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అ"#$యమ' 37 

కÖ#ను Qేశమ'లP “hiప5 

ఆFG-ాండమ,ల†/ Vవ)* పS\Lన _£$గ{|oన, 37 నుం`a 50 అ\Lëయ"లల† 
§4óపqను గ@)*öన కథ 2ెపyబ`aనFG. కథ అంతటOల†, §4óపq ఐగ,పq~ కD 
;Eªâ నపqyడZ, bc Ωఫర:కD 4óవ 2ే4ినపqyడZ, 2ెర[ాలల† పడ;fయబ`aనపqyడZ, 
మ)*య, తర:;ాత ఫ)sకD-తర:;ాత అ\G-ా)* అiనపqyడZ Fవేq/ vకt 
-ాపqదలను చూ2ెను. య"-.బ, మ)*య, అత/ కDటJంబమ, ఐగ,పq~ ల† 
/వ4ించుటకD న`aÇించబ`aనFG, అకtడ ఆ కDటJంబమ, Çäదw  ఇ[kా iflలD 
జనమ,Hా Çä)*H*నFG. Vవ)*-P ;ాHాw న భ@úల† /వ4ించవల న/ మ)*య, 
Çితర:ల ౖన అబ$S Bమ,కD, ఇUాjకDకD, య"-.బ,కD 24ేిన ;ాHాw నమ, 
KEర;fర:ö-6నుటకD FేవqడZ ;ా)*/ ర}aం2నెు. 

“hiప5 wకW య”వ∆న ,ాలప5 కలల9 (37:1–11) 

1
య+,-బ' తన తంÉè\ పరQేశJాhగి ఉంÉèన కÖ#ను Qేశమ'లP bవhింjెను. 

2
య+,-బ' వం2ావ° FQg. “hiప5 పదుÖåÉేండN JాÉై తన సహÇ దరsలZ[ కÈడ 

మందను ü†ప5చుంÉెను. అతడ£ dనÅJాÉై తన తంÉè\ @Aర$ల∑ౖన Ûల+Ù  క9మ+రsల 

wదáను ÷ల+n క9మ+రsల wదáను ఉంÉెను. అప5nడ£ “hiప5 Jా/0 

jెడ£తనమ'ను గ¿/0ûన సమ+j#రమ' Jా/0 తంÉè\wదáక9 Zెచుûచుండ£Jాడ£. 

3
మ/0య' “hiప5 ఇ2∂ా F√ల9 వృQ#x ప$మందు ప5టHvన క9మ+రsడ£ గనుక తన 

క9మ+రsలంద/0కంటu ఎక9Wవaా అతb li\¢ంd అతb,<రక9 ™dత\ü≥≠న 

bల9వ5టంa˛ క9టHv ంjెను. 
4
అతb సహÇ దరsల9 తమ తంÉè\ అతbb తమ 

అంద/0కంటu ఎక9Wవaా li\¢ంచుట చూdనప5nడ£ Jారs అతb äద పగపటHv , 

అతbb øïమ సమ+j#రü≥≠నను అడ£గలπక y® F/0. 
5
“hiప5 ఒక కల కb తన 

సహÇ దరsలZ[ అQg Zîెయjెపnaా Jారs అతbäద మ/0 పగపటHv/0. 
6
అతడ£ 

Jా/0b చూd—Öåను కbన Fr కలను äరs దయjేhి ™నుÉè. 
7
అQేమనaా 

మనమ' jేbలP పనల9 కటzv చుంటH¢; Ö# పన లπd bల9చుండaా ä పనల9 Ö# 

పనను చుటzv ,<b Ö# పనక9 Øా˘ాv ంగపÉనెb jెltnను. 
8
అందుకతb 

సహÇ దరsల9—íవ5 bశûయమ'aా మమ'ƒ Öåల∑QెJా? మ+äద íవ5 అ"g,ా/0 
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వగ'దుJా అb అతbZ[ jెlnి, అతb కలలనుబటHvయ' అతb మ+టలనుబటHvయ' 

అతbäద మ/0ంత పగపటHv/0. 
9
అతÉèం,<క కల కb తన సహÇ దరsలక9 

Zెîయjేh—ిఇQgap Öåను మ/0wక కలకంటHb; అందులP సూర$చందు\ ల9ను 

పద,<ండ£ నìత\మ'ల9ను Ö#క9 Øా˘ాv ంగ పÉెనb jlెtnను. 
10

అతడ£ తన 

తంÉè\Z[ను తన సహÇ దరsలZ[ను అQg Zెîయjlెిnనప5nడ£ అతb తంÉè\ అతbZ[ 

íవ5 కbన Fr కల F√¢టH? Öåను í తîNయ' í సహÇ దరsల9ను bశûయమ'aా 

వdû íక9 Øా˘ాv ంగ పడ£దుమ+ అb అతb గQgá ంjెను. 
11

అతb సహÇ దరsల9 

అతbయందు అసూయపÉè/0. అFZే అతb తంÉè\ ఆ మ+ట జóò పకమ'ంచు,<ÖKను. 

వచనమ' 1. §4óపq vకt కథ b Sా రంÕంచక మ,ందు, య+,-బ' తన 

తంÉè\ పరQేశJాhaిా ఉంÉèన కÖ#ను Qేశమ'లP bవhింjెను అ/ 2ెపÀ~  రచiత 
;fFGకను ఏ)ాyటJ 2ే4äను. “/వ4ించుటకD” ∂⁄¤S -Pkయ ( בַָׁשי , yashab) 
“4ిõ రపడZట” అ/ అరõమ, (NRSV చూడం`a); “పరFేశ;ా4ి-P” ( רּוּג , gur) ల√FL 
“_FËేయ,/Hా /వ4ించుటకD” _ర:ద̈మ,Hా ఇFG /లDసు~ ంFG (NRSV 
చూడం`a). ఇUాjకD ఇదw ర: కDమ"ర:ల2ే Ωసు-6నబ`aన వë]Lëస 
Ω)ా”నమ,లను ;ాకëమ, K)-Pt వ-ాtణ (సు~ ంFG. FేవqడZ తన పSజలను ఎకt`ై] ే
ఉం`Lల/ -.)XKm అకtడ, య"-.బ, కKLనుల† 4ిõ రప`నెు (12:1, 5; 13:14, 15; 
15:7, 18; 17:8; 24:7; 26:2–4; 28:4, 13–15; 31:3, 13; 35:12). ఏ[ావq 
తన £$రëల]^, సంతQ]^, FLసుల]^, మ)*య, తన ఆ4ి~  అంతటO]^ కKLను 
_`a2ెను. ;ార: [ాశzతమ,Hా “[¿iûర: మనëమ,ల†,” అనHా ఎFో మ,ల† 
4ిõ రప`a)* (36:6–8). 

ఆFG-ాండమ, vకt Vవ)* £$గమ, (అ\Lë. 37—50) కKLను 
Fేశమ,నకD సూచనల]^ కపyబ`aయ,న7FG. ఈ £$గమ, b Sా రంభమ,ల†, 
య"-.బ, కKLనుల† 4ిõ రప`ెను (37:1). FL/ VవరకD స‘పమ,ల†, 
మ@లపqర:ష¶డZ మరణ(ంVన తర:;ాత, తన శ)¬రమ, ఐగ,పq~  నుం`a కKLనుకD 
]ెVö అకtడ bాQÇäటOò )* (50:12, 13). తర:;ాత, §4óపq మరణ (ంVన 
తర:;ాత, ఆ Fేశమ,ల†నుం`a ;ాHాw న Fేశమ,ల†/-P FేవqడZ ;ా)*/ Ωసు-6/ 
వచుöన/ ఆయన K)-Pt వ-ాtణ(ం2ెను, మ)*య, అతడZ అకtడ 
bాQÇäటò బడవల న/ పటJò బట 'ò ను (50:24–26). 

 వచనమ' 2. ఈ పqస~ కమ, vకt Vవ)* £$గమ,Hా య"-.బ, వం[ావª/ 
[ תֹודֵלֹוּת , toledoth] గ@)*ö ;Sా యబ`నెు. ఇFG ఆFG-ాండమ, vకt పదవ 
మ)*య, Vవ)* toledoth £$గ{|o ఉన7FG (2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 
25:12, 19; 36:1; 37:2). ఈ పదమ, -6/7Uార:â  వం[ావª/ ]ెuయజŒసూ~ , ఒక 
వë-P~  vకt Çతిర:లను గ@)*öయ,, అత/ ;ారసులను గ@)*öయ, ]ెలDపqను. 
ఈ తర:;ాQ £$గమం]L ఈ కథ అంతటO-ÿ మ@ల{|oన §4óపqనకD తం`aSiloన 
“య"-.బ,”ను గ@)*ö ]ెలDపqను. య"-.బ,ను గ@)*öన పSUా~ వన య,FL 
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మ)*య, ]Lమ"ర:ను గ@)*öయ, (38వ అ\Lëయమ,), అం]-ేాక య,FL, 
రüబÑను, Îిºëను, బÚKLë‘ను మ)*య, య"-.బ, vకt úH*uన 
కDమ"ర:లను గ@)*ö పSUా~ _ం2నెు. 46 నుం`a 49 అ\Lëయమ,ల వరకD 
య"-.బ, vకt చరëలD ;Sా యబ`నెు. ఆFG-ాండమ,ల† úH*uన £$గమ, 
కKL7 §4óపqను గ@)*ö, ఒక ÇిSయ,`ైన కDమ"ర:/ Uాõ నం నుం`a, ఒక 
నమ”క{|oన FLసు/Hాను, ఒక మ"FG)*iloన ఖX ïF¡Hాను, Vవ)*Hా ఐగ,పq~  
Fేశమ,న-Œ )ాజë ఉన7త అ\G-ా)*1 అనHా ఐగ,పq~ నకD ()Xండవ Fే[ా\GKfత) 
మ")*న _\Lనమ,ను ]ెuయజŒయ,ను (41:37-45).  

ఈ £$గమ, vకt b Sా రంభమ,, §4óపq తన తuâ iloన )ా∂nలDనకD 
B)ానుల† పqటOò  పQg–—డ£ సంవతjరమ,లD గడVన తర:;ాQ సంగత¶లను 
]ెuయజŒయ,ను (30:22-24). కKLనుల† అతడZ Vన7 ;ా/Hా ఉండHాKf తన 
సహæ దర:ల]^ (ల√య" vకt ఆర:గ,ర: కDమ"ర:ల]^) మందలD 
{„పqచుం`ెను. అత/ నలDగ,ర: అన7లD అనHా ¢ల"—  vకtయ, మ)*య, 
-ల"ñ vకtయ, కDమ"ర:లD (తన తం`aS vకt ఉపపత¶7లD) కD`L తన]^Kf 
ఉKL7ర:. ఎFో  ఒక -ారణమ,ను బటOò , “hiప5 Jా/0b గ¿/0ûన jడె%  
సమ+j#రమ' తన తంÉè\,I Zెîయజïhtను. ఆ “2ెడ̌ సమ"2Lరమ,” /జº -ాFో  
మనకD ]ెuయదు. “సమ"2Lరమ,” ( הָּבִּד , dibbah) అను మ"టకD “కథ” ల√క 
“గ,సగ,స” (i)¬”య" 20:10) మ)*య, “-6ం`ెమ,” అ/ (-ÿర~ నలD 31:13; 
Uా{|. 10:18) అరõమ,/చుö పదమ, ఉప§H*ంV)*. అం]ే-ాక, ఇకtడ సంఖ"ë 
14:37 ల† ;Sా యబ`aనటJâ  ఆ పదమ, vకt సz£$వమ,ను ]uెÇó “2ెడ̌” ల√క 
“అ˚భమ,” ( עַר , ra‘) అను పదమ, ;ాడబ`ెను.2 §4óపq తన సహæ దర:లను 
గ@)*öన తపqyడZ సమ"2Lరమ, 2ెÇిyయ,ండవచుö. -ాe, ఇకtడ 
ఉప§H*ంపబ`aన పదజ¥లమ,ను బటOò , §4óపq తన సహæ దర:ల vక 2ెడ̌ 
పSవర~ న గ@)*ö తన తం`aS-P /జ{„ 2ెÇäyను (Uా{|. 25:10; il∂nజŒtలD 
36:3).3 §4óపq vకt ప/ తన సహæ దర:లÇäౖ /ఘ" ;f4ి క/ÇäటOò  ;ా)*/ 
గ@)*ö తం`aS-P సమ"2L)*Hా ఉండZటయ"? -ాదు. §4óపq vకt అన7లD 
Îä-Xమ, పSజలకD 2ే4ినFL// బటOò  (34:18-31), య"-.బ, ;ా)*/ ఎందుకD 
నమ”ల√Fో  ]ెలDసు-6నవచుö. §4óపq తమను గ@)*öన “2ెడ̌ సమ"2Lరమ,” 
తం`aS vదw కD ]ెVöనపqడZ అత/ ilడల ;ా)* Fేzషమ, అ\Gకమ"ilను.  

వచనమ' 3. య"-.బ, §4óపqÇäౖ చూÇిన పS]ేëక{|oన ÇóSమ కπ`L ;ా)* 
Fేzషమ,నకD -ారణమ"ilను. రచiత ఇ2∂ా F√ల9 ¢a0îన క9మ+రsల కÖ#Å 

“hiప5ను ఎక9Wవaా li\¢ంjెను అKf _షయమ,ను గ,)*~ ం2నెు. అం]ే-ాక 
అతడZ య"-.బ,నకD ÇిSయ{|oన £$రëiloన )ా∂nలD vకt కDమ"ర:డZను, తన 
వృFL¨ bాëమందు పqటOò న కDమ"ర:డZ. ఈ మ"ట 2Lల" _ంతHా ఉంటJంFG 
ఎందుకనHా B)ానుల† §4óపq vకt పqటJò కకD (30:22-24), కKLనుల† 
బÚKLë‘ను vకt పqటJò కకD మధë 2Lల" -ాలమ, గ`a2ెను (35:16-18). 
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;ాస~ వమ,Hా అత/ తర:;ాత పqటOò న బÚKLë‘ను య"-.బ, vకt కడZ 
వృFL¨ పëమందు పqటOò న;ాడZ, -ాe అత/ పqటJò క )ా∂nలD vకt మరణL/-P 
-ారణమ"ilను, కనుక య"-.బ, అత// బటOò  బ$\Lకర{|oన జ¥µ ప-ాలకD 
గ,)*య"ilను.  

య"-.బ, §4óపqÇä ౖ తనకDన7 పS]ేëక{|oన ÇóSమకD గ,ర:~ Hా ఒక _VతS{|oన 
/లDవqటంH¬/ కDటOò ం2ెను ( םיִּסַּפ תֶֹנתְּכ , kethoneth passim), ఇFG అత/-P ఒక 
H4రవమ,ను, తన సహæ దర:ల నుం`a ఒక పS]ేëకతను అత/-P ఇ2ెöను. ఆ 
బహÌమ"నమ, vకt స)*iloన రüపమ, ÕKL7Õb Sా యమ,లD కలFG 
ఎందుకనHా ∂⁄¤S £$షల† FL/ అరõమ, సyషò మ,Hా ల√దు. అKfకమంFG 
పం`aత¶లD, పq)ా]Lన Çäదw లD ఈ వస~ +మ,ను గ@)*ö ÕKL7Õb Sా యమ,లD 
కలDగ,య,ం`a)*. NASB మ)*య, NJPSVలD -ÿk.పÀ. 250 నందు తర:ı మ" 
2ేయబ`aన LXX Çäౖ ఆ\Lరప`a, ఈ వస~ +మ,ను గ@)*ö, ఇFG అKfక రంగ,లD 
కuH*న వస~ +మ/య,, తర:;ాQ -ాలమ,ల† ఇటJవంటO వస~ +మ,లD )ాజXౖన FLŸదు 
కDమ")X~ లD ŸటO/ ధ)*ంVర/య, ]ెuÇäను (2 సమ@. 13:18, 19). NIV F¡// 
ఒక “_లD;Eనౖ అలం-ారమ,లD గల వస~ +మ,”Hా 2ెపyHా, NRSV ఇFG ఒక 
“b∆ డ;Eౖన అంచులD గల వస~ +మ,”Hా ]ెuÇäను (NEB చూడZమ,). ఈ 
£$¯ాంత)ాలD ఆ వస~ +మ, vకt రంగ,లను గ@)*ö ఏú 2ెపyల√దు. §4óపq 
కuH*య,న7 ఆ వస~ +మ, ఎంల"ంటO రంగ,Fైననూ,4 అFG Uా\Lరణ ప/;ార: 
ధ)*ంచు-6నుటకD -ాక అFG ఉన7త వ)ాï /-P 2ెంFGన ;ార: ధ)*ంచు-6నుటకD 
తయ"ర:2ేయబ`aనFG. ఇFG తన సహæ దర:ల కంట≈ తన తం`aS-P అతడZ ఇష¶ò డ/ 
చూÇినందున, ;ార: అత/Çäౖ పగ పటOò )*.  

వచనమ' 4. య"-.బ, తనకD తన సహæ దర:`ైన ఏ[ావqకD మధë ΩవS{|oన 
అÕమ"నమ,లను చూÇింVన కDటJంబమ,ల† Çä)*HXను. అటJవంటO _\Lనమ,లD 
ఎంత Ñర{|oన;u య"-.బ, జ¥µ పకమ, 2ేసు-6నవల4నిFG -ాe ]Lను Çä)*H*న 
కDటJంబమ, కంట≈ ఇం-ా ÕKL7Õb Sా యమ,లD గల కDటJంబమ,Hా తన ఇంటO/ 
మల2ెను. తన పSమ,ఖ{|oన £$రëల ౖన )ా∂nలD, ల√య"య, య"-.బ, vకt 
ÇóSమను b∆ ందుటల† ఏంట~ Fేzషమ,ను, అసూయను కuH*య,ం`a)*. ఈ 
పతనమ,నకD న`aÇó _\Lనమ,లD ;ా)* Çిలâ లకD, తన ఉపపత¶7ల Çిలâ లకDను 
;ాëÇిం2ెను. §4óపq vకt సహÇ దరsల9 తమ కంట∫ ఎక9Wవaా తమ తంÉè\ 

అతbb li\¢ంచుట చూdనప5డ£, అత/Çäౖ ;ా)*-P మ)*ంత -.పమ, వ2ెöను. ;ా)* 
Fేzషమ, §4óపqÇäౖ /ంFLపÀరzక{|oన మ"టలD FLz)ా పSద)*!ంV)*. ఇFG 
య"-.బ, ఇంటO/ కల†â ల"/-P గ,)* 2ే4ింFG; ఇందును బటOò  ;ార: §4óపq]^ 
hiÅహప5ర∆కమ'aా మ+టAN డక y® F/0. “4ó7హపqరzకమ,Hా” అను మ"ట   םֹולָׁש
(shalom), అనHా “సమ"\Lనమ,Hా” అను పదమ, నుం`a వ2öెను.  

వచనమ' 5. “hiప5 కల కనుట ఈ కథల† ఒక HØపy మలDపqనకD 
-ారణమ"ilను. ఆFG-ాండమ,ల† అంతవరకπ FేవqడZ కలలను Fై_క 
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సం£$షణకDను మ)*య, అంచKLకDను ఉప§H*ం2ెను -ాe fiటò fiదటOHా 
బÚౖ¢ల†â  ఈ కలల† FేవqడZ తనను ]Lను కనపరచు-6నల√దు (20:3-7; 28:12-
15; 31:11-13, 24]^ bc లDöమ,).  

§4óపq తనకD వVöన కళను తన సహÇ దరsలక9 ]ెuÇäను. ఇకtడ అతడZ 
ఏ ఆల†చన]^ అటJâ  2ే4äKm మనకD ]ెuయజŒయబడల√దు. య"-.బ, vకt 
ÇిSయ{|oన కDమ"ర:/Hా §4óపq అహం-ారమ,]^ కπ`aన ;Eౖm)* ఎదు)ØtKEను. 
అతడZ సరళ{|oన ఉ]Ljహమ,]^ మ"ట$â `a ఉండవచుö. తన కలను అతడZ ;ా)*-P 
_వ)*ంVనపqyడZ ;ార: అత// మ/0 ఎక9Wవaా Qే∆‹ింd/0. “ఎకDtవHా” అను ఈ 
మ"ట ∂⁄¤S పద{|oన ףַָסי  (yasap), అనHా “జh`aంV” అ/ అరõమ,/చుöను.  

వచనమ' 6. §4óపq తన కలను ™నమb ;ా)* శkదw ను తన ;EౖపqనకD 
QSపqy-6KEను. b Sా ˛న FGKLలల† కలలD భ_షëత¶~ కD సూచనHా £$_ంచుటను 
బటOò , ;ార: FL/Çäౖ బహÌ శkదw  /uÇి)*.  

వచనమ' 7. §4óపq తన సహæ దర:ల]^, మనమ' jేbలP పనల9 

చుటzv చుంటH¢, Ö# పన లπdbల9చుండaా ä పనల9 Ö# పనను చుటzv ,<b Ö# 

పనక9 Øా˘ాv ంగపÉెనb 2ెÇäyను. తన సహæ దర:లÇäౖ తన ఆ\Gపతëమ,ను ఈ 
కలను ;ా)*]^ 2ెపqyటను బటOò , §4óపq తన పతనమ,ను ]LKf ]ెచుö-6/నటJâ  
ఆilను. FేవqడZ అKfక సంవతjరమ,ల తర:;ాత, ఐగ,పq~ ల† తన సహæ దర:లD 
తన ఎదుట Uా¯ాò ంగప`ే ఒక సమయమ, మ,ంFే /ర0iం2ెను (42:6; 43:26, 
28; 44:14; 50:18). ఆ సమయమందు §4óపqHా/, అత/ సహæ దర:లDHా/ 
ఆ కల vకt b Sా మ,ఖëతను గ,)*~ ంచల√దు.  

వచనమ' 8. ఆ సహÇ దరsల9 §4óపq తమÇäౖ తనను]Lను 
∂⁄Vöంచు-6నుటను చూV, అత// మందuంV)*. íవ5 bశûయమ'aా మమ'ƒ 

ÖåలπదJా?, మ+ äద íవ5 అ"g,ా/0 వగ'దుJా అ/ అ`aH*)*. అతb కలను బటHv  

Jారs అతb äద మ/0 పగపటHv/0 (37:5 చూడZమ,) అ/ ;Sా యబ`నెు. 
వచనమ' 9. §4óపq మ/Vక కల కKEను. ఈ కథ vకt లíణ{„మనHా, 

కల )XటOò ంపబడZట (40, 41 అ\Lëయమ,లD చూడZమ,). తర:;ాత తన 
Ê_తమ,ల† F¡/ £$వమ,ను ]ెలDసు-6KEను. అFమేనHా: “ఈ కల 
)XటOò ంపబడZటకD -ారణమ, . . . ఈ -ారëమ, Fేవq/ వలన 
/ర0iంపబ`aయ,న7FG, ఇFG FవేqడZ Ëఘâమ,Hా జ)*H*ంచును” (41:32).  

§4óపq తనకD వVöన కలను తన]^ ఉంచు-6నక, తన సహÇ దరsలక9 

y® ల9ûటను బటOò  HØపy కషò మ,ను ఎదు)ØtKEను. అతడZ సూర$ చందు\ ల9ను 

పద,<ండ£ నìత\మ'ల9ను Ö#క9 Øా˘ాv ంగ పÉెనb 2ెÇäyను. సహజంHా, ఈ ఖHsళ 
వసు~ వqలD §4óపq vకt కDటJంబ$/7 చూÇిసు~ న7_. “సూర:ëడZ,” 
“చందుS డZ” అత/ తuâ తండZS లకDను, “పద-6ండZ నí]LS లD” తన సహæ దర:లకDను 
(బÚKLë‘ను]^ కuÇ)ి సూచనHా ఉKL7i. 

వచనమ' 10. §4óపq ఆ కలను )XండవUా)*, తన తంÉè\,I, తన 
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సహÇ దరsలక9 సంబం"gంdన £$వమ,]^ 2ెÇäyను. య"-.బ, కπ`L ఈ మ"టలను 
బటOò  _సుగ, 2ెంFెను. అతడZ §4óపq]^, íవ5 కbన ఈ కల ఏ¢టH? ననుÅ í 

తîNయ' í సహÇ దరsల9ను bశûయమ'aా వdû íక9 Øా˘ాv ంగ పడ£దుమ+ అ/ 
అత// గFGw ం2ెను. )ా∂nలD అపyటO-Œ మరణ (ంVనందున (35:19), §4óపq 
vకt “తuâ ”/ గ@)*ö 2ెపyబ`aన మ"ట అ§మయంHా ఉంFG. )ా∂nలD 
vకt FL4iీloన ¢ల"— , ఆ సమయమ,ల† §4óపqనకD (మ)*య, 
బÚKLë‘నుకD) తuâ  Uాõ నమ,ల† చూడబ`a ఉండవచుö. య"-.బ, vకt 
మ,ఖë{|oన £$రëiloన ల√య" కπ`L ఇకtడ ఈ bాతS కuH* ఉండవచుö. 

వచనమ' 11. అందర: అను-6Kf )¬QHా, అత/ సహæ దర:లD అత/యందు 
అసూయప`a అత/Çäౖ పగపటOò )*. అతb తంÉè\ ఆ మ+ట జóò పకమ'ంచు,<b, తన 
కDటJంబ భ_షëత¶~ ను గ@)*ö ఆ కల £$వమ,ను ఆల†Vం2ెను (లπ-ా 2:19, 51 
చూడZమ,).  

“hiప5 తన సహÇ దరsలను JKదక9ట (37:12-17) 

12
అతb సహÇ దరsల9 ‹t,©మ'లP తమ తంÉè\ మందను ü†ప5టక9 JK°N/0. 

13
అప5nడ£ ఇ2∂ా F√ల9 “hiప5ను చూd–í సహÇ దరsల9 ‹t,©మ'లP మంద 

ü†ప5చుÖ#Åరs. bనుÅ Jా/0wదáక9 పంltదను రమƒనÅప5nడ£ అతడ£–

మంdదb అతbZ[ jెltnను. 
14

అప5nడతడ£ íవ5 JK°N í సహÇ దరsల øïమమ'ను 

మంద øïమమ'ను Zలె9సు,<b Ö#క9 వరúమ+నమ' Zెమƒb అతbZ[ jlెిn 

–̄బª\ ను లPయలPనుంÉè అతb పంltను. అతడ£ ‹t,©మ'నక9 వjûెను. 
15

అతడ£ 

yõ లమ'లP ఇటz అటz ñరsగ'చుండaా ఒక మనుషµ$డ£ అతbb చూd–íJå¢ 

JKదక9చుÖ#Åవb అతb అÉèa©ను. 
16

అందుకతడ£ Öåను Ö# సహÇ దరsలను 

JKదుక9చుÖ#Åను, Jారs ఎకWడ మందను ü†ప5చుÖ#Å/p అQg దయjేhి Ö#క9 

Zెల9ప5మb అÉèa©ను. 
17

అందుక9 ఆ మనుషµ$డ£–ఇకWడ నుంÉè Jారs Øాa0 

JK°N/0. Jారs–QోZ#నుక9 JKళ^N దమ' రండb jెప5n,<నుట ™ంటHనb jెltnను. 

అప5nడ£ “hiప5 తన సహÇ దరsల ,-సమ' JK°N QోZ#నులP Jా/0b కనుaVÖKను. 

వచనమ'ల9 12, 13. ఈ £$గమ, ‹t,©మ'లP తమ తంÉè\ మందలను 

ü†ప5టక9 JK°Nన తన సహÇ దరsల wదáక9 “hiప5ను ఇ2∂ా F√ల9 పంపqట]^ 
b Sా రంభమ"ilను. ఈ సంఘటన బÚౖ¢లD _FLëర:õ లకD ]ెu4ిన _షయ{|oనను, 
F¡/ FLz)ా అKfక పSశ7లD తల త¶~ ను. (1) §4óపqÇäౖ పగపటOò , అత/]^ స)*Hా 
మ"ట$â డ/ అత/ సహæ దర:ల vదw కD §4óపqను ;ార: “అత/ 
FేzÎించుచుKL7ర/” ]ెu4ినను య"-.బ, ఎందుకD పంÇäను (37:4)? (2) ఆ 
సహæ దర:లD ఎందువలన తమ మందలను {„పqటకD ∂nబÆS ను నుం`a Îä-Xమ,కD 
(య"£Úౖ {|oళîâ ) పSయ"ణమ, 2ే4ి)*? (3) సహæ దర:లD Îä-Xమ,;ా)*/ సంహ)*ంV 
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-6FGw  FGనమ,లD అiనపyటO-ÿ, య"-.బ, కDమ"ర:లD మ,ఖëమ,Hా §4óపq 
ఒంట)*Hా ఆ సõ లమ,నకD అbాయకరమ, -ాFL?  

ఈ పSశ7లకD పÀ)*~  _వరణ ల√దు -ాe, ఈ -Pkంద _వరణ -6ంత సBయమ, 
2ేయ,ను. (1) య"-.బ, తన కDమ"ర:లD §4óపqÇäౖ అంత పగను కuH*, అత/-P 
B/ 2ేత¶ర/ గk∂∑ంV ఉండక bc i ఉండవచుö. (2) Ë]L-ాలపq వ)ా± ల 
తర:;ాత, HØ)Xkల -ాపర:లD ]Lమ, -ాపqరమ,న7 Hkా మమ,ల vదw  ఉన7 
సమృFG¨ iloన పVöకను బటOò  అచöటKf ఉందుర:. -ాe అFG అibc iన 
తర:;ాత మందలD Çäంచబ`aన ఆ b∆ లమ,లల† ఉన7 గ`aˇ / Qనును. 
;fస_-ాలమ,ల†, -ాపర:లD తమ మందలను -6ండb Sా ంతమ,లకD అచöట బ$Hా 
పVöక సమృFG¨ Hా Fొ ర:కDట2ేత అచöటO-P ]^లD-6/ bc వqదుర:.5 కKLనుకD 
ద}aణమ,న ఉన7 ∂⁄బÆS ను, ఎం` Ü- ఎండ/ పSFేశమ,Hా (ఏ`LFG-P పFG నుం`a 
ఇర;Eౖ అంగ,‰ûల ఎత¶~  వర±bాతమ,) ఉం`ెను. య"-.బ, B)ాను నుం`a 
వVöనపqడZ Îä-Xమ,ల† -6/న b∆ లమ, ;EౖపqనకD తన కDమ"ర:లను మందల 
-6రకD {„తను ;Eత¶కDతx ఉత~ ర FGశHా పంÇäను (33:18, 19). Îä-Xమ, నందు 
ఉన7 పVöక తమ స)*bc వకbc వqట వలâ  ;ార: ఉత~ ర FGశHా Fో ]Lను ;Eౖపq 
పFL7లDగ, {|oళîâ  ;Eªâ )* (37:17). (3) Îä-Xమ, నందు జ)*H*న నర{„దమ,ను 
బటOò  తన కDమ"ర:లను FL/-P -ారకDలDHా అకtడ ఉన7 ;ా)Xవzరü 
గ,)*~ ంచకπడద/ £$_ం2ెను. 

§4óపq తన సహæ దర:ల vదw కD Öåను JKL‡Nదను (24:58 చూడZమ,) 
అKf మ"ట FLz)ా తన సమ,ఖతను ]ెuÇäను. మ)* -6/7 సంధ)ాలల†, NASB 
∂⁄¤S పద{|oన ( ִיֵנּנִה , hinneni)ను “Vత~ మ, పSభ,;ా “ (22:1, 7, 11; 27:1, 18; 
31:11; 46:2) అ/ తర:ı మ" 2ే4äను. ఆ యవzనుడZ తన సహæ దర:లD తనను 
ఎంతHా FేzÎించుచుKL7)s, తనకD ఎటJవంటO B/ తలÇäటò బÆ త¶KL7)s అరõం 
2ేసు-6/ య,ండకbc వచుö. అతడZ ఈ _షయమ,లD ]ెలDసు-6/ య,ంట≈ 
ఖVöతమ,Hా అంత ఆత¶S తHా ఈ పSయ"ణమ,నకD ;Eªâ  ఉండడZ. 

వచనమ' 14. య"-.బ, §4óపqను పంÇినపqyడZ, అత/]^, íవ5 JK°N í 

సహÇ దరsల øïమమ'ను మంద øïమమ'ను Zెల9సు,<b Ö#క9 వరúమ+నమ' 

Zెమƒb 2Çెäyను. ఎటJవంటO -ÿడZను §VంచకDం`L య"-.బ, §4óపqను 
ఒంట)*Hా పంపHా, అతడZ –—బª\ ను నుంÉè ‹t,©మ'క9 వjెûను. ఎందుకD ఆ 
యవనసు~ డZ ఒంట)*Hా పంపబ`ెKm _వ)*ంచుట కషò మ,. ;ాటO మదë దూరమ, 
HØపyFG -ాకbc iనను, ilష± i FLŸదును బÚతâ ∂nమ, నుం`a ఏల" 
{|oFLనమ,నకD య,ద̈మ,ల† ఉన7 తన సహæ దర:ల చూV ;ా)*-P ఆBరమ, 
ఇచుöటకD పంÇäను (1 సమ@. 17:17, 18). 

వచనమ'ల9 15-17. §4óపq తన ఇంటO నుం`a ఇంచుúంచు య"£Úౖ {|oళîâ  
దూరల† ఉండHా, ఒక అప)*Vత మనుషµ$డ£ అతడ£ ఏQో  JKదుక9ట చూjెను 
(37:15a). అతడZ తన సహæ దర:లను కనుHØనల√దు కనుక ఎం]^ ఆ;fదనల† 
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ఉం`ెను. “;EదుకDట” ( הָעָּת , tha‘ah), ఒక తÇyిbc iన HØ)Xkను చూÇిసు~ న7FG 
(-ÿర~ . 119:176; ilషయ" 53:6). ఈ సందర≤మ,ల† §4óపq తన ÇóSమగల 
తం`aS నుం`a తనను FేzÎిం2ే సహæ దర:ల 2Qే-P అపyH*ంపబడZటను చూÇిసు~ ంFG. 
తన U∆ ంత సహæ దర:ల కKL7 ఈ అప)*Vత{|oన వë-P~  వFేw  అతడZ సుర}aతమ,Hా 
ఉన7టJâ  కనబడZను. 

ఆ మనుషµ$డ£ §4óపqను, íJå¢ JKదుక9చుÖ#Åవb అ`aHXను 
(37:15b). అందుకతడZ, Ö# సహÇ దరsలను JKదుక9చుÖ#Åను; Jారs ఎకWడ 

మందను ü†ప5చుÖ#Å/p దయjేhి Ö#క9 Zెల9ప5మb అÉèa©ను (37:16). 
అందు-ా మనుష¶ëడZ ఇకtడ నుం`a ;ార: UాH* ;Eªâ )*, ;ార: QోZ#నుక9 

JKళ^N దమb 2ెపqy-6/)* అKEను (37:17a). ఆ మనుష¶ëడZ ;ా)* పSణLªకను 
_నుట ఈ కథల† ఒక సBయకర{|oన స/7;fశమ,. ఆస-P~ కరంHా, య,FL 
సంపSFLయమ,, ఈ “మనుష¶ë/” ఒక FేవదూతHా గ,)*~ సు~ ంFG.6 ఇFG Uాధë{„Hా/ 
నమ”శకëమ, -ా/FG. F¡/-P మ,ందు అబ$S Bమ,, ల†త¶ మ)*య, య"-.బ,లD 
Fేవదూతలను మనుష¶ëల bc uకల† చూ4ి)* (18:1-19:26; 32:24-32).  

ఇFG _/న తర:;ాత, §4óపq పFL7లDగ, {|oళîâ  ఉత~ ర FGశHా పSయ"ణ (ంV 
తన సహæ దర:లను QోZ#ను వదá  కనుaVÖKను (37:17b). ఈ పటò ణమ, 2Lల" 
Uారవంత{|oన పVöకను కuH*య,ం`a, య"-.బ, vకt మందకD అనువqHా 
ఉం`ెను. ట '˘ Fో ]Lను ఇర;Eౖ ఐదు ఎక)ాల _4ీ~ ర0ం కలH*నFGHా ఇర;Eౖ వ శ]Lబw పq 
తSవz-ాలల† బయటప`ెను.7 

తన సహÇ దరsలjే “hiప5 ∏సa0ంచబడ£ట (37:18-28) 

18
అతడ£ దగOరక9 /ాకమ'నుప5 Jారs దూరమ'నుంÉè అతb చూd అతb 

చంప5టక9 దు/ాలPచన jేhి/0. 
19

Jారs –ఇQgap ఈ కలల9 కనుJాడ£ 

వచుûచుÖ#Åడ£; 
20

’b చంlి FకWడనునÅ ఒక గ'ంటలP yారJåh,ి 

దుషvమృగమ' ’b ñbJåhtనb jెప5nదమ', అప5nడ£ ’b కలలπమగ'ÖÚ 

చూతమ' రండb ఒకbZ[ ఒకడ£ మ+టల+డ£,<b/0. 
21

రÓబÊను ఆ మ+ట ™b–

మనమ' Jాbb చంప/ాదb jెlnి Jా/0 jతేµలలP పడక9ండ అతbb ™Éèlింjనెు. 

22
ఎటN నaా రÓబÊను అతb తంÉè\,I అతb నపna0ంచుట,©& Jా/0 jతేµలలP పడక9ండ 

అతb ™Éèlింప దలd–రకúమ' dంQgంపక9Éè; అతb,I Æb ఏ¢య' jేయక 

అడ™లPనునÅ ఈ గ'ంటలP అతb పడQో\య'డb Jా/0Z[ jెltnను. 
23

“hiప5 తన 

సహÇ దరsలwదáక9 వdûనప5nడ£ Jారs “hiప5 అంa˛b అతడ£ Z•డ£గ',<b 

య'ంÉèన ఆ ™dత\ü≥≠న bల9వ5టంa˛b ºhిJåh,ి 
24

అతb పటzv ,<b ఆ గ'ంటలP 

పడQో\hి/0. ఆ గ'ంట వటHvQg అందులP íళ^N లπవ5. 
25

Jారs @'జనమ'jయే 

కÈరsûంÉè, కనుÅల∑ñú  చూడaా ఐగ'ప5ú నక9 ºhి,<b y® వ5టక9 గ'a0Oలమ' 

మసú,Iయ బª ళమ'ను ∏య'చునÅ ఒంటuలZ[ ఇ˘ాƒF√Ãయ'ల∑ౖన మ+రOసుÀ ల9 
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a0ల+దునుంÉè వచుûచుంÉè/0. 
26

అప5nడ£ య¿Q# మనమ' మన సహÇ దరsb 

చంlి Jాb మరణమ'ను Q#d ltటHvనందువలన ఏ¢ ప\“జనమ'? 
27

ఈ 

ఇ˘ాƒF√Ãయ'లక9 Jాbb అ¢ƒJåయ'దుమ' రంÉè; Jాడ£ మన సహÇ దరsడ£ 

మన రకúసంబం"gగQ#? Jాb,I Æb F√¢య' jేయ/ాదb తన సహÇ దరsలZ[ 

jెltnను. అందుకతb సహÇ దరsల9 సమƒñంd/0. 
28

¢Q#$íయ'ల∑ౖన వరúక9ల9 ఆ 

äదుaా JKళ^N చుండaా, Jారs ఆ గ'ంటలPనుంÉè “hiప5ను ltౖ,I ºhి ఆ 

ఇ˘ాƒF√Ãయ'లక9 ఇరsవQg తµలమ'ల JKంÉè,I అతbb అ¢ƒJåhి/0. Jారs 

“hiప5ను ఐగ'ప5ú నక9 ºh,ి<by® F/0. 

వచనమ' 18. ఈ సందర≤మ,ల† తన సహæ దర:లD దూరమ' నుంÉè అత// 
చూd, అతÉèం,ా Jా/0 wదáక9 /ాకమ'ంQ ే అత// గ,)*~ ంV)*. అతడZ ధ)*ంVన 
ఆ _VతS{|oన వస~ +మ,ను బటOò  ;ారత// గ,)*~ ంV ఉండవచుö. ;ార: అత// 
చంప5టక9 ఆలPచన jేయ'చుంÉè/0. 

వచనమ'ల9 19, 20. తమ తమ,”/Çä ౖ ;ార: అత// చంపవల నన7ంతHా 
Fేzషమ, కuH*య,ం`a)*. ;ార: HØపy FG-ాtరమ,]^, ఒక/]^ ఒకడZ, ఈ కలల9 

కనుJాడ£ వచుûచుÖ#Åడ£; ’b చంlి ఇకWడ£నÅ ఒక గ'ంటలP yారJåతµమb 

2ెపqy-6/)*. ∂⁄¤S ;ాకëమ,  అనHా “కలల (ba‘al hachalomoth)  תֹומ8ֲהַה לַעַּב
గ,ర:వq” అనHా “కలలD కKf /పqణ,డZ”8 అ/ అరõమ,/చుöను. ఆ సహæ దర:లD 
ఈ మ"టను వëంHsë-P~ Hా పu-P ఉండవచుö. ఆ FGKLలల† కలలD భ_షëత¶~ ను 
గ@)*öన సంగత¶లDHా £$_ం2;ేార: కనుక అత/ కల Kfర;fరకπడద/ ;ార: 
అత/Çäౖ పగ పటOò )*. ఇకtడ ;Sా యబ`aన గ,ంటలD, అ_ eటO/ /లవqంచుటకD 
;ా`ే ÇీbాలD ల√క తమ మందల -6రకD వర±పq eటO/ పటOò  /లz ఉంచుటకD 
2ేQ]^ Ω4ని;Eౖ ఉండవచుö. ఈ గ,ంటల† ఒక ల†]ైన గ,ంట §4óపq vకt 
మృతFేహమ,ను పÀడZöటకD స)*bc వqన/ ;ార: తలంV)*. ;ార: ఇంటO-P వVö 
ఎFో  ఒక అడ™ మృగమ' అతb )îû ఉండవచుûనb 2పెyదలV)*. F¡/]^ అతb 

కలల9 ఏమగ'ÖÚ చుతµమb అను-6/)*.  
వచనమ'ల9 21, 22. రÓబÊను Jా/0 పSణLªకను ™b Jా/0 jñేలPనుంÉè 

అతbb రøèంjెను. జŒëష¶. /Hా (29:32) అ\G-ారమ,]^ అతడZ మనమ' Jాbb 

చంప/ాదb, రకúమ' dంQgంపక9Éè అ/ 2ెÇäyను. అతడZ ;ా)*-P మ)Øక 
ఉbాయమ,Hా అతbb ఈ పdûక ü≥≠Q#నమందు [{„త{„య, భ@ú9] ఉనÅ 

గ'ంటలP పడJåయ'Éè, ,ాí అతb äద jేతµల9 Jåయవదáb (42:22 చూడZమ,) 
2ెÇäyను. §4óపqను ర}aంచుటల† రüబÑనుకD ఉన7 ఉFేw శమ, మనకD ఇకtడ 
కనబడదు. Çäదw  కDమ"ర:/Hా, §4óపqనకD ఏ{|oKL జ)*H*]ే అతడZ 
పS]ేëకమ,Hా FL/-P బ$ధëత వ∂∑ంచవల4ిన;ాడ/ అత/-P ఖVöతమ,Hా 
]ెలDసు. అతడZ తన తం`aS ఉపపQ7iloన ¢ల"— ]^ శయ/ంచుట వలన (35:22) 
తన తం`aS ఎదుట తన Uాõ నమ,ను -.ల†yilను. కనుక, తన సహæ దర:లకD 
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మ)Øక ఉbాయమ, 2ెపqyట FLz)ా, తన తం`aS]^ bc HØటJò -6/న ఆ బంధమ,ను 
మరల" స)*2సేు-6నుటకD పSయQ7ంV ఉండవచుö.  

అతడZ “ఈ గ,ంట” అ/ అన7పqyడZ, అFG ఒక 4ీUా ఆ-ారమ,ల† Çäౖన ఒక 
Vన7 FLzరమ, కuH*నFG 2ేQ]^ తSవzబ`aనFై ఉండవచుö. అటJవంటO గ,ంటలD 
eటO/ /లz ఉంచుటకD )ాళâ ]^ /ంపబ`a, పSమ"దవ[ాత¶~  అందుల† ప`aన;ార: 
మ)* ఎటJ తÇిyంచు-6నల√క, -Œవలమ, Çäౖ నుం`a ఎవ)X #KL పంÇó ]LS డZ FLz)ా 
మ"తS{„ Çäౖ-P )ాగuHŒటటJâ  ఉండZను.10 §4óపq ఒక;fళ ఆ గ,ంటల† (తమFG 
-ా/ ఒక ప°öక {|oFLనమ,ల†) పడFోS యబ`a],ే బSQ-Œ అవ-ాశమ,లD కలవq. 
రüబÑను §4óపq _షయమ,ల† కలDగజŒసు-6/, Jా/0 jేతµలనుంÉè రøèంd, 
ñ/0a0 తమ తంÉè\ వదáక9 అతbb jేరûap/©ను. అతడZ ఆ గ,ంట వదw కD Q)*H*వVö, 
§4óపqను బయటకD Ω4,ి ∂⁄బÆS నుకD Q)*H* Ωసు-6/ ;Eళâ Hs)Xను.  

వచనమ'ల9 23, 24. §4óపq తన సహæ దర:ల vదw కD వVöన 
తర:;ాత, ;ార: ఆల†Vంచు-6/న )¬QHా అత/]^ క“*నంHా పSవ)*~ ంV)*: ఒక 
య,వ)ాÍను వస~ +∂̂ను/Hా 2ే4నిటJâ , 4ింBసనమ, నుం`a పడFోS 4ినటJâ , ;ార: 
అత/ పసú ‘మ'ల9 ºhిJåhి ఆ ఎంÉèన గ'ంటలP పడFోS 4ి)*. ఆ గ'ంటలP íళ^N  లπవ5 
అKf మ"టను బటOò , ఈ సంఘటన కKLను కర:వq]^ ఉన7పqyడZ ల√క 
వ)ా± -ాలమ, b Sా రంభమ, -ాకమ,ందు, ;fస_-ాలమ, Vవ)*ల† జ)*H*య,ం`Lu.  

వచనమ' 25. §4óపq vకt _VతS వస~ +మ,ను ]«లH*ంV ఆ ఎం`aన 
గ,ంటల† పడFోS 4,ి అతడZ ఆBరమ, మ)*య, eళîâ  Fొ రకక బ$ధపడZన/ 
అను-6ంటÖ @'జనమ'నక9 క9రsûb/0. §4óపq తన]^ ]ెచుö-6/న 
ఆBరమ,ను ;ార: Q/ ఉండవచుö (1 సమ@. 17:17, 18). ఆ సమయమం]L, 
దయ చూపమ/ ఆ గ,ంతల† నుం`a అతడZ ÇäటOò న -ŒకలD ;ార: _నల√దు (42:21 
చూడZమ,).  

;ార: £$జనమ, 2ేసూ~ , కను7ల Q~  చూడHా, ఐగ'ప5ú నక9 ºసుక9y® వ5టక9 

గ'a0Oలమ' మhిú,Iయ' బª ళమ'ను ∏య'చునÅ ఒంటuలZ[ ఇ˘ాƒF√Ãయ'ల∑ౖన 

మ+రOసుÀ ల9 a0ల+దు నుం`a వచుöచుం`a)*. b Sా ˛న -ాలమ,ల† ఇకtడ 
Çó)Øtనబ`aన గ,H*ï లమ, మ)*య, మ4ి~ -P 2Lల పS\Lన{|oన;fHా/ 2Lల" 
తకDtవHా Fొ )*-Œ_. ఇ_ -6/7 అ)Œ¢య" నుం`a య"QSకDలD ΩసుకD)ాHా, 
మ)*-6/7 తxర:y నుం`a Vన7 2ెటJâ , b∆ దలD మ)*య, H*ల"దు fiకtల, 
§)ాw ను నFG-P తxర:y నుం`a వ2ేö_ (43:11; il∂⁄. 27:17). ఈ సుగంధ 
దS;ాëలD -6/7 సు;ాసనల -6రకD ;ాడHా, మ)*-6/7 మందుల తయ")¬ల† 
;ా`ే;ార:.11  

ఈ వర~ క మ")ాï లD H*ల"దు నుం`a కKLను FLz)ా Fో ]Lను దగï ర ఉన7 Ωర 
b Sా ంతమ, ‘దుHా కలవq; అFG అల" మధëద)ా సమ,దSమ, నుం`a ఐగ,పq~ నకD 
;Eళîâ ను.12 ఈ /;ాUా/-P అను;Eనౖ ;ాహనమ, “úFLëeయ,లD”Hా ÇిలDవబ`ే 
“ఇ¯ా”ifl7య,ల” FLz)ా తయ"ర: 2ేయబ`నెు (37:27, 28, 36; 39:1). 
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F¡/-P అKfక _వరణలD ఇవzబ`నెు. (1) “ఇ¯ా”ifl7య,లD” అను Çóర: 
Uామ"నë సం2Lర సుగంధ ;ాëbార:లకD ఉప§H*ంచHా, “úFLëeయ,లD” 
అKfFG ;ా)* జ¥Q ఆరంభమ,ను సూVం2ే మ"టHా ]ెలDసు~ న7FG.13  

(2) “ఇ¯ా”ifl7య,లD” అKfFG -6/7 ]ెగల సమ,FLయ"/-P Çó)X # 
ఉండవచö/య,, ;ాటOల† úFLëeయ,లD ఒక ]ెగilo ఉండZన/ అనునFG.14 
(3) ఈ )XండZ పFLలD మ"ర:తx ;ాడబ`ెను; ఎందుకనHా ఇ¯ా”iflలD 
;ారసులD (అబ$S Bమ, మ)*య, BHార: నుం`a పqటOò న;ాడZ; 16:3, 4, 15) 
úFLëeయ,లను (అబ$S Bమ, మ)*య, -Xతx)ాకD పqటOò న;ార:; 25:1, 2) 
_;ాహమ, 2ేసు-6/)*. 

మ@డవ _షయమ, స)*iloనFGHా కనబడZను; ఎందుకనHా 
KLëయ"\Gపత¶ల గkంథమ,ల† 8:24 నందు -6ందర: úFLëeయ,లD 
“ఇ¯ా”ifl7య,లD” కనుక ;ార: బంHార: ఆభరణమ,లD కuH* ఉం`aర/ 
;Sా యబ`ెను. అందువలన రచiత “ఇ¯ా”ifl7య,లD” మ)*య, 
“úFLëeయ,లD” అKf )XండZ మ"టలD, ;ార: ఒ-Œ జKLంగమ,ను సూVంచుటను 
బటOò  ఉప§H*ం2ెను.15 

వచనమ' 26. 37:21, 22ల† రüబÑను §4óపqను HsQల† పడ;fయ"లKf 
పSణLªక తన Uc దర:లD అత// చంపకDం`L తÇిyంచుటకD ఒక _ధ{|oన 
ఆల†చన. అపqyడతను బహÌ[ా తన HØ)Xkలను త/ó 2ేయ`L/-P _డV ;E‰*â ను. 
ఒక Çäదw  కDమ"ర:/Hా, జంత¶వqల పటâ  అFే _ధంHా §4óపq పటâ  కπ`L అతడZ 
బ$ధëత కuH*య,KL7డZ. రüబÑను అకtడ ల√నపqyడZ, య¿Q# కπ`L తన 
తమ,”/7 చంbాలKf మనసుjను మ"ర:öకDKL7డZ; -ాe అత/ ఉFేw [ాలD 
రüబÑను వంటO ]ెu;Eౖన_ -ావq.  

య@FL fiదట /రప)ాధ రకúమ'ను VంFGంచుటను బటOò  బ$ధëత 
కuH*య,న7నూ తర:;ాత FL// కప5nటక9 పSయQ7ం2నెు. VంFGన రక~ మ, 
Kfలల†నుం`a FL// కÇిyన ;ా)*-P పSΩ-ారమ,Hా fiరÇäటJò న/ ఆయన 
_/య,ండవచుö (4:10, 11). ∂nబÚలDను కiûను చంÇిన _షయం ఆయనకD 
]ెuయనపyటO-ÿ కπ`L, §4óపqను చంపకDం`L భయÇäట≈ò  అల"టO కథను గ@)*ö 
ఆయన _/య,ండవచుö.  

వëరõ పSయ"స హతëకD య@FL vకt )Xండవ అభëంతరమ,, మ)*య, అFG 
ఆ)*õక ల"భం కπ`L -ావచుö. మన సహÇ దరsb చంlనిందువలన ఏ¢ 

ప\“జనమ'? అ/ అతను అKEను. “పS§జనమ,”నకD ∂⁄¤S పదమ, ( עַצֶּב , 
betsa‘) దు)ాశ]^ కπ`aన, /జ¥iΩల√/ మ)*య, ∂∑ంస]^ సంబంధం కuH*న 
ల"భమ,ను ఎకDtవHా సూVసు~ ంFG.16 

వచనమ' 27. §4óపqను చంపqటకD బదులD, ఈ ఇ˘ాƒF√Ãయ'లక9 

Jాbb అ¢ƒJåయ'దమ' రంÉè, Jాడ£ మన సహÇ దరsడ£ మన రకú సంబం"gగQ#! 
Jాb,I Æb F√¢య' jయే/ాదb య@FL సూVం2నెు. §4óపqను 
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చంపqటకంట≈ అపహ)*ంV బ$/సHా అú”;fయ,ట మంVద/ య@FL VవరHా 
2ెÇిyన మ"టల† ఉన7టJవంటO ఆ వëంగëమ,ను Uc దర:లD /రâ íëం 2ే4ి)*.17 
§4óపq ;ా)* “రక~  సంబం\G” గనుక )Xండవ పSణLªక ;ా)* మనసుjకD సులభంHా 
మ)*య, తకDtవ ΩవSంHా ఉన7ందున అతను FL// అమలDపర2ెను. 
మృదువqHా మ)*య, పSణLªకబద̈ంHా, ;ార: తమ Uc దర:/ తíణ మరణమ, 
నుం`a ర}aంచమ/ అతడZ 4ిÅారసు 2ే4äను మ)*య, ;ార: అత// Êవన”రణ 
బ$/సతzంల†-P అú” ల"భం b∆ ందుకDKL7ర:. అతb Ø® దరsల9 సమƒñంd/0- 

అనHా, ;ార: అత/ పSణLªకకD సమ”Qం2Lర:.  
వచనమ' 28. ,<ందరs ¢Q#$íయ'ల∑ౖన వరúక9ల9 ఆ äదుaా JKళ^N చుండaా, 

§4óపq అన7లD ఆ గ'ంటలPనుంÉè [అత//]ltౖ,I ºh,ి ఆ ఇ˘ాƒF√Ãయ'లక9 

ఇరsవQg తµలమ'ల JKంÉè,I అతbb అ¢ƒJåhి/0. బ$/స ;ాణ (జëం ప°öమ 
ఆ4ియ"ల† Uా\Lరణ ఆ2Lరం (il∂nజŒtలD 27:13; §;fలD 3:4-8; ఆºసు 
1:6, 9). §4óపq vకt అమ”-ా/-P, ధర”[ాస~ + పS-ారంHా ఈ -ాల"/-P 
మ)*య, తర:;ాత -ాల"/-P పqర:ష బ$/సలD ΩసుకDKf Uా\Lరణ ;Eం`a/ 
Uc దర:లD కπ`L ΩసుకDKL7ర: (ల√Ÿయ-ాండమ, 27:5).18  

తనను బ$/సHా అమ”వదw / తన Uc దర:ల]^ §4óపq b Sా \యేప`aన 
_\Lనమ, మ)*య, ఆయన vకt కe7ర: -Œవలం ఊ∂∑ంచవచుöను 
(42:21), -ాe అపyటO-Œ ఆలసëం అiëంFG. ;ార: తమ సవQ-Uc దర:/-P 
ఇవzబ`aన పS]ేëకతను మ)*య, బSB”ండ{|oన ఆడంబరమ,]^ కπ`aన తన 
కలలను భ)*ంచల√ర:. ¢`Lర: వర~ కDలD ఈ కDటJంబ _¯ాదమ,ను బటOò  
కFGuంపబడల√దు. ;ార: తమ -6నుHsలDను మ,H*ంచు-6/ §4óపqను ;ా)*]^ 
ఐగ'ప5ú క9 ΩసుకD;E‰*â ను.  

సహÇ దరsల9 య+,-బ'ను ∏సం jేయ'ట (37:29-36) 

29
రÓబÊను ఆ గ'ంటక9 ñ/0a0వdûనప5nడ£ “hiప5 గ'ంటలP లπకy® aా 

అతడ£ తన బటvల9 dంప5,<b 
30

తన సహÇ దరsల wదáక9 ñ/0a0JK°N-dనÅJాడ£ 

లπÉే; అ“$ ÖåÖKకWÉè,I y® దుననaా 
31

Jారs “hiప5 అంa˛b ºhి,<b, ఒక 

ü†కlలిNను చంl,ి Q#b రకúమ'లP ఆ అంa˛ మ'ంd 
32

ఆ ™dత\ü≥≠న bల9వ5 టంa˛b 

పంపaా Jారs తంÉè\wదáక9 Q#bb Zెdû-ఇQg మ+క9 Q ొ/0,©ను, ఇQg í క9మ+రsb 

అంa˛ అవ5ÖÚ ,ాQో  గ'రsతµపటzv మb jెlిn/0 
33

అతడ£ Q#bb గ'రsతµపటHv -ఈ 

అంa˛ Ö# క9మ+రsbQే; దుషvమృగమ' Jాbb ñbJåhtను; “hiప5 bశûయమ'aా 

)లûబÉనెÖKను. 
34

య+,-బ' తన బటvల9 dంప5,<b తన నడ£మ'న aVÖKపటv 

కటzv ,<b అÖåక Qgనమ'ల9 తన క9మ+రsb b¢తúమ' అంగల+రsûచుండaా 

35
అతb క9మ+రsలందరsను అతb క9మ+/©úలందరsను అతbb ఓQ#రsûటక9 

యతÅమ' jhేి/0; అFZే అతడ£ ఓQ#రsn yõ ందÖÜలNక-Öåను అంగల+రsûచు 
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మృతµల లPకమ'నక9 Ö# క9మ+రsb wదáక9 JKL‡Nదనb jెlnి అతb తంÉè\ అతb 

,-సమ' ఏÉెûను. 
36

¢Q#$íయ'ల9 ఐగ'ప5ú నక9 అతb ºhి,<by® F, ఫ/pwకW 

ఉQో $గసుÀ డ£ను /ాజసంరìక hiÖ#"gపñయ'ÖKౖన y® ºఫరsనక9 అతbb 

అ¢ƒJåhి/0. 

వచనమ' 29. తన Uc దర:లD §4óపqను úFLëeయ,లకD, ల√FL 
ఇ¯ా”ifl7య,లకD అú”;f4ినపqyడZ రÓబÊను అకtడ ల√డZ; అప)*Vత¶ల 
గ,ంపq అటJ ;E‰Ââ డపqyడZ అతను HØ)Xkలను -ాసూ~  ఉండవచుö. ;ాëbారకDల 
సమ@హమ, ;Eªâ bc iన తర:;ాత, అతను తన Uc దర:డను కనుHØ/ 
_`aVÇäట$ò లను-6/ గ'ంటక9 ñ/0a0వjûెను (37:22); -ాe, “hiప5 గ'ంటలP 

లπకy® Fßను. కలవరప`a ;fదన]^ /ం`aన;ా`ె,ౖ అతడ£ తన బటvల9 dంప5,<ÖKను. 

ఒక y\ా ణ hiÅ–·తµడ£ లπQ# ఒక క9టzంబ సభ'$డ£ wకW మరణమ' గ'/0ంd 

లπQ# aVపn ™పతµú  గ'/0ంd ™నÅప5nడ£ ఇQg ఒక ఆj#ర వ$,œúకరణమ' 

(ల√Ÿయ-ాండమ, 10:6; 1 సమ@iflలD 4:12; 2 సమ@iflలD 1:2, 11; 3:31; 
13:31; §బ, 1:20).  

వచనమ' 30. అపqyడZ రüబÑను తన సహÇ దరsల wదáక9 ñ/0a0వjెûను 

మ)*య, dనÅJాడ£ లπడb ఉత~ రú2öెను. “Vన7;ాడZ” ( דֶֶלי , yeled) అను 

పదమ,నకD ఉత~ మ అను;ాదమ, “Çిలâ ;ాడZ” (NKJV). ఎందుకంట≈, §4óపq 
ఆ సమయ"/-P పFG∂nడZ iflండâ  వయసుj గల;ాడZ.19 Uా\Lరణ ప)*4ిõ Qల† 
§4óపq తన పటâ  శkద̈ వ∂∑ంచు-6నుటకD అతడZ వయసుj గల;ాడZ 
అiనపyటO-ÿ, రüబÑను తన తమ,”`a [¿kయసుjను -ాbాడకDం`L _ఫలం 
అiనందున /ంFGంచబడ]Lడ/ రüబÑనుకD ]ెలDసు. అందు2ేత, అ“$ 

ÖåÖKకWÉè,I y® దును? అతను అ`aHXను. మ)s మ"టల†, తనకD ఇషò {|oన 
కDమ"ర:/ ΩసుకD)ాకDం`L Kfను ఇంటO-P ;Eªâ  KL తం`aS/ ఏ _ధంHా 
ఎదు)st;ాu?” అ/ ఆశöరëప`Lˇ డZ.  

వచనమ' 31, 32. Uc దర:లD తమ తం`aS-P నమ”శకëంHా ఉం`ే ఒక 
దృ¯ాò ం]L/7 క/Çäట$ò ర:. fiదట, Jారs “hiప5 అంa˛b ºhి,<b, ఒక 

ü†కlలిNను చంl,ి మ)*య, జంత¶వq రకúమ'లP అతëంత ఖ)¬Fైన ఆ అంa ̨

మ'ంjెను. అపqyడZ ;ార: అFG మ"కD Q ొ/0,©నb 2ెÇిy మ,£$వంHా 
తంÉè\wదáక9 Q#bb Zెjûెను. అంH¬ ;ా)* తమ,”`aFG అ/ 2ెపy`L/-P బదులD, 
య"-.బ, కDమ"ర:లD ఇQg í క9మ+రsb అంa ̨ అవ5ÖÚ ,ాQో  గ'రsతµపటzv మb 

jెlిn/0. ఈ ;ాకëమ, ;ా)* vకt ఏహë £$వమ,ను మ)*య, అసూయను 
]ెuయజŒసు~ ంFG (లπ-ా 15:30).  

ఈ సంఘటనల† _¯ాద సమ"ంతరం చూడవచుö. 2Lల సంవతj)ాల -Pkతం, 
య"-.బ, మ)*య, అత/ తuâ  మ,సu తం`aS/ ºసం 2యే,టకD )XండZ 
వ\Gంచబ`aన {„కలను ఉప§H*ం2ెను: )*బ$t {„క మ"ంసమ,]^ ర:Vకర{|oన 
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£$జనమ,ను ఇUాjకD -6రకD 4ిద̈పర2ెను మ)*య, య"-.బ, 2ేత¶లÇäౖ మ)*య, 
{|డÇäౖ ;ాటO చర”మ,ను కÇäyను తFLz)ా అతను ;ాటO/ )sమమ,లDHా 
£$_Uా~ డZ (27:9, 16). ఇం-ా, మ,దుw ల కDమ"ర:`ైన ఏ[ావq వల  ఉత~ మ 
దుసు~ లను ;fసు-6/ య"-.బ, ఇUాjకDను ºసపర2ెను (27:15, 27). 
ఇపqyడZ {„క రక~ మ,ను మ)*య, తన మ,దుw ల కDమ"ర:`ైన §4óపq 
వస~ +మ,ను ఉప§H*ంV వృదు¨ `ైన Çితర:/ తన Çäదw  కDమ"ర:లD ºసం 2ే4äను 
(37:3 చూడం`a). 

వచనమ'ల9 33, 34. రక~పq మరకల ౖన ;ాటO/ య+,-బ' 
ప)*[Û\GంVనపqyడZ, అతడ£ ఈ అంa˛ Ö# క9మ+రsbQ;ే దుషvమృగమ' Jాbb 

ñbJåhtను; “hiప5 bశûయమ'aా )లûబÉెనÖKను! అ/ 2ెÇäyను. §4óపq 
చ/bc య"డ/ య"-.బ, /ర0iంచు-6KEను, మ)*య, చ/bc iన తన 
కDమ"ర:/ -6ర-X #న తన అంగల"ర:yకD Vహ7ంHా తన బటvల9 dంప5,<ÖKను 

(37:29). అదనంHా, అతను aVÖKపటv  కటzv ,<ÖKను, ఇFG {„క ల√FL ఒంట ' 
)sమమ,ల]^ 2ేయబ`a ;ా)* మ"న4ిక బ$ధకD స)*తxగ,నటJâ  తమÇäౖ [ా)¬రక 
అU3కరëమ,ను కuH*ంచుటకD అంగల"ర:ö;ా)* నడ£మ'క9 కటJò -6Kf ఒక మ,)*H* 
గ,డ̌. (2 )ాÍలD 6:30; 19:1; KE∂⁄మ"ë 9:1; ఎ4ó~ ర: 4:1; ilషయ" 37:1; 
i)¬”య" 4:8; 6:26). ఈ పద̈Qల†, య"-.బ, అÖåక Qgనమ'ల9 తన క9మ+రsb 

b¢తúమ' అంగల+/©ûను.  
వచనమ' 35. అతb క9మ+రsలందరsను అతb క9మ+/©úలందరsను అతbb 

ఓQ#రsûటక9 యతÅమ' jేhినపyటO-ÿ, య"-.బ, అFZే ఓQ#రsn 

yõ ందÖÜలNకy® Fßను. య"-.బ, vకt ఏ-X#క కDమ")X~ iloన F¡KL గ,)*ంV 
;ాకëమ,ల† 2ెపyబ`ెను గనుక ఈ సూచన బహÌ[ా తన -.డండSను కπ`L 
కuH*య,ండవచుö. రüత¶ 1:11, 13ల† రüత¶ మ)*య, ఓరy తన -.డళîâ  
అiనపyటO-ÿ తన “కDమ")X~ లDHా” Çలి2ెను.  

Çితర:డZ iflడZy b∆ `aH*ంచడం మ)*య, ఓFLర:yను Qరసt)*ంచడం 
Uc దర:లD మ,ందుHా ఊ∂∑ంచల√దు. ;ార: §4óపqను అంతfiంFGం2Lర: -ాe 
అత/Çäౖ తమ తం`aSకDన7 ÇóSమను అంతfiంFGంచ ల√కbc i)*. య"-.బ, 
మనసుj vకt 4ిõ Q úగ]L కDంటJంబసు~ ల పటâ  ΩవS{|oన శkద̈ కuH*ం2ేFGHా 
2ే4ింFG; -ాe తన కDమ"ర:ల vకt నటన]^ కπ`aన ఆదరణ కపట{|oనFG. 
§4óపq మ,దుw ల కDమ"ర:డZHా ఉండZటను FేzÎింV ;ార: తమ తం`aS Çäౖ ఈ 
£$;uFేzగ బ$ధను ]2ెLöర:.  

VవరHా, ;ా)* మనవqలకD య"-.బ, సyంFGం2ెను, -ాe కDటJంబ$/-P 
/)¬íణ కuH*ం2 ే మ"టలD]^ -ాదు. బదులDHా, తన ;ాëఖ"ëలD /ర:]Ljహపర2 ే
భ_షëత¶~ , భ@ల†క ఆనందమ,ను -.ల√yifl మ"టలను సూVం2Li: Öåను 

అంగల+రsûచు మృతµల లPకమ'నక9
20 

Ö# క9మ+రsb wదáక9 JKళ^N దునb 

jెltnను.  
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వచనమ' 36. య"-.బ, §4óపq -6రకD తరచుHా iflడZöచున7పqyడZ, 

¢Q#$íయ'ల9 ఐగ'ప5ú నక9 అతb ºhి,<by® F, ఫ/pwకW ఉQో $గసుÀ డ£ను 

/ాజసంరìక hiÖ#"gపñయ'ÖKౖన y® ºఫరsనక9 అత// అú”;fసు~ KL7ర: (39:1 
Çäౖ ;ాëఖ"ëనం చూడం`a). 

అన∆యమ' 

క9టzంబ ‰™తంలP అÖåక సమస$ల wకW మ¿లం (అ"#$యమ' 37) 

§4óపq ఐగ,Çీ~ య,లకD అú”;fయబ`aన కథనమ, కDటJంబ కలBలకD 
-ారణమiflë ;Eఖౖర:లకD మ)*య, చరëలకD అKfక ఉFLహరణలను అంFGసు~ ంFG. 
కDటJంబ సమసëలకD గల -6/7 మ@ల"లను ప)*గణ (ంV మ)*య, ;ాటO/ 
ఎదు)ØtKfందుకD ఉత~ మ{|oన ప// 2ేFLw ం. 

]ెu_ల√/ అÕమ"నం. య"-.బ, అÕమ"నం £Ñద{„రyర2ే ఒక bాప 
రüపమ,. ఇUాjకDకD మ)*య, )*బ$tకD Vన7 కDమ"ర:/Hా, య"-.బ, తన 
తuâ -P ఇషò {|oన;ా/Hా Çä)*HాడZ -ాe తన తం`aS మ"తSం ఏ[ావq పటâ  fiగ,ï  
చూbాడZ. )*బ$t vకt సBయం మ)*య, bc S ]Ljహం FLz)ా, ఇUాjకD 
ఏ[ావqకD ఇవzవల4ిన మరణ పడక F¡;Eనలను b∆ ందు-6నుటకD య"-.బ, తన 
తం`aS-P అబద̈మ, 2ెÇిy ºసం 24ేäను. ఈ ఇదw ర: Uc దర:లD _`abc వ`L/-P 
మ)*య, య"-.బ,ను చంపqటకD గల ఏ[ావq -.)*కకD ఇFG FL)*Ω4ింFG. 
Uc దర:లD సమ"\Lనపడ`L/-P మ,ందు ఇర;Eౖ iflండZâ  గడVన_; అiనను, 
య"-.బ, సంత¶లతల√/ కDటJంబంల† తన అనుభవం నుం`a ఏ‘ Kfర:ö-.ల√దు. 
అతను తన U∆ ంత కDటJంబంల† కπ`L అF ే _ధ{|oన అKL)sగëకర{|oన 
;ా]LవరణL/7-6నUాH*ం2ెను, తFLz)ా తన నలDగ,ర: £$రëల మధë కలBలకD 
మ)*య, అసూయకD FL)*Ω4ింFG. )ా∂nలD -6రకD సyషò {|oన b Sా \Lనëతను 
చూÇిసూ~ , ల√య"కD £Ñదం కuH*ంV ఆ{| పటâ  ÇóSమల√/ £$వనను కuH*ం2LడZ. 
ఇల"టO అసూయ మ)*య, ఆగkహం నలDగ,ర: కDమ"ర:ల మధë కuH*ంFG-
మఖëంHా )ా∂nలD కDమ"ర:`ైన §4óపq మ)*య, య"-.బ, ఇతర మ,గ,ï ర: 
£$రëల కDమ"ర:లకD.21 

_ధzంసక అÕమ"నం కDటJంబంల† ఏ_ధంHా ఉన7Fో  
గమ/ంచల√కbc వ`L/-P య"-.బ, ఎంత మ@ర:z డZ. §4óపqకD పS]ేëక 
బహÌమత¶లD ల√FL అ\G-ా)ాలD ఇచుöటకంట≈ అతడZ మంVFG 
]ెలDసు-6/య,ం`Lu, -ాe ఆల†చనలD తరచూ £$;uFేzHాల FLz)ా 
FL)*మªâ ంచబడ]Li. య"-.బ,కD §4óపq పటâ  గల పíbాతపq మనసుj 
∂nత¶బద̈{|oన /ర0యం కంట≈ హృదయమ,నకD సంబం\GంVనFG ()ా∂nలD పటâ  
ÇóSమ). య"-.బ, vకt ఆల†చనలD య,వకDల గృహ దర!క]Lz/-P 
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ఉత~ మ{|oన మ"రï ం -ాదు, మ)*య, ]^బ,టJò వqల మధë bc టÁ/ తH*ï ంచ`L/-P 
ఇతను ఏ‘ 2ేయల√కbc ilను. 

§4óపq -6రకD య"-.బ, UాzÕమ"న ఉFLహరణ తన Uc దర:ల నుం`a 
పS]ేకపర2ే పS]ేëక{|oన అంH¬ FLz)ా క/Çసిు~ ంFG. b∆ లమ,ల† ప/2ేసు~ న7పqyడZ 
-ాప)* ధ)*ం2 ే అలంకరణ -ాకDం`L, అFG సంపను7లD ధ)*ం2ే ఒక _ధ{|oన 
వస~ +మ,, అందు2ేత తన అన7లD తనను FేzÎిం2Lర: (37:3, 4). య"-.బ, 
£$రëలల† ఒకట 'నౖ ¢ల"— ]^ ల ౖంH*క సంబంధం కuH*న తన జŒëష.  కDమ"ర:`ెనౖ 
రüబÑనుకD తన F¡;Eనలను ఇవzకDం`L §4óపqకD ఈ )Xండంతల F¡;Eనలను 
ఇచుöటకD య"-.బ, అనుకDKL7డ/ అంH¬ FLz)ా ]లెDసు~ ంFG (35:22). 
య"-.బ, )Xండవ మ)*య, మ@డవ కDమ"ర:ల ౖన Îºిëను మ)*య, ల√_ 
Îä-Xమ,ల†/ పSQ పqర:ష¶/ చంÇినందున (34:25, 26) ;ా)*దw )*ల† ఎవ)*-P 
కπడ జŒëష. తzమ,ను మ)*య, ఆË)ాzFLలను ఇవzకπడద/ తన తం`aS 
అను-6/య,ండవచుö. మనసుల† ఈ ప)*4ిõ త¶లను బటOò , బహÌ[ా య"-.బ, 
ఒక)sÍ )Xండంతల ఆË)ాzFLలను §4óపqకD ఇUా~ డ/ అన7లD అనుమ"/ంV 
య,ండవచుö.22 అటJవంటO ఆల†చన ఖVöతంHా, ;ా)* అసూయ మ)*య, అత/ 
;Eౖపqనున7 శత¶S తzం అKf /పqyకD నూKE కuÇäను. 

య4వzన అహం-ారం. §4óపq తన చరëల†â  సరళంHా మ)*య, 
అమ"యకంHా ఉండవచుö, -ాe ;ాకëమ,నకD మ)s అను;ాదమ, పS-ారం 
అతడZ య4వzన అహం-ారం]^ /ం`aన;ాడZ. ఈ ఆల†చన పS-ారం, అతడZ తన 
తం`aS-P ఇషò {|oన;ాడZHా మ)*య, 2L` Üల-.ర: అilëను, తన అన7ల vకt 
“2ెడZతనమ,ను గ@)*öన సమ"2Lరమ,” ]ెచుöచుం`నెు (37:2). తన అన7ల 
vకt -ÿ)*~ / bాడZ2ేయ,ట 2ేత అతను తన U∆ ంత ఆత”H4రవమ,ను 
/)*”ంచు-.`L/-P పSయQ7ంV ఉండవచుö.  

“KLశనమ,నకD” మ)*య, “ప`abc వqటకD” మ,ందు “గరzమ,” నడచును 
(Uా{|తలD 16:18). మనుష¶ëల హృదయమ,ల†నుండZ దు)ాల†చనలల† ŸటO/ 
2ే)Xöను (మ"ర:t 7:21, 22; 1 §Bను 2:16). గ)ాzంధు`ైన ఒక వë-P~  
(గరzం) “అప;ాFG-P కuH*న °}Ä_\G-P ల†బడ]LడZ” (1 QºQ 3:6). §4óపq 
అంH¬/ అందుకDKL7డZ మ)*య, ధ)*ంచుటకD గ)*zం2LడZ. బహÌ[ా ఈ పS]ేëక 
అంH¬]^ గరzంHా Qర:గ,టను ఆనంFGం2LడZ తFLz)ా అత// చూ4ిన ;ారందర: 
పS]ేëక{|oన వë-P~ Hా మ)*య, తన తం`aS vకt మ,దుw ల కDమ"ర:డZHా 
£$_Uా~ ర:. -ాప)* అన7లD మందను {„పqచున7 2 sట b∆ లమ,ల† కπ`L అతను 
FL// ధ)*ం2LడZ. అర;Eౖ {|oళâ  పSయ"ణ{|oన Îä-Xమ, నుం`a Fో ]Lను వరకDగల 
F¡ర– పSయ"ణంల† కπ`L FL// ధ)*ం2ే Çóద /ర0యం ΩసుకDKL7డZ (37:14-
17). Uc దర:లD దూరమ, నుం`a అత// చూVనపqyడZ, అFG ;ా)*-P HØపy 
మ"న4ిక ;fదనను కuH*ంVంFG.  

§4óపq vకt గత చరëలD తన Uc దర:లను 2Lల" దూరం ]Ŝ 4ి;f4ిన_. 
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తన కలలను పSకటOంచడంల†, అతను ఏ ఆల†చన తన-6రకD ఉంచు-.ల√దు. 
అతను తన అన7లను బ$ధÇäడZతx ఆనంFGసూ~  ఉండవచుö. అత/ కలలD 
సyషò ంHా ఒక Uా\Lరణ సంFేశం కuH*య,ండవచుö: అతను ;ా)* Vన7 
తమ,”డZ అiనపyటO-ÿ, అతడZ ;ా)*-P ఘన{|oన ;ాడZ; మ)*య, ఒక)sÍ 
;ార: అత/ మ,ందు తమను అవమ"/ంచ -.ర:కDంటJKL7ర:. fiదటO 
సzప7మ,ల†, §4óపq మ)*య, అత/ అన7లD 2ే/ల† పనలD కటJò చుKL7ర:, 
మ)*య, §4óపq “పన ల√V” మ)*య, “/ట$ర:Hా /లDచుండHా” తన అన7ల 
పనలD “తనను చుటò -6/ తనకD Uా¯ాò ంగప`ెను” (37:7). ఇFG, ;ాస~ వంHా, ;ా)* 
)ాÍ ilదుట ల†బ`aన ;ా)*-P తH*న )¬Q మ)*య, ఈ ఆల†చన తన Uc దర:ల 
vకt -.పమ,ను ఎరk2ే4ి తనకD వëQ)ŒకంHా 2ే4ింFG. “eవq /శöయంHా 
మమ” Kfల ద;ా?” (37:8) అ/ ;ార: అ`aH*)*. 

అపqyడZ §4óపqకD మ)Øక కల వ2ెöను, తన అన7లను మ)* ఎకDtవ 
ilరk 2ే4äను. “సూరë చందుS లDను పద-6ండZ నíతSమ,లDను అత/-P 
Uా¯ాò ంగప`ెన/” అతను 2ెÇäyను. ఈUా)* అతడZ “తన తం`aS-P కπ`L సంబం\GంV 
మ"ట$â `LడZ,” అF_ేధంHా తం`aS కπడ బ$ధప`a “Kfను e తuâ య, e 
సహæ దర:లDను /శöయమ,Hా వVö eకD Uా¯ాò ంగపడZదుమ"?” అ/ గFG¨ ం2ెను 
(37:9, 10). బహÌ[ా, తన Uc దర:ల పటâ  §4óపq vకt దురహం-ార ;Eఖౖ)* 
అపyటO-Œ కDటJంబ ప)*4ిõ Q/ ΩవSంHా 2ే4ింFG. 

అ/యంQSత Fేzషం. §4óపq పటâ  Uc దర:లD దయను చూపల√దు. అతడZ 
తన తం`aS మ,దుw ల కDమ"ర:డZ గనుక ;ార: -.Çసిుò లD మ)*య, 
అసూయపర:లయ"ëర:. iflసు పS-ారం, అల"టO ;Eఖౖ)* bాప హృదయంల† నుం`a 
వసు~ ంFG (మ"ర:t 7:21, 22). b3లD ;ాటO/ “శ)¬ర -ా)ాëలD”Hా 2ెbాyడZ 
(గలΩయ,లకD 5:19-21). -ాలకk{„ణL, ఈ bాbాలD Fేz¯ాలDHా మ"ర]Li ఇ_ 
∂∑ంసHా మ"రట$/-P ఒక అవ-ాశం మ"తSం అవసరం. సహæ దర:లD ఇంటO-P 
దూరంHా Fో ]Lను స‘పంల† ఉన7పqyడZ మ)*య, §4óపq స‘Çించడం 
చూ4,ి అత// చంbాల/ పSణLªక కuH* ఉKL7ర:. ;ార: \Gకt)*ం2ే పFLల]^ 
“కలలD కను;ాడZ వచుöచుKL7డZ” అ/ ఒక)*-6కర: 2పెqyకDKL7ర: (37:19). 
Uc దర:లD “Ÿ// చంÇి” మ)*య, ఒక గ,ంటల† “bార;f4ి” మ)*య, 
“దుషò మృగమ, Ÿ/ Q/;f4äన/” తం`aS]^ 2ెపqyదమ, అ/ తన Uc దర:లD 
/ర0iంచుకDKL7ర:. ;ార: ఎగ]LªHా “Ÿ/ కలల√మగ,Km చూతమ, రండ/!” 
అ/ 2ెbాyర: (37:20).  

]«మ”ండZగ,ర: అన7లD §4óపqను చంపqFLమనుకDన7పyటO-ÿ, 
Çäదw ;ా`ెనౖ రüబÑను మ"తSం ;ా)* పSణLªక]^ ఏ-ÿభ_ంచల√దు ఎందుకంట≈ 
య"-.బ,-P అతడZ బ$ధుëడ/ అత/-P ]ెలDసు. అందు2ేత, తన ]^బ,టJò వqలD 
తమ,”డZ రక~ మ,ను VంFGంచ`L/-P ŸలDల√దు, -ాe అత// ఒక b∆ `a గ,ంటల† 
సÊవంHా ]Ŝ 4óయ"ల/ ;ాFGం2LడZ. రüబÑను తర:;ాత Q)*H*వVö §4óపqను 
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-ాbా`a మ)*య, ఇంటO-P }ŒమంHా ΩసుకD;EళFLం అనుకDKL7డZ. §4óపq 
ఒక;fళ ఇంటO-P Q)*H*వVö తన అన7లD తనను చంపqFLమనుకDన7 _షయం 
తం`aS-P 2ెÇిyనటâ i],ే FL/ ప)*ణLమ"లD బహÌ[ా కDటJంబ$/7 KLశనం 
2ేసు~ ంFG. §4óపq ఐగ,పq~ కD ;E‰Ââ ;ా`ే -ాదు, మ)*య, య"-.బ, మ)*య, 
అత/ కDటJంబం అకtడకD ;E‰Ââ  -ారణం ఉం`ేFG -ాదు. అపqyడZ, KLలDగ, 
వందల సంవతj)ాల తర:;ాత, ºÎó బ$/స బSత¶కD నుం`a _`aÇించ`L/-P 
ఐగ,పq~ ల† ఇ[kా ifl7య,లD ఉం`;ేార: -ాదు. తన సంకలyం 2 Øపqyన 
ÇిలDవబ`aన;ా)*-P మ)*య, పSపంచమంతటO-P {„లDకలDగ,ట-X# మంV/ మ)*య, 
2ెడZ/ ఉప§H*ంచు;ా`ైన మన Fేవq/ vకt {„లDలD గ,)*ంV మనం 
ఆశöరëపడడం మ"తS{„ ()sమ" 8:28).  

Uc దర:లD రüబÑను పSణLªకను HX #-6/ అత// గ,ంటల† bార;f4ి)*. అపqyడZ, 
_`aÇించమKf తమ తమ,”`a vకt _న7పమ,ను ;ార: పటOò ంచు-.ల√దు, 
“;ార: కπర:öం`a” మ)*య, “£$జనమ,” 2ే4ి)* (37:24, 25). iflండâ  
సంవతj)ాల తర:;ాత ఐగ,పq~ ల†, ఈ చరëలD ;ా)* మనసుjకD ఇబంFG కuH*ంV 
మ)*య, íమ"Õí -6రకD ;fడZ-6/న §4óపqను _స”)*ంVన bాపమ,ను 
ఒపqyకDKf _ధంHా 2ే4ింFG; అi],ే Fో ]Lను స‘పంల†నున7 సమయంల†, 
;ా)* తమ,”డZను _`aÇించు-.;ాలKf ఆత¶రత]^ ఉKL7ర:. ;ా)* చరëలD 
Fేzష{|oన bాపం vకt భయంకర{|oన సz£$వమ,ను పSద)*!సు~ ంFG: అFG 
అబద̈మ,ను, కపటమ,ను, మ)*య, “కలBమ,ను )Œపqత¶ంFG, -ాe ÇóSమ 
Fో షమ,ల/7టO/ కపqyత¶ంFG” (Uా{|తలD 10:12). -6ండÇäౖన పSసంగంల†, 
iflసు -.పపడZ ;ా)*/, హృదయంల† b Sా రంభమiflë నరహతëకD bాలy`ే Fేzషం 
గ,)*ంV ∂⁄చö)*ం2LడZ (మత~ i 5:21, 22). F¡/-P బÚౖ¢˘ సంబంధ{|oన 
ఉFLహరణ ∂nబÚలDను కiûను హతë 2ేయ,ట (4:5-8): “కiûను -.పగkసు~ డZ 
మ)*య, అత/ తమ,”`a7 చంÇäను. ఏ -ారణం 2ేత అతను ;ా// చంÇäను? 
ఎందుకంట≈ అత/ -PkయలD 2డ̌ె_, మ)*య, అత/ Uc దర:`a_ మంV_”  
(1 §Bను 3:12).  

కథకD/ vకt కథనం పS-ారం, ఐగ,పq~ కD ;Eళî~ న7 ;ాణ (జë-ార:ల 
సమ@హమ,కD తన అన7లD §4óపqను అú”నపqyడZ రüబÑను అకtడ ల√దు. 
తన Uానుభ@Q §4óపq]^ ఉన7నూ, -ాe అత/ ర}aంచల√కbc ilను. అత/ 
తం`aS òభతjమj]Lడ/ మ)*య, అత// /ంFGUా~ డ/ అత/-P ]ెలDసు; 
అందు2ేత అతడZ మరణ (ంVనంతHా దుఃఖమ,]^ బటò లD Vంపq-6KEను. 
;ాస~ వంHా, §4óపq -6రకD తన vదw  ఉత~ మ గమëమ,ను కuH*య,న7 
Fేవq/ vకt సBయకర{|oన -ారëమ, ల√కbc ]ే, ఐగ,పq~ ల† సÊవ మరణ 
ప)*4ిõ Qల†/-P §4óపqను Uc దర:లD అú”;fUార:. 

కపట ºసం. అపqyడZ Uc దర:లD తమ -Pkయను కపqy-6నుటకD 
కపట~bాయమ,ను కuH*య,KL7ర:. ;ార: {„కbc త¶ను చంÇి FL// రక~ మ,ల† 
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§4óపq అంH¬/ మ,ంV)*. ;ార: మంద]^ ఇంటO-P Q)*H* వVöనపqyడZ, తన 
తం`aS-P రక~ మ,]^ /ం`aన ఆ అంH¬/ చూÇింV)*. అడ_మృగమ, 2ేత §4óపq 
మ,కtలD 2ేయబ`Lˇ డ/ య"-.బ, నú” _)*H*న మనసుj గల;ా`Lilను. 
య"-.బ, _Q~ న FL// -.సు~ KL7డZ (గలΩ. 6:7, 8). 2Lల -ాలం -Pkందట, )XండZ 
{„కÇిలâ లను వ\GంV మ)*య, తన మ,సu తం`aS/ ºసపqచుöటకD ;ాటO 
చర”మ,ను తన {|డÇäౖ మ)*య, 2ేత¶లÇäౖ ఉప§H*ం2ెను, మ)*య, ఇUాjకD 
vకt మరణ పడక F¡;Eనలను b∆ ందు-6నుటకD ఏ[ావq వస~ +మ,లD ధ)*ం2ెను 
(27:9-16, 27-29). {„కbc త¶ను వ\Gంచుట FLz)ా మ)*య, FL/ రక~ మ,ను 
§4óపq వస~ +మ,లకD )ాయ,ట FLzర తన కDమ"ర:లD అత/ అడZగ,జ¥డలను 
అనుస)*ం2ెను. చ/bc య"డనుకDన7 తన మ,దుw ల కDమ"ర:/ _షయ{|o 
కe7ర: -ార:öటకD ;ా)* -Pkయ -ారణ{|oంFG. తన కDటJంభసు~ లD ఓFL)*öననూ 
తన iflడZy 2Lల -ాలం ఉం`నెు. ;ాస~ వంHా, §4óపq మరణ (ంVన ఇర;Eౖ 
iflండâ  తర:;ాత కπ`L అతడZ అత/ _షయ{|o ifl̀ ేöను (42:36).  

మ,H*ంపq. య"-.బ, ఆనందమ,ను -.ల†yవqట మనం bాపం, శkమ 
మ)*య, మరణం]^ /ం`aయ,న7 పSపంచంల† /వ4సిు~ ండHా _[ాzసం vకt 
అవసరతను సూVసు~ ంFG. మనం ఉFో ëగమ,ను, ఆ)sగëమ,ను, ÇóSúం2ే;ా)*/ 
-.ల†yiనపqyడZ భ_షëత¶~  /)¬íణల√/FGHా క/Çసిు~ ంFG; అందు2ేత మనమ, 
“;Eu చూపqవలన -ాక _[ాzసమ,వలనKf నడZచు-.;ాu” (2 -6)*ం5 ¡య,లకD 
5:7). -6/7 Uార:â  మనలను ఆవ)*ంVన ˛కటO {„ఘ"ల నుం`a తల ఎత¶~ -.`L/-P 
_[ాzస{„ సBయ పడZత¶ంFG, తFLz)ా మన Ê_తంల† “అFGవరకD చూడ/” 
మ)*య, “అదృశë{|oన” Fేవq/ పSణLªకలను ఊ∂∑ంచవచుö (∂⁄¤Sయ,లకD 
11:1, 7). “సరzశకD~ డZ”Hా _శదపరచుకDన7 బÑ]ేలD FేవqడZ తనను _డZవల ద/ 
య"-.బ, Kfర:ö-.;ాu (35:11). §4óపq vకt కలలను KEర;fరö`L/-P 
ఇంకనూ _[ాzసం]^ ఈ పSపంచంల† ప/2ేసు~ KL7డZ (37:5-11). ఆ కలలD 
అనూహë{|oన మ"రï ంల† “భ@ú vకt వంశమ,ల/7టO-ÿ” F¡;Eన ]ెUా~ i 
(28:14). 
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vకt VతSపటం ;f4ింFG మ)*య, ;ార: FL/ల† బ$)X #న రంగ,రంగ,ల వUా~ í లను 
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2 Ø-ాtiలD. శ)¬రంల† fiం`ెమ, పÀ)*~Hా నగ7ంHా ఉన7 పqర:ష బ$/సలకD ఈ 
వస~ +\Lరణ వ)*~ంచదు. ;ాస~ ;ా/-P, ఐగ,పq~ ల†/ ల"టO ;f à ;ా]Lవరణంల† 
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Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2003), 344. 19yeled అను పదమ, 
ఇ¯ా”iflలDను కπ`L Çిలâ ;ాడZHా సూVసు~ ంFG (21:14), ఈ సందర≤ంల† అతడZ 
§4óపq వయసుj గల;ా`ౖెయ,న7పqyడZ. 20“Îి§లD” ( לֹואְׁש , She’ol) అKfFG 
“చ/bc iన ;ా)* vకt /;ాస సõ లం”కD ∂⁄¤S Çóర: (42:38; 44:29, 31; 1 )ాÍలD 
2:6, 9).  

21బÚKLë‘నుకD జన”/సూ~  )ా∂nలD మరణ(ంVంFG, మ)*య, §4óపq పFG∂n`ేండâ  
వయసుjల† అతను య,వకDడZ. పFGమంFG Uc దర:లD అత// య,వకDడZHా 
ఆగkహప`Lˇ )s మనకD ]ె7దు. ;ార: §4óపq పటâ  ;Eరౖ £$వం కuH*య,KL7ర/ 
క/Çిసు~ ంFG. 22ఐగ,పq~ ల† మరణ స‘పంల† ఉన7ంతవరకD య"-.బ, F¡// గ,)*ంV 
2ెపyల√దు మ)*య, §4óపq ఫ)s vకt )Xండవ-అ\GపQ (48:21, 22; 49:22-26;  
1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 5:1, 2). 




