/0Z0 |iళÖu మ' అ. 
(31:13). ఈ ఆఖర@ మ%ట తన ò^రéలక' య%34బ6 (ెపa0 నw దృఢQRSన Gాదన. 
78ానుక' తన పPయ%ణంల< Fతిర@.hi ఉంట^న. మ8eయ6 తన సంhtనమ6 
Gార@ “భæ/ Ëద లYకcక' ఇసుక8Öణ6వaలవలY” అగ6నటr£  ఆయనను కÄtను 
[శేమ6నక' Z8eâe రFిñnా0 న. [వేaడë ఆయనక' Gాâా≠ నమ6 (çేాడë (28:14, 
15). 

వచనమ'ల3 14–16. తన ò^రéలక' ఈ .G°[\కను (ే*ిన తర@Gాత, 
ఆయనను అనుస8eంచల%గ6న Gా8e. బPZమ%ల'టక' య%34బ6క' (tల% తక'cవ 
కషxం అవaత`ం[\. .జ‘.3ä, తన .ర∂య%.3ä మద≠త` hెల'పDt.3ä /ాçéల3 
మ/0య' లxయ+ల' (tల% ఆత`రతâా ఉÄtwర@ – ఏ[ో  తమ భర0ను ల%బ^ను 
G°8ÖTధంâా చూ(tడë అ. 3ాదు, 3ా. Gా8e3ä [ేవaడë (ే*ని 3ారéమ6లను బటXx 
య%34బ6క' మద≠త` hెల'పaటక' *ిదpంâా ఉÄtwర@. vంక మ+ తం:;B vంట 
మ+క3 =ాల3 పంప@ ల°కì:;<? అ. Gార@ అDEâార@ (31:14). ల%బ^ను bకc 
nాÜసs áమ6ల< Gా8e3ä ఏQRSÄt jాల' ఉనw[t ల≥[t అÄ° పPశwను ఈ Œి8ాéదు 
hెlయపర@సు0 ం[\, ఎందుకంట◊ ఆయన  8eద≠8e. అను$ల3Zా చూe#డm గనుక 
(31:15a). య%34బ6 bకc పదుÄtల'గ6 ఏళ£  శãమక' Gా8e. ఆయన 
అ∂∑∞∏ాడm, మ8eయ6 Gా8e3ä /ావల^ిన దBవ$మ'ను బ≤ É\Zా ÉI|á∏ాడm ( לַכָא , 
’akal) ల≥[t “/ÈంâeG°çాడë” (KJV; ASV; ESV) (31:15b). ఈ కãమంల<, 
య%34బ6 bకc *,వను బటXx  [ేవaడë ల%బ^ను bకc మందలను 
ఆ¡రÜ[\ం(tడë (30:27-30; 31:41), 3ా. ఆయన 3{రక' ల%బ^ను ఏ/య6 
ఉంచల≥దు. 

గడ¢న ఆర@ సంవతB8ాల 3{ల'వa 3ాలంల< య%34బ6ను ¿సâeంచుటక' 
ఆయన (ే*ిన పPయతwమ6ల 3ారణంâా, తమ తంDEP bకc మందల' 
ప8eమ%ణమ6ల<ను nామరsáతల<ను ÍÎణÏం¢నT, 3ా. తమ భర0 bకc మందల' 
సంఖé పరంâాను బలం పరంâాను వృ[\p  (ెం[tu. 3ాబటXx , ల%బ^ను తన 
క'మ%8º0లను మ8eయ6 Gా8e ~ిలuలను, Gా8e3ä Ätéయంâా (ెందవల*ిన ధనమ' 
Gా8e3ä (ెందక'ంDt ¿సâeసు0 Ätwడë. ఆసు0 ల 3{రక' ఆయనక'నw Oర. ఆశ 
మ8eయ6 సంపదలను కqర@m3{నుటక' ఆయన G°సు0 నw కపట”jాయమ6ల' 
ఆయన నుంDE 8ాf∑ల' మ8eయ6 ల≥య%లను దూరం (ే*ినT. Gా8e bకc 
348eకను తమ తంDEP Ätéయంâా ప8eగణÏnా0 Dt అÄ° అTçాÜnా.w Gా8eల< 
F§ం(tu; 3ాబటXx  ఎటrవంటX అభéంతరం ల≥క'ంDt Gార@ Gేవ@డm }àâ eె~gినట≥u లu  
eేయ'మI య%34బ6hi (ెjాñర@ (31:16). 
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య+,-బ' Åకì రహస$ Iష∫ªమణ (31:17-21) 

17య+,-బ' లxq తన క3మ+రUలను తన ¥8ర$లను ఒంట≥లêద hi,Xìంq 
18కh#నుGేశమ'నక3 తన తం:;BvwΩన ఇæాøక3 h¿దÇక3 |iళÖu టక3 తన 
పùవ@లIrట≠I, à#ను సం=ాGKంqన సంపద య+వత[\ ను, పదÇన/ామ'లå à#ను 
సం=ాGKంqన ఆ^ి\  య+వత[\ ను ]^ి,`I => vwను. 19ల+బ8ను తన Z¢ఱ§• లబ≤ చుF 
కÉ\/0ంచుటక3 |i¡uయ'ండZా /ాçéల3 తన తం:;B vంటనునr గృహ Gేవతలను 
GొంZ0ల°ను. 20య+,-బ' à#ను =ా/0=> వ@చుh#rనI ^ి/0య+|ా:ెనౖ ల+బ8నుక3 
àెYయeేయక => వ@టవలన అతI óసప@qFన|ా:#vwను. 21అతడm తనక3 
కYZ0నదంతయ' ]^ి,`I =ా/0=> vwను. అతడm లxq నGK G#ట≠ Z0ల+దను 
,`ండతట5ü  అƒమ'ఖు:ై |i≈∆uను. 

వచనమ'ల3 17, 18. 78ానును Tడ¢ కÄtనుక' Z8eâe రమ|. తన భర0క' 
(ెFిñన [వేa. Fిల'పaనక' 8ాf∑ల' మ8eయ6 ల≥య%ల' అనుకqలంâా 
సñ[\ం(tర@ గనుక, కదుల'టక' ఏ8ాñటr£  (ేయ%l అÄ° â=పñ 3ారéమ6ల< 
య+,-బ' .మగ6wడయ%éడë. ఈ సమయ%.3ä ఆయనక' Ätల'గ6ర@ ¥8ర$ల3, 
ఒక డజను మం[\ ~లిuల3, [tసుల' మ8eయ6 [t*లీ' అÄ° ప8eజనమ6, ఇం3ా 
మందలమందల జంత`వaల' (30:43; 32:13-5) ఉÄtwu. య%34బ6 తన 
ò^రéలను మ8eయ6 Fిల£లను ఒంట≥లêద ఎ3äcం¢ తన పPయ%ణమ6 3{రక' 
3ాGాlBన పPZఒకc [t.., తన పùవ@లIrట≠I, పదÇన/ామ'లå à#ను 
సం=ాGKంqన సంపద య+వత[\ hi (28:1, 2F§ౖ గల Gాéఖéలను చూడంDE) స7, 
తన అనుచరగణమంతటX. *ిదpపర(tడë; అపañడë Gార@ తన తం:;BvwΩన ఇæాøక3 
వద≠క' Gúళ∞£ టక' âాను కh#ను Gేశమ'నక3 పPయ%ణమ6ను nాâeం¢8e. 

వచనమ' 19. య%34బ6 .షÓÔమణ గ68eం¢ ల+బ8నుక' hెlయదు 
ఎందుకంట◊ ఆయన మ8eయ6 ఆయన క'మ%ర@ల' â=ఱ‹› లక' బ≤ చుF 
కÉ\/0ంచుటక3âాను ఇతర 3ాపర@లhi (tల% [\నమ6ల' కqDE ఉÄtwర@ (38:12, 
13; 1 సమæ. 25:2-8; 2 సమæ. 13:23-25 చూడంDE). దట చూ*,0 , 
ల%బ^ను âా. ల%బ^ను క'మ%ర@ల' âా. బfi చుm కZ08eం(ే సమయంల< య%34బ6 
మందలను 34ల<ñuనటr£ âా ల≥ర@. అuనను, మ%మ మ8eయ6 Qàనల'£ డëక' 
మధéనునw ఎడబ^టr ఎంత OవPQRSన[ో , [ö. వలన తన â=ఱ‹› లక' బfi చుm 
కZ08eంచుటక' య%34బ6 G°8Ö (•టక' Gúళ£వల*ి వ¢mం[\ అనw Tషయ%.w ఈ 
సందర‡ం hేటhెల£ ం (ేసు0 ం[\. 

ల%బ^ను తన uంటX నుంDE దూరంâా ఉనwపañడë /ాçéల3 తన తంDEP3ä 
(ెం[\న vంట≠ Gేవతలను ( םיִפָרְּת , therapim) GొంZ0ల°ను (Ätéయ%¶\. 18:17 
చూడంDE). ఈ Tగã7ల' 8ాf∑ల' తన ఒంటÒ bకc గంతల< [tచు3{నుటక' 
 ల'âా ఉంDే తన తంDEP bకc [ేవతల Tగã7ల' (31:34), 3ా. [t దు 
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3ాలమ6ల< nా¶tరణంâా క.Fిం(ే (1 సమæ. 19:13-16) మ.Ú ిప8eమ%ణంల< 
ఉంDే F§ద≠  F§ద≠  Tగã7ల' మ%తPం 3ావa. 

ఇటrవంటX uంటX Tగã7లను ల%బ^ను కlâeయ6ండటం అÄ°[\ ల%బ^ను 
అÄ°కమం[\ [వేతల యందు TశÜ*ిం( ే బహ‚ళ TçాÜ*ి అ. సూ¢సు0 ం[\. 
య%34బ6 వలన “[వేaDెనౖ” (uÕహ– Gా) ఆయనను ఆ¡రÜ[\ం(tడ. మ6నుపa 
(ెFిñనపñటX3∏ (30:27)3 కqDt, తన nాs .క QRnô jô త/య [వేaళ£ను ఇం3ా 
పటrx క'Ä° ఉÄtwడë; 3ాబటXx  GాటX. [ొంâelంచడం అÄ°[\ OవPQRSన Ä°రం (31:30-
32). 

తన తంDEP uంటX [ేవతలను 8ాf∑ల' ఎందుక' [ొంâelం¢ం[\? ఈ పPశwక' 
అÄ°కQRSన nాధéపDే సమ%¶tÄtల' ఇవÜబDtı u. దటXâా, uÕహ– GాF§ౖ 
ఆQRక' 3{ంతవరక' TçాÜసమ6నwపñటX3∏ కqDt, ఈ [వేతలను కqDt కlâe 
ఉండటం వలన తనల< సంhtన nాఫలéతక' స7యపడhtu ల≥[t కÄtను 
మ%ర̂మ6ల< తన క'టrంబమ6నక' రÿణâా ఈ [ేవతల' ఉంట^u అ. 
అల<¢ం¢ ఉంటrం[\. య%34బ6 అనుచరగణంల< ఉనw అÄ°క మం[\ కÄtను 
[ేశమ6ల<.3ä (ే8eనపñటX3ä Gా8eGా8e Fతిర@ల [వేతలను తమhi hచెుmక'Ätwర@. 
GాటX. ఇ¢mG°యమ. Fితర@డë Gా8e. f̃చm8eంచవల* ి వ¢mం[\, మ8eయ6 
ఆయన GాటX. Ú§3ºమ6ల< మస03ä వృÿమ6 3äãంద పµDEm F§ట^x డë (35:2-4). ఆ 
సందర‡ంల< jాZF§టxబDEన Tగãహమ6లల< 8ాf∑ల' తన తంDEP uంట నుంDE 
[ొంâelన [ేవతల' ఏGúౖÄt ఉÄtwయ% అÄ° TషయంF§ౖ ఈ Gాకé ò^గమ6 ఏ/య6 
(ెపañటల≥దు. 

nాధéమగ6 8ºండవ సమ%¶tనం ఏమంట◊, తనను మ8eయ6 ల≥య%ను ఏ[ో 
ఒక కãయ వసు0 వa 3äãంద ప8eగణÏం¢ య%34బ6క' అ/|G°çాడë గనుక క* ి
మ8eయ6 34పమ6hi ఆQR తన తంDEP uంటX [ేవతలను [ొంâelం¢ం[\ అనున[\. 
తర@Gాత గDE¢న సంవతBరమ6లల<, ల%బ^ను తమ దPవéమ6ను బfi Z0âా ZÄ°*ి 
Gా8e3ä ఏ/య6 ల≥క'ంDt (ేçాడë (31:14, 15). 3ాబటXx , తమhi ఆ Tధంâా 
పPవ8e0ం¢నందుక' లYకc స8e (ేయDt.3ä ఆ [ేవతలను [ొంâelంచడం 8ాf∑ల' 
bకc T¶tనQRS ఉండవచుm. 

మæడవ సల7 QRnô jô త/యల<. (3∏ã.పµ. ప[\f∑నవ శhtబ≠మ6నక' 
(ెం[\న) నూ¯ 8ాZపలకల నుంDE ఉం[\. uంటX [ేవతలను కlâeయ6నwGా8e3ä 
వé3ä0 bకc సంnాs నంల< పP¶tన ò^గమ6నక' చటxబదp  హక'cను ఇసు0 ంద. ఈ 
పలకల' సూ¢సు0 Ätwu.4 3{.w పPhేéకQRSన ప8e*ిsత`లల< ఇ[\ Gాస0వం, 
పPhేéకంâా క'మ%8º0ల', అల'£ ళ∞£ , ల≥[t దత0త పaత`P ల Tషయంల< ఇ[\ Gాస0వQà.5 
3ా., తన తంDEP bకc సంnాs నమ6ల< మ6ఖéQRSన Gారసు. హ– [tను 
తన3{రక' ల≥[t య%34బ6 3{రక' ద3äcంచు34Gాలనw[ే 8ాf∑ల' ఆల<చÄúౖhే, 
అసల' ఈ ఆల<చన ఎల% 3ారéర˘పం [tlmం[\ అÄ°[\ సహజQRSన పPశw. 
మ6ఖéంâా ఆQRయ6 ఆQR bకc క'టrంబమ6, బహ‚çా మం¢ 3{ర3Ö 3ావచుm, 
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తమ 3—టrం˙క గృహమ6 నుంDE jా8ejk త`Ätwర@ గనుక. ఇం3ా చూ*,0 , [ేవa. 
ఆ¡8ాÜదమ6ల వలన య%34బ6 ఇపañడë ల%బ^ను కంట◊ సంపనుwడë అయ%éడë. 
భTషéత`0 ల< ఒక సమయంల< Z8eâe 78ానుక' Gú¬£ తన సహ– దర@ల bకc 
34jా.3ä jాతP̀ ల' అవÜDt.3ä Gా8e3ä అవసరం ల≥దు. తన తంDEP [ేవతలను 
[ొంâeల'టల< 8ాf∑ల' bకc ఆల<చనను ఈ Gాకéమ6 (ెపañట ల≥దు గనుక, ఈ 
సూచనలల< ఏ[ైÄt 3Öవలం ఊ7జ.కQRSనTâాÄ° /âeljk htu. 

వచనమ' 20. ఇర@వ[\ సంవతBరమ6లల< ల%బ^ను య%34బ6ను అÄ°క 
మ%ర@£  ¿సâeం(tడë; ఇపañడë య+,-బ' à#ను =ా/0=> వ@చుh#rనI 
^ి/0య+|ా:ైన ల+బ8నుక3 àెYయeయేక => వ@టవలన అతI 
óసప@qFన|ా:#vwను. “¿సపa¢mనGాడë” అ. అనువ[\ంచుటక' బదుల', 
f̃ P̧ Gాకéమ6 bకc అÿర అనుGాదమ6 ఆయన తన మ%మ bకc 
“హృదయమ6ను [ొంâelం(tడë” అ. వసు0 ం[\. 19వ వచనమ6ల< 8ాf∑ల' 
uంటX [ేవతలను [ొంâelన కãమంల< పP∆âeం¢న పదQà ఇకcడ కqDt 
పaన8ావృతQRSన[\. ఆQR ల%బ^ను [ేవతలను “[ొంâelం¢ం[\” ( ַבנָּג , ganab), 
య%34బ6 తన హృదయ%.w “[ొంâelం(tడë” (ganab). య%34బ6 bకc 
.షÓÔమణ గæ8em Tనwపañడë ల%బ^ను అనుభTం¢న G°దన మ8eయ6 34jా.w 
ఈ Gాకéమ6 ¢ZPసు0 ం[\. Tల'వaగల తన ఆసు0 లhi jా8ejk u తన అల'£ డë తన 
హృదయమ6ను [ొంâelం(tDt అనwటr£ âా ఈ Gాకéమ6 పP∆âeంచబDEం[\. 
ల%బ^ను bకc మ%యను ZPFిñ 3{టxడం [tÜ8ా య%34బ6 తన క'మ%8º0లను, 
తన మనుమళ£ను మనుమ8ాl., [ేవaడë ఆయనక' దయ(ే*ని ప˝వaల' 
మ8eయ6 మందలల<నుంDE అÄ°కQRSన GాటX. Oసు3º̨ ˇ£ డë. 

వచనమ' 21. 3ాబటXx , య%34బ6 తనక3 కYZ0నదంతయ' ]^ి,`I 
=ా/0=> vwను; మ8eయ6 ఆయన యEఫBట»సు నGK దగ̂రక' వ¢mనపañడë, [t.. 
ఆయన G#ట8డm. అపañడë ఆయన Z0ల+దను ,`ండతట5ü  అƒమ'ఖు:ై |i≈∆uను, ఈ 
âeల%దు 3{ండ గlలయ సమ6దPమ6నక' దÍEణtన ∆8ా≠ ను న[\3ä తÂర@ñ 
ò^âాన ఉం[\. ఇరGúౖ సంవతBరమ6ల 3äãతం అసల' ఏË ల≥క'ంDt కÄtను నుంDE 
78ానుక' పPయ%ణమ6ను (ేపట^x డë; ఇపañDైhే jా8ejk త`నw GాDైనపñటX3∏, 
సంపనుw.âా ఇంటX3ä Z8eâe వసు0 Ätwడë. 

ల+బ8ను తరUమ'ట మ/0య' <e#రణ eేయ'ట (31:22-35) 

22య+,-బ' =ా/0=> vwనI మEడవ GKనమ'న ల+బ8నుక3 àలె3పబ:ెను. 
23అతడm తన బంధువ@లను |iంటబ…ట5ü ,`I, v డm GKనమ'ల 
పBయ+ణమంతదూరమ' అతI తరUమ',`I => v, Z0ల+దు ,`ండêద అతI 
కY^ి,`hiను. 24ఆ /ాÉB స†పrమందు Gేవ@డm ^ి/0య+|ా:ైన ల+బ8ను h¿దÇక3 
వqF–}వ@ య+,-బ'àâ మంqZాI eడెÀZాI పల3కక3మ' జÃగÕత\  సుê అI 
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అతIàâ eె~Ægను. 25ల+బ8ను య+,-బ'ను కY^,ి`hiను. య+,-బ' తన గ':#రమ' 
ఆ ,`ండêద |á^,ి`Iయ'ం:ెను; ల+బ8నును తన బంధువ@లàâ Z0ల+దు ,`ండêద 
గ':#రమ' |á^ి,`hiను. 26అప@gడm ల+బ8ను య+,-బ'àâ–}|á± eే̂ ిÉ<? ననుr 
óసప@qF, కÉ\àâ eెరపటüబ:;న |ా/0Iవల° h# క3మ+/ô\లను ,`I=> వháల? 
27}వ@ h#క3 eెపgక రహస$మ'Zా =ా/0=> v ననుr óసప@qFÉ|áల? 
సంభBమమ'àâను =ాటలàâను మGెÇలàâను ^ిà#/ాలàâను Iనుr æాగనంప@దుhá. 
28అvàే }వ@ h# క3మ+రUలను h# క3మ+/ô\లను ననుr మ'దుÇ ~Æట5ü ,`నIయ$క 
~ిqFపట≠ü  vట5u  eే^ిÉ<. 29êక3 öI eయే'టక3 h#క3 eేతనవ@ను; అvà ే
=> vన /ాÉB ê తం:;BÅకì Gేవ@డm–}వ@ య+,-బ'àâ మంq ZాI eెడÀZాI 
పల3కక3మ' జÃగÕత\  సుê అI h#àâ eె~Ægను. 30} తం:;B vంట≠êద బహŒ 
|ాంఛగల |ాడ|iౖ |iళuZ–/0నvwడల |iళÖu మ', h# Gేవతల háల GొంZ0YÉవనZా 
31య+,-బ'–}వ@ బలవంతమ'Zా h# ÅదÇనుం:; } క3మ+/ô\లను 
]సు,`ందు|áó అను,`I భయప:;ÉI 32ఎవ/0ÅదÇ } Gేవతల3 కనబడmh— 
|ారU బBదుకక“డదు. }వ@ h# ÅదÇనునr |ాట≠I మన బంధువ@ల vwదుట 
|iద,X } G#II ]^ి,`నుమI ల+బ8నుàâ eె~Ægను. /ాçéల3 |ాట≠I GొంZ0ల°నI 
య+,-బ'నక3 àెYయలxదు. 33ల+బ8ను య+,-బ' గ':#రమ'లåI,X లxయ+ 
గ':#రమ'లåI,X vదÇ/0 G#^లీ గ':#రమ'లలåI,X |i≈∆uను ZాI అతI,‘±య' 
Gొరకలxదు. తరU|ాత అతడm లxయ+ గ':#రమ'లåనుం:; బయల3Gే/0 /ాçéల3 
గ':#రమ'లåI,X |i≈∆uను. 34/ాçéల3 ఆ <గÕహమ'లను ]^ి,`I ఒంట≥ æామ+Z0Õలå 
~Æట≠ü  |ాట≠êద క“రUFం:ెను. ,ాZా ల+బ8ను ఆ గ':#రమందంతటను తడ< 
చూqనపgట≠,’ అ< Gొరకలxదు. 35ఆ∂÷ తన తం:;Bàâ–తమ vwదుట háను 
లxవల°నందున à#మ' ,-పపడక“డదు; háను కడZానుh#rనI e~ెÆgను. అత:ెంత 
|iద,Xనను ఆ <గÕహమ'ల3 Gొరకలxదు. 

వచనమ'ల3 22, 23. ద8e[tపaâా మæడë [\నమ6ల వరక' కqDt య+,-బ' 
=ా/0=> vన సంగZ ల+బ8నుక' hెlయల≥దు. తన అల'£ డë Gú¬£jk య%డ. 
ఆయనక' Gార0 వ¢mనపañడë, ఆయన తన బంధువ@లను సమకq8ాmడë. 
సుసñషxంâా, *§ౖ.క ఆ¶\పతéం ఉండట^.3ä తన వంశమ6 Gా8eనంద8eÆ అందుల< 
కల'పaక'Ätwడë. Gార@ య%34బ6ను మ8eయ6 తన అనుచరగణt.w v డm 
GKనమ'ల పBయ+ణమంత దూరమ' త/0± Z0ల+దు ,`ండêద అతI కY^ి,`hiను. 
“త8e/” అ. పP∆âeంచబDEన పదమ6 ( ףַדָר , radap) nా¶tరణంâా “ఒక మ.Ú ి
ల≥[t ఒక గ6ంపaGార@ య6దpమ6 3{రక' ల≥[t పగ Oర@m3{నుట3{రక' మ8=క8e. 
తర@మ6ట”6 అÄ° అరsంల< పP∆âenా0 ర@. 

“u!డë [\నమ6ల పPయ%ణమంత దూరమ6” అÄ° పదసమæహమ6 3{ంత 
ఇబ"ం[\. కlâeసు0 ం[\, ఎందుకంట◊ 78ాను నుంDE âeల%దు వరక' గల దూరమ6 
350 QRSళ∞£  మ%తPQà. ఒక Gారంల< ఈ దూ8ా.w (ేర@34Gాలంట◊ ల%బ^ను 
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మ8eయ6 తన మనుష`éల' 8•#క' సుమ%ర@ ఏబ[\ QRSళ£  దూరం పPయ%ణం 
(ేయవల*ి ఉంటrం[\, ఇ[\ (tల% F§ద≠  దూరం. 3ాబటXx , “u!డë [\నమ6ల'” అÄ°[\ 
సుమ%ర@âా (పెñబDEం[\ ల≥[t 3{.w [\నమ6ల' అ. (పెañటక' ఒక 
జ‘Oయమ6âా పP∆âeంచబDEం[\. 

ల%బ^ను య%34బ6ను తÜరల<Ä° ఎందుక' అందు34ల≥క jk య%డë? య%34బ6 
bకc బృందంల< ఉనw *ీ0 $ల', Fిల£ల', â=ఱ‹› ల', Qàకల' మ8eయ6 ఇతర 
జంత`వaల' (tల% తక'cవ G°గంhi Gú¬£ ఉంట^ర@ క[t. మæడë Tషయ%లను 
గ6ర@0 ంచు34Gాl. దటX[\, య%34బ6 bకc గ6ంపa అంht మæడë [\నమ6ల' 
మ6ం[ే దలయ%éర@. 8ºండవ[\âా, Gార@ ల%బ^ను నుంDE jా8ejk త`Ätwర@ 
గనుక తన పPజల' G°గంâా పPయ%ణÏం(tర@ మ8eయ6 nా¶tరణంâా కంట◊ కqDt 
తమ జంత`వaలను G°గంâా hiల%ర@. మæడవ[\âా, య%34బ6 bకc .షÓÔమణ 
గæ8em Tనw తర@Gాత ల%బ^ను తన â=ఱ‹› లక' బfi చుm కZ08eంచDt.3ä, తన 
మనుష`éలను *,క8eంచDt.3ä మ8eయ6 తన పPయ%ణమ6 3{ర3ºΩన .htéవసర 
వసు0 వaలను సమకqర@m3{నDt.3ä మ8e3{.w [\నమ6ల' Oసు3{. ఉంట^డë. 

వచనమ' 24. య%34బ6ను తర@మ6త`నw కãమంల< /ాÉB స†పrమందు 
Gేవ@డm ^/ి0య+|ా:ైన ల+బ8ను h¿దÇక3 వqF–}వ@ య+,-బ'àâ మంqZాI 
eెడÀZాI పల3కక3మ' జÃగÕత\  సుê అI అతIàâ eె~Ægను. తన అల'£ DEF§ౖ [tDE 
(ేయ6టక' ల%బ^ను ఆల<¢సు0 Ätwడ. ఎ8eâeనGాDై, య%34బ6ను భయF§టxవద≠. 
ల≥[t ఏ TధంâాÄúౖÄt ఆయనను 7.పరచవద≠. [ేవaడë f̃చm8eం(tడë. ఇ[\ 
(ేయ6ట [tÜ8ా, తనhi ఉంట~ తనను 3ాjాడhtన. మ8eయ6 కÄtను 
[ేశమ6నక' తనను సురÍEతమ6âా Oసుక'వnా0 న. [ేవaడë బ¨hేల'ల< 
య%34బ6hi (ే*ిన Gాâా≠ నమ6ను ÄúరG°ర@mత`Ätwడë (28:15). 

వచనమ' 25. సుదూర పPయ%ణమ6 తర@Gాత ల+బ8ను య+,-బ'ను 
కY^ి,`hiను, య+,-బ' తన గ':#రమ' ఆ ,`ండêద |á^ి,`Iయ'ం:ెను. ఇ[ే 
Tధంâా, ల%బ^ను మ8eయ6 ఆయ6ధులYౖన తన అనుచరగణమ6 Z0ల+దు 
,`ండêద గ':#రమ' |á^,ి`hiను. ఈ 8ºండë దండëల' కqDt ∆8ా≠ ను న[\3ä 
తÂర@ñ [\క'cన ఉÄtwu, మ8eయ6 ఇకcడ ఇవÜబDEన Tవరణ అ[ే nా¶tరణ 
jPా ంతంల< ఉనw 8ºండë పరÜత ≈ఖరమ6లను సూ¢సు0 ం[\, అంట◊ వéZ8Öక'లYౖన ఈ 
ఇద≠ర@ గ6ంపaల Gార@ ఒక8eÄ%కర@ చూచు3{నునటr£   ల'âా, /nాñ మ8eయ6 
âeల%దు7 పరÜతమ6ల ≈ఖరమ6లF§ౖ ఉÄtwర@. 

వచనమ' 26. T8•ధQRSన ఇటXx  Gúఖౖ8ehi ల+బ8ను య+,-బ'ను ఎదు8=c. 
అడëగ6త`Ätwడë: }|á± eే^ిÉ< . . . ? .ం[\త`డë అÄtల<¢తంâా 
పPవ8e0ం(tడ. .ందను ఆ8•Fిం(ేGాడë న/|నపañడë ఇటrవంటX పPశwలను 
అడëగ6htడë (3:13; 4:10; 12:18; 20:9; 26:10). మరల%, ఈ ఇద≠8e 
మనుష`éల ఉదంతంల< వéంâాéస0 $మ6ల' కqDt ఉÄtwu; తన మ%మ తనక' 
8ాf∑ల'ను ఇ¢m TGాహమ6 (ేయ6టక' బదుల' ల≥య%ను ఇ¢m TGాహమ6 
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(ే*ినపañడë కqDt ఆ F§ంDE£  8ాZP3ä తర@Gాత ఉదయం య%34బ6 ల%బ^నును 
ఇటrవంటX పPç&w అDEâాడë (29:25). య%34బ6 తనను óసప@qF, కÉ\àâ 
eెరపటüబ:;న |ా/0Iవల° తన క3మ+/ô\లను ,`I=>య%డ. *ిగ6ˆ మ%lన .ందను 
ల%బ^ను తన పPశwhi జత(ేçాడë. 

ఇకcడ య%34బ6ను తర@మ6టక' తనhi బ^టr వ¢mన తన 
బంధువర̂మ6ను ఆకటrx 3{నుటక'âాను ల%బ^ను తన పదపP∆గమ6ను జ‘గãత0âా 
ఎనుwక'ంటrÄtwడë. హృదయం T8eâeన తంDEPల% ఆయన మ%ట^£ డëత`Ätwడë, 
ఏ[ో  తన క'మ%8º0ల' Gా8e ఇషxమ6నక' Tర@దpమ6âా య6దpమ6ల< (ెరపటxబDEన 
Gా8eల% ఆయన పPవ8e0సు0 Ätwడë. తన తంDEP bకc అhtéశను మ8eయ6 
¿సమ6ను తFñించు3{నుటక'âాను 8ాf∑ల' మ8eయ6 ల≥య%ల' తన భర0hi 
jా8ejk వaటక' అంâÀక8eం(tరÄ° Tషయం ల%బ^నుక' hెlయదు. య%34బ6క' 
బదుల' తన క'మ%8º0లను “అనుéల'âా” మ8eయ6 బ^.సల'âా (31:15) 
చూ¢న[\ ల%బ^Ä°. 

వచనమ'ల3 27, 28. G°ష¶tరణhi కqDEన .ం[t8•పణ య%34బ6F§ ౖ
3{నnాâeం[\. ఆయన ఏ[ో బ^¶\త`డëâాను మ8eయ6 య%34బ6 అuhే 
రహస$ంZా jా8ejk u తమను సంభBమమ'àâను =ాటలàâనూ మGెÇలàâను 
^ిà#/ాలàâను  Dోcల' పl3ä ఆనంGKంచుటక3 తనక' అవ3ాశ/వÜ. 
హృదయంల≥. *,wf'త`.âాను అœవ8e∂సూ0  నటXం(tడë. అటXx పండëగల ల%ంటX 
G°డëకల<£  తరచుâా సంâÀతం ఉంట~ ఉంDే[\ (∆బ6 21:12; లq3ా 15:25). 

Tనుచునw బంధువaల 7Gాò^Gాలక' హత`0 క'Ä°టrx  ఉండëల%గ6న, 
మ8eయ6 బహ‚çా తన క'మ%8º0లక' కqDt అu ఉండవచుm, ల%బ^ను తన 
క3మ+రUలను (అంట◊, మనుమళ∞£  మనుమ8ాల' అ. అరsం)8 తన క3మ+/ô\లను 
(ర˘త` 1:9, 14 చూడంDE) మ'దుÇ ~Æట5ü ,`నIయ$క పంపaటల< ఎంతటX 
హృదయ3ా(eనéం గలGాDో  అ. య%34బ6ను .ం[\సు0 Ätwడë. ల%బ^ను తపñక 
య%34బ6ను తన క'మ%8º0లhi మ8eయ6 మనుమళ∞£ -మనుమ8ాlhi కÄtను 
Gúళ∞£ టక' అనుమZం(ేGాడë 3ాదÄ° Tషయం ల%బ^ను గæ8em hెl*ిన 
Gా8eకంద8e3∏ hెల'సు. Gార@ Tడ¢ Gúళ£క'ంDt ఉండట^.3ä ఆయన nాధéపDే 
అ.w T¶tÄtల' పPయZwం(tడë. 

వచనమ' 29. తన క'మ%8º0లను మ8eయ6 మనుమళ∞£ -మనుమ8ాl. 
అపహ8eంచు3{.jk త`నwందుక' âాను య%34బ6క' öI (యే6టక' ల≥[t 
చంపaటక' సf'తమ6 .శmయంâా ల%బ^నుక' శ,X\ ఉనwను, ఈ క'టrంబ 
సభ6éలను పµ8e0âా దూరమ6 (ేసు34Gాల. ఆయన అను34ల≥దు. Gేవ@డm ఒకG°ళ 
ఆయనhi }వ@ య+,-బ'àâ మంq ZాI eడెÀ ZాI పల3కక3మ' జÃగÕత\  సుê అ. 
(ెపñకjk hే తన అల'£ DE. (tల% సంవతB8ాల ఒపñందపa బ^.సతÜమ6ల<.3ä 
బలవంతమ6 (ేయ%ల. ఆయన ఆల<చన (31:24). [ేవaD ే య%34బ6ను 
3ాjాDేGాడë, మ8eయ6 తనhi క(eనమ6âా పPవ8e0ంచక'ంDt ల%బ^నును 
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.ర"ం¶\ం(tడë. 
వచనమ' 30. ఒక ÿణం jాటr (tల% 3ాలంâా య%34బ6 దూరంâా ఉంటrనw 

తన తం:;B vంట≠3ä Z8eâe Gú˛ˇ£ లనw య%34బ6 ఆశక' ల%బ^ను nానుభæZ. 
చూFినGాDEâా కనబడëత`Ätwడë. 3ా., ల%బ^ను ఎక'cవ *,పa తననూ htను 
ఆపa34ల≥కjk య%డë గనుక h# Gేవతల háల GొంZ0YÉవ. మ8=క పPశwhi 
.ల[ö*ినపañడë తన అల'£ DEF§ౖ ఆయనక'నw ఆగãహం F§ల'£ ˙3äం[\. 

వచనమ' 31. ఆఖర@3ä, ల%బ^ను (ేసు0 నw Ä°8ా8•పణలక' య+,-బ' 
సñం[\ం(tడë. రహసéమ6âా తన పPజలhi మ8eయ6 తన య%వ[t*ి0hi 
బయల'[ేర@ట [tÜ8ా క'టrంబ సంపP[tయ%.w అZకã/ం(tడ. ఆయన 
ఒపañక'Ätwడë. అuనపñటX3∏ ఆయన అంట^డë ల%బ^ను బలవంతమ'Zా 
[తన] క3మ+/ô\లను [తన వద≠  నుంDE] ]సుక3ంట8:ేó అను,`I భయప:#À ను 
అ.. 

వచనమ' 32. 8ºండవ పPశw Tషయంల<, ల%బ^ను Gేవతలను గæ8em అసల' 
ఆయనక' 3{ం(ెQRSÄt hెlయదు అ. య%34బ6 అÄtwడë; మ8eయ6 GాటX. 
తమవద≠ ఉంచుక'నw Gా8ºవ8ºΩÄt స8Ö Gా8eF§ౖ మరణ పPమ%ణమ6ను ఒటrx âా 
G°çాడë. ఆయన తన .జ‘uO. ఉ[t© టXసు0 Ätwడë, మ8eయ6 ఈ [ొంగతÄt.w 
(tల% OవPQRSన Ä°రమ6âా htను ప8eగణÏసు0 Ätwడ. తన పPమ%ణమ6 
hెlయజÖసు0 ం[\. తన క'టrంబ సభ6éలల< ఒకర@ ల%బ^నుక' (ెం[\న[\ ఏదÄtw 
Oసుక'. ఉంట^రనw Tషయం ఆయనక' hెlయదు గనుక, Gా8e సంచులను 
Gúద3ä తనక' కlâeన[\ ఏ[ైÄt ఉనw[¿ే Oసు3{నమ. ఆయనను 
అనుమZం(tడë. భయంకరQRSన మ8eయ6 ఉతcంఠభ8eతQRSన ఈ స.wG°çా.w 
Tవ8eసూ0  /ాçéల3 [తనక' ఇష`x 8ాలYౖన ò^రé] |ాట≠I GొంZ0ల°నI య+,-బ'నక3 
àెYయలxదు అ. Gాకéమ6 (ెపa0 ం[\ (31:19 చూడంDE). 

వచనమ' 33. తన ప8eç*ధనను ల+బ8ను య+,-బ' గ':#రమ'లå 
jPా రంœం(tడë ఎందుకంట◊ ఆయన దృÚిxల< య%34బ¨ పP¶tనQRSన మ6[t≠ u, 3ా. 
అకcడ ఏ/య6 కనుâ=నల≥కjk య%డë. ఆ తర@Gాత లxయ+ గ':#రమ'నక' Gú¬£ 
అకcడ జ‘గãత0hi ప8e¡lం(tడë, ఆ తర@Gాత తన vదÇరU G#^ీల గ':#రమ'లలå 
Gú[\3ాడë, 3ా. తన [ేవతల bకc జ‘డ అకcడ కqDt hెlయల≥దు. ఆఖర@âా, 
ఆయన /ాçéల3 గ':#రమ'లåI,X పB|á◊ంe#డm. 

వచనమ' 34. ల%బ^ను ఆ గ6Dtరమంht తడ< చూqనపgట≠,X, మరల% ఆ 
[\గ6మZ/ఎగ6మZ .Ú,¶\ంచబDEన nామ%âeã. అకcడ కqDt 
కనుâ=నల≥కjk య%డë. “తడT” అÄ° పదమ6 ׁשַׁשָמ  (mashash) నుంDE వసు0 ం[\, 
ఈ f̃ P̧ పదమ6 ,కటXల< తడëమ6ట అÄ° అ8ాs .w ఇసు0 ం[\ ([\ÜO. 28:29; 
∆బ6 5:14; 12:25). గ6ã DEıGాDైన ఇnాBక' య%34బ6 (తే`లను తDE/నపañడë 
(27:12, 22) మ8eయ6 గ6ã DEıGాDైన స¿Bను [ేGాలయ సsంò^లను 
తDE/నపañడë (Ätéయ%¶\. 16:26) ఇ[ే పదమ6 పP∆âeంచబDEం[\. 
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ఈ ఉతcంఠ ≈ఖ8ాగãమ6న ఉండâా ల%బ^ను bకc [వేతల' ఎకcడ 
ఉÄtw8• రచuత బయల'పర(tడë: /ాçéల3 ఆ <గÕహమ'లను ]^ి,`I ఒంట≥ 
æామ+Z0Õలå ~Æట≠ü  |ాట≠êద క“రUFం:నెు. మ6నుపa, 78ానును Tడ(ేటపañడë, 
పPయ%ణమ6ల< nాÜ8À (ేయ6టక' âాను య%34బ6 “తన ò^రéలను మ8eయ6 
Fిల£లను ఒంటÒలF§ౖ ఉం(tడë” (31:17). పPZ [\Ätంతమందు Gార@ తమ 
గ6Dtరమ6ను jాZనపañడల%£ , ఒంటÒ bకc nామ%âeã బహ‚çా OయబDE 
nాÜ8À3ార@. గ6Dtరమ6లల< ఉం(ేGార@. ఉత0ర *ి8eయ%క' (ెం[\న ఒక 
అవç&షమ6ల< (3∏ã.పµ. పదవ శhtబ≠మ6నక' (ెం[\న[\) ఒంటÒను nాÜ8À (ే*,Gాడë 
nామ%âeã. భదPపరచుటక'  ల'âానునw F§టÒx  ఆ3ారమ6ల< ఉనw ఒక గంతF§ౖ 
కqర@m. ఉండëట కనబడëత`ం[\.9 uంటX [ేవతలను [tచుటక' బహ‚çా 
8ాf∑ల' ఇటrవంటX ఒక F§టÒxÄ° గంతâా GాDE ఉంటrం[\; ఇ[\ సుళ∞వaâా తన 
గ6Dtరమ6ల< ఒక Fీటల%âా ఉప∆గపDE ఉంటrం[\. 

ఈ [ేవతలను [ొంâelం¢ [tచుట [tÜ8ా 8ాf∑ల' తన తంDEP3ä అధమQRSన 
అâ—రGా.w చూFిం[\. తన దృÚిxల< ఆయన తన నమ|కhtÜ.w త0ంâా 
34ల<ñయ%డë, మ8eయ6 తన భర0ను ¿సâeం¢ తన GúౖGాf'క పPణt¬కలను 
భంగమ6 (ే*ి, య%34బ6క' దటX ˙డıను కనw ల≥య%hi ఏళ£  తరబDE 
Tసు0 jk uన jk 8ాటమ6నక' 3ారక'Dైన తన తంDEP3ä Z8eâe ఆQR Gúల 
(ెl£సు0 నwటr£ âా ఉం[\. 

వచనమ' 35. ల%బ^ను 8ాf∑ల' bకc గ6Dtరమ6ను Gúదుక'త`ండâా, 
తన ఒంటÒ bకc గంతF§ౖ ఆQR కqర@mÄ° ఉం[\. jPా ,న ప≈mమ ఆ*ియ%ల<, 
F§ద≠లYౖన Gార@ ఉనwపañడë ¢నwలYౖనGార@ .ల'వబDE ఉండటం అÄ°[\ 
సంపP[tయం (ల≥ య. 19:32). అమ8ాéదకరంâా అగ6పడëత`నw తన 
పPవర0నను గæ8em తన తం:;B ఆQRను పP≈wం(ే వరక' 8ాf∑ల' ఆగల≥దు. 3ా., 
htనంతట htÄ° మ8ాéదâా అంటrం[\: తమ vwదుట háను లxవల°నందున à#మ'10 
,-పపడక“డదు; háను కడZానుh#rనI [ఋత`nPా వంల< ఉÄtwన.] eె~Ægను. 
8ాf∑ల' కqDt ఇకcడ ¿సగhె0âాÄ° ఉం[\. తన దగ̂రక' తన తంDEP 8ావDt.3ä 
 ల'3ా. సమయమ6 అ[\ అ. ఆQR తన తంDEP ఆల<¢ం(టేటr£  (ే*ిం[\. 
తర@Gాత 3ాలంల<, ¿Ú, ధర|çాస0 $మ6 3äãంద, *ీ0 $ తన Äúలస8e ఋత`nPా వంల< 
అపTతPంâా ఉంటrంద. (ెపñబDEం[\; ఆQR దగ̂రక' వ¢mన పPZ ఒకcర@ కqDt 
అపTత`P ల'âాÄ° ప8eగణÏంచబDేGార@ (ల≥ య. 15:19). పa8ాతన 3ాలమ6ల 
నుంDE ఇటrవంటX ఆల<చÄ° ఒకటX ఉంDే[\ 3ాబ„ ల', ఎందుకంట◊ ఎటrవంటX 
తదుప8e ద8ాéపa0  ల≥క'ంDt ల%బ^ను 8ాf∑ల' bకc Tవరణను 
అంâÀక8eం(tడë.11 
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య+,-బ' తన మ+మక3 ,-పమ'Zా పBత[$త\ర±చుFట 

(31:36-42) 

36య+,-బ' ,-పప:; ల+బ8నుàâ |ాGKంq అతIàâ-}<ట5u  మం:;ప:; ననుr 
తరUమ háల? háను eే^ిన GోBహ∂∑±? =ాప∂∑±? 37}వ@ h# సమస\  æామZ0Õ 
త:;< చూqన తరU|ాత } vంట≠ వసు\ వ@లIrట≠లå ఏGK Gొ/0,ôను? h# |ా/0 
vwదుటను } |ా/0Åదుటను అGK vట5u  àెqF~Æట5ü మ'; |ారU మన ఉభయ'ల 
మధ$ ]రUg ]రUFదురU. 38ఈ vరUవGK v ండmu  háను }ÅదÇనుంట≠I. } 
Z¢/ôÕల°ౖనను ∂∑కల°ౖనను ఈచు,`I => లxదు, } మంద =J ట¶üళuను háను Éనలxదు. 
39దుషü మృగమ'లeేత ŸలFబ:;నG#II } ÅదÇక3 àేక ఆ నషüమ' háhá 
~Æట5ü ,`ంట≠I. పగట≠ యందు GొంZ0Yంపబ:;న G#I há± /ాÉBయందు 
GొంZ0Yంపబ:;నG#I há± h#ÅదÇ ప@చుF,`ంట≠I; háను ఈల+గ'ంట≠I. 40 పగట≠ 
ఎండక3ను /ాÉB మంచుక3ను háను ⁄¤ణ‹ంq=> ÉI; IదB h# కనుrలక3 
దూరమ+vwను. 41ఇGKవరక3 } vంట≠లå ఇరUవGK v ండmu  ఉంట≠I. } vదÇ/0 
క3మ+/ô\ల I±త\మ' పదుh#ల3Z‘ండmu ను, } మంద I±త\మ' ఆ/‘ండmu ను }క3 
,`ల3వ@ eే^ÉిI. అvనను }వ@ h# òతమ' పGKమ+రUల3 మ+/0FÉ<. 42h# తం:;B 
Gేవ@డm, అబ8B öమ' Gవే@డm, ఇæాøక3 భయప:;న Gవే@డm h#క3 
àâ:ైయ'ండIvwడల IశFయమ'Zా }వ@ ననుr వట≠ü  eతే[లàâhá పం~ి|á^ ి
య'ందువ@. Gవే@డm h# పBయ+సమ' h# eేత[ల కషüమ'ను చూq, => vన /ాÉB 
Iనుr గGKÇ ంeెనI ల+బ8నుàâ eె~Ægను.  

వచనమ' 36. ల+బ8ను తనక' (ెం[\నT ఏ/య6 ల≥వ. గãf'ం(నెు గనుక, 
య+,-బ' ఇపañడë సంపµర∂ంâా Tమ63ä0 jô ం[\నGా.âా ò^Tం(tడë. తన 
34పమ6ను ఈ Tధమ6âా చూFిం(ెను, }<ట5u  మం:;ప:; ననుr తరUమ háల? 
háను eే^ిన GోBహ∂∑±? =ాప∂∑±? తన మ%మ *§ౖ.క బృందంhi కల*ి తన 
క'మ%8º0లను, మనుమళ£ను, ఆ*ి0. మ8eయ6 [ేవaళ£ను అపహ8eం¢న ఒక 
nామ%నé [ొంగ వలY ఆయనను G°ట^Dtడë.  

వచనమ' 37. తనక' T8•ధంâా జ8eâeన G°¶\ంపaలక' మ8eయ6 అత. 
తపañడë ఆ8•పణలక' య%34బ6 ల%బ^నును సGాల' (ేnాడë. ఈ Tధంâా 
అDEâాడë, }వ@ h# సమస\  æామZ0Õ త:;< చూqన తరU|ాత } vంట≠ 
వసు\ వ@లIrట≠లå ఏGK Gొ/0,ôను? ల%బ^నుక' ఏ[ö [ొరకల≥దు గనుక, 
[ొంâelంచబDEన వసు0 వaలను య%34బ6 |ా/0 vwదుటను మ8eయ6 ల%బ^ను 
|ా/0Åదుటను àెqF~Æట5ü మI సGాల' Tస8ºను. త[tÜ8ా Gార@ ఉభయ'ల 
మధ$ ]రUg ]రUFదురU. John E. Hartley ఈ ప8e¡లన ఇ(ెmను: “ఈ పదpZ. 
ఉప∆âeంచుట [tÜ8ా య%34బ6 ల%బ^ను bకc nాs u. క'టrంబ యజమ%. 
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నుంDE సభ మ6ందు .ల'వబDEన ఒక nామ%నé మ%నవa.âా మ%8ాmడë.”12 
అకcడ చూచుచునw [tసుల' మ8eయ6 తనGా8e దృÚిxల< ల%బ^ను 
అబ[tp ల34ర@âా మ8eయ6 ¿సâాడëâా ప8eగణÏంపబDtı డë.  

వచనమ' 38. య%34బ6 ఇం3ా మ6âeంచల≥దు. తన మ%మ వద≠ నమ|కంhi 
vరUవGK v ండmu  అవమ%నం 8Ö3ºZ0ంచDt.3ä ఎటrవంటX 3ారéమ6 (ేయల≥ద. 
య%34బ6 ఆల<¢ం¢న 3{ల[ö, తనక' మ8eంత 34పమ6 వసు0 ం[\. తను 
అనుభTం¢న బ^ధలను అÄtéయమ6ను జ’Fి03ä hెచుm34వడం jPా రంœం(tడë. 
య%34బ6 ల%బ^ను bకc మందను మం¢âా చూచుక'Ätwడë త[tÜ8ా అత. 
ఆడë Z¢/ôÕల°ౖనను మ8eయ6 ఆడë ∂∑కల°ౖనను గర"nPా వం అనుభTంచల≥దు. 
య%34బ6 తన మ%మ bకc మందలå =J ట¶üళuను ఎనwడూ Éనలxదు 
(uÕf∑జÖcల' 34:3, 8, 10).  

వచనమ' 39. ప≈mమ ఆ*ియ%ల< తమ .యంతPణక' అ¶\కంâా ఉనw నషx 
ప8e7రమ6నక' 3ాపర@ల' బ^ధుéల' 3ానపñటX3∏ కqDt దుషx మృగమ'ల (ేత 
,లmబDEన సంఘటనల<, చంపబDEన జంత`వaల నషxమ6ను య%34బ6 
¿*§ను.13 3ాపర@ల bకc బ^ధéత పగటXయందు జర@గ6 జంత`వaల 
[ొంగతనమ6న3Ö âా. 8ాZP జ8eâÖGాటX3ä 3ాదు. ఇరGúౖ Ätల'గ6 గంటల' 3ాప8e 
Qàల-c. ఉంDE 3ాపల% 3ాయ%ల. యజమ%. అను34కqడదు. పగట≠ యందు 
GొంZ0Yంపబ:;న జంత`వaÄ°/ /ాÉBయందు GొంZ0Yంపబ:;న జంత[వ@ há± . . . 
[t. Gúలను ల%బ^ను య%34బ6 bద≠ పaచుmక'Ätwడë. 

వచనమ' 40. తను (tల% సంవతB8ాల' T¶యేతâా 3{ల'వa 
(ే*ినపపañడë తన మ%మ తనను QRచుm34నపñటX3∏, య%34బ6 కషx షరత`లhi 
కqDt â=8ºãలను 3ాయ6టను 3{నnాâeం(నెు. 78ానుక' దూరమ6âా TçాలQRSన 
jPా ంగణంల< తన bకc అనుభవమ6ను గ6ర@0 (ేసు3{Äúను: పగట≠ ఎండక3ను /ాÉB 
మంచుక3ను háను ⁄¤ణ‹ంq=> ÉI [u8e|య% 36:30 చూడంDE]; IదB h# 
కనుrలక3 దూరమ+vwను. â=8ºãల పట£  ఆయన శãదp .దPల≥. 8ాత`P లను 
గడëపaటక' మ8eయ6 అవ8•ధమ6లను ఎదు8eంచుటక' 3ారణQRSuéం[\. 

వచనమ' 41. ల+బ8ను uంటXల< ఇరUవGK v ండmu  ఉంDెన. 8ºండవ మ%ర@ 
hెlయజÖ*§ను, అuనపñటX3∏, ల%బ^ను అత.. అల'£ డë వలY 3ాక ఒక ప. Gా. 
వలY ల≥[t బ^.స వలY చూ*§ను. తన మ%మ bకc vదÇ/0 క3మ+/ô\ల 
./త0మ6 ఆయన పదుh#ల3Z‘ండmu ను గDEFినటr£ âా hెlయపర(ెను; 3ాÆ, 
బహ‚çా 8ాf∑ల'ను మ8eయ6 ల≥య%ను ఇబ"ం[\ F§టxడం ఇషxం ల≥క, అతను 
Ä°ర@ñâా తన TGాహంల< Gా8e తంDEP bకc వంచనను h.లâeం(ెను. అపñడë, 
అత. మందను F§ంచDt.3ä తను గDEFిన ఆరU సంవతø/ాలను hెlయజÖ*ి, 
ల%బ^నును ¿సâాడëâా ప8eగణÏం¢ Gా.3ä ఇల% గ6ర@0  (*ే§ను, }వ@ h# òతమ' 
పGKమ+రUల3 మ+/0FÉ<. [ö. అరsం బహ‚çా (tల%nార@£ . మ8• మ%టల<, 
య%34బ6ను ¿సపa¢m మ8eయ6 [ొంâelం(tడÄ° ఆ8•పణను అత.F§ౖ G°*ిన ఈ 
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వé3ä0 తనక' htÄ° ¿సâాడë మ8eయ6 అబ[\pక'డë. “తనను ≈ÍEంచDt.3ä 
ఆయనhi వ¢mన Gారందర@ కqDt ఈ ¿సమ6ల< jాlGార@âా” య%34బ6 
సూ¢ం(tడë.  

వచనమ' 42. Gాస0Gా.3ä, అబ8B öమ' Gేవ@డm, ఇæాøక3 భయప:;న 
Gేవ@డm అ. Fితర@డë Fిల¢న [ేవaడë జ/కéం (ే*ి3{నుట [tÜ8ా య%34బ6 
ల%బ^ను bకc ¿సపµ8eత పPణt¬క నుంDE తFిñంచు3{Äúను. 8ºండవ 
వé3∏0కరణం ఇnాBక' భయపDEన, â—రTం¢న మ8eయ6 ఆ8ా¶\ం¢న [ేవaడë 
(uÕషయ% 8:13) అ. సూ¢సు0 ం[\. అత. అల'£ DEhi “మం¢ âా. (ెడı âా. 
పల'కక'మ6” (31:29) అ. మ6నుపటX /ాÉB [ేవaడë f̃చm8eం¢న 
Tషయమ6ను ల%బ^నుక' గ6ర@0  (ేయ6టక' య%34బ6 బహ‚çా ఇల% 
సñం[\ం¢య6ండవచుm. య%34బ6 ఈ Tధమ6âా 3{నnాâeం(ెను, ఈ Tషయ%ల<£  
[ేవaడë ఒకG°ళ తన Gúపౖa ల≥కjk hే, ల%బ^ను IశFయమ'Zా (తనను)వట≠ü  
eేత[లàâhá పం~ి|á^ï|ాడm. [ేవaడë ఈ Tషయంల< రదు≠  (ే* ి గGKÇ ంeెను గనుక 
అల% జర@గల≥దు. 

య+,-బ' మ/0య' ల+బ8ను మధ$ Iబంధన (31:43-55)  

43అందుక3 ల+బ8ను- ఈ క3మ+/ô\ల3 h# క3మ+/ô\ల3, ఈ క3మ+రUల3 h# 
క3మ+రUల3, ఈ మంద h# మంద, }క3 కనబడmచునrGK అంతయ' h#GK, ఈ h# 
క3మ+/ô\లhiౖనను ›రU కIన క3మ+రUలhiౖనను háడm háhá± eేయగలను? 
44,ావ@న háనును }వ@ను Iబంధన eే^ి,`ందమ' రమ'∞, అGK h#క3ను }క3ను 
మధ$ æా⁄;Zా ఉండmనI య+,-బ'àâ ఉత\ర±య$Zా 45య+,-బ' ఒక /ాv 
]^ి,`I G#II స\ంభమ'Zా Iల3వబ…ట≥üను. 46మ/0య' య+,-బ'- /ాళÖu  
క“రUFడI తన బంధువ@లàâ eె~Ægను. |ారU /ాళÖu  àెqF క3పg |á^ి/0; అకìడ 
|ారU ఆ క3పgÅదÇ¥fiజనమ' eే^ి/0. 47ల+బ8ను G#I,X యగfl ∏ాహదూà# అను 
~ïరU~Æట≥üను. అvàే య+,-బ' G#I,X గలxదు అను ~ïరU ~Æట≥üను. 48ల+బ8ను- háడm 
ఈ క3పg h#క3ను }క3ను మధ$ æా⁄;Zా ఉండmనI eె~Ægను. ,ాబట≠ü  G#I,X 
గలxదను ~ïరU~Æట≥üను. మ/0య' మనమ' ఒక/0,`కరమ' దూరమ'Zా నుండZా 
vwహ{ |ా h#క3ను }క3ను మధ$ జరUగ'నGK కI~Æట5ü నI eె~Ægను గనుక G#I,X 
±æాg అను ~ïరU ~Æటüబ:ెను. 49-50అంతట ల+బ8ను-}వ@ h# క3మ+/ô\లను బ8ధ 
~Æట≠üనను, h# క3మ+/ô\లను Zాక vతర ^ీ\ ‡లను ~Æం:;ueే̂ ి,`Iనను, చూడmమ', 
మనÅదÇ ఎవరUను లxరU గG#, h#క3ను }క3ను Gేవ@:ే æా⁄; అI eె~Ægను. 
51మ/0య' ల+బ8ను-}క3ను }క3ను మధ$ háను IY~ిన v¨ స\ంభమ'ను 
చూడmమ' ఈ క3పg చూడmమ'. 52öIeేయవల°నI háను ఈ క3పg G#ట≠ } 
ÅదÇక3 /ాకను, }వ@ ఈ క3పgను ఈ స\ంభమ'ను G#ట≠ h# ÅదÇక3 /ాకను 
ఉండmటక3 ఈ క3పg æా⁄; v¨ స\ంభమ' æా⁄;. 53అబ8B öమ' Gవే@డm h#హ{ రU 
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Gేవ@డm |ా/0 తం:;B Gేవ@డm మన మధ$ h#$యమ' ]రUFనI eె~Ægను. అప@gడm 
య+,-బ' తన తం:;BvwΩన ఇæాøక3 భయప:; Gేవ@IàâడI పBమ+ణమ' eే^Æను. 
54య+,-బ' ఆ ,`ండêద బY య/0gంq ¥fiజనమ' eేయ'టక3 తన బంధువ@లను 
~ిల3వZా |ారU ¥fiజనమ' eే^ి ,`ండêద ఆ /ాÉB |iళuబ'qF/0. 55àలెu|ా/0నప@gడm 
ల+బ8ను లxq తన క3మ+రUలను తన క3మ+/ô\లను మ'దుÇ  ~Æట5ü ,`I |ా/0I G·<ంq 
బయల3Gే/0 తన ఊ/0,X |i¡u=> vwను. 

వచనమ' 43. ఆ*ి0hi తన అ.యంతPణ ò^వమ6 ల%బ^నును చుటXxG°*§ను. 
య%34బ6hi తన సñందన ఆడంబరమ6âాను మ8eయ6 అసతéమ6âాను ఉంDెను. 
చటxపరంâా, క3మ+/ô\ల3, ~ిలuల3, మందల3 మ8eయ6 తన వద≠నునw వé3ä0గత 
వసు0 వaల' అ}r అతన3ä (ెం[\నవ. (ెపañ34Dt.3ä ఎటrవంటX ఆ¶tరమ6 ల≥దు. 
ఈ ò^రéలను మ8eయ6 ఆ*ి0. jô ందు34Dt.3ä య%34బ6 ల%బ^ను వద≠  ఇరGúౖ 
u!ండë£  ప.(ే*,ను; 3ాబటXx  ఇపañడë, తన Gా8euÕదుట ల%బ^ను [ేÜషపµ8eత 
మ8eయ6 అబ[tp ల వé3ä0âా చూFించుక'ంటrÄtwడë.  

అuÄt âాÆ, ల%బ^ను bకc అలం3ా8eక పPశw ఓట/. అంâÀక8eసు0 ం[\: 
ఈ h# క3మ+/ô\లhiౖనను ›రU కIన క3మ+రUలhiౖనను háడm háhá± eేయగలను? 
 ”¢అను Tభ3ä0 “క'” ల≥[t “34సం” అ. అనువ[\ంచబDEనపñటX3∏, “గ68eం (le) ְל
అ. కqDt (పెñవచుm. ఈ పPశwల< అÄ°క ఇతర Gúర1న£ల< “గ68eం¢” అ. 
ఉంటrం[\ (NIV; NRSV; NLT; NJPSV; JB; NJB; NEB; REB). 
ఉ[tహరణక', “ఈ Ät క'మ%8º0ల గ68eం¢ uÕSనను  ర@ క.న క'మ%ర@ల గ68eం¢ 
uÕSనను Ä°డë Ä°Ä°/ (ేయగలను?” అ. NIV (ెపa0 ం[\ (ఉ[t© టన (ేరmబDEం[\). 
[ేవaడë ఈ Tషయంల< జ/కéం (ే*ి3{నుట [tÜ8ా (31:24, 42), ల%బ^ను 
ఏGúౖనను తనవ. (ెపañ34నుటక' శ3ä0 ల≥దు (CEV; NCV చూడంDE).  

వచనమ' 44. తనక' /âelన â—రవమ6ను 3ాjాడë3{నుటక', Gా8eద≠8e 
మధ$ æా⁄;Zా ఉండmటక3 Iబంధన eే^,ి`ందమ' రమ'∞ అ. (ెF§ñను. ఇల% 
(ేయ6ట [tÜ8ా, తన తపañడë ఆ8•పణల నుంDE య%34బ6ను .8•≠ Úâిా ఎం(ెను. 

వచనమ' 45. అకcడ పPG°శF§టXxన ర@#వa తనను Tమ63ä0 ప8e¢ంద. 
మ8eయ6 ల%బ^ను bకc అహంF§ౖ బలQRSన [ెబ" 3{టÒxన. య+,-బ'క3 hెల'సు; 
అuనను, తన Tజయమ6ను గæ8em అతడë అZశయపడల≥దు. 3{.w 
సంవతBరమ6ల 3äãందట బ¨hేల' వద≠  (ే*ిన Tధమ6âా (28:18) య+,-బ' ఒక 
/ాv ]^ి,`I G#II స\ంభమ'Zా Iల3వబ…ట≥üను.  

వచనమ' 46. ల%బ^ను గతంల< పల' మ56క .బంధనలను ఉల£ం7'ం(tడë 
3ాబటXx , సం[ేహQàË ల≥క'ంDt య%34బ6 అÄ°క nా8éల uÕదుట (ేయవల*ిన 
.బంధన ఒపñంద భదPతను ఆ≈ం(tడë. అతను తన బంధువ@లàâ /ాళÖu  క“/0F 
Gాట.wటX. క3పg G°య6మ. (ెFిñ( לַּג , gal, “ఒక [\బ"”), క3పgÅదÇ 
.బంధన ¥fiజనమ' eే^ి/0 (26:30 చూడంDE). ò9జనంల< jాల-ˆ నw Gార@ అత. 
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మ%మయé మ8eయ6 అత. వంశంGార@, ఎందుకంట◊ ల%బ^ను 8ాళ£  bకc 
jPా మ6ఖéతను Tవ8eం(tడë. ఈ nా|రక Tవరణ 54 వరక' 3{నnాగ6త`ం[\.  

వచనమ'ల3 47–50. ల+బ8ను ఆ క'పñను యగfl ∏ాహదూà# అ. 
Fిల(ెను, ఇ[\ అర/య% వé3∏0కరణ మ8eయ6 “nా8ల సమæహమ6”14 అ. 
[ö.3ä అరsం. య+,-బ' G#I,X గలxదు అను ~ïరU ~Æట≥üను, [ö.3ä f̃ P̧ల< కqDt అ[ ే
అరsం.15 78ానుల< ఇరGúౖ u!ండë£  .వ*ిం¢, Fితర@డë [\Üò^:ా¶\3ా8eâా మ%8ºను 
3ాబటXx  అతడë 8ాళ£క' సమ%నQRSన F,ర£ను ఇ(ెmను. అపañడë ల+బ8ను, háడm ఈ 
క3పg h#క3ను }క3ను మధ$ æా⁄;Zా ఉండmనI e~ెÆgను. ఈ 3ారణtన, ఇ[\ 
గలxదు (“nాÍE సమæహమ6”) మ8eయ6 ±æాg (“గDEయ%రపa స0ంబమ6”) అ. 
Fిల'వబDనెు. తర@Gాత F,ర@ “క.F§టrx ” అనున[\ ల%బ^ను GాDEన తర@Gాత 
పPకటన bకc పదజ‘లం: మ/0య' మనమ' ఒక/0,`కరమ' దూరమ'Zా 
నుండZా vwహ{ |ా h#క3ను }క3ను మధ$ జరUగ'నGK కI~Æట5ü నI eె~Ægను. 

ఈ సమయంల<, తన అల'£ డë (తన) క3మ+/ô\లను బ8ధ ~Æట5ü నI ల%బ^ను 
తన భయమ6ను hెlయపర(ెను. f̃ P̧ పదQRSన “బ^ధ” הָנָע  (‘anah), 16:6ల< 
7గర@ పట£  çా8ా bకc క(eన సÜò^వమ6ను గæ8em GాDEన పదQà. ఇ[\ 
మ%న*ిక మ8eయ6 çా8Àరక G°¶\ంపaలను 8ºంDEంటX. సూ¢సు0 ం[\. తన 
క'మ%8º0లhi jాటr ఇతర ¥8ర$లను క“:# ]సుక3ంట8డI ల%బ^ను ఆం[ోళన 
(ెం[tడë. ఇ[\ య%34బ6 క'టrంబంల< ల≥య% మ8eయ6 8ాf∑ల' bకc *ిsZ. 
తక'cవ (ేయవచుm. 3{ã త0  ò^రéల' Fిల£లను క.నట£uhే, ల%బ^ను bకc 
మనువళ£  GారసతÜం తగ6ˆ త`ం[\; య%34బ6 bకc సంపద మ8eంత Gాట^ల'âా 
Tభ¯ంచబడëత`ం[\.  

తన f̃చm8eక మ%టల [tÜ8ా, ల%బ^ను తన ¿సపµ8eతQRSన మ8eయ6 
∆గéతల≥. పPవర0నను తన అల'£ DEF§ౖ G°*§ను. న¿దు (యేబDEన [t. 
పP3ారంâా, తన ¢నw క'మ%8º0uÕSన 8ాf∑ల' bకc TGాహంల< 8ాf∑ల'క' 
బదుల' ల≥య%. ఇ¢m బ^ధF§టXxం[\ అతÄ°. య%34బ6 అÄ°క సంవతBరమ6ల' 
నమ|కQRSన [tసుడëâా ఉనwనూ ల%బ^ను య%34బ6ను అÄ°క మ%ర@£  ¿సం 
(ే*ి మ8eయ6 బ^ధF§టÒxను. ఇంత జ8eâeనపñటX3∏, తన వలYÄ° య%34బ6 ఒక 
¿సâాడëâా ఉÄtwడ. ల%బ^ను అత.. .ం[\ం(ెను. మ8eయ6 య%34బ6ను 
క.F§టXx  మ8eయ6 .బంధనను T¢mనwం (ేయక'ంDt æా⁄;Zా ఉండëటక' 
Gేవ@:;r Fిల¢నపañడë ఆ Fిల'పaల< నునw వéంగéమ6ను గæ8em 
hెlయ.Gాడëâా నుÄtwడë. 

వచనమ'ల3 51, 52. సంవతB8ాల తరబDE ఎల%ంటX మ%ర@ñ ల≥క'ంDt, 
అతను మ8eయ6 య+,-బ' ఒకర@ మ8=క8e3ä öI (ేయక'ంDt [tటక'ంDt 
ఉండëటక' nాÍEâా .ల'వబÃటXxన స0ంభమ6ను మ8eయ6 క'పñను కటXxన ఘనతను 
కqDt ల+బ8ను Oసుక'Ätwడë. స0ంభమ6ను మ8eయ6 క'పñను .ల'వబÃటrx టక' 
ల%బ^ను స7యపDE య6ండవచుmను, 3ాÆ Ät అల'£ DE ò^రéల', Fిల£ల', 
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మ8eయ6 మందల' ÄtG° అ. (ెFిñన Tధంâా అత. పPకటన అT తనG° అ. 
hెlయజÖసు0 ం[\ (31:43). ల%బ^ను ఈ Tషయంల< తపañ; 3ాÆ య%34బ6ను 
ఇంకనూ నమ|ల≥దు గనుక తనhi సమ%¶tనపర(ే ఒక ఒడంబDEకను 
(ేసుక'ం[tమనుక'Ätwడë.  

వచనమ' 53. 8ాళ£  bకc 3ారణం .8ాs 8eంచుటక', ల%బ^ను అబ8B öమ' 
Gేవ@డm h#హ{ రU Gేవ@డm |ా/0 తం:;B Gేవ@:; Ätమమ6 F§ౖ పPమ%ణమ6 (ే*§ను. ఈ 
మæడë పద బం¶tల' అబP̂ 7మ6 (య%34బ6 htత), Ätహ– ర@ (ల%బ^ను htత) 
మ8eయ6 hెరహ‚ (Gా8e మ6ht0 త) ఆ8ా¶\ం¢న ఒ3Ö [వేaDEw సూ¢nా0 u.16 ఈ 
Tషయంల<, Gాకéమ6ల< ప[ ేప[ ే(ెపñబDEన “[ేవaడë” ( יֵה:ֱא , ’Elohey) అను 
పదమ6 ఘనత bకc బహ‚వచనం అ. అరsమ5త`ం[\.  

గృహ [ేవతలను గ68eం¢న కథనమ6 ల%బ^ను ఒక అనé[ేవht8ా¶\క'డë 
అ. సూ¢సు0 ం[\ (31:19, 30), తన పPమ%ణమ6నక' స8euÕSన అరsం “అబP̂ 7మ6 
[ేవaడë మ8eయ6 Ätహ– ర@ [ేవaడë” (NAB; NJB; NJPSV) త[tÜ8ా ఆయన 
మనసుBల< 8ºండë [ేవaళ£  ò^వన ఉంద. hెల'సు0 ం[\. ఈ ఇద≠ర@ [ేవaళ£ను Gా8e 
మధé h#$యం (f̃ P̧ల< బహ‚వచన 3äãయ) O8ÖmGా8eâా ఉండëటక' Fిల(ెను 
అనw[t.ల< సñషxంâా Tశదపరచబడëత`ం[\. బహ‚çా [ö.. Tర@దpంâా, 
య+,-బ' తన తం:;BvwΩన ఇæాøక3 భయప:; Gేవ@IàâడI పBమ+ణమ' eే^Æను, 
ల≥[t “అబP̂ 7మ6 [ేవa.hi”17 కల*ని ఇnాBక' bకc “అదు‡తQRSన Gాడë” 
(31:42 చూడంDE). 

వచనమ' 54. .బంధన పPమ%ణtల తర@Gాత, య+,-బ' బY య/0gంq 
మ8eయ6 తన బంధువ@లనంద/0} ¥fiజనమ'లå jాల'jô ందుటక' Fిల(ెను 
(26:30, 31; .ర̂మ3ాండమ6 24:5-11 చూడంDE). Tమర<క'ల' ఇకcడ ఒక 
సమసéను చూFిం(tర@. ఎందుకంట◊, వచనమ6 46 8ాళ£  క'పñ వద≠  మ6ందుâా 
ఒక ò9జనమ6ను సూ¢సు0 ం[\ మ8eయ6 వచనమ6 54 య%34బ6 బl య8eñం¢న 
తర@Gాత ò9జనమ6ను సూ¢సు0 ం[\. అuhే, Gాస0వ సమసé ఎటrవంటX[\ ల≥దు. 
[öర©3ాlక .బంధన G°డëక ò^గంâా 8ºండë ò9జÄtల' ఉంDEయ6ండ వచుmను. 
ఇం3{క అవ3ాశం ఏ/టంట◊, ఈ 8ºండë సూచనల' ఒ3Ö సంఘటనను 
సూ¢ంచవచుm. వచనమ6 46ల< ఉనw .బంధన ò9జనం వచనమ6 54ల< 
.జమ6âా జరగబ„ u! ò9జనమ6నును గæ8em (ెFిñయ6ండవచుmను. 

ఈ 3ారéకãమమ6 ల%బ^ను మ8eయ6 య%34బ6 (*ేిన [tDE8ాf'తé .బంధన 
ఒడంబDEకలను .8ాs 8eం¢ం[\. |ారU ¥fiజనమ' eే^ి ఆ /ాÉB ,`ండêద |iళuబ'చFక 
మ6నుపa బl యరñణ ò9జనమ6ను పంచు3{.8e. ఈ 31:25ల< Gార@ G°ర@ 
G°ర@âా G°సుక'నw గ6Dt8ాలక' ఈ ఐకéత Tర@దpంâా .ల'వబడëత`ం[\.  

వచనమ' 55. గ6ంDె âాయ%ల' 8ాZP3ä 8ాhేP నయం 3ాల≥వa; 3ాÆ, య%34బ6 
మ8eయ6 ల%బ^ను మ8eయ6 Gా8e బంధువaల మధéల< 3{నnాగ6త`నw (ెడë 
ò^Gాలక' సమ%¶tనం nా¶\ంచబDEం[\. య%34బ6 మ8eయ6 ల%బ^ను bకc 
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.బంధన [tÜ8ా Gా8e మధéనునw 34పమ6 మ8eయ6 శ3ä0వంతQRSన 
f'ంnాత|కమ6 మ6âe*ిం[\. త[tÜ8ా ఒక8e పట£  మ8=క8e3ä, ఆ*ి0  పట£ , మ8eయ6 
భTషé= ల<. 8ాజéమ6 పట£  â—రవం కlâeం[\. అందు(తే, àలెu|ా/0నప@gడm 
8ºండë సమæ7ల' కÆసం బ^7టంâా *,wహపµరÜకంâా Gú¬£jk య%ర@. ల+బ8ను 
లxq తన క3మ+రUలను (మనుమళ£ను) తన క3మ+/ô\లను మ'దుÇ  ~Æట5ü ,`I |ా/0I 
G·<ంeెను. అuననూ, ఇరGúౖ సంవతB8ాల 3äãందట 78ానుల< దట 
పPG°≈ం¢నపañడë ల%బ^ను య%34బ6ను మ6దు≠ hi ఆ7Ü.ం(ెను (29:13), ఈ 
సందర‡ంల< తన అల'£ DE పట£  ఆjాéయతను పPద8e<ంచనటr£ âా క.Fిసు0 ం[\. ఈ 
వéవ7రమంht వృదp  మ.Úి bకc అహం3ారమ6ను OవPQRSన [ెబ" O*ిం[\, 
ఎందుకంట◊ తన బంధువaల ఎదుట య%34బ6 తనను ఒక అబ[\pక'డë మ8eయ6 
¿సâాడëâా బf'ర̂తం (ేnాడë. య%34బ6 క'టrంబమ6 కÄtను Gúౖపa 
Gúళ∞£ చుండâా, తృFి0ల≥. ల%బ^ను బయల3Gే/0 తన ఊ/0,X |i¡u=> vwను.  

అన†యమ' 

య+,-బ' ÉరUగ' పBయ+ణంలå Gేవ@I సöయం (అ"#$యమ' 31)  

య%34బ6 ÁTతంల< [ేవa. bకc [ెవౖకృతQRSన స7యమ6, 
అ[ేTధమ6âా అత. పPతéÿ ఆజ’ కÄtనుక' Zర@గ6 పPయ%ణంను jPా రంœంచుటక' 
[ోహదపDEం[\. జంత`వaల' గ8e‡ణ6ల' అవahtయ. య%34బ6 (ెFñిన అçా*ీ0 $య 
పదpZ. [ేవaడë [öTం¢ â=పñ Tజయం hె(mెను (30:37-43). తన మందల' 
ఎక'cవవడం మ8eయ6 ల%బ^ను జంత`వaల' తగ̂డం య%34బ6 పట£  ల%బ^ను 
క'మ%ర@ల bకc Gúఖౖ8eల< మ%ర@ñక' 3ారణQRSన[\. Gార@ అత. ç&ãయసుBను 
బటXx  అసూయపDtı ర@, మ8eయ6 తమ తంDEP bకc ఆసు0 లను Oసు3{నDt.3ä 
¿సపµ8eతQRSన పదpZ. ఉప∆âeం¢ భTషéత`0 ల< తమక' 8ావల*ిన ఆ*ి0. 
తక'cవâా (ేnాడ. ò^Tం(tర@. తన పట£  ల%బ^ను Gúఖౖ8eల< కqDt â=పñ 
మ%ర@ñను చూ¢నపañడë ప8e*ిsZ (tల% Tష/ం¢ంద. య%34బ6 గãf'ం(tడë 
(31:1, 2).  

య%34బ6 78ాను Tడ¢ కÄtనుక' Z8eâe వచుmటక' ఇవÆw బహ‚çా 
స8eపDEన 3ా8ాణtల'; అuhే, అతను ఎక'cవ 3ాలం G°¢య6ÄtwDే¿న. 
ఆల<¢ం¢య6ండవచుm. 8ాf∑ల' మ8eయ6 ల≥య% ల%బ^ను మనుమళ£hi jాటr 
తన తంDEP. Tడ¢ దూర పP[ేశమ6నక' Gúళ∞£ టక' Zరసc8eం(t8ా? య%34బ6 
మనసుBల< ఏ/ జ8eâeనపñటX3∏, TGాదమ6 నుంDE తFñించుటక' Fితర@డë ఆ 
పP[ేశమ6ను TడëవవలYన. [ేవa.3ä hెల'సు. అందు(ేత, ఆయన జ/కéం 
(ేసు3{. య%34బ6hi ఇల% (ెF§ñను, “Æ Fితర@ల [ేశమ6నక' . . . , Ä°ను Æక' 
hiDై య6ంDెదను” (31:3). ఇరGúౖ సంవతB8ాల 3äãతం బ¨hలే' వద≠  [ేవaడë 
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య%34బ6hi (ే*ని jPా మ6ఖéQRSన Gాâా≠ నమ6 క'Dt ఇ[ే (28:15).  
Gా8e క'టrంబమ6 తన F§ౖ శత`P తÜమ6 కlâeయ6నwందున కÄtను Z8eâe 

Gúళ£వలYన. [ేవaడë ఇ¢mన f̃చm8eకను గæ8em య%34బ6 తన ò^రéలను 
సంపP[\ం(ెను. ఇరGúౖ సంవతB8ాల' Gా8e తంDEP bద≠ నమ|కంâా ఏTధమ6âా 
ప.(ేnాDో , అuనను G°తÄtల Tషయంల< అÄ°కమ%ర@£  ¿సjkయ%Dో  Gా8e3ä 
గ6ర@0  (ే*§ను. ఫlతమ6ల' ఆయనక' అనుకqలమ6âా ల≥నపañడë ల%బ^ను తన 
ఒపñందమ6ను అ>రంâా అZకã/ం(ెనను Gాస0వమ6ను ఉ[t© టXం(ెను. ఈ 
TధQRSన ¶ోరణÏ, Qàకల' మ8eయ6 â=8ºãల గర‡ం ధ8eం¢న సమయంల< 
TశదపరచబDEం[\: Gా8e తంDEP కపటమ6âా జంత`వaలను మ%8ºmను 3ాబటXx 
nా¶tరణ ప8e*ిsత`ల<£  య%34బ6 bకc మంద ప8eమ%ణం F§8eâÖ అవ3ాశం ల≥దు. 
అuhే, [ేవaడë ఈ కపట”jాయమ6ను రదు≠  (ే*ి య%34బ6 మందను 
అ¶\కమ6âా (ే*ి ల%బ^ను మందను తâeˆం(నెు (31:3-13).  

తన తంDEP య%34బ6ను ¿సం (ేయడం మ%తPQà 3ాదు âాÆ Gా8e. 
మ8eయ6 Gా8e nాÜసs áపa Fలి£లను [ోచుక'., Gా8e “3{నుâ•ల' ధరను” Oసు3{. 
“T[¡ేయ6ల'âా” Gా8e. ప8eగణÏం(tడë అ. 8ాf∑ల' మ8eయ6 ల≥య% 
ఒపañ3{Äúను. “[ేవaడë (ెFిñన పP3ారమ6 (ేయ6మ6” అ. Gార@ తమ భర0ను 
jPా ¶ేయపDE8e (31:14-16). అందు(ేత, తన ò^రéలను, Fిల£లను, మ8eయ6 
అత. మందను మ8eయ6 సంపదను కqడబÃటXx  తన మ%మక' (ెపñక'ంDt 
కÄtనుక' బయల'[ే8ºను. Gార@ Gų́ ?£మ6ందు, 8ాf∑ల' తన భర0క' hెlయక'ంDt 
ల%బ^ను bకc గృహ[ేవతలను [ొంâeలYను (31:17-21). తన తంDEP అT ల≥. 
Tషయమ6ను గãf'ం¢ య%34బ¨ Ä°రసుs డëâా ò^Tం¢ మ8ºక'cవ ఆగãf'ం(ెను.  

G°గంâా [\గజ‘ర@త`నw ఈ ప8e*ిsZల<, jా8ejk త`నw Fి8e3äGాడëâా 
క.Fిం¢నపñటX3∏, Tర@దpంâా 3ాక'ంDt çాంZ మ%ర̂మ6ను చూచుట [tÜ8ా 
స8euÕSన మ%ర̂మ6ను ఎనుw3{Äúను. ఖ¢mతంâా, ఈ Fితర@డë క'టrంబంల< 
నునw f'ంసనుంDE తFిñంచు34Gాl. ఒక క'టrంబ సభ6éడë ఘర1ణల< 
âాయపDEన ల≥[t చంపబDEన, 8ాf∑ల' మ8eయ6 ల≥య% తనhi కqDt కల* ి
Fిల£లను Oసు3{. కÄtను Gúళ∞£ టక' Zరసc8eం¢ మ8eయ6 ఆయనక' Tర@దpంâా 
.ల(ేGార@. య%34బ6 స8eâా ఉనwనూ అత. Tయéంక'ల' దూÚంి(tర@, అత. 
ఉత0మQRSన 3ారéమ6 .శబ≠ంâా Tడ¢ Gú¬£jk వడQà అ. గãf'ం(tడë.  

తర@Gాత u!సు తన ≈ష`éలక' Ä°8eñ పPద8e<ంచమ. (ెFిñన Gúౖఖ8e: 
“సమ%¶tనపరచుGార@ ధనుéల'”; “. . . దుష`x . ఎదు8eంపక'DE; .నుw 
క'DE(ెంపËద 3{టrx Gా. Gúౖపaనక' ఎడమ(ెంపకqడ ZPపañమ6” (మత0u 5:9, 
39). ల%బ^ను ò@Zకంâా య%34బ6ను బ^¶\ంచల≥దు 3ాÆ, తన మ%మ వద≠ 
ఉనwంత3ాలమ6 Fతిర@డë మ%న*ిక f'ంసను అనుభTం(tడë. అuhే, 
ఇపañడë సంÍAబం అత. F§ౖ ఉనw[\, య%34బ6 “3∏డëక' పPZ3∏డë” (ేయవద≠. 
అను3{Äúను (8•మ% 12:17); బదుల'âా,  లYౖనంత తÜరâా సమ%¶tనంhi వదl 
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Gúళ∞£ దమ. .ర∂uంచు3{Äúను. 78ానుల< గDEFని ఇరGúౖ సంవతB8ాల' ఎంత 
కషxQRSననూ అT వృBtâా jk ల≥దు అ. య%34బ6 గãf'ం¢ య6ండవచుmను. 
కÄtను [ేశమ6ల< తన క'టrంబం 3{రక' అం[\ంచDt.3ä [ేవaడë అత.. F§ద≠  
క'టrంబమ6hi, â=8ºãల మందhi మ8eయ6 సంపదhi [öTం(నెు. బహ‚çా, 
ల%బ^ను వద≠  అతను jô ం[\న కషxం మ8eయ6 దూషణ Fితర@. ÁTతంల< భ3ä0 
అœవృ[\pపరచDt.3ä [ేవa. bకc పPణt¬కల< jPా మ6ఖéQRSన ò^గమ6.  

[ేవa. bకc అదృశé హస0మ6 ప.. 3{నnాâeం(నెు, య%34బ6ను 
ల%బ^ను bకc తపañడë ఆ8•పణల' మ8eయ6 34పం నుంDE రÍEం(ెను. ల%బ^ను 
మ8eయ6 అత. బంధువaల' అÄ°క [\నమ6ల' య%34బ6 bకc బలగమ6ను 
అనుస8eం(ెను. ఈ సమయంల<, ల%బ^నుక' [వేaడë పPతéÿమ%uÕను. “Æవa 
య%34బ6hi మం¢ âా. (ెడıâా. పల'కక'మ6 జ‘గãత0 సుË” అ. f̃చm8eం(ెను 
(31:24). nా8ాంశమ6, య%34బ6 తన ò^రéలhi, Fిల£లhi, 3ాపర@లhi, మ8eయ6 
జంత`వaలhi కÄtను Z8eâe Gų́ ˇ£ ల. తనక'నw ఆశ Tషయంల< జ/కéం 
(ేసు34క'ంDt [ేవaడë ల%బ^నును తFిñం(ెను. అuhే, Gా8e3ä స8euÕSన  Dోcల' 
ఇవÜÆయక'ంDt తన క'మ%ర@లను మ8eయ6 మనవళ£ను “కZ0 బం¶öల వలY” 
[ొంâelం(tడ. ల%బ^ను య%34బ6F§ౖ మంDEపDE తపañడë ఆ8•పణలను (ే*§ను. 
అతను Tవ8eం¢న  Dోcల' బహ‚çా ల≥నందువలన, తర@Gాత పPకటన 
7nాéసñదQRSన[\; 3ాÆ తన గృహ[ేవతలను [ొంâelం(tడ. తన అల'£ DE. 
వéZ8Ö3äం¢ .ం[\ం(tడë. అపañడë య%34బ6క' 7. కlâeంచగlâeన అ¶\3ారం 
తనక' ఉనwద. అత.. బÃ[\8eం(tడë, 3ాÆ అటrవంటX ప.3ä పµను3{నుట 
నుంDE [ేవaడë అత.. తFñిం(ెను (31:25-30).  

ఈ ఆ8•పణలక' య%34బ6 bకc సñందన ఏ/టంట◊ ల%బ^ను అత. 
ò^రéలను, Fిల£లను తన వద≠  నుంDE బలవంతంâా Oసుక'ంట^డ. బయపDtı డë. 
కనబడ. [వేతల Tషయంల< అతను తన bకc .8•≠ షతÜమ6ను 
hెlయపర(ెను. అత. .రప8ా¶\తÜం ఒZ0 (ెపñDt.3ä, అతను ఇల% (ెF§ñను, 
తన సమæహమ6ల< నునw ఎవ8ºΩÄt GాటX. Oసుక'నw uÕడల .శmయమ6âా 
Gార@ చ(ెmదర@. ఈ ఆత`ర పPకటన తన FిPయQRSన 8ాf∑ల' మరణÏంచుటక' 
3ారణQRSన[\. అuhే, ల%బ^ను గ6Dtరమ6లల< నునw nామ%నులల< Gúతకటం 
వéరsQRSం[\. తన తంDEP uÕదుట ల≥వక'ంDt Ä°ను కడâానుÄtwను గనుక 
ల≥వలYను అ. (ెFñినపañడë, తన తంDEP ఆQR మనT. T. తను కqర@m. 
ఉనw nామâeã. Gúతకల≥దు. అందు(ేత, [ొంâelంచబDEన GాటX 3{రక' పDEన 
పPయ%స వలన ఉప∆గం ల≥కjk uÕను. య%34బ6 సంపదల< తన గృహ 
[ేవతలను ల≥[t ఇం3ా ఏGúౖÄt [ొంâelంచబDEన వసు0 వaలను కనుâ=నకjk వaట 
(ేత అతను ¢8ాక' పDE Tసుగ6 Ä%ం[ెను. తన మ%మ (*ేిన తపañడë 
ఆ8•పణలక' య%34బ6 34పపDెను (31:31-35). 

ల%బ^ను jk uన [ేవతల 3{రక' Gúతక'ట bకc ఉjాఖ%éనమంత 
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అ>రQRSన[\ మ8eయ6 అను¢తQRSన[\. .జQRSన [ేవతల' 34ల<ñర@ మ8eయ6 
[ొంâelంచబడర@. ఈ [ేవతల bకc [ౌర‡లéం ఏ/టంట◊ Gా8e3ä Áవం ల≥దు 
మ8eయ6 ఉ.3ä ల≥దు. బÃౖ˙D అంశQRSన jk â=టrx 3{నుట ఈ సంఘటనక' œనwంâా 
ఉంటrం[\: jk u![\ పPజల', [ేవతల' 3ాదు. â=8ºãల' తమ ఇషx పP3ారమ6âా 
మ8eయ6 .ర£ÿéంâా 3ాప8e నుంDE దూరమ6âా Gú¬£నటr£ , పPజల' [ేవa. 
పPసనwతన TDE¢F§డhtర@. న≈ం¢jk త`నw Gా8e 3{రక' Gúత`క'త`నw మం¢ 
3ాప8e (jాత .బంధన గãంథంల< [ేవaడë మ8eయ6 3{ã త0 .బంధన గãంథంల< 
3∏ãసు0 )3ä జ‘’ నం మ8eయ6 Gా8e. కనుâ=. పaనర@దp8eం(ే nామరsáం ఉనwT 
(49:22-25; 3∏ర0నల' 23:1-6; 40:9-16; లq3ా 15:3-7; ∆7ను 10:10-
18).  

ల%బ^ను bకc పPZమలను Oసు3{నుటల< తన పPవర0నను చులకనâా 
Oసు34కqడదు, ఆQR చరéల' ÿ/ంచ8ాదు. ల%బ^ను తనక' మ8eయ6 ల≥య%క' 
ఎంత అÄtéయంâా ఉనwపñటX3ä, మ8eయ6 ఈ Tగã7ల' .రరsకQRSనపñటX3äÆ, తన 
తంDEP bకc గృహ [వేతలను [ొంâelంచడం OవPQRSన Ä°రం. ఆQR ¿సం 
అత.3ä â=పñ నషxం కlâeం¢ం[\. తన bకc ò@Zక *ిsZ. వ8e∂ంచుటల< 
నమ|కంâా ఉనwపñటX3∏, తన తంDEP3ä (ెం[\న [t.. Oసు3{. మ8eయ6 GాటX 
గ68eం¢ అబదpం (ెపñడం తపañ. “8ºండë తపañల' ఒపañను (ేస0T” అ. [ేవa. 
పPజల' ఎపañడూ కqడ Gా[\ంచకqడదు. 

¢వరâా, య%34బ6 ల%బ^నుక' వéZ8Öకంâా ఆగãహమ6ను వéక0పర(ెను. తన 
వద≠  ఇరGúౖ u!ండë£  అనవసరమ6âా దూÚించబDEన [t.3ä Tవరణను 348ºను. తన 
మ%మ bకc తపañడë ఆ8•పణలను సGాల' (*ేి మ8eయ6 GాటX3ä 3ారణమ6ను 
పPచురపరచమ. ఆజ‘’ Fిం(నెు. ల%బ^నుక' పPZ బ^ధéతను ÄúరG°రmDt.3ä htను 
సూÿ|బ6[\p. ఉప∆âeం(tన. య%34బ6 (ెF§ñను. అÄ°కమ%ర@£ , జంత`వa 
మరణÏం¢నపañడë తన తపañ 3ాదననపñటX3äÆ, బ^ధéత నుంDE 
తFిñంచుక'Ätwడ. ల%బ^ను [tÜ8ా వ(ేm తపañడë ఆ8•పణల కంట◊, అతను 
సÜయంâా బ^ధను ఎనుwక'Ätwడë. నమ|కమ6âా అ.w సంవతBరమ6ల' *,వ 
(ే*,0  తన మ%మ jô గడDt.3ä బదుల' ¿సం (ే*ి “ప[\ nార@£ ” తన Áతమ6ను 
మ%8ºmను. య%34బ6 ఈ Tధమ6âా (ెF§ñను, ఒకG°ళ [వేaడë పPతéÿమవÜ. 
uÕడల తన మ%మ తనను వటXx  (ేత`లhi పంFిం(ేGాడë. “[ేవaడë Ät 
పPయ%సమ6ను Ät (ేత`ల కషxమ6ను చూ¢, jk uన 8ాZP .నుw గ[\≠ ం(ెన.” 
(ెF§ñను (31:36-42). 

ఒక పPకcనుంDE ఆల<చన (ే*,0 , ల%బ^ను (తే య%34బ6 పDEన కషxమ6ల' 
ÄtéయంâాÄ° ఉనwT. ఎందుకంట◊, అతడë తన అనwను మ8eయ6 తంDEP. ¿సం 
(ేnాడë. ఈ సంఘటనల< [వేa. bకc హస0మ6 తరచుâా ఉనw[\. 
“TçాÜసఘ%తక'ల మ%ర̂మ6 కషxమ6” అ. య%34బ6 Ä°ర@m3{నవలYను 
(nాQRతల' 13:15; KJV). బహ‚çా, Fితర@DE. ఈ Zట£ను భ8eంచుటక' 
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అనుమZంచుట [tÜ8ా, [ేవaడë కãమంâా అత.ల< మం¢ గ6ణమ6ను 
.8e|సు0 Ätwడë మ8eయ6 u!సు తర@Gాత (ెF,ñ [t.. గæ8em Ä°ర@ñత`Ätwడë: 
“మనుష`éల' Ëక' ఏ/ (ేయవలYన. Ëర@ 34ర@దు8• ఆల%గ6నÄ° Ëర@ను 
Gా8e3ä (ేయ6డం” jPా మ6ఖéం (మత0u 7:12). కÄtనుల< య%34బ6 (ే*ిన 
jPా థ/క jాపం తనను పPపం(t.3ä 3ÖందPంâా (ే*ి3{. మ8eయ6 తన 
మ%ర̂మ6ల<3ä వ¢mన ఎవ8eÄúౖÄt 3ాళ£hi h.P కcడం-తంDై$Ät ల≥[t సహ– దర@Dైన 
స8Ö. ఇపañడë ప8e*ిsZ మ%8eం[\. 78ానుల< ల%బ^ను అత.. 
ఉప∆âeంచుక'నw ఇరGúౖ u!ండ£  తర@Gాత, క'టrంబ సభ6éల (ేత పDే బ^ధ 
ఎల% ఉంటrం[ో  పPతéÿంâా hెl*ిం[\. Gాస0Gా.3ä, ల%బ^నును Z8eâe 3{టrx టక' 
అతడë nాహసం (ేయల≥దు, (ే*నిuÕడల అతను సమస0మ6 34ల<ñu 
ఉంDేGాడë.  

య%34బ6 వలY, [ేవaడë రÿణల< ఉంDేGార@ పPO3ారం 3ాక'ంDt 
çాంZయ6తQRSన సహÁవనమ6ను 34ర@క'ంట^ర@. ల%బ^నుక' సÜపwమందు 
[ేవaడë f̃చm8eంచుట, [ొంâelంచబDEన GాటX. తన అల'£ DE bకc nామâeãల< 
కనుâ=నల≥కjk వaట, మ8eయ6 య%34బ6 అనుకqలంâా మ%టల%డëట ఇవÆw 
ల%బ^ను ఓDEjk uన వé3ä0âా అత.3ä సñషxQRSన[\. ఎల£పañడూ ¿సâాడë, htÄ° 
ఎల£పañడë ¿సమ6నక' గ68ºΩయ%éన. (ెపañటక' పPయZwం(tడë. య%34బ6F§ౖ 
తపañ ఆ8•పణలను G°çాన. ఒపañ34క'ంDt, తన క'మ%8º0ల', Gా8e క'మ%ర@ల' 
మ8eయ6 మందలÆw అత.G°న. (ెjాñడë. సమ%¶tనం ఏరñర(ేGాDEâా 
అగ6పDtలను3{., Gా8e సంబంధుల మధé nాÍEâా ఉండëటక' తనక' మ8eయ6 
య%34బ6క' మధé ఒక సమ%¶tన .బంధన (ేసు34Gాల. f̃చm8eం(tడë 
(31:43, 44).  

య%34బ6 ఈ .బంధనక' ఒపañ3{., Gా8eద≠8e బంధువaలక' మధé 
సమ%¶tన సంబంధం ఉండëటక' ఆయన ఒక 8ాu. .ల'వబÃటÒxను /గhtGార@ 
క'పñ G°య6టక' 8ాళ£ను jk గ6(ే*§ను. తన అల'£ డë TçాÜస∆గ6éడë 3ానటr£ , 
అతను తన క'మ%8º0లను కషx F§టXx  .బంధనను 3{టXx  G°nా0 డ. ల%బ^ను 
ఒపñం[t.w మ%ట^£ Dెను. 8ºండë సమæ7ల మధé కlâeన బ¨ధమ6నక' 
బ^ధéతను అతడë అంâÀక8eంచల≥దు. య%34బ6ను .యంతPణ 3ావల*ిన ఒక 
Ä°రసుs డëâా అతను చూ*§ను. ఈ 8ాళ£  jk గ6 ఒక nాÍE స0ంభమ6âా ల≥[t 8ºండë 
వ8ాˆ ల' çాశÜతంâా G°ర@âా ఉండëటక' Gా8e మధé స8eహదు≠ âా ఉంటrటక' 
.ల'వబÃటÒxను (31:45-52). 

సËప తÂర@ñ సంపP[tయమ6నక' అనుగ6ణంâా ల%బ^ను పPజల' మ8eయ6 
య%34బ6 పPజల' కల*ి ò9జనమ6 (ే*ి మ8eయ6 Gా8e. కటrx టక' పPమ%ణtల 
[tÜ8ా ఒపñందం (ేసుక'Ätwర@ (26:26-33 చూడంDE). ò9జనమ6 తర@Gాత, ఆ 
పరÜతం Ëద ఆ 8ాZP గDEF§ను. మ8ాwడë ఉదయం, ల%బ^ను తన క'మ%8º0లను 
మ8eయ6 మనువళ£ను మ6దు≠  F§టrx 3{Äúను; మ8eయ6 Gా8e. [öTం¢న తర@Gాత, 
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అతను మ8eయ6 తన సమæహమ6 78ానుక' Gú¬£jk uÕను. .షÓÔమణ 
కథనంల< య%34బ6 F,ర@ F,8=cనల≥దు 3ాబటXx  ల%బ^ను తన అల'£ DE. మరల% 
చూDtలను34ల≥దు మ8eయ6 Gా8eద≠8e మధé .జQRSన సమ%¶tనం కలగల≥ద. 
అ.Fిసు0 ం[\. ల%బ^ను bకc మæరEQRSన అహం3ారం మ8eయ6 దు8ాశ 
హృదయం తన Qàనల'£ DE Tషయంల< ఎల%ంటX తపañను ఒపañక'Ä° Gా.âా 
(ేయల≥దు; 3ాబటXx  .బంధన 3ారéకãమం 8ºండë వéZ8Öక'ల మధé సమ%¶tనపర(ే 
.బంధనâా 3ాక'ంDt [tDE. Tర/ంచు ఒడంబDEక 3ారéకãమమ6âా ఉం[\ 
(31:53-55). ల%బ^ను య%34బ6ను OవPంâా బ^ధF§టÒxను, 3ాÆ Fితర@డë తన 
మ%మక' తâeన[t.. అత.3ä (ెl£ంచల≥దు.  
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