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అ"#$యమ' 19 

gh \ొమ మ>?య' al¯ఱSo ల 

పతనమ' 

9: ,ొమ మ$6య8 OÕÜఱ q$  23రకL అబ[̂×మ8 DEడ�కLన0ప�టh2í (18:23–
33), ఈ దుష̀ నగ$ాలL మqతం̂ పత.-/2f /రHIంచబB-8 I. ఎందుకంట�, Dార� 
తమ �ెడ8  మq$ా¼ లను 23న9ాO6ం�-ర�. ఈ అN-�యమ8ల@, స�ష̀మ8Oా 
కనబడ�తGన0 Dా$6 ,ోషమ8 Mవ$6ంచబBdం,V (19:1–11). ల@తGను 2ా�ాడ�టల@ 
,ేవ�/ దయ కనుపరచబBdం,V (19:12–22), అIb ేఆయన .-�యం 9: ,ొమ 
మ$6య8 OÕÜఱ q$  పతనమ8ల@ MశదపరచబBdం,V (19:23–29). అత/ 
కLమq$��లL మ$6య8 అతను DాM తప�Oా క�O6న øయqబ8 మ$6య8 
అø®ను #క� జననమ8bc ఈ అN-�యం మ8గ8సు� ం,V (19:30–38). 
తర�Dాత 2ాలంల@, త�ర�� Dgౖప� ఇ�ా̄I�లLకL \రంOా ఉంటYం,V. 

ప-జల దు>ాrర£ం వ>?çంచబ��ం\f (19:1–11) 

1ఆ gాయం:ాలమందు ఆ ఇదAరC \ేవదూతలH gh \ొమ yేరCనప�ట�:� ల3త« 
gh \ొమ గµ�½దA క�రC�ం��య'ం�ెను. ల3త« eా>?� చూ� eా>?� 
ఎదు>lÁనుటకH ల¬� gా�ా� ంగ నమgాÁరమ'yేt ి 2– P# ప-భ'వ�లS>ా, దయyేt ి
� \#సు� bంట�:� వ�� >ాd- eÂళYబ'�� :ాళõY  కడ�గ':;ను��, �రC Uuందలకడ 
ల¬� � jk- వను eÂళYవచు�నPÂను. అందుకH eారC– ఆలSగ' :ాదు, న��}"fల3 >ాd- 
eÂళYబ'yె�దమ� yెUి�>?. 3అbనను అతడ� ¤:�ÁF బలవంతమ' yేtినప��డ� 
eారC అత� తట��  d>?a? అత� bంట ప-e�ýం�>?. అతడ� eా>?:� µందుyేt ి¶h ంగ� 
>lటÊ�లH :ాల�aా eారC ·¸జనమ'yేtి>?. 4eారC పండ�:;నక మ'ందు ఆ 
పట�ణసు¹ లH, అనaా gh \ొమ మనుష«$లH, బ,లHరCను వృదు0 లHను ప-జలందరCను 
నలH\fకHÁలనుం�� క���వ�� ఆ bలHY  చుట�e�tి 5ల3త«ను UిF�–ఈ >ాd- Î 
½దAకH వ��న మనుష«$లH ఎకÁడ? _wమ' eా>?� క�డ�నట�Y  మS ½దAకH 
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eా>?� eÂలHపF:� Åtి:;� రమr� అత�jk yెప�aా 6ల3త« eÂలHపల \#§రమ' 
P%దAనునG eా>? దగ£రకH eÂöY తన eÂనుక తలHప�e�t ి7అనGలS>ా, ఇంత ¶ాతకమ' 
కట�� :;నకH��; 8ఇ\faZ ప�రCష«� క�డ� bదAరC కHమS>Q�లH P#కHP#GరC. tuలeÂౖj ే
eా>?� � ½దAకH eÂలHపF:� Åtి:;� వyె�దను, eా>?� � మనసు� వ��నట�Y  
yేయ'��. 9ఈ మనుష«$లH P# bంట�ÎడకH వ��య'P#GరC గనుక eా>?� 
�>7¤ yేయక�డద� yెUి�నప��డ� eారC–Îవ� అవతF:� ¶h మr�>?. మ>?య' 
eారC–}�ెవ�ో  మనల3�:� పర\ేýaావ�� Åర�>?aానుండ చూచు చుP#Gడ�; :ాaా 
eా>?కంట» ÎకH ఎకHÁవ :డ� yేtuదమ� yెUి� ల3త« అను ఆ మనుష«$��ద 
\ొ¤raాప\f తలHప� పగ'లalట�� టకH స�Uిం�>?. 10అbjే ఆ మనుష«$లH తమ 
yేత«లH y#Uి ల3త«ను ఇంట�ల3పF:� తమ ½దAకH Åtి:;� తలHప� e�tి>?. 
11అప��డ� eారC UినGలH mదలH:;� UuదAలవరకH ఆ ఇంట� \#§రమ' 
దగ£రనునG eా>?:� కనుమబ'& కలHగజ7యaా eారC \#§రమ' కనుalనల¬క µtి:�>?. 

వచనమ' 1. ఆ 9ాయం2ాలమందు ఆ ఇదAరC \ేవదూతలH gh \ొమ 
yేరCకHP#GరC అ/ Dాక�మ8 �ెప�� ం,V. “దూతలL” (ַמְלָאִכים, mal’akim) అ/ 
అనువ,VంచబBdన పదమ8నకL అÂ$ారrంOా “Dా$ా� హర�డ�.” అIb,ే అ,V మqనవ 
ల´,- ,ైవ వర�కLలను సూtసు� ండOా, ఈ ,ేవదూతల´ మ8ందు అN-�యమ8ల@ 
Iïహü Dాbc క�iియ8న0Dార�. కథ 23న9ాO�23,V&  గ8$6�ంప� స�ష̀మ�తGం,V 
(19:10, 11 చూడంBd).  

18వ అN-�యంల@ సంఘటనల వల� అ,ే ,Vనమందు 9ాయంత ̂సమయq.- 
ల´,- మర�సటh ,Vనం మ8O6i�ల@ప� Dార� 9: ,ొమకL �ేర�కL.-0$Ñ కథకLడ� 
�ెప�ల´దు. ఒకDEళ అ,V అ,ే$Ñ� అIb ే మ$6య8 9: ,ొమ మృత సమ8దం̂ 
#క� ఉత�ర 23నన ఉన0టeIb,ే మ) Ù (ల´,- Ýàబë^ ను) నుంBd 9� ,ొమకL 
సుమqర� ఇరDg ౖ )*+ళ;e  పయ̂qణం. ఒకDEళ 9: ,ొమ మృతసమ8దమ̂8 #క� 
దådణ 23నన ఉంట�, అబ[̂×మ8 Iద&ర� అpథులL తమ అవతల గమ�ం 
�ేర�2�B-/2f సుమqర� నల�¦ ౖ)*+ళ;e  పయ̂qణం �ేయq�. 9ామqన� మనుషG�లL 
మN-�హ0ం మ$6య8 9ాయంతం̂ మధ� వ�వNVల@ తకL�వ దూరం నBd�ేDార� 
2ార�, మ$6య8 ఎకL�వ దూరం క¿B- 2ాదు. దూరంbc సంబంధం ల´కLంB-, 
Dార� ఒకDEళ మ8ందు అN-�యంల@ జ$6O6న సంఘటనల ,Vనమం, ే
వtuయ8ంట�, Dా$ా� హర�లL పయ̂qణం �ేiిన DEగం Dా$6 అసమqన�)*+న 
సa�[Dా/0 సూtసు� ం,V.  

9ాయంతం̂ దూతలL వtuనప��డ�, ల3త« ... gh \ొమ గµ� ½దA 
క�>l��య'ం�ెను. ఈ సంఘటన, మ8ందు జ$6O6న ,-/కంట� ,ేవదూతలL 
వtuనప��డ� అబ[̂×మ8 గ8B-రప� ,-aరమందు క¿ర�u.-0డ� అను,-/2f 
వ�p$�కంOా ఉం,V (18:1). ఇక�డ DాBdన �[ష, ల@తG సం�-రమ8 �ేi� 
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గతమ8ను నగర �వనంbc మqర�uకL.-0డన0 Mషయq/0 చదువర�లకL 
గ8ర�� �ేసు� ం,V. అబ[̂×మ8bc DEర�పBdన తదుప$6, “9: ,ొమ దగ¼ర తన 
గ8B-రమ8ను DEసు23.gను” (13:12). 23ంత2ాలం తర�Dాత, తన “ఇంటhల@” 
(19:2) “9: ,ొమల@ 2ాప�రమ8ంBెను” (14:12).  

ల@తG “గM/#ద& క¿ర�u.-0డ�” అ/ ఇక�డ Dాక�మ8 Mవ$6సు� ం,V. 
�ా̂2ార నగరమ8 #క� గM/ నగరమ8ల@/2f పN̂-న గM/Oా ప/�ేసు� ం,V. ఈ 
గM/ Mషయqల గ£$6u చ$6uంచB-/2f, ఆN-రం ల´/ మqటలL మqట[e BేDా$6/ 
సంద$6½ంచB-/2f (2íర�నలL 69:12), .-�య9ాr .-ల MషయqలL MనB-/2f 
మ$6య8 Dాటh2f \ర�� \రuడం 2�సం (34:20; రÎతG 4:1, 11; 2 సమ£. 15:2) 
మ$6య8 Dా��ార లqDా,ేnలL (23:10) మqట[e డ�2�వB-/2f ఇ,V 9ాN-రణ 
సrలం. ల@తG గM/#ద& ఎందుకL క¿ర�u.-0Bో  మనకL �ెప�బడల´దు, 2ా/ 
23ంత మం,V �ెvి�నటYe Oా ల@తG మqతం̂ ఆ నగ$ా/2f ఒక $ాజ2íయ .-యకLడ� 
2ాదు. వచనమ8 9 ల@తGను ఆ నగర పజ̂లL ఒక “M,ేÊOా” ఏహ�బ[వంbc ఎలq 
చూ9ా$Ñ bె�యజ�సు� ం,V. ల@తG ఆ గM/ దగ¼ర ఎందుకL క¿ర�u.-0Bో  
Dాక�మ8ల@ �ెప�బడల´దు గనుక ఇ,V ఒక ఊహOా.E À�O6�� Iం,V. 

ల3త« కను0ల�p�  Iద&ర� మనుషG�లL స=vిసు� ండడం చూడOా, eా>?� 
ఎదు>lÁనుటకH ల¬� gా�ా� ంగ నమgాÁరమ' yేtuను. ల@తG #క� 2ార�మ8 
)*ప��2�దO6న,V. ఎందుకంట�, అతను ఆ అప$6tతGలను గ8$6�ం�-డ� అIb ే
ఇతర�లL అలq �ేయల´దు. అదనంOా, అబ[̂×మ8 �ేiిన MధంOా (18:2) Dా$6/ 
ఎదు$Õ�నుటకL ల@తG మqత)̂  Dా$62f 9ాPా` ంగనమ9ా�రం �ేiwను. 

వచనమ' 2. ల@తG భ£Àvw ౖ నుంBd ల´tనప��డ�, మ$Ñ9ా$6 అతడ� 
దూతలను P# ప-భ'వ�లS>ా అ/ vిలt � 1దమ8ను చూvిం�ెను (18:3 
చూడంBd). తర�Dాత అతను మ$6ంత Mజ¹vి�  �ేత Dా$6/ OØరMం�ెను, Dార� 
(అత/) bంట�eÂౖప� d>?a?>?. ఈ ఆpథ�ం ,-a$ా, Dార� (Dా$6) :ాళõY కడ�గ':;� 
(18:4 చూడంBd) >ాd- eÂళYబ'��; మర�సటh ఉదయqన ల´t Dా$6 పయ̂qణం 
23న9ాO6ంచవచుu. 

ప�$ాతన 9ాంప,̂-యం, సందర½కLలకL $ాp^DEళ పడక అం,Vం�-ల/ 
/$�&ªంtనటeIb,ే అలqటh ఆp2-�/0 pరస�$6ంచడం ఆ×a/ంచు వ�2f�2f 
అవమqనం. అందువలన, (నగర) న��}ధులల3 >ాd- eÂళYబ'yె�దమ� yెUి� 
Üదట అత/ ఆ×a.-/0 ,Vక�$6ంtనప��డ�, ల@తG 23ంతవరకL Dgన2f� 
\సుకL.-0డ�. “నBd nNV” అనున,V నగర గM/ Iïద&  ఒక vwద&  ఖq- సrలమ8  
(2 ,Vన. 32:6; .gÝýమq� 8:1; ఎi�� ర� 4:6). 9ాN-రణ ప$6iిrతGల@e , పమ̂qద)*+న 
బÝÞర¼త ప,̂ే�ాలల@ గడ�ప�ట కంట� ఒక$6 Iంటße  $ాp ̂గడ�ప�ట ఉత�మ)*+న,V 
(.-�యqNV. 19:20–26).  

వచనమ' 3. $ాp^DEళ నగరంల@ ఆ అప$6tతGలకL ఏÀ జర�గ8తGం,ోన/ 



 128 

భయపBd ల@తG పట�� µడవకHండ ఆ.§�ంyెను; అందువలన, తన 
ఆ×aనమ8ను మ/0ంt తన Iంటhవద&  $ాp ̂ గడ�ాల/ À2f�� బలవంతం 
�ేiwను. ల@తG #క� పటY` , ఆ మనుషG�లL తమ Üదటh పదకమ8ను 
MBdtvwటh` , అత/ bంట ప-e�tింyేటట�Y  �ేiిం,V. ఒక�9ా$6 Dార� ల@�ాల2f DgళeOా, 
ల@తG µందుyేt ిమ>?య' ¶h ంగ� >lటÊ�లను :ాలÕ�ను. 

ఈ ఒక� ఆ×ర ప,-రr)  v�$Õ�నబBdం,V గనుక, 23ంతమం,V ,// 
ప��య/ $Õటò`లL క�O6న సaలq�హరంOా �[Mం�-ర�. అIb,ే కథకLడ� 23/0 
tన0 ప��య/ $Õటò`లను “MందుOా” (ִמְׁשֶּתה, mishtheh) �ెప�డం అత�ంతOా 
జర�గ/ ప/. 9ాN-రణంOా, mishtheh అనున,V ఒక MDాహం #ద& Mందు 
DEడ�కను (29:22), $ాజకLటYంబం �ేi� µగ�)*+న �0జనమ8ను (1 సమ£. 
25:36) ల´,- పఖ̂q�p అpథులను M.Æ,-త®కపర� ే $ా�కL ల´,- $ా��ేత 
ఇవaబBdన Mందు/ సూtసు� ం,V (ఎi�� ర� 2:18; 5:14).1 

వచనమ' 4. 9ాN-రణంOా, 9ాయంత ̂ �0జనం తర�Dాత, �ాలÁ¼ .EDార� 
M�ా̄ంp \సుకLంట[ర�. ఈ సందర¥ంల@, అIb ేDార� పండ�:;నక మ'ందు ఆ 
పట�ణసు¹ లH వtu M�ా̄ంp/ భగ0పర�-ర�. gh \ొమ పట�ణసు¹ లను గ8$6ంt 
,ేవదూతలL ఇప��డ� కనుOÕ.-0ర�. బ,లHరCను, వృదు0 లHను ... నలH\fకHÁల 
ప-జలందరCనూ క���వ�� ఆ bలHY ను చుట��e�tి>?. కలLప��[ష పట̀ణమంతటh 
దు$ా®ర¼మ8ను ఉ,-ì టhసు� ం,V; /జ¤/2f, పజ̂లందరÎ Dా$6vwౖ2f $ాబë I� \ర��కL 
అర�@ లL. అIb,ే ల@తG అలLe ళ;e  Dా$6ల@ల´నటYe Oా క/vిసు� ం,V (19:14 
చూడంBd).  

వచనమ' 5. ఈ Mçన0 పజ̂లL ల3త«ను UిF�, ఆ $ాp ̂ వtuన 
మనుషG�లLలను చూvించమ/ బలవంతం �ే�ార�. తదుప$6, eా>?� క�డ�నట�Y  
Dా$6/ DgలLప�2f \సుకLరమ®/ బలవంతం �ేiwను. “క¿డ�నటYe  (‘yada ,יַָדע) ”
అ/ బ[Pాంతరమ8 �ేయబBdన పదమ8కL అÂ$ారrంOా “bెలLసు” అ/ అరrం. 
9: ,ొమ �"ర�లకL �ెడ� ఆల@చనలL ల´వ/, ఊర2� Dార� ఈ అప$6tతGలbc 
ప$6చయం 2�సం వ�-uర/ 23ంతమం,V Dా,Vం�-ర�. ఈ ఆల@చన LXX 
బ[Pాంతరమగ8 yada‘ (sunginōskō) అంట� 9ా,-రణ పద)*+న γινώσκω 
(ginōskō), “bెలLసు” అ/ 2ాకLంB- “క¿డ�2�వడం” ల´,- “మqట[e డ�ట” అను 
మqటలకL దగ¼రOా వసు� ం,V.2 అIb,ే 19:5 మ$6య8 .-�యqNV. 19:22ల@ yada 
అను పదమ8నకL “ఒక వ�2f�/ శ$Ðర $ÐpOా ఎర�గ8ట... (9: ,ొమ #క�).”3 DE$� 
అ$ాr లల@ “Dా$6bc ల�ౖంO6క సంబంధం క�O6య8ండడం” (NIV; TEV; CEV; 
NLT) మ$6య8 Dా$6bc సం�0గం vwటY` 2�వడం” (NJB; NEB; REB) అ/ 
వసు� ం,V. 

9: ,ొమ మనుషG�ల�ౖన య8వకLలL మ$6య8 వృదు¾ లL కLB- “సa�ంగ 
సంపర� సం�0గంల@” �ాలL�: ం,ేందుకL సందర½కLలను \సుకL$ాDాల/ 
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బలవంతం �ేయ8ట అవమqనకర)*+న దుష̀తaమ8Oా ఉం,V.4 ఇక�డ Üదట9ా$6 
13:13ల@ 9: ,ొ=య8ల #క� దుష̀ సa�[వం ప©$6�Oా bెలLసు� ం,V. అలqటh 
2ా$ా�లL ఎప��డూ ÂÀంచబడల´వ� ల´,- ,ేవ�/ పజ̂లL Dాటh/ �ేయల´దు 
(18:22; 20:13; $Ñమq. 1:24–27, 32; 1 23$6ం2  6:9–11; 1 pøp 1:8–11; 
య£,- 7). అ.Eక ఇతర �ెడ� పనులL మ$6య8 .E$ాలL 9: ,ొమ మనుషG�లL 
�ేiియ8ండవచుu (I$Ð®యq 23:14; IïÝàజ��లL 16:46–50), 2ాÖ సమqజం 
Üత�ం #క� /ర)*+న మ$6య8 Mస� ృp సa�ంగ సంపర�)*+న వక¯బ8,V¾  
tవ$6Oా ,ేవ�/ ఉగ¯త Dా$6vw ౖ$ావB-/2f ,-$6\iిం,V.  

వచనమ' 6, 7. ఈ సంఘర¢ణ Âణంల@, ల3త« సంN-నకర�Oా మq$6 బయటకH 
Dా$6దగ¼రకL Dgîe తన OÕప� Nై$ా�/0 పద̂$6½ం�-డ�. జనసమ£హమ8 #క� 
2��ా/2f తనను b-ను MశదపరచుకL.-0డ� ఎందుకంట� ఆ అpథులను 
రådం�-ల.E ఆశbc తన eÂనుక తలHప� e�t ి అ� Dాక�మ8ల@ Dా̂యబBdం,V. 
అప��డ� Dా$6bc ఇలq DEడ�23.gను, అనGలS>ా, ఇంత ¶ాతకమ' కట�� :;నకH��. 
“.- అన0లq$ా” అను పదమ8 అÂ$ారrంOా ַאַחי (’achay) అను Ýý. ^ పదమ8 
నుంBd వసు� ం,V, 2ాÖ ఇక�డ Dార� /జ¤/2f రక� సంబంధులL అ/ 2ాదు అరrం. 
అIb,ే “.- i�0ÝÞతGలL” (NIV), అను మqట ఆయన Dా$6bc ఏకంOా 
గ8$6�ం�-డ/ సూtసు� ం,V. MPాద వ�ంగ�ం ఏÀటంట�, �-లq సంవతÄ$ాల 2f¯తం, 
అబ[̂×మ8 ల@తGను తన “సహü దర�డ�”Oా vి��-డ� (13:8). ,ేవ�/ ,Dgనల@ 
/లtన తన vిన0తంBd ̂దగ¼రనుంBd DEర�పBdన తర�Dాత, తన అన0 కLమqర�డ� 
,ేవ�/ �ాపం $ాబë I� Dా$6bc “సహü దర�డ�Oా” ఉండట[/2f ఇష̀పB-8 డ�.  

వచనమ' 8. ఇటYవంటh అMÖp సమqజంల@ �-లq 2ాలం /వiింtన ల@తG 
#క� ఆ\®య మన9ాÄåd ఎంతOా ,Vగజ¤$6ం,ో  �ె�ా�లంట�, ఇతడ� ఇప��డ� 
ప�రష«� క�డ� తన bదA>?కHమS>Q�లను జనసమ�.�:� అప�a?ంy#డ�. 
“సంబంN-లL ఉన0M” అను పదమ8 వచనమ8 5ల@ DాడబBdన yada‘ 
(“know”), పదమ8 నుంB ే వtuన,V, 2ాÖ ఇక�డ ఇ,V ప�ర�షGడ�/iీ� 7 ల�ౖంO6క 
సంబంN-లను సూtసు� ం,V. Dాక�మ8 నగరమ8ల@/ Iద&$6 య8వకLలను ల@తG 
#క� “అలLe ళ;e ”Oా ప$6గణ¬ంtనప�టh2í (19:14), Dార� పp̂జ¹ అలLe ళ;e  మqత)̂ ; 
Dా$62f తన కLమq$��లbc /ªub-రrం జ$6O6ం,V, 2ాÖ vwంBde  ఇం2ా జరగల´దు 
(మత�I 1:18–25).  

ల@తG తన కన� కLమq$��లను అలqటh .gౖpక Ý �న)*+న Dా$62f ఎందుకL 
అప�O6ం�ె.Æ అOÑచర)*+న,V. = మనసు� వ��నట�Y  eా>?� yేయ'�� అ/ ఆయన 
�ెvw�ను; bదAరC మనుష«$లH .- Iంటh Öడను వtuయ8.-0ర� గనుక eా>?� 
�>7¤ yేయక�డద� �ెvw�ను. 23ంతమం,V ల@తG పవ̂ర�నను /జమ/ �ె�ా� ర�. 
ఎందుకంట�, అత/ Iంటh ÖడకL వtuన అpథులను రådంచడం అత/ 
బ[ధ�తయ/ ప�$ాతన .gౖpక 9ాంప,̂-యqలL �ెప��చు.-0I. అందు2�, తన 
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భదత̂ 2f¯ంద Dా$62f ఏ)*+.- జ$6O6b,ే అతను బ[ధ�త వÝÞం�-�. అలqటh 
సంప,̂-యం ల@తG ఎదుర��న0 గందరOÑళమ8ను ఊÝÞంచల´దు. తన కLమq$��ల 
�æయ̄సుÄ కంట� క¿B- తను అp2 Vసb-�ర 9ాr .-/2f ఎకL�వ MలLవ/�-uడ�. 
బహÇ�ా, ఐగ8ప�� ల@ తన �ా̂ణమ8ను రådంచు2�B-/2f తన �[ర� అబ[̂హమ8 
అ$6�ంచB-/2f చూ9ాడ� అన0,V గ8ర�� bెచుu23/ య8ండవచుu (12:10–20 
చూడంBd). ఇతను క¿B- తన అpథులను రådంచుటకL మ$6య8 9: ,ొమ 
పజ̂లను సంతృvి�  పరచుటకL అ,ేMధమ8Oా �ేiwను. 

తన vిన0తంBd ̂2ా$ా�ల ,-a$ా ,ేవ�డ� సంbcÈించల´ద/ మ$6య8 ఫ$Ñ తన 
అంతఃప�రంల@2f DE$�Dా/ �[ర�ను �ేర�uకL.-0డ/ తన ఇంటhvwౖ2f bెగ8ళeను 
bె�-uడన0 మqట ల@తG మర�-డ�. పp̂, ) లLకరంOా ఉన0టYe  క/vిం�ేస$62f, 
మ8ందుOా జ$6O6న �[గమ8ను మ$6u�� య8ండవచుu: అబ[̂×మ8కL తన �[ర� 
p$6O6 వtuం,V, మ$6య8 ఫ$Ñ అత/2f ప:వ�లను మ$6య8 బ[/సలను 
సమృ,V¾Oా ఇ�ెuను. ల�ౖంO6క DE,Vంప�లకL మ$6య8 అb-��-రమ8 23ర2�� తన 
Iద&$6 కLమqర�లను ఆ .gౖpక Ý �న)*+న పజ̂లకL అప�O6ంచడం ఒక \వ)̂*+న 
�: ర�ాటYను సూtసు� ం,V. Üదట, తన కLమq$��లకL తంBdÔా ఉంB-ల/ ,ేవ�డ� 
�[Mంtన ,-/2f తన #క� ఆ\®య మ$6య8 .gౖpక �ా̂N-న�తలL 
తల2f¯ందుల�ౖ.-I. తన ఖర�ubc సంబంధం ల´కLంB- Dా$62f తన v�^మను 
మ$6య8 2ాప�దలను Ituయ8ంB-�Äం,V. $�ండవ,VOా, తన కLమq$��ల #క� 
�Mతం మ$6య8 సదు¼ ణం కంట� 9: ,ొమ #క� �ాvిÈి`  మనుషG�ల #క� 
OØరDా/2f ఎకL�వ MలLM�-uడ�. ఈ Mధ)*+న ల�ౖంO6క DENVంప�లకL గ8$6Iï+న 
iీ� 7లL మqనiికంOా Oా/ ల´,- �?pకంOా Oా/ బత̂కల´ర� (.-�యqNV. 19:22–30 
చూడంBd).  

వచనమ' 9. Öవ� అవత�2f ¶h మ'r అ/ 9: ,ొమ మనుషG�లL ల@తGbc 
క5 6నమ8Oా ప�2f$6. తదుప$6 nBెవBో  పర\ేýaా వ��న eాడ�, �"రహకL�లL 
ల´/Dాడ� అ/ �ెvి� అయన పటe  అOØరవమ8ను చూvిం�-ర�. అÂ$ారrంOా, 
“b-b-��క /Dాసం 2�సం వ�ెuను” (ּגּור, gur) అ/ Dాక�మ8 �ెప�� ం,V. 
క.-నుల@ కరవ� వtuనప��డ� తvి�ంచు2�వB-/2f ఐగ8ప�� ల@ 23ంత2ాలమ8 
/వiింtన,-// Mవ$6ంచుటకL ఇ, ే 2f¯యq పదమ8ను ఉపµO6ం�-ర� 
(12:10). పర,ే:లL M,ేశంల@ /వiించడం �ాశaతం 2ావచుu ల´,- 23ంత2ాలం 
2ావచుu; 2ాÖ, Dార� ,-/ �"ర�లకL రక�సంబంధులL 2ాదు గనుక Dా$6 
సంå�మం Dా$6 అp2 V సb-�$ా�లL �ేi�Dా$6vw ౖ ఆN-రపBd ఉంటYం,V. సa,ేశంల@ 
జ/®ంtన పజ̂ల వల� అ/0 అNV2ా$ాలL అనుభMంచల´ర� మ$6య8 �"ర 
వ�వ×$ాలల@ Dా$62f అNV2ారం ల´దు.5 ఈ 2ారణ-న, ఆ జనసమ£హమ8 
ల@తGను pరస�$6ంt సaÖp పర,ేªOా వtu మq పవ̂ర�నvw ౖ Åర�>?aా 
ప/�ేయ8టకL ÖకL అNV2ారం ల´దు అ/ �ెvి�$6 (/ర¼మ. 2:14 చూడంBd).  
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“\ర�$6”Oా అనువ,VంచబBdన పదమ8 ָׁשַפט (shapat), 2ాÖ ఈ సందర¥ంల@ 
.-�య9ాr న /రHయq/2f ఎటYవంటh ప9̂ా� వన ల´దు. బహÇ�ా, అప$6tతGల 
సa�ంగ అb-��-రమ8ను /È�,Vం�ేందుకL 9: ,ొమల@ ఎటYవంటh చట̀ం ల´దు. 
అIb,ే shapat #క� మ$Ñ అరrం “�ాలకLడ�”; మ$6య8 �ా̂³న పప̂ంచంల@, 
9: ,ొమ వంటh ఒక నగర–$ాష̀ L �ాలకLడ� ($ా�) (14:2, 17 చూడంBd) ,-/ 
పజ̂లvw ౖ అత�NVక .-�య/$�Hత. NJPSV అనుDాదమ8 shapatకL ఈ Dాక� 
�[గమ8ల@ ఒక మంt �[వం ఇసు� ం,V, “అతడ� �ాలకLడ� వల� పవ̂$6�సు� .-0డ/” 
�ెvి� 9: ,ొమ పజ̂లL పర,ేªIï+న ల@తGపటe  తమ ఆగ¯×/0 వ�క�పర�-ర�.  

ఈ Iంటh2f వtuన ప�ర�షGలbc ల�ౖంO6క సంబంధం vwటY` 23నుటకంట�, తన 
కLమq$��లbc సం�0గం క�O6య8డడం .gౖpకంOా మంtద/ �ెvి�నప��డ� 9: ,ొమ 
ప�ర�షGలL ఈ బయటDాBdvw ౖ ఆగ¯హపB-8 ర�. 2ాబటh`  Dార� [ఆయనbc] 
eా>?jkకంట» మ>? భయంకరంaా ప-వ>?�gా� ర� భయvwట[` ర�, అంట�, ఆయన 
ఇంటhల@/2f వtuన Dా$6vw ౖ తలvwటh`న ల�ౖంO6క బలqb-�రమ8 కంట� మ$6 ఎకL�వ 
బలqb-�రమ8ను ల@తGvw ౖ పµ̂O69ా� మ/ భయvwట[` ర�. అటh`  భయqనక)*+న 
Âణంల@, ఆ ప�ర�షGలL ల3త«ను ఎకHÁవ బలవంతమ' yేt ి తన తలHప�ను 
క��# µరCగalట��నంత ప/ �ే9ార�. 

వచనమ' 10. ల@తGvw ౖ ఆ జనసమ£హమ8 ఆDEశపBd, తలLప� 
పగ8లOÕటY` టకL స=vింtనప��డ�, ఆ మనుష«$లH (దూతలL) ల3త«ను 
ర¼�ంచ�#�:� తమ yేత«లH y#Uuను. Dార� Dgంట.E భదత̂ 2�సం ఆయనను ఇంటh 
లÁప�2f తమ #ద&కL Åసు:;� తలHప� DEiి$6. 

వచనమ' 11. ఆ ఇంటh తలLప� పగ8ల23ట�`  eా>?� UినGలH mదలH:;� 
UuదAల వరకH కనుమబ'&కలHగyేtuను. “కనుమబ8ù” అను పదమ8నకL DాBdన,V 
9ాN-రణ Ýý. ^ పదమ8 2ాదు ִעֵּור (‘iwwer), 2ాÖ,  ַסנְֵוִרים  (sanwerim)  ఇ,V 
మ$Õక సందర¥ంల@ �ాత /బంధన గ¯ంథంల@ క/vిసు� ం,V (2 $ా�లL 6:18). ఇ,V 
“అ2ా�BdయË మ£లపదం నుంBd \సు23నబBdం,V,”6 మ$6య8 ఇ,V బ[NVతGలను 
గందరOÑళపర� ే మ$6య8 సø®హనం �ేi� ఒక b-b-��క)*+న అంధb-a/0 
సూtసు� ం,V త,-a$ా Dార� 9ాN-రణంOా ప/�ేయల´ర�. ఫ�తం ల´కLంB- 
,-aరమ8 కనుOÕనB-/2f గ8¯ Bd8  మనుషG�లL చుట%`  తడబB-8 ర�. వ�ంగ�ంOా, 
ల@తG Iంటhల@ ఉన0 మనుషGలను “bెలLసు2�Dాల/” b-పతయ̂ పడ8  ఈ 
9: ,ొమ మనుషGలకL Dార� పD̂EªంచB-/2f ,-aరమ8 ఎక�డ ఉన0,ో  
కను2��ల´క�� యqర�. 
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\ేవ�� కరCణ ప-ద>?Úంచబ��ం\f: ల3త« µ¯చన (19:12–22) 

eా>? అలHY ళYకH ల3త« ½కÁ ¾¿చ�>?క (19:12–14) 

12అప���#మనుష«$లH ల3త«jk– ఇకÁడ ÎకH మ>?b³వరCP#GరC? Î 
అలHY � కHమSరCలను Î కHమS>Q�లను ఈ ఊ>?ల3 ÎకH కFa?నeా>?నంద>?� 
eÂలHపF:� Åtి:;� రమ'r; 13_wమ' ఈ yZట� P#శనమ' yేయవ��d¤; 
eా>?�గ�>?�న mర b³హ  eా స�G"fల3 alప�\#b³ను గనుక \#� P#శనమ' 
yేయ'టకH b³హ  eా మమ'rను పంUuన� yెప�aా 14ల3త« బయట�:� eÂöY తన 
కHమS>Q�లను Uuం�#Y డPÂౖయ'నG తన అలHY ళYjk మSటలS��–లÕం��, ఈ yZట� 
µ���Uuట��  రం��; b³హ  eా ఈ పట�ణమ'ను P#శనమ' yేయబv వ�చుP#Gడ� 
yెUu�ను. అbjే అతడ� తన అలHY ళYదృNి�:� ఎగj#ö yేయ'eా�వలÕ నుం�ెను.  

వచనమ' 12, 13. కHమSరCలH, అలHY ళõY , కHమS>Q�లH ల´,- ఎవ>QÑP# 
బంధువ�లH ల´,- కLటYంబ సభ8�లL నగరంల@ ఉ.-0$ా అ/ దూత ల@తGను 
అBdO�ను. ఉప$6తలంvw,ౖ ,ేవదూతలకL ల@తG కLటYంబ సభ8�ల #క� సంఖ� 
మ$6య8 �ంగం bె�యదనడంల@ MంతOా అ/vిసు� ం,V. Iïహü Dా క¿B- Dా$62f 
ఈ Mవరం గ8$6ంt bె�యపరచల´దు ల´,- Dాటh గ8$6ంt bెలLసు2�వB-/2f Dా$6 
అ\ం,Vయ̂ శ2f�/ క¿B- ఉపµO6ంచల´దు.  

మ8ందుOా Dా̂యబBdన MధంOా, “అలLe ళ;e ” అను పదం ఈ య8వకLలకL 
ఆధు/క పªuమ సంస�ృpల@ ఖtuత)*+న Mవరణ 2ాదు, ఎందుకంట� ల@తG 
కLమq$��లL కన�కలL అ/ Dాక�మ8 �ెప�� ం,V. �ా̂³న పప̂ంచంల@, య8వకLలకL 
/ªub-రrం (ప,̂-నం) అIనప��డ�, Dా$62f వ�2f�గత సంబంధం ల´నప�టh2í క¿B- 
�[ర� మ$6య8 భర� అ/ vిలLవబడb-ర�. /ªub-రrం (పN̂-నం) అ.E,V తaరOా 
సుళ;వ�Oా రదు& �ేయ8న,V 2ాదు. ఇ,V బంNVం�ే,VOా �[Mం�ేDార�; మ$6య8 
ఒకDEళ “భర�” vwంBde  �ేసు2�క¿డద/ �[Mi�� , తన “�[ర�కL” ప$6b-�గ పతం̂ 
ఇDాa� (మత�I 1:18–25 చూడంBd). ఈ $Ñ�ల@e  �-లq మం,V జంటలL vwంBde  
అIనDా$6Oా క�i ిపజ̂ల సహ2ారం ల´కLంB- ల´,- �"$ా చట[` లను ఉలe ం� Þంt 
అనOా /ªub-రrం పటe  vwంBde , మ$6య8 ల�ౖంO6క 2f¯యల పటe  /రeÂ� Dgౖఖ$6bc 
/వiిసు� .-0ర�, మ$6య8 బ¦ౖÓó 2ాలంల@ ఇM 9ాధ�ం అI��M 2ావ�. ఆధు/క 
2ాలం వరకL క¿B- పªuమ సమqజ¤లల@ ఇM క/vిం�ేM2ావ� మ$6య8 ఇలqటh 
పద¾p2f ఎప��డూ క¿B- ,ేవ�/ ఆøదం ఉండదు.  

ల@తG తన Iంటhల@ భదత̂ ఉంద/ అనుకLంట� అతను తప��Oా అరrం 
�ేసుకL.-0డ�. ఆయనకL ఇం2ా కLటYంబ సభ8�లL ఎవ$��.- ఉంట� Dా$6/ 
నగరమ8 DgలLపల2f \సుకL రమ®/ దూతలL అత// Ýýచu$6ం�-ర�. 
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ఎందుకంట� Dార� ఈ yZట� P#శనమ' yయేవ��dమ� y¶ెా�రC. 9: ,ొమ #క� 
.-శనమ8నకL గల 2ారణమ8 ల@తGకL ,ేవదూతలL Mవ$6ం�-ర�: eా>? mర 
b³హ  eా స�G"fల3 alప�\#b³ను గనుక నగరమ8ను P#శనమ' yయే'టకH తన 
దూతలను పంvwను.  

వచనమ' 14. తన కHమS>Q�లను Uuం�#Y డPÂౖయ'నG తన అలHY ళYjk 
మSట,Y డ�తó తన Iంటh/ MBdtvwడ�త� స�ం,Vం�ెను. b³హ  eా ఈ 
పట�ణమ'ను P#శనమ' �ేయబë వ�చు.-0డ� 2ాబటh`  తaరOా MBdtvwట̀మ/ 
Dా$62f �ెvw�ను. ఆ $ాp ̂ తన Iంటh వద&  జ$6O6న M�æష)*+న సంఘటనను ఈ 
య8వతలకL సంబంNVంt ఉంB-�: ఆ Iద&$6 అప$6tతGలL $ావడం, ఆగ¯హ)*+న 
జనసమ£హమ8, తనకL మ$6య8 సందర½కLలకL వ�p$�కమ8Oా �ేiిన 
బ¦,V$6ంప� మ$6య8 9: ,ొమ పజ̂ల వలన జ$6O� ఆ 2f$ాతక పవ̂ర�నను ,ేవ�డ� 
ఇక సÝÞంచల´డ�. 

ల@తG �ెvి�న కథ ప2̂ారం తన అలHY ళõY  కద�ంపబడల´దు ఎందుకంట� 
ఆయన ఎగj#ö �ేసు� .-0డనుకL.-0ర�. అ,V Dార� \వం̂Oా \సు2�వB-/2f 
ÝàతGబద¾ంOా ఉం,V మ$6య8 Dార� ,-// ఎగb-î అను23/ రదు&  �ే�ార�. ఒక 
కLటYంబ .-యకL/Oా ల@తG ఎంత బలÝ �నుBో  మ$6య8 తన అలLe ళe  ఎదుట 
తనకL ఎంత తకL�వ OØరవం ఉం,ో  ఈ స/0DEశం మనకL 23ంత అవOాహన 
క�O6సు� ం,V.  

ఆ Iద&$6 అప$6tతGలను రådంచుటకL తన కLమq$��లను vwను పమ̂qదంల@ 
ఉంచుటకL క¿డ ఆªంtన ,-/ వలన, ఆయనvw ౖDా$6కLన0 23ంత OØరవం క¿డ 
�� I ఉంటYం,V. ఏ,Vఏ)*+నప�టh2í, అత/ Ýýచu$6కను /రeÂ�vwటh`  మ$6య8 
పట̀ణమ8ను MడచుటకL స.-0×లL �ేయల´దు.  

కథనంల@ మ8ందుOా, ల@తGకL �-లq “OÕ$�¯ల మందలL మ$6య8 ప:వ�లL 
మ$6య8 గ8B-$ాలL” (13:5), OÕప� ఆసు� లL (13:6), మ$6య8 �-లq “ప:వ�ల 
2ాపర�లL” (13:7, 8) ఉ.-0ర/ రచIత Mశదపర�-డ�; అIb,ే పమ̂qద 
సమయంల@, ఈ మనుషG�ల పటe  మ$6య8 Dా$6 కLటYంబం పటe  అతడ� శద̄¾  
చూపల´దు. ఆయన Dా$6/ గ£$6u దూతలకL �ెప�ల´దు, .-శనమ8 నుంBd 
తvి�ంచు23నుటకL $ాబë I� .-శనం గ£$6u క¿B- �పె�ల´దు. తన vిన0తంBd ̂
అIన అబ[̂×మ8 వలన ,ేవ�డ� తనను ఎంతOా ,Mం�ె.Æ ల´క తన 
M�ాaసమ8ను గ£$6u ల@తG ఈ i�వకLలకL �ెప�ల´దనుట 9ాధ�) .-? అత/ 
/రeÂ� Nోరణ¬ వలన ల´క Dా$6bc స$6Oా పవ̂$6�ంచక�� వడం వలన Dార� తమ 
యజమqను/ పటe  OØరవమ8ను 2�ల@�యq$ా? పట̀ణంల@ /వiిం�-ల.E ఆయన 
2�$6క, కÖసం Dా$6 దృÈి`ల@, ఆయన దుష̀ 9: ,ొమ #క� ఆకర¢ణకL 
లÁంO6�� Iïన/ సూtసు� ం,-? ఏ,VI�)*+నప�టh2í, తన కLటYంబంvw,ౖ అలLe ళevw ౖ
ల´క i�వకLలvw ౖ ÖpMషయ)*+ ఎలqంటh ప�̂[Mతం చూప/ MPాద వ�2f�Oా ల@తG 
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చూvించబB-8 డ�. 

ల3త« gx యరCకH తUి�ంచు:;�¶x వ�ట (19:15–22) 

15jెలY eా>?నప��డ� ఆ దూతలH ల3త«ను త§రUuట�� – లÕమ'r; ఈ ఊ>? 
\ోషýÞల3 నýం�¶x కHండ Î ·,ర$ను ఇకÁడనునG Î bదAరC కHమS>Q�లను 
Åసు:;� రమr� yెUి�>?. 16అతడ� తడవ� yేtuను. అప��డ� అత��ద b³హ  eా 
క�కరపడ�టవలన ఆ మనుష«$లH అత�yేd� అత�·,ర$ yేd� అత� bదA>? 
కHమS>Q�ల yేత«లను పట�� :;� eÂలHపF:� Åసు:;�వ�� ఆ ఊ>? బయటనుం�>?. 
17ఆ దూతలH eా>?� eÂలHపF:� Åసు:;� వ��న తరCeాత ఆయన– Î 
¶-ా ణమ'ను ద:�Áంచు:;నునట�Y  ¶ా>?¶h మ'r, Î eÂనుక చూడకHమ'. ఈ 
_`�\#నమ'ల3 ఎకÁడను �లHవక Îవ� నýం�¶x కHండ ఆ పర§తమ'నకH 
¶ా>?¶h మr� yెప�aా ల3త«– ప-భ'eా ఆలSగ' :ాదు. 18ఇ\faZ Î కట,Þమ' Î 
\#సు� �ద వ��న\f; 19P# ¶-ా ణమ' ర¼�ంచుటవలన Îవ� P# b³డల 
కనుపర�న Î కృపను ఘనపర�dµ; P�ను ఆ పర§తమ'నకH తUి�ంచు:;� 
¶x ల¬ను; ఈ :డ� P#కH సంభµం� చ��¶x వ�దుP�¯ 20ఇ\faZ ¶ా>?¶x వ�టకH ఈ 
ఊరC స�పమ'ల3 ఉనG\f, అ\f �నG\f, ననGకÁ��:� తUి�ంచు:;� ¶x �మ'r. 
అ\f �నG\f గ\#, P�ను బ-దుకHదున� yెUి�నప��డ� 21ఆయన– ఇ\faZ Îవ� 
yెUి�న ఈ ఊరC P#శనమ' yేయను. ఈ µషయమ'ల3 Î మనµ అంa¡క>?ం�d�; 
22Îవ� త§రప�� అకÁ��:� తUి�ంచు:;� ¶h మ'r; Î వకÁడ yేరCవరకH P�P�¤య' 
yేయల¬నPÂను. అందుyేత ఆ ఊ>?:� gx యరC అను UVరC Uuట�బ�ెను. 

వచనమ' 15. bెలe Dా$6నప��డ�, ఆ దూతలH ల3త«ను త§రUuట��  (అత/) 
·,ర$ను, కHమS>Q�లను >ాబv వ�త«నG ýÞ (ָעֹון, ‘awon) నుంBd 
తvి�ంచు23నుటకL పట̀ణమ8 బయటకL \సుకL�: మ®/ �ెvw�ను. ‘awon అను 
Ýý. ^ పదమ8ను “�ాపమ8,” “,ోషమ8” ల´,- “అప$ాదమ8” అ/ క¿B- 
అనువ,Vంచవచుu; అందు�ేత, సందర¥మ8 బటh`  2ారణం మ$6య8 ప�̂[వం 
క�O6న దaంద అ$ాr లL ఉ.-0I. ఈ Dా�సంల@, �ాప2ా$ా�మ8లL 
సూtంచబడల´దు Oా/ 9: ,ొమ #క� దుష̀ 2f¯యల ,-a$ా వ�ేu ప$6ణ-మqలL 
సూtంచబB-8 I – అనOా ,ేవ�/ నుంBd “ªÂ”.7 9: ,ొమ #క� దు$ా®గప� 
O6.g0 /ంBdనద/, మ$6య8 ,ేవ�డ� ఇకvw ౖ ªÂ పడ�తGంద.E భయం ల´కLంB- 
�ాపమ8 �ేసు� న0 పజ̂ల �ా̂ంతమ8ను ల´,- నగరమ8ను సÝÞంచల´డ/ దూతలL 
Ýýచu$6ం�-ర�. 9: ,ొమ #క� �ాపమ8, µ$ా& ను ల@యల@ అ/0 �Ñటe  ఉన0 
దుష̀తaమ8నకL సూచనOా క¿డ ఉం,V. �ా̂ంతమంతటhvw ౖ .-శనం వసు� ం,V 
ఎందుకంట� ఆ �ా̂ంతప� పజ̂లL �ెడ8  మ$6య8 Ý �న)*+న �ాపమ8ల నుంBd 
మలLప� pరగ/Dా$6Oా ఉ.-0ర�. 
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వచనమ' 16. అIb,ే ల@తG పట̀ణమ8ను MBdtvwటY` టకL సం:$�ంyెను. 
అప��డ� ,ేవదూతలL అత�yేd�, అత�·,ర$ yేd� అత� bదA>? కHమS>Q�ల 
yేత«లను పట�� :;PÂను; ,ేవదూతలL ,-,-ప� Dా$6/ 9: ,ొమ నుంBd బయటకL 
ఈడ�u23�-uర� అన0టYe  అ/vిసు� ం,V. ల@తG మ$6య8 అత/ కLటYంబమ8 
Dా$6vw ౖ $ాబë I� ªÂను గ£ర�u Ýýచu$6ంtబBdనప��డ� తaరOా 
పp̂స�ం,Vం�-�Äం,V, 2ా/ 23/0 2ారణ-లవలe  Dార� ఆలస�ం �ే9ార�. Dార� 
M�-రకర)*+న నగరమ8 #క� /ర)*+న దుష̀తనమ8ల@ 
�ాలL�: ందు2�న0ప�టh2f, 9: ,ొvwౖమ Dా$62f ఒక \వ)̂*+న ఆకర¢ణ ఉన0ందున 
,ేవదూతలL Dా$6/ ఆ పట̀ణమ8 Mడ�వమ/ బలవంతం �ేiwను. ల@తG మ$6య8 
అత/ కLటYంబమ8 ఒక సురådత)*+న ప,̂ేశమ8నకL �ా$6�� వ�టకL ఎందుకL 
కష̀ంOా ఉన0,ో  బ¦ౖÓó Dాఖq�త Mవ$6ంచల´దు. 2�వలం అత/=ద b³హ  eా 
క�కరపడ�టవలన \ేవదూతలH అత�� ... ఆ ఊ>? బయటనుం�>? అ/ �ెvw�ను. 

వచనమ' 17. ,ేవదూతలL ల@తGను మ$6య8 అత/ కLటYంబమ8ను 
నగరమ8 నుంBd బయటకL bెtuనప��డ�, Dా$6ల@ ఒకరC ఇలq �ె�ా�ర�, Î 
¶-ా ణమ'ను ద:�Áంచు:;నునట�Y  ¶ా>?¶h మ'r. వచనమ8 17 నుంBd 22 వరకL 
“�ా$6�: మ8®” అ.E పదమ8 ఐదు 9ార�e  ఉపµO6ంపబBdం,V. ఈ కLటYంబం 
ఇప�టh2í ప©$6�Oా 9: ,ొమను తÂణ)  MBdtvwట[` ల.E అవస$ా/0 
ఒప��2�ల´క�� I$6. తరచు వ�p$�2fంtన ల@తG కLటYంబ[/2f మ$6య8 
MషÀంtన ప$6iిrp/ గ£$6u గ8ర�� �ేiిన ,ేవదూతలకL మధ� తలంప�లకL 
సంబంNVంtన �� టh జ$6O6ం,V. తర�Dాత, ఈ మq� 9: ,ొమ /DాసులకL 
సం,ేÝÞంచవద&/ ల´,- Dgనుక చూడవద&/ �ెప�బBెను. ఈ ల@యల@ (ִּכָּכר, 
kikkar) ల´,- “)*+,-నమ8”ల@ ఎక�డను /లLచుటకL Dార� పయ̂p0ంచ$ాదు. 

13:10ల@, ఈ ప,̂ేశమ8 “µ$ా& ను ల@యOా” �ెప�బBdం,V. ,Va\. 34:3 
ప2̂ారమ8Oా, Iï$62� నుంBd 9� యర�, మృత సమ8దమ̂8కL దådణమ8Oా ఉం,V. 
,ేవదూతల Ýýచu$6క, 9: ,ొమvwౖ వ�ేu తÂణ Mధ�ంసం ,-// ,-టh DE$� 
నగ$ాలvwౖన క¿B- వసు� ంద/ సూtసు� ం,V. అందు�ేత, సుదూర �ా̂తనగరంల@ 
ఆగడం సురådతం 2ాదు. Dార� త�ర��న నున0 ¯యSబ' పర§త (ఇ,V మృత 
సమ8దం̂vw ౖ సుమqర� మ£డ� DEల అడ�గ8ల vwర�గ8తGం,V) ప,̂ేశమ8ల@/2f 
తUి�ంచు:$eాF ల´,- Dార� 23టY` కL�� b-ర�. 

వచనమ'లH 18, 19. ఆ �ా̂ంతమ8ను ప©$6�Oా MBdtvwట[` ల.E ఆల@చనను 
ల@తG మరలq భంగపర�ెను. ఆయన ,ేవదూతల ఆజ¹ను ఈ MధంOా �ెప©�  
వ�p$�2fం�ెను, ప-భ'eా ఆలSగ' :ాదు. అప��డ� ,ేవదూతలL తన ¶-ా ణమ'ను 
ర¼�ంy#ల� �ేసు� న0 పయ̂b-0/2f ,VOా��ంpOా అతను ఒక Mర�ద¾  పp̂�ాదనbc 
23న9ాO6ం�ెను. Dా$6 ,ైMక సూచనలను తరచుOా ఎదు$6ం�ెను. అతను Dా$6 
దృÈి`ల@ దయ (ֵחן, chen), ల´,- “కృప”8 .äం,VనDా/Oా (చూడంBd 6:8; /ర¼మ. 
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33:12) ఉ.-0న/ అత/ కృతజ¹తను వ�క�పర�ెను. తన (అత/) �ా̂ణమ8ను 
రådంచుటల@ గల కృపను (ֶחֶסד, chesed “మంtతనమ8, దయ”9) గ£$6u కృతజ¹త 
క�O6య8.-0డ�. అ,ే సమయంల@, ,ేవదూతల #క� Mజ¹vి�/ పరaతమ8లL 
దూరమ8Oా ఉన0వ/ �ెvి� వ�p$�2fం�ెను. పరaతమ8ల దగ¼రకL తvి�ంచు23/ 
�� వడం కష̀ంOా ఉంటYంద/ భయపB-8 డ�. ఎందుకంట� 2íడ� అp/2f 
సంభMసు� ం,ేø మ$6య8 ,-/2f ఫ�తంOా చtu�� b-.Eø అ/ భయపB-8 డ�. 

వచనమ' 20. Dార� �నGaా మ>?య' తU�ించు:;� ¶x వ�టకH స�పమ'ల3 
ఉనG ఒక నగరమ'ను స=vించుచుండOా, అతను తన �ా̂ణమ8ను 
ర¼�ంచు:;నుటకH అకÁడకH తvి�ంచు23/ �� /మ8® అ/ DEడ�23.gను. తÂణ 
9: ,ొమ .-శనమ8 �: ంtయ8ండOా, ల@తG తను Dgళeవలiిన స$6Iï+న 
మqర¼మ8ను గ£ర�u ,ేవదూతలbc Dా,Vసూ�  సమయమ8ను Dgtuం�ెను. 9: ,ొమ 
MBdtvwటY` టల@ సం2�tంtన తర�Dాత, సురådతమ8Oా నుండ�టకL సుదూర 
పరaతమ8లకL Dgళ;e టకL సమయమ8 తకL�వOా ఉన0ద/ �ెvw�ను.  

వచనమ' 21. అబ[̂×మ8 #క� pర�గ8బ[టY సa�[వం క�O6న 
బంధువ�ను రådంచుట బహÇ కష̀మqIïను! ఆయన MNేయత చూపB-/2f 
సంశIంtనను మ$6య8 ,ేవదూతల Ýýచu$6కలను వ�pర2fంtనను, దయbc 
,ేవదూతలL ఆయన Mజ¤¹ పనకL ఒప��23.gను. ల@తGను పరaతమ8లకL 
Dgîe�� మ/ ఆజ¤¹ vింtనప��డ�, µ$ా& ను ల@యల@నున0 అ/0 నగరమ8లను 
.-శనమ8 �ే9ా� న/ ,ేవ�డ� పp̂/NV తన పణ̂-�కను సవ>?ంyెను. ల3త« ఆశãయం 
¶h ం\fన ఊరCను P#శనమ' yేయన� దూత eాaాA నమ' yేtuను. 

ఈ సంఘటనల@ ల@తG Mజ¤¹ పన, 18వ అN-�యమ8ల@ అబ[̂×మ8 �ేiిన 
Mజ¤¹ పనను �� � ఉన0,V. మ8నపటh కథనమ8ల@ vితర�/ Mజ¤¹ పనకL 
పp̂స�ందనOా, ,ేవ�డ� స$6పBdనంతమం,V ÖpమంతGలL ఉంట� 9: ,ొమ 
/Dాసులంద$6/ .-శనమ8 �ేయన/ సమ®pం�ెను. ఈ కథనంల@, ల@తG 
Iïహü Dా దూతలను µ$ా& ను ల@యల@నున0 అ/0 పట̀నమ8లకL వ�ేu 
.-శన 2ార�మ8 నుంBd DgనుకకL మళ;e టకL Dా$6/ ఒvి�ం�ెను. ఎందుకంట�, 
అతను ఆతGరమ8Oా పరab-లల@ ఆశయ̄ం \సు23నక�$�eదు అనుకL.-0డ�. 
ల@తG ,Vవ� సూచనలvw ౖDా,Vంచుటల@ సమయమ8ను దు$6a/µగపరచకLంB- 
ఉంట� అత/2f పరaతమ8నకL �ా$6�� వ�టకL తO6నంత సమయం ఉంద/ 
,ేవదూత �ెప�B-/2f Üగ8¼ చూvwను. 

వచనమ' 22. Iïహü Dా #క� కర�ణ Mజయవంత)*+న,V, మ$6య8 ఆ 
నగర పజ̂లL ,ేవ�/ \ర�� నుంBd తvి�ంచబB-8 ర� (యq2�బ8 2:13 చూడంBd). 
దూతలల@ ఒకర� ల@తGకL Öవ� తaరపBd అక�Bd2f తUి�ంచు:;�¶h మ'r; Î 
వకÁడ yేరCవరకH P�P�¤య' yేయల¬న� �ెvw�ను. 

వచనమ8 అప��డ� ఇలq Mవ$6సు� ం,V, అందుyేత ఆ ఊ>?:� gx యరC అను 
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UVరC Uuట�బ�ెను. NIVల@ ఇ,V కLండáకరణ పక̂టనOా ఉం,V: “(అందు�ేత 
పట̀ణమ8 9� యర�Oా vి�వబBdం,V.)” v�ర� అ.E,V ఒక పద .-టకం ఎందుకంట� 
“9� యర�” అంట� “tన0,V” (19:20 చూడంBd). ఈ సrలమ8, మృత 
సమ8దమ̂8నకL దådణమ8Oా, øయqబ8 పరaత vీఠభ£À మqర¼ంల@ ఉన0,V. 

\ేవ�� ÅరC� మ'a?యబ��ం\f (19:23–29) 

23ల3త« gx యరCకH వ��నప��డ� ఆ \ేశమ'న సూరC$డ� ఉదbంyెను. 
24అప��డ� b³హ  eా gh \ొమ�దను almఱSo �దను b³హ  eా ½దA నుం�� 
గంధకమ'ను అa?G� ఆ:ాశమ'నుం�� కH>?Uిం� 25ఆ పట�ణమ'లను ఆ 
_`�\#నమంతట�� ఆ పట�ణమ'లల3 �వtిం�నeా>?నంద>?� P�ల mలకలను 
P#శనమ' yేtuను 26అbjే ల3త« ·,ర$ అత� eÂనుకనుం�� d>?a? చూ� ఉప�� 
స� ంభమSb³ను 27jెలY eా>?నప��డ� అబ,- .మ' ల¬� j#ను b³హ  eా స�G"f� 
�F�నyZట�:� వ�� 28gh \ొమ almఱSo ల తట�� ను ఆ _`�\#నప� ప-\ేశమ' 
యSవత«� ను చూడaా అ\faZ ఆ ప-\ేశప� ¶h గ ఆవమ' ¶h గవలÕ ల¬చుచుం�ెను. 
29\ేవ�డ� ఆ _`�\#నప� పట�ణమ'లను ¶ాడ�yేtినప��డ� \ేవ�డ� అబ,- .మ'ను 
జé# పకమ' yేtి:;�, ల3త« :ాప�రమ'నG పట�ణమ'లను P#శనమ' yేtినప��డ� 
ఆ P#శనమ'మధ$న ల3త« నýంచకHండ అత� తUి�ంyెను. 

వచనమ' 23. ఈ వచనమ8 ఒక సంNV వల� ప/�ేసు� ం,V. ,// మ8నుపటh 
రచ.- ప$6�ేuదమ8నకL (19:15–22) మ8O6ంప�Oా అరrమ8 �ేసు23నవచుu, 
సురådతమ8Oా ల3త« gx యరCకH �ేర�23.gను అ/ /DE,Vసు� ం,V (RSV; NRSV 
చూడంBd). మ$Ñ MధంOా, ఇ,V ఈ �[గమ8నకL (19:23–29) �ా̂రంభంOా క¿B- 
�ెప�బడ�తGం,V, 9: ,ొమ OÕÜఱ q$ ల .-శన సమయమ8ను (ఆ ,ేశమ8న 
సూరC$డ� ఉదbం�నప��డ�) సూtసు� ం,V.10 NASBbc స× అ.Eక Dgర¢నe ల@ 
తదుప$6 ఆల@చనను సమ$6r9ా� I. 

వచనమ' 24. ,ేవ�డ� ,ేవదూతలL ల@తGbc �ేiిన DాOా& నమ8ను 
OØరMం�ెను మ$6య8 అబ[̂×మ8 #క� అన0 కLమqర�డ� 9� యర�కL 
సురådతమ8Oా �ేర�కL.E వరకL దుష̀ పట̀ణమ8ల #క� .-శనమ8 �ా̂రంభం 
2ాల´దు. అప��డ� b³హ  eా gh \ొమ�దను almఱSo �దను b³హ  eా ½దA 
నుం�� గంధకమ'ను అa?G� ఆ:ాశమ'నుం�� కH>?Uింyెను. “గంధకమ8” మ$6య8 
“అO60” అనునM ָּגְפִרית ָוֵאׁש (gaprith wa’esh) అ/ పమ̂8ఖంOా 
�ెప�బBdనప�టh2í, Ýý. ^ �[షల@ ఒక మంt అనుDాదం “మండ�చున0 
గంధకమ8” ల´,- “గంధకప� అO60.” 

,ేవ�డ� ఇ,V ఎలq \సు23/ వ�ెuను? ఒక ఆøద)*+న iి,-¾ ంతం ఏంటంట�, 
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అతను DEBd Dాయ8వ�లL, గంధకమ8 మ$6య8 b-ర� (b-ర� �: I� ల´,- b-ర� 
14:10 చూడంBd) క�O6ం� ే ఒక శ2f�వంత)*+న భ8కంపమ8ను ఉపµO6ం�ెను 
త,-a$ా భ£À #క� ÝÞం9ాత®క పక̂ంపనల వలe  పగ8ళe  ,-a$ా Oా�ల@2f 
బయటకL tమ8®b-I.11 అతను ల@యయందంతట Dాయ8వ�లను 
మంBdంచుటకL మ$6య8 b-ర�ను M.-శనం 23రకL మంBdంచుటకL ఒక 
)*ర�ప�ను మ8ందుOా పంvియ8ండవచుu.12 

వచనమ' 25. Iïహü Dా 23/0 ,Va\య సహజ శకL� లను 
ఉపµO6ంtయ8ంBdనప�టh2í, ఇ,V ఆయన ,ైవ శ2f� వలe  9: ,ొమ �దను 
మ>?య' almఱSo  �దను, ఆ _`�\#నమంతట�� మ$6య8 ఆ పట�ణమ'లల3 
�వtిం�న eా>?నంద>?Î P#శనమ' yేtuను. .Eల ÜలకలL క¿B- అO60ల@ 2ా� 
బ£BdదOా మq$�ను. 

వచనమ' 26. ఆ �ా̂ంతమ8ల@ నున0 /వసులంద$6ల@, M.-శనమ8 నుంBd 
తvి�ంచుకLన0Dార� 9� యర�ల@ నున0 ల@తG మ$6య8 ఆయన కLమq$��లL 
మqత)̂ . ల@తG ·,ర$ నªంtం,V ఎందుకంట� Dార� �ా$6�� తGన0ప��డ�, అత/ 
eÂనుకనుం�� d>?a? చూ� 17వ వచనమ8ల@ ఆ,ేªంtన,-/2f Mర�ద¾ంOా ఒక 
\వ)̂*+న తప��ను �ేiిం,V. తన ఇంటhvw ౖtవ$6Oా దృÈి`/ vwట̀B-/2f సం2�tంt, 
సురådత)*+న 9� యర�కL �ేర�2�కLంB- .-శనమ8 �ేయబBd ఒక ఉప�� 
స� ంభమSb³ను. “\ర�� సందర¥ంల@” ఉన0టYవంటh ఈ Mవరణ “Dgనుp$6O6న Dా$6 
గp ఇంbేన/ ఒ2� tతం̂ల@ సంగ¯ÝÞంపబBdం,V (Ýý. ^. 10:38, 39; ల¿2ా 17:31–
33).”13 

ల@తG �[ర� మండ�తGన0 v�లLడ�ల@ నªంt, మృత సమ8దమ̂8 #క� 
.gౖర�p అంచున ఉన0 ఉప�� /å��ాలbc స× అక�డ కL$6iిన వ�రr ప2-$ాr లL 
ఆ)*ను కvw�ను అ/ 23ంతమం,V అంట[ర�. ఒక ఉప�� పరaతం అక�డ ఉం,V, 
అ,V సుమqర� bÔÀ®,V )*+ళe  �: డవ� మ$6య8 ఒక )*+లL DgడలL� కల,V. అ,V 
9: ,ొమ పరaతమ8Oా vిలLవబBdం,V మ$6య8 అ,V ఉప�� OÑప�$ాలను– 
పN̂-నంOా 23/0 DEల సంవతÄ$ాల 2f¯తం భ£Àల@ నుంBd ఎగ,ోiw ధూîbc 
కలiిన 9� Bdయం 2�e $��¥ (పటh`క ఉప��), Àశమ̄q/0 క�O6 ఉంటYం,V. ఇ,V 23/0 
ఉప�� స� ం�[లను మ$6య8 Mంbైన /$ా®ణ-లను క�O6య8ం,V మ$6య8 nటhల@ 
ఒకటh కంట� ఎకL�వ ల@తG �[ర�Oా ప$6ÊలకLలL అనaIం�-ర�. 

Mస8ం ఆ¦ 9� లమË అను అ�� 2f¯ôా ప�స�కంల@, (2í¯.ప©. Üదటh శb-బ&ం 
నుంBd), రచIత ల@తG సమయంల@ జ$6O6న M.-శనం గ8$6ంt మqట[e డ�త� 
అ,V మృత సమ8ద ̂�ా̂ంగణమ8ను “ధూమ�ాన బంజర భ£ÀOా” మq$�uను అ/ 
�ెvw�ను. అప��డ� అతను “ఉప�� స� ంభమ8 ఒక అM�ాaiి ఆత®కL 9ా®రక 
tహ0ంOా /లబBdం,V అ/ �ె�ా�డ�.”14 అ,ే MధంOా, 2í¯.శ. Üదటh శb-బ&ంల@ 
Josephus ఈ “ఉప�� స� ంభమ8ను” చూ�ాన/ �ె�ా�డ�; తదుప$6 సందర½కLలL 
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గమ/ంచB-/2f ఉప�� స� ంభమ8 ఇం2ా అక�Bే ఉంద/ �ె�ా�డ�.15 ఈ $Ñ�ల@e  
క¿B- 9: ,ొమ పరaతమ8ను సంద$6½ం� ే ప$ా�టకLలL 23/0 రహస� ఉప�� 
స� ం�[లను మ$6య8 /$ా®ణ-లను ప$6Ê�ంtనప�టh2í క¿B- Dాటhల@ ఏ,ొకటh/ 
ల@తG �[ర�Oా గ8$6�ం� ే ఉదంతం మ$6య8 Dా�ఖ�లకL మద&తGOా ఎటYవంటh 
ఆN-రం ల´దు. 

వచనమ' 27. ఈ సమయంల@, కథనంల@ అబ,- .మ' మరలq క/vి9ా� ర�. 
jెలY eా>?నప��డ� అబ,- .మ' ల´t మ$6య8 సుమqర� మ£డ� )*+ళ;e  
పయ̂qణమ8 �ేi ి b-ను Iïహü Dా స/0NV/ /�tయ8న0 �Ñటh2f వ�ెuను 
(18:22). 

వచనమ' 28. ఆయన పట�ణమ'ల తట�� ను మ$6య8 ^>ాA ను _`�\#నప� 
ప-\ేశమ' యSవత«� ను చూడaా అ\faZ ఆ ప-\ేశప� ¶h గ ఆవమ' ¶h గవలÕ 
ల¬చుచుం�ెను. .-శన)*+న ప,̂ేశమ8 నుంBd vwర�గ8తGన0 �: గను అతను 
చూiwను. “23�À” అను మqట #క� పదమ8 ִּכְבָׁשן (kibshan), కLండలను 
2ాలLuటకL ఒక \వ)̂*+న DEBd అవసరమI�� ఒక బట 9`/ సూtసు� ం,V.16 ఈ 
బంజర భ£À/ చూiి, ,ేవ�// ల@తG DEడ�23న0ప�టh2í క¿B- ల@తG మ$6య8 
అయన కLటYంబమ8, ఆ �ా̂ంతంల@నున0 పజ̂లందరÎ ఆ భయంకర అO60ల@ 
2ా��� యqర� అ/ అబ[̂×మ8 అను23/ య8ండవచుu. అలq జరగల´ద/ బ¦ౖÓó 
రచIతకL bె�iినప�టh2í, తన అన0 కLమqర�డ� å�మంOా ఉ.-0డ/ 
అబ[̂×మ8కL bెలL9�  ల´,ో  మనకL Dాక� �[గమ8 �ెప��ట ల´దు.  

వచనమ' 29. ఈ M�[గం అప�టh2� కథకLడ� ప©$6�Oా అనుబంధపరtన 
కథకL 9ారంశంbc మ8O6iిం,V. ఇ,V అబ[̂×మ8 18:23–33ల@ అBdO6న పశ̂0లకL 
సమqN-నమ8ను ఇసు� ం,V. ÖpమంతGల తర�ప�న అబ[̂×మ8 DEడ�కLన0,V 
MలLDgౖన,V. ,ేవ�డ� ఆ )*+,-నప� పట̀ణమ8లను �ాడ��ేiినప��డ�, ఆయన 
అబ,- .మ'ను జé# పకమ' �ేiి23/, ఆ P#శనమ'మధ$న ల3త« నýంచకHండ 
అత�� తUి�ంyెను అ/ Dాక�మ8 �ెప�� ం,V. అబ[̂×మ8ను జ¤¹ పకమ8 
�ేiి23నుటల@, ,ేవ�డ� ల@తGను జ¤¹ పకమ8 �ేiి23.gను. అన0 కLమqర�డ� 
మ$6య8 ఆయన కLమq$��లను తvి�ం�ెను. ఎందుకంట�, vితర�డ� 
ÖpమంతGలను తvి�ంచమ/ Iïహü Dాను DEడ�23.gను. అIb,ే ఇ,V ల@తG 
#క� Öp/ బటh`  2ాదు 2ా/ అబ[̂×మ8ను బటh`  ,ేవ�డ� ల@తGకL మ$6య8 
అయన కLంటYంబమ8నకL కర�ణను చూvిం�ెను. Dా$6 గ8$6ంt DEడ�23నుటల@, 
Dార� /వiింtన పట�ణమ'లను “.-శనమ8 �ేiినప��డ�” Dా$6/ రådంచుటకL 
ఒక అవ2ాశమ8ను ఇ�ెuను.  

29వ వచనమ8 ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 #క� సమ9ా�త®క గ8ంB ెఉధృp/ 
ప�̂ాంత పరచుటకL తన అన0 కLమqర�డ� å�మమ8Oా ఉ.-0డ/ 
bె�యపరచుటను సూtంచవచుu. Dాక�మ8 పb̂ే�2fంt ,// మqతం̂ 
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సుtంచదు, అIb ే 19:30–38ల@ గల తన కLమq$��లbc అగమq�గమనమ8 
కథనం తర�Dాత ల@తG కథ నుంBd అదృశ�మయq�డ� మ$6య8 తర�Dాత 
ఆ,V2ాండమ8ల@ ఇం2ా ఎక�B- క¿B- కనబడడ�. 

తన కHమS>Q�లjk ల3త« ½కÁ అగమS$గమనమ' (19:30–38) 

30ల3త« gx యరCల3 �వtించుటకH భయప��, తన bదAరC కHమS>Q�లjk 
క�డ gx యరCనుం�� ¶x b ఆ పర§తమందు �వtింyెను. అతడ�ను అత� 
bదAరC కHమS>Q�లను ఒక గ'హల3 �వtిం�>?. 31అట�Y ండaా అకÁతన yెలÕY Fjk–
మన తం��- మ'సFeాడ�; సర§ల3కమ>ా$ద ylప��న మనjk ¶x వ�టకH ల3కమ'ల3 
ఏ ప�రCష«డ�ను ల¬డ�. 32మన తం��-:� \#- ¼Ëరసమ' j#- a?ం� అత�jk శయ�ం� 
మన తం��-వలన సంj#నమ' కలHగజ7tి:;ందమ' రమr� yెUu�ను. 33ఆ >ాd- eారC 
తమ తం��-:� \#- ¼Ëరసమ' j#- a?ం�న తరCeాత అత� UuదAకHమS>Q� ల3పF:� eÂöY తన 
తం��-jk శయ�ం�yెను. :ా� ఆ_ ̀ఎప��డ� శయ�ంyెPÖ b³ప��డ� ల¬�¶x b³PÖ 
అత�:� jెFయల¬దు. 34మరCP#డ� అకÁ తన yెలÕY F� చూ�–�నGట� >ాd- P# 
తం��-jk P�ను శయ�ం�d�; ఈ>ాd- అత�:� \#- ¼Ëరసమ' j#- a?ం�న తరCeాత 
Îవ� ల)పF:� eÂöY అత�jk శయ�ంచుమ'; ఆలSగ'న మన తం��-వలన 
సంj#నమ' కలHగజ7tి:;ందుమ� yెUu�ను. 35ఆ >ాd-య' eారC తమ తం��-:� 
\#- ¼Ëరసమ' j#- a?ం�>?. అప���# �నG\f ల¬� అత�jk శయ�ంyెను. ఆ_ ̀
b³ప��డ� శయ�ంyెPÖ b³ప��డ� ల¬�¶x bÔPÖ అత�:� jెFయల¬దు. 36ఆలSగ'న 
ల3త« ½కÁ bదAరC కHమS>Q�లH తమ తం��-వలన గరÝవత«లÕౖ>?. 37eా>?ల3 UuదA\f 
కHమSరCను క� eా�:� ¯యSబను UVరC UuటÊ�ను. అతడ� P�ట�వరకH 
¯యSÀయ'లకH UితరCడ�aా ఎంచబడ�ను. 38�నG\f క��#కHమSరC� క� 
eా�:� బiనG¤r అను UVరC UuటÊ�ను. అతడ� P�ట�వరకH అ¯rÎయ'ల UితరCడ�aా 
ఎంచబడ�ను. 

వచనమ' 30. 9: ,ొమ మ$6య8 OÕÜఱ q$  M.-శనమ8 తర�Dాత, ల3త« 
మ$6య8 ÀO6�య8న0 తన కLటYంబసభ8�లL అనOా ఆయన bదAరC 
కHమS>Q�లH తమ23రకL ఒక 23¯ త�  �Mతమ8ను �ా̂రంçం�-�. ల@తG #క� 
Mజ¤¹ పన ప2̂ారమ8Oా Dార� /వiించB-/2f gx యరC పట̀ణమ8ను .-శనమ8 
నుంBd తvి�ం�ెను. అIb,ే Dార� ఈ ,ైవ /యమq/0 ఒక సమస�Oా �[Mంt, 
Dార� తమ 9: ంత పణ̂-îకలను �ేసుకL.-0ర�.  

ల@తG 9: ,ొమను MBdtvwట�`  సమయంల@ దూతలను భంగప$6t తనను 
సురådత)*+న 9� యర� పట̀ణమ8నకL Dgళe/మ®/ దూతలను DEడ�23/న 
తర�Dాత, Dార� Üదట ఇtuన ఆ,ేశమ8ను O��23నుటకL ప©ను23.gను. 23/0 
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Mవ$6ంచల´/ 2ారణ-లవలe , అతను తన మనసుÄను మqర�u23/ పర§తమందు 
�వtింyెను. 9� యర�ల@ /వiించుటకL అతను ఎందుకL భయప�ెPÖ eాక$మ' 
బ¾ðర£తం yేయల¬దు aా� ఏ:ాంత_`�న ఒక గ'హల3తన bదA>? కHమS>Q�లjk 
/వiించుటను 2�ర�23.gను. 9� యర� పజ̂లL b-ను మ$6య8 తన కLమq$��లL 
శvించబBdనDార/ మ$6య8 Mస� ృత)*+న M.-శనం n$6 ,-a$ా.E ఆ �ా̂ంతంvw ౖ
వtuంద/ Dా$6/ /$ాక$6ం�-$ా? 9� యర� పజ̂లL Dా$62f ×/ క�O69ా� ర/ ల´,- 
Iïహü Dా ఉగ¯త ఆ ప,̂ేశంvw ౖక¿B- $ావచu/ ల@తG భయపB-8 B-? 

Dాక�మ8 ఈ పశ̂0లకL సమqN-నమ8 ఇవaల´దు 2ా/ ల@తG తరచుOా �ెడ8  
/రHయqలను \సుకLన0టYe Oా క/vిసు� ం,V. మనుగడకL b-b-��కంOా మ$6య8 
�-లq కష̀తరంOా ఉత�$ాన ఉన0 బంజర� గ8హల@2f Dgళ;e టకంట�, అతను 
అబ[̂×మ8 వల� MNేయత చూvి తనbc క¿B- �వ.Æ�ాNV 23రకL మ$6య8 
ఆశయ̄ం 23రకL పªuమ పక̂�కL ఎందుకL Dgళeల´దు? /శuయంOా, తన vిన0 
తంBd ̂ 23/0 సంవతÄ$ాలLOా DEర�Oా ఉన0 తన/ సంbcషంbc ఆ×a/9ా� డ/ 
bెలLసు. అబ[̂×మ8 ఆ సమయq/2f చ/�� య8ంట[డ/ ల@తG 
అనుకLన0ప�టh2í, తనను మ$6య8 9: ,ొమ పజ̂లను త�ర�� .-లLగ8 $ా�ల 
(అN-�యమ8 14 చూడంBd) �ేpల@ నుంBd MBdvింt తమvw ౖvితర�డ� చూvిన 
దయను గ8ర�� bెచుu23నుండవచుu. అబ[̂×మ8 పజ̂లL ఖtuతంOా ఆయన 
జ¤¹ ప2ారrంOా తన అన0 కLమqర�డ� ల@తGకL అత/ కLమq$��లకL v�^మను 
చూvింt ఆశయ̄ం క��ంtయ8ంట[ర�. ల@తG #క� /రHయమ8ను ఏ,V 
రÎ�: ం,Vంtనప�టh2í, µ$ా& ను ల@యకL త�ర��న ఉన0 గ8హల@ MPాద కథ 
ప�నః �ా̂రంభమ�తGం,V. 

వచనమ' 31. అక� (తన) �ెల�e �bc, మన తం��- మ'సFeాడ�; 
సర§ల3కమ>ా$ద ylప��న మనjk ¶x వ�టకH ల3కమ'ల3 ఏ ప�రCష«డ�ను ల¬డ� 
అ/ �ెప�� సమయq/2f ల@తG మ$6య8 అత/ కLమq$��లL ఆ గ8హల@ ఎంత 
2ాలం /వiిం�-$Ñ ఈ కథనం మనకL �ెప��ట ల´దు. ఈ Dాక�మ8ల@ “ల@కమ8” 
అ.E పదమ8 �-లq9ార�e  ఈ MధంOా తప��Oా అరrం�ేసు2�బడ�తGం,V–ల@తG 
#క� vwద&కLమq$��, తన తంBే ̂ఈ పప̂ంచమంతటhల@ /వiిసు� న0 ప�ర�షGడ/ 
అనుకLన0,V. ఈ అనుDాద ప2̂ారమ8Oా, తనకL మ$6య8 తన సహü ద$62f 
భర�లను కనుOÕ.E అవ2ా�ా/0 మ$6య8 భ£À/ జన9ాం,Vం̂చుటల@ DE$� 
మqర¼మ8 ల´దు. 

.అను Ýý (erets’) ֶאֶרץ ^ పదమ8 పప̂ంచం Üb-� /0 సూtసు� ం,V, 
మ$6య8 31వ వచనమ8ల@ ,/2f ) ల�ౖన అనుDాదం “,ేశమ8ల@,” అనOా “ఈ 
�ా̂ంతమ8ల@” ల´క “చుటY` పక̂�ల.” భ£Àయందంతట అ.E �ాబ[& రrం ఉండక¿డదు 
ఎందుకంట� 9� యర�ల@ /వiిం� ేపజ̂లL తvి�ంచబB-8 ర�. అదనంOా, ,ేవదూతల 
�ేత �ెప�బBdన .-శన భయమ8 9: ,ొమ మ$6య8 µ$ా& ను పట̀ణమ8లకL 
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మqత)̂  వ$6�సు� ం,V గనుక ల@తG కLమq$��లL ల@కమ8ల@ జనమంతటh/ 
తGBdtvwట�`iింద/ అను23నుటకL ఏ 2ారణమ8 ల´దు.  

వచనమ' 32. vwద&కLమq$��, తన vితర�డ� మ8నుపటh సంఘటనలల@ �ేiిన 
Mధమ8Oా, తప�� /రHయమ8ను \సు23.gను: ఆ)* తన సహü ద$6bc ఈ 
Mధమ8Oా అ.gను, (Dా$6) తం��-:� \#- ¼Ëరసమ' j#- a?ం� త\#§>ా అతను మత«� ల3 
ఉంట[డ� (9:20, 21). తర�Dాత, అతను b-̂O6న )*+కమ8ల@ ఉండOా, ఆ)* 
ఆయనjk శయ�ం� (ల�ౖంO6క సంబంN-లకL స�0�2f�) (తమ) తంBd ̂,-a$ా (తమ) 
సంj#నమ'ను కలHగజ7tి:;ందమ� �ెvw�ను. Dార� /$ాశOా ఉన0 ప$6iిrతGలల@ 
Dా$6 ఉ,ే&�ాలL OØరవÖయంOా ఉన0వ/ 23ంతమం,V /$6&ష̀పరtనప�టh2í, 2:18–
24ల@ ఇవaబBdన MDాహమ8నకL అత�NVక nÂణ మ$6య8 తదుప$6 øÈ� 
ధర®�ాస� 7ంల@ (ల´n. 18:6) అగమq�గమనమ8నకL గల ªå6MNV/ ఈ 2ా$ా�లL 
సమ$6rంచల´వ�. అంbే2ాక, ఈ పణ̂-îకను øi� మq$ా¼ లL దుఃఖక)*+నM 
ఎందుకంట� øసమ8 మ$6య8 మqయవంచన Dాటhల@ ఇÀBdయ8.-0I. ఈ 
సహü ద$ÐలL Dార� �ేi�,V తప�/ అరrం �ేసుకL.-0ర� ఎందుకంట� ఆయనbc 
ల�ౖంO6క సంబంధం కలగడం 2�సం Dా$6 తంBd/̂ య82f�bc మతG� ల@ ఉం�-ర�. 
అIb,ే ఈ Mషయంల@ ల@తGను ప©$6�Oా /Dా$6ంచక¿డదు. అత/ కLమq$��లకL 
తన తంBd ̂ ,-̂å6రసమ8ల@ అpOా b-̂O� అవ2ాశం ఉంద/ Dా$62f స�ష̀మ8Oా 
bెలLసు మ$6య8 ఇ,V అత/ #క� బలÝ �న)*+న �ాతన̂ు మ$6య8 
ప�̂[వమ8ను సూtసు� ం,V. 

వచనమ' 33. కLమq$��లL తమ తంBd2̂f \#- ¼Ëరసమ' j#- a?ం�న\f >ాd- 
సమయం అ� తప�, ఆ అ.gౖpక)*+న 2ార�మ8 #క� 23/0 Mవ$ాలL మqత)̂  
అనుబంధం క�O6 ఉన0M. అతను b-̂O6న తర�Dాత, అత/ UuదAకHమS>Q� ల)పF:� 
eÂöYతన తం��-jk శయ�ం�ం\f మ$6య8 ఆ)* ఎప��డ� శయ/ం�ె.Æ Iïప��డ� 
ల´t�� Iï.Æ అత/2f bె�యల´దు. మ$Ñ మqటల@, ఏÀ జ$6O6ం,ో  అత/2f 
bె�యల´దు.  

వచనమ'లH 34, 35. మరలq, $�ండవ $ాp ̂ క¿B- ల@తGను �: ం,ే 
వ©�×/0 ప�.-$ావృతం �ేiwను త,-a$ా �నG కHమS>Q� అత/bc 
శయ�ంచవచు�. మ8నుపటh వల�, ఆ)*ఎప��డ� శయ�ంyెPÖ b³ప��డ� 
ల¬�¶x b³PÖ అత�:� jFెయల¬దు, 2ాబటh`  అత/2f ఏÀ జ$6O6ం,ో  bె�యల´దు. 
అత/2f ,-̂å6రసమ8ను అం,VంtనటYe  ల´,- ,-// b-̂గమ/ �� ^ b-ÄహపరtనటYe  
Dాక�మ8 మనకL bె�యజ�యల´దు; Dార� అత// �: ందB-/2f ఆయనకL 
\#- ¼Ëరసమ'ను j#- a?ం�>? అ� ప-కట�ంపబ��ం\f. Dార� ,// వర�సOా $�ండ� 
$ాతĜలల@ �ేiి$6. ఈ సంఘటన క¯మంల@ ల@తG ఒక /Èి��యqత®క 
బలÝ �నుడ�Oా క/vిసు� .-0డ�, కLమq$��లL ,-̂å6రసమ8ను b-̂O6ంtనప��డ� 
Dా$6 ఆజ¹లను ఎదు$6ంచల´క�� I మ$6య8 Dార� ఆయనను 
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ఉపµO6ంచుకL.Eడప��డ� ప©$6�Oా bె�య/ Dా/Oా ఉ.-0డ�. 
Dా$6 ప.-0గమ8ను 9ాNVంచుటకL పరaత గ8హల@ ,-గ823/నప��డ� 

కLమq$��లకL స$6పBdనంత ,-̂å6రసమ8 ఎక�డ ,ొ$62fం,ో  మనకL bె�యదు. 
9: ,ొమ మ$6య8 OÕÜఱ q$ లbc �ాటY ,-̂å6రసమ8 సరఫ$ా మ$6య8 ల@య 
స=పంల@ ,-̂ÂbcటలL .-శనమ8 2ాక�� bే, ఆ �ా̂ంతంల@ పజ̂లL ఇంకను 
బp̂2fవ�ంB ేDార�. అలq అIb,ే Dా$6 తంBd ̂నుంBd సంb-నం క�O6ంచు2�Dాల.E 
ఆ iీ� 7 #క� øసప©$6త)*+న పణ̂-îక అనవసరం.  

వచనమ' 36. ల@తGbc ,ేశ,ో^హద)*+న ల�ౖంO6క సంబంN-ల ఫ�తంOా అత/ 
bదA>? కHమS>Q�లH ... తమ తం��-వలన కHమSరC� కFa? ఉP#GరC అంట� “Dార� 
గర¥వతGల�ౖ$6.” జ$6O6న సంగp/ గ8$6ంt అత.E ప�ట̀బë I� Dా$62f తంBdయ̂/ 
Iïప��డ� మ$6య8 ఎలq �ె�ా�$Ñ ఏ సమq�-రమ8 ఇవaబడల´దు. ఇటYవంటh 
Mవ$ాలÖ0 �ాఠకLల ఊహకL MBdtvwట̀బBdం,V. 

వచనమ'లH 37, 38. ఈ అN-�యమ8ల@ గల tవ$6 $�ండ� వచనమ8లL 
ఇ�ా̄I�áయ8ల #క� �: ర�గ8Dా$6 వంశమ8లను Dg�2f\యడంల@ రచIత 
#క� ఆశను సూtసు� ం,V (10:1–32; 25:12–18; 36:1–43/ �� లuంBd). 
ల@తG #క� కథ UuదAకHమS>Q� కHమSరC� కనడంjk మ8O6యబడ�తGం,V. ఈ 
కLమqర�/2f øయqబను v�ర� vwటò`ను, అంట� “తంBd ̂నుంBd” అ/ అరrం.17 అతడ� 
¯యSÀయ'లకH UితరCడ�aా ఎంచబBెను. 

అ,ే Mధమ8Oా, �నGకHమS>Q� కHమSరC� క� అత�� బiనG¤r అ/ 
vిల�ెను. బ¦న0À® అను,-/2f “.- పజ̂లకL కLమqర�డ�” అ/ అరrం. అIb,ే 
ఇ,V “.- బంధువ� కLమqర�డ�”Oా అనువ,VంచబB-� ఎందుకంట� ఇక�డ మగ 
సంబంధంvw ౖ అవN-రణ ఉన0,V అ,V “తంBdD̂gౖప� బంధువ�.”18 అతడ� 
అ¯rÎయ'లకH UితరCడ�aా ఎంచబడ�ను. 

P�ట� వరకH అ.E వ�2í�కరణ øÈ� ఈ MDా,-స�దమ8కL రచIత అ/ 
bెలLసు� ం,V. ఇ,V ఇ�ా̄I�áయ8లL క.-నుvw ౖ ,-Bd �ేయక మ8నుప� మ$6య8 
తర�Dాత అø®Öయ8ల మ$6య8 øయq.య8ల $ాజ¤�లL అణtDEiినప��డ� 
జ$6O6య8ండవచుu. 

అగమq�గమన ) ఘమ8 Dా$6 జన.-లvw ౖ DEల̂qడ,iియ8న0ప�టh2í, 
కథ.-లL ఈ Iద&$6 కLమqర�ల గ8$6ంt అవమqనకరమ8Oా మqట[e డల´దు. 
రచIతకL తమ �ాఠకLల #క� .gౖpక MలLవలL bెలLసు 2ాబటh`  కLమq$��ల 
#క� ఆశuర�కర)*+న పవ̂ర�న #క� ఆå�పణను �[Mం�-డ�. అIb,ే �-లq 
తరమ8ల తర�Dాత ఇ�ా̄I�áయ8లL అరణ�మ8ల@ ఉన0ప��డ�, ,ేవ�డ� 
øÈ�ను øయq.య8లను మ$6య8 అø®Öయ8లను DENVంచవద&/ �ెvw�ను 
ఎందుకంట� ల@తG DారసులLOా Dా$62f భ£Àల@ ఒక �[గమ8ను ఇ�ెuను (,Va\. 
2:9, 19). ఇ,V తర�Dాb,ే øయq.య8లL మ$6య8 అø®Öయ8లL ఐగ8ప��  
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నుంBd వచుuనప��డ� Dార� ఆpథ�Àయ�క మ$6య8 క.-ను మqర¼మ8ల@ Dా$6 
భ£మ8ల,-a$ా bĉవను /$ాక$6ంtనప��డ� ఖంBdంtనప��డ� ల@తG Dారసుల 
మధ�ల@ శతĜతaం $�O6ం,V (,Va\. 23:3, 4). 

అప��డ� øయq.య8ల $ాజ�ౖన బ[లqకL, Óలqమ8ను బ[BdగకL \సు23/ 
ఇ�ా̄I�áయ8ల =దకL వtu Dా$6/ శvించుట ,-a$ా య8ద¾ంల@ ఓBdంచవచుu 
అను23.gను (సంఖq�. 22–24). ఆ ప.-0గం Mఫల)*+నప��డ�, øయqబ8 iీ� 7లL 
అ.Eకమం,V ఇ�ా̄I�áయ8లbc వ�ç�-రమ8 మ$6య8 Mగ¯×$ాధన �ేయ9ాO6$6 
త,-a$ా ,ేవ�/ ఉగ¯త Dా$6vwౖ2f ,VO6వ�ెuను (సంఖq�. 25: 1–9). 

øÈ� సమయమ8 తర�Dాత మ$6య8 �ాత /బంధన చ$6తం̂b-, మ$6య8 
అø®Öయ8లbc మ$6య8 øయq.య8లbc ఇ�ా̄I�á య8లకL గల 
సంబంధమ8 తరచుOా జ$6O� ఒక ఘర¢ణOా ఉన0,V (.-�యqNV. 3:12–30; 10:6–
11:33; 1 సమ£. 11:1–11; 2 సమ£. 10:1–14; 2 $ా�లL 3:4–27; జ�ఫ.-� 
2:8–11). అ/0ంటhల@ అత�ంత MPాద)*+న సంఘటన ఏÀటంట� 9: లÁøను 
మ$6య8 తర�Dాత ఇ�ా̄I�లL $ా�లL మ$6య8 య£,- $ా�లL Dా$6 ,ేవ�ళeను 
మ$6య8 ఇతర ,ేవ�ళeను ఆ$ాNVంt$6. త,-a$ా ,ేవ�/ పజ̂లల@ MభజనకL 
,-$6\i ి$�ండ� $ాజ¤�లను పతనం �ేiిం,V (1 $ా�లL 11:5–11; 2 $ా�లL 16:1–
4; 17:6–18; 21:1–16; 23:10–13; 24:1–4) 

అన§యమ' 

ప-పంచమ'jk gాంగత$ం వలన µ�ాదం (19:1–29) 

అబ[̂×మ8 నుంBd DE$��న తర�Dాత ల@తG ఆ\®య å �ణతకLగల MPాద 
ప$6ణ-మqలను 19వ అN-�యమ8 వ$6Hసు� ం,V. మృత సమ8దమ̂8 దగ¼రనున0 
µ$ా& ను ల@య #క� భ£9ారమ8 వలన అత/ గ8B-రమ8ను 9: ,ొమ 
Dgౖప�కL కటY` 23నుటను 2�$6నప��డ� ఇ,V ఒక అమqయక మqర¼మ8ల@ 
�ా̂రంభ)*+ం,V (13:10–13). ల@తG అక�డ /వiింtన పజ̂ల #క� 
దు$ా®$ా¼ /0 గ£$6u M.-0B-? అబ[̂×మ8 అక�డకL Dgð�e  మ8ం,ే ఐగ8ప�� ల@ 
జ$6O� దుష̀ అలDాటeను గ8$6ంt M.-0డ� (12:10–13), 2ాబటh`  అతను మ$6య8 
అత/ అన0 కLమqర�డ� క¿B- స=పమ8ల@నున0 9: ,ొమ పజ̂ల �ాపమ8ల 
గ8$6ంt M/య8ండ వచుuను. అబ[̂×మ8కL ఐగ8ప�� ల@ ,-$6తvి�న 
అనుభవమ8 నుంBd అబ[̂×మ8 పత̂�ÂంOా .Eర�uకL.-0డ�. ల@తG ఆలస�ం 
అI��వరకL తన /రHయq/2fగల MPాద ప$6ణ-మqలను bెలLసు23నుటకL అతడ� 
కనులL మ£సు23/య8ండవచుu. ,ైMక ప�̂[వమ8 నుంBd మనలను మనమ8 
DEర��ేసు23/ మ$Õక పb̂-�మq0యమ8ను ఎంచు2�డం ,-a$ా క�O� OÕప� 
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పమ̂qదమ8ను గ£$6u ఈ కథనుంBd .Eర�u23నవచుu (1 23$6ం2 . 15:33). 
దుష̀ 9ాంగత�మ8 మంt నడవBd/ �ెర�ప�ను. ఎవరÎ క¿B- ఇతర�ల 

ప�̂[వం నుంBd À.-Iంచబడల´ర�. ÜదటhOా, అబ[̂×మ8bc తనకLన0 
సంబంధమ8ను MBdt 9: ,ొమ దగ¼రనున0 µ$ా& ను ల@యల@ /వiించు టకL 
ఎను023/నప��డ� ల@తG ఈ Mధ)*+న �[̂ంp/ క�O6య8ండవచుu. v�తGర� 
తర�Dాత అత// “ÖpమంతGడ/” vిల�ెను. ఎందుకంట�, అతను నగరమ8ల@ 
పD̂Eªంtనప��డ�, పజ̂ల అ.gౖpక పద¾తGలకL తలÁగ¼ల´దు. అIb,ే Dా$6 
అక¯మ)*+న 2f¯యల Mషయమ8ల@ “,Vన,Vనమ8 తన మనసుÄను 
.ävి�ంచు23నుచు వ�ెuను” (2 v�తGర� 2:7, 8). 

Üదటh9ా$6Oా, ల@తG అబ[̂×మ8 #క� జãక�ం వలన తvి�ంచబBెను, 
అతను జ�ౖలL ఖ�§,Oా �ేరల@/2f \సు23/�� బBెను (14:12, 16); 2ా/ అతను 
9: ,ొమకL p$6O6 Dgð�e ను. అలqంటh అనుభDాలL తన �Mతం ,ేవ�/ tత�  
ప2̂ారమ8Oా ల´ద/ అత// Ýýచu$6ంtయ8ండవచుu; 2ా/ ఒకDEళ అలqటh 
ఆల@చనలL ఆయనకL సంభMi�� , అతను Dాటh/ లÂ�మ8 �ేయల´దు. ,-/2f 
బదులLOా అతను నగర�నకL p$6O6 వtu, తన కLటYంబమ8ను ఆ 
సrలమ8ల@నున0 దుష̀తaమ8కL లÁంగ,iwను. అతను మ$6య8 అత/ 
కLటYంబమ8 ,/ ,-aర \వం̂Oా ప�̂[Mతం 2ావలiిన అవసరం ల´ద/ 
ÝàతGబద¾)*+న ఆల@చన �ేiియ8ండవచుu, 2ా/ Dార� ప�̂[Mతమయq�ర�.  

ఎవ$6bc /వiిసు� .-0ø మ$6య8 ప/ �సేు� .-0ø, ఎవ$6bc దగ¼ర 
సంబంధం క�O6 ఉంటY.-0ø మనం జ¤గ¯తOా ఉంB-�. యq2�బ8 �ెvి�న 
MధంOా, “IÒ ల@కi�0హమ8 ,ేవ�/bc Dgౖరమ8” (యq2�బ8 4:4). మన vిలe లL 
ఎలqటh i�0హం �ేసు� .-0$Ñ అన0,-// బటh`  క¿B- మనం జ¤గ¯త�  పB-�. 
య8వత ఎప��డూ క¿B- ఎదుటh Dా$6 �ేత ఇష̀పB-� మ$6య8 ఇతర�ల �ేత 
అంOÐక$6ంచబB-� అనుకLంట[ర�, అప��డ� “ఈ ల@క మ$ా�దను 
అనుస$6ం�-�Äన” ($Ñమq. 12:2) ఒp�Bd Dా$6vw ౖ ఎలeప��డ� ఉంటYం,V. bcటhDా$6 
ఒp�Bd2f వ�pరకంOా ఉండడం ఏ ఒక�$62í క¿B- సులభం 2ాదు.  

ల@కమ8 నుంBd మనమ8 తvి�ంచు2�ల´మ8; మన #క� సDాలL ఏంటంట� 
ఈ ల@కంల@ �Mం�-� 2ా/ ల@క సంబంధులLOా ఉండక¿డదు (µ×ను 
17:14–18). ల@కమ8 �ేత లOాబడకLంB- ల@కమ8ను ఎలq మq$ాuల@ I�i� 
,/2f ఉ,-హరణ. �-లq మం,V Dా$62fDా$6Oా ఈ ల@క ఒp�డ�లను 
వ�p$�2fంచB-/2f స$6పBdనంత బలవంతGలL 2ార�. జ¤¹ / ఒక9ా$6 ఇలq �ెvw�ను, 
“ఒంటhOాBె ౖ య8ండ�టకంట� ఇద&ర� క¿Bd య8ండ�ట ) లL ... Dార� 
పBd�� Iనను ఒకడ� తన bÔBdDా// ల´వ.EతG� ను” (పస̂ంO6 4:9, 10a). 
అప��డ� ఇలq జãBdం�ెను “ఒంట$6 యగ8 .äక/=ద మ$6#కడ� పBdనIïడల 
ఇద&ర� క¿Bd Dా/ .g,V$6ంప గలర�” (పస̂ంO6 4:12). ఈ వచనమ8ల #క� 
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Mషయం ఏÀటంట� అ,V ఒకడ� పBd�� Iనప��డ� తన సహచర�డ� సరఫ$ా �ేi� 
శ$Ðరబలం, 2ా/ ఒక i�0ÝÞతGడ� తన సహచర�/2f pరస�రణలల@, ÝÞంసలల@ 
వ�ేu �Kధనలను మ$6య8 బ¦,V$6ంప�లను ఎదు$Õ�/ /లబడB-/2f ఇ�ేu .gౖpక 
ల´,- ఆ\®య బలమ8నుకL క¿B- ఇ, ే సూతమ̂8 వ$6�సు� ం,V. పభ̂8వ� తన 
ªషG�లను ఇద&$6ద&$6Oా పంపB-/2f గల 2ారణమ8 ఖtuతమ8Oా ఇ, ే (మqర�� 
6:7), మ$6య8 అబ[̂×మ8ను MBdt ల@తG 9: ,ొమ స=పంల@/2f Dgîeనప��డ� 
తన �Mతంల@ అ\®యకంOా కL¯ ంO6�� వB-/2f గల 2ారణమ8 బహÇ�ా ఇ, ే
2ావచుu. 

�Mతంల@ /జంOా మ8ఖ�)*+నDాటh/ గ£$6uన �ా̂మ8ఖ�తలను దుష̀ 
9ాంగత�మ8 వ2í¯కృతం �ేసు� ం,V. ఇ,V ఒక/ 9: ంత అవస$ాలvw ౖదృÈి`  vwడ�తGం,V: 
తన సుఖమ8, అవసరమ8, Mజయమ8 మ$6య8 సంపద. ,ేవ�/2f పథ̂మ 9ాr నం 
ఇచుuటకL ల´,- తనకL, తన కLటYంబ[/2f మ$6య8 తన ప/Dా$62f, Dా$6 
కLటYంబ[లకL 9: ,ొమ వలe  వ�ేu �ా$Ðరక మ$6య8 ఆ\®య పమ̂q,-లను 
గ8$6�ంచB-/2f స$6పBdనంత M�ాaసం ల@తGకL ల´దు.  

ల@తG #క� bÔ� దశ గ8$6ంt మనకL �-లq తకL�వ bెలLసు. ,ేవ�డ� 
అబ[̂×మ8ను vి�tనప��డ� Dార� Mగ¯×$ాధల@ ఉ.-0ర� (Iïహü . 24:2); 
Dార� ఊఋ MBdt క.-నుకL Dgళ;e టకL మ8ం,ే ల@తG తంBdÎï+న ×$ాను 
మరణ¬ం�-డ� (11:28, 31). అత/ b-త ల´,- vిన0తంBd ̂ అIన .-హü ర� 
/జ,ేవ�/యందు M�ాaసమ8ం�-ర/ ఎక�B- క¿B- �ెప�ల´దు. 23ంత M�ాaసం 
అత/ మqమIï+�న అబ[̂×మ8 దగ¼ర నుంBd ఉద¥Mంtనప�టh2í క¿B- ల@తG 
M�ాai ి అ/ ఏ Dాక�మ8ల@ క¿B- �ెప�ల´దు. అబ[̂×మ8 వల� అతను 
బ�పvీఠం కట̀డం 2ాÖ, �ా̂$6rంచడం ల´,- ఆ$ాNVంచడం Oా/ మనం అసÄలL 
చదవమ8. 9: ,ొమ పజ̂ల దుష̀ �Mతమ8ను బటh`  అత/ �ా̂ణమ8 
బ[NVంచబBdనప��డ� అతను “ÖpమంతGడ�” అ/ మqతం̂ �ెప�బB-8 డ�  
(2 v�తGర� 2:7, 8).  

ల@తG #క� సమృ,V¾  ,Dgనల23ర2�� ,ేవ�/2f కృతజ¹తలL �ె�eంచడం Oా/ 
ల´,- దూతలL అత/2f $ాబë I� \ర�� గ£$6u Ýýచu$6ంtనప��డ� కృత�¹ Bె ౖ
ఉండ�ట Dాక�మ8 ఎప��డూ �ెప�ల´దు. /జ¤/2f, ,ేవదూతలL అత// అత/ 
కLటYంబమ8ను రådం�ేడప��డ� Dా$6/ అతడ� ఎ,V$6ం�-డ�. Dార� Ýýచu$6ంtన 
Mధమ8Oా పరaతమ8నకL �ా$6�� వ�టకL బదులLOా, 9� యర� పట̀ణమ8 
పయ̂qణమ8 �ేయ8టకL దూరంOా ఉన0ద/ Dా$6bc Dా,Vం�-డ�. 9: ,ొమ అత/vw ౖ
అలqటh ఒక పటY`  క�O6 ఉన0,V 2ాబటh`  ల@తGను ఆ నగరమ8 నుంBd బయటకL 
లqOా�Äవtuం,V. అత/ అలLe డ�ను Ýýచu$6ంtనప�టh2í, అత/ ప/Dా$6/ 
మ$6య8 Dా$6 కLటYంబ[లను Ýýచu$6ంచB-/2f అతను స�ష̀ంOా ఎటYవంటh 
పయ̂త0మ8లL �ేయల´దు. తన �ా̂N-న�తలL వ2í¯కృతమయq�I మ$6య8 
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దుష̀నగర)*+న 9: ,ొమను గ£$6u తప� అత/ �Mతమ8ను గ£$6u 
ఆల@tంచల´క�� యqడ�. I�సు IïరÎషల´మ8 పతనమ8ను స=vిసు� ండ�ట 
చూiినప��డ� (మత�I 24:2, 16–21), ఆయన పజ̂లను Dgను,V$6O6 తన 
ఇంటhDgౖప� మ$6య8 �� లమ8Dgౖప� చూడవద&/ “ల@తG �[ర�ను జ¤¹ పకమ8 
�ేiి23నుడ/” �ెvి� Ýýచu$6ం�ెను (ల¿2ా 17:32). 

i�0ÝÞతGలvw,ౖ కLటYంబంvw ౖ మ$6య8 �[గ9ాaమ8లvw ౖ క�O6ం� ే మంt 
ప�̂[వమ8ను దుష̀ 9ాంగత�మ8 .-శనం �ేసు� ం,V. ల@తG 23ంత సమయం వరకL 
9: ,ొమ Dా$6 2f$ాతక పద¾తGలను గ£$6u వ�p$�కంOా మqట[e డకLంB- దుష̀ 
Dాb-వరణంల@ /వiిం�-డ�. తన ఆశయ̄ం 2f¯ంద2f వtuన ప�ర�షGలbc 
(,ేవదూతలL) మ85ా అb-��-రం �ేసు� న0ప�డ� Dా$6/ ఆvిDEయB-/2f 
పయ̂p0ంtనప��డ� మంt 2�సం తన బలÝ �న)*+న ప�̂[వం ప�̂[వవంతంOా 
ల´దు (19:8). నగ$ా/2f వtuన సందర½కLల కంట� తన Iద&$6 కLమq$��లను 
తమ 2ామ సంతృvి�  2�సం Dాడ�2�వడం మంtద/ ఒక ఆశuర�కర)*+న సల× 
ఇ�-uడ�. మంt2�సం ల´,- ప$6ప©రH)*+న ,-/ 2�సం /లబడకLంB-, ల@తG 
$�ండ� దుష̀ పనుల కంట� తకL�వOా �[Mంt పp̂�ా,Vం�-డ�: ఈ .gౖpక Ý �న)*+న 
ప�ర�షGల �ేpల@/2f /సÄ×య)*+న తన Iద&$6 కLమq$��లను అప�O6ం�-డ�. 
,/ ,-a$ా అలqటh 2f$ాతక పద¾తGలకL దగ¼రOా /వiించడం వలe  తన Öp 
ఎంతOా $ా�పBdం,ో  అరrమ�తGం,V. తన .gౖpక ,Vక¿Ät/ 2�ల@�IనటYe Oా 
క/vిసు� ం,V. ఎందుకంట�, 9: ,ొ=య8లకL భయపBd ఒక “రహస�” ªషG�డ�Oా 
ఉ.-0డ� (µ×ను 19:38). అను�ల ³కటh2f 2ాంp/ ఇవaB-/2f బదులL తన 
,పమ8ను “కLంచం 2f¯ంద” vwట[` డ� (మత�I 5:15), త,-a$ా ఆ ,పమ8 
అవసరమ8ల@ ఉన0Dార� చూడల´క�� యqర�.  

తన తంBd ̂ Dా$6/ 2ామంbc /ంBdన ఆ జనసమ8హమ8నకL 
అప�O6ంtనప��డ� ఆ కLమq$��లL ఏ అనుభ£p �ెం,-$Ñ ఊÝÞంచవచుu. Dార� 
తన తంBdv̂w ౖ OØరవమ8ను మ$6య8 ఒకDEళ అబ[̂×మ8 ,ేవ�Bైన Iïహü Dా 
గ8$6ంt Dా$62f �ెvి�నటeIb ే ,ేవ�/vw ౖ OØరవమ8ను క¿B- 
2�ల@�Iయ8ండవచుuను. అలqటh /ందల నుంBd Dా$6/ రådంచకLంB- ఈ దుష̀ 
ప�ర�షGలకL Dా$6/ అప�O6ంచడం ,-a$ా, Dా$6 తంBd ̂ కLమq$��లను 
v�^Àంచుటకంట� క¿B- ఆø,Vంtన iిగ8¼ ల´/ పజ̂లను v�^Àం�-డ/ �ెvి� 
/$ాr $6ంtయ8ండవచుu (1 µ×ను 2:15, 16). vిలe లL ల´కLంB- ఉండ�టకంట� 
తన తంBdb̂c శయ/ంచడ)  మంt,V అ/ తన కLమq$��లL అను23నడంల@ 
ఆశuర�ం ఉం,-? ల�ౖంO6క vిtu క�O6న జనులను Dా$6vwౖ2f రvి�ంtన,-/ కంట� 
ఇ,V తకL�వ పమ̂qదకరం అ/ /రHయq/2f వtuయ8ండవచుu. 

ఇంటhబయట ఉన0 ప�ర�షGల–#క� స�ందనDా$6 �ాప 2ా$ా�లకL 
.-�యqNVపpOా ఉన0 పర,ేªIï+న ల@తGకL వ�p$�కమ8Oా ఉన0,V. Dా$6/ 
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సంద$6½ంtన Iద&$6 సందర½కLలvw ౖ Dా$6కLన0 పణ̂-îక కంట� క¿B- అత// 
అN-aన0ంOా బ¦,V$6ం�-ర� (19:9). 

ల@తGకL సంబంNVంt, మనం ఇలq అడOా�, “Dార� M.-శ.-/2f 
ÂతOాతĜలL 2ాకLంB- తమvw ౖ$ాబë I� MపతG�  గ8$6ంt ప/Dా$62f మ$6య8 Dా$6 
కLటYంబ[లకL �ెప�B-/2f ఎందుకL పయ̂p0ంచల´దు.” అత/ అలLe ళe  వల� Dార� 
క¿B- అత// ఎగb-î �ేi ి Dg2f�$6ం�-$ా (19:14)? అత/ OÕఱ$ల మందలను 
అప�O6ంtన ప/Dా$6bc అత/ M�ాaసÖయతను 2�ల@�యqB-? Dాక�మ8 ఈ 
పశ̂0లకL జDాబ8లL ఇవaల´దు; 2ా/ ల@తG ,ేవదూతలbc Dా,Vంచడంల@ 
సమయం వ�రrం �ేయకLంB- ఉంట� అతడ� నమ8®కLన0 ప/Dా$62f పమ̂qదం 
గ8$6ంt Ýýచu$6ంచB-/2f సమయం స$6�� I�,V. 

 ల@క v�^మ ల@తGvw,ౖ అత/ �[ర�vw ౖమ$6య8 అత/ కLమq$��లvw ౖపటY`  క�O6 
ఉం,V. అందుక/ Dార� Dా$6 ఇంటh/ మ$6య8 ఆసు� లను nడల´దు. 2ాబటh`  
,ేవదూతలL Dా$6/ �ెI� పటY` 23/ 9: ,ొమ బయటకL ఈడ�uకL వ�-uర� 
(19:16). ల@తG మ$6య8 అత/ కLటYంబమ8 9: ,ొమల@ తమ ధనమ8ను 
క¿ర�u23/$6 (మత�I 6:21, 24); మ$6య8 అ,V �� Iనప��డ�, Dార� M$6O6న 
దయÖయ పజ̂లL. 

దుష̀ సహచర�ల పద¾తGలL త/¨�ేయ/Dgౖb ే ,ేవ�/ Mధaంసక \ర��కL 
,-$6 \9ా� I. “,ేవ�డ� v�^మ” (1 µ×ను 4:8), ఎలeప��డ� v�^Àంచడం 
మ$6య8 నªంtన ల@కమ8ను MBdvించడం ,ేవ�/ Üదటh 2�$62��య8ం,V 
(µ×ను 3:16). p$6గ8బ[టY,-ర�ల�ౖన వ�కL� లL ఆయన Dgౖప� p$6O6 
రådంచబడb-ర/ /$Ðådంt మqనDాî పటe  ఆయన ,రì�ాంతమ8ను 
చూప�చు.-0డ� (/ర¼మ. 34:6, 7). అIb,ే హృదయమ8 క5 6న)*+నప��డ�, 
మqనవ �ాపప� O6.g0 /ంBdనప��డ�, మ$6య8 ,ేవ�డ� మqనవ�ల �ా�ాub-� ప 
హృదయqలను సÝÞంచల´డ�, �ాపమ8నకL ఆయన #క� Öpగల \ర��కL 
వ�2í�కరణమ8Oా దుషG` లvwౖన ఆయన .-శనమ8ను పంప�ను (18:20, 25).  
6 నుంBd 8 అN-�యqల వరకL .ÆవహÇ సమయమ8ల@ ఆయన ,// �ేiwను 
మ$6య8 మరలq 19:24, 25ల@ 9: ,ొమ OÕÜఱ q$ ల@ అO60పమ̂qదంల@ �ేiwను. 

ల@తG తన /Dాసమ8ను ఏర�రచుకLన0 దు$ా®ర¼ నగరం I�సు బë ధనలల@ 
ఒక ఉ,-హరణOా ప/�ేసు� ం,V. కvwర0హÇమ8ల@ �ేiిన “అదు¥తమ8లL” 
“9: ,ొమల@ �ేయబBdన Iïడల అ,V .Eటh వరకL /�tయ8ండ�ను”; అందుక/ 
“Mమర½,Vనమందు Ö గpకంట� 9: ,ొమ ,ేశప�Dా$6 గp ఓరaతO6న,ె ౖయ8ండ�న/ 
=bc �ెప��చు.-0న.gను” అ/ Dా̂యబBెను (మత�I 11:23, 24). ల@తG 
,Vనమ8లల@, పజ̂లL “pనుచు, b-̂గ8చు, 23నుచు, అమ8®చు, .-టYచు, ఇండ�e  
కటY` చు నుంBd$6; అIb ే ల@తG 9: ,ొమ MBdt�� Iన ,Vనమ8న ఆ2ాశమ8 
నుంBd అO60 గంధకమ8లL కL$6i ి Dా$6నంద$6/ .-శనం �ేiwను.” “ఆ ప2̂ార)  
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మనుష�కLమqర�డ� పత̂�Âమగ8 ,Vనమ8న జర�గ8ను” అ/ �ెvw�ను (ల¿2ా 
17:28–30).  

ఒకప��డ� భ89ార)*+న µ$ా& ను ల@య దగ¼ర గల నగరమ8ల #క� 
.-శనం ల@తG సమయంల@ జ$6O6న దుష̀ 2ా$ా�లకL వ�p$�కమ8Oా ,ేవ�/ Öp 
\ర�� వtuంద/ /శబ&ంOా 9ాÂ�Àసు� ం,V. ఈ సంఘటన ఒక ప�రaOాÀOా 
మ$6య8 అలqటh 2ా$ా�లL �ేi� పp̂Dా$62f ఒక Ýýచu$6కOా /లLసు� ం,V: ,ేవ�/ 
కడవ$6 \ర�� వసు� ం,V ($Ñమq. 1:18–32; 2 v�తGర� 2:6–10; య£,- 7). 
ÖpమంతGలL ఫ�b-/0 గ£$6u భయపదవలiిన అవసరం ల´దు. తన 9: ంత 
పజ̂లకL ,ేవ�/ సం,ేశం ఏÀటంట�, పప̂ంచ �ాపమqనDాî /Àత�)*+ I�సు 
#క� �ా̂యªuత�  మరణమ8, ఆయనయందు M�ాaసమ8ంt Dా$6 �Mb-లల@ 
ఆయనను మÝÞమపరtన Dా$6/ ఆయన MBdvి9ా� డ� (1 2 ెసÄ. 5:1–11;  
2 v�తGర� 2:7–9). రådంచబB-ల/ ఆశపBేDార� ,ేవ�/ సం,ేశమ8యందు 
M�ాaసమ8bc మ$6య8 MNేయతbc పత̂G�త�రÀtu, Dా$6 �ాపమ8లకL 
ప�ాub-� ప పBd, I�సును ,ేవ�/ కLమqర�/Oా ఒప��23/ మ$6య8 
�ాపప$6×$ారrం 23ర2�� ఆయనల@2f బ[vి�స®మ8 �: ం,-� (అ�: . 2:38; $Ñమq. 
10:8–10). 
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