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అ"#$యమ' 38 

య¿Q# మ/0య' Z#మ+రs 

య@FL మ)*య, ]Lమ"ర: vకt కథ §4óపq కథనమ,ల† ఒక 
ఉపKLటëమ,. fiదటO దృÎిò ల†, ఇFG ఇకtడ తH*నFGHా క/Çంిచడం ల√దు; 
అi],ే ÇితృUాzమë చ)*తSల† కథనమ,నకD ఇFే తH*న సõ లమ,. ఒక;fళ ఇFG 
§4óపq కథకD మ,ందు ఉం`a ఉంట≈, ఇFG -ాల"నుకkమంల† కkమం నుం`a 
తÇిyంV ;EలDపల ఉంటJంFG. 37వ అ\Lëయమ,ల†, య@FL Çäం`aâ -ా/ ;ాడZHా 
ఇంటO వదw Kf ఉం`a తన తం`aS -6రకD ప/ 2ే4ó;ాడZ, య"-.బ, vకt -ాపల" 
-ాసూ~  మందకD -ాప)*Hా ఉKL7డZ. ఈ అ\Lëయంల† నºదు 2ేయబ`aన 
సమయ"/-P, ఇంటO/ వFGu;Eళâ `L/-P, £$రëను, మ)*య, తన]^ తం`aS vకt 
మ,గ,ï ర: కDమ"ర:లను ΩసుకD;Eళâ `L/-P య@FL Çäదw ;ాడZ.  

య@FL కథ `Lం¢క{|oనFG మ)*య, అKEౖQక{|oనFG, మ)*య, ఇFG 
ఆFG-ాండమ,ల† ఎందుకD జత2ేయబ`aనFో  మనకD ఆశöరëంHా ఉంటJంFG. 
బÚౖ¢ల†â  2Lల" వëకD~ ల వల , FేవqడZ మనకD య@FL ల†bాలD చూ4ó _ధంHా 2ే4 ి
ఆయన Fై;ాకృత{|oన హస~ మ, vకt -Pkయలను ]ెuయపర2LడZ. Fేవq/ శ-P~  
“బల∂̂నతయందు ప)*పÀర0మగ,చున7FG” (2 -6)*ం5 ¡య,లకD 12:9). య"-.బ, 
కDమ"ర:ల vకt కథలల†, Fేవq/ vకt Fై;ాకృత{|oన ప/ వë-P~ తz _-ాసం 
ఎల" కuH*సు~ ంFో  చూడవచుö. §4óపq మ)*య, య@FL హృదయంల† 
మ)*య, Ê_తంల† HØపy మ"ర:y 2 sటJ2సేుకDంFG. ఆFG-ాండమ, Vవరల† 
జ)*H*న FL// b∆ గ`Lu అంట≈ మనకD ;ా)* కథల vకt fiదలD ]ెuయ"u.  

య¿Q# కÖ#íయ'/ాîb ™Jాహమ+డ£ట  

మ/0య' Jా/0 క9మ+రsల9 (38:1-5) 

1
ఆ ,ాలమందు య¿Q# తన సహÇ దరsలను ™Éèd –,/ా అను ఒక 

అదుల+N äయ'bwదá ఉండ£టక9 JKL‡Nను. 
2
అకWడ షµయ అను ఒక కÖ#íయ'b 

క9మ+/©úను య¿Q# చూd ఆü≥ను ºh,ి<b ఆü≥Z[ y® Fßను. 
3
ఆü≥ గరÌవñFß≠ 

క9మ+రsb కనaా అతడ£ Jాb,I ఏరs అను liరs ltటuvను. 
4
ఆü≥ మరల గరÌవñFß≠ 



158 

క9మ+రsb కb Jాb,I ఓÖ#ను అను liరs ltటuvను. 
5
ఆü≥ మరల గరÌవñFß≠ 

క9మ+రsb కb Jాb,I ‹iల+ అను liరs ltటuvను. ఆü≥ ’b కbనప5nడ£ అతడ£ 

క‰బ'లPనుంÉనెు.  

వచనమ' 1. §4óపqను ఐగ,పq~ కD ΩసుకD;Eªâ న తర:;ాత -6ంత-ాల"/-P 
(37:36), య¿Q# తన తం`aS/ మ)*య, సహÇ దరsలను _డ2ెను. ఆయన 
అదుల"â మ,కD ;E‰*â ను, అFG ∂⁄బÆS నుకD సుమ"ర: పKE7ండZ {|oళîâ  
;ాయ,వëమ,ల† ఉంFG. అకtడ ∂̂)ా అను కKLeయ,/ vదw  ఉం`ెను, అతడZ 
ఎవ)s ఈ అ\Lëయంల† తపy ]ెuయదు.  

వచనమ' 2. అతను అకtడ నున7పqyడZ, య¿Q# షµయ+ అను ఒక 

కÖ#íయ'b క9మ+/©úను చూjెను మ)*య, ఆü≥ను తన £$రëHా ºh,ి<ÖKను. 

“Ω4ి-6/” חַקָל  (laqach) అను ∂⁄¤S -Pkయ"పదం నుం`a వVöంFG. ఇFG 
“_;ాహమ,నకD” Uా\Lరణ పదం (4:19; 11:29; 24:67; 25:1). అi],ే 
“చూV” మ)*య, “Ω4ి-6/” )XండZ పదమ,లD కuÇి ;ా`aనపqyడZ, అకkమంHా 
Ωసు-.వడం అKf [ాబ$w రõం కuH* ఉంటJంFG (3:6; 6:2; 12:15; 34:2;  
2 సమ@iflలD 11:2, 4). ఈ సంబంధం పS\LనంHా £∫Qక -ామ"త¶S తÇä ౖ
ఆ\Lరప`a ఉన7ద/ సూVంచవచుö.1 

కKLe 4ీ~ +]^ య@FL _;ాహం Kfర:Hా ఇUాjకD -6రకD కKLe £$రëను 
అబ$S Bమ, /ÎóFGంచ`L/-P _ర:ద̈ంHా ఉంFG (24:3). య"-.బ, కKLe 4ీ~ +/ 
2ేసుకDంట$`ేº అ/ )*బ$t మ)*య, ఇUాjకD vకt ;fదనను కπ`L ఇFG 
గ,ర:~  2ేసు~ ంFG (27:46-28:1; 26:34, 35; 36:2). అi],ే తన కDమ"ర:ల 
-6రకD £$రëల గ,)*ంV య"-.బ, 2ెపyడం ;ాకëమ,ల† ఏ‘ 2ెపyబడల√దు. 
F¡// ప)*హ)*ంచ`L/-P ఒక -ారణం ఏంటంట≈ తన కDమ"ర:ల Ê_]Lలల† 
Çితర:డZ పS£$_తం చూపల√దు. F¡KL vకt బల]Ltరమ, తర:;ాత, Îä-Xమ, 
పqర:ష¶ల vకt సంBరం, మ)*య, §4óపqను -.ల†yవడం వలన తన 
కDమ"ర:ల పSవర~ నÇäౖ య"-.బ, /యంతSణ తH*ï bc iంFG. సyషò ంHా ;ార: తం`aS 
vకt అనుమQ/ మ)*య, F¡;Eనలను -.ర:-.ల√దు, మ)*య, ఈ _షయ"లల† 
అతను ఉపFేశమ,నకD ఇచుöటకD పSయQ7ంVనపqyడZ ;ార: FL/-P -6FGw Hా శkద̈ 
చూbార:.  

వచనమ'ల9 3-5. రచiత “గర≤వQ” మ)*య, “కనుట” అను మ"టలను 
పFే పFే ఉప§H*ంచుట య@FL £$రë ;Eంట;EంటKf మ,గ,ï ర: కDమ"ర:లకD 
జన”/Vöన FL// సూVసు~ ంFG. ఆü≥ గరÌవñFß≠ క9మ+రsb కనaా (య@FL) 

Jాb,I ఏరs అb liరs ltటuvను అb మనం చదువ5Z#మ' (38:3). అపqyడZ 
;ాకëమ, 

ఆü≥ మరల గరÌవñFß≠ క9మ+రsb కb Jాb,I ఓÖ#ను అను liరs 

ltటuvను అ/ 2ెపq~ ంFG (38:4). ఆü≥ మరల గరÌవñFß≠ క9మ+రsb కb Jాb,I 

‹iల+ అను liరs ltటHvనప5nడ£, ;ాకëమ,ల† ఇల" జh`aంచబ`aంFG ఆü≥ ’b 
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కbనప5nడ£ అతడ£ క‰బ'లP నుంÉెను (38:5). కÊబ, అ-ÿıబ,కD మ,ందు Çóర: 
-ావచుö, అదుల"â మ, ప°öమకD -6/7 {|oళâ  దూరంల† ఉన7FG (ilహæ ష¶వ 
15:44; ‘-ా 1:14).2 

ఇదáరs భరúలZ[ Z#మ+రs wకW దురదృషvం (38:6-11) 

6
య¿Q# తన జï$షÁ క9మ+రsÉైన ఏరsనక9 Z#మ+రs అను Q#bb ltంÉèN  

jేhtను. 
7
య¿Q# జï$షÁ క9మ+రsÉైన ఏరs FßహÇ Jా దృ‹ిv,I jడె%Jాడ£ గనుక 

FßహÇ Jా అతb చంltను. 
8
అప5nడ£ య¿Q# ఓÖ#నుZ[ – í అనÅ @Aర$wదáక9 

JK°N మ/0Qg ధరƒమ' జ/0a0ంd í అనÅక9 సంZ#నమ' కల9గజïయ'మb jెltnను. 

9
ఓÖ#ను ఆ సంZ#నమ' తనQg ,ాÖåరదb Fß/0a0 ఆü≥Z[ y® Fనప5nడ£ తన 

అనÅక9 సంZ#నమ' కల9గజïయక9ండ£నటzN తన /ïతసు∞ను Öåలను ™Éèjెను. 

10
అతడ£ jేhినQg FßహÇ Jా దృ‹ిv,I jెడ%Qg గనుక ఆయన అతbకÈడ చంltను. 

11
అప5nడ£ య¿Q#- ఇతడ£ కÈడ ఇతb అనÅలవల∑ చby® వ5Öå∏ అను,<b- Ö# 

క9మ+రsÉైన ‹iల+ ltదáJాడగ'వరక9 í తంÉè\Fంట ™ధవ/ాల9aా నుండ£మb 

తన ,-డల∑ౖన Z#మ+రsZ[ jెltnను. ,ాబటHv  Z#మ+రs JK°N తన తంÉè\ Fంట 

bవhింjెను.  

వచనమ' 6. య¿Q# తన తం`aS vకt అనుమQ మ)*య, F¡;EనలD 
ల√కDం`L £$రëను ఎను7కDన7పyటO-ÿ, తన కDమ"ర:/]^ ;f)Œ _ధంHా 
వëవహ)*ం2LడZ. తన జï$షÁ క9మ+రsÉైన ఏరsక9 _;ాహ సమయం వ2ేöస)*-P, 
య@FL Çäదw లD కDFG)Œö _;ాహ{|oన b Sా ˛న UాంపSFLయమ,ను bాటOంV 
మ)*య, అత/ -6రకD @Aర$ను Zెjెûను (21:21; 24:3, 4; 34:4 చూడం`a). 
ఆ{| Çóర: ]Lమ"ర:, -ాe ఈ కKLeయ,)ాల ౖన అమ"”i vకt Kfపథëం 
ఇవzబడల√దు.  

వచనమ' 7. ఏరs తన -6k త~  భర~, FßహÇ Jా దృ‹ిv,I jడె%Jాడ£; మ)*య, అత/ 
vకt పS]ేëక bాపమ,లD 2ెపyబడల√దు Hాe, FßహÇ Jా అతb చంప5 నంత 

ΩవS{|oన_. “2ెడZ” అను పదమ, అంత క“*నంHా ల√దు. ఈ సందర≤ంల†, Fేవq/ 
మ,ందు తన దు)ా”రï ం vకt ల†త¶ను గ@)*ö 2ెపy`L/-P עַר  (ra‘) 
“దుషò తzం” (NIV; NRSV) అ/ సంబÆ \Gంచబడల√దు.3 

ఈ ΩవS{|oన °í Fేవq/ వë-P~ తzంల† ల†పమ,ను ]ెuయజŒసు~ ంద/ 
-6ంతమంFG అంట$ర:. అi],ే ;ాకëమ, FేవqడZ మనలను /)*”ంచు;ాడ/ 
Kfర:yత¶ంFG: ఆయన ÊవúUా~ డZ మ)*య, FL// ΩసుకDKf అర—త ఆయనకD 
ఉన7FG (§బ, 1:21). అందరü bాపమ 2ేUార: ()sమ" 3:23), మ)*య, 
“bాపమ, వలన వచుö Êతం మరణమ,” ()sమ" 6:23) గనుక అందరü 
మరణమ,నకD bాత¶S లD. FేవqడZ దయగల;ాడZ గనుక 2Lల" మంFG మ"నవqలD 
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Ê_ంచ`L/-P వFGల√సు~ KL7డZ; ఎవడZను న°ంపవల న/ ([ా)¬రకంHా ల√FL 
ఆΩ”యంHా) iచÏiంపక అందర: మ"ర:మనసుj b∆ ందవల న/ 
-.ర:చుKL7డZ” (2 Çóత¶ర: 3:9). మన ÇిSయ{|oన పరల†కపq తం`aS ఎపqyడZ 
కπడ ఒక వë-P~  KLశనమ,ను -.ర:-.డZ, ఎందుకంట≈, అందరü అత/ సzరüపంల† 
2ేయబ`Lˇ ర:. ఏర: °í]^ కπ`aన bాపమ,ను తరచూ 2ేయ`L/-P FేవqడZ 
ఒపqy-.డZ. బహÌ[ా, తన Ê_తంల† FేవqడZ సవ)*ంచుకDKf గ,ణమ,ను 
చూడల√దు, మ)*య, మ"ర:మనసుj b∆ ంFే ¢ందువqను 4äౖతం FLట≈ంతHా 
హృదయం bాపం]^ క“*న{|oనFG.  

-Œవలం అర:Fైన దు)ా”రï  ప)*4ిõ త¶ల†â  FేవqడZ వëకD~ ల Ê_]Lలను 
ΩసుకDKL7డZ, మ)*య, ఈ సంద)ా≤ల†â  ΩవS{|oన చరë ఏంటంట≈ Ñర{|oన 
దు)ా”రï ంల† /వ4ిం2ే ΩవSతను ఇతర:లకD ]ెuయపరచడం.4 ఏర: vకt 2Lవq 
తH*న 2Lవq మ"తS{„ -ాదు; అFG తన U∆ ంత bాపం ;Eఖౖర:లను మ)*య, 
Êవన[r#u/ గ@)*ö ΩవSంHా ఆల†Vంచవల4ిన య@FL )Xండవ కDమ"ర:`ైన 
ఓKLను కπ`L _/య,ండవల4ిన bాఠం.  

వచనమ' 8. ఓÖ#ను మనసుjల† ఏú జ)*H*నను, ఏర: మరణమ, Fేవq/ 
∂⁄చö)*క]^ కπ`aనద/ ఓKLను సyషò ంHా మనసుjల† అను-.ల√దు. కథనమ, 
-6నUాగ,త¶ండHా, య¿Q# అత/-P í అనÅ @Aర$wదáక9 JK°N మ/0Qg ధరƒమ' 

జ/0a0ంd í అనÅక9 సంZ#నమ' కల9గజïయ'మb jlెtnను. అటJవంటO ఆFేశం 
KfడZ _ంతHా ఉంటJంFG; -ాe ºÎó ధర”[ాస~ +ం ఇవzకమ,ందు ప°öమ 
ఆ4ియ"ల† -6నUాగ,త¶న7 ల√_)Œë5 _;ాహ చటò ం]^ సమత¶ళమ,Hా ఉన7FG. 
F¡/ పS-ారం, Çలిâ లDల√/ _ధవ)ాలD తన బ$వను _;ాహమ"`Lu.6 ºÎó 
ధర”[ాస~ +మ, పS-ారం )Xండవ _;ాహం ఎందుకంట≈ మరణ (ంVన భర~ కD ఒక 
;ారసు/ కనుటకD “తFLz)ా అత/ Çóర: త¶`aV;fయబడకDండZనటJâ ” 
(FGzΩ§పFేశ-ాండమ, 25:6). ఇFG b Sా ˛న వëవUాయ సమ"జంల† 2Lల" 
b Sా మ,ఖëం ఎందుకంట≈ భ@ú మ)*య, Uాzసõ »మ, ;ారసతzంHా పqర:ష¶లకD 
;E‰Ââ FG మ)*య, Çäదw  కDమ"ర:`a-P తరచు తన తం`aS ఆ4ి~ ల† )Xం`aంతలD ;E‰Ââ FG. 
]Lమ"ర: వల , కDటJంబంల† 4ీ~ +లD మ"తSం తన భర~  FLz)ా ;ారసులD; అందు2ేత, 
చటò )¬]Lë, తన బ$వ FLz)ా తనకD పqటOò న కDమ"ర:డZ చ/bc iన తన భర~ iloన 
ఏర: కDమ"ర:`aHా ప)*గణ (ంపబడ]LడZ. తన Uాzసõ »ం ఈ _ధంHా 
సంర}aంపబడడం మ"తS{„ -ాదు, Hాe అత/ £$రë వృFL¨ పëంల† భదSత -6రకD 
భ@ú/ మ)*య, ఆసు~ లD ఇవzబడ]Li.  

వచనమ' 9. య@FL )Xండవ కDమ"ర:డZ కπడ గ,ణంల√/;ా/Hా 
పSద)*!ంచబ`Lˇ డZ. అతడZ UాzరõంHా అత/ తం`aS ఇVöన fiదటO ∂⁄చö)*కను 
అనుకπలపరచు-6/ )Xండవ FL/-P అ_\ేయత చూbాడZ. అత/ పSవర~ నకD గల 
-ారణమ, సyషò ంHా 2ెపyబ`aంFG: ఓÖ#ను ఆ సంZ#నమ' తనQg ,ాÖåరదb Fß/0a0 

ఆü≥Z[ y® Fనప5nడ£ తన అనÅక9 సంZ#నమ' కల9గజïయక9ండ£నటzN  తన 
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/ïతసు∞నుÖåలను ™Éèjనెు. “bc iనపqyడZ”కD బదులDHా అKfక ;Eర±నుâ  ∂⁄¤S 
పదమ,ను םִא  (‘im) “ఎపqy`ైKL” అ/ అనువFGం2Lర: (NIV; NRSV; NJPSV; 
REB; NLT; ESV), ఓKLను 2Lల" సంద)ా≤ల†â  ]Lమ"ర:ను కuUాడZ -ాe 
కల4ిన పSQUా)* “తన )Œతసుjను వృ\L 2ేUాడZ” మ)*య, చ/bc iన తన 
అన7కD సం]Lనమ, కలDగజŒయ`L/-P Qరసt)*ం2LడZ. ఓKLను ]Lమర:ను 
∂̂నంHా ఒక ల ౖంH*క పరంHా ఉప§H*ంపబ`ే వసు~ వqHా చటò  పరంHా తన 
-ామమ,ను Ω)ŒöFL/Hా చూUాడZ. తన అన7 కDమ"ర:డZHా ప)*గణ (ంపబ` ే
;ా`a/ తనకD ఇ;ాzల/ అను-.ల√దు. ఓKLను bాపం -6ంతమంFG 2ెÇిyన _ధంHా 
కDటJంబ /యంతSణ పద̈Q -ాదు. అత/ bాపం తన వFGన కDమ"ర:`ైన 
జŒëష. కDమ"ర:/-P 2ెందవల4ిన ఏర: ఆ4ి~ / ఆ°ంచడం మ)*య, ఒక బ$వ గ తన 
బ$ధëతను Kfర;fరöకbc వడం.  

వచనమ' 10. ఓKLను vకt అవమ"నకర{|oన చరëలD FßహÇ Jా దృ‹ిv,I 

jెడ%™aా ఉన7_. అత/ 4ీzయ 4óవలD Fేవq/ Vత~ మ,ను మ)*య, పSణLuకలను 
Kfర:Hా వëQ)Œ-Pం2Li. తన Çäదw న7 ఆక4”ిక మరణమ, FLzర అతను ఏ‘ 
Kfర:ö-.ల√దు, ఎందుకంట≈ అతడZ బ$ధకమ,ల√/ bాపంను 2ేFLw మనుకDKL7డZ. 
అందు2ేత, Qేవ5డ£ అతbకÈడ చంltను.  

వచనమ' 11. య¿Q# తన iదw )* కDమ"ర:ల ఆక4ి”క మరణమ,ను 
మర2LడZ. య"-.బ, సతëమ,ను మ)*య, eQ/ తన కDమ"ర:లకD 
Kf)*yంచడంల† _ఫలమయ"ëడZ; మ)*య, య@FL కπడ అFే ప/ 2ేUాడZ -ాబటOò  
ఓKLను తన ,-డల∑ౖన Z#మ+రsZ[ దు)ా2Lరం 2ేUాడZ. ఆ{| ఇదw )*/ -.ల†yiంFG 
-ాబటOò  య@FL ఆ{|]^ “Ö# క9మ+రsÉైన ‹iల+ ltదáJాడగ'వరక9 í తంÉè\Fంట 

™ధవ/ాల9aా నుండ£మb” 2ెÇäyను. తన Vన7 కDమ"ర:`a FLzర ఒక 
;ారసుడను ఇ2ేö భ_షëత¶~ ను గ@)*öన /)¬íణను అతను ;ాHాw నం 
2ేసు~ KL7డZ; -ాe ఆయన తనల† ఇల" అను,<Ö#Åడ£, ఇతడ£ కÈడ ఇతb 

అనÅలవల∑ చby® వ5Öå∏. ఒక;fళ Îóల" చ/bc ],ే య@FL వరస 
త¶`aV;fయబడZత¶ంFG. య@FL తన Çäదw  కDమ"ర:ల మరణమ,నకD గల 
-ారణమ,ను గk∂∑ంచల√దు. ;ా)*దw రü ;ా)* దుషò తzమ,ను బటOò  చ/bc య"ర:; 
-ాe ]Lమ"ర: ఏFో  ఒక [ాపం -Pkంద ఉన7టJâ Hా అతడZ ఆ{|ను బ$ధుë)ాuHా 
ఎం2LడZ.  

య@FL మ"టలD వëంగëంHా మ)*య, అసతëంHా ఉన7_షయం గk∂∑ంచక, 
Z#మ+రs అతను 2ెÇిyనటJâ  2ే4ింFG: ఆ{| Z#మ+రs JK°N తన తంÉè\ Fంట 

bవhింjెను (ల√Ÿయ-ాండమ, 22:13; రüత¶ 1:8). ఇల" 2యేడం FLz)ా, 
య@FL ఆ{|కD ఏ ఆ)*¨క సBయం అంFGంచకDం`L ఉపశమనం b∆ ంFLడZ.  
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య¿Q# yాపమ' మ/0య' Z#మ+రs ∏సమ' (38:12-23) 

12
j#ల+ Qgనమ'ల∑ౖన తరsJాత ష-య క9మ+/©úFß≠న య¿Q# @Aర$ 

చby® Fßను. తరsJాత య¿Q# దుఃఖbJారణ yõ ంQg, అదుల+N äయ'Éైన –,/ా 

అను తన hiÅ–·తµbZ[ ñమ+Åతµనక9 తన aV/©∂ల బ చుû కñú/0ంచు Jా/0wదáక9 

JKL‡Nను. 
13

Q#b మ+మ తన aV/©∂ల బ చుû కñú/0ంచుటక9 ñమ+Åతµనక9 

JKళ^N చుÖ#Åడb Z#మ+రsనక9 Zెల9పబÉనెు. 
14

అప5nడ£ ‹iల+ ltదáJాÉైనపnటH,I 

Z#ను అతb,Iయ$బడక9ండ£ట చూd తన JKౖధవ$వసú ‘మ'లను ºhిJåh,ి 

మ'సుక9Jåhి,<b శ/̨రమంతయ' కప5n,<b, ñమ+Åతµనక9 y® వ5 

మ+రOమ'లPనుండ£ ఏÖ#Fమ' Q#∆రమ'న కÈరsûండaా 
15

య¿Q# ఆü≥ను 

చూd, ఆü≥ తన మ'ఖమ' కప5n,<bనందున Jåశ$ అను,<b 
16

ఆ మ+రOమ'న 

ఆü≥ దగOరక9 బª F, ఆü≥ తన ,-డలb Zెîయక-íZ[ y® Fßదను రమƒb 

jెltnను. అందు,ాü≥-íవ5 Ö#Z[ వdûనFßడల Ö#,ï¢ Fjûెదవb అÉèa©ను. 

17
అందుకతడ£-Öåను మందలPనుంÉè ü†కlిలNను పంltదనb jెlnినప5nడ£ ఆü≥-

అQg పంప5వరక9 ఏü≥≠న క9దువ ltటHvనFßడల స/ï అb jెltnను. 
18

అతడ£-Öåను 

íwదá ఏ¢ క9దువ ltటvవల∑నb అÉèa0నప5nడ£ ఆü≥-í మ'ద\య' Q#b 

Q#రమ'ను í jేñకర∂య'నb jెltnను. అతడ£ JాటHb ఆü≥,Idû ఆü≥Z[ 

y® Fßను; ఆü≥ అతbవలన గరÌవñయ+Fßను. 
19

అప5nÉ#ü≥ లπdy® F తన 

మ'సుక9 ºhిJåhి తన JKౖధవ$వసú ‘మ'లను Jåhి,<ÖKను. 
20

తరsJాత య¿Q# ఆ hీú ‘ 

wదáనుంÉè ఆ క9దువను ప5చుû,<నుటక9 తన hiÅ–·తµడగ' 

అదుల+N äయ'bjేత ü†కlలిNను పంlనిప5nడ£ ఆü≥ అతb,I కనబడలπదు. 

21
,ాబటHv  అతడ£-మ+రOమందు ఏÖ#Fమ' ÖÜదáనుంÉèన ఆ Jåశ$ FßకWడనునÅదb 

ఆ jpటH మనుషµ$లను అడ£గaా Jారs-ఇకWడ Jåశ$ FßవZెయ' లπదb jెlిn/0. 

22
,ాబటHv  అతడ£ య¿Q# wదáక9 ñ/0a0 JK°N-ఆü≥ Ö#క9 కనబడలπదు; మ/0య' ఆ 

jpటH మనుషµ$ల9 ఇకWÉè,I Jåశ$ FßవZెయ' /ాలπదb jెlిnరb అbనప5nడ£ 

23
య'Q#-మనలను అపÆస$మ' jేhtద/ï∏; ఆü≥ JాటHb ఉంచు,<నbమ'ƒ; 

ఇQgap Öåను ఈ ü†కlిలNను పంlిñb, ఆü≥ íక9 కనబడలπదు అÖKను. 

వచనమ' 12. ఈ _£$గం ఖVöతంHా “2Lల" FGనమ,ల ౖన తర:;ాత” అ/ 
fiదలôత¶ంFG అంట≈ jెప5n,-దగO ,ాలం గడVbc iంFG. తన తం`aS iంటO-P 
Q)*H*వVöన ]Lమ"ర: య@FLకD తన Vవ)* కDమ"ర:`ైన Îóల"ను తనకD భర~ Hా 
ఇవzడం ఇషò ం ల√ద/ గk∂∑ం2L`L/-P తH*నంత సమయం గQంVంFG. ఈ -ాలంల†, 
ష-య క9మ+/©úFß≠న య¿Q# @Aర$ కπడ చby® Fßను. దుఃఖ సమయం 
మ,H*4ిన తర:;ాత, య¿Q# మ)*య, అదుల+N äయ'Éైన –,/ా అను తన 

hiÅ–·తµbZ[ బÚ]ేâ ∂nమ,కD పFG {|oళâ  మ)*య, అదుల"â మ,కD ఈ[ాKLëన 
KLలDగ, {|oళîâ  దూ)ాననున7 Qమ"7త¶నకD ;E‰*â ను. అFG వసంత-ాలం, HØ)Xkల 
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బ ç చుö కQ~ )*ంచడం -6రకD ఆ b Sా ంత -ాపర:లD కπడZకDKL7ర: (31:19Çäౖ 
;ాëఖ"ëనం చూడం`a); య@FL మంద vకt యజమ"/ గనుక, తన 4óవకDల 
ప// చూడ`L/-P అతడZ అకtడ ఉండడం b Sా మ,ఖëం. బç చుöకQ~ )*ంచడం 
కషò తర{|oన ప/, -ాe మ,H*ంపqల† ప/;ార: సం]^ష పండZగను 
జర:పqకDంట$ర: (1 సమ@iflలD 25:2-38; 2 సమ@iflలD 13:23-29).  

వచనమ'ల9 13, 14. తన మ+మ తన aV/©∂ల బ చుû కñú/0ంచుటక9 

ñమ+Åతµనక9 JKళ^N చుÖ#Åడb ]Lమ"ర:నకD ]ెలDపబ`నెు. ]Lమ"ర:కD ఈ 
ప)*4ిõ Q vకt అవHాహన ఏ _ధంHా ఉంటJంFG? య@FL గ,)*ంV ఆ{| ఏú 
]ెలDసుకD/ వqంటJంFG?  ల ౖంH*క [ÛధనకD అతడZ ల÷ంH*bc ]Lడ/ ఆ{|కD 
]ెలDసు. ఎందుకంట≈, తన £$రë మరణ (ంV -6ంత-ాలం గ`aVంFG; ఎకDtవ 
FLS }Äరసం భ}aం2ే బ ç చుö కQ~ )*ం2ేటటJవంటO పండZగలల† UాంపSFLయ ;fశëలD 
(38:21)7 పqర:ష¶లకD అందుబ$టJల† ఉంట$ర/ కπడ ఆ{|కD ]ెలDసు. 
అందు2ేత, ]Lమ"ర: JKౖధవసú ‘మ'లను ºhిJåh,ి మ'సుక9Jåhి,<b తన గ,)*~ ంపq 
కÇిyపqచö`L/-P శ/̨రమంతయ' కప5n,<ÖKను.  

4ీ~ +లD మ,సుగ,;fసు-6Kf _\Lనం b Sా ం]Lల ;ా)¬Hా _£ÑFGం2ేFG మ)*య, 
ప°öమ ఆ4ియ"ల† సంవతj)ా/-P మ")ŒFG. మధë అషx± ర: చటò  పS-ారం 
(సుమ"ర: -ÿk.పÀ. 1500-1200), సzతంతS అషx± ర: పqర:ష¶ల కDమ")X~ లD, 
£$రëలD, ఉంపqడZగ]ె~ లD _;ాహ{|oన ప_తS ;fశëలD కπడ జనుల మధë 
మ,సుగ,;fసు-6Kf;ార:. అi],ే _;ాహమ, -ా/ ప_తS ;fశëలD మ)*య, 
Uా\Lరణ ;fశëలD మ"తSం మ,సుగ, ;fసు-.కπడదు.8 Çితర:ల -ాలంల† 
కKLనుల†నున7 సంపSFLయ పదw త¶లD ఏ;u ]ెuయదు-ాe కeసం -6ంతమంFG 
4ీ~ +లD జనులమధë మ,సుగ, ;fసు-.;ాu.9 ]Lమ"ర: మ,సుగ,;fసు-.వ`L/-P గల 
-ారణం తనను ;fశëHా చూÇించు-.`L/-P -ాదుHాe య@FLకD కనబడకDండ 
ఉండ`L/-P అ/ 2ెపyబ`aంFG.10 అi],ే వచనమ, 15 ;f)Œ_ధంHా సూVసు~ ంFG. 
ఖVöతంHా తన మ"మ తనను గ,ర:~ పటò కπడదు అనుకDన7FG -ా/ ఖVöతంHా 
ఒక ;fశëHా చూడబ`aంFG. జరగబÆ ifl సంఘటనలD చూÇించునటJâ Hా, య@FL 
ఆ{| పSదర!నను అల"HŒ అనziం2LడZ. 

fiదట, H4రవeయ{|oన ఏ య,వΩ కπ`L కπ)sö/ సõ లమ,ల† ]Lమ"ర: 
కπర:öంFG: ñమ+Åతµనక9 y® వ5 మ+రOమ'లPనుండ£ ఏÖ#Fమ' Q#∆రమ'న 

కÈరsûంQg. “ఏKLమ, FLzరమ,నకD” బదులHా -6/7 ;Eర±నâ ల† “బ∂∑రంగ పSFేశం” 
(KJV; NKJV) ల√FL “)sడZâ  కu4ó సõ లం” (NEB; REB) అ/ ఉంFG. అFZ,ే 

;ాకëమ,ల† సõ లమ, Çóర: కπ`L 2ెపyబ`aంFG అ/ ఎకDtవ అను;ాFLలD 

NASB]^ అంH¬క)*Uా~ i. “ఏKLiమ,” bాత /బంధన గkంథంల† -Œవలం ఈ 
సందర≤ంల†Kf కనబడZత¶ంFG (38:14, 21), -ాe ilహæ ష¶వ 15:34ల† 
2ెపyబ`aన “ఏKLమ,”కD సమ"నంHా ఉన7FG. బ ç చుö కQ~ )*ంచుటకD య@FL 
“ఏKLiమ, FLzరమ, గ,ం`L” bc వqను అ/ ]Lమ"ర: అను-6KEను.  
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]Lమ"ర: ఇత~ `a -ారëకల"bా/-P -ారణం ఏంటంట≈, మ@డవ కDమ"ర:`ైన 

‹iల+ ltదáJాÉైనపnటH,I, Z#ను అతb,I @Aర$aా ఇయ$బడలπదు (38:11 చూడం`a). 
య@FL అKLëయం 2ేUాడ/ ఆ{|కD ]ెలDసు, మ)*య, ఏర: కDమ"ర:డZHా 
ప)*గణ (ంపబ`ే (తన Çóర:ను మ)*య, ఆ4ి~ / సంర}aం2)ే కDమ"ర:`a7 కనడం 
-6రకD -Œవలం తన మ"మను ఆక)*±ంచడ{„ మ"రï ం అనుకDన7FG.  

ఈ _ధ{|oన సంబంధం ఈ KLటO bాఠకDలకD _ంతHా ఉన7పyటO-ÿ, ఇFG 
ప°öమ ఆ4ియ"ల† ల√_)ాట≈ చటò  పS-ారం అనుమQంచబ`aంFG. fiదట ఈ 
బ$ధëత మరణ (ంVన Uc దర:లకD వ)*~ సు~ ంFG, “Çäదw  కDమ"ర:డZ fiదలD-6/ Vన7 
కDమ"ర:డZ వరకD”11 ల√FL మ"మ చూ4ిన ఎవ)X#KL స)Œ. అi]ే, ఒక;fళ ఈ 
ఎంÇికలe7 అందుబ$టJల† ల√కbc ],ే ఈ బ$ధëత ఇతర కDటJంబ సభ,ëలకD 
వ)*~ సు~ ంFG మ"మ]^ సB.12 అi],ే Uా\Lరణ ప)*4ిõ త¶ల†â , అల"టO సంబంధం 
/Îóధం. ;ాస~ వంHా, ºÎó ధర”[ాస~ +ం పS-ారం ఒక పqర:ష¶డZకD మ)*య, తన 
-.డలDకD మధë ల ౖంH*క సంబంధం ఉంట≈ ;ార: మరణ °íకD bాత¶S లD 
(ల√Ÿయ-ాండమ, 20:12).  

వచనమ'ల9 15, 16. య¿Q# ఆü≥ను చూhిన ;EంటKf ఆü≥ తన మ'ఖమ' 

కప5n,<bనందున Jåశ$ అను,<ÖKను. ,ïవలం ఆ{| అకtడ కπర:öంFG -ాబట≈ò  
అతడZ ఇల" ఊ∂∑ంచు-.ల√దు Hాe ఆ{| మ,సుగ,]^ తన మ,ఖమ,ను 
కపqyకDంFG. అందు2ేత, ఆü≥ దగOరక9 బª F, ఆü≥ తన ,-డలb ]ెuయక; ;f)Œ 
సం£$షణ ల√కDం`L, ;EంటKf ఆ{|]^, íZ[ y® Fßదను రమƒb 2ెÇäyను. ఆ{| 
Q)*H* అత// పS°7ంV: íవ5 Ö#Z[ వdûనFßడల Ö#,ï¢ Fjûెదవb అÉèa©ను? 

వచనమ' 17. య@FL (తన) మందలPనుంÉè ü†కlిలNను పంltదనb 

2ెÇäyను. ఒక పqర:ష¶డZ ;fశë]^ -6ంతసమయం £∫Qక సంతృÇి~  కuH*నందుకD 
ఇ2ేö ధర కంట≈ ఈ ధర 2Lల" ఎకDtవ. Uా{|తలD 6:26 vకt ఒక అవHాహన 
ఏంటంట≈ ఒక ;fశë vకt Uా\Lరణ ధర “ఒక )Øట 'ò త¶నక మ"తS{„” (ESV 
చూడం`a). {„కÇిలâ  _లDవ vకt ఉFLహరణ _`abc iన సంబం\Lలను 
చకtపర2ే పSయత7ంల† % ిuÎీ~ య £$రëకD ]Vెöన సంUc ను కథల† సyషò {|oంFG 
(KLëయ"\Gపత¶లD 15:1). తన పSQbాదనకD య,వQ తకDtవ ఖర:ö-Œ 
ఒపqyకDంద/ య@FLకD ]ెలDసు; -ాe న2öేబÑరం 2ేయడంల† య@FLకD ఆస-P~ 
ల√దు, -ాబటOò  ఆ{|కD ఒక ఉFLర{|oన అవ-ాశం ఇ2LöడZ.  

అత/ వదw  {„కÇిలâ ల√నందున అతను ;EంటKf ఇవzల√కbc ilను, ఆ{| అQg 

పంప5వరక9 ఏü≥≠న క9దువ ltటuvదJా? అ/ అ`aHXను. ఒక ర:ణగk∂̂తకD 
2ెuâ ంచవల4ిన వë-P~  2ెuâ ంచవల4ింFG 2ెuâ ం2వేరకD “ఒక పSQజµ  ఇవzడం” Uా\Lరణ 
_షయం (/రï మ-ాండమ, 22:26; FGzΩ§పFేశ-ాండమ, 24:6, 10-13, 17; 
§బ, 22:6; 24:3, 9; ఆºసు 2:8).  

వచనమ' 18. య@FL íwదá ఏ¢ క9దువ ltటvవల∑నb? అ`aHXను. 
]Lమ"ర:, బహÌ[ా పSశ7ను మ,ందుHాKf గk∂∑ంV, ;EంటKf సyంFGంV, í 
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మ'ద\య' Q#b Q#రమ'ను í jేñకర∂య'నb jెltnను. య@FL తన U∆ ంత 
మంద]^ bాటJ పFL)ాõ లను కuH*న వë-P~  అ/ మ)*య, అత/ గ,)*~ ంపqHా 
2ెకtబ`aన మ,దS ఉంటJంద/ ఆ{|కD ]లెDసు. ప°öమ ఆ4యి"ల† Çతిర:ల 
సమయం KLటO )XండZ ర-ాల మ,దSలD బయటపడ̌_. ఈ మ,దSలD ల†హమ, ల√FL 
)ాQ]^ తయ"ర: 2ేయబ`aన_. ఒక రకం గ,ండS{|oన మ,దS, ఇFG యజమ"ను/ 
vకt {|డ చుటÖò  ఒక ]LS డZల" ధ)*ం2ేFG. )XండవFG ఒక అచుö మ,దS, ఇFG ఒక 
ఉంగరం £$గంHా 2ెకtబ`a ఉంFG. )XండZ ర-ాలD కπడ మృదు;Eౖన మటOò ల† 
మ,దSలD ;fయ`L/-P ఉప§గపడ]Li. పSQ మ,దS FL/ యజమ"ను/-P 
అపÀరzంHా ఉంటJంFG (41:42; /రï మ-ాండమ, 28:11; 1 )ాÍలD 21:8; ఎ4ó~ ర: 
3:10-12; i)¬”య" 22:24). ఒక దుడZˇ కరk -ాపర:లకD ఆచరణLత”క 
ఉప§Hాలను కuH* ఉంటJంFG, -ాe య@FL కరk మ"తSం అ\G-ార Vహ7ంHా 
ఉంFG మ)*య, /సjంFేహంHా యజమ"ను/ గ,ర:త¶ కuH*య,ంFG 
(సంఖ"ë-ాండమ, 17:2). సంశయం ల√కDం`L, య@FL తన మ,దSను, FLరమ, 
మ)*య, 2ేQకరkను ]Lమర:కD పSQజµ Hా ఇdû మ)*య, ఆü≥Z[ y® Fßను, 

మ/0య' ఆü≥ అతbవలన గరÌవñయ+Fßను.  
వచనమ' 19. తన ºసమ,ను అమలDపరచడంల† _జయవంతమilëను 

-ాబటOò , ]Lమ"ర: ఆ సõ లమ, _`aV బహÌ[ా తన తం`aS iంటO-P Q)*H* ;E‰*â ను. 
Qమ"7త¶ మ"రï మ,న తనను చూ4ిన ;ా)*-P తన రహసëమ,ను బయలDపరచు, 
మ'సుగ'ను మ)*య, ఇతర FLప)*-ాలను Ωయ`L/-P అFG స)*iloన సõ లమ,. 
ఆ{| రహసë -ారëమ, అiన తర:;ాత, ఆ{| తన JKౖధవ$వసú ‘మ'లను Jåhి,<b 

úగ]L మ@డZ KEలలD ifl`ేö _ధవ)ాలD bాతSను -6నUాH*ంVంFG.  
వచనమ' 20. య¿Q# ]Lను పñజò 2ే4ినFL// _`aÇించుటకD ఆత¶S త 

2ెంFెను ఎందుకంట ' ఆ వసు~ వqలD అత/-P _లD;Eౖన_. అందు2ేత, అతడZ తన 

hiÅ–·తµడగ' అదుల+N äయ'bjతే ü†కlలిNను పంltను. తన పSQజµ ను Q)*H* 
Ωసు-.`L/-P ∂̂)ాను ఎందుకD పంbా`ో  ;ాకëమ, సyషò ం 2యేల√దు (38:1, 
12). బహÌ[ా, ఒక ఇ[kా ifl7య,డZHా, ;fశëకD భర~ Hా ఉన7ందున 4ిగ,ï ప`Lˇ డZ. 
;ాHాw నమ, 2ేయబ`aన ధర {„కÇిలâ  2ెuâ ం2FేG, -ాe ఆ{| ఎకtడ క/Çించల√దు.  

వచనమ' 21. య@FL ;Eళâ మ/ ∂⁄చö)*ంVన ఆ jpటH మనుషµ$లను ∂̂)ా 
ఈ _ధంHా పS°7ం2ెను, మ+రOమందు ఏÖ#Fమ' ÖÜదáనుంÉèన ఆ Jåశ$ FßకWడ 

నునÅQg? ఈ సందర≤ంల† ;ాడబ`aన పదమ, పS-ారంHా, ]Lమ"ర: Uా\Lరణ ;fశë 
అ/ య@FL అనుకDKL7డZ ( הָנֹוז , zonah; 38:15); ∂̂)ా పSశ7 “ఆలయ ;fశë 
Uాõ నం” గ,)*ంV మ"ట$â డZత¶ంFG ( הָׁשֵדְק , qedahesh). కKLeయ,ల సంసtృQల†, 
Uా\Lరణ ;fశë]^ ల ౖంH*క సంబంధం కuH*య,ం`ేకంట≈ ఆలయ ;fశëల]^ 
కuH*య,ండడం H4రవంHా ఉం`ేFG. KEౖQక పSశ7కD సంబంధం ల√కDం`L ఆ పటò ణ 
మనుష¶ëలD, ఇకWడ Jåశ$ FßవZెయ' లπదb jlెిn/0. 

వచనమ' 22. _ఫల{|oన పSయత7ం తర:;ాత, ∂̂)ా య¿Q# wదáక9 
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ñ/0a0 JK°N మ)*య, ఆü≥ Ö#క9 కనబడలπదు అ/ ఉత~ రú2ెöను. అకtడ నున7 
మనుషµ$ల9 KL]^ ఇకWÉè,I Jåశ$ FßవZెయ' /ాలπదb jెlిn/0 అÖKను.  

వచనమ' 23. FL/]^, య¿Q# ;EదకDటను ఆÇి;fయమ/ 2Çెిy మ)*య, 
తన మ,దS, FLరమ,, మ)*య, 2ేQకరk ఆ{| వదw Kf ఉండbమƒb 2ెÇäyను. 
ఒక;fళ అతడZ ఆ పటò ణ పSజల మధë ;EదకDటను -6నUాH*4ó~ , ఒక య,వQ 
తనను ఈ _ధంHా ºసం2ేయ`L/-P గల తన vకt ;E)*kతనమ,ను 
చూÇిసు~ ంFG. ]Lను అపÆస$మ'నక9 ( זּוּב , buz) bాత¶S డZ-ా;ాల/, అనHా 
b Sా మ,ఖë{|oన ;ార: మ)*య, అహం-ార:లD \G-ాtరమ,]^ తకDtవ 2ే4ి చూ4ó 
వë-P~ Hా ఉం`Lల/ ఆ°ంచల√దు (KE∂⁄మ"ë 4:4; -ÿర~ నలD 123:3, 4). తన బ$ధëత 
నుం`a _ºVంచబ`Lu అను-6/ ∂̂)ా]^ ఇQgap Öåను ఈ ü†కlలిNను పంlిñb, 

ఆü≥ íక9 కనబడలπదు అÖKను. ఈ /రâ íëం తమ"ర: úగ]L పSణLªకను 
-6నUాH*ంచ`L/-P FL)* Ω4ింFG.  

య¿Q# ఒప5n,-ల9 మ/0య' Z#మ+రs wకW ™∏చనమ' 

(38:24-30)  

24
రమ+ర¢ మ¿డ£ÖKలల∑ౖన తరsJాత-í ,-డలగ' Z#మ+రs జóరత∆మ' 

jేhtను; అంZ,ేాక ఆü≥ జóరత∆మ'వలన గరÌవñFß≠నదb య¿Q#క9 

Zెల9పబÉనెు. అప5nడ£ య¿Q#-ఆü≥ను బయటH,I ºh,ి<bరంÉè, ఆü≥ను ,ాîû 

Jåయవల∑నb jెltnను. 
25

ఆü≥ను బయటH,I ºhి,<b వdûనప5nడ£ ఆü≥ తన 

మ+మwదáక9 ఆ వసుú వ5లను పంlి-ఇ™ Fßవ/0J. ఆ మనుషµ$bవలన Öåను 

గరÌవñÖKౖñb. ఈ మ'ద\ Fr Q#రమ' ఈ కర∂ Fßవ/0J. దయjేh ి

గ'రsతµపటzv మb jlెిnంjెను. 
26

య¿Q# JాటHb గ'రsతµపటHv -Öåను Ö# 

క9మ+రsÉైన ‹iల+ను ఆü≥క9 ఇయ$లπదు గనుక ఆü≥ Ö#కంటu íñమంతµ/ాలb 

jెlిn మ/0 Fßప5nడ£ను ఆü≥ను కÈడలπదు. 
27

ఆü≥ ప\సవ,ాలమందు కవల 

Jారs ఆü≥ గరÌమందుంÉè/0. 
28

ఆü≥ ప\స™ంచుచునÅప5nడ£ ఒకడ£ తన jెF$ 

బయటH,I j#jెను గనుక మంత\Øాb ఎర∂నూల9 ºhి Jాb jేñ,I కటHv -ఇతడ£ 

´దట బయటH,I వjెûనb jెltnను. 
29

అతడ£ తన jెF$ JKనుకక9 ºhినప5nడ£ 

అతb సహÇ దరsడ£ బయటH,I వjెûను. అప5nÉ#ü≥-íJåల @ÊQgంచు,<b 

వdûñవÖKను. అందుjేత అతb,I lt/©సు అను liరs ltటvబÉెను. 
30

తరsJాత తన 

jేñb Z•గరsగల అతb సహÇ దరsడ£ బయటH,I వjెûను. అతb,I జ©రహ¡ అను 

liరs ltటvబÉెను.  

వచనమ' 24.
 
రమ+ర¢ మ¿డ£ÖKలల∑ౖన తర:;ాత, ]Lమ"ర: సzయంHా 

చూÇిసు~ న7టJâ , పSQ ఒకt)*-ÿ ఆ{| గర≤వQయ/ సyషò ంHా ]uె4ింFG. ఎవ)s 
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య¿Q#Z[ í ,-డల9 జóరత∆ప5 -ారëకల"bాల†â  bాల÷ï ంFG అ/ 2bెాyర:. ఎవ)X #]ే 
ఈ ;ార~ ను య@FLకD 2ెbాy)s ఈ{| కπడ జóరత∆మ'వలన గరÌవñFß≠నదb 

అను-6/య,ండవచుö. అi],ే య@FL తన -.డలD జ¥రతzమ, FLzర గర≤ం 
ధ)*ంVందన7 ;ార~ ను నú”, అతడZ ఆ{|Çä ౖ KLëయపర{|oన చరëలను 
/ర0iం2LడZ. య@FL తన -.డu-PVöన ;ాHాw నమ,ను KEర;fరöనపyటO-Pe, 
]Lమ"ర: ఇపyటO-ÿ అత/ మ@డవ కDమ"ర:`ైన Îóల"ను _;ాహం 2ేసు-.`L/-P 
అంH¬క)*ంచబ`a ఉంFG. Levirate చటò  పS-ారం, ]Lమ"ర: Îóల" కDమ"ర:/-P తuâ  
-ా;ాu; అi],ే ఆ{| అత/]^ Ê_ంచల√దు మ)*య, Qరసt)*ంచ`L/-P 
ŸలDల√/ _ధంHా ఇతర వë-P~  FLz)ా గర≤వQయ"ilను. అందు2ేత, య@FL 
ఆ{|ను ఒక పS\Lన{|oన Kfరసు~ )ాuHా పSకటOం2LడZ. ఆ{|Çä ౖ చటò పర{|oన 
అ\G-ారం కuH*య,న7 వë-P~ Hా, య¿Q# ఆü≥ను బయటH,I ºh,ి<bరంÉè, ఆü≥ను 

,ాîû Jåయవల∑నb jెltnను.
13 

వచనమ' 25. అi],ే ఆü≥ను బయటH,I ºh,ి<b వdûనప5nడ£, ]Lమ"ర: 
తన మ+మwదáక9 ఒక సంFశేం పంÇäను. ఈ సంFేశం అKfక వసు~ వqల]^ 
కπ`aయ,న7FG; మ)*య, ఇల" 2ెపyబ`aంFG, ఆ వసుú వ5ల9 jెంQgన 

మనుషµ$bవలన Öåను గరÌవñÖKౖñb. ]Lమ"ర: _న7పం ఇFG: ఈ మ'ద\ 
[“seal”; NIV] Fr Q#రమ' ఈ కర∂ ఎవ/0J. దయjేhి గ'రsతµపటvంÉè తన 
మ"మకD వëQ)ŒకంHా Kfర:Hా Kfరం ºప`L/-P 2Lల జ¥గkత~ Hా ఉన7FG. 
బదులDHా, సyషò {|oన /)ా¨ రణను ]ెuసు-.`L/-P అత// అనుమQంVంFG.  

వచనమ' 26. ఆ{|కD పSQజµ Hా ఇVöన వసు~ వqలను య¿Q# గ'రsతµపటHv , 

తన Kfరమ,ను ఒపqy-6/ మ)*య, _¯ాద అKLëయం నుం`a తÇిyంచు-6KEను. 
Öåను Ö# క9మ+రsÉెనౖ ‹iల+ను ఆü≥క9 ఇయ$లπదు గనుక ఆü≥ Ö#కంటu 

íñమంతµ/ాలb jెlిn ఒపqy-6KEను. ఈ పSకరణమ,ను నºదు 2యేడం FLz)ా 
ÇóS)*త రచiత ]Lమ"ర: vకt ºసమ,ను మ)*య, అKEQౖక పSవర~ నను 
గ@)*ö )ాÊపడడం ల√దు. అi],ే levirate _;ాహం పS-ారం ఆ{| vకt 
అÕb Sా య"లD అనుగ,ణë{|oన_Hా సyషò మjత¶ంFG. పÀ)*~  _ర:ద̈ంHా, య@FL 
Îóల"ను ఆ{|కD భర~ Hా ఇవz`L/-P /)ాక)*ంచడం FLz)ా ఆ సమయంల† ;ా)* 
చటò ం నుం`a తÇిyంచుకDKfందుకD పSయQ7సు~ KL7డZ. తన తపqyను గk∂∑ంV, 
య@FL తన చరëలకD బ$ధుëడZHా నుKL7డZ; మ)*య, మ/0 Fßప5nడ£ను 

ఆü≥ను కÈడలπదు (ల ౖంH*కంHా).  
వచనమ'ల9 27-29. ]Lమ"ర: కవలల జననమ, (38:27) )*బ$t FLz)ా 

ఏ[ావq మ)*య, య"-.బ, జననమ,ను bc uయ,న7FG (25:22-26). )XండZ 
సంద)ా≤లల†, కవలలD bc టÁపడZత¶KL7ర:, పSQఒకtడZ జŒëష¶. డగ,నటJâ  
పSయ"సపడZచుం`ెను. )XండZ ప)*4ిõ త¶ల†â , Çäదw ;ాడZ )Xండవ Uాõ నంల† 
ఉంటJKL7డZ. నºదు 2ేయబ`aంFG ఇల" 2పెq~ ంFG (]Lమ"ర:) 
ప\స™ంచుచునÅప5nడ£ ఒకడ£ [¢డ̌] తన jFె$ బయటH,I j#jెను గనుక 
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మంత\Øాb గk∂∑ంV ఎర∂నూల9 ºhి Jాb jేñ,I కటHv , మ)*య, ఇల" 2ెÇäyను- 

ఇతడ£ ´దట బయటH,I వjెûనb jlెtnను (38:28). ఈ సంఘటన వలâ , అతడZ 
Uాం-ŒQకంHా fiదట కDమ"ర:డZHా £$_ంచబ`Lˇ డZ. అంద)* ఆశö)ాë/-P, 
గర≤ంల† అతడ£ తన jెF$ JKనుకక9 ºhనిప5nడ£, అతb సహÇ దరsడ£ 

అత/కంట≈ మ,ందు బయటH,I వjెûను (38:29). íJåల @ÊQgంచు,<b 

వdûñవనb! మంతSUా/ -ŒకలD;f4äను. ఈ ఆUా\Lరణ జననం తన Çóర:కD 
సందర≤ంHా మ")*ంFG: lt/©సు, అరõం “పగ,లHØటOò ” ల√FL “˛లDö-6/.”  

వచనమ' 30. తరsJాత తన [ఇం-ా] jేñb Z•గరsగల అతb సహÇ దరsడ£ 

బయటH,I వjûెను. ఈ కవలకD జ©రహ¡ అను liరs ltటvబÉనెు F¡/ అరõం 
“పS-ాశవంతం” బహÌ[ా తన తuâ దండZS లకD తన జననం Çäనౖున7 అంచKLల FLzర 
ఈ Çóర: కuH* య,ండవచుö. భ_షత¶~ ల† ఏú జరగబÆ త¶ంFో  య@FLకD 
మ)*య, ]Lమ"ర:కD ]ెuయదు. ilహæ ష¶వ 7:1 పS-ారం, జXరహÌ అ-ాను 
vకt పÀ)*zకDడZ, Çä)Xసు vకt వంశం )ాÍiloన FLŸదు మ)*య, VవరకD 
iflసు -ÿkసు~ కD FL)*Ω4ింFG (రüత¶ 4:18-22; మత~ i 1:1-17). 

అన∆యమ' 

 “lితరsల Qోషమ'” (అ"#$యమ' 38) 

య"-.బ, మ)*య, తన కDటJంబ కథ FేవqడZ Çితర:ల త)ాలల† గల 
అధర”మ,ను ఎల" ]ెలDసుకDKL7`ో  వ)*0ంచబ`aంFG. FేవqడZ ఇ[kా ifl7య,ల]^ 
మ@డZ KLలDగ, తరమ,ల వరకD తండZS ల Fో షమ,ను కDమ"ర:ల ‘FG-P/ 
కDమ"ర:ల కDమ"ర:ల ‘FG-P/ రÇిyంచున/ 4KీLi -6ండÇäౖ 2ెÇిyనపqyడZ 
(/రï మ-ాండమ, 34:7), పÀ)*zకDలD 2ే4ని వë-P~ గత bాపమ,లకD Hా/ ల√FL 
;ా)*-P ఇషò fiVöనటJâ Hా 24ేిన bాపమ, అ/ -ాదు ఇకtడ అరõం. అల"టO °í 
ఎవ/bాపమ, /úత~ మ, ;ా`ే మరణ °í K)ందును అను 
FGzΩ§పFేశ-ాండమ, 24:16ల† 2ెÇిyన _ర:ద̈ంHా ఉంటJంFG. అi],ే 
;Eౖఖ)*ల† మ)*య, Êవన[r#uల† తం`aS14 bాపమ, త)ాలÇäౖ పS£$_తం 2ేసు~ ంద/ 
FేవqడZ vకt అÕb Sా యం. ప)*ణLమ"లD 2Lల" -ాలం -6నUాగవచుö, మ)*య, 
తuâ దండZS లను బటOò  పS£$_త{|oన Çిలâ లD ;ా)* య4వన-ాలంల† 2ే4ిన 
bాపమ,లD పqన)ావృతం -ావచుö. ఒక సరసుjల†/-P ఒక )ాi/ _4ి)*నటJò , 
bాపం FL/ మ@లం నుం`a 2Lల దూరం అ/7 FGశల†â  _స~ )*ంV అలల పS£$వం 
కuH* య,ంటJంFG. FేవqడZ తమ పSజల Fో షమ,లను తమ కDమ"ర:లÇäౖ 
మ)*య, కDమ"ర:ల కDమ"ర:లÇäౖ రÇిyంచును అన7FG KLశనమ, 2ేయ,టకD 
-ాదు. వëQ)ŒకంHా, bాపమ,నకD ప)*ణLమ"లD కలవ/ చూÇించుటకD. [ÛధనలD 
మ)*య, క¯ాò లD అనుభ_ం2ే ;ార: ;ా)* vకt /)ాశ అనుభ;ాల నుం`a 
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Kfర:ö-6/ మ)*య, పSపంచ _ºచన పSణLªకల† FేవqడZ ;ా)*/ F¡_ంV 
;ాడZకDంట$డను వë-P~ తzమ,ను Çäంb∆ ంFGంచు-.;ాల/ Fేవq/ ఆశ.  

య"-.బ, మ)*య, అత/ కDమ"ర:లD. -6నUాగ,త¶న7 bాప పS£$వంను 
గ@)*öన సతëం సమత¶లëతల√/ iంటOల† Çä)*H*న య"-.బ,ల† క/Çిసు~ ంFG. 
ఆయన తన తuâ  vకt మ,దుw ల కDమ"ర:డZ మ)*య, ఏ[ావq తన తం`aS 
vకt మ,దుw ల కDమ"ర:డZ. ఏ[ావq vకt జన”హకDtను (25:27-34) 
మ)*య, ఇUాjకD మరణ పడక F¡;Eనలను (27:1-40) b∆ ందు-.వ`L/-P ఇFG 
తన తం`aS/ మ)*య, Uc దర:డZను ºసం 2ేయ`L/-P FL)* Ω4ింFG. బదులDHా 
య"-.బ, ఇంటOల† నలDగ,ర: £$రëలను మ)*య, పదమ@డZ మంFG Çిలâ లD 
Uాõ నం మ)*య, గ,)*~ ంపq -6రకD bc )ాడZత¶KL7ర: (29:21-30:24). య"-.బ, 
కDమ"ర:లD Îä-Xమ, పqర:ష¶లను హతë 2ే4ినపqyడZ మ)*య, F¡KL Çä ౖ
అ]Lë2Lరంను బటOò  నగ)ా/7 -6లâ HØటOò నపqyడZ, ;ార: మంV 2డెZల _చíణ 
జ¥µ నంను గ@)*öన అవHాహనను పSద)*!ం2Lర:. య"-.బ, ;ా)*Çäౖ /యంతSణ 
-.ల†yయ"డZ (34:1-31). ఈ సతëమ, య"-.బ, ఉంపqడZగ]ె~ iloన ¢ల"— ]^ 
ల ౖంH*క సంబంధం కuH* తన తం`aS/ అవమ"నపరVన రüబÑను bాపం FLzర 
/)ా¨ )*ంచబ`aంFG (35:22). ఈ FోS హ{|oన ప/ 2ే4ిన ;EంటKf తన తం`aS ఏ °íను 
మ)*య, గFGw ంపqను కπడ పలDకల√దు. య"-.బ, కDమ"ర:లD సyషò ంHా ;ా)* 
కπk ర{|oన ల√FL అKEౖQక చరëల -6రకD ఏ ప)*ణLమ"లకD గ,రవzర/ 
అనుకDKL7ర:; °í ;ా)* vకt బల∂̂న{|oన మ)*య, /Îéిèయ"త”క తం`aS 
_\GంVనFG -ాదు.  

;ా)* Fో షమ, vకt ΩవSత ;ా)* Uc దర:`ైన §4óపqను బ$/సతzమ,ల†-P 
అú”;f4ిన కπk ర{|oన ;ార:Hా _శదపరచబ`Lˇ ర:. ;ా)* vకt దు)ా”రï మ, 
;ార: తమ తం`aS/ ºసH*ంV §4óపq vకt రక~ మ,]^ /ం`aన వస~ +మ,ను 
చూÇింV య"-.బ, vకt ÇిSయతమ కDమ"ర:డZ అడ_ మృగమ,ల FLz)ా 
మ,కtలD 2ేయబ`Lˇ డ/ చూÇించుచు ఆయన హృదయమ,ను _రVన ;ా)* 
అహం-ార మ"రï మ,ల† వëక~ పరచబ`aంFG (37:18-36). య"-.బ, తనÇäౖKf 
;fదనను -6/]ెచుöకDKL7డZ ఎందుకంట≈ Fవేq/ మ"రï దర!ంను -.ర:-.కDం`L 
/రâ íëం 2ేUాడZ (33:17-19). సంవతj)ాలDHా, _గkB)ాధన వలâ  వ2ేö 
ఆ\LëQ”క పSమ"FLల గ,)*ంV తన కDటJంబంకD బÆ \Gంచడంల† _ఫలమయ"ëడZ 
(31:19, 34, 35). Vవ)*Hా, FేవqడZ అత// బÑ]ేలDకD ;Eªâ  మ)*య, తన 
వదw నున7 ;ా)*]^ అనëFేవతలను bార;fయ,మ/ ఆజ¥µ Çిం2ెను (35:1-4). 
FేవqడZ తన కృపFLz)ా య"-.బ,]^ మ)*య, అత/ కDమ"ర:ల]^ ప/ 2ేయడం 
-6నUాH*ం2LడZ; -ాe, ;ా)* bాపమ,ల vకt పS£$;ాలను )ాబÆ ifl 
సంవతj)ాల వరకD FేవqడZ §4óపq FLz)ా Fై;ాకృత{|oన పనులను _శదపర2 ే
వరకD అనుభ_Uా~ ర: (45:1-50:26).  

య@FL మ)*య, అత/ కDమ"ర:లD. అ\Lëయమ, 38 కKLను పSFేశంల† 
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Fేవq/ పSజలD ;ా)* _గkB)ాధన]^ మ)*య, అKEQౖకత]^ ఉండZట ఎంత 
పSమ"దకరº ]ెuయజŒసు~ ంFG. అబ$S Bమ, సం]Lనం ఎలâ పqyడZ ;ా)* అనëమత 
_[ాzస వëవసõ లను మ)*య, Êవన[r#u/ అవలంÕంచ`L/-P 
ఉ°-6లyబడZత¶KL7ర:. య"-.బ, తన కDమ"ర:లకD -ావల4ిన °íణను 
అంFGంచల√నందువలâ , ;ా)* చుటÖò నున7 ;ాటO-P ప`abc త¶KL7ర/ 
ఆశöరëపడనవసరమ, ల√దు. 

F¡/-P b Sా రంభ ఉFLహరణ తన Uc దర:ల నుం`a ;Eªâ bc iన య@FLల† 
చూడవచుö. _`aVÇäటJò ట అనునFG ;ా)* తం`aSiloన య"-.బ,కD _\ేయ,`ై 
య,ండవల4ియ,న7 Çäదw న7iloన రüబÑనుకD ల†బ`a య,ండ`L/-P 
ఇషò పడల√ద/ సూVసు~ ంFG. ఒక తల¢ర:సు య,వకD`aHా, అతను సyషò ంHా తన 
కDటJంబ అడZˇ ల√కDం`L తన సంకలyం KEర;f)ాöలనుకDKL7డZ.  

య@FL అదుల"â ‘య,`ైన ∂̂)ా]^ ద)*!ంVనపqyడZ, అతడZ షxయ 
కKLe కDమ")X~ iloన ఒక ఆకర±ణ öయ{|oన య,వQ/ చూUాడZ. ఒక అKLల†Vత 
వë-P~  వల , తన _[ాzసం గ,)*ంV మ)*య, eQ గ,)*ంV ఎటJవంటO _2Lరణ 
2ేయల√దు; -Œవలం “ఆ{|ను Ωసు-6/ ఆ{|]^ bc ilను” (38:2; 
“_;ాహమ"`ెను”; NJPSV). ఇకtడ పదజ¥లం vకt అరõం తన తuâ దండZS ల 
ల√FL తన U∆ ంత అనుమQ/ -.ర:-.ల√దు. తన Çిలâ లకD తuâ Hా ఉం`ే ఆ 4ీ~ + 
vకt ఎ/7కను బటOò  FేవqడZ ల√FL తuâ దండZS లD ఏమనుకDంటJKL7)s అ/ 
ఆల†Vంచల√దు. 

య@FL ఒక ఉFLహరణHా ఉKL7డZ మ)*య, తపqy -ారణLల -.సం Çäªâ  
2ేసు-6Kf పSజలకD ∂⁄చö)*క: అంతరంగంHా Fేవq/ Çäౖ _[ాzసం కuH* మ)*య, 
మంV పSవర~ న కuH*య,న7FL/-P బ$హë సzరüప{|oన అందం ఒక Çóద 
పS]Lëమ"7యమ,Hా ఉన7FG. ఇUాjకDను కKLe £$రëను ఎంచు-.వ`L/7 
అబ$S Bమ, /)s\Gంచ`L/-P పSయQ7ంVన _షయం య@FLకD ]ెu4ó 
య,ండవచుö (24:1-7). తన తం`aSiloన య"-.బ, Uాõ /క కKLeయ,ల 4ీ~ +/ 
_;ాహమ"` ేఅవ-ాశమ,ను బటOò  )Xబ$t మ)*య, ఇUాjకD బ$ధప`Lˇ ర: (27:46-
28:2). ]Lను ఎంచుకDన7 మ"రï ంల† ఏ ఒకtటÁ కπడ య@FLను మ"రöల√దు. 
అతడZ కeసం అత/ vకt Ê_త b Sా రంభ £$గంల†, తన తం`aS vకt 
తపqyలను చూపqట FLzర Kfర:ö-.వడంల† _ఫల{|oయ"ëడZ. 

అKfక య,వకDలD -PkంFG £$S ంQ/ అంH¬క)*ం2Lర:: “ఒక;fళ Kfను నను7 
ÇóSúంV మ)*య, ఆBz/ం2ే £$రë (ల√FL భర~)ను కనుHØంట≈, అపqyడZ e 
క¯ాò లe7 Ω)*bc త_.” అKfక మ"నవ సమసëలD ల†పల నుండZ Uాzరõ ;Eౖఖర:లD 
మ)*య, bాbాత”క{|oన -.)*కలల† bాత¶కDbc iన _షయంను ;ార: 
ఎదు)stర: (మ"ర:t 7:21-23). భర~ , £$రë, Çిలâ లD, ల√FL 4ó7∂∑త¶డZ 
అQ-Pం2ే_Hా ల√/ _ధంHా ల†పu bాపలD వëక~ పరచబ`aన_. య@FL సyషò ంHా 
తన తం`aS/, తuâ /, Uc దర:లను, మ)*య, కDటJంబమ,ను 
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_`aVÇäట$ò లనుకDKL7డZ. కKLeయ,లను ద)*!ంచ`L/-P ;E‰ûâ డZ; మ)*య, 
అతడZ ;ా)* కDమ")X~ లల† ఒ-ా{| ఆక)*±ంVనపqyడZ, ఆ{|ను _;ాహమ"`ెను.  

ఈ -6k త~  సంబంధం తన సమసëలను ప)*షt)*ంచల√దు, -ాe ;ా)*/ కubాడZ. 
;Eంట;EంటKf, అతడZ మ)*య, అత/ £$రëకD మ,గ,ï ర: Çిలâ లD కuH*)*. ఆΩ”య 
మ)*య, KEౖQక మ"రï దర!కం ల√కDం`L, ఈ అబ$iలD -6/7 _షయ"లల† ;ా)* 
తuâ దండZS ల వల  ఉం`Lల/ Çä)*Hార:. ఈ _ధంHా, ;ా)* తuâ  (కKLe అనుë)ాలD) 
మ)*య, తం`aS (ilహæ ;ాను యందు KLమమ"తSపq _[ాzసం) vకt 
bాపమ,లD ;ా)* కDమ"ర:లను సంద)*!ం2Li. అe7 bాపమ,లకD తuâ దండZS ల√ 
-ారణమ/ 2పెyల√మ,; పSQ వë-P~ అత/ ల√FL ఆ{| U∆ ంత పనులకD ;ా)Œ 
బ$ధుëలD (il∂nజŒtలD 18:4, 20; )sమ" 6:23). మ)s;Eౖపq, Fేవq/ 
ÇóSúం2Lల/ మ)*య, ఆΩ”య మ)*య, KEౖQక eQÇä ౖ _\యేత చూbాల/ 
Çిలâ లకD బÆ \Gంచకbc ],ే ;ార: Uా\LరణంHా bాపపq ;ా]Lవరణంను 
అనుస)*Uా~ ర:. పSపంచ మ"రï మ, “స)*iloనFGHా కనబడZత¶ంFG,” -ాe త¶దకD 
అFG “మరణమ,నకD FL)*Ωయ,ను” (Uా{|తలD 14:12).  

ఆΩ”య êనëంల† ఎదుగ,త¶న7 పS£$వం సyషò ం 2ేయబ`aంFG. య@FL 
vకt జŒëష.  కDమ"ర:డZ 2Lల 2ెడ̌;ాడZ గనుక “ilహæ ;ా అత/ చంÇäను” 
(38:7). Fేవq/ ఉగkతకD FL)*Ω4ిన ]Lను 2ే4ని bాపమ,లD ;ాకëమ,ల† 
సyషò మ,Hా 2ెపyబడల√దు, -ాe ;ార: Fే/-P -P)ాతకంHా య,ం`aయ,ంట$డZ 
-ాబటOò  ఆయనను FేవqడZ చంÇäను. య@FL )Xండవ కDమ"ర:`ైన ఓKLనుకD 
ఇవzబ`aన ]Lమ"ర:ను Çలిâ లD ల√/ _ధవ)ాuHా వదu ;fUాడZ. ఒక అన7యë 
vకt అ-ాల మరణం ఓKLను తన U∆ ంత Ê_తంను ప)*Ëuంచు-.వ`L/-P 
-ారణమiëంFGHా య,న7FG; అi],ే FL/ నుం`a అతడZ ఏ‘ Kfర:ö-.ల√దు. 
ఓKLను కπడ Ê_తంల† 2ెడ̌ మ"రï మ,ను మ)*య, Uాzరõ మ")ాï మ,ల† 
నడ2ెను.  

Levirate చటò ం పS-ారమ, ఓKLను తన అన7 vకt Çóర:ను -ాbా`Lల/ 
అను-.ల√దు. ఈ అహం-ార, UాzరõపÀ)*త Uc దర:డZ -ామ ;ాంఛను 
Ωర:ö-6నుటకD ]Lమ"ర:ను ఉపy§H*ంచు-6KEను; -ాe ఏర:కD కDమ"ర:డZHా 
ల -Ptంచబ`ే Çిలâ లకD జన”/వz`L/-P గర≤ం ధ)*ంచకDం`L అతడZ ఆ{|ను 
/)s\Gం2ెను. తన అ]Lëశల†, తన తం`aS Uాzసõ »మ,ను ]Lమ"ర: కDమ"ర:డZ]^ 
పంచు-.వ`L/-P ఓKLను ఇషò పడల√దు. అత/ పSవర~ న Fేవq`a7 బహÌHా 
K)Çిyం2ెను మ)*య, ఆయన ఓKLనును కπడ చంÇäను.  

ఈ పSకరణమ,, మరణమ, అంQమ _¯ాదమ/ ఆల†Vం2 ే _[ాzస 
సంబంధులను ఇబంFG పరచును. ÇóSమ"మయ,`ెనౖ FేవqడZ, bాపqలను 
మరణమ,నకD ఎల" అపyH*ం2L`ో  ;ా)*-P అరõం -ాదు. ఐ]ే బÚౖ¢లD, Fేవq`ైన మన 
సృÎిò కర~ కD, Êవమ,/2öె మ)*య, ΩసుకDKf హకDt వqన7ద/-బÆ \Gసు~ ంFG 
(§బ, 1:21). -6ంద)* ;ాదనలకD _ర:ద̈ంHా, మ"నవq/-P తన Ê_తమ,Çä ౖ
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సంపÀర0 హకDt ల√దు. “అందర:ను bాపమ, 2ే4ి Fేవqడనుగk∂∑ంచు మ∂∑మను 
b∆ ందల√క bc వqచుKL7ర:.” మ)*య, “ఏలయనHా, bాపమ, వలన వచుö Êతం 
మరణమ,” ()sమ" 3:23, 6:23). మరణకర{|oన ప)*4ిõ త¶లల† కπ`L, FవేqడZ 
తన కృప 2ేత 2Lల" వరకD మ"నవ జ¥Q/ Ê_ంV ఉం`ేల" 2ేసు~ KL7డZ. 
మరణమ, ∂∑ంస, ;ాë\G ల√క వq2 FL¨ »పëమ, -ారణంHా వVöన, ఆFLమ, 
;ారసులDHా వVöన మనుష¶లందరü ఖVöతంHా మరణ(Uా~ ర: మ)*య, ;ా)* 
శ)¬రమ,లD దుమ,”ల† కu4ిbc ]Li (2:7; 3:19; పSసంH* 12:7; )sమ". 5:12). 
-6/7 సంద)ా≤ల†â , bాపqలను °}aంచ`L/-P, ఎల" అi]ే ఏర: మ)*య, 
ఓKLను, త)ాzత KLFLబ, మ)*య, అ¤హÌ _షయంల† 2ేUా`ో  అల" FేవqడZ 
జhకëం 2ేసుకDKL7డZ (ల√_ 10:1-3). జల పSళయమ, వదw , FేవqడZ మ"నవq/ 
/రంతర దు)ా”రï మ, మ)*య, ∂∑ంస వలన, సమస~  మ"నవ జ¥Q/ 
;ాస~ వమ,Hా KLశనమ, 2ే4äను (6:5-13 చూడZమ,). 

జలపSళయమ, త)ాzత, 2ెడ̌;ా)*-P ]L]Ltuకమ,Hా Ωర:y ఇవz`L/-P, తన 
ప)*కరమ,లDHా -6ంద)*/ FేవqడZ /యúం2ెను (9:6). అపyటO నుం`a 
fiదలD-6/, 2ెడ̌ పనులD 2ే4ó;ా)*/ చంప`L/-P ఆయన 2Lల" అర:దుHా 
జhకëం2ేసు-6KEను. ఎకt`ె]ౖే Ñర{|oన bాపమ, 2ేయబ`a, మరణ °í 
అవసరº, అల"HŒ bాపమ,ల† -6నUాగకDం`L °í నుం`a úనBiంపq ఇసూ~ , 
పSజలకD -6/7 సంద)ా≤లల† ఇల" 24ేäను. ఇFG 2ెడ̌ Fేశమ,లD (/రï మ. 12:29, 
30; 14:23-28, ilహæ ష¶వ 10:10, 11) మ)*య, Qర:గ,బ$టJ 2ే4ó Fేవq/ 
Çిలâ లD (సంఖ"ë. 14:36, 37, 16:25-35; 2 సమ@iflలD 6:7; అb∆ . 5:1-11) 
_షయంల† సతëమ,. Fేవq/ -PkయలD, ”ఆయన /జమ,Hా పíbాQ -ాడ/“ 
పSపం2L/-P పSద)*!ం2Li (అb∆ . 10:34; KJV). ఆయన, మరణ °íKf 
బలవంతంHా అమలD 2ే4ó;ాడZ -ాదు -ాe, ”. . . ఎవడZను న°iంపవల న/ 
iచöiంపక, అందర: మర:మనసుj b∆ ందవల న/ -.ర:చు, ‘ ilడల 
F¡ర–[ాంతమ,గల;ా`ైయ,ం`ెను” (2 Çóత¶ర: 3:9). 

Çäౖన 2ెపyబ`aన ;ాకëమ,లను దృÎిò ల† వqంచు-6/, FేవqడZ 
తనకనుగ,ణంHా, అKLëయమ,Hా మరణ°íను 2ెడ̌;ా)*Çäౖ 
పS§H*ంచుచుKL7డ/ పSజలD ఆల†Vంచకπడదు. FేవqడZ తన Ωర:yను 2ెడ̌ 
నగరమ,ల ౖన U∆ Fొ మ మ)*య, HØfi)kా లÇäౖ ఇVöనపqyడZ, అబ$S Bమ,, 
ఇUాjకD మ)*య, య"-.బ, కπ`L ఖVöతమ,Hా ఈ అనుభవమ,ల†/-P ;E‰*â ను. 
య@FL, ఏర: మ)*య, ఓKLనుల మరణమ, పSమ"దవ[ాత¶~ , అKLëయంHా 
ల√కbc ]ే ]Lమ"ర: తÇిyదమ, వలన జ)*HXన/ ఎల" ఆల†VUా~ డZ? ;ాళîâ  అంత 
2ెడ̌ ;ా)*Hా మ")ార/ ]ెu4ి కπ`L అంత అజ¥గkత~ ]^ ఎల" వqంట$డZ? తన 
కDమ"ర:లD 24ేిన bాపమ,లD -ాదKf ఆల†చKL? ల√కbc ]ే అల"ంటO_ చూడ`L/7 
Qరసt)*ం2ే ఒక తం`LS ? 

ఆFG-ాండమ, vకt ప)*గణన, య@FL మ)*య, అత/ సహæ దర:లD 
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KEౖQక అంధ]Lz/7 2Lల" మ,ందుHాKf అÕవృFG¨  2ేసు-6KL7ర/ సూVసు~ ంFG. 
;ార: తన తం`aS, ;ా)* ]Lతiloన ఇUాjకDకD మ)*య, ;ా)* మ"మiloన 
ఏ[ావqకD వëQ)Œకమ,Hా 2ే4ిన bాపమ,లను _/, పS£$_తం 2ేయబ`a 
వqంట$ర:. అం]ే-ాకDం`L, ;ా)* తం`aS-P మ)*య, ల"బ$నుకD మధëవqన7 
కలBలD, కపటమ,లDను ;ార: ఎ)*H*య,ందుర:. ఎల" అi],ే Îä-Xమ, ‘ద 
మ)*య, §4óపqను బ$/సతzమ,ల†/-P అú” పSQ-ారమ, Ωర:öకDKL7)s, 
అల"HŒ తమ U∆ ంత bాపమ,లను సమ)*õంచు-6Kf \ో రణ (/, య@FL మ)*య, 
అత/ సహæ దర:లD అలవర:öకDKL7ర:. ∂nత¶బF¡¨ కరణ 2యేబ`aన 2Lల" 
సంవతjరమ,ల త)ాzత, తన కDమ"ర:లD ఇదw ర: చ/bc iనపqyడZ, య@FL 
ఆల"గ, 2ే4äను. తన కDమ"ర:uదw రü ;ార: 2ే4ిన bాపమ,లవలâ  మరణ (ం2Lరన7 
సతëమ,ను అంH¬క)*ంచకDం`L, అందును బటOò  ]Lమ"ర:ను /ంFGం2ెను. ఆ{| 
శÇింపబ`aనFL? అ/ అతడZ భయప`నెు. అందువలన, అతడZ ఆ{|కD 
అబద̈మ, 2ెÇిy, ఏFో  ఒక)sÍ Îóల"]^ కDమ"ర:/ కందువKf ఆశ]^ ఆ{|ను 
ఇంటO-P పంÇäను (38:11). య@FL ఈ ;ాHాw నమ,ను H4ర_ంచుటకD ఉFేw శమ, 
కuH*ల√డZ మ)*య, అFG ilన7టO-ÿ ఫuంచల√దు. 

య@FL మ)*య, అత/ -.డలD. య@FL Ê_తంల† తన ఇదw ర: 
కDమ"ర:లD చ/bc i -6FGw  -ాలమ, గడVన త)ాzత, తదుప)* _¯ాద సంఘటన 
తన £$రëను -.ల†yవటం . ఈ సమయ"/-P ]Lమ"ర:, య@FL Îóల"ను తనకD 
భర~ Hా ఇవzబÆ డ/ ]ెలDసుకDంFG. అందువలన ఆ{| ఒక \ైరë{|oన పSణLªక 
క/ÇäటOò ంFG. య@FL Qమ"7త¶కD, HØ)Xk బ ç చుö కQ~ )*ంచుటకD ;Eªâ నపqడZ, 
య@FL ఆ మ"రï మ,Kf bc వqన/, ]Lమ"ర: ;fశëవల  వస~ +మ,లD ధ)*ంV, నగర 
FLzరమ, K)దw  కπర:öం`ెను . 

]Lమ"ర: మ,ందుHా ఊ∂∑ంVనటJâ , య@FL ఆ{|ను ;fశëHా £$_ంV 
ఆ{|ను పSQbాFGం2ెను. FL/-P 2ెuâ ంపqHా అతడZ, తన మ,దSను, FLరమ,ను, 
మ)*య, 2ేQ కఱqను ఆ{| వదw  కDదువÇäట 'ò ను. అతడZ తన -.డu]^ [ా)¬రక 
సంభందమ, కuH* ఉండడమ,వలన ఆ{| గర≤మ, ధ)*ం2ెను. మ)*య, అతడZ 
తన మ"రï మ,న ;Eªâ bc ilను. య@FL ఎపqy`ై]ే తన కDదువÇäటOò న వసు~ వqలను 
Q)*H* 2ే--Ptంచు-.;ాల/ తన 4ó7∂∑త¶/ పంÇäKm, ;fశëHా 2పెyబ`aన ఆ{|ను 
కనుHØనల√కbc య"డZ. అపqyడZ, మ@డZ KEలల ౖన త)ాzత, ]Lమ"ర: జ¥రతzమ, 
వలన గర≤వQ అiనద/ య@FLకD సమ"2Lరమ, అంFెను. మ,ందుHా 
అతడZ ఆ{|ను -ాuö;fయ"ల/ ఆF°ేం2ెను: -ా/ ఎపqy`ై]ే ఆ{| కDదువÇäటOò న 
వసు~ వqల ౖన, అత/ మ,దS, FLరమ, మ)*య, 2ేQ కఱqను అత/ మ,ందు 
వqంVనFో , తన సzbాపమ,లను బటOò  Fో ÎిHా /ల2ెను. అతడZ ఒక HØపy పSకటన 
2ే4äను, “Kfను KL కDమ"ర:`ైన Îóల"ను ఆ{|కD ఇయëల√దు గనుక, ఆ{| 
KLకంట≈ eQమంత¶)ాల/ 2ెÇäyను“ (38:26). 

ఈ పSకటన, ]Lమ"ర: bాపమ, ఎర:గ/, ల√క Fవేq/ ఎదుట, తనను తను 
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సమ)*õంచు-6Kf eQమంత¶)ాల/ -ాదు; -ాe ఆ{| ఏFై]ే 2ే4ింFో  అFG 
bాపమ,]^ /ం`aయ,న7FG. ఇకtడ ఆల†చన ఏమనHా, య@FL మ)*య, 
]Lమ"ర: ఇదw ర: bాపమ,2ేయHా, య@FL vకt bాపమ, ]Lమ"ర: 
bాపమ,కంట≈ ఎకDtవHా ఉం`ెను. -6ందర: గkంథ ;ాëఖ"ëతలD, ఈ ;ాఖ"ëనమ,ను 
Qరసt)*ంచుచుKL7ర: ఎందుకంట≈, ఏ bాపమ,ను మ)*vక bాపమ,కంట≈ 
ఎకDtవ-ా/ తకDtవ-ా/ -ాద/ రü�ÜHా 2ెపqyచుKL7ర:. F¡/-P _ర:ద̈ంHా, 
Çిల"త¶ ఎదుట iflసు ఒక పS]ేëక{|oన సమసëను గ@)*ö _2L)*ంపబడZటకD 
/లDవబ`ెను. కయపయ,, ఆయన]^ నడపబడZచున7 మBసభ vకt 
KLయకDలD ఆయనకD వëQ)Œకమ,Hా ఆ)sపణలD 24ేి bాపమ,2ే4óను. మ)*య, 
Çిల"త¶ ఒక అమ"యకD/-P మరణ °í _\Gంచుట FLz)ా bాపమ,2ేయ,టకD 
4ిద̈పడZచుం`ెను. iflసు, “నను7 eకD అపyH*ంVన ;ా/-P ఎకDtవ bాపమ, 
కలదు అKEను” (§Bను 19:11, మ"ర:t 3:22-30 చూడZమ,). iflసు 
vకt Ωర:y, ఆయన ఆFG-ాండ కథ బ$Hామ,ల† 2ే4ిన FL/-P _ర:ద̈మ,Hా 
య,ం`ెను. 

య@FL మ)*య, ]Lమ"ర: vకt కథ, దzందz పSమ"ణమ,లD 
ఉప§H*ంచకπడద/ ∂⁄చö)*సు~ ంFG. పq)ాతన కKLను సంఘమ,నకD, ఒక 
గ,ర:~ Hా య@FL /u2ెను. అతడZ HØరkల సమ@హమ,ను, బ ç చుö కQ~ )*ంచుటకD 
ప/;ా)*/ కuH*య,ం`ెను. మ)s;Eౖపq, ]Lమ"ర: ఏ_ద{|oన ఆ4ి~ , 4ిõ Q, 
అ\G-ారమ,, చటò  పర{|oన సBయమ, -ా/ ల√/ 4ీ~ +. ఎపqy`ై]ే య@FL, 
కDమ"ర:`ైన Îóల"కD అ_[ాzసమ, చూÇింV, ]Lమ"ర: గర≤మ, FLuöంద/ 
]ెలDసు-6KEKm, ఆ{|ను చంప`L/-P 4ిద̈ప`ెను. తం`aS ఎవర/ _2Lరణ గ@)*ö 
-ా/, ల√క, అత/-P ;f4ó °íను గ@)*ö -ా/ 2పెyబడల√దు. అiKL ]Lమ"ర: 
గర≤వQ -ావ`L/-P తన పS{„యమ, వqంద/ పSజలకD ]ెu4ినపqyడZ, 
°}aం2Lల"Kf ఆల†చKf రదుw  2ేయబ`aంFG. ఈ ప)*4ిõ Qల† ఒక దzందz 
అనziంచడ{|oనFG. తన]^ వëÕ2Lరమ, 2ే4ిన మ,నుష¶ë/ కంట≈ ఒక 4ీ~ +Hా 
]Lమ"ర: క“*న Ωర:yను b∆ ంFGనFG. 

iflసును గ@)*ö 2ే4ిన వర0నలల† కπ`L దzందz పSమ"ణLలD 
కనుHØనబ`Lˇ i. ఒక 4ీ~ + వëÕ2Lరమ, 2ేసూ~  పటJò బ`aన సమయమ,ల† iflసు 
కπ`L ఇల"ంటO సమసëను ఎదు)ØtKLడZ (§Bను 8:3-11). ఆ{| 
తపqy24ేäన/ అనుమ"నమ, ల√కbc వడమ,]^, ప)*సయ,ëలD ఆ{|ను )ాళâ ]^ 
-6టOò  చంపవల న/ తలం2Lర:. య@FL KLయకDలD, ఆ మనుష¶ëడZ 
ఎకtడవఉKL7డZ? ఒక మ,నుష¶ë/ పంÇ,ి ఈ 4ీ~ +/ ల†పరచు-6/, 
వëÕ2Lరమ,ల† పటJò బ`లే"24ే,ి FL// iflసు ‘ద పS§H*సు~ KL7)ా? అKf 
పSశ7లను ;ార: పటOò ంచు-.ల√దు. అiKL ;ార:, ఆ _షయమ,ల† మjనమ,Hా 
ఉKL7ర:; ధర”[ాస~ +ం పS-ారమ, ఈ{|ను ఎú2ేయëవల న/ iflసును 
ఆడZగ,చుKL7ర:. ఆ మనుష¶ëడZ సzతంతSమ,Hా ;Euâ bc య"డZ. ఈ{| ఏFై]ే 
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2ే4ింFో  అFG bాప{„ Hా/, iflసు ఆ{|ను ఖం`aంచల√దు. ఈ ప)*4ిõ Qల† దzందz 
పSమ"ణమ,లD ప/2ేసు~ KL7య/ iflసుకD ]లెDసు. ఎవ)X#]ే ధర”[ాస~ +ం 
పS-ారమ, ఆ{|ను చంbాల/ 4ిద̈ప`Lˇ )s, అFే ధర”[ాస~ +ం 2ÇెిyనటJâ  తపqy2ే4ిన 
ఆ మనుష¶ë/-P కπ`L మరణ °í _\Gం2Lల"Kf /జ¥/7 ;ార: పటOò ంచు-6నల√దు 
(FGzΩ. 22:22). కపట{|oన య@FL KLయకDల]^ iflసు “‘ల† 
bాపమ,ల√/;ాడZ fiటò fiదట ఆ{| ‘ద )ాi ;Eయëవచుöన/” 2ెÇäyను 
(§Bను 8:7). ;ా)* bాపమ,లకD ;ా)Œ Fో ష¶లDHా ఒÇిyంపబ`a, అందరü 
అకtడనుంV ;Eªâ bc ilను, iflసు మ)*య, ఆ 4ీ~ + úH*ల ను, పSభ,వq 
ఖం`aంచల√దు, ఆ{| అపyటO-Œ తH*నంత ఖం`aంచబ`a, 4ిగ,ï పరచప`a ఉం`ెను. 
ఆయన ఆ{|]^ దయ]^ “eవq ;Eªâ  ఇక bాపమ, 2ేయకDమ,” అ/ 2ెÇäyను 
(§Bను 8:11). 

మ,H*ంపq. FేవqడZ ఈ కథల† ]ెర;Eనక ఉం`a న`aపqసు~ KL7డZ. తన 
/బంధన జనులల† ఒక)* ;fష\Lరణను, ఒక అనëజను)ాల ౖన, ]Lమ"ర:]^ 
బ∂∑రï తమ, 2ే4äను. య@FL అత/ సహæ దర:లD §4óపq మ)*య, 
కDటJంబసభ,ëల]^ ఐగ,పq~ ల† )ాÊ పడకమ,ందు, _నయం, bాపమ, 
2ెయëకDం`L _[ాzసమ, కuH*య,ండడం, కృప మ)*య, íమ"పణను 
Kfర:ö-6నవల4ిన అవసరం ఉంFG. Fేవq/ పSజల vకt భ_షëత¶~  పSమ"దమ,ల† 
ఉంFG. )ాజ)*క వంశ{|oన ఇ[kా ifl7య,లల†, ]Lమ"ర: ఒక పÀ)*zకD)ాuHా 
Ê_ంచగలFL? FేవqడZ ఎను7కDన7 కDటJంబమ,ల†, య@FL Fేవq/ 4ó_ం2ే 
/జ{|oన KLయకD/Hా మ"రగల`L? ఏFే{|oKL FL/-P సమ"\Lనం “అవqను” అKf 
_నబడZత¶ంFG. FేవqడZ ఆయన సంకలyమ, 2 Øపqyన, మంV నుం`a మ)*య, 
2ెడZ నుం`a తన పSజలకD సమస~  {„లDకలDగ,నటJâ  2ేయగల సమర:õ డZ ()sమ". 
8:28). య@FL మ)*య, ]Lమ"ర: మధë జ)*H*న అKEౖQక చరë వలâ  Çä)Xసు 
మ)*య, జXరహÌ అను కవలలD కuH*)* (38:29, 30). Çä)Xసు నుం`a బÆ యÍ, 
రüత¶ భర~  వ2ెöను; )ాజXౖన FLŸదు మ)*య, త¶దకD iflసు -ÿkసు~ , ల†కరíకDడZ 
వ2ెöను (రüత¶ 4:18–22, మత~ i 1:1–17 చూడZమ,). 
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