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అ"#$యమ' 39 

Ò® ºఫరs గృహమ'లP “hiప5 

§4óపqనకD ఎటJవంటO అర—త ల√కDKL7, తన తం`aS vకt ఇషò {|oన 
కDమ"ర:/Hా Uాõ నం సంbా\GంచుకDKL7డZ; అతడZ, య"-.బ,, ]Lను ÇóSúం2ే 
£$రë, )ా∂nలD, అKfక సంవతjరమ,లD సం]Lనమ, -6రకD ఎదుర:చూVన 
తర:;ాత జ/”ం2LడZ. §4óపq ఎకt`a-P ;Eªâ KL ఇష¶ò డZHా మ")Xను. 
FLసëమ,ల†, తన అ\GపQiloన bc Ωఫర: కట$íమ, b∆ ంFెను. తన 
యజమ"ను/ £$రëకD ఆకర±ణ(యంHా కనుHØనబ`a, 2ెరUాలకD ;Eªâ నపqyడZ, 
2ెరUాల అ\GపQ2ే ఖXïF¡లంద)*-ÿ అ\G-ా)*Hా వqంచబ`నెు. ]Lను అనుభ_ంVన 
అKfక కషò మ,లకD బదులDHా, §4óపq ఒక పSసం[ా/యë{|oన మ)*య, 
H4రవపSద{|oన Fవేq/ కDమ"ర:/Hా ఎFGHXను. “ilహæ ;ా §4óపqకD 
]^`ైయ,ం`ెను, అతడZ 2ే4నిదంతయ, ilహæ ;ా సఫలమ, 24ేäను” (39:2, 
21). 

y® ºఫరs సంØాÀ Ö#b,I పర$Jåìక9baా “hiప5క9 –¯dûంప5 

(39:1–6a) 

1
“hiప5ను ఐగ'ప5ú నక9 ºసు,<bవdûనప5nడ£ ఫ/p wకW 

ఉQో $గసుÀ డ£ను, /ాజసంరìక hiÖ#"gపñయ'ÖKౖన y® ºఫరను ఒక ఐగ'lీúయ'డ£, 

అకWÉè,I అతb ºసు,<b వdûన ఇ˘ాƒF√Ãయ'ల wదá నతb ,<ÖKను. 

2
FßహÇ Jా “hiప5నక9 Z[Éైయ'ంÉెను గనుక అతడ£ వ/0xల9N చు తన 

యజమ+నుడగ' ఆ ఐగ'lీúయ'b Fంట నుంÉెను. 
3
FßహÇ Jా అతb,I 

Z[Éైయ'ంÉెనbయ', అతడ£ jhేినదంతయ' అతb jñేలP FßహÇ Jా సఫలమ' 

jేhiనbయ' యజమ+నుడ£ చూdనప5nడ£ 
4
“hiప5 äద అతb,I కటAìమ' 

కîa©ను గనుక అతb wదá ప/0చర$ jేయ'JాÉ#Fßను. మ/0య' అతడ£ తన 

FంటHäద ™j#రణకరúaా అతb bయ¢ంd తనక9 కîa0నదంతయ' అతbjేñ 

కపna0ంjెను. 
5
అతడ£ తన FంటHäదను తనక9 కîa0నదంతటHäదను అతb 

™j#రణకరúaా bయ¢ంdన,ాలమ' ´దల9,<b FßహÇ Jా “hiప5 b¢తúమ' 
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ఆ ఐగ'lీúయ'b FంటHb ఆ≈ర∆Qgంjెను. FßహÇ Jా ఆ≈/ా∆దమ' ఇంటHలP Öå¢ 

yõ లమ'లP Öå¢ అతb,I కîa0న సమసúమ'äదను ఉంÉనెు. 6a అతడ£ తనక9 

కîa0నదంతయ' “hiప5 jేñకపna0ంd, Z#ను ఆÆరమ' ñనుట తపn తన,ï¢ 

ఉనÅQో  ఏ¢ లπQో  ™j#/0ంdనJాడ£ ,ాడ£. 

వచనమ' 1. ఈ అ\Lëయమ,, 37:36 పS-ారమ,, “hiప5 తన 
సహæ దర:ల2ే ఐగ'ప5ú నక9 బ$/సHా అú”;fయబడ̌ సంఘటనలను 
పqనర:FL– టOంచడం]^ b Sా రంభం అవqత¶ంFG. అతడZ అకtడ y® ºఫరs అనబ`ే 
వë-P~ 2ే -6నబ`Lˇ డZ. “bc Ωఫర:” అKf Çóర:కD “సూరëFవేq/2ే ఇవzబ`aన;ాడZ” 
అ/ అరõం మ)*య, ఇFG సం}aప~ ంHా “bc Ω% ó)ా”1 నుం`a Ωయబ`aంFG. ఈ Çóర:]^ 
ఉన7 ;f)Øక మనుష¶ëడZ §4óపqనకD మ"మ అయ"ëడZ (41:45, 50; 
46:20). 

bc Ωఫర: fiదట, ఫ/p wకW ఐగ'ప5ú  అ"g,ారsలలP పSమ,ఖు/Hా 
_వ)*ంపబ`Lˇ డZ. “అ\G-ా)*” ( סיִרָס , saris) అKf పదం “-.ర:ò  అ\G-ా)*” అKf 
అ)õా /7 సూVసు~ ంFG; ఇFG Akkadian Ë)*±క అరõ{|oన “)ాÍ అ\G-ార:లల† ఒకర:” 
అKf మ"ట నుం`a ;EలDవ`aంFG. తర:;ాQ -ాలమ,ల†Kf ఈ పదం )ాజ 4óవల† 
“నపqంసకDలను” సూVసు~ ంFG.2 ఇకtడ ఇFG ఫ)s vకt 4óKL\GపQiloన, ఒక 
Çäం`aâ  అiన ఐగ,Çీ~ య,/ వ)*0సు~ ంFG. 

త)ాzత, bc Ωఫర: సంరìక hiÖ#"gపñaా సూVంచబ`ెను (40:3, 4; 41:10, 
12) చూడZమ, “4óKL\GపQ” ( רַׂש , śar) అKf పదమ,ను “bాలకDడZ,” ల√FL 
“KLయకDడZ”Hా తర:ı మ" 2ేయవచుö. bc Ωఫర: ఫ)s vకt సంరíకDలకD 
KLయకDడZ. ఈ పదమ,  అను మ"ట vకt బహÌవచన (tabbach)  חָּבַט
రüపమ,ను అనువFGసు~ ంFG, మ)*య, ఇFG తల")*Hా 4ó_ంVన -ాపల"FLర:డZ/ 
సంబÆ \Gసు~ ంFG.3 bc Ωఫర:, )ాÍ vకt రíణ మ)*య, Kfరసు~ లకD మ)*య, 
పSజ¥ వëQ)ŒకDలను °íను సyషò మ,Hా పరë;f}aం2;ేాడZ (2 )ాÍలD 25:8–21; 
i)¬”య" 39:9–14 చూడZమ,). 

ఈ నమ”క{|oన అ\GపQ కKLనుల† సహæ దర:ల నుం`a ఈ యవzను/ -6/న 
ఇ˘ాƒF√Ãయ'ల9 ల√క úదëeయ,ల నుం`a “hiప5ను -6KEను (37:25, 27, 
28, 36). ఇ¯ా”ifl7య,లD అత// ఇగ,పq~  )ాజ\L/-P Ωసు-6/ వ2ెöను. 

వచనమ' 2. §4óపq vకt సహæ దర:లD అత// తృణ öక)*ంVKL, FేవqడZ 
అత/ -6రకD ఒక పSణLªక కuH*య,ం`నెు. FßహÇ Jా “hiప5నక9 

Z[Éైయ'ంÉెను అను మ"ట (39:3, 21, 234 చూడZమ,) సఫ7కృతమవqటను, 
అÕవృFG¨ , ల√క _జయ"/7 సూVసు~ ంFG. ఆ మ"ట vకt ఖVöత{|oన 
శబ$w రõమ,ను ఈ సందర≤మ, గ,)*~ సు~ ంFG; -ా/ ఇకtడ, Fేవq/ అË)ాzదమ,లD 
§4óపq కuH*య,ండడం సyషò మ,Hా ]ెలDసు~ ంFG, అందువలన అతడ£ ఒక 

™జయవంతµbaా ఆFßను. Fేవq/ సBయమ,వలన అతడZ ఐగ'lీúయ'Éైన తన 
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యజమ+b ఇంటHలP ఉంచబÉెను. 
వచనమ' 3. §4óపq అ_[ాzసeయ{|oన, వëQ)Œ-Pం2ే సz£$వం కuH*న 

ఇతర బ$/సలవల  -ాకDం`L ఇతడZ ;fర/, bc Ωఫర: వë-P~ గతంHా ]ెలDసు-6KEను. 
F¡/-P _ర:ద̈ంHా, FßహÇ Jా తనZ[ ఉండ£ట తన యజమ+b చూjనెు మ)*య, ఈ 
యవzన బ$/స 2ేయ, సమస~ మ, శkద̈]^ మ)*య, జ¥గkత~ ]^ జరsగ'నటzN  2ే4äను. 
Fేవq/ సBయమ,]^ §4óపqనకD ఇవzబ`aన పSQ ప/, _జయవంతమ,Hా, 
అతb jేతµలలP వ)*¨లDâ చుం`ెను. 

bc Ωఫర:, ఐగ,పq~  Fేవతలను ఆ)ా\Gం2ెను; -ా/, తన బ$/స “ilహæ ;ా”ను 
(Yahweh) ఆ)ా\Gంచు;ాడ/, §4óపq నుం`a ]టేHా ]ెలDసు-6KEను. bc Ωఫర: 
ఈ యవzన ∂n¤Sయ,డZ5 తనకపyH*ంVన పనుల/7టOe సకkమమ,Hా 
2ే4ినంతవరకD ]Lను ఏ Fేవq/ ఆ)ాధన 2ేయ,చుKL7డ/ ఆల†Vంచక, 
§4óపq ఆ)ా\Gంచు Fేవq/ గ@)*ö బహÌ[ా _[ాల హృదయమ, 
కuH*య,ండవచుö. 

వచనమ' 4. అందు వలన, “hiప5 అతb దృ‹ిvలP కటAìమ' yõ ంQెను 
మ)*య, bc Ωఫర: అత// తన వ$,Iúగత సÆయక9baా (/యúం2ెను) 
2ేసు-6KEను. 2Lల" -ాలమ, bాటJ తన యజమ"/ తనను తన గృహ 

పర$Jåìక9baా మ)*య, తనకD కîa0న సమసúమ' äదను అ"g,ా/0aా 

bయ¢ంd, ఉన7త Uాõ i కuH*న అ\G-ారú2ెöను. ఇFG ఒక యవనసు~ /-P 
ఆకర±ణకర{|oన /య"మకం. 

వచనమ'ల9 5, 6a. అతడ£ [bc Ωఫర:] తన FంటH äదను తనక9 కîa0న 

దంతటH äదను అతb [§4óపq] ™j#రణకరúaా bయ¢ంdన ,ాలమ' 

´దల9,<b FßహÇ Jా “hiప5 b¢తúమ' ఆ ఐగ'lిúయ'b ఇంటHb 

ఆ≈ర∆Qgంjెను. ఎల" ఐ]ే పSభ,వq య"-.బ, ప)*చరë FLz)ా ల"బ$నును 
ఆËరzFGం2ెKm (30:27, 30) అల"HŒ ఇపqyడZ §4óపq ప/ FLz)ా bc Ωఫర:ను 
HØపyHా ఆËరzFGంచుచుం`ెను. రచiత §4óపq ఏú2ేUా`ో , ఎల" Uా\Gం2L`ో  
Çó)Øtనల√దు -ా/ అతడZ ఇతర బ$/సల]^ 4ిõ ర{|oన మ"నవ_\LKLలను కuH* 
వëవహ)*ం2Lడ/ ఊ∂∑ంచవచుö. అతడZ ;ా)*/ H4రవ మ)ాëదల]^ చూ4ిన 
ilడల, ;ా)*-P అపyH*ంVన ప// శkద̈Hా మ)*య, మంV ఉ]Lyదకమ,Hా 
2ేయ,టల†, Uానుకπల సyందన కuH* ఉKL7ర/ ఊ∂∑ంచడం కషò ం -ాదు. ఈ 
ప)*గణన అంతటO/, FßహÇ Jా ఆ≈/ా∆దమ' తనక9 కîa0న అంతటH äదను, 

ఇంటHలPనూ, yõ లమ'లPను య'ంÉెను అKf పSకటన]^ కలపవచుö. 
“ఆË)ాzదమ,” అKf £$వన Uా\Lరణమ,Hా ఆFG-ాండమ,ల† £∫Qక సంపదను 
మ)*య, [¿kయసుjను 2ేర:సు~ ంFG (24:35; 26:12, 13; 30:30), ఇందువలన 
bc Ωఫర: సంపద HØపyHా Çä)*H* ఉండవచö/ మనమ, తలంచవచుö. ఇFG 
§4óపq వలన ఫ)s ‘ద మ)*య, ఐగ,పq~  అంతటO ‘ద భ_షëత¶~ ల† )ాబÆ ifl 
ఆË)ాzదమ,ను గ@)*ö మ,ందుHా 2ెపqyచున7FG (41:49; 47:13–26). Fేవq/ 
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vకt HØపy ఆË)ాzదమ, వలన bc Ωఫర: అత/-P కîa0నదంతయ' ఫuం2ెను. 
F¡/-P -ారణం అతడZ “hiప5నక9 తనకD కuH*నదంతటO/ అపna0ంd, Z#ను 

ఆÆరమ' ñనుట తపn తన,I ఏ¢వ5నÅQో , ఏ¢లπQో  అb ™j#/0ంjెÉèJాడ£ 

,ాదు. అFGకπ`L bc Ωఫర: ఆBరమ, “ఐగ,పq~  ఆ2L)ాలను అనుస)*ంV 
కkమమ,Hా తయ"ర: 2ెయëబడవల ను (ఇFG ఒక _FేËయ,డZ 
]ెలDసు-6నకπడదు ల√క చటò  పరమ,Hా 2ెయëకπడదు).”6  

y® ºఫరs @Aర$ “hiప5ను ప\లPభltట∫v  ప\యతÅం (39:6b–18) 

6b
“hiప5 రÓపవంతµడ£ను, సుందరsడ£ÖKౖ య'ంÉెను. 

7
అటzతరsJాత 

అతb యజమ+నుb @Aర$ “hiప5 äద కనుÅ Jåh–ితనZ[ శయbంచుమb 

jెltnను. 
8
అFZే అతడ£ ఒపnక–Ö# యజమ+నుడ£ తనక9 కîa0నదంతయ' Ö# 

jేñకపna0ంjెను గQ#, Ö# వశమ'న తన FంటHలP ఏ¢ ఉనÅQో  అతÉెరsగడ£; ఈ 

FంటHలP Ö#కంట∫ ltౖ Jాడ£Öåవడ£నులπడ£. 
9
íవ5 అతb @Aర$JKౖనందున bనుÅ 

తపn మ/0 Qేbb Ö# కపna0ంపక య'ండలπదు. ,ాబటHv  ÖåÖKటzN  ఇంత 1రü≥≠న 

దు˘ాWర$మ' jేhి Qేవ5b,I ™/pధమ'aా yాపమ' కటzv ,<ందునb తన 

యజమ+నుb @Aర$Z[ అÖKను. 
10

Qgన Qgనమ' ఆü≥ “hiప5Z[ 

మ+టల+డ£చుంÉెను aాb అతడ£ ఆü≥Z[ శయbంచుట,©&నను, ఆü≥Z[ 

నుండ£ట,© &నను ఆü≥ మ+ట ™నÅJాడ£,ాడ£. 
11

అటzN ండaా ఒకÖ#డ£ అతడ£ తన 

పbäద FంటHలPపî,I JK°Nనప5nడ£ ఇంటH మనుషµ$లలP ఎవరsను అకWడ లπరs. 

12
అప5nÉ#ü≥ అతb వసú ‘మ' పటzv ,<b తనZ[ శయbంప5మb jపెnaా అతడ£ తన 

వసú ‘మ'ను ఆü≥ jేñలP ™ÉèdltటHv  తlిnంచు,<b బయట,I yా/0y® Fßను. 
13

అతడ£ 

తన వసú ‘మ'ను ఆü≥ jేñలP ™Éèd తlిnంచు,<b y® వ5ట ఆü≥ చూdనప5nడ£ 

14
తన FంటH మనుషµ$లను lిîd–చూడ£Éè, అతడ£ మనలను ఎగZ#° 

jేయ'టక9 ఒక –̄2\య'b మన wదáక9 Zెdûయ'Ö#Åడ£. Ö#Z[ 

శయbంపవల∑నb ’డ£ Ö#wదáక9/ాaా Öåను ltదá,ïక Jåhిñb. 
15

Öåను ÛగOరaా 

,ïకJåయ'ట Jాడ£ ™b Ö# దగOర తన వసú ‘మ'ను ™ÉèdltటHv  తlిnంచు,<b బయటH,I 

yా/0y® Fßనb Jా/0Z[ jెlిn 
16

అతb యజమ+నుడ£ ఇంటH,I వచుûవరక9 అతb 

వసú ‘మ' తనదగOర ఉంచు,<ÖKను. 
17

అప5nÉ#ü≥ తన భరúZ[ ఈ మ+టల jVప5nన 

jెltnను–íవ5 మనwదáక9 Zెdûన ఆ –̄2\ Q#సుడ£ ననుÅ ఎగZ#° jేయ'టక9 

Ö# wదáక9 వjెûను. 
18

Öåను ÛగOరaా ,ïక Jåhినప5nడ£ Jాడ£ తన వసú ‘మ' Ö# 

దగOర ™ÉèdltటHv  తlిnంచు,<b బయటH,I yా/0y® FßనÖKను.  

వచనమ'ల9 6b, 7. ఇపyటOవరకD, “hiప5 బ$/స అiనపyటO-ÿ 
ఐగ,పq~ ల† అంతయ, సకkమమ,Hా నడVనFG. అతడZ తన యజమ"/ -Pkంద 
ఉన7త Uాõ i/ మ)*య, అ\G-ారమ,ను b∆ ంFెను. ఎపqy`ై]ే bc Ωఫర: @Aర$ 
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తనను ఆ°ంVనFో , అత/ ప)*4ిò Q KLట-ÿయమ,Hా మ")*bc iనFG. అతడZ 
రÓపవంతµడ£ మ/0య' సుందరsÉై య'ంÉెను కనుక, తన యజమ"ను/ £$రë 
“hiప5 äద కనుÅ Jåh ితనZ[ శయbంచుమb 2ెÇäyను. ఆ{| ఈ పSQbాదన 
2ే4ó _\Lనమ,బటOò , ఒక బ$/సÇäౖ ఇల"ంటO £$వన కuH*య,ండడం fiదటOUా)* 
-ాద/ ]ెలDసు~ ంFG. 2Lల" మంFG బహÌ[ా ఆ{|]^ శయ/ంచ`L/-P ఎల"ంటO 
;ాదనలD ల√కDం`L సం]^షమ,]^ ఒపqy-6/ ఉండవచుö. -ా/ _FేËయ,`ెనౖ 
§4óపq మ)*vక/ £$రë]^, అల"ంటO సంబంధమ,ను ఆBz/ంచడ/ ఆ{| 
]ెలDసు-6/ ఉండవచుöను. అతడZ, ఆ{| [ÛధనకD ల÷ంగకDం`L మ)*య, KEౖQక 
సమగkత కuH*య,న7 వë-P~ .  

వచనమ' 8. §4óపq ఆ{| పSQbాదనను ñరసW/0ంjెను, మ)*vక వë-P~  
∂nత¶బద̈ంHా ఆ{|కD లÕం2Lలను-.;ాలKf -ారణం వలన అతడZ 
Qరసt)*ం2Lడ/Çిసు~ ంFG. fiదట, §4óపq పరë;fíణల† తన-Pవzబ`aన 
సzతంతSమ, గ@)*ö Çó)ØtKL7డZ: తన యజమ+b, ఇంటHలP Qేbb గ¿/0û 

™j#/0ంjేJాడ£ ,ాదు,ాb తనకD కîa0నదంతటH ‘ద అత`a/ అ"g,ా/0aా jhేtను. 
వచనమ' 9. )XండవFG, అతడZ తనకD తz)*తమ,Hా వVöన ∂⁄Vöంపqను 

సూVం2ెను: ఈ ఇంటHలP Ö#కంట∫ ltౖJాడ£ ఎవడZను ల√డZ. ఇల"ంటO నమ”కమ, 
మ)*య, బ$ధëత మ)*vక/KE]ౖే bాడZ2ే4ి bc Ωఫర: £$రëను b∆ ంFLల/ కπ`L 
ఆల†చన కలDగ2ేయ,ను. ఎందుకంట ', అత/ యజమ"/ ఆ{|ను తపy 
మ)*Fే// అత/-P అపna0ంపక య'ండలπదు. ఇల"ంటO అKEౖQక చరëకD 
వëQ)Œకమ,Hా §4óపq ;ాదన )XటOò ంపqHావqంFG: ఇFG 1రü≥≠న దు˘ాWర$మ' 
ఎందుకంట≈ అFG తన యజమ"ను/ నమ”కమ,ను ఉలâ ంÉ∑ంచడం మ)*య, అFG 
Qేవ5b,I వ$ñ/ïకమ'aా yాపమ' jెయ$డం.7 §4óపq ఈ ఐగ,పq~ )ాu]^ 
మ"ట$â `aనపqyడZ ఒక _FేËయ,/-P ఏú అరõం -ాకbc iKL అతడZ ఏ-X #క 
/బంధన KLమమ, “ilహæ ;ా” (Yahweh) అ/ ;ాడZటకD బదులDHా “FేవqడZ” 
అKf Uా\Lరణ Çóర:ను ;ా`ెను. ఈ ప)*4ిò త¶లల† కπ`L, ఆ{| పSశం4ిసూ~ , 
[ÛFGసూ~  24ేిన అభëరõనను Qరసt)*ంచ`L/-P §4óపq vకt KEౖQక మ)*య, 
ఆΩ”య సూ]LS ల ఆ\L)ాల -ారణమ,Hా తపy/ సyషò ంHా ]ెలDసు~ ంFG. పq)ాతన 
ఐగ,పq~ కD 2ెంFGన అKEQౖక _FేËయ,ల పSపంచమ,ల†, అనుమ"నం ల√కDం`L 
ఆ{| ఎన7డZ ఇల"ంటO మనస~ తzం కuH*న బ$/సను ఎదు)Øtనల√దు.  

వచనమ' 10. bc Ωఫర: £$రë §4óపq పSQఘటOం2ే వరకD QgనQgనమ' 
అత/]^ మ"ట$â డZచు పSయQ7ం2ెను (Fె7ల", సºjనును _డZవక 
పSయQ7ంచుట KLëయ"\G. 14:17; 16:16, 17 చూడZమ,). అతడ£ ఆü≥Z[ 

శయbంచుటక9aాb, ఆü≥Z[ నుండ£ట,©&నను ఆü≥ మ+ట ™నకy® వ5ట అత/ 
సz£$వమ,ల†/ శ-P~ / సyషò ం2ేసు~ ంFG. ఒక మ"మ@లD సం£$షణల† కπ`L, 
ఎవzర: తన‘ద 2ెడZ మ,దS ;Eయëడం -ాe, ఎవ)X#KL ఇంటO-P వVనపqyడZ 
;ా)*దw రü కu4ియ,ండZట -ా/, అల"ంటO పSయత7మ, కπ`L జరగడం అత/-P 
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ఇషò ంల√దు. §4óపq జ¥µ నమ, కuH* ;ా)*దw )*-ÿ మదë, ఒక రíణ Hsడ ఏ)ాyటJ 
2ే4ి “ఆ{|]^నుండZట”ను Qరసt)*ం2నెు. 

వచనమ'ల9 11, 12. సమసë ఏúటంట≈ అతడZ ఆ{|ను పÀ)*~ Hా 
/;ా)*ం2Lల√కbc ilను. ఒక సందర≤మ,ల† అతడ£ తన పbäద FంటH లPపî,I 

JK°Nనప5nడ£, iంటO మనుష¶ëలల† ఒకtర: అకtడ ల√ర:. ఈ ప)*4ిõ Q/ ఆ{| 
పS§జను”Hా మ"ర:ö-6KEను. ఈ Uా)* ఆ{| -Œవలమ, సంబంధం 
కuH*య,ండమKf -ాదు -ా/, దూకDడZHా, అతb వసú ‘మ'ను పటzv ,<b తన]^ 
“శయbంచుమb” పటJò బట 'ò ను. ఆ{| అత/ వస~ +మ,ను ల"H*నపqyడZ, అత// 
బహÌ[ా /దSపడక‘దకD ల√FL మంచమ, ‘దకD ల"గ`L/-P పSయQ7ంV 
ఉండవచుö. ఏFG ఏ{|oKL, §4óపq ఆ{| నుం`a తÇిyంచు-6/ bా)*bc ilను. 
అల" 2ేయ,ట FLz)ా, తన వసú ‘మ'ను ఆü≥ jేñలP ™ÉèdltటHv , ఆü≥ నుంÉè 

తlిnంచు,<b yా/0y® Fßను. “వస~ +మ,”నకD ∂⁄¤S పదం ( דֶגֶּב , beged) __ధ 
రకమ,ల దుసు~ లDHా ;ాడవచుö. -6/7 సంసtరణలD అFG అత/ 
బ$హëవస~ +మ,ను ల√క “-.టJHా” సూVసు~ KL7i (NEB; NIV; NLT). ఒక ;fల 
అతను -.టJను ధ)*4ó~  అFG bc Ωఫర: £$రëకD Ω4ి;fయ,టకD సులDవqHా 
ఉం`aయ,ండవచుö.  

వచనమ' 13. ఈ{| కథల† §4óపq 2Lల" తzరHా ఇంటOల†నుం`a 
బయటకD )ావడమ,]^ bాటJ, బయటకD వచుöనపqyడZ అత/ దుసు~ లD 
ల"గ,-6/ జ)*H*న _షయ"/7 ఇతర బ$/సలకD 2ెÇిyయ,ంట≈ ఆ 4ీ~ + vకt కథ 
2ెల√â FG -ాదు. ఏFGఏ{|oన తÇిyంచు-.వడం తపy ఏFG ఆల†Vంచు-6Kf సమయం 
Ωసు-6నక, అతడZ అతb వసú ‘మ'ను ఆü≥ jేñలP ™ÉèdltటHv  బయటH,I 

yా/0y® Fßను. §4óపqకD ఒ-Œ ఒకt _షయం మనసుల† ఉంFG-ఆ 
ప)*4ి~ Qల†నుం`a బయటకD)ావడం. ఈ సమయమ,ల† 2Lల" తz)*తమ,Hా 
పSQసyంFGం2Lల/ అతడZ న{|”ను.  

వచనమ'ల9 14, 15. అపqyడZ ఆ{| జ)*H*న సంఘటనలకD Uాíëమ,Hా 
§4óపq వస~ +మ,ను ఉప§H*ంచవచుö.8 ఈ అవ-ా[ా/7 ఆ{| Uాz\¡నం 
2ేసు-6/, §4óపqÇäౖ తన FంటH మనుషµ$లంద/0 మ'ందు ఆ)sపణలD 24ేäను. 
ఈ /ంద fiదట ఆ{| భర~ iloన b∆ Ωఫర: bాదమ,ల vదw  వqంV, ఆ{| 
ఇటâ KEను, చూడ£Éè, ఇతడ£ మనలను ఎగZ#° jేయ'టక9 ఒక –̄2\య'b మన 

Fßదáక9 Zెdûయ'Ö#Åడ£. “ఎగ]Lª” అKf వë-ÿ~కరణ ∂⁄¤S £$షల† ( קַחָצ , 
tsachaq) “అ_;f-P, బ,FG¨ ల√/;ాడZ” (NJB); KJVల† “;f‰û-.ళం, ;E-Pt)*ంచు” 
మ)*య, NRSVల† “అవమ"/ంచుట” అ/ అరõమ, (21:9; 26:8 ;ాëఖëలD 
చూడZమ,). bc Ωఫర: £$రë, ఒక ]ెH*ంVన 4ీ~ + బల"]Ltరమ,నకD పSయQ7ంచుట 
వలన °í ;fయ,మ/ తన భర~ కD అపyH*ంV, తనను ]Lను /)sw ÎిHా 
ఉంచు-6నవల న/ -.ర:చున7FG. ఇంటO;ారంద)*ల† (“మనం”) ఆ{| §4óపqను, 
“∂n¤Sయ,`aHా” సూVంV య@దుల వëQ)Œకతను కπ`L ఉప§H*ంV, ఇంటO 
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బ$/సలంద)*e అత/-P వëQ)Œకమ,Hా మ"రöవల న/ పSయత7ం 24ేäను. 
§4óపqనకD వëQ)Œకమ,Hా ఆ{| ఆ)sపణ ఇFG: “అతడZ ల†/-P వVö KL]^ 

శయ/ంపవల న/ [బల"]Ltరమ,] 2ే4äను.” ఆ{| ]Lను పSQఘటOంV, ¢గï రHా 
-ŒకలD;fయ,ట వలన, [ఆ{|] దగï ర తన వస~ +మ,ను _`aVÇäటOò  తÇిyంచు-6/ 
బయటO-P bా)*bc ilన/ Çó)ØtంFG. “¢గï రHా -ŒకలD;fయడం” అKfFG ఆ{| అత/ 
-Pkయలను అడ̌H*సూ~  అతడZ పటJò బ`Lల/ 2ే4ింFG. ఇFG ఆ{| ఏ తపqy 
2ేయల√దు అన`L/-P ఉప§గప`aంFG.9 

వచనమ' 16. ఈ ;ాకëమ,, bc Ωఫర: ఇంటO-P Q)*H*)ావ`L/-P మ,ందు ఎంత 
సమయం గQంVనFో  ]ెuయపరచల√దు-ా/, తన £$రë ఈ కథను 2Lల" 
KLట-ÿయంHా, Uా}Äë\L)ాల]^ కuÇి ఉంVంFG. తన ల}Äë/7 Uా\Gంచ`L/-P, తన 
యజమ+నుడ£ [ఆ{| భర~] ఇంటH,I వచుûవరక9 అతb వసú ‘మ' తన దగOర 

ఉంచు,<ÖKను. 
వచనమ'ల9 17, 18. అపqyడZ ఆ{| తన ఇంటO;ారంద)*-P 2ెÇyిన కథను 

మరల" 2ెÇäyను (39:14, 15). ఒక –̄2\ బAbసను ఇంటOల†/-P ΩసుకDవVö, 
అ\G-ారúవzడం వలన, తనను బల"తt)*ం2నె/ 2ెÇäyను. అందుకD అతడZ 
బ$ధëత Ωసు-6నవల న/ ఆ{| తన భర~ ను /ంFGం2ెను. ఆ త)ాzత ఆ{|, 
§4óపq ఇంటO;ారంద)* మ,ందు ఆ{|ను ఎగZ#° jేhtనb (బల"]Ltరమ, 
2ేయ,టకD పSయQ7ం2ెను) /ంFGం2ెను. ఏFే{|oKL, ఆ{| ఈ సంఘటనను, 
అత/ బల"]Ltరమ,ను ఆపqటకD అనునటJâ  తన;EౖపqకD Qపqy-6KEను మ)*య, 
ఆ{| ÛగOరaా ,ïక Jåhినప5nడ£, Jాడ£ తన వసú ‘మ'ను [ఆü≥] దగOర ™ÉèdltటHv  

yా/0y® Fßను. 

తప5nడ£ అÏ“గమ'లltౖ “hiప5నక9 ఖ©4దు (39:19–23) 

19
,ాబటHv  అతb యజమ+నుడ£-ఇటzN  í Q#సుడ£ ననుÅ jhేtనb తన @Aర$ 

తనZ[ jెlnిన మ+టల9 ™నÅప5nడ£ ,-పమ'Z[ మంÉèపÉè 
20

అతbb పటzv ,<b 

/ాŒ ఖ© 4Qöల9 బం"gపబడ£ jెరØాలలP JåFంjెను. అతడకWడ jెరØాలలP ఉంÉెను. 

21
అFZే FßహÇ Jా “hiప5నక9 Z[Éెయౖ'ంÉè, అతbయందు కbకరపÉè 

అతbäద ఆ jెరØాలwకW అ"gపñ,I కటAìమ' కల9గ'నటzN jేhtను. 
22

jెరØాల 

అ"gపñ ఆ jేరØాలలPనునÅ ఖ©4Qöలనంద/0b “hiప5jేñ కపna0ంjెను. JారకWడ 

ఏ¢ jేhి/p అదంతయ' అతÉే jేFంచుJాడ£. 
23

FßహÇ Jా అతb,I 

Z[Éైయ'ంÉెను గనుక ఆ jెరØాల అ"gపñ అతb jేñ,I అపna0ంపబÉèన 

Qేbగ¿/0ûయ' ™j#రణjయేక య'ంÉెను. అతడ£ jేయ'నQg య+వతµú  FßహÇ Jా 

సఫలమగ'నటzN  jేhtను . 

వచనమ'ల9 19, 20. bc Ωఫర: @Aర$ ఇVöన _వరణ, ఆ{| ఆ°ంVన 
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ఫuతమ,/2ెöను. ఎపqy`ె]ౖే bc Ωఫర:, ఇటzN , í Q#సుడ£ ననుÅ jేhtనb ఆ{| 
2ెపyడం ™Ö#ÅÉో , §4óపqÇäౖ అతడZ ,-పమ'Z[ మంÉèపÉెను. అతడZ, /ాŒ 

ఖ©4Qöల9 బం"gపబడ£ jెరØాలలP §4óపqను ;fiం2ెను. అందువలన అతడZ 
ఖ©4దు ల√క “2ెరUాలల†” య,ం`ెను (NIV; NRSV). ∂n¤Sల† ఈ 
సõ ల"/7”గ,ండSమ,Hా వqన7 భవనమ,” ( רַֹהּסַה תיֵּב , beyth hassohar), -ా/ 
ఖVöత{|oన అరõమ, మ"రవచుö. NEB ఏú సూVసు~ దంట≈ ఈ 2ెరUాల ఒక 
“గ,ండS/ భవనమ,”. ఇం-6క Uాధë{|oన _వరణ “ఒక Çäదw , గ,ండS/ గ,ంట” 
కuH*న “Kfలమ"ªగ” నుం`a ;EలDవ`aంFG (40:15 ;ాëఖëలD చూడZమ,). 

ఈ £$గమ, సం}aప~ మ,Hా అ§మయంHా వqంటJంFG, ఎందుకంట≈ అKfక 
పSశ7లకD జ;ాబ,లD ల√వq. fiదటOHా, ఈ పSకరణమ, §4óపq తన ‘ద 
ఉంచబ`aన తపqyడZ అÕ§గమ,లÇäౖ QరHాబడల√దు అ/ 2ెపqyచున7FG. అల" 
2ేయకDం`L వqండడం Uాధë{„KL? )XండవFG, ఆ{| తనÇäౖ 2ే4ిన 
అÕ§గమ,లÇäౖ §4óపq Qరగబ`a],ే 2ెరUాలకD పంపబ`aనపqyడZ, తన 
యజమ"ను/ ఎందుకD ఒÇిyంపల√దు? మ@డవFG, §4óపq తన £$రëÇä ౖ
బల"]Ltరమ, 2ే4äన/ bc Ωఫర: ఒÇిyంపబ`a]ే అత// చంపqటకD ఎందుకD 
ఆFే°ంచల√దు? ఎందుకంట ' అFG, పq)ాతన తxర:y స‘పమ,ల† ఇటJవంటO 
తపqyలకD Uా\Lరణ °í -ాబట$ò ? 

ఈ _వరణ, ఈ పSశ7లకD ఖVöత{|oన జ;ాబ,లను ఇవzల√దు; -ా/ తనకD 
2ెపyబ`aన కథకD ఇం-ా ఏFో  జ)*H*య,ండZన/ bc Ωఫర: 
అనుమ"/ంVయ,ండవచుö. ;ా)*దw )* మధë అసలD ఏú జ)*H*నFో  2ెపqyటల† 
తన £$రë తనను ºసమ, 2ే4äన/ అతడZ నమ”`L/-P -ారణమ, ఉంFL? 
ఆ{|కD, సుందర:`ైన ∂⁄¤S బ$/స]^ చ)*తSవqన7టJâ , ఇతర:ల]^ కπ`L 
కuH*య,ంFL? bc Ωఫర: ఖVöతమ,Hా గందరHs‰û/7 అనుభ_ం2LడZ. అతడZ 
తన £$రëను నú”నటJâ  అi],ే ఆ యవzన బ$/సను అతడZ చంÇó;ాడZ. 
bc Ωఫర: §4óపqను నú” అత// అ/7 ఆ)sపణలనుం`a _`aÇింVనటJâ  
అi],ే అత/ _;ాహమ, /uV వqం`ేFG -ాదు. bc Ωఫర: మధëమ"రï మ,ను 
ఎను7కDKL7డZ. §4óపq ‘ద ఆ)sపణలD ఖVöతమ,Hా ల√కbc వడమ,, తన 
£$రë -ారëకల"bాలÇäౖ అనుమ"నం వqండడం వలన, అతడZ ఆ ∂n¤Sయ,`a/ 
చంప`L/కKL7 ఖX ïదు _\Gం2ెను. 

వచనమ' 21. ఈ అ\Lëయమ, vకt )Xండవ పS\Lన £$గమ,, fiదటO 
£$గమ, వల Kf b Sా రంÕంచబడZత¶ంFG: FßహÇ Jా “hiప5నక9 Z[Éైయ'ంÉెను 
(39:2 చూడZమ,). ఈ పSకటన, Fేవq/ న`aÇింపq §4óపq Ê_తంల† 
-ారëUాధకమగ,టను గ,)*~ సు~ ంFG. ilహæ ;ా అత// సంర}aంV, bc Îిం2ెను. బ$ధ 
కuH*ం2ే ప)*4ిõ త¶లనుం`a, §4óపqను తÇిyంచల√దు-ా/, ;ాటO మధëల† 
అత// ర}aం2ెను. ఈ ;ాకëమ,, ilహæ ;ా §4óపq ‘ద కbకరపÉెనb ( דֶסֶח , 
chesed) కπ`L 2ెపq~ ంFG. ఈ ఆË)ాzదమ,, NRSVల† “ధృఢ{|oన ÇóSమ”Hా, 
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KJVల† “దయ”Hా వ)*0ంచబడZత¶ంFG. ఇల"ంటO £$వన, §4óపq /రంతరం 
ఎదు)ØtంటJన7 ప)*4ిõ త¶లకD _ర:ద̈ంHా కనబడZత¶ంFG. ఒక బ$/సHా మ)*య, 
బ$ధëత అపyH*ంపబ`aన వë-P~ Hా, తన యజమ"ను/2ే అKLëయంHా 2ెరUాలకD 
పంపబ`Lˇ డZ. అi]ే, ilహæ ;ా అతbయందు కbకరపÉè [ ןֵח , chen] అతb 

äద ఆ jెరØాల wకW ఆ"gపñ,I కటAìమ' కలDగ,నటJâ  2ే4äను. FేవqడZ F¡// 
ఎల" జ)*H*ం2L`ో  మనకD 2ెపyబడల√దు-ా/, §4óపq ఒక బ$ధëతగల ఖX ïF¡Hా, 
తన 2ెరUాల అ\GపQ-P _\ేయత చూÇింV, మనకD అనుమ"నం ల√కDం`L 
_వ)*ం2LడZ. 

వచనమ' 22. మ)*vకUా)*, శkద̈ మ)*య, _శzసeయత అKf మంV 
లíణLలD §4óపqను అతనున7 4ిõ Q నుం`a, ఒక ఉన7త Uాõ KL/-P 
ΩసుకD)ావడం 2Lల" సyషò ంHా ఉంFG. jెరØాల అ"gపñ ఆ jరెØాలలPనునÅ 

ఖ©4Qöలంద/0í “hiప5 jñేకపna0ంjెను. JారకWడ ఏ¢jhేి/p, ఖX ïF¡ల 
పనంతయ,, “hiప5 vకt పరë;fíణల† జ)*HŒFG. Uా\Lరణమ,Hా, ఇFG ఆ 
అ\G-ా)* vకt £$ర{|oన సమయం ;EVöం2ే బ$ధëత నుం`a _డZదల/2ెöను. 

వచనమ' 23. _[ాzసమ, FLz)ా, §4óపq Ê_తమ,ల† FేవqడZ ]ెర;Eనుక 
జ)*H*ంVన పనులను మనమ, చూడవచుö. అతడZ మ)*య, తన]^ వqన7;ార: 
ఆËరzFGంపబ`ెను, ఎందుకంట≈, FßహÇ Jా §4óపqనకD Z[Éైయ'ంÉెను (39:2, 
3, 21). ఏ పb äద దృÎిò  Uా)*ంVKL, FßహÇ Jా FL// సఫలమ' 24ే,ి 
సఫలమగ'నటzN  2ే4äను. 

అన∆యమ' 

y® /ాటమ' మధ$లP ™2ా∆సమ' (అ"#$యమ' 39) 

∂n¤S పQSక రచiత, “_[ాzసమనునFG /)¬}aంపబడZ;ాటO vకt 
/జసzరüపమ,ను, అదుS శë{|oన_ య,న7వనుటకD ర:ÍవqKEౖయ,న7FG. 
FL//బటOò ifl Çäదw లD Uాíëమ,b∆ ంFG)*” (∂⁄¤S. 11:1, 2) అ/ 2ెÇäyను. 
_[ాzసమ, FLz)ా, §4óపq Fేవq/ vకt ఆºదమ, b∆ ంFెను. 

/)ాశకD బదులDHా _[ాzసమ,. ఐగ,పq~  బంధకమ,ల† తన భ_షëత¶ 
సంFేహమ,ల† ఉన7నూ /)ాశకD బదులDHా §4óపq _[ాzసమ,ను 
ఎంచు-6KEను. 2Lల" ధ/కD`ైన, శ-P~ వంత{|oన ,అKfకమంFG ప/;ార:న7 -ాప)*-P 
ఇషò {|oన కDమ")*/Hా, §4óపq 2Lల" KEమ”FGiloన Ê_తమ,ను గ`aÇäను. 
అత/-P 2Lల" ప)*úత{|oన బ$ధëతలD ఉం`a, ఒక HØపy భ_షëత¶~  తన 
మ,ందువqన7టJâ  కనబడZచున7FG. అi]ే అత/ సహæ దర:లD, అత/ 
దయb∆ ంFGన 4ిõ Q/ (పS]ేëక దుసు~ లD) ల√క £$)¬ కలలను స∂∑ంచల√కbc i)*. 
అత// ఎంత మ"తSమ, భ)*ంచల√క బ$/సతzమ,ల†/-P అú”;f4)ి*. ఆ ¢`Lర: 
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వర~ కDలD §4óపqను ఐగ,పq~ నకD Ωసు-Xªâ ఒక బ$/సHా అú”;fUార:. 
తÇిyంచు-.ల√/ _\G, తన సహæ దర:లD తనకD 2ే4ని FోS హమ, 2Lల" అ\Gకమ,Hా 
వqన7FG. తన పSపంచం తన మ,ంFే సన7H*uâ , తన Ê_తమ,Çä ౖ తన-Œ /)ాశ 
వ2ేöల" సyంFGంచవచుö. ఒక పFG∂nడZ సంవతjరమ,ల వë-P~ -P, తన ఆశలe7 
õKL7Õన7మ, అibc iనటJâ  ఉండవచుö. ఐగ,పq~ ల†, ఒక బ$/సకD హకDt 
Hా/, అ\G-ారంHా/ ల√వq. అతను, తన అ\G-ా)*/ /ంFGంV, ;ాడZ-6/, ల√FL 
అత/-P _\ేయత చూÇించకbc ]ే చంÇó ఒక వసు~ వqHా ప)*గణ (ంపబడZత¶KL7డZ. 

ఆ సమయంల†, §4óపqకD -Œవలం )XండZ అవ-ా[ాలDKL7i: _[ాzసమ, 
ల√క /)ాశ. ÇóSమ"మయ,`ైన FేవqడZ తన Ê_తమ,ల† ఒక పSణLªక కuH* 
మ)*య, తన b Sా రõనకD జ;ా¢Uా~ డ/ _[ాzసం ల√కbc ],ే బ$ధలను అనుభ_సూ~  
ఒక బ$/సHా Ê_ంచడంల† అరõం ఉంFL? /)¬íణ ల√కbc ],ే పSజలD Ê_ంచ`L/-P 
ఉFేw శమ,ను, -ారణమ,ను -.ల†y]Lర:. ఒక బÚౖ¢లD రచiత ఇల" 2ెbాyర:, 
“_[ాzసమనునFG /)¬}aంపబడZ;ాటOvకt /జ సzరüపమ,ను, అదుS శë{|oన_ 
య,న7వనుటకD ర:ÍవqKEౖయ,న7FG” (∂⁄¤S. 11:1). ఇం-6క మ"టల†, 
_[ాzసమ, ఒక వë-P~ /, అదృశë{|oన_ మ)*య, “ఇం-ా జరగ/” ;ాటOల† 
/వ4ించ`L/-P అనుమQసు~ ంFG. అదృశë{|oన అవ-ా[ాలD Fవేq/ పSజలకD 
_[ాzసమ, FLz)ా /రüÇింపబడ]Li. ఒక మంV భ_షëత¶~ ను b∆ ంద`L/-P 
ల√ú/, అవసరతను అనుభ_ంచ`L/-P అనుమQUా~ ర:. పSజలD ;ా)* 
Ê_తమ,ల† Ñర{|oన మ)*య, /)ాశకuH*ం2ే ప)*4ిõ త¶లల† ;ా)*/ సÊవqలDHా 
ఉంచ`L/-P _[ాzసమ, మ)*య, /)¬íణ అనున_ 2Lల" అవసర{|oన 
గ,ణమ,లD. 

2ెరUాల నుం`a _`aÇింపబ`aన ;ా)* కథలల†, ;ా)* 2ెరUాల అ\G-ార:లD 
ఎంత అమ"నుషంHా పSవ)*~ ంVKL _[ాzస{„ ;ా)*/ సÊవqలDHా ఉంచడమ,, 
తరచుHా వqం`ే Kfపథëమ,. -ÿk.శ. fiదటO మ@డZ శ]Lబ$w ల -ాలమ,ల† )sమ" 
చకkవర:~ ల ఆFే[ాలవలన, fiదటO -X #2స~ వqలD ∂∑ంసను, మరణమ,ను 
అనుభ_ంVKL _[ాzసమ, ;ా)*/ భ)*ం2ే;ా)*Hా 2ే4నిFG. 2Lల"మంFG 
అమర:లD, Fవేq/-P bాటలD bాడZచు మరణ (ం2Lర:. ఇFG ;ా)*/ ∂∑ం4ింVన 
;ా)*-P FGHాúùంQ/ కలDగ2ే4ింFG. ఈ -X#2స~ వqలD /)ా[ా2ెందల√దు-ా/, మరణమ, 
నుం`a Q)*H* ల√Vన రíకDడZ మ)*య, పSభ,;Eౖన, iflసు-ÿkసు~ ల† ఒక మ∂∑మగల 
పqనర:]Lõ నమ, వqన7ద/ /)¬íణ కuH*య,ం`ెను (2 QºQ 2:3, 8-10; 
4:6-8; 1 §Bను 3:1-3). 

§4óపqకD, ఎవ)X#]ే _[ాzసమ, _జయమ,Hా £$_ంV అమర -X #2స~ వqలDHా 
మరణ (Uా~ )s, అల"ంటO _[ాzసమ, ఇం-ా ల√కbc iKL, అతడZ _[ాzసమ,ను 
ఎను7కDKL7డZ; మ)*య, Fేవq/ పటâ  తనకDన7 నమ”కమ, 2Lల" బలమ,Hా 
మ")* ∂⁄¤Sయ,ల రచiత]^ తన Çóర: bాత /బంధన Ÿర:లల† 2ేరöబ`aనFG 
(∂⁄¤S. 11:22). 
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Fేవq/ హస~ మ,ను చూచుటకD _[ాzసమ,. §4óపq ఐగ,పq~ నకD 2ే)*న 
;EంటKf, bc Ωఫర: ఇతర బ$/సలనుం`a అతడZ ;fర:Hా ఉండటమ, గ,)*~ ం2LడZ. 
-.పమ,]^, బ$ధ]^, మ)*య, అపనమ”కమ,]^ ఉండట$/-P బదులDHా అతడZ 
తనకపyH*ంVన పనులను శkద̈Hా మ)*య, తన యజమ"ను/ సం]^షÇäటJò నటJâ  
2ే4ó;ాడZ. §4óపq Uానుకπల \ో రణ (, ilహæ ;ాయందు తనకDన7 
_[ాzసమ,నకD ఫuతమ,. ఒక /జ{|oన, శ-P~ వంత{|oన FవేqడZ తనను 
క/ÇäటJò చుKL7డ/, తన ‘ద ]Lను జ¥uపడకDం`L, తన శ-P~ నం]L తన 
యజమ"ను/-P ఉప§గప`ేల" ఒక అవHాహన కuH*య,KL7డZ. 

తన Vన7KLటOనుం`ే _[ాzసపq _త~ నమ,లD §4óపqనకD 
KLటబ`aయ,ం`ెను. ]Lను /)ాశ2ెంFGనపqyడZ య"-.బ, b Sా రõనలకD FేవqడZ 
ఎల" సమ"\Lనú2ేö;ా`ో  మ)*య, ]Lను ilకtడకD పSయ"ణమ, 2ే4ిKL 
తన]^ ఉKL7డన7 Uాíëమ, అతడZ _/య,ండవచుö (35:3). బÑ]ేలDల†, 
అత/ తం`aS ఆH*, మ)*vక బuÇఠీం కటOò , FL/-P “ఏ˘ బÑ]ేలD“ అ/ Çóర:Çäట 'ò ను 
(“Fేవq/ గృహమ,”). ఎందుకనHా, ˛కటO )ాQSల†, /సjBయ,/Hా, ఒంట)*Hా 
వqన7పqyడZ Fేవqడత/-P పSతëíమ"ilను (35:7). 

§4óపq, Fో ]Lను నుం`a ఐగ,పq~ నకD ;Eళîâ  మ"రï మ,న, ¢`Lర: 
;ాëbార:ల2ే సం-Xళîâ  ;fయబ`a, బలవంతమ,Hా ;ా)*ననుస)*ంచుచున7పqyడZ, 
య"-.బ,నకD ఇష¶ò `ైన కDమ"ర:/Hా తన గత Ê_తమ,ను మ)*య, ఎటJవంటO 
/)¬íణల√/ తన Ê_తమ,ను గ@)*ö ఆల†VంచుటకD, తH*నంత సమయమ, 
Fొ )*-Xను. FేవqడZ తన తం`aSiloన య"-.బ,ను HØపy /)ాశల† ఆËరzFGంచడం, 
మ)*య, తన ]Lతiloన ఇUాjకDను, మ,]L~ తiloన అబ$S Bమ,ను 
ఆËరzFGంచడం తను స”రణకD ]ెచుö-.వడం సyషò ంHా ]లెDసు~ ంFG. ఈ 
పÀ)¬zకDలల† పSQ ఒకtర: FేవqడZ తమ]^ ఉKL7డన7 ;ాHాw నమ, గ@)*ö 
Uాíëú2ెöను; మ)*య, ilహæ ;ా ఆ ;ాHాw నమ,లకD, ఆËరzదమ,కD మ)*య, 
సమస~  B/ నుం`a _`aÇించుటకD నమ”కసు~ `ెయౖ,ం`ెను. ఐగ,పq~ నకD 24ేిన 
దూరపSయ"ణమ,ల†, /జమ,Hా ఒక ఆË)ాzదమ, మ"ర:;fషమ,ల† ఉం`ెను, 
అFG §4óపqకD, ]Lను ఎను7-.బ`aన Fేవq/ పSజలల† ఒకడ/ మ)*య, 
ల†-ా/-P ఒక ఆË)ాzదమ/ గ,ర:~ 2ేసు-6Kf సమయú2ెöను. Fేవq/ పSణLªకల† 
]Lను ఎల" స)*పడZననునFG అరõమ,-ాకbc iKL, §4óపq, ఐగ,పq~ ల† FేవqడZ 
తన -6రకD ఒక పSణLªక కuH*య,ండవచుöన/ అతడZ _శz4ించడం 
b Sా రంÕం2LడZ. తన Ê_తమ,ల† /)ాశ -ా/, Ê_]Lంతమ, బ$/సHా 
Ê_ం2LలKf ఆల†చన -ా/ ]Lను )ా/వzల√దు. “/)¬íణకD ఆ\Lరమ, ల√నపqyడZ 
అతడZ /)¬íణ కuH* న{|”ను” ()sమ". 4:18 చూడZమ,). ]Lను ఒక కషò ప`,ే 
ఆ\LరపడతH*న బ$/సHా మ")*],ే తన Ê_తమ,నకD ఇం-ా ఒక పS§జనమ, 
మ)*య, భ_షëత¶~  ఉండగలద/ న{|”ను. 

ఐగ,పq~ ల†, §4óపq ఒక _[ాzసమ, కuH*న వë-P~ Hా, మంV పనులD 
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2ే4ó;ా`aHా మ)*య, బ$ధëత కuH*న వë-P~Hా అÕవృFG¨  2ెంFనెు. ఈ ;ాకëమ, 
“ilహæ ;ా అత/-P ]^`ె ౖ ఉం`ెన/య,, అతడZ 2ే4ినదంతయ, అత/ 2ేQల† 
ilహæ ;ా సఫలమ, 2ే4óన/య, అత/ యజమ"/ చూ2ెన/” 2ెపqyచున7FG 
(39:3). ఒక బ$/స తన యజమ"ను/ ఎదుట అ/7 _షయమ,లల† 
ఆËరzFGంపబడZచుKL7డKf Uా}Äë/-P, ilహæ ;ాifl బ$ధుëడ/ bc Ωఫర: 
]ెలDసుకDKL7డZ. ఐగ,Çీ~ య,లకD అKfక FేవతలD వqన7నూ, ఒక ∂⁄¤Sయ,ల 
Fేవq/ గ@)*ö _నడం bc Ωఫర:కD ఇFే fiదటOUా)*. §4óపqకD ఆయన ‘ద 
వqన7 నమ”కం వలన, తన Ê_తమ,Çäౖ అల"HŒ తన నడవ`aకÇäౖ మంV 
పS£$వమ, చూపడం bc Ωఫర:ను ఆకటJò కDంFG. 

గkంథమ,లల† ఎకt`L bc Ωఫర:, ilహæ ;ాకD నమ”క{|oన _[ాz4ిHా 
మ")*నటJâ  సూVంచబడల√దు. §4óపqకD Fేవq/యందు వqన7 _[ాzసమ, తన 
Ê_తమ,ను ఒక నమ”క{|oన ప/;ా/Hా మ")*ö;f4óన/ bc Ωఫర: గ,)*~ ం2LడZ. 
;ాకëమ, “§4óపq /úత~ మ,, ilహæ ;ా ఆ ఐగ,Çీ~ య,/ ఇంటO/ 
ఆËరzFGం2ెను” (39:5) అ/ 2ెపq~ ంFG. FేవqడZ అబ$S Bమ,నకD 2ే4ిన fiదటO 
;ాHాw నమ, ఐగ,పq~ ల† KEర;fరడం b Sా రంభ{|oనFG (12:2, 3). )sÍలD 
గడVన-6లFG “తన ఇంటOKfú, b∆ లమ,Kfú” తనకDన7దంతయ, bc Ωఫర: 
§4óపq 2ేQకపyH*ం2ెను . ఈ /ర0యమ,, bc Ωఫర: ఐగ,పq~  4ó7∂∑త¶లకD 
అ§మయ"/7, అల"HŒ ఇతర బ$/సలకD ఈర±»ను కuH*ంVయ,ండవచుö. 
అi],ే ఇFG bc Ωఫర:కD తన అ/7 బ$ధëతల నుం`a _మ,-P~  కuH*ం2ెను. తను 
ఆBరమ,ను మ"తS{„ అతడZ పటOò ంచు-6KEను (39:5, 6a). 

[Ûధన జiంచుటకD _[ాzసమ, మ)*య, Fవేq/ ;ాHాw నమ,ను 
అంFGపqచుö-.వడం. §4óపq vకt _[ాzసమ,, బల{|oన [ÛధనలD, అసతë 
ఆ)sపణలD, మ)*య, అKLëయ{|oన °íను జiంచట$/-P సహక)*ం2ెను. 
§4óపq bc Ωఫర: ఇంటOల† పరë;fíకD/Hా వqన7పqyడZ, అంతకంట≈ మంV 
భ_షëత¶~ కD అవ-ాశమ, వqంటJంద/ అతడZ అను-6నల√దు. అపqyడZ 
అకUా”త¶~ Hా, ఊ∂∑ంచ/ _ధమ,Hా ఒక HØపy [Ûధనను ఎదు)ØtKEను: తన 
యజమ"ను/ £$రë vకt -ామం. రచiత “§4óపq సుందర:డZను, 
రüపవంత¶`ై య,ం`ెను” అ/ 2ెపqyచుKL7డZ (39:6b). ఎందుకంట≈, తన 
తuâ iloన )ా∂nలD గ@)*ö కπ`L ఈ _ధమ,HాKf 2ెపyబ`aనFG. ఈ £∫Qక 
లíణLలల† 2Lల"వరకD తన తuâ  vదw నుం`a ;ారసతzంHా b∆ ంFGయ,ండవచుö 
(29:17). ఒక ఆకర±ణ öయ{|oన యవనసు~ /Hా తన యజమ"ను/ దృÎిò ల† 
ప`ెను. ఆ{| ”అత/ ‘ద కను7;f4”ి ఆశöరëకరమ,Hా “తన]^ 
శయ/ంచమ/”(39:7) -.)Xను. ఆ{| ఇల" ఆల†VంVవqండవచుö, “అతడZ KLకD 
KL భర~ కD ప/2ే4ó ఒక ∂⁄¤S బ$/స, KL భర~  ఇంటOల† ల√నపqyడZ KfKf తన 
అ\G-ా)*/ -ాబటOò  KL ఆFే[ాలను అతడZ bాటOంచవల4ని బ$ధëత ఉంFG 
అత/కDంFG.” ఈ Uా)ాంశమ,ల† ఆ{| §4óపqను ఒక వë-P~ Hా -ాకDం`L [ా)¬రక 
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;ాంఛ Ωర:ö-6Kf ఒక వసు~ వqHా £$_ంVంFG. 
§4óపq ఆ{| -.)*న అకkమసంబంధమ,ను బటOò  భయప`ెను, ఎందుకనHా 

అFG అKEౖQకమ, మ)*య, అల"ంటO పనులD ;ా)*దw )*-ÿ కD`L ΩవS{|oన 
ప)*ణLమ"లD కలDగ2ేయ,న/ అత/-P ]ెలDసు. వందల సంవతjరమ,ల త)ాzత, 
U∆ ల÷ºను యవzన పqర:ష¶లను ఇల"ంటO 4ీ~ +ల _షయంల† ∂⁄చö)*ం2ెను 
(Uా{|తలD 6:20-35; 7:1-27); ఏFGఏ{|oనపyటO-ÿ, §4óపqనకD వëÕ2Lరమ, 
bాపమ/ ఆ )sÍలల†Kf ]ెu4äను. య"-.బ, తనను మ)*య, తన సహæ దర:లను 
ఈ _షయంల† ∂⁄చö)*ంVయ,ండవచుö ల√క ధర”[ాస~ + _ధులను తన 
హృదయమ,ల† ఉంచు-6నుట వలన ఇల"ంటO అKEౖQక ఆBzనమ, నుం`a 
;EనుకకD ;Eªâ bc ilను ()sమ". 2:14, 15). తన KEౖQక _లDవలను ఏFG 
/)*”ంVKL, అల"ంటO సంబంధమ, తపy/ అతడZ ]లెDసుకDKL7డZ. §4óపq 
ఆ{| -.)Xtను Qరసt)*ంచ`L/-P )XండZ -ారణLలD ఇ2öెను. fiదట, అతడZ 
ఆ{|]^ తన యజమ"ను/ నమ”కమ,నకD FోS హమ, 2ే4ినటJâ  ఉండZన/, 
ఎందుకంట≈ అత/-P కuH*నదంతయ, KLకD అపyH*ం2ెన/ 2ెÇäyను. అతను అQ 
మ,ఖëమ,Hా, “eవq అత/ £$రë;Eౖనందున /ను7 తపy మ)*Fే// 
KLకపyH*ంపకయ,ండల√దు” అ/ 2ెÇäyను (39:9a). )XండవFG, తన Ê_తమ,ల† 
Fేవq/ స/7\G/ గk∂∑ంV, “KfKEటJâ  ఇంత Ñర{|oన దు¯ాtరëమ,ను 2ే4ి 
Fేవq/-P _)sధమ,Hా bాపమ, కటJò -6ందునKEను?” (39:9b). §4óపq Fేవq/ 
ఎదుట తన _లDవలను _`aVÇäటò `L/-P 4ిద̈ంHా ల√డ/, అల"HŒ తన భర~ ]^ 
తనకDన7 సంబంధ సమగkతను, తన ;ాంఛ Ωరö`L/-P వదలకπడద/, 
ఖVöతమ,Hా చూÇిం2ెను. 

§4óపqల"ంటO -6ంతమంFG పqర:ష¶లD కπ`L ఆ{| ΩవS{|oన _కృత 
-.)*కలకD ల†KEౖవqండవచుö. ఆ{| FGనFGనమ, _డZవక §4óపqను 
ల†పరచు-.వ`L/-P bc )ాడZతx అతడZ “తన]^ వqం`Lల/” ల√క 
“శయ/ం2Lల"/” పSయQ7ం2ెను (39:10). అతడZ కkమమ,Hా /యంతSణ 
-.ల†yi తన శ)¬ర ;ాంఛ Ωర:öన/ ఆ{| ఆశప`ెను. 

అం]ేHాక, బ$/సలకD ;ా)* U∆ ంత /ర0య"లD Ωసు-6Kf హకDtల√దు; ;ార: 
సంశiంచకDం`L, ఎంత పSమ"దకర{|oన ఆFే[ాలD తన యజమ"/ ఇVöKL 
_\ేయత చూbాu. అiKL, బ$/స అ\G-ార:లD vకt £$రëలD మగ 
బ$/సల]^ సంబం\LలD కuH*య,ండకπడదు మ)*య, అల" 2యేడం వలన 
ΩవS{|oన °í ఉండZను. అiనపyటO-ÿ, -6ంతమంFG ఈ పSమ"FL/7 ]ేటHా 
అంH¬క)*ం2ే;ార:. bc Ωఫర: £$రë]^ శయ/ంచ`L/-P ఆ{|2ే ఆBz/ంపబ`aన 
;ా)*ల† §4óపq fiదటO ;ాడZ -ాకbc వచుö-ా/, ఆ{|ను Qరసt)*ంVన ;ా)*ల† 
§4óపq fiదటO వë-P~ . 

ఇంటO ప/;ారందరü ;EలDపల ఉKL7 సమయ"/7 ఆస)ాHా Ωసు-6/, తన 
-.)*క Ωరö`L/-P bc Ωఫర: £$రë, §4óపqనకD మ)*vక అవ-ాశం ఇVöనFG. 
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ఎపqy`ై],ే §4óపq తన )sÍ;ా)* పనులను b Sా రంÕంచట$/-P ఇంటOల†/-P 
వ2Lö`ో , ఆ{| అత/ వస~ +మ,ను పటJò -6/, “తన]^ శయ/ంచుమ/” 2ెÇäyను. 
ఏFే{|oKL, అతడZ ;EంటKf తన వస~ +మ,ను ఆ{| 2Qేల† _`aVÇäటOò  తÇిyంచు-6/ 
బయటO-P bా)*bc ilను (39:12). §4óపq QరUాtరమ, ఆ{| అB/7 
FెబΩ4ింFG, మ)*య, అత/పటâ  ఆ{|కDన7 ;ాంఛ -.పమ,Hాను పగHాను 
మ")*ంFG; ఆ{| V]L~ /7 అవమ"నపరV, ఆ{|ను /ర:]LjహపరVనందుకD Hాను 
అతడZ °}aంపబ`Lల/ -.ర:-6ంFG. 

Vవ)* QరUాtరమ,నకD పSQఫలమ,Hా, §4óపq vకt KLశనమ,నకD 
ఆ{| పSణLªక ;f4äను, అUా\Lరణ{|oన _లDవలD కuH*య,న7 §4óపqÇäౖ 
పSΩ-ారమ, Ω)Œö -Pkయ -ారëరüపంFLuöంFG. మగ ప/;ారంద)*e తన చుటÖò  
ÇిuV, తన అబFL¨ /7 పS;fశÇäటOò ంFG. ఆ{| §4óపq KL]^ శయ/ం2Lల/ 
పSయQ7ం2ెన/, Kfను ¢గï రHా -Œక ;fయ,ట ;ాడZ _/, KL దగï ర తన వUా~ í /7 
_`aVÇäటOò  bా)*bc ilనKEను (39:14, 15). 

bc Ωఫర: ఇంటO-P వVöన త)ాzత, ఆ కథను ఆ{| మ)*vకUా)* 2ెÇäyను. 
FL/ ఫuతంHా, §4óపq అKLëయమ,Hా 2ెరUాలల† ;fయబ`Lˇ డZ. ఏFే{|oKL, 
“ilహæ ;ా §4óపqనకD ]^`ైయ,ం`a అత/ ilడల క/కరప`నెు” (39:21). 
ఈUా)*, Fేవq/ కట$íమ, 2ెరUాల అ\GపQ2ే చూÇింపబ`ెను. bc Ωఫర: మ,ందు 
2ే4ినటJâ Hా, 2ెరUాల అ\G-ా)* §4óపqను అ\G-ార Uాõ నమ,ల† ఉం2ెను. అతడZ, 
“ఖX ïF¡లనంద)*/ §4óపq 2ేQకపyH*ం2ెను” (39:22). 2రెUాలల† నమ”క{|oన 
ప/;ాడZ ఉండZట వలన కuHŒ పS§జKL/7 అతడZ కనుHØKL7డZ. ilహæ ;ా 
అత/-P ]^`ైయ,ం`ెను గనుక ఆ 2రెUాల అ\GపQ §4óపq 2Qే-P 
అపyH*ంపబ`aన “Fే// గ@)*öయ, _2Lరణ2ేయక” ఉం`ెను. ఎందువలననHా, 
“ilహæ ;ా అత/-P ]^`ైయ,ం`a” అతడZ 2ేయ,నదంతయ, సఫలపరచును 
(39:23). 

ఇFG ఆFG-ాండమ, 12ల† ilహæ ;ా, తన పSజలను ఆËరzFGంV ర}aంV 
_`aÇిUా~ న/ ;ాHాw నమ, 2ే4ిన Kfపథëమ,నకD -6నUాH*ంపq. fiదటOHా, ఇFG 
అబ$S Bమ, Ê_తమ,ల† KEర;fరöబ`ెను. {|U∆ b∆ తúయకD 2ెంFGన నలDగ,ర: 
)ాÍలÇäౖ _జయమ, మ)*య, ల†త¶ను, U∆ Fొ మ పSజలను ర}aంచుట వర:సHా 
జరగడమ, వలన (14:13-16), అబ$S Bమ, బయప`ెను. ఈ సమ"2Lరమ, తన 
భయమ,నకD -ారణం ]ెuయపరöల√దు-ా/, మనమ, ఇల" చFG_య,KL7మ,. 
“ilహæ ;ా అబ$S మ,నకD దర!నమందు వVö, ‘అబ$S మ", భయపడకDమ,; Kfను 
eకD -Œ`ెమ,; e బహÌమ"నమ, అతë\Gకమగ,న/’” 2ెÇäyను (15:1). FేవqడZ ఆ 
మ@లపqర:ష¶/-P సమస~  B/ మ)*య, క¯ాò ల మధëల† భ)sUా 
ఇచుöచుKL7డZ. అత// ర}aంV, F¡_ంV, అత/-P ఒక [ాశzత{|oన 
]^డZHానుం`ెను. ఇFే రక{|oన ;ాHాw నమ, ఇUాjకD (26:3) మ)*య, య"-.బ, 
(28:13-15) Ê_]Lలల† KEర;f)Xను; మ)*య, b Sా మ,ఖëమ,Hా ఐగ,పq~ ల† 
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§4óపq vకt కషò మ,ల/7టOల† పqనర:FL– టOంచడం చూసు~ KL7మ,. 
-6ంత-ాల{|oన త)ాzత, ºÎó, FేవqడZ ఇ[kా ifl7య,లకD ]^`ైయ,ం`a, నలDవFG 
సంవతjరమ,లD అరణëమ,ల† Qర:గ,తx ;ారనుభ_ంVన క¯ాò ల/7టOల†, పSజల 
అవస)ాలను Ω)Xöన/ 2ెపqyచుKL7డZ (FGzΩ. 2:7). అపqyడZ, ºÎó 
మరణ (ంVన త)ాzత, -ాKLను Fేశమ, సzతంQSంచు-.వ`L/-P ilహæ ష¶;ాను 
బలపరచ`L/-P తనను ]Lను ilహæ ;ా కనపరచు-6/ ఇటâ KEను, “Kfను eకD 
]^`ైయ,ం`ెదను, /ను7 _డZవను /ను7 ఎడబ$యను” (ilహæ ష¶;ా 1:5). 

ఇల"ంటO Kfపథë{„, iflసు -ÿkసు~  FLz)ా అతë\Gకమ,Hా పSద)*!ంపబ`ెను. 
ఆయన పqటJò కల†, iflసు “ఇమ"”నుiflలD”Hా పSకటOంపబ`Lˇ డZ, అనHా “FేవqడZ 
మనకD ]^డZ” అ/ అరõమ, (మత~ i 1:23). తన వë-P~ గత ప)*చరëల†, Fేవq/ 
శ-P~ / మ)*య, స/7\G/ తన °ష¶ëల మధëల† పSద)*!ం2ెను. ఆయన )sగ,లను 
సzసõ ప)*V, అణగFొS కtబ`aన;ా)*/ ఆËరzFGంV, మ)*య, దయëమ,లను 
;Eళâ HØట 'ò ను (మత~ i 12:28; మ"ర:t 2:1-12; లπ-ా 4:14-21); ;ా)*-P కD`L 
అల"HŒ 2ేయ,టకD అ\G-ారú2ెöను (మత~ i 10:1-8). §4óపq మ)*య, 
ఇతర _[ాzస Ÿర:లD, తమ _[ాzస Uాíëమ,నకD [Ûధన, ∂∑ంస, ఖX ïదు, 
మ)*య, /ంFL)sపణలD ఎల" భ)*ం2L)s అFే _ధమ,Hా తన °ష¶ëలD కD`L 
అనుభ_ం2Lల/ iflసుకD ]లెDసు. ;ార: క¯ాò లను ఎదు)stవల4ివqంటJంద/ 
ఆయన ∂⁄చö)*ం2ెను (మత~ i 23:29-36; ∂⁄¤S. 11:35-40 చూడZమ,); 
అiKL, తన KLమమ, బటOò  వVöన క¯ాò ల/7టOల†, ;ా)*-P ;ా)* _[ాzసమ, 
గ@)*ö Uాíëమ, 2ెపy`L/-P అవ-ాశమ, ఉంటJంద/ iflసు ;ా)*]^ 2Çెäyను. 
;ా)* ˛కటO సమయ"లల† ;ా)*]^కD`L ఉంట$న/ ;ాHాw నమ, 24ేäను (లπ-ా 
21:12-15). 

ఈ త)ాzQ పSకటన పqనర:]Lõ నమ, త)ాzత iflసు తన °ష¶ëల]^ 2ే4ిన 
HØపy ;ాHాw నమ,లల† ఒకటO మ"రï మ,ను 4ిద̈పర2ెను. ;ా)*]^ ఉంట$న/ B‘ 
ఇవzడ{„ -ాకDం`L, అంతë FGనమ,ల వరకD కπ`L తన పSQజµను b∆ `aH*ం2ెను 
(మత~ i 28:18-20). ∂⁄¤Sయ,లకD ;Sా 4ిన పQSకల† రచiత, iflసు vకt 
;ాHాw నమ, ఈ )sÍకD మన-6రకD య,ం`ెన/ 2ెపqyచుKL7డZ: “/ను7 
ఏమ"తSమ,ను _డZవను, /ను7 ఎన7డZను ఎడబ$యను” (∂⁄¤S. 13:5). 
ఎవ)X#]ే ఆయనకD _[ాzసమ,]^, మ"ర:మనసుj]^, మ)*య, బ$Çి~ స”మ,]^ 
సyంFGUా~ )s ;ా)* హృదయ"లల†-P మ)*య, Ê_తమ,ల†/-P Fవేq/ vకt 
స/7\G వసు~ ంFG. ఇల"ంటO _[ాzస _\ేయత bాపమ,లనుం`a ఉపశనమ, 
మ"తS{„ -ాకDం`L ప)*˚FL¨ త”ను b∆ ందు-6నుటకD ఫuతమ, చూపqను (అb∆ . 
2:38; §Bను 7:37-39; 14:16-18, 23; )sమ". 8:9-11). 

FేవqడZ bాత /బంధన -ాలమ,ల† §4óపqకD అత/ కDటJంబమ,నకD 
ఎల" ]^`ైయ,KL7`ో  ]ెలDసు-.వడం ఆË)ాzద{„ -ా/ ifl4ó, “మనకD 
]^`ైయ,ం`ెను” (మత~ i 1:23) అ/ ]ెలDసు-.వడం మ)*ంత ఆË)ాzదమ,. 
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ప)*˚FL¨ త” FLz)ా ఆయన మన మధëల† /;ాసమ, 2ేయ,చుం`ెను. “‘ 
యందున7 -ÿkసు~ , మ∂∑మilo య,KL7డZ” అ/ b3లD గ,)*~ ంVనటJâ , ఇపqy`ెనౖ 
Fేవq/ మ∂∑మvకt ఐశzరëమ,ను మనమ, అనుభ_ంచుట ఆరంÕంచవచుö 
(-6ల4ిj. 1:27). 
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