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License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA
4.0)
This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the full license found at http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

You are free to:
• Share — copy and redistribute the material in any medium or format

• Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following conditions:
• Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were
made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses
you or your use.
• ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions
under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others
from doing anything the license permits.
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Notices:
You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is
permitted by an applicable exception or limitation.
No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For
example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.
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విషయ సూచిక
Open Bible Stories Translation Notes
1. సృ ష్టి
2. పాపం లోకం లోకి ప్రవేశించింది
3. జలప్రళయం
4. అ బ్రా హాము తో దేవుని నిబంధన
5. వా గ్దా న పుతు్రుడు
6. దేవుడు ఇ స్సాకుకు సమకూ ర్చాడు
7. దేవుడు యాకోబును ఆశీర్వదిసు్తు న్నాడు
8. దేవుడు యోసేపునూ అతని కుటుం
న్నా రక్షించాడు
9. దేవుడు మోషేను పిలవడం
10. పది తెగుళ ్ళు
11. ప స్కా పండుగ
12. నిర్గ మనం
13. ఇ శ్రా యేలుతో దేవుని నిబంధన
14. అరణ్యంలో తిరుగులాడడం
15. వా గ్దా న దేశం
16. విడిపించు వారు
17. దావీదుతో దేవుని నిబంధన
18. విభజించబడిన జ్యం
19. ప్రవక్తలు
20. బహిషస్కారణ, తిరిగి వడం
21. దేవుడు మె స్సాయను వా గ్దా నం చే డు
22. యోహాను జననం
23. యేసు జననం
24. పి్తు స్మం ఇచుర్చా యోహాను యేసుకు పి్తు స్మం ఇవ్వడం
25. తాను యేసును శోధించడం
26. యేసు తన పరిచర్యను ఆరంభించడం
27. మంచి సమరయుని కథ
28. ధనవంతుడైన యువ అధికారి
29. దయలేని సేవకుని కథ
30. ప్రభువైన యేసు ఐదు వేలమందికి ఆహారం పెటష్టి డ్డ ం
31. యేసు ళ్ళుమీద నడవడం
32. దయ్యము ప ష్టి న వ్యకి్తని, రోగియైన ఒక స్త్రీని యేసు గు చెయ్యడం
33. వ్యవ యకుని కథ
34. యేసు ఇతర కథలను బోధించడం
35. కరుణగల తండిడ్రి కథ
36. రూపాంతరం
37. చనిపోయిన లాజరును యేసు లేపడం
38. యేసును పటుష్టికు న్నారు
39. యేసును తీరు్పు తీ ర్చారు
40. యేసు సిలువ వేయబ ్డ డు
41. దేవుడు యేసును మృతులలోనుండి లేపడం
42. యేసు పరలోకానికి ఆరోహణం కావడం
43. సంఘ ఆరంభం
44. పేతురు, యోహానులు కుం బిక్షకుని స్వస్థ పరచడం
45. ్తు ఫను, ఫిలిపు్పు
46. పౌలు క్రైస్తు వుడి మారడం
47. ఫిలిపి్పులో పౌలు, ల
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48. యేసు వా గ్దా నం చెయ్యబడిన మె స్సాయ
49. దేవుని నూతన నిబంధన
50. యేసు తిరిగి వడం

703
722
744

translationWords
అదు్భుతం, అదు్భుతాలు, ఆశర్చార్యం, ఆశర్చా ్యలు, సూచన, సూచనలు
అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
అప ధ భావం, దోషం
అపొస్తు లుడు, అపొస్తు లత్వం
అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
అమోరీయుడు, అమోరీయులు
అవరోహణం, సంతతి వాడు
అవిధేయత చూపడం, అవిధేయత చూపిన, అవిధేయత, తిరుగు టు
అసిస్సారియా, ఆషూ్శూరు, ఆషూ్శూరీయులు, ఆషూ్శూరు మామ్రాజ్యం
అహరోను
ఆడగొ ర్రె, ఆడగొ ర్రెలు, పొ ష్టి లు, పొ ష్టి ళ ్ళు, గొ ర్రెలు, గొ ర్రెల దొడి్డ , ...
ఆత్మ, లి, ్వస
ఆదాము
ఆ ధన
ఆలయం
ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
ఆహాబు
ఇ శ్రా యేలు జ్యము
ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
ఇ ్మయేలు, ఇ ్మయేలీయుడు, ఇ ్మయేలీయులు
ఇ స్సాకు
ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
ఉపవాసం, ఉపవాసం ఉండడం
ఊరియా
ఏలియా
ఏ వు
క ను, క
యుడు, క
యులు
కన్య, కన్యకలు. కన్యత్వము
కరుణ, కరుణగల
కల
కాపరి, కాపరులు, కాపు కాయబడెను, కాపు కాయుట
కాలేబు
కుమారుడు
క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
క్రైస్తు వుడు
క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
గర్వముగల, గర్వము, గరి్వ ష్టి
గలిలయ, గలిలయుడు, గలిలయులు
గిదో్యను
గిబియోను, గిబియో యుడు, గిబియో యులు
గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల
చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, ...
జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
జెక ్య( క్రీ .ని)
జ్ఞా ని, జ్ఞా నము
తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
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తిరగబడుట/తిరుగు టుదారు/రి, తిరుగు టు, తిరగబడే, తిరుగ టుతత్వం/తనం
దయ్యం ప ష్టి న
దయ్యం, దు త్మ, అపవితా్రుత్మ
దావీదు
దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
దేవదూత, ప్రధాన దూత
దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, ...
దోద్రో హం, దోద్రో హి
ధర్మ సస్త్రీం, మోషే ధర్మ సస్త్రీం, యెహోవా ధర్మ సస్త్రీం, దేవుని ...
నజరేతు, నజరేయుడు
నమ్మకముంచు/నమ్మకం, నమ్మకడం, నమ్మదగిన, విశ్వస యత
నయమాను
నరకం, అగిన్నా సరసుస్సా
తాను
నిజము, సత్యం
నిత్యత్వం, శ్వతమైన, నిత్యమైన, శ్వతం
నిబంధన
నిరోగ్దాషమైన
తిగల, తి, అ తిగల, అవి తి, ్యయబద్ధ మైన, ్యయబద్ధ త
నెబుక న్నాజరు
నెరవేరుర్చా, నెరవేరిర్చాన, చేప ష్టి రు
నైలు నది, ఐగుపుప్తు నది, నైలు
నోవహు
్యయమైన, ్యయం, అ ్యయమైన, అ ్యయం, నిరోగ్దా
/ తిమంతులు చేయు, ...
్యయాధిపతి, తీరు్పు
పది ఆజజ్ఞా లు
పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
పరిశుద్ధ మైన, పరిశుద్ధ త, అపరిశుద్ధ మైన, పవిత్రుమైన
పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము
ప స్కా
పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
పిలాతు
పునరుతా్థనము
పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
పౌలు, సౌలు
ప్రజలు, ప్ర గుంపు
ప్రత్యక్ష గు రం
ప్రధాన యాజకుడు
ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
పే్రమ, పి్రయమైన
ఫరో, ఐగుపుప్తు
జు
ఫిలిపి్పు, ఫిలిపి్పుయులు
బతెత్షె బ
బబులోను, బిలోనియా, బిలోనియా, బబులో యులు
బయలు
బరన్నా
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బలి, బలులు, అర్పుణ
బలిపీఠం
ధపడు, శశ్రామనొందుట
పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
బేతె్ల హేము, ఎఫాఫ్రాతా
బోధకుడు , ఉపదేశకుడు
బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ...
భిక్షమెతు్తు, అరి్థ ంచు, భిక్ష డు
మంచి వార్త, సువార్త
మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
మహిమ, మహిమగల, మహిమ పరచు
మిదా్యను, మిదా్య యుడు, మిదా్య యులు
మోషే
యరో ము
యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
యిరీ్మయా
యూద, యూదా జ్యం
యూదా ఇసస్కారియోతు
యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
యూదులకు జు, యూదుల జు
యెగతాళి, యెగతాళి చెయ్యడం, యెగతాళి చే రు, యెగతాళి చేసూ
్తు ండడం, ...
యెరికో
యెరూషలేము
యెషయా
యెహోవా
యెహోషువా
యేసు తలి్ల , మరియ
యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
యో గ్దా ను నది, యో గ్దా ను
యోసేపు ( ని)
యోసేపు (పా ని)
యోహాను (అపోస్తు లుడు)
యోహాను ( పి్తు సమిచేర్చా)
రక్తం
రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
రథం, రథాలు, రథికులు
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హాబు
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లు్లల సముదద్రోము, ఎరర్రె సముదద్రోము
హ ము
రోమా, రోమీయుడు
లాజరు
లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
లోబడుట, పా ంచుట
వా ్ధ న భూమి
వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
వారసత్వము పొందు, వారసత్వము, వారసుడు
వినయపూర్వక, వినయం, అణకువ
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1. సృ ష్టి
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1. సృ ష్టి
01:01

ఆదిలో దేవుడు ఈ విధం సమస్తు సృ ష్టి ని చే డు. అయన ప్రపంచానిన్నా సృ ష్టి ంచాడు. దానిలోని సమ ్తు నిన్నా ఆరు రోజులలో చే డు. దేవుడు
భూమిని సృ ష్టి ంచిన తరువాత అది చీకటి నూ, శూన్యం నూ ఉంది, ఎందుకం దానిలో ఆయన అప్పు కి ఇంకా ఏమీ సృ ష్టి ంచలేదు. అయితే
దేవు ఆత్మ
మీద అలా్లడుతూ ఉంది.

ఆరంభం
అం

“అనిన్నాం

ఆరంభం” దేవుడు తప్పు ఎవరూ లేని సమయంలో

సృ ష్టి ంచబడింది
శూన్యంలోనుండి ఒక దానిని తయారు చెయ్యడం అనే భావనలో ఇది ఇకస్కాడ వినియోగించబడింది.

విశద్వాం
భూమి మీదా, ఆకా లలో దృశ్యమైనవీ, అదృశ్యమైనవీ దేవుడు చేసినవ న్నా దీనిలో ఉ

భూమి
“భూమి” అనే పదం మనుషు్యలు జీవించే ప్రపంచం యావతు్తునూ సూచిసు్తుంది.
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న్నాయి.
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1. సృ ష్టి

చీకటి
ఇది పూరి్త చీక

ఉంది. ఎకస్కా

వెలుగు లేదు, ఎందుకం

దేవుడు వెలుగును ఇంకాసృ ష్టి ంచలేదు.

శూన్యం
తో నిండియునన్నా భూమిని తపి్పుంచి దేవుడు ఇంకా దేని సృ ష్టి ంచలేదు.

ఏదీ రూపొందించబడలేద .
నిరిగ్దా షష్టిమైన రూపాలు ఉనన్నాదేదీ లేదు – కేవలం సమస్తు ం

దేవు

చేత నింపబడియుంది.

ఆత్మ

నిన్నా రు్ల పరిశుదా్ధత్మ అని పిలువబడిన దేవుని ఆత్మ ఆరంభంలో ఉ
భూమిమీద సే్వచర్చా కదులుతు న్నాడు.

అన వాదం ప

న్నాడు, తాను చేయ నికి ఉదేగ్దా శించిన దానన్నాంత

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
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1. సృ ష్టి

01:02

అపు్పుడు దేవుడు ఇలా అ న్నాడు, “వెల గ కల గ న గాక!” అపు్పుడు వెలుగు కలిగింది. దేవుడు వెలుగును చూసినపు్పుడు అది మంచిది
కనిపించింది. దానిని “పగలు” అని పిలిచాడు. పగ ని చీక నుండి ఆయన వేరు చే డు. దానిని “ తి్రు” అని పిలిచాడు. దేవుడు సృ ష్టి మొద
రోజున వెలుగును సృ ష్టి ంచాడు.

దేవుడ పలికాడ
దేవుని అతి

మాన్యమైన మౌఖిక ఆజజ్ఞా దా్వ

వెలుగును సృ ష్టి ంచాడు.

కల గ న గాక
ఇది దేవుని ఆజజ్ఞా కనుక ఈ ఆజజ్ఞా వెంటనే జరిగింది. ఇది ఖచిర్చాతం జరుగుతుందనే నిశర్చాయతాపూరిత వాక్యం
ఉదాహరణకు, “దేవుడు చెపా్పుడు, ‘వెలుగు కలుగును క’ “ అని అనువదించవచుర్చా.

సహజం

అనువదించవచుర్చా.

వెల గ
దేవుడు సృ ష్టి ంచిన ప్రతే్యకమైన వెలుగు – అప్పు

వరకూ సూరు్యడు సృ ష్టి ంచబడలేదు.

అది మంచిది
సృ ష్టి వృతా్తుంతం అంత లోనూ ఈ పదం తరచు పున వృతం అవుతుంది. సృ ష్టి లో ప్రతీ దశ దేవునికి ఇషష్టి ం
ఉదేగ్దా శం నేరవేరర్చాబడింది అనే అం నిన్నా నొకిస్కా చెపుతుంది.

సృ ష్టి
ఉనికిలో ఉనన్నా సమ ్తు నిన్నా ఆరు ది

లలో దేవుడు చేసిన దానిని ఈ పదం సూచిసు్తుంది.
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అన వాదం ప

1. సృ ష్టి

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
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1. సృ ష్టి

01:03

సృ ష్టి లో రెండవ రోజున దేవుడు ఇలా అ
పిలిచాడు.

న్నాడు, “

మీద వి లం కలుగును

క,” అకస్కాడ వి లం కలిగింది. దేవుడు దానిని “ఆకాశం” అని

రెండవ రోజు
దేవుని సృ ష్టి కార్యం కక్రీమం ఉంది, ఉదేగ్దా శపూరితం
వా మీద కటష్టి బ ్డ యి, ఆధారప ్డ యి.

ఉంది, పరంప నుగతమైనది, ప్రతీ దినం ఆయన చేసిన కా ్యలు గత ది

దేవుడ పలికాడ
దేవుడు ఒక ఆజజ్ఞా ను పలకడం దా్వ

ఆకా నిన్నా సృ ంచాడు.

సృ ష్టి ంచాడ
శూన్యంలోనుండి దేవుడు ఆకా నిన్నా సృ ష్టి ంచాడు.

ఆకాశం
ఈ పదం భూమి మీద ఉనన్నా స్థ లానన్నాంత

అన వాదం ప

సూచిసు్తుంది, దీనిలో ఆకా లూ, మనం పీలేర్చా

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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1. సృ ష్టి

01:04

మూడవ రోజున దేవుడు ఇలా చెపా్పుడు: “ రు అంతా ఒక చోటకు వచుర్చాను క, భూమి కనబడును
పిలిచాడు,
ని “సముదాద్రోలు” అని పిలిచాడు. తాను సృ ష్టి ంచిన దానిని చూచినపు్పుడు అది మంచిది

మూడవ రోజు
కక్రీమబద్ధ మైన రోజుల కక్రీమంలో తరువాత రోజు, దీనిలో జీవం కోసం దేవుడు భూమిని సిద్ధ పరుసు్తు

న్నాడు.

దేవుడ పలికాడ
దేవుడు ఒక ఆజజ్ఞా ను పలకడం దా్వ

ఆరిన నేలను సృ ష్టి ంచాడు

భూమి
ఇకస్కాడ వినియోగించిన పదం మ ష్టి లేక నేల ను సూచిసు్తుంది, ఆరిన నేల

తయారు చెయ్యబడింది.

సృ ష్టి ంచాడ
శూన్యంలోనుండి ఒక దానిని తయారు చెయ్యడం భావనలో ఇది ఇకస్కాడ వినియోగించబడింది.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
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1. సృ ష్టి

01:05

అపు్పుడు దేవుడు ఇలా చెపా్పుడు, “భూమి సమస్తు చెట్ల నూ, మొకస్కాలనూ మొలిపించును
కనిపించింది.

క.” ఆ విధం

జరిగింది. తాను చేసిన సృ ష్టి మంచిది

దేవుడ పలికాడ
దేవుడు ఒక ఆజజ్ఞా ను పలకడం దా్వ

సమస్తు మొకస్కాలను సృ ష్టి ంచాడు.

భూమి మొలిపించ న గాక
దేవుడు పలికాడు కనుక కనుక ఈ ఆజజ్ఞా వెంటనే జరిగింది.

సమస్త విధమ లైన
మొకస్కాలలోనూ, చెట్ల లోనూ అనేకవిధములైన

తులు లేక రకాలు.

సృ ష్టి ంచబ డ్డా యి
శూన్యంలోనుండి ఒక దానిని తయారు చెయ్యడం భావనలో ఇది ఇకస్కాడ వినియోగించబడింది.

అది మంచిది
సృ ష్టి వృతా్తుంతం అంత లోనూ ఈ పదం తరచు పున వృతం అవుతుంది. సృ ష్టి లో ప్రతీ దశ దేవునికి ఇషష్టి ం
ఉదేగ్దా శం నేరవేరర్చాబడింది అనే అం నిన్నా నొకిస్కా చెపుతుంది.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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01:06

సృ ష్టి లో లుగవ ది నన్నా దేవుడు ఇలా పలికాడు, “ఆకాశంలో నక్షతా్రులు కలుగును క.” సూరు్యడూ, చందుద్రోడూ నక్షతా్రులు కలి యి. భూమి
మీద వెల గ నివ్వ ని , తి్రు పగలునూ, కాలాలనూ, సంవతాస్సా లనూ వేరు చెయ్య నికి ఆ నక్షతా్రులను చే డు. తాను చేసిన సృ ష్టి
మంచిది కనిపించింది.

నాల గవ రోజు
కక్రీమబద్ధ మైన రోజుల కక్రీమంలో తరువాత రోజు, దీనిలో దేవుడు సృ ష్టి ంచాడు.

దేవుడ పలికాడ
దేవుడు సూరు్యడి , చందుద్రోడి , నక్షతా్రులనూ ఒక ఆజజ్ఞా పలకడం దా్వ

సృ ష్టి ంచాడు.

వెల గ
ఆకాశంలో ప్రకాశించే వసు్తువులు ఇపు్పుడు భూమికి వెలుగును అందించాయి.

పగల , రా త్రి, కాలాలూ, సంవతన్సిరాల
కాలంలో చినన్నాదానినుండి పెదగ్దా దాని వరకూ ప్రతీ భా నిన్నా గురి్తంచ నికి ఒక ప్రతే్యక వెలుగును దేవుడు సృ ష్టి ంచాడు, కాలాంతం వరకూ నిరంతరం
పున వృతం అయే్యలా వా ని నియమించాడు.

సృ ష్టి ంచాడ
శూన్యంలోనుండి ఒక దానిని తయారు చెయ్యడం భావనలో ఇది ఇకస్కాడ వినియోగించబడింది.
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
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ఐదవ రోజున దేవుడు ఇలా పలికాడు: “జీవము కలిగినవ న్నా
ని నిండించును క, పక్షులు ఆకా నిన్నా నిండించును క.” ఈ విధం ఆయన
లో ఈదే వాటనిన్నా , పక్షులనిన్నా
చే డు. తాను చేసిన సృ ష్టి యావతూ
్తు మంచిదని దేవుడు చూ డు, ఆయన దానిని ఆశీర్వదించాడు.

ఐదవ రోజు
గతించిన

లుగు రోజులలో దేవుడు ఆరంభించిన ఆయన వృది్ధ కక్రీమాను

ర సృ ష్టి ని

న

గిసు్తు

న్నాడు

దేవుడ పలికాడ
దేవుడు ఒక ఆజజ్ఞా ను పలకడం దా్వ

పక్షులనూ, జలచరములను సృ ష్టి ంచాడు.

నీటిలో చలించ వాట న్నిటి .
దేవుడు చేపలను మాత్రుమే చెయ్యలేదు, ఆ ళ్ళునిం
చే డు కనుక అ న్నా ఉనికి కలిగియు న్నాయి.

చలిసు్తునన్నా అనిన్నా విధాల జలచ లనూ సృ ష్టి ంచాడు. దేవుడు వా ని సృ ష్టి ంచ నికి ఎంపిక

అ న్ని విధాల ప ల
దేవుడు కేవలం ఒక విధమైన పక్షిని తయారు చెయ్యలేదు, అయితే అదు్భుతమైన రూపాలు, ఆకా లు, రంగులలో ఉండే అనిన్నా విధాల పక్షులను
సృ ష్టి ంచాడు.

అది మంచిది
సృ ష్టి వృతా్తుంతం అంత లోనూ ఈ పదం తరచు పున వృతం అవుతుంది. సృ ష్టి లో ప్రతీ దశ దేవునికి ఇషష్టి ం
ఉదేగ్దా శం నెరవేరర్చాబడింది అనే అం నిన్నా నొకిస్కా చెపుతుంది.
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ఆశీరద్వాదించాడ

వారు ఫలించాల , ఆయన వారిని ఉంచిన లోకంలో అనిన్నా సవ్యం

అన వాదం ప

జర లనే తన ఉదేగ్దా నిన్నా దేవుడు పలికాడు.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
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సృ ష్టి చేసిన ఆరవ రోజున దేవుడు ఇలా పలికాడు, “భూమి మీద సంచరించే సమస్తు జంతువులు కలుగును క!” దేవుడు పలికిన ప్రకారం ఇలా
జరిగింది. వా లో నిన్నా ధు జంతువులు, నిన్నా నేలమీద పాకే జంతువులు, నిన్నా అడవి జంతువులు. తాను చేసిన సృ ష్టి ని దేవుడు మంచిది
చూచాడు.

ఆరవ రోజు
రోజుల వృది్ధ కక్రీమాను

రంలో, సృజ

త్మక కిక్రీయల

న

గింపులో తరువాత సంఘటన.

దేవుడ పలికాడ
దేవుని నో మాట దా్వ

పశువులను సృ ష్టి ంచ

డు.

సమస్త విధమైన
అనేక రకాలైన పశువులు, ఒక కక్రీమంలో ఉండడం అని సూచిసు్తుంది.

భూజంత వుల
భూమి మీద నివసించిన ప్రతివిధమైన జంతువులు పక్షులు లేక సముదద్రోంలో నివసించే జలజ లకు భినన్నామైనవి ఉ

నేలమీద

వసించే జంత వుల

నేల మీద నివసించే జంతువులు - మచిర్చాక చెయ్యడంలోనూ లేక గృహాలలో పెంచడంలోనూ సహజం

నేలమీద

న్నాయి.

్ర క జీవుల

వీ లో పా్రకెడు జీవులు, టకాలు ఉండవచుర్చా.
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అడవి
మనుషు్యలతో సహజం నివసించని అనిన్నా రకాల జంతువులు,
ప్రమాదకరం ఉం యి.

ధారణం

అవి మనుషు్యలకు భయపడతాయి, లేక మనుషు్యలకు

అది మంచిది
సృ ష్టి వృతా్తుంతం అంత లోనూ ఈ పదం తరచు పున వృతం అవుతుంది. సృ ష్టి లో ప్రతీ దశ దేవునికి ఇషష్టి ం
ఉదేగ్దా శం నేరవేరర్చాబడింది అనే అం నిన్నా నొకిస్కా చెపుతుంది.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
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తరువాత దేవుడు, “మన పోలిక చొపు్పున, మన సద్వారూపంలో నరుని చేయుదము. వారు సమస్తు భూమిమీదనూ, సమస్తు భూజంతువుల
మీదనూ ఏలుదురు క!” అని పలికాడు.

మనం
ఒక నిరిగ్దా షష్టి ఉదేగ్దా శం కోసం, ఒక నిరిగ్దా షష్టిమైన విధానంలో మానవుడిని సృ ష్టి ంచ నికి దేవుని ఉదేగ్దా శపూరిత, ఇషష్టి పూరిత నిర్ణయానిన్నా సూచిసు్తుంది.

మన...మనయొక్క...మన...
ఏక దేవుడు ఉ న్నాడని బైబిలు బోధిసు్తుంది, అయితే పాతనిబంధనలో “దేవుడు” పదం బహువచనంలో ఉంది, దేవుడు తనలో తాను
మా ్ల డు నేటపు్పుడు బహువచన సర్వ మానిన్నా వినియోగి ్తు డు. దేవుని తన మహాతా్యనిన్నా వ్య క
్త రించ నికి ఒక ప్రతే్యక విధానం అని ందరు
అర్థ ం చేసు ం రు, కుమారుడు, పరిశుదా్ధత్మతో తండిడ్రియైన దేవుడు మా ్ల డుతు న్నాడని ందరు అర్థ ం చేసు ం రు. ముగు్గరూ ఏక దేవుడే.

మన సద్వారూపంలో
స్వరూపం అం ఒకరి లేక ఒకదాని భౌతిక పా్రతినిద్యం. మనం దేవుని గుణగణాలు లేక లక్షణాలలో
చూపించే విధానంలో మానవులు సృ ష్టి ంచబ ్డ రు.

నిన్నాం కి పా్రతినిధ్యం వహించడం లేక వా ని

మన పోలిక
మానవులు దేవుని గుణలక్షణాలలో నిన్నాం ని పంచు ం రు, అయితే ఆయన లక్షణాలనిన్నా
కాదు. ‘మానవుడు దేవుని పోలి ఉం
ఆయనతో సమానం కాదు లేక ఆయనకు సమానం ఉండడు’ అని కనపరచే పదాలతో ఈ వాక్యమ అనువదించబ లి.

డు అయితే

అధికారం
భూమి , జంతువులనూ వినియోగించడంలో దేవుడు మానవులకు నిర్వహణ హకుస్కానూ, శకి్త , నడుపుదలనూ, నియంత్రుణనూ ఇచార్చాడు.
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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అపు్పుడు దేవుడు ంత మనున్నాను తీసు ని దానితో మానవుణి్ణ చే డు, వానిలో జీవాత్మ ఊదాడు. ఈ మని పేరు ఆ
నివసించ నికి ఒక తోటను
డు, దానిని సేద్యపరచ నికి ఆదామును దానిలో ఉంచాడు.

మ . దేవుడు ఆదాము

కొంత నేల మటిష్టి
దేవుడు మానవుడిని నేలనుండి తీసిన మ ష్టి లేక ఆరిన మ ష్టి లో నుండి చే
కావచుర్చాను.

డు. భూమి కోసం వినియోగించిన

ధారణ పదానికిది భినన్నామైనది

రి్మంచాడ
దేవుడు వ్యకి్తగతం మానవుడిని రూపొందించాడు అని ఈ పదం తెలియపరుసు్తుంది, ఒక వ్యకి్త తన చేతులతో దేనినై
సరిపోలుర్చాతుంది. “సృ ష్టి ంచడం” అనే పదానికి భినన్నామైన పదం వినియోగించబడడం గమనించండి. మిగిలిన వాటనిన్నా
సృ ష్టి ంచాడు అనే దానికి ఇది పూరి్త భినన్నామైనది ఉంది.

మానవుడ
ఈ

రి కేవలం మానవుడు సృ ష్టి ంచబ ్డ డు; భినన్నామైన పద్ధ తిలో స్త్రీ సృ ష్టి ంచబడింది.

జీవవాయ వు ఊ

డ

తనలోనుండి జీవానిన్నా ఆదాము శరీరంలోనికి ఆయన బదిలీ చేసిన దేవుని వ్యకి్తగత, సనిన్నాహిత చర్యను తెలియచేసు్తుంది.

జీవం
ఈ చర్యలో భౌతిక, ఆతీ్మయ జీవం ం

దేవుడు ఊదాడు.
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మ

పాత నిబంధనలో “మానవుడు” అనే పదానికి వినియోగించిన పదం ఆదాము అనే పేరుతో సమానం. తాను తీయబడిన “నేలమ ష్టి ” కి
వినియోగించిన పదం లాం దే.

తోట
ఒక ఉదేగ్దా శం కోసం చెటు్ల, మొకస్కాలూ

న ఒక భూభాగం –

ధారణం

ఆహా నిన్నా ఉత్పుతి్తు చెయ్య ని , అందానిన్నా అందించే ఉదేగ్దా శం.

భద్రంగా చూడడం కోసం.
సేద్యపరచడం, కలుపు తీయడం, రు పోయడం, పంట కోయడం,

అన వాదం ప

టడం మొదలైనవి చెయ్యడం దా్వ

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
• ఆదాము
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తోట మధ్యలో దేవుడు ండు ప్రతే్యకమైన చెట్ల ను
వృక్ష ఫలములను తపి్పుంచి మిగిలిన చెట్ల ఫలములనిన్నా
చనిపోతాడని చెపా్పుడు.

డు-జీవవృ ం, మంచి చెడుల జ్ఞా నం ఇచేర్చా వృక్షం. తోటలో మంచి చెడుల జ్ఞా నమిచుర్చా
ఆదాము తినవచుర్చానని దేవుడు చెపా్పుడు. ఆ వృక్షఫలములను తినునపు్పుడు అతడు

మధ్యలో
మధ్య ప్రదేశం ండు చెట్ల పా్రముఖ్యతను ఉదా్ఘ సు్తుంది

తోట
ఒక ఉదేగ్దా శం కోసం చెటు్ల, మొకస్కాలూ

న ఒక భూభాగం –

ధారణం

ఆహా నిన్నా ఉత్పుతి్తు చెయ్య ని , అందానిన్నా అందించే ఉదేగ్దా శం.

జీవవృ ం
ఈ చెటుష్టినుండి ఫలానిన్నా తినిన ఎవరై

ఎనన్నా

చావరు.

మంచి చెడ ల తెలివితేటల చ ్చు వృ ం
ఈ చెటుష్టి ఫలం ఒక వ్యకి్త మంచి, చెడులను తెలుసు నేలా చేసు్తుంది.

తెలివితేటల
వ్యకి్తగత అనుభవం దా్వ

తెలుసుకోవ ని , అర్థ ం చేసుకోవా నికి.

మంచి, చెడ ల
మంచికి వ్యతిరేకం చెడు. “మంచి” దేవుణి్ణ సంతోషపరచే దానిని సూచిసు్తునన్నాటష్టి ు
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“చెడు” దేవుణి్ణ సంతోష పరచనిదానన్నాంత

సూచిసు్తుంది.
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చ పోవడం
ఈ సందర్భుంలో మానవుడు భౌతికం నూ, ఆతీ్మయం నూ చనిపోతాడు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
• ఆదాము
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
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అపు్పుడు దేవుడు, “మనుషు్యడు ఒంటరి

ఉండడం మంచిది కాద ” అ

న్నాడు. అయితే జంతువులలో ఏదియూ ఆదాముకు సహకారి కాలేదు.

మంచిది కాద
సృ ష్టి లో ఏదై మంచిది లేనిది ఇదే మొద
రి. అం
సంబంధించిన సృ ష్టి ని దేవుడు ఇంకా పూరి్త చెయ్యలేదు.

దాని అర్థ ం “అది ఇప్పు కి మంచిది

కాలేదు” అని అర్థ ం, ఎందుకం

మానవులకు

ఒంటరితనం
ఆదాము ఒకస్కాడే మానవుడు, మరో వ్యకి్తతో సంబంధానిన్నా కలిగియుండే అవకాశం లేదు. పిల్ల లను కలిగియుండ ని , విస్తు రించ ని
లేదు.

ఆ

మర్ధ్యం

మ సహాయక రాల

దేవుడు ఆదాముకు ఇచిర్చాన పనిని తనతో కలిసి పూరి్తచెయ్య నికి ఆదాముతో కలిసి చెయ్య నికి ఆదాములాం
ఏదీ దీనిని చెయ్యలేదు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
• ఆదాము
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కాబ ష్టి దేవుడు ఆదాముకు గాఢ ద్ర కలుగ జే డు. అపు్పుడు ఆదాము పకస్కాటెముకలలో ఒక దానిని తీసి దానిలోనుండి ఒక

స్త్రీని కలుగ జే డు.

గాఢ ద్ర
ఇది

ధారణనిదద్రో కం

అధిక నిదద్రో.

ఆ

మ పక్కటెమ కలలో ఒక

తీసి చేసాడ .

ఆదామునుండి ఒక పకస్కాటెముకను తొలగించడం, దానిని ఒక స్త్రీ
చూచిసు్తు న్నాయి.

ఒక

రూపొందించడంలోని దేవుని వ్యకి్తగత కా ్యనిన్నా ఈ కిక్రీయాపదాలు

స్త్రీ

ఆమె మొటష్టి మొద

స్త్రీ, ఇప్పు

ఆమెన అత

వద్ద క తీస కొ వచా్చుడ

దేవుడు వ్యకి్తగతం
వచార్చాడు.

అన వాదం ప

వరకు మానవులలో భాగం

వారిని పరిచయం చే

లేని స్త్రీ.

డు. స్త్రీని ఆదాము వదగ్దా కు తీసు ని వచార్చాడు, ఒక ప్రతే్యక బహుమతిని అందిసు్తునన్నాటష్టి ు

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆదాము
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ఆదాము ఆమెను చూచినపు్పుడు ఇలా అ
పురుషునిలో నుండి తీయబడింది.”

న్నాడు, “చివరక , ఈమె

లా ఉంది! ఈమె “

రి” అని పిలువబడుతుంది, ఎందుకం

ఆమె

చివరక
స్త్రీ లాం

ఒకదానికోసం ఆదాము ఎదురు చూసు్తునన్నాట్ల ు

ఆదాము ఆశర్చా ్యర్ధ కం సూచిసు్తుంది.

నన న్ని పోలి ఉంది.
ఆదాముకూ, స్త్రీ మధ్య పా్రముఖ్యమైన వ్యతా్య

లు ఉనన్నాప్పు

, స్త్రీ కూ

ఆదాములాం

వ్యకే్త.

స్త్రీ
ఈ పదం పురుషుని కోసం పదానికి స్త్రీ రూప పదం.

మ

న ండి చెయ్యబడింది

ఆదాము సొంత శరీరం నుండి స్త్రీ నేరు

మ

నిరి్మంచబడింది.

విడిచి పెడతాడ

ఇది వర్తమాన కాలంలో చెప్పుబడింది, భవిష్యతు్తులో ఇది సహజం
లేరు, అయితే మిగిలిన మనుషు్యలందరి ఉ న్నారు.

జరిగే పరిసి్థ తి
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ఏకం అవుతార
భర్త, భార్య ఒకరి కరు సనిన్నాహితమైన ఐక్యతా బంధా న్నా, సమర్పుణనూ పంచు ం
అదిగమిసు్తుంది.

అన వాదం ప

ల

• ఆదాము
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దేవుడు తన స్వరూపంలో స్త్రీని, పురుషుని చే డు. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించి వారితో ఇలా చెపా్పుడు, “మీరు ఫలించి, సంతానంలో విస్తు రించండి,
భూమిని నిండించండి!” దేవుడు తాను చేసిన సమస్తు మూ మంచిది చూచాడు. దానిని బ ష్టి దేవుడు సంతో ంచాడు. ఇదంతా సృ ష్టి లో ఆరవ
రోజున జరిగింది.

దేవుడ సృ ష్టి ంచాడ
దేవుడు స్త్రీ , పురుషుడి అత్యంత వ్యకి్తగతమైన విధానంలో నిరి్మంచాడు.

ఆయన సొంత సద్వారూపంలో
స్వరూపం అం ఒకరి లేక ఒకదాని భౌతిక పా్రతినిధ్యం. మనం దేవుని గుణగణాలు లేక లక్షణాలలో
చూపించే విధానంలో మానవులు సృ ష్టి ంచబ ్డ రు.

నిన్నాం కి పా్రతినిధ్యం వహించడం లేక వా ని

చాలా మంచిది
“మంచిది ఉంది” అ మాటల కం ఎకుస్కావైన “చాలా మంచిది ఉంది” పదాలు సృ ష్టి అంత
గురించి కాక. సమస్తు ం దేవుడు నిరేగ్దా శించిన రీతిలో ఖచిర్చాతం ఉ న్నాయి.

సృ ష్టి
ఆరు రోజుల కాలం, దీనిలో ఉనికిలో ఉనన్నా సమ ్తు

అన వాదం ప

న్నా దేవుడు సృ ష్టి ంచాడు.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
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01:16

ఏడవ రోజు వచిర్చానపు్పుడు దేవుడు తాను చేసిన ప్రతీదానిని ముగించాడు. ఏడవ ది నిన్నా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. దానిని పరిశుద్ధ పరచాడు.
ఎందుకం ఆ దినం సృ ష్టి చెయ్యడం నిలుపు చే డు. ఈ విధం దేవుడు సమస్తు లోకా న్నా, దానిలోని సమ ్తు నిన్నా సృ ష్టి ంచాడు.

ఏడవ రోజు
ఆరు రోజుల సృ ష్టి పూరి్త అయిన తరువాత రోజు.

తన ప

మ గించాడ

ప్రతే్యకించి దేవుడు సృ ష్టి కా ్యనిన్నా పూరి్త చే

డు. ఆయన ఇంకా ఇతర కా ్యలను చేసూ
్తు నే ఉ

న్నాడు.

దేవుడ విశ్రమించాడ
దేవుడు “విశశ్రామించాడు” అం ఆయన పని చెయ్యడం నిలిపివే డు, ఎందుకం
న గించలేక పోవడం కాదు.

సృ ష్టి సంపూరి్త అయి్యంది. దేవుడు అలసి పోలేదు లేక

ఏడవ రోజున ఆశీరద్వాదించాడ
ఏడవ రోజు ప ్ల ,

బోతునన్నా ప్రతీ ఏడవ రోజు ప ్ల దేవునికి ఒక ప్రతే్యకమైన, నిశర్చాయాత్మకమైన ప్రణాళిక ఉంది

పరిశ ద్ధ పరచాడ
అం

దేవుడు ఆ రోజును ఒక ప్రతే్యక రోజు

“ప్రతే్యకపరచాడు.” వారంలో మిగిలిన ఆరు రోజులవలే ఈ రోజును వినియోగించకూడదు.

విశద్వాం
భూమి మీదా, ఆకా లలో దృశ్యమైనవీ, అదృశ్యమైనవీ దేవుడు చేసినవ న్నా దీనిలో ఉ
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ఒక బైబిల కథ ఎక్కడన ండి
ఈ సూచనలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
• పరిశుద్ధ మైన, పరిశుద్ధ త, అపరిశుద్ధ మైన, పవిత్రుమైన
ఆదికాండం 1-2 నుండి బైబిలు కథ
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2. పాపం లోకం లోకి ప్రవేశించింది

పం లోకం లోకి ప్రవేశించింది

02:01

ఆదాము, హవ్వలు దేవుడు వారికోసం తయారు చేసిన అందమైన ఏ నులో సంతోషం ఉ న్నారు. వారిలో ఏ ఒకస్కారి దుసు్తులు లేవు. అయితే ఇది
వారు సిగ్గు పడేలా చెయ్యలేదు, ఎందుకం లోకంలో పాపం లేదు. వారు తరచు తోటలో నడుసూ
్తు , దేవునితో మా ్ల డుతూ ఉ న్నారు.

తోట
ఆదాము హవ్వలు సంతో ంచ ని , దానిని తిన ని దేవుడు వృక్షాలతో, మొకస్కాలతో ఒక ప్రతే్యకమైన కూరు్పును సిద్ధ పరచాడు. 01:11 లో
వినియోగించిన ఒకే పదం ఉంది. ఈ పదానిన్నా అకస్కాడ ఏవిధం అనువదించారో చూడండి.

దేవు తో మా ్లు

ర

“మా ్ల డడం” కోసం పదం మానవులతో మా ్ల డ నిన్నా సూచించ నికి వినియోగించే పదం లాం దే. పురుషుడు, స్త్రీ లతో మా ్ల డ నికి ఒక
భౌతిక రూపానిన్నా దేవుడు తీసు ని ఉండవచుర్చా, ఎందుకం అకస్కాడ వచన భాగం వారు దేవునితో ముఖాముఖి మా ్ల రు అని చూపిసు్తుంది.

సిగ్గు
మనం పాపం చే

ం అని తెలుసుకోవడంతో వచేర్చా అనుభూతి లేక ఏదోవిధం

అన వాదం ప

మనం తపి్పుపోయాం అనే అనుభూతి.

ల

• ఆదాము
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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02:02

అయితే తోటలో ఒక సర్పం ఉంది, వాడు చాలా క య కిక్తి కలిగినవాడు. వాడు స్త్రీని ఇలా అడి డు. “ఏ ను తోటలో ఏ వృక్ష ఫలములనై
తినకూడదని దేవుడు చెపా్పు ?”

క య కిక్తి
మోసగించాలనే ఉదేగ్దా శంతో తెలివితేటలు, కపటం.

సర్పం
పొడవు ఉంది, కాళ ్ళులేకుం ఉండే భూపా్రణి. ఇపు్పుడు తన కడుపుతో ఇటు అటు కదులుతుంది. తరువాత వృతా్తుంతంలో సర్పుం
బయలుపడి ఇకస్కాడి ఈ చట్రంలో ఆ సంగతి చెప్పులేదు.

దేవుడ

జంగా నీక చె

తాను

్ప

తోటలో ఏ చెటుష్టి నుండై ఫలానిన్నా తినకూడడని నిజం దేవుడు చెపా్పు అని సర్పుం స్త్రీని అడిగింది. అయితే దేవుడు ఏమి చెపా్పుడో
తెలియదనన్నాట్ల ు వాడు న సు్తు న్నాడు, ఎందుకం
స్త్రీ మనసులో ఒక అనుమా నిన్నా సృ ష్టి ంచ నికి వాడు కోరుతు న్నాడు. దేవుని మంచిత
స్త్రీ ప్రశిన్నాంచాలని వారు కోరుతు న్నాడు.

ఏ చెటష్టి ఫలమ నైనా
తోటలో ఉనన్నా భినన్నామైన చెట్ల లో ప్రతీ దానినుండి వివిధ వృక్ష ఫలాల రకాలు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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02:03

ఆ స్త్రీ ఇలా జవాబిచిర్చాంది. “ఈ తోటలో ఏ వృక్ష ఫలములనై తనవచుర్చా అని దేవుడు చెపా్పుడు. అయితే మంచి చెడుల తెలివితేటల నిచుర్చా వృక్ష
ఫలాలను తినకూడదని చెపా్పుడు, ఆలాగు తిను దినమున మీరు నిశర్చాయము చనిపోతారు అని చెపా్పుడు.”

ఫలం
ఇది ఎటువం ఫలమో మనకు తెలియదు. ఆ ఫలం ఈ చెటుష్టికు కాసు్తుందని మాత్రుమే మనకు తెలుసు. ఇకస్కాడునన్నా ఫలానికి
వినియోగించడం మంచిది, ఒక ప్రతే్యకరకమైన ఫలానికి వినియోగించే పదం కాదు.

ధారణ పదం

మంచి చెడ ల తెలివితేటలన ఇచ ్చు వృ ం
వారు మంచి, చెడులను అర్థ ం చేసు నేలా చేసే ఈ చెటుష్టి ఫలానిన్నా తిన నికి వారు అనుమతించబడలేదని స్త్రీకి సరి ్గ అర్థ ం అయి్యంది.

మీర చ పోతార
ఒక వ్యకి్త భౌతిక జీవిత ముగింపు కోసం, అన
కారణం ఈ పదానిన్నా విడిచిపెటష్టి వదుగ్దా.

అన వాదం ప

మరణానికి మీ

ధారణమైన పదానిన్నా వినియోగించండి. మరణం ఆలోచన కఠినం

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
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సర్పుం స్త్రీతో ఇలా అంది, “ఇది సత్యం కాదు! మీరు చావనే చావరు, మీరు ఈ ఫలమును తిను దినమున మీరు దేవు
వలే మంచి చెడులను తెలుసు ందురని దేవునికి తెలుసు”

దేవు

వలే మారతార , ఆయనకు

వలే

స్త్రీ, పురుషులు ఇంతకుముందే దేవుని పోలికలో చెయ్యబ ్డ రు. హవ్వ చెడును అర్థ ం చేసు నన్నాట్లయితే ఆమె దేవుని పోలియుంటుందని సర్పుం
సూచన చేసు్తుంది. అయితే ఆమె ఈ తెలివితేటలను కలిగియుం లని దేవుడు ఎనన్నాడూ ఉదేగ్దా శించలేదు.

మంచి చెడ లన అర్థం చేస కొం
వ్యకి్తగత అనుభవం నుండి మంచి వా

అన వాదం ప

ర

, చెడువా

తెలుసుకోవడం, ఏదై

మంచిది లేక చెడు అని తెలుసుకోగల్గ డం.

ల

• నిజము, సత్యం
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
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ఆ స్త్రీ ఆ ఫలములు అందమైనవియునూ, రమ్యమైననవి నూ ఉ
భార్తకునూ ఇచిర్చాంది. అతడు కూ తి న్నాడు.

న్నాయని చూచింది.

జ్ఞా నం కలిగియుం

లని వా లో

నిన్నాం ని తిని తన

జ్ఞా నం
స ్పునికునన్నాట్ల ు

కనపడుతునన్నా అంతరగ్దాృ ష్టి , అవ హన కలిగియుం

లని స్త్రీ కోరుకుంది, దేవుని పోలియుం

లని కోరుకోలేదు.

ఆమెతో ఉనన్నిదెవర
ఇది ముఖ్యమైన సమాచారం ఎందుకం

అన వాదం ప

ఆ స్త్రీ పండు తినవలసిన నిర్ణయం చెయ్యవలసి వచిర్చానపు్పుడు పురుషుడు ఆమెతో ఉ

ల

• జ్ఞా ని, జ్ఞా నము
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వెంటనే వారి కన న్నిల తెర వబ డ్డా యి, వారు దిగంబరులు
దేహాలను కపు్పుకో నికి ప్రయతిన్నాంచారు.

ఉ

న్నారని గురి్తంచారు. అంజూరపు ఆకులతో కచర్చాడములు చేసు ని వారు తమ

వారి కన న్నిల తెర వబ డ్డా యి
“వారు సంగతులను భినన్నాం చూ రు” అని తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. వారు ఇపు్పుడు మొటష్టి మొద
రి ఎదో అర్థ ం చేసు
తెలియజేసు్తుంది. మీ భాషలో ఇటువం అ ్థ నిన్నాచేర్చా వ్య క
్త రణ ఉం దీనిని అనువదించ నికి వినియోగించవచుర్చా.

వార దిగంబర లమ

గ రిక్తించార

స్త్రీ, పురుషుడు దేవునికి అవిధేయత చూపించిన తరువాత వారు దిగంబరులు
దేహాలను కపు్పుకో నికి ఆకులను వినియోగించారు.

వారి శరీరాలన క

న్నారని ఈ వాక్యం

ఉ

న్నారని సిగు్గతో నిండిపోయారు. ఆ కారణం నే వారి దిగంబర

్పకొనాన్నిర

స్త్రీ, పురుషుడు దేవుని నుండి తమను తాము దాచుకో నికి ఆకులను వినియోగించారు.
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ఆదాము, అతని భార్య తోటలో సంచరించుచునన్నా దేవుని స్వ నిన్నా వి న్నారు, వారిదగ్దా రూ చెట్ల మధ్య దాగు
న్నారు. అపు్పుడు దేవుడు ఆదామును
పిలిచాడు, “ఎకస్కాడ ఉ న్నావు?” అ న్నాడు. అందుకు ఆదాము ఇలా జవాబిచార్చాడు, “ స్వరమును వినినపు్పుడు నేను దిగంబరి ఉ న్నాను, కనుక
భయపడి దాగు ం ని.”

దేవుడ నడ స్త నాన్నిడ
దేవుడు స్త్రీతోనూ, పురుషునితోనూ నడవ ని , మా ్ల డ ని కక్రీమం తోటలోనికి వచిర్చానటు్ల
కనబడుతుంది. ఇది ఎలా కనిపిసు్తుందో మనకు
తెలియదు. ధ్యం అయితే ఒక వ్యకి్త నడవడం గురించి మా ్ల డ నికి ఇదే పదానిన్నా వినియోగించడం మంచిది.

నీవెక్కడ ఉనాన్నివు?
దేవునికి ఈ ప్రశన్నా జవాబు ముందు నే తెలుసు. పురుషుడు, స్త్రీ ఎందుకు దా స్కా

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆదాము
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అపు్పుడు దేవుడు ఇలా అడి డు, “ వు దిగంబరివని తెలిపినవాడెవడు? వు తినకూడడని నేను కా జ్ఞా పించిన వృక్షఫలములు తిం వా?”
ఆదాము ఇలా జవాబిచార్చాడు, “ తో ఉండుటకు
కిచిర్చాన ఈ స్త్రీయే ఆ వృక్షఫలములు నిన్నా కివ్వ నేను తి న్నాను.” అపు్పుడు దేవుడు స్త్రీతో
వు చేసినది ఏమి ? అని అడి డు?” ఆ స్త్రీ సర్పుము ననున్నా మోసపుచిర్చానందున నేను తి న్నాను అని జవాబు చెపి్పుంది.

మీర దిగంబర ల

మీక చెపి్పనదెవర ?

లేక, “మీరు దిగంబరులని ఏవిధం కనుగొ న్నారు?” దేవుడు అడిగిన ప్రశన్నాలనిన్నా
జవాబులు ఆయనకు తెలుసు. ఈ ప్రశన్నా అడగడం దా్వ , ఈ
కిక్రీంది ప్రశన్నా అడగడం దా్వ అవిధేయతా పాపానిన్నా ఒపు్పుకో నికి దేవుడు ఆదాముకు అవకాశం ఇసు్తు న్నాడు. దిగంబరం ఉండడం పాపం కాదు.
ఆవిధం నే ఉండేలా దేవుడు వారిని సృ ష్టి ంచాడు. వారి దిగంబరతా్వనిన్నా గురించిన జ్ఞా నం పాపం. వారి సిగు్గ వారు పాపం చే రని చూపిసు్తుంది.

ఆమె నాక పండ న ఇచి్చుంది
పురుషుడు తన అవిధేయతను ఒపు్పుకో ని , దేవునికి అవిధేయత చూపించడంలో తన
నిందిసు్తు న్నాడు.

ధ్యతను అంగీకరించ నికి బదులు స్త్రీని

నీవేమి చేసావు?
లేక, “దీనిని వు ఎందుకు చే వు?” ఈ ప్రశన్నాకు సమాధానం దేవునికి ముందు నే తెలుసు. ఈ ప్రశన్నా అడగడం దా్వ
అవకా నిన్నా దేవుడు ఆమెకు ఇసు్తు న్నాడు. ఆమె చేసిన దానిని చెయ్యకుం ఉండవలసింది అనే దానిని తెలియజేసు్తు

స్త్రీ తన దో నిన్నా అంగీకరించే
న్నాడు.

సర్పం నన న్ని మోసగించింది
సర్పుం ఆమెను మోసగించింది, తపు్పు నడిపించింది. వాడు తనకు అబదగ్దా ం చెపా్పుడు. ఆమె మీద ఒక మంత్రుం వ ్ల వెయ్యడం లేక ఆమెను
మంత్రుముగు్ధ లను చెయ్యడం గురించిన పదానిన్నా వినియోగించవదుగ్దా. ఆమె అవిధేయతను ఒపు్పుకోవడం, దేవునికి అవిధేయత చూపించడంలో
ఆమె ధ్యతను అంగీకరించ నికి బదులు స ్పునిన్నా నిందిసు్తుంది.
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• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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అందుకు దేవుడు సర్పుముతో, “నీవు శపించబ డ్డా వు. కడుపుతో పా్రకుతూ మనున్నా తిం వు, వునూ స్త్రీకి
సంతానమునకునూ ఆమె
సంతానమునకునూ వైరము కలుగజే దను. స్త్రీ సంతానము నినున్నా టుష్టిను వు దానిని మడిమె మీద టుష్టిదువు.” అని చెపా్పుడు.

నీవు శపించబ డ్డా వు
ఈ వాక్యం “నేను నినున్నా శపిసు్తు
వినియోగించవదుగ్దా.

న్నాను” అని

లేక “గొప్పు హాని

మీదకు వసు్తుంది” అని

అనువదించవచుర్చా.

రడీని సూచించే పదానిన్నా

ఒకరినొకర దేద్వా ంచార
స్త్రీ స ్పునిన్నా దే్వ సు్తుంది, సర్పుం స్త్రీని దే్వ సు్తుంది. స్త్రీ సంతానం కూ

సర్పుం సంతా నిన్నా దే్వ

స్త్రీ సంతానం
ఆమె సంతానంలో ఒకరిని ప్రతే్యకం

సూచిసు్తుంది.

నీ తలన చితకగొటష్టి న
స్త్రీ సంతానం సర్పుం సంతా నిన్నా

శనం చే ్తు రు.

మడిమెన గాయపరచ న
సర్పుం సంతానం స్త్రీ సంతా నిన్నా

అన వాదం ప

యపరు ్తు రు.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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• పం, శపించి, పాలు, శపించడం
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
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02:10

ఆ స్త్రీతో దేవుడ

న్నాడు, “

ప్రసవ వేదనను నేను తప్పుక అధికం చే ్తు ను.

భర్త పట్ల

కు వాంఛ కలుగుతుంది. అతడు నినున్నా ఏలుతాడు.”

ప్రసవవేదన చాలా నొపి్పగా ఉంట ంది
నిన్నా భాషలు దీనిని ఒక కిక్రీయాపదం
చెప్పువచుర్చా.

అన వాదం ప

వ్యక్తపరచవచుర్చా. “ పిల్ల లకు జన్మనిచిర్చానపు్పుడు కు అధికమైన

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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ఆ మని తో దేవుడు అ న్నాడు: “ వు భార్య మాట విని, నేను కా జ్ఞా పించి ‘తినవదగ్దా ’నన్నా చెటుష్టి ఫలానిన్నా తి న్నావు, గనుక కోసం భూమి పానికి
గురి అయింది . వు బబ్రాతికే కాలమంతా క ష్టి ంచి దాని ఫలం తిం వు. ముఖాన చెమటోడిర్చాతే కు ఆహారం దొరుకుతుంది, నినున్నానేలనుంచి
తీయడం జరిగింది గనుక వు నేలకు మ ్ళు చేరే వరకూ ఇలాగే ఉంటుంది. వుమ ష్టి వి; మ ష్టి కి తిరిగి పోతావు.” ఆదాము తన భార్యకు “హవ్వ”
అని పేరు పె ష్టి డు, ఎందుకం పా్రణం ఉనన్నా మానవ తి అంత
ఆమె తలి్ల .

భూమి శపించబడింది
ఆదాము అవిధేయతకు శిక్ష

భూమి ఇకమీదట ఫలవంతం

ఉండదు. తిన నికి ఆహా నిన్నా పండించ నికి ఆదాము అధికం

కషష్టి పడతాడు.

నీవు చ పోతావు
వారి అవిధేయతకు అంతిమ శిక్ష మరణం. ఆతీ్మయమరణం దేవుని నుండి మన ఎడ

టు. భౌతిక మరణం మన దేహం నుండి మన ఎడ

టు.

మన న్నిక చేరతావు
మ ష్టి లేక నేల నుండి దేవుడు ఆదామునూ, హవ్వనూ సృ ష్టి ంచాడు, పాపం ఫలితం
శరీరం కుళి్ళుపోతుంది, తిరిగి మనున్నా మారిపోతుంది.

అతని జీవం తన వదగ్దా నుండి తీసివేయబడుతుంది, అతని

హవద్వా, అంటే ‘జీవమిచ ్చునది.’
ఆదాముకూ, హవ్వకూ దేవుడు జీవానిన్నా ఇచార్చాడు, ప్రసవం దా్వ

ప్రతీ వ్యకి్త ఇది అందించబడుతూ ఉంది.

సమస్త మన ష ్యలక తలి్లు
మనుషు్యలందరి స్త్రీ పూరి్వకు లి

ఆమె ఉండబోతుంది.

నిన్నా భాషలలో “ఆమె మనుషు్యలందరి అవ్వ అవుతుంది” అని ఉంది.
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అవిధేయత చూపడం, అవిధేయత చూపిన, అవిధేయత, తిరుగు
• పం, శపించి, పాలు, శపించడం
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• హవ్వ
• ఆదాము

టు
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02:12

అపు్పుడు దేవుడు ఇలా అ న్నాడు: “ఇదిగో, ఈ మానవుడు మేలు డులు తెలుసుకోవడంలో మనవం వాడయా్యడు. ఇపు్పుడతడు తన చెయి్య
చాచి జీవవృక్ష ఫలానిన్నా తీసు ని, తిని శ్వతం బబ్రాతకకూడదు. అందుచేత దేవుడు అతణి్ణ ఏ ను తోటనుంచి పంపివే డు. జీవవృ ం ఫలాలను
తినకుం ఉండ నికి జీవవృక్షం దగ్గ రికి వె ్ళు మా ్గ నికి కావలి ఉండ నికి శకి్తవంతమైన దేవదూతలను ఉంచాడు.

మంచి, చెడ ల తెల స కోవడం

ద్వారా మన వలే ఉం

ర

ఇకస్కాడ ఈ వాక్యం ఆదాము, హవ్వ దేవునిలా ఉం రు అనే నూతన విధా నిన్నా చూపిసు్తుంది. వారు పాపం చేసిన కారణం వారు చెడును
గురించిన అవ హన కలిగియు న్నారు, దానిని అనుభవించారు. “ఇపు్పుడు వారు మంచి, చెడును తెలుసు నన్నా కారణం ” అని మీరు చెప్పువచుర్చా.

ఫలం
నిరిగ్దా షష్టిమైన రకం ఫలం ఇకస్కాడ బయలు పడలేదు, ఇకస్కాడునన్నా ఫలానికి
వినియోగించే పదం కాదు.

ధారణ పదం వినియోగించడం మంచిది, ఒక ప్రతే్యకరకమైన ఫలానికి

జీవవృ ం
ఫలం ఉనన్నా వాస్తు వమైన వృక్షం. 01:11 చూడండి. ఒక వ్యకి్త ఈ ఫలానిన్నా తినినపు్పుడు అతడు నిరంతరం జీవి ్తు డు, ఎనన్నా

..న ండి బైబిల కథ
ఈ సూచనలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
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• ఆదాము
• హవ్వ
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
ఆదికాండం 3 నుండి బైబిలు కథ
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3. జలప్రళయం
03:01

చాలాకాలం తరువాత లోకంలో జ భా విస్తు రించింది. వారు చాలా దు ్మర్గ ం నూ, హిం త్మకం నూ తయారయా్యరు. మనుషుల చెడుతనం
లోకంలో అధికం కావడం చేత దేవుడు లోకం అంత
ఒక పెద్ద జలప్రళయం దా్వ నాశనం చె
్యల
ర్ణయించాడ .

చాలా కాలం తర వాత
ఈ వృతా్తుంతం సృ ష్టి తరువాత అనేక త లకు (వందలాది సంవతస్సా లు) జరిగింది.

చాలా చెడిపోయిఉంది, బలాతా్కరంతో
“చెడిపోయి ఉ

న్నారు, బలాతాస్కార కిక్రీయలు చే

ండియ ంది.

రు” అని అనడం సహజం

ఉంటుంది.

చాలా చెడ గా మారింది
“దేవునికి వ్యతిరేకం

నాశనం చె

ప్రజలు హానికరమైన, దు ్మర్గ మైన రీతిలో ప్రవరి్తస్తు ు

్యల

న్నారు” అని అనడం మరింత స్పుషష్టి ం

ఉంటుంది.

ర్ణయించాడ

భూమి సంపూరి్త
శనం అయి్యంది అని అర్థ ం కాదు. ఆయనకు వ్యతిరేకం తిరుగు టు చెయా్యల , అటువం
కలుగచేయాలని నిశర్చాయించిన ప్రజలందరి
శనం చెయా్యలని దేవుడు ఉదేగ్దా శించాడు.

దుషష్టి తా్వ న్నా, బలతాస్కా

పెద్ద జలప్రళయం
చాలా లోతైన రు భూమిని నింపివేసింది, సహజం

ఆరిన భూమి ఉనన్నా ప్రదే లూ, అత్యంత ఎతెత్తైన పర్వతాల
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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03:02

నోవహును బ ష్టి దేవుడు సంతో ంచాడు, నోవహు తన తరం వారిలో ్యయవంతుడూ, నిందారహితుడూ, దుషుష్టిలైన ప్రజల మధ్య జీవిసు్తు
దేవుడు నోవహుతో తాను ఒక గొప్పు జలప్రళయంతో భూమిని శనం చెయ్యబోతునన్నాటష్టి ు చెపా్పుడు. కనుక ఒక పెదగ్దా ఓడను చెయ్యమని
నోవహుతో చెపా్పుడు.

దయన పొం

న్నాడు.

డ

దేవుడు నోవహు విషయంలో సంతో ంచాడు, ఎందుకం అతడు దేవునికి భయప ్డ డు, దేవునికి విధేయత చూపాడు. నోవహు పాపరహితుడు
కాకపోయి దేవుడు అతని పట్ల కృపచూపాడు, అతని కుటుం నిన్నా విధ్వంసకరమైన జలప్రళయంనుండి కాపాడ నికి ప్రణాళిక తయారు
చే డు. నోవహు యోగు్యడు ఇకస్కాడ కనిపించడం లేదు అని గురి్తంచండి. లేక అతడు ఒకస్కాడే తపి్పుంచుకో నికి జరిగింది అని తలంచవదుగ్దా.
దానికి బదులు ఇది దేవుని ఎంపిక అని గురి్తంచండి.

జలప్రళయం
దీనిని 03:01 లో ఏ విధం

పంపించ

అనువదించారో చూడండి.

కి తలస్త నాన్నిడ

అధికమైన వ త్షె నిన్నా పంపించడం దా్వ భూమిని నింపి వెయ్య ని లోతైన
వరత్షెం పడేలా చెయ్యడం దా్వ జలప్రళయం కలిగేలా ప్రణాళిక చే డు.

అన వాదం ప

ల

• నోవహు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• తిగల, తి, అ తిగల, అవి తి,

్యయబద్ధ మైన,

్యయబద్ధ త
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03:03

ఆ ఓడ పొడుగు మూడు వందల మూరలు, వెడలు్పు యాభై మూరల. ఎతు్తు ముప్ఫయి మూరల. లతతో దానిని నిరి్మంచాలని దేవుడు నోవహుతో
చెపా్పుడు. నోవహును ఓడను మామ్రానుతో మూడంతసు్తులు క ష్టి డు, దానిలో అనేక గదులూ, ఒక కపు్పు భాగం, ఒక కి ని ఉంచాడు. నోవహూ,
అతని కుటుంబం, ప్రతివిధమైన భూజంతువూ జలప్రళయం సమయంలో ఓడ వారిని క్షేమం ఉంచుతుంది.

ఓడ
ఎనిమిది మంది వ్యకు్తలూ, ప్రతీ విధమైన జంతువుల జంట, ఒక సంవతస్సారం పాటు వా కి ఆహారం కలిగియుండేంత పెదగ్దా ది

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నోవహు
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03:04

నోవహు దేవునికి లోబ ్డ డు. దేవుడు వారికి చెపి్పున విధం నోవహూ, అతని కుమారులు ఓడను క ష్టి రు. ఓడ కటష్టి నికి చాలా సమయం ప ష్టి ంది.
ఎదుకం అది చాలా పెదగ్దా ది. బోతునన్నా జలప్రళయం గురించి నోవహు మనుషు్యలందరితోనూ చెపా్పుడు, దేవుని వైపు తిర లని చెపా్పుడు,
అయితే వారు ఆయన యందు వి ్వసం ఉంచలేదు.

నోవహు హెచ్చురించాడ
పాపం కారణం

దేవు

దేవుడు లోకానిన్నా

వై

శనం చెయ్య నికి ప్రణాళిక చే

డని ప్రతీ ఒకస్కారి నోవహు చెపా్పుడు.

రిగాడ

దీని అర్థ ం వారు పాపం చెయ్యడం నిలిపివెయా్యలని, దేవునికి విధేయత చూపించాలని అర్థ ం.

అన వాదం ప

ల

• నోవహు
• లోబడుట, పా ంచుట
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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దేవుడు నోవహుకూ, అతని కుటుం ని వారి కోసం, జంతువులనిన్నా కోసం ప్రతివిధమైన మేతనూ భోజన పదా ్థ లనూ కూరుర్చా ని వారి వదగ్దా
ఉంచుకోవాలని ఆ జ్ఞా పించాడు. సమస్తు ం సిద్ధ ం అయిన తరువాత నోవహూ, అతని భార్య; అతని ముగు్గరు కుమారులూ, వారి భార్యలూ ఓడలోనికి
ప్రవేశించే సమయం అని నోవహుతో చెపా్పుడు-మొత్తు ం ఎనిమిది మంది.

సమాచారం
_(ఈ చ ్ర నికి నోటుస్సా లేదు)

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నోవహు

57 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

3. జలప్రళయం

03:06

దేవుడు ఓడలోనికి వె ్ళులా అనిన్నా రకాల జంతువులలో మగవా , ఆడవా , పక్షులను నోవహు వదగ్దా కు పంపాడు. నోవహు వా ని ఓడలోనికి
చేరేర్చాలా జలప్రళయం సమయంలో అవి క్షేమం ఉండేలా వా ని పంపాడు. అనిన్నా రకాల శుద్ధ జంతువులను ఏడు మగవా , ఏడు ఆడవా
అవి బలియాగం కోసం వినియోగించేలా నోవహు వదగ్దా కు పంపాడు. వారందరూ ఓడలోనికి వచిర్చానపు్పుడు దేవుడు తానే ఓడ దా్వ నిన్నా
మూసివే డు.

దేవుడ పం

డ

నోవహు జంతువుల కోసం వెదకనవసరం లేదు. దేవుడే వా ని అతని వదగ్దా కు పంపాడు.

బల ల కోసం వి యోగించాడ
“దేవునికి దహనబలి కోసం అంగీకృతమైన జంతువులు” అని చెప్పుడం నిన్నా భాషలలో సరియైనది ఉండవచుర్చా. మనుషు్యలు ఆయనకు
జంతువులను దహనబలి అరి్పుంచాలని దేవుడు నిర్ణయించాడు. అయితే నిన్నా విధాలైన జంతువులను మాత్రుమే అరి్పుంచ నికి ఆయన
అనుమతించాడు.

దేవుడ తానే తల

న మూసివేశాడ

దేవుడే దా్వ నిన్నా మూసివే డని నొకిస్కా చెపుతుంది.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నోవహు
• బలి, బలులు, అర్పుణ
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ప్రచండ వర్షం భూమిమీద నలభై తి్రుంబగళ ్ళు కురుసూ
్తు ఉంది జలప్రళయం భూమిమీద నలభై రోజులు ఉంది. సర్వ ప్రపంచం
నిండిపోయింది. ళ్ళు లోతు అత్యధికం కావడంచేత ఆకాశం కిక్రీంద ఉనన్నా గొప్పు పర్వతాలు మునిగి పొయా్యయి.

వర్షం, వర్షం, వర్షం
అ

ధారణ, వి ్తు రమైన వరత్షెం ఉందని ఇది నొకిస్కా చెపుతుంది. ఇతర భాషలు దీనిని మరోవిధం

ప్రచండ వర్షం
దాని అర్థ ం అధిక మొత్తు ంలో రు వెలుపలికి వసు్తుందని సూచిసు్తుంది.

భూమి అంతా మ
జలప్రళయం నుండి

గిపోయింది

తో భూమి అంతా నిండిపోయింది అని సూచిసు్తుంది.
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ఆరిన నేలమీద ఉనన్నా వాటనిన్నా లో ముకుస్కా పు
మునిగిపోకుం కాపాడబ ్డ యి.

లలో పా్రణ ్వస ఉనన్నా ప్రతిదీ చచిర్చాంది. ఓడ

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
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వ త్షె లు నిలిచిపోయిన తరువాత, ఓడ
మీద ఐదు నెలలు తేలియాడింది. ఆ సమయంలో రు కిందికి ఇంకడం ఆరంభించింది. ఒకరోజు ఓడ
ఒక పర్వతం మీద నిలిచింది. అయితే లోకం అంతా ఇంకా
తో నిండిపోయింది. మూడు నెలల తరువాత పర్వతాల నలు కనిపించాయి.

వర్షం

లిచిపోయింది

“వరత్షెం పడడం నిలిచిపోయింది” అని కూ

ఓడ

అనువదించవచుర్చా.

లిచింది

వరత్షెంనుండి అధికమైన జలం వచిర్చాంది, అది పర్వతాలను ముంచివేసింది. పర్వతాల మీదు
ఓడ
తో పాటు కిందకు వెళి్ల ఒక పర్వతం మీద నిలిచిపోయింది.

ఓడ తేలియాడుతూ ఉంది. రు ఇంకిపోతునన్నాపు్పుడు

మూడ నెలల
తరువాత మూడు నెలల కాలంలో రు కిందకు దిగుతూ ఉంది.

కొండల శిఖరాల కనబ డ్డా యి.
“కనిపిసూ
్తు ఉ న్నాయి” లేక “ప్రత్యక్షం అయా్యయి” లేక “కనపడవచుర్చా” అని మరో విధం అనువదించవచుర్చా. “మూడు నెలల తరువాత రు
తగినంత కిందకు ఇంకిపోయింది తదా్వ నోవహు, అతని కుటుంబం స్పుషష్టి ం పర్వతాల అంచులను చూడగలా్గరు.
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తరువాత నలుబది రోజులకు నోవాహు కాకిని వెలుపలికి పంపించాడు, లోకం మీద రు ఇంకిపోయాయని కనుగొన నికి నోవహు దానిని
పంపాడు. పొడి ప్రదేశం దానికి దొరకని కారణం అది తిరిగి లోపలి వచిర్చాంది.

కాకి
ఎగిరే నల్ల ని పక్షి. రకరకాల మొకస్కాలు, జంతువుల ఆహార పదా ్ధ లను తింటూ ఉంటుంది. కుళి్ళుపోయిన దేహాలు, చనిపోయిన జంతువులను కూ
తింటుంది.

అన వాదం ప

ల

• నోవహు
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తరువాత నోవహు ఒక పావు నిన్నా పంపాడు. అయితే అది కూ పొడి ప్రదే నిన్నా కనుగొనలేకపోయింది. నోవహు వదగ్దా కు తిరిగి వచిర్చాంది. ఒక వారం
తరువాత నోవహు దానిని మరల బయ కి పంపాడు. అది తన నోట ఒక ఒలీవ మ్మను ఉంచు ని ఒకలోనికి నోవహు వదగ్దా కు వచిర్చాంది. రు
పూరి్త ఇంకిపోయాయి. మొకస్కాలు తిరిగి ఎదగడం ఆరంభం అయా్యయి.

వురం
తెలుపు రంగు లేదా బూడిదరంగులో ఎగిరే చినన్నా పక్షి. విత్తు

లనూ లేక ఫలాలను తింటుంది.

ఒలీవచెటష్టి ఆక
ఒలీవ చెటుష్టి ఫలం నూనెను కలిగియుంటుంది. మనుషు్యలు దీనిని వంటకు వినియోగి ్తు రు లేదా శరీ ల మీద య నికి వినియోగి ్తు రు. “ఒలీవ
మ్మ” అనే పదం మీ భాషలో లేనట్ల యితే “ ‘ఒలీవ’ అనే చెటుష్టి నుండి ఒక మ్మ” లేక “ఒక నూనె చెటుష్టి మ్మ” అని మీరు అనువదించవచుర్చా.

నీళ ్ళు భూమి మీద న ండి ఇంకిపోయెన
“ రు వెళి్ళుపోతుంది” లేక “

అన వాదం ప

్థ యి తగి్గ పోతుంది” అని మీ భాషలో చాలా

ల

• నోవహు
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నోవహు మరొక వారం రోజులు ఎదురుచూచాడు. మూడవ
వలన ఓడలోనికి లేదు. రు పూరి్త ఎండిపోయింది!

రి పావు నిన్నా బయ కి పంపించాడు, అయితే ఈ

రి అది విశశ్రామించే చోటు దొరకడం

ఏడ దినమ ల ఎద ర చూచాడ
“ఇంకా ఏడు రోజులు ఎదురు చూచాడు” అని చెప్పువచుర్చా. “ఎదురు చూచాడు” అనే పదం నోవహు వరద రు తగి్గ పో నికి సమయం ఇసు్తునన్నా
దానిన్నా సూచిసు్తునన్నాది. ఆపైన పావు నిన్నా వదలవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• నోవహు
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ండు నెలలు తరువాత దేవుడు నోవహుతో ఇలా చెపా్పుడు, “ వునూ, కుటుంబమూ, సమస్తు జంతువులునూ ఓడలోనుండి వెలుపలికి రండి.
సంతా నిన్నా కలిగియుండండి, ఫలించి భూమిని నిందించండి.” కనుక నోవహూ, అతని కుటుంబమూ ఓడనుండి బయ కి వచార్చారు.

రెండ నెలల తర వాత
అం ఓడలోనుండి నోవహు ఒక పావు నిన్నా బయ కి పంపిన ండు నెలల తరువాత అని అర్థ ం. ఇది స్పుషష్టి ం
వివ ణాత్మకం చెప్పుడం అవసరం.

లేనట్ల యితే దానిని

బహుగా పిల్లు లిన్ని పొందండి.
ఇది దేవుని ఆజజ్ఞా , ఆయన అభిలాష అని స్పుషష్టి ం
కలిగియుం లని నేను కోరుతు న్నాను”

భూమి అంత
ఇది స్పుషష్టి ం

చెప్పు నికి మీరు “మీరు ఎకుస్కావ మంది పిల్ల లను కనండి” లేక “మీరు ఎకుస్కావమంది పిల్ల లిన్నా

విస్త రించండి

లేకపోయినట్ల యితే “మనుషు్యలతో భూమిని నింపండి” లేక “కాబ ష్టి భూమి మీద అనేకులు నివసి ్తు రు” అని చెప్పుడం అవసరం

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నోవహు
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03:14

నోవహు ఓడ నుండి బయటకు వచిర్చాన తరువాత ఒక బలి పీఠానిన్నా నిరి్మంచాడు, ఒ స్కాకస్కా రకం జంతువులలో నుండి బలికి వినియోగించే వా ని
నిన్నాం ని హోమబలి అరి్పుంచాడు. ఆ బలులను బ ష్టి దేవుడ సంతో ంచాడ .

దహనబలి కోసం వి యోగించే పశ వు
“ప్రజలు ఆయనకు దహనబలి కోసం వినియోగించగలు్గతారు” అని మరొక విధానంలో చెప్పువచుర్చా.

దేవుడ సంతో ంచాడ
ఈ జంతువులను బలి

అన వాదం ప

అరి్పుంచడంలో దేవుడు సంతో ంచాడు

ల

• నోవహు
• బలిపీఠం
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
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03:15

దేవుడు ఇలా చెపా్పుడు, “మనుషు్యల దుషష్టి తా్వనిన్నా బ ష్టి ఇక మీదట భూమిని నేను తిరిగి శపించను లేక జలప్రళయాలను రపి్పుంచడం దా్వ
లోకానిన్నా శనం చెయ్యను, వారు ల్యము నుండి పాపులు ఉ న్నారు.”

మరల చెయ్యన
“మరల ఎనన్నా
జరగదు” లేక, “ఏ సమయంలోనై మరలా జరగదు” లేక “ని నికి మరలా జరగదు” అని అర్థ ం. ఉదాహరణలు: “భూమిని
నేను మరల శపించను.” లేక “ఏ సమయంలోనూ నేను భూమిని తిరిగి శపించను.” లేక “ని నికి నేను మరల భూమిని శపించను.”

భూమి

శపించడం

భూమీ, దానిలోని జీవులూ మని పాపం కారణం

శశ్రామను అనుభవించారు.

భూమినంతటినీ
ఈ మాట భూమి , దానిలో నివసిసు్తునన్నా టకాలనూ సూచిసు్తుంది.

నర ల వారి బాల్యంన ండి

పయ కక్తింగా ఉనాన్నిర

“నరులు తమ పూరి్త జీవితాలలో పాపయుక్తమైన కా ్యలు చేసు్తు

అన వాదం ప

న్నారు” అని కూ

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• పం, శపించి, పాలు, శపించడం
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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03:16

ఆ వా గ్దా నికి గురు్త
దేవుడు మొద ఇందద్రోధనుసుస్సాను చే డు. అది ఆకాశంలో కనిపించిన ప్రతీ
జ్ఞా పకం చెసు ం డు, ఆయన ప్రజలు కూ
జ్ఞా పకం చేసు ం రు.

రీ దేవుడు తాను వా గ్దా నం చేసినదానిని

ధన స న్సి
వివిధ రంగులతో విలు్ల ఆకారంలో ఉనన్నా కాంతి, తరచు

లివాన వచిర్చాన తరువాత ఆకాశంలో కనిపిసు్తుంది.

ఒక గ ర త
ఒక గురుతు (ఒక వసు్తువు లేక సంఘటన లాం ది) అం

ఒక విధమైన అ ్థ నిన్నా ఇసు్తుంది లేక సత్యమైన దాని లేక జరగబోయే దాని చూపిసు్తుంది.

బంధనక గ ర త గా
“ఆయన వా గ్దా నం చే

డని చూపించ నికి” అని

నిన్నా భాషలలో చెప్పుడం సరియైనది.

ప్రతీ సమయం
దీని అర్థ ం ఆ సమయం మొదలు ధనుసుస్సా కనిపించిన ప్రతీ
అవసరం.

రీ అని స్పుషష్టి ం

తెలుసు్తుంది. “అప్పు నుండి, ప్రతీ

రీ” అని జత చెయ్యడం

ఆయన వాగా్దనం చేసినది
జలప్రళయంతో భూమిని ఇక మీదట తిరిగి ఎనన్నా

శనం చెయ్యనని దేవుడు వా గ్దా నం చేసిన గత చత్రు

...న ండి బైబిల కథ
ఈ సూచనలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
ఆదికాండం 6-8 నుండి బైబిలు కథ
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బంధన

04:01

జలప్రళయం తర వాత అనేక సంవతన్సిరాలక లోకంలోని మనుషు్యలు తిరిగి దేవునికి వ్యతిరేకం పాపం చే రు. ఒకరి పట్ల ఒకరు పాపం
చే రు. ఎందుకం వారందరూ ఒకే ష మా ్ల డేవారు. దేవుడు తమకు ఆ జ్ఞా పించిన ప్రకారం లోకానిన్నా నింప నికి బదులు ఒక నగ నిన్నా
కటష్టి నికి ఒక చోట సమావేశం అయా్యరు.

జలప్రళయం తర వాత అనేక సంవతన్సిరాలక
జలప్రళయం తరువాత అనేక త లు గతించిపోయాయి.

మరల అనేకమంది ప్రజల
ఒక పటష్టి ణానిన్నా నింపగలిగేలా నోవహు కుటుంబం విస్తు రించింది

ఒకే భాష
దీని అర్థ ం అకస్కాడ ఒకే భాష ఉంది, కనుక వారు ఒకరినొకరు అర్థ ం చేసుకోగలు్గతు

న్నారు.

ఒక పటష్టి ణం
వచన భాగంలో ఒక నిరిగ్దా షష్టిమైన పేరు లేదు కనుక “పటష్టి ణం” అనే

అన వాదం ప

ధారణ పదం వినియోగించడం మంచిది.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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వారు చాలా గరి్వషుష్టిలు ఉ న్నారు, వారు జీవించే విధానంలో దేవుని ఆజజ్ఞా లకు విధేయత చూపించాలని కోరుకోలేదు. చెడు చెయ్య నికి వారు
కలిసి పనిచేసు్తునన్నాట్లయితే వారు మరినిన్నా పాపపు కా ్యలు చెయ్యవచుర్చానని దేవుడు చూ డు.

ఆకాశమ నంట శిఖరంగల ఒక గో

రం

ఈ ని ్మణం చాలా పెదగ్దా ది, ఇది ఆకాశం అంటుతూ ఉంది.

అంతరి ం
దీనిని “ఆకాశం” అని అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

ల

• గర్వముగల, గర్వము, గరి్వ ష్టి
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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అందుచేత దేవుడు లోకమంతటో్ల ఉండే భాషను యెహోవా అకస్కాడ తార మార చేసి వాళ్ళును అకస్కాడనుంచి భూతలమంత
వాళ ్ళు ఆ నగ నిన్నా కటష్టి డం మాను
న్నారు. ఆ నగ నికి “ బెలు” అనే పేరు వచిర్చాంది. దాని అర్థ ం “తారుమారు.”

చెదరగొ ష్టి డ .

వారి భాషన తార మార చేసాడ
ఒకస్కా క్షణంలో దేవుడు ఆశర్చార్యకరం
పోయారు.

వారు మా ్ల డ నికి వివిధ భాషలను అనుగ్రహించాడు, తదా్వ

వారు ఒకరినొకరు అర్థ ం చేసుకోలేక

అనేక భినన్నిమైన భాషల
ప్రజల పెదగ్దా గుంపు ఒకస్కా భాషను మా ్ల డ నికి బదులు అనేక చినన్నా గుంపు ప్రజలు తాము సొంతం

ప్రతే్యకమైన భాషను మా ్ల డుతు

న్నారు.

చెదరగొ ష్టి డ
దేవుడు వారు భాషలు మారిర్చానపు్పుడు, ఈ చినన్నా గుంపు ప్రజలు భూమంత లో చెదరిపోయారు, ప్రతీ గుంపు తమ సొంత ప్రదే లకు
కదిలిపోయారు.

బాబెల
ఈ పటష్టి ణం ఖచిర్చాతం

ఎకస్కాడ ఉందో మనకు తెలియదు. పు తన మధ్యపా్రచ్యంలో ఒక పా్రంతంలో ఉందని మాత్రుమే మనకు తెలుసు.

తార మార
దేవుడు వారి భాషను మారిర్చాన తరువాత వారు ఒకరినొకరు అర్థ ం చేసుకోలేనపు్పుడు ప్రజలు ఏ విధం
చూపిసు్తుంది.
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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04:04

వందల సంవతస్సా ల తరువాత, దేవుడు అ బ్రా ము అనే వ్యకి్తతో ఇలా అ న్నాడు, “ వు దేశం నుంచీ, బంధువుల దగ్గ రనుంచీ, తండిడ్రి
ఇం నుంచీ బయలుదేరి నేను కు చూపించే దే నికి వెళ ్ళు. నేను నినున్నా ఒక గొప్పు ప్రజ చేసి నినున్నా దీవించి, పేరు గొప్పు చే ్తు ను. వు
దీవెన ఉం వు. నినున్నా దీవించేవారిని నేను దీవి ్తు ను. నినున్నా శపించేవారిని శపి ్తు ను, మూలం లోకంలోని అనిన్నా వం లు ధన్యం
అవుతాయి.”

వందలాది సంవతన్సిరాల తర వాత
“ బెలు వదగ్దా ప్రజలు వివిధం భా
అనువదించవచుర్చా

గుంపులు

చీలిపోయిన అనేక త ల తరువాత” లేక “అది జరిగిన చాలా కాలం తరువాత” అని

నీ దేశా న్ని విడిచిపెటష్టి
అ బ్రా ము పు ష్టి , పెరిగిన ప్రదే నిన్నా సూచిసు్తుంది (మధ్య ఆసియాలో “ఊరు” అనే పా్రంతం). “పు ష్టి న పా్రంతం” లేక “సొంత ఊరు” అని
అనువదించవచుర్చా.

క ట ంబం
తన బంధువులలో అనేకులను విడిచిపె ష్టి లని దేవుడు అ బ్రా ముకు చెపా్పుడు. అయితే అ బ్రా ము ధ్యత వహించే తన ప్రజలను పరిత్యజించాలని
చెప్పులేదు. తన భార్యనుకూ పరిత్యజించాలని చెప్పులేదు. గొప్పు జనము చే ్తు ను అ బ్రా ముకు అనేకమంది సంతానం కలిగేలా దేవుడు
చెయ్యగలడు. వారు పా్రముఖ్యమైన పెదగ్దా తి మారగలరు.

నీ నామా న్ని గొప్పచేయ ద న
అ బ్రా ము పేరు, కుటుంబం ప్రపంచం అంతా ప్రముఖం

మారుతుంది, ప్రజలు వారిని గురించి మంచి
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భూమి మీద ఉనన్ని అ న్ని క ట ంబాల
దేవుణి్ణ వెంబడించాలనే అ బ్రా ము నిర్ణయం తన కుటుం
చేసు్తుంది.

అన వాదం ప

నిన్నా ప్రభావితం చెయ్యడం మాత్రుమే కాక, భూమి మీద ఉనన్నా ప్రతీ ప్ర

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
• పం, శపించి, పాలు, శపించడం
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కాబ ష్టి దేవుడు తనతో చెపి్పున మాట ప్రకారం అ బ్రా ము బయలుదే డు. అ బ్రా ము తన భార్య
యి , తన తము్మని డుకు లోత్నూ,
హా నులో వారంతా గడించిన సంపదనూ, సంపాదించు నన్నా వ్యకు్తలనూ తీసు ని క ను దే నికి బయలుదేరి అకస్కాడికి చే డు.

అతడ తీస కొనాన్నిడ
“అతడు తీసు చార్చాడు” అని నిన్నా భాషలు చెప్పువచుర్చా. మరి నిన్నా భాషలు ఇకస్కాడ ండు కిక్రీయా పదాలను వినియోగిసు్తు
వచేర్చాలా చే డు,” “వారి సేవకులందరి , యావదాసి్థ తనతో తీసు నివచార్చాడు.” అనే వాకా్యలను వినియోగించారు.

న్నాయి. “తన భార్య తనతో

దేవుడ అత కి చూపించాడ
అ బ్రా ము ఎకస్కాడికి వెళ్ళువలసి ఉందో దేవుడు అ బ్రా ముకు తెలియపరచాడు. దేవుడు ఏవిధం
తెలియపరచలేదు.

చూపించాడో ఈ వచన భాగం మనకు

కనాన దేశం
ఈ ప్రదేశం పేరు “క

అన వాదం ప

ను.” దీనిని “క

ను అని పిలువబడిన ప్రదేశం” అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా.

ల

• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• లోబడుట, పా ంచుట
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
,
యి
•
సేవకుడు,
సేవించడం,
నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
•
క
ను,
క
యుడు,
క
యులు
•
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అ బ్రా ము అకస్కాడకి చేరినపు్పుడు దేవుడు అ బ్రా ముకు ప్రత్యక్షమై, “నే దేశం
పరచు ం రు” అ న్నాడు. అ బ్రా ము ఆ భూభాగంలో సి్థ రపడిపోయాడు.

సంతా నికి ప్ర

ది ్తు ను,

సంతానం దానిని

్వధీన

నీవు చూస్త నన్ని దేశం అంతా
అ బ్రా ము ఒక పర్వతం మీద నిలిచినట్ల యితే, అతడు చాలా వి ్తు రమైన ప్రదే నిన్నా చూడగలదు. అనేక సంద ్భులలో క
అ బ్రా ముకు ఇ ్తు నని దేవుడు వా గ్దా నం చే డు.

ను భూభా నన్నాంత

ఒక సాద్వాస్థ ్యంగా
ఒక తండిడ్రి తన భూమి , సంపదనూ తన పిల్ల లకు ఇచేర్చావిధం

దేవుడు ఆ భూమిని అ బ్రా ముకూ, అతని సంతా ని ఇ ్తు న వా గ్దా నం చే

అబాబ్రామ ఆ దేశంలో సి్థ రప డ్డా డ
అ బ్రా ము తనతో పాటు వచిర్చాన వారందరితో అకస్కాడ నివసించాడు.

అన వాదం ప

ల

• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
యుడు, క
యులు
• క ను, క
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• వారసత్వము పొందు, వారసత్వము, వారసుడు
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ఒక రోజున స ్వతీతుడైన దేవుని యాజకుడైన మెలీ్కసెదెక , యుద్ధ ంలో ఉనన్నా అ బ్రా మును కలుసుకు న్నాడు. ఆయన అ బ్రా మును దీవిసూ
్తు ఇలా
అ న్నాడు, “ఆకా లనూ, భూమి సృజించిన స ్వతీతుడైన దేవుడు అ బ్రా మును దీవి ్తు డు క.
శతు్రువులను చేతికప్పుగించిన
స ్వతీతుడైన దేవునికి సు్తుతులు కలుగుతాయి క.” అ బ్రా ము ఆయనకు అనిన్నాటో్ల పదో భాగమిచార్చాడు.

మెలీ్కసెదెక
మెలీస్కా

కు క

నులో మతపరమైన అధికారి

గురి్తంచబ ్డ డు, కానుకలను ్వకరించాడు, వా ని దేవునికి సమరి్పుంచాడు.

సరోద్వానన్నిత డగ దేవుడ
క ను ప్రజలు అనేక అబద్ధ పు దేవుళ్ళును పూజించారు. మెలీస్కా కు ఆ ధించే దేవుడు వారందరిక
అనే పదం వివరిసు్తుంది. ఆ బ్రా ము ఆ ధించే దేవుడు ఈ దేవుడే.

అన వాదం ప

ల

• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
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అనేక సంవతన్సిరాల గడిచిపోయాయి, అయితే అ బ్రా ము
యిలకు కుమారుడు లేడు. దేవుడు అ బ్రా ముతో మా ్ల డు, అ బ్రా ముకు
కుమారుడు పుడతాడని మరల వా గ్దా నం చే డు. అ బ్రా ము సంతానం ఆకాశపు నక్షతా్రులా్ల అవుతారని వా గ్దా నం చే డు. అ బ్రా ము దేవుణి్ణ
విశ్వసించాడు. అ బ్రా ము దేవుని వా గ్దా నిన్నా నమా్మడు కనుక దేవుడు అతనిని తిమంతుడి ప్రక ంచాడు.

అనేక సంవతన్సిరాల
అ బ్రా ముకు కుమారుడు జని్మ ్తు డని దేవుడు మొటష్టి మొదట వా గ్దా నం చేసి అనేక సంవతస్సా లు గడిచిపోయాయి.

ఆకాశంలో

న తాత్రిల

అ బ్రా ము సంతానం కిస్కాంచలేనంత అధికం

అన వాదం ప

ఉం

రని ఈ వ్య క
్త రణ అర్థ ం.

ల

• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
,
యి
•
కుమారుడు
•
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• తిగల, తి, అ తిగల, అవి తి, ్యయబద్ధ మైన,

్యయబద్ధ త
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అపు్పుడు దేవుడు అ బ్రా ముతో నిబంధన చే డు. ధారణం నిబంధన అం ఇదగ్దా రు వ్యకు్తలు ఒకరి కరు సహాయ చేసుకో నికి చేసే అంగీకారం.
అయితే ఈ విషయంలో అ బ్రా ము ఢ నిదద్రోలో ఉనన్నాపు్పుడు దేవుడు అ బ్రా ముకు ఒక వా గ్దా నం చే డు. అయి అ బ్రా ము దేవుని స్వ నిన్నా
వినగలి డు. దేవుడు అ బ్రా ముతో ఇలా చెపా్పుడు, “ లో నుండి కు ఒక కుమారుడిని అనుగ్రహి ్తు ను, ఈ క ను భూభా నిన్నా సంతా నికి
ఇ ్తు ను.” అయి అప్పు కి అ బ్రా ముకు కుమారుడు కలుగలేదు.

రెండ గ ం

ల

ండు గుంపులు ఇదగ్దా రు ప్రజలు, ండు గుంపు ప్రజలు, లేక ఒక వ్యకి్త, ఒక గుంపు ప్రజ. ఈ విషయంలో దేవుని , అ బ్రా ముకు మధ్య అంగీకారం.

నీ సొంత దేహంలోన ండి
అ బ్రా ము తన సొంత శరీరం నుండి తన భార్యను గర్భువతిని చెయ్యగలడు, తదా్వ వారు తమ సొంత సంతా నిన్నా, సహజకుమారుడిని
కలిగియుండగలరు. ఇది అదు్భుతమైన వా గ్దా నం ఎందుకం అ బ్రా ము,
చాలా ముసలివారు.

సంతానం లే వాడ
భూమిని స్వతంతి్రుంచుకో నికి అ బ్రా ముకు ఇంకా సంతానం కలుగలేదు.

..న ండి బైబిల కథ
ఈ సూచనలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

క్రీ ్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు స
• నిబంధన
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• కుమారుడు
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యుడు, క
యులు
• క ను, క
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
ఆదికాండం 11-15 అధా్యయాల నుండి బైబిలు కథ
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అ బ్రా ము,
యి క నుదేశంలో పదేళ ్ళు కాపురమునన్నా తరువాత వారికి ఇంకా సంతానం కలుగలేదు. అందుచేత అ బ్రా ము భార్య
యి
అ బ్రా ముతో ఇలా చెపి్పుంది, “బిడ్డ లు కనుటకు దేవుడు కు అనుమతినివ్వని కారణం ఇదిగో
దా , హాగరు. ఆమెన కూ వివాహం
చేస కో,
రకు ఆమె కు కుమారుణి్ణ కంటుంది.”

ఇంకా క మార డ కల గలేద
కుమారుడు లేకుం

ఆమెన కూ

, ఒక గొప్పు జ

ంగం కావ నికి అ బ్రా ముకు సంతానం లేదు.

వివాహం చేస కో

హాగరును అ బ్రా ము తన ండవ భార్య
సేవకు లి నే ఉంటుంది.

నా కోసం క మార డి
హాగరు

చేసి నవచుర్చాను అయితే భార్య

కన

కు సేవకు లు కనుక హాగరుకు పు ష్టి న పిల్ల లందరి

అన వాదం ప

కు ఉనన్నాంత పూరి్త ్థ యి ఆమెకు ఉండదు. ఆమె ఇంకా

తలి్ల

పరిగణించబడుతుంది.

ల

• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
,
యి
•
యుడు, క
యులు
• క ను, క
యేసు,
యేసు
స
క్రీ
్తు
ు
,
స
క్రీ
్తు
ు
యేసు
•
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• హాగరు
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అందుచేత అ బ్రా ము హాగరును వివాహం చేసు
న్నాడు, అతడు హాగరుతో పోయినపు్పుడు ఆమె గర్భువతి అయింది. కుమారుణి్ణ కనింది. అ బ్రా ము
ఆ లునికి ఇ ్మయేలు అనె పేరు పె ష్టి డు. అయితే
యి హాగరు పట్ల చినన్నా చూపు చూచింది. ఇ ్మయేలు పదుమూడు సంవతస్సా ల
వయసులో ఉనన్నాపు్పుడు దేవుడు మరల అ బ్రా ముతో మా ్ల డు.

వివాహం అయి్యంది
హాగరు అ బ్రా ముకు ఉంపుడుగతె్తు అయి్యంది – “ ండవ భార్య”

తకుస్కావ ్థ యిలో ఉంది. అయి

హాగరు

హాగర విషయంలో అసూయ పడింది
తనకు పిల్ల లు కలుగకుం

అన వాదం ప

, హాగరుకు పిల్ల లు కలుగబోతునన్నాందుకు ఆమె విషయంలో

ల

• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• హాగరు
• ఇ ్మయేలు, ఇ ్మయేలీయుడు, ఇ
,
యి
•
యేసు,
యేసు
క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
•

్మయేలీయులు
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దేవుడు ఇలా చెపా్పుడు, “నేను అమిత శకి్తగల దేవుణి్ణ .
సముఖంలో నిందారహితుడు మెలుగుతూ ఉండు. కూ కూ మధ్య
ఒడంబడిక సుసి్థ రం చే ్తు ను. సంతతి సంఖ్య అత్యధికం చే ్తు ను.” అ బ్రా ము
ష్టి ంగప ్డ డు. దేవుడు అతనితో మా ్ల డుతూ ఇలా
అ న్నాడు, “ఇదిగో, విను,
ఒడంబడిక తో చే ను. వు అనేక జ లకు తండిడ్రివి అవుతావు. కూ తరువాత సంతతివారి దేవుడై
ఉం ను. కుటుంబంలో పురుషులందరూ సునన్నాతి సం స్కారం పొందాలి.”

అనేక దేశాలక తండిడ్రి
అ బ్రా ము అనేకమంది సంతా నిన్నా కలిగియుండబోతు న్నాడు, వారికి తమ సొంత భూభా లు ఉం యి. తము్మను తాము పరిపాలించు ం
ఆ సంతానం, ఇతర ప్రజలు అ బ్రా మును వారి పితరుడు అని జ్ఞా పకం చేసు ం రు, ఆయనను గౌరవి ్తు రు.

నేన వారి తండిడ్రిగా ఉంద న
“వారు ఆ ధించేలా నేను వారి దేవుడి

నీ క ట ంబంలో

ప్రతీ

ఉం

ను” అని మరొక విధం

చెప్పువచుర్చా.

రషడ

ఈ వాకా్యనిన్నా “ కుటుంబంలోని ప్రతీ మగబిడ్డ , ప్రతీ పురుషుడు” అని అనువదించ వచుర్చా. దీనిలో అభా్రము సేవకులూ, ఆయన సంతానం
ఉ న్నారు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నిబంధన
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
యుడు, క
యులు
• క ను, క
సునన్నా
తి
చేయడం,
సునన్నా
తి
చేయబడిన,
సునన్నాతి, సునన్నాతి పొందని, సునన్నాతి లేని
•
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దేవుడు అ బ్రా హాముతో ఇంకా అ న్నాడు, “ భార్య రై సంగతి – వు ఆమెను రై అనకు. ఇకమీదట ఆమె పేరు
.నేను ఆమెను దీవించి
ఆమెవల్ల కు ఒక కుమారుణి్ణ అనుగ్రహి ్తు ను. లునికి ఇ స్సాకు అని పేరు పెడతావు. నేను ఇ స్సాకుతో ఒడంబడిక చే ్తు ను. అతనిని గొప్పు
జ ంగము చే ్తు ను. ఇ ్మయేలును గొప్పు జ ంగము చే ్తు ను. అయితే
ఒడంబడిక ఇ స్సాకుతో ఉంటుంది.” అపు్పుడు దేవుడు అ బ్రా ము
పేరును అ బ్రా హాము మా ర్చాడు. ఆ మాటకు అర్థ ం “జనములకు తండిడ్రి.” దేవుడు
యి పేరును కూ ‘
’ మా ర్చాడు, ఆ మాటకు అర్థ ం
“రాక మారి.”

సమాచారం
దేవుడు అ బ్రా ముతో మా ్ల డడం

న

గిసు్తు

న్నాడు.

వాగా్దన క మార డ
దేవుడు అ బ్రా ము
కుమారుడు.

అత తో నా

లకు వా గ్దా నం చేసిన కుమారుడు ఇ

స్సాకు. అ బ్రా ముకు అనేకమంది సంతా నిన్నా ఇవ్వ నికి దేవుడు వినియోగించు నే

బంధనన చేయ ద న

ఇది దేవుడు అ బ్రా ముతో చేసిన నిబంధన.

అనేక లక తండిడ్రి
దేవుడు వా గ్దా నం చేసిన విధం

అనేక దే లు

మారే అనేకమంది మనుషు్యలకు అ బ్రా ము పితరుడు

కాబోతు

న్నాడు.

రాక మారి
జకుమారి అం
జు కుమా ్త.
యి,
అనే ండు పేర్లకు “ కుమారి” అని అర్థ ం. అయితే దేవుడు ఆమె పేరును అనేక జ
తలి్ల సూచించేలా మా ర్చాడు, ఆమె సంతానంలో ందరు జులు అవుతారు.
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ల

,
యి
•
• కుమారుడు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• ఇ స్సాకు
• నిబంధన
• ఇ ్మయేలు, ఇ ్మయేలీయుడు, ఇ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
,
యి
•

్మయేలీయులు
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దేవుడు తనతో చెపి్పునటుష్టి ఆ రోజునే అ బ్రా హాము తన డుకు ఇ ్మయేల్కు అతని మ ్మంగ చ ్మనికి సునన్నాతి చే డు. తన దాసులో్లనూ తాను
డబిబ్బాచిర్చా ను నన్నావారిలోనూ మగవాళ్ళుందరి అలా చే డు. ఒక సంవతస్సారం తరువాత అ బ్రా హాము వయసుస్సా 100 సంవతస్సా లు ఉనన్నాపు్పుడు
వయసు 90 సంవతస్సా లు ఉనన్నాపు్పుడు
అబబ్రాహాముకు ఒక కుమారుడికి జన్మనిచిర్చాంది. దేవుడు వారికి చెపి్పున విధం వారు ఆ లునికి
ఇ స్సాకు అని పేరుపె ష్టి రు.

అత

ఇంటిలో

ఆబబ్రాహాము

ర ష లందర

ధ్యత తీసు నే పురుషులు, మగబిడ్డ లందరూ అని అర్థ ం. దీనిలో పురుష సేవకులూ, యవనసు్థలూ, ముసలివారూ ఉ

అన వాదం ప

ల

• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• సునన్నాతి చేయడం, సునన్నాతి చేయబడిన, సునన్నాతి, సునన్నాతి పొందని, సునన్నాతి లేని
,
యి
•
• కుమారుడు
• ఇ స్సాకు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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ఇ స్సాకు యువకుని ఉనన్నాపు్పుడు దేవుడు అ బ్రా హామును పరిశోధించాడు “అతణి్ణ “అ బ్రా హామూ” అని పిలవ అతడు “చిత్తు ం, ప్రభూ” అ న్నాడు.
అపు్పుడు దేవుడు అ న్నాడు, “ ఒకే ఒక డుకును – పే్రమ చూరగొనన్నా డు న ఇ స్సాకును తీసు ని మోరీయా ప్రదే నికి వెళ ్ళు. అకస్కాడ నేను
కు చెప్పుబోయే పర్వతం మీద అతణి్ణ హోమబలి అరి్పుంచు.” మరల అబబ్రాహాము దేవునికి లోబ ్డ డు. తన కుమారుడిని దేవునికి బలి
అరి్పుంచదానికి సిద్ధ ప ్డ డు.

దేవుడ అబబ్రాహామ విశాద్వాసా న్ని పరీక్షించాడ
అబబ్రాహాము ఆయనకు సంపూరి్త
చూపించాలని కోరు
న్నాడు.

అత

లోబడి యుం

లని దేవుడు కోరు

న్నాడు, దేవుడు అ బ్రా హాముకు చెపి్పున ప్రతిదానిలోనూ విధేయత

చం

దేవుడు మానవ బలులను కోరుకోలేదు. అ బ్రా హాము తన కుమారుని పే్రమించినదాని కం ఆయనను ఎకుస్కావ పే్రమించాలని దేవుడు
కోరుకు న్నాడు. తన కుమారుణి్ణ తిరిగి దేవునికి ఇవా్వలని కోరినపు్పుడు కూ అ బ్రా హాము విధేయత చూపించాలని దేవుడు కో డు.

దహనబలి

సిద్ద పరచాడ .

అబబ్రాహాము తన కుమారుని బలి
ఆపాడు.

అన వాదం ప

అరి్పుంచ నికి సిద్ధ పడియు

న్నాడు. అబబ్రాహాము తన కుమారుని చంప నికి ముందు దేవుడు అబబ్రాహాము

ల

• ఇ స్సాకు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• వి ్వసం
• కుమారుడు
• బలి, బలులు, అర్పుణ
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• లోబడుట, పా ంచుట
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05:07

వారిదగ్దా రూ కలిసి బలి అరి్పుంచే స్థ లానికి గిపోతూ ఉం , ఇ స్సాకు తన తండిడ్రి అ బ్రా హామును ఉదేగ్దా శించి “
న్నా” అ న్నాడు. అ బ్రా హాము “ఏం
బు?” అ న్నాడు. “ఇవిగో నిపూ్పు కతీ్తు ఉ న్నాయి
, హోమబలికోసం గొరెర్రెపిల్లు ఎకస్కాడ?” అని అడి డు ఇ స్సాకు. “దేవుడే హోమబలికోసం
గొ ర్రెపిల్ల ను చూచు ం డు బూ” అని అ బ్రా హాము జవాబిచార్చాడు.

దహనబలి స్థ లా కి నడిచాడ
ఒక ప్రతే్యకమైన ఎతెత్తైన ండమీద ఇ
ప్రయాణం.

స్సాకును బలి ఇవా్వలని దేవుడు అబబ్రాహాముకు చెపా్పుడు. వారు నివసించే స్థ లానికి అది మూడు రోజుల

దహనబలి కోసం కటెష్టి ల
ఒక దహనబలి కోసం

ధారణం

ఒక గొ ర్రెపిల్ల ను చంపుతారు, దానిని కటెష్టి లమీద ఉంచుతారు, తదా్వ

కటెష్టి లు, గొ ర్రెపిల్ల అగిన్నాలో కాలిపోతాయి.

గొరెర్రెపిల్లు
ఒక చినన్నా గొ ర్రెపిల్ల లేక మేకపిల్ల ను సహజం

ఒక బలికోసం అరి్పు ్తు రు.

సమకూర్చుడం
ఇ స్సాకు ్థ నంలో బలి ఇవ్వ నికి ఒక పొ ష్టి లును సమకూరర్చాడం దా్వ
సమకూరిర్చాన “గొ ర్రెపిల్ల ” అని అబబ్రాహాము విశ్వసించియుండవచుర్చా.

అన వాదం ప

అబబ్రాహాము మాటలను దేవుడు నెరవేరిర్చానప్పు

ల

• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• ఇ స్సాకు
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల
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• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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దేవుడు చెపి్పున బలి స్థ లానికి వారు చేరు నన్నాపు్పుడు అ బ్రా హాము అకస్కాడ ఒక బలిపీఠం క ష్టి దానిమీద కటెష్టి లు చకస్కా పే ర్చాడు. తన డు న
ఇ స్సాకును బంధించాడు, ఆ పీఠం మీద ఉనన్నా కటెష్టి లమీద పె ష్టి డు. అపు్పుడు అ బ్రా హాము తన డుకును వధించ నికి చెయి్య చాపి కతి్తు
పటుష్టి
న్నాడు. అపు్పుడు దేవుడు ఇలా అ న్నాడు, “అ బ్బాయి మీద చెయి్య వేయకు, దేవుడం
కు భయభకు్తలు ఉ న్నాయని కు
తెలిసిపోయింది, ఎందుకం
ఒకే ఒక డుకును కివ్వ నికి వెనకుస్కా తీయలేదు.

తన క మార

చంపడం

దేవుడు మానవ బలులను కోరుకోలేదు. అ బ్రా హాము తన కుమారుని పే్రమించినదాని కం ఆయనను ఎకుస్కావ పే్రమించాలని దేవుడు
కోరుకు న్నాడు. తన కుమారుణి్ణ తిరిగి దేవునికి ఇవా్వలని కోరినపు్పుడు కూ అ బ్రా హాము విధేయత చూపించాలని దేవుడు కో డు.

ఆగ ! చినన్నివా కి ఏమీ చేయక !
దేవుడు ఇ

స్సాకును కాపా

డు, అతనిని వధించకుం

అబబ్రాహామును నిలువరించాడు.

నీవు నాక భయపడ వాడవు
అబబ్రాహాము దేవునికి భయప ్డ డు. దీనిలో దేవుని విషయంలో భయం, గౌరవం ఉ

నీ క మార డి
ఇ
ఇ

కారణం

అబబ్రాహాము దేవునికి విధేయత చూపాడు.

మాతత్రిమే

్మయేలు కూ అబబ్రాహాము కుమారుడే. అయితే ఇ స్సాకు మాత్రుం అబబ్రాహాము,
స్సాకు దా్వ దేవుడు తన వా గ్దా నిన్నా నేరవేరు ్తు డు.

అన వాదం ప

న్నాయి. వా

ల

• బలి, బలులు, అర్పుణ
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• కుమారుడు
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• ఇ స్సాకు
• బలిపీఠం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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అపు్పుడు అ బ్రా హాము త తి్తు చూడ వెనుక దికుస్కాన పొదలో ము్మలు చికుస్కా నన్నా ఒక పొటేష్టి ల కనిపించింది. ఇ
పొ ష్టి లును అనుగ్రహించాడు. అబబ్రాహాము దానిని పటుష్టి ని, తన డుకు ్థ నంలో హోమబలి సమరి్పుంచాడు.

ఒక పొటేష్టి ల
పొ ష్టి లు అం

ఒక మగ గొ ర్రె. మనుషు్యలు గొ ర్రెలను దేవునికి బలి

అరి్పు ్తు రు.

దేవుడ ఒక పొటేష్టి ల న సమకూరా్చుడ
సరియైన సమయంలో పొ ష్టి లు ఒక పొదలో చికుస్కా నేలా దేవుడు చే

అన వాదం ప

డు.

ల

• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• ఇ స్సాకు
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05:10

అపు్పుడు దేవుడు అ బ్రా హాముతో ఇలా అ న్నాడు, “ విలా చేసి ఒకే ఒక డుకును ఇవ్వ నికి వెనకుస్కా తీయలేదు. గనుక నేను నినున్నా
తప్పునిసరి దీవి ్తు ను. సంతా నిన్నా తప్పుక వృది్ధ చేసి, కస్కాకు ఆకాశ నక్షతా్రులా్ల , సముదద్రోతీరం ఇసుక రేణువులలా చే ్తు ను. సంతానం
మూలం లోకంలోని జ ల న్నా ధన్యమవుతాయి అని తోడని ప్రమాణం చే ను. ఎందుకం , వు
మాట వి న్నావు.”

నీ ఒక్కగానొక్క క మార డ
05:08 లోని వివరణను చూడండి.

ఆకాశంలో

న తాత్రిల

04:08 లోని వివరణను చూడండి.

లోకంలో ఉనన్ని క ట ంబాలనీన్ని
ఇకస్కాడ ‘కుటుం

లు’ అనే పదం భూమి మీద ప్రతే్యకమైన పెదగ్దా ప్ర

నీ క ట ంబం

గుంపులని సూచిసు్తు

న్నాయి. తలి్ల దండుడ్రిలూ, పిల్ల ల గుంపులను కాదు.

ద్వారా ఆశీరద్వాదించబడతాయి

ఇకస్కాడ ‘కుటుంబం’ అం అబబ్రాహాము కలిగియుండబోయే అనేకమంది సంతా నిన్నా సూచిసు్తుంది. ప్రపంచంలోని త లు అబబ్రాహాము సంతానం దా్వ
ఆశీర్వదించబడతాయి. అనిన్నా కం గొప్పు ఆశీ ్వదం దేవుడు ఏ ్పుటు చేసిన సేవకుడు, మె స్సాయ దా్వ
బోతుంది.

...న ండి ఒక బైబిల కథ
ఈ సూచనలు ఇతర బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• కుమారుడు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• లోబడుట, పా ంచుట
ఆదికాండం 16-22 అధా్యయాల నుండి బైబిలు కథ
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6. దేవుడు ఇ

స్సాకుకు సమకూ ర్చాడు

6. దేవుడ ఇసాన్సిక క సమకూరా్చుడ
06:01

అ బ్రా హాము అ బ్రా హాము వయసు మళి్ళున వృదు్ధడు అయా్యడు. ఇ స్సాకు పెరిగి పెదగ్దా వాడయా్యడు. కాబ ష్టి తన సేవకుని పిలిచి తన స్వదే ని , తన
బంధువుల దగ్గ రి వెళి్ళు అకస్కాడ ఇ స్సాకుకు భార్యను తీసు ని రమ్మని పంపాడు.

తన సేవక లలో ఒకరి

వెన కక పం

డ

దీనిని “తన సేవకులలో ఒకరిని వెనుకకు వెళ్ళుమని చెపా్పుడు” అని అనువదించవచుర్చా. “వెనుక” అని పదం చాలా కాలం కిక్రీతం క ను పా్రంతానికి
కముందు నివసించిన ప్రదే నికి ఆ సేవకుడు వె ్తు డు అని అర్థ ం. ఈ అర్థ ం స్పుషష్టి ం వచేర్చాలా ఈ పదానిన్నా అనువదించేలా చూడండి.

ఆ ప్రదేశా కి
అబబ్రాహాము ప్రస్తు ుతం నివసిసు్తునన్నా పా్రంతానికి తూరు్పున ఉనన్నా ప్రదేశం.

తన క మార డ ఇసాన్సిక క ఒక భార్యన తీస కొ
ఈ వాకా్యనిన్నా “తన కుమారుడు ఇ

అన వాదం ప

రావ

స్సాకు వివాహం చేసుకో నికి ఒక అవివాహిత స్త్రీని తీసు ని

ల

• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• కుమారుడు
• ఇ స్సాకు
• సేవకుడు, సేవించడం,

కి

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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6. దేవుడు ఇ

స్సాకుకు సమకూ ర్చాడు

06:02

చాలా దూరంలో ఉనన్నా అ బ్రా హాము బంధువులు నివసించే పా్రంతానికి ప్రయాణం చేసిన తరువాత దేవుడు అ బ్రా హాము సేవకుడిని రి
నడిపించాడు. ఆమె అ బ్రా హాము సోదరుని మనుమ లు.

అబబ్రాహామ సోదర

మన మరాల

ప్రతే్యకించి ఆమె అబబ్రాహాము సోదరుని కుమారుని కుమా ్త. ఆమె తాత అబబ్రాహాము సోదరుడు.

అన వాదం ప

ల

• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• రి స్కా
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6. దేవుడు ఇ

స్సాకుకు సమకూ ర్చాడు

06:03

రి స్కా తన కుటుం నిన్నా విడిచిపెటష్టి
పెండి్ల చేసు
న్నాడు.

ని , సేవకునితో ఇ

స్సాకు ఇం కి

వ ని అంగీకరించింది. ఆమె ఇం కి వచిర్చాన వెంటనే ఇ

రిబా్క అంగీకరించింది
రి

స్కా తలి్ల దండుడ్రిలు ఆమెకు వివాహ ఏ ్పుటు్ల చేసు్తునన్నాప్పు

అన వాదం ప

ఇ

స్సాకును వివాహం చేసుకోవాలని బలవంతం చెయ్యడం లేదు.

ల

• రి స్కా
• సేవకుడు, సేవించడం,
• ఇ స్సాకు

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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6. దేవుడు ఇ

స్సాకుకు సమకూ ర్చాడు

06:04

చాలా కాలం తరువాత అ బ్రా హాము చనిపోయాడు, అపు్పుడు దేవుడు అ బ్రా హాముతో చేసిన నిబంధనను బ ష్టి అ బ్రా హాము కుమారుడు ఇ స్సాకును
ఆశీర్వదించాడు. అసంఖా్యకమైన సంతా నిన్నా అనుగ్రహి ్తు నని చేసిన వా గ్దా నం ఆ నిబంధనలో ఒక భాగం. అయితే ఇ స్సాకు భార్య రి స్కాకు పిల్ల లు
లేరు.

వాగా్దనాల ..గడిచిపోత నాన్నియి
అబబ్రాహాముతో దేవుడు చేసిన నిబంధ

అసం

వా గ్దా

లు అబబ్రాహాముకు మాత్రుమే కాదు, అయితే ఆయన సంతా నికి కూ

అవి వరి్త ్తు యి.

్యకంగా

ఈ పదం “చాలా అధికం” అని కూ

అన వాదం ప

అనువదించవచుర్చా. అం

మనుషు్యలు కిస్కాంచలేనంత

ల

• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నిబంధన
• ఇ స్సాకు
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
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6. దేవుడు ఇ

స్సాకుకు సమకూ ర్చాడు

06:05

ఇ స్సాకు రి స్కా కోసం పా్రర్థ న చే డు. దేవుడు ఆమెకు కవల పిల్ల లను గర్భుం ధరించ నికి అనుమతించాడు. తలి్ల గర్భుంలో ఉండ నే ఇదగ్దా రు
బిడ్డ లు ఒకరితో ఒకరు పో ్ల డు నేవారు, జరగబోతునన్నాదానిని గురించి రి స్కా దేవుణి్ణ అడిగింది.

రిబా్క గర్భంలో
అం

“ఆమెలో”

అన వాదం ప

ల

• ఇ స్సాకు
• రి స్కా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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6. దేవుడు ఇ

స్సాకుకు సమకూ ర్చాడు

06:06

దేవుడు ఆమెతో ఇలా చెపా్పుడు, “ గర్భుంలో ండు జ లు ఉ న్నాయి. లోనుంచి ఇదగ్దా రు గోత్రుకర్తలు వ ్తు రు. పుటుష్టికనుంచే ఒకడం
గిటష్టి దు. ఒక గోత్రుం కం మరో గోత్రుం బలం ఉంటుంది. పెదగ్దా వాడు చినన్నావాడికి సేవ చే ్తు డు.”

ండోవాడికి

ఇద్ద ర క మార ల న ండి
అం

“ఆ ఇదగ్దా రు కుమారుల సంతానం నుండి” అని అర్థ ం

ఒకరితో ఒకర వార ఘర్షణ పడతార
ఇదగ్దా రు కుమారులు, వారి నుండి వచిర్చాన

తులు నిరంతరం ఒకరితో ఒకరు పో

లు చేసు ంటూనే ఉం

రు. 06:05 చట్రంతో సరిపోలర్చాండి

పెద్ద క మార డ
పు ష్టి న శిశువులు కవలలు అయినప్పు

చినన్నివా

, మొద

బయ కి వచిర్చాన శిశువు పెదగ్దా కుమారుడి

పరిగణించబడతాడు.

సేవిసా్తడ

ఈ వాక్యం “పెదగ్దా కుమారుడు చినన్నాకుమారుడు చెపి్పున దానిని చెయ్యవలసి ఉంది” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రి స్కా
• కుమారుడు
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6. దేవుడు ఇ

స్సాకుకు సమకూ ర్చాడు

06:07

ప్రసవ దినం వచిర్చాంది. ఆమె గర్భుంలో కవల పిల్ల లు న్నారు. మొద వాడు ఎరర్రెని వాడు ఒళ్ళుంత
రోమ వసస్త్రీం చు ష్టి ఉనన్నాటష్టి ు బయ కి వచార్చాడు
గనుక అతడికి ఏ వు అనే పేరు పె ష్టి రు. తరువాత ఏ వు మడమను పటుష్టి ని అతడి తము్మడు బయ కి వచార్చాడు గనుక అతడికి
యాకోబు అనే పేరు పె ష్టి రు.

రిబా్క శిశ వుల

ష్టి ర

నిన్నా భాషలలో ఈ వాకా్యనిన్నా ఇంకా పరోక్ష విధానంలో వినియోగించారు, “రి
తీసు ని వచిర్చానపు్పుడు” అని
రు.

స్కా చూచి వారిని తీసు నన్నాపు్పుడు” లేక “రి

స్కా వారిని వెలుగులోనికి

పెద్ద క మార డ ....చినన్నిక మార డ
ఈ వాక్యం, “మొద

కుమారుడు బయ కి

వలసియుండ , ండవ కుమారుడు బయ కి

వలసి యుండ ,” అని అనువదించవచుర్చా.

ఎర
దీని అర్థ ం అతని చర్మం చాలా ఎరుపు రంగులో ఉండియుండవచుర్చా లేక అతని శరీరంమీద ఉనన్నా వెంటు్రకలు ఎరుపు రంగులో ఉండవచుర్చా.

వెంట్రు కలతో

ండియ ంది

ఏ వు శరీరం మీద అధికం

వెంటు్రకలు ఉ

న్నాయి. “పెదగ్దా కుమారుని శరీరం ఎరుపు రంగులో, ఎకుస్కావ వెంటు్రకలతో ఉంది” అని చెప్పువచుర్చా.

...న ండి బైబిల కథ
ఈ సూచనలు

నిన్నా అనువాదాలలో

దిగ్దా

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.
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అన వాదం ప

6. దేవుడు ఇ

ల

• రి స్కా
• కుమారుడు
• ఏ వు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
ఆదికాండం 24:1-25:26 నుండి బైబిలు కథ
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7. దేవుడ

7. దేవుడు యాకోబును ఆశీర్వదిసు్తు

కోబ న ఆశీరద్వాదిస్త నాన్నిడ

07:01

ఆ పిల్ల వారిదగ్దా రూ పెరిగి పెదగ్దా వారయా్యరు. ఏ వు నేరు్పుగల వేట డై మైదా
ఎపు్పుడూ ఉండేవాడు. ఇ స్సాకు ఏ వును పే్రమించాడు.

ఇంటిలో ఉండడం ఇషష్టి ం...వే

లో్ల తిరుగుతూ ఉండేవాడు. యాకోబైతే నెమ్మదిపరుడు, డే ల దగ్గ రే

డడం ఇషష్టి ం.

నిన్నా భాషలు “పే్రమ” అనే పదానిన్నా “రి స్కా యాకోబును పే్రమించింది” అనే వాక్యంలో వినియోగించిన పదానికి భినన్నాం వినియోగి ్తు రు.
ఉదాహరణకు, దీనిని “ఇం లో ఉండడం ఇషష్టి ప ్డ డు, వే డడం ఇషష్టి ప ్డ డు” అని అనువదించవచుర్చా లేక “ఇం లో ఉండడం
యెంచు
న్నాడు...వే డ నిన్నా యెంచు
న్నాడు” అని అనువదించవచుర్చా.

ఇంట వద్ద
కుటుంబ నివా ల చుటూ
ష్టి ఉనన్నా పా్రంతం అని ఈ వాక్యం సూచిసు్తుంది. యాకోబు వారు నివసిసు్తునన్నా గు
కోరు
న్నాడు. నిన్నా భాషలు “ఇం వదగ్దా ” అనే పదానికి ప్రతే్యకమైన అ ్థ నిన్నా కలిగియు న్నాయి.

రిబా్క

కోబ న

్రమించింది, అయితే ఇసాన్సిక ఏశావున

ల సమీపంలో నివసించాలని

్రమించాడ

ఈ వాక్యం “రి స్కా యూకోబు పట్ల అమితమైన ఇ ష్టి నిన్నా కలిగియుంది, ఇ స్సాకు ఏ వు పట్ల అమితమైన ఇ ష్టి నిన్నా కలిగియు న్నాడు” అని
అనువదించవచుర్చా. రి స్కా
, ఇ స్సాకు కా
ండవ కుమారుడిని పే్రమించలేదు అని అర్థ ంకాదు, అయితే వారిదగ్దా రి ఒక ప్రతే్యకమైన కుమారుడు
ఉ న్నాడని అర్థ ం.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
• ఏ వు
• రి స్కా
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స్సాకు

108 / 1034

న్నాడు

Open Bible Stories Translation Notes

7. దేవుడు యాకోబును ఆశీర్వదిసు్తు

న్నాడు

07:02

ఒక రోజు యాకోబు ఏదో వంటకం వం డు. అపు్పుడే ఏ వు చాలా అలసిపోయి మైదానం నుంచి వచార్చాడు. యాకోబుతో “అబబ్బా, నేను చాలా
అలసిపొయా్యను. ఆ ఎరర్రె ఎరర్రె ఉనన్నాదాంటో్ల దిగ్దా తీసుకోనియి్య” అ న్నాడు ఏ వు. అపు్పుడు యాకోబు అ న్నాడు “మొదట జన్మహకుస్కా కు
అమి్మవేయి, ఎందుకం
వు మొదట పు ష్టి వు, దానినంత
కు ఇచిర్చా వెయి్య.” కాబ ష్టి ఏ వు తనకునన్నా దానన్నాంత
ఇ ్తు నని వా గ్దా నం
చే డు. అపు్పుడు యాకోబు ఏ వుకు రొటెష్టి , సిద్ధ ం చేసిన వంటకం పె ష్టి డు.

నాక కొంత ఆహారం ఇవుద్వా....నీ

్యషష్టి తాద్వా న్ని నాక ఇవుద్వా

ఇకస్కాడ “ఇవు్వ” అనే పదానికి నిన్నా భాషలు ండు భినన్నామైన పదాలు వినియోగించాయి. చివరి ండు వాకా్యలలో “ఏ వు ఇచార్చాడు, యాకోబు
ఇచార్చాడు” అనే పదాలకు వీ ని అన్వయించవచుర్చా.

పెద్ద క మార

గా హక ్కల

వారి ఆచారం ప్రకారం, ఏ వు పెదగ్దా కుమారుడు కనుక తన తండిడ్రి చనిపోయినపు్పుడు, తమ తండిడ్రి ఆసి్తు లో ండింతల ఆసి్తు ని పొందవలసి ఉంది.
ఏ వు నుండి పెదగ్దా కుమారుని హకుస్కాలు తీసివేసు నే విధానం గురించి ఆలోచించాడు.

అన వాదం ప

ల

• ఏ వు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
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ఇ స్సాకు తన ఆశీ ్వదాలను ఏ వుకు ఇవా్వలని కో డు. అది చెయ్య నికి ముందు రి స్కా, యాకోబులు ఇ స్సాకును మోసగించారు, యాకోబు
తన అనన్నా అయిన ఏ వులా నటించాడ . ఇ స్సాకు కండు్ల మసక
యి. చూపులేని వయోవృదు్ధడైపోయాడు. కనుక యాకోబు ఏ వు దుసు్తులు
ధరించి, తన మెడ మీదా, చేతుల మీద గొ ర్రె చ ్మనిన్నా ధరించాడు.

అత

ఆశీరాద్వా

న్ని ఇచా్చుడ

తండుడ్రిలు తమ పిల్ల లకు జరగవలసిన మంచి అం లను గురించిన తమ అభిలాషను వ్య క
్త రించడం ఒక ఆచారం ఉండేది. సహజం
పెదగ్దా కుమారుడు శ్రాషష్టిమైన వా గ్దా నిన్నా పొందుతాడు. ఇ స్సాకు ఈ అదనపు సంపద ఏ వుకు కల లని కోరుకు న్నాడు.

అత

మోసగించాడ

“మోసం” అనే పదం ఒక వ్యకి్తని బహిరంగం మోసం చేసిన అ ్థ నిన్నా ఇసు్తుంది. ఏ వుకు బదులు
ఇ స్సాకును మోసగించేలా రి స్కా ఒక ప్రణాళికను తీసు నివచిర్చాంది.

యాకోబుకు ప్రత్యక దీవెన ఇవ్వ నికి

నటించాడ
“న ంచడం” పదం యాకోబు తన తండిడ్రిని ఏ విధం

మోసగించాడో చూపిసు్తుంది (ఇ

గొరెర్రె చర్మం
గొ ర్రె చ ్మనికి ఉండే వెంటు్రకలు యాకోబును ఏ వులా చే

అన వాదం ప

యి.

ల

• ఇ స్సాకు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
• ఏ వు
• రి స్కా
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07:04

అపు్పుడు తన తలి్ల సిద్ధ ం సిద్ధ ం చేసిన రుచిగల వంటకం, రొటెష్టి ను తీసి ని యాకోబు తన తండిడ్రి ఇ స్సాకు వదగ్దా కు వచిర్చా ఇలా అ న్నాడు, “ నన్నా రూ,
నేను పెదగ్దా డుకు ఏ వును. నువు్వ తో చెపి్పున ష్టి చే ను. నువు్వ ననున్నా దీవించేలా లేచి, కూచుని, నేను తెచిర్చాన మాంసం తిను.” అది ఏ వు
అని తలంచి ఇ స్సాకు యాకోబును ఆశీర్వదించాడు.

కోబ ఇసాన్సిక వద్ద క వచా్చుడ
నిన్నా భాషలలో “యాకోబు ఇ

అతడ ఏశావు అ

స్సాకు వదగ్దా కు వె

్ళుడు” అని చాలా సహజం

ఇసాన్సిక తలంచాడ

తాను తాకుతునన్నా, వాసన వసు్తునన్నా వ్యకి్త ఏ వు అని ఇ

అన వాదం ప

చెప్పువచుర్చా.

స్సాకు తలంచాడు.

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
• ఇ స్సాకు
• ఏ వు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
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జే్యషష్టి కుమారుని తన జన్మ హకుస్కానూ, తన ఆశీ ్వదాలనిన్నా
యాకోబు దొంగిలించినందుకు అతని పట్ల ఏ వు దే్వ
తండిడ్రి చనిపోయిన తరువాత యాకోబును చంపాలని ప్రణాళిక వేసు
న్నాడు.

్యషష్టి క మార

ఇ

న్నాడు. తన

హక ్కల

తన తండిడ్రి సంపదలో పెదగ్దా భా నిన్నా తీసుకో నికి యాకోబు ఒక మా ్గ నిన్నా కనుగొ
నోటుస్సా కూ చూడండి.

అత

నిన్నా పెంచు

న్నాడు, పెదగ్దా కుమారుని

ఏ వుకు అది చెందవలసి ఉంది. 07:02

ఆశీరాద్వాదం

స్సాకు ఏ వుకు ఇవా్వలని ఉదేగ్దా శించిన అదనపు సంపదను గురించిన వా గ్దా

అన వాదం ప

నిన్నా యాకోబుకు ఇచేర్చాలా తన తండిడ్రిని కూ

ల

• ఏ వు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
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అయితే రి స్కా ఏశావు ప్రణాళికను గురించి వినన్నాది. తానునూ తన భర్త ఇ
పంపించివే రు.

స్సాకును కలిసి యాకోబును తన బంధువుల వదగ్దా కు దూర ప్రదే నికి

ఏశావు ప్రణాళిక
తన తండిడ్రి చనిపోయిన తరువాత యాకోబును చంపాలని ఏ వు ప్రణాళిక.

ఆమె, ఇసాన్సిక

కోబ న పంపించి వేశార

ఏ వు చేతిలోనుండి యాకోబును కాపా

ఆమె బంధ వులతో

వసించ

లని రి

స్కా కోరింది, కనుక యాకోబును పంపించి వేయాలని ఇ

స్సాకుతో మా ్ల డింది.

కి చాలా దూరం

అబబ్రాహాము సేవకుడు ఇ స్సాకుకు భార్య తనను తీసు నివెళ్తు నన్నాపు్పుడు రి స్కా నివసించిన ప్రదేశం ఇదే. దీనిని స్పుషష్టి ం చెయ్య నికి “తాను
ఒకపు్పుడు నివసించిన ప్రదేశంలోని బంధువులు” అని జతచెయ్యవచుర్చా. ఆ భూభాగం తూరు్పువైపుకు అనేక వందల మైళ్ళు దూరంలో ఉంది.

ఆమె బంధ వుల
ఈ వాక్యం “వారి బంధువులు” అని కూ

అన వాదం ప

అనువదించవచుర్చా. అబబ్రాహాము సోదరుడు రి

ల

• రి స్కా
• ఏ వు
• ఇ స్సాకు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
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రి స్కా బంధువుల వదగ్దా యాకోబు అనేక సంవతస్సా లు నివసించాడు. ఆ కాలంలో యాకోబు వివాహం చేసు
కుమారులు, ఒక కుమా ్త కలి రు. దేవుడు యాకోబును అత్యంత సంపద కలిగిన వాని చే డు.

ఆసి్త పర డ
దీనిలో ధనం, వి ్తు రమైన పశువులు, ఇతర ఆసు్తులు ఉ

అన వాదం ప

న్నాయి.

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
• రి స్కా
క్రీ ్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు స
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క నులోని తన ఇం నుండి బయటకు వచిర్చాన 20 సంవతస్సా ల తరువాత యాకోబు తన కుటుంబంతోనూ, సేవకులతోనూ, తన పశుసంపద
అంత తోనూ స్వదే నికి తిరిగి వచార్చాడు.

ఇర వది సంవతన్సిరాల తర వాత
యాకోబు తన తలి్ల నివసించిన ప్రదేశంలో ఇరువది సంవతస్సా లు జీవించాడు. అది స్పుషష్టి ం
ఇరువది సంవతస్సా లు నివసించిన తరువాత” అని చెప్పువచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

యుడు, క
యులు
• క ను, క
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు,
యాకోబు
•
సేవకుడు,
సేవించడం,
నిస,
యవనసు
్థ
డు,
యవన స్త్రీ
•
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7. దేవుడు యాకోబును ఆశీర్వదిసు్తు

న్నాడు

07:09

ఏ వు తనను ఇంకా చంపాలని తిరుగుతు న్నాడని యాకోబు చాలా భయప ్డ డు. కాబ ష్టి యాకోబు గొప్పు పశు సంపదను బహుమతి ఏ వు
వదగ్దా కు పంపాడు. ఈ బహుమతులను తీసు ని సేవకులు ఏ వు వదగ్దా కు వెళి్ల ఇలా అ న్నారు, “ సేవకుడు యాకోబు ఈ బహుమతులు కిచార్చాడు,
అతడు వదగ్దా కు వసు్తు న్నాడు.”

నీ సేవక డ ,

కోబ

వాస్తు వానికి యాకోబు ఏ వు సేవకుడు కాదు. అయితే తాను ఏ వు వదగ్దా కు వినయం నూ, గౌరవభావంతో వాలని కోరుకుంటునన్నాట్ల ు
చూపించ నికి తన సేవకులు ఏ వుతో పలకాలని వారితో చెపా్పుడు, కనుక ఏ వు యాకోబు విషయంలో కోపం లేడు.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
• ఏ వు
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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7. దేవుడు యాకోబును ఆశీర్వదిసు్తు

న్నాడు

07:10

అయితే ఏ వు యాకోబు చంపాలని అనుకోవడం లేదు. దానికి బదులు తన సోదరుడు యాకోబు చూచినందుకు ఏ వు బహు సంతో ంచాడు.
యాకోబు నెమ్మదితో క నులో నివసించాడు. అపు్పుడు ఇ స్సాకు చనిపోయాడు. యాకోబు, ఎ వులు అతనిని సమాధి చే రు. దేవుడు
అ బ్రా హముతో చేసిన నిబంధన ఇ స్సాకునుండి యాకోబుకు వచిర్చాంది.

నెమ్మదిగా జీవించాడ
ఏ వు యాకోబులు ఒకరిపట్ల ఒకరు కోపం

అత

లేకుం

, ఒకరితో ఒకరు ఘరత్షెణలు పడకుం

జీవించారని ఈ పదం సూచిసు్తుంది.

పె ష్టి ర

వారు భూమిని తవా్వరు అని అర్థ ం కావచుర్చాను. ఇ స్సాకు దేహానిన్నా దానిలో ఉంచారు, దానినంత
మ ష్టి తో లేక ళ్ళుతో నింపారు అని అర్థ ం
కావచుర్చాను. లేక వారు ఇ స్సాకు దేహానిన్నా ఒక గుహలో ఉంచి దానిని దా్వ నిన్నా మూసివే రు ఆనే అ ్థ నిన్నా ఇవ్వవచుర్చా.

బంధన వాగా్దనాల
ఇవి అ బ్రా హాముతో దేవుడు చేసిన నిబంధనలోని వా గ్దా

ఇసాన్సిక న ండి

లు.

కోబ క అందించబ డ్డా యి

వా గ్దా లు అబబ్రాహామునుండి తన కుమారుడు ఇ
పొందలేదు. 06:04 కూ చూడండి

స్సాకుకు వె

్ళుయి, ఇపు్పుడు ఇ

..న ండి బైబిల కథ
ఈ వచ

లు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.
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అన వాదం ప

7. దేవుడు యాకోబును ఆశీర్వదిసు్తు

ల

• ఏ వు
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
• సమాధానం, ంతియుత, సమాధానపరచువారు
యుడు, క
యులు
• క ను, క
• ఇ స్సాకు
• నిబంధన
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
ఆదికాండం 25:27-35:29 నుండి బైబిలు కథ
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8. దేవుడ యోసే

నూ అత

8. దేవుడు యోసేపునూ అతని కుటుం

న్నా రక్షించాడు

క ట ంబానీన్ని రక్షించాడ

08:01

అనేక సంవతస్సా ల తరువాత, యాకోబు వృదుగ్దాడయిన తరువాత తనకు అత్యంత పీ్రతి పాతు్రుడైన కుమారుడు యోసేపును పొలములో మందను
కాసు్తునన్నా తన సోదరులను ప మరి్శూంచ నికి పం డ .

పం

డ

యాకోబు యోసేపును వెళ్ళుమని చెపా్పుడు, యోసేపు వె

్ళుడు అని ఈ పదానికి అర్థ ం

ఇషష్టి మైన క మార డ
ఈ పదం “తనకునన్నా ఇతర కుమారులందరికం

అధికం

పే్రమించబడిన కుమారుడు” అని అనువదించవచుర్చా.

పరిశీలించాడ
యోసేపు అకస్కాడికి వెళి్ల తన సోదరుల విషయంలో అకస్కాడ అంతా సవ్యం
క్షేమానిన్నా చూడ నికి” అని ఉండవచుర్చా.

ఉందా అని చూ

డు అని అర్థ ం.

సోదర ల
వీరు యోసేపు అనన్నాలు

మందలన కాస్త నాన్నిర
ఇది అనేక రోజుల ప్రయాణం కనుక “దూరంలో ఉంటూ కాసు్తునన్నావారు” అని చెప్పుడం అవసరం.
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అన వాదం ప

8. దేవుడు యోసేపునూ అతని కుటుం

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
• యోసేపు (పా ని)
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8. దేవుడు యోసేపునూ అతని కుటుం

న్నా రక్షించాడు

08:02

యోసేపు సహోదరులు అతనిని దే్వ ంచారు, ఎందుకం తమ తండిడ్రి యోసేపును ఎకుస్కావ పే్రమిసు్తు న్నాడు. యోసేపు వారి పరిపాలకుడి
ఉం డని కలలు క న్నాడు. యోసేపు అతని అనన్నాల వదగ్దా కు వచిర్చానపు్పుడు వారు అతనిని అవమానపరచారు, నిస వర్తకులకు అమి్మ వే రు.

తన సోదర ల వద్ద క వచా్చుడ
“తన సోదరులు ఉనన్నా ప్రదే నికి చేరు

న్నాడు” అని మరొక విధం

అనువదించవచుర్చా.

అపహరించార
తన ఇ ష్టి నికి వ్యతిరేకం

పటుష్టి

న్నారు. ఈ విధం

చెయ్యడం వారికి సరియైనది కాదు.

బా స వరక్తిక ల
ఒక యజమాని నుండి మనుషు్యలను

అన వాదం ప

నే వా్యపారం చెయ్యడం, వారిని మరోక యజమానికి

ల

• యోసేపు (పా ని)
• కల
• సేవకుడు, సేవించడం,

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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8. దేవుడు యోసేపునూ అతని కుటుం

08:03

యోసేపు ఇం కి వ నికి ముందు, వారు యోసేపు అంగీని చించారు, గొ ర్రె పిల్ల రక్తంలో ముంచారు, ఆ అంగీని తమ తండిడ్రి యాకోబుకు
చూపించారు, ఒక అరణ్యపు జంతువు యోసేపును చంపియుండవచుర్చానవి యాకోబుకు చెపా్పురు. యాకోబు చాలా దుఃఖప ్డ డు.

గొరెర్రె రకక్తిం
బటష్టి ల మీద ఉనన్నా గొ ర్రె రక్తం యోసేపు రక్తం అని యాకోబు తలంచాలని సోదరులు కో రు.

అన వాదం ప

ల

• యోసేపు (పా ని)
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
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8. దేవుడు యోసేపునూ అతని కుటుం

న్నా రక్షించాడు

08:04

నిస వర్తకులు యోసేపును ఐగుపుప్తుకు తీసు ని వె ్ళురు. ఐగుపుప్తు దేశం నైలు నదీ తీరంలో ఉనన్నా అతి పెదగ్దా శకి్తవంతమైన దేశం. ఒక ప్రభ తద్వా
అధికారికి యోసేపును ఒక నిస వారు అమి్మ వే రు. యోసేపు తన యజమానికి నమ్మకం సేవ చే డు. దేవుడు యోసేపును
ఆశీర్వదించాడు.

ప్రభ తద్వా అధికారి
ఈ వ్యకి్త ఐగుపుప్తు ప్రభుత్వంలో ఒక భాగం. “ఐగుపుప్తు ప్రభుత్వంలో ఒక అధికారి” అని మరొక విధం

అన వాదం ప

ల

• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• యోసేపు (పా ని)
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• నైలు నది, ఐగుపుప్తు నది, నైలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
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8. దేవుడు యోసేపునూ అతని కుటుం

న్నా రక్షించాడు

08:05

అతని అధికారి భార్య యోసేపుతో వ్యభిచరించాలని ప్రయతిన్నాంచింది, అయితే యోసేపు దేవునికి వ్యతిరేకం ఈ విధం పాపం చెయ్య నికి
ని కరించాడు. ఆమె చాలా కోపగించు ంది, యోసేపు మీద తపు్పుడు నిందలు వేసింది, ఫలితం యోసేపును బంధించి చెర లలో వే రు.
చెర లలో సయితం యోసేపు దేవునికి నమ్మకం ఉ న్నాడు, దేవుడు యోసేపును ఆశీర్వదించాడు.

యోసే

తో

పం చెయ్య

కి ప్రయ న్నించింది

“ఆమెతో లైంగిక పాపం చెయ్య నికి యోసేపును ప్రలోభపెటష్టి నికి ప్రయతిన్నాంచింది” అని మరొక విధం
పదం అసభ్యం నూ, అసహ్యం నూ కాకుం వ్యక్తపరచే విధానం.

దేవు కి వ్య రేకంగా

పం

వివాహం చేసుకోకుం ఒకరితో ఒకరు లైంగిక సంబంధాలలో పాలొ్గనడం ప్రజల కోసం దేవుడు ఇచిర్చాన
అవిధేయత చూపించడం దా్వ పాపం చెయ్యకూడదని యోసేపు కోరుకు న్నాడు.

దేవు కి నమ్మకంగా ఉండిపో
“దేవునికి విధేయత చూపించడం

అన వాదం ప

చెప్పువచుర్చా. “తనతో పరుండ” నికి అనే

న

డ

గించాడు” అని మరొక విధం

చెప్పువచుర్చా.

ల

• యోసేపు (పా ని)
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• విశ్వస య, వి ్వస్యత, అవిశ్వస య, అవి ్వస్యత, నమ్మదగిన
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
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08:06

ండు సంవతస్సా ల తరువాత తాను నిరప ధి అయినప్పు
యోసేపు ఇంకా చెర లలో ఉనన్నాపు్పుడు ఒక తి్రు ఐగుపీ్తు యులు తమ
పిలుచు నే ఫరోకు ండు కలలు వచార్చాయి. అతని సలహాదారులలో ఏ ఒకస్కారునూ ఆ కలల భావానిన్నా చెప్పులేక పోయారు.

అత

ఎక ్కవగా వా్యక లపరచింది

జు అధికం

అత

జు

భయప ్డ డు, కలవరప ్డ డు అని అర్థ ం (దర్శూ

సలహా

లలో తాను చూచిన దానిని బ ష్టి )

రల

ఈ పురుషులు ప్రతే్యకమైన శకు్తలు, జ్ఞా నం కలిగినవారు,
చెపుతు న్నాయి

నిన్నా

రు్ల కలల భావానిన్నా చెప్పుగలు్గతారు. “ జ్ఞా నులు” అని

నిన్నా అనువాదాలు

కలల అర్థం
కలలు నునన్నా భవిష్యతు్తులో జరగబోతునన్నా దాని గురించి దేవుళ ్ళు చెపే్పు సందే లు అని ఐగుపుప్తులోని ప్రజలు నము్మతారు. జరగబోతునన్నా దానిని
ఫరోకు చెప్పు నికి దేవుడు కలలను వినియోగించాడు.

అన వాదం ప

ల

• యోసేపు (పా ని)
• నిరోగ్దాషమైన
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
ఈజిపు
ష్టి
,
ఐగుపి్తు
య
ుడు, ఈజిపుష్టి వారు
•
జు,
చరికం
•
• కల
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08:07

కలల భావానిన్నా చెపే్పు మ ్ధ ్యనిన్నా దేవుడు యోసేపు అనుగ్రహించాడు. కనుక ఫరో చెర లలో నుండి యోసేపును వెలుపలికి రపి్పుంచాడు. యోసేపు
ఆ కలల భావానిన్నా ఫరోకు తెలియచెపా్పుడు, జుతో ఇలా అ న్నాడు, “దేవుడు నునన్నా ఏడు సంవతస్సా లలో వి ్తు రమైన పంటను కు
అనుగ్రహించబోతు న్నాడు, దాని తరువాత ఏడు సంవతస్సా లు భయంకరమైన కర వు బోతుంది.”

కలల అర్థం చెప్పడం
“భావం వివరించడం” అం

యోసే

న అత

ఒకదాని అ ్థ నిన్నా చెప్పుడం . కనుక యోసేపు ఇతరుల కలల అ ్థ నిన్నా చెప్పుగల సమరు్ధడు.

వద్ద క తీస కొ

“యోసేపు తన వదగ్దా కు తీసు ని

వచా్చుర

వాలని తన సేవకులకు ఆజజ్ఞా ఇచార్చాడు” అని మరొక విధం

చెప్పువచుర్చా.

దేవుడ పంపబోత నాన్నిడ
ఏడు సంవతస్సా లు కోసం పంటను దేవుడు అధికం ఇయ్యబోతు
మనుషు్యలూ, పశువులూ తిన నికి సరిపడిన ఆహారం ఉండదు.

న్నాడు, దాని తరువాత పంట చాలా తకుస్కావ

కర వు
తోటలూ, పొలాలు చాలా తకుస్కావ ఆహా నిన్నా పండి ్తు యి, ప్రజలకూ, పశువులకూ తిన నికి చాలినంత ఉండదు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యోసేపు (పా ని)
• కల
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
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యోసేపు చెపి్పున దాని విషయంలో ఫరో చాలా సంతో ంచాడు, ఐగుపుప్తులో చకక్రీవరి్త తరువాత ్థ నంలో యోసేపును నియమించాడు.

ఆకటష్టి కొనాన్నిడ
యోసేపు జ్ఞా నికి ఫరో చాలా ఆశర్చార్యప ్డ డు, అతని పట్ల గౌరవం చూపించాడు; యోసేపు తన ప్రజల క్షేమం కోసం జ్ఞా నయుక్తమైన నిర్ణయాలు
చెయ్యగలడని నమా్మడు. “యోసేపు జ్ఞా నం ఫరోని ఆకటుష్టి ంది” అని చెప్పుడం స్పుషష్టి ం ఉంటుంది.

రెండవ అత్యధికమైన శకిక్తి కలిగిన వ్యకిక్తి
ఫరో యోసేపును ఐగుపుప్తు అంత
శకి్తమంతుడు.

అన వాదం ప

మీదా చాలా శకి్తవంతమైన, పా్రముఖ్యమైన అధికారి

చే

డు. కేవలం ఫరో ఒకస్కాడు మాత్రుమే యోసేపు కం

ల

జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
యోసేపు
(పా
ని)
•
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు

ఆహారా న్ని అధిక మొత్త ంలో
వి ్తు రం

ల వ చేసాడ

పండిన పంటనుండి ధాన్యం సేకరించి నగ లకు తీసు నివచిర్చా అకస్కాడ నిలువ చే

కర వు
దీనిని 08:07 లో ఏవిధం

అనువాదించావో చూడండి
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08:09

ఏడు సంవతస్సా ల పంట కాలంలో ఆ పంటను దాచియుంచాలని యోసేపు అధికారులకు ఆ జ్ఞా పించాడు. కరువు వచిర్చాన ఏడు సంవతస్సా ల
కాలంలో ధా ్యనిన్నా ప్రజలకు అమా్మడు, తదా్వ ప్రజల ఆహా నికి దువ లేకుం ఉంది.
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08:10

కరువు కాలం ఐగుపుప్తు కాలంలో మాత్రుమే కాక యాకోబూ, అతని కుటుంబం నివసిసు్తునన్నా క

ఐగ

నులో కూ

వి ్తు రం

ఉంది.

ప్తు , కనాన కూ

“ఐగుపుప్తు దేశం, క

ను దేశం కూ

” అని చెప్పుడం

నిన్నా భాషలలో చాలా స్పుషష్టి ం

ఉండవచుర్చా లేక సహజం

ఉండవచుర్చా.

కర వు తీవ్రంగా ఉంది
కరువు చాలా తీవ్రం

ఉంది. ఆహారం

అన వాదం ప

ల

రత ఏర్పుడింది. ఐగుపుప్తు వెలుపల అనేకమంది ప్రజలు ఆకలితో ఉ

• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
యుడు, క
యులు
• క ను, క
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు,
యాకోబు
•
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08:11

అందుచేత యాకోబు ఆహా నిన్నా న నికి తన పెదగ్దా కుమారులను ఐగుపుప్తుకు పంపాడు. ఆ సహోదరులు ఆహా నిన్నా
నిలిచినపు్పుడు యోసేపును గురు్త పటష్టి లేక పోయారు. అయితే యోసేపు వారిని గురు్తప ష్టి రు.

అత

న నికి యోసేపు ముందు

పెద్ద క మార ల

యోసేపును

యోసే

నిసత్వంలోనికి అమి్మవేసిన అనన్నాదము్మలు వీరు

న గ రిక్తించలేద

ఆ వ్యకి్త యోసేపు అని వారికి తెలియలేదు, ఎందుకం
ఐగుపుప్తు దుసు్తులలో ఉ న్నాడు.

అన వాదం ప

వారు యోసేపును చివరి

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• యోసేపు (పా ని)
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08:12

తన సహోదరులు మారు్పు చెందారో లేదో అని వారిని పరీక్షించిన తరువాత యోసేపు వారితో ఇలా అ న్నాడు, “నేను మీ సహోదరుడను, యోసేపును!
భయపడకండి. ఒక నిస ననున్నా అమి్మనపు్పుడు మీరు కు హాని కలుగచెయ్య నికి ప్రయతిన్నాంచారు. అయితే దేవుడు డును మేలు
మా ర్చాడు! రండి, ఐగుపుప్తులో నివసించండి తదా్వ నేను మీకునూ, మీ కుటుం లకునూ పోషణ కలుగ జే ్తు ను.”

తన సోదర లన పరీక్షిస్త నాన్నిడ
యోసేపు తన అనన్నాలను ఇబబ్బాందికరమైన పరిసి్తు తులలో ఉంచాడు, వారు తమ కనిషష్టి సోదరుడిని కాపాడుతు న్నా లేక తనను చూసిన విధం నే
హీనం చూసు్తు న్నా అని చూసు్తు న్నాడు. వారు తమ తము్మడిని భదద్రోం చూసు్తునన్నాపు్పుడు వారు మారు్పు చెందారని యోసేపు చూ డు.

వార మార ్ప చెందిన

్పడ

“వారు గతంలో ఉనన్నాదానికి భినన్నాం
నిసత్వం లోనికి అమి్మవే రు,

ఉనన్నాపు్పుడు” అని మరొక విధం

చెప్పువచుర్చా. “అనేక సంవతస్సా ల కిక్రీతం యోసేపు సోదరులు అతనిని

భయపడవద్ద
“ నుండి ఎటువం శిక్షకూ భయపడవలసిన అవసరం లేదు” అని మరొక విధం చెప్పువచుర్చా. యోసేపు పట్ల వారు ఘోరమైన తపి్పుదం చే
ఇపు్పుడు యోసేపు ఒక గొప్పు అధికారి వారిని శిక్షించ నికి శకి్తకలిగినవాడి ఉనన్నా కారణం యోసేపు విషయంలో తన సోదరులు
భయపడుతు న్నారు. యోసేపు వారికి ఆహా నిన్నా అమ్మ నికి ని కరించవచుర్చా, లేక వారిని చెరలో ఉంచవచుర్చా లేక చంపవచుర్చా.

రు,

మేల కోసం చెడ
యోసేపు సోదరులు యోసేపును ఒక నిస అమి్మనపు్పుడు ఒక చెడు కా ్యనిన్నా జరిగించారు, యోసేపును ఐగుపుప్తుకు పంపారు. అయితే కరువు
కాలంలో భయంకర కరువునుండి అనేక వేలమంది , తన సొంత కుటుం నిన్నా కూ యోసేపు కాపాడేలా దేవుడు దీనిని అనుమతించాడు. ఇది
చాలా మేలుకరమైన అంశం.
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ల

• యోసేపు (పా ని)
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
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న్నా రక్షించాడు

08:13

యోసేపు సహోదరులు ఇం కి చేరినపు్పుడు వారి జరిగినవాటనిన్నా ని తమ తండిడ్రి, యాకోబుతో చెపా్పురు. యోసేపు సజీవుడి
యాకోబు అధికం సంతో ంచాడు.

సమాచారం
_(ఈ చ ్ర నికి వివరణ ఏమీ లేదు)

అన వాదం ప

ల

• యోసేపు (పా ని)
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
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08:14

యాకోబు వృదుగ్దాడైనప్పు
తన కుటుంబం అంత తో ఐగుపుప్తుకు ప్రయాణం అయా్యడు. వారు అందరూ అకస్కాడ నివాసం చే
చ పోవ
కి మ ంద తన కుమారులందరి ఆశీర్వదించాడు.

కోబ మ సలివాడ అయినప్పటికీ, అతడ ఐగ
ఐగుపుప్తు క

రు.

కోబ

ప్తు క కదిలాడ .

నునుండి చాలా దూరంలో ఉంది. వృదుగ్దాడైన వ్యకి్త అంతదూరం నడిచివెళ్ళుడం లేక బండిమీద ప్రయాణం చెయ్యడం చాలా కషష్టి ం.

కోబ చ పోవ

కి మ ంద

యాకోబు ఐగుపుప్తులో చనిపోయాడు. తనకూ, తన సంతా ని ఇ ్తు నని వా గ్దా నం చేసిన క

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
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08:15

అ బ్రా హాముకు దేవుడు ఇచిర్చాన బంధన వాగా్దనాల ఇ స్సాకుకు, తరువాత యాకోబుకు, ఆ తరువాత యాకోబు పనెన్నాండు మంది కుమారులు,
వారి కుటుం లకు న
యి. యాకోబు పనెన్నాండు కుమారుల సంతానం ఇశా్రయేల పనెన్నిండ గోతాత్రిల
మా రు.

బంధన వాగా్దనాల
చాలా కాలం కిక్రీతం దేవుడు అ బ్రా హముతో ఒక ఒప్పుందానిన్నా చే డు, అనేకమంది సంతా నిన్నా ఇ ్తు నని వా గ్దా నం చే డు. వారు క ను దే నిన్నా
స్వతంతి్రుంచు ం రు, గొప్పుజ ంగం అవుతారు. అబబ్రాహాము సంతానం దా్వ మనుషు్యలందరూ ఆశీర్వదించబడతారని కూ దేవుడు వా గ్దా నం
చే డు. 07:10 కూ చూడండి.

అందించాడ
“పంపబడింది” లేక “ఇవ్వబడింది” లేక “అన్వయించబడింది” అని మరొక విధం అనువదించవచుర్చా. దేవుడు అబబ్రాహాముకు ఇచిర్చాన వా గ్దా నం
అతని సంతా ని , మనుమ సంతా ని , మిగిలిన అతని సంతా ని కంత
వరి్తస్తు ుంది. 06:04 చూడండి.

ఇశా్రయేల పనెన్నిండ గోతాత్రిల
అబబ్రాహాము, ఇ స్సాకు, యాకోబుల సంతానం గొప్పు జ ంగం అవుతుందని దేవుడు వా గ్దా నం ఇచార్చాడు. తరువాత దేవుడు యాకోబు పేరును
ఇ శ్రా యేలు మా ర్చాడు. యాకోబు 12 కుమారులు 12 గోతా్రులు మా రు. ఈ 12 గోతా్రులు పు తన ఇ శ్రా యేలు దేశం తయారయి్యంది.
యాకోబు నూతన పేరుమీద ఇది ఏర్పుడింది.

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• నిబంధన
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
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• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• ఇ స్సాకు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
ఆదికాండం 37-50 నుండి బైబిలు కథ
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9. దేవుడ మోషేన పిలవడం
09:01

యోసేపు చనిపోయిన తరువాత అతని బంధువులందరూ ఐగుపుప్తులో నిలిచిపోయారు. ఆ విధం వాళ ్ళు ఆ దేశం నలుమూలలా వా్యపించారు.
వారూ, వారి సంతానం అనేక సంవతస్సా లు అకస్కాడే న
రు, వారిని ఇ శ్రా యేలీయులు అని పిలిచారు.

ఇశా్రయేలీయ లన పిలిచాడ
యాకోబునుండి సంతానం వచిర్చాన ప్ర గుంపును “ఇ శ్రా యేలు” అని పిలిచారు, ఈ పేరు దేవుడు యాకోబుకు ఇచార్చాడు. ఈ గుంపునుండి వచిర్చాన
ప్రజలు “ఇ శ్రా యేలీయులు” అని పిలువబ ్డ రు.

అన వాదం ప

ల

• యోసేపు (పా ని)
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
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09:02

ఇ స్రా యేల్ ప్రజ ఫలవంతమై బహు సంతానంతో సంఖ్యలో అధికమై బలం గల జనం అయింది యోసేపు వారికి చేసిన సహాయం విషయంలో ఇక
మీదట కృతజజ్ఞా త చూపించలేదు. ఇ శ్రా యేలీయుల విషయంలో వారు భయప ్డ రు, ఎందుకం వారు అధిక సంఖా్యకులు ఉ న్నారు. అందుచేత ఆ
కాలంలో ఐగుపుప్తును పాలిసు్తునన్నా ఫరో ఇ శ్రా యేలీయులను ఐగుపీ్తు యులకు దాసులు చే డు.

ఫరో
“ఫరో” అనేది ఐగుపుప్తు పదం, అది వారి జును సూచిసు్తుంది. ఈ ఫరో అంతకు కిక్రీతం ఉనన్నా ఫరో కుమారుడై యుండవచుర్చా. అతడు చనిపోయాడు.
యోసేపు యెరిగిన ఫరో కుమారుడైయుండవచుర్చా.

ఇశా్రయేలీయ లన బా సల గా చేసాడ
అం , “ఇ శ్రా యేలీయులు తమ ఇ ష్టి నికి వ్యతిరేకం

అన వాదం ప

క ష్టి ంచి పనిచెయ్య నికి బలవంతం చెయ్యబ ్డ రు, వారిని చాలా కఠినం

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• యోసేపు (పా ని)
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
సేవకుడు,
సేవించడం,
నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
•
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09:03

ఐగుపీ్తు యులు అనేక కటష్టి లను నిరి్మంచదానికి ఇ శ్రా యేలీయులను బలవంత పె ష్టి రు. పూరి్త నగ లను వారితో క ష్టి ంచారు. వారు పడిన కషష్టి ం
వారిని మరింత దుఃఖపరచింది. అయితే దేవుడ వారి ఆశీరద్వాదించాడ , వారికి మరింత సంతానం కలిగింది.

ద ఃఖపూరితం
అం , వారు భయంకరం శశ్రామ పొందారు ఎందుకం
చాలా నిరుతాస్సాహప ్డ రు.

దేవుడ వారి

చూ

రు. చాలా కషష్టి ం

పని చేసేలా వారిని బలవంతం చే

రు. వారు

ఆశీరద్వాదించాడ

దేవుడు వారి పట్ల శశ్రాద్ధ చూపించాడు, వారు కఠినం
దా్వ వారు అసంఖా్యకం అయే్యలా చే డు.

అన వాదం ప

వారిని కఠినం

చూడబడినప్పు

దానిని సహించ నికి సహాయం చే

ల

• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
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09:04

ఇ శ్రా యేలీయులు తమ సంతానంతో మరింత విస్తు రించడం ఫరో చూచాడ . కనుక ఇ శ్రా యేలు మగ శిశువులను నైలు నదిలో పవేయడం దా్వ
వారిని చంపివేయాలని ఫరో తన ప్రజలకు ఆ జ్ఞా పించాడు.

చూచాడ
“గురి్తంచాడు” లేక “తెలుసు

అన వాదం ప

న్నాడు” అని మరొక విధం

చెప్పువచుర్చా.

ల

జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు
•
నైలు
నది,
ఐగుపు
ప్తు నది, నైలు
•
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ఒక ఇ శ్రా యేలు స్త్రీ ఒక మగశిశువుకు జన్మనిచిర్చాంది. ఆమె, తన భర్తతో కలిసి వారు దాచగలిగినంత కాలం ఆ మగబిడ్డ ను దాచియుంచారు.

వార చెయ్యగలిగినంత కాలం
వారు తమ బిడ్డ ను తమ ఇం లో సురక్షితం

అన వాదం ప

భదద్రోపరచడం కషష్టి ం అయే్యంత వరకూ ఐగుపీ్తు యులనుండి దాచియుంచారు

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
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వారు ఆ బిడ్డ ను ఇంకా దాచిపెటష్టి లేక వాడికోసం జము్మ గంప తీసు ని దానికి జిగట మ ష్టి
లునూ పూసింది. అందులో ఆ పిల్ల వాణి్ణ ఉంచి నది
ఒడు్డన ఉనన్నా జము్మ గడి్డ లో దానిన్నా పె ష్టి ంది. వాడికి ఏం సంభవిసు్తుందో చూడ నికి ఆ పిల్ల వాడి అకస్కా ంత దూరం నిలిచి ఉంది.

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి వివరణ లేదు.

అన వాదం ప

ల

• నైలు నది, ఐగుపుప్తు నది, నైలు
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ఫరో కూతురు నదికి న్నా నికి వచిర్చాంది. ఆమె చెలికతె్తు లు నది ఒడు్డన విహరిసూ
్తు ఉ న్నారు. ఆమె అకస్కాడి తుంగలో ఆ జము్మ గంపను చూచి తన
దాసిని పంపి దానిన్నా తెపి్పుంచింది. దానిన్నా తెరచి ఆ పిల్ల వాణి్ణ చూచింది. వాడు ఏడుసు్తు న్నాడు. ఆమెకు వాడిమీద లి వేసింది. ఒక ఇ శ్రా యేలు స్త్రీని
ఆ పిల్ల వాడికి దాది ఉంచింది. ఆమె ఆ పిల్ల వాని తలి్ల అని ఆమెకు తెలియదు. తలి్ల పాలు అవసరంలేనంత వరకు ఆ పిల్ల వాడు పెరిగిన తరవాత
ఆమె అతణి్ణ ఫరో కూతురు దగ్గ రకు తీసుకువచిర్చాంది. అతడు చకక్రీవరి్త కూతురికి పెంపుడు డుకు అయా్యడు. “ ళ్ళులోనుంచి అతణి్ణ తీ ను” అని
చెపి్పు ఆమె అతనికి ‘మోషే’ అనే పేరు పె ష్టి ంది.

తన సొంత క మార
ఆమె యువ ణి. ఆ

బాల

కి

గా తీస కొంది

లుడిని తన కుమారుని

లిచి్చు పెంచ

కి

“తలి్ల పాలిచిర్చా పెంచ నికి” అని మరొక విధం

అన వాదం ప

చేసు నన్నా తరువాత, అతడు ఐగుపుప్తుకు యువ జు అయా్యడు.

చెప్పువచుర్చా.

ల

జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
కుమారుడు
•
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• మోషే
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మోషే పెదగ్దా వాడయి్యన తరువాత ఒక రోజున ఒక ఐగుపీ్తు యుడు ఇ శ్రా యేలు
కాపాడ నికి మోషే ప్రయతిన్నాంచాడు.

నిసను

టష్టి డం మోషే చూ

డు, తన తో

ఇ శ్రా యేలీయుడిని

ఎదిగాడ
“పెదగ్దా యా్యడు” అని మరొక విధం

చెప్పువచుర్చా.

తోటి ఇశా్రయేలీయ డ
ఇ శ్రా యేలీయుడైన నిసను సూచిసు్తుంది, ఇకస్కాడ “తో ” అనే పదం మోషే కూ ఇ శ్రా యేలీయుడు అని సూచిసు్తుంది. ఐగుపుప్తు ఫరో కుమా ్త
మోషేను పెంచినప్పు
తాను వాస్తు వం ఇ శ్రా యేలీయుడనని గురు్తంచు
న్నాడు.

అన వాదం ప

ల

• మోషే
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
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అతడు అటూ ఇటూ పారచూచి అకస్కాడ ఎవ్వరూ లేకపోవడంతో ఆ ఈజిపుష్టి వాణి్ణ చంపి అతడి శవానిన్నా ఇసుకలో కపి్పు పె ష్టి డు. అయితే ఒకడు
మోషే చేసిన దానిని చూచాడు.

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి వివరణ లేదు

అన వాదం ప

ల

• మోషే
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
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మోషే చేసిన పని ఫరోకు తెలిసింది. మోషేను చంపదానికి ప్రయతిన్నాంచాడు. అయితే మోషే ఐగుపుప్తు నుండి అరణ్యంలోనికి పారిపోయాడు. ఫరో
సైనికులు అతనిని కనుగొనలేకపోయారు.

ఎ

రి

ఎ రి అం చాలా సువి ల పా్రంతం, పూరి్త
మంది ప్రజలు మాత్రుమే అకస్కాడ నివసి ్తు రు.

అన వాదం ప

ళ్ళుతో నిండియుండి పొడి

ఉండే ప్రదేశం. ఆహా నిన్నా పండించ నికి అనువైన స్థ లం కాదు,

ల

జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
మోషే
•
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
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ఐగుపుప్తునుండి దూరంలో ఉనన్నా అరణ్యంలో మోషే ఒక గొ ర్రెల కాపరి అయా్యడు. ఆ స్థ లం నుండి ఒక స్త్రీను మోషే వివాహం చేసు
ఇదగ్దా రు కుమారులు కలి రు.

ఎ

రి

09:10 లో ఇది ఏవిధం

అన వాదం ప

అనువదించబడిందో చూడండి.

ల

• మోషే
• కాపరి, కాపరులు, కాపు కాయబడెను, కాపు కాయుట
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
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మోషే తన మామ గొ ర్రెల మందను సంరక్షిసు్తు న్నాడు. ఒక పొద మండుచుండడం చూచాడు. ఆ పొద కాలిపోకుం మండుతూ ఉంది. మోషే ఆ
పొదవదగ్దా కు వెళి్ల దానిని చూచాడు. మోషే ఆ పొద వదగ్దా కు వెళి్ల నపు్పుడు, దేవుడు మోషేతో మా ్ల డు. దేవుడు మోషేతో ఇలా చెపా్పుడు, “మోషే
చెపు్పులు విడువుము, వు నిలుచుండిన స్థ లం పరిశుద్ధ స్థ లం.”

తన గొరెర్రెలన కాచ కొంట నాన్నిడ
అం అతడు గొ ర్రెల కాపరి పని చేసు్తు
అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా.

న్నాడు, పచిర్చాక, రు వదగ్దా కు వా ని నడిపిసు్తు

న్నాడు, వా ని కాపాడుతు

న్నాడు. “గొ ర్రెలను సంరక్షిసు్తు

న్నాడు”

పొద కాలిపోలేద
దేవుడు పొదను పూరి్త అగిన్నాలో ఉంచాడు అయితే ఆ అగిన్నా ఎటువం

దేవు

సద్వారం ఇలా చెపి్పంది

దీనిని “దేవుడు గ ష్టి

నీ చె

ప్రమాదానిన్నా కలిగించలేదు.

చెపా్పుడు” అని అనుదించవచుర్చా. దేవుడు మా ్ల డడం దేవుడు వి

న్నాడు, అయితే అతడు దేవుణి్ణ చూడలేదు.

్పల విడ వు.

మోషే దేవుణి్ణ ఉనన్నాతం గౌరవించాలని చూపించ నికి దేవుడు మోషేను చెపు్పులు విడవమని కో డు. దీని కారణానిన్నా స్పుషష్టి ం చెయ్య నికి “
చెపు్పులు విడువుము, ఎందుకం
వు పరిశుద్ధ స్థ లం మీద ఉ న్నావు” అని మీరు చెప్పువచుర్చా

పరిశ ద్ధ భూమి
దేవుడు ఆ ప్రదే నిన్నా
పరిశుద్ధ స్థలం.

మాన్య ప్రదేశం నుండి ప్రతే్యకపరచాడు, అకస్కాడ తనున్నా తాను ప్రత్యక్షపరచు నే ప్రతే్యక స్థ లం
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ల

• మోషే
• ఆడగొ ర్రె, ఆడగొ ర్రెలు, పొ ష్టి లు, పొ ష్టి ళ ్ళు, గొ ర్రెలు, గొ ర్రెల దొడి్డ , గొ ర్రెల దొడు్ల, గొ ర్రెల కాపరు్ల, గొ ర్రెల చర్మములు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరిశుద్ధ మైన, పరిశుద్ధ త, అపరిశుద్ధ మైన, పవిత్రుమైన
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09:13

దేవుడు ఇలా చెపా్పుడు, “నేను తండిడ్రి యొకస్కా దేవుణి్ణ , అ బ్రా హాము దేవుణి్ణ , ఇ స్సాకు దేవుణి్ణ , యాకోబు దేవుణి్ణ . ఐగుపుప్తులో ఉనన్నా
ప్రజల
ధను నేను నిజం చూ ను. ఆ దేశంనుంచి వి లమైన మంచి దే నికి, పాలు తేనెలు నదులై పారుతునన్నా క ను దే నికి వారిని తీసుకు
వెళ్ళు నికి దిగివచార్చాను.”

నా ప్రజల కషష్టి ం
ఇది “ ప్రజలు అనుభవిసు్తునన్నా కఠినమైన ధ” అని అనువదించవచుర్చా.
భయంకరమైన ధను కలుగజేసు్తు న్నారో ” అని అనువదించబడవచుర్చా.

నిన్నా భాషలు దీనిని “దీనిని ఐగుపీ్తు యులు ఎలా

ప్రజలకు

నా ప్రజల
ఇది ఇ శ్రా యేలీయులను సూచిసు్తుంది. దేవుడు అబబ్రాహాముతోనూ, అతని సంతానంతోనూ ఒక నిబంధన చే డు, ఆయన వారిని ఆశీర్వది ్తు డ ,
వారిని గొప్పు తి చే ్తు నని చెపా్పుడు. ఈ నిబంధన దా్వ ఇ శ్రా యేలీయులు దేవుని సొంతప్రజలు అయా్యరు.

ఐగ

ప్తు లో వారి బా సతద్వాంలోన ండి... తీస కొ వచా్చుడ .

ఇది “ఐగుపుప్తులో నిసలు ఉండడం నుండి వారిని స్వతంతు్రులను చే డు” అని అనువదించవచుర్చా లేక “వారిపు్పుడు
ఐగుపుప్తునుండి వారిని బయ కి తీసు ని వడం” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ధపడు, శశ్రామనొందుట
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు
•
సేవకుడు,
సేవించడం,
నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
•
ఈజిపు
ష్టి
,
ఐగుపి్తు
య
ుడు,
ఈజిపు
ష్టి వారు
•
క
ను,
క
యుడు,
క
యులు
•
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్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
బ్రా హాము, అ బ్రా ము
స్సాకు
యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
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09:14

దేవునితో మోషే అ న్నాడు, “ఫరో దగ్గ రికి వెళ్ళు ని ఇ స్రా యేలు ప్రజను ఐగుపుప్తు నుంచి తీసుకు వ ని నేను ఏపా వాణి్ణ ? వారు ననున్నా ‘ఆయన
పేరేమి ?’ అని అడగవచుర్చా. అలాంటపు్పుడు వారితో నేనేం చెపా్పులి?” అ న్నాడు. దేవుడు మోషేకు జవాబిసూ
్తు “నేను శ్వతం ఉనన్నావాడను”
అ న్నాడు. ఆయన ఇంకా అ న్నాడు, “ వు ఇ స్రా యేలు ప్రజతో ‘ఉనన్నావాడు’ ననున్నా మీ దగ్గ రికి పంపాడు అ లి.” ‘మీ దగ్గ రికి ననున్నా పంపినది
యెహోవా, మీ పూరీ్వకుల దేవుడు – అ బ్రా హాముకు దేవుడు, ఇ స్సాకుకు దేవుడు, యాకోబుకు దేవుడు,

ప్రజల
09:13 లో “

ప్రజలు” చూడండి.

నేన “ఉనన్నివాడన .”
దేవుడు కేవలం తన దా్వ మాత్రుమే నిర్వచించబడగలడు అని ఈ వివరణ చూపిసు్తుంది. మనకు తెలిసినది దేని దా్వ నై
ఎవరితోనూ ఆయనను సరిపోలర్చాలేం.

మనం నిర్వచించలేం,

ఉనన్నివాడన
దేవుడు ఒకస్కాడు మాత్రుమే అనిన్నా వేళలా ఉనన్నా వాడ , అనిన్నా సమయాలలో జీవి ్తు డని ఈ

మం సి్థ రం

నొకిస్కా చెపుతుంది.

నా నామం
తన గురించి చెపా్పు నికి మోషేకూ, ఇ శ్రా యేలీయులకూ దేవుడు చెపి్పున
సంబంధించినది. “ఆయన ఉ న్నాడు” అనే అర్థ ం కనిపిసు్తుంది.

అన వాదం ప

మం “యెహోవా.” ఈ పదం “ఉనన్నావాడను” అనే పదానికి

ల

• మోషే
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యెహోవా
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• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• ఇ స్సాకు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
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09:15

మోషే భయప ్డ డు, ఫరో వదగ్దా కు వెళ్ళు నికి ఇషష్టి పడలేదు, ఎందుకం
ఆహారోనును అతనితో పాటు పంపాడు.

భయప డ్డా డ , వెళ్ళు
ఫరో తనను చంపాలని చూసు్తు

తాను సరి

మా ్ల డలేడు. కనుక దేవుడు మోషే సహోదరుడిని,

కి ఇషష్టి పడలేద
న్నాడని మోషేకు తెలుసు. దేవుడు తనను చెయ్యమని కోరుతునన్నా దానిని తాను చెయ్యగలనని మోషే నమ్మలేదు.

మోషే సోదర డ , ఆహారోన
ఆహారోను తన ఇ శ్రా యేలీయుల తలి్ల దండుడ్రిలనుండి మోషేకు వాస్తు వ సోదరుడు. ఆహారోను మోషే కం

క సం

నిన్నా సంవతస్సా ల పెదగ్దా వాడు.

మూర్ఖం
ఫరో దేవునికి విధేయత చూపించ నికి ని కరించాడు అని దీని అర్థ ం. “విన నికి మూర్ఖం
చూపించ నికి)” అని మీరు కలుపువచుర్చా.

.... న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• మోషే
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అహరోను
నిర్గ మకాండం 1-4 నుండి బైబిలు కథ
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10. పది తెగ ళ ్ళు
10:01

ఫరో కఠినం ఉం డని మోషే ఆహారోనులకు దేవుడు ముందు నే హెచర్చారించాడు. వారు ఫరో వద్ద క వెళి్ళునపు్పుడు ఫరోతో ఇలా చెపా్పురు,
“ఇ స్రా యేలు ప్రజల దేవుడైన యెహోవా ఇలా చెపుప్తు న్నాడు: నా ప్రజల ఎ రిలో కు మహోతస్సావం చేసేందుకు వారిని వెళ్ళునియి్య.” అయితే ఫరో
వారి మాటలు వినలేదు. ఇ శ్రా యేలీయులను స్వతంతు్రులను చెయ్య నికి బదులు మరింత కఠినం పనిచెయ్య నికి బలవంతపె ష్టి డు.

ఫరో వద్ద క
“అతనితో మా ్ల డ నికి ఫరో అంతఃపురం వదగ్దా కు” అని చెప్పుడం స్పుషష్టి ం

ఉండవచుర్చా.

ఇశా్రయేల దేవుడ
“తన ప్రజలు ఉండ నికి ఇ శ్రా యేలీయులను ఏర్పురచు నన్నా దేవుడు” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా. లేక “ఇ శ్రా యేలు ప్రజను పాలిసు్తునన్నా
దేవుడు” లేక “ఇ శ్రా యేలీయులు ఆ ధించే దేవుడు” అని అనువదించవచుర్చా.

నా ప్రజలన పో మ ్మ
“ ప్రజలు స్వతంతు్రులు వెళ్ళు నికి అనుమతించు” అని మరొక విధం
చెయి్య” అని అనువదించవచుర్చా.

చెప్పువచుర్చా లేక “

నా ప్రజల
09:13 లో “

ప్రజలు” పదం చూడండి.
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విన
“

10. పది తెగుళ ్ళు

కి

గ్రత్తు

వినడం” లేక “విధేయత” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

ల

• మోషే
• అహరోను
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
యేసు,
యేసు
క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
•
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు
•
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10:02

ఇ శ్రా యేలు ప్రజలను విడుదల చెయ్య నికి ఫరో ని కరిసూ
్తు ఉ న్నాడు. అందుచేత దేవుడు భయంకరమైన పది తెగుళ్ళును వారి మీదకు
పంపించాడు. ఈ తెగుళ్ళు దా్వ దేవుడు తాను ఫరో కం , ఐగుపుప్తు దేవుళ్ళుందరి కం అధికుడినని కనుపరచు
న్నాడు

ప్రజల
ఇ శ్రా యేలు ప్రజలను సూచిసు్తుంది, “ఇ శ్రా యేలీయులు” అని కూ

పిలు ్తు రు.

పది భయంకర తెగ ళ ్ళు
తెగులు అం ఎవరి
సంభవించే చాలా చెడ్డ దైన లేక భయంకరమైన విపతు్తు. ఒక తెగులు అం
చేసేది లేక పెదగ్దా భౌగోళిక పా్రంతానికి సంభవించేది. “తెగులు” కు మరొక పదం “విపతు్తు”

ఐగ

ధారణం

అనేక మంది ప్రజలను ప్రభావితం

ప్తు దేవతలందరూ

“ఐగుపుప్తు ప్రజలు పూజించే దేవతలందరూ” అని చెప్పుడం స్పుషష్టి ం ఉండవచుర్చా. ఐగుపుప్తు ప్రజలు అనేక ఇతర తపు్పుడు దేవతలను పూజించారు. ఈ
తపు్పుడు దేవతలు ఇ శ్రా యేలు దేవుడు సృ ష్టి ంచిన ఆత్మజీవులు అయి ఉండవచుర్చా లేక ఉనికిలో లేనివి అయియుండవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
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10:03

దేవుడు నైల నది

నైల నది

రకక్తింగా మారా్చుడ , అయి

ఫరో ఇ శ్రా యేలీయులను విడిచిపెటష్టి లేదు.

రకక్తింగా మారా్చుడ

“నైలు నదిలో ఉనన్నా
ని రక్తం మా ర్చాడు” అని
చనిపోయాయి, ప్రజలు తాగ నికి రు లేదు.

అన వాదం ప

నిన్నా భాషలలో చెప్పువలసి ఉంది. నదిలో

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నైలు నది, ఐగుపుప్తు నది, నైలు
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు
•
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10:04

దేవుడు ఐగుపుప్తు మీదకు కప్పులను పంపించాడు. కప్పులను తొలగించాలని ఫరో మోషేను బతిమాలాడు. కప్పులు చనిపోయిన తరువాత ఫరో తన
హృద
న్ని కఠినపరచ కొనాన్నిడ . ఇ శ్రా యేలీయులు ఐగుపుప్తును విడిచిపెటష్టి లేదు.

దేవుడ ఐగ

ప్తు అంతటి లో కి కప్పలన పంపించాడ

ఈ వాకా్యనిన్నా “ఐగుపుప్తు దేశం అంత లోనూ అనేక కప్పులు కనిపించేలా దేవుడు చే

తన హృద

న్ని కఠినపరచ కొనాన్నిడ .

అతడు మరల మూరు్ఖడి

అన వాదం ప

డు” అని అనువదించవచుర్చా.

మా డు, దేవునికి విధేయత చూపించ నికి ని కరించాడు.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
భిక్షమెతు
్తు
,
అరి్థ
ం
చు,
భిక్ష డు
•
మోషే
•
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
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10:05

అందుచేత దేవుడు దోమల వల్ల నైన తెగులును పంపించాడు. తరువాత దేవుడు ఈగలను తెగులు పంపించాడు. ఫరో మోషే ఆహారోనుల కోసం
కబురు పంపించాడు, ఈ తెగులును నిలుపు చేసిన యెడల ఇ శ్రా యేలీయులు ఐగుపుప్తును విడిచిపెటష్టి వచుర్చానని చెపా్పుడు. మోషే పా్రర్థ న చేసినపు్పుడు
దేవుడు ఐగుపుప్తునుండి సమస్తు ఈగలను తొలగించాడు. అయితే ఫరో తన హృదయానిన్నా కఠినం చేసు
న్నాడు. ప్రజలను విడిచి పెటష్టి నికి
ని కరించాడు.

దేవుడ ఒక తెగ ల న పంపించాడ
దీనిని “దేవుడు అకస్కాడ ఒక తెగులు ఉం
అనువదించవచుర్చా.

లని శపించాడు” లేక “దేవుడు ఐగుపుప్తు భూమి మీద ఒక తెగులు (ఈగలు) కలిగించాడు” అని

దోమల
ఇవి స్వల్పుం ఉం యి, సమూహాలు
ధిసూ
్తు ఉ న్నాయి.

ఎగురుతూ ఉండే కుడుతూ ఉండే టకాలు, మనుషు్యలందరిపై

, జంతువులపై

వాలుతూ వారిని

ఈగల
ఇవి ంచెం ఆకారంలో దిగ్దా పెదగ్దా వి ఉండే టకాలు, ఇవి
ఐగుపీ్తు యుల గృహాలను కూ కపి్పువే యి.

తన హృద

ధి ్తు యి,

శ

నిన్నా కలిగి ్తు యి. ఇటువం

న్ని కఠినపరచ కొనాన్నిడ

10:04లో వివరణ చూడండి

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
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• మోషే
• అహరోను
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
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10:06

తరువాత ఐగుపీ్తు యులకు చెందిన జంతువులనిన్నాం
విడిచిపోనివ్వలేదు.

పెం

చనిపోయేలా చే

డు. అయి

ఫరో హృదయం కఠినం అయి్యంది, ఇ శ్రా యేలీయులను

డ పశ వుల

ఇది ఐగుపీ్తు యులకు తమ పనిలో సహాయం చేయ్య నికి వినియోగించే పెదగ్దా పశువులను సూచిసు్తుంది. గు ర్రె లు,
గొ ర్రెలు, మేకలు మొదలైనవి.

హృదయం కఠినపరచబడింది
10:04లో వివరణ చూడండి

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు
•
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10:07

అపు్పుడు దేవుడు మోషే అహరోనులతో “మీరు లిమిలోనుంచి పిడికిళ్ళు బూడిద తీసు ని ఫరో చూసు్తుండ నే మోషే దానిన్నా ఆకాశంవైపు
విసిరివెయా్యలి. బూడిద ఈజి ష్టి దేశమంత మీద సనన్నాని దుము్మ అవుతుంది: అది ఐగుపుష్టి దేశంలో అంత మనుషులమీదా జంతువులమీదా
చీము ప ష్టి కురుపులవుతుంది” అ న్నాడు. దేవుడు చెపి్పున విధం మోషే చేసినపు్పుడు అది మనుషులమీదా జంతువులమీదా చీము ప ష్టి
కురుపులయింది. అయితే ఫరో గుండె బండ రిపోయేలా యెహోవా చే డు. యెహోవా మోషేతో చెపి్పున ప్రకారమే అతడు వారి మాటను నిర్లక్ష్యం
చే డు.

దేవుడ ఫరో హృద
ఫరో మూరు్ఖడు

అన వాదం ప

న

న్ని కఠినపరచాడ

గేలా దేవుడు చే

డు, 10:04లో ఉనన్నా వివరణ చూడండి.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మోషే
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
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10:08

తర వాత దేవుడు ధకరమైన వడగండ్ల ను కురిపించాడు, ఆ వడగండ్లు ఐగుపుప్తు అంత వెలుపల ఉండేదానన్నాంతా జంతువులనూ
మనుషులనూ పొలాలో్ల మొకస్కాలనూ పడగొ ష్టి యి. ప్రతి చెటూ
ష్టి కూ విరిగిపోయింది. అపు్పుడు ఫరో మోషేనూ అహరోనూన్నా పిలిపించి వారితో “ఈ
రి నేను తపి్పుదం చే ను. యెహోవా ్యయవంతుడు, నేనూ ప్ర దోషులం.✝ దేవుడు పంపిన ఈ ఉరుములూ వడగండూ
్ల ఇక చాలు, వా ని
ఆపమని యెహోవాను వేడుకోండి . నేను మిమ్మలిన్నా వెళ్ళుని ్తు ను. ఇకనుంచి మిమ్మలిన్నా నిలుపను” అ న్నాడు. మోషే పా్రర్థ న చే డు, వడగండు్ల
ఆకాశం నుండి నిలిచిపోయాయి.

తర వాత
దీని అర్థ ం, దేవుడు ఐగుపీ్తు యుల శరీరంలో

ధాకరమైన కురుపులు కలిగించిన తరువాత

దేవుడ వడగండ్లు న పంపించాడ
దేవుడు ఆకాశం నుండి వడగండు్ల పడేలా చే

డు.

వడగండ్లు
వడగండు్ల మంచు గడ్డ లా్ల ఉం యి, వరత్షెం లానే అవి మేఘాలనుండి భూమి మీదకు కురు ్తు యి. ఈ గడ్డ లు చాలా చినన్నావి
పెదగ్దా వి ఉం యి. పెదగ్దా వడగండు్ల పడిన చోట యాలిన్నా చే ్తు యి లేక చంపుతాయి.

మీర వెళ్ళువచ ్చు
“మీరు” అనే పదం మోషే, ఆహారోను, ఇ శ్రా యేలీయులను సూచిసు్తుంది.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
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• మోషే
• అహరోను
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
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10:09

అయితే ఫరో మరల పాపం చే

తన హృద

డు, తన హృదయానిన్నా కఠినం చేసు

న్నాడు. ఇ శ్రా యేలీయులను పోనివ్వలేదు.

న్ని కఠినపరచ కొనాన్నిడ

10:04లోని వివరణను చూడండి

అన వాదం ప

ల

జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
పాపము,
పాపమైన,
పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
•
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు
•
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10:10

అపు్పుడు దేవుడు ఐగుపుప్తు దేశం అంత మీద లిలో ఎగిరే మిడతలను రపి్పుంచాడు. అవి దే నన్నాంతా కమా్మయి; దేశం చీక
వడగండ్ల వల్ల శనం క పొలాలో్ల మిగిలిన ప్రతి మొకస్కానూ చెట్ల పండ్ల నిన్నా
తినివే యి.

అయిపోయింది.

మిడ తల దండ
మిడుతల గుంపులో మిడుతలు గుంపులు లేక పెదగ్దా గుంపులలో కలిసి ఎగురుతాయి, అధిక ప్రదేశంలో అనిన్నా రకాలైన మొకస్కాలను, ఆహార
పంటలను తినివెయ్యడం దా్వ వా ని శనం చే ్తు యి.

వడగండ్లు
వడగండు్ల మంచు గడ్డ లా్ల ఉం

అన వాదం ప

యి, వరత్షెం లానే అవి మేఘాలనుండి భూమిమీదకు కురు ్తు యి.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
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10:11

తరువాత దేవుడు దటష్టి మైన చీక ని పంపాడు, అది ఆ దేశం అంతా మూడు రోజులు ఉంది. ఆ మూడు రోజులో్ల ఒకరినొకరు చూడలేకపోయారు.
ఎవ్వరూ తానునన్నా స్థ లంనుంచి లేవలేకపోయారు. అయితే ఇ స్రా యేల్ ప్రజ నివసించే స్థ లాలో్ల వెలుగు ఉంది.

దేవుడ చీకటి

పం

డ

దేవుడు ఐగుపుప్తులో అధిక భా నిన్నా చీక
వే డు.

చీకటి మూడ రోజల
ఈ చీక

ధారణం

అన వాదం ప

కపి్పువేసేలా లేక విస్తు రించేలా చే

డు. మరొక మాటలో, ఐగుపుప్తులోని ఈ భాగంలో దేవుడు వెలుగును తీసి

లిచియ ంది.

తి్రు సమయాలలో ఉండే చీక

కం

తీవ్రం

ఉంది, మూడు పూరి్త రోజులు సంపూరి్త

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
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తొమి్మది తెగుళ ్ళు అయిన తరువాత కూ ఇ శ్రా యేలీయులను విడిచిపెటష్టి
మనసు మారునటు్ల దేవుడు చివరి తెగులును పంపించ నికి ప్రణాళిక చే

నికి ని కరించాడు. ఫరో దేవుని మాటను వినని కారణం
డు.

ఫరో

ఈ తొమి్మది తెగ ళ ్ళు
“దేవుడు కలుగజేసిన ఈ తొమి్మది విపతు్తులు” అని అర్థ ం

ఫరో వినలేద కన క
“దేవుడు తనకు చెపి్పున దానిని వినలేదు కనుక” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా లేక “ఫరో దేవునికి విధేయత చూపించ నికి ని కరించిన
కారణం ” అని అనువదించవచుర్చా

ఇది ఫరో మనస న మార ్చుత ంది
“ఈ చివరి తెగులు దేవుని గురించి తన ఆలోచనను మారుర్చాతుంది, ఫలితం
మరొక విధం అనువదించవచుర్చా.

అతడు ఇ శ్రా యేలీయులను స్వతంతు్రులను

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలాలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
నిర్గ మకాండం 5-10 నుండి బైబిలు కథ
171 / 1034

వెళ్ళుని ్తు డు” అని

Open Bible Stories Translation Notes

11. ప

స్కా పండుగ

11. పసా్క పండ గ
11:01

దేవుడు మోషే, ఆహారోనులను ఇ శ్రా యేలీయులను వెళ్ళునివా్వలని చెపా్పు నికి ఫరో వదగ్దా కు పంపాడు. తమ ప్రజలను వెళ్ళునివ్వని యెడల మొదట
పు ష్టి న సంతానమంతా చనిపోవడం జరుగుతుంది. అం , తన సింహాసనం మీద కూరుర్చానన్నా ఫరోకు మొదట పు ష్టి న సంతానం మొదలు ని తిరగలి
విసిరే పనికతె్తు కు మొదట పు ష్టి న సంతానం వరకు, పశువులో్ల కూ తొలి సంతానమంతా చనిపోవడం జరుగుతుంది.’ అని వారు ఫరోను
హెచర్చారించారు. ఈ హెచర్చారికను ఫరో వినినపు్పుడు అతడు ఆ మాటను ఇంకా ని కరించాడు, దేవునికి విధేయత చూపించ నికి తృణీకరించాడు.

ప్రజలలోనూ, పశ వులలోనూ మగ సంతానంలో

్యషష్టి ల

ఈ వాకా్యనిన్నా “ప్రతీ కుటుంబంలోనూ ప్రథమ సంతానం, వారికునన్నా ఎటువం

అన వాదం ప
• యేసు, యేసు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ
• విశ్వసించు, వి
• లోబడుట, పా

పశువులలోనై

ల
క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
జు
శ్రా యేలీయులు
్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
ంచుట
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11:02

తనను విశ్వసించిన ప్రతి ఒకస్కారి మొద
ఎంపిక చేసుకోవాలి, దానిని చంపాలి.

కుమారుడు రక్షించబడే ఏ ్పుటును దేవుడు చే

డు. ప్రతీ ఒకస్కా కుటుంబం ఒక పరిపూర్ణమైన గొరెర్రెపిల్లు ను

దేవుడ సమకూరా్చుడ
ఇ శ్రా యేలీయుల కుమారులను మరణం నుండి తపి్పుంచ నికి దేవుడు ఒకస్కాడు మాత్రుమే మా ్గ నిన్నా ఏర్పురచగలడు.

పరిపూర్ణమైన గొరెర్రెపిల్లు
అది “ఎటువం

అన వాదం ప

గులు లేదా లోపాలు లేని ఒక చినన్నా గొ ర్రెపిల్ల లేదా మేక పిల్ల .”

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• కుమారుడు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల
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జంతువు రక్తంలో ంత తీసు ని దాని మాంసం ఏ ఇంటో్ల తిం రో ఆ ఇం గుమ్మం ండు నిలువు కము్మలమీదా పైకమి్మమీదా పూయాలి అని
దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులతో చెపా్పుడు, ఆ తే్రు వారు దానిన్నా కాలిర్చా ఆ మాంసం తి లి . పొంగజేసే పదార్థ ం లేకుం చేసిన రొటెష్టి తోను చేదు
కూ కులతోను దానిన్నా తి లి. వారు ఆ భోజనం చేసిన వెంటనే ఆ తి్రు ఐగుపుప్తును విడిచి వెళ్ళు నికి సిద్ధ పడి యుం లని దేవుడు వారికి
చెపా్పుడు.

లియ సే పిండి లేక ం

త

ర చేసినది

పులియజేసే పిండి రొటెష్టి ముదగ్దా లో కలిపినపు్పుడు ఆ పిండి పెదగ్దా దవుతుంది. రొటెష్టి ను కాలిర్చానపు్పుడు అది పొంగుతుంది. దీనిని “దానిని పెదగ్దా ది చేసే
పదార్ధ ం లేకుం తయారు చెయ్యబడింది” అని అనువదించవచుర్చా. పులియజేసే పిండితో రొటెష్టి ను చెయ్య నికి ఎకుస్కావ సమయం పడుతుంది.
అందుచేత పులియజేసే పిండి లేకుం రొటెష్టి ను చెయ్యడం దా్వ వారు ఐగుపుప్తును త్వర విడిచిపెటష్టి గలు్గతారు.

వార

భ జించిన

్పడ

అం , వారు దానిని భుజించ నికి ముందే ఆ దే నిన్నా విడిచిపెటష్టి

అన వాదం ప

నికి వారు సిద్ధ పడవలసిన అవసరం ఉంది.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల
• రక్తం
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
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దేవుడు వారికి ఆ జ్ఞా పించిన ప్రకారం ఇ శ్రా యేలీయులు చే

ప్రతీ

రు. మధ్య

తి్రు దేవుడు ఐగుపుప్తు అంత లోనూ ప్రతీ ప్రథమ సంతా నిన్నా హతం చే

్యషష్టి క మార డ

రక్తబలి చెయ్యని కుటుం లలో ప్రతీ జే్యషష్టి కుమారుడు అని అర్థ ం. అం ఐగుపీ్తు యుల కుటుంబంలో జే్యషష్టి కుమారుడు. దీనిని మరింత స్పుషష్టి ం
చెపా్పులం , “ఐగుపీ్తు యులలో ప్రతీ జే్యషష్టి కుమారుడు” (ఇ శ్రా యేలీయుల కుటుం ల న్నా వారి దా్వరబంధాలమీద రకా్తనిన్నా పో్రక్షించారు).

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
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ప స్కాపశువు రక్తం తమ ఇం దా్వ బంధాలమీద
గొ ర్రె పిల్ల రకా్తనిన్నా బ ష్టి వారు రక్షణ పొందారు.

సిన ప్రతీ ఇం ని దేవుడు దా

వె

్ళుడు. ఆ ఇం లో ఉనన్నా ప్రతీ ఒకస్కారూ భదద్రోం

ఉ

న్నారు.

టిపోయెన
దీని అర్థ ం దేవుడు ఆ గృహాలను దా వె
“ప స్కాపండుగ.”

్ళుడు, అకస్కాడ ఎవ్వరి హతం చెయ్యలేదు. ఈ వాక్యం యూదుల పండుగకు పేరు అయి్యంది.

వార రక్షించబ డ్డా ర
దేవుడు వారి జే్యషష్టి కుమారుడిని హతం చెయ్యలేదు

గొరెర్రెపిల్లు రకక్తిం కారణంగా
ఈ వాకా్యనిన్నా “గొ ర్రెపిల్ల రక్తం వారి దా్వ ల మీద ఉంది కనుక” అని అనువదించవచుర్చా. దేవుడు ఆ జ్ఞా పించిన విధం
చే రని దేవుడు చూ డు. కనుక ఆయన వారి కుమారుణి్ణ చంపలేదు.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• రక్తం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల
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అయితే ఐగుపీ్తు యులు దేవుణి్ణ విశ్వసించలేదు. ఆయన ఆజజ్ఞా లకు లోబడలేదు. అందుచేత దేవుడు వారు గృహాలను దా
ఐగుపీ్తు యులలోని ప్రతీ ప్రథమ సంతా నిన్నా దేవుడు హతం చే డు.

దేవు

వెళ్ళులేదు.

యంద విశాద్వాసమ ంచలేద లేక ఆయన ఆజజ్ఞాలక విధేయత చూపించలేద

నిన్నా ఇతర భాషలలో ఇది సహజం
ఉండవచుర్చా.

ఉండవచుర్చా లేక “దేవుణి్ణ విశ్వసించలేదు, కనుక వారు ఆయన ఆజజ్ఞా లకు విధేయత చూపించలేదు” స్పుషష్టి ం

టి పోలేద
ఆయన వారి గృహాలను దా

అన వాదం ప

వెళ్ళులేదు, దానికి బదులు ఆయన ప్రతీ ఇం వదగ్దా ఆ డు, వారి జే్యషష్టి కుమారుణి్ణ హతం చే

ల

• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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తన సింహాసనం మీద కూరుర్చాండే చకక్రీవరి్త మొదలు ని చెర లలో ఉండే ఖైదీ వరకు వాళ్ళుకు మొదట పు ష్టి న సంతా నన్నాంతా, పశువుల
తొలిపిల్ల లను కూ , దేవుడు సంహారం చే డు. శవం లేని ఇల్ల ంటూ ఒకస్కాటీ లేదు, గనుక ఐగుపుప్తులో గొప్పు ఏడు్పు పు ష్టి ంది.

చెరసాలలో ఉనన్ని ఖైదీ మొదల కొ

ఫరో

్యషష్టి క మార

వరక

అత్యలు్పుడైన వ్యకి్త కుమారుడినుండి అత్యంత పా్రముఖ్యమైన వ్యకి్త కుమారుని వరకూ మధ్యలో ఉనన్నా ప్రతీఒకస్కారి జే్యషష్టి కుమారుడు చనిపోయాడని
చెప్పు నికి ఇది ఒక విధానం.

అన వాదం ప

ల

• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
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ఆ తి్రు చకక్రీవరి్త మోషేనూ అహరోనూన్నా పిలిపించి ఇలా అ న్నాడు: “మీరూ ఇ స్రా యేల్ ప్రజలంతా లేచి
ప్రజల మధ్యనుంచి వెళి్ళుపొండి. మీరు
కోరుకునన్నాటష్టి ు యెహోవాను ఆ ధించి సేవించండి. ఐగుపుప్తు ప్రజలు కూ ఇ శ్రా యేలీయులను వెంటనే వెళి్ల పోవాలని బతిమాలా రు.

పిల వబ డ్డా ర
మోషే, ఆహారోనులు తన వదగ్దా కు రమ్మని చెపా్పులని ఫరో తన సేవకులకు చెపా్పుడు అని అర్థ ం.

చె

్పడ

మోషే, ఆహారోనులు తన వదగ్దా కు వచిర్చాన తరువాత ఫరో ఈ కిక్రీంది మాటలు వారికి చెపా్పుడు.
“వారు వచిర్చాన తరువాత ఫరో వారితో చెపా్పుడు” అని అనువదించియుండవచుర్చా.

...న ండి బైబిల కథ
నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో ఈ వచ

అన వాదం ప

లు స్వల్పుమైన రీతిలో భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
• మోషే
• అహరోను
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
నిర్గ మకాండం 11:1-12:32 నుండి బైబిలు కథ
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12:01

ఇ శ్రా యేలు ప్రజలు ఐగుపుప్తు దే నిన్నా సంతోషం విడిచి పె ష్టి రు. వారిక మీదట నిసలు కాదు. వారు వా గ్దా న దే నికి వెళ్త నాన్నిర . అంతకుముందు
ఇ స్రా యేలు ప్రజలు మోషే మాట ప్రకారం చేసి ఐగుపుప్తు వాళ్ళు దగ్గ ర వెండి బం రు నగలనూ వ స్త్రీ లనూ అడిగి తీసు
న్నారు. ఐగుపుప్తువాళ ్ళు
ఇ స్రా యేల్ ప్రజలను దయచూచేలా యెహోవా చే డు గనుక వారేమేమి కో రో వా ని వారికిచార్చారు. ఇతర దే ల ప్రజలు దేవుణి్ణ విశ్వసించారు,
వారు ఇ శ్రా యేలీయులతో పాటు వె ్ళురు.

వారికమీదట బా సల కార
ఈ వాక్యం “వారు ఇక మీదట

నిసలు

ఉండరు” అని అనువదించవచుర్చా

వెళ్త నాన్నిర
నిన్నా భాషలు “ప్రయాణిసు్తు

న్నారు” అనే పదానిన్నా నిరిగ్దా షష్టిం

వినియోగించవచుర్చా, ఎందుకం

వాగా్దన భూమి
అబబ్రాహాము సంతా నికి అనుగ్రహి ్తు నని దేవుడు వా గ్దా నం చేసిన భూమి ఇది.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• వా ్ధ న భూమి
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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పగ వేళ వారికి వెళ్ళువలసిన దారి చూప ని
తి్రువేళ వెలుగు ఇవ్వ ని వారికి ముందు యెహోవా వె ్ళుడు. పగ వేళ స్తు ంభంలాం
మేఘంలో, తి్రువేళ స్తు ంభంలాం అగిన్నాలో వె ్ళుడు. ఈ విధం వారు పగలూ తీ్రు ప్రయాణం .చేయగలి రు. అనిన్నా సమయాలలో దేవుడు
వారితో ఉ న్నాడు, వారు ప్రయాణం చేసు్తునన్నాపు్పుడు వారిని నడిపించాడు. వారు చెయ్యవలసినదంతా దేవుణి్ణ అనుసరించడమే.

మేఘ స్త ంభం
ఈ పదం “ఒక పొడవా

మేఘం” లేక “స్తు ంభం రూపంలో ఉనన్నా ఒక స్తు ంభం” అని అనువదించబడవచుర్చా.

పొడవాటి అగిన్ని స్త ంభం
ఇది ఇ శ్రా యేలీయుల యెదుట ఆకాశంలో వేలాడుతునన్నా లేక తేలియాడుతునన్నా అగిన్నాస్తుంభం.

వారి

నడిపించింది

ఇ శ్రా యేలీయులు దానిని అనుసరించేలా అగిన్నా స్తు ంభం వారితోపాటు కదిలేలా చెయ్యడం దా్వ

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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ంత కాలం అయిన తరువాత ప్రజలు పారిపొయా్యరని ఐగుపుప్తు చకక్రీవరి్తకి తెలియవచిర్చానపు్పుడు అతడూ అతడి పరివారమూ వారిని గురించి
మనసు మారుర్చా
న్నారు. వారు ఇ శ్రా యేలీయులను తిరిగి తమ నిసలు చేసుకోవాలని కోరుకు న్నారు. కనుక అతడు తన రథానిన్నా సిద్ధ ం
చేయించు ని తన జ నిన్నా వెంటబెటుష్టి ని బయలుదే డు. ఐగుపుప్తు చకక్రీవరి్త ఫరో గుండె బండ రిపోయేలా యెహోవా చే డు గనుక అతడు
ఇ స్రా యేల్ ప్రజను తరిమాడు. యెహోవా దేవుడు ఫరో కంటెనూ, ఐగుపుప్తులో ఉనన్నా దేవుళ్ళుకంటెనూ శకి్తగలవాడు..

కొది్ద కాలం తర వాత
బహు
ండు రోజులు గడిచిపోయాయి. దానిని స్పుషష్టి ం చెపా్పు నికి ఈ వాకా్యనిన్నా “ దిగ్దా రోజుల తరువాత” లేదా “ఇ శ్రా యేలీయులు ఐగుపుప్తును
విడిచిన దిగ్దా రోజుల తరువాత” అని అనువదించవచుర్చా.

వారి మనస ల మార ్చుకొనాన్నిర
“వారు గతంలో ఆలోచించిన దానికి భినన్నాం తలంచడం ఆరంభించారు” అని ఈ వాకా్యనికి అర్ధ ం.
తినన్నాని విధానంలో అ ్థ నిన్నా తెలియపరుసు్తుంది.

అన వాదం ప

ల

జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు
•
సేవకుడు,
సేవించడం,
నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
•
యేసు,
యేసు
స
క్రీ
్తు
ు
,
స
క్రీ
్తు
ు
యేసు
•
దేవుడు,
అబదగ్దా
పు
దేవుడు,
విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
•
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ఫరో వారిదగ్గ రకు వచిర్చానపు్పుడు ఇ స్రా యేల్ ప్రజలు ఫరో సై ్యనికి, ఎరర్రెసముదాద్రోనికి మధ్య చికుస్కాకుపోయామని గురి్తంచారు. ఇ స్రా యేల్ప్రజలు చాలా
భయంతో యెహోవాకు ఆకక్రీందన చే రు. వారు మోషేతో ఇలా అ న్నారు, “ఐగుపుప్తులో సమాధులు లేవని ఈ ఎ రిలో మేము చచిర్చాపోవాలని
మమ్మలిన్నా ఇకస్కాడికి తెచార్చా ?వచార్చారు.

వార ఎరర్రె సమ ద్రం మధ్యలో చిక ్కక పో
దీనిని “ఐగుపీ్తు యులు వారి వెనుక ఉ

మనం ఎంద క ఐగ

ర

న్నారు, ఎరర్రె సముదద్రోం వారికి ముందు ఉంది కనుక వారు తపి్పుంచుకో నికి వేరే మార్గ ం లేదు” అని చెప్పువచుర్చా.

ప్తు న విడిచిపె ష్టి ం?

“మనం ఐగుపుప్తును విడిచిపెటష్టి కుం ఉండవలసింది!” అని దీని అర్థ ం. వారు కారణాల కోసం అడగడం లేదు. వారు భయపడిన కారణం , ఈ
క్షణంలో వారు ఐగుపుప్తును విడిచిపెటష్టి కుం ఉండవలసిందని కోరుతు న్నారు (అకస్కాడ వారికి చాలా కషష్టి ం ఉనన్నాప్పు )

అన వాదం ప

ల

జు
• ఫరో, ఐగుపుప్తు
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు
•
సేవకుడు,
సేవించడం,
నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
•
ఈజిపు
ష్టి
,
ఐగుపి్తు
య
ుడు,
ఈజిపు
ష్టి వారు
•
లు
్ల
ల
సముదద్రో
మ
ు,
ఎరర్రె
సముదద్రో
ము
•
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అందుకు మోషే “భయపడకండి! దేవుడు మీకోసం యుధ్ధ ం చే ్తు డు.” అపు్పుడు దేవుడు మోషేతో ‘ముందుకు
చెపు్పు.

గిపోండి’ అని ఇ స్రా యేలు ప్రజలతో

దేవుడ మీ ప ంగా య ద్ధ ం చేసా్తడ , మిమ్మలిన్ని రక్షిసా్తడ
“ఈ రోజు దేవుడు మీకోసం ఐగుపీ్తు యులను ఓడి ్తు డు, వారు మీకు హాని చెయ్యకుం

కదలండి
నిన్నా భాషలలో మరింత స్పుషష్టి ం

అన వాదం ప

“నడవండి” అని చెప్పువచుర్చా

ల

• మోషే
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• లు్లల సముదద్రోము, ఎరర్రె సముదద్రోము
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అపు్పుడు దేవుడు మేఘస్తు ంభానిన్నా ముందుకు కదిపాడు, ఐగుపీ్తు యులకూ, ఇ శ్రా యేలీయులకు మధ్య దానిని నిలిపాడు. కనుక ఐగుపీ్తు యులు
ఇ శ్రా యేలీయులను చూడలేక పోయారు.

మేఘ స్త ంభం
ఈ పదానిన్నా 12:02 చట్రంలో మీరు ఏవిధం

చూడలేకపో

ర

మేఘ స్తు ంభం చాలా పెదగ్దా ది, దటష్టి ం

అన వాదం ప

అనువదించారో చూడండి

ఉంది. ఐగుపీ్తు యులు ఇ శ్రా యేలీయులను చూడలేకపోయారు

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
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దేవుడు మోషేను తన చేతికరర్రెను ఎతి్తు తన చెయి్య సముదద్రోంమీద చాపమ
తొలగించి దానిన్నా ఆరిన నేల చే డు.

సమ ద్రం మీద తన చే

లి

త్రుంతా వీచేలా చేసి సముదాద్రోనిన్నా

ఎతా్తడ

“సముదద్రోం మీద తన చేతిని నిలిపాడు” అని అనువదించవచుర్చా. మోషే దా్వ
ఒక సూచన.

అన వాదం ప

న్నాడు. దేవుడు బలమైన తూరు్పు

దేవుడు ఈ అదు్భుతానిన్నా చెయ్యబోతు

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మోషే
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ఇ స్రా యేల్ ప్రజలు సముదద్రోం మధ్య ఆరిన నేలమీద నడుసూ
్తు వె

్ళురు. వారి కుడిప్రకస్కాకూ ఎడమప్రకస్కాకూ ళ ్ళు గోడలా్ల

మ ంద క కదిలార
ఈ పదం “నడిచారు” లేదా “వె

ఆరికి రెండ వై

లా నీటి గోడలతో

“వారికి ండువైపులా ళ ్ళు ఎతు్తు

అన వాదం ప

్ళురు” అని అనువదించవచుర్చా.

నిలిచాయి, అవి ని

రు

గోడలా్ల నిలిచాయి.” అని అనువదించవచుర్చా

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
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అపు్పుడు దేవుడు మేఘ స్తు ంభానిన్నా ఇ శ్రా యేలు ప్రజల మీద నుండి తొలగించాడు తదా్వ
తరిమి సంహరించాలని ఐగుపుప్తు ప్రజలు నిశర్చాయించారు.

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి ఎటువంటీ నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
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ఐగుపుప్తు వారూ, ఫరో గు ర్రె లూ రథాలూ రౌతులంతా వారిని తరుముతూ సముదద్రోంలోకి వె ్ళురు. ఐగుపుప్తు వాళ్ళు సై ్యనిన్నా భయపడేలా చేసి వాళ్ళు
రథచకాక్రీలు ఊడిపడేలా చే డు. అందుచేత వారు “దేవుడు ఇ స్రా యేలు ప్రజ పక్షాన యుద్ధ ం చేసు్తు న్నాడు! వాళ్ళు దగ్గ రనుంచి పారిపోదాం!” అని
చెపు్పు
న్నారు.

సమ ద్రం గ ం

రి

సముదద్రోం అడుగు భా న భూమి మీద ఆరిన భూ

భయపడ

ట, దానికి ండువైపులా

కి

“భయపడ ని , కలవరపడ ని ” అని అనువదించవచుర్చా

లిచిపో

ర

రథాలు ముందుకు కదలలేక పోయాయి

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• రథం, రథాలు, రథికులు
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ఇ శ్రా యేలు ప్రజలు సముదాద్రోనికి ఆవలి వైపుకు చేరిన తరువాత, దేవుడు మోషేతో అ న్నాడు, “ చెయి్య సముదద్రోం మీద చాపు. మోషే చెయి్య
సముదద్రోం మీద చెయి్య చాప నే . ీళ ్ళు మ ్ళు ఫరో సైన్యమంత
ముంచి కపి్పువే యి.

మరొక వై

క క్షేమంగా వె

్ళుర

ఈ వాకా్యనిన్నా “మరొక వైపుకు క్షేమం నడిచారు” లేక “మరొక వైపుకు క్షేమమ
సముదద్రోం నుండి క్షేమం ఉ న్నారు” అని అనువదించవచుర్చా.

చే రు” లేక “మరొక వైపుకు నడిచారు, ఐగుపీ్తు యుల నుండి,

అతడ మరలా తన చెయి్య చాచాడ
“సముదద్రోం వైపుకు తన చెయి్యని మరలా ఎతా్తుడు” లేక నేరు
అనువదించవచుర్చా.

నీళ ్ళు

“దేవుడు మోషేతో చెపా్పుడు, “ చేతిని మరల చాపు” అని

రిగి వచా్చుయి

“ ళ ్ళు మార్గ ం
చో కి తిరిగి వె

ఐగ

ఒక ఆజజ్ఞా

ఉనన్నా ఆ ్థ నిన్నా తిరిగి కపి్పువే యి” లేక “పూరి్త సముదాద్రోనిన్నా మరల నింపివే యి” లేక “దేవుడు వేరు చేయ నికి ముందు ఉనన్నా
్ళుయి” అని అనువదించవచుర్చా.

ప్తు సైన్యం మొత్త ం

“ఐగుపుప్తు సైన్యం లోని ప్రతి ఒకస్కారూ” అని అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మోషే
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
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సముదద్రోతీ న పడివునన్నా ఐగుపుప్తు వాళ్ళు శవాలను ఇ స్రా యేల్ప్రజలు చూ రు. ఇ స్రా యేలు ప్రజకు యెహోవా మీద భయభకు్తలు కలి యి. వారు
దేవుని మీదా ఆయన సేవకుడైన మోషేమీదా నమ్మకం ఉంచారు.

దేవు

యంద విశాద్వాసమ ంచార

మరొక మాటలో్ల, దేవుడు శకి్తమంతుడ , వారిని కాపాడగలడ ప్రజలు ఇపు్పుడు వి ్వసముంచారు.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• మోషే
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
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ఇ శ్రా యేలు ప్రజలు కూ చాలా సంతో ంచారు, ఎందుకం మరణంనుండి దేవుడు వారికి కాపా డు, నిసత్వం నుండీ వారిని కాపా డు.
ఇపు్పుడు దేవుణి్ణ ఆ ధించ ని , విధేయత చూపించ ని వారు స్వతంతు్రులయా్యరు. వారికి దొరకిన నూతన సే్వచర్చాను బ ష్టి వారు అనేక ర్తనలు
పా రు. ఐగుపుప్తు సైన్యం నుండి తమను కాపాడినందుకు వారు దేవు కి స్త
ర్తనలు పా రు.

అత ్యతాన్సిహంతో వార ఆనందించార
“చాలా సంతో ంచారు, అతు్యతాస్సాహంతో దానిని కనుపరచారు” లేక “వారు తమ పూరి్త హృదయంతో చొపి్పుంచారు” లేక “వారి పూరి్త బలంతో”
అని అనువదించవచుర్చా

మరణం న ండి, బా సతద్వాం న ండి
“చావునుండి లేక ఐగుపీ్తు యులచేత

సేవించ

నిసలు కావడం నుండి” అని అనువదించవచుర్చా

కి సేద్వాచ్ఛ

దేవుడు వారిని విడిపించాడు లేక కాపా

డు, ఇ శ్రా యేలీయులు ఆయనను సేవించేలా ఐగుపీ్తు యులకు

నిసలు

దేవు కి స్త
నిన్నా భాషలలో “దేవుని పేరును హెచిర్చాంచారు” లేక “దేవుడు గొప్పువాడు అని చెపా్పురు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• సు్తుతి, సు్తుతించెను, సు్తుతికి అరు్హుడు
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12:14

దేవుడు ఐగుపీ్తు యులను ఓడించి ఇ శ్రా యేలు ప్రజలను నిసత్వంనుండి ఏవిధం విడిపించాడో జ్ఞా పకం చేసుకో నికి ప్రతీ సంవతస్సారం వారు
వేడుక చేసుకోవాలని ఇ శ్రా యేలు ప్రజలకు ఆజజ్ఞా ఇచార్చాడు. ఈ పండుగను పసా్కపండుగ అని పిలిచారు. ఆ పండుగలో వారు ఒక ఆరోగ్యవంతమైన
గొ ర్రెపిల్ల ను వధి ్తు రు, దానిని కాలుర్చాతారు, దానిని పులియని రొటెష్టి లతో భుజి ్తు రు.

పసా్క
“ప

స్కా కార్యకలాపాలు” లేక “ప

దేవుడ వారికి విజ

స్కా పండుగ వేడుక” లేక “ప

స్కా భోజనం” అని అనువదించవచుర్చా.

న్ని ఏ విధంగా ఇచా్చుడో

జ్ఞా పకం చేస కొండి

“దేవుడు ఏ విధం ఓడించాడో కక్రీమం
జ్ఞా పకం చేసుకోండి” అని అనువదించవచుర్చా. ఇకస్కాడ “ జ్ఞా పకం” అనే పదం కేవలం మరచిపోకండి అని
మాత్రుమే కాదు, గతంలో జరిగిన దానిని స్మరణకు తెచుర్చా ని దాని విషయంలో వేడుక చేసుకోవడం అని అర్థ ం

పరిపూర్ణమైన గొరెర్రెపిల్లు
ఇకస్కాడ “పరిపూర్ణం” అనే పదం ఎటువం వా్యధి లేని గొ ర్రెపిల్ల లేక ఎటువం లోపం లేని గొ ర్రెపిల్ల ను సూచిసు్తుంది. దీనిని “సంపూర్ణం
ఆరోగ్యవంతమైంది, చకస్కా రూపం ఉనన్నాగొ ర్రె పిల్ల ” అని మరొక విధం చెప్పువచుర్చా

లియ సే పిండి లేక ం
“పులియని రొటెష్టి ” అని మరొక విధం

చేసిన రొటెష్టి
దీనిని చెప్పువచుర్చా. దీనిని ఏవిధం

అనువదించారో 11:03 చ ్ర నిన్నా చూడండి

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

విభినన్నాం

ఉండవచుర్చా.
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• ప స్కా
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల
నిర్గ మకాండం 12:33-15:21 నుండి బైబిలు కథ
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బంధన

13:01

దేవుడు ఎరర్రెసముదద్రోం నుండి ఇ శ్రా యేలీయులను నడిపించిన తరువాత, అరణ్యమార్గ ము నుండి వారిని
యి పర్వతం వదగ్దా కు వారిని
నడిపించాడు. ఈ పర్వతం వదగ్దా నే మోషే మండ త నన్ని పొదను చూచాడు. ఆ పర్వతం అడుగుభాగంలో ఇ శ్రా యేలీయులు గు
లు వేసు ని
సి్థ రప ్డ రు.

మండ త నన్ని పొద
మోషే ఐగుపుప్తుకు
చూడండి

వారి గ

వ నికి ముందు, దేవుడు ఒక మండుచునన్నా పొద నుండి మా ్ల

డు. అయితే ఆ పొద అగిన్నా చేత కాలిపోలేదు. 09:12

రాలన ఏర్పరచ కొనాన్నిర

ఇ శ్రా యేలీయులు ఐగుపుప్తునుండి వా గ్దా నదే నికి చాలా దూరం ప్రయాణం చెయ్యవలసి ఉంది. కనుక వారు తమతో గు
లను తీసు
న్నారు.
తదా్వ వారు మార్గ ంలో వా తో తమ నివా లు ఏ ్పుటు చేసు ని వా లో విశశ్రామి ్తు రు. నిన్నా భాషలలో ఈ వాకా్యనిన్నా “గు
లను పటుష్టి ని
ఉ న్నారు” అని అనువదించవచుర్చా.

పరద్వాతం ఎద ట
ఈ పదం “పర్వతం అడుగు భాగం” అని అనువదించవచుర్చా. నేలమీద పర్వతం ఏర్పుడేలా ఏటవాలు పా్రంతం ఆరంభం అయే్యదాని ప్రకస్కాన ఉనన్నా
పా్రంతానిన్నా సూచిసు్తుంది.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• లు్లల సముదద్రోము, ఎరర్రె సముదద్రోము
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యి పర్వతము
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దేవుడు మోషేతోనూ, ఇ శ్రా యేలీయులందరితోనూ ఇలా చెపా్పుడు, “మీరు ఎల్ల పు్పుడూ కు విధేయత చూపించాలి, మీతో నేను చేసు్తునన్నా
నిబంధనను న గించాలి, ఈ విధం మీరు చేసినట్ల యితే, మీరు
సంపాద్య ్వస్థ ్యం అవుతారు, యాజక సమూహం అవుతారు,
పరిశుద్ధ జ ంగం అవుతారు.”

నా

బంధనన

టించండి

ఈ వాక్యం “ నిబంధన చెయ్యమని కోరిన దానిని మీరు చెయ్యండి” అని అనువదించవచుర్చా. విధేయత చూపించడం, నిబంధనను జరిగించడం
ండు భినన్నామైన కా ్యలు కాదు. దీనిని స్పుషష్టి ం చెపా్పులం “ నిబంధనను గై నడం దా్వ
కు లోబడండి” అని చెప్పువచుర్చా. దేవుడు తన
నిబంధన కోరుతునన్నా దానిని వెంటనే చెపుతాడు

నా సద్వాకీయ సం

ద్యం

“మీరు
్వస్థ ్యం ఉం రు, నేను మిము్మను అమితం విలువైన వారి ఎంచుతాను” లేక “ఇతర ప్ర
విలువైన గుంపు ఉం రు” లేక “మీరు
సొంత ప్రశస్తు మైన ప్రజ ఉం రు” అని అనువదించవచుర్చా.

మీర

జక రాజ్యంగా ఉం

గుంపులందరి కం

మీరు

కు

ర

ఈ వాక్యం “నేను మీకు జు ఉం ను, మీరు యాజకులు ఉం రు” అని అనువదించవచుర్చా. ఇ శ్రా యేలీయులు ఇతర దే లకు దేవుని
గురించి బోధించవలసిన వారి ఉం లి, ఇ శ్రా యేలీయులకూ దేవుని మధ్య సంచరించేలా దేవుని ఇ శ్రా యేలు దేశంలో యాజకులు ఉనన్నాటష్టి ు
దేవుని దే లకు మధ్యవరు్తలు ఉండవలసియుంది.

అన వాదం ప

ల

క్రీ ్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు స
మోషే
•
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• లోబడుట, పా ంచుట
• నిబంధన
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్యలు
• జ్యము,
• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
• పరిశుద్ధ మైన, పరిశుద్ధ త, అపరిశుద్ధ మైన, పవిత్రుమైన
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13:03

మూడు రోజులలో ప్రజలు దేవుడు తమ వదగ్దా కు వచేర్చాలా తము్మను తాము సిద్ధ పరచు
న్నారు. అపు్పుడు దేవుడు
యి పర్వతం మీదకు
వచార్చాడు. ఆయన వచిర్చానపు్పుడు పెదగ్దా ఉరుములు, మెరుపులు, పొగ, పెదగ్దా బూరల శ గ్దా లు కలి యి. అపు్పుడు మోషే పర్వతం మీదకు ఎకిస్కా
వె ్ళుడు.

మూడ దినమ ల తర వాత
మరొక మాటలలో, వారు

యి పర్వతం వదగ్దా కు వచిర్చాన మూడు రోజుల తరువాత, దేవుడు మొటష్టి మొద

రి వారితో మా ్ల

డు

ఆతీ్మయంగా తమ ్మన తామ సిద్ధ పరచ కొనాన్నిర
దేవుణి్ణ కలుసుకోవడంలో ఆచార పూర్వకమైన సిద్ధ టును ఇది సూచిసు్తుంది. దీనిని “దేవుణి్ణ కలుసుకో నికి సిద్ధ ప ్డ రు” లేక దేవుణి్ణ
కలుసుకో నికి తము్మను తాము సిద్ధ పరచు
న్నారు” అని అనువదించవచుర్చా.

పెద్ద బూర శబ్ద ం
ఈ పదం “ఒక ము్మనుండి ఒక పెదగ్దా శబగ్దా ం వచిర్చాంది” లేక “ఒక ము్మ ఊదారు, అది ఒక పెదగ్దా శబగ్దా ం చేసింది” లేక “ఒక ము్మనుండి వచిర్చాన పెదగ్దా
శ గ్దా నిన్నా వారు వి న్నారు” అని అనువదించ వచుర్చా. గొ ర్రెల ము్మల నుండి ము్మ బూరలు తయారు చే ్తు రు. దేవుణి్ణ కలుసుకో నికి పర్వతం వదగ్దా
ప్రజలు సమావేశం కావ నికి వా ని వినియోగించేవారు.

పరద్వాతం మీదక మోషే ఒక్కడికి మాతత్రిమే అన మ
ఈ వాకా్యనిన్నా “పర్వతం మీదకు
చెయ్యవచుర్చా.

అన వాదం ప

లభించింది

వ నికి దేవుడు మోషేను అనుమతించాడు, అయితే మ వరి దేవుడు అనుమతించలేదు” అని తరు్జుమా

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
యి,
యి పర్వతము
•
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తరువాత దేవుడు తన ప్రజలతో ఒక నిబంధన చే డు. ఆయన ఇలా చెపా్పుడు, “నేను మీ దేవుడైన యెహోవాను, ఐగుపుప్తులోని
నిసత్వంలోనుండి మిము్మను రక్షించినవాడను నేనే, ఇతర దేవుళ్ళును పూజించవదుగ్దా.”

దేవుడ వారికి

బంధనన ఇచి్చు ఇలా చె

్పడ

తరువాత దేవుడు నిబంధనలోని
ం నిన్నా చెపా్పుడు, అం వారు ఖచిర్చాతం లోబడవలసిన వా ని గురించి ఆయన వారికి చెపా్పుడు. దీనిని
“దేవుడు వారికి తన నిబంధనను చెపా్పుడు. ఆయన ఇలా చెపా్పుడు లేక “దేవుడు వారితో ఈ నిబంధన చే డు” అని అనువదించవచుర్చా.

యెహోవా మీ దేవుడ
నిన్నా భాషలలో సహజం దీని కక్రీమం “మీ దేవుడు యెహోవా” అని మారవచుర్చా. ఇ శ్రా యేలీయులకు ఒకరికం ఎకుస్కావమంది దేవుళ ్ళు ఉ న్నారనే
భావన కుం చూ లి. యెహోవా ఏ క దేవుడు అని స్పుషష్టి ం ఉం లి. “మీ దేవుడైన యెహోవా” లేక “మీ దేవుడు, ఆయన పేరు యెహోవా”
అని అనువదించవచుర్చా.

బా సతద్వాం న ండి మిమ ్మన రక్షించినవాడ .
“

నిసత్వం నుండి నేను నినున్నా విడిపించాను” అని అనువదించ వచుర్చా

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నిబంధన
• యెహోవా
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• ఆ ధన
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
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“విగ్రహాలు చేసి నవదుగ్దా, వా ని పూజించవదుగ్దా, ఎందుకం నేనే యెహోవాను, మీ ఏ క దేవుడను నేనే.
వదుగ్దా. వి శ్రా ంతి దినమును పరిశుద్ధ ము ఆచరించండి. అం ఆరు దినములు పని చెయా్యలి, ఏడవ ది
విశశ్రామించాలి.”

మమును వ్యర్ధ ము ఉచర్చారింప
నిన్నా నన న్ని జ్ఞా పకం చేస కో
కి

సమాచారం
దేవుడు మోషేతో మా ్ల డడం

న

గించాడు

నేన యెహోవాన , రోషమ గల దేవుడ న .
ఈ వాకా్యనిన్నా “నేను యెహోవాను, ననున్నా తపి్పుంచి మరి దేనినై మీరు పూజించి, ఘనపరచినట్ల యితే నేను కోపగి ్తు ను.” అని అనువదించవచుర్చా.
ఇం కదాని కం లేక ఇం క వ్యకి్తకం ఆయన ప్రజలు ఆయనను పే్రమించి, సేవించి ఆయనకు మాత్రుమే లోబడి యుం లని దేవుడు బలం
అభిల ంచాడు.

నా

ర న వ్యర్ధంగా పల కకూడద

ఈ వాకా్యనిన్నా “గౌరవం, ఘనత చూపించని విధం
గురించి మా ్ల లి” అని అనువదించవచుర్చా

ననున్నా గురించి మా ్ల డకూడదు” లేక “

కు సరైన గౌరవం, ఘనత ఇచేర్చావిధానంలో ననున్నా

ఏడవ రోజు
ఈ పదానిన్నా అనువదించ నికి వారంలో ఒక నిరిగ్దా షష్టిమైన రోజు పేరును ఇవ్వడం కం

నన న్ని

జ్ఞా పకం చేస కో

(“ఏడవ”) సంఖ్యను వినియోగించడం శ్రాషష్టిం,

కి

“ననున్నా మీ మనసులో ఉంచుకోండి” లేక “ననున్నా ఘనపరచ నికి” అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా
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ల

• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• ఆ ధన
• యెహోవా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• స బ్బాతు
• పరిశుద్ధ మైన, పరిశుద్ధ త, అపరిశుద్ధ మైన, పవిత్రుమైన
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“ తలి్ల తండిడ్రి స ్మనించాలి. నరహత్య చెయ్యవదుగ్దా. వ్యభిచారం చెయ్యవదుగ్దా, దొంగిలించవదుగ్దా.
పొరుగువాని ఇం నైననూ లేక పొరుగువాని దేనినైననూ ఆశింపవదుగ్దా.”

పొరుగువాని భార్యను ఆశింపవదుగ్దా,

సమాచారం
దేవుడు మోషేతో మా ్ల డడం

న

గిసు్తు

న్నాడు

వ్యభిచారం చెయ్యకూడద
“ జీవిత భాగ ్వమితో తపి్పుంచి మ వరితోనూ లైంగిక సంబంధమైన సంబంధాలు కలిగియండవదుగ్దా” లేక “మరొకరి భార్యతో
, లేక మరొకరి
భర్తతో
లైంగిక సంబంధాలు కలిగియుండవదుగ్దా” అని అనువదించవచుర్చా. ప్రజలను యపరచకుం , వారిని ఇబబ్బాంది పెటష్టి కుం ఉండే
విధం అనువదించడంలో గ్రత్తు తీసు ండి. “వారితో పరుండ వదుగ్దా”...లాం పరోక్షం , మ ్యదతో కూడిన విధానంలో ప్ర ్తు వించే మాటలు
నిన్నా భాషలో్ల ఉండవచుర్చా.

అబద్ద మాడవద్ద
దీని అర్థ ం, “ఇతరులను గురించి తపు్పుడు మాటలు పలుకవదుగ్దా.”

అన వాదం ప

ల

• వ్యభిచారం, వ్యభిచార సంబంధమైన, వ్యభిచారి, వ్యభిచారిణి, వ్యభిచారులు, వ్యభిచారిణులు
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తరువాత దేవుడు ఈ పది ఆజజ్ఞా లను ండు తి పలకల మీద
డు, వా ని మోషేకు ఇచార్చాడు. తన ప్రజలు అన సరించ
కి దేవుడు ఇంకా
అనేక చ ష్టి లనూ, నియమాలనూ ఇచార్చాడు. వారు ఈ స లకు విధేయత చూపించినట్ల యితే వారిని ఆశీర్వది ్తు నని వా గ్దా నం చే డు. వా కి
వారు విధేయత చూపించిన యెడల వారిని శిక్షి ్తు నని హెచర్చారించాడు.

ఈ పది ఆజజ్ఞాల
ఇ శ్రా యేలీయులు విధేయత చూపించడం కోసం దేవుడు మోషేకు ఇంచిర్చాన ఆజజ్ఞా లను సూచిసు్తు

రా

పలకల

ఇవి చదును

ఉనన్నా

తి పలకలు

దేవుడ అవి కూ

ఇచా్చుడ

ఈ వాక్యం “దేవుడు కూ

వారితో చెపా్పుడు” అని అనువదించవచుర్చా

అన సరించ

కి

“వారు విధేయత చూపించాలి” లేక “వారు పా ంచాలి” అని అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పది ఆజజ్ఞా లు
• మోషే
• ధర్మ సస్త్రీం, మోషే ధర్మ సస్త్రీం, యెహోవా ధర్మ సస్త్రీం, దేవుని ధర్మ సస్త్రీం
• లోబడుట, పా ంచుట
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
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• అవిధేయత చూపడం, అవిధేయత చూపిన, అవిధేయత, తిరుగు
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని

టు
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దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులను ఒక పెదగ్దా గు
నిన్నా చెయ్యమని కూ చెపా్పుడు-సమాజం అంతా కలుసు నే ప్రత్యక్షపు గు రం. ఈ గు
నిన్నా
ఏవిధం చెయా్యలో ఖచిర్చాతమైన వివ లు చెపా్పుడు. దానిలో ఏయే వసు్తువులు ఉంచాలో చెపా్పుడు. ఈ పెదగ్దా గు
నిన్నా ండు గదులు
చెయ్య నికి మధ్యలో ఒక తెరను ఉంచాలని చెపా్పుడు. ఆ తెర వెనుకకు దేవుడు వచిర్చా అకస్కాడ నివాసం చే ్తు డు, ప్రధాన యాజకులు మాత్రుమే
దేవుడు వచేర్చా ఆ స్థ లంలో ప్రవేశించ నికి అనుమతి ఉంది.

వివరణతో కూడిన వర్ణన
ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుడు వివ లతో దానిని వరి్ణంచాడు” లేక “దేవుడు ఖచిర్చాతం
అనువదించవచుర్చా.

అది

కోరిన విధం

వారు చెయా్యలని వారితో చెపా్పుడు” అని

ర.

ఈ పదం “వారు దానికి ఆ పేరు పె ష్టి రు.” లేక “మోషే దానిని అలా పిలిచాడు” అని అనువదించవచుర్చా

తెర వెన క గది
ఈ గది తెర వెనక ఉంది.

దేవుడ అక్కడ
దేవుడు గు
“దేవుడు ఉ

నిన్నా భాషలలో ఈ గదిని “తెరకు ముందు ఉనన్నా గది” అని పిలు ్తు రు.

వాసం ఉం

డ

లలో నివాసముండేలా తనను తాను పరిమితం చేసు ంటు న్నాడని ప్రజలు అభిపా్రయపడునటు్ల ఈ వాక్యం చేసు్తునన్నాట్లయితే దీనిని
న్నాడు” లేక “దేవుడు తనను తాను అకస్కాడ మానవులకు బయలుపరచు
న్నాడు” అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• ప్రత్యక్ష గు రం
210 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

13. ఇ శ్రా యేలుతో దేవుని నిబంధన

• ప్రధాన యాజకుడు

211 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

13. ఇ శ్రా యేలుతో దేవుని నిబంధన

13:09

ప్రత్యక్షపు గు రం యెదుట వారు ఒక బలిపీఠానిన్నా ఏ ్పుటు చెయా్యలి. దేవుని చ ష్టి నిన్నా మీరినవారు ఎవరై ఆ బలిపీఠం వదగ్దా కు ఒక జంతువును
తీసు ని వాలి. యాజకుడు ఆ జంతువును వధించాలి, దానిని ఆ బలిపీఠం మీద హోమబలి దహించాలి. ఆ జంతువు రక్తం ఆ వ్యకి్త పాపానిన్నా
కపి్పువేసు్తుందని దేవుడు చెపా్పుడు. ఈ విధం దేవుడు ఆ వ్యకి్త పాపానిన్నా చూడదు. దేవుని దృ ష్టి లో ఆ వ్యకి్త “శుదు్ధడు” అవుతాడు. దేవుడు మోషే
సహోదరుడు, ఆహారోనును ఎంపిక చే డు, ఆహారోను సంతానం దేవుని యాజకులు ఉం రు.

దేవు

ధర్మశాసస్త్రీం

విధేయత చూపించాలని దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులకు చెపి్పున ఆజజ్ఞా లూ, హెచర్చారికలనిన్నా

ప్రత్య

గ

ఇది సూచిసు్తుంది

రం వద్ద క

వారు జంతువులను ప్రత్యక్షపు గు రం లోనికి తీసు ని లేదు, ప్రత్యక్షపు గు రం ఎదుట ఉనన్నా బలిపీఠం వదగ్దా కు తీసు ని వచార్చారు. వారు లోనికి
తీసు ని వచార్చారు అని అర్థ మిచేర్చా వ్య క
్త రణను వినియోగించడం గురించి గ్రత్తు తీసుకోండి.

ఒక వ్యకిక్తి

న్ని క

్పత ంది

ప్రజలు బలికోసం జంతువులను తీసు నివచిర్చానపు్పుడు వారి పాపాలిన్నా కప్పు నికి దేవుడు జంతువుల రకా్తనిన్నా చూడ నికి ఎంపిక చేసు
దాని దానిని కప్పుడం దా్వ అసహ్యం నూ, ఆశుద్ధ ం నూ ఉనన్నా దానిని దాచిపెడుతునన్నాటష్టి ు ఉంది.

దేవు

దృ ష్టి లో పవితత్రిం

ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుని ప్రకారం అతడు పాపం చెయ్యలేదనన్నాటష్టి ు ” లేక “దేవుని ధర్మ
అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• అవిధేయత చూపడం, అవిధేయత చూపిన, అవిధేయత, తిరుగు టు
• ధర్మ సస్త్రీం, మోషే ధర్మ సస్త్రీం, యెహోవా ధర్మ సస్త్రీం, దేవుని ధర్మ సస్త్రీం
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• ప్రత్యక్ష గు రం
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
• బలిపీఠం
• రక్తం
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• మోషే
• అహరోను
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
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దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులకు ఇచిర్చాన స లకు విధేయత చూపించదానికి ప్రజలందరూ అంగీకరించారు. దేవునికి మాత్రుమే చెందియుండ నికి
అంగీకరించారు. ఆయనను మాత్రుమే ఆ ధించ నికి అంగీకరించారు.

వారికి ఇచా్చుడ
దీనిని “విధేయత చూపించాలని వారికి చెపా్పుడు.”

ఆయన ప్రతే్యకమైన ప్రజ
భూ దే లనిన్నా లోనుండి. దేవుడు తన ప్రతే్యక ఉదేగ్దా శం కోసం ఇ శ్రా యేలీయులను ఎంపిక చేసు
న్నాడు. “ఆయన ప్రతే్యక ప్ర
స్వ య జనం” లేక “తన ప్రజ ఉండ నికి ఆయన ఎంచు నన్నా దేశం” అని అనువదించవచుర్చా.

” లేక “ఆయన

ఒక సద్వాల్ప కాలం
మోషే పర్వతం మీద దేవునితో ఉనన్నా నలుబది రోజుల కాలంలో ప్రజలు పాపం చే

భ

నకరంగా

రు.

పం చేసార

ప్రతే్యకం దేవునికి కోపం తెపి్పుంచే విధం వారు పాపం చే రు. ఈ వాకా్యనిన్నా “వారు దు ్మర్గ ం పాపం చే
దానిని చే రు” లేక “దేవునికి కోపం తెపి్పుంచే చెడ్డ కార్యం వారు చే రు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• లోబడుట, పా ంచుట
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆ ధన
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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అనేక ది లు మోషే
యి పర్వతం మీదనే ఉ న్నాడు. దేవునితో మా ్ల డుతు న్నాడు. మోషే కోసం కనిపెటష్టి డంలో ప్రజలు అలసిపోయారు.
అందుచేత వారు బం
నిన్నా తీసు ని ఆహారోను వదగ్దా కు వచార్చారు. దేవునికి బదులు ఆ ధించ నికి ఒక విగ్రహానిన్నా చెయ్యమని ఆయనను
అడి రు. ఈ విధం వారు దేవునికి వ్యతిరేకం భయంకరమైన పాపం చే రు.

ప్రజల ఎద ర చూసి అలసిపో

ర

ఈ వాకా్యనిన్నా “మోషే త్వరితం
ని కారణం
కోరుకోలేదు” అని అనువదించవచుర్చా.

వారు సహనం లేనివారయా్యరు” లేక “మోషే తిరిగి వచేర్చాంత వరకూ ఎదురు చూ

బంగారా న్ని తీస కొ వచా్చుర
ఇవి బం రంతో తయారుచేసిన వసు్తువులు, ఆభరణాలు. ఇవి కరిగిపోగలవు, ఇతర వసు్తువుల వలే తయారు కాగలవు.

అన వాదం ప

ల

• మోషే
యి,
యి పర్వతము
•
యేసు,
యేసు
క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
•
అహరోను
•
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
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ఆహారోను ఒక దూడ రూపంలో ఒక బం రు విగ్రహానిన్నా తయారు చే డు. ప్రజలు ఆ విగ్రహానిన్నా బహిరంగం పూజించడం ఆరంభించారు. వారి
పాపానిన్నా బ ష్టి దేవుడు వారిని బహు కోపగించు
న్నాడు. ఆయన వారిని శనం చెయా్యలని చూ డు. అయితే మోషే వారిని సంహరించవదగ్దా ని
దేవుణి్ణ బతిమాలాడు. దేవుడు మోషే పా్రర్థ న విని ప్రజలను శనం చెయ్యలేదు.

ఒక బంగార విగ్రహా న్ని త

ర చేసార .

బం రంతో చేసిన వసు్తువులను ప్రజలు తీసు నివచిర్చానపు్పుడు ఆహారోను వా ని తీసు
రూపంలో తయారుచే డు.

క్రమం లే

ఆరాధన

విగ్రహానిన్నా ఆ ధించడం దా్వ

అత

న్నాడు, వా ని కరిగించాడు, కలిపాడు, ఒక దూడ

ప్రజలు పాపం చేసు్తు

న్నారు, వారు ఆ విగ్రహానిన్నా పూజిసూ
్తు పాపకా ్యలు చెయ్యడం దా్వ

పాపం చే

్ర ర్థన వినాన్నిడ

దేవుడు ఎల్ల పు్పుడూ పా్రర్థ న విం

అన వాదం ప

డు. ఈ పరిసి్థ తిలో “వి

న్నాడు” అం

మోషే అడిగిన దానిని చెయ్య నికి దేవుడు అంగీకరించాడు.

ల

• అహరోను
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• ఆ ధన
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• మోషే
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
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చివరికి మోషే
యి పర్వతం నుండి దిగి వచార్చాడు. దేవుడు తన స్వహ ్తు లతో సిన పది ఆజజ్ఞా ల ండు పలకలను మోషే తీసు ని వచార్చాడు.
అపు్పుడు మోషే ఆ విగ్రహానిన్నా చూచాడు. చాలా కోపపడి తన చేతులలోని ండు పలకలను పగులగొ ష్టి డు.

రా

పలకలన నాశనం చేసాడ

అతడు ఆ

తిపలకలను నేల మీద వేసి

అన వాదం ప

ష్టి డు. దానిని వారు చినన్నా ముకస్కాలు

విరుగగొ ష్టి రు

ల

• మోషే
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పది ఆజజ్ఞా లు
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అపు్పుడు మోషే ఆ విగ్రహానిన్నా తుతు్తునియలు చే డు. దాని పొడిని
తెగ ల ను రపి్పుంచాడు, ఫలితం వారిలో అనేకులు చనిపోయారు.

విగ్రహా న్ని త త్త

లో కలిపి ఆ

యల గా విర గగొ ష్టి డ

విగ్రహానిన్నా అతి చినన్నావైన అనువులు

పగలగొటష్టి డం దా్వ

దానిని మోషే సమూలం

నీళ్ళు లో
బం రు పిండిని ఎకుస్కావ

లోనికి మోషే చెదరగొ ష్టి డు

ఒక తెగ ల
“ఒక భయంకరమైన వా్యధి” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

ని ప్రజలతో తాగించాడు. దేవుడు ఆ ప్రజల మీద ఒక

ల

• మోషే
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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తాను పగులగొ ష్టి న పలకల ్థ నంలో పది ఆజజ్ఞా ల కోసం త్తు పలకలను చే డు. అపు్పుడు మోషే తిరిగి పర్వతం మీదకు వె ్ళుడు, తన ప్రజలను
క్షమించాలని దేవుణి్ణ పా్రరి్థ ంచాడు. ండు నూతన పలకల మీద పది ఆజజ్ఞా లను తీసు ని మోషే
యి పర్వతం దిగి వచార్చాడు. అపు్పుడు దేవుడు
ఇ శ్రా యేలీయులను
యి పర్వతం నుండి వా గ్దా న దేశం వైపుకు నడిపించాడు.

మోషే చేసాడ
సుతి్తు , ఉలి లాం

ధ

లతో మోషే

తిపలకలను చెకాస్కాడు.

వినాల
ఈ చ ్ర నిన్నా ఏవిధం

అనువదించారో 13:2 చూడండి

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా

ల

• మోషే
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• పది ఆజజ్ఞా లు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
యి,
యి పర్వతము
•
వా
్ధ
న
భూమి
•
నిర్గ మకాండం 19-34 నుండి బైబిలు కథ
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దేవుడు వారితో చేసిన నిబంధన కారణం ఇ శ్రా యేలీయులు విధేయత చూపించేలా అనిన్నా స లను గురించి చెప్పుడం ముగించాడు. ఆ
తరువాత వారిని
యి పర్వతం నుండి దూరం వారిని నడిపించాడు. వారిని వా గ్దా న భూమికి తీసు ని వె ్ల లని కో డు. ఈ భూమిని క
అని పిలిచారు. దేవుడు వారికి ముందు మేఘస్థ ంభం వలే నడిచాడు, ఇ శ్రా యేలీయులు ఆయనను అనుసరించారు.

మేఘ స్థ ంభం
ఈ పదానిన్నా ఏవిధం

అన వాదం ప

అనువదించారో 12:06 చ ్ర నిన్నా చూడండి.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• నిబంధన
యి,
యి పర్వతము
•
• వా ్ధ న భూమి
యుడు, క
యులు
• క ను, క
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వారి సంతా నికి వా గ్దా న దే నిన్నా ఇ ్తు నని దేవుడు అ బ్రా హాము, ఇ స్సాకు, యాకోబులకు వా గ్దా నం చే డు. అయితే అకస్కాడ అనేకమంది ప్రజలు
నివసిసు్తు న్నారు. వారిని క
యులు అని అం రు. కా
యులు దేవుణి్ణ పూజించరు, ఆయనకు విధేయత చూపించరు. అబద్ధ పు దేవుళ్ళును
వారు పూజి ్తు రు, అనేక దుషష్టి కా ్యలు చే రు.

సమాచారం
(ఈ చట్రం కోసం ఎటువం

అన వాదం ప

నోటుస్సా లేదు)

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• ఇ స్సాకు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
• వా ్ధ న భూమి
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• ప్రజలు, ప్ర గుంపు
యుడు, క
యులు
• క ను, క
• ఆ ధన
• లోబడుట, పా ంచుట
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
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దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులకు ఇలా చెపా్పుడు. “మీరు వా గ్దా న భూమిలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత అకస్కాడ నివసించే కా
యలందరిని తొలగించి
వెయా్యలి. వారితో సమాధానపడకూడదు, వారితో వివాహాలు చేసుకోకూడదు. వారి విగ్రహాలనిన్నా
పూరి్త
శనం చెయా్యలి. మీరు కు
లోబడని యెడల కు బదులు వారి విగ్రహాలన పూజిసా్తర .”

వదిలి వేస కోవడం
ఈ పదానిన్నా “దేశంలోనుండి వారిని బయటకు పంపివేయాలని” లేక “దేశంలోని నుండి వారిని వెళ్ళుగొ ష్టి లని” అని అనువదించవచుర్చా.

వారితో సమాధానపడవద్ద
ఈ వాకా్యనిన్నా “వారి మధ్య లేక వారితో పాటు సమాధానం
అనువదించవచుర్చా.

వారి

జీవించవదుగ్దా” లేక “వారితో సమాధానం

జీవించ నికి వా గ్దా నం చెయ్యవదుగ్దా” అని

వివాహం చేస కోవద్ద

ఏ ఒకస్కా ఇ శ్రా యేలీయుడు కా ను వ్యకి్తని వివాహం చేసుకోవాలని దేవుడు కోరుకోలేదు.

వారి విగ్రహాలన పూజిసా్తర
ఇ శ్రా యేలీయులు క
యులతో సేన్నాహితులు మారినట్ల యితే, వారి విగ్రహాలను శనం చేయ్యనట్ల యితే, దేవునికి బదులు వారు ఆ విగ్రహాలను
పూజించ నికి శోధించబడతారు. క
యులతో సమీపం జీవించడం, వారి మా ్గ లను నేరుర్చాకోవడం దా్వ మీరు “వా ని పూజించడంలో
మునిగిపోతారు” అని చెప్పువచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
యుడు, క
యులు
• క ను, క
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• వా ్ధ న భూమి
• సమాధానం, ంతియుత, సమాధానపరచువారు
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• లోబడుట, పా ంచుట
• ఆ ధన
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ఇ శ్రా యేలీయులు క ను సరిహదుగ్దాలకు సమీపించినపు్పుడు, మోషే పనెన్నాండు మంది పురుషులను ఇ శ్రా యేలీయుల పనెన్నాండు గోతా్రులనుండి ఎంపిక
చే డు. వారు ఆ దే నిన్నా వేగు చూడ ని , ఆ దేశం ఏవిధం ఉందొ కనుగొన నికి వారికి హెచర్చారికలు ఇచార్చాడు. క
యుల బలాలు, వారి
బలహీనతలను గురించి వేగు చూ లి.

భూమి

వేగ చూడడం

ఈ వాకా్యనిన్నా “ఆ భూమిని గురించి రహస్యం
చెయ్యవచుర్చా.

సమాచా నిన్నా పొందడం” లేక “ఆ భూమిని గురించి రహస్యం

తెలుసుకోవడం” అని అనువాదం

కనానీయ ల మీద వేగ చూడడం
ఈ వాకా్యనిన్నా “కా ను ప్రజలను గురించి రహస్యం
అనువదించవచుర్చా.

సమాచా నిన్నా పొందడం” లేక క

వార బలవంత లో, బలహీన లో చూడ

తెలుసుకోవడం” అని

కి

తమకు వ్యతిరేకం యుద్ధ ం చెయ్య నికి క
యులు సిద్ధ పడియు
శకి్తవంతమైనవో తెలుసుకో నికి” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

యులను గురించి రహస్యం

న్నారో లేదో తెలుసుకోవాలని కో రు. ఈ వాకా్యనిన్నా “క

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
యుడు, క
యులు
• క ను, క
మోషే
•
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ఆ వేగువారు క ను దేశంలో నలుబది రోజులు ప్రయాణం చే రు. తరువాత వారు తిరిగి వెనుకకు వచార్చారు. ఆ వేగువారు ప్రజలతో ఇలా
చెపా్పురు, “క ను భూభాగం చాలా రవంతమైన ప్రదేశం, పంటలు వి ్తు రం ఉ న్నాయి!” అయితే వారిలో పదిమంది వేగువారు ఇలా చెపా్పురు,
“ఆ నగ లు చాలా బలం ఉ న్నారు, ప్రజలు బలవంతులు! వారి మీదకు మనం దండెతి్తు నట్ల యితే వారు ఖచిర్చాతం మనలను ఓడి ్తు రు,
మనలను చంపివే ్తు రు!”

వార వెన కక వచా్చుర
మిగిలిన ఇ శ్రా యేలీయులు క

ను సరిహదుగ్దాలో ఎదురు చూసు్తునన్నా ప్రదే నికి వారు తిరిగి వచార్చారు.

నగరాల శకిక్తివంతమైనవి
నగ లకు బలమైన పా్రకార గోడలు ఉ

న్నాయి, వారిపై దాడిచెయ్యడం ఇ శ్రా యేలీయులకు చాలా కషష్టి ం.

ప్రజల మహాకాయ ల
ఈ పదానిన్నా “మనతో పోలుర్చాకుం
అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప
•క

ను, క

ఈ ప్రజలు మహాకాయులులా ఉ

న్నారు” లేక “ఈ ప్రజలు మనకం

ల
యుడు, క

యులు
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వెంటనే ఇదగ్దా రు వేగువారు, యెహోషువా, కాలేబులు వారితో ఇలా చెపా్పురు, “క ను వారు ఉనన్నాత దేహులు, బలవంతులు అను మాట వాస్తు వమే,
అయితే మనం వారిని జయించగలం! దేవుడు మనం పక్షం యుద్ధ ం చే ్తు డు!

కనాన ప్రజల
ఈ పాదానిన్నా “క

నులో నివసిసు్తునన్నా ప్రజలు” లేక “క

మనం వారి

యులు” అని అనువదించవచుర్చా.

ఖచి్చుతంగా ఓడిసా్తమ ! దేవుడ మన ప ంగా య ద్ధ ం చేసా్తడ .

ఈ ండు వాకా్యల మధ్య సంబంధానిన్నా చూపించ నికి “దేవుడు మనకోసం యుద్ధ ం చే ్తు డు కనుక మనం వారిని ఖచిర్చాతం
చెప్పుడం అవసరం.

ఓడి ్తు ం” అని

దేవుడ మన కోసం య ద్ధ ం చేసా్తడ
ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుడు మనతో పాటు యుద్ధ ం చే ్తు డు, వారిని ఓడి ్తు డు!” అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా. క
ఇ శ్రా యేలీయులు కూ యుద్ధ ం చే ్తు రని ఈ వాక్యం స్పుషష్టి ం చేసు్తుంది.

అన వాదం ప

ల

• కాలేబు
• యెహోషువా
యుడు, క
యులు
• క ను, క
యేసు,
యేసు
స
క్రీ
్తు
ు
,
స
క్రీ
్తు
ు
యేసు
•

226 / 1034

యులకు వ్యతిరేకం

Open Bible Stories Translation Notes

14. అరణ్యంలో తిరుగులాడడం

14:07

అయితే ప్రజలు యెహోషువా, కాలేబులు చెపి్పున మాట వినలేదు. మోషే, ఆహారోను పట్ల వారు కోపగించు
న్నారు, మోషేతో ఇలా అ న్నారు, “ఈ
భయంకరమైన ప్రదే నికి మము్మలను ఎందుకు తీసు నివచార్చావు? మేము ఐగుపుప్తులోనే ఉండవలసినది కదా! ఈ నూతన భూభాగంలోనికి మేము
ప్రవేశించినపు్పుడు మనం యుద్ధ ంలో చనిపోతాం, క
యులు మన భార్యలనూ, పిల్ల లనూ వారి నిసలు చేసు ం రు.” వారిని తిరిగి
ఐగుపుప్తులోనికి నడిపించ నికి త్తు యకుడిని ఎంపిక చేసుకోవాలని కో రు.

నీవెంద క మమ ్మలన తీస కొ వచా్చువు
ఇది వాస్తు వమైన ప్రశన్నా కాదు. “ వు మము్మను తీసు నివచిర్చా యుండవలసినది కాదు” అని

నిన్నా భాషలు చెపా్పుయి

ఈ భయంకర ప్రదేశం
క

నును వారు “భయంకరమైనది”

యెంచారు, ఎందుకం

వారందరూ చనిపోతారు కనుక అది భయంకరమైనదని తలంచారు.

య ద్ధ ంలో చ పోవడం, మా భార్యలూ, పిల్లు లూ బా సల గా మార

కి బద ల

ఈ వాకా్యనిన్నా “క
యులకు వ్యతిరేకం యుద్ధ ం చేసినట్ల యితే మా మనుషులను వారు చంపుతారు, మా భార్యలూ, మా పిల్ల లూ వారి
నిసలు అయే్యలా మము్మను బలవంతం చే ్తు రు” అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• కాలేబు
• యెహోషువా
• మోషే
• అహరోను
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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ప్రజలు ఈ మాట చెపి్పునపు్పుడు దేవుడు చాలా కోపగించు
న్నాడు. ఆయన ప్రత్యక్షపు గు రం వదగ్దా కు వచార్చాడు. ఇ శ్రా యేలీయులతో ఇలా
చెపా్పుడు, “మీరు
మీద తిరుగు టు చే రు, మీరందరూ అరణ్యంలో తిరుగులా లని కోరుతు న్నారు. మీలో ఇరువది సంవతస్సా లు,
అంతకం ఎకుస్కావ వయసు ఉనన్నావారు చనిపోతారు, నేను మీకిచుర్చా వా గ్దా నదేశంలో ఎనన్నా
ప్రవేశించారు. కేవలం యెహోషువా, కాలేబులు
మాత్రుమే ప్రవేశి ్తు రు.”

అక్కడికి వచా్చుర
దేవుడు ఒక వ్యకి్తలా అనిపించలేదు, వేరే రూపంలో వచార్చాడు, తన మహిమనూ, శకి్త కనుపరచాడు.

అరణ్యంలో

ర గ లా

తనకు వ్యతిరేకం
నడిపించాడు.

తిరుగు

అన వాదం ప

ర

టు చేసిన వారందరూ చనిపోయేంత వరకూ నిరిగ్దా షష్టిమైన గమ్యం లేకుం

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రత్యక్ష గు రం
• యెహోషువా
• కాలేబు
• వా ్ధ న భూమి
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దేవుని మాట ప్రజలు వినినపు్పుడు వారు పాపం చే రని విచారప ్డ రు. కనుక వారు క
యుల మీద దాడి చెయ్య నికి సిద్ధ ప ్డ రు. మోషే
వారిని వెళ్ళువదగ్దా ని హెచర్చారించాడు, ఎందుకం దేవుడు వారితో ఉండడు, వారు ఆయన మాట వినలేదు.

వార
“క

పం చేసార

ను ప్రజలను జయించాలనే దేవుని ఆజజ్ఞా కు అవిధేయత చూపించడం దా్వ

వార వెళ్ళువద్ద

మోషే వారి

వారు పాపం చే

రు” అని జత చెయ్యడం అవసరం కావచుర్చా

హెచ్చురించాడ

క
యులతో ఇ శ్రా యేలీయులు యుద్ధ ం చేసినట్ల యితే వారు ప్రమాదంలో పడతారు కనుక క
మోషే వారికి చెపా్పుడని దీని అర్థ ం.

యులకు వ్యతిరేకం

యుద్ధ ం చెయ్యవదగ్దా ని

దేవుడ వారితో లేడ
మరొక మాటలో్ల చెపా్పులం దేవుడు వారికి సహాయం చెయ్య నికి వారితో ఉండదు. ఎందుకం
తన సనిన్నాధి , కాపుదలనూ, శకి్త తొలగించాడు.

అయితే వార ఆయన మాట వినలేద
వారు మోషేకు విధేయత చూపించలేదు. క

అన వాదం ప

యులపై దాడి చెయ్య నికి వె

్ళురు.

ల

• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
యుడు, క
యులు
• క ను, క
• మోషే
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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ఈ య ద్ధ ంలో దేవుడ వారితో వెళ్ళులేద , కనుక క
యులు వారిని ఓడించారు, అనేకులను చంపారు. అపు్పుడు ఇ శ్రా యేలీయులు క
నుండి తిరిగి వచార్చారు. తరువాత నలభై సంవతస్సా లు అరణ్యంలో వారు తిరుగులా రు.

ను

ఈ య ద్ధ ంలో దేవుడ వారితో వెళ్ళులేద
మరొక మాటలో్ల చెపా్పులం , దేవుడు ఈ యుద్ధ ంలో వారికి సహాయం చెయ్యడు.

కనాన న ండి వెన కక
వారు క

రిగార

నును విడిచారు, వారు ఇంతకుముందు ఉనన్నా అరణ్య ప్రదే నికి తిరిగి వె

అరణ్యంలో

ర గ లాడ త నాన్నిర

వారు అరణ్యంలో నివాసం చే
సంచారం చే రు.

అన వాదం ప

్ళురు.

రు, వారందరూ కలిసి వి లమైన, పొడి నేలమీద, వారి , వారి పశువులకూ ఆహారం, రు కోసం ఎదురు చూసూ
్తు

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
యుడు, క
యులు
• క ను, క
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ఇ శ్రా యేలీయులు అరణ్యంలో నలుబది సంవతస్సా లు తిరుగులాడినపు్పుడు దేవుడు వారికి ఆహా నిన్నా సమకూ ర్చాడు. పరలోకం నుండి వారికి
ఆహా నిన్నా కురిపించాడు, దానిని “మ న్నా” అని పిలిచారు, దేవుడు వారికి పూరేల్ల ను కూ (ఒక మాదిరి బరువుండే ఉనన్నా చినన్నా పక్షులు) వారి
శిబి లలో కురిపించాడు. వారు దాని మాం హా నిన్నా తి లని వా ని అనుగ్రహించాడు. ఆ సమయం అంత లోనూ దేవుడు వారి దుసు్తులూ,
కాలి చెపు్పులు తరిగిపోకుం వారిని సంరక్షించాడు.

దేవుడ వారికి సమకూరా్చుడ
ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుడు వారికి ఆహారం, రు, నివాసం కోసం సమస్తు ం అనుగ్రహించాడు.” అని అనువదించవచుర్చా.

ఆకాశంన ండి ఆహారం, దీ

“మనాన్ని” అ

పిల సా్తర .

పలుచ , రొటెష్టి లా ఉండే ఈ ఆహారం తి్రు వేళ ఆకాశం నుండి నేల మీదకు మంచు వలే పడింది. వారు దానిని “మ
ప్రతీ దినం ప్రజలు దానిని సమకూరుర్చా
న్నారు, దానిని ఆహారం వండు
న్నారు.

ఆయన పూరేడ ల గ ం

న శిబిరం లో కి పం

న్నా” అని పిలిచారు. దాదాపు

డ

దీనిని “అధిక సంఖ్యలో పూరేళ ్ళు శిబిరంలోనికి ఎగిరి వచేర్చాలా దేవుడు చే డు” అని మరొక విధం చెప్పువచుర్చా. పూరేళ ్ళు అనే పదం
తెలియకపోతే అదే రకమైన వేరొక పక్షిని వినియోగించవచుర్చా. లేక ఆ పదం “మధ్యరకం బరువు పక్షులు” అని అనువదించవచుర్చా.

వారి శిబిరం
ఇ శ్రా యేలీయులు తమ గు
లు వేసు ని వి శ్రా ంతి తీసు నే స్థ లానిన్నా “శిబిరం” అని పిలిచారు. భవ
ఉంది. అది ముందుకు కదలగలు్గతుంది.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
క్రీ ్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు స
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దేవుడు ఆశర్చార్యకరం బండలోనుండి
ని బయ కి తెపి్పుంచాడు. అయితే ఇలా జరిగినప్పు
ఇ శ్రా యేలీయులు పి ్యదులు చే రు, దేవుని ,
మోషేకూ వ్యతిరేకం సణి రు. అయి దేవుడు వారి పట్ల నమ్మదగినవాడి ఉ న్నాడు. ఆయన అ బ్రా హాము, ఇ స్సాకు, యాకోబులకు తాను
వా గ్దా నం చేసినదానిని వారికి అనుగ్రహించాడు.

అద ్భతకరంగా రా న ండి వారికి నీళ్ళున ఇచా్చుడ
ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుడు మాత్రుమే చెయ్యగల కా ్యనిన్నా చెయ్యడం దా్వ
జంతువులూ తాగగలా్గరు.

అతడు

తినుండి రు ప్రవహించేలా చే

డు. తదా్వ

ప్రజలూ,

అయితే ఇవ న్నియూ కాక
ఈ వాకా్యనిన్నా “ఆహా

న్నా,

, వ స్త్రీ లనూ, వారికి కావలసిన వాటనిన్నా

దేవుడు సమకూరిర్చానప్పు

” అని అనువించవచుర్చా.

అయినప్పటికీ
ఈ పదానిన్నా “ఇ శ్రా యేలీయులు ఆయనకు వ్యతిరేకం

నిందలు మోపి, సణుగుకునన్నాప్పు

” అని అనువదించవచుర్చా.

అయినప్పటికీ దేవుడ తన వాగా్దనాల విషయంలో నమ్మదగినవాడ గా ఉనాన్నిడ
ఈ వాక్యం “దేవుడు తాను చే ్తు నని అబబ్రాహాము, ఇ స్సాకు, యాకోబులకు చెపి్పున దానిని చెయ్యడం న గించాడు” అని అనువదించవచుర్చా. వారి
సంతానం జీవించునటు్ల, గొప్పు దేశం మారి, క ను భూభా నిన్నా స్వంతం చేసు నేలా వారికి అవసరమైన దానినంత
వారికి సమకూ ర్చాడు.

అన వాదం ప

ల

క్రీ ్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు స
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• మోషే
• విశ్వస య, వి ్వస్యత, అవిశ్వస య, అవి ్వస్యత, నమ్మదగిన
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్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
బ్రా హాము, అ బ్రా ము
స్సాకు
యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
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మరొక రి ప్రజలకు తాగ నికి రు లేనపు్పుడు దేవుడు మోషేతో ఇలా చెపా్పుడు, “ యితో మా ్ల డు, దానిలోనుండి రు బయ కి వసు్తుంది.”
అయితే మోషే ఆ యితో మా ్ల డలేదు, దానికి బదులు ఆ యిని ండు రు్ల
ష్టి డు. ఈ విధం మోషే దేవు ్ణ అగౌరపరచాడ . దేవుడు
మోషే పట్ల కోపగించు
న్నాడు. దేవుడు మోషేతో ఇలా చెపా్పుడు, “ వు ఈ కార్యం చేసిన కారణం
వు వా గ్దా నదేశంలోనికి ప్రవేశించలేవు.”

మోషే దేవు ్ణ అగౌరపరచాడ
ఈ వాకా్యనిన్నా “మోషే దేవునికి అవిధేయత చూపించాడు” లేక “మోషే దేవునికి అగౌరవం చూపించాడు” అని అనువదించవచుర్చా. దేవునికి ఒక
నిరిగ్దా షష్టిమైన విధానం ఉంది. ప్రజలకు సమకూరర్చా నికి వారికి దేవుని శకి్తని మోషే చూపించాలని దేవుడు కో డు. అయితే మరొక విధం చెయ్యడం
దా్వ మోషే దేవునికి అవిధేయత చూపించడం దా్వ దేవుని పట్ల గౌరవం చూపించలేకపొయాడు.

రా తో మా ్లు డ

కి బద ల కరర్రెతో రా

ఆ వాకా్యనిన్నా “మోషే

తితో మా ్ల డలేదు, కరర్రెతో ండు

అన వాదం ప

ల

రెండ సార్లు కొటష్టి డం
రు్ల

ష్టి డు.

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మోషే
• వా ్ధ న భూమి
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ఇ శ్రా యేలీయులు నలుబది సంవతస్సా లు అరణ్యంలో తిరుగులాడిన తరువాత దేవునికి వ్యతిరేకం తిరుగు టు చేసిన వారందరూ
చనిపోయారు. అపు్పుడు దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులను తిరిగి వా గ్దా నదేశం వదగ్దా కు తీసు ని వె ్ళుడు. ఇపు్పుడు మోషే బహుకాలం గడచిన
వృదుగ్దాడయా్యడు. కనుక దేవుడు యెహోషువాను ఎంపిక చే డు. మోషే లాం ప్రవక్తను మనుషు్యల వదగ్దా కు పంపి ్తు నని దేవుడు మోషేకు వా గ్దా నం
చే డు.

దేవు కి వ్య రేకంగా

ర గ బాట చేసిందెవర

“వా గ్దా న దేశంలోనికి ప్రవేశించమని దేవుడు వారితో చెపి్పునపు్పుడు విధేయత చూపించదానికి ని కరించిన వరు” అని ఈ వాకా్యనిన్నా
అనువదించవచుర్చా.

ప్రజల
అం

చనిపోయిన తరం సంతానం

ఒక్క రోజు
అంతే “భవిష్యతు్తులో ంత సమయం”

మోషే వంటి మరొక ప్రవకక్తి
మోషేలా ఈ వ్యకి్త ఇ శ్రా యేలీయుడై ఉం

అన వాదం ప

లి, ప్రజలకు దేవుని వాకా్యనిన్నా బోధించాలి, ప్రజలను నడిపించాలి.

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• తిరగబడుట/తిరుగు టుదారు/రి, తిరుగు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ న భూమి

టు, తిరగబడే, తిరుగ

టుతత్వం/తనం
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• మోషే
• యెహోషువా
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
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అపు్పుడు దేవుడు మోషేను పర్వతం చివరి న వరకు వెళ్ళుమని చెపి్పు వా గ్దా నదే నిన్నా చూపించాడు. మోషే వా గ్దా న దే నిన్నా చూ డు, అయితే దాని
లోనికి ప్రవేశించ నికి దేవుడు అనుమతించలేదు. అపు్పుడు మోషే చనిపోయాడు, ఇ శ్రా యేలీయులు ముపై్ఫ రోజులు ఏ ర్చారు. యెహోషువా
నూతన యకుడు అయా్యడు. యెహోషువా గొప్పు యకుడు ఎందుకం అతడు దేవుణి్ణ విశ్వసించాడు, విధేయత చూపించాడు.

మ

్ప రోజుల ద ఃఖించార

ముపై్పు రోజులు ఇ శ్రా యేలు ప్రజలందరూ దుఃఖించారు, మోషే చనిపోయినందుకు వారు చాలా

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా ఇతర బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మోషే
• వా ్ధ న భూమి
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యెహోషువా
• నమ్మకముంచు/నమ్మకం, నమ్మకడం, నమ్మదగిన, విశ్వస యత
• లోబడుట, పా ంచుట
నిర్గ మకాండం 10-14; 20; 27; ది్వతీయోపదేశకాండం 24 నుండి బైబిలు కథ

237 / 1034

ధపడుతు

న్నారని చూపించారు.

Open Bible Stories Translation Notes

15. వా గ్దా న దేశం

15. వాగా్దన దేశం
15:01

చివరకు ఇ శ్రా యేలీయులు వా గ్దా న దేశమైన క నులోకి ప్రవేశించారు. ఆ దేశంలో యెరికో అని పిలువబడిన ఒక పటష్టి ణం ఉంది. దానిని రక్షించ నికి
దాని చుటూ
ష్టి బలమైన గోడలు ఉ న్నాయి. ఆ పటష్టి ణంలోనికి యెహోషువ ఇదగ్దా రు వేగులవారిని పంపించాడు. ఆ పటష్టి ణంలో హాబు అనే వ్యభిచారి
ఉంది. ఆమె ఈ గూఢచా లను దాచిపె ష్టి ంది. తరువాత ఆమె వారిని నగరం నుండి తపి్పుంచుకోవ నికి సహాయం చేసింది. ఆమె దేవుణి్ణ
విశ్వసించింది. కాబ ష్టి ఆమె ఇలా చేసింది. ఇ శ్రా యేలీయులు యెరికోను శనం చేసినపు్పుడు హాబును, ఆమె కుటుం నిన్నా రక్షించాలని వారు
వా గ్దా నం చే రు.

చివరికి ఇది సమయం
“చివరికి” అం “ఆఖరకు” లేక “చాలాకాలం ఎదురు చూచిన తరువాత” ఎటువం సమయం అనే దానిని స్పుషష్టి ం చెప్పు నికి “సమయం”
అం “అరణ్యంలో వారు 40 సంవతస్సా లు తిరుగులాడిన తరువాత దేవుడు చివరి అనుమతించాడు” అని చెప్పువచుర్చా.

యెరికోలో

కనాన పటష్టి ణా కి ఇద్ద ర వేగ వార

ఈ వాకా్యనిన్నా “క నులో ఒక పటష్టి ణం యెరికోకు ఇదగ్దా రు వేగు వారు దాని గురించిన సమాచా నిన్నా తెలుసుకో నికి” అని అనువదించవచుర్చా.
“భూభా నిన్నా వేగు చూడ నికి” అనే వాకా్యనికి నోటుస్సా కోసం 14:04 చ ్ర నిన్నా చూడండి.

బలమైన గోడల చేత భద్రపరచబడింది
ఈ వాకా్యనిన్నా “దటష్టి మైన, బలమైన గోడలు దాని చుటూ
ష్టి ఉ

న్నాయి.

తి గోడలు వారి శతు్రువులనుండి కాపాడుతాయి.

తపి్పంచ కోవడం
“యెరికోలో వారికి హాని చెయా్యలని చూసు్తునన్నా ప్రజలనుండి తపి్పుంచుకోవాలని” అని జతచెయ్యవచుర్చా.
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అమె క ట ంబం
హాబు తన తండిడ్రి, తలి్ల , సోదరులు, సోదరీల భదద్రోత కోసం అడిగింది. ఈ వ్యకు్తలందరి కలిపియుంచే కుటుంబం కోసం వినియోగించే పదానిన్నా
వాడండి.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
యుడు, క
యులు
• క ను, క
వా
్ధ
న
భూమి
•
• యెహోషువా
• యెరికో
• హాబు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
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15:02

ఇ శ్రా యేలీయులు వా గ్దా న దేశంలోనికి ప్రవేశించ నికి వారు యొ గ్దా ను నదిని దాటవలసి వచిర్చాంది. దేవుడు యెహోషువతో ఇలా చెపా్పుడు,
"
జక ల మొదట వె ్ళులి, ." డుఅడుగుపె ష్టి నపు్పుయాజకులు , యొ ్డ ను ళ ్ళు ఎగువనుండి ఆగిపోయాయి, కనుక ఇ శ్రా యేలీయులు
పొడి ఉనన్నా ప్రదేశంలో నది యొకస్కా మరొక వైపుకు దాటగలా్గరు.

జక ల మొదట వె

్ళులి

నిన్నా భాషలలో “యాజకులు యొ ్డ ను దాటునపు్పుడు మిగిలిన ప్రజలందరికి ముందు
ప్రయోజనకరం ఉంటుంది.

మొదట వెళ్ళునివ్వండి” అని జత చెయ్యడం

న ండి వచే్చు నీటి ప్రవాహం
నిన్నా భాషలలో “వారి యెదుట కిందకు ప్రవహిసు్తునన్నా

అన వాదం ప

ధార” అని జత చెయ్యడం సహాయకరం

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యో గ్దా ను నది, యో గ్దా ను
• వా ్ధ న భూమి
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యెహోషువా
• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
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15:03

ప్రజలు యొ గ్దా ను నదిని దా న త ్వత, దేవుడు యెరికో చాలా బలం ఉనన్నాప్పు , దాని మీదకు దాడి చేయ నికి సిద్ధ ం ఉం లని
యెహోషువకు చెపా్పుడు. ేయాజకులకూ, సైనికులకూ ఆరు రోజులు రోజుకు ఒక రి చొపు్పున నగరం చుటూ
ష్టి ప్రదక్షణ చెయా్యలని చెపా్పుడు. కనుక
యాజకులూ, సైనికులూ దీనిని చే రు.

ప్రజల యెరికొ నది

టిన తర వాత

నిన్నా భాషలలో “ప్రజలు యొ గ్దా ను నది దా

రు, ఆ తరువాత” అని వినియోగించడం మంచిది.

డి చెయ్యడం ఎలా
ఈ వాకా్యనిన్నా “దాడి చెయ్య నికి అతడు ఖచిర్చాతం

చెయ్యవలసినది” అని అనువదించవచుర్చా.

రోజుకొకసారి, ఆర రోజుల
అం

వారు ప్రతీ రోజు ఒక

అన వాదం ప

రి చొపు్పున మొత్తు ం ఆరు రోజులు పటష్టి ణం చుటూ
ష్టి తిరి రు.

ల

• యో గ్దా ను నది, యో గ్దా ను
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యెహోషువా
• యెరికో
• లోబడుట, పా ంచుట
• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
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15:04

ఏడవ రోజున ఇ శ్రా యేలు ప్రజలు ఆ నగ నిన్నా చుటూ
ష్టి మరో రి ప్రదక్షణ చే
బూరల ఊ ర , సైనికులు గ ష్టి అరిచారు.

చివరి సారి వార పటష్టి ణం చ టూ
ష్టి

ర గ త నన్ని

రు, ఏడవ

రి వారు నగ నిన్నా చుటుష్టిము ష్టి నపు్పుడు యాజకులు వారి

్పడ

ఈ వాకా్యనిన్నా “పటష్టి ణం చుటూ
ష్టి చివరి ప్రదక్షిణలో ఉనన్నా సమయంలో” అని అనువదించవచుర్చా

వారి బూరల ఊ

ర

ఈ వాకా్యనిన్నా “తమ బూరల శబగ్దా ం చే

అన వాదం ప

రు” లేక “తమ బూరలు ఊదారు” అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా.

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము

242 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

15. వా గ్దా న దేశం

15:05

అపు్పుడు యెరికో చుటూ
ష్టి గోడలు దేవుడు ఆ జ్ఞా పించినటుష్టి ఇ శ్రా యేలీయులు పటష్టి ణంలోని ప్రతిదానిని ధ్వంసం చే రు. వారు ఇ శ్రా యేలీయులలో
భాగమైన హాబునూ, తన కుటుం నిన్నా మాత్రుమే విడిచిపె ష్టి రు. ఇ శ్రా యేలు ప్రజలు యెరికోను శనం చే రని క నులో నివసిసు్తునన్నా ఇతర
ప్రజలు వినన్నాపు్పుడు, ఇ శ్రా యేలీయులు వారి మీద కూ దాడి చే ్తు రని వారు భయప ్డ రు.

భాగం అ

్యర

ఈ వాక్యం “ఇ శ్రా యేలు సమాజంలో అపు్పుడు కలిసిపోయినవారు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యెరికో
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• హాబు
యుడు, క
యులు
• క ను, క
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15:06

ఇ శ్రా యేలీయులు క నులోని ప్రజల సమూహాలతో శాం ఒప్పందం చేసుకోవదగ్దా ని దేవుడు ఆ జ్ఞా పించాడు. కా క
యుల సమూహాలలో
ఒకటైన గిబియో యులు యెహోషువకు అబదగ్దా ం చెపా్పురు, వారు క ను నుండి చాలా దూరంలో ఉనన్నాట్ల ు చెపా్పురు. వారితో ంతి ఒప్పుందం
చేసుకోమని యెహోషువను అడి రు., ఇ శ్రా యేలీయుల ఇతర యకులు ఏమి చేయకూడదని చెపా్పుడో నికి వ్యతిరేకం , వారు
గిబియో యులతో ంతి ఒప్పుందం చే రు.

శాం

ఒప్పందం

ఇదగ్దా రు గుంపు ప్రజల మధ్య ఒక అంగీకారం, వారు ఒకరి కరు హాని కలుగచేసుకోమూ అ ,
అనే అంగీకారం. ఈ వాకా్యనిన్నా “ ంతి అంగీకారం” అని అనువదించవచుర్చా.

అయితే కనాన ప్రజల గ ం

లలో ఒక గ ం

న గిబియోనీయ ల అ

నిన్నా భాషలో్ల ఈ గుంపును “ఆయితే ఒక రోజు గిబియో యులు అని పిలువబడే ఒక క

యెహోష వాతో అబద్ద ం చె

ంతితో జీవిసూ
్తు ఒకరి కరు సహాయం చేసు ం

్పర , వార ఇలా చె

ను ప్ర

పిల సా్తర .
గుంపు” అ

న్నారు.

్పర

ఈ వాకా్యనిన్నా “వారు ఇలా చెప్పుడం దా్వ యెహోషువాతో అబదగ్దా ం చెపా్పురు” లేక “వారు యెహోషువాతో తపు్పు
యెహోషువాతో చెపా్పురు” అని అనువదించవచుర్చా

పలికారు” లేక “వారు తపు్పు

గిబియోనీయ ల వచి్చున చోటిన ండి
అం “గిబియో యులు నివసించిన చోటు” లేక “గిబియో యుల నివాసం ఉనన్నా చోటు” అని అర్థ ం. “గిబియో యులు” అం
ప్రజలు” అని అర్థ ం.

అన వాదం ప

ం

ల

క్రీ ్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు స
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
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• సమాధానం, ంతియుత, సమాధానపరచువారు
యుడు, క
యులు
• క ను, క
• గిబియోను, గిబియో యుడు, గిబియో యులు
• యెహోషువా
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మూడు రోజుల త ్వత, గిబియో యులు నిజం క నులో నివసిసు్తు న్నారని ఇ శ్రా యేలీయులు కనుగొ న్నారు. గిబియో యులు వారిని
మోసగించినందున వారు కోపం ఉ న్నారు. అయితే వారు దేవుని యెదుట వా గ్దా నం చేసినందువల్ల వారు తమతో చేసిన ంతి ఒప్పుందానిన్నా వారు
నెరవే ర్చారు. ంత కాలం తరువాత, గిబియో యులు ఇ శ్రా యేలీయులతో ఒక ంతి ఒప్పుందం చేసుకు న్నారని క నులోని అమోరీయుల
సమూహానికి చెందిన మరో ప్రజల జులు వి న్నారు, కాబ ష్టి వారు తమ సై ్యలను ఒక పెదగ్దా సైన్యంతో కలిపి గిబియోనుపై దాడి చే రు.
గిబియో యులు సహాయానిన్నా కోరుతూ యెహోషువకు ఒక సందే నిన్నా పంపారు.

సహాయం కోసం యెహోష వాక సందేశా న్ని పం

ర

ఈ వాకా్యనిన్నా “తమ శతు్రువుల నుండి కాపాడ నికి ఇ శ్రా యేలీయుల సహాయం అవసరం అని యెహోషువాతో చెప్పు నికి వారిలో ంతమందిని
పంపాడు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• గిబియోను, గిబియో యుడు, గిబియో యులు
• సమాధానం, ంతియుత, సమాధానపరచువారు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• జు, చరికం
యుడు, క
యులు
• క ను, క
• అమోరీయుడు, అమోరీయులు
• యెహోషువా

246 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

15. వా గ్దా న దేశం

15:08

కనుక యెహోషువ ఇ శ్రా యేలు సై ్యనిన్నా సమకూ ర్చాడు, గిబియో యుల దగ్గ రకు చేర నికి వారు
ఉదయానేన్నా వారు అమోరీయుల సై ్యనిన్నా ఆశర్చార్యపరిచారు, వారి మీద దండెతా్తురు.

గిబియోనీయ లన చేర

తి్రుపూట అంతా ప్రయాణం చే

రు.

కి

అం “గిబియో యులను కలుసుకో నికి” లేక “గిబియో యులు నివసించే చో కి చేరుకో నికి” అని అర్థ ం. గిబియో యులు క నులో
నివసిసు్తు న్నారు. అయితే క ను దేశం ఇ శ్రా యేలీయుల సైన్యం తమ శిబిరం నుండి గిబియో యులు ఉనన్నా చో కి ప్రయాణం చెయ్య నికి ఒక
సమయం అంతా ప ష్టి ంత పెదగ్దా ప్రదేశం.

వార అమో్మరీయ ల సైనా్య న్ని ఆశ్చుర్య పరచార .
ఇ శ్రా యేలీయులు తమపై దాడి చెయ్య నికి వసు్తునన్నాట్ల ు అమో్మరీయులకు తెలియదు.

అన వాదం ప

ల

• యెహోషువా
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• గిబియోను, గిబియో యుడు, గిబియో యులు
• అమోరీయుడు, అమోరీయులు
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ఆ రోజు ఇ శ్రా యేలు కోసం దేవుడు పో
అమోరీయులనందరి చంపాయి.

డు. అయన అమోరీయులను గందరగో నికి గురిచే డు. దేవుడు పెదగ్దా వడగళ్ళును పంపించాడు, అవి

దేవుడ ఇశా్రయేలీయ ల కోసం య ద్ధ ం చేసాడ
ఇ శ్రా యేలు శతు్రువులకు వ్యతిరేకం

దేవుడు ఇ శ్రా యేలు పక్షం

యుద్ధ ం చే

డు.

అమో్మరీయ లక కలవరా న్ని కల గ శాడ .
ఈ వాకా్యనిన్నా “అమో్మరీయులు భయపడేలా చే
అనువదించవచుర్చా.

డు” లేక “అమో్మరీయులు కలిసి సరి

పెద్ద వడగండ్లు
ఈ పదానిన్నా “ఆకాశం నుండి కిందికి వచిర్చాన పెదగ్దా మంచు గడ్డ లు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• అమోరీయుడు, అమోరీయులు
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ఇ శ్రా యేలు అమోరీయులను పూరి్త ఓడించడంలో ఇ శ్రా యేలీయులకు చాలినంత సమయము కలిగి ఉండడం కోసం సూరు్యనిన్నా ఆకాశంలో ఒకే
స్థ లములో ఉండేలా దేవుడు చే డు. ఆ రోజున దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులకు గొప్పు విజయానిన్నా అనుగ్రహించాడు.

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి ఎలా

అన వాదం ప

నోటుస్సా లేదు

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• అమోరీయుడు, అమోరీయులు
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దేవుడు ఆ సై ్యలను ఓడించిన తరువాత, చాలామంది క
యుల ప్రజల గుంపులు ఇ శ్రా యేలీయుల మీద దాడి చేయ నికి సమావేశం
అయా్యరు. యెహోషువ, ఇ శ్రా యేలు ప్రజలు వారి మీద దాడిచేసి శనం చే రు.

వారిమీద

డి చేసార , వారి

ఈ వాకా్యనిన్నా “వారికి వ్యతిరేకం

అన వాదం ప

నాశనం చేసార

యుద్ధ ం చే

రు, వారిని ఓడించారు” అని అనువదించారు

ల

యుడు, క
యులు
• క ను, క
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు
•
• యెహోషువా
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ఈ యుదా్ధల తరువాత, దేవుడు ఇ శ్రా యేలు ప్రతి గోతా్రునికి వా గ్దా న భూమిలో వారి వారి వంతు ప్రకారం భా నిన్నా ఇచార్చాడు. అపు్పుడు దేవుడు
ఇ శ్రా యేలీయులకు తమ సరిహదుగ్దాలనిన్నా లో నెమ్మదిని ఇచార్చాడు.

దేవుడ వారికి భూమి

ఇచా్చుడ

ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుడు ప్రతీ గోతా్రునికి వారి సొంత భూభా నిన్నా నియమించాడు” లేక “ఇ శ్రా యేలులోని ప్రతీ గోత్రుం వా గ్దా న దేశంలో ఏయే పా్రంతంలో
నివసించాలో దేవుడు నిర్ణయించాడు” అని అనువదించవచుర్చా

ఇశా్రయేల సరిహద్ద లలో దేవుడ వారికి నెమ్మది ఇచా్చుడ
ఈ వాకా్యనిన్నా “ఇ శ్రా యేలీయులు తమ చుటూ
ష్టి ఉనన్నా ప్ర
ఉనన్నా ఇతర దే లతో” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

గుంపులతో నెమ్మది అనుభవించేలా దేవుడు అనుమతించాడు” లేక “ఇ శ్రా యేలు చుటూ
ష్టి

ల

క్రీ ్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు స
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు
•
వా
్ధ
న
భూమి
•
• సమాధానం, ంతియుత, సమాధానపరచువారు
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యెహోషువ వృదు్ధడయినపు్పుడు, ఇ శ్రా యేలీయులనందరి ఒక చోట సమావేశం కావ నికి పిలిచాడు. అపు్పుడు యెహోషువ దేవుడు
పర్వతం వదగ్దా ఇ శ్రా యేలీయులతో చేసిన ఒడంబడికకు వారు విధేయత చూపుతారని వా గ్దా నం చేసినటు్ల వారికి జ్ఞా పకం చే డు.
ఇ శ్రా యేలీయులందరూ దేవునికి నమ్మకం ఉండ ని , ఆయన నియమాలకు విధేయులు ఉం మని వా గ్దా నం చే రు.

యెహోష వా వృద్ద డిగా ఉనన్ని

్పడ

“అనేక సంవతస్సా ల తరువాత యెహోషువా వృదుగ్దాడి
సంవతస్సా లకు పైబడిన వృదుగ్దాడు.

దేవు

ఉనన్నాపు్పుడు” అని చెప్పుడం స్పుషష్టి ం

ఉంటుంది. ఈ సమయంలో యెహోషువా 100

విషయంలో నమ్మదగినవాడ గా ఉనాన్నిడ

మరొక మాటలో్ల, వారు దేవునికి భయభకు్తలు కలిగి యు
దేవుళ్ళును వారు పూజించలేదు, సేవించనూ లేదు.

న్నారు. వారు దేవుణి్ణ మాత్రుమే పూజించారు, ఆయనను మాత్రుమే సేవించారు, ఇతర

ఆయన శాసనాలన అన సరించలేద
అం

యి

నిబంధనలో భాగం

ఇంతకుముందే దేవుడు వారికిచిర్చాన

స

లకు ప్రజలు విధేయత చూపించారు.

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యెహోషువా
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• లోబడుట, పా ంచుట
• నిబంధన
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• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
యి,
యి పర్వతము
•
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• విశ్వస య, వి ్వస్యత, అవిశ్వస య, అవి ్వస్యత, నమ్మదగిన
• ధర్మ సస్త్రీం, మోషే ధర్మ సస్త్రీం, యెహోవా ధర్మ సస్త్రీం, దేవుని ధర్మ సస్త్రీం
యెహోషువా 1-24 నుండి బైబిలు కథ
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16. విడిపించ వార
16:01

యెహోషువ మరణించిన తరువాత ఇ శ్రా యేలీయులు దేవునికి అవిధేయులయా్యరు. . వారు దేవుని నియమాలకు విధేయత చూపలేదు, వా గ్దా న
దేశము నుండి మిగిలిన క
యులను తరిమి వెయ్యలేదు. ఇ శ్రా యేలీయులు యెహోవా దేవునికి బదులు క
యుల దేవతలను పూజించడం
ఆరంభించారు. ఇ శ్రా యేలీయులకు జు లేడు, కనుక ప్రతి ఒకస్కారూ ఎవరి వారు తమకు సరియైనది తోచిన విధం చేసూ
్తు వచార్చారు.

వారి

వెళ్ళుగొటష్టి లేద

వారు దేవునికి ఏవిధం అవిధేయత చూపించారో ఈ వాక్యం చెపుతుంది. కనుక
చెయ్యలేదు” అని ఆరంభించడం మంచిది.

నన్నా భాషలలో దీనిని ఒక నూతన వాక్యం

“వారు ఇలా

మిగిలిన కనానీయ లన బయటికి వెళ్ళుగొ ష్టి ర
ఈ వాకా్యనిన్నా, “మిగిలిన క

లేక దేవు

యులతో యుద్ధ ం చే

డు, భూభా నిన్నా విడిచి వె ్ళులా వారిని బలవంతం చే

ధర్మశాసాస్త్రీ కి లోబడండి

దీని అర్థ ం, ప్రజలు కూ

యి పర్వతం మీద దేవుడు వారికిచిర్చాన ధర్మ

స్త్రీ నికి అవిధేయత చూపించారు,

జమైన దేవుడ
అం , “ఏ క నిజదేవుడు.” యెహోవాయే ప్రజలు ఆ ధించ వలసిన ఏ క నిజ దేవుడు.

వార తలస్త నన్నిది వారి విషయంలో సరియైనదే.
దీని అర్థ ం వారు చేయాలని కోరుకునన్నా దానినంత

వారు చే

డు, వా లో అనేక దుషష్టి కా ్యలు ఉ
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ల

• యెహోషువా
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• అవిధేయత చూపడం, అవిధేయత చూపిన, అవిధేయత, తిరుగు టు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
యుడు, క
యులు
• క ను, క
• లోబడుట, పా ంచుట
• ధర్మ సస్త్రీం, మోషే ధర్మ సస్త్రీం, యెహోవా ధర్మ సస్త్రీం, దేవుని ధర్మ సస్త్రీం
• ఆ ధన
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• యెహోవా
• నిజము, సత్యం
• జు, చరికం
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16:02

దేవునికి అవిధేయత చూపించడం దా్వ ఇ శ్రా యేలీయులు అనేక రు్ల పున వృతమయే్య ఒక విధా నిన్నా న గించారు. అదేమిటం :
ఇ శ్రా యేలీయులు చాలా సంవతస్సా లు దేవునికి అవిధేయత చూపిసు్తు న్నారు, అపు్పుడు దేవుడు వారిని ఓడించ నికి వారి మీదకు వారి
శతు్రువులను అనుమతించడం దా్వ వారిని శిక్షిసు్తు న్నాడు, ఈ శతు్రువులు ఇ శ్రా యేలీయుల మీద దాడి చేసి వారిని దోచుకోవడం, వారి ఆసి్తు ని శనం
చెయ్యడం, వారిలో అనేకమందిని చంపడం. ఇ శ్రా యేలీయుల శతు్రువులు చాలా సంవతస్సా లు వారిని అణచివేసిన తరువాత, ఇ శ్రా యేలీయులు
తమ పాపం విషయంలో ప ర్చాతా్తుపపడడం, తమను రక్షించమని దేవుణి్ణ అడగడం.

వారి

కా

ల

దేవు ్ణ అడిగార

అం , వారికి సహాయం చెయా్యలని వారు దేవుణి్ణ అడి రు, వారి శతు్రువుల నుండి వారిని విడిపించాలని అడి రు.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• అవిధేయత చూపడం, అవిధేయత చూపిన, అవిధేయత, తిరుగు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము

టు
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16:03

ఇ శ్రా యేలీయులు ప ర్చాతా్తుపపడిన ప్రతీ రి, దేవుడు వారిని కాపాడుతుండేవాడు, వారికి ఒక విమోచకుని అనుగ్రహించడం దా్వ వారిని
కాపాడుతుండేవాడు-వారి శతు్రువులకు వ్యతిరేకం పో డి వారిని ఓడించేవాడు. వారి దేశంలో నెమ్మది ఉండేది. ఆ ్యయాధిపతి వారిని సరి
పరిపాలించేవాడు. దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులను ఓడించేందుకు వారి మీదకు మిదా్య యులను అనుమతించడం దా్వ దీనిని తిరిగి చే డు.

దేవుడ సమకూరా్చుడ
ఈ వాకా్యనిన్నా, “దేవుడు యెంచు

నెమ్మది

న్నాడు” లేక “దేవుడు నియమించాడు” లేక “దేవుడు లేవనెతా్తుడు” అని అనువదించవచుర్చా

తెచా్చుడ

ఈ వాకా్యనిన్నా, “ప్రజలు భయం లేకుం జీవించదానికి అనుమతించాడు” లేక “యుదా్ధనిన్నా ముగించాడు” లేక “తమ శతు్రువులు వారి మీద దాడి
చెయ్యకుం ఆపాడు” అని అనువదించవచుర్చా.

భూమి
ఈ పదం క

నును సూచిసు్తుంది. దేవుడు అ బ్రా హాము వా గ్దా నం చేసిన భూమి.

ప్రజల దేవు

గ రించి మరచిపో

ర

దీని అర్థ ం, “ప్రజలు దేవుని గురించి ఆలోచించడం ఆపివే రు, వారికి ఆయన ఆ జ్ఞా పించిన దానిని నిర్ల్యక్షపె ష్టి రు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• విమోచించు, అప్పుగించు, తిరుగు, విడిపించు, కాపాడు
• సమాధానం, ంతియుత, సమాధానపరచువారు
• ఆ ధన
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
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• మిదా్యను, మిదా్య యుడు, మిదా్య యులు
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మిదా్య యులు ఇ శ్రా యేలీయుల పంటలను ఏడు సంవతస్సా లు ఆకక్రీమించారు. ఇ శ్రా యేలీయులు చాలా భయప ్డ రు, మిదా్యనువారు తమను
కనుగొనకుం వారు గుహలలో దాకుస్కానేవారు. చివరకు, తము్మను రక్షించాలని వారు దేవుణి్ణ మొరపె ష్టి రు.

పంటల
ఆహారం కోసం ఇ శ్రా యేలీయులు తమ తోటలు లేక పొలాలలో పెంచుతునన్నా మొకస్కాలను ఇది సూచిసు్తుంది.

వార చాలా భయప డ్డా ర ,

కొ్కనాన్నిర

ఈ వాకా్యనిన్నా, “మిదా్య యులను బ ష్టి వారు చాలా భయప ్డ రు, కనుక వారు దాగు

న్నారు” అని అనువదించవచుర్చా

మొరర్రె పె ష్టి ర
ఈ వాకా్యనిన్నా “వారు ఎలుగెతి్తు అరిచారు” లేక “వారు ఆశతో పా్రర్థ న చే

వారి

కా

రు” అని అనువదించవచుర్చా

డ

ఈ వాక్యం “వారిని విడిపించు” లేక “ఈ శతు్రువులనుండి వారిని కాపాడు” అని అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

ల

• మిదా్యను, మిదా్య యుడు, మిదా్య యులు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
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ఇ శ్రా యేలీయులలో గిదో్యను అనే మని ఉ న్నాడు. ఒక రోజున, అతను ఒక రహస్య స్థ లంలో ధా ్యనిన్నా దుళ్ళు గొటుష్టితూ ఉ న్నాడు. మిదా్య యులు
తనను చూడకుం ఉండేలా రహస్యంగా ఆ పని చేసు్తు న్నాడు. దేవుని దూత గిదో్యను వదగ్దా కు వచిర్చా ఇలా అ న్నాడు, “ప కక్రీమము గల బలాడు్య ,
వెళ ్ళుము, మిదా్యను ప్రజల నుండి ఇ శ్రా యేలీయులను రక్షించుము."

ఒకరోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన ఒక సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది. అయితే నిరిగ్దా షష్టిమైన సమయానిన్నా చెప్పుడం లేదు. అనేక భాషలు ఒక నిజమైన
కథను ఆరంభించదానికి అదే విధా నిన్నా కలిగియు న్నాయి.

విత్త నాలన ద ళ్ళుగొటష్టి చ నాన్నిడ
ఆ విత్తు లు గోధుమలు. అనేక చినన్నా విత్తు లలో, ధా ్యలలో ఇవి ముఖ్యమైనవి. వా కి సనన్నాని కాడలు ఉం యి. “దుళ్ళుగొటష్టి డం” అం
మొకస్కాల విత్తు లను వా కాడలనుండి విత్తు ల పైభాగంలో టష్టి డం దా్వ వా ని వేరుచేయ్యడం. ఈ విత్తు లు ఆహారం. కాడలు ఆహారం
కాదు.

రహస్యంగా
గిదో్యను రహస్య స్థ లంలో మిదా్య యులకు కనిపించకుం

విత్తు

లను దుళ్ళుగొడుతు

న్నాడు,

దేవుడ నీతో ఉనాన్నిడ
దీని అర్థ ం, “దేవుడు ఒక ప్రతే్యకమైన విధానంలో తో ఉ
ప్రణాళికలను కలిగియు న్నాడు.”

అన వాదం ప

న్నాడు” లేక “ఒక ప్రతే్యకమైన విధానంలో దేవుడు నినున్నా వాడుకో నికి ఆయన

ల

• గిదో్యను
• మిదా్యను, మిదా్య యుడు, మిదా్య యులు
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• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• యెహోవా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
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గిదో్యను తండిడ్రి ఒక విగ్రహానిన్నా ప్రతి ష్టి ంచాడు. ఆ బలిపీఠానిన్నా కూలదోద్రో యాలని దేవుడు గిదో్యనుకు మొదట చెపా్పుడు. అయితే ప్రజల విషయంలో
గిదో్యను భయప ్డ డు, అతను తి్రుపూట వరకు వేచి ఉ న్నాడు అపు్పుడు అతడు బలిపీఠానిన్నా పడగొ ష్టి దానిని సమూలం
శనం చే డు. దానికి
సమీపంలోనే గిదో్యను దేవునికి ఒక క్రీ త్తు బలిపీఠానిన్నా నిరి్మంచాడు, దానిమీద దేవునికి హోమబలి అరి్పుంచాడు.

విర గగొటష్టి బడింది
దీని అర్థ ం, “హిం

త్మకం

కిందకు పడగొ ష్టి డు” లేక “కిందికి తీసు ని వచిర్చా

శనం చే

డు.”

ప్రజలక భయప డ్డా డ
గిదో్యను తన తో
భయప ్డ డు.

ఇ శ్రా యేలీయులను బ ష్టి భయప ్డ డు, వారు అదే విగ్రహానిన్నా ఆ ధించారు, వారి అతని విషయంలో కోపగించు ం

రని

రా త్రి సమయం వరకూ ఎద ర చూచాడ .
దీనిని “చీక పడే వరకూ ఎదురు చూ
అలా చెయ్యడం ఎవ్వరూ చూడలేదు

అన వాదం ప

డు” అని మరొక విధం

చెప్పువచుర్చా. ప్రతి ఒకస్కారూ నిదిద్రోస్తు ుండ

ల

• గిదో్యను
• బలిపీఠం
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• బలి, బలులు, అర్పుణ
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మరుస ఉదయం బలిపీఠం ముకుస్కాలు చెయ్యబడడం, అది పూరి్త
శనం కావడం ప్రజలు, వారు చాలా కోపగించు
న్నారు. వారు గిదో్యనును
చంప నికి అతని ఇం కి వె ్ళురు. అయితే గిదో్యను తండిడ్రి ఇలా చెపా్పుడు, “మీరు మీ దేవునికి సహాయం చెయ్య నికి ఎందుకు
ప్రయతిన్నాస్తు ు న్నారు? అతను దేవుడు అయితే తనను తాను కాపాడుకోనివ్వండి!” ఆ విధం చెపి్పున కారణం ప్రజలు గిదో్యనును చంపలేదు.

మీ దేవు

ప ంగా వాదించ

కి మీర ఎంద క ప్రయ న్నిస్త నాన్నిర ?

ఇది సమాచారం కోసం అడుగుతునన్నా నిజమైన ప్రశన్నా కాదు. దీనిని మరొక విధం చెపా్పులం , “మీరు మీ దేవునికి సహాయం చెయ్య నికి
ప్రయతిన్నాంచవదుగ్దా.” లేక “మీరు మీ దేవునికి సహాయం చెయ్యవలసిన అవసరం లేదు” అని చెప్పువచుర్చా.

ఆయన దేవుడ అయితే, తనన తాన రక్షించ కొన

వద్వాండి.

దీని అర్థ ం, “అతడు నిజము

డు.”

అన వాదం ప

దేవుడు అయితే తనను తాను రక్షించు ం

ల

• బలిపీఠం
• గిదో్యను
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
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అపు్పుడు మిదా్య యులు తిరిగి ఇ శ్రా యేలీయుల నుండి దోచుకో నికి వచార్చారు. గిదో్యను ఇ శ్రా యేలీయులందరి ఒక చోట సమావేశపరచాడు,
యుద్ధ ం చెయా్యలని వారికి చెపా్పుడు. దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులను కాపాడ నికి తనతో మా ్ల డు అనేది వాస్తు వమైతే ండు రుజువులు
చూపించాలని గిదో్యను దేవుణి్ణ అడి డు.

ఇశా్రయేలీయ ల వద్ద న ండి దొంగిలించ

కి మరలా వచా్చుర

ఈ వాకా్యనిన్నా “వారి వదగ్దా నుండి వసు్తువులను దోచుకో నికి వారు ఇ శ్రా యేలు ప్రదే నికి మ ్ళు వచార్చారు.”

లెకి్కంచ లేనంత మంది ఉనాన్నిర
ఈ వాకా్యనిన్నా “మిదా్య యుల సంఖ్య కిస్కాంచలేనంత

ఉంది” లేక “మిదా్య యులందరిని కిస్కాంచడం చాలా కషష్టి ం.” అని అనువదించవచుర్చా.

రెండ సూచనల
ఈ వాకా్యనిన్నా “ ండు అదు్భుతాలు చెయ్య నికి” లేక “ ండు అ

దేవుడ అత

వి యోగించాల

ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుడు అతనిని సమరుగ్దాని
అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా.

ఇశా్రయేల న కా

ధ్యమైనవి జరిగేలా చెయ్య నికి” అని అనువదించవచుర్చా

డ

చెయ్య నికి” లేక “దేవుడు అతనికి సహాయం చెయ్య నికి” లేక “దేవుడు అతనిని పిలుచునటు్ల”

కి

ఈ వాకా్యనిన్నా “మిదా్య యులనుండి ఇ శ్రా యేలీయులను కాపాడ నికి” అని అనువదించవచుర్చా
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ల

• మిదా్యను, మిదా్య యుడు, మిదా్య యులు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• గిదో్యను
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
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మొద గురుతుకోసం, గిదో్యను నేలమీద ఒక గొ ర్రె చర్మం ఉంచాడు, ఉదయానికి గొ ర్రె చర్మం మీద మాత్రుమే మంచు కురవాలి, దాని చుటూ
ష్టి ఉనన్నా
నేలమీద మంచు కురవకూడదు అని దేవుణి్ణ అడి డు. దేవుడు ఆ విధం నే చే డు. మరుస
తి్రు, ‘నేల తడి ఉం లి, గొ ర్రె చర్మం పొడి
ఉం లి’ అని గిదో్యను దేవుణి్ణ అడి డు. దేవుడు ఆ విధం కూ చే డు. ఈ ండు సూచనలను బ ష్టి మిదా్యను ప్రజల నుండి
ఇ శ్రా యేలీయులను రక్షించాలని దేవుడు నిజం కోరుకు న్నాడని గిదో్యను విశ్వసించాడు.

సూచన
ఈ పదానిన్నా “ఆశర్చార్యం” లేక “అ

ధ్యమైన కార్యం” అని అనువదించవచుర్చా.

గొరెర్రె బొచ ్చు
ఇది గొ ర్రె చర్మం, దీని అంత
బొచుర్చా ఉంటుంది. అది చాలా పలచ నూ, ఉంగ లు నూ ఉంటుంది, ఇది అధిక మొత్తు ంలో
ఉంటుంది. గొ ర్రె చర్మం పలుచని మృదువైన జుటుష్టితో కప్పుబడి ఉంటుందని స్పుషష్టి ం అనువదించాలి.

ఉదయకాల మంచ పడ వుద్వా
ఈ వాకా్యనిన్నా “ఉదయకాల మంచును కనపడనివు్వ” లేక “ఉదయకాల మంచును పైకి

దేవుడ

చేసాడ

ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుడు చేయాలని గిదో్యను కోరిన దానిని దేవుడు చే

అన వాదం ప

నిము్మ” అని అనువదించవచుర్చా.

డు” అని అనువదించవచుర్చా.

ల

• గిదో్యను
• ఆడగొ ర్రె, ఆడగొ ర్రెలు, పొ ష్టి లు, పొ ష్టి ళ ్ళు, గొ ర్రెలు, గొ ర్రెల దొడి్డ , గొ ర్రెల దొడు్ల, గొ ర్రెల కాపరు్ల, గొ ర్రెల చర్మములు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
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• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• మిదా్యను, మిదా్య యుడు, మిదా్య యులు
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అపు్పుడు గిదో్యను తన దగ్గ రకు సైనికులను పిలిచాడు, 32,000 మంది వచార్చారు. అయితే ‘వారు చాలా అధికం’ అని దేవుడు కాబ ష్టి యుదా్ధనికి
భయపడిన వారందరి గిదో్యను 22,000 మంది ఇం కి పంపించాడు. ఇంకా ఎకుస్కావమంది ఉ న్నారని దేవుడు గిదో్యనుకు చెపా్పుడు. కనుక గిదో్యను
300 మంది సైనికులను తపి్పుంచి మిగిలిన వారందరి తమతమ ఇళ్ళుకు పంపించాడు.

32000 మంది ఇశా్రయేల సై క ల గిదో్యన వద్ద క వచా్చుర .
నిన్నా భాషలలో ఈ కథ ఆరంభంలో ఈ కిక్రీంది వాకా్యనిన్నా జత చెయ్యడం అవసరం ఉండవచుర్చా, “మిదా్యను వారి మీద యుద్ధ ం చెయ్య నికి
ఇ శ్రా యేలీయులను గిదో్యను పిలిచాడు.” 16:08 చ ్ర నిన్నా చూడండి.

అనేక ల
యుద్ధ ం కోసం దేవుడు కోరుకునన్నా సైనికులకం వీరు అధికం ఉ న్నారు. అంత మంది సైనికులు యుద్ధ ం చేసి గెలిచినట్ల యితే వారి స్వశకి్తతో
యుదా్ధనిన్నా గెలిచారని వారు తలంచవచుర్చా. దేవుడు ఆ కా ్యనిన్నా చే డని వారు తెలుసుకోలేరు.

300 మంది సై క ల తపి్పంచి
ఈ వాకా్యనిన్నా “కాబ ష్టి గిదో్యను కేవలం 300 పురుషులను నిలిచియుండ నికి అనుమతించాడు, మిగిలిన పురుషులు ఇళ్ళుకు తిరిగి వె

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• గిదో్యను
క్రీ ్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు స

268 / 1034

్ళురు.

Open Bible Stories Translation Notes

16. విడిపించు వారు

16:11

ఆ తి్రు దేవుడు గిదో్యనుతో ఇలా చెపా్పుడు, "మిదా్యను సైన్య శిబిరం వదగ్దా కు వెళి్ల , అకస్కాడ సైనికులు మా ్ల డుతునన్నా దానిని వి లని చెపా్పుడు.
వారు మా ్ల డుతునన్నాదానిని వు వినిన యెడల వారి మీదకు దండెత్తు నికి వు భయపడవు.” ఆ రోజు తి్రు, గిదో్యను శిబి నికి వెళి్ళు, ఒక
మిదా్యను సైనికుడు మరొక మిదా్యను సైనికుడితో తనకు వచిర్చాన కలను గురించి పంచు
న్నాడు. “గిదో్యను సైన్యం మిదా్యను సైన్యం అయిన
మనలను జయిసు్తుంది అని ఈ కల అర్థ ం!” గిదో్యను ఈ మాట వినినపు్పుడు అతడు దేవుణి్ణ ఆ ధించాడు.

కిందికి దిగి వె

్ళుడ

మిదా్యను సైనికులు వెలుపల ఒక శిబిరంలో నివాసం చేసు్తు

న్నారు, ఇ శ్రా యేలు సైనికులు ఉనన్నా దానికం

మీరిక మీదట భయపడవలసిన అవసరం లేద
అం

“మీరు భయపడడం ఆపివెయ్యండి.”

అతడ ఒక కల కనాన్నిడ
అం

“తాను కనిన కలలో ఒక సంగతిని చూ

అన వాదం ప

డు” లేక “అతడు ఒక కల క

న్నాడు.”

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• గిదో్యను
• మిదా్యను, మిదా్య యుడు, మిదా్య యులు
• కల
• ఆ ధన
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అపు్పుడు గిదో్యను తన సైనికుల వదగ్దా కు తిరిగి వచార్చాడు, వారిలో ప్రతి ఒకస్కారి ఒక కొమ ్మ, ఒక మ ష్టి కుండ, ఒక కాగ ఇచార్చాడు. మిదా్యను
సైనికులు నిదద్రోపోతునన్నా శిబి లను వారు చుటుష్టిము ష్టి రు. గిదో్యనుతో ఉనన్నా 300 సైనికులు తమ మ ష్టి కుండలలో కాగ లు ఉంచుకు న్నారు,
తదా్వ మిదా్య యులు వారిని గమనించలేదు.

కొమ ్మ
దీనిని “బూర” అనువదించవచుర్చా. లేక “గొ ర్రె పొ ష్టి లు ము్మ బూర” అని అనువదించవచుర్చా. ఈ
యుదా్ధనికి ప్రజలిన్నా పిలవ నికి తరచు వినియోగి ్తు రు.

ము్మలు మగ గొ ర్రెలనుండి వచార్చాయి,

కాగ
బటష్టి తో చు ష్టి , చకస్కా

అన వాదం ప

వెలిగేలా నూనెతో తడిపిన ఒక

య్య ముకస్కా కావచుర్చాను. (నే కాలంలో వినియోగించే

ల

• గిదో్యను
• మిదా్యను, మిదా్య యుడు, మిదా్య యులు
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అపు్పుడు, గిదో్యను సైనికులందరూ తమ కుండలను పగులగొ ష్టి రు, అక ్మతు్తు
బూరలు గ ష్టి ఊదారు, “యెహోవా ఖడ్గు ం, గిదో్యను ఖడ్గ ం” అని అరిచార

కా

లలోని అగిన్నాని చూపించారు. వారు తమ చేతులలోని

అరిచార
“గ ష్టి

కేకలు వే రు” లేక “గ ష్టి స్వరంతో అరిచారు” అని ఈ పదానిన్నా అనువదించవచుర్చా

ఖడ్గు ం
ఖడ్గ ం అం పొడవైన పదును కతి్తు అంచుతో కూడిన ఆయుధం. దానికి ఒకవైపున ఒక ఒర ఉంటుంది. మనుషులు ఆ ఒరను పటుష్టి ని పదునైన
అంచుతో డతారు లేదా శతు్రువు మీద మోదుతారు. “పొడవైన కతి్తు ” లేక “ఖడ్గ ం” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా.

యెహోవాక ఒక ఖడ్గు ం, గిదో్యన క ఒక ఖడ్గు ం
దీని అర్థ ం “మేము యెహోవా కోసం, గిదో్యను కోసం యుద్ధ ం చే ్తు ము!”

అన వాదం ప

ల

• గిదో్యను
• యెహోవా
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దేవుడు మిదా్య యులను గందరగోళ పరిచాడు, తదా్వ వారు ఒకరినొకరి మీద దాడి చేసు ని ఒకరినొకరు చంపుకోవడం ఆరంభించారు.
తక్షణమే, గిదో్యను మిదా్య యులను తరమ నికి ఇ శ్రా యేలీయులలో అనేకమందిని తమ తమ గృహాలనుండి పిలవ నికి తన వా ్త హరులను
పంపించాడు. వారు మిదా్య యులలో అనేకమందిని హతం చే రు. మిగిలిన వారిని ఇ శ్రా యేలీయుల భూమి నుండి వెలుపలికి తరిమి వే రు. ఆ
ది నన్నా 120,000 మంది మిదా్యను ప్రజలు చనిపోయారు. ఈ విధం దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులను రక్షించాడు.

దేవుడ మి

్యనీయ లన కలవరపరచాడ

దేవుడు మిదా్య యులకు కలవ నిన్నా కలిగించాడు. వారు ఇ శ్రా యేలీయుల మీద దాడి చెయా్యలని కో రు, అయితే దానికి బదులు వారు ఒకరి
మీద ఒకరు దాడి చేసు
న్నారు

ఇశా్రయేలీయ లలో మిగిలిన వార
ఈ వాకా్యనిన్నా “అనేకమైన ఇతర ఇ శ్రా యేలీయుల పురుషులు” అని అనువదించవచుర్చా. 16:10 చట్రంలో గతంలో ఇళ్ళుకు పంపిన సైనికులను
సూచిసు్తుంది.

వార పిల వబ డ్డా ర
అం “వారు బయటకు పంపించబ ్డ రు” లేక “ఆ జ్ఞా పించబ ్డ రు.” ఈ వాకా్యనిన్నా “అనేక ఇతర ఇ శ్రా యేలు పురుషులను తమ గృహాలనుండి
పిలువనంపించాలని తన సందేశకులను పంపించాడు

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మిదా్యను, మిదా్య యుడు, మిదా్య యులు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
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గిదో్యనును తమ జు చేసుకోవాలని ఇ శ్రా యేలీయులు కోరుకు న్నారు. అందుకు గిదో్యను వారిని అనుమతించలేదు. అయితే వారు
మిదా్య యుల నుండి తీసుకునన్నా బం రు ఆభరణలలో నిన్నాం ని తీసు ని వాలని వారిని అడి డు. ప్రజలు గిదో్యనుకు పెదగ్దా మొత్తు ంలో
బం రం ఇచార్చారు.

వార చెయ్య

కి అన అమ ంచలేద

ఇ శ్రా యేలీయులకు దేవుడే

జు

అయితే అతడ వారి

ఉండడం శ్రాషష్టిం అని గిదో్యనుకు తెలుసు.

అడిగాడ

ఈ వాక్యం ‘అయితే’ అనే పదంతో ఆరంభం అయి్యంది. ఎందుకం

అన వాదం ప

తరువాత అతను చేసినది జ్ఞా నయుక్తమైంది కాదు.

ల

• గిదో్యను
• జు, చరికం
• మిదా్యను, మిదా్య యుడు, మిదా్య యులు
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16:16

ఆ త ్వత గిదో్యను తన వదగ్దా ఉనన్నా బం రంతో యాజకుడు వినియోగించే ప్రతే్యక వ స్త్రీ లను తయారు చే డు. అయితే ప్రజలు దానిని ఒక
విగ్రహం ఆ ధించడం పా్రరంభించారు. కాబ ష్టి దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులు విగ్రహానిన్నా పూజించినందున మరలా శిక్షించాడు. వారి శతు్రువులు వారిని
వారిని ఓడించ నికి దేవుడు వారిని అనుమతించాడు. చివరకు వారు మరలా సహాయం కోసం దేవుణి్ణ అడి రు, వారిని రక్షించ నికి దేవుడు
వారికోసం మరొక విమోచకుని పంపించాడు.

గిదో్యన ప్రతే్యక వసాస్త్రీ న్ని త

ర చెయ్య

కి బంగారా న్ని వి యోగించాడ

ఈ వాకా్యనిన్నా “గిదో్యను ప్రజలు తనకు ఇచిర్చాన బం రు ఆభరణాలను కరిగించి దానిలోనుండి ఒక ప్రతే్యక వ స్త్రీ నిన్నా రూపొందించాడు.

దేవు

న ండి తొలగిపో

డ

ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవునికి అవిధేయత చూపించారు” లేక “దేవుణి్ణ ఆ ధించడం నిలిపివే రు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• గిదో్యను
• ప్రధాన యాజకుడు
• ఆ ధన
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• విమోచించు, అప్పుగించు, తిరుగు, విడిపించు, కాపాడు
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16:17

ఇదే సంఘటన అనేక రు్ల జరిగింది: శ్రా యేలీయులు పాపం చెయ్యడం, దేవుడు వారిని శిక్షించడం, వారు ప ర్చాతా్తుపం చెందడం, వారిని రక్షించ నికి
దేవుడు ందరు విమోచకులను పంపించడం. ఇ శ్రా యేలీయులను తమ శతు్రువుల నుండి రక్షించ నికి అనేక సంవతస్సా లు అనేకమంది
మనుషు్యలను దేవుడు పంపించాడు.

ఈ విధానం అనేకమార్లు వచి్చుంది
ఈ వాకా్యనిన్నా “ఈ సంగతులు మ ్ళు మ ్ళు జరుగుతు

అన వాదం ప

న్నాయి” లేక “ఈ సంగతులు అనేకమారు్ల జరి యి.”

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము
• విమోచించు, అప్పుగించు, తిరుగు, విడిపించు, కాపాడు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
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16:18

అంతిమం , ప్రజలు ఇతర దే ల వ వారి ఒక జు కావాలని దేవుణి్ణ కో రు. ఎతు్తు నూ, బలం నూ తమని యుద్ధ ంలో నడిపించగల
కావాలని కో రు. దేవుడు ఈ మనవిని ఇషష్టి పడలేదు, కా వారు అడిగినటుష్టి
వారికి జును ఇచార్చాడు.

జు

చివరిగా
ఈ పదం, “వారి శతు్రువులు అనేక మారు్ల వారిపై దాడి చేసిన తరువాత” లేక “వివిధ దే ల చేత వారు దాడికి గురి అయిన అనేక సంవతస్సా ల
తరువాత” అని అనువదించవచుర్చా

రాజు కోసం దేవు ్ణ అడిగార
ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుడు

జును ఇవా్వలని గ ష్టి

అడి రు” లేక “ఒక

జు కోసం దేవుణి్ణ అడుగుతూ వచార్చారు.” అని అనువదించవచుర్చా.

ఇతర దేశాలనీన్ని కలిగియ నన్ని విధంగానే
ఇతర దే లను

జులు ఉ

న్నారు. ఇ శ్రా యేలు కూ

వారిలా ఉం

లని కోరుకుంది, వారికి కూ

జు ఉం

లని కోరుకుంది.

దేవుడికి ఈ మనవి ఇషష్టి ం లేద .
ఈ వాకా్యనిన్నా “వారు అడిగిన దానిని విషయంలో దేవుడు అంగీకరించలేదు” అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా. దేవుడు తమ పాలకుడి
వారు తనను తృణీకరిసు్తు న్నారని దేవునికి తెలుసు.

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలకు స్వల్పుం

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.
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అన వాదం ప

16. విడిపించు వారు

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• జు, చరికం
్యయాధిపతులు 1-3; 6-8; 1 సమూయేలు 1-10
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17. దావీదుతో దేవుని నిబంధన

బంధన

17:01

సౌలు ఇ శ్రా యేలు దే నికి మొద
జు. ప్రజలు కోరుకునన్నాటష్టి ు అతను పొడవు నూ, అందం నూ ఉ న్నాడు. సౌలు ఇ శ్రా యేలుపై పరిపాలించిన
మొద
నిన్నా సంవతస్సా లలో మంచి పాలన అందించాడు. అయితే అతడు దేవునికి విధేయత చూపించలేదు, దుషుష్టిడైన జు ఉ న్నాడు.
అందుచేత దేవుడు ఒక రోజు తన ్థ నంలో జు ఉండగల వేరొక మని ని ఎనున్నాకు న్నాడు.

ఇశా్రయేల మొదటి రాజు
ఈ వాకా్యనిన్నా “ఇ శ్రా యేలు మీద పాలన చెయ్య నికి మొద

జు” అని అనువదించవచుర్చా

ఒక రోజు
ఈ పదం “భవిష్యతు్తులో ఒక సమయంలో” లేక “సంవతస్సా ల తరువాత” అని అనువదించవచుర్చా

అత

సా్థనంలో రాజుగా ఉండ

కి

ఈ మాటను “ఇ శ్రా యేలు మీద పాలన చెయ్య నికి తన ్థ

అన వాదం ప

నిన్నా తీసు

న్నాడు” అని మరొక విధం

ల

• సౌలు (పాతనిబంధన)
• జు, చరికం
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• లోబడుట, పా ంచుట
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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17:02

దేవుడు ఒక యువ ఇ శ్రా యేలీయుడైన దావీదును ఎనున్నాకు న్నాడు, ఒక రోజు సౌలు త ్వత జు అతడిని సిద్ధ పరచడం ఆరంభించాడు. దావీదు
బేతె్ల హేము ్ర మ నివాసి, అతడు గొ ర్రెల కాపరి. తాను తన తండిడ్రి గొ ర్రెలను కాసు్తుండ వేరువేరు సమయాలలో వా మీద దాడి చేసిన ఒక
సింహానిన్నా, ఒక ఎలుగుబం ని చంపాడు. దావీదు దేవునికి విధేయుడు, తిమంతుడు. దేవుణి్ణ విశ్వసించాడు, ఆయనకు విధేయత చూపించాడు.

గమ స్త నాన్నిర
అం

“శశ్రాద్ధ తీసుకోవడం” లేక “కాపాడుతుండడం” లేక “

అన వాదం ప

గ్రత్తు

చూసుకోవడం”

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• దావీదు
• జు, చరికం
• సౌలు (పాతనిబంధన)
• కాపరి, కాపరులు, కాపు కాయబడెను, కాపు కాయుట
• బేతె్ల హేము, ఎఫాఫ్రాతా
• ఆడగొ ర్రె, ఆడగొ ర్రెలు, పొ ష్టి లు, పొ ష్టి ళ ్ళు, గొ ర్రెలు, గొ ర్రెల దొడి్డ , గొ ర్రెల దొడు్ల, గొ ర్రెల కాపరు్ల, గొ ర్రెల చర్మములు
• వినయపూర్వక, వినయం, అణకువ
• తిగల, తి, అ తిగల, అవి తి, ్యయబద్ధ మైన, ్యయబద్ధ త
• నమ్మకముంచు/నమ్మకం, నమ్మకడం, నమ్మదగిన, విశ్వస యత
• లోబడుట, పా ంచుట
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దావీదు ఒక యువకుడి ఉనన్నాపు్పుడు, ఉనన్నాత దేహుడైన గోలా్యతుకు వ్యతిరేకం పో
డు. గొలా్యతు . చాలా బలమైన వాడు, దాదాపు
మూడు మీటర్ల పొడవు ఉ న్నాడు! అయితే దేవుడు గొలా్యతును చంపి ఇ శ్రా యేలును రక్షించడంలో దావీదుకు సహాయంచే డు. ఆ తరువాత,
దావీదు ఇ శ్రా యేలు శతు్రువులపై అనేక విజయాలను ధించాడు. దావీదు ఒక గొప్పు సైనికుడు అయా్యడు, ఇ శ్రా యేలు సై ్యనిన్నా ఆయన అనేక
యుదా్ధలో్ల నడిపించాడు. ప్రశంసించారు ప్రజలు అతనిన్నా చాలా..

గొలా్యత అనే ఉనన్నిత దేహుడ
ఇకస్కాడ “ఉనన్నాత దేహుడు” అనే పదం అసహజం
సై ్యలలో గొలా్యతు ఒక పెదగ్దా సైనికుడు.

అన వాదం ప

పొడవు నూ, శకి్తవంతం నూ ఉనన్నా వ్యకి్తని వివరిసు్తుంది. ఇ శ్రా యేలు మీద యుద్ధ ం చేసే అనిన్నా

ల

• దావీదు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• సు్తుతి, సు్తుతించెను, సు్తుతికి అరు్హుడు
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17:04

ప్రజలు దావీదును యెంతో పే్రమించారు, సౌలు జు దావీదు పట్ల అసూయప ్డ డు. చివరకు సౌలు జు దావీదును చంపాలని కోరుకు న్నాడు,
అందుచేత దావీదూ, అతనితో ఉనన్నా సైనికులు తమని దాచుకో నికి అరణ్యంలోకి పారిపోయారు. ఒకరోజు సౌలు, అతని సైనికులు దావీదు కోసం
చూసు్తునన్నాపు్పుడు సౌలు ఒక గుహలోకి వె ్ల డు. ఇది దావీదు దాగు నన్నా గుహ ఉంది, అయితే సౌలు దావీదును చూడలేదు. దావీదు సౌలు వెనుకకు
చాలా దగ్గ ర వెళి్ల అతని వసస్త్రీం నుండి ఒక చినన్నా ముకస్కాను కతి్తు రించాడు, సౌలు గుహను విడిచిపె ష్టి న తరువాత, అతడు పటుష్టి ని ఉనన్నా వసస్త్రీపు
ముకస్కాను చూడమని సౌలు వినేలా గ ష్టి అరచాడు. ఈ విధం , జు కావడం కోసం దావీదు తనను చంప నికి ని కరించినటు్ల సౌలు
గురి్తంచాడు.

ఒక రోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన ఒక సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది. కాని ఒక నిరిగ్దా షష్టిమైన సమయానిన్నా కాదు. అనేక భాషలలో ఒక నిజమైన కథను
చెప్పుడం ఆరంభించ నికి ఇటువం విధానమే ఉంటుంది.

సౌల క ర జువు పరచ కో

కి

అం , “సౌలును ఒపి్పుంప చెయ్య నికి” లేక “సౌలుకు చూపించ నికి.”

రాజు కావ

కి

ఇ శ్రా యేలు మీద దేవుడు

అన వాదం ప

జు

ఉంచిన వ్యకి్తని చంపడం దా్వ

దేవుణి్ణ అగౌరపరచాలని దావీదు తలంచలేదు.

ల

• సౌలు (పాతనిబంధన)
• పే్రమ, పి్రయమైన
• దావీదు
• జు, చరికం
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దిగ్దా కాలానికే సౌలు యుద్ధ ంలో చనిపోయాడు, దావీదు ఇ శ్రా యేలు జు అయా్యడు. అతను మంచి జు, ప్రజలు దావీదు జును పే్రమించారు.
దేవుడు దావీదును ఆశీర్వదించి అతనిని విజయవంతం చే డు. దావీదు అనేక యుదా్ధలు చే డు. ఇ శ్రా యేలీయుల శతు్రువులను ఓడించ నికి
దేవుడు దావీదు సహాయం చే డు. దావీదు యెరూషలేము నగ నిన్నా జయించాడు, దానిని తన జధాని నగరం చేసు
న్నాడు. అకస్కాడ అతను
జీవించి, నలభై ఏళ ్ళు జు ఉ న్నాడు.. ఈ సమయంలో, ఇ జ్రా యెల్ శకి్తవంతమైన, సంపనన్నామైన దేశం మారింది.

అత ్ణ విజయ డిగా చేసాడ
అం , “తాను చెయా్యలను నన్నా మంచి కా ్యలను చెయ్యడంలో అతనికి సహాయం చే

డు.

మ ఖ్యపటష్టి ణం
అం , “అతని

వీద

్యనికి ముఖ్య పటష్టి ణం.” దావీదు యెరూష ంలో నివాసం ఉ

న్నాడు, అకస్కాడినుండే పాలన చే

డు.

లన సమయంలో

అం , “దావీదు ఇ శ్రా యేలు మీద

అన వాదం ప

జు

ఉనన్నా సమయంలో” లేక “ఇ శ్రా యేలు మీద

ల

• సౌలు (పాతనిబంధన)
• దావీదు
• జు, చరికం
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• పే్రమ, పి్రయమైన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
• యెరూషలేము
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ఇ శ్రా యేలీయులందరూ దేవుణి్ణ ఆ ధించి, ఆయనకు బలులు అరి్పుంచేలా ఒక దేవాలయానిన్నా నిరి్మంచాలని దావీదు కోరుకు
సంవతస్సా లు ప్రజలు మోషే తయారు చేసిన ప్రత్యక్షగు రం వదగ్దా దేవుణి్ణ ఆ ధిసూ
్తు , బలులు అరి్పుసూ
్తు వచార్చారు.

దేవాల

న్ని కటష్టి

దేవుణి్ణ ఆ ధించ నికి ప్రత్యక్ష్యపు గు

అన వాదం ప

రం ్థ నంలో దావీదు ఒక

శ్వత కటష్టి

ల

• దావీదు
• ఆలయం
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• ఆ ధన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• ప్రత్యక్ష గు రం
• మోషే
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తాను అనే ప్రవక్త ఉ న్నాడు, దేవుడు తానును దావీదు వదగ్దా కు పంపాడు, తాను దావీదుతో, “ వు అనేక యుదా్ధలో్ల పో
వు, వు
కోసం ఈ దేవాలయానిన్నా నిరి్మంచవు, కుమారుడు దానిన్నా నిరి్మ ్తు డు, అయితే నేను నినున్నా గొప్పు ఆశీర్వది ్తు ను, సంతతివారిలో ఒకడు
ప్రజలను శ్వతం పరిపాలి ్తు డు!” దావీదు సంతానం శ్వత కాలం ప్రజలను పాలించగల ఏ క జు మె స్సాయ. ఈ మె స్సాయ లోకంలోని
ప్రజలను తమ పాపంనుండి రక్షి ్తు డు.

నాతాన ప్రవకక్తి
“

తాను అనే పేరునన్నా ప్రవక్త” అని చెప్పుడం

నిన్నా భాషలో్ల సహజం

ఉంటుంది.

య ద్ధ వీర డ
అం , “యుదా్ధలు చేసేవాడు.” ఇ శ్రా యేలుకు వ్యతిరేకం ఉనన్నా శతు్రువులను యుద్ధ ంలో దావీదు అనేకులను చంపాడు. దేవుడు దావీదును
శిక్షించడం లేదు, అయితే ంతియుతం ఉనన్నా ఒక వ్యకి్త ప్రజలు దేవుణి్ణ ఆ ధించేలా దేవాలయానిన్నా క ష్టి లని దేవుడు కో డు.

ఈ దేవాలయం
అం , “ఈ భవనం ఆ ధన కోసం” లేక “ఈ ఆ ధ

స్థ లం.”

పం న ండి
అం , “వారి పాపాల భయంకర పర్యవ

అన వాదం ప

ల నుండి”

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• తాను
• దావీదు
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• ఆలయం
• కుమారుడు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
• జు, చరికం
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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దావీదు తాను సందే నిన్నా వినన్నాపు్పుడు, ఆయన దేవునికి కృతజజ్ఞా తలు చెపా్పుడు. దేవుడు అతనిని ఘనపరచి, అనేక ఆశీ ్వదాలు
అనుగ్రహించాడు. అయితే దేవుడు ఇవ న్నా చే ్తు డని దావీదుకు తెలియదు. మె స్సాయ వ నికి ముందు ఇ శ్రా యేలీయులు దాదాపు 1,000
సంవతస్సా లు దురు చూ లిస్సా వచిర్చాందని మనకు తెలుసు.

ఈ మాటల
అం , “ఇపు్పుడే ప్రవక్త చెపి్పున మాటలు.” 17:07 చట్రంలో ఉనన్నా వా గ్దా

లను సూచిసు్తు

న్నాయి.

ఈ గొప్ప ఘనత
తరువాతి కాలంలో నివసించిన ప్రజలు దావీదును ఉనన్నాతం
ఉ న్నారు, వారిలో ఒకరు మె స్సాయ ఉం రు.

అన వాదం ప

ఘనపరచారు. ఎందుకం

ల

• దావీదు
• సు్తుతి, సు్తుతించెను, సు్తుతికి అరు్హుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
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దావీదు తన ప్రజలను చాలా సంవతస్సా లు పరిపాలించాడు. ఆయన దేవునికి చాలా విధేయుడయా్యడు, దేవుడు దావీదును ఆయనను
ఆశీర్వదించాడు. అయితే తన జీవితపు అంతంలో దావీదు దేవునికి వ్యతిరేకం భయంకర పాపం చే డు.

వీద అనేక సంవతన్సిరాల నా్యయంతోనూ, నమ్మకతద్వాంతోనూ

లన చేసాడ .

ఈ వాకా్యనిన్నా “దావీదు ప్రజలను పాలించినపు్పుడు, సరియైన రీతిలోనూ, యధార్ధ మైన రీతిలోనూ అనేక సంవతస్సా లు పాలించాడు, దేవునికి
నమ్మకం ఉ న్నాడు.”

అత

జీవితం చివరిలో

ఈ వాక్యం “దావీదు ముసలివాడయినపు్పుడు” లేక “దావీదు జీవితంలో చివరో్ల ” అని అనువదించవచుర్చా.

భయంకరంగా

పం చేసాడ

అం , “చాలా దు ్మర్గ మైన విధానంలో పాపం చే

అన వాదం ప

డు.” దావీదు పాపం ప్రతే్యకించి చాలా దు ్మర్గ మైనది.

ల

• దావీదు
/ తిమంతులు
• ్యయమైన, ్యయం, అ ్యయమైన, అ ్యయం, నిరోగ్దా
• విశ్వస య, వి ్వస్యత, అవిశ్వస య, అవి ్వస్యత, నమ్మదగిన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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ఒక రోజు దావీదు తన జభవనం నుండి చూసూ
్తు ఒక అందమైన స్త్రీ
బతేత్షె బ అని తెలుసుకు న్నాడు.

న్నానం చేసు్తుండడం చూ

డు. ఆమె అతనికి తెలియదు. అయితే ఆమె పేరు

ఒక రోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది. అయితే నిరిగ్దా షష్టిమైన సమయానిన్నా చెప్పుడం లేదు. అనేక భాషలో్ల ఒక నిజమైన కథను
చెప్పుడం ఆరంభించడంలో ఇటువం విధా నేన్నా వినియోగిసు్తు న్నారు.

చూచాడ
బతె్శూబ తన సొంత ఇం లో
చూడగలుగుతు న్నాడు.

న్నానం చేసు్తుండవచుర్చా. అయితే దావీదు అంతఃపురం చాలా ఎతు్తు

ఉంది, అతని గోడల మీదనుండి కిందకు

సాన్నినం చేస్త ంది
ఈ పదానిన్నా “

న్నానమాడుతునన్నాది” లేక “తనున్నాతాను శుభ్రపరచు ంటుంది.” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• దావీదు
• బతెత్షె బ
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దానికి దూరం ఉండ నికి బదులు దావీదు ఆమెను తన దగ్గ రకు తీసు చేర్చాందుకు ఒకరిని పంపించాడు. దావీదు ఆమెతో పాపం చే డు,
ఆమెను తన ఇం కి తిరిగి పంపించాడు. ంతకాలం తరువాత బతేత్షె బ తాను గర్భువతిని అని తెలియచేసూ
్తు దావీదుకు ఒక సందే నిన్నా పంపించింది.

చూడక ం

ఉండ

అం , “ఆ స్త్రీ

ఆమెతో

కి బద ల

న్నానం చేసు్తుండ

వీద

తన దృ ష్టి ని మరలర్చాలేదు, ఆ విధం

పం చేసాడ

దావీదు ఆమెతో లైంగిక సంబంధానిన్నా పెటుష్టికు

అన వాదం ప

చేసి ఉండవలసింది.

న్నాడు అని చెప్పు నికి ఇది మ ్యద పూర్వక విధానం.

ల

• దావీదు
• బతెత్షె బ
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బతెత్షె బ భర్త పేరు ఊరియా. అతడు దావీదు యొకస్కా ఉత్తు మ సైనికులలో ఒకడు. అతడు ఆ సమయంలో యుద్ధ ంలో పో డుతూనే ఉ న్నాడు.
దావీదు యుద్ధ రంగం నుండి అతణి్ణ రపి్పుంచి తన భార్యతో ఉండమని చెపా్పుడు. అయితే మిగిలిన సైనికులు యుద్ధ ంలో ఉ న్నారు కనుక ఊరియా
తన ఇం కి వెళ్ళు నికి ని కరించాడు,. కనుక దావీదు ఊరియాను తిరిగి యుద్ధ ంలోనికి పంపించాడు. ఊరియా చంపబడేలా శతు్రువు బలం
ఉనన్నా చోట ఊరియాను ఉంచాలని దావీదు తన సై ్యధిపతికి చెపా్పుడు. ఇదే జరిగింది: ఊరియా యుద్ధ ంలో మరణించాడు.

అత

భార్యగా ఉండ

కి

అం , “తన భార్యతో కలవ నికి ఇం కి వెళ ్ళు.” బతేత్షె బ ఊరియా దా్వ
దావీదు కోరుకు న్నాడు.

గర్భుం ధరించిందని ప్రజలందరూ, ముఖ్యం

శతత్రి వు బలంగా ఉనన్నిచోట
అం , “యుద్ధ ం తీవ్రం

అన వాదం ప

జరుగుతునన్నా స్థ లం.

ల

• బతెత్షె బ
• ఊరియా
• దావీదు

290 / 1034

ఊరియా నమా్మలని

Open Bible Stories Translation Notes

17. దావీదుతో దేవుని నిబంధన

17:13

ఊరియా యుద్ధ ంలో మరణించిన తరువాత, దావీదు బతేత్షె బను వివాహం చేసుకు న్నాడు, తరువాత, ఆమె దావీదుకు ఒక కుమారునికి జన్మనిచిర్చాంది.
దావీదు చేసిన దానిని బ ష్టి దేవుడు చాలా కోపం ఉ న్నాడు, దావీదు చేసిన పాపం ఎంత దుషష్టి మైనదో దావీదుకు చెపా్పు నికి దేవుడు ప్రవక్త
తానును పంపించాడు. దావీదు తన పాపం విషయంలో ప ర్చాతా్తుప ప ్డ డు. దేవుడు అతనిని క్షమించాడు. మిగిలిన తన జీవితంలో
కషష్టి కాలాలలో కూ దేవుణి్ణ అనుసరిసూ
్తు , విధేయుడయా్యడు.

వీద చేసినది
ఇది బతేత్షె బతో వ్యభిచారం, ఆమె భర్త ఊరియాను హత్య చేయించ నిన్నా సూచిసు్తుంది.

అన వాదం ప

ల

• ఊరియా
• దావీదు
• బతెత్షె బ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• తాను
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• లోబడుట, పా ంచుట
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అయితే దావీదు మగ శిశువు చనిపోయాడు. దేవుడు దావీదును ఈ విధం శిక్షించాడు. ఆ విధం దావీదు చనిపోయేంతవరకు, తన సొంత
కుటుంబంలో నుండి ందరు అతనితో పో డుతూ వచార్చారు. దావీదు చాలా శకి్తని కోలో్పుయాడు. అయితే దేవుడు నమ్మదగినవాడు ఉ న్నాడు,
దావీదు కోసం తాను చే ్తు నని వా గ్దా నం చేసిన దానిని దావీదు కోసం చే డు. తరువాత దావీదు, బతెత్షె బకు మరో కుమారుడు పు ష్టి డు. ఆ బిడ్డ కు
సోలోమోను అనే పేరు పె ష్టి రు.

వీద క ట ంబంలో య ద్ధ ం
ఈ “యుద్ధ ం” చాలా తీవ్రమైనది. అతని కుమారులలో ఒకడు మరొక కుమారుడిని హత్య చే డు. దావీదు ఇంకా జు ఉండ నే దావీదు
్థ నిన్నా తీసుకో నికి ప్రయతిన్నాంచాడు. ధ్యమైతే కుటుంబం లో లోపల ఉనన్నా ఈ సంఘరత్షెణ తీవ్రతను చూపించేలా ఒక పదానిన్నా వినియోగించండి.

వీద శకిక్తి బలహీనపడింది
ఈ వాకా్యనిన్నా, “దావీదు శకి్త హీనుడయా్యడు” లేక “దావీదు తన అధికా నిన్నా కోలో్పుయాడు” అని అనువదించవచుర్చా.

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• దావీదు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• విశ్వస య, వి ్వస్యత, అవిశ్వస య, అవి ్వస్యత, నమ్మదగిన
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• బతెత్షె బ

292 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

17. దావీదుతో దేవుని నిబంధన

• సొలొమోను
1 సమూయేలు 10:15-19; 24; 31; 2 సమూయేలు 5:7; 11-12 నుండి బైబిలు కథ
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18:01

జైన దావీదు నలుబది సంవతస్సా లు పరిపాలించాడు. తరువాత దావీదు చనిపోయాడు. అతని కుమారుడు సొలోమోను జ్య పాలన
ఆరంభించాడు. దేవుడు తాను సొలోమోను దేవుడు తనకు ఏమి చెయా్యలని తాను కోరుకుంటు న్నాడో దేవుడు అతనిని అడి డు. తనను జ్ఞా న
వంతుడి చెయా్యలని సొలోమోను అడి డు. అతని మనవి దేవునికి ఇషష్టి ం అయి్యంది. కనుక ప్రపంచంలోనే అత్యంత జ్ఞా నవంతుని
సొలోమోనును దేవుడు చే డు. సొలోమోను అనేక సంగతులను నేరుర్చా
న్నాడు. జ్ఞా నవంతుడైన పరిపాలకుడు అయా్యడు. దేవుడు అతన
సంపనన్నామైన వాడి చే డు.

జ్ఞా నం కోసం అడిగాడ
ఈ వాక్యం “తనను జ్ఞా నవంతుని

అన వాదం ప

చెయ్యమని దేవుణి్ణ అడి డు.”

ల

• దావీదు
• సొలొమోను
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• జ్ఞా ని, జ్ఞా నము
• ్యయాధిపతి, తీరు్పు
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యెరూష ంలో సోలోమోను దేవాలయానిన్నా నిరి్మంచాడు. దీని కోసం తన తండిడ్రి దావీదు ప్రణాళిక చే డు, పరిక లను సమకూ ర్చాడు. ఇపు్పుడు
ప్రజలు ప్రత్యక్షగు రం లో కాకుం దేవాలయంలో దేవుణి్ణ ఆ ధిసు్తు న్నారు, బలులు అరి్పుసు్తు న్నారు. దేవుడు దిగి వచిర్చా దేవాలయంలో
నివసిసు్తు న్నాడు. ఆయన తన ప్రజలతో నివసిసు్తు న్నాడు.

దేవాలయంలోకి ప్రవేశించాడ
అం , “ఒక ప్రతే్యకమైన విధానంలో దేవాలయంలోనికి ప్రవేశించాడు.” దేవుడు అనిన్నా చో ్ల ఒకే సమయంలో ఉనన్నాప్పు
ప్రజలకు ప్రతే్యకం కనపరచు ంటు న్నాడు.

తన ప్రజలతో
ఈ పదం “తన ప్రజల మధ్యలో” లేక “తన ప్రజలలో” అని అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

ల

• యెరూషలేము
• సొలొమోను
• ఆలయం
• దావీదు
• ఆ ధన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• ప్రత్యక్ష గు రం
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అయితే సొలోమోను ఇతర దే లనుండి వసు్తునన్నా స్త్రీలను పే్రమిసు్తు న్నాడు. అనేకమంది స్త్రీలను పెండి్ల చేసుకోవడం దా్వ దేవునికి అవిధేయత
చూపించాడు. వారిలో దాదాపు 1,000 మంది వరకూ ఉ న్నారు! వీరిలో అనేకమంది ఇతర దే లనుండి వచారు, వారు తమతో పాటు తమ
దేవతలనూ దేశంలోనికి తీసు నివచార్చారు. వారిని పూజించడం న గిసు్తు న్నారు. సొలోమోను వృదు్ధడైనపు్పుడు తాను కూ ఇతర దేవతలను
పూజిసూ
్తు వచార్చాడు.

తమ దేవుళ్ళున వారితో తెచ ్చుకొనాన్నిర
వారు తమ విగ్రహాలనూ, వా ని ఆ ధించే విధా

అన వాదం ప

లనూ వారితో పాటు ఇ శ్రా యేలుకు తీసు ని వచార్చారు.

ల

• సొలొమోను
• అవిధేయత చూపడం, అవిధేయత చూపిన, అవిధేయత, తిరుగు టు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• ఆ ధన
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ఈ కారణం దేవుడు సొలోమోను పట్ల కోపగించు
న్నాడు. దే నిన్నా ండు దే లు
సొలోమోను చనిపోయిన తరువాత తాను శిక్షించబోతు న్నాడు.

సోలోమోన అపనమ్మకతాద్వా న్ని బటిష్టి శి గా, విభాగించ
ఈ వాకా్యనిన్నా, “సోలోమోను దేవుని విషయంలో అపనమ్మకం
అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ఉనన్నా కారణం

విడగొటష్టి డం దా్వ

సొలోమోనును శిక్షి ్తు నని చెపా్పుడు.

కి వాగా్దనం చేసాడ
తాను విభజి ్తు నని దేవుడు ఖచిర్చాతం

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• సొలొమోను
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
్యలు
• జ్యము,
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సొలోమోను చనిపోయిన తరువాత అతని కుమారుడు హ ము జు అయా్యడు. ఇ శ్రా యేలు దేశంలోని ప్రజలందరూ ఒకచోటకు చేరి అతనిని
జు అంగీకరించారు. అతని తండిడ్రి సొలోమోను తమ చేత అధిక పని చేయించేవాడ , తమ వదగ్దా అధిక పనున్నా వసూలు చేసేవాడ
హ ముకు పి ్యదు చే రు. పనిని తగి్గ ంచమని హ ముకు మనవి చే రు.

అత

రాజుగా సి్థ రపరచ

అం , “అతడు

జు

అన వాదం ప

ఉనన్నాందుకు వారు సంతోషం

ఉ

న్నారని అతనితో చెపు్పు, అతడు చెపే్పు దానిని వారు చే ్తు రు.”

ల

• సొలొమోను
• హ ము
• జు, చరికం
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు

298 / 1034

జ్యం

Open Bible Stories Translation Notes

18. విభజించబడిన

18:06

అయితే హ ము చాలా అ జ్ఞా నం
చెపుతు న్నారు, అయితే ఆయన కం

వారికి జవాబు ఇచార్చాడు. అతడిలా అ న్నాడు, “ తండిడ్రి మిము్మను పనిలో కషష్టి పె ష్టి డని మీరు
ఎకుస్కావ మిము్మను పని చేయి ్తు ను. ఆయన కం ఎకుస్కావ మిము్మను కషష్టి పెడతాను.”

బ ది్ధ హీనంగా జవాబిచా్చుడ
హ

ము జవాబు చాలా కఠినం

అన వాదం ప

ఉంది, ప్రజలు తనకు వ్యతిరేకం

తిరిగేలా చేసింది.

ల

• హ ము
• సొలొమోను
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
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జు ఈ మాట చెప్పుడం ప్రజలు వినినపు్పుడు, వారిలో ఎకుస్కావ మంది జును వ్యతిరేకించారు. పది గోతా్రులు
గోతా్రుల ప్రజలు మాత్రుమే జుతో ఉ న్నారు. ఈ ండు గోతా్రులు తము్మను తాము యూదా జ్యం పిలుచు

జును విడిచి పె ష్టి వె
న్నారు.

్ళురు; ండు

ఇశా్రయేల రాజ్యం గోతాత్రిల
యాకోబు పనెన్నాండు కుమారులలో ప్రతి ఒకస్కారి సంతానం ఒక “గోత్రుం” తయారయా్యయి, లేక ఇ శ్రా యేలు దేశంలో ఉనన్నా ప్రతీ పెదగ్దా కుటుంబ గుంపు
ఒక గోత్రుం అయా్యయి. ఇ శ్రా యేలీయులలో ప్రతీ ఒకస్కారూ పనెన్నాండు గోతా్రులలో ఒక దానికి చెందియు న్నారు.

రెహబామ క వ్య రేకంగా

ర గ బాట చేసార .

అం , “ హ మును తమ జు వెంబడించ నికి ని కరించారు.” “కాబ ష్టి ” లేక “దానిని బ ష్టి ” లేక “ హ
వాకా్యనిన్నా ఆరంభించడం సహాయకరం ఉండవచుర్చా.

అత కి నమ్మకంగా ఉనాన్నిర .
అం , “అతని పట్ల

అన వాదం ప

జభకి్త కలిగియు

న్నారు” లేక “అతని

జరికానికి సహకరించడం

న

గించారు.”

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• తిరగబడుట/తిరుగు టుదారు/రి, తిరుగు టు, తిరగబడే, తిరుగ
• హ ము
• విశ్వస య, వి ్వస్యత, అవిశ్వస య, అవి ్వస్యత, నమ్మదగిన
• యూద, యూదా జ్యం

టుతత్వం/తనం

300 / 1034

ము చెపి్పున దానిని బ ష్టి ” అని

Open Bible Stories Translation Notes

18. విభజించబడిన

జ్యం

18:08

మిగిలిన పది గోతా్రులు యెరో ము తమ
ఇ శ్రా యేలు జ్యం అని పిలుచు
న్నారు.

వారి రా

జు

ఉండ నికి అంగీకరించాయి. ఈ పది గోతా్రులు ఉత్తు రభాగంలో ఉ

న్నారు. వారు తము్మను తాము

్య న్ని ఏరా్పట చేసార .

ఈ వాక్యం, వారు “సి్థ రపరచారు” లేక “వారి
్యనిన్నా నిరి్మంచారు” అని అనువదించవచుర్చా. ఈ వాకా్యనిన్నా “వారు ఇతర ండు గోతా్రుల నుండి
తమను తాము వేరు చేసు ని ఉత్తు న నివాసం ఏర్పురచు
న్నారు, వారు తమ దే నిన్నా “ఇ శ్రా యేలు” అని పిలిచారు.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• హ ము
• యరో ము
• జు, చరికం
్యలు
• జ్యము,
• ఇ శ్రా యేలు జ్యము
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అయితే యెరో ము దేవునికి వ్యతిరేకం తిరుగు టు చే డు. ప్రజలు పాపం చేసేలా కారకుడు అయా్యడు. దేవాలయంలో దేవుణి్ణ
ఆ ధించ నికి యూదా జ్యంలోని యెరూష ంలో దేవాలయానికి వెళ్ళులేదు.

ప్రజల

పం జరిగించేలా చేసార .

ఈ వాకా్యనిన్నా, “ప్రజలు పాపం చెయ్య నికి నడిపించారు” లేక “ప్రజలు పాపం చేసేలా పురి లా్పురు.” అని అనువదించవచుర్చా. యెరో
ఆ ధించ నికి వారికోసం విగ్రహాలు చెయ్యడం దా్వ వారు పాపం చేసేలా నడిపించాడు.

యూ

లో దేవు ్ణ ఆరాధించ

కి బద ల

ఈ వాకా్యనిన్నా “వారు అకస్కాడ దేవుని ఆ ధించకుం
బదులు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ము ప్రజలు

ఉండేలా” లేక “దేవాలయంలో దేవుణి్ణ ఆ ధించ నికి యూదా

ల

• యరో ము
• తిరగబడుట/తిరుగు టుదారు/రి, తిరుగు టు, తిరగబడే, తిరుగ టుతత్వం/తనం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• ఆ ధన
• ఆలయం
• యూద, యూదా జ్యం
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యూదా

జ్యం, ఇ శ్రా యేలు

యూ

, ఇశా్రయేల

జ్యం ఒకరికి ఒకరు శతు్రువులు

మా రు. తరచు

ఒకరి కరు విరోధం

యుదా్ధలు చేసు

యూదాలోనూ, ఇ శ్రా యేలులోనూ ఉనన్నా ప్రజలు అందరూ యాకోబు సంతానం, దేవుని ప్రజలలో భాగం. అయినప్పు
అవిధేయులయా్యరు, ఒకరితో ఒకరు పో ్ల డు ని ఒకరినొకరు చంపు
న్నారు.

అన వాదం ప

ల

్యలు
• జ్యము,
యూద,
యూదా
జ్యం
•
ఇ
శ్రా
యేలు
జ్యము
•
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ఇ శ్రా యేలు నూతన జ్యంలో
జులు కావడం వారి కోరిక.

జులందరూ దుషుష్టిలు

ఉ

న్నారు. వీరిలో అనేకులు ఇతర ఇ శ్రా యేలీయుల చేత చంపబ ్డ రు. వారి ్థ నంలో

ఇశా్రయేలీయ ల
ఇకస్కాడ “ఇ శ్రా యేలీయులు” అం
నివసిసు్తునన్నా ప్రజలు కాదు.

అన వాదం ప

ఇ శ్రా యేలు

జ్యంలో ఉత్తు రభా నిన్నా నివసిసు్తునన్నా ప్రజలు మాత్రుమే, దక్షిణానన్నా ఉనన్నా యూదా

ల

్యలు
• జ్యము,
ఇ
శ్రా
యేలు,
ఇ
శ్రా
యేలీయులు
•
• జు, చరికం
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
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ఇ శ్రా యేలు దేశంలో అనేకమంది జులూ, ప్రజలూ విగ్రహాలను పూజించారు. వారు ఆ విధం
చేసేవారు, నిన్నా రు్ల తమ పిల్ల లను సహితం విగ్రహాలకు బలి ఇచేర్చావారు.

పిల్లు ల బలి
వారు తమ దేవతలలో

అన వాదం ప

నిన్నాం కి బలులు

చినన్నాపిల్ల లను చంపారు.

ల

• జు, చరికం
• ఇ శ్రా యేలు జ్యము
• ఆ ధన
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• బలి, బలులు, అర్పుణ
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18:13

యూదా జ్యం జులు దావీదు సంతానం. వీరిలో ందరు యధార్ధ ం ఉండేవారు, వారు తితో పరిపాలన చే రు, దేవుణి్ణ ఆ ధించేవారు.
అయితే యూదా జులలో అనేకులు దు ్మరు్గలు. వారు దు ్మర్గ ం పరిపాలన చే రు, వారు విగ్రహాలను ఆ ధించారు, వీరిలో ందరు తమ
పిల్ల లను తమ దేవతలకు బలి అరి్పుంచారు. యూదా జ్యంలోని అనేకులు దేవుని వ్యతిరేకం తిరుగు టు చే రు, ఇతర దేవుళ్ళును
ఆ ధించారు.

నా్యయంగా

లించాడ

దీని అర్థ ం వారు దేవుని

స

ల ప్రకారం పాలించాడు. ఈ వాకా్యనిన్నా “వారు పాలించినపు్పుడు, వారు

్యయబద్ధ మైన దానినే చే

అవినీ
ఈ పదం, “వారు కోరిన దానిని పొంద నికి వారు దుషష్టి మైన దానిని జరిగించారు” అని అనువదించవచుర్చా.

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• జు, చరికం
• యూద, యూదా జ్యం
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• దావీదు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
• ్యయమైన, ్యయం, అ ్యయమైన, అ ్యయం, నిరోగ్దా
• ఆ ధన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన

/ తిమంతులు
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• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• తిరగబడుట/తిరుగు టుదారు/రి, తిరుగు టు, తిరగబడే, తిరుగ టుతత్వం/తనం
1

జులు 1-6; 11-12 నుండి బైబిలు కథ
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19. ప్రవకక్తిల
19:01

దేవుడు అనిన్నా సమయాలలో తన ప్రజల వదగ్దా కు తన ప్రవక్తలను పంపుతూ వచార్చాడు. ప్రవక్తలు దేవుని నుండి సందే లను విం
చెపుతుం రు.

రు, వా ని ప్రజలకు

చరితత్రి అంతటిలో
దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులు, యూదులు నివసించిన కాలం అంత లోనూ అనేక భినన్నామైన కాలాలో్ల దేవుడు అనేక ప్రవక్తలను పంపించాడు అనే
అ ్థ నిన్నా ఈ వాక్యం ఇసు్తుంది.

ఇశా్రయేలీయ ల
ఈ పదానిన్నా “ఇ శ్రా యేలు, యూదా
్యలు” అని అనువదించవచుర్చా. యూదా
“ఇ శ్రా యేలీయులు” అని పిలువబ ్డ రు.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
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ఇ శ్రా యేలు దేశం మీద ఆహాబు జు ఉనన్నాపు్పుడు ఏలియా ప్రవక్త ఉ న్నాడు. ఆహాబు జు చాలా దు ్మరు్గడైన జు. ప్రజలు అబదగ్దా పు దేవుడు
బయలును పూజించేలా చెయా్యలని ప్రయతిన్నాంచాడు. కనుక ఏలియా ఆహాబు జుతో దేవుడు ప్రజలను శిక్షించబోతు న్నాడని చెపా్పుడు. అతడు
జుతో ఇలా చెపా్పుడు.“నేను చెపే్పువరకు ఈ జ్యంపై వరత్షెం, మంచు కురవదు.” ఇది విని ఆహాబుకు కోపం వచిర్చా ఏలియాను చంపాలనుకు న్నాడు.

నేన అలా చె ్పంత వరకూ
“వరత్షెం, మంచు కురవాలను నేను ఆ జ్ఞా పించేటంత వరకూ” అని ఈ వాకా్యనిన్నా అనువదించవచుర్చా.

ఇది ఆహాబ న అధికంగా కోపగించ కొనేలా చేసింది
ఈ వాకా్యనిన్నా “ఏలియా చెపి్పున దానిని ఆహాబు వినినపు్పుడు అతడు చాలా కోపగించు

అన వాదం ప

ల

• ఏలియా
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• ఆహాబు
• జు, చరికం
• ఇ శ్రా యేలు జ్యము
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
• ఆ ధన
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• బయలు
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కనుక దేవుడు ఏలియా ఆహాబునుండి తపి్పుంచుకో నికి అరణ్య ప్రదే నికి వె ్ల లని చెపా్పుడు. ఏలియా తనకు దేవుడు చెపి్పున అరణ్యప్రదే నికి
ఒక వాగు దగ్గ రకు వె ్ళుడు. ప్రతీ ఉదయం, ప్రతీ యంత్రుం పక్షులు ఏలియాకు రొటెష్టి నూ, మాం నిన్నా తీసు నివచార్చాయి. ఈ కాలంలో ఆహాబు,
అతని సైన్యం ఏలియా కోసం వెదికారు అయితే వారు అతనిని కనుగొనలేకపోయారు.

అరణ్యం
చాలా తకుస్కావ మంది ప్రజలతో ఉనన్నా సుదూర పా్రంతం. దీనిని “ఎ

రి” లేక “అడివి” అని అనువదించవచుర్చా

కర వు
దీనిని “వరత్షెం లేకపోవడం” అని అనువదించవచుర్చా. ఈ కరువు వరత్షెం ఉండదు అని ఏలియా ప్రక ంచిన దాని ఫలితం.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఏలియా
• ఆహాబు
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ఆ దేశంలో వరత్షెం లేదు, ంత కాలానికి ఆ వాగులోని రు ఎండిపోయింది. కనుక ఏలియా దగ్గ రలో ఉనన్నా మరొక దే నికి వె ్ళుడు. ఆ దేశంలో ఒక
పేద విధవ లు ఉంది. ఆమెకు ఒక కుమారుడు ఉ న్నాడు. వారికి ఆహారం లేదు. ఎందుకం పంట లేదు. అయి ఆమె ఏలియాకు ఆహా నిన్నా
పె ష్టి ంది. అందుచేత దేవుడు ఆమెకూ, ఆమె కుమారునికి కావలసిన ఆహా నిన్నా దయచే డు. వారి పిండి తత్రి, నూనె బుడి్డ ఎప్పు
తకుస్కావ
కాలేదు. కర వు కాలమంతయూ వారికి ఆహారం సమృది్ధ ఉంది. ఏలియా అకస్కాడ అనేక సంవతస్సా లు ఉ న్నాడు.

పొర గ దేశం
ప్రకస్కానే ఉనన్నా దే నిన్నా సూచిసు్తుంది, లేక ఇ శ్రా యేలు దేశంతో సరిహదుగ్దా గల దేశం.

కర వు
అవసరమైతే దీనిని “అ

వారి

వృ ష్టి వల్ల కలిగే కరువు” అని అనువదించవచుర్చా.

గ రించిన శ్రద్ధ తీస కొనాన్నిడ

అతను నివాసం చెయ్య నికి వారి గృహంలో చోటు ఇచార్చాడు, ఆహా నిన్నా సమకూ ర్చాడు. దాని అర్థ ం అతడు అస్వస్థ తకు గురి అయా్యడు అని
కాదు.

దేవుడ వారికి సమకూరా్చుడ . అది ఎప్పటికీ
ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుడు వారి పిండి పాత్రు, నూనె
అనువదించవచుర్చా

పిండి

ళీ అవద్వాలేద

ఖా అవ్వకుం

నియంతి్రుంచాడు” లేక “అవి ఎప్పు

తత్రి

విధవ లు పిండిని దాయ నికి ఉంచు నన్నా మ ష్టి పాత్రును ఇది సూచిసు్తుంది.
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సా

ఇ శ్రా యేలులో ఒలీవల నూనెను వంటకు వినియోగి ్తు రు. దీనిని “వంట నూనె
పిండి , నూనెనూ వినియోగించేది.

అన వాదం ప

ల

• ఏలియా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు

312 / 1034

” అని అనువదించవచుర్చా. రొటెష్టి ను చెయ్య నికి విధవ లు

Open Bible Stories Translation Notes

19. ప్రవక్తలు

19:05

మూడునన్నార సంవతస్సా లు గడిచిన తరువాత, వ త్షె నిన్నా తిరిగి రపి్పు ్తు నని దేవుడు ఎలియాతో చెపా్పుడు. ఇ శ్రా యేలు
్యనికి వెళి్ల జైన
ఆహాబుతో ఈ మాట చెపా్పులని దేవుడు చెపా్పుడు. కనుక ఏలియా ఆహాబు వదగ్దా కు వె ్ళుడు. ఆహాబు ఏలియాను చూచినపు్పుడు అతడు ఇలా
అ న్నాడు, “ వే సమస్యలిన్నా సృ ష్టి ంచేవాడవు!” ఏలియా ఇలా జవాబిచార్చాడు. “
, వే సమస్యలిన్నా సృ ష్టి ంచేవాడవు! యెహోవాను
ని కరించావు. ఆయనే నిజమైన దేవుడు. అయితే వు బయలు దేవతను పూజిసు్తు న్నావు. ఇపు్పుడు ఇ శ్రా యేలు ప్రజలందరి క ్మలు ండవదగ్దా కు
తీసు ని వాలి.”

ఆహాబ తో మా ్లు డ , ఎంద కంటే ఆయన పంపించబోత నాన్నిడ
ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుడు పంపించబోతు

న్నాడు కనుక ఆహాబుతో చెపు్పు” అని అనువదించవచుర్చా.

శ్రమ పెటష్టి వా
దీని అర్థ ం, “ వు సమస్యలిన్నా కలుగుచేసేవాడివి!” ఆహాబు జు తపు్పు చేసు్తు న్నాడని ప్రజలతో చెప్పుడం దా్వ నూ, వ త్షె నిన్నా ఆపివెయ్యడం
దా్వ నూ ఏలియా సమస్యలిన్నా కలిగిసు్తు న్నాడని ఏలియాను జు నిందిసు్తు డు.

నీవు యెహోవాన విడిచిపె ష్టి వు
అం

ఇ శ్రా యేలీయులు యెహోవాను ఆ ధించడం, ఆయనకు విధేయత చూపించకుం

కరె్మల పరద్వాతం
ఇ శ్రా యేలు ఉత్తు న క ్మలు అనే పర్వతం ఉంది. అది 500 మీటర్ల ఎతు్తు ఉంటుంది

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఏలియా
• ఇ శ్రా యేలు జ్యము
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• ఆహాబు
• యెహోవా
• ఆ ధన
• బయలు

314 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

19. ప్రవక్తలు

19:06

కనుక ప్రజలందరూ క ్మలు ండ వదగ్దా కు వె ్ళురు. బయలు సందే లు చెపే్పువారు అకస్కాడికి వచార్చారు. వారు బయలు ప్రవక్తలు. వారు 450 మంది
ఉ న్నారు. ఏలియా ప్రజలతో ఇలా చెపా్పుడు, “మీ ంతకాలం మారు్పు చెందకుం ఉం రు? యెహోవా దేవుడై ్తు ఆయనను పూజించండి! బయలు
దేవుడైతే బయలును పూజించండి!”

కరె్మల పరద్వాతం
19:05 చట్రంలో దీనిని ఎలా అనువదించారో చూడండి.

నీవు యెంతకాలం
ఇది సమాచారం కోసం అడిగే ప్రశన్నా కాదు. ఇ శ్రా యేలీయులు యెహోవాను లేక బయలు దేవతలలో ఒకరిని వారు సేవించడంలో వారు తమ
మనసులను తిరిగి మారుర్చాకోవ నిన్నా ఏలియా నిందిసు్తు న్నాడు. నిన్నా భాషలలో “ఎవరిని మీరు ఆ ధించాలని కోరు ం రో వారిని గురించి మీ
మనసులను మారుర్చాకోవడం ఆపివెయ్యండి” అనే వాక్యం
నిన్నా భాషలు వ్యక్తపరుసు్తు న్నాయి.

యెహోవాయే దేవుడైతే .... బయల దేవుడైతే
ఏలియా నిర్ణయం చెయ్యలేకుం ఉ న్నాడని దీని అర్థ ం కాదు. యెహోవా నిజమైన దేవుడని ఏలియాకు తెలుసు. అబదగ్దా పు దేవతలను
ఇ శ్రా యేలీయులు ఆ ధించినపు్పుడు వారు ఏ క నిజదేవుడైన యెహోవాను ని కరిసు్తు న్నారని వారు తెలుసుకోవాలని కో డు. ప్రజలు ఒక చెడు
ఎంపికను చే రని చూపించే ఒక విధానంలో అనువదించండి.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు జ్యము
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• బయలు
• ఏలియా
• యెహోవా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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అపు్పుడు ఏలియా బయలు ప్రవక్తలతో, “ఒక ఎదుగ్దాను వధించి, దాని మాంసమును ఒక బలిపీఠం మీద హోమబలి అరి్పుంచండి, అయితే దాని మీద
ఎటువం అగిన్నాని జేయకండి, తరువాత నేను అదే కా ్యనిన్నా చే ్తు ను. మరొక బలిపీఠం మీద మాం నిన్నా ఉంచుతాను. దేవుడు దాని మీదకు
అగిన్నాని పంపిన యెడల ఆయన నిజమైన దేవుడని మీరు తెలుసుకుం రు.” కనుక బయలు ప్రవక్తలు ఒక బలిని సిద్ధ పరచారు, అయితే అది
అగిన్నాతో కాలర్చాబడలేదు.

అగిన్ని

ద్వారా ఎవర జవాబిసా్తర

అం , “బలిని దహించి వెయ్య నికి ఎవరు సహ

తీతం

అగిన్నాని పంపి ్తు రు.”

జమైన దేవుడ
దీని అర్థ ం ఏ క నిజ దేవుడు

అన వాదం ప

ల

• ఏలియా
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• బయలు
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
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అపు్పుడు బయలు ప్రవక్తలందరూ బయల క ్ర ర్థన చేసార , “బయలూ మా పా్రర్థ న ఆలకించు!” ఆ దినమంతా వారు పా్రర్థ నలు చే రు, గ ష్టి
అరచారు. తమ శరీ లను సహితం వారు కతు్తులతో కోసుకు న్నారు, అయి బయలు జవాబు ఇవ్వలేదు. బలిపీఠం మీదకు అగిన్నాని పంపించలేదు.

బయల క

్ర ర్థన చేసార

బయలు ప్రవక్తలు బలి

సిద్ధ ం చేసిన ఎదుగ్దాల మీద అగిన్నాని కురిపించమని బయలు దేవతను అడి రు.

అరిచార
వారు గ ష్టి

అరిచారు లేక బయలును బిగ్గ ర

అడి రు

కత్త లతో తమన తామ కోస కొనాన్నిర
వారి తీవ్రమైన భకి్తని చూపించ నికి కతు్తులతో తమను తాము
వారు ఆశించారు.

యపరచు

న్నారు. వారి మనవి బయలు వినేలా ఈ కార్యం పురి లు్పుతుందని

అక్కడ జవాబ ఏమీ లేద
వారి అరుపులకు ఎటువం

అన వాదం ప

స్పుంద

లేదు. బలిని దహించ నికి ఎటువం

అగీన్నా దిగి

ల

• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• బయలు
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
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బయలు ప్రవక్తలు దాదాపు ఆ రోజంతా బయలు పా్రర్థ న చేసూ
్తు నే ఉ న్నారు. చివరికి వారు పా్రర్థ న చెయ్యడం మానివే రు. అపు్పుడు ఏలియా
మరొక ఎదుగ్దాను చంపి దాని మాంసమును బలిపీఠం మీద ఉంచాడు. దాని తరువాత దీని మీద ఆ మాంసం, బలిపీఠం, ఆ భూమి అంతా
నిండిపోయేలా పనెన్నాండు పెదగ్దా కుండలతో ళ్ళును పోయాలని ప్రజలతో చెపా్పుడు.

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి ఎటువం

నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• ఏలియా
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• బలిపీఠం
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అపు్పుడు ఏలియా ఇలా పా్రర్థ న చే డు, “యెహోవా, అ బ్రా హాము, ఇ స్సాకు, యూకోబుల దేవా వే ఇ శ్రా యేలు నిజమైన దేవుడవ , నేను
సేవకుడన నేడు మాక కన పరచ . ఈ ప్రజలు వే నిజమైన దేవుడు అని తెలుసు నేలా
పా్రర్థ నకు జవాబివు్వ.”

మాక కన పరచ
అం , “మాకు రుజువు పరచు” లేక “మాకు చేసి చూపించు.”

నేన నీ

స డి

ఈ వాకా్యనిన్నా, “ఈ కా ్యలు చెయ్య ని , నినున్నా సేవించ ని

వు

కు అధికారం ఇచార్చావు” అని అనువదించవచుర్చా

నాక జవాబివుద్వా
అం , “

పా్రర్థ నకు స్పుందించు” లేక “నేను అడిగిన అగిన్నాని పంపించు.”

ఈ ప్రజల తెల స కొం

ర

ఈ వాకా్యనిన్నా, “ఈ ప్రజలు చూ ్తు రు, అర్థ ం చేసు ం

అన వాదం ప

రు” అని అనువదించవచుర్చా.

ల

• ఏలియా
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
• యెహోవా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• ఇ స్సాకు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు
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• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• నిజము, సత్యం
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వెంటనే ఆకాశంనుండి అగిన్నా దిగివచిర్చాంది, ఆ మాం
న్నా, కటెష్టి లనూ, ళ్ళునూ, ఆ భూమిని, బలిపీఠం చుటూ
ష్టి ఉనన్నా ళ్ళునూ కాలిర్చా వేసింది. ప్రజలు
ఈ కా ్యనిన్నా చూసినపు్పుడు వారు నేలమీద గిలపడి, “యెహోవాయే దేవుడ , యెహోవాయే దేవుడు!” అని గ ష్టి అరచారు.

ఆకాశం న ండి కిందక దిగి వచి్చుంది.
ఈ వాకా్యనిన్నా, “వెంటనే ఆకాశం నుండి కిందకు పడింది” అని అనువదించవచుర్చా.

నేల మీద పడింది.
వెంటనే వారు కిందకు పడి నేల మీద మోకరిలా్లరు. యెహోవాను బ ష్టి వారు భయప ్డ రు. ఎందుకం వారు ఆయన శకి్తని చూ రు. ఏ న
నిజదేవుడు మాత్రుమే దానిని చెయ్యగలదని వారికి తెలుసు, ఆయనను ఘనపరచ నికి కిందకు వంగి ఆయనను ఆ ధించారు.

యెహోవాయే దేవుడ
యెహోవాయే దేవుడని, ఇతరులందరిలో ఒకడు కాదని వారు అర్థ ం చేసు

అన వాదం ప

న్నారని ఈ వాక్యం అర్థ ం.

ల

• బలిపీఠం
• యెహోవా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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అపు్పుడు ఏలియా ఇలా అ న్నాడు, “బయలు ప్రవక్తలను ఎవరినూ తపి్పుంచుకోనివ్వకండి!” అందుచేత ప్రజలు బయలు ప్రవక్తలను పటష్టి కొనాన్నిర ,
అకస్కాడినుండి వెలుపలికి తీసు ని వెళి్ల వారిని చంపారు.

తపి్పంచ కొనాన్నిర
బయలు ప్రవక్తలు వారి దేవుడు అబది్ధ కుడు అని రుజువు అయినపు్పుడు వారు పరుగెతు్తుకు పోయారు.

పటష్టి కొనాన్నిర
అం

“

్వధీనం చేసు

అన వాదం ప

న్నారు, పటుష్టి

న్నారు” లేక “బందీలు

చే

రు.”

ల

• ఏలియా
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• బయలు
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అపు్పుడు ఏలియా ఆహాబు జుతో ఇలా చెపా్పుడు, “ వు త్వరపడి ఇం కి వెళ ్ళు, ఎందుకం వరత్షెం బోతుంది.” వెంటనే ఆకాశం నలుపు
మారింది. దేవుడు కరువు సి్థ తిని ముగించబోతు న్నాడు. దానిని బ ష్టి ఆయనే నిజమైన దేవుడని రుజువు అయి్యంది.

ఆకాశం చీకటి అయి్యంది
అం , “ఆకాశం చాలా నలుపు
మారిర్చా వే యి

అయి్యంది.” బలమైన వరత్షెపు మేఘాలు ఆకా నిన్నా కపి్పువే యి, దటష్టి మైన బూడిద రంగు లేక నలుపు రంగులోనికి

ద రి్భ ం
అం , “వరత్షెం లేకుం

ఎకుస్కావ కాలం ఎండిపోవడం”

అన వాదం ప

ల

• ఏలియా
• జు, చరికం
• ఆహాబు
• యెహోవా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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ఏలియా తన కా ్యనిన్నా ముగించిన తరువాత, దేవుడు ఎలి అను ఒక వ్యకి్తని తన ప్రవక్త ఉండ నికి ఎంపిక చే డు. దేవుడు ఎలి దా్వ
అనేక ఆశర్చార్యకా ్యలు చే డు. నయమానుకు జరిగిన అదు్భుతకార్యం దానిలో ఒక . నయమాని ఒక సై ్యధికారి. అయితే అతనికి చర్మ వా్యధి
కలిగింది. నయమాను ఎలి ను గురించి వి న్నాడు. కనుక అతడు ఎలి వదగ్దా కు వెళి్ల తనను గు చెయా్యలని అడి డు. యొ గ్దా ను నదిలో
ఏడు రు్ల మున లని నయమానుకు ఎలి చెపా్పుడు.

శతత్రి వు సైనా్యధికారి
ఇ శ్రా యేలీయుల శతు్రు దే లలో ఒక దేశ సై

్యనికి నయమాను ఒక సై

్యధికారి

ఎలిషా గ రించి అతడ వినాన్నిడ .
దీని అర్థ ం ప్రజలు ఎలి

అతడ వె

గురించి నయమానుతో చెపా్పురు.

్ళుడ , ఎలిషాన అడిగాడ

అం , “ఎలి ను చూడదానికి వె
చెయా్యలని ఎలి ను అడి డు.

అన వాదం ప

్ళుడు, అతడిని అడి డు.” నయమాను ఎలి

ను కనుగొన నికి ఇ శ్రా యేలు వె

్ళులిస్సా వచిర్చాంది, ఈ కార్యం

ల

• ఏలియా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• అదు్భుతం, అదు్భుతాలు, ఆశర్చార్యం, ఆశర్చా ్యలు, సూచన, సూచనలు
• నయమాను
• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
• యో గ్దా ను నది, యో గ్దా ను
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నయమాను కోపగించు
న్నాడు, నదిలో మునగ నికి అతడు ని కరించాడు. అది అతనికి తెలివితకుస్కావ తనం అనిపించింది. తరువాత తన
మనసును మారుర్చా
న్నాడు. యొ గ్దా ను నది వదగ్దా కు వె ్ళుడు. ఆ
లో ఏడు రు్ల ముని డు, ఏడు రు్ల
లో మునిగి బయ కి వచిర్చానపు్పుడు
దేవుడు అతనిని గుచే డు.

అది బ ది్ధ హీనంగా కనపడింది కన క అతడ
ఎలి

చెపి్పునపు్పుడు నయమాను చెయ్యలేదు ఎందుకం

చెయ్యలేద

శుభ్రపరచుకోవడం మాత్రుమే అతని వా్యధిని

గుచెయ్యలేదని అతనికి తెలుసు.

అతడ తన మనస న మార ్చుకొనాన్నిడ .
అం , “ఎలి

తన చెయ్యమని చెపి్పున దానిని చెయా్యలని నిర్ణయించు

అన వాదం ప

న్నాడు.

ల

• నయమాను
• యో గ్దా ను నది, యో గ్దా ను
• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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దేవుడు ఇ శ్రా యేలు ప్రజల వదగ్దా కు అనేకమంది ప్రవక్తలను పంపించాడు. ప్రజలు విగ్రహాలను పూజించడం మానివేయాలని వారందరూ చెపా్పురు.
దానికి బదులు వారు ఒకరి విషయంలో ఒకరు తి జీవించాలని, ఒకరి పట్ల ఒకరు కరుణ కలిగి యుం లని చెపా్పురు. దుషష్టి తా్వనిన్నా మాని
దేవునికి విధేయత చూపించాలని వారు ప్రజలను హెచర్చారించారు. ఇ శ్రా యేలు ప్రజలు ఈవిధం చెయ్యని యెడల దేవుడు వారి దో నిన్నా బ ష్టి వారిని
శిక్షి ్తు డు, వారికి తీరు్పు చే ్తు డు.

నా్యయం, కర ణ చూపించడం ఆరంభించ
ఈ వాకా్యనిన్నా, “ ్యయం
అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

నూ, కరుణ కలిగియుండడం ఆరంభించు” లేక “

్యయా న్నా, కరుణనూ చూపించడం పా్రరంభించు” అని

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• ఆ ధన
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
/ తిమంతులు
• ్యయమైన, ్యయం, అ ్యయమైన, అ ్యయం, నిరోగ్దా
• కరుణ, కరుణగల
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
• లోబడుట, పా ంచుట
• ్యయాధిపతి, తీరు్పు
• అప ధ భావం, దోషం
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
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ఎకుస్కావ కాలం ప్రజలు దేవునికి విధేయత చూపించలేదు. ప్రవక్తలకు డు కలిగించారు, నిన్నా రు్ల వారు ప్రవక్తలను చంపారు. ఒక రి యిరి్మయా
ప్రవక్తను ఎండిపోయిన విలో పడవే రు. అతడు వి ఆడుగు పా్రంతంలోని బురదలో కూరుకుపోయాడు. అయితే జుకు ప్రవక్త పట్ల లి
కలిగింది. యిరి్మయా అకస్కాడ చనిపోవ నికి ముందే దానిలోనుండి తీయాలని సేవకులకు ఆజజ్ఞా ఇచార్చాడు.

డ పడిన బావి.
ఈ

విలో ప్రస్తు ుతం ఎటువం

అత

రు లేదు. అయితే దాని అడుగులో ఇంకా ంత బురద ఉంది. దీనిని “ఖా

మీద కర ణ చూ

దీని అర్థ ం, అతడు యిరి్మయా మీద

అన వాదం ప

డ
లి చూపాడు, అతనికి సహాయం చే

డు.

ల

• లోబడుట, పా ంచుట
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• యిరీ్మయా
• జు, చరికం
• కరుణ, కరుణగల
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ప్రజలు వారిని దే్వ ంచి ప్రవక్తలు ప్రజలతో మా ్ల డుతూనే ఉ న్నారు. వారు ప ర్చాతా్తుప పడని యెడల దేవుడు వారిని శిక్షి ్తు డని ప్రజలను వారు
హెచర్చారించారు. వారికి మె స్సాయను పంపి ్తు డని దేవుడు చేసిన వా గ్దా నిన్నా వారికి జ్ఞా పకం చే రు.

దేవు

కోసం మా ్లు డడం కొనసాగించాడ

అం , “ప్రజలకు దేవుడు చెపా్పులని కోరిన దానిని వారికి చెప్పుడం

దేవు

న

గించాడు.

మె న్సియ వసా్తడ అనే వాగా్దనం

ఈ వాకా్యనిన్నా, “తన ప్రజలను రక్షించ నికి ఆయన మె స్సాయ వ ్తు డని దేవుడు వా గ్దా నం చే

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలను స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
1

జులు 16-18; 2

జులు 5; యిరి్మయా 38 నుండి బైబిలు కథ
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రిగి రావడం

20:01

ఇ శ్రా యేలు జ్యం, యూదా జ్యం దేవునికి వ్యతిరేకం పాపం చే రు. దేవుడు
యి పర్వతం వదగ్దా వారితో చేసిన నిబంధనను వారు
మీ రు. వారు తమ పాపం విషయంలో ప ర్చాతా్తుపప లని, తిరిగి ఆయనను ఆ ధించాలని హెచర్చారించ నికి దేవుడు తన ప్రవక్తలను
పంపించాడు. అయితే ప్రజలు విధేయత చూపించ నికి ని కరించారు.

బంధనన మీరార
అం , “

యి పర్వతం వదగ్దా తన నిబంధనతో పాటు వారికి ఇచిర్చాన ఆజజ్ఞా లకు అవిధేయత చూపించారు.

పశా్చుతా్తపప

ల , ఆయనన మరల ఆరాధించాల

వారి

హెచ్చురించాడ .

ఈ వాకా్యనిన్నా “పాపానిన్నా నిలిపి వేయాలని వారికి చెపు్పు, ఇతర దేవుళ్ళుకు బదులు యెహోవాను ఆ ధించాలని వారితో చెపు్పు లేదా భయంకర
సంఘటనలు వారికి సంభవి ్తు యి.” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు జ్యము
• యూద, యూదా జ్యం
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నిబంధన
యి,
యి పర్వతము
•
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము
• ఆ ధన
• లోబడుట, పా ంచుట
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20:02

అందుచేత దేవుడు ండు
్యలనూ శిక్షించాడు, వాఋ శనం అయే్యలా వారి మీదకు శతు్రువులను అనుమతించాడు. మరొక జ ంగం
అషూ్శూరీయులు చాలా బలమైన దేశం తయారయా్యరు. ఇతర దే ల పట్ల వారు చాలా కూ
క్రీ రం ఉండేవారు. వారు ఇ శ్రా యేలు దేశం మీద దాడి
చేసి వారిని శనం చే రు. ఇ శ్రా యేలు జ్యంలోని అనేకమందిని వారు చంపారు. వారికి నచిర్చాన ప్రతీ వసు్తువుని వారు తీసు ని వె ్ళురు.
దేశంలోని అధిక భా నిన్నా కాలిర్చావే రు.

రెండ రా
ఇ శ్రా యేలు

్యల
జ్యం, యూదా

్యలను సూచిసు్తుంది

సామామ్రాజ్యం
ఒక దేశం అనేక ఇతర దే ల మీద తన అధికా నిన్నా విస్తు రించగలిగే శకి్తవంతం

ఉనన్నాపు్పుడు ఆ దే నిన్నా “

తీస కొనాన్నిడ
అం

“దొంగిలించాడు” విలువైన వసు్తువులను దోచుకుని వా ని అషూ
త్షె రుకు తీసు ని వె

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• అసిస్సారియా, ఆషూ్శూరు, ఆషూ్శూరీయులు, ఆషూ్శూరు మామ్రాజ్యం
• ఇ శ్రా యేలు జ్యము
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20:03

దేశంలోని యకులందరి సమావేశపరచు
న్నారు, ధనికులు, విలువైన వసు్తువులను చెయ్యగలవారిని సమావేశపరచారు. వారిని తమతో
అ స్సారియా తీసు ని వె ్ళురు. కేవలం దిగ్దా మంది పేద ఇ శ్రా యేలీయులను మాత్రుమే ఇ శ్రా యేలులో విడిచిపె ష్టి రు.

నై

ణా్యల

చెకస్కా పని, లోహపు పని, ని ్మణ పనులకు సంబంధించిన నైపుణా్యలను సూచిసు్తుంది

లిచిపో

ర

అం , “నిలిచిపోయారు” లేక “వెనుక విడువబ ్డ రు” లేక “వెనుక విడవబడ నికి అనుమతించబ ్డ రు”

అన వాదం ప

ల

• అసిస్సారియా, ఆషూ్శూరు, ఆషూ్శూరీయులు, ఆషూ్శూరు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• ఇ శ్రా యేలు జ్యము

మామ్రాజ్యం
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20:04

అపు్పుడు అ స్సారియనులు ఆ దేశంలో నివసించ నికి పరదేశీయులను తీసు ని వచార్చారు. పరదేశులు నగ లను క ష్టి రు. అకస్కాడ నివసిసు్తునన్నా
మిగిలిన ఇ శ్రా యేలు వారిని వివాహం చేసు
న్నారు. ఈ సంతా నిన్నా సమరయులు అని పిలిచారు.

విదేశీయ ల
ఇ శ్రా యేలీయులు కాని వారిని సూచిసు్తుంది

అన వాదం ప

ల

• అసిస్సారియా, ఆషూ్శూరు, ఆషూ్శూరీయులు, ఆషూ్శూరు
• ఇ శ్రా యేలు జ్యము
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• సమరయ, సమరయకు చెందిన

మామ్రాజ్యం
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20:05

దేవుణి్ణ విశ్వసించకపోవడం, ఆయనకు విధేయత చూపించక పోవడం వలన దేవుడు ఇ శ్రా యేలు దే నిన్నా ఏవిధం శిక్షించాడో యూదా జ్యం
చూ రు. అయి వారు విగ్రహాలను పూజిసూ
్తు నే వచార్చారు, క
య దేవతలను కూ వారు పూజిసు్తు న్నారు. వారిని హెచర్చారించ నికి దేవుడు
వారి వదగ్దా కు ప్రవక్తలను పంపాడు, అయితే వారు విన నికి ని కరించారు.

ఆయనన విశద్వాసించలేద , లోబడలేద
ఈ వాకా్యనిన్నా “వారు ఆయనను విశ్వసించలేదు, ఆయనకు విధేయత చూపించ లేదు

వారి
అం

విన

హెచ్చురించాడ
“పాపం చెయ్యడం ఆపివెయా్యలని వారికి చెప్పుండి లేక భయంకర సంఘటనలు వారికి సంభవి ్తు యి.”

కి వార

రాకరించార

అం , “విధేయత చూపించ నికి వారు ని కరించారు” లేక “వారి దుషష్టి ప్రవర్తనను ఆపివెయ్య నికి వారు ని కరించారు.”

అన వాదం ప

ల

• యూద, యూదా జ్యం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• ఇ శ్రా యేలు జ్యము
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• లోబడుట, పా ంచుట
• ఆ ధన
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
• దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన
యుడు, క
యులు
• క ను, క
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20:06

అ స్సారియులు ఇ శ్రా యేలు
్యనిన్నా శనం చేసిన తరువాత 100 సంవతస్సా లకు దేవుడు బబులోను జు నెబుకదన్నాజరును యూదా జ్యం
మీదకు దాడి చెయ్య నికి పంపాడు. బబులోను అత్యంత శకి్తవంతమైన దేశం. యూదా జు నెబుక న్నాజరు జుకు సేవకుని ఉండ నికి
అంగీకరించాడు, ప్రతీ సంవతస్సారం జుకు పెదగ్దా మొత్తు ంలో కప్పుము కటష్టి నికి అంగీకరించాడు.

సామామ్రాజ్యం
20:02 చట్రంలో దీనిని ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి.

అంగీకరించార
బబులోను

జు సేవించాలి లేదా

నెబ కదెన్నిజర క సేవక

శనం అవుతావని యూదా

గా ఉండ

జును బలవంతం చే

రు.

కి

ఈ వాకా్యనిన్నా “నెబుక న్నాజరు ఆజజ్ఞా కింద యూదా పాలించబడ నికి” అని అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

ల

• అసిస్సారియా, ఆషూ్శూరు, ఆషూ్శూరీయులు, ఆషూ్శూరు మామ్రాజ్యం
• ఇ శ్రా యేలు జ్యము
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నెబుక న్నాజరు
• జు, చరికం
• బబులోను, బిలోనియా, బిలోనియా, బబులో యులు
• యూద, యూదా జ్యం
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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అయితే దిగ్దా సంవతస్సా ల తరువాత యూదా జు బబులోను జుకు వ్యతిరేకం దాడి చే డు. కనుక బబులోను వారు యూదా జ్యం మీద
దాడి చే రు. వారు యెరూష ం పటష్టి ణానిన్నా ఆకక్రీమించారు, దేవాలయానిన్నా శనం చే రు, నగరంలోనూ, దేవాలయంలోనూ ఉనన్నా విలువైన
సంపదను తీసు ని వె ్ళురు.

వెన కక వచా్చుర
ఈ పదానిన్నా “తిరిగి వచార్చారు” లేక “యూదాకు తిరిగి వచార్చారు” అని అనువదించవచుర్చా

నగరా న్ని సాద్వాధీనపరచ కొనాన్నిర
అం , “నగ

న్నా, దానిలోని ప్రజలరి ఆధీనంలోనికి తీసు

తీస కెళి్లు పో

ర.

సంపద యావతూ
్తు తమతో పాటు బబులోనుకు తీసు ని వె

అన వాదం ప

న్నారు.”

్ళురు

ల

• యూద, యూదా జ్యం
• తిరగబడుట/తిరుగు టుదారు/రి, తిరుగు టు, తిరగబడే, తిరుగ
• బబులోను, బిలోనియా, బిలోనియా, బబులో యులు
• యెరూషలేము
• ఆలయం

టుతత్వం/తనం
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యాదా జు తిరుగు టును బ ష్టి యూదా జును శిక్షించడం కోసం నెబుకదన్నాజరు సైనికులు జు కుమారులను అతని క ్ళుదుటనే వారిని
చంపారు. తరువాత అతనిని గుడి్డ వాని చే రు. ఆ తరువాత జును తీసు నివె ్ళురు, అకస్కాడ బబులోను చెరలో జు చనిపోయాడు.

శిక్షించ

కి

ఈ కా ్యలు చెయ్యమని తన సైనికులతో చెప్పుడం దా్వ

అత

నెబుక న్నాజరు యూదా

జును శిక్షించాడు.

ఎద ర గా

ఈ వాకా్యనిన్నా, “అతడు చూడగలి్గ నంత దగ్గ ర” లేక “అతడు చూచేలా” లేక “అతని కళ్ళుకు ముందు” అని అనువదించవచుర్చా.

అత

బందీ

దీనిని “అతని కళ్ళును

అన వాదం ప

చేసార
శనం చే

డు” అని అనువదించవచుర్చా.

ల

• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• జు, చరికం
• యూద, యూదా జ్యం
• నెబుక న్నాజరు
• కుమారుడు
• బబులోను, బిలోనియా, బిలోనియా, బబులో యులు
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నెబుక న్నాజరూ, అతని సైనికులూ యూదా జ్యంలో దాదాపు ప్రజలందరి బబులోనుకు తీసు నివె ్ళురు. అతి పేదవారిని పొలాలలో
పనిచెయ్య నికి అకస్కాడ ఉంచివే రు. ఈ కాలంలో దేవుని ప్రజలు వా గ్దా న దే నిన్నా విడిచిపె ష్టి లా వారిని బలవంతపె ష్టి రు, దీనిని బహిషస్కారణ
అ న్నారు.

వెన క విడిచిపె ష్టి ర
అం , “పేద వారిని మాత్రుమే యూదాలో విడిచిపె ష్టి రు” లేక “పేదవారిని మాత్రుమే యూదాలో ఉండనిచార్చారు”

ఈ కాల పరిధిలో
దీని అనువదించ నికి, దీర్ఘకాలానిన్నా సూచించే పదానిన్నా సూచించే వాకా్యనిన్నా ఎంపిక చేసుకోండి, ఎందుకం
గడిచింది.

ప్రవాసం
“ప్రవాసం” అనే పదం అం

అన వాదం ప

తమ దేశంలోనుండి ఎవరినై

బలవంతం

తొలగించడం

ల

• నెబుక న్నాజరు
• యూద, యూదా జ్యం
• బబులోను, బిలోనియా, బిలోనియా, బబులో యులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ న భూమి
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20:10

దేవుడు తన ప్రజలను వారి పాపానిన్నా బ ష్టి వారిని దేశబహిషస్కారణకు అనుమతించినప్పు
వారి , వారికి చేసిన వా గ్దా లను మరచిపోలేద .
దేవుడు వారిని గమనిసూ
్తు ఉ న్నాడు, తన ప్రవక్తల దా్వ వారితో మా ్ల డుతు న్నాడు. డెబబ్బాది సంవతస్సా ల తరువాత వారు తమ వా గ్దా నదే నికి
తరిగి వ ్తు రని వా గ్దా నం చే డు.

ప్రవాసం
20:09 చట్రంలో దీనిని ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి

మరచిపోలేద
ఈ పదానిన్నా, “నిర్ల్యక్షపెటష్టి లేదు” లేక “తృణీకరించలేదు” అని అనువదించవచుర్చా. లేదా ఆ పూరి్త వాకా్యనిన్నా “తన ప్రజల ప ్ల , ఆయన వా గ్దా
అతని సమర్పుణను గౌరవించడం న గించారు”

గమ ంచడం
అం

“శశ్రాద్ధ తీసుకోవడం”

ఆయన తన ప్రవకక్తిల

ద్వారా వారితో మా ్లు

డ

ఈ వాకా్యనిన్నా, “తన ప్రజలకు చెపా్పులని తాను కోరిన సందే లను తన ప్రవక్తలకు చెపా్పుడు.” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
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20:11

డెబ్బది సంవతన్సిరాల తర వాత పరిత్షెయా దేశ జు కోరేష బబులోనును జయించాడు, కనుక పరిత్షెయా చకక్రీవరి్త బబులోను చకక్రీవరి్తకి బదులు
అనేక దే లను పరిపాలించాడు. ఇశా్రయేలీయ లన ఇ ్పడ యూద ల అ పిల స్త నాన్నిర . వారిలో అనేకులు తమ పూరి్త జీవితాలు
బబులోనులో గడిపారు.

డెబ్బది సంవతన్సిరాల తర వాత
బబులోను సైన్యం యెరూషలేం ప్రజలను చెరలోనికి తీసు నివెళి్ళున తరువాత డెబబ్బాది సంవతస్సా లను ఇది సూచిసు్తుంది.

కోరేష
కోరేషును “ఘనుడైన కోరేషు” అని పిలిచారు. “కోరేషు” అనే పేరు అర్థ ం పాల ్తు భాషలో “సూరు్యని వలే.” కోరేషు చరిత్రులో చాలా పా్రముఖ్యమైన
వ్యకి్త. ఆ పేరు అ ్థ నికి బదులు అతని పేరును అనువదించడం మంచిది ఉండవచుర్చా.

పరి్షయన ల
మధ్య ఆసియానుండి ఐగుపుప్తు వరకూ ఉనన్నా పా్రంతానిన్నా
దాని ముఖ్యకేందద్రోం ఉంది.

ఇశా్రయేలీయ లన ఇ

్వధీనం చేసుకో నికి పరిత్షెయను

్పడ యూద ల అ

పిల స్త నాన్నిర

ఈ వాకా్యనిన్నా “ప్రజలు ఇ శ్రా యేలీయులను ఇపు్పుడు “యూదులు” అని పిలుసు్తు

యూ

మామ్రాజ్యం వృది్ధ చెందింది. ఆధునిక ఇ న్ పా్రంతంలో

న్నారు అని తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా.

్ర ంతం

అం , ప్రవా నికి ముందు యూదా

జ్యం ఉనన్నా పా్రంతం. యూదా

్యనికి యెరూషలేం ముఖ్యపటష్టి ణం.
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ల

• జు, చరికం
• బబులోను, బిలోనియా, బిలోనియా, బబులో యులు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
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20:12

పరిత్షెయా వారు చాలా బలమైనవారు, అయితే వారు జయించిన ప్రజల మీద వారు దయను చూపించారు. త్వరలోనే కోరేష పరిత్షెయా దేశం మీద
జు నియమించబడిన తరువాత యూ దే నికి తిరిగి వె ్ల లని కోరిన యూదులు పరిత్షెయా దే నిన్నా విడిచి పెటష్టి వచర్చాని ఆజజ్ఞా లు రీ చే డు.
దేవాలయానిన్నా తిరిగి కటష్టి నికి ధనసహాయం కూ చే డు! కనుక బబులోను చెరలో డెబబ్బాది సంవతస్సా ల తరువాత ఒక చినన్నా యూదుల గుంపు
యూదాలోని యెరూష ం పటష్టి ణానికి తిరిగి వె ్ళురు.

పరి్ష

సామామ్రాజ్యం

ఈ పదానిన్నా 20:11చట్రంలో ఎలా అనువదించారో చూడండి

కోరేష
ఈ పదానిన్నా 20:11 చట్రంలో ఎలా అనువదించారో చూడండి

యూ
ఈ పదానిన్నా 20:11చట్రంలో ఎలా అనువదించారో చూడండి

యూ

క

రిగి రావ

కి

ఈ యూదులలో ఎకుస్కావమంది యూదాను విడిచిన వారికి సంతానం నూ, మనుమ సంతానం నూ ఉ
ముం నన్నాడూ నివసించలేదు. నిన్నా భాషలలో “యూదాకు వెళ్ళు నికి” అని అనువదించడం మంచిది.

ప్రవాసం
ఈ పదానిన్నా 20:09చట్రంలో ఎలా అనువదించారో చూడండి
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రిగి వచా్చుర
అం , “”వెనకుస్కా వె ్ళురు.” నిన్నా భాషలలో “వె
ఇంతకుముందు ఎనన్నాడూ వెళ్ళులేదు.

అన వాదం ప

్ళురు” అని చెప్పు నికి ఉదేగ్దా శించారు. ఎందుకం

ల

• కరుణ, కరుణగల
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• ఆలయం
• యెరూషలేము
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20:13

వారు యెరూష ం నగ నికి తిరిగి వచిర్చానపు్పుడు వారు దేవాలయానిన్నా తిరిగి క ష్టి రు, నగరం పా్రకా లు క ష్టి రు. పరిత్షెయా వారు ఇంకా వారిని
పాలిసు్తు న్నారు. అయితే తిరిగి వారు వా గ్దా నదేశంలో నివసించడం, దేవాలయంలో ఆ ధన చేసూ
్తు వచార్చారు.

ప్రజల
అం , యూకోబు సంతానం, ఇ శ్రా యేలీయులు ఇపు్పుడు యూదులు అని పిలువబడుతు

న్నారు.

గోడ
ఈ గోడ చాలా వెడలు్పు

(2.5 మీటరు్ల) ఉంది, దాడులు చేసేవారినుండి కాపాడ నికి ఇది నిరి్మంచబడింది.

ఇతర ప్రజల చేత పరి

లించబడింది

అం , ఇతర దేశం వారిని నియంతి్రుంచింది. ఈ సమయంలో పరిత్షెయనులు యూదులను పాలించారు. తరువాత ఇతర దే లు పాలించారు.

మరొకసారి
నిన్నా భాషలలో దీనిని “ఇపు్పుడు” లేక “వారి పూరి్వకులు చేసిన ప్రకారం” లేక “ప్రవా నికి ముందు జరిగిన విధం ” అని అనువదించాలిస్సాన
ఉంటుంది.

దేవాలయంలో ఆరాధించార
వారు దేవాలయానిన్నా తిరిగి క ష్టి నపు్పుడు వారు యెహోవాను ఆ ధించారు, ఆయన ఏ న నిజదేవుడు,

..న ండి బైబిల కథ
నిన్నా రిఫ నుస్సాలు

నన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.
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అన వాదం ప
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ల

• యెరూషలేము
• ఆలయం
• వా ్ధ న భూమి
• ఆ ధన
2

జులు 17; 24-25; 2 దిన 36; ఎ జ్రా 1-10; నెహేమా్య 1-13 నుండి బైబిలు కథ
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డు

21. దేవుడ మె న్సియన వాగా్దనం చేసాడ
21:01

దేవుడు ఈ లోకానిన్నా సృ ష్టి ంచినప్పు , ంతకాలం త ్వత ఆయన మె స్సాయను పంపి ్తు నని వా గ్దా నం చే డు. అవ్వ సంతానం సర్పుం తల మీద
డతాడు, అయితే, హవ్వను మోసగించిన సర్పుం తాను. అతణి్ణ మెసిస్సాయ ఓడి ్తు డు అని దేవునికి తెలుసు.

మొటష్టి మొదటి న ండి
అం , భూమి సృ ష్టి ంచబడినపుడు

సర్పం తల చితకకొటిష్టి న

్పడ

సర్పుం తల చితకగొ ష్టి వరకూ సర్పుం ఎవరినై
వినియోగించండి.

యపరుసూ
్తు నే ఉంటుంది. తల

శనం అయి్యంది అని అర్థ మిచేర్చా పదానిన్నా “నలుగగొటష్టి డం”

అ సర్పమే ...సాతాన
సర్పుం రూపంలో తాను అవ్వతో మా ్ల డింది. అతను ఇపు్పుడు సర్పుం అని దీనికి అర్ధ ం కాదు. “సర్పుం ...
అనువదించవచుర్చా.

తాను ఒక రూపం” అని దీనిని

హవద్వాన ఎవర మోసం చేసార
అం , “అవ్వకి ఎవరు అబదగ్దా ం చెపా్పురు.” దేవుడు చెపి్పున దానిని హవ్వ అనుమానించేలా చెయ్యడం దా్వ
అవిధేయు లు ఆమెను మోసపుచిర్చాంది.
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అన వాదం ప

21. దేవుడు మె స్సాయను వా గ్దా నం చే

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• ఆదాము
• హవ్వ
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
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డు

21:02

దేవుడు అ బ్రా హాము దా్వ లోకంలోని జ ం ల న్నా ఆశీర్వదించబడతాయని దేవుడు అ బ్రా హాముకు వా గ్దా నం చే డు. కాలం సంపూర్ణం
అయినపు్పుడు దేవుడు మె స్సాయను పంపించడం దా్వ ఈ వా గ్దా నం నెరవేరర్చాబోతు న్నాడు. మె స్సాయ లోకంలోని ప్రతీ జ ంగంలోని ప్రజలను తమ
పాపం నుండి రక్షి ్తు డు.

అత

ద్వారానే

అం , “అతని సంతతి వారిలో ఒకరి కారణం ”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• ప్రజలు, ప్ర గుంపు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
• నెరవేరుర్చా, నెరవేరిర్చాన, చేప ష్టి రు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
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21:03

దేవుడు మోషే లాం మరొక ప్రవక్తను ఈ లోకం లోనికి పంపి ్తు నని మోషేకు వా గ్దా నం చే
మె స్సాయను పంపి ్తు నని మరొక రి వా గ్దా నం చే డు.

మోషేలాంటి మరొక ప్రవకక్తి
అం , “మోషేలాం

డు. ఈ ప్రవక్త మె స్సాయ. ఈ విధం

దేవుడు

కి లే

మరో ప్రవక్తని నియమించమని” లేదా, “మోషేలా వుండే మరో ప్రవక్త

వ నికి కారణమవ్వమని.”

మోషేలాంటి ప్రవకక్తి
తన ప్రజలను కాపాడ ని , వారిని నడిపించ ని మోషేలా ఉండ నికి, భవిష్యతు్తు ప్రవక్తకు దేవుని నుండి గొప్పు అధికారం అవసరం.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• మోషే
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
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21:04

తన సంతానంలో ఒకరు మె స్సాయ కాబోతు
పాలి ్తు డు.

న్నారని దేవుడు దావీదుకు వా గ్దా నం చే

వీద సంత వాడ
మరోమాటలో దీనిని చెపా్పులం

అన వాదం ప

“నేరు

దావీదు సంతతివాడే”

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• దావీదు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
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21:05

దేవుడు యిరి్మయాతో మా ్ల డు, ఒకరోజున ఆయన ఒక నూతన నిబంధనను చే ్తు నని చెపా్పుడు. త్తు నిబంధన తాను
యి పర్వతం మీద
ఇ శ్రా యేలీయులతో చేసిన పాతనిబంధన లాం ది కాదు. ఆయన తన ప్రజలతో త్తు నిబంధన చేసినపు్పుడు వారు ఆయనను వ్యకి్తగతం
తెలుసు నేలా చే ్తు డు. ప్రతీ వ్యకి్త ఆయనను పే్రమి ్తు రు, ఆయన నియమాలకు విధేయత చూపి ్తు రు. ఇది వారి హృదయాలలో
యబడియుంటుందని దేవుడు చెపా్పుడు. వారు ఆయన ప్రజలై యుం రు. దేవుడు వారి పాపాలను క్షమి ్తు డు. వారితో నూతన నిబంధన
చేసేవాడు మె స్సాయానే.

యిరి్మ

ద్వారా దేవుడ వాగా్దనం చేసార

“దేవుడు యిరి్మయాకు ఇచిర్చాన సందేశం దా్వ , దేవుడు వా గ్దా నం చే
దీనిని అనువదించవచుర్చా.

డు” లేదా “దేవుని వా గ్దా

నిన్నా ప్రవక్త యిరి్మయా ప్రజలకు చెపా్పుడు” అని

కానీ అలా కాద
నూతన నిబంధన యధార్ధ ం ప్రభావవంతం ఉంటుంది. ప్రజలు దేవుణి్ణ వాస్తు వం తెలుసు ం రు. ఆయన ప్రజలా్ల వాస్తు వం జీవి ్తు రు,
ఆయన వారి పాపాలను పూరి్త క్షమి ్తు డు, ఆయన యందు వి ్వసముంచిన వారందరి ఆయన చేసిన మె స్సాయ బలియా నిన్నా ఆధారం
చేసు ని ఒకస్కా రి వారిని క్షమి ్తు డు.

దేవు

ధర్మశాసస్త్రీం ప్రజల హృద

లలో రాయండి

ఇది రూపకాలంకార అర్థ ం. “ఆయన ధర్మ
స్త్రీ నిన్నా అర్థ ం చేసు నేలా ఆయన ప్రజలకు సహాయం చెయ్యండి, యధార్ధ ం వా కి లోబడే కోరిక
ఉండేలా వారికి సహాయం చెయ్యండి.” ధ్యమైతే వారి హృదాయాల మీద యడం గురించిన రూపానిన్నా ఉంచండి. ఎందుకం ఇ శ్రా యేలీయుల
కోసం దేవుడు ండు తిపలకల మీద సిన విధానం దీనికి భినన్నాం ఉంది. అది ధ్యం కాకపోతే ఆ అ ్థ నిన్నా అనువదించండి.

ఆయన ప్రజల గా ఉండండి
“ఆయన ప్రతే్యకమైన ప్రజలు

ఉండండి” లేదా, “ఆయనకు ఇషుష్టిలు

ఉండండి” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా.
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బంధనన ఆరంభించండి

అం , “నూతన నిబంధనను తన ప్రజల దగ్గ రకు తీసుకురండి” లేదా, “నూతన నిబందన

అన వాదం ప

ల

• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• యిరీ్మయా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• [[rc://*/tw/dict/bible/kt/newcovenant]]
• నిబంధన
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
యి,
యి పర్వతము
•
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
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దేవుని ప్రవక్తలు కూ మె స్సాయ ఒక ప్రవక్త నూ, యాజకుని నూ, ఒక జు ఉండబోతు న్నాడని చెపా్పురు. ప్రవక్త అం దేవుని మాటలు విని ఆ
సందే నిన్నా ప్రజలకు ప్రక ంచువాడు. దేవుడు వా గ్దా నం చేసే ఈ ప్రవక్త పరిపూరు్ణడైన ప్రవక్త. అం మె స్సాయ దేవుని సందే నిన్నా పరిపూర్ణం
విం డు. వా ని సంపూర్ణం అర్థ ం చేసు ం డు. వా ని ప్రజలకు పరిపూర్ణం బోధి ్తు డు.

సరైన ప్రవకక్తి
దేవుడు తన ప్రజలతో మా ్ల డ నికి ప్రతి మాటను ఇసూ
్తు , దేవునికి విధేయత చూపడంలో సంపూర్ణత కలిగిన మెసస్సాయ్య ఒక ప్రవక్త
ఆయన ప్రజలకు దేవుణి్ణ సరి ్గ చూపి ్తు డు. దేవుణి్ణ అర్థ ం చేసుకో ని , తెలుసుకో నికి యం చే ్తు డు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
• జు, చరికం
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ఇ శ్రా యేలీయుల యాజకులు తమ ప్రజల కోసం బలులు అరి్పుంచడం న గిసూ
్తు నే ఉ న్నారు. ప్రజలను తమ పాపముల విషయంలో దేవుడు వారికి
ఇసు్తునన్నా శిక్ష ్థ నంలో ఈ బలులు ఉ న్నాయి. యాజకులు కూ ప్రజల కోసం పా్రర్థ నలు చే ్తు రు. అయితే మె స్సాయ పరిపూరు్ణడైన యాజకుడు,
ఆయన తనున్నాతాను సంపూర్ణ బలి అరి్పుంచు ం డు. ఆయన ఎనన్నాడూ పాపం చెయ్యలేదు. పాపం విషయంలో ఇకమీదట యే ఇతర బలి
అవసరం లేదు.

దీ

ప ంగా

“వారి ప్రయోజనం కోసం” లేక “వారి ్థ నంలో” అని అనువదించవచుర్చా.

వారి

లక తగిన శి క ప్రతా్యమా్యయంగా

ప్రజలు తమ పాపం కోసం బలి జంతువులను తీసు ని వ నికి అనుమతించాడు, వారు అర్హుమైన శిక్షకు జ్ఞా పిక తీసు ని వాలి. వారి
పాపానిన్నా తొలగించ నికి వారు దేవుని మీద ఆధారప లి. పాపానికి తాతాస్కాలిక పరిహారం దేవుడు ఈ బలులను అంగీకరించాడు, ప్రజలను వారి
పాపానిన్నా బ ష్టి వారిని శిక్షించలేదు.

సంపూర్ణ

జక డ

ఇతర ప్రధాన యాజకుల వలే కాకుం

, మె స్సాయ ఎనన్నాడూ పాపం చెయ్యలేదు, ఆయన ప్రజల పాపాలను

తనన తన అరి్పంచ క నాన్నిడ
అం , “చంపబడ నికి తనను తాను అనుమతించు

న్నాడు.”

సంపూర్ణ బలి
అది, “ఆ బలిలో తపు్పులు లేవు, ఎటువం

లోపాలు లేవు.”
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ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• ప్రధాన యాజకుడు
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జులూ, అధికారులు జ ంగముల మీద పాలన చే ్తు రు, నిన్నా రు్ల వారు తపి్పుదాలు చే ్తు రు. జైన దావీరు ఇ శ్రా యేలీయుల మీద మాత్రుమే
పాలన చే డు. అయితే దావీదు సంతానం అయిన మె స్సాయ లోకానన్నాంత
పాలి ్తు డు, శ్వతకాలం పాలి ్తు డు. ఆయన తి పాలి ్తు డు,
సరియైన నిర్ణయాలు చే ్తు డు.

తన పూరిద్వాక డ

వీద సింహాసనం మీద కూరో్చువడం

సింహాసనం అం
జు లేక ణిల అధికా నిన్నా వ్యక్తం చేసే గౌరవప్రదమైన ్థ నం. “తన పూరీ్వకుడు దావీదు జు చేసినటు్ల పాలించ నికి
అధికారం కలిగియుండటం” లేదా “దేవుని ప్రజలమీద తన పాలన న గించ నికి దావీదు జు సంతతివాడి ఉండడడం” అని దీనిని
అనువదించవచుర్చా.

ప్రపంచం మొత్త ం
“ప్రతి ఒకస్కారు, ప్రతీ చో

అన వాదం ప

” అని అని అనువదించవచుర్చా.

ల

• జు, చరికం
్యలు
• జ్యము,
్యయాధిపతి,
తీరు్పు
•
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• దావీదు
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దేవుని ప్రవక్తలు ఈ మె స్సాయను గురించి ఇంకా అనేక ఇతర అం లు చెపా్పురు. ఉదాహరణకు, ఈ మె స్సాయకు ముందు మరొక ప్రవక్త వ ్తు డని
మలాకి ప్రవక్త చెపా్పుడు. ఆ ప్రవక్త చాలా పా్రముఖ్యమైన వాడు. మె స్సాయ కన్యకు జని్మ ్తు డని యెషయా ప్రవక్త ప్రవచించాడు. మె స్సాయ బెతే్ల హెం
పటష్టి ణంలో ఈ మె స్సాయ జని్మ ్తు డని మీకా ప్రవక్త ప్రవచించాడు.

మలాకీ
పాత నిబంధనలో మలా చివరి ప్రవక్త

మ ంద గా చెప్పడం
ఈ పదం “ముందు ఊహించి చెప్పుడం” లేక “ప్రవచించడం” అని అనువదించవచుర్చా. దీని అర్థ ం భవిష్యతు్తులో ఏదై
వ నికి 400 సంవతస్సా లకు ముందు దేవుని సందే నిన్నా మలా ప్రజలకు చెపా్పుడు.

జరగబోతునన్నాది. మె స్సాయ

ప్రవచించబడిన
ఈ సందర్భుంలో “ప్రవచించినది” అనే పదానికి “ముందు చెప్పుడం”, “ముందు
భవిష్యతు్తులో జరగబోయే వా ని గురించి చెపుతు న్నాడు.

ఊహించడం” అనే వా కి ఒకే అర్థ ం ఉంది. ఎందుకం

ముందు

కన్యక న ండి మె న్సియ జ ్మసా్తడ .
మరో మాటలో “కన్యక మె స్సాయకు జన్మనిసు్తుంది” అని కూ

చెప్పువచుర్చా.

మీకా
మీకా పాతనిబంధన దేవుని ప్రవక్త, ఆయన యెషయావలే మె స్సాయ
మా ్ల డు.

వ నికి 800 సంవతస్సా ల ముందు దేవుని నుండి సందే లను తీసు ని
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• యెషయా
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• కన్య, కన్యకలు. కన్యత్వము
• బేతె్ల హేము, ఎఫాఫ్రాతా
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మె స్సాయ గలిలయ పా్రంతంలో నివసి ్తు డని యెషయా ప్రవక్త చెపా్పుడు. దుఃఖంలో ఉనన్నావారిని ఈ మె స్సాయ ఆదరి ్తు డు. చెరలో ఉనన్నావారిని
ఆయన విడుదల చే ్తు డు. రోగులను ఆయన గుచే ్తు డు. వినలేని వారికి వినికిడి , చూపులేని వారికి చూపునూ, మూగవారి మాటనూ,
కుం వారికి నడకనూ అనుగ్రహి ్తు డు.

నలిగిన హృదయం కలిగిన ప్రజల
ఈ వాక్యం భయంకర వేదనను అనుభవిసు్తునన్నా వారిని సూచిసు్తుంది.

బంధింపబడిన వారికి విడ దల ప్రకటించడం
అం , “స్వతంతు్రులవుతారని

నిసలకు చెప్పుండి.” పాప

నిసత్వం నుండి ప్రజలు విడిపించబడతారని కూ

ఇది సూచిసు్తుంది.

చెరసాలలో ఉనన్నివారికి విడ దల
అం , “అ ్యయం చెరలో పెటష్టి బడిన వారిని అయన స్వతంతు్రులు
చెయ్య నిన్నా కూ ఇది సూచిసు్తుంది.

చే ్తు డు.” పాప బంధకాలను నుండి విడుదలను ప్రజలకోసం ఏ ్పుటు

వినలే , చూడలే , మా ్లు డలే , నడవలే
“వినలేక పోవడం, చూడలేకపోవడం, మా ్ల డలేక పోవడం లేక నడవలేక పోవడం” అని చెప్పుడం సరి ్గ ఉంటుంది. “చెవి ”, “గుడి్డ తనం” లాం
పరిసి్థ తుల కోసం నిన్నా భాషలలో ప్రతే్యక పదాలు ఉం యి.

అన వాదం ప

ల

• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• యెషయా
• గలిలయ, గలిలయుడు, గలిలయులు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
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• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
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ప్రజలు మె స్సాయను దే్వ ్తు రు, ఆయనను అంగీకరించ నికి ని కరి ్తు రని యెషయా ప్రవక్త చెపా్పుడు. మె స్సాయ సేన్నాహితుడు ఒకరు ఆయనకు
వ్యతిరేకం తిరుగుతాడని ఇతర ప్రవక్తలు చెపా్పురు. ఈ కా ్యనిన్నా చెయ్య నికి ఈ సేన్నాహితునికి ముపై్పు వెండి ణెములు తీసు ం డని జక ్య
ప్రవక్త చెపా్పుడు. ప్రజలు మె స్సాయను చంపుతారని ందరు ప్రవక్తలు చెపా్పురు, ఆయన వ స్త్రీ ల విషయంలో చీటు్ల వే ్తు రని మరి ందరు ప్రవక్తలు
ముందు నే చెపా్పురు.

కారణం లేక ం

దేద్వా ంచడం,

రాకరించబడడం

“తపు్పు చేయక పోయి

దే్వ ంచబడి, ని కరించబడడం” లేక “అతడు నిరోగ్దా అయినప్పు

” అని అనువదించవచుర్చా.

మ ంద గా చెప్పడం
భవిష్యతు్తులో జరగబోయే సంగతులను గురించి వారు చెపా్పురు అని అర్థ ం. “ముందు
అ ్థ నిన్నా ఇచేర్చావి ఉ న్నాయి.

ఊహించి చెప్పుడం”, “ప్రవచించడం” అనే పదాలు అలాం

ఆయన వసాస్త్రీల కోసం జూదం.
అం , “ఆయన వ స్త్రీ లను ఎవరు గెలుచుకుం

రో నిర్ణయించ నికి చీటు్ల వేయడం.”

జెకరా్య
బబులోను చెరనుండి ఇ శ్రా యేలీయులు వా గ్దా న దే నికి తిరిగి వచిర్చాన తరువాత దేవుని ప్రజలతో దేవుని సందే లను చెపి్పున పాత నిబంధన ప్రవక్త.
ఇది మె స్సాయ వ నికి దాదాపు 500 ముందు.

మ

్ప వెండి నాణాల

ఆ కాలంలో, ఒ స్కాక

ణం యొకస్కా విలువ ఒక మని నలుగు రోజులలో సంపాదించ గలిగినంత డబుబ్బాకి సమానమైన విలువ.
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ల

• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• యెషయా
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• దోద్రో హం, దోద్రో హి
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ందరు ప్రవక్తలు మె స్సాయ ఏవిధం చనిపోతాడో చెపా్పురు. ప్రజలు మె స్సాయ మీద ఉమి్మవే ్తు ర , ఆయనను డతార యెషయా చెపా్పుడు.
వారు ఆయన చేతులలో, కాళ్ళులో లలు డతార , ఆయన ఏ పాపమూ చెయ్యకపోయి ఆయన గొప్పు శశ్రామలో వేదనలో చనిపొతాడ
చెపా్పుడు.

పొడవడం
అం , “ టష్టి డం.” ప్రజల పాపం కోసం శిక్షలో భాగం

అన వాదం ప

పదునైన వసు్తువులు ఆయన శరీరంలోనికి చొచుర్చా ని పోతాయి.

ల

• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• యెషయా
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మె స్సాయ పాపం చెయ్య లడ ప్రవక్తలు చెపా్పురు. ఆయన పరిపూరు్ణడి ఉం డు. ప్రజల పాపం కోసం దేవుడు ఆయనను శిక్షించిన కారణం
ఆయన చనిపోతాడు. ఆయన చనిపోయినపు్పుడు, మనుషు్యలు దేవునితో సమాధానపరచబడతారు. ఈ కారణం దేవుడు మె స్సాయ చనిపోయేలా
చెయా్యలని కో డు.

ఏ తపూ్ప లేద
“ఆయన ఎనన్నాడూ పాపం చెయ్యలేదు” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ఇతర ప్రజల

పలకోసం శి న పొం

డ”

అం , “ఇతరులు పొందాలిస్సాన శిక్షను తాను తీసుకోవడం” లేదా “ఇతర ప్రజలు ్థ నంలో తాను శిక్షించబడడం.”

ఇది దేవు

చిత్త ం

అం , “దేవుని ఉదేగ్దా నిన్నా నెరవేరిర్చాంది.” ఈ పదం అర్థ ం, ప్రజల పాపం కోసం వెల చెలి్ల ంచదానికి ఆయన బలి జరగ నికి దేవుడు కలిగియునన్నా
ప్రణాళికకు సరి మె స్సాయ మరణం సరిపోయింది.”

నల గగొటష్టి డం
అం , “పూరి్త

పాడు చేయడం”, “చంపేయడం” లేదా “పూరి్త

అన వాదం ప

ధ్వంసం చేయడం.”

ల

• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• ్వకరించు, ్వగతం, చేప ష్టి న, అంగీకారం
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• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• సమాధానం, ంతియుత, సమాధానపరచువారు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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మృతులలో నుండి దేవుడు ఈ మె స్సాయను తిరిగి లేవనెతు్తుతాడని ప్రవక్తలు చెపా్పురు. నూతన నిబంధన చెయ్యడంలో ఇదంతా దేవుని ప్రణాళిక
అని చూపిసు్తుంది. ఆయనకు వ్యతిరేకం పాపం చేసినవారిని ఆయన రక్షి ్తు డు.

మరణం న ండి లేవడం
అం , “ఆయనను తిరిగి సజీవుడి

మె న్సియ మరణం,

చెయ్యడం.”

నర తా
్థ నం

ద్వారా దేవుడ చేసా్తడ .

“దేవుడు మె స్సాయ మరణం, పునరుతా్థ నిన్నా వినియోగి ్తు డు” లేక “మె స్సాయ మరణం, పునరుతా్థనం దేవుడు వినియోగించే మార్గ ం.”

నూతన

బంధన

అం , “నూతన నిబంధన

అన వాదం ప

్ర రంభించడం
ర్ధ కమైనది

ఉంచడం.”

ల

• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
• పునరుతా్థనము
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• [[rc://*/tw/dict/bible/kt/newcovenant]]
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మె స్సాయను గురించి దేవుడు ప్రవక్తలకు అనేక సంగతులను బయలుపరచాడు. మె స్సాయ ఈ ప్రవక్తల కాలంలో
తరువాత 400 సంవతస్సా లకు, కాలం సంపూర్ణమైనపు్పుడు, దేవుడు మె స్సాయను ఈ లోకానికి పంపించాడు.

లేదు. ఈ ప్రవక్తలలో ఆఖరు ప్రవక్త

లోకం లో కి
“లోకం లోని ప్రజల దగ్గ రకి” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా. మె స్సాయ యూదులకు మాత్రుమే కాదు కాని ప్రజలందరి కోసం పంపబడతాడు.

..న ండి ఒక బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

బినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
ఆదికాండం 3:15; 12:1-3; ది్వతియోపదేశ కాండం 18:15; 2 సమూయేలు 7; యిరి్మయా 31; యెషయా 59:16; దానియేలు 7; మలాకి 4:5;
యెషయా 7:14; మీకా 5:2; యెషయా 9:1-7; 35:3-5; 61:53; ర్తన 22:18; 35:19; 69:4; 41:9; జక ్య 11:12-13; యెషయా 50:6; ర్తన
16:10-11 నుండి బైబిలు కథ
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22. యోహాన జననం
22:01

గతంలో, దేవుడు తన ప్రవక్తలతో మా ్ల డు కాబ ష్టి వారు తన ప్రజలతో మా ్ల డగలా్గరు. అయితే 400 సంవతస్సా లు గడచిపోయాయి, ఈ
కాలంలో ఆయన వారితో మా ్ల డలేదు. అపు్పుడు దేవుడు జెక ్య అనే యాజకుని వదగ్దా కు ఒక దేవదూతను పంపాడు. జెక ్య అతని భార్య
ఎలిజబెత్ దేవుణి్ణ ఘనపరచారు. వారు బహుకాలం గడచిన వృదు్ధలు. వారికి పిల్ల లు లేరు.

ఆయన ప్రజల
“ఆయన ప్రజలు, ఇ శ్రా యేలియులు” లేదా “ఆయన ప్రజలు, యూదులు” అని అనువదించవచుర్చా. అయితే ఈ ప్రజలు ఎవరు అనే దానిని స్పుషష్టి ం
అర్థ ం చేసుకోకపోయినపు్పుడు మాత్రుమే జత చేసిన సమాచా నిన్నా కలపండి.

400 సంవతన్సిరాల గడిచిన తర వాత
మరోమాటలో చెపా్పులం , “400 సంవతస్సా లు గడిచాయి” లేదా “400 సంవతస్సా లు ఉ
సంవతస్సా లు గడిచాయి.

ఆయన వారితో మా ్లు డక ం

ఉనన్ని

అం , “తన ప్రజలకోసం దేవుడు ప్రవక్తలకు ఎటువం

్పడ
సందేశం ఇవ్వనపు్పుడు”

దైవికమైన ప్రజల
అం , “దేవునికి విధేయత చూపిన ప్రజలు.”
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
• జెక ్య( క్రీ .ని)
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22:02

దేవదూత జెక ్యతో ఇలా అ న్నాడు, “ భార్యకు కుమారుడు పుడతాడు, అతనికి యోహాను అను పేరు పెడతారు. దేవుడు అతనిని
పరిశుదా్ధతతో నింపుతాడు, మె స్సాయను ్వకరించ నికి యోహాను ప్రజలను సిద్ధ పరు ్తు డు! జక ్య ఇలా స్పుందించాడు, “నేనునూ,
భార్యయూ బహుకాలం గడచిన వృదుగ్దాలం, మాకు పిల్ల లు కలగడం అ ధ్యం, వు సత్యం చెపుతునన్నాటష్టి ు కు ఏవిధం తెలుసు్తుంది?”

దేవదూత
22:01 చట్రంలో జెక ్య దగ్గ రకు వచిర్చాన దేవదూతను సూచిసు్తుంది.

పరిశ ద్ద త్మతో

ంపబ డ్డా డ

అం , “పరిశుదాత్మ వశము చేయబ ్డ డు” లేదా “పరిశుదాగ్దాత్మ దా్వ

ఇది జర గ త ంద
“ఇది నిజం

నాక ఎలా తెల స్త ంది?

జరుగుతుందని నేను ఎలా తెలుసుకోగలను?” అని కూ

అన వాదం ప

జ్ఞా నం, శకి్త పొందాడు.”

అనువదించవచుర్చా.

ల

• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• జెక ్య( క్రీ .ని)
• యోహాను ( పి్తు సమిచేర్చా)
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
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22:03

దేవుని దూత జక ్యతో ఇలా వాబించార్చాడు, “ఈ శుభవార్త కు చెప్పు నికి దేవుడు ననున్నా పంపాడు, ఈ మాటలు వు నమ్మలేదు కనుక కు
కుమారుడు జని్మంచేంత వరకూ మా ్ల డక మౌనివైయుం వు.” వెంటనే జక ్య మా ్ల డలేక మౌనం ఉండిపోయాడు. అపు్పుడు దూత జక ్యను
విడిచి వె ్ళుడు. జక ్య తిరిగి తన ఇం కి వె ్ళుడు, అతని భార్య గర్భవ అయి్యంది.

గర్భవ

అయి్యంది

“గర్భుం దాలిర్చాంది” అని మ ్యదపూర్వకం
వాకా్యనిన్నా వినియోగించండి.

అన వాదం ప

చెపే్పు విధానం

నిన్నా భాషలలో ఉంటుంది. చదివే వారికి ఇబబ్బాందికరం

ల

• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• జెక ్య( క్రీ .ని)
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22:04

ఎలిజెబెత్ ఆరు నెలల గర్భవ
ఉనన్నాపు్పుడు గబిబ్రాయేలు దూత ఎలిజెబెత్ బంధువు వదగ్దా కు వచార్చాడు. ఆమె పేరు మరియ. ఆమె కన్యక. యోసేపు
అను పురుషునితో ప్రధానం చెయ్యబడింది. దేవుని దూత మరియతో ఇలా చెపా్పుడు, “ వు గర్భుం ధరి ్తు వు, కు ఒక కుమారుడు జని్మ ్తు డు.
ఆయనకు యేసు అను పేరు పెడతారు. ఆయన సరో్వనన్నాతుడైన దేవుని కుమారుడు అనబడతాడు, ఆయన యుగయుగములు జ్య పాలన
చే ్తు డు.”

6 నెలల గర్భవ
ఆమె గర్భుం దాలిర్చా ఆరు నెలలు దా

ఉండవచుర్చా లేదా ఆమె ఆరు నెలల గర్భువతి

ఉండియుండవచుర్చా.

గర్భవ
గర్భువతి ఉండడం గురించి వివిధ భాషలలో వివిధ తీయాలు ఉం యి. “ఆమె బిడ్డ తో ఉంది” లేక “ఆమె దేహంలో ఒక బిడ్డ ఉంది” లేక
“ఆమెకు పొటష్టి ఎతు్తు
ఉంది” మొదలైన తీయాలు. నిన్నా భాషలలో దాని గురించి మా ్ల డ నికి “ఆమె ఎదురు చూసు్తుంది” లాం
మ ్యదపూర్వక ప్రతే్యక విధా లు ఉం యి.

ఎలీసబెత
ఆమె జెక ్య భార్య. ఎలీసబెతు కుమారునికి జన్మనిసు్తుందని దేవదూత జెక ్యకు చెపా్పుడు.

ఎలీసబెత బంధ వు
అనేక అనువాదాలు ఇకస్కాడ “దాయాది” అని చెపుతు న్నాయి, అయితే ఈ ఇదగ్దా రు స్త్రీల ఏవిధం
“దగ్గ రివాడు” లేక “దాయాది” అనే ధారణ పదం ఉపయోగించవచుర్చా.

ప్రధానం జరిగింది
అం , “వా గ్దా నం చేయబడింది”
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ల

• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• యేసు తలి్ల , మరియ
• కన్య, కన్యకలు. కన్యత్వము
• యోసేపు ( ని)
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
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22:05

మరియ ఇలా జవాబిచిర్చాంది, “ఇది ఎలా జర గ త ంది, నేను పురుషుని యెరుగని దానను కదా?” దేవుని దూత ఇలా వివరించాడు, “పరిశుదా్ధత్మ
నినున్నా కము్మ ం డు, దేవుని శకి్త మీదకు వసు్తుంది.” దేవుని దూత చెపి్పునదానిని మరియ విశ్వసించింది.

ఇది ఎలా జర గ త ంది
అం , “నేను ఎలా గరబ్బావతి కాగలను?” మరియ దేవదూత మాటలను అనుమానించడం లేదు కా , అది ఎలా జరుగుతుందని అడుగుతుంది.

పరిశ

్ద త్మ నీ దగ్గు రక వసా్తడ , దేవు

శకిక్తి

న న్ని ఆవరిస్త ంది.

ఒకే విషయానిన్నా చెప్పు నికి ండు విధా లు ఉ న్నాయి. “దేవుని శకి్త చేత పరిశుదా్ధతు్మడు ఆశర్చార్యకరం
అనువాదంలో అకస్కాడ ఎటువం భౌతిక సంబంధం లేదు అని అర్థ ం ఉండేలా గ్రత్తు తీసుకోవాలి.

అన వాదం ప

ల

• యేసు తలి్ల , మరియ
• కన్య, కన్యకలు. కన్యత్వము
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• శకి్త, శకి్తగల, శకి్తవంతం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరిశుద్ధ మైన, పరిశుద్ధ త, అపరిశుద్ధ మైన, పవిత్రుమైన
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
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ఇది జరిగిన వెంటనే, మరియ ఎలిజబెతు వదగ్దా కు వెళి్లంది. మరియ ఆమెకు వందన వచనం చెప్పు నే, ఎలిజెబెత్ గర్భుంలోని శిశువు ఆనందంతో
గంతులు వే డు. వారి పట్ల దేవుడు చేసిన ఘనమైన కా ్యలను బ ష్టి వారు కలిసి ఆనందించారు. మరియ అకస్కాడ మూడు నెలలు ఉనన్నాతరువాత
తిరిగి తన స్వ ్ర మానికి తిరిగి వెళి్లంది.

ఎలీసబెత
22:04 చట్రంలో ఎలీసబెతుకు సంబంధించిన వివరణను చూడండి.

మరియ శ భవచనం ఎలీసబెత వినగానే
నిన్నా భాషలలో “మరియ ఎలీసబెతుకు శుభవచ

తన గర్భంలో

లు చెపి్పుంది, వెంటనే ఎలీసబెతు ఆమె మాట వినన్నాది.” అని చెప్పుడం మంచిది.

శిశ వు ఆనందంతో గంత ల వేసింది

ఎలీసేబెతు మరియ శుభవచనములను విన నే ఆమె గర్భుంలోని శిశువు వెంటనే కదిలాడు.

దేవుడ వారికి ఏమి చేసాడ
దేవుని సహ తీత చొరవ వలన ఆ ఇదగ్దా రు స్త్రీలు గర్భువతులు అయా్యరు అని ఈ వాక్యం సూచిసు్తుంది. పురుషుడు లేకుం
దాలిర్చాంది. ఎలీసబెతు జక ్య దా్వ బిడ్డ లను కనే సమయం గడచిన తరువాత గర్భుం దాలిర్చాంది.

అన వాదం ప

ల

• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• యేసు తలి్ల , మరియ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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22:07

ఎలిజెబెత్ కు కుమారుడు పు ష్టి న తరువాత జక ్య, ఎలిజెబెత్ లు దేవుని దూత వారికి ఆ జ్ఞా పించిన విధం ఆ లునికి యోహాను అని పేరు
పె ష్టి రు. అపు్పుడు దేవుడు జక ్యకు మాటను ఇచార్చాడు. అపు్పుడు జక ్య ఇలా చెపా్పుడు, “దేవునికి సో్తుత్రుం, సహాయం చెయ్య నికి ఆయన తన
ప్రజలను జ్ఞా పకం చేసు
న్నాడు!
కుమారు
వు సరో్వనన్నాతమైన దేవుని ప్రవక్తవు అవుతావు. ప్రజలు తమ పాపాలకు క్షమాపణ పొందడం
గురించి వు ప్రజలకు తెలియజే ్తు వు!”

ఎలీసబెత
22:04 చట్రంలో ఎలీసబెతుకు సంబంధించిన వివరణను చూడండి.

దేవుడి

స్త

ంచండి

అం , “మనమందరం దేవుణి్ణ సు్తుతించాలి.”

పిల వబడతార
“పిలువబడతారు” లేక “తెలియబడతారు” అని మరొక విధానంలో దీనిని చెప్పువచుర్చా. యోహాను వాస్తు వానికి సరో్వనన్నాతుడైన దేవుని ప్రవక్త
అవుతాడు.

ప్రవకక్తి
అం , “చాలా ముఖ్యమైన ప్రవక్త.”
ముందు ప్రవచించబడిన ప్రవక్త.

పి్తు స్మం ఇచేర్చా యోహాను మె స్సాయాకు ముందు వచేర్చా వ్యకి్తని గురించి పాత నిబంధనలోని ప్రవక్తల దా్వ

అత్యనన్నిత డైన దేవుడ
“అనిన్నా

కం

గొప్పు దేవుడు” లేక “సమస్తు ం మీద పాలన చేసే దేవుడు” అని మరొక విధం
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..న ండి ఒక బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నా

ఉండవచుర్చా.

ల

• జెక ్య( క్రీ .ని)
• యోహాను ( పి్తు సమిచేర్చా)
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• జెక ్య( క్రీ .ని)
• సు్తుతి, సు్తుతించెను, సు్తుతికి అరు్హుడు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
లూకా సువార్త 1 నుండి బైబిలు కథ
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23. యేస జననం
23:01

మరియ యోసేపు అను ఒక తిమంతునికి నిశిర్చాతార్థ ం జరిగింది. మరియ గర్భువతి అని వినన్నాపు్పుడు, ఆ బిడ్డ తన బిడ్డ కాదని తెలిసినప్పు
అతడు మరియను సిగు్గ పరచాలని కోరలేదు, కనుక ఆమె మీద కరుణ చూపించాలని ఆమెను రహస్యం విడిచిపె ష్టి లని నిర్ణయించాడు. ఆ పని
చెయ్య నికి ముందే, ఒక దేవదూత అతనికి కలలో కనిపించాడు, అతనితో మా ్ల డు.

అతడ తన బిడడ్డా కాద
అం , “ఆ బిడ్డ పుటష్టి

అత కి తెల స

నికి తాను కారణం కాదని అతనికి తెలుసు.”

మరియన అవమానపరచడం
అం , “మరియను బహిరంగం అవమాన పరచడం ఇషష్టి ం లేదు” లేక “బహిరంగం
గర్భుం దాలిర్చానటు్ల
కనపడుతునన్నాప్పు
యోసేపు మరియ పట్ల కరుణ చూపాడు.

గ టష్టి చ

్పడ కాక ం

ఆమెక వి

క ల ఇవద్వా

మరియను ఇబబ్బాంది పెటష్టి డం.” ఆమె వ్యభిచారం దా్వ

కి ఆలోచించాడ

“ఎందుకు అని ఇతరులకు చెప్పుకుం ఆమెతో విడిపోదాం అనుకు న్నాడు” లేదా, “ఆమె గర్భుం గురించి ఇతరులకు చెప్పుకుం ఆమెతో
విడిపోదామనుకు న్నాడు” అని కూ అనువదించవచుర్చా. యోసేపు తిమంతుడు కాబ ష్టి , ధ్యమైనంత వరకు ఈ పరిసి్థ తిని పరిషస్కారించాలని
చూచాడు. ఇది ఆ సంసస్కాృతిలో మౌనం వి కులు ఇవ్వడమే.

ఆమెతో విడిపోవడం
“ప్రధానం రదుగ్దా చేసుకోవడం” అని నిన్నా షలలో చెప్పు నికి ఇది మంచిది ఉండవచుర్చా. యోసేపు మరియలు ప్రధానం చెయ్యబ ్డ రు లేదా
“వివాహానికి ప్రతిజజ్ఞా చేయబడినవారు”. అయితే యూదా సంసస్కాృతిలో ప్రధా నిన్నా రదుగ్దా చెయ్య నికి వి కులు అవసరం.
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కలలో
అం , “అతను నిదద్రోలో కలకంటుండ .”

అన వాదం ప

ల

• యేసు తలి్ల , మరియ
• తిగల, తి, అ తిగల, అవి తి,
• యోసేపు ( ని)
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• కల

్యయబద్ధ మైన,

్యయబద్ధ త
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23:02

దేవదూత, "యోసేపూ, భార్యయైన మరియను చేరుర్చాకో నికి వు భయపడకు, ఆమె కడుపులో ఉనన్నా శిశువు పరిశుదా్ధత్మ నుండి కలిగినది.
ఆమె ఒక కుమారునికి జన్మనిసు్తుంది, అతనికి యేసు అని పేరు పెడతావు. దీని అర్థ ం 'యెహోవా రక్షించేవాడు.' ఎందుకం ఆయన తన ప్రజలను
వారి పాపాల నుండి రక్షి ్తు డు.

మరియన నీ బార్యగా అంగీకరించ

కి భయపడవద్ద

“మరియను పెళి్ల చేసుకోవదుగ్దా అని ఆలోచించడం ఆపమని” లేదా “మరియను
అనువదించవచుర్చా.

పరిశ

త్మ న ండి కలిగింది

అం , “పరిశుదాగ్దాత్మ ఆశర్చార్యకార్యం దా్వ

అన వాదం ప

గర్భువతి అయి్యంది.”

ల

• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• యోసేపు ( ని)
• యేసు తలి్ల , మరియ
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• కుమారుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యెహోవా
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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23:03

కనుక యోసేపు మరియను వివాహం చేసు
కలియ లేదు.

అతన ఆమెతో కలిసి
అం , “ఆమెతో ఎటువం

అన వాదం ప

న్నాడు, తన భార్య

్వకరించాడు, అయితే ఆమె కుమారుని కనేంతవరకూ ఆమెతో లైంగికం

ది్రంచలేద

రీరక సంబంధం అతను కలిగియుండలేదు.” బిడ్డ పు ష్టి దాకా ఆమెను అతను కన్యక నే ఉంచాడు”

ల

• యోసేపు ( ని)
• యేసు తలి్ల , మరియ
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23:04

మరియకు కుమారుడు జని్మంచే సమయం వచిర్చానపు్పుడు ఆమె, యోసేపూ, బెతే్ల హెం ్ర మం వరకూ బహు దూరం ప్రయాణం చెయ్యవలసి వచిర్చాంది.
రోమా అధికారులు ఇ శ్రా యేలు దేశంలో ఉనన్నా ప్రజల జనసంఖ్య వివ లు తెలుసుకోవాలని కో రు. ప్రతి ఒకస్కారూ తమ తమ పితరుల ప్రదే నికి
వె ్ల లని ఆ జ్ఞా పించారు. జైన దావీదు బెతే్ల హెం ్ర మంలో పు ష్టి నవాడు, యోసేపు మరియలకు దావీదు పితరుడు కనుక మరియ యోసేపులు
బెతే్ల హెం ్ర మానికి ప్రయాణం అయా్యరు.

ప్రసవా కి మరియక సమయం దగ్గు ర పడిన

్పడ

అం , “మరియ గ ్భునికి ముగింపు వచిర్చానపు్పుడు.”

రోమా ప్రభ తద్వాం
ఆ సమయంలో రోమా ప్రభుత్వం ఇ శ్రా యేలీయులను జయించి వారిని

్వధీన పరచు ని పాలిసు్తుంది.

జనాభా లెక్కల కోసం
అం , “ప్రభుత్వ గణాంకాలలో కిస్కాంచబ నికి” లేక “ప్రభుత్వం వారి పేర్లను తమ బితాలో య నికి” లేక “ప్రభుత్వం చేత
కిస్కాంచబడ నికి.” ఈ గణాంకాలు ప్రజల మీద పనున్నా విధించ నికి బహు జరిపియుండవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు తలి్ల , మరియ
• రోమా, రోమీయుడు
• యోసేపు ( ని)
• నజరేతు, నజరేయుడు
• బేతె్ల హేము, ఎఫాఫ్రాతా
• దావీదు
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మరియ, యోసేపులు బెతే్ల హెం ్ర మానికి వె ్ళురు, అయితే వారు ఉండ నికి ఎకస్కా స్థ లం లేదు. పశువుల లలో మాత్రుమే వారికి బస
చెయ్య నికి స్థ లం దొరికింది. అకస్కాడ మరియకు కుమారుడు జని్మంచాడు. పశువుల తొ ష్టి లో చినిన్నా లుడిని ఉంచారు. ఎందుకం
లునికి మరొక
చోటు లేదు. ఆ లునికి యేసు అనే పేరు పె ష్టి రు.

ఉండ

కి స్థ లం లేద

అం , “ఉండ నికి మామూలు స్థ లం లేదు.” ఎందుకం
ఉండే గదులు ప్రజలతో నిండిపోయాయి.

ఆ సమయంలో బెతె్ల హేము ప్ర

సమూహంతో నిండిపోయింది. అతిధులకు సహజం

పశ వుల ఉండే స్థ లం
ఇది పశువులను పెటెష్టి స్థ లం మనుషులు ఉండే స్థ లం కాదు. ఈ పదం
వినియోగించాలి.

ధారణం

పశువులను ఉంచే స్థ లానిన్నా సూచించే పదానిన్నా అనువాదంలో

పశ వుల తొటెష్టి
అం , “పశువుల ఆహారపు పెటెష్టి ” లేదా, “పశువులను మేప నికి ఉపయోగించే చెకస్కా లేదా
ఉపరితలం సమకూరర్చా నికి దానిని గడి్డ తో నింపవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• బేతె్ల హేము, ఎఫాఫ్రాతా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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ఆ తి్రు ఆ పా్రంతంలో ందరు గొ ర్రెల కాపరులు పొలములో తమ మందను కాచు నుచు న్నారు. అక ్మతు్తు
ప్రకాశిసు్తునన్నా దేవుని దూత వారి వదగ్దా
ప్రత్యక్ష్యమయా్యడు, ఆ గొల్ల లతో ఆ దూత ఇలా చెపా్పుడు, “భయపడకుడీ, నేను మీకు ఒక శుభవార్త తెలియజేసు్తు న్నాను, ప్రభువైన మె స్సాయ
మీకోసం ఈ ది నన్నా బెతే్ల హెంలో జని్మంచాడు.”

వారి మందన కాస్త నాన్నిర
“మంద” అం

గొ ర్రెల గుంపు. గొ ర్రెల కాపరులు గొ ర్రెలకు ఏ హా , అపాయం కలగకుం

వా ని కాపాడుతూ భదద్రోపరుసు్తు

న్నారు.

మెర స్త నన్ని దేవదూత
“నిండు వెలుగుతో చటుష్టిబడిన దేవదూత” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా.
కనిపిసూ
్తు ఉంటుంది.

తి్రు చీక కి భినన్నాం

మెరుసు్తునన్నా వెలుగు మరింత కాంతివంతం

వార భయప డ్డా ర
అ

ధారణ దేవదూత దర్శూనం మరింత భయానిన్నా కలిగించింది.

భయపడక డి
“భయపడడం ఆపండి” అని తరచు
లేదని దూత చెపా్పుడు.

అన వాదం ప

దీని అర్ధ ం. దేవదూత చూసినపు్పుడు గొరర్రెల కాపరులు చాల భయప ్డ రు కాబ ష్టి వారు భయపడనవసరం

ల

• కాపరి, కాపరులు, కాపు కాయబడెను, కాపు కాయుట
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
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“మీరు వెళ్ళుండి, లుని కనుగొనండి, ఒక శిశువు పొతి్తు గుడ్డ లతో చుటష్టి బడి ఒక తొ ష్టి లో పరుండబెటష్టి డం మీరు చూ ్తు రు.” వెంటనే పరలోక సైన్య
సమూహం ఆకాశమంత నిండి, దేవుణి్ణ సు్తుతిసు్తు న్నారు. వారు ఇలా పాడుతు న్నారు, “సరో్వనన్నాతమైన స్థ లములలో దేవు కి మహిమ,
ఆయనకిషుష్టిలైన మనుషు్యలకు భూమి మీద సమాధానం కలుగును క!”

సమాచారం
దేవదూత మా ్ల డడం

న

గించాడు

పొ ్త గ డడ్డా లతో చ టష్టి బ డ్డా డ
పొడవా గుడ్డ ముకస్కాలతో త్తు
అని చెప్పుడం అవసరం.

జని్మంచిన బిడ్డ ను గ ష్టి

చుటష్టి డం అప్పు

ఆచారం. “

ంప్రదాయ బదగ్దా ం

పొడవా

గుడ్డ లతో చుటష్టి బ ్డ డు”

పశ వుల తొటెష్టి
అం , “పశువుల ఆహారపు పెటెష్టి .” 23:05 చట్రంలో ఇది ఎలా అనువదించబడిందో చూడండి.

దేవదూతలతో

ండియ ంది.

ఆకా నిన్నా నింపే అంత పెదగ్దా సంఖ్యలో దేవదూతలు ఉ

న్నారని దీనికి అర్ధ ం.

దేవు కి మహిమ
“అందరం దేవునిన్నా మహిమపరుదాగ్దాం!” లేదా, “మహిమ, ఘనతలు ఆయనకే చెలు్లను!” లేదా, “మనమందరం దేవునిన్నా మహిమ పరుదాగ్దాం!”
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సమాధానమ

మరోమాటలో “భూమిమీద సమాధానం ఉండును క” అని చెప్పువచుర్చా.

ఆయనక ఇషష్టి లైన వారికి
“దేవుడు దయతోనూ, ఆనందంతోనూ, అభయంతోనూ చూచే మనుషులు,

అన వాదం ప

ల

• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మహిమ, మహిమగల, మహిమ పరచు
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
• సమాధానం, ంతియుత, సమాధానపరచువారు
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అపు్పుడు దూతలు వెళి్ళుపోయారు. గొ ర్రెల కాపరులు శిశువుని చూడ నికి తమ గొ ర్రెలను విడిచివె ్ళురు. లుడైన యేసు ఉంచిన చోటుకు వారు
త్వరపడి వచార్చారు, పశువుల తొ ష్టి లోని శిశువును దేవుని దూతలు చెపి్పున విధం చూచారు. వారు అతా్యనందభరితులయా్యరు. తరువాత తమ
గొ ర్రెలు ఉనన్నా పొలాలకు వారు తిరిగి వె ్ళురు. వారు చూచిన దానన్నాంత ని బ ష్టి , వినిన దానిని బ ష్టి వారు దేవుణి్ణ సు్తుతించారు.

అందర

వినాన్నిర , చూసార

అం , “వారు వినన ష్టి , చూన ష్టి ప్రతీదానిని.” దీనిలో మహిమాయుక్తమైన దేవదూతలూ, వారి ఆశర్చార్యకరమైన సందేశం, మె స్సాయను కనున్నాలా
చూడడం ఉ న్నాయి.

అన వాదం ప

ల

• కాపరి, కాపరులు, కాపు కాయబడెను, కాపు కాయుట
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• యేసు తలి్ల , మరియ
• సు్తుతి, సు్తుతించెను, సు్తుతికి అరు్హుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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తూరు్పున ఉనన్నా ఒక దేశంలో ందరు జ్ఞా న ల ఉ న్నారు. వారు ఆకాశంలో ఒక అ ధారణ నక్షతా్రునిన్నా చూచారు. యూదుల త్తు జు జని్మంచినటు్ల
వారు చెపా్పురు. కాబ ష్టి వారు లుడిని చూడ నికి వారి దేశం నుండి ప్రయాణం చేయాలని నిర్ణయించుకు న్నారు. సుదీర్ఘ ప్రయాణం తరువాత
వారు బేతె్ల హేముకు వచిర్చా యేసు, ఆయన తలి్ల దండుడ్రిలు ఉనన్నా ఇం ని కనుగొ న్నారు.

కొంత సమయం తర వాత
యేసు పు ష్టి న త ్వత, జ్ఞా నులు నక్షత్రుం చూడ నికి ముందు ఎంత కాలమైనదో స్పుషష్టి ం తెలియదు, అయితే వారు తమ ప్రయాణాని
సిదగ్దా పడ ని , బెతె్ల హేము ప్రయాణం చెయ్యదాని వారికి దాదాపు ండు సంవతస్సా లు ప ష్టి యుండవచుర్చా.

జ్ఞా న ల
“ జ్ఞా నులు” అం బహు నక్షతా్రులను అధ్యయనం చేసిన ఖగోళ సస్త్రీజుజ్ఞాలు కావచుర్చాను. మె స్సాయ జననం గురించి ముందు
పాతనిబంధన ప్రవక్తల రచనలను కూ వారు అధ్యయనం చెయ్యగలి రు.

అసాధారణమైన న తత్రిం
వారు చూసిన నక్షత్రుం

ధారణ నక్షత్రుం కాదు. యేసు జననమపు్పుడు ప్రత్యక్షం అయిన నక్షత్రుం.

వార గ రిక్తించార
నిన్నా

షలు “ఈ జ్ఞా నులు తమ అధ్యయ

లనుండి వారు గురి్తంచారు” అని జత చెయ్యవచుర్చా.

ఇల్లు
వారు ఆయన పు ష్టి న ఆ పశువుల

లలో వారు నివసించడం లేదు.
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ల

• జ్ఞా ని, జ్ఞా నము
• యూదులకు జు, యూదుల జు
• బేతె్ల హేము, ఎఫాఫ్రాతా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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వారు యేసునూ, ఆయన తలి్ల అయిన మరియనూ చూచి
అరి్పుంచారు. తమ స్వదే లకు తిరిగి వె ్ళురు.

గిలపడి ఆయనను ఆ ధించారు.

లుడైన యేసుకు విల వైన కానుకలను

జ్ఞా న ల
23:09 చట్రంలో దీనిని మీరు ఏవిధం

సాగిల

అనువదించారో చూడండి.

డి

అం , నేలమటుష్టికు

గిలప ్డ రు”.” ఆ కాలంలో ఇది గొప్పు గౌరవం, భకి్త చూపించడం

విల వైన
అం , “చాలా చాల విలువైనది”

..న ండి ఒక బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆ ధన
మత్తు యి 1; లూకా 2 నుండి బైబిలు కథ
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పి్తు స్మం ఇచుర్చా యోహాను యేసుకు

పి్తు స్మం ఇవ్వడం

24. బాపి్త స్మం ఇచ ్చు యోహాన యేస క బాపి్త స్మం ఇవద్వాడం
24:01

జక ్య, ఎలిజబెత్ కుమారుడు యోహాను పెరిగి పెదగ్దా వాడై ఒక ప్రవక్త అయా్యడు. అరణ్యంలో నివాసం చేసేవాడు, అడివి తేనె, మిడుతలు అతనికి
ఆహారం. ఒంటె రోమానిన్నా తన వ స్త్రీ లు ధరించేవాడు.

అరణ్యం
అం

“ఎ

రి” లేక “సుదూరం

ఉనన్నా ప్రదేశం, ఎ

రిలాం

ప్రదేశం.” ఇటువం

ప్రదే లలో చాలా తకుస్కావ సంఖ్యలో ప్రజలు నివసి ్తు రు.

అడివి తేనె
అరణా్యలలో తేనెటీగల నుండి సహజం ఉత్పుతి్తు అయే్య తేనె. ప్రజలు దీనిని
చేసు ం రు. దానిని “అడివి” తేనె అని పిలవనవసరం లేదు.

గు చే ్తు రు. “తేనె” అన నే మనుషు్యలు ఈ విధం

అర్థ ం

అడివి మిడ తల
ఇవి చాలా పెదగ్దా వి నూ, పెదగ్దా మిడుతలా్ల కస్కాలతో ఎగిరే పురుగులు. ఎ

రులలో నివసించే ంత మంది వీ ని తిం

రు.

ఒంటె వెంట్రు కల
ఒంటెకు గరకు
చెయ్యచుర్చా.

ఉండే జుటుష్టి ఉంటుంది. వా తో మనుషు్యలు వ స్త్రీ లను తయారు చే ్తు రు. “గరకు

ఒంటె జుటష్టి తో త
అం

ఉండే ఒంటె జుటుష్టి” అని అనువాదం

ర చెయ్యబడిన వసాస్త్రీల .

“ఒంటె జుటుష్టినుండి తయారు చెయ్యబడిన ముతక వ స్త్రీ లు.” ఇతర వ స్త్రీ లా్ల అరణ్యంలో ఈ వ స్త్రీ లు త్వర
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అన వాదం ప

24.

ల

• యోహాను ( పి్తు సమిచేర్చా)
• జెక ్య( క్రీ .ని)
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
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పి్తు స్మం ఇచుర్చా యోహాను యేసుకు

పి్తు స్మం ఇవ్వడం

24:02

అనేకమంది ప్రజలు యోహాను మాటలు విన నికి అరణ్యంలో ఉనన్నా యోహాను వదగ్దా కు వచేర్చావారు. ఆయన వారికి బోధించేవాడు, “దేవుని
సమీపం ఉంది, ప ర్చాతా్తుప పడండి” అని బోధించేవాడు.

అరణ్యం
ఈ పదం 24:01 చట్రంలో ఏ విధం

అనువదించారో చూడండి.

పశా్చుతా్తపం
“మీ పాపాల నుండి ప ర్చాతా్తుప పడండి” అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా.

దేవుడి రాజ్యం సమీపంగా ఉంది
అం “దేవుని జ్యం ప్రత్యక్షం కావ నికి సిద్ధ ం ఉంది” లేక “దేవుని జ్యం త్వరలో వసు్తుంది.” మనుషు్యల మీద దేవుని పరిపాలను
సూచిసు్తుంది. ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుని పాలన ఆరంభం కానుంది.” లేక “దేవుడు జులా త్వరలో పాలించబోతు న్నాడు.”

అన వాదం ప

ల

• యోహాను ( పి్తు సమిచేర్చా)
• బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ప్రకటన
• ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము
• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
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పి్తు స్మం ఇవ్వడం

24:03

ప్రజలు యోహాను సందే నిన్నా వినినపు్పుడు వారిలో అనేకమంది తమ పాపాల విషయంలో ప ర్చాతా్తుప పడేవారు. యోహాను వారికి పి్తు స్మం
ఇచేర్చావాడు. అనేకమంది యకులు కూ యోహాను వదగ్దా కు వచేర్చావారు. అయితే వారు తమ పాపాల విషయంలో ప ర్చాతా్తుపపడేవారు కాదు.

వారి

ల న ండి పశా్చుతా్తపప డ్డా ర .

ఈ వాకా్యనిన్నా “వారి పాపాల విషయంలో ప ర్చాతా్తుప ప ్డ రు” లేక “వారి పాపాల విషయంలో తమ మనసులు మారుర్చా
పాపాలనుండి తొల రు” అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా.

న్నారు” లేక “వారి

పశా్చుతా్తప పడలేద
అం

వారి

“వారి పాపాలనుండి వారు వైదొలగలేదు.”

ల ఒ

్పకొనాన్నిర

ఒపు్పుకోవడం అం ఏదై ఒకదానిని సత్యం అని గురి్తంచడం. ఈ
“వారు పాపం చే రని ఒపు్పు
న్నారు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

యకులు పాపం చే

ల

• యోహాను ( పి్తు సమిచేర్చా)
• ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
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24:04

యోహాను ఆ మత యకులకు ఇలా చెపే్పువాడు, “సర్పుసంతానమా! ప ర్చాతా్తుప పడండి, మీ ప్రవర్తన మారుర్చాకోండి, మంచి ఫలం ఫలించ ప్రతీ
చెటష్టి ను దేవుడు నరికివే ్తు డు. వా ని అగిన్నాలో వే ్తు డు.” నీక మ ంద గా నేను ఒక ప్రవక్తను పంపుదును, ఆయన మార్గ మును స ళము
చేయును” అని చెపి్పున మాటలను యోహాన నెరవేరా్చుడ .

మీర విషపూరిత సరా్పల
ఈ పదానిన్నా “మీరు విషపూరిత స ్పులా్ల ఉ న్నారు!” అని అనువదించవచుర్చా. యోహాను వారిని విషస ్పులు అని పిలిసు్తు
ప్రమాదకరం ఉ న్నారు, మోసపూరితం ఉ న్నారు.

మంచి ఫలం ఫలించ

న్నాడు, ఎందుకం

ప్రతీ చెటష్టి

యోహాను చెట్ల గురించి మా ్ల డడం లేదు. మంచి చెటుష్టి దేవుని నుండి వచేర్చా మంచి కిక్రీయలూ, మంచి వైఖరులతో సరిపోలేర్చా వాక్యం ఇది.

అవి నరకబడి అగిన్నిలో తోత్రియబడతాయి.
దీని అర్థ ం, “అవి దేవునిచేత తీరు్పు తీరర్చాబడతాయి, శిక్షించబడతాయి.”

యోహాన నెరవేరా్చుడ
అం

దేవుని సందేశకుడు ఇలా చే ్తు డని ప్రవక్త చెపి్పున దానిని “యోహాను చేసు్తు

న్నాడు.”

చూడండి
దీనిని “దృ ష్టి నిలపండి, చూడండి” లేక “గమ

నిన్నా నిలపండి” అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా
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నా సందేశక డ
అం “నేను యెహోవాను
సందేశకుడిని పంపి ్తు ను.” నిన్నా భాషలలో ఈ వాక్యం పరోక్షం వినియోగించడం మరింత సహజం
“దేవుడు తన సందేశకుడిని పంపుతాడని ప్రవక్త అయిన యెషయా ముందు చెపి్పునటు్ల ” అని అనువదించవచుర్చా.

నీక మ ంద గా
ఈ వాక్యంలో “ కు” అనే పదం మె స్సాయను సూచిసు్తుంది

నీ మారా్గు న్ని సిద్ధ పర సా్తడ
దేవుని సందేశకుడు ప్రజలు మె స్సాయ మాటలు వినేలా వారిని సిద్ధ పరు ్తు డు.

అన వాదం ప

ల

• యోహాను ( పి్తు సమిచేర్చా)
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము
• నెరవేరుర్చా, నెరవేరిర్చాన, చేప ష్టి రు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
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24:05

ందరు మత యకులు మె స్సాయ తానే అని యోహానును అడి రు. యోహాను ఇలా జవాబిచార్చాడు, “నేను మె స్సాయను కాదు, అయితే
ఆయన
వెనుక వచుర్చాను. ఆయన చెపు్పుల వారునైన విపు్పుటకు నేను యోగు్యడను కాను, ఆయన గొప్పువాడు.”

ఆయన చాలా అధిక డ
ఈ వాకా్యనిన్నా “ఆయన చాలా పా్రముఖ్యమైనవాడు” అని అనువదించవచుర్చా

ఆయన చె

్పల విప్ప

కైననూ యోగ ్యడన కాన

వేరే మాటలో్ల “ఆయనతో పోలుర్చా ం ఆయన కోసం ఎంత చినన్నా పని చెయ్య ని
విప్పుడం చాలా తకుస్కావ పని, అది నిసలు చేసే పని.

అన వాదం ప

ల

• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• యోహాను ( పి్తు సమిచేర్చా)
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
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24:06

తరవాత రోజు ప్రభువైన యేసు పి్తు స్మం కోసం యోహాను వదగ్దా కు వచార్చాడు. యోహాను ఆయనను చూచినపు్పుడు, యోహాను ఇలా చెపా్పుడు,
“ఇదిగో లోక పాపములు మోసు నిపోవు దేవు గొరెర్రెపిల్లు .”

అక్కడ ఉనాన్నిడ
నిన్నా భాషలలో ఈ పదం “ఇకస్కాడ ఉ

దేవు

న్నాడు” లేక “ఆ వ్యకి్త” అని ఉంటుంది.

గొరెర్రెపిల్లు

ఈ పదం “దేవుని నుండి గొ ర్రెపిల్ల ” లేక “దేవుడు సమకూరిర్చాన బలి గొ ర్రెపిల్ల ” అని అనువదించవచుర్చా. పాపం కోసం దేవుడు సమకూరు ్తు నని
వా గ్దా నం చేసిన సంపూర్ణమైన బలి ప్రభువైన యేసే. పాతనిబంధన గ్రంథంలో దహనబలి గొ ర్రెపిల్ల ల దా్వ కనుడిన రూపానిన్నా ఆయన నెరవే ర్చాడు.

తీసివేసా్తడ
మనలో పాపం ఎనన్నాడూ లేవనన్నాటష్టి ు

లోక

దేవుడు చూచేలా ప్రభువైన యేసు బలి చేసింది.

పం

అం , “ఈ లోకంలో ఉనన్నా ప్రజల పాపం”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• యోహాను ( పి్తు సమిచేర్చా)
• గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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24:07

యోహాను యేసుతో ఇలా చెపా్పుడు, “ కు పి్తు స్మం ఇవ్వ నికి నేను యోగు్యడను కాను. అయితే యేసు ఇలా చెపా్పుడు, “ వు కు పి్తు స్మం
ఇవా్వలి. ఎందుకం
తి యావతూ
్తు ఈ విధం జరగవలసి ఉంది.” కనుక యోహాను యేసుకు పి్తు స్మం ఇచార్చాడు, యేసు ఏవిధమైన పాపం
చెయ్యలేదు.

నీక బాపి్త స్మం ఇవద్వా
ఈ వాకా్యనిన్నా “ కు

కి యోగ ్యడన కాన

పి్తు స్మం ఇవ్వగలిగేంత మంచి వాడను కాను” లేక “నేను పాపిని, కనుక నేను కు

పి్తు స్మం ఇవ్వకూడదు.”

ఇలా నెరవేర ్చుట మనక తగియ నన్నిది
ఈ వాకా్యనిన్నా “ఇలా చెయ్యడం సరియైన కార్యం” లేక “ఇది దేవుడు ననున్నా చెయ్యమని కోరిన కార్యం” అని అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

ల

• యోహాను ( పి్తు సమిచేర్చా)
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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24:08

యేసు పి్తు స్మం తీసు ని
లోనుండి బయ కి వచిర్చానపు్పుడు, దేవుని ఆత్మ పావురం వలే అగుపడి ఆయన మీదకు వచిర్చా నిలిచింది. అదే
సమయంలో పరలోకంనుండి దేవుడు పలికాడు, “ వు
పి్రయ కుమారుడవు, నేను నినున్నా పే్రమిసు్తు న్నాను, నేను యందు
ఆనందించుచు న్నాను.”

నేన

్రమించ నా క మార డ

మరొక కుమారుడు ఉ న్నాడని అనువాదంలో ధ్వనించకుం ఉండేలా చూడండి. “ వు
విషయంలో చాలా సంతో సు్తు న్నాను” అని అనువదించడం అవసరం కావచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• పే్రమ, పి్రయమైన
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24:09

దేవుడు యోహానుకు ఇలా చెపా్పుడు, “పరిశుదా్ధతు్మడు కిందకు దిగి వు పి్తు స్మం ఇచిర్చాన వారిలో ఎవని మీద నిలుచునో ఆయన దేవుని
కుమారుడు.” ఒకస్కాడే దేవుడు ఉ న్నాడు. అయితే యోహాను పి్తు స్మం ఇచిర్చానపు్పుడు, తండిడ్రియైన దేవుడు స్వ నిన్నా వి న్నాడు, దేవుని కుమారుణి్ణ
చూచాడు, ఆయన ప్రభువైన యేసు. పరిశుదా్ధత్మను కూ చూచాడు.

దేవుడ యోహాన తో చె

్పడ

అం , “దీనికి ముందు దేవుడు యోహానుతో చెపా్పుడు” లేక “యేసు

పి్తు స్మం పొంద నికి

..న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యోహాను ( పి్తు సమిచేర్చా)
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
మత్తు యి 3; మారుస్కా 1:9-11; లూకా 3:1-23 నుండి బైబిలు కథ
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25. సాతాన యేస న శోధించడం
25:01

ప్రభువైన యేసు పి్తు స్మం పొందిన వెంటనే పరిశుదా్ధతు్మడు ఆయనను అరణ్యం లోనికి తీసు ని వె ్ళుడు, యేసు అకస్కాడ నలుబది రోజులు
ఉ న్నాడు. ఆ సమయంలో ఆయన ఉపవాసం ఉ న్నాడు, తాను యేసు వదగ్దా కు వచిర్చా ఆయనను పాపం లోనికి పడేలా శోధించాడు.

పరిశ

్ధ త్మ ఆయనన నడిపించాడ

అం , “పరిశుదా్ధత్మ ఆయనను నడిపించాడు” లేక “పరిశుదా్ధత్మ ఆయనున్నా వెళ్ళుమని పే్రరేపించాడు.”

అరణ్యం
ఈ పదం “ఎ రి” లేక “ దిగ్దా మందితో ఉనన్నా సుదూర, ని
ఎకుస్కావమంది నివాసం చెయ్యలేరు.

స్సార స్థ లం.” ఈ స్థ లంలో బహు

దిగ్దా చెటు్ల లేక ఇతర మొకస్కాలు ఉ

న్నాయి, కాబ ష్టి అకస్కాడ

నల బది పగళ ్ళు, నల బది రాతత్రి ళ ్ళు
“నలుబది రోజులు, అం పగ సమయాలూ,
అనిపించకుండ ఉండేలా చూడండి.

ఆయన

పం చెయ్య

తి్రు సమయాలూ” అని దీని అర్థ ం. ఈ పదం అనువాదం ఇది ఎనుబది ది

ల కాలం అని

కి శోధించాడ

యేసు పాపం చెయ్యలేదు కనుక యేసు పాపం చెయ్య నికి ఒపి్పుంచడంలో
వినియోగించకుం చూడండి.

తాను విజయవంతం అయా్యడని అర్థ మిచేర్చా పదానిన్నా
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అన వాదం ప

25.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• ఉపవాసం, ఉపవాసం ఉండడం
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• శోధించు, శోధన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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25:02

మొదట

తాను యేసుతో ఇలా చెపా్పుడు, “ వు నిజము

దేవుని కుమారుడివైతే ఈ

ళ్ళును రొటెష్టి లు

చేసు ని తిను.”

ఈ రాళ్ళున రొటెష్టి ల గా మార ్చుకో
ఈ వాక్యం “ఈ

ళ ్ళు రొటెష్టి లు

మారేలా చెయి్య” లేక “ఈ

ళ్ళును సహ

తీం

రొటెష్టి లు

మారుర్చా” అని అనువదించవచుర్చా

రొటెష్టి
సహజం

రొటెష్టి ఒక కక్రీమమైన ఆహారం

అన వాదం ప

లేని భాషలో్ల దీనిని “ఆహరం” అని అనువదించవచుర్చా. యూదుల సంసస్కాృతిలో రొటెష్టి ప్రధానమైన ఆహారం

ల

• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• శోధించు, శోధన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
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25:03

అయితే యేసు తానుతో ఇలా సమాధానం ఇచార్చాడు, “దేవుని వాక్యంలో ఇలా
దేవుని వాక్యము వలన జీవించును.”

సి ఉంది. ‘మనుషు్యలు రొటెష్టి వలన మాత్రుమే జీవించడు

రొటెష్టి
25:02 లో “రొటెష్టి ” పదానిన్నా అనువదించ నికి మీరు వినియోగించిన పదానేన్నా వినియోగించేలా చూడండి.

దేవుడ పలికిన ప్రతీ మాట వారికి కావాలి
ఈ వాకా్యనిన్నా “దానికి బదులు మనుషు్యలు దేవుడు పలికిన ప్రతీ మాటను వి లి, వా కి లోబ లి” లేక దానికి బదులు దేవుడు పలికిన ప్రతి
మాటనూ విశ్వసించడం దా్వ వా కి లోబడం దా్వ నిజమైన జీవితానిన్నా వారు కలిగియుం లి” అని అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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అపు్పుడు తాను యేసును ఒక ఎతెత్తైన పా్రంతానికి తీసు ని వెళి్ల ఆయనతో “ వు దేవుని కుమారుడివైతే కిందికి దుముకుము, ‘దేవుడు తన
దూతలకు ఆ జ్ఞా పించ వారు పాదములకు యి తగులకుండ నినున్నా ఎతి్తు పటుష్టి ం రు” అని చెపా్పుడు.

కిందికి దూక
అం

“ఈ భవనం నుండి నేల మీదకు దూకు”

ఇది రాయబడియ ంది
అం

“దేవుని ప్రవక్త చాలా కాలం కిక్రీంద

డు.”

నీ

దం రా కి తగలక ం

ఉండేలా

అం , “తదా్వ
కు ఎలాం హాని కలుగకుం ఉండేలా; తి మీద పాదానికి సహితం
“తదా్వ
పాదం యికి తగలకుం ఉం లి; కు ఎటువం హాని జరుగకూడదు.”

అన వాదం ప

ల

• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆలయం
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
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తాను అడిగిన దానిని చెయ్యడం యేసుకు ఇషష్టి ం లేదు. దానికి బదులు

దేవు

ఆయన ఇలా చెపా్పుడు, “ ప్రభువైన దేవుణి్ణ

వు శోధించకూడదు.”

వాక్యంలో, ఆయన తన ప్రజలన ఆ జ్ఞా పిస్త నాన్నిడ , “ప్రభ వైన నీ దేవు ్ణ శోధించకూడద .”

ఈ వాకా్యనిన్నా పరోక్ష వా్యఖ్య

అనువదించవచుర్చా, “మన ప్రభువైన దేవుణి్ణ శోధించకూడదని దేవుడు తన వాక్యంలో మనలను ఆ జ్ఞా పిసు్తు

ప్రభ వైన నీ దేవు ్ణ శోధించకూడద
ఈ వాకా్యనిన్నా, “దేవుడు తనను తాను కు రుజువు పరచు నేలా చెయ్యకూడదు” లేక “దేవుడు తాను మంచివాడని తనున్నాతాను రుజువు
పరచు నేలా చెయ్యకూడదు” అని అనువదించవచుర్చా.

ప్రభ వైన నీ దేవుడ
అం

“యెహోవా

అన వాదం ప

దేవుడు” లేక “దేవుడైన యెహోవా,

మీద అధికారం కలిగియు

న్నాడు.”

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు

409 / 1034

న్నాడు.”

Open Bible Stories Translation Notes

25.

తాను యేసును శోధించడం

25:06

తరువాత తాను ప్రభువైన యేసుకు ఈ లోక
చూపించాడు. ప్రభువుతో ఇలా చెపా్పుడు, “ వు

ఈ లోక రా

్యలనిన్నా
చూపించాడు. ఆవి ఎంత శకి్తవంతమైనవో ఎంత సంపదలతో కూడు నన్నావో
కు మొకిస్కా ననున్నా ఆ ధిసే్తు నేను వా ని కు దయచే ్తు ను.”

్యల

ఈ పదం అత్యంత గొప్పు నగ లు, దే లు, ప్రపంచంలోని ఇతర

ష్టి క్రైలను సూచిసు్తుంది

వాటి మహిమ
అం , “వా

శకి్త, సంపద”

వీట న్నిటినీ నేన నీక ఇసా్తన
ఈ వాకా్యనిన్నా, “ఈ
అనువదించవచుర్చా.

్యల సంపదనూ, శకి్త

అన వాదం ప

ల

కు ఇ ్తు ను” లేక “ఈ దే లూ, నగ లూ, మనుషు్యలందరి మీద నినున్నా పాలకుని

• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
్యలు
• జ్యము,
• మహిమ, మహిమగల, మహిమ పరచు
• ఆ ధన
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25:07

ప్రభువైన యేసు ఇలా సమాధాన మిచార్చాడు, “
యబడియునన్నాది.”

తా

ననున్నా విడిచి పొము్మ! ‘ ప్రభువైన దేవుని మాత్రుమే వు పూజించాలి’ అని

నా న ండి వెళి్ళుపో
ఈ వాకా్యనిన్నా “ననున్నా విడిచిపెటుష్టి” లేక “ననున్నా ఒంటరి

విడిచిపెటుష్టి” అని అనువదించవచుర్చా

దేవు వాక్యంలో ఆయన తన ప్రజలక ఆ జ్ఞా పిస్త నాన్నిడ , “నీ ప్రభ వైన దేవు ్ణ మాతత్రిమే ఆరాధించాలి,
ఆయనన మాతత్రిమే సేవించాలి.”
ఈ వాకా్యనిన్నా పరోక్ష వా్యఖ్య
యవచుర్చా, “దేవుని వాక్యంలో మన మీద పరిపాలన చేసు్తునన్నా ప్రభువైన దేవుణి్ణ మాత్రుమే మనం ఆ ధించాలి,
సేవించాలి అని దేవుడు ఆ జ్ఞా పిసు్తు న్నాడు” అని సి ఉంది, అని అనువదించవచుర్చా.

ప్రభ వైన నీ దేవుడ
25:05 చట్రంలో మీరు చేసిన విధం నే ఈ వాకా్యనిన్నా అనువదించండి.

ఆయనన మాతత్రిమే సేవించాలి
“మీరు సేవించవలసినది ఆయనను మాత్రుమే” అని మరొక విధం

అన వాదం ప

దీనిని చెప్పువచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• ఆ ధన
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• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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25:08

తాను శోధనలలో యేసు పడిపోలేదు. కనుక

తాను ఆయనను విడిచిపె ష్టి డు. అపు్పుడు దేవుని దూతలు ఆయనకు పరిచర్య చే

ఇవద్వాలేద
ఈ పదం “అయన చేత చేయించాలని

తాను పె ష్టి న శోధనలకు అయన లొంగలేదు” అని అనువదించవచుర్చా.

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా భాషలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• శోధించు, శోధన
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
మత్తు యి 4:1-11; మారు 1:12-13; లూకా 4:1-13 నుండి బైబిలు కథ
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26. యేస తన పరిచర్యన ఆరంభించడం
26:01

ప్రభువైన యేసు తాను శోధనల నుండి వచిర్చాన తరువాత ఆయన గలిలయ పా్రంతానికి తిరిగి వచార్చాడు. ఇకస్కాడ ఆయన నివసించాడు.
పరిశుదా్ధతు్మడు ఆయనకు గొప్పుశకి్తని ఇచార్చాడు. యేసు ఒక పా్రంతం నుండి మరొక పా్రంతానికి వెళ్తు న్నాడు. ప్రజలకు బోధిసు్తు న్నాడు. ప్రతి ఒకస్కారూ
ఆయన గురించి మంచి సంగతులు పలుకుతు న్నారు.

సాతాన శోధనలన జయించిన తర వాత యేస

రిగి వచా్చుడ .

ఈ వాకా్యనిన్నా ండు భా లు చెయ్య నికి మీరు ఉదేగ్దా శించవచుర్చా. “ తాను చెయా్యలని కోరు నన్నా పాప కా ్యలను యేసు చెయ్యలేదు, ఆయన
వాడిని ఓడించాడు. దాని తరువాత యేసు తిరిగి వచార్చాడు.” “జయించాడు” అనే పదం “ఎదిరించాడు” లేక “తృణీకరించాడు” లేక
“ని కరించాడు” అని అనువదించవచుర్చా.

పరిశ

్ధ త్మ శకిక్తిలో

ఈ వాకా్యనిన్నా “పరిశుదా్ధత్మ శకి్త ఆయన దా్వ
చెయ్యవచుర్చా.

పనిచెయ్య ” లేక “పరిశుదా్ధత్మ శకి్తవంతం

ఆయన నడిపిసు్తుండ .” అని అనువాదం

ఆయన బోధిసూ
్త ఒక చోటి న ండి మరొక చోటికి
అం , “వివిధ పటష్టి ణాలకు, ఇతర ప్రదే లకు ప్రయాణించాడు, అకస్కాడి ప్రజలకు బోధించాడు.

ప్రతీ ఒక్కరూ
అం , “ఆయనను ఎరిగిన ప్రతీవారు లేక ఆయనను గురించి వినన్నా వారు.”
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ర

అం , “ఆయనను గురించి మంచి సంగతులు చెపా్పురు.”

అన వాదం ప

ల

• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• శోధించు, శోధన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శకి్త, శకి్తగల, శకి్తవంతం
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• గలిలయ, గలిలయుడు, గలిలయులు
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యేసు నజరేతు పటష్టి ణానికి వె ్ళుడు. యేసు లుడి ఉనన్నాపు్పుడు ఇకస్కాడ జీవించాడు. ఒక స బ్బాతు ది నన్నా ఆయన ఆ ధ స్థ లానికి
వె ్ళుడు. మత యకులు ఆయన చేతికి ప్రవక్త యెషయా లేఖన చుటష్టి లను ఇచార్చారు. ఆయనను దానిని నుండి చదవాలని అడి రు. కనుక
యేసు ఆ చటష్టి ను తెరచి ప్రజల కోసం చదివాడు.

ఆరాధనా స్థ లం
అం , “యూదులు దేవుణి్ణ ఆ ధించ నికి కూడు నే భవనం.” ఈ పదానిన్నా “ఆ ధన భవనం” అని కూ

అనువదించవచుర్చా

చ టష్టి
చుటష్టి అం

పొడవు

ప్రవకక్తి యెష

ఉనన్నా కాగితం లేక తోలు. దానిని చు ష్టి ఉంచుతారు, దాని పైన కూ

గ్రంథ

అం , “ప్రవక్త యెషయా

చ టష్టి

సిన మాటలునన్నా చుటష్టి .” వందల సంవతస్సా లకు ముందు యెషయా చుటష్టి మీద

చ టష్టి న తెరచాడ
దీనిని “చుటష్టి బడిన చుటష్టి ను తెరిచాడు” లేక “చుటష్టి ను విపా్పురు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

్తు రు.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నజరేతు, నజరేయుడు
• స బ్బాతు
• ఆ ధన
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• యెషయా
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యేసు ఇలా చదివాడు, “దీనులకు సువార్తను ప్రక ంచ నికి దేవుడు తన ఆత్మను
మీద ఉంచాడు. చెరలో ఉనన్నావారిని విడిపించ నికి ఆయన
ననున్నా పంపించాడు. చూపులేనివారికి తిరిగి చూపును ప్ర దించ నికి ఆయన ననున్నా పంపించాడు. నలిగిన వారికి సే్వచర్చానివ్వ నికి ననున్నా
పంపాడు. ఆయన మన యెడల దయగలిగి, మనకు సహాయం చేసే సమయం వచిర్చాంది.”

దలక స వారక్తి ప్రకటించడం
అం , “దేవుడు వారికి సహాయం చే ్తు డనే మంచి సందే నిన్నా పేదవారి , అవసరతలో ఉనన్నావారి చెపా్పు నికి”

బందీలక విడ దల
అం , “తపు్పువిధానంలో చెరలో ఉనన్నా ప్రజలు విడుదల పొందుతారని వారికి చెప్పు నికి.”

గ డిడ్డా వార చూ

న పొంద తార

ఈ వాకా్యనిన్నా “గుడి్డ వారు

ఉనన్నావారు తమ దృ ష్టి ని పొందుతారు” అని అనువదించవచుర్చా.

నలిగిన వారికి విడ దల
అం , “జీవితంలో తకుస్కావ

చూడబడిన వారి కోసం సే్వచ్ఛ.”

ప్రభ వు హిత వతన్సిరం
ఈ వాక్యం, “ప్రభువు మన పట్ల కరుణతో ఉండే కాలం” లేక “మన పట్ల ప్రభువు అత్యంత కృప కలిగి ఉనన్నా కాలం” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• మంచి వార్త, సువార్త
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
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ఆ లేఖ లను చదివి యేసు కూరుర్చా న్నాడు. ప్రతి ఒకస్కారూ ఆయనను గమనిసు్తు న్నారు. తాను అపు్పుడే చదివిన లేఖన భాగం మె స్సాయను
గురించినదే అని ఆయనకు తెలుసు. యేసు ఇలా చెపా్పుడు, “నేనిపు్పుడు చదివిన ఈ లేఖనం మన వినికిడిలో నెరవేరింది.” ప్రజలందరూ
ఆశర్చార్యప ్డ రు. “ఇతడ యోసే క మార డ కా ?” అని అ న్నారు.

నే

్పడ చదివిన ఈ మాటల ఇ

్పడే నేరవేర త నాన్నియి.

ఈ వాకా్యనిన్నా అనువదించగలిగిన ఇతర విధానం, “మీరు ఇపు్పుడు వినిన మాటలు ఇపు్పుడే నెరవేరడం ఆరంభం అయి్యంది” లేక “ఈ రోజు నేను
మీకు చదివిన మాటలు మీరు వా ని వింటుండ యధార్ధ ం అయా్యయి.”

ఆశ్చుర్య పో

ర

“ఆశర్చార్యపోయారు” అనే పదానిన్నా ఇది ఎలా
పదాలతో అనువదించవచుర్చా.

ఇతడ యోసే

క మార డ కా

ధ్యం అని వారు చాలా విస్మయం చెందారు, ని ్ఘ ంతపోయారు, కలవరప ్డ రు అనే అ ్థ నిన్నాచేర్చా

?

ఈ వాకా్యనిన్నా “ఈ వ్యకి్త యోసేపు ఏ క కుమారుడు” లేక “అతడు కేవలం యోసేపు కుమారుడని అందరి తెలుసు!” అని అనువదించవచుర్చా.
ఆయన యోసేపు కుమారు కాదా అని ప్రజలు అడగడం లేదు. ఆయన మె స్సాయ ఎలా కాగలడు అని ఆశర్చార్యపడుతు న్నారు, ఎందుకం ఆయన
కేవలం యోసేపు కుమారుడే అని వారు తలసు్తు న్నారు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• యోసేపు ( ని)

419 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

26. యేసు తన పరిచర్యను ఆరంభించడం

26:05

అపు్పుడు యేసు ఇలా అ న్నాడు, “స్వదేశంలో ఉనన్నా ప్రవక్తను ప్రజలు అంగీకరించరు అనేది సత్యమే. ఏలియా కాలంలో ఇ శ్రా యేలులో విధవ ండుడ్రి
అనేకమంది ఉ న్నారు. అయితే అకస్కాడ మూడునన్నార సంవతస్సా లు వరత్షెం లేదు. ఇ శ్రా యేలులో ఉనన్నా విధవ ళ్ళుకు సహాయం చెయ్యడం కోసం
దేవుడు ఏలియాను పంపించలేదు, దానికి బదులు మరో దేశంలో ఉనన్నా విధవ లి వదగ్దా కు దేవుడు ఏలియాను పంపించాడు.

ఏ ప్రవకాక్తి తన సద్వాదేశంలో ఆమోదం పొందద .
ఈ వాక్యం అర్థ ం, “ప్రజలు తమ మధ్యలో పెరిగిన ప్రవక్త అధికా నిన్నా గురి్తంచరు”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నిజము, సత్యం
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• ఏలియా
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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యేసు ఇంకా చెప్పుడం న గించాడు. “ఎలిషా ప్రవక్త కాలంలో ఇ శ్రా యేలులో అనేకులు మంది చర్మ రోగులు ఉ న్నారు, అయితే వారిని
స్వస్థ పరచదానికి దేవుడు అకస్కాడికి ఎలి ను పంపించలేదు. ఇ శ్రా యేలీయుల శతు్రువుల సై ్యధిపతి నయమానుకునన్నా కుషష్టి రో నిన్నా మాత్రుమే
గుచే డు.” అయితే యేసు మాటలు వింటునన్నావారు మాత్రుం యూదులు. కాబ ష్టి యేసు చెపి్పున ఈ మాటను వినినవారు ఆయనమీద
కోపగించు
న్నారు.

ఎలిషా
ఎలి దేవుని ప్రవక్త, ఏలియా తరువాత వచిర్చానవాడు. ఏలియాలా ఎలి దేవునికి వ్యతిరేకం
చెయ్య నికి దేవుడు అతనికి శకి్తనిచిర్చానపు్పుడు అతడు అదు్భుతాలు చే డు.

పాపం చేసు్తునన్నా

జులను ఎదిరించాడు,

సైనా్యధికారి
అం

అత

“సై

్యనికి

యకుడు”

పట్లు వార కోపంతో మండిప డ్డా ర .

దేవుడు తమను తపి్పుంచి మరే ఇతర ప్ర
మాటలను బ ష్టి వారు చాలా కోపగించు

అన వాదం ప

గుంపులను ఆశీర్వదించాడని వినడం యూదులకు ఇషష్టి ం లేదు. అందు చేత వారు యేసు చెపి్పున
న్నారు.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
• నయమాను
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
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26:07

నజరేతు ప్రజలు యేసును పటుష్టి
న్నారు, ఆరాధనా స్థ లంనుండి వెలుపలికి ఈడుర్చాకుపోయారు. పటష్టి ణం అంచు వరకూ ఆయనను తీసు ని వెళి్ల
చంపాలని చూ రు. అయితే యేసు సమూహంలోనుండి తపి్పుంచు ని నజరేతు పటష్టి ణానిన్నా విడిచి వె ్ళుడు.

ఆరాధనా స్థ లం
అం “దేవుణి్ణ ఆ ధించ నికి యూదా ప్రజలు సమావేశం అయే్య భవనం.” ఈ పదానిన్నా “ఆ ధ
26:02 చట్రంలో ఏవిధం అనువదించారో చూడండి.

అయితే యేస జనసమూహం

ద్వారా నడ సూ
్త వె

భవనం” అని కూ

అనువదించవచుర్చా.

్ళుడ .

“అయితే” అనే పదానిన్నా బలమైన వ్యతిరేక పదం లేక వాక్యం అనువదించవచుర్చా. యేసుకు జరిగించాలను నన్నా దానిని వారు చెయ్యలేకపోవడం
చూపించ నికి “అయితే దానికి బదులు ” లేక “ఏది ఏమై ” అనే పదాలు వినియోగించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• నజరేతు, నజరేయుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆ ధన
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అపు్పుడు యేసు గలిలయ పా్రంతం అంతా సంచారం చే డు, గొప్పు జనసమూహాలు ఆయన వదగ్దా కు వచార్చారు. వారు రోగులను, అవి వారిని
అనేకులను ఆయన వదగ్దా కు తీసు ని వచార్చారు. వారిలో ందరు చూడలేనివారు, ందరు నడవలేని వారు, ందరు వినలేనివారు, ందరు
మా ్ల డలేని వారు. యేసు వారినందరి స్వస్థ పరచాడు.

గలిలయ

్ర ంతం అంత

రిగాడ

అం , “గలిలయ అంత లోనూ” లేక “గలిలయలో ఒక చోటునుండి మరొక చోటుకు”

అన వాదం ప

ల

• నజరేతు, నజరేయుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆ ధన
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దయా్యలు ప ష్టి నవారు అనేకులలో నుండి ఆయన దయా్యలను పారదోలాడు. వారిలో నుండి దయా్యలను బయ కి వాలని ఆయన వారికి
ఆ జ్ఞా పించాడు. ఆయన ఆజజ్ఞా ప్రకారం ఆ దయా్యలు వెలుపలికి వచార్చాయి. దయా్యలు ఆయనను చూచి గ ష్టి అరిచాయి, “ వు దేవుని
కుమారుడవు!” జనసమూహాలు ఆయనను చూచి ఆశర్చార్యప ్డ రు, వారు దేవుని సు్తుతించారు.

అత లో ద
అం

్యల ఉనాన్నియి

“అతడు దుషష్టి ఆత్మల చేత నియంతి్రుంచబ ్డ డు”

యేస వాటికి ఆ జ్ఞా పించిన

్పడ

ఈ వాకా్యనిన్నా “యేసు వా కి ఆజజ్ఞా ఇచిర్చానపు్పుడు” అని అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

ల

• దయ్యం, దు త్మ, అపవితా్రుత్మ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దయ్యం, దు త్మ, అపవితా్రుత్మ
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• ఆ ధన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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తరువాత ప్రభువైన యేసు పనెన్నాండు మందిని ఎంపిక చేసు
చే రు, ఆయన నుండి నేరుర్చా
న్నారు.

న్నాడు, వారిని అపొస్తు లులు అని పిలిచాడు. ఈ అపొస్తు లులు యేసుతో ప్రయాణం

అత న ండి నేర ్చుకొనాన్నిడ
అం

“అతడు వారికి బోధించిన దానినుండి నేరుర్చా

న్నాడు” లేక “అతడు చెపి్పునది, చేసిన దానంత నుండి నేరుర్చా

..న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అపొస్తు లుడు, అపొస్తు లత్వం
మత్తు యి 4:12-25; మారుస్కా 1:14-14-15, 35-39; 3:13-21; లూకా 4:14-30, 38-44
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27:01

ఒక రోజు, యూదా ధర్మ సస్త్రీంలో నిపుణుడు యేసు నొదగ్దా కు వచార్చాడు. యేసు తపు్పు బోధిసు్తు న్నాడని అందరి రుజువు చెయ్య నికి
ప్రయతిన్నాస్తు ు న్నాడు. అతడిలా అ న్నాడు, “బోధకు , నిత్యజీవానికి వారసుడవ నికి నేనేమి చెయా్యలి?” యేసు ఇలా జవాబిచార్చాడు, “దేవుని
ధర్మ సస్త్రీంలో సియనన్నా దేమి ?”

ఒక రోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది. అయితే ఒక నిరిగ్దా షష్టి సమయానిన్నా ప్ర ్తు వించదు. అనేక భాషలో్ల ఒక వాస్తు వమైన కథను
ఆరంభించేటపు్పుడు ఇలాం విధానమే ఉంటుంది.

యూ

ధర్మశాస్త ంలో పండిత డ

దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులకు ఇచిర్చాన ధర్మ
అధ్యయనం చేసి బోధించాడు.

ఆయన శోధించ

స్త్రీ నిన్నా ఈ మని అధ్యయనం చే

డు, దానిని బోధించాడు. ఇతర యూదా

స

లను కూ

కి

అం , “యేసు మంచి జవాబు ఇ ్తు డని వారు చూడ నికి”

త్యజీవం సద్వాతం త్రించ కో

కి

అం , “దేవునితో శ్వత జీవితం కలిగియుండ నికి” లేక “దేవునితో శ్వత కాలం జీవితానిన్నా ఆయన ఇవ్వ నికి” లేక “దేవుని నుండి
శ్వతజీవానిన్నా పొంద నికి.” ధర్మ సస్త్రీ పండితుడు తండిడ్రియైన దేవుని నుండి ్వస్థ ్యం నిత్యజీవానిన్నా పొంద నికి తాను ఏవిధం
యోగు్యడవుతాడని అడుగుతు న్నాడు.
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త్యజీవం
క్షయమైన దేహం చనిపోయిన తరువాత దేవునితో

దేవు

శ్వత జీవితానిన్నా ఇది సూచిసు్తుంది. నిత్య జీవం కోసం ముఖ్య పదం పుటను చూడండి.

ధర్మశాసస్త్రీంలో రాయబడినదేమిటి?

అం , “దీని విషయం దేవుని ధర్మ సస్త్రీంలో యబడినదేమి ?” దేవుని ధర్మ
తెలుసుకోవాలని కోరుతు న్నాడు కనుక యేసు ఈ ప్రశన్నా అడి డు

అన వాదం ప

సస్త్రీం వాస్తు వం

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• బోధకుడు , ఉపదేశకుడు
• వారసత్వము పొందు, వారసత్వము, వారసుడు
• నిత్యత్వం, శ్వతమైన, నిత్యమైన, శ్వతం
• ధర్మ సస్త్రీం, మోషే ధర్మ సస్త్రీం, యెహోవా ధర్మ సస్త్రీం, దేవుని ధర్మ సస్త్రీం
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27:02

అపు్పు ధర్మ సోస్త్రీపదేశకుడు ఇలా చెపా్పుడు, “దేవుని వాక్యం ఇలా చెపుతుంది, దేవుడైన ప్రభువుని పూర్ణ హృదయంతోనూ, పూర్ణ
ఆత్మతోనూ, పూర్ణ బలముతోనూ, పూర్ణ మనస తోనూ పే్రమించవలయును, నినున్నా వలే పొరుగువానిని పే్రమించవలయును.” యేసు ఇలా
జవాబిచార్చాడు, “ వు సరి చెపా్పువు! ఈ విధం చేసే్తు నిత్యజీవానిన్నా పొందుతావు.”

ధర్మ శాసస్త్రీ

ణడ

అం , “యూదా ధర్మ సస్త్రీంలో ఒక నిపుణుడు.” ఈ పదానిన్నా 27:01 చట్రంలో ఏ విధం

నీ ప్రభ వైన దేవు ్ణ

అనువదించారో చూడండి.”

్రమించాలి

“మన ప్రభువైన దేవుణి్ణ మనం పే్రమించాలి” అని చెప్పువచుర్చా. ఈ వ్యకి్త యేసును ఆ జ్ఞా పిసు్తునన్నాటష్టి ు కనిపించేలా చూడండి. దానికి బదులు దేవుని
ధర్మ సస్త్రీం మనుషు్యలు ఏమి చెయా్యలని ఆ జ్ఞా పిసు్తుందో అతడు చెపుతు న్నాడు.

నీ పూర్ణహృదయంతో, పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ బలంతో, పూర్ణ మనస తో
అం , “మీ పూరి్త ఆత్మతో” లేక “ లోని ప్రతీ భాగంతో.” నిన్నా భాషలలో దీనిని “మీ పూరి్త కాలేయంతో, ్వసతో, బలంతో, ఆలోచనలతో” అని
అనువదించవచుర్చా. ఈ భా ల మీద లక్ష్యముంచడం కాదు కాని మనలో ఉనన్నా అనిన్నా మీద. మీ భాషలో పూరి్త వ్యకి్తని సూచించే లక అం లను
వినియోగించండి.

హృదయం
హృదయం ఒక వ్యకి్తలోని కోరికలూ, ఉదేద్రోకాలను సూచించే ఒక భాగం

్ర ణం
ఒక వ్యకి్తలోని భౌతికం కాని ఆతీ్మయ భా నిన్నా సూచిసు్తుంది.
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బలం
భౌతిక దేహం, దానిలోని అనిన్నా

మ ్ధ ్యలను బలం సూచిసు్తుంది

మనస
ఒక వ్యకి్త ఆలోచించడం, ప్రణాళికలు చెయ్యడం, అభిపా్రయాలను కలిగియుండే భా నిన్నా మనసు సూచిసు్తుంది

పొర గ వాడ
“పొరుగువాడు” పదం ధారణం మనకు సమీపం నివసించే వ్యకి్తని సూచిసు్తుంది. యూదులు ఈ పదానిన్నా తమకు దగ్గ రి బంధువు, లేక
విదేశీయుడు, లేక శతు్రువుకు తప్పు మిగతా వారికి అన్వయి ్తు రు.

న న్ని వలే నీ పొర గ వాడి
అం , “నినున్నా వు పే్రమించే ్థ యిలో

అన వాదం ప

్రమించ
పొరుగువాడిని పే్రమించు.”

ల

• ధర్మ సస్త్రీం, మోషే ధర్మ సస్త్రీం, యెహోవా ధర్మ సస్త్రీం, దేవుని ధర్మ సస్త్రీం
• పే్రమ, పి్రయమైన
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
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అయితే ధర్మ సోస్త్రీపదేశకుడు తాను తిమంతుడనని చూపించుకోవాలని కో డు. కనుక యేసును ఇలా అడి డు, “అయితే నా పొర గ వాడ
ఎవడ ?”

ధర్మశాసస్త్రీ

ణడ

అం , “యూదా ధర్మ సస్త్రీంలో ఒక నిపుణుడు.” ఈ పదానిన్నా 27:01 చట్రంలో ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి.

నా పొర గ వాడ ఎవడ ?
ఈ వాకా్యనిన్నా, “పొరుగు వాడు అం
వు ఏమను ంటు న్నావు?” లేక “ఎటువం ప్రజలు
పొరుగువారు?” అని అనువదించవచుర్చా. తాను
ప్రతిఒకస్కారి పే్రమించడం లేదని అతనికి తెలుసు, ఎటువం ప్రజలను తాను పే్రమించవలసి ఉంది అని అడుగుతు న్నాడు.

అన వాదం ప

ల

• తిగల, తి, అ తిగల, అవి తి,

్యయబద్ధ మైన,

్యయబద్ధ త
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ప్రభువైన యేసు ఆ ఉపదేశకునికి ఒక ఉపమానం చెప్పుడం దా్వ
చేసు్తు న్నాడు.”

జవాబిచార్చాడు, “ఒక యూదుడు యెరూష ం నుండి యెరికో వైపుకు ప్రయాణం

సమాచారం
ఈ దృశ్యం చుటూ
ష్టి మేఘంలాం

ధర్మ శాసస్త్రీ

చట్రం యేసు ఒక కథ చెపుతునన్నాటష్టి ు సూచిసు్తుంది, ఒక చారితా్రుత్మక సంఘటనను వివరించనవసరం లేదు.

ణడ

ఈ పదానిన్నా 27:01 చట్రంలో ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి.

యెరూషలేం న ండి యెరికో వరక
నిన్నా భాషలలో దీనిని “యెరూషలేం నగరం నుండి యెరికో నగరం వరకూ” లేక “యెరూష ం నుండి యెరికో వరకు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• యెరూషలేము
• యెరికో

431 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

27. మంచి సమరయుని కథ

27:05

“అయితే దొంగలు అతనిని చూచారు, అతని మీద దాడి చేసి అతనిని
అతనిని
ష్టి రు. అపు్పుడు వారు వెళి్ళుపోయారు.”

యపరచారు. అతని వదగ్దా ఉనన్నావాటనిన్నా

సమాచారం
యేసు కథ

న

గిసు్తు

న్నాడు.

తనక నన్నిదంతా
అం , “తనతో ఉనన్నాదంతా, దానిలో తాను ధరించిన అతని వ స్త్రీ లు ఉ

న్నాయి.”
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“అది జరిగిన తరువాత, ఒక యూదా మత యాజకుడు అదే మార్గ ంలోని నడుసూ
్తు వచార్చాడు. యాజకుడు ఆ వ్యకి్త మార్గ ంలో పడిపోవడం
చూ డు. అతడు ఆ వ్యకి్తని చూచినపు్పుడు ఆ దారిలో మరొక మార్గ ం నుండి వెళి్ల పోయాడు. యాజకుడు ఆ వ్యకి్తని పూరి్త నిర్లక్ష్యపె ష్టి డు.

సమాచారం
యేసు కథ

న

గిసు్తు

న్నాడు

కిందక నడవడం జరిగింది.
అం , “ఆ దారిలో ప్రయాణం చేసు్తు న్నాడు.” నిన్నా భాషలకు “ప్రయాణం” అనే పదానిన్నావినియోగించడం “నడవడం” అనే పదానిన్నా వినియోగించడం
కం అవసరం కావచుర్చా. ఎందుకం యాజకుడు దారిలో కేవలం నడవడం లేదు, మరొక నగ నికి చేరుకో నికి ప్రయాణం చేసు్తు న్నాడు.

ఆమ

విర్లు్య పెడ త నాన్నిడ

అం , “ఆ మని కి సహాయం చెయ్యలేదు” లేక “ఆ మని విషయంలో శశ్రాద్ధ చూపించలేదు.”

వెళ్త

ఉనాన్నిడ

అం , “ఆ దారిలో కిందకు ప్రయాణం చేసూ
్తు ఉ

అన వాదం ప

న్నాడు.”

ల

• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
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“ ంచెం సేపు అయిన తరువాత ఒక లేవీయుడు ఆ మార్గ ం నుండి వచార్చాడు. (లేవీయులు దేవాలయంలో యాజకులకు సహాయం చేసే గోత్రుం).
లేవీయుడు ఆ మార్గ ంలో మరొక వైపునుండి ఆ వ్యకి్తని దా వె ్ళుడు. లేవీయుడు కూ ఆ వ్యకి్తని నిర్లక్ష్యపె ష్టి డు.

సమాచారం
యేసు కథ చెప్పుడం

న

గిసు్తు

న్నాడు

రిలో కి వచా్చుడ
అం , “అదే దారిలో కిందకు నడుసు్తు

లేవీయ ల యూ

న్నాడు.”

లో ఒక గోతత్రిం

అం , “లేవీయులు ఇ శ్రా యేలీయుల లేవి గో్రతంనుండి వచిర్చాన వారు.” లేక “లేవీయులు ఇ శ్రా యేలీయులలో లేవి వంశంలోనుండి వచిర్చాన వారు.”

ర్లు్య పె ష్టి డ
అం , “సహాయం చెయ్యలేదు.”

అన వాదం ప

ల

• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
• ఆలయం
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తరువాత మరొక వ్యకి్త ఆ మార్గ ంనుండి నడుసూ
్తు వచార్చాడు. అతడు సమరయ పా్రంతం వాడు. (సమరయులు, యూదులు ఒకరినొకరు
దే్వ ంచు ం రు). సమరయుడు మార్గ ంలో పడియునన్నా వ్యకి్తని చూచాడు. అతడు యూదుడని గురి్తంచాడు. అయినప్పు
సమరయుడు అతని
పట్ల కనిక నిన్నా చూపించాడు. అతని వదగ్దా కు వె ్ళుడు, అతని బబ్బాలకు మందు
డు, పరిచర్య చే డు.”

సమాచారం
యేసు కథ చెప్పుడం

న

గిసు్తు

న్నాడు

కిందక నడ స్త నాన్నిడ
అం , “ప్రయాణం చేసూ
్తు ఉ

అన వాదం ప

న్నాడు.” ఈ ప్రజలు ఒక పటష్టి ణం నుండి మరొక దానికి ప్రయాణం చేసు్తు

ల

• సమరయ, సమరయకు చెందిన
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
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“అపు్పుడు ఆ సమరయుడు ఆ వ్యకి్త ఎతు్తు ని తన
గురించిన శశ్రాద్ధ తీసు
న్నాడు.

డిద మీద పెటుష్టి

న్నాడు. అతడిని ఒక సతా్రునికినికి తీసు ని వె

సమాచారం
యేసు కథ చెప్పుడం

న

గిసు్తు

న్నాడు

తన సొంత గాడిద
“తన” అనే పదం సమరయునికి సంబంధించిందని చూపేలా చూడండి

తోత్రివలో ఉనన్ని సతత్రిం
అం , “వసతి ఉండే స్థ లం.” ప్రయాణీకులకు ఆహారం,

అక్కడ అత

గ రించిన శ్రద్ధ తీస కొనాన్నిడ .

ఈ వాకా్యనిన్నా “అకస్కాడ అతని గూరిర్చాన శశ్రాద్ధ తీసుకోవడం

అన వాదం ప

తి్రుపూట వసతి దొరికే స్థ లం.

న

గించాడు” అని అనువదించవచుర్చా

ల

• సమరయ, సమరయకు చెందిన
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“తరువాత రోజు సమరయుడు తన ప్రయాణానిన్నా న గిసు్తు న్నాడు. ఆ వ్యకి్త కోసం ఆ సత్రుపు యజమానికి ంత సొము్మ చెలి్ల ంచాడు. ఇలా
అ న్నాడు, “ఈ వ్యకి్తని గ్రత్తు చూచుకోండి, ఇతని విషయంలో ఇంకనూ ఖరుర్చా చేసిన యెడల నేను తిరిగి వచిర్చానపు్పుడు దానిని నేను చెలి్ల ్తు ను.”

సమాచారం
యేసు కథ చెప్పుడం

తన ప్ర

న

గిసు్తు

న్నాడు.

ణా న్ని కొనసాగించాడ

ఈ వాకా్యనిన్నా, “తన గమ్యం వైపుకు తన ప్రయాణానిన్నా

న

గించాడు.”

బాద్యత వహించే
అం , “నిర్వహించేవాడు.” ఆ వసతి స్థ లానికి అతడు యజమాని కూ

అత

అయిఉండవచుర్చా.

గ రించిన శ్రద్ధ తీస కోండి

నిన్నాభాషలకు “దయచేసి అతని గురించిన శశ్రాద్ధ తీసుకోండి” అని చెప్పుడం అది ఒక ఆజజ్ఞా లా కాకుం
ఉండవచుర్చా.

ఆ ఖర ్చులనీన్ని

మృదువైన మనవి

ఉండేలా సరి

రిగి చెలి్లు సా్తన

ఈ వాకా్యనిన్నా “ కు తిరిగి చేలి్ల ్తు ను” లేక “ఆ డబుబ్బా కు తిరిగి చెలి్ల ్తు ను” లేక “దానిని తిరిగి చెలి్ల ్తు ను.” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• సమరయ, సమరయకు చెందిన
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27:11

ప్రభువైన యేసు ఆ ధర్మ సోస్త్రీపదేశకుడిని అడి డు, “ వేమి అను ంటు
ఎవరు నిజమైన పొర గ వాడ ?” అతడిలా జవాబిచార్చాడు, “అతని పట్ల
చెయి్య” అని చెపా్పుడు.

ధర్మశాసస్త్రీ

న్నావు? బందిపోటుల చేత దోచుకోబడి టష్టి బడిన వ్యకి్తకి ఈ ముగు్గరిలో
లి చూపినవాడే!” అందుకు యేసు అతనితో “వెళ ్ళు, వునూ అదే

ణడ

అం , “యూదా ధర్మ సస్త్రీంలో ఒక నిపుణుడు.” ఈ పదానిన్నా 27:01 చట్రంలో ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి.

మ గ్గు ర వ్యకక్తి ల
ఈ ముగు్గరు వ్యకు్తలు యాజకుడు, లేవీయుడు, సమరయుడు.

పొర గ వాడ
27:02 చట్రంలో ఉనన్నా దానికం ఒక వి ల దృక్ఫథంలో యేసు “పొరుగువాడు” అనే పదానిన్నా వినియోగిసు్తు
పదం మన సహాయం అవసరమైన ప్రతీవానిని సూచిసు్తుంది.

న్నాడు. ఇకస్కాడ “పొరుగువాడు” అనే

పొర గ వాడై య నాన్నిడ .
ఈ వాక్యం “పొరుగువాడు ప్రవరి్తంచాడు” లేక “సేన్నాహితుడి ఉ న్నాడు” లేక “ఒక పే్రమగల విధానంలో సహాయం చే
అనువదించవచుర్చా. “పొరుగువాడు” అనే పదం 27:02 చట్రంలో ఏవిధం అనువదించారో చూడండి.

డు” అని

నీవు వెళ ్ళు, ఆలా చెయి్య
అం , “ వు కూ వె ్ళులి, ఆవిధం చెయా్యలి” లేక “ఇపు్పుడు వు ఖచిర్చాతం
బోధకుడు కూ చెయా్యలని యేసు ఆ జ్ఞా పిసు్తు న్నాడు.

438 / 1034

చెయా్యలి” అని అర్థ ం. సమరయుడు చేసిన విధం

ధర్మ సస్త్రీ

Open Bible Stories Translation Notes

27. మంచి సమరయుని కథ

అదే చెయి్య
అం , “ఇతరులను పే్రమించు, మీ శతు్రువులను సహితం పే్రమించు.”
చూడండి.

యపడిన వ్యకి్తకి సహాయం చెయ్య నిన్నా మాత్రుమే సూచించేలా ఉండకుం

..న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• కరుణ, కరుణగల
లూకా 10:25-37 నుండి బైబిలు కథ
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28. ధనవంత డైన య వ అధికారి
28:01

ఒక రోజున ధనవంతుడైన యువ అధికారి యేసు వదగ్దా కు వచిర్చా ఇలా అడి డు, “మంచి బోధకు , నిత్యజీవానిన్నా స్వతంతి్రుంచుకో నికి నేనేమి
చెయా్యలి?” యేసు అతనితో ఆలా చెపా్పుడు, “మంచి బోధకుడనని ననున్నా వెందుకు పిలుసు్తు న్నావు? మంచి బోధక డ ఒకస్కాడే ఉ న్నాడు,
దేవుడొకస్కాడే మంచి బోధకుడు. నిత్యజీవానిన్నా స్వతంతి్రుంచుకో నికి వు దేవుని ధర్మ
్తు నిన్నా అనుసరించు.”

ఒక రోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది, అయితే నిరిగ్దా షష్టిమైన సమయానిన్నా ప్ర ్తు వించాడు. అనేక భాషలలో ఒక నిజమైన కథను
చెప్పుడం ఆరంభించ నికి ఇటువం విధా నేన్నా వినియోగి ్తు రు.

ధనవంత డైన యవద్వాన అధికారి
ఈ యువకుడు యవ్వన దశలో ఉండ నే ధనవంతుడు నూ, శకి్తవంతమైన

జ య అధికారి

నూ ఉ

యేస దగ్గు రికి వచా్చుడ
అం , “యేసును సమీపించాడు.”

మంచి బోధక డ
అం , “ తిమంతుడైన బోధకుడు.” యేసు కేవలం నైపుణ్యంగల బోధకుడు అని మాత్రుమే అని అనడం లేదు.
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కి

అం , “నిత్యజీవానిన్నా పొంద నికి” లేక “దేవునితో నిత్యమూ జీవించ నికి.” 27:01 చట్రంలో “నిత్యజీవం” పదం ఏవిధం
చూడండి, అకస్కాడ దానిని సంబంధించిన వివరణను చూడండి.

నేన “మంచి” వాడిన

ఎంద క చె

త నాన్నివు

తాను దేవుడను అనే అం నిన్నా యేసు తృణీకరించడం లేదు. దానికి బదులు యేసే దేవుడని ఆ అధికారి అర్థ ం చేసు
అడుగుతు న్నాడు.

ఒక్కడే మంచివాడ ఉనాన్నిడ , ఆయనే దేవుడ .
ఈ వాకా్యనిన్నా “నిజం

మంచి

అన వాదం ప

ల

అనువదించబడిందో

ఉనన్నా ఏ క వ్యకి్త దేవుడు” లేక “దేవుడు ఒకస్కాడు మాత్రుమే నిజం

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
• బోధకుడు , ఉపదేశకుడు
• నిత్యత్వం, శ్వతమైన, నిత్యమైన, శ్వతం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• లోబడుట, పా ంచుట
• ధర్మ సస్త్రీం, మోషే ధర్మ సస్త్రీం, యెహోవా ధర్మ సస్త్రీం, దేవుని ధర్మ సస్త్రీం
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28:02

అతడు యేసును అడి డు, “వే కి నేను విధేయత చూపించాలి” అందుకు యేసు ఇలా జవాబిచార్చాడు. “నరహత్య చెయ్యవదుగ్దా, వ్యభిచారం
చెయ్యవదుగ్దా, దొంగిల వదుగ్దా, అబదగ్దా ం చెప్పువదుగ్దా. తండిడ్రిని, తలి్ల ని స ్మనించాలి. నినున్నా వలే పొరుగువానిని పే్రమించాలి.”

నేన ఎవరికి విధేయత చూపించాలి?
అం , “నిత్యజీవానిన్నా పొంద నికి ఏ

న న్ని నీవు

స

లు

కు సరిపోతాయి?”

్రమించ కొనన్ని విధంగా

అం , “నినున్నా వు పే్రమించు నన్నావిధం ” లేక “నినున్నా వు పే్రమించు నన్నా ్థ యిలో.”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వ్యభిచారం, వ్యభిచార సంబంధమైన, వ్యభిచారి, వ్యభిచారిణి, వ్యభిచారులు, వ్యభిచారిణులు
• పే్రమ, పి్రయమైన
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28:03

అయితే ఆ యువకుడు ఇలా అ న్నాడు, “నేను చినన్నా వయసునుండే వీటనిన్నా
చె
్యలి?” యేసు అతని వైపు చూచాడు, అత
్రమించాడ .

పా సు్తు

న్నాను, నిత్యజీవానిన్నా పొంద నికి నేన ఇంకా ఏమి

నేన బాల డిగా ఉనన్నిప్పటిన ండి
దీనిని “నేను చినన్నావాడు

ఉనన్నా దగ్గ రనుండి ఇప్పు

నేన ఇంకా ఏమి చె

వరకూ” అని చెప్పువచుర్చా

్యలి?

అం , “నేను ఇంకా ఏమి చెయా్యలిస్సా ఉంది” లేక “వీ కి తోడు నేను ఇంకా ఏమి చెయా్యలిస్సా ఉంది?”

అత

్రమించాడ

యేసుకి అతని మీద

లి వేసింది. మనుషు్యల పట్ల దేవుడు కలిగియునన్నా పే్రమతో నిలకడ

అన వాదం ప

ల

• లోబడుట, పా ంచుట
• ధర్మ సస్త్రీం, మోషే ధర్మ సస్త్రీం, యెహోవా ధర్మ సస్త్రీం, దేవుని ధర్మ సస్త్రీం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పే్రమ, పి్రయమైన
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28:04

యేసు అతనికి జవాబిచార్చాడు, “నీవు పరిపూరు్ణడవు కావాలం
వు వెళి్ల కునన్నాదానిని అమి్మ ఆ డబుబ్బాను పేదలకు పంచిపెటుష్టి, అపు్పుడు కు
పరలోకంలో ధనం అధికం అవుతుంది. అపు్పుడు వచిర్చా ననున్నా వెంబడించు.”

నీవు
వు ఉదేగ్దా శిసు్తునన్నా మనుషు్యల సంఖ్యను బ ష్టి “ వు” అనే పదం కోసం వివిధ పదాలను మీ భాషలో ఉం
ఈ ఆజజ్ఞా ను ఈ ఒకస్కా వ్యకి్తతో చెపుతు న్నాడు.

యి. ఏకవచన రూపానిన్నా వాడండి. యేసు

పరిపూర్ణమైన
అం , “సంపూర్ణం

తిమంతుడు”

నీక కలిగియ నన్నిదంతా
అం , “ ఆసు్తుల న్నా”

సంపద
ఈ పదం “సంపదలు” లేక “గొప్పు సంపద” అని అనువదించబడవచుర్చా.

పరలోకంలో
ఈ పదం, “మీరు అకస్కాడికి వెళి్ళునపు్పుడు పరలోకంలో ఉంచబడింది.” “ఇకస్కాడ, ఇపు్పుడు” ఉండే సంపదను విడిచి పెటష్టి మని యేసు యవ్వన
అధికారినిన్నా అడిగిన సంపదకు “అకస్కాడే, అపు్పుడే” ఉండే సంపద వ్యతిరేకం ఉంటుంది.
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
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యేసు చెపి్పున ఈ మాట ధనవంతుడైన ఈ యువకుడు విని చాలా దుఃఖప ్డ డు, ఎందుకం అతడు మికిస్కాలి ధనవంతుడు కనుక తనకునన్నా
ఆసు్తులను విడిచి పెటష్టి నికి ఇషష్టి పడలేదు. అతడు వెనుక తిరిగి యేసు దగ్గ ర నుండి వెళి్ళుపోయాడు.

యేస చెపి్పన

వినాన్నిడ

అం , “తాను సొంత

కలిగియునన్నా దానిని ఇచిర్చావెయ్యమని యేసు చెపి్పున దానిని అతడు వి

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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అపు్పుడు యేసు తన శిషు్యల వైపుకు తిరిగి, “ధనవంతులు దేవుని జ్యంలోనికి ప్రవేశించడం అత్యంత దుర్లభం! అవును, ఒక ధనవంతుడు
పరలోకంలో ప్రవేశించడం కం సూది బెజ్జ ంలో ఒంటె దూరడం సులభం” అని అ న్నాడు.

దేవు

రాజ్యంలో ప్రవేశించండి

ఈ వాక్యం “దేవుని

జ్యంలో పౌరుని

మా డు”

ఒంటె
ఒంటెలు చాలా పెదగ్దా జంతువులు, తరచు పెదగ్దా బరువులను మొయ్య నిని వినియోగి ్తు రు. మీ భాషలో ఒంటెలు తెలియక పోతే,
“పెదగ్దా జంతువులు” లేక “బరువులు మోసే జంతువు” అనే పదాలు వినియోగించవచుర్చా. వేరొక జంతువు పదంతో మీరు మారు్పు చెయా్యలని
ఎంచు నన్నాట్లయితే యేసు తన మాటలలో చెపి్పున “ఎదుగ్దా” లేక “ డిద” లాం జంతువుల పేరు్ల వినియోగించేలా చూడండి, అవి ప్రజలకు
తెలిసినవి ఉం యి.

సూది బెజ్జ ం
ఇది బటష్టి లను కు ష్టి సూది చివరిలో ఉండే సనన్నాని రంధాధ్రానిన్నా సూచిసు్తుంది. ఒంటె లాం
అ ధ్యమైన దానిని గురించి మా ్ల డుతుంది.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
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యేసు చెపి్పున ఈ మాట శిషు్యలు వినినపు్పుడు, వారు ఆశర్చార్యపోయారు. వారు ఇలా అ

రార్ఘాంత పో

న్నారు, “ఇలా అయితే దేవుడు ఎవరిని రక్షి ్తు డు?”

డ

అం , “చాలా ఆశర్చార్యపోయాడు.”

ఎవర రక్షించబడగలర
ఈ వాక్యం “ధనవంతులైన మనుషు్యలు రక్షణ పొందలేక పోతే ఇంకా ఎవరై
సూచన అని చాలా మంది విశ్వసి ్తు రు.

ఎలా రక్షించబడతారు?” ధనవంతులు

ఉండడం దేవుని దయకు

రక్షించబ డ్డా ర
ఇకస్కాడ ఈ పదం దేవుని తీరు్పు, పాపపు శిక్ష నుండి రక్షించబడడం అని సూచిసు్తుంది, దేవుని
గురించి మా ్ల డుతుంది.

అన వాదం ప

ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
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యేసు తన శిషు్యల వైపు తిరిగి ఇలా చెపా్పుడు, “మనుషు్యలు తము్మను తాము రక్షించుకోవడం అ

ధ్యం, అయితే దేవునికి సమస్తు ం

ధ్యమే.”

మన ష ్యలక ఇది అసాధ్యం
అం , “ఈ పని చెయ్యడం మనుషు్యలకు

ధ్యం కాదు” లేక “

ధారణ మనుషు్యలు తమను తాము రక్షించుకోలేరు.”

దేవు తో సమస్త మూ సాధ్యమే
ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుడు దేనినై చెయ్య నికి సమరు్ధడు, ధనవంతుడిని సహితం రక్షి ్తు డు” లేక “దేవుడు అ
సమరు్ధడు, కాబ ష్టి ఆయన ధనవంతులను కూ రక్షించగలడు.”

అన వాదం ప

ల

క్రీ ్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, స
శిషు్యడు,
శిషు్యలు
•
క్రీ ్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, స
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పేతురు యేసుతో ఇలా అ

న్నాడు, “శిషు్యలమైన మేము సమస్తు ము విడిచి నినున్నా వెంబడించాం, మాకు వచేర్చా బహుమతి ఏమి ?”

సమసా్త న్ని విడిచిపెటిష్టి
అం , “”సమ ్తు నిన్నా వెనుక విడిచిపె ష్టి ” లేక “మనం సొంతం

మా బహుమ

కలిగియునన్నా దానన్నాంత

విడిచిపె ష్టి .”

ఏమిటి?

ఈ వాకా్యనిన్నా “మేము ఎటువం బహుమా నిన్నా పొందుతాం” లేక “దేవుడు బహుమతి మాకు ఏమి ఇయ్యబోతు
అడగవచుర్చా. “మనం దీనిని చే ం గనుక” అని వాకా్యనిన్నా కూ జత చెయ్యడం అవసరం ఉండవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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యేసు ఇలా జవాబిచార్చాడు, “ఎవడైననూ తన ఇం నైననూ, అనన్నాదము్మలనైననూ, అకస్కాచె ్ల ండడ్రినైననూ, తండిడ్రినైననూ, తలి్ల నైననూ, పిల్ల లనైననూ
నిమిత్తు ం విడిచినట్ల యితే దానికి నూరు టు్ల ఫలమునూ, నిత్య జీవానిన్నా పొందుతారు, అయితే మొద వారు కడప వారవుతారు, కడప
వారు మొద వారు అవుతారు.”

విడిచి వె

్ళుడ

అం , “”వెనకుస్కా వె

్ళుడు” లేక “వదిలివే డు” లేక “దేవుని కం

తకుస్కావ పా్రముఖ్యత కలిగియు

న్నాడని యెంచాడు.”

నాకోసం
ఈ పదం “

కారణం ” లేక “

పేరున” అని అనువదించబడవచుర్చా

100 సార్లు
అం , “తనకు ఇంతకు ముందు ఉనన్నా దానికం

చాలా ఎకుస్కావ.”

మొదటివార అనేక ల చివరి వార అవుతార
అం , “ఇపు్పుడు ముఖు్యలైన వారు అనేకులు తరువాత ముఖు్యలు

ఉండరు.”

చివరివార గా ఉనన్ని అనేక ల మొదటివార అవుతార
అం , “భూమి మీద చాలా పా్రముఖ్యమైనవారు యెంచబడని వారు అనేకులు పరలోకంలో చాలా పా్రముఖ్యమైనవారు ఎంచబడతారు” లేక
“ఇపు్పుడు భూమి మీద తకుస్కావ విలువ ఎంచబడినవారు పరలోకంలో ఉనన్నాతమైన విలువ కలిగిన వారు ఎంచబడతారు.”
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..న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా ఇతర బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నిత్యత్వం, శ్వతమైన, నిత్యమైన,

శ్వతం

మత్తు యి 19:16-30; మారుస్కా 10:17-31; లూకా 18:18-30 నుండి బైబిలు కథ
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సేవక

29. దయలేని సేవకుని కథ

కథ

29:01

ఒకరోజు శిషు్యడైన పేతురు పభువును ఇలా అడి డు, “ప్రభూ, నేను
సహోదరుడు
యెడల తపి్పుదం చేసినపు్పుడు అతడిని ఎనిన్నా రు్ల
క్షమించాలి? ఏడు రు్ల మటుష్టికా?” యేసు ఇలా జవాబిచార్చాడు, “ఏడు రు్ల కాదు, డెబబ్బాది ఏడు మారు్ల మటుష్టికు.” దీనిని బ ష్టి మనం ఎల్ల పు్పుడూ
క్షమించాలని ప్రభువు చెపుతు న్నాడు. అపు్పుడు ప్రభువైన యేసు ఈ కథ చెపా్పుడు.

ఒక రోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన ఒక సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది. అయితే ఒక నిరిగ్దా షష్టిమైన సమయానిన్నా చెపా్పుడు. అనేక భాషలు ఒక నిజమైన కథను
చెప్పుడం ఆరంభించ నికి ఇటువం విధా నేన్నా కలిగియుం రు.

నా సోదర డ
నిన్నా రు్ల ఈ పదంలో తోబుటుష్టివులు కాని వారిని కూ
సంబంధానిన్నా పంచు నే వారిని కలుపుతుంది.

నాక వ్య రేకంగా

ల

ఈ వాకా్యనిన్నా “

ంత తపి్పుదం చే

కు వ్యతిరేకం

కలిపియుం

యి. అయితే మతాని , ఒక నిరిగ్దా షష్టిమైన

తి చెందిన బలమైన

డు” అని అనువదించవచుర్చా.

ఏడ సార్లు కాద , డెబ్బది ఏడ సార్లు !
ఈ వాకా్యనిన్నా, “ వు ఏడు రు్ల మాత్రుమే క్షమించడం కాదు, దానికి బదులు డెబబ్బాది ఏడు రు్ల మటుష్టికు మీరు క్షమించాలి.” ఒక ఖచిర్చాతమైన సంఖ్య
గురించి యేసు మా ్ల డడం లేదు. మనుషు్యల మన పట్ల తపి్పుదం చేసిన ప్రతీ రి మనం వారిని క్షమించాలని యేసు చెపుతు న్నాడు.
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దీ వలన యేస ఉదే్ద శం
అం , “యేసు దీనిని చెపి్పునపు్పుడు ఆయన ఉదేగ్దా శం.”

అన వాదం ప

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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29:02

యేసు ఇలా చెపా్పుడు, “దేవుని జ్యం తన సేవకులకు తగిన జీతం ఇవ్వ లని కోరిన ఒక
జుకు 200, 000 సంవతస్సా ల వేతనంతో సమానమైన పెదగ్దా మొత్తు ం రుణపడి యు న్నాడు.

దేవు

జును పోలియుంది. ఆయన సేవకులలో ఒకడు

రాజ్యం ఇలా ఉంట ంది

ఈ వాకా్యనిన్నా, “మనుషు్యల మీద ఆయన పాలన ఇలా ఉంటుంది” లేక “మనుషు్యల మీద దేవుని పాలన విధానం ఇలా పోలర్చావచుర్చా” అని మరొక
విధం చెప్పువచుర్చా

ఆయన ఒక రాజు, ఇలా ఉం
ఈ వాక్యం “ఒక

అత

జు

డ

జ్యంలా ఉంది, ఆయన,” లేక “ఒక

సేవక ల

తాల సరిచె

జు పాలనతో పోలర్చావచుర్చా,” అని అనువదించవచుర్చా.

్యలి

అం , “తనకు అచిర్చాయునన్నా అపు్పును సేకరించాలి” లేక “సేవకులు అతని వదగ్దా నుండి అపు్పు

అన వాదం ప

ల

• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
• జు, చరికం
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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29:03

“అయితే ఆ సేవకుడు తన అపు్పు చెలి్ల ంచలేక పోయినందున ఆ
అని చెపా్పుడు.

జు తన సేవకులతో, “ఇతని , ఇతని కుటుం

నిన్నా ఆమి్మ ఇతని అపు్పు తీరర్చాండి.”

సమాచారం
యేసు కథను

అ

న

గిసు్తు

్ప చెలి్లు ంచ

అం , “ జుకు అపు్పు

అత

న్నాడు

అ

ఉనన్నా సొము్మను తిరిగి చెలి్ల ంచు.”

్ప మీద డబ ్బ చెలి్లు ంచడం.

ఈ వాకా్యనిన్నా “వారిని అమ్మడం దా్వ

అన వాదం ప

వచిర్చాన డబుబ్బాను వినియోగించి

కు అచిర్చాయునన్నా దానిలో ంత భాగం చెలి్ల ంచాలి.”

ల

• సేవకుడు, సేవించడం,
• జు, చరికం
• సేవకుడు, సేవించడం,

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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29:04

“ఆ సేవకుడు జు యెదుట మోకరించి ఇలా మనవి చే డు, “ యందు దయ ఉంచుము, కు అచిర్చాయునన్నా రుణానిన్నా మొత్తు ం కు
చచెలి్ల ్తు ను” అయితే జు ఆ సేవకుని పట్ల లి చూపించాడు, కనుక అతడు అచిర్చాయునన్నా అపు్పును మొత్తు ం రదుగ్దా చే డు.

సమాచారం
యేసు కథను

న

గిసు్తు

న్నాడు

మోకరించాడ
అం , “వెంటనే నేల మీద మోకరించాడు.” అతని వినయానిన్నా చూపించ ని , తనకు సహాయం చెయ్యమని అడగ నికి ఇది ఒక విధానం.
యాదృచిర్చాకం కింద ప ్డ డని అనిపించకుం ఉండేలా చూడండి.

రాజు మ ంద
“ జు యెదుట” అని అర్థ ం.

లిప డ్డా డ
అం , “కరుణ కలిగింది” లేక “దాని విషయం విచారప ్డ డు.” సేవకుడూ, అతని కుటుంబం
అధికం శశ్రామల పాలవుతారని జుకు తెలుసు.

అత

అ

నిసత్వంలోనికి అమి్మ వేయబడినట్ల యితే వారు

్ప అంతటినీ రద్ద చేసాడ

ఈ వాకా్యనిన్నా “ఆ సేవకుడు తాను

జుకు చెలి్ల ంచవలసిన అపు్పును తిరిగి చెలి్ల ంచనవసరం లేదని చెపా్పుడు.”
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ల

• సేవకుడు, సేవించడం,
• జు, చరికం

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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29:05

“అయితే ఈ సేవకుడు జు సనిన్నాధినుండి బయటకు వెళి్ల తనకు
సేవకుడిని చూచి అతనిని గ ష్టి పటుష్టి ని వాడితో, “ కు అపు్పు

లుగు నెలలకు తగిన వేతనంతో సమానమైన అపు్పును తీసు నన్నా తన తో
ఉనన్నా ధ నిన్నా వెంటనే చెలి్ల ంచు” అని గ ష్టి చెపా్పుడు.

సమాచారం
యేసు కథను

న

గిసు్తు

న్నాడు

తోటి సేవక డ
జుకు సేవకుడైన మరొక సేవకుడిని సూచిసు్తుంది

అన వాదం ప

ల

• సేవకుడు, సేవించడం,

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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29:06

తన తోటి సేవక డ అతని కాళ్ళు మీదపడి ‘దయచేసి
మీద దయ ఉంచుము, నేను కు పూరి్త అపు్పును చెలి్ల ంచెదను.’ అని బతిమాలాడు,
అయితే ఆ మొద సేవకుడు తన తో సేవకుడిని ఆఖరు ణెం చెలి్ల ంచేవరకూ తనిని చెర లలో వేయించాడు.

సమాచారం
యేసు కథను

న

గిసు్తు

న్నాడు

తోటి సేవక డ
ఈ పదానిన్నా 29:05 చట్రంలో ఉనన్నా విధం నె అనువదించండి.

మోకరించాడ
ఈ పదానికి 29:04 చట్రంలో ఉనన్నా అదే అర్థ ం ఉంది.

తన తోటి సేవక డి

చెరలో వేయించాడ

ఈ వాకా్యనిన్నా “అతణి్ణ ప ష్టి చెరలో వే
అర్థ ం.

అన వాదం ప

డు” అని అనువదించవచుర్చా. “తో్రుసివే

డు” అనే పదం రూపకం

ల

• సేవకుడు, సేవించడం,

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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29:07

“ఇతర సేవకులు జరిగిన దానిని చూచి చాలా కలవరప డ్డా ర . వారు

జు వదగ్దా కు వెళి్ల జరిగిన దానన్నాంత

జుతో చెపా్పురు.”

సమాచారం
యేసు కథను

న

గిసు్తు

న్నాడు

ఏమి జరిగింది
అం , “ఆ సేవకుడు తన తో

సేవకుని అపు్పును రదుగ్దా చెయ్య నికి ని కరించాడు, అతనిని చెరలో వే

చాలా కలవరప డ్డా ర
అం , “లోతు

దుఃఖించారు” లేక “చాలా కుక్రీంగిపోయారు.”

సమస్త ం
అం , “ఆ సేవకుడు తన తో

అన వాదం ప

సేవకునికి చేసిన దానిని గురించి వారు

జుకు చెపా్పురు.”

ల

• సేవకుడు, సేవించడం,
• జు, చరికం

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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29:08

“ జు ఆ మొద సేవకుడిని పిలిపించాడు, అతనితో ఇలా చెపా్పుడు, “దుషుష్టిడైన చెడ్డ దాసు ! వు ననున్నా వేడు నన్నాందుకు నేను నినున్నా
క్షమించాను. వునూ అదే క్షమాపణ చూపించాలి గదా.” జు చాలా కోపగించు
న్నాడు, ఆ చెడ్డ దాసుడిని చెర లలో అతడు తన అపు్పును
చెలి్ల ంచు వరకూ వేయించాడు.”

సమాచారం
యేసు కథ చెప్పుడం

సేవక డి

న

గించాడు

పిలిచాడ

అం , “సేవకుడిని తన వదగ్దా కు రమ్మని ఆ జ్ఞా పించాడు” లేక “సేవకుడిని తన వదగ్దా కు తీసు ని రమ్మని తన భటులకు ఆజజ్ఞా ఇచార్చాడు.”

నన న్ని బ మాలాడ
ఈ వాకా్యనిన్నా “ననున్నా వేడు

నీవు కూ

న్నాడు” లేక “

పట్ల కరుణ చూపాలని ఆతు్రుత

అడి డు.”

ఆ విధంగా చెయ్యవలసింది

అం , “నేను నినున్నా క్షమించిన విధం

వూ కు అచిర్చాయునన్నా వానిని క్షమించియుండవలసింది.”

తోత్రిసార
అం , “అకస్కాడ వెయా్యలని తన భటులకు ఆ జ్ఞా పించాడు.” “తో్రు

అన వాదం ప
•

జు,

రు” అనే పదం 29:06 చట్రంలో ఏవిధం

ల

చరికం
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• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• భిక్షమెతు్తు, అరి్థ ంచు, భిక్ష డు
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
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29:09

అ

అ

్పడ యేస ఇలా చె

్పడ , “ హృదయంలో నుండి వు

్పడ యేస ఇలా చె

సహోదరుని క్షమించని యెడల కునూ ఈవిధం నే జరుగుతుంది.”

్పడ

నిన్నా భాషలు “ఆయన శిషు్యలకు” అని అదనం

చే ర్చాయి.

ఇది
“ఇది” అనే పదం 29:08 చట్రంలో క్షమించలేని సేవకుడిని

నా పరలోక

జు శిక్షించిన దానిని సూచిసు్తుంది.

తండిడ్రి

అం , “పరలోకంలో ఉనన్నా

తండిడ్రి.” తండిడ్రియైన దేవునితో విశిషష్టి మైన, వ్యకి్తగతమైన సంబంధానిన్నా ప్రభువైన యేసు వ్యక్తపరుసు్తు

నీ సహోదర డ
ఈ పదానిన్నా 29:01 చట్రంలో ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి.

నీ హృదయంలోన ండి
అం , “చిత్తు శుది్ధ తో ” లేక “నిజం ” లేక “యధార్ధ తతో” లేక “ని

యితీతో.”

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.
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అన వాదం ప

29. దయలేని సేవకుని కథ

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
మత్తు యి 18:21-35 నుండి బైబిలు కథ
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30. ప్రభ వైన యేస ఐద వేలమందికి ఆహారం పెటష్టి డడ్డా ం
30:01

ప్రభువైన యేసు తన శిషు్యలను సువార్త ప్రక ంచ ని , దేవుని వాకా్యనిన్నా బోధించ ని యేసు తన అపొస్తు లులను అనేక ్ర మాలకు పంపాడు.
వారు యేసు ఉనన్నా చోటకు తిరిగివచిర్చానపు్పుడు, వారు చేసినదానన్నాంత ని యేసుతో చెపా్పురు. ంతకాలం వి శ్రా ంతి తీసుకో నికి సరసుస్సా అవతలి
వైపుకు వెళ్ళుమని ప్రభువు వారితో చెపా్పుడు. అందువల్ల , వారు ఒక పదవ ఎకిస్కా సరసుస్సాకు ఆవలి వైపుకు వె ్ల రు.

నెమ్మదైన స్థ లం
దిగ్దా మంది వ్యకు్తలు తమ తాము

అన వాదం ప

ఉండగలిగే స్థ లానిన్నా ఇది సూచిసు్తుంది

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అపొస్తు లుడు, అపొస్తు లత్వం
• బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ప్రకటన
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30:02

అయితే అనేకులు యేసునూ, ఆయన శిషు్యలనూ పడవలో ఉండడం చూచారు. ఈ ప్రజలు సరసుస్సా ఒడు్డనుండి నది ఆవలి వైపుకు పరుగెతి్తు వారికి
ముందు వె ్ళురు. కాబ ష్టి యేసు, ఆయన శిషు్యలు వచిర్చానపు్పుడు, ఒక పెదగ్దా సమూహం అకస్కాడ అప్పు కే ఉంది, వారు కోసం ఎదురు చూసూ
్తు
ఉ న్నారు.

వచా్చుర
అం , “సరసుస్సాకు ఆవలి వైపుకు చే రు” లేక “అకస్కాడికి చే రు.”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
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30:03

ఈ గుంపులో 5,000 మందికి పై పురుషులు ఉ న్నారు, మహిళలు, పిల్ల లను కిస్కాంచలేదు. ప్రభువు వారిపై కనికరప ్డ డు. ప్రజలు కాపరిలేని
గొ ఱ్ఱె లవ ఉ న్నారని ప్రభువుకు కనిపించింది. కనుక ఆయన వారికి బోధించి, వారిలో వా్యధులతో ఉనన్నావారిని స్వస్థ పరిచాడు.

స్త్రీలనూ, పిల్లు లనూ లెకి్కంచడం లేద
అం , “వారితో ఉనన్నా స్త్రీలనూ, పిల్ల లనూ కిస్కాంచడం లేదు” లేక “పురుషులతో పాటు
అనువదించాలం , “దీనికి తోడు, అకస్కాడ అనేక మంది స్త్రీలూ, పిల్ల లూ ఉ న్నారు.”

అకస్కాడ స్త్రీలూ, పిల్ల లూ ఉ

న్నారు.” దీనిని మరొక విధం

యేస క
అం , “యేసు దానిని యెరుగును” లేక “యేసు దానిని అర్థ ం చేసు

కాపరి లే

న్నాడు.”

గొరెర్రెలవలే

ఈ వాకా్యనిన్నా, “గొ ర్రెలను గురించిన శశ్రాద్ధ తీసుకో నికి వా కి కాపరి లేనపు్పుడు అవి నిసస్సాహాయం నూ, నశించిపోయినటుష్టి నూ ఉనన్నాటష్టి ు .”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆడగొ ర్రె, ఆడగొ ర్రెలు, పొ ష్టి లు, పొ ష్టి ళ ్ళు, గొ ర్రెలు, గొ ర్రెల దొడి్డ , గొ ర్రెల దొడు్ల, గొ ర్రెల కాపరు్ల, గొ ర్రెల చర్మములు
• కాపరి, కాపరులు, కాపు కాయబడెను, కాపు కాయుట
• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
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30:04

తరువాత ఆయన శిషు్యలు ప్రభువుతో ఇలా చెపా్పురు, “ఇప్పు కే చాలా ఆలస్యం అయి్యంది, సమీపంలో ఎటువం
భుజించుటకు వారిని పంపించివెయి్య.”

పటష్టి ణాలూ లేవు. వారు ఏమై

ఆ రోజు పొద్ద పోయిన తర వాత
ఈ వాకా్యనిన్నా “ఆ రోజు దాదాపు

యంకాలం అయిన తరువాత” అని అనువదించవచుర్చా.

ప్రజలన పంపించి వెయ్యండి
ఈ వాకా్యనిన్నా “దయచేసి ప్రజలిన్నా దగ్గ రలో ఉనన్నా పటష్టి ణానికి వెళ్ళుమని చెప్పుండి” లేక “ప్రజలు ఎకస్కాడి
పటష్టి ణానికి వెళ్ళునివ్వండి” అని అనువదించవచుర్చా. ఇది మృదువైన మనవిలా ఉండేలా చూ లి.

అన వాదం ప

ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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30:05

అయితే యేసు తన శిషు్యలతో, "వారు తిన నికి మీరే ఏదై
ఉ న్నాయి అ న్నారు.

ఇవ్వండి అ

న్నాడు. వారు "మా వదగ్దా ఐదు రొటెష్టి లు, ండు చినన్నా చేపలు మాత్రుమే

మనం ఏ విధంగా చెయ్యగలం?
ఏ వాకా్యనిన్నా “మనం దానిని చెయ్యలేం!” లేక “అది చెయ్యడం అ
వారు తలంచడం లేదు అని బలం చెపుతు న్నారు.

అన వాదం ప

ధ్యం!” శిషు్యలు సరియైన ప్రశన్నా అడగడం లేదు. దానికి బదులు ఇది

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
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30:06

యేసు తన శిషు్యలతో, ప్రజలందరూ నేలపై గడి్డ మీద ఒ స్కాకస్కా గుంపులో యాభై మంది చొపు్పుల కూరుర్చాం

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి నోటుస్సా లేదు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
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30:07

అపు్పుడు యేసు ఐదు రొటెష్టి లు, ండు చేపలను తీసు ని ఆకాశం వైపుకు కనున్నా తి్తు చూసి ఆ ఆహారం కోసం దేవునికి కృతజజ్ఞా తలు చెలి్ల ంచాడు.

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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30:08

అపు్పుడు యేసు ఆ రొటెష్టి లనూ, చేపలనూ విరిచి ప్రజలకు పంచిపెటష్టి
అవి తరిగి పోలేదు. ప్రజలంతా తిని, సంతృపి్త చెం ర .

నికి తన శిషు్యలకు ఇచార్చాడు. శిషు్యలు ఆహా నిన్నా ప్రజలందరి పంచిపె ష్టి రు.

రొటెష్టి లనూ, చేపలనూ విరిచాడ
అం , “రొటెష్టి ను, చేపనూ ముకస్కాలు

చే

డు.”

అది తరిగి పోలేద
ఈ వాకా్యనిన్నా మరొక విధం

తృపి్త చెం

“ఎపు్పుడూ ఎకుస్కావ నే మిగిలి ఉంటుంది.” అని చెప్పువచుర్చా

ర

అం , “వారు ఇక ఎప్పు

అన వాదం ప

ఆకలి

లేరు” లేక “వారు ఇక మీదట ఆకలి

ఉండరు.”

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
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30:09

ఆ తరువాత, శిషు్యలు మిగిలిన ఆహా నిన్నా సేకరించారు. అది పనెన్నాండు గంపలు అయి్యంది. ఆ ఆహారం అంతా ఐదు రొటెష్టి లు, ండు చేపల నుండి
వచిర్చాంది.

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
మత్తు యి 14:13-21; మారుస్కా 6:31-44; లూకా 9:10-17; యోహాను 6:5-15 నుండి బైబిలు కథ
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31. యేస నీళ్ళుమీద నడవడం
31:01

ఐదువేల మందికి ఆహా నిన్నా పంచిన తరువాత ప్రభువైన యేసు తన శిషు్యలకు పడవలోనికి వె ్ల లని చెపా్పుడు. సముదద్రోం ఆవలి వైపుకు వె ్ల లని
ఆయన వారిని కో డు. ఆయన సముదద్రోం ఒడు్డన ంతసేపు నిలిచాడు. కనుక శిషు్యలు పడవలో బయలుదే రు. యేసు జనసమూహములను
తమ గృహాలకు పంపివే డు. తరువాత ఆయన పా్రర్థ న చెయ్య నికి ండమీదకు వె ్ళుడు, త్రుంతా పార్థ న చెయ్యడంలో ఆయన ఒంటరి
సమయానిన్నా గడిపాడు.

జనసమూహా న్ని పంపించి వేశాడ
“ఆయన జనసమూహానిన్నా వారి దారిలో వారిని వెళ్ళునిచార్చాడు” లేక “జసమూహానికి తమ ఇళ్ళుకు వెళ్ళుమని చెపా్పుడు” అని మరొక విధం
చెప్పువచుర్చా.

పరద్వాతం దగ్గు ర
అం , “పర్వతం ప్రకస్కాన.”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
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31:02

ఈ సమయంలో శిషు్యలు పడవ నడుపుతూ ఉ
సముదద్రోం మధ్యలో ఉ న్నారు.

న్నారు, అయితే వారి పడవకు వ్యతిరేకం

పెదగ్దా

లి వీసు్తుంది, అర్థ తి్రు సమయంలో వారు

ఈ లో
అం , “యేసు పర్వతం దగ్గ ర పా్రర్థ న చేసు్తునన్నాపు్పుడు.”

వారి పడవన నడ

త ండగా

పడవ సముదద్రోం మీద ప్రయాణిసు్తుంది, అయితే

లి వారికి వ్యతిరేకం

వసు్తునన్నాపు్పుడు అది పని చెయ్యడం లేదు.

గొప్ప కషష్టి ం
అం , “అతి కషష్టి ం” లేక “చాలా కషష్టి ం”

అన వాదం ప

ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
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31:03

ఆ సమయంలో ప్రభువు తన పా్రర్థ నను ముగించి తన శిషు్యలను కలుసుకో నికి వె

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
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31:04

శిషు్యలు ఆయనను చూచారు, వారు చాలా భయప ్డ రు ఎందుకం ఆయన ఒక భూతం అని భావించారు. వారు భయప ్డ రని యేసుకు
తెలుసు. కనుక ఆయన వారిని పిలిచాడు, “భయపడకండి. నేనే!” అని చెపా్పుడు.

భూతం
అం

“ఒక ఆత్మ.” యేసు ఒక ఆత్మ అని వారు ఆలోచన చే

రు, ఎందుకం

సహజం

భయపడకండి.
“భయపడడం ఆపండి” అని సహజం

నిన్నా భాషలలో చెప్పువచుర్చా.

నేనే!
ంతమందికి “ఇది నేనే యేసును” అని అనువదించడం సహజమే.

అన వాదం ప

ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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31:05

అపు్పుడు పేతురు ప్రభువుతో ఇలా చెపా్పుడు, “ప్రభూ, ఇది నీవే అయితే
ప్రభువు పేతురుతో “రము్మ” అని చెపా్పుడు.

మీద నడుసూ
్తు

నీవే అయితే
అం , “అది నిజం

వే అయితే, భూతం కాకపోతే.”

రా!
అం

“ఇకస్కాడికి

” లేక “

అన వాదం ప

దగ్గ రకు

” లేక “

తో నడువు.”

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
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31:06

కనుక పేతురు పడవలోనుండి బయటకు వచార్చారు,
మీద నడుసూ
్తు యేసు వైపుకు నడవడం ఆరంభించాడు. అయితే ంత దూరం నడచిన
తరువాత, పేతురు తన చూపును యేసు నుండి మరలిర్చా అలలను చూడడం ఆరంభించాడు. బలమైన లులను చూచాడు.

తన చూ

న

పి్పవేసాడ

ఈ వాక్యం “మరొక వైపుకు చూ

అన వాదం ప

డు” అని అ ్థ నిన్నాస్తు ుంది. దీనిని “దానిని చూడడం ఆపాడు” అని అనువదించవచుర్చా.

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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31:07

అపు్పుడు పేతురు భయప ్డ డు,
లోనికి మునిగి పోవడం ఆరంభించాడు. “ప్రభూ ననున్నా రక్షించు” అని బిగ్గ ర అరవడం పా్రరంభించాడు. యేసు
తన చేతిని చాపి పేతురు చేతిని పటుష్టి ని పైకి లేపాడు. యేసు పేతురుతో ఇలా అ న్నాడు, “ కు ంచెం వి ్వసం ఉంది! నేను నినున్నా భదద్రోం
ఉంచగలనని ఎందుకు విశ్వసించ లేదు?”

అల్పవిశాద్వాస లారా
ఈ పదం “

పై మీకు తకుస్కావ వి ్వసం ఉంది” అని అనువదించవచుర్చా. లేక “మీరు ననున్నా ఎకుస్కావ

నమ్మరు.”

మీరెంద క అన మానప డ్డా ర ?
అం , “మీరు పై అనుమాన పడకుం ఉండవలసింది!” లేక “మీరు ననున్నా పూరి్త విశ్వసించవలసి ఉంది.” ఇది నిజం ఒక ప్రశన్నా కాదు.
అయితే భాషలో ఒక బలమైన అం నిన్నా చెపే్పు విధానం. అనేక భాషలో్ల ఇటువం వాకా్యనిన్నా చెప్పుడం ప్రయోజనకరం అవుతుంది.

అన వాదం ప

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వి ్వసం

481 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

31. యేసు ళ్ళుమీద నడవడం

31:08

అపు్పుడు పెతురు, యేసు పడవలోనికి వచార్చారు. వెంటనే లి వీయడం నిలిచిపోయింది. రు సదుగ్దామణిగింది. ఆయనను చూచి శిషు్యలు
ఆశర్చార్యపోయారు. ఆయనకు మొమ్రాకాస్కారు. ఆయనను ఆ ధించి ఆయనతో ఇలా అ న్నారు, “ జమ గా నీవు దేవు క మార డవు.”

త ర , యేసూ పడవలోకి ప్రవేశించిన
“పేతురూ, యేసు పడవలోనికి వచిర్చాన తరవాత

్పడ , గాలి

లి” అని చెప్పుడం మంచిది.

యేస న ఆరాధించార
ఈ వాకా్యనిన్నా, “నేలకు వంగి యేసును ఆ ధించారు” అని అనువదించవచుర్చా. గౌరవభావంతోనూ, భకి్తతోనూ ఒకని యెదుట భౌతికం
యుండడం అనే తలంపును ఈ పదం సూచిసు్తుంది.

జమ గా నీవు దేవు
“ వు నిజము

క మార డవు.

దేవుని కుమారుడవు” లేక “ వు కుమారుడవు అనేది నిజము

..న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉ

న్నాయి.

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• ఆ ధన
• నిజము, సత్యం
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• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
మత్తు యి 14:22-23; మారుస్కా 6:45-52; యోహాను 6:16-21 నుండి బైబిలు కథ
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32. దయ్యము ప ష్టి న వ్యకి్తని, రోగియైన ఒక స్త్రీని యేసు

32. దయ్యమ పటిష్టి న వ్యకిక్తి , రోగియైన ఒక

స్త్రీ

గు చెయ్యడం

యేస బాగ చెయ్యడం

32:01

యేసూ, ఆయన శిషు్యలూ గె సేనుల పా్రంతానికి ఒక పడవలో ప్రయాణిసూ
్తు వె

్ళురు. వారు ఆ పా్రంతానికి వచిర్చా పడవలోనుండి కిందకి ది రు.

ఒక రోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది. అయితే దానిని నిరిగ్దా షష్టి సమయానిన్నా ప్ర ్తు వించదు. అనేక భాషలు ఒక నిజమైన కథను
చెప్పుడం ఆరంభించదానికి ఇటువం విధా నిన్నా కలిగియుం యి.

గెరాసేన ప్రజల
గె సే యులు గలిలయ సముదద్రో తీ నన్నా నివసించారు. వారు యూదుల సంతానం. అయితే వారిని గురించి చాల తకుస్కావ

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
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అకస్కాడ దయ్యములు ప ష్టి న ఒకడు ఉ

న్నాడు.

దయ్యం పటిష్టి న మ
అం , “తనలో దయా్యలు ఉనన్నా వ్యకి్త” లేక “దు త్మల చేత నియంతి్రుంచబడుతునన్నా వ్యకి్త.”

పర గెత్త కొ

వస్త ంది

అం , “అకస్కాడికి పరుగెతి్తు ” లేక “పరుగెతు్తు ని వచిర్చా ఆయన ముందర నిలిచింది.”

అన వాదం ప

ల

• దయ్యం ప ష్టి న
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు

485 / 1034

గు చెయ్యడం

Open Bible Stories Translation Notes

32. దయ్యము ప ష్టి న వ్యకి్తని, రోగియైన ఒక స్త్రీని యేసు

గు చెయ్యడం

32:03

ఇతడు చాలా బలమైన వాడు, ఎవరునూ అతనిని ధు చెయ్యలేకపోతు న్నారు.
క ష్టి యుంచేవారు. అయితే అతడు వా ని తుతు్తునియులు చేసు్తు న్నాడు.

అత

నిన్నా

రు్ల ందరు గొలుసులతో అతని కాళ్ళును, చేతులను

చేత ల , కాళ ్ళు కటిష్టి వేశార

అం , “నిర్భుందించారు” లేక “క ష్టి వే రు.”

విర గగొటష్టి క ంట నాన్నిడ
నిన్నా భాషలలో “గొలుసులను తెంచు ంటూ ఉ

న్నాడు” అని చెప్పువలసిన అవసరం ఉంది.
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ఆ మని ఆ పా్రంతంలో ఉనన్నా సమాధులలో నివాసం చేసు్తు
ళ్ళుతో తనను తాను యపరచు ంటూ ఉ న్నాడు.

న్నాడు. రోజంతా గ ష్టి

సమాధ ల మధ్య
అం , “సమాధుల దగ్గ ర” లేక “సమాధుల చుటూ
ష్టి .”

అన వాదం ప

ల

• సమాధి, సమాధి తవే్వవారు, సమాధులు, గోరీ, సమాధి స్థ లం
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32:05

ఆ మని యేసును చూసి ఆయన వదగ్దా కు పరుగెతి్తు వెళి్ల ఆయన యెదుట
బయటకు రము్మ” అని చెపా్పుడు.

గిలప ్డ డు. యేసు అతనిలోని దయా్యలతో, “ఈ మని లోనుండి

మోకరించి
అం , “త్వరితం

అన వాదం ప

నేల మీద మోకరించాయి.”

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దయ్యం, దు త్మ, అపవితా్రుత్మ
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వాడిలోని దయా్యలు గ ష్టి అరిచాయి, “సరో్వనన్నాతుని దేవుని కుమారుడవైన యేసూ, మాతో కేమి? ననున్నా ధపరచకు!” అపు్పుడు యేసు ఆ
దయ్యంతో ఇలా అ న్నాడు, “ పేరు ఏమి ?” వాడు, “ పేరు సేన, ఎందుకం మేము అనేకులం” అని జవాబిచార్చాడు, (“సేన” అం రోమా
సైన్యంలో అనేక వేల సైనికుల సమూహం.)

బయటికి అరిచాడ
అం , “కేకలు వే డు” లేక “ఆశర్చార్యపోయాడు.”

నాతో నీకేమి ప
ఈ వాక్యం అర్థ ం, “ననున్నా ఏమి చెయ్యబోతు

న్నావు?”

సరోద్వానన్నిత డైన దేవుడ
అం , “స ్వతీతుడైన దేవుడు” లేక “ఉనన్నాత ర్వభౌమాధికారి అయిన దేవుడు” లేక “అత్యంత శకి్తగల దేవుడు.” “ఉనన్నాత” అనే పదానికి
ఇకస్కాడునన్నా అర్థ ం దేవుని గొప్పుత నిన్నా సూచిసు్తుంది. ఇది ఎతు్తు లేక పొడవు ఉండడం గురించి మా ్ల డడం లేదు.

సేన
ఇది దయా్యల గుంపు పేరు. అయితే దు త్మలు అసంఖా్యకం ఉం యని వివరిసు్తుంది. ఈ కిక్రీంది గమనిక మీ భాషలో అ ్థ నిన్నా స్పుషష్టి ం చేసు్తుం
పేరును వినియోగించండి. ఆలా కాని పక్షంలో ఈ పదానిన్నా “సైన్యం´లేక “సమూహం” లేక “వేల లది” అని వినియోగించండి.

మేమ సైన్యం
మేము అనేకులం – అం

“మాలో అనేకులం ఉ

న్నాం” లేక “మేము అనేక మైన దయా్యలం.”
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ల

• దయ్యం ప ష్టి న
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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32:07

వానిలోని దయా్యలు యేసును బతిమాలు
న్నాయి, “దయచేసి మము్మను బయటకు తోలివేయకుము!” అకస్కాడకు దగ్గ రలో ండమీద ఒక పెదగ్దా
పందుల గుంపు ఉంది, కనుక దయా్యలు యేసును బతిమాలాయి, “దయచేసి మమ్మలిన్నా ఆ పందుల మందలోనికి పంపించండి!” అందుకు యేసు
“వెళ్ళుండి” అని ఆ జ్ఞా పించాడు.

మమ్మలిన్ని పంపించవద్ద
అం , “మమ్మలిన్నా వె ్ళులా చెయ్యవదుగ్దా.”

దయచేసి మమ్మలిన్ని పంపించండి
అం , “దయచేసి మమ్మలిన్నా వెళ్ళునివ్వండి.”

బద ల గా
అం , “మమ్మలిన్నా గెం

వేయ నికి బదులు.”

వెళ ్ళు!
ఈ పదం, “పందులలోనికి వెళ్ళుండి” లేక “ వు మమ్మలిన్నా పందులలోనికి వెళ్ల నివు్వ!”

అన వాదం ప

ల

• దయ్యం, దు త్మ, అపవితా్రుత్మ
• భిక్షమెతు్తు, అరి్థ ంచు, భిక్ష డు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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32:08

ఆ వ్యకి్తలో నుండి దయా్యలు బయ కి వచిర్చా ఆ పందులలో ప్రవేశించాయి. వెంటనే ఆ పందుల గుంపు పరుగున వెళి్ల ఆ సమదద్రోంలోని ఒక
ప్రపాతంలో పడి మునిగి పోయాయి. అకస్కాడ ఆ గుంపులో దాదాపు 2,000 పందులు ఉ న్నాయి.

మంద
అం , “పందుల మంద” లేక “పందుల గుంపు.” అనేక భాషలో్ల పశువుల గుంపులకు ఒక “గొ ర్రెల మంద” “కుకస్కాల గుంపు”, అనే ప్రతే్యకమైన పేరు్ల
ఉం యి. పందుల పెదగ్దా గుంపుకోసం వినియోగించే సరియైన పదానిన్నా వినియోగించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• దయ్యం, దు త్మ, అపవితా్రుత్మ
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ఆ పందులు కాయుచునన్నా కాపరులు అకస్కాడ ఉ న్నారు, జరిగిన
వారు చూచినపు్పుడు వారు పటష్టి ణం లోనికి పరుగున వె ్ళురు. యేసు చేసిన
దానిని ప్రజలందరి చెపా్పురు. పటష్టి ణంలోనుండి ప్రజలు యేసు వదగ్దా కు వచిర్చా దయ్యముల వెళి్ళుపోయిన వ్యకి్త వసస్త్రీములు ధరించి యేసు వదగ్దా స్వస్థ
చితు్తుడి కూరుర్చాండడం చూ రు.

జరిగిన
అం , “దయా్యలను ఆ మని లోనుండి పందుల లోనికి ఏవిధం

పంపాడో.”

దయ్యమ లన కలిగియ నన్ని వ్యకిక్తి
అం , “ఎవరిలో దయా్యలు నివసం చే

అన వాదం ప

యో” లేక “దు త్మల చేత నియంతి్రుంచబడిన వ్యకి్త.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దయ్యం, దు త్మ, అపవితా్రుత్మ
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జరిగిన దానిని బ ష్టి వారు చాలా భయప డ్డా ర , ఆ స్థ లం విడిచిపె ష్టి లని యేసును అడి రు. కనుక యేసు అకస్కాడనుండి పడవ ఎకిస్కా
బయలుదే రు. దయ్యములు విడిచిపె ష్టి న వ్యకి్త యేసుతో తనను ఉండనిమ్మని బతిమాలాడు.

ప్రజల
నిన్నా భాషలు “ఆ పా్రంతం నుండి ప్రజలు” లేక “గే సేన ప్రజలు” అని చెబుతు

న్నాయి.

భయప డ్డా ర
“యేసు చేసిన దానిని బ ష్టి వారు భయప ్డ రు” అని చెప్పుడం మంచిది.

సిద్ధ ప డ్డా డ
అం , “సిద్ధ పడుతు

న్నాడు.”

యేస తో వెళ్ళు

కి బ మాలాడ

అం , “తనతో ఉండనిమ్మని యేసును బతిమాలాడు” లేక “యేసుతో పాటు వెళ్ళు నికి యేసును వినయం

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• భిక్షమెతు్తు, అరి్థ ంచు, భిక్ష డు
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అయితే యేసు అతనితో ఇలా చెపా్పుడు, “ వు ఇం కి తిరిగి వెళ ్ళు, దేవుడు కు చేసిన కా ్యలను అందరితో చెపు్పు, ఆయన
విధం తన కనిక నిన్నా చూపించాడో పంచుకో.”

తాన ఏ విధంగా క కరా న్ని పొం
ఈ వాకా్యనిన్నా “ఆయన

అన వాదం ప

పట్ల ఏ విధం

పట్ల ఏ

డో

కనిక నిన్నా చూపించాడో” లేక “ఆయన

ల

క్రీ ్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, స
యేసు,
యేసు
స
క్రీ
్తు
ు
,
క్రీ ్తు ు యేసు
స
•
కరుణ,
కరుణగల
•
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32:12

కనుక ఆ మని తన ఇం కి వెళి్ళుపోయాడు, యేసు తనకు చేసిన వాటనిన్నా
ఆశర్చార్యపోయారు.

అందరితో పంచు

న్నాడు. అతను చెపుతునన్నా వా ని విని అందరూ

ఆ వృతా్తంతా న్ని వినాన్నిర .
అం , “ఆ మని జరిగిన దానిని చెప్పుడం వి

ఆశ్చుర్యంతోనూ, దిగా్భగ్భ్రాం తోనూ

న్నారు.”

ండిపో

ర

“ది ్భుక్రైంతి”, “ఆశర్చార్యం” అనే పదాలు అర్థ ంలో ఒకేలా ఉం యి. ప్రజలు యెంత ఆశర్చార్యప ్డ రో చూపించ నికి ఆ ండు పదాలు
వినియోగించారు. దీనిని “అతడు చెపి్పున దానిని బ ష్టి వారు పూరి్త ఆశర్చార్యప ్డ రు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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యేసు సముదద్రోం ఆవలి వైపుకు వచార్చాడు. ఆయన అకస్కాడకు చేరిన తరువాత, గొప్పు సమూహం ఆయన వదగ్దా కు వచార్చారు, వారు ఆయన మీద
పడుతు న్నారు. ఆ సమూహంలో పనెన్నాండు సంవతస్సా లు రక్త స్రా వరోగంతో ధపడుతునన్నా ఒక స్త్రీ ఉంది. ఆమె స్వస్థ త పొంద నికి తన
డబుబ్బానంతా వైదు్యలకు ఖరుర్చాచేసింది, అయితే ఆమె రోగం మరింత ఎకుస్కావయి్యంది.

ఆయనన బలవంతం చేసార
అం , “ఆయనకు వ్యతిరేకం

బలం

నె ష్టి రు” లేక “ఆయన చుటూ
ష్టి బలం

గుమికూ

రు.”

ఆమె ఆరోగ్యం క్షీ ంచింది
అం , “ఆమె పరిసి్థ తి
కి దిగ
మరింత జబుబ్బాపడిపోయింది.”

అన వాదం ప

రిపోతుంది” లేక “ఆమె ఆరోగ్యం

గవ్వ నికి బదులు ఎకుస్కావ

క్షీణిసు్తుంది” లేక “దానికి బదులు ఆమె

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
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32:14

యేసు అనేకులైన రోగులను స్వస్థ పరచాడని ఆమె వినింది, “యేసు వ స్త్రీ లను తాకినట్ల యితే గుపడుదును” అను ంది. కనుక ఆమె యేసు
వెనుకకు వచిర్చా ఆయన వసస్త్రీపు చెంగును ముటుష్టి ంది. ఆయన వ స్త్రీ నిన్నా తాకిన వెంటనే ఆమె రక్త స్రా వం నిలిచిపోయింది!

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి ఎటువం

నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
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32:15

వెంటనే, యేసు తనలో నుండి ప్రభావం బయ కి వెళి్ళునటు్ల గ్రహించాడు. కనుక ఆయన వెనుకకు తిరిగి, “ననున్నా తాకినది ఎవరు?” అని అడి డు.
అందుకు శిషు్యలు ఇలా జవాబిచార్చారు, “ చుటూ
ష్టి అనేకమంది సమూహం మీద పడుచుండ ‘ననున్నా తాకినది ఎవరు?’ అని
అడుగుచు న్నావేమి ? అని శిషు్యలు ఆయనను అడి రు.

నాలో న ండి ప్రభావం బయటికి వెళి్లు ంది
ఈ వాకా్యనిన్నా “స్వస్థ పరచే శకి్త ఆయన నుండి ఒకరికి ప్రవహించింది” లేక “ఆయన శకి్త ఒకరిని
కోలో్పులేదు.

“నన న్ని తాకినది ఎవర ?” అ

శకి్త

నీవు ఎంద క అడ గ త నాన్నివు?

నిన్నా భాషలలో “నినున్నా ఎవరో తాకారని ఎందుకు అడుగుతు
పరోక్షం అడగవచుర్చా.

అన వాదం ప

గు చేసింది.” దీనివల్ల యేసు ఎటువం

న్నావు?” లేక “ఎవరు నినున్నా తాకారని వు ఎందుకు ఆశర్చార్యపడుతు

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శకి్త, శకి్తగల, శకి్తవంతం
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
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ఆ స్త్రీ యేసు పాదాల మీద పడింది, భయంతో వణికిపోతుంది. అపు్పుడు ఆమె ఆయనతో జరిగినదంతా వివరించింది. తాను ఆమె స్వస్థ త
పొందాన చెపి్పుంది. యేసు ఆమెతో ఇలా అ న్నాడు, “ వి ్వసం నినున్నా స్వస్థ పరచింది. సమాధానంతో వెళ ్ళు.”

ఆమె మోకరించింది
అం , త్వర

కిందకు మోకరించింది

యేస మ ంద
అం , “యేసు ముందు.”

వణ క తూ, చాలా భయపడింది.
అం , “భయంతో వణుకుతుంది” లేక “ఆమె భయపడుతుంది కనుక వణుకుతుంది.”

నీ విశాద్వాసం

న న్ని బాగ చేసింది

ఈ వాక్యం “ వి ్వసం కారణం

వు

గయా్యవు” అని అనువదించవచుర్చా.

సమాధానంతో వెళ ్ళు
ప్రజలు ఒకరినొకరు విడిచిపె ష్టి టపు్పుడు ఈ సంప్రదాయ ఆశీర్వచ నిన్నా పలుకుతారు. ఇతర భాషలు నిన్నా ఇటువం “దేవునితో వెళ ్ళు” లేక
“సమాధానం” అనే మాటలనే వినియోగి ్తు యి. వీ ని “ వు వెళ్తు ండ
కు సమాధానం ఉండును క” లేక “వెళ ్ళు, మన మధ్య సమస్తు ం
సవ్యం జరుగుతుంది” అని కూ అనువదించవచుర్చా.
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..న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వి ్వసం
• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
• సమాధానం, ంతియుత, సమాధానపరచువారు
మత్తు యి 8:28-34; 9:20-22; మారుస్కా 5:1-20; 5:24-34; లూకా 8:26-39; 8:42-48 నుండి బైబిలు కథ
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33. వ్యవసాయక

33. వ్యవ

యకుని కథ

కథ

33:01

ఒక రోజు యేసు ఒక సరసుస్సా తీ నన్నా ఉ న్నాడు. గొప్పు జనసమూహాలకు ఆయన బోధిసు్తు న్నాడు. ఆయన బోధ విన నికి అనేకులు ఆయన వదగ్దా కు
వసు్తు న్నారు. వారందరితో మా ్ల డ నికి సరియైన స్థ లం లేదు. కనుక ఆయన ఒక దోనేలోనికి ఎకాస్కాడు. ఆయన అకస్కాడ కూరుర్చాండి ప్రజలకు
బోధించడం ఆరంభించాడు.

ఒక రోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది, అయితే నిరిగ్దా షష్టిమైన సమయానిన్నా ప్ర ్తు వించాడు. అనేక భాషలు ఒక నిజమైన కథను
చెప్పు నికి ఆరంభించడంలో ఇటువం విధా నేన్నా కలిగియుం యి.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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33:02

ప్రభువైన యేసు వారితో ఒక కథను చెపా్పుడు. “ఒక వ్యవ యకుడు తన పొలములో విత్తు లు విత్తు నికి వె ్ళుడు. అతడు విత్తు
వితు్తుచుండ
నిన్నా విత్తు లు మార్గ మధ్యలో ప ్డ యి. అయితే పక్షులు వచిర్చా ఆ విత్తు లనిన్నా
తిని వే యి.”

లు

చే తో విత్త నాలన వెదజల్లు డం
అం , “నేల మీదకు విత్తు లను విసరడం” లేక “పంట వేసే స్థ లానన్నాంత
రైతులు విత్తు లను మొలిపించే పంటలను ఈ విధం
టుతారు.

అన వాదం ప

విత్తు

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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33:03

“ నిన్నా విత్తు లు తి నేల మీద ప ్డ యి, అకస్కాడ మనున్నాలేని రా నేల. తి నేల మీద పడిన విత్తు లు త్వర మొలిచాయి, అయితే వా
వేరులు మనున్నాలోనికి లోతు వెళ్ళులేక పోయాయి. సూరు్యడు వచిర్చానపు్పుడు దాని వేడిమికి మొకస్కాలు ఎండిపోయి చనిపోయాయి.”

సమాచారం
యేసు కథను

రా

న

గిసు్తు

న్నాడు

నేల

అం , “పూరి్త

ళ్ళుతో నిండియునన్నా నేల.”
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33:04

“ఇంకా నిన్నా విత్తు లు ముళ్ళు పొదలలో ప ్డ యి. ఆ విత్తు లు మొలకెతా్తుయి, అయితే ముళ్ళు పొదలు వా
అందుచేత ముళ్ళుపొదలలో పడిన విత్తు లు మొకస్కాలు పెరగలేదు.”

సమాచారం
యేసు కథ

న

గిసు్తు

న్నాడు

మ ళ ్ళు
అం , “ముళ్ళు మొకస్కాలు” లేక “ముళ్ళు పొదలు.”

వాటి

అణచివేశాయి

ఈ పదం “అవి కనపడకుం

కపి్పువే యి” లేక “వా ని మూసివే యి.”

మ ళ్ళు నేల
అం , “ముళ్ళు పొదలతో నిండిపోయిన నేల.”
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33:05

“ నిన్నా విత్తు లు మంచి నేలమీద ప ్డ యి. ఈ విత్తు
ఇచార్చాయి. దేవుణి్ణ అనుసరించాలని కోరుకునన్నావారు

లు పెరిగి పె ద్డై అవి ముప్పుదంతలు నూ, ఆరవదంతలు నూ, నూరంతలు నూ ఫలానిన్నా
మాటలను శశ్రాద్ధ ఆలకించాలి.”

సమాచారం
యేసు కథను

న

గిసు్తు

న్నాడు

మంచి నేల
అం , “

రవంతమైన నేల” లేక “మొకస్కాలు పెంచ నికి మంచి నేల.”

చెవుల నన్నివాడ విన న గాక!
ఈ మాటల అర్థ ం, “నేను చెపుతునన్నా దానిని వింటునన్నా వాళ్ళుందరూ
మాటలు గ్రత్తు వి లి” లేక “నేను చెపి్పున దానిని ఎవర న్నా వినన్నాట్లయితే
నేను చెపుతునన్నా భావం మీద గమ నిన్నా నిలపాలి.” ఈ వాక్యం ఒక ఆజజ్ఞా లా “విన నికి మీకు చెవులు న్నాయి కనుక నేను చెపుతునన్నాదానిని గ్రత్తు
వినండి” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
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33:06

ఈ కథ శిషు్యలను చాలా కలవరపరచింది. కాబ ష్టి యేసు వారికి వివరించాడు, “విత్తు నం దేవుని వాక్యం. విత్తు లు మార్గ మధ్యలో పడడం, దేవుని
వాకా్యనిన్నా విని దానిని అర్థ ం చేసుకోనివారు ఉం రు. శతు్రువు వారినుండి వాకా్యనిన్నా ఎతి్తు ని వె ్తు డు. వారు వాకా్యనిన్నా అర్థ ం చేసు కుం
తాను చే ్తు డు.”

ఈ కథ శిష ్యలన కలవరపరచింది
అం , “శిషు్యలు ఈ కథను అర్థ ం చేసుకోలేదు.”

ఒక వ్యకిక్తి
ఈ పోలిక కూ “ఒక వ్యకి్తలా ఉ
అని అనువదించవచుర్చా.

న్నాడు” లేక “ఒక వ్యకి్తని చూపిసు్తుంది” లేక “ఒక వ్యకి్తని సూచిసు్తుంది” లేక “ఒక వ్యకి్తని గురించి మా ్ల డుతుంది”

వాకా్య న్ని అత లోన ండి ఎ ్త కొ పోత ంది
ఈ వాక్యం, “దేవుని వాకుస్కాను ఎతి్తు ని పోతాయి, వా ని మరచిపోయేలా చేసు్తుంది” లేక “తన హృదయంలోనుండి దేవుని వాకుస్కాను దొంగిలిసు్తుంది,
తదా్వ అతడు దానిని విశ్వసించడు, రక్షించబడదు.” ఈ మాటను కూ జత చెయ్యవచుర్చా, “దారిలో పడిన విత్తు లను పక్షులు తినే విధం ”

అన వాదం ప

ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
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33:07

“రా నేల దేవుని వాకా్యనిన్నా విని దానిని ఆనందంతో అంగీకరించిన వ్యకి్తని సూచిసు్తుంది. అయితే క ష్టి లు కలిగినపు్పుడు లేక ఇతరుల అతనికి
శశ్రామలు కలి్గ సు్తునన్నాపు్పుడు వాడు దేవుని నుండి దూరం అవుతాడు. అం దేవునిలో వి ్వసం ఉంచడం నిలిపివే ్తు రు.”

సమాచారం
యేసు కథను వివరించడం

రా

న

గిసు్తు

న్నాడు

నేల

33:03 చట్రంలో ఈ పదానిన్నా ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి

ఒక వ్యకిక్తి
33:06 చట్రంలో దీనిని సరిపోలుసూ
్తు ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి.

సంతోషంతో అంగీకరిసా్తర
అం , “దానిని సంతోషం

తొలగిపో

విశ్వసించడం” లేక “అది సత్యం అని సంతోషంతో అంగీకరించడం.”

యి

అం , “దేవుణి్ణ ఇక మీద అనుసరించరు లేక విధేయత చూపించరు” లేక “దేవుణి్ణ అనుసరించడం లేక దేవునికి విధేయత చూపించడం
నిలిపివే ్తు రు.”

అన వాదం ప

ల

• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
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• సంతోషం, సంతోషభరితం, ఆనందించు, హరిత్షెంచు
• హింసించు
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33:08

“ముళ్ళుపొదలలో విత్తు నం పడడం, దేవుని వాకా్యనిన్నా వినిన వ్యకి్త అనేక ఇతర విషయాల మీద ఆందోళన పడే వ్యకి్తని సూచిసు్తుంది. ఎకుస్కావ
మొత్తు ంలో డబుబ్బా సంపాదించ నికి ప్రయతిన్నా ్తు డు, అనేక వసు్తువులను సంపాదించుకో నికి ప్రయతిన్నా ్తు డు. ంత కాలం జరిగిన తరువాత దేవునిన్నా
పే్రమించలేదు. దేవుని నుండి నేరుర్చా నన్నా దానిని బ ష్టి ఆయనను సంతోషపరచలేకపోతాడు. విత్తు లను ఉత్పుతి్తు చెయ్యలేని గోధుమకాడల వలే
ఉం యి.

సమాచారం
యేసు కథను వివరించడం

న

గిసు్తు

న్నాడు.

మ ండ్లు పొదల నేల
33:04చట్రంలో ఈ పదానిన్నా ఏ విధం

అనువదించారో చూడండి.

ఒక వ్యకిక్తి
33:06 చ ్ర నిన్నా సరిపోలుసూ
్తు మీరు ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి.

విచారాల
అం , “భా లు” లేక “అవస లు” లేక “సమస్యలు.”

సంపదల
అం , “సంపద కోసం అభిలాష.”
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జీవిత సంతోషాల
ఈ మాటను “సంతోషం పొంద నికి కా ్యలు చెయ్యడం” లేక “సంతో నిన్నాచేర్చా కా ్యల మీద లక్ష్యముంచడం’ అని అనువదించవచుర్చా.

అణచివేయడం
అం “నలగగొటష్టి డం” లేక “ శనం చెయ్యడం” లేక “అధిగమించడం.” ఈ పదం “దేవుణి్ణ పే్రమించడం ఆపివేసేలా చెయ్యడం.” అం , “ఆతీ్మయ
ఫలానిన్నా ఫలించదు” లేక “అతనిలో దేవుని ఆత్మ కిక్రీయ జరిగిసు్తు న్నాడని చూపించేలా ప్రవరి్తంచడం లేదు.”

అన వాదం ప

ల

• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• పే్రమ, పి్రయమైన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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“అయితే మంచి నేలను పడిన విత్తు నం, దేవుని వాకా్యనిన్నా విని, దానిని విశ్వసించి, ఫలానిన్నా కలిగించే మనుషు్యని పోలి ఉంది.”

సమాచారం
యేసు కథను వివరించడం

న

గిసు్తు

న్నాడు

మంచి నేల
33:05 చట్రంలో ఈ పదానిన్నా ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి

ఒక వ్యకిక్తి
33:06 చ ్ర నిన్నా సరిపోలుసూ
్తు దీనిని ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి.

ఫలా న్ని ఫలించండి
33:08 చట్రంలో ఈ పదానిన్నా ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి

..న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
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33. వ్యవ

• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
మత్తు యి 13:1-8, 18-13; మారుస్కా 4:1-8, 13-20; లూకా 8:4-15 నుండి బైబిలు కథ
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34. యేస ఇతర కథలన బోధించడం
34:01

దేవుని జ్యం గురించి ప్రభువైన యేసు అనేక కథల చెపా్పుడు. ఉదాహరణకు, ఆయన ఇలా చెపా్పుడు, “దేవుని
ఆవ గింజను పోలి ఉంది. మీకు తెలుసు, ఆవ గింజ విత్తు లనిన్నా లో అత్యంత చినన్నా గింజ.”

జ్యం ఒకడు పొలములో

న

కథల
దేవుని జ్యం గురించిన సతా్యలను బోధించ నికి యేసు ఈ కథలను వినియోగించాడు. సంఘటనలు నిజం జరి యా లేదా అనేది స్పుషష్టి ం
లేదు. కలి్పుతం, వాస్తు వ కథలను ం
కలిపి చెపే్పు పదం మీ భాషలో ఉనన్నాట్లయితే దానిని ఇకస్కాడ మీరు వినియోగించాలి.

ఆవగింజ
నల్ల ఆవగింజ మొకస్కాను సూచిసు్తుండవచుర్చా. దీనికి చాలా చినన్నా విత్తు లు ఉం యి, ఇవి త్వర పెరుగుతాయి, చాలా పెదగ్దా చెటుష్టి
పెరుగుతుంది.
మీ భాషలో ఈ చెటుష్టికు ఒక పేరు ఉనన్నాట్లయితే మీరు దీనిని వినియోగించండి. లేకపోతే అటువం లక్షణాలు ఉనన్నా మరొక చెటుష్టి పేరును
ప్రతా్యమా్యయం వినియోగించాలి.

అ న్నిటిలో చాలా చినన్ని విత్త నం
అం , “మనుషు్యలు

అన వాదం ప

విత్తు

లనిన్నా లో చాలా చినన్నా విత్తు నం.”

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
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34:02

“అయితే ఆ ఆవ గింజ మొలిచి పెరిగినపు్పుడు అది చెట్ల నిన్నా లో అతి పెదగ్దా ది
గూడు ఏర్పురచు ం యి.”

ఉంటుంది, పక్షులు సహితం వచిర్చా దానిమీద వాలి వా

సమాచారం
యేసు కథను చెప్పుడం

న

గిసు్తు

న్నాడు

ఆవగింజ
34:01 చట్రంలో ఈ పదానిన్నా ఏ విధం

అనువదించారో చూడండి.

పెర గ త ంది
“పరిణత చెందుతునన్నా చెటుష్టి ” అని మీరు జత చెయ్యవచుర్చా

తోట మొక్కల
ఈ పదానిన్నా “తోటలో

కూర ్చు

మొకస్కాలు” అని అనువదించవచుర్చా

య ండడం

ఈ మాటను “మీద కూరుర్చాని” లేక “కూరుర్చాండబెటష్టి డం” అని అనువదించవచుర్చా
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34:03

యేసు మరొక కథ చెపా్పుడు, “దేవుని
వా్యపిసు్తుంది.”

జ్యం పులియజేయు పిండి వలే ఉంది, ఒక స్త్రీ దానిని రొటెష్టి ముదగ్దా లో కలిపినపు్పుడు అది ఆ ముదగ్దా అంత లో

కథ
34:01 చట్రంలో ఈ పదానిన్నా ఏ విధం

అనువదించారో చూడండి.

లియ చేసే పిండి
ఈ మాటను “పులిసిన పిండి” లేక “పులిసిన పిండిలో ంచెం” అని అనువదించవచుర్చా. రొటెష్టి పిండి పొంగ చెయ్య నికి దీనిని కలుపుతారు. పెదగ్దా
మొత్తు ంలో ఉనన్నా రొటెష్టి పిండిలో దీనిని కలపువచుర్చా, ఆ పిండి అంతా పులియ చెయ్యవచుర్చా.

రొటెష్టి మ ద్ద
రు, పిండి కలిసిన మిశశ్రామం, దీనిని ఒక రూపం లోనికి తీసు ని వచుర్చాను, రొటెష్టి వండవచుర్చా. రొటెష్టి ముదగ్దా కు లేక పిండికి పదాలు లేకపోతే పిండి
కోసం పదాలను చూసుకోండి లేదా దానిని “విత్తు లను పిండి చెయ్యడం” అని పిలవండి.

మ ద్ద అంతా వా్యపిస్త ంది
అం , “ముదగ్దా అంత లోనూ పులియజేసే పిండి ఉంటుంది” లేక “పులియజేసే పిండి ముదగ్దా అంతా వా్యపిసు్తుంది.”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
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34:04

“దేవుని జ్యం ఒకడు తన పొలములో దాచి పె ష్టి న ధననిధిలా ఉంది. మరొక వ్యకి్త ఆ ధననిధిని కనుగొని నపు్పుడు దానిని పొందాలని
కోరుకుం డు. కనుక అతడు దానిని తిరిగి దాచియుంచుతాడు, ఆనందంతో నిండియుం డు, ఆ పొలమును న నికి తనకునన్నాదానినంతా
అమి్మ ధననిధి ఉనన్నా పొలమును ం డు.”

సమాచారం
యేసు మరొక కథ చెపా్పుడు

సంపద
అం , “చాలా విలువైనది”

రిగి

పె ష్టి డ

“ఎవరూ దానిని కనుగొనకుం

సంతోషంతో

ఉండేలా” అని జత చెయ్యవచుర్చా

ండి ఉంది

“చాలా సంతోషం” లేక “ఉతస్సాహించారు” అని జత చెయ్యవచుర్చా

ఆ పొలా న్ని కొనాన్నిడ
“ఆ సంపద తనది అవుతుందని” అని జత చెయ్యవచుర్చా.

అన వాదం ప
• దేవుని

ల

జ్యము, పరలోక

జ్యము
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• సంతోషం, సంతోషభరితం, ఆనందించు, హరిత్షెంచు
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34:05

“దేవుని జ్యము గొప్పువెలగల మ త్యంవలే ఉంది. ముత్యముల వర్తకుడు దానిని చూచినపు్పుడు తనకునన్నా దానినంతా అమి్మ ఆ ముత్యమును
నును.”

సమాచారం
యేసు దేవుని

జ్యం గురించి మరొక కథను చెప్పుడం

న

గించాడు

సంపూర్ణమైన మ త్యం
అం , “ఎటువం

లోపాలు లేని ముత్యం.”

మ త్యం
ముతా్యలు తెలియక పొతే దీనిని “అందమైన

యి” లేక “అందమైన

యి వం

పదార్ధ ం” అని అనువదించవచుర్చా

గొప్ప విల వ
అం , “అది చాలా విలువైనది” లేక “చాలా డబుబ్బా అంత విలువైనది.”

మ తా్యల వరక్తిక డ
అం , “ముతా్యల వా్యపారి” లేక “ముతా్యల వర్తకం చేసేవాడు.” ముతా్యలు అమ్మడం,

అన వాదం ప
• దేవుని

ల

జ్యము, పరలోక

జ్యము
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34:06

మంచి కా ్యలు చెయ్యడం దా్వ దేవుడు వారిని అంగీకరి ్తు డని ందరు తల ్తు రు. ఈ వ్యకు్తలు ఆ మంచి కా ్యలు చెయ్యని ఇతరులను
తృణీకరి ్తు రు, కనుక యేసు వారికి ఒక కథ చెపా్పుడు: “ఇదగ్దా రు మనుషు్యలు ఉ న్నారు, పార్థ న చెయ్య నికి ఇదగ్దా రూ దేవాలయానికి వె ్ల రు. వారిలో
ఒకడు సుంకం వసూలు చేసేవాడు, ఒకడు మత యకుడు.”

కథ
34:01 చట్రంలో ఈ పదానిన్నా ఏవిధం

అనువదించారో చూడండి.

వారి సొంత మంచి కారా్యలలో నమ్మకం ఉంచార
అం , “వారి మంచి కా ్యలు వారిని తిమంతులు చే ్తు యని విశ్వసించారు” లేక “ఎంత పరిపూర్ణం దేవుని స
గర్వం ఉ న్నారు” లేక “వారి మంచి కా ్యలు తమ విషయంలో దేవుడు సంతోషపడేలా చే యని విశ్వసించడం.”

ఇతర లన తృణీకరించాడ
అం , “ఇతరులు వారి కం

అన వాదం ప

తకుస్కావవారు అని ఎంచడం” లేక “ఇతరులను తకుస్కావ

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నమ్మకముంచు/నమ్మకం, నమ్మకడం, నమ్మదగిన, విశ్వస యత
• ఆలయం
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
• [[rc://*/tw/dict/bible/other/taxcollector]]
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
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34:07

“మతసంబంధ యకుడు ఇలా పా్రర్థ న చేసు్తు న్నాడు, ‘దేవా నేను ఇటువం పాపిలా లేనందుకు కు వంద లు తెలియజేసు్తు న్నాడు-నేను
బందిపోటును కాను, దురీన్నాతిపరుడను కాను, వ్యభిచారుడను కాను, ఇకస్కాడ ఉనన్నా ఈ సుంకం వసూలు చేసేవాడులాం వాడనూ కాను.”

సమాచారం
యేసు కథ

న

గిసు్తు

న్నాడు

ఒక మతాధికారి ఈ విధంగా

్ర ర్థన చేసాడ

“మత

డు” లేక “మత

యకుడు ఈ విధం

నేన అత లా

పి

పా్రర్థ న చే

యకుడు ఈ విధానంలో పా్రర్థ న చే

డు” అని మరొక విధం

కాద

అం , “నేను అలా పాపంతో నిండిన వాడిని కాను” లేక “నేను తిమంతుడను, అలా కాదు.”

అనీ మంత డైన వ్యకిక్తి
అం , “ తిమంతులు కాని మనుషు్యలు” లేక “చెడ్డ కా ్యలు చేసే మనుషులు” లేక “ఆజజ్ఞా లను మీరేవారు.”

అన వాదం ప

ల

• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• వ్యభిచారం, వ్యభిచార సంబంధమైన, వ్యభిచారి, వ్యభిచారిణి, వ్యభిచారులు, వ్యభిచారిణులు
• [[rc://*/tw/dict/bible/other/taxcollector]]
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34:08

“ఉదాహరణకు, వారంలో ండు ది

లు ఉపవాసం ఉం

ను,

బడిలోనూ, ఆసి్తు లోనూ దశమ భాగం ఇ ్తు ను.”

సమాచారం
మత

యకుని పా్రర్థ నను గురించి చెప్పుడం

నేన ఉపవాసం ఉం
ఈ విధం

చెయ్యడం దా్వ

న

గిసు్తు

న్నాడు

న
దేవుని దయను సంపాదించుకోవచర్చాని మతాధికారి విశ్వసించాడు

పదియవ భాగం
అం , “పదిలో ఒక భాగం.”

అన వాదం ప

ల

• ఉపవాసం, ఉపవాసం ఉండడం

522 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

34. యేసు ఇతర కథలను బోధించడం

34:09

“అయితే సుంకం వసూలుదారుడు మత యకునికి దూరం నిలిచాడు, ఆకాశం వైపుకు కనున్నాలు ఎత్తు నికి సహితం భయప ్డ డు. దానికి బదులు,
అతడు తన రొము్మను చేతితో టుష్టి ంటు న్నాడు, దేవునికి ఇలా పా్రర్థ న చే డు, ‘దేవా పాపినైన యందు కనికరించు.”

సమాచారం
యేసు కథను

దూరాన

న

గిసు్తు

న్నాడు

ల చ నాన్నిడ

ఈ వాకా్యనిన్నా “దూ న నిలుచు

ఆకాశం వై

క తల కూ

న్నాడు” లేక “వేరు

నిలబ ్డ డు” అని అనువదించవచుర్చా

ఎత్త లేద

ధారణం ప్రజలు పా్రర్థ న చేసేటపు్పుడు ఆకాశం వైపుకు చూ ్తు రు, అయితే ఈ మని ఆ విధం
సిగు్గపడుతు న్నాడు అనే దానిని “అయినప్పు ” అనే పదం చూపుతుంది.

చూడలేదు ఎందుకం

తన పాపం విషయంలో

చే తో తన రొమ ్మన కొటష్టి కొంట నాన్నిడ
“అతని దుఃఖం కారణం తన చేతితో తన రొము్మ మీద టుష్టికుంటు న్నాడు” లేక “వేదనతో తన రొము్మ మీద టుష్టికుంటు న్నాడు” అని
అనువదించవచుర్చా. ప్రజలు వేరొక కారణాలను బ ష్టి రొము్మ మీద టుష్టి ం రు కనుక దీనిని అర్థ ం చేసుకోవడం కషష్టి ం ఉనన్నాట్లయితే “అతడు తన
పరితాపానిన్నా” చూపిసు్తు న్నాడు అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• [[rc://*/tw/dict/bible/other/taxcollector]]
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
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• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• కరుణ, కరుణగల
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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34:10

అపు్పుడు ప్రభువు ఇలా చెపా్పుడు, “నిశర్చాయము మీతో చెపు్పుచు న్నాను, దేవుడు సుంకం వసూలుదారుని పా్రర్థ న వి న్నాడు, అతడు
తిమంతుడి తీరర్చాబ ్డ డు, అయితే మత యకుని పా్రర్థ న ఇషష్టి పడలేదు. దేవుడు గరి్వషుష్టిలను గౌరవించడు, అయితే తమను తాము
తగి్గ ంచుకోనే వారిని ఆయన ఘనపరు ్తు డు.

అత

నీ మంత డిగా ప్రకటించాడ

అం , “అతనిని తిమంతుడు ఎంచాడు.” సుంకం వసూలు చేసేవాడు పాపి అయినప్పు
దేవుడు అతని పట్ల లి చూపించాడు,

తగి్గు ంచ కొం

అతడు చూపిన వినయం, ప ర్చాతా్తుపం కారణం

డ

దీనిని “తకుస్కావ ్థ యి ఇ ్తు రు” లేక “పా్రముఖ్యమైన వాని
రూపకం అనువదించవచుర్చా.

ఉండకుం

చేసు్తుంది” అని కూ

అనువదించవచుర్చా. “తకుస్కావ చేసు్తుంది” అని

హెచి్చుస్త ంది
అం , “ఉనన్నాత ్థ యిని ఇసు్తుంది” లేక “ఘనపరుసు్తుంది.”

తనన తాన తగి్గు ంచ కోవడం
అం , “వినయ పూర్వక విధానంలో ప్రవరి్తంచ నికి ఎంపిక చేసు

న్నాడు” లేక “తన గురించి వినయ పూర్వక వైఖరి కలిగియు

..న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలో స్వల్పుం

భినన్నాం

ఉంటుంది.
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నిజము, సత్యం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• [[rc://*/tw/dict/bible/other/taxcollector]]
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
• తిగల, తి, అ తిగల, అవి తి, ్యయబద్ధ మైన,
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• వినయపూర్వక, వినయం, అణకువ
• గర్వముగల, గర్వము, గరి్వ ష్టి

్యయబద్ధ త

మత్తు యి 13:31-33, 44-46; మారుస్కా 4:30-31; లూకా 13:18-21; 18:9-14 నుండి బైబిలు కథ
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35. కర ణగల తండిడ్రి కథ
35:01

ఒక రోజున యేసు అనేకమందికి బోధిసు్తు
వారు.

న్నాడు, వారు ఆయన చుటూ
ష్టి చే రు. వీరు స ంకం వసూల చేసేవార , మోషే ధర్మ

స్త్రీ నికి లోబడని

ఒకరోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన ఒక సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది, అయితే నిరిగ్దా షష్టిమైన సమయానిన్నా ప్ర ్తు వించదు. అనేక భాషలు ఒక నిజమైన కథను
చెప్పుడం ఆరంభించ నికి ఇటువం విధా నేన్నా కలిగియుం యి.

స ంకం వసూల చేసేవార
సుంకం వసూలు చేసేవారు పాపులలో అత్యంత హీనులు
అధికం పనున్నా వసూలు చే ్తు రు.

అన వాదం ప

ఎంచబడతారు. ఎందుకం

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• [[rc://*/tw/dict/bible/other/taxcollector]]
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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35:02

ఈ ప్రజలతో ఆయన తన సేన్నాహితులు మా ్ల డుతూ ఉండడం ందరు మత యకు చూ రు కనుక ఆయన తపి్పుదం చేసు్తు
ఒకరు చెపు్పు ంటు న్నారు వారు మా ్ల డు ంటునన్నాదానిన్నా యేసు వి న్నాడు కనుక ఆయన వారితో ఈ కథ చెపా్పుడు.

న్నాడని ఒకరితో

కథ
దేవుని జ్యం గురించిన సతా్యలు బోధించ నికి యేసు ఈ కథను వినియోగించాడు. సంఘటనలు వాస్తు వం జరి యా లేదా అనేది స్పుషష్టి ం
లేదు. కలి్పుతం, వాస్తు వ కథలను ం
కలిపి చెపే్పు పదం మీ భాషలో ఉనన్నాట్లయితే దానిని ఇకస్కాడ మీరు వినియోగించాలి.

అన వాదం ప

ల

• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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35:03

“ఒక మనుషు్యనికి ఇదగ్దా రు కుమారులు ఉ న్నారు. వారిలో చినన్నా కుమారుడు తన తండిడ్రితో, “తండీడ్రి,
కావాలి!” కనుక తండిడ్రి తన ఆసి్తు ని ఆ ఇదగ్దా రి కుమారుల మధ్య పంచి ఇచార్చాడు.”

సమాచారం
యేసు కథను చెపుతు

న్నాడు

నీ సాద్వాస్థ ్యం
ఈ పదానిన్నా “ వు చనిపోయినపు్పుడు

సంపదలోని భాగం

్యయబద్ధ ం

కు చెందుతుంది.

ఆసి్త
అం

“సంపద” లేక “ఆసు్తులు.” ఈ ఆసి్తు లో బహు

అన వాదం ప
• కుమారుడు
• వారసత్వము

భూమి, పశువులు, డబుబ్బా ఉండి ఉం

ల
పొందు, వారసత్వము, వారసుడు
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35:04

“వెంటనే చినన్నా కుమారుడు తనకునన్నాదానంత

పోగు చేసు ని దూర దేశం వెళి్ల పాప జీవితంలో తన ధ

నిన్నా వృధా చే

డు.”

సమాచారం
యేసు కథను చెప్పుడం

న

తన ధనా న్ని వ్యర్ధ

గిసు్తు

న్నాడు

చా్చుడ

అం , “తన డబుబ్బానంతా ఎటువం విలువలేని వా కోసం చెలి్ల ంచాడు.”
“డబబ్బాంతా తినివే డు” అని అనువదించవచుర్చా.

నిన్నా భాషలలో ఈ వాకా్యనిన్నా “తన డబుబ్బానంతా పారవే డు” లేక

పయ కక్తిమైన జీవితం
అం , “పాపయుక్తమైన కా ్యలు చేసు్తు

అన వాదం ప

న్నాడు”

ల

• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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35:05

“అది జరిగిన తరువాత చినన్నా కుమారుడు ఉనన్నా దేశంలో కరువు వచిర్చాంది, ఆహారం న నికి అతని వదగ్దా డబుబ్బా లేదు. కనుక తనకు దొరికిన చినన్నా
ఉదో్య నిన్నా తీసు
న్నాడు, అది పంద లన మేపడం. తాను చాలా ఆకలితోనూ విచారకరమైన పరిసి్థ తిలో ఉ న్నాడు, పందుల పొటుష్టిను సహితం
తి లని ఆశ ప ్డ డు.”

సమాచారం
యేసు కథను

న

గిసు్తు

న్నాడు

తీవ్రమైన కర వు కలిగింది
అం , “ఆహారం

ఆహారం కొన

రత ఉంది.”

నిన్నా భాషలలో దీనిని “అకస్కాడ తీవ్రమైన కరువు కలిగింది” అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా.

కి డబ ్బలేద

కరువు కారణం , ఆహారం చాలా ఖరీదు

ఉంది, అతను అప్పు కే తన డబుబ్బా అంతా ఖరుర్చాచే

డు.

ఉదో్యగం
డబుబ్బాకు ప్రతి మరొకదాని కోసం తాను చేసిన దానిని సూచిసు్తుంది. ఇది స్పుషష్టి ం లేకపోయినట్ల యితే ఈ వాకా్యనిన్నా “ ంత డబుబ్బాను
సంపాదించడం కోసం, తాను ఒక ఉదో్య నిన్నా తీసు
న్నాడు” అని ఆరంభించవచుర్చా.

పంద లన మేపడం
అం , “పందులకు ఆహారం పెటష్టి డం.” ఈ కాలంలో అత్యంత హీనమైన ఉదో్యగం
పదం మీ భాషలో్ల ఉనన్నాట్లయితే ఆ పదానిన్నా వినియోగించండి.
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35:06

“చివరకు, చినన్నా కుమారుడు తనలో తాను ఇలా చెపు్పు
ఉంది, అయితే నేను ఆహారం లేక క్షీణిసు్తు న్నాను, నేను
బతిమాలతాను.”

న్నాడు, ‘నేను చేసు్తునన్నాదేమి ?
తండిడ్రి వదగ్దా ఉనన్నా సేవకులందరికి తిన నికి సమృది్ధ
తండిడ్రి వదగ్దా కు తిరిగి వె ్తు ను, ఆయన సేవకులలో ఒకని చేరుర్చాకోనివ్వమని ఆయన

సమాచారం
యేసు కథ

న

గిసు్తు

న్నాడు

నేన ఏమి చేస్త నాన్నిన ?
అం , “ఎందుకు నేను ఇలా జీవిసు్తు న్నాను?” లేక “నేను ఈ రీతి జీవించకూడదు!” లేక “ఈ రీతి
నిజం ఒక ప్రశన్నా అడగడం లేదు, కాబ ష్టి నిన్నా భాషలు దీనిని ఒక వాక్యం అనువదించవు.

అన వాదం ప

ల

• సేవకుడు, సేవించడం,

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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35:07

“కనుక చినన్నా కుమారుడు తన తండిడ్రి ఇం కి ప్రయాణం అయా్యడు. అతడు ఇంకా చాలా దూరం ఉండ నే, అతని తండిడ్రి కుమారుని చూచాడు,
అతని పట్ల కరుణ కలిగింది. తన కుమారుని వదగ్దా కు పరుగెతి్తు వె ్ళుడు, అతనిని కౌగలించు
న్నాడు, ముదుగ్దా పె ష్టి డు.”

సమాచారం
యేసు కథ

న

గిసు్తు

న్నాడు

ఇంకా దూరంగా ఉండగానే
ఈ వాకా్యనిన్నా “తండిడ్రి ఇం కి కనుచూపు మేరలో, ఇంకా దూరం ఉనన్నాపు్పుడే.” కుమారుడు తండిడ్రికి సమీపం అవుతు న్నాడు, అయితే ఇంకా
దూరం ఉనన్నాపు్పుడు ఇం లో ఎకుస్కావమంది అతనిని చూడలేదు. కుమారుడు వేరే దేశంలో ఉ న్నాడని అనిపించకుం ఉండేలా చూడండి.

లి పడి
అం , “లోతైన పే్రమ చూపాడు,

అన వాదం ప

లి చూపాడు.”

ల

• కుమారుడు
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“కుమారుడు తన తండిడ్రితో ఇలా చెపా్పుడు, ‘తండీడ్రి దేవుని యెదుటనూ,
నేన యోగ ్యడన కాన .”

యెదుటనూ నేను పాపం చే ను.

కుమారుడనని అనిపించు నుటకు

సమాచారం
యేసు కథ

న

గిసు్తు

న్నాడు

దేవు కి వ్య రేకంగా
ఈ వాకా్యనిన్నా, “దేవునికి వ్యతిరేకం

పం చేసాన , నీక వ్య రేకంగా
పాపం చే

ను, కు వ్యతిరేకం

కూ

పం చేసాన .
పాపం చే

ను.”

నేన యోగ ్యడన కాన
“కాబ ష్టి నేను యోగు్యడను కాను” అని చెపే్పు అవకాశం కూ

అన వాదం ప

ఉంది, లేక “ఫలితం

ల

• కుమారుడు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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35:09

“అయితే తండిడ్రి తన సేవకులను పిలిచి, ‘త్వర వెళ్ళుండి, శ్రాష్ఠమైన వ స్త్రీ లు తీసు ని రండి,
కుమారునికి వా ని ధరింపచెయ్యండి! అతని
వేలుకు ఉంగ నిన్నా ధరింపజెయ్యండి, పాదాలకు చెపు్పులను తొడగండి. శ్రాష్ఠమైన గొ ర్రెపిల్ల ను వధించండి, మనం వేడుక చేసు ందాం, ఎందుకం
చనిపోయిన
కుమారుడు సజీవుడయా్యడు, నశించిన వాడు, ఇపు్పుడు మనం అతనిని కనుగొ న్నాం!”

సమాచారం
యేసు కథ

న

గిసు్తు

న్నాడు

కొవిద్వాన దూడ
ఈ వాకా్యనిన్నా “ వి్వన దూడ.” అని అనువదించవచుర్చా. ఇది
ఉంటుంది.

నీ క మార డ చ పో

డ , అయితే ఇ

వి్వనది

ఉంది, దీనిని వండినపు్పుడు ఇది చాలా రుచికరం నూ, శ్రాష్ఠమైనది నూ

్పడ సజీవుడిగా ఉనాన్నిడ !

అం , “ఇతడు చనిపోయిన
కుమారుని వలే ఉ న్నాడు, ఇపు్పుడు మరల బబ్రాతికాడు” లేక “ కుమారుడు చనిపోయాడని నేను చాలా
దుఃఖప ్డ ను, అయితే ఇపు్పుడు నేను సంతో సు్తు న్నాడు, ఎందుకం అతడు తిరిగి జీవంలోనికి వచిర్చానటుష్టి ఉంది!” తన చినన్నా కుమారుడు ఇం కి
వచిర్చాన కారణం తాను ఎంత సంతోషం ఉ న్నాడో చూపించ నికి ఈ మాటలు చెపుతు న్నాడు.

అతడ తపి్పపో

డ , అయితే ఇ

్పడ దొరికాడ !

అం , “నేను
కుమారుడిని కోలో్పుయినటు్ల
ఉంది,అయితే నేను ఇపు్పుడు అతనిని కనుగొ న్నాను.” తన కుమారుడు ఇం కి తిరిగి
వచిర్చానందుకు తండిడ్రి యెంత సంతోషం ఉ న్నాడో చూపించ నికి ఈ మాటలు చెపుతు న్నాడు.

అన వాదం ప

ల

• సేవకుడు, సేవించడం,
• కుమారుడు

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
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35:10

“కనుక ప్రజలు సంతో ంచడం ఆరంభించారు. ఆ సమయంలో పెదగ్దా కుమారుడు పొలం నుండి ఇం కి వచార్చాడు, ఇం లో సంగీతం,
చూ డు, జరుగుతునన్నా దానిని బ ష్టి ఆశర్చార్యపోయాడు.

సమాచారం
యేసు కథ

న

గిసు్తు

న్నాడు

చాలా కాలా కి మ ందే
ఈ వాకా్యనిన్నా “త్వరలో” లేక “ దిగ్దా కాలం తరువాత” అని అనుదించవచుర్చా
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“తన సోదరుడు ఇం కి వచిర్చాన కారణం జరుగుతునన్నా వేడుకను చూచినపు్పుడు అతడు చాలా కోపగించు
న్నాడు. ఇం లోనికి వెళ్ళు నికి
ఇషష్టి పడలేదు. అతని తండిడ్రి వెలుపలికి వచిర్చా లోనికి రమ్మని, వేడుకలో పాలొ్గనమని అతనిని బతిమాలాడు, అయితే అతడు దానికి ఒపు్పు నలేదు.”

సమాచారం
యేసు కథ

న

గిసు్తు

అన వాదం ప

న్నాడు

ల

• కుమారుడు
• భిక్షమెతు్తు, అరి్థ ంచు, భిక్ష డు
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“పెదగ్దా కుమారుడు తన తండిడ్రితో ఇలా అ న్నాడు, “అనేక సంవతస్సా లు కోసం నమ్మకం పని చే ను! నేను ఎనన్నాడూ కు అవిధేయత
చూపించలేదు, అయి
వు
సేన్నాహితులతో ఆనందించ నికి కు ఎపు్పుడూ ఒక చినన్నా గొ ర్రెపిల్ల నై ఇవ్వలేదు, అయితే ఆసి్తు అంతయూ
వృధా వెచిర్చాంచిన ఈ చినన్నాకుమారుడు వచిర్చానప్పుడు అతని కోసం వు వేడుక కోసం శ్రాష్ఠమైన గొ ర్రెను వధించావు!”

సమాచారం
యేసు కథ

న

గిసు్తు

న్నాడు

ఒక చినన్ని మేక పిల్లు
ఒక చినన్నా మేక పిల్ల దిగ్దా మందికి మాత్రుమే సరిపోతుంది, అయితే వి్వన దూడ ఎకుస్కావమందికి సరిపోతుంది. అది ఎకుస్కావ విలువైనది కాదు. పెదగ్దా
కుమారుడు తన తండిడ్రి పాపంతో కూడిన చినన్నా కుమారుడిని తనకం విలువైన వాడి యెంచుతు న్నాడని ఆయన మీద నింద మోపుతు న్నాడు.

నీ క మార డ
పెదగ్దా కుమారుడు కోపం ఉ న్నాడని ఈ వాక్యం తెలియపరుసు్తుంది. తన చినన్నా సోదరుడిని తాను తృణీకరించినటు్ల చూపిసు్తుంది, చినన్నా కుమారుడిని
తన తండిడ్రి తిరిగి ఆహా్వనించ నికి తన అసమ్మతిని చూపిసు్తు న్నాడు. ఇతర భాషలలో ఈ సంగతులను పరోక్షం తెలియపరచే మాటలు కూ
ఉండవచుర్చా.

నీ డబ ్బన వ్యర్ధపరచాడ
అం , “మీరు ఇచిర్చాన డబుబ్బాను
వినియోగించండి.

శనం చే

డు” లేక “మీ సంపదను మాయం చే

్రషష్టిమైన కొవిద్వాన దూడ
అం , “విందులో తిన నికి శ్రాష్ఠమైన

వి్వన దూడ చంపారు.”
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ధ్యమైతే సోదరుని కోపానిన్నా కనపరచే మాటలను
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అన వాదం ప

35. కరుణగల తండిడ్రి కథ

ల

• విశ్వస య, వి ్వస్యత, అవిశ్వస య, అవి ్వస్యత, నమ్మదగిన
• అవిధేయత చూపడం, అవిధేయత చూపిన, అవిధేయత, తిరుగు టు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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35:13

“తండిడ్రి ఇలా జవాబిచార్చాడు, ‘ కుమారు , వెల్ల పు్పుడూ తో ఉ న్నావు, కునన్నా సమస్తు మూ దే, అయితే మనం ఆనందించడం సరియైనదే
ఎందుకం నీ సోదర డ చనిపోయాడు, ఇపు్పుడు బబ్రాతికాడు, తపి్పుపోయాడు , ఇపు్పుడు దొరికాడు!”

సమాచారం
యేసు కథను

న

గిసు్తు

న్నాడు.

ఇది మనక సరియైనది
అం , “దీనిని చెయ్యడం మనకు సరియైనదే” లేక “ఇది మనకు

్యయమైనది.”

నీ సోదర డ
తండిడ్రి తన చినన్నా కుమారుణి్ణ “ సోదరుడు” అని సూచిసు్తు న్నాడు. చినన్నా కుమారునితో తన పెదగ్దా కుమారుని సంబంధానిన్నా జ్ఞా పకం చేసు్తు
చినన్నా సోదరుడిని ఏవిధం పే్రమించాలో జ్ఞా పకం చేసు్తు న్నాడు.

చ పో

డ , అయితే ఇ

35:09 చట్రంలో దీనిని ఏవిధం

అతడ చ పో

్పడ సజీవుడ

అనువదించారో చూడండి.

డ , అయితే ఇ

35:09 చట్రంలో దీనిని ఏవిధం

్పడ దొరికాడ !

అనువదించారో చూడండి.

..న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు భాషలలో స్వల్పుం

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.
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అన వాదం ప

35. కరుణగల తండిడ్రి కథ

ల

• కుమారుడు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
లూకా 15:11-32 నుండి బైబిలు కథ
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36. రూపాంతరం

ంతరం

36:01

ఒక రోజున ప్రభువైన యేసు తన ముగు్గరు శిషు్యలను, పేతురు,
కోబ , యోహానులను తనతోపాటు వెంటపెటుష్టి ని వె
యోహాను, పి్తు స్మం ఇచుర్చా యోహాను ఒక కాదు) వారు ఒక ండ మీదకు పా్రర్థ న చెయ్య నికి వె ్ళురు.

్ళుడు. (శిషు్యడైన

ఒక రోజు
ఈ వాక్యం గతంలో జరిగిన ఒక సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది, కా నిరిగ్దా షష్టిమైన సమయానిన్నా పేరొస్కానలేదు. ప్రతి భాషలో వాస్తు వమైన కథను
మొదలుపె ష్టి చెపే్పుందుకు ఇలాం విధానమే ఉంది.

కోబ
బైబిలు గ్రంథంలో యాకోబు ప్రతి్రుకను
భినన్నాం ఉచార్చారించేలా చూడండి.

అన వాదం ప

సిన యాకోబుకు భినన్నామైన యాకోబు. దీనిని స్పుషష్టి ం చెయ్య నికి మీ భాషలో ండు భినన్నామైన పదాలను,

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యోహాను (అపోస్తు లుడు)
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన,

పి్తు సం
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యేసు పా్రర్థ న చేయుచుండ ఆయన ముఖం సూరు్యని వలే కాంతివంతం
చెయ్యలేనివి ప్రకాశం ఉ న్నాయి.

ప్రకాశించింది. ఆయన వ స్త్రీ లు తెల్ల నివి

తెల్లు దనం
అం , "మరింత తెలుపు."

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
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36:03

అపు్పుడు మోషే, ఏలియాలు ప్రత్యక్షం అయా్యరు. ఈ ఇదగ్దా రు మనుషు్యలు అనేక వందలాది సంవతస్సా ల కిక్రీతం జీవించారు. వారు యేసుతో ఆయన
మరణం గురించి మా ్ల రు, ఎందుకం ఆయన త్వరలో యెరూష ంలో చనిపోబోతు న్నాడు.

క పించాడ
"ఎకస్కా

కనిపించలేదు" అని కూ

చెప్పువచుర్చా. వారు అక

్మతు్తు

అకస్కాడ ఉ

న్నారు.

ఆయన మరణం, ఇది తద్వారలో జర గ త ంది
దీనిని ఇలా అనువదించవచుర్చా, "ఆయన త్వరలో ఎలా చనిపోతాడు" లేదా,"ఆయన త్వరలో ఎలా చంపబడతాడు."

యెరూషలేమ లో
నిన్నా భాషలు ఈ విధం

అన వాదం ప

చెప్పు నికి ఇషష్టి పడవచుర్చా, "యెరూషలేము పటష్టి ణంలో."

ల

• మోషే
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• ఏలియా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• యెరూషలేము
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మోషే, ఏలియాలు యేసుతో మా ్ల డుతుండ పేతురుతో ఇలా అ న్నాడు, “మనమికస్కాడ ఉండడం మంచిది. ఒక
కునూ, ఒక
ఒక ఏలియాకునూ మనం మూడు పర్ణ లలు కడదాం.” అయితే పేతురు ఏమి మా ్ల డుతు న్నాడో అతనికి తెలియదు.

ఆశ్ర

మోషేకునూ,

ల

"లీన్- స్" లేదా, "తోటలోని కుటీ లు" లేదా, "గు
లు" అని కూ దీనిని అనువదించవచుర్చా. ఇది యూదులకు ప్రతి ఏ వచేర్చా లవు
దినం, ఈ సందర్భుం యూదులు చెట్ల మ్మలతో తయారు చేసిన చినన్నావి, ప్రతే్యకమైన, తాతాస్కాలికమైన ఆశశ్రాయాలను సూచిసు్తుంది.

ఆయన ఏమి చెబ త నాన్నిడో తెలియద
అం , "ఏమి జరుగుతుందో అర్థ ం చేసుకోకుం

అన వాదం ప

మా ్ల డటం" లేదా, "అతను చాలా ఉదేద్రోకం

ల

• మోషే
• ఏలియా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
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పేతురు మా ్ల డుచుండ ఒక ప్రకాశమానమైన మేఘం కిందకు వచిర్చా వారిని ఆవరించింది. ఆ మేఘంలోనుండి ఒక స్వ నిన్నా వారు వి న్నారు,
“ఈయన
పి్రయకుమారుడు, ఈయనయందు నేను ఆనందించుచు న్నాను.” ఆ ముగు్గరు శిషు్యలు మికిస్కాలి భయప ్డ రు, నేలమీద పడిపోయారు.

మేఘం న ండి ఒక సద్వారం చెప్పడం జరిగింది
"మేఘం నుండి ఒక స్వరం చెపె్పును" లేదా "దేవుడు మేఘం నుండి మా ్ల డి, ఇలా చెపా్పుడు" అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ఈయన మాట వినండి
"ఈయన చెపే్పుది మీరు తప్పుక వి

లి" అని దీనిని అనువదించవచుర్చా.

భయభాభ్రాంత లక గ రైరి
అం , “మికిస్కాలి భయపడిరి.”

నేల మీద ప డ్డా ర
అం , "దబుబ్బాన నేలపై గిలప ్డ రు" లేదా, "వెంటనే నేలపై బోర్లపడిరి." "ప ్డ రు" అనే అనువాదం ప్రమాదవ తు్తు కాదు అని ని ్ధ రించుకోండి.
బహు వారు దీనిని విస్మయంతో, భయంతో బుది్ధ పూర్వకం చే రు.

అన వాదం ప

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• పే్రమ, పి్రయమైన
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
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అప్పుడు యేసు వారిని తాకి ఇలా చెపా్పుడు, “భయపడకండి. లేవండి.” అపు్పుడు వారు చుటూ
ష్టి చూచినపు్పుడు యేసు తప్పు ఎవరునూ అకస్కాడ
వారికి కనపడలేదు.

వారి

మ

ష్టి డ

అం , "వారిపై తన చేయి వే డు." నిన్నా భాషలలో ఆయన వారిని ఎకస్కాడ ముటుష్టికు న్నాడో చకస్కా పేరొస్కాని ఉండవచుర్చా. అలా అయితే, దీనిని
"ఆయన వారి భుజంపై తాకెను" లేదా " ఆయన ప్రతి ఒకస్కారి భుజంపై చేయి వే డు" అని అనువదించవచుర్చా.

భయపడకండి
"భయపడటం ఆపండి" అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

లేవండి
దీనిని "నిలబడండి" లేదా "దయచేసి లేవండి" అని కూ

అనువదించవచుర్చా. యేసు దయతో ఇలా మా ్ల డినటు్ల

అప్పటికీ యేస మాతత్రిమే ఉనాన్నిడ
"మోషే, ఏలీయాలు వెళి్ళుపోయారు" అని కూ

అన వాదం ప

జోడించవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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యేసునూ, ఆయన ముగు్గరు శిషు్యలునూ ండ దిగి కిందకు వె ్ళురు. అపు్పుడు యేసు వారితో ఇలా చెపా్పుడు, “జరిగిన దానిని గురించి
ఎవ్వరితోనూ ఏమియూ చెప్పువదుగ్దా, తరువాత మీరు ప్రజలతో చెప్పువచుర్చా.”

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలను స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
మత్తు యి 17:1-9; మారుస్కా 9:2-8; లూకా 9:28-36 నుండి బైబిలు కథ
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37. చ పోయిన లాజర న యేస లేపడం
37:01

లాజరు అనే పేరుగల ఒక వ్యకి్త ఉ న్నాడు. అతనికి మరియ, మార్త అను ఇదగ్దా రు సోదరీలు ఉ న్నారు. వారు యేసుకు అత్యంత సమీప సేన్నాహితులు.
ఒక రోజున లాజరు రోగియై ఉ న్నాడని యేసుకు చెపా్పురు. యేసు ఈ సంగతి వినినపు్పుడు, “ఈ వా్యధి లాజరు చనిపోవ నికి లేదు, ప్రజలు
దేవుణి్ణ మహిమ పరచ నికి వచిర్చాంది” అని చెపా్పుడు.

ఒక రోజు
ఈ వాక్యం గతంలో జరిగిన ఒక సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది, కా నిరిగ్దా షష్టి సమయానిన్నా పేరొస్కానలేదు. వాస్తు వమైన కథ పా్రరంభించి చెప్పు నికి
చాలా భాషలలో ఇలాం విధానం ఉంది.

మరియ
యేసు తలి్ల పేరు కూ

మరియ. అయితే ఈమె వేరే స్త్రీ.

ఈ రోగం మరణా కి మ గిం

కాద

దీనిని "ఈ వా్యధికి తుది ఫలితం మరణం కాదు" లేదా "లాజరు అ రోగ్యంతో ఉ న్నాడు, కా ఈ రోగం తుది ఫలితం మరణం కాదు" అని కూ
అనువదించవచుర్చా. లాజరు చనిపోడు అని యేసు శిషు్యలు భావించారు. కా యేసుకు తెలుసు, లాజరు అ రోగ్యంతో చనిపోయినప్పు , చివరికి
అతను బతుకుతాడని.

ఇది దేవు

మహిమ కొరక

అం , "దేవుడు ఎంత గొప్పువాడో అని ప్రజలు తెలుసు ని సు్తుతించ నికి ఇది కారణమవుతుంది."
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కానీ ఆయన రెండ రోజుల ఎక్కడ ఉనాన్నిడో,అక్కడే ఉండిపో
దీనిని ఇలా అనువదించవచుర్చా, "లాజరును ఆయన స్వస్థ పరచాలని వారు కోరుకునన్నాప్పు
ఉండిపోయాడు.”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• లాజరు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• మహిమ, మహిమగల, మహిమ పరచు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పే్రమ, పి్రయమైన
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37:02

యేసు ఆయన సేన్నాహితుల యెంతో పే్రమించాడు. అయితే తాను నిలిచియునన్నా చోటనే యేసు ండు రోజులు ఆగిపోయాడు. ఆ ండు రోజుల
గడచిన తరువాత ఆయన తన శిషు్యలతో, “మనం యూదయకు వెలు్లదము రండి” అని చెపా్పుడు. అందుకు శిషు్యలు, “ప్రభువా దిగ్దా కాలం కిక్రీతమే
వారు నినున్నా చంపాలని చూచారు కదూ!” అని యేసును అడి రు. యేసు ఇలా అ న్నాడు, “మన సేన్నాహితుడు లాజరు నిదిద్రోంచుచు న్నాడు, మనం
ఆయనను మేలొస్కాలు్పుదాం రండి.”

యూదయ
యూదా గోత్రుం వారు సి్థ రనివాసం చేసిన ఇ శ్రా యేలు దేశపు దక్షిణ భా నిన్నా ఇది సూచిసు్తుంది.
సూచిసు్తుoది.

ద్రపోత నాన్నిడ , నేన అత న్ని లే

నిన్నా భాషలలో ఇది "యూదా పా్రంతం" అని

లి.

మీ భాషలో "నిదద్రో", "మేలొస్కాల్పుడం" అనే పదాలను మాన్యమైన మాటలతో ఈ పదాలను అనువదించండి. యేసు ఈ పదాలను వేరే అర్థ ంతో
ఉపయోగిసు్తునన్నాప్పు , శిషు్యలకు అది ఇంకా అర్థ ం కాలేదు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• బోధకుడు , ఉపదేశకుడు
• లాజరు
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37:03

యేసు శిషు్యలు ఇలా జవాబిచార్చారు, “ప్రభూ, లాజరు నిదిద్రోస్తు ునన్నాట్లయితే మనం వెళ్ళుడం మంచిదే.” అపు్పుడు యేసు వారితో “లాజరు
చనిపోయాడు. మీరు
యందు వి ్వసం ఉంచులాగున మనం అకస్కాడ లేకుం ఉండడం మంచిది.”

అతన బాగవుతాడ
"అతని వా్యధి నయమవుతుంది. కాబ ష్టి మనం ఇపు్పుడు అతను దగ్గ రకు వెళ్ళు నికి ఎలాం

కారణం లేదు." అని శిషు్యలు ఉదేగ్దా శించారు.

నేన సంతో స్త నాన్నిన
దీనిని "నేను సంతోషం ఉ న్నాను" లేదా "ఇది మంచిది" అని అనువదించవచుర్చా. లాజరు చనిపోయినoదుకు ఆయన సంతోషం
కాదు, కా దేవుడు ఎంత గొప్పువాడో కనపరచబోతునన్నాoదుకు ఆయన సంతోషం ఉ న్నాడు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• లాజరు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
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37:04

యేసు లాజరు ్ర మానికి వచిర్చానపు్పుడు, లాజరు అప్పు కి చనిపోయి లుగు రోజులయి్యంది. మారక్తి యేసును ఎదురొస్కాన నికి బయటకు వెళి్లంది.
ఆమె యేసుతో ఇలా అంది, “ప్రభూ వికస్కాడ ఉండిన యెడల
సోదరుడు చనిపోయి ఉండేవాడు కాదు, అయిననూ తండిడ్రిని వేమి అడిగిననూ
ఆయన కు అనుగ్రహించునని నేనెరుగుదును.”

మారక్తి
లాజరు, మరియల సహోదరి మార్త. 37:01 చ ్ర నిన్నా చూడండి.

యేస న కలవ

కి బయల దేరాడ

అం , "యేసు పటష్టి ణంలోకి వసు్తు

న్నాడని, ఆయనను కలవ నికి వెళి్ళుంది."

నా సోదర డ చ పోయేవాడ కాడ .
అం , " వు

సోదరుడిని నయం చేసేవాడివి, అతను చనిపోయేవాడు కాదు" లేదా, " వు

ఆయనన నీవు ఏమి అడిగిన అది నీక ఇసా్తడ
అం , " వు ఆయనిన్నా చేయమని అడిగినదంతా చే ్తు డు."

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• లాజరు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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37:05

యేసు జవాబిచార్చాడు, “పునరుతా్థనమునూ, జీవమునూ నేనే. యందు వి ్వసముంచువాడు చనిపోయిననూ జీవించును. బబ్రాతికి
వి ్వసముంచువాడు మ నన్నా కూ చనిపోడు. ఈ మాట వు నము్మచు న్నావా?” మారక్తి ఇలా జవాబిచిర్చాంది, “అవును ప్రభూ! నేను
నము్మచు న్నాను, వు దేవుని కుమారుడవైన మె స్సాయ అని నము్మచు న్నాను.”

యందు

నర తా
్థ నమూ, జీవమ నేనే
యేసు తన ముఖ్యమైన స్వభావం గురించి “నేను” అని తెలియచేయడం అనేది చాలా శకి్తవంతమైన ప్రకటనలలో ఒక . ఇందులో, యేసు
"పునరుతా్థనమూ" లేదా "పునరుతా్థ ని , జీవానికి" మూలం తానేనని సూచించాడు. వీలైతే, ఇది ఆయన ముఖ్యమైన స్వభావమనే విధం ఈ
వాకా్యనిన్నా స్పుషష్టి ం అనువదించండి. "ప్రజలను పునరుతా్థనులు చేసి, వారు జీవించేందుకు కారణం నేనే" అని కూ దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ఆయన చ పోయినప్పటికీ జీవించే ఉం
అం , "ఆయన చనిపోయినప్పు
స్త్రీలు కూ
శ్వతం జీవి ్తు రు.

శ్వతం

డ.

జీవి ్తు డు." "ఆయన" అనే ఆంగ్ల పదం పురుషులకు మాత్రుమే సూచించదు. యేసును విశ్వసించే

మారక్తి
లాజరు, మరియల సోదరి మార్త . 37:01 చూడండి.

ఎప్పటికి చ పోడ
" శ్వతం

జీవి ్తు రు" అని కూ

అన వాదం ప

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పునరుతా్థనము
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
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• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
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37:06

అప్పుడు మరియ అకస్కాడికి వచిర్చాంది. “ప్రభూ, వు ఇకస్కాడ ఉండిన యెడల
సోదరుడు చనిపోయి ఉండేవాడు కాదు.” అని ప్రభువుతో చెపి్పుంది.
యేసు ఆమెను ఇలా అడి డు, “లాజరును ఎకస్కాడ ఉంచారు?” వారు, “సమాధిలో ఉంచాము, వచిర్చా చూడుము.” అని ఆయనతో చెపా్పురు. యేసు
క న్నాళ్ల విడిచాడు.

మరియ
37:01 లో ఉనన్నా అదే స్త్రీ ఈమె, యేసు తలి్ల కాదు.

యేస

ల

అం , గౌరవ చిహన్నాం

పడింది
"యేసు పాదాల వదగ్దా మోకరిలి్ల ంది".

నా సోదర డ చ పోయేవాడ కాద .
అం , " వు
ఉండేవాడు."

సోదరుడిని చనిపోకుం

అన వాదం ప

ఉంచేవాడవు" లేదా, " వు

సోదరుడి మరణానిన్నా ఆపేవాడవు" లేదా "

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• లాజరు
• సమాధి, సమాధి తవే్వవారు, సమాధులు, గోరీ, సమాధి స్థ లం
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సమాధి ఒక గుహలా ఉంది, దాని ముందు భాగంలో ఒక యి దొరి్లంచబడి ఉంది. యేసు సమాధి వదగ్దా కు వచిర్చానపు్పుడు, “ఆ యిని దొరి్లంచండి”
అని వారితో చెపా్పుడు. అయితే మారక్తి ఆయనతో, “లాజరు చనిపోయి లుగు రోజులు అయి్యంది. చెడు వాసన వసు్తుంది.” అని చెపి్పుంది.

ఆయన వారికి చె

్పడ

"ఆయన అకస్కాడి మనుషు్యలకు చెపా్పుడు.” అం , ఆయన మరియ, మార్తలతో

రాయి

యి తీసివేయమని చెప్పులేదేమో.

దూరంగా దొరి్లుంచండి

"సమాధి తెరవ నికి దూరం

యిని దొరి్లంచండి" అని నిన్నా భాషలలో చెప్పు నికి ఇషష్టి పడవచుర్చా.

మారక్తి
లాజరు, మరియల సోదరి మార్త. 37:01 చూడండి.

అతన చ పోయి నాల గ రోజులైంది
దీనిని "అతను

లుగు రోజుల కిక్రీతం చనిపోయాడు, ఇంకా అతని శరీరం అకస్కాడే ఉంది" అని కూ

అన వాదం ప

ల

• సమాధి, సమాధి తవే్వవారు, సమాధులు, గోరీ, సమాధి స్థ లం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
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యేసు వారితో ఇలా జవాబు ఇచార్చాడు, “మీరు
సమాధిమీద నుండి యిని దొరి్లంచారు.

నేన మీక చెప్పలే

యందు వి ్వసముంచిన యెడల దేవుని శకి్తని చూ ్తు రని నేను మీతో చెప్పులేదా?” కనుక వారు

?

అం , "నేను మీకు చెపి్పుంది జ్ఞా పకం చేసుకోండి." యేసు సమాధా నిన్నా
ఆజజ్ఞా అనువదించాలి.

దేవు

బటష్టి

నికి ఈ ప్రశన్నా అడగడం లేదు, కాబ ష్టి

మహిమన చూడండి

అం , "దేవుడు అగుపరచే మహిమను చూడండి" లేదా, "దేవుడు తానెంత గొప్పువాడో కనపరచడం చూడండి."

రాయి

దూరంగా దొరి్లుంచార

నిన్నా భాషలు "సమాధిని తెరవ నికి

అన వాదం ప

యిని దొరి్లంచారు" అని చెపా్పులి.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మహిమ, మహిమగల, మహిమ పరచు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
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అపు్పుడు యేసు ఆకాశం వైపుకు తన కనున్నా తి్తు ఇలా పా్రరి్థ ంచాడు, “తండీడ్రి
మనవి వినినందుకు కు కృతజజ్ఞా తలు. వు ఎల్ల పు్పుడూ
విం వని కు తెలుసు. ఇకస్కాడ నిలిచిన వారందరి సహాయపడేలా ఈ పా్రర్థ న చేసు్తు న్నాను, తదా్వ
వు ననున్నా పంపావని వారు
తెలుసుకుం రు..” తరువాత ఆయన బిగ్గ ర అరిచాడు, “లాజరూ బయ
!”

నా మాట వినండి
" మాటలను వింటు
జోడించవచుర్చా.

న్నావు." ఇంకా సహాయకరం

ఉండేందుకు, "నేను నినున్నా పా్రరి్థ స్తు ూండ " లేదా "నేను మీతో చెపుతుండ " అని

బయటికి రా
నిన్నా భాషలలో "సమాధి నుండి బయటకు

అన వాదం ప

" అని చెప్పు నికి ఎంచుకోవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
• తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• లాజరు
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కనుక లాజరు బయ కి వచార్చాడు! అతడింకా సమాధి వ ్తు లతోనే ఉ న్నాడు. యేసు వారితో చెపా్పుడు, “అతని వ స్త్రీ లు తొలగించండి, అతని
విడిపించండి!” ఈ ఆశర్చార్యకా ్యనిన్నా బ ష్టి అనేకు యేసు నందు వి ్వసముంచారు.

లాజర , బయటక రా!
నిన్నా భాషలలో "లాజరు సమాధి నుండి బయటకు వచార్చాడు!" అని చెపా్పులి.

్రతవసాస్త్రీల
అం , " సమాధిలో పె ష్టి టపు్పుడు క ష్టి వ స్త్రీ లు." దీనిని "ఖననం కోసం శవానికి క ష్టి కటష్టి లు" లేదా, “గుడ్డ పేలికలు” అని కూ

ఈ అద ్భతం కారణంగా
అం , "దేవుడు ఈ ఆశర్చార్యకరమైన అదు్భుతానిన్నా చేసినందుకు" లేదా, "యేసు లాజరును మ ్ళు సజీవం

అన వాదం ప

ల

• లాజరు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• అదు్భుతం, అదు్భుతాలు, ఆశర్చార్యం, ఆశర్చా ్యలు, సూచన, సూచనలు
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యూదుల యకులు యేసు విషయంలో అసూయ చెందారు కనుక వారు కలిసి యేసునూ, ఆయనతో కూ
కుట్రప న్నారు.

ఉనన్నా లాజరును చంపాలని

ఈర్ష్య
అం , "యేసు శ ,్త ప్ర

దరణపై అసూయ" లేదా, "చాలా మంది యూదులు యేసును నము్మతు

న్నారని అసూయప ్డ రు."

కలిసి కటష్టి గా
అం , "కూడు నిరి" లేదా, "ఒకరి కరు కలి రు." ఇది ఒక
ఎలా చంపాలో ప్రణాళిక వేయ నికి ఈ సమావేశం.

ధారణ సమావేశం కాదు, ఒక నిరిగ్దా షష్టిమైన పని కోసం సమావేశం, అన

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలకు స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నామైనవి

ఉండవచుర్చా.

ల

• [[rc:/en/tw/dict/bible/other/jewishleaders]]
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• లాజరు
యోహాను 11:1-46 నుండి బైబిలు కథ
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38. యేస న పటష్టి క నాన్నిర
38:01

ప్రతీ సంవతస్సారం యూదులు ప స్కాపండుగను ఆచరి ్తు రు. అనేక శతా గ్దా ల కిక్రీతం తమ పితరులను దేవుడు ఐగుపుప్తు
నిసత్వం నుండి తపి్పుంచిన
దానిని బ ష్టి చేసే పండుగ. యేసు బహిరంగ బోధ పా్రరంభించిన మూడు సంవతస్సా లకు యేసు తన శిషు్యలతో తాను యెరూష ంలో ప స్కా పండుగ
ఆచరించబోతు న్నాడని చెపా్పుడు. ఆయన అకస్కాడ చనిపోతు న్నాడని వారితో చెపా్పుడు.

చాలా శతాబా్దల కి్రతం
అం , "వందల సంవతస్సా ల కిక్రీతం" లేదా, "చాలా కాలానికి ముందు."

అన వాదం ప

ల

• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• ప స్కా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ప్రకటన
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యెరూషలేము
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యేసు శిషు్యలలో యూదా అను ఒక శిషు్యడు, శిషు్యల డబుబ్బా సంచికి భాద్యత వహిసు్తు న్నాడు. అయితే తరచు అతడు ఆ డబుబ్బా సంచిలోనుండి
దొంగిలిసూ
్తు ఉండేవాడు. యేసూ, ఆయన శిషు్యలూ యెరూష ంకు వచిర్చాన తరువాత యూదా మత యకుల వదగ్దా కు యూదా వె ్ళుడు. తనకు
డబుబ్బా ఇసే్తు దానికి ప్రతి యేసును వారికి ప ష్టి ్తు నని వారితో చెపా్పుడు. యూదులు యేసును మె స్సాయ అంగీకరించడం లేదని అతనికి తెలుసు.
ఆయనను వారు చంపాలని ఎదురు చూసు్తునన్నాటష్టి ు అతనికి తెలుసు.

అపొస్త ల ల డబ ్బ సంచి గూరి్చుబాధ్యతన

రద్వాహించడం

అం , "అపొస్తు లుల డబుబ్బా విషయమై ధ్యత వహించడం" లేదా, "శిషు్యల డబుబ్బా ఉనన్నా సంచిని గురించి
దానిలోని డబుబ్బాను పంపిణీ చేయడం".

ధ్యత వహిసూ
్తు , అవసరతల నిమిత్తు ం

డబ ్బన ఇషష్టి ప డ్డా డ
అం , "ఎంతో విలువైన డబుబ్బా" లేదా, "అవసరమైన డబుబ్బా"
ఉపయోగి ్తు రు.

అన వాదం ప

నిన్నా భాషలలో ఒకే పదానిన్నా ఉపయోగించరు, దానిని "పి్రయమైన వ్యకు్తల" కోసం

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యూదా ఇసస్కారియోతు
• అపొస్తు లుడు, అపొస్తు లత్వం
• యెరూషలేము
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• దోద్రో హం, దోద్రో హి
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
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ప్రధాన యాజకుని యకత్వంలో యూదా యకులు యేసును ప ష్టి సు్తునన్నాందుకు యూదాకు ముపై్పు వెండి ణాలు ఇచార్చారు. ఈ విధం
జరుగుతుందని ప్రవక్తలు చెపి్పున విధం జరిగింది. యూదా అంగీకరించాడు. ఆ డబుబ్బాను తీసు
న్నాడు, వెళి్ళుపోయాడు. యేసును బంధించే
అవకాశం కోసం ఎదురుచూసూ
్తు వచార్చాడు.

మ
ఈ

్ప వెండి నాణేల
ణేలో్ల ప్రతి ఒకస్కా దాని విలువ

అన వాదం ప

లుగు రోజుల వేతనం.

ల

• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• ప్రధాన యాజకుడు
• యూదా ఇసస్కారియోతు
• దోద్రో హం, దోద్రో హి
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
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యెరూష ంలో యేసు తన శిషు్యలతో ప స్కా పండుగ ఆచరిసు్తు న్నాడు. ప స్కా విందు చేసు్తునన్నా సమయంలో యేసు ఒక రొటెష్టి ను పటుష్టి ని దానిని
విరిచి ఈ విధం చెపా్పుడు, “దీనిని తీసు ని తినుడి. నేను మీకు అరి్పుసు్తునన్నా
శరీరం. ననున్నా జ్ఞా పకం చేసు నుటకు దీనిని తీసుకోండి.” ఈ
విధం వారి కోసం తాను చనిపోతునన్నాటష్టి ు వారికి చెపా్పుడు. తన శరీ నిన్నా వారి రకు బలి అరి్పుంచబోతునన్నాటష్టి ు చెపా్పుడు.

పండగ జరిగింది
అం , "పండగ చేసుకు

న్నారు."

కొంత రొటెష్టి తీస క నాన్నిర
దీనిని "చినన్నా రొటెష్టి ముకస్కాను తు్రుంచి " లేదా "సమానం

ఉనన్నా రొటెష్టి ను తు్రుంచాడు" అని అనువదించవచుర్చా.

విరిచాడ
నిన్నా భాషలు "దానిని ముకస్కాలు

తు్రుంచి" లేదా "దానిని స నికి తు్రుంచి" లేదా "దానిలో ంత భా నిన్నా తు్రుంచి" అని చెపా్పులి.

మీ కోసం ఇవద్వాబడింది
"నేను మీ కోసం ఇ ్తు ను" అని కూ

నన న్ని గ రక్తి ంచ కోవ
అం , "నేను మీ కోసం ఏమి చేసు్తు
అది త్వరలో జరుగుతుంది.

అనువదించవచుర్చా.

కి ఇలా చేయండి
న్నానో, దానిని మీకు మీరే గురు్త చేసుకునే విధం
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38. యేసును పటుష్టికు

ల

• యెరూషలేము
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప స్కా
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• బలి, బలులు, అర్పుణ
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ఆ తరువాత ఆయన ఒక పాత్రును పటుష్టి ని శిషు్యలతో ఇలా చెపా్పుడు, “దీనిలోనిది తా్రుగండి, దేవుడు మీ పాపాలు క్షమించేలాగున మీ రకు
చిందింపబడుతునన్నా త్తు నిబంధన రక్తం. దీనిలోనిది తా్రుగునపు్పుడెలా్ల ననున్నా జ్ఞా పకం చేసుకోనుట దీనిని చేయు్యడి.”

ఒక గినెన్ని
అం , "దాద్రోక్షమద్యపు గినెన్నా" లేదా, "దాద్రోక్షరసంతో నిండియునన్నా గినెన్నా."

దీ న్ని తాత్రిగాలి
అం , "ఈ గినెన్నాలో ఉనన్నాదానిన్నా తా్రుగండి" లేదా, "ఈ గినెన్నాలోది తా్రు లి." గినెన్నాలోని పా యం దాద్రోక్షల నుండి తయారైంది, కనుక ఇది చికస్కాని ఎరుపు
రంగు కలిగియుంటుంది.

కొ్రత్త ఒడంబడిక రకక్తిం
దీనిని " క్రీ త్తు ఒడంబడికను చేయ నికి

ధ్యమైన రక్తం" లేదా " క్రీ త్తు ఒడంబడికకు ఆధారం అయిన రక్తం" అని అనువదించవచుర్చా.

పోయబడింది
దీనిని "

శరీరంలో నుండి ప్రవహిసు్తుంది” లేదా "నేను రకా్తనిన్నా చింది ్తు ను" అని అనువదించవచుర్చా.

ప మాపణ కోసం
అం , "కాబ ష్టి దేవుడు ప్రజలందరి పాపాలను క్షమించగలడు."
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జ్ఞా పకం చేస కోండి

అం , "ననున్నా జ్ఞా పకం చేసుకుంటూ చేయండి" లేదా, "
ఆచరించండి" అని కూ అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

జ్ఞా పకార్ధ ం చేయండి." లేదా దీనిని "ముఖ్యం

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రక్తం
• [[rc://*/tw/dict/bible/kt/newcovenant]]
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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అపు్పుడు యేసు తన శిషు్యలతో ఇలా చెపా్పుడు, “మీలో ఒకడు ననున్నా ప ష్టి ్తు డు.” ఆ మాటకు శిషు్యలు ఆశర్చార్యపోయారు. ఆ వ్యకి్త ఎవరు అని
ఆయనను అడి రు. అందుకు యేసు ఇలా చెపా్పుడు, “నేను ఎవనికి ఈ రొటెష్టి ముకస్కాను ఇవ్వబోతు న్నానో అతడే ననున్నా అప్పుగిసు్తు న్నాడు.” ఆ
రొటెష్టి ను ఆయన యూదాకు ఇచార్చాడు.

ఈ రొటెష్టి మ క్క ఇవద్వాండి
అం , "ఈ రొటెష్టి ముకస్కాను అప్పుగించండి."

అతడ దో్రహి
"

కు దోద్రో హం చే ్తు డు" లేదా "

అన వాదం ప

కు దోద్రో హం చేసేవాడు" అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• దోద్రో హం, దోద్రో హి
• యూదా ఇసస్కారియోతు
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యూదా ఆ రొటెష్టి ముకస్కాను తీసు నన్నా తరువాత తాను వానిలోనికి ప్రవేశించాడు. యూదా ఆ చోటనుండి యేసును బంధించడంలో యూదా
యకులకు సహాయం చెయ్య నికి వెలుపలికి వె ్ళుడు. అది తి్రు సమయం.

సాతాన అత లోకి ప్రవేశించాడ .
అం , "

యూ

తాను అతనిలోకి వె

వెళి్ళుపో

్ళుడు" లేదా, "

తాను అతనిని తన అదుపులోకి తీసు

న్నాడు."

డ

నిన్నా భాషలో్ల "యూదా భోజనం వదిలి వెళి్ల పోయాడు" లేదా "యూదా గదిని వదిలి బయ కి వెళి్ళుపోయాడు" అని చెప్పువచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యూదా ఇసస్కారియోతు
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
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భోజనం అయిన తరువాత యేసునూ, ఆయన శిషు్యలునూ ఒలీవల కొండకు వె
విడిచిపెడతారు, “నేను గొ ర్రెల కాపరిని టుష్టిదును, గొ ర్రెల న్నా చెదరిపోవును” అని

్ళురు. యేసు వారితో ఇలా చెపా్పుడు, “ఈ
యబడియునన్నాదని వారితో చెపా్పుడు.

తి్రు మీరందరూ ననున్నా

ఒలీవల కొండ
యెరూషలేo నగరపు గోడలకు వెలుపల ఒలీవల చెట్ల తో ఉనన్నా ండ పేరు ఇది. దీనిని "ఒలీవల చెట్ల

ండ" అని కూ

అనువదించవచుర్చా.

నన న్ని వదిలివేసా్తర
అం , "ననున్నా విడిచిపెడతారు" లేదా, "ననున్నా వదిలే ్తు రు."

రాసి ఉంది
అం , "ఇది దేవుని వాక్యంలో వా్రయబడింది" లేదా "ఇది లేఖ లో్ల వా్రయబడింది" లేదా "దేవుని ప్రవక్తలలో ఒకరు వా్ర రు." "వా్రసినది
జరుగుతుంది" లేదా "ఇది వా్రసినటు్ల
ఉంటుంది" అని కూ చెప్పువచుర్చా. ఈ ప్రవచనం యేసు మరణా న్నా, ఆయన అనుచరులు పారిపోవ నిన్నా
సూచిసు్తుంది.

నేన కొడతాన
అం , "నేను చంపుతాను."

గొరెర్రెల కాపరి, గొరెర్రెల న్నియ
ఈ వా్యఖా్యనంలో యేసు అనే పేరును ఉపయోగించవదుగ్దా, ఎందుకం మొదట
సిన ప్రవక్తకు గొ ర్రెల కాపరి పేరు తెలియదు. అలాగే, గొ ర్రెలను
గూరిర్చా శిషు్యలు సూచించవదుగ్దా. మీ అనువాదంలో "గొ ర్రెల కాపరి","గొ ర్రెలు" అనే పదాలను ఉపయోగించడమే ఉత్తు మం.
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చెలా్లుచెద రై పోతాయి
అం , "వివిధ దిశలకు వెళి్ల పోతారు."

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• కాపరి, కాపరులు, కాపు కాయబడెను, కాపు కాయుట
• ఆడగొ ర్రె, ఆడగొ ర్రెలు, పొ ష్టి లు, పొ ష్టి ళ ్ళు, గొ ర్రెలు, గొ ర్రెల దొడి్డ , గొ ర్రెల దొడు్ల, గొ ర్రెల కాపరు్ల, గొ ర్రెల చర్మములు
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పేతురు యేసుకు జవాబిసూ
్తు , “మిగిలిన అందరూ నినున్నా విడిచి నేను నినున్నా విడువను!” అని చెపా్పుడు. అపు్పుడు పేతురుతో యేసు ఇలా
అ న్నాడు, “ తాను మిము్మలనందరినూ చెదరగొ ష్టి లని చూసు్తు న్నాడు, అయితే పేతురూ వి ్వసం తపి్పుపోకుండునటు్ల నేను కోసం పా్రర్థ న
చేసు్తు న్నాను, కోడి కూయకముందే వు ననున్నా యెరుగనని మూడు రు్ల బొంకుతావు.”

...మీర విడిచిపెడతార
38:08 చట్రంలో మీరు దీనిన్నా ఎలా అనువదించారో చూడ

నికి తనిఖీ చేయండి.

మీ అందరినీ సద్వాంతం చేస క నేంద క
అం , "మిమ్మలిన్నా పూరి్త నియంతి్రుంచ నికి" లేదా, "మీరు ఆయనను పూరి్త
" ", " వు" అనే పదాల న్నా ఏకవచనం.

మీ విశాద్వాసం

సేవించేందుకు." ఈ పదo లో "మీరు" అనే పదం బహువచనం.

ష్ఫలం కాద

అం , "మీరు ననున్నా విశ్వసించక మానరు."

కోడి కూయక మ న
ధారణం , రోజు ఆరంభంలో వెలుగు కలగక మునుపే, పెందలకడనే కోడి కూసు్తుంది. అది స్పుషష్టి ం తెలియకపోతే, "రేపు తెల్ల వారు
కూయక ముందే" లేదా, "రేప ఉదయాన కోడి కూయక మునుపే" అని చెప్పు నికి సహాయపడుతుంది.

అన వాదం ప

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
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పేతురు ప్రభువుతో ఇలా అ

మిమ్మలిన్ని

న్నాడు. “నేను చావవలసి వచిర్చా

నేను నినున్నా యెరుగనని చెప్పును!” మిగిలిన శిషు్యలందరూ ఆ విధం నే చెపా్పురు.

రస్కరిసా్తర

అం , " కు తెలుసుననే సంగతి ఒపు్పుకోవు” లేదా "

అన వాదం ప

శిషు్యలని అంగీకరించరు" లేదా "మిమ్మలిన్నా అంగీకరించరు."

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
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అపు్పుడు యేసు తన శిషు్యలతో గెతెస్సామనే అనే చోటుకి వె
అపు్పుడు యేసు తనకోసం పా్రర్థ న చెయ్య నికి వె ్ళుడు.

్ళుడు.

తాను వారిని శోధించకుండునటు్ల ఆయన వారిని పా్రర్థ న చెయ్యమని చెపా్పుడు.

గెతేన్సిమనే అనే ప్రదేశం
"గెతేస్సామనే అని పిలువబడే సమీప ప్రదేశం" లేదా "ఒలీవల ండకు కిక్రీందగ ఉనన్నా గెతేస్సామనే అని పిలువబడే ప్రదేశం" అని దీనిని అనువదించవచుర్చా.

శోధనలో ప్రవేశించక...
అం , "వారు శోధించబడడం పాపం కాదు" లేదా, "వారు పొందబోయే వా

విషయంలో శోధనలకు లొంగకూడదు."

తనక తాన గా
"ఒంటరి " అని దీనిని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
• శోధించు, శోధన
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యేసు మూడు రు్ల పా్రర్థ న చే డు. “ తండీడ్రి ధ్యమైతే ఈ శశ్రామల పాత్రును
నుండి తొలగించు. అయితే ప్రజల పాపాలు క్షమించబడే మార్గ ం
మరొక లేనియెడల చిత్తు మే జరుగును క.” యేసు యెంతో వేదన చెందాడు, ఆయన చెమట రక్తపు బిందువుల వలే కారింది. యేసుకు
పరిచర్య చెయ్య నికి దేవుడు తన దూతలను పంపాడు.

ఈ శ్రమ గినెన్నిలో ది తాగ
అం , "ఈ

ధను అనుభవించు" లేదా, "కలగబోయే శశ్రామను అనుభవించు" లేదా, "ఈ

ధను భరించు."

నీ చిత్త మే నెరవేర న
ఈ వ్య క
్త రణ గురించిన అర్ధ ం, " వు ఏమనుకుంటు

అన వాదం ప

న్నావో అదే జరిగించు" లేదా, "ఏది అవసరమో అది జరిగించు".

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
• తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
• ధపడు, శశ్రామనొందుట
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• రక్తం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
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పా్రర్థ న ముగించిన ప్రతీ రి యేసు తన శిషు్యల వదగ్దా కు వచిర్చానపు్పుడు వారు నిదిద్రోస్తు ుండడం ఆయన చూచాడు. మూడవ రి ఆయన పా్రరి్థ ంచిన
తరువాత ఆయన శిషు్యల వదగ్దా కు వచిర్చా, “ ండి, ననున్నా అప్పుగించే సమయం ఆసనన్నాం అయి్యంది.” అని వారితో చెపా్పుడు.

్ర రి్ధంచిన తర వాత ప్ర సారి....
అం , "యేసు పా్రర్థ న చేసిన ప్రతి

అన వాద ప

రీ." 38:12 చట్రంలో పేరొస్కానన్నాట్ల ు ఆయన పా్రరి్థ ంచిన మూడు

ల

• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• దోద్రో హం, దోద్రో హి
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న్నారు

38:14

ఇసస్కారియోతు యూదా మత యకులతో అకస్కాడికి వచార్చాడు, వారితో పాటు ఒక గొప్పు సమూహంకూ ఉంది. వారు కతు్తులతోనూ, బ ్ల ములతో
ఉ న్నారు. యూదా యేసు వదగ్దా కు వచి్చు, “బోధకు , కు శుభం,” అని ఆయనకు ముదుగ్దా పె ష్టి డు. యూదా యకులు యేసును బందించదానికి
గ రక్తి
యూదా ఈ పని చే డు. అప్పుడు యేసు ఇలా చెపా్పుడు, “యూదా ఒక ముదుగ్దాతో వు ననున్నా ప ష్టి సు్తు న్నావు.”

వచి్చు
నిన్నా భాషలు "వెళి్ల " అని చెప్పు నికి ఎంచుకోవచుర్చా.

శ భాకాం ల
దీనిని "హలో" లేదా " ంతి" లేదా "శుభ

యంత్రుం" అని కూ

అనువదించవచుర్చా.

గ రక్తి
అం , "ఆనవాలు."

మ ద్ద తో నన న్ని నీవు శతత్రి వులక అప్పగిస్త నాన్నివా?
అం , "నిజం
వు కు ముదుగ్దాతో దోద్రో హం చేయబోతు న్నావా?" ఈ ప్రశన్నాకు యేసు సమాధానం కోసం చూడటం లేదు. కాబ ష్టి నిన్నా భాషలు దీనిని
ఒక ప్రకటన అనువది ్తు యి, "ననున్నా ముదుగ్దా పెటుష్టికోవడం దా్వ ననున్నా మోసం చేసు్తు న్నావు!" లేదా, " వు ననున్నా ముదుగ్దా పెటుష్టికోవడం దా్వ
వు దోద్రో హానిన్నా మరింత దిగ
ర్చావు!"

అన వాదం ప

ల

• యూదా ఇసస్కారియోతు
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• బోధకుడు , ఉపదేశకుడు
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38:15

సైనికులు యేసును బంధిసు్తుండ పేతురు తన కతి్తు ని బయటకు తీసి ప్రధాన యాజకుని సేవకుని చెవిని తెగనరికాడు. యేసు ఇలా చెపా్పుడు, “
కతి్తు తీసి వెయి్య, ననున్నా రక్షించ నికి ఒక సైన్యం కోసం నేను తండిడ్రిని అడిగియుండేవాడను, అయితే నేను తండిడ్రికి లోబడవలసి ఉంది.” అపు్పుడు
యేసు ఆ సైనికుడి చెవిని గు చే డు. అపు్పుడు శిషు్యలందరూ పారిపోయారు.

సై క ల యేస న బంధించగా
అం , "సైనికులు యేసును బంధించినపు్పుడు."

తన క ్త

బయటక తీశాడ

అం , "అతను తన కతి్తు ని ఎకస్కాడైతే ధరించాడో అకస్కాడ నుండి తీ

నేన నా తండిడ్రికి లోబ

డు."

లి

అం , "నేను అలా చేయను, ఎందుకం

నేను

తండిడ్రి చితా్తునికి కటుష్టిబడి ఉం

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలను స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• ప్రధాన యాజకుడు
• తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
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• లోబడుట, పా ంచుట
• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
మత్తు యి 26:14-56; మారుస్కా 14:10-50; లూకా 22:1-53; యోహాను 12:6; 18:1-11 నుండి బైబిలు కథ
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39. యేస న తీర ్ప తీరా్చుర
39:01

మధ్య రా త్రి సమయంలో సైనికులు యేసును ప్రధాన యాజకుని ఇం కి తీసు ని వె ్ళురు, ప్రధాన యాజకుడు యేసును ప్రశిన్నాంచాలని కో డు.
పేతురు ఆయనను అనుసరిసూ
్తు ఉ న్నాడు. సైనికులు యేసును ప్రధాన యాజకుని మందిరంలోనికి తీసు ని వెళ్తు ండ పేతురు వెలుపట కూరుర్చాండి
చలి కాచు ంటు న్నాడు.

మధ్య రా త్రి
ఈ భావ వ్య క
్త రణ అర్ధ ం, "సగం

తి్రు గడిచిన తరువాత” లేదా, " చాలా

తి్రు అయిన తరువాత."

ఆయ న్ని ప్రశిన్నించేంద క
అం , "యేసు చేసు్తునన్నాది తప్పుని, ఏదై

అన వాదం ప

నింద మోపేందుకు ఆయనను ప్రశన్నాలను అడగడం."

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రధాన యాజకుడు
• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
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39:02

ప్రధాన యాజకుని గృహంలో యూదా యకులు యేసును తీరు్పు తీరుసు్తు న్నారు. ఆయనను గురించి అనేక తపు్పుడు క్షా్యలను తీసు ని
వచార్చారు. అయితే వారి మాటలు ఒకదానితో ఒక పొంతనలేకుం ఉ న్నాయి. అందుచేత యూదా యకులు ఆయనను దో అని దేనిలోనూ
రుజువు చెయ్యలేకపోయారు. యేసు వారితో ఒకస్కా మాట కూ పలుకలేదు.

యేస న విచారణలో

లబె ష్టి ర

"ఏదో తపు్పు చే డని యేసుపై నేరం ఆరోపించ నికి ఒక అధికారిక సమావేశం జరిగింది" అని దీనిని అనువదించవచుర్చా. ఎవరై ఒక వ్యకి్త
నిరిగ్దా షష్టిమైన నే నికి సంబంధించి నిరోగ్దా
లేదా దో అని తెలుసుకోవ నికి ధారణం విచారణ జరుగుతుంది. అయితే ఈ సందర్భుంలో,
యేసును దో
చేసేలా యకులు నిశర్చాయించుకు న్నారు.

ఆయన గ రించి అబద్ద ం చె

్పర

అం , "ఆయన గురించి అబదా్ధలు చెపా్పురు" లేదా, "ఆయన ఏదో తపు్పు చే డనే అబదాగ్దానిన్నా ఆరోపించారు."

వారి చేసిన ప్ర

దనల ఒకరితో ఒకరికి సమ్మ ంచలేద

దీనిని ఈ విధం అనువదించవచుర్చా, "వారు యేసును గురించి ఒకదాని క
క్షులు చెపి్పున విషయాలు ఒకదాని క విరుద్ధ మైనవి.

ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆయన నేరస్త డ
అం , "ఆయన ఏదై

తపు్పు చే డని...."

అన వాదం ప

ల

భినన్నామైన విషయాలను చెపా్పురు" లేదా, "యేసును గురించి

్యడ

• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• [[rc://*/tw/dict/bible/kt/witness]]
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• అప ధ భావం, దోషం
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39:03

చివరకు ప్రధాన యాజకుడు నేరు

యేసుతో ఇలా అడి డు, “మాతో చెపు్పు, వు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడవైన మె స్సాయవా?”

చివరగా
అం , "వారు ఆయనకు వ్యతిరేకం

అన వాదం ప

ఎటువం

ఆధా లు చూపలేకపోయిరి "లేదా, "ఆయనను దో అని వారు నిరూపించలేకపోయిరి."

ల

• ప్రధాన యాజకుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
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39:04

అందుకు యేసు, “నేన మె స్సాయను, నేను తండిడ్రి కుడిపార్శూ్వమందు కూరోర్చావడం, పరలోకం నుండి వడం మీరు చూ ్తు రు.” అది విని ప్రధాన
యాజకుడు తన వ స్త్రీ లు చింపు
న్నాడు, ఎందుకం యేసు పలికినదాని విషయంలో చాలా కోపగించు
న్నాడు. అతడు ఇతర యకులతో
బిగ్గ ర చెపా్పుడు, “ఇతడు చేసిన వా విషయంలో మనకిక ఇతర క్షా్యలతో పని లేదు, అయన దేవుని కుమారుడని చెపి్పున మాట మీరే
వి న్నారు. ఇతని గురించి మీ నిర్ణయం ఏమి ?”

నేన
అం , "మీరు చెపి్పున ్ల " లేదా, "నేను దేవుని కుమారుడైన మె స్సాయను." “నేను" అని అం దేవుని పేరు కూ .(చూడండి 09:14). యేసు
"నేను” అని చెప్పుడం వలన ఆయన కూ దేవుడనై యు న్నానని చెపుప్తు న్నాడు. వీలైతే, యేసు ఇచిర్చాన సమాధా నికి, దేవుని పేరుకు మధ్యన ఉనన్నా
రూప్యతను ప్రజలు చూచే విధం అనువదించండి.

దేవు తో కూర ్చునాన్నిడ
దీనిని "దేవునితో పరిపాలించడం" అని అనువదించవచుర్చా. ఎందుకం దేవుడు అందరి పాలకుడు కాబ ష్టి , ప్రజలు ఆయనను గురించి పరలోకంలో
సింహాసనంపై కూరుర్చానన్నాట్ల ు చెబుతారు. తాను దేవునితో కూరుర్చాం నని చెప్పుడం దా్వ , తండిడ్రితో పరిపాలించే అధికారం తనకు ఉందని యేసు
పేరొస్కా న్నాడు.

దేవు తో కూర ్చునాన్నిడ , పరలోకం న ండి వసా్తడ
దీనిని "దేవుని పకస్కాన కూరొర్చా

న్నాడు, పరలోకం నుండి వసు్తు

న్నాడు" అని అనువదించవచుర్చా.

కోపంతో తన బటష్టి ల చింపివేసాడ
దుఃఖానిన్నా లేదా కోపానిన్నా ప్రదరి్శూంచేందుకు యూదులు తమ బటష్టి లు చింపుకుం రు. బటష్టి లు చింపివేయడం అం
దానిని "అతను చాలా తీవ్రం కోపప ్డ డు" అని ప్రతా్యమాన్నాయం అనువదించవచుర్చా.
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మీ తీర ్ప ఏమిటి?
అం , "మీ నిర్ణయం ఏమి ?" లేదా, "మీరు ఏమి నిర్ణయించుకు న్నారో మాకు చెప్పుండి: ఆయన నిరోగ్దా
చెపు్పుకునన్నాందుకు, ప్రధాన యజకుడూ, మత పెదగ్దా లూ యేసును శిక్షించాలని అనుకు న్నారు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
• ప్రధాన యాజకుడు
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• [[rc://*/tw/dict/bible/kt/witness]]
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• ్యయాధిపతి, తీరు్పు
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39:05

యూదా యకులందరూ ప్రధాన యాజకునితో, “ఇతను చావవలసి ఉంది!” అని జవాబిచార్చారు. అపు్పుడు వారు యేసు కళ్ళుకు గంతలు క ష్టి రు,
ఆయన మీద ఉమి్మ వే రు, ఆయనను
ష్టి రు, ఆయనను హేళన చే రు.

వార యేస కళ్లు క గంతల క ష్టి ర
అం . "యేసుని చూడనివ్వకుం

కళ ్ళు కపా్పురు."

ఆయన మీద ఉమ ్మ ఊశార
"ఆయనను అవమానించ నికి ఆయన మీద ఉమి్మ ఊ రు" లేదా "యోగు్యడు కాదని చెప్పు నికి ఆయన మీద ఉమి్మవే రు " అని కూ
అనువదించవచుర్చా. ఇది ఒకరి యెడల ధికాస్కా నిన్నా చూపే విధం.

అన వాదం ప

ల

• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• ప్రధాన యాజకుడు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
్తు ండడం, యెగతాళి చేయువాడు, అపహాస్యం, అపహాస్యం,
• యెగతాళి, యెగతాళి చెయ్యడం, యెగతాళి చే రు, యెగతాళి చేసూ
అపహాస్యం చెయ్యడం, వెకిస్కారింత, వెకిస్కారించడం
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పేతురైతే ఇం ముందు ఆవరణలో కూరుర్చాండి ఉ న్నాడు. చినన్నా లిక అతనిని చూసింది, ఆమె పేతురుతో ఇలా అంది, “ వు యేసుతో ఉనన్నావాడవు
కదూ!” పేతురు దానిని తో్రుసిపుచార్చాడు. తరువాత మరొక అమా్మయి అదే మాట పేతురును అడిగింది. పేతురు మరల ఆ మాటను తో్రుసిపుచార్చాడు.
చివరి
ందరు వ్యకు్తలు ఇలా అ న్నారు, “ వు యేసుతో ఉనన్నావాడవని మాకు తెలుసు, ఎందుకం మీరిదగ్దా రూ గలిలయవారు.”

ఒ

్పకోలేద

దీనిని "ఇది నిజం కాదని చెపా్పుడు" లేదా "అతను యేసుతో లేడని చెపా్పుడు" లేదా "లేదు, అది నిజం కాదు" అని అనువదించవచుర్చా.

తర

న్ని మళీ్ళు ఖండించాడ

" ండవ రి, పేతురు యేసును ఎరగనని బొంకాడు" లేదా "తిరిగి పేతురు, తాను యేసుతో ఉనన్నావాడను కాను అని చెపా్పుడు" అని దీనిని
అనువదించవచుర్చా.

గలిలయ న ండి....
"గలిలయ వారు" అని కూ
ప్రజలు చెపా్పురు .

అన వాదం ప

అనువదించవచుర్చా. యేసు, పేతురు ఇరువురు మా ్ల డే విధా నిన్నాబ ష్టి వారు గలిలయ పా్రంతం నుండి వచార్చారని

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• గలిలయ, గలిలయుడు, గలిలయులు
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అపు్పుడు పేతురు, “ఈ వ్యకి్తని నేను యెరిగియుం
యేసు తిరిగి పేతురు వైపు చూచాడు.

దేవుడు ననున్నా శపించును

క!” పేతురు ఈ విధం

ఒటుష్టిపెటుష్టి

నన్నా వెంటనే కోడి కూసింది.

ఒటష్టి పెటష్టి కొనాన్నిడ
అం , "ధృడం

ఈమ

చెపా్పుడు" లేదా, "చాలా గ ష్టి

చెపా్పుడు."

గన క నాక తెలిస ంటే, దేవుడ నన న్ని శపించ న గాక!

ఈ పం అనే దాని అర్ధ ం, "మీరు చెపే్పుది నిజమైతే దేవుడు కు హాని కలిగించు క!" లేదా "నేను మీకు అబద్ధ ం చెపి్పునట్ల యితే దేవుడు ననున్నా
శిక్షించును క!" ఈ విధం పేతురు యేసును తెలియదని చాలా గ ష్టి చెపా్పుడు. అతను యేసును "ఈ మని " అని పలికాడు, అం
ఆయనెవరో కు తెలియదు అనేలా ఉంది.

కోడి కూసింది
"కూత" అనేది కోడిపుంజు చేసే పెదగ్దా శబగ్దా ం. 38:09 లో మీరు దీనిన్నా ఎలా అనువదించారో పోలుర్చాకోండి.

అన వాదం ప

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పం, శపించి, పాలు, శపించడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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పేతురు వెలుపలకు పోయి సంతాపపడి బిగ్గ ర ఏ ర్చాడు. అదే సమయంలో యేసును అప్పుగించిన యూదా
చూ డు. అతడు పూరి్త దుఃఖంతో నిండిపోయి వెలుపలికి పోయి తనను తాను చంపు
న్నాడు.

తీవ్ర ద ఃఖంతో ఏ

్చుడ

అం , " తీవ్ర దుఖానిన్నా అనుభవిసూ
్తు " లేదా, " తీవ్రమైన విచా నిన్నా అనుభవిసూ
్తు ఏ

ర్చాడు."

దో్రహి
అం , "యేసుకు దోద్రో హం చేసినవారు" లేదా "యేసును బంధించ నికి అధికారులకు సహాయం చేసినవాడు."

...యేస న చంప

కి

ర్ణయిoచాడ

అం , "యేసు దో

చనిపోవాలని చెపా్పుడు."

అన వాదం ప

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యూదా ఇసస్కారియోతు
• దోద్రో హం, దోద్రో హి
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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పిలాతు ఆ
ష్టి క్రైనికి అధిపతి. రోమా ప్రభుత్వంలో ఆయన పని చేయుచు న్నాడు. యూదా యకులు యేసును అతని వదగ్దా కు తీసు ని వచార్చారు.
యేసును శిక్షించాలని, ఆయనను చంపాలని వారు పిలాతును అడి రు. “ వు యూదులకు జువా” అని అడి డు.

రోమా గవరన్నిర
అం , "రోమా ప్రభుత్వ అధికారి." ఇ శ్రా యేలు దేశంలోని యూదా పా్రంతానిన్నా పాలించ నికి రోమా ప్రభుత్వం పిలాతును నియమించింది.

ఆయనన చంప

కి తీర ్ప ఇచా్చుడ

గవరన్నారు , యేసును సిలువ వేసి మరణశిక్షకు గురిచేయ ని , లేదా విడిపించ నికి పిలాతుకు అధికారం ఉంది. ఒకరిని చంపే అధికారం యూదు
మత యకులకు లేదు.

అన వాదం ప

ల

• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పిలాతు
• రోమా, రోమీయుడు
• యూదులకు జు, యూదుల జు
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యేసు ఇలా సమాధానం ఇచార్చాడు, “ వు సతా్యనేన్నా పలికావు. అయితే
జ్యం భూసంబంధమైనది కాదు. అలా అయినట్ల యితే
సేవకులు
నిమిత్తు ం యుద్ధ ం చే ్తు రు. దేవుని గురించి సత్యం చెప్పు నికి భూమి మీదకు వచార్చాను. సతా్యనిన్నా పే్రమించే ప్రతీ ఒకస్కారూ సతా్యనిన్నా విం రు.”
“సత్యం అం ఏమి ?” అని పిలాతు యేసును అడి డు.

నీవు అలా చె

్పవు

అం , " వు సరి ్గ నే మా ్ల

వు."

నా రాజ్యం, భూసంబంధమైన రాజ్యం కాద
అం , "

జ్యం భూసంబంధమైన

్యల వం ది కాదు."

నా సేవక ల నా కోసం పోరాడ తార
అం , "ననున్నా రక్షించ నికి

శిషు్యలు పో డుతారు" గనుక నేను

్యనిన్నా ్థ పి ్తు ను.

నా మాట వినండి
"

బోధను విని

కు లోబడండి" అని దీనిని అనువదించవచుర్చా. యేసు మాటలు వినడమే కాదు, ఆయన చెపి్పునటు్ల చేసు్తుం

జం ఏమిటి?
అం , "నిజం ఏమిటో ఎవరై

అన వాదం ప

తెలుసుకోగల ?"

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
595 / 1034

లి.

Open Bible Stories Translation Notes

39. యేసును తీరు్పు తీ ర్చారు

• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
్యలు
• జ్యము,
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• నిజము, సత్యం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పే్రమ, పి్రయమైన
• పిలాతు
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39:11

యేసుతో మా ్ల డిన తరువాత పిలాతు జనసమూహంలోనికి వెళి్ల , “ఈ వ్యకి్త చనిపోయేలా ఇతనిలో ఏ తపి్పుదానిన్నా నేను కనుగొనలేదు.” అని
వారితో చెపా్పుడు. అయితే యూదా యకులు, జన సమూహం బిగ్గ ర “సిలువ వెయ్యండి” అరిచారు. పిలాతు వారికి జవాబిచార్చాడు, “ఈయన
ఏ తపి్పుదానిన్నా చెయ్యలేదు.” అందుకు వారి మరింత బిగ్గ ర కేకలు వే డు. అపు్పుడు పిలాతు మూడవ రి ఇలా అ న్నాడు, “ఆయనలో ఎటువం
దోషమూ లేదు.”

ఈమ

లో నేన ఏ విధమైన అపరాధం కన గోలేద

అం , "నేను ఈ మని ని దో

అతన దో

గురి్తంచలేదు" లేదా, "నేను ఈ వ్యకి్తని పరిశీలించాను, ఈయన ఏ తపు్పు చేయ లేదు."

కాద

అం , "ఆయన ఏ తపు్పు చేయలేదు!"

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పిలాతు
• అప ధ భావం, దోషం
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• సిలువ వేయు, సిలువ వేయబడిన
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39:12

ప్రజలలో కలవరం కలుగుతుందని పిలాతు భయప ్డ డు. కనుక సైనికులు యేసును సిలువ వేయ నికి అనుమతి ఇచార్చాడు. రోమా సైనికులు
ఆయనను ర లతో
ష్టి రు. ఆయనకు ఒక అంగీని తొడి రు. ముళ్ళుతో అలి్ల న కిరీ నిన్నా ఆయనకు ధరింప చే రు. ఆయనను హేళన చే రు,
“చూడండి, యూదులకు జు!” అని పలికారు.

అల్లు రి
అం , "వారు కోపంతో దౌర్జున్యo చేయడం పా్రరంభించారు."

అతన అంగీకరించాడ
యేసు నిరోగ్దా అని నమి్మనందున, పిలాతు యేసును చంప నికి ఇషష్టి పడలేదు. కా జనసమూహం బలవంతం చేయడం వలన వారికి భయపడి
యేసును సిలువ వేయమని తన సైనికులకు చెప్పువలసి వచిర్చాంది. వీలైతే, అతని అయిషష్టి తను చూపించే విధం ఈ వాకా్యనిన్నా అనువదించండి.

రాజ వసస్త్రీం
అం , " జు ధరించే వ స్త్రీ నిన్నా పోలినటువం
ఉంటుంది.

వసస్త్రీం." ఈ వసస్త్రీం ప్రకాశవంతమైన రంగును కలిగి ఉంది, కాబ ష్టి ఇది ఒక

జు ధరించే వ స్త్రీ నిన్నా పోలి

మ ళ్ళుతో చేసిన కిరీటం
అం వారు కిరీటంలా కనిపించేలా ముళ్ళు మ్మలను ఒక వృత్తు ంలో క ష్టి రు. కిరీటం అనేది ఒక జు తన అధికా నిన్నా చూపించ నికి తలపై
ధరించే ఆభరణం. కా వారు యేసు తలపై పదునైన, ప్రమాదకరమైన ముళ ్ళునన్నా కిరీ నిన్నాఉంచారు.

చూడండి
అం , "చూడండి" లేదా, "ఇకస్కాడ ."
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యూద ల రాజు
అప్పు

నుండి సైనికులు యేసును అపహాస్యం చే రు."యూదుల

జు అని పిలుసు్తు

న్నారు" అని దీనిని అనువదించవచుర్చా.

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలకు స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నామైనవి

ఉండవచుర్చా.

ల

• పిలాతు
• సిలువ వేయు, సిలువ వేయబడిన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రోమా, రోమీయుడు
్తు ండడం, యెగతాళి చేయువాడు, అపహాస్యం, అపహాస్యం,
• యెగతాళి, యెగతాళి చెయ్యడం, యెగతాళి చే రు, యెగతాళి చేసూ
అపహాస్యం చెయ్యడం, వెకిస్కారింత, వెకిస్కారించడం
• యూదులకు జు, యూదుల జు
మత్తు యి 26:57-27:26; మారుస్కా 14:53-15:15; లూకా 22:54-23:25; యోహాను 18:12-19:16 నుండి బైబిలు కథ
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40. యేస సిల వ వేయబ డ్డా డ
40:01

సైనికులు యేసును హేళన చేసిన తరువాత, వారు ఆయనను సిలువను వెయ్య నికి తీసు ని వె
సిలువను ఆయన మీద ఉంచారు.

్ళురు. ఆయన సిలువ మీద చనిపోయేలా ఆ

ఆయ న్ని దూరంగా నడిపించార
అం , "వారితో వెళ్ళు నికి బలవంతం చే రు." దీనిని "ఆయనను తీసుకు వె ్ల రు" అని కూ

ఆయనన సిల వ వేయ

అనువదించవచుర్చా.

కి

అం , "ఆయనను సిలువపై చంప నికి."

అన వాదం ప

ల

్తు ండడం, యెగతాళి చేయువాడు, అపహాస్యం, అపహాస్యం,
• యెగతాళి, యెగతాళి చెయ్యడం, యెగతాళి చే రు, యెగతాళి చేసూ
అపహాస్యం చెయ్యడం, వెకిస్కారింత, వెకిస్కారించడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• సిలువ వేయు, సిలువ వేయబడిన
• సిలువ
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40:02

“కపాలం” అనే స్థ లానికి యేసును తీసు ని వచార్చారు, ఆయన చేతులను, కాళ్ళునూ సిలువకు మేకులతో
ష్టి రు. అయితే యేసు, “తండీడ్రి వారిని
క్షమించు, ఎందుకం వారు చేయుచునన్నాది వారికి తెలియదు.” ఆయన తలకు పై వారు ఒక గురు్తను ఉంచారు. “యూదులకు జు” అని దాని
మీద
రు. ఈ విధం
యాలని పిలాతు చెపా్పుడు.

క

లo

యెరూషలేంకు దగ్గ ర

వారి

తెల్ల ని

తి పైభాగంతో పు ర్రె ఆకారంలో ఉనన్నా ఒక ండ.

మించండి, ఎంద కంటే వార ఏమి చేస్త నాన్నిరో వారికి తెలియద

అం , "వారు ఏమి చేసు్తు న్నారో వారికి అర్థ ం కాలేదు, కాబ ష్టి దయచేసి వారిని క్షమించండి." సైనికులు యేసు చనిపోయే అర్హుత కలిగిన నేరసు్థడని
మాత్రుమే భావించారు. ఆయన దేవుని కుమారుడని వారికి అర్థ ం కాలేదు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• సిలువ
• తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• పిలాతు
• యూదులకు జు, యూదుల జు
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40:03

యేసు వ స్త్రీ ల విషయంలో సైనికులు చీటు్ల వే
ప్రవచన నేరవేరింది.

రు. వారు ఆ విధం

చేసినపు్పుడు, “వారు తమ మధ్య

వ స్త్రీ లను గురించి చీటు్ల వే ్తు రు” అనే

యేస వసాస్త్రీల కోసం చీట్లు వేశార
అం , "యేసు వ స్త్రీ లు గెలుచుకోవడం కోసం ఆట ఆ రు." వారు దీనిన్నా ఎలా చే రో మనకు తెలియదు, కా
నిన్నా సంసస్కాృతులలో దీనిని "యేసు
దుసు్తులను గెలవ నికి నేలమీద ళ ్ళును పాచికలు విసి రు" లేదా "యేసు దుసు్తులను ఎవరు తీసుకోవాలో నిర్ణయించ నికి పాచికలవం
కరర్రెలను ఎంచుకు న్నారు" అని అనువదించవచుర్చా.

వార చెప్పబడిన ప్రవచనా న్ని నెరవేరా్చుర
అం , "చాలా కాలం కిక్రీతం లేఖ లలో మె స్సాయకు ఏమి జరుగుతుందని చెప్పుబడిందో, దానిని వారు చే
కిక్రీతమే వా్రసినటు్ల
వారు చే రు."

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నెరవేరుర్చా, నెరవేరిర్చాన, చేప ష్టి రు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
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ఆ సమయంలో అకస్కాడ ఇదగ్దా రు బందిపోటు దొంగలు ఉ న్నారు, అదే సమయంలో సైనికులు వారిని కూ సిలువ వే రు. వారిని యేసుకు
ండువైపులా వారిని సిలువ వే రు. ఆ ఇదగ్దా రు దొంగలలో ఒకరు యేసును హేళన చే డు, అయితే మరొకడు అతనితో, “దేవుడు నినున్నా శిక్షి ్తు డని
వు దేవునికి భయపడవా? మనం చేసిన చెడు కా ్యలను బ ష్టి ఈ శిక్ష మనకు తగినదే. ఈయనలో ఏ పాపమూ లేదు” అని చెపా్పుడు. తరువాత
యేసు వైపు తిరిగి, “యేసూ వు నీ రాజ్యంలో వచిర్చానపు్పుడు ననున్నా జ్ఞా పకం ఉంచుకో” అని అడి డు. యేసు అతనికి ఇలా జవాబిచార్చాడు, “ఈ
రోజున వు తో పరదైస లో ఉం వు.”

ఇద్ద ర దొంగల
దీనిని "ఇదగ్దా రు బందిపోటు్ల" అని కూ
సూచిసు్తుంది.

దేవు

భయం నీక లే

అనువదించవచుర్చా. వసు్తువులను దొంగిలించ నికి బలానిన్నా, లేదా హింసను ఉపయోగించిన నేరసు్థలను ఇది

?

దొంగ ఈ ప్రశన్నాకు సమాధా నిన్నా ఆశించలేదు; ఇది నిన్నా భాషలలో బలం తెలియచేయ నికి ఉపయోగించే విధానం. మీ భాషలో ఈ విధం
ప్రశన్నాలను ఉపయోగించకపోతే, అప్పుడు దీనిని "మీరు దేవునికి భయప లి!" అని అనువదించండి.

మనం దోష ల , ఈయన

రో్ద

దీనిని ఈ విధం అనువదించవచుర్చా, " వూ, నేనూ చెడు పనులు చే ము, అందువల్ల మనం చావ నికి తగినవారం, కాని యేసు అనే ఈ మని
ఏ తపు్పు చేయలేదు, చనిపోయే అవసరం ఈయనకు లేదు." ఇకస్కాడ "మేము" అనేది, ఇదగ్దా రు దొంగలను చూపుతుంది, కాని ఇందులో యేసును
చేరర్చాలేదు.

ఈమ
ఈ మాట యేసును సూచిసు్తుంది.
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దయచేసి నన న్ని గ రక్తి ంచ కో
అం , "దయచేసి ననున్నా అంగీకరించు" లేదా, "దయచేసి ననున్నా ్వగతించు" లేదా, "దయచేసి, తో ఉండ నికి ననున్నా అనుమతించండి." ఇకస్కాడ
"గురు్తంచుకో" అం ఏదో మరిర్చాపోయిన త ్వత, దానిని గురు్తకు తెచుర్చాకోవడం కాదు. వినయపూర్వకమైన అభ్యర్థ నను తెలియజేసే విధం దీనిని
అనువదించండి.

నీ రాజ్యంలో
అం , " వు

్యనిన్నా ్థ పించినపు్పుడు" లేదా, " వు

జు

పరిపాలించేటపు్పుడు."

పరదైస
ఇది "స్వర్గ ం/పరలోకం"కు మరొక పేరు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• సిలువ వేయు, సిలువ వేయబడిన
్తు ండడం, యెగతాళి చేయువాడు, అపహాస్యం, అపహాస్యం,
• యెగతాళి, యెగతాళి చెయ్యడం, యెగతాళి చే రు, యెగతాళి చేసూ
అపహాస్యం చెయ్యడం, వెకిస్కారింత, వెకిస్కారించడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అప ధ భావం, దోషం
• నిరోగ్దాషమైన
• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
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యూదా మతపెదగ్దా లూ, సమూహంలోని ఇతర ప్రజలు యేసును హేళన చే రు. వారు ఆయన వైపు తిరిగి, “ వు నిజము
సిలువనుండి కిందకు దిగుము, నినున్నా వు రక్షించుకో! అపు్పుడు మేము నినున్నా విశ్వసి ్తు ం” అని అ న్నారు.

దేవుని కుమారుడవైతే

న న్ని నమ ్మత నాన్నిన
అం , " యందు నమ్మకం ఉంచుతు

అన వాదం ప

న్నాను" లేదా, " వు మె స్సాయ అని నము్మతు

న్నాను."

ల

• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
్తు ండడం, యెగతాళి చేయువాడు, అపహాస్యం, అపహాస్యం,
• యెగతాళి, యెగతాళి చెయ్యడం, యెగతాళి చే రు, యెగతాళి చేసూ
అపహాస్యం చెయ్యడం, వెకిస్కారింత, వెకిస్కారించడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• సిలువ
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
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అపు్పుడు ఆ పా్రంతం అంత లో అది మధా్యహన్నా సమయ అయినప్పు
అయి్యంది. మూడు గంటల పాటు చీక అయి్యంది.

ఆకాశం పూరి్త

సమాచారం
ఈ చట్రంలో గమనికలు లేవు.
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అపు్పుడు యేసు, “సమాప్తు ం అయి్యంది, అని తండీడ్రి చేతికి
ఆత్మను అప్పుగించుచు న్నాను” అని బిగ్గ ర అరిచాడు. తరువాత ఆయన తన
తలను వంచి తన ఆత్మను తండిడ్రికి అప్పుగించాడు. ఆయన చనిపోయినపు్పుడు భయంకరమైన భూకంపం కలిగింది, ప్రజలను దేవునికి మధ్య ఉనన్నా
దేవాలయపు తెర పైనుండి కిందకు ండు చీలిపోయింది

సమాప్త మైంది!
"పూర్తయింది", లేదా "నేను పూరి్త చే ను", లేదా "నేను పనిని పూరి్త చే
చేసిన పని పూర్తయిందని దీని అర్థ ం.

ను" అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా. రక్షణకు సంబంధించిన యేసు

నీ చేత లో్లుకి
అం , " వశంలోకి."

తల వాలా్చుడ
అం , "తన తలను వంచాడు."

తన ఆత్మన అప్పగించ క నాన్నిడ
అం , "తన ఆత్మను దేవునికి అప్పుగించుకు

న్నాడు" లేదా, "తన ఆత్మను దేవునికి విడిచిపె ష్టి , మరణించాడు."

పెద్ద తెర
ఇది ఆలయంలో వేలాడదీసిన పెదగ్దా దైన, ఒక బలమైన అలి్ల క వసస్త్రీం. ఇది ఒక గదిని, మరొక గది నుంఛి వేరుచేసే గోడలా, అడ్డ ం
"మందపా పరదా" లేదా, "వే్రలాడుతునన్నా అలి్ల క వసస్త్రీం" లేదా, "తెర" అని కూ అనువదించవచుర్చా.
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
• ఆత్మ, లి, ్వస
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆలయం
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ఆయన మరణం దా్వ మనుషు్యలు దేవుని వదగ్దా కు గలిగే మా ్గ నిన్నా యేసు తెరచాడు. జరిగినదానన్నాంత
“నిజము ఇతడు దేవుని నిరోగ్దా , ఈయన దేవుని కుమారుడు” అని చెపా్పుడు.

చూసిన అకస్కాడ ముఖ్య సైనికుడు,

ఆయన మరణం మూలంగా
అం , "ఆయన మరణం దా్వ " లేదా, "మరణించడం దా్వ ."

ఒక మార్గు ం తెరవబడింది
అం , "అది

దేవు

ధ్యమైంది."

వద్ద క రండి

అం , "దేవుని దగ్గ రికి రండి" లేదా, "దేవునికి దగ్గ ర వెళ ్ళు" లేదా, "దేవుణి్ణ సంప్రదించు" లేదా, "దేవుణి్ణ వ్యకి్తగతం
పోవటం దేవుని , ప్రజలకూ మధ్యన ఉనన్నా అడ్డ ంకిని తొలగినటు్ల చూపుతుంది.

అన వాదం ప

ల

• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నిరోగ్దాషమైన
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
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యోసే , నికోదేము అనే ఇదగ్దా రు యూదా యకులు అకస్కాడికి వచార్చారు. యేసే మె స్సాయ అని వారు విశ్వసించారు. యేసు దేహానిన్నా తమకు
ఇవా్వలని వారు పిలాతును మనవి చే రు. యేసు దేహానిన్నా వారు వసస్త్రీంతో చు ష్టి రు, తినుండి తొలిచిన ఒక సమాధిలో యేసు దేహానిన్నా
ఉంచ నికి వారు తీసు నివె ్ల రు. అపు్పుడు వారు సమాధి యెదుట ఉనన్నా పెదగ్దా యిని తొలగించి సమాధిని తెరిచారు.

యోసే
ఇతను మరియ భర్త కాడు. యోసేపు అనే పేరునన్నా మరో వ్యకి్త.

యేస శరీరం కోసం పిలాత న అడిగాడ
అం , "యేసు మృతదేహానిన్నా సిలువపై నుండి కిక్రీందికి దింపి తీసుకెళ్ల

నికి అనుమతించమని పిలాతును కో డు."

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలకు స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నామైనవి

ఉండవచుర్చా.

ల

• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• పిలాతు
• సమాధి, సమాధి తవే్వవారు, సమాధులు, గోరీ, సమాధి స్థ లం
మత్తు యి 27:27-61; మారుస్కా 15:16-47; లూకా 23:26-56; యోహాను 19:17-42 నుండి బైబిలు కథ
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41. దేవుడ యేస న మృత లలోన ండి లేపడం
41:01

సైనికులు యేసును సిలువ వేసిన తరువాత యూదా యకులు పిలాతుతో ఇలా చెపా్పురు, “ఆ అబది్ధ కుడు, యేసు మూడు రోజుల తరువాత
మృతులలో నుండి తిరిగి లే ్తు నని చెపా్పుడు. శరీ నిన్నా సమాధిలోనుండి శిషు్యలు ఎతి్తు నిపోకుం దానిని కాపా లి. వారు ఆ విధం చేసే్తు ,
ఆయన మృతులలో నుండి తిరిగి లేచాడని చెపుతారు.”

అవిశాద్వాస లైన యూద నాయక ల
అం , "యేసును నమ్మని యూదు

యకులు."

ఆ వంచక డ , యేస అనాన్నిడ
"ఆ యేసు అనే మని అబదగ్దా ం చెపా్పుడు" అని కూ
వారు ని కరించారు.

దీనిని అనువదించవచుర్చా. యేసు తాను దేవుని కుమారుడని చెపి్పున ని

మృత లలో న ండి లేచి
అం , "తిరిగి జీవంలోకి

అన వాదం ప

వడం" లేదా, "మ ్ళు జీవించడం."

ల

• సిలువ వేయు, సిలువ వేయబడిన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• పిలాతు
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
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• సమాధి, సమాధి తవే్వవారు, సమాధులు, గోరీ, సమాధి స్థ లం
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
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41:02

పిలాతు ఇలా చెపా్పుడు, “ ందరు సైనికులను తీసు ని వెళ్ళుండి, సమాధిని మీ చేతనైనంత వరకు భదద్రోపరచండి.” కనుక సమాధి మీద ఉనన్నా
మీద ముదద్రో వే రు. దేహానిన్నా ఎవరూ దొంగిలించకుం సైనికులను కావలి యుంచారు.

తి

వార ఉంచార
అం , "మత పెదగ్దా లనూ, సైనికులనూ ఉంచారు."

రాయి

మ ద్ర వేసి

వారు మెత్తు ని బంక మ ష్టి , లేదా మైనం వం పదా ్థ నిన్నాసమాధికి అడు్డ
ఉంచిన యి , సమాధికి మధ్య ఉంచి అధికారికం ముదద్రో వే రు. ఆ
యిని కదిలిసే్తు , ఆ ముదద్రో వేసిన ఆ పదార్థ ం విరిగి, ఎవరో సమాధిలోకి ప్రవేశించినటు్ల తెలుపుతుంది. "మనుషులు ఆ యిని దొరి్లంచకుం
నిషేధించ నికి గురు్త వేయబడింది" అని కూ దీనిని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• పిలాతు
• సమాధి, సమాధి తవే్వవారు, సమాధులు, గోరీ, సమాధి స్థ లం
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యేసు చనిపోయిన మరుస రోజు స బ్బాతు దినం. ఏ ఒకస్కారూ స బ్బాతు ది న పని చెయ్యరు. కనుక యేసు సేన్నాహితు వరూ సమాధి వదగ్దా కు
వెళ్ళులేదు. అయితే స బ్బాతు దినం మరుస రోజు ఉదయానేన్నా అనేక మంది స్త్రీలు యేసు దేహానిన్నా ఉంచిన సమాధి వదగ్దా కు వెళ్ళు నికి సిదగ్దా ప ్డ రు.
యేసు దేహానికి ఎకుస్కావ సుగంధ దద్రోవా్యలు పూయాలని కో రు.

యూద లక అన మ

లేద

యూదుడు వి శ్రా ంతి దినపు నియమానిన్నా అనుసరించి చాలా దూరం నడవ ని , లేదా మరే ఇతర పని చేయ నికి అనుమతి లేదు.

సమాధికి సంబంధించిన స గంధ ద్రవా్యల
చెడు వాసనను కపి్పుపుచర్చా నికి మృతదేహంపై ఉంచిన సువాసనతో కూడిన సుగంధ సం
లను ఇది సూచిసు్తుంది. దీనిని "పరిమళ వాసనగల
సుగంధ దద్రోవా్యలు" లేదా "పరిమళ వాసనగల తైలములు" లేదా "పరిమళ వాసన గల మొకస్కాలు" అని కూ అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• స బ్బాతు
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• సమాధి, సమాధి తవే్వవారు, సమాధులు, గోరీ, సమాధి స్థ లం
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ఆ స్త్రీలు సమాధి వదగ్దా కు వ నికి ముందు సమాధి వదగ్దా గొప్ప భూకంపం కలిగింది. పరలోకం నుండి ఒక దూత వచార్చాడు. సమాధి దా్వ నిన్నా
మూసియుంచిన యిని తొలగించాడు. దాని మీద కూరుర్చాండి యు న్నాడు. ఆ దూత మెరుపులా ప్రకాశమానం వెలిగిపోతు న్నాడు. సమాధి వదగ్దా
సైనికులు ఆ దూతను చూచారు. వారు చాలా భయప ్డ రు కనుక వారు చచిర్చాన వారిలా నేల మీద పడిపోయారు.

గొప్ప భూకంపం
దీనిని "భయంకరమైన భూకంపం" లేదా "బలం భూమి కంపించడం" అని కూ
ఇషష్టి పడవచుర్చా, "భూమి తీవ్రం కంపించడం పా్రరంభమైంది."

అది గొప్ప మెర

అనువదించవచుర్చా.

నిన్నా భాషలు దీనిని తిరిగి చెప్పు నికి

లా కాం వంతంగా ప్రకాశించింది

అం , "ఇది మెరుపులా ప్రకాశవంతం

అగుపడింది."

చచి్చున వారిలా నేలమీద ప డ్డా ర
వారు చనిపోలేదు, కాని చనిపోయిన మనుషులు కదలని విధం వారు కదలలేదు. వారు బహు
చెప్పు నికి, "అక ్మతు్తు
నేలమీద పడి కదలలేదు" అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
• సమాధి, సమాధి తవే్వవారు, సమాధులు, గోరీ, సమాధి స్థ లం
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
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ఆ స్త్రీలు సమాధి వదగ్దా కు వచిర్చానపు్పుడు ఆ దూత వారితో ఇలా చెపా్పుడు, “భయపడకండి, యేసు ఇకస్కాడ లేడు, ఆయన చెపి్పున విధం మరణం
నుండి తిరిగి లేచాడు! సమాధిలో చూడండి.” ఆ స్త్రీ యేసు దేహానిన్నా ఉంచిన సమాధిలోనికి తొంగి చూసింది. ఆయన దేహం అకస్కాడ లేదు!

భయపడ వద్ద
అం , "భయపడటం మానేయండి." ప్రకాశమానమైన ఒక దేవదూత మెరుపులా మెరుసూ
్తు భయపె ష్టి దృశ్యం!

ఆయన మృత లలోన ండి లేచాడ
“ఆయన తిరిగి జీవoలోకి వచార్చాడు" అని దీనిని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• సమాధి, సమాధి తవే్వవారు, సమాధులు, గోరీ, సమాధి స్థ లం
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దూత ఆ స్త్రీతో ఇలా చెపా్పుడు, “మీరు వెళ్ళుండి, ‘మరణం నుండి యేసు తిరిగి లేచాడు, మీకు ముందు
చెప్పుండి.”

గలిలయకు వె ్తు డని శిషు్యలతో

ఆయన మీక మ ంద గా గలిలయక వె ్త డ
అం , "ఆయన మిమ్మలిన్నా గలిలయలో కలు ్తు డు" లేదా, "మీరు అకస్కాడికి చేరుకునన్నాపు్పుడు ఆయన గలిలయలో ఉం
పదం అపొస్తు లులకూ,మరి ఇతర శిషు్యలతో కలిపి బహువచనం.

అన వాదం ప

ల

• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• గలిలయ, గలిలయుడు, గలిలయులు
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ఆ స్త్రీలు మికిస్కాలో ఆశర్చార్యప ్డ రు, ఆనందించారు. సంతోషకరమైన వార్తను శిషు్యలకు చెపా్పు నికి వారు పరుగెతి్తు వె

్ళురు.

భయంతో కూడిన గొప్ప ఆనందం
అం , "భయంతో భావోదే్వ లను అనుభవించడమే కాకుం

గొప్పు ఆనందం పొందడం కూ

."

శ భవారక్తి
"యేసు మ ్ళు బబ్రాతికాడు అనే శుభవార్త" అని కూ
సూచిసు్తుంది.

అన వాదం ప

దీనిని అనువదించవచుర్చా. ఈ శుభవార్త యేసు మృతులలోనుండి లేచాడు అనే విషయానిన్నా

ల

• సంతోషం, సంతోషభరితం, ఆనందించు, హరిత్షెంచు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
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సంతోషకరమైన వార్తను శిషు్యలకు చెప్పు నికి వారు పరుగున వెళ్తు ండ యేసు వారికి ప్రత్యక్ష్యం అయా్యడు. వారు ఆయన పాదాల వదగ్దా
మొకాస్కారు. అపు్పుడు యేసు ఇలా చెపా్పుడు, “భయపడకండి. శిషు్యలు గలిలయకు వెళ్ళుమని చెప్పుండి. ఆకస్కాడ వారు నన న్ని చూసా్తర .”

నన న్ని చూసా్తర
అం , "ననున్నా కలు ్తు రు" లేదా, "

తో కలవగలరు."

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నామైనవి

ఉండవచుర్చా.

ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఆ ధన
• గలిలయ, గలిలయుడు, గలిలయులు
మత్తు యి 27:62-28:15; మారు 16:1-11; లూకా 24:1-12; యోహాను 20:1-18 నుండి బైబిలు కథ

619 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

42. యేసు పరలోకానికి ఆరోహణం కావడం

42. యేస పరలోకా కి ఆరోహణం కావడం
42:01

దేవుడు యేసును మృతులలో నుండి లేపిన ది నన్నా ఆయన శిషు్యలలో ఇదగ్దా రు మార్గ మధ్యలో తమ ఊరికి వెళ్తు న్నారు. వారు నడుసు్తునన్నాపు్పుడు
యేసుకు జరిగిన దానిని గురించి మా ్ల డుతూ ఉ న్నారు. యేసే మె స్సాయ అని వారు తలంచారు. అయితే ఆయనను చంపివే రు. ఇపు్పుడు
ందరు స్త్రీలు ఆయనను లేచాడని చెపుతు న్నారు. దేనిని వారు నమా్మలో వారికి తెలియదు.

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి సంబంధించి ఎలాం

అన వాదం ప

గమనికలు లేవు.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
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యేసు వారిని కలుసుకు న్నాడు. వారితో కలిసి నడవడం ఆరంభించాడు. అయితే వారు ఆయనను గురు్త పటష్టి లేదు. వారు దేనిని గురించి
మా ్ల డుతు న్నారు అని ఆయన వారిని అడి డు. గత దిగ్దా రోజులు యేసుకు జరుగుతునన్నా దానిని గురించి మా ్ల డుతునన్నాటష్టి ు వారు
ఆయనతో చెపా్పురు. యెరూష ంలో జరుగుతునన్నా వా ని గురించి తెలియని ఒక విదేశీయునితో వారు మా ్ల డుతునన్నాటష్టి ు వారు తలంచారు.

ఆయనన గ రిక్తించలేద
అం , "ఆయన యేసు అని తెలియదు."

జరిగిన ఆశ్చుర్య కారా్యలనీన్ని
ఇది యేసు బోధనూ, ఆయన చేసిన అదు్భుతాలనూ, ఆయన మరణానిన్నా, ఇంకా ఆయన పునరుతా్థనం గురించిన సమాచా నిన్నా సూచిసు్తుంది.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యెరూషలేము
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మె స్సాయను గురించి దేవుని వాక్యం చెపుతునన్నా దానిని యేసు వారికి వివరించాడు. దుషుష్టిలైన మానవులు మె స్సాయను శశ్రామపెడతార , ఆయనను
చంపివే ్తు రని చాలా కాలం కిక్రీతం ప్రవక్తలు చెపా్పురు. అయితే యేసు మూడవ రోజున తిరిగి సజీవుడు లే ్తు డ ప్రవక్తలు పలికారు.

మూడవ రోజు
"ఆయన మరణం తరువాత మూడవ రోజు" అని చెప్పు నికి నిన్నా భాషలు ఎంచుకోవచుర్చా. అది దాదాపు
లేదా "సూరు్యడు అస్తు మించడం" లేదా "చీక పడటం మొదలైంది" అని కూ అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

యంకాలం దీనిని "రోజు ముగిసింది"

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• ధపడు, శశ్రామనొందుట
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
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వారు పటష్టి ణంలోనికి ప్రవేశించినపు్పుడు వారిదగ్దా రూ అకస్కాడ నిలిచి యుం లని కో రు. దాదాపు పొదుగ్దాపోయిన సమయం. వారితో ఉం లని
యేసును వారు బలవంతం చే రు. కనుక యేసు వారితో పాటు ఇం లోనికి వె ్ళుడు. యంకాల భోజనం చెయ్య నికి వారు కూరుర్చానన్నాపు్పుడు
యేసు ఒక రొటెష్టి ను పటుష్టి ని దేవునికి కృతజజ్ఞా త చెలి్ల ంచి దానిని విరిచాడు, వెంటనే ఆయన యేసు అని వారు గురు్తప ష్టి రు. అయితే ఆ క్షణంలో
ఆయన వారి మధ్యనుండి అదృశ్యడయా్యడు.

వార చూస్త ండగానే వాళ్ళు కళ్ళు మ ందే ఆయన అదృశ్యమ
"ఆయన వెళి్ల పోయాడు" లేదా "ఇక ఆయన అకస్కాడ లేడు" అని కూ

అన వాదం ప

్యడ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

క్రీ ్తు ు, స
క్రీ ్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు స
యేసు,
యేసు
క్రీ
స
్తు
ు
,
క్రీ ్తు ు యేసు
స
•
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42:05

ఆ ఇదగ్దా రూ ఒకరితో ఒకరు ఇలా అనుకు న్నారు, “ఆయన నిజము యేసు! ఆయన మనకు దేవుని వాకా్యనిన్నా వివరిసు్తునన్నాపు్పుడు మన హృదయాలు
సంతోషంతో ఉపొ్పుం యి!” వెంటనే వారు యెరూష ంకు వారు వె ్ళురు. వారు అకస్కాడికి చేరినపు్పుడు “యేసు సజీవుడు! మేము ఆయనను
కనున్నాలా చూచాం!” అని వారితో చెపా్పురు.

మా హృద

ల మండ త నాన్నియి

అం , "మేము ఉపొ్పుంగిపోయాo" లేదా, "మాకు నిరీక్షణ కలిగింది" లేదా, "మేము ఆనందించాము." నిన్నా భాషలలో "మా హృదయాలు
కదిలించబ ్డ యి" లేదా "మా హృదయాలు వేడెకాస్కాయి" అని వ్య క
్త రించే విధం ఉ న్నాయి. మా హృదయాలు మం యి అనే వ్య క
్త రణను మీరు
ఉపయోగిసే్తు , వారు కలత చెందారని
, లేదా కోపం ఉ న్నారని
సూచించడం లేదని ని ్ధ రించుకోండి.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• యెరూషలేము
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
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శిషు్యలు మా ్ల డు ంటుండ , అక ్మతు్తు
యేసు గదిలో వారి మధ్యకు ప్రత్యక్ష్యమయా్యడు. “మీకు సమాధానం కలుగుతుంది క!” అని
యేసు వారితో చెపా్పుడు. ఆయన ఒక భూతం అని శిషు్యలు తలంచారు. అయితే యేసు వారితో ఇలా చెపా్పుడు, “మీ ందుకు భయపడుచు న్నారు?
నేను యేసును అని మీ ందుకు తలంచడం లేదు?
చేతులు చూడండి,
కాళ్ళును చూడండి. భూతాలకు కునన్నాటష్టి ు దేహాలు ఉండవు.”
ఆయన భూతం కాదని చూపించ నికి ఆయన తిన నికి ఆహా నిన్నా అడి డు. వారు ఆయనకు ఒక చేప ముకస్కాను ఇచార్చారు. ఆయన దానిని
భుజించాడు.

మీక శాం
దీనిని "మీకు

కల గ న
ంతి కలుగు

క!" లేదా "సమాధానంతో ఉండండి" అని కూ

అనువదించవచుర్చా.

దయ్యం
ఇది చనిపోయిన ఒక మని ఆత్మను సూచిసు్తుంది.

అన మానం
అం , "ఇకస్కాడ మీతో కూ

రూపించ

నేను బతికే ఉ

న్నాననే దానిన్నా అనుమానిసు్తు

న్నారు."

కి

అం , "వారికి కనపరచేందుకు"

అన వాదం ప

ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• సమాధానం, ంతియుత, సమాధానపరచువారు
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యేసు ఇలా చెపా్పుడు, “ గురించి దేవుని వాక్యం చెపి్పున ప్రతీది జరుగుతుంది. ఇది జరగవలసి యునన్నాదని నేను మీతో చెపా్పును.” దేవుని
వాకా్యనిన్నా స్పుషష్టి ం అర్థ ం అయే్యలా చే డు. ఆయన ఇలా చెపా్పుడు, “చాలా కాలం కిక్రీతం నేను మె స్సాయను, అనేక శశ్రామలు అనుభావి ్తు ను,
చనిపోయి మృతులలో నుండి తిరిగి లే ్తు నని ప్రవక్తలు
రు,”

తప్పక నెరవేర్చుబడింది
దీనిని "తప్పుక జరగింది" అని అనువదించవచుర్చా.

అర్థం చేస కోవ
"దాని కారణం

కి వారి హృద

లన తెరిచార

వారు అర్థ ం చేసుకోగలి రు" లేదా "వారిని దానిని గ్రహించగలి రు" అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

మూడవ రోజున
అం , "మూడు రోజుల పిమ్మట" లేదా, "మూడు రోజుల తరువాత."

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• నెరవేరుర్చా, నెరవేరిర్చాన, చేప ష్టి రు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• ధపడు, శశ్రామనొందుట
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
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“ శిషు్యలు దేవుని సందే నిన్నా ప్రచురి ్తు రని కూ ప్రవక్తలు
రు. ప్రతిఒకస్కారు ప ర్చాతా్తుపప లని చెపుతారు. వారు ప ర్చాతా్తుప పడినపు్పుడు
దేవుడు వారి పాపాలను క్షమి ్తు డు. శిషు్యల ఈ సందే నిన్నా మొదట యెరూష ంలో ప్రక ంచడం ఆరంభి ్తు రు. అనిన్నా పా్రంతాలలోని ప్రతీ ప్ర గుంపు
వదగ్దా కు వారు వె ్తు రు. నేను చెపి్పున, చేసిన ప్రతీ దాని , కు జరిగిన ప్రతీదాని మీరు కు క్షు్యలు ఉం రు.

ప్రకటించ
అం , "ప్రక ంచండి" లేదా, "బోధించండి."

వార దీ

యెరూషలేమ లో చేయడం

్ర రంభిసా్తర

అం , "వారు యెరూషలేములో చేయడం మొదలుపెడతారు" లేదా "వారు యెరూషలేములో ఈ విషయాలను ప్రక ంచడం పా్రరంభి ్తు రు."

మీరే ఈ విష

లక సా ల

అం , "ఈ విషయాలు జరగడం మీరు చూ రు" లేదా, "మీరు చూసిన విషయాలను ఇతరులకు చెబుతారు."

అన వాదం ప

ల

• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము
• ్వకరించు, ్వగతం, చేప ష్టి న, అంగీకారం
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• యెరూషలేము
• ప్రజలు, ప్ర గుంపు
• [[rc://*/tw/dict/bible/kt/witness]]
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తరువాత నలుబది రోజులలో, అనేక మారు్ల యేసు శిషు్యలందరి కనిపించాడు. ఒక రి, ఆయన 500 మంది ప్రజలకు కూ
ఆయన సజీవుడి అనేక మారు్ల తన శిషు్యలకు రుజువు పరచు
న్నాడు! దేవుని జ్యం గురించి వారికి బోధించాడు.

సమాచారం
ఈ చట్రం కోసం ఎలాం

అన వాదం ప

గమనికలు లేవు.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
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యేసు తన శిషు్యలకు ఇలా చెపా్పుడు, “పరలోకమందునూ, భూమిమీదనూ కు స ్వదికారం ఇవ్వబడియునన్నాది. కనుక నేనే మీకిది
చెపుతు న్నాను: సమస్తు దేశములకు వెళ్ళుండి. సమస్తు ప్రజలను శిషు్యలను చెయ్యండి. తండిడ్రి యొకస్కాయూ, కుమారుని యొకస్కాయూ, పరిశుదా్ధత్మ
యొకస్కాయూ మములోనికి పి్తు స్మం ఇవా్వలి. నేను మీకు ఆ జ్ఞా పించిన వాటనిన్నా
గై నవ నని వారికి బోధించాలి, జ్ఞా పకం ఉంచుకోండి,
సదాకాలం నేను మీతో ఉం ను.”

పరలోకంలోనూ, భూమి మీదనూ నాక సరాద్వాధికారం ఇవద్వాబడింది
"పరలోకంలోనూ, భూమిపైన దేవుడు కు స ్వధికా నిన్నా ఇచార్చాడు" లేదా "పరలోకంలోనూ, భూమిపై ఉనన్నా ప్రతి ఒకస్కారిపై దేవుడు
అధికా నిన్నా ఇచార్చాడు" లేదా "భూమిపైన, పరలోకం లోనూ కు స ్వధికారం ఉంది" అని కూ దీనిని అనువదించవచుర్చా. "

ప్ర

వరా్గు కి చెందిన ప్రజలన శిష ్యల గా చేయండి

అం , "ప్రజల సమూహానికి చెందిన ప్రతి వారిని

....

శిషు్యలు

మార నికి సహాయం చెయ్యండి."

ర తో

ఈ పదానికి ండు అ ్ధ లు ఉ న్నాయి, "అధికారం దా్వ " మరియు "అధికారం కిక్రీంద". "పేరు" అనే పదానిన్నా మీ భాషలో ఏ విధం అర్థ ం
చేసుకుం రో అక్ష లా అదేవిధం అనువదించండి. ఈ పదానిన్నా "తండిడ్రి పేరు మీదా, కుమారుని పేరు మీదా, పరిశుదా్ధత్మ పేరట" కూ
పున వృతం చేయవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
• ప్రజలు, ప్ర గుంపు
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
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• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• లోబడుట, పా ంచుట
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మృతులలో నుండి తిరిగి లేచిన నలుబది రోజుల తరువాత ఆయన తన శిషు్యలతో ఇలా చెపా్పుడు, “ తండిడ్రి శకి్తని అనుగ్రహించేవరకు మీరు
యెరూష ంలో నిలిచియుండండి. ఆయన మీ మీదకు పరిశుదా్ధత్మను పంపి ్తు డు.” అపు్పుడు ఆయన పరలోకానికి ఆరోహణమయా్యడు. ఒక
మేఘం ఆయనను కము్మ ంది. ప్రభువైన యేసు పరలోకం తండిడ్రి అయిన దేవుని కుడిపార్శూ్వమందు సమ ్తు నిన్నా పరిపాలించదానికి కూరుర్చాండి
యు న్నాడు.

మీ

వచ ్చున

అం , "మీ మీదకు వచుర్చాను" లేదా, "మీపైకి వచుర్చాను."

వారి కన న్నిల ఎద ట న ండి ఒక మేఘమ ఆయనన మర గ చేసింది.
దీనిని "ఆయన మేఘంలోకి అదృశ్యమయా్యడు" అని కూ

దేవు

క డి చే

వై

న

దీనిని "దేవుని కుడి వైపున" అని కూ

అ న్ని విష

అనువదించవచుర్చా.

అనువదించవచుర్చా.

ల

అం , "అనిన్నాం కం ."

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలలో స్వల్పుం

భినన్నామైనవి

ఉండవచుర్చా.
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యెరూషలేము
• తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
• శకి్త, శకి్తగల, శకి్తవంతం
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
మత్తు యి 28:16-20; మారుస్కా 16:12-20; లూకా 24:13-53; యోహాను 20:19-23; అపొస్తు లుల కార్యములు 1:1-11 నుండి బైబిలు కథ
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43:01

యేసు పరలోకానికి ఆరోహణుడైన తరువాత, యేసు తమకు ఆ జ్ఞా పించిన విధం
పా్రర్థ న చెయ్య నికి నిరంతరం కలుసు ంటూ ఉండేవారు.

పరలోకా కి

రిగి వె

్ళుడ

అం , “పరలోకానికి వెనకుస్కా వె

యెరూషలెంలో

్ళుడు.”

లిచార

అం , “యెరూష ంలో ంత కాలం నిలిచారు.” వారు అకస్కాడ

అన వాదం ప

ఆయన శిషు్యలు యెరూష ంలో నిలిచిపోయారు. వి ్వసులు

శ్వతం ఉండిపోలేదు

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యెరూషలేము
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
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ప్రతీ సంవతస్సారం, ప స్కాపండుగ జరిగిన తరువాత 50 రోజులకు యూదులు పెంకోసు్తు అనే ఒక పా్రముఖ్యమైన పండుగను ఆచరించేవారు. ఈ
పెంతెకోస్త పండుగ యూదులు గోదుమల పంటకోత సందర్భుం వచేర్చాది. ప్రపంచం నలుమూలల నుండి యూదులు యెరూష ంకు వచిర్చా కలిసి
పెంతెకోసు్తు పండుగను ఆచరించేవారు. ఈ సంవతన్సిరం యేసు పరలోకానికి ఆరోహణుడైన తరువాత పెంతెకోసు్తు పండుగ వచిర్చాంది.

పెంతెకోస్త
“పెంతెకోసు్తు” అం “యాభైయవ (రోజు).” మీ అనువాదంలో “పెంతెకోసు్తు” అనే పదానిన్నా వినియోగించవచుర్చా. వాక్యభాగం దాని అ ్థ నిన్నా
చెప్పునివా్వలి. లేక దాని అర్థ ం 50 వ రోజు అని మీరు చెప్పువచుర్చా.

గోధ మ పంట వేడ క చేసార .
యూదులు గోధుమ పంట కోసం తమ అర్పుణలు తేవడం, ప్రతే్యక ఆహా నిన్నా తీసుకోవడం దా్వ దేవునికి కృతజజ్ఞా తలు తెలియజే ్తు రు. గోధుమ ఒక
విత్తు న పంట. “గోధుమ” అనే పదం మీకు లేకపోతే విత్తు నికి ధారణ పదానిన్నా వినియోగించండి. మే మాసంలో ఇది జరుగుతుంది. ఇతర పంటలు
సంవతస్సారంలో ఇతర మా లలో పంట ్తు యి.

ఈ సంవతన్సిరం
అం , “యేసు చనిపోయిన సంవతస్సారం”

అన వాదం ప

ల

• ప స్కా
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• యెరూషలేము
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
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వి ్వసులందరూ కలిసి ఉనన్నాపు్పుడు, అక ్మతు్తు
వారు ఉనన్నా ఇలు్ల ఒక బలమైన లి శబగ్దా ంతో నిండిపోయింది. అగిన్నా లుకల వలే వి ్వసులందరి
తలలమీద నిలిచినటు్ల కనిపించింది. వారందరూ పరిశుదా్ధత్మతో నిండు నిన వారై ఇతర భాషలలో దేవుణి్ణ సు్తుతిసూ
్తు వచార్చారు. ఈ భాషలు
మా ్ల డ నికి పరిశుదా్ధతు్మడు వారిని బలపరచాడు.

ఒక బలమైన గాలివంటిది
అం , “ఒక బలమైన

లి చేసే శబగ్దా ం” లేక “ లి బలం

పరిశ

ంపబ డ్డా ర

్ధ త్మతో

అం , “పరిశుదా్ధత్మ దా్వ

వీచినపు్పుడు కలిగే శబగ్దా ం.”

మ ్ధ ్యనిన్నా పొందారు” లేదా “పరిశుదా్ధత్మ దా్వ

శకి్తని పొందారు.”

ఇతర భాషలలో
“వారి భాష కాకుం ఇతర భాషలలో” అని అనువదించవచుర్చా. లేదా “పరదేశీ భాషలలో” లేదా “ఇతర స్థ లాలలో ఉనన్నా ప్రజలు మా ్ల డే
భాషలలో” అని అనువదించవచుర్చా. పరిశుదా్ధత్మ దేవుడు వారికి వాకుస్కా శకి్తని అనుగ్రహించేంత వరకూ వి ్వసులకు ఈ భాషలు తెలియదు.
“భాషలు” పదం అనువదించ నికి వినియోగించే పదం ప్రజలు వాస్తు వం మా ్ల డేదీ అర్థ ం చేసు నేదీ అయి్య ఉండేలా చూ లి.

అన వాదం ప

ల

• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
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యెరూష ంలో ఉనన్నా ప్రజలు ఈ శ గ్దా నిన్నా వినినపు్పుడు జరుగుతునన్నాదానిని చూడదానికి సమూహాలు వచార్చారు. దేవుడు చేసిన గొప్పు కా ్యలను
వి ్వసులు ప్రక ంచడం వారు వి న్నారు. ఈ మాటలను వారు తమ సొంత భాషలలో వింటునన్నాందుకు వారు చాలా ఆశర్చార్య పోయారు.

సమూహం
“ప్రజల గుంపు” లేదా “పజల పెదగ్దా గుంపు” అని అనువదించవచుర్చా.

దేవు

ఆశ్చుర్య కారా్యల

“దేవుడు చేసిన ఆశర్చార్య కా ్యలు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యెరూషలేము
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
క్రీ ్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, స
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శిషు్యలు మద్యపానంతో నిండిపోయారని ందరు చెపా్పురు. అయితే పేతురు నిలిచి వారితో ఇలా చెపా్పుడు, “ మాట వినండి! ఈ మనుషు్యలు
మద్యంతో నిండి ఉండలేదు. మీరు చూసు్తునన్నాది, యోవేల ప్రవక్త చెపి్పునదే ఇపు్పుడు జరుగుతుంది. దేవుడు ఇలా చెపా్పుడు, “అంత్య దినములలో
నేను నా ఆత్మను కుమ్మరింతును.”

శిష ్యల మత్త లో ఉనాన్నిర
“శిషు్యలు మతు్తులై ఉ

ందించార

న్నారని చెపా్పురు” అని అనువదించవచుర్చా.

యోవేల
ఇది జరగ నికి అనేక వందలాది సంవతస్సా లకు ముందు యోవేలు ప్రవక్త నివసించాడు.

అంత్య దినాల
“లోకాంతానికి ముందు చివరి రోజులను” సూచిసు్తు

న్నాయి.

నా ఆత్మన క మ్మరిసా్తన
“ ఆత్మను ధా ళం
చేసు్తుంది.”

ప్రజలకు ఇ ్తు ను” అని అర్థ ంలో దీనిని అర్థ ం చేసుకోవచుర్చా. లేదా “మనుషులనుపజలను పూరి్త

నా ఆత్మ
అం , “

పరిశుదా్ధత్మ.”
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ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• నెరవేరుర్చా, నెరవేరిర్చాన, చేప ష్టి రు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
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“ఇ శ్రా యేలు ప్రజలా , యేసు అను మనుషు్యడు ఆయనను కనుపరచుకో నికి అనేక అదు్భుత కా ్యలు చే డు. దేవుని శకి్త చేత అనేక గొప్పు
కా ్యలు చే డు. మీకిది తెలుసు. ఈ కా ్యలు మీరు చూచారు. అయితే మీరు ఆయనను సిలువ వే రు!”

సమాచారం
పేతురు ప్రజలకు బోధించడం

ఇశా్రయేల

న

గిసు్తు

న్నాడు

ర ష లారా

“ఇ శ్రా యేలు ప్రజలా ” అని నిన్నా భాషలలో చెప్పుడం మంచిది, ఎందుకం దీనినిలో స్త్రీలూ, పురుషులూ కలిసి ఉ న్నారు. “ తో ఇ శ్రా యేలు
ప్రజలా ” లేదా “ తో యూదులా ” అని అనువదించవచుర్చా, పేతురు కూ యూదుడే, “ఇ శ్రా యేలు ప్రజలకు” చెందియు న్నాడు అని స్పుషష్టి ం
చెయ్య నికి ఈ పదానిన్నా వినియోగించ వచుర్చా.

మీర ఆయనన సిల వ వేశార
“మీరు ఆయనను సిలువ వెయ్య నికి కారకులయా్యరు” అని అనువదించవచుర్చా. లేదా “మీ కారణం ఆయన సిలువ వెయ్యబ ్డ డు.”
వాస్తు వానికి యూదులు యేసును సిలువ వెయ్యలేదు. అయితే యూదా యకులు ఆయన శిక్షించబడ ని కారణం అయా్యరు. ప్రజలలో
అనేకులు ఆయన సిలువ వెయ్యబ లని అరిచారు.

అన వాదం ప

ల

• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అదు్భుతం, అదు్భుతాలు, ఆశర్చార్యం, ఆశర్చా ్యలు, సూచన, సూచనలు
• శకి్త, శకి్తగల, శకి్తవంతం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• సిలువ వేయు, సిలువ వేయబడిన
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“ప్రభువైన యేసు చనిపోయాడు, అయితే దేవుడు ఆయనను మృతులలో నుండి లేపాడు. ప్రవక్త సిన వచనం నెరవేరు్పు జరిగింది: ‘ పరిశుదు్ధని
వు సమాధిలో కుళ ్ళు పటష్టి యవు.’ తండిడ్రియైన దేవుడు మృతులలో నుండి ఆయన సజీవుని లేపిన దానికి మేము క్షు్యలం.”

సమాచారం
పేతురు సమూహానికి బోధించడం

న

గించారు.

ఇది ప్రవచనా న్ని నెరవేరి్చుంది
“చాలా కాలం కిక్రీతం ప్రవక్తలలో ఒకరు చేపినన్నాది నిజం కావ నికి ఇది కారణం అయి్యంది” అని మరొక విధం

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

నీవు అన మ ంచవు
“ వు”, “ ” అనే పదం దేవుణి్ణ సూచిసు్తుంది. దానిని స్పుషష్టి ం చెయ్య నికి “ వు, దేవా అనుమతించవు” అని అనువదించవచుర్చా. “ఓ దేవా, వు”
అని నిన్నా భాషలలో ప్రతే్యకమైన విధానంలో పదాలు ఉం యి.

సమాధిలో క ళ ్ళు పటష్టి వద్వావు
అం , “సమాధిలో కుళి్ళుపోవడం” లే “సమాధిలో మురిగిపోవడం.” ప్రభువైన యేసు సమాధిలో ఎకుస్కావ కాలం ఉండడని ఈ వాక్యం
తెలియజేసు్తుంది. ఆయన చనిపోయి ఉండడు అని మరొక విధం చెప్పువచుర్చా. అయితే ఆయన తిరిగి సజీవుడవుతాడు.

యేస న సజీవు గా
అం , “యేసును సజీవుడి

రిగి లే

డ

తిరిగి లేపాడు.”
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అన వాదం ప

43. సంఘ ఆరంభం

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• నెరవేరుర్చా, నెరవేరిర్చాన, చేప ష్టి రు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• [[rc://*/tw/dict/bible/kt/witness]]
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
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“తండిడ్రియైన దేవుడు తన కుడిపార్శూ్వమున ఆయనను కూరుర్చాండపెటష్టి డం దా్వ ఆయనను ఘనపరచాడు. ప్రభువైన యేసు తాను వా గ్దా నం చేసిన
విధం తన పరిశుదా్ధత్మను మన వదగ్దా కు పంపాడు. మీరు చూచుచునన్నా, వినుచునన్నా కార్యములను పరిశుదాగ్దాత్మ జరిగించుచు న్నాడు.”

సమాచారం
పేతురు సమూహంతో తన బోధను

యేస ఇ

న

గిసు్తు

న్నాడు

్పడ ఘనపరచబ డ్డా డ

“యేసు ఇపు్పుడు పైకి ఎత్తు బ ్డ డు” లేదా “యేసు ఇపు్పుడు పైకి హెచిర్చాంచబ ్డ డు” లేదా “దేవుడు యేసును హెచిర్చాంచాడు” అని అనువదించవచుర్చా.

దేవు

క డి

ర్శ్వమ న

“అత్యంత హెచర్చాయిన ్థ నం” లేదా “హెచర్చాయిన ఘనతకు ్థ

నికి ప్రకస్కాన.”

కారణం అవుత నాన్నిడ
అం , “వి ్వసులను బలపరుసు్తు

అన వాదం ప

న్నాడు” లేదా “ఈ పనులు చెయ్య నికి శకి్తనిసు్తు

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన

642 / 1034

న్నాడు.

Open Bible Stories Translation Notes

43. సంఘ ఆరంభం

43:09

“మీరు యేసు అను ఈ మనుషు్యని సిలువ వే రు. అయితే దేవుడు ఈయనను సమస్తు ము పైన ప్రభువు నూ, మె స్సాయ నూ చే

సమాచారం
సమూహానికి బోధించడం

అయితే ఇ

న

గిసు్తు

న్నాడు

్పడ ఖచి్చుతంగా తెల కోండి

“అయితే అది సత్యం అని మీరు తెలుసుకోవచుర్చాను” లేక “అయితే మీరు నిశర్చాయం

అన వాదం ప

ల

• సిలువ వేయు, సిలువ వేయబడిన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
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ప్రజలు పేతురు మాటలు వినుచు న్నారు, ఆయన చెపుతునన్నా మాటలను బ ష్టి వారు లోతు
అపొస్తు లులను అడి రు, “సహోదరులా , మేమేమి చెయా్యలి?”

ఒపి్పుంచబ ్డ రు. కనుక వారు పేతురునూ, మిగిలిన

అధికంగా కదిలించబ డ్డా డ
అం , “చాలా కలవరప ్డ డు” లేదా “వారు వినినపు్పుడు చాలా

ధ ప ్డ రు.” “కదిలించబడ నికి” బలమైన భావోదేద్రోకాలను అనుభవి ్తు రు.

సహోదర ల
ఒక యూడుడు తో

అన వాదం ప

యూదుడిని పలకరించే

ధారణ విధానం. “సేన్నాహితులు” అని కూ

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
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పేతురు వారికి ఇలా వాబు చెపా్పుడు, “మీలో ప్రతీ ఒకస్కారూ దేవుడు మిము్మను క్షమించునటు్ల మీ పాపముల విషయంలో ప ర్చాతా్తుప ప
యేస కీ్రస్త నామంలో పి్తు స్మం పొందాలి. అపు్పుడు ఆయన మీకు పరిశుదా్ధత్మ వ నిన్నా అనుగ్రహి ్తు డు.

లి.

నామంలో
ఈ పదానికి ండు అ ్థ లు ఉ న్నాయి. “అధికారము చేత”, “అధికారం కింద.” మీ భాషలో ఈ విధం
అక్ష ర్ధ ం అనువదించ నికి ఆలోచన చెయ్యండి.

అర్థ ం అయిన ్ల “

మం” అనే పదానిన్నా

కీ్రస్త
దీనికి “మె స్సాయ” అనే అర్థ ం ఉంది. “అభి కు్తడైన వాడు” అని లేదా “ఏ ్పుటు చెయ్యబడినవాడు” అని అనువదించవచుర్చా. ంతమంది
అనువాదకులు “ క్రీస్తు ు” అని పదానిన్నా ఉంచ నికే యెంచు ం రు, తమ సొంత భాషలోని శ గ్దా లలో పలుకుతారు.

యేస కీ్రస్త
“ క్రీస్తు ు” అనే పదం ఇకస్కాడ పేరును సూచిసు్తుంది కనుక, ందరు అనువాదకులు కక్రీమానిన్నా మారు్పు చెయ్య నికి చూ ్తు రు, “ క్రీస్తు ు యేసు” అని
పలుకుతారు. ండు కక్రీమాలు బైబిలులో వినియోగించబ ్డ యి.

అన వాదం ప

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
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దాదాపు 3,000 మంది ప్రజలు పేతురు బోధను విశ్వసించారు. ప్రభువైన యేసుకు శిషు్యలు అయా్యరు. వారి
సంఘంలో భాగం అయా్యరు.

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• సంఘం, సంఘం
• యెరూషలేము
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వి ్వసూ అపొస్తు లుల బోధను నిరంతరం వింటూ వచార్చారు. వారు తరచు కలుసూ
్తు వసు్తు న్నారు. తరచు వారు ఒకరి కరు పా్రర్థ న చేసూ
్తు
వసు్తు న్నారు. వారు కలిసి దేవుణి్ణ సు్తుతిసూ
్తు వసు్తు న్నారు. వారికునన్నా సమ ్తు నిన్నా ఒకరి కరు పంచు ంటు న్నారు. పటష్టి ణంలో ప్రతీ ఒకస్కారూ వీరిని
గురించి మంచి మా ్ల డుతు న్నారు. ప్రతీ దినం అనేకమంది వి ్వసులు మారుతు న్నారు.

వారి

క్షేమా న్ని గ రించి తలంచార

అం , “వారి పట్ల ఆ వహ అభిపా్రయానిన్నా కలిగియు

న్నారు.”

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలను స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• అపొస్తు లుడు, అపొస్తు లత్వం
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
• సు్తుతి, సు్తుతించెను, సు్తుతికి అరు్హుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
అపొస్తు లుల కార్యములు 2 నుండి బైబిలు కథ
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44. పేతురు, యోహానులు కుం

త ర , యోహాన ల క ంటి బి క

బిక్షకుని స్వస్థ పరచడం

సద్వాస్థ పరచడం

44:01

ఒక రోజున పేతురు, యోహానులు దేవాలయానికి వె

్ళురు. ఒక కుం వాడు దా్వరం వదగ్దా కూరొర్చాని బిచర్చా మెతు్తుతు

న్నాడు.

ఒక రోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన ఒక సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది, అయితే నిరిగ్దా షష్టిమైన సమయానిన్నా ప్ర ్తు వించడం లేదు. అనేక భాషలు ఒక నిజమైన
కథను చెప్పుడం పా్రరంభించ నికి ఇటువం విధా నిన్నా కలిగియుం యి.

అవిటివాడ
“కుం వాడు” అని ఈ పదానిన్నా అనువదించవచుర్చా. తన కాళ్ళు నుండి పూరి్త ప్రయోజనం లేనివాడు, నిలబడలేని, నడవలేని వాడు.

అన వాదం ప

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యోహాను (అపోస్తు లుడు)
• ఆలయం
• భిక్షమెతు్తు, అరి్థ ంచు, భిక్ష డు
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పేతురు ఆ కుం
లేచి నడువు!

వానిని చూచి ఇలా అ

న్నాడు, “ కు ఇవ్వ నికి

వదగ్దా ఏమీ లేవు. అయితే

కునన్నా దానినే కిసు్తు

న్నాను. యేసు క్రీస్తు ు

యేస నామంలో
“

మం” ఇకస్కాడ ఆ వ్యకి్త అధికా

న్నా, శకి్త సూచిసు్తుంది. కనుక ఈ వాక్యం “యేసు అధికా నిన్నా బ ష్టి ” అనే అ ్థ నిన్నా ఇసు్తుంది.

కి లెమ ్మ
అం , “లేచి నిలబడు.”

అన వాదం ప

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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44:03

వెంటనే, దేవుడు ఆ కుం వానిని స్వస్థ పరచాడు. అతడు నడవ ని , గెంత ని ఆరంభించాడు. దేవుణి్ణ సు్తుతిసు్తు
ఉనన్నావారు ఆశర్చార్య ప ్డ రు.

న్నాడు. దేవాలయం ఆవరణంలో

దేవాలయ ఆవరణం
కేవలం యాజకులు మాత్రుమే దేవాలయంలోని ప్రవేశించ గలరు. అయితే
అనుమతించబడతారు.

అన వాదం ప

ధారణ యూదులు దేవాలయం చుటూ
ష్టి ఉనన్నా ప్రదేశంలోనికి

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
• సు్తుతి, సు్తుతించెను, సు్తుతికి అరు్హుడు
• ఆలయం
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స్వస్థ త పొందినవానిని చూడ నికి ప్రజల సమూహం అకస్కాడికి వచిర్చాంది. పేతురు వారితో ఇలా చెపా్పుడు, “ఈ వ్యకి్త గయా్యడు. దీని విషయంలో
మీరు ఆశర్చార్య పోవదుగ్దా. ఈ వ్యకి్తని మేము గు చెయ్యలేదు లేక మేము దేవుణి్ణ గొప్పు చేసు్తునన్నాందుకు కాదు. ప్రభువైన యేసే ఆయన శకి్త చేత ఈ
మని ని గు చే డు. మేము ఆయన యందు వి ్వసముంచుతు న్నాము.”

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• శకి్త, శకి్తగల, శకి్తవంతం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వి ్వసం
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“ఈ యేసు చంపాలని రోమా గవరన్నారుకు మీరే చెపా్పురు. ప్రతిఒకస్కారికి జీవానిన్నా ఇచేర్చా వానిని చంపింది మీరే. అయితే దేవు యనను మృతులలో
నుండి లేపాడు. మీరు చేయుచునన్నా దానిని మీరు అర్థ ం చేసుకోవడం లేదు. అయితే మీరు ఈ కా ్యనిన్నా చేసినపు్పుడు ప్రవక్తలు చెపి్పున మాటలు
నెరవే యి. మె స్సాయ శశ్రామల పాలవుతాడు, ఆయన చనిపోతాడని వారు చెపా్పురు. ఈ విధం దేవుడు జరుగనిచార్చాడు. కాబ ష్టి ఇపు్పుడే
ప ర్చాతా్తుపపడండి, దేవు వై
రగండి ఆయన మీ పాపాలను శుది్ధ చే ్తు డు.

సమాచారం
పేతురు జనసమూహానికి బోధించడం

న

గిసు్తు

న్నాడు

జీవితా కి కరక్తి
అం , “జీవానిన్నా సృ ష్టి ంచినవాడు” లేదా “మనకు జీవానిన్నా ఇచేర్చావాడు” లేదా “మనుషు్యలు జీవించేలా చేసేవాడు.” ఇది యేసును సూచిసు్తుంది.

నీ కి్రయల
“ వు చేసిన కిక్రీయలు” అని కూ

దేవు

వై

దీనిని అనువదించవచుర్చా. యేసు చంప నికి పిలాతును అడగ నిన్నా సూచిసు్తుంది.

రగండి

అం , “”దేవునికి విధేయత చూపించ నికి నిర్ణయించుకోండి.”

నీ

ల కడిగివెయ్యబడతాయి

“దేవుడు పాపాలను తుడిచివే ్తు డు” లేదా “దేవుడు పాపాలను తొలగి ్తు డు, నినున్నా పవితు్రునిన్నా చే ్తు డు” అని అనువదించవచుర్చా. దేవుడు
మనుష్య్ల పాపాలిన్నా సంపూరి్త తొలగించడం దా్వ వారి ఆత్మలో వారిని శుది్ధ చెయ్యడం గురించి మా ్ల డడం.
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44. పేతురు, యోహానులు కుం

ల

• రోమా, రోమీయుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• నెరవేరుర్చా, నెరవేరిర్చాన, చేప ష్టి రు
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• ధపడు, శశ్రామనొందుట
• ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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44:06

పేతురు, యోహానుల మాటలను బ ష్టి దేవాలయపు అధికారులు కలవరప ్డ రు. వారిని బంధించారు. వారిదగ్దా రి చెర లలో వే రు. అయితే
పేతురు చెపి్పున దానిని అనేకులు విశ్వసించారు. ఆ దినం ప్రభువు నందు విశ్వసించిన పురుషుల సంఖ్య దాదాపు 5,000.

త ర సందేశం
అం , “వారికి పేతురు బోధించిన సందేశం.

మన ష ్యల సంఖ్య
ఈ సంఖ్య విశ్వసించిన స్త్రీలూ, పిల్ల లకు అదనం

అన వాదం ప

ల

• ఆలయం
• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యోహాను (అపోస్తు లుడు)
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
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మరుస రోజు యూదా యకులు పేతురు, యోహానులను ప్రధాన యాజకుని వదగ్దా కు, ఇతర యకుల వదగ్దా కు పిలువనంపించారు. స్వస్థ త
పొందిన కుం వానిని కూ పిలిచారు. వారు పేతురు, యోహానులను ఇలా అడి రు, “ఈ ఏ శకి్త చేత ఈ కుం వానిని మీరు గు చే రు?”

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యోహాను (అపోస్తు లుడు)
• ప్రధాన యాజకుడు
• శకి్త, శకి్తగల, శకి్తవంతం
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పేతురు వారికి ఇలా జవాబిచార్చాడు, “మీ యెదుట నిలుచునన్నా ఈ మనుషు్యడు మె స్సాయ ప్రభువైన యేసు శకి్త చేత సద్వాస్థ త పొం డ . యేసును
మీరు సిలువ వే రు. అయితే దేవుడు ఆయనను సజీవుడి తిరిగి లేపాడు! మీరు ఆయనను ని కరించాడు, అయితే ప్రభువైన యేసు శకి్త దా్వ
తప్పు రక్షణ పొంద నికి మరే ఇతర మం లేదు!”

సద్వాస్థ త పొం
అం , “

డ

గయా్యడు” లేదా “సంపూరు్ణడయా్యడు” లేదా “బలం

అయా్యడు.”

ఆయనన తృణీకరించార .
అం , “ఆయనను అంగీకరించ నికి ని కరించారు” లేదా “యేసు నందు వి ్వసముంచ నికి ని కరించారు.”

అయితే ప్రభ వైన యేస శకిక్తి

ద్వారా మాతత్రిమే రక్షించబడ

“అయితే రక్షించబడ నికి ఒకే ఒక మార్గ ం ప్రభువైన శకి్త దా్వ
రక్షించగలడు.

రక్షించబడ

కి తప్ప మరే మార్గు ం లేద

మాత్రుమే” లేదా “యేసు ఒకస్కాడు మాత్రుమే ఆయన శకి్త దా్వ

మనలను

కి

“మన పాపాలనుండి రక్షించబడ నికి” లేదా “మనం పాపాల నుండి రక్షించబడ నికి.”

అన వాదం ప

ల

• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
• శకి్త, శకి్తగల, శకి్తవంతం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
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• సిలువ వేయు, సిలువ వేయబడిన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
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44:09

పేతురు యోహానులు బహు ధైర్యంతో మా ్ల డడం చూచి యకులు రార్ఘాంతపో
ర . అయితే వీరిదగ్దా రూ యేసుతో కూ ఉనన్నావారని జ్ఞా పకం
చేసు
న్నారు. కనుక వారు శిషు్యలతో ఇలా చెపా్పురు, “యేసు అను ఈ మనుషు్యని గురించి ఇక మీద బోధించినట్ల యితే మిము్మను బహు
శిక్షి ్తు ం.” ఈ విధం అనేక సంగతులు బోధించిన తరువాత పేతురు, యోహానులు అకస్కాడి నుండి వెళి్ళుపోయారు.

రార్ఘాంతపో

ర

అం , “చాలా ఆశర్చార్యపోయారు” లేదా “ది ్భుక్రైంతి చెందారు.”

సాధారణమైనది
అం , “ మాన్యమైనది” లేదా “తకుస్కావ ్థ యి.” పేతురు, యోహానులు

చద వులే
అం , “

అ

మాన్యమైన

లరులు

వార

ధారణ విద్య లేని వారు.” “మతసంబంధ పాఠ లకు వెళ్ళునివారు” అని కూ

్పడ వార

అనువదించవచుర్చా.

జ్ఞా పకం చేస కొనాన్నిర

“అయితే అపు్పుడు వారు వాస్తు వానిన్నా గురించి తలంచారు.”

యేస తో ఉనన్నివార
“యేసుతో సమయానిన్నా గడిపాడు” లేదా “యేసు చేత బోధించబ ్డ డు” అని అనువదించవచుర్చా.

తర వాత వార బెదిరించార
యేసును గురించి బోధించడం

న

గిసే్తు

యకులు పేతురునూ, యోహానునూ శిక్షి ్తు మని చెపా్పురు.
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విడిచిపెటష్టి ండి

అం , “వారు వెళి్ళుపో నికి అనుఅమతి ఇవ్వండి.”

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా బైబిలు అనువాదాలను స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా
• యోహాను (అపోస్తు లుడు)
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
అపొస్తు లుల కార్యములు 3:1-4:22 నుండి బైబిలు కథ
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45. సె్త ఫన , ఫిలి

45. ్తు ఫను, ఫిలిపు్పు

్ప

45:01

ఆదిమ సంఘం క్రైస్తు వులలో ఒక ముఖ్య యకుడు ్తు ఫను. ప్రతీ ఒకస్కారూ ఆయనను గౌరవించేవారు. పరిశుదా్ధత్మ వారికి అధిక శకి్త , జ్ఞా
ఇచార్చాడు. ్తు ఫను అనేక అదు్భుతాలు చే డు. యేసు నందు వి ్వసముంచాలని ్తు ఫను బోధిసు్తునన్నాపు్పుడు అనేకులైన ప్రజలు యేసునందు
వి ్వసముంచారు.

ఆదిమ సంఘం
అం , “సంఘం మొదలైనపు్పుడు”

మంచి ప్రసిది్ద చెందింది
“ప్రజల చేత మంచి

పరిశ

్ధ త్మతో

తలంచబడింది” అని అనువదించవచుర్చా. “మంచి పేరు పొందింది “ అని

జ్ఞా నంతో

ంపబడియ నన్నిది

పరిశ ్ద త్మ న ండి శకిక్తి సామరా్ధ్యల జ్ఞా నం కలిగియ ండడం” లే
కలవారై” అ కూ దీ
అన వదించవచ ్చు.
పటష్టి దలతో చరి్చుంచార
అం , “ఎందుకు అనే దానికి ఒపు్పు నేలా జవాబిచార్చారు.”

అన వాదం ప

నిన్నా భాషలను అనువదించవచుర్చా.

ల

• సంఘం, సంఘం
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• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• జ్ఞా ని, జ్ఞా నము
• అదు్భుతం, అదు్భుతాలు, ఆశర్చార్యం, ఆశర్చా ్యలు, సూచన, సూచనలు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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45:02

ఒక రోజున స్తు సేష్టిఫను యేసును గురించి బోధిసు్తు న్నాడు, యేసు నందు వి ్వసం ఉంచని ందరు యూదులు అకస్కాడికి వచార్చారు. అతనితో
వాదించడం ఆరంభించారు. వారు చాలా కోపం ఉ న్నారు. వారు మత యకుల వదగ్దా కు వెళి్ల ్తు ఫను గురించి అబదాగ్దాలు చెపా్పురు. వారు ఇలా
చెపా్పుడు, “ఇతడు దేవుని గురించీ మోషే గురించీ దుషష్టి మైన మాటలు పలుకుతుండడం మేము వి న్నాం!” కనుక మత యకులు ్తు ఫనును
బంధించి ప్రధానయాజకుని వదగ్దా కూ, ఇతర యూదా యకుల వదగ్దా కూ తీసు ని వచార్చారు. ఇంకా అనేకమంది అబదగ్దా పు క్షు్యలు అతనికి
వ్యతిరేకం అబదాగ్దాలు చెపా్పురు.

ఒక రోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన ఒక సంఘటనకు పరిచయానిన్నా చేసు్తుంది, అయితే ఒక నిరిగ్దా షష్టి సమయానిన్నా ప్ర ్తు వించవు. అనేక భాషలు ఒక నిజమైన
కథను చెప్పుడం ఆరంభించ నికి ఇటువం పా్రరంభానేన్నా ఇ ్తు యి.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• యూదు అధికారులు, యూదు యకుడు
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
• మోషే
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రధాన యాజకుడు
• [[rc://*/tw/dict/bible/kt/witness]]
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ప్రధాన యాజకుడు ్తు ఫనును ఇలా అడి డు, “ గురించి వీరు చెపి్పునవి సత్యములే ?” ప్రధాన యాజకునికి జవాబు ఇవ్వ నికి ్తు ఫను అనేక
సంగతులు చెప్పుడం ఆరంభించాడు. అ బ్రా హాము కాలం మొదలు ని యేసు కాలం వరకూ దేవుడు ఇ శ్రా యేలు ప్రజల కోసం అనేక అదు్భుత కా ్యలు
చే డని ్తు ఫను వారితో చెపా్పుడు. అయితే ప్రజలు ఎల్ల పు్పుడూ దేవుని అవిధేయత చూపిసూ
్తు వచార్చారు. “మీరు మూరు్ఖలు నూ దేవునికి
తిరుగు టుదారులు నూ ఉ న్నారు. మీ పితరులు అనిన్నా సమయాలలో దేవునిని తృణీకరించి, ఆయన ప్రవక్తలను చంపిన విధం మీరు
ఎల్ల పు్పుడూ పరిశుదా్ధత్మను తృణీకరించారు. వారు చేసిన దానికం దు ్మర్గ పు కార్యం చే రు. మీరు మె స్సాయను చంపారు!”

ఈ విష

ల

జమేనా?

అది, “ కు విరోధము ఉనన్నా ఈ విమర్శూలు నిజమే ?” లేదా, “ గురించి ఈ ప్రజలు చెపుప్తునన్నా మాటలు నిజమే
దేవుని గురించి నువు్వ చెపి్పున చెడ్డ విషయాలు నిజమే ?”

అ న్ని సమ

లలో పరిశ

?” లేదా, “మోషే గురించీ,

్ధ త్మన తృణీకరించడం

అం , “పరిశుదా్ధత్మకు విధేయత చూపించక పోవడం” లేక “పరిశుదా్ధత్మ మాట విన నికి ఎల్ల పు్పుడూ ని కరించడం.”

మీ పూరిద్వాక ల
“మీ పూరి్వకులైన ఇ శ్రా లేయులు” అని కూ

అన వాదం ప

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

• ప్రధాన యాజకుడు
• నిజము, సత్యం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అవిధేయత చూపడం, అవిధేయత చూపిన, అవిధేయత, తిరుగు టు
• తిరగబడుట/తిరుగు టుదారు/రి, తిరుగు టు, తిరగబడే, తిరుగ టుతత్వం/తనం
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• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
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మత యకులు ఈ సంగతి వినినపు్పుడు, వారు చాలా కోపగించు
న్నారు, వారి చెవులు మూసు ని గ ష్టి
వెలుపలికి ఈడుర్చా నిపోయి అతనిని చంప నికి అతని మీద ళ ్ళు రువా్వరు.

అరచారు. ్తు ఫనును పటష్టి ణం

వారి చెవులన మూస కొనాన్నిర
“వారి చేతులు వారి చెవులపై పెటుష్టి
చూపించ నికి ఇలా చేసు్తు న్నారు.

న్నారు” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా. ్తు ఫను చెపి్పుంది విన నికి వారు ఇషష్టి పడడం లేదని

బిగ్గు రగా కేకవేసి
కోపంతో వారు కేకలు వేసు్తు

అన వాదం ప

న్నారు. వారు కలవరప ్డ రు అని చూపించేలా అనువదించండి.

ల

• యూదు అధికారులు, యూదు

యకుడు
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్తు ఫను చనిపోతునన్నాపు్పుడు అతడు బిగ్గ ర అరిచాడు, “యేసూ
ఆత్మను వదగ్దా కు చేరుర్చాకో.” అతడు తన మోకాళ్ళుమీద పడి మరల గ ష్టి
అరచాడు, “ప్రభూ, ఈ పాపానిన్నా వారిమీద మోపకుము.” అపు్పుడు తన పా్రణానిన్నా విడిచాడు.

సె్త ఫన చ పోత నాన్నిడ గన క
అం , “ ్తు ఫను చనిపోవ నికి ంచెం ముందు

గటిష్టి గా అరిచాడ
అం , “గ ష్టి స్వరంతో పిలిచాడు” లేదా “చాలా బిగ్గ ర

ఈ

చెప్పుడం.”

న్ని వారికి వ్య రేకంగా లెకి్కంచవద్ద

అది, ననున్నా చంపిన పాపం వారిమీద దో రోపణ

అన వాదం ప

ఉండనివ్వవదుగ్దా.”

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ్వకరించు, ్వగతం, చేప ష్టి న, అంగీకారం
• ఆత్మ, లి, ్వస
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
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ఆ దినం, యెరూష ంలోని అనేకులు యేసు అనుచరులను హింసించడం ఆరంభించారు. కనుక వి ్వసులు ఇతర ప్రదే లను పారిపోయారు.
అయితే ఇటువం పరిసి్థ తి ఉనన్నాప్పు
వారు వెళి్ళున ప్రతీ స్థ లంలోనూ యేసును గురించి ప్రక ంచారు.

వారి వసాస్త్రీల కా

ర

“వారి వ స్త్రీ లకు కాపలా కా రు.” అని అనువదించవచుర్చా. అవి దొంగిలించబడకుం

, పాడవకుం

చూసు్తు

న్నాడు.

అయితే ఇదంతా జరిగినప్పటికీ
ఆయన అనుచరులను ధించడం వల్ల యేసు బోధలను ఆపగలమని యూదా
సువార్తను మరింత వి ్తు రం వా్యపింప చెయ్య నికి ఇది కారణం అయింది.

అన వాదం ప

యకులు అనుకు

ల

• పౌలు, సౌలు
• యెరూషలేము
• హింసించు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ప్రకటన
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ఫిలిపు్పు అనే వి ్వసి ఉండేవాడు. అతడు ఇతర వి ్వసుల వ నే అతడు యెరూష ంనుండి సమరయ అనే పా్రంతానికి పారిపోయాడు. అకస్కాడ
యేసును గురించి బోధించాడు. అతడు చెపి్పున బోధను అనేకులు విశ్వసించారు, రక్షణ పొందారు. ఒకరోజు దేవుని దూత ఫిలిపు్పును
అరణ్యప్రదేశంలోని ఒక మా ్గ నికి వెళ్ళుమని చెపా్పుడు. ఒకడు తన రధం మీద ప్రయాణం చెయ్యడం చూ డు. అతడు ఇ యోపి
దే నికి
సంబంధించిన ముఖ్యమైన అధికారి. అతని వదగ్దా కు వెళి్ల అతనితో మా ్ల లని పరిశుదా్ధత్మ చెపా్పుడు.

ఒక రోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది. అయితే నిరిగ్దా షష్టిమైన సమయానిన్నా ప్ర ్తు వించదు, అనేక భాషలు ఒక నిజమైన కథను
చెప్పుడం ఆరంభించ నికి ఇటువం విధా నిన్నా కలిగియు న్నాయి.

ఇ యోపి
తూరు్పు ఆఫిఫ్రాకాలో ఇతియోపియా అనేది ఒక దేశం.

అన వాదం ప

ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యెరూషలేము
• హింసించు
• సమరయ, సమరయకు చెందిన
• బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ప్రకటన
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రథం, రథాలు, రథికులు
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
668 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

45. ్తు ఫను, ఫిలిపు్పు

45:08

కాబ ష్టి ఫిలిపు్పు రధం వదగ్దా కు వె ్ళుడు. ఇతియోపీయుడైన అధికారి దేవుని వాకా్యనిన్నా చదవడం ఫిలిపు్పు వి న్నాడు. యెషయా ప్రవక్త సిన వచన
భా నిన్నా అతడు చదువుతు న్నాడు. అతడు “అతడు దౌర్జున్యము నొం ను ధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు తేబడు గొఱఱ్ఱె పిల్ల యు
బొచుర్చా కతి్తు రించువానియెదుట గొఱఱ్ఱె యు మౌనము నుండునటు్ల అతడు నోరు తెరువలేదు. అ ్యయపు తీరు్పునొందినవాడై అతడు నిపోబడెను.
అతడు
జనుల యతికక్రీమమునుబ ష్టి మొత్తు బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు
ష్టి వేయబడెను. ఆ తరము వారిలో అతని గురించి
ఆలో చించినవా వరు?“ అను భా నిన్నా చదువుతు న్నాడు.

ఇ యోపీయ డ
అం , ఇతియోపియా దేశంలోని వ్యకి్త. 45:07 చట్రం వివరణ చూడండి.

రథా న్ని చేర కొనాన్నిడ
అం , “రథం దగ్గ రకు వె

్ళుడు” లేదా, “రథం చెంతకు వచార్చాడు.”

గొరెర్రె పిల్లు మౌనమ గా ఉనన్నిట్లు
“చనిపోయే ముందు కూ

అన వాదం ప

గొ ర్రె పిల్ల మౌనము

ఉండునటు్ల” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

• రథం, రథాలు, రథికులు
• యెషయా
• గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
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ఫిలిపు్పు అతనిని ఇలా అడి డు, “ వు చదువుతునన్నాదానిని వు అర్థ ం చేసు ంటు న్నావా?” అందుకతడు ఇలా జవాబిచార్చాడు, “లేదు, ఒకరు
కు వివరించకపోతే కు ఎలా అర్థ ం అవుతుంది, దయచేసి పైకి రము్మ,
ప్రకస్కాన కూరోర్చానుము. ప్రవక్త తన గురించి మా ్ల డుచు న్నా ? లేక
మరొకరి గురించి మా ్ల డుచు న్నా ?”

గ రించి యెష
“యెషయా దీనిని సూచిసు్తు

అన వాదం ప

రాస్త నన్నిది
న్నా

”

ల

• యెషయా
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ఫిలిపు్పు రథంలోనికి వె ్ళుడు, అతనితో కూరుర్చా న్నాడు. అపు్పుడు యెషయా ప్రవక్త ప్రభువైన యేసును గురించి సు్తు న్నాడని ఐతియోపీయుడైన
అధికారికి వివరించాడు. దేవుని వాక్యంలోని అనేక ఇతర భా లను గురించి ఫిలిపు్పు చెపా్పుడు. ఈ విధం ఆ అధికారికి ఫిలిపు్పు యేసును
గురించిన సువార్తను ప్రక ంచాడు.

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• యెషయా
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• మంచి వార్త, సువార్త
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ఫిలిపు్పు, ఆ అధికారితో కలసి ప్రయాణిసు్తుండ వారు ఒక రునన్నా ప్రదే నికి వచార్చారు. అపు్పుడు ఆ ఐతియోపీయుడు ఇలా అ
ఇకస్కాడ కొంత నీర ఉంది! నేను పి్తు స్మం తీసుకోవచుర్చా ?” అతడు తన రధమును నిలిపాడు.

కొంత నీర
తో ఎకుస్కావ

నిండియుండే గుంట, సరసుస్సా, లేదా

ధార లాం

వా ని తెలియజెపే్పు పదాలను వినియోగించండి.

నేన బాపి్త స్మం పొందగలనా?
“నేను

పి్తు స్మం పొందలేకపోవ నికి ఏదై

అన వాదం ప

కారణం ఉందా?” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన,
• రథం, రథాలు, రథికులు

పి్తు సం
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45:12

కనుక వారు ఆ
వదగ్దా కు వె ్ళురు, ఫిలిపు్పు ఆ అధికారికి పి్తు స్మం ఇచార్చాడు. వారు
నుండి వెలుపలికి వచిర్చానపు్పుడు, అక
పరిశుదా్ధత్మ ఫిలిపు్పును మరొక స్థ లానికి నిపోయాడు. అకస్కాడ ఫిలిపు్పు ప్రభువైన యేసును గురించి ప్రక సూ
్తు వచార్చాడు.

ఫిలి

్పన దూరంగా మోస క పో

అం , “ఫిలిపు్పును దూరము

అన వాదం ప

డ

తీసుకు వెళ ్ళు” లేదా, “ఫిలిపు్పును లాగుకోనిపోయాడు”

ల

• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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45:13

ఇతియోపీయుడు తన ఇం

వైపుకు తన ప్రయాణానిన్నా

న

గించాడు. యేసును కనుగొనన్నాందుకు అతడు అధిక సంతో నిన్నా పొందాడు.

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నన్నా భాషలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
అపొస్తు లుల కార్యములు 6:8-8:5; 8:26-40 నుండి బైబిలు కథ
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46. పౌల కైగ్భ్రాస్తవుడిగా మారడం
46:01

సౌలు అనే ఒక వ్యకి్త ఉండేవాడు, అతడు యేసు నందు వి ్వసం ఉంచలేదు. అతడు యువకుని ఉనన్నాపు్పుడు, ్తు ఫనును చంపినవారి వ స్త్రీ లకు
కావలి ఉ న్నాడు. తరువాత వి ్వసులను హింసించాడు. యెరూష ంలో ఇం ఇం కి వెళి్ల స్త్రీ పురుషులను బంధించి వారిని చెర లలో
వేసు్తు న్నాడు. అపు్పుడు ప్రధాన యాజకులు దమస ్క అనే పటష్టి ణానికి వెళ్ళు నికి సౌలుకు అనుమతి ఇచార్చారు. అకస్కాడ క్రైస్తు వులను బంధించి వారిని
యెరూష ంకు తీసు ని వాలని చెపా్పుడు.

సె్త ఫన న చంపిన వ్యకిక్తి ద స్త లన భద్రపరచాడ
45:06 చట్రం చూడండి.

ఒక ఇంటి న ండి మరొక ఇంటికి
అం , “చాలా ఇళ్ళులో్లకి.“

దమస ్క
దమసుస్కా నగరం ఇపు్పుడు సిరియా దే నికి ముఖ్యపటష్టి ణం. సౌలు కాలంలో ఇది రోమా మామ్రా ్యనికి చెందిన నగరం. దానిలో ఎకుస్కావమంది
యూదులు కాదు. అయితే ంతమంది యూదులు, ంత మంది క్రైస్తు వులు అకస్కాడ నివసిసు్తు న్నారు.

అన వాదం ప

ల

• పౌలు, సౌలు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
క్రీ ్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, స
హింసించు
•
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
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46:02

కనుక సౌలు దమసుస్కా వెళ్ళుడం పా్రరంభించాడు. ఆ పటష్టి ణానికి చేరుతునన్నాపు్పుడు ఆకాశంనుండి ప్రకాశమైన వెలుగు అతని చుటూ
ష్టి వెలిగింది. సౌలు
కింద పడిపోయాడు. అపు్పుడు సౌలు ఒక స్వ నిన్నా వి న్నాడు, “సౌలా! సౌలా! వేల ననున్నా హింసించుచునన్నావు?” అందుకు సౌలు, “ప్రభువా వు
ఎవరవు?” అని ప్రభువును అడి డు. యేసు ఇలా జవాబిచార్చాడు, “ వు హింసించుచునన్నా యేసును!”

అత

మార్గు ంలో

అం , “అతని ప్రయాణంలో“

అన వాదం ప

ల

• పౌలు, సౌలు
• హింసించు
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
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46:03

సౌలు పైకి లేచినపుడు, తాను ఎవరి చూడలేకపోయాడు. అతని సేన్నాహితులు అతనిని దమసుస్కాలోనికి నడిపించారు. సౌలు మూడు రోజులు
ఏమియూ తినకనూ, ఏమియూ తాగకయూ ఉ న్నాడు.

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• పౌలు, సౌలు
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46:04

దమసుస్కాలో అననియ అనే ప్రభువు శిషు్యడు ఉ న్నాడు. దేవుడు అననియతో, “సౌలు ఉనన్నా ఇం కి వెళ ్ళుము, అతడు తిరిగి చూపు పొందునటు్ల
అతని మీద చేతులుంచి పా్రర్థ న చెయి్య” అని చెపా్పుడు. అయితే అననియ దేవునితో ఇలా చెపా్పుడు, “ప్రభూ ఈ మని వి ్వసులను
హింసించాడని నేను వి న్నాను.” అందుకు దేవుడు, “ వు వెళ ్ళుము, ఇతడు యూదులకునూ, ఇతర ప్రజలకునూ
మమును ప్రక ంచ నికి
నేను ఎనున్నా నన్నా
ధనం.
మము నిమిత్తు ం అనేక శశ్రామలను భరి ్తు డు.”

అయితే అననీయ చె

్పడ

ఇది ఇకస్కాడ స్పుషష్టి ం లేకపోతే ఎందుకు “అయితే” పదం వినియోగించబడింది. “అయితే అన య భయప ్డ డు, కాబ ష్టి అతడు చెపా్పుడు” అని
అనువదించవచుర్చా.

దేవుడ అత కి జవాబ

చా్చుడ

దేవుడు దీనిని ఎందుకు చెపా్పుడో అనేది స్పుషష్టి ం చెయ్య నికి “అన యను నిశర్చాయపరచ నికి దేవుడు చెపా్పుడు” అని అనువదించవచుర్చా.

నా

ర ప్రకటించ

అం , “

నా

కి

గురించి భోదించ నికి” లేదా, “ననున్నా తెలియపరచదానికి.”

ర కోసం

అం , “

కోసం” లేదా, “

అన వాదం ప

కారణం ” లేదా, “అతడు ననున్నా సేవిసు్తు

న్నాడు గనుక” లేదా “ఇతరులకు

ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పౌలు, సౌలు
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
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• హింసించు
• ధపడు, శశ్రామనొందుట
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46:05

కనుక అననియ సౌలు వదగ్దా కు వె ్ళుడు. అతని మీద చేతులుంచాడు. ఇలా చెపా్పుడు, “ మార్గ ంలో కు కనిపించిన ప్రభువైన యేసు వు చూపు
పొందేలా ననున్నా వదగ్దా కు పంపాడు, పరిశుదాగ్దాతు్మడు నినున్నా నింపుతాడు.” వెంటనె సౌలు చూపు పొందాడు. అపు్పుడు అననియ సౌలుకు పి్తు స్మం
ఇచార్చాడు. అపు్పుడు సౌలు ఆహా నిన్నా తీసు
న్నాడు, తిరిగి బలానిన్నా పొందాడు.

ఇక్కడ
అం , “దమసుస్కాకు.”

నీ చూ

న

“మ ్ళు చూడ నికి

అత

బలం

రిగి పొంద
మర్ధ్యం కలిగియుం

లి” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

రిగి వచి్చుంది

“మ ్ళు అతడు బలవంతుడయా్యడు” లేదా “అతనికి ఇపు్పుడు

అన వాదం ప

గుంది” అని కూ

ల

• పౌలు, సౌలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
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46:06

వెంటనే సౌలు దమసుస్కాలోని యూదులకు బోధించడం ఆరంభించాడు. సౌలు ఇలా బోధించాడు, “యేసు దేవుని కుమారుడు!” యూదులు
ఆశర్చార్యప ్డ రు, ఎందుకం సౌలు వి ్వసులను చంప నికి ప్రయతిన్నాంచాడు. ఇపు్పుడు యేసు నందు వి ్వసం ఉంచాడు! సౌలు యూద లతో
వాదించాడ . యేసు మె స్సాయ అని వారికి చూపించాడు.

అప్పటిక

్పడే

“వెంటనే” లేదా “అపు్పుడు” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

యూద లతో వాదించాడ
“యేసుని నమ్మ నికి యూదులకు మంచి కారణాలను చూపించాడు” లేదా “యూదులు సమ్మతించేలా వారితో మా ్ల
అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• పౌలు, సౌలు
• బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ప్రకటన
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
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అనేక సంవతస్సా ల తరువాత, యూదులు సౌలును చంపాలని ప్రణాళిక వే రు. పటష్టి ణ దా్వ ల వదగ్దా అతనిని పటుష్టి ని చంపాలని కోవాలని వారు
ందరిని పంపారు. అయితే సౌలు ఈ ప న్నా నిన్నా గురించి వి న్నాడు, సౌలు తపి్పుంచుకో నికి అతని సేన్నాహితులు సౌలుకు సహాయం చే రు. ఒక
తి్రు పటష్టి ణ పా్రకారం నుండి ఒక బుటష్టి లో ఉంచి తాళ్ళుతో అతనిని దించివే రు. సౌలు దమసుస్కా నుండి తపి్పుంచు నన్నా తరువాత యేసును గురించి
ప్రక ంచడం న గించాడు.

పటష్టి ణ

ద్వారాల

పా్రకా లు ఉనన్నా నగ లలో లోని , బయ

పటష్టి ణ

వెళ్ళు నికి ఒకే

ధారణ మార్గ ం దా్వ లు.

్ర కారం మీదన ండి ఒక బ టష్టి లో ఉంచి కిందక దించార .

“ఒక పెదగ్దా పెటెష్టి లోనికి వెళ్ళుడంలో సహాయం చే

అన వాదం ప

రు, దానిలో అతనిని ఉంచి పటష్టి ణపు గోడమీదనుండి కిందకు దించారు.”

ల

• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• పౌలు, సౌలు
• బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ప్రకటన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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సౌలు అపొస్తు లులను కలుసుకో నికి యెరూష ం వె ్ళుడు. అయితే వారు సౌలును గురించి భయప ్డ రు. అపు్పుడు బరన్నా అను ఒక వి ్వసి
సౌలును అపొస్తు లుల వదగ్దా కు తీసు ని వె ్ళుడు. దమసుస్కాలో సౌలు ధైర్యం బోధించాడని వారికి చెపా్పుడు. దాని తరువాత అపొస్తు లులు సౌల న
అంగీకరించార .

సౌల న అంగీకరించార
అం , “సౌలు కూ

అన వాదం ప

యేసునందు వి ్వసి అని విశ్వసించారు.”

ల

• పౌలు, సౌలు
• యెరూషలేము
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• బరన్నా
• అపొస్తు లుడు, అపొస్తు లత్వం
• బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ప్రకటన

684 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

46. పౌలు క్రైస్తు వుడి

మారడం

46:09

యెరూష ంలో శశ్రామలను బ ష్టి చెదరిపోయిన ందరు వి ్వసులు దూరంలో ఉనన్నా అంతియొకయ పటష్టి ణానికి పారిపోయారు. అకస్కాడ యేసును
గురించి బోధించారు. అంతియొకయలో ఉనన్నా వారు యూదులు కాదు. అయితే మొటష్టి మొద
రి వారిలో అనేకులు వి ్వసులు అయా్యరు.
బరన్నా , సౌలు అకస్కాడ నూతన వి ్వసులకు యేసును గురించి బోధించారు, సంఘానిన్నా బలపరచారు. అతియొకయలో ఉనన్నా యేసు వి ్వసులు
మొటష్టి మొదట “ క్రైస్తు వులు ” పిలువబ ్డ రు.

అం యొకయ పటష్టి ణమ
ఈ పటష్టి ణం ఇపు్పుడు ఆధునిక టరీస్కా దేశంలో దక్షిణ పా్రంతం చివరి భా న ఉంది. దాని తీ నన్నా సిరియా ఉంది, మధ్యధ
ఉంది. యెరూషలేంకు వాయవ్యం 450 మైళ్ళు దూరంలో ఉంది.

సముదాద్రోనికి దగ్గ ర

సంఘా న్ని బలపరిచాడ
“ఆతీ్మయం సంఘం బలం ఎదగడంలో సంఘానికి సహాయం చెయ్యడం” లేదా “యేసులో ఉనన్నా వి ్వసులు వారి వి ్వసంలో బలం
ఎదగ నికి వారికి సహాయం చెయ్యడం.”

అన వాదం ప

ల

• హింసించు
• యెరూషలేము
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యూదుడు, యూదదేశసంబంధ
• బరన్నా
• పౌలు, సౌలు
• సంఘం, సంఘం
• క్రైస్తు వుడు
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ఒక రోజును, అంతియొకయలోని క్రైస్తు వులు ఉపవాసం ఉండి పా్రర్థ న చేసు్తు న్నారు. పరిశుదా్ధతు్మడు వారితో ఇలా చెపా్పుడు, “నేను పిలిచిన పని
చెయ్య నికి
రకు బరన్నా నూ, సౌలునూ ప్రతే్యక పరచండి.” కనుక అంతియొకయలోని సంఘం వారి మీద చేతులుంచారు. అపు్పుడు వారు
బరన్నా నూ, సౌలునూ అనేక ఇతర పా్రంతాలకు పంపారు. బరన్నా , సౌలు అనేక ఇతర ప్ర గుంపులకు బోధించారు. అనేకులు యేసునందు
వి ్వసం ఉంచారు.

ఒక రోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన సంఘటనను పరిచయం చేసు్తుంది, అయితే నిరిగ్దా షష్టి సమయానిన్నా ప్ర ్తు వించదు. అనేక భాషలు ఒక నిజమైన కథను చెప్పుడం
ఆరంభించ నికి ఇటువం విధా నేన్నా కలిగియు న్నాయి.

నా న ండి వేర గా
“నేను ఏ ్పుటు చేసు నన్నా ప్రతే్యక కా ్యనిన్నా చెయ్య నికి పౌలు, బరన్నా

లను నియమించండి.” అని ఈ వాకా్యనిన్నా అనువదించవచుర్చా.

సంఘం
“వి ్వసులు” లేదా, “ క్రైస్తు వులు” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

వారిమీద తమ చేత ల ంచార
“వారి మీద తమ చేతులుంచడం దా్వ పరిశుదా్ధత్మ శకి్తతోనూ, అధికారంతోనూ వారిని ఆశీర్వదించారు” లేక “ఆత్మలో వారి ఐక్యతకు సూచన
వారి మీద చేతులుంచారు.” తమ చేతులుంచిన చోటు అని నిన్నా భాషలు చెప్పువచుర్చా. అలా అయితే వారు తమ చేతులను వారి తలల మీద,
భు లమీద లేక వెనుకభాగంలో ఉంచారు అని మీరు చెప్పువచుర్చా.

బయటక పం
అం , “వాళ్ళుని దూరం

ర
పంపడం” లేదా, “వారి ప్రయాణాలకు పంపడం.”
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...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నన్నా భాషలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• ఉపవాసం, ఉపవాసం ఉండడం
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
• పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ
• సంఘం, సంఘం
• బరన్నా
• పౌలు, సౌలు
• బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ప్రకటన
• మంచి వార్త, సువార్త
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
అపొస్తు లుల కార్యములు 8:3; 9:1-31; 11:19-26; 13:1-3 నుండి బైబిలు కథ
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ల

47:01

సౌలు రోమా దేశం అంతా ప్రయాణం చేసు్తుండ అతని రోమా పేరును “పౌలు” వినియోగించడం ఆరంభించాడు. “పౌలు” అతని సేన్నాహితుడు ల
తో కలిసి ఒక రోజున ఫిలిపు్పు పటష్టి ణానికి యేసును గురించిన సువార్త ప్రక ంచ నికి వె ్ళురు. వారు ఒక నదీ తీ నికి వె ్ళురు. అకస్కాడ ందరు
పా్రర్థ న చెయ్య నికి కూడు
న్నారు. అకస్కాడ లూదియ అనే ఒక స్త్రీని కలుసు
న్నారు. ఆమె ఒక వా్యపారసు్తు లు. ఆమె దేవుణి్ణ పే్రమించింది,
ఆయన ఆ ధిసు్తుంది.

ప్రకటించ
అం , “బోదించు” లేదా, “ప్రసంగించు”

వరక్తిక డ
“అమే్మవాడు” లేదా, “వా్యపారసు్తుడు” అని కూ

అన వాదం ప

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

• రోమా, రోమీయుడు
• పౌలు, సౌలు
• ల, సిలా్వను
• ఫిలిపి్పు, ఫిలిపి్పుయులు
• మంచి వార్త, సువార్త
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పే్రమ, పి్రయమైన
• ఆ ధన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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యేసును గురించిన వార్త విని విశ్వసించ నికి దేవుడు లూదియను బలపరచాడు. పౌలు, ల ఆమెకునూ, ఆమె కుటుం
వారు తన ఇం కి వాలని ఆమె వారిని కోరింది. కనుక వారు అకస్కాడ ఉ న్నారు.

లూది

హృదయం తెరవబడింది

అది, “లుదియాకు సమర్ధ తనిచిర్చా.”

ఆమె ఆమె క ట ంబస్త ల బాపి్త స్మం పొం
“లుదియాను ఆమె కుటుం

నిన్నా వారు

ర

పి్తు స్మం పొందేలా చే

రు” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

కాబటిష్టి వార ఆమెతో, ఆమె క ట ంబ సభ ్యలతో ఉనాన్నిర
అన వాదం ప

ల

క్రీ ్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు స
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
క్రీ ్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, స
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• పౌలు, సౌలు
• ల, సిలా్వను
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యూదులు పా్రరి్థ ంచే చోట పౌలు, ల తరచు వారిని కలుసు్తు న్నారు. ప్రతీ దినం వారు అకస్కాడికి నడిచి వెళ్తు నన్నాపు్పుడు ఒక నిస లిక
దయ్యముతో నిండి వారిని అనుసరిసూ
్తు ఉండేది. ఆమె ప్రజల భవిష్యతు్తును ముందు ఊహించి చెపుతుండేది. తదా్వ ఆమె సోది చెప్పుడం
దా్వ తన యజమానులకు అధికమైన డబుబ్బాను సంపాదిసూ
్తు ఉండేది.

ఆమె అధికార ల
“ఆమె యజమానులు” అని కూ

సోదే చె

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

్పవాడిలాగా

“భావిష్యతులో జరిగే వా

అన వాదం ప

గురించి ప్రజలకు చెపే్పువాడు” అని దీనికి అర్ధ ం.

ల

• పౌలు, సౌలు
• ల, సిలా్వను
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• దయ్యం ప ష్టి న
• దయ్యం, దు త్మ, అపవితా్రుత్మ
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
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ఆ నిస లిక వారు నడుసు్తునన్నాపు్పుడు తరచు , “వీరు సజీవుడైన దేవుని సేవకులు. వారు మీకు రక్షణ సువార్తను బోధించుచు
విధం ఆమె తరచు చెయ్యడం దా్వ పౌలు కోపగించు
న్నాడు.

రక్షింపబడ

కి మార్గు ం

అం , “ వు ఎలా రక్షింపబడగలవు” లేదా, “దేవుడు ప్రజలను ఎలా రక్షి ్తు డు” లేదా, “ప్రజలను రక్షించ నికి దేవుని ప్రణాళిక.”

అన వాదం ప

ల

• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• పౌలు, సౌలు
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చివరి ఒక రోజున ఆ నిస లిక అరుసు్తుండ పౌలు ఆమె వైపు తిరిగి ఆమెలో ఉనన్నా దయ్యంతో, “యేసు
రము్మ.” అని గదిగ్దా ంచాడు. వెంటనే ఆమెలో ఉనన్నా దయ్యము ఆమెను విడిచిపె ష్టి ంది.

మంలో ఈమెలోనుండి బయ కి

ఒక రోజు
ఈ పదం గతంలో జరిగిన సంఘటనను గురించిన పరిచయానిన్నా చేసు్తుంది, అయితే నిరిగ్దా షష్టిమైన సమయానిన్నా ప్ర ్తు వించదు. అనేక భాషలు ఒక
నిజమైన కథను చెప్పుడం ఆరంభించ నికి ఇటువం విధా నేన్నా కలిగియు న్నాయి.

ఆమె వై

రిగాడ

అం , “చుటూ
ష్టి తిరిగి ఆమెను చూచాడు.”

యేస

నామంలో

అం , “యేసు అధికారంతో.” యేసుని అధికారం కారణం

పౌలు అ దయా్యనిన్నా విడిచి పెటష్టి మని ఆ జ్ఞా పించగలి డు.

ఆమె న ండి బయటక రా
అం , “ఆమెను విడిచిపెటుష్టి” లేక “ఆమె నుండి బయ కి

అన వాదం ప

.”

ల

• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• పౌలు, సౌలు
• దయ్యం, దు త్మ, అపవితా్రుత్మ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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ఆ లిక యజమాని జరిగిన దానిని బ ష్టి చాలా కోపగించు
న్నాడు! దయ్యము లేక పోవడం చేత ఆ నిస లిక ప్రజల భవిష్యత్త విషయంలో
సోది చెప్పులేదు అని య నులు గురి్తంచారు. దానిని బ ష్టి ప్రజలు తమకు జరుగుతునన్నాదానిని గురించి సోది చెప్పుడం వల్ల తమకు కలిగే
లాభ ధనం వారికి ఇక దు.

దయ్యం లేక ం
అం , “దయ్యం శకి్త లేకుం

” లేదా, “ఇపు్పుడు తనలో దయ్యం లేదు”

భవిష్యత్త
అం , “భవిష్యతులో వారికి ఎం జరుగబోతుందో.”

దీ

అర్థం అదే

“దీని వలన” లేదా “కాబ ష్టి ” అని కూ

అన వాదం ప

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

• సేవకుడు, సేవించడం,

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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కనుక ఆ లిక యజమానులు పౌలునూ, లనూ రోమా అధికారుల వదగ్దా కు తీసు ని వె
చెర లలో వే రు.

వాటి

రవేయండి

అం , “వా ని ఒకచోట పెటష్టి ండి.”

అన వాదం ప

ల

• సేవకుడు, సేవించడం,
• పౌలు, సౌలు
• ల, సిలా్వను
• రోమా, రోమీయుడు

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
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వారు పౌలునూ, లను చెర లలో ఉంచారు, వారికి ఎకుస్కావమంది రక్షక భటులను ఉంచారు. వారి కాళ్ళుకు బొండలు బిగించి బంధించారు.
అయితే మధ్య తి్రు సమయంలో పౌలు, లలు దేవుణి్ణ సు్తుతిసూ
్తు పాటలు పాడుతు న్నారు.

మధ్య రా త్రిలో
“ తి్రు చాలా ఆలస్యం అయినపు్పుడు” లేక “ఉదయం చాలా పెందలకడనే” అని అనువదించవచుర్చా. ఇది బయట పూరి్త
ప్రజలు సహజం నిదిద్రోంచే సమయం.

దేవు న్ని స్త

సూ
్త

“పాటలు పాడడం దా్వ

అన వాదం ప

టల

చీక

ఉనన్నా సమయం,

డ త నాన్నిర .

దేవునిన్నా సు్తుతించడం” లేదా “దేవుణి్ణ సు్తుతించ నికి పాటలు పాడడం” లేక “దేవుని సు్తుతించే పాటలు పాడడం.”

ల

• పౌలు, సౌలు
• ల, సిలా్వను
• సు్తుతి, సు్తుతించెను, సు్తుతికి అరు్హుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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అక

్మతు్తు

ఒక భయంకరమైన భూకంపం కలిగింది! చెర

ల తలుపులు తెరచ కొనాన్నియి, ఖైదీల గొలుసులు తెగిపోయాయి.

తెరచ కొనాన్నియి
అం , “తా

లు ఊడిపోయాయి, అక

కింద పడిపో

్మతు్తు

వెడలు్పు

తెరచు

న్నాయి.”

యి

అం , “వెంటనే బయటకు వచార్చారు” లేదా “వెంటనే బయ కి వచార్చారు, తదా్వ
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అపు్పుడు చెర ల అధికారి మేలొస్కా న్నాడు. చెర ల తలుపులు తెరచుకోవడం చూచాడు. ఖైదీలందరూ పారిపోయారని తలంచాడు. తాను ఖైదీలు
పారిపో నికి అనుమతించానని తలంచి రోమా అధికారులు తనను చంపుతారని భయప ్డ డు. కనుక తనను తాను చంపుకోవాలని చూచాడు.
అయితే పౌలు, “ఆగుము! నినున్నా వు చంపుకోవాలిస్సాన అవసరం లేదు. మేమందరం ఇకస్కాడే ఉ న్నాం” అని బిగ్గ ర అరిచాడు.

చెరసాల అధిప
అం , “చెర

లకు భాద్యత వహించే అధికారి.”

మేమ
“మేము” అనే పదానికి నిన్నా భాషలలో ప్రతే్యక రూపం ఉంది. దీనిలో మా ్ల డుతునన్నా వ్యకి్త జత చేరడు. ఇకస్కాడ “మేము” లో చెర
లేదు, పౌలూ, మిగిలిన ఖైదీలు ఉ న్నారు.

అన వాదం ప

ల

• రోమా, రోమీయుడు
• పౌలు, సౌలు
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చెర ల అధిపతి భయంతో వణుకుతూ పౌలు, ల వదగ్దా కు వచార్చాడు. “రక్షణ పొందుటకు నేను ఏమి చెయా్యలి?” అని వారిని అడి డు. పౌలు
ఇలా జవాబిచార్చాడు, “ప్రభువైన యేసు నందు వి ్వసం ఉంచుము, అపు్పుడు వును ఇం వారునూ రక్షణ పొందుదురు.” ఆ చెర ల అధికారి
వారిదగ్దా రిని తన ఇం కి తీసు ని వె ్ళుడు. వారి యాలను గుచే డు. అతని ఇం లోని ప్రతీ ఒకస్కారి పౌలు దేవుని గురించిన సువార్త
చెపా్పుడు.

రక్షింపబడ

కి

“ పాపాల నుండి రక్షింపబడ నికి” లేదా, “ పాపాల నుండి దేవుడు ననున్నా కాపాడ నికి.” భూకంపానికి కారణం అయిన దేవుని చేత
శిక్షించబడడం నుండి రక్షణను ఈ ప్రశన్నా చెపుతుంది.

ప్రభ వైన యేస

విశద్వాసించండి.

ఇది చెర ల అధికారీ, అతని కుటుం నికి సూచించబడింది. అప్పుడు వారందరూ విశ్వసించారు,
మా ్ల డుతునన్నాటష్టి ు నిన్నా భాషలు తెలియపరుసు్తు న్నాయి.

పి్తు స్మం తీసు

న్నారు. పౌలు ఆ గుంపుతో

నీవునూ, నీ క ట ంబమూ రక్షించబడ ద ర
“దేవుడు నినూన్నా కుటుం
గ్రత్తు చూడండి.

అన వాదం ప

న్నా

పాపాల కోసమైన

శ్వతమైన శిక్షనుండి రక్షి ్తు డు.” రక్షణ అనేది ఇకస్కాడ ఆతీ్మయమైనది, భౌతిమైనది కాదు అని

ల

• పౌలు, సౌలు
• ల, సిలా్వను
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
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• బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ప్రకటన
• మంచి వార్త, సువార్త
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చెర ల అధికారి, అతని కుటుంబం యేసు నందు వి ్వసముంచారు. కనుక పౌలు, ల వారికి
పె ష్టి డు. వారు కలిసి ఆనందించారు.

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి నో స్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• పౌలు, సౌలు
• ల, సిలా్వను
• సంతోషం, సంతోషభరితం, ఆనందించు, హరిత్షెంచు
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47:13

తరువాత దినం పటష్టి ణ అధికార ల పౌలు, లలను చెర లనుండి బయటకు తీసు ని వచిర్చా తమ పటష్టి ణానిన్నా విడిచి వెళ్ళుమని చెపా్పురు.
పౌలు, ల లూదియాను, ఇతర సేన్నాహితులను దరి్శూంచి ఫిలిపు్పు పటష్టి ణానిన్నా విడిచిపె ష్టి రు. యేసును గురించిన మంచి వార్త ఆ పా్రంతం అంతా
వా్యపించించింది. సంఘం ఎదుగుతుంది.

పటష్టి ణ

అధికార ల

“పటష్టి ణపు పాలకులు” లేదా “పటష్టి ణ అధిపతులు” అని సూచిసు్తుంది.

యేస న గ రించిన స వారక్తి వా్యపిసూ
్త ఉంది
అం , “యేసుని గురించిన సువార్త అనేక చోటులలోని ప్రజలు వింటు

న్నారు.”

సంఘం పెర గ తూ ఉంది
అం , “అనేక మంది ప్రజలు సంఘంలో భాగ

అన వాదం ప

్వము్యలు అవుతు

న్నారు” లేదా, “అనేక మంది ప్రజలు యేసుని విశ్వసిసు్తు

ల

• పౌలు, సౌలు
• ల, సిలా్వను
• ఫిలిపి్పు, ఫిలిపి్పుయులు
• మంచి వార్త, సువార్త
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• సంఘం, సంఘం
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47:14

పౌలూ, ఇతర క్రైస్తు వ యకులూ అనేక నగ లకు ప్రయాణం చే రు. యేసును గురించిన మంచి వార్తను అనేకులకు ప్రక ంచారు, బోధ చే
సంఘాలలోని వి ్వసులను పో్రతస్సాహించ ని , బోధ చెయ్య ని వారికి అనేక పతి్రుకలు కూ
రు.

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నన్నా భాషలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• పౌలు, సౌలు
• క్రైస్తు వుడు
• బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ప్రకటన
• మంచి వార్త, సువార్త
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• సంఘం, సంఘం
అపొస్తు లుల కార్యములు 16:11-40 నుండి బైబిలు కథ
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48:01

దేవుడు లోకానిన్నా సృ ష్టి ంచినపు్పుడు, సమస్తు ం సంపూర్ణం ఉంది. పాపం లేదు. ఆదాము, హవ్వ ఒకరిపట్ల ఒకరు పే్రమతో ఉ
పే్రమించారు. వా్యధి లేదు, మరణం లేదు. ఈ రీతి ఉం లని దేవుడు కోరుకు న్నాడు.

న్నారు. వారు దేవుణి్ణ

దేవుడ ఈ విశాద్వా న్నిసృ ష్టి ంచాడ
అం , ““శూన్యంలో నుండి దేవుడు ప్రపంచానిన్నా సృ ష్టి ంచాడు.”

సంపూర్ణం
అం , దేవుడు దాని విషయంలో ఉదేగ్దా శించినదంతా నెరవేరర్చా నికి “ఖచిర్చాతం

అక్కడ

అది ఉం

లిస్సాన” విధం

ఉంది.

పం లేద

నిన్నా భాషలకు “పాపానిన్నా” ఒక చర్య కాకుం ఒక వసు్తువులా వ్య క
్త రించ నికి నిన్నా భాషలలో
ఒకస్కారూ పాపం చెయ్యలేదు” లేదా “ప్రజలు పాపం చెయ్యలేదు” లేదా “దుషష్టి మైనదేదీ జరగలేదు.”

అక్కడ రోగం లే

మరణం లేద

అం , “ఏ ఒకస్కారూ రో ల పాలవ్వలేదు, ఏ ఒకస్కారూ చనిపోలేదు.”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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• ఆదాము
• హవ్వ
• పే్రమ, పి్రయమైన
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
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48:02

తాను సర్పుం దా్వ హవ్వతో మా ్ల డు. ఆమెను మోసం చెయా్యలని వాడు కో డు. అపు్పుడు ఆమెయూ, ఆదామునూ దేవునికి వ్యతిరేకం
పాపం చే రు. వారు పాపం చే రు కాబ ష్టి భూమి మీద ఉనన్నావారందరి మీదకు మరణం వచిర్చాంది.

తోట
దేవుడు సృ ష్టి ంచీ మొద

పురుషుడి , స్త్రీ దేవుడు ఉంచిన స్థ లానిన్నా ఇది సూచిసు్తుంది.

అవద్వాన మోసం చేసి
అం , “హవ్వకు అబదగ్దా ం చెపి్పు.” దేవుడు చెపి్పున దానిని అనుమానించేలా
హవ్వను మోసగించింది.

అన వాదం ప

తాను అవ్వతో అబదగ్దా మాడింది, దేవునికి అవిధేయత చూపించేలా

ల

• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• హవ్వ
• ఆదాము
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
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48:03

ఆదాము, హవ్వ పాపం చే
ప్రతీ మానవుడు పాపం చే
కలిగించాలని కో డు.

రు కాబ ష్టి , మరింత దారుణమైన ఫలితం కలిగింది. వారు దేవునికి శతు్రువులయా్యరు. దాని ఫలితం అప్పు నుండి
రు. ప్రతీ వ్యకి్త జన్మనుండి దేవునికి శతు్రువు అయా్యరు. ప్రజలకు, దేవునికి మధ్య సమాధానం లేదు. దేవుడు సమాధం

చాల ఘోరంగా
అం , “మరింత దారుణం” లేక “ఇంకా దారుణం.”

అన వాదం ప

ల

• ఆదాము
• హవ్వ
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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హవ్వ సంతానం తాను తలను చితకగొడతాడని దేవుడు వా గ్దా నం చే డు. సర్పుం ఆయన మడెమె మీద డతాడని చెపా్పుడు. అం
తాను
మె స్సాయను చంపాలని చూ డు. అయితే దేవు యనను తిరిగి లేపుతాడు. తరువాత మె స్సాయ తాను శకి్తని శ్వత కాలం తీసివే ్తు డు. అనేక
సంవతాస్సా ల తరువాత ఆ మె స్సాయాయే యేసు అని దేవుడు చూపించాడు.

సాతాన తలన నల గకొటష్టి డం
“ తాను తలమీద అడుగు పె ష్టి , దానిని నేలకు అణచి వెయ్యడం” అని అనువదించవచుర్చా. లేక “ తాను తల మీద అడుగు పెటష్టి డం దా్వ
వాడిని చి న్నాభినన్నాం చెయ్యడం.” ఒక సర్పుం తలమీద ఒక వ్యకి్త కాలు పెటష్టి డంలోని చితా్రునిన్నా చూపిసు్తుంది. తల పూరి్త నలిగిపోయింది, సర్పుం
చనిపోయింది, కనుక హానికరం కాదు.

మడిమెన గాయపర స్త ంది.
ఇది మని పాదానిన్నా కరుసు్తునన్నా పాము యొకస్కా చిత్రుం. ఈ విషయంలో,
చెయ్యదు.

జీవం లో కి ఆయన
అం , “ఆయనను సజీవుడి

అన వాదం ప

రిగి లే
చే

తాను మె స్సాయను శశ్రామ కలుగ జేసు్తుంది, అయితే ఆయనను

డ

డు.”

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• హవ్వ
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
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• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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దేవుడు తాను పంపబోవు జలప్రళయంనుండి కాపాడుకోవ నికి ఒక ఓడను తయారు చేసు మ్మని దేవుడు నోవాహుతో చెపా్పుడు. ఆయన యందు
వి ్వసముంచిన వారిని ఆయన ఈ విధం రక్షించాడు. ప్రతి ఒకస్కారూ దేవుడు ఇచేర్చా మరణ శిక్షకు పాతు్రులే. ఎందుకం వారు పాపం చే రు.
అయితే దేవుడు ఆయన యందు వి ్వసముంచు ప్రతిఒకస్కారిని రక్షించ నికి తన కుమారుడైన యేసును ఈ లోకానికి పంపించాడు.

వారి

లన బటిష్టి నాశనం చేయబ డ్డా ర

“వారి పాపాల నిమిత్తు ం ప్రతి ఒకస్కారూ దేవుని చేత
అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

శ్వతకాలం శిక్షించబ

లి, ఎందుకం

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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అనేక వందలాది సంవతస్సా లు, యాజకులు దేవునికి బలులు అరి్పుసూ
్తు వచార్చారు. అయితే ఆ బలులు వారి పాపాలను క్షమించలేవు. యేసు గొప్పు
ప్రధాన యాజకుడు. యాజకులు చేయలేని దానిని ఆయన చే డు. ప్రతిఒకస్కారి పాపానిన్నా తీసివేయ నికి ఆయన తనున్నాతాను బలి
అరి్పుంచు
న్నాడు. మనుషు్యలందరి పాపాలకు దేవుని శిక్షను ఆయన పొంద నికి అంగీకరించాడు. ఈ కారణంచేత యేసు ప్రధానయాజకుని
సంపూరు్ణడు.

తనన తన అరి్పంచ క నాన్నిడ
“యేసు మరణానికి తనను తాను అనుమతించాడు” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

శి న తీస కొనాన్నిడ
అం , “తన సొంత దేహం మీద మీద శిక్షను పొందుకు

అన వాదం ప

న్నాడు.”

ల

• యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప్రధాన యాజకుడు
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
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దేవుడు అ బ్రా హాముతో ఇలా చెపా్పుడు, “ దా్వ భూమి మీద ఉనన్నా సమస్తు జ ంగమును ఆశీర్వది ్తు ను.” ప్రభువైన యేసు ఈ అ బ్రా హాము
సంతానం. యేసు నందు వి ్వస ముంచిన ప్రతీ ఒకస్కారిని తమ పాపాలనుండి దేవుడు రక్షించిన కారణం ఈ సమస్తు జ ంగమును దేవుడు
ఆశీర్వదిసు్తు న్నాడు. ఈ ప్రజలు యేసునందు వి ్వసముంచినపు్పుడు దేవుడు వారిని అ బ్రా హాము సంతానం వారిని యెంచుతాడు.

భ విలో

అ న్ని ప్ర

గం

ల

“ప్రపంచంలోని వివిధ భా లలోని ప్రజలు” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

అబబ్రాహామ ఆతీ్మయ సంత వాడ
అం , “ఆతీ్మయం

అన వాదం ప

అ బ్రా హాముకు సంబందించినవాడు. దేవుని ప్రజలలో ఒకస్కాడు.”

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• ప్రజలు, ప్ర గుంపు
• ఆశీర్వదించు, ఆశీర్వదించబడిన, ఆశీ ్వదం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• ఆత్మ, లి, ్వస
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తన సొంత కుమారుడు ఇ స్సాకును ఆయనకు బలి అరి్పుంచాలని దేవుడు అ బ్రా హాముకు చెపా్పుడు. అయితే దేవుడు ఇ స్సాకుకు బదులు
గొ ర్రెపిల్ల ను అనుగ్రహించాడు. మనం అందరం మన పాపాలకు శిక్షను పొంద నికి అరు్హులం! అయితే మన ్థ నంలో మనకు బదులు బలి
చనిపో నికి దేవుడు తన ఏ క కుమారుడైన యేసును మనకోసం అనుగ్రహించాడు. ఆ కారణం ప్రభువైన యేసును దేవుని గొ ర్రెపిల్ల అని
పిలు ్తు ం.

ఒక

తన క మార డ ఇసాన్సిక క బద ల గా
“తన కుమారుడు ఇ
లేకుం .”

చావ

స్సాకు ్థ నంలో” లేదా, “తన కుమారుడైన ఇ

స్సాకు ్థ నంలో” లేదా, “తన కుమారుడైన ఇ

కి యోగ ్యడ

అం , “చనిపోవాలి.”

మన సా్థనంలో మర ంచ

కి

“మన ప్రతి ఒకస్కారి ్థ నంలో మరణించ నికి” లేక “ఆయన మనలను చంపకుం

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము
• కుమారుడు
• ఇ స్సాకు
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
712 / 1034

ఉండేలా.”

స్సాకును బలి

అరి్పుంచనవసరం

Open Bible Stories Translation Notes

48. యేసు వా గ్దా నం చెయ్యబడిన మె స్సాయ

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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ఐగుపుప్తు మీద దేవుడు చివరి తెగులును పంపించినపు్పుడు ప్రతీ ఇ శ్రా యేలు కుటుంబం ఒక గొ ర్రెపిల్ల ను చంపాలని ఆయన చెపా్పుడు. గొ ర్రెపిల్ల లో
ఎటువం లోపమూ ఉండకూడదు. అపు్పుడు దాని రకా్తనిన్నా వారు తమ దా్వ ల మీద, ప్రకస్కాల పో్రక్షించాలి. దేవుడు ఆ రకా్తనిన్నా చూచినపు్పుడు ఆ
గృహాలను ఆయన దా పోయాడు. వారిలో జే్యషష్టి సంతా నిన్నా సంహరించలేదు. ఇది జరిగినపు్పుడు దేవుడు దీనిని ప స్కా అని పిలిచాడు.

ఐగ

ప్తు చివరి తెగ ల

అం , “ఐగుపుప్తు మీద చివరి
దేవుడు చే డు.

పంపించాడ
శనం

నిచార్చాడు.” ఇది చివరి తెగులు, ఇది వచిర్చానపు్పుడు దేవుడు ఐగుపీ్తు యులలో జే్యషుష్టిలైన వారు చనిపోయేలా

సంపూర్ణమైన గొరెర్రెపిల్లు
అం , “ఏ లోపమూ లేని గొ ర్రెపిల్ల ”

రకక్తిం
అం , “గొ ర్రెపిల్ల రక్తం.”

ద్వారబంధాల
దా్వరబంధాలు తెలియక పోతే, దీనిన్నా ‘గుమా్మలు” అని అనువదించవచుర్చా.

టిపోయింది
“...గుం ప్రవేశించు” లేదా, “.. గుం వెళ ్ళు” అని కూ దీనిని అనువదించవచుర్చా. ఇది ఏవిధం
“దా పోవడం” పదం ఏవిధం అనువదించబడిందో అనే దానితో సంబంధపరచాలి.
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ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల
• రక్తం
• ప స్కా

715 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

48. యేసు వా గ్దా నం చెయ్యబడిన మె స్సాయ

48:10

యేసు ప స్కా గొ ర్రెపిల్ల లా ఉ న్నాడు. ఆయన ఎనన్నాడూ పాపం చెయ్యలేదు. కనుక ఆయనలో ఏ దోషమూ లేదు. ప స్కాపండుగ సమయంతో ఆయన
చనిపోయాడు. యేసునందు వి ్వసముంచిన వా వరై ఆ వ్యకి్త పాపం కోసం ఆయన రక్తం వెల చెలి్ల స్తు ుంది. దేవుడు తానే ఆ వ్యకి్తని
దా పోయినటుష్టి
ఉంది. ఎందుకం దేవుడు ఆ వ్యకి్తని శిక్షించడు.

మన పసా్క గొరెర్రెపిల్లు
అం , “మన ర చంపబడిన ప స్కా గొ ర్రెపిల్ల ” లేదా, “దేవుడు మనలను దా
తపి్పుంచదానికి గొ ర్రెపిల్ల వధించబడింది.”

వె ్ళులా గొ ర్రెపిల్ల చంపబడింది” లేక “దేవుడు మనలను

పం లే
“ఎపు్పుడూ పాపం చేయని” అని కూ

యేస

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

రకక్తిం

“పాపుల కోసం మరణించినపు్పుడు తను తాను బలి

దేవు

శి ఆ వ్యకిక్తి

చేసు

న్నాడు” అని అనువదించవచుర్చా. ఇకస్కాడ “రక్తం” పదం అర్థ ం “మరణం.”

టి వెళ్త ంది

ఈ వాక్యం అర్థ ం, “దేవుడు ఆ వ్యకి్తని శిక్షించలేదు.” “దా పోవడం”, “ప స్కా గొ ర్రెపిల్ల ” పదాల మధ్య సంబంధానిన్నా చూపించే పదానిన్నా వినియోగిసూ
్తు
అనువాదం చెయా్యలి. “తపి్పుంచండి” అనే పదం దా పోవడం పదంలో వినియోగించినట్ల యితే, ఈ వాకా్యనిన్నా “దేవుడు శిక్షనుండి ఆ వ్యకి్తని
తపి్పుంచాడు” అని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ప స్కా
• గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల
716 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

48. యేసు వా గ్దా నం చెయ్యబడిన మె స్సాయ

• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• రక్తం
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
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48:11

దేవుడు ఇ శ్రా యేలుతో నిబంధన చే డు. ఎందుకం వారు తనకు చెందినవారి ఉండ నికి ఆయన వారిని ఎంపిక చేసు
న్నాడు. ఇపు్పుడు
దేవుడు ప్రతిఒకస్కారికోసం ఒక నూతన నిబంధన చే డు. ఏ ప్ర తెగలో ఎవరై ఈ నూతన నిబంధనను అంగీకరిసే్తు వారు దేవుని ప్రజతో
కలు ్తు రు. దేవుడు ఇలా చే ్తు డు, ఎందుకం వారు యేసునంది వి ్వసముంచారు.

ఇశా్రయేలీయ ల దేవుడ ఎన న్నికొనన్ని ప్రజల
అం , “ఆయన ఎనున్నా నన్నా ప్రజలు ఇ శ్రా యేలీయులు” లేదా “ఆయన ఎనున్నా నన్నా ప్రజలు, ఇ శ్రా యేలీయులు.”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నిబంధన
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• [[rc://*/tw/dict/bible/kt/newcovenant]]
• ప్రజలు, ప్ర గుంపు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
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48:12

దేవుని వాకా్యనిన్నా మహాశకి్తతో ప్రక ంచిన ప్రవక్త మోషే. అయితే యేసు ప్రవక్తలందరిలో శ్రాషష్టి ుడు. ఆయన దేవుడు. కనుక ఆయన చేసిన సమస్తు ం,
ఆయన మా ్ల డిన ప్రతీ మాట దేవుని కా ్యలు, దేవుని మాటలు. ఈ కారణం చేత యేసు దేవుని వాకుస్కా పిలువబ ్డ డు.

ఒక గొప్ప ప్రవకక్తి
అం , “చాలా ముఖ్యమైన ప్రవక్త.”

ఒక గొప్ప ప్రవకక్తి
అం , “అత్యంత పా్రముఖ్యమైన ప్రవక్త.”

ఆయనే దేవు

వాక ్క

అం , “ఆయన దేవుని వాకుస్కా అని పిలువబ ్డ డు” ఎందుకం ఆయన దేవుని స్వభావానిన్నా వెల్ల డిచేసు్తు న్నాడు. ఇతర ప్రవక్తలు దేవుడు వారికిచిర్చాన
సందే నిన్నా బోధించారు, అయితే ప్రభువైన యేసు ఆయన బోధలోనూ, చర్యలలోనూ దేవుణి్ణ బయలు పరచాడు.

అన వాదం ప

ల

• మోషే
• ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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48:13

దావీదు సంతానంలో ఒకరు దేవుని ప్రజలను శ్వతం పాలి ్తు డని దేవుడు దావీదుతో వా గ్దా నం చే
మె స్సాయ. కనుక శ్వతకాలం పాలించ నికి ఆయన దావీదు కుమారుడు.

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• దావీదు
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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48:14

దావీదు ఇ శ్రా యేలు జు. అయితే ప్రభువైన యేసు సర్వలోకాని
సమాధానంతోనూ శ్వత కాలం పాలి ్తు డు.

జు! ఆయన మరల

బోతు

న్నాడు. ఆయన

్యనిన్నా తితోనూ,

వత్ ప్రపంచా కి రాజు
అం , “ప్రతి ఒకస్కారి మీద

జు, ప్రతీ దానిమీద

జు, ప్రతీ చో

జు.”

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నన్నా భాషలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• దావీదు
• జు, చరికం
• ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
• ్యయమైన, ్యయం, అ ్యయమైన, అ ్యయం, నిరోగ్దా
• సమాధానం, ంతియుత, సమాధానపరచువారు

/ తిమంతులు

చేయు, తిమంతుని

తీరర్చాబడడం

ఆదికాండం 1-3; 14, 22, నిర్గ మ 12, 20; 2 సమూయేలు 7; హె బ్రా 3:1-6, 4:14-15:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; ప్రకటన 21 నుండి బైబిలు కథ
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బంధన

49:01

దేవుని దూత మరియ అనే కన్యకతో ఆమె దేవుని కుమారునికి జన్మనిసు్తుందని చెపా్పుడు. ఆమె ఇంకా కన్యక నే ఉంది. అయితే పరిశుదా్ధతు్మడు
ఆమెను కము్మ ం డు, ఆమె గర్భుం ధరించేలా చే ్తు డు. ఆమె ఒక కుమారుడిని కనింది. ఆ బిడ్డ కు యేసు అను పేరు పె ష్టి రు. కానుక యేసు
దేవుడూ, మానవుడూ కూ .

సమాచారం
ఈ చ ్ర నికి నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• కన్య, కన్యకలు. కన్యత్వము
• యేసు తలి్ల , మరియ
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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49:02

తాను దేవుడనని చూపించ నికి యేసు అనేక సూచకకిక్రీయలు చే డు. ఆయన
మీద నడిచాడు, తుఫానులు ఆపాడు. రోగులనేకులను
ఆయన గు చే డు, అనేకులలో ఉనన్నా దయా్యలను పారదోలాడు. చనిపోయిన వారిని తిరిగి లేపాడు. ఐదు రొటెష్టి లు, ండు చినన్నా చేపలను 5,000
మంది ప్రజలకు సరిపడే ఆహారం మా ర్చాడు.

ద

్యలన వెళ్ళుగొ ష్టి డ

అం , “ప్రజలలో నుండి దయా్యలు బయటకు వచేర్చాలా చే

చ పోయినవారి

సజీవుల గా లే

“చనిపోయిన వారిని తిరిగి సజీవులు

అన వాదం ప

డు.”

డ

లేపాడు” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అదు్భుతం, అదు్భుతాలు, ఆశర్చార్యం, ఆశర్చా ్యలు, సూచన, సూచనలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ పరుచువాడు, ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అ
• దయ్యం, దు త్మ, అపవితా్రుత్మ
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
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49:03

ప్రభువైన యేసు ఒక గొప్పు యకుడు కూ . ఆయన బోధించినదంతా సరియైనదే. ఆయన దేవుని కుమారుడు కనుక ఆయన చెపి్పున దానిని
ప్రజలు చెయా్యలి. ఉదాహరణకు, నినున్నా వు ఏవిధం పే్రమించు ంటు న్నావా అదే విధంగా పొరుగువారిని పే్రమించాలి అని ఆయన చెపా్పుడు.

ఓ గొప్ప బోధక డ
అం , “చాలా పా్రముఖ్యమైన బోధకుడు” లేదా “ శ్రాషష్టిమైన బోధకుడు.”

అదే విధంగా
అం , “దానంత లానే” లేక “అదే మొత్తు ం” లేక “అదే ్థ యిలో.”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• పే్రమ, పి్రయమైన
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అనిన్నా కం

ఎకుస్కావ

దేవుణి్ణ పే్రమించాలని కూ

ఆయన బోధించాడు.

మీ సంపద
“మీ డబుబ్బా” లేదా, “మీ సంపదలు” అని కూ

అన వాదం ప

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

• పే్రమ, పి్రయమైన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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ఈ లోకంలో ఉనన్నావాటనిన్నా
ప్రవేశించాలి అం దేవుడి

మీ

సంపాదించుకోవడం కం
పాపాలను క్షమించాలి.

ల న ండి రక్షింపబడ

అం , “ పాపం విషయంలో శిక్షించబడకుం
రక్షణ పొందుకోవ నికి.”

అన వాదం ప

దేవుని

జ్యంలో ఉండడం శ్రాష్ఠమైన సంగతి అని యేసు చెపా్పుడు, దేవుని

జ్యంలోనికి

కి
రక్షించబడ నికి” లేదా “మీ పాపాల నుండి దేవుడు మిమ్మలిన్నా రక్షి ్తు డు” లేదా, “మీ పాపం నుండి

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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ందరు యేసును అంగీకరి ్తు రని యేసు చెపా్పుడు. దేవుడు వీరిని క్షమి ్తు డు. అయితే ందరు ఆయనను అంగీకరించరు. ందరు మంచి నేలలా
ఉం రని యేసు చెపా్పుడు. ఎందుకం యేసును గురించిన సువార్త వారు అంగీకరి ్తు రు, దేవుడు వారిని రక్షి ్తు డు. దేవుని వాక్యం ఒక తో్రువలో
పడిన విత్తు నం లాం ది. అయితే అకస్కాడ ఏమీ మొలవదు. ప్రజలు యేసును గురించిన సువార్తను తృణీకరి ్తు రు. ఆయన జ్యంలో ప్రవేశించ నికి
ని కరిసు్తు న్నారు.

ఇతర ల పొందర
అం , “ఇతరులు ఆయనను పొందుకోరు కాబ ష్టి వారు రక్షింపబడలేరు.”

దేవు

వాక ్క విత్త నం

“దేవుని వాకుస్కాతో పోలర్చా గలిగిన విత్తు నం” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా. ఈ మాట దేవుని వాకుస్కా , విత్తు

అన వాదం ప

ని పోలికను ఏర్పురుసు్తుంది.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ్వకరించు, ్వగతం, చేప ష్టి న, అంగీకారం
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• మంచి వార్త, సువార్త
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
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దేవుడు పాపులను పే్రమిసు్తు న్నాడని యేసు బోధిసు్తు
చేసుకో నికి ఇషష్టి పడుతు న్నాడు.

న్నాడు. ఆయన వారిని క్షమించ నికి కోరుతు

సమాచారం
ఈచ

నికి నోటుస్సా లేదు

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పే్రమ, పి్రయమైన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
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దేవుడు పాపానిన్నా దే్వ సు్తు న్నాడని కూ యేసు చెపా్పుడు. ఆదాము, హవ్వ పాపం చే రు కనుక వారి సంతానం యావతూ
్తు కూ
ఈ లోకంలో ఉనన్నా ప్రతీ వ్య ్త పాపం చేసినవాడే. దేవునికి దూరం ఉ న్నారు. ప్రతీ ఒకస్కారూ దేవునికి శతు్రువులు ఉ న్నారు.

దేవు

పాపం చేసింది.

న ండి వేర చేయబడినది

“దేవునితో కలిసి ఉండలేనిది” లేదా, “దేవుని చెంతకు
అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

లేనిది” లేదా, “దేవునితో సంబంధం కలిగియుండలేనిది” అని కూ

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• ఆదాము
• హవ్వ
• అవరోహణం, సంతతి వాడు
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అయితే లోకంలో ఉనన్నావారినందరి ఈ విధం పే్రమిసు్తు న్నాడు. ఆయన తన ఏ క కుమారుణి్ణ ఈ లోకానికి ఇచార్చాడు, ఆయనయందు
వి ్వసముంచు ప్రతీవాడునూ నశింపక నిత్యజీవం పొందేలా ఆయనను ఈ లోకానికి అప్పుగించాడు.

తన ఒక్క క మార డి

ఇచా్చుడ

“తన ఒక కుమారుడిని లోకం పాపాల కోసం బలి
కూ దీనిని అనువదించవచుర్చా.

అరి్పుంచాడు” లేదా, “మన పాపల కోసం దేవుడు తన ఏ క కుమారుడిని బలి

ఇచార్చాడు” అని

నమి్మన ప్ర వా కి
“నమి్మన ఎవరై

యేస

” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

విశద్వాసించిన వార తమ

ల విషయంలో శిక్షింపబడర , అయతే దేవు తో

“ఎవరై యేసుని విశ్వసించినపు్పుడు, దేవుడు వారి పాపాల వారిని శిక్షింపడు, అయితే దేవునితో కలిసి
అని కూ దీనిని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పే్రమ, పి్రయమైన
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
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వు చనిపోవ నికి అరు్హుడవు. ఎందుకం
వు పాపం చే వు. దేవుడు విషయంలో కోపం ఉండడం సరియైనదే. దానికి బదులు ఆయన
యేసు విషయంలో కోపానిన్నా చూపించాడు. సిలువ మీద యేసును బలి అరి్పుంచడం దా్వ దేవుడు యేసును శిక్షించాడు.

నీ

పం కారణంగా

“నువు్వ పాపం చే వు కాబ ష్టి ” అని కూ దీనిని అనువదించవచుర్చా. దీనిని స్పుషష్టి ం చెయ్యడం కోసం ఇది మనుషు్యలందరి కోసం
మా ్ల డుతుంది, నిన్నా భాషలలో మరింత స్పుషష్టి ం ఉండడం కోసం ఈ వాకా్యనిన్నా”మనుషు్యలందరూ పాపం చే రు కాబ ష్టి , వారు నే రోపణ
స్వభావంతో ఉం రు. వారు మరణానికి అరు్హులు.”

దేవుడ కోపంగా ఉం

లి

“దేవుడు కోపం

ఉండడం సరియైనదే” అని కూ

ఆయన కో

న్ని క మ్మరించాడ ..

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

అం , “తన కోపానిన్నా ..వైపుకు మళి్ళుంచాడు” లేదా “ఆయన తన కోపానన్నాంత

..ఉంచాడు” లేదా “కేవలం దానితోనే కోపం

ఉ

న్నాడు.”

మీ శి న పొంద కొనాన్నిర
“మీకు బదులు శిక్షింపబ ్డ డు” లేదా, “ పాపం కోసం శిక్షింపబ ్డ డు” అని కూ దీనిని అనువదించవచుర్చా. దీనిని మరింత స్పుషష్టి ం
చెపా్పులం , ఇది అందరి అన్వయిసు్తుంది. “ప్రతి ఒకస్కారి పాపం కోసం శిక్షించబ ్డ డు” అని అనువదించవచుర్చా

అన వాదం ప

ల

• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• అప ధ భావం, దోషం
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• సిలువ
• ్వకరించు, ్వగతం, చేప ష్టి న, అంగీకారం
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
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ప్రభువైన యేసు ఎనన్నాడూ పాపం చెయ్యలేదు. అయితే దేవుడు ఆయనను శిక్షించేలా ఇషష్టి ప ్డ డు. మరణించ నికి ఆయన అంగీకరించాడు. ఈ
విధం మన పాపాలూ, లోకంలో ఉనన్నా మనుషు్యలందరి పాపాలు తీసివేయ నికి ఆయన సంపూర్ణమైన బలిఅర్పుణ ఉ న్నాడు. ప్రభువైన యేసు
తనను తాను దేవునికి అరి్పుంచు
న్నాడు. కనుక దేవుని ఏ పాపానైన్నా క్షమించగలడు. భయంకర పాపాలు అయి ఆయన క్షమించగలడు.

దూరంగా తీసివేయడం
అం , “శిక్షను తొలగించడం” లేదా “దానికోసం శిక్షను తొలగించడం.” ప్రభువైన యేసు బలియాగం దేవుడు మన పాపానిన్నా అది ఎనన్నా
లేనటుష్టి
చూచేలా చేసు్తుంది.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• బలి, బలులు, అర్పుణ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
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వు ఎంత మంచి కా ్యలు చేసి దేవుడు నినున్నా క్షమించేలా చెయ్యవు. దేవునితో సేన్నాహితుని మార నికి నువు్వ ఏమీ చెయ్యలేవు. దానికి
బదులు ప్రభువైన యేసు దేవుని కుమారుడ , నీక బద ల గా సిలువలో చనిపోయాడ , దేవు యనను మృతులలోనుండి తిరిగి లేపాడ
వు
వి ్వసించినట్ల యితే దేవుడు పాపానిన్నా క్షమి ్తు డు.

మంచి పన ల మిమలిన్ని రక్షించలేవు
అం , “మంచి కా ్యలు చెయ్యడం
మంచికా ్యనిన్నా వు చెయ్యలేవు.”

పాపాల నుండి రక్షించలేవు” లేదా “ పాపాల శిక్షనుండి నినున్నా వు రక్షించుకో నికి చాలిన ఏదై

లన కడిగి వేయడం
అం , “మీ పాపాలను పూరి్త తీసివేయడం” లేదా, “మీ పాపాలను తీసివేసి మిమలిన్నా పరిశుదగ్దా పరచడం.” దేవుడు ప్రజల పాపాలను సంపూరి్త
తొలగించడం దా్వ దేవుడు వారి ఆత్మలో శుది్ధ చెయ్యడం గురించి ఇది మా ్ల డుతుంది. ఇది భౌతిక శుది్ధ గురించి మా ్ల డడం లేదు.

నీక బద ల గా
అం , “

్థ నంలో.”

సజీవుడిగా

రిగి లే

“తిరిగి సజీవుడి

చే

అన వాదం ప

డ

డు” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• సిలువ
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన

735 / 1034

Open Bible Stories Translation Notes

49. దేవుని నూతన నిబంధన

49:13

ప్రభువైన యేసు నందు వి ్వసం ఉంచి ఆయనను ప్రభువు అంగీకరించిన వారిని దేవుడు రక్షి ్తు డు. ఆయన యందు వి ్వసముంచని వారిని
దేవుడు క్షమించడు. వు ధనవంతుడవై , పేదవాడివి అయి , పురుషుడు లేక స్త్రీ అయి , ముసలి వాడవు లేక యవనసు్థడవై , ఎకస్కాడ
నివసిసు్తు న్నా వ్యతా్యసం లేదు. దేవుడు నినున్నా పే్రమిసు్తు న్నాడు, వు యేసు నందు వి ్వసముంచాలని ఆయన కోరుతు న్నాడు. ఆయన
సేన్నాహితుడు కావాలని ఆయన కోరుతు న్నాడు.

ఆయన మీతో దగ్గు ర సంబంధం కలిగియ ండగలడ
“ వు ఆయన బిడ్డ వు అయే్యలా” లేదా “ఆయన సేన్నాహితుని

అన వాదం ప

అగునటు్ల” లేదా “ఆయనకు చెందినవాడవు

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ్వకరించు, ్వగతం, చేప ష్టి న, అంగీకారం
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• పే్రమ, పి్రయమైన
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వు ఆయన యందు వి ్వసముంచి, పి్తు స్మం పొందాలని యేసు నినున్నా పిలుసు్తు న్నాడు. ప్రభువైన యేసు మె స్సాయ అని వు విశ్వసిసు్తు న్నావా?
ఆయనే దేవుని ఏ క కుమారుడని నము్మతు న్నావా? వు పాపి అ దేవుని శిక్షకు పాతు్రుడవ నము్మతు న్నావా? పాపాలు తీసివేయ నికి యేసు
సిలువలో చనిపోయాడని వు విశ్వసిసు్తు న్నావా?

ఆయనలో విశాద్వాసమ ంచండి
“ఆయనలో వి ్వముంచండి” లేదా, “నినున్నా రక్షించ నికి ఆయనలో వి ్వసముంచు” లేదా “ఆయనకు

పూరి్త జీవితం అరి్పుంచు.”

బాపి్త స్మం పొందండి
“మీకు

పి్తు స్మం ఇవ్వ నికి ఒకరిని చూసుకోండి” లేదా, “వారు మీకు

పి్తు స్మం ఇవ్వనివ్వండి” అని కూ

విశద్వాసించండి
“దానిని గురి్తంచండి” లేదా, “దానిని ఒపు్పుకోండి” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

తీసి వేయడం
49:11 లో వివరణ చూడండి.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• పి్తు సమిచుర్చా, పి్తు సం పొందిన, పి్తు సం
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
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• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• సిలువ
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యేసు కోసం చేసినదానిని వు విశ్వసించినట్ల యితే వు క్రైస్తు వుడవు! తాను తన చీక
జ్యంలో మీద పాలన చెయ్యడు. ఆయన
వెలుగు జ్యంలో మీద ఆయన ఇపు్పుడు పరిపాలన చేసు్తు న్నాడు. మీరింతకుముందు చేసు్తునన్నా పాపం చెయ్యకుం దేవుడు నినున్నా ఆపాడు. కు
ఒక నూతనమైన సరియైన జీవన విధా నిన్నా ఆయన కు అనుగ్రహించాడు.

సాతాన చీకటి రాజ్యం
ఇకస్కాడ వాడబడిన “చీక ” పదం పాపానిన్నా సూచిసు్తుంది, దుషష్టి మైన సమ ్తు నిన్నా సూచిసు్తుంది. “మనుషు్యల మీద
ఉంది” అని అనువదించవచుర్చా.

దేవు

తాను పాలన, అది చీక లా

వెల గ రాజ్యం

ఇకస్కాడ “వెలుగు” పదం దేవుని పరిశుద్ధ తనూ, ఆయన మంచిత నిన్నా సూచిసు్తుంది. “మనుషు్యల మీద దేవుని తిమంతమైన పాలన వెలుగులా
ఉంది.” దుర్మర్గ త చీక
నూ, మంచితనం వెలుగు నూ బైబిలు ఎపు్పుడూ చెపుతుంది.

అన వాదం ప

ల

• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• క్రైస్తు వుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
్యలు
• జ్యము,
దేవుని
జ్యము,
పరలోక జ్యము
•
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వు క్రైస్తు వుడైతే దేవుడు పాపాలను క్షమించాడు, ఎందుకం ప్రభువైన యేసు చేసిన కా ్యనిన్నా బ ష్టి ఆయన నినున్నా క్షమించాడు. ఇపు్పుడు
దేవుడు నినున్నా తన శతు్రువులా కాదు సేన్నాహితుని యెంచుతాడు.

మీర ఇలా అ

యెంచ త నాన్నిడ

అం , “ గురించి ఇలా ఆలోచిసు్తు

అన వాదం ప

న్నాడు” లేక “నినున్నా ఇలా తలసు్తు

న్నాడు” లేక “నినున్నా పిలుసు్తు

ల

• క్రైస్తు వుడు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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వు దేవుని సేన్నాహితుడవూ, ప్రభువైన యేసు సేవకుడి ఉనన్నాట్లయితే యేసు కు బోధించినదానికి వు విధేయత చూపించ నికి ఇషష్టి పడతావు.
వు క్రైస్తు వ వి ్వసివి అయినప్పు
వు పాపం చేసేలా తాను నినున్నా ధి ్తు డు. అయితే దేవుడు దేనిని చే ్తు నని చెపుతాడో దానినే చే ్తు డు.
వు పాపాలను ఒపు్పుకునన్నాట్లయితే ఆయన నినున్నా క్షమి ్తు నని ఆయన చెపుతు న్నాడు. పాపానికి వ్యతిరేకం పో డ నికి శకి్తని ఇ ్తు డు.

పం చెయ్య
అం , “పాపం అం

కి శోధించబడడం
తపు్పు అని కు తెలిసి

పాపం విషయంలో శోధించబడడం.”

నమ్మకస్త డ
ఈ వాక్యంలో దీనికి అర్ధ ం దేవుడు “ఆయన వా గ్దా

లన ఒ

లను నెరవేరు ్తు డు.”

్పకోండి

“మీరు చేసిన తపు్పును దేవుని వదగ్దా ఒపు్పు ండి” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా.

కి వ్య రేకంగా పోరాడ

కి ఆయన మీక శకిక్తి సా్తడ .

అం , “పాపానిన్నా తిరసస్కారించ నికి ఆయన మీకు ఆతీ్మయ శకి్తని ్తు డు.”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• లోబడుట, పా ంచుట
• క్రైస్తు వుడు
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• శోధించు, శోధన
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• విశ్వస య, వి ్వస్యత, అవిశ్వస య, అవి ్వస్యత, నమ్మదగిన
• క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన
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49:18

దేవుని వాకా్యనిన్నా అధ్యయనం చెయా్యల , పా్రర్థ న చెయా్యల దేవుడు చెపుతు న్నాడు. ఇతర క్రైస్తు వ వి ్వసులతో కలిసి మీరు దేవునిన్నా
ఆ ధించాలని ఆయన చెపా్పుడు. ప్రభువైన యేసు కు చేసిన దానిని ఇతరులతో పంచుకోవాలి అని ప్రభువు కు చెపుతు న్నాడు. ఈ
కా ్యలనిన్నా
చేసే్తు వు ఆయనకు బలమైన సేన్నాహితుడవు అవుతావు.

ఆయనతో లోతైన సంబంధం కలిగియ ండ

కి

“ఆయనను ఎకుస్కావ పే్రమించ నికి” లేదా, “ఆయనను ఎకుస్కావ
కూ దీనిని అనువదించవచుర్చా.

తెలుసుకోవ నికి” లేదా, “ఆయనకు ఎకుస్కావ నమ్మకసు్తులవ్వ నికి” అని

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నన్నా భాషలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న
• దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, లేఖనము,, లేఖనములు
• ఆ ధన
• క్రైస్తు వుడు
రోమా 3:21-26; 5:1-11; యోహాను 3:16; మారుస్కా 16:16;

ల స్సా 1:13-14; 2

743 / 1034

రింథు 5:17-21; 1 యోహాను 1:5-10 నుండి బైబిలు కథ

Open Bible Stories Translation Notes

50. యేస

50. యేసు తిరిగి వడం

రిగిరావడం

50:01

2,000 సంవతస్సా లు ప్రపంచవా్యప్తు ం మనుషు్యలు అనేకులు మె స్సాయ యేసును గురించిన బోధ వింటు న్నారు. సంఘం అనుదినం
వృదిగ్దా చెందుతుంది. లోకాంతంలో ప్రభువు తిరిగి బోతు న్నాడని వా గ్దా నం చే డు. ఆయన ఇంకా కపోయినప్పు
ఆయన తన
వా గ్దా నిన్నానెరవేరు ్తు డు.

సంఘం పెర గ తూ ఉంది
“ప్రపంచం చుటూ
ష్టి ఉనన్నా సంఘాలలో ప్రజల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది” లేదా, “యేసులో వి ్వసుల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది” అని కూ
అనువదించవచుర్చా.

లోకం అంతంలో
ప్రస్తు ుత ప్రపంచం అంతానికి

అన వాదం ప

వ నికి ముందు” లేక “ఈ లోకం చివరి రోజులో్ల.”

ల

• మంచి వార్త, సువార్త
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• సంఘం, సంఘం
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
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50:02

ప్రభువైన యేసు కడకోసం మనం ఎదురు చూసు్తుండ ఆయనను ఘనపరచే పరిశుద్ధ జీవితం జీవించాలని ప్రభువు కోరుతు న్నాడు. ఆయన
జ్యం గురించి ఇతరులకు చెపా్పులని కూ కోరుతు న్నాడు. యేసు ఈ భూమి మీద జీవించినపు్పుడు ఆయన ఇలా చెపా్పుడు, “సమస్తు దే లలో
ప్రతి ఒకస్కారి
శిషు్యలు దేవుని జ్యమును గురించిన సువార్తను ప్రక ్తు రు, అపు్పుడు అంతం వచుర్చాను.”

అంతం వస్త ంది
“లోకం అంతం వసు్తుంది” లేక “ఈ లోకం అంతం సంభవిసు్తుంది” లేక “ప్రస్తు ుత లోకం అంతం అవుతుంది.” అని ఈ వాకా్యనిన్నా అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరిశుద్ధ మైన, పరిశుద్ధ త, అపరిశుద్ధ మైన, పవిత్రుమైన
• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ప్రకటన
• మంచి వార్త, సువార్త
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50:03

అనేక ప్ర గుంపులు ఇంకా యేసును గురించి వినలేదు. ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళు నికి ముందు, సువార్త వినని వారికి సువార్తను ప్రక ంచాలని
ఆయన తన శిషు్యలతో చపా్పుడు. ఆయన ఇలా ఆజజ్ఞా ఇచార్చాడు, “సమస్తు దే లను వెళ్ళుండి, సమస్తు జనులను శిషు్యలను చెయ్యండి!”, “ త్తు
వి ్తు రం నూ సిద్ధ ం నూ ఉంది!”

శిష ్యలన చెయ్యండి
“ప్రజలు

శిషు్యలు అవ్వడంలో సహాయం చెయ్యండి” అనే అర్థ ం ఈ వాకా్యనికి ఉంది.

పొలాల పంట కోతక సిద్ధ ంగా ఉనాన్నియి.
“వారు దేవుని వదగ్దా కు తీసు బడ నికి పొలాలు పంటతో సిద్ధ ం ఉనన్నాట్ల ు ఉ
సిద్ధ ం నూ సమకూరర్చాబడ నికి సిద్ధ ం ఉనన్నా పొలంలా ఉ న్నారు.”

న్నారు” లేదా “కూరర్చాబడ నికి వారు సిద్ధ ం

పొలాల
ఈ వాక్యంలో “పొలాలు” అనే మాట లోకంలోని ప్రజలను సూచిసు్తుంది.

పరిపకద్వాం
“పరిపక్వం” పదం ఇకస్కాడ యేసుని విశ్వసించ నికి సిదగ్దా ం

ఉ

న్నారని తెలియజేసు్తుంది.

పంట
“పంట” పదం ఇకస్కాడ వారికి యేసును గురించి చెప్పుడం దా్వ

మనుషు్యలను దేవుని వదగ్దా కు తీసు ని వచేర్చా కార్యం.
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ల

• ప్రజలు, ప్ర గుంపు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన
• క్రైస్తు వుడు
• మంచి వార్త, సువార్త
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
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50:04

యేసు ఇలా కూ చెపా్పుడు, “ఒక దాసుడు అతని యజమానుని కం గొప్పువాడు కాదు. ఈ లోకంలో ఘనులైనవారు ననున్నా దే్వ ంచారు. వారు
మిము్మను కూ శశ్రామలపాలు చే ్తు రు.
నిమిత్తు ం మిమ్మలిన్నా చంపుతారు. ఈ లోకంలో మీకు శశ్రామ కలుగుతుంది. అయితే ధైర్యం తెచుర్చా ండి,
ఎందుకం నేను ఈ లోకాధికారి తానును జయించి యు న్నాను. అంతము వరకు నమ్మకము ఉనన్నా యెడల దేవుడు మిము్మను రక్షి ్తు డు.

....కనాన్ని ఎక ్కవ కాద
అం , “... క

న్నా ముఖ్యమైనది కాదు” లేదా, ఈ విషయంలో “దాని క

న్నా ముందు

పరిషస్కారించబడలేదు.”

నా కారణంగా
అం , “నువు్వ
కాబ ష్టి .”

కు విధేయత చూపిన కారణం ” లేదా “మనుషు్యలకు

గురించి బోధించావు కాబ ష్టి ” లేదా “మీరు

ఈ లోకంలో
“ఈ జీవిత సమయంలో” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

నాక నమ్మకస్త ల గా ఉండండి
అం , “

కు విధేయత చూపుతూ ఉండండి.”

అంతం వరక
అం , “మీ జీవితం అంతం వరకూ.”
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న న్ని రక్షిసా్తడ
ఈ పదం హానినుండి భౌతిక విడుదల కం
ఇంతకు ముందే చెప్పుబడింది.

అన వాదం ప

ఆతీ్మయ రక్షణను సూచిసు్తుంది. అనేకమంది వి ్వసులు చంపబడతారు, శశ్రామల పాలవుతారు అని

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• ధపడు, శశ్రామనొందుట
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• విశ్వస య, వి ్వస్యత, అవిశ్వస య, అవి ్వస్యత, నమ్మదగిన
• రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ
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50:05

లోకం అంతమైనపు్పుడు మనుషు్యలకు ఏమి జరుగుతుందో చెప్పు నికి యేసు ఒక ఉపమానం చెపా్పుడు. ఆయన ఇలా చెపా్పుడు, “ఒక
మనుషు్యడు తన పొలములో మంచి విత్తు నిన్నా
డు. ఆయన నిదద్రోపోతునన్నాపు్పుడు అతని శతు్రువు వచిర్చా గోదుమ మొకస్కాలలో కలుపు మొకస్కాలను
వెళి్ళుపోయాడు.

మంచి విత్త నం
ఇది గోధుమ విత్తు నం. ఇటువం విత్తు నం మీ భా పా్రంతంలో తెలియకపోతే “విత్తు నం” అనే ధారణ పదం వినియోగించడం మంచిది.
పదం లేకపోతే ఉదాహరణకు “బియ్యం లాం విత్తు నం” అని తెలిసిన పదానిన్నా యెంచుకోవడం అవసరం.

కల

విత్త నాల
న కలుపు విత్తు

లు పొడవైన గడి్డ డ్డ్డిలా పెరుగుతాయి అయితే వా ని తినలేము. అవి నిరుపయోగమే.

గోధ మల
అం , “గోధుమ గింజలు.” గోధుమ విత్తు నం ఒక పొడవా

అన వాదం ప

గడి్డ లా పెరిగే విత్తు నం. ప్రజలు ఆహారం కోసం దీనిని వినియోగి ్తు రు.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
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50:06

“మొకస్కాలు పెరిగినపు్పుడు, ఆ మనుషు్యని సేవకులు వచిర్చా ఆయనతో, “యజమాను , వు పొలములో మంచి విత్తు లను
వు, అయితే
వా లో కలుపు మొకస్కాలు ఉ న్నాయి” అని అ న్నారు. దానికి యజమాని ఇలా జవాబిచార్చాడు, “కేవలం
శతు్రువులు మాత్రుమే వా ని
లని
కో డు, వా ని వాడే
ఉం డు.”

సమాచారం
యేసు కథ చెప్పుడం

న

గించాడు.

శతత్రి వు వాటి

నాటి ఉండవచ ్చు.

వీలైతే, చెపుతునన్నా వాడు ఇది జరగడం చూడలేదని సూచించే విధం

అన వాదం ప

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
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“సేవకులు యజమానితో ఇలా అడి రు, ‘మేము కలుపు మొకస్కాలను పెరికివేయవచుర్చా ?’ అందుకు యజమాని, “వదుగ్దా, మీరు అలా చేసే్తు వా తో
పాటు గోధుమలను కూ పెరికి వే ్తు రు. పంట కాలం వరకూ ఎదురు చూడండి. అపు్పుడు కలుపు మొకస్కాలను ఒక చోట సమకూరర్చాండి, వా ని
కాలిర్చావెయ్యండి. అయితే గోధ మ పంటని
ట్ల లో సమకూరర్చాండి.’”

సమాచారం
యేసు కథ చెప్పుడం

న

గించాడు

మీర గోధ మల కూ

పెల్లు గిసా్తర

అం , “ప్రమాదవ తూ
్తు గోధుమను కూ పెల్ల గి ్తు రు.” త్తు గోదుమ మొకస్కాలను కలుపు మొకస్కాలనుండి గురి్తంచడం చాలా కషష్టి ం, గోధుమ
మొకస్కాలతో కాకుం కలుపు మొకస్కాలను తీసివెయ్యడం కషష్టి ం.

పంట కోసేంత వరక
అం , “గోధుమ కోతకు సిదగ్దా మయే్య సమయం వచేర్చావరకు” లేదా, “గోధుమ పంట కోసేదాకా ఎదిగేంత వరకూ.”

గోధ మ పంట
అం , “పంట

చిర్చాన గోధుమ గింజలు.”

కొట్లు
గోధుమ పంట కోసిన తరువాత నిల్వ ఉంచే భవ

లను ఈ పదం సూచిసు్తుంది. ఈ పదానిన్నా “గిడ్డ ంగి” అని కూ
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ల

• సేవకుడు, సేవించడం, నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ
• అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని
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ఆ కథనంలోని అ ్థ నిన్నా శిషు్యలు తెలుసుకోలేదు. కనుక యేసు వారికి అర్థ పరచాడు. ప్రభువు ఇలా చెపా్పుడు, “మంచి విత్తు నిన్నా వితు్తువాడు
ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ును సూచిసు్తుంది, పొలం లోకానిన్నా చూపుతుంది. మంచి మొకస్కాలు దేవుని జ్య ప్రజలను సూచిసు్తుంది.”

దేవు

రాజ్య ప్రజల

“దేవుని అధికారం కింద నివసిసు్తునన్నా ప్రజలు” లేదా, “దేవుని పాలనకు లోబడిన ప్రజలు” లేదా, “ దేవునితో తన
కూ దీనిని అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

ల

• శిషు్యడు, శిషు్యలు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
• క్రీస్తు ు, మె స్సాయా
• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
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“కలుపు మొకస్కాలు తాను చెందిన వ్యకు్తలను సూచిసు్తుంది, వాడు ద షష్టి డ . వాడు మనుషులకు శతు్రువు, కలుపు మొకస్కాలను
తానును చూపుతాడు. దాని పంట లోక అంతానిన్నా సూచిసు్తుంది. కోత కోయువారు దేవుని దూతలు.”

ద షష్టి

టుతాడు. వాడు

కి చెందినవార

అం , “దుషుష్టినికి విధేయత చూపేవారు” లేదా, “దుషుష్టిని చేత పాలించబడేవారు.”

ద షష్టి డ
ఇది

తానుకు మరో పేరు. “

తాను” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా. అయితే “దుషుష్టిడైన వాడు” అనే పేరు అతని స్వభావానిన్నా వివరిసు్తుంది.

దయ్యం
“

తాను” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ప్రపంచ అంతా న్ని సూచిస్త ంది
అం , “లోకాంతంలో మనుషు్యలకు ఏమి జరగబోతునన్నాదో దానిని సూచిసు్తుంది.”

కొత్త ప వార
“పడిన పంటను కోసేవారు” లేదా, “పంటను పోగుచేసే పనివారు” అని కూ

అన వాదం ప

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

ల

• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
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• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• దేవదూత, ప్రధాన దూత
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“లోకం అంతం అయినపు్పుడు, దేవుని దూతలు తానుకు చెందిన వారందరిని పోగుచే ్తు రు. వారిని చాలా వేడిగల అగిన్నాలో వే ్తు రు. అకస్కాడ
ప్రజలు ఏడు ్తు రు, మహా వేదనతో పండు్ల కోరుకుతారు, అయితే యేసును అనుసరించిన తిమంతులు తమ తండిడ్రి జ్యంలో సూరు్యనివలే
ప్రకాశి ్తు రు.”

ద

్య కి సంబంధించిన వార ఎవర

“సైతానుకు విధేయత చూపేవారు” లేదా “
వాక్యం సూచిసు్తుంది.

తాను చేత పాలించబడేవారు.” యేసును విశ్వసించక

తాను మా ్గ లను అనుసరించేవారిని ఈ

మండ త న అగిన్ని
అం , “చాలా వేడి నూ, కాలుతునన్నా మంట” లేదా, “పెదగ్దా , చాలా వేడి మంట.”

నీ

గలవార

ఇది మె స్సాయకు చెందిన వారిని సూచిసు్తుంది. 50:08 చట్రం చూడండి.

సూర ్య

వలే ప్రకాశిసా్తర

“సూరు్యనిలా మహిమతో ఉం
అనువదించవచుర్చా.

అన వాదం ప

రు” లేదా “సూరు్యడు కాంతివంతం

కనపడినటు్ల స్వచర్చామైన మంచిని చూపి ్తు రు” అని కూ

ల

• దేవదూత, ప్రధాన దూత
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
• ధపడు, శశ్రామనొందుట
• తిగల, తి, అ తిగల, అవి తి,

్యయబద్ధ మైన,

్యయబద్ధ త
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• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
• తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
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లోకఅంతానికి ముందు యేసు ఈ లోకానికి వ ్తు డని ఆయన చెపా్పుడు. ఆయన ఏవిధం వె ్ళుడో అదే రీతి తిరిగి వ ్తు డు. అం ఆయనకు
నిజమైన దేహం ఉంటుంది, ఆకాశంలోని మేఘాల మీద ఆయన తిరిగి వ ్తు డు. యేసు తిరిగి వచిర్చానపు్పుడు మృతుడైన ప్రతీ క్రైస్తు వుడు మరణం
నుండి తిరిగి లే ్తు డు, మధా్యకాశంలో ఆయనను కలుసు ం డు.

ఆయన విడిచిపె ష్టి డ
“ఆయన లోకానిన్నా విడిచిపె ష్టి డు” లేదా, “పరలోకానికి తిరిగి వెళ్ళు నికి ఆయన విడిచిపె ష్టి డు.” అని కూ

ఆకాశంలో

మేఘాల మీద ఆయన వసా్తడ

అం , “ఆయన వసు్తుండ

యేస

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

రిగి వచిన

ఆకాశంలోని మేఘాలు ఆయనను చుటుష్టిముడతాయి” లేదా “ఆకాశంలోని మేఘాలు ఆయనను మోసూ
్తు వ ్తు యి.”

్పడ

అం , “యేసు తిరిగి ఈ భూమికి వచిర్చానపు్పుడు.”

ఆకాశమ లో ఆయనన కల స కొం

ం

అం , “ఆకాశంలో ఆయనను కలుసు ని.” యేసుని విశ్వసించిన వారు ఆయన ఆకాశంలో ఉనన్నాపుడు అయన దగ్గ రకు వెళ్ళు నికి పైకి వె ్తు రు.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• క్రైస్తు వుడు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
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సజీవులు ఉండే క్రైస్తు వులు ఆకాశంలోనికి నిపోబడతారు, మరణంనుండి తిరిగి లేచిన ఇతర క్రైస్తు వులతో కలుసు ం రు. వారందరూ యేసుతో
ఉం రు. దాని తరువాత యేసు తన ప్రజలతో ఉం డు. వారు కలిసి ఉండడం దా్వ సంపూర్ణ నెమ్మదిని యుగయుగములు కలిగియుం రు.

ఇంకా బబ్రా కే ఉనాన్నిర
అది, “యేసు తిరిగి వచేర్చాంత వరకు బబ్రాతికే ఉం

అన వాదం ప

రు”

ల

• క్రైస్తు వుడు
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
• లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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ఆయన యందు వి ్వస ముంచిన ప్రతీ ఒకస్కారి
శ్వతకాలం పరిపాలన చే ్తు రు.

తి కిరీ

నిన్నా ఇ ్తు నని యేసు వా గ్దా నం చే

డు. ఆయనతో కలసి సమస్తు ం మీద వారు

కిరీటం
యేసును విశ్వసించు, ఈ జీవితంలో ఆయనను సేవించినందుకు మన బహుమతిని ఈ కిరీటం సూచిసు్తుంది.

సంపూర్ణం
అం , “పూరి్త ” లేదా, “మొత్తు ం”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• సమాధానం, ంతియుత, సమాధానపరచువారు
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యేసు నందు వి ్వశం ఉంచని వారిని దేవుడు తీరు్పు తీరు ్తు డు. వారిని నరకంలో వే ్తు డు. అకస్కాడ వారు ఏడు ్తు రు, పండు్ల
శశ్రామల పాలవుతారు. అకస్కాడునన్నా అగిన్నా ఆరిపోదు, నిరంతరం మండుతుంది. దానిలోని పురుగు చావదు.

ఏడ సా్తర , పండ్లు కోర క తార
50:10 చట్రంలో చూడండి.

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ్యయాధిపతి, తీరు్పు
• విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• నరకం, అగిన్నా సరసుస్సా
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ప్రభువైన యేసు తిరిగి వచిర్చానపు్పుడు ఆయన
వాడు శ్వతం కాలిపోతుం డు. వాడితో

తానునూ, వాడి
్యనిన్నా సమూలం
టు దేవునికి విధేయత చూపించకుం

శన చే ్తు డు. తానును నరకంలో పడవే ్తు డు. అకస్కాడ
తానును అనుసరించువారు నరకంలో పడతారు.

ఆయన రాజ్యం
“మనుషు్యల మీద

తాను దుషష్టి పాలన” లే

“వాడు చేసే దుషష్టి కా ్యలు, వాడు పాలన చేసే దుషష్టి ప్రజలు.”

కనాన్ని
అం , “దానికి బదులు.”

అన వాదం ప

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు
్యలు
• జ్యము,
నరకం,
అగిన్నా
సరసుస్సా
•
• లోబడుట, పా ంచుట
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
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ఆదాము, హవ్వ దేవునికి అవిధేయత చూపించిన కారణం
దానిని శనం చెయా్యలని నిర్ణయించాడు.

పాపానిన్నా ఈ లోకానికి తీసు ని వచిర్చాన కారణం , దేవుడు పాపానిన్నా శపించాడు,

న్ని లోపలికి తెచా్చుడ
“పాపం ప్రవేశించ నికి కారణం” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా.

నూతన పరలోకం
“నూతన ఆకాశం” లేదా “నూతన లోకం” అని కూ

దీనిని అనువదించవచుర్చా. ఆకాశంలో నూతన నక్షతా్రులు, మిగిలినవాటనిన్నాం

నూతన భూమి
ఇపు్పుడు మనం నివసిసు్తునన్నా భూమి నూతనమైన, మెరుగు పరచబడిన దానితో తొలగించబడుతుంది.

అన వాదం ప

ల

• ఆదాము
• హవ్వ
• అవిధేయత చూపడం, అవిధేయత చూపిన, అవిధేయత, తిరుగు
• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం
• పం, శపించి, పాలు, శపించడం

టు
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ప్రభువైన యేసూ, ఆయన ప్రజలు భూమి మీద నివసి ్తు రు, ఆయన సమస్తు ం మీద యుగయు లు పరిపాలన చే ్తు డు. ఆయన వారి ప్రతీ క న్నా
ష్పు బిందువునూ తుడు ్తు డు. ఏ ఒకస్కారూ శశ్రామ పొందారు, దుఃఖం ఉండరు. రోగం ఉండదు, మరణం ఉండదు. దుషష్టి త్వం ఉండనే ఉండదు.
తితోనూ, సమాధానంతోనూ యేసు పరిపాలన చే ్తు డు. ఆయన తన ప్రజలతో శ్వతం ఉం డు.

ప్ర

కనీన్నిటి

త డిచివేయ న

“మన దుఃఖానికంత
తొలగి ్తు డు.”

అంతానిన్నా తీసు

కషాష్టిల , భాదల , ఏడ

్తు డు” లేదా “శశ్రామలకు ముగింపు తీసు ని వ ్తు డు” లేదా “మనుషు్యలకునన్నా విచా నిన్నా మృదువు

ల , చీకటి, మరణం ఇక ఎనన్నిటికీ ఉండవు.

“మనుషు్యలిక మీద శశ్రామలననుభవించరు, విచారం, ఏడుపు ఇక మీదట ఉండదు, దుషష్టి కా ్యలు చెయ్యరు,

సమాధానం, నా్యయంతో ఆయన రాజ్య
“ఆయన మనుషు్యల మీద

లన ఉంట ంది.

్యయమైన పాలన, అది వారికి సమాధా నిన్నా తీసు ని వసు్తుంది.” అని దీనిని అనువదించవచుర్చా.

...న ండి బైబిల కథ
ఈ రిఫ నుస్సాలు

నిన్నా భాషలలో స్వల్పుం

అన వాదం ప

ధను భరించరు, చనిపోరు.”

భినన్నాం

ఉండవచుర్చా.

ల

• యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు
• ధపడు, శశ్రామనొందుట
• దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన
• చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
• దేవుని జ్యము, పరలోక జ్యము
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• ్యయమైన, ్యయం, అ ్యయమైన, అ ్యయం, నిరోగ్దా

50. యేసు తిరిగి వడం
/ తిమంతులు

చేయు, తిమంతుని

తీరర్చాబడడం

_మత్తు యి 24:14; 28:18; యెహాను 15:20,16:33; ప్రకటన2:10; మత్తు యి13:24-30,36-42;1 తెసస్సాలో 4:13-5:11; యాకోబు 1:12;
మత్తు యి 22:13; ప్రకటన 20:10,21:1-22 _
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అదు్భుతం, అదు్భుతాలు, ఆశర్చార్యం, ఆశర్చా ్యలు, సూచన, సూచనలు

అద ్భతం, అద ్భతాల , ఆశ్చుర్యం, ఆశ్చురా్యల , సూచన, సూచనల
రద్వాచనం:
“అదు్భుతం” అం

దేవుడు దానిని కలుగజేయకపోతే

ధ్యం కాని అదు్భుత కార్యం.

ని నిమ్మళ పరచడం, గుడి్డ వానిని గు చెయ్యడం ఉ న్నాయి.
• యేసు చేసిన అదు్భుతాలలో
• అదుబ్బాతాలను “ఆశర్చార్యకా ్యలు “ అని నిన్నా రు్ల అం రు, ఎందుకం ప్రజలు ఆశర్చార్యపోయేలా, ని ్ఘ ంతపోయేలా చేసే కా ్యలు.
• ”ఆశర్చార్యం” అనే పదం ఆకా నిన్నా భూమిని కలుగజేసినపు్పుడు ధారణం దేవుని శకి్తని అదు్భుతం కనిపిసు్తుంది అని తెలియజేసు్తుంది.
• అదు్భుతాలను “సూచకకిక్రీయలు” అని కూ పిలువవచుర్చా. ఎందుకం దేవుడు సర్వశకి్తగలవాడు అని అవి సూచకలు లేక రుజువులు
వినియోగించబడతాయి, సర్వ భూమి మీద ఆయనకే సంపూర్ణ అధికారం ఉంది.
నిసత్వంనుండి కాపాడినపు్పుడు, సింహాల బోనులో దానియేలును భదద్రోపరచినపు్పుడు
• నిన్నా అదు్భుతాలు, ఇ శ్రా యేలీయులను ఐగుపుప్తు
జరిగిన దేవుని విమోచ కిక్రీయలు,
• నిన్నా అదు్భుతాలు, నోవాహు కాలంలో ప్రపంచ వా్యపిత జలప్రళయం రపి్పుంచడం, మోషే కాలంలో ఐగుపుప్తు ప్రజల మీద భయంకరమైన
తెగుళ ్ళు రపి్పుంచడం లాం వి ఆయన తీరు్పు కా ్యలు.
• దేవుని అదు్భుతాలలో అనేకం రోగులను స్వస్థ పరచే కా ్యలు, చనిపోయినవారిని సజీవులు చెయ్యడం.
మీద నడవడం, చనిపోయినవారిని
• యేసులో దేవుని శకి్త కనిపించింది, ప్రజలను గుచెయ్యడం, తుఫానులను నిమ్మళపరచడం,
లేపడం వం అదు్భుతాలలో దేవుని శకి్త కనిపిసు్తుంది. ఇవ న్నా అదు్భుతాలు.
• ప్రవక్తలూ, అపొస్తు లులు కూ స్వస్థ తలూ, దేవుని శకి్త దా్వ మాత్రుమే ధ్యమయే్య కా ్యలు చేసేలా దేవుడు వారిని బలపరచాడు,

అన వాదం సూచనల :
• ”అదు్భుతాలు” లేక “ఆశర్చార్యకా ్యలు” అనే పదాలను “దేవుడు చేసే అ ధ్యకా ్యలు” లేక “దేవుని శకి్తవంతమైన కిక్రీయలు” లేక “దేవుని
అదు్భుత కిక్రీయలు” అని అనువదించవచుర్చా.
• ”సూచనలు, అదుబ్బాతాలు” అని తరచు ఉపయోగించే పదానిన్నా “రుజువులు, అదు్భుతాలు” లేక “దేవుని శకి్తని రుజువుచేసే అదు్భుత
కా ్యలు” లేక “దేవుడు గొప్పువాడు అని చూపే ఆయన ఆశర్చార్యకరమైన అదు్భుతాలు” అని అనువదించవచుర్చా.
రుజువు లేక క్ష్యం అనేదానికి భినన్నాం ఉంటుందని గమనించాలి. ఇవి ండు
• అదు్భుతమైన సూచకకిక్రీయ అనే పదం దేని
ఒకదాని క సంబంధపడి యు న్నాయి.
(చూడండి: power, prophet, apostle, sign)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• 2 థెసస్సాలోనిక 02:8-10
• అపొస్తు లులకార్యములు 04:15-18
• అపొస్తు లులకారములు 04:2-22
• దానియేలు 04:1-3
• ది్వతియోపదేశకాండం 13:1-3
• నిర్గ మకాండం 03:19-22
• యోహాను 02:11
• మత్తు యి 13:57-58

బైబిల వృతా్తంతమ ల న ండి ఉ

హరణల :

• 16:08 ఇ స్రా యేలీయులను రక్షించ నికి తనను వాడు ంటు న్నాడు అని గిదో్యను తెలుసుకో నికి గిదో్యను దేవుణి్ణ ండు సూచనలన
అడి డు.
• 37:10 దేవుడు ఎలి దా్వ అనేక అద ్భతాల చే డు.
• 37:10ఈ అద ్భతం దా్వ యూడులనేకులు యేసు నందు వి ్వసముంచారు.
• 43:06”ఇ శ్రా యేలు ప్రజలా , మీరు చూచినవిధం , ఇంతకు ముందు తెలుసు నన్నావిధం యేసు అను ఈ మనుషు్యడు దేవుని శకి్త
దా్వ అనేక సూచకకి్రయలన , ఆశ్చుర్య కారా్యలన చే డు.
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translationWords

అదు్భుతం, అదు్భుతాలు, ఆశర్చార్యం, ఆశర్చా ్యలు, సూచన, సూచనలు

మీద నడిచాడు, తుఫానులను
• 49:02 తాను దేవుడనని రుజువు పరచునటు్ల యేసు అనేక ఆశ్చుర్యకి్రయలన చే డు. ఆయన
నిమ్మలపరచాడు, రోగులను గు చే డు, దయా్యలను వెళ్ళుగొ ష్టి డు, చనిపోయినవారిని లేవనెతా్తుడు, ఐదు రొటెష్టి లు ండు చినన్నా
చేపలను 5,000 మందికి పై సరిపోయే ఆహారం మా ర్చాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0226, H0852, H2368, H2858, H4150, H4159, H4864, H5251, H5824, H5953, H6381, H6382, H6383,
H6395, H6725, H7560, H7583, H8047, H8074, H8539, H8540, G08800, G12130, G12290, G14110, G15690,
G17180, G17700, G18390, G22850, G22960, G22970, G31670, G39020, G45910, G45920, G50590

( రిగి వెళ్ళుండి: 19:14; 37:10; 43:06; 45:01; 49:02)
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translationWords

అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని

అధికారి, ప్రభ వు, యజమా , పెద్ద మ
రద్వాచనం:
బైబిలులో “అధికారి” పదం ధారణం ప్రజలమీద హకుస్కాదారత్వం లేదా అధికారం ఉనన్నావారిని సూచిసు్తుంది. అయితే బైబిలులో ఈ పదం
వివిధరకాలైన ప్రజలనూ, దేవుణి్ణ కూ సంభోదించ నికి ఉపయోగించబడింది.
లేదా సేవకులను కలిగిన వ్యకి్తని సూచిసూ
్తు ఉనన్నాపు్పుడు
ఈ పదం “యజమాని” అని
• యేసును సంబోదిసు్తునన్నాపు్పుడు
అనువదించబడుతుంది.
• నిన్నా ఆంగ్ల అనువాదాలు పై ్థ యిలో ఉనన్నా వారిని మ ్యద సంబోధించే సందర్భుంలో “అయా్య (పెదగ్దా మని )" అని దీనిని
అనువదించాయి.
"ప్రభువు" పదం పెదగ్దా అక్ష లతో గురి్తంచబడినపు్పుడు ఇది దేవుణి్ణ సూచిసు్తునన్నా బిరుదు. (అయితే గమనించండి, ఒకరిని సంబోదిసు్తునన్నా రూపంలో
ఉపయోగించబడినట్ల యితే లేదా వాక్యం ఆరంభంలో ఈ పదం ఉనన్నాట్లయితే ఇది పెదగ్దా అక్ష లలో ఉండవచుర్చా, దీనికి "అయా్య" లేదా "యజమాని"
అనే అర్థ ం ఉంటుంది.)
·
పాతనిబంధనలో, “సర్వశకి్తగల ప్రభువైన దేవుడు” లేదా “ప్రభువైన యెహోవా” లేదా “యెహోవా మా ప్రభువు” అనే వాకా్యలలో కూ
పదం ఉపయోగించబడింది.
·
త్తు నిబంధనలో, “ప్రభువైన యేసు”, “ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ు” వం
దేవుడని ఇది సూచిసు్తుంది.

ఈ

పదబంధాలలో ఈ పదానిన్నా అపొస్తు లులు ఉపయోగించారు. యేసు

·
త్తు నిబంధనలో “ప్రభువు” పదం దేవుణి్ణ నేరు సంబోధించడంలో కూ ఉపయోగించబడింది. ప్రతే్యకించి పాతనిబంధన నుండి
ఉలే్ల ఖ లలో ఈ పదానిన్నా ఉపయోగించారు. ఉదాహరణకు, “యెహోవా మములో వచుర్చావాడు ధను్యడు” అనే పాతనిబంధన వాక్యభాగం,
త్తు నిబందన వాక్యభాగంలో “ప్రభువు మంలో వచుర్చావాడు ధను్యడు.”
·
యు.ఎల్. మరియు యు.ఎస్. లో ”ప్రభువు” బిరుదు వాస్తు విక హె బ్రా, గీ్రకు పదాలలోని “ప్రభువు” అని అర్థ ం ఇచేర్చా పదాలను మాత్రుమే
అనువదించ నికి వినియోగించబడుతుంది. అనేక అనువాదాలలో చెయ్యబడినవిధం ఇది దేవుని పేరు (యెహోవా) అనువాదం ఎపు్పుడూ
ఉపయోగించబడలేదు.
·
నిన్నా అనువాదాలు “ప్రభువు” పదానిన్నా “యజమాని” లేదా “పరిపాలకుడు” లేదా హకుస్కాదారతా్వ న్నా లేదా అతు్యనన్నాత
తెలియపరచే ఇతర పదం అనువదించారు.

జ్యపాలనను

·
సరియైన సందర్భుంలో, అనేక అనువాదాలు ఈ పదం దేవుణి్ణ సూచిసు్తుందని పాఠకుడికి స్పుషష్టి ం అయే్యలా ఈ పదంలోని మొద
పెదగ్దా అక్షరం
రు.
·

అక్ష నిన్నా

త్తు నిబంధనలో పాతనిబంధన నుండి వచ నిన్నా ప్ర ్తు వించిన స్థ లాలలో, అది దేవుని గురించి చెపుతునన్నాదని స్పుషష్టి ం చెయ్య నికి
“ప్రభువైన దేవుడు” అనే పదం వినియోగించబడవచుర్చా.

అన వాదం సూచనల :
• దాసులను కలిగిన వ్యకి్తని సూచించ నికి “యజమాని” పదానికి సమానమైన పదంతో ఈ పదం అనువదించబడవచుర్చా. ఒక సేవకుడు
తాను పనిచేసు్తునన్నా వ్యకి్తని ఆ సేవకుడు పిలవ నికి కూ ఈ పదం వినియోగించబడవచుర్చా.
• ఈ పదం యేసును సూచిసు్తునన్నాపు్పుడు, ఆ ప్రసంగీకుడు చూసు్తునన్నా సందర్భుం యేసును ఒక మత బోధకుని చూపిసు్తునన్నాట్లయితే ఒక మత
యకుని విషయంలో “యజమాని” అని గౌరవంతో కూడిన సంబోధనతో అనువదించబడవచుర్చా.
ఒక
వ్యకి్త యేసును ఎరుగకుం పిలుసు్తునన్నాట్లయితే, “ప్రభువు” పదం మ ్యదపూర్వకమైన సంబోధన “అయా్య” అని
•
అనువదించబడవచుర్చా. ఒక వ్యకి్తని మ ్యదపూర్వకం పిలువవలసిన ఇతర సంద ్భులలో కూ ఈ అనువాదానిన్నా వినియోగించవచుర్చా.
• తండిడ్రి అయిన దేవుణి్ణ లేదా యేసును సూచించే సందర్భుంలో ఈ పదం ఒక బిరుదులా పరిగణించవచుర్చా. “ప్రభువు” (పెదగ్దా అక్ష లు) అని
ఇంగీ్లషులో య బడవచుర్చా.
(చూడండి: God, Jesus, ruler, Yahweh)
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translationWords

అధికారి, ప్రభువు, యజమాని, పెదగ్దా మని

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• ఆది 39:2
• యెహోషువా 3:9-11
• ర్తన 86:15-17
• యిరి్మయా 27:4
• విలాప2:2
• యెహేజెస్కాలు 18:29
• దానియేలు 9:9
• దానియేలు 9:17-19
• మలా 3:1
• మత్తు యి 7:21-23
• లూకా 1:30-33
• లూకా 16:13
• రోమా 6:23
• ఎఫెసి 6:9
• ఫిలిపి్పు 2:9-11
• ల స్సా 3:23
• హె బ్రా 12:14
• యాకోబు 2:1
• 1 పేతురు 1:3
• యూదా 1:5
• ప్రకటన 15:4

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 25:5అయితే యేసు లేఖ లనుండి వచ లను ఎతి్తు చూపుతూ తానుకు జవాబిచార్చాడు. “దేవుని వాక్యంలో, ‘
దేవుడైన ప్రభ వున శోధించకూడదని’ ఆ జ్ఞా పించాడని చెపా్పుడు.
వెనుకకు పొము్మ” అని ప్రభువు జవాబిచార్చాడు. దేవుని వాక్యంలో తన ప్రజలకు, “ దేవుడైన ప్రభ వున మాత్రుమే
• 25:7 “ తా
ఆ ధించి ఆయనను మాత్రుమే సేవించవ ను” అని ఆ జ్ఞా పించాడు.
• 26:3 ఇది ప్రభ వు దయా సంవతస్సారం.
పూర్ణ హృదయముతోనూ, పూర్ణ ఆత్మతోనూ, పూర్ణ బలముతోనూ, పూర్ణ
• 27:2దేవుని ధర్మ సస్త్రీం “ దేవుడైన ప్రభ వున
మనసుస్సాతోనూ పే్రమించవ ను” అని చెపుతునన్నాదని ధర్మ సస్త్రీ బోధకుడు జవాబిచార్చాడు.
మీద నడుసూ
్తు
దగ్గ రకు వచేర్చాలా కు ఆజజ్ఞా ఇవు్వ” అని పేతురు యేసుతో చెపా్పుడు.
• 31:5 “ప్రభ వా, ఇది వే అయితే,
• 43:9 దేవుడు యేసును ప్రభ వుగానూ, క్రీస్తు ు నూ చే నని ఖచిర్చాతం తెలిసి నుడి.
• 47:3ఈ దయ్యము వలన ఆమె ప్రజల భవిష్యతు్తును గురించి సో చెపుతూ, తన యజమాన లక బహు లాభానిన్నా చేకూరుసు్తుంది.
• 47:11“ప్రభ వు యేసునందు వి ్వసముంచుము, అపు్పుడు వునూ, ఇం వారునూ రక్షించబడుదురు” అని పౌలు జవాబిచార్చాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0113, H0136, H1167, H1376, H4756, H7980, H8323, G02030, G06340, G09620, G12030, G29620

( రిగి వెళ్ళుండి: 23:06; 25:05; 25:07; 26:03; 27:02; 29:01; 31:05; 31:07; 37:03; 37:04; 37:05; 37:06; 43:09; 45:05; 46:02;
46:04; 47:03; 47:11; 49:13; 49:17; 50:04; 50:06; 50:07)
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translationWords

అప ధ భావం, దోషం

అపరాధ భావం, దోషం
రద్వాచనం:
"అప ధ భావం" అం

వాస్తు వం

పాపం చేసినపు్పుడు కలిగే మనో వేదన.

• "దోష భావం" నైతికం ఏదై తపు్పు, అం దేవునికి లోబడని పని చేసే్తు కలిగే భావం.
• "అప ధ భావం" అనే దానికి వ్యతిరేకం "నిరోగ్దాషత్వం."

అన వాదం సలహాల :
• నిన్నా భాషలో్ల దీనిన్నా అనువదించడం “పాప భారం” లేక “పాపాల కస్కా."
• “దోషం” అం "తపు్పు చేసిన ఒపు్పుదల” లేక “నైతికం తపు్పు చేసిన సి్థ తి” లేక “పాపం చేత కటుష్టిబడిపోవడం."
(చూడండి: innocent, iniquity, punish, sin)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• నిర్గ మ 28:36-38
• యెషయా 06:6-7
• యాకోబు 02:10-11
• యోహాను 19:4-6
• యో 01:14-16

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 39:02 వారు అనేక క్షులను తెచార్చారు. వారు ఆయనున్నా గురించి అబదా్ధలు చెపా్పురు. అయితే, వారి మాటలు ఒకరితో ఒకరికి
పొసగకపోవడం చేత యూదు యకులు అయన దో అని రుజువు చెయ్యలేక పోయారు.
• 39:11 యేసుతో మా ్ల డడం ముగించాక పిలాతు బయ కి పోయి ప్రజలతో చెపా్పుడు, "ఇతనిలో ఏ దోషం కు కనబడలేదు." అయితే
యూదు యకులు, గుంపు అరిచారు, "అతనిన్నా సిలువ వెయి్య!" పిలాతు ఇలా జవాబిచార్చాడు, "అతడు ఏ అప ధం చే డు?" అయితే
వారు మరీ పెదగ్దా కేకలు వే రు. తరువాత పిలాతు మూడవ రి చెపా్పుడు. "అతడు నిరోగ్దా !"
• 40:04 యేసు ఇదగ్దా రు దోపిడీ దొంగల మధ్య సిలువ వేయబ ్డ డు. వారిలో ఒకడు యేసును హేళన చే డు. అయితే మరొకడు ఇలా
చెపా్పుడు, " వు దేవునికి భయపడవా? మనం దోష లం, అయితే ఈ మని నిరోగ్దాష.
పాపం, అపరాధం కోసం వు చనిపోవడం ్యయమే.
• 49:10 ఎందుకం

పదం సమాచారం:
• Strong's: H816, H817, H818, H5352, H5355, G338, G1777, G3784, G5267

( రిగి వెళ్ళుండి: 19:16; 39:02; 39:11; 40:04; 49:10)
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translationWords

అపొస్తు లుడు, అపొస్తు లత్వం

అపొస్త ల డ , అపొస్త లతద్వాం
రద్వాచనం:
“అపొస్తు లులు” దేవుని గురించీ, అయన జ్యం గురించీ బోధించ నికి యేసు చేత పంపించబడిన మనుషులు. "అపొస్తు లత్వం" పదం
అపొస్తు లులు ఎంపిక చెయ్యబడినవారి హోదానూ, అధికా
న్నా సూచిసు్తుంది.
• ఈ పదం "అపొస్తు లుడు"అం "ఒక ప్రతే్యక ఉదేగ్దా శం కోసం వెలుపలికి పంపించబడిన ఒక వ్యకి్త” అని అర్థ ం. అపొస్తు లుడు తనను పంపిన
వ్యకి్తకునన్నా అదే అధికా నిన్నా కలిగి ఉ న్నాడు.
• యేసు పనెన్నాండుమంది అత్యంత సనిన్నాహితమైన శిషు్యలు మొద అపొస్తు లులు అయా్యరు. పౌలు, యాకోబు లాం ఇతర మనుషులు
కూ అపొస్తు లులు అయా్యరు.
• దేవుని శకి్త చేత, అపొస్తు లులు ధైర్యం సువార్త ప్రక ంచడం, మరియు ప్రజలను స్వస్థ పరచడం, ప్రజల నుండి దయా్యలను బయటకు
వెళ్ళుగొటష్టి డం చేయగలి రు.

అన వాదం సూచనల :
• ఈ పదం "అపొస్తు లుడు" "బయటకు పంపించబడినవాడు" లేదా "పంపబడినవాడు" లేదా "బయటకు వెళ్ళు నికి పిలువబడిన వాడు
మరియు దేవుని సందే నిన్నా ప్రజలకు బోధించేవ్యకి్త" అనే అ ్ధ నిన్నా ఇచేర్చా పదం లేక పదబంధంతో కూ అనువదించవచుర్చా.
• "అపొస్తు లుడు” మరియు “శిషు్యడు" పదాలను వివిధ రీతులలో అనువదించడం పా్రముఖ్యం.
• ఈ పదం ్థ నిక లేక తీయ భాషలోని బైబిలు అనువాదంలో ఏవిధం అనువదించబడిందో కూ పరిగణించండి. (చూడండి తెలియని
వా ని అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి:authority, disciple, James (son of Zebedee), Paul, the twelve)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• యూదా1:17-19
• లూకా 9:12-14

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 26:10అపు్పుడు యేసు పనెన్నాండు మంది వ్యకు్తలను ఎంపిక చే డు, వారు తన అపొస్త ల ల అని పిలువబ ్డ రు. అపొస్త ల ల యేసుతో
ప్రయాణించారు, మరియు అయన నుండి నేరుర్చాకు న్నారు.
• 30:1యేసు తన అపొస్త ల లన అనేక వివిధ ్ర మాలో్ల ప్రజలకు ప్రక ంచ ని మరియు బోధించ ని పంపాడు.
• 38:2 యూదా యేసు అపొస్త ల లలో ఒకడు. అతడు తన అపొస్త ల ల డబుబ్బా సంచికి ధ్యత వహించాడు, అయితే అతడు డబుబ్బాను
పే్రమించాడు. మరియు తరచు సంచి నుండి దొంగిలించే వాడు.
• 43:13శిషు్యలు తమను అపొస్త ల ల బోధ, సహవాసం, కలిసి తినడం, పా్రర్థ నకు అప్పుగించుకు న్నారు.
• 46:8తరువాత బరన్నా అనే పేరు గల వి ్వసి సౌలును అపొస్త ల ల చెంతకు తీసుకుపోయి దమసుస్కాలో సౌలు ఏ విధం సువార్తను
ధైర్యం ప్రక ంచాడో వారికి చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G06510, G06520, G24910, G53760, G55700

( రిగి వెళ్ళుండి: 26:10; 30:01; 38:02; 43:13; 46:08)
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translationWords

అ బ్రా హాము, అ బ్రా ము

అబాబ్రాహామ , అబాబ్రామ
వాస్త వాల :
అ బ్రా ము ఊర్ అనే పటష్టి ణానికి చెందిన కలిగ్దా య
"అ బ్రా హాము" మా ర్చాడు.

తి వాడు. దేవుడు అతనిన్నా ఇ శ్రా యేలు

తి పిత

ఎంపిక చే డు. దేవుడు అతని పేరును

• "అ బ్రా ము"అం "ఘనుడైన తండిడ్రి."
• "అ బ్రా హాము"అం "అనేక మందికి తండిడ్రి."
• దేవుడు అ బ్రా హాముకు ఎందరో సంతానం కలుగుతారని, వారు గొప్పు తి ఉం రని ప్రమాణం చే డు.
• అ బ్రా హాము దేవునిపై నమ్మకం ఉంచి లోబ ్డ డు. దేవుడు అ బ్రా హాము ను కలిగ్దా య దేశం నుండి క ను ప్రదే నికి నడిపించాడు.
క ను ప్రదేశంలో నివసిసూ
్తు ముసలితనంలో ఇ స్సాకు అనే ఒక డుకును క న్నారు.
• అ బ్రా హాము, అతని భార్య
(అనువాదం సలహాలు: పేర్ల అనువాదం)
(చూడండి: Canaan, Chaldea, Sarah, Isaac)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• గలతి 03:6-9
• ఆది 11:29-30
• ఆది 21:1-4
• ఆది 22:1-3
• యాకోబు 02:21-24
• మత్తు యి 01:1-3

బైబిల్ కథల న ండి ఉ
• 04:06 అబాబ్రామ క
వు చూసు్తునన్నా నేల అంత

హరణ:

ను వచిర్చానపు్పుడు, దేవుడు అ
కూ

సంతా నికి వారసత్వం

న్నాడు, "చుటూ
ష్టి చూడు.
ఇ ్తు ను."

మా ర్చాడు. అం "అనేక మందికి తండిడ్రి."
• 05:04 అపు్పుడు దేవుడు అబాబ్రామ పేరును అబాబ్రాహామ
90 సంవతస్సా ల వయసు ఉనన్నాపు్పుడు,
అ బ్రా హాము
• 05:05 దాదాపు ఒక సంవతస్సారం తరువాత అబాబ్రాహామ నూరేళ్ళు పా్రయం,
డుకిస్కా జన్మనిచిర్చాంది.
్తు ఇలా చెపా్పుడు. " ఒకస్కా నొకస్కా డుకు ఇ స్సాకును
• 05:06 ఇ స్సాకు యువ పా్రయంలో దేవుడు అబాబ్రాహామ వి ్వ నిన్నా పరీక్షిసూ
తీసుకుపోయి అతనిన్నా కు బలి అరి్పుంచు."
ముసలివాడు అయిన తరువాత, ఇ స్సాకు పెదగ్దా వాడయా్యడు. అబాబ్రాహామ తన సేవకుడిని తన బంధువులుండే
• 06:01 అబాబ్రాహామ
పా్రంతానికి పంపించి తన డుకిస్కా భార్యను తెమ్మ న్నాడు.
• 06:04 చాలా కాలం తరువాత అబాబ్రాహామ చనిపోయాడు, దేవుడు నిబంధ పూర్వకం చేసిన వా గ్దా లు ఇ స్సాకుకు సంకక్రీమించాయి.
• 21:02 దేవుడు అబాబ్రాహామ కు వా గ్దా నం చే డు. అతని దా్వ లోక తుల న్నా దీవెనలు పొందుతాయి.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H87, H85, G11

( రిగి వెళ్ళుండి: 04:04; 04:05; 04:06; 04:07; 04:08; 04:09; 05:01; 05:02; 05:03; 05:04; 05:05; 05:06; 05:07; 05:08; 05:09;
05:10; 06:01; 06:02; 06:04; 07:10; 08:15; 09:13; 09:14; 14:02; 14:12; 19:10; 21:02; 45:03; 48:07; 48:08)
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translationWords

అమోరీయుడు, అమోరీయులు

అమోరీయ డ , అమోరీయ ల
వాస్త వాల :
అమోరీయులు చాలా శకి్తవంతమైన ప్రజ. నోవహు మనవడు క

ను వీరి పూరీ్వకుడు.

• వారి పేరుకు "ఉనన్నాతమైన," అని అర్థ ం. ఎందుకం వీరు ండ మలో్ల నివసించారు. లేదా ఈ మనుషులు చాలా పొడవైన వారు అని పేరు
పొందారు.
• అమోరీయులు యో గ్దా ను నది ండు వైపులా నివసించారు. హాయి పటష్టి ణం నివాసులు అమోరీయులే.
• దేవుడు "అమోరీయుల పాపం"ను ప్ర ్తు వించాడు. అబద్ధ దేవుళ్ళుకు వారు చేసే పూజలు, దానికి అనుబంధం ఉనన్నా పాపపూరితమైన
ఆచా లు ఇందులో ఉ న్నాయి.
• యెహోషువా ఇ శ్రా యేలీయుల యకుడు ఉండి దేవుడు అ జ్ఞా పించినటుష్టి అమోరీయులను శనం చే డు.

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• ఆమోసు 02:9-10
• యెహెజేస్కాలు 16:1-3
• ఆది 10:15-18
• ఆది 15:14-16
• యెహోషువా 09:9-10

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 15:07 ంతకాలం తరువాత, క నులోని అన్య తుల జులు అమోరీయ ల , ఈ మాట వి న్నారు. గిబియోను వారు
ఇ శ్రా యేలీయులతో ంతి ఒప్పుందం చేసుకు న్నారని వి న్నారు. కాబ ష్టి వారి సేనలను ఒకే పెదగ్దా సైన్యం సమీకరించి గిబియోనుపై
చేశార .
• 15:08 మరుస ఉదయం పెందలకడనే వారు అమోరీయ ల సేనలపై మెరుపు దాడి చే రు.
డు.
• 15:09 దేవుడు ఆ రోజున ఇ శ్రా యేలు పక్షం పో
అయన అమోరీయ ల కలవరపడేలా గొప్పు వడగళ ్ళు కురిపించి అనేక మంది అమోరీయ లన హతమా ర్చాడు.
• 15:10 అంతేకాక దేవుడు ఆ
ఓడించేలా చేశాడ .

డు సూరు్యడు ఆకాశంలో ఒకే చోట నిలిచిపోయేలా చేసి ఇ శ్రా యేలు వారు అమోరీయ లన పూరి్త

పదం సమాచారం:
• Strong's: H567,

( రిగి వెళ్ళుండి: 15:07; 15:08; 15:09; 15:10)
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డి

translationWords

అవరోహణం, సంత

అవరోహణం, సంతతి వాడు

వాడ

రద్వాచనం:
"సంతతి వాడు/సంతానం" అన

నేరు

గతించిన చరిత్రులోని ఎవరి న చెందిన రక్తసంబంధి అయిన వాడు.

• ఉదాహరణకు, అ బ్రా హాము నోవహు సంతతి వాడు.
• ఒక వ్యకి్త సంతానం అం తన పిల్ల లు, మనవలు, ముని మనవలు, తదితరులు. యాకోబు సంతానం ఇ శ్రా యేలు పనెన్నాండు గోతా్రులు.
• "సంతానం నుంచి వచిర్చాన వారు" అం "ఫలా వారి వంశం వాడు." ఉదాహరణకు "అ బ్రా హాము నోవహునుండి వచిర్చాన వాడు." ఇలా
కూ అనువాదం చెయ్య వచుర్చా. "కుటుంబం కక్రీమం లోనుండి/వంశంలో నుండి."
(చూడండి: Abraham, ancestor, Jacob, Noah, twelve tribes of Israel)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 జులు 09:04-05
• అపో. కా. 13:23
• ది్వతీ 02:20-22
• ఆది 10:01
• ఆది 28:12-13

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

శిరసుస్సా చితకగొడతాడు, వు అతని మడిమె మీద టుష్టిదువు."
• 02:09 " స్త్రీ సంత వాడ
• 04:09 "క ను ప్రదేశం సంతానా కి ఇ ్తు ను."
• 05:10 " సంతానం ఆకాశం లోని నక్షత్రుములక న్నా ఎకుస్కావ చే ్తు ను."
• 17:07 " కుటుంబం లోని వాడే ఇ శ్రా యేలుపై జు పరిపాలన చే ్తు డు మరియు మెసిస్సాయా సంతానం లో ఒకడై ఉం
• 18:13 యూదా జులు దావీదు సంతాన వా.
• 21:04 మెసిస్సాయా దావీదు యొకస్కా సొంత సంతానంలో ఒకడై ఉం డని దేవుడు దావీదు జుకు వా గ్దా నం చే డు.
• 48:13 మెసిస్సాయా దావీదు సంతానం లో ఒకడు అని దేవుడు దావీదుకు వా గ్దా నం చే డు. యేసు, మెసిస్సాయా, ప్రతే్యకం
దావీదు సంత వాడ .

డు"

పదం సమాచారం:
• Strong's: H0319, H1004, H1121, H1323, H1755, H2232, H2233, H3205, H3211, H3318, H3409, H4294, H5220,
H6849, H7611, H8435, G10740, G10850, G46900

( రిగి వెళ్ళుండి: 02:09; 04:06; 04:08; 04:09; 05:03; 05:10; 06:04; 08:15; 09:01; 13:09; 14:02; 17:07; 18:13; 20:04; 21:01;
21:04; 48:04; 48:07; 48:13; 49:08)
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translationWords

అవిధేయత చూపడం, అవిధేయత చూపిన, అవిధేయత, తిరుగు

అవిధేయత చూపడం, అవిధేయత చూపిన, అవిధేయత,

ర గ బాట

రద్వాచనం:
"అవిధేయత చూపించడం" అం

అధికారంలో ఉనన్నా వారు అ జ్ఞా పించినపు్పుడు లేదా హెచర్చారించినపు్పుడు విధేయత చూపించకపోవడం.

·

చేయకూడదని తనకు చెపి్పున దానిని చేసిన వ్యకి్త అవిధేయత చూపిసు్తు

·

అవిధేయత చూపించడం అం

ఏదై

చెయ్యమని అ జ్ఞా పించినపు్పుడు దానిని చెయ్యకుం

·
"అవిధేయుడు" పదం అలవాటు అవిధేయత చూపుతూ, తిరుగు
ఉపయోగించబడుతుంది. అం వారు పాపంతోనూ లేదా దుషుష్టిలు నూ ఉ
·

"అవిధేయత" అం

"లోబడకుం

న్నాడు.
ని కరించడం అని కూ

అర్థ ం.

టు స్వభావంతో ఉనన్నావారిని వివరించ నికి కూ
న్నారు అని అర్థ ం.

ఉండే చర్య" లేదా “దేవుడు కోరిన దానికి వ్యతిరేకమైన ప్రవర్తన" అని అర్థ ం.

·
"అవిధేయులైన ప్రజలు" అనే పదం “ఆజజ్ఞా ను ధికస్కారిసూ
్తు ఉండే ప్రజలు" లేదా “దేవుడు ఆ జ్ఞా పించిన దానిని చెయ్యని ప్రజలు" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి:authority, evil, sin, obey)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 Kings 13:21
• Acts 26:19
• Colossians 3:7
• Luke 1:17
• Luke 6:49
• Psalms 89:30-32

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

· 2:11దేవుడు మానవునితో ఇలా చెపా్పుడు, " వు

భార్య మాట విని

కు అవిదేయత చూపావు."

· 13:7 ప్రజలు ఈ ధ ్మలకు విధేయత చూపినట్ల యితే, దేవుడు వారిని ఆశీర్వది ్తు నని, వారిని కాపాడతానని వా గ్దా నం చే
వారు అవిధేయత చూపించినట్ల యితే దేవుడు వారిని శిక్షి ్తు డు.
· 16:2ఎందుకం ఇ శ్రా యేలీయులు దేవునికి అవిధేయత చూపిసూ
్తు ఉనన్నా కారణం
అనుమతించాడు.

వారిని శిక్షించాడు, శతు్రువులు వారిని ఓడించేలా

· 35:12 "పెదగ్దా కుమారుడు తన తండిడ్రితో ఇలా చెపా్పుడు ఇనిన్నా సంవతస్సా లు నేను కోసం నమ్మకం పని చే ను!
ఎనన్నాడూ అవిధేయత చూపలేదు, అయినప్పు
సేన్నాహితులతో విందు చేసుకునేందుకు కు ఒక ఒక చినన్నా మేకనై

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H4784, H5674, G05060, G05430, G05440, G05450, G38470, G38760

( రిగి వెళ్ళుండి: 02:11; 13:07; 13:09; 16:01; 16:02; 18:03; 35:12; 45:03; 50:16)
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డు,

ఇయ్యలేదు.'"

టు

translationWords

అసిన్సిరి

అసిస్సారియా, ఆషూ్శూరు, ఆషూ్శూరీయులు, ఆషూ్శూరు

మామ్రాజ్యం

, ఆషూ్శర , ఆషూ్శరీయ ల , ఆషూ్శర సామామ్రాజ్యం

వాస్త వాల :
ఇ శ్రా యేలీయులు క ను ప్రదేశంలో నివసిసు్తునన్నా కాలంలో అసిస్సారియా ఒక శకి్తవంతమైన
ఫలితం ఆషూ్శూరు మామ్రాజ్యం ఏర్పుడింది.

తి. ఆషూ్శూరు

జు

నిన్నా

తులపై పరిపాలన చేసిన

• అసిస్సారియా తి ప్రస్తు ుత ఇ క్ ఉత్తు ర పా్రంతంలో నివసించారు.
రు.
• ఆషూ్శూరీయులు వారి చరిత్రులో ఆయా సమయాలో్ల ఇ శ్రా యేలుకు వ్యతిరేకం పో
• క్రీ. పూ 722లో ఆషూ్శూరీయులు ఇ శ్రా యేల్ జ్యం పూరి్త ఆకక్రీమించుకు న్నారు. అనేకమంది ఇ శ్రా యేలీయులను అసిస్సారియాకు
తరలించారు.
• మిగిలిన ఇ శ్రా యేలీయులు సమరయనుండి ఇ శ్రా యేలు దే నికి ఆషూ్శూరీయులు తెచిర్చాన విదేశీయులను పెళి్ల చేసుకు న్నారు. అలా సంకర
వివాహాలు చేసుకునన్నా వారి సంతా నిన్నా తరువాతి కాలంలో సమరయులు అని పిలిచాడు .
(చూడండి: సమరయ)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• ఆది 10:11-14
• ఆది 25:17-18
• యెషయా 07:16-17
• యిరీ్మయా 50:17-18
• మీకా 07:11-13

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

్యలను వారి శతత్రి వుల వారిని శనం చెయ్య నికి అనుమతినివ్వడం దా్వ శిక్షించాడు. ఇ శ్రా యేల్
• 20:02 కాబ ష్టి దేవుడ ండు
జ్యం శకి్తవంతమైన , కూ
క్రీ రమైన తి ఆషూ్శూరు మామ్రాజ్యం చేతిలో శనం అయింది. ఆషూ్శరీయ ల ఇ శ్రా యేల్ జ్యంలో అనేక
మందిని చంపి విలువైన ప్రతిదా న్నా తీసుకు పోయారు. దేశంలో ఎకుస్కావ భా నిన్నా తగలబె ష్టి రు.
యకులందరి సమకూ ర్చారు. ఇంకా ధనికులను, నిపుణతలు గల వారి అసిన్సిరి
క ంచుబోయారు.
• 20:03 ఆషూ్శరీయ ల
• 20:04 తరువాత ఆషూ్శరీయ ల ఇ శ్రా యేల్ జ్యం ఉనన్నా ఆ దేశంలో నివసించ నికి విదేశీయులను తోడుకు వచార్చారు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H804, H1121

( రిగి వెళ్ళుండి: 20:02; 20:03; 20:04; 20:06)
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translationWords

అహరోను

అహరోన
వాస్త వాల :
అహరోను మోషేకు అనన్నా. దేవుడు ఇ శ్రా యేలు ప్రజకు మొద

ప్రధాన యజకుని

అహరోనును ఎనున్నాకు

న్నాడు.

• ఇ శ్రా యేలు ప్రజలను వెళ్ళునివా్వలని ఫరోతో మా ్ల డ నికి అహరోను మోషేకు యప ్డ డు.
్తు ఉనన్నా సమయంలో, అహరోను ఆ ప్రజలు మొకస్కాడం కోసం ఒక ప్రతిమను చెయ్యడం దా్వ
• ఇ శ్రా యేలు ప్రజ అడివి దారిన ప్రయాణిసూ
పాపం చే డు.
• దేవుడు అహరోనును, అతని సంతా నిన్నా యాజకుడు ఇ శ్రా యేలు ప్రజకోసం యాజకులు నియమించాడు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: priest, Moses, Israel)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1దిన 23:12-14
• అపో. కా. 07:38-40
• నిర్గ మ 28:1-3
• లూకా 01:5-7
• సంఖా్య 16:44-46

బైబిల్ కథలన ండి ఉ

హరణల :

• 09:15 ఫరో తల బిరుసు ఉం డని దేవుడు మోషే అహరోన లను హెచర్చారించాడు.
• 10:05 ఫరో మోషే అహరోన లను పిలిపించి తెగులు ఆపగలిగితే ఇ శ్రా యేలు ప్రజ ఈజిపుష్టి విడిచి పోవచుర్చా అ న్నాడు.
• 13:09 దేవుడు మోషే అనన్నా అహరోన , అతని సంతతిని యాజకులు నియమించాడు.
నిన్నా అహరోన వదగ్దా కు తెచిర్చా తమకోసం ఒక విగ్రహం చెయ్యమ న్నారు!
• 13:11 కాబ ష్టి వారు (ఇ శ్రా యేలు ప్రజ) బం
14:07
వారు
(ఇ
శ్రా
యేలు
ప్ర
జ
)
మోషే
అహరోన
లపై కోపగించుకుని, "ఈ భయంకరమైన చో కి మమ్మలిన్నా ఎందుకు తెచార్చారు?"అ
•

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0175, G00020

( రిగి వెళ్ళుండి: 09:15; 10:01; 10:05; 10:08; 11:08; 13:09; 13:11; 13:12; 14:07)
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న్నారు.

translationWords

ఆడగొ ర్రె, ఆడగొ ర్రెలు, పొ ష్టి లు, పొ ష్టి ళ ్ళు, గొ ర్రెలు, గొ ర్రెల దొడి్డ , ...

ఆడగొరెర్రె, ఆడగొరెర్రెల , పొటేష్టి ల , పొటేష్టి ళ ్ళు, గొరెర్రెల , గొరెర్రెల దొడిడ్డా , గొరెర్రెల దొడ్లు , గొరెర్రెల కాపర్లు ,
గొరెర్రెల చర్మమ ల
రద్వాచనమ :
“గొ ర్రె” అన ఉనిన్నా దేహమును కలిగిన లుగు కాళ్ల ఒక చినన్నా పా్రణియైయుండును. మగ గొ ర్రెను “పొ ష్టి లు” అని పిలిచెదరు. పొ ష్టి ళ ్ళు కాని ప్రతి
గొ ర్రెను “ఆడగొ ర్రె” అని పిలిచెదరు. “గొ ర్రె” అనే పదానికి బహువచనము “గొ ర్రెలు” పిలిచెదరు.
• గొ ర్రెకు పు ష్టి న పిల్ల ను “గొ ర్రె పిల్ల ” పిలిచెదరు.
• ఇ శ్రా యేలీయులు అనేకమారు్ల బలులను అరి్పుంచుటకు గొ ర్రెలను ఉపయోగించుదురు, వి షము పొ ష్టి ళ్ల ను మరియు కోక్రీవి్వన గొ ర్రెలను
అరి్పుంచుదురు.
• ప్రజలు గొ ర్రె మాంసము తిందురు మరియు వా ఉనిన్నాని బటష్టి లు తయారు చేయ నికి, ఇతర వసు్తువులు చేయ నికి ఉపయోగించుదురు.
• గొ ర్రెలు చాలా నమ్మదగినవి, బలహీనమైనవి మరియు దురబ్బాలమైనవి. అవి చాలా సులభము దారి తపి్పు ప్రకస్కాకు వెళి్ల పోతాయి. వా ని
సరియైన విధము నడిపించుటకు, సంరక్షించుటకు, మరియు వా కి ఆహారము, రు, దొడి్డ ని అందించుటకు వా కి కాపరి అవసరము.
• పరిశుద్ధ గ్రంథములో ప్రజలు గొ ర్రెలకు, దేవుడు కాపరికి పోలర్చాడము జరిగింది.
(తరు్జుమా సలహాలు: తెలియని వా ని ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: Israel, lamb, sacrifice, shepherd)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• అపొ.కార్య.08:32-33
• ఆది.30:31-32
• యోహాను.02:13-14
• లూకా.15:3-5
• మారుస్కా.06:33-34
• మత్తు యి.09:35-36
• మత్తు యి.10:5-7
• మత్తు యి.12:11-12
• మత్తు యి.25:31-33

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 09:12 ఒక రోజున మోషే తన గొరెర్రెలన మేపుచునన్నాపు్పుడు, అతను మండుచునన్నా ఒక పొదను చూచెను.
• 17:02 దావీదు బెతె్ల హేము పటష్టి ణమునుండి వచిర్చాన కాపరియైయుండెను. వేరు వేరు సమయాలలో అతను తన తండిడ్రి గొరెర్రెలన
కాయుచుండెను, దావీదు గొరెర్రెల మీదకి దాడి చేయవచిర్చాన సింహమును మరియు ఎలుగుబం ని చంపివే ను.
• 30:03 వీరందరూ కాపరిలేని గొరెర్రెలవలే ఉ న్నారని యేసు చెపె్పును.
• 38:08 “ఈ రోజు తి్రు మీరందరూ ననున్నా పరిత్యజి ్తు రు అని యేసు చెపె్పును. “నేను కాపరిని టుష్టిదును మరియు సమస్తు గొరెర్రెల న్నియ
చెదరిపోవును” అని వా్రయబడియునన్నాది.”

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0352, H1494, H1798, H2169, H3104, H3532, H3535, H3733, H3775, H5739, H5763, H6260, H6629,
H6792, H7353, H7462, H7716, G41650, G42620, G42630

( రిగి వెళ్ళుండి: 09:12; 16:09; 17:02; 30:03; 38:08)
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translationWords

ఆత్మ,

లి,

్వస

ఆత్మ, గాలి, శాద్వాస
రద్వాచనం:
"ఆత్మ" అనే పదం ఒక వ్యకి్త యొకస్కా భౌతికేతర భా నిన్నా సూచిసూర్చాతుంది, దీనిని చూడలేము. బైబిల్ కాలాలో్ల, ఒక వ్యకి్త యొకస్కా ఆత్మ యొకస్కా
భావన ఒక వ్యకి్త యొకస్కా ్వస భావనతో దగ్గ రి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఈ పదం లిని కూ సూచిసు్తుంది, అం సహజ ప్రపంచంలో లి
కదలిక.
• “ఆత్మ” అనే పదం దు ష్టి త్మ వం భౌతిక శరీరం లేని జీవిని సూచిసు్తుంది.
• ధారణం , "ఆధా్యతి్మకం" అనే పదం భౌతికేతర ప్రపంచంలోని విషయాలను వివరిసు్తుంది.
• “ఆత్మ యొకస్కా" అనే పదానికి “ జ్ఞా నం యొకస్కా ఆత్మ” లేదా “ఎలి యొకస్కా ఆత్మలో” వం “లక్షణాలను కలిగి ఉండడం” అని కూ అర్ధ ం.
నిన్నా రు్ల బైబిలు ఈ పదానిన్నా “భయం యొకస్కా ఆత్మ” మరియు “అసూయ యొకస్కా ఆత్మ” వం వ్యకి్త యొకస్కా వైఖరి లేదా భావోదే్వగ సి్థ తి
సందర్భుంలో వరి్తస్తు ుంది.
• దేవుడు ఆత్మ అని యేసు చెపా్పుడు.

అన వాద సూచనల :
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , “ఆత్మ” అనువదించ నికి నిన్నా మా ్గ లలో “భౌతికం కాని జీవి” లేదా “లోపలి భాగం” లేదా “అంతర్గ త జీవి”
ఉండవచుర్చా.
• నిన్నా సంద ్భులో్ల, “ఆత్మ” అనే పదానిన్నా “చెడు ఆత్మ” లేదా “దుషష్టి ఆత్మ” అని అనువదించవచుర్చా.
అంతరంగములో
• నిన్నా రు్ల “ఆత్మ” అనే పదానిన్నా ఒక వ్యకి్త యొకస్కా భావాలను వ్యక్తపరచ నికి ఉపయోగి ్తు రు, అలాగే “ ఆత్మ
దుఃఖించబడింది.” దీనిని " ఆత్మలో నేను దుఃఖించాను" లేదా "నేను చాలా ధప ్డ ను" అని కూ అనువదించవచుర్చా.
• "ఆత్మ యొకస్కా" అనే పదబంధానిన్నా "లక్షణం" లేదా "ప్రభావం" లేదా "వైఖరి" లేదా "ఆలోచించడం (అం ) లక్షణం అనువదించవచుర్చా."
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , “ఆధా్యతి్మకం” అనేది “భౌతికం కానిది” లేదా “పవితా్రుత్మ నుండి” లేదా “దేవునిది” లేదా “భౌతికం కాని ప్రపంచంలో
భాగం” అని అనువదించవచుర్చా.
• “ఆధా్యతి్మక పరిపక్వత” అనే పదబంధానిన్నా “పవితా్రుత్మకు విధేయత చూపే దైవిక ప్రవర్తన” అని అనువదించవచుర్చా.
• “ఆతీ్మయ వరం" అనే పదానిన్నా “పరిశుదా్ధత్మ ఇచేర్చా ప్రతే్యక మర్థ్యం” అని అనువదించవచుర్చా.
• నిన్నా రు్ల ఈ పదానిన్నా లి యొకస్కా ధారణ కదలికను సూచించేటపు్పుడు “ లి” అని లేదా జీవుల వల్ల కలిగే లి కదలికను
సూచించేటపు్పుడు “ ్వస” అని అనువదించవచుర్చా.
(ఇవి కూ

చూడండి:soul, Holy Spirit, demon, breath)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 రింతి 5:5
• 1 యోహాను 4:3
• 1 తెసస్సా 5:23
• అపొ.కా 5:9
• ల స్సా 1:9
• ఎఫె 4:23
• ఆదికాండం 7:21-22
• ఆదికాండం 8:1
• యెషయా 4:4
• మారుస్కా 1:23-26
• మత్తు యి 26:41
• ఫిలిపీ్పు 1:27

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 13:3 మూడు రోజుల త ్వత, ప్రజలు తమను తాము ఆధా్య ్మకంగా సిద్ధ ం చేసుకునన్నా త ్వత, దేవుడు ఉరుములు, మెరుపులతో,
పొగ, మరియు పెదగ్దా బూరశబగ్దా ంతో
యి పర్వతం మీదకు వచార్చాడు.
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ఆత్మ,

లి,

ఆత్మన మీ చేతులో్లకి ఇసు్తు న్నాను. అపు్పుడు అతను తల
• 40:7 అపు్పుడు యేసు ఇలా అరిచాడు, “ఇది పూర్తయింది! తండీడ్రి, నేను
వంచి, తన ఆత్మను విడిచిపె ష్టి డు.
ఆత్మన ్వకరించు" అని అరిచాడు.
• 45:5 ్తు ఫను మరణిసు్తునన్నాపు్పుడు, "యేసు,
• 48:7 యేసును విశ్వసించే ప్రతి ఒకస్కారూ పాపం నుండి రక్షింపబడతారు మరియు ఆధా్య ్మక వారసులు అవుతారు, ఎందుకం అతని
దా్వ ప్రజల సమూహాల న్నా ఆశీర్వదించబ ్డ యి. అబబ్రాహం.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0178, H1172, H5397, H7307, H7308, G41510, G41520, G41530, G53260, G54270

( రిగి వెళ్ళుండి: 40:07; 45:05; 48:07)
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ఆ

ఆదాము

మ

వాస్త వాల :
ఆదాము దేవుడు సృ ష్టి ంచిన మొద

వ్యకి్త. అతడు, అతని భార్య హవ్వ దేవుని పోలికలో చెయ్యబ ్డ రు.

• దేవుడు ఆదామును దుము్మ నుండి చేసి అతనిలోకి జీవం ఊదాడు.
బ్రా పదానికి దగ్గ ర ఉంది.
• ఆదాము పేరు "ఎరర్రె మ ష్టి ” లేక “నేల"అని అర్థ ం ఇచేర్చా హీబూ
• "ఆదాము"అనే పేరు "మానవ తి” లేక “మానవుడు"అనే పాత నిబంధన పదం అయింది.
• మనుషులంతా ఆదాము, హవ్వల సంతానం.
• ఆదాము, హవ్వలు దేవునికి లోబడలేదు. ఇది వారిని దేవునికి దూరం చేసి పాపం, మరణం లోకంలోకి వచేర్చాలా చేసింది.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా How to Translate Names)
(చూడండి: death, descendant, Eve, image of God, life)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 తిమోతి 2:14
• ఆది 3:17
• ఆది 5:1
• ఆది 11:5
• లూకా 3:38
• రోమా 5:15

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 1:9అపు్పుడు దేవుడు అ న్నాడు, "మానవులను మన పోలికలో మనవలే ఉండునటు్ల చేయుదము."
, అకస్కాడ ఆ మ నివసించి దానిన్నా గు చేసేలా నియమించాడు.
• 1:10 ఈ మని పేరు ఆ మ . దేవుడు ఒక తోట
• 1:12అపు్పుడు దేవుడు చెపా్పుడు, "మని ఒంటరి ఉండడం మంచిది కాదు." కా జంతువులు ఏవీ ఆ మ తోడు కాలేదు.
• 2:11దేవుడు ఆ మ హవ్వలకు జంతువు చ ్మలు తొడి డు.
• 2:12కాబ ష్టి దేవుడు ఆ మ హవ్వలను ఆ అందమైన తోటనుండి వెళ్ళుగొ ష్టి డు.
• 49:8ఆ మ హవ్వ పాపం చేసినపు్పుడు, అది వారి సంతానంపై కూ ప్రభావం చూపింది.
• 50:16ఎందుకం ఆ మ హవ్వ దేవునికి లోబడలేదు. వారు ఈ లోకంలోకి పాపానిన్నా తెచార్చారు. దేవుడు దానిన్నా శపించి దానిన్నా శనం
చెయా్యలని నిర్ణయించుకు న్నాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H0120, G00760

( రిగి వెళ్ళుండి: 01:10; 01:11; 01:12; 01:13; 01:14; 02:01; 02:07; 02:11; 02:12; 21:01; 48:01; 48:02; 48:03; 49:08; 50:16)
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ఆ ధన

ఆరాధన
రద్వాచనమ :
“ఆ ధన” అనే పదానికి ఒకరిని లేక వి షము

దేవునిని ఘనపరచడం, సు్తుతించడం, మరియు ఆయనకు లోబడియుండడం అని అర్థ ము.

• ఈ పదానికి అనేకమారు్ల ఒక వ్యకి్త తననుతాను తగి్గ ంచు ని ఇం క వ్యకి్తని ఘనపరుర్చాట రకు “ గిలపడడం” లేక “ఒకరు తననుతాను
లోబడియుండడం” అనే అర్థ ము కూ ఉంటుంది.
• మనము దేవునిని గౌరవించి, సేవించి, సు్తుతించి మరియు ఆయనకు లోబడియునన్నాపు్పుడు మనము ఆయనను ఆ ధించుచు న్నాము.
• ఇ శ్రా యేలీయులు దేవునిని ఆ ధించినపు్పుడు, ఆ ఆ ధనలో వారు దహనబలిపీఠం మీద పా్రణులను బలి ఇచేర్చావారు.
• ంతమంది ప్రజలు తపు్పుడు దేవుళ్ళును ఆ ధించేవారు.

తర్జ మా సలహాల :
• “ఆ ధన” అనే ఈ పదమును “కిక్రీందకి వంగడం” లేక “ఘనపరచి, సేవించడం” లేక “గౌరవించి విధేయత చూపడం” అని కూ తరు్జుమా
చేయవచుర్చాను.
• నిన్నా సంద ్భులలో “తగి్గ ంచు ని సు్తుతించుట” లేక “ఘనత మరియు సు్తుతులను చెలి్ల ంచుట” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
(ఈ పదాలను కూ

చూడండి:bow, fear, sacrifice, praise, honor)

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి అన బంధ వాక్యమ ల :
• లొసస్సా.02:18-19
• ది్వతీ.29:17-19
• నిర్గ మ.03:11-12
• లూకా.04:5-7
• మత్తు యి.02:1-3
• మత్తు యి.02:7-8

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 13:04 ఆ తరువాత దేవుడు వారికి నిబంధన ఇచెర్చాను, మరియు “నేను ఐగుపుప్తునుండి మిము్మను రక్షించిన మీ దేవుడైన యెహోవాను.
ఇతర దేవుళ్ళును ఆరాధించకూడద ” అని చెపె్పును.
యులు దేవునికి లోబడలేదు లేక ఆయనను ఆరాధించలేద . వారు తపు్పుడు దేవుళ్ళును ఆరాధించిరి మరియు అనేక చెడ్డ
• 14:02 క
కార్యములను చేసిరి.
• 17:06 ఇ శ్రా యేలీయులందరూ దేవునిని ఆరాధించ టక మరియు ఆయనకు బలులు అరి్పుంచుటకు ఒక మందిరమును క ష్టి లని దావీదు
కాంక్షించెను.
• 18:12 జులందరూ మరియు ఇ శ్రా యేలులోని ఎకుస్కావ తపు ప్రజలు విగ్రహములను ఆరాధించిరి.
నుండి వెళి్ళుపో! దేవుని వాక్యములో ఆయన తన ప్రజలకు, ‘మీ దేవుడైన యెహోవాను మాత్రుమె ఆరాధించాలి
• 25:07 “ తా
మరియు ఆయనను మాత్రుమె సేవించాలి అని ఆదేశించియు న్నాడు” అని యేసు ప్రతు్యత్తు రమిచెర్చాను.
• 26:02 స బ్బాతు రోజున, ఆయన (యేసు)ఆరాధన స్థ లమునకు వె ్ళును.
• 47:01 అకస్కాడ వా్యపారియైన లూదియా అనే ఒక స్త్రీని వారు కలిసి నిరి. ఆమె దేవునిని పే్రమించి, ఆయనను ఆరాధించే స్త్రీ
అయు్యండెను.
• 49:18 ఇతర క్రైస్తు వులతో దేవునిని ఆరాధించాల , ఆయన వాక్యమును ధా్యనించాలని, ఆయనకు పా్రర్థ న చేయాలని మరియు మీకు
ఆయన చేసిన కార్యములను ఇతరులకు చెపా్పులని దేవుడు మీకు చెపు్పుచు న్నాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H5457, H5647, H6087, H7812, G13910, G14790, G21510, G23180, G23230, G23560, G30000,
G35110, G43520, G43530, G45730, G45740, G45760
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ఆ ధన

( రిగి వెళ్ళుండి: 13:04; 13:05; 13:10; 13:12; 14:02; 14:03; 16:01; 16:03; 16:11; 16:16; 17:06; 18:02; 18:03; 18:09; 18:12;
18:13; 19:02; 19:05; 19:16; 20:01; 20:05; 20:13; 23:10; 25:06; 25:07; 26:02; 26:07; 26:08; 26:09; 31:08; 41:08; 47:01;
49:18)
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ఆలయం

ఆలయం
వాస్త వాల :
ఆలయం ఒక భవనం చుటూ
ష్టి
ప్రహరీ ఉండి, బయ వ
లు ఉనన్నా ని ్మణం. అకస్కాడ ఇ శ్రా యేలీయులు పా్రరి్థ ంచ నికి, దేవునికి బలి అర్పుణలు
చెలి్ల ంచ నికి వ ్తు రు. అది యెరూషలేము పటష్టి ణంలో మోరియా ండపై ఉంది.
• తరచు "ఆలయం" అనే పదం మొత్తు ం ఆలయం కటష్టి లను, బయ మండువా లోగిళ్ళును, మధ్యనునన్నా ముఖ్యభవ నిన్నా సూచిసు్తుంది.
నిన్నా రు్ల ఆలయం అం ముఖ్య భవనం.
• ఆలయం భవనం లో ండు గదులు ఉ న్నాయి. పరిశుద్ధ స్థ లం, అతి పరిశుద్ధ స్థ లం.
• దేవుడు ఆలయానిన్నా తన నివాస స్థ లం అ న్నాడు.
• సొలోమోను జు తన పరిపాలన కాలంలో ఆలయం నిరి్మంచాడు. అది యెరూషలేములో దేవుని శ్వత ఆ ధన స్థ లం.
• త్తు నిబంధనలో, " పరిశుదా్ధత్మకు ఆలయం" అనే మాటను సమూహం యేసు వి ్వసులకు ఉపయోగి ్తు రు, ఎందుకం పరిశుదా్ధత్మ
వారిలో జీవిసూ
్తు ఉం డు.

అన వాదం సలహాల :
•

ధారణం ప్రజలు "ఆలయంలో," ఉ న్నారు అని సే్తు ఆలయ భవనం బయ ఆవరణలో ఉ న్నారని అర్థ ం చేసుకోవాలి. దీనిన్నా ఇలా
తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "ఆలయం బయ ఆవరణ.” లేక “ఆలయం ని ్మణ సముదాయం" అని స్పుషష్టి ం చెయ్యవచుర్చా.
్తు రు.
• ఇదమిద్ధ ం భవనం అనేది నిన్నాఅనువాదాలో్ల "ఆలయం" లేక "ఆలయం భవనం" అని
• దీనిన్నా అనువదించే విధానం "దేవుని పరిశుద్ధ నిలయం” లేక “పరిశుద్ధ ఆ ధన స్థ లం."
• తరచు బైబిలో్ల, ఆలయం అం "యెహోవా నివాసం” లేక “దేవుని ఇలు్ల."
(చూడండి: బలి అర్పుణ, Solomon, Babylon, Holy Spirit, tabernacle, courtyard, Zion, house)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• అపో. కా. 03:1-3
• అపో. కా. 03:7-8
• యెహెజేస్కాలు 45:18-20
• లూకా 19:45-46
• నెహెమా్య 10:28-29
• ర్తనలు 079:1-3

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 17:6ఇ శ్రా యేలీయులు దేవుణి్ణ ఆ ధించడం కోసం బలి అర్పుణలు ఇవ్వడం కోసం దావీదు ఒక ఆలయం క ష్టి లని సంకలి్పుంచాడు.
• 18:2యెరూషలేములో, సొలోమోను ఆలయం నిరి్మంచాడు. దానికోసం అతని తండిడ్రి దావీదు ముందు నే పథకం వేసి కావలసిన
సరం మా సమకూ ర్చాడు. ప్రత్యక్ష గు రం లో ప్రజలు దేవుణి్ణ ఆ ధించి బలి అర్పుణలు చేసిన విధం నే ఇపు్పుడు ఆలయం లో
చేసు్తు న్నారు. దేవుడు ఆలయంలో వెలసి తన ప్రజల మధ్య నివసించాడు.
• 20:7వారు (బబులో యులు) యెరూషలేము పటష్టి ణానిన్నా పటుష్టికుని, శనం చే రు. ఆలయంలో న ండి, విలువైన వసు్తువులను తీసుకు
పోయారు.
ష్టి పా్రకారం నిరి్మంచారు.
• 20:13ప్రజలు యెరూషలేముకు వచిర్చానపు్పుడు వారు ఆలయం తిరిగి క ష్టి ంచి ఆలయం చుటూ
25:4తరువాత
తాను
యేసును
ఆలయం
అతు్యనన్నా
త
మైన
గోపు
నికి
తీసుకుపోయి
ఆయనతో
ఇలా చెపా్పుడు, " వు దేవుని
•
కుమారుడి వైతే ఇకస్కాడ నుంచి దూకు. ఎందుకం ' కాలికి యి తగలకుం దేవదూతలు నినున్నా ఎతు్తుకుం రు.' అని సి ఉంది
కదా."
• 40:7యేసు చనిపోయాక పెదగ్దా భూకంపం వచిర్చాంది. ఆలయంలో ప్రజలను దేవుని సనిన్నాధినుండి వేరు పరచే తెర పైనుండి కిందకి ండు
చినిగి పోయింది.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1004, H1964, H1965, G14930, G24110, G34850
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ఆలయం

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:06; 17:07; 18:02; 18:09; 20:07; 20:12; 20:13; 25:04; 27:07; 34:06; 40:07; 44:01; 44:03; 44:06)
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ఆశీరద్వాదించ , ఆశీరద్వాదించబడిన, ఆశీరాద్వాదం
రద్వాచనమ :
ఎవరినై

లేక దేనినై

"ఆశీర్వదించడం" అం

ఒక వ్యకి్తకి మంచివీ, మరియు ప్రయోజనకరమైన విషయాలు జరిగేలా చెయ్యడం అని అర్థ ం.

●

ఎవరినై

●

బైబిలు కాలాలలో, ఒక తండిడ్రి తరచు

●

ప్రజలు దేవుణి్ణ "ఆశీర్వదించడం" లేదా దేవుడు ఆశీర్వదించబ

ఆశీర్వదించడం అం

ఆ వ్యకి్తకి

నుకూలమైనవి, ప్రయోజనకరమైనవి జర లనే కోరికను వ్యక్తపరచడం.

తన పిల్ల లమీద ఆశీ ్వదం ఉచర్చారించేవాడు.
లనే కోరికను వ్యక్తపరచడం అం

వారు దేవుణి్ణ సు్తుతిసు్తు

న్నారు అని అర్థ ం.

●
"ఆశీర్వదించు" అనే పదం నిన్నా రు్ల ఆహా నిన్నా తీసుకో నికి ముందు దానిని పవిత్రుపరచడం కోసం లేదా ఆహారం కోసందేవునికి
కృతజజ్ఞా తలు చెలి్ల ంచ ని , దేవుణి్ణ సు్తుతించ ని ఉపయోగించబడుతుంది.

అన వాదం సలహాల :
●
"ఆశీర్వదించడం" అనేది "సమృది్ధ
అనువదించవచుర్చా.

సమకూరర్చాటకు" లేదా "చాలా దయతోనూ, మరియు అనుకూలం నూ ఉండడం" అని

●
"దేవుడు గొప్పు ఆశీ ్వదం తీసు ని వచార్చాడు" అనన్నా వాకా్యనిన్నా "దేవుడు అనేక మంచి సంగతులు అనుగ్రహించాడు" లేదా "దేవుడు
సమృది్ధ సమకూ ర్చాడు" లేదా “దేవుడు అనేక మంచి విషయాలు జరిగేలా చే డు" అని అనువదించవచుర్చా.
●
"అతడు ఆశీర్వదించబడినవాడు" అనే వాకా్యనిన్నా . "అతడు గొప్పు
అతడు అభివృది్ధ చెందేలా దేవుడు చే ్తు డు” అని అనువదించవచుర్చా
●

ప్రయోజ

నిన్నా పొందినవాడు” లేక మంచివి అనుభవి ్తు డు” లేక

“ఆశీర్వదింపబడిన వ్యకి్త” అనన్నాది “అతనికి ఎంత మంచిది” అని అనువదించవచుర్చా.

●
"ప్రభువు సు్తుతింపబడును" లాం వ్య క
్త రణలు "దేవుడు సు్తుతి నొందును
సు్తుతిసు్తు న్నాను" అని అనువదించవచుర్చా.

క" లేదా "దేవునికి సో్తుత్రుం" లేదా "నేను ప్రభువును

●
ఆహా నిన్నా ఆశీర్వదించే సందర్భుంలో, "ఆహారం కోసం దేవునికి కృతజజ్ఞా తలు చెలి్ల ంచడం" లేదా "వారికి ఆహారం ఇచిర్చానందుకు దేవుణి్ణ
సు్తుతించారు" లేదా
“దేవుణి్ణ సు్తుతించడం దా్వ

ఆహా నిన్నా పవిత్రు పరచారు" అని అనువదించవచుర్చా.

(చూడండి:praise)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 రింది 10:16
• అపో.కా 13:34
• ఎఫెసి 1:3
• ఆదికాండము 14:20
• యెషయా 44:3
• యాకోబు1:25
• లూకా 6:20
• మత్తు యి 26:26
• నేహేమ్య 9:5
• రోమా 4:9

బైబిల కథల న ండి ఉ
●

హరణల :

01:07 అది మంచిదని దేవుడు చూ డు. మరియు వారిని ఆశీరద్వాదించాడ .
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●
01:15 దేవుడు ఆదాము, హవ్వలను తన స్వంత స్వరూపంలో చే డు. అయన వారిని ఆశీరద్వాదించాడ "మరియు వారితో, "మీరు
అనేకమంది పిల్ల లనూ మనుమ సంతా నిన్నా కలిగి యుండండి మరియు భూమిని నింపండి" అని చెపా్పుడు.
●
01:16 కాబ ష్టి దేవుడు తాను చేసు్తునన్నా పని అంత నుండి విశశ్రామించాడు. ఆయన ఏడవ రోజును ఆశీరద్వాదించాడ మరియు దానిని
పవిత్రుపరచాడు ఎందుకం ఆ రోజున ఆయన తన పని నుండి విశశ్రామించాడు.
●
04:04 " పేరును గొప్పు చే ్తు ను. నినున్నా ఆశీరద్వాదించే వారిని ఆశీరద్వాదిసా్తన మరియు నినున్నా శపించే వారిని నేను శపి ్తు ను. భూమి మీద
ఉనన్నా కుటుం ల న్నా వలన ఆశీరాద్వాదం పొందుతాయి."
●
04:07 మెలీస్కా కు అ బ్రా మును ఆశీరద్వాదించాడ . మరియు "పరలోకాని , భూమి అధికారి అయిన సరో్వనన్నాతుడైన దేవుడు
అ బ్రా మును ఆశీరద్వాదించ న
క" అని చెపా్పుడు.
●

07:03 ఇ

●

08:05 చెర

స్సాకు తన ఆశీరాద్వాదం ఏ వుకు ఇవా్వలని కో డు.
లలో సైతం, యోసేపు దేవునికి నమ్మకమైన వాడు

ఉ

న్నాడు. దేవుడు అతనిని ఆశీరద్వాదించాడ .

పదం సమాచారం:
●
Strong's: H0833, H0835, H1288, H1289, H1293, G17570, G21270, G21280, G21290, G31060, G31070, G31080,
G60500

( రిగి వెళ్ళుండి: 01:07; 01:15; 01:16; 03:14; 04:04; 04:07; 05:10; 07:03; 07:04; 07:05; 08:04; 08:05; 08:14; 09:03; 13:07;
17:05; 17:07; 17:08; 17:09; 21:02; 48:07)
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ఆహాబు

ఆహాబ
వాస్త వాల :
ఆహాబు చాలా దు ్మరు్గడైన

జు. ఉత్తు ర ఇ శ్రా యేల్

్యనిన్నా క్రీ. పూ. 875 నుండి 854 వరకు పరిపాలించాడు.

• ఆహాబు జు ఇ శ్రా యేలు ప్రజలను అబదగ్దా దేవుళ్ళు అ ధన పే్రరేపించాడు.
• ప్రవక్త ఏలియా ఆహాబుకు ఎదురు నిలిచి మూడునన్నార సంవతస్సా లు తీవ్రమైన కరువు నునన్నాదని చెపా్పుడు. ఆహాబు చేయించిన పాపాల
మనుషులను శిక్షించ నికి ఇది వసు్తుంది.
• ఆహాబు, అతని భార్య యెజెబెలు అనేక చెడ్డ పనులు చే రు. తమ అధికా నిన్నా ఉపయోగించి నిరోగ్దాష ప్రజలను చంపించారు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: బయలు, ఏలియా, యెజెబెలు, ఇ శ్రా యేల్

జ్యం, యెహోవా)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 జులు 18:1-2
• 1 జులు 20:1-3
• 2దిన 21:6-7
• 2 జులు 09:7-8

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 19:02 ఆహాబు ఇ శ్రా యేల్ జ్యంపై ఏలుబడి చేసు్తునన్నాపు్పుడు ఏలియా అకస్కాడి ప్రవక్త. ఆహాబ దుషుష్టిడు. బయలు అనే పేరునన్నా అబద్ధ
దేవుడి పూజలు పో్రతస్సాహించాడు.
• 19:03 ఆహాబ అతని సైన్యం ఏలియా కోసం వెదికారు. అతడు వారికి దొరకలేదు.
్యనికి తిరిగి వెళి్ల ఆహాబుతో మా ్ల డమని దేవుడ ఏలియాకు చెపా్పుడు.
• 19:05 మూడునన్నార సంవతస్సా ల తర వాత, ఇ శ్రా యేల్
ఎందుకం మరలా వాన కురియబోతునన్నాది.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H256

( రిగి వెళ్ళుండి: 19:02; 19:03; 19:05; 19:13)
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translationWords

ఇ శ్రా యేలు

జ్యము

ఇశా్రయేల రాజ్యమ
వాస్త వాల
సోలోమోను చనిపోయిన తరువాత ఇ శ్రా యేలు పనెన్నాండు గోతా్రులు ండు
ఇ శ్రా యేలు జ్యం మారింది.

్యలు

విడిపోయినపు్పుడు ఇ శ్రా యేలు ఉత్తు ర భా నన్నా ఉనన్నా పా్రంతం

్యనికి పది గోతా్రులు ఉ న్నాయి, దక్షిణానన్నా ఉనన్నా యూదా
్యనికి ండు గోతా్రులు ఉ న్నాయి.
• ఉత్తు నన్నా ఉనన్నా ఇ శ్రా యేలు
్యనికి జధాని సమరయ. యూదా జ్య జధాని యెరూష ంకు 50 కిలోమీటరు్ల దూరం ఉంది.
• ఇ శ్రా యేలు
• ఇ శ్రా యేలు జ్యం జులు అందరూ దుషుష్టిలు. ప్రజలు విగ్రహాలను, తపు్పుడు దేవతలను పూజించునటు్ల వారిని ప్రభావితం చే రు.
• ఇ శ్రా యేలు జ్యంపై దాడి చెయ్య నికి దేవుడు అ స్సారియా వారిని పంపించాడు. అ స్సారియా వారు ఇ శ్రా యేలులో అనేకులను తమ
దేశంలో ఉండేలా బందీలు తీసు ని వె ్ళురు.
• ఇ శ్రా యేలులో మిగిలిన వారిమధ్య ఉండ నికి అ స్సారియావారు అను్యలను తీసు ని వచార్చారు. ఈ అను్యలు ఇ శ్రా యేలు వారితో పెళి్ళుళ ్ళు
చేసు
న్నారు, వారి సంతానమే సమరయ ప్రజలు మా రు.
(చూడండి: అ స్సారియ, ఇ శ్రా యేలు, యూదా,

జ్యము, సమరయ)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• 2 దినవృతా్తుంతములు 35:18-19
• యిరి్మయా 05:10-13
• యిరి్మయా 09:25-26

బైబిల వృతా్తంతమ ల న ండి ఉ

హరణల :

• 18:08 హ ముకు వ్యతిరేకం తిరుగు టు చేసిన ఇ శ్రా యేలు దేశం పది గోతా్రులు తమకు జు యరో మును
నియమించు
న్నారు. వారు తమ
్యనిన్నా ఉత్తు నన్నా ఉనన్నా భూభాగంలో ఏర్పురచు
న్నారు, దానిని ఇశా్రయేల రాజ్యం అని పిలిచారు.
• 18:10 యూదా జ్యమూ, ఇ శ్రా యేలు జ్యమూ శతు్రువులు మా యి, తరచు ఒకరితో ఒకరు పో డు ంటూనే ఉ న్నాయి.
• 18:11 క్రీ త్తు ఇశా్రయేల రాజ్యం లో జులందరూ దుషుష్టిలే.
• 20:21 ఇ శ్రా యేలు జ్యం , యూ రాజ్యం ండూ దేవునికి వ్యతిరేకం పాపం చే యి.
క్రీ రమైన అ స్సారియనుల జ్యం ఇశా్రయేల రా ్య న్ని శనం చేసింది. అ స్సారియనులు ఇశా్రయేల రాజ్యమ
• 20:02 శకి్తవంతమైన, కూ
లో అనేకమంది ప్రజలను చంపారు, విలువైన ప్రతీ దానిని తీసు ని వె ్ళురు, దేశంలో అధిక భా నిన్నా కాలిర్చావే రు.
• 20:04 అ స్సారియనులు ఇశా్రయేల రాజ్యమ ఉనన్నా ప్రదేశంలో నివసించ నికి అను్యలను తీసు ని వచార్చారు. పాడైపోయిన పటష్టి ణాలను
అను్యలు తిరిగి క ష్టి రు, అకస్కాడ నిలిచిపోయిన ఇ స్రా యేలీయులను వివాహాలు చేసు
న్నారు. అను్యలను వివాహం చేసు నన్నా
ఇ శ్రా యేలీయుల సంతా నిన్నా సమరయులు అని పిలు ్తు రు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3478, H4410, H4467, H4468

( రిగి వెళ్ళుండి: 18:08; 18:10; 18:12; 19:02; 19:05; 19:06; 20:01; 20:02; 20:03; 20:04; 20:05; 20:06)
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translationWords

ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు

ఇశా్రయేల , ఇశా్రయేలీయ ల
వాస్త వాల
"ఇ శ్రా యేలు" అనేది దేవుడు యాకోబుకు పె ష్టి న పేరు. ఈపేరు అతని వారసుల యొకస్కా దే

న్నాసూచిసు్తుంది.

డు” అని అర్ధ ం.
• ఇ శ్రా యేలు అనే పేరుకు బహు “అతను దేవునితో పో
• యాకోబు యికస్కా వారసులు “ఇ శ్రా యేలు లుమారులు” లేక ఇ శ్రా యేలు ప్రజలు” లేక ఇ స్రా యేలు దేశం” లేక “ఇ శ్రా యేలీయులు” అని
గురి్తంపబడతారు.
• దేవుడు ఇ శ్రా యేలు ప్రజలతో తన నిబంధన చే డు. వారు ఆయన ఎంచుకునన్నా ప్రజ.
• ఇ శ్రా యేలు దేశం పనెన్నాండు గోతా్రులను కలిగిఉంది. .
్యలు చీలిపోయింది: దక్షిణ జ్యం "యూదా," ఉత్తు ర జ్యం
• తరువాత సొలోమోను జు చనిపోయాక, ఇ శ్రా యేలు ండు
"ఇ శ్రా యేలు."
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి "ఇ శ్రా యేలు" ను ఇలా అనువదించ వచుర్చా. " ఇ శ్రా యేలు ప్రజ ” లేక “ఇ శ్రా యేలు దేశం".
(చూడండి: యాకోబు, kingdom of Israel, Judah, nation, twelve tribes of Israel)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 దిన10:1
• 1 జులు 8:2
• అపో.కా 2:36
• అపో.కా 7:24
• అపో.కా 13:23
• యోహాను 1:49-51
• లూకా 24:21
• మారుస్కా 12:29
• మత్తు యి 2:6
• మత్తు యి 27:9
• ఫిలిపి్పు 3:4-5

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 8:15 పనెన్నాండు మంది కుమారులు పనెన్నాండు ఇశా్రయేల గోతా్రులు అయా్యరు.
• 9:3 ఐగుపుప్తు వారు ఇశా్రయేలీయ లచే బలవంతం అనేక భవ లు, మొత్తు ం పటష్టి ణాలు క ష్టి ంచారు.
• 9:5 ఒక ఇశా్రయేల స్త్రీ జన్మ ఒక మగబిడ్డ కు జన్మనిచిర్చానది.
• 10:1"ఇశా్రయేల దేవుడు, ' ప్రజలను వెళ్ళునివ్వండి!'" అని చెబుతు న్నాడు.
• 14:12అయినప్పు , ఇశా్రయేల ప్రజల దేవునికి,మరియు మోషేకు వ్యతిరేకం పి ్యదు మరియు సణి రు.
డు. అమో్మరీయులకు గందరగోళము కలుగచేసి, పెదగ్దా పెదగ్దా వడగండు్ల కురిపించి వారిని
• 15:9ఆ రోజున ఇశా్రయేల పక్షం దేవుడు పో
హతం చే డు.
వా గ్దా న దేశంలో భూభాగం ఇచార్చాడు. తరువాత
• 15:12ఈ యుద్ధ ం తరువాత దేవుడు ఇశా్రయేల గోతా్రులనిన్నా
దేవుడు ఇశా్రయేల యొకస్కా అనిన్నా సరిహదుగ్దాలో్ల నెమ్మదినిచార్చాడు..
• 16:16కాబ ష్టి దేవుడు విగ్రహా ధన నిమిత్తు ం ఇశా్రయేల న మరల శిక్షించాడు.
• 43:6
" ఇశా్రయేల పురుషులా , మీరు ఇప్పు కే చూసినటుష్టి
చే డు.

మరియు ఇప్పు కే తెలిసిన, దేవుని శకి్త చేత యేసు అనేక సూచనలు అదు్భుతాలు

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3478, H3479, H3481, H3482, G09350, G24740, G24750

792 / 1034

translationWords

ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు

( రిగి వెళ్ళుండి: 08:15; 09:01; 09:02; 09:03; 09:04; 09:05; 09:07; 09:08; 09:13; 10:01; 10:03; 10:04; 10:05; 10:06; 10:07;
10:09; 10:11; 10:12; 11:01; 11:03; 11:04; 11:05; 11:08; 12:01; 12:03; 12:04; 12:05; 12:06; 12:08; 12:09; 12:10; 12:11;
12:12; 12:13; 12:14; 13:01; 13:02; 13:08; 13:15; 14:01; 14:03; 14:04; 14:10; 14:11; 14:12; 14:14; 14:15; 15:01; 15:02;
15:04; 15:05; 15:06; 15:07; 15:08; 15:09; 15:10; 15:11; 15:12; 15:13; 16:01; 16:02; 16:04; 16:05; 16:08; 16:09; 16:10;
16:14; 16:16; 16:17; 17:01; 17:02; 17:03; 17:05; 17:06; 17:07; 17:08; 18:01; 18:04; 18:05; 18:07; 18:08; 18:11; 19:01;
19:10; 20:03; 20:04; 20:11; 21:05; 21:07; 26:05; 26:06; 43:06; 48:09; 48:11; 48:14)
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ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలు, ఇ శ్రా యేలీయులు, యాకోబు

ఇశా్రయేల , ఇశా్రయేల , ఇశా్రయేలీయ ల ,

కోబ

వాస్త వాల :
యాకోబు ఇ

స్సాకు, రి

స్కాలకు పు ష్టి న కవలలో్ల ఒకడు.

• యాకోబు పేరుకు అర్థ ం "అతడు మడమను పటుష్టికు న్నాడు" ఈ మాట అర్థ ం "అతడు మోసగించే వాడు." యాకోబు పుడుతునన్నాపు్పుడు
అతడు సోదరుడు ఏ వు మడిమె పటుష్టికు న్నాడు.
డు."
• అనేక సంవతస్సా లు తరువాత, దేవుడు యాకోబు పేరును "ఇ శ్రా యేలు," అని మా ర్చాడు. అం "అతడు దేవునితో పో
• యాకోబు యుకి్తపరుడు, కపటమైనవాడు. అతడు మొదట పు ష్టి నవాడి ఆశీ ్వదం, వారసత్వ హకుస్కాలు నుండి తన అనన్నా ఏ వు
దగ్గ రనుండి లాగేసుకోవాలని చూ డు.
• ఏ వు కోపగించుకుని యాకోబును చంప నికి చూ డు. అందుకని యాకోబు తన స్వదేశం విడిచి పారిపోయాడు. అయితే
సంవతస్సా లు తరువాత యాకోబును తన భార్యలతో, పిల్ల లతో ఏ వు ఉంటునన్నా క ను ప్రదేశం తిరిగి వెళ్ళుమని దేవుడు చెపా్పుడు. వారి
కుటుం లు ఒకరితో ఒకరు మరస్యం నివసించారు.
• యాకోబుకు పనెన్నాండు మంది కుమారులు. వారి సంతానం పనెన్నాండు ఇ శ్రా యేలు గోతా్రులు అయా్యరు.
• యాకోబు అనే పేరు గల వేరువేరు మనుషులు ఉ న్నారు. వారిలో మత్తు యి సిన యేసు వంశవృక్షంలో యోసేపు తండిడ్రి ఉ న్నాడు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి:Israel, twelve tribes of Israel, Leah, Rachel, Zilpah, Bilhah, deceive, Esau, Isaac, Rebekah, Laban)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• అపో. కా. 07:11-13
• అపో. కా. 07:44-46
• ఆది 25:24-26
• ఆది 29:1-3
• ఆది 32:1-2
• యోహాను 04:4-5
• మత్తు యి 08:11-13
• మత్తు యి 22:31-33

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

కోబ న పే్రమించింది. అయితే ఇ స్సాకు ఏ వును పే్రమించాడు.
కోబ క ఇం పటుష్టిన
• 07:01 పిల్ల లు ఎదుగుతూ ఉండ రి స్కా
ఉండడం ఇషష్టి ం, అయితే ఏ వుకు వేట అం ఇషష్టి ం.
కోబ అనేక సంవతస్సా లు, అకస్కాడ నివసించి అకస్కాడ పెళి్ల చేసుకు న్నాడు. అతనికి పనెన్నాండు మంది కుమారులు, ఒక కుమా ్త
• 07:07
కలి రు. దేవుడు అతణి్ణ ధనికుడు చే డు.
తీసుకుని క నులో తన ఇం కి
• 07:08 ఇరవై సంవతస్సా ల తరువాత అకస్కాడ నుండి తన కుటుంబం, సేవకులు, తన మందలు అనిన్నా
తిరిగి వెళ్ళుమని దేవుడు చెపా్పుడు.
కోబ కు సంకక్రీమించింది.
• 07:10 దేవుడు అ బ్రా హాముకు చేసిన నిబంధన వా గ్దా నం ఇ స్సాకుకు, ఇపు్పుడు
కోబ వృదా్ధప్యంలో అతడు ఇషష్టి మైన కుమారుడు, యోసేపును మందలను కాసు్తునన్నా అతని
• 08:01 అనేక సంవతస్సా లు తరువాత,
సోదరుల దగ్గ రకు పంపించాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H3290, G23840

( రిగి వెళ్ళుండి: 06:07; 07:01; 07:02; 07:03; 07:04; 07:05; 07:06; 07:07; 07:08; 07:09; 07:10; 08:01; 08:03; 08:10; 08:11;
08:13; 08:14; 08:15; 09:13; 09:14; 14:02; 14:12; 19:10)
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translationWords

ఇ

్మయేలు, ఇ

్మయేలీయుడు, ఇ

్మయేలీయులు

ఇషా్మయేల , ఇషా్మయేలీయ డ , ఇషా్మయేలీయ ల
వాస్త వాల :
ఇ ్మయేలు అ బ్రా హాముకు ఐగుపి్తు య
వారు ఉ న్నారు.

నిస హాగరుకు పు ష్టి న కుమారుడు. అనేక ఇతర మనుషులు పాత నిబంధనలో ఇ

్మయేలు అనే పేరుగల

• "ఇ ్మయేలు" అం "దేవుడు విం డు."
• దేవుడు అ బ్రా హాము కుమారుడు ఇ ్మయేలును దీవి ్తు నని వా గ్దా నం చే డు. అయితే అతడు దేవుడు తన నిబంధన సి్థ రపరు ్తు నని
వా గ్దా నం చేసిన కుమారుడు కాడు.
• దేవుడు హాగరును ఇ ్మయేలును వారు ఎ రిలోకి వెళ్ళుగొటష్టి బడినపు్పుడు కాపా డు.
• ఇ ్మయేలు పా ను ఎ రిలో ఉనన్నాపు్పుడు ఒక అతడు ఐగుపి్తు య స్త్రీని పెళి్ల చేసుకు న్నాడు.
• నెత ్య కుమారుడు ఇ ్మయేలు సైన్యంలో అధికారి గవరన్నార్ ను మటుష్టి బెటష్టి నికి బిలోనియా జు, నెబుకదేన్నాజర్ నియమించిన
మనుషులకు యకుడు.
• పాత నిబంధనలో నలుగురు ఇ ్మయేలు అనే పేరు గల ఇతర మనుషులు ఉ న్నారు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: అ బ్రా హాము, బబులోను, నిబంధన, ఎ

రి, ఈజిపుష్టి, హాగరు, ఇ

స్సాకు, నెబుకదేన్నాజర్, పా ను,

)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 దిన 01:28-31
• 2 దిన 23:1-3
• ఆది 16:11-12
• ఆది 25:9-11
• ఆది 25:13-16
• ఆది 37:25-26

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 05:02 కాబ ష్టి అ బ్రా ము హాగరును పెళి్ల చేసుకు న్నాడు. హాగరుకు మగపిల్ల వాడు పు ష్టి డు. అ బ్రా ము అతనికి ఇషా్మయేల అని పేరు
పె ష్టి డు.
నిబంధన మాత్రుం ఇ స్సాకుతో చే ్తు ను."
• 05:04 "నేను ఇషా్మయేల న గొప్పు తి చే ్తు ను. అయితే

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3458, H3459

( రిగి వెళ్ళుండి: 05:02; 05:04)

795 / 1034

translationWords

ఇ

ఇసాన్సిక
వాస్త వాల :
ఇ

స్సాకు అ బ్రా హాము

ల ఏ క కుమారుడు. వారు వృదుగ్దాలైనప్పు కి దేవుడు వారికి డుకుని ్తు నని వా గ్దా నం చే డు.

డుకును కంటుందని చెబితే , అ బ్రా హాము నవా్వడు. ఎందుకం
• "ఇ స్సాకు" అం "అతడు నవు్వతాడు." దేవుడు అ బ్రా హాముకు
వారు ఇదగ్దా రూ ముసలివా ్ళు. ంత కాలం తరువాత,
ఆ వార్త విని ఆమె కూ నవి్వంది.
లకు వారి ముసలి తనంలో ఇ స్సాకు పు ష్టి డు.
• అయితే దేవుడు తన వా గ్దా నం నెరవే ర్చాడు. అ బ్రా హాము,
• దేవుడు అ బ్రా హాముతో నిబంధన చే డు. తాను అ బ్రా హాముతో చేసిన నిబంధన ఇ స్సాకుకు, తరువాత తన సంతా నికి శ్వతకాలం
ఉంటుంది.
్తు ఇ స్సాకును బలి అర్పుణ చేయమని చెపా్పుడు.
• ఇ స్సాకు యువ పా్రయంలో దేవుడు అ బ్రా హాము వి ్వసపరీక్ష చేసూ
ఇ
స్సాకు
కుమారుడు
యాకోబుకు
పనెన్నా
ం
డు
మంది
కుమారులు.
వారి
సంతానం తరువాత పనెన్నాండు గోతా్రులు ఇ శ్రా యేలు తి
•
అయా్యరు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: అ బ్రా హాము, సంతతి వాడు, నిత్యత్వం, నెరవేరుర్చా, యాకోబు,

, ఇ శ్రా యేలు పనెన్నాండు గోతా్రులు)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• గలతి 04:28-29
• ఆది 25:9-11
• ఆది 25:19-20
• ఆది 26:1
• ఆది 26:6-8
• ఆది 28:1-2
• ఆది 31:17-18
• మత్తు యి 08:11-13
• మత్తు యి 22:31-33

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

, కుమారుణి్ణ —కంటుంది. అతడు వా గ్దా నపుతు్రుడు. అతనికి ఇసాన్సిక అని పేరు పెటుష్టి."
• 05:04 " భార్య,
05:06
ఇసాన్సిక
యువకుడు
ఉనన్నాపు్పుడు దేవుడు అ బ్రా హాము వి ్వ నిన్నా పరీక్షించాడు, " ఏ క కుమారుడు ఇసాన్సిక , బలి అర్పుణ
•
కు అరి్పుంచు."
• 05:09 దేవుడు ఇ స్సాకుకు బదులు బలి అర్పుణ కోసం ఒక పొటేష్టి ల న చూపించాడు_.
• 06:01 అ బ్రా హాము వృదు్ధడు అయినపు్పుడు అతని కుమారుడు, ఇసాన్సిక , పెదగ్దా వాడయా్యక అ బ్రా హాము తన సేవకులో్ల ఒకడిని తన
దేశంలో తన బంధువుల దగ్గ రకు తన కుమారుడు, ఇసాన్సిక కు భార్యను తెమ్మని పంపించాడు.
• 06:05 ఇసాన్సిక పా్రరి్థ ంచ రి స్కా గర్భువతి కావ నికి దేవుడు అనుమతించాడు. ఆమె కవలలకు జన్మనిచిర్చాంది.
• 07:10 తరువాత ఇసాన్సిక చనిపోయాక, యాకోబు, ఏ వు అతనిన్నా పాతిపె ష్టి రు. అ బ్రా హముకు దేవుడు చేసిన నిబంధన వా గ్దా నం
ప్రకారం అతని తరువాత అది ఇసాన్సిక క ఇపు్పుడు యాకోబుకు సంకక్రీమించింది.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3327, H3446, G2464

( రిగి వెళ్ళుండి: 05:04; 05:05; 05:06; 05:07; 05:08; 05:09; 06:01; 06:03; 06:04; 06:05; 07:01; 07:03; 07:04; 07:06; 07:10;
08:15; 09:13; 09:14; 14:02; 14:12; 19:10; 48:08)
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స్సాకు

translationWords

ఈజిపుష్టి, ఐగుపి్తు యుడు, ఈజిపుష్టి వారు

ఈజి ష్టి , ఐగ పి్త య డ , ఈజి ష్టి వార
వాస్త వాల :
ఈజిపుష్టి ఆఫిఫ్రాకా ఈ న్య భాగంలో ఉనన్నా దేశం. క

ను ప్రదే నికి నైరుతి దికుస్కా

ఉంది. ఐగుపి్తు యుడు అం

ఈజిపుష్టి దేశసు్థడు.

• పా్రచీన కాలంలో, ఈజిపుష్టి ఒక శకి్తవంతమైన సంపనన్నా దేశం.
• పా్రచీన ఈజిపుష్టి ండు భా లు ఉంది. దిగువ ఈజిపుష్టి (ఉత్తు ర భాగం. నైలు నది దిగువకు సముదద్రోంలోకి ప్రవహించే భాగం), ఎగువ
ఈజిపుష్టి (దక్షిణ భాగం). పాత నిబంధనలో, ఈ భా లను మూల భాషలో "ఈజిపుష్టి” “పతో్రుస్" అ న్నారు.
• అనేక సమయాలు క నులో ఆహారం రత ఉనన్నాపు్పుడు, ఇ శ్రా యేలీయుల పితరులు వారి కుటుం లకు ఆహారం కోసం ఈజిపుష్టికు
ప్రయాణించారు.
• అనేక వందల సంవతస్సా లు ఇ శ్రా యేలీయులు ఈజిపుష్టిలో నిసలు ఉ న్నారు.
• యోసేపు, మరియ హేరోదునుండి తపి్పుంచుకో నికి చినన్నా వాడు యేసును తీసుకుని ఈజిపుష్టి వె ్ల రు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: హేరోదు గొప్పు, యోసేపు , నైలు నది, పితరులు)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 సమూయేలు 04:7-9
• అపో. కా. 07:9-10
• నిర్గ మ 03:7-8
• ఆది 41:27-29
• ఆది 41:55-57
• మత్తు యి 02:13-15

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 08:04 నిస వా్యపా లు యోసేపును ఈజి ష్టి క తీసుకుపోయారు. ఈజి ష్టి పెదగ్దా , శకి్తవంతమైన దేశం. నైలు నది అందులో
ప్రవహిసు్తునన్నాది.
• 08:08 ఫరో యోసేపును గురించి ఎంత మెచుర్చాకు న్నాడం అతణి్ణ ఈజిపుష్టి అంత లో ండవ అత్యధిక శకి్తవంతమైనవాడు
యమించాడ !
08:11
కాబ ష్టి యాకోబు తన కుమారులను ఆహారం న నికి ఈజి ష్టి క పంపించాడు.
•
08:14
యాకోబు ముసలి వాడైనప్పు కి, అతడు తన కుటుంబం అంత తో ఈజి ష్టి వె ్ళుడు. వారు అకస్కాడ నివసించారు.
•
09:01
తరువాత యోసేపు చనిపోయాక, అతని బంధువులు అంతా ఈజి ష్టి లో నివసించారు.
•

పదం సమాచారం:
• Strong's: H4713, H4714, G124, G125

( రిగి వెళ్ళుండి: 08:04; 08:06; 08:08; 08:10; 08:11; 08:12; 08:14; 09:01; 09:02; 09:03; 09:08; 09:09; 09:10; 09:11; 09:13;
10:02; 10:04; 10:05; 10:06; 10:07; 10:08; 10:10; 10:11; 11:03; 11:04; 11:06; 11:07; 11:08; 12:01; 12:04; 12:06; 12:09;
12:10; 12:11; 12:12; 12:13; 12:14; 13:04; 14:07; 38:01; 48:09)
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ఉపవాసం, ఉపవాసం ఉండడం

ఉపవాసం, ఉపవాసం ఉండడం
రద్వాచనం:
"ఉపవాసం" ఉండడం అం

ఆహారం ఒక రోజు లేక ంతకాలం మానుకోవడం.

నిన్నా

రు్ల రు తాగడం కూ

మానే ్తు రు.

• ఉపవాసం మనుషులకు దేవునిపై దృ ష్టి కేందీద్రోకరించి పా్రరి్థ ంచ నికి తోడ్పుడుతుంది. ఆహారం, తినడం మూలం ఏకాగ్రత చెడకుం ఇది
తోడ్పుడుతుంది.
తీరిర్చాన యూదు మత యకులు ఉపవా నిన్నా తపు్పు కారణాలకు ఆచరి ్తు రు. వారు ్యయవంతులని ఇతరులు
• యేసును దో
అనుకోవాలని వారు ఉపవాసం ఉం రు.
• నిన్నా రు్ల మనుషులు ఎందుకు ఉపవాసం ఉం రం వారు ఏదో కారణం వల్ల విచారం ఉం రు.
• "ఉపవాసం ఉండడం" అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "తినడం మానుకోవడం” లేక “తినక పోవడం."
• "ఉపవాసం " అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "ఆహారం మానిన సమయం” లేక “ఆహా నికి దూరం ఉండడం."
(చూడండి: Jewish leaders)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 జులు 21:8-10
• 2 దిన 20:3-4
• అపో. కా. 13:1-3
• యో 03:4-5
• లూకా 05:33-35
• మారుస్కా 02:18-19
• మత్తు యి 06:16-18
• మత్తు యి 09:14-15

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 25:1యేసు పి్తు సం పొందిన తక్షణమే, పరిశుదా్ధత్మ ఆయనను అరణ్య పా్రంతానికి ంచుబోయాడు. అకస్కాడ అయన నలభై రోజులు,
నలభై తు్రుళ ్ళు ఉపవాసం ఉ న్నాడు.
• 34:8 "'ఉదాహరణకు, నేను ప్రతి వారం ండు రు్ల ఉపవాసం ఉంటు న్నాను. కు వచిర్చాన డబుబ్బాలో సరుకులో్ల పది తం దేవునికి
ఇ ్తు ను.'"
• 46:10ఒక రోజు అంతియొకయ క్రైస్తు వులు ఉపవాసం ఉండి పా్రర్థ న చేసు్తుం , పరిశుదా్ధత్మ వారితో , "నేను పిలిచిన పనికోసం బరన్నా ను,
సౌలును పంపండి" అని చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H2908, H5144, H6684, H6685, G35210, G35220

( రిగి వెళ్ళుండి: 25:01; 34:08; 46:10)

798 / 1034

translationWords

ఊరియా

ఊరి
వాస్త వాల :
ఊరియా తిపరుడును మరియు దావీదు యొకస్కా ముఖ్యమైన సైనికులలో ఒకడు. అతనిని “ హితీ్తు యుడైన ఊరియా” అని ఎకుస్కావ

పిలిచేవారు.

• ఊరియా సౌందర్యవతియైన భార్యను కలిగిఉండెను, ఆమె పేరు బతేత్షె బ.
• దావీదు ఊరియా యొకస్కా భార్యతో వ్యభిచరించెను, మరియు ఆమె గర్భువతి అయి్య దావీదుకుమారునికి తలి్ల అయె్యను.
• తన పాపము కపు్పు నుట , యుదగ్దా మునందు ఊరియా మరణమునొందుటకు దావీదు కారణము అయె్యను. తరువాత దావీదు బతేత్షె బను
వివాహము చేసు నెను.
• ఆహాజు జు పరిపాలనకాలములో ఊరియా అను మరోపేరు గల మరియొక ప్రధాన యాజకుడు కూ ఉండెవాడు.
(తరు్జుమా సలహాలు: పేరులు ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(దీనిని చూడండి: ఆహాజు, బతేత్షె బ, దావీదు, హితీ్తు )

బైబిల వచనమ ల :
• 1 జులు 15:4-6
• 2 సమూయేలు 11: 2-3
• 2 సమూయేలు 11:26-27
• నెహెమా్య 03:3-5

బైబిల కథల న ండి కొ న్ని ఉ

హరణల :

దావీదు సైనికులలో ఒకడు. దావీదు ఊరి
న తన భార్యతో కలిసి ఉండుట
• 17:12 బతేత్షె బ యొకస్కా భర్త అయిన ఊరి
యుదగ్దా మునుండి వెనుకకు రపి్పుంచెను. కాని ఊరి
సైనికులను యుదగ్దా ములో వుండ తిరిగివచుర్చాటకు ని కరించెను. ఆందుకు దావీదు
ఊరి
న యుదగ్దా ములో తన ్థ నమునకు తిరిగిపంపెను. అకస్కాడ శతు్రువు ధా బలం ఉనన్నాందువలన అతడు చంపబడెను.
చంపబడెను,దావీదు బతేత్షె బను వివాహము చేసు నెను.
• 17:13 తరువాత ఊరి

పదం సమాచారం:
• Strong's: H223, G3774

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:12; 17:13)
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ఏలియా

ఏలి
వాస్త వాల :
ఏలియా యెహోవా పా్రముఖ్యప్రవక్తలో్ల ఒకడు. ఏలియా ఆహాబు
ప్రవచించాడు.

జుతో సహా అనేకమంది ఇ శ్రా యేలు, యూదా

జుల పరిపాలన కాలంలో

• దేవుడు అతని దా్వ అనేక అదు్భుతాలు జరిగించాడు. మృత లునికి జీవం పో డు.
• ఏలియా అబద్ధ దేవుడు బయలును ఆ ధించినందుకు ఆహాబు జును గదిగ్దా ంచాడు.
• అతడు యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు అని రుజువు చే ్తు నని బయలు ప్రవక్తలను సవాలు చే డు.
• చివరో్ల ఏలియాను దేవుడు అదు్భుతమైన రీతిలో అతడు బబ్రాతికి ఉండ నే పరలోకం తీసుకుపోయాడు.
• వందల సంవతస్సా లు తరువాత, ఏలియా, మోషేతో టు ండపై యేసుకు కనిపించి, వారు యేసును గురించి, యెరూషలేములో
ఆయనకు నునన్నా హింసలు మరణం గురించి మా ్ల రు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: miracle, prophet, Yahweh)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 జులు 17:1
• 2 జులు 01:3-4
• యాకోబు 05:16-18
• యోహాను 01:19-21
• యోహాను 01:24-25
• మారుస్కా 09:4-6

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

ఒక ప్రవక్త, ఆహాబు ఇ శ్రా యేలైల్పై జు ఉనన్నా సమయంలో.
• 19:02 ఏలి
19:02
ఏలి
ఆహాబు తో ఇలా చెపా్పుడు. "నేను చెపే్పు దాకా ఇ శ్రా యేల్ జ్యంలో వాన కా మంచు
కురియదు."
•
19:03
దేవుడు
చెపా్పుడు,”ఏలి
అరణ్య
పా
్ర
ంతంలో
వాగు
దగ్గ
రి
కి
పోయి
ఆహాబునుండి
దాకోస్కా.
అతడు
నినున్నా
చంప నికి
•
చూసు్తు న్నాడు.” ప్రతి ఉదయం, ప్రతి యంత్రుం, పక్షులు అతనికి రొటెష్టి , మాంసం తెచార్చాయి.
గురించి గ్రత్తు తీసుకు న్నారు. దేవుడు వారి పిండి డి ఖాలీ కాకుం , వారి
లో నూనె
• 19:04 అయితే వారు ఏలి
అయిపోకుం చే డు.
ఇ శ్రా యేల్ జ్యం తిరిగి వెళ్ళుమని ఆహాబుతో మా ్ల డమని
• 19:05 తరువాత మూడునన్నార సంవతస్సా లకు దేవుడు ఏలియాతో ఏలి
చెపా్పుడు. ఎందుకం ఆయన మరలా వాన పంపించ బోతు న్నాడు.
బయలు ప్రవక్తలతో, "ఎదుగ్దాను వధించి బలి అర్పుణ సిద్ధ ం చెయ్యండి.అయితే దానికి మంట పెటష్టి వదుగ్దా."
• 19:07 తరువాత ఏలి
"బయలు దేవుడి ప్రవక్తలను తపి్పుంచుకోనియ్యకండి!"
• 19:12 తరువాత ఏలి
కనిపించారు. ఈ మనుషులు వందల సంవతస్సా లకు ముందు నివసించారు. వారు యేసుతో
• 36:03 తరువాత మోషే, ప్రవక్త ఏలి
యెరూషలేములో అయనకు సంభవించనునన్నా మరణం గురించి మా ్ల రు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H452, G2243

( రిగి వెళ్ళుండి: 19:02; 19:03; 19:04; 19:05; 19:06; 19:07; 19:09; 19:10; 19:12; 19:13; 19:14; 26:05; 36:03; 36:04)
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ఏ వు

ఏశావు
వాస్త వాల :
ఏ వు ఇ

స్సాకు, రి

స్కాల కవల పిల్ల లో్ల ఒకడు. అతడు ఇ

స్సాకుకు పు ష్టి న మొద

బిడ్డ . అతని కవల సోదరుడు యాకోబు.

• ఏ వు తన జన్మ హకుస్కాను అతని సోదరుడు యాకోబుకు ఒక ఆహార పదార్థ ం కోసం అమి్మ వే డు.
• ఏ వు పెదగ్దా డుకు కాబ ష్టి అతని తండిడ్రి ఇ స్సాకు అతనికి ప్రతే్యక ఆశీ ్వదం ఇవా్వలి. అయితే యాకోబు ఇ స్సాకును మోసగించి ఆ
ఆశీ ్వదం తానే పొందాడు. మొదటో్ల ఏ వు కోపగించుకు న్నాడు. అతడు యాకోబును చంప నికి చూ డు. అయితే తరువాత అతడు
అతనిన్నా క్షమించాడు.
• ఏ వుకు అనేక మంది పిల్ల లు, మనవలు కలి రు. ఈ సంతానం పెదగ్దా ప్ర సమూహం అయి క ను ప్రదేశంలో నివసించారు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: ఎదోము, ఇ

స్సాకు, యాకోబు, రి

స్కా)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• ఆది 25:24-26
• ఆది 25:29-30
• ఆది 26:34-35
• ఆది 27:11-12
• ఆది 32:3-5
• హె బ్రా 12:14-17
• రోమా 09:10-13

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 06:07 రి స్కా పిల్ల లు పు ష్టి నపు్పుడు మొద వాడు ఎరుపు బొచుర్చాతో బయ కి వచార్చాడు. అతని పేరు ఏశావు.
• 07:02 కాబ ష్టి ఏశావు యాకోబుకు తన పెదగ్దా డుకు హకుస్కాలు ఇచేర్చా డు.
• 07:04 ఇ స్సాకు మేక వెంటు్రకల వాసన గల వ స్త్రీ లు, వాసన చూసి అతడు ఏశావు అనుకుని అతణి్ణ ఆశీర్వదించాడు.
• 07:05 ఏశావు యాకోబును దే్వ ంచాడు. ఎందుకం యాకోబు పెదగ్దా డుకు హకుస్కా అయిన తన ఆశీ ్వదం దొంగిలించాడు.
• 07:10 అయితే ఏశావు యాకోబును క్షమించాడు. వారు ఒకరినొకరు చూసుకుని ఆనందించారు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H6215, G2269

( రిగి వెళ్ళుండి: 06:07; 07:01; 07:02; 07:03; 07:04; 07:05; 07:06; 07:09; 07:10)
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translationWords

క

ను, క

యుడు, క

యులు

కనాన , కనానీయ డ , కనానీయ ల
వాస్త వాల :
క

ను హాము కుమారుడు. హాము నోవహు కుమారులో్ల ఒకడు. క

యులు క

ను సంతానం.

• ఈ పదం "క ను” లేక “క ను ప్రదేశం"అం యో గ్దా ను నదికి మధ్యద సముదాద్రోనికి మధ్య గల పా్రంతం కూ
ఈజిపుష్టి, ఉత్తు ర సరిహదుగ్దా సిరియా.
యులు, అనేక ఇతర ప్రజలు నివసించారు.
• ఈ దేశంలో క
• దేవుడు క ను ప్రదేశం అ బ్రా హాముకు తన సంతానం అయిన ఇ శ్రా యేలీయులకు ఇ ్తు నని వా గ్దా నం చే డు.

. దీని దక్షిణ సరిహదుగ్దా

(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: హాము, వా గ్దా న దేశం)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• అపో. కా. 13:19-20
• నిర్గ మ 03:7-8
• ఆది 09:18-19
• ఆది 10:19-20
• ఆది 13:5-7
• ఆది 47:1-2

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

ను తన సేవకులు అందరి తనకునన్నా ప్రతిదా న్నా తీసుకుని దేవుడు తనకు చూపిన క ను
• 04:05 అతడు (అ బ్రా ము) తన భార్య
దే నికి వచార్చాడు.
ష్టి
చూడు” అని చెపా్పుడు. కు, సంతా నికి వు చూసు్తునన్నా దేశం
• 04:06 అ బ్రా ము కనాన కు వచిర్చానపు్పుడు దేవుడు “ చుటూ
వారసత్వము ఇ ్తు ను."
• 04:09 "క ను దేశం సంతానం వారికి ఇ ్తు ను."
శ్వతకాలం ఉం ను."
• 05:03 " కు, సంతానం వారి క ను దేశం వారి ఆసి్తు ఇచిర్చా వారి దేవుడు
07:08
ఇరవై
సంవతస్సా
లు
తరువాత
కనాన
లో
తన
ఇంటికి,
తన
కుటుంబం,
తన
సేవకులు, తన మందలతో తిరిగి వెళ్ళుమని
•
చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3667, H3669, G2581, G5478

( రిగి వెళ్ళుండి: 04:05; 04:06; 04:09; 05:01; 05:03; 07:08; 07:10; 08:10; 09:13; 14:01; 14:02; 14:03; 14:04; 14:05; 14:06;
14:09; 14:10; 15:01; 15:05; 15:06; 15:07; 15:11; 16:01; 20:05)
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translationWords

కన్య, కన్యకలు. కన్యత్వము

కన్య, కన్యకల . కన్యతద్వామ
వాస్త వాల :
కన్య అన

ఎటువం

లైంగిక సంబంధాలు లేని స్త్రీ అని అర్థ ము.

• ప్రవక్తయైన యెషయా, మెసిస్సాయ కన్య గర్భుములో జని్మంచునని చెపె్పును.
• యేసు క్రీస్తు ును గర్భుము ధరించినపు్పుడు మరియ కన్యయై ఉండెను. కావున ఆయనకు మానవ తండిడ్రి లేడు.
• నిన్నా భాషలో్ల కన్య అనేపదం మ ్యదపూర్వకము వాడబడింది.
(చూడండి: సభో్యకి్త)
(దీనిని చూడండి:Christ, Isaiah, Jesus, Mary)

బైబిల న ండి రిఫరెన న్సిల :
• ఆది. 24:1516
• లూకా 01:26-29
• లూకా 01:34-35
• మత్తు యి 01:22-23
• మత్తు యి 25:1-4

బైబిల కథల న ండి కొ న్ని ఉ

హరణల :

• 21:09 ప్రవక్తయైన యెషయా మెసిస్సాయ కన్య గర్భుమునందు జని్మంచునని ప్రవచించెను.
• 22:04 కన్యయైన మరియ యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడెను.
• 22:05 అపు్పుడు మరియ, “ఇది ఏలాగు జరుగును, నేను ఇంకా కన్యను గదా ?” అనెను.
• 49:01 వు దేవుని కుమారునికి జన్మనిచుర్చాదువని దూత కన్యయైన మరియతో అనెను. అయితే ఆమె ఇంకనూ కన్యయై యుండ నే
కుమారుని కని యేసు అను పేరు పెటెష్టి ను.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1330, H1331, G39320, G39330

( రిగి వెళ్ళుండి: 21:09; 22:04; 22:05; 49:01)
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కరుణ, కరుణగల

కర ణ, కర ణగల
రద్వాచనం:
“కరుణ,” “కరుణగల” పదాలు అవసరతలో ఉనన్నా ఇతరులకు సహాయం చెయ్యడం, ప్రతే్యకించి వారు తకుస్కావసి్థ తిలో
సి్థ తిలో
ఉనన్నాపు్పుడు సహాయం చెయ్య నిన్నా సూచిసు్తు న్నాయి.

లేదా అణచివేయబడిన

• ”కరుణ” అనే పదంలో మనుషు్యలు ఏదై తపు్పు చేసినపు్పుడు వారిని శిక్షించకుం ఉండడం అనే అర్థ ం కూ ఉంది.
• జులాం శకి్తవంతమైన వ్యకి్త మనుషు్యలకు హాని చెయ్య నికి బదులు వారిని దయతో చూచినపు్పుడు “కరుణగల” వ్యకి్త అని
వరి్ణంచబడతాడు.
• కరుణ కలిగి యుండడం అం మనకు విరోధం ఏదై తపు్పు చేసిన వ్యకి్తని క్షమించడం అని కూ అర్థ ం ఉంది.
• గొప్పు అవసరతలో ఉనన్నా ప్రజలకు మనం సహాయం చేసినపు్పుడు మనం కరుణ చూపి ్తు ము.
• దేవుడు మన విషయంలో కరుణ కలిగి యు న్నాడు, మనం ఇతరుల పట్ల కరుణ కలిగి యుం లని ఆయన కోరుతు న్నాడు.

అన వాదం సూచనల :
• సందర్భుం ఆధారం , “కరుణ” అనే పదం “దయ” లేదా “కనికరం” లేదా “ లి” అని అనువదించబడవచుర్చా.
• ”కరుణగల” అనే పదం “ లి చూపించడం” లేదా “దయ ఉండడం” లేదా “క్షమించడం” అని అనువదించబడవచుర్చా.
• ”కరుణ చూపించడం” లేక “కరుణ కలిగి యుండడం” అనే పదాలు “దయ చూడు” లేదా “వారిపట్ల కనికరం కలిగి యుండు” అని
అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి:compassion, forgive)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• 1 పేతురు 1:3-5
• 1 తిమోతి 1:13
• దానియేలు 9:17
• నిర్గ మకాండము34:6
• ఆది 19:16
• హె బ్రా 10:28-29
• యాకోబు 2:13
• లూకా 6:35-36
• మత్తు యి 9:27
• ఫిలిపి్పు 2:25-27
• ర్తన 41:4-6
• రోమా 12:1

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 19:16వారు (ప్రవక్తలు) అందరూ విగ్రహాలను పూజించడం నిలిపివేయాలని ప్రజలకు చెపా్పురు, ఇతరులకు
్యయా న్నా కర ణనూ చూపించడం ఆరంభించాలని చెపా్పురు.
19:17అతడు
(యిరి్మయా) వి అడుగుభాగంలోని మ ష్టి లోనికి కూరుకుపోయినపు్పుడు జు అతని పట్ల కర ణ చూపించి యిరి్మయా
•
చనిపోకముందే అతనిని విలోనుండి బయ కి తీయాలని సేవకులకు ఆ జ్ఞా పించాడు.
• 20:12పరిత్షెయా చకక్రీవరి్త బలమైనవాడు, అయితే తాను జయించిన ప్రజలపట్ల కర ణతో ఉనాన్నిడ .
• 27:11అపు్పుడు ప్రభువు ధర్మ సస్త్రీ బోధకుడిని “ వు ఏమి తలసు్తు న్నావు?” అని అడి డు. దోచుకోబడి, టష్టి బడిన ఈ వ్యకి్తకి ఈ
ముగు్గరిలో ఎవరు పొరుగువాడు? “అతని పట్ల కర ణ చూపినవాడే” అని అతడు జవాబిచార్చాడు.
• 32:11అయితే యేసు అతనితో, “వదుగ్దా, వు ఇం కి వెళి్ల సేన్నాహితులతోనూ, కుటుంబంతోనూ దేవుడు పట్ల చేసిన సమ ్తు నిన్నా
చెపు్పు, ఆయన మీద ఏవిధం కర ణ చూపించాడో చెపు్పు” అని చెపా్పుడు.
• 34:9”అయితే సుంకం వసూలు చేసేవాడు మతపరమైన యకునికి దూరం నిలిచాడు, ఆకాశం వైపుకు కూ చూడలేదు. బదులు ,
తన రొము్మమీద టుష్టి
న్నాడు మరియు పా్రర్థ న చే డు, “దేవా దయచేసి
పట్ల కర ణ కలిగియుండు. ఎందుకం నేను పాపిని.”
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కరుణ, కరుణగల

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H2551, H2603, H2604, H2616, H2617, H2623, H3722, H3727, H4627, H4819, H5503, H5504, H5505,
H5506, H6014, H7349, H7355, H7356, H7359, G16530, G16550, G16560, G24330, G24360, G36280, G36290,
G37410, G46980

( రిగి వెళ్ళుండి: 19:16; 19:17; 20:12; 27:11; 32:11; 34:09)
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కల

కల
రద్వాచనం:
కల అం

మనుషులు తమ నిదద్రోలో అనుభవించే ఆలోచనలు.

• కలలు తరచు కలలు కనే వారికి అవి నిజం జరుగుతునన్నా ష్టి అనిపి ్తు యి. అయితే అవి వాస్తు వాలు కాదు.
• నిన్నా రు్ల దేవుడు తన ప్రజలు కల నుండి దేనైన్నై నేరుర్చాకోవాలని కలలు ఇ ్తు డు. అయన నేరు మనుషులతో వారి కలల దా్వ
మా ్ల డు.
ందరికి సందేశం ఇవా్వలని, అం భవిషతు్తులో సంభవించే వా ని గురించి.
• బైబిలో్ల, దేవుడు ప్రతే్యకమైన కలల దా్వ
• కల వేరు, దర్శూనం వేరు. కలలు ఒక వ్యకి్త నిదద్రోలో వ ్తు యి. అయితే దర్శూ లు ధారణం ఒక వ్యకి్త మెలకువ ఉనన్నాపు్పుడే వ ్తు యి.
(చూడండి: దర్శూనం)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• అపో. కా. 02:16-17
• దానియేలు 01:17-18
• దానియేలు 02:1-2
• ఆది 37:5-6
• ఆది 40:4-5
• మత్తు యి 02:13-15
• మత్తు యి 02:19-21

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 08:02 యోసేపు సోదరులు అతణి్ణ దే్వ ంచారు. ఎందుకం వారి తండిడ్రి అతణి్ణ ఎకుస్కావ పే్రమించాడు.అంతే క యోసేపుకు ఒక
వచి్చుంది. అతడు వారి అధిపతి అవుతాడని దాని అర్థ ం.
జుకు ండు కలల వచార్చాయి, అవి అతణి్ణ కలవర పరిచాయి. తన సలహాదారు వరూ ఆ కలల
• 08:06 ఒక తి్రు, ఫరో, అం ఈజిపుష్టి
అర్థ ం చెప్పులేక పోయారు.
• 08:07 దేవుడు యోసేపుకు ఆ కలల అర్థ ం చెపే్పు మర్థ్యం ఇచార్చాడు._, కాబ ష్టి ఫరో యోసేపును చెర ల నుండి రపి్పుంచాడు. యోసేపు
కలల భావం వివరించాడు. "దేవుడు ఏడు సంవతస్సా లు సమృది్ధ అయిన పంట కోత, ఏడు సంవతస్సా లు కరువు ఇ ్తు డు."
• 16:11 కాబ ష్టి ఆ తి్రు, గిదో్యను సైనిక శిబి నికి పోయి మిదా్యను సైనికుడు తన సేన్నాహితునితో చెబుతునన్నా కల వి న్నాడు. ఆ మని
సేన్నాహితుడు ఇలా చెపా్పుడు, "కల ఏమిటం గిదో్యను సైన్యం మిదా్యను సై ్యనిన్నా ఓడిసు్తుంది."
• 23:01 అతడు (యోసేపు) ఆమె (మరియ)ను అవమానించడం ఇషష్టి ం లేక నెమ్మది ఆమెకు వి కులు ఇవా్వలని భావించాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H1957, H2472, H2492, H2493, G1797, G1798, G3677

( రిగి వెళ్ళుండి: 08:02; 08:06; 08:07; 16:11; 23:01)
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కాపరి, కాపరులు, కాపు కాయబడెను, కాపు కాయుట

కాపరి, కాపర ల , కా

కాయబడెన , కా

కాయ ట

రద్వాచనమ :
కాపరి అన గొ ర్రెలను భాగు కాచి కాపాడే వ్యకి్త. “కాపరి” కర్తవ్యము ఏమన గొ ర్రెలను సంరక్షించుట మరియు వా కి ఆహారమును ళ్ళును
అందించుటయైయునన్నాది. కాపరులు గొ ర్రెలను కాయుదురు, వా ని పచిర్చాకగల చోట్ల కు మరియు ళ ్ళు అధికము ఉనన్నాచెంతకు నడిపించుదురు.
కాపరులు కూ గొ ర్రెలు శనము కాకుం కాపాడుతారు మరియు వా ని అడవి మృ లనుండి సంరక్షి ్తు రు.
• పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఈ పదమును ప్రజల ఆతీ్మయ అవసరతలను చూచు నుటను సూచించుటకు అనేకమారు్ల ఉపయోగించబడింది.
పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేవుడు వారికి చెప్పుబడిన విషయాలనిన్నా ని మరియు వారు ఎలా జీవించాలోననన్నా విధానమును వారికి
నిరేగ్దా శించుటను గూరిర్చా ఇందులో ఇమిడియుం యి.
• పాత నిబంధనలో దేవుడు తన ప్రజలకు “కాపరి” అని పిలువబడియు న్నాడు, ఎందుకం ఆయన వారి ప్రతి అవసరతలను
తీరుర్చావాడైయుండెను మరియు వారిని రక్షించువాడైయుండెను. ఆయన కూ వారిని నడిపించాడు మరియు వారికి మార్గ నిరేగ్దా శనమును
చే డు. (చూడండి: రూపకలంకారము)
• మోషే ఇ శ్రా యేలీయులకు కాపరియైయుండెను, ఆయన వారిని యెహోవాను ఆ ధన చేయుటలో ఆతీ్మయకము నడిపించియుండెను
మరియు భౌతికము వారిని కా ను భూమికి నడిపించియుండెను.
• క్రీ త్తు నిబంధనలో యేసు తనను “మంచి కాపరి” అని పిలుచు నియు న్నాడు. అపొస్తు లుడైన పౌలు కూ సంఘానికి “గొప్పు కాపరి ”
తనను తానూ సూచించు నియు న్నాడు.
• క్రీ త్తు నిబంధనలో అనేకమారు్ల “కాపరి” అనే పదము వి ్వసులకు ఆతీ్మయ యకుడు నునన్నా వ్యకి్తని సూచించుటకు
ఉపయోగించబడియుండెను. తరు్జుమా చేయబడిన “పాసష్టి ర్” అనే పదము మరియు తరు్జుమా చేయబడిన “కాపరి” అనే పదము
ఒకటైయునన్నావి. పెదగ్దా లు మరియు విచారణకర్తలు కూ కాపరులు పిలువబడియు న్నారు.

అన వాదం సలహాల :
• దీనిని అక్ష ర్థ ము ఉపయోగించినట్ల యితే, “కాపరి” కర్తవ్యమును “గొ ర్రెలను చూచుకోవడం” లేక “గొ ర్రెలను కాపాడు నుట” అని కూ
తరు్జుమా చేయుదురు.
• “కాపరి” అనే వ్యకి్తని “గొ ర్రెలను కాపు కాయు వ్యకి్త” లేక “గొ ర్రెల వా్యపారి” లేక “గొ ర్రెల సంరక్షకుడు” అని కూ తరు్జుమా చేయుదురు.
• రూపకలంకారము ఉపయోగించినపు్పుడు, ఈ పదమును తరు్జుమా చేయు విభినన్నామైన విధానములలో “ఆతీ్మయ కాపరి” లేక “ఆతీ్మయ
యకుడు” లేక “కాపరివ ఉనన్నా వ్యకి్త” లేక “కాపరి గొ ర్రెలను కాపాడినటు్ల
ప్రజలను సంరక్షించు వ్యకి్త” లేక “కాపరి గొ ర్రెలను
నడిపించునటు్ల
తన ప్రజలను నడిపించు వ్యకి్త” లేక “దేవుని గొ ర్రెలను కాయువాడు” అనే మాటలను ఉపయోగించుదురు.
• నిన్నా సంద ్భులలో “కాపరి” అనే పదమును “ యకుడు” లేక “మార్గ దర్శూకుడు” లేక “సంరక్షించువాడు” అని కూ తరు్జుమా
చేయుదురు.
• “కాపరి” అనే పదానికి ఆతీ్మయ మాట “సంరక్షించుట” లేక “ఆతీ్మయము పో ంచుట” లేక “నిరేగ్దా శించుట మరియు బోధించుట” లేక
“నడిపించుట మరియు సంరక్షించుట (కాపరి గొ ర్రెలను చూచు ను విధము ) అని కూ తరు్జుమా చేయుదురు.
• అలంకారికము ఉపయోగించే మాటలలో, ఈ పదమును తరు్జుమా చేయుటలో “కాపరి” అనే పదమునకు అక్ష ర్థ రమైన పదము
చేరర్చాడము లేక ఉపయోగించడం ఉత్తు మము.
(ఈ పదములను కూ

చూడండి:sheep, livestock, pastor)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• ఆది.49:24
• లూకా.02:8-9
• మారుస్కా.06:33-34
• మారుస్కా.14:26-27
• మత్తు యి.02:4-6
• మత్తు యి.09:35-36
• మత్తు యి.25:31-33
• మత్తు యి.26:30-32
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పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

కాపరి, కాపరులు, కాపు కాయబడెను, కాపు కాయుట

హరణల :

• 09:11 ఐగుపుప్తు అతి దూరములోనునన్నా అడవిలో మోషే కాపరి అయా్యడు.
• 17:02 దావీదు బెతె్ల హేము పటష్టి ణమునుండి వచిర్చాన కాపరియైయ ండెన . అనేక సమయాలలో తన తండిడ్రి గొ ర్రెలను కాయుచునన్నాపు్పుడు,
గొ ర్రెల మీదకి దాడిచేయవచిర్చాన సింహమును మరియు ఎలుగుబం ని హత మా ర్చాను.
• 23:06 ఆ తి్రు పొలములో గొ ర్రెలను కాయుచునన్నా కాపర ల ఉండిరి.
• 23:08 కాపర ల వెంటనే యేసు ఉనన్నాటువం స్థ లమునకు వచిర్చారి, దూత వారితో చెపి్పునటు్ల నే, వారు ఆయన
పరుండబె ష్టి యుండుటను చూచిరి.
• 30:03 కాపరిలే గొ ర్రెలవ ఈ ప్రజలు న్నారని యేసు చెపె్పును.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H6629, H7462, H7469, H7473, G07500, G41650, G41660

( రిగి వెళ్ళుండి: 09:11; 17:02; 23:06; 23:08; 30:03; 38:08)
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కాలేబు

కాలేబ
వాస్త వాల :
క

ను ప్రదేశం వేగు చూసి రమ్మని మోషే పంపిన పనెన్నాండు మంది ఇ శ్రా యేలు గూఢచారులో్ల కాలేబు ఒకడు.
యులను ఓడించ వచర్చాని అతడు, యెహోషువా చెపా్పురు.
• ప్రజలు దేవునిపై నమ్మకముంచితే క
• యెహోషువా, కాలేబు మాత్రుమే తమ తరంలో వా గ్దా న క ను ప్రదేశంలోకి గలిగిన ఏ క వ్యకు్తలు.
• కాలేబు హెబోబ్రాను పా్రంతానిన్నా తనకు, తన కుటుంబం వారి ఇమ్మని అడి డు. దేవుడు అకస్కాడ నివశించే ప్రజలను ఓడించ నికి తనకు
యం చే ్తు డని అతనికి తెలుసు.

(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: హెబోబ్రాను, యెహోషువా)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 దిన 04:13-16
• యెహోషువా 14:6-7
• ్యయాధి 01:11-13
• సంఖా్య 32:10-12

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 14:04 ఇ శ్రా యేలీయులు క ను సరిహదుగ్దాకు చేరిన ్పడ మోషే ఇ శ్రా యేలు ఒ స్కాకస్కా గోత్రుం నుండి ఒ స్కాకస్కారి పనెన్నాండు మందిని
ఎంపిక చేసి, అతడు ఆ మనుషులకు ఆ దేశం ఎలా ఉనన్నాదో వేగు చూడమని సూచన చే డు.
• 14:06 తక్షణమే కాలేబ , యెహోషువా, మరొక ఇదగ్దా రు గూఢచారులు ఇలా చెపా్పురు. "క ను ప్రజలు పొడవైన బలమైన జనమే
మనం తప్పునిసరి ఓడించగలం! దేవుడు మనకోసం పో టం చెయ్యగలడు!"
• 14:08 "యెహోషువా, కాలేబ తప్ప, ప్రతి ఒకస్కారూ ఇరవై సంవతస్సా లు ఆపై వయసు గల వారంతా చనిపోయారు. ఎవరూ వా గ్దా న దేశం
ప్రవేశించరు." వారు దేశంలో ంతి నివసి ్తు రు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3612, H3614

( రిగి వెళ్ళుండి: 14:06; 14:07; 14:08)
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కుమారుడు

క మార డ
రద్వాచనమ :
స్త్రీ పురుషులకు పు ష్టి న మగ సంతానమును అతని జీవితకాలమంతా వారి “కుమారుడు” అని పిలువబడతాడు. ఇతడు ఆ పురుషుని
కుమారుడ , ఆ స్త్రీ కుమారుడని కూ పిలువబడతాడు. “దత్తు పుతు్రుడు” అన కుమారుని ్థ నములో ఉండుటకు చటష్టి బద్ధ ం ఉంచబడిన
మగబిడ్డ .
●
బైబిలులో "యొకస్కా కుమారుడు" అనన్నా పదం ఒకని ముందు తరం నుండి ఆ వ్యకి్త తండిడ్రి, తలి్ల లేదా పితరులను గురి్తంచ నికి
ఉపయోగి ్తు రు. ఈ పదం వం వళ లలోనూ, ఇతర చో ్ల ఉపయోగించబడుతుంది.
●

“ఇ శ్రా యేలు కుమారులు” అన

ఇ శ్రా యేలు దే నిన్నా సూచిసు్తుంది (ఆదికాండము ప్రకారం )

●
తండిడ్రి పేరును సూచించ నికి "యొకస్కా కుమారుడు" పదం ఉపయోగించడం ఒకే పేరు ఉనన్నా వ్యకు్తలను గురి్తంచ నికి సహాయపడుతుంది.
ఉదాహరణకు, 1 జులు గ్రంథం 4 అధా్యయంలో " దోకు కుమారుడైన అజ ్య," తాను కుమారుడైన అజ ్య," 2 జులు గ్రంథం 15
అధా్యయంలో అమ ్య కుమారుడైన అజ ్య" లలో ముగు్గరు భినన్నామైన వ్యకు్తలు.
●
“యొకస్కా కుమారుడు” అనన్నా పదానిన్నా తదుపరి పరిచయం అయే్య వ్యకి్తతో లేక భావనతో ఉపయోగించవచుర్చా ఆ అ ్ధ నిన్నా
సంద ్భును రం నిర్ణయయించవచుర్చా. అది అనుకూలం , 2 జులు 2:16 ( మర్ధ వంతులైన కుమారులు) అని ఉండవచుర్చా లేక
ప్రతికూలం 2 సమూయేలు 7:10 (దురుబ్బాది్ధ గల కుమారులు ) అని ఉండవచుర్చా.అది కూ ఒక వ్యకి్త పేరును చెప్పుకుం ఒక గుంపుకి
చెందినవారిని సూచించడం (ఉదా: రూయా కుమారులా ).అని చెప్పుడం. .

అన వాదం సలహాల :
●
●
వా

ఈ పదం ఉపయోగించబడిన అనేక సమయాలో్ల, కుమారుడిని సూచించవలసిన భాషలో అక్ష ర్థ మైన పదం చేత అనువదించడం ఉత్తు మం.
"దేవుని కుమారుడు" అనే పదం అనువదించేటపు్పుడు, అనువదించవలసిన భాష యొకస్కా
లి. .

ధారణ పదం అయి

“కుమారుడు” అని

●
నిన్నా రు్ల "కుమారులు" అనన్నా పదానిన్నా మగపిల్ల లను మరియు ఆడపిల్ల లను ఇదగ్దా రి సూచించేలా "పిల్ల లు" అనన్నా పదం చేత
అనువదించవచుర్చా. ఉదాహరణకు, "దేవుని కుమారులు" పదాని "దేవుని పిల్ల లు" అని అనువదించవచుర్చా, దీనిలో ఆడపిల్ల లూ, స్త్రీలూ కలిసి
ఉం రు.
(చూడండిdescendant, ancestor, Son of God, sons of God)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 దిన 18:15
• 1 జులు 13:2
• 1 తె స్సా 5:5
• గలతీ 4:7
• హోషయ 11:1
• యెషయా 9:6
• మత్తు యి 3:17
• మత్తు యి 5:9
• మత్తు యి 8:12
• నెహేమ్య 10:28

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

● 4:8దేవుడు అ బ్రా హాముతో మా ్ల డు, అతనికి ఒక క మార
సంతానమును అనుగ్రహి ్తు నని వా ్ధ నము చే డు.

మరల వా గ్దా నం చే డు, ఆకా ములో నక్షత్రుములవ
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● 4:9 “ స్వంత శరీరమునుండి క మార

కుమారుడు
కు ఇచెర్చాదనని” దేవుడు చెపా్పుడు.

● 5:5ఒక సంవతస్సారమైన తరువాత, అ బ్రా హాముకు 100 సంవతస్సారముల వయసుస్సా ఉనన్నాపు్పుడు,
అ బ్రా హాముకు క మార కనన్నాది.

కు 90 సంవతస్సారములు ఉనన్నాపు్పుడు,

● 5:8వారు బలి అరి్పుంచు స్థ లముకు వచిర్చానపు్పుడు, అ బ్రా హాముకు తన క మార డైన ఇ స్సాకును క ష్టి , బలిపీఠము మీద ఉంచాడు. అతడు
తన క మార బలి ఇవ్వబోయే సమయములో, “ఆగుము! లుని ఏమి చేయవదుగ్దా! నువు్వ కు భయపడుదువని,
ఒకస్కా నొకస్కా క మార
కిచుర్చాటకు వెనుక తీయవని నేనిపు్పుడు తెలుసు నియు న్నాను” అని దేవుడు చెపా్పుడు.
● 9:7ఆమె బిడ్డ ను చూసినపు్పుడు, ఆమె తన స్వంత క మార

గా ్వకరించెను.

● 11:6దేవుడు ఐగుపుప్తుల ప్రథమ సంతానమైన క మార ల అందరి చంపాడు.
● 18:1అనేక సంవతస్సారములైన తరువాత, దావీదు మరణించాడు, తన క మార డ సొలొమోను పరిపాలించుటకు ఆరంభించాడు.
● 26:4“ఇతను యోసేపు క మార డ కా

?” అని వారు చెపు్పు నిరి.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1060, H1121, H1123, H1248, H3173, H3206, H3211, H4497, H5209, H5220, G38160, G50430,
G52070

( రిగి వెళ్ళుండి: 04:08; 04:09; 05:04; 05:05; 05:06; 05:08; 05:10; 06:01; 06:06; 06:07; 09:07; 11:02; 17:07; 20:08; 23:02;
35:03; 35:07; 35:08; 35:09; 35:11; 35:13; 48:08)
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కీ్రస్త , మె న్సి
వాస్త వాల :
"మె స్సాయా” మరియు “ క్రీస్తు ు" అం

"అభిషేకించబడిన వాడు" అని అర్థ ం. ఇది దేవుని కుమారుడు యేసును సూచిసు్తు

న్నాయి.

• త్తు నిబంధనలో "మె స్సాయా”, “ క్రీస్తు ు" అనే ండు పదాలూ దేవుని కుమారుణి్ణ సూచించ నికి ఉపయోగించబ ్డ యి. తన ప్రజలమీద
జు పరిపాలన చేయ ని , మరియు వారిని పాపాల నుండీ, మరణం నుండీ రక్షించ ని తండిడ్రి అయిన దేవుడు ఆయనను
నియమించాడు.
• పాత నిబంధనలో, ఆయన భూమిమీదకు వ నికి ముందు వందల సంవతస్సా ల కిక్రీతం మె స్సాయా గురించి ప్రవక్తలు ప్రవచ లు
రు.
• నునన్నా మె స్సాయాను సూచించ నికి పాత నిబంధనలో తరచు "అభిషేకించబడిన (వాడు)" అనే అర్థ ం ఇచేర్చా ఒక పదం
ఉపయోగించబడింది.
• యేసు ఈ ప్రవచ లలో అనేకమైన వా ని నెరవే ర్చాడు మరియు తాను మె స్సాయా అని రుజువు చేసే అనేక అదు్భుత కా ్యలు చే డు.
అయన తిరిగి వచిర్చానపు్పుడు మిగిలిన ఈ ప్రవచ లు నెరవేరుతాయి.
• " క్రీస్తు ు" అనే పదం " క్రీస్తు ు” మరియు “ క్రీస్తు ు యేసు” లో ఉనన్నాటష్టి ు తరచూ ఒక బిరుదు ఉపయోగించబడింది.
• " క్రీస్తు ు" పదం "యేసు క్రీస్తు ు" లో ఉనన్నాటష్టి ు తన పేరులో భాగం ఉపయోగించబడింది.

అన వాదం సూచనల :
• ఈ పదం దాని అ ్థ నిన్నా ఉపయోగించి అనువదించబడవచుర్చా, "అభిషేకించబడిన వాడు” లేదా “దేవుని అభిషేకించబడిన రక్షకుడు."
• అనేక భాషలు " క్రీస్తు ు" లేదా "మె స్సాయా" వలే కనిపించే లేదా ధ్వనించే ప్రతిలిఖిత పదానిన్నా ఉపయోగించాయి. (చూడండి: తెలియనివా ని
ఏవిధం అనువదించాలి)
• ప్రతిలిఖిత పదం తరువాత " క్రీస్తు ు, అభిషేకించబడినవాడు" లో ఉనన్నాటష్టి ు పద నిర్వచనం ఉండవచుర్చా.
• బైబిలు అంత లోనూ ఈ పదం సి్థ రం అనువదించబడేలా చూడండి, తదా్వ ఒకే పదం సూచించబడిందని స్పుషష్టి ం అవుతుంది.
• "మె స్సాయా” మరియు “ క్రీస్తు ు" అనే పదాల అనువాదాలు ండు పదాలు ఒకే వచనంలో కనిపించే సంద ్భులలో సరి ఉండేలా
చూసుకోండి. (యోహాను 1:41 లో ఉనన్నావిధం ).
(చూడండి:How to Translate Names)
(చూడండి:Son of God, David, Jesus, anoint)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 John 5:1-3
• Acts 2:35
• Acts 5:40-42
• John 1:40-42
• John 3:27-28
• John 4:25
• Luke 2:10-12
• Matthew 1:16

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

.
• 17:07 లోకంలో తన ప్రజలను పాపం నుండి రక్షించ నికి దేవుడు ఎనున్నాకునన్నా వాడు మె న్సి
17:08
ఇ
శ్రా
యేలీయులు
మె
న్సి
వ
నికి
చాలా
కాలం
అం
దాదాపు
1,000
సంవతస్సా
లు
ఎదురు చూడడం జరిగింది.
•
ను పంప నికి ప్రణాళిక చే డు.
• 21:01 ఆరంభం నుండి దేవుడు మె న్సి
దావీదు స్వంత సంతానం అవుతాడని దేవుడు దావీదుకు వా గ్దా నం చే డు
• 21:04 మె న్సి
నూతన నిబంధనను ఆరంభి ్తు డు.
• 21:05 మె న్సి
ఒక ప్రవక్త, యాజకుడు, జు అవుతాడని దేవుని ప్రవక్తలు కూ చెపా్పురు.
• 21:06 మె న్సి
ఒక కన్యకు పుడతాడు అని ప్రవక్త యెషయా ప్రవచించాడు.
• 21:09 మె న్సి
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సమాధిలో కుళ్ల పటష్టి నియ్యవు" అని చెపి్పున ప్రవచనం నెరవేరర్చా నికి దేవుడు ఆయనను సజీవుని
• 43:07 అయితే " వు పరిశ ద్ధ
లేపాడు."
నూ నియమించాడని నిశర్చాయము తెలుసుకోండి!"
• 43:09 "అయితే దేవుడు యేసును ప్రభువు నూ మరియు మె న్సి
మంలో పి్తు స్మం పొందాలి తదా్వ
• 43:11 పేతురు వారికి ఇలా జవాబిచార్చాడు, "మీలో ప్రతి ఒకస్కారూ ప ర్చాతా్తుపపడి యేసు కీ్రస్త
దేవుడు దేవుడు మీ పాపాలు క్షమి ్తు డు."
అని రుజువు పరిచాడు.
• 46:06 సౌలు యూదులతో వాదించాడు, యేసే మె న్సి

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H4899, G33230, G55470

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:07; 17:08; 19:18; 21:01; 21:02; 21:03; 21:04; 21:05; 21:06; 21:07; 21:08; 21:09; 21:10; 21:11; 21:12;
21:13; 21:14; 21:15; 22:02; 23:06; 24:05; 26:04; 37:05; 38:02; 39:03; 40:09; 42:01; 42:03; 42:07; 43:07; 43:09; 44:05;
44:08; 45:03; 46:06; 48:04; 48:13; 49:14; 50:01; 50:08)
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translationWords

క్రైస్తు వుడు

కైగ్భ్రాస్తవుడ
రద్వాచనం:
యేసు పరలోకం వెళి్ళుపోయాక ంత కాలం తరువాత, ప్రజలు " క్రైస్తు వుడు" అనే పేరు కనిపె ష్టి రు. అం , " క్రీస్తు ును అనుసరించే వాడు."
" క్రైస్తు వులు"అని పిలిచారు.
• అంతియొకయలో యేసు అనుచరులను మొద
• క్రైస్తు వుడు అం యేసు దేవుని కుమారుడు అని విశ్వసించే మని . యేసు తన పాపాలనుండి తనను రక్షించేవాడు అని నమ్మకముంచే
వాడు.
• మన ఆధునిక సమయాలో్ల, తరచు " క్రైస్తు వుడు"అనే పదానిన్నా క్రైస్తు వ మతం అవలంబించిన వారికి ఉపయోగి ్తు రు, అలా వారు
నిజం యేసును అనుసరించక పోయి సరే. " క్రైస్తు వుడు"అనే దానికి బైబిలో్ల అర్థ ం ఇది కాదు.
• ఎందుకం ఈ పదం " క్రైస్తు వుడు"అనేది బైబిలో్ల ఎపు్పుడై నిజం యేసును విశ్వసించిన వారికి చెందుతుంది. క్రైస్తు వుడు అం
"వి ్వసి"అని కూ పిలు ్తు రు.

అన వాదం సలహాల :
• ఈ పదానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. " క్రీస్తు ు-అనుచరుడు” లేక “ క్రీస్తు ును వెంబడించే వాడు"లేక " క్రీస్తు ు-మని ."
• ఈ పదానిన్నా అనువదించేటపు్పుడు ఆ అనువాదంలో వివిధ రకాల పదాలు ఉపయోగి ్తు రు- శిషు్యడు లేక అపోస్తు లుడు.
• ఈ పదానిన్నా అనువదించడంలో యేసును విశ్వసించిన ప్రతి ఒకస్కారూ అనే భావం వచేర్చాలా గ్రత్తు ప లి. కేవలం నిన్నా సమూహాలు
మాత్రుమే కాదు.
• ఈ పదానిన్నా బైబిల్ అనువాదంలో ్థ నిక, తీయ భాషలో ఎలా అనువదించ వచుర్చా చూడండి.
(చూడండి: అవ్యకా్తలను అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: అంతియొకయ, క్రీస్తు ు, సంఘం, శిషు్యడు, విశ్వసించు, యేసు, దేవుని కుమారుడు)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 రింతి 06:7-8
• 1పేతురు 04:15-16
• అపో. కా. 11:25-26
• అపో. కా. 26:27-29

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 46:09 అంతియొకయలో వి ్వసులను మొదట "కైగ్భ్రాస్తవుల ” అని పిలిచారు.
్తు ప్రజలకు బోధిసూ
్తు ప్రయాణించారు.
• 47:14 పౌలు, ఇతర కైగ్భ్రాస్తవ యకులు అనేక పటష్టి ణాలో్ల యేసును గురించి సువార్త ప్రక సూ
• 49:15 వు యేసును విశ్వసిసే్తు అయన మీకోసం చేసినది గ్రహిసే్తు వు కైగ్భ్రాస్తవుడ !
• 49:16 వు కైగ్భ్రాస్తవుడ అయితే, యేసు చేసిన కా ్యనిన్నా బ ష్టి దేవుడు పాపాలు క్షమించాడు.
• 49:17 వొక కైగ్భ్రాస్తవుడ అయినప్పు , పాపం చేసే శోధన కు ఉంటుంది.
• 50:03 పరలోకానికి తిరిగి వెళ్ళుక ముందు సువార్త వినని మనుషులకు వినిపించాలని యేసు కైగ్భ్రాస్తవుల చెపా్పుడు.
• 50:11 యేసు తిరిగి వచిర్చానపు్పుడు చనిపోయిన ప్రతి కైగ్భ్రాస్తవుడ తిరిగి బబ్రాతికి ఆకాశంలో ఆయనున్నా కలు ్తు రు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: G5546

( రిగి వెళ్ళుండి: 46:09; 47:14; 49:15; 49:16; 49:17; 49:18; 50:03; 50:11; 50:12)
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translationWords

క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన

మించడం, మించబడిన, మాపణ, మాపణ పొందిన
రద్వాచనం:
ఎవరినై
ఎవరినై

క్షమించడం అం
మనిన్నాంచే కిక్రీయ.

ఎవరై

తనకు

యం కలిగించి

వారికి వ్యతిరేకం

ఎలాం

కక్ష పెటుష్టికోకుం

ఉండడం. "క్షమాపణ" అం

• ఎవరినై క్షమించడం అం ఆ మని ని అతడు చేసిన తపు్పు నిమిత్తు ం శిక్షించక పోవడం.
• పదానిన్నా అలంకారికం కూ ఉపయోగి ్తు రు. "రదుగ్దా చేయడం," " అపు్పు క్షమించడం."
• మనుషులు వారి పాపాలు ఒపు్పుకుం దేవుడు సిలువపై యేసు తా్యగ పూర్వక మరణం దా్వ క్షమి ్తు డు.
• తాను వారిని క్షమించిన విధం నే తన శిషు్యలు ఇతరులను క్షమించాలని యేసు బోధించారు.
"క్షమాపణ" అం

క్షమించడం. ఎవరినై

అతని పాపంకోసం శిక్షించక పోవడం.

అదనం అతని అప ధం విషయంలో శిక్షించకూడదని నిర్ణయం చేయడం అనే
• "క్షమాభిక్ష" పెటష్టి డం అం "క్షమించు" అనే అర్థ మే
ప్రతే్యకర్థ ం ఉంది.
• ్యయ ్థ నం ్యయాధిపతి ఒక వ్యకి్త నేరం చే డని రుజువై క్షమాభిక్ష పెటష్టి వచుర్చా.
• మనుషులు పాపం చేసి యేసు క్రీస్తు ు మనలను క్షమించి నరకం నుండి తపి్పుంచాడు. ఇది తన తా్యగ పూర్వక సిలువ మరణం మూలం
ధ్యం అయి్యంది.

అన వాదం సూచనల :
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , "క్షమించు" అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "క్షమాభిక్ష” లేక “శిక్ష రదుగ్దా” లేక “విడుదల” లేక “ఆ వ్యకి్తకి అతని
నే నిన్నా వ్యతిరేకం నిలపక పోవడం" (ఎవరినై ).
• "క్షమాపణ" అనే దానిన్నా ఒక పదంతో అనువదించ వచుర్చా లేక ఒక పదబంధంతో. "మనసులో కక్ష పెటుష్టికోక పోవడం” లేక “(ఎవరినై ) దో
కాదని ప్రక ంచడం” లేక “క్షమాభిక్ష పె ష్టి కిక్రీయ."
• మీ భాషలో ఒక పదం క్షమించడం అని అర్థ ం ఇచేర్చా పదం ఉం "క్షమాభిక్ష" అని అర్థ ం వచేర్చాలా ప్రయోగించ వచుర్చా. (చూడండి: అప ధ
భావం)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• ఆది 50:17
• సంఖా్య 14:17-19
• ది్వతీ 29:20-21
• యెహోషువా 24:19-20
• 2 జులు 05:17-19
• ర్తనలు 25:11
• ర్తనలు 25:17-19
• యెషయా 55:06-07
• యెషయా 40:02
• లూకా 05:21
• అపో. కా. 08:22
• ఎఫెసి 04:31-32
• లసిస్సా 03:12-14
• 1 యోహాను 02:12

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 7:10అయితే ఏ వు అప్పు కే యాకోబును మించాడ . వారు ఒకరినొకరు మరలా చూసుకుని ఆనందించారు.
• 13:15తరువాత మోషే ండ ఎకిస్కా మరలా దేవుడు ప్రజలను మించాల పా్రరి్థ ంచాడు. దేవుడు మోషే పా్రర్థ న వి
వారిని మించాడ .
• 17:13దావీదు తన పాపం విషయం ప ర్చాతా్తుపప ్డ డు. దేవుడు అత న్ని క్షమించాడు.
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న్నాడు,

translationWords

క్షమించడం, క్షమించబడిన, క్షమాపణ, క్షమాపణ పొందిన

డు. ప్రజలు దేవుణి్ణ వ్యకి్తగతం ఎరుగుదురు, వారు అయన
• 21:5 త్తు నిబంధనలో, దేవుడు తన చటష్టి ం మనుషుల హృదయాలపై
ప్రజలు, దేవుడు వారి పాపాలు మిసా్తడ .
సోదరుడు కు వ్యతిరేకం పాపం చేసే్తు ఆ సోదరుణి్ణ ఎనిన్నా
• 29:1ఒక రోజు పేతురు యేసును ఇలా అడి డు. " ్వమీ నేను
రు్ల మించాలి?
• 29:8 వు ననున్నా అరి్థ ంచావు గనుక నేను రుణం మించాన .
రక్తం మూలం ఉనన్నా త్తు నిబంధన. దీనిన్నా
• 38:5తరువాత యేసు పాత్రు తీసుకుని చెపా్పుడు, "ఇది తాగండి. ఇది
పాపాల మాపణ కోసం ధారపో ను.

పదం సమాచారం:
• strongs:H5546, H5547, H3722, H5375, H5545, H5547, H7521, G859, G863, G5483

( రిగి వెళ్ళుండి: 07:10; 13:15; 17:13; 21:05; 22:07; 29:01; 29:08; 29:09; 38:05; 38:12; 40:02; 42:08; 43:11; 49:07; 49:11;
49:16; 49:17)
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translationWords

గర్వముగల, గర్వము, గరి్వ ష్టి

గరద్వామ గల, గరద్వామ , గరిద్వా ష్టి
రద్వాచనమ :
“గర్వము” మరియు “గర్వముగల” అనే ఈ పదములు అందరికం
తనే ఉత్తు ముడని ఆలోచించు నే వ్యకి్తని సూచిసు్తుంది.

గొప్పువాడని ఆలోచించు నే వ్యకి్తని సూచిసు్తుంది, వి షము , ఇతరులకం

• గర్వముగల ఒక వ్యకి్త అనేకమారు్ల తన తపు్పులను తానూ ఎపు్పుడు బయటకి చెపు్పుకోడు. అతను తగి్గ ంపుగల వ్యకి్త కాదు.
• గర్వము అనునది పలు విధాల దేవునికి అవిధేయత చూపించునటు్ల చేయును.
• “అహంకారము” మరియు “గర్వము” అనే ఈ పదములను అనుకూల భావనతో కూ ఉపయోగించుదురు, ఉదాహరణకు, ఎవరై
ఏదై
ధించినపు్పుడు “గర్వకారణము ” భావి ్తు రు మరియు మీ పిల్ల లనుబ ష్టి మీరు “గరి్వ ్తు రు”. “ పనినిబ ష్టి వు గరి్వంచు” అనే
వ్య క
్త రణను పనిని గు చేయుటలో వు సంతోషమును వెదకు అని అర్థ ము.
• ఒక వ్యకి్త తాను ధించిన దానినిబ ష్టి ఎటువం అహంకారము లేకుం గరి్వంచదగినవాడి ఉండవచుర్చా. నిన్నా భాషలలో “గర్వము”
అనే పదముకు ండు విభినన్నామైన అ ్థ లను కలిగియునన్నా పదములు ఉనన్నావి.
• "గర్వము ” అనే ఈ మాట ఎల్ల పు్పుడు ప్రతికూలం ఉంటుంది, ఈ మాటకు “అహంభావి” లేక “అహంకరించినవాడు” లేక “స్వయంపా్రముఖ్యతను ఎంచువాడు” అనే అ ్థ లు కలవు.

అన వాదం సలహాల :
• “గర్వము” అనే మవాచకమును “అహంకారము” లేక “దర్పుం” లేక “స్వయం-పా్రముఖ్యత” అని కూ అనువాదం చేయవచుర్చా.
• ఇతర సంద ్భులలో “గర్వము” అనే పదమును “ఆనందము” లేక “తృపి్తు ” లేక “సంతోషము” అని కూ అనువాదం చే ్తు రు.
• “గర్వకారణము ఉండుట” అనే ఈ మాటకు “సంతోషము పొందియుండుట” లేక “తృపి్తు కరము ఉండుట” లేక “( ధించిన వా
విషయములో) ఆనందము ఉండుట” అని కూ అనువాదం చేయవచుర్చా.
• “ పనిని బ ష్టి వు గరి్వంచు” అనే ఈ మాటను “ పనిని గు చేయుటలో తృపి్తు ని కనుగొను” అని కూ అనువాదం
చేయవచుర్చాను.
• “యెహోవాను బ ష్టి గరి్వంచు” అనే ఈ మాటను “యెహోవా చేసిన అదు్భుతమైన కార్యములనిన్నా నిబ ష్టి సంతో ంచు” లేక “యెహోవా
ఎంత అదు్భుతకరుడో అనుదానినిబ ష్టి ఆనందించు” అని కూ అనువాదం చేయవచుర్చా.
(ఈ పదములను కూ

చూడండి:arrogant, humble, joy)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 తిమోతి 3:6-7
• 2 కోరింతి 1:12
• గలతీ 6:3-5
• యెషయా 13:19
• లూకా 1:51

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 4:2
వారు ఎంతో గరిద్వాంచిరి, వారు దేవుడు చెపి్పున విషయాలను ఎంత మాత్రుము కస్కా చేయలేదు.
• 34:10ఆ తరువాత, “నేను మీకు సత్యము చెపు్పుదును, దేవుడు ఆ సుంకరి పా్రర్థ నను విని, తనను తిమంతుడని ప్రక ంచాడు. అయితే
ఆయన ఆ మత యకుని పా్రర్థ నను ఇషష్టి పడలేదు. అహంకారమ గలవా
దేవుడు అణచివేయును, మరియు తగి్గ ంచు నువానిని
ఆయన హెచిర్చాంచును.”

పదం సమాచారం:
• Strong's: H1341, H1343, H1344, H1346, H1347, H1348, H1349, H1361, H1362, H1363, H1364, H1396, H1466,
H1467, H1984, H2086, H2087, H3093, H3238, H3513, H4062, H1431, H4791, H5965, H7293, H7295, H7312,
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translationWords

గర్వముగల, గర్వము, గరి్వ ష్టి

H7342, H7311, H7407, H7830, H8597, G13910, G13920, G27440, G27450, G27460, G31730, G51870, G52290,
G52430, G52440, G53080, G53090, G54260,

( రిగి వెళ్ళుండి: 04:02; 34:10)
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translationWords

గలిలయ, గలిలయుడు, గలిలయులు

గలిలయ, గలిలయ డ , గలిలయ ల
వాస్త వాల :
గలిలయ ఇ శ్రా యేలు ఉత్తు ర పా్రంతం. సమరయకు ఉత్తు న ఉంది. "గలిలయుడు" అం

గలిలయలో నివసించేవాడు.

• గలిలయ, సమరయ, యూదా-ఇవి త్తు నిబంధన సమయంలో ఇ శ్రా యేలు యొకస్కా మూడు ముఖ్య పరగణాలు.
• గలిలయ తూరు్పు సరిహదుగ్దాలో పెదగ్దా సరసైన "గలిలీ సరసుస్సా" ఉంది.
• యేసు గలిలయ ఊరు నజరేతులో పెరిగి పెదగ్దా వాడై అకస్కాడనివసించాడు.
• యేసు ఎకుస్కావ అదు్భుతాలు, బోధలు గలిలయపా్రంతం లోన చే డు.
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: నజరేతు, సమరయ, గలిలీ సరసుస్సా)

బైబిల్ న ండి రిఫరెన న్సిల :
• అపో.కా 9:32
• అపో.కా 13:31
• యోహాను 2:1-2
• యోహాను 4:3
• లూకా 13:3
• మారుస్కా 3:7
• మత్తు యి 2:22-23
• మత్తు యి 3:13-15

బైబిల్ న ండి రిఫరెన న్సిల :
్తు , బందీలకు ్వతంత్రు్యం ప్రక ్తు డని
• 21:10ప్రవక్త యెషయా మె స్సాయ గలిలయలో నివసించి గుండె చెదిరిన ప్రజలకు ఆదరణనిసూ
చెపా్పుడు.
• 26:1తరువాత తాను శోధనలను జయించి యేసు పరిశుదా్ధత్మ శకి్తతో గలిలయకు తిరిగి వెళి్ల అకస్కాడ నివసించాడు.
వు కూ గలిలయ వాడివే"అని చెపా్పుడు.
• 39:6 చివరకుఆ మని "ఇపు్పుడు నువు్వ యేసుతో ఉ న్నావని కు తెలుసు, ఎందుకం
• 41:6తరువాత దేవదూత ఆ స్త్రీలకు "మీరువెళి్ల , 'యేసు చావు
నుండి తిరిగి లేచి మీకం

ముందు గలిలయకు వె ్తు డని శిషు్యలకు చెప్పుండి"అని చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H1551, G10560, G10570

( రిగి వెళ్ళుండి: 21:10; 26:01; 39:06; 41:06; 41:08)
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translationWords

గిదో్యను

గిదో్యన
వాస్త వాల :
గిదో్యను ఇ శ్రా యేలు

తి మని . దేవుడు అతనిన్నా ఇ శ్రా యేలీయులను వారి శతు్రువుల నుండి విమోచించ నికి లేపాడు.

• గిదో్యను జీవించిన సమయంలో మిదా్య యులు ఇ శ్రా యేలీయులపై దాడులు చేసి వారి పంటలు శనం చేసే వారు.
దేవుడు అతనిన్నా ఇ శ్రా యేలీయుల పక్షం మిదా్య యులతో పో డి వారిని ఓడించ నికి
• గిదో్యను భయపడినప్పు
ఉపయోగించుకు న్నాడు.
• గిదో్యను దేవునికి లోబడి అబద్ధ దేవుళ ్ళు అయిన బయలు, అషే బలిపీఠాలు పడగొ ష్టి డు.
• అతడు ప్రజల శతు్రువులను ఓడించడమే క ఏ క నిజ దేవుడు యెహోవాకు లోబడి ఆయనేన్నా అ ధించమని వారిని పో్రతాస్సాహించాడు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: బయలు, అషే , విమోచించు, మిదా్యను, యెహోవా)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• హె బ్రా 11:32-34
• ్యయాధి 06:11-12
• ్యయాధి 06:22-24
• ్యయాధి 08:15-17

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 16:05 యెహోవా దేవదూత గిదో్యన దగ్గ రికి వచిర్చా ఇలా చెపా్పుడు, "శూరు యోధు , దేవుడు తో ఉ న్నాడు. వెళి్ల మిదా్య యుల
నుండి ఇ శ్రా యేలును రక్షించు."
• 16:06 గిదో్యన తండిడ్రి ఒక విగ్రహానికి బలిపీఠం ప్రతి ష్టి ంచాడు. గిదో్యన తో ఆ బలిపీఠం పడగొటుష్టి అని దేవుడు చెపా్పుడు.
• 16:08 కస్కా బెటష్టి లేనంత మంది(మిదా్య యులు) ఉ న్నారు. గిదో్యన ఇ శ్రా యేలీయులను కలిసి పో టం చెయా్యలని పిలుపునిచార్చాడు.
• 16:08 గిదో్యన ఇ శ్రా యేలీయులను కలిసి పో టం చెయా్యలని పిలుపునిచార్చాడు. గిదో్యన దేవుణి్ణ ండు సూచనలు అడి డు. దేవుడు
నిజం ఇ శ్రా యేలును రక్షించ నికి తనను వాడుకుం డో లేదో అని పరీక్ష.
• 16:10 32,000 ఇ శ్రా యేలు సైనికులు గిదో్యన దగ్గ రికి వచార్చారు. అయితే వారు మరీ ఎకుస్కావ మంది అని దేవుడు చెపా్పుడు.
• 16:12 తరువాత గిదో్యన తన సైనికుల దగ్గ రికి తిరిగి వచిర్చా ఒ స్కాకస్కారికి ఒక ము్మ, మ ష్టి కుండ, కాగ ఇచార్చాడు.
• 16:15 ప్రజలు గిదో్యన న వారి జు చెయా్యలనుకు న్నారు.
• 16:16 తరువాత గిదో్యన బం రంతో ప్రధాన యాజకుడు ఉపయోగించే ప్రతే్యక వసస్త్రీం తయారు చేయించాడు. అయితే దానిన్నా ఒక
విగ్రహం లా ప్రజలు ఆ ధించ
రు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H1439, H1441

( రిగి వెళ్ళుండి: 16:05; 16:06; 16:07; 16:08; 16:09; 16:10; 16:11; 16:12; 16:13; 16:15; 16:16)
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translationWords

గిబియోను, గిబియో యుడు, గిబియో యులు

గిబియోన , గిబియోనీయ డ , గిబియోనీయ ల
వాస్త వాల :
గిబియోను యెరూషలేముకు వాయవ్యం

13 కిలో మీటర్ల దూ న ఉనన్నా పటష్టి ణం. గిబియోనులో నివసించే ప్రజలు గిబియో యులు.

• ఇ శ్రా యేలీయులు యెరికో, హాయి పటష్టి ణాలు శనం చే రని గిబియో యులు వి న్నారు. వారు భయప ్డ రు.
• కాబ ష్టి గిబియో యులు గిలా్గలులో ఇ శ్రా యేలు యకుల దగ్గ రకు వచిర్చా దూర దేశం నుండి వచిర్చాన వారు న ంచారు.
• ఇ శ్రా యేలు యకులు మోసపోయి వారిని శనం చేయక, కాపాడుతామని గిబియో యులతో ఒప్పుందం చేసుకు న్నారు.
(చూడండి: గిలా్గలు, యెరికో, యెరూషలేము)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 దిన 08:29-31
• 1 జులు 03:4-5
• 2 సమూయేలు 02:12-13
• యెహోషువా 09:3-5

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

య ప్రజలు సమూహం గిబియోనీయ ల అనే వాళ ్ళు యెహోషువాతో అబద్ధ ం చెపా్పురు. తాము క నుకు
• 15:06 అయితే ఒక క
చాలా దూర పా్రంతం నుండి వచార్చామని చెపా్పురు.
• 15:07 ంత కాలం తరువాత, క ను, అమోరీయుల జులు ఇంకా ఇతర సమూహం గిబియోనీయ ల ఇ శ్రా యేలీయులతో ంతి
ఒప్పుందం చేసుకు న్నారని వి న్నారు. వారి సేనలు కూడగటుష్టికుని ఒక పెదగ్దా సైన్యంతో గిబియోన పై దాడి చే రు.
• 15:08 యెహోషువా ఇ శ్రా యేలు సైన్యం సమకూ ర్చాడు. వారు తి్రు అంతా నడిచి గిబియోనీయ ల దేశం చేరుకు న్నారు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H1391, H1393

( రిగి వెళ్ళుండి: 15:06; 15:07; 15:08)
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translationWords

గొరెర్రెపిల్లు , దేవు

గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల

గొరెర్రెపిల్లు

రద్వాచనం:
“గొ ర్రెపిల్ల ” పదం ఒక చినన్నా గొ ర్రెను సూచిసు్తుంది. గొ ర్రెలు లుగు కాళ ్ళు ఉనన్నా జంతువులు, దటష్టి మైన నూలు జుటుష్టి కలిగియుం యి, దేవునికి
బలుల కోసం వినియోగి ్తు రు. యేసు “దేవుని గొ ర్రెపిల్ల ” అని పిలువబ ్డ డు, ఎందుకం ప్రజల పాపాల కోసం వెల చెలి్ల ంచ నికి ఆయన బలి
అయా్యడు.
• ఈ జంతువులు సులభం తపి్పుపోతాయి, వీ కి భదద్రోత అవసరం. దేవుడు మానవులను గొ ర్రెలతో పోలార్చాడు.
• బౌతికం పరిపూర్ణమైన గొ ర్రెలను, గొ ర్రెపిల్ల లను బలి ఇవాలని దేవుడు మనుషు్యలకు హెచర్చారించాడు.
• యేసు “దేవుని గొ ర్రెపిల్ల ” అని పిలువబ ్డ డు, ఎందుకం ప్రజల పాపాల కోసం వెల చెలి్ల ంచ నికి ఆయన బలి అయా్యడు. ఆయన
సంపూర్ణమై , కళంకం లేని బలి, ఎందుకం ఆయన సంపూరి్త పాపం లేనివాడు.

అన వాదం సూచనల :
• భా పా్రంతంలో గొ ర్రెలు పరిచయం ఉనన్నాట్లయితే, వా లో చినన్నాదానిని “గొ ర్రెపిల్ల ”, “దేవుని గొ ర్రె పిల్ల ” అని అనువదించవచుర్చా.
• ”దేవుని గొ ర్రెపిల్ల ” అనే పదానిన్నా “దేవుని (బలి)గొ ర్రెపిల్ల ” లేక “దేవునికి అరి్పుతమైన గొ ర్రెపిల్ల ” లేక “దేవుని నుండి (బలి) గొ ర్రెపిల్ల ” అని
అనువదించవచుర్చా.
• ఒకవేళ గొ ర్రెలు అనే పదం తెలియకపోతే, ఈ పదానిన్నా “చినన్నా గొ ర్రెపిల్ల ” అని అనువదించవచుర్చా, గొ ర్రెలు ఏవిధం ఉం యని వివరణ పేజీ
అడుగుభా నన్నా పొందుపరచవచుర్చా, ఈ వివరణ ఆ పా్రంతంలో రక్షణ లేకుం , తరచూ సంచరిసూ
్తు , భయంతో, మందలు నివసించే
జంతువులతో గొ ర్రెలను, గొ ర్రెపిల్ల లను సరిపోలుర్చాతూ ఉంటుంది,
• సమీపంలో ్థ నికం లేక తీయ షలో ఉనన్నా బైబిలు అనువాదంలో ఈ పదం అర్థ ం గురించి కూ ఆలోచన చెయా్యలి.
(చూడండి: తెలియని వా ని అనువాదం చెయ్యడం)
(చూడండి: sheep, shepherd)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• 2 సమూయేలు 12:1-3
• ఎ జ్రా 08:35-36
• యెషయా 66:3
• యిరి్మయా 11:18-20
• యోహాను 01:29-36
• యోహాను 01:35-36
• లేవీకాండం 14:21-23
• లేవీకాండం 17:1-4
• లూకా 10:3-4
• ప్రకటన 15:3-4

బైబిల వృతా్తంతమ ల న ండి ఉ

హరణల :

• 05:07 అ బ్రా హాము, ఇ స్సాకు దహనబలి స్థ లానికి వచిర్చానపు్పుడు, ఇ స్సాకు అబబ్రాహాముతో, “తండీడ్రి, నిపు్పును, క ష్టి లును ఉనన్నావి ని
దహనబలికి గొరెర్రెపిల్లు ఏది? అని అడి డు.
• 11:02 ఆయన యందు విశ్వసించిన వారిలో ప్రధమ సంతా నిన్నా రక్షించే మా ్గ నిన్నా దేవుడు ఏ ్పుటుచే డు. ప్రతీ కుటుంబమూ ఒక
పరిపూర్ణ గొరెర్రెపిల్లు ను లేక మేకను ఎంపిక చేసు ని దానిని చంపాలి. * 24:06 మరుస రోజు, యోహాను చేత పి్తు స్మం పొంద నికి
యేసు వచార్చాడు. యోహాను ఆయనను చూచినపు్పుడు, ఇలా అ న్నాడు, “చూడండి! లోక పాపానిన్నా తీసివేసే దేవు గొరెర్రెపిల్లు ఇకస్కాడ
ఉ న్నాడు.
• 45:08 ఆయన చదివాడు, “వారు ఆయనను గొరెర్రెపిల్లు లా వధకు తీసుకుపోయారు, గొరెర్రె ఊరుకోనన్నా ష్టి ఆయన నోరు తెరువలేదు.
• 48:08 అబబ్రాహాము తన కుమారుణి్ణ దహనబలి అరి్పుంచమని చెపి్పునపు్పుడు, దేవుడు అభ్రహాము కుమారుడు ఇ స్సాకుకు బదులు ఒక
గొరెర్రె పిల్లు న ఏర్పురచాడు, మనమందరం మన పాపముల నిమిత్తు ము చనిపోవలసిన వారం! అయితే మన ్థ నంలో చనిపోవ నికి దేవుని
గొరెర్రెపిల్లు , యేసును దేవుడు ఏర్పురచాడు.
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translationWords

గొ ర్రెపిల్ల , దేవుని గొ ర్రెపిల్ల

• 48:09 దేవుడు ఐగుపుప్తు మీదకు చివరి తెగులును పంపినపు్పుడు, ఇ శ్రా యేలులోని ప్రతీ కుటుంబం ఒక పరిపూర్ణమైన గొరెర్రెపిల్లు ను చంపి
దాని రకా్తనిన్నా దా్వరబంధాల మీదా, దానికిరువైపులా చలా్లలని చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H7716, G07210, G23160

( రిగి వెళ్ళుండి: 05:07; 11:02; 11:03; 11:05; 12:14; 24:06; 45:08; 48:08; 48:09; 48:10)
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translationWords

చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం

చ పోవడం, చ పోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం
రద్వాచనం:
ఈ పదానిన్నా రీరిక, ఆత్మ సంబంధమైన మరణాలు ండిం కోసం ఉపయోగి ్తు రు. రీరికం , ఒక మని భౌతికశరీరం సజీవం లేని సి్థ తిని
సూచిసు్తునన్నాది. ఆత్మ సంబంధమైన మరణం అనేది వారి పాపం మూలం పరిశుద్ధ దేవుని నుండి వారు వేరై పోవ నిన్నా సూచిసు్తునన్నాది.

1. శారీరిక మరణం
• "చనిపోవడం" అం పా్రణం పోవడం. మరణం అనేది రీరిక జీవానికి అంతం అని అర్థ ం.
• "మరణం పాలు చేయడం" అం చంపడం, లేక ఎవరినై హత్యచెయ్యడం. ముఖ్యం ఒక
హతమారర్చామని ఆజజ్ఞా ఇచిర్చానపు్పుడు.

జు లేక ఇతర అధిపతి ఎవరినై

2. శాశద్వాతమైన మరణం
• శ్వతమైన మరణం అం ఒక వ్యకి్త దేవుని నుండి వేరై పోవడం.
• ఆదాము దేవునికి లోబడలేదు గనక ఆత్మ సంబంధం అతడు చనిపోయాడు. దేవునితో అతని సంబంధం తెగిపోయింది. అతడు సిగు్గ
పాలై దేవుని నుండి తన సి్థ తి దాచి పెటుష్టికో నికి ప్రయతిన్నాంచాడు.
• ఆదాము సంతతి అందరూ పాపులే. ఆత్మ సంబంధం మృతులే. మనం యేసు క్రీస్తు ులో వి ్వసం ఉంచినపు్పుడు దేవుడు మనలను
మరలా ఆత్మ సంబంధం బబ్రాతికి ్తు డు.

అన వాదం సలహాల :
• ఈ పదం అనువదించడంలో, లక్ష్య భాషలో మరణానిన్నా సూచించే ధారణమైన, సహజమైన పదం ఉపయోగించడం మంచిది.
్తు రు. ""మృతం" పదం "జీవం పోయిన” లేక “జీవం కోలో్పుయిన” లేక “బబ్రాతికి
• నిన్నా భాషలో్ల "చనిపోవడం" అనే దానిని "నిరీ్జువం" అని
లేని" అని యబదవచుర్చా.
ధారణం
• అనేక భాషలు అలంకారికం మరణానిన్నా వరి్ణంచ నికి “వెళి్ల పోయిన” మొదలైన మాటలు వాడతాయి. అయితే, బైబిలో్ల
ఉపయోగించే సూ యైన పదం వాడడం మంచిది.
• బైబిలో్ల, రీరిక జీవ మరణాలను ఆత్మ సంబంధమైన జీవం, మరణంతో తరచు పోలార్చారు. రీరిక మరణం, ఆత్మ సంబంధమైన
మరణం ఈ ం
సూచించే పదానిన్నా వాడితే మంచిది. అనువాదం లో ఇది పా్రముఖ్యం.
నిన్నా
భాషలో
్ల
ఇలా
అర్థ ం వడం అవసరం అయితే “ఆత్మ సంబంధమైన మరణం" అని ప్రతే్యకం వాడడం మంచిది. ందరు
•
అనువాదకులు ఆత్మ సంబంధమైన మరణం అనే దానికి భినన్నాం చెప్పువలసి వసే్తు " రీరిక మరణం" అని
్తు రు.
"మృతం"
అనే
మాట
మనుషులు
చనిపోయాక
ఉండే
సి్థ
తి
ని
చూపే
మాములు
వి
షణం.
నిన్నా
భాషలు
దీనిని
"మృతులు”
అని
లేక
•
“మనుషులు చనిపోయాక" అని
అనువదించడం చే ్తు రు. (చూడండి: [[rc://*/ta/man/translate/figs-nominaladj]])
• "మరణం విధించడం" అని కూ తరు్జుమా చెయ్య వచుర్చా. "చంపడం” లేక “హత్య” లేక “మరణశిక్ష అమలు" అని కూ వాడవచుర్చా.
(చూడండి: believe, faith, life)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 రింది 15:21
• 1తె స్సా 4:17
• అపో.కా 10:42
• అపో.కా 14:19
• ల స్సా 2:15
• ల స్సా 2:20
• ఆది 2:15-17
• ఆది 34:27
• మత్తు యి 16:28
• రోమా 5:10
• రోమా 5:12
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translationWords

చనిపోవడం, చనిపోయిన, ప్రమాదకరమైన, మరణం

• రోమా 6:10

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 1:11దేవుడు ఆదాముకు చెపా్పుడు, అతడు తోటలో ఏ చెటుష్టి పండు అయి తినవచుర్చా, మంచిచెడు వివేచన ఇచేర్చా చెటుష్టి ఫలం తప్పు.
అతడు ఆ చెటుష్టి పండు తిం అతడు చ పోతాడ .
• 2:11"తరువాత వు చ పోతావు., శరీరం తిరిగి మ ష్టి కి చేరుకుంటుంది."
క, యాకోబు, ఏ వు పాతిపె ష్టి రు.
• 7:10 తరువాత ఇ స్సాకు చ పో
37:5"యేసు
ఇలా
అ
న్నా
డ
ు,
"నేనే
పునరుతా
్థ నం, జీవం. ఎవరైతే ననున్నా విశ్వసి ్తు రో వారు అతడు చ పోవయినా జీవిసూ
్తు ఉం రు.
•
ననున్నా విశ్వసించే ప్రతి ఒకస్కారూ ఎనన్నా
చ పోవడం ఉండదు."
• 40:8తన మరణం దా్వ మనుషులు దేవుని చెంతకు వచేర్చా దారి ఏర్పురచాడు.
• 43:7"యేసు చ పోయినా, దేవుడు ఆయనున్నా చావు నుండి లేపాడు."
• 48:2ఎందుకం వారు పాపం చేసినపు్పుడు, భూమిపై ఉనన్నా ప్రతి ఒకస్కారూ వా్యధుల పాలై చ పోతార .

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0006, H1478, H1826, H1934, H2491, H4191, H4192, H4193, H4194, H4463, H5038, H5315, H6297,
H6757, H7496, H7523, H8045, H8546, H8552, G03360, G03370, G05200, G05990, G06150, G06220, G16340,
G19350, G20790, G22530, G22860, G22870, G22880, G22890, G23480, G28370, G29660, G34980, G34990,
G35000, G44300, G48800, G48810, G50530, G50540

( రిగి వెళ్ళుండి: 01:11; 02:03; 02:04; 02:11; 03:08; 21:12; 21:13; 21:14; 35:09; 35:13; 36:03; 36:07; 37:01; 37:03; 37:04;
37:05; 37:06; 37:07; 38:10; 39:05; 40:07; 40:08; 41:01; 41:04; 41:05; 41:06; 42:07; 43:07; 44:05; 45:05; 48:01; 48:02;
48:08; 49:02; 49:10; 49:11; 49:12; 49:14; 50:11; 50:12; 50:17)
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translationWords

చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, ...

చికితన్సి, సద్వాస్థ మైన, సద్వాస్థ పరచ , సద్వాస్థ త పొందిన, సద్వాస్థ పరచ , సద్వాస్థ పర చ వాడ ,
ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యకరం, అనారోగ్యకరం.
రద్వాచనం:
"చికితస్సా," "స్వస్థ పరచు" పదాలు ండు రోగంతో ఉనన్నా వ్యకి్త ,
చెయ్యడం.

యపడిన వ్యకి్త లేదా వికలాంగుడి

ఉనన్నా వ్యకి్త తిరిగి ఆరోగ్యవంతుడి

• "స్వస్థ త పొందిన” లేదా "చికితస్సా పొందిన" వ్యకి్త “ గుఅయా్యడు" లేదా "ఆరోగ్యవంతుడు” అయా్యడు అని అర్థ ం.
• స్వస్థ త సహజం జరుగుతుంది ఎందుకం దేవుడు మన శరీ లకు అనేక రకాల యాల నుండి రో లనుండి గుపడే మర్థ్యం
ఇచార్చాడు. ధారణం ఇటువం స్వస్థ త నెమ్మది జరుగుతుంది.
నిన్నా తీవ్రమైన వా్యధులునన్నా నిరిగ్దా షష్టి పరిసి్థ తులు వాటంతట అవే స్వస్థ త
• అయితే, గుడి్డ తనం లేదా పక్షవాతం, ఇంకా కుషుష్టివా్యధివం
పొందవు. మనుషులు వీ నుండి స్వస్థ త పొందినపు్పుడు అది సహజం హ తు్తు
సంభవించే అదు్భుతం అవుతుంది. .
• ఉదాహరణకు, యేసు అనేక మంది మనుషులను, గుడి్డ , కుం , ఇతర వా్యధులు గల వారిని వెంటనే స్వస్థ పడేలా చే డు.
• అపొస్తు లులు కూ అదు్భుతం ప్రజలను స్వస్థ పరచారు. పేతురు అవి మని ని తక్షణమే లేచి నడిచేలా చే డు.
(చూడండి: అదు్భుతం)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• అపొ.కా. 05:16
• అపొ.కా. 08:06
• లూకా 05:13
• లూకా 06:19
• లూకా 08:43
• మత్తు యి 04:23-25
• మత్తు యి 09:35
• మత్తు యి 13:15

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

జ్యం సర్వసై ్యధ్యక్షుడు నయమాను చర్మ వా్యధి నుండి అదు్భుతం స్వస్థ త కలిగింది. అతడు ఎలీ గురించి వి న్నాడు.
• 19:14 శతు్రు
అతడు ఎలీ ను సద్వాస్థ త పరచాలని అడి డు.
• 21:10 అతడు (యెషయా) మెసిస్సాయా రోగులను సద్వాస్థ పర సా్తడ చెవి , మూగ, గుడి్డ వారిని, నడవలేని వారిని స్వస్థ పరు ్తు డని
చెపా్పుడు.
్తు "ప్రవక్త ఎలీ కాలంలో అనేక మంది ఇ శ్రా యేలులో చర్మం రో లతో ఉ న్నారు. అయితే ఎలీ
• 26:06 యేసు చెప్పుడం న గిసూ
వా వరి సద్వాస్థ పరచలేదు. అతడు కేవలం ఇ శ్రా యేలీయుల శతు్రువుల సే నికి మాత్రుమే కుషుష్టి వా్యధిని సద్వాస్థ పరచాడు.
, యేసు వారిని
• 26:08 వారు అనేక మంది చెవి , మూగ, గుడి్డ వారిని, నడవలేని వారిని యేసు స్వస్థ పరు ్తు డని తీసుకు
సద్వాస్థ పరిచాడ .
• 32:14 యేసుమూలం అనేక మంది సద్వాస్థ త పొందారు అని ఆమె వినన్నాది. "నేను కేవలం యేసు వ స్త్రీ లు తాకితే చాలు, సద్వాస్థ త
పొందుతాను!" అని భావించింది.
్తు గంతులు వేసూ
్తు దేవుణి్ణ సు్తుతించ
డు.
• 44:03 తక్షణమే, దేవుడు కుం మని ని సద్వాస్థ పరిచాడ . అతడు నడుసూ
• 44:08 పేతురు ఇలా జవాబిచార్చాడు. "మీ ఎదుట నిలబడిన ఈ మని యేసు మెసిస్సాయా శకి్త వలన సద్వాస్థ త పొందాడు."
పై నడిచాడు. తుఫానులను అణిచాడు.
• 49:02 యేసు అనేక అదు్భుతాలు చేసి అయన దేవుడు అని రుజువు పరచాడు. అయన
అనేకమంది రోగులను సద్వాస్థ పరిచాడ . దయా్యలు వెళ్ళుగొ ష్టి డు. మృతులను సజీవం లేపాడు. ఐదు రొటెష్టి లు, ండు చినన్నా చేపలను
5,000 మందికి ఆహారం ఇచార్చాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0724, H1369, H1455, H2280, H2421, H2896, H3545, H4832, H4974, H7495, H7499, H7500, H7725,
H7965, H8549, H8585, H8644, H0622, G12950, G17430, G23220, G23230, G23860, G23900, G23920, G25110,
G36470, G49820, G51980, G51990
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translationWords

చికితస్సా, స్వస్థ మైన, స్వస్థ పరచు, స్వస్థ త పొందిన, స్వస్థ పరచు, ...

( రిగి వెళ్ళుండి: 19:14; 19:15; 21:10; 26:06; 30:03; 32:13; 32:14; 32:16; 38:15; 44:03; 44:04; 44:08; 49:02)
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translationWords

జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన

జీవం, జీవించ , జీవించ చ నన్ని, సజీవమైన
రద్వాచనం:
"జీవం" పదం భౌతికం

చనిపోయి ఉండ నికి వ్యతిరేకం

భౌతికం

సజీవం

ఉండ నిన్నా సూచిసు్తుంది.

1 శారీరక (భౌ క) జీవం
• ఒక "జీవం" పదం "ఒక జీవితం కాపాడబడింది" లో ఉనన్నాటష్టి ు ఒక వ్యకి్తని కూ సూచిసు్తుంది.
• నిన్నా రు్ల “జీవం” పదం “అతని జీవితం ఆనందభరితం ఉంది” లో ఉనన్నాటష్టి ు జీవిసు్తునన్నా అనుభవానిన్నా సూచిసు్తుంది.
• “అతని జీవిత అంతం” అనే వాక్యంలో ఉనన్నాటష్టి ు ఇది ఒక వ్యకి్త జీవిత కాలపరిమితిని కూ సూచిసు్తుంది.
రీరికం సజీవం ఉండ నిన్నా సూచిసు్తుంది. “వారు పటష్టి ణంలో
• ”జీవించడం” పదం “మా అమ్మ ఇంకా జీవించే ఉంది” లో ఉనన్నాటష్టి ు
నివసిసు్తు న్నారు”లో ఉనన్నాటష్టి ు ఒక చోట నివసిసు్తు న్నారు అని సూచిసు్తుంది.
• బైబిలులో “జీవం” అనే అంశం “మరణం” అంశంతో తరుచు విభేదిసు్తుంది.

2 శాశద్వాత జీవం
• ఒక వ్యకి్త యేసు నందు వి ్వసముంచినపు్పుడు శ్వత జీవానిన్నా కలిగియుం డు, దేవుడు ఆ వ్యకి్తలో పరిశుదా్ధత్మ నివసించడం దా్వ
పరివర్తన చెందిన జీవితానిన్నా ఇ ్తు డు.
• శ్వత జీవానికి వ్యతిరేక పదం శ్వత మరణం, అం దేవుని నుండి వేరైపోవడం, శ్వత శిక్షను అనుభవించడం.

అన వాదం సూచనల :
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , “జీవం” పదం “ఉనికి” లేదా “వ్యకి్త” లేదా “పా్రణం" లేదా జీవి" లేదా "అనుభవం" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• ”జీవించడం” పదం “నివసించడం” లేదా లేక “ఉండడం” లేక “ఉనికిలో ఉండడం” అని అనువదించబడవచుర్చా.
్త రణ "అతడు జీవించడం నిలిపివేసినపుడు” అని అనువదించబడవచుర్చా.
• “అతని జీవిత అంతం” అనే వ్య క
”వారి
జీవితాలు
విడిచి
పె
ష్టి
రు"
అనే
వ్య క
్త రణ “జీవించ నికి వారిని అనుమతించారు” లేదా "వారిని చంపలేదు" అని
•
అనువదించబడవచుర్చా.
న్నారు” లేదా “తమను చంపివెయ్యగల
• ”వారు తమ పా్రణాలిన్నా పణం పె ష్టి రు” అనే వాక్యం “వారు తమని తాము ప్రమాదంలో ఉంచు
ఒక కా ్యనిన్నా వారు చే రు” అని అనువదించబడవచుర్చా.
• శ్వత జీవం గురించి బైబిలు మా ్ల డుతునన్నాపు్పుడు, “జీవం” పదం ఈ కిక్రీంది విధాలు అనువదించబడవచుర్చా: “ శ్వత జీవం” లేదా
"దేవుడు మన ఆత్మలలో మనలను సజీవం చేసు్తు న్నాడు" లేదా "దేవుని ఆత్మ చేత నూతన జీవితం" లేదా "మన అంతరంగంలో సజీవం
చెయ్యబడడం" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , “జీవానిన్నా ఇవ్వడం” అనే వాక్యం “జీవించేలా చెయ్యడం" లేదా " శ్వత జీవం ఇవ్వడం" లేదా " శ్వతం జీవించేలా
చెయ్యడం" అని అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి:death, everlasting)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• 2 Peter 1:3
• Acts 10:42
• Genesis 2:7
• Genesis 7:22
• Hebrews 10:20
• Jeremiah 44:2
• John 1:4
• Judges 2:18
• Luke 12:23
• Matthew 7:14
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బైబిల కథలన ండి ఉ

జీవం, జీవించు, జీవించుచునన్నా, సజీవమైన

హరణల :

• 1:10కనుక దేవుడు నేల మ ష్టి ని తీసు ని మానవుణి్ణ చే డు, అతనిలో జీవా న్ని ఊదాడు.
్త వచార్చారు.
• 3:1చాలా కాలం తరువాత లోకంలో అనేకమంది ప్రజలు జీవిసూ
8:13యోసేపు
సోదరులు
తమ
ఇం
కి
తిరిగి
వచిర్చానపు్పుడు,
యోసేపు
ఇంకా సజీవం ఉ న్నాడని తమ తండిడ్రితో చెపా్పురు. అతడు
•
మికిస్కాలి సంతో ంచాడు.
• 17:9
అయితే అతని (దావీదు)జీవితం అంతంలో దేవుని యెదుట భయంకర పాపం చే

డు.

• 27:1ఒక రోజు యూదా ధర్మ సస్త్రీ ప్రవీణుడు ఆయనను శోధించాలని యేసునొదగ్దా కు వచార్చాడు., “బోధకు
నిత్య జీవమ నక వారసుడనగుటకు నేనేమి చెయా్యలి?” అని ఆయనను అడి డు.
• 35:5 ”పునరుదాగ్దానమునూ, జీవమ నూ నేనే” అని యేసు జవాబిచార్చాడు.
• 44:5 “యేసును చంపమని రోమా అధిపతికి మీరే చెపా్పురు. జీవాధిపతిని మీరే చంపారు, అయితే దేవుడు ఆయనను మృతులలోనుండి
లేపాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1934, H2416, H2417, H2421, H2425, H5315, G01980, G02220, G02270, G08060, G05900

( రిగి వెళ్ళుండి: 01:10; 01:11; 02:12; 27:02; 35:09; 35:13; 36:07; 37:05; 42:01; 42:05; 42:09; 43:07; 44:05; 44:08; 45:08;
48:04; 49:09; 49:12; 50:12; 50:13)
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జెక ్య( క్రీ .ని)

జెకరా్య(కొ్ర. )
వాస్త వాల :
క్రీ త్తు నిబంధనలో జెక ్య యూదుల యాజకుడు, ఈయన

పి్తు స్మము ఇచుర్చా యోహానుకు తండిడ్రి.

• జెక ్య దేవుని పే్రమించెను మరియు ఆయనకు విధేయుడు ఉండెను.
• చాలా సంవతస్సా ల వరకు జెక ్య మరియు అతని భార్య, ఎలిసబెతు, సంతానం రకు ఆసకి్తతో పా్రరి్థ ంచారు, అయి వారికి పిల్ల లు
లేకయుండెను. తరువాత వారు చాలా వృదాగ్దాప్యంలో వునన్నాపు్పుడు, దేవుడు వారి పా్రర్థ నలను విని వా
సమాధానం వారి ఒక
కుమారుని ఇచార్చాడు. తన కుమారుడు ప్రవక్త మారి ప్రవచి ్తు డని, మరియు మెసిస్సాయ యొకస్కా మార్గ ములను సిద్ధ పరు ్తు డని
ప్రవచించెను.
(తరు్జుమా సలహాలు: పేరులు ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(దీనిని చూడండి:Christ, Elizabeth, prophet)

బైబిల వచనాల :
• లూకా 01:5-7
• లూకా 01:21-23
• లూకా 01:39:41
• లూకా 03:1-2

పరిశ ద్ద గ్రంథమ న ండి కొ న్ని ఉ

హరణల :

• 22:01 జెక ్య అనే వృద్ధ యజకుని దగ్గ రకు అక ్మతు ఒక దూత దేవుని యొదగ్దా నుండి ఒక వర్తమానము తీసు నివచెర్చాను. జెకరా్య
మరియు అతని భార్య ఎలిజబెత్ భకి్తగల ప్రజలు, అయితే ఆమెకు పిల్ల లు లేకపోయిరి.
• 22:02 ఆ దూత జెకరా్యతో ఈలాగు చెపె్పును, “ భార్య కుమారునిన్నా కనును. అతనికి యోహాను అనే పేరును పెటష్టి వ ను”
• 22:03 తక్షణమే,జెకరా్య మా ్ల డలేకపోయెను.
• 22:07 తరువాత దేవుడు జెకరా్య మరలా మా ్ల డునటు్ల అనుమతించెను.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G21970

( రిగి వెళ్ళుండి: 22:01; 22:02; 22:03; 22:07; 24:01)
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జ్ఞా

,

జ్ఞా ని, జ్ఞా నము

జ్ఞా నమ

రద్వాచనమ :
“ జ్ఞా ని” అనే పదము కిక్రీయలలో చేయుటకు సరియైన విషయమును మరియు నైతిక విషయమును అర్థ ము చేసు ని, దానిని చేసి చూపించే ఒక
వ్యకి్తని వివరించుచునన్నాది. “ జ్ఞా నము” అన సరియైన దానిని మరియు నైతికమైన విషయాలను అర్థ ము చేసు ని, వా ని అభా్యసము చేయుట
అని అర్థ మైయునన్నాది.
• జ్ఞా ని ఉండుటలో మంచి నిర్ణయాలను చేయు మర్థ్యము ఇమిడియునన్నాది, వి షము దేవునికి ఇషష్టి మైన పనులను చేయుటను
ఎనున్నా నుట అందులో ఉండును.
్తు చెపే్పు అలంకారిక
• పరిశుద్ధ గ్రంథములో “లోక పరమైన జ్ఞా నము” అనే ఈ మాట ఈ లోకములో ప్రజలు ఆలోచించే దానిని సూచిసూ
విధానమైయునన్నాది, అయితే ఇది మూర్ఖత్వమైయునన్నాది.
జ్ఞా నులు మారతారు.
• ప్రజలు దేవుని మాటలను వినుట దా్వ మరియు ఆయన చిత్తు మునకు లోబడుట దా్వ
జ్ఞా
నియైన
ఒక
వ్యకి్త
తన
జీవితములో
ఆనందము,
దయ,
పే్ర
మ
మరియు
సహనము
అనే
పరిశుదా
్ధ తు్మని ఫలాలను చూపి ్తు డు.
•

అన వాదం సూచనల :
• సంద ్భును రము , “ జ్ఞా ని” అనే పదమును తరు్జుమా చేయు విధానములో “దేవునికి విధేయత చూపుట” అని లేక “సరియైన ప్రవర్తన
గల మరియు విధేయత గల” లేక “దేవునికి భయపడుట” అని కూ ఉపయోగించేవారు.
• “ జ్ఞా నము” అనే పదమును “ జ్ఞా నము కలిగి జీవించుట” లేక “సరైన విధము మరియు విధేయతతో జీవించుట” లేక “మంచి తీరు్పు” అని
అర్థ ములతో ఉనన్నా వాక్యముల దా్వ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
• “ జ్ఞా ని” మరియు “ జ్ఞా నము” అనే పదములను తి లేక విధేయత అనే పదాలవ అవి వేరు వేరు పదాలని తెలియునటు్ల తరు్జుమా
చేయట ఉత్తు మము.
(చూడండి:obey, fruit)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• అపో.కా 6:3
• ల స్సా 3:15-17
• నిర్గ మ 31:6
• ఆది 3:6
• యెషయా 19:12
• యిరి్మయా 18:18
• మత్తు యి 7:24

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

జ్ఞా అవా్వలని కోరుకునన్నాది, అందుచేత ఆమె ఫలము తీసు ని, దానిని తినింది.
• 2:5ఆమె కూ
• 18:1సొలొమోను జ్ఞా నమ రకు అడిగినపు్పుడు, దేవుడు చాలా ఇషష్టి ప ్డ డు మరియు తనను లోకములోనే జ్ఞా నవంత డిగా చే డు.
• 23:9 ంతకాలమైన తరువాత, తూరు్పు దేశపు జ్ఞా న ల ఆకాశములోని తారను చూ రు.
• 45:1అతను ( ్తు ఫెను) మంచి పేరు కలిగియుండెను మరియు పరిశుదా్ధత్మతోనూ మరియు జ్ఞా నమ తోనూ నింపబడియుండెను.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0998, H1350, H2445, H2449, H2450, H2451, H2452, H2454, H2942, H3820, H3823, H6195, H6493,
H6912, H7535, H7919, H7922, H8454, G46780, G46790, G46800, G49200, G54280, G54290, G54300

( రిగి వెళ్ళుండి: 02:05; 18:01; 23:09; 45:01)
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తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి

తండిడ్రియైన దేవుడ , పరలోక

తండిడ్రి, తండిడ్రి

వాస్త వాల :
"తండిడ్రి యైన దేవుడు,” “పరలోకపు తండిడ్రి" పదాలు ఏ క నిజ దేవుడు యెహోవాను సూచిసు్తు
యేసు ఆయనను సూచించేటపు్పుడు చాలా తరచు ఉపయోగించబడింది.

న్నాయి. అదే అర్ధ ంతో ఉనన్నా మరొక పదం “తండిడ్రి”,

• దేవుడు తండిడ్రి అయిన దేవుడు నూ, కుమారుడు అయిన దేవుడు నూ, పరిశుదా్ధత్మ దేవుని నూ ఉనికి కలిగి ఉ న్నాడు. ప్రతిఒకస్కారూ
సంపూర్ణం దేవుడై ఉ న్నారు. అయి వారు ఒకే ఒకస్కా దేవుడు ఉ న్నారు. ఇది ఒక మర్మం, ఒ ష్టి మానవులు దీనిని సంపూర్ణం అర్థ ం
చేసులోలేరు.
• తండిడ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడు అయిన దేవుణి్ణ (యేసు) ఈ లోకంలోనికి పంపాడు. ఆయన పరిశుదా్ధత్మను తన ప్రజల వదగ్దా కు
పంపుతు న్నాడు.
• కుమారుడైన దేవుని యందు వి ్వసముంచు వా వరై వారు తండిడ్రియైన దేవుని బిడ్డ అవుతారు. పరిశుదా్ధత్మ దేవుడు ఆ వ్యకి్తలో
నివసించదానికి వ ్తు డు. మానవులు అర్థ ం చేసుకోలేని మరొక మర్మం ఇది.

అన వాదం సూచనల :
• "తండిడ్రి యైన దేవుడు" పదబంధం అనువదించడంలో మానవ తండిడ్రిని సూచించ నికి భాషలో సహజం ఉపయోగించే "తండిడ్రి"
పదంతోనే అనువదించడం ఉత్తు మం.
• "పరలోక తండిడ్రి" పదం "పరలోకంలో నివసిసు్తునన్నా తండిడ్రి” లేదా “పరలోకంలో నివసించే తండిడ్రి యైన దేవుడు” లేదా “పరలోకం నుండి మన
తండిడ్రి దేవుడు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
్తు ఉనన్నాపు్పుడు అక్ష లు పెదగ్దా వి ఉం యి.
• ధారణం "తండిడ్రి" పదం దేవుణి్ణ సూచిసూ
(అనువాదం సూచనలు: పేర్లను అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: ancestor, God, heaven, Holy Spirit, Jesus, Son of God)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 రింది 8:4-6
• 1 యోహాను 2:1
• 1 యోహాను 2:23
• 1 యోహాను3:1
• ల స్సా1:1-3
• ఎఫెసి 5:18-21
• లూకా10:22
• మత్తు యి 5:16
• మత్తు యి 23:9

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 24:9
ఒకే ఒక దేవుడు న్నాడు. అయితే పి్తు స్మమిచుర్చా యోహాను యేసుకు
కుమారుడైన యేసునూ, పరిశుదా్ధత్మనూ చూచాడు.

పి్తు స్మం ఇచిర్చానపు్పుడు తండిడ్రి యైన దేవుడ మా ్ల డుతుండ

• 29:9మీలో ప్రతి ఒకస్కారూ మీ సోదరుడిని మీ హృదయంలోనుండి క్షమించని యెడల “
• 37:9
తరువాత యేసు ఆకాశం వైపు చూసి ఇలా చెపా్పుడు, "తం డ్రి, వు

పరలోక తండిడ్రి మీకు కూ

మాట వింటునన్నాందుకు వంద

• 40:7
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లు."

వి

న్నాడు,

అలానే చే ్తు డు."

translationWords
తరువాత యేసు గ ష్టి

తండిడ్రియైన దేవుడు, పరలోకపు తండిడ్రి, తండిడ్రి
కేక వేసి, "సమాప్తు ం అయింది! తం డ్రి,

ఆత్మను

"కాబ ష్టి వెళి్ల సమస్తు ప్రజలకు తండిడ్రి, కుమారుడు, పరిశుదా్ధత్మ
వారు గై నేలా బోధించండి."

మమున

చేతులకు అప్పుగించుచు

న్నాను."

• 42:10
పి్తు సం ఇచిర్చా శిషు్యలు

చెయ్యండి. నేను అ జ్ఞా పించిన వాటనిన్నా ని

• 43:8
"యేసు ఇపు్పుడు తండిడ్రి యైన దేవుని కుడి వైపున హెచిర్చాంచబ ్డ డు.
• 50:10
"తరువాత తిమంతులు సూరు్యని వలే తండిడ్రియైన దేవుని

జ్యంలో ప్రకాశి ్తు రు"

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0001, H0002, G39620

( రిగి వెళ్ళుండి: 22:04; 24:09; 29:09; 37:09; 38:12; 38:15; 40:02; 40:07; 42:10; 42:11; 43:08; 50:10)
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translationWords

తిరగబడుట/తిరుగు

రగబడ ట/ ర గ బాట

ర /రి,

టుదారు/రి, తిరుగు

ర గ బాట ,

రగబడే,

టు, తిరగబడే, తిరుగ

టుతత్వం/తనం

ర గబాట తతద్వాం/తనం

రద్వాచనం:
“తిరుగు టుదారు (తిరుగు టు చేయి)” అం ఒకరి అధికా నికి లోబడుటకు ని కరించడం అని అర్థ ం. "తిరగబడే" వ్యకి్త తరచు
అవిదే్యయత చూపి, చెడ్డ పనులు/కా ్యలు చేసూ
్తు ఉం డు. ఇటువం వ్యకి్త "ఒక తిరుగు టు దారుడు" అని పిలువాబడతాడు.
·

ఒక వ్యకి్త తనపై అధికారులు తాను చెయ్యకూడదని చెపి్పునవా ని చెయ్యడం దా్వ

·

ఒక వ్యకి్త తనపై అధికారులు తాను చెయ్యవలసినదని చెపి్పున వా ని ని కరించడం దా్వ

·

నిన్నా

·

“తిరుగు

రు్ల ప్రజలు తమను పాలించే ప్రభుతా్వని లేదా

యకునికి వ్యతిరేకం

తిరుగు

తిరుగు

టు చే ్తు డు
కూ

తిరుగు

టు చే ్తు డు.

టు చే ్తు రు.

టు” అనే పదమును “అవిధేయత” లేదా “ఎదురు తిరగడం" అని సంద ్భునిన్నా బ ష్టి అనువదించవచుర్చా.

·
“తిరగబడే” అనే పదమును “నిరంతరం అవిధేయత చూపడం" లేదా “విధేయత చూపించ నికి చూపుటకు తిరసస్కారించుట” అని కూ
అనువాదం చేయవచుర్చాను.
·

“తిరుగు

టు” అం

“విధేయత చూపుటకు తిరసస్కారించడం” లేదా “అవిధేయత” లేదా “చటష్టి ఉల్ల ంఘన” అని అర్థ ం.

·
“తిరుగు టు” లేదా “ఒక తిరుగు టు” పదం చ ష్టి నిన్నా ఉల్ల ంఘించడం, యకులమీదా, ఇతరప్రజల మీదా దాడి చెయ్యడం దా్వ
తమను పాలించు అధికారులకు వ్యతిరేకం బహిరంగ తిరుగు టు చేసే ఒక కక్రీమబదగ్దా మైన ప్రజల గుంపును కూ సూచిసు్తుంది.
(చూడండి: అధికారం, అధిపతి)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 జులు 12:18-19
• 1 సమూయేలు 12:14
• 1 తిమోతి 1:9-11
• 2 దిన 10:17-19
• అపో.కా 21:38
• లూకా 23:19
బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

ర గ బాట చేసిన
• 14:14ఇ శ్రా యేలీయులు నలభై సంవతస్సారములు అరణ్యంలో సంచరించిన తరువాత, వారిలో దేవునికి విరుద్ధ ము
వారందరు చనిపోయిరి.
ర గ బాట చే రు.
• 18:7 ఇ శ్రా యేలు దేశపు పది గోత్రుములు హ ముకు విరుద్ధ ము
18:9యెరో
ము
దేవునికి
విరుద్ధ
మ
ు
ర
గ
బాట
చే
డు,
మరియు
ప్రజలందరు పాపము చేయ నికి కారణం అయా్యడు.
•
18:13యూదా
ప్ర
జ
లందరిలో
అనేకులు
దేవునికి
విరుద్ధ
మ
ు
ర
గ
బాట
చే రు, మరియు ఇతర దేవుళ్ళును కూ పూజించిరి.
•
20:7అయితే
నిన్నా
సంవతస్సారములైన
తరువాత,
యూదా
జ్యము
బబులోనుకు
విరుద్ధ ము
ర గ బాట చేసింది.
•
45:3
•
“ముషస్కారులా , హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యమునకు లోపరచనొల్లు వారలా , మీ పితరులవ మీరును ఎల్ల పు్పుడు
పరిశుదా్ధత్మను ఎదిరించుచు న్నారు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H4775, H4776, H4777, H4779, H4780, H4784, H4805, H5327, H5627, H5637, H6586, H6588, H7846,
G38930, G49550

( రిగి వెళ్ళుండి: 14:14; 18:07; 18:09; 18:13; 20:07; 45:03)
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translationWords

దయ్యం ప ష్టి న

దయ్యం పటిష్టి న
రద్వాచనం:
దయ్యం ప ష్టి న వాడిలో దయ్యం లేక దు త్మ ఉండి అతని ఆలోచనలను చర్యలను అదుపు చేసు్తుంది.
• తరచు దయ్యం ప ష్టి న వ్యకి్త తనకు ఇతరులకు యాలు చే ్తు డు. ఎందుకం దయ్యం అతనిన్నా అలా చేయిసు్తుంది.
• యేసు దయ్యం ప ష్టి న ప్రజలు స్వస్థ త ఇచార్చాడు. దయా్యలు వారిలోనుండి బయటకు వాలని అ జ్ఞా పించాడు. దీనిన్నా "దయా్యలను
వెళ్ళుగొటష్టి డం" అం రు.

అన వాదం సలహాల :
• ఈ పదానిన్నా అనువదించడంలో ఇతర పద్ధ తులు "దయ్యం ఒకణి్ణ లొంగ దీసుకోవడం” లేక “దు త్మఅదుపు కిందికి వెళ్ళుడం” లేక “తనలో
దు త్మ నివసించడం."
(చూడండి:demon)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• మారుస్కా 01:32-34
• మత్తు యి 04:23-25
• మత్తు యి 08:16-17
• మత్తు యి 08:33-34

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

్యల పటిష్టి న వారిని యేసు దగ్గ రికి తెచార్చారు.
• 26:09 అనేక మంది ద
32:02
వారు
సరసుస్సా
అవతలికి
వెళి్ళునపు్పుడు దయ్యం పటిష్టి న మని యేసు దగ్గ రికి పరిగెతు్తుకుంటూ వచార్చాడు.
•
32:06
దయ్యం
ఉనన్ని
మ
"యేసూ
సరో్వనన్నాత దేవకుమా
తో కేం పని?” అని అరిచాడు. దయచేసి ననున్నా హింసించకు!"
•
• 32:09 ప్రజలు నుండి ఊరునుండి వచిర్చా దయ్యలునన్నా మని ని చూ రు.
• 47:03 ప్రతిరోజూ వారు (పౌలు, ల) నడిచి వెళ్తు ండ ఒక దయ్యం ప ష్టి న నిస లిక వారి వెనకే వె ్ళుది.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G11390

( రిగి వెళ్ళుండి: 32:02; 32:06; 47:03)
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translationWords

దయ్యం, దు త్మ, అపవితా్రుత్మ

దయ్యం, ద రాత్మ, అపవితాత్రిత్మ
రద్వాచనం:
ఈ పదాలు అ న్నా దేవుని చితా్తునిన్నా/సంకలా్పునిన్నా వ్యతిరేకించు ఆత్మలై ఉనన్నా దయా్యలను సూచించుచునన్నావి.
• దేవుడు తనను సేవించ నికి దేవదూతలను సృ ష్టి ంచాడు. తాను దేవునికి విరోధము తిరుగు టు చేసినపు్పుడు నిన్నా దేవదూతలు
కూ తిరుగు టులో పాలొ్గని పరలోకం నుండి గెం వేయబ ్డ యి. దయా్యలు, దు త్మలు ఈ "పతనమైన/పడిపోయిన దేవదూతలు"
అని పరిగణించబ ్డ యి.
• నిన్నా రు్ల ఈ దయా్యలను "అపవితా్రుత్మలు" పిలువబ ్డ యి. "అపవిత్రుత" అం "అపరిశుద్ధ ” లేక “దుషష్టి ” లేక “అపవిత్రు/
మలినమైన."
• దయా్యలు తానును సేవి ్తు యి గనుక అవి దు ్మ ్గ లు చే ్తు యి. నిన్నా రు్ల అవి మనుషులో్ల దూరి వారిని అదుపు/నియంతి్రు ్తు యి
చే ్తు రు.
• దయా్యలు మనుషుల కం శకి్తవంతమైనవి. కాని దేవుడనంత శకి్తవంతమైనవి కావు.

అన వాదం సూచనల :
• "దయ్యం" అనే పదమును "దు త్మ"అని కూ అనువదించవచుర్చా.
• "అపవితా్రుత్మ" అనే పదమును "అపరిశుద్ధ ఆత్మ” లేక “చెడిన ఆత్మ” లేక “దు త్మ” అని కూ అనువాదం చెయ్య వచుర్చా.
• తానును సూచించే, ఈ పదము రకు అనువాదంలో ఉపయోగించిన పదము లేక పదబంధము తానును సూచించే పదముకు
భినన్నాం /వేరు ఉండు నటు్ల చూసుకోండి.
్థ నిక లేదా తీయ భాషలో ఎలా అనువదించారు చూడండి.
• "దయ్యం" అనే పదమును కూ
How to Translate Unknowns
(చూడండి:demon-possessed, Satan, false god, false god, angel, evil, clean)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• యాకోబు 2:19
• యాకోబు 3:15
• లూకా 4:36
• మారుస్కా 3:22
• మత్తు యి 4:24

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

*26:9అనేక మంది ప్రజలు ద
్యల ప ష్టి న వారిని యేసు దగ్గ రకు తెచార్చారు. యేసు వా కి అ జ్ఞా పించినపు్పుడు ద
బయటకు వచార్చాయి మరియు అవి తరచు " వు దేవుని కుమారుడవు!" అని అరిచాయి.

్యల మనుషుల నుండి

్యల ఆ మని లోనుండి బయ కి వచిర్చా పందులో్లకి ప్రవేశించాయి.
• 32:8 ద
• 47:5చివరకు ఒక రోజు నిస లిక కేకలు వేసు్తుం , పౌలు ఆమె వైపు తిరిగి ఆమెలోని దయా్యనిన్నా బయ కి రమ్మని చెపా్పుడు."
వెంటనే దయ్యం ఆమెను విడిచి పోయింది.
పై నడిచాడు, తుఫానును ంతపరిచాడు/నిమ్మళ్ళు పరచాడు, అనేక మందిని
• 49:2 ఆయన (యేసు)
స్వస్థ పరిచాడు. ద
్యలన వెళ్ళుగొ ష్టి డు, చనిపోయిన వారిని లేపాడు. ఐదు రొటెష్టి లను ండు చినన్నా చేపలను 5,000 మందిని ఆహారం
ఇచార్చాడు.

పదం సమాచారం:
Strong’s: H2932, H7307, H7451, H7700, G01690, G11390, G11400, G11410, G11420, G41900, G41510, G41520,
G41890
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translationWords

దయ్యం, దు త్మ, అపవితా్రుత్మ

( రిగి వెళ్ళుండి: 26:09; 32:05; 32:07; 32:08; 32:09; 47:03; 47:05; 49:02)
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translationWords

దావీదు

వీద
వాస్త వాల :
దావీదు ఇ శ్రా యేలు ండవ

జు. అతడు దేవుణి్ణ పే్రమించాడు, సేవించాడు. అతడు ర్తనల ముఖ్య కవి.

• దావీదు యవ్వన పా్రయంలోనే తన కుటుం నికి చెందిన గొ ర్రెలను మేపుతునన్నా సమయంలో దేవునిచే ఎనిన్నాక చేయబడి ఇ శ్రా యేలుకు
అయా్యడు.
• దావీదు గొప్పు యోధుడు ఇ శ్రా యేలుసై ్యనిన్నా శతు్రువులకు వ్యతిరేకం నడిపించాడు. ఫిలి ప్తు య వాడైన గొలా్యతు సంహారం ప్రసిది్ధ
చెందింది.
• దావీదునుచంప నికిసౌలు జు ప్రయతిన్నాంచాడు. అయితే దేవుడు అతణి్ణ కాపా డు. సౌలు మరణం తరువాత అతనిన్నా జు
నియమించాడు.
• దావీదు ఒక భయంకర పాపం చే డు. అయితే అతడు ప ర్చాతా్తుప పడినందువల్ల దేవుడు అతనిన్నా క్షమించాడు.
• యేసు, మె స్సాయకు "దావీదు కుమారుడు" అని పేరు. ఎందుకం అతడు జైన దావీదు సంతతి వాడు.

జు

(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లను ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: గొలా్యతు, ఫిలి ప్తు యులు, సౌలు)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• 1 సమూయేలు17:12-13
• 1 సమూయేలు 20:34
• 2 సమూయేలు 5:2
• 2 తిమోతి 2:8
• అపో.కా 2:25
• అపో.కా 13:22
• లూకా 1:32
• మారుస్కా 2:26

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి కొ న్ని ఉ

హరణల :

• 17:02 దేవుడు బేతె్ల హేము ఊరి వాడైన దావీదు అనే పేరు గల ఒక ఇ శ్రా యేలు యువకుడిని సౌలు తరువాత జు నియమించ నికి
ఎనున్నా
న్నాడు. దావీదు గొ ర్రెల కాపరి, వినయపూర్వకమైన తిపరుడైన మని , దేవునిపై నమ్మకముంచి ఆయనకు లోబడినవాడు.
17:03
దావీదు
గొప్పు సైనికుడు, యకుడు కూ . దావీదు యువకుడు ఉనన్నాపు్పుడే అతడు గొలా్యతు అనే పేరుగల మహాకాయునితో
•
పో
డు.
• 17:04 దావీదు పట్ల మనుషు్యలు చూపే పే్రమకు సౌలు అసూయ చెందాడు. సౌలు అనేక సమయాలు దావీదును చంప నికి
ప్రయతిన్నాంచాడు. దావీదు సౌలునుండి తపి్పుంచుకుని పారిపోయాడు.
• 17:05 దేవుడు దావీదును దీవించి అతనికి విజయాలు ఇచార్చాడు. దావీదు అనేక యుదా్ధలు చేసి
దేవుని సహాయంతో ఇ శ్రా యేలీయుల శతు్రువులను ఓడించాడు.
• 17:06 ఇ శ్రా యేలీయుల దైవా ధన కోసం, బలి అర్పుణల కోసం దావీదు ఒక ఆలయం క ష్టి ంచాలనుకు న్నాడు.
• 17:09 దావీదు అనేక సంవతస్సా లు ్యయం నమ్మకత్వం కలిగి పరిపాలన చే డు. దేవుడు అతనిన్నా దీవించాడు. అయితే, తన జీవితం
చివరో్ల అతడు దేవునికి వ్యతిరేకం భయంకరమైన పాపం చే డు.
• 17:13 దావీదు చేసిన దానికి దేవుడు చాలా కోపగించుకు న్నాడు. కాబ ష్టి ఆయన తాను ప్రవక్తను పంపి దావీదుకు అతడె దుషష్టి కరమైన
పాపం చే డో చెపా్పుడు. దావీదు తన పాపం విషయంలో ప ర్చాతా్తుపపడినపు్పుడు దేవుడు అతనిన్నా క్షమించాడు. తన తకిస్కాన
జీవితమంతా దావీదు దుర్లభ సమయాలలో సైతం దేవునికి లోబడిఆయనున్నా వెంబడించాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H1732, G11380
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translationWords

దావీదు

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:02; 17:03; 17:04; 17:05; 17:06; 17:07; 17:08; 17:09; 17:10; 17:11; 17:12; 17:13; 17:14; 18:01; 18:02;
18:13; 21:04; 21:08; 23:04; 48:13; 48:14)
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translationWords

దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన

ద షష్టి తద్వాం, ద రా్మర్గు డ , భభ్రాషష్టిమైన
రద్వాచనం:
బైబిలులో "దుషష్టి త్వం” పదం నైతిక దుషష్టి తా్వనిన్నా లేక భావోదేద్రోక భ్రషష్టితా్వనిన్నా గురించిన భావానిన్నా సూచిసు్తుంది. పదం ఉపయోగించబడిన నిరిగ్దా షష్టి
సమయంలో ఉదేగ్దా శించబడిన అ ్థ నిన్నా ఆ సందర్భుం ధారణం తెలియపరుసు్తుంది.
• "దుషష్టి త్వం" అనేది వ్యకి్త గుణ లక్షణాల గురించి తెలియపరుసు్తుంది, అయితే, "దు ్మర్గ ం" అనేది ఒక వ్యకి్త ప్రవర్తన గురించి వివరిసు్తుంది.
అయితే, ండు పదాలకు ఒకే విధమైన అర్థ ం ఉంది.
• "దు ్మర్గ త" పదం మనుషులు చెడు కా ్యలు చేసు్తునన్నాపు్పుడు ఉనన్నా సి్థ తిని సూచిసు్తుంది.
• దుషష్టి త్వం ఫలితాలు ఇతరులను హత్య చేయడం, దొంగతనం, దు ్భుషలు, కౄరం ఉండడం, కఠినత్వం చూపడంలో స్పుషష్టి ం
కనిపి ్తు యి.

అన వాదం సూచనల :
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , "దుషష్టి త్వం” “దు ్మర్గ త" పదాలు "చెడు" లేదా "పాపపూరితమైన” లేదా "అనైతిక" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• "మంచిది కానిది" లేదా " తి కానిది" అని కూ ఇతర విధాలు అనువదించవచుర్చా.
• ఈ పదాలు, పద బంధాలు లక్ష్య భాషలో సహజమైన, సందర్భు సహితమైన రీతిలో ఉపయోగించబడేలా గ్రత్తు పడండి.
(చూడండి:disobey, sin, good, righteous, demon)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 Samuel 24:11
• 1 Timothy 6:10
• 3 John 1:10
• Genesis 2:17
• Genesis 6:5-6
• Job 1:1
• Job 8:20
• Judges 9:57
• Luke 6:22-23
• Matthew 7:11-12
• Proverbs 3:7
• Psalms 22:16-17

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 2:4 "మీరు దానిని తినిన వెంటనే మీరు దేవుని వలే అవుతారని దేవునికి తెలుసు మరియు ఆయనకు వలే మంచి, చెడ లను
తెలుసు ం రు.
• 3:1చాలాకాలం తరువాత అనేక మంది ప్రజలు లోకంలో నివసిసు్తు న్నారు. వారు చాలా ద రా్మర్గు ంగా మరియు హిం త్మకం
తయారయా్యరు.
• 3:2అయితే నోవహు దేవుని దయను పొందాడు. అతడు ద షష్టి ల మధ్య నివసిసు్తునన్నా తిమంతుడు.
• 4:2దేవుడు వారు అందరూ కలిసి ద షష్టి తద్వాం చేయ నికి కలిసిపనిచేసినట్ల యితే, వారు అనేక పాపపూరితమైన కా ్యలు చే ్తు రని
దేవుడు చూచాడు.
• 8:12 "ననున్నా ఒక నిస అమి్మవేసినపు్పుడు మీరు ద షష్టి తద్వాం చేయ నికి ప్రయతిన్నాంచారు. అయితే దేవుడు ద షష్టి తాద్వా న్ని మేలు కోసం
ఉపయోగించాడు!"
• 14:2
వారు (క

యులు) ఆ ధించిన అబద్ధ దేవుళ్ళును పూజించారు, అనేక ద షష్టి కా ్యలు చే రు.

• 17:1
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దుషష్టి త్వం, దు ్మరు్గడు, భ్రషష్టిమైన

అయితే అపు్పుడు అతడు (సౌలు) ఒక ద రా్మర్గు డైన వ్యకి్త
్థ నంలో జు ఎనున్నాకు న్నాడు.

మా డు. దేవునికి విధేయత చూపలేదు. కాబ ష్టి దేవుడు వేరొక మని ని అతని

• 18:11
నూతన ఇ శ్రా యేలు

జ్యంలో

జులు అందరూ ద షష్టి లే .

• 29:8 జు కోపగించుకుని ఆ ద షష్టి సేవకుడిని అతడు తన ఋణం అంతా తీరేర్చా వరకు చెర లలో వేయించాడు.
• 45:2 "అతడు ( ్తు ఫను) మోషే గురించీ, దేవుని గురించీ చెడ మాటలు పలకడం మేము వి న్నాము" అని చెపా్పురు."
• 50:17 అయన (యేసు) ప్రతి క న్నా బిందువును తుడిచి వేయును, ఇకమీద హింసలు, విచారం, ఆకోక్రీశం, ద షష్టి తద్వాం,
మరణం ఉండవు.

ధ నొపి్పు, లేక

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0205, H0605, H1100, H1681, H1942, H2154, H2162, H2254, H2617, H3399, H3415, H4209, H4849,
H5753, H5766, H5767, H5999, H6001, H6090, H7451, H7455, H7489, H7561, H7562, H7563, H7564, G00920,
G01130, G04590, G09320, G09870, G09880, G14260, G25490, G25510, G25540, G25550, G25560, G25570,
G25590, G25600, G26350, G26360, G41510, G41890, G41900, G41910, G53370

( రిగి వెళ్ళుండి: 01:11; 02:03; 02:04; 02:12; 03:15; 04:02; 08:12; 14:02; 17:13; 18:11; 18:13; 19:02; 19:16; 29:08; 45:02;
50:09; 50:17)
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దేవదూత, ప్రధాన దూత

దేవదూత, ప్రధాన దూత
రద్వాచనం:
దేవదూత దేవుడు సృ ష్టి ంచిన ఒక శకి్తవంతమైన ఆత్మ. దేవదూతలు దేవుణి్ణ సేవిసూ
్తు ఆయన చెపి్పునది చేసే వారు. "ప్రధాన దూత" అనే ఈ పదం
దేవదూత ఇతర దేవదూతల యకునికి వరి్తస్తు ుంది.
• "దేవదూత" అను పదానికి అక్ష ర్థ ం "వా ్త హరుడు."/ “సందేశకుడు”
• "ప్రధాన దూత" అం అక్ష లా "ప్రధాన వా ్త హరుడు" అని అర్ధ ం. "ప్రధాన దూత" బైబిలో్ల చెపి్పున దేవదూత ఒకస్కా మిఖాయేలు
మాత్రుమే.
• బైబిలో్ల, దేవదూతలు దేవుని నుండి మనుషులకు సందే లు తెచేర్చా వారు. ఈ సందే లలో దేవుడు తన ప్రజలకు ఇసు్తునన్నా సలహాలు/
హెచర్చారికలు ఉ న్నాయి.
• దేవదూతలు మనుషులకు బోయే కాలంలో జరగనునన్నా సంఘటనలు కూ తెలియ జే రు లేదా ఇప్పు కే జరిగిపోయిన సంఘటనలు
గూరిర్చా చెపా్పురు.
• దేవదూతలకు దేవుని ప్రతినిధులు అయన అధికారం ఉంది. నిన్నా రు్ల బైబిలో్ల దేవుడే మా ్ల డుతునన్నాటష్టి ు వీరు మా ్ల డుతారు.
• మనుషులను సంరక్షించుట దా్వర బలపరచుట దా్వర భదద్రోత, బలం ఇవ్వడం దా్వ దేవదూతలు దేవుణి్ణ సేవించు ఇతర మా ్గ లు.
• "యెహోవా దూత," అనే ఒక ప్రతే్యక పదబంధముకు, ఒక కం ఎకుస్కావ అ ్థ లు ఉ న్నాయి: 1) "యెహోవాకు ప్రతినిధి ఉనన్నా
దేవదూత” లేక “యెహోవాను సేవించే వా ్త హరుడు." 2) అది క్షాతూ
్తు యెహోవాకే వరి్తస్తు ుంది. అయన దేవదూత కనిపించి వ్యకు్తలతో
మా ్ల డు. ఈ ం లో ఈ అర్థ ం దేవదూత "నేను" అంటూ తానే యెహోవాననన్నాటష్టి ు మా ్ల డడం ఎందుకో వివరిసు్తుంది.

అన వాదం సూచనల :
• "దేవదూత" అనే మాటను అనువదించడంలో "దేవుని నుండి వా ్త హరుడు” లేక “దేవుని పరలోక సేవకుడు” లేక “దేవుని ఆత్మ
వా ్త హరుడు" అనే అ ్థ లు వ ్తు యి.
• "ప్రధాన దూత" అనే ఈ పదానిన్నా ఇలా అనువాదం చెయ్యవచుర్చా. "ప్రధాన దేవదూత” లేక “దేవదూతలను సించే వాడు” లేక
“దేవదూతల యకుడు."
• ఈ పదాలను అనువదించడం తీయ భాష లో లేక మరొక ్థ నిక భాషలో ఎలా అనేది ఆలోచించండి.
• "యెహోవా దూత" అనే పదబంధానిన్నా అనువదించడం "దేవదూత,” “యెహోవా” అనే మాటలను చెప్పు నికి ఉపయోగించే మాటలతో
చెయా్యలి." ఇలా చెయ్యడం దా్వ ఆ పదబంధం వివిధ వివరణలు సరిపోతాయి. ఇంకా ఇకస్కాడ వాడదగిన అనువాదాలు, "యెహోవా
నుండి వచిర్చాన దేవదూత” లేక “యెహోవా పంపిన దేవదూత” లేక “దేవదూతలా కనిపించిన యెహోవా."
(చూడండి: అవ్యకా్తలను/తెలియని వా ని అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: How to Translate Unknowns)
(See also:chief, head, messenger, Michael, ruler, servant)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 2 సమూయేలు 24:16
• అపో.కా 10:3-6
• అపో.కా 12:23
• ల స్సా 2:18-19
• ఆది 48:16
• లూకా 2:13
• మారుస్కా 8:38
• మత్తు యి 13:50
• ప్రకటన 1:20
• జకర్య 1:9
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బైబిల్ కథల న ండి ఉ

దేవదూత, ప్రధాన దూత

హరణల :

• 2:12దేవుడు గొప్పు శకి్తవంతమైన దేవదూతలన తోట ప్రవేశ దా్వరం వదగ్దా ఉంచాడు. ఎవరై ప్రవేశించి జీవ వృక్షం పండు తినకూడదని
ఇలా చే డు.
్తు , "ననున్నా ఈ మంచి వార్త వినిపించ నికి దేవుడు పంపాడు."
• 22:3 దేవదూత జక ్యకు జవాబిసూ
23:6వెంటనే
ప్ర
కా
శమానమైన
ఒక
దేవదూత
వారికి (కాపరులకు), ప్రత్యక్షం అయా్యడు. వారు భయంతో బిగుసుకు
•
పోయారు. దేవదూత వారికి ఇలా చెపా్పుడు, "భయపడకండి, ఎందుకం మీకోసం మంచి వార్త తెచార్చాను."
్తు ఉనన్నా దేవదూతలుతో ఆకాశం నిండిపోయింది.
• 23:7హ తు్తు /వెంటనే, దేవుణి్ణ సు్తుతిసూ
25:8
అపు్పుడు
దేవదూతల
వచిర్చా
యేసుకు
పరిచర్య చే యి.
•
38:12
యేసు
తన
చెమట
రక్త
బి
ందువులు
పడుతుండ గొప్పు వేదన అనుభవించాడు. దేవుడు ఒక దేవదూతను ఆయనున్నా
•
బలపరచడం కోసం పంపించాడు.
• 38:15 "ననున్నా కాపాడ నికి తండిడ్రి గొప్పు దేవదూతల సైన్యం కోసం అడగలేనా."

పదం సమాచారం:
• Strong's: H0047, H0430, H4397, H4398, H8136, G00320, G07430, G24650

( రిగి వెళ్ళుండి: 02:12; 16:05; 22:01; 22:02; 22:03; 22:04; 22:05; 22:06; 22:07; 23:01; 23:02; 23:06; 23:07; 23:08; 25:04;
25:08; 38:12; 38:15; 41:04; 41:05; 41:06; 45:07; 50:09; 50:10)

843 / 1034

translationWords

దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన

దేవుడ , అబద్ద

దేవుడ , విగ్రహం, విగ్రహారాధన చేయ వాడ , విగ్రహారాధన

రద్వాచనమ
నిజ దేవునికి బదులు

అబద్ధ దేవుడు దేనైన్నై

ప్రజలు పూజించడం. "దేవత" అం

అబదగ్దా

స్త్రీ వేలుపు.

• ఈ అబద్ధ దేవుళ ్ళు లేక దేవతలు నిజం ఉనికిలో లేరు. యెహోవా ఒకస్కాడే దేవుడు.
• ప్రజలు నిన్నా రు్ల పూజ చేయడం కోసం వారి అబదగ్దా దేవుళ్ళుకు సంకేతాలు విగ్రహాలను తయారు చేసుకుం రు.
• బైబిలో్ల, దేవుని ప్రజలు తరచు దేవునికి లోబడకుం తొలగి పోయి అబదగ్దా దేవుళ్ళును పూజించారు.
్తు వా ని పూజించినందువల్ల వారికి శకి్త లభిసు్తుందని
• దయా్యలు తరచు ప్రజలు అబద్ధ దేవుళ్ళును విగ్రహాలను నమే్మలా మోసగిసూ
నమి్మ ్తు యి.
• బైబిల్ కాలాలో్ల ప్రజలు పూజించిన అనేక అబద్ధ దేవుళ్ళులో బయలు, దా ను మరియి మో కు అనే ముగు్గరు దేవత్తు లు అబదగ్దా దేవుళ ్ళు. .
• అషే , అ ్తమి (డయా ) పా్రచీన ప్రజలు ఆ ధించిన ఇదగ్దా రు స్త్రీ దేవతలు.
విగ్రహం అనేది ప్రజలు పూజించడం కోసం తయారు చేసుకునన్నా బొమ్మ. అది ఒక నిజ దేవుణి్ణ కాక ఇతరమైన దేని
“విగ్రహా ధు్యలు” అం రు.

ఆ ధన చేయ నిన్నా

• ప్రజలు వారు అబద్ధ దేవుళ్ళును పూజించ నికి విగ్రహాలు పెటుష్టికుం రు.
• ఈ అబద్ధ దేవుళ ్ళు నిజం లేరు. యెహోవా తప్పు వేరే దేవుడు లేడు.
శకి్త ఉనన్నాదని భ్రమింపజే ్తు యి.
• నిన్నా రు్ల దయా్యలు విగ్రహాల దా్వ పని చే ్తు రు, ఏమీ లేకపోయి వా
• విగ్రహాలను తరచు బం రం, వెండి, కంచు, లేక ఖరీదైన కలప మొదలైన విలువైన ముడి సరుకుతో చే ్తు రు.
జ్యం" అం "విగ్రహా ధన చేసే ప్రజలు" లేక "భూసంబంధమైన వసు్తువులను పూజించే మనుషులు ఉనన్నా
• "విగ్రహా ధ్య
• "విగ్రహా ధ్య ప్రతిమ" అనేది "చెకిస్కాన ప్రతిమ" లేక "విగ్రహం" అనే దానికి మరొకపదం.

జ్యం."

అన వాదం సూచనల
సరైన పదం ఉండ వచుర్చా.
• మీ భాషలో లేక సమీప భాషలో్ల ఇప్పు కే "దేవుడు” లేక “అబద్ధ దేవుడు" అనే వా
• "విగ్రహం" అనే మాటను అబదగ్దా దేవుళ్ళును సూచించ నికి ఉపయోగి ్తు రు.
• ఇంగీ్లషులో చినన్నా అక్షరం "g" ని అబదగ్దా దేవుళ్ళుకోసం ఉపయోగి ్తు రు, పెదగ్దా అక్షరం "G" ని ఏ క నిజ దేవుని కోసం ఉపయోగి ్తు రు. మరి
నిన్నా ఇతర భాషలో్ల కూ అలా ఉంది.
• అబదగ్దా దేవుళ్ళు కోసం పూరి్త వేరైన పదానిన్నా వినియోగించడం.ఒక పదగ్దా తి.
• నిన్నా భాషలో్ల మగ, లేక అడ అబద్ధ దేవుడి గురించి చెప్పు నికి పూరి్త వేరే పదానిన్నా చేరర్చావచుర్చా.
(చూడండి:God, Asherah, Baal, Molech, demon, image, kingdom, worship)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల
• ఆది 35:2
• నిర్గ మ 32:1
• ర్తన 31:6
• ర్తన 81:8-10
• యెషయా 44:20
• అపో.కా 7:41
• అపో.కా 7:43
• అపో.కా 15:20
• అపో.కా 19:27
• రోమా 2:22
• గలతీ 4:8-9
• గలతీ 5:19-21
• ల స్సా 3:5
• 1 తె స్సా 1:9
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translationWords

దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన

బైబిల్ కథల న ండి ఉ
*10:2ఈ తెగగుళ్ళు, దా్వ

హరణల

దేవుడు ఫరోకు తాను ఫరో క

న్నా మరియు ఐగుపుప్తు దేవుళ ్ళు అందరిక

న్నా ఎకుస్కావ శకి్తమంతుడని చూపించాడు. .

నిసత్వం నుండి
• 13:4 తరువాత దేవుడు వారితో ఒక నిబంధన చేసి ఇలా చెపా్పుడు. "నేను దేవుడైన యెహోవాను నినున్నా ఐగుపుష్టి
విడిపించాను. ఇతర దేవుళ్ళున పూజించ వదుగ్దా."
యులు) అనేక మంది అబద్ధ దేవుళ్ళున పూజించారు అనేక చెడ్డ పనులను చే రు.
• 14:2వారు (క
య దేవుళ్ళున పూజించ
రు.
• 16:1ఇ శ్రా యేలీయులు నిజ దేవుడు యెహోవాకు బదులు క
• 18:13అయితే ఎకుస్కావ మంది యూదా జులు దుషష్టి త్వం, చెడు తనం మూలం విగ్రహాలను ఆ ధించారు. ందరు జులు అయితే
వారి పిల్ల లను సైతం అబద్ధ దేవుళ్ళుక బలి ఇచార్చారు.

పదం సమాచారం
• Strong's: H0205, H0367, H0410, H0426, H0430, H0457, H1322, H1544, H1892, H2553, H3649, H4656, H4906,
H5236, H5566, H6089, H6090, H6091, H6456, H6459, H6673, H6736, H6754, H7723, H8163, H8251, H8267,
H8441, H8655, G14930, G14940, G14950, G14960, G14970, G22990, G27120

( రిగి వెళ్ళుండి: 10:02; 12:03; 13:04; 14:02; 16:01; 16:07; 18:03; 18:13; 19:02; 20:05)
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translationWords

దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన

దేవుడ , అబద్ద

దేవుడ , విగ్రహం, విగ్రహారాధన చేయ వాడ , విగ్రహారాధన

రద్వాచనమ
నిజ దేవునికి బదులు

అబద్ధ దేవుడు దేనైన్నై

ప్రజలు పూజించడం. "దేవత" అం

అబదగ్దా

స్త్రీ వేలుపు.

• ఈ అబద్ధ దేవుళ ్ళు లేక దేవతలు నిజం ఉనికిలో లేరు. యెహోవా ఒకస్కాడే దేవుడు.
• ప్రజలు నిన్నా రు్ల పూజ చేయడం కోసం వారి అబదగ్దా దేవుళ్ళుకు సంకేతాలు విగ్రహాలను తయారు చేసుకుం రు.
• బైబిలో్ల, దేవుని ప్రజలు తరచు దేవునికి లోబడకుం తొలగి పోయి అబదగ్దా దేవుళ్ళును పూజించారు.
్తు వా ని పూజించినందువల్ల వారికి శకి్త లభిసు్తుందని
• దయా్యలు తరచు ప్రజలు అబద్ధ దేవుళ్ళును విగ్రహాలను నమే్మలా మోసగిసూ
నమి్మ ్తు యి.
• బైబిల్ కాలాలో్ల ప్రజలు పూజించిన అనేక అబద్ధ దేవుళ్ళులో బయలు, దా ను మరియి మో కు అనే ముగు్గరు దేవత్తు లు అబదగ్దా దేవుళ ్ళు. .
• అషే , అ ్తమి (డయా ) పా్రచీన ప్రజలు ఆ ధించిన ఇదగ్దా రు స్త్రీ దేవతలు.
విగ్రహం అనేది ప్రజలు పూజించడం కోసం తయారు చేసుకునన్నా బొమ్మ. అది ఒక నిజ దేవుణి్ణ కాక ఇతరమైన దేని
“విగ్రహా ధు్యలు” అం రు.

ఆ ధన చేయ నిన్నా

• ప్రజలు వారు అబద్ధ దేవుళ్ళును పూజించ నికి విగ్రహాలు పెటుష్టికుం రు.
• ఈ అబద్ధ దేవుళ ్ళు నిజం లేరు. యెహోవా తప్పు వేరే దేవుడు లేడు.
శకి్త ఉనన్నాదని భ్రమింపజే ్తు యి.
• నిన్నా రు్ల దయా్యలు విగ్రహాల దా్వ పని చే ్తు రు, ఏమీ లేకపోయి వా
• విగ్రహాలను తరచు బం రం, వెండి, కంచు, లేక ఖరీదైన కలప మొదలైన విలువైన ముడి సరుకుతో చే ్తు రు.
జ్యం" అం "విగ్రహా ధన చేసే ప్రజలు" లేక "భూసంబంధమైన వసు్తువులను పూజించే మనుషులు ఉనన్నా
• "విగ్రహా ధ్య
• "విగ్రహా ధ్య ప్రతిమ" అనేది "చెకిస్కాన ప్రతిమ" లేక "విగ్రహం" అనే దానికి మరొకపదం.

జ్యం."

అన వాదం సూచనల
సరైన పదం ఉండ వచుర్చా.
• మీ భాషలో లేక సమీప భాషలో్ల ఇప్పు కే "దేవుడు” లేక “అబద్ధ దేవుడు" అనే వా
• "విగ్రహం" అనే మాటను అబదగ్దా దేవుళ్ళును సూచించ నికి ఉపయోగి ్తు రు.
• ఇంగీ్లషులో చినన్నా అక్షరం "g" ని అబదగ్దా దేవుళ్ళుకోసం ఉపయోగి ్తు రు, పెదగ్దా అక్షరం "G" ని ఏ క నిజ దేవుని కోసం ఉపయోగి ్తు రు. మరి
నిన్నా ఇతర భాషలో్ల కూ అలా ఉంది.
• అబదగ్దా దేవుళ్ళు కోసం పూరి్త వేరైన పదానిన్నా వినియోగించడం.ఒక పదగ్దా తి.
• నిన్నా భాషలో్ల మగ, లేక అడ అబద్ధ దేవుడి గురించి చెప్పు నికి పూరి్త వేరే పదానిన్నా చేరర్చావచుర్చా.
(చూడండి:God, Asherah, Baal, Molech, demon, image, kingdom, worship)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల
• ఆది 35:2
• నిర్గ మ 32:1
• ర్తన 31:6
• ర్తన 81:8-10
• యెషయా 44:20
• అపో.కా 7:41
• అపో.కా 7:43
• అపో.కా 15:20
• అపో.కా 19:27
• రోమా 2:22
• గలతీ 4:8-9
• గలతీ 5:19-21
• ల స్సా 3:5
• 1 తె స్సా 1:9
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translationWords

దేవుడు, అబదగ్దా పు దేవుడు, విగ్రహం, విగ్రహా ధన చేయువాడు, విగ్రహా ధన

బైబిల్ కథల న ండి ఉ
*10:2ఈ తెగగుళ్ళు, దా్వ

హరణల

దేవుడు ఫరోకు తాను ఫరో క

న్నా మరియు ఐగుపుప్తు దేవుళ ్ళు అందరిక

న్నా ఎకుస్కావ శకి్తమంతుడని చూపించాడు. .

నిసత్వం నుండి
• 13:4 తరువాత దేవుడు వారితో ఒక నిబంధన చేసి ఇలా చెపా్పుడు. "నేను దేవుడైన యెహోవాను నినున్నా ఐగుపుష్టి
విడిపించాను. ఇతర దేవుళ్ళున పూజించ వదుగ్దా."
యులు) అనేక మంది అబద్ధ దేవుళ్ళున పూజించారు అనేక చెడ్డ పనులను చే రు.
• 14:2వారు (క
య దేవుళ్ళున పూజించ
రు.
• 16:1ఇ శ్రా యేలీయులు నిజ దేవుడు యెహోవాకు బదులు క
• 18:13అయితే ఎకుస్కావ మంది యూదా జులు దుషష్టి త్వం, చెడు తనం మూలం విగ్రహాలను ఆ ధించారు. ందరు జులు అయితే
వారి పిల్ల లను సైతం అబద్ధ దేవుళ్ళుక బలి ఇచార్చారు.

పదం సమాచారం
• Strong's: H0205, H0367, H0410, H0426, H0430, H0457, H1322, H1544, H1892, H2553, H3649, H4656, H4906,
H5236, H5566, H6089, H6090, H6091, H6456, H6459, H6673, H6736, H6754, H7723, H8163, H8251, H8267,
H8441, H8655, G14930, G14940, G14950, G14960, G14970, G22990, G27120

( రిగి వెళ్ళుండి: 13:05; 13:11; 13:12; 13:13; 13:14; 14:03; 16:03; 16:06; 16:16; 18:09; 18:12; 18:13; 19:16; 20:05)
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translationWords

దేవు

దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు

క మార డ , క మార డ

వాస్త వాల :
“దేవుని కుమారుడు” అనే ఈ మాట మను
“కుమారుడు” అని చెప్పుబడినది.

వతారుడై ఈ లోకములోనికి వచిర్చాన వాక్యమైన యేసును సూచిసు్తుంది, ఈయనను అనేకమారు్ల

• దేవుని కుమారుడు తండిడ్రియైన దేవునివ నే ఒక స్వభావమును కలిగియు న్నాడు మరియు సంపూర్ణ దేవుడైయు న్నాడు.
• తండిడ్రియైన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు మరియు పరిశుదా్ధత్మ దేవుడు ఒకస్కారైయు న్నారు.
• మనుష్య కుమారులవ దేవుని కుమారుడు ఎల్ల పు్పుడూ అసి్తు త్వములో ఉ న్నాడు.
• పా్రరంభములో సర్వలోకమును సృ ష్టి ంచునపు్పుడు తండిడ్రియైన దేవుడు మరియు పరిశుదా్ధత్మలతోపాటు దేవుని కుమారుడు కూ
ఉ న్నాడు. ఎందుకం యేసు దేవుని కుమారుడైయు న్నాడు, ఆయన తన తండిడ్రి పే్రమించి విధేయత చూపును, మరియు తండిడ్రి తనను
పే్రమించును.

తర్జ మా సలహాల :
• “దేవుని కుమారుడు” అనే మాట రకు, మనుష్య కుమారుని సూచించుటకు ధారణము తరు్జుమా చేయు భాషలో ఉపయోగించే
పదముతో “కుమారుడు” అనే పదమును తరు్జుమా చేయడం ఉత్తు మము.
• “తండిడ్రి” అని తరు్జుమా చేయుటకు ఉపయోగించిన పదముతో “కుమారుడు” అని తరు్జుమా చేయుటకు ఉపయోగించిన పదము
సరిపోతుందో లేదోనని చూసు నుడి. ఈ పదములు అనువాద భాషలో తండిడ్రి కుమారుల నిజమైన సంబంధమును వ్యక్తపరచుటకు
ఉపయోగించే సర్వ ధారణమైన పదాలైయుండవ ను.
• ఆంగ్ల భాషలో "Son" (సన్) అనే పదమునకు కుమారుడు అని అర్థ ము, అయితే ఆ పదమునకు మొద అక్షరము పెదగ్దా ది చేసి
ఉపయోగించినపు్పుడు ఆ పదము దేవునిని గూరిర్చా సంబోదిసు్తుందని దాని అర్థ ము.
• “దేవుని కుమారుడు” అనే మాటకు “కుమారుడు” అనే మాట ఉపయోగి ్తు రు, వి షము “తండిడ్రి” అని ఉపయోగించిన సందర్భుములో
దీనిని ఉపయోగి ్తు రు.
(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లను ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: క్రీస్తు ు, పితరుడు, దేవుడు, తండిడ్రియైన దేవుడు, పరిశుదా్ధతు్మడు, యేసు, కుమారుడు, దేవుని కుమారులు)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• 1 యోహాను.04:9-10
• అపొ.కార్య.09:20-22
• లొసస్సా.01:15-17
• గలతీ.02:20-21
• హె బ్రా.04:14-16
• యోహాను.03:16-18
• లూకా.10:22
• మత్తు యి.11:25-27
• ప్రక.02:18-19
• రోమా.08:28-30

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ లోన ండి ఉ

హరణల :

• 22:5“పరిశుదా్ధతు్మడు యొదగ్దా కు వచుర్చాను, మరియు దేవుని శకి్త నినున్నా ఆవరించును. తదా్వ పుటష్టి బోయే శిశువు పరిశుదుగ్దాడు, “దేవుని
కుమారుడైయుండును” అని అని దూత వివరించి చెపె్పును.
• 24:9“ వు పి్తు స్తు్మము ఇచుర్చా మీదకి పరిశుదా్ధతు్మడు దిగి వచుర్చాను. ఆ వ్యకే్త దేవు క మార డైయ ండ న “ అని దేవుడు యోహానుతో
చెపి్పుయు న్నాడు.
• 31:8శిషు్యలు ఆశర్చార్యచకితులైరి. వారు యేసును ఆ ధించిరి, “నిజము , వు దేవు క మార డవే “ అని ఆయనతో చెపి్పురి.
• 37:5“అవును, బోధకు ! వు మెసస్సాయా్యవని, దేవు క మార డవ నేను నము్మచు న్నాను” అని మా ్త జవాబునిచెర్చాను.
• 42:10 అందుచేత మీరు సమస్తు ప్రజల దగ్గ రికి వెళి్ల వారిని శిషు్యలను చేయుడి, వారికి తండిడ్రి, క మార మరియు పరిశుదా్ధత్మ
మములోనికి పి్తు స్మమిచుర్చాచు, నేను ఆ జ్ఞా పించినవా ననిన్నా కి విధేయత చూపవ నని వారికి బోధించుడి.
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దేవుని కుమారుడు, కుమారుడు

• 46:6 అప్పు కపు్పుడే, సౌలు దమసుస్కాలోని యూదులకు “యేసే దేవు క మార డ “ అని సువార్తను ప్రక ంచుటకు పా్రరంభించెను!
• 49:9అయితే దేవుడు లోకములోని ప్రతియొకస్కారిని ఎంతో పే్రమించెను, ఆయన తన ఒకస్కా నొకస్కా క మార న్ని ఇచెర్చాను, తదా్వ
యేసునందు విశ్వసించువారు తమ పాపముల రకు శిక్షించబడకుం , దేవునితో శ్వతకాలము జీవించెదరు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0426, H0430, H1121, H1247, G23160, G52070

( రిగి వెళ్ళుండి: 22:04; 22:05; 24:08; 24:09; 25:02; 25:04; 26:09; 31:08; 32:06; 36:05; 37:05; 39:03; 39:04; 40:05; 40:08;
42:10; 46:06; 48:13; 49:01; 49:03; 49:09; 49:12; 49:14)
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దేవు

దేవుని

జ్యము, పరలోక

జ్యము

రాజ్యమ , పరలోక రాజ్యమ

రద్వాచనం:
“దేవుని జ్యము”, “పరలోక
సూచిసు్తు న్నాయి.

జ్యము” అనే పదాలు ండూ తన ప్రజల మీదా, సమస్తు సృ ష్టి మీద దేవుని ప్రభుతా్వ న్నా, అధికా

న్నా

• యూదులు తరచు దేవుణి్ణ ప్ర ్తు వించ నికి ఆ పదానిన్నా నేరు పలకడం తపి్పుంచ నికి “పరలోకం” అనే పదానిన్నా వినియోగించేవారు,
(చూడండి:అ ్యపదేశం)
్యనిన్నా “పరలోక జ్యం” అని మత్తు యి ప్ర ్తు వించాడు, ఎందుకం మత్తు యి బహు
• మత్తు యి సిన క్రీ త్తు నిబంధన గ్రంథంలో దేవుని
పా్రధమికం యూదులకు తన గ్రంథానిన్నా
డు.
• దేవుని జ్యం అనే పదం దేవుడు తన ప్రజలను ఆతీ్మయం పరిపాలిసు్తు న్నాడ , భౌతిక ప్రపంచంమీద ప్రభుత్వం చేసు్తు న్నాడ
సూచిసు్తుంది.
• మె స్సాయ తితో ప్రభుత్వం చేయ నికి దేవుడు ఆయనను పంపుతాడని పాత నిబంధన ప్రవక్తలు చెపా్పురు. దేవుని కుమారుడు, యేసు
దేవుని
్యనిన్నా శి్వతం పరిపాలించు మె స్సాయ.

అన వాదం సూచనల :
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , “దేవుని జ్యం” అనే పదానిన్నా “దేవుని పాలన ( జు వలే)” లేక “దేవుడు జువలే పాలిసు్తునన్నాపు్పుడు” లేక “సమస్తు ము
మీద దేవుని పాలన” అని అనువదించవచుర్చా.
• ”పరలోక జ్యము” అనే పదానిన్నా “పరలోకం నుండి జులా దేవుని పాలన” లేక “పరలోకంలో ఉనన్నా దేవుడు ఏలుబడి చేసు్తు న్నాడు” లేక
“పరలోకపు ఏలుబడి” లేక “సమస్తు ము మీద పరలోకము పాలన చేసు్తుంది” అని అనువదించవచుర్చా. దీనిని సరళం నూ, స్పుషష్టి ం నూ
అనువదించడం ధ్యపడక పోయినట్ల యితే “దేవుని జ్యం” అనే పదానిన్నా అనువదించవచుర్చా.
• ందరు అనువాదకులు దేవుణి్ణ చూపించ నికి “పరలోకం” అనే పదానిన్నా ఇంగీ్లషులో పెదగ్దా అక్షరం వాడడం చూడవచుర్చా, ఇతరులు పాఠం
వా్యఖా్యనంలో “పరలోక జ్యం (అం , ‘దేవుని జ్యం’)” అని చేరర్చావచుర్చా.
• ఈ భావంలో “పరలోకం” అ ్థ నిన్నా వివరించ నికి అచుర్చా అయిన బైబిలు గ్రంథంలోని పేజీ అడుగుభా నన్నా సిన వివ నిన్నా కూ
వినియోగించవచుర్చా.
(చూడండి: దేవుడు, పరలోకము,

జు,

జ్యము, యూదులకు

జు, ఏలుబడి)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 2 తే స్సా 1:5
• అపో.కా 8:12-13
• అపో.కా 28:23
• లసిస్సా 4:11
• యోహాను 3:3
• లూకా 7:28
• లూకా 10:9
• లూకా 12:31-32
• మత్తు యి 3:2
• మత్తు యి 4:17
• మత్తు యి 5:10
• రోమా 14:17

బైబిల వృతా్తంతమ లన ండి ఉ

హరణల :

• 24:2 ”మారు మనసుస్సా పొందుడి, దేవుని రాజ్యమ సమీపించియునన్నాది!” అని చెపుతూ అతడు ( పి్తు స్మమిచిర్చా యోహాను) వారికి
బోధించాడు.
• 28:6అంతట యేసు తన శిషు్యలతో, “ధనవంతులు దేవు రాజ్యమ లో ప్రవేశించుట దుర్లభము!” అని చెపా్పుడు. అవును,
ధనవంతుడు దేవు రాజ్యమ లో ప్రవేశించుట కం ఒంటె సూదిబెజ్జు ములో ప్రవేశించుట సులభం.
• 29:2యేసు ఇలా చెపా్పుడు, “దేవు రాజ్యమ తన దాసుల వదగ్దా కస్కా చూచు నగోరిన ఒక జును పోలియునన్నాది.”
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దేవుని

జ్యము, పరలోక

జ్యము

• 34:1యేసు దేవు రాజ్యమ గురించి అనేక వృతా్తుంతములను చెపా్పుడు. ఉదాహరణకు, “దేవు రాజ్యమ ఒకడు తన పొలములో
న ఆవ గింజను పోలియునన్నాది” అని ఆయన చెపా్పుడు.
• 34:3యేసు మరొక వృతా్తుంతమును చెపా్పుడు, “దేవు రాజ్యమ ఒక స్త్రీ తీసి ని పిండి అంతయు పులిసి పొంగు వరకు మూడు
కుంచముల పిండిలో దాచి పె ష్టి న పుల్ల ని పిండిని పోలియునన్నాది.”
• 34:4 “దేవుని జ్యము ఒకడు తన పొలములు దాచియుంచిన ధనమును పోలియునన్నాది. మరొకడు ధనమును కనుగొని, దానిని మరల
దాచిపె ష్టి డు.”
• 34:5“దేవు రాజ్యమ మంచి ముత్యములను కనుగొన వెదకుచునన్నా వర్తకుని పోలియునన్నాది.”
• 42:9తాను సజీవుడు అని అనేక విధములు తన శిశు్యలకు రుజువు పరచాడు, దేవు రాజ్యమ గురించి వారికి నేరి్పుంచాడు.
• 49:5లోకములో ఉనన్నా దేనికంటెను దేవు రాజ్యమ అత్యంత విలువైనది అని చెపా్పుడు.
శిషు్యలు దేవు రాజ్యమ గురించి
• 50:2భూమి మీద యేసు జీవిసు్తునన్నాపు్పుడు, “అంతము వచుర్చా వరకు ప్రపంచంలో ప్రతీ స్థ లములో
బోధి ్తు రు.” అని యేసు చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G09320, G23160, G37720

( రిగి వెళ్ళుండి: 24:02; 28:06; 29:02; 34:01; 34:03; 34:04; 34:05; 39:10; 40:04; 42:09; 48:14; 49:05; 49:06; 49:15; 50:02;
50:08; 50:10; 50:17)
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దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, ...

దేవు వాక్యమ , యెహోవా వాక్యమ , ప్రభ వు వాక్యమ , సత్య వాక్యమ , లేఖనమ ,,
లేఖనమ ల
రద్వాచనం:
బైబిలులో “దేవుని వాక్యము” పదం దేవుడు తన ప్రజలతో మా ్ల డిన ప్రతీ మాటను సూచిసు్తుంది. ఇందులో చెప్పుబడిన సందే లూ, వా్రయబడిన
సందే లూ కూ ఉం యి. యేసు “దేవుని వాక్యం” అని పిలువబ ్డ డు.
• “లేఖనములు” అనే మాటకు “రచనలు” అని అర్థ ం. ఈ పదం క్రీ త్తు నిబంధనలో మాత్రుమే ఉపయోగించబడింది, ఈ పదం పాత
నిబంధనలోనునన్నా హె బ్రా లేఖనములను సూచిసు్తుంది. ఈ రచనల న్నా దేవుడు తన ప్రజలకు చెపి్పు వా్రయించిన దేవుని సందే లు. తదా్వ
భవిష్యతు్తులో అనేక సంవతస్సా లు ప్రజలు ఇప్పు
చదువుతు న్నారు.
• దీనికి సంబంధించిన పదాలు “యెహోవా వాకుస్కా” మరియు “ప్రభువు వాకుస్కా” అనే పదాలు దేవుడు ఒక ప్రవక్తకు ని లేక పరిశుద్ధ
గ్రంథములోని ఒక వ్యకి్తకి ఇచిర్చాన ప్రతే్యకమైన సందేశం ఉంది.
• నిన్నామారు్ల ఈ పదం "వాక్యం" లేదా “ వాక్యం" లేదా “ వాకుస్కా” (దేవుని వాక్యమును గూరిర్చా మా ్ల డునపు్పుడు) అని చాలా
ధారణము కనబడుతుంది.
• క్రీ త్తు నిబంధనలో యేసు “వాక్యం” మరియు “దేవుని వాక్యం” అని పిలువబ ్డ డు. ఈ బిరుదులకు యేసు దేవుని గురించి
తెలియజేసియు న్నాడు అని అర్థ ం. ఎందుకం ఈయనే దేవుడైయు న్నాడు.
“సత్య వాక్యం” పదం “దేవుని వాక్యం” అని చూపించే మరొక విధానం, అది ఆయన సందేశం లేక బోధనయై ఉంది. ఇది కేవలము ఒక వాకుస్కాను
మాత్రుమే సూచించడం లేదు.
• దేవుని సత్య వాక్యంలో దేవుడు తననుగూరిర్చా, తన సృ ష్టి నిగూరిర్చా, మరియు యేసు దా్వ అనుగ్రహించిన రక్షణ ప్రణాళికలను గూరిర్చా
ప్రజలకు బోధించిన ప్రతీది ఉంటుంది.
• ఈ పదం దేవుడు మనకు చెపి్పున ప్రతి మాట సత్యము, నమ్మదగినది, మరియు నిజమైనదనే వాస్తు వానిన్నా నొకిస్కా చెబుతుంది.

అన వాదం సూచనల :
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి ఈ పదం "యెహోవా సందేశము” లేదా “దేవుని సందేశము” లేదా “దేవునినుండి వచిర్చాన బోధనలు” అని ఇతర
విధాలు అనువదించబడవచుర్చా.
• నిన్నాభాషలలో ఈ పదం “దేవుని వాకుస్కాలు” లేదా “యెహోవా వాకుస్కాలు” అని బహువచనంలో సహజం ఉంటుంది.
• “యెహోవా వాకుస్కా వచిర్చాంది” అనే వాక్యం ఒక దానిని గురించి తన ప్రవక్తలకూ లేదా తన ప్రజలకూ పరిచయం చెయ్య ని తరచు
ఉపయోగించబడింది. ఈ పదం “యెహోవా ఈ సందేశమును పలికాడు" లేదా “యెహోవా ఈ వాకుస్కాలను లవిచెర్చాను” అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• “లేఖనము” లేక “లేఖనములు” పదం “రచనలు” లేదా “దేవునినుండి వచిర్చాన వా్రతపూర్వకమైన సందేశము” అని అనువదించబడవచుర్చా.
"వాకుస్కా" పదం అనువాదానికి భినన్నాం ఈ పదం అనువదించబ లి.
• “వాక్యం" పదం దేవుని వాకా్యనిన్నా మాత్రుమే సూచించ నికి ఉపయోగించబడినపు్పుడు "సందేశం" లేదా "దేవుని వాక్యం" లేదా "బోధనలు"
అను అనువదించబడవచుర్చా. పైన సూచించబడిన విధం ప్రతా్యమాన్నాయ అనువాదం చెయ్య నికి పరిగణించవచుర్చా.
• బైబిలు యేసును "వాక్యం" అని సూచినపు్పుడు ఈ పదం "సందేశం" లేదా "సత్యం" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• “సత్య వాక్యం” పదం "దేవుని సత్య సందేశం” లేదా “సత్యం అయిన దేవుని వాక్యం” అని అనువదించబడవచుర్చా.
• ఈ పదం అనువాదంలో సత్యం ఉండడం అనే అర్థ ం జత చెయ్యడం ముఖ్యం.
(చూడండి:prophet, true, Yahweh)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• ఆది.15:01
• 1 జులు 13:01
• యిరి్మయా 36:1-3
• లూకా 08:11
• యోహాను 05:39
• అపొ.కా. 06:02
• అపొ.కా. 12:24
• రోమా 01:02
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translationWords

దేవుని వాక్యము, యెహోవా వాక్యము, ప్రభువు వాక్యము, సత్య వాక్యము, ...

• 2 రింథీ 06:07
• ఎఫె 01:13
• 2 తిమోతి 03:16
• యాకోబు 01:18
• యాకోబు 02:8-9

బైబిల కథలన ండి ఉ

హరణల :

• 25:7 దేవుని వాక్యము లో ఆయన తన ప్రజలతో “మీ దేవుడైన యెహోవాను మాత్రుమే ఆ ధించాలి, ఆయనను మాత్రుమె సేవించాలి"
అని ఆ జ్ఞా పించాడు.
• 33:6“విత్తు నము దేవు వాక్యమ నై యునన్నాది“ అని యేసు వివరించెను.
• 42:3మెసస్సాయా్యను గూరిర్చా దేవు వాక్యమ ఏమి తెలియజేయుచునన్నాదో యేసు వారికి వివరించాడు.
• 42:7 “దేవు వాక్యమ లో ననున్నా గూరిర్చా వా్రసిన ప్రతీది నెరవేరర్చాబడవలసి ఉ న్నాడని నేను మీతో చెపు్పుచు న్నాను” అని యేసు చెపా్పుడు.
ఆ తరువాత వారు దేవు వాక్యమ న అర్థ ము చేసి నుటకు వారి మనసులను తెరచాడు.
• 45:10ఫిలిపు్పు కూ యేసు సువార్తను తనకు చెపు్పుటకు ఇతర లేఖనమ లన ఉపయోగించాడు.
• 48:12అయితే యేసు ప్రవక్తలందరిలో గొప్పు ప్రవక్తయైయు న్నాడు. ఆయన దేవు వాక్యమై యు న్నాడు.
• 49:18ఇతర క్రైస్తు వులతో చేరి ఆయనను ఆ ధించాలని, ఆయన వాక్యమ న అధ్యయనము చేయాలని, పా్రరి్థ ంచాలని మరియు ఆయన
రకు చేసిన ఆనేక కార్యములను గూరిర్చా ఇతరులకు చెపా్పులని దేవుడు వారికి చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0561, H0565, H1697, H3068, G30560, G44870

( రిగి వెళ్ళుండి: 25:03; 25:05; 25:07; 26:04; 33:06; 33:07; 33:08; 33:09; 42:03; 42:05; 42:07; 42:08; 45:10; 48:12; 49:06;
49:18)
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translationWords

దోద్రో హం, దోద్రో హి

దో్రహం, దో్రహి
రద్వాచనం:
"దోద్రో హం"అం
చేసేవాడు.

ఎవరినై

మోసగించి హాని చెయు విధము

వ్యవహరించడం. "దోద్రో హి" అం

తనపై నమ్మకముంచిన సేన్నాహితునికి దోద్రో హం/మోసం

• యూదా "దోద్రో హి"ఎందుకం అతడు యూదుల యకులకు యేసును ఎలా పటుష్టికోవాలో చెపా్పుడు.
• యూదా చేసిన దోద్రో హం ముఖ్యం దు ్మర్గ ం ఎందుకం అతడు యేసు యొకస్కా అపోస్తు లుడు. యూదుల
తీసుకుని యేసుకు అ ్యయం మరణ శిక్ష పడేలా చే డు.

యకుల నుండి డబుబ్బా

అన వాదం సలహాల :
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , “దోద్రో హం"అనే దానిన్నా "మోసగించి హాని చేయు” లేక “శతు్రువుకు అప్పుగించు” లేక “కపటం ప్రవరి్తంచు" అని అనువాదం
చెయ్యవచుర్చా.
• "దోద్రో హి"అనే పదానిన్నా "దోద్రో హం చేసే వ్యకి్త” లేక “కపట వర్తనుడు” లేక “వంచకుడు" అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా.
(చూడండి: Judas Iscariot, Jewish leaders, apostle)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• అపొ.కా 7:52
• యోహాను 6:64
• యోహాను 3:22
• మత్తు యి 10:4
• మత్తు యి 26:22

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 21:11ఇతర ప్రవక్తలు ముందు ప్రవచించారు. మెసిస్సాయాను చంపిన వారు అయన బటష్టి లకోసం చీటు్ల వే ్తు రని అయన మితు్రుడే
ఆయనకు దో్ర హం చే ్తు డని చెపా్పురు. ఒక సేన్నాహితుడు ము ్ఫ వెండి ణాలు పుచుర్చాకుని మెసిన్సి
క దోద్రో హం చే ్తు డని జెక ్య ప్రవక్త
ముందు ప్రవచించాడు.
• 38:2తరువాత యేసు, అయన శిషు్యలు యెరూషలేముకు వచిర్చానపు్పుడు, యూదా యూదుల యకుల దగ్గ రకు పోయి తనకు డబిబ్బాసే్తు
యేసుకు దో్ర హం చేసి, ప ష్టి ్తు నని చెపా్పుడు.
• 38:3 ప్రధాన యాజకుని యకత్వంలో యూదుల యకులు, యూదాకు ము ్ఫ వెండి ణాలు ఇచిర్చా యేసుకు దో్ర హం చేసేలా
చే రు.
• 38:6తరువాత తన శిషు్యలకు "మీలో ఒకడు కు దో్ర హం చే ్తు డు అని యేసు చెపా్పుడు. "నేను ఎవరికి రొటెష్టి ముకస్కా ఇ ్తు నో అతడే
కు దో్ర హం చే ్తు డు."
• 38:13మూడవ రి తిరిగి వెళి్ల , యేసు వారితో అ న్నాడు. "లేవండి! కు దో్ర హం చేసే వాడ ఇడుగో వచార్చాడు."
• 38:14తరువాత యేసు చెపా్పుడు, "యూదా, చేయ నికి ననున్నా ముదుగ్దాతో దోద్రో హం చేసు్తు న్నావా?
• 39:8ఈ లో , దోద్రో హి అయిన యూ , యూదుల యకులు యేసుకు మరణ శిక్ష విధించారని తెలుసుకు న్నాడు. అతనికి చాలా ధ
కలిగింది. అతడు వెళి్ల ఆత్మహత్య చేసుకు న్నాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H7411, G38600, G42730

( రిగి వెళ్ళుండి: 21:11; 38:02; 38:03; 38:06; 38:13; 38:14; 39:08)
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translationWords

ధర్మ సస్త్రీం, మోషే ధర్మ సస్త్రీం, యెహోవా ధర్మ సస్త్రీం, దేవుని ...

ధర్మశాసస్త్రీం, మోషే ధర్మశాసస్త్రీం, యెహోవా ధర్మశాసస్త్రీం, దేవు

ధర్మశాసస్త్రీం

రద్వాచనం
"ధర్మ సస్త్రీం" పదం అనుసరించవలసిన నియమం లేదా హెచర్చారికను సూచిసు్తుందని సరళం చెప్పువచుర్చా. బైబిలులో "ధర్మ సస్త్రీం" పదం తరచు
దేవుడు తన ప్రజలు విధేయత చూపాలని లేదా చేయాలని కోరుకునన్నా సమ ్తు నిన్నా, దేనినై సూచిసు్తుంది. "మోషే ధర్మ సస్త్రీం" అనే నిరిగ్దా షష్టి పదం
ఇ శ్రా యేలీయులు విధేయత చూపడం కోసం దేవుడు మోషే ఇచిర్చాన ఆజజ్ఞా లు, హెచర్చారికలను సూచిసు్తుంది.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి ధర్మ సస్త్రీం ఈ కిక్రీంది వా ని సూచిసు్తుంది:
◦ ఇ శ్రా యేలీయుల కోసం దేవుడు తి పలకల మీద సిన పది ఆజజ్ఞా లు
◦ మోషేకు ఇచిర్చాన ఆజజ్ఞా లు అ న్నా
◦ పాత నిబంధనలోని మొద ఐదు గ్రంథాలు
◦ tపాత నిబంధన అంతా ( క్రీ త్తు నిబంధన లో లేఖ లు అని పిలువబడింది)
◦ దేవుని హెచర్చారికలు అ న్నా, ఆయన చిత్తు ం

అన వాదం సూచనల :
• ఈ పదాలను బహువచనంలో “ధర్మములు” అని అనువదించవచుర్చా, ఎందుకం అవి అనేక హెచర్చారికలను సూచిసు్తు న్నాయి.
• ”మోషే ధర్మ సస్త్రీం పదం “ఇ శ్రా యేలీయులకు ఇవ్వ నికి దేవుడు మోషేకు చెపి్పున ధర్మ సస్త్రీం” అని అనువదించవచుర్చా.* సంద ్భునిన్నా బ ష్టి
“మోషే ధర్మ సస్త్రీం” పదబంధం “దేవుడు మోషేకు చెపి్పున ధర్మం” లేదా "మోషేకు దేవుడు చెపి్పున ధర్మం" లేదా “ఇ శ్రా యేలీయులకు
ఇవ్వ నికి దేవుడు మోషేకు చెపి్పున ధ ్మలు” అని అనువదించబడవచుర్చా.
• ”ధర్మ సస్త్రీం” లేదా ”దేవుని ధర్మం” లేదా “దేవుని ధ ్మలు” పదాల అనువాదంలో “దేవుని నుండి ఆజజ్ఞా లు” లేదా "దేవుని ఆజజ్ఞా లు" లేదా
"దేవుడు ఇచిర్చాన చ ష్టి లు" లేదా “దేవుని ఆ జ్ఞా పించే ప్రతీది" లేదా "దేవుడు హెచర్చారించే ప్రతీది" అని ఇతర పదాలు ఉండవచుర్చా.
• "యెహోవా ధర్మం" పదబంధం "యెహోవా చ ష్టి లు" లేదా "లోబ లని యెహోవా చెపి్పున చ ష్టి లు" లేదా "యెహోవా నుండి చ ష్టి లు"
లేదా "యెహోవా ఆ జ్ఞా పించిన సంగతులు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి:instruct, Moses, Ten Commandments, lawful, Yahweh)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• అపో.కా 15:6
• దానియేలు 9:13
• ని ్గ మాకాండము 28:42-43
• ఎ జ్రా 7:25-26
• గలతీ 2:15
• లూకా 24:44
• మత్తు యి 5:18
• నేహేమ్య 10:29
• రోమా 3:20

బైబిల కథలన ండి ఉ

హరణల :

• 13:7దేవుడు అనేక ఇతర ధరా్మలన , నియమాలను కూ అనుసరించ నికి ఇచార్చాడు. ఈ ధరా్మలక ప్రజలు లోబడినట్ల యితే, వారిని
ఆశీర్వది ్తు న , వారిని కాపాడుతాన దేవుడు వా గ్దా నం చే డు. వా కి వారు అవిధేయత చూపినట్ల యితే దేవుడు వారిని శిక్షి ్తు డు.
• 13:9ఎవరై దేవు ధరా్మ న్ని అతికక్రీమించినపు్పుడు దేవునికి ఒక బలి అందరూ కలుసు నే ప్రత్యక్ష గు రము ఎదు కి ఒక
జంతువును తీసు ని వచుర్చా.
యి పర్వతం వదగ్దా దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులతో దేవుడు చేసిన నిబంధనకు లోబ లనే షరతును యెహోషువా ప్రజలకు జ్ఞా పకం
• 15:13
చేసు్తు న్నాడు. ఆయన ధరా్మల విషయంలో నమ్మకం ఉండి వా కి లోబడతామని ప్రజలు వా గ్దా నం చే రు.
యులను బయ కి
• 16:1యెహోషువా చనిపోయిన తరువాత, ఇ శ్రా యేలీయులు దేవునికి అవిధేయత చూపించారు. మిగిలిన క
తరిమివేయలేదు లేదా దేవు ధరా్మలక లోబడలేదు.
్తు డు, మనుషు్యలు దేవుణి్ణ వ్యకి్తగతం తెలుసు ం రు,
• 21:5నూతన నిబంధనలో, దేవుడు తన ధరా్మ న్ని ప్రజల హృదయాలలో
వారు ఆయన ప్రజలై ఉం రు, దేవుడు వారి పాపాలిన్నా క్షమి ్తు డు.
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translationWords

ధర్మ సస్త్రీం, మోషే ధర్మ సస్త్రీం, యెహోవా ధర్మ సస్త్రీం, దేవుని ...

• 27:1ప్రభువైన యేసు ఇలా జవాబిచార్చాడు, “దేవు ధర్మశాసస్త్రీం లో ఏమి సి ఉంది?
• 28:1యేసు అతనితో, “ననున్నా ‘మంచివాడవని’ ఎందుకు పిలుసు్తు న్నావు? అని అడి డు. దేవుడు తప్పు మంచి వాడొకస్కాడూ లేదు. అయితే
కు నిత్యజీవం కావాలం దేవు ధర్మశాసాస్త్రీ కి లోబ లి.”

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0430, H1881, H1882, H2706, H2710, H3068, H4687, H4872, H4941, H8451, G23160, G35510,
G35650

( రిగి వెళ్ళుండి: 13:07; 13:09; 15:13; 16:01; 27:01; 27:02; 28:01; 28:03)
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translationWords

నజరేతు, నజరేయుడు

నజరేత , నజరేయ డ
వాస్త వాల :
ఇ శ్రా యేలు ఉత్తు న గలిలయ పా్రంతంలో ఉనన్నా పటష్టి ణం నజరేతు. యెరూష ంకు ఉత్తు న 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది, కాలినడకన మూడు
నుండి ఐదు రోజుల సమయం పడుతుంది.
• యోసేపు, మరియలు నజరేతు వాస్తు వు్యలు, ఇకస్కాడే యేసు పెరి డు. ఈ కారణం నే యేసు నజరేయుడు అని పిలువబ ్డ డు.
• నజరేతులోని అనేకమంది యూదులు యేసు బోధను గౌరవించలేదు, ఎందుకం యేసు వారిమధ్యలో పెరి డు, ఆయన ఒక
మాన్యమైనవాడు అని వారి అభిపా్రయం.
• ఒక రి యేసు నజరేతు దేవాలయంలో బోఅదిసు్తునన్నాపు్పుడు, అకస్కాడునన్నా యూదులు ఆయనను చంపాలని చూ రు, ఎందుకం యేసు
తాను మె స్సాయానని చెపు్పుకు న్నాడు, తనను తృణీకరించినందుకు ఆయన వారిని గదిగ్దా ంచాడు.
• యేసు నజరేతునుండి వచార్చాడని విని నతనియేలు చేసిన వా్యఖా్య నిన్నా బ ష్టి నజరేతు పటష్టి ణం ప్రముఖమైనది కాదని అర్థ ం అవుతుంది.
(చూడండి: క్రీస్తు ు, గలలియ, యోసేపు, మరియ)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• అపొస్తు లులకార్యములు 26:9-11
• యోహాను 01:43-45
• లూకా 01:26-29
• మారుస్కా 16:5-7
• మత్తు యి 02:22-23
• మత్తు యి 21:9-11
• మత్తు యి 26:71-72

బైబిల వృతా్తంతమ ల న ండి ఉ

హరణల :

• 23:04 యోసేపు, మరియలు తాము నివసిసు్తునన్నా నజరేత నుండి బెతె్ల హెంకు చాలా ప్రయాణం చెయా్యలిస్సా వచిర్చాంది, ఎందుకం బెతె్ల హెం
వారి పితరుడైన దావీదు సొంత పటష్టి ణం.
• 26:02 యేసు నజరేత పటష్టి ణానికి వె ్ళుడు, అకస్కాడ ఆయన తన ల్యం గడిపాడు.
• 26:07 నజరేత ప్రజలు ఆ ధన స్థ లం నుండి యేసును ఈడుర్చా ంటూ వె ్ళురు, ఆయనను చంపాలని దేవాలయపు అంచులవరకు
తీసు నివె ్ళురు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G34780, G34790, G34800

( రిగి వెళ్ళుండి: 23:04; 26:02; 26:07; 26:08)
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translationWords

నమ్మకముంచు/నమ్మకం, నమ్మకడం, నమ్మదగిన, విశ్వస యత

నమ్మకమ ంచ /నమ్మకం, నమ్మకడం, నమ్మదగిన, విశద్వాసనీయత
రద్వాచనం:
ఏదై ఒక దాని మీదా లేదా ఒకరి మీదా "నమ్మకం" ఉంచడం అం ఆ వ్యకి్త
, ఆ వసు్తువు
వాస్తు వం అ , అధారపడ దగినద
విశ్వసించడం. ఆ వి ్వసమును కూ "నమ్మకం" అని పిలువబడుతుంది. "నమ్మదగిన వ్యకి్త" చేసేదీ, చెపే్పుదీ సరియైనద , వాస్తు వం అ మీరు
నమ్మవచుర్చా. కాబ ష్టి ఒకరికి విశ్వ య లక్షణం కలిగియుం లి.
• నమ్మకం అనేది వి ్వ నికి సమీపం /దగ్గ ర సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మనం ఒకరిని నమి్మనపు్పుడు వారు వా గ్దా నం చేసినదానిని వారు
చే ్తు రని/నేరవేరు ్తు రని మనకు వి ్వసం ఉంది.
• ఒకరిమీద నమ్మకం కలిగియుండడం అం కూ ఆ వ్యకి్త మీద ఆదారపడడం అని అర్థ ం.
• "యేసులో/నందు నమ్మకముంచడం" అం ఆయన దేవుడు అని విశ్వసించడం, పాపాలకు వెల చెలి్ల ంచడం కోసం ఆయన సిలువ మీద
చనిపోయాడని విశ్వసించడం, మనలను రక్షించడం కోసం ఆయన మీద ఆధారపడడం అని అర్థ ం.
• "నమ్మదగిన మాట" అం చెప్పుబడినది సత్యం అ ఆదారపడదగినది అ సూచిసు్తుంది.

అన వాదం సలహాల :
• "నమ్మకముంచు" పదంలో "విశ్వసించడం” లేదా “వి ్వసం కలిగి యుండడం” లేదా “ధైర్యం కలిగియుండడం" లేదా “ఆధారపడి
యుండడం" పదాలు జతచేయబడవచుర్చా.
• " నమ్మకానిన్నా ఆయన మీద/యందు ఉంచు" వాకా్యనికి "నమ్మకం ఉంచు" అనే అర్థ మే ఉంది.
• "నమ్మదగినది" అనే పదం "అధారపడ దగిన” లేదా లేక “ఆను నదగిన" లేదా "ఎల్ల పు్పుడూ నమ్మకముంచవచుర్చా" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి: విశ్వసించు, ధైర్యం, వి ్వసం, విశ్వస య, సత్యం)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 దిన 9:22-24
• 1 తిమోతి 4:9
• హో యా 10:12-13
• యెషయా 31:1-2
• నేహేమా్య 13:13
• ర్తన 31:5
• తీతు 3:8

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 12:12ఇ శ్రా యేలీయులు ఐగుపీ్తు యులు చనిపోవడం చూసినపు్పుడు వారు దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచారు, మోషే దేవుని ప్రవక్త అని
విశ్వసించారు.
• 14:15యెహోషువా మంచి యకుడు. ఎందుకం అతడు దేవుని యందు నమ్మకమ ంచి, ఆయనకు లోబ ్డ డు.
• 17:2దావీదు వినయపూర్వకమైన వాడు, తిమంతుడు, దేవుణి్ణ నమా్మడ , ఆయనకు విధేయత చూపించాడు/దావీదు దేవునిని నమి్మ
విదే్యయత చూపిన దీనుడు, తిమంతుడు.
• 34:6తమ మంచి కిక్రీయల యందు నమ్మకం ఉంచి ఇతరులను తృణీకరించిన ప్రజల గురించి యేసు ఒక ఉపమానం చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H0539, H0982, H1556, H2620, H2622, H3176, H4009, H4268, H7365, G16790, G38720, G39820,
G40060, G41000, G42760

( రిగి వెళ్ళుండి: 14:15; 17:02; 34:06)
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నయమాను

నయమాన
వాస్త వాల :
పాతనిబంధనలో ఆ ము

జు సైన్యంలో నయమాను ప్రధాన సై

్యధికారి.

• యమానుకు భయంకరమైన చర్మ వా్యధి ఉండేది. దానిని కుషుష్టివా్యధి అం రు, అది నయం కానిది.
• నయమాను ఇం లో ఉనన్నా యూద నిస లిక స్వస్థ త కోసం ఎలీ ప్రవక్త దగ్గ రకు వెళ్ళుమని నయమానుతో చెపి్పుంది.
• యొ ్డ ను నదిలో ఏడు రు్ల మునగమని ఎలీ ప్రవక్త యమానుతో చెపా్పుడు. నయమాను లోబడినపు్పుడు, ఆ వా్యధినుండి దేవుడు
గుచే డు.
• ఫలితం , నయమాను నిజదేవుడు, యెహోవా యందు వి ్వసముంచాడు.
• యాకోబు కుమారుడు బె ్యమీను సంతానంలో నయమాను అను పేరు గలవారు ఇదగ్దా రు ఉ న్నారు.
(అనువాదం సూచనలు: పేర్లను అనువదించడం)
(చూడండి:Aram, Jordan River, leprosy, prophet)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• 1 దినవృతా్తుంతములు 08:6-7
• 2 జులు 05:1-2
• లూకా 04:25-27

బైబిల వృతా్తంతమ ల న ండి ఉ

హరణల :

• 19:14 భయంకరమైన చర్మ రోగం కలిగిన శతు్రు సై ్యధికారి నయమాన కు కలిగిన ఒక అదు్భుతకార్యం.
• 19:15 మొదట నయమాన చాలా కోపగించాడు, అది బుది్ధ హీనం ఉనన్నాదని దానిని చెయ్యలేదు. తరువాత తన మనసు మారుర్చా ని
యో గ్దా ను నదిలో ఏడు రు్ల ముని డు.
• 26:06 ఇ శ్రా యేలు శతృసై ్యధికారి నయమాన చర్మ రో నిన్నా ఆయన (ఎలీ ) మాత్రుమే గుచే డు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H5283, G34970

( రిగి వెళ్ళుండి: 19:14; 19:15; 26:06)
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నరకం, అగిన్నా సరసుస్సా

నరకం, అగిన్ని సరస న్సి
రద్వాచనం:
నరకం అం అంతం లేని యాతన, హింసలు ఉండే అంతిమ స్థ లం. దేవుడు తనకు వ్యతిరేకం తిరుగు టు చేసి యేసు బలి అర్పుణమూలం
తను చూపిన మా ్గ నిన్నా తిరసస్కారించిన ప్రతి ఒకస్కారి పడవేసే స్థ లం. దీనిన్నా "అగిన్నా సరసుస్సా" అని కూ అ న్నారు.
• నరకం అం అగిన్నా మంటలు తీవ్రమైన హింసలు ఉండే చోటు.
• తాను, అతణి్ణ అనుసరించిన దు త్మలు నరకంలో నిత్యమైన శిక్ష పాలవుతారు.
• వారి పాపాల కోసం యేసు బలి అర్పుణపై విశ్వసించని వారు, అం రక్షణ కోసం ఆయనలో నమ్మకముంచని వారు
శిక్ష అనుభవి ్తు రు.

శ్వతకాలం నరకంలో

అన వాదం సలహాల :
• ఈ పదాలను బహు వివిధ పదాలతో అనువదించ వచుర్చా. ఎందుకం ఇవి వివిధ సంద ్భులో్ల కనిపిసు్తు న్నాయి.
• నిన్నా భాషలో్ల "సరసుస్సా" "అగిన్నా సరసుస్సా" అనే మాట వాడలేము. ఎందుకం అందులో రు ఉంటుంది.
• "నరకం " అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "హింసలుండే స్థ లం” లేక “చీక , ధలు ఉండే అంతిమ స్థ లం."
• "అగిన్నా సరసుస్సా" అనే దానిన్నా ఇలా కూ తరు్జుమా చెయ్య వచుర్చా. "అగిన్నా సముదద్రోం” లేక “భీకరమైన హిం గిన్నా” లేక “అగిన్నా పొలం."
(చూడండి:heaven, death, Hades, abyss)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• యాకోబు 03:5-6
• లూకా 12:4-5
• మారుస్కా 09:42-44
• మత్తు యి 05:21-22
• మత్తు యి 05:29-30
• మత్తు యి 10:28-31
• మత్తు యి 23:32-33
• మత్తు యి 25:41-43
• ప్రకటన 20:13-15

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

్తు పళ ్ళు రుకుస్కాంటూ ఉం రు.
• 50:14 ఆయన (దేవుడు) వారిని నరకంలో పడవే ్తు డు. వారు యాతన వల్ల శ్వతకాలం ఏడుసూ
మంటలు ఎనన్నా
చలా్లరవు. వారిని పురుగులు తినడం ఎప్పు
ఆగదు.
• 50:15 అయన తానును నరకంలో పడవేసా్తడ దేవునికి లోబడక తానును అనుసరించాలని నిర్ణయించుకునన్నా వారితో కలిసి
అతడు అకస్కాడ శ్వతకాలం శిక్ష అనుభవి ్తు డు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H7585, G00860, G04390, G04400, G10670, G30410, G44420, G44430, G44470, G44480, G50200,
G53940, G54570

( రిగి వెళ్ళుండి: 50:14; 50:15)
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తాను

నాతాన
వాస్త వాల :
తాను దేవుని నమ్మదగిన ప్రవక్త, ఇ శ్రా యేలు మీద

జు

దావీదు ఉనన్నాకాలంలో ఈ ప్రవక్త జీవించాడు.

• ఊరియాకు వ్యతిరేకం దావీదు దు స్సాహం పాపం చేసినపు్పుడు దావీదును ప్రతిఘ ంచ నికి దేవుడు
తాను దావీడును గదిగ్దా ంచాడు.
• దావీదు జైనప్పు
• తాను ప్రతిఘ ంచిన తరువాత దావీదు ప ర్చాతా్తుపప ్డ డు.

తానును పంపాడు.

(అనువాదం సూచనలు: పేర్లను అనువదించడం)
(చూడండి: David, faithful, prophet, Uriah)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• 1 దినవృతా్తుంతములు
• 2 దినవృతా్తుంతములు 09:29-31
• 2 సమూయేలు 12:1-3
• ర్తనలు 051:1-2

బైబిల వృతా్తంతమ ల న ండి ఉ

హరణల :

కోసం దేవాలయానిన్నా వు నిరి్మంచవు” అనే సందేశంతో దేవుడు నాతాన ప్రవక్తను
• 17:07 “ వు యుదా్ధలు చేసినవాడవు కనుక
దావీదు వదగ్దా కు పంపాడు.
• 17:13 దావీదు చేసినదానిన్నా బ ష్టి దేవుడు కోపగించాడు, కాబ ష్టి తన పాపం ఎంత దు ్మర్గ మైనదో దావీదుకు చెప్పు నికి దేవుడు నాతాన
ప్రవక్తను పంపాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H5416, G34810

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:07; 17:13)
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నిజము, సత్యం

జమ , సత్యం
రద్వాచనం:
"సత్యం" అనే పదం వాస్తు వాలనూ, సంఘటనలనూ, వాస్తు వానికి సంబంధించిన ప్రకటనలనూ సూచిసు్తుంది. నిజమైన (సత్యమైన) వాస్తు వాలు విశ్వం
నిజం ఉందని వివరిసు్తుంది. సత్యమైన సంఘటనలు వాస్తు వం జరిగిన సంఘటనలు. నిజమైన ప్రకటనలు వాస్తు వ లోకం ప్రకారం అబదగ్దా పు
ప్రకటనలు కాదు.
• "నిజమైన" సంగతులు నిజమైనవి, యదార్ధ మైనవి, అసలైనవి, ్యయబద్ధ మైనవి, వాస్తు వమైనవి.
• సత్యం అం సత్యం అయిన అవ హనలు, నమ్మకాలు, వాస్తు వాలు లేదా ప్రకటనలు.
నిజం జరిగింది లేదా ఆ విధం జరుగుతుంది అని
• ప్రవచనం "నెరవేరింది” లేదా “జరుగుతుంది" అం అది ముందు నే చెపి్పునటుష్టి
అర్థ ం.
• బైబిలులో "సత్యం" విషయమైన భావనలో ఆధారపడదగిన, లేక విశ్వస య విధానంలో చెయ్యడం గురించిన భావన ఉంది.
• యేసు చెపి్పున మాటలలో దేవుని సత్యం వెల్ల డయింది.
• బైబిలు సత్యమై ఉంది. ఇది దేవునిని గూరిర్చాన సత్యమైన దానిని బోధిసు్తుంది. ఆయన చేసిన సమ ్తు నిన్నా గురించి బోధిసు్తుంది.

అన వాద

సూచనల :

• సంద బ్బాను రం వివరిసు్తునన్నా వా ని బ ష్టి , “నిజమైన” అనే పదానిన్నా “నిజమైన” లేదా “వాస్తు వికమైన” లేదా “సరైన” లేదా
“ఖచిర్చాతమైన” లేదా “సత్యమైన” లేదా “రూడియైన” అని కూ అనువదించవచుర్చా.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , వివరించిన దానిని బ ష్టి "సత్యం" అనే పదం "నిజమైన" లేదా "వాస్తు వమైన" లేదా సరియైన" లేదా "నిశిర్చాతమైన" లేదా
"యదార్ధ మైన" అని అనువదించవచుర్చా.
• "సత్యం" అనే పదం "సత్యమైనది" లేదా "వాస్తు వం" లేదా "నిశర్చాయం" లేదా "వాస్తు వం" అని ఇతర విధాలు అనువదించవచుర్చా.
జరుగుతుంది" అని అనువదించవచుర్చా.
• "నెరవేరింది" అనే పదబంధం "నిజం జరిగింది" లేదా "నెరవేరుతుంది" లేదా "ఊహించినటు్ల
• "సత్యం చెపు్పు" లేదా "సత్యం మా ్ల డు" వాకా్యలు "సత్యం అయిన దానిని మా ్ల డు" లేదా "నిజం జరిగిన దానిని చెపు్పు" లేదా
"నమ్మదగిన వా ని మా ్ల డు" అని అనువదించవచుర్చా. * "సత్యం అంగీకరించు" వాక్యం "దేవుని గురించి సత్యం అయిన దానిని
విశ్వసించు" అని అనువదించవచుర్చా.
• "దేవుణి్ణ ఆత్మతోనూ, సత్యంతోనూ ఆ ధించు" వాక్యంలో "సత్యంతో" అనే అనే పదం "దేవుడు మనకు బోధించిన దానికి నమ్మకం
విధేయత చూపించు" అని అనువదించవచుర్చా.
(చూడండి:believe, faithful, fulfill, obey, prophet, understand)

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 2:4సర్పుం స్త్రీకి ఇలా జవాబిచిర్చాంది, "అది కాదు__నిజం__! మీరు చనిపోరు."
• 14:6వెంటనే కాలేబు, యెహోషువా, అనే ఇదగ్దా రు గూఢచారులు, చెపా్పురు, "అది __నిజం__, క
అయితే మనం తప్పుని సరి వారిని ఓడించగలం!"
• 16:1
ఇ శ్రా యేలీయులు __నిజ__ దేవుడైన యెహోవాకు బదులు క

ను వాసులు పొడవైన బలమైన వారు.,

యుల దేవుళ్ళును పూజించడం ఆరంభించారు.

*31:8వారు యేసును ఆ ధించారు, "__నిజము __ వు దేవుని కుమారుడవు" అ

న్నారు.

*39:10"నేను దేవుణి్ణ గురించిన __సత్యం__ చెప్పు నికి వచార్చాను. సతా్యనిన్నా పే్రమించే ప్రతి ఒకస్కారూ
"__సత్యం__" అం ఏమి ?"

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 రింది 5:6-8
• 1 యోహాను 1:5-7
• 1 యోహాను 2:8
• 3 యోహాను 1:8
• అపో.కా 26:24-26
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మాట విం

రు." పిలాతు అ

న్నాడు,

translationWords

నిజము, సత్యం

• లసిస్సా 1:6
• ఆది 47:29-31
• యాకోబు 1:18
• యాకోబు 3:14
• యాకోబు 5:19
• యిరి్మయా 4:2
• యోహాను 1:9
• యోహాను 1:16-18
• యోహాను 1:51
• యోహాను 3:31-33
• యెహోషువా 7:19-21
• విలప 5:19-22
• మత్తు యి 8:10
• మత్తు యి 12:17
• ర్తన 26:1-3
• ప్రకటన 1:19-20
• ప్రకటన 15:3-4

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 02:04 సర్పుం స్త్రీకి ఇలా జవాబిచిర్చాంది, "అది జం! మీరు చనిపోరు."
• 14:06 వెంటనే కాలేబు, యెహోషువా, అనే ఇదగ్దా రు గూఢచారులు, చెపా్పురు, "అది జం, క ను వాసులు పొడవైన బలమైన వారు.,
అయితే మనం తప్పునిసరి వారిని ఓడించగలం!"
యుల దేవుళ్ళును పూజించడం ఆరంభించారు.
• 16:01 ఇ శ్రా యేలీయులు జమైన దేవుడు అయిన యెహోవాకు బదులు క
31:08
వారు
యేసును
ఆ
ధించారు,
"
జమ
గా
వు
దేవుని
కుమారుడవు"
అ
న్నారు.
•
39:10
"నేను
దేవుణి్ణ
గురించిన
సత్యం
చెప్పు
నికి
వచార్చాను.
సతా్యనిన్నా
పే్ర
మి
ంచే
ప్ర
తి
ఒకస్కారూ
మాట విం రు." పిలాతు అ న్నాడు,
•
"సత్యం" అం ఏమి ?"

పదం సమాచారం:
• Strong's: H199, H389, H403, H529, H530, H543, H544, H551, H571, H935, H3321, H3330, H6237, H6656,
H6965, H7187, H7189, G225, G226, G227, G228, G230, G1103, G3303, G3483, G3689, G4103, G4137

( రిగి వెళ్ళుండి: 02:04; 16:01; 19:10; 26:05; 31:08; 34:10; 39:10; 45:03)
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translationWords

త్యతద్వాం, శాశద్వాతమైన,

నిత్యత్వం,

శ్వతమైన, నిత్యమైన,

శ్వతం

త్యమైన, శాశద్వాతంగా

రద్వాచనం:
" శ్వతమైన” మరియు “ శ్వత" అనే పదాలకు ఒకే విధమైన అ ్థ లు ఉ
ఉండేదాని సూచిసు్తుంది.

న్నాయి. ఎల్ల పు్పుడూ ఉనికి కలిగియుండేదాని లేదా

శ్వతకాలం నిలిచి

• "నిత్యత్వం" అం ఆరంభం లేదా అంతం లేని సి్థ తిని సూచిసు్తునన్నాది. అంతం కాని జీవితానిన్నా కూ ఇది సూచిసు్తుంది.
లేదా దేవుడు లేకుం నరకంలో
• భూమిమీద ఈ ప్రస్తు ుత జీవితం తరువాత, మానవులు నిత్యత్వం పరలోకంలో దేవునితో
గడుపుతారు.
• "నిత్య జీవం” మరియు “ శ్వత జీవం" అనే పదాలు త్తు నిబంధనలో దేవునితో శ్వతకాలం పరలోకంలో శ్వతం జీవించ నికి
ఉపయోగి ్తు రు.
• " శ్వతం" పదం అంతం కాని సమయానిన్నా సూచిసు్తుంది.
అంతం కాదు అనే భావన ఉంది, నిత్యత్వం లేక నిత్య జీవం ఆ విధం ఉంటుందని వ్యక్త
• " శ్వత కాలం" పదానికి కాలం ఎప్పు
పరుసు్తుంది. ఎపు్పుడూ సంభవించే దానిని లేదా ఉనికి కలిగియుండే దానిని నొకిస్కా చెపుతుంది. అంతం కాని సమయానిన్నా సూచిసు్తుంది.
శ్వత కాలం పరిపాలన
• దావీదు సింహాసనం " శ్వత కాలం" నిలుసు్తుందని దేవుడు చెపా్పుడు, దావీదు సంతానం, యేసు జు
చే ్తు డనే వాస్తు వానిన్నా ఇది సూచిసు్తుంది.

అన వాదం సూచనల :
ఆగిపోని" లేదా "ఎపు్పుడూ న గుతునన్నా" అని మరొక విధాలు
• "నిత్యత్వం" లేదా " శ్వతం" పదాలు "అంతం లేని" లేదా "ఎప్పు
అనువదించబడవచుర్చా.
న గే జీవితం" లేదా " శ్వత కాలం
• "నిత్య జీవం,” “ శ్వత జీవం" అనే పదాలు "అంతం కాని జీవితం" లేదా "ఆగిపోకుం
జీవించ నికి మన శరీ లను లేవనెత్తు డం" అని కూ అనువదించబడవచుర్చా.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , "నిత్యత్వం" పదం "కాలానికి వెలుపల ఉనికి కలిగి ఉండడం" లేదా "అంతం లేని జీవితం" లేదా పరలోకంలో
జీవితం"అని వివిధ పద్ధ తులలో అనువదించబడవచుర్చా.
• ్థ నిక లేదా తీయ భాషలో బైబిలు అనువాదంలో ఈ పదం ఏవిధం అనువదించబడిండో పరిశీలించండి. (చూడండి: [తెలియని
వా ని అనువదించడం ఎలా])
ఆగిపోని" అని కూ అనువదించబడవచుర్చా.
• " శ్వతకాలం" పదం "ఎల్ల పు్పుడూ" లేదా "ఎప్పు
"
శ్వతం
నిలుసు
్తు
ంది"
పదబంధం
"ఎల్ల
పు
్పుడూ
ఉంటుంది"
లేదా "ఎప్పు
ఆగిపోదు" లేదా "ఎల్ల పు్పుడూ న గుతుంది" అని
•
అనువదించబడవచుర్చా.
ఆగిపోకుం " "ఎప్పు , ఎనన్నాడూ ఆగిపోని" అని
• " శ్వతకాలం" అని నొకిస్కా చెపే్పు పదం "ఎపు్పుడూ, ఎల్ల పు్పుడూ" లేదా "ఎప్పు
అనువదించబడవచుర్చా.
• దావీదు సింహాసనం శ్వతకాలం ఉంటుంది అనే వాక్యం "దావీదు సంతానం శ్వత కాలం పాలి ్తు రు" లేదా "దావీదు సంతానం
ఎల్ల పుడూ పాలన చేసు్తుం రు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి:David, reign, life)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• ఆది. 17:08
• ఆది. 48:04
• నిర్గ మ. 15:17
• 2 సమూయేలు 03:28-30
• 1 జులు 02:32-33
• యోబు 04:20-21
• ర్తనలు 021:04
• యెషయా 09:6-7
• యెషయా 40:27-28
• దానియేలు 07:18
• లూకా 18:18
• అపొ. కా. 13:46
• రోమా 05:21
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translationWords

నిత్యత్వం,

శ్వతమైన, నిత్యమైన,

శ్వతం

• హె బ్రా 06:19-20
• హె బ్రా 10:11-14
• 1 యోహాను 01:02
• 1 యోహాను 05:12
• ప్రకటన 01:4-6
• ప్రకటన 22:3-5

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

్తు , అ న్నాడు, బోధకు
త్యజీవం వారసత్వం పొంద నికి
• [27:01] ఒక రోజు, యూదుల ధర్మ సస్త్రీంలో పండితుడు యేసును పరీక్షిసూ
నేనేమి చెయా్యలి అని ఆయనను అడి డు.
• [28:01] ఒక రోజు ఒక ధనవంతుడైన యవనసు్థడు యేసు దగ్గ రికు వచిర్చా, "మంచి బోధకు నేను త్య జీవం పొందాలం ఏమి
చెయా్యలి అని అడి డు. యేసు, "మంచిదానిని గురించి వు ననున్నా అడుగుతునన్నాదేమి ? మంచి వాడు ఒకస్కాడే, ఆయనే దేవుడు.
అయితే కు త్య జీవం కావాలం , దేవుని ఆజజ్ఞా లకు లోబడు."
• [28:10] యేసు ఇలా జవాబిచార్చాడు, " నిమిత్తు ము తమ గృహాలనూ, అనన్నాదము్మలనూ, అకస్కాచె ్ల ళ్ళునూ, తండిడ్రి , తలి్ల లేదా ఆసి్థ
విడిచిపె ష్టి న ప్రతిఒకస్కారూ వంద టు్ల అధికం పొందుతారు మరియు త్య జీవం కూ పొందుతారు."

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H3117, H4481, H5331, H5703, H5705, H5769, H5865, H5957, H6924, G01260, G01650, G01660,
G13360

( రిగి వెళ్ళుండి: 27:01; 28:01; 28:10)
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translationWords

నిబంధన

బంధన
రద్వాచనం:
నిబంధన అం
నెరవే ర్చాలి.

ండు పక్షాలు కటుష్టిబడి ఉండవలసిన అధికారిక, సమ్మతి, ఏ భావంతెలిపే ఒప్పుందం. దీనిన్నా ఒక

లేక ండు పక్షాలు తప్పుక

• ఏ భావం అనేది వ్యకు్తలు, ప్ర సమూహాలు, లేక దేవునికి ప్రజలకు మధ్య జరుగుతుంది.
• ప్రజలు ఒకరితో ఒకరు నిబంధన చేసే్తు వారు దేనైన్నై చే ్తు నని ఒపు్పుకుం అది తప్పుకుం చెయా్యలి.
• మానవులు చేసే నిబంధనలకు ఉదాహరణలు వివాహం నిబంధనలు, వా్యపార ఒప్పుందాలు, దే ల మధ్య ఒడంబడికలు.
• బైబిల్ అంత , దేవుడు వివిధ నిబంధనలు తన ప్రజలతో చే డు.
• నిన్నా నిబంధనలో్ల, దేవుడు ఏషరతులు లేకుం తన ధర్మం నెరవేరు ్తు నని వా గ్దా నం చే డు. ఉదాహరణకు, దేవుడు మానవ తితో
లోకానిన్నా వరద దా్వ మరి ఎనన్నాడూ భూమిని శనం చెయ్యనని తన నిబంధన సి్థ రపరచినపు్పుడు ఆ వా గ్దా నంలో మనుషులు
నెరవేరర్చావలసిన ఎలా షరతులు లేవు.
• ఇతర నిబంధనలో్లనైతే, ప్రజలు ఆ నిబంధనలో తమ వంతు నెరవేరర్చాడం దా్వ విధేయత చూపితేనే తన వంతు నెరవేరు ్తు నని దేవుడు
వా గ్దా నం చే డు. " త్తు నిబంధన" అనేది దేవుడు తన కుమారుడు యేసు సూచిసు్తునన్నాది తన ప్రజలకోసం బలి అర్పుణ దా్వ జరిగేది.
• దేవుని " త్తు నిబంధన" బైబిల్ లో " త్తు నిబంధన" భాగంలో వివరించ బడింది.
• త్తు నిబంధన దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులు పాత నిబంధన కాలంలో చేసిన "పాత” లేక “మొద " నిబంధన కు వేరు ఉంది.
• త్తు నిబంధన పాతదాని క న్నా శ్రాషష్టిమైనది. ఎందుకం అది యేసు బలి అర్పుణపై ఆధారపడింది. ఆ అర్పుణ మనుషుల పాపాలకు
శ్వతకాలం పా్రయశిర్చాత్తు ం జరిగిసు్తుంది. పాత నిబంధన కింద చేసిన బలి అర్పుణలు అలా చెయ్యలేవు.
దేవుడు
త్తు నిబంధనను యేసు వి ్వసుల హృదయాలపై
డు. వారు దేవునికి లోబడి పరిశుద్ధ జీవితాలు గడిపేలా పో్రతస్సాహిసు్తుంది.
•
త్తు
నిబంధన
అంత్య
కాలంలో
దేవుడు
భూమిపై
తన
పరిపాలన
్థ పించేటపు్పుడు పూరి్త నెరవేరర్చాబడుతుంది.
•
ప్రతిదా న్నా మరలా మంచిది

అం

దేడు మొద

లోకానిన్నా సృ ష్టి ంచినప్పు వ దేవుడు చే ్తు డు.

అన వాదం సూచనల :
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , ఈ పదానిన్నా అనువదించే పద్ధ తులు "కటుష్టిబడేలా చేసే ఏ భావం” లేక “అధికారిక ఒప్పుందం” లేక “ప్రమాణం” లేక
“కాం ్ర కుష్టి."
• నిన్నా భాషలో్ల నిబంధన అని అర్థ ం ఇచేర్చా వివిధ మాటలు ఉండవచుర్చా. అది ఒక , లేక ండు పక్షాలు చేసుకునన్నా వా గ్దా నం వారు తప్పుక
నిలబెటుష్టికునే దానిపై ఆధారపడి ఉపయోగించాలి. నిబంధన ఏక పక్షమైతే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "వా గ్దా నం” లేక “ప్రమాణం."
• ఈ పదం అనువాదం ప్రజలు ప్రతిపాదించిన నిబంధనలా ధ్వనించ కూడదు. నిబంధనలు అ న్నా దేవునికి ప్రజలకు మధ్య జరిగేవే.
నిబంధన ఆరంభకుడు దేవుడే.
• " త్తు నిబంధన" అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. " త్తు అధికారిక ఒడంబడిక” లేక “ త్తు ఒప్పుందం” లేక “ త్తు కాం ్ర కుష్టి."
• ఈ పదం " త్తు " అనే మాటల అర్థ ం "తా ” లేక “ త్తు రకం” లేక “వేరొక."
(చూడండి: [నిబంధన], [వా గ్దా నం])

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• ఆది 09:11-13
• ఆది 17:7-8
• ఆది 31:43-44
• నిర్గ మ 34:10-11
• యెహోషువా 24:24-26
• 2 సమూయేలు 23:5
• 2 జులు 18:11-12
• మారుస్కా 14:22-25
• లూకా 01:72-75
• లూకా 22:19-20
• అపో. కా. 07:6-8
• 1 కోరింతి 11:25-26
• 2 రింతి 03:4-6
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నిబంధన

• గలతి 03:17-18
• హె బ్రా 12:22-24

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 4:9తరువాత దేవుడు అ బ్రా ముతో
• 5:4
"నేను ఇ

్మయేలును కూ

గొప్పు

తి

బంధన చే డు.

చే ్తు ను. అయితే

బంధన ండు పక్షాల మధ్య అనేది ఒక ఏ భావం.
బంధన ఇ

స్సాకుతో సి్థ రపరు ్తు ను."

• 6:4చాలా కాలం తరువాత అ బ్రా హాము చనిపోయాక దేవుడు అతనితో చేసిన వా గ్దా న బంధన ఇ స్సాకుకు సంకక్రీమించింది.
• 7:10_ _ బంధన వా గ్దా నం దేవుడు అ బ్రా హముతో చే డు. ఆ తరువాత ఇ స్సాకుతో. ఇపు్పుడు యాకోబుతో చే డు."
స్వ నికి లోబడితే
బంధన ప్రకారం నడుచుకుం మీరు ఒక ఒక
• 13:2మోషేతో ఇ శ్రా యేలు ప్రజలతో దేవుడు చెపా్పుడు, " వు
జ్యం యాజకులు పరిశుద్ధ తి అవుతారు."
నిసత్వం నుండి రక్షించిన వాణి్ణ .
• 13:4తరువాత దేవుడు వారికి ఒక బంధన చెపా్పుడు, "నేను యెహోవాను, దేవుణి్ణ , నినున్నా ఈజిపుష్టి
ఇతర దేవుళ్ళును పూజించకూడదు."
యి దగ్గ ర చేసిన నిబంధనకు వారు నిబంధనకు లోబడవలసిన సంగతిని
• 15:13తరువాత యెహోషువా దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులతో
ప్రజలకు జ్ఞా పకం చే డు.
• 21:5 ప్రవక్త యిరీ్మయా దా్వ దేవుడు వా గ్దా నం చే డు. తాను ఒక కొత్త బంధన చేయబోతు న్నాడు. అయితే ఆ నిబంధన దేవుడు
యి దగ్గ ర ఇ శ్రా యేలుతో చేసిన నిబంధన వం ది కాదు. కొత్త బంధనలో దేవుడు తన చటష్టి ం మనుషుల హృదయాలపై
డు.
ప్రజలు దేవుణి్ణ వ్యకి్తగతం తెలుసుకుం రు. వారు తన ప్రజలు, దేవుడు వారి పాపాలు క్షమి ్తు డు. మెసిస్సాయా ఈ కొత్త బంధన
మొదలు పెడతాడు.
• 21:14మెసిస్సాయా మరణం, పునరుతా్థనం దా్వ దేవుడు పాపులను రక్షించే తన పథకం అమలు పరచి కొత్త బంధన ఆరంభి ్తు డు.
రక్తం మూలం చేసిన కొత్త బంధన పాప క్షమాపణ కోసం
• 38:5తరువాత యేసు ఒక పాత్రు తీసుకుని “తాగండి” అని చెపా్పుడు, ఇది
ఒలకబోయబడింది. మీరు దీనిన్నా తాగే ప్రతి సమయంలో ఇది గురు్త చేసుకోండి.
• 48:11అయితే దేవుడు ఒక కొత్త బంధన చే డు. ఇది ప్రతి ఒకస్కారి అందు టులో ఉంది. కొత్త బంధన మూలం ఏ తి వారై
యేసులో దేవుని ప్రజలు అవుతారు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1285, H2319, H3772, G08020, G12420, G49340

( రిగి వెళ్ళుండి: 04:09; 05:03; 05:04; 06:04; 07:10; 08:15; 13:02; 13:04; 14:01; 15:13; 20:01; 21:05; 48:11)
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నిరోగ్దాషమైన

రో్దషమైన
రద్వాచనం:
"నిరోగ్దాష" నేరం చేసిన, ఇతరతా్రు తపు్పు చేసిన అప ధ భావం లేని సి్థ తి. ఇది

ధారణం

చెడుకా ్యలు చెయ్యని మనుషులకు వరి్తస్తు ుంది.

• ఒక వ్యకి్త ఏదై చేసినటుష్టి నేరం మోపబడితే అతడు ఆ తపు్పు చెయ్యలేదని తేలితే అతడు నిరోగ్దా .
• నిన్నా రు్ల "నిరోగ్దాష" అనే పదానిన్నా ఏ తపు్పు చేయని వారికి తమకు జరుగుతునన్నాది అ ్యయం అయినపు్పుడు వాడతారు. ఉదాహరణకు
శతు్రు సైన్యం "నిరోగ్దాష ప్రజలపై" దాడి చేసినపు్పుడు.

అన వాదం సూచనల :
• ఎకుస్కావ సంద ్భులో్ల "నిరోగ్దాష" అనే దానిన్నా ఇలా అనువదించ వచుర్చా. "అప ధ భావం లేని” లేక “ ధు్యడు కాని” లేక “ఆరోపణకు తగని."
• ధారణం నిరోగ్దాష ప్రజలకు అన్వయించినపు్పుడు ఈ పదానిన్నాఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "తపు్పులేని వాడు” లేక “ఎలా దుషష్టి త్వంలో
భాగం లేని."
• "నిరోగ్దాష రక్తం" అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "మరణ శిక్షకు తగిన నేరమేదీ చెయ్యని."
• "నిరోగ్దాష రక్తం ఒలికించు" అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "నిరోగ్దాషులను చంపు” లేక “ఏ తపు్పు చేయని వారిని చంపడం."
• సందర్భుంలో ఎవరినై చంపినపు్పుడు, "నిరోగ్దాష రక్తం" అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "మరణపాతు్రుడు కాని."
• యేసును గురించిన సువార్తను వినని కారణం "అప ధం విషయంలో నిరోగ్దా " అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "ఆత్మ
సంబంధమైన మృతసి్థ తిలో ఉనన్నాదానికి ధు్యలు కారు” లేక “వారు సందేశం అంగీకరించనందుకు ధు్యలు కారు."
• యూదా "నేను నిరోగ్దాష రక్తం విషయంలో దోద్రో హం చే ను," అనన్నాపు్పుడు అతడు "ఏ తపు్పు చెయ్యని మని కి దోద్రో హం చే ను” అంటు న్నాడు.
లేక “దోషం లేని మని మరణం పొందేలా చే ను."
• యేసును గురించి పిలాతు "నేను నిరోగ్దా రక్తం విషయంలో నిరోగ్దాషని" అనన్నా దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "ఏ తపు్పు చేయని ఈ మని
మరణంలో కు ఏ ధ్యతా లేదు."
(చూడండి: [అప ధ భావం]) guilt

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• [1 రింతి 04:3-4]
• [1 సమూయేలు 19:4-5]
• [అపో. కా. 20:25-27]
• [నిర్గ మ 23:6-9]
• [యిరీ్మయా 22:17-19]
• [యోబు 09:21-24]
• [రోమా 16:17-18]

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

యోసేపు ఇంకా చెర లలో ఉనాన్నిడ .
• [08:06] తరువాత ండు సంవతస్సా ల వరకు, అతడు నిరోగ్దా అయినప్పు
• [40:04] వారిలో ఒకడు యేసును హేళన చే డు. అయితే మరొకడు " కు దేవుని భయం లేదా?” అ న్నాడు. దోషులం, అయితే ఈ
మని
రో్ద ."
[40:08]
యేసుకు కాపలా ఉనన్నా సైనికుడు అకస్కాడ సంభవిసు్తునన్నాదంతా చూసి "తప్పునిసరి , ఈ మని
రో్ద . అతడు దేవుని
•
కుమారుడు" అ న్నాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H2136, H2600, H2643, H5352, H5355, H5356, G121

( రిగి వెళ్ళుండి: 08:06; 40:04; 40:08)
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తిగల, తి, అ తిగల, అవి తి,

్యయబద్ధ మైన,

్యయబద్ధ త

నీ గల, నీ , అనీ గల, అవినీ , నా్యయబద్ధ మైన, నా్యయబద్ధ త
రద్వాచనం:
“ తి" పదం దేవుని సంపూర్ణ మంచితనం, ్యయం, వి ్వస్యత, పే్రమలను సూచిసు్తుంది. ఈ గుణలక్షణాలు కలిగియుండడం దేవుడు
తిమంతుడు” అని తెలియజే ్తు యి. దేవుడు తిమంతుడు కనుక ఆయన పాపానిన్నా శిక్షించాలి.
• ఈ పదాల న్నా తరచు దేవునికి విధేయత చూపిసు్తునన్నా వ్యకి్త , నైతికం మంచి ఉనన్నా వ్యకి్త వివరించ నికి
ఉపయోగించబడుతు న్నాయి. అయితే మనుషు్యలందరూ పాపం చే రు, దేవుడు తపి్పుంచి ఏ ఒకస్కారూ సంపూర్ణం
తిమంతులు కాదు.
• బైబిలులో “ తిమంతుడు” అని పిలువబడినవారిలో నోవహు, యోబు, అ బ్రా హాము, జెక ్య, ఎలీ బెతులు.
• ప్రజలు తాము రక్షించబడ నికి యేసు నందు వి ్వసం ఉంచినపున్నాపుడు దేవుడు వారిని తమ పాపాలనుండి శుది్ధ చే ్తు డు, యేసు తిని
బ ష్టి వారిని తిమంతులు ప్రక ్తు డు.
“అవి తి" అం పాపయుతం
అని సూచిసు్తుంది.

ఉండడం, నైతికం

భ్రషష్టిమైనది

ఉండడం. దు ్మర్గ ం (అ

్యయం) పాపానిన్నా లేదా పాపయుత సి్థ తిలో ఉండడం

• ఈ పదాలు దేవుని బోధనలకూ, ఆయన ఆజజ్ఞా లకూ అవిధేయత చూపించే విధానములో జీవించుటను ప్రతే్యకించి సూచిసు్తుంది.
• అ తిమంతులైన ప్రజలు వారి ఆలోచనలలోనూ, కిక్రీయలలోనూ అవి తికరం ఉం రు.
• నిన్నామారు్ల “అ తిమంతులు” పదం ప్రతే్యకించి యేసునందు వి ్వసం ఉంచని ప్రజలను సూచిసు్తుంది.
“

్యయబద్ధ మైనవాడు," "

్యయబద్ధ త" పదాలు దేవుని ధ ్మలను అనుసరించే విధానంలో జీవించ నిని సూచిసు్తుంది.

• ఈ పదాల అర్థ ంలో ని రు నిలవడం, నేరు ముందుకు చూడడం అనే అభిపా్రయం ఉంది.
• “ ్యయబద్ధ ం " ఉనన్నా వ్యకి్త దేవుని ధ ్మలకు విదేయత చూపుతాడు, ఆయన చితా్తునికి వ్యతిరేకం కా ్యలు చేయడు.
• “ని యితీ,” “ తి” వం పదాలు ఒకే అ ్థ నిన్నా కలిగి యు న్నాయి. నిన్నా రు్ల ఈ ండు పదములు ఒకే అర్థ మును కలిగియుం యి
మరియు నిన్నామారు్ల సమాంతర ని ్మణాలలో “ని యితీ, తి” వం పదాలు ఉపయోగించబడతాయి. (చూడండి: సమాంతరత)

అన వాదం సూచనల :
• ఈ మాట దేవునిని వివరించినపు్పుడు, “ తి” అనే పదం “పరిపూర్ణము మంచిది మరియు ్యయమైనది” లేక “ఎల్ల పు్పుడూ సరి ్గ
నడుచు నునది” అని అనువదించబడవచుర్చా.
• దేవుని “ తి" అనే పదం “పరిపూర్ణమైన వి ్వస్యత, ్యయం" లేదా "ఎల్ల పు్పుడూ సరియైన కా ్యలు చెయ్యడం" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• దేవునికి విధేయులైన ప్రజలను గూరిర్చా వివరించినపు్పుడు, “ తి” పదం “నైతికము మంచితనము” లేదా “ ్యయమైన” లేక “దేవుణి్ణ
సంతోషపరచే జీవితానిన్నా జీవించడం" అని కూ అనువదించబడవచుర్చా.
• “ తిమంతులు” అనే పదం “ తిగల ప్రజలు” లేదా “దేవునికి భయపడే ప్రజలు” అని కూ అనువదించబడవచుర్చా.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి “ తి" అనే పదం “మంచితనము” లేదా “దేవుని ముందు పరిపూర్ణము ఉండుట” లేదా “దేవునికి విధేయత చూపుట
దా్వ సరియైన విధానములో ఉండుట” లేదా “పరిపూర్మంణం మంచిని చెయిర్చాయడం" అని అర్తథం ఇచన్నాచేలా అనువదించబడవచుర్చా.
• "అ తి" పదం " తి కానిది" అని మాన్యం అనువదించబడవచుర్చా.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి ఈ పదం "దుషష్టి త్వము” లేదా “అనైతికత” లేదా “దేవునికి విరుద్ధ ము తిరుగు టు చేసిన ప్రజలు” లేదా
“పాపాతు్మలు” అని ఇతరవిధాలు అనువదించబడవచుర్చా.
• “అ తిమంతులు" పదం “ తిలేని ప్రజలు” అని అనుమతించబడవచుర్చా.
• “అ తి" పదం "పాపం" లేదా “చెడు ఆలోచనలూ, కిక్రీయలు” లేదా “దుషష్టి త్వము” అని అనువదించబడవచుర్చా.
• ధ్యమైతే, “ తిమంతులు, తి” అనే పదాలతో వీ కునన్నా సంబంధమును చూపించే విధానములో దీనిని అనువదించడం ఉత్తు మం.
• “ ్యయబద్ధ మైన" పదం అనువాదంలో “సరి నడు నడం" లేదా సరి నడుచు ను వ్యకి్త" లేదా "దేవుని ధ ్మలను అనుసరించడం"
లేదా “దేవునికి విధేయత చూపడం” లేదా “సరియైన విధానములో ప్రవరి్తంచడం" అనే పదాలు జతచెయ్యబడవచుర్చా.
• “ ్యయబద్ధ త" పదం “నైతికమైన పవిత్రుత” లేదా “మంచి నైతిక ప్రవర్తన" లేదా “ ్యయమైన" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• “ ్యయబద్ధ మైన" పదం " ్యయబద్ధ ం ఉనన్నా ప్రజలు" లేదా " ్యయబద్ధ మైన వారు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి:evil, faithful, good, holy, integrity, just, law, law, obey, pure, righteous, sin, unlawful)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• ది్వతి. 19:16
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తిగల, తి, అ తిగల, అవి తి,

్యయబద్ధ మైన,

్యయబద్ధ త

• యోబు 01:08
• ర్తనలు 37:30
• ర్తనలు 49:14
• ర్తనలు 107:42
• ప్రసంగి 12:10-11
• యెషయా 48:1-2
• యెహెజేస్కాలు 33:13
• మలా 02:06
• మత్తు యి 06:01
• అపొ.కా 03:13-14
• రోమా 01:29-31
• 1 రింథీ 06:09
• గలతీ 03:07
• ల స్సా 03:25
• 2 థెసస్సా 02:10
• 2 తిమోతి 03:16
• 1 పేతురు 03:18-20
• 1 యోహాను 01:09
• 1 యోహాను 05:16-17

బైబిల కథలన ండి ఉ

హరణల :

• 3:2అయితే నోవహు దేవుని దయను పొం ను. అతను నీ మంత డ , దుషష్టి ప్రజల మధ్యన జీవించుచుండెను.
• 4:8దేవుని వా ్ధ నమునందు అ బ్రా హాము విశ్వసించినందున అతడు నీ మంత డ అని దేవుడు వెల్ల డి చే డు.
• 17:2దావీదు వినయమనసుస్కాడు, నీ మంత డ , దేవుణి్ణ విశ్వసించిన వాడు, దేవునికి లోబడినవాడు.
• 23:1మరియతో ప్రధానము చేయబడిన యోసేపు నీ మంత డైన మని .
• 50:10ఆ తరువాత, నీ మంత ల వారి తండిడ్రియైన దేవుని జ్యములో సూరు్యనివ ప్రకాశించెదరు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0205, H1368, H2555, H3072, H3474, H3476, H3477, H3483, H4334, H4339, H4749, H5228, H5229,
H5324, H5765, H5766, H5767, H5977, H6662, H6663, H6664, H6665, H6666, H6968, H8535, H8537, H8549,
H8552, G00930, G00940, G04580, G13410, G13420, G13430, G13440, G13450, G13460, G21180, G37160,
G37170

( రిగి వెళ్ళుండి: 03:02; 04:08; 17:02; 23:01; 27:03; 34:10; 50:10)
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నెబుక న్నాజరు

నెబ కదెన్నిజర
వాస్త వాల :
నెబుక న్నా

రు

బులోను

మామ్రా

నికి

జు, శకి్తవంతమైన అతని

జ్యం అనేక ప్ర

గుంపులను, దే లను ఓడించించింది.

• నెబుక న్నాజరు యకత్వంలో బులోను సైన్యం యూదా జ్యంపై దాడి చేసి దానిని జయించింది, యూదా జ్యంలోని అనేకమందిని
బబులోనుకు బందీలు తీసు నివె ్ళురు. అకస్కాడ బందీలు 70 సంవతస్సా ల కాలం నివసించేలా బలవంతం చే రు, దానిని “బబులోను
చెర” అని పిలిచారు.
• ప్రవాసితులలో ఒకడైన దానియేలు నెబుక న్నాజరు కలలలోని నిన్నాం కి భావాలు చెపా్పుడు.
• యూదులలో బందీలలో మరో ముగు్గరు, హన ్య, మి యేలు, అజ ్యలను నెబుక న్నాజరు నిలువబె ష్టి న అతి పెదగ్దా ప్రతిమను పూజించని
కారణం
జు వారిని మికిస్కాలి వేడిమిగల అగిన్నాగుండంలో పడవే డు.
జైన
నెబుక
న్నాజరు చాలా దురహంకారి, అబదగ్దా పు దేవుళ్ళును పూజించాడు. అతడు యూదా
్యనిన్నా జయించినపు్పుడు, యెరూష ం
•
దేవాలయంలో అనేకమైన బం రు, వెండి వసు్తువులను దొంగిలించాడు.
• నెబుక న్నాజరు గర్వంతో ఉండి, అబదగ్దా పుదేవుళ్ళును పూజించడం మానని కారణం దేవుడు అతనిని జంతువులా ఏడు సంవతస్సా లు
అభాగు్యడి జీవించేలా చే డు. ఏడు సంవతస్సా ల తరువాత దేవుడు నెబుక న్నాజరుని పూర్వసి్థ తికి తీసు ని వచార్చాడు.
(అనువాదం సూచనలు: పేర్లను అనువదించడం)
(చూడండి: అహంకారి, అజ ్య, బబులోను, హన

్య, మి

యేలు)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• 1 దినవృతా్తుంతములు 06:13-15
• 2 జులు 25:1-3
• దానియేలు 01:1-2
• దానియేలు 04:4-6
• యెహెజేస్కాలు 26:7-8

బైబిల వృతా్తంతమ ల న ండి ఉ

హరణల :

్యనిన్నా శనం చే రు, యూదా జ్యంమీద దాడిచేయ నికి
• 20:06 100 సంవతస్సా ల తరువాత సిరియనులు ఇ శ్రా యేలు
బబులో యుల జు నెబ కదెన్నిజర ను దేవుడు పంపాడు.
• 20:06 యూదా జు నెబ కదెన్నిజర సేవకుని ఉండ నికి అంగీకరించాడు, ప్రతీ సంవతస్సారం పనున్నా కటష్టి నికి ఒపు్పుకు న్నాడు.
• 20:08 యూదా జు తిరుగు టును శిక్షించ ని నెబ కదెన్నిజర సైనికులు జు కుమారులను అతని ముందే హత్య చే రు,
తరువాత అతనిని కళ ్ళు పెరికివే రు.
• 20:09 నెబ కదెన్నిజర అతని సైన్యం యూదా జ్యంలోని ప్రజలందరి బబులోనుకు చెర తీసు ని వె ్ళురు, పొలాలలో పంట
పండించ నికి పేదవారిని విడిచిపె ష్టి రు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H5019, H5020

( రిగి వెళ్ళుండి: 20:06; 20:08; 20:09)
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translationWords

నెరవేరుర్చా, నెరవేరిర్చాన, చేప ష్టి రు

నెరవేర ్చు, నెరవేరి్చున, చేప ష్టి ర
రద్వాచనం:
"నెరవేరుర్చా" అం

పూర్ణమైన రీతిలో అనుకునన్నాది దేనినై

ధించడం అని అర్థ ం.

• ప్రవచనం నెరవేరినపు్పుడు ప్రవచనం లో చెపి్పున ప్రకారం జరిగేలా దేవుడు చే ్తు డు అని అర్థ ం.
• ఒక వ్యకి్త వా గ్దా నం లేక ప్రమాణం నెరవేరర్చాడం అం అతడు వా గ్దా నం చేసిన దాని ప్రకారం చే డు అని అర్థ ం.
• ధ్యత నెరవేరర్చాడం అం కే యించబడిన లేదా అవసరమైన పనిని చేయడం.

అన వాదం సలహాల :
• సందర్భుం ఆధారం "నెరవేరుర్చా" పదం " ధించు” లేక “పూరి్త చెయి్య” లేక “జరిగేలా చెయ్యడం” లేక “లోబడు” లేక “ఆచరించు" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• "నెరవేరర్చాబడింది" పదం “నిజం అయి్యంది” లేదా “జరిగింది” లేదా ఇలా కూ తరు్జుమా చెయ్య వచుర్చా. "నిజమయింది” లేక
“సంభవించింది” లేక “చోటు చేసు ంది” అని అనువదించబడవచుర్చా.
• "నెరవేరుర్చా," పదం “ పరిచర్యను నెరవేరుర్చా” వాక్యంలో ఉనన్నాటష్టి ు అనువదించే విధా లలో “పూరి్తచేయ్యడం” లేదా “ఆచరిచడం” లేదా
“అభ్యసించడం” లేదా “దేవుడు నువు్వ చెయా్యలని నినున్నా పిలిచినపు్పుడు ఇతర ప్రజలను సేవించాలి” అని ఉండవచుర్చా.
(చూడండి: [ప్రవక్త] [[rc://te/tw/dict/bible/kt/prophet]], Christ, minister, call)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 జులు 2:27
• అపో.కా 3:17-18
• లేవికాండము 22:17-19
• లూకా 4:21
• మత్తు యి 1:22-23
• మత్తు యి 5:17
• ర్తనలు116:12-15

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

వా ్త హరుడిని దారి సిద్ధ ం చెయ్య నికి కు ముందు పంపుతు న్నాను” అని పలికిన దానిని
• 24:4యోహాను ప్రవక్త "చూడండి
నెరవేరా్చుడ ,*
వ స్త్రీ లను వారి మధ్య
• 40:3 సైనికులు యేసు వ స్త్రీ ల కోసం చీటు్ల వే రు. వారు దీనిని చేసినపు్పుడు, వారు వారు "వారు
పంచుకు న్నారు,
వ స్త్రీ ల కోసం చీటు్ల వే రు” అని చెప్పుబడిన దేవుని ప్రవచనం నెరవేరా్చుర .
• 42:7యేసు చెపా్పుడు, "నేను మీకు చెపా్పును దేవుని వాక్యంలో ననున్నా గురించి యబడిన ప్రతీది నెరవేర త ంది.”
ఆత్మను కుమ్మరి ్తు ను” అని దేవుడు చెపి్పున ప్రవచనం నెరవేర త ంది."
• 43:5ప్రవక్త యోవేలు దా్వ , “అంత్య ది లలో, నేను
• 43:7' పరిశుదు్ధడిని సమాధిలో కుళి్ళుపోనియ్యవు” అని చెపి్పున ప్రవచ నిన్నా ఇది నెరవేర స్త ంది.
దేవుడు మీ కిక్రీయలు ఉపయోగించి మెసిస్సాయా ధలు పడి చనిపోతాడనే
• 44:5“మీరు చేసు్తునన్నాది మీకు అర్థ ం కాకపోయినప్పు
ప్రవచ లు నెరవేర సా్తడ .

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1214, H5487, G10960, G41380

( రిగి వెళ్ళుండి: 21:02; 24:04; 40:03; 42:07; 43:05; 43:07; 44:05)
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translationWords

నైల నది, ఐగ

నైలు నది, ఐగుపుప్తు నది, నైలు

ప్తు నది, నైల

వాస్త వాల :
నైలు చాలా పొడవు, వెడలు్పు కలిగిన నది, ఆఫిఫ్రాకా ఈ న్య దిశలో ఉంది. ఐగుపుప్తులో ఇది ప్రఖా్యతి

ంచిన ప్రధానమైన నది.

్తు మధ్యధ సముదద్రోంలో కలుసు్తుంది.
• నైలు నది ఐగుపుప్తుకు ఉత్తు న ప్రవహిసూ
• నైలు నదికి ఇరువైపులా సస్య ్యమలమైన భూమిలో పంటలు పెరుగుతాయి.
వనరు.
• ఐగుపుప్తులో అనేకులు నైలునదికి దగ్గ రలో నివసి ్తు రు, ఎందుకం ఆహారపంటలకు నైలునది అత్యంత పా్రముఖ్యమైన ప్రధాన
• ఇ శ్రా యేలీయులు గోషెను పా్రంతంలో నివసించారు, ఇది చాలా ఫలవంతమైన భూభాగం ఎందుకం ఇది నైలునదికి సమీపంలో ఉంది.
• మోషే లుని ఉనన్నాపు్పుడు, మోషే తలి్ల దండుడ్రిలు ఆ లును ఒక పెటెష్టి లో ఉంచి ఫరో మనుషు్యలనుండి కాపాడ నికి నైలునది ళ ్ళు
మధ్యలో దాచారు.
(అనువాదం సూచనలు: పేర్లను అనువదించడం)
(చూడండి: ఐగుపుప్తు, గోషెను, మోషే)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• ఆమోసు 08:7-8
• ఆదికాండం 41:1-3
• యిరి్మయా 46:7-9

బైబిల వృతా్తంతమ లన ండి ఉ

హరణల :

• 08:04 ఐగుపుప్తు చాల పొడవైన, శకి్తవంతమైన దేశం, ఇది నైల నది వెంబడి ఆను ని ఉంది.
• 09:04 ఇ శ్రా యేలీయులు అనేకమంది బిడ్డ లను కలిగియు న్నారని ఫరో చూచాడు, కాబ ష్టి ఇ శ్రా యేలీయుల లురను నైల నదిలో
పడదోద్రో యడం దా్వ వారిని చంపివేయాలని తన సైనికులకు ఆజజ్ఞా ఇచార్చాడు.
మీద తేలుచునన్నా బుటష్టి లో
• 09:06 పిల్ల వాని తలి్ల దండుడ్రిలు వానిని దాచలేక వాడు చనిపోక బబ్రాతుకునటు్ల నైల నది ళ ్ళు మధ్య
ఉంచారు.
• 10:03 దేవుడు నైల నది రక్తము మా ర్చాడు, అయితే ఇంకనూ ఫరో ఇ స్రా యేలీయులను వెళ్ళునియ్యలేదు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H2975, H4714, H5104

( రిగి వెళ్ళుండి: 08:04; 09:04; 09:06; 10:03)
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translationWords

నోవహు

నోవహు
వాస్త వాల :
నోవాహు 4,000 సంవతస్సా ల కిక్రీతం లోకంలోని దుషష్టి ప్రజలందరి
శనం చెయ్య నికి సర్వలోక జలప్రళయానిన్నా పంపిన కాలంలో జీవించాడు,
భూమి
తో నిండిపోయినపు్పుడు తానునూ, తన కుటుంబమూ కాపాడబడునటు్ల దేవుడు అతిపెదగ్దా డైన ఓడను తయారు చెయ్యమని దేవుడు
నోవహుతో చెపా్పుడు,
• నోవాహు తిమంతుడు, అనిన్నాం లోనూ దేవునికి విధేయత చూపినవాడు.
• అతిపెదగ్దా డైన ఓడను నిరి్మంచమని దేవుడు నోవాహుతో చెపి్పునపు్పుడు దేవుడు చెపి్పునటుష్టి నోవాహు ఖచిర్చాతం చే డు.
• ఓడలోపల, నొవహూ, అతని కుటుంబమూ క్షేమం ఉ న్నారు, తరువాత వారి పిల్ల లూ, మనుమసంతానమూ ప్రజలతో భూమిని నింపారు.
• ఆ కాలంనుండి పు ష్టి న ప్రతీ ఒకస్కారూ నోవాహు సంతానమే.
(అనువాదం సూచనలు: పేర్లను అనువదించడం)
(చూడండి: సంతానం, మందసం)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• ఆదికాండం 05:30-31
• ఆదికాండం 05:32
• ఆదికాండం 06:7-8
• ఆదికాండం 08:1-3
• హె బ్రా 11:7
• మత్తు యి 24:37-39

బైబిల వృతా్తంతమ లన ండి ఉ

హరణల :

• 03:02 అయితే నోవాహు దేవుని దయపొందినవాడయా్యడు.
• 03:04 నోవాహు దేవునికి విధేయత చూపాడు. నోవహూ, తన ముగు్గరు కుమారులు దేవుడు వారికి చెపి్పున విధం ఓడను తయారు
చే రు.
• 03:13 ండు నెలలు తరువాత “ వునూ, కుటుంబమూ, జంతువులనిన్నాయూ ఓడనుండి వెళ్ళువచర్చాని” దేవుడు నోవాహు తో చెపా్పుడు.
కుమారులనూ, కుమారుల కుమారులని కని భూమిని నింపుడి” అని చెపా్పుడు. కాబ ష్టి నవహు నూ అతని కుటుంబమూ ఓడ నుండి
బయ కి వచార్చారు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H5146, G35750

( రిగి వెళ్ళుండి: 03:02; 03:03; 03:04; 03:05; 03:06; 03:10; 03:11; 03:12; 03:13; 03:14)
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translationWords

్యయమైన,

్యయం, అ

్యయమైన, అ

నా్యయమైన, నా్యయం, అనా్యయమైన, అనా్యయం,
నీ మంత గా తీర్చుబడడం

్యయం, నిరోగ్దా

/ తిమంతులు

చేయు, ...

రో్ద గా/నీ మంత ల గా చేయ ,

రద్వాచనం:
" ్యయమైన,” “ ్యయం” పదాలు దేవుని చటష్టి ం ప్రకారం ప్రజలను నిష్పుక్షపాతం
దేవుని ప్రమాణానిన్నా ప్రతిబింబించే మానవ చ ష్టి లు కూ
్యయమైనవే.

చూడడం అని సూచిసు్తుంది. ఇతరుల పట్ల సరియైన ప్రవర్తనలో

• " ్యయం " ఉండడం ఇతరుల పట్ల ్యయం నూ, సరియైన విధానంలో ఉండే చర్య. ఇది దేవుని దృ ష్టి లో నైతికం సరియైన దానిని
చెయ్య నికి ని యితీ , యథార్థ తనూ సూచిసు్తుంది.
• " ్యయం " ప్రవరి్తంచడం అం దేవుని చటష్టి ం ప్రకారం సరియైన, మంచి, సకక్రీమమైన విధానంలో ప్రజలను చూడడం అని అర్థ ం.
లేదా చ ష్టి నిన్నా
• " ్యయం" పొందడం అం చటష్టి ం ప్రకారం ్యయం చూడడం, దీనిలో చటష్టి ం చేత కాపాడబడడం
ఉల్ల ంఘించినందుకు శిక్షించబడడం కా ఉంటుంది.
• నిన్నా రు్ల " ్యయమైన" అనే పదము " తి" లేదా "దేవుని చ ష్టి లను అనుసరించడం" లాం విస్తు ృత అ ్థ నిన్నా కలిగి యుంది.
"అ

్యయమైన," "అ

్యయం " పదాలు ప్రజలను పక్షపాతం నూ, తరచు

హానికరమైన విధానంలో చూడడం అని సూచిసు్తుంది.

డును ఆ వ్యకి్త పాతు్రుడు కాకపోయి చేయడం. ప్రజలను పక్షపాతంతో చూడ నిన్నా
• "అ ్యయం" అం ఒక వ్యకి్త పట్ల ఏదై
సూచిసు్తునన్నాది.
ందరిని చెడు చూడడం, మరి ందరిని మంచి /చకస్కా చూడడం అని కూ అర్థ ం.
• అ ్యయం అం
ఎవరై
"పక్షపాతం"తో
లేదా "దురభిమానం"తో వ్యవహరించడం అ ్యయం. ఎందుకం అతడు ప్రజలను సమానం చూడడం లేదు.
•
"నిరోగ్దా
చేయడం" లేదా " తిమంతుడి తీరర్చాడం" పదం అప ధ భావంతో ఉనన్నా వ్యకి్తని తిమంతుడు
దేవుడు మాత్రుమే మనుషు్యలను నిరోగ్దాషులు చెయ్యగలడు/తీరర్చాగలడు.

ఉండేలా చెయ్యడం/ఆపాదించడం.

• దేవుడు మనుషులను నిరోగ్దాషులు చేసినపు్పుడు ఆయన వారి పాపాలను క్షమి ్తు డు, వారు పాపం చెయ్యలేదనన్నాటష్టి ు చే ్తు డు.
ప ర్చాతా్తుపపడి, తమ పాపముల నుండి రక్షించ నికి యేసు నందు వి ్వసం ఉంచిన పాపులను ఆయన నిరోగ్దాషులు / తమంతులు
చే ్తు డు.
• " తిమంతుని తీరర్చాబడడం" అనేది దేవుడు ఒక వ్యకి్త పాపములను క్షమించి ఆయన దృ ష్టి లో అతడు తిమంతుడుగ ఉ న్నాడు అని
ప్రక ంచడంలో దేవుడు చేసేదానిని సూచిసు్తుంది.

అన వాదం సలహాల :
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , " ్యయమైన" అనే పదముకు అనువాదంలో "నైతికం సరియైన" లేదా " ్యయబదగ్దా మైన" పదాలను
జతచెయ్యవచుర్చా.
• " ్యయం" అనే పదమును " ్యయబద్ధ ం వ్యవహరించడం" లేదా "అర్హుమైన పరిణామాలు" అని అనువదించవచుర్చా.
• " ్యయం ప్రవరి్తంచడం" అనే పదమును " ్యయబద్ధ ం చూడడం" లేదా "సరియైన విధానంలో ప్రవరి్తంచడం" అని
అనువదించవచుర్చా.
• నిన్నా సంద ్భులో్ల, " ్యయం" అనే పదమును " తివంతమైన" లేదా " ్యయబద్ధ మైన" అని అనువదించవచుర్చా.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , "అ ్యయం" అనే పదమును " ్యయబద్ధ ంకాని" లేదా "పక్షపాతం" లేదా "దుషష్టి త్వమును" అని అనువదించవచుర్చా.
• "అ ్యయమైన" అనే పదబంధమును "అ ్యయమైన వారు" లేదా "అ ్యయమైన ప్రజలు" లేదా "ఇతరులను అ ్యయం చూచే
ప్రజలు" లేదా "అ తిమంతులైన ప్రజలు" లేదా "దేవునికి అవిధేయత చూపించేవారు" అని అనువదించవచుర్చా.
• "అ ్యయం " అనే పదమును "అ ్యయమైన విధానంలో" లేదా "తపు్పు " లేదా “ ్యయబద్ధ ం కాని" అని అనువదించవచుర్చా.
• "అ ్యయం" అనే పదమును "తపు్పు వెవహరించడం" లేదా "అసమానం చూడడం" లేదా "పక్ష పాతంతో చూడడం" పదాలుతో
పలు విధాలు అనువదించవచుర్చా. (చూడండి: భావ మాలు)
చెయ్యడం" అనే పదమును "(ఒకరిని) నిరోగ్దా
ప్రక ంచడం" లేదా "(ఒకరిని) తిమంతుడి ఉండేలా చెయ్యడం" అని
• "నిరోగ్దా
ఇతరవిధాలు అనువదించవచుర్చా.
• " తిమంతులు తీరర్చాబడడం" అనే పదమును " తిమంతుడి ప్రక ంచబడడం" లేదా " తిమంతుడి మారడం" లేదా "ప్రజలు
తిమంతులు ఉండేలా చెయ్యడం" అని అనువదించవచుర్చా.
"
• తిమంతులు తీరర్చాబడడం ఫలితం " పదబంధమును "దేవుడు అనేక మందిని తిమతులు తీరుర్చానటు్ల" లేదా "దేవుడు
మనుషులను తిమంతులు చెయ్యడం ఫలితం " అని అనువదించవచుర్చా.
• "మనం తిమతులు తీరర్చాబడడం కోసం" పదబంధమును "దేవుని చేత తిమంతులు తీరర్చాబడడం కోసం" అని అనువదించవచుర్చా.
(చూడండి: క్షమించు, అప ధ భావం,

్యయాధిపతి/తీరు్పుతీరుర్చా, తి, తిమంతుడు)
875 / 1034

translationWords

్యయమైన,

్యయం, అ

్యయమైన, అ

్యయం, నిరోగ్దా

/ తిమంతులు

చేయు, ...

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• ఆది 44:16
• 1 దినవృతా్తుంతాలు 18:14
• యెషయా 4:3-4
• యిరి్మయా 22:3
• యేహేజేస్కాలు 18:16-17
• మీకా 3:8
• మత్తు యి 5:43-45
• మత్తు యి 11:19
• మత్తు యి 23:23-24
• లూకా 18:3
• లూకా 18:8
• లూకా 18:13-14
• లూకా 21:20-22
• లూకా 23:41
• అపో.కా 13:38-39
• అపో.కా 28:4
• రోమా 4:1-3
• గలతీ 3:6-9
• గలతీ 3:11
• గలతీ 5:3-4
• తీతు 3:6-7
• హె బ్రా 6:10
• యాకోబు 2:24
• ప్రకటన 15:3-4
బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 17:9దావీదు నా్యయంగా/ తోనూ, నమ్మకత్వంతోనూ అనేక సంవతస్సా లు పరిపాలన చే డు, దేవుడు అతనిని ఆశీర్వదించాడు.
• 18:13 ందరు (యూదా దేశపు) జులు మంచి వారు, వారు నా్యయంగా పరిపాలించారు, దేవుణి్ణ ఆ ధించారు.
• 19:16 వారు (ప్రవక్తలు) విగ్రహాలను పుజించకుం ఇతరుల పట్ల నా్యయం కరుణ చూపుతూ ఉం లని ప్రజలకు చెపా్పురు.
్యనిన్నా సమాధానంతోనూ, నా్యయం తోనూ తన ప్రజలను శ్వతకాలం పరిపాలి ్తు డు.
• 50:17యేసు తన

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0205, H2555, H3477, H4941, H5765, H5766, H5767, H6662, H6663, H6664, H6666, H8003, H8264,
H8636, G00910, G00930, G00940, G13420, G13440, G13450, G13460, G13470, G17380

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:09; 18:13; 19:16; 48:14; 50:17)
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నా్య

్యయాధిపతి, తీరు్పు

ధిప , తీర ్ప

రద్వాచనమ :
“ ్యయాధిపతి”మరియు “తీరు్పు" అం దేనైన్నై అది నైతికం మంచిదా లేక చెడ్డ దా అని నిర్ణయించడం. అయితే,ఒక వ్యకి్త యోకస్కా ప్రవర్తనకు
సంబంధించి, అది చెడు, తపు్పు లేక దుషష్టి తవం అనన్నావా ని సూచించుటకు ఈ పదాలు వాడబడతాయి.
●
“ ్యయాధిపతి” మరియు తీరు్పు అనన్నావి “హాని తలపెటుష్టి” (
నిర్ణయంతీసుకుం డు) అని అర్ధ ం.

ధారణం

ఒక వ్యకి్త లేక దేశం యొకస్కా దుషష్టి కార్లను బ ష్టి దేవుని

●

“దేవుని తీరు్పు”

ధారణం

దేనినై

●

“దేవిని తీరు్పు”

ధారణం

ప్రజలను వారి పాపాల నిమిత్తు ము శిక్షించుట కూడివుంటుంది.

●

“

●

మరొక అర్థ ం "మధ్య వరి్త

్యయాధిపతి “ అన

లేక ఎవరినై

“శిక్షఉంచువాడు” ప్రజలను ఒకరినొకరు తీరు్పు తీరర్చాకూడదని దేవుడు ఆ జ్ఞా పించాడు.
ఉండు” లేక “ఇదగ్దా రి మధ్య

●
నిన్నా సంద ్భులో్ల దేవుని "తీరు్పులు" అం
లేక ఆజజ్ఞా లతో సమానము.
●

"తీరు్పు" అం

పాపం నిమిత్తు ం శిక్షించడం.

్యయం తీరుర్చా," అం

ఒక తగవులో ఎవరి వైపు

అయన చేసినడి సరియైనది మరియు

జ్ఞా నంతో నిర్ణయం-చెయ్యగల

్యయం ఉనన్నాదో నిర్ణయించుట.

్యయమైనది . అవి అయన యొకస్కా ఆదే లు, చ ష్టి లు,

మర్థ్యం. ఒక వ్యకి్త "తీరు్పులో" లోపం గలవాడు జ్ఞా నం గల నిర్ణయాలు చెయ్యలేడు.

అన వాదం సలహాల :
●

సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , "

●

"తీరు్పు" అనే దానిన్నా. "శిక్ష” లేక “నిర్ణయం” లేక “తీరు్పు” లేక “కటష్టి డ” లేక “దో

్యయాధిపతి" అనేదానిన్నా "నిర్ణయించడం” లేక “దో

●
నిన్నా సంద ్భులో్ల, "తీరు్పులో" అనే దానిన్నా. "తీరు్పు ది
అనువదించవచుర్చా.
(చూడండి: తీరు్పు ,

్యయాధిపతి, తీరు్పు దినం,

న” లేక “దేవుడు

తీరుర్చా” లేక “శిక్షించు” లేక “కటష్టి డ." అని అనువదించవచుర్చా.
తీరుర్చా." అని అనువదించవచుర్చా.

్యయాధికారి

ఉనన్నా సమయంలో." అని కూ

్యయం, చటష్టి ం)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 యోహాను 4:17
• 1 జులు 3:9
• అపో.కా 10:42-43
• యెషయా 3:14
• యాకోబు 2:4
• లూకా 6:37
• మీకా 3:9-11
• ర్తన 54:1

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

● 19:16 ప్రజలను ప్రవక్తలు హెచర్చారించారు, వారు దుషష్టి కిక్రీయలు మానకపోతే, దేవునికి లోబడకపొతే తరువాత దేవుడు నా్య
దోషులు తీరిర్చా వారిని శిక్షి ్తు డు.
● 21:8 జు ఒక జ్యంపై పరిపాలన చేయువాడు మరియు ప్రజలకు తీరు్పు తీరుర్చా నా్య
ధికారి. మెసిస్సాయా పరిపూర్ణమైన
పూరీ్వకుడు దావీదు సింహాసనం సింహాసనంపై కూరుర్చాం డు. అయన లోకం అంత పై శ్వతకాలం పరిపాలి ్తు డు మరియు
నా్య
ధిప గా యథార్థ ం సరైన నిర్ణయాలు చే ్తు డు.
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ధిప

జు

వారిని

తన

translationWords

్యయాధిపతి, తీరు్పు

● 39:4ప్రధాన యాజకుడు తన బటష్టి లు కోపం చింపుకుని ఇతర మత యకులతో బిగ్గ ర
తాను దేవుని కుమారుడినని చెప్పుడం మీరే వి న్నారు గదా. మీ తీర ్ప ఏమి ?"
● 50:14అయితే యేసులో నమ్మకం ఉంచని ప్రతి ఒకస్కారి దేవుడు నా్య
ఏడుసూ
్తు పళ ్ళు రుకుతూ శ్వతకాలం యాతన పడతారు.

అ

న్నాడు. "ఇక మనకి ఇతర

క్షులు ఎందుకు?

ధిప గా తీరు్పు తీరు ్తు డు అయన వారిని నరకంలో వే ్తు డు. వారు

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0148, H0430, H1777, H1778, H1779, H1780, H1781, H1782, H2940, H4055, H4941, H6414, H6415,
H6416, H6417, H6419, H6485, H8196, H8199, H8201, G01440, G03500, G09680, G11060, G12520, G13410,
G13450, G13480, G13490, G29170, G29190, G29200, G29220, G29230, G42320

( రిగి వెళ్ళుండి: 18:01; 19:16; 21:08; 39:04; 50:14)
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translationWords

పది ఆజజ్ఞా లు

పది ఆజజ్ఞాల
వాస్త వాల :
"పది ఆజజ్ఞా లు" అం దేవుడు
యి ండపై మోషేకు ఇచిర్చాన ఆజజ్ఞా లు. ఇ శ్రా యేలీయులు క
ఇచార్చాడు. దేవుడు ఈ ఆజజ్ఞా లను ండు పెదగ్దా తి పలకలపై
డు.

ను ప్రదేశం ప్రయాణంలో ఎ

రిలో ఉండ

వారికి

• దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులకు అనేక ఆజజ్ఞా లు ఇచిర్చా వా కి లోబడమని చెపా్పుడు. అయితే పది ఆజజ్ఞా లు మాత్రుం ప్రతే్యక ఆజజ్ఞా లు. అవి
ఇ శ్రా యేలీయులు దేవుణి్ణ పే్రమించి ఆ ధన చేసేలా ఇంకా ఇతర ఇతర ప్రజల పట్ల పే్రమ చూపేలా చే ్తు యి.
• ఈ ఆజజ్ఞా లు తన ప్రజలతో దేవుని నిబంధన సంబంధమైనవి. దేవుడు అ జ్ఞా పించిన నికి లోబడడం దా్వ ఇ శ్రా యేలు ప్రజలు వారు దేవుణి్ణ
పే్రమించామని, తాము ఆయనకు చెందిన వారమని కనపరచుకుంటు న్నారు.
• పది ఆజజ్ఞా ల తి పలకలను నిబంధన మందసంలో ఉంచారు. అది ప్రత్యక్ష గు రంలో తరువాత ఆలయం అతి పరిశుద్ధ స్థ లంలో
ఉంచారు.
(చూడండి: నిబంధన మందసం, ఆజజ్ఞా , నిబంధన, ఎ

రి, చటష్టి ం, లోబడు,

యి, ఆ ధన)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• ది్వతీ 04:13-14
• ది్వతీ 10:3-4
• నిర్గ మ 34:27-28
• లూకా 18:18-21

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

డు. వా ని మోషేకు ఇచార్చాడు.
• 13:07 తరువాత దేవుడు ఈ పది ఆజజ్ఞాలన ండు తి పలకలపై
• 13:13 మోషే ండ దిగి వచిర్చా ఆ విగ్రహం చూసి చాలా కోపగించుకు న్నాడు. దేవుడు ఇచిర్చాన పది పది ఆజజ్ఞాల
పగలగొ ష్టి డు.
డు.
• 13:15 మోషే తాను పగలగొ ష్టి న పలకల ్థ నంలో పది ఆజజ్ఞాల త్తు తి పలకలపై

పదం సమాచారం:
• Strong's: H1697, H6235

( రిగి వెళ్ళుండి: 13:07; 13:13; 13:15)
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సి ఉనన్నా

ళ్ల కింద పడేసి

translationWords

పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన

పరలోకం, ఆకాశం, అకాశాల , పరలోకసంబంధమైన
రద్వాచనం:
దీనిన్నా ఇలా అనువదించ వచుర్చా. "పరలోకం" అం
ఇసు్తుంది, "ఆకాశం."

దేవుడు ఉండే చోటును

ధారణం

సూచిసు్తునన్నాది. ఇదే పదం సంద ్భునిన్నా బ ష్టి ఈ అర్థ ం కూ

• "ఆకా లు" అం భూమిపై ఉనన్నా ప్రతిదీ అం సూరు్యడు, చందుద్రోడు, నక్షతా్రులు. ఇందులో ఆకాశ సులు సుదూర లోకాలు, నేరు
భూమినుండి చూడలేనివి.
• "ఆకాశం" అం భూమిపై పరుచుకుని ఉనన్నా లవి లం. అకస్కాడ మేఘాలు, మనం పీలేర్చా లి ఉ న్నాయి. తరచు సూరు్యడు, చందుద్రోడు
కూ "ఆకాశంలో ఉనన్నాటష్టి ు" చెప్పువచుర్చా.
• నిన్నా సంద ్భులో్ల బైబిలో్ల, "పరలోకం" అం ఆకాశం, లేక దేవుడుండే చోటు.
• "పరలోకం " అనే దానిన్నా అలంకారికం వాడినపు్పుడు దేవుడు అనే అర్థ ంతో వాడతారు. ఉదాహరణకు, మత్తు యి " పరలోక జ్యం” అని
సినపు్పుడు అతడు దేవుని జ్యం అనే అర్థ ంతో
డు.

అన వాదం సూచనల :
• "పరలోకం" అలంకారికం ఉపయోగించినపు్పుడు దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా, "దేవుడు."
• "పరలోక జ్యం" అని మత్తు యి సువార్తలో సినపు్పుడు "పరలోకం" అని యడం మంచిది. ఎందుకం అది మత్తు యి సువార్తకు
ప్రతే్యకం.
• “అకా లు” లేక “ఆకాశ సులు" అనే దానిన్నా ఇలా కూ తరు్జుమా చెయ్య వచుర్చా. "సూరు్యడు, చందుద్రోడు, నక్షతా్రులు” లేక “విశ్వంలోని
నక్షతా్రులు అ న్నా."
• పద బంధం, “ఆకాశ నక్షతా్రులు" అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "ఆకాశం లోని నక్షతా్రులు” లేక “పాలపుంతలోని నక్షతా్రులు” లేక
“విశ్వంలోని నక్షతా్రులు."
(చూడండి: kingdom of God)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 జులు 8:22-24
• 1 తెసస్సా 1:8-10
• 1తెసస్సా 4:17
• ది్వతి 9:1
• ఎఫెసి 6:9
• ఆది 1:1
• ఆది 7:11
• యోహాను 3:12
• యోహాను 3:27
• మత్తు యి 5:18
• మత్తు యి 5:46-48

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 4:2వారు క ష్టి భవనం పరలోకం అంటుతునన్నా ఎతెత్తైన గో రం తో ఉంది.
• 14:11అతడు (దేవుడు)పరలోక ఆహారం వారికి ఇచార్చాడు. దాని పేరు "మ న్నా."
• 23:7హ తు్తు , అకా లు దేవదూతల సు్తుతులతో నిండిపోయాయి. "పరలోకంలో దేవు కి మహిమ, అయన అనుగ్రహం చూరగొనన్నా
వారికి భూమి మీద ంతి!"
• 29:9
తరువాత యేసు చెపా్పుడు, " మీరు మీ సోదరుణి్ణ

హృదయపూర్వకం

క్షమించకపోతే

పరలోక తండిడ్రి మీలో ప్రతి ఒకస్కారి చేసేది ఇదే."

మాట వినినందుకు వంద లు."
• 37:9 తరువాత యేసు ఆకాశం కేసి చూసి ఇలా చెపా్పుడు, "తండీడ్రి వు
• 42:11తరువాత యేసు పరలోకం లోకి వెళి్ళుపోయాడు. ఒక మేఘం ఆయనున్నా వారికి కనబడకుం తీసుకుపోయింది.
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translationWords

పరలోకం, ఆకాశం, అకా లు, పరలోకసంబంధమైన

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1534, H6160, H6183, H7834, H8064, H8065, G09320, G20320, G33210, G37700, G37710, G37720

( రిగి వెళ్ళుండి: 04:02; 04:07; 23:07; 24:08; 28:04; 30:07; 34:09; 37:09; 39:04; 41:04; 42:10; 42:11; 43:01; 43:02; 50:03)
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translationWords

పరిశుద్ధ మైన, పరిశుద్ధ త, అపరిశుద్ధ మైన, పవిత్రుమైన

పరిశ ద్ధ మైన, పరిశ ద్ధ త, అపరిశ ద్ధ మైన, పవితత్రిమైన
రద్వాచనం:
"పరిశుద్ధ మైన,” “పరిశుద్ధ త " పదాలు పూరి్త
స్వభావానిన్నా సూచిసు్తు న్నాయి. .

ప్రతే్యకించబడిన, పాపయుక్తమైన, లోపపూరితమైన సమస్తు ం నుండి వేరు

ఉనన్నా దేవుని

• దేవుడు ఒకస్కాడే సంపూర్ణం పరిశుదు్ధడు. అయన మనుషులను, వసు్తువులను పరిశుద్ధ పరు ్తు డు.
• పరిశుదు్ధడైన ఒక వ్యకి్త దేవునికి చెందిన వాడు. దేవుణి్ణ సేవించ ని , ఆయనను మహిమ పరిచే ఉదేగ్దా శంతో ప్రతే్యకించబడిన వాడు.
• దేవుడు పరిశుద్ధ మైనది అని ప్రక ంచిన వసు్తువు తన మహిమ, తన వాడకం కోసం ప్రతే్యకించబడినది. బలిపీఠం లాం వి ఆయనకు బలి
అర్పుణలు సమరి్పుంచబడడం కోసం ఉపయోగించబడతాయి.
• అయన అనుమతిసే్తు తపి్పుంచి మనుషులు ఆయనను సమీపించలేరు. ఎందుకం అయన పరిశుదు్ధడు వారు కేవలం పాపపూరితమైన,
అపరిపూర్ణమైన మానవులు.
• పాత నిబంధనలో, దేవుడు యాజకులను తనకు ప్రతే్యక సేవ చేయడం కోసం పరిశుద్ధ పరిచాడు. వారు ఆచారరీతి పాపం నుండి శుదుగ్దాలై
దేవుణి్ణ సమిపించగలుగుతారు.
• దేవుడు తనకు చెందిన నిన్నా స్థ లాలనూ, వసు్తువులనూ పరిశుద్ధ మైనవి ప్రతే్యకించాడు. లేదా తన ఆలయం లాం వా మూలం
తనను వెల్ల డి చేసుకుం డు.
అక్ష లా, "అపరిశుద్ధ మైన" అం

"పరిశుద్ధ ము కానివి" అని అర్థ ం. దేవుణి్ణ ఘనపరచని వసు్తువునూ లేదా వ్యకి్త వివరిసు్తుంది.

్తు ఉనన్నా వ్యకి్తని వివరించ నికి ఈ పదం
• దేవునికి వ్యతిరేకం తిరుగు టు చెయ్యడం దా్వ దేవుని అగౌరవపరుసూ
ఉపయోగించబడుతుంది.
• "అపరిశుద్ధ మైన" అని పిలువబడినదానిని ధారణం ఉంది, చెడిపోయి ఉంది లేదా అపవిత్రుం ఉంది అని వివరించబడవచుర్చా. ఇది
దేవునికి చెందినది కాదు.
"పవిత్రుమైన" పదం దేవుణి్ణ ఆ ధించ నిని లేదా అబదగ్దా పు దేవుళ్ళు అన్యమత ఆ ధనకు సంబంధించినది

ఉంది.

• పాత నిబంధనలో, "పవిత్రుమైన" పదం అబదగ్దా దేవుళ్ళు ఆ ధనలో ఉపయోగించే తి స్తు ంభాలు, ఇతర వసు్తువులను వివరించ నికి
ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ పదం "మత సంబంధమైన" అని కూ అనువదించబడవచుర్చా.
• "పవిత్రుమైన పాటలు,” “పవిత్రు సంగీతం" అం దేవుని మహిమకోసం పాడేవీ లేదా వాయించబడేవి అని సూచించబడుతు న్నాయి.
"యెహోవాను ఆ ధించడం కోసం సంగీతం" లేదా "దేవుణి్ణ సు్తుతించే పాటలు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• "పవిత్రు విధులు" పదం ప్రజలు దేవుణి్ణ ఆ ధించడంలో నడిపించ నికి యాజకుడు జరిగించే "మతపర విధులు” లేదా “ఆచార పరమైన"
కార్తంయాలను సూచిసు్తుంది. ఇది అబద్ధ దేవుళ్ళు విగ్రహ పూజలో్ల ఆ యాజకులు చేసే ఆచారపరమైన కా ్యలనూ సూచిసు్తు న్నాయి.

అన వాదం సూచనల :
·
"పరిశుద్ధ మైన" పదం "దేవునికోసం ప్రతే్యకించిన” లేదా “దేవునికి చెందిన” లేదా “పూరి్త
"పాపం నుండి వేరుచెయ్యబడిన" అని ఇతరవిధాలు అనువదించబడవచుర్చా.
·
కూ

"పరిశుద్ధ పరచు" పదం తరచు
అనువదించబడవచుర్చా.

పవిత్రుమైన" లేదా "పరిపూర్ణ పాప రహిత” లేదా

ఇంగీ్లషులో "పరిశుద్ధ పరచు" అని అనివదించబడుతుంది. "దేవుని కోసం (ఒకరిని) ప్రతే్యక పరచు" అని

·
"అపరిశుద్ధ మైన" పదం "పరిశుద్ధ ం కాని" లేదా "దేవునికి చెందని” లేదా “దేవుణి్ణ ఘనపరచని" అని ఇతర విధా
అనువదించబడవచుర్చా.
·

నిన్నా సంద ్భులో్ల, "అపరిశుద్ధ మైన" పదం "అపవిత్రుం" అని అనువదించబడవచుర్చా.

(చూడండి: పరిశుదా్ధత్మ, సమరి్పుంచు, పరిశుద్ధ పరచు, ప్రతే్యకించు)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• ఆది 28:22
• 2 జులు 3:2
• విలాప 4:1
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లలో

translationWords

పరిశుద్ధ మైన, పరిశుద్ధ త, అపరిశుద్ధ మైన, పవిత్రుమైన

• యెహేజేస్కాల్20:18-20
• మత్తు యి7:6
• మారుస్కా 8:38
• అపో.కా 7:33
• అపో.కా 11:8
• రోమా 1:2
• 2 రింతి 12:3-5
• ల స్సా 1:22
• 1 తె స్సా 3:13
• 1 తె స్సా 4:7
• 2 తిమోతి 3:15

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 1:16అయన (దేవుడు) ఏడవ రోజును దీవించి పరిశ ద్ధ పరిచాడ . ఎందుకం ఆరోజు అయన తన పనిని మాని విశశ్రామించాడు.
• 9:12" వు పరిశ ద్ధ మైన నేలపై నిలుచు న్నావు."
నిబంధనకు లోబడి దానిని పా ంచినట్ల యితే మీరు
స్వ య సంపాద్యం అవుతారు, ఒక యాజకలైన
• 13:1 "మీరు
జ్యం నూ, పరిశ ద్ధ జనము నూ ఉం రు."
• 13:5వి శ్రా ంతి దినమును పరిశ ద్ధ మైనది ఆచరించ నికి గ్రత్తు పడండి."
• 22:5 "ఆ శిశువు పరిశ ద్ధ మైన దేవుని కుమారుడు."
• 50:2మనం యేసు క కోసం ఎదురు చూసు్తుండ పరిశ ద్ధ ంగా ఆయనకు ఘనత కలిగించే విధం జీవించాలని అయన కోరుతు

న్నాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0430, H2455, H2623, H4676, H4720, H6918, H6922, H6942, H6944, H6948, G00370, G00380,
G00400, G00400, G00410, G00420, G04620, G18590, G21500, G24120, G24130, G28390, G37410, G37420

( రిగి వెళ్ళుండి: 01:16; 09:12; 13:02; 13:05; 22:05; 50:02)
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translationWords

పరిశ

పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ

్ధ త్మ, దేవు

ఆత్మ, ప్రభ వు ఆత్మ, ఆత్మ

వాస్త వాల :
ఈ పదాల న్నా దేవుడైన పరిశుదా్ధత్మను సూచిసు్తు

న్నాయి. ఒకే నిజ దేవుడు తండిడ్రి, కుమారుడు,, పరిశుదా్ధత్మడు

నిత్యమూ ఉనికి కలిగియు

న్నాడు.

• పరిశుదా్ధత్మ "ఆత్మ” నూ, “యెహోవా ఆత్మ” నూ “సత్య ఆత్మ” నూ కూ సూచించబడుతు న్నాడు.
• ఎందుకం పరిశుదా్ధత్మ దేవుడే. అయన తన స్వభావం అంత లోనూ, ఆయన చేసు్తునన్నాదానంత లోనూ పరిపూర్ణం పరిశుదు్ధడు,
అనంతమైన పవితు్రుడు, నైతికం పరిపూరు్ణడు.
• తండిడ్రి, కుమారుడుతో పాటు పరిశుదా్ధత్మడు వి ్వనిన్నా సృ ష్టి ంచడంలో చురుకు పాలొ్గ న్నాడు.
• దేవుని కుమారుడు యేసు పరలోకానికి తిరిగి వెళి్ళున తరువాత దేవుడు పరిశుదా్ధత్మను తన ప్రజలను నడిపించ ని , వారికి
బోధించ ని , ఆదరించ ని , దేవుని చిత్తు ం జరిగించేలా సిద్ధ పరచ ని పంపించాడు.
• పరిశుదా్ధత్మ యేసును నడిపించాడు, యేసులో వి ్వసం ఉంచినవారిని ఆయన నడిపి ్తు డు.

అన వాదం సూచనల :
• ఈ పదం "పరిశుద్ధ ” “ఆత్మ" పదాలను అనువదించ నికి ఉపయోగించే పదాలతో సరళం అనువదించబడవచుర్చా.
• ఈ పదం "శుద్ధ ఆత్మ” లేదా "పరిశుదు్ధడైన ఆత్మ" లేదా "దేవుడైన ఆత్మ" అని ఇతర విధాలు అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి:holy, spirit, God, Lord, God the Father, Son of God, gift)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 సమూయేలు 10:10
• 1 తెసస్సా 4:7-8
• అపో.కా 8:17
• గలతీ 5:25
• ఆది 1:1-2
• యెషయా 63:10
• యోబు 33:4
• మత్తు యి 12:31
• మత్తు యి 28:18-19
• ర్తనలు 51:10-11

బైబిల కథల న ండి ఉ
• 1:1అయితే దేవు
• 24:8
యేసు

పి్తు సం పొంది

ఆత్మ

హరణల :
మీద ఉ

న్నాడు.

లోనుండి బయటకు వచిర్చానపు్పుడు, దేవు

ఆత్మ పావురం ఆకారంలో ప్రత్యక్షం అయా్యడు, ఆయనమీద వాలాడు.

• 26:1
తాను శోధనలు జయించిన తరువాత యేసు పరిశ

్ధ త్మ శకి్తతో గలిలయ పా్పుక్రైం ంతానికి తిరిగి వెళి్ల అకస్కాడ నివసించాడు.

కు అనుగ్రహించాడు, పేదలకు సువార్త ప్రక ంచ ని , ఖైదీలకు విడుదల ఇవ్వ ని ,
• 26:3 యేసు చదివాడు, "దేవుడు తన ఆత్మన
చూపులేనివారికి చూపు ఇవ్వ ని , అణ రిన వారికి విడుదల ఇవ్వ నికి ఆయనను పంపాడు.
గై న వ నని బోధించడం
• 42:10"కాబ ష్టి మీరు వెళి్ల సమస్తు మనుషు్యలను శిషు్యలు చెయ్యండి. నేను మీకు ఆ జ్ఞా పించిన వాటనిన్నా
దా్వ తండిడ్రి, కుమారుడు, పరిశ ్ధ త్మ మమున వారికి పి్తు సం ఇవ్వండి."
• 43:3వారంతా పరిశ ్ధ త్మతో నింపబ ్డ రు, వారు ఇతర భాషలలో మా ్ల డడం ఆరంభించారు.
్తు వింటూ
• 43:8"యేసు తాను వా గ్దా నం చేసిన ష్టి పరిశ ్ధ త్మన పంపించాడు. ఇపు్పుడు మీరు చూసూ
ఉనన్నావా ని పరిశ ్ధ త్మ జరిగిసు్తు న్నాడు."
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translationWords

పరిశుదా్ధత్మ, దేవుని ఆత్మ, ప్రభువు ఆత్మ, ఆత్మ

• 43:11 పేతురు వారికి ఇలా జవాబిచార్చాడు, "మీలో ప్రతి ఒకస్కారూ దేవుడు మీ పాపాలు క్షమించేలా ప ర్చాతా్తుప పడి యేసు క్రీస్తు ు
పి్తు సం పొందండి. తరువాత అయన మీకు పరిశ ్ధ త్మ అనే కానుకను అనుగ్రహి ్తు డు."
• 45:1అతడు ( ్తు ఫను) మంచి పేరుగలవాడు. పరిశ ్ధ త్మతో జ్ఞా నంతో నిండిన వాడు.

మంలో

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H3068, H6944, H7307, G00400, G41510

( రిగి వెళ్ళుండి: 01:01; 22:02; 22:05; 23:02; 24:08; 24:09; 25:01; 26:01; 26:03; 42:10; 42:11; 43:03; 43:05; 43:08; 43:11;
45:01; 45:03; 45:07; 45:12; 46:05; 46:10)
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translationWords

ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము

పశా్చుతా్తపపడ , పశా్చుతా్తపమ
రద్వాచనమ :
“ప ర్చాతా్తుపపడు” మరియు “ప ర్చాతా్తుపము” అనే ఈ పదములు పాపమునుండి వెనుదిరుగుటను గూరిర్చా మరియు దేవుని వైపుకు తిరుగుటను
గూరిర్చా సూచించును.
• “ప ర్చాతా్తుపపడుట” అనే మాటకు “ఒకరి మనసుస్సాను మారుర్చా నుట” అని అక్ష ర్థ ము కలదు.
• పరిశుద్ధ గ్రంథములో “ప ర్చాతా్తుపపడు” అనే మాటకు ధారణము మానవ ఆలోచన విధానము, కిక్రీయల విధానం విధానమునుండి
మరియు పాప స్వభావమునుండి బయటకు వచిర్చా, దేవుని విధానములో ఆలోచించుట, కిక్రీయలు చేయు వైపునకు మరలుట అని అర్థ ము.
• ప్రజలు తమ పాపముల విషయమై నిజం ప ర్చాతా్తుపము చెందినపు్పుడు, దేవుడు వారిని క్షమించి, ఆయనకు విధేయులు లగునటు్ల వారికి
సహాయము చే ్తు డు.

అన వాదం సలహాల :
• “ప ర్చాతా్తుపపడు” అనే ఈ మాటను “(దేవుని వైపుకు) తిరుగు నుము” లేక “పాపమునుండి మరలి దేవుని వైపుకు తిరుగు నుట” లేక
“దేవుని వైపుకు తిరుగుట, పాపమునుండి మరలుట” అని అర్థ ములనిచేర్చా మాటలతో లేదా పడభందంతో అనువదించవచుర్చాను.
• అనేకమారు్ల “ప ర్చాతా్తుపము” అనే ఈ పదము “ప ర్చాతా్తుపపడు” అనే కిక్రీయా పదము అనువాదం చేయబడుతుంది. ఉదాహరణకు,
“దేవుడు ఇ శ్రా యేలుకు ప ర్చాతా్తుపమును ఇచిర్చాయు న్నాడు” అనే ఈ మాటను “దేవుడు ఇ శ్రా యేలు ప ర్చాతా్తుపపడునటు్ల చేసియు న్నాడు”
అని అనువాదం చేయుదురు.
• “ప ర్చాతా్తుపము” అనే ఈ పదమును అనువాదం చేయు వేరొక విధానములో “పాపమునుండి వెనుదిరుగుట” లేక “దేవుని వైపుకు తిరిగి,
పాపమునుండి తపు్పు నుట” అనే మాటలు కూ వినియోగి ్తు రు.
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: sin, turn)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• అపొ.కా 3:19-20
• లూకా 3:3
• లూకా 3:8
• లూకా 5:32
• లూకా 24:47
• మారుస్కా 1:14-15
• మత్తు యి 3:3
• మత్తు యి 3:11
• మత్తు యి 4:17
• రోమా 2:4

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 16:2దేవునికి అవిధేయత చూపించి అనేక సంవతస్సారములైన తరువాత, వారి శతు్రువులు దా్వ నలగగొటష్టి బడిన తరువాత,
ఇ శ్రా యేలీయులు పశా్చుతా్తపమ పొందిరి మరియు తమను రక్షించమని దేవునిని వేడు నిరి.
• 17:13
దావీదు తన పాపమునుబ ష్టి పశా్చుతా్తపప డ్డా డ , దేవుడు అతనిని క్షమించాడు.
• 19:18ప్రజలు పశా్చుతా్తపపడకపోతే దేవుడు వారిని శనము చేయునని వారు (ప్రవక్తలు) వారిని హెచర్చారించారు.
• 24:2అనేకమంది ప్రజలు యోహాను ప్రక ంచే మాటలను వినుటకు అరణ్యమునకు తరలివచిర్చారి. “దేవుని జ్యము
సమీపించియునన్నాది, పశా్చుతా్తపపడ డి“ అని అతడు వారికి చెపు్పుచూ ప్రక ంచెను!
శిషు్యలు
• 42:8 “ప్రతియొకస్కారు తమ పాపముల ర పాప క్షమాపణ పొంద టక ప్రతియొకస్కారు పశా్చుతా్తపప లి అని
ప్రక ంచుదురని లేఖనములలో వా్రయబడియునన్నాది.”
• 44:5 “అందుచేత ఇపు్పుడు పశా్చుతా్తపపడ డి మరియు దేవునివైపుకు తిరుగుడి, తదా్వ మీ పాపములు కడుగబడుతాయి.”
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translationWords

ప ర్చాతా్తుపపడు, ప ర్చాతా్తుపము

పదం సమాచారం:
• Strong's: H5150, H5162, H5164, G02780, G33380, G33400, G33410

( రిగి వెళ్ళుండి: 16:02; 16:17; 17:13; 19:18; 20:01; 24:02; 24:03; 24:04; 42:08; 43:11; 44:05)

887 / 1034

translationWords

ప

పసా్క
వాస్త వాల :
“ప స్కా” అనునది మతపరమైన ఒక పండుగ, దీనిని యూదులు తమ పూరి్వకూలైన ఇ స్రా యేలియులను ఐగుపుప్తు
రక్షించాడో అని జ్ఞా పకము చేసి నుటకు ప్రతి సంవతస్సారము ఈ పండుగను ఆచరి ్తు రు.

నిసత్వములోనుండి ఏ రీతి

• దేవుడు ఇ స్రా యేలియుల ఇళ్ల ను “దా వచార్చాడని” మరియు వారి కుటుంబములో మగ శిశువులను చంపక, ఐగుపీ్తు యుల మగ
శిశువులను చంపిన వాస్తు వ సంఘటననుండి ఈ పండుగ పేరు వచిర్చాంది.
• ఈ ప స్కా పండుగలో పులియని రొటెష్టి లు, ఎటువం మచర్చాలేని పరిపూర్ణమైన గొ ర్రెపిల్ల ను వధించి, దానిని గు కాలిర్చా వండిన ఒక
ప్రతే్యకమైన భోజనము ఉంటుంది. ఇ స్రా యేలియులు ఐగుపుప్తు దేశమునుండి విడిపించబడక మునుపు తి్రు వారు తినిన భోజనమును ఈ
పదార్థ ములనిన్నాయు వారికి జ్ఞా పకము చేయును.
• దేవుడు ఇ స్రా యేలియుల ఇళ్ల ను ఎలా “దా వె ్ళుడో”, ఎలా వారిని ఐగుపుప్తులో నిసత్వమునుండి విడిపించాడో జ్ఞా పకము చేసి ని
ఆచరించు కక్రీమములో ఈ భోజనమును ప్రతి సంవతస్సారము భుజించాలని దేవుడు ఇ స్రా యేలియులకు చెపా్పుడు.

అన వాద సలహాల :
• “ప స్కా” అను పదమును “దా ” మరియు “వె ్ళును” అను పదముల కలయిక దా్వ అనువాదము చేయబడియుండెను లేదా ఈ
అర్థ ము వచేర్చాడి ఇతర పదముల కూరు్పు దా్వ అనువదించబడియునన్నాదని చెప్పుబడియుండెను.
• ప్రభువు దూత వారి ఇళ్ల ను దా , వారి మగ శిశువులను రక్షించుట అను సంఘటనను వివరించుటకు ఉపయోగించబడిన పదములకు ఈ
పండుగకు పె ష్టి న పేరుకే స్పుషష్టి మైన అనుబంధము కలిగియునన్నాట్లయితే ఎంతో సహాయకరము ఉంటుంది.

పరిశ ద్ధ అన బంధ వాకా్యల :
• 1 కోరింథీ.05:6-8
• 2 దిన.30:13-15
• 2 జులు.23:21-23
• ది్వతి.16:1-2
• నిర్గ మ.12:26-28
• ఎ జ్రా .06:21-22
• యోహాను.13:1-2
• యెహో.05:10-11
• లేవి.23:4-6
• సంఖా్య.09:1-3

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణమ ల :

నిసత్వమునుండి వారు విడుదల మరియు ఐగుపీ్తు యుల మిద ఆయన
• 12:14 ప్రతి సంవతస్సారము పసా్కన ఆచరించు నుట దా్వ
విజయమును జ్ఞా పకము చేసి నవ నని దేవుడు ఇ స్రా యేలియులకు ఆ జ్ఞా పించెను.
• 38:01 ప్రతి సంవతస్సారము యూదులు పసా్క పండుగను ఆచరి ్తు రు. అనేక శతాబగ్దా ముల కిక్రీతము దేవుడు వారి పూరి్వకులను ఐగుపుప్తు
నిసత్వమునుండి ఎలా రక్షించాడో అని తెలియజేయుటకే ఈ ఆచారము నేలకోనినది.
• 48:09 యేసు పసా్కన తన శిషు్యలతో ఆచరించాడు.
• 48:09 దేవుడు రక్తమును చూచినపు్పుడు, ఆయన వారి ఇళ్ల ను దా వె ్ళును మరియు వారి మొద సంతాన మగ శిశువులను
చంపలేదు. ఈ సంఘననే పసా్క అని పిలుతురు.
• 48:10 యేసు మన పసా్క గొ ర్రెపిల్ల యైయు న్నాడు. ఆయన పరిపూరు్ణడు మరియు పాపరహితుడైయు న్నాడు, మరియు పసా్క పండుగ
ఆచార సమయములోనే ఆయనను చంపిరి.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H6453, G39570
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స్కా

translationWords

ప

( రిగి వెళ్ళుండి: 12:14; 38:01; 38:04; 43:02; 48:09; 48:10)
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translationWords

పమ ,

పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం

పమైన,

పి,

పం చేస్త ండడం

రద్వాచనం:
“పాపం” అనే పదం దేవుని చితా్తుని , ధ ్మలకూ విరుద్ధ ము చేసే చర్యలనూ, ఆలోచనలనూ, మాటలనూ సూచిసు్తుంది. దేవుడు మనలను
చేయమని కోరినదానిని చెయ్యకుం ఉండడం అని కూ ఈ పదం సూచిసు్తుంది.
·
ఏమై

దేవునికి లోబడకుం ఉండే పనులూ లేదా దేవుణి్ణ సంతోషపరచకుం
అవి పాపం అని పరిగణించబడతాయి

·

దేవుని చితా్తునికి విరుద్ధ మైన ఆలోచనలూ, కిక్రీయలూ “పాపభూయిషష్టి మైనవి.”

ఉంచే పనులు, ఇతర ప్రజలకు తెలియని విషయాలు సహితం

·
ఆదాము పాపము చేసినందున సమస్తు మనుషు్యలందరూ “పాప స్వభావంతో” పు ష్టి రు. ఆ స్వభావం వారిని నియంతి్రుంచి, వారు పాపము
చేయ నికి కారణం అవుతుంది.
·

“పాపి” అం

పాపాలు చేసే వ్యకి్త అని అర్థ ం. అందుచేత ప్రతీ మనుషు్యడు పాపియైయు

న్నాడు.

·
నిన్నామారు్ల “పాపులు” అనే పదం ధర్మ సస్త్రీమునకు లోబడని ప్రజలనూ, తాము భావించిన ప్రజలనూ సూచించ నికి పరిసయు్యల వం
మత సంబంధమైనవారి చేత ఉపయోగించబడింది.
·
“పాపి” అనే పదం ఇతర ప్రజలకం అతి హీనమైన ప్రజల కోసం కూ
వసూలు చేసేవారికి, వ్యభిచారులకు ఇవ్వబడింది.

ఉపయోగించబడింది. ఉదాహరణకు, ఈ బిరుదు ఎకుస్కావ

సుంకం

అన వాదం సూచనల :
·
“పాపం” అనే పదం “దేవునికి అవిధేయత” లేదా “దేవుని చితా్తునికి వ్యతిరేకం
"చెడు కిక్రీయలు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
·

“పాపం" పదం “దేవునికి అవిధేయత” లేదా “తపు్పు చేయడం” అని కూ

వెళ్ళుడం" లేదా "దుషష్టి ప్రవర్తన, దుషష్టి తలంపులు" లేదా

అనువదించబడవచుర్చా.

·
సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , “పాపభూయిషష్టి మైన” అనే పదం “పూరి్త చెడు చెయ్యడం" లేదా "దుషష్టి త్వం" లేదా చేయుట” లేక “దుషష్టి త్వము” లేక
“అనైతికత” లేక “చెడు” లేక “దేవునికి వ్యతిరేకం తిరుగు టు చెయ్యడం" అని అనువదించబడవచుర్చా.
·
సంద ్భునిన్నా బ ష్టి “పాపి” అనే పదం “పాపములు చేయు వ్యకి్త” లేదా “తపు్పులు చేయు వ్యకి్త” లేదా "దేవుని అవిధేయత చూపించే వ్యకి్త”
లేదా “ధర్మ
స్త్రీ నికి వ్యతిరేకం నడుచు నే వ్యకి్త” అని అర్థ ం వచేర్చా వాకా్యలతో ని లేదా పదాలతో
అనువదించబడవచుర్చా.
·
“పాపులు” అనే పదం “అత్యంత పాపాతు్మలైన ప్రజలు” లేదా “పాపాతు్మలు
వచేర్చా వాకా్యలతో
లేదా పదాలతో
అనువదించబడవచుర్చా.

పరిగణించబడిన ప్రజలు” లేదా “అనైతిక ప్రజలు” అనే అర్థ ం

·
“సుంకం వసూలు చేసేవారు, పాపులు" అనే పదం అనువాదంలో “ప్రభుత్వం కోసం డబుబ్బాను పోగుచేసేవారు, పాపాతు్మలైన ఇతర ప్రజలు"
లేదా అత్యంత పాపాతు్మలైన ప్రజలు, సుంకం వసూలు చేసేవారు సహితం" అని ఇతర విధాలు అనువదించబడవచుర్చా.
·
ఈ పదం అనువాదంలో పాప సంబంధమైన ప్రవర్తన, ఆలోచనలూ, ఇతర వ్యకు్తలు చూడని, లేదా ఎరుగని సంగతులను గురించి కూ
తెలియచేసేవిధం ఉండేలా చూడండి.
·

“పాపం” అనే పదం

ధారణము

ఉం

లి, "దుషష్టి త్వం," "చెడు” అనే పదాలకు భినన్నాం

(చూడండి:disobey, evil, flesh, tax collector)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 దిన9:1-3
• 1యోహాను 1:10
• 1 యోహాను 2:2
• 2 సమూయేలు 7:12-14
• అపో.కా 3:19
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ఉం

లి.

translationWords

పాపము, పాపమైన, పాపి, పాపం చేసు్తుండడం

• దానియేలు 9:24
• ఆది 4:7
• హె బ్రా 12:2
• యెషయా 53:11
• యిరి్మయా 18:23
• లేవి 4:14
• లూకా 15:18
• మత్తు యి 12:31
• రోమా 6:23
• రోమా 8:4

బైబిల కథలన ండి ఉ

హరణల :

· 3:15“ప్రజలు పాపపు కిక్రీయలు చేయుటనుబ ష్టి నేను ఇక ఎనన్నా కి నేలను శపించను, లేక ప్రజలు
వారిని శనం చేయను అని వా గ్దా నము చేయుచు న్నాను” అని దేవుడు చెపా్పుడు.
· 13:12వారు

పమ చేసినందున, దేవుడు వారి విషయమై చాలా కోపపడి, వారిని

· 20:1ఇ శ్రా యేలు మరియు యూదా
నిబంధనను వారు ఉల్ల ంఘించారు.

జ్యములు దేవునికి విరుద్ధ ము

· 21:13మె స్సాయ పరిపూరు్ణడైయుండును, ఆయనయందు ఎటువం
శిక్షను భరించ నికి చనిపోయాడు.

త ్మల గా ఉనన్నాప్పు

ప్రళయము చేత

శనము చేయాలని ప్రణాళిక చే డు.

పమ చేసియు

న్నాయి. దేవుడు

పమ ఉండదని ప్రవక్తలు కూ

యి వదగ్దా ఇ శ్రా యేలీయులతో చేసిన

చెపా్పురు. ఆయన ప్రజల

ల

ర

· 35:1ఒక రోజున యేసు అనేకమంది సుంకపు గుత్తు దారులకు మరియు ఆయన బోధను విన నికి వచిర్చాన
అనేకమంది
లక బోధించుచుండెను.
· 38:5యేసు గినెన్నా ఎతి్తు ని, “దీనిని తా్రుగుడి. ఇది
రక్తమైయునన్నాది” అని చెపా్పుడు.

పమ ల నిమిత్తు మై క్షమాపణ

· 43:11“మీలో ప్రతిఒకస్కారు ప ర్చాతా్తుపపడి, యేసు
పేతురు వారికి జవాబిచార్చాడు.

మమున

· 48:8మన

పమ ల

రకు చిందించబడే క్రీ త్తు నిబంధన సంబంధమైన

పి్తు స్మము పొందవ ను, తదా్వ

రకు మనమందరము చనిపోవలసినవారమైయు

దేవుడు మీ

పమ లన క్షమించును” అని

న్నాము!

· 49:17మీరు క్రైస్తు వులైనప్పు కి, మీరు పమ చేయ నికి మీరు శోదించబడతారు. అయితే దేవుడు నమ్మదగినవాడు మరియు మీరు
మీ పమ లన ఒపు్పు నినట్ల యితే, ఆయన మిము్మను క్షమించును. మీరు
కి వ్యతిరేకం పో డ నికి ఆయన మీకు బలమును
ఇచుర్చాను.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0817, H0819, H2398, H2399, H2400, H2401, H2402, H2403, H2408, H2409, H5771, H6588, H7683,
H7686, G02640, G02650, G02660, G02680, G03610, G37810, G39000, G42580

( రిగి వెళ్ళుండి: 02:01; 03:15; 04:02; 08:05; 10:08; 10:09; 13:09; 13:10; 13:12; 14:09; 16:17; 17:07; 17:09; 17:13; 17:14;
18:09; 20:01; 20:10; 21:05; 21:07; 21:13; 21:14; 22:07; 23:02; 24:03; 24:06; 24:07; 25:01; 29:01; 34:07; 34:09; 35:01;
35:02; 35:04; 35:08; 35:12; 38:05; 38:12; 42:08; 43:11; 44:05; 45:05; 48:01; 48:02; 48:03; 48:05; 48:06; 48:08; 48:10;
49:05; 49:07; 49:08; 49:09; 49:10; 49:11; 49:12; 49:14; 49:16; 49:17; 50:16)
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translationWords

పిలాతు

పిలాత
వాస్త వాల :
పిలాతు యూదా యొకస్కా రోమా పా్రంతానికి పాలకుడైయుండెను, ఇతనే యేసుకు మరణ దండనను విధించాడు.
• పిలాతు పాలకుడైనందున నేరసు్తులకు మరణ దండనను విధించే అధికారము ఇతనికి ఇవ్వబడియుండెను.
• పిలాతు యేసును సిలువకు వేయించాలని యూదా మత యకులందరు కోరిరి,ఇందు రకు వారు అబదగ్దా మాడి యేసు ఒక నేరసు్తుడని
చెపి్పురి.
• యేసు అప ధి కాదని పిలాతు గ్రహించాడు, కాని అతను జనులకు భయప ్డ డు మరియు వారి
మెపు్పును పొందాలనుకు

న్నాడు,అందుచేత అతను యేసును సిలువకు వేయమని తన సైనికులకు ఆదేశించాడు.

(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లను ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(ఈ పదములను కూ

చుడండి: సిలువకు వేయు, పాలకుడు, అప ధం, యూదా, రోమా)

బైబిల్ న ండి రిఫరెన న్సిల :
• అపో.కా 4:27-28
• అపో.కా 13:28
• లూకా 23:2
• మారుస్కా 15:2
• మత్తు యి 27:13
• మత్తు యి 27:58

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ
• 39:9మరుస

హరణల :

రోజు ఉదయమున యూదా

యకులందరు

యేసును రోమా పాలకుడైన పిలాతు వదగ్దా కు తీసు నివచిర్చారి. పిలాతు యేసును అప ధి ఎంచి శిక్షి ్తు డని మరియుఆయనను చంపుటకు మరణ
దండన విధి ్తు డని వారు నిరీక్షించిరి. అపు్పుడు, “ వు యూదుల జువా?” అని పిలాతు యేసును అడిగెను.
• 39:10“సత్యమన ఏమి ?” అని పిలాతు అడిగెను.
• 39:11యేసుతో మా ్ల డిన తరువాత, పిలాతు జనసమూహములవదగ్దా కు వెళి్ల , “నేను ఈ మనుషు్యనియందు ఎటువం అప ధమును
కనుగొనలేదు” అని చెపె్పును. అయితే యూదుల యకులు మరియు జనసమూహమంతయు, “అతణి్ణ సిలువవేయండి” అని గ ష్టి
కేకలు వేసిరి!అపు్పుడు “ఇతను అప ధి కాడు” అని పిలాతు చెపె్పును. అయితే వారు మరి ఎకుస్కావ
గ ష్టి

కేకలు వేసిరి. ఆ తరువాత “ఇతను అప ధి కాదు” అని పిలాతు మూడవ మారు చెపె్పును!
• 39:12జనసమూహమంతయు హిం త్మకము మారుతుందేమోనని పిలాతు భయపడి, యేసును సిలువ వేయమని తన సైనికులకు
ఆ జ్ఞా పించెను.
“యూదులకు జు” అని యేసును సిలువ వేసిన తరువాత అతని తలమీద ఒక పలకను గురుతు
• 40:2అందరు చదువునటు్ల
పెటష్టి మని పిలాతు ఆదేశించెను.
• 41:2“మరి ంతమంది సైనికులను తీసుకు వెళి్ల , ధ్యమైనంతవరకు సమాధిని భదద్రోపరచండి” అని పిలాతు చెపె్పును.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G40910, G41940

( రిగి వెళ్ళుండి: 39:09; 39:10; 39:11; 39:12; 40:02; 40:09; 41:01; 41:02)
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translationWords

పునరుతా్థనము

నర తా
్థ నమ
రద్వాచనమ :
“పునరుతా్థనము” అనే ఈ పదము చనిపోయిన తరువాత తిరిగి బబ్రాతికి వచేర్చా ప్రకిక్రీయను సూచిసు్తునన్నాది.
• ఎవరై పునరుతా్థనముచేయుట/పునరుత్తు రించుట/తెరిగి బబ్రాతికించుట అన ఆ వ్యకి్తని తిరిగి సజీవుడగునటు్ల చేయుట అని అర్థ ము.
కేవలము దేవుడు మాత్రుమె దీనిని చేయగల సమరు్థడు.
• “పునరుతా్థనము” అనే ఈ మాట అనేకమారు్ల యేసు క్రీస్తు ు చనిపోయిన తరువాత ఆయన తిరిగి సజీవుడైన విధమును సూచిసు్తునన్నాది.
• “నేనే పునరుతా్థనమును, జీవమును” అని యేసు చెపి్పున మాటకు అర్థ ము ఏమన , ఆయనే పునరుతా్థనము చెందుటకు ఆధారము/
మూలము మరియు ప్రజలకు తిరిగి జీవమును ప్ర దించుటకు ఆధారమునైయు న్నాడు.

అన వాదం సలహాల :
• ఒక వ్యకి్త యొకస్కా “పునరుతా్థనము’ అనే ఈ మాటను అతను “తిరిగి జీవమును పొందియు న్నాడు” లేక అతను “చనిపోయిన తరువాత
తిరిగి జీవమును కలిగియుండుట” అని కూ అనువాదం చేయవచుర్చాను.
• ఈ పదము యొకస్కా అక్ష ర్థ ము ఏమన “పైకి లేపుట” లేక “(మరణమునుండి) పైకి లేపే ప్రకిక్రీయ” అని అర్థ ము. ఈ పదమును
అనువాదము చేయుటకు ఇవనిన్నాయు ఇతర విధానములు పరిగణించవచుర్చాను.
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: life, death, raise)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 రింది 15:13
• 1 పేతురు 3:21
• హె బ్రా 11:35
• యోహాను 5:28-29
• లూకా 20:27
• లూకా 20:36
• మత్తు యి 22:23
• మత్తు యి 22:30
• ఫిలిపి్పు 3:11

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

్థ నమ ల దా్వ , దేవుడు పాపులను రక్షించి, క్రీ త్తు నిబంధనను ఆరంభించుటకు తన ప్రణాళికను
• 21:14మెసస్సాయా్య మరణ నర తా
సంపూరి్త చేయును.
్థ నమ , జీవమునైయు న్నాను” అని యేసు చెపె్పును. యందు విశ్వసించిన ప్రతియొకస్కారు మరణించినను వారు
• 37:5 నేనే నర తా
జీవించుదురు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: G3860, G14540, G18150

( రిగి వెళ్ళుండి: 21:14; 37:05)
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translationWords

తర,

పేతురు, మోను పేతురు, కేఫా

మోన

త ర , కేఫా

వాస్త వాల :
పేతురు యేసు పనెన్నాండు అపొస్తు లులలో ఒకడైయుండెను. ఈయన ఆదిమ సంఘమునకు పా్రముఖ్యమైన

యకుడైయుండెను.

• యేసు పేతురును శిషు్యని పిలువక మునుపు, తన పేరు మోను అని పిలువబడియుండెను.
• యేసు తనకు “కేఫా” అని పేరు పెటెష్టి ను, ఈ పేరునకు ఆ మిక్ భాషలో “ యి” లేక “బండ” అని అర్థ ములు కలవు. పేతురు అను
పేరు కు “ యి” లేక “బండ” అని గీ్రకు భాషలో కూ అర్థ ములు కలవు.
• జనులను స్వస్థ పరచుటకు మరియు యేసును గూరిర్చా సువార్తను ప్రక ంచుటకు దేవుడు పేతురును ఉపయోగించు నెను.
• తో వి ్వసులకు బోధించుటకు మరియు వారిని పో్రతస్సాహించుటకు పేతురు క్రీ త్తు నిబంధనలోని ండు పుస్తు కములను వా్ర ను.
(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లను ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
( ఈ పదములను కూ

చుడండి: శిషు్యడు, అపొస్తు లుడు)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• అపొ.కార్య.08:25
• గలతీ.02:6-8
• గలతీ.02:11-12
• లూకా.22:13-16
• మారుస్కా.03:13-16
• మత్తు యి.04:18-20
• మత్తు యి.08:14-15
• మత్తు యి.14:28-30
• మత్తు యి.26:33-35

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 28:09 “మేము సమస్తు ము వదిలి, నినున్నా వెంబడించుచు న్నాము. మాకేమి లాభము కలుగును?” అని త ర యేసుతో అనెను.
సహోదరుడు కు విరోధము తపు్పు చేసినయెడల నేను ఎనిన్నామారు్ల అతనిని
• 29:01 ఒకరోజు త ర యేసుతో, “బోధకు ,
క్షమించవ ను? ఏడు మారుల మటుష్టికా?” అని అడిగెను.
• 31:05 “బోధకు , వే అయితే, నేను ళ్ళు మీద నడచునటు్ల ఆ జ్ఞా పించుము” అని త ర యేసును అడిగెను. యేసు త ర తో
“రమ్మనెను!”
• 36:01 ఒకరోజు యేసు తనతో తన శిషు్యలలో త ర , యాకోబు, యోహానులను వెంటబెటుష్టి ని వె ్ళును.
• 38:09 “అందరు మిము్మలను విడిచిపె ష్టి నప్పు కి, నేను మిము్మలను విడువను!” అని పేతురు సమాధానమిచెర్చాను. ఆ తరువాత యేసు
త ర తో “ తాను మిము్మలందరి అడుగుచునన్నాది, అయితే నేను మీ అందరి రకు పా్రర్థ న చే ను, త ర మీ వి ్వసము
పడిపోదు. అయినప్పు , ఈ తి్రు కోడి కూయక ముందే, వు ననున్నా ఎరిగినప్పు కిని వు మూడు రు్ల ననున్నా ఎరుగనని చెపు్పుదువు”
అని చెపె్పును.
• 38:15 సైనికులు యేసును బంధించిన తరువాత, త ర తన కతి్తు ని తీసి, మహా యాజకుని దాసుని చెవిని నరికెను.
• 43:11 “మీలో ప్రతియొకస్కారు మారుమనసుస్సా పొందవ ను మరియు దేవుడు మీ పాపములను క్షమించునటు్ల యేసు క్రీస్తు ు మములో
పి్తు స్మము తీసు నవ ను” అని త ర జవాబినిచెర్చాను.
• 44:08 “మీముందు నిలిచియునన్నా ఈ మనుషు్యడు మెసస్సాయా్యయైన యేసు శకి్త దా్వ స్వస్థ తపొం ను” అని త ర జవాబిచెర్చాను.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G27860, G40740, G46130

( రిగి వెళ్ళుండి: 28:09; 29:01; 31:05; 31:06; 31:07; 31:08; 36:01; 36:04; 36:05; 38:09; 38:10; 38:15; 39:01; 39:06; 39:07;
39:08; 43:05; 43:10; 43:11; 43:12; 44:01; 44:02; 44:04; 44:06; 44:07; 44:08; 44:09)
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translationWords

పౌలు, సౌలు

పౌల , సౌల
వాస్త వాల :
పౌలు ఆదిమ సంఘానికి ఒక

యకుడు, అతడు అనేక ఇతర ప్ర

గుంపులకు సువార్తను తీసు ని వెళ్ళు నికి యేసు చేత పంపించబడినవాడు.

• పౌలు తారుస్సా అనే రోమా నగరంలో జని్మంచిన యూదుడు. మరియు, కాబ ష్టి అతడు ఒక రోమా దేశ
పౌరుడు

కూ

పిలువబ ్డ డు.

• పౌలు ఆరంభంలో యూదా సంబంధ పేరు, సౌలు అని పిలువబ ్డ డు.
• సౌలు యూదుల మత యకుడు అయా్యడు. మరియు క్రైస్తు వులు మారిన యూదులను బంధించాడు, ఎందుకం వారు యేసునందు
వి ్వసం ఉంచడం దా్వ వారు దేవుణి్ణ అగౌరవపరుసు్తు న్నారని అతడు తలంచాడు.
న్నాడు, మరియు క్రైస్తు వులను హింసించడం
• యేసు ప్రకాశమానమైన వెలుగు దా్వ సౌలుకు తననుతాను బయలుపరచు
నిలిపివేయాలని చెపా్పుడు.
• సౌలు యేసునందు వి ్వసముంచాడు. తన తో యూదులకు యేసును గురించి బోధించడం
ఆరంభించాడు.
• తరువాత, యేసును గురించి యూదేతరులైన ప్రజలకు బోధించ నికి దేవుడు పంపించాడు. మరియు రోమా మామ్రాజ్యం యొకస్కా
దే లలోనూ, వివిధ నగ లలో సంఘాలను ఆరంభించాడు. ఈ సమయములో అతడు “పౌలు” అను రోమా పేరు చేత పిలువబ ్డ డు.
డు. వీ లో అనేకం
• పటష్టి ణములలో ఉనన్నా సంఘాలలోని క్రైస్తు వులను పో్రతస్సాహించ ని , వారికి బోధించ ని పౌలు ఉత్తు లు
క్రీ త్తు నిబంధనలో ఉ న్నాయి.
(అనువాదం సూచనలు: పేర్లను ఏవిధం
(చూడండి: క్రైస్తు వుడు, యూదు

అనువదించాలి)

యకులు, రోమా)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• [1 రింథీ 01]:03
• [అపొ.కా.08:03]
• [అపొ.కా 09:26]
• [అపొ.కా. 13:10]
• [గలతీ 01:01]
• [ఫిలేమోను 01:08]

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

45:06 ్తు ఫనును చంపిన ప్రజలతో సౌలు అనబడిన యౌవనసు్తుడు ఏ భవించాడు, మరియు వారు అతని మీదకి
వ స్త్రీ లకు కావలి ఉ న్నాడు.
46:01 సౌలు అను యవనసు్థడు ్తు ఫనును చంపిన మనుషు్యల వ స్త్రీ లకు కావలి ఉ

ళ్ల విసిరినపు్పుడ వారి

న్నాడు, అతడు

యేసునందు వి ్వసం ఉంచలేదు. అందుచేత అతడు వి ్వసులను హింసించాడు.
46:02 సౌలు దమసుస్కా మార్గ ములో ప్రయాణము చేయుచునన్నాపు్పుడు,ఆకాశమునుండి ప్రకాశమానమై వెలుగు వచిర్చా తన చుటూ
ష్టి కము్మ ంది.
మరియు అతడు కిక్రీందకి పడిపోయాడు,సమయములో “సౌలా! సౌలా ననెన్నాందుకు వు హింసించుచు న్నావు?” అని ఒకరు చెప్పుడం సౌలు వి

న్నాడు.

46:05 అందుచేత అన య సౌలు వదగ్దా కు వె ్ళుడు, అతని మీద తన చేతులను ఉంచాడు. “ వు ఇకస్కాడకు ప్రయాణమై దారిలో వసు్తునన్నాపు్పుడు
కు ప్రత్యక్షమైన యేసు ననున్నా యొదగ్దా కు పంపించాడు, తదా్వ
వు చూపును తిరిగి పొందు ని మరియు పరిశుదా్ధత్మతో
నింపబడగలవు”అని చెపా్పుడు. వెనువెంటనే సౌలు మరల చూడడం ఆరంభించాడు. మరియు అననియ అతనికి పి్తు స్మం ఇచార్చాడు.
46:06 ఆ క్షణమునుండే, సౌలు “యేసే దేవుని కుమారుడని” చెపు్పుచూ దమసుస్కాలోని యూదులందరికి ప్రక ంచడం ఆరంభించాడు.
895 / 1034

translationWords

పౌలు, సౌలు

46:09 బరన్నా మరియు సౌలు సంఘమును బలపరచుటకునూ, మరియు యేసును గురించి ఈ నూతన వి ్వసులకు మరి యెకుస్కావ
బోధించ ని అకస్కాడికి (అంతియొకయ) వె ్ళురు.
47:01 సౌలు రోమా

మామ్రాజ్యమంత

45:06 పౌలు మరియు ఇతర క్రైస్తు వ

దా్వ

ప్రయాణించినపు్పుడు అతడు “పౌలు” అనే రోమా పేరును ఉపయోగించడ ఆరంభించాడు.

యకులు అనేక పటష్టి ణములకు ప్రయాణము చేసి, యేసును

గూరిర్చాన సువార్తను ప్రజలకు బోధించి, ప్రక ంచారు.

పదం సమాచారం:
• Strong's:
G3972, G4569

( రిగి వెళ్ళుండి: 45:06; 46:01; 46:02; 46:03; 46:04; 46:05; 46:06; 46:07; 46:08; 46:09; 46:10; 47:01; 47:02; 47:03; 47:04;
47:05; 47:07; 47:08; 47:10; 47:11; 47:12; 47:13; 47:14)
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ప్రజలు, ప్ర

గుంపు

గం

రద్వాచనమ :
“ప్రజలు” లేక “జ ంగములు” అను పదము ఒకే భాషను మరియు ఒకే సంసస్కాృతిని పంచుకునే జనుల గుంపును సూచిసు్తుంది. “ప్ర
అను మాట అనేకమారు్ల ఒక నిరిగ్దా షష్టిమైన స్థ లములో లేక ఒక వి షమైన స్థ లములో ప్రజలు కూడు నుటను సూచిసు్తుంది.

గుంపు”

• దేవుడు “ప్ర గుంపును” తన రకు ప్రతె్యకపరచు నినపు్పుడు, ఆయనకు సేవ చేయుటకు మరియు ఆయనకు సంబందులు
ఉండుటకు ఆ నిరిగ్దా షష్టిమైన ప్రజల గుంపును ఎనున్నా నియు న్నాడని దాని అర్థ ము.
• బైబిల్పు కాలములలో జ ంగములలోని ప్రజలందరూ సహజము ఒకే పితరులను కలిగియుం రు మరియు ఒక నిరిగ్దా షష్టిమైన
పా్రంతములో లేక ఒక దేశములో అందరు కలిసి జీవించినటు్ల
చూడగలము.
• సంద ్భునుగుణం “ ప్రజలు” అను మాటకు “ జ ంగము” లేక “ కుటుంబము” లేక “ బంధువులు” అని అర్థ ము కలదు.
• “ప్రజలు” అనే పదము అనేకమారు్ల భూమి మీదనునన్నా జనుల తులనిన్నా ని సూచించుటకు ఉపయోగించబడియునన్నాది. మరి నిన్నామారు్ల
ఈ పదము ఇ స్రా యేలీయులుకాని వారిని ఎకుస్కావ వి షము సూచిసు్తుంది లేక యెహోవను సేవించనివారిని సూచిసు్తుంది. మరి నిన్నా
ఆంగ్ల బైబిల్ అనువాదములలో “దేశములు” అనే పదమును కూ ఈ విధము ఉపయోగించబడియునన్నాది.

అన వాదం సూచనల :
• "ప్ర గుంపు" అనే పదానిన్నా "పెదగ్దా కుటుంబ సమూహం" లేదా "వంశం" లేదా " తి సమూహం" అనే పదం లేదా పదబంధం దా్వ
అనువదించవచుర్చా.
• “ ప్రజలు” వం పదబంధానిన్నా సంద ్భునిన్నా బ ష్టి “ బంధువులు” లేదా “ తో ఇ శ్రా యేలీయులు” లేదా “ కుటుంబం” లేదా “
ప్రజల సమూహం” అని అనువదించవచుర్చా.
్త రణను “మీరు అనేక విభినన్నా వ్యకు్తల సమూహాలతో కలిసి జీవించడం” లేదా “మీరు
• “మిమ్మలిన్నా ప్రజల మధ్య చెదరగొటుష్టిదును” అనే వ్య క
ఒకరి నుండి ఒకరు విడిపోయి ప్రపంచంలోని అనేక పా్రంతాలలో నివసించేలా చేయడం” అని కూ అనువదించవచుర్చా.
• “ప్రజలు” లేదా “ప్రజలు” అనే పదానిన్నా సంద ్భునిన్నా బ ష్టి “ప్రపంచంలోని ప్రజలు” లేదా “ప్రజలు” అని కూ అనువదించవచుర్చా.
• "ప్రజలు" అనే పదబంధానిన్నా "నివసించే వ్యకు్తలు" లేదా "ప్రజల నుండి వచిర్చానవారు" లేదా "కుటుంబం" అని అనువదించవచుర్చా, అది ఒక
స్థ లం లేదా వ్యకి్త యొకస్కా పేరు దా్వ అనుసరించబడిందా అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
• “భూమిపై నివసించే ప్రజలందరూ” లేదా “ప్రపంచంలోని ప్రతి వ్యకి్త” లేదా “ప్రజలందరూ” అని అనువదించవచుర్చా.
• “ప్రజలు” అనే పదబంధానిన్నా “ప్రజల సమూహం” లేదా “ నిన్నా వ్యకు్తలు” లేదా “ప్రజల సంఘం” లేదా “ప్రజల కుటుంబం” అని కూ
అనువదించవచుర్చా
(చూడండి: descendant, nation, tribe, world)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 జులు 08:51-53
• 1 సమూయేలు 08:6-7
• ది్వతియోపదేశకాండం 28:9-10
• ఆదికాండం 49:16-18
• రూతు 01:16-18

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 14:02 దేవుడు అబబ్రాహాము, ఇ స్సాకు మరియు యాకోబుల సంతానమునకు వా ్ధ న భూమిని ఇ ్తు నని ఆయన వారితో వా ్ధ నము
చే ను, కాని అకస్కాడ అనేక జనాంగమ ల నివసించుచుండెను.
• 21:02 అబబ్రాహాము దా్వ లోకములోని సమస్తు జనాంగమ ల న్నియ ఆశీ ్వదము పొందు ం రని దేవుడు తనతో వా ్ధ నము చే ను.
భవిష్యతు్తులో మెసస్సాయా్య వ ్తు డు మరియు లోకములోని సమస్తు జనాంగమ ల న్నిటిన ండి వచేర్చా ప్రజలకు రక్షణ మార్గ ము
అనుగ్రహి ్తు డనునదియే ఆశీ ్వదము.
• 42:08 “సర్వమానవాళియు తాము చేసిన పాపముల రకు క్షమాపణ పొందు నుటకు అందరు తప్పుకుండ ప ర్చాతా్తుపము పొందాలని
శిషు్యలు ప్రక ంచేదరు అని లేఖనములలో వా్రయబడియునన్నాది. వారు ఈ సేవను యెరూసలేములోనుండి ఆరంభించేదరు, ఆ తదుపరి
వారు ప్రతి జనాంగమ ల వదగ్దా కు వె ్ళుదరు.
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ప్రజలు, ప్ర

గుంపు

• 42:10 “అందుచేత, వెళి్ల , సమస్తు జనాంగమ లన శిషు్యలను చేయండి, వారికి తండిడ్రి, కుమార, పరిశుదా్ధత్మ మములోనికి
పి్తు స్మమిచుర్చాచు, నేను మీకు ఆ జ్ఞా పించినవా ననిన్నా ని వారికి బోధించి, వా ని గై నవలేనని వారి బోధించుడి.”
• 48:11 ఈ క్రీ త్తు నిబంధననుబ ష్టి ఎటువం జనాంగమ న ండైనన ఎవరై యేసునందు వి ్వసముంచుట దా్వ దేవుని ప్రజలలో
పాలిభాగసు్థలు కావచుర్చాను.
• 50:03 “వెళి్ల , సమస్తు జనాంగమ లన శిషు్యలను చేయుడి!” మరియు “పంట కోయ నికి కోత కాలము వచిర్చాయునన్నాది!” అని ఆయన
(యేసు) చెపె్పును.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0249, H0523, H0524, H0776, H1121, H1471, H3816, H5712, H5971, H5972, H6153, G10740,
G10850, G12180, G14840, G25600, G29920, G37930

( రిగి వెళ్ళుండి: 14:02; 21:02; 42:08; 42:10; 48:07; 48:11; 50:03)
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ప్రత్య గ

ప్రత్యక్ష గు

రం

రం

వాస్త వాల :
"ప్రత్యక్ష గు

రం" ఒక తాతాస్కాలిక స్థ లం. ప్రత్యక్ష గు

నిన్నా కటష్టి క మునుపు దేవుడు మోషేను ఇకస్కాడ కలిసి మా ్ల డే వాడు.

నిన్నా ఇ శ్రా యేలీయుల శిబిరం బయట నిలిపారు.
• ప్రత్యక్ష గు
• మోషే ప్రత్యక్ష గు రంలోకి దేవుణి్ణ కలుసుకోవ నికి వెళి్ళునపు్పుడు మేఘ స్థ ంభం గు రం దా్వరంలో నిలిచి దేవుని సనిన్నాధికి సూచన
ఉండేది.
• తరువాత ఇ శ్రా యేలీయులు ప్రత్యక్ష గు రం క ష్టి రు. ఇక తాతాస్కాలిక గు రం అవసరం లేకపోయింది. "ప్రత్యక్ష గు రం " అనే దానిన్నా
రు్ల ఉపయోగి ్తు రు సనిన్నాధి గు
నిన్నా సూచించ నికి ఉపయోగి ్తు రు.
(చూడండి: ఇ శ్రా యేలు, మోషే, స్థ ంభం, ప్రత్యక్ష గు

రం, గు

రం)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 జులు 02:28-29
• యెహోషువా 19:51
• లేవీ 01:1-2
• సంఖా్య 04:31-32

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 13:08 దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులు నిరి్మంచవలసిన గు
దీనిన్నా ప్రత్య గ

రం, అ

న్నారు. ఇందులో ండు గదులు ఉ

రం యొకస్కా వివరణాత్మకమైన వర్ణన ఇచార్చాడు.
న్నాయి. వీ ని ఒక పెదగ్దా తెర వేరు చేసు్తునన్నాది.

• 13:09 ఎవరై దేవుని ఆజజ్ఞా మీరితే ఒక జంతువును ప్రత్య గ రం ఎదుట ఉనన్నా బలిపీఠం దగ్గ రకి తెచిర్చా బలి అర్పుణ
ఇవా్వలి.
• 14:08 దేవుడు చాలా కోపపడి ప్రత్య గ రం దగ్గ రకి వచార్చాడు.
నికి బదులు , ప్రజలు ఇపు్పుడు ఆలయంలో దేవుణి్ణ ఆ ధించి బలులు అరి్పుంచ
రు.
• 18:02 ప్రత్యక్ష గు

పదం సమాచారం:
• Strong's: H168, H4150

( రిగి వెళ్ళుండి: 13:08; 13:09; 14:08; 17:06; 18:02)
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దేవునికి

నిన్నా

translationWords

ప్రధాన

ప్రధాన యాజకుడు

జక డ

రద్వాచనం:
"ప్రధాన యాజకుడు" అం

ఇ శ్రా యేలు యాజకుల

యకుడు

ఒక సంవతస్సారం పటు నియమించ బడిన ప్రతే్యక యాజకుడు.

• ప్రధాన యాజకునికి ప్రతే్యక ధ్యతలు ఉం యి. అతడు ఒకస్కాడే ఆలయం అతి పరిశుద్ధ భాగం లోకి ప్రతే్యక బలి అర్పుణ కోసం
సంవతస్సా నికి ఒకస్కా రి వెళ్ళుగలడు.
• ఇ శ్రా యేలీయులకు అనేకమంది యాజకులు న్నారు. అయితే ఒక సమయంలో ఒక ప్రధాన యాజకుడు మాత్రుమే ఉం డు.
నిన్నా రు్ల ప్ర ్తు వించబడింది.
• యేసును బంధించినపు్పుడు కయప అధికారిక ప్రధాన యాజకుడు. కయప మామ అనన్నా పేరుకూ
ఎందుకం అతడు మొద ప్రధాన యాజకుడు, బహు ఇతనికి ప్రజలపై ఇంకా అదుపు, అధికారం ఉండవచుర్చా.

అన వాదం సలహాల :
• "ప్రధాన యాజకుడు" అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "అధికారిక యాజకుడు” లేక “అతు్యనన్నాత హోదాగల యాజకుడు."
• ఈ పదానిన్నా "ప్రధాన యాజకుడు" అని కాకుం “ముఖ్య యాజకుడు” అని అనువదించేలా గ్రత్తు పడండి.
(చూడండి: అనన్నా, కయప, ప్రధాన యాజకులు, యాజకుడు, ఆలయం)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• అపో. కా. 05:26-28
• అపో. కా. 07:1-3
• అపో. కా. 09:1-2
• నిర్గ మ 30:10
• హె బ్రా 06:19-20
• లేవీ 16:32-33
• లూకా 03:1-2
• మారుస్కా 02:25-26
• మత్తు యి 26:3-5
• మత్తు యి 26:51-54

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

జక డ తప్పు ఎవరూ ప్రవేసించ దు. ఎందుకం దేవుడు అందులో నివసించాడు.
• 13:08 తెరవెనుక గదిలోకి ప్రధాన
జక డ అయన దేవునికి పరిపూర్ణమైన బలి అర్పుణ వించాడు.
• 21:07 నునన్నా మెసిస్సాయా పరిపూర్ణమైన ప్రధాన
• 38:03 ప్రధాన యాజకుని యకత్వంలో యూదు యకులు యూదాకు ము ్ఫ వెండి ణాలు ఇచిర్చా యేసుకు దోద్రో హం తలపె ష్టి లని
చెపా్పురు.
జక ఇంటికి తీసుకుపోయారు. అకస్కాడ అతడు ఆయనున్నా ప్రశిన్నాంచాలి.
• 39:01 సైనికులు యేసును ప్రధాన
జక డ యేసును సూ
చూసూ
్తు అడి డు. " వు మెసిస్సాయావా, సజీవ దేవుని కుమారుడవా, చెపు్పు?"
• 39:03 చివరకు ప్రధాన
జక డ ఇతర మత యకుల దగ్గ రికి తెచార్చారు.
• 44:07 మరుస రోజు, యూదు యకులు పేతురు, యోహానులను ప్రధాన
జక డ ఇతర యూదుల యకుల దగ్గ రికి తెచార్చారు. ందరు అబద్ధ
• 45:02 కాబ ష్టి మత యకులు ్తు ఫనును బంధించి ప్రధాన
క్షులు ్తు ఫను గురించి క్ష్యం చెపా్పురు.
జక డ సౌలు దమసుస్కాలోని క్రైస్తు వులను బంధించి యెరూషలేముకు తీసుకు వ నికి అనుమతి ఇచార్చాడు.
• 46:01 ప్రధాన
జక డ . ఇతర యాజకులవ కాక అయన తానే లోక ప్రజలందరి పాపాల కోసం ఏ క బలి అర్పుణ
• 48:06 యేసు గొప్పు ప్రధాన
తననే అరి్పుంచుకు న్నాడు. యేసు పరిపూర్ణమైన ప్రధాన
జక డ ఎందుకం ఏ కాలంలో నై ఎవరై చేసిన ప్రతి పాపం తనపై
వేసుకు న్నాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H7218, H1419, H3548, G07480, G07490
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ప్రధాన యాజకుడు

( రిగి వెళ్ళుండి: 13:08; 16:16; 21:07; 38:03; 38:15; 39:01; 39:03; 39:04; 39:05; 44:07; 45:02; 45:03; 46:01; 48:06)
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translationWords

ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని

ప్రవకక్తి, ప్రవచనం, భవిష్యత్త న చెప్పడం, దీరర్ఘాదరి్శ, ప్రవకిక్తిగ్భ్రా
రద్వాచనం:
“ప్రవక్త” అం

ప్రజలకు దేవుని సందే నిన్నా చెపే్పువాడు. ఈ కా ్యనిన్నా చేసే స్త్రీని “ప్రవకి్తని” అని పిలు ్తు రు.

• తరచు ప్రవక్తలు ప్రజలు తమ పాపములనుండి తిరిగి దేవునికి విధేయులు కావాలని హెచర్చారించారు.
• “ప్రవచనము” అం ప్రవక్త మా ్ల డే సందేశం అని అర్థ ం. “ప్రవచించడం” అం దేవుని సందే నిన్నా చెప్పుడం అని అర్థ ం.
• తరచు ప్రవచన సందేశము భవిష్యతు్తులో జరగబోవుదానిని గురించి ఉంటుంది.
• పాత నిబంధనలోనునన్నా అనేక ప్రవచనములు ఇప్పు కే నెరవేరర్చాబడియు న్నాయి.
• బైబిలులో ప్రవక్తల చేత యబడిన అనేక గ్రంథాలు నిన్నా రు్ల "ప్రవక్తలు" అని సూచించబడతాయి.
• ఉదాహరణకు, “ధర్మ సస్త్రీము మరియు ప్రవక్తలు” అనే ఈ మాట హె బ్రా లేఖనములనిన్నా ని సూచిసు్తుంది, దీనిని “పాత నిబంధన”
పిలు ్తు ము.
• “దీర్ఘదరి్శూ” లేక “చూచే వ్య ”్త అనే పదం ప్రవక్త కోసం వాడబడింది.
• నిన్నామారు్ల “దీర్ఘదరి్శూ” పదం అబదగ్దా పు ప్రవక్తను లేదా శకునము చెపే్పు అభా్య లను జరిగించేవాడిని సూచిసు్తుంది.

అన వాదం సూచనల :
• “ప్రవక్త” పదం “దేవుని ప్రతినిధి” లేదా “దేవుని రకు మా ్ల డే వ్యకి్త” లేదా “దేవుని సందేశములను మా ్ల డే వ్యకి్త” అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• “దీర్ఘదరి్శూ” పదం “దర్శూనములు చూసే వ్యకి్త” లేదా “దేవుని నుండి భవిష్యతు్తును చూడగలిగే మనుషు్యడు” అని అనువదించవచుర్చా.
• “ప్రవకి్తనులు పదం “దేవునికి స్త్రీ ప్రతినిధి” లేదా “దేవుని రకు మా ్ల డే స్త్రీ” లేదా “దేవుని సందే లను మా ్ల డే స్త్రీ” అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• “ప్రవచనము” పదం అనువాదంలో “దేవుని నుండి సందేశము” లేదా “ప్రవక్త సందేశము” అని ఉండవచుర్చా.
• “ప్రవచించడం” పదం “దేవుని నుండి మాటలను పలుకడం” లేదా “దేవుని సందే నిన్నా చెపు్పు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• “ధర్మ సస్త్రీము మరియు ప్రవక్తలు” అనే అలంకారిక వాక్యము, “ధర్మ సస్త్రీము మరియు ప్రవక్తల పుస్తు కములు” లేదా “దేవుడు గురించీ, తన
ప్రజలను గురించి వా్రయబడిన ప్రతీది, ఇందులో ప్రవక్తలు బోధించినవి మరియు దేవుని కటష్టి డలు" ఉ న్నాయి.
• అబద్ధ పు దేవుని ప్రవక్తను (లేక దీర్ఘదరి్శూని) సూచించేటపు్పుడు, దీనిని “అబద్ధ ప్రవక్త (దీర్ఘదరి్శూ)” లేదా “అబదగ్దా పు దేవుని ప్రవక్త (లేక
దీర్ఘదరి్శూ)” లేదా “బయలు ప్రవక్త” అని తరు్జుమా చేయవలసిన అవసరత ఉంటుంది.
(చూడండి: Baal, divination, false god, false prophet, fulfill, law, vision)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 Thessalonians 2:14-16
• Acts 3:25
• John 1:43-45
• Malachi 4:4-6
• Matthew 1:23
• Matthew 2:18
• Matthew 5:17
• Psalm 51:1

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 12:12ఐగుపీ్తు యులు చనిపోయారని ఇ శ్రా యేలీయులు చూచినపు్పుడు, వారు దేవునియందు వి ్వసముంచిరి మరియు మోషే దేవుని
ప్రవకక్తి అని వి ్వసం ఉంచారు.
• 17:13దావీదు చేసిన పనినిబ ష్టి దేవుడు కోపగించు నెను, ఇందుచేత దావీదు చేసిన పాపము ఎంత ఘోరమైనదని చెపు్పుటకు దేవుడు
తాను ప్రవకక్తిన దావీదునొదగ్దా కు పంపించాడు.
19:1ఇ
శ్రా యేలీయుల చరిత్రుయందంతం లో దేవుడు వారియొదగ్దా కు ప్రవకక్తిలన పంపెను. దేవుని నుండి వచుర్చా సందేశములను ప్రవకక్తిల
•
విని, ఆ దేవుని సందేశములను వారు ప్రజలకు వినిపించారు.
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ప్రవక్త, ప్రవచనం, భవిష్యతు్తును చెప్పుడం, దీర్ఘదరి్శూ, ప్రవకి్తక్రైని

• 19:6ఇ శ్రా యేలు జ్యము యొకస్కా సమస్తు ప్రజలందరూ మరియు బయలు దేవతకు సంబంధించిన 450 మంది ప్రవకక్తిల క ్మలు
పర్వతము వదగ్దా కు వచిర్చారి.
• 19:17అనేక రు్ల ప్రజలు దేవునికి విధేయత చూపలేదు. వారు అనేకమారు్ల ప్రవకక్తిలన అగౌరపరచారు, మరియు నిన్నామారు్ల వారిని
హతమా ర్చారు.
• 21:9మెసస్సాయా్య కన్య మరియ గ ్భున జని్మ ్తు డని ప్రవకక్తియైన యెషయా ప్రవచించాడ .
ఆత్మను కుమ్మరించెదను” అని దేవుడు చెపి్పున మాటను యోవేలు ప్రవకక్తి దా్వ ప్రవచించబడి,
• 43:5“అంత్యదినములలో,
నెరవేరర్చాబడెను.
• 43:7“ వు పరిశుదు్ధని సమాధిలో ఉండనివ్వవు” అని చెప్పుబడిన ప్రవచనమ న నెరవే ర్చావు.
• 48:12దేవుని వాక్యమును ప్రక ంచిన మోషే గొప్పు ప్రవకక్తి. అయితే యేసు అందరిలో గొప్పు ప్రవకక్తి. ఆయనే దేవుని వాక్యమైయుండెను.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H2372, H2374, H4853, H5012, H5013, H5016, H5017, H5029, H5030, H5031, H5197, G24950,
G43940, G43950, G43960, G43970, G43980, G55780

( రిగి వెళ్ళుండి: 12:12; 14:14; 17:07; 17:13; 19:01; 19:02; 19:06; 19:07; 19:08; 19:12; 19:14; 19:16; 19:17; 19:18; 20:01;
20:05; 20:10; 21:03; 21:05; 21:06; 21:09; 21:10; 21:11; 21:12; 21:13; 21:14; 21:15; 22:01; 22:07; 24:01; 24:04; 26:02;
26:05; 26:06; 36:03; 38:03; 40:03; 42:03; 43:05; 43:07; 44:05; 45:03; 48:12)
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translationWords

్ర రి్థంచ ,

పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న

్ర ర్థన

రద్వాచనం:
“పా్రరి్థ ంచు,” “పా్రర్థ న” అనే పదాలు దేవునితో మా ్ల డ నిని సూచిసు్తు
ప్రజలను సూచించ నికి కూ వినియోగించబడుతు న్నాయి.

న్నాయి. ఈ పదాలు అబద్ధ పు దేవునితో మా ్ల డుటకు ప్రయతిన్నాంచు

• ప్రజలు మౌనము ఉండి పా్రరి్థ ంచవచుర్చా, వారి ఆలోచనలతో దేవునితో మా ్ల డవచుర్చా, లేదా వారు గ ష్టి అరిచి పా్రరి్థ ంచవచుర్చా, వారి
స్వరముతో దేవునితో మా ్ల డవచుర్చాను. దావీదు ర్తనల గ్రంథములో తన పా్రర్థ నలను వా్రసి నినటు్ల
నిన్నామారు్ల పా్రర్థ నలను యబడి
ఉం యి.
• పా్రర్థ నలో కనికరము కోసం, సమస్య విషయంలో సహాయం కోసం, మరియు నిర్ణయాలు చెయ్యడంలో జ్ఞా నం కోసం దేవునిని అడుగడం,
ఉం యి.
• తరచు ప్రజలు రోగులు ఉనన్నా ప్రజలను లేదా ఇతర విషయాలలో ఆయన సహాయం అవసరం ఉనన్నావారిని స్వస్థ పరచమని దేవునిని
వేడుకుం రు.
• ప్రజలు దేవునికి పా్రర్థ న చేయునపు్పుడు ఆయనను సు్తుతి ్తు రు, ఆయనకు కృతజజ్ఞా తలు చెలి్ల ్తు రు.
• పా్రర్థ నలో దేవునితో మన పాపములను ఒపు్పుకోవడం, మనలను క్షమించమని ఆయనను అడగడం ఉం యి.
• దేవునితో మా ్ల డడం నిన్నా రు్ల మన ఆత్మ ఆయన ఆత్మతో సంభా ంచుచునన్నాపు్పుడు, మన భావోదేద్రోకాలను ఆయనతో
పంచు ంటునన్నాపు్పుడు, ఆయన సనిన్నాధిని ఆనందించుచునన్నాపు్పుడు అది "సంభా ంచడం" అని పిలువబడుతుంది.
• ఈ పదం "దేవునితో మా ్ల డడం" లేదా "దేవునితో సంభా ంచడం" అని అనువదించబడవచుర్చా. ఈ పదం అనువాదంలో మౌనం ఉండే
పా్రర్థ న అనే అర్థ ం జతచెయ్యబ లి.
(చూడండి:false god, forgive, praise)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1తె స్సా 3:9
• అపో.కా 8:24
• అపో.కా 14:26
• ల స్సా 4:4
• యోహాను 17:9
• లూకా 11:1
• మత్తు యి 5:43-45
• మత్తు యి 14:22-24

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 6:5ఇ స్సాకు రి స్కా కోసం ్ర రి్థంచాడ , మరియు ఆమె కవల పిల్ల లతో గర్భువతి కావ నికి దేవుడు అనుమతించాడు.
• 13:12అయితే మోషే వారి రకు ్ర రి్థంచాడ , మరియు దేవుడు అతని ్ర ర్థనన వి న్నాడు, మరియు వారిని శనము చేయలేదు.
• 19:8ఆ తరువాత బయలు ప్రవక్తలు “బయలు దేవత, మా పా్రర్థ నలు ఆలకించు” అని బయలుకు ్ర రి్థంచార .
• 21:7యాజకులు కూ ప్రజల రకు దేవుని ్ర రి్థంచార .
్ర ర్థన చేయమని యేసు తన శిషు్యలకు చెపా్పుడు.
• 38:11వారు శోధనలోనికి వెళ్ళుకుండునటు్ల
• 43:13 శిషు్యలు అపొస్తు లుల బోధను నిరంతరం వింటూ ఉ న్నారు, అందరు కలసి సమయానిన్నా గడిపారు, కలసి భోజనము చే రు,
మరియు ఒకరి రకు ఒకరు ్ర ర్థన చే రు.
• 49:18ఇతర క్రైస్తు వులతో కలిసి ్ర రి్థంచాల , ఆయన వాకా్యనిన్నా ధా్యనించాలని, ఆ ధన చేయాలని, మరియు ఆయన మీకోసం
చేసినదానికి ఇతరులకు చెపా్పులని దేవుడు మీతో చెపుతు న్నాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0559, H0577, H1156, H2470, H3863, H3908, H4994, H6279, H6293, H6419, H6739, H7592, H7878,
H7879, H7881, H8034, H8605, G01540, G11620, G11890, G17830, G20650, G21710, G21720, G38700,
G43350, G43360
904 / 1034

translationWords

పా్రరి్థ ంచు, పా్రర్థ న

( రిగి వెళ్ళుండి: 10:08; 13:12; 13:15; 19:08; 19:10; 21:07; 31:01; 31:02; 31:03; 34:06; 34:09; 34:10; 36:02; 38:09; 38:11;
38:12; 38:13; 43:01; 43:13; 46:10; 47:03; 49:18)

905 / 1034

translationWords

పే్రమ, పి్రయమైన

్రమ, పి్రయమైన
రద్వాచనం:
మరొక వ్యకి్తని పే్రమించడం అం ఆ వ్యకి్తని గురించిన శశ్రాద్ధ తీసుకోవడం, అతనికి ప్రయోజనకరమైన పనులు చెయ్యడం. “పే్రమ” అనే పదం కోసం
వివిధ అ ్థ లు ఉ న్నాయి, నిన్నా భాషలు వివిధ పదాలను వినియోగించడం దా్వ వ్య క
్త రి ్తు యి.
1. దేవుని నుండి వచిర్చాన పే్రమ తన వరకూ ప్రయోజనం చేకూరర్చాక పోయినప్పు
ఇతరుల క్షేమం మీదనే దృ ష్టి నిలుపుతుంది. ఇటువం
పే్రమ ఇతరులు ఏమి చేసినప్పు
వారిని గురించిన శశ్రాద్ధ తీసు ంటుంది, దేవుడు తానే పే్రమ, నిజమైన పే్రమకు ఆధారం.
• పాపం, మరణం నుండి మనలను రక్షించ నికి తన పా్రణానిన్నా బలి అరి్పుంచడం దా్వ యేసు ఇటువం పే్రమను చూపించాడు.
తా్యగసహితం ఇతరులను పే్రమించ నికి తన అనుచరులకు నేరి్పుంచాడు.
• మనుషు్యలు ఇతరులను ఇటువం పే్రమతో పే్రమించినపు్పుడు ఇతరుల వరి్ధ ల్ల నికి కారణమైన వా ని గురించి తలంచే విధా లలో
కా ్యలను జరిగి ్తు రు. ఈ విధమైన పే్రమలో ఇతరులను క్షమించడం ఉంటుంది.
• అనువాదం వివరణ భినన్నామైన అ ్థ నిన్నా సూచించకపోయినట్ల యితే తపి్పుంచి ULT లో “పే్రమ” అనే పదం ఇటువం తా్యగసహితమైన
పే్రమను సూచిసు్తుంది.
2.

త్తు నిబంధనలో మరొక పదం సహోదరపే్రమను లేదా సేన్నాహితునితో లేదా కుటుంబ సభు్యనితో పే్రమను సూచిసు్తుంది.
• సేన్నాహితులు లేదా బంధువుల మధ్య ఉనన్నా సహజ మానవ పే్రమను ఈ పదం సూచిసు్తుంది.
• ”విందులో అత్యంత పా్రముఖ్యమైన స్థ లాలలో కూరోర్చావడం వారికి ఇషష్టి ం” అనే సంద ్భులలో కూ
వారికి “చాలా ఇషష్టి ం” లేదా “అధికం కోరుతు న్నారు” అని అర్థ ం.

3.

“పే్రమ” అనే పదం ఒక స్త్రీ, పురుషుల మధ్యలో ఉనన్నా మొహపూరిత పే్రమ అని కూ

ఈ పదం ఉపయోగించబడవచుర్చా.

సూచిసు్తుంది.

అన వాదం సూచనల :
• అనువాదం వివరణలో మరొక విధం ప్ర ్తు వించకపోయినట్ల యితే , ULT లో “పే్రమ” అం దేవుని నుండి వచిర్చాన తా్యగసహితమైన పే్రమ
అని సూచిసు్తుంది.
• నిన్నా భాషలలో దేవునికునన్నా ని ్వర్ధ పే్రమ, తా్యగసహిత పే్రమ కోసం ప్రతే్యకమైన పదం ఉండవచుర్చా. ఈ పదం “సమరి్పుంచబడిన,
విశ్వస య శశ్రాద్ధ” లేదా “ని ్వర్ధ శశ్రాద్ధ” లేదా “దేవుని నుండి పే్రమ” అని వివిధ రీతులలో అనువదించబడవచుర్చా. దేవుని పే్రమను
అనువదించ నికి వినియోగించే పదంలో ఇతరుల ప్రయోజనం కోసం ఒకరు తమ సొంత ఇ ష్టి లను వదులుకోవడం, ఇతరులు ఏమి
చేసినప్పు
వారిని పే్రమించడం అనే భావం వచేర్చాలా అనువదించేలా చూడండి.
• నిన్నా రు్ల "పే్రమ" కోసం ఉపయోగించే ఇంగీ్లషు పదం కుటుంబసభు్యలు, సేన్నాహితులకోసం కలిగియుండే లోతైన శశ్రాద్ధను వివరిసు్తుంది. నిన్నా
భాషలు ఈ పదం “చాలా ఇషష్టి ం” లేదా “శశ్రాద్ధ కలిగియుండడం” లేదా “బలమైన ఆపేక్షకలిగియుండడం” అనే పదాలతో
అనువదించబడవచుర్చా.
్త రించ నికి “పే్రమ” అనే పదం వినియోగించబడిన సందర్భుములలో, ఈ పదం “బలం
• ఒకదాని కోసం బలమైన పా్రధాన్యతను వ్య క
యెంచుకోవడం” లేదా “అధికం ఇషష్టి పడడం” లేదా “ఉనన్నాతం కోరుకోవడం” అని అనువదించబడవచుర్చా.
• నిన్నా భాషలలో భా ్య భర్తల మధ్య మోహపూరిత లేదా లైంగికసంబంధ పే్రమను సూచించ నికి కూ ఒక ప్రతే్యక పదం ఉండవచుర్చా.
్త రి ్తు యి. ఉదాహరణకు, “పే్రమ సహించును, పే్రమ దయ చూపించును” అనే వాకా్యలను
• అనేక భాషలు “పే్రమ”ను ఒక చర్య వ్య క
“ఒకరు మరొక వ్యకి్తని పే్రమిసు్తునన్నాపు్పుడు, అతని పట్ల సహ నిన్నా కలిగియుం డు, దయకలిగి యుం డు” అని అనువాదం చెయ్యవచుర్చా.
(చూడండి:covenant, death, sacrifice, save, sin)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• 1 రింది 13:7
• 1 యోహాను 3:2
• 1 తె స్సా 4:10
• గలతీ 5:23
• ఆది 29:18
• యెషయా 56:6
• యిరి్మయా 2:2
• యోహాను 3:16
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translationWords

పే్రమ, పి్రయమైన

• మత్తు యి 10:37
• నెహేమ్య 9:32-34
• ఫిలిపి్పు 1:9
• పరమ గీతం 1:2

బైబిల కథలన ండి ఉ

హరణల :

్తు , “ దేవుడైన ప్రభువుని పూర్ణ హృదయంతోనూ, పూ ్ణ త్మతోనూ,
• 27:2ధర్మ సస్త్రీ బోధకుడు దేవుని ధర్మ సస్త్రీం విషయంలో జవాబిసూ
పూర్ణ బలంతోనూ, పూర్ణ మనసుస్సాతోనూ ్రమించ వ ను” అని చెపా్పుడు. మరియు నినున్నా వలే పొ రుగువానిని ్రమించ వ ను.
• 33:8“ముండ్ల పోదలలో విత్తు బడినవాడు వాక్యము వినువాడే ని ఐహికవిచారమును, ధనమోహమును దేవుని
కోసం ్రమన అణచివేయును.”
• 36:5పేతురు మా ్ల డుచుండ , కాంతివంతమైన మేఘము వారి మీదకు వచెర్చాను, మేఘములోనుండి ఒక స్వరము, “ఈయన
పి్రయకుమారుడు, ఈయనను ్రమించ చ నాన్నిన అని పలికెను.
• 39:10“సత్యమును ్రమించ ప్రతీవాడునూ ననున్నా పే్రమించును.”
• 47:1ఆమె (లుదియ) ్రమించెన , దేవుని ఆ ధించెను.
• 48:1దేవుడు లోకమును సృ ష్టి ంచినపుడు, సమస్తు ము పరిపూర్ణం ఉండెను. పాపం అకస్కాడ లేదు. ఆదాము, హవ్వ
ఒకరినొకరు ్రమించ కొనాన్నిర వారు దేవుని ్రమించార .
• 49:3నినున్నా వు పే్రమిసు్తునన్నాటష్టి ు నే ఇతరులను ్రమించాల ఆయన (యేసు) బోధించాడు.
్రమించిన దాని కం ఎకుస్కావ దేవుని ్రమించాల కూ ఆయన (యేసు) కు బోధించాడు.
• 49:4 వు దేనినై , సంపదనై
్రమిస్త నాన్నిడ యేసు బోధించాడు.
• 49:7దేవుడు పాపులను ఎకుస్కావ
్రమించాడ యేసునందు వి ్వసముంచు వాడు తన పాపాల విషయంలో శిక్ష పొందక,
• 49:9అయితే దేవుడు లోకములో ఉన్పుక్రైతీవారి
దేవునితో శి్వతం జీవించేలా తన ఏ క కుమారుణి్ణ అనుగ్రహించాడు.
• 49:13దేవుడు నినున్నా ్రమిస్త నాన్నిడ తో సనిన్నాహిత సంబంధం కలిగియుండేలా వు యేసునందు వి ్వసం ఉంచాలని కోరుతు న్నాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H157, H158, H159, H160, H2245, H2617, H2836, H3039, H4261, H5689, H5690, H5691, H7355,
H7356, H7453, H7474, G25, G26, G5360, G5361, G5362, G5363, G5365, G5367, G5368, G5369, G5377,
G5381, G5382, G5383, G5388

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:04; 17:05; 24:08; 27:02; 28:02; 28:03; 33:08; 36:05; 37:01; 39:10; 47:01; 48:01; 49:03; 49:04; 49:07;
49:09; 49:13)
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ఫరో, ఐగ

ఫరో, ఐగుపుప్తు

ప్తు రాజు

వాస్త వాల :
పు తన కాలములో ఐగుపుప్తు దేశమును ఏలిన

జులను ఫరోలు అని పిలుచుచుండిరి.

• సుమారు 2,000 సంవతస్సారములలో ఐగుపుప్తును ఏలిన ఫరోలు దరిదాపు అందరు కలిసి 300 మంది.
• ఈ ఐగుపి్తు యుల జులు చాలా శకి్తవంతమైనవారు మరియు శిశ్రామంతులునైయుండిరి.
• ఈ ఫరోలలో అనేకులను గూరిర్చా పరిశుద్ధ గ్రంథములో లిఖితము చేయబడియునన్నాది.
• అనేకమారు్ల ఈ పదమును లేక బిరుదును ఒక బిరుడుకం ఒక పేరు నే ఉపయోగించబడింది. ఇటువం
ఈ పదములో మొద అక్షరమును పెదగ్దా ది చేసి దానిని వా్ర ్తు రు.

పరిసి్థ తులలో ఆంగ్ల భాషలో

(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లను ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(ఈ పదములను కూ

చుడండి: ఐగుపుప్తు,

జు)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• అపొ.కార్య.07:9-10
• అపొ.కార్య.07:11-13
• అపొ.కార్య.07:20-21
• ఆది.12:14-16
• ఆది.40:6-8
• ఆది.41:25-26

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 08:06 ఒక రోజు ఐగుపీ్తు యులు తమ జులు పిలుచు ను ఫరో ండు కలలను కనెను, అవి తనను చాలా ఎకుస్కావ కలవరపరచెను.
• 08:08 ఫరో యోసేఫును బ ష్టి ఎంత నో మెపి్పుంచబడెను, తదా్వ అతను ఐగుపుప్తు దేశమంత లో ండవ శకి్తవంతమైన వ్యకి్త
నియమించెను.
• 09:02 ఆ కాలమందు ఐగుపుప్తును ఏలుతునన్నా ఫరో ఇ స్రా యేలియులను ఐగుపీ్తు యులకు నిసలను చే ను.
• 09:13 “నేను నినున్నా ఫరో వదగ్దా కు పంపెదను, తదా్వ ఇ శ్రా యేలీయులను ఐగుపుప్తులోని తమ నిసత్వమునుండి వు బయటకు
తీసు ని వచెర్చాదవు.”
• 10:02 ఈ తెగుళ్ళు దా్వ దేవుడు ఫరోకంటేన మరియు ఐగుపుప్తులోని సమస్తు దేవుళ్ళుకంటెను ఆయనే శకి్తమంతుడని ఫరోక
కనుబరచు నెను.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H4428, H4714, H6547, G5328

( రిగి వెళ్ళుండి: 08:06; 08:07; 08:08; 09:02; 09:04; 09:07; 09:10; 09:13; 09:15; 10:01; 10:02; 10:03; 10:04; 10:05; 10:06;
10:07; 10:08; 10:09; 10:12; 11:01; 11:07; 11:08; 12:03; 12:04)
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translationWords

ఫిలిపి్పు, ఫిలిపి్పుయులు

ఫిలిపి్ప, ఫిలిపి్పయ ల
వాస్త వాల :
ఫిలిపి్పు అనునది ఒక పెదగ్దా పటష్టి ణము మరియు పు తన గీ్రస్ ఉత్తు ర భాగములో మాసిదోనియాలోని రోమియుల వలస ప్రదేశమైయుండెను.
• పౌలు మరియు లాలు ఆ స్థ లములోని అనేకమంది ప్రజలకు యేసును గూరిర్చా బోధించుటకు ఫిలిపి్పుకి ప్రయాణము చేసిరి.
• వారు ఫిలిపి్పులో ఉనన్నాపు్పుడే పౌలు మరియు లాలను బంధించిరి, కాని దేవుడు అదు్భుత రీతి వారిని విడిపించెను.
• క్రీ త్తు నిబంధన పుస్తు కమైన ఫిలిపి్పుయులకు వా్రసిన పుస్తు కమును అపొస్తు లుడైన పౌలు రు ఫిలిపి్పులోనునన్నా సంఘములోని క్రైస్తు వులకు
వా్రసిన ఒక పతి్రుకయైయునన్నాది.
• హేరో్మను పర్వతము దగ్గ ర ఉనన్నాటువం ఉత్తు ర ఇ శ్రా యేలులో ఉండే సరయ ఫిలిపి్పు పటష్టి ణము ఈ పటష్టి ణము వేరు వేరని గ్రహించండి.
(ఈ పదములను కూ

చుడండి: సరయ, క్రైస్తు వుడు, సంఘము, మాసిదోనియ, పౌలు, ల)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• 1 తెసస్సా.02:1-2
• అపొ.కార్య.16:11-13
• మత్తు యి.16:13-16
• ఫిలిపి్పు.01:1-2

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 47:01 ఒక రోజు పౌలు మరియు తన సేన్నాహితుడైన ల యేసును గూరిర్చా సువార్తను ప్రక ంచుటకు ఫిలిపి్ప పటష్టి ణమునకు వెళి్ల రి.
• 47:13 ఆ మరుస రోజున పటష్టి ణపు యకులు చెరలోనునన్నా పౌలును మరియు లను విడుదల చేసిరి మరియు ఫిలిపి్ప వదలి
వెళ్ళుమని అడిగిరి.

పదం సమాచారం:
• Strong's: G5374, G5375

( రిగి వెళ్ళుండి: 47:01; 47:13)
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translationWords

బతెత్షె బ

బతె్ష బ
వాస్త వాల :
బతెత్షె బ ఊరియా భార్య, యితడు దావీదు
సొలోమోను తలి్ల .

జు సైన్యంలో ఒక సైనికుడు. ఊరియా మరణం తరువాత, ఆమె దావీదు భార్య అయింది. ఈమే

• దావీదు బతెత్షె బతో ఆమె ఊరియాకు భార్య ఉనన్నాపు్పుడే వ్యభిచారం చే డు.
• బతెత్షె బ దావీదు మూలం గర్భువతి అయినపు్పుడు సమరంలో ఊరియా చనిపోయేలా దావీదు ఏ ్పుటు చే డు.
• దావీదు తరువాత బతెత్షె బను పెళి్ల చేసుకు న్నా. ఆమె వారి బిడ్డ కు జన్మ నిచిర్చాంది.
• దేవుడు ఆ బిడ్డ పు ష్టి న దిగ్దా ది లకే అతడు చని పోయేలా చేయడం దా్వ దావీదు చేసిన పాపం నిమిత్తు ం అతణి్ణ శిక్షించాడు.
• తరువాత, బతెత్షె బ మరొక కుమారుడు సొలోమోనుకు జన్మ నిచిర్చాంది. అతడు పెరిగి దావీదు తరువాత జయా్యడు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదిండం ఎలా)
(చూడండి: దావీదు, సొలోమోను. ఊరియా)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 దిన 03:4-5
• 1 జులు 01:11-12
• 2 సమూయేలు 11:2-3
• ర్తనలు 051:1-2

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 17:10 ఒక రోజు, దావీదు సైనికులంతా యుదా్ధలకు వెళి్ళున సమయంలో అతడు యంత్రుం నిదద్రో లేచిన తరువాత ఒక అందమైన స్త్రీ
న్నానం చేసు్తుండ చూ డు. ఆమె పేరు బతె్ష బ.
• 17:11 దిగ్దా కాలం తరువాత బతె్ష బ దావీదుకు తాను గర్భువతినయా్యనని కబురు పంపింది.
• 17:12 బతె్ష బ భర్త ఊరియా, దావీదు మంచి సైనికులో్ల ఒకడు.
• 17:13 ఊరియా హతం అయా్యక దావీదు బతె్ష బన పెళి్ల చేసుకు న్నాడు.
• 17:14 తరువాత, దావీదు, బతె్ష బలక మరొక కుమారుడు కలి డు. అతడు సొలోమోను.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H1339

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:10; 17:11; 17:12; 17:13; 17:14)
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బబులోను,

బబ లోన , బాబిలో

, బాబిలో

బిలోనియా,

బిలోనియా, బబులో యులు

, బబ లోనీయ ల

వాస్త వాల :
బబులోను పటష్టి ణం పా్రచీన

బిలోనియా పా్రంతంలో ఉంది. ఇది

బిలోనియా

మామ్రాజ్యంలో భాగం.

• బబులోను యూఫఫ్రా సు నది తీ న వెలసిన నగరం. నిన్నా వందల సంవతస్సా లు కిక్రీతం బెలు గోపురం క ష్టి ంది ఇకస్కాడే.
• నిన్నా రు్ల ఈ పదం "బబులోను" మొత్తు ం బిలోనియా మామ్రా ్యనిన్నా సూచిసు్తుంది. ఉదాహరణకు, "బబులోను జు" మొత్తు ం
మామ్రాజ్యం అంతా పరిపాలన చే డు. ఒకస్కా నగ నిన్నా మాత్రుమే కాదు.
• బిలోనియా వారు చాలా శకి్తవంతమైన ప్రజలు. వీరు యూదా జ్యంపై దాడి చేసి ప్రజలను బిలోనియాలో 70 సంవతస్సా లపాటు
ప్రవాసంలో ఉంచారు.
• ఈ పా్రంతంలో ఒక భా నిన్నా "కలిగ్దా య" అని పిలిచారు. ఇకస్కాడ నివసించే ప్రజలను "కలీగ్దా యులు" అ న్నారు. ఫలితం , ఈ పదం"కలిగ్దా య" ను
తరచు
బిలోనియాను సూచించ నికి ఉపయోగి ్తు రు. (చూడండి: ఉపలక్ష్య అలంకారం)
త్తు
నిబంధనలో,
ఈ పదం "బబులోను" ను నిన్నా రు్ల విగ్రహ పూజ, ఇతర పాపపూరితమైన జీవిత విధా లు, ప్రజలు, పా్రంతాలు,
•
ఆలోచ విధా లు మొదలైన వా ని సూచించే రూపకాలంకారం ఉపయోగి ్తు రు.
• పద బంధం "మహా బబులోను” లేక “గొప్పు బబులోను పటష్టి ణం" అనేదానిన్నా రూపకాలంకారికం ఒక పటష్టి ణం లేక ఒక పాపపూరితమైన
పెదగ్దా ధనిక, జ్ఞా న పూరితమైన తి, లేక పా్రచీన బబులోను పటష్టి ణం కోసం వాడతారు.
(చూడండి: రూపకాలంకారం )
(చూడండి:

బెలు, కలిగ్దా య, యూదా, నెబుకదేన్నాజర్)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 దిన 09:1-3
• 2 జులు 17:24-26
• అపో. కా. 07:43
• దానియేలు 01:1-2
• యెహెజేస్కాలు 12:11-13
• మత్తు యి 01:9-11
• మత్తు యి 01:15-17

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

్యనిన్నా శనం చేసిన 100 సంవతస్సా ల తరువాత, దేవుడు బిలోనియా జైన నెబుకదేన్నాజరును
• 20:06 ఆషూ్శూరీయులు ఇ శ్రా యేల్
యూ రాజ్యం , దాడి చేయ నికి ్రరేపించాడ . బబ లోన అప్పు కి శకి్తవంతమైన మామ్రాజ్యం.
• 20:07 అయితే నిన్నా సంవతస్సా ల తరువాత, యూదా జు బబ లోన క వ్యతిరేకం తిరుగు టు చే డు. కాబ ష్టి ,
బబ లోనీయ ల తిరిగి వచార్చారు. యూదా జ్యంపై దాడి చే రు. వారు పటుష్టికుని యెరూషలేము పటష్టి ణానిన్నా ఆలయానిన్నా శనం
చే రు. పటష్టి ణంలో, ఆలయంలో ఉనన్నా నిధులను అనిన్నా
తీసుకు పోయారు.
• 20:09 నెబుకదేన్నాజర్, తన సైన్యం దాదాపు యూదా జ్యంలోని ప్రజలందరి బబ లోన కు తీసుకు పోయారు. నిరుపేదలను మాత్రుం
పొలాలు గు చేయ నికి ఉండనిచార్చారు.
ర.
• 20:11 సుమారు 70 సంవతస్సా ల తరువాత బబ లోన వారు పార కుల జు కోరేషు చే లో ఓడిపో

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3778, H3779, H8152, H894, H895, H896, G897

( రిగి వెళ్ళుండి: 20:06; 20:07; 20:08; 20:09; 20:11)
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బయలు

బయల
వాస్త వాల :
"బయలు"అం

"ప్రభువు” లేక “యజమాని"క

యులు ఆ ధించిన ముఖ్య అబద్ధ దేవుడి పేరు.

• ్థ నిక అబద్ధ దేవుళ ్ళు కూ ఉ న్నారు. వారి పేర్లలో "బయలు"అనే మాట ఉంటుంది. ఉదాహరణకు "బయలు పెయోరు."c నిన్నా రు్ల ఈ
దేవుళ్ళును కలిపి "బయలులు"అం రు.
• ందరి పేర్లలో ఈ పదం "బయలు"కలిసి ఉంటుంది.
• బయలు ఆ ధనలో పిల్ల లను బలి ఇవ్వడం, వేశ్యలను ఉపయోగించడం వం దుషష్టి ఆచా లు మిళితమై ఉం యి.
ష్టి ఉనన్నా ఇతర విగ్రహా ధక తుల వ బయలు ఆ ధనలో్ల
• వివిధ సమయాలో్ల వారి చరిత్రు అంత , ఇ శ్రా యేలీయులు తమ చుటూ
లోతు నిమగన్నాం అయా్యరు.
• జు ఆహాబు పరిపాలన దేవుని ప్రవక్త ఏలియా బయలు అనే దేవుడు లేడని యెహోవా ఒకస్కాడే నిజ దేవుడ రుజువు చెయ్య నికి ఒక
పరీక్ష పె ష్టి డు. ఫలితం బయలు ప్రవక్తలు హతం అయా్యరు. ప్రజలు మరలా యెహోవా ఆ ధించ
రు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: ఆహాబు, అషే , ఏలియా, అబద్ధ దేవుడు, వేశ్య, యెహోవా)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 జులు 16:31-33
• 1సమూయేలు 07:3-4
• యిరీ్మయా 02:7-8
• ్యయాధి 02:11-13
• సంఖా్య 22:41

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 19:02 ఆహాబు బయల అనే పేరు గల అబద్ధ దేవు ్ణ ప్రజలు ఆ ధించాలని పో్రతాస్సాహించిన దు ్మరు్గడు.
• 19:06 మొత్తు ం ఇ శ్రా యేల్ జ్యం ప్రజలంతా, 450మంది బయలు ప్రవక్తలు, కరే్మల్ ండకు వచార్చారు. ఏలియా ప్రజలతో చెపా్పుడు, "ఎంత
కాలం మీరు మీ మనసు మారుర్చాకుంటూ ఉం రు? యెహోవా దేవుడు అయితే ఆయనిన్నా సేవించండి. బయలు దేవుడ అయితే ఆయనిన్నా
సేవించండి!"
• 19:07 తరువాత ఏలియా బయల ప్రవకక్తిలక , ఇలా చెపా్పుడు. "ఒక ఎదుగ్దాను వధించి బలి అర్పుణ సిద్ధ ం చెయ్యండి. అయితే మంట
పెటష్టి వదుగ్దా.
• 19:08 తరువాత బయల ప్రవకక్తిల బయలుకు పా్రరి్థ ంచారు, " ఓ బయల , మా మాట విను!"
• 19:12 ప్రజలు బయల ప్రవక్తలను పటుష్టికు న్నారు. తరువాత ఏలియా వారిని అకస్కాడి నుండి తీసుకుపోయి చంపమని అ జ్ఞా పించాడు.''

పదం సమాచారం:
• Strong's: H1120, G896

( రిగి వెళ్ళుండి: 19:02; 19:05; 19:06; 19:07; 19:08; 19:12)
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బరన్నా

బరన్నిబా
వాస్త వాల :
బరన్నా

అపోస్తు లులు కాలంలో నివసించిన ఆది క్రైస్తు వులో్ల ఒకడు.
• బరన్నా ఇ శ్రా యేలు లేవీ గోత్రుం వాడు. సైప్రస్ దేశసు్థడు.
వి ్వసి అంగీకరించమని బరన్నా ఇతర వి ్వసులను కో డు.
• సౌలు (పౌలు) క్రైస్తు వుడు మారినపు్పుడు, అతనిన్నా
• బరన్నా , పౌలు యేసును గురించి వివిధ పటష్టి ణాలో్ల సువార్త ప్రక ంచ నికి కలిసి ప్రయాణించారు.
• అతని పేరు యోసేపు, అయితే అతనికి "బరన్నా ," అని పేరు పె ష్టి రు. అం "పో్రతాస్సాహ పుతు్రుడు."

(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: క్రైస్తు వుడు, సైప్రస్, మంచి వార్త, లేవీయుడు, పౌలు)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• అపో. కా. 04:36-37
• అపో. కా. 11:25-26
• అపో. కా. 13:1-3
• అపో. కా. 15:33-35
• లసిస్సా 04:10-11
• గలతి 02:9-10
• గలతి 02:13-14

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 46:08 తరువాత బరన్నా అనే పేరు గల విశాద్వాసి సౌలును అపోస్తు లుల దగ్గ రికి తీసుకు వె ్ళుడు. సౌలు ఏ విధంగా ధైర్యం దమసుస్కాలో
సువార్త బోధించాడో వారికి చెపా్పుడు.
• 46:09 బరన్నిబా, సౌలు ఈ త్తు వి ్వసులకు యేసును గురించి బోధించ నికి, సంఘానిన్నా బలపరచ నికి అకస్కాడికి వె ్ల రు.
• 46:10 ఒక రోజు అంతియొకయలో క్రైస్తు వులు ఉపవాసం ఉండి పా్రర్థ న చేసు్తుం , పరిశుదా్ధత్మవారితో చెపా్పుడు, " కోసం బరన్నిబా
సౌలులను నేను వారిని పిలిచిన పని కోసం ప్రతే్యకపరచండి." కాబ ష్టి అంతియొకయలో సంఘం బరన్నిబా, సౌలు కోసం పా్రరి్థ ంచారు, వారిపై
చేతులు ఉంచారు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: G921

( రిగి వెళ్ళుండి: 46:08; 46:09; 46:10)
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బలి, బలులు, అర్పుణ

బలి, బల ల , అర్పణ
రద్వాచనమ :
పరిశుద్ధ గ్రంథములో “బలియాగము” మరియు “అర్పుణ” అనే ఈ ండు పదములు దేవునిని ఆ ధన చేయు కిక్రీయ
బహుమానములను సూచించును. ప్రజలు కూ అనేక అబదగ్దా పు దేవుళ్ళుకు అర్పుణలను అరి్పుంచెదరు.

దేవునికి ఇచేర్చా ప్రతే్యకమైన

బలి
• దేవునికి చేసే బలులు తరచు జంతువును చంపడం ఉంటుంది
• దేవుని పరిపూర్ణ పాపరహిత కుమారుడైన యేసు బలి ఒకస్కా మాత్రుమే ప్రజలను పాపం నుండి పూరి్త
ఎప్పు
చేయలేవు.

శుది్ధ చేయగలదు; జంతు బలులు

అర్పణ
• “అరి్పుంచడం” అనే పదం ధారణం అందించే లేదా ఇవ్వబడిన దేనినై సూచిసు్తుంది. "బలి" అనే పదం ఇచేర్చా వ్యకి్తకి చాలా ఖరుర్చాతో
ఇవ్వబడిన లేదా చేసిన దానిని సూచిసు్తుంది.
• దేవునికి అర్పుణలు ఇ శ్రా యేలీయులకు భకి్తని మరియు విధేయతను తెలియజేయ నికి ఇవ్వమని ఆయన ఆ జ్ఞా పించాడు.
• “దహనబలి” మరియు “ ంతిబలి” వం వివిధ అర్పుణల పేరు్ల ఎలాం అర్పుణ ఇవ్వబడుతు న్నాయో సూచిసు్తు న్నాయి.

అన వాదం సూచనల :
• “అరి్పుంచుట” అనే ఈ పదమును “దేవునికి ఇచేర్చా కానుక” అని లేక “దేవునికి ఇవ్వబడిన ఏదై ” లేక “దేవునికి సమరి్పుంచిన ఏదై
విలువైనది” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
• సంద బ్బాను రము , “బలియాగము” అనే ఈ మాట “ఆ ధనలో ఇచేర్చా విలువైనది” లేక “ఒక ప్రతే్యకమైన జీవిని బలి అరి్పుంచి,
దేవునికి సమరి్పుంచేది” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
• “బలియాగమునకు” కిక్రీయను “విలువైనదానిని సమరి్పుంచు నుట” లేక “ఒక పా్రణిని బలియిచిర్చా, దానిని దేవునికి అరి్పుంచుట” అని కూ
తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
• “సజీవయాగము నినున్నా వు సమరి్పుంచు నుట” అనే ఈ మాటను అనువాదము చేయు వేరొక విధానములో “ జీవితమును
జీవించుచునన్నాపు్పుడు, బలిపీఠము మీద అరి్పుంచబడిన పా్రణివ (లేక జంతువువ ) దేవునికి నినున్నా వు సంపూర్ణము
సమరి్పుంచు నుము.
(ఈ పదములను కూ చూడండి: altar, burnt offering, drink offering, false god, fellowship offering, freewill offering,
peace offering, priest, sin offering, worship)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• 2 తిమోతి.04:6-8
• అపొ.కార్య.07:41-42
• అపొ.కార్య.21:25-26
• ఆది.04:3-5
• యాకోబు.02:21-24
• మారుస్కా.01:43-44
• మారుస్కా.14:12-14
• మత్తు యి.05:23-24
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పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

బలి, బలులు, అర్పుణ

హరణల :

గమ నక అరి్పుంచుటకు ఉపయోగించే
• 3:14 నోవహు వనుండి దిగిన తరువాత, ఆయన ఒక దహన బలిపీఠమును క ష్టి , బలి
ప్రతియొకస్కా పా్రణిని అరి్పుంచెను. దేవుడు బలి
గమ తో చాలా సంతోషము ఉండెను మరియు నోవహును, అతని కుటుంబమును
ఆశీర్వదించెను.
గమ గా సమరి్పుంచుము.” మరలా అ బ్రా హాము దేవునికి
• 5:6 “ ఒకస్కా నొకస్కా కుమారుడైన ఇ కును తీసు ని, అతనిని కు బలి
విధేయత చూపెను మరియు తన కుమారుని బలి ఇచుర్చాటకు సిద్ధ పడెను.
• 5:9ఇ స్సాకుకు బదులు బలియిచ ్చుటక దేవుడు ఒక గొ ర్రెను అనుగ్రహించెను.
• 13:9దేవుని ఆజజ్ఞా కు అవిధేయత చూపే వారందరూ దేవునికి బలియర్పణగా ప్రత్యక్షపు గు రపు దా్వరము వదగ్దా కు ఒక పా్రణిని తీసు ని
వ యును. యాజకుడు ఆ పా్రణిని వధించి, దహన బలిపీఠము మీద కాలిర్చావేయును. బలియరి్పంచబడిన పా్రణి యొకస్కా రక్తము
బలియిచిర్చాన వ్యకి్తయొకస్కా పాపమును కపు్పును మరియు దేవుని దృ ష్టి లో ఆ వ్యకి్తని కడిగివేయును.
• 17:6ఇ శ్రా యేలీయులందరూ దేవునిని ఆ ధించి, ఆయనకు బల ల అరి్పుంచుటకు అనువు ఉండుటకు మందిరమును క ష్టి లని
దావీదు కాంక్షించెను.
• 48:6యేసు ప్రధాన యాజకుడైయు న్నాడు. ఇతర యాజకులవ కాకుం , ఈయన తనున్నా తాను బలిగా అరి్పుంచు నెను, తదా్వ
లోకములోని సకల ప్రజల పాపములను తీసివేయును.
• 48:8మన ్థ నములో చనిపోవుటకు బలిగా దేవుని గొ ర్రెపిల్ల యైన యేసును దేవుడు అనుగ్రహించియు న్నాడు.
• 49:11ఎందుకం యేసు తనున్నాతాను అరి్పంచ కొనెన , దేవుడు ఎటువం పాపమునై , ఎటువం ఘోర పాపములనై క్షమించును.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0801, H0817, H0819, H1685, H1890, H1974, H2076, H2077, H2281, H2282, H2398, H2401, H2402,
H2403, H2409, H3632, H4394, H4503, H4504, H5066, H5068, H5071, H5257, H5258, H5261, H5262, H5927,
H5928, H5930, H6453, H6944, H6999, H7133, H7311, H8002, H8426, H8548, H8573, H8641, G02660,
G03340, G10490, G14350, G14940, G23780, G23800, G36460, G43760, G54850

( రిగి వెళ్ళుండి: 03:06; 03:14; 05:06; 05:07; 05:08; 05:09; 13:09; 13:12; 16:06; 17:06; 18:02; 18:12; 18:13; 19:07; 19:09;
21:07; 38:04; 48:06; 48:08; 49:11)
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బలిపీఠం

బలిపీఠం
రద్వాచనం:
బలిపీఠం అం

ఎతు్తు

క ష్టి న వేదిక. ఇ శ్రా యేలీయులు జంతువులను ధా

్యనిన్నా దేవునికి బలి

దహించ నికి దీనిని ఉపయోగి ్తు రు.

, నిన్నా ళ్ళును ఒకదానిపై ఒక
• బైబిల్ కాలాలో్ల, మామూలు బలిపీఠాలను తరచు తడిపిన మ ష్టి ని కుప్పు పోయడం దా్వ
గ్రత్తు పేరిర్చా నిలబెటష్టి డం దా్వ
నిరి్మ ్తు రు.
• నిన్నా ప్రతే్యక పెటెష్టి ఆకారపు బలిపీఠాలు కూ క ష్టి రు. వా పై బం రం, ఇత్తు డి, లేక కంచు వం లోహాలను తాపడం చేసేవారు.
• ఇ శ్రా యేలీయుల పరిస లో్ల నివసించే ఇతర ప్రజలు కూ వారి దేవుళ్ళుకు బలి అర్పుణలు చెయ్య నికి బలిపీఠాలు నిరి్మంచే వారు.
(చూడండి: altar of incense, false god, grain offering, sacrifice)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• ఆదికాండము 8:20
• ఆదికాండము22:9
• యాకోబు 2:21
• లూకా 11:49-51
• మత్తు యి 5:23
• మత్తు యి 23:19

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 03:14 నోవహు ఓడ నుండి బయ కి వచిర్చా బలిపీఠం నిరి్మంచి అరి్పుంచ దగిన నిన్నా రకాల జంతువులను బలి అర్పణ చే డు.
• 05:08 వారు బలి అర్పుణ స్థ లానికి చేరుకునన్నాపు్పుడు, అ బ్రా హాము తన కుమారుడు ఇ స్సాకు చేతులు క ష్టి అతణి్ణ బలిపీఠం పై ఉంచాడు.
• 13:09 యాజకుడు జంతువును వధించి దానిన్నా బలిపీఠం పై దహించి వేసే వాడు.
• 16:06 అతడు (గిదో్యను) ఒక త్తు బలిపీఠం క ష్టి దానిన్నా దేవునికి ప్రతి ష్టి ంచాడు. విగ్రహం కోసం వాడిన బలిపీఠం పై అతడు దేవునికి బలి
అర్పుణ చే డు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0741, H2025, H4056, H4196, G10410, G23790

( రిగి వెళ్ళుండి: 03:14; 05:08; 13:09; 16:06; 16:07; 19:09; 19:11)
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ధపడు, శశ్రామనొందుట

బాధపడ , శ్రమనొంద ట
రద్వాచనమ :
“

ధపడు” మరియు “శశ్రామనొందుట” పదములు రోగములాం వి,

ధలాం వి లేక ఇతర కషష్టి ములులాం వి అనుభవించుటను సూచించును.

·

ప్రజలు హింసనొందునపు్పుడు లేక వారు రో లతో ఉనన్నాపు్పుడు, వారు

·
దా్వ

ంతమంది ప్రజలు నిన్నా తపు్పుడు పనులు చేసినపు్పుడు శశ్రామనొందుదురు; ఇతర సమయాలలో ప్రపంచములో పుటుష్టికు వసు్తు
మరియు పాపము దా్వ వారు హింసనొందుదురు.

ధనొందుదురు.
న్నా రో ల

·
శశ్రామనొందడం భౌతిక సంబంధమైనది, నొపి్పు లేక రోగమును అనుభవించుటయైయునన్నాది. ఇది భయము, భావోదే్వగమునకు, దిగులుకు, లేక
ఒంటరితనము అనేటువం మానసికమైన ధలకు కూ సంబంధించినదైయుండును.
·

“ననున్నా

ధించు” అనే మాటకు “ననున్నా భరించు” లేక “

మోర విను” లేక “సహనముతో విను” అని అర్థ ము.

తర్జ మా సలహాల :
• “ ధపడు” అనే ఈ పదానికి “ ధను అనుభవించు” లేక “క ష్టి నిన్నా సహించు” లేక “కి్లషష్టి పరిసి్థ తులను అనుభవించు” లేక “కి్లషష్టిమైన
మరియు ధాకరమైన అనుభవాల దా్వ వెళ ్ళు” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
• సంద ్భును రము “శశ్రామనొందుట” అనే ఈ మాటను “అత్యంత కి్లషష్టి పరిసి్థ తులు” లేక “తీవ్రమైన క ష్టి లు” లేక “కి్లషష్టికరమైన కషష్టి మైన
పరిసి్థ తులను అనుభవించుట” లేక “ ధాకరమైన అనుభవాల సమయము” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
• “దాహముతో ధపడు” అనే ఈ మాటను “దాహమును అనుభవించు” లేక “దాహముతో శశ్రామనొందుట” అని తరు్జుమా చేయుదురు.
ధననుభవించు” అనే ఈ మాటను “హిం త్మకమైన పరిసి్థ తుల దా్వ వెళ ్ళుట” లేక “హిం త్మకమైన కిక్రీయల
• “హిం త్మకము
దా్వ హాని నొందుట” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• 1 తే స్సా2:14-16
• 2 తె స్సా 1:3-5
• 2 తిమోతి 1:8
• అపో.కా 7:11-13
• యెషయా 53:11
• యిరి్మయా 6:6-8
• మత్తు యి 16:21
• ర్తన 22:24
• ప్రకటన 1:9
• రోమా 5:3-5

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

ప్రజల శ్రమలన చూచియు న్నాను” అని దేవుడు చెపె్పును.
• 9:13 “నేను
38:12“
తండిడ్రి
, ధ్యమైతే ఈ శ్రమల గినెన్నాను యొదగ్దా నుండి తీసివేయుము” అని యేసు మూడు మారు్ల పా్రరి్ధ ంచెను.
•
42:3మెసస్సాయా్య
శ్రమనొంద న మరియు చంపబడును, కాని ఆయన మూడవ దినమున తిరిగిలేచును అని ప్రవక్తలు చెపి్పుయు న్నారని
•
ఆయన (యేసు) జ్ఞా పకము చే ను.
• 42:7“మెసస్సాయా్య శ్రమనొంద న మరియు చంపబడును, కాని ఆయన మూడవ దినమున తిరిగిలేచునని వా్రయబడియునన్నాది” అని
ఆయన (యేసు) చెపె్పును.
• 44:5 “మీరు ఏమి చేయుచు న్నారో మీకు అర్థ ము కాకపోయినప్పు కి, మెసస్సాయా్య శ్రమనొంద న
రకు ఇతను తప్పుకుండ
• 46:4“రక్షించబడనివారికందరికి ప్రక ంచుటకు నేను ఇతనిని (సౌలును) ఎనున్నా నియు న్నాను.
ఎనిన్నా శశ్రామలు ప లో చూపించెదను” అని దేవుడు చెపె్పును.
• 50:17 ఆయన (యేసు) ప్రతి క న్నా ని తుడిచివేయును మరియు అకస్కాడ శశ్రామ , ధ, ఏడు్పు, డు, నొపి్పు, లేక మరణము అనేవి ఉండవు.
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translationWords

ధపడు, శశ్రామనొందుట

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0943, H1741, H1934, H4531, H5142, H5375, H5999, H6031, H6040, H6041, H6064, H6090, H6770,
H6869, H6887, H7661, G00910, G09410, G09710, G22100, G23460, G23470, G25520, G25530, G25610,
G38040, G39580, G43100, G47780, G47770, G48410, G50040

( రిగి వెళ్ళుండి: 09:13; 38:12; 42:03; 42:07; 44:05; 46:04; 50:04; 50:10; 50:17)
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translationWords

పి్తు సమిచుర్చా,

పి్తు సం పొందిన,

పి్తు సం

బాపి్త సమిచ ్చు, బాపి్త సం పొందిన, బాపి్త సం
రద్వాచనం:
త్తు నిబంధనలో " పి్తు సమిచుర్చా,” “ పి్తు సం "అనే పదాలు ధారణం
పాపం నుండి శుది్ధ , క్రీస్తు ుతో ఐక్యం అయా్యడని చూప నికి వాడతారు.

ఒక క్రైస్తు వుడిని ఆచార పూర్వకం

లో ముంచడం దా్వ

అతడు

పి్తు సంతో టు బైబిల్ "పరిశుదా్ధత్మ లో పి్తు సం పొంది” లేక “అగిన్నాతో పి్తు సం పొంది” సంగతులను చెబుతునన్నాది.
•
• ఈ పదం " పి్తు సం"ను బైబిలో్ల గొప్పు హింసలు పొంద నిన్నా సూచించడం కోసం ఉపయోగి ్తు రు.

అన వాదం సూచనల :
•

తో పి్తు సమిచేర్చాది ఎలా చెయా్యలనే విషయంలో క్రైస్తు వులో్ల వివిధ అభిపా్రయాలు ఉ న్నాయి. బహు ఈ పదానిన్నా
ని రకరకాలు
ఉపయోగించే పద్ధ తులు కలిసి వచేర్చాలా అనువదించడం మంచిది.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , " పి్తు సమిచుర్చా"అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "శుది్ధ చేయు,"" రు పోసి"" లో ముంచి,""కడిగి,” లేక
“ఆత్మ సంబంధం శుది్ధ చేసి." ఉదాహరణకు, " కు
తో పి్తు సమిచుర్చాచు న్నాను"అనే మాటను “నినున్నా
లో ముంచుతు న్నాను”
అని అనువదించడం చెయ్యవచుర్చా.
• “ పి్తు సం "అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "శుధీ్ధ కరణ,"" రు పోయడం," "ముంచడం," "కడగడం,” లేక “ఆత్మ సంబంధమైన
కడిగే పని” “కడుగు."
• ఇది హింసల గురించి చెపే్పు సందర్భుం అయితే, " పి్తు సం"అనే దానిన్నా ఇలా కూ తరు్జుమా చెయ్య వచుర్చా. "తీవ్రమైన హింసలు ఎదురైన
సమయం” లేక “తీవ్రమైన హింసల దా్వ శుది్ధ ."
• బైబిల్ అనువాదంలో ్థ నిక లేక తీయ భాషలో ఈ పదానిన్నా అనువదించడం ఎలానో ఆలోచించండి.
(చూడండి: [అవ్యకా్తలను అనువదించడం ఎలా])
(చూడండి:John (the Baptist), repent, Holy Spirit)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• అపో. కా. 02:37-39
• అపో. కా. 08:36-38
• అపో. కా. 09:17-19
• అపో. కా. 10:46-48
• లూకా 03:15-16
• మత్తు యి 03:13-15
• మత్తు యి 28:18-19

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 24:3యోహాను సందేశం ప్రజలు వి న్నారు, వారిలో అనేక మంది వారి పాపాల విషయం ప ర్చాతా్తుప ప ్డ రు. యోహాను వారికి
పి్తు స్మమిచార్చాడు. అనేక మత యకులు కూ యోహన తో పి్తు స్మం పొందాలని వచార్చారు. అయితే వారు తమ పాపాల విషయం
ప ర్చాతా్తుప పడలేదు, ఒపు్పుకోలేదు.
• 24:6మరుస రోజు, యేసు యోహాను చేత బాపి్త స్మం పొందాలని వచార్చాడు.
కి నేను తగిన వాడిని కాదు. వే కు బాపి్త స్మం ఇవా్వలి."
• 24:7యోహాను యేసుతో ఇలా చెపా్పుడు. " కు బాపి్త స్మం ఇవద్వా
42:10కాబ
ష్టి
వెళ్ళుండి
ప్ర
జ
లందరి
శిషు్యలు
చెయ్యండి.
వారికి
తండిడ్రి
, కుమారుడు, పరిశుదా్ధత్మ పేరున పి్తు స్మం ఇవ్వండి. నేను మీకు
•
ఆ జ్ఞా పించిన దానంత
లోబ లని బోధించండి."
• 43:11పేతురు వారికి ఇలా జవాబిచార్చాడు, "మీలో ప్రతి ఒకస్కారూ ప ర్చాతా్తుప పడి యేసు క్రీస్తు ు పేరున బాపి్త స్మం పొందాలి. ఆ విధం
దేవుడు మీ పాపాలు క్షమి ్తు డు.”
• 43:12పేతురు చెప్పు సుమారు 3,000మంది ప్రజలు విశ్వసించారు. యేసు శిషు్యలు అయా్యరు. వారు బాపి్త స్మం పొంది యెరూషలేము
సంఘంలో చే రు.
్తు
రు ఉనన్నా చో కి వచార్చారు. ఇతియోపీయుడు చెపా్పుడు, "ఇదిగో! రు ఉంది! నేను
• 45:11ఫిలిపు్పు ఇతియోపీయుడు ప్రయాణిసూ
బాపి్త స్మం పొందవచా్చు?"
• 46:5సౌలుకు తక్షణమే మరలా చూపు వచిర్చాంది. అననియ అత కి బాపి్త స్మం ఇచార్చాడు.
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translationWords
• 49:14యేసు నినున్నా కూ

పి్తు సమిచుర్చా,
తనను విశ్వసించి బాపి్త స్మం పొందమ

పి్తు సం పొందిన,

పి్తు సం

పిల స్త నాన్నిడ .

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G09070

( రిగి వెళ్ళుండి: 24:03; 24:06; 24:07; 24:08; 24:09; 25:01; 36:01; 42:10; 43:11; 43:12; 45:11; 45:12; 46:05; 47:02; 47:12;
49:14)
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translationWords

బేతె్ల హేము, ఎఫాఫ్రాతా

బేతె్లు హేమ , ఎఫాఫ్రాతా
వాస్త వాల :
బేతె్ల హేము ఇ శ్రా యేలులో యెరూషలేము నగరం వదగ్దా ఒక చినన్నా పటష్టి ణం. దీనిన్నా"ఎఫాఫ్రాతా," అని కూ

అం

రు. ఇదేదీని అసలు పేరు.

జైన దావీదు అకస్కాడే జని్మంచాడు.
• బేతె్ల హేమును "దావీదు పటష్టి ణం,"అనేవారు.ఎందుకన
• మె స్సాయ "బేతె్ల హేము ఎఫాఫ్రాతా"నుండి వ ్తు డని మీకా ప్రవక్త ప్రవచించాడు.
• ఆ ప్రవచనం నెరవేరు్పు యేసు అనేక సంవతస్సా ల తరువాత బేతె్ల హేములో పు ష్టి డు.
• "బేతె్ల హేము" అం "రొటెష్టి ల ఇలు్ల” లేక “ఆహారపు ఇలు్ల."
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: కాలేబు, దావీదు, మీకా)

బైబిల్ న ండి రిఫరెన న్సిల :
• ఆది 35:16
• యోహాను 7:42
• మత్తు యి 2:6
• మత్తు యి 2:16
• రూతు 1:2
• రూతు 1:21

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 17:2దావీదు ఒక గొ ర్రెలకాపరి. అతని స్వ ్ర మం బేతె్ల హేము.
• 21:9మె స్సాయ ఒక కన్యకుజని్మ ్తు డని యెషయా ప్రవచించాడు. అతడు బేతె్ల హేములో పుడతాడని మీకా ప్రవక్త చెపా్పుడు.
• 23:4 యోసేపు, మరియ వారు నివసించే నజరేతు నుండి చాలా దూరం ప్రయాణించి బేతె్ల హేము చేరుకు న్నారు. ఎందుకం వారి
పూరీ్వకుడైన దావీదు సొంత ఊరు బేతె్ల హేము.
• 23:6" ప్రభువైన మె స్సాయా బేతె్ల హేము లో జని్మంచాడు!"

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0376, H0672, H1035, G09650

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:02; 21:09; 23:04; 23:05; 23:06; 23:09)
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translationWords

బోధకుడు , ఉపదేశకుడు

బోధక డ , ఉపదేశక డ
రద్వాచనం:
బోధకుడు అం

ఇతరులకు త్తు సమాచారం అందించే వ్యకి్త. ఉపదేశకులు ఇతరులు పరి జ్ఞా నం, నిపుణతలు నేరుర్చాకునేలా సహాయం చే ్తు రు.

• బైబిలో్ల "బోధకుడు " అనే మాటను ప్రతే్యక రీతిలో ఉపయోగి ్తు రు. దేవుణి్ణ గురించి బోధించే ఎవరినై
వాడతారు.
• బోధకుల నుండి నేరుర్చాకునే వారిని "విదా్యరు్థలు” లేక “శిషు్యలు" అం రు.
• నిన్నాబైబిల్ అనువాదాలో్ల ఈ పదానిన్నా యేసుకు ప్రతే్యక బిరుదు మం ఉపయోగి ్తు రు.

సూచించ నికి ఈ పదం

అన వాదం సలహాల :
• బోధకుడు అనేది ధారణం దీనిన్నా మత ఉపదేశకుల సంబోధనను అనువదించడంలో ఉపయోగి ్తు రు. పాఠ ల అధా్యపకులకు ఇది
వాడరు.
• నిన్నాసంసస్కాృతులో్ల దీనిన్నా ప్రతే్యక బిరుదు మం , ఉదాహరణకు "అయా్య” లేక “ర బ్బా” లేక “ఉపదేశకా" అని వాడతారు.
(చూడండి: disciple, preach)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• ప్రసంగి 1:12-15
• ఎఫెసి 4:11-13
• గలతీ 6:6-8
• హబుకుస్కాకు 2:18
• యాకోబు 3:2
• యోహాను 1:37-39
• లూకా 6:40
• మత్తు యి 12:38-40

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

్తు ఇలా అ న్నాడు, "బోధకా, నిత్య జీవం వారసత్వము పొంద నికి
• 27:1ఒక రోజు , యూదు చటష్టి ం నిపుణుడు యేసును పరీక్ష చేసూ
నేనేం చెయా్యలి?"
• 28:1ఒక రోజు ఒక ధనిక యువ అధికారి యేసును ఇలా అడి డు, "మంచి బోధకా, నిత్య జీవం పొంద నికి నేనేం చెయా్యలి?"
• 37:2 ండురోజులు గడిచాక, యేసు తన శిషు్యలతో ఇలా చెపా్పుడు, "మనం తిరిగి యూదయకు వె గ్దా ం పదండి." అయితే శిషు్యలు ఇలా
జవాబిచార్చాడు, " బోధకు , దిగ్దా రోజుల కిక్రీతమే వారు నినున్నా చంప నికి చూ రు కదా!"
• 38:14యూదా వచిర్చా యేసు దగ్గ రికి వచిర్చా "బోధకా, వంద లు" అని చెపి్పు ముదుగ్దా పెటుష్టికు న్నాడు.
• 49:3యేసు గొప్పు బోధక డ , ఆయన అధికారంతో మా ్ల డు. ఎందుకం అయన దేవుని కుమారుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H3384, H3925, G13200, G25670, G35470, G55720

( రిగి వెళ్ళుండి: 27:01; 28:01; 37:02; 38:14)

922 / 1034

translationWords

బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ...

బోధించ /ప్రసంగించ , బోధ/ప్రసంగం, బోధక డ /ప్రసంగి/క డ , ప్రకటించ , ప్రకటన
రద్వాచనం:
“బోధించు/ప్రసంగించు” అం ఒక ప్రజల గుంపుతో మా ్ల డడం, దేవుని గురించి వారికి బోధించడం, ఆయనకు విధేయులవా్వలని వారిని
పే్రరేపించడం అని అర్థ ం. “ప్రక ంచు” అం బహిరంగము నూ, ధైర్యం నూ ఒక దానిని చా ంచడం లేదా వెల్ల డించడం అని అర్థ ం.
·

తరచు ప్రసంగం ఒక పెదగ్దా జనసమూహమునకు ఒక వ్యకి్త దా్వ
యడం కాదు.

·

“ప్రసంగించుట,” “ఉపదేశించడం” అనే పదాలు ఒకేలా ఉం

జరిగించబడుతుంది. ఇది

యి, అయితే ఖచిర్చాతం

ఒక

ధారణం

మాటలలో చెప్పుడము,

కాదు.

·
“ప్రసంగించుట” అనేది ప్రధానం ఆతీ్మయ లేదా నైతిక సతా్యనిన్నా బహిరంగం ప్రక ంచడమును, పే్రక్షకులు ఆ ప్రకటనకు స్పుందించాలని
పే్రరేపించడమును సూచిసు్తునన్నాది. "బోధ" హెచర్చారికను నొకిస్కా చెపే్పు పదం, అం ప్రజలకు సమాచా నిన్నా ఇవ్వడం లేదా దేనినై ఏవిధం చేయాలో
బోధించడం.
·

“ప్రసంగించుట” అనే పదము

·

ఒక వ్యకి్త ఇతరులకు ప్రసంగించినది

ధారణము

“సువార్త” అనే పదముతో ఉపయోగించబడుతుంది.

ధారణం

అతని “బోధనలు ” కూ

పరిగణించబడుతాయి.

·
తరచు బైబిలులో “ప్రక ంచడం” అం దేవుడు ఆ జ్ఞా పించినదానిని బహిరంగము
ఆయన గొప్పుతనమును గురించీ ఇతరులకు తెలియచెప్పుడం అని అర్థ ం.
·

చా ంచడం అని అర్థ ం. లేదా దేవుని గురించీ,

క్రీ త్తు నిబంధనలో అనేకమైన పటష్టి ణాలలోనూ, పా్రంతాలలోనూ, అనేక ప్రజలకు యేసుని గూరిర్చాన శుభవార్తను అపొస్తు లులు ప్రక ంచారు.

·
“ప్రక ంచు” అనే పదం
ఉపయోగించబడుతుంది.

జుల దా్వ

చేయబడిన ఆదే ల కోసమూ లేదా బహిరంగ విధానములో చెడును ఖండించ ని కూ

·
“ప్రక ంచు” అనే పదమును అనువదించు ఇత విధాలలో “చా ంచడం" లేదా "బహిరంగము
వెల్ల డించడం" అనునవి ఉండవచుర్చా.
·

“ప్రకటన” అనే పదమును "చా ంపు" లేదా "బహిరంగ ప్రసంగము" అని కూ

(చూడండి: వెల్ల డించు,శుభవార్త, యేసు, దేవుని

జ్యము)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 2 తిమోతి 4:1-2
• అపో.కా 8:4-5
• అపో.కా 10:42-43
• అపో.కా 14:21-22
• అపో.కా 20:25
• లూకా 4:42
• మత్తు యి 3:1-3
• మత్తు యి 4:17
• మత్తు యి 12:41
• మత్తు యి 24:14
• అపో.కా 9:20-22
• అపో.కా 13:38-39
• యూ 3:1-3
• లూకా 4:18-19
• మారుస్కా 1:14-15
• మత్తు యి 10:26
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ప్రసంగిచడము" లేదా "బహిరంగం

అనువదించబచుర్చా.

translationWords

బైబిల కథలన ండి ఉ

బోధించు/ప్రసంగించు, బోధ/ప్రసంగం, బోధకుడు/ప్రసంగి/కుడు, ప్రక ంచు, ...

హరణల :

• 24:2
“దేవుని

జ్యము సమీపించియునన్నాది, మారుమనసుస్సా పొందండి” అని అతను (యోహాను) వారికి బోధించాడ /ప్రసంగిచాడ .

• 30:1అనేక ్ర మాలలో ప్రజలకు బోధించ టక నూ/ప్రసంగిచ టక నూ, ఉపదేశించుటకునూ యేసు తన శిషు్యలను పంపాడు.
బహిరంగము బోధించ టక /ప్రసగించ టక మరియు
• 38:1సుమారు ముపై్పు సంవతస్సారములైన తరువాత యేసు మొటష్టి మొద
ఉపదేశించుటకూ ఆరంభించాడు. ఈ ప స్కా పండుగను యెరూషలేములో మీయందరితో ఆచరించుకోవాలని మరియు అకస్కాడే నేను
మరణించబోవుచు న్నాని ఆయన తన శిషు్యలతో తన చితా్తునిన్నా తెలియ పరచాడు.
• 45:6
అయితే ఇవనిన్నా జరుగుచునన్నాప్పు కిని, వారు వెళి్ళున ప్రతిచోట యేసును గూరిర్చా వారు బోధిసూ
్త /ప్రసంగిసూ
్త వచార్చారు.
• 45:7అతడు (ఫిలిపు్పు) సమరయకు వెళి్ల యేసును గురించి బోధించాడ /ప్రసంగించాడ , అనేకులు రక్షణ పొందారు.
• 46:6ఆ క్షణములోనే, సౌలు దమసుస్కాలోని యూదులకు “యేసే దేవుని కుమారుడు” అని బోధించడం/ప్రసంగించడం ఆరంభించాడు!
• 46:10
ఆ తరువాత అనేకమైన స్థ లములలో యేసుని గూరిర్చాన శుభవార్త బోధించ టక /ప్రసంగిచ టక వారు వారిని పంపారు.
• 47:14పౌలు మరియు ఇతర క్రైస్తు వ యకులు అనేక పటష్టి ణములకు ప్రయాణము చేసిరి, యేసుని గూరిర్చాన శుభవార్తను
ప్రజలకు బోధిసూ
్త /ప్రసంగిసూ
్త మరియు ఉపదేశిసూ
్తు వె ్ళురు.
50:2యేసు
ఈ
భూమి
మీద
నివసించిన
కాలంలో
"
శిషు్యలు లోకంలోని ప్రతి స్థ లంలోని ప్రజల వదగ్దా కు వెళి్ళు దేవుని
•
జ్యమునుగురించిన సువార్తను బోధిసా్తర /ప్రసంగిసా్తర . అపు్పుడు అంతము వచుర్చాను" అని చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s:
• బోధించు/ప్రసంగించు: H1319, H7121, H7150, G1229, G2097, G2605, G2782, G2783, G2784, G2980, G4283
• ప్రక ంచు: H1319, H1696, H1697, H2199, H3045, H3745, H4161, H5046, H5608, H6963, H7121, H7440, H8085,
G518, G591, G1229, G1861, G2097, G2605, G2782, G2784, G2980, G3142, G4135

( రిగి వెళ్ళుండి: 24:02; 30:01; 38:01; 45:06; 45:07; 46:06; 46:07; 46:08; 46:10; 47:11; 47:14; 50:02)
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translationWords

భిక్షమెతు్తు, అరి్థ ంచు, భిక్ష డు

భి మెత్త , అరి్థంచ , భి గాడ
రద్వాచనం:
ఈపదం "భిక్షమెతు్తుట"అం ఎవరినై దేని కోసమై అత్యవసరం అడగడం. తరచు
ధారణం దీనిన్నా దేని కోసమై బబ్రాతిమాలే సంద బ్బాలలో కూ ఉపయోగి ్తు రు.
• తరచు
ఎదు

మనుషులు ఏదై

ఇది డబుబ్బా అడగ నికి వరి్తస్తు ుంది. అయితే

అత్యవసరం అయితే

వ్యకి్త అడిగింది ఇ ్తు డో లేదో తెలియకేనే ఆడుగుతారు లేక బబ్రాతిమలతారు.
• "భిక్ష డు" కక్రీమం తప్పుకుం ఒక బహిరంగ ప్రదేశంలో కూరుర్చాని, లేక నిలబడి మనుషులను డబుబ్బా అడుగుతూ ఉం డు.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , ఈ పదానిన్నా. "అరి్థ ంచు” లేక “బబ్రాతిమాలి అడుగు” లేక “డబుబ్బా ఇమ్మని అడుగు” లేక “అనుదినం భిక్షం అడుగు." అని
అనువదించవచుర్చా.

(చూడండి: అరి్థ ంచు)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• లూకా 16:19-21
• మారుస్కా 06:56
• మత్తు యి 14:34-36
• ర్తనలు 045:12-13

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 10:04 దేవుడు ఈజిపుష్టి మీదికి కప్పులను పంపించాడు. కప్పులను తొలగించమని మోషేన ఫరో బబ్రాతిమాలాడు.
• 29:08 " జు సేవకునితో ఇలా చెపా్పుడు, “దు ్మర్గ సేవకా! వు ననున్నా బబ్రాతిమలావు గనక నీ అ ్ప అంతా క్షమించాను."
్యల యేసును, "ఈ పా్రంతం నుండి వెళ్ళుగొటష్టి వదుగ్దా!"అని బబ్రాతిమలుకు న్నాయి. ండపై నిన్నా పందులు మేసు్తు న్నాయి.
• 32:07 ద
కాబ ష్టి , ద
్యల యేసును, "దయచేసి మమ్మలిన్నా ఆ పందులో్లకి పంపు!"అని వేడుకు న్నాయి.
32:10
దయా్యలు
ప ష్టి న ఆ మ
యేసును ఆయనతో రా మ్మ బబ్రాతిమాలాడు.
•
35:11
అతని
తండిడ్రి
లోపలికి
సంబరంలో
పాలొ్గనమని అతణి్ణ బబ్రాతిమాలాడు. అయితే అతడు ని కరించారు."
•
44:01
ఒక
రోజు
పేతురు,
యోహాను
ఆలయానికి
వెళ్తు న్నారు. వారు ఆలయం దా్వరం సమీపిసు్తుండ ఒక అవి మని ని
•
భి మెత్త క ంటూ ఉండగా చూ రు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0034, H7592, G01540, G18710, G43190, G44340

( రిగి వెళ్ళుండి: 10:04; 29:08; 32:07; 32:10; 35:11; 44:01)
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మంచి వార్త, సువార్త

మంచి వారక్తి, స వారక్తి
రద్వాచనం:
"సువార్త" అక్ష లా దీని అర్థ ం "మంచి వార్త." ఇది మనుషులకు మేలు చేసే, సంతోషపె ష్టి సందేశం లేక ప్రకటన.
• బైబిలో్ల, ఈ పదం ధారణం సిలువపై యేసు బలి అర్పుణ మూలం ప్రజలకు దేవుని రక్షణను సూచిసు్తునన్నాది.
• అనేక ఇంగీ్లషు బైబిళ్ళులో, "మంచి వార్త" ను ధారణం అనువదించ వచుర్చా "సువార్త" అనువదించారు. "యేసు క్రీస్తు ు సువార్త"
"దేవుని సువార్త" " జ్య సువార్త" వం పడబంధాలో్ల ఉపయోగించారు.

అన వాదం సలహాల :
• ఈ పదానిన్నా రకరకాలు అనువదించవచుర్చా. "మంచి సందేశం” లేక “మంచి ప్రకటన ” లేక “దేవుని రక్షణ సందేశం” లేక “దేవుడు యేసును
గురించి బోధించిన విషయాలు."
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , దీనిన్నా అనువదించడం, "ఒక దాని గురించి మంచి వార్త/సందేశం” లేక “మంచి సందేశం నుండి” లేక “దేవుడు మనకు
చెపి్పున మంచి మేళ ్ళు” లేక “దేవుడు తాను మనుషులను రక్షించే విధానం గురించి చెపి్పున మాటలు."
(చూడండి:

జ్యం, బలి అర్పుణ, రక్షించు)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 తె స్సా1:5
• అపో.కా 8:25
• లసిస్సా 1:23
• గలతీ 1:6
• లూకా8:1-3
• మారుస్కా 1:14
• ఫిలిపి్పు 2:22
• రోమా 1:3

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 23:6 దేవదూత చెపా్పుడు, "భయపడకండి, ఎందుకం మంచి వారక్తి మీకోసం తెచార్చాను. మెసిస్సాయా, ప్రభువు బెతె్ల హేములో పు ష్టి డు!"
• 26:3యేసు చదివాడు, "దేవుడు కు తన ఆత్మ ఇచార్చాడు. పేదలకు సువార్త, ఖైదీలకు ్వతంత్రు్యం, గుడి్డ వారికి చూపు, ధితులకు
విడుదల ప్రభువు అనుగ్రహ వతస్సారం గురించిన మంచి వారక్తి ప్రక ంచాడు.
• 45:10ఫిలిపు్పు యేసు సువార్తను గురించి ఇతర లేఖ ల సహాయంతో వివరించాడు.
• 46:10 తరువాత యేసును గురించిన సువార్త అనేక ఇతర స్థ లాలో్ల ప్రక ంచడం కోసం పంపించాడు.
• 47:1 ఒక రోజు , పౌలు తన సేన్నాహితుడు ల ఫిలిపి్పుపటష్టి ణంలో యేస న గ రించి సువార్త ప్రక ంచారు.
• 47:13 స వారక్తి యేసును గురించిన సువార్త వా్యపించ గింది. సంఘం ఎదుగుతూ ఉంది.
• 50:1దాదాపు 2,000 సంవతస్సా లు లోకవా్యప్తు ం ప్రజ ందరో మెసిస్సాయా అయిన యేసును గురించిన సువార్త వింటు న్నారు.
జ్యం గురించిన మంచి వారక్తి లోకంలో అనిన్నా చో ్ల ,
• 50:2యేసు భూమిపై ఉనన్నాపు్పుడు ఇలా చెపా్పుడు, " శిషు్యలు దేవు
మనుషులకు ప్రక ్తు రు. ఆ తరువాత అంతం వసు్తుంది."
• 50:3అయన పరలోకానికి తిరిగి వెళ్ల కముందు అంతకు ముందు ఎనన్నాడూ వినని వారికి క్రైస్తు వులు సువార్త ప్రక ంచాలని చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G20970, G20980, G42830

( రిగి వెళ్ళుండి: 26:03; 45:10; 46:10; 47:01; 47:11; 47:13; 47:14; 49:06; 50:01; 50:02; 50:03)
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మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన

మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెర గైన, ్రష్ఠమైన
రద్వాచనం:
"మంచిది" అనే పదానికి సంద ్భునిన్నా బ ష్టి వివిధ అ ్థ లు
ఉపయోగి ్తు యి.

న్నాయి. అనేక భాషలు వివిధ అ ్థ లను అనువదించడం కోసం వివిధ పదాలను

• ధారణం , ఏదై దేవుని గుణ లక్షణాలకూ, ఉదేగ్దా లకూ, చితా్తుని సరిపడినట్ల యితే అది మంచిది అవుతుంది.
• "మంచిది" అం సంతోషకరమైనది, శ్రాష్ఠమైనది, సహాయకరమైనది, సరిపడినది, లాభకరమైనది, లేదా నైతికం సరియైనది అని అర్థ ం.
• "మంచి" దేశం అం " రవంతం” లేక “ఫలభరితం" అని అర్థ ం.
• "మంచి" పంట అం "సమృది్ధ " అయిన పంట అని అర్థ ం.
లేదా వృతి్తు లో
నిపుణుడు ఉ న్నాడని
• ఒక వ్యకి్త తను చేసిన దానిలో “మంచి" ఉండగలడు అం అతని కా ్యచరణలో
అర్థ ం. ఉదాహరణకు "మంచి రైతు" అనే వాక్యం.
• బైబిలులో "మంచి" అనే పదానికి ధారణ అర్థ ం తరచు "దుషష్టి త్వం" అనే దానికి వ్యతిరేకం ఉంటుంది.
ధారణం నైతికం మంచి ఉండడం లేదా తలంపులలోనూ, చర్యలలోనూ తి ఉండడం సూచిసు్తుంది.
• "మంచితనం" అం
దేవుని
మంచితనం
అం
ఆయన ప్రజలకు మంచివీ, ప్రయోజనకరమైన వా ని అనుగ్రహించడం దా్వ వారిని ఆశీర్వదించ నిని
•
సూచిసు్తుంది. ఇది అయన నైతిక పరిపూర్ణతను కూ సూచిసు్తుంది.

అన వాదం సూచనల :
• లక్ష్య భాషలో "మంచిది" పదం కోసం ధారణ పదానిన్నా దాని ధారణ అర్థ ం ఖచిర్చాతం నూ, సహజం నూ ఉనన్నా చోట ఉపయోగించాలి.
ప్రతే్యకించి దుర్మర్గ త పదానికి వ్యతిరేకం ఉనన్నా చోట ఉపయోగించాలి.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , ఈ పదం "దయగల” లేక “ శ్రాష్ఠమైన" లేదా “దేవునికి సంతో న్ఆని కలిగించే" లేదా తిమంతుడు" లేదా “నైతికం
్యయబద్ధ మైన" లేదా “ప్రయోజనకరమైన" పదాలు ఇతర విధాలు అనువదించబడవచుర్చా.
• "మంచి భూమి" పదం " రవంతమైన భూమి" లేదా “ఫలవంతమైన భూమి" అని అనువదించబడవచుర్చా; "మంచి పంట" పదం
"సమృది్ధ యైన పంట" లేదా "వి ్తు రమొత్తు ంలో పంట" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• "మంచి చెయ్యడం" అం ఇతరులకు ప్రయోజనం కలిగించేదేదై చెయ్యడం, "దయగలిగి యుండండి" లేదా "సహాయం చెయ్యండి"
లేదా మరొకరికి "ప్రయోజనం చేకూరర్చాండి" అని అర్థ ం.
• "వి శ్రా ంతి దినమున మంచి చెయ్యడం" అం "వి శ్రా ంతి దినమున ఇతరులకు సహాయం చేసే కిక్రీయలు చెయ్యండి" అని అర్థ ం.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , "మంచితనం" అనే పదం "ఆశీ ్వదం” లేదా “దయ” లేదా “నైతిక పరిపూర్ణత” లేదా “ తి” లేదా “పవిత్రుత" అని ఇతర
విధాలు అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి: righteous, prosper, evil)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• గలతీ 5:22-24
• ఆది 1:12
• ఆది 2:9
• ఆది 2:17
• యాకోబు 3:13
• రోమా 2:4

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 1:4దేవుడు తాను సృ ష్టి ంచినదంతా మంచిది ఉనన్నాటష్టి ు చూ డు.
• 1:11దేవుడు మంచి చెడుల తెలివిని ఇచేర్చా చెటుష్టిను మొలిపించాడు.”
• 1:12 తరువాత దేవుడు చెపా్పుడు, "నరుడు ఒంటరి ఉండడం మంచిది కాదు."
• 2:4"దేవుడు వు దీనిని తినినపు్పుడు వు దేవుని వలే ఉం వు, ఆయనకు వలే మంచి చెడుల తెలివిని కలిగి ఉం వు."
• 8:12 "మీరు దుషష్టి తలంపుతో ననున్నా నిస అమి్మ వే రు. అయితే దేవుడు దుషష్టి తా్వనిన్నా మంచి కోసం ఉపయోగించుకు న్నాడు!"
• 14:15
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యెహోషువా మంచి
• 18:13 ఈ
• 28:1

మంచిది, సరియైన, సంతోషకరమైన, మెరుగైన, శ్రాష్ఠమైన
యకుడు. ఎందుకం

అతడు విధేయత కలిగి దేవునికి లోబ ్డ డు.

జులు ందరు మంచి మనుషులు.

"మంచి బోధకు నిత్య జీవం పొందాలం
వాడొకస్కాడే, ఆయన దేవుడు."

్యయం

పరిపాలన జరిగిసూ
్తు దేవుణి్ణ ఆ ధించినవారు.

నేనేం చెయా్యలి?" యేసు అతనితో చెపా్పుడు. "ననున్నా మంచి వాడని ఎందుకు పిలుసు్తు

న్నావు?' మంచి

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0117, H0145, H0155, H0202, H0239, H0410, H1580, H1926, H1935, H2532, H2617, H2623, H2869,
H2895, H2896, H2898, H3190, H3191, H3276, H3474, H3788, H3966, H4261, H4399, H5232, H5750, H6287,
H6643, H6743, H7075, H7368, H7399, H7443, H7999, H8231, H8232, H8233, H8389, H8458, G00140,
G00150, G00180, G00190, G05150, G07440, G08650, G09790, G13800, G20950, G20970, G21060, G21070,
G21080, G21090, G21140, G21150, G21330, G21400, G21620, G21630, G21740, G22930, G25650, G25670,
G25700, G25730, G28870, G29860, G31400, G36170, G37760, G41470, G46320, G46740, G48510, G52230,
G52240, G53580, G55420, G55430, G55440

( రిగి వెళ్ళుండి: 01:02; 01:04; 01:05; 01:06; 01:07; 01:08; 01:11; 01:12; 01:15; 02:03; 02:04; 02:12; 08:12; 18:13; 28:01;
33:05; 33:09; 36:04; 50:05; 50:06; 50:08)
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మహిమ, మహిమగల, మహిమ పరచ
రద్వాచనం:
"మహిమ" అనే పదం విలువ, యోగ్యత, పా్రముఖ్యత, ఘనత, తేజసుస్సా లేదా మహాత్తు్యం అం ల కుటుం నికి చెందిన ధారణ పదం.
"మహిమపరచడం" అం ఏదై ఒకదానికి లేదా ఒక వ్యకి్తకి మహిమను ఆపాదించడం లేదా ఏదై ఒక వసు్తువు ఎంత మహిమగలదో లేదా
ఎవరై ఒకవ్యకి్త ఎంత మహిమ గలవారో చూపించడం లేదా చెప్పుడం.
• బైబిలులో "మహిమ"అనే పదం ప్రతే్యకించి దేవుణి్ణ వరి్ణంచ నికి ఉపయోగించబడింది, ఆయన లోకంలో ఏ ఒకస్కారికంటె లేదా ఏ ఒకస్కా
వసు్తువు కం అధికమైన విలువ,, అధికమైన యోగ్యత, అధికమైన పా్రముఖ్యత, అధికమైన ఘనత, అధికమైన తేజసుస్సా, అధికమైన
మహాత్తు్యం గలవాడు. ఆయన దైవస్వభావం గురించిన ప్రతీది ఆయన మహిమను బయలుపరుసు్తుంది.
• దేవుడు చేసిన అదు్భుత కా ్యలను గురించి చెప్పుడం దా్వ మనుషు్యలు దేవుణి్ణ మహిమపరచవచుర్చా. దేవుని దైవ స్వభావం ప్రకారం
జీవించడం దా్వ వారు దేవుణి్ణ మహిమ పరచవచుర్చా. ఎందుకం ఆవిధం చెయ్యడం ఇతరులకు ఆయన విలువ, యోగ్యత,
పా్రముఖ్యత, ఘనత, తేజసుస్సా, మహాత్తు్యం లను చూపిసు్తుంది.
్త రణకు ఏదై ఒకదానిలో అతిశయపడడం లేదా గర్వపడడం అని అర్థ ం.
• "ఏదై ఒక దానిలో మహిమ" అనే వ్య క

త

బంధన
• పాత నిబంధనలో "యెహోవా మహిమ" అనే నిరిగ్దా షష్టి పదబంధం
్ర హ్యంకాగల ప్రత్యక్షతను సూచిసు్తుంది.

కొ్రత్త

ధారణం

ఒక ప్రతే్యకమైన ప్రదేశంలో యెహోవా సనిన్నాధి విషయంలో

బంధన
• తండిడ్రి అయిన దేవుడు యేసు యెంత మహిమ గలవాడో మనుషు్యలకు సంపూరి్త వెల్ల డి చెయ్యడం దా్వ కుమారుడైన దేవుణి్ణ
మహిమపరు ్తు డు.
• క్రీస్తు ులో వి ్వసం ఉంచే ప్రతి ఒకస్కారూ ఆయనతో మహిమ పరచబడతారు. "మహిమపరచబడడం" అనే పదం ఉపయోగించటం వలన
విశిషష్టి మైన అ ్థ నిన్నా తీసుకువసు్తుంది. అం
క్రీస్తు ులో వి ్వసం ఉంచిన మనుషు్యలు సజీవులు లేపబడతారు, ఆయన పునరుతా్థనం
తరువాత ప్రత్యక్షం అయినపు్పుడు రీరకం మారు్పు చెంది యేసు వలే మారు్పు చెందుతారు.

అన వాదం సలహాల :
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , "మహిమ" అనే పదం "తేజసుస్సా" లేదా "మహాత్తు్యం" లేదా "అదు్భుతమైన గొప్పుతనం" లేదా "అత్యంత ఉనన్నాతమైన
విలువ" లాం ఇతర విధాలు అనువదించబడవచుర్చా.
• "మహిమగల" పదం "సంపూర్ణ మహిమ" లేదా "అత్యంత ఉనన్నాతమైన విలువగలది" లేదా "ప్రకాశమానం వెలుగుతునన్నాది " లేదా
"అదు్భుతమైన మహాత్తు్యం" అని అనువదించబడవచుర్చా.
్త రణ "దేవుని గొప్పుత నిన్నా ఘనపరచు" లేదా ఆయన తేజసుస్సాను బ ష్టి దేవుణి్ణ సు్తుతించు" లేదా
• “దేవునికి మహిమ చెలి్ల ంచు" అనే వ్య క
దేవుడు యెంత గొప్పువాడో ఇతరులకు చెపు్పు" అని అనువదించవచుర్చా.
• "మహిమ" అనే పదం "సు్తుతి” లేదా "గర్వపడు" లేదా “అతిశయ పడు.” లేదా "సంతో ంచు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• "మహిమ పరచు" పదం "మహిమ ఇవు్వ” లేదా “మహిమ తీసుకు " లేదా “గొప్పు కనిపింప చెయి్య" అని కూ
అనువదించబడవచుర్చా.
• "దేవుణి్ణ మహిమ పరచు" అనే పదబంధం "దేవుణి్ణ సు్తుతించు" లేదా "దేవుని గొప్పుత నిన్నా గురించి మా ్ల డు" లేదా దేవుడు యెంత
గొప్పువాడో చూపించు" లేదా "దేవుణి్ణ ఘనపరచు" (ఆయనకు విధేయత చూపించడం దా్వ )" అని కూ అనువదించబడవచుర్చా.
• "మహిమపరచబడుట" అనే పదం "చాలా గొప్పు చూపించబడింది" లేదా "సు్తుతించబడింది" లేదా "హెచిర్చాంచబడింది" అని కూ
అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి : honor, majesty, exalt, obey, praise)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• నిర్గ మ. 24:17
• సంఖా్య 14:09-10
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• యెషయా 35:02
• లూకా 18:43
• లూకా 02:09
• యోహాను 12:28
• అపొ. కా. 03:13-14
• అపొ. కా. 07:01-03
• రోమా 08:17
• 1 రింథీ 06:19-20
• ఫిలిపీ్పు 02:14-16
• ఫిలిపీ్పు 04:19
• ల స్సా 03:01-04
• 1 థెసస్సా 02:05
• యాకోబు 02:01-04
• 1 పేతురు 04:15-16
• ప్రకటన 15:04

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

్తు ఉ న్నారు, పరలోకంలో దేవునికి మహిమ మరియు భూమి మీద ఆయన
• 23:7 వెంటనే, పరలోకం దేవదూతలతో నిండి దేవుణి్ణ సు్తుతిసూ
కిషుష్టిలైన మనుషు్యలకు భూమి మీద సమాధానం!"
్యలనన్నా , వా మహిమ అంత
చూపించాడు. ఇలా చెపా్పుడు, " వు కు
• 25:6 తరువాత తాను యేసుకు అనిన్నా లోక
మొమ్రాకిస్కా ననున్నా ఆ ధించినట్ల యితే వీటనిన్నా
నేను కు ఇ ్తు ను."
• 37:1 యేసు ఆ వార్త వినినపు్పుడు "ఈ వా్యధి ముగింపు మరణం కాదు, అయితే ఇది దేవుని మహిమ కోసమే" అని చెపా్పుడు.
• 37:8 యేసు ఇలా జవాబిచార్చాడు, " వు లో వి ్వసం ఉంచినట్ల యితే దేవుని మహిమ ను చూ ్తు వని తో చెప్పులేదా?"

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0117, H0142, H0155, H0215, H1342, H1921, H1926, H1935, H1984, H3367, H3513, H3519, H3520,
H6286, H6643, H7623, H8597, G13910, G13920, G17400, G17410, G27440, G48880

( రిగి వెళ్ళుండి: 23:07; 25:06; 37:01; 37:08)
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్యన , మి

మిదా్యను, మిదా్య యుడు, మిదా్య యులు

్యనీయ డ , మి

్యనీయ ల

వాస్త వాల :
అబబ్రాహాము అతని భార్య కుమారుడు మిదా్యను. అరేబియా అరణ్యంలో ఉత్తు న ఉనన్నా ప్ర గుంపు పేరు కూ
భూ
నికి దక్షిణాన ఉంది. ఆ ప్ర గుంపులోని ప్రజలను “మిదా్య యులు” అని పిలు ్తు రు.

మిదా్యను, ఇది కా ను

న్నాడు, వారికి సహాయం
• మోషే మొదట ఐగుపుప్తును విడిచినపు్పుడు, మిదా్యను పా్రంతానికి వె ్ళుడు, అకస్కాడ యితో్రు కుమా ్తలను కలుసు
చే డు, వారి మందలకు రు అందించాడు. తరువాత మోషే యితో్రు కుమా ్తలలో ఒకరిని వివాహం చేసు
న్నాడు.
• యోసేపును నిస వర్తర్తకులైన మిదా్యను గుంపు వారు ఐగుపుప్తుకు తీసు ని వె ్ళురు.
న్నారు. వారిని
• అనేక సంవతస్సా ల తరువాత మిదా్య యులు క ను దేశంలోని ఇ శ్రా యేలీయులపై దాడి చేసి వారిని ఆకక్రీమించు
ఓడించ నికి గిదో్యను ఇ స్రా యేలీయులను నడిపించాడు.
• ప్రస్తు ుతం అరేబియా గోతా్రులు ఈ గుంపు సంతానమే.
(చూడండి: అరేబియా, ఐగుపుప్తు, మంద, గిదో్యను, యితో్రు, మోషే)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• అపొస్తు లులకార్యములు 07:29-30
• నిర్గ మ 02:15-17
• ఆదికాండం 25:1-4
• ఆదికాండం 36;34-36
• ఆదికాండం 37:27-28
• ్యయాధిపతులు 07:1

బైబిల వృతా్తంతమ ల న ండి ఉ

హరణల :

• 16:03 అయితే ప్రజలు దేవుణి్ణ మరచిపోయారు, తిరిగి విహ్రహాలను పూజించడం ఆరంభించారు.
అందుచేత దేవుడు వారిని ఓడించ నికి వారికి సమీపం

ఉనన్నా శతు్రు గుంపు మి

్యనీయ లన అనిమతించాడు.

న్నారు,
• 16:04 ఇ శ్రా యేలీయులు చాలా భయప ్డ రు, మి ్యనీయ లక కనబడకుండ వారు గుహలలో దాగు
16:11
అతని
సేన్నా
హి
తుడు,
“గిదో్యను
సైన్యం
మి
్యన
సై
్యనిన్నా
ఓడిసు
్తు
ందని
ఈ
కలభావమా?”
అని
అడి
డు.
•
16:14
దేవుడు
మి
్యనీయ
లన
గందరగోళ
పరచాడు,
అందుచేత
వారు
ఒకరినొకరి
మీద
దాడి
చేసి
ఒకరినొకరు
చంపు
•

పదం సమాచారం:
• Strong's: H4080, H4084, H4092

( రిగి వెళ్ళుండి: 16:03; 16:04; 16:05; 16:08; 16:09; 16:11; 16:12; 16:14; 16:15)
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న్నారు.

translationWords

మోషే

మోషే
వాస్త వాల :
మోషే 40 సంవతస్సా లకు పై ఇ శ్రా యేలు ప్రజలకు ప్రవక్త ను, యకుడు ను ఉ
ఐగుపుప్తు నుండు బయటకు వచిర్చానపు్పుడు అతడు వారికి యకుడు.

న్నాడు. నిర్గ మకాండము వివరించినటు్ల

ఇ శ్రా యేలు ప్రజలు

• మోషే శిశువు ఉనన్నాపు్పుడు, అతని తలి్ల దండుడ్రిలు అతనిన్నా ఐగుపి్తు యొకస్కా ఫారో నుండి దాచ నికి నైలు నది లు్లలో ఒక బుటష్టి లో
ఉంచారు. మోషే సహోదరి మిరియము అతనిని చూసుకునన్నాది/కాపలా కాసింది. ఫరో కుమా ్త అతనిని కనుగొని అతడిని తన
కుమారుడి పెంచ నికి జభవ నికి తీసుకెళ్ల డంతో మోషే తపించుకు న్నాడు.
నిసత్వం నుండి ఇ శ్రా యేలీయులను విడిపించ నికి మరియు వారిని వా గ్దా న దే నికి నడిపించ నికి దేవుడు మోషేను
• ఐగుపుప్తు
ఎనున్నాకు న్నాడు.
• ఐగుపుప్తు నుండి ఇ శ్రా యేలీయులు తపి్పుంచుకునన్నా తరువాత మరియు వారు ఎ రిలో తిరుగుతుండ , దేవుడు మోషేకు పది ఆజజ్ఞా లు
యబడి ఉనన్నా ండు తి పలకలను ఇచార్చాడు.
మోషే
తన జీవితం చివరలో, వా గ్దా న భూమిని చూ డు, కా అతను దేవునికి అవిధేయత చూపడం వలన అందులో
•
నివసించలేకపోయాడు.
(అనువాద సూచనలు: పేర్లను ఎలా అనువదించాలి How to Translate Names)
(ఇది కూ

చూడండి: Miriam, Promised Land, Ten Commandments)

బైబిల్ర న ండి రిఫరెన న్సిల :
• అపొ.కా 7:21
• అపొ.కా 7:30
• నిర్గ మ 2:10
• నిర్గ మ 9:1
• మత్తు యి 17:4
• రోమా 5:14

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 9:12ఒకరోజు మోషే తన గొ ర్రెలను సంరక్షిసు్తుండ /కాయుచుండ , అతను మండిపోతునన్నా పొదను చూ డు.
• 12:5మోషే ఇ శ్రా యేలీయులతో, “భయపడటం మానేయండి/భయపడకుడి! దేవుడు ఈరోజు మీ రకు పో డి మిము్మను రక్షించును. ”
• 12:7సముదద్రోం మీద చేయి ఎతి్తు ళ్ల ను విభజించమని దేవుడు మోషేకు చెపా్పుడు.
• 12:12ఐగుపీ్తు యులు చనిపోయారని ఇ శ్రా యేలీయులు చూసినపు్పుడు, వారు దేవుడిని నమా్మరు, మోషే దేవుని ప్రవక్త అని విశ్వసించారు.
• 13:7అపు్పుడు దేవుడు ఈ పది ఆజజ్ఞా లను ండు తి పలకలపై సి మోషేకు ఇచార్చాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H4872, H4873, G34750

( రిగి వెళ్ళుండి: 09:07; 09:08; 09:09; 09:10; 09:11; 09:12; 09:14; 09:15; 10:01; 10:04; 10:05; 10:07; 10:08; 11:08; 12:05;
12:07; 12:11; 12:12; 13:01; 13:02; 13:03; 13:07; 13:09; 13:11; 13:12; 13:13; 13:14; 13:15; 14:04; 14:07; 14:09; 14:12;
14:13; 14:14; 14:15; 17:06; 21:03; 36:03; 36:04; 45:02; 48:12)
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translationWords

యరో

ము

యరోబామ
వాస్త వాల :
యరో ము నె తు కుమారుడు. క్రీ. పూ. 900-910 పా్రంతాలో్ల ఉత్తు ర ఇ శ్రా యేల్
్యనికి మొద
జు కుమారుడు. ఇతడు120 సంవతస్సా లు తరువాత ఇ శ్రా యేలు
్యనిన్నా పరిపాలించాడు.

జు. మరొక యరో

ము, యెహోయాషు

• యెహోవా నె తు కుమారుడు యరో ముకు ప్రవచనం ఇచార్చాడు. సొలోమోను తరువాత జు అవుతాడు. ఇ శ్రా యేలు పది గోతా్రులను
పరిపాలి ్తు డు.
• సొలోమోను చనిపోయాక, ఇ శ్రా యేలు పది ఉత్తు ర గోతా్రులు సొలోమోను కుమారుడు హ ముకు వ్యతిరేకం తిరుగు టు చేసి
యరో మును వారి జు ప్రక ంచుకు న్నాయి. దానితో హ ము జు ండు దక్షిణ గోతా్రులు, అం యూదా, బె ్యమీను గోతా్రులకు
మాత్రుమే జు అయా్యడు.
• యరో ము దుషష్టి జు అయి ప్రజలను యెహోవా ఆ ధన నుండి మళి్ళుంచి పూజించ నికి విగ్రహాలు నిలబె ష్టి డు. ఇతర ఇ శ్రా యేలు
జులు యరో ము ఉదాహరణ ప్రకారం అతనివ దుషష్టి జులు అయా్యరు.
దాదాపు
120 సంవతస్సా ల తరువాత, మరొక జు యరో ము ఉత్తు ర ఇ శ్రా యేల్ జ్యం పాలించ
డు. యరో ము యెహోయాషు
•
జు కుమారుడు. ఇతడు తనకు ముందునన్నా ఇ శ్రా యేలు జుల వ దు ్మరు్గడు.
• ఇ శ్రా యేలీయుల దు ్మర్గ త ఎలా ఉ న్నా దేవుడు వారిపై కరుణ చూపి యరో ము తన జ్య సరిహదుగ్దాలు సి్థ రపరచుకో నికి సహాయం
చే డు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువాదం)
(చూడండి: అబద్ధ దేవుడు, ఇ శ్రా యేల్

జ్యం, యూదా, సొలోమోను)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 దిన 05:16-17
• 1 జులు 12:1-2
• 2 దిన 09:29-31
• 2 జులు 03:1-3
• ఆమోసు 01:1-2

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 18:08 ఇ శ్రా యేలులోని మరొక పది గోతా్రులు హ ముకు వ్యతిరేకం తిరుగు టు చే యి. యరోబామ అనే పేరు గల వాణి్ణ తమ
జు నియమించుకు న్నాయి.
18:09
యరోబామ దేవునికి వ్యతిరేకం తిరుగు టు చేసి ప్రజలు పాపం చేయ నికి కారణం అయా్యడు. అతడు యూదా జ్యం
•
ఆలయంలో దేవునికి చేసే పూజకు బదులు ఆ ధన ండు విగ్రహాలు తయారు చేయించాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3379

( రిగి వెళ్ళుండి: 18:08; 18:09)
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translationWords

జక డ ,

యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము

జక ల ,

జకతద్వామ

రద్వాచనమ :
పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఒక యాజకుడు దేవుని ప్రజల పక్షము దేవుని బలులు అరి్పుంచుటకు ఎనున్నా నబడిన వ్యకి్తయైయు
అనునది యాజకుని సి్థ తిని లేక అతని ధర్మమును తెలియజేయు పదమునైయునన్నాది.

న్నాడు. “యాజకత్వము”

• పాత నిబందనలో ఇ శ్రా యేలు జనము రకు దేవుని యాజకులు ఉండుటకు ఆయన ఆహరోనును మరియు అహరోను సంతతిని
ఎనున్నా నెను.
• “యాజకత్వము” అనునది లేవియుల సంతతిలో తండిడ్రినుండి కుమారునికి అందించే ఒక ధ్యత మరియు ఒక హకుస్కా
పరిగణించబడినది.
• ఇ శ్రా యేలు యాజకులు దేవాలయములో తమ కర్తవ్యములుతోపాటు ప్రజలు దేవునికి అరి్పుంచు బలుల ధ్యతను కూ కలిగియుండిరి.
• యాజకులు కూ దేవుని ప్రజల పక్షము దేవుని దైనందిన పా్రర్థ నలు అరి్పుంచెడివారు మరియు ఇతర భకి్త సంబంధమైన ఆచారములను
జరిగించెడివారు.
• యాజకులు సంప్రదాయకమైన ఆశీ ్వదములను జనులపైన పలుకుతారు మరియు వారికి ధర్మ సస్త్రీమును తెలియజే ్తు రు.
• యేసు కాలములో ండు రకాల యాజకులు ఉండేవారు, వారిలో ప్రధాన యాజకులు మరియు మహా యాజకుడు ఉందురు.
• యేసు దేవుని సనిన్నాధిలో మన రకు వి జ్ఞా పనముచేసే “మహా ప్రధాన యాజకుడైయు న్నాడు”. ఆయన తనను తాను పాపము రకు
అంతిమ బలి అరి్పుంచు నియు న్నాడు. మనుష్య యాజకుల దా్వ చేయబడే బలులు ఎప్పు కి అవసరములేదని ఈ మాటకు అర్థ ము.
• క్రీ త్తు నిబంధనలో యేసునందు వి ్వసముంచిన ప్రతియొకస్కారు “యాజకులు ” పరిగణించబడియు న్నారు. వీరు తమ రకు మరియు
ఇతరుల రకు వి జ్ఞా పన చేయుటకు పా్రర్థ నలో దేవునితో నేరు మా ్ల డుటకు యోగు్యలైయు న్నారు.
• పు తన కాలములో బయలు దేవత అనేటువం అబద్ధ పు దేవుళ్ళుకు అరి్పుంచిన ఇతర అన్య యాజకులు కూ ఉండిరి.

తర్జ మా సలహాల :
• సంద ్భును రము , “యాజకుడు” అనే ఈ పదమును “బలిని ఇచుర్చావాడు” లేక “దేవుని మధ్యవరి్త” లేక “బలిని అరి్పుంచు మధ్యవరి్త”
లేక “దేవునికి పా్రతినిధ్యం వహించుటకు ఆయన ఎనున్నా నిన ఒక వ్యకి్త” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చా.
• తరు్జుమా చేయబడిన “యాజకుడు” అనే ఈ పదము “మధ్యవరి్త” అనే పదమునకు విభినన్నామైనది మరియు వేరే అర్థ మును కలిగియునన్నాది.
• “ఇ శ్రా యేలు యాజకుడు” లేక “యూదుడైన యాజకుడు” లేక “యెహోవ యాజకుడు” లేక “బయలు యాజకుడు” అని ంతమంది
అనువాదకులు ఎల్ల పు్పుడు చెప్పు నికి పా్రధాన్యతని ్తు రు.
• “యాజకుడు” అని తరు్జుమా చేసిన ఈ పదము “ప్రధాన యాజకుడు”, “మహా యాజకుడు”, “లేవియుడు” మరియు “ప్రవక్త” అనే
పదములకు విభినన్నాము ఉం లి.
(ఈ పదములను కూ

చూడండి:Aaron, high priest, mediator, sacrifice)

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 2 దిన.06:40-42
• ఆది.14:17-18
• ఆది.47:20-22
• యోహాను.01:19-21
• లూకా.10:31-32
• మారుస్కా.01:43-44
• మారుస్కా.02:25-26
• మత్తు యి.08:4
• మత్తు యి.12:3-4
• మీకా.03:9-11
• నెహెమా్య.10:28-29
• నెహెమా్య.10:34-36
• ప్రక.01:4-6
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పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

యాజకుడు, యాజకులు, యాజకత్వము

హరణల :

జక డ .”
• 04:07 “మెలీస్కా కు, సరో్వనన్నాతుడైన దేవునికి
13:09
ధర్మ
సస్త్రీ
మ
ునకు
అవిధేయత
చూపించువారు
దేవుని బలియర్పుణ గు రపు ప్రవేశ దా్వరమునకు ముందు స్థ లమునకు ఒక
•
పా్రణిని తీసు ని వ యును.
జక డ ఆ పా్రణిని వధించి, దానిని బలిపీఠము మీద దహించవ ను. ఒక జంతువు రక్తము బలిని
అరి్పుంచిన వ్యకి్త పాపమును కపు్పుతుంది మరియు ఆ వ్యకి్తని దేవుని దృ ష్టి లో శుదుగ్దాని కనబడునటు్ల చేసు్తుంది. దేవుడు మోషే అనన్నాయైన
ఆహరోనును ఎనున్నాకు న్నాడు మరియు అహరోను సంతానము ఆయన
జక ల గా ఉండిరి.
19:07
అందుచేత,
బయలు
జక
ల
బలియర్పుణను
సిద్ధ
ప
రిచిరి,
కాని
అగిన్నాతో వారు దానిని దహించలేకపోయిరి.
•
21:07
ఇ
శ్రా
యేలు
జక
డ
ప్ర
జ
ల
పాపముల
రకు
నియమించబడిన
శిక్షకు
బదులు ప్రజల పక్షము దేవుని బలులను అరి్పుంచు
•
వ్యకి్తయైయు న్నాడు.
జక ల కూడ ప్రజల రకు దేవునికి పా్రర్థ న చేసిరి.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H3547, H3548, H3549, H3550, G07480, G07490, G24050, G24060, G24070, G24090, G24200

( రిగి వెళ్ళుండి: 04:07; 13:02; 13:09; 15:02; 15:03; 15:04; 19:07; 21:06; 21:07; 22:01; 27:06; 27:07; 48:06)
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యిరీ్మయా

యిరీ్మ
వాస్త వాల :
యిరీ్మయా యూదా

జ్యంలో దేవుని ప్రవక్త. పాత నిబంధన పుస్తు కం యిరీ్మయాలో అతడు

సిన ప్రవచ

లు ఉ

న్నాయి.

యిరీ్మయా తరచు ఇ శ్రా యేలు ప్రజలతో వాదించేవాడు. దేవుడు వారి పాపాల కోసం వారిని
• ఎకుస్కావ మంది ప్రవక్తలా్ల
శిక్షించబోతు న్నాడని చెపే్పువాడు.
• బబులో యులు యెరూషలేమును అకక్రీమించుకోబోతు న్నారని యిరీ్మయా ప్రవచించడం యూదా ప్రజలు అతనిపై కోపగించుకునేలా
చేసింది. కాబ ష్టి వారు అతనిన్నా లోతైన ఎండిన విలో చనిపోవడం కోసం పడవే రు. అయితే యూదా జు వి నుండి యిరీ్మయా
రక్షించమని తన సేవకులను ఆదేశించాడు.
• యిరీ్మయా తన ప్రజల తిరుగు టు, హింసల నిమిత్తు ం తన కనున్నాలు "క న్నా చుకస్కాలు లే ఊట " ఉం లని తన లోతైన విచారం
వెల్ల డించాడు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: బబులోను, యూదా, ప్రవక్త, తిరుగు

టు,

ధలు పడు,

వి)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 2 దిన 35:25
• యిరీ్మయా 01:1-3
• యిరీ్మయా 11:1-2
• మత్తు యి 02:17-18
• మత్తు యి 16:13-16
• మత్తు యి 27:9-10

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

ప్రవక్తను ఎండిన విలో చనిపోవడం కోసం పడవే రు. అతడు వి అడుగున బురదలో కూరుకుపోయాడు.
• 19:17 ఒక రి, యిరీ్మ
అయితే తరువాత జు కనికరపడి యిరీ్మ
చనిపోకముందే విలోనుండి బయటకు తీయమని తన సేవకులను ఆదేశించాడు.
21:05
ప్ర
వ
క్త
యిరీ్మ
దా్వ
దేవుడు
వా
గ్దా
నం
చే డు. తాను త్తు నిబంధన ఒక
్థ పి ్తు నని అది దేవుడు
యి వదగ్దా
•
ఇ శ్రా యేలుతో చేసిన నిబంధన వం ది కాదని చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3414, G2408

( రిగి వెళ్ళుండి: 19:17; 21:05)
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యూద, యూ

యూద, యూదా

జ్యం

రాజ్యం

వాస్త వాల :
ఇ శ్రా యేలు పనెన్నాండు గోతా్రులనిన్నా లో యూదా గోత్రుం పెదగ్దా ది. యూదా

జ్యంలో యూదా గోత్రుం, బె

్యమీను గోతా్రులు ఉ

న్నాయి.

్యలు విడిపోయింది. ఇ శ్రా యేలు, యూదా. యూదా జ్యము దక్షిణ జ్యము,
• సోలోమోను చనిపోయిన తరువాత దేశము ండు
ఉపు్పు సముదాద్రోనికి పశిర్చామం ఉంది.
్యనికి ముఖ్య పటష్టి ణం యెరూష ం.
• యూదా
• యూదా జ్య జులు ఎనిమిది మంది యెహోవా దేవునికి లోబ ్డ రు, ఆయననున్నా ఆ ధించ నికి ప్రజలను నడిపించారు. ఇతర
యూదా జులు దుషుష్టిలు ఉ న్నారు, విగ్రహాలను పూజించ నికి ప్రజలను నడిపించారు.
్యనిన్నా (ఉత్తు ర జ్యం) వారిని ఓడించిన తరువాత 120 సంవతస్సా లకు బులోను దేశం యూదా
• అ స్సారియనులు ఇ శ్రా యేలు
్యనిన్నా ్వధీనపరచు ంది. బులోను వారు పటష్టి ణానిన్నా, దేవాలయానిన్నా శనం చే రు, యూదాలోని అనేకమందిని బబులోనుకు
బందీలు తీసు ని వె ్ళురు.
(చూడండి: యూదా, ఉపు్పు సముదద్రోం)

బైబిల రిఫరెన న్సిల
• 1 సమూయేలు 30:26-28
• 2 సమూయేలు 12:7-8
• హోషేయా 05:14-15
• యిరి్మయా 07:33-34
• ్యయాధిపతులు 01:16-17

బైబిల వృతా్తంతమ ల న ండి ఉ

హరణల :

• 18:07 కేవలం ండు గోతా్రులు మాత్రుమే అతనికి ( హ ము) నమ్మకం ఉ న్నాయి. ఈ ండు గోతా్రులు యూ రాజ్యం మా యి.
• 18:10 యూదా జ్యము, ఇ శ్రా యేలు జ్యమూ శతు్రువులు మా యి, తరచు ఒకరికి ఒకరు విరోధం పో డు ంటు న్నారు.
• 18:13 యూదా జులు దావీదు సంతానము. వీరిలో ందరు జులు మంచి వ్యకు్తలు, వారు తి పరిపాలించారు, దేవుణి్ణ
ఆ ధించారు. అయితే యూదా జులలో అనేకులు దుషుష్టిలు, అవి తిపరులు, వారు విగ్రహాలను ఆ ధించారు.
• 20:01 యూదా జ్యం, ఇ శ్రా యేలు జ్యం ండూ దేవునికి వ్యతిరేకం పాపం చే యి.
• 20:05 ఇ శ్రా యేలు జ్యంలోని ప్రజలు దేవుని విశ్వసించక, ఆయనకు లోబడని కారణం దేవుడి వారిని ఏ విధం శిక్షించాడో యూ
రాజ్యమ లోని ప్రజలు చూ రు. అయినప్పు
వారు ఇంకా విగ్రహాలను పూజిసూ
్తు నే ఉ న్నారు, క
యుల దేవుళ్ళును పూజించారు.
20:06
అ
స్సారియనులు
ఇ
శ్రా
యేలు
్యనిన్నా
శనం
చేసిన
100
సంవతస్సా
ల
తరువాత
దేవుడు
యూ
రాజ్యం మీదకు
•
దండెత్తు నికి బులోను జు, నెబుక న్నాజరును పంపాడు.
బులోనుకు తీసు ని వె ్ళుడు,
• 20:09 నెబుక న్నాజరునూ, అతని సైన్యమూ యూ రాజ్యమ లో దాదాపు ప్రజలనందరి
పొలాలలోని పంటలకోసం అతి పేదవారిని విడిచిపె ష్టి రు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H4438, H3063

( రిగి వెళ్ళుండి: 18:07; 18:09; 18:10; 18:13; 20:01; 20:05; 20:06; 20:07; 20:08; 20:09)
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యూ

యూదా ఇసస్కారియోతు

ఇస్కరియోత

వాస్త వాల :
యూదా ఇసస్కారియోతు యేసు అపోస్తు లులో్ల ఒకడు. అతడు దోద్రో హం చేసి యేసును యూదు

యకులకు ప ష్టి ఇచిర్చాన వాడు.

• "ఇసస్కారియోతు" అం "కెరియోతు వాడు" అని అర్థ ం. అం బహు అతడు ఆ పటష్టి ణంలో పెరిగి ఉం డు.
• యూదా ఇసస్కారియోతు అపోస్తు లుల డబుబ్బా వ్యవహా లు చూసే వాడు. అనుదినం తనకోసం దొంగిలించే వాడు.
• యూదా దోద్రో హబుది్ధ తో మత యకులకు యేసు ఎకస్కాడ ఉం డో చెపి్పు వారు ఆయనిన్నా బంధించేలా సహాయం చే డు.
తీరిర్చా ఆయనకు మరణ శిక్ష వేసినపు్పుడు యూదా తాను చేసిన దోద్రో హానికి ధ పడి, ఆ
• తరువాత మత యకులు యేసును దో
డబుబ్బాను యూదు యకులకు తిరిగి ఇచిర్చావేసి ఆత్మహత్య చేసుకు న్నాడు.
• యూదా అనే పేరు గల మరొక అపోస్తు లుడు ఉ న్నాడు. యేసు సోదరులో్ల ఒకడు యూదా. యేసు సోదరుని పేరు "యూదా."
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువాదం)
(చూడండి: అపోస్తు లుడు, దోద్రో హం, యూదు

యకులు, యాకోబు కుమారుడు యూదా)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• లూకా 06:14-16
• లూకా 22:47-48
• మారుస్కా 03:17-19
• మారుస్కా 14:10-11
• మత్తు యి 26:23-25

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 38:02 యేసు శిషు్యలో్ల ఒకని పేరు యూ . తరువాత యేసు శిషు్యలు యెరూషలేముకు వచార్చాక యూ యూదు యకుల దగ్గ రకు
వెళి్ల యేసు అప్పుగించ నికి డబుబ్బా తీసుకు న్నాడు.
• 38:03 ప్రధాన యాజకుని యకత్వంలో యూదు యకులు,యూ కు ము ్ఫ వెండి ణాలు యేసును ప ష్టి ఇవ్వడం కోసం
చెలి్ల ంచారు.
• 38:14 యూ యూదు యకులతో పెదగ్దా సైనికుల గుంపుతో వచార్చాడు. వారు కతు్తులు, గదలు పటుష్టికుని వచార్చారు. యూ యేసును
సమీపించి, "వంద లు బోదకా" అని చెపి్పు ముదుగ్దా పెటుష్టికు న్నాడు.
తీరర్చాడం చూ డు. అతడు దుఃఖంతో నిండిపోయి ఆత్మహత్య
• 39:08 ఈ లో దోద్రో హి యూ యూదు యకులు యేసును దో
చేసుకు న్నాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G24550, G24690

( రిగి వెళ్ళుండి: 38:02; 38:03; 38:06; 38:07; 38:14; 39:08)
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translationWords

యూదు అధికారులు, యూదు

యకుడు

యూద అధికార ల , యూద నాయక డ
వాస్త వాల :
"యూదు యకుడు” లేక “యూదు అధికారం" యాజకులు దేవుని ధర్మ
తీరు్పులు ఇతర మతేతర విషయాలో్ల కూ అధికారం ఉంది.

సస్త్రీ ఉపదేశకులు తదితర మత

యకులను సూచిసు్తునన్నాది. వారికి

• యూదు యకులు ప్రధాన యాజకులు, సుస్త్రీలు (ధర్మ సస్త్రీ ఉపదేశకులు).
• యూదు యకులో్ల ండు ముఖ్య సమూహాలు పరిసయు్యలు, సదుగ్దాకయు్యలు.
• 70 మంది యూదు యకుల సమావేశం యూదు సమాలోచన సభ. ఇది యెరూషలేములో ధర్మ సస్త్రీం గురించిన తీరు్పులు ఇచేర్చా సభ.
• అనేకమంది యూదు యకులు తాము ్యయవంతులమనే గర్వంతో ఉం రు. వారు అసూయ వల్ల యేసుకు హాని తలపె ష్టి రు. వారు
తమకు దేవుడు తెలుసునని అ న్నారు అయితే వా యనకు లోబడలేదు.
• నిన్నా రు్ల " యూదులు" అనే మాట యూదు యకులను ముఖ్యం వారు యేసుపై కోపగించి ఆయనకు హాని కలిగించే సంద ్భులో్ల
వా రు.
• ఈ పదాలను ఇలా కూ తరు్జుమా చెయ్య వచుర్చా. "యూదు అధిపతులు” లేక “యూదు ప్రజల పాలకులు” లేక “యూదు మత
యకులు."
(చూడండి: యూదుడు, ప్రధాన యాజకులు, సమాలోచన సభ, ప్రధాన యాజకుడు, పరిసయు్యడు, యాజకుడు, సదూ
గ్దా కయు్యడు,

సిస్త్రీ)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• నిర్గ మ 16:22-23
• యోహాను 02:17-19
• యోహాను 05:10-11
• యోహాను 05:16-18
• లూకా 19:47-48

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

పి్తు సం పొందారు. అయితే వారు ప ర్చాతా్తుప పడి వారి పాపాలు
• 24:03 అనేకమంది మత నాయక ల కూ వచిర్చా యోహాను దా్వ
ఒపు్పుకోలేదు.
• 37:11 అయితే యూద ల మత నాయక ల ఈరత్షె్య పడి కలిసి యేసును, లాజరును చంపాలని పథకం వే రు..
• 38:02 అతడు (యూదా) యూద నాయక ల యేసు మెసిస్సాయా అనే మాట ని కరించారని తెలిసి యేసును చంప నికి కుట్రలో
చే డు.
• 38:03 ప్రధాన యాజకుని యకత్వంలో యూద నాయక ల యేసును ప ష్టి ఇవ్వ నికి యూదాకు ము ్ఫ వెండి ణాలు చెలి్ల ంచారు.
• 39:05 ప్రధాన యాజకుడు యూద నాయక లక ఇలా జవాబిచార్చాడు, "అతడు (యేసు) మరణ శిక్షకు పాతు్రుడు."
• 39:09 మరుస ఉదయం, యూద నాయక ల యేసును రోమా గవరన్నార్ పిలాతు దగ్గ రకు తెచార్చారు.
• 39:11 అయితే యూద నాయక ల గుంపు కలిసి "అతనిన్నా సిలువ వెయ్యండి!" అని అరిచారు.
• 40:09 తరువాత యేసు మెసిస్సాయా అని ఆయనపై నమ్మకం ఉంచిన యోసేపు, నికోదేము అనే ఇదగ్దా రు యూద నాయక ల పిలాతును
యేసు శరీరం ఇమ్మని అడి రు.
• 44:07 మరుస రోజు, యూద నాయక ల పేతురు, యోహానులను ప్రధాన యాజకుడు ఇతర మత నాయక ల దగ్గ రకు తెచార్చారు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: G2453

( రిగి వెళ్ళుండి: 24:03; 24:04; 27:06; 34:06; 34:07; 34:09; 34:10; 35:02; 38:02; 38:03; 38:14; 39:02; 39:04; 39:05; 39:08;
39:09; 39:11; 40:05; 40:09; 41:01; 44:07; 44:09; 45:02; 45:04)
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translationWords

యూదుడు, యూదదేశసంబంధ

యూద డ , యూదదేశసంబంధ
వాస్త వాల :
యూదులు అ బ్రా హాము మనవడు యాకోబు సంతానం నుండి వచిర్చాన ప్రజలు. "యూదుడు" అనే పేరు "యూదా" నుండి వచిర్చాంది.
• ఇ శ్రా యేలీయులు బబులోను ప్రవాసం నుండి యూదాకు తిరిగి వచిర్చాన తరువాత ప్రజలు వారిని "యూదులు" అని పిలవడం
ఆరంభించారు.
• యేసు క్రీస్తు ు యూదుడు. అయితే, యూదు మత యకులు ఆయనను తిరసస్కారించారు, ఆయన చంపబ లని కో రు.
(చూడండి: అ బ్రా హాము, యాకోబు, ఇ శ్రా యేలు, బబులోను, యూదు

యకులు)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• అపొ. కా. 02:05
• అపొ. కా. 10:28
• అపొ. కా. 14:5-7
• ల స్సా 03:11
• యోహాను 02:14
• మత్తు యి 28:15

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 20:11 ఇ శ్రా యేలీయులు ఇపు్పుడు యూద ల అని పిలువబడుతు న్నారు. వారిలో చాలా మంది తమ పూరి్త జీవితాలు బబులోనులో
నివసించారు.
• 20:12 కాబ ష్టి 70 సంవతస్సా ల ప్రవాసం తరువాత, యూద ల ఒక చినన్నా గుంపు యూదాలోని యెరూషలేం నగ నికి తిరిగి వచార్చారు.
• 37:10 యూద లలో అనేకులు ఈ అదు్భుతం కారణం యేసు నందు వి ్వసం ఉంచారు.
• 37:11 అయితే యూద ల మత యకులు ఈరత్షె్యతో ఉ న్నారు, కాబ ష్టి వారు యేసునూ, లాజరునూ కలిపి చంప నికి పథకం వే రు.
యమని పిలాతు అ జ్ఞా పించాడు.
• 40:02 "యూద ల జు" అని సిలువమీద యేసు తల మీదు
• 46:06 వెంటనే సౌలు "యేసు దేవుని కుమారుడు!" అని దమసుస్కా లో యూద లక ప్రక ంచడం మొదలు పె ష్టి డు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3054, H3061, H3062, H3064, H3066, G2450, G2451, G2452, G2453, G2454

( రిగి వెళ్ళుండి: 20:11; 20:12; 24:05; 26:06; 27:04; 27:06; 27:07; 27:08; 37:10; 37:11; 38:01; 38:07; 41:03; 43:02; 45:02;
46:06; 46:07; 46:09)
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translationWords

యూదులకు

జు, యూదుల

యూద లక రాజు, యూద ల రాజు
రద్వాచనం:
“యూదుల

జు” అనే పదం మె స్సాయ అయిన యేసును సూచించే బిరుదు.

• ”యూదులకు జు” పు ష్టి నవానిని దరి్శూంచ నికి బెతే్ల హెంకు ప్రయాణమైన జ్ఞా నులు వినియోగించినపుడు ఈ బిరుదును బైబిలు
మొటష్టి మొద
రి నమోదు చేసింది.
• దావీదు సంతానమైన తన కుమారుడు జు ఉం డని, తన పరిపాలన సి్వతం ఉంటుందని దూత మరియకు తెలియజెపా్పుడు.
• యేసు సిలువ వేయబడ నికి ముందు రోమా సైనికులు యేసును “యూదులకు జు” అని హేళన చే రు. ఈ బిరుదు ఒక చెకస్కా
ముకస్కాపై సి యేసు సిలువకు పై దానిని
ష్టి రు.
• యేసు నిజము యూదులకూ, సమస్తు సృ ష్టి మీదా జు ఉ న్నాడు.

అన వాదం సూచనల :
“యూదులకు జు” అనే పదానిన్నా “’యూదుల పై
అనువదించవచుర్చా.

జు” లేక “యూదుల మీద ప్రభుత్వం చేసే

• ” జు” అనే మాట అనువాదంలో ఇతర స్థ లాలో ఏవిధం

జు” లేక “యూదుల సర శ్రాషష్టి పరిపాలకుడు” అని

అనువదించబడిందో చూడండి.

(చూడండి:descendant, Jew, Jesus, king, kingdom, kingdom of God, wise men)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• లూకా 23:3-5
• లూకా 23:36-38
• మత్తు యి 02:1-3
• మత్తు యి 27:11-14
• మత్తు యి 27:11-14

బైబిల వృతా్తంతమ ల న ండి ఉ

హరణల :

• 23:09 ంత కాలం అయిన తరువాత, దూర దేశములలోని జ్ఞా నులు తూరు్పు దికుస్కాన ఆకాశంలో ఒక అసహజమైన నక్షతా్రునిన్నా చూ రు.
యూద లక రాజు ఒక త్తు జు పుడుతు న్నాడని వారు గురి్తంచారు.
• ౩౯:12 “ వు యూద లక రాజువా?” అని పిలాతు యేసును అడి డు.
ష్టి రు, జ వ స్త్రీ నిన్నా ధరింపజే రు, ఒక ముళ్ళు కిరీ నిన్నా ఆయనమీద పె ష్టి రు.
• 39:12 రోమా సైనికులు యేసును ర లతో
“యూద లక రాజు ను చూడండి” అని ఆయనను హేళన చే రు!
• 40:02 ఒక చెకస్కా ముకస్కా మీద “యూద లక రాజు అని యించి సిలువమీద యేసు తలకుపై ఉంచాలని పిలాతు ఆ జ్ఞా పించాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G09350, G24530

( రిగి వెళ్ళుండి: 23:09; 39:09; 39:12; 40:02)

941 / 1034

జు

translationWords

యెగతాళి, యెగతాళి చెయ్యడం, యెగతాళి చే

రు, యెగతాళి చేసూ
్తు ండడం, ...

యెగతాళి, యెగతాళి చెయ్యడం, యెగతాళి చేసార , యెగతాళి చేసూ
్త ండడం, యెగతాళి
చేయ వాడ , అపహాస్యం, అపహాస్యం, అపహాస్యం చెయ్యడం, వెకి్కరింత, వెకి్కరించడం
రద్వాచనం:
“యెగతాళి,” “అపహాస్యం” అం

ఒకరిని ప్రతే్యకం

కూ
క్రీ రమైన విధానంలో ఆటప ష్టి ంచడం అని అర్థ ం.

• యెగతాళి చెయ్యడంలో ఇతరులను ఇబబ్బాంది పె ష్టి లా లేక వారిపట్ల అవమా నిన్నా చూపేలే వారి మాటలనూ, వారి చర్యలను అనుకరించడం
ఉంటుంది.
• రోమా సైనికులు యేసు మీద ఒక వ స్త్రీ నిన్నా వేసి, జులా ఆయనున్నా గౌరవించినటు్ల న ంచడం దా్వ ఆయనను యెగతాళి చే రు లేక
అపహాస్యం చే రు.
్తు అపహాస్యం చే రు, ఆయనను వెకిస్కారించారు,
• ఒక యవనసు్తుల గుంపు ఎలీ ను పేరు పె ష్టి పిలవడం, అతని బోడి తలను ఆటప ష్టి సూ
• ”వెకిస్కారించడం” అం నమ్మదగిన లేక పా్రముఖ్యమైనది పరిగణించని తలంపును కూ యెగతాలి చెయ్యడం అని అర్థ ం.
“అపహాసకుడు” నిత్యమూ యెగతాళి చేసు్తుం డు, వెకిస్కారిసు్తుం డు.

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• 2 పేతురు 03:3-4
• అపో.కా 02:12-13
• గలతీ 06:6-8
• ఆదికాండం 39:13-15
• లూకా 22:63-65
• మారుస్కా 10:32-34
• మత్తు యి 09:23-24
• మత్తు యి 20:17-19
• మత్తు యి 27:27-29

బైబిల వృతా్తంతమ లన ండి ఉ

హరణల :

• 21:12 మనుషు్యలు యేసు మీద ఉమి్మవే ్తు రని యెగతాళి చే ్తు రని, మె స్సాయను డతారని ప్రవచించారు.
• 39:05”ఆయన చనిపోవ నికి అరు్హుడు” అని యూదా యకులందరూ జవాబిచార్చారు. అపు్పుడు వారు యేసు కళ్ళుకు గంతలు క ష్టి రు,
ఆయన మీద ఉమి్మ వే రు, యెగతాళి చే రు.
ష్టి రు, ఊదారంగు వ స్త్రీ నిన్నా తొడి రు, ముళ్ళు కి తానిన్నా ఆయన మీద ఉంచారు. అపు్పుడు
• 39:12 సైనికులు ఆయనను ర లతో
వారు “యూదుల
మా వైపు చూడు” అంటూ ఆయనను యెగతాళి చే రు.
• 40:04 యేసు ఇదగ్దా రు బందిపోటు దొంగల మధ్య సిలువవేయబ ్డ డు. వారిలో ఒకడు యేసును యెగతాళి చే డు, అయితే మరొకడు,
“ వు దేవునికి భయపడవా” అని అతనిని గదిగ్దా ంచాడు.
• 40:05 యూదా యకులు, సమూహంలో ఉనన్నా ప్రజలందరూ యేసును యెగతాళి చే రు. “ వు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీద
నుండి తిగి , నినున్నా వు రక్షించుకో” అపు్పుడు మేము విశ్వసి ్తు ము” అని చెపా్పురు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1422, H2048, H2049, H2778, H2781, H3213, H3887, H3931, H3932, H3933, H3934, H3944, H3945,
H4167, H4485, H4912, H5058, H5607, H6026, H6711, H7046, H7048, H7814, H7832, H8103, H8148, H8437,
H8595, G15920, G17010, G17020, G17030, G23010, G26060, G34560, G55120

( రిగి వెళ్ళుండి: 39:05; 39:12; 40:01; 40:04; 40:05)
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యెరికో

యెరికో
వాస్త వాల :
యెరికో క

ను ప్రదేశంలో ఉనన్నా ఒక శకి్తవంతమైన పటష్టి ణం. అది యో గ్దా ను నదికి పశిర్చామాన ఉపు్పు సముదాద్రోనికి ఉత్తు న ఉంది.

యులంతా చేసిన ష్టి యెరికో వారు అబదగ్దా దేవుళ్ళును ఆ ధించే వారు.
•క
• యెరికో క ను ప్రదేశంలో ఇ శ్రా యేలీయులు ఆకక్రీమించుకోవలసిన మొద పటష్టి ణంఅని దేవుడు చెపా్పుడు.
• యెహోషువా ఇ శ్రా యేలీయులలను యెరికో మీదికి నడిపించినపు్పుడు దేవుడు గొప్పు అదు్భుతం చేసి వారు ఆ పటష్టి ణంపై గెలుపొందేలా
చే డు.
(చూడండి:Canaan, Jordan River, Joshua, miracle, Salt Sea)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 దిన 06:77-79
• యెహోషువా 02:1-3
• యెహోషువా 07:2-3
• లూకా 18:35-37
• మారుస్కా 10:46-48
• మత్తు యి 20:29-31
• సంఖా్య 22:1

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

య పటష్టి ణం యెరికో కు పంపాడు.
• 15:01 యెహోషువా ఇదగ్దా రు గూఢచారులను క
• 15:03 తరువాత ప్రజలు యో గ్దా ను నది దా రు, దేవుడు యెహోషువాకు ఆ శకి్తవంతమైన పటష్టి ణం యెరికో పై దాడి చేయమని చెపా్పుడు.
ష్టి ఉనన్నా గోడలుకూలాయి. దేవుడు అ జ్ఞా పించినటుష్టి ఇ శ్రా యేలీయులు పటష్టి ణంలో ప్రతిదా న్నా శనం చే రు.
• 15:05 తరువాత యెరికో చుటూ

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H3405, G24100

( రిగి వెళ్ళుండి: 15:01; 15:03; 15:05; 27:04)
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యెరూషలేము

యెరూషలేమ
వాస్త వాల :
యెరూషలేము మొదట పా్రచీన క
య పటష్టి ణం. తరువాత ఇ శ్రా యేలులో అత్యంత పా్రముఖ్యమైన పటష్టి ణం అయింది. ఇది ఉపు్పు సముదాద్రోనికి 34
కిలో మీటర్ల పశిర్చామాన బెతె్ల హేముకు ఉత్తు రం ఉంది. ఇది ఈ
ఇ శ్రా యేలు ముఖ్య పటష్టి ణం.
• "యెరూషలేము" మొద ప్ర ్తు వించినది యెహోషువా గ్రంథంలో. ఈ నగ నికి ఉనన్నా ఇతర పాత నిబంధన పేరు్ల " లేము" " యెబూసు
పటష్టి ణం,” “సియోను." "యెరూషలేము” “ లేము," అం మూల అర్థ ం " ంతి."
• యెరూషలేము మొదట యెబూ యుల కోట. దీనిన్నా దావీదు ఓడించి "సియోను" అని పేరు పె ష్టి తన ముఖ్య పటష్టి ణం చేసుకు న్నాడు.
• యెరూషలేములో దావీదు కుమారుడు సొలోమోను మొద ఆలయం మోరియా ండపై నిరి్మంచాడు. ఇది అ బ్రా హాము తన కుమారుడు
ఇ స్సాకును దేవునికి అరి్పుంచిన స్థ లం. అకస్కాడ క ష్టి న ఆలయానిన్నా తరువాత బబులో యులు శనం చే రు.
• ఆలయం యెరూషలేములో ఉంది గనక ముఖ్య యూదు పండుగలు అకస్కాడ జరిగేవి.
• ప్రజలు ధారణం యెరూషలేముకు “ఎకిస్కా వె ్ళువారు.” ఎందుకం అది ండలో్ల ఉంది.
(చూడండి:Babylon, Christ, David, Jebusites, Jesus, Solomon, temple, Zion)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• గలతి 04:26-27
• యోహాను 02:13-14
• లూకా 04:9-11
• లూకా 13:4-5
• మారుస్కా 03:7-8
• మారుస్కా 03:20-22
• మత్తు యి 03:4-6
• మత్తు యి 04:23-25
• మత్తు యి 20:17-19

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 17:05 దావీదు యెరూషలేమ ఆకక్రీమించుకుని దానిన్నా తన జధాని చేసుకు న్నాడు.
• 18:02 యెరూషలేమ లో, సొలోమోను ఆలయం నిరి్మంచాడు. తన తండిడ్రి దావీదు పథకం రచించి సరం మా సమకూ ర్చాడు.
శనం చే రు. పటష్టి ణంలో, ఆలయంలో ఉనన్నా విలువైన వసు్తువులను తీసుకు
• 20:07 వారు (బబులో యులు) యెరూషలేము పటష్టి క
పోయారు.
• 20:12 70 సంవతస్సా లు ప్రవాసం తరువాత, చినన్నా బృందం యూదులు యూదాలో యెరూషలేము పటష్టి ణానికి తిరిగి వె ్ల రు.
• 38:01 యేసు మొదట బహిరంగం ప్రక ంచడం బోధించడం ఆరంభించిన మూడు సంవతస్సా ల తరువాత యేసు తన శిషు్యలకు
తాను ప స్కాను వారితో యెరూషలేమ లో జరుపుకోవాలనుకుంటు న్నానని చెపా్పుడు. అకస్కాడ అయన హతం కాబోతు న్నాడు.
• 38:02 తరువాత యేసు శిషు్యలు యెరూషలేమ కి వచార్చారు. యూదా యూదు యకుల వదగ్దా కు వెళి్ల డబుబ్బా ఇసే్తు యేసు ప ష్టి ్తు నని
చెపా్పుడు.
సి ఉంది. ప్రతి ఒకస్కారూ ప ర్చాతా్తుప పడి వారి పాపాలకు క్షమాపణ పొందాలని
శిషు్యలు ప్రక ్తు రు.” వారు
• 42:08 "లేఖ లో్ల
యెరూషలేమ లో మొదలు పె ష్టి తరువాత అనిన్నా చో ్ల ప్రజలు సమూహాలకు ప్రక ్తు రు."
• 42:11 చనిపోయి లేచాక నలభై రోజుల పాటు యేసు తన శిషు్యలతో చెపా్పుడు, "యెరూషలేమ లో మీమీదికి పరిశుదా్ధత్మ శకి్త వచేర్చాదాకా
ఉండండి."

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H3389, H3390, G24140, G24150, G24190

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:05; 18:02; 20:07; 20:12; 20:13; 27:04; 36:03; 38:01; 38:02; 38:04; 42:02; 42:05; 42:08; 42:11; 43:01;
43:02; 43:04; 43:12; 45:06; 45:07; 46:01; 46:08; 46:09)
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యెషయా

యెష
వాస్త వాల :
యెషయా దేవుని ప్రవక్త. అతడు యూదాను ఏలిన నలుగురు

జులు ఉజి్జు యా, యోతాము, ఆహాజు, హిజిస్కాయాల కాలంలో ప్రవచించాడు.

• ఆషూ్శూరీయులు యెరూషలేము పటష్టి ణంపై హిజిస్కాయా పరిపాలనపు్పుడు దాడి చేసిన
సమయంలో అతడు నివసించాడు.
• పాత నిబంధన పుస్తు కం యెషయా పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని ముఖ్య గ్రంథాలో్ల
ఒక .
• యెషయా సిన అనేక ప్రవచ లు అతడు జీవించి ఉనన్నాపు్పుడే నెరవే యి.
• యెషయా ముఖ్యం మె స్సాయగురించి
సినవచ

లు700 సంవతస్సా ల తరువాత యేసు ఈ భూమిపై నివసించిన కాలంలో నెరవే యి.

• యేసు, అయన శిషు్యలు మె స్సాయ గురించి బోధించ నికి యెషయా ప్రవచ
ఉపయోగించుకు

లు

న్నారు.

(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లనుఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: ఆహాజు, అసిస్సారియా, క్రీస్తు ు, హిజిస్కాయా, యోతాము, యూదా, ప్రవక్త, ఉజి్జు యా)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• 2 జులు 20:1-3
• అపో.కా 28:26
• యెషయా 1:1
• లూకా 3:4
• మారుస్కా 1:1
• మారుస్కా 7:6
• మత్తు యి 3:3
• మత్తు యి 4:14

బైబిల్ న ండి రిఫరెన న్సిల :
• 21:9ప్రవక్త యెషయా మె స్సాయ కన్యకు జని్మ ్తు డనిప్రవచించాడు.
• 21:10మె స్సాయగలిలయలో నివసి ్తు డని, గుండెపగిలిన వారిని ఆదరి ్తు డని, బందీలకు ్వతంత్రు్యం ప్రక ్తు డనిప్రవక్త యెషయా
చెపా్పుడు.
• 21:11మె స్సాయనుని స్కారణం దే్వ ్తు రని,తిరసస్కారి ్తు రని కూ ప్రవక్త యెషయా ప్రవచించాడు.
ష్టి ఆయనపై ఉమి్మ వేసి హింసి ్తు రని యెషయాప్రవచించాడు
• 21:12మనుషు్యలుమె స్సాయను
26:2వారు
అయన
దానిలోనిది
చదవాలని
ఆయన(యేసు)కు ప్రవక్తయెషయా పుస్తు కపు చుటష్టి అందించారు.యేసు పుస్తు కం చుటష్టి తెరిచి
•
ంత భాగం ప్రజలకు చదివి వినిపించాడు.
• 45:8ఫిలిపు్పు ఇతియోపీయుని రథానిన్నా సమీపించి ప్రవక్తయెషయా సిన పుస్తు కం లోనిది చదవడం వి న్నాడు.
• 45:10ఫిలిపు్పు ఆ ఇతియోపీయునికి యెషయా అకస్కాడ సినదియేసును గురించి అని వివరించాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3470, G22680
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( రిగి వెళ్ళుండి: 21:09; 21:10; 21:11; 21:12; 26:02; 45:08; 45:09; 45:10)
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యెహోవా
వాస్త వాల
“యెహోవా” అనునది పాతనిబంధనలోని దేవుని వ్యకి్తగత పేరు. ఈ పేరు యొకస్కా స్పుషష్టి మైన మూలము తెలియనిది, కా అది బహు
“ఉనన్నాటువం ” అనే హె బ్రా భాషనుండి వాడి ఉండవచుర్చా.
• ఆచార వా్యవహారికం , అనేక బైబిల్ తరు్జుమాలు “ప్రభువు” లేక ‘ప్రభువైన” అని యెహోవాను సంబోధి ్తు యి. ఇది చారితి్రుకం
యూదులు యెహోవా పేరును తపు్పు ఉచర్చారించుటకు భయపడి, “ప్రభువు” అని పిలిచే సంప్రదాయం బయటపడింది. ఆధునిక బైబిళ్ల
దేవుని యొకస్కా వ్యకి్తగత పేరుకు విలువ ఇచుర్చాటకు మరియు హె బ్రా భిషలో ఉనన్నా ప్రభువుకు స్పుషష్టి మైన వ్యతా్యసం చూపుటకు, “ప్రభువు”
అనన్నా పదానిన్నా పెదగ్దా క్ష లతో వా్ర ్తు రు.
• UST మరియు ULT ప్రతులు పాత నిబంధన హె బ్రా భాషలో మాదిరి ఎల్ల పు్పుడూ “యెహోవా” అనే అనువది ్తు యి.
• క్రీ త్తు నిబంధన అసలైన ప్రతిలో “యెహోవా” అని ఎకస్కాడ ప్ర ్తు వించలేదు. కేవలము గీ్రకు పదం అయిన “ప్రభువు”, వాడబడింది. పాత
నిబంధనను సుచూసు్తునన్నాపు్పుడు కూ .
• పాత నిబంధన గ్రంథములో, దేవుడు తనను గూరిర్చా మా ్ల డుచునన్నాపు్పుడు, మవాచకం ఉపయోగించ నికి బదులు ఆయన పేరునే
ఉపయోగించారు.

అన వాదం సూచనల :
• “యెహోవా” అనే పదమును లేక వాక్యమునకు “ఉనన్నావాడను” లేక “జీవించువాడను” లేక “ఉనన్నావాడు” లేక “జీవించుచునన్నావాడు” అని
అనువదించవచుర్చా.
• ఈ పదమును “యెహోవా” అని ఏరితి పలుకుతారో అదే విధము వా్రయవచుర్చాను.
• నిన్నా సంఘాల ఖలలో “యెహోవా ” అనే పదమును ఉపయోగించ నికి ఇషష్టి పడరు అందువలన ంప్రదాయక పద్ధ తిలో “ప్రభువు”
అనే పదమును ఉపయోగి ్తు రు. ఈ పదమును గ ష్టి చదువుచునన్నాపు్పుడు “ప్రభువు” అనే పదమునకుగల అర్థ మును సు్పురింప
జేయవచుర్చాను అని ఇకస్కాడ గమనించతగిన పా్రముఖ్యమైన సంగతియైయునన్నాది. “ప్రభువు” అనే పేరుకు (యెహోవా) మరియు “ప్రభువు”
అనే బిరుదుకుగల వ్యతా్యసమును తెలియపరచుటకు నిన్నా భాషలలో ఆ పదముకు తోడు లేక వా్యకరణ సంబంధమైన పదమును
జోడి ్తు రు.
• వాక్య భాగములలో యెహోవా అనే పదము వచిర్చానపు్పుడు ద్యమైనంతవరకు దానిని అలాగే ఉంచడము మంచిది అయితే వాక్య
భాగము సహజం మరియు స్పుషష్టి ం అర్థ ం కావ నికి నిన్నా తరు్జుమాలలో మవాచక పదమును మాత్రుమే ఉపయోగి ్తు రు.
• "యెహోవా లవిచుర్చానది ఏమన ” అని ఒక వాక్యమును పా్రరంభించవచుర్చాను.
అనువాదం సూచనలు : పేర్లను అనువదించడము ఎలా? How to Translate Names
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: దేవుడు, Lord)

బైబిల్ రెఫరెస న్సిల :
• 1 జులు.21:19-20
• 1 సము.16:6-7
• దాని. 09:3-4
• యెహెజేస్కాలు.17:24
• 1 ఆది.02:4-6
• 1 ఆది.04:3-5
• 1 ఆది.28:12-13
• హోషెయ.11:12
• యెషయ.10:3-4
• యెషయ.38:7-8
• యోబు.12:9-10
• యెహోషువా.01:8-9
• విలాప. 01:4-5
• లేవి. 25:35-38
• మలాకి. 03:4-5
• మీకా. 02:3-5
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• మీకా. 06:3-5
• సంఖా్య. 08:9-11
• ర్తన.124:1-3
• రూతు.01:19-21
• జెర్య.14:5

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 09:14 “నేను ఉనన్నావాడను అని దేవుడు చెపె్పును. ‘ఉండుననువాడు మీయొదగ్దా కు ననున్నా పంపెనని’ వారితో చెప్పుమనెను. మీ పితరుల
దేవుడైన యెహోవా అన అ బ్రా హాము దేవుడు ఇ స్సాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా అని వారితో చేప్పుమనెను.
నిరంతరమూ
మము ఇదే.”
• 13:04 అపు్పుడు దేవుడు వారికి నిబంధన ఇచిర్చా, “ దేవుడైన యెహోవాన నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుప్తు దేశములోనుండి నినున్నా
వెలుపలికి రపి్పుంచితిని. నేను తప్పు వేరొక దేవుడు కు ఉండకూడదు” అని లవిచెర్చాను.
దేవుడనైన యెహోవానగ నేను రోషముగల
• 13:05 “విగ్రహములను వు చేసి నకూడదు, వా ని పూజింపకూడదు. ఏలయన
దేవుడను.”
యుల దేవతలను పూజించిరి.
• 16:01 నిజమైన దేవుడైన యెహోవాన పూజించుటకు బదులు ఇ శ్రా యేలీయులు క
• 19:10 అపు్పుడు ఏలియా, “అ బ్రా హాము ఇ స్సాకు యాకోబు దేవుడైన యెహోవా వు ఇ శ్రా యేలీయుల దేవుడవనియు మరియు నేను
దాసుడననియు ఈ దినము తెలియపరచుము” అని పా్రరి్థ ంచెను.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3050, H3068, H3069

( రిగి వెళ్ళుండి: 09:14; 13:04; 13:05; 16:01; 16:05; 16:13; 19:05; 19:06; 19:10; 19:11; 19:13; 23:02)
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యెహోష వా
వాస్త వాల :
బైబిలో్ల అనేకమంది ఇ శ్రా యేలు మనుషుల పేరు యెహోషువా. వీరిలో ప్రఖా్యత వ్యకి్త నూను కుమారుడు యెహోషువా. ఇతడు మోషే సహాయకుడు.
మోషే తరువాత దేవుని ప్రజల ప్రముఖ యకుడు అయా్యడు.
• యెహోషువా మోషే వా గ్దా న దేశంలోకి పంపిన పనెన్నాండు మంది గూఢచారులో్ల ఒకడు.
యులను ఓడించమని
• కాలేబుతో కలిసి యెహోషువా ఇ శ్రా యేలు ప్రజలను దేవుని ఆజజ్ఞా కు లోబడి వా గ్దా న దేశంలో ప్రవేశించి క
పో్రతస్సాహించాడు.
• అనేక సంవతస్సా లు తరువాత, మోషే చనిపోయాక, దేవుడు ఇ శ్రా యేలు ప్రజలను వా గ్దా న దేశంలోకి నడిపించ నికి నియమించిన
యకుడు యెహోషువా.
క
యులపై మొద అత్యంత ప్రఖా్యతి ంచిన సమరంలో యెహోషువా ఇ శ్రా యేలీయులకు యకత్వం వహించి యెరికోను
•
ఓడించాడు.
• పాత నిబంధన పుస్తు కం యెహోషువాలో యెహోషువా ఏవిధం ఇ శ్రా యేలీయులను నడిపించి వా గ్దా న దేశం ్వధీనం చేసుకుని ప్రతి
గోతా్రునికి భూభాగం కే యించిన విషయం సి ఉంది.
• యో దాకు కుమారుడు యెహోషువా హగ్గ యి, జెక ్య గ్రంథాలో్ల కనిపి ్తు డు; అతడు ప్రధాన యాజకుడు. యెరూషలేము గోడల
ని ్మణంలో సహాయం చే డు.
• యెహోషువా అనే పేరు గల అనేక ఇతర వ్యకు్తలను బైబిల్ వంశ వృక్షాలలో మనం చూడగలం.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: క

ను, హగ్గ యి, యెరికో, మోషే, వా గ్దా న దేశం, (జెక ్య ))

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 దిన 07:25-27
• ది్వతీ 03:21-22
• నిర్గ మ 17:8-10
• యెహోషువా 01:1-3
• సంఖా్య 27:18-19

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 14:04 ఇ శ్రా యేలీయులు క ను సరిహదుగ్దాలు చేరినపు్పుడు మోషే పనెన్నాండుమంది మనుషులను ఒక గోత్రుం నుండి ఒకరు చొపు్పున
ఎనున్నాకు న్నాడు. అతడు వారికి ఆ దేశం ఎలా దో వేగు చూడమని సూచనలు ఇచార్చాడు.
• 14:06 తక్షణమే కాలేబు యెహోష వా, ఈ ఇదగ్దా రు గూఢచారులు, "క ను వారు నిజం నే పొడవైన బలమైన ప్రజలు, అయితే మనం
తప్పునిసరి వారిని ఓడించగలం!"
• 14:08 యెహోష వా కాలేబు, తప్పు ప్రతి ఒకస్కారూ ఇరవై సంవతస్సా లకు వయసు పై బడిన వారంతా చనిపోయి వా గ్దా న దేశంలోకి
ప్రవేశించరు."
న్నాడు.
• 14:14 మోషే ఇపు్పుడు చాలా వృదుగ్దాడయా్యడు. కాబ ష్టి దేవుడు తన ప్రజలకు సహాయం చెయ్య నికి యెహోష వా ను ఎనున్నా
• 14:15 యెహోష వా మంచి యకుడు. ఎందుకం అతడు దేవునిపై నమ్మకముంచి ఆయనకు లోబ ్డ డు.
• 15:03 తరువాత ప్రజలు యో గ్దా ను నది దా శకి్తవంతమైన యెరికో పటష్టి ణంపై దాడి చేయాలని దేవుడు యెహోష వా కు చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3091, G2424

( రిగి వెళ్ళుండి: 14:06; 14:07; 14:08; 14:14; 14:15; 15:01; 15:02; 15:03; 15:06; 15:07; 15:08; 15:11; 15:13; 16:01)
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యేసు తలి్ల , మరియ

యేస తలి్లు , మరియ
వాస్త వాల :
నజరేతు పటష్టి ణంలో యవనసు్తు లైన మరియ నివసిసు్తుంది, ఆమె యోసేపు అను పురుషునికి వివాహం కోసం ప్రధానం చెయ్యబడింది. దేవుని
కుమారుడు, మె స్సాయ యేసుకు తలి్ల దేవుడు మరియను యెంచు
న్నాడు.
• మరియ కన్యక ఉనన్నాప్పుడు ఆశర్చార్యకరం గర్భుం దాలేర్చాలా పరిశుదా్ధతు్మడు చే డు.
• పుటష్టి బోవు శిశువు దేవుని కుమారుడు, ఆయన పేరు యేసు అని దూత మరియతో చెపా్పుడు.
• దేవుడు తన పట్ల కరుణ చూపిన దేవుణి్ణ పే్రమించింది, ఆయనను సు్తుతించింది.
న్నాడు, శిశువు పు ష్టి ంతవరకూ ఆమె కన్యక నే ఉంది.
• యోసేపు మరియను వివాహం చేసు
• గొ ర్రెలకాపరులూ, జ్ఞా నులూ లుడైన యేసును గురించి చెపి్పున ఆశర్చార్యకరమైన సంగతులను గురించి మరియ లోతు ఆలోచించింది.
• యోసేపు, మరియలు లుడైన యేసును దేవాలయంలో ప్రతిషష్టి చెయ్య నికి తీసు నివె ్ళురు. తరువాత హేరోదు శిశువును చంపాలని
చేసిన ప న్నా నిన్నా తపి్పుంచుకో నికి వారు ఆయనను ఐగుపుప్తుకు తీసు నివె ్ళురు. కక్రీమం వారు నజరేతుకు తిరిగి వచార్చారు.
• యేసు పెదగ్దా వాడైనపు్పుడు, కా ను పెండి్ల లో యేసు ళ్ళును దాద్రోక్షా సం మారిర్చానపు్పుడు మరియ యేసుతో ఉంది.
• యేసు సిలువమీద పా్రణం విడుసు్తునన్నాపు్పుడు మరియ యేసుతో ఉందని సువార్తలు కూ చెపా్పుయి. తన తలి్ల ని సొంత తలి్ల లా
చూసుకోవాలని శిషు్యడైన యోహానుకు యేసు చెపా్పుడు.
(అనువాదం సూచనలు: పేర్లను అనువదించడం)
(చూడండి: Cana, Egypt, Herod the Great, Jesus, Joseph (NT), Son of God, virgin)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• యోహాను 02:3-5
• యోహాను 02:12
• లూకా 01:26-29
• లూకా 0134-35
• మారుస్కా 06:1-3
• మత్తు యి 01:15-17
• మత్తు యి 01:18-19

బైబిల వృతా్తంతమ లన ండి ఉ

హరణల :

• 22:04 ఎలీ బెతు ఆరునెలల గర్భుంతో ఉనన్నాపు్పుడు, అదే దూత ఎలీ బెతు బంధువుకు కనిపించాడు, ఆమె మరియ. ఆమె కన్యక,
యోసేపు అను పురుషుడిని వివాహం చేసుకో నికి ప్రధానం అయి్యంది. “ వు గర్భుం ధరించి కుమారుడిని కని, ఆయనకు యేసు అను
పేరు పెడతావు, ఆయన మె స్సాయ అవుతాడు,” అని దూత మరియతో చెపా్పుడు.
• 22:05”పరిశుదాగ్దాత్మ మీదకు వ ్తు డు, సరో్వనన్నాతుడైన దేవుని శకి్త నినున్నా కము్మ ంతుంది” అని దూత వివరించాడు. పుటష్టి బోవు శిశువు
పరిశుదు్ధడై దేవుని కుమారుడనబడును.” మరియ విశ్వసించింది, దేవదూత చెపి్పునదానిని అంగీకరించింది.
• 22:06 దేవదూత మరియ తో మా ్ల డినవెంటనే మరియ ఎలీ బెతు వదగ్దా కు వెళి్లంది. ఎలీ బెతు మరియ శుభవచనము విన నే తన
గర్భుంలోని శిశువు ఆనందంతో ఆమెలో గంతులు వే డు.
• 23:02”యోసేపూ భార్యయైన మరియ ను చేరుర్చా నుటకు భయపడకు” అని దూత యోసేపుతో చెపా్పుడు. ఆమె పరిశుదా్ధత్మ వలన
గర్భుం ధరించింది.”
• 23:04 యోసేపు, మరియ లు నజరేతులో తాము నివశిసు్తునన్నా స్థ లంనుండి బెతె్ల హేము వరకూ పెదగ్దా ప్రయాణం చెయా్యలిస్సావచిర్చాంది
ఎందుకం వారి పితరుడు దావీదు ఊరు బెతె్ల హేము.
• 49:01 దేవదూత మరియ అనే కన్యకకు ఆమె దేవుని కుమారునికి జన్మనిసు్తుందని చెపా్పుడు. కనుక ఆమె ఇంకా కన్యక ఉండ నే, ఆమె
ఒక కుమారుని కని, ఆయనకు యేసు అనే పేరు పె ష్టి ంది.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G31370
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యేసు తలి్ల , మరియ

( రిగి వెళ్ళుండి: 22:04; 22:05; 22:06; 23:01; 23:02; 23:03; 23:04; 23:08; 49:01)
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యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు

యేస , యేస కీ్రస్త , కీ్రస్త యేస
వాస్త వాల :
యేసు దేవుని కుమారుడు. "యేసు" అం
పదం మె స్సాయా.

"యెహోవా రక్షించును." " క్రీస్తు ు" అనే పదం ఒక బిరుదు అం

"అభిషేకించబడిన వాడు." దీనికి మరొక

• ండు పేరు్ల తరచు "యేసు క్రీస్తు ు” లేదా “ క్రీస్తు ు యేసు" కలిసిపోయి ఉం యి. ఈ ండు పేరు్ల దేవుని కుమారుడు మె స్సాయా అని
నొకిస్కా చెపుతు న్నాయి, ప్రజలు తమ పాపాల కోసం శిక్షించబడకుం రక్షించ నికి ఆయన వచార్చాడు.
• అదు్భుత రీతిలో, పరిశుదా్ధత్మ శ్వతుడైన దేవుని కుమారుడు మానవుడు జని్మంచేలా చే డు. దేవుని దూత యేసు అయన తలి్ల
ఆయనకు "యేసు" అని పేరు పె ష్టి లని చెపా్పుడు. ఎందుకం అయన తన ప్రజలను వారి పాపాలనుండి రక్షించ నికి దైవసంకల్పుంతో
ఉ న్నాడు.
న్నాడు.
• యేసు అనేక అదు్భుతాలు చే డు, ఆయన దేవుడూ, క్రీస్తు ూ లేదా మె స్సాయా అని ఆయన బయలుపరచు

అన వాదం సూచనల :
• అనేక భాషలలో "యేసు,” “ క్రీస్తు ు" పదాలు మూల భాషలో ఉనన్నాపదాలకు ధ్యమైనంతవరకూ దగ్గ ర ధ్వనించేలా లేదా అక్ష లూ ఉండే
విధానంలో పలుకబ ్డ యి. ఉదాహరణకు, "జెసుకిక్రీసోష్టి," జెజస్ కిక్రీస్థస్" "యేసుస్ కిక్రీస్తుస్," "హెసుకిక్రీసోష్టి" పదాలు ఇతర భాషలలో వివిధ
రీతులలో అనువదించబడిన పేరులు.
న్నారు.
• " క్రీస్తు ు," అనే పేరుకు ందరు అనువాదకులు "మెసిస్సాయా" పదంలోని ంత రూపానిన్నా అంత ఉపయోగించ నికి యెంచు
• ఈ పేరు్ల ్థ నిక, తీయ భాషలలో ఏవిధం ఉచర్చారించబ లో కూ పరిశీలించండి.
(అనువాదం సూచనలు: పేర్లను అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి:create, false god, God the Father, Holy Spirit, false god, Son of God, Yahweh)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
*
● 1 యోహాను 01:07
● 1 సమూయేలు 10:7-8
● 1 తిమోతి 04:10
●

ల స్సా 01:16

● ది్వతీ. 29:14-16
● ఎ జ్రా 03:1-2
● ఆది. 01:02
● హోషేయా 04:11-12
● యెషయా 36:6-7
● యాకోబు 02:20
● యిరి్మయా 05:05
● యోహాను 01:03
● యెహోషువా 03:9-11
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యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు

● విలాపవాక్యములు 03:43
● మీకా 04:05
● ఫిలిపీ్పు 02:06
●

మెతలు 24:12

●

ర్తన 047:09

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

● 01:01 దేవుడు విశ్వం, అందులోని సమ ్తు

న్నాఆరు రోజులలో సృ ష్టి ంచాడు.

● 01:15 దేవుడు పురుషుడి , స్త్రీ తన స్వంత స్వరూపంలో చే డు.
● 05:03 "నేను సర్వ శకి్తమంతుడైన దేవుణి్ణ . నేను తో నిబంధన చే ్తు ను."
● 09:14 దేవుడు చెపా్పుడు, "నేను ఉనన్నావాడను అనువాడను” 'ఉనన్నావాడు అనువాడు ననున్నా
యెహోవాను, పూరీ్వకులు అ బ్రా హాము, ఇ స్సాకు, యాకోబుల దేవుడను. శ్వతకాలం ఇది
● 10:02 ఈ తెగుళ్ళు దా్వ

దేవుడు ఫరో కం , ఐగుపుప్తులోని దేవుళ్ళు కం

● 16:01 ఇ శ్రా యేలీయులు నిజ దేవుడు యెహోవాకు బదులు
● 22:07 వు

క

దగ్గ రకు పంపాడు.' అని వారితో చెపు్పు. 'నేను
మం."

తాను శకి్తవంతమైన వాడనని ఫరోకు కనుపరిచాడు.

యుల దేవుళ్ళును పూజించ

రు.

కుమారుడవు, నినున్నా సరో్వనన్నాతుడైన దేవుని ప్రవక్త అని పిలువబడుడువు. వు మెసిస్సాయా

● 24:09 ఒకే దేవుడు ఉ
సమయంలో పరిశుదా్ధత్మ

న్నాడు. అయితే తండిడ్రి అయిన దేవుడు మా ్ల డుతుండ
వడం చూ డు.

యోహాను వి

క

రకు ప్రజలను సిద్ధ ం చే ్తు వు!"

న్నాడు. కుమారుడైన యేసును అయన

పి్తు సం

● 25:07 " ప్రభువైన దేవుని మాత్రుమే పూజించాలి, ఆయనను మాత్రుమే సేవించాలి."
● 28:01 "మంచివాడు ఒకస్కాడే, అయనే దేవుడు."
● 49:09 అయితే దేవుడు లోకంలోని ప్రతి ఒకస్కారి పే్రమించాడు, అయన తన అది్వతీయ కుమారుడైన యేసునందు వి ్వసం ఉంచు వాడు తన
పాపాలకోసం శిక్షపొందకుం దేవునితో శ్వతకాలం ఉం రు.
• 50:16 అయితే ఒకానొకరోజు దేవుడు పరిపూర్ణమైన నూతన ఆకా

న్నా నూతన భూమి సృ ష్టి ్తు డు

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0136, H0305, H0410, H0426, H0430, H0433, H2486, H2623, H3068, H3069, H3863, H4136, H6697,
G01120, G05160, G09320, G09350, G10960, G11400, G20980, G21240, G21280, G21500, G21520, G21530,
G22990, G23040, G23050, G23120, G23130, G23140, G23150, G23160, G23170, G23180, G23190, G23200,
G33610, G37850, G41510, G52070, G53770, G54630, G55370, G55380

( రిగి వెళ్ళుండి: 01:01; 01:02; 01:03; 01:04; 01:05; 01:06; 01:07; 01:08; 01:09; 01:10; 01:11; 01:12; 01:13; 01:15; 01:16;
02:01; 02:02; 02:03; 02:04; 02:07; 02:08; 02:09; 02:10; 02:11; 02:12; 03:01; 03:02; 03:03; 03:04; 03:05; 03:06; 03:13;
03:14; 03:15; 03:16; 04:01; 04:02; 04:03; 04:04; 04:05; 04:06; 04:07; 04:08; 04:09; 05:01; 05:02; 05:03; 05:04; 05:05;
05:06; 05:07; 05:08; 05:09; 05:10; 06:02; 06:04; 06:05; 06:06; 07:07; 07:10; 08:04; 08:05; 08:07; 08:12; 08:15; 09:03;
09:12; 09:13; 09:14; 09:15; 10:01; 10:02; 10:03; 10:04; 10:05; 10:06; 10:07; 10:08; 10:10; 10:11; 10:12; 11:01; 11:02;
11:03; 11:04; 11:05; 11:06; 12:01; 12:02; 12:03; 12:05; 12:06; 12:07; 12:09; 12:10; 12:11; 12:12; 12:13; 12:14; 13:01;
13:02; 13:03; 13:04; 13:05; 13:07; 13:08; 13:09; 13:10; 13:11; 13:12; 13:13; 13:14; 13:15; 14:01; 14:02; 14:03; 14:06;
14:08; 14:09; 14:10; 14:11; 14:12; 14:13; 14:14; 14:15; 15:01; 15:02; 15:03; 15:05; 15:06; 15:07; 15:09; 15:10; 15:12;
15:13; 16:01; 16:02; 16:03; 16:04; 16:05; 16:06; 16:08; 16:09; 16:10; 16:11; 16:14; 16:16; 16:17; 16:18; 17:01; 17:02;
17:03; 17:05; 17:06; 17:07; 17:08; 17:09; 17:13; 17:14; 18:01; 18:02; 18:03; 18:04; 18:09; 18:13; 19:01; 19:03; 19:04;
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యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు

19:05; 19:06; 19:07; 19:09; 19:10; 19:11; 19:13; 19:14; 19:15; 19:16; 19:17; 19:18; 20:01; 20:02; 20:05; 20:06; 20:09;
20:10; 21:01; 21:02; 21:03; 21:04; 21:05; 21:06; 21:07; 21:09; 21:13; 21:14; 21:15; 22:01; 22:03; 22:05; 22:06; 22:07;
23:07; 23:08; 24:06; 24:09; 25:03; 25:04; 25:05; 25:07; 26:03; 26:05; 26:09; 27:02; 28:01; 28:08; 30:07; 32:06; 32:11;
33:08; 34:07; 34:09; 34:10; 35:08; 37:01; 37:04; 37:08; 38:01; 38:12; 39:04; 39:07; 39:10; 40:04; 40:07; 40:08; 42:04;
42:11; 43:04; 43:06; 43:07; 43:09; 43:11; 43:13; 44:03; 44:05; 44:08; 45:02; 45:03; 45:07; 46:04; 47:01; 47:02; 47:04;
47:08; 48:01; 48:02; 48:03; 48:04; 48:05; 48:06; 48:07; 48:08; 48:09; 48:10; 48:11; 48:12; 48:13; 49:02; 49:04; 49:07;
49:08; 49:09; 49:10; 49:11; 49:12; 49:13; 49:14; 49:15; 49:16; 49:17; 49:18; 50:02; 50:09; 50:13; 50:14; 50:15; 50:16)
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యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు

యేస , యేస కీ్రస్త , కీ్రస్త యేస
వాస్త వాల :
యేసు దేవుని కుమారుడు. "యేసు" అం
పదం మె స్సాయా.

"యెహోవా రక్షించును." " క్రీస్తు ు" అనే పదం ఒక బిరుదు అం

"అభిషేకించబడిన వాడు." దీనికి మరొక

• ండు పేరు్ల తరచు "యేసు క్రీస్తు ు” లేదా “ క్రీస్తు ు యేసు" కలిసిపోయి ఉం యి. ఈ ండు పేరు్ల దేవుని కుమారుడు మె స్సాయా అని
నొకిస్కా చెపుతు న్నాయి, ప్రజలు తమ పాపాల కోసం శిక్షించబడకుం రక్షించ నికి ఆయన వచార్చాడు.
• అదు్భుత రీతిలో, పరిశుదా్ధత్మ శ్వతుడైన దేవుని కుమారుడు మానవుడు జని్మంచేలా చే డు. దేవుని దూత యేసు అయన తలి్ల
ఆయనకు "యేసు" అని పేరు పె ష్టి లని చెపా్పుడు. ఎందుకం అయన తన ప్రజలను వారి పాపాలనుండి రక్షించ నికి దైవసంకల్పుంతో
ఉ న్నాడు.
న్నాడు.
• యేసు అనేక అదు్భుతాలు చే డు, ఆయన దేవుడూ, క్రీస్తు ూ లేదా మె స్సాయా అని ఆయన బయలుపరచు

అన వాదం సూచనల :
• అనేక భాషలలో "యేసు,” “ క్రీస్తు ు" పదాలు మూల భాషలో ఉనన్నాపదాలకు ధ్యమైనంతవరకూ దగ్గ ర ధ్వనించేలా లేదా అక్ష లూ ఉండే
విధానంలో పలుకబ ్డ యి. ఉదాహరణకు, "జెసుకిక్రీసోష్టి," జెజస్ కిక్రీస్థస్" "యేసుస్ కిక్రీస్తుస్," "హెసుకిక్రీసోష్టి" పదాలు ఇతర భాషలలో వివిధ
రీతులలో అనువదించబడిన పేరులు.
న్నారు.
• " క్రీస్తు ు," అనే పేరుకు ందరు అనువాదకులు "మెసిస్సాయా" పదంలోని ంత రూపానిన్నా అంత ఉపయోగించ నికి యెంచు
• ఈ పేరు్ల ్థ నిక, తీయ భాషలలో ఏవిధం ఉచర్చారించబ లో కూ పరిశీలించండి.
(అనువాదం సూచనలు: పేర్లను అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: క్రీస్తు ు, దేవుడు, తండిడ్రి అయిన దేవుడు, ప్రధాన యాజకుడు, దేవుని

జ్యం, మరియ, రక్షకుడు , దేవుని కుమారుడు)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 Corinthians 6:11
• 1 John 2:2
• 1 John 4:15
• 1 Timothy 1:2
• 2 Peter 1:2
• 2 Thessalonians 2:15
• 2 Timothy 1:10
• Acts 2:23
• Acts 5:30
• Acts 10:36
• Hebrews 9:14
• Hebrews 10:22
• Luke 24:20
• Matthew 1:21
• Matthew 4:3
• Philippians 2:5
• Philippians 2:10
• Philippians 4:21-23
• Revelation 1:6

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 22:4దేవదూత చెపా్పుడు, " వు గర్భువతివై కుమారుణి్ణ కం

వు.” అయన పేరు యేస ఆయనే మెసిస్సాయా అవుతాడు."
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యేసు, యేసు క్రీస్తు ు, క్రీస్తు ు యేసు

• 23:2"ఆయనకు యేస (అం , 'యెహోవా రక్షించును') అని పేరు పెటుష్టి, ఎందుకం అయన ప్రజలను వారి పాపాలనుండి రక్షి ్తు డు."
• 24:7కాబ ష్టి యేస ఎనన్నాడూ పాపం చేయకపోయి యోహాను ఆయనకు పి్తు స్మం ఇచార్చాడు.
• 24:9 ఒకే ఒక దేవుడు ఉ న్నాడు. అయితే తండిడ్రి అయిన దేవుడు మా ్ల డడం యోహాను వి న్నాడు. ఆయన పి్తు స్మం ఇచిర్చానపు్పుడు
కుమారుడైన యేస నూ. పరిశుదా్ధత్మనూ చూచాడు.
• 25:8
యేస

తాను శోధనలకు లొంగ లేదు. కాబ ష్టి

తాను ఆయనను విడిచి వెళి్ళుపోయాడు.

• 26:8
తరువాత యేస గలిలయ పా్రంతం అంత సంచారం చే డు, పెదగ్దా జన సమూహం అయన దగ్గ రకు వచార్చారు. వారు అనేక మంది రోగులను లేదా
అవి వారిని, గుడి్డ వారిని, కుం , మూగ, చెవి వారిని తీసుకు వచార్చారు. యేస వారిని స్వస్థ పరిచాడు.
• 31:3
తరువాత యేస పా్రర్థ న ముగించి శిషు్యల దగ్గ రకు వె

్ళుడు. ఆయన

పై నడుసూ
్తు సరసుస్సా మీద వారి పడవ దగ్గ రకు వె

్ళుడు!

• 38:2అతడు (యూదా) యూదు యకులు యేస మెసిస్సాయా అనే దానిని ని కరించారు మరియు వారు ఆయన చంప నికి
కుట్రపనున్నాతు న్నారని తెలుసు
న్నాడు.
• 40:8తన మరణం దా్వ మనుషులు దేవుని చెంత చేర నికి యేస ఒక మా ్గ నిన్నా తెరచాడు.
• 42:11తరువాత యేస పరలోకమునకు తీసు నిపబ ్డ డు, ఒక మేఘం ఆయనను వారికి కనబడకుం చేసింది. అనిన్నా మీదా
పరిపాలన చేయ నికి యేస దేవుని కుడివైపున కూరొర్చాని ఉ న్నాడు.
• 50:17 యేస మరియు ఆయన ప్రజలు నూతన భూమి మీద జీవి ్తు రు, మరియు ఉనికిలో ఉండే సమస్తు ం మీదా ఆయన శ్వతకాలం
జ్య పాలన చే ్తు డు. ఆయన ప్రతి క న్నా బిందువును తుడిచి వే ్తు డు. హింస, విచారం, ఏడు్పు, దుషష్టి త్వం, ధ లేదా మరణం ఇక
ఉండవు. యేస తన
్యనిన్నా సమాధానంతోనూ, ్యయంతోనూ జ్య పాలన చే ్తు డు. ఆయన తన ప్రజలతో శ్వతకాలం ఉం డు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G24240, G55470

( రిగి వెళ్ళుండి: 22:04; 23:02; 23:05; 23:08; 23:09; 23:10; 24:06; 24:07; 24:08; 24:09; 25:01; 25:02; 25:03; 25:04; 25:05;
25:06; 25:07; 25:08; 26:01; 26:02; 26:04; 26:05; 26:06; 26:07; 26:08; 26:09; 26:10; 27:01; 27:02; 27:04; 27:11; 28:01;
28:02; 28:03; 28:04; 28:05; 28:06; 28:08; 28:09; 28:10; 29:01; 29:09; 30:01; 30:02; 30:03; 30:04; 30:05; 30:06; 30:07;
30:08; 31:01; 31:03; 31:04; 31:05; 31:06; 31:07; 31:08; 32:01; 32:02; 32:05; 32:06; 32:07; 32:09; 32:10; 32:11; 32:12;
32:13; 32:14; 32:15; 32:16; 33:01; 33:02; 33:06; 34:01; 34:03; 34:06; 34:10; 35:01; 35:02; 36:01; 36:02; 36:03; 36:04;
36:06; 36:07; 37:01; 37:02; 37:03; 37:04; 37:05; 37:06; 37:07; 37:08; 37:09; 37:10; 37:11; 38:01; 38:02; 38:03; 38:04;
38:05; 38:06; 38:08; 38:09; 38:10; 38:11; 38:12; 38:13; 38:14; 38:15; 39:01; 39:02; 39:03; 39:04; 39:05; 39:06; 39:07;
39:08; 39:09; 39:10; 39:11; 39:12; 40:01; 40:02; 40:03; 40:04; 40:05; 40:07; 40:08; 40:09; 41:01; 41:03; 41:05; 41:06;
41:08; 42:01; 42:02; 42:03; 42:04; 42:05; 42:06; 42:07; 42:09; 42:10; 42:11; 43:01; 43:02; 43:06; 43:07; 43:08; 43:09;
43:11; 43:12; 44:02; 44:04; 44:05; 44:08; 44:09; 45:01; 45:02; 45:03; 45:05; 45:06; 45:07; 45:10; 45:12; 45:13; 46:01;
46:05; 46:06; 46:07; 46:09; 46:10; 47:01; 47:02; 47:05; 47:11; 47:12; 47:13; 47:14; 48:04; 48:05; 48:06; 48:07; 48:08;
48:10; 48:12; 48:13; 48:14; 49:01; 49:02; 49:03; 49:05; 49:06; 49:07; 49:08; 49:09; 49:10; 49:11; 49:12; 49:13; 49:14;
49:15; 49:16; 49:17; 50:01; 50:02; 50:03; 50:04; 50:05; 50:08; 50:11; 50:12; 50:13; 50:14; 50:15; 50:17)
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యో గ్దా ను నది, యో గ్దా ను

యోరా్దన నది, యోరా్దన
వాస్త వాల :
యో గ్దా ను నది ఉత్తు రం దక్షిణానికి క

ను తూరు్పు సరిహదుగ్దాలో ప్రవహించింది.

• ఈ డు యో గ్దా ను నది ఇ శ్రా యేలును పశిర్చామం నుండి తూరు్పున జో ్డ న్ దే నిన్నా వేరు చేసు్తునన్నాది.
• యో గ్దా ను నది గలిలీ సరసుస్సా గుం ప్రవహించి మృత సముదద్రోంలోకి పడుతుంది.
• యెహోషువా ఇ శ్రా యేలీయులను క నులోకి నడిపించినపు్పుడు వారు యో గ్దా ను నది దా రు. ధారణం
ఉంటుంది. అయితే దేవుడు అదు్భుతమైనరీతిలో నదిని ఆపి వారు నదిలోగుం నడిచి పోయేలా చే డు.
• తరచు బైబిలో్ల యో గ్దా ను నదిని "యో గ్దా ను" అ న్నారు.

ఇది దాట నికి లోతు

(చూడండి:Canaan, Salt Sea, Sea of Galilee)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• ఆది 32:9-10
• యోహాను 01:26-28
• యోహాను 03:25-26
• లూకా 03:3
• మత్తు యి 03:4-6
• మత్తు యి 03:13-15
• మత్తు యి 04:14-16
• మత్తు యి 19:1-2

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 15:02 ఇ శ్రా యేలీయులు యోరా్దన నది దా
• 15:03 తరువాత ప్రజలు యోరా్దన నది దా
• 19:14 ఎలీ అతనితో (నయమాను) ఏడు

వా గ్దా న దేశంలో ప్రవేశించారు.
శకి్తవంతమైన యెరికోపై దాడి చేయాలని దేవుడు యెహోషువతో చెపా్పుడు
రు్ల యోరా్దన నది లో మున లని చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H3383, G24460

( రిగి వెళ్ళుండి: 15:02; 15:03; 19:14; 19:15)
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translationWords

యోసే

(కొ

యోసేపు (

ని)

)

వాస్త వాల :
యోసేపు యేసు భూసంబంధమైన తండిడ్రి. ఆయనున్నా తన కుమారుడు

పెంచాడు. అతడు

్యయవంతుడు. అతడు వడడ్రింగి.

• యోసేపు మరియ అనే యూదు లికను ప్రదానం చేసుకు న్నాడు. వారు అలా ఉండ దేవుడు ఆమెను ఎనున్నా ని ఆమె యేసు
మెసిస్సాయాకు తలి్ల అయే్యలా చే డు.
• దేవదూత యోసేపుకు పరిశుదా్ధత్మ అదు్భుతమైన రీతిలో మరియ గర్భువతి అయే్యలా చే ్తు డని, మరియకు పుటష్టి బోయే పసి వాడు దేవుని
కుమారుడు అని చెపా్పుడు.
• యేసు పు ష్టి న తరువాత దేవదూత యోసేపును హెచర్చారించాడు. హేరోదు నుండి తపి్పుంచుకునేందుకు అతడు బిడ్డ ను తీసుకుని మరియతో
సహా ఈజిపుష్టికు వెళి్ల పోవాలి.
• యోసేపు తన కుటుంబం ఆ తరువాత గలిలయలోని నజరేతులో నివసించారు. అతడు వడడ్రింగం పని దా్వ జీవనోపాధి చేసుకు న్నాడు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: క్రీస్తు ు, గలిలయ, యేసు, నజరేతు, దేవుని కుమారుడు, కన్య)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• యోహాను 01:43-45
• లూకా 01:26-29
• లూకా 02:4-5
• లూకా 02:15-16
• మత్తు యి 01:18-19
• మత్తు యి 01:24-25
• మత్తు యి 02:19-21
• మత్తు యి 13:54-56

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 22:04 ఆమె (మరియ) కన్య. యోసే అనే పేరుగల మని కి ప్రదానం చేయబడింది.
్యయవంతుడైన మని . మరియ గర్భువతి అని అతడు వి న్నాడు, ఆ బిడ్డ తనది కాదని
• 23:01 మరియకు ప్రదానం అయిన యోసే
అతనికి తెలుసు. అతడు ఆమెను అవమానపరచ నికి ఇషష్టి ం లేక గుప్తు ం ఆమెకు వి కులు ఇచేర్చాదాగ్దామని చూ డు.
• 23:02 దేవదూత ఇలా చెపా్పుడు, "యోసే , భయపడకు మరియను భార్య చేసుకో. ఆమె గర్భుంలో ఉనన్నా బిడ్డ పరిశుదా్ధత్మవల్ల
కలి డు. ఆమె డుకును కంటుంది. ఆయనకు యేసు (అం , 'యెహోవా రక్షించును') అని పేరు పెటుష్టి. ఎందుకం అయన ప్రజలను
వారి పాపాల నుండి రక్షి ్తు డు."
• 23:03 కాబ ష్టి యోసే మరియను పెళి్ల చేసుకు న్నాడు. ఆమెను తన భార్య చేరుర్చాకు న్నాడు. అయితే ఆమె ప్రసవించేవరకు ఆమెతో
లైంగికం కలవలేదు.
• 23:04 యోసే మరియ సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం చేసి వారు ఉండే నజరేతు నుండి బెతె్ల హేముకు వె ్ల రు. ఎందుకం వారి పూరీ్వకుడు
దావీదు సొంత ఊరు బెతె్ల హేము.
• 26:04 యేసు చెపా్పుడు, "ఇపు్పుడు నేను చదివిన మాటలు మీ ఎదుట సంభవిసు్తు న్నాయి." దానికి ప్రజలంతా ని ్ఘ ంతపోయారు. "ఇతడు
యోసే కుమారుడే కదా?" అ న్నారు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G25010

( రిగి వెళ్ళుండి: 22:04; 23:01; 23:02; 23:03; 23:04; 26:04)
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translationWords

యోసే

(

యోసేపు (పా ని)

)

వాస్త వాల :
యోసేపు యాకోబు దా్వ

తన తలి్ల

హేలుకు పు ష్టి న మొద

కుమారుడు.

• యోసేపు తన తండిడ్రి పే్రమను చూరగొనన్నా కుమారుడు.
• అతని సోదరులు ఈరత్షె్యతో అతనిన్నా నిసత్వంలోకి అమి్మవే రు.
• ఈజిపుష్టిలో, యోసేపుపై అబద్ధ మైన నేరం మోపి చెర లలో వే రు.
• ఎనిన్నా క ష్టి లు న్నా యోసేపు దేవునికి నమ్మకం ఉ న్నాడు.
• దేవుడు అతనిన్నా ఈజిపుష్టిలో ండవ అతు్యనన్నాత సి్థ తికి తీసుకు వచార్చాడు. కరువు కాలంలో అతడు ప్ర
ఈజిపుష్టి ప్రజలు, తన స్వంత కుటుంబం, ఆకలి చావులు తపి్పుంచుకు న్నారు.

కానిన్నా రక్షించగలిగేలా నిలబె ష్టి డు.

(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: ఈజిపుష్టి, యాకోబు)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• ఆది 30:22-24
• ఆది 33:1-3
• ఆది 37:1-2
• ఆది 37:23-24
• ఆది 41:55-57
• యోహాను 04:4-5

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 08:02 యోసే సోదరులు అతనిన్నా దే్వ ంచారు. ఎందుకం వారి తండిడ్రి అతనిన్నా ఎకుస్కావ పే్రమించాడు. అంతేకాదు యోసేపు తాను
వారి అధిపతి అవుతాడని కలగ న్నాడు.
• 08:04 నిస వర్తకులు యోసే ను ఈజిపుష్టికు తీసుకుపోయారు.
• 08:05 చెర లలో సైతం యోసే దేవునికి నమ్మకం ఉ న్నాడు. దేవుడు అతనిన్నా దీవించాడు.
• 08:07 దేవుడు యోసే కు కలలు వివరించే మర్థ్యం ఇచార్చాడు. ఫరో యోసేపును చెర ల నుండి బయటకు రపి్పుంచాడు.
• 08:09 ఏడు సంవతస్సా లు మంచి కోత కాలాల వల్ల ఎకుస్కావ ధాన్యం నిలవ చేయాలని యోసే చెపా్పుడు.
మరిర్చాపోయారు.
• 09:02 ఈజిపుష్టి వారు యోసే ను అతడు చేసిన సహాయం అంత

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3084, H3130, G2500, G2501

( రిగి వెళ్ళుండి: 08:01; 08:02; 08:03; 08:04; 08:05; 08:06; 08:07; 08:08; 08:11; 08:12; 08:13; 09:01; 09:02)
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translationWords

యోహాను (అపోస్తు లుడు)

యోహాన (అపోస్త ల డ )
వాస్త వాల :
యోహాను యేసు పనెన్నాండుమంది అపోస్తు లులో్ల ఒకడు. యేసు అత్యంత సనిన్నాహితమైన సేన్నాహితుడు.
• యోహాను, అతని సోదరుడు యాకోబు జెబెదయి అనే లరి కుమారులు.
• అతడు యేసు జీవితం గురించి సిన సువార్తలో యోహాను తనను "యేసు పే్రమించిన శిషు్యడు" అభివరి్ణంచుకు న్నాడు. యోహాను
ముఖ్యం యేసుకు సనిన్నాహిత సేన్నాహితుడు అని దీనివల్ల తెలుసు్తునన్నాది.
డు: యోహాను సువార్త, యేసు క్రీస్తు ు ప్రకటన, వి ్వసులకు సిన మూడు
• అపోస్తు లుడు యోహాను ఐదు త్తు నిబంధన పుస్తు కాలు
ఉత్తు లు.
• గమనించండి. అపోస్తు లుడు యోహాను, పి్తు సమిచేర్చా యోహాను ఒకరు కాదు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి:apostle, reveal, James (son of Zebedee), John (the Baptist), Zebedee)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• గలతి 02:9-10
• యోహాను 01:19-21
• మారుస్కా 03:17-19
• మత్తు యి 04:21-22
• ప్రకటన 01:1-3

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 36:01 ఒక రోజు, యేసు తన ముగు్గరు శిషు్యలు, పేతురు, యాకోబు, యోహాన లను తనతో తీసుకువె ్ళుడు. (యోహాన అనే పేరుగల
శిషు్యడు యేసుకు పి్తు సం ఇచిర్చాన వాడు కాదు.) వారు ఎతెత్తైన ండ ఎకాస్కారు.
• 44:01 ఒక రోజు, పేతురు, యోహాన ఆలయానికి వె ్ల రు. వారు ఆలయం గేటు దగ్గ రకు వచిర్చానపు్పుడు ఒక అవి మని
భిక్షమెతు్తుకోవడం చూ రు.
• 44:06 ఆలయం యకులు పేతురు, యోహాన చెబుతునన్నా దానికి చాలా కోపగించుకు న్నారు. వారిని బంధించి చెర లలో వే రు.
• 44:07 మరుస రోజు, యూదు యకులు పేతురు యోహాన లన ప్రధాన యాజకుడు, ఇతర మత యకుల దగ్గ రికి తెచార్చారు. వారు
పేతురు, యోహాన లన అడి రు, "ఏ శకి్తతో మీరు అవి మని ని స్వస్థ పరిచారు?"
• 44:09 యకులు పేతురు, యోహాన ల ధైర్యం మా ్ల డడం చూసి బిత్తు రపోయారు. ఎందుకం వారు ఈ మనుషులు పామరులు
అని వారికి తెలుసు. అయితే తరువాత వారు ఈ మనుషులు యేసుతో ఉనన్నా వారు అని గురి్తంచారు. తరువాత వారు పేతురు,
యోహాన లన బెదిరించి పంపించి వే రు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G24910

( రిగి వెళ్ళుండి: 36:01; 44:01; 44:06; 44:07; 44:09)
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యోహాను (

పి్తు సమిచేర్చా)

యోహాన (బాపి్త సమిచే్చు)
వాస్త వాల :
యోహాను జెక ్య, ఎలీసబెతుల కుమారుడు. "యోహాను" ధారణ మం గనక ఇతనిన్నా "యోహాను
అనే పేరుగల ఇతరులతో (అపోస్తు లుడు యోహాను)తే గ్రహించడం కోసం ఇలా చే రు.

పి్తు సమిచేర్చా" అని పిలిచారు. యోహాను

• ప్రజలు మెసిస్సాయాను నమి్మ ఆయనిన్నా వెంబడించేలా దేవుడు సిద్ధ ం చేసిన ప్రవక్త యోహాను.
• ప్రజలు వారి పాపాలు ఒపు్పు ని దేవుని వైపు తిరిగి పాపం చేయడం మానుకుని మెసిస్సాయాను ఎదురొస్కానేందుకు సిదగ్దా పడేలా చే డు.
పి్తు సం పొందారు.
• అనేక మంది ప్రజలు వారి పాపాల విషయం ధపడి మళ ్ళుకునన్నా దానికి సూచన యోహాను ఇచిర్చాన
• యోహానును "యోహాను పి్తు సమిచేర్చా" అ న్నారు, ఎందుకం అతడు అనేక మందికి పి్తు సం ఇచార్చాడు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి:baptize, Zechariah (NT))

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• యోహాను 03:22-24
• లూకా 01:11-13
• లూకా 01:62-63
• లూకా 03:7
• లూకా 03:15-16
• లూకా 07:27-28
• మత్తు యి 03:13-15
• మత్తు యి 11:13-15

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 22:02 దేవదూత జెక ్యతో చెపా్పుడు, " భార్య కుమారుడిని కంటుంది.” వు అతనికి యోహాన అని పేరు పెడతావు. అతడు
పరిశుదా్ధత్మతో నిండిపోయి ప్రజలను మెసిస్సాయా కోసం సిద్ధ పరు ్తు డు."
• 22:07 తరువాత ఎలీసబెతు ఒక బిడ్డ కు జన్మ నిచిర్చాంది. జెక ్య, ఎలీసబెతు ఆ పసి వాడికి దేవదూత అ జ్ఞా పించినటుష్టి యోహాన అని
పేరు పె ష్టి డు.
• 24:01 జెక ్య, ఎలీసబెతుల కుమారుడు యోహాన పెరిగి ప్రవక్త అయా్యడు. అతడు అరణ్య పా్రంతంలో నివసించాడు. తేనె, మిడతలు
అతని ఆహారంఒంటె వెంటు్రకలతో నేసిన బటష్టి లు వేసుకునే వాడు.
• 24:02 అనేక మంది ప్రజలు అరణ్య పా్రంతంలోకి వచిర్చా యోహాన మాటలు వినే వారు. అతడు ప్రక ంచాడు, "ప ర్చాతా్తుప పడండి.
ఎందుకం దేవుని జ్యం దగ్గ ర ఉంది!"
• 24:06 మరుస రోజు, యేసుయోహాన చేత పి్తు సం పొంద నికి వచార్చాడు. యోహాన ఆయనిన్నా చూసి ఇలా చెపా్పుడు, "చూడండి! లోక
పాపం మోసుకుపోయే దేవుని గొ ర్రె పిల్ల ."

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G09100 G24910

( రిగి వెళ్ళుండి: 22:02; 22:07; 24:01; 24:02; 24:03; 24:04; 24:05; 24:06; 24:07; 24:09)
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రక్తం

రకక్తిం
రద్వాచనం:
"రక్తం" ఎరుపు దద్రోవం. మని
అందిసు్తుంది.

యపడితే అతని చర్మం గుం

బైబిలులో, "రక్తము" అనే పదానిన్నా తరచు
చేసుకోవ నికి ఉపయోగి ్తు రు.

సూచ

ర్థ క౦

బయటకు వసు్తుంది. రక్తం వ్యకి్త మొత్తు ం శరీ నికి జీవాధారమైన పోషకాలను
"జీవము" అని అర్థ ౦ చేసుకోవ నికి, /లేదా అనేక ఇతర భావాలు అని అర్థ ౦

• ప్రజలు దేవునికి బలి అర్పుణలు చేసినపు్పుడు వారు ఒక జంతువును వధించి దాని రకా్తనిన్నా బలిపీఠంపై పోసే వారు. ఆ జంతువు జీవం బలి
అర్పుణ అయిపోయింది అనే దానికి ఇది సంకేతం. మనుషుల పాపాలకు ఈ విధం వెల చెలి్ల ంచడం జరుగుతుంది.
• "రక్తమాం లు" అనే మాట మానవులను సూచిసు్తునన్నాది.
• "స్వంత రక్తమాం లు" అనే మాట రీరికం బంధుత్వం ఉనన్నా మనుషులను సూచిసు్తునన్నాది.

అన వాదం సూచనల :
• లక్ష్య భాషలో రక్తం అనేదానిన్నా చెప్పు నికి ఉపయోగించే పదం ఉపయోగించి ఈ పదానిన్నా తరు్జుమా చెయ్య వచుర్చా
• "రక్తమాం లు" అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. "ప్రజలు” లేక “మానవులు."
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , " స్వంత రక్తమాం లు" అనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా. " స్వంత కుటుంబం” లేక “
బంధువులు” లేక “ స్వంత ప్రజలు."
• లక్ష్య భాష లో ఈ అర్థ ం ఇచేర్చా పదం ఉం "రక్తమాం లు" అనే పదానిన్నా ఆ మాట ఉపయోగించి అనువదించవచుర్చా.

స్వంత

(చూడండి: రక్తంచిందించుట; bloodshed; flesh; life)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 యోహాను 1:7
• 1 సమూయేలు 14:32
• అపో.కా 2:20
• అపో.కా 5:28
• లసిస్సా 1:20
• గలతీ1:16
• ఆది 4:11
• ర్తన 16:4
• ర్తన 105:28-30

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 8:3 యోసే సోదరులు ఇం కి తిరిగి వెళ్ళుక ముందు వారు యోసేపు అంగీని చింపి దానిన్నా మేక రకక్తిం లో ముంచారు.
• 10:3దేవుడు నైలు నదీజలాలను రకక్తింగా మా ర్చాడు, అయితే ఫరో ఇంకా ఇ శ్రా యేలీయులను వెళ్ళునియ్యలేదు.
• 11:5ఇ శ్రా యేలీయులు తమ ఇళ్ళు తలుపులపై రకక్తిం పూ రు. కాబ ష్టి అందరు లోపల ఉండ దేవుడు ఆ ఇళ ్ళు దా పోయాడు. గొ ర్రె పిల్ల
రక్తం మూలం వారు భదద్రోం ఉ న్నారు.
• 13:9బలి అర్పుణ చేసిన జంతువు రకక్తిం ఆ వ్యకి్త పాపానిన్నా కపి్పువేసి అతనిన్నా దేవుని దృ ష్టి లో పరిశుభ్రం చేసు్తుంది.
రకక్తిం పాపాల క్షమాపణ కోసం చిందించిన రక్తం
• 38:5తరువాత యేసు ఒక పాత్రు తీసుకుని ఇలా చెపా్పుడు, "దీనిన్నా తాగండి. ఇది
మూలం అయిన త్తు నిబంధన.
• 48:10
ఎవరై

యేసు, రకక్తిం పై వి ్వసం ఉంచితే ఆయన ఆ మని యొకస్కా పాపం తీసి వే ్తు డు. దేవుని శిక్ష అతనిన్నా దా పోతుంది.
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రక్తం

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1818, H5332, G01290, G01300, G01310

( రిగి వెళ్ళుండి: 11:03; 11:05; 13:09; 38:05; 38:12; 48:09; 48:10)
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రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ

రక్షించ , రక్షించబడడ్డా , స రక్షిత, ర ణ
రద్వాచనం:
“రక్షించు” పదం ఒకరు హానికరమైన దానిని లేదా చెడును అనుభవించకుండ కాపాడుటను సూచిసు్తుంది. “సురక్షితం
నుండి లేదా ప్రమాదం నుండి సంరక్షించబడుట అని అర్థ ం.
·

·

అపాయం

భౌతిక అర్థ ంలో ప్రజలు రక్షించబడతారు, లేదా హాని, ప్రమాదం లేదా మరణం కాపాడబడగలరు.

·
ఆతీ్మయ అర్థ ంలో ఒక వ్యకి్త “రక్షణ" పొందియునన్నాట్లయితే సిలువలో మరణించిన యేసు దా్వ
తాను చేసిన పాపముల రకు నరకంలో శిక్షించబడడం నుండి తపి్పుంచబడియు న్నాడని అర్థ ం.
·

ఉండడం" అం

దేవుడు అతనిని క్షమించియు

న్నాడ ,

ప్రజలు అపాయమునుండి ప్రజలను రక్షించవచుర్చా లేదా కాపాడవచుర్చా, అయితే దేవుడు మాత్రుమే ప్రజలు తమ పాపాల విషయంలో
శ్వతం శిక్షించబడడం నుండి వారిని రక్షించగలడు.
“రక్షణ” పదం దుషష్టి త్వం లేదా ప్రమాదం నుండి రక్షించబడియుండ ని లేదా కాపాడబడియుండ ని సూచిసు్తుంది.

·
బైబిలులో "రక్షణ" పదం ధారణం తమ పాపముల విషయంలో ప ర్చాతా్తుపపడి యేసు నందు వి ్వసం ఉంచినవారికి దేవుని చేత
ఆతీ్మయమై , శ్వతమైన విడుదల అనుగ్రహించబడ నిని సూచిసు్తుంది.
·

దేవుడు తన ప్రజలను భౌతిక సంబంధమైన శతు్రువులనుండి రక్షించ ని లేదా విడుదల చెయ్య ని కూ

సూచిసు్తుంది.

అన వాదం సూచనల :
·
“రక్షించు” పదం “విమోచించు” లేదా “హాని నుండి తపి్పుంచు” లేదా “హానికరమైన విధానమునుండి తీసివేయడం" లేదా “చనిపోవడం
నుండి కాపాడడం" అని ఇతర విధాలు అనువదించబడవచుర్చా.
·

“తన పా్రణమును కాపాడు నువాడు" వాక్యంలో, “రక్షించు” పదం “భదద్రోపరచు” లేదా “సంరక్షించు” అని అనువదించబడవచుర్చా.

·

“సురక్షిత" పదం “ప్రమాదం నుండి కాపాడబడడం” లేదా “ఎటువం

హాని జరుగని స్థ లంలో" అని అనువదించబడవచుర్చా.

·
“రక్షణ" పదం "రక్షించు" లేదా "కాపాడు" పదాలకు సంబంధించిన పదాలను ఉపయోగించి అనువదించబడవచుర్చా. "దేవుడు ప్రజలను
రక్షించును (వారి పాపాల కోసం శిక్షించబడడం)" లేదా "దేవుడు తన ప్రజలను కాపాడుతాడు (వారి శతు్రువుల నుండి)" వాకా్యలలో ఉనన్నావిధం
అనువదించవచుర్చా.
·

“దేవుడే

రక్షణ” వాక్యం “ననున్నా రక్షించువాడు దేవుడే” అని అనువదించబడవచుర్చా.

·
“ వు రక్షణ వులనుండి
అనువదించబడవచుర్చా.

ని తోడు ం

వు" వాక్యం “దేవుడు నినున్నా కాపాడుచునన్నాందున

(చూడండి:cross, deliver, punish, sin, Savior)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• ఆది 49:18
• ఆది 47:25-26
• ర్తన 80:3
• యిరి్మయా 16:19-21
• మీకా 6:3-5
• లూకా 2:30
• లూకా 8:36-37
• అపో.కా 4:12
• అపో.కా 28:28
• అపో.కా 2:21
• రోమా 1:16
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వ

వు అలసట తీరుర్చా ం

వు" అని

translationWords

రక్షించు, రక్షించబడ్డ , సురక్షిత, రక్షణ

• రోమా 10:10
• ఎఫెసి 6:17
• ఫిలిపి్పు 1:28
• 1 తిమోతి 1:15-17
• ప్రకటన 19:1-2

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణ:

కి ప్రయతిన్నాంచాడు.
• 9:8మోషే తన తో వారైన ఇ శ్రా యేలీయులను రక్షించ
11:2దేవుడు
తనయందు
విశ్వసించిన
ప్ర
తి
యొకస్కా
తొలిచూలు
బిడ్డ ను రక్షించ
కి దేవుడు ఒక మార్గ మును అనుగ్రహించాడు.
•
12:5
“భయపడకండి!
ఈరోజున
దేవుడు
మీ
రకు
యుద్ధ
మ
ు
చేయును,
మిము్మను
రక్షించ న ” అని మోషే ఇ శ్రా యేలీయులతో
•
చెపా్పుడు.
• 12:13దేవుడు ఐగుపుప్తు సైన్యమునుండి ఇ శ్రా యేలీయులను రక్షించి నందున, వారు దేవునిని సు్తుతించుటకునూ, వారికి దొరికిన నూతన
్వతంత్యమును బ ష్టి వేడుక చేసుకో ని అనేకమైన పాటలు పా రు,
• 16:17ఇ శ్రా యేలీయులు పాపము చేయడం, దేవుడు వారిని శిక్షించడం, వారు ప ర్చాతా్తుపపడడం, మరియు దేవుడు
వారిని రక్షించ టక వారియొదగ్దా కు విమోచకుడిని పంపించడం ఈ విధం అనేకమారు్ల జరిగింది.
• 44:8“మీరు యేసును సిలువవేసియు న్నారు, కాని దేవుడు ఆయనను తిరిగి సజీవుని చేసియు న్నాడు. మీరు ఆయనను
తిరసస్కారించియు న్నారు, కాని యేసు క్రీస్తు ు శకి్త దా్వ తప్పు మరి ఏ మా ్గ న ర ణ పొందుటకు ఆవకాశము లేదు!”
• 47:11చెర ల అధిపతి పౌలు ల వదగ్దా కు వణుకుతూ వచిర్చా, “రక్షించబడ టక నేను ఏమి చేయవ ను?” అని అడి డు. “ప్రభువైన
యేసునందు విశి్వవాసం ఉంచుము, అపు్పుడు వునూ, కుటుంబమునూ రక్షించబడ ద ర ” అని పౌలు జవాబు చెపా్పుడు.
• 49:12మంచి కిక్రీయలు మిము్మను రక్షించనేరవు.
• 49:13
యేసునందు విశ్వసించిన ప్రతి ఒకస్కారి , ఆయనను తమ రక్షకుని
విశ్వసించని వారినెవరిని కూ ఆయన రక్షించడ .

్వకరించిన ప్రతి ఒకస్కారి దేవుడు రక్షించ న . అయితే ఆయనందు

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0983, H2421, H2502, H3444, H3467, H3468, H4190, H4422, H4931, H5338, H6308, H6403, H7682,
H7951, H7965, H8104, H8199, H8668, G08030, G08040, G08060, G12950, G15080, G49820, G49910, G49920,
G51980

( రిగి వెళ్ళుండి: 09:08; 11:02; 11:05; 12:05; 12:13; 13:04; 16:04; 16:08; 16:09; 16:14; 16:17; 21:02; 21:14; 23:02; 28:07;
31:07; 38:01; 40:05; 44:08; 45:07; 47:04; 47:11; 48:05; 48:07; 49:05; 49:06; 49:12; 49:13; 50:04)
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translationWords

రథం, రథాలు, రథికులు

రథం, రథాల , రథిక ల
రద్వాచనం:
పా్రచీన కాలంలో, రథాలు తేలిక

ఉండే ండు-చకాక్రీల బండు్ల. వీ ని గు ర్రె లు లాగేవి.

• మనుషులు యుదా్ధల కోసం, ప్రయాణం కోసం రథాలపై నిలబడే వారు, లేక కూరుర్చానే వారు.
• యుద్ధ ంలో రథాలు ఉనన్నా సై ్యనికి గొప్పు వేగంలోనూ సై ్యనిన్నా తరలించడంలోను, రథాలు లేని సైన్యం కం
• పా్రచీన ఈజిపుష్టి, రోమా సై ్యలు గు ర్రె లు, రథాలు రథాలు ఉపయోగించడంలో ప్రఖా్యతులు.

పై చేయి

ఉండేది.

(చూడండి: అవ్యకా్తలను అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: ఈజిపుష్టి, రోమ్)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 జులు 09:22
• 2 దిన 18:28-30
• అపో. కా. 08:29-31
• అపో. కా. 08:36-38
• దానియేలు 11:40-41
• నిర్గ మ 14:23-25
• ఆది 41:42-43

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 12:10 కాబ ష్టి వారు ఇ శ్రా యేలీయులను సముదద్రోం దారిలో తరిమారు. అయితే ఈజిపుష్టి వారు
కూరుకుపోయాయి.

భ

పడిపోయేలా చేయ

పదం సమాచారం:
• Strong's: H668, H2021, H4817, H4818, H5699, H7393, H7395, H7396, H7398, G716, G4480

( రిగి వెళ్ళుండి: 12:10; 45:07; 45:08; 45:11)
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వారి రథాల

translationWords

జు,

చరికం

రాజు, రాచరికం
రద్వాచనం:
బైబిలో్ల, " జు" అనే పదం ఒక నిరిగ్దా షష్టి వ్యకు్తల సమూహం లేదా ఒక నిరిగ్దా షష్టి భూమి (లేదా ండూ) యొకస్కా అతు్యనన్నాత పాలకుడైన వ్యకి్తని
సూచిసు్తుంది.
జు(ల)తో ఉనన్నా కుటుంబ సంబంధాల ఆధారం పరిపాలించ నికి ఎనిన్నాక
• బైబిల్ కాలాలో్ల, ఒక జు ధారణం మునుప
చెయ్యబడతాడు. ఒక జు చనిపోయినపు్పుడు, ధారణం అతని పెదగ్దా కుమారుడు తదుపరి జు అవుతాడు.
• బైబిల్ తరచు దేవుణి్ణ విశ్వం మొతా్తునిన్నా ( ధారణ అర్థ ంలో) మరియు అతని ప్రజలపై (నిరిగ్దా షష్టి అర్థ ంలో) పరిపాలించే జు
సూచిసు్తుంది.
జు సూచిసు్తుంది, వా తో సహా: "యూదుల జు;" "ఇ శ్రా యేలు జు;" మరియు " జుల
• త్తు నిబంధన యేసును అనేక విధాలు
జు."
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , “ జు” అనే పదానిన్నా “అతు్యనన్నాతుడైన అధికారి" లేదా “ ర్వభౌమ పాలకుడు” అని కూ అనువదించవచుర్చా.
• “ జుల జు” అనే పదబంధానిన్నా “ఇతర జులందరి పరిపాలించే జు” లేదా “ఇతర పాలకులందరిపై అధికారం ఉనన్నా సరో్వనన్నాత
పాలకుడు” అని అనువదించవచుర్చా.
(చూడండి:authority, Herod Antipas, kingdom, kingdom of God)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 తిమోతి 06:15-16
• 2 జులు 05:17-19
• 2 సమూయేలు 05:3-5
• అపొస్తు లులకార్యములు 07:9-10
• అపొస్తు లులకార్యములు 13:21-22
• యోహాను 01:49-51
• లూకా 01:5-7
• లూకా 22:24-25
• మత్తు యి 05:33-35
• మత్తు యి 14:8-9

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 8:6ఒక తి్రు, ఫరో(ఐగుపీ్తు యులు తమ జును ఈ విధం పిలుచు ం రు,) జుకు ండు కలలు వచార్చాయి, అవి అతనిని అధికం
కలవరపరచాయి.
• 16:1ఇ శ్రా యేలీయులకు రాజు లేడు, కనుక ప్రతి వాడును తన తన ఇ ్తు స్త్తాను రము ప్రవరి్తంచుచు వచెర్చాను.
• 16:18చివరి ప్రజలు ఇతర దే లకు ఉనన్నాటష్టి ు ఒక రాజు రకు దేవుణి్ణ అడి రు.
• 17:5కాలకక్రీమంలో సౌలు యుద్ధ ంలో చనిపోయాడు, దావీదు ఇ శ్రా యేలీయులకు రాజు అయా్యడు. అతను మంచి రాజు, ప్రజలు అతనిని
పే్రమించారు.
• 21:6 దేవుని ప్రజలు కూ మెసస్సాయను ప్రవక్త అని పిలిచారు, ప్రధాన యాజకుడు, ఒక రాజు.
• 48:14దావీదు ఇ శ్రా యేలీయులకు రాజు, అయితే ప్రభువైన యేసు సమస్తు లోకానికి రాజు!

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H4427, H4428, H4430, G09350, G09360

( రిగి వెళ్ళుండి: 08:06; 15:07; 16:01; 16:15; 16:18; 17:01; 17:02; 17:04; 17:05; 17:07; 18:05; 18:08; 18:11; 18:12; 18:13;
19:02; 19:13; 19:17; 20:06; 20:08; 20:11; 21:06; 21:08; 29:02; 29:03; 29:04; 29:07; 29:08; 48:14)
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translationWords

రాజ్యమ , రా

జ్యము,

్యలు

్యల

రద్వాచనం:
జ్యం అం ఒక జు చేత పరిపాలించ బడుతునన్నా ప్రజల గుంపు. ఈ పదమ ఒక
జ య పా్రంతాలు లేక పరిధిని కూ సూచిసు్తుంది.

జు లేక ఇతర పాలకుడు తన నియంత్రుణ, అధికారం కలిగిన

్యనిన్నా ని, దే నిన్నా ని లేక కేవలం ఒక పటష్టి ణానిన్నా
• ఒక జ్యం భౌగోళికం ఎటువం పరిమాణంలోనై ఉండవచుర్చా. ఒక జు ఒక
ని పరిపాలిసూ
్తు ఉండవచుర్చా.
• ” జ్యం” అనే పదం “దేవుని జ్యం” అనే పదంలో ఉనన్నావిధం ఆత్మ సంబంధమైన పాలనను లేక అధికా నిన్నా సూచించవచుర్చా,
• దేవుడు సమస్తు సృ ష్టి కి పాలకుడు, అయితే “దేవుని జ్యం” అనే పదం ప్రతే్యకించి యేసునందు వి ్వసముంచి, ఆయన అధికా నికి
లోబడిన ప్రజల మీద ఆయన ఏలుబడి, అధికా నిన్నా సూచిసు్తుంది.
్యనిన్నా కలిగి యు న్నాడని బైబిలు చెపుతుంది, దీనిలో వాడు తాతాస్కాలికం అనేకమైనవా మీద పరిపాలన
• తాను కూ ఒక
చే ్తు డు. వాడి జ్యం దుషష్టి మైనది, అది “చీక ” అని సూచించబడింది.

అన వాదం సూచనల :
• ఒక జ్య పాలిసు్తునన్నా భౌతిక పా్రంతానిన్నా ప్ర ్తు విసు్తునన్నాపు్పుడు “ జ్యం” అనే పదానిన్నా “( జు చేత పాలించబడుతునన్నా) దేశం” లేక “ జు
జ్యం” లేక “ఒక జు చేత పాలించబడుతునన్నా పా్రంతం” అని అనువదించవచుర్చా.
• ఆతీ్మయభావంలో, “ జ్యం” అనే పదం “ప్రభుత్వము చెయ్యడం” లేక “ఏలుబడి చెయ్యడం” లేక “ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం” లేక
• ”యాజకుల జ్యం” అనే పదానిన్నా “దేవుడు ప్రభుత్వం చేసు్తునన్నా ఆతీ్మయ యాజకులు” అని అనువదించవచుర్చా.
• ”వెలుగు జ్యం” అనే పదానిన్నా “దేవుని ఏలుబడి వెలుగు వలే మంచిది” అని లేక “వెలుగు అయిన దేవుడు ప్రజలను పాలిసు్తునన్నాపు్పుడు”
అని అనువదించవచుర్చా ఈ భావంలో “వెలుగు” అనే పదం ఉంచడం సరియైనదే. ఎందుకం ఈ పదం బైబిలులో చాలా పా్రముఖ్యమైన
పదం.
• ” జ్యం” అనే పదం మామ్రాజ్యం అనే పదానికి భినన్నామైనది, దీనిలో చకక్రీవరి్త అనేక దే ల మీద ప్రభుత్వం చే ్తు డు.
(చూడండి:authority, king, kingdom of God, kingdom of Israel, Judah, Judah, priest)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 థెసస్సాలోనిక 02:10-12
• 2 తిమోతి 04:17-18
• ల స్సా 01:13-14
• యోహాను 18:36-37
• మారుస్కా 03:23-25
• మత్తు యి 04:7-9
• మత్తు యి 13:18-19
• మత్తు యి 16:27-28
• ప్రకటన 01:9-11

బైబిల వృతా్తంతమ ల న ండి ఉ

హరణల :

ఆజజ్ఞా లు గై నిన యెడల మీరు కు ప్రతి ష్టి త
• 13:02 దేవుడు మోషేతోనూ, ఇ శ్రా యేలీయులతోనూ ఇట్ల నెను, “మీరు కు లోబడి
జనమై యుందురు, ఒక యాజకుల రాజ్యం నూ, పరిశుద్ధ జనము ను ఉందురు.
• 18:04 దేవుడు సోలోమోను విషయంలో కోపం ఉ న్నాడు, సోలోమోను అపనమ్మకతా్వనికి శిక్ష సోలోమోను మరణం తరువాత
ఇ శ్రా యేలు దేశం ండు రా ్యల
విడిపోతుందని వా గ్దా నం చే డు.
18:07
ఇ
శ్రా
యేలు
దేశంలోని
పది
గోత్రు
ములు హ ముకు వ్యతిరేకం తిరుగు టు చే రు. కేవలం ండు గోత్రుములు మాత్రుమే
•
అతనికి నమ్మకం ఉ న్నాయి. ఈ ండు గోత్రుములు యూదా రాజ్యమ
మా యి.
18:08
ఇ
శ్రా
యేలులోని
ఇతర
పది
గోత్రు
మ
ులు
హ
ముకు
వ్యతిరేకం
తిరిగు
టు చేసి యరో ము అను పేరు కలిగిన వ్యకి్తని తమకు
•
జు నియమించు
న్నాయి. వారు తమ రా ్య న్ని ఉత్తు ర పా్రంతంలో ఏ ్పుటు చేసు
న్నారు, దానిని ఇ శ్రా యేలు జ్యంఅని పిలిచారు.
21:08
జు
ఒక
రా
్య
న్ని
పరిపాలించువాడు,
ప్ర
జ
లకు
తీరు్పు
తీరుర్చావాడు.
•
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జ్యము,

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H4410, H4437, H4438, H4467, H4468, H4474, H4475, G09320

( రిగి వెళ్ళుండి: 13:02; 18:04; 18:08; 18:10; 18:11; 21:08; 25:06; 39:10; 49:15; 50:15)
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హాబు

రాహాబ
వాస్త వాల :
హాబు అనే స్త్రీ ఇ శ్రా యేలీయులు యెరికో పటష్టి ణముపై దాడి చేయుటకు వచిర్చానపు్పుడు యెరికోలో నివసించియుండెను. ఈమె
వ్యభిచారియైయుండెను.
• ఇ శ్రా యేలీయులు ఈ పటష్టి ణముపై దాడి చేయక ముందు యెరికో మీద వేగు చూచుటకు వచిర్చాన ఇదగ్దా రి ఇ శ్రా యేలీయులను హాబు
దాచిపె ష్టి యుండెను. ఈమె ఆ గూఢాచారులు తపి్పుంచు ని ఇ శ్రా యేలు శిబిరము వదగ్దా కు వెళ ్ళుటకు సహాయము చే ను.
• హాబు యెహోవాయందలి వి ్వసియాయెను.
• యెరికో శనము చేయబడినపు్పుడు ఈమె మరియు తన కుటుంబపు సభు్యలు రక్షించబడిరి మరియు వారు ఇ శ్రా యేలీయులతో
నివసించుటకు వచిర్చారి.
(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లను ఏ విధం
(ఈ పదాలను కూ

తరు్జుమా చేయాలి)

చూడండి:Israel, Jericho, prostitute)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• హె బ్రా.11:29-31
• యాకోబు.02:25-26
• యెహో.02:20-21
• యెహో.06:17-19
• మత్తు యి.01:4-6

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణమ ల :

• 15:01 గూఢాచారులను దాచిపె ష్టి , వారు తపి్పుంచు నుటకు సహాయము చేసిన రాహాబ అనే పేరుగల ఒక వ్యభిచారి ఆ పటష్టి ణములో
నివసించియుండెను. ఈమె దేవునియందు వి ్వసము ఉంచినందున ఈమె ఈలాగు చే ను. ఇ శ్రా యేలీయులు యెరికోను శనము
చేయునపు్పుడు, వారు రాహాబ న మరియు తన కుటుంబమును కాపాడుతామని వా ్ధ నము చేసియుండిరి.
• 15:05 దేవుడు ఆ జ్ఞా పించిన విధము ఇ శ్రా యేలీయులు యెరికోలోని సమస్తు మును శనము చేసిరి. రాహాబ మరియు తన
కుటుంబమును చంపబడక వారు మాత్రుమే ఆ పటష్టి ణములో రక్షించబడిరి. వారు ఇ శ్రా యేలీయులలో ఒకరి ఎంచబడిరి.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H7343, G44600

( రిగి వెళ్ళుండి: 15:01; 15:05)
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రి

రిబా్క
వాస్త వాల :
రి

స్కా అ బ్రా హాము సోదరుడైన

హోరు మనవ లు.

• దేవుడు రి స్కాను అ బ్రా హాము కుమారుడగు ఇ స్సాకుకు భార్య ఉండుటకు ఎనున్నా నను.
• రి స్కా నివసించిన స్థ లమైన అ ం నహ యిము పా్రంతమును వదిలి, అ బ్రా హాము దాసునితో ఇ స్సాకు నివసించే పా్రంతమైన నేగేవ్
పా్రంతమునకు వె ్ళును.
• ఎంతో కాలము వరకు రి స్కాకు సంతానము లేకుండెను, కాని చివరికి దేవుడు ఆమెను ఇదగ్దా రు మగ పిల్ల లతో అన ఏ వు మరియు
యాకోబులను ఇచిర్చా ఆశీర్వదించెను.
(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లను ఏ విధం
(ఈ పదములను కూ

తరు్జుమా చేయవ ను)

చూడండి: అ బ్రా హాము, అ ం, ఇ

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

స్సాకు, యాకోబు,

హోరు, నెగేబు)

హరణల :

• ఆది.24:15-16
• ఆది.24:45-46
• ఆది.24:56-58
• ఆది.24:63-65
• ఆది.25:27-28
• ఆది.26:6-8

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 06:02 అ బ్రా హాము యొకస్కా బంధువులు నివసించిన పా్రంతమునకు సుదూర ప్రయాణము చేసిన తరువాత, దేవుడు దాసుని రిబా్క వదగ్దా కు
నడిపించెను. ఈమె అ బ్రా హాము సోదరుని యొకస్కా మనవ లైయుండెను.
• 06:06 “ లో ండు జు్యములు న్నాయి” అని దేవుడు రిబా్కక చెపె్పును.
• 07:01 పిల్ల లు ఎదిగే లది, రిబా్క యాకోబును పే్రమించెను, అయితే ఇ స్సాకు ఏ వును పే్రమించెను.
• 07:03 ఇ స్సాకు తన ఆశీ ్వదమును ఏ వుకు ఇవా్వలని ఆశించేను. అయితే అతను అశీ ్వదములు ఇవ్వక మునుపు, రిబా్క
మరియు యాకోబులిరువురు తనని మోసము చేసి, ఏ వని యాకోబు న ంచియుండెను.
• 07:06 అయితే రిబా్క ఏ వు ప్రణాళికను వినెను. అందుచేత ఆమె యాకోబును ఎంతో దూరములోనునన్నా తన బంధువులయొదగ్దా కు
పంపించెను.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H7259

( రిగి వెళ్ళుండి: 06:02; 06:03; 06:05; 06:06; 06:07; 07:01; 07:03; 07:06; 07:07)
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లు్లల సముదద్రోము, ఎరర్రె సముదద్రోము

రెల్లు ల సమ ద్రమ , ఎరర్రె సమ ద్రమ
వాస్త వాల :
“ లు్లల సముదద్రోము” అనే ఈ మాట ఐగుపుప్తు మరియు అరేబియా మధ్యన కనబడే
పిలిచెదరు.

పా్రంతమైయునన్నాది. దీనిని ఇపు్పుడు “ఎరర్రె సముదద్రోము” అని

• ఎరర్రె సముదద్రోము చాలా పొడవైనది మరియు సనన్నానిదైయునన్నాది. ఇది ఒక చెరువు లేక ఒక నదికం పెదగ్దా ది, అయితే ఒక గరముకం
చాలా చినన్నాదియైయునన్నాది.
• ఇ శ్రా యేలీయులు ఐగుపుప్తునుండి వెడలి వచిర్చానపు్పుడు వారు ఎరర్రె సముదద్రోమును దాటవలసియుండెను. దేవుడు అదు్భుతము
ప్రదరి్శూంచియు న్నాడు మరియు సముదద్రోపు
ని ండు పాయలు చేసియు న్నాడు, తదా్వ ప్రజలు ఆరిన నేల మీద నడిచి వెళి్ల రి.
• కా ను దేశము ఈ సముదద్రోమునకు ఉత్తు ర దికుస్కానునన్నాది.
• దీనిని “వెదురు సముదద్రోము” అని కూ తరు్జుమా చేయుదురు.
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: అరేబియా, కా ను, ఐగుపుప్తు)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• అపొ.కార్య.07:35-37
• నిర్గ మ.13:17-18
• యెహో.04:22-24
• సంఖా్య.14:23-25

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 12:04 ఇ శ్రా యేలీయులు ఐగుపీ్తు యుల సైన్యము వచుర్చాట చూచినపు్పుడు, వారు ఫరో సైన్యము మరియు ఎరర్రె సమ ద్రమ మధ్యన
ఇరుకుస్కాపోయామని తెలుసు నిరి.
• 12:05 “ఎరర్రె సమ ద్రమ వైపునకు ప్రజలందరిని వెళ్ళుమని చెపు్పు” అని దేవుడు మోషేకు తెలియజే ను.
యి అనే పర్వతము వదగ్దా కు
• 13:01 దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులను ఎరర్రె సమ ద్రమ దా్వ నడిపించిన తరువాత, ఆయన వారిని
అరణ్యము దా్వ నడిపించెను.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3220, H5488, G2063, G2281

( రిగి వెళ్ళుండి: 12:04; 12:05; 13:01)
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హ

ము

రెహబామ
వాస్త వాల :
హ

ము జైన సొలొమోను కుమారులలో ఒకడైయుండెను, మరియు సొలొమోను మరణించిన తరువాత ఇతను ఇ శ్రా యేలు దేశమునకు
యెను.
• హ ము పాలన ఆరంభములో తన ప్రజలతో చాలా తీవ్రమైన విధానములో నడుచు నియు న్నాడు, ఇందుచేత తనకు విరుద్ధ ము
ఇ శ్రా యేలు పది గోత్రుములవారు ఎదురు తిరిగి, వారు ఉత్తు ర దికుస్కాన “ఇ శ్రా యేలు జ్యము ” రూపించబడిరి.
న గించబడియు న్నాడు, ఈ జ్యములో కేవలము యూదా మరియు బె ్యమీను
• హ ము దక్షిణ యూదా జ్యమునకు జు
అను ండు గోత్రుములు మాత్రుమె ఉ న్నాయి.
• హ ము దేవునికి లోబడని దుషష్టి జైయుండెను మరియు తపు్పుడు దేవుళ్ళును ఆ ధింఛియుండెను.

(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లను ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: ఇ శ్రా యేలు

జ్యము, యూదా, సొలొమోను)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• 1 దిన.03:10-12
• 1 జులు.11:41-43
• 1 జులు.14:21-22
• మత్తు యి.01:7-8

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

యెను. రెహబామ మూరు్ఖడైయుండెను.
• 18:05 సొలొమోను మరణించిన తరువాత, తన కుమారుడు రెహబామ
• 18:06 రెహబామ మూర్ఖము జవాబునిచార్చాడు మరియు “ తండిడ్రి సొలొమోను మీరు ఎకుస్కావ కషష్టి పడునటు్ల చే డని
మీరను నుచు న్నారు, అయితే ఆయన కషష్టి పె ష్టి నదానికం నేను మిము్మలను ఎకుస్కావ కషష్టి పెడుతా, అంతే కుం ఆయన
శిక్షించినదానికం ఎకుస్కావ నేను మిము్మలను శిక్షి ్తు ను” అని వారితో చెపా్పుడు.
• 18:07 ఇ శ్రా యేలు దేశపు పది గోత్రుములవారు రెహబామ క విరుద్ధ ము తిరుగ టు చేసియు న్నారు. కేవలము ండు గోత్రుములవారు
మాత్రుమె అతనికి నమ్మకము ఉండిరి.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H7346, G4497

( రిగి వెళ్ళుండి: 18:05; 18:06; 18:07; 18:08)
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రోమా, రోమీయుడు

రోమా, రోమీయ డ
వాస్త వాల :
క్రీ త్తు నిబంధన కాలములో రోమా పటష్టి ణము రోమా
జధానియైయునన్నాది.

మామ్రాజ్యమునకు కేందద్రోమైయుండెను. ఇదిపు్పుడు ఆధునిక దేశమైన ఇటలీకి

ష్టి ఉనన్నాటువం పా్రంతములనిన్నా ని పరిపాలించింది.
• రోమా మామ్రాజ్యము ఇ శ్రా యేలుతో చేరిర్చా మధ్యధ సముదద్రోము చుటూ
• “రోమా” అనే ఈ పదము రోమా నియంత్రుణలోనునన్నా ప్రభుత్వపు పా్రంతములకు సంబంధించినది దేనినై , అందులో రోమా పౌరులను
మరియు రోమా అధికారులను కూ సూచిసు్తుంది.
• అపొస్తు లుడైన పౌలును ఒక ఖైదీ రోమా నగరమునకు తీసు ని వెళి్ళురి, ఎందుకం ఆయన యేసును గూరిర్చాన శుభవార్తను
ప్రక ంచియుండెను.
• క్రీ త్తు నిబంధన గ్రంథములోని “రోమా” పుస్తు కమును రోమాలోని క్రైస్తు వులకు పౌలు వా్రసిన పతి్రుకయైయునన్నాది.
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: good news, the sea, Pilate, Paul)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• 2 తిమోతి.01:15-18
• అపొ.కార్య.22:25-26
• అపొ.కార్య.28:13-15
• యోహాను.11:47-48

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 23:04 మరియ ప్రసవించే సమయము దగ్గ రికి వచిర్చానపు్పుడు, రోమా ప్రభుత్వము ప్రతియొకస్కారికి తమ పితరులు నివసించిన స్థ లములకు
వెళి్ల జ భా కస్కాలో్ల చేరమని లవిచిర్చాయుండెను.
• 32:06 ఆ తరువాత యేసు ఆ దయ్యమును “ పేరు ఏమి ?” అని అడిగెను, “ పేరు సేన, ఎందుకం మేము అనేక గుంపులు
ఉ న్నాము” అని తిరిగి జవాబిచెర్చాను.
(రోమా సైన్యములో అనేక వేలాది సైనికుల గుంపును “సేన” అని పిలిచెదరు.)
• 39:09 ఆ మరుస రోజు ఉదయమున, యూదుల యకులు యేసును చంపాలనే ఉదేగ్దా శముతో రోమా పాలకుడైన పిలాతు దగ్గ రకు
తీసు నివచిర్చారి.
ష్టి రి, జరికపు నిలువంగిని తొడగించిరి మరియు ఆయన తలపైన ముళ్ళు కిరీటమును
• 39:12 రోమా సైనికులు యేసును ర లతో
ధరియింపజేసిరి. “యూదుల
, ఇటు చూడు” అని చెబుతూ ఆయన హేళన చేసిరి.

పదం సమాచారం:
• Strong's: G4514, G4516

( రిగి వెళ్ళుండి: 23:04; 39:09; 39:12; 44:05; 47:01; 47:07; 47:10)
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లాజరు

లాజర
వాస్త వాల :
లాజరూ అతని చె ్ల ళ ్ళు, మరియ, మార్త యేసుకు ప్రతే్యకమైన సేన్నాహితులు. బెతనియలో వారి ఇం లో యేసు తరుచు

ఉండేవాడు.

ప్రసిది్ధ అయా్యడు.
• అనేక దినములు సమాధిలో ఉంచిన తరువాత మరణం నుండి యేసు లాజరును తిరిగి లేపిన కారణం లాజరు
• యూదా యకులు యేసు విషయంలో చాలా కోపం ఉ న్నారు, ఈ ఆశర్చార్యకార్యం చేసినందుకు అసూయతో నిండిపోయారు. అందుచేత
వారు లాజరునూ, యేసునూ చంపాలని చూ రు.
• పేదవాడు, ధనవంతుడు ఉపమా నిన్నా కూ యేసు వారికి చెపా్పుడు, పేదవాని పేరు “లాజరు.”
(అనువాదం సూచనలు: పేర్లను అనువదించడం)
(చూడండి)

బైబిల రెఫరెన న్సిల :
• యోహాను 11:10-11
• యోహాను 12:1-3
• లూకా 16:19-21

బైబిల వృతా్తంతమ లన ండి ఉ

హరణల :

• 37:01 ఒక ది నన్నా, లాజర జబుబ్బాప ్డ డని యేసుకు సందేశం వచిర్చాంది. లాజర , అతని ఇదగ్దా రు చె ్ల ళ ్ళు, మరియ, మార్త యేసుకు
సనిన్నాహితమైన సేన్నాహితులు.
• 37:02”మన సేన్నాహితుడు లాజర నిదద్రోపోయాడు. అతనిన్నా మేలొస్కాలప నికి వె ్తు ను” అని యేసు అ న్నాడు.
• 37:03 అందుకు శిషు్యలు “ప్రభూ! అతడు నిదద్రోపోతూ ఉంటె గుపడతాడు” అ రు. అపు్పుడు యేసు వారితో స్పుషష్టి ం ఇలా చెపా్పుడు,
“లాజర చనిపోయాడు.”
• 37:04 యేసు లాజర ్ర మానికి వచిర్చానపు్పుడు, లాజర సమాధిలో లుగు రోజులు ఉండడం ఆయన చూ డు.
• 37:06” లాజర న మీ కస్కాడ ఉంచారు?” అని యేసు వారిని అడి డు.
• 37:09 అపు్పుడు యేసు “లాజరూ, బయటకు ” అని బిగ్గ ర అడి డు.
• 37:10 కాబ ష్టి లాజర బయ కి వచార్చాడు! సమాధి కటు్ల అతని కాళ్ళుకూ, చేతులనూ క ష్టి ఉ న్నాయి.
• 37:11 అయితే యూదా మత యకులు అసూయతో నిండిపోయారు, కాబ ష్టి వారు కలిసి యేసునూ లాజర నూ చంపాలని
ఆలోచించారు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: G2976

( రిగి వెళ్ళుండి: 37:01; 37:02; 37:03; 37:04; 37:06; 37:09; 37:10; 37:11)
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లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు

లేవనెత్త , లేచ , లేవనెత్త ,

కి లేచ , అసమ్మ

లేవనెత్త

రద్వాచనమ :
లేవనెత్త ,

కి లేవనెత్త

ధారణం , “లేవనెతు్తు" అనే పదానికి “పైకి లేవనెత్తు డం" లేదా "ఉనన్నాతం

చేయడం” అని అర్థ ం.

• “పైకి లేవనెత్తు డం" పదానికి నిన్నా రు్ల ఏదై ఉనికిలోకి వ నికి లేదా కనిపించ నికి కారణం అని అర్థ ం. ఏదై పని చేయ నికి
ఒకరిని నియమించడం అని కూ దీని అర్థ ం.
• నిన్నా రు్ల “పైకి లేవనెత్తు డం" అం “పునరుద్ధ రణ” లేదా “పునరిన్నారి్మంచడం” అని అర్థ ం.
• "లేవ నెతు్తు" అనే పదానికి "చనిపోయిన వారిలో నుండి లేపండి" అనే పదానికి ప్రతే్యకమైన అర్థ ం ఉంది. అం చనిపోయిన వ్యకి్తని మ ్ల
బబ్రాతికించేలా చేయడం.
• నిన్నా రు్ల “పైకెత్తు డం” అం ఎవరై లేదా దేనినై “ఉనన్నాతం చేయడం”.

లేచ ,

కి లేచ

"లేచు" లేదా "పైకి లేచు" అం

"పైకి వెళ్ల డం" లేదా "లేవడం" అని అర్థ ం. "పైకి లేచుట" "లేచుట" అనే పదాలు గత చర్యను వ్యక్తపరు ్తు యి.

వెళ్ల నికి లేచినపు్పుడు, ఇది నిన్నా రు్ల "అతను లేచి వె ్ళుడు" లేదా "అతను పైకి లేచి వె ్ళుడు" అని
• ఒక వ్యకి్త ఎకస్కాడి
వ్య క
్త రించబడుతుంది.
• ఏదై “పైకి లేసే్ల తూ ఉంది" అం అది “జరుగుతుంది” లేదా “జరగడం పా్రరంభమవుతుంది” అని అర్థ ం.
• తాను “చనిపోయిన వారిలో నుండి లే ్తు నని” యేసు ప్రవచించాడు. యేసు చనిపోయిన మూడు రోజుల త ్వత, దేవదూత, “ఆయన
లేచాడు!” అ న్నాడు.

అన వాదం సూచనల :
• “ ము్మ” లేక “పైకి ము్మ” అనే ఈ పదమును “పైకి లేపు” లేక “పై ్థ యికి తీసు ని వచుర్చాట” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
• “పైకి ము్మ” అనే ఈ మాటను “బయటకి కనబడునటు్ల కారణమగు” లేక “నియమించు” లేక “ఉనికిలోనికి తీసు ని రము్మ” అని కూ
తరు్జుమా చేయుదురు.
• “ శతు్రువుల బలమును పైకి లేవనెతు్తు” అనే ఈ మాటను “ శతు్రువులు శకి్తవంతులగునటు్ల కారణమగు” అని కూ తరు్జుమా
చేయవచుర్చాను.
• “మరణమునుండి ఒకరిని లేపుట” అనే ఈ మాటను “ఒక వ్యకి్త మరణమునుండి జీవములోనికి వచుర్చాటకు కారణమగు” లేక “ఒక వ్యకి్తని
తిరిగి జీవించునటు్ల చేయు” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
• సంద ్భును రము , “పైకి లేపుట” అనే ఈ మాటను “అనుగ్రహించు” లేక “నియమించు” లేక “కలిగియుండుటకు కారణమగు” లేక
“నిరి్మంచు” లేక “పునరి్మంచు” లేక “తయారు చేయుట” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
• “లేచి, వె ్ళును” అనే ఈ మాటను “పైకి లేచి, బయటకు వె ్ళును” లేక “బయలుదే ను” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
• సంద ్భును రము , “లేచెను” అనే ఈ పదమును “ఆరంభించబడెను” లేక “పా్రరంభించబడెను” లేక “పైకి లేచెను” లేక
“నిలువబడెను” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
(ఈ పదాలను కూ

చూడండి: resurrection, appoint, exalt)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 2 దినవృతా్తుంతములు 6:41
• 2 సమూయేలు 7:12
• అపొ.కా 10:40
• ల స్సా 3:1
• ది్వతియోపకాండం 13:1-3
• యిరి్మయా 6:1
• ్యయాధిపతులు 2:18
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translationWords

లేవనెతు్తు, లేచు, లేవనెతు్తు, పైకి లేచు, అసమ్మతి లేవనెతు్తు

• లూకా 7:22
• మత్తు యి 20:19

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 21:14మెసస్సాయా్య మరణి ్తు డని మరియు దేవుడు ఆయనను మరణమునుండి లేవనెత్త న కూ ప్రవక్తలు ముందు నే ప్రవచించిరి.
• 41:5 “యేసు ఇకస్కాడ లేడు. ఆయన ముందు చెపి్పునటు్ల నే, ఆయన మరణమునుండి లేచియ నాన్నిడ !”
• 43:7
“యేసు మరణించినప్పు కి, దేవుడు ఆయన మరణమునుండి లేపియ నాన్నిడ . “ వు పరిశుదు్ధని సమాధిలో కుళ ్ళు పటష్టి యవు” అనే
ప్రవచనము ఈ సంఘటన దా్వ నెరవేరర్చాబడుతుంది. దేవుడు యేసును సజీవుని లేపియ నాన్నిడన వాస్తు వ సంఘటనకు మేమే క్షులం.”
• 44:5
”మీరు జీవాధిపతిని చంపియు

న్నారు, అయితే దేవుడు ఆయనను మరణమునుండి లేపియ నాన్నిడ .”

• 44:8 “మీ ముందు నిలిచియునన్నా ఈ మనుషు్యడు మెసస్సాయా్యయైన యేసు శకి్త దా్వ స్వస్థ పరచబడియు న్నాడు” అని పేతురు వారికి
జవాబునిచెర్చాను. మీరు యేసును సిలువవేసియు న్నారు, అయితే దేవుడు ఆయనను తిరిగి సజీవుని లేపియ నాన్నిడ !”
• 48:4 తానుడు మెసస్సాయా్యను చంపుతాడని దీని అర్థ ము, అయితే దేవుడు ఆయనను తిరిగి సజీవుని లే తాడ , మరియు
మెసస్సాయా్య తాను శకి్తని నలుగగొటుష్టితాడు.
మీద నడిచాడు, తుఫానును నిమ్మలపరిచాడు, అనేకమంది రోగులను స్వస్థ పరిచాడు, దయ్యములను
• 49:2ఆయన (యేసు)
వెళ్ళుగొ ష్టి డు, మరణమునుండి జీవమునకు అనేకమంది లే డ , మరియు ఐదు రొటెష్టి లు, ండు చేపలను తృపి్తు తినునంత 5,000
మందికి పంచిపె ష్టి డు.
• 49:12
యేసు దేవుని కుమారుడని వు తప్పుక నమా్మలి, కు బదులు
దేవుడు తిరిగి ఆయనను లే డ . .

సిలువలో ఆయన మరణించాడు, మరియు ఆయన సజీవుని

ఉండుటకు

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H2210, H2224, H5549, H5782, H5927, H5975, H6965, H6966, H6974, H7613, G03050, G03860,
G03930, G04500, G10960, G13260, G14530, G15250, G18170, G18250, G18920, G19990, G48910

( రిగి వెళ్ళుండి: 21:14; 41:01; 41:05; 41:06; 42:01; 42:03; 42:07; 43:07; 44:05; 44:08; 48:04; 49:02; 49:12; 50:11; 50:12)
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translationWords

లోబడ ట,

లోబడుట, పా ంచుట

టించ ట

రద్వాచనమ :
“లోబడుట” అం ఒక వ్యకి్త చేత
లేదా ధర్మ సస్త్రీం చేత
ఆ జ్ఞా పించబడిన దానిని చెయ్యడం అని అర్థ ం. “విధేయుడు” అనే పదం
విధేయత చూపేవానిని వరి్ణస్తు ుంది. నిన్నాసమయాలో్ల "దొంగిల వదుగ్దా" అనన్నా ఆజజ్ఞా వలే నిన్నాం ని చెయ్యవదగ్దా ని నిషేదిసు్తుంది. ఈ విషయంలో
"లోబడుట" అం దొంగతనం చెయ్యవదగ్దా ని చెపుతుంది. బైబిలులో "పా ంచుట" అం లోబడి ఉండు అనన్నా అ ్ధ నిన్నాతరచు ఇసు్తుంది. .
●
ధారణం "లోబడుట" అనే పదం, అధికారంలో ఉనన్నావ్యకి్త యొకస్కాఆజజ్ఞా లకు లేక చ ష్టి లకు లోబ లిస్సాన సందర్భుంలో
ఉపయోగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, దేశ యకులు,
్యలు, లేదా ఇతర సంస్థ లు తయారు చేసిన చ ష్టి లకు ప్రజలు లోబడతారు.
●

పిల్ల లు తమ తలి్ల దండుడ్రిలకు లోబడతారు, ప్రజలు దేవునికి లోబడతారు, పౌరులు దేశ చ ష్టి లకు లోబడతారు.,

●

ప్రజలు దేనినై

చేయకూడదని అధికారంలో ఉనన్నావారు చెపి్పునపు్పుడు దానిని చెయ్యకుం

ఉండడం దా్వ

వారు లోబడతారు.

●
"లోబడుట" అనే పదం “ఆ జ్ఞా పించిన దానిని చెయి్య” లేదా “ఆదే లను అనుసరించు” లేదా దేవుడు చెపుతునన్నా దానిని చెయి్య” అని
ఇతర విధాలు అనువదించవచుర్చా.
●
”విధేయుడు” అనన్నా పదం “ఆ జ్ఞా పించిన దానిని చెయ్యడం” లేదా “ఆదే లను అనుసరించడం” లేదా “దేవుడు ఆ జ్ఞా పించినదానిని
చెయ్యడం” అని అనువదించవచుర్చా.
(చూడండి: citizen, command, disobey, kingdom, law)

బైబిల రెఫరెన న్సిల ;
• అపో.కా 5:32
• అపో.కా 6:7
• ఆది 28:6-7
• యాకోబు 1:25
• యాకోబు 2:10
• లూకా 6:47
• మత్తు యి 7:26
• మత్తు యి 19:20-22
• మత్తు యి 28:20

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

● 3:4నోవాహు దేవునికి లోబ డ్డా డ . తానునూ, తన ముగు్గరు కుమారులునూ దేవుడు చెపి్పున విధం

ఓడను తయారు చే

రు.

● 5:6
* మరల అబబ్రాహాము దేవునికి లోబ డ్డా డ , తన కుమారుడిని బలి ఇవ్వ నికి సిద్ధ ప ్డ డు.
● 5:10 “ వు (అబబ్రాహాము)

కు లోబ డ్డా వు కనుక లోకంలోని కుటుం

ల న్నా

కుటుంబం దా్వ

ఆశీర్వదించబడతాయి.

● 5:10ఆయితే ఐగుపీ్తు యులు దేవుని వి ్వసించలేదు లేక ఆయన ఆజజ్ఞా లకు లోబడ లేదు.
● 13:7 ప్రజలు ఈ ధర్మ

స్త్రీ నికి లోబడి నట్ల యితే వారిని ఆశీ ్వది ్తు న , మరియు కాపాడతాన దేవుడు వా గ్దా నం చే

డు.

పదం సమాచారం:
●
Strong's: H1697, H2388, H3349, H4928, H6213, H7181, H8085, H8086, H8104, G01910, G39800, G39820,
G50830, G50840, G52180, G52190, G52550, G52920, G52930, G54420
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లోబడుట, పా ంచుట

( రిగి వెళ్ళుండి: 03:04; 04:05; 05:06; 05:10; 11:01; 13:02; 13:07; 13:10; 14:02; 14:03; 14:15; 15:03; 15:13; 16:01; 17:01;
17:02; 17:13; 19:16; 19:17; 20:01; 20:05; 28:01; 28:03; 38:15; 42:10; 49:17; 50:15)
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translationWords

వా ్ధ న భూమి

వాగా్ధన భూమి
వాస్త వాల :
“వా ్ధ న భూమి” అనే ఈ మాట కేవలము బైబిలు కథలలో మాత్రుమె కనిపించును ని, పరిశుద్ధ గ్రంథ వాక్య భాగములలో కనిపించదు. దేవుడు
అ బ్రా హాముకు మరియు తన సంతానమునకు ఇచుర్చాటకు వా ్ధ నము చేసిన కా ను దేశమును సూచించుటకు ఉపయోగించబడిన ప ్యయ
పదమునైయునన్నాది.
• అ బ్రా హాము ఊరు అనే పటష్టి ణములో జీవించుచునన్నాపు్పుడు, కా ను దేశములో నివసించమని దేవుడు తనకు ఆ జ్ఞా పించెను. తను
మరియు తన సంతానమైన ఇ శ్రా యేలీయులందరు అనేక సంవతస్సారములు అకస్కాడ నివసించిరి.
• కా నులో భయంకరమైన కరువు కాలము వచిర్చానపు్పుడు ఆహారము లేనందున, ఇ శ్రా యేలీయులు ఐగుపుప్తుకు బయలుదేరి వెళి్ళురి.
• లుగు వందల సంవతస్సా ల తరువాత దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులను ఐగుపుప్తులోని తమ నిసత్వములోనుండి విడిపించెను మరియు
వారిని తిరిగి దేవుడు వారికి వా ్ధ నము చేసిన స్థ లమైన కా నుకు తీసు ని వచెర్చాను.

తర్జ మా సలహాల :
• “వా ్ధ న దేశము’ అనే ఈ మాటను “దేవుడు అ బ్రా హాముకు ఇ ్తు నని చెపి్పున దేశము” లేక “దేవుడు అ బ్రా హాముకు వా ్ధ నము చేసిన
భూమి” లేక “దేవుడు తన ప్రజలకు వా ్ధ నము చేసిన భూమి” లేక “కా ను దేశము” అని కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
• పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఈ మాట లేక పదములు “దేవుడు వా ్ధ నము చేసిన భూమి లేక దేశము” అనే మాటలలో కనిపి ్తు యి.
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: కా ను, వా ్ధ నము)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• ది్వతి.08:1-2
• యేహెజేస్కాలు.07:26-27

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 12:01 వారు (ఇ శ్రా యేలీయులు) ఇక మీదట నిసలు ఉండరు, మరియు వారు వాగా్ధన దేశమ నక వెళ ్ళుచు న్నారు!
• 14:01 దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులతో చేసిన నిబంధనలో భాగం వారు ధర్మ సస్త్రీమునకు కూ విధేయులు కావాలని దేవుడు వారిని
చెపి్పున తరువాత, దేవుడు వారిని
యి పర్వతము నుండి కా ను దేశము పిలువబడే వాగా్ధన దేశమ నక నడిపించుటకు
ఆరంభించెను.
• 14:02 దేవుడు అ బ్రా హాము, ఇ స్సాకు మరియు యాకోబుల సంతానమునకు వాగా్ధన భూమి ఇ ్తు నని వారికి వాగ్ధ ము
చేసియుండెను, అయితే అకస్కాడ అనేక విభినన్నా జ ంగములు నివాసము చేయుచూ ఉండిరి.
• 14:14 ఆ తరువాత దేవుగ్దాడు ప్రజలను తిరిగి వాగా్ధన దేశ అంచువరకు నడిపించెను.
• 15:02 ఇ శ్రా యేలీయులు వాగా్ధన దేశమ లో కి ప్రవేశించుటకు, వారు తప్పుకుండ యో గ్దా ను నదిని దా వెళ్ళువలసియుండెను.
• 15:12 ఈ యుద్ధ ము జరిగిన తరువాత, దేవుడు ఇ శ్రా యేలు ప్రతి గోత్రుమునకు వాగా్ధన దేశమ న విభజించి ఎవరి భాగములను వారికి
పంచిపెటెష్టి ను.
• 20:09 దేవుని ప్రజలు వాగా్ధన భూమి విడిచిపె ష్టి వె ్ల లని బలవంతము వించబడిన ఈ సమయమునే నిర్గ మము లేక
వెలివేయబడుట అని పిలుతురు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H776, H3068, H3423, H5159, H5414, H7650

( రిగి వెళ్ళుండి: 12:01; 13:15; 14:01; 14:02; 14:03; 14:08; 14:13; 14:14; 14:15; 15:01; 15:02; 15:12; 20:09; 20:10; 20:13)
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translationWords

వా ్ధ నం, వా ్ధ నం చేయబడిన

వాగా్ధనం, వాగా్ధనం చేయబడిన
రద్వాచనం:
వా ్ధ నం ఒక కిక్రీయాపదం ఉపయోగించబడినపు్పుడు, "వా గ్దా నం" పదం ఒక వ్యకి్త తాను చెపి్పున దానిని నెరవేరర్చా నికి తనను తాను నిర్భుంచు నే
విధానంలో తాను ఏదై చే ్తు నని చెపే్పు చర్యను సూచిసు్తుంది. మవాచకం ఉపయోగించినపు్పుడు "వా గ్దా నం" పదం ఒక వ్యకి్త తాను
చెయ్య నికి తనను తాను నిర్భుందించు నే పనిని సూచిసు్తుంది.
• దేవుడు తన ప్రజలకు చేసిన అనేక వా గ్దా లను బైబిలు నమోదు చేసింది.
• వా గ్దా లు నిబంధనలవలే కక్రీమబదగ్దా మైన ఒప్పుందాలలో పా్రముఖ్యమైన భాగం

ఉ

న్నాయి.

అన వాదం సూచనల :
• “వా ్ధ నం" పదం “సమర్పుణ" లేదా “నిశర్చాయత" లేదా "హామీ" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• “ఏదై చేయ నికి వా గ్దా నం చేయడం" పదబంధం “ వు చేయబోయే పనిని తప్పుకుండ చే ్తు నని ఇతరులకు నిశర్చాయత ఇవ్వడం" లేదా
"ఏదై చెయ్య నికి సమరి్పుంచుకోవడం" అని అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి:covenant, oath, vow)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• గలతీ3:15-16
• ఆది 25:31-34
• హె బ్రా 11:9
• యాకోబు 1:12
• సంఖా్య 30:2

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 3:15 “జనులు చేసే చెడ్డ పనులను బ ష్టి మరియొకమారు నేను నేలను శపించనని లేక జనులు కు పిల్ల లైనప్పు నుండి వారు
పాపులైనప్పు కిని ప్రళయమును రపి్పుంచుట దా్వ లోకమును శనము చేయనని నేను వాగా్ధనమ చేయుచు న్నాను.” Â�
ఆయన ఇందద్రోధనుసుస్సాను చే డు. ఆకాశములో ఇందద్రోధనుసుస్సా కనిపించే
• 3:16దేవుడు తన వాగా్ధనమ నక చిహన్నాము మొటష్టి మొద
ప్రతీ రి దేవుడు తాను చేసిన వాగా్దనా న్ని జ్ఞా పకం చేసు ం డు మరియు తన ప్రజలను జ్ఞా పకం చేసు ం డు.
• 4:8దేవుడు అ బ్రా హాముతో మా ్ల డు మరియు అతడు ఒక కుమారుని కలిగియుం డని మరియు ఆకాశంలోని వి ్తు రమైన
నక్షతా్రులవలే ఉం రని వాగా్దనం చే డు. అ బ్రా హాము దేవుని వాగా్ధనమ న నమా్మడు.
యి ఒక కుమారుని కనును, అతను వాగా్ధన పుతు్రుడు అనబడును.”
• 5:4” భార్య
• 8:15దేవుడు అ బ్రా హాముకిచిర్చాన నిబంధన వాగా్ధనమ ల ఇ స్సాకుకూ, యాకోబుకూ, యాకోబు పనెన్నాండు మంది కుమారులకూ, వారి
కుటుంబములకూ అనుగ్రహించబ ్డ యి.
• 17:14దావీదు దేవునికి అపనమ్మకసు్థడు ఉనన్నాప్పు , దేవుడు తన వాగా్ధనమ ల విషయములో ఇంకా నమ్మదగినవాడు ఉ న్నాడు.
• 50:1లోక అంతమున యేసు తిరిగి వ ్తు డని ఆయన వాగా్ధనమ చే డు, ఆయన ఇంకా తిరిగి కపోయినప్పు , ఆయన
తన వాగా్ధనమ న నెరవేరుర్చాతాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0559, H0562, H1696, H8569, G18430, G18600, G18610, G18620, G36700, G42790

( రిగి వెళ్ళుండి: 03:15; 03:16; 04:08; 05:04; 05:10; 06:04; 07:10; 08:15; 09:13; 13:10; 14:02; 14:12; 14:14; 15:01; 15:07;
15:13; 17:08; 17:14; 18:04; 19:18; 20:10; 21:01; 21:03; 21:04; 21:05; 43:08; 48:04; 48:13; 50:01; 50:13)
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translationWords

వారసత్వము

పొందు, వారసత్వము, వారసుడు

వారసతద్వామ గా పొంద , వారసతద్వామ , వారస డ
రద్వాచనం
"వారసత్వము పొందు" అం దేనైన్నై విలువైనదానిన్నా తండిడ్రి అనంతరము లేక ఇతరుల నుండి వారితో ప్రతే్యక సంబంధం మూలం
పొందు నినది. “వారసత్వము” అనునది పొందు నిన వసు్తువులను సూచిసు్తుంది మరియు “వారసుడు” అం వారసతా్వనిన్నాపొందు నేవాడు. .
• వారసత్వము అం డబుబ్బా, భూమి లేక ఇతర రకాల ఆసు్తులు.
• అ బ్రా హాము సంతానం క ను ప్రదేశం వారసత్వము పొందుతారని అది వారికి

శ్వతకాలం ఉంటుందని దేవుడు వా గ్దా నం చే డు.

అన వాదం సూచనల :
• ఎప్పు లా నే అనువదించే భాషలో వారసుడు, లేక వారసత్వము అనే పదాలు ఇంతకుముందే ఉ న్నాయో లేదో చూసి వాడవ ను.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , "వారసత్వము" అనన్నాది “పొందుకునన్నా” లేక “కలిగియునన్నా” లేక ్వధీన పరుచుకునన్నా” అనన్నా అనువాదాలు
కలిగిఉండును.
• “వారసత్వము” అనన్నాదానికి “ వా గ్దా నము చేసిన బహుమతి”: లేకే “ ్వధీనమైన వ ్తు వు” అనన్నా అనువాదాలు కలిగి ఉంటుంది.
• "వారసుడు" అనే దానిన్నా. "తండిడ్రి ఆసి్తు పాసు్తులు పొందే హకుస్కా ఉనన్నా డుకు” పదబంధం తో అనువదించవచుర్చా.
• " ్వస్థ ్యం" అనన్నాదానిన్నా “వారసత్వము పొందే ఆశీ ్వదాలు." అని అనువదించవచుర్చా.
(చూడండి: వారసుడు, Canaan, Promised Land, possess)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 రింతి 6:9
• 1పేతురు 1:4
• 2 సమూయేలు 21:3
• అపో.కా 7:4-5
• ది్వతి 20:16
• గలతీ 5:21
• ఆది 15:7
• హె బ్రా 9:15
• యిరి్మయా 2:7
• లూకా 15:11
• మత్తు యి 19:29
• ర్తన 79:1

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల

ష్టి చూడు. కు సంతా నికి వు చూసు్తునన్నా దేశం
• 4:6అ బ్రా ము క ను చేరుకునన్నాపు్పుడు దేవుడు చెపా్పుడు, " చుటూ
అంతా వారసతద్వామ గా ఇ ్తు ను."
్తు "బోధకూ , నిత్యజీవమునకు వారస డనగ టక నేనేమి
• 27:1ఒక రోజు యూదుల ధర్మ సోస్త్రీపదేశకుడు యేసును పరీక్షిసూ
చేయవ ను” అని అడి డు.
• 35:3"ఒక మని కి ఇదగ్దా రు కుమారులు. చినన్నా కుమారుడు తన తండిడ్రితో, ' వారసతద్వామ గా వచేర్చా వా ఇపు్పుడు కు కావాలి!' అని
అడి డు. కాబ ష్టి తండిడ్రి తన ఆసి్తు ని ఇదగ్దా రు కుమారులకు పంచి ఇచార్చాడు."

పదం సమాచారం
• Strong's: H2490, H2506, H3423, H3425, H4181, H5157, H5159, G28160, G28170, G28190, G28200

( రిగి వెళ్ళుండి: 04:06; 27:01; 35:03)
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translationWords

వినయపూర్వక, వినయం, అణకువ

వినయపూరద్వాక, వినయం, అణక వ
రద్వాచనం:
"వినయపూర్వక" పదం ఒక వ్యకి్త ఇతరులకం తాను యోగు్యడు అని తన గురించి ఆలోచించు నని వ్యకి్తని వివరిసు్తుంది. అతడు గరి్వ ష్టి కాదు
లేదా మూరు్ఖడు కాదు. అణకువ అనేది వినయం ఉండే లక్షణం.
• దేవుని ఎదుట వినయపూర్వకం ఉండడం అం ఒకడు తన గొప్పుతనంతోనూ, జ్ఞా నంతోనూ, పరిపూర్ణతతోనూ ఎదు వాని
బలహీనతనూ, అసంపూర్ణతనూ అర్థ ం చేసుకోవడం అని అర్థ ం. * ఒక వ్యకి్త తనున్నా తాను తగి్గ ంచు నన్నాపు్పుడు అతడు తనను తాను
తకుస్కావ పా్రముఖ్యత గల ్థ నంలో ఉంచు ం డు.
• వినయం అం తన స్వంత అవస ల కం ఇతరుల అవస ల పట్ల శశ్రాద్ధ చూపడం.
• వినయ భావం అం ఒకని వ లు, మ ్ధ ్యలూ వినియోగించే సమయంలో ని డంబరం సేవచేయ్యడం అని అర్థ ం.
• "వినయపూర్వకం ఉండడం" పదం "గర్వం ఉండవదుగ్దా" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• "దేవుని ఎదుట వినయపూర్వకం ఉండు" అనే వాక్యం ఆయన గొప్పుత నిన్నా గురి్తస్తు ూ "దేవునికి మీ చితా్తునిన్నా లోబరచు" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి:proud)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• యాకోబు 1:21
• యాకోబు 3:13
• యాకోబు 4:10
• లూకా14:11
• లూకా18:14
• మత్తు యి 18:4
• మత్తు యి 23:12

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 17:2
దావీదు వినయం గలవాడ , తిమంతుడు, అతడు దేవుణి్ణ విశ్వసించాడు, ఆయనకు విధేయత చూపించాడు.
• 34:10"దేవుడు గర్వం గల వారిని తగి్గు ంచి వే ్తు డు, తమను తాము తగి్గు ంచ

నువారిని ఆయన హెచిర్చాంచును."

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1792, H3665, H6031, H6035, H6038, H6041, H6800, H6819, H7511, H7807, H7812, H8213, H8214,
H8215, H8217, H8467, G08580, G42360, G42390, G42400, G50110, G50120, G50130, G53910

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:02; 34:10)
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translationWords

విమోచించు, అప్పుగించు, తిరుగు, విడిపించు, కాపాడు

విమోచించ , అప్పగించ ,

ర గ , విడిపించ , కా

డ

రద్వాచనం:
"విమోచించు" అం ఒక మని ని రక్షించడం. ఈ పదం "విమోచకుడు" అం
నుండి విడిపించడం. "విమోచన" అం ఒకడు ఎవరినై మనుషుల నుండి
జరిగే ఫలితం.

ఎవరినై మనుషుల, నిసత్వం, పీడ, లేక ఇతర ప్రమాదాల
నిసత్వం, పీడ, లేక ఇతర ప్రమాదాల నుండి విడిపించినపు్పుడు

• పాత నిబంధనలో, దేవుడు నియమించిన విమోచకులు ఇ శ్రా యేలీయులను ఇతర తుల దాడులకు వ్యతిరేకం నడిపించి విడిపించారు.
• ఈ విమోచకులను " ్యయాధిపతులు" అ న్నారు. పాత నిబంధన ్యయాధిపతులు గ్రంథంలో ఈ ్యయాధిపతులు ఇ శ్రా యేలును
పరిపాలించిన సమయం గురించి సి ఉంది.
• దేవునికి "విమోచకుడు" అని పేరు. ఇ శ్రా యేలు చరిత్రు అంత , ఆయన తన ప్రజలను వారి శతు్రువుల నుండి విమోచించాడు.
• "అప్పుగించడం” లేక “వశం చెయ్యడం" అనే వివిధ అ ్థ లు ఉ న్నాయి. ఎవరినై శతు్రువు చేతికి అప్పుగించదానికి ఉదాహరణ యూదులు
యేసును యూదు యకులకు అప్పుగించడం.

అన వాదం సలహాల :
• ప్రజలను వారి శతు్రువులనుండి విడిపించడం అనే సందర్భుంలో, "విమోచించు" అనే పదానిన్నా అని "రక్షించు” లేక “విడుదల చేయు” లేక
“విడిపించు" అని అనువదించవచుర్చా.
• ఎవరినై శతు్రువుకు అప్పుగించడం అనే పదానిన్నా "దోద్రో హం చేయు” లేక “అప్పుగించు” లేక “శతు్రువుల పాలు చేయు" అని
అనువదించవచుర్చా్చ్చు.
• ఈ పదం "విమోచకుడు" కూ అనే పదానిన్నా "రక్షించే వాడు” లేక “విడిపించే వాడు"అని అనువదించ వచుర్చా.
• "విమోచకుడు" పదం ఇ శ్రా యేలును నడిపించిన ్యయాధిపతుల గురించి చెపే్పుటపు్పుడు "పాలకుడు” లేక “ ్యయాధిపతి” లేక
“ యకుడు" అని అనువదించ వచుర్చా.
(చూడండి: judge, save)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• [2 రింతి 01:8-10]
• [అపో. కా. 07:35-37]
• [గలతి 01:3-5]
• [ ్యయాధి 10:10-12]

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• [16:03] తరువాత దేవుడు ఒక విమోచక డి వారి శతు్రువులనుండి వారిని విడిపించ నికి దేశంలో ంతి నెల ల్పు నికి పంపించాడు.
• [16:16] వారు (ఇ శ్రా యేలు) ఎటష్టి కేలకు దేవుణి్ణ మరలా సహాయం కోరి అడి రు. దేవుడు మరొకవిమోచక డి పంపించాడు.
• [16:17] అనేక సంవతస్సా ల పాటు దేవుడు అనేక మంది విమోచక లన పంపి ఇ శ్రా యేలీయులను వారి శతు్రువుల నుండి రక్షించాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H579, H1350, H2020, H2502, H3052, H3205, H3444, H3467, H4042, H4422, H4560, H4672, H5337,
H5338, H5414, H5462, H6299, H6308, H6403, H6405, H6413, H6475, H6487, H6561, H7725, H7804, H8000,
H8199, H8668, G325, G525, G629, G859, G1080, G1325, G1560, G1659, G1807, G1929, G2673, G3086,
G3860, G4506, G4991, G5088, G5483

( రిగి వెళ్ళుండి: 16:03; 16:16; 16:17)
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విశ్వస య, వి ్వస్యత, అవిశ్వస య, అవి ్వస్యత, నమ్మదగిన

విశద్వాసనీయ, విశాద్వాస్యత, అవిశద్వాసనీయ, అవిశాద్వాస్యత, నమ్మదగిన
రద్వాచనం:
దేవుని పట్ల "విశ్వస యం " ఉండడం అం దేవుని ఉపదే ల ప్రకారం సి్థ రం జీవించడం అని అర్థ ం. ఆయనకు విధేయత చూపడం దా్వ
సద్భుకి్త కలిగి ఉండడం అని అర్థ ం. విశ్వస యం ఉండడంలోని సి్థ తి లేక షరతు "వి ్వస్యత" ఉంటుంది.
• ఒక వ్యకి్త విశ్వస యం ఉండడం దేవుడు తన వా గ్దా నం ఎపు్పుడూ నిలబెటుష్టికో ని మరియు ఇతర ప్రజలకు ఎల్ల పు్పుడూ తన
ధ్యతలు నెరవేరర్చా ని నమ్మదగిన వాడు ఉండడం.
• ఒక విశ్వస య వ్యకి్త ఒక కర్తవా్యనిన్నా అది పెదగ్దా దీ మరియు కషష్టి మైనదీ అయి దానిని చెయ్యడంలో పటుష్టిదలతో ఉం డు.
్తు ఉండడం.
• దేవుని పట్ల విశ్వస యత అం దేవుడు మనలను చెయ్యమని కోరే దానిని సి్థ రం చేసూ
"అవిశ్వస య" పదం అం
ఉండడం అం రు.

దేవుడు వారికి అ జ్ఞా పించిన వా ని చెయ్యని ప్రజలను వరి్ణస్తు ుంది. అవిశ్వస య సి్థ తి లేదా ఆచరణ "అవి ్వస్యత"

• ఇ శ్రా యేలు ప్రజలు విగ్రహాలను పూజించడం ఆరంభించినపు్పుడు మరియు ఇతర విషయాలలో దేవునికి అవిధేయత చూపినపు్పుడు వారు
"అవిశ్వస యులు" అని పిలువబ ్డ రు.
• దాంపత్యంలో వ్యభిచారం చేసిన వారు తన భార్యకు లేదా భర్తకు "అవిశ్వస యలు" ఉ న్నారు.
• దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయుల అవిధేయ ప్రవర్తనను వరి్ణంచ నికి "అవి ్వస్యత" పదానిన్నా ఉపయోగించాడు. వారు దేవునికి విధేయత
చూపించడం లేదు లేదా ఆయన ఘనపరచడం లేదు.

అన వాదం సూచనల :
• అనేక సంద ్భులలో, "విశ్వస య" పదం "సద్భుకి్తతో ఉనన్నావారు" లేదా "సమరి్పుంచబడివారు" లేదా "ఆధారపడదగినవారు" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• ఇతర సంద ్భులలో, "విశ్వస య" పదం "విశ్వసించ నికి న గడం" లేదా "విశ్వసించడంలోనూ మరియు దేవునికి విధ్వయత
చూపడంలో పటుష్టిదల కలిగియుండడం" అని అర్థ ం ఇచేర్చా పదంతో అనువదించబడవచుర్చా.
• "వి ్వస్యత" పదం "విశ్వసించడంలో పటుష్టిదల కలిగియుండడం" లేదా "సద్భుకి్త" లేదా "ఆధారపడదగిన తత్వం" లేదా "దేవుణి్ణ
విశ్వసించడం మరియు ఆయనకు విధేయత చూపించడం" అని ఇతర విధాలు అనువదించబడవచుర్చా.
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి , "అవిశ్వస య" పదం "విశ్వస యులు కాదు" లేదా "వి ్వసం ఉంచనివారు" లేదా "సద్భుకి్త లేనివారు" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• "అవిశ్వస య" పదం "(దేవుని పట్ల ) వి ్వస యులు కానివారు" లేదా "అవిశ్వస య ప్రజలు" లేదా "దేవునికి అవిధేయత
చూపేవారు" లేదా "దేవునికి వ్యతిరేకం తిరుగు టు చేయు ప్రజలు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• "అపనమ్మకత్వం" పదం "అవిధేయత" లేదా "వి ్వస దోద్రో హం" లేదా "విశ్వసించకపోవడం, విధేయత చూపించకపోవడం" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• నిన్నా భాషలలో, "అవిశ్వస య" పదం "అపనమ్మకం" ర న పదంతో సంబంధపరచబడి ఉంటుంది.
(చూడండి:believe, faith, believe)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• ఆది24:49
• లేవి 26:40
• సంఖా్య 12:7
• యెహోషువా 2:14
• ్యయా 2:16-17
• 1సమూయేలు 2:9
• ర్తన 12:1
• మెతలు 11:12-13
• యెషయా 1:26
• యిరి్మయా9:7-9
• హోషేయా 5:7
• లూకా 12:46
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• లూకా 16:10
• ల స్సా 1:7
• 1తె స్సా 5:24
• 3 యోహాను1:5

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

డు. దేవుడు అతనిని ఆశీర్వదించాడు.
• 8:5చెర లలో సైతం యోసేపు దేవుని పట్ల విశద్వాసనీయంగా న
14:12అయినప్పు
,
దేవుడు
అ
బ్రా
హాము,
ఇ
స్సాకు,
యాకోబులతో
తన
వా గ్దా నం విషయంలో విశద్వాసనీయంగా ఉ న్నాడు.
•
15:13దేవునికి
విశద్వాసనీయంగా
ఉం
మని
మరియు
ఆయన
ధర్మ
స్త్రీ
నిన్నా
పా ్తు మని ప్రజలు దేవునికి వా గ్దా నం చే రు.
•
17:9దావీదు
్యయంతో
మరియు
విశద్వాసనీయతతో
అనేక
సంవతస్సా
లు
యేలుబడి
చే డు మరియు దేవుడు అతనిని
•
ఆశీర్వదించాడు. అయితే అతని జీవితం ఆఖరు భాగంలో దావీదు దేవునికి వ్యతిరేకం ఘోరమైన పాపం చే డు.
• 35:12 " పెదగ్దా కుమారుడు తన తండిడ్రితో ఇలా అ న్నాడు. 'ఈ సంవతస్సా లు అ న్నా కోసం విశద్వాసనీయంగా పని చే ను!"
• 49:17అయితే దేవుడు విశద్వాసనీయ డ మరియు పాపాలు నువు్వ ఒపు్పుకుం ఆయన క్షమి ్తు డు.
పట్ల విశద్వాసనీయంగా ఉనన్నాట్లయితే దేవుడు నినున్నా రక్షి ్తు డు."
• 50:4అంతము వరకూ వు

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0529, H0530, H0539, H0540, H0571, H0898, H2181, H4603, H4604, H4820, G05690, G05710,
G41030

( రిగి వెళ్ళుండి: 08:05; 14:12; 15:13; 17:09; 17:14; 18:07; 35:12; 49:17; 50:04)
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విశద్వాసించ , విశాద్వాసి, నమ్మకం, అవిశాద్వాసి, అవిశాద్వాసం
రద్వాచనం:
"విశ్వసించు” మరియు “వి ్వసం ఉంచు" అనే పదాలు దగ్గ ర సంబంధం కలిగియు

న్నాయి. అయితే స్వల్పు వ్యతా్య

నిన్నా కలిగియు

న్నాయి.

1విశద్వాసించ
• ఒక దానిని విశ్వసించడం అం అది నిజం అని అంగీకరించడం లేదా నమ్మడం.
• ఒకరిని విశ్వసించడం అం ఆ వ్యకి్త చెపి్పుంది నిజం అని గురి్తంచడం.

2.విశాద్వాసం ఉంచడం
• ఒకరి మీద "వి ్వసం ఉంచడం" అం వ్యకి్త మీద నమ్మకం ఉంచడం అని అర్థ ం. అం ఆ వ్యకి్త తాను ఎవరినని చెబుతు న్నాడో ఆ వ్యకి్తని
నమ్మడం. అతడు ఎపు్పుడూ సత్యమే పలుకుతాడ , తాను చే ్తు నని వా గ్దా నం చేసినది చే ్తు డని నమ్మడం అని అర్థ ం.
• ఒక వ్యకి్త దేనినై నిజం విశ్వసించినటష్టి యితే, అతడు ఆ నమ్మకానిన్నా చూపించే విధం పని చే ్తు డు.
• "వి ్వసం కలిగి ఉండు"అనే పదం ధారణం "వి ్వసం ఉంచు"అనే అ ్థ నేన్నా కలిగి ఉంటుంది.
• "యేసులో వి ్వసం ఉంచడం” అం అయన దేవుని కుమారుడు అని విశ్వసించడం, ఆయన దేవుడు తానే మానవుడు అయా్యడు
మరియు మన పాపాలకు వెల చెలి్ల ంచ నికి బలి అర్పుణ చనిపోయాడు. రక్షకుడు ఆయన మీద నమ్మకముంచి, ఆయనకు ఘనత
కలిగే విధం జీవించడం అని అర్థ ం.

3.బైబిల లో "విశాద్వాసి" అనే పదం యేస కీ్రస్త న ర క డిగా విశాద్వాసం ఉంచి, ఆయన మీద ఆధారపడే
వా కి వరిక్తిస్త ంది.
• "వి ్వసి"అనే పదం అక్ష లా "విశ్వసిసు్తునన్నా వ్యకి్త" అనే అ ్థ నిన్నాస్తు ుంది.
• " క్రైస్తు వుడు"అనే ఈ పదం కక్రీమం వి ్వసులకు ఒక ముఖ్య బిరుదు వచిర్చాంది. ఎందుకం
ఉపదే లకు విధేయత చూపించార ఇది సూచిసు్తుంది.

వారు క్రీస్తు ును విశ్వసించార , ఆయన

4. అవిశాద్వాసం
"అవి ్వసం" పదం ఒకరిని లేదా ఒకదానిని విశ్వసించకపోవడం అని సూచిసు్తుంది.
• బైబిలులో "అవి ్వసం" పదం యేసును ఒకని రక్షకుని వి ్వసం ఉంచకపోవడం లేదా నమ్మకపోవడం అని సూచిసు్తుంది.
• యేసునందు వి ్వసం ఉంచని వ్యకి్తని "అవి ్వసి" అని పిలు ్తు రు.

అన వాదం సూచనల :
• "విశ్వసించు"అనే పదానిన్నా "నిజం అని తెలుసుకో" లేదా సరియైనదని తెలుసుకో" అని అనువదించవచుర్చా.
• "విశ్వసించు" అనే పదానిన్నా "పూరి్త నమ్మకం ఉంచు" లేదా "నమ్మకం ఉంచు మరియు లోబడు" లేదా "పూరి్త ఆధారపడు,
వెంబడించు" అని అనువదించు.
• నిన్నాఅనువాదాలు "యేసులో వి ్వసి” లేదా “ క్రీస్తు ులో వి ్వసి"అని పలక నికి ఎనున్నా నవచుర్చా.
• ఈ పదానిన్నా "యేసులో వి ్వసం ఉంచు వ్యకి్త" లేదా "యేసును యెరిగిన వ్యకి్త, మరియు ఆయన కోసం జీవిసు్తునన్నా వ్యకి్త" అని అర్థ ం ఇచేర్చా
పదము లేదా పదబందము కూ అనువదించవచుర్చా.
• "వి ్వసి" పదానిన్నా "యేసు అనుచరుడు" లేదా "యేసును యెరిగిన వాడు మరియు యేసుకు లోబడువాడు" అని ఇతర పదగ్దా తులలో
అనువదించవచుర్చా.
ధారణ పదం. అయితే "శిషు్యడు”, “అపొస్తు లుడు" పదాలు యేసు సజీవుడి ఉనన్నాపు్పుడు
• "వి ్వసి"అనే పదం క్రీస్తు ులో ఏ వి ్వసి
ఆయనను యెరిగిన ప్రజలకు మరింత ప్రతే్యకం ఉపయోగించడం జరిగింది. వా ని ప్రతే్యకమైన వా
ఉంచ నికి ఈ పదాలను వివిధ
రకాలు అనువదించడం మంచిది.
• "అవి ్వసం" పదానిన్నా ఇతర పద్ధ తులలో "వి ్వసం లోపం" లేదా "విశ్వసించక పోవడం" అని అనువదించవచుర్చా.
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• "అవి ్వసి" అనే పదానిన్నా "యేసులో విశ్ఇవాసం ఉంచని వ్యకి్త" లేదా యేసును రక్షకుని
అనువదించవచుర్చా.

నమ్మకం ఉంచని వ్యకి్త" అని

(చూడండి: believe, apostle, Christian, disciple, faith, trust)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• ఆదికాండము 15:6
• ఆదికాండము 45:26
• యోబు 9:16-18
• హబకూకు 1:5-7
• మారుస్కా 6:4-6
• మారుస్కా 1:14-15
• లూకా 9:41
• యోహాను 1:12
• అపో.కా 6:5
• అపో.కా 9:42
• అపో.కా 28:23-24
• రోమా 3:3
• 1 రింది 6:1
• 1 రింది 9:5
• 2 రింది 6:15
• హె బ్రా 3:12
• 1 యోహాను 3:23

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 03:04 నోవహు ప్రజలను నునన్నా జలప్రళయం గురించి హెచర్చారించి దేవుని వైపు తిరగమని వారికి చెపా్పుడు. అయితే వారు
అతణి్ణ విశద్వాసించలేద .
• 04:08 అ బ్రా ము దేవుని వా గ్దా నిన్నా విశద్వాసించాడ అ బ్రా ము తిమంతుడు అని దేవుడు ప్రక ంచాడు. ఎందుకం అతడు దేవుని
వా గ్దా నిన్నా విశద్వాసించాడ .
• 11:02 దేవుడు తనయందు విశాద్వాసం ఉంచిన వారి తొలి సంతా నిన్నా రక్షించ నికి ఒక మా ్గ నిన్నా ఏ ్పుటు చే డు.
• 11:06 అయితే ఐగుపుప్తు వారు విశద్వాసించ లేదు, దేవుని ఆజజ్ఞా లకు లోబడలేదు.
• 37:05 యేసు చెపా్పుడు, "పునరుతా్థనమును, జీవమును నేనే. యందు విశాద్వాసం ఉంచువాడు చనిపోయినను బబ్రాతుకును.
యందు విశాద్వాసం ఉంచు ప్రతిఒకస్కారు ఎనన్నా కి చనిపోరు. ఈ మాట వు విశద్వాసించ చు న్నావా?'
43:01
యేసు పరలోకానికి తిరిగి వెళి్ళున తరువాత అయన వారికి అ జ్ఞా పించినటుష్టి శిషు్యలు యెరూషలేములో నిలిచి
•
పోయారు. విశాద్వాస ల ఎడతెగక కలిసి పా్రరి్థ ంచ నికి సమకూ రు.
వారునన్నా ఇలు్ల బలమైన లి వం శబగ్దా ంతో నిండిపోయింది.
• 43:03 అపు్పుడు విశాద్వాస ల అందరూ కలిసి ఉనన్నా సమయంలో హ తు్తు
తరువాత అగిన్నా ్వలల వలే విశాద్వాస ల అందరి తలల మీద ప్రత్యక్షం అయి్యంది.
• 43:13 ప్రతిదినమూ, అనేకమంది ప్రజలు విశాద్వాస ల అయా్యరు.
• 46:06 ఆ రోజున అనేకమంది ప్రజలు యెరూషలేములో యేసును అనుసరించే వారిని హింసించడం మొదలు పె ష్టి రు.
కాబ ష్టి విశాద్వాస ల ఇతర పా్రంతాలకు పారిపోయారు. అయినప్పు
యేసును గురించి వారు వెళి్ళున ప్రతీ చో ప్రక ంచారు.
• 46:01 ్తు ఫనును చంపిన మనుషుల వసస్త్రీముల దగ్గ ర కావలి ఉనన్నా యువకుడు సౌలు. అతడు అప్పు కి ఇంకా యేసును విశ్వసించలేదు.
కాబ ష్టి అతడు విశాద్వాస లన హింసించాడు.
ందరు విశాద్వాస ల అంతియొకయ పటష్టి ణమునకు పారిపోయారు. మరియు యేసును
• 46:09 యెరూషలేములో హింస మూలం
గురించి ప్రక ంచారు. అంతియొకయలో యేసునందు విశాద్వాస ల మొదట " క్రైస్తు వులు" అని పిలువబ ్డ రు.
రు.
• 47:14 వారు కూ సంఘాలలో విశాద్వాస లన పో్రతస్సాహించ ని , బోధించ ని అనేక ఉత్తు లు

పదం సమాచారం:
• Strong's: H0539, H0540, G05430, G05440, G05690, G05700, G05710, G39820, G41000, G41020, G41030,
G41350
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( రిగి వెళ్ళుండి: 04:08; 11:01; 11:02; 11:06; 12:01; 12:12; 15:01; 20:05; 22:03; 22:05; 33:09; 37:03; 37:04; 37:05; 37:08;
37:09; 37:10; 40:05; 40:09; 42:01; 43:12; 44:06; 45:01; 46:01; 46:10; 47:02; 47:11; 47:12; 48:05; 48:07; 48:10; 48:11;
49:09; 49:12; 49:13; 49:14; 49:15; 50:13; 50:14)
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విశద్వాసించ , విశాద్వాసి, నమ్మకం, అవిశాద్వాసి, అవిశాద్వాసం
రద్వాచనం:
"విశ్వసించు” మరియు “వి ్వసం ఉంచు" అనే పదాలు దగ్గ ర సంబంధం కలిగియు

న్నాయి. అయితే స్వల్పు వ్యతా్య

నిన్నా కలిగియు

న్నాయి.

1విశద్వాసించ
• ఒక దానిని విశ్వసించడం అం అది నిజం అని అంగీకరించడం లేదా నమ్మడం.
• ఒకరిని విశ్వసించడం అం ఆ వ్యకి్త చెపి్పుంది నిజం అని గురి్తంచడం.

2.విశాద్వాసం ఉంచడం
• ఒకరి మీద "వి ్వసం ఉంచడం" అం వ్యకి్త మీద నమ్మకం ఉంచడం అని అర్థ ం. అం ఆ వ్యకి్త తాను ఎవరినని చెబుతు న్నాడో ఆ వ్యకి్తని
నమ్మడం. అతడు ఎపు్పుడూ సత్యమే పలుకుతాడ , తాను చే ్తు నని వా గ్దా నం చేసినది చే ్తు డని నమ్మడం అని అర్థ ం.
• ఒక వ్యకి్త దేనినై నిజం విశ్వసించినటష్టి యితే, అతడు ఆ నమ్మకానిన్నా చూపించే విధం పని చే ్తు డు.
• "వి ్వసం కలిగి ఉండు"అనే పదం ధారణం "వి ్వసం ఉంచు"అనే అ ్థ నేన్నా కలిగి ఉంటుంది.
• "యేసులో వి ్వసం ఉంచడం” అం అయన దేవుని కుమారుడు అని విశ్వసించడం, ఆయన దేవుడు తానే మానవుడు అయా్యడు
మరియు మన పాపాలకు వెల చెలి్ల ంచ నికి బలి అర్పుణ చనిపోయాడు. రక్షకుడు ఆయన మీద నమ్మకముంచి, ఆయనకు ఘనత
కలిగే విధం జీవించడం అని అర్థ ం.

3.బైబిల లో "విశాద్వాసి" అనే పదం యేస కీ్రస్త న ర క డిగా విశాద్వాసం ఉంచి, ఆయన మీద ఆధారపడే
వా కి వరిక్తిస్త ంది.
• "వి ్వసి"అనే పదం అక్ష లా "విశ్వసిసు్తునన్నా వ్యకి్త" అనే అ ్థ నిన్నాస్తు ుంది.
• " క్రైస్తు వుడు"అనే ఈ పదం కక్రీమం వి ్వసులకు ఒక ముఖ్య బిరుదు వచిర్చాంది. ఎందుకం
ఉపదే లకు విధేయత చూపించార ఇది సూచిసు్తుంది.

వారు క్రీస్తు ును విశ్వసించార , ఆయన

4. అవిశాద్వాసం
"అవి ్వసం" పదం ఒకరిని లేదా ఒకదానిని విశ్వసించకపోవడం అని సూచిసు్తుంది.
• బైబిలులో "అవి ్వసం" పదం యేసును ఒకని రక్షకుని వి ్వసం ఉంచకపోవడం లేదా నమ్మకపోవడం అని సూచిసు్తుంది.
• యేసునందు వి ్వసం ఉంచని వ్యకి్తని "అవి ్వసి" అని పిలు ్తు రు.

అన వాదం సూచనల :
• "విశ్వసించు"అనే పదానిన్నా "నిజం అని తెలుసుకో" లేదా సరియైనదని తెలుసుకో" అని అనువదించవచుర్చా.
• "విశ్వసించు" అనే పదానిన్నా "పూరి్త నమ్మకం ఉంచు" లేదా "నమ్మకం ఉంచు మరియు లోబడు" లేదా "పూరి్త ఆధారపడు,
వెంబడించు" అని అనువదించు.
• నిన్నాఅనువాదాలు "యేసులో వి ్వసి” లేదా “ క్రీస్తు ులో వి ్వసి"అని పలక నికి ఎనున్నా నవచుర్చా.
• ఈ పదానిన్నా "యేసులో వి ్వసం ఉంచు వ్యకి్త" లేదా "యేసును యెరిగిన వ్యకి్త, మరియు ఆయన కోసం జీవిసు్తునన్నా వ్యకి్త" అని అర్థ ం ఇచేర్చా
పదము లేదా పదబందము కూ అనువదించవచుర్చా.
• "వి ్వసి" పదానిన్నా "యేసు అనుచరుడు" లేదా "యేసును యెరిగిన వాడు మరియు యేసుకు లోబడువాడు" అని ఇతర పదగ్దా తులలో
అనువదించవచుర్చా.
ధారణ పదం. అయితే "శిషు్యడు”, “అపొస్తు లుడు" పదాలు యేసు సజీవుడి ఉనన్నాపు్పుడు
• "వి ్వసి"అనే పదం క్రీస్తు ులో ఏ వి ్వసి
ఆయనను యెరిగిన ప్రజలకు మరింత ప్రతే్యకం ఉపయోగించడం జరిగింది. వా ని ప్రతే్యకమైన వా
ఉంచ నికి ఈ పదాలను వివిధ
రకాలు అనువదించడం మంచిది.
• "అవి ్వసం" పదానిన్నా ఇతర పద్ధ తులలో "వి ్వసం లోపం" లేదా "విశ్వసించక పోవడం" అని అనువదించవచుర్చా.
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• "అవి ్వసి" అనే పదానిన్నా "యేసులో విశ్ఇవాసం ఉంచని వ్యకి్త" లేదా యేసును రక్షకుని
అనువదించవచుర్చా.

నమ్మకం ఉంచని వ్యకి్త" అని

(చూడండి: believe, apostle, Christian, disciple, faith, trust)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• ఆదికాండము 15:6
• ఆదికాండము 45:26
• యోబు 9:16-18
• హబకూకు 1:5-7
• మారుస్కా 6:4-6
• మారుస్కా 1:14-15
• లూకా 9:41
• యోహాను 1:12
• అపో.కా 6:5
• అపో.కా 9:42
• అపో.కా 28:23-24
• రోమా 3:3
• 1 రింది 6:1
• 1 రింది 9:5
• 2 రింది 6:15
• హె బ్రా 3:12
• 1 యోహాను 3:23

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 03:04 నోవహు ప్రజలను నునన్నా జలప్రళయం గురించి హెచర్చారించి దేవుని వైపు తిరగమని వారికి చెపా్పుడు. అయితే వారు
అతణి్ణ విశద్వాసించలేద .
• 04:08 అ బ్రా ము దేవుని వా గ్దా నిన్నా విశద్వాసించాడ అ బ్రా ము తిమంతుడు అని దేవుడు ప్రక ంచాడు. ఎందుకం అతడు దేవుని
వా గ్దా నిన్నా విశద్వాసించాడ .
• 11:02 దేవుడు తనయందు విశాద్వాసం ఉంచిన వారి తొలి సంతా నిన్నా రక్షించ నికి ఒక మా ్గ నిన్నా ఏ ్పుటు చే డు.
• 11:06 అయితే ఐగుపుప్తు వారు విశద్వాసించ లేదు, దేవుని ఆజజ్ఞా లకు లోబడలేదు.
• 37:05 యేసు చెపా్పుడు, "పునరుతా్థనమును, జీవమును నేనే. యందు విశాద్వాసం ఉంచువాడు చనిపోయినను బబ్రాతుకును.
యందు విశాద్వాసం ఉంచు ప్రతిఒకస్కారు ఎనన్నా కి చనిపోరు. ఈ మాట వు విశద్వాసించ చు న్నావా?'
43:01
యేసు పరలోకానికి తిరిగి వెళి్ళున తరువాత అయన వారికి అ జ్ఞా పించినటుష్టి శిషు్యలు యెరూషలేములో నిలిచి
•
పోయారు. విశాద్వాస ల ఎడతెగక కలిసి పా్రరి్థ ంచ నికి సమకూ రు.
వారునన్నా ఇలు్ల బలమైన లి వం శబగ్దా ంతో నిండిపోయింది.
• 43:03 అపు్పుడు విశాద్వాస ల అందరూ కలిసి ఉనన్నా సమయంలో హ తు్తు
తరువాత అగిన్నా ్వలల వలే విశాద్వాస ల అందరి తలల మీద ప్రత్యక్షం అయి్యంది.
• 43:13 ప్రతిదినమూ, అనేకమంది ప్రజలు విశాద్వాస ల అయా్యరు.
• 46:06 ఆ రోజున అనేకమంది ప్రజలు యెరూషలేములో యేసును అనుసరించే వారిని హింసించడం మొదలు పె ష్టి రు.
కాబ ష్టి విశాద్వాస ల ఇతర పా్రంతాలకు పారిపోయారు. అయినప్పు
యేసును గురించి వారు వెళి్ళున ప్రతీ చో ప్రక ంచారు.
• 46:01 ్తు ఫనును చంపిన మనుషుల వసస్త్రీముల దగ్గ ర కావలి ఉనన్నా యువకుడు సౌలు. అతడు అప్పు కి ఇంకా యేసును విశ్వసించలేదు.
కాబ ష్టి అతడు విశాద్వాస లన హింసించాడు.
ందరు విశాద్వాస ల అంతియొకయ పటష్టి ణమునకు పారిపోయారు. మరియు యేసును
• 46:09 యెరూషలేములో హింస మూలం
గురించి ప్రక ంచారు. అంతియొకయలో యేసునందు విశాద్వాస ల మొదట " క్రైస్తు వులు" అని పిలువబ ్డ రు.
రు.
• 47:14 వారు కూ సంఘాలలో విశాద్వాస లన పో్రతస్సాహించ ని , బోధించ ని అనేక ఉత్తు లు

పదం సమాచారం:
• Strong's: H0539, H0540, G05430, G05440, G05690, G05700, G05710, G39820, G41000, G41020, G41030,
G41350
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translationWords

విశ్వసించు, వి ్వసి, నమ్మకం, అవి ్వసి, అవి ్వసం

( రిగి వెళ్ళుండి: 43:01; 43:03; 43:04; 43:13; 45:06; 45:07; 46:01; 46:06; 46:08; 47:14)
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translationWords

వి ్వసం

విశాద్వాసం
రద్వాచనం:
ధారణం , "వి ్వసం" పదం ఒకరి మీద లేదా ఒకదాని మీద నమ్మకం, వి ్వసం లేదా ధైర్యం ఉంచ నిన్నా సూచిసు్తుంది.
• ఒకరియందు "వి ్వసం కలిగియుండడం" అం అతడు చెపి్పునదీ, అతడు చేసినదీ నిజం, నమ్మదగినది అని విశ్వసించడం.
• "యేసునందు వి ్వసం కలిగియుండడం" అం యేసును గురించి దేవుని బోధలు అ న్నా విశ్వసించడం. ముఖ్యం మనుషు్యలు
యేసులోనూ, వారి పాపం నుండి శుది్ధ చేయ ని , వారి పాపం కారణం వారు అరు్హులైన శిక్షనుండి కాపాడ ని ఆయన బలి అర్పుణలో
వి ్వస ముంచడం అని అర్థ ం.
• యేసులో నిజమైన వి ్వసం లేదా నమ్మకం ఒక వ్యకి్త మంచి ఆత్మ ఫలాలు లేదా ప్రవర్తనల కలిగి ్తు యి ఎందుకం పరిశుదా్ధత్మ వారిలో
నివసిసూ
్తు ఉ న్నాడు.
నిన్నా
రు్ల "వి ్వసం" అం
ధారణం "వి ్వస సతా్యల" వ్య క
్త రణ యేసును గురించిన ఉపదే లనిన్నా
సూచిసు్తుంది.
•
"వి
్వసం
కాపాడుకోవడం”
లేక
“వి
్వసం
త్యజించడం"
వం
సంద
్భులలో
"వి
్వసం"
పదం
యేసు
బోధల
మీద
నమ్మకం ఉంచే సి్థ తిని
•
లేదా షరతును సూచిసు్తునన్నాది.

అన వాదం సూచనల :
• నిన్నా సంద ్భులలో "వి ్వసం" అనే పదం "నమ్మకం" లేదా "దృఢవి ్వసం" లేదా "నిబబ్బారం" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• నిన్నా భాషలలో ఈ పదాలు "విశ్వసించు" అనే కిక్రీయా రూపాలను ఉపయోగించి అనువదించబడతాయి. (చూడండి: భావ మాలు)
• "వి ్వసం ఉంచడం” వా్యక్యం “యేసులో వి ్వసం ఉంచుతూ ఉండడం” లేదా "యేసులో విశ్వసించడం న గించడం" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• "వారు వి ్వస సంబంధ లోతైన సతా్యలను గ ష్టి పటుష్టికోవాలి" అనే వాక్యం "యేసు గురించి వారికి బోధించబడిన నిజమైన సంగతులు
అనిన్నా
విశ్వసిసూ
్తు ఉం లి" అని అనువదించబడవచుర్చా.
నిజ కుమారుడు" అనే వాక్యం "అతడు
కుమారుడు లాం వాడు, ఎందుకం యేసులో వి ్వసముంచ నికి నేను
• "వి ్వసంలో
అతనికి బోధించాను" లేదా "యేసులో వి ్వసముంచుతునన్నా
నిజమైన ఆతీ్మయ కుమారుడు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి:believe, faithful)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 2 తిమోతి 4:7
• అపో.కా 6:7
• గలతీ 2:20-21
• యాకోబు 2:20

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 5:6ఇ స్సాకు యువకుడు ఉనన్నాపు్పుడు దేవుడు " ఏ క కుమారుడు ఇ స్సాకును తీసుకుపోయి కు బలిగ అరి్పుంచు" అని చెప్పుడం
దా్వ అ బ్రా హాము విశాద్వాసా న్ని పరీక్షించాడు.
• 31:7అపు్పుడు అయన (యేసు) పేతురుతో, " వు అల్పు విశాద్వాసివి, ఎందుకు వు సందేహప ్డ వు?" అని అ న్నాడు.
• 32:16యేసు ఆమెతో, " విశాద్వాసం కు స్వస్థ త కలుగజేసింది, సమాధానంతో వెళ ్ళు" అని చెపా్పుడు.
• 38:9
తరువాత యేసు పేతురుతో, "
పా్రరి్థ ంచాను" అని చెపా్పుడు.

తాను మీ అందరి కోరు ంటు

న్నాడు, అయితే పేతురూ,

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0529, H0530, G16800, G36400, G41020, G60660
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విశాద్వాసం విఫలం కాకూడదని నేను

కోసం

translationWords

వి ్వసం

( రిగి వెళ్ళుండి: 05:06; 31:07; 32:16; 38:09; 44:04)
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translationWords

వ్యభిచారం, వ్యభిచార సంబంధమైన, వ్యభిచారి, వ్యభిచారిణి, వ్యభిచారులు, ...

వ్యభిచారం, వ్యభిచార సంబంధమైన, వ్యభిచారి, వ్యభిచారి , వ్యభిచార ల ,
వ్యభిచారిణ ల
రద్వాచనం:
ఈ పదం"వ్యభిచారం"అనేది పెళి్ల అయిన వ్యకి్త తన భార్య/భర్త లేక భర్త కాని వ్యకు్తలతో లైంగిక సంబంధం పెటుష్టికోవ నిన్నా సూచిసు్తునన్నాది. వారిదగ్దా రూ
ఆ విషయంలో అప ధులే. "వ్యభిచార సంబంధమైన"అనే ఈ పదం ఎవరై ఈ పాపం జరిగించే మనస్తు త్వం అనే అర్థ ం కూ ఇసు్తునన్నాది.
• "వ్యభిచారి"అనే ఈ పదం ధారణం వ్యభిచారం చేసే మని ని సూచిసు్తునన్నాది.
• నిన్నా రు్ల “వ్యభిచారిణి"అనే పదం ప్రతే్యకించి వ్యభిచారం చేసే స్త్రీకి వాడతారు.
• వ్యభిచారం ఒక భర్త, భార్య చేసుకునన్నా వివాహ నిబంధనను భంగం చేసు్తునన్నాది.
• దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులకు వ్యభిచారం చేయవదగ్దా ని అ జ్ఞా పించాడు.
• "వ్యభిచార సంబంధమైన"అనే ఈ పదం తరచు అలంకారికం దేవునికి ఇ శ్రా యేలు
ప్రతే్యకించి అబదగ్దా దేవుళ్ళు ఆ ధన విషయంలో.

తి అపనమ్మకానిన్నా సూచించ నికి వాడతారు.

అన వాదం సలహాల :
• లక్ష్య భాషలో "వ్యభిచారం"అనే అర్థ ం ఇచేర్చా పదం లేకపోతే ఈ పదానిన్నా ఇలా అనువదించ వచుర్చా. "వేరొకరి భార్యతో లైంగిక సంబంధం” లేక
“వేరొక వ్యకి్త భార్య/భర్తతో సనిన్నాహితం ఉండడం."
• నిన్నా భాషలో్ల వ్యభిచారం గురించి చెప్పు నికి సూ అయిన పదం లేకపోవచుర్చా. అలా చోట "వేరొకరి భార్య/భర్తతో పండుకోవడం” లేక
“తన భార్యకు అపనమ్మకం ఉండడం." (చూడండి: [సభో్యకి్త])
• "వ్యభిచార సంబంధమైన"అనే పదం అలంకారికం వాడినపు్పుడు దానిన్నా అక్ష ర్థ ం అనువదించడం మంచిది. ఆ విధం దేవుని
అవిధేయులను దేవుడు అపనమ్మకమైన భార్య/భర్తతో పోలుసు్తు న్నాడు.
• లక్ష్య భాషలో సరైన అర్థ ం కపోతే, అలంకారికం "వ్యభిచార సంబంధమైన "అనే పదానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా"అపనమ్మకమైన”
లేక “అవి తిపరుడు” లేక “అపనమ్మకమైనభార్య/భర్త."
(చూడండి: [జరిగించు], [నిబంధన], [లైంగిక అవి తి], [శయనించు], [నమ్మకమైన వాడు])

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• [నిర్గ మ 20:12-14]
• [హోషేయ 04:1-2]
• [లూకా 16:18]
• [మత్తు యి 05:27-28]
• [మత్తు యి 12:38-40]
• [ప్రకటన 02:22-23]

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• [13:06] "వ్యభిచారం చెయ్యవద్ద ."
• [28:02] "వ్యభిచారం చెయ్యవద్ద .”
• [34:07] "మత యకుడు ఇలా పా్రరి్థ ంచాడు, దేవా, ఈ మని లా నేను పాపిని కాదు గనక-అలా దొంగలు, అ
మనుషులు, వ్యభిచార ల , లేక ఆ పనున్నా వసూలుదారుడు వం వాణి్ణ కానందుకు కు వంద లు.'"

పదం సమాచారం:
• Strong's: H5003, H5004, G3428, G3429, G3430, G3431, G3432

( రిగి వెళ్ళుండి: 13:06; 28:02; 34:07)
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్యయం చేసే

translationWords

శకి్త, శకి్తగల, శకి్తవంతం

శకిక్తి, శకిక్తిగల, శకిక్తివంతంగా
రద్వాచనం:
"శకి్త" పదం కా ్యలను చెయ్యగలిగే లేదా జరిగేలా చూసే మ ్ధ ్యనిన్నా సూచిసు్తుంది. తరచు
జరిగేలా చేసే మర్ధ్యం కలిగిన మనుషు్యలను లేదా ఆత్మలను సూచిసు్తుంది.

గొప్పు బలానిన్నా సూచిసు్తుంది. "శకు్తలు" కా ్యలను

• "దేవుని శకి్త" పదం సమ ్తు నిన్నా చెయ్యగల దేవుని శకి్తని సూచిసు్తుంది, ప్రతే్యకించి మనుషు్యలకు చెయ్య నికి ధ్యం కాని కా ్యలను
చెయ్యగల దేవుని శకి్తని సూచిసు్తుంది.
• దేవుడు తాను చేసిన సమస్తు ం మీదా సంపూర్ణ శకి్తని కలిగియు న్నాడు.
• దేవుడు తాను కోరుకునన్నా దానిని చెయ్య నికి తన ప్రజలకు శకి్తని ఇ ్తు డు, తదా్వ వారు ప్రజలను స్వస్థ పరు ్తు రు లేదా ఇతర
ఆశర్చార్యకా ్యలు జరిగి ్తు రు, దేవుని శకి్త దా్వ వారు వీ ని చే ్తు రు.
• యేసూ, పరిశుదాగ్దాత్మడూ దేవుడు కనుక వారు కూ ఈ శకి్తనే కలిగియు న్నారు.

అన వాదం సూచనల :
• సంద ్భునిన్నా బ ష్టి "శకి్త" పదం " మర్ధ్యం" లేదా "బలం" లేదా "సమర్ధ త" లేదా అదు్భుతాలు చేయ నికి శకి్త" లేదా "నియంత్రుణ" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• "శకు్తలు" పదం "శకి్తవంతమైన జీవులు" లేదా ఇతరులను నియంతి్రుంచు వారు" అని ఇతర విధాలు అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి: పరిశుదా్ధతు్మడు, యేసు, అదు్భుతం)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 తె స్సా1:5
• లసిస్సా 1:11-12
• ఆది 31:29
• యిరి్మయా 18:21
• యూదా 1:25
• ్యయా 2:18
• లూకా 1:17
• లూకా 4:14
• మత్తు యి 26:64
• ఫిలిపి్పు 3:21
• ర్తన 80:2

బైబిల కథలన ండి ఉ

హరణల :

• 22:5దూత వివరించాడు, "పరిశుదా్ధత్మ మీదకు వచుర్చాను, దేవుని శకిక్తి మీదకు వచుర్చాను, పుటష్టి బోవు శిశువు పరిశుదు్ధడు అవుతాడు,
దేవుని కుమారుడు అవుతాడు.
• 26:1 తాను శోధనలను జయించినతరువాత, యేసు పరిశుదా్ధత్మ శకిక్తి నిండు నినవాడై గలిలయ పా్రంతాలకు తిరిగి వచార్చాడు. అకస్కాడ
ఆయన నివాసం చే డు.
• 32:15వెంటనే శకిక్తి ఆయనలోనుండి వెళి్ళుపోవడం ఆయన గురి్తంచాడు.
• 42:11మృతులలోనుండి ఆయన లేచిన తరువాత నలుబది రోజులకు ఆయన తన శిషు్యలతో "పరిశుదా్ధత్మ మీ మీదకు వచిర్చాన తరువాత
తండిడ్రి మీకు శకిక్తి ని అనుగ్రహించేంతవరకూ మీరు యెరూషలేములో నిలిచియుండండి" అని చెపా్పుడు.
• 43:6 “ఇ శ్రా యేలు మనుషు్యలా , మీరు చూచినవిధం నూ, మీకు తెలిసిన విధము నూ యేసు దేవుని శకిక్తి చేత గొప్పు
సూచకకిక్రీయలనూ, అనేక అదు్భుతాలనూ జరిగించిన వాడు.
• 44:8పేతురు జవాబిచార్చాడు, "మీ ముందు నిలబడిన ఈ మని యేసు క్రీస్తు ు శకిక్తి చేత స్వస్థ పరచబ ్డ డు.
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translationWords

శకి్త, శకి్తగల, శకి్తవంతం

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0410, H1369, H1370, H2220, H2393, H2428, H2429, H2632, H3027, H3028, H3581, H4475, H4910,
H5794, H5797, H5808, H6184, H7786, H7980, H7981, H7983, H7989, H8280, H8592, H8633, G14110,
G14150, G17540, G17560, G18490, G18500, G21590, G24780, G24790, G29040, G31680

( రిగి వెళ్ళుండి: 22:05; 26:01; 32:15; 42:11; 43:06; 44:04; 44:07; 44:08)
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translationWords

పం, శపించి,

శాపం, శపించి, శా

పాలు, శపించడం

ల , శపించడం

రద్వాచనం:
ఈ పదం " పం" అం

ఒక వ్యకి్తకి ఏదై

హాని జరిగేలా పలకడం.

, దేని
హాని తలపెటష్టి డం.
• పం అం ఎవరి
• ఎవరినై శపించడం అనే మాట వారికి హాని జర లని కోరుకోవడం.
జర లని పలకడం.
• అది శిక్ష లేక ఇతర హానికరం అయినవి ఎవరి

అన వాదం సలహాల :
• ఈ పదానిన్నాఅనే దానిన్నా ఇలా తరు్జుమా చెయ్యవచుర్చా"హాని కలిగించడం” లేక “ డు జరిగేలా ప్రక ంచు” లేక “చెడు సంభవించేలా పం
పెటష్టి డం."
• దేవుడు తనకు అవిధేయులైన ప్రజలపై పాలు పంపించే సందర్భుంలో ఇలా అనువదించ వచుర్చా, "హాని సంభవించ నికి అనుమతి ఇచిర్చా
శిక్షించు."
• ఈ పదం "శపించి" అనేదానిన్నా ఇలా అనువదించ వచుర్చా, "(వ్యకి్త) ఎకుస్కావ ఇబబ్బాంది పడేలా చెయ్యడం."
• పద బంధం “శపితుడు" ను ఇలా అనువదించ వచుర్చా, "ఒక వ్యకి్త గొప్పు దురవస్థ లు అనుభవించేలా."
• పద బంధం, "నేలను శపించి" అనే దానిన్నా ఇలా అనువదించ వచుర్చా, " నేల రవంతం ఉండదు."
• "నేను పు ష్టి న ది నిన్నా శపించి" అనే దానిన్నా అని ఇలా కూ తరు్జుమా చెయ్య వచుర్చా. "నేనెంత దురవస్థ లో ఉ న్నానం నేను పుటష్టి కపోయి
ఉం
గుండేది."
• అయితే, లక్ష్య భాషలో "శపితుడు" అనే అర్థ ం ఇచేర్చా పదం ఉం దానిన్నా వాడడం మంచిది.
(చూడండి:bless)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 సమూయేలు 14:24-26
• 2 పేతురు 02:12-14
• గలతి 03:10-12
• గలతి 03:13-14
• ఆది 03:14-15
• ఆది 03:17-19
• యాకోబు 03:9-10
• సంఖా్య 22:5-6
• ర్తనలు 109:28-29

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

కి గురి అయా్యవు!"
• 02:09 దేవుడు సర్పుంతో చెపా్పుడు, " వు శా
• 02:11 "ఇపు్పుడు నేల శపించబడింది. వు ఆహారం కోసం వు కషష్టి ప లి."
• 04:04 "నినున్నా దీవించు వారిని నేను దీవి ్తు ను. నినున్నా శపించే వారి శపి ్తు ను."
క."
• 39:07 తరువాత పేతురు ఒటుష్టి పెటుష్టికుని ఆ మని ని నేనెరిగి ఉం దేవుడు నాక శాపం పెటుష్టి
50:16
ఆదాము,
హవ్వలు
లోబడలేదు
గనక
పాపం
లోకంలోకి
ప్ర
వే
శించింది.
దేవుడు
లోకానిన్నా
శపించి
దానిన్నా
•
నిర్ణయించుకు న్నాడు.

శనం చెయ్య నికి

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H0422, H0423, H0779, H1288, H2763, H2764, H3994, H5344, H6895, H7043, H7045, H7621, H8381,
G03310, G03320, G06850, G19440, G25510, G26520, G26530, G26710, G26720, G60350
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translationWords

పం, శపించి,

( రిగి వెళ్ళుండి: 02:09; 02:11; 03:15; 04:04; 39:07; 50:16)
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పాలు, శపించడం

translationWords

,

శారా, శారాయి
వాస్త వాల :
అబబ్రాహాము భార్యయైయుండెను.
•
యి” అయు్యండెను, కాని దేవుడు దానిని “
” మారిర్చావే డు.
• ఆమె నిజమైన పేరు “
కు వా ్ధ నము చేసిన కుమారునిన్నా అన ఇ స్సాకుకు
జన్మనిచెర్చాను.
• దేవుడు అబబ్రాహాముకు మరియు
(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లను ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: అబబ్రాహాము, ఇ

స్సాకు)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• ఆది.11:29-30
• ఆది.11:31-32
• ఆది.17:15-16
• ఆది.25:9-11

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హారణల :

• 05:01 “అబబ్రాహాము భార్యయైన “శారాయి”, “నేను పిల్ల లను కనకుండ దేవుడు చేసినందున, నేనిపు్పుడు ఈ వృదా్ధప్యములో పిల్ల లను
కనలేను, ఇకస్కాడ
దా హా రు ఉంది, ఆమెను పెలి్ల చేసి ని పిల్ల లను కనుము” అని అతనితో చెపె్పును.
ఎంచబడును.”
• 05:04 “ భార్య శారాయి ఒక మగ బిడ్డ ను కనును, అతనే వా ్ధ న పుతు్రు
• 05:04 “దేవుడు కూ శారాయి పేరును శారా మారిర్చావే డు, ఈ పేరుకు “ జకుమారి” అని అర్థ ము.
• 05:05 “ఒక సంవతస్సారమైన తరువాత, అబబ్రాహాము 100 సంవతస్సారముల వృదు్ధడైనపు్పుడు శారా 90 సంవతస్సారముగల వయసుస్సాగలదై,
అబబ్రాహాము కుమారునికి జన్మనిచెర్చాను. దేవుడు వారికి చెపి్పునటు్ల
వారు తనకి ఇ కు అని పేరు పె ష్టి రి.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H8283, H8297, G4564

( రిగి వెళ్ళుండి: 04:05; 04:08; 05:01; 05:02; 05:04; 05:05)
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యి

translationWords

శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని

శిక్షించ , శిక్షించ న , శిక్షించ ట, శిక్షింపబడ ట, శి , శిక్షింపబడ
రద్వాచనమ :
“శిక్షించు” అనే ఈ పదమునకు ఒక వ్యకి్త ఏదై తపు్పు చేసినందుకు అ నుకూలమైన పరిణామాలను అనుభవించునటు్ల ఒకరిని గురి చేయుట
అని అర్థ ము. “శిక్ష” అనే ఈ పదము చెడు ప్రవర్తనకు ఇచేర్చా ఫలితమైన అ నుకూలమైన పరిణామమును సూచిసు్తుంది.
• అనేకమారు్ల శిక్ష అనునది ఒక వ్యకి్త పాపము చేయకుండ ఉదేగ్దా శపూర్వకము పే్రరేపించుట అని అర్థ మైయునన్నాది.
• ఇ శ్రా యేలీయులు దేవునికి అవిధేయత చూపినపు్పుడు ఆయన వారిని శిక్షించాడు, వి షము వారు అబద్ధ పు దేవుళ్ళును
ఆ ధించినపు్పుడు ఆయన ఎకుస్కావ శిక్షించాడు. వారు చేసిన పాపమువలన దేవుడు వారి చెరగొనిపోవుటకు మరియు వారిపైన దాడి
చేయుటకు వారి శతు్రువులనే వారి మీదకి పంపించాడు.
• దేవుడు తిమంతుడు మరియు ్యయవంతుడు, అందుచేత ఆయన పాపమును తప్పుకుండ శిక్షి ్తు డు. ప్రతి మానవుడు దేవునికి
విరుద్ధ ము పాపము చే డు మరియు శిక్షకు పాతు్రుడైయా్యడు.
రకు మరియు పాపములనిన్నా
రకు యేసు శిక్షించబడియు న్నాడు. ఆయన
• ప్రతి మానవుడు చేసిన ప్రతి దుషష్టి కార్యములనిన్నా
ఎటువం పాపము చేయకపోయిన మరియు ఆయన ఎటువం శిక్షకు పాతు్రుడు కాకపోయి ప్రతి మానవుడు పొందవలసిన శిక్షను
ఆయన తన మీద వేసి నియు న్నాడు.
• “శిక్షను పొందవదుగ్దా” మరియు “శిక్షించవదుగ్దా” అనే మాటలకు ప్రజలు చేసిన తపు్పుడు పనులకు వారిని శిక్షించకుండ ఉం లని దాని
అర్థ ము. ప్రజలు ప ర్చాతా్తుపము పొందాలని ఎదురుచూసు్తునన్నాపు్పుడు వారిని శిక్షించకుండ దేవుడు పాపమునకు అనుమతి ఇసూ
్తు ఉం డు.
(ఈ పదములను కూ

చూడండి:

్యయము, ప ర్చాతా్తుపము, తి, పాపము)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• 1 యోహాను.04:17-18
• 2 తెసస్సా.01:9-10
• అపొ.కార్య.04:21-22
• అపొ.కార్య.07:59-60
• ఆది.04:13-15
• లూకా.23:15-17
• మత్తు యి.25:44-46

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 13:07 దేవుడు కూ అనుసరించ నికి అనేకమైన ఇతర నియమాలను మరియు కటష్టి లను ఇచార్చాడు. జనులు ఈ కటష్టి డలకు విదేయత
చూపినట్ల యితే, దేవుడు వారిని రక్షించి, ఆశీర్వది ్తు డని ఆయన వా ్ధ నము చే డు. ఒకవేళ వారు ఆయనకు అవిధేయత
చూపించినట్ల యితే, దేవుడు వారిని శిక్షించ న .
• 16:02 ఇ శ్రా యేలీయులు దేవునికి అవిధేయత చూపినందున, దేవుడు వారిని ఓడించుటకు తమ శతు్రువులకు అనుమతిచుర్చాట దా్వ
శిక్షించెన .
• 19:16 ఇ శ్రా యేలీయులు దుషష్టి త్వమును చేయుట మానక మరియు దేవునికి విధేయత చూపించుట ఆరంభించక ఉనన్నాందున ప్రవక్తలు
వారిని హెచర్చారించిరి, ఆ తరువాత దేవుడు వారిని అప దులను తీరు్పు తీరుర్చాను మరియు ఆయన వారిని శిక్షించ న .
• 48:06 యేసు పరిపూరు్ణడైన మహా యాజకుడైయుండెను ఎందుకన మనుష్యలందరూ చేసిన ప్రతి పాపము రకు ఆయన శి న
పొందియు న్నాడు.
• 48:10 ఎవరై యేసు క్రీస్తు ునందు నమి్మకయుంచినట్ల యితే, యేసు రక్తము ఆ వ్యకి్త పాపమును తీసివేయును, మరియు దేవుని శి ఆ
వ్యకి్తనుండి దా పోవును.
• 49:09 అయితే దేవుడు తన ఏ క కుమారుని ఇచుర్చానంత ఈ లోకములోని ప్రతియొకస్కారిని ఎంత నో పే్రమించెను, అందుచేత
యేసునందు వి ్వసముంచిన ప్రతియొకస్కారు తమ పాపములను బ ష్టి శిక్షింపక, వారికి దేవునితో నిత్యమూ ఉండే జీవితమును
ప్ర దించును.
• 49:11 యేసు పాపము చేయలేదు, అయి ఆయన శిక్షించబడ టక , మీ పాపములను మరియు లోకములోని ప్రతియొకస్కారి
పాపములను తొలగించుటకు ఆయన పరిపూర్ణమైన బలి మరణించుటకు ఇషష్టి ప ్డ డు.
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translationWords

శిక్షించు, శిక్షించును, శిక్షించుట, శిక్షింపబడుట, శిక్ష, శిక్షింపబడని

పదం సమాచారం:
• Strong's: H3027, H3256, H4148, H4941, H5221, H5414, H6031, H6064, H6213, H6485, H7999, H8199, G1349,
G1556, G1557, G2849, G3811, G5097

( రిగి వెళ్ళుండి: 13:07; 16:02; 16:16; 16:17; 17:14; 18:04; 18:06; 19:16; 20:02; 20:05; 20:08; 20:10; 21:07; 21:13; 48:06;
48:10; 49:09; 49:10; 49:11; 49:14)
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translationWords

శిషు్యడు, శిషు్యలు

శిష ్యడ , శిష ్యల
రద్వాచనం:
"శిషు్యడు" అం

ఒక బోధకునితో ఎకుస్కావ సమయం గడుపుతూ అతని నుండి అతని గుణ లక్షణాలు, బోధ నేరుర్చాకుంటూ ఉండే వాడు.

• యేసుతో వెళ్తు అయన బోధలు వింటూ ఆయనకు లోబడుతూ ఉండే వారిని "శిషు్యలు" అ న్నారు.
• పి్తు సమిచేర్చా యోహానుకు కూ శిషు్యలు ఉ న్నారు.
• యేసు పరిచర్య కాలంలో అనేక మంది శిషు్యలు ఆయనిన్నా వెంబడించి అయన బోధలు వి న్నారు.
• యేసు ఎనున్నా నన్నా పనెన్నాండు మంది శిషు్యలు ఆయనకు అత్యంత సనిన్నాహితమైన అనుచరులు; ఈ మనుషులకు "అపోస్తు లులు" అని పేరు
వచిర్చాంది.
• యేసు పనెన్నాండు అపోస్తు లులను "శిషు్యలు” లేక “పనెన్నాండు మంది" అని పిలిచే వారు.
• యేసు పరలోకానికి వెళ్ల కముందు అయన తన శిషు్యలు ఇతరులకు బోధించాలని, వారిని యేసు శిషు్యలు చెయా్యలని అ జ్ఞా పించాడు.
• ఎవరై యేసుపై వి ్వసం ఉంచి అయన బోధలకు లోబడితే అలా వారిని యేసు శిషు్యడు అని పిలవ వచుర్చా.

అన వాదం సలహాల :
• "శిషు్యడు" అనే దానిన్నా ఒక పదంతో లేక పదబంధంతో అనువదించ వచుర్చా. "అనుచరుడు” లేక “విదా్యరి్థ ” లేక “ఛాతు్రుడు” లేక “నేరుర్చాకునే
వాడు."
• ఈ పదం అనువాదం ఒక తరగతి గదిలో కూరుర్చాని ఉండే విదా్యరి్థ అనే అర్థ ం కుం ఉండేలా చూసుకోవాలి.
• ఈ పదం అనువాదం "అపోస్తు లుడు" అనే మాటకు కూ వేరు ఉండేలా చూడండి.
(చూడండి:apostle, believe, Jesus, John (the Baptist), the twelve)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• అపో. కా. 06:1
• అపో. కా. 09:26-27
• అపో. కా. 11:25-26
• అపో. కా. 14:21-22
• యోహాను 13:23-25
• లూకా 06:39-40
• మత్తు యి 11:1-3
• మత్తు యి 26:33-35
• మత్తు యి 27:62-64

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 30:08 అయన (యేసు) ఆ ముకస్కాలను తన శిష ్యలక ఇచిర్చా ప్రజలకు పంచమ న్నాడు. శిష ్యల ఆ ఆహారం, పంచి పె ష్టి న లది అది
అయిపోవడం లేదు!
బహిరంగ బోధ ప్రక ంచడం మొదలు పె ష్టి తన శిష ్యలతో తాను
• 38:01 దాదాపు మూడు సంవతస్సా ల తరువాత యేసు మొద
చనిపోవ నికి ముందు యెరూషలేములో వారితో కలిసి ప స్కా అచరించాలని కో డు.
• 38:11 తరువాత యేసు తన శిష ్యలతో కలిసి గేతేస్సామనే అనే చో కి వె ్ళుడు. యేసు తన శిష ్యలతో వారు శోధనలోకి
ప్రవేశింసించకుండేలా పా్రరి్థ ంచమని చెపా్పుడు.
• 42:10 యేసు తన శిష ్యలతో, "స ్వధికారం పరలోకంలోను, భూమిమీదా కు ఇవ్వ బడింది” అని చెపా్పుడు. కాబ ష్టి వెళి్ల ప్రజలు
సమూహాలను శిష ్యల గా చెయ్యండి. వారికి తండిడ్రి, కుమారుడు, పరిశుదా్ధత్మల మంలో పి్తు సం ఇవ్వండి. నేను మీకు ఆ జ్ఞా పించిన
వాటనిన్నా
వారు లోబ లని వారికి నేరి్పుంచండి" అని చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H3928, G31000, G31010, G31020
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translationWords

శిషు్యడు, శిషు్యలు

( రిగి వెళ్ళుండి: 28:06; 28:07; 28:08; 30:02; 30:04; 30:05; 30:06; 30:08; 30:09; 31:01; 31:02; 31:03; 31:04; 31:08; 32:01;
32:15; 33:06; 36:01; 36:05; 36:07; 37:02; 37:03; 38:01; 38:02; 38:04; 38:06; 38:08; 38:10; 38:11; 38:13; 38:15; 41:01;
41:06; 41:07; 41:08; 42:01; 42:05; 42:06; 42:08; 42:09; 42:10; 42:11; 43:01; 43:05; 43:10; 43:12; 43:13; 45:07; 46:04;
46:08; 50:02; 50:03; 50:05; 50:08)
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translationWords

శోధించు, శోధన

శోధించ , శోధన
రద్వాచనం:
ఎవరినై

శోధించడం అం

ఆ వ్యకి్త ఏదై

తపు్పు చెయ్యమని పే్రరేపించు.

• శోధన అం ఒక వ్యకి్త ఏదై తపు్పు చేసేలా నడిపించేది.
• మనుషులు వారి స్వంత పాపపు స్వభావం మూలం , లేక ఇతరుల మూలం శోధన ఎదురొస్కాం రు.
• తాను మనుషులు దేవుణి్ణ ధికస్కారించేలా ఆయనకు వ్యతిరేకం చెడ్డ పనులు చేసేలా పే్రరేపి ్తు డు/శోధి ్తు డు.
• తాను యేసును పాపం చెయ్య నికి పే్రరేపించాడు. అయితే యేసు తాను శోధనలకు లొంగలేదు. పాపం చెయ్యలేదు.
• వరై "దేవుణి్ణ శోధించడం” అం ఆయనిన్నా ఏదై తపు్పు చెయ్యమని కాదు. అతడు తలబిరుసు అవిధేయతతో దేవుడు తనను
శిక్షించేలా చేసుకుంటు న్నాడు. దీనిన్నా "దేవుణి్ణ పరీక్షిసు్తు న్నాడు" అని కూ
యవచుర్చా.

అన వాదం సూచనల :
• "శోధించు" అనే మాటను ఇలా కూ అనువదించ వచుర్చా. "పాపం చేసేలా పో్రతస్సాహించు” లేక “మరులు గొలుపు” లేక “పాపం చెయా్యలని
కోరుకోవడం."
• "శోధనలు" అనే మాటను అనువదించడంలో ఇతర విధా లు "ఆకరిత్షెంచే విషయాలు” లేక “ఎవరినై పాపం చేసేలా పో్రతస్సాహించడం”
లేక “ఏదై తపు్పు చేసేలా ఒకడు కోరుకునేలా చెయ్యడం.
• "దేవుణి్ణ శోధించు" అనే దానిన్నా ఇలా అనువాదం చెయ్యవచుర్చా. "దేవుణి్ణ పరీక్షకు గురి చెయ్యడం” లేక “దేవునికి పరీక్షించడం” లేక “దేవుని
సహ నిన్నా పరిక్షించడం” లేక “దేవుడు తనను శిక్షించే పరిసి్థ తి కలి్పుంచడం” లేక “తలబిరుసు దేవుణి్ణ ధికస్కారిసూ
్తు ఉండడం."
(చూడండి:disobey, Satan, sin, test)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 తె స్సా 3:4-5
• హె బ్రా 4:15
• యాకోబు 1:13
• లూకా 4:2
• లూకా 11:4
• మత్తు యి 26:41

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 25:1 తరువాత తాను యేసు దగ్గ రికి వచిర్చా ఆయనను పాపం చేసేలా శోధించాడ .
• 25:8 యేసు తాను శోధనలక లొంగలేదు, గనుక తాను వెళి్ళుపోయాడు.
• 38:11 యేసు తన శిషు్యలకు వారు శోధనలో పడకుం పా్రరి్థ ంచాలని చెపా్పుడు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H0974, H4531, H5254, G05510, G15980, G39850, G39860, G39870

( రిగి వెళ్ళుండి: 25:01; 25:02; 25:08; 26:01; 38:11; 49:17)
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translationWords

సంఘం, సంఘం

సంఘం, సంఘం
రద్వాచనం:
త్తు నిబంధనలో, "సంఘం" అనే పదం ్థ నికం యేసు నందు వి ్వసుల గుంపును సూచిసు్తుంది. వీరు పా్రర్థ న చెయ్య ని , ప్రక ంచబడిన
దేవుని వాకా్యనిన్నా విన ని కక్రీమం కలుసుకుం రు. పెదగ్దా అక్షరంతో ఆరంభమయే్య "సంఘం" అనే పదం తరచు
క్రైస్తు వులందరి సూచిసు్తుంది.
• ఇది అక్ష లా ఒక ప్రతే్యక ఉదేగ్దా శం కోసం కలుసుకో నికి "వెలుపలికి పిలువబడిన" ప్రజల సంఘం లేదా సమా నిన్నా అక్ష లా సూచిసు్తుంది.
• ఈ పదం అనిన్నా ప్రదే లలో క్రీస్తు ు శరీరంలోని వి ్వసులందరి సూచించ నికి ఉపయోగించబడింది. ్థ నిక సంఘంనుండి భినన్నాం
ఉండ నికి ందరు బైబిలు అనువాదకులు "సంఘం" పదంలోని మొద అక్ష నిన్నా పెదగ్దా అక్షరం ఉంచారు.
• తరచు ఒక పటష్టి ణంలోని వి ్వసులు ఒకరి గృహంలో కలుసు ం రు. ఈ ్థ నిక సంఘాలకు "ఎఫెసులోని సంఘం" అనన్నాట్ల ు ఆ
పటష్టి ణం పేరు ఇవ్వబడుతుంది.
• బైబిలులో "సంఘం" అం ఒక కటష్టి నిన్నా సూచించడం లేదు.

అన వాదం సలహాల :
• "సంఘం" అనే పదం "గుంపు కలవడం" లేదా “సంఘం" లేదా "సమాజం" లేదా గుంపు కలిసే వారు" అని అనువదించబడవచుర్చా. *
ఈ పదానిన్నా అనువదించ నికి ఉపయోగించే పదం లేదా పదబంధం కేవలం ఒక చినన్నా గుంపును మాత్రుమే కాక వి ్వసులందరి
సూచించేది కూ ఉం లి.
గ్రత్తు ప లి.
• "సంఘం" పదం అనువాదం ఒక కటష్టి నిన్నా సూచించేలా ఉండకుం
• పాత నిబంధనలో "సంఘం" అనే పదానిన్నా అనువదించ నికి ఉపయోగించిన పదం కూ దీనిని అనువదించ నికి
ఉపయోగించబడవచుర్చా. * దీనిని ్థ నిక, తీయ బైబిలు అనువాదంలో ఇది ఏవిధం అనువదించబడిందో కూ పరిశీలించండి.
(చూడండి: తెలియని వా ని అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి:assembly, believe, Christian)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 రింది 5:12
• 1 థెసస్సాలొ కయులకు 2:14
• 1 తిమోతి 3:5
• అపో.కా9:31
• అపో.కా14:23
• అపో.కా 15:41
• లసిస్సా 4:15
• ఎఫెసి 5:23
• మత్తు యి 16:18
• ఫిలిపి్పు 4:15

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

*43:12పేతురు వాకా్యనిన్నా బోధించినపు్పుడు సుమారు 3,000 మంది ప్రజలు విశ్వసించారు, యేసు శిషు్యలు అయా్యరు. వారు
యెరూషలేము సంఘంలో భాగం అయా్యరు.

పి్తు సం పొందారు,

• 46:9 అంతియొకయలో ఎకుస్కావమంది యూదులు కాదు. అయితే మొద సరి వారిలో అనేక మంది వి ్వసులు అయా్యరు. బరన్నా
సౌలు ఈ త్తు వి ్వసులకు యేసును గురించి మరింత బోధించ ని సంఘా న్ని బలపరచ నికి అకస్కాడికి వె ్ల రు.
• 46:10 కాబ ష్టి అంతియొకయలో సంఘం బరన్నా , సౌలు కోసం పా్రరి్థ ంచి వారిపై చేతులు ఉంచారు. తరువాత వారిని సువార్త
ప్రక ంచ నికి అనేక ఇతర స్థ లాలకు పంపారు.

,

*47:13 యేసు సువార్త వా్యపిసూ
్తు సంఘం పెరుగుతూ వచిర్చాంది.
* 50:1 దాదాపు 2,000 సంవతస్సా లు, లోకమంత

మరింత మంది ప్రజలు యేసును గురించిన సువార్త వి
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న్నారు. సంఘం ఎదుగుతూ ఉంది.

translationWords

సంఘం, సంఘం

పదం సమాచారం:
• Strong's: G15770

( రిగి వెళ్ళుండి: 43:12; 45:01; 46:09; 46:10; 47:13; 47:14; 50:01)
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translationWords

సంతోషం, సంతోషభరితం, ఆనందించు, హరిత్షెంచు

సంతోషం, సంతోషభరితం, ఆనందించ , హరి్షంచ
రద్వాచనం:
సంతోషం
"సంతోషం" పదం ఆనందానిన్నా కలిగించే భావన లేదా లోతైన సంతృపి్తు ని సూచిసు్తుంది. దీనికి సంబంధించిన "సంతోషభరితం" పదం చాలా
ఆనందంతోనూ, సంపూర్ణ లోతైన సంతో నిన్నా అనుభవించే వ్యకి్తని వివరిసు్తుంది.
• ఒక వ్యకి్త తాను చాలా మంచిదానిని అనుభవించాననే లోతైన భావన కలిగినపు్పుడు అతడు సంతో నిన్నా అనుభవి ్తు డు.
• నిజమైన సంతో నిన్నా మనుషులకు ఇచేర్చాది దేవుడు ఒకస్కాడే.
• సంతోషం కలిగియుండడం అనేది ఆహా్లదకరమైన పరిసి్థ తుల మీద ఆధార పడి ఉండదు. మనుషులకు వారి జీవితాలలో చాలా కషష్టి మైన
సంగతులు జరుగుతు న్నా కూ
దేవుడు వారికి ఆనందం ఇవ్వగలడు.
• నిన్నా రు్ల ఇళ ్ళు, పటష్టి ణాలు మొదలైన వా ని సంతోషభరితం అని వివరించబడతాయి. అం అకస్కాడ ఉండే ప్రజలు సంతోషం
ఉ న్నారు అని అర్థ ం.

ఆనందం
"ఆనందం" అం

పూరి్త సంతోషం, ఉలా్లసంతో ఉండడం అని అర్థ ం.

• ఈ పదం దేవుడు చేసిన మంచి కార్యములను గురించి చాలా సంతోషం ఉండడం అని తరచు సూచిసు్తుంది.
• ఈ పదం "చాలా సంతోషం ఉండడం" లేదా "చాలా ఉలా్లసం ఉండడం" లేదా "పూరి్త సంతోషం ఉండడం" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
రక్షకుడైన దేవునిలో హరిత్షెస్తు ునన్నాది," అనన్నాపు్పుడు " రక్షకుడైన దేవుడు ననున్నా సంతోషభరితం చే
• మరియ " పా్రణం
"రక్షకుడైన దేవుడు
కోసం చేసిన కారణం నేను చాలా సంతోషభరితం భావిసు్తు న్నాను" అని ఆమె భావన.

డు" లేదా

అన వాదం సూచనల :
• "సంతోషం" పదం "ఆహా్లదం” లేదా “ఆనందం” లేదా “గొప్పు సంతోషం" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• "సంతోషభరితం ఉండడం" పదబంధం "ఆనందం" లేదా "చాలా సంతోషం ఉండు" లేదా "దేవుని మంచితనంలో చాలా సంతోషం
ఉండు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• సంతోషభరితం ఉనన్నా ఒక వ్యకి్త "చాలా సంతోషం " లేదా "చాలా ఆహా్లదం " లేదా "లోతైన ఆనందం " ఉనన్నా వ్యకి్త అని
వరి్ణంచబడవచుర్చా.
• "సంతోషభరితమైన కేకలు వేయండి" లాం పదబంధం " వు చాలా సంతోషం ఉ న్నావని చూపించే విధానంలో కేకలు వేయండి" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• "సంతోషభరితమైన పటష్టి ణం” లేదా "సంతోషభరితమైన ఇలు్ల" పదాలు "సంతోషభరితమైన ప్రజలు నివసించు పటష్టి ణం" లేదా
"సంతోషభరితులైన ప్రజలతో నిండిన ఇలు్ల" లేదా “గొప్పు సంతోషంలో ఉనన్నా ప్రజలు నివసించే పటష్టి ణం" అని అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి: అ ్యపదేశం)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• నేహేమా్య 8:10
• ర్తన 48:2
• యెషయా 56:6-7
• యిరి్మయా 15:15-16
• మత్తు యి 2:9-10
• లూకా 15:7
• లూకా 19:37-38
• యోహాను 3:29
• అపో.కా16:32-34
• రోమా 5:1-2
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translationWords

సంతోషం, సంతోషభరితం, ఆనందించు, హరిత్షెంచు

• రోమా 15:30-32
• గలతీ 5:23
• ఫిలిపి్పు 4:10-13
• 1 తె స్సా 1:6-7
• 1 తె స్సా 5:16
• ఫిలేమోనుకు 1:4-7
• యాకోబు1:2
• 3యోహాను 1:1-4

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

్వకరి ్తు డు."
• 33:7 " తి నేలపై పడిన వ్యకి్త దేవుని మాట విని దానిని సంతోషం
• 34:4"దేవుని జ్యం పొలంలో ఒకడు పాతిపె ష్టి న నిధి వం ది. ఆ నిధిని కనుగొనన్నా మరొకడు దానిని మరలా పాతిపె ష్టి డు.
అతడు సంతోషంతో నిండిపోయాడు. పోయి తనకు ఉనన్నావ న్నా అమి్మ వే డు. ఆ డబుబ్బాతో ఆ పొలం
న్నాడు."
• 41:7 స్త్రీలు భయంతోనూ సంతోషంతోనూ నిండిపోయారు. వారు పరిగెతు్తుకుంటూ పోయి ఆ శుభవార్త శిషు్యలకు చెపా్పురు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1523, H1524, H1525, H2302, H2304, H2305, H2654, H2898, H4885, H5937, H5947, H5965, H5970,
H6342, H6670, H7440, H7442, H7444, H7445, H7797, H7832, H8055, H8056, H8057, H8342, H8643, G00200,
G00210, G21650, G21670, G27440, G46400, G47960, G49130, G54630, G54790

( రిగి వెళ్ళుండి: 33:07; 34:04; 41:07; 47:12)
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translationWords

స

బ్బాతు

సబా్బత
రద్వాచనమ :
“స బ్బాతు” అనే ఈ పదము వారపు రోజులలో ఏడవ రోజును సూచించును, ఈ దినము వి శ్రా ంతి దినము ను మరియు ఈ దినమందు ఎటువం
పని చేయకూడదని, దీనిని ప్రతే్యకించాలని దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులకు ఆ జ్ఞా పించాడు.
• దేవుడు ఆరు రోజులలో సర్వ సృ ష్టి ని సృ ష్టి ంచిన పిదప, ఆయన ఏడవ రోజున వి శ్రా ంతి తీసు నియు న్నాడు. అదే విధము , దేవునిని
ఆ ధించ నికి మరియు వి శ్రా ంతి తీసుకోవ నికి ఒక ప్రతే్యకమైన దినము ఏడవ రోజును ప్రతే్యకపరచాలని దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులకు
ఆ జ్ఞా పించాడు.
• “స బ్బాతు దినమును పరిశుద్ధ దినము ఉంచాలనే” ఆజజ్ఞా దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయుల రకు తి పలకలపైన వా్రసి మోషేకి ఇచిర్చాన పది
ఆజజ్ఞా లలో ఒకటైయుండెను
• రోజులను కస్కాపె ష్టి యూదుల పధ్ధ తిని మనము అనుసరించినట్ల యితే, స బ్బాతు దినము శుకక్రీవారము సంధ్యవేళ ఆరంభమై, శనివారము
సంధ్యవేళకు ముగియును.
• పరిశుద్ధ గ్రంథములో నిన్నామారు్ల స బ్బాతును కేవలము స బ్బాతు అని మాత్రుమే పిలవకుం “స బ్బాతు దినము” అని కూ పిలిచిరి.

తర్జ మా సలహాల :
• ఈ మాటను “వి శ్రా ంతి దినము” లేక “వి శ్రా ంతి రకు నియమించబడిన దినము” లేక “పనిచేయని దినము” లేక “వి శ్రా ంతి తీసు ను
దేవుని దినము” అని కూ తరు్జుమా చేయుదురు.
• ఇది చాలా ప్రతే్యకమైన రోజు అని చూపించుటకు నిన్నా తరు్జుమాలలో ఈ పదమును ఎతి్తు చూపి ్తు రు, ఉదాహరణకు, “స బ్బాతు దినము”
లేక “వి శ్రా ంతి దినము”.
• ఈ పదమును ్థ నిక లేక తీయ భాషలో ఏ విధం అనువదించబడిందో గమనించండి.
(దీనిని కూ

చూడండి: తెలియని వా ని ఏ విధం

(ఈ పదములను కూ

తరు్జుమా చేయాలి)

చూడండి: rest)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• అపొ.కార్య.03:17-18
• అపొ.కార్య.07:35-37
• లూకా.12:11-12
• లూకా.23:35
• మారుస్కా.10:41-42
• మత్తు యి.09:32-34
• మత్తు యి.20:25-28
• తీతు.03:1-2
• మత్తు యి.20:25-28
• తీతు.03:1-2

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 13:05 “ఎల్ల పు్పుడు సబా్బత దినమ న పరిశుద్ధ ము ఆచరించండి. అన , ఆరు రోజులలో మీ సమస్తు పనులనిన్నాయు చేసు ని,
ఏడవ రోజున ననున్నా ఘనపరచుటకు మరియు మీరు వి శ్రా ంతి తీసు నుటకు స బ్బాతు దినమును ఆచరించండి.
• 26:02 యేసు తన చినన్నా వయసుస్సాలో నివసించిన స్థ లమైన నజరేతు పటష్టి ణమునకు వె ్ళును. సబా్బత రోజున, ఆయన ఆ ధన
స్థ లమునకు వె ్ళును.
• 41:03 యేసును సమాధి చేసిన ఆ మరుస రోజు సబా్బత దినమైయుండెను, మరియు యూదులు ఆ దినమున సమాధి దగ్గ రకి
వెళ ్ళుటకు అనుమతించబడలేదు.
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స

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H4868, H7676, H7677, G43150, G45210

( రిగి వెళ్ళుండి: 13:05; 26:02; 41:03)
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బ్బాతు

translationWords

సమరయ, సమరయకు చెందిన

సమరయ, సమరయక చెందిన
వాస్త వాల :
సమరయ అనునది ఒక పటష్టి ణపు పెరైయునన్నాది మరియు దీని చుటూ
ష్టి పా్రంతము ఇ శ్రా యేలు ఉత్తు
ఉనన్నాటువం యో గ్దా ను నదికి మరియు పడమరనునన్నా రోను బయలుకు మధ్యన ఉంటుంది.

దిలో ఉంటుంది. ఈ పా్రంతము తూరు్పున

ష్టి ఉనన్నాటువం
• పాత నిబంధనలో సమరయ అనునది ఉత్తు ర ఇ శ్రా యేలు జ్యమునకు జధానియైయుండెను. ఆ తరువాత దాని చుటూ
పా్రంతమును కూ సమరయ అని పిలిచిరి.
• అశూ్శూరియులు ఇ శ్రా యేలు ఉత్తు ర జ్యమును జయించినపు్పుడు, వారు సమరయ పటష్టి ణమును వశము చేసి నిరి మరియు ఆ
పా్రంతమును వదిలిపొమ్మని ఉత్తు దిన ఉనన్నాటువం ఇ శ్రా యేలీయులను ఎకుస్కావ బలవంతము చేసిరి, మరియు వారిని అశూ్శూరులోని
అనేక పటష్టి ణములకు దూరము తరలించిరి.
• అశూ్శూరీయులు కూ అనేకమంది అను్యలను తీసు ని వచిర్చా సమరయ పా్రంతములో ఉంచిరి, తదా్వ ఇ శ్రా యేలీయులు ఆ
పా్రంతమును విడిచి వె ్ల లని ఉదేగ్దా శించిరి.
• ఆ పా్రంతములో మిగిలిపోయిన ఇ శ్రా యేలీయులలో ందరు అకస్కాడికి వచిర్చాన అను్యలను వివాహ మాడిరి. ఇలా వివాహము చేసు నుట
దా్వ పు ష్టి న సంతానమునే సమరయులు అని పిలిచిరి.
• యూదులు సమరయులను అలక్ష్యము చేసిరి ఎందుకం వారు పాక్షికము యూదులైయుండిరి మరియు వారి పితరులు అన్య
దేవతలను పూజించియుండిరి.
• క్రీ త్తు నిబంధన కాలములో సమరయ పా్రంతము ఉత్తు దినునన్నా గలిలయ పా్రంతపు సరిహదుగ్దాల దా్వ మరియు దక్షిణాదినునన్నా యూదా
పా్రంతము దా్వ ఆవరించియుంటుంది.
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: అషూరు, గలిలయ, యూదయ,

రోన్, ఇ శ్రా యేలు

జ్యము)

బైబిల్ న ండి రిఫరెన న్సిల :
• అపొ.కార్య.08:1-3
• అపొ.కార్య.08:4-5
• యోహాను.04: 4-5
• లూకా.09:51-53
• లూకా.10:33-35

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 20:04 ఇ శ్రా యేలు జ్యమునన్నా భూమియందు నివాసముండుటకు అశూ్శూరీయులు అను్యలను తీసు ని వచిర్చా వదిలి. అను్యలు
పడదోద్రో యబడిన పటష్టి ణములను తిరిగి నిరి్మంచిరి మరియు విడువబడిన ఇ శ్రా యేలీయులను వివాహము చేసి నిరి. అను్యలను వివాహము
చేసి నిన ఇ శ్రా యేలీయుల సంతానమును సమరయ ల అని పిలిచిరి.
• 27:08 “రహదారిలో దిగువ మార్గ మునకు నడుచుకుంటూ వెళ్తు నన్నా వ్యకి్త సమరయ డ . (సమరయ ల ఇతర దేశములనుండి వచిర్చాన
ప్రజలను వివాహాము చేసి నిన ఇ శ్రా యేలీయుల సంతానమైయుండిరి. సమరయ ల మరియు యూదులు ఒకరినొకరు దే్వ ంచు నిరి.)”
• 27:09 “సమరయ డ తన డిదపైన ఆ మనుషు్యని ఎకిస్కాంచు ని, మార్గ ము ప్రకస్కానునన్నా పూటకూళ్ళువాని యొదగ్దా కు తీసు ని వె ్ళును.”
• 45:07 అతను (ఫిలిపు్పు)సమరయక వె ్ళును, అకస్కాడ యేసును గూరిర్చా ప్రక ంచెను మరియు అకస్కాడ ఆ సువార్త దా్వ రక్షించబడిరి.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H8111, H8115, H8118, G45400, G45410, G45420

( రిగి వెళ్ళుండి: 20:04; 27:08; 27:09; 27:10; 45:07)
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translationWords

సమాధానం,

ంతియుత, సమాధానపరచువారు

సమాధానం, శాం య త, సమాధానపరచ వార
రద్వాచనం:
“సమాధానం” పదం ఎటువం సంఘరత్షెణ, ఆందోళన లేదా భయం లేకుం ఉండే సి్థ తిని
లేదా భావనను
సూచిసు్తుంది. " ంతియుతం
లేదా సమాధానం " ఉనన్నా వ్యకి్త ప్ర ంతం భావి ్తు డు, సురక్షితం నూ, భదద్రోం నూ ఉండడం విషయంలో నిశర్చాయత కలిగియుం డు.
• పాత నిబంధనలో “సమాధానం" పదం తరచు ఒక వ్యకి్త క్షేమం, ఆరోగ్యం లేదా సంపూర్ణతల ధారణ భావానిన్నా సూచిసు్తుంది.
నిన్నా రు్ల సూచిసు్తుంది.
• "సమాధానం" పదం ప్రజల గుంపులు లేదా దే లు ఒకరితో ఒకరు యుదా్ధలు లేకుం ఉనన్నా సమయానిన్నా కూ
ప్రజలు " ంతియుత సంబంధాలు" కలిగియు న్నారు అని చెప్పువచుర్చా.
లేదా ప్రజల గుంపుతో
“సమాధానపడడం" అం యుదా్ధనిన్నా ఆపగల చర్యలను తీసుకోవడం అని సూచిసు్తుంది.
• ఒక వ్యకి్తతో
• ఒకరితో ఒకరు సమాధానము కలిగి జీవించ నికి ప్రజలను ప్రభావితం చెయ్య నికి “సమాధానపరచువాడు” సంగతులు చే ్తు డు
మరియు చెపుతాడు.
• ఇతర ప్రజలతో “సమాధానం ఉండడం" అం ఆ ప్రజలకు వ్యతిరేకం పో టం చెయ్యని సి్థ తిలో ఉండడం అని అర్థ ం.
• దేవుడు మరియు ప్రజల మధ్య మంచి లేదా సరియైన సంబంధం కేవలం దేవుడు తన ప్రజలను పాపమునుండి విడిపించినపు్పుడే
ఏర్పుడుతుంది. ఇది “దేవునితో సమాధానం” కలిగియుండడం అని పిలువబడుతుంది.
• “కృప మరియు సమాధానం” శుభవచనం తమ తో వి ్వసులకు ఆశీ ్వదం తమ ఉత్తు లలో అపొస్తు లులు ఉపయోగించారు.
లేదా దేవునితో
మంచి సంబంధంలో ఉండ నిన్నా కూ సూచిసు్తుంది.
• "సమాధానం" పదం ఇతర ప్రజలతో

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1 తె స్సా 5:1-3
• అపో.కా 7:26
• ల స్సా 1:18-20
• ల స్సా 3:15
• గలతీ 5:23
• లూకా 7:50
• లూకా 12:51
• మారుస్కా 4:39
• మత్తు యి 5:9
• మత్తు యి 10:13

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 15:6కా నులోనునన్నా ఎటువం
• 15:12

ప్రజల గుంపుతోనై

సమాధాన ఒప్పుందం చేసుకోవదగ్దా ని దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులకు ఆ జ్ఞా పించాడు.

అపు్పుడు దేవుడు ఇ శ్రా యేలుకు దాని సరిహదుగ్దాలు ఆనిన్నా లో సమాధానమ న అనుగ్రహించాడు.
• 16:3అపు్పుడు దేవుడు ఒక విమోచకుడిని అనుగ్రహించాడు ఆయన వారిని తమ శతు్రువులనుండి రక్షించాడు, దే నికి సమాధానము
తీసు ని వచార్చాడు.
• 21:13ఆయన (మె స్సాయా) ఇతర ప్రజల పాపం కోసం శిక్షను పొంద నికి చనిపోతాడు. ఆయన మీద పడిన శిక్ష దేవుని , మనుషు్యలకూ
మధ్య సమాధానం తీసుకువచిర్చాంది.
• 48:14దావీదు ఇ శ్రా యేలుకు జై ఉ న్నాడు, అయితే యేసు సమస్తు విశ్వమునకు జు ఉ న్నాడు. ఆయన మరలా వ ్తు డు, మరియు
సదాకాలము ్యయముతోనూ, సమాధానమ తోనూ తన జ్యమును పరిపాలి ్తు డు.
• 50:17 యేసు సమాధానమ తోన మరియు ్యయముతోనూ తన జ్యమును ఏలును, మరియు ఆయన తన ప్రజలతో సదాకాలము
ఉండును.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H5117, H7961, H7962, H7965, H7999, H8001, H8002, H8003, H8252, G02690, G15140, G15150,
G15160, G15170, G15180, G22720
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translationWords

సమాధానం,

ంతియుత, సమాధానపరచువారు

( రిగి వెళ్ళుండి: 07:10; 14:03; 15:06; 15:07; 15:12; 16:03; 21:13; 23:07; 32:16; 42:06; 48:14; 50:13; 50:17)
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సమాధి, సమాధి తవే్వవారు, సమాధులు, గోరీ, సమాధి స్థ లం

సమాధి, సమాధి తవేద్వావార , సమాధ ల , గోరీ, సమాధి స్థ లం
రద్వాచనం:
పదాలు "సమాధి” “గోరీ" అం

మనుషులు చనిపోయాక శరీ నిన్నా పాతిపె ష్టి స్థ లం. "సమాధి స్థ లం" అనే పదం దీనిన్నా సూచిసు్తునన్నాది.

• యూదులు నిన్నా రు్ల సహజమైన గుహలను సమాధులు ఉపయోగి ్తు రు. నిన్నా రు్ల వారు ండ వాలులో గుహలు తవే్వవారు.
• త్తు నిబంధన కాలంలో , ఒక పెదగ్దా బరువైన యి సమాధిని మూయ నికి వాడేవారు.
• లక్ష్య భాషలో సమాధి అం శరీ నిన్నా పాతిపె ష్టి నేలలో గుంట అనే అర్థ మే వసే్తు దీనిన్నా ఇతర పద్ధ తులో్ల అనువదించడం మంచిది. "గుహ”
లేక “ ండ తొలిచి."
• " సమాధి" అనే పదానిన్నా ధారణం , అలంకారికం కూ మృతసి్థ తికి, స్థ లానికి కూ తరచు ఉపయోగి ్తు రు.
(చూడండి: bury, death)

బైబిల్ న ండి రిఫరెన న్సిల :
• అపో. కా. 02:29-31
• ఆది 23:5-6
• ఆది 50:4-6
• యోహాను 19:40-42
• లూకా 23:52-53
• మారుస్కా 05:1-2
• మత్తు యి 27:51-53
• రోమా 03:13-14

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 32:04 ఒక మని ఆ పా్రంతంలో సమాధులో్ల నివసించాడు.
• 37:06 యేసు అతనితో, "మీరు లాజరును ఎకస్కాడ ఉంచారు?" వారు " సమాధిలో” వచిర్చా చూడండి."
• 37:07 సమాధి ఒక గుహ. ఒక యి నికి అడ్డ ం ఉంది.
• 40:09 తరువాత యేసు మెసిస్సాయా అని విశ్వసించిన యోసేపు, నికోదేము అనే ఇదగ్దా రు యూదు యకులు యేసుశరీరం కోసం పిలాతును
అడి రు. వారు ఆయన శరీరం గుడ్డ లో చు ష్టి తిని తొలిచిన సమాధి లో ఉంచారు. తరువాత వారు పెదగ్దా యి సమాధి ముఖానికి
అడ్డ ం దొరి్లంచారు.
• 41:04 అతడు ( దేవదూత) సమాధికి అడ్డ ం ఉనన్నా యి దొరి్లంచి దానిపై కూరుర్చా న్నాడు. సమాధిని కాపలా కాసే సైనికులు భయంతో
వణికి పోతూ చచిర్చాన వారిలా నేలపై పడిపోయారు.
దేవదూత వారితో "భయపడకండి. యేసు ఇకస్కాడ లేడు. అయన తాను చెపి్పున ష్టి చనిపోయిన వారిలో
• 41:05 స్త్రీలు సమాధి దగ్గ రకు
నుండి లేచాడు! సమాధిలో చూడండి." స్త్రీలు సమాధి లోకి చూసే్తు వారికి యేసు శరీరం కనబడ లేదు. ఆయన శరీరం అకస్కాడ లేదు!

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1430, H6900, H6913, H7585, H7845, G34180, G34190, G50280

( రిగి వెళ్ళుండి: 32:04; 37:06; 37:07; 40:09; 41:01; 41:02; 41:03; 41:04; 41:05)
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తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు

సాతాన , దయ్యం, ద షష్టి డ
వాస్త వాల :
దయ్యం దేవుడు సృ ష్టి ంచిన ఆత్మ అయినప్పు , అది దేవునికి విరుద్ధ ము
య్యమును “ తాను” మరియు “దుషుష్టిడు” అని కూ పిలు ్తు రు.

తిరుగు

టు చే డు మరియు దేవునికి శతు్రువు

మా డు.

• దయ్యం దేవుణి్ణ మరియు దేవుడు సృ ష్టి ంచిన ప్రతిదానిని దే్వ సు్తుంది ఎందుకం వాడు దేవుని ్థ నమును పొందుకోవాలని మరియు
దేవునిలా ఆ ధించబ లని కోరుకు న్నాడు.
తాను ప్రజలను పే్రరేపి ్తు డు.
• దేవునికి విరుద్ధ ము తిరుగు టు చేయునటు్ల
• ప్రజలను తాను నియంత్రుణనుండి రక్షించుటకు దేవుడు తన కుమారుడైన యేసును పంపించాడు.
• “ తాను” అను పేరుకు “అపవాధి” లేక “శతు్రువు” అని అర్థ ము.
• “ య్యము” అను పదమునకు “ఆరోపించువాడు” అని అర్థ ము.

అన వాదం సూచనల :
• “ య్యం” అనే పదమును “ఆరోపించువాడు” లేక “దుషుష్టిడు” లేక “దు ష్టి త్మలకు జు” లేక “ప్రధాన దు ష్టి త్మ” అని కూ అనువదించ
వచుర్చా.
• “ తాను” అనే పదమును “విరోధి” లేక “అపవాది” లేక వాడు య్యము అని అ ్ధ నిన్నా ఇచేర్చా ఇతర పేర్లతో అంవదించవచుర్చా.
• ఈ పదాలనిన్నా య్యము మరియు దు ష్టి త్మ అనే పదాలకు విభినన్నాము అనువదించ వలయును.
• ఈ పదాలనిన్నా ని ్థ నిక లేక తీయ భాషలో ఎలా అనువదించారో గమనించండి.
(చూడండి: పేర్లను అనువదించడము ఎలా) How to Translate Names
(అనువాదం సలహాలు:పేర్లను అనువదించడము ఎలా) (Translation suggestions: How to Translate Names)
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: దయ్యము, evil, kingdom of God, tempt)

బైబిల్ రెఫరెన న్సిల :
• 1 యోహాను 3:8
• 1 తె స్సా 2:17-20
• 1 తిమోతి 5:15
• అపో.కా 13:10
• యోబు 1:8
• మారుస్కా 8:33
• జక ్య 3:1

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

ఓడించునని వా ్ధ నము చేయబడియుండెను.
• 21:1హవ్వను మోసగించిన సర్పుమే సాతాన . మెసస్సాయా్య వచిర్చా సాతాన న పూరి్త
• 25:6 ఆ తరువాత సాతాన యేసుకు ఈ లోక జ్యములనిన్నా ని మరియు వా వైభవమును చూపించి, “ వు గిలపడి కు
నమ స్కారము చేసి, ననున్నా ఆ ధించినయెడల, వీటనిన్నా ని కి చెర్చాదను” అని చెపె్పును.
• 25:8యేసు సాతాన శోధనలకు లోబడలేదు గనుక సాతాన ఆయనను వదిలి వె ్ళును.
• 33:6అంతట యేసు, “విత్తు నము దేవుని వాక్యము” అనియు దేవుని వాక్యము విని దానిని అర్ధ ం చేసు నని వ్యకి్త,తో్రువ అనియు,
దెయ్యమ వానినుండి దేవుని వాక్యమును తీసివేయును అనియు వివరించెను.
38:7యూదా
రొటెష్టి ను తీసు నిన తరువాత, సాతాన డ వానిలోనికి ప్రవేశించెను.
•
48:4హవ్వ
సంతానములో
ఒకరు సాతాన తలను నలగగొటుష్టిదురు, మరియు సాతాన అతని మడిమకు యము చేయును అని
•
దేవుడు వా ్ధ నము చేసియుండెను. సాతాన మెసస్సాయా్యను చంపును, కాని దేవుడు మరల ఆయనను తిరిగి సజీవుని చేయును,
మరియు మెసస్సాయా్య సాతాన శకి్తని నలగగొటుష్టిను అని దీని అర్ధ ము.
జ్యములోనుండి బయ కి తీసు ని వచిర్చా, దేవుని వెలుగు జ్యములోనికి ప్రవేశపెటెష్టి ను.
• 49:15దేవుడు నినున్నా సాతాన యొకస్కా చీక
50:9
“గురుగులు
ద
షష్టి
కి
సంబంధించిన
ప్ర
జ
లను
సూచిసు్తుంది. గురుగులను వితి్తు న శతు్రువు దెయ్యమ న సూచిసు్తుంది.”
•
1016 / 1034

translationWords

తాను, దయ్యం, దుషుష్టిడు

• 50:10 “లోకము యొకస్కా అంతము సంభవించినపు్పుడు దూతలనిన్నాయు ద షష్టి కి సంబంధించిన ప్రతియోకస్కారిని ఒకస్కా దగ్గ రికి పోగు
చే ్తు రు మరియు వారిని అగిన్నాలోనికి పారవే ్తు రు, అకస్కాడ పండు్ల రుకుటయు మరియు ఏడు్పును ఉండును”
శనము చేయును.
• 50:15యేసు తిరిగి వచిర్చానపు్పుడు, ఆయన సాతాన న మరియు తన జ్యమును పూరి్త
ఆయన సాతాన న మరియు దేవునికి లోబడక వానిని అనుసరించే ప్రతియొకస్కారిని నరకములోనికి పడవేసి, శ్వతము
కాలిర్చావేయును.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H7700, H7854, H8163, G11390, G11400, G11410, G11420, G12280, G41900, G45660, G45670

( రిగి వెళ్ళుండి: 21:01; 25:01; 25:02; 25:04; 25:05; 25:06; 25:07; 25:08; 26:01; 33:06; 38:07; 38:09; 48:02; 48:04; 49:15;
50:04; 50:09; 50:10; 50:15)
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సిలువ

సిల వ
రద్వాచనం:
బైబిల్ కాలాలో్ల, సిలువ అం

నిలువు

య్యతో చేసిన గుంజ నేలలో పా

అడ్డ ం

య్యతో చేసిన దూలానిన్నా దానిపై అమరు ్తు రు.

ష్టి చనిపోయే వరకు ఉంచడం అనే శిక్ష
• కాలంలో రోమా మామ్రాజ్యం, రోమా ప్రభుత్వం నేరసు్థలను సిలువకు క ష్టి వేయడం లేక మేకులతో
విధించే వారు.
• యేసుపై అయన చెయ్యని తపు్పు నే లు మోపి రోమాప్రభుత్వం ఆయనకు సిలువ మరణ శిక్ష విధించింది.
• గమనించండి. కాక్రీస్ అనే కిక్రీయా పదానికి నది లేక సరసుస్సా వం దేనైన్నై దా అవతలికి పోవడం.

అన వాదం సూచనల :
• ఈ పదానిన్నా లక్ష్య భాషలో సిలువ ఆకారం అనే అర్థ ం ఇచేర్చా ఏ పదానిన్నా అయి ఉపయోగించి అనువదించ వచుర్చా.
• సిలువ అనే పదానిన్నా మరి ఏదై మరణ శిక్ష విధించే “ రత వేయడం” వం పరికరం పేరును ఉపయోగించి తరు్జుమా చేయ వచేర్చామో
చూడండి.
• ఈ పదం బైబిల్ అనువాదంలో ్థ నిక లేక తీయ భాషలో ఎలా అనువదించ వచోర్చా చూడండి.
(చూడండి: అవ్యకా్తలను అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: [సిలువ వేయు] [[rc://te/tw/dict/bible/kt/crucify]], Rome)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 రింతి 01:17
• లసిస్సా 02:13-15
• గలతి 06:11-13
• యోహాను 19:17-18
• లూకా 09:23-25
• లూకా 23:26
• మత్తు యి 10:37-39
• ఫిలిపి్పు 02:5-8

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 40:01 తరువాత సైనికులు యేసును హేళన చేసి ఆయనను సిలువ వేయ నికి తీసుకుపోయారు. వారు ఆయన చనిపోనునన్నా సిలువను
ఆయనచే సిల వ మోయించారు.
ష్టి రు.
• 40:02 సైనికులు యేసును “కపాలం” అనే చో కి తీసుకుపోయారు. అయన చేతులు కాళ ్ళు సిలువకు
40:05
యూదు
యకులు,
గుంపులో
ఇతరులు
యేసును
దూ
ంచారు.
వారు
ఆయనతో
ఇలా
చెపా్పురు
" వు దేవుని కుమారుడు
•
అయితే సిల వ నుండి దిగి వచిర్చా నినున్నా వు రక్షించుకో. ఆ తరువాత మేము నినున్నా విశ్వసించుతాము."
• 49:10 సిలువపై యేసు చనిపోవడంలో అయన శిక్ష తనపై వేసుకు న్నాడు.
• 49:12 యేసు దేవుని కుమారుడు అని నివు నమా్మలి. అయన కు బదులు సిలువపై చనిపోయిన తరువాత దేవుడు ఆయనున్నా మరలా
బబ్రాతికించాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G47160

( రిగి వెళ్ళుండి: 40:01; 40:02; 40:05; 49:10; 49:12; 49:14)
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సిలువ వేయు, సిలువ వేయబడిన

సిల వ వేయ , సిల వ వేయబడిన
రద్వాచనం:
ఈ పదం "సిలువ వేయు" అం

ఎవరినై

సిలువకు

ష్టి అతడు అకస్కాడ

ధలు పడి గొప్పు హిం

త్మక మరణం పొందేలా చేయడం.

• మరణ శిక్ష పొందుతునన్నా వాణి్ణ సిలువ కు మేకులతో డతారు. సిలువ వేయబడిన మని రక్తం పోవడం, లేక ఊపిరి అందక చనిపోతాడు.
• పా్రచీన రోమా మామ్రాజ్యం భయంకర నేరసు్థలకోసం, లేక వారి ప్రభుతా్వనికి వ్యతిరేకం తిరుగు టు చేసిన వారిని శిక్షించ నికి ఈ
మరణ శిక్ష అమలు పధ్ధ తి తరచు ఉపయోగి ్తు రు.
• యూదు మత యకులు రోమా గవరన్నార్ ను యేసును సిలువ వేసేలా తన సైనికులకు అ జ్ఞా పించమని అడి రు. సైనికులు యేసును
సిలువకు మేకులతో
ష్టి రు. అయన ఆరు గంటలు ధ అనుభవించి ఆపైన చనిపోయాడు.

అన వాదం సలహాల :
• ఈ పదం "సిలువ వేయు" ఇలా అనువదించ వచుర్చా, "సిలువపై వధించడం” లేక “సిలువకు మేకులతో

టష్టి డం దా్వ

చంపడం."

(చూడండి: సిలువ, రోమ్)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• అపో. కా. 02:22-24
• గలతి 02:20-21
• లూకా 23:20-22
• లూకా 23:33-34
• మత్తు యి 20:17-19
• మత్తు యి 27:23-24

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 39:11 అయితే యూదు యకులు, జన సమూహం "అత న్ని (యేస ) సిల వ వేయండి! అని అరిచారు"
• 39:12 తిరుగు టు చే ్తు రేమో నని గుంపుకు భయపడి పిలాతు యేసును సిలువ వేయమని తన సైనికులను ఆదేశించాడు. అతడు
యేసు క్రీస్తు ు సిలువ శిక్షలో ముఖ్య పాత్రుధారి.
కి తీసుకుపోయారు. వారు అయన చనిపోనునన్నా మోయు
• 40:01 తరువాత సైనికులు యేసును హేళన చేసి ఆయనున్నా సిల వ వేయ
సిలువ ను ఆయనచే మోయించారు.
• 40:04 యేసును ఇద్ద ర దోపిడీ దొంగల మధ్య సిలువ వే రు.
• 43:06 "ఇ శ్రా యేలు మనుషులా , యేసు దేవుని శకి్త మూలం అనేక మహా సూచనలు, అదు్భుతాలు చేసిన వాడు మీరు చూ రు,
గ్రహించారు. అయితే మీరు ఆయనను సిల వ వేసి చంపారు.!"
• 43:09 "మీరు సిల వ వేసిన మని యేసు."
• 44:08 పేతురు వారికి ఇలా జవాబిచార్చాడు. "మీ ఎదుట నిలుచునన్నా ఈ మని యేసు మెసిస్సాయా శకి్త చేత స్వస్థ త పొందాడు. మీరు
సిల వ వేసిన యేసును దేవుడు మరలా లేపాడు!"

పదం సమాచారం:
• Strong’s: G03880, G43620, G47170, G49570

( రిగి వెళ్ళుండి: 39:11; 39:12; 40:01; 40:04; 41:01; 43:06; 43:09; 44:08)

1019 / 1034

translationWords

నాయి,

యి,

యి పర్వతము

నాయి పరద్వాతమ

వాస్త వాల :
కూ

యి పర్వతము బహుశః ఇపు్పుడు
పేరు.

యి పెనినుస్సాలా అని పిలువబడే దక్షిణ భాగములో కనబడే ఒక ండ. దీనికి “హోరేబు పర్వతము” అని

యి పర్వతము అనేది తి ఎ రిలో ఒక పెదగ్దా భాగమైయునన్నాది.
•
్తు వసు్తునన్నాపు్పుడు
• ఇ శ్రా యేలీయులు ఐగుపుప్తునుండి వా ్ధ న భూమికి ప్రయాణము చెసూ
యి పర్వతము మీద పది ఆజజ్ఞా లు ఇచిర్చాయుండెను.
• దేవుడు మోషేకు
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: ఎ

యి పర్వతము దగ్గ రికి వచిర్చాయుండిరి.

రి, ఐగుపుప్తు, హోరేబు, వా ్ధ న భూమి, పది ఆజజ్ఞా లు)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• అపొ.కార్య.07:29-30
• నిర్గ మ.16:1-3
• గలతీ.04:24-25
• లేవి.27:34
• సంఖా్య.01:17-19

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

నాయి అని పిలువబడే
• 13:01 దేవుడు ఎరర్రె సముదద్రోము దా్వ ఇ శ్రా యేలీయులను నడిపించిన తరువాత, ఆయన అరణ్యము దా్వ
పర్వతము దగ్గ రికి నడిపించెను.
• 13:03 మూడు రోజులైన తరువాత, ప్రజలు తము్మనుతాము ఆతీ్మయకము సిద్ధ పరచు నిన తరువాత, దేవుడు ఉరుములు,
మెరుపులు మరియు ఆ ్భుట శబగ్దా ములతో నాయి కొండ మీదకి దిగివచేర్చాను.
• 13:11 అనేక రోజులపాటు మోషే నాయి కొండ మీద దేవునితో మా ్ల డుచుండెను.
• 15:13 ఆ తరువాత దేవుడు నాయి ండ దగ్గ ర ఇ శ్రా యేలీయులతో చేసిన ఒడంబడికకు విధేయత చూపలేదని యెహోషువా ప్రజలకు
తెలియజే ను.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H2022, H5514, G3735, G4614

( రిగి వెళ్ళుండి: 13:01; 13:03; 13:11; 13:15; 14:01; 15:13; 20:01; 21:05)
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ల, సిలా్వను

ల, సిలాద్వాన
వాస్త వాల :
ల యెరూషలేములోని వి ్వసుల మధ్యన

యకుడైయుండెను.

• యెరూషలేములోని సంఘ పెదగ్దా లందరు అంతియొకయ పటష్టి ణమునకు పతి్రుకను తీసు ని వెళ ్ళుటకు పౌలు మరియు బరన్నా లతో
వెళ ్ళుటకు లను నియమించిరి.
• దిగ్దా కాలమైన తరువాత యేసు క్రీస్తు ును గూరిర్చా ప్రజలకు బోధించుటకు ఇతర పటష్టి ణములకు పౌలుతో ల కూ ప్రయాణము చే ను.
• పౌలు లలను ఫిలిపి్పు పటష్టి ణములోని చెర లలో వేసిరి. వారు చెర లలో ఉనన్నాపు్పుడే దేవునిని పాటలు పాడి సు్తుతించిరి మరియు
దేవుడు వారిని చెరనుండి విడిపించెను. చెర ల అధిపతి వారికి జరిగిన క్ష్యమును వినుట దా్వ
క్రైస్తు వుడి మారిపోయెను.
(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లను ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(ఈ పదములను కూ

చూడండి: అంతియొకయ, బరన్నా

, యెరూషలేము, పౌలు, ఫిలిపి్పు, చెర,

క్ష్యము)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• 1 పేతురు.05:12-14
• 1 తెసస్సా.01:1
• 2 తెసస్సా.01:1-2
• అపొ.కార్య.15:22-23

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 47:01 ఒక రోజున పౌలు మరియు తన సేన్నాహితుడైన ల ఇరువురు కలిసి యేసును గూరిర్చాన శుభవార్తను ప్రక ంచుటకు ఫిలిపి్పు
పటష్టి ణమునకు వెళి్ళురి.
• 47:02 ఆమె (లుదియ) తన ఇంట బస చేయుటకు పౌలును మరియు లన ఆహా్వనించెను, అందుచేత వారు ఆమె ఇంట ఆమెతోపాటు
బసచేసిరి.
• 47:03 పౌలు మరియు లల అనేకమారు్ల పా్రర్థ న చేసి ను స్థ లములో ప్రజలను కలిసి నిరి.
• 47:07 అందుచేత నిసయైన అమా్మయి యజమానులు పౌలును మరియు లన రోమా అధికారుల వదగ్దా కు తీసు ని వెళి్ల , వారిని
జైలులోనికి వేయించిరి.
• 47:08 వారు పౌలు మరియు లన చెర లలోని అతీ భదద్రోమైన స్థ లములో వేసి, వారి కాళ్ల కు బొండలను బిగియించిరి.
• 47:11 చెర ల అధికారి పౌలు ల వదగ్దా కు వణుకుతూ వచిర్చా, “నేను రక్షణ పొందుటకు ఏమి చేయవ ను?” అని అడిగెను.
• 47:13 ఆ మరుస రోజున పటష్టి ణ యకులు పౌలు లలన చెర లనుండి విడుదల చేసిరి మరియు ఫిలిపి్పు పటష్టి ణమును విడిచి
వెళి్ల పొమ్మని వేడు నిరి. పౌలు మరియు ల లుదియాను మరియు ఇతర ంతమంది సేన్నాహితులను దరి్శూంచి, పటష్టి ణమును విడిచి
వెళి్ల పోయిరి.

పదం సమాచారం:
• Strong's: G4609, G4610

( రిగి వెళ్ళుండి: 47:01; 47:02; 47:03; 47:07; 47:08; 47:11; 47:12; 47:13)
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translationWords

స నన్ని

సునన్నాతి చేయడం, సునన్నాతి చేయబడిన, సునన్నాతి, సునన్నాతి పొందని, సునన్నాతి లేని

చేయడం, స నన్ని

చేయబడిన, స నన్ని , స నన్ని

పొంద , స నన్ని

లే

రద్వాచనం:
"సునన్నాతి చేయడం" అనే పదం అం
నిర్వహించవచుర్చా.

ఒక పురుషుని లేదా ఒక మగబిడ్డ మ ్మంగం

నను కోసి వేయడం. సునన్నాతి ఆచార కర్మను ఈ సందర్భుంలో

సునన్నాతి చేయాలని దేవుడు
• అ బ్రా హాముకు తన కుటుంబంలోనూ, సేవకులలోనూ ఉనన్నా ప్రతి మగవానికి వారితో దేవుని నిబంధనకు గురు్త
అ జ్ఞా పించాడు.
• అ బ్రా హాము సంతానం వారి కుటుం లలో ప్రతి తరంలో పు ష్టి న ప్రతి మగబిడ్డ కు సునన్నాతి జరిగించడం న గించాలని దేవుడు
అ జ్ఞా పించాడు.
• "హృదయ సునన్నాతి” అనే వాక్యం "కతి్తు రించి వేయడం" లేక “ఒక వ్యకి్తలోనుండి పాపానిన్నా తొలగించడం” అనే చిత్రు రూపక అ ్థ నిన్నా
సూచిసు్తుంది.
• ఆత్మ సంబంధమైన భావంలో, "సునన్నాతి చేయబడిన వారు" అం వారు దేవుని ప్రజలు అ , యేసు రక్తం దా్వ దేవుడు వారి పాపం
నుండి వారిని శుదుగ్దాలను చే డ సూచిసు్తుంది.
రీరకం సునన్నాతి జరగని వారు అని సూచిసు్తుంది. ఆత్మ సంబంధమైన సునన్నాతి లేని వారి , దేవునితో
• "సునన్నాతి లేనివారు" అం
సంబంధం లేని వారి అలంకారికం సూచిసు్తుంది. "సునన్నాతి పొందనివారు" మరియు "సునన్నాతి లేకపోవడం" పదాలు రీరకం సునన్నాతి
పొందని పురుషులను సూచిసు్తుంది. ఈ పదాలు అలంకారికం కూ ఉపయోగించబడతాయి.
• ఐగుపుప్తు దే నికి కూ సునన్నాతి అవసరం అయి్యంది. కాబ ష్టి సునన్నాతి లేని వారి చేతిలో ఐగుపుప్తు ఓడిపోయిన సంగతిని గురించి దేవుడు
చెపుతునన్నాపు్పుడు "సునన్నాతి లేనివారు" అని ఐగుపుప్తువారు తిరసస్కారించిన ప్రజలను గురించి చెపుతు న్నాడు.
• "సునన్నాతి పొందని హృదయం" లేదా "హృదయంలో సునన్నాతి లేని వారి" గురించి బైబిలు సూచిసు్తుంది. ఇది ఈ ప్రజలు దేవుని ప్రజలు
కార , వారు మూర్ఖము అవిదేయులై ఉ న్నారని అలంకారికం చెపుతుంది.
• భాషలో సునన్నాతి కోసం ఒక పదం ఉపయోగించబడినట్ల యితే లేదా తెలిసినట్ల యితే "సునన్నాతి లేని" పదానిన్నా "సునన్నాతి పొందనివారు" అని
అనువదించవచుర్చా.
్త రణ సంద ్భునిన్నా బ ష్టి "సునన్నాతి పొందని ప్రజలు" లేదా "దేవునికి చెందని ప్రజలు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• "సునన్నాతి లేని" అనే వ్య క
• "దేవుని ప్రజలు కారు" లేదా “దేవునికి చెందని వారివ తిరుగు టు చేసినవారు” లేదా "దేవునికి చెందిన వారు అని ఎటువం సూచ
లేనివారు" అని ఇతర భా రూపాలలో దీనిని అనువదించవచుర్చా.
్త రణ "మూర్ఖము తరుగు టు" లేదా "విశ్వసించ నికి ని కరించు" అని
• "హృదయంలో సునన్నాతి లేని" అనే వ్య క
అనువదించబడవచుర్చా. అయితే ఆత్మ సంబంధమైన సునన్నాతి భావన పా్రముఖ్యం కనుక వీలునుబ ష్టి వ్య క
్త రణను లేదా ఇలాం పదానేన్నా
ఉంచడం మంచిది.

అన వాదం సలహాల :
• లక్ష్య భాష సంసస్కాృతిలో మగవాళ్ళుకు సునన్నాతి చెయ్యడం ఉనన్నాట్లయితే దీనిని సూచించ నికి ఉపయోగించే పదానిన్నా ఈ పదం కోసం
ఉపయోగించాలి.
ష్టి కతి్తు రించు” లేదా “వృత్తు ంలో కతి్తు రించు” లేదా “మ ్మంగం నభా నిన్నా కతి్తు రించు" అని ఇతర విధాలు అనువదించవచుర్చా.
• "చుటూ
• సునన్నాతి గురించి తెలియని సంసస్కాృతులో్ల దీనిన్నా ఫు నో లేదా పదకోశంలో వివరించడం అవసరం కావచుర్చా.
• ఈ పదం స్త్రీలను సూచించకుం ఉండేలా చూడండి. మగ వారికే అని అర్థ ం ఇచేర్చా పదం లేదా వాక్యంతో అనువదించడం అవసరం
కావచుర్చా.
(చూడండి: తెలియని వా ని అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: Abraham, covenant)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• ఆది 17:11
• ఆది 17:14
• నిర్గ మ 12:48
• లేవి 26:41
• యెహోషువా 5:3
• ్యయాధి 15:18
• 2 సమూఎలు 1:20
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translationWords

సునన్నాతి చేయడం, సునన్నాతి చేయబడిన, సునన్నాతి, సునన్నాతి పొందని, సునన్నాతి లేని

• యిరి్మయా 9:26
• యెహేజేస్కాల్ 32:25
• అపో.కా 10:44-45
• అపో.కా 11:3
• అపో.కా 15:1
• అపో.కా 11:3
• రోమా 2:27
• గలతీ 5:3
• ఎఫెసి 2:11
• ఫిలిపి్పు 3:3
• లసిస్సా 2:11
• ల స్సా 2:13

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 5:3" వు కుటుంబంలో ప్రతి మగవాడికి స నన్ని చేయాలి."
• 5:5ఆ రోజున అ బ్రా హాము తన ఇం లో ప్రతి మగవాడికి స నన్ని

చేయించాడు.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H4135, H4139, H5243, H6188, H6189, H6190, G02030, G05640, G19860, G40590, G40610

( రిగి వెళ్ళుండి: 05:03; 05:05)
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సేవకుడు, సేవించడం,

సేవక డ , సేవించడం, బా స, యవనస్థ డ , యవన

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ

స్త్రీ

రద్వాచనం:
ఒక “సేవకుడు” లేదా “ నిస” మరొక వ్యకి్త కోసం పని (లోబడే) చేసే వ్యకి్తని సూచిసు్తుంది, ఇది అతని ఎంపిక దా్వ
లేదా బలవంతం దాని
ఉంటుంది. ఒక సేవకుడు తన యజమాని నియంత్రుణలో ఉం డు. బైబిలులో "సేవకుడు," " నిస" పదాలు ఎకుస్కావ ఒకదానితో ఒక మారు్పు
చెయ్యగలిగిన పదాలు. “సేవే చెయ్యడం” పదం ధారణం ఒకరి కోసం పని చెయ్యడం అని అ ్థ నిన్నా ఇసు్తుంది, ఈ భావం వివిధ రకాల
సంద ్భులలో అన్వయించబడవచుర్చా.
• ఒక నిస తాను పనిచేసు్తునన్నా వ్యకి్తకి ఒక రకమైన ఆసి్తు ఉం డు. . నిసను నన్నా వ్యకి్తని అతని “హకుస్కాదారుడు” లేదా “యజమాని”
అని పిలువబడతాడు. ందరు యజమానులు తమ నిసలను కూ
క్రీ రం చూ ్తు రు. ఇతర యజమానులు వారి నిసలను ఇం లో
విలువైన సభు్యలు నే చకస్కా చూ ్తు రు. “ నిసత్వం” అనే పదానికి నిస ఉండే సి్థ తి అని అర్థ ం.
• ఒక వ్యకి్త నిస తాతాస్కాలికం ఉండవచుర్చా. ఉదాహరణకు రుణానిన్నా తన యజమానికి తిరిగి చెలి్ల ంచ నికి పని చేసు్తుం డు.
• “యవ్వన పురుషుడు” లేదా “యవ్వన స్త్రీ” అనే పదాలకు తరచు “సేవకుడు” లేదా “ నిస” అని అ ్థ నిన్నా ఇ ్తు యి. ఈ అర్ధ ం సందర్భుం
నుండి గ్రహించబడుతుంది. ఈ పరిసి్థ తికి ఒక సూచిక ఏమిటం
్వధీనంలో ఉనన్నా భావన ఉపయోగించబడినట్ల యితే, ఉదా. “ఆమె
యవ్వన స్త్రీలు” పదం “ఆమె సేవకులు” లేదా “ఆమె నిసలు” అని అనువదించబడవచుర్చా.
• “ నిసను చెయ్యడం” అనే పదానికి “ఒక నిస ఉండేలా చెయ్యడం” ( ధారణం బలవంతం జరుగుతుంది).
క్రీ త్తు నిబంధన మా ్ల డుతుంది, యేసు వారిని దాని నియంత్రుణ మరియు శకి్తనుండి విముకి్త
• మానవులు పాపానికి నిసలు
చేసేంతవరకూ వారు నిసలే. ఒక వ్యకి్త క్రీస్తు ులో నూతన జీవితానిన్నా పొందినపు్పుడు, అతడు పాపానికి నిస ఉండటం నిలిపివే ్తు డు
మరియు తికి నిస అవుతాడు.

అన వాదం సూచనల
• “సేవ చేయడం” పదం సంద ్భునిన్నా బ ష్టి "ఒకరికి సేవకుడు” లేదా “ఒకరి కోసం పని” లేదా “శశ్రాద్ధ తీసుకోవడం" లేదా "విధేయత
చూపించడం" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• "యవనసు్తుడు" లేదా "యవన స్త్రీ" పదాలు తరచు "సేవకుడు" లేదా " నిస" అనే అ ్థ నిన్నా ఇ ్తు యి. ఈ అర్థ ం సంద ్భునిన్నా బ ష్టి
వివేచించబడతాయి. ్వధీనతా సంబంధపదం ఉపయోగించబడినట్ల యితే అది ఈ పరిసి్థ తికి సూచిక ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, "ఆమె
యవ్వన స్త్రీలు" పదం "ఆమె పరిచారకులు" లేదా ""ఆమె నిసలు" అని అనువదించబడవచుర్చా. ,
• తరచు ఒకరు తనను తాను "నేను దాసుణి్ణ " అని సూచించు ంటునన్నాపు్పుడు అతడు మా ్ల డుతునన్నా వ్యకి్తకి గౌరవానిన్నా
చూపిసు్తు న్నాడు. ఆ వ్యకి్తకి మాజికం ఉనన్నాత సి్థ తి ఉండవచుర్చా లేదా మా ్ల డేవారు వినయానిన్నా చూపిసు్తుండవచుర్చా. ఈ మాట
చెపుతునన్నా వ్యకి్త వాస్తు వానికి దాసుడు అని అర్థ ం కాదు.
• "దేవుణి్ణ సేవించడం" పదం "దేవుణి్ణ ఆ ధించండి, లోబడండి" లేదా "దేవుడు ఆ జ్ఞా పించిన పనిని చెయ్యండి" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• పాత నిబంధనలో దేవుని ప్రవక్తలూ, దేవుణి్ణ ఆ ధించే ఇతరులూ తరచు "సేవకులు" అని సూచించబ ్డ రు.
• “దేవునిని సేవించడం” పదం "దేవుని ఆ ధించండి, ఆయనకు విధేయత చూపండి" లేదా "దేవుడు ఆ జ్ఞా పించిన వారిని చెయ్యడం" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• క్రీ త్తు నిబంధనలో యేసు క్రీస్తు ునందు వి ్వసం దా్వ దేవునికి విధేయులైన ప్రజలు తరచు “దాసులు” అని పిలువబ ్డ రు.
• “బల్ల వదగ్దా సేవచేయ్యండి" అం బల్ల దగ్గ ర కూరుర్చానియునన్నాప్రజలకు ఆహా నిన్నా తీసుకురండి" లేదా సర్వ ధారణము “ఆహారమును
పంచండి” అని అర్థ ం.
• ఒక వ్యకి్త తన అతిథులకి పరిచర్య చేసే సందర్భుంలో ఈ పదం "శశ్రాద్ధ తీసుకోవడం" లేదా "ఆహా నిన్నా వడి్డ ంచడం" లేదా "ఆహా నిన్నా
సమకూరర్చాడం" అనే అ ్థ నిన్నా ఇసు్తుంది. ప్రజలకు ఆహా నిన్నా వడి్డ ంచండని యేసు తన శిషు్యలకు చెపి్పునపు్పుడు ఈ పదం "పంచండి" లేదా
"అందించండి" లేదా "ఇవ్వండి" అని అనువదించబడవచుర్చా.
• దేవునిని గూరిర్చా ఇతరులకు బోధించే ప్రజలు దేవునికి , వారి వాక్యబోధను వినుచునన్నా ప్రజలకూ సేవచేసు్తు న్నారు.
డు. ఇది మోషే
• తాము పాత నిబంధనకు ఏవిధం “సేవ చేసేవారో” అనే దానిని గురించి అపొస్తు లుడైన పౌలు రింథీ క్రైస్తు వులకు
ధర్మ సస్త్రీమునకు విధేయులై జీవించినటు్ల సూచించుచునన్నాది. ఇపు్పుడు వారు క్రీ త్తు నిబంధనకు “సేవ చేయుచు న్నారు.” అన , యేసు
సిలువలో బలియైనందున, యేసును విశ్వసించినవారు దేవునిని సంతోషపరచుటకునూ, పరిశుద్ధ మైన జీవితాలను జీవించుటకు
పరిశుదా్ధత్మ దా్వ బలపరచబడియు న్నారు.
లేదా క్రీ త్తు నిబంధనకు
వారు చేసిన కిక్రీయలను వారి "సేవ" రూపంలో పౌలు మా ్ల డుతు న్నాడు. ఈ పదం
• పాత నిబంధనకు
“సేవచేయడం" లేదా “విధేయత చూపడం” లేదా "భకి్తకలిగి యుండడం" అని అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి: bondage, works, obey, house, lord)
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translationWords

సేవకుడు, సేవించడం,

నిస, యవనసు్థడు, యవన స్త్రీ

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• ఆది15:13
• ఆది 21:10-11
• ఆది 25:23
• ది్వతి 24:7
• యిరి్మయా 30:8-9
• మత్తు యి 4:10-11
• మత్తు యి 6:24
• మత్తు యి 10:24-25
• మత్తు యి 13:27-28
• మారుస్కా 8:7-10
• మారుస్కా 9:33-35
• లూకా 4:8
• లూకా 12:37-38
• లూకా 12:47-48
• లూకా 22:26-27
• అపో.కా 4:29-31
• అపో.కా 6:2-4
• అపో.కా 10:7-8
• గలతీ 4:3
• గలతీ 4:24-25
• ల స్సా 1:7-8
• ల స్సా 3:22-25
• 2 తిమోతి 2:3-5

బైబిల కథల న ండి ఉ

హరణల :

వృదుగ్దాడైనపు్పుడు ఇ స్సాకు పెదగ్దా వాడై ఎదిగియు న్నాడు, అ బ్రా హాము తన స లలో ఒకరిని పిలిచి, తన బంధువులు
• 6:1అబబ్రాహాము
నివాసముండిన స్థ లమునకు పంపించి, అకస్కాడ తన కుమారుడైన ఇ స్సాకుకు భార్యను చూడమని పంపించాడు.
• 8:4 బా స వా్యపారులు ధనికుడైన ప్రభుత్వ అధికారికి యోసేపును __ నిస __ అమి్మవే రు.
• 9:13 “నేను (దేవుడు) నినున్నా (మోషేను) ఫరో వదగ్దా కు పంపించెదను, తదా్వ నువు్వ ఐగుపుప్తు బా సతద్వామ లో ఉనన్నాటువం
ఇ శ్రా యేలీయులను బయటకు తీసు ని వచెర్చాదవు.”
స డన ఈ రోజున
• 19:10“అబబ్రాహాము, ఇ స్సాకు, యాకోబుల దేవు , యెహోవా, వు ఇ శ్రా యేలు దేవుడవని మరియు నేను
మాకు కనుపరచుము” అని ఏలియా పా్రరి్థ ంచాడు.
• 29:3 “ స డ అపు్పు తీరర్చానందున, ‘తాను చేసిన ఆపు్పు తీరుర్చాటకు ఈ మనుషు్యని మరియు తన
కుటుంబమును బా సల గా అమి్మవేయండి” అని జు చెపా్పుడు.
• 35:6 “ తండిడ్రి ఇంటనునన్నా స లందరూ తిన నికి ఎంతో ఉంది, మరియు అయితే నేను ఇకస్కాడ అలమ సు్తు న్నాను.”
్తు వసు్తుండ , సి “ఈ మనుషు్యలు సరో్వనన్నాతుడైన దేవుని దాసులు” అని గ ష్టి కేకలు వేసి చెపి్పుంది.
• 47:4వారు నడుసూ
50:4
“
స
డ
తన
యజమానికం గొప్పువాడు కాదు” అని యేసు కూ చెపా్పుడు.
•

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H3533, G26150

( రిగి వెళ్ళుండి: 04:05; 05:01; 06:01; 06:02; 06:03; 07:08; 07:09; 08:02; 08:04; 08:12; 09:02; 09:08; 09:13; 12:01; 12:03;
12:04; 12:13; 12:14; 13:04; 14:07; 19:10; 20:06; 29:02; 29:03; 29:04; 29:05; 29:06; 29:07; 29:08; 35:06; 35:09; 38:01;
38:15; 39:06; 39:10; 47:03; 47:04; 47:05; 47:06; 47:07; 49:17; 50:04; 50:06; 50:07)
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సొలొమోను

సొలొమోన
వాస్త వాల :
సొలొమోను

జైన దావీదుకు పు ష్టి న కుమారులలో ఒకడైయుండెను. తన తలి్ల పేరు బతెస్సా

.

• సొలొమోను జైయుండినపు్పుడు, కు ఏమి కావాలో కోరు నుము అని దేవుడు సొలొమోనుకు చెపె్పును. అందుచేత సొలొమోను
ప్రజలను ్యయము ను మరియు మంచి ను పాలించుటకు జ్ఞా నమును ఇమ్మని అడిగెను. దేవుడు సొలొమోను మనవితో
సంతో ంచినందున, ఆయన తనకు జ్ఞా నమును మరియు ఐశ్వర్యమును అనుగ్రహించెను.
• సొలొమోను యెరూషలేములో క ష్టి న అదు్భుతమైన దేవాలయమునుబ ష్టి ప్రసిది్ధ చెందియుండెను.
• సొలొమోను తన పాలనను ఆరంభించిన పా్రరంభ సంవతస్సా లలో చాలా జ్ఞా నం పాలించినప్పు కి, ఆ తరువాత మూర్ఖము అన్య
స్త్రీలను వివాహము చేసి నెను మరియు అన్య దేవతలను ఆ ధించుట పా్రరంభించెను.
సొలొమోను
అపనమ్మకమునుబ ష్టి , తన మరణము తరువాత దేవుడు ఇ శ్రా యేలీయులను యూదా మరియు ఇ శ్రా యేలు అను ండు
•
జ్యములు విభజించెను. ఈ జ్యములు అనేకమారు్ల ఒకదానితో ఒక యుద్ధ ములు చేసి నెను.
(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లను ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(ఈ పదములను కూ

చూడండి:Bathsheba, David, Israel, Judah, kingdom of Israel, temple)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• అపొ.కార్య.07:47-50
• లూకా.12:27-28
• మత్తు యి.01:7-8
• మత్తు యి.06:27-29
• మత్తు యి.12:42

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

• 17:14 ఆ తరువాత, దావీదు మరియు బతేస్సా లకు ఇం క కుమారుడు పుటెష్టి ను, ఆ కుమారునికి వారు సొలొమోన అని పేరు పెటెష్టి ను.
• 18:01 అనేక సంవతస్సారములైన తరువాత, దావీదు మరణించెను, మరియు తన కుమారుడైన _ సొలొమోను _ పాలించుటకు
ఆరంభించెను. దేవుడు సొలొమోన తో మా ్ల డెను మరియు కేమి కావాలో కోరు మ్మని తనని అడిగెను. సొలొమోన జ్ఞా నము
ఇమ్మని అడిగినపు్పుడు, దేవుడు సంతో ంచి, లోకములోనే తనని అత్యంత జ్ఞా నవంతుని చే ను. సొలొమోన అనేక విషయములు
నేరుర్చా నెను మరియు తను జ్ఞా నముగల తీర్పురియైయుండెను. దేవుడు తనను అత్యంత శీశ్రామంతుని ను చేసియు న్నాడు.
• 18:02 యెరూషలేములో దేవాలయము నిరి్మంచాలని దావీదు ప్రణాళిక వేసిన ఆలోచనతో మరియు తెపి్పుంచిన మాగి్రతో సొలొమోన
దేవాలయమును నిరి్మంచెను.
• 18:03 అయితే సొలొమోన ఇతర దేశములనుండి వచిర్చాన స్త్రీలను పే్రమించెను. సొలొమోన వృదు్ధడైనపు్పుడు తమ దేవతలను
ఆ ధించెను.
• 18:04 ఈ విషయమును బ ష్టి , దేవుడు సొలొమోన మీద చాలా కోపము చేసి నెను, సొలొమోన అపనమ్మకమును బ ష్టి శిక్ష ,
సొలొమోన మరణించిన తరువాత ఇ శ్రా యేలు దేశమును ండు భా లు విభజి ్తు నని వా ్ధ నము చే ను.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H8010, G46720

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:14; 18:01; 18:02; 18:03; 18:04; 18:05; 18:06)
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సౌల (

సౌలు (పాతనిబంధన)

త బంధన)

వాస్త వాల :
సౌలు ఇ శ్రా యేలుకు మొద

జు

ఉండుటకు దేవుడు ఎనున్నా నిన ఇ శ్రా యేలీయుడైయుండెను.

ఉండి అంద డైయుండెను, మరియు శకి్తవంతమైన సైనికుడైయుండెను. ఇ శ్రా యేలీయులందరు తమకు జు ఇతనే
• సౌలు ఎతు్తు
ఉం లని కోరు నిన వ్యకి్తయైయుండెను.
దేవునిని సేవించినప్పు , సౌలు ంచెం కాలమైన తరువాత అహంకారముగలవాడై దేవునికి
• ఇతను మొటష్టి మొద
అవిధేయు యెను. దీనికి ఫలితము , సౌలు ్థ నములో జు దేవుడు దావీదును నియమించి, యుద్ధ ములో సౌలు చంపబడుటకు
అనుమతించబడెను.
• క్రీ త్తు నిబంధనలో పౌలు అనబడిన సౌలు అనే ఒక యూదుడు ఉండేవాడు, ఈయన యేసు క్రీస్తు ు అపొస్తు లడు మా ను.
(తరు్జుమా సలహాలు: పేర్లను ఎలా తరు్జుమా చేయాలి)
(ఈ పదములను కూ

చూడండి:

జు)

పరిశ ద్ధ గ్రంథ అన బంధ వాక్యమ ల :
• 1 దిన.10:1-3
• 1 సమూ.09:1-2
• 2 సమూ.01:1-2
• అపొ.కార్య.13:21-22
• ర్తన.018:1

పరిశ ద్ధ గ్రంథమ న ండి ఉ

హరణల :

జు. ఇతను ప్రజలందరూ కోరు నే విధము నే ఎతు్తు ను మరియు అందము ను
• 17:01 సౌల ఇ శ్రా యేలీయులకు మొటష్టి మొద
ఉండేవాడు. సౌల ఆరంభములో ఇ శ్రా యేలును ఏలిన నిన్నా సంవతస్సారములవరకు మంచి జు పరిపాలించెను. అయితే ఆ తరువాత
ంత కాలానికి దుషష్టి జు మారి, దేవునికి అవిధేయత చూపెను, అందుచేత దేవుడు సౌలు ్థ నములో జు ఉండుటకు ఇం క
వ్యకి్తని ఎనున్నా నియు న్నాడు.
• 17:04 ప్రజలందరూ దావీదును పే్రమించుచునన్నాందుకు సౌల అసూయ పడెను. సౌల అతనిని చంపుటకు అనేక రీతులు ప్రయతాన్నాలు
చే ను, అందుచేత దావీదు సౌల క చికస్కాకుం దాచిపెటుష్టి నెను.
• 17:05 చిటష్టి చివరికి, సౌల యుద్ధ మందు మరణించెను, మరియు దావీదు ఇ శ్రా యేలు జు మా ను.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H7586, G4549

( రిగి వెళ్ళుండి: 17:01; 17:02; 17:04; 17:05)
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స్త

, స్త

సు్తుతి, సు్తుతించెను, సు్తుతికి అరు్హుడు

ంచెన , స్త

కి అర్హు డ

రద్వాచనమ :
ఎవరినై

సు్తుతించాలం

ఆ వ్యకి్త

రకు గౌరవమును మరియు ప్రశంసలను వ్యక్తపరచాలి.

• దేవుని గొప్పుతనమునుబ ష్టి ప్రజలందరు దేవునిని సు్తుతి ్తు రు మరియు లోక రక్షకుని ను, సృ ష్టి కర్త ను ఆయన చేసిన అదు్భుత
కార్యములనుబ ష్టి ఆయనను సు్తుతి ్తు రు.
• దేవుని ర న సు్తుతిలో అనేకమారు్ల ఆయన చేసిన కార్యముల రకు కృతజజ్ఞా తలు చెలి్ల ంచుటయనునది ఉండును.
• సంగీతము మరియు పాటలు పాడుట అనునది అనేకమారు్ల దేవునిని సు్తుతించు విదానము పరిగణించబడును.
• దేవునిని ఆ ధించుట అనునది ఆయనను సు్తుతించుటయను అర్థ ములో భాగమునైయునన్నాది.
• “సు్తుతి” అనే పదమును “మంచి మా ్ల డు” లేక “మాటలతో గొప్పు ఉనన్నాతం ఘనపరచు” లేక “మంచి విషయములు పలుకు” అని
కూ తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
• “సు్తుతి” అనే మపదమును “ఘనము మా ్ల డు” లేక “ఘనపరిచే విధము మా ్ల డు” లేక “మంచి విషయములను చెపి్పు
మా ్ల డు” అని తరు్జుమా చేయవచుర్చాను.
(చూడండి: worship)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 2 రింతి 1:3
• అపో.కా 2:47
• అపో.కా 13:48
• దానియేలు 3:28
• ఎఫెసి 1:3
• ఆది 49:8
• యాకోబు 3:9-10
• యోహాను 5:41-42
• లూకా 1:46
• లూకా 1:64-66
• లూకా 19:37-38
• మత్తు యి 11:25-27
• మత్తు యి 15:29-31

బైబిల్ కథలన ండి ఉ

హరణల :

• 12:13 ఇ శ్రా యేలీయులు దేవునిని స్త ంచ టక మరియు వారి క్రీ త్తు ్వతంత్రు్యమును ఆచరించుటకు అనేకమైన పాటలు పాడిరి,
ఎందుకం దేవుడు వారిని ఐగుపుప్తు సైన్యమునుండి రక్షించెను.
• 17:8దావీదు ఈ మాటలు వినినపు్పుడు, అతను తక్షణమే దేవునిని స్త ంచి, కృతజజ్ఞా తలు తెలియజే ను, ఎందుకం ఇటువం
ఘనతను మరియు అనేక ఆశీ ్వదములను ఇ ్తు నని దేవుడు దావీదుకు వా ్ధ నము చేసియుండెను.
• 22:7“దేవుని స్త ంచ డి, ఎందుకనిన ఆయన తన ప్రజలను జ్ఞా పకము చేసి నెను” అని జెక ్య చెపె్పును!
• 43:13 వారందరు (శిషు్యలు) కూడి దేవుని స్త ంచ టలో సంతో ంచిరి మరియు వారితోనునన్నా సమస్తు ము వారిలో ఒకరితో ఒకరు
పంచు నిరి.
• 47:8వారు పౌలు మరియు లను చెరలో ఎకుస్కావ భదద్రోత కలిగిన భాగమందు ఉంచిరి మరియు వారి కాళ్ళును బంధించిరి. అయినను
మధ్య తి్రుయందు, వారు పాటలు పాడుచు దేవునిని స్త ంచిరి .

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1319, H7121, H8416, G29800, G38530

( రిగి వెళ్ళుండి: 12:13; 17:03; 17:08; 22:07; 23:08; 43:13; 44:03; 47:08)
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్వకరించు,

్వగతం, చేప ష్టి న, అంగీకారం

ద్వాకరించ , సాద్వాగతం, చేపటిష్టి న, అంగీకారం
రద్వాచనం:
“ ్వకరించు లేక పొందు ను" పదం

ధారణం

ఇచిర్చాన, అరి్పుంచిన లేదా అందించిన దానిని పొందడం లేదా అంగీకరించడం అని అర్థ ం.

న్నాడు" లో ఉనన్నాటష్టి ు " ్వకరించడం లేదా పొందుకోవడం" పదం దేనినై
• “ఒక వ్యకి్త తాను చేసిన పనికి శిక్షను అతడు పొందు
అనుభవించడం లేదా శశ్రామనొందడం అనే అర్థ ం కూ వసు్తుంది.
• మనం ఒక వ్యకి్తని మనం “ ్వకరిసు్తు న్నాము" అనే దానిలో కూ ఒక ప్రతే్యక భావన ఉంది. ఉదాహరణకు, సందర్శూకులనూ లేదా
అతిథులనూ “ ్వకరించడం” అం వారితో ఒక సంబందానిన్నా పెంచుకోవడం కోసం గౌరవంతో వారిని ్వగతి ్తు ము, గౌరవి ్తు ము.
• పరిశుదా్ధత్మ వరమును పొందు నుట” అం మనకు పరిశుదా్ధతు్మడు అనుగ్రహించబడియు న్నాడు, మన జీవితములలోనూ, మన
జీవితముల దా్వ నూ పనిచేయుటకు ఆయనను ఆహా్వనించాలి అని అర్థ ం.
• “యేసును ్వకరించడం” అం యేసు క్రీస్తు ు దా్వ దేవుడు అనుగ్రహించిన రక్షణను అంగీకరించడం అని అర్థ ం.
• ఒక చూపులేని వ్యకి్త “తన చూపును పొందు నినపు్పుడు” అం దేవుడు అతనిని స్వస్థ పరిచాడు, చూడ నికి అతనిని బలపరిచాడు అని
అర్థ ం.

అన వాదం సూచనల :
• సంద బ్బానిన్నా బ ష్టి “ ్వకరించడం" పదం "అంగీకరించం" లేదా " ్వగతించడం" లేదా "అనుభవించడం" లేదా "ఇవ్వబడడం" అని
అనువదించబడవచుర్చా.
• "మీరు శకి్త పొందుదురు" వాక్యం "మీకు శకి్త ఇవ్వబడుతుంది" లేదా "దేవుడు మీకు శకి్తని ఇ ్తు డు" లేదా "శకి్త మీకు (దేవుని దా్వ )
ఇవ్వబడుతుంది" లేదా పరిశుదా్ధతు్మడు మీలో శకి్తవంతం పనిచేసేలా దేవుడు చే ్తు డు" అని నువదించబడవచుర్చా.
• "తన చూపును పొందాడు" పదబంధం "చూడగలి డు" లేదా "తిరిగి చూడగలి డు" లేదా దేవుని స్వస్థ త పొందాడు తదా్వ
చూడగలి డు" అని అనువదించబడవచుర్చా.
(చూడండి: Holy Spirit, Jesus, lord, save)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• 1యోహాను 5:9
• 1 తె స్సా 1:6
• 1 తె స్సా 4:1
• అపో.కా 8:15
• యిరి్మయా 32:33
• లూకా 9:5
• మలా 3:10-12
• ర్తన 49:14-15

బైబిల కథలన ండి ఉ

హరణల :

• 21:13ప్రవక్తలు కూ మె స్సాయా పరిపూరు్ణడు, పాపం లేనివాడు అని చెపా్పురు. ఆయన మనుషు్యలందరి పాపం కోసం
శిక్షను తీస కోవడం కోసం చనిపోయాడు. ఆయన పొందిన శిక్ష దేవుని మనుషు్యలకు మధ్య సమాధా నిన్నా తీసు ని వచిర్చాంది.
ఆత్మను ద్వాకరించ .”
• 45:5 ్తు ఫను చనిపోతునన్నాపు్పుడు అతడు గ ష్టి అరిచాడు, "యేసూ,
49:6ఆయన
(యేసు)
ందరు
ఆయనను
ద్వాకరిసా
్త
రనీ,
రక్షణ
పొందుతార
చెపా్పుడు అయితే ందరు ్వకరించారు.
•
49:10యేసు
సిలువ
మీద
చనిపోయినపు్పుడు
ఆయన
శిక్షను
ద్వాకరించాడ
.
•
ద్వాకరించిన ప్రతిఒకస్కారి దేవుడు రక్షి ్తు డు.
• 49:13యేసు నందు వి ్వసం ఉంచి ఆయనను తమ ప్రభువు

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H3557, H3947, H6901, H6902, H8254, G03080, G03240, G03530, G03540, G05680, G05880,
G06180, G11830, G12090, G15230, G16530, G19260, G28650, G29830, G30280, G33350, G33360, G35490,
G38580, G38800, G43270, G43550, G43560, G46870, G52640, G55620
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్వకరించు,

( రిగి వెళ్ళుండి: 21:13; 42:08; 45:05; 49:06; 49:10; 49:13)
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translationWords

హవ్వ

హవద్వా
వాస్త వాల :
ఇది మొద

స్త్రీ పేరు. ఆమె పేరుకు "జీవం” లేక “పా్రణం గల" అని అర్థ ము.

• దేవుడు ఆదాము నుండి పకస్కాటెముక తీసి హవ్వను చే డు.
• హవ్వను ఆదాముకు "సహాకారి " చే డు. ఆమె ఆదాము వెంట ఉండి దేవుడు అతనికి ఇచిర్చాన పనిలో సహకరించాలి.
• హవ్వను తాను (సర్పుము రూపంలో) విషమ పరీక్షకు/శోధనకు గురిచేసి మొదట దేవుడు తినవదగ్దా నన్నా పండు తినడం దా్వ
చేయించాడు.

పాపం

(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల ఎలా అనువదించడం) How to Translate Names
(చూడండి: ఆదాము, life, Satan)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• 1 తిమోతి 02:13
• 2 రింతి 11:03
• ఆది 03:20
• ఆది 04:01-02

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 01:13 తరువాత దేవుడు ఆదాము పకస్కాటెముకలో్ల ఒక తీసి ఒక స్త్రీ చేసి, ఆమెను ఆదాము దగ్గ రికి తెచార్చాడు.
• 02:02 అయితే ఆ తోటలో మోసపూరితమైన సర్పుము ఉనన్నాది. అది ఆ స్త్రీని ఇలా అడిగెను, "దేవుడు నిజం తోటలోని ఏ చెటుష్టి పండు
తినవదుగ్దా అ న్నా ?"
• 02:11 అతని భార్య పేరు హవద్వా, అం "జీవం ఇచేర్చాది" ఎందుకం ఆమె మనుషులందరి తలి్ల అవుతుంది.
• 21:01 సర్పుము యొకస్కా తలను చితకగొటుష్టిటకు హవద్వా యొకస్కా సంతానము జని్మ ్తు డని దేవుడు వా గ్దా నం చే డు.
• 48:02 తోటలో హవ్వను మోసగించుటకు తాను సర్పుము దా్వర మా ్ల డు.
• 49:08 ఆదాము హవద్వా పాపం చేసినపు్పుడు, అది వారి సంతతి నంత ని చెరిపింది.
• 50:16 ఆదాము హవ్వ దేవునికి లోబడక లోకములోకి పాపమును తెచిర్చానందున, దేవుడు దానిని శపించి, శనము చేయుటకు
నిర్ణయించెను.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H2332, G20960

( రిగి వెళ్ళుండి: 02:11; 02:12; 21:01; 48:01; 48:02; 48:03; 48:04; 49:08; 50:16)
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హాగరు

హాగర
వాస్త వాల :
హాగరు ఐగుపి్తు య స్త్రీ. ఆమె

నిస.

కు పిల్ల లు కలగక పొతే ఆమె హాగరును సంతానం కోసం తన భర్త అ బ్రా ముకు ఇచిర్చాంది.
•
• హాగరు గర్భు ధారణ జరిగి ఆమె అ బ్రా ము కుమారుడు ఇ ్మయేలుకు జన్మ నిచిర్చాంది.
• హాగరు ఎ రిలో అలా్లడుతుండ దేవుడు ఆమెను ఆదుకుని ఆమె సంతా నిన్నా దీవి ్తు నని వా గ్దా నం చే డు.
(అనువాదం సలహాలు: పేరు్ల అనువదించడం ఎలా)
(చూడండి: అ బ్రా హాము, సంతతి వాడు, ఇ

్మయేలు,

, సేవకుడు)

బైబిల్ రిఫరెన న్సిల :
• గలతి 04:24-25
• ఆది 16:1-4
• ఆది 21:8-9
• ఆది 25:12

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

అతనితో చెపి్పుంది, "ఎందుకం దేవుడు కు పిల్ల లను ఇవ్వలేదు. ఇపు్పుడు నేను చాలా
• 05:01 కాబ ష్టి అ బ్రా ము భార్య
ముసలిదానిన్నా అయిపోయాను. ఇదుగో
సేవిక,హాగర . ఆమెను వివాహమాడి కోసం ఒక డుకును కను."
• 05:02 హాగర కు డుకు పు ష్టి డు. అ బ్రా ము అతని పేరు ఇ ్మయేలు అని పె ష్టి డు.

పదం సమాచారం:
• Strong's: H1904

( రిగి వెళ్ళుండి: 05:01; 05:02)
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హింసించు

హింసించ
రద్వాచనమ :
“హింసించు” మరియు “హింస” అను పదములు ఒక వ్యకి్తని లేక ఒక నిరిగ్దా షష్టి ~జ
విధానములో నిరంతరము శిక్షించుటను/ సూచిసు్తుంది.

ంగమును ని వారికి~/జ

ం నికి హాని కలిగించు కఠినమైన

• హింస అనునది ఒక వ్యకి్తకి ని లేక అనేకమందికి ని విరుద్ధ ము చేసేది మరియు దారణం ఇది మరలామరలా చేసే దాడులై
ఉం యి.
• ఇ శ్రా యేలియులు అనేక విభినన్నామైన జనుల గుంపుల దా్వ హింసించబడిరి, మరియు దాడి చేయబడిరి, చెరగొనిపోబడిరి మరియు
వారినుండి అనేకమైనవా ని దొంగలించిరి/దోచు నిరి.
• ప్రజలు అనేకమారు్ల/తరచూ భినన్నామైన మతవి ్వ లు లేదా బలహీనులైన ఇతరుల ప్రజలును హింసి ్తు రు. ~మీదను లేక ఇతర
నమ్మకాలను కలిగినవారి మీదను దాడి చేసి హింసించుదురు.
• యూదా మత యకులు యేసును హింసించిరి, ఎందుకం ఆయన బోధించుచునన్నా సంగతులను వారు ఇషష్టి పడలేదు.
• యేసు తిరిగి పరలోకమునకు వెళి్ల న తరువాత, యూదా మత యకులు, రోమా ప్రభుత్వము ఆయన అనుచరులను హింసించిరి.
్తు ఉండు/అణచివేయుచూ ఉండుట” లేక “కఠినము వ్యవహరించుట” లేక “నిరంతరము
• “హింసించు” అనే పదమును “ఒతి్తు డి చెసూ
తపు్పు నడుచుకో” అని కూ అనువాదం చేయవచుర్చా.
• “హింస” అను పదమును అనువదించుటలో “కఠినము కషష్టి మును కలిగించడం” లేక “ఒతి్తు డికి గురిచేయడము” లేక “నిరంతరమూ
ధపడుతూ ఉండడం” అను మాటలు కూ ఉం యి.
(చూడండి: Christian, church, oppress, Rome)

బైబిల రిఫరెన న్సిల :
• అపో.కా 7:52
• అపో.కా 13:50
• గలతీ 1:13-14
• యోహాను 5:16-18
• మారుస్కా 10:30
• మత్తు యి 5:10
• మత్తు యి 5:43-45
• మత్తు యి 10:22
• మత్తు యి 13:20-21
• ఫిలిపి్పు 3:6

బైబిల్ కథల న ండి ఉ

హరణల :

• 33:7“ తి నేల అనునది దేవుని వాక్యమును విని, దానిని ఆనందము అంగీకరించు వ్యకి్తని పోలియుండును. అయితే ఆ వ్యకి్త
కఠినమైన శశ్రామలు వచిర్చానపు్పుడు లేక హింసన పొందినపు్పుడు, అతడు పడిపోవును.”
• 45:6ఆ దినమున యెరూష లేములోని అనేకమంది ప్రజలు యేసు అనుచరులను హింసించ ట పా్రరంభించెదరు, ఇందువలన అనేకమంది
వి ్వసులు ఇతర పా్రంతములకు పారిపోవుదురు.
• 46:2“సౌలా! సౌలా! ననేన్నాల వు హింసించ చ నాన్నివు ?” అని ఎవరో చెపు్పుట సౌలు వినెను. “ప్రభువా, వెవరవు?” అని సౌలు
అడిగెను. “నేను వు హింసించ చ నన్ని యేసును!” అని యేసు అతనితో చెపె్పును.
• 46:4అయితే, “ప్రభువా, ఈ మనుషు్యడు వి ్వసులను హింసించ వాడ నేను వినియు న్నాను” అని అన య చెపె్పును.

పదం సమాచారం:
• Strong’s: H1814, H7291, H7852, G13750, G13760, G13770, G15590, G23470

( రిగి వెళ్ళుండి: 33:07; 45:06; 45:07; 46:01; 46:02; 46:04; 46:09)
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