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అ"#$యమ' 34 

‹t,©మ' వదá  య+,-బ' 

మ/0య' అతb క9టzంబం 

య"-.బ, vకt కDటJంబం Îä-Xమ, వదw  /వ4ింVన -ాలంల† జ)*H*న -6/7 
_¯ాద సంఘటనల గ,)*ంV అ\Lëయం–34 ]ెuయజŒUc~ ంFG. Çితర:/ ఏ-X#క 
కDమ")X~ అiన F¡KL బల"]Lt)ా/-P గ,)X #ంద/ 2ెబ@~  ఈ అ\Lëయం 
b Sా రంభమవqత¶ంFG (34:1-7). బల"తt)*ంVన వë-P~  ఆ{|ను తన £$రëHా 
4ీzక)*ం2ేల" ఆ{| Uc దర:లD Îä-Xమ, మనుష¶ల]^ ºసపÀ)*త{|oన ఒపyందం 
2ేసు-.`L/-P ఇFG FL)*Ω4ింFG (34:8-17). Ÿ)* అవ[ాëభëరõనకD Îä-X‘య,లD 
ఎటJవంటO £Ñషజం ల√కDం`L సహజంHాKf సyంFGంVKL (34:18-24), య"-.బ, 
కDమ"ర:లD ఆ పటò ణంల†/ మనుష¶u7 మ@కDమ”`aHా VతSవధ 2ే4,ి తమ 
Uc ద)*/ అవ మ"నప)*öన;ా)*పటâ  పSΩ-ారం Ωర:öకDKL7ర:. 

QöÖ# మ+నభంగం (34:1-7) 

1
లπయ+ య+,-బ'నక9 కbన క9మ+/©úFß≠న QöÖ# ఆ Qేశప5 క9మ+/©úలను చూడ 

JKL‡Nను. 
2
ఆ Qేశమ' Öåîన –·’∆య'Éైన హ∏రs కమ+రsడగ' ‹t,©మ' ఆü≥ను 

చూd ఆü≥ను పటzv ,<b ఆü≥Z[ శయbంd ఆü≥ను అవమ+నపరjెను. 
3
అతb 

మనసు∞ య+,-బ' క9మ+/©úFß≠న QöÖ# äదÖå ఉంÉెను; అతడ£ ఆ dనÅ Q#b 

li\¢ంd ఆü≥Z[ lీ\ñaా మ+టల+Éè 
4
ఆ dనÅQ#b Ö#క9 ltంÉèNjయే'మb తన 

తంÉè\Fß≠న హ∏రsను అÉèa©ను. 
5
తన క9మ+/©úను అతడ£ jె/0ltనb య+,-బ' 

™b, తన క9మ+రsల9 పéవ5లZ[ yõ లమ'లలP నుంÉèనందున Jారs వచుûవరక9 

ఊరక9ంÉెను. 
6
‹t,©మ' తంÉè\యగ' హ∏రs య+,-బ'Z[ మ+టల+డ£టక9 

అతbwదáక9 వjెûను. 
7
య+,-బ' క9మ+రsల9 ఆ సంగñ ™b yõ లమ'లP నుంÉè 

వdû/0. అతడ£ య+,-బ' క9మ+/©úZ[ శయbంd ఇ2∂ా F√ల9 జనమ'లP 

అవమ+నకరü≥≠న ,ార$మ' jేhtను; అQg jేయ/ాb పb గనుక ఆ మనుషµ$ల9 

సంZ#పమ' yõ ంQg/0, Jా/0,I ¢గ'ల ,-పమ' వjûెను.  
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వచనమ' 1. ఈ _¯ాద Hాథల† పSమ,ఖంHా క/Çిం2 ే ÎºిëనుకD మ)*య, 
ల√_-P ]^డపqటOò న సహæ ద)* QöÖ#, య+,-బ' ÇóSమb∆ ంద/ అత/ £$రëiloన1 
లπయ+కD పqటOò న కDమ")X~  (30:21). F¡KL య"-.బ,vకt ఏ-X#క కDమ")X~ ; 
పSQ)ss తన]^ ఉం`;ేార: తన పద-6ండZగ,ర: Uc దర:ల√2 అiనందువలన, 
బహÌ[ా ఆ{| ఆ పటò ణంల† ఉన7 య,వత¶u7 కలDసు-.;ాల/ -.ర:-6/ (ఆశ 
ప`a) ఉండవచుö. ఆ{| ఆ Qేశప5 క9మ+/©ú లను చూడ JKL‡Nను అ/ ఉంFG -ాబటOò ,3 
ఈ సంఘటన జ)*HŒ KLటO-P బహÌ[ా F¡KL య,క~ వయసుt)ాల ౖ ఉండ వచుö. 

“చూడ ;E‰*â ను” అKf అ)ాõ /72ేö ( הָאָר , ra’ah) అKf ∂⁄¤S పదం, Îä-Xమ, 
పటò ణంల†/ కKLeయ,ల†â / య,వత¶ల అల;ాటâ ను ప)*Ëuంచడంపటâ  F¡KL 
ఆస-P~  కనప)*ö ;ా)*/ చూడ`L/-P ;Eªâ ందKf £$;ా/7 సూVUc~ ంFG.4  

F¡KL -.)*క అమ"యకంHాKf క/ÇింVనపyటO-ÿ, య"-.బ, ల√య"లD తమ 
కDమ")X~ కD ]^డZHా ఎవ)* KEౖKL పంపకDం`L ఆ{| తనకD ]LనుHా అbాయం 
-6/]ెచుö-6Kfల" అనëపటò ణంల†-P ;E‰Ââ ందుకD ఎందుకD అనుమQం2LరKfFG 
bాఠకDలకD ఆశöరëం కuH*సు~ ంFG. అల" -ాకbc iKL, తన Uc దర:లD HØ)Xkల 
మందu7 ప˚వqల మందu7 b∆ ల"ల†â /-P ]^లD-6/ ;EªâనపqyడZ తన 
తuâ దండZS లకD ]ెuయకDం`L ఆ{| ఇంటO నుం`a బయటO-P ;Eªâ ఉండవచుö. 
ప)*4ిõ Q ఏFైనపyటO-ÿ, ఆ{| మ@రzపq చరë ఆ{|కD _¯ాFLం]LKf7 úH*uöంFG 
(Îä-Xమ, పటò ణసుõ లకD కπ`L _¯ాFLKf7 úH*uöంFG). 

వచనమ' 2. _¯ాదఘట$ò /7 వ)*0ంచ`L/-P రంHా/7 4ిద̈ం2ే4ిన త)ాzత, 
రచiత –·’∆య'Éెనౖ హ∏రs కమ+రsడగ' ‹t,©మ' గ,)*ంV 
]ెuయజŒసు~ KL7డZ. -PkందటO అ\Lëయం Vవ)sâ , య"-.బ, ఒక b∆ లం -6KL7డKf 
వర0నల† “Îä-Xమ,” గ,)*ంV “హºర:” గ,)*ంV పSUా~ వన కనబడZ]^ంFG (33:18, 
19). Ÿర: (Îä-Xమ, ;ాసులD) “∂∑Ÿzయ,లD”, కKLను Fేశంల† /;ాసం 
ఉంటJన7 ఏడZ జ¥త¶ల†â  ∂∑Ÿzయ,లD ఒకర: (10:15, 17; FGzΩ. 7:1). 
∂∑Ÿzయ,లD కKLను మధë b Sా ంతంల†/ -6ండ4ీమల† ద}aణFGశల† 
ilరüషల√మ,కD స‘పంల† ఉన7 H*¢§ను వరకD, ఉత~ రదశల† హమ"త¶నకD 
bc వq మ"రï మ, వరకD (ilహæ ష¶వ 9:1-7; 11:3; KLëయ"\G. 3:3) _స~ )*ంV 
/వ4ిం2Lర:. Îä-Xమ, పటò ణ వëవUాõ పకDడZ హºర: అKf _షయం సyషò ంHాKf 
]ెలDUc~ ంFG (మ)*య,, KLëయ"\G. 9:28 చూడం`a), ఈ పటò ణం Çóర:Kf అతను 
తన కDమ"ర:`a-P Çäట$ò డZ.5 Ÿ)*దw )* మధë ఉన7 “తం`aS” “కDమ"ర:డZ” బంధుతzం 
ఈ అ\Lëయంల† మ{â  మ{â  పSUా~ వనకD వసూ~ , Ÿర: ఒక)* చరëను మ)Øకర: 
సమ)*õUా~ రKf ;ాస~ ;ా/7 మ)*య, తమ Uాzసõ »ంHా Îä-Xమ,‘ద Ÿ)*కDన7 
అ\G-ా)ా/7 K)-Pt 2బెÆ~ ంFG. 

F¡KL ఆ Fేశంల†/ య,వత¶u7 “చూడ” (ra’ah) ;Eªâ నపqyడZ, Îä-Xమ, 
ఆü≥ను చూd (ra’ah) నటJò  ]ెలDUc~ ంFG. అతను ºB;fశం]^ /ం`aన;ా`ె ౖ
ఆ{|ను “పటJò -6/” ( חַקָל , laqach), ల√FL “Uాz\¡నం 2ేసు-6/” (NRSV) ఆ{|]^ 
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శయbంd ఆü≥ను అవమ+నప)ాöడZ. “అవమ"నపర:ö” అKf అ)ాõ /72ేö הָנָע  

(‘anah) అKf ∂⁄¤S పFL/-P “అణV;fయడం ల√FL ల†పరచు-.వడం” అ/, ల√క 
“ల÷ంH*bc iflల" బల"తt)*ంచడం” అKf అ)õా లDKL7i.6 ఈ సందర≤ంల† ఈ పదం 
అతను ఆ{|ను బల"తt)*ం2Lడ/, అంట≈ మ"నభంగం 2ే[ాడ/ ]ెuయజŒUc~ ంFG 
(CEV; NLT).7 ]^డZల√కDం`L వVöన ఒంట)* య,వQ/ చూV, కKLeయ,ల†â / 
-6ందర: య,వత¶లD Ëలవత¶లD -ానట≈â , ఆ{| కπ`L ËలవQiloన య,వQ 
-ాద/ అతను బహÌ[ా తలంV ఉండవచుö. ]Lను -.ర:కDన7 ఏ 4ీ~ +]^KEౖKL తన 
-ామ;ాంఛu7 Ωర:ö-.`L/-P, ఆ Qేశమ' Öåîన . . . య'వ/ాŒaా తనకD హకDt 
ఉంద/ అతను ఆల†VంV ఉండవచుö.  

వచనమ' 3. అº7ను తన Uc ద)*iloన ]Lమ"ర:ను బల"తt)*ంVన 
త)ాzత ఆ{|ను FేzÎింVనటJò Hా -ాకDం`L (2 సమ@. 13:15-19), Îä-Xమ, 
మనసు QöÖ# äదÖå ఉంÉనెు అ/ ]ెలDUc~ ంFG. “‘దKf ఉం`ెను” అKf అ)õా /72öే 
పదం, קַבָּד  (dabaq) అKf ∂⁄¤S -Pkయ";ాచకపదం నుం`a వqëతyన7{|oన పదం, 
2:24 వచనంల† పqర:ష¶డZ తన £$రëను “హత¶~ -6నును” అKf అ)ాõ /7వz`L/-P 
ఈ -Pkయ"పFLKf7 ఉప§H*ంచడం జ)*H*ంFG. ESV బÚ¢ౖ˘ , “అత/ మనసు 
F¡KLకD హత¶~ -6/ ఉంFG” (/మగ7{|o ఉంFG, ల√FL /uV ఉంFG) అ/ 2ెబÆ~ ంFG. 
అతడ£ ఆ dనÅQ#b li\¢ంd (29:18) ఆü≥Z[ lీ\ñaా మ+టల+ÉèనటJò  ;ాకë£$గం 
]ెuయజŒUc~ ంFG. ఈ మ"టలకD ∂⁄¤Sల† అí)ాల", అతను ఆ{| మనసు]^ (ల√క 
హృదయం]^) మ"ట$â `Lడ/ అరõం. Îä-Xమ, F¡KLను బలవంతంHా 
ఆకkúంచుకDKL7డZ -ాబటOò , అతను ఆ{|]^ ÇóSమHా మ"ట$â డడం బహÌ[ా 
ఆ{|కD ఓFLర:y/వzడం-6రకD -ావచుö (రüత¶ 2:13; ilషయ" 40:2 
చూడం`a). ఇం-ా సం£$వëeయ{|oనFేúటంట≈ అతను ఆ{|ను తన]^Kf 
ఉండమ/ ఆ{|ను బ,జı H*సూ~  అనునయపÀరz కంHా మ"ట$â డZత¶KL7డ/ ఈ 
మ"టలD సూVసు~ KL7i8 (మ)*య,, KLëయ"\G. 19:3 చూడం`a; హæ Îóయ 
2:14). వQ~ `a {„ర-X#KL Hాe, ల√క తన ఇషò పS-ార{|oKL Hాe ఆ{| అత/ వదw Kf 
ఉన7టJò  మనకD అరõమవq]^ంFG; అi] ేఆ{| అత/ వదw Kf ఉన7టJò  మనకD ఈ 
వర0న Vవ)sâ Hాe (34:26) సూ2LëరõంHా ]ెuయదు. 

వచనమ' 4. అతను F¡KLను ÇóSúం2LడZ -ాబటOò , ఆ dనÅQ#b Ö#క9 

ltంÉèNjేయ'మb
9
 తన తంÉè\Fß≠న హ∏రsను అÉèa©ను అ/ ]ెలDUc~ ంFG. 

తuâ దండZS లD తమ Çిలâ లకD Çäªâ  2ేయడం ఆ2LరంHా వUc~ ంFG -ాబటOò  (21:21; 
24:1-9; 38:6; KLëయ"\G. 14:2), అతను (Îä-Xమ,) ఈ _షయంల† తన తం`aS/ 
బSQúల"`a అ`aHాడZ. తదుప)* -ాలంల† ºÎó ధర”[ాస~ +ం, ఎవ)X#KL ఒక 
పqర:ష¶డZ పS\Lనం -ానటJవంటO కనëను అంద)*-P ]uె4ó _ధంHా 
బల"తt)*ంVనటâ i],ే ఆ పqర:ష¶డZ ఆ{| తం`aS-P ఏబÚ ౖ ;Eం`a రüకuVö (ఏబÚ ౖ
Îä-XలD KLణ }లD) ఆ{|ను _;ాహం 2ేసు-6/, అతను ఆ{|ను 
అవమ"నప)*öనందుకDHాను ఆ{|ను ఎన7టO-ÿ _`aVÇäటò కπడద/ ఆFే°ంVంFG 
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(FGzΩ. 22:28, 29; మ)*య,, /రï మ. 22:16, 17 చూడం`a).10 అi] ే అKfక 
వందల సంవతj)ాల పÀరzం కKLనుల† ఈ _ధంHా ఓu (కKLë˚లtం) ఇ2ేö 
ఆ2Lరం ల√నపyటO-ÿ, ఈ య,వకDడZ F¡KLను _;ాహం 2ేసు-.`L/-P 
4ిద̈పడడం]^బ$టJ య"-.బ,కD అత/ కDమ")X~  _షయంల† అతను అ`aH*నంత 
ఓu /వz`L/-P మ,ందుకD వ2LöడZ (34:11, 12). 

వచనమ' 5. య+,-బ'కD ఈ ;ార~, అంట≈ తన క9మ+/©úను అతడ£ (Îä-Xమ,) 

jె/0ltనKf ;ార~ ఎల" 2ే)*ంFో  ;ాకë£$గం ]ెuయజŒయడం ల√దు, అi] ే ఇFG 
;EంటKf అత/-P ]ెu4ినటJò  సyషò మవq]^ంFG. అi] ే అత/ల† ఎటJవంటO 
ΩవS{|oన పSQచరë కనబడల√దు; ÇäౖHా అతను ఊరక9ంÉెను

11
 అ/ ;ాకë£$గం 

]ెuయజŒUc~ ంFG. ఇFG తదుప)* -ాలంల† FLŸదు చూÇిన సyందనకD 2Lల" 
Õన7ంHా ఉంFG; FLŸదు తన కDమ")X~ ]Lమ"ర:కD మ"నభంగం జ)*H*న ;ార~ _/ 
;EంటKf ఉగ,k డయ"ëడZ (2 సమ@. 13:21). య"-.బ, తన £$రë ల√య"-X #KL తమ 
కDమ")X~ కD జ)*H*న అవమ"నం గ,)*ంV 2ÇెిyనటJò  కనబడడం ల√దు. ఈ _షయం 
గ,)*ంV య"-.బ, _న7పyటO-ÿ అతను పSద)*!ంVన మjనం, అతను తన 
కDమ")X~vకt H4రవం _షయంల† ఏ‘ పటò నటJò Hా వëవహ)*సు~ KL7డ/ అతణ }0  
ఆ}ŒÇిసు~ న7టJò Hా కనబడZ]^ంFG. తన క9మ+రsల9 పéవ5లZ[ yõ లమ'లలP 

నుంÉèనందున Jారs వచుûవరక9 ఊరక9ంÉెను అ/ య"-.బ, గ,)*ంV ఈ ;ాకë 
£$గం ]ెuయజŒUc~ ంFG. 

వచనమ' 6. Îä-Xమ, -.ర:కDన7 పS-ారం, హ∏రs పటò ణ°;ార:ల†â  
/;ాసమ,న7 య+,-బ'Z[ మ+టల+డ£టక9 అతbwదáక9 వjెûను అ/ 
]ెలDUc~ ంFG. “వ2öెను” ( אָָצי , yatsa’) అKf -Pkయ";ాచక పదం 34:1 వచనంల† “ఆ 
Fేశపq కDమ")X~ లను చూడ ;E‰*â ను” F¡KL గ,)*ంV ]ెuయజŒ4ó సందర≤ంల† 
కనబడZత¶ంFG. F¡KL య"-.బ, /;ాసb Sా ం]L/7 _`aV హºర: /వ4ిం2 ే
b Sా ం]L/7 చూడ ;Eళâ డం, హºర: తన /;ాస పటò ణL/7 _`aV య"-.బ, 
/;ాస b Sా ం]L/-P )ావ`L/-P FL)* Ω4ింFG. తన కDమ"ర:డZ 2ే4ని అవమ"నపq 
చరë వలన కKLeయ,`ెనౖ ఈ తం`aS-P (హºర:) -Pâ షò ప)*4ిõ Q ఎదు)X#ంFG. అతను 
Çితర:`a]^ ఏం 2ెbాyడZ?  

వచనమ' 7. అపqy`ే b∆ లంనుం`a వసు~ న7 య+,-బ' క9మ+రsల9 కథల†-P 
పS;f°ం2Lర:. Îä-Xమ, తమ Uc ద)*పటâ  2ే4ినFL/ గ,)*ంV ;ా)Xల" 
]ెలDసుకDKL7రKfFL/గ,)*ంV ;ాకë£$గం Fేe7 సూVంచడం ల√దు. ఏFే{|oKL, 
జ)*H*నFL/ గ,)*ంV ;ార: ]లెDసుకDన7పqyడZ ;ా)* పSQచరë తమ తం`aS చూÇిన 
ఉFL4ీన ;Eఖౖ)*-P 2Lల" Õన7ంHా ఉంFG (34:5). అతడ£ (Îä-Xమ,) య+,-బ' 

క9మ+/©úZ[ శయbంd ఇ2∂ా F√ల9 జనమ'లP అవమ+నకరü≥≠న ,ార$మ' jేhtను  

. . . గనుక ఆ మనుషµ$ల9 సంZ#పమ' yõ ంQg/0 అe, Jా/0,I ¢గ'ల ,-పమ' 

వjెûను అe ;ాకë£$గం ]ెuయజŒUc~ ంFG. 
ఈ సంఘటనకD -6/7 వందల సంవతj)ాల త)ాzతKf ఇ[kా iflలD ఒక 
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జ¥QHా ఆ_ర≤_ంVంFG గనక, “ఇ[kా iflలD జనమ,ల† అవమ"నకర{|oన -ారëమ, 
2ే4äను” అKf పSకటన అనంతర -ాలంల† ÇóSరణ b∆ ంFGన ల√ఖ)* ఎవ)X#KL మధëల† 
F¡/7 పS}aప~ పరV (b∆ ందుపరV) ఉండవచుö. ఏFే{|oKL, “ఇ[kా iflలD జనమ,ల†” 
అKf పSUా~ వన తదుప)* -ాలంల† య"-.బ,నుం`a ఉద≤_ంపబÆ ifl ఇ[kా iflలD 
జ¥Q-P మ@ల{|oన అపyటO య"-.బ, వం[ా/7 సూVసు~ ంద/ -6ంద)* 
అÕb Sా యం. ఈ ;ాకë£$గం గ,)*ంV, “అతడZ ఇ[kా iflలD జనమ,పటâ  (ilడల, 
ల√క ఎదుట) అవమ"నకర{|oన -ారëమ, 2ే4äను” అ/ మ)s _వరణLత”క పఠనం 
కπ`L ఉంFG, ఎందుకంట≈ “ల†” (ְב, be) అKf పSతëయం “పటâ , ilడల, ఎదుట అKf 
అ)õా u7 కπ`L ఇసు~ ంFG. అరõవంత{|oన మ)s పఠనం: “అతను ఇ[kా iflలD 
(య"-.బ,) జనమ, ilడల అవమ"నకర{|oన -ారëమ, 2ే4äను.”12 ఏFే{|oKL, 
ఇ[kా iflలDల† జ)*H*న అవమ"నకర{|oన చరëu7 వ)*0ంచ`L/-P కπ`L bాత 
/బంధనల† ఇటJవంటO పFLల√7 ఉప§H*ంచడం జ)*H*ంFG (FGzΩ. 22:21; 
ilహæ ష¶వ 7:15; KLëయ"\G. 20:6, 10; 2 సమ@. 13:12; i)¬”య" 29:23). 
ŸటOల† ఏ అÕb Sా యం స)X #నFG అKfFL/7 పSకtన Çä`a],ే Fేవq/ పSజల†â  
ఇటJవంటOFG jేయ/ాb పb అ/ 34:7 వచనం K)-Pt 2ెబÆ~ ంFG. 

య+,-బ' క9మ+రsల9 ‹t,©మ' మనుషµîÅ  

దబAFంd ,-/0న ,-/0కల9 (34:8-17) 

‹t,©మ' ఇవ∆చూlిన™ (34:8-12) 

8
అప5nడ£ హ∏రs Jా/0Z[ – ‹t,©మ' అను Ö# క9మ+రsb మనసు∞ ä 

క9మ+/©ú äదÖå ఉనÅQg; దయjేh ి ఆü≥ను అతb,Idû ltంÉèNjేయ'Éè. 
9
ä 

lిలNలను మ+,Idû మ+ lలిNలను äరs ప5చుû,<b మ+Z[ ™య$మంQg మ+ మధ$ 

bవhించుÉè. 
10

ఈ Qేశమ' ä Fßదుట ఉనÅQg; ఇందులP äరs bవhింd 

Jా$yారమ'jేhి ఆhిú  సంyాQgంచు,<నుడb jెltnను. 
11

మ/0య' ‹t,©మ' – ä 

కటAìమ' Ö# äద /ాíయ'Éè; ä/ï¢ అడ£గ'దు/p అQg Fjûెదను. 
12

ఓîయ' 

కటÅమ'ను ఎంZైనను అడ£గ'Éè; äరs అÉèa0 నంత Fjెûదను; äరs ఆ 

dనÅQ#b Ö#క9 ఇయ'$డb ఆü≥ తంÉè\Z[ను ఆü≥ సహÇ దరsలZ[ను jెltnను. 

వచనమ' 8. య"-.బ,]^ను అత/ కDమ"ర:ల]^ను హ∏రs 
మ)ాëదపÀరzకంHాKf మ"ట$â `LడZ; అi] ే అతను ఎటJవంటO íమ"పణలD Hాe, 
ల√క Îä-Xమ, F¡KLపటâ  జ)*H*ంVనFL/గ,)*ంV Hాe 2ెపyల√ద/ ]ెలDUc~ ంFG. ÇäౖHా, 
పటò ణంల† ఉన7 తన కDమ"ర:/ ఇంట~â  ఆ య,వQ ఇం-ా ఎందుకD ఉందKf 
_షయం గ,)*ంV ఎటJవంటO పSUా~ వన 2ేయల√దు (34:26). బదులDHా అతను, 
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‹t,©మ' అను Ö# క9మ+రsb మనసు∞ ä క9మ+/©ú äదÖå ఉనÅQg; దయjేh ి

ఆü≥ను అతb,Idû ltంÉèNjేయ'Éè అ/ 2ెbాyడZ. “మనసుj” (హృదయం) అKf 
అ)õా /72ే ( ׁשֶפֶנ , nepesh) అKf పFL/-P “b Sా ణం ల√క Êవం” అe, “-.)*క ల√క 
ఇచÏ” అe “Hా�L;fశం ల√క Ω;uS FేSకం” అe బహÌ‰û)ాõ లDKL7i. “‘దKf 
ఉన7FG” קַׁשָח  (chashaq) అKf పFL/-P “హత¶~ -6/ ఉండZ” ల√క “ÇóSúంచు” అKf 
అ)õా లDKL7i. FGzΩ. 21:11 వచనంల† ఈ పFL/-Œ “º∂∑ంV” అKf అను;ాదం 
కనబడZత¶ంFG; అంట≈ ఒక పqర:ష¶`a-P £$రëపటâ  ఉం` ే ºB;f[ా/7 ఈ పదం 
సూVసు~ ంFG. బÚౖ¢ల†â / ఇతర పSUా~ వనల†â  ఈ పదం, ఇ[kా ifl7య,లపటâ  ilహæ ;ా 
vకt ÇóSమను (“ÇóSúంV” – FGzΩ. 7:7; 10:15), ఒక వë-P~ -P ilహæ ;ాపటâ  
ఉన7 ÇóSమను (“ÇóSúంచుచుKL7డZ” – -ÿర~నలD 91:14) సూVUc~ ంFG. -6/7 ఆంగâ  
బÚౖ¢˘  పSత¶లD 34:8 వచKL/7 సమ-ా7న £$వంల† ఈ _ధంHా వëక~ ం 
2ేసు~ KL7i: F¡KL ‘ద Îä-Xమ, హృదయం /uV ఉంFG (NIV), అతను 
ఆ{|ను మనUా)ా ÇóSúం2LడZ (NLT). ఇటJవంటO £$;ా/72ేö పFLల√7 
ఉప§H*సూ~ , Îä-Xమ, ఆ{|ను Çäªâ  2ేసు-.;ాల/ -.ర:కDంటJన7టJâ , తన 
కDమ"ర:`a-P F¡KLకD మధë ఉన7 సంబంధం ఇర:ప}Äల మధë _యëంHా 
మ")ŒందుకD Çతిర:ణ (0  అత/ కDమ"ర:u7ఒÇyించ`L/-P హºర: 
పSయQ7ం2LడZ.  

వచనమ' 9. F¡KLను Çäªâ2ేసు-6/ ఆ{|ను £$రëHా 4ీzక)*ం2LలKf తన 
కDమ"ర:/ పటJò దలను హºర: K)-Pt 2ెబ@~ , Îä-Xమ, పSజలకD య"-.బ, 
కDటJంబ$/-P మధë ఒక ఒపyంFL/7 పSQbాFGసు~ KL7డZ. అతను, ä lిలNలను 

మ+,Idû మ+ lలిNలను äరs ప5చుû,<b మ+Z[ ™య$మంQg అ/ 2ెబ,~ KL7డZ. 
ఇFG ఉFLరత]^ 2ే4ిన పSQbాదనల"Hా క/yసు~ న7పyటO-ÿ, అబ$S Bమ, ఇటJవంటO 
_య"ë/7 /Îó\Gం2LడZ; అబ$S Bమ, తన కDమ"ర:/-P కKLeయ,ల†â / 
య,వQ/ £$రëHా 2ేయకπడద/ తన FLసు`a2ేత పSమ"ణం 2ేiంచుకDKL7డZ. 
బదులDHా, తన బంధువరï {|oన అ)ా‘య,ల†â / య,వQ/ ఇUాjకDకD 
వధువqHా Ωసు-6/ రమ”/ అబ$S Bమ, ఆ FLసుణ (0 B)ానుకD పంÇిం2LడZ 
(24:3, 4). ఇUాjకD )*బ$tలD కπ`L ఏ[ావq కKLeయ,ల†â / య,వత¶u7 
£$రëలDHా 2ేసు-.డంపటâ  ΩవS{|oన అభëంతరం ;Euబ,2Löర:; ఏ[ావq £$రëలD 
ఇUాjకD )*బ$tలకD ΩవS{|oన మKm;fదన కuH*ం2Lర:. య"-.బ, తన {„నమ"మ 
కDటJంబంనుం`a £$రëను 4ీzక)*ంచడం కπ`L Ÿర: అతణ (0  B)ానుకD 
పంÇి;fయ`L/-P ఒక -ారణం (26:34, 35; 27:46; 28:1, 2). ఇ[kా ifl7య,లD 
;ాHాw న Fేశంల†-P పS;f°ంచబÆ iflమ,ందు, FేవqడZ ;ా)*-PVöన మ,ఖë{|oన _\G 
;ార: కKLeయ,u7 Çäªâ 2సేు-6/ ;ా)*]^ _యëం అందు-.కπడదు (FGzΩ. 7:3, 
4). ilహæ ష¶వ మరణ (ం2ే మ,ందు, కKLeయ,ల† Çäªâ  సంబం\LలD ఎటJవంటO 
పతKL/-P _KLశKL/-P FL)*ΩUా~ § గటOò Hా ∂⁄చö)*ం2LడZ (ilహæ ష¶వ 23:11-
13). అందు2ేత, కKLeయ,ల]^ _యëం అందు-6Kfల"Hా మ"ట$â `aన హºర: 
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పSQbాదనకD వëQ)ŒకంHా య"-.బ, సyంFGంచకbc వడం /జంHా _ంతHాKf 
కనబడZ]^ంFG. 

వచనమ' 10. హºర: తన కDమ"ర:`a Çäªâ  పSQbాదన య"-.బ,కD అత/ 
కDటJంబ$/-P (వం[ా/-P) Uామ"-క మ)*య, ఆ)*õక పS§జKLu7 
2ేకπర:సు~ ంద/ 2ెbాyడZ: (1) Ÿర: (య"-.బ, కDటJం¤కDలD) అకtడ 
4ిõ ర/;ాసం ఏ)ాyటJ 2ేసు-6/ Îä-Xమ, పSజల మధë [ాంQయ,తంHా Ê_ంచడం. 
(2) ఈ Qేశమ' ä Fßదుట ఉనÅQg అనడంల† పVöకబయళîâ  _Uా~ రంHా ఉన7 
ఆ పSFేశం య"-.బ, HØ)Xkల మందలకD ప˚వqల మందలకD అనుకπలంHా 
ఉండడం]^బ$టJ, Ÿర: ఆ Fేశంల† ఎకt`ైKL /వ4ిం2 ే ŸలD ఉండడం. (3) ఈ 
Fేశంల† Ÿర: bవhింd Jా$yారమ'jhే ి ఆhిú  సంyాQgంచు-6నవచుö.13 హºర: 
దూర దృÎిò  ఏúటంట≈ పరFే˚ల ౖన య"-.బ, వంశసుõ u7 తమ కKLను 
సమ"జంల†-P సú”ªతం 2ేసు-.డం. గతంల† ల†త¶ అత/ కDటJంబం U∆ Fొ మ 
సమ"జంల† FLFLపqHా కu4ిbc త¶న7 సందర≤ంల† ;ా)*-XటJవంటO దురవసõ  
ఎదు)X#ంFో  (19:1-38), ఇపqyడZ య"-.బ,కD అత/ కDటJంబ$/-P కπ`L 
అటJవంటO దురవసõ  ఎదుర:-ావచుö.  

వచనమ'ల9 11, 12. హºర: య"-.బ,ను ద)*!ంVనపqyడZ Îä-Xమ, 
కπ`L తన తం`aS ;Eంట ఉKL7డ/ ;ాకë£$గం ]ెuయజŒUc~ ంFG (34:6 చూడం`a). 
హºర: మ"ట$â డడం మ,H*ంVన త)ాzత, అత/ కDమ"ర:డZ ఆü≥ (F¡KL) 
తంÉè\Z[ను ఆü≥ సహÇ దరsలZ[ను ఇతర _షయ"ల గ,)*ంV మ"ట$â `LడZ. 
Uా\Lరణ{|oన ప)*4ిõ త¶ల†â , కKLనుల† ఉన7 పరFే˚లకD ఇFG ఉFLరత]^ /ం`aన 
HØపy వరంల"Hా కనబడZత¶ంFG. Îä-Xమ, తన‘ద కటAìమ' ( ןֵח , chen, “grace” 
“కృప”) చూపమ/ ;ా)*/ b Sా \ేయపడZత¶KL7డZ; ఇFG అతను F¡KLను 
బల"తt)*ంVనందుకD íమ"పణ 2ెబ,~ KL7టJò Hా కనబడZ]^ంFG. త)ాzత అతను ఆ 
య,వQ -6రకD ఓu ఎం]^ అడZగ,త¶KL7డZ; ఆ{| తం`aS ఆ{| సహæ దర:లD 
ఎంత ఓî ( רַֹהמ , mohar14) అ`aH*KL ఎంత కటÅమ' ( ןָּתַמ , maththan15) అ`aH*KL 
;ార: అ`aH*నంత Fjెûదను అ/ 2బె@~  ఆ dనÅQ#b తనకD ఇయ'$డb _జµ Çి~  
2ేసు~ KL7డZ.  

సహÇ దరsల ప\ñyాదన (34:13-17)  

13
అFZ ే తమ సహÇ ద/0Fß≠న QöÖ#ను అతడ£ jె/0lినందున య+,-బ' 

క9మ+రsల9 ‹t,©మ'Z[ను అతb తంÉè\Fß≠న హ∏రsZ[ను కపటమ'aా 

ఉతúర¢dû అbనQమేనaా 
14

–ü†మ' ఈ ,ార$మ' jేయ లπమ', సునÅñ 

jేFంచు,<నbJాb,I మ+ సహÇ ద/0b ఇయ$లπమ', అQg మ+క9 అవమ+నమగ'ను 

15
äలP ప\ñ ప5రsషµడ£ సునÅñ yõ ంQg మ+వల∑ నుంÉèనFßడల స/0; 

16
ఆ 

పìమందు ä మ+ట ,<ప5n,<b, మ+ lిలNలను ä,Idû ä lలిNలను ü†మ' 
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ప5చుû,<b ä మధ$ bవhింjెదమ', అప5nడ£ మనమ' ఏకజన మగ'దుమ'. 

17
äరs మ+ మ+ట ™b సునÅñ yõ ందbFßడల మ+ lిలNను ºసు,<b 

y® వ5దుమb jెపnaా 

వచనమ' 13. Îä-Xమ, F¡KLను Çäªâ2ేసు-.`L/-P £$;ా;fశపÀ)*త{|oన 
పSQbాదన 2ే[ాడZ; అi] ే ఈ వëవBరంల† ఆ య,వకD/]^ మ"ట$â డ`L/-P 
బదులD, య"-.బ, మjనంHా ఉKL7డZ. తమ సహÇ ద/0 Fß≠న QöÖ#ను అతడ£ 

jె/0lినందున, య"-.బ, క9మ+రsల9 ‹t,©మ'Z[ను అతb తంÉè\Fß≠న 

హ∏రsZ[ను కపటమ'aా ఉతúరú2Löర:. ఈ _షయంల† య"-.బ, కDమ"ర:లD 
ఈ /ర0య"/-Xల" వ2Lö)s రచiత ]ెuయజŒయల√దు. Ÿర: తమ తం`aS/ 
సంపSQంచకDం`LKf ఈ అÕb Sా య"/7 ;Euబ,Vö ఉండవచö/ సyషò మవq]^ంFG; 
ఎందుకంట≈ త)ాzత ;ా)* తం`aS ;ా)*/ వంచన హతë పటò ణం‘ద FL`a 
_షయంల† /ంFGం2LడZ (34:30; 49:5-7). ఏFే{|oKL, య"-.బ, అతëంత 
-ÿలక{|oన సందర≤ంల† సమ)*õంచ)ానంతHా ఉFL4ీన ;Eఖౖ)*/ మjKL/7 
పSద)*!ం2LడZ. ఒక తం`aSHా తన కDమ"ర:లకD జ¥µ నయ,క~ {|oన సలBuVö 
వë-P~ గత పలDకDబ`a నుప§H*సూ~  మ"ట$â డ`L/-P బదులD, తం`aSHా తన 
బ$ధëతను ఉFేSకపÀ)*త¶ల ౖన య,వకDలకD (తన కDమ"ర:లకD) వFGuÇäట$ò డZ.  

వచÖ#ల9 14-17. య"-.బ, కDమ"ర:లD తమ Uc ద)*/ ఈ ∂∑Ÿzయ,`a-PVö 
Çäªâ 2ే4ó _షయంల† Îä-Xమ,కD హºర:కD ఇVöన పSత¶ëత~ రం య5LరõంHాKf 
ఉన7టJò  Çäౖ-P కనబడZత¶ంFG. అiKL, ;ార: తమ సహÇ ద/0b Îä-Xమ,కD £$రëHా 
ఇవz`L/-P ఒక అభëంతరం, అతను సునÅñ jేFంచు,<నb;ాడZ -ాబటOò  ఇFG 
తమకD అవమ+నమగ'ను అ/ 2ెbాyర: (34:14). Ÿ)*]^ కu4ిbc ;ాలంట≈, 
Îä-X‘య,ల†â / ప\ñ ప5రsషµడ£ సునÅñ yõ ంQg, తమవల∑ నుంÉèనFßడల స/0 

అKf షరత¶ _\Gం2Lర: (34:15); ఈ _ధంHా జ)*H*న పíంల†, మ+ lిలNలను 

ä,Idû ä lిలNలను ü†మ' ప5చుû,<b అందరü కu4ిbc i ఏకజనమగ'దుమ' 
అ/ 2ెbాyర: (34:16). “Çిలâ లను” (కDమ")X~లD) అKf పదజ¥లం 34:9 వచనంల† 
హºర: ఉప§H*ంVన పదజ¥ల"Kf7 సూVUc~ ంFG. 

;ా)* /ర0యం Kfర:yHా ఉKL7 సూటOHాKf ఉంFG; ఇక F¡/-P Qర:గ,ల√దు. 
Îä-Xమ,;ాసులD సునÅñ yõ ందbFßడల, ఆ సహæ దర:లD మ+ lలిNను ºసు,<b 

[laqach] y® వ5దుమ' అ/ 2ెbాyర: (34:17). య"-.బ, కDమ"ర:లD F¡KL 
గ,)*ంV “మ" Çిలâ ” అ/ ఎందుకD మ"ట$â `Lర:? ఆ{|కD Çäదw  అన7లDHా, తమకD 
ఆ{|ను సంర}aం2 ే బ$ధëత ఉంద/, అంట≈ తం`aSకDన7 బ$ధëత తమకD కπ`L 
ఉందKf £$వం]^ మ"ట$â `a ఉండవచుö. 

Ÿర: వ)*0ంVన సున7Q-P, FేవqడZ అబ$S Bమ,కD అత/ వంశసుõ లకD 
_\GంVన సున7Q /బంధనకD (17:9-14) సంబంధం కనబడడం ల√దు. 
ilహæ ;ాకD ఆయన పSజలకD మధë [ాశzత{|oన సూచనHా FేవqడZ సున7Q/ 
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ఆFే°ం2LడZ. అi],ే య"-.బ, కDమ"ర:లD ∂∑Ÿzయ,u7 ;ా)* కKLను Fె;ౖాu7 
;ా)* మతపర{|oన ఆ2L)ాu7 _`aVÇäటOò , ilహæ ;ాను అనుస)*ంV తమ 
Ê_]Lల†â  ఆయన సంకల"y/7 (V]L~ /7, ఉFేw [ాu7) అంH¬క)*ం2Lల/ -.రల√దు. 
∂∑Ÿzయ,లD సున7Q b∆ ంFLల/ య"-.బ, కDమ"ర:లD -.ర:-.డం ఒక ]ెగకD 
2ెంFGన పSజల†â  _;ాహ సంబం\LలD మ)*య, Uామ"-క కటJò బ$టJâ  వంటO 
_షయ"ల†â  పS]ేëక{|oన ఆ2LరంHా వసు~ న7FLKf7 2Lల" మటJకD సూVUc~ ంFG 
Hాe, మతం _షయంల† ;ా)* నమ”-ాu7 ఆటంకపరöబÆ ద/ ]ెలDUc~ ంFG.  

‹t,©మ' Jాసుల9 ఎటzవంటH ఆలPచనలπN క9ంÉ# ఒప5n,-డం 

(34:18-24) 

18
Jా/0 మ+టల9 హ∏రsక9ను హ∏రs క9మ+రsÉెనౖ ‹t,©మ'నక9ను 

ఇషvమ'aా నుంÉెను. 
19

ఆ dనÅJాడ£ య+,-బ' క9మ+/©úయందు lీ\ñగలJాడ£ 

గనుక అతడ£ ఆ ,ార$మ' jేయ'టక9 తడవ5jయేలπదు. అతడ£ తన తంÉè\ 

FంటHJారంద/0లP ఘనుడ£. 
20

హ∏రsను అతb క9మ+రsÉెనౖ ‹t,©మ'ను తమ 

ఊ/0 గ™b wదáక9 వdû తమ ఊ/0 జనులZ[ మ+టల+డ£చు 
21

–ఈ మనుషµ$ల9 

మనZ[ సమ+"#నమ'aా నుÖ#Åరs గనుక Jా/0b ఈ Qేశమందు ఉండbdû 

FందులP Jా$yారమ' jేయbయ'$Éè; ఈ భ¿¢ Jా/0,Ib j#îనంత 

™2ాలü≥≠య'నÅQg గQ#, మనమ' Jా/0 lిలNలను ltంÉèN  jేh,ి<b మన lిలNలను 

Jా/0,I ఇతúమ'. 
22

అFZ ేఒకటH, ఆ మనుషµ$ల9 సునÅñyõ ందునటzN  మనలP ప\ñ 

ప5రsషµడ£ సునÅñ yõ ంQgనFßడలÖå మన మ+టక9 Jారs ఒప5n,<b మనలP 

bవhింd F√కజనమ'aా నుందురs. 
23

Jా/0 మందల9 Jా/0 ఆhిú  Jా/0 

పéవ5లbÅయ' మనవగ'ను గQ#; ఎటN Fనను మనమ' Jా/0 మ+టక9 

ఒప5n,<ందమ', అప5nడ£ Jారs మనలP bవhింjెదరనaా 
24

హ∏రsను అతb 

క9మ+రsడగ' ‹t,©మ'ను jlెిnన మ+ట అతb ఊ/0 గ™b Q#∆/ా JKళ^N Jారందరs 

™b/0. అప5nడతb ఊ/0 గ™b Q#∆/ా JKళ^N Jా/0లP ప\ñ ప5రsషµడ£ సునÅñ 

yõ ంQెను.  

వచనమ' 18. -ారణLలD ;f)Œzర:Hా ఉKL7 Hాe, య"-.బ, కDమ"ర:ల 
మ"టలD హ∏రsక9ను . . . ‹t,©మ'నక9ను ఇషvమ'aా నుంÉెను అ/ ]ెలDUc~ ంFG. 
F¡KL తనకD £$రëHా )ా;ాల/ Îä-Xమ, -.ర:-.Hా, య"-.బ, కDటJంబం]^ 
సంబంధం కలDపq-6Kf _షయంల† హºర:కD ఆ)*õక -ారణLలDKL7i. 
;ాస~ ;ా/-P, అతను (హºర:) య"-.బ,ను అత/ కDమ"ర:u7 ºసH*ంV, 
VవరకD ;ా)* మందu7 ఆసు~ u7 -ాజŒయ"లKf ఆల†చనల† ఉKL7డZ (34:23). 

వచనమ' 19. Îä-Xమ,ను ఇకtడ dనÅJాడ£ ( רַַענ , na‘ar) అ/ సూVంచడం 
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జ)*H*ంFG; F¡KLకD ఉప§H*ంVన పFLల†â  ఒక పదం]^ ( הָרֲַענ , na‘arah) ఇFG 
సమ"నంHా కనబడZ]^ంFG. “Vన7FG ల√క Vన7FL/” అKf అ)ాõ /72ేöటJò Hా “girl” 
అ/ NASBల†ను, “young woman” అ/ ESVల†ను ఈ పదం vకt 
అను;ాదం కనబడZత¶ంFG (34:3, 12). ఇకtడ “Vన7FL/”/ తన £$రëHా 
“Vన7;ాడZ” 2ేసు-.;ాలనుకDంటJKL7డZ.  

అ]Lë-ాంí కuH*న “Vన7;ాడZ”Hా, Îä-Xమ, య+,-బ' క9మ+/©úయందు 

lీ\ñగలJాడ£ గనుక అతడ£ ఆ ,ార$మ' jయే'టక9 తడవ5jయేలπదు అ/ 
]ెలDUc~ ంFG. అతను ఏ “-ారëమ,” ( רָבָּד , dabar) 2ే[ాడZ? 34:18 వచనంల† 
“మ"టలD” అKf అ)ాõ /72ేö ∂⁄¤S పFLKf7 ఇకtడ ఉప§H*ంచడం జ)*H*ంFG; 
అi] ే ఈ పదం ఇంతకD మ,ందు (34:18ల†) బహÌవచనంల† కనబడZత¶ంFG. 
/శöయంHా, Îä-Xమ, చరë య"-.బ, కDమ"ర:లD ÇäటOò న షరత¶లకD 
సంబం\GంVనF ే (34:13-17). ఆ త)ాzత జ)*H*న సంఘటన ఈ _ధంHా 
ఉండవచుö: అతను పటò ణపq గ_/ (FLzరం) దగï రకD ;Eªâ  పqర:ష¶u7 సున7Q 
2ేiంచు-6నమ/ అభë)*õం2LడZ (34:20-24). మ)s సం£$వëత, ఇFG అతను 
పqరFLzరం దగï )*-P ;Eళâ క మ,నుÇó సున7Q b∆ ంFG ఉండవచö/ సూVUc~ ంFG. 

వర0నల† ఇకtడ రచiత Îä-Xమ,గ,)*ంV మ)s _షయ"/7 పS}aప~ ప)ాöడZ: 
అతడ£ తన తంÉè\ FంటHJారంద/0లP ఘనుడ£. ఈ ;ాëఖë, ఆ పటò ణంల†ను 
మనుష¶లD (ల√FL, పqర:ష¶లD) ఎందుకD అత/ మ"ట _/ అత/ సలB 
ననుస)*ం2Lల† _వ)*Uc~ ంFG. 

వచనమ' 20. ఆ పటò ణL/7 ప)*bాuం2ే హ∏రs, మ)*య, అతb 

క9మ+రsÉైన ‹t,©మ'ను తమ ఊ/0 గ™b wదáక9 వdû (19:1; 23:10 
చూడం`a), -6k త~ Hా వVöన పరFే˚లD తమ]^ 2Çెిyన పSQbాదన గ,)*ంV తమ 

ఊ/0 జనులZ[ మ"ట$â `Lర:. Ÿర: మ"ట$â `aన మనుష¶లD b Sా ˛న పటò ణLల†â  
b3రÊవKL/-P సంబం\GంVన సమ";f[ాల†â  పలDకDబ`a ఉన7 భ@Uాzమ,ల ౖన 
పSమ,ఖులD -ావచుö. -ÿkసు~  పÀరzం )XండZ ;fల సంవతj)ాల KLటO 
{|U∆ b∆ తúయ మ)*య, కKLను Uా∂∑]Lëల†â  Ÿ)* పSUా~ వన కనబడZత¶ంFG. 
బహÌ[ా ఈ Îä-X‘య,లD -Œవలం ఊ)* Çäదw ల√ (ఊ)* జనులD) -ాక, పరFే˚లకD 
భ@-Œట$iంపqల _షయంల†ను, పరFే˚u7 ∂∑Ÿzయ,ల b Sా ంతంల†-P 
అనుమQం2ే _షయంల†ను, ఇతర:లకD తమ b Sా ంతంల† ప˚వqల మందu7 
HØ)Xkల మందu7 {„పq-6Kf అనుమQ/2öే _షయంల†ను హకDtలD 
అ\G-ా)ాలDన7 బృందం కπ`L -ావచుö.16 

వచనమ' 21. పరFే˚లD తమ]^ సమ+"#నమ'aా నుÖ#Åరs అ/ ఈ 
ఇదw రü K)-Pt 2ెబ,~ KL7ర:. ∂∑Ÿzయ,లD య"-.బ, మనుష¶u7 Qేశమందు 

ఉండbdû ;ా)*/ Jా$yారమ' 2ేసు-6Kfల" అనుమQం2Lల/, ఎందుకంట≈ ఈ 

భ¿¢ Jా/0,Ib j#îనంత ™2ాలü≥≠య'నÅQg అ/ 2ెబ@~  Ÿ)*దw రü 4ిÅారసు 
2ేసు~ KL7ర:. ఇం-ా, మనమ' Jా/0 lిలNలను ltంÉèN  jేh,ి<b మన lిలNలను Jా/0,I 
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ఇతúమ' అ/ 2బె,~ KL7ర:. 
వచనమ' 22. త)ాzత హºర: Îä-Xమ,లD ఆ మనుషµ$ల9 తమ]^ 2ెÇyిన 

షరత¶ ఒకటH గ,)*ంV ]ెuయజŒ[ార:. ఆ మనుషµ$ల9 సునÅñyõ ందునటzN , ;ా)*ల† 
ప\ñ ప5రsషµడ£ సునÅñ yõ ంQgనFßడల య"-.బ, కDటJం¢కDలD ఒప5n,<b ;ా)* 
మధë bవhింd ఉండడం జర:గ,త¶ంద/ Ÿ)*దw రü 2ెbాyర:. అi] ే Ÿర: తమ 
మ"టల†â  ఉFేw శపÀరzకంHా _స”)*ంVన _షయం ఒకటJంFG: Îä-Xమ, F¡KLను 
బల"తt)*ం2Lడ/, ఆ{| తం`aS ఒక Çäదw  కDటJంబ$/-P యజమ"/ అ/ Ÿర: 
2ెపyల√దు, మ)*య, Îä-X‘య,లD సున7Q-P ఒపqy-6ంట≈Kf ఆ{|ను Îä-Xమ,కD 
ఇVö Çäªâ 2ేయగలమKf షరత¶ Çäట$ò ర/ Ÿర: ఊ)* పSమ,ఖులకD సూటOHా 
2ెపyల√దు.  

వచనమ' 23. Îä-X‘య,u7 సున7Q-P ఒÇిyం2 ే పSయత7ంల†, హºర: 
Îä-Xమ,లD ;ా)*వలన తమ పటò ణL/-P కuHŒ ఆ)*õక పS§జKLu7 ఎQ~  
చూÇిం2Lర:. య"-.బ,]^ను అత/ మనుష¶ల]^ను కu4ి ఉండ`L/కDన7 
-ారణం గ,)*ంV, Jా/0 మందల9 Jా/0 ఆhిú  Jా/0 పéవ5లbÅయ' మనవగ'ను 

గQ#; ఎటN F నను మనమ' Jా/0 మ+టక9 ఒప5n,<ందమ', అప5nడ£ Jారs 

మనలP bవhింjదెరs అ/ 2ెbాyర:. 
వచనమ' 24. పరFే˚లD 2ే4ని పSQbాదనను, ఊ/0 గ™b Q#∆/ా 

JKళ^N Jారందరs తమ కనుకπలంHా ఉందను-6Kfల" ;ాuö హ∏రsను అతb 

క9మ+రsడగ' ‹t,©మ'ను 2ెbాyర:. బహÌ[ా ఇFG (ఊ)* గ_/ FLz)ా 
;Eళîâ ;ారందర:) య,ద̈ం2ే4ి పటò ణL/7 ర}aంచగల సమర:õ u7 సూVం2 ే
ను`a-ారం అయ,ëండ వచుö.17 ఈ మనుష¶లందరü ;ా)* మ"ట ™b/0, మ)*య, 
ప\ñ ప5రsషµడ£ సునÅñ yõ ంQెను అ/ ]ెలDUc~ ంFG. ఈ శస~ +-Pkయ వలన 
పqర:ష¶లందరü ]L]LtuకంHా అశకD~ ల ౖ పటò ణL/7 -ాbాడల√కbc య"ర:. 

‹t,©మ'లPb ప5రsషµîÅ మ¿క9మƒÉèaా హత$jేయడం 

(34:25-31) 

25
మ¿డవ Qgనమ'న Jారs బAధపడ£చుండaా య+,-బ' క9మ+రsలలP 

ఇదáరs, అనaా QöÖ# సహÇ  దరsల∑ౖన ‹ి∏$నును లπ™య', తమ కతµú ల9 

jేతపటzv ,<b Fßవ/0,I Zెîయక9ండ ఆ ఊ/0äద పÉè ప\ñ ప5రsషµb చంlి/0. 

26
Jారs హ∏రsను అతb క9మ+రsÉైన ‹t,©మ'ను కñúJాత చంl ి ‹t,©మ' ఇంట 

నుంÉè QöÖ#ను ºh,ి<b JK°Ny® F/0. 
27

తమ సహÇ ద/0b jె/0lినందున య+,-బ' 

క9మ+రsల9, చంపబÉèన Jారs ఉనÅ jpటH,I వdû ఆ ఊరs Qోచు,<b 
28

Jా/0 

aVఱÿŸ లను పéవ5లను aాÉèదలను ఊ/0లPbQ¢ే yõ లమ'లPbQ¢ే 
29

Jా/0 ధనమ' 

య+వతµú ను ºh,ి<b, Jా/0 lిలNలనంద/0b Jా/0 hీú ‘లను jెరపటHv , FండN  
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లPనునÅదంతయ' Qోచు,<b/0. 
30

అప5nడ£ య+,-బ' ‹ి∏$నును లπ™b చూd – 

äరs ననుÅ బAధltటHv  ఈ QేశbJాసుల∑ౖన కÖ#íయ'లలPను lt/0‰Âయ'లలPను 

అసహ¡$baా jేhిñ/0; Ö# జనసంఖ$ ,<ంjüె†; Jారs Ö# äQg,I గ'ంప5aా వdû 

ననుÅ చంltదరs; Öåనును Ö# FంటHJారsను Ö#శనమగ'దుమb jెltnను. 

31
అందుక9 Jారs–Jåశ$Fßడల జ/0a0ంdనటzN  మ+ సహÇ ద/0Fßడల ప\వ/0úంప 

వచుûÖ# అb/0.  

వచనమ' 25. Îä-Xమ, ‘ద య+,-బ' క9మ+రsలలP ఇదáరs, అనaా QöÖ# 

సహÇ దరsల∑ౖన ‹ి∏$నును లπ™య' FL`a 2ే[ార:. Ÿర: F¡KLకD ]^డబ,టOò న 
అన7లD; Ÿర: ల√య" Çిలâ లD (29:33, 34; 30:21; 34:1). F¡KL 
మ"నభంగంపటâ  Ÿర: పSΩ-ారం]^ పSQసyంFGంచ`L/-P సగం -ారణం ఇFేన/ 
]ెలDUc~ ంFG.  

Îä-Xమ,ల†/ పqర:ష¶లకD సున7Q జ)*H*న త)ాzత మ¿డవ Qgనమ' వరకD 
ఈ ఇదw ర: సహæ దర:లD ;fV చూడడం జ)*H*ంFG. ఈ సమయంల† Jారs 

బAధపడ£త¶ండడం సహజమKf ఆల†చన ఎవ)*-X#KL వసు~ ంFG. ]«u-ాలంKLటO 
య@దుల ట$రïx , ∂⁄¤Sల†/ ఈ వచKL/-P “;ా)* K)పqyలD (బ$ధలD) ΩవSంHా 
ఉKL7i” అ/ ]Lతyరëం 2ెబÆ~ ంFG.18 -Pkú)ా∂∑తë ఉపకరణLల√â / b Sా ˛న -ాలంల† 
fiరటJ ప/ మ,టâ  నుప§H*ంV 2ే4ó శస~ +-Pkయల†â  ఇటJవంటO K)పqyలDండడం 
సహజ{„ (ilహæ ష¶వ 5:8 చూడం`a). F¡/-P ]^డZ, జzరం వంటO మ)s బ$ధ 
కπ`L Ÿ)*-P eరసం కuH*ంV ఉండవచుö. తమకD అవ-ాశం లÕంVన ఈ 
సమయంల†, ఇదáరs సహæ దర:లD తమ కతµú ల9 jేతపటzv ,<b Fßవ/0,I Zెîయ 

క9ండ [ חַטֶּב , betach] ఆ ఊ/0äద పÉè ప\ñ ప5రsషµb చంl;ిf[ార:. ఇటJవంటO 
పSΩ-ారచరë సమరõ eయం -ాదు; ల√య" కDమ"ర:లD ఒక మ/Î ి 2ే4ిన Kfరం 
గ,)*ంV పటò ణంల†/ పqర:ష¶లంద)*e మ@కDమ”`aHా హతë2ే[ార:. -6ంతమంFG 
;ాëఖ"ëన రచiతలD ఇFG పÀ)*~ Hా అసంబద̈మ/, అంట≈ Îిºëను ల√_ అKf 
ఇదw ర: వëకD~ లD ఎవ)* సBయం ల√కDం`L Îä-Xమ, పటò ణంల†/ పqర:ష¶లంద)*e 
హతë2ేయడం Ÿలiflë ప/ -ాద/ సూVUా~ ర:. ఒక ;fళ Ÿర:, య"-.బ, 
కDమ"ర:ల ౖన తమ ఇతర Uc దర:ల సBయ"/7 Ωసు-6/ ఉండవచö/ 
అనుకDKL7 Hాe, ;ాకë£$గం F¡/7 సూVంచడం ల√దు. ఈ హతëల _షయంల† 
జ;ాబ,FLర:â  Îºిëను ల√_ అKf;ా)Œ (34:30). 

వచనమ' 26. రచiత హ∏రsను అతb క9మ+రsÉైన ‹t,©మ'ను కñúJాత 

హతëకD గ,రయ"ë ర/ పS]ేë-PంV పSUా~ _ం2LడZ. ఇదw రü Kfరం 24ేని;ా)Œ: Îä-Xమ, 
F¡KLను బల"తt)*ం2LడZ, హºర: తన కDమ"ర:/ Kf)ా/7 కÇిyపqచö`L/-P 
పSయQ7ం2LడZ.  

ఈ వర0నల† ఇకtడ F¡KL ప)*4ిõ Q ]ెలDUc~ ంFG: ఆ{| ‹t,©మ' ఇంట ఉంFG, 
బల"]Lt)ా/-P గ,)X #న F¡KL తనకD ]LనుHా ఇషò పÀరzకంHాKEౖKL అకtడ 
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ఉన7Fేº, ల√క ఆ{|ను బంF¡HాKEౖKL అకtడ ఉం2L)Œº.19 -ాబటOò , ల√య" 
కDమ"ర:లD తమ Uc ద)*/ ºh,ి<b (laqach) య"-.బ, /;ాUా/-P JK°Ny® F/0 
అ/ ]ెలDUc~ ంFG. Îä-Xమ, ఈ{|ను Ωసు-6/ ;Eªâ నపqyడZ కπ`L ;ాకë£$గంల† 
ఇF ే-Pkయ";ాచక మ@ల పదం కనబడZ]^ంFG. అతను F¡KLను “పటJò -6/” ;E‰ûâ డZ 
(34:2), ఇపqyడZ ఆ{| సహæ దర:లD ఆ{|ను “Ω4ి-6/” ;E‰ûâ ర:. 

వచనమ' 27. హతëల అనంతరం, య+,-బ' క9మ+రsల9 చంపబÉèనJారs 

ఉనÅ jpటH,I వdû ఆ ఊరs Qోచు,<bనటJâ  ఈ వృ]L~ ంతంల† ఉంFG. (Îä-X‘య,లD) 
తమ సహÇ ద/0b jె/0lినందున, ఈ పSΩ-ార చరëను స)X #న ల√క ∂nత¶బద̈{|oన 
నషò ప)*BరంHా Ÿర: తలం2Lర:. Îä-Xమ, పటò ణసుõ లD Îä-Xమ, చరëu7 ]ేuHాï  
చూడ`L/7బటOò  ల√FL íúంచ`L/7బటOò  F¡KLకD జ)*H*న బల"]Lt)ా/-P Ÿరü 
బ$ధుëల√న/ ఈ ఇదw ర: సహæ దర:ల ఆల†చన. య"-.బ, మjనం, తH*న చరë 
Ωసు-.డంల† అత/ ;Eౖఫలëం – ఈ )Xండూ కπ`L అత/ కDమ"ర:లD 
∂∑Ÿzయ,ల‘ద పSΩ-ారం]^ FL`a2యే`L/-P -ారణ{|o ఉండవచుö; అi] ే
త)ాzత, “ఖడï మ,” “4ózచÏ” “-.పమ,” “ఉగkత”u7 బటOò  య"-.బ, Ÿ)*/ 
/ంFGం2LడZ (49:5-7). 

వచనమ'ల9 28, 29. కKLeయ,లపటâ  úQ‘)*న పSవర~న ఇం-ా 
-6నUాH*ంFG; య"-.బ, కDమ" ర:లD Jా/0 aVఱÿŸ లను పéవ5లను aాÉèదలను 

మ)*య, ఊ/0లPbQ¢ే yõ లమ'లPbQ¢ే సమUా~ /7 ºh,ి<b ;E‰ûâ ర:. 
చ/bc iన;ా)* ఆసు~ u7 Fో చు-.`L/-P య"-.బ, కDమ"ర:లందర: వVö 
ఉండవచుö, ఎందుకంట≈ Jా/0 ధనమ' య+వతµú ను మ)*య, Jా/0 lిలNలనంద/0b 

Jా/0 hీú ‘లను jెరపటHv , FండN లP నునÅదంతయ' Qోచు,<b/0 అ/ ]లెDUc~ ంFG. 
వచనమ'ల9 30, 31. FL`a త)ాzత, తనను బAధltటHv  ఈ Qేశ bJాసు . . . 

లలPను అసహ¡$baా jేhిñ/0 అ/ య+,-బ' మ"ట$â `a ‹ి∏$నును లπ™b 
/ంFGం2LడZ. “అసహÌë/Hా 2ే4”ి ( ׁשַאָּב , ba’ash) ల√FL “కంపq 2ే4 ి ల√క )sత 
పqటOò ంV” అKf పదం, పSΩ-ారచరëHా దు)ాకkమణల2తే (పS]Lëకkమణల2ేత) 
బ$\Gత¶లD తమను ఆ;fశం]^ ˛ద)*ంచు-6Kfల" 2ేయ`L/7 సూVం2 ే అలం-ా)*క 
పదం (/రï మ. 5:21; 1 సమ@. 13:4; 27:12; 2 సమ@. 10:6; 16:21).20 
కÖ#íయ'లలPను lt/0‰Âయ'లలPను తనకD శత¶S వqu7 ]ెVöన తన కDమ"ర:u7 
య"-.బ, /ంFGం2LడZ. ఈ _షయంల† య"-.బ, ;ాదనలD, “KEౖQకంHా ఉండడం 
కంట ', Kfర:yHాను (ఉbాయంHాను) మ)*య, వÀëBత”కంHాను ఉKL7i” 
(49:5-7 వచKLల†â  ల"Hా).21 ;ా)*]^ bc uö],ే తన జనసంఖ$ ,<ంjüె† అ/, 
గ'ంప5aా వdû తన ‘ద FL`a2ే4 ి తనను చంltదరs అ/ య"-.బ, K)-Pt 
2ెబ,~ KL7డZ. తన FంటHJారsను Ö#శనమగ'దుర/ అతను భయం 
;Euబ,చుöత¶KL7డZ. Îిºëను ల√_ ఇVöన ఒ-Œ ఒక జ;ాబ, పSశ7 రüపంల†Kf 
ఉంFG, తమ ∂∑ంUాత”క చరëu7 సమ)*õంచు-.`L/-P పSయQ7సూ~  Jåశ$Fßడల 

జ/0a0ంdనటzN  మ+ సహÇ ద/0 Fßడల ప\వ/0úంపవచుûÖ# అ/ ;ార: అ`aH*న 
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అలy{|oన పS[¿7 ఆ జ;ాబ,.  

అన∆యమ' 

™"ేయతను JాFQ# Jåయడం (అ"#$యమ' 34) 

Fేవq/ పSజలD ఆయనకD _\ేయత చూపడంల† ;ాiFL ;fయడమKf 
(అలసతzం, ఆలసëం) [Ûధన _షయంల† అపSమత~ ంHా ఉం`Lu. ఏ[ావq 
ఆగkహంనుం`a తÇిyంచు-.`L/-P య"-.బ, B)ానుకD bా)*bc త¶న7పqyడZ, 
బÑ]ేలD దగï ర Fేవqడత/-P కలల† పSతëíమయ"ëడZ. అత/-P ]^డZHా ఉంట$న/ 
అతను ;Eªâ న పSQ సõ లంల†ను అతణ (0  ఆËరzFGUా~ న/ అత/ Fే[ా/-P మరల అతణ (0  
Ωసు-6/ వUా~ న/ Fేవqడత/]^ ;ాHాw నం 2ే[ాడZ. ÇäౖHా, ilహæ ;ా Çితర:/]^ 
(అబ$S Bమ,) 2ే4ిన /బంధKLపÀరzక{|oన ;ాHాw KLu7, అంట≈ కKLను Fేశం, 
_Uా~ ర{|oన సం]Lనం, భ@‘”ద ఉన7 సమస~  వం[ాలకD ఆË)ాzదంHా ఉండడం 
వంటO ;ాHాw KLu7 య"-.బ,]^ మ{â  2ే[ాడZ. ఈ దర!KL/-P పSQసyందనHా, 
Fేవqణ (0  4ó_Uా~ న/ య"-.బ, ;ాHాw నం2ే[ాడZ. బÑ]ేలD (“Fేవq/ ఇలDâ ”) దగï ర ఒక 
స~ ంభం /లబÚటOò , ]Lను b∆ ంF ేఆË)ాzFLల/7టOల† Fేవq/-P పదవ వంత¶ ఇUా~ న/ 
య"-.బ, ;ాHాw నం 2[ేాడZ (28:12-22). 

బÑ]ేలD దగï ర ilహæ ;ా య"-.బ,కD పSతëí{|oన త)ాzత ఎ/7 సంవతj)ాలD 
గ`a2L§ ;ాకë£$గం ]ెuయజŒయడం ల√దు; అi] ే అతను ఇర;E ౖ
సంవతj)ాలD B)ానుల† గ`abాడ/, అకtడ అత/-P తన £$రëలFLz)ా ;ా)* 
FL4ీల FLz)ా పద-6ండZమంFG కDమ"ర:లD ఒక కDమ")X~  కuHార/ ]ెలDUc~ ంFG. 
ఇవe7 జ)*H*న త)ాzత, య"-.బ, )ా∂nలDకD ల√య"కD ;ా)* తం`aS అత/]^ ఎల" 
అబద̈ మ"`L`ో , అకtడZన7ంత -ాలం తనKEల" ºసH*ం2L`ో  గ,ర:~  2ే[ాడZ. 
FేవqడZ తనకD పSతëí{|o, తన Fే[ా/-P (31:13), అంట≈ తన తం`aS /;ాసం 
ఉంటJన7 తన Fే[ా/-P Q)*H* ;Eళâ మ/ 2ెbాyడ/ కπ`L అతను తన £$రëలకD 
;Eలâ `aం2LడZ. అi],ే v)ాw ను తxర:y;Eౖపqన ల"బ$ను తమను _`aVÇäటOò  
;Eªâ న త)ాzత, Fేవq/ ఆజµ  పS-ారం నFG FLటO కKLనుల†-P పS;f°ంచకDం`L, 
య"-.బ, అత/ కDటJంబం సు-.tత¶ల† 4ిõ రప`a అకtడ 2Lల" -ాలం 
/వ4ిం2Lర/ సyషò ంHా ]ెలDUc~ ంFG. అకtడ అతను /;ాస గృB/7 కπ`L 
/)*”ంచు-6/ తన మందలకD bాకలD కπ`L ;f[ాడZ (33:17). VవరకD అతను 
v)ాw ను FLటO కKLనుకD Q)*H* వVöనపqyడZ, Îä-Xమ,ల† తన కDటJంబం-6రకD 
ధర 2ెuâ ంV ఒక b∆ లం -6KL7డZ (33:18-20). అ\Lëయం-34ల†/ సంఘటనలD 
జరగ`L/-P పÀరzం అతనకtడ ఎంత -ాలం /వ4ిం2L`ో  ]ెuయడంల√దు.  

య"-.బ, బÑ]ేలDకD Q)*H* ;Eళâ `L/-P ల√FL ∂⁄బÆS ను దగï ర ఉన7 తన తం`aS 
ఇంటO-P Q)*H* ;Eళâ `L/-P ఎందుకD సంFే∂∑ం2LడZ? (1) ఎFో మ,ల† ఉన7 
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ఏ[ావqకD అQస‘పంల† /వ4ించ`L/-P బహÌ[ా భయప`a ఉండవచుö.  
(2) ఈbాటO-P తన తం`aS మరణ (ంV ఉంట$డ/ తలంV ఉండవచుö – ల√FL ]Lను 
అబFL¨ ల"`a తన తం`aS/ ºసH*ం2LడZ -ాబటOò  తన తం`aS ilదుటO-P )ావ`L/-P 
ఇబంFG పడ]Lన/ ఆల†VంV ఉండవచుö. (3) అపyటO-Œ ]Lను తన 
సంపదiloన ప˚వqలమందల†â  2Lల" £$గం ఏ[ావqకD ఇVö;f[ాడZ (33:8-11), 
-ాబటOò  మ)s పదవ £$Hా/7 బÑ]ేలD దగï ర Fేవq/-P ఇవz `L/-P అత/ మనసు 
అంH¬క)*ంచక bc i ఉండవచుö (28:22 చూడం`a). Fవేq/-P _\ేయత 
చూపడంల† ;ాiFL ;fయ`L/-P య"-.బ,కDన7 -ారణLలD ఏ;EనౖపyటO-ÿ, అFG 
_¯ాదకర{|oన మ)*య, బ$ధకర{|oన ప)*ణLమ"లకD FL)* Ω4ింFG. 

Fేవq/ V]L~ /7 KEర;fరö`L/-P ఆయన ÇిలDపqను _/నపqyడZ, ;ాiFL 
;fయడం ల√FL bా}aకంHా _\ేయత చూపడం అ_;fక{„ అవqత¶ంFG. ఇటJవంటO 
సyందనలDన7 పలD ఉFLహరణలD బÚౖ¢ల†â  ఉKL7i. (1) U3లD )ాÍ bా}aక{|oన 
_\ేయత చూÇినపqyడZ సమ@iflలD అతణ (0  ఆ}ŒÇిం2LడZ (1 సమ@. 15:22, 
23). (2) _\ేయత _షయంల† అలసతzం చూపకπడద/ -ÿర~న-ార:డZ తన 
సమ-ా7కDu7 ∂⁄చö)*ం2LడZ: “KfడZ ‘ర: ఆయన మ"ట నంH¬క)*ంVనilడల 
ఎంత {„లD. అరణëమందు {|)¬బ$ vదw  ‘ర: క“*నపరచు-6/నటJâ  మUాj 
FGనమందు ‘ర: క“*నపరచు-6/నటJâ  ‘ హృదయమ,లను 
క“*నపరచు-6నకD`a” (-ÿర~ న. 95:7c-11). (3) పSభ,వqపటâ  _\ేయత చూపడంల† 
ఆలసëం2ేయవదw / య@దు -X#2స~ వqu7 bc S ]Ljహపరö`L/-P ఈ -ÿర~ నKf ∂⁄¤S 
పQSక రచiత పSUా~ _ం2LడZ (∂⁄¤S. 3:7-4:11). (4) బబ,ల†ను 2ెరకD 
శ]Lబ$w ల పÀరzం, ilషయ" పSవక~  ఇ[kా ifl7య,లD బబ,ల†ను 2రెనుం`a Q)*H* 
వ2ేö -ాలంగ,)*ంV, అంట≈ ;ార: bాల4ీ~ KLకD Q)*H* వVö bా`ైbc iన UాzUాõ »u7 
Q)*H* /)*”ంచు-6/ తమ Ê_]Lu7 చకtపర:ö-6Kf -ాల"/7 “అనుకπల 
సమయ”మ/ (“రíణ FGనమ,”) మ,ందుHాKf 2ెbాyడZ (ilషయ" 49:8-10). 
య@FL Fేశంనుం`a బబ,ల†ను 2ెరల†-P ;Eªâ న;ా)*ల† -6ందర: అలసతzం]^, 
Fేవq/ ÇిలDపqను /)ాక)*ంV; ;ాHాw న Fే[ా/-P ఎన7టO-ÿ Q)*H* )ాల√దు.  
(5) ilషయ" మ"టల√7 b3లD మ)s _ధంHా పSUా~ _ం2LడZ: “Fేవq/ కృపను 
వëరõమ, 2ే4ి-6నవదw /”, -ÿkసు~ -6రకD 2ే4ó ప)*చరëకD అభëంతరం కuH*ంచకπడద/ 
-X#2స~ వqu7 ∂⁄చö)*ం2LడZ. -6)*ం5 ¡య,లD తÇíణ{„ పSQసyంFGం2Lల/ b3లD 
మన_ 2ేసూ~ , “ఇFGHs, ఇపqy` ే ú-Ptu అనుకπల{|oన సమయమ,, ఇFGHs ఇF ే
రíణ FGనమ,” అ/ FేవqడZ 4äల_VöనFL/ గ,)*ంV పSUా~ _ం2LడZ (2 -6)*ం5 ¡. 
6:1-3). (6) Fేవq/ Çిలâ లDHా “నడZచు”-6Kf _షయంల† అజ¥గkత~ Hా ఉన7 
ఎ% ä4ీయ,లకD కπ`L b3లD ఇటJవంటO _జµ Çి~ Kf 2ే[ాడZ. “FGనమ,లD 2ెడ̌_ 
గనుక” /దSల† న`a2ే;ా)*ల"Hా ఉన7 Ÿర: /దS {„ల÷t/ సమయం bc /వzకDం`L 
సFGz/§గం 2ేసు-.;ాల/ b3లD 2ెbాyడZ (ఎ% ä4.ీ 5:14-16). 

Fేవqణ (0  4ó_ంచడంల† ;ాiFL ;f4ó (ఆలసëం2ే4ó) [Ûధన -X#2స~ వqలకD 
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మ"ట$మ"ట$%& ఎదురవ-త/01 ఉంట4ం56. మనం చుర:క<=ా ?@1కంAB పDEేGHల"=ా 
ఆయ01 మనక< సMయం EేయN=ాక. 

!"#$త&ి(న క,మ.ర0ల, (అ4"5యమ7 34) 

తOPదండRS ల< తమ TిలPల ?షయంలW బYధ[తను ?స\]̂ంE ే _`ధనగN]̂ంb 
అపSమతdం=ా ఉంefO. య"%gబN బYధ[తOhఅంత=ా పట$iంచు%gD క<ట4ంబంలW 
Tj]̂=ాడR. తOP అతణlm  =ా]ాబం Eేయ=ా, తంeoS ఏ_ావ-పటP  q%rsO THSమ 
చూTింEfడR. ఈ పvwాతxోరణl తOPదండRS ల మధ[ ఉ56Sకdతక<, ఇద{ర: 
అనhదమN\ల మధ[ కలMD%r %ారణ|}~ం56. ]ా��ల< TిలPలపటP  (�GHప-, 
బ�0f[�ను) య"%gబN అ�=ా THSమ చూTింEfడR, ఇ56 బహ�_ా ల�య" TిలPలWP  
తమ తOPల"=ా01 AfమN క�ef ?వvక< గNరయ"[మ01 తలంప-Oh కO=̂ంb 
ఉండవచు�. క<ట4ంబంలW ఈ ?@ాదం ఫOతం=ా, య"%gబN క<మ"ర:లWP  
ప56మం56 �GHప-ను బYDస=ా అq\@1యefD%r Efల" %ాలం మNం5ే తమ 
తంeoSపటP  =�రవం %gలW�య"ర: (37:3, 4; 42:4, 36-38; 43:8-16 చూడంeo). 

య"%gబN ���కం=ా తన TిలPలక< దూరం=ా ల�నప�ట$%&, అతను తంeoS=ా 
0fయకత�ం వ��ంచడంలWను TిలPలక< ఉప5ే�ంచడంలWను @ా]̂D క�మ�vణలW 
TjటiడంలWను Tjద{=ా బYధ[త చూపల�ద01 వరmన ఈ అxf[యంలW కనబడRత�ం56. 
5 0fక< ఉప5ే�ంb ఆ|}క< మ"ర¡D]¢{శం EేGH బYధ[తను య"%gబN ల�య"క< 
అప�=̂ంb ఉండవచు�; అ¤A,ే భ%rd�¦నుల§ౖన మనుష�ల< ఆ|}ను పట4i %©D @ªళP  
క<ంef, అతను తమ క<మ"]¬d ఇల<P  ?eob ఒంట]̂=ా బయట �రగక�డదD, 
ABడRల�క<ంef అన[ పటiణం లW%r @ªళPక�డదD �®చ�]̂క EGే ిఉండ వలGిన56.  

య"%gబN 5 0fక< జ]̂=̂న బల"Afsరం గN]̂ంb ?°ాద@ారd ?Dనప-�డR, 
మ"ట ఉలPం±�ంbన క<మ"]¬dపటP  తంeoS చూTH బYధ[AfయNత|}~న %gwాDh 
య"%gబN చూTినట4i  కనబడల�దు. 5 0f 5 నGి²� పటP  అతను ఉ5fGీనం=ా01 
ఉ0fhడR, ఈ ´తdం ఉదంతంపటP  ఆతను D]ాసకdతAB క�eoన మµనం 
వ��ంEfడR. అతను ఆ@1దన Eెం5fడD =ా·, ల�5f ఈ 01రప¸]̂త చర[ EGేిన 
వ[%rd%r �v ?x6ంEfలD, అతDనుంeo నషiప]̂M]ాDh అడ=ాలD అతను 
�Y?ంbనట4i =ా =ా· @ాక[�Yగం AెOయజ¢యడం ల�దు. తన క<మ"]¬dను THSqంE ే
ఏ తంeoS¤¹~0f, తన క<మ"]¬dపటP  బYధ[త వ��సూd  ఆ|}Tj ౖఅజమ"¤ºీ EేGH ఏ 
తంeoS¤¹~0f ఈ ?ధం=ా పSవ]̂dంచడం Efల" ?ంత=ా ఉంట4ం56. 

య"%gబN క<మ"ర:ల< w» లంనుంeo ఇంట$%r �]̂=̂ వb� 5 0fక< జ]̂=̂న5fDD 
Aెల<సుక<నhప-�డR @ా]̂ పS�చర[ తమ తంeoS పS�చర[కంట¼ Efల" సహజం=ా 
ఉం56. తమ సహ½ ద]̂ 5 0fక< జ]̂=̂న56 “Eయే]ాD పD” %ాబట$i  @ార: 
“సంAfపమN w» ం56]̂” అD, @ా]̂%r “qగNల %gపమN వEె�ను” అD @ాక[�Yగం 
AెOయజ¢ÀÁd ం56 (34:7). అ¤A,ే Â]̂ %gపం ఎక<sవ GHప- DOb ల�దు; ºj%¬మN 
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తన తం`aS హºర:]^బ$టJ వVö య"-.బ, ఏ-X#క కDమ")X~ ను ]Lను _;ాహం 
2ేసు-.`L/-P అనుమQ న`aHాడZ. ఈ కKLeయ,లD జ)*H*న తపqyకD íమ"పణ 
2ెపyల√దు, Îä-Xమ, ఇంట~â  F¡KL KEందుకD ఉం2L)s _వరణ ఇవzల√దు. 
అiKLHాe, తన కDమ"ర:లకD FGగ,లD]^ /ం`aన _స”యం కuHŒల" య"-.బ, 
మjనం Ÿడల√దు, ఏ అభëంతరం 2పెyల√దు. హºర: ఆ)*õక పS§జKLల 
గ,)*ంV, ;ాëbారం మ)*య, ఆసు~ ల -6నుHsలD సB ;ాHాw KLలD 2[ేాడZ, Îä-Xమ, 
;ార: అ`aH*నంత ఓu మ)*య, కట7ం ఇUా~ న/ మ,ందుకD వ2LöడZ; అi] ేఈ 
వëవBరమంతటOల† ఏF¡ య"-.బ,ను మ"ట$â `aంచల√క bc iంFG (34:6-12). 

ఈ సమయ"/-P, F¡KL సహæ దర:లకD తమ తం`aSపటâ  ఓÇిక న°ంVంFG. 
బల"]Lt)ా/-P గ,)X #ంFG అత/ సzంత కDమ")X~  గనక, మ)*య, య"-.బ, 
మjKL/7 అత/ ఉFL4ీన ;Eఖౖ)*/ కKLeయ,లD అత/ బల∂̂నతHా అరõం 
2ేసుకDంట$ర: గనుక, య"-.బ, ఇపqyడZ తపyకDం`L మ"ట$â డవల4ిన ప)*4ిõ Q 
ఎదు)X#ంFG. ÇితృUాzమë సమ"జంల†, య"-.బ,కD తన కDటJంబంల† H4రవం 
ల√ద/, వëవBర మం]L అత/ కDమ"ర:లD న`aÇిసు~ న7ందున అతను తం`aSHా 
తన బ$ధëతను కDమ"ర:ల 2ేQ-P అపyH*ం2Lడ/ హºర: Îä-Xమ,లD ఎందుకD 
తలంచకπడదు (34:13)? 

F¡KLను ఈ య,వకD`a-P ఇVö Çäªâ  2ే4ó _షయంల† ఆ{| సహæ దర:లD 
కKLeయ,ల]^ మ"ట$â `aన మ"టల√ -6ంతల† -6ంత య5LరõంHా 
కనబడZత¶KL7i. అiKL, ;ార: ఒక అడ̌ం-P (అభëంతరం) గ,)*ంV 
2ెబ,~ KL7ర: – అంట≈ సున7Q _షయం గ,)*ంV – ఇF ే F¡KLను Îä-Xమ,-PVö 
_;ాహం2ేయ`L/-P ;ా)* మధë ఆటంకంHా ఉంFG. పటò ణంల†/ పqర:ష¶లకD 
సున7Q ల√కDం`L, )XండZ కDటJంబ$ల మధë Çäªâ  సంబంధం తమకD అవమ"నం 
అ/ F¡KL సహæ దర:లD ఎQ~  2ెbాyర:.  

F¡KL సహæ దర:లD ఎల" ఎపqyడZ ఈ /ర0య"/-P వ2Lö)s రచiత 
_వ)*ంచల√దు. బహÌ[ా ;ార: తమ తం`aS కKLeయ,లకD వëQ)ŒకంHా ఏ చ)ాë 
Ωసు-.డ/ తలంV, ల√FL బల"]Lt)*ంV Kfరం 2ే4ిన వë-P~ -P °íప`Lల/ కπ`L 
వQ~ `a 2ేయడ/ తలంV ఉండవచుö; ఇF ే గనక -ారణ{|o],ే ;ార: తమ తం`aS/ 
మ)*య, కKLeయ,u7 కలDసు-.`L/-P పÀరz{„ ∂∑ంUాత”క చరë గ,)*ంV 
/ర0iంచు -6/ ఉండవచుö. ఈ హతëల†â  Ÿ)* తమ,”ళîâ  bాల÷ï KL7రKf పSUా~ వన 
కనబడడం ల√దు; అi] ే ;ార: త)ాzత 4ీ~ +లను Çలిâ u7 FLసుu7 ప˚వqu7 
ఆసు~ u7 Fో చు-.డంల† Ÿ)*]^బ$టJ bాల÷ï / ఉండవచుö. ;ా)* చరëల ;Eనక 
ఉFేw [ాలD ఏ{|o ఉన7పyటO-ÿ, ;ార: తమ తం`aS-P తమ ‘ద ఆగkహం 
కలDగ,త¶ందKf _షయ"/7 అసలD పటOò ంచు-.ల√దు. సంవతj)ాలD గ`a2ే-6F¡w , 
;ా)*‘ద య"-.బ,కD బ$ధë]Lయ,త /యంతSణ Hాe అజమ"iÎీ Hాe ల√దన 
`L/-P ;ా)* పSవర~ Kf ర:Íవq.  

Fైవభ-P~  గuH*న తuâ దండZS ల ౖనపyటO-ÿ, Çిలâ ల‘ద బ$ధë]Lయ,త{|oన 
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/యంతSణ చూపడంల† ;Eౖఫలëం ఉన7 కDటJంబ$ల†â  ఇటJవంటO _¯ాFLల√ 
2 sటJ2ేసుకDKL7i:  

1. ఏ7 కDమ"ర:లD “జనులD ilహæ ;ాకD KEౖ;fదëమ, 2ేయ,టయందు 
అసహëపడZటకD -ారణ{|o)*”, మ)*య, పSతëíపq గ,`Lరంvకt FLzరం దగï ర 
4ó_ంచ`L/-P వVöన 4ీ~ +ల]^ వëÕచ)*ం2Lర/ ]లెDUc~ ంFG. ;ా)* తం`aSiloన వృద̈ 
య"జకD/-P తన కDమ"ర:లD ఏం 2ేసు~ KL7)s ]ెu4నిపqyడZ, అతను ;ా)*/ 
మందuంచడం జ)*H*ంFG; అiKL, అతను తం`aSHా ;ా)*‘ద అ\G-ా)ా/7 
/యంతSణను (అజమ"iÎ)ీ చూపల√కbc య"డZ. ;ార: అత/ మ"ట _నల√దు 
(1 సమ@. 2:12-25). Ÿ)* \G-ాtర ;Eఖౖ)* మ)*య, చరëలD య,ద̈ంల† 
ఇ[kా iflలD ఓటú-P, /బంధన మందUా/7 -.ల†y`L/-P, ఏ7 మరణL/-P, అత/ 
కDమ"ర:ల మరణL/-P, మ)*య, -.డu మరణL/-P FL)* ΩUాi (1 సమ@. 4:1-
22).  

2. తన Çిలâ u7 కkమ°íణల† Çäటò `L/-P సమ”Q చూప/ తం`aSHా Çిలâ ల‘ద 
/యంతSణ (అజమ"iÎ)ీ -.ల†yiన తం`aSHా మ)s _¯ాద దృ¯ాò ంతం FLŸదు. 
అత/-P అKfకమంFG £$రëలD Çిలâ లDKL7ర:; అత/ bాపపq చరëలD అత/‘ద 
అత/ Çిలâ లకDన7 H4రవం bc iflల" 2ే[ాi; ŸటOల† అతను బ]ె± బ]^ 2ే4ిన 
bాపం కπ`L ఒకటO. fiదటHా, )ాÍ ఆ{|]^ వëÕచ)*ం2LడZ, ఆ{| గర≤వQ 
అiëంFG. త)ాzత, తన bాbా/7 కÇిyపqచుö-.`L/-P, అతను బ]ె± బ భర~ ను 
య,ద̈ంనుం`a ;Eన-Pt ÇిuÇిం2LడZ, అతను తన ఇంటO-P ;Eªâ తన £$రë]^ 
FLంపతëం KEరపq]Lడ/ ఎదుర:చూ[ాడZ. ఈ పSయత7ం ఫuంచక bc వడం]^, 
భయంకర{|oన య,ద̈ంల† అతను మ,ందు£$గంల† ఉం`ేల" అకtడనుం`a 
§;ాబ, తÇిyంచు-6Kfల", ఊ)*య" తపyకDం`L య,ద̈ంల† 2LవqకD గ,రiflëల" 
)ాÍ §;ాబ,ను ఆFే°ం2LడZ (2 సమ@. 11:1-27). 

KL]Lను పSవక~ FLŸదు వëÕ2L)ా/7 ºUా/7 (కDటS) బ∂∑రï తం 
2ే4ినపqyడZ (2 సమ@. 12:1-25), )ాÍ 4äౖ/కDలD నమ”కFోS B/-P 
గ,రయ"ëమ/ తలంV ఉండవచుö, మ)*య, ;ార: /ర:]Ljహప`a ఉండవచుö. 
అంతకంట ' 2ెడ̌ప)*4ిõ Q, తన కDమ"ర:ల]^ FLŸదు సంబం\LలD 2ె`abc య"i. 
;ార: Çä)*H* Çäదw ;ారవqత¶న7పqyడZ, తమ తం`aS ;fష\LరణబటOò , తమ తం`aS-P 
అతëంత _[ాzసbాత¶S `ైన ఊ)*య" హతëనుబటOò  ఇతర:ల ఎగ]Lª-P ;ార: గ,)X # 
ఉండవచుö. )ాÍ చరëలD బయటO-P ]ెuయడం అత/ Vన7Çిలâ లకD 
మ"న4ికంHాను ఆ\L”Q”కంHాను _KLశనకర{„న/ 2ెపyవచుö. FLŸదు Ñర 
bాbాలD అత/పటâ  ;ా)* నమ”-ా/7 త¶`aV;f[ాi.  

3. FLŸదు తన Çిలâ u7 స)X #న మ"రï ంల† న`aÇించ`L/7 ;ా)*/ కkమ°íణల† 
Çäంచ`L/7 అంతHా పటOò ంచు-.ల√దు. తమ తం`aS తమKEపqyడూ మందuంచడ/ 
ల√FL ]Lమ, ఏం 2ే4ిKL °}aంచడ/ ;ా)* గటOò  నమ”కం. అత/ కDమ"ర:డZ 
అº7ను తన సహæ ద)* FLŸదు కDమ")X~  అiన ]Lమ"ర:ను 
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బల"తt)*ంచ`L/-P బహÌ[ా ఇFG కπ`L ఒక -ారణం అయ,ëంటJంFG. FLŸదుకD 
ఈ _షయం ]ెu4ినపqyడZ, అతను ఆగkహం ;Euబ,VöKL, అతను అº7నును 
దం`aంచ`L/-P ఏ‘ 2ేయల√దు (2 సమ@. 13:1-21). ఇFG అబ$± ల†మ,‘ద 
Hాఢ{|oన పS£$వం చూÇింFG. తన తం`aS ఏ‘ 2ేయకbc వడం అబ$± ల†మ, చూV, 
తన Uc దర:`ైన అº7నును చంÇ;ిf[ాడZ. సహజంHాKf, ఇFG FLŸదును 
ΩవS{|oన దుఃఖంల† మ,ంV;f4ింFG; అiKL, అతను మ{â  ఏ‘ 2ేయల√దు. 
అతను అబ$± ల†మ,ను °}aం2Lలను-.ల√దు (2 సమ@. 13:20-39).  

4. ఆ త)ాzత, FLŸదుకD తన Çిలâ ల]^ సంబంధం తH*ï bc వడం, మ)*య, 
తం`aSHా ;ా)*‘ద /యంతSణ చూపకbc వడం అతను తన )ాజëంల†/ పSజలకD 
సంబం\GంVన వëవB)ాu7 కπ`L /రâ íëం 2ేయడంల† పSQ¢ం¢ంచUాH*ంFG. 
-ాలం గ`a2 ే -6F¡w , అబ$± ల†మ, ఇ[kా ifl7య,ల మనసులD Fో చుకDKL7డZ. 
FLŸదు అ\G-ారం బల∂̂నప`aంFG, )ాజë4ింBసKL/7 అత/ కDమ"ర:`ెనౖ 
అబ$± ల†మ, అKLëయంHా ల"-.t`L/-P పSయQ7ం2LడZ (2 సమ@. 15:1-23). 
FLŸదు తన 4äౖనëంల† -6ంతమంFG/ అబ$± ల†మ, బలHా/-P వëQ)ŒకంHా 
పంÇినపyటO-ÿ, )ాÍ తన కDమ"ర:ణ (0  °}aంచ`L/7 /;ా)*ం2LడZ. అబ$± ల†మ,కD 
ఏ B/ 2ేయకπడద/ FLŸదు §;ాబ,కD అత/ మనుష¶లకD కVöత{|oన 
ఆFే[ాu2LöడZ; అi],ే అబ$± ల†మ, బSQ-P ఉంట≈ గనక )ాÍ Ê_తం అbాయంల† 
పడZత¶ంద/ గk∂∑ంVన Ÿర: అబ$± ల†మ,ను చంÇ;ిfయడం జ)*H*ంFG (2 సమ@. 
18:5-15; 19:1-7).  

5. FLŸదు తం`aSHా తన అ\G-ా)ా/7 ఉÇó}aం2Lడ/ సుసyషò ంHా ]uెÇó Vవ)* 
ఉFLహరణ, అFో eయ" తన-6రకD ఇ[kా iflలD )ాజë4ింBసKL/7 Uాz\¡నం 
2ేసు-.`L/-P పSయQ7ంచడం. FLŸదు అనంతరం అత/ కDమ"ర:`ైన 
U∆ ల÷ºను )ాÍ అవq]Lడ/ FేవqడZ FLŸదు]^ 2ెbాyడZ (1 FGన. 22:5-10); 
అi] ే అFో eయ"ల† పదŸ-ాంí ఎంతHా ఉందంట≈, తనను ]LKf )ాÍHా 
∂⁄Vöంచు-6/ “KfKf )ాÍనగ,దును” (1 )ాÍలD. 1:5) అ/ 2ెపyడం జ)*H*ంFG. 
అతను తన పట$ò ÕÎóకం -6రకD ఏ)ాyటJâ  2ేసు-.డం b Sా రంÕం2LడZ. “అత/ తం`aS 
– eవq ఈల"గ,న ఏల 2ేయ,చుKL7వ/ అత/ 2ేత ఎపqyడZను _2L)*ంV”  
(1 )ాÍలD. 1:6) ఉండల√ద/ రచiత ;Eలâ `a2ే[ాడZ. తన తం`aS మరణ (ంచక 
మ,ంFే, అFో eయ" తన తం`aSపటâ  అమ)ాëదపÀరzకంHా 24ేిన చరë, §;ాబ, 
అబ$ë]Lర: మ)*య, ఏబÚౖమంFG మనుష¶లD అFో eయ"ను )ాÍHా పSకటOంచడం 
(1 )ాÍలD. 1:5-7, 11-13, 25). VవరHా, FLŸదుకD అత/ కDమ"ర:డZ 2ే4ిన 
ప/గ,)*ంV ]ెu4ినపqyడZ, అతను KL]Lనును UాFో కDను తన Uాõ నంల† 
U∆ ల÷ºనును )ాÍHా పట$ò ÕÎóకం 2ేయమ/ ఆF°ేం2LడZ (1 )ాÍలD. 1:32-
40). FLŸదు మరణం త)ాzత, FLŸదుకD £$రëHా అత/ ఆలKLbాలKL చూVన 
అ¤షగ,ను తన £$రëHా 4ీzక)*ంV 4ింB సKL/-P హకDtFLర:డZ -ావ`L/-P 
పSయQ7ంచడం అFో eయ" Ê_తంల† అంQమ _¯ాదఘటò ం. అFో eయ" 
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వక#పథ&ా() గ#,-ం/న 12 ల45ను, తన అన)ను (అ;ో=య?) చంపమ( 
దుఃఖ?&#ా ంత FGHన ఆజKను జLMN OేQాడS (1 MాUలV. 2:13-25).  

తండS] లV, తండS] లV^ా తమ బ`ధbతc) (రe,-ంచడంలf ghౖఫలbం 
Oెం;lనపmnడS కVటpంబ`లfq  సమ?జLలfq  ఏ tu vwా;xలV జరyగz{x|! &~ందరy 
తcqదండS] లV తమ �ిలqలకV మం/ మ?;lM�^ా (cO ే vషయంలf vఫలVలV 
&ావడF� gాM� vషయంలf �ాపం; మM� &~ందM� vషయంలf తcqదండS] లV^ా gారy 
తమ �ిలqల�ద అజమ?t�ీ Oే� ిgాM�( క#మ��ణలf ��ట��  బ`ధbతc) ప�M��^ా 
ఉ����ంచడF� �ాపం. ఈ &ారణంOేత��, జLK ( ఒకరy “బ�త�మz gాడ(gాడS తన 
కVమ?రy(&� vM��l, కVమ?రy( ��]�ంచుgాడS gా(( ���ంచును” (1ాFGతలV 
13:24) అ( g]ా యడం జM� �̂ం;l. “vM��l” అ�� పదం ఈ సందర¢ంలf “తకV£వ^ా 
��]�ంచడం” అ�� అM¤ా ()సు� ం;l (29:30-33 చూడం¨�), అంట� ఇటpవంటª తం¨�] 
తన కVమ?రyణ«¬  క#మ��ణలf ��ట��ంత^ా ��]�ంచడ( ఇ;l సూ/1� ం;l. మM®క 
gాకb¯`గం ;°(&� దగ±ర^ా ఉంటpం;l: “బ�త�మzను గ;l² ంపmను జLK నమz 
కలVగజ³యzను, అదుపmల´( బ`లVడS తన తcq&� అవమ?నమz {ెచుµను” 
(1ాFGతలV 29:15; మM�యz ఎ·��ీ. 6:4; &~ల4�ి¹. 3:21 చూడం¨�). క#మ��ణ 
కº# రం^ా (»రటp^ా, ప¼�]ా యం^ా) ఉం¨xల( ఏ gాకb¯`గం Oెపnడం ల´దు; 
^ా= క#మ��ణకV మ½లం �లిqలపటq  తcqదండS] లకVన) ��]F�న( Oెబ¾� ం;l. 
��]మగల తcqదండS] లV తమ �ిలqలV మం/ ప]వర�న అలవరyµ&~��ల? gాM�&� 
��ణ(/µ, తమ �ిలqలకV మM�యz ఇతరyలకV అం N̂&ారం&ా(v మM�యz 
అ�ాయకరFGHనv అtన పనుల´g¿ gారy {ెలVసు&~��ల? gాM�లf జLK �x() 
(vg�కం, బz;lÀ) ��ం�2 ం;lం/ gాM�( సM�;lదు² {xరy. క#మ��ణలf ��]మ ల´కVం¨x 
��M� �̂న �ిలqలV gాస�gా(&� {xమz ��]మ �2 ందడంల´ద�� ¯`వనలf ఉంట`ర(, 
తరచు^ా gారy తమ �ద {xF� &Á�ా() బ`ధకc �̂ంOే ghౖఖరyc) 
ghళqగ#క£డం{Ãబ`టp, తమ చుటÄ�  ఉన)gాM� �ద కº¨x &Á�ా() బ`ధకc �̂ంO ే
ghౖఖరyc) ghళqగ#కV£తÅ అటpవంటª చరbల�� ప]దM�Æ1ా� ర�� �ాÇా() బ�ౖÈలV 
బ¾ �lసు� ం;l, అనుభవప�రeక gాస�gాలV కº¨x ఇ; ేvషయ?() బ¾ �lసు� �x)t. 

ప"#$ారం #ర)*$+డం (అ/01యమ4 34) 

తపmnO�ేినgాM�పటq  ప]Ê&ారం Êరyµ&Ágాల�� QËధన vషయంలf ;ేవm( 
ప]జలV అప]మత�ం^ా ఉం¨xc. ;°�x బల?{x£రం తMాeత, ��&Ìమz మM�యz అత( 
తం¨�] హ5రy య?&Áబz (gా1ా() దM�Æం/ ;°�x vషయంలf జM� �̂న 
అపvత]&ారbం vషయFGH అతణ«¬  అత( కVమ?రyc) QాంÎంప Oేయ? ల( 
ప]యÎ)ంOxరy. ÏM�ద²M�&Ð vgాహం O�ే ి హ5రy య?&Áబz కVటpంబం{Ã 
బంధుతeం ఏరnరచు &Ágాల( హ5రy ప]Î�ా;lంOxడS; ఈ &~# త�  చుట�M�కం 
(బంధుతeం) వలన య?&Áబz కVటpంబ`(&� ఆ చుటp� ప]క£ల �]ా ం{xలfq  ఇం&ా 
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ఎకDtవ భ@£$గం మ)*య, ప˚వqల మందల {„త-6రకD అదనపq 
పVöకబయళâ ‘ద హకDtలD వUా~ i. తం`aS పSQbాదనకD అదనంHా, Îä-Xమ, 
F¡KLను _;ాహం 2ేసు-.`L/-P య"-.బ, అ`aH*నంత ఓu/ కట$7/7 ఇUా~ న/ 
మ,ందుకD వ2LöడZ. ఈ పSQbాదనలD ఉFLరంHా కనబ`aనపyటO-ÿ, Îä-Xమ, 
అతను తమ సహæ ద)*-P 24ేిన అవమ"KL/7 రüపqమ"ప`L/-P 2Luనవ/Hా 
య"-.బ, కDమ"ర:లD ప)*గణ (ంచల√దు. 

హºర: Îä-Xమ,లD 2ే4ిన పSQbాదనలD Çäౖ-P ఇర:ప}ÄలకD అనుకπలంHా 
ఉన7టJò HాKf కనబడZత¶KL7i. అi],ే య"-.బ, కDమ"ర:లD 
ºసపÀ)*తంHా ;ా)*-P జ;ా¢2Löర:. Îä-Xమ, పటò ణంల†/ పqర:ష¶లందరü 
సున7Q షరత¶కD ఒపqy-.;ాల/ దబ$iంపqHా అడగడంల†, సమ"జంల† 
F¡KLకD గ,)X #న అవమ"KL/7 ;ార: Çäదw Hా పటOò ంచుకDన7టJò  కనబడడం ల√దు. 
;ా)* మనసుల†â  పSΩ-ారం రగ,లD]^ంFG, ;ా)* పSΩ-ారచరë (ఎదుర: FL`a) 
Îä-Xమ, 2ే4ిన అవమ"నకర{|oన -ారëం కంట ' ఎKm7 )XటJâ  అ\GకంHా ఉంFG. 

b Sా ˛న ప°öమ"4ియ"ల†, lex talionis అKf Çóర:]^ ఉన7 “పSΩ-ార 
/యమం” అమలDల† ఉం`FేG. హమ,”)ా¢ KLëయ_\Gల†ను (-ÿkసు~  పÀరzం 
1750ల† F¡/7 ;Sా యడం జ)*H*ంFG), ºÎó ధర”[ాస~ +ంల†ను ఈ /యమం 
కనబడZత¶ంFG. ఈ కటò డల†/ మ,ఖë{|oన అం[ాలD “కంటO-P కను7, పంటO-P 
పను7” (/రï మ. 21:24; ల√Ÿ. 24:20; FGzΩ. 19:21).22 ఆధు/క -ాలంల† ఇFG 
మనకD అKLగ)*క (ºటJ) చరëHా ఉన7పyటO-ÿ, ;ాస~ ;ా/-P ఇFG చటò వëQ)Œక 
చరëలపటâ  (అUాంÉ∑క చరëలD) మ"నవతzం]^ కπ`aన °íKf ఇFG సూVసు~ ంFG. 
-ా)ాëచరణల†, °í Kf)ా/-P తH*నFGHా ఉం`Lల/, °í అనవసరంHా Kfరంకంట ' 
ΩవSUాõ iల† ఉండకπడద/ ఇFG సూVసు~ ంFG. ఉFLహరణకD, సమ"జంల† ఒ-Œ 
Uాõ iల† ఉన7 ఇదw ర: bc ట$â డZకDన7పqyడZ, ఒకర: గటOò Hా -6టOò న Fెబవలన 
మ)s వë-P~  కను7 bc i నటâ i],ే Kfరం2ే4ని వë-P~ -P ;fయవల4ిన ΩవS{|oన 
క“*న °í అత/ )XండZ కళâ ల†â  ఒకFL/7 Ω4;ిfయడ{„. ఈ _షయంల† Kfరసుõ `a 
)XండZ కళîâ  Ω4ి;fయడం Hాe, ల√FL ఇం-ా ΩవS{|oన మ)s °í ;fయడం Hాe 
2ేయకπడదు.  

Îిºëను ల√_ 2ే4ని Kfరం, Îä-Xమ, F¡KLను బల"తt)*ంVన Kf)ా/-P అత/-P 
KLëయUాõ నం _\Gం2 ే °íను úంV ఉంFG. ఒక వë-P~  2ే4ిన Kf)ా/-P, య"-.బ, 
కDమ"ర:లD Îä-Xమ, పటò ణంల†/ పqర:ష¶లంద)*e మ@కDమ”`aHా హతë 2ే4,ి 
4ీ~ +లంద)*e Çలిâ లంద)*e బం\GంV, ;ా)* HØ)Xkల మందu7 ప˚వqల మందu7 
ఆసు~ u7 Fో చుకDKL7ర:. Ÿర: య"వÇ సమ"జంపటâ  పSΩ-ారం Ωర:ö-.డం 
మ"టల†â  2ెపyల√/ దుశöరë, úQ‘)*న ఆగkహం]^ ఎదుర:FL`a 2ేయడం ఎల" 
హదుw లD FLటJత¶ంFో  ఇFG /రüÇిసు~ ంFG. iflసు ఇటJవంటO పSవర~ నగ,)*ంV 
పరzత పSసంగంల† ∂⁄చö)*ం2LడZ (మత~ i 5:38-42). ఆగkహం (úQ‘)*న 
-.పం) FL;ానలం ల"Hా పSజz)*uâ  ;ాëÇింV, /జ{|oన శత¶S వqలపటâ  శత¶S వqల/ 
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£$_ంVన ;ా)*పటâ  ఊహకంద/ _ధంHా పSQFLడZలD 2ేయ`L/-P మనుష¶u7 
పq)*-6లDyత¶ంFG.  

b3లD )sమ"ల†/ -X#2స~ వqలకD ;Sా 4ిన పQSకల† ఇటJవంటO సమసëKf _డమ)*ö 
2ెbాyడZ:  

-ÿడZకD పSQ-ÿ̀ ెవ/-P/ 2ేయవదుw ; మనుష¶ëలంద)* దృÎిò -P 
§గë{|oన;ాటO/గ@)*ö ఆల†చన కuH* య,ండZ à. శకë{|o]ే ‘ 2ేతKEనౖంత 
మటJò కD సమస~  మనుష¶ల]^ సమ"\Lనమ,Hా ఉండZ à. ÇిSయ,ల")ా, ‘కD 
‘)Œ పగ Ωర:ö-6నక, Fేవq/ ఉగkతకD 2 sటOయ,ë à. – పగ Ωర:öట KL ప/, 
KfKf పSQఫలమ, /త¶~ ను అ/ పSభ,వq 2ెపqyచుKL7డ/ ;Sా యబ àయ,న7FG. 
-ాబటOò , e శత¶S వq ఆకuHØ/య,ంట≈ అత/-P £$జనమ, ÇäటJò మ,, 
దÇిyHØ/య,ంట≈ FLహúమ,”; ఆల"గ, 2ేయ,టవలన అత/ తల‘ద 
/పqyలD కDపyHా bc య,దువq. -ÿడZవలన జiంప బడక, {„లD 2ేత -ÿడZను 
జiంచుమ, ()sమ". 12:17-21).  

ఇFG b3లD _షయంల† కπ`L అవసర{|oన bాఠ{„. /¯ా. గ)*ష¶. `ైన 
ప)*సయ,ë`aHా, U3లD (∂⁄¤Sల† b3లD కDన7 Çóర:) iflసు ఒక పSమ"దకర{|oన 
ధర”_)s\G (మత_)s\G) అ/, య@దు మత_[ాzUాu7 \Gకt)*ం2 ే
Qర:గ,బ$టJFLర:డ/ అÕb Sా యప`Lˇ డZ. మ]LÕమ"/iloన b3లD, -ÿkసు~ ను 
;Eంబ`aంVన ;ా)*/ (అనుస)*ంVన;ా)*/) బం\GంV 2ెరUాలల† ÇäటOò  ;ా)*/ 
∂∑ం4ించడం]^బ$టJ, Vవ)*-P ;ా)*/ మరణL/-P అపyH*ంచ`L/-P 4äౖతం 
4ిద̈ప`Lˇ డZ. అపqyడZ, U3లD దమసుt మ"రï ంల† పqనర:]Lõ ను`ైన iflసును 
మ,ఖ"మ,mHా కలDసుకDKL7డZ. Fె_ౖక పSΩ-ా)ా/-P bాత¶S `ైన U3లDకD, 
పSΩ-ా)ా/-P బదులDHా iflసుల† కృప bాపíమ"పణ మ)*య, Fేవq/ ÇóSమ 
Uా}Äతt)*ం2Li. ÇäౖHా అతను, {|4ీjయ"iloన (-ÿkసు~ ) iflసు రక~ ంFLz)ాKf 
సరzమ"న;ాª-P bాపíమ"పణ రíణ కలDగ,]LయKf సు;ార~ను (˚భసంFేశం) 
పSకటOంచడమKf నూతన కర~ ;ాë/7 Ê_తంల† కనుHØKL7డZ (అb∆ . 26:9-18; 
)sమ". 1:16; 3:21-30; 6:1-7). అKfక సంవతj)ాల త)ాzత, b3లD QºQ-P 
]Lను b∆ ంFGన Fైవ కృపగ,)*ంV (/¯ాtరణ{|oన కట$íం) ;Sా [ాడZ – తనగ,)*ంV 
]Lను -ÿkసు~ ల† ÇóSమను bాపíమ"పణను b∆ ంFGన పS\LనbాÇిiloన దూషకDడను 
∂∑ంసకDడను B/కర:డను అ/ 2ెbాyడZ. U3లD -X#2స~ వqలకD 2ే4ిన B/ 
అంతటO/బటOò , Fేవqడత/‘ద తన ఉగkతను కDమ”)*ంచ`L/-P బదులD, అతణ (0  
íúంచడం ]^బ$టJ అత/-P సు;ార~  పSకటన అKf ప)*చరëను ల√FL “4óవ”ను 
కπ`L అపyH*ం2LడZ (διακονία, diakonia; 1 QºQ. 1:12-16). 

కృపకD ప)*పÀర0{|oన ఉFLహరణ iflసు ఒకt`.ే కృపగ,)*ంV iflసు తరచూ 
2ెబ@~  తన Ê_తంల† కృపను ఆచ)*ంV చూbాడZ. తనను అKLëయంHా 
అపBసëం2ే4KిL, -6టOò KL, మ,ళâ  -P)¬టం ÇäటOò KL, {„కDల]^ 4లిDవకD -6టOò KL 
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ఆయన తనకD మరణ°í _\GంVన;ా)*/ శÇించల√దు, ల√FL ;ా)* ‘దకD Fేవq/ 
ఉగkత )ా;ాల/ ;fడZ-6నల√దు; బదులDHా ఆయన “తం` ÜS, Ÿ)Œú 2ేయ,చుKL7)s 
Ÿ)Xర:గర: గనుక Ÿ)*/ íúంచుమ/” (లπ-ా 23:34) b Sా )*õం2LడZ. ఆయన 
మరణL/7 క‰ûâ )ా చూVన;ా)* ‘ద ఈ b Sా రõన Hాఢ{|oన పS£$వం చూÇింFG, మ)¬ 
మ,ఖëంHా 4ిలDవ;fయ`L/7 పరë;f}aంVన )sమá  శ]L\GపQ‘ద Hాఢ{|oన 
పS£$;ా/7 చూÇింFG. KLëయUాõ నంల† _2Lరణ జ)*Çిన సమయంల† పలD Uార:â , 
b∆ ంQ Çిల"త¶ iflసుల† ఏ Kfరమ@ ల√ద/ ఆయన /)sw Î ి అ/ ఎల" పSకటOం2L`ో  
ఆ శ]L\GపQ-P ]ెలDసు; అiKL Hాe, Çిల"త¶ య@దుల )ాజ-ÿయ వQ~ ళâ కD 
ల÷ంH* ఆయణ (0  4ిలDవ ;fయ`L/-P అపyH*ం2LడZ. 4äౖ/-ా\G-ా)*iloన ఈ వë-P~  
అKfకమంFG మరణ°í ననుభ_ంచ`L/7 క‰ûâ )ా చూVన;ా`;ే అi]ే మరణ (ం2 ే
వë-P~  తనను మరణL/-P అపyH*ంVన;ా)*-6రకD b Sా )*õంచడం అతKEన7డూ చూడ/ 
_షయం. ఇFG అత/-P FG;ాëనుభ@Q కuH*ంచHా అతను పSశంUాపÀరzకంHా, 
“/జమ,Hా ఈ మనుష¶ëడZ Fవేq/ కDమ"ర:`ే” అ/ ఆశö)ాë/7 ;Euబ,2LöడZ 
(మ"ర:t 15:39).  

iflసు 4ిలDవ‘ద వë-ÿ~ క)*ంVన కృbాకట$}ÄలD bాపíమ"పణవంటO;ాటO/ 
య"-.బ, కDమ"ర:ల పqyడూ తమ కళâ ]^ చూడల√దు. ;ా)*-P ]ెu4ినదం]L, 
అనëపSపంచంల†/ FేzషపÀ)*త పSΩ-ార చరëలD మ)*య, పSQFLడZలD. -ాబటOò , 
;ార: శ)¬ర-ా)ాëల ౖన “మతjరమ, నరహతë కలహమ, కపటమ, ;Eౖరమను;ాటO]^ 
/ం`aన;ా)X#” ()sమ". 1:29), Îä-Xమ, పటò ణంల†/ మగ;ా)*నంద)*e 
మ@కDమ”`aHా హతë2ే4 ి;ా)* ఆసు~ u7 ప˚వqల మందu7 Fో చుకDKL7ర:. 

సూచనలD 
1అంట≈, య"-.బ, )ా∂nలDపటâ  చూÇిన ÇóSమ కంట' ల√య"పటâ  తకDtవ ÇóSమ 

చూÇిం2Lడ/ అరõం (29:30-32). 2య"-.బ, పం`ెSండవ కDమ"ర:`ౖెన బÚKLë‘ను 
అపyటO-P జ/”ంచల√దు (35:16-18). 3Uా∂∑తë _[¿â షణ మ)*య, -6ంత ఊహ {„రకD, ఈ 
సంఘటన జ)*H*న సమయం KLటO-P F¡KL వయసు సుమ"ర: పFG∂nను 
సంవతj)ాలDండవచö/ Bruce K. Waltke అంచKL ;f[ార:. (Bruce K. Waltke, 
Genesis: A Commentary [Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishers, 2001], 
459.) 4ra’ah అKf పదం ఇFే _ధంHా ;ాడబ àన /రï మ 2:11 వచనం చూడం à. 5బహÌ[ా 
ఈ పటò ణం KEౖస)*ï కంHా HX)*Êమ, పరz]L/-P ఏబ$లD -6ండకD మధë ఉండ`L/7బటOò  FL/-P 
“భ,జం” అKf అ)ాõ /72ేö “Îä-Xమ,” అKf Çóర:ను ÇäటOò  ఉండవచుö. 6Leonard J. Coppes, 
“ הָנָע ,” in TWOT, 2:682. 7‘Anah అKf పదం -6/7 ;ాకë£$Hాల†â  ల ౖంH*క సంబం\Lల†â  
అKEౖQకతను (అవమ"నకర{|oన చరëలD) మ"మ@లDHా సూVసు~ న7పyటO-ÿ, మ)* -6/7 
;ాకë£$Hాల†â  సyషò ంHా బల"]Lt)ాKf7 (ల ౖంH*క FL à/) సూVసు~ ంFG (FGzΩ. 22:28, 29; 
KLëయ"\G. 19:24; 20:5; 2 సమ@. 13:12, 14, 22, 32; _ల"ప. 5:11). 8John T. 
Willis, Genesis, The Living Word Commentary (Austin, Tex.: Sweet Publishing 
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Co., 1979), 365. 9“b∆ ందు” అKf అ)ాõ /72ేö పదం, “పటJò -6ను” ల√క “Ωసు-6ను” 
(34:2) అKf అ)ాõ /72ేö పదం laqach అKf పదం నుం`ే వUా~ i (NRSV). _\G;EౖVQS 
ఏúటంట≈, Îä-Xమ, అపyటO-Œ F¡KLను “పటJò -6/”నటJò  ]ెలDUc~ ంFG. 10b Sా ˛న ప°öమ"4ియ" 
-ాలంKLటO KLëయగkం5Lల†â  ఇటJవంటO చట$ò ల√ కనడ]Li. ఉFLహరణకD, చూడం à 
Theophile J. Meek, trans., “The Middle Assyrian Laws,” in Ancient Near 
Eastern Texts: Relating to the Old Testament, 3d ed., ed. James B. Pritchard 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1969), 185 (nos. A.55, 56). 

11ఇందుకD _ర:ద̈ంHా, §4óపq మరణ(ం2Lడ/ య"-.బ, _/నపqyడZ, అతను “తన 
బటò లD Vంపq-6/”, “తన నడZమ,న HsKEపటò  కటJò -6/”, “అKfక FGనమ,లD తన 
కDమ"ర:/-6రకD”, “అత/ -.సమ, ఏ`ెöను” అ/ ఉంFG (37:34, 35). 12 H. C. Leupold, 
Exposition of Genesis, vol. 2 (N.p.: Wartburg Press, 1942; reprint, Grand 
Rapids, Mich.: Baker Book House, 1953), 901. 13య"-.బ, అపyటO-Œ పటò ణం 
;EలDపల -6ంత భ@ú/ -6KL7డZ (33:19), అi]ే Îä-X‘య,ల]^ Çäªâ  సంబంధం 
అత/-P అత/ కDమ"ర:లకD భ@ú య"జమ"నëం _షయంల† అదనపq 
అవ-ా[ాల/సు~ ంFG. 14Mohar అKf పదం మ)s )XండZ ;ాకë£$Hాల†â  కనబడZత¶ంFG (/రï మ. 
22:16; 1 సమ@. 18:25). ESV బÚౖ¢˘  ఈ పFL/7 “bride price” (ఓu ల√క 
కKLë˚లtం) ఒ-Œ _ధ{|oన అను;ాదం కనబడZ త¶ంFG. 15Mohar మ)*య, maththan 
అKf )XండZ పFLలD ఒ-Œ బహÌమQ/ )XండZ ;f)Œzర: పFLల]^ సూVం2ే “hendiadys” అKf 
£$¯ాలం-ారం. (E. A. Speiser, Genesis, The Anchor Bible, vol. 1 [Garden City, 
N.Y.: Doubleday & Co., 1964], 265.) )XండZ ;f)Œzర: బహÌమత¶u7 కπ`L ఇVö 
ఉండవచుö. అబ$S Bమ, 4óవకDడZ )*బ$tకD ఆ{| సహæ దర: à-P ఆ{| తuâ -P అKfక 
బహÌమత¶u2LöడZ (24:53). 16Gordon J. Wenham, Genesis 16—50, Word 
Biblical Commentary, vol. 2 (Dallas: Word Books, 1994), 314. 17Speiser, 265. 
18“Targum of Onkelos,” in The Targums of Onkelos and Jonathan ben Uzziel 
on the Pentateuch, trans. J. W. Etheridge (New York: KTAV Publishing 
House, 1968), 113. 19ఒక ;fళ F¡KL Îä-Xమ, ఇంట~â  బంF¡Hా ఉన7టâ i]ే, అFG 
య"-.బ, కDమ"ర:లD “కపటమ,Hా” (34:13) మ)*య, ∂∑ంUాత”కంHా (34:25, 26) 
పSవ)*~ంచ`L/-P -ారణమవqత¶ంFG. Ÿ)* సంఖë కంట', పటò ణంల†/ పqర:ష¶ల సంఖë అ\Gకం 
-ాబటOò  , బహÌ[ా Ÿర: తమ సహæ ద)*/ తమ]^ Ωసు-6/ ;Eళâ `L/-P కపటం (వంచన) 
ఒకట≈ మ"రï మ/ నú” ఉండవచుö. 20Kenneth A. Mathews, Genesis 11:27—
50:26, The New American Commentary, vol. 1B (Nashville: Broadman & 
Holman Publishers, 2005), 609. 

21Victor P. Hamilton, The Book of Genesis: Chapters 18—50, The New 
International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids, Mich.:  
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1995), 371. 22See The Code of Hammurabi 
196, 200. 




