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యోబు
గంథకర
యోబు గంథం ఎవరు రాశారో తెలియదు. ఫలానా అని

ఎకక్డా చెపప్లేదు. ఇదద్రు, అంతకనాన్ ఎకుక్వ గంథకరలు
ఉండవచుచ్. బిలు పుసత్కాలనిన్టిలోకీ ఇది అతయ్ంత పాచీన
గంథం అనుకోవచుచ్. యోబు మంచివాడు, భకిపరుడు. భరించరాని
విషాద సంఘటనలు అతనికి దాపురించాయి. అతనికి అలాటి
ఉపదవాలు ఎందుకు వచాచ్యో యోబు, అతని సేన్హితులు
తరిక్ంచడానికి పయతిన్ంచారు. ఇందులోనిముఖయ్ పాతలుయోబు,
తేమానీయుడు ఎలిఫజు, షుహీయుడు బిలద్దు, నయమాతీయుడు
జోఫరు, బూజీయిడు ఎలీహ .

రచనా కాలం, పదేశం
కీ. పూ. 2100 - 1800
ఇందులోని చాలా భాగాలు అటు తరువాతి కాలంలో రాసిన

సంగతులను తెలియజేసుత్ నాన్యి. బబులోను చెర కాలంలో లేక
చెర అనంతరం ఈ పుసత్కం రాసి ఉండవచుచ్. ఎలీహ మాటాల్ డిన
అధాయ్యాలు ఇంకా తరువాతి కాలంలోరాసి ఉండవచుచ్.

సీవ్కర
పాచీన యూదులు, పసుత్ త బిలు చదువరులు. ఈజిపుట్ లో

బానిసలుగా ఉనన్ ఇశాయేలు జాతి వారిని ఉదేద్శించి ఈ పుసత్కం
రాశారని పండితులు అభిపాయం. ఈజిపుట్ వారి చేతులోల్ బాధలు
అనుభవిసుత్ నన్ జాతికి కొంత ఊరట కలిగించాలని మోషే ఉదేద్శించి
ఉండవచుచ్.

పయోజనం
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యోబు గంథం మనకి ఈ కింద విషయాలు అరధ్ం చేసుకోవడానికి
తోడప్డుతుంది. తానుకు ఆరిధ్క, శారీరిక నషట్ం కలిగించే శకి లేదు.
తాను చేయలేని విషయాల దేవునికి అదుపు ఉంది. లోకంలో
ఉనన్ బాధలనిన్టికి వెనుక ఉనన్ కారణానిన్ తెలుసుకోవడం మానవ
అవగాహనకు మించినది. దుషుట్ లకు తగిన పతిదండన లభిసుత్ ంది.
మన ఆతమ్ను పరి ంచడానికి, ఉపదేశించడానికి, పవితపరచడానికి
దృఢపరచడానికి కొనిన్సారుల్ దేవుడు బాధలను అనుమతిసాత్ డు.

ముఖాయ్ంశం
బాధలదావ్రా దీవెనలు.

విభాగాలు
1. పరిచయం,సాతాను దాడి – 1:1-2:13
2. యోబు తన ముగుగ్ రు మితులతో తన బాధలను చరిచ్ంచడం.

– 3:1-31:40
3. ఎలీహ దేవునిమంచితనానిన్వరిణ్ంచడం – 32:1-37:24
4. దేవుడుయోబుకు తనసారవ్భౌమిక అధికారానిన్ వెలల్డించడం

– 38:1-41:34
5. దేవుడుయోబుకు పూరవ్ మ సిథ్తి కలిగించడం – 42:1-17

యోబు, అతని నేపధయ్ం
1ఊజు దేశంలో యోబు అనే ఒక మనిషి ఉండేవాడు. అతడు

దేవునిపటల్ భయభకులు కలిగి, యథారథ్ న పవరనతో నాయ్యంగా
జీవిసూత్ చెడును అసహియ్ంచుకునేవాడు. 2 అతనికి ఏడుగురు
కొడుకులు, ముగుగ్ రు కూతుళ ళ్ ఉనాన్రు. 3 అతనికి 7,000
గొరెలు, 3,000 ఒంటెలు, 500 జతల ఎదుద్ లు, 500 ఆడగాడిదల
పశుసంపద ఉంది. అనేకమంది పనివాళ ళ్ అతని దగగ్ర పని
చేసేవారు. ఆ కాలంలో తూరుప్న ఉనన్ దేశాల పజలందరిలో అతనేన్
గొపప్వాడుగా ఎంచారు.

4 అతని కొడుకులు వంతుల పకారం తమ ఇళళ్లో విందులు
చేసేవాళ ళ్. ఎవరి వంతు వచిచ్నపుప్డు వాళ ళ్ ఆ విందులకు
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తమ ముగుగ్ రు అకక్చెలెల్ళళ్ను కూడా ఆహావ్నించేవాళ ళ్. 5 వాళళ్
విందు సమయాలు ముగిసిన తరువాత యోబు ఉదయానేన్ లేచి
తన కుటుంబ సభుయ్లోల్ ఒకొక్కక్రి కోసం హోమబలి అరిప్ంచే వాడు.
తన కొడుకులు ఏ నా పాపం చేసి తమ హృదయాలోల్ దేవుణిణ్
దూషించారేమో అని వాళళ్ను పిలిపించి పవితపరిచేవాడు. పతి
రోజూయోబు ఈ విధంగా చేసూత్ ఉండేవాడు.

సాతానుకు దేవునికి మధయ్ సంభాషణ
6 ఒకరోజున దేవదూతలు* యెహోవా సనిన్ధిలో సమకూడారు.

సాతాను కూడా దేవదూతలతో కలిసి వచాచ్డు. 7 యెహోవా
“నువువ్ ఎకక్డ నుండి వచాచ్వు?” అని సాతానును అడిగాడు.
అందుకు అతడు “భూమి మీద సంచారం చేసి అటూ ఇటూ
తిరుగుతూ వచాచ్ను” అని జవాబిచాచ్డు. 8 అపుప్డు యెహోవా
“నా సేవకు న యోబు గురించి నీకు తెలుసా? అతడు యథారథ్
వరనుడు. నీతిపరుడు. దేవునిపటల్ భయభకులు కలిగి చెడుతనానిన్
అసహియ్ంచుకునేవాడు. అతనిలాంటి వయ్కి భూమి ఎవవ్రూ లేడు”
అనాన్డు.

9 అందుకు సాతాను “యోబు ఊరకే దేవుడంటే భయభకులు
చూపిసుత్ నాన్డా? 10 నువువ్ యోబునూ, అతని సంతానానీన్, అతని
ఆసిత్ అంతటినీ కంచె వేసి కాపాడుతునాన్వు గదా? నువువ్ అతడు
చేసుత్ నన్ పతిదానీన్ దీవిసుత్ నాన్వు గనక అతని ఆసిత్ దేశంలో ఎంతో
విసత్రించింది. 11 అయితే ఇపుప్డు నువువ్ అతనికి వయ్తిరేకంగా
నీ చెయియ్ చాపి అతనికి ఉనన్దంతా నాశనం చేసేత్ అతడు నీ
మొహం మీదే నినున్ దూషించి నినున్ వదిలేసాత్ డు” అనియెహోవాతో
అనాన్డు. 12 అపుప్డు యెహోవా “ఇదిగో, అతనికి ఉనన్దంతా
నీ ఆధీనంలో ఉంచుతునాన్ను. అతనికి మాతం నువువ్ ఎలాంటి
కీడు తలపెటట్కూడదు” అని అపవాదికి చెపాప్డు. అపుప్డు వాడు
యెహోవాసమకష్ంలో నుండి వెళిళ్పోయాడు.
* 1:6 1:6 దేవదూతలు దేవుని కుమారులు
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13 ఒక రోజు యోబు పెదద్ కొడుకు ఇంటిలో యోబు మిగిలిన
కొడుకులు, కూతుళ ళ్ భోజనం చేసూత్ , దాకష్రసం తాగుతూ ఉనన్
సమయంలో ఒక సేవకుడు అతని దగగ్రికి వచాచ్డు. 14 అతడు
వాళళ్తో “ఎదుద్ లు నాగలి దునున్తునాన్యి. గాడిదలు ఆ పకక్నే
మేత మేసూత్ ఉనాన్యి. ఆ సమయంలో సేబియా జాతి వాళ ళ్
వచిచ్ వాటి మీద పడి వాటిని దోచుకునాన్రు. 15 పనివాళళ్ను
కతుత్ లతోచంపివేశారు. నేనొకక్డినేతపిప్ంచుకుని జరిగిందంతామీకు
చెపప్డానికి వచాచ్ను” అని చెపాప్డు.

16 ఆ సేవకుడు అలా చెబుతూ ఉండగానే మరో సేవకుడు
వచాచ్డు. “దేవుని అగిన్ ఆకాశం నుండి కురిసింది. ఆ అగిన్
వలల్ గొరెలు, పనివాళ ళ్ తగలబడిపోయారు. ఈ విషయం
నీకు తెలియజేయడానికి నేనొకక్డినే తపిప్ంచుకుని వచాచ్ను” అని
చెపాప్డు. 17 అతడు అలా చెబుతూ ఉండగానే మరో సేవకుడు
వచాచ్డు. అతడు “కలీద్య జాతి వారు మూడు గుంపులుగా
వచిచ్ ఒంటెల దాడి చేసి వాటిని సావ్ధీనం చేసుకుని, పనివాళళ్ను
చంపివేశారు. ఈ విషయం నీకు తెలియజేయడానికి నేనొకక్డినే
తపిప్ంచుకుని వచాచ్ను” అని చెపాప్డు.

18 అదే సమయంలో మరో సేవకుడు వచిచ్ “నీ కొడుకులు,
కూతుళ ళ్ నీ పెదద్ కొడుకు ఇంటోల్ భోజనం చేసూత్ ,దాకష్రసం తాగుతూ
ఉనాన్రు. 19 అపుప్డు ఎడారి పాంతం నుండి గొపప్ సుడిగాలి
బలంగా వీచి వాళ ళ్నన్ ఇలుల్ నాలుగు పులా కొటిట్ంది. ఇలుల్ ఆ
యువతీయువకులమీద పడిపోవడం వలల్ వాళళ్ంతా చనిపోయారు.
ఈ విషయం నీకు తెలియజేయడానికి నేనొకక్డినే తపిప్ంచుకుని
వచాచ్ను” అని చెపాప్డు.

20 అపుప్డు యోబు లేచి తన దుసుత్ లు చింపుకునాన్డు.
తలవెంటుకలు గొరిగించుకుని నేల మీద సాషాట్ ంగపడి నమసాక్రం
చేసి ఇలా అనాన్డు. 21 “నేను నా తలిల్ కడుపులోనుండి దిగంబరిగా
వచాచ్ను. దిగంబరిగానేఅకక్డికి తిరిగి వెళాత్ ను. యెహోవాఇచాచ్డు,
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ఆయనే తీసుకునాన్డు. యెహోవానామానికి సుత్ తి కలుగు గాక.”
22జరిగిన విషయాలనిన్టిలో ఏ సందరభ్ంలోనూయోబు ఎలాంటి

పాపం చేయలేదు, దేవుడు అనాయ్యం చేశాడని పలకలేదు.

2
సాతానుకు దేవునికి మధయ్ సంభాషణ

1 మరో రోజు దేవదూతలు యెహోవా సముఖంలో ఉండేందుకు
సమకూడారు. సాతాను కూడా వాళళ్తో యెహోవా ఎదుట
నిలబడేందుకు వచాచ్డు. 2 యెహోవా “నువువ్ ఎకక్డ నుండి
వచాచ్వు?” అని అపవాదిని అడిగాడు. అందుకు అతడు “భూమి
మీద సంచారం చేసి అటూ ఇటూ తిరుగుతూ వచాచ్ను” అని
యెహోవాకు జవాబిచాచ్డు.

3 అందుకు యెహోవా “నా సేవకు న యోబు గురించి
నీకు తెలుసా? అతడు యథారథ్ న పవరన గలవాడు,
నీతిపరుడు. దేవుని పటల్ భయభకులు కలిగి చెడుతనానిన్
అసహియ్ంచుకునేవాడు. అతనిలాంటి వయ్కి భూమి ఎవవ్రూ
లేడు. కారణం లేకుండాా అతణిణ్ నాశనం చెయాయ్లని నువువ్
ననున్ పురికొలప్డానికి పయతిన్ంచినపప్టికీ అతడు ఇపప్టికీ తన
నిజాయితీని విడిచిపెటట్కుండా సిధ్రంగా నిలబడాడ్ డు” అని అనాన్డు.

4అపుప్డు సాతాను “మనిషి తన చరమ్ం కాపాడుకోవడానికి చరమ్ం
ఇసాత్ డు. తన పాణం కాపాడుకోవడానికి తనకునన్దంతా ఇసాత్ డు
గదా. 5మరొకక్సారి నువువ్ నీ చెయియ్ చాపి అతని ఎముకల మీదా,
దేహం మీదా దెబబ్ కొడితే అతడు నీ ముఖం మీదే నినున్ దూషించి
నినున్ విడిచిపెడతాడు” అనాన్డు. 6 అపుప్డు యెహోవా “అతణిణ్
నీకు సావ్ధీనం చేసుత్ నాన్ను. అతని పాణం జోలికి మాతం నువువ్
వెళళ్వదుద్ ” అని చెపాప్డు.

7సాతాను యెహోవా సముఖం నుండి బయలుదేరి వెళిల్, యోబు
అరికాలు నుండి నడినెతిత్ వరకూ బాధ కలిగించే కురుపులు
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పుటిట్ంచాడు. 8 అతడు తన ఒళల్ గోకోక్వడానికి ఒక చిలల్పెంకు
తీసుకుని బూడిదలో కూరుచ్నాన్డు. 9 అతని భారయ్ వచిచ్ అతనితో
“నువువ్ ఇంకా నీ నిజాయితీని వదిలిపెటట్వా? దేవుణిణ్ బాగా తిటిట్
చచిచ్పో” అంది.

10 అపుప్డు యోబు “నువువ్ తెలివి తకుక్వగా
మాటాల్ డుతునాన్వు. మనం దేవుడిచేచ్ మేళ ళ్ మాతమే
అనుభవిసాత్ మా? కీడు కూడా అనుభవించాలి గదా” అనాన్డు.
జరుగుతునన్ ఈ విషయాలనిన్టిలో ఏ సందరభ్ంలోనూ యోబు తన
నోటిమాటతో ఎలాంటిపాపమూ చేయలేదు.

11 తేమానీయుడు ఎలీఫజు, షూహీయుడు బిలద్దు,
నయమాతీయుడు జోఫరు అనే యోబు ముగుగ్ రు సేన్హితులు
అతనికిసంభవించినఆపదలనిన్టినిగూరిచ్వినాన్రు. అతనితోకలిసి
దుఃఖించడానికి, అతణిణ్ ఓదారచ్డానికి వెళాల్ లని నిరణ్యించుకుని
తమపాంతాలు విడిచియోబు దగగ్రికి వచాచ్రు.

12 వారు వచిచ్ కొంత దూరంగా నిలబడి అతణిణ్ చూశారు.
యోబును పోలుచ్కోలేక తమ బటట్లు చింపుకునాన్రు. ఆకాశం
పు తల మీదికి దుముమ్ చలుల్ కుని బిగగ్రగా ఏడాచ్రు. 13 అతడు
అనుభవిసుత్ నన్ తీవ నబాధను గహించిఎవవ్రూ ఒకక్మాట కూడా
మాటాల్ డకుండాఏడురోజులపాటురాతీపగలూఅతనితోకలిసినేల
కూరుచ్నాన్రు.

3
యోబుమాటలు

1ఆ తరువాతయోబు మాటాల్ డడం మొదలుపెటాట్ డు. తాను పుటిట్న
దినానిన్ శపించాడు. 2యోబు ఇలా అనాన్డు.

3 నేను పుటిట్న రోజు లేకుండా ఉంటే బాగుండేది. “మగ పిలల్వాడు
పుటాట్ డు” అని చెపేప్ రాతి సమయం లేకపోయినటట్యితే
బాగుండేది. నా తలిల్ గరాభ్నిన్ ఆ రోజు మూసి ఉంచితే
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బాగుండేది. ఆ రోజు నా కళళ్కు బాధను మరుగు
చేయలేకపోయింది.

4 ఆ రోజు చీకటిమయం కావాలి. దాని మీద వెలుగు
పకాశించకూడదు. న ఉనన్ దేవుడు ఆ రోజును
లెకిక్ంచకూడదు.

5చీకటి,గాఢాంధకారంమళీళ్ దానిన్ తమ దగగ్రికి తీసుకోవాలి. దానిన్
మేఘాలు ఆవరించాలి. పగటివేళ చీకటి కమిమ్నటుట్ దానికి
భయాందోళన కలగాలి.

6 కటిక చీకటి ఆ రాతిని ఒడిసి పటాట్ లి. సంవతస్రం రోజులోల్ నేనూ
ఒకదానన్ని అది చెపుప్కోకుండా ఉండాలి. ఏ నెలలోనూ అది
భాగం కాకూడాదు.

7ఆ రాతి ఎవవ్రూ పుటట్కపోతే బాగుండేది. అపుప్డు ఎవవ్రూ హరష్
ధావ్నాలు చెయయ్కపోతేబాగుండేది.

8 శపించేవాళ ళ్ ఆ రోజును శపించాలి. సముద రాకష్సిని రెచచ్గొటేట్
వాళ ళ్ దానిన్ శపించాలి.

9 ఆ దినాన సంధయ్వేళలో పకాశించే నకష్తాలకు చీకటి కమామ్లి.
వెలుగు కోసం అది ఎదురు చూసినపుప్డు వెలుగు
కనబడకూడదు.

10 అది ఉదయ సూరయ్ కిరణాలు చూడకూడదు. పుటిట్న వెంటనే
నేనెందుకు చనిపోలేదు?

11తలిల్ గరభ్ం నుండి బయటపడగానేనాపాణం ఎందుకు పోలేదు?
12 ననెన్ందుకు మోకాళల్ మీద పడుకోబెటుట్ కునాన్రు? నేనెందుకు తలిల్

పాలు తాగాను?
13 లేకపోతే ఇపుప్డు నేను పడుకుని పశాంతంగా ఉండేవాణిణ్ . నేను

చనిపోయివిశాంతిగా ఉండేవాణిణ్ .
14 శిథిల పోయిన భవనాలు తిరిగి కటిట్ంచుకునే భూరాజులాల్ గా,

మంతులాల్ గా నేను కూడా చనిపోయి పశాంతంగా
ఉండేవాణిణ్ .

15బంగారం సంపాదించుకుని, తమ ఇంటినిండా వెండిని నింపుకునన్
అధికారులాల్ గా నేను కనున్మూసి ఉండేవాణిణ్ .
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16 భూమిలో పాతిపెటట్బడిన పిండంలాగా వెలుగు చూడని
పసికందులాగానాకిపుప్డు ఉనికి ఉండేది కాదు.

17 అకక్డ దురామ్రుగ్ లు ఇక బాధపెటట్రు, బలహీను అలసిన వారు
విశాంతిపొందుతారు.

18అకక్డ బంధితు న వారు కలసి విశమిసాత్ రు. వాళళ్ చేత పనులు
చేయించేవాళళ్ ఆజఞ్లు వాళల్కు వినిపించవు.

19 పేదవారు, గొపప్వారు అంతా అకక్డ ఉనాన్రు. దాసులు
తమ యజమానుల చెర నుండి తపిప్ంచుకుని
సవ్తంతులయాయ్రు.

20 దురద్శలో ఉనన్వారికి వెలుగు ఎందుకు? దుఃఖాకాంతు న వారికి
జీవం ఎందుకు?

21 వారు మరణం కోరుకుంటారు. దాచిపెటిట్న నిధి కోసం వాళ ళ్
లోతుగా తవువ్తునాన్రు గాని అదివారికి దొరకడం లేదు.

22 వాళ ళ్ సమాధికి చేరినపుప్డు వారు ఆనందిసాత్ రు, ఎంతో
సంబరపడతారు.

23మారగ్ం కనుగొనలేని వాడికి, దేవుడు చుటూట్ కంచె వేసిన వాడికి
జీవం ఎందుకు?

24భోజనంచేయడానికిబదులునాకు నిటూట్ రుప్లు కలుగుతునాన్యి.
నేను చేసే ఆకందనలు నీళల్లాగాపారుతునాన్యి.

25ఏమిజరుగుతుందనినేను భయపడాడ్ నోఅదేనాకు జరిగింది. నేను
భయపడినదే నామీదికి వచిచ్ంది.

26నాకు శాంతి లేదు, సుఖం లేదు, విశాంతి లేదు. వీటికి బదులు
కషాట్ లే వచాచ్యి.

4
ఎలీఫజుమాటలు

1అందుకు తేమానీయుడు ఎలీఫజు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
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2 ఎవ నా ఈ విషయం గురించి నీతో మాటాల్ డితే నీకు చిరాకు
కలుగుతుందా? అయితే నీతో మాటాల్ డకుండా నిదానంగా
ఎవరు ఉంటారు?

3 నువువ్ చాలా మందికి బుదిధ్నేరిప్ంచావు. అనేకమంది
నిసస్హాయులను బలపరిచావు.

4 దారి తపిప్న వాళళ్ను నీ మాటలతో ఆదుకునాన్వు. మోకాళల్
సడలిన వాళళ్ను బలపరిచావు.

5 అయితే ఇపుప్డు నీకు కషట్ం కలిగినపుప్డు దుఃఖంతో
అలాల్ డుతునాన్వు. నీకు కలిగిన కషట్ం వలల్
తలల్డిలిల్పోతునాన్వు.

6 నీకునన్ భకి నీలో రయ్ం కలిగించదా? నిజాయితీ గల పవరన నీ
ఆశాభావానికి ఆధారం కాదా?

7 జాఞ్ పకం చేసుకో, నీతిమంతుడు ఎపుప్ నా నాశనం అయాయ్డా?
నిజాయితీపరులు ఎకక్ నా తుడిచి పెటుట్ కుపోయారా?

8నాకు తెలిసినంత వరకు దుషట్తావ్నిన్ దునిన్, కీడు అనే వితత్నాలు
చలేల్ వాళ ళ్ ఆ పంటనే కోసాత్ రు.

9దేవుడుగాలిఊదినపుప్డువాళ ళ్నశించిపోతారు. ఆయనకోపాగిన్
రగిలినపుప్డు వాళ ళ్ లేకుండాా పోతారు.

10 సింహాల గరజ్నలు, కూరసింహాల గాండింపులు ఆగిపోతాయి.
కొదమసింహాల కోరలు విరిగిపోతాయి.

11తిండి లేకపోవడం చేత ఆడ సింహాలు నశించిపోతాయి. సింహపు
కూనలు చెలాల్ చెద పోతాయి.

12నాకొక రహసయ్ం తెలిసింది. ఒకడు గుసగుసలాడుతునన్టుట్ అది
నా చెవికి వినబడింది.

13 మనుషులకు రాతివేళ గాఢనిద పటేట్ సమయంలో వచేచ్
కలవర న కలలో అది వచిచ్ంది.

14 నాకు భయం వణుకు కలిగింది. అందువలల్ నా ఎముకలనీన్
వణికిపోయాయి.

15ఒకడి ఊపిరి నాముఖానికి తగిలింది. నా శరీరం వెంటుకలనీన్
నికక్బొడుచుకునాన్యి.
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16 ఒక రూపం నా కళెళ్దుట నిలిచింది. నేను దానిన్ గురు
పటట్లేకపోయాను. మెలల్గా వినిపించే ఒక సవ్రం
వినాన్ను. ఆ సవ్రం “దేవుని సనిన్ధిలో అపవితులు
నీతిమంతులవుతారా?

17తమ సృషిట్కర ఎదుట ఒకడు పవితుడౌతాడా?” అంటుంది.
18తన సేవకుల పటల్ ఆయనకు నమమ్కం పోయింది. తన దూతలోల్ నే

ఆయన తపుప్లు వెతుకుతునాన్డు.
19అలాంటిది బంకమటిట్ ఇళళ్లో నివసించే వాళళ్లో,మటిట్లో పుటిట్న

వాళళ్లో, చిమెమ్ట చితికిపోయేలా చితికిపొయే వాళళ్లో
ఇంకెనిన్ తపుప్లు ఆయన చూసాత్ డు!

20 ఉదయం నుండి సాయంతం మధయ్కాలంలో వాళ ళ్
ముకక్ పోతారు. ఎవరూ గురించకుండానే వాళ ళ్
శాశవ్తంగానాశన పోతారు.

21వాళళ్ డేరాల తాళ ళ్ పెరికివేసాత్ రు. వాళ ళ్ బుదిధ్ తెచుచ్కోకుండానే
మరణ పోతారు. నేడు ఆ విధంగానే జరుగుతుంది గదా.

5
1 నువువ్ మొరపెటిట్నపుప్డు నినున్ ఆదుకునన్వాడు ఎవ నా

ఉంటారా? పరిశుదధ్ దూతలోల్ ఎవరి పు నువువ్ చూసాత్ వు?
2 తమ నికృషట్ సిథ్తిని బటిట్ దుఃఖించడం వలల్ మూరుఖ్ లు నశిసాత్ రు.

బుదిధ్హీనులు తమ అసూయచేతమరణిసాత్ రు.
3మూరుఖ్ డు వేరుపారడంనేను కనుగొనాన్ను. అయితేవెంటనేఅతని

నివాససథ్లం శాపగసథ్ నదని తెలుసుకునాన్ను.
4అతని పిలల్లకు మం దూరం అవుతుంది. గుమామ్ల దగగ్రే వాళ ళ్

నశించిపోతారు. వాళళ్ను విడిపించేవాడు ఎవవ్రూ లేరు.
5ఆకలితో ఉనన్వాళ ళ్ అతని పంటను తినివేసాత్ రు. ముళళ్ పొదలోల్

ఉనన్దాని నుండి కూడా వాళ ళ్ దోచుకుంటారు. వాళళ్ ఆసిత్
కోసం తహతహలాడేవాళ ళ్ దానిన్ మింగేసాత్ రు.
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6దుముమ్ నుండి కషాట్ లు పుటట్వు. భూమిలోనుండి బాధమొలవదు.
7 నిపుప్రవవ్లు కి ఎగిసినటుట్ మనుషులు బాధలు

అనుభవించడానికే పుడుతునాన్రు.
8అయితేనేనునాదేవుడిఆశయంకోరేవాణిణ్ . నాసంగతులు దేవునికే

అపప్గించే వాణిణ్ .
9ఆయనఘన నఅదుభ్తకారాయ్లు చేసేవాడు. ఆఆశచ్రయ్ కియలు

లెకక్కు మించినవి.
10 ఆయన భూమి మీద వానలు కురిపిసాత్ డు. పంట పొలాల మీద

నీళల్ పవహింపజేసాత్ డు.
11ఆ విధంగా ఆయన దీనులను ఉనన్త న సథ్లాలోల్ ఉంచుతాడు.

దుఃఖపడే వాళళ్కు ఊరట కలిగిసాత్ డు.
12 వంచకులు చేసే కుటలు నెరవేరకుండా వాళళ్ ఆలోచనలు భగన్ం

చేసాత్ డు.
13 దేవుడు జాఞ్ నుల యుకి మూలంగానే వాళళ్ను పటుట్ కుంటాడు.

కపట కియలు జరిగించేవాళళ్ తలంపులు తారుమారు
చేసాత్ డు.

14వెలుగుఉండేసమయంలోవాళల్నుచీకటి కముమ్కుంటుంది. ఒకడు
రాతిలో తడుములాడినటుట్ వాళ ళ్ మధాయ్హన్ సమయంలో
తడుములాడతారు.

15బలాఢుయ్లనోటినుంచివచేచ్ కతిత్లాంటిమాటలబారినుండి,వాళళ్
చేతి నుండి ఆయన దరిదులను ర సాత్ డు.

16కాబటిట్ పేదవాళళ్కు ఆశాభావం కలుగుతుంది. అనాయ్యానికి నోరు
మూతబడుతుంది.

17 దేవుడు ఎవరిని గదిద్ంచి శికష్కు పాతునిగా చేసాత్ డో వాడు
ధనుయ్డు. కాబటిట్ సరవ్శకు న దేవుని కమశికష్ణకు
విధేయత చూపించు.

18 ఆయన గాయాలు రేపుతాడు, ఆయనే బాగు చేసాత్ డు. ఆయన
దెబబ్ తీసాత్ డు, తన చేతులతో ఆయనే సవ్సథ్పరుసాత్ డు.
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19ఆరు కషాట్ లు కలిగినపుప్డు వాటి నుండి నినున్ విడిపిసాత్ డు. ఏడు
కషాట్ లు వచిచ్నా నీకు ఏ అపాయం కలుగదు.

20 కరువుకాటకాల వలల్ కలిగే మరణం నుండి, యుదధ్ సమయంలో
కతిత్వాత నుండి ఆయన నినున్ తపిప్సాత్ డు.

21 దూషణమాటల వలల్ కలిగే అవమానం నుండి నినున్ తపిప్సాత్ డు.
నీ వినాశనం విరుచుకుపడినా నువువ్ దానికి భయపడవు.

22 కరువులు, పళయాలు వచిచ్నా నువువ్ వాటిని లకష్ పెటట్వు. కూర
మృగాలకు నీవు భయపడవు.

23 నీ పొలంలోని రాళళ్తో కూడా నీవు ఒపప్ందం చేసుకుంటావు.
అడవి జంతువులతో సఖయ్ంగా ఉంటావు.

24 నువువ్ నివసించే నీ గుడారం మకరమని నువువ్
తెలుసుకుంటావు. నీ గొరెల దొడిడ్లోకి వెళేత్ ఒకక్టి కూడా
తపిప్పోలేదని గహిసాత్ వు.

25నీసంతానంవిసత్రిసుత్ ందనీ,నీవారసులు భూమిమీదపచిచ్కలాగా
వృదిధ్ చెందుతారనీ నీకు నిశచ్యత కలుగుతుంది.

26 ధానయ్ం పనలను కళాళ్నికి మోసుకు పోయినటుట్ నిండు
వృదాధ్ పయ్ంలో నువువ్ సమాధికి చేరతావు.

27 ఈ విషయాలనీన్ మేము తరచి తరచి పరిశీలించాం. ఇవనీన్
వాసత్వాలు. నీకుఉపయోగపడేఈమాటలనీన్జాగతత్గావిని
అరథ్ం చేసుకో.

6
యోబు జవాబు

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
2ఎవ నానాకు కలిగినదుఃఖానిన్ సరిగాతూసాత్ రు గాక. నాకు వచిచ్న

ఆపదను తాసులో ఉంచుతారు గాక.
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3 అలా చేసినపుప్డు నా దుఃఖం సముదంలో ఉనన్ ఇసక కనాన్
బరువుగా ఉంటుంది. అందుకనే నేను వయ్రధ్ న మాటలు
పలికాను.

4 సరవ్శకిమంతు న దేవుడు వేసిన బాణాలు నాలో దిగాయి. వాటి
విషం నా ఆతమ్లో వాయ్పిసూత్ ఉంది. నాతో యుదధ్ం
చేయడానికి దేవుని భయంకర న చరయ్లు వరసగా నిలిచి
ఉనాన్యి.

5 అడవి గాడిదకు మేత ఉనన్పుప్డు అది అరుసుత్ ందా? ఎదుద్ తన
మేతను చూసి రంకెలు వేసుత్ ందా?

6 ఉపుప్ లేకుండా చపప్గా ఉండే వాటిని ఎవ నా తింటారా?
గుడుడ్ లోని తెలల్ సొనకు రుచి ఉంటుందా?

7అలాంటివాటినితీసుకోవడంనాకు ఇషట్ం లేకపోయినపప్టికీవాటినే
నేను తినవలసి వసుత్ ంది.

8నావినన్పాలుతీరితేఎంతబాగుంటుంది! నేనుకోరినదంతాదేవుడు
అనుగహిసేత్ ఎంత బాగుంటుంది!

9దేవుడు తన ఇషట్పకారం ననున్ నలగొగ్ డతాడుగాక. తనచెయియ్ఎతిత్
ననున్ కడతేరుసాత్ డు గాక.

10 ఇదే నాకు ఓదారుప్ అవుతుంది. మానని నొపిప్ని బటిట్
నేను అతిశయపడతాను. అపుప్డు కనీసం పరిశుదధ్
దేవుని మాటలను తోసిపుచచ్లేదనన్ ఆదరణనాన్ నాకు
మిగులుతుంది.

11 నాకునన్ బలం ఎంత? నేను దేని కోసం ఎదురు చూడాలి? నా
అంతిమసిథ్తి ఏమిటి? ఇదంతానేను ఎందుకు ఓరుచ్కోవాలి?

12నాకు రాళల్కు ఉనన్ంత గటిట్తనం ఉందా? నా శరీరం ఇతత్డిదా?
13నాలోనుంచినాకు సహాయం ఏమీదొరకదు గదా. నాలోనుండినా

శకి అంతా సనన్గిలిల్పోయింది గదా.
14 కుంగిపోయిన వయ్కి సరవ్శకు న దేవుని పటల్ భయభకులు

విడిచినపప్టికీ అతని సేన్హితుని ఆదరణకు పాతుడు
అవుతాడు.
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15 నా సేన్హితులు ఎండిపోయిన చినన్ కాలవలాగా, కనబడకుండా
మాయ పోయే పవాహంలాగా నమమ్కూడని వారుగా
మారారు.

16 అలాంటి పవాహాలు కరిగిపోయిన మంచుగడడ్లతో, కురిసిన
మంచుతోమురికిగా కనబడతాయి.

17వేసవికాలంలో అవిమాయ పోతాయి. వేడి తగిలినపుప్డు అవి
ఉనన్చోటల్ నుండి ఆవి పోతాయి.

18 వాటి నుండి పవహించే నీళ ళ్ దారి మళ ళ్తాయి. ఏమీ
కనబడకుండా అవి ఇంకిపోతాయి.

19 తేమా నుండి గుంపులుగా బయలు దేరి వచేచ్ వాయ్పారులు వాటి
కోసం వెతుకుతారు. షేబ వరకులు వాటి కోసం ఆశిసాత్ రు.

20వాటిని నమిమ్నందుకు వాళ ళ్ అవమానం పొందుతారు. వాటిని
సమీపించి కలవరానికి గురౌతారు.

21మీరు ఆ పవాహం వలే ఉండీ లేనటుట్ గా ఉనాన్రు. నా దీన సిథ్తిని
చూసిమీరు భయపడుతునాన్రు.

22 నాకు ఏ నా సహాయం చేయమని మిమమ్లిన్ అడిగానా? మీ
ఆసిత్లో నుండి నా కోసం భాగం ఏ నా ఇమమ్ని అడిగానా?

23శతువు చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించమనిఅడిగానా? ననున్ బాధ
పెడుతునన్వాళళ్ బారి నుండి కాపాడమని అడిగానా?

24 నాకు మంచి మాటలు చెపప్ండి. నేను మౌనంగా మీరు చెపేప్ది
వింటాను. ఏ ఏ విషయాలోల్ నేను తపిప్పోయానో నాకు
తెలియపరచండి.

25యథారథ్ నమాటలు ఎంతో పభావం చూపుతాయి. అయినామీ
గదిద్ంపుల వలల్ పయోజనం ఏమిటి?

26 నా మాటలను ఖండించాలని మీరు అనుకుంటునాన్రా?
నిరాశాపూరిత న నా మాటలు గాలిలో కొటుట్ కుపోతాయి
గదా.

27 మీరు తండిలేని అనాథలను కొనేందుకు చీటుల్ వేసే మనుషుల
వంటివారు. మీ సేన్హితుల మీద బేరాలు సాగించే గుణం
మీది.
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28 దయచేసి ననున్ చూడండి. మీ సమకష్ంలో నేను అబదాధ్ లు
చెబుతానా?

29 ఆలోచించండి. మీరు చెపేప్ తీరుప్లో అనాయ్యం ఉండకూడదు.
మళీళ్ ఆలోచించండి,ఈ విషయాలోల్ నేను నిరోద్ షిని.

30 నేను అనాయ్యపుమాటలు పలుకుతానా? దురామ్రగ్ న మాటలు
పలకకుండానా నోరు అదుపులో ఉండదా?

7
1 భూమిమీద మనుషులు జీవించే కాలం కాయకషట్ం వంటిది కాదా?

వాళళ్ దినాలు కూలి పని చేసేవాడి జీవనం వంటిది కాదా?
2 బానిసతవ్ంలో ఉనన్వాడు గూడు కోరుకునన్టుట్ , కూలి కోసం

పనివాడు ఎదురు చూసుత్ నన్టుట్ నేను ఉనాన్ను.
3నాఆశలు నెరవేరక నెలల తరబడి గడపవలసి వచిచ్ంది. నా కోసం

ఆయాసంతో కూడిన రాతులు నియమిత ఉనాన్యి.
4 నేను పండుకునన్పుప్డలాల్ ఆ రాతి ఎపుప్డు గడుసుత్ ందా, ఎపుప్డు

నిద నుండి లేసాత్ నా అనుకుంటాను. తెలల్వారే వరకూ ఇటూ
అటూ దొరుల్ తూ మధనపడతాను.

5నాశరీరమంతాపురుగులతో,మటిట్పెళల్లతో కపిప్ఉంది. నాచరమ్ం
గడడ్లు గటిట్పడిమళీళ్మెతత్గాఅయిపోయిబాధపెడతాయి.

6 నేత పనివాడి చేతిలోని నాడెలాగా నా రోజులు వేగంగా
గడిచిపోతునాన్యి. ఎలాంటి నిరీకష్ణ లేకుండా అవి
గతించిపోతునాన్యి.

7నా పాణం కేవలం ఊపిరి వంటిదని జాఞ్ పకం చేసుకోండి. ఇక నా
కళళ్కు ఎలాంటిమంచీ కనబడదు.

8 ననున్ చూసినవారి కళళ్కు ఇక నేను కనిపించను. నీ కళ ళ్ నా
కోసం చూసినపుప్డు నేను లేకుండాపోతాను.

9 మేఘాలు చెదిరిపోయి మాయ పోయిన విధంగా పాతాళానికి
దిగిపోయినవాడు మళీల్ కి రాడు.
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10ఇక అతడు ఎపప్టికీ తన ఇంటికి తిరిగిరాడు. అతడు నివసించిన
సథ్లం ఇక అతణిణ్ గురించదు.

11 అందువలల్ నేను నోరు మూసుకుని ఉండను. నా ఆతమ్లో వేదన
ఉంది. నా వేదన కొదీద్ నేనుమాటాల్ డతాను. నామనసులోని
వేదనను బటిట్ మూలుగుతూ ఉంటాను.

12 నేనే నా సముదం వంటివాడినా? సముద రాకష్సినా? ననున్
నువెవ్ందుకు కాపలా కాసుత్ నాన్వు?

13 నా పడక నాకు ఆధారం అవుతుందని, నా పరుపు నా బాధకు
ఉపశమనం కలిగిసుత్ ందని అనుకునాన్ను.

14 అయితే నువువ్ కలలు రపిప్ంచి ననున్ బెదిరిసుత్ నాన్వు. దరశ్నాల
దావ్రా నేను వణికిపోయేలాచేసుత్ నాన్వు.

15 అందుకని ననున్ ఉరి తీయాలని కోరుతునాన్ను. నా
అసిథ్పంజరానిన్ నేను చూసుకోవడం కనాన్ చనిపోవడమే
నాకు ఇషట్ం.

16 జీవితం అంటేనే నాకు అసహయ్ం వేసుత్ ంది. ఎలల్కాలం బతికి
ఉండడం నాకు ఇషట్ం లేదు. నాజోలికి రావదుద్ . నేను బతికే
దినాలు ఆవిరిలాగాఉనాన్యి.

17మనిషి ఎంతటివాడు? మనిషిని గొపప్వాడిగా ఎంచడం ఎందుకు?
అతనిమీద నీమనసుస్ నిలపడం ఎందుకు?

18 పతి ఉదయమూ నువువ్ అతణిణ్ దరిశ్సాత్ వెందుకు? కష్ణకష్ణమూ
అతనిన్ పరీ సాత్ వెందుకు?

19ననున్ చూసూత్ నువువ్ ఎంతకాలం గడుపుతావు? నేను గుటక వేసే
వరకూ ననున్ విడిచిపెటట్వా?

20మనుషులను కనిపెటిట్ చూసే వాడా, ఒకవేళ నేను పాపం చేసినా
అదినీకు వయ్తిరేకంగాఎందుకు చేసాత్ ను? నాకునేనేభారంగా
ఉనాన్ను. నీ దృషిట్ నా ఎందుకు నిలిపావు?

21 నా అతికమాలను నువెవ్ందుకు కష్మించవు? నా పాపాలను
ఎందుకు తుడిచివేయవు? నేనిపుప్డు మటిట్లో
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కలసిపోతాను. ననున్ జాగతత్గా వెదకుతావు గానీ నేను
ఉండను.

8
బిలద్దు

1అపుప్డు షూహీయుడు బిలద్దు ఇలా అనాన్డు.
2 నువువ్ ఇలాంటి మాటలు ఎంతసేపు మాటాల్ డతావు? నీ మాటలు

సుడిగాలిలాగా బయటకు వసుత్ నాన్యి.
3 దేవుడు తన చటాట్ లను రదుద్ చేసాత్ డా? సరవ్శకు న దేవుడు

నాయ్యం జరిగించకుండా ఉంటాడా?
4 ఒకవేళ నీ కొడుకులు ఆయన దృషిట్లో ఏ నా పాపం చేశారేమో.

వాళ ళ్ జరిగించిన తిరుగుబాటును బటిట్ ఆయన వారిని
శికష్కు అపప్గించాడేమో.

5 నువువ్ జాగతత్గా దేవుని కోసం కనిపెటుట్ . సరవ్శకు న దేవుణిణ్
వేడుకో.

6నువువ్ పవితుడివీ నిజాయితీపరుడివీఅయితేఆయనతపప్కుండా
నినున్ పటిట్ంచుకుంటాడు. నీ పవరనకు తగినటుట్ గా నీకునన్
పూరవ్సిథ్తి తిరిగి కలిగిసాత్ డు.

7 నీ సిథ్తి మొదటోల్ కొదిద్గా ఉనన్పప్టికీ చివరకు ఎంతో గొపప్గా వృదిధ్
చెందుతుంది.

8మనం నినన్టి మనుషులం. మనకు ఏమీ తెలియదు. భూమి
మనం జీవించిన రోజులు నీడలాగాఉనాన్యి.

9గడిచినతరాల గురించిఆలోచించు. వాళళ్పూరివ్కులు పరిశోధించి
తెలుసుకునన్ విషయాలు జాగతత్గా తెలుసుకో.

10వాళ ళ్ తమ అనుభవాలను బటిట్ నీకు ఉపదేశిసాత్ రు గదా. అనిన్
విషయాలు నీకు చెబుతారు గదా.

11 బురద లేకుండా జముమ్ గడిడ్ పెరుగుతుందా? నీళల్ లేకుండా రెలుల్
మొలుసుత్ ందా?
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12దానిన్ కోయకముందు ఎంతో పచచ్గా కనిపిసుత్ ంది. అయితే ఇతర
మొకక్లతోపోలిచ్తే అది తొందరగావాడిపోతుంది.

13 దేవుణిణ్ నిరల్కష్ ం చేసేవాళళ్ సిథ్తి అలాగే ఉంటుంది. భకిహీనుల
కోరికలు నిరరథ్కమౌతాయి. వాళళ్ కోరికలు తీరక
భంగపడతారు.

14ఎందుకంటే వాళ ళ్ ఆశయించినదిసాలెపురుగు గూడు వంటిది.
15అతడు దాని మీద ఆధారపడినపుప్డు అది పడిపోతుంది. దానిన్

గటిట్గా పటుట్ కునన్పుప్డు అది విడిపోతుంది.
16 భకిహీనుడు ఎండాకాలంలో పచచ్గా ఉండే మొకక్లాంటివాడు.

అతని తీగెలు అతని తోటమీదపాకుతూ అలుల్ కుంటాయి.
17 అతని వేళల్ గటుట్ చుటూట్ ఆవరిసాత్ యి. రాళల్ ఉనన్ భూమిలోకి

పాతుకుపోవాలని అతడు పయతిన్సూత్ ఉంటాడు.
18 అతడునన్ పాంతం నుండి దేవుడు అతణిణ్ పెరికివేసినపుప్డు ఆ

సథ్లం అతనితో “నువువ్ నాకు తెలియదు, నేను నినున్
ఎనన్డూ చూడలేదు” అంటుంది.

19 అతని సంతోషకర న సిథ్తికి అంతం ఇలాగే ఉంటుంది. ఆ
పాంతంలో భూమిలో నుండి వేరేమొకక్లుమొలుసాత్ యి.

20 ఆలోచించు, దేవుడు యథారథ్వంతునికి అనాయ్యం చేయడు.
అలానే దురామ్రుగ్ ల చెయియ్ అందుకోడు.

21 ఇక నుండి ఆయన నీ నోటిని నవువ్తో నింపుతాడు. నీ పెదవుల
కేరింతలు ఉంచుతాడు.

22 నీ పగ పెంచుకునే వాళ ళ్ అవమానం పాలవుతారు. దుషుట్ ల
గుడారాలు లేకుండాపోతాయి.

9
యోబు జవాబు

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబు చెపాప్డు.
2 నిజమే, ఆ విషయం అలాగే ఉంటుందని నాకు తెలుసు. మనిషి

దేవుని దృషిట్లో లోపం లేనివాడుగా ఎలాఉండగలడు?
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3మనిషిఆయనతోవివాదంపెటుట్ కుంటేఆయనఅడిగేవెయియ్పశన్లోల్
ఒకక్దాని నా జవాబు చెపప్లేడు.

4 ఆయన అతయ్ంత వివేకం, బల పభావాలు గలవాడు. ఆయనతో
పోరాడాలని తెగించిన వాళ ళ్ తపప్క కీడు పాలవుతారు.

5పరవ్తాలను వాటికి తెలియకుండానే ఆయనతొలగిసాత్ డు. కోపంతో
వాటినిబోరాల్ పడేలా చేసాత్ డు.

6 భూమిని కూడా అది ఉనన్ సథ్లం నుండి కదిలించివేసాత్ డు. భూమి
పునాదులు ఊగిపోయేలాచేసాత్ డు.

7 ఆయన సూరుయ్డికి ఉదయించవదద్ని ఆజాఞ్ పిసేత్ సూరుయ్డు
ఉదయించడు. ఆయన నకష్తాలను కనబడకుండా
దాచివేసాత్ డు.

8ఆయనమాతమేఆకాశానిన్ విశాలం చేసాత్ డు. సముద అలలమీద
ఆయన నడుసుత్ నాన్డు.

9సావ్తి, మృగశీరష్ం, కృతిత్క అనే నకష్తాలను, ద ణ నకష్తాల రాశిని
ఆయనే కలగజేశాడు.

10ఎవరికీఅంతుచికక్నిమహిమగలకారాయ్లు,లెకక్లేననిన్అదుభ్త
కియలు ఆయన చేసుత్ నాన్డు.

11ఇదిగో,ఆయననాసమీపంలోఉంటునాన్డు,కానీనేనుఆయనను
గురించలేదు. నా పకక్నుండి నడుసూత్ వెళత్ నాన్డు కానీ
ఆయననాకు కనబడడు.

12ఆయనతీసుకువెళత్ ంటేఆయననుఅడడ్గించేవాడెవడు? “నువేవ్ం
చేసుత్ నాన్వు?” అని ఆయనను అడగగలిగే వాళ ళ్ ఎవరు?

13 దేవుని కోపం చలాల్ రదు. రాహాబుకు సహాయం చేసిన వాళ ళ్
ఆయనకు లొంగిపోయారు.

14 కాబటిట్ ఆయనకు జవాబివవ్డానికి నేనేపాటి వాణిణ్? సూటి న
మాటలు పలుకుతూ ఆయనతో వాదించడానికి నేనెంతటి
వాణిణ్?
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15 నేను నాయ్యవంతుణిణ్ అయినా ఆయనకు జవాబు చెపప్లేను.
నా నాయ్యాధిపతిని కరుణించమని వేడుకోవడం మాతమే
చేయగలను.

16 నేను మొరపెటిట్నపుప్డు ఆయన నాకు జవాబిచిచ్నా ఆయన నా
మాట వింటాడనినాకు నమమ్కం లేదు.

17 ఆయన నా మొర వినకుండా ననున్ తుఫాను చేత
నలగగొడుతునాన్డు. కారణం లేకుండా నా గాయాలను
రేగగొడుతునాన్డు.

18 ఆయన ననున్ ఊపిరి పీలుచ్కోనివవ్డు. చేదు పదారాథ్ లు నాకు
తినిపిసాత్ డు.

19బలవంతుల శకిని గూరిచ్ పశన్ వసేత్ “నేనే ఉనాన్ను” అని ఆయన
అంటాడు. నాయ్య నిరణ్యం గూరిచ్ వివాదం రేగినపుప్డు
“నాకు విరోధంగా వాదించేది ఎవరు?” అని ఆయన
అడుగుతాడు.

20 నేను చేసే వాదన నాయ్యంగా ఉనన్పప్టికీ నా మాటలే నా మీద
నేరం మోపుతాయి. నేను నాయ్యవంతుడి పప్టికీ దోషినని
నామాటలు రుజువు చేసాత్ యి.

21 నేను నిరోద్ షిని అయినపప్టికీ నా మీద నాకు ఇషట్ం పోయింది. నా
పాణం అంటే నాకు లెకక్ లేదు.

22తేడా ఏమీ లేదు. అందుకే అంటునాన్ను, ఆయన నీతిమంతులు,
దురామ్రుగ్ లు అనే భేదం లేకుండా అందరినీ నాశనం
చేసుత్ నాన్డు.

23 ఆకసామ్తుత్ గా సమూల నాశనం సంభవిసేత్ నిరపరాధులు పడే
అవసథ్ను చూసి ఆయన నవువ్తాడు.

24భూమి దురామ్రుగ్ ల ఆధీనంలో ఉంది. ఆయన నాయ్యాధిపతులకు
మంచి చెడడ్ల విచకష్ణ లేకుండా చేసాత్ డు. ఇవనీన్
చేయగలిగేది ఆయనగాక ఇంకెవరు?

25 పరుగు తీసే వాడి కంటే వేగంగా, ఎలాంటి మంచీ లేకుండానే నా
రోజులు గడిచిపోతునాన్యి.
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26 రెలుల్ తో కటిట్న పడవలు సాగిపోతునన్టుట్ , గరుడప ఎరను చూసి
హటాతుత్ గా దాని వాలినటుట్ నా రోజులు దొరిల్పోతునాన్యి.

27 నా బాధలు మరచిపోతాననీ, నా దుఃఖం పోయి సంతోషంగా
ఉంటాననీ నేను అనుకునాన్నా?

28 నాకు వచిచ్న బాధలనిన్టిని బటిట్ భయపడుతునాన్ను. నువువ్
ననున్ నిరోద్ షిగా ఎంచవనన్ విషయం నాకు సప్షట్ంగా
తెలిసిపోయింది.

29 నేను దోషిని అని నిరణ్యం అయిపొయింది గదా. ఇక నాకెందుకు
ఈ వృథా పయాస?

30ననున్ నేను మంచులాగా శుభం చేసుకునాన్, సబుబ్తో నా చేతులు
తోముకునాన్,

31నువువ్ ననున్ గుంటలోపడేసాత్ వు. అపుప్డు నేను వేసుకునన్ బటట్లే
ననున్ అసహియ్ంచుకుంటాయి.

32 ఆయనకు జవాబు చెపప్డానికి దేవుడు నాలాగా మనిషి కాదు.
ఆయనతోవాదించడానికిమేమిదద్రం కలసినాయ్యసాథ్ నానికి
వెళళ్డం ఎలా?

33మాఇదద్రి మీద చెయియ్ ఉంచి తీరుప్ చెపప్గలిగే వయ్కిమాకు లేడు.
34 ఆయన శి దండం నా మీద నుండి తొలగించాలి. ఆయన

భయంకర చరయ్లు నాలో వణుకు పుటిట్ంచకుండా ఉండాలి.
35అపుప్డు నేను భయంలేకుండాఆయనతోమాటాల్ డతాను,అయితే

ఇపుప్డునన్ పరిసిథ్తిని బటిట్ నేను అలా చెయయ్లేను.

10
1నా బతుకు మీద నాకు అసహయ్ం కలుగుతుంతోంది. నేను అడూడ్

అదుపూ లేకుండా అంగలారుసాత్ ను. నా మనసులో ఉనన్
బాధ కొదీద్ మాటాల్ డతాను.

2 నేను దేవునితో మాటాల్ డతాను. నా మీద నేరం మోపకు.
నువువ్ నాతో ఎందుకు వాదం పెటుట్ కునాన్వో చెపప్మని
అడుగుతాను.
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3 నువువ్ ఇలా కూరంగా పవరించడం నీకు ఇషట్మా? దురామ్రుగ్ ల
ఆలోచనలు నెరవేరేలా వాళళ్ నీ దయ చూపడం నీకు
సంతోషం కలిగిసుత్ ందా? నీ చేతిపనులను తిరసక్రించడం
నీకు సంతోషమా?

4 మనుషులు చూసుత్ నన్టుట్ నువువ్ కూడా చూసుత్ నాన్వా? నీ
ఆలోచనలు మనుషుల ఆలోచనల వంటివా?

5నీ జీవితకాలం మనుషుల జీవితకాలం వంటిదా? నీ సంవతస్రాలు
మనుషుల ఆయుషుష్ వంటివా?

6 నేను ఎలాంటి నేరం చేయలేదనీ, నీ చేతిలోనుండి ననున్ ఎవవ్రూ
విడిపించలేరనీ నీకు తెలుసు.

7అయినపప్టికీ నా నేరాలను గూరిచ్ ఎందుకు విచారణ చేసుత్ నాన్వు?
నాలోపాపాలు ఎందుకు వెతుకుతునాన్వు?

8 నీ సొంత చేతులతో నా శరీరంలోని అవయవాలు నిరిమ్ంచి ననున్
నిలబెటాట్ వు. అలాంటిది నువేవ్ ననున్ మింగివేసుత్ నాన్వు.

9 ఒక విషయం జాఞ్ పకం చేసుకో, నువేవ్ ననున్ బంకమటిట్తో
నిరిమ్ంచావు. మళీళ్ నువేవ్ ననున్ మటిట్లో కలిసిపోయేలా
చేసాత్ వా?

10 ఒకడు పాలు ఒలకబోసినటుట్ నువువ్ ననున్ ఒలకబోసుత్ నాన్వు.
పాలను పెరుగులా చేసినటుట్ ననున్ పేరబెడుతునాన్వు.

11మాంసం, చరామ్లతో ననున్ కపాప్వు. ఎముకలు, నరాలతో ననున్
రూపొందించావు.

12 నాకు పాణం పోసి నా కృప చూపించావు. నీ కాపుదలతో నా
ఆతమ్ను ర ంచావు.

13 అయినా నేను చేసే దోషాలను గూరిచ్ నీ హృదయంలో
ఆలోచించావు. అలాంటి అభిపాయం నీకు ఉనన్దని నాకు
తెలుసు.

14 ఒకవేళ నేనే నా పాపం చేసేత్ నీకు తెలిసిపోతుంది. నాకు శికష్
విధించాలని ననున్ గమనిసూత్ ఉంటావు.
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15నేను గనక పాప కియలు జరిగిసేత్ అవి ననెన్ంతో బాధిసాత్ యి. నేను
నిరోద్ షిని అయినపప్టికీ నా తల ఎతుత్ కోలేను. ఎందుకంటే
నేను అవమానంతో నిండి పోయి నాకు కలిగిన బాధను
తలంచుకుంటూ ఉంటాను.

16 నా తల కెతిత్తే సింహం వేటాడినటుట్ ననున్ వేటాడతావు. నీ
బలపభావాలు మళీల్ నామీద చూపిసాత్ వు.

17 ఎడతెగని నీ కోపం పెరిగిపోతుంది. ఎపుప్డూ సేనల వెనుక
సేనలను నామీదికి దండెతేత్లా చేసూత్ ఉంటావు.

18 నా తలిల్ గరభ్ం నుండి ననెన్ందుకు బయటకు రపిప్ంచావు?
పుటిట్నపుప్డే ఎవరూ ననున్ చూడకుండా ఉనన్పుప్డే పాణం
వదిలితేబాగుండేది.

19 అపుప్డు నా ఉనికే ఉండేది కాదు. తలిల్ గరభ్ం నుండే నేరుగా
సమాధికి తిరిగి వెళిళ్పోయిఉండేవాణిణ్ .

20 నేను జీవించే రోజులు సవ్లప్మే. అకక్డికి వెళల్క ముందు కొంచెం
సేపు నేను ఊరట చెందేలా నా జోలికి రాకుండా ననున్
విడిచిపెటుట్ .

21 నేను తిరిగిరాని లోకానికి వెళిళ్పోతునాన్ను. ఆ లోకమంతా
మరణాంధకారం ఆవరించి ఉంది.

22అకక్డ అరథ్రాతి వలె దటట్ న కటిక చీకటి. ఎంతమాతం కమం
అనేది లేని ఆ మరణాంధకార దేశంలో వెలుగు అరథ్రాతివేళ
చీకటిలాగాఉంది.

11
జోఫరు

1అపుప్డు నయమాతీయుడు జోఫరు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు,
2 పవాహంలాగా బయటకు వసుత్ నన్ నీ మాటలకు జవాబు చెపాప్లి

గదా. వదరుబోతును నిరోద్ షి అని ఎంచడం జరుగుతుందా?
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3 నీ పొగరుబోతు మాటలు విని మనుషులు ఎదురు చెపప్కుండా
మౌనంగా ఉండాలా? నీ మాటలను బటిట్ ఎవవ్రూ నినున్
మందలించకూడదా?

4 నువువ్ దేవునితో “నేను అనుసరించేది సకమం, నీ దృషిట్లో నేను
పవితంగా ఉనాన్ను” అంటునాన్వు గదా.

5 నువువ్ దేవునితోమాటాల్ డితే మంచిది. ఆయనే నీతో వాదులాటకు
దిగితేబాగుంటుంది.

6 ఆయనే నీకు జాఞ్ న రహసాయ్లు తెలియజేయాలి. ఆయన జాఞ్ న
పూరుణ్ డు. నువువ్ చేసిన దోషాలకు తగినదాని కంటే తకుక్వ
సంజాయిషీయేదేవుడునీనుండికోరుతునాన్డనితెలుసుకో.

7 దేవుని నిగూఢ సతాయ్లు నువువ్ తెలుసుకోగలవా? సరవ్శకు న
దేవుణిణ్ గూరిచ్న పరిపూరణ్ జాఞ్ నం నీకు ఉంటుందా?

8నువువ్ ఏమిచేయగలవు? అదిఆకాశవిశాలం కంటేఉనన్త నది.
నీకేం తెలుసు? అదిపాతాళంకంటే లోతుగా ఉనన్ది.

9 దాని కొలత భూమికంటే పొడవు, దాని వెడలుప్ సముదంకనాన్
విశాలం.

10 ఆయన సంచారం చేసూత్ ఒకణిణ్ బంధించి, తీరుప్లో విచారణ
జరిగిసేత్ ఆయనకు ఎదురు చెపప్గలిగేవాడు ఎవరు?

11 పనికిమాలిన వాళ ళ్ ఎవరో ఆయనకు తెలుసు. ఎకక్డ పాపం
జరుగుతుందో ఆయన ఇటేట్ కనిపెటట్గలడు.

12 అయితే అడవి గాడిదపిలల్ మనిషిగా పుటట్గలిగితే బుదిధ్హీనుడు
తెలివిగలవాడు కావచుచ్.

13 నువువ్ నీ హృదయానిన్ సవయ్ంగా ఉంచుకో. నీ చేతులు ఆయన
పుచాపు.

14 నీ చేతిలో చెడుతనం ఉందని గహించి దానిన్ విడిచిపెటుట్ . నీ
గుడారంలో ఉనన్ అకమానిన్పూరిగాతొలగించు.

15 అలా చేసేత్ నువువ్ తపప్కుండా ఎలాంటి కళంకం లేనివాడ
నిరభ్యంగా, సిథ్రంగా, సంతోషంగా ఉంటావు.
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16 తపప్కుండా నువువ్ నీ గడుడ్ కాలానిన్ మరచిపోతావు. పవహిసూత్
దాటిపోయిన నీటిని గురు పెటుట్ కునన్టుట్ నువువ్ దానిన్ గురు
చేసుకుంటావు.

17 అపుప్డు నీ జీవితం మధాయ్హన్ం ఉండే ఎండ కంటే ఎకుక్వగా
పకాశిసుత్ ంది. చీకటి ఆవరించినా అది సూరోయ్దయపు
వెలుగులాగా కనిపిసుత్ ంది.

18నీ నమమ్కానికి ఒక ఆధారం దొరుకుతుంది. కనుక నువువ్ రయ్ంగా
ఉంటావు. నీ ఇలుల్ మొతత్ం కలయజూసి మంగా విశాంతి
తీసుకుంటావు.

19 ఎవరి భయమూ లేకుండా నువువ్ నిదపోతావు. అనేకమంది నీ
సహాయం కోరుకుంటారు.

20 దురామ్రుగ్ ల కంటిచూపు మందగిసుత్ ంది. వాళల్కు ఎలాంటి
ఆశయమూ దొరకదు. తమ పాణాలు ఎపుప్డు పోతాయా
అనివాళ ళ్ ఎదురు చూసూత్ ఉంటారు.

12
యోబు జవాబు

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబిచాచ్డు,
2నిజంగా లోకంలో ఉనన్ పజలంతామీరేనా? మీతోనే జాఞ్ నం కడతేరి

పోతుందా?
3 మీకునన్టుట్ నాకూక్డా తెలివితేటలు ఉనాన్యి. నేను మీకంటే

జాఞ్ నం గలవాణిణ్ . మీరుచెపేప్విషయాలుఎవరికితెలియదు?
4 దేవుణిణ్ వేడుకుని ఈవులు పొందిన నేను ఇపుప్డు నా సేన్హితుని

ఎదుట నవువ్లపాలు కావలసి వచిచ్ంది. నీతి నిజాయితీలు
కలిగిన నేను ఇతరులు చేసే ఎగతాళి భరించాలిస్ వసుత్ ంది.

5 మసిథ్తిలో ఉనన్వాళ ళ్ దురద్శలో ఉనన్ వాళళ్ను తృణీకరించడం
మంచిదని భావిసాత్ రు. కాళ ళ్ జారుతునన్ వారికి మరింత
దురదృషట్ం జత చేసేమారాగ్ లు వారు వెతుకుతారు.
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6 దోపిడీ దొంగల నివాసాలు వరిధ్లుల్ తాయి. దేవునికి కోపం
పుటిట్ంచేవాళ ళ్ భయం లేకుండా సంచరిసాత్ రు. తమ శకి
యుకులనే తమ దేవుళ ళ్గాభావించుకుంటారు.

7 అయితే, మృగాలను అడగండి, అవి మీకు బోధ చేసాత్ యి.
ఆకాశంలో పకష్ులను అడగండి, అవిమీకు చెబుతాయి.

8భూమి గురించి ఆలోచిసేత్ అది నీకు బోధిసుత్ ంది. సముదంలో ఉండే
చేపలు కూడా నీకు ఉపదేశం చేసాత్ యి.

9 యెహోవా వీటనిన్టినీ తన చేతితో సృషిట్ంచాడని గహించలేని
వాడెవడు?

10జీవం ఉనన్ సమసత్ పాణులు, సమసత్ మానవకోటి ఆతమ్లు ఆయన
ఆధీనంలో ఉనాన్యి.

11 నాలుక ఆహారానిన్ ఎలా రుచి చూసుత్ ందో అలాగే చెవి అది వినే
మాటలను పరీ సుత్ ంది గదా.

12వృదుధ్ లు జాఞ్ నులు. ఆయుషుష్ పెరిగే కొదీద్ వివేకం పెరుగుతుంది.
13 అయితే దేవునికి జాఞ్ నం, బల పభావాలు ఉనాన్యి. ఆలోచనా,

వివేకమూ ఆయనకు ఉనాన్యి.
14 ఆలోచించు, ఆయన పడగొటిట్న దానిన్ మళీళ్ ఎవవ్రూ తిరిగి

కటట్లేరు. ఒకవేళ ఆయన ఒకరిని చెరసాలోల్ ఉంచితే దానిన్
తెరవడం ఎవరికీ సాధయ్ం కాదు.

15 చూడండి, ఆయన పవాహాలను కటట్డిచేసేత్ అవి ఇంకిపోతాయి.
వాటిని విడుదల చేసేత్ అవి భూమినిముంచివేసాత్ యి.

16 బలమూ, జాఞ్ నమూ ఆయన గుణ లకష్ణాలు. మోసగాళ ళ్,
మోసపోయేవాళ ళ్ ఆయన ఆధీనంలో ఉనాన్రు.

17ఆలోచనలు చెపేప్వాళళ్ను వసహీనులనుగా చేసి ఆయనవాళళ్ను
బందీలుగా తీసుకువెళాత్ డు. నాయ్యాధిపతులందరూ తెలివి
లేనివాళళ్ని ఆయన రుజువు చేసాత్ డు.

18రాజుల అధికారాలను ఆయన రదుద్ చేసాత్ డు. వారి నడుములను
సంకెళళ్తో బంధిసాత్ డు.



యోబు 12:19 xxvii యోబు 13:4

19 యాజకులను వసహీనులనుగా చేసి వాళళ్ను బందీలుగా
తీసుకువెళాత్ డు. సిథ్రంగా పాతుకుపోయి ఉనన్వాళళ్ను
ఆయన కూలదోసాత్ డు.

20వాకాచ్తురయ్ం గలవారు చెపేప్మాటలను ఆయన వయ్రధ్పరుసాత్ డు.
పెదద్మనుషులను తెలివితకుక్వ వాళల్నుగా చేసాత్ డు.

21 పాలకులను ఆయన తిరసక్రిసాత్ డు. బలవంతులను
బలహీనులుగా చేసాత్ డు.

22 చీకటోల్ ని లో న విషయాలను ఆయన బయలు పరుసాత్ డు.
మరణాంధకారంలోకి వెలుగు రపిప్సాత్ డు.

23 ఆయన పజలను వృదిద్ పరుసాత్ డు, అదే సమయంలో నాశనం
చేసాత్ డు. వాళళ్ పొలిమేరలను విశాల పరుసాత్ డు. వాళళ్ను
దీలుగా కూడా తీసుకు పోతాడు.

24 లోకంలోని పజల, పాలకుల జాఞ్ నానిన్ ఆయన వయ్రథ్ం చేసాత్ డు.
వాళ ళ్ దారీతెనూన్ లేని ఎడారి పాంతంలో సంచరించేలా
చేసాత్ డు.

25వాళ ళ్ వెలుగు లేనివా చీకటిలో తడుముకుంటారు. మతుత్ లో
ఉనన్వాడు తూలిపడినటుట్ ఆయనవాళళ్ను తూలిపోయేలా
చేసాత్ డు.

13
1ఇదిగో వినండి,నాకళళ్కు ఇదంతా కనబడింది,నాచెవులకు అంతా

వినబడింది,
2మీకు తెలిసిన విషయాలనీన్ నాకూక్డా తెలుసు. నాకునన్ జాఞ్ నం

కంటేమీకునన్ జాఞ్ నం ఎకుక్వేమీ కాదు.
3 నేను సరవ్శకు న దేవునితోనే మాటాల్ డాలని చూసుత్ నాన్ను.

ఆయనతోనే నేను వాదిసాత్ ను.
4మీరంతాఅబదాధ్ లు కలిప్ంచిచెబుతారు. మీరు ఎందుకూ పనికిరాని

దుయ్ల వంటివారు.
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5మీరేమీమాటాల్ డకుండా ఉంటేనేమంచిది. అదేమీకు ఉతత్మం.
6 దయచేసి నేను చెపేప్ది వినండి. నా పకష్ంగా నేను చేసుకుంటునన్

వాదన ఆలకించండి.
7 మీరు దేవుని పకష్ంగా నిలబడి అనాయ్యంగా వాదించ వచాచ్?

ఆయన తరపున వంచనమాటలు పలక వచాచ్?
8 ఆయన పటల్ పకష్పాత ఖరి పదరిశ్సాత్ రా? మీరు దేవుని ప న

నిలబడివాదిసాత్ రా?
9ఒకవేళఆయనమిమమ్లిన్ పరిశోధిసేత్ అదిమీకు మకరమా? ఒకడు

ఇతరులను మోసం చేసినటుట్ మీరు ఆయనను మోసం
చేసాత్ రా?

10 మీరు రహసయ్ంగా పకష్పాతం చూపిసేత్ ఆయన తపప్కుండా
మిమమ్లిన్ గదిద్సాత్ డు.

11 ఆయన పభావం మీకు భయం కలిగించదా? ఆయన భయం
మిమమ్లిన్ ఆవరించదా?

12మీరు చెపేప్ గదిద్ంపు మాటలు బూడిదలాంటి సామెతలు. మీరు
చేసుత్ నన్ వాదాలు మటిట్గోడలవంటివి.

13నా జోలికి రాకుండా మౌనంగా ఉండండి. నేను చెపేప్ది వినండి.
నాకు ఏమి జరగాలని ఉందో అదే జరుగు గాక.

14 నా పాణానిన్ నేనే ఎరగా ఎందుకు చేసుకోవాలి? నా పాణానికి
తెగించిమాటాల్ డతాను.

15 వినండి, ఆయన ననున్ చంపినా నేను ఆయన కోసం ఆశతో
ఎదురుచూసుత్ నాన్ను. ఆయన సమకష్ంలో నా నాయ్య
పవరనను రుజువు పరుచుకుంటాను.

16 దీని వలల్ నాకు విడుదల చేకూరుతుంది. భకిహీనుడు ఆయన
సమకష్ంలో నిలవడానికి సాహసం చెయయ్డు.

17నా సాకష్ం జాగతత్గా వినండి. నేను చేసే పమాణాలు మీ చెవులోల్
మారుమోగనియయ్ండి.

18 ఆలోచించండి, నేను నా వివాదానిన్ చకక్బరచుకునాన్ను. నేను
నిరోద్ షిగా తీరచ్బడతాననినాకు తెలుసు.
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19 నాతో వాదం పెటుట్ కుని గెలవ గలిగేవాడు ఎవరు? ఎవ నా
ఎదుటికి వసేత్ నేను నోరు మూసుకుని పాణం
విడిచిపెడతాను.

20దేవా,ఈరెండు విషయాలునా పకష్ంగా జరిగించు. అపుప్డు నేను
దాకోక్కుండా నీ ఎదుట కనపడతాను.

21 నీ బల న చెయియ్ నా మీద నుండి తొలగించు. నీ భయం వలల్
నేను బెదిరిపోయేలాచెయయ్కు.

22అపుప్డు నువువ్ పిలిసేత్ నేను పలుకుతాను. లేదానేను పిలుసాత్ ను,
నాకు జవాబు చెపుప్.

23 నేను చేసిన దోషాలు ఎనిన్? నేను చేసిన పాపాలు ఎనిన్? నా
అపరాధాలు,నాపాపాలు నాకు తెలియబరచు.

24నీముఖానిన్ నాకు చాటు చేసుకుంటునాన్వెందుకు? ననెన్ందుకు నీ
శతువుగాభావిసుత్ నాన్వు?

25 అటూ ఇటూ కొటుట్ కుపోయే ఆకులాంటి ననున్ భయపెడతావా?
ఎండిపోయిన చెతత్ వెంటబడతావా?

26నువువ్ నాకు కఠిన న శికష్ విధించావు. నేను చినన్తనంలో చేసిన
పాపాలకు పతిఫలం అనుభవించేలా చేశావు.

27నా కాళళ్కు బొండ వేసి బిగించావు. నా నడవడి అంతా నువువ్
కనిపెడుతునాన్వు. నాఅడుగులకు నువేవ్ గిరి గీశావు.

28 కుళిళ్పోయిన శవంలాగాఉనన్వాడి చుటూట్ , చిమమ్టలు తినివేసిన
గుడడ్పేలికలాంటివాడి చుటూట్ గిరి గీసి కాపు కాసుత్ నాన్వు.

14
1 సీ కడుపున పుటిట్న మనిషి కొనిన్ రోజులపాటు జీవిసాత్ డు. అతడు

తన జీవిత కాలమంతా కషాట్ లు అనుభవిసాత్ డు.
2 అతడు పువువ్లాగా పెరిగి వికసిసాత్ డు. అంతలోనే వాడిపోతాడు.

నీడ కనబడకుండాపోయినటుట్ వాడు పారిపోతాడు.
3 అలాంటి వాడిని నువువ్ పటిట్ంచుకుంటునాన్వా? నాకు తీరుప్

తీరచ్డానికి నీ ఎదుటికి రపిప్ంచుకుంటావా?



యోబు 14:4 xxx యోబు 14:15

4 అపవిత న వయ్కికి పవితు నవాడు పుటట్గలిగితే ఎంత మేలు?
కానీ ఆ విధంగా ఎనన్డూ జరగదు.

5మనిషి ఎంతకాలం బతకాలోదానికి పరిమితి నువేవ్ నియమిసాత్ వు.
అతడు ఎనిన్ నెలలు జీవిసాత్ డో నీకు తెలుసు.

6అతడి పునుంచి నీ దృషిట్ మరలుచ్కో. కూలిపనివాడిలాగాతనకు
నియమింపబడినపనిపూరిచేసేదాకాఅతని పుచూడకు.

7 చెటుట్ ను నరికి వేసేత్ అది తిరిగి చిగురు వేసుత్ ందనీ, లేత కొమమ్లు
తిరిగిమొలకెతుత్ తాయనీ ఆశాభావం ఉంటుంది.

8 నరికేసిన చెటుట్ వేరు భూమిలో కుళిల్పోయి, దానిమొదలు మటిట్లో
చీకిపోతూ ఉంటుంది.

9 అయితే దానికి నీటి వాసన తగిలినపుప్డు అది చిగురు వేసుత్ ంది,
లేతమొకక్లాగా కొతత్గా కొమమ్లు కాసుత్ ంది.

10 అయితే మనుషులు చనిపోయినపుప్డు కదలకుండా పడి
ఉంటారు. మనుషులు పాణం విడిచిన తరువాత వాళ ళ్
ఏ పోతారు?

11 సముదంలో నీళ ళ్ ఎలా ఇంకిపోతాయో, నదిలో నీళ ళ్ ఎలా
ఆవి పోతాయో అలాగే మనుషులు చనిపోయి ఇక తిరిగి
లేవరు.

12ఆకాశం అంతరించి పోయేదాకావాళ ళ్ మేలోక్రు. ఎవరూ వారిని
నిద లేపలేరు.

13 నువువ్ ననున్ మృతుయ్లోకంలో దాచి ఉంచితే ఎంత మేలు! నా
మీదనీకోపంచలాల్ రేదాకామరుగుచేసేత్ ఎంతబాగుంటుంది!
నాకు కొంతకాలం గడువుపెటిట్ ఆ తరువాత ననున్ జాఞ్ పకం
చేసుకోవాలని నేను ఎంతగానో ఆశిసుత్ నాన్ను.

14మనుషులు చనిపోయిన తరువాత మళీళ్ బతుకుతారా? ఆలా
జరిగేపకష్ంలోనాపోరాటంముగిసినాకువిడుదల కలిగేదాకా
నేను ఎదురుచూసూత్ ఉంటాను.

15 అపుప్డు నువువ్ పిలుసాత్ వు. నేను నీతో మాటాల్ డతాను. నీ
చేతిపనిని చూసి నువువ్ ఇషట్పడతావు.
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16 అయితే ఇపుప్డు నేను వేసే అడుగులు నువువ్ లెకిక్సుత్ నాన్వు.
నేను చేసే పాపాలు నీకు కోపం తెపిప్సుత్ నాన్యి.

17 నా అతికమాలు సంచిలో ఉంచి మూసివేశావు. నేను చేసిన
దోషాలను భదంగాదాచిపెటాట్ వు.

18 కూలిపోయిన పరవ్తాలు ముకక్ పోయి నేలమటట్ం అవుతాయి,
కొండలు వాటిసాథ్ నం తపిప్ పడిపోతాయి.

19 నీళ ళ్ రాళల్ను అరగదీసాత్ యి. నీటి పవాహం భూమి మటిట్
కొటుట్ కుపోయేలా చేసుత్ ంది. ఆ విధంగా నువువ్ మనిషి
ఆశలను భగన్ం చేశావు.

20 నువువ్ మనుషులను ఎపప్టికీ అణచివేసుత్ నాన్వు గనుక వారు
అంతరించిపోతారు. నువువ్ వాళళ్ ముఖాలను చావు
ముఖాలుగామారిచ్వేసి వాళళ్ను వెళల్గొటాట్ వు.

21 ఒకవేళ వాళళ్ పిలల్లు పఖాయ్తి చెందినా అది వారికి తెలియదు.
ఒకవేళ అణిగిపోయి దీనసిథ్తి అనుభవించినా వాళ ళ్ అది
గహించలేరు.

22 తమ సొంత శరీరాలోల్ ని బాధ మాతమే వాళ ళ్ అనుభవిసాత్ రు.
తమకు తామే ఎకుక్వగా దుఃఖపడతారు.

15
ఎలీఫజు

1అపుప్డు తేమానీయుడు ఎలీఫజు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు,
2 “జాఞ్ నం గలవాడు గాలితో తన కడుపు నింపుకుని తెలివి

తకుక్వతనంగా వయ్రధ్ న మాటలు మాటాల్ డడం
మంచిదేనా?

3వయ్రథ్ న పదాలు పలకడం వలల్ పయోజనం ఏమిటి? పయోజనం
లేనిమాటలతోవాదించడం ఎందుకు?

4అలాంటిమాటలతో నీకునన్ భయభకులను హీనపరుసుత్ నాన్వు. నీ
దేవునిధాయ్నానిన్ ఆటంకపరుసుత్ నాన్వు.
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5 నువువ్ మాటాల్ డే మాటల వలల్ నీ పాపాలు బయటపడుతునాన్యి.
కపటంగామాటాల్ డాలని నువువ్ చూసుత్ నాన్వు.

6నేను కాదు, నీమాటలేనువువ్ నేరం చేశావని పకటిసుత్ నాన్యి. నీకు
వయ్తిరేకంగా నీ పెదవులేసాకష్ ం పలుకుతునాన్యి.

7 మనిషిగా పుటిట్న వాళళ్లో మొదటివాడివి నువేవ్
అనుకుంటునాన్వా? కొండలకనాన్ నువువ్ ముందుగా
ఉనాన్వా?

8 నువేవ్ నా దేవుని సమాలోచన సభలో సభుయ్డివా? నువొవ్కక్డివే
జాఞ్ నం గలవాడివా?

9మాకు తెలియని విషయాలు నీకేం తెలుసు? మేము గహించలేని
విషయాలు నువేవ్ం గహించావు?

10మాలో తల నెరసిన వృదుధ్ లు అనేకమంది ఉనాన్రు. వాళ ళ్ నీ
తండి కంటే చాలా పెదద్వాళ ళ్.

11 దేవుడిచిచ్న ఓదారుప్ నీకు తేలికగా అనిపిసుత్ ందా? ఆయన
నీతో పలికినమృదు నమాటలు నీకు మనసులోకి ఎకక్డం
లేదా?

12 నీ హృదయం ఎందుకు కుంగిపోయింది? నీ కళ ళ్ ఎందుకలా
ఎరబడాడ్ యి?

13 దేవుని నీకెందుకు కోపం వసుత్ ంది? నీ నోట వెంట అలాంటి
మాటలు ఎందుకు వెలువడుతునాన్యి?

14 కళంకం లేనివాడు అనిపించుకోడానికి మనిషి ఎంతటివాడు? సీకి
పుటిట్నవాడు పవితుడుగా ఎలా ఎంచబడతాడు?

15ఆలోచించు,దేవుడుతనపవితదూతలను కూడానమమ్డు. ఆకాశ
విశాలాలు ఆయన దృషిట్కి పవితం కావు.

16అలాఉండగా,మనుషులుమరింత దురామ్రుగ్ లు. వాళ ళ్ నీచులు,
దుషట్కారాయ్లు చేసేవాళ ళ్, అనాయ్యానిన్ నీళ ళ్ తాగినటుట్
తాగేవాళల్ .
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17 నేను చెపేప్ది విను. నేను నీకు సంగతులు చెబుతాను. నా
అనుభవాలను నీకు వివరిసాత్ ను.

18జాఞ్ నులు తమపూరీవ్కుల దావ్రా నేరుచ్కుని, ఏమీ దాచుకోకుండా
చెపిప్న ఉపదేశాలు నీకు చెబుతాను.

19 జాఞ్ నులకే ఆ దేశం వారసతవ్ంగా ఇవవ్బడింది. అనయ్జనులు
ఎవవ్రూ ఆ దేశంలో లేరు. ఆ జాఞ్ నులు బోధించినది నీకు
తెలియజేసాత్ ను.

20 దురామ్రుగ్ డు తాను బతికినంత కాలం వేదనలు అనుభవిసాత్ డు.
దురామ్రగ్ం చేసే వాళళ్కు నియమించిన సంవతస్రాలనిన్టిలో
బాధలు తపప్వు.

21 అతడి చెవులోల్ భయంకర న శబాద్ లు మారుమోగుతాయి.
అతడు మంగా ఉనన్ సమయంలో కీడు చేసేవాడు అతని
మీద పడతాడు.

22చీకటిలోనుండితాను తిరిగిరాగలననన్ నమమ్కం అతనికిఉండదు.
వాడు కతిత్వాతకు గురి అవుతాడు.

23 ‘ఆహారం ఎకక్డ దొరుకుతుంది?’ అనుకుంటూ దాని కోసం
తిరుగుతూ ఉంటాడు. చీకటి రోజులు దాపురించాయని
వాడికి తెలుసు.

24యుదధ్ం చేయడానికి సనన్దుధ్ వచిచ్న రాజు శతువుని పటుట్ కుని
బంధించినటుట్ బాధ,వేదనఅతణిణ్ పటుట్ కునిభయకంపితుణిణ్
చేసాత్ యి.

25వాడు దేవునికి విరోధంగా చెయియ్ చాపుతునాన్డు. సరవ్శకు న
దేవుణిణ్ ధికక్రించిమాటాల్ డుతునాన్డు.

26 మెడ వంచని ఖరితో మూరఖ్తవ్ంగా తన దిటట్ న డాలుతో
ఆయనమీదికి దండెతుత్ తాడు.

27అతనిముఖమంతాకొవువ్పేరుకుపోయింది. నడుం చుటూట్ కొవువ్
పెరిగిపోయింది.
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28 అలాంటివాడు పా పోయిన పటట్ణాలోల్ నివసిసాత్ డు. ఎవవ్రూ
నివసించలేని ఇళళ్లో, శిథిలం కాబోతునన్ ఇళళ్లో
నివసిసాత్ డు.

29 కాబటిట్ వాడు ఎపప్టికీ భాగయ్వంతుడు కాలేకపోతాడు. అతడి
ధనం నిలబడదు. అతడి పంటల రు బరువెకిక్ నేలను
తాకేలా కిందకు వంగదు.

30 అతడు చీకటి నుండి తపిప్ంచుకోలేడు. అగిన్జావ్లలు వాడి లేత
కొమమ్లను దహించివేసాత్ యి. దేవుని నోటి నుండి వచిచ్న
ఊపిరి వాణిణ్ నాశనం చేసుత్ ంది.

31 వాడు వయ్రధ్ న వాటిని నముమ్కోకుండా ఉండు గాక. వాడు
మోసపోయినవాడు. వాడికి దకేక్ పతిఫలం శూనయ్ం.

32వాడి ఆయుషుష్ తీరకముందే ముసలివాడు అయిపోతాడు. వాడు
ఎండిపోయిన కొమమ్లాగావాడిపోతాడు.

33 పిందెలు రాలిపోయిన దాకష్చెటుట్ లాగా, పువువ్లు రాలిపోయిన
ఒలీవచెటుట్ లాగా ఆయనవారిని చేసాత్ డు.

34 వభకి లేని భకిహీనుల కుటుంబాలు నిరీజ్వంగా మారతాయి.
లంచగొండుల నివాసాలు అగిన్కి ఆహ తి అవుతాయి.

35వాళళ్ కడుపులోఉనన్ కపటానిన్వాళ ళ్బయటకువెళళ్గకుక్తారు.
వాళళ్ అంతరంగంలో వంచన నివసిసుత్ ంది.”

16
యోబు జవాబు

1అందుకుయోబు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు,
2 “ఇలాంటి మాటలు నేను అనేకం వినాన్ను. మీరంతా

ఆదరించడానికి కాదు,బాధ పెటట్డానికి వచిచ్నటుట్ నాన్రు.
3 నువువ్ చెబుతునన్ గాలిమాటలు చాలిసాత్ వా? నాకిలా

జవాబివవ్డానికి నీకేం బాధ కలిగింది?
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4నాదుసిథ్తిమీకు పటిట్ ఉంటేనేను కూడామీలాగామాటాల్ డేవాణిణ్ . మీ
మీద లేనిపోని మాటలు కలిప్సూత్ నా తల ఆడిసూత్ మీ పు
చూసేవాణిణ్ .

5అయినపప్టికీ నేనుమిమమ్లిన్ ఓదారిచ్ రయ్పరిచేవాణిణ్ . నాఆదరణ
వాకుక్లతోమిమమ్లిన్ బలపరిచేవాణిణ్ .

6ఇపుప్డు నేను ఎనిన్మాటలుమాటాల్ డినా దుఃఖం తీరదు, అలాగని
మౌనంగా ఉనాన్ నాకెలాంటి ఉపశమనం కలగదు.

7 దేవుడు నాకు ఆయాసం కలగజేశాడు. దేవా, నా
బంధువరగ్మంతటినీ నువువ్ నాశనం చేశావు.

8 నా శరీరమంతా బకక్చికిక్పోయింది. ణించిపోయి, మడతలు
పడిన నా చరమ్ం నాకు వయ్తిరేకంగాసాకష్ మిసుత్ నన్ది.

9 ఆయన కళ ళ్ నా మీద కోపంతో ఎరబడాడ్ యి. ననున్ చూసి పళ ళ్
కొరుకుతూ నామీద పడినాతోయుదధ్ం చేశాడు.

10 మనుషులు ననున్ ఎతిత్ పొడవడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. వాళళ్
తిటుల్ నాకు చెంపపెటుట్ లాంటివి. వాళళ్ంతా ఏక నాకు
వయ్తిరేకంగా సమకూడుతునాన్రు.

11దేవుడు ననున్ దురామ్రుగ్ లకు అపప్గించాడు. భకిహీనుల ఆధీనంలో
ననున్ బంధించి ఉంచాడు.

12 నేను మౌనంగా ఉండిపోయాను. ఆయన ననున్ ముకక్లు
ముకక్లు చేశాడు. నా మెడ పటుట్ కుని విదిలించి
ననున్ చిందరవందర చేశాడు. ననున్ గురిగా చేసుకుని
వేధిసుత్ నాన్డు.

13 ఆయన వేసే బాణాలు నా దేహమంతా గుచుచ్కుంటునాన్యి.
ఆయన నా మూతపిండాలను పొడిచివేశాడు. జాలి, దయ
లేకుండా ననున్ వేధిసుత్ నాన్డు. నాలోని తయ్రసానిన్ నేల
కకిక్ంచాడు.

14 దెబబ్ మీద దెబబ్ వేసి ననున్ విరగగొడుతునాన్డు. యుదధ్ వీరుని
వలే పరుగెతుత్ కుంటూ వచిచ్ నామీద పడాడ్ డు.
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15నా చరామ్నికి గోనెపటట్ కపుప్కుని కూరుచ్నాన్ను. నా దేహమంతా
బూడిదపోసుకుని మురికి చేసుకునాన్ను.

16నేను ఎవవ్రికీ కీడు తలపెటట్లేదు. నేను చేసే పారథ్న పరిశుదధ్ం.
17 ఏడిచ్ ఏడిచ్ నా ముఖం ఎరబడిపోయింది. నా కంటిరెపప్ల మీద

మరణాంధకారం తేలియాడుతునన్ది.
18భూమీ, ఒలుకుతునన్ నా రకానిన్ కనబడనియియ్. నేను పెడుతునన్

మొరలు ఎపుప్డూ వినిపిసూత్ ఉండాలి.
19 ఇపప్టికీ నా తరుపు సా పరలోకంలో ఉనాన్డు. నా పకష్ంగా

వాదించేవాడు ఆయన సమకష్ంలో ఉనాన్డు.
20నాసేన్హితులు ననున్ ఎగతాళిచేసుత్ నాన్రు. నాకళ ళ్ దేవునికోసం

కనీన్ళల్ కారుసుత్ నాన్యి.
21ఒక వయ్కి తన సేన్హితుని కోసం బతిమిలాడినటుట్ నా కోసం దేవుణిణ్

వేడుకునే ఒక మనిషినాకు కావాలి.
22 ఇంకా కొనిన్ సంవతస్రాలు గడచిన తరువాత నేను తిరిగిరాని

దారిలో వెళిళ్పోతాను.

17
1 నా పాణం సొమమ్సిలిల్పోయింది*. నేను బతికే రోజులు

ముగిసిపోయాయి. నాకోసం సమాధి సిదధ్ంగా ఉంది.
2 ఎగతాళి చేసేవాళ ళ్ నా చుటూట్ చేరారు. నా సమకష్ంలోనే వాళ ళ్

వివాదాలు రేకెతిత్సుత్ నాన్రు.
3 దేవా, దయచేసి నువేవ్ నాకు పూచీకతుత్ ఉంటానని మాట ఇవువ్.

నువువ్ కాక ఇంకెవరు నాకు జామీనుగా ఉంటారు.
4 నువువ్ వాళళ్ హృదయాలను మూసివేసి జాఞ్ నహీనులుగా చేశావు.

కనుక వాళ ళ్ ఎలాంటిఘనతాపొందరు.
5దోపిడీ సొముమ్ కోసం తన సేన్హితులను నిందించేవాడి పిలల్ల కళ ళ్

మసకబారతాయి.
* 17:1 17:1నాపాణంసొమమ్సిలిల్పోయింది నా ఆతమ్ విరిగిపోయింది
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6 ఆయన ననున్ మనుషులందరికీ ఒక సామెతలాగా నిలబెటాట్ డు.
నలుగురూ నాముఖం మీద ఉమిమ్వేసాత్ రు.

7 అధిక న శోకం వలల్ నా కంటి చూపు మందగించింది. నా
అవయవాలనీన్ నీడలాగామారిపోయాయి.

8యథారథ్వంతులు దీనిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోతారు. నిజాయితీపరులు
భకిహీనుల సిథ్తిని చూసి కలవరం చెందుతారు.

9అయితేనీతిమంతులు తమమారాగ్ నిన్ విడిచిపెటట్కుండాముందుకు
కొనసాగుతారు. నిరపరాధులు అంతకంతకూ వృదిద్
చెందుతారు.

10 అపుప్డు మీరంతా మరోసారి నా దగగ్రికి రండి, మీలో ఒకక్ జాఞ్ ని
కూడానాకు కనిపించడు.

11నారోజులుముగిసిపోయాయి. నాతలంపులు వయ్రధ్ పోయాయి.
నాహృదయంలోని కోరికలు భగన్ం అయాయ్యి.

12రాతి సమయానిన్ పగలు అనీ, చీకటి కమిమ్నపుప్డు అది వెలుగు
అనీ వాళ ళ్ వాదిసాత్ రు.

13 నాకు ఆశ ఏ నా ఉనన్టట్యితే అది మృతుయ్లోకం నాకు ఇలుల్
కావాలని. చీకటిలోనా పడక సిదధ్ం చేసుకోవాలని.

14 గొయియ్ని చూసి ‘నువేవ్ నాకు తండివి’ అనీ, పురుగును చూసి
‘నువేవ్ నాకు తలిల్వి, చెలిల్వి’ అనీవాటితో చెపాప్లని ఉంది.

15 అలాంటపుప్డు నాకు నిరీకష్ణకు ఆధారం ఏమిటి? దానిన్ ఎవరు
కనుగొనగలరు?

16అదినాతోబాటుమృతుయ్లోకం అడడ్కముమ్ల దగగ్రికి దిగిపోతుందా?
నాతో కలసిమటిట్లో కలసిపోతుందా?”

18
బిలద్దు

1అపుప్డు షూహీయుడు బిలద్దు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
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2 ఎంతసేపు మాటలు వెదుకుక్ంటూ ననున్ చికుక్లోల్ పడేయాలని
చూసాత్ వు? నువువ్ ఆలోచించుకో. తరువాత నేను
మాటాల్ డతాను.

3 నువెవ్ందుకు మమమ్లిన్ మూరుఖ్ లుగా, పశువులుగా
ఎంచుతునాన్వు?

4 అమిత న కోపంతో నినున్ నువేవ్ చీలుచ్కొంటునాన్వు. నీ కోసం
భూమి అంతా పా పోవాలా? నువువ్ కోరుకునాన్వని కొండ
తనసాథ్ నంమారుచ్కుంటుందా?

5 భకిహీనుల దీపం తపప్క ఆరిపోతుంది. వాళళ్ ఇళళ్లోల్ దీపాలు
వెలగకుండాపోతాయి.

6వాళళ్నివాసాలోల్ ఉనన్వెలుగుచీకటిగామారిపోతుంది. వాళళ్దగగ్ర
ఉనన్ దీపం ఆరిపోతుంది.

7 వాళళ్ బల న అడుగులు మారగ్ం తపుప్తాయి. వాళళ్ సొంత
ఆలోచనలు పతనానికి నడిపిసాత్ యి.

8వాళ ళ్ బోనులోల్ కి నడుసూత్ వెళేళ్ వాళ ళ్. వాళళ్ పాదాలు వాళళ్ను
వలలో పడేలా నడిపిసాత్ యి.

9 వాళళ్ మడిమెలు బోనులో ఇరుకుక్ంటాయి. వాళ ళ్ ఉచుచ్లో
చికుక్కుంటారు.

10వాళళ్ కోసం ఉరి నేల సిదధ్ంగా ఉంది. వాళళ్ను పటుట్ కోవడానికి
దారిలో ఉచుచ్ బిగించి ఉంది.

11 అనిన్ పుల నుండి భయం కలిగించే విషయాలు వాళళ్ను
చుటుట్ ముడతాయి. భయాలు అనిన్ పులకు వాళళ్ను
వెంటాడి తరుముతాయి.

12 వాళళ్ బలం ణించిపోతుంది. వాళళ్ను కూలచ్డానికి సిదధ్ంగా
ఆపద ఉంటుంది.

13 అది వాళళ్ అవయవాలను తినివేసుత్ ంది. మరణకర న రోగం
వాళళ్ శరీరానిన్ ణింపజేసుత్ ంది.
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14వాళ ళ్నిరభ్యంగాతమగుడారాలోల్ ఉనన్పుప్డువారినిబయటకు
ఈడిచ్వేసాత్ రు. వారిని కూరు న రాజు దగగ్రికి బందీలుగా
కొనిపోతారు.

15 వాళల్కు సంబంధంలేని ఇతరులు వాళళ్ గుడారాలోల్ కాపురం
ఉంటారు. వాళళ్ నివాససథ్లాల మీద గంధకం చలల్డం
జరుగుతుంది.

16వాళళ్ వేళల్ కింద ఉనన్వి కిందనే ఎండిపోతాయి. న ఉనన్ వాళళ్
కొమమ్లు నరకబడతాయి.

17 భూమి మీద వాళళ్ ఆనవాళ ళ్ తుడిచి పెటుట్ కు పోతాయి.
భూతలం వాళళ్ను జాఞ్ పకం ఉంచుకునే వాళ ళ్ ఎవవ్రూ
ఉండరు.

18 వాళళ్ను వెలుగులో నుండి చీకటిలోకి తోలివేసాత్ రు. భూమి
లేకుండావాళళ్ను తరుముతారు.

19 వాళల్కు కొడుకులు, మనవలు ఎవవ్రూ మిగలరు. వాళళ్ ఇంట
సజీవంగా ఉండే వాళ ళ్ ఎవవ్రూ ఉండరు.

20వాళల్కు పటిట్న దురగ్తిని చూసి తరువాత వచిచ్న పశిచ్మ దేశసుత్ లు
ఆశచ్రయ్పోతారు. తూరుప్న ఉనన్ వాళ ళ్ భయభాంతులకు
లోనౌతారు.

21భకిహీనుల నివాసాలకు, దేవుణిణ్ ఎరగని పజల సథ్లాలకు ఇలాంటి
గతి తపప్కుండా పడుతుంది.

19
యోబు జవాబు

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబిచాచ్డు,
2 మీరు ననున్ ఇలా ఎంతకాలం బాధపెడతారు? ఎంతకాలం

మాటలతో ననున్ నలగగొడతారు?
3పదిసారుల్ మీరు ననున్ నిందించారు. సిగుగ్ లేకుండా ననున్ బాధిసూత్

ఉనాన్రు.
4నేను తపుప్ చేసేత్ నా తపుప్ నామీదికే వసుత్ ంది గదా?
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5మిమమ్లిన్ మీరే గొపప్చేసుకుంటునాన్రా? నా మీద నేరం రుజువు
చెయాయ్లని చూసుత్ నాన్రా?

6 అయితే వినండి. దేవుడు నాపటల్ అనాయ్యంగా పవరించాడు.
ఆయన తన వలలో ననున్ చికిక్ంచుకునాన్డు. ఈ విషయం
మీరు తెలుసుకోండి.

7 నాకు అపకారం జరుగుతునన్దని నేను ఎంతగా మొరపెటిట్నా
ఎవవ్రూనామొరఆలకించడం లేదు. సహాయం కోసం నేను
ఎదురు చూసుత్ నాన్ను కానీ నాకు నాయ్యం జరగడం లేదు.

8 ఆయన నా మారగ్ం చుటూట్ నేను దాట లేని కంచె వేశాడు. నా
దారులనీన్ చీకటిమయం చేశాడు.

9ఆయన నా గౌరవ మరాయ్దలను హీనంగా ఎంచాడు. నా తల మీద
నుండి నా కిరీటం తొలగించాడు.

10 అనిన్ పుల నుండి ఆయన ననున్ దెబబ్తీశాడు. నేను పతనం
అయాయ్ను. ఒకడు చెటుట్ ను పెళల్గించినటుల్ ఆయన నా
ఆశాభావానిన్ పెళల్గించాడు.

11 ఆయన తీవ న ఆగహం నా మీద రగులుకుంది. ననున్ ఒక
శతువుగా ఆయనభావించాడు.

12ఆయనసేనలు కూడి వచిచ్ నా గుడారం చుటూట్ మాటువేశారు. నా
చుటూట్ ముటట్డి దిబబ్లు వేశారు.

13 ఆయన నా బంధువరగ్మంతా దూరమయేయ్లా చేశాడు. నా
సేన్హితులుపూరిగా పరాయివాళ ళ్ అయాయ్రు.

14నాబంధువులు ననున్ పరామరిశ్ంచడంలేదు. నాపాణసేన్హితులు
ననున్ మరచిపోయారు.

15నా యింటి దాసదాసీలు ననున్ పరాయివాణిణ్గా చూసాత్ రు. నేను
వాళళ్ దృషిట్లో ఒక విదేశీయుడి వలే ఉనాన్ను.

16 నేను నా పనివాణిణ్ పిలిసేత్ వాడు పలకడం లేదు. నేను వాణిణ్
పాధేయపడవలసి వచిచ్ంది.



యోబు 19:17 xli యోబు 19:28

17 నా శావ్స కూడా నా భారయ్కు అసహయ్ం కలిగిసుత్ ంది. నా ఉనికి
అంటేనే నాసొంత తోబుటుట్ వులకు* దేవ్షం.

18 చినన్పిలల్లకు కూడా నేనంటే అసహయ్ం. నేను కనబడితే వాళ ళ్
ననున్ తిటిట్పోసాత్ రు.

19నాపాణసేన్హితులందరూ ననున్ చూసి ఆసహియ్ంచుకుంటునాన్రు.
నేను ఇషట్పడిన వాళ ళ్ నాకు శతువులయాయ్రు.

20నా ఎముకలు నా చరామ్నికీ, మాంసానికీ అంటుకుపోయాయి. నా
దంతాల చిగుళళ్ చరమ్ంమాతమేమిగిలి ఉంది.

21నామీదజాలి పడండి. దేవునిహసత్ం ననున్పూరిగా దెబబ్తీసింది.
నా సేన్హితులారానామీదజాలి చూపండి.

22నా శరీర మాంసం పూరిగా నాశనం అయియ్ంది. ఇది చాలదనన్టుట్
దేవుడు ననున్ హింసిసుత్ నన్టుట్ మీరు కూడా ననెన్ందుకు
వేధిసుత్ నాన్రు?

23 నా మాటలనీన్ ఒక పుసత్కంలో రాసి పెటిట్ ఉంచాలని నేను
ఆశిసుత్ నాన్ను.

24 నా మాటలు నిరంతరం నిలిచి ఉండేలా శిలాకష్రా , ఇనుప
గంటంతో చెకక్బడి, సీసం కరిగించి పోసి ఉంటే ఎంత
బాగుంటుంది!

25నావిమోచకుడు శాశవ్తంగా ఉండేవాడనీ,అంతంలో ఆయననా
పకష్ంగా నిలబడతాడనీనాకు తెలుసు.

26 ఈ విధంగా నా చరమ్ం చీకి చీలిక పోయినా నా శరీరంతో నేను
దేవుణిణ్ చూసాత్ ను.

27మరెవరో కాదు, నేనే నా కళళ్తో సవ్యంగా చూసాత్ ను. నా లోపలి
భాగాలు కృశించిపోయాయి.

28 దీనంతటికీ మూల కారణం నాలోనే ఉనన్దనన్ తపుప్ భావంతో
మీరు ననున్ ఎలాహింసిదాద్ మా అనుకుంటూ ఉండవచుచ్.

* 19:17 19:17సొంత తోబుటుట్ వులకు పిలల్లు
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29 అయితే మీరు ఖడాగ్ నికి భయపడాలి. దేవుడు పంపిన ఆగహం
అనే ఖడగ్ ం దోషులను శి సుత్ ంది. అపుప్డు దేవుని తీరుప్
ఉంటుందనిమీరు తెలుసుకుంటారు.

20
జోఫరు

1అపుప్డు నయమాతీయుడు జోఫరు ఇలా జవాబు చెపాప్డు,
2 నువువ్ అలా చెపిప్నందువలల్ నాలో కలిగిన ఆతుత నీకు తగిన

జవాబు చెపాప్లని తొందర చేసుత్ నన్ది.
3 ననున్ అవమానపరిచే నింద నీ నుండి వినవలసి వచిచ్ంది

గనుక తెలివిగల నా మనసు జవాబు చెపేప్ందుకు ననున్
పురిగొలుప్తునన్ది.

4ఆదిలోమనుషులు భూమిమీద నివసించడంమొదలు పెటిట్నపప్టి
నుంచి ఇలాగే జరుగుతునన్దని నీకు తెలియదా?

5 దురామ్రుగ్ లకు దకేక్ విజయం అశాశివ్తం. భకిహీనులకు లభించే
సంతోషం కష్ణకాలంమాతం ఉండేది.

6 వాళళ్ గొపప్దనం ఆకాశం కనాన్ ఎతుత్ గా ఎదిగి, మేఘాల కంటే
ఎతుత్ గా తలెతుత్ కుని తిరగవచుచ్.

7 అయితే వాళళ్ మలం లాగా వాళ ళ్ ఎపప్టికీ కనబడకుండా
కనుమరు పోతారు. అంతకు ముందు వాళళ్ను చూసిన
వాళ ళ్ “వాళళ్ంతా ఏమయాయ్రు?” అని అడుగుతారు.

8 కల లాగా వాళ ళ్ కరిగి పోయి మళీళ్ కనబడకుండా పోతారు.
రాతివేళ వచేచ్ కలలాగావాళ ళ్ చెదరిపోతారు.

9వాళళ్ను చూసిన కళ ళ్ ఇక వాళళ్ను చూడవు. అతని నివాసం
అతనిన్క చూడదు.

10వాళళ్ సంతతి వాళ ళ్ కనికరించమని దరిదులను వేడుకుంటారు.
వారి చేతులోల్ * ఉనన్ ఆసిత్ని తిరిగి ఇచిచ్వేసాత్ రు.

* 20:10 20:10వారి చేతులోల్ వారి పిలల్లు
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11 వాళళ్ ఎముకలోల్ యవవ్న శకి నిండి ఉనన్పప్టికీ అది కూడా
వాళళ్తో కలసిమటిట్లో నిదిసుత్ ంది.

12 చెడుతనం వాళళ్ నోటికి తియయ్గా ఉంది. వాళళ్ నాలుకల కింద
దానిన్ దాచి ఉంచారు.

13దానిన్ జాగతత్ చేసుకుని తమలోనే ఉంచుకునాన్రు. తమ నోటోల్ నే
భదం చేసుకునాన్రు.

14 అయితే వాళళ్ కడుపులో ఉనన్దంతా పులిసిపోతుంది. వాళళ్
శరీరంలో అదినాగుపాము విషంగామారుతుంది.

15వాళ ళ్ దిగమింగిన ధనానిన్ ఇపుప్డు కకిక్వేసాత్ రు. దేవుడే వాళళ్
కడుపులోనుండి కకిక్వేసేలా చేసాత్ డు.

16వాళ ళ్ కటల్పాముల విషం లోపలికి పీలుచ్కునేవాళ ళ్. నాగుపాము
కోరలు వాళళ్ను చంపివేసాత్ యి.

17 తేనెధారలు, వెనన్పూస ఏరు పారుతునన్పప్టికీ వాళ ళ్
సంతోషించరు.

18వాళ ళ్ సంపాదించిన ఆసిత్ మేరకు కషాట్ లు పెరుగుతాయి. వాళ ళ్
కషట్పడిసంపాదించుకునన్దంతాఅనుభవించకుండానేతిరిగి
అపప్గిసాత్ రు.

19వాళ ళ్ దరిదుల దాడులు చేసి విడిచిపెటిట్నవాళ ళ్. తమవి కాని
ఇళళ్ను బలవంతంగా ఆకమించుకుంటారు. ఆ ఇళళ్ను కటిట్
పూరి చేయరు.

20వాళ ళ్తమఅతాయ్శతోసంపాదించుకునన్ ఇషట్ న వసుత్ వులోల్ ఒక
దానితో నా తమను తాము కాపాడుకోలేరు.

21వాళ ళ్దిగమింగినవాటిలోఏదీమిగలడంలేదు. అందువలల్ వాళళ్
మ సిథ్తి నిలబడదు.

22 వాళ ళ్ మితిలేని సంపాదన కలిగి ఉనన్ రోజులోల్ ఇబబ్ందులకు
గురౌతారు. ఇబబ్ందులోల్ ఉనన్వాళళ్ందరూ వాళళ్ దాడి
చేసాత్ రు.
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23వాళ ళ్ తమ కడుపు నింపుకునే సమయంలో దేవుడు వాళళ్ మీద
తన కోపాగిన్ కురిపిసాత్ డు. వాళ ళ్ తినే సమయంలోనే అది
కురుసుత్ ంది.

24 ఇనప ఆయుధం నుండి తపిప్ంచుకొనేందుకు పారిపోతునన్పుప్డు
ఇతత్డి విలుల్ నుండి బాణం వాళళ్ దేహాలోల్ కి
దూసుకుపోతుంది.

25 ఆ బాణం వాళళ్ దేహాలను చీలిచ్వేసి శరీరం నుండి బయటకు
వసుత్ ంది. దానిన్ బయటకు తీసినపుప్డు కాలేయం
తుతుత్ నియలు అవుతుంది. మరణభయం వాళళ్ మీదికి
వసుత్ ంది.

26 వాళళ్ ధన సంపదలు చీకటిమయం అవుతాయి. ఎవవ్రూ
రాజేయకుండానే అగిన్ లేచి వాళళ్ను మింగివేసుత్ ంది. వాళళ్
గుడారాలోల్ మిగిలినదానిన్ అది కాలిచ్వేసుత్ ంది.

27వాళళ్ దోషాలకు ఆకాశం సా గా నిలబడుతుంది. భూమి వారి
తిరగబడుతుంది.

28వాళళ్ ఇళళ్కు చేరిన సంపాదన కనబడకుండా పోతుంది. దేవుని
ఉగత దినాన అదంతానాశనమౌతుంది.

29 దేవుని దగగ్ర నుంచి దుషుట్ న మనుషులకు పాపిత్ంచేది ఇదే.
దేవుడు వాళళ్కు నియమించేవారసతవ్ం ఇదే.

21
యోబు సేన్హితులతో విబేధించడం

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
2 మీరు నా మాటలు శదధ్గా వినండి. నా మాటలు విని ననున్

ఆదరించకపోయినాసరేనామాటలు వింటేచాలు.
3 నాకు అనుమతి ఇసేత్ నేను మాటాల్ డతాను. నా మాటలు వినన్

తరువాతమీరు ననున్ ఎగతాళి చేసాత్ రేమో.
4 నేను మనుషులకు వినన్పం చేయడం లేదు. నేనెందుకు ఆతుత

చెందకూడదు?
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5 మీ నోళళ్ చేతులు ఉంచుకుని ననున్ పరిశీలించి చూసి
ఆశచ్రయ్పడండి.

6ఈ విషయాలను గురించి తలుచుకుంటే నాకేమీ తోచడం లేదు. నా
శరీరమంతా వణికిపోతుంది.

7 భకిహీనులు ఇంకా ఎలా బతికి ఉనాన్రు? వాళ ళ్ ముసలివాళ ళ్
అవుతునాన్ ఇంకా బలంగా ఉంటునాన్రెందుకు?

8వాళ ళ్బతికిఉండగానేవాళళ్ సంతానం,వాళ ళ్చూసూత్ ఉండగానే
వాళళ్ కుటుంబాలు చకక్బడుతునాన్యి.

9వాళళ్ సంతానానికి ఎలాంటి ఆపదా కలగడం లేదు. వాళ ళ్ మం
ఉనాన్రు. దేవుని కాపుదలవాళళ్ ఉంటుంది.

10 వాళళ్ పశువులు దాటితే తపప్కుండా చూలు కలుగుతుంది.
ఆవులు తేలికగా ఈనుతునాన్యి, వాటి దూడలు పుటట్గానే
చనిపోవడం లేదు.

11వాళళ్ పిలల్లు గుంపులు గుంపులుగా బయటికి వసాత్ రు. వాళ ళ్
ఎగురుతూ గంతులు వేసాత్ రు.

12 వాళ ళ్ తంబుర, తంతివాదయ్ం వాయిసూత్ గొంతెతిత్ పాటలు
పాడుతూ సంతోషిసాత్ రు.

13 వాళ ళ్ సుఖంగా తమ రోజులు గడుపుతారు. అయితే ఒకక్
కష్ణంలోనేపాతాళానికి దిగిపోతారు.

14 వాళ ళ్ “నువువ్ మాకు అకక్రలేదు, నువువ్ బోధించే
జాఞ్ నయుక న సంగతులు మేము వినం” అని దేవునితో
చెబుతారు.

15 “మేము సేవించడానికి సరవ్శకు న ఆయన ఎంతటి వాడు?
మేము ఆయనను వేడుకుంటే మాకు ఒరిగే దేమిటి?” అని
వాళ ళ్ అడుగుతారు.

16 వారి ఎదుగుదల వాళళ్ చేతులోల్ లేదు. భకిహీనుల తలంపులు
నాకు దూరంగా ఉండుగాక.

17 భకిహీనుల దీపం ఆరిపోవడం తరచుగా జరుగుతుందా? వాళళ్
మీదికి విపతుత్ లు రావడం చాలాఅరుదు గదా.
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18ఆయన వాళళ్ కోపం తెచుచ్కుని వాళల్కు ఆపదలు కలిగించడం,
వాళళ్ను తుఫానుకు కొటుట్ కుపోయే చెతత్లాగా, గాలికి
ఎగిరిపోయేపొటుట్ లాగా చేయడం తరచూ జరగదు గదా.

19 “వాళళ్ పాపాలనీన్ వాళళ్ సంతానం మీద మోపడానికి ఆయన
వాటిని దాచి ఉండవచుచ్” అని మీరు అంటునాన్రు.
పాపం చేసిన వాళేల్ వాటిని అనుభవించేలా ఆయన వారికే
పతిఫలమివావ్లి.

20తమనాశనానిన్ వాళ ళ్ సవ్యంగా చూడాలి. సరవ్శకు న దేవుని
కోపాగిన్ని వారు అనుభవించాలి.

21వాళళ్ జీవితకాలం ముగిసిపోయి, చనిపోయిన తరువాత ఇంటి
విషయాలమీదవాళల్కు శదధ్ ఎలా ఉంటుంది?

22దేవునికిజాఞ్ న వివేకాలు నేరిప్ంచేవాడు ఎవ నాఉనాన్రా? ఆయన
పరలోకంలో ఉండే నీతిమంతులకు తీరుప్ తీరేచ్వాడు గదా.

23 ఒకడు సమసత్ సుఖాలు అనుభవించి, మంచి ఆరోగయ్ం, నెమమ్ది
కలిగి జీవించి చనిపోతాడు.

24అతడి కుండ నిండాపాలు పొరుల్ తాయి. అతడి ఎముకలు సతుత్ వ
కలిగి ఉంటాయి.

25 మరొకడు ఎనన్డూ సుఖ సంతోషాలు అనేవి తెలియకుండా
మనోవేదన గలవా చనిపోతాడు.

26ఇదద్రినీ సమానంగా ఒకే వరసలోమటిట్లోపాతిపెడతారు. ఇదద్రినీ
పురుగులు కపిప్వేసాత్ యి.

27నాకు వయ్తిరేకంగా మీరు పనున్తునన్ కుటలు నాకు తెలుసు. మీ
మనసులోని ఆలోచనలు నేను గహించాను.

28 “ఉనన్త వంశసుథ్ ల గృహాలు ఎకక్డ ఉనాన్యి? దురామ్రుగ్ ల
నివాసాలు ఎకక్డ ఉనాన్యి?” అనిమీరు అడుగుతునాన్రు
గదా.

29 దేశంలో పయాణాలు చేసే యాతికులను మీరు
అడగలేకపోయారా? వాళ ళ్ చెపిప్న విషయాలు మీరు
అరథ్ం చేసుకోలేకపోయారా?
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30 ఆ విషయాలేమిటంటే, ఆపద కలిగిన రోజున దురామ్రుగ్ లు
తపిప్ంచుకుంటారు. ఉగత దిగి వచేచ్ రోజున వాళ ళ్ దాని
నుండి పకక్కు తొలగించబడతారు.

31 వాళళ్ పవరన బటిట్ వాళళ్కు ఎదురు నిలిచి మాటాల్ డగలిగేది
ఎవరు? వారు చేసిన పనులను బటిట్ వారికి శికష్ విధించేవాడు
ఎవరు?

32 వాళ ళ్ చనిపోతే సమాధి అవుతారు. ఆ సమాధికి కాపలా
ఉంటుంది.

33 పళెళ్ంలో మటిట్ పెంకులు వారికి సుఖం ఇసాత్ యి. మనుషులంతా
వాళళ్నే అనుసరిసాత్ రు. గతంలో లెకక్లేనంతమంది వాళల్కు
ముందు ఇలాగే చేశారు.

34మీరు చెపేప్ జవాబులు నమమ్దగినవిగా లేవు. ఇలాంటి వయ్రధ్ న
మాటలతోమీరు ననెన్లా ఓదారాచ్లని చూసుత్ నాన్రు?

22
ఎలీఫజు

1అపుప్డు తేమాను వాడు ఎలీఫజు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
2 మానవమాతులు దేవునికి పయోజనకారులౌతారా? కారు.

బుదిధ్మంతులు తమమటుట్ కు తామే పయోజనకారులు.
3 నువువ్ నీతిమంతుడి ఉండడం సరవ్శకు న దేవునికి

సంతోషమా? నువువ్ యథారథ్వంతుడి పవరించడం
ఆయనకు లాభకరమా?

4 ఆయన పటల్ భయభకులు కలిగి ఉనన్ందువలల్ ఆయన నినున్
గదిద్సాత్ డా? నీ భయభకులను బటిట్ ఆయన నీతో
వాయ్జెయ్మాడుతాడా?

5నీ చెడుతనం గొపప్ది కాదా? నీ దోషాలు మితి లేనివి కావా?
6 ఏమీ ఇవవ్కుండానే నీ సోదరుల దగగ్ర నువువ్ తాకటుట్

పెటుట్ కునాన్వు. వసహీనుల బటట్లు తీసుకునాన్వు.
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7 దాహంతో సొమమ్సిలిల్న వారికి నీళిల్యయ్లేదు. ఆకలిగొనన్ వాడికి
అనన్ం పెటట్లేదు.

8 బాహ బలం గల వాడికే భూమి లభిసుత్ ంది. గొపప్వాడు
అనిపించుకునన్ వాడు దానిలో నివసిసాత్ డు.

9 వితంతువులను వటిట్ చేతులతో పంపివేశావు. తండి లేనివారి
చేతులు విరగొగ్ టాట్ వు.

10 అందుకే బోనులు నినున్ చుటుట్ ముడుతునాన్యి. అకసామ్తుత్ గా
కలిగే భీతి నినున్ హడలగొడుతునన్ది.

11నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారానిన్ నువువ్ చూడడం లేదా? నినున్
ముంచెతత్బోతునన్ పళయజలాలను నువువ్ చూడడం లేదా?

12దేవుడు ఆకాశమంత మహోనన్తుడు కాడా? నకష్తాల ఔనన్తాయ్నిన్
చూడు. అవి ఎంత ఎతుత్ లో ఉనాన్యి!

13 “దేవుడికి ఏమి తెలుసు? గాఢాంధకారంలోనుండి ఆయన
నాయ్యం కనుగొంటాడా?

14 దటట్ న మేఘాలు ఆయనకు అడుడ్ గా ఉనాన్యి. ఆయన
మనలను చూడలేడు. ఆకాశ గోపురంలో ఆయన
తిరుగుతునాన్డు” అని నీవనుకుంటావు.

15 పూరవ్కాలం నుండి దుషుట్ లు అనుసరించిన మారాగ్ నిన్ నువువ్
అనుసరిసాత్ వా?

16 తమ కాలం రాకముందే వారు హటాతుత్ గా నిరూమ్ల పోయారు.
వారిపునాదులు నదీ పవాహలవలె కొటుట్ కు పోయాయి.

17 “మా దగగ్ర నుండి తొలగి పో” అని దేవునితో అంటారు.
“సరవ్శకుడుమాకు ఏమి చేసాత్ డులే” అంటారు.

18 అయినా ఆయన మంచి పదారాథ్ లతో వారి ఇళ ళ్ నింపాడు.
భకిహీనుల ఆలోచననాకు దూరం అగు గాక.

19 నీతిమంతులు దానిన్ చూసి సంతోషిసాత్ రు. నిరోద్ షులు వారిని
హేళన చేసాత్ రు.
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20 “మన విరోధులు నిశచ్యంగా నిరూమ్ల పోయారు. వారి
సంపదను అగిన్ కాలిచ్వేసింది” అంటారు.

21ఆయనతోసహవాసంచేసేత్ నీకుశాంతిసమాధానాలు కలుగుతాయి.
ఆ విధంగా నీకు మేలు కలుగుతుంది.

22 ఆయన నోటి నుండి వచేచ్ ఉపదేశానిన్ అవలంబించు. ఆయన
మాటలను నీ హృదయంలో ఉంచుకో.

23సరవ్శకుని పు తిరిగి నీ నివాసాలోల్ నుండి దురామ్రాగ్ నిన్ దూరంగా
తొలగిసేత్ నువువ్ అభివృదిధ్ పొందుతావు.

24మటిట్లో నీ సిరిసంపదలను, సెలయేటి నీటిలో ఓఫీరు బంగారానిన్
పారవెయియ్.

25 అపుప్డు సరవ్శకుడు నీకు సువరణ్ంగాను పశసత్ న వెండిగాను
ఉంటాడు.

26 అపుప్డు సరవ్శకునిలో నువువ్ ఆనందిసాత్ వు. దేవుని పు నీ
ముఖం ఎతుత్ తావు.

27 నువువ్ ఆయనకు పారథ్న చేయగా ఆయన నీ మనవి ఆలకిసాత్ డు.
నీమొకుక్బళల్ నువువ్ చెలిల్సాత్ వు.

28 నువువ్ దేని నా ఆలోచన చేసేత్ అది నీకు సిథ్రపడుతుంది. నీ
మారాగ్ ల వెలుగు పకాశిసుత్ ంది.

29 దేవుడు గరివ్షుట్ లను వంచుతాడు. కళ ళ్ దించుకునే వారిని
కాపాడతాడు.

30నిరోద్ షి కానివాడి నాఆయనవిడిపిసాత్ డు. అతడు నీ చేతుల శుదిధ్
మూలంగా విడుదల పొందుతాడు.

23
యోబు జవాబు

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు.
2 నేటివరకూ నేను రోషంతో మొర పెడుతునాన్ను. నా వాయ్ధి నా

మూలుగు కంటే భారంగా ఉంది.
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3 ఆయన నివాససాథ్ నం దగగ్రికి నేను చేరేలా ఆయనను ఎకక్డ
కనుగొంటానో అదినాకు తెలిసేత్ ఎంత బావుణున్.

4ఆయన సమకష్ంలో నేను నా వాదన వినిపిసాత్ ను. వాదోపవాదాలతో
నానోరు నింపుకుంటాను.

5 ఆయన నాకు జవాబుగా ఏమి పలుకుతాడో అది నేను
తెలుసుకుంటాను. ఆయన నాతో పలికే మాటలను అరథ్ం
చేసుకుంటాను.

6 ఆయన తన అధికబలంతో నాతో వాయ్జెయ్మాడుతాడా? ఆయన
అలా చేయడు. నామనవి ఆలకిసాత్ డు.

7 అపుప్డు యథారధ్వంతుడు ఆయనతో వాయ్జెయ్మాడగలుగుతాడు.
కాబటిట్ నేను నా నాయ్యాధిపతి ఇచేచ్ శికష్ శాశవ్తంగా
తపిప్ంచుకుంటాను.

8 నేను తూరుప్ దిశకు వెళిల్నా ఆయన అకక్డ లేడు. పడమటి దిశకు
వెళిల్నా ఆయన కనబడడం లేదు.

9 ఆయన పనులు జరిగించే ఉతత్రదిశకు పోయినా ఆయన
నాకు కానరావడం లేదు. ద ణ దిశకు ఆయన ముఖం
తిపుప్కునాన్డు. నేనాయనను చూడలేను.

10 నేను నడిచే దారి ఆయనకు తెలుసు. ఆయన ననున్ పరీ ంచిన
తరవాత నేను బంగారంలాగా కనిపిసాత్ ను.

11 నా పాదాలు ఆయన అడుగు జాడలను వదలకుండా
నడిచాయి. నేను ఇటు అటు తొలగకుండా ఆయన మారగ్ం
అనుసరించాను.

12 ఆయన పెదవుల నుండి వచేచ్ ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరగలేదు.
ఆయన నోటిమాటలను నా సవ్ంత అభిపాయాల కంటే
ఎకుక్వగా ఎంచుకునాన్ను.

13 అయితే మారుప్ లేనివాడు. ఆయనను దారి మళిళ్ంచ
గలవాడెవడు? ఆయన తనకు ఇషట్ నది ఏదో అదే
చేసాత్ డు.

14 నా కోసం తాను సంకలిప్ంచిన దానిన్ ఆయన నెరవేరుసాత్ డు.
అలాటి పనులను ఆయన అసంఖాయ్కంగా జరిగిసాత్ డు.
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15 కాబటిట్ ఆయన సనిన్ధిలో నేను కలవరపడుతునాన్ను. నేను
ఆలోచించిన పతిసారీ ఆయనకు భయపడుతునాన్ను.

16 దేవుడు నా హృదయానిన్ కుంగజేశాడు. సరవ్శకుడే ననున్
కలవరపరిచాడు.

17 అంధకారం కమిమ్నా గాఢాంధకారం ననున్ కమిమ్నా నేను
నాశన పోలేదు.

24
1 సరవ్శకుడు దుషుట్ లను శి ంచే నియామక కాలాలను ఎందుకు

ఏరాప్టు చేయడు?
ఆయనను ఎరిగినవారు ఆయన తీరుప్ దినాలను ఎందుకు చూడడం

లేదు?
2 సరిహదుద్ రాళల్ను తీసేసే వారు ఉనాన్రు. వారు అకమం చేసి

మందలను ఆకమించుకుని తమ గడిడ్ భూములోల్ వాటిని
ఉంచుకుంటారు.

3 వారు తండి లేని వారి గాడిదను తోలేసాత్ రు. విధవరాలి ఎదుద్ ను
తాకటుట్ పెటుట్ కుంటారు.

4వారు అవసరంలో ఉనన్ వారిని తమ దారులోల్ నుండి తపిప్సాత్ రు.
దేశంలోని పేదలు వారి కంటబడకుండా దాకోక్వలసి
వచిచ్ంది.

5 అరణయ్ంలోని అడవి గాడిదలు తిరిగినటుట్ పేదలు బయలుదేరి
ఆహారం కోసం వెతుకులాడతారు.

ఎడారిలోవారి పిలల్లకు ఆహారం దొరుకుతుంది.
6పొలంలోవారు తమకోసం గడిడ్ కోసుకుంటారు. దుషుట్ లదాకష్తోటలోల్

పరిగ ఏరుకుంటారు.
7బటట్లు లేక రాతి అంతా పడుకుని ఉంటారు. చలిలో కపుప్కోడానికి

ఏమీ లేక అలా పడి ఉంటారు.
8 పరవ్తాల మీది జలుల్ లకు తడుసాత్ రు. ఆశయం లేనందువలల్

బండను కౌగలించుకుంటారు.
9తండి లేని పిలల్ను తలిల్ రొముమ్ నుండి లాగేసే వారు ఉనాన్రు. వారు

దరిదుల దగగ్ర తాకటుట్ పుచుచ్కుంటారు.
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10 దరిదులు కటుట్ బటట్లు లేక తిరుగులాడుతారు. ఆకలితో ఇతరుల
పనలనుమోసుకుంటూ పోతారు.

11 వారు తమ యజమానుల పహరీ లోపల నూనె గానుగలు
ఆడిసాత్ రు. దాకష్ గానుగలను తొకుక్తూ, తాము మాతం
దాహంతో ఉంటారు.

12 పటట్ణంలో మనుషులు మూలుగుతూ ఉంటారు. కష్తగాతులు
మొర పెడుతూ ఉంటారు. కానీ దేవుడు వారి పారథ్నలు
పటిట్ంచుకోడు.

13ఈ దుషుట్ లు కొందరు వెలుగు మీద తిరుగుబాటు చేసాత్ రు. వారు
దానిమారాగ్ లను గురించరు. దానితోవలోల్ నిలవరు.

14 తెలల్వారే సమయంలో హంతకుడు బయలు దేరుతాడు. వాడు
పేదలను, అవసరంలో ఉనన్ వారిని చంపుతాడు. రాతివేళ
వాడు దొంగతనం చేసాత్ డు.

15 వయ్భిచారి ఏ క నా తనను చూడదనుకుని తన ముఖానికి
ముసుకు వేసుకుని సందె చీకటి కోసం కనిపెడతాడు.

16 దురామ్రుగ్ లు చీకటోల్ కనన్ం వేసాత్ రు. పగలు దాకుక్ంటారు. వారు
వెలుగును చూడరు.

17 ఉదయం వారి దృషిట్లో దటట్ న అంధకారం. గాఢాంధకార
భయాలు వారికి ఏమీ ఇబబ్ందిగా అనిపించవు.

18 వారు జలాల మీద తేలికగా కొటుట్ కు పోతారు. వారి సావ్సథ్ ం
భూమి మీద శాపగసథ్ం. దాకష్తోటల దారిలో వారు ఇక
నడవరు.

19 అనావృషిట్ మూలంగా వేడిమి మూలంగా మంచు, నీళల్ ఆవి
పోయేలాపాపం చేసిన వారినిపాతాళం పటుట్ కుంటుంది.

20 వారిని కనన్ గరభ్మే వారిని మరిచి పోతుంది. పురుగు వారిని
కమమ్గా తినివేసుత్ ంది. వారు మరి ఎనన్డూ జాఞ్ పకంలోకి
రారు. చెటుట్ విరిగి పడిపోయినటుట్ దురామ్రుగ్ లు పడిపోతారు.

21 వారు గొడాళళ్ను దిగమింగుతారు. వితంతువులకు మేలు
చేయరు.
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22 ఆయన తన బలం చేత బలవంతులను కాపాడుతునాన్డు.
కొందరు పాణం ఆశ వదులుకునాన్ మళీళ్ బాగవుతారు.

23 తమకు భదత ఉందిలే అని వారు అనుకునేలా ఆయన చేసాత్ డు.
దానిన్ బటిట్ వారు సంతోషంగా ఉంటారు. కానీ ఆయన కళ ళ్
వారిమారాగ్ ల మీద ఉనాన్యి.

24 వారు ఘనత పొందినా కొంతసేపటికి లేకుండా పోతారు.
వారు హీనసిథ్తిలోకి వెళిళ్పోయి మిగతా వాళళ్ లాగానే
కొటుట్ కుపోతారు. పకవ్ం అయిన వెనున్లాల్ గా వారిని
కోసివేయడం జరుగుతుంది.

25 ఇపుప్డు ఇలా జరగక పోతే నేను అబదిధ్కుడినని ఎవరు రుజువు
చేసాత్ రు? నామాటలు విలువ లేనివని చూపించేది ఎవరు?

25
బిలద్దు

1అపుప్డు షూహీయుడు బిలద్దు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు.
2 అధికారం, భీకరతవ్ం ఆయనవి. ఆయన పరలోక సథ్లాలోల్ కమం

నెలకొలుప్తాడు.
3 ఆయన సేనలను లెకిక్ంప శకయ్మా? ఆయన వెలుగు ఎవరి

మీద నాఉదయించకుండా ఉంటుందా?
4 మనిషి దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎలా కాగలడు? సీకి

పుటిట్నవాడు ఆయన దృషిట్కి ఎలా శుదుధ్ డు కాగలడు?
5 ఆయన దృషిట్కి చందుడు కాంతి గలవాడు కాడు. నకష్తాలు

పవిత నవి కావు.
6మరి నిశచ్యంగాపురుగు-పురుగులాంటి నరుడు అంతే కదా.

26
యోబు

1అపుప్డుయోబు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు.
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2 శకి లేని వాడికి నువువ్ ఎంత బాగా సహాయం చేశావు! బలం లేని
చేతిని ఎంతబాగా ర ంచావు!

3జాఞ్ నం లేని వాడికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపాప్వు! సంగతిని
ఎంత చకక్గా వివరించావు!

4 నువువ్ ఎవరి ఎదుట మాటలు పలికావు? ఎవరి ఆతమ్ నీలోనుండి
బయలుదేరింది?

5 బిలద్దు ఇలా అనాన్డు. జలాల కింద నివసించే వారు, మృతులు,
నీడలు వణికిపోతారు.

6దేవుని దృషిట్కి పాతాళం తెరిచి ఉంది. నాశనకూపం ఆయన ఎదుట
బటట్బయలుగా ఉంది.

7 ఉతత్ర దికుక్న శూనయ్మండలం మీద ఆకాశ విశాలానిన్ ఆయన
పరిచాడు. శూనయ్ం భూమిని వేలాడదీశాడు.

8 ఆయన తన కారు మేఘాలోల్ నీళల్ను బంధించాడు. అయినా అవి
పిగిలిపోవడం లేదు.

9దానిమీదమేఘానిన్ వాయ్పింపజేసి ఆయన తన సింహాసన కాంతిని
కపిప్ ఉంచాడు.

10వెలుగు చీకటులమధయ్ సరిహదుద్ ల దాకా ఆయన జలాలకు హదుద్
నియమించాడు.

11 ఆయన గదిద్ంచగా ఆకాశ విశాల సత్ంభాలు ఆశచ్రయ్పడి
అదిరిపోతాయి.

12 తన బలం వలన ఆయన సముదానిన్ రేపుతాడు. తన వివేకం
వలన రాహాబును నలగగొడతాడు.

13 ఆయన ఊపిరి వదలగా ఆకాశ విశాలాలకు అందం వసుత్ ంది.
ఆయనహసత్ం పారిపోతునన్ మహా సరాప్నిన్ పొడిచింది.

14 ఇవి ఆయన కారాయ్లోల్ సవ్లప్ నవి. ఆయనున్ గూరిచ్
మనకు వినబడుతునన్ది ఎంతో మెలల్ న గుసగుస శబద్ం
పాటిదే గదా. గరజ్నలు చేసే ఆయన మహాబలం ఎంతో
గహించగలవాడెవడు?
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27
యోబు తన సేన్హితులతో చివరిమాటలు

1యోబుమాటాల్ డడంమొదలు పెటిట్ ఇలా అనాన్డు.
2నానాయ్యానిన్ తీసివేసిన దేవునిజీవంతోడు. నాపాణానిన్వాయ్కుల

పరచిన సరవ్శకుని తోడు.
3నాపాణంనాలోఉనన్ంతకాలం, దేవునిఊపిరినానాసికా రంధాలోల్

ఉనన్ంత వరకు,
4 నిశచ్యంగా నా పెదవులు అబదధ్ం పలకవు. నా నాలుక మోసం

ఉచఛ్రించదు.
5 మీరు చెపిప్నది నాయ్యమని నేనెంత మాతం ఒపుప్కోను.

మరణమయేయ్ దాకా నేనెంత మాతం యథారథ్తను వదిలి
పెటట్ను.

6నా నీతిని గటిట్గా పటుట్ కుంటాను. నా పవరన అంతటి విషయంలో
నాహృదయం ననున్ నిందించదు.

7నాకు శతువులు దుషుట్ లుగా కనబడతారు గాక. ననెన్దిరించేవారు
నీతి లేనివారుగా కనబడతారు గాక.

8 దేవుడు అతణిణ్ కొటిట్వేసేటపుప్డు, వాడి పాణం తీసేసేటపుప్డు
భకిహీనుడికి ఆధారమేది?

9వాడికిబాధ కలిగేటపుప్డు దేవుడు వాడిమొర వింటాడా?
10 వాడు సరవ్శకుడిలో ఆనందిసాత్ డా? వాడు అనిన్ సమయాలోల్

దేవునికి పారథ్న చేసాత్ డా?
11దేవునిహసాత్ నిన్ గూరిచ్ నేనుమీకు ఉపదేశిసాత్ ను. సరవ్శకుడు చేసే

కియలను నేను దాచిపెటట్ను.
12మీలో పతివాడూ దానిన్ చూశాడు. మీరెందుకు కేవలం వయ్రథ్ న

వాటిని తలపోసూత్ ఉంటారు?
13 దేవుని వలన భకిహీనులకు దకేక్ భాగం ఇదే. బాధించేవారు

సరవ్శకుని వలనపొందే ఆసిత్ ఇదే.
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14 వారి పిలల్లు సంఖయ్లో విసత్రిసేత్ అది కతిత్వాత కూలడానికే గదా.
వారి సంతానానికిచాలినంత ఆహారం దొరకదు.

15వారికిమిగిలినవారుతెగులుమూలంగాచచిచ్సమాధిఅవుతారు.
వారి వితంతువులు*వారి విషయం రోదనం చెయయ్రు.

16 ధూళి అంత విసాత్ రంగా వారు వెండిని పోగు చేసినా బంక మటిట్
అంత విసాత్ రంగా వసాలు సిదధ్ం చేసుకునాన్,

17 వారు అలా సిదధ్పరచుకుంటారే గానీ నీతిమంతులు వాటిని
కటుట్ కుంటారు. నిరపరాధులు ఆ వెండిని పంచుకుంటారు.

18 వారు పురుగుల గూళల్వంటి ఇళ ళ్ కటుట్ కుంటారు కావలివాడు
కటుట్ కునే గుడిసె లాంటి ఇళ ళ్ వారు కటుట్ కుంటారు.

19అతడు ధనికుడుగాపడుకుంటాడుగానీఅదికొనసాగదు. అతడు
కళ ళ్ తెరవగానేమొతత్ం పోతుంది.

20 భయాలు జలపవాహంలాగా వారిని తరిమి పటుట్ కుంటాయి.
రాతివేళ తుఫాను వారిని ఎతుత్ కుపోతుంది.

21తూరుప్ గాలి అతణిణ్ ఎగరగొడుతుంది. వాడు ఇక ఉండడు. అది
అతని సథ్లంలో నుండి అతణిణ్ ఊడిచ్వేసుత్ ంది.

22 ఆగకుండా తూరుప్ గాలి† అతని మీద విసిరి కొడుతుంది. వాడు
దాని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకోడానికి పయతిన్సాత్ డు.

23 అది వాణిణ్ చూసి హేళనగా చపప్టుల్ కొడుతుంది. వాడునన్ చోటు
నుండి వాణిణ్ ఈసడింపుగాతోలివేసుత్ ంది.

28
1వెండికి గని ఉంది. బంగారం పుటం వేసే సథ్లం ఉంది.

2ఇనుమును భూమిలోనుండి తీసాత్ రు. రాళల్ కరగించి రాగి తీసాత్ రు.
3మనిషిచీకటినిఅంతమొందిసాత్ డు. సుదూరసథ్లాలోల్ అనేవ్షిసాత్ డు.

గాఢాంధకారంలో అంతు తెలియని తావులోల్ విలు న
రాళళ్ను వెతుకుతాడు.

* 27:15 27:15వారివితంతువులు అతనివితంతువులు † 27:22 27:22తూరుప్
గాలి దేవుడు
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4 మనుషుల నివాసాలకు, మనిషి పాదాలు సంచరించే సథ్లాలకు
దూరంగా అతడు సొరంగం తవువ్తాడు. అకక్డ అతడు
మానవులకు దూరంగా ఇటు అటు తిరుగులాడుతుంటాడు.

5 భూమి విషయానికొసేత్ అందులోనుండి ఆహారం పుడుతుంది.
భూగరభ్ం అగిన్మయం.

6దానిరాళల్ నీలరతనాలపుటిట్లుల్ . దాని ధూళిలో బంగారం ఉంది.
7వేటాడే ఏ ప నాఆదారి తెలియదు. డేగ కళ ళ్ దానిన్ చూడలేదు.
8 గరవ్ంగా సంచరించే మృగాలు ఆ దారి తొకక్లేదు. కూర సింహం ఆ

దారిలో నడవలేదు.
9 మనిషి చెకుముకి రాళళ్ను పటుట్ కుంటాడు. పరవ్తాలను వాటి

కుదుళల్తో సహాబోరాల్ పడదోసాత్ డు.
10 శిలలోల్ అతడు కాలువలు ఏరప్రుసాత్ డు. అతని కనున్

అమూలయ్ న పతి వసుత్ వును చూసుత్ ంది.
11నీళల్ పొరిల్పోకుండాజలధారలకు ఆనకటట్ కడతాడు. అగోచర న

వాటిని అతడు వెలుగులోకి తెసాత్ డు.
12అయితేజాఞ్ నం ఎకక్డ దొరుకుతుంది? వివేచన దొరికే సథ్లం ఎకక్డ

ఉంది?
13 మనిషికి దాని విలువ తెలియదు. పాణులునన్ దేశంలో అది

దొరకదు.
14 అగాధం “అది నాలో లేదు” అంటుంది. “నా దగగ్ర లేదు” అని

సముదం అంటుంది.
15బంగారందానికిసాటికాదు. దానివెలకటట్డానికివెండినితూచడం

పనికి రాదు.
16అది ఓఫీరు బంగారంతోగానీ పశసత్ న గోమేధికంతో, నీలంతోగానీ

కొనగలిగింది కాదు.
17 సువరణ్ నా సఫ్టిక నా దానితో సాటిరావు. పశసత్ న బంగారు

నగలు ఇచిచ్ దానిన్ తీసుకోలేము.
18 పగడాల, ముతాయ్ల పేరుల్ దాని ఎదుట అసలు ఎతత్కూడదు.

నిజంగాజాఞ్ నానికునన్ విలువ కెంపుల కనాన్ గొపప్ది.
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19 కూషు దేశపుపుషయ్రాగం దానికిసాటిరాదు. మేలిమిబంగారంతో
దానికి వెల కటట్లేము.

20 అలా తే జాఞ్ నం ఎకక్డనుండి వసుత్ ంది? వివేచన దొరికే సథ్లం
ఎకక్డ ఉంది?

21 అది జీవులందరి కనున్లకు కనిపించదు. ఆకాశ పకష్ులకు అది
అగమయ్గోచరం.

22 “మేము మా చెవులతో దానిన్ గురించి వినాన్ము” అని నాశనం,
మరణం అంటాయి.

23దేవుడేదానిమారాగ్ నిన్ గహిసాత్ డు. దాని సథ్లం ఆయనకే తెలుసు.
24 ఆయన భూమి కొనల వరకూ చూసుత్ నాన్డు. ఆకాశం కింద ఉనన్

దానినంతటినీ చూసుత్ నాన్డు.
25 గాలికి ఇంత వేగం ఉండాలని ఆయన నియమించినపుప్డు,

జలరాసుల కొలత నిరణ్యించినపుప్డు,
26 వరాష్ నికి అదుపాజఞ్లు ఏరప్రచినపుప్డు, ఉరుము మెరుపులకు

దోవ చూపినపుప్డు,
27ఆయనజాఞ్ నానిన్ చూసి దానిన్ పకటించాడు. దానిన్ సాథ్ పించి దానిన్

పరిశోధించాడు.
28 యెహోవా పటల్ భయభకులే జాఞ్ నం, దుషట్తవ్ం నుండి

తొలగిపోవడమేవివేకంఅనిఆయనమనుషులకుచెపాప్డు.

29
1యోబుమళీల్ మాటాల్ డడంమొదలు పెటిట్ ఇలా అనాన్డు.

2 గతంలో ఉనన్టేట్ నేను ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది! దేవుడు ననున్
కాపాడిన రోజులోల్ ఉనన్టుట్ ఉంటే ఎంతమేలు!

3అపుప్డు ఆయనదీపంనాతల పకాశించింది. ఆయనకాంతివలల్
నేను చీకటిలో తిరగగలిగాను.

4నా పండు ముసలి దినాలోల్ నూ దేవుని సేన్హం నా గుడారం ఉండే
రోజులోల్ నూ నేను ఉంటే ఎంతబాగుండేది!
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5 సరవ్శకుడు ఇంకా నాకు తో ఉనన్పుప్డు నా పిలల్లు నా చుటూట్
ఉండే వారు.

6నా దారి అంతా వెనన్ లాగా ఉండేది. బండ నుండి నా కోసం నూనె
పవాహంగాపారింది.

7 పటట్ణ దావ్రానికి నేను వెళిల్నపుప్డు రాజవీధిలో నా పీఠం
కూరుచ్నన్పుప్డు,

8 యువకులు ననున్ చూసి దూరం జరిగారు. ముసలివారు లేచి
నిలబడాడ్ రు.

9అధికారులుమాటలుమాని నోటిమీద చెయియ్ ఉంచుకునాన్రు.
10పధానులుమాటలాడకఊరుకునాన్రు. వారినాలుకవారిఅంగిలికి

అంటుకుపోయింది.
11నా సంగతి వినన్ పతివాడూ ననున్ అదృషట్వంతుడిగా ఎంచాడు.

నేను కంటబడిన పతివాడూ ననున్ గూరిచ్ సాకష్ మిచాచ్డు.
12 ఎందుకంటేమొర పెటిట్న దీనులను, తండి లేని వారిని, సహాయం

లేనివారిని నేను విడిపించాను.
13 నశించిపోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్వారి దీవెన నా మీదికి వచిచ్ంది.

వితంతువులహృదయానిన్ సంతోషపెటాట్ ను.
14నేను నీతినివసంగాధరించుకునాన్ను గనకఅదిననున్ ధరించింది.

నానాయ్యవరన నాకు వసం,పాగాఅయింది.
15 గుడిడ్ వారికి నేను కనున్లయాయ్ను. కుంటివారికి పాదాలు

అయాయ్ను.
16 దరిదులకు తండిగా ఉనాన్ను. నేను ఎరగనివారి వాయ్జయ్ం తం

నేను శదధ్గా విచారించాను.
17దురామ్రుగ్ ల దవడపళ ళ్ఊడగొటాట్ ను. వారిపళల్లో నుండిదోపుడు

సొముమ్ను లాగివేశాను.
18 అపుప్డు నేను ఇలా అనుకునాన్ను. నా గూటి దగగ్రనే నేను

కనున్ మూసాత్ ను. ఇసుక రేణువులాల్ గా నేను దీరాఘ్ యువు
గలవాడినౌతాను.
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19 నా వేళల్ చుటూట్ నీళల్ వాయ్పిసాత్ యి. నా కొమమ్ల మీద మంచు
నిలుసుత్ ంది.

20 నాకు ఎడతెగని ఘనత కలుగుతుంది. నా చేతిలో నా విలుల్
ఎపప్టికీ బలంగా ఉంటుంది.

21 మనుషులు శదధ్గా వింటూ నా కోసం కాచుకుని ఉనాన్రు. నా
ఆలోచన వినాలనిమౌనంగా ఉనాన్రు.

22 నేను మాటలాడిన తరువాత వారు మారు మాట పలకలేదు.
ధారలుగా నామాటలు వారిమీద పడాడ్ యి.

23వరష్ం కోసం కనిపెటిట్నటుట్ వారునాకోసం కనిపెటుట్ కునాన్రు. కడవరి
వాన కోసమనన్టుట్ వారు వెడలుప్గా నోరు తెరుచుకునాన్రు.

24వారు ఉహించని సమయంలో వారిని చూసి చిరునవువ్ నవావ్ను.
నాముఖ కాంతినివారు తోసిపుచచ్లేదు.

25 నేను వారికి పెదద్ కూరుచ్ని వారికి మారాగ్ లను ఏరప్రచాను. తన
నయ్ం దగగ్ర రాజులాగాఉనాన్ను. దుఃఖించే వారిని ఓదారేచ్
వాడి వలే ఉనాన్ను.

30
1 ఇపుప్ తే నాకనన్ తకుక్వ వయసుస్ గలవారు ననున్ ఎగతాళి

చేసాత్ రు. వీరి తండులు నా మందలు కాసే కుకక్లతో ఉండడానికి
తగని వారని నేను తలంచాను.
2వారి తండుల చేతుల బలం నాకేమి పయోజనం? వారి వయసు

మళిళ్పోవడం చేతవారి సతుత్ వతగిగ్పోయింది.
3వారు పేదరికం చేత, కరువుచేత, శుషిక్ంచిపోయిన వారు. పా

నిరామ్నుషయ్ంగా ఉనన్ ఎడారిలోని చీకటి తావులోల్ ఎండిన
నేలలో వెదుకులాడుతారు.

4వారు తుపప్లోల్ ని రేవు కాడలను పెరుకుతారు. దూసరి తీగె వారికి
ఆహారం.

5 వారు మనుషుల మధయ్ నుండి తరిమివేయబడిన వారు.
దొంగను తరుముతూ కేకలు వేసినటుట్ మనుషులు వారిని
తరుముతూ కేకలు వేసాత్ రు.
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6 భయంకర న లోయలోల్ , నేల నెరెలోల్ బండల సందులోల్ వారు
కాపురముండవలసి వచిచ్ంది.

7తుపప్లోల్ వారు గాడిదలాల్ గా ఓండ పెడతారు ముళల్చెటల్ కింద వారు
కూరుచ్ంటారు.

8వారు మోటు వారికి, పేరు లేని పనికి మాలిన వారికి పుటిట్నవారు.
దేశంలోనుండి కొరడాలతోవారిని తరిమి వేశారు.

9అలాంటివారి కొడుకులు ఇపుప్డు నా గురించి పాటలు పాడుతారు.
నేను వారి వేళాకోళానికి గురి అవుతునాన్ను.

10 వారు ననున్ అసహియ్ంచుకుంటారు. నా దగగ్ర నుండి దూరంగా
పోతారు. ననున్ చూసినపుప్డు ఉమిమ్వేయకమానరు.

11ఆయననా అలెల్ తాడు తపిప్ంచి ననున్ బాధించాడు. కాబటిట్ వారు
నాకు లోబడక నా అదుపు తపిప్ పోయారు.

12నా కుడిపకక్న అలల్రిమూక లేసుత్ ంది. వారు ననున్ తరుముతారు.
నాకు ఎదురుగాముటట్డి దిబబ్ వేసాత్ రు.

13వారిని అదుపు చేసే వారు లేరు. నా దారిని పాడు చేసాత్ రు. నా
మీదికి ఆపదలాకొక్సాత్ రు.

14 గొపప్ గండి పడి జలపవాహం వచిచ్నటుట్ వారు వసాత్ రు. ఆ
వినాశంలోవారు కొటుట్ కుపోతారు.

15 భీతి నా దాడి చేసింది. గాలికి కొటుట్ కుపోయినటుట్ నా గౌరవం
ఎగిరిపోయింది. మేఘం లాగా నా అభివృదిధ్ కదిలి వెళిల్
పోయింది.

16నాపాణం నాలోనుంచి పార బోసినటుట్ అయిపోయింది. కషట్కాలం
ననున్ చేజికిక్ంచుకుంది.

17రాతివేళనాఎముకలునాలోవిరుగొగ్ టిట్నటుట్ అయిపోయింది. ననున్
వేధించే నొపుప్లు ఆగడం లేదు.

18దేవునిమహాబలంనావసానిన్ ఒడిసిపటిట్ంది. మెడచుటూట్ ఉండే
నాచొకాక్లాగా అది బిగుసుకు పోతునన్ది.

19 ఆయన ననున్ బురదలోకి తోసాడు. నేను దుముమ్లాగా
బూడిదలాగాఉనాన్ను.
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20ఓదేవానీకుమొరపెడుతునాన్ను. అయితేనువువ్జవాబియయ్డం
లేదు. నేను నిలబడితే నువువ్ అలా చూసూత్ ఉనాన్వు.

21 నువువ్ మారిపోయావు. నా పటల్ కఠినుడి పోయావు. నీ
బాహ బలంతో ననున్ హింసిసుత్ నాన్వు.

22గాలితో ననున్ ఎగరగొటిట్ కొటుట్ కుపోయేలాచేసుత్ నాన్వు. తుఫానుతో
నానిపోయేలాచేసుత్ నాన్వు.

23 ననున్ మరణానికి, అంటే జీవులందరికీ నియమించిన నివాసానికి
రపిప్సాత్ వని నాకు తెలుసు.

24ఎవ నా పడిపోతూ ఉనన్పుప్డు సహాయం కోసం చెయియ్చాపడా?
ఆపదలో ర ంచమనిమొర పెటట్డా?

25బాధలోఉనన్వారికోసంనేనుఏడవలేదా? దరిదులనిమితత్ం నేను
దుఖించ లేదా?

26 నాకు మేలు కలుగుతుందని నేను ఆశించాను. కానీ నాకు
కీడు సంభవించింది. వెలుగు కోసం నేను కనిపెటట్గా చీకటి
దకిక్ంది.

27 నా పేగులు మానక మండుతునాన్యి అపాయ దినాలు
ననెన్దురొక్నాన్యి.

28 సూరయ్ కాంతి కరు వాయ్కులపడుతూ నేను సంచరిసుత్ నాన్ను.
సమాజంలో నిలబడిమొరపెడుతునాన్ను.

29 నేను నకక్లకు అనన్నయాయ్ను. నిపుప్కోళల్కు మితుడిని
అయాయ్ను.

30నాచరమ్ం నలల్బడి నామీద నుండిఊడిపోతునన్ది. వేడిమి వలన
నా ఎముకలు కాగిపోయాయి.

31 నా సవ్రమండలం శోక గీతం వినిపిసుత్ నన్ది. నా వేణువు
రోదనశబద్ం ఆలపిసుత్ నన్ది.

31
1 నేను నా కనున్లతో ఒపప్ందం చేసుకునాన్ను గనక కనయ్ను

కోరికతో ఎలా చూసాత్ ను?
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2అలా చేసేత్ నునన్ దేవుని ఆజఞ్ ఏమౌతుంది? ఉనన్త సథ్లంలో ఉనన్
సరవ్శకుని వారసతవ్ం ఏమౌతుంది?

3 ఆపద అనేది దురామ్రుగ్ లకేననీ, విపతుత్ దుషట్తవ్ం జరిగించే
వారికేననీ నేను భావించే వాణిణ్ .

4 ఆయనకు నా పవరన తెలుసు గదా. ఆయన నా అడుగు
జాడలనిన్టినీ లెకక్బెడతాడు గదా.

5 అబదిధ్కుడి నేను తిరుగులాడి ఉనన్టట్యితే, మోసం చేయడానికి
నా కాలు వేగిరపడినటట్యితే,

6నాయథారథ్తను తెలుసుకునేందుకు నాయ్య నతాసులో ఆయన
ననున్ తూచు గాక.

7 నేను నాయ్య మారగ్ం విడిచి నడచినటట్యితే, నా మనసుస్ నా
కళళ్ను అనుసరించి నడిచినటట్యితే మాలినయ్ం ఏ నా నా
చేతులకు తగిలినటట్యితే,

8 నేను వితత్నం చలిల్ పండించిన దానిన్ వేరొకడు భుజించనియయ్ండి.
నా పంటను పెరికి వేయనియయ్ండి.

9 నేను హృదయంలో పరసీని మోహించినటట్యితే, నా పొరుగువాడి
వాకిటోల్ అతనిభారయ్ కోసం నేను పొంచి ఉనన్టట్యితే,

10 నా భారయ్ వేరొకడి తిరుగలి విసరు గాక. ఇతరులు ఆమెను
అనుభవిసాత్ రు గాక.

11 అది భయంకర న నేరం. అది నాయ్యాధిపతుల చేత
శికష్నొందదగిన నేరం.

12అదినాశనకూపం వరకూ దహించేఅగిన్హోతం. అదినాపంటకోత
అంతటినీ నిరూమ్లం చేసుత్ ంది.

13నా సేవకు నా దాసి అయినా నాతో వాయ్జెయ్మాడి నాయ్యం కోసం
చేసిన వినన్పం నేను నిరల్కష్ ం చేసేత్,

14దేవుడు లేచి నా తపుప్మోపినపుప్డు నేనేమి చేసాత్ ను? ఆయన
విచారణ వచిచ్నపుప్డు నేను ఆయనకు ఏమి పతుయ్తత్రం
ఇసాత్ ను?
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15 గరభ్ంలో ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారిని కూడా పుటిట్ంచ లేదా?
గరభ్ంలో ననూన్ వారినీ కూడా రూపొందించినవాడు ఒకక్డే
గదా.

16 పేదలు కోరిన దానిన్ నేను బిగబటిట్నటట్యితే, ఏడుపు మూలంగా
వితంతువుల కళ ళ్ ణింపజేసినటట్యితే,

17 తలిల్దండులు లేని వారిని నా అనన్ంలో కొంచె నా తిననియయ్క
నేనొకక్డినే భోజనం చేసేత్,

18 (నేను అలా చేయలేదు, నా యవవ్నపాయం మొదలు తండి
లేనివాడు ననొన్క తండిగా భావించి నా దగగ్ర పెరిగాడు. నా
తలిల్ కడుపున పుటిట్ంది మొదలు నేను అతని తలిల్కి, ఆ
వితంతువుకు దారి చూపించాను).

19ఎవ నా బటట్లేల్క చావడం నేను చూసేత్, పేదలకు వసం లేకపోవడం
నేను చూసేత్,

20వారి హృదయాలు ననున్ దీవించక పోతే, వారు నా గొరెల బొచుచ్
చేత వెచచ్దనం పొందక పోయినటట్యితే,

21ఊరి రచచ్బండ దగగ్ర అంతా ననున్ సమరిథ్సాత్ రులే అని తండిలేని
వారి నేను చెయియ్ ఎతిత్తే,

22నా భుజం ఎముక దాని గూటి నుండి జారిపోతుంది గాక. నా చేతి
ఎముక దాని కీలు దగగ్ర విరిగిపోతుంది గాక.

23 దేవుడి నుండి ఆపద వసుత్ ందని నాకొక భయం ఉంది. ఆయన
మహాతమ్ ం కారణంగా ఇలాంటివేమీ నేను చెయయ్లేదు.

24 బంగారం నాకు ఆధారమనుకునన్టట్యితే, నా ఆశయం నీవే అని
మేలిమి బంగారంతో నేను చెపిప్నటట్యితే,

25 నాకు చాలా ఆసిత్ ఉందని గానీ నా చేతికి విసాత్ ర న సంపద
దొరికిందని గానీ నేను సంతోషించినటట్యితే,

26 సూరుయ్డు పకాశించినపుప్డు నేను దానిన్ గానీ, చందుడు
మెరిసిపోతూ ఉనన్పుప్డు దానిన్ గానీ చూసి,
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27 నా హృదయం నాలో మురిసిపోయి వాటి పు చూసి పూజయ్
భావంతోనా నోరు ముదుద్ పెటిట్నటట్యితే,

28అది కూడా నాయ్యాధిపతుల చేత శికష్ పొందదగిన నేరమౌతుంది.
ఎందుకంటే నేను నునన్ దేవుణిణ్ కాదనన్ వాడినౌతాను.

29 ననున్ దేవ్షించిన వాడికి కలిగిన నాశనానిన్ బటిట్ నేను
సంతోషించినటట్యితే, అతనికి కీడు కలగడం చూసి ననున్
నేను అభినందించుకునన్టట్యితే,

30 (పాపం చేయడానికి నేను నా నోటికి చోటియయ్లేదు. అతనిపాణం
తీసే శాపం ఏదీ పలకలేదు).

31 “యోబు పెటిట్న భోజనం తిని, తృపిత్ పొందని వాణిణ్ ఎవరు
చూపించగలరు?” అని నా ఇంటోల్ నివసించేవారు
అనకపోతే,

32 (పరదేశి ఎపుప్డూ ఆరుబయట ఉండే పరిసిథ్తి రాలేదు.
బాటసారుల కోసం నా ఇంటి తలుపులు ఎపుప్డూ తెరిచే
ఉనాన్యి).

33 మానవ జాతి చేసినటుట్ నా పాపాలను దాచి పెటుట్ కోలేదు. నా
అంగీలో దోషానిన్ కపిప్ ఉంచుకోలేదు.

34 జన సమూహానికి భయపడి, కుటుంబాల తిరసాక్రానికి జడిసి
నేను మౌనంగా ఉండి దావ్రం దాటి బయటికి వెళల్కుండా
దాకోక్లేదు.

35నామాట వినడానికి నాకొకడు ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది! ఇదిగో
నాసంతకం. సరవ్శకుడునాకు జవాబిసాత్ డు గాక. ఇదిగోనా
పతివాది రాసిన అభియోగం ఎవ నా నాకు చూపిసేత్ ఎంత
బాగుంటుంది!

36నిశచ్యంగానేనునాభుజంమీదదానిన్ధరిసాత్ ను. దానిన్ కిరీటంగా
పెటుట్ కుంటాను.

37నేనువేసినఅడుగులలెకక్ఆయనకుతెలియజేసాత్ ను. రాజులాగా
నిబబ్రంగా నేనాయన దగగ్రికి వెళాత్ ను.

38నాభూమినా గురించిమొర పెడితే,దానిచాళల్ ఏక ఏడిసేత్,
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39 వెల చెలిల్ంచకుండా నేను దాని పంటను అనుభవించినటట్యితే,
దానియజమానులకు పాణహాని కలగజేసినటట్యితే,

40గోదుమల బదులు ముళల్ ,బారీల్కి బదులు కలుపుమొలచు గాక.
యోబుమాటలు ఇంతటితో సమాపత్ం.

32
ఎలీహ

1 యోబు తన దృషిట్కి తాను నీతిమంతుడుగా ఉనాన్డని
ఆ ముగుగ్ రు మనుషులు గహించి అతనికి జవాబు చెపప్డం
చాలించుకునాన్రు.

2 అపుప్డు రము వంశసుథ్ డు, బూజీయుడు, బరకెయేలు
కుమారుడు అయిన ఎలీహ , యోబు దేవుని కంటే తానే
నీతిమంతు నటుట్ చెపుప్కోవడం చూసి అతని మీద ఎంతో
కోపగించాడు.

3 యోబు ముగుగ్ రు సేన్హితులు పతుయ్తత్రమేమీ చెపప్కుండా
యోబు మీద దోషం మోపినందుకు వారి మీద కూడా అతడు ఎంతో
కోపగించాడు. 4వారు ఎలీహ కనన్ ఎకుక్వ వయసుస్ గలవారు గనక
అతడుయోబుతోమాటలాడాలని ఎదురు చూసుత్ నాన్డు. 5అయితే
ఆ ముగుగ్ రూ పతుయ్తత్రమేమీ ఇయయ్క పోవడం చూసి అతనికి కోపం
రేగింది.

6 కాబటిట్ బూజీయు న బరకెయేలు కుమారుడు ఎలీహ ఇలా
మాటలాడసాగాడు.
నేను వయసుస్లో చినన్వాణిణ్ . మీరు బహ వృదుధ్ లు. ఆ కారణం

చేత నేను భయపడి నా ఉదేద్శం మీకు తెలియజేయడానికి
తెగించలేదు.

7 వృదాధ్ పయ్ం మాటాల్ డాలి, అధిక సంఖయ్గల సంవతస్రాలు జాఞ్ నం
బోధించడానికి తగినవి, అని నేను అనుకునాన్ను.

8అయినామనుషులోల్ ఆతమ్ ఒకటిఉంది. సరవ్శకు న దేవునిఊపిరి
వారికి వివేచన కలగజేసుత్ ంది.
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9 వృదుధ్ లు మాతమే జాఞ్ నవంతులు కారు. పెదద్ వయసుస్ గలవారు
ఒకపుప్డు నాయ్యం తెలిసినవారు కారు.

10 కాబటిట్ నా మాట అంగీకరించమని మనవి చేసుత్ నాన్ను. నేను
కూడానా అభిపాయం తెలుపుతాను.

11-12 ఏమి పలకాలా అని మీరు ఆలోచిసుత్ ండగా నేను మీ మాటల
కోసం కనిపెటుట్ కునాన్ను. మీ అభిపాయాలు చెవిని
వేసుకోవడం కోసం

మీరు చెపిప్న వాటి బహ జాగతత్గా ధాయ్స పెటాట్ ను. అయితేమీలో
ఎవరూయోబును ఖండించలేదు. ఎవరూ అతనిమాటలకు
జవాబు ఇయయ్లేదు.

13 కాబటిట్ మాకు జాఞ్ నం లభించిందని, దేవుడు తపప్ మనుషులు
అతనిన్ ఓడించలేరనిమీరు అనకూడదు.

14 అతడు నాతో వాదమాడలేదు. మీరు చెపిప్న మాటలను బటిట్
నేనతనికి జవాబు ఇయయ్ను.

15 వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇక జవాబు చెపప్డం మానుకునాన్రు.
పలకడానికి వారికిమాట ఒకటి కూడా లేదు.

16 కాగా వారిక ఏమీ జవాబు చెపప్కుండా ఊరుకునాన్రు. వారు
మాటలాడక పోవడం చూసి నేను ఊరుకుంటానా?

17 నేను ఇయయ్వలసిన జవాబు నేనిసాత్ ను. నేను కూడా నా
అభిపాయం తెలుపుతాను.

18నామనసుస్నిండామాటలునాన్యి. నాఅంతరంగంలోఉనన్ ఆతమ్
ననున్ బలవంతం చేసుత్ నన్ది.

19నామనసుస్ తెరవనిదా రసపుతితిత్ లాగాఉంది. కొతత్ తితుత్ లాల్ గా
అది పిగిలిపోడానికి సిదధ్ంగా ఉంది.

20 నేను మాటాల్ డి బరువు దించుకుంటాను. నా పెదాలు విపిప్
పతుయ్తత్రమిసాత్ ను.

21మీరు దయచేసి వినండి. నేను ఎవరి విషయంలోనూ పకష్పాతం
చూపించను. నేను ముఖసుత్ తి కోసం ఎవరికీ బిరుదులు
తగిలించను.



యోబు 32:22 lxviii యోబు 33:13

22ముఖసుత్ తి చేయడం నా చేత కాదు. అలా చేసేత్ ననున్ చేసినవాడు
శీఘంగా ననున్ నిరూమ్లం చేసాత్ డు.

33
1యోబు, దయచేసినావాదం ఆలకించు. నామాటలనీన్ విను.

2 ఇదిగో నేను మాటలాడడం మొదలుపెటాట్ ను. నా నోట నా నాలుక
ఆడుతునన్ది.

3 నా మాటలు నా హృదయ యథారథ్తను తెలుపుతునాన్యి. నా
పెదవులు జాఞ్ నానిన్యథారథ్ంగా పలుకుతాయి.

4 దేవుని ఆతమ్ ననున్ సృషిట్ంచింది. సరవ్శకుని శావ్స నాకు
జీవమిచిచ్ంది.

5 నీ చేత తే నాకు జవాబియియ్. నా ఎదుట నీ వాదం సిదధ్పరచుకో.
వాయ్జెయ్మాడు.

6దేవునిదృషిట్లోనేను కూడానీలాంటివాణిణ్ . నేను కూడాబంకమటిట్తో
తయా నవాణిణ్ .

7 నా భయం నినున్ బెదిరించదు. నా చెయియ్ నీ మీద బరువుగా
ఉండదు.

8నిశచ్యంగానీపలుకులునాచెవినిబడాడ్ యి. నీమాటలధవ్నినాకు
వినబడింది.

9ఏమంటే “నేనునేరంలేనిపవితుణిణ్ ,మాలినయ్ంలేనిపాపరహితుణిణ్ .
10 ఆయన నా మీద తపుప్లెనన్డానికి తరుణం వెతుకుతునాన్డు.

ననున్ తనకు పగవానిగాభావిసుత్ నాన్డు.
11 ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగిసుత్ నాన్డు. నా దారులనిన్టినీ

కనిపెటిట్ చూసుత్ నాన్డు” అని నీవంటునాన్వు.
12 నేను నీకు జవాబు చెబుతాను. నీవు ఇలా చెపప్డం సరికాదు.

దేవుడుమానవుడికనాన్ గొపప్వాడు.
13 నీవెందుకు ఆయనతో పోరాడతావు? తన కియలోల్ దేనిన్ గురించీ

ఆయన సంజాయిషీ చెపుప్కోడు.
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14 దేవుడు ఒకక్మారే పలుకుతాడు. రెండు సారుల్ పలుకుతాడు.
అయితేమనుషులు అది కనిపెటట్రు.

15మంచం మీద కునికే సమయంలో, గాఢనిద పటేట్టపుప్డు వచేచ్
సవ్పాన్లోల్ మాటాల్ డుతాడు.

16ఆయనమనుషుల చెవులను తెరుసాత్ డు. వారిని భయపెడతాడు.
17మనుషులు గరివ్షుఠ్ లు కాకుండా చేయడానికి, తాము తలపెటిట్న

పాపకారయ్ం వారుమానుకొనేలా చేయడానికి,
18 గోతికి పోకుండా వారి జీవానిన్, మరణం కాకుండా వారి పాణానిన్

తపిప్ంచడానికి,
19 వాయ్ధిచేత మంచం పటట్డం మూలంగానూ, ఒకడి ఎముకలోల్

ఎడతెగని నొపుప్లు కలగడం మూలంగానూ వాణిణ్ శి సాత్ డు.
20రొటెట్ , రుచిగల ఆహారం వాడికి అసహయ్ం అవుతుంది.
21వాడి ఒంటోల్ మాంసం ణించిపోయివికార పోతుంది. బయటికి

కనబడని ఎముకలు కి పొడుచుకు వసాత్ యి.
22 వాడు సమాధికి దగగ్ర అవుతాడు. వాడి పాణం హంతకులకు

చేరువ అవుతుంది.
23మనుషులకు యుక నది ఏదో దానిన్ వాడికి తెలియజేయడానికి

వేలాది దేవదూతలోల్ ఒకడు వాడికి మధయ్వరిగా ఉంటే,
24 ఆ దేవదూత వాడి కరుణ చూపి దేవునితో “పాతాళంలోకి

దిగిపోకుండా ఇతనిన్ విడిపించు. ఇతని పకష్ంగా పరిహారం
దొరికింది” అని గనక అంటే,

25 అపుప్డు వాడి మాంసం చినన్పిలల్ల మాంసం కనాన్ ఆరోగయ్ంగా
ఉంటుంది. వాడికి తనయవవ్న బలం తిరిగి కలుగుతుంది.

26వాడు దేవుణిణ్ బతిమాలుకుంటే ఆయనవాణిణ్ కటా సాత్ డు. కాబటిట్
వాడు ఆయన ముఖం చూసి సంతోషిసాత్ డు. ఇలా ఆయన
మనిషికి నిరోద్ షతవ్ం దయచేసాత్ డు.

27అపుప్డు వాడు మనుషుయ్ల ఎదుట సంతోషిసూత్ ఇలా అంటాడు.
“నేను పాపం చేసి యథారథ్ న దానిన్ వకం చేశాను.
అయినానాపాపానికి తగిన పతీకారం నాకు కలగలేదు.
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28 కూపంలోకి దిగిపోకుండానాపాణానిన్ ఆయనవిమోచించాడు. నా
జీవం వెలుగును చూసుత్ నన్ది.”

29చూడు,మానవుల కోసం దేవుడు రెండు సారుల్ ,మూడు సారుల్ ఈ
కియలనిన్టినీ చేసాత్ డు.

30 కూపంలోనుండి వారిని మళీళ్ రపిప్ంచాలని, మనుషులు
సజీవులకుండే వెలుగుతో వెలిగించబడాలని ఇలా చేసాత్ డు.

31యోబు, శదధ్గా విను. నా మాట ఆలకించు. మౌనంగా ఉండు.
నేనుమాటాల్ డతాను.

32 చెపప్వలసిన మాట ఏ నా నీకుంటే నాకు జవాబు చెపుప్.
మాటాల్ డు, నువువ్ నీతిమంతుడవని నిరూపించుకో.

33అలా కాకుంటే నామాట ఆలకించు. మౌనంగా ఉండు, నేను నీకు
జాఞ్ నం బోధిసాత్ ను.

34
1అపుప్డు ఎలీహ మళీళ్ ఇలా చెపప్సాగాడు.

2జాఞ్ నులారా,నామాటలు వినండి. అనుభవశాలులారా, వినండి.
3అంగిలి ఆహారానిన్ రుచి చూసినటుట్ చెవిమాటలను పరీ సుత్ ంది.
4నాయ్య నదేదో విచారించి చూదాద్ ం రండి. మే నదేదో మనంతట

మనం విచారించి తెలుసుకుందాము రండి.
5 “నేను నీతిమంతుణిణ్ , దేవుడు నాకు అనాయ్యం చేసాడు.
6 నేను నాయ్యవంతుడి నా అబదిధ్కునిగా చూసుత్ నాన్రు. నేను

తిరుగుబాటు చేయకపోయినా నాకు మానని గాయం
కలిగింది” అనియోబు అంటునాన్డు.

7 యోబులాంటి మానవుడెవరు? అతడు మంచి నీళల్వలె
తిరసాక్రానిన్ పానం చేసుత్ నాన్డు.

8 అతడు చెడుతనం చేసే వారికి మితుడయాయ్డు. భకిహీనుల
చెలికాడు అయాయ్డు.

9 మనుషులు దేవునితో సహవాసం చేయడం వారికేమాతం
పయోజనకరం కాదని అతడు చెపుప్కుంటునాన్డు.
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10 విజాఞ్ నం గల మనుషులారా, నా మాట ఆలకించండి దేవుడు
అనాయ్యం చేయడం అసంభవం. సరవ్శకుడు దుషాక్రయ్ం
చేయడం అసంభవం.

11మనుషుల కియలకు తగినటుట్ గా ఆయనవారికి పతిఫలం ఇసాత్ డు
అందరికీ ఎవరిమారాగ్ లను బటిట్ వారికి ఫలమిసాత్ డు.

12 దేవుడు ఏ మాతం దుషాక్రయ్ం చేయడు. సరవ్శకుడు నాయ్యం
తపప్డు.

13 ఎవ నా భూమిని ఆయనకు అపప్గింత పెటాట్ డా? ఎవ నా
సరవ్పపంచ భారానిన్ ఆయనకు అపప్గించాడా?

14 ఆయన తన మనసుస్ తన దగగ్రే ఉంచుకునన్టట్యితే, తన
ఆతమ్ను,ఊపిరినీ తన దగగ్రికి తిరిగి తీసుకుంటే,

15 శరీరులంతా ఒకక్పెటుట్ న నశిసాత్ రు. మనుషులు మళీళ్ ధూళిగా
మారిపోతారు.

16కాబటిట్ దీనిన్ విని వివేచించు,నామాటలు ఆలకించు.
17 నాయ్యానిన్ దేవ్షించేవాడు లోకానిన్ ఏలుతాడా?

నాయ్యసంపనున్ని నేరంమోపుతావా?
18 నువువ్ పనికిమాలిన వాడివని రాజుతో నా, మీరు దుషుట్ లని

పధానులతో నా అనవచాచ్?
19 రాజుల పటల్ పకష్పాతం చూపని వాడితో పేదలకనాన్ ధనికులను

ఎకుక్వగా చూడని వాడితో అలా పలకవచాచ్? వారందరూ
ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా?

20 వారు నిమిషంలో చనిపోతారు. అరథ్రాతి వేళ పజలు కలోల్ లం
పా నాశనమౌతారు. బలవంతులను తీసుకు పోవడం
జరుగుతుంది, అయితేఅదిమానవహసాత్ ల వలన కాదు.

21 ఆయన దృషిట్ మనుషుల మారాగ్ ల మీద ఉంది. ఆయన వారి
నడకలనీన్ కనిపెటిట్ చూసుత్ నాన్డు.

22 చెడు కారాయ్లు చేసే వారు దాకోక్డానికి చీక నా
మరణాంధకార నా లేదు.
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23 ఒక మనిషిని నాయ్యవిమరశ్లోకి తీసుకు రాక ముందు అతణిణ్
ఎకుక్వ కాలం విచారణ చేయడం దేవుడికి అవసరం లేదు.

24 విచారణ లేకుండానే బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లం
చేసుత్ నాన్డు. వారిసాథ్ నంలో ఇతరులను నియమిసుత్ నాన్డు.

25వారి కియలను ఆయన తెలుసుకుంటునాన్డు. రాతివేళ ఇలాటి
వారిని ఆయన కూలదోసాత్ డు. వారు నాశన పోతారు.

26 అందరూ చూసుత్ ండగానే దుషుట్ లను వారి దురామ్రాగ్ నిన్ బటిట్
నేరసుత్ లను శి ంచినటుట్ ఆయన శి సాత్ డు.

27 ఎందుకంటే వారు ఆయనను అనుసరించడం మానుకునాన్రు.
ఆయన ఆజఞ్లోల్ దేనీన్ లకష్ పెటట్లేదు.

28 పేదల మొరను ఆయన దగగ్రికి వచేచ్లా చేశారు. దీనుల మొర
ఆయనకు వినబడేలా చేశారు.

29 ఆయన మౌనంగా ఉండిపోతే తీరుప్ తీరచ్గలవాడెవడు? ఆయన
తన ముఖానిన్ దాచుకుంటే ఆయనను చూడగలవాడెవడు?
ఆయన జాతుల నా వయ్కుల నా ఒకే విధంగా
పరిపాలిసాత్ డు.

30 భకిహీనులు రాజయ్పాలన చేయకుండా, వారు పజలను ఇక
చికిక్ంచుకోకుండా ఆయన చేసాత్ డు.

31ఒకడు “నేను దోషినే, కానీ ఇక పాపం చేయను.
32నాకు తెలియనిదానిన్ నాకు నేరిప్ంచు. నేను పాపం చేశాను. ఇక

చేయను” అని దేవునితో చెపాప్డనుకో,
33 దేవుడు చేసుత్ నన్ది నీకు నచచ్డం లేదు గనక అలాటి మనిషిని

దేవుడు శి సాత్ డు అనుకుంటునాన్వా? నేను కాదు, నువేవ్
నిశచ్యించుకోవాలి. కాబటిట్ నీకు తెలిసినది చెపుప్.

34 వివేచన గలవారు, జాఞ్ నంతో నా మాట వినేవారు నాతో ఇలా
అంటారు.

35యోబుతెలివితకుక్వమాటలుపలుకుతునాన్డు. అతనిమాటలు
బుదిధ్హీన నవి.
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36 యోబు దుషుట్ లవలె మాటాల్ డుతునాన్డు గనక అతని
సునిశిత న విచారణ జరిగితే ఎంతబాగుంటుంది!

37 అతడు తన పాపానికి తోడుగా దోహం సమకూరుచ్కుంటునాన్డు.
మన ఎదుట ఎగతాళిగా చపప్టుల్ కొటిట్ దేవుని మీద కాని
మాటలు కుపప్గాపోసుత్ నాన్డు.

35
1ఎలీహ ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు.

2 నువువ్ నిరోద్ షివని అనుకుంటునాన్వా? “నేను దేవుడి కనాన్
నీతిపరుణిణ్” అనుకుంటునాన్వా?

3 “నేను నీతిగాఉంటే పయోజనం ఏమిటి? పాపం చేసేత్ నాకు కలిగిన
లాభం కనాన్ నా నీతి వలన నాకు కలిగిన లాభమేమిటి?”
అని నువువ్ చెబుతునాన్వే.

4నీకూ నీమితులకు కూడా నేను సమాధానం చెబుతాను.
5ఆకాశం పుతేరిచూడు. నీ కనాన్ఉనన్త నఆకాశ విశాలం పు

చూడు.
6 నువువ్ పాపం చేసినా ఆయనకు నషట్మేమిటి? నీ అతికమాలు

పోగుపడినా ఆయనకి నువువ్ చేసిందేమిటి?
7నువువ్నీతిమంతుడి తేఆయనకు నీవే నాఇసుత్ నాన్వా? ఆయన

నీ దగగ్ర నుండి ఏ నా తీసుకుంటాడా?
8నువువ్మనిషివి కాబటిట్ నీ కీడు ఏ నామనిషికే తగులుతుంది. నీ

నీతి ఫలం ఏ నామనుషులకే దకుక్తుంది.
9 అనేక న అణచివేత కియల వలన పజలు అకోశిసాత్ రు.

బలవంతుల భుజబలానికి భయపడి సహాయం కోసం
కేకలు పెడతారు.

10అయితే “రాతిలోమనకు పాటలు ఇసూత్ ,
11 భూజంతువుల కంటే మనకు ఎకుక్వగా బుదిధ్ నేరుప్తూ,

ఆకాశపకష్ుల కంటే మనకు ఎకుక్వ జాఞ్ నం కలగజేసూత్ ననున్
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సృషిట్ంచిన దేవుడు ఎకక్డునాన్డు?” అనుకునే వారెవరూ
లేరు.

12 వారు దుషుట్ ల గరావ్నిన్ బటిట్ మొర పెడతారు గాని ఆయన
జవాబివవ్డం లేదు.

13దేవుడు ఒకక్నాటికీ వయ్రథ్ నమాటలు ఆలకించడు. సరవ్శకుడు
వాటిని లకష్ పెటట్డు.

14ఆయనకనిపించడంలేదనినువువ్చెబితేమరిఇంకెంతగాఆయన
పెడచెవిన పెడతాడు! వాదం ఆయన ఎదుటనే ఉంది.
ఆయన కోసం నువువ్ కనిపెటట్వలసిందే.

15 “ఆయన ఎవరినీ కోపంతో దండించడు,మనుషుల అహంకారానిన్
ఆయన పటిట్ంచుకోడు” అని నీవంటే మరి ఇంకెంతో
నిశచ్యంగాఆయనజవాబుచెపప్కుండామౌనందాలుసాత్ డు
గదా.

16కాబటిట్యోబు కేవలంబుదిధ్తకుక్వమాటలుపలకడానికేతననోరు
తెరిచాడు. జాఞ్ నం లేనిమాటలనే రాసులు పోసుత్ నాన్డు.

36
1ఎలీహ ఇంకా ఇలా అనాన్డు.

2 కొంతసేపు ననున్ మాటాల్ డనియియ్. కొనిన్ సంగతులు నీకు
తెలియజేసాత్ ను. ఎందుకంటే దేవుని పకష్ంగా నేనింకా
మాటాల్ డవలసి ఉంది.

3 దూరం నుండి నేను జాఞ్ నం తెచుచ్కుంటాను. నీతి అనేది ననున్
సృషిట్ంచిన వాడికే చెందుతుందని అంటాను.

4నామాటలుఏమాతంఅబదాధ్ లు కావు. పూరణ్జాఞ్ ని ఒకడు నీఎదుట
ఉనాన్డు.

5దేవుడుబలవంతుడుగానీఆయనఎవరినీతిరసాక్రంగాచూడడు.
ఆయన వివేచనాశకి ఎంతో బల నది.

6 భకిహీనుల పాణానిన్ ఆయన కాపాడడు. ఆయన దీనులకు
నాయ్యం జరిగిసాత్ డు.
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7 నీతిమంతులను ఆయన చూడక పోడు. ఆయన వారిని నితయ్ం
సింహాసనం కూరుచ్నే రాజులతోబాటు కూరోచ్బెడతాడు.
వారు ఘనతపొందుతారు.

8వారు సంకెళల్తో బంధితు తే,బాధలు అనేతాళ ళ్ వారిని కటిట్వేసేత్,
9 అపుప్డు వారికి ఆయన వెలల్డిసాత్ డు, వారి అపరాధాలు, వారు

గరవ్ంగా పవరించిన సంగతులు వారికి తెలియజేసాత్ డు.
10 ఉపదేశం వినడానికి వారి చెవులు తెరుసాత్ డు. పాపానిన్ విడిచి

రండని ఆజఞ్ ఇసాత్ డు.
11 వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినటట్యితే తమ దినాలను

మంగాను తమ సంవతస్రాలను సుఖంగాను
వెళల్బుచుచ్తారు.

12 వారు ఆలకించక పోతే వారు కతిత్వాత కూలి నశిసాత్ రు. వారికి
జాఞ్ నం లేనందువలల్ చనిపోతారు.

13అయినా భకిలేని వారు లోలోపల కోధం పెంచుకుంటారు. ఆయన
వారిని బంధించినా సరే వారుమొర పెటట్రు.

14 కాబటిట్ వారు యవవ్నపాయంలోనే మరణిసాత్ రు. వారి బతుకు
అపదిషట్ పాలవుతుంది.

15బాధపడే వారిని వారికి కలిగిన బాధ వలన ఆయన విడిపిసాత్ డు.
బాధ వలనవారిని విధేయులుగా చేసాత్ డు.

16 అంతేగాక బాధలోనుండి ఆయన నినున్ తపిప్సాత్ డు. కషట్ం లేని
విశాల సథ్లానికి నినున్ తోడుకుపోతాడు. నీ భోజనం బలల్
ఉనన్ ఆహారానిన్ కొవువ్తో నింపుతాడు.

17 దుషుట్ ల తీరుప్ నీలో నిండి ఉంది. నాయ్యవిమరశ్, తీరుప్ కలిసి
నినున్ పటుట్ కునాన్యి.

18 కలిమి నినున్ మోసానికి పేరేపించనియయ్వదుద్ . పెదద్ మొతత్ంలో
లంచం నినున్ నాయ్యం నుండి దారిమళిళ్ంచనియయ్వదుద్ .

19నీ సంపదలు నువువ్బాధలపాలు కాకుండానినున్ కాపాడతాయా?
నీ బల పభావాలు నీకు సాయపడతాయా?



యోబు 36:20 lxxvi యోబు 36:32

20 ఇతరులకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేయడం కోసం రాతి రావాలని
కోరుకోవదుద్ . మనుషులను తమ సథ్లాలోల్ నుండి కొటిట్వేసే
చీకటి కోసం చూడవదుద్ .

21పాపానికి తిరగకుండా జాగతత్పడు. నువువ్ పాపం చెయయ్కుండా
ఉండేలా నీబాధలమూలంగా నీకు పరీకష్లు వసుత్ నాన్యి.

22 ఆలోచించు, దేవుడు శకిశాలి, ఘనుడు. ఆయనను పోలిన
ఉపాధాయ్యుడు ఎవరు?

23 ఆయనకు మారగ్ం సూచించిన వాడెవడు? “నువువ్ దురామ్రగ్పు
పనులు చేసుత్ నాన్వు” అని ఆయనతో పలకడానికి ఎవరు
తెగిసాత్ రు?

24ఆయనకారాయ్లను కీరించు. మనుషులువాటినిగురించేపాడారు.
25మనుషుయ్లంతావాటిని చూశారు. అయితేవారు దూరంగా నిలిచి

ఆ కారాయ్లను చూశారు.
26 ఆలోచించు, దేవుడు గొపప్వాడు. మనం ఆయనను సరిగా

అరథ్ం చేసుకోలేము. ఆయన సంవతస్రాలను ఎవరూ
లెకక్బెటట్లేరు.

27 ఆయన నీటిబిందువులను తెసాత్ డు. తన మంచును
వానచినుకులాల్ గామారిచ్ కురిపిసాత్ డు.

28 మేఘాలు వాటిని కుమమ్రిసాత్ యి. మనుషుల మీదికి అవి
జడివానగా కురుసాత్ యి.

29నిజంగామేఘాలు ముసిరే విధానం ఎవ నా అరథ్ం చేసుకోగలరా?
ఆయన మందిరం లోనుండి ఉరుములు వచేచ్దెలాగో
ఎవరి నా తెలుసా?

30 చూడు, ఆయన తన చుటూట్ తన మెరుపును వాయ్పింపజేసాత్ డు.
సముదానిన్ చీకటితో ఆయన కపుప్తాడు.

31 ఈ విధంగా ఆయన మనుషులకు ఆహారం పెడతాడు. ఆయన
ఆహారానిన్ పుషక్లంగా ఇసాత్ డు.

32 తన చేతులోల్ ఉరుములను పటుట్ కుంటాడు. గురికి తగలాలని
ఆయనవాటికి ఆజాఞ్ పిసాత్ డు.
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33 వాటి గరజ్న ముంచుకు వసుత్ నన్ తుఫానును మనుషులకు
తెలుపుతుంది. పశువులకు తం దాని రాకడ తెలుసు.

37
1దీనిన్ బటిట్ నా హృదయం వణకుతునన్ది. దాని చోటి నుండి అది

కదలిపోతునన్ది.
2 దేవుని సవ్ర గరజ్నం వినండి. ఆయన నోటి నుండి వెలువడే శబద్ం

వినండి.
3 ఆకాశ శాలయ్మంతటి కింద ఆయన దానిన్ వినిపిసాత్ డు. భూమి

కొనలదాకా తనమెరుపును పంపిసాత్ డు.
4 దాని తరువాత గొపప్ సవ్రం గరిజ్సుత్ ంది. ఆయన తన

గంభీర న సవ్రంతో సింహనాదం చేసాత్ డు. ఆయన
ధవ్ని వినబడేటపుప్డు ఆయనమెరుపును అడడ్గించడు.

5 దేవుడు ఆశచ్రయ్ంగా ఉరుము ధవ్ని చేసాత్ డు. మనం గహించలేని
గొపప్ కారాయ్లు ఆయన చేసాత్ డు.

6 నువువ్ భూమి మీద పడమని మంచుకు, వరాష్ నికి, జడివానకు
ఆయన ఆజఞ్ ఇసుత్ నాన్డు.

7 మనుషులందరూ ఆయన సృషిట్కారాయ్నిన్ తెలుసుకునేలా ఆయన
పతిమనిషి చేతిని బిగించిముద వేశాడు.

8జంతువులు వాటి గుహలోల్ దూరి దాకుక్ంటాయి.
9 ద ణాన తుఫాను దాని ఆవాసం నుండి వసుత్ ంది. ఉతత్ర దికుక్

నుండి చెదరగొటేట్ చలి గాలులు వీసాత్ యి.
10 దేవుని ఊపిరి వలన మంచు పుడుతుంది. జల విశాలమంతా

ఘనీభవిసుత్ ంది.
11ఆయన దటట్ న మేఘానిన్ జలంతో నింపుతాడు. తనమెరుపుల

మేఘానిన్ వాయ్పింపజేసాత్ డు.
12 ఆయన పంపించగా మనుషులకు నివాసయోగయ్ న భూగోళం

మీదమెరుపు,మేఘాలుసంచారంచేసాత్ యి. ఆయనవాటికి
ఆజాఞ్ పించేది అంతా అవి నెరవేరుసాత్ యి.



యోబు 37:13 lxxviii యోబు 37:24

13 ఇదంతా ఆయన శికష్ కోసం గాని, తన భూలోకం కోసం గాని కృపా
భరిత న నమమ్కతవ్ం కోసం గాని నెరవేరుసాత్ డు.

దేవుని అదుభ్త కియలను ఆలోచించడం
14యోబు, ఈ మాట ఆలకించు. మౌనం వహించి దేవుని అదుభ్త

కియలను ఆలోచించు.
15దేవుడుతనమేఘంమెరుపుపకాశించాలనిఎలాతీరామ్నంచేసాత్ డో

నీకు తెలుసా?
16 మేఘాలను తేలజేయడం పరిపూరణ్ జాఞ్ నం గలవాడి మహా

కారయ్మని నీకు తెలుసా?
17ద ణపుగాలి వీయడం వలన ఉకక్ పోసేటపుప్డు నీ బటట్లు ఎలా

వెచచ్బడాడ్ యో నీకు తెలుసా?
18 పోత పోసిన అదద్మంత దటట్ న ఆకాశానిన్ ఆయన

వాయ్పింపజేసినటుట్ నువువ్ వాయ్పింపజేయగలవా?
19 మేము ఆయనతో ఏమి పలకాలో అది మాకు నేరుప్. మా

మనసులోల్ చీకటి వలల్ మా వాదాలు ఎలా వినిపించాలో
తోచడం లేదు.

20 నేను పలుకుతానని ఎవ నా ఆయనతో చెపప్వచాచ్? ఎవ నా
తాను నాశన పోవాలని కోరతాడా?

21 ఎతుత్ గా ఉనన్ మేఘంలో పకాశించే ఎండ ఇపుప్డు
కనబడకపోయినా గాలి మేఘాలను పోగొటిట్ దానిన్ తేటగా
కనపరుసుత్ ంది.

22 ఉతత్ర దికుక్న బంగారు కాంతి పుడుతుంది. దేవుడు భీకర న
మహిమను ధరించుకుని ఉనాన్డు.

23 సరవ్శకు న దేవుడు మహాతమ్ ం గలవాడు. ఆయన మనకు
అగోచరుడు. నాయ్యానిన్, నీతిని ఆయన ఏమాతం
చెరపడు. అందువలన మనుషులు ఆయనపటల్
భయభకులు కలిగి ఉంటారు.

24తాముజాఞ్ నులం అనుకునే వారిని ఆయన ఏమాతం లకష్ పెటట్డు.
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38
యెహోవామాటలు

1అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండియోబుకు ఇలా జవాబు
ఇచాచ్డు.
2జాఞ్ నం లేనిమాటలు చెపిప్నా పథకాలను చెడగొడుతునన్ వీడెవడు?
3పౌరుషంగా నీ నడుము బిగించుకో. నేను నీకు పశన్ వేసాత్ ను. నాకు

జవాబియాయ్లి.
4 నేను భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు నీవెకక్డ ఉనాన్వు? నీకు

అంత తెలివి తేటలుంటే చెపుప్.
5నీకు తెలిసేత్ చెపుప్,దాని పరిమాణం ఎవరు నిరణ్యించారు? దానికి

కొలతలు వేసిన దెవరు?
6-7 దాని పునాదులు దేని ఉనాన్యి? ఉదయ నకష్తాలు

కలిసి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరూ ఆనందంగా
జయజయధావ్నాలు చేసుత్ ండగా దాని మూలరాయి
నిలబెటిట్ంది ఎవరు?

8 సముదం దాని గరభ్ం నుండి పొరిల్ రాగా తలుపులు వేసి దానిన్
మూసిన వాడెవడు?

9 నేను మేఘాలకు బటట్లు తొడిగినపుప్డు గాఢాంధకారానిన్ దానికి
పొతిత్గుడడ్గా వేసినపుప్డు నువువ్ ఉనాన్వా?

10 సముదానికి నా సరిహదుద్ నియమించి, దాని తలుపులను,
గడియలను అమరిచ్నపుప్డు,

11 “నువువ్ ఇంతవరకే మరి దగగ్రికి రాకూడదు, ఇకక్డే నీ తరంగాల
గరవ్ం అణిగిపోవాలి” అని నేను సముదానికి చెపిప్నపుప్డు
నువువ్ ఉనాన్వా?

12 నీ జీవితకాలమంతటిలో ఎపుప్ నా పాతఃకాలానిన్ రమమ్ని
ఆజాఞ్ పించావా? తెలల్వారి సూరోయ్దయానికి దాని సాథ్ నానిన్
నియమించావా?

13 దుషుట్ లు దానిలో ఉండకుండా దులిపివేసేలా భూమి అంచులను
అది ఒడిసి పటేట్లా ఉదయానిన్ పంపించావా?
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14 ముద బంకమటిట్ రూపానిన్ మారిచ్నటుట్ భూతలం రూపాంతరం
చెందుతూ ఉంటుంది. దాని ఉనన్వనీన్ వసం మీది
మడతలాల్ గా సప్షట్ంగా కనబడతాయి.

15దుషుట్ ల వెలుగు వారి నుండి తొలిగిపోతుంది. వారు ఎతిత్న చెయియ్
విరగొగ్ టట్బడుతుంది.

16 సముదపు ఊటలోల్ కి నువువ్ చొరబడాడ్ వా? సముదం అడుగున
తిరుగులాడావా?

17 మరణదావ్రాలు నీకు తెరుచుకునాన్యా? మరణాంధకార
దావ్రాలను నువువ్ చూశావా?

18 భూమి శాలయ్ం ఎంతో నువువ్ గహించావా? ఇదంతా నీకే నా
తెలిసేత్ చెపుప్.

19 వెలుగు విశాంతి తీసుకునే చోటుకు దారి ఏది? చీకటి అనేదాని
ఉనికిపటుట్ ఏది?

20 వెలుగును, చీకటిని అవి ఉదోయ్గాలు చేసే చోటులకు నువువ్
తీసుకుపోగలవా? వాటి పని అయిపోయాక వాటిని మళీల్
వాటి ఇళళ్కు తీసుకుపోగలవా?

21ఇవనీన్ నీకు తెలుసు కదా! నువువ్అపప్టికేపుటాట్ వటగదా. నువువ్
బహ వృదుధ్ డివి మరి.

22-23 నువువ్ మంచును నిలవ చేసిన గిడడ్ంగులోల్ కి వెళాల్ వా?
వడగండల్ను దాచి ఉంచిన కొటల్ను నువువ్ చూశావా?

ఆపతాక్లం కోసంయుదధ్ దినాల కోసం నేను వాటినిదాచి ఉంచాను.
24మెరుపులను వాటి వాటి దారులోల్ కి పంపించే చోటు ఏది? తూరుప్

గాలి ఎకక్డనుండి బయలుదేరి భూమి మీద నఖముఖాలా
వీసుత్ ంది?

25మనుషులు లేని తావులోల్ వరష్ం కురిపించడానికి, నిరజ్న పదేశాలోల్
వాన కురియడానికి,

26 చవిటి నేలలను, జన సంచారం లేని ఎడారులను తృపిత్
పరచడానికి, అకక్డ లేత గడిడ్ పరకలుమొలిపించడానికి,
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27వరష్ ధారలకోసం కాలవలను,ఉరుములు గరిజ్ంచడానికి దారులను
ఏరప్రచిన వాడెవడు?

28వరాష్ నికి తండి ఉనాన్డా? మంచు బిందువులను కనన్ది ఎవరు?
29 మంచు గడడ్ ఎవరి గరభ్ంలోనుండి వసుత్ ంది? ఆకాశం నుండి

జాలువారేమంచును ఎవరు పుటిట్ంచారు?
30 జలాలు దాకుక్ని రాయిలాగా గడడ్కటుట్ కుపోతాయి. అగాధజలాల

ఉపరితలం ఘనీభవిసుత్ ంది.
31 కృతిత్క నకష్తాలను నువువ్ బంధించగలవా? మృగశిరకు కటుల్

విపప్గలవా?
32 వాటి కాలాలోల్ నకష్త రాసులను వచేచ్లా చేయగలవా? సపత్రిష్

నకష్తాలను వాటి ఉపనకష్తాలను నువువ్ నడిపించగలవా?
33 ఆకాశమండల నియమాలు నీకు తెలుసా? అది భూమిని

పరిపాలించే విధానం నువువ్ సాథ్ పించగలవా?
34 జడివాన నినున్ కపేప్లా మేఘాలకు గొంతెతిత్ నువువ్ ఆజఞ్

ఇయయ్గలవా?
35మెరుపులు బయలుదేరి వెళిల్ “చితత్ం ఇదుగో ఉనాన్ం” అని నీతో

చెపేప్లా నువువ్ వాటిని బయటికి రపిప్ంచగలవా?
36మేఘాలోల్ జాఞ్ నం ఉంచినవాడెవడు? పొగమంచుకు తెలివినిచిచ్న

వాడెవడు?
37 పుణయ్ంగామేఘాలను లెకక్బెటట్ గలవాడెవడు?
38మటిట్ గడడ్లోల్ కి ధూళి దూరిఅవిఒకదానికొకటిఅంటుకొనేలామేఘ

కలశాలోల్ నుండి నీటిని ఒలికించగలిగింది ఎవరు?
39ఆడసింహం కోసం నువువ్ జంతువును వేటాడతావా?
40 సింహం పిలల్లు తమ గుహలోల్ పడుకుని ఉనన్పుప్డు, తమ

మాటులోల్ పొంచిఉనన్పుప్డు నువువ్వాటిఆకలితీరుసాత్ వా?
41 కాకి పిలల్లు దేవునికి మొరపెటేట్టపుప్డు, ఆకలికి

అలమటించేటపుప్డు వాటికి ఆహారం ఇచేచ్వాడెవడు?



యోబు 39:1 lxxxii యోబు 39:14

39
1అడవిలోని కొండమేకలు ఈనే కాలం నీకు తెలుసా? లేళల్ పిలల్లు

పెటేట్ కాలం నువువ్ గహించగలవా?
2అవి కడుపుతో ఉండే నెలలెనోన్ నువువ్ లెకక్ పెటట్గలవా? అవిఈనే

కాలం తెలుసా?
3 అవి వంగి తమ పిలల్లను కంటాయి. వాటి పురిటి నొపుప్లు

తీరుతాయి.
4 వాటి పిలల్లు పుషిట్గా పరలోల్ పెరుగుతాయి. అవి తలుల్ లను

విడిచిపెటిట్ పోయిమళీల్ వాటి దగగ్రికి తిరిగి రావు.
5 అడవి గాడిదను సేవ్చఛ్గా పోనిచిచ్న వాడెవడు? గంతులు వేసే

గాడిద కటుల్ విపిప్న వాడెవడు?
6 నేను అడివిని దానికి ఇలుల్ గాను ఉపుప్పరను దానికి

నివాససథ్లంగాను నియమించాను.
7 పటట్ణపు రణగొణధవ్నులను చూసి అది తిరసాక్రంగా

నవువ్తుంది. తోలేవాడి అదిలింపులు అది వినదు.
8 పరవ్తాల వరుస దానికి మేతభూమి. అనిన్ రకాల పచచ్ని

మొలకలను అది వెతుకుక్ంటుంది.
9అడివి దునన్ నీకు సంతోషంగాఊడిగం చేసుత్ ందా? అది నీ కొటట్ంలో

ఉండడానికి ఒపుప్కుంటుందా?
10 పగగ్ం వేసి అడివి దునన్ను నాగలి దునిన్ంచ గలవా? దానిన్

తోలుకుపోయి పలాల్ లను చదును చేయించగలవా?
11అదిమహాబలిషఠ్ నదనిదానిన్ నువువ్ నముమ్తావా? చెయయ్మని

దానికి నీ పని అపప్గిసాత్ వా?
12 అది నీ ధానాయ్నిన్ ఇంటికి తెసుత్ ందని దాని ఆధారపడతావా?

కళళ్ంలోఉనన్ధానాయ్నిన్ అదిపోగు చేసుత్ ందని నముమ్తావా?
13నిపుప్కోడిగరవ్ంగారెకక్లుఆడిసుత్ ంది. కానీఅవిపేమపూరవ్క న

రెకక్లా,ఈకలా?
14 లేదు సుమా, అది దాని గుడుల్ నేల పెడుతుంది. ఇసుకే వాటిని

పొదుగుతుంది.
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15 దేని పాద నా వాటిని తొకుక్తుందని అయినా, అడవిజంతువు
ఏ నా వాటిని చితకగొడుతుందేమోనని అయినా అది
మరిచ్పోతుంది.

16 తన పిలల్లు తనవి కానటుట్ వాటి పటల్ అది కఠినంగా ఉంటుంది.
దాని కషట్ం వయ్రథ్ పోయినాదానికి చింత లేదు.

17దేవుడుదానిన్ తెలివిలేనిదిగాచేశాడు. ఆయనదానికి వివేచనాశకి
ఇవవ్లేదు.

18 అది వడిగా పరిగెతిత్తే గురానిన్, దాని సావ్రీ చేసే వాణిణ్ చూసి
హేళనగా నవువ్తుంది.

19గురానికినువువ్బలం ఇచాచ్వా? జూలువెంటుకలతోదానిమెడను
నువేవ్ కపాప్వా?

20 మిడతవలె అది కదం తొకేక్లా చేశావా? దాని సకిలింపు ధవ్ని
భీకరం.

21 అది కాలు దువివ్ తన బలానిన్బటిట్ రేగిపోతుంది. అది
ఆయుధాలను ఎదురోక్డానికి ముందుకు దూకుతుంది.

22 అది భయానిన్ వెకిక్రిసుత్ ంది. హడలిపోదు. కతిత్ని చూసి వెనకిక్
తగగ్దు.

23 దాని వీపు అంబుల పొది, తళతళలాడే ఈటెలు బలేల్లు
గలగలలాడినపుప్డు,

24పటట్రాని కోపంతోఅది పరుగులు పెడుతుంది. అది భేరీనాదం విని
ఉరకలు వేసుత్ ంది.

25 బాకా ధవ్ని వినబడినపుప్డెలాల్ అది హ ంకరిసుత్ ంది. దూరం
నుండి యుదధ్వాసన పసిగడుతుంది. సేనాధిపతుల
సింహనాదాలను, కదనఘోషను వింటుంది.

26 డేగ నీ జాఞ్ నం చేతనే ఎగురుతుందా? అది నీ ఆజఞ్ వలననే తన
రెకక్లు ద ణ దికుక్కు చాసుత్ ందా?

27 గరుడ ప నీ ఆజఞ్కు లోబడే ఆకాశవీధి కెకుక్తుందా? తన
గూడును ఎతత్యిన చోట కటుట్ కుంటుందా?
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28 అది కొండశిఖరాల నివసిసుత్ ంది. కొండకొన ఎవరూ ఎకక్లేని
చోట గూడు కటుట్ కుంటుంది.

29అకక్డ నుండితనఎరను వెతుకుతుంది. దానికళ ళ్దానిన్ దూరం
నుండి కనిపెడతాయి.

30దాని పిలల్లు రకం తాగుతాయి. హతు నవారు ఎకక్డ ఉంటారో
అకక్డే అది ఉంటుంది.

40
1యెహోవాయోబుకు ఇలా జవాబు ఇచాచ్డు.

2 ఆ పణలు చేయాలని చూసేవాడు సరవ్శకు న దేవుణిణ్
సరిదిదాద్ లని చూడవచాచ్? దేవునితోవాదించేవాడు ఇపుప్డు
జవాబియాయ్లి.

3అపుప్డుయోబుయెహోవాకు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
4 చూడు, నేను నీచుణిణ్ . నేను నీకు ఏమని పతుయ్తత్రమిసాత్ ను? నా

నోటిమీద చెయియ్ ఉంచుకుంటాను.
5 ఒక సారి మాటాల్ డాను. నేను మళీళ్ నోరెతత్ను. రెండు సారుల్

మాటాల్ డాను. ఇక పలకను.
6 అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి యోబుకు ఇలా జవాబు

ఇచాచ్డు.
7పౌరుషం తెచుచ్కుని నీ నడుము కటుట్ కో. నేను నీకు పశన్వేసాత్ ను.

జవాబియియ్.
8 నేను అనాయ్యం చేసానని అంటావా? నిరోద్ షివని నువువ్ తీరుప్

పొందడం కోసం నామీద అపరాధంమోపుతావా?
9 దేవునికి ఉనన్ బాహ బలం నీకు ఉందా? ఆయన ఉరుము

ధవ్నిలాంటి సవ్రంతో నువువ్ గరిజ్ంచగలవా?
10 ఆడంబర మహాతామ్ లతో నినున్ నువువ్ అలంకరించుకో.

గౌరవపభావాలు ధరించుకో.
11 నీ ఆగహానిన్ నలుదెసలా విసిరి వెయియ్. గరివ్షుట్ లందరినీ చూసి

వారిని కూలగొటుట్ .
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12 గరివ్షుట్ న వారిని చూసి వారిని అణగదొకుక్. దుషుట్ లు
ఎకక్డుంటే అకక్డ వారిని అణిచి వెయియ్.

13 కనబడకుండా వారినందరినీ బూడిదలో పాతిపెటుట్ . సమాధిలో
వారిని బంధించు.

14అపుప్డు నీ కుడి చెయియ్ నినున్ ర ంచగలదని నేను నినున్ గూరిచ్
ఒపుప్కుంటాను.

15 నినున్ చేసినటేట్ నేను చేసిన మరొక జీవి నీటి ఏనుగును* నువువ్
చూశావు గదా? ఎదుద్ లాగా అది గడిడ్ మేసుత్ ంది.

16చూడు,దాని శకిదానినడుములోఉంది. దానిబలందాని కడుపు
నరాలోల్ ఉంది.

17 దేవదారు చెటుట్ ఊగినటుట్ దాని తోక ఊగుతుంది. దాని తొడ
కండరాలు దృఢంగా అతికి ఉనాన్యి.

18దాని ఎముకలు ఇతత్డి గొటాట్ లాల్ గా ఉనాన్యి. దాని కాళ ళ్ ఇనప
కడీడ్లాల్ గా ఉనాన్యి.

19 అది దేవుడు సృషిట్ంచిన వాటిలో ముఖయ్ నది. దానిన్ చేసిన
దేవుడేదానిన్ ఓడించ గలడు.

20పరవ్తాలు దానికిమేతమొలిపిసాత్ యి. అడవిమృగాలనీన్ అకక్డ
ఆడుకుంటాయి.

21 తామర చెటల్ కింద జముమ్గడిడ్ చాటున పరలో అది
పండుకుంటుంది.

22తామర తూడులు దానికి నీడనిసాత్ యి. సెలయేరు ఒడుడ్ న ఉనన్
నిరవంజి చెటుల్ దాని చుటూట్ ఉంటాయి.

23 నదీపవాహం పొంగి పొరిల్నా అది భయపడదు. యొరాద్ ను లాంటి
పవాహంపొంగి దానిముటెట్ దాకా వచిచ్నా అది బెదరదు.

24 ఎవ నా దానిన్ కొకీక్ వేసి పటుట్ కోగలరా? ముకుక్కు పగగ్ం
వేయగలరా?

* 40:15 40:15 నీటి ఏనుగును బహేమోత్
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41
1 నువువ్ జలరాకష్సిని* గాలంతో లాగగలవా? దాని దవడలను

తాడుతో బిగించగలవా?
2 నువువ్ దాని ముకుక్కు పగగ్ం వేయగలవా? దాని దవడకు కొంకి

ఎకిక్ంచగలవా?
3 అది నీకు వినన్పాలు చేసుత్ ందా? మృదు న మాటలు నీతో

పలుకుతుందా?
4 నువువ్ శాశవ్తంగా దానిన్ సేవకుడుగా చేసుకునేలా అది నీతో

ఒపప్ందం చేసుత్ ందా?
5 నువువ్ ఒక పిటట్తో ఆటలాడినటుట్ దానితో ఆటలాడతావా? నీ

పనిపిలల్లు ఆడుకోడానికి దాని కటిట్వేసాత్ వా?
6 బెసత్వాళ ళ్ దానితో బేరాలు చేసాత్ రా? వారు దానిన్ తునకలు చేసి

వరకులతోవాయ్పారం చేసాత్ రా?
7దాని ఒంటినిండా ఇనప శూలాలు గుచచ్గలవా? దాని తలనిండా

చేప అలుగులు గుచచ్గలవా?
8దాని మీద చెయియ్ వేసి చూడు, దానితో కలిగే పోరు నువువ్ గురు

చేసుకుంటే నువువ్ మళీళ్ అలా చెయయ్వు.
9 దానిన్ చూసేత్ చాలు, మనుషులు దానిన్ వశపరచుకోవచచ్నే ఆశ

వదులుకుంటారు. దాని చూసేత్ చాలు ఎవరి నా గుండెలు
అవిసిపోతాయి.

10సముద రాకష్సిని రేపడానికి తెగించే శూరుడు లేడు. అలాఉండగా
నా ఎదుట నిలవగలవాడెవడు?

11నేను తిరిగి చెలిల్ంచేలానాకెవ నా ఏ నా ఇచాచ్రా? ఆకాశం కింద
ఉనన్దంతానాదే గదా.

12సముద రాకష్సి కాళళ్ను గురిం నాదానిమహాబలానిన్ గురిం నా
దాని చకక్ని ఆకారానిన్ గురిం నా పలకకుండా మౌనంగా
ఉండను.

13 ఎవ నా దాని పొరలను లాగివేయగలడా? దాని రెండు
కవచాలను గుచిచ్ రంధం చేయగలడా?

* 41:1 41:1 జలరాకష్సిని లివయాటానున్
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14 దాని భయంకర న కోరలు ఉనన్ ముఖ దావ్రాలను తెరవగల
వాడెవడు?

15 దాని వీపుకు దృఢ న పొలుసులు అతికి ఉనాన్యి.
విడదీయలేనంత గటిట్గా అవి కూరిచ్ ఉనాన్యి.

16అవి ఒకదానితో ఒకటి హతుత్ కుని ఉనాన్యి. వాటి మధయ్కు గాలి
ఏమాతం చొరబడదు.

17 అవి ఒకదానితో ఒకటి అతికి ఉనాన్యి. వాటిని ఛేదించడం
ఎవరివలాల్ కాదు.

18అది తుమిమ్తే వెలుగు చిముమ్తుంది.
దాని కళ ళ్ ఉదయకాలపు కనురెపప్లాల్ గా ఉనాన్యి.
19 దాని నోటి నుండి మండే నిపుప్లు బయలుదేరుతాయి. అగిన్

కణాలు దాని నుండి లేసాత్ యి.
20 పొయియ్ మసులుతునన్ కాగులోనుండి, బాగా గాలి విసిరి

రాజబెటిట్న మంటలోనుండి లేచినటుట్ దాని నాసికా రంధాలోల్
నుండి పొగ లేసుత్ ంది.

21దానిఊపిరి నిపుప్లను మండిసుత్ ంది. దాని నోటి నుండి జావ్లలు
బయలుదేరుతాయి.

22దానిమెడలోబలముంది. భయందానిఎదుటతాండవమాడుతూ
ఉంటుంది.

23దానిదళసరి కండరాలు గటిట్గాఅతికిఉనాన్యి. అవిదానిఒంటిని
గటిట్గా అంటి ఉనాన్యి. అవిఊడిరావు.

24దానిగుండెరాయిలాగాగటిట్గాఉంది. అదితిరగలి కింది దిమమ్ంత
కఠినం.

25 అది లేచేటపుప్డు మహామహ లు తం భయపడతారు.
భయంతోవారు వెనకిక్ తగుగ్ తారు.

26 కతిత్ దెబబ్ దానిన్ ఏమీ చెయయ్దు. ఈటె, బాణం, పదు న ఏ
అయుధ నా పనికి రావు.

27 అది ఇనుమును గడిడ్పోచగా, ఇతత్డిని పుచిచ్పోయిన కరగా
చూసుత్ ంది.
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28 బాణం దానిన్ తరిమి కొటట్లేదు. వడిసెల రాళల్ దాని దృషిట్కి
పొటుట్ లాగా ఉనాన్యి.

29 గదలను అది గడిడ్పరకలుగా ఎంచుతుంది. అది రివువ్న ఎగిరి
వచేచ్ ఈటెను చూసి నవువ్తుంది.

30 దాని ఉదర భాగాలు కరు న గాజు పెంకులాల్ గా ఉనాన్యి.
అది బురద మీద నురిపిడి కొయయ్లాంటి తన తోకను
పరచుకుంటుంది.

31 కాగులో నీళ ళ్ మసిలినటుట్ మహాసముదానిన్ అది పొంగిసుత్ ంది.
సముదానిన్ అది నూనెలాగా చేసుత్ ంది.

32అది తాను నడచిన దారిని తన వెనక పకాశింప జేసుత్ ంది. చూసే
వారు అగాధ జలం తెలల్గా ఉంది అనుకుంటారు.

33అది నిరభ్యంగా జీవిసుత్ ంది. భూమి మీద దానికి సమాన నది
లేదు.

34 అది గరవ్ంగా ఉండే వాటిని తిరసాక్రంగా చూసుత్ ంది. గరివ్ంచే
వాటనిన్టికీ అది రాజు.

42
యోబు పశాచ్తాత్ పం

1అపుప్డుయోబుయెహోవాకు ఇలా జవాబిచాచ్డు.
2 నువువ్ సమసత్ కియలను చేయగలవనీ నువువ్ ఉదేద్శించినది ఏదీ

నిషఫ్లం కానేరదనీ నేనిపుప్డు తెలుసుకునాన్ను.
3“జాఞ్ నం లేనిమాటలతోఆలోచనను నిరరథ్కం చేసే వీడెవడు?” అలా

వివేచన లేక ఏమీ తెలియక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులు
మాటాల్ డాను.

4నువువ్అనాన్వు. “నేనుమాటాల్ డాలనుకుంటునాన్ను. దయచేసినా
మాట ఆలకించు. ఒక సంగతి నినున్ అడుగుతాను. దానిన్
నాకు తెలియజెపుప్.”

5 నినున్ గూరిచ్న విషయాలు నేను వినాన్ను. అయితే ఇపుప్డు
కనున్లారా నినున్ చూసుత్ నాన్ను.



యోబు 42:6 lxxxix యోబు 42:11

6 కాబటిట్ ననున్ నేను అసహియ్ంచుకుని, ధూళిలో, బూడిదెలో, పడి
పశాచ్తాత్ పపడుతునాన్ను.

7 యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన
తేమానీయుడు ఎలీఫజుతో ఇలా చెపాప్డు. “నా సేవకు నయోబు
పలికినటుట్ మీరు ననున్ గూరిచ్ యుక నది పలకలేదు కాబటిట్ నా
కోపం నీమీదా నీ ఇదద్రు సేన్హితులమీదామండుతునన్ది.

8కాబటిట్ ఏడు ఎదుద్ లను ఏడు పొటేట్ళల్ను తీసుకుని, నా సేవకుడు
యోబు దగగ్రికి పోయిమీనిమితత్ం దహనబలి అరిప్ంచాలి. అపుప్డు
నా సేవకుడు యోబు మీ పకష్ంగా పారథ్న చేసాత్ డు. మీ అవివేకానిన్
బటిట్ నేను మిమమ్లిన్ శి ంచకుండా నేను అతని పారథ్న మాతం
అంగీకరిసాత్ ను. ఎందుకంటే నా సేవకుడు యోబు పలికినటుల్ మీరు
ననున్ గూరిచ్యుక నది పలక లేదు.”

9 తేమానీయుడు ఎలీఫజు, షూహీయుడు బిలద్దు,
నయమాతీయుడుజోఫరుపోయి,యెహోవాతమకు ఆజాఞ్ పించినటుట్
చేశారు. యెహోవావారి ప నయోబును అంగీకరించాడు.

యెహోవాయోబును ఆశీరవ్దించడం
10యోబుతనసేన్హితులనిమితత్ంపారథ్న చేసినపుప్డుయెహోవా

అతని మ సిథ్తిని మళీళ్ అతనికి దయచేశాడు. యోబుకు
పూరవ్ం కలిగిన దానికంటే రెండంతలు అధికంగా యెహోవా అతనికి
దయచేశాడు.

11 అపుప్డు అతని అనన్దముమ్లు, అతని అకక్ చెలెల్ళ ళ్
అంతకుముందు అతనికి పరిచయం ఉనన్ వారంతా వచిచ్, అతనితో
కలిసి అతని ఇంటోల్ భోజనాలు చేశారు. యెహోవా అతని మీదికి
రపిప్ంచిన బాధలనిన్టి గూరిచ్ ఎంత కషాట్ ల పాలయాయ్వు అంటూ
అతని కోసం దుఃఖిసూత్ అతణిణ్ ఓదారాచ్రు. అంతేగాక ఒకొక్కక్డు
ఒక వెండి నాణెం, బంగారు ఉంగరం అతనికి ఇచాచ్రు.
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12 యెహోవా యోబును మొదట ఆశీరవ్దించినంత కంటే మరి
ఎకుక్వగా ఆశీరవ్దించాడు. అతనికి పదాన్లుగు వేల గొరెలు, ఆరు
వేల ఒంటెలు, వెయియ్ జతల ఎడుల్ , వెయియ్ ఆడగాడిదలు ఉనాన్యి.

13 అతనికి ఏడుగురు కొడుకులు, ముగుగ్ రు కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు.
14 అతడు పెదద్ కూతురికి ఎమీమా అనీ రెండవ కూతురికి కెజీయా
అనీ మూడవ కూతురికి కెరెన్ హపుక్ అనీ పేరుల్ పెటాట్ డు. 15 ఆ
దేశమంతటా యోబు కుమారెలంత లావణయ్వతులు కనబడలేదు.
వారితండివారిఅనన్దముమ్లతోపాటువారికివారసతావ్లు ఇచాచ్డు.

16 ఆ న యోబు నూట నల సంవతస్రాలు బతికి, తన
కొడుకులను, మనవళళ్ను నాలుగు తరాల వరకూ చూశాడు.
17తరువాతయోబు కాలం నిండిన వృదుధ్ తనువుచాలించాడు.
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