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అ"#$యమ' 23 

+ా-ా మరణం 

23వ అ'()యమ, -ా/ా మరణమ,ను, తర67ాత ఆ9:ను భ<=ా> పన 
@ేయ,టకD అబFG Hమ, అనుకIల9:Kన శM-ానభ<NO 7PదకDటను 
RెTయజVసుX ంZ[. ]̂బ_G నుల` ]aతb కDమcర6లRd చ/fgంhన తర67ాత, మiVjలc 
గ,హను సంmాZ[ంh, 7ాnాo న భ<Nల` తన pిGయ9:Kన rFర)ను mాsptటuvను. 

+ా-ా మరణమ' మ-1య' అబ34 5మ' అంగల8ర9: (23:1, 2) 

1+ా-ా @AంBన Dాలమ', అనEా +ా-ా బ4FDGన HIండKL  నూట ఇర9వQR HIడK. 
2+ా-ా కU#ను QేశమందZ [\బ]4 నను DGర$త-ా_ల` మృFబb ంQనెు; అపf:డK 
అబ34 5మ' +ా-ా ghతiమ' అంగల8ర9jటకkను ఆmnను గo-1j HIడKjటకkను 
వpెjను.  

వచనమ' 1. ఆZ[iాండ xవరణ +ా-ా @Aత hవ/f Z[y(లను గ,/fంh @(లc 
తకDzవ సమc@(రం ఇhgనపjట|i}, @(/fతGక xవరణల` ఆ9: n~పj =ా> నమ,ను 
m� ందుకDంZ[. ఆ9: �xత iాల వ)వ'[O భదGపరచుట Z(�/ా బ�ౖ�� రచ�తలD 
ఘనపరhన ఏi��క బ�ౖ�� �ీX � -ా/ా. ఇ=ా�కD ప�ట|vనప�jడ� ఈ9:కD R�ంబ�ౖ ��ండ��  
(17:17; 21:1, 2) మ/fయ, Hగర6ను మ/fయ, ఇ�ాM��లDను 7Pళ�n~టvమO 
అబFG Hమ,కD @pెిjనప�jడ� R�ంబ� ౖ మ<డ� ��ండ��  (21:8–10). ఆ9: hవ/f 
మ,ptౖj y(లDగ, సంవత�/ాలD xవ/fంచకDం�( -ా/ా నూట ఇర9వQR HIడK HIండKL  
వయసు�ల` మరణ ంhంZ[ అO రచ�త న¡దు @ే=ాడ�. మ/¢7Pౖప�, అబFG Hమ, 
�xతమ,Rd కI�( ఈ xధంnాy¤ వ)వహ/fంచబ�¥ంZ[. తను భ<ల`కంల` 
Oవ�ిసుX న¦ hవ/f మ,ptౖj ఎONZ[ సంవత�/ాలల` iVవలం /�ండ� సంఘటనలD 
మcతG9̈ న¡దు @ేయబ�¥నx: ఇ=ా�కD i©రకD rFర)ను ఎను¦i©నుట (24:1–
67) మ/fయ, i�త¬/ాRd అబFG Hమ, x7ాహమ, (25:1–10). అ�Rే, తర67ాత 
సంఘటన ®కz iాలక̄మణ క అO°gయంnా ఉన¦Z[ (25:1 ptౖ 7ా)ఖ)లD 
చూడం�¥). 

వచనమ' 2. +ా-ా మరణrంBన స>లమ, p´ర6 DGర$త-ా_ అంటµ అ¶/ార·ంnా 
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“y(లDగ,/f నగరం.” ఈ సందరºంల` నగర mGా మ,ఖ)తను గ</fg @(లc సలHలD 
ఇవ�బ�¥నx. /�ండ� ఆసi»Xకర9:Kన =ాధ)తలD ఏNటంటµ: (1) “y(లDగ,/f నగరంల` 
mావ�వంతbను ]¼½Xయ,లD ఆక̄Nంhన”1 ఒక నగరం ఇZ[. (2) /�ండవ ఎంpిక, 
Z¿O =ాధ)త ఎకDzవnా ఉంZ[, ఈ p´ర6 ఆ mGా ంతంల`O y(లDగ, కDటÀంబFల 
=ా> వ/ాల సమcఖ)ను (�´వకDలD/బFOసలD మ/fయ, 7ా/f కDటÀంబFలRd సH) 
సూhసుX ంZ[: ఆy¤ర6, ఎ�Â zలD, మ9̈Ã మ/fయ, ]̂బ_G ను (14:13 చూడం�¥).2 

iాలక̄9̈ణ(, ]̂బ_G ను ఆ mGా ంతంల` ఆ'[పత) నగర9:KనZ[ ఎందుకంటµ పGధమంnా 
Oవ�ింhన కDటÀంబFలD 7ా/f n~/�¯లD మ/fయ, పÄవ�లRd ఇతర పGZే-ాలకD 
తరTంచబ�¥/f. మ/¢7Pౖప�, i©O¦ కDటÀంబFలD, ల`తb వలÅ (13:12; 14:12), 
n~/�¯లను మ/fయ, పÄవ�లను జÆగ̄తXnా చూచుటకD 7ా/f అ'[క rFగ9:Kన 
ప/f7ారమ,ను nా̄Çణ mGా ంR(లల` x�¥h 7ార6 ]̂బ_G నుకD తరTయ,ండవచుg. 
ఈ xవరణ 7Gా యబ�¥న సమయcOi», “i»ర)త/ాÈ” అనునZ[ [\బ]4 నుకk మ,నుపట| 
p´ర6 అO 7ా)ఖc)త తన ఇ-ా̄��É p´G¶కDలకD xవ/fంచవల�ివhgనZ[ 
(�ÊహË షbవ 14:15; y()యc'[. 1:10). అZ[ కU#ను Qేశమ'ల` ఉన¦దO కI�( 
అతడ� గ,/fXం@(డ�.  

అబ34 5మ' +ా-ా ghతiమ' అంగల8ర9jటకkను ఆmnను గo-1j 
HIడKjటకkను వpెjను అO p´/~zనబ�¥ంZ[, అంటµ ఆ9: Zహేమ,నుంhన 
గ,�(రమ,ల`i» అతడ� పG7¤°ం@(డ�. ప�/ాతన iాలంల` శవం దగÍర సంR(ప 
ఆ@(రమ,లD జ/fnVx మ/fయ, �గÍరnా ఏడ�gట, వసX �మ,లను hంప�i©నుట, 
మ,/fi»ల` కI/~gనుట లÅZ( 7ాట|O ఒక/f తలptౖ చలD� i©నుట, n¢yPపటv ధ/fంచుట 
మ/fయ, ఉప7ాసమ, Z(Oల` ఉం�ేx (2 సమ<. 1:11, 12; 13:31; Îబ, 1:20; 
2:12, 13; లÅÏ. 21:5, 10 చూడం�¥). iVవలం అంగలcర6gట మ/fయ, ఏడ�gట 
అy¤x 7ాక)మ,ల` @ెపjబ�¥నx iాబట|v  అబFG Hమ, ®కz xలcప అrF)సం Ïట| 
వలÐ ptదoZ[nా లÅకmÂ వచుg.3 

అబ34 5మ' శs+ానభohg Duనుట (23:3–16) 

3తర9xాత అబ34 5మ' మృFబb ంQRన తన y3ర$ Hzదుటనుం{| ల}B [~త� 
కkమ8ర9లను చూB 4� మధ$ U�ను పరQే�gEాను పరxా�ిgEాను ఉU#�ను. 
మృFబb ంQRన U# y3ర$ U# కను�లHzదుట ఉండకkండ, ఆmnను �ాF ��ట�� టకk � 
�#వfన U# Duక శs+ానభohg �ా�స��మ'Eా ఇయ'$డg అడKగEా 5–6[~త� 
కkమ8ర9లk–అయ8$ మ8 మ8ట Aనుమ'. �వf మ8 మధ$ను మ5-ాజx� ౖ
య'U#�వf; మ8 శs+ానభoమ'లల` అF +��ష�mn�న Q#gయందు మృFబb ంQRన � 
y3ర$ను �ాF ��ట�� మ'; �వf మృFబb ంQRన � y3ర$ను �ాF ��ట�� నట�L  మ8ల` తన 
శs+ానభoh ఇయ$U�లLgxాడK ఎవడKను ల}డg అబ34 5మ' కkతiరhBj-1. 
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7అపf:డK అబ34 5మ' ల}B ఆ Qశేపf ప4జల ౖన [~త� కkమ8ర9లకk �ాE1లప{| 
8మృFబb ంQRన U# y3ర$ను U# Hzదుట ఉండకkండ U�ను �ాF ��ట�� ట �DGష�mn�� ే
U# మ8ట Aను{|. 9�£ హర9 కkమ8ర9{ైన ఎ¥£4 ను తన �¦ లమ' Bవరను తనకk 
కZE1య'న� మD§:ల8 గ'హను U# DGచుjనట�L  U# ప¨మ'Eా అతg�© 
మనApేయ'{|. � మధ$ను శs+ాన భohEా నుండKటకk gండK x�లకk అతడK 
Q#gg �కk �ా�స��మ'Eా ఇయ$వల నg xా-1�© pె��:ను. 10అపf:డK ఎ¥£4 ను [~త� 
కkమ8ర9ల మధ$ను క«ర9jం{| య'ం{ెను. [¬iయ'{ైన ఎ¥£4 ను తన ఊ-1 గAg 
ప4x��ంచుxారంద-1 Hzదుట [~త� కkమ8ర9లకk AనబడKనట�L  అబ34 5మ'�© 
pె�ి:న ప4త�$తiరmమ̄నEా 11అయ8$ అట�L  Dాదు U# మనA U#లDGంచుమ'; ఆ 
�¦ లమ'ను �DGచుjచుU#�ను; Q#gల`నున� గ'హను �DGచుjచుU#�ను; U# ప4జల 
Hzదుట అQR �DGచుjచుU#�ను; మృFబb ంQRన � y3ర$ను �ాF ��ట�� మU�ను. 
12అపf:డK అబ34 5మ' ఆ Qేశపf ప4జల Hzదుట �ాE1లప{| 13స-§Dాg U# మనA 
ఆలDGంచుమ'. ఆ �¦ లమ'నకk x�ల Hpెjదను; అQR U#°ద± 
పfచుjDugనHzడల మృFబb ంQRన U# y3ర$ను �ాF ��ట²�దనg ఆ Qేశ ప4జలకk 
AనబడKనట�L  ఎ¥£4 ను�© pె��:ను. 14–15అందుకk ఎ¥£4 ను–అయ8$, U# మ8ట 
Aనుమ'; ఆ భoh U#లkగ' వందల త�లమ'ల x�ం{| pేయ'ను; U#కk �కk అQR 
Hzంత? మృFబb ంQRన � y3ర$ను �ాF ��ట�� మg అబ34 5మ'న కkతiరhpెjను; 
16అబ34 5మ' ఎ¥£4 ను మ8ట AU�ను. Dాబట́�  [~త� కkమ8ర9లకk AనబడKనట�L  
ఎ¥£4 ను pె�ి:న x�ల అనEా వరiకkలల` pలెkL  U#లkగ' వందల త�లమ'ల x�ం{| 
అబ34 5మ' తµB అతgDGpjెను.  

వచనమ' 3. 7¤�¥nా ఉండ� మధ) త¬ర6j mGా ంత 7ాR(వరణంల`, ZేHలD 
7¤గంnా కD̄Ñ�mÂ వడం mGా రంభమÒR(�, iాబట|v  మరణ ంhన ఇర7Pౖ y(లDగ, గంటల 
ల`p´ సమc'[ @ేయబ�(T. అందువలన, కD� పXంnా తnfన xలcప సమయం 
పÓరX�న తర67ాత, అబ34 5మ' మృFబb ంQRన ఆmn Hzదుటనుం{| ల}B -ా/ా 
Zేహమ,ను mాs ptటÀv టకD ]̂బ_G నుల` నున¦ [~త� కkమ8ర9లను స>లమ, i©రకD 
O7¤దన @ే�tను.  

23:10ల` “]aతb కDమcర6లD” ]¼½Xయ,లDnా pిలDవబ�¥/f; అ�నపjట|i»Ô, 
7ా/f @(/fతGక గ,/fXంప�కD పం�¥తbల మధ) ఏiాÕmGా యం లÅదు. ప�/ాతన 
పGపంచంల` అy¤క పGజల సమ<HలD ]¼½Xయ,లDnా pిలDవబ�7ేార6.  

Öదట|nా, అs mGా మ,ఖ)9:Kన @(/fతGక ]¼½Xయ,లD ]¼ంZ[-ఐ/¢pీయ,లD 
పGజలD, Ïర6 సుమcర6 i}¯.పÓ. 2000ల` అy(RdTయల` (ఆధుOక ట/Ùz) 
శi»Xవంత9:Kన =ామcÃ జÆ)O¦ =ా> pిం@(ర6. 7ా/f /ాజ)ం i}¯.పÓ. 1200 వరకD 
i©న=ాnfంZ[, ఏÚయÛ “సమ,దG పGజల” @తే Z(�¥ @ేయబ�¥ పడn~టvబ�¥ంZ[. ఈ 
“సమ,దG పGజలD” బ�ౖ�� ల` ఉన¦టÀవంట|, కy(నుల`i» ½సుi©నబ�¥ అZ ే
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సమయంల` ఐదు n~పj నగ/ాలల` తమను =ా> pించుకDన¦ ÜిTÝీXయ,లకD 
సంబం'[ంhన 7ారO @(లc మంZ[ పం�¥తbలD నమ,MR(ర6.4 

/�ండవZ[nా, ఉతXర �ి/fయcల`O “లÐబFyÞను” మ/fయ, “మH సమ,దGమ,” 
(మధ)ధ/ా సమ,దGం) నుం�¥ “య<ఫGటàసు నZ[” వరకD (క/�z Çషb, అలÐmÂ j, 
హమcతb మ/fయ, ఇతర వంట| iVంZ(G లD) ఉన¦ నూతన ]¼½Xయ నగర-/ా�ాv á లను 
కI�( సూhసుX ంZ[. ఈ పGZేశం “]¼½Xయ,ల Zేశమంతయ,” అO �ÊహË షbవ 
ప�సXకంల` సూhసుX ంZ[ (�ÊహË షbవ 1:4). అందువలన, ఈ iVంZ(G లల` ]¼½Xయ,ల 
mాలన Öదట| అనటâTయÛ /ాజ)ం నుం�¥ ఉదºxంhంZ[ మ/fయ, 9:nfZోo  వదo  
]¼½Xయ,ల కIజÆలD కనుn~నడంRd ÏలÐౖనంత త�రnా i}¯.పÓ 1650ల` కy(ను 
Zేశమ,ల` ధృÏక/fంచబ�¥ంZ[. అదనంnా, ప�/ాతత) -ాసX �åæ లD hతGTpి మ,దGలD 
మ/fయ, ఇతర స>లమ,ల` నగ/ాలను i}¯.పÓ. 1700 నుం�¥ 1600 మధ) 
కనుn~y(¦ర6.5 

పZ(¦లDn¢ శR(బoమ,నకD టu� ఎ�-అమ/ా¦ �´కరణల`O ఒక గ̄ంథమ,, 
�ÊరèషలÅమ, /ాజ�ౖన అబ,o -]aబ (లÅZ( అ�o]̂బ) ఐగ,ప�X ల`O ఫ/¢కD తన 
నగరంptౖ Z(�¥ @ే�ిన7ా/fi» x/¢ధంnా �tౖOక సHయcO¦ ié/�నO RTెయజVసుX ంZ[. 
/ాå p´ర6ల` Öదట| rFగ9:Kన “అ�o ” “�´వకDOi»” �tNట|ê పదం మ/fయ, “]̂బ” 
]¼½Xయ లÅZ( హë/f¯యÛ Zేవత.6 అందువలన, ప�/ావసుX  ఆ'(/ాలD i©ంచ9:Kన 
స/V, అనటâTయÛ �ి/fయc =ామcÃ జ)ం నుం�¥ ఉదºxంhన ]¼½Xయ,లD 
i©ంతమంZ[ కy(నుల` ఉy(¦రO ptనౖ @ెపjబ�¥న కìíఖం�(లD (i}¯.పÓ. /�ండవ 
సహ=Gా �o  మధ) iాలం) సూhసుX ంZ[. అ�Rే, అబFG Hమ, iాలం y(ట|i» 
]¼½Xయ,లD కy(నుల` ఉy(¦రన�(Oi» ఎలcంట| ఆ'(రం లÅదు మ/fయ, 7ార6 
]̂బ_G ను దî¥ణం వరకD తరTంచబ�(ï రO సూhంచ�(Oi» ఏZ¿ లÅదు. 

మ<డవ =ాధ)త అబFG Hమ, iాలంల` ]̂బ_G నుల`O ]¼½Xయ,లను మ/fయ, 
తర67ాత బ�ౖ�� చ/fతGల` కనబడ� ఇతర6లను గ,/fXంచుట గ</fgనZ[. ఈ ఆరంభ 
]¼½Xయ,లD “]aతb కDమcర6లDnా” pిలDవబ�(ï ర6 మ/fయ, “]¼½Xయ,డ�” 
మ/fయ, “]¼RెðXñ” p´ర6�  ]̂òG హలD� ల` సమcనంnా ఉంటF�7; అందువలన, ఈ 
]¼RెðXటÀ�  అనటâTయÛ ]a½Xయ,లకD మధ) గల సంZ[గ·మ,ను సులDవ�nా 
చూడవచుg. Îబ<�ీయ,లD, అ¡/Ùయ,లD, ]¼Ï�య,లD మ/fయ, ఇతర 
కy(ను పGజల వలÐ (10:16–18) 7ారసత�ప� చ/fతGల` ]aతb కI�( కy(ను 
7ారసు�ే (10:15). ఇతర =ా> Oక కy(Ôయ,ల గ,ంప�లRd 7ా/f అనుబంధం 
O°gత9:KనZ[ ఎందుకంటµ బ�ౖ�� కథనంల` p´/~zనబ�¥న ]¼½Xయ,లంద/fi} ఎóÂ G ను, 
=Â యర6 మ/fయ, ఊ/fయc వంట| �tNట|ê p´ర6�  ఉన¦టÀ� nా కOpిసుX ంZ[8. 
ఇంRేiాకDం�(, అబFG Hమ, 7ా/fRd మcటF� డ�టకD ఇబÈంZ[ప�¥నటÀ�  లÅదు. 
అదనంnా, �Ê]aజVzలD తర67ాత �ÊరèషలÅమ, నగరం గ</fg సూhంhనప�jడ�, 
ఇలc 7Gా =ాడ�, “Ô ఉతjsXయ,, Ô జనమ,ను కy(Ôయ,ల Zేశసంబంధ9:Kనx; Ô 
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తం�¥G అ¡/Ùయ,డ�, Ô తT� ]¼½Xయ,/ాలD” (�Ê]aజVzలD 16:3). 7ా/f ప�/ాతన 
గతం కy(Ôయ ]¼½Xయ,లO (10:15), ]¼ంZ[-ఐ/¢pీయ,లD మ/fయ, 
అనటâTయÛ మ<లమ, iాదy¤ జÆæ pకిను ఇZ[ భదGపర6సుX ంZ[.9 

వచనమ' 4. అబFG Hమ, R(ను పరQే�నg ( רֵּג , ger, O7ాస xZöేయ,డ�) 
మ/fయ, పరxా�ినg ( בָׁשֹוּת , thoshab, “భ<NలÅO పరZే°”) 7ా/f 
మధ)xనయమ,nా ఒప�jకDy(¦డ�.10 అంటµ అతను 7ా/f భ<NO 
=ా�'¿నపరచుi©నుటకD ఎటÀవంట| చటvపర9:Kన హకDz లÅదO అర>ం. కy(నుల` 
భ<N హకDzలD లÅవO అబFG Hమ, @ెpjిన తర67ాత, -ా/ాను mాs ptటÀv టకD 
శs+ానభohg ఇవ�మg ( ןַָתנ , nathan) ]¼½Xయ,లను అబFG Hమ, iéరడం 
ఆశgర)ం. అ�Rే, nathan అను పదం “ఇవ��,” కD బదులDnా “అమ,M” అను అర>ం 
ఇసుX ంZ[; మ/fయ, సందరºం చూpిన xధంnా 23:4, 9ల` అZ[ స/f�ÊKన అర>ం 
(NIV; NJPSV). అబFG Hమ, “శM-ానభ<NO =ా�స> ÷మ,nా” ( ָהּזֻחֲא , ’achuzzah) 
i©y(లనుకDy(¦డ� (NKJV). 

వచనమ'లk 5, 6. అబ34 5మ' R(ను పరZ°ేయO మ/fయ, పర7ా�ియO 
xవ/fంhనపjట|i}, ]aతb కDమcర6లD అతO పట�  �´¦హపÓర�కమ,nా =ానుభ<s 
చూmార6 ఎందుకంటµ అతడ� తన rFర) చOmÂ �న బFధల` ఉy(¦డ� గనుక. 
pితర6O 7ార6 సులభంnా 7ాడ�కDy¤ ఒక =ా'(రణ9:Kన పరZే°nా, పర7ా�ిnా 
చూడలÅదు. పGsకIలంnా, ఆయన ఎకDzవnా nøరxంచబ�(ï డ�; అతOO 7ార6 
మ5-ా¶Eా ( םיִהֹלֱא איִׂשְנ , neśi’ ’Elohim) చూ=ార6.11 ఈ ]¼½Xయ,లకD మ/fయ, 
కy(నుకD దî¥ణ rFnాన Oవ�ింhన ఇతర పGజలకD అబFG Hమ, n~పj మ/fయ, 
సంపను¦�ెనౖ m� ర6గ,7ాడO RెలDసు. 7ార6 బహë-ా i©ంత అసూయRd మ/fయ, 
భయమ,Rd అతOO గమOంhయ,ంటFర6; ఎందుకంటµ అతడ� 7ా/f మధ) వందల 
పÄవ�లiాపర6ల-ÎధులRd, n~పj n~/�ల̄ మ/fయ, పÄవ�ల మందలRd 
Oవ�ిం@ెను (14:14 చూడం�¥). 

ఐగ,ప�X  ఫ/¢ మ/fయ, ÜిTÝీXయ,ల /ాå అబFG Hమ, Zేవ�O ఉగ̄తకD 
పతన9:Ky(రO ఈ పGజలD xOయ,ండవచుg (12:10–20; 20:1–18). అదనంnా, 
“ఆiాశమ,నకD భ<Ni»O సృÝిvకరXయ,ను స/¢�న¦తbడ�ను Zేవ��ైన 
�ÊహË 7ా”Rd (14:22) అతOi» పGRే)క సంబంధం ఉన¦దO 7ార6 గ̄]¼ంh 
య,ండవచుg. అò9:లÐకD (21:22) వలÅ ]¼½Xయ,లD, Zవే�డ� అబFG Hమ,ను 
Z¿xంh అతOO జయపGదం @ే=ాడO అంnÙక/fం@(ర6. అందువలన, (7ా/f) 
శs+ానభoమ'లల` అF +��ష�mn�న Q#gయందు అతO rFర) Zేహమ,ను 
mాsptటvమO @ెptjను. 

వచనమ' 7. ]¼½Xయ,లD ఈ శi»Xవంత9:Kన పర7ా�ిi» తన rFర) Zేహమ,ను 
తమ శM-ానభ<Nల` ఒక Z(Oయందు mాsptటvమO అనుమsంhనపjట|i}, 
అబFG Hమ,కD iావల�ినZ[ అZ[ iాదు. అందువలన, అబ34 5మ' ల}B [~త� 
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కkమ8ర9ల ౖన (సంR(న9:Kన) ]¼½Xయ,లకD �ాE1లప{నెు. mాలùÍ న¦7ార6 
కIర6gనప�jడ� చరgలD జ/fnfనx (23:10; రèతb 4:1–4). i©ంత భ<NO 
i©నుటకD బú/ాల పGi»¯య mGా రంభమ��) మ,ందు, pితర6డ� 7ా/fi» =ాnfలప�¥ 
నగరమ, ®కz పGమ,ఖ ప�ర6షbలకD xనయం చూpిం@(డ�.  

వచనమ'లk 8, 9. -ా/ా Zేహమ,ను (అతO) Hzదుట ఉండకkండ 7ా/f 
శM-ానభ<Nల` ఒక Z(Oయందు �ాF ��ట�� టకk అతOO అనుమsంhన 7ా/f 
అంnÙiారమ,ను తలmÂ సూX  ]¼½Xయ,లRd అబFG Hమ, తన చరgను 
ÖదలDptటuvను. అతO xన¦పం ఏNటంటµ, 7ార6 �£ హర9 కkమ8ర9{ైన ఎ¥£4 నును 
సంప4QRంB అతO భ<Nల` ఒక rFగమ,ను అంటµ తన �¦ లమ' Bవరను ఉన� 
మD§:ల8 గ'హను12 i©నుటకD తన ప¶మ,nా మcటF� డమO మనx@ే�tను. ఈ 
xధంnా తన పGsmాదనను పGద/fûంచడం Z(�/ా, ప/¢¶ంnా భ<=ా�NO ఎదుర6zy¤ 
ప°gమ ఆ�ియc =ాంపGZ(యcO¦ mాట|ం@(డ�.  

శs+ాన భohEా నుండ�టకD gండK x�ల @ెT�ంచ�(Oi» అంnÙక/fం@(డ�. 
అతOi» iVవలం గ,హ iావల�ినప�jడ�, అతను m� లమంతట|i» స/fప�¥నంత పÓ/fX 
7Pల @ెT�ంచ�(Oi» ఎందుకD ఇషvప�(ï డ�? 23:8–16ల` యజమcO, ఎóÂ G ను 
మ/fయ, అబFG Hమ, మధ) జ/fnfన చరgలను ]¼½Xయ,ల చటvం పGrFxతం 
@ే�ియ,ండవచుg. mGా రంభ ]¼½Xయ,ల చటvం,13 భ<=ా�N తను Oవ�ిసుX న¦ 
పటvణంల` లÅZ( స>లంల` ఉన¦ అ'[iార6లRd భ<=ా�మ) �´వలD అంZ[ం@(లO 
OయNంhంZ[. ఇటÀవంట| �´వలD ఏNటంటµ, పను¦లD @ెT�ంచడం, Z(డ�ల 
సంద/ాºలల` తన అనుచర6లÐౖన ప�ర6షbల Z(�/ా తnfన �tౖOక �´వలD 
అంZ[ంచ�(O¦ సూhసుX ంZ[.14 భxష)ý త/ాలi» గ,హ ఒక శM-ానభ<N i»¯ంద 
ఉంటÀందO, మ/fయ, ఎóÂ G ను భ<=ా�మ) �´వల నుం�¥ తpిjంచుié�(Oi» ఆ 
స>లమంతట|Ô అమcMలO ఆశప�(ï డ�. 

ఈ ]¼½Xయ,ల చటvం అబFG Hమ,కD i©O¦ iారణ(ల వల�  వ/fXంచదు అO i©ంత 
మంZ[ అనుకDy(¦ర6, అx ఏమనnా: (1) ]¼½Xయ,ల చటvం అబFG Hమ, iాలcOi» 
/�ండ� శR(బFo ల తర67ాత y(ట|Z[, అందువలన అలcంట| చటvం pితర6O 
�xతiాలంల` అమలDల` ఉన¦Zో  లÅZో  మనకD RెTయదు. (2) అబFG Hమ, 
�xతiాలంల` ఆ చటvం అమలDల` ఉన¦పjట|i} కI�( ఇZ[ ]̂బ_G ను దî¥ణం వరకD 
అనుస/fంచబ�¥ంZో  లÅZో  మనకD RెTయదు. (3) ]̂బ_G ను ®కz �tNట|ê 
]¼½Xయ,లD (]¼RెðXñ�) hన¦ ఆ�ియcల`O ]¼ందు-ఐ/¢mా ]¼½Xయ,లRd ఏ జÆs 
సంబంధం ఉన¦Z[ అన�(Oi» ఆ'(/ాలD లÅవ�; లÅZ(, ఒక7¤ళ ఉంటµ, దî¥ణ 
కy(నుల` ఈ చటvమ,ను ఆచ/fం@ే 7ారO ఏZ¿ కI�( సూhంచదు. 

వచనమ'లk 10, 11. ఎ¥£4 ను [~త� కkమ8ర9ల మధ$ను క«ర9jం{| 
య'ం{ెను, మ/fయ, @ెpిjనదంతయ, xy(¦డ�. ఆ ఊ-1 గAg ®దo నున¦ 
]aతb కDమcర6లకD xనబడ�నటÀ�  అతడ� అబ34 5మ'�© ప4త�$తiరhpెjను. 



7 

మ,ందుnా, pితర6డ� @ెpjినZ(Oi» అతడ� సనM/ా)ద సమc'(నమ,Rd 
పGsmాదనను అభ)ంతరపర@(డ�: అయ8$ అట�L  Dాదు, ... ఆ �¦ లమ'ను 
�DGచుjచుU#�ను, మ-1య' Q#gల`నున� గ'హను �DGచుjచుU#�ను. అపjడ� 
తనకD R(ను మcటF� డ�త¬ ఇలc @ెmాjడ�, U�ను అQR �DGచుjచుU#�ను; (అక·డ) 
మృFబb ంQRన xాgg �ాF ��ట�� మU�ను. సంపను¦�ైన మ/fయ, శi»Xవంత9:Kన 
పర7ా�ిi» భ<NO మ/fయ, గ,హను “ఇ@ేgదనO” ఎóÂ G ను మ,మcMర6 @ెmాjడ�. 
ఇకzడ ఎóÂ G ను 7ా�¥న nathan (“ఇచుgట”) అను i»¯య ®కz మ,మcMర6 
ఉపÎగం, అబFG Hమ, 9 మ/fయ, 13 వచనమ,లల` మ,మcMర6 7ా�¥న nathan 
(“y(i»చుg” లÅZ( “7Pల ఇ@ెgదను”; NIV) పదమ,కD తnfనZ[nా ఉంZ[. 

వచనమ' 12. మరలc, అబ34 5మ' ఆ Qేశపf ప4జల Hzదుట �ాE1లప{నెు 
(23:7 చూడం�¥). తన rFర)ను mాs ptటÀv టకD m� లమ,ను అమ,MటకD ఎóÂ G ను 
ఇషvప�(ï డO అతను కృతజæత RెTmాడ�. అతడ� సనM/ా)ద nøరవం చూpిసూX  
“=ాnfలప�ెను” మ/fయ, 7ా/f 7Pఖౖ/fi» కృతజæత RెTptను.  

వచనమ' 13. ఆ �¦ లమ'నకk x�ల Hpjెదను (“@ెT�ం@దెను”; NIV); అQR 
U#°ద± పfచుjDugనHzడల మృFబb ంQRన U# y3ర$ను �ాF ��ట²�దనg ఆ Qేశ 
ప4జలకk AనబడKనట�L  ఎ¥£4 ను�© pె��:ను pతిర6డ� 7¤డ�i©yPను. అబFG Hమ, తన 
కDటÀంబం i©రకD -ాశ�త9:Kన శM-ానభ<NO భదGపరచుటకD ఒiV ఒకz O/Ù¶ణ 
ఏNటంటµ =ాþల సమ¶ంల` భ<Nఅంతట|O i©న�(Oi» పద·s పGiార9:Kన 
ఒపjందంల`i» పG7¤°ంచుట. అందువలన, ఎóÂ G ను తన అభ)ర>నను 
అంnÙక/fంచ�(Oi» xన¦pిం@(డ�. ఒపjంZ(O¦ మ,nfంచ�(Oi» అతO పటÀv దల 
అవసరమO అతను నమcMడ�.  

వచనమ'లk 14, 15. hవరnా, అబ34 5మ'కk జ7ా�చుgట Z(�/ా ఎóÂ G ను 
ఒప�jiéటFOi» బలవంతం @ేయబ�(ï డ�. ఆ భoh ధరను U#లkగ' వందల 
త�లమ'ల x�ం{|i» ఏ/ాjటÀ @ే=ాడ�. ఇలc అడగడం భ<N మc/�zటÀ xలDవకD 
తnfనటÀ� nా ఉన¦Z[ అO Oశgయంnా x-ÿ�Ýించ�(Oi» అ=ాధ)ం. ఎందుకంటµ, ఆ 
సమయంల` కy(నుల` 7Pం�¥ తbలమ,లDకD15 గల xలDవ RెTయOZ[. తదుప/f, 
గ,హను కTnfయ,న¦ m� లమ, ®కz ప/fమcణం ఎంRd 7ాక)ంల` ఇవ�బడలÅదు. 
�ి/fయc ఉతXర ½రంల` ఉnా/fñ నుం�¥ మ<డ� mGా !న గ̄ం"(లD (i}¯.పÓ. 
పZ(¦లDగ, నుం�¥ పదమ<డ� శR(బoం) ఉన¦x, అx �ి>/ా�ిX  అమMiాలకD 
y(లDగ, వందల 7Pం�¥ తbలమ,లను సూhసుX ంZ[. అ�Rే, ఈ భ<మ,లD 
అబFG Hమ, i©నుn¢లD @�ేిన భ<rFగం కంటµ ptదonా ఉం�¥ ఉండవచుgను.  

@(లc �ి>/ాసుX ల లc7ాZÏేల గ,/fంh mాత Oబంధన గ̄ంథంల` @ెపjబ�¥నx. 
యciéబ, హ¡ర6 కDమcర6ల ®దo “నూర6 వరHలకD” m� లమ, ®కz 
rFగమ,ను i©yPను (33:19). ఈ ఉZ(హరణను mÂ లDgటల` గల సమస) ఏNటంటµ 
బర6వ� ®కz i©లత అO°gతంnా ఉంZ[; ఇZ[ ఒక తbలమ,నకD ఎకDzవnా లÅZ( 
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తకDzవnా ఉండవచుg. Z(Ïదు అ/øy( కళ�మ,ను iVవలం ఏబZ[ తbలమ,ల 7Pం�¥i» 
i©Oనను (2 సమ<. 24:24) Zే7ాలయప� భ<NO మcతGం ఆర6వందల 
తbలమ,ల బంnారమ,Rd i©yPను (1 Z[న. 21:25). ఒÇÃ సమరయ i©ండను ఆర6 
వందల తbలమ,లకD i©yPను (1 /ాåలD 16:24). ఈ సంద/ాºలల`, అబFG Hమ, 
i©OనZ(Oకంటu కI�( ఈ భ<N ®కz స>లమ, (కళ�మ, iాకDం�() ఎకDzవnా 
ఉన¦టÀ�  కOpిసుX ంZ[. తర67ాత, దG7#)లÈణం సమయంల`, �/ÙMయc 
అy(Rdతbల`నున¦ m� లమ,ను iVవలం పZ[��డ� తbలమ,లiV i©yPను 
(�/ÙMయc 32:9).  

ఎóÂ G ను అ�¥nfన 7Pల @(లc ఎకDzవ అO ఈ తbలy(తMక అంచy( సూhసుX ంZ[. 
అ�Rే, ఎóÂ G ను y(లDగ, వందల తbలమ,లD తకDz7¤ అన¦టÀ� nా నట|ం@(డ�: 
U#కk �కk అQR Hzంత? మృFబb ంQRన � y3ర$ను �ాF ��ట�� మg అబ34 5మ'న 
కkతiరhpjెను. ఎóÂG ను @ెప�X y(¦డ�, “మనNదoరం సంపను¦ల9̈ ఆ 7Pల 
@ెT�ంచ�(Oi» అడïంi» లÅదు; మ,ందుకD 7PÑ� Ô rFర)ను mాsptటÀv .” 

వచనమ' 16. ఎ¥£4 ను అ�¥nfన 7Pం�¥ 7Pల y()య9:KంZో  లÅZో , అబ34 5మ' 
x7ాZ(Oi» పGయs¦ంచలÅదు లÅZ( ధర తnfÍంచమO అతOO ఒpిjంచనూ లÅదు. 
7ాక)మ, @ెప�X ంZ[, అతడ� ఎ¥4ా మ' మ8ట AU�ను మ/fయ, అతడ� @ెpిjన 7Pం�¥iV 
(అతనi») తµB ఇpెjను. i©నుn¢లD చటvపరంnా @ేయ,టకD ఇZ[ [~త� 
కkమ8ర9లకk AనబడKనట�L Eా జ-1E¸ను. ఇZ[ బ]¼రంగంnా జ/fnfనZ[ కనుక, 
మ/fయ, వరiకkలల` pెలkL  �4ా మ8ణrక ప4Dారం 7Pం�¥ త¬యబ�¥నZ[ గనుక, భ<N 
®కz యcజమcన)ం ptౖ ఎటÀవంట| భxష)తbX  x7ాదం ఉండదు. 

తi�zడ మ/fయ, బర6వ� ప°gమ ఆ�ియcల` మcర6త¬ ఉం�xే, అందువలన 
/�ండ� ప¶మ,లకD y()య పGమcణ(లD ఉం�(T�న అవసరం లÅదు. అందువలన, 
అబFG Hమ, “వరXకDలల` @ెలD�  mGా మcణ క”ను (NRSV; ESV) 7ా�(డ�. ఆలÐ$%& జ� 
]a'X  ఇలc @ెmాjడ�, pితర6డ� నగరప� గxO ల`పల mGా ంతమ,న ఉన¦ వరXకDల 
తi�zడను అరవ� ½సుకDy(¦డ�, మ/fయ, ఆ y(లDగ, వందల తbలమ,ల 7Pం�¥ 
ఇంచుNంచు పZ[ m(ండ��  త¬యబ�¥ంZ[. తదుప/f, అతడ� i©ంత ఆ�ిXO i©నుn¢లD 
@ేయcలO ఆ°ం@(డ� గనుక గxO ®దoకD అంత 7Pం�¥O ½సుకD7Pìí� డ� అy¤Z[ 
అ=ా'(రణం iాదు అO ఊ]¼ం@(డ�.17 

మD§:ల8 గ'హల` +ా-ా భo�ా� పనమ' (23:17–20) 

17–18ఆల8గ'న మm¯¹ Hzదుటనున� మD§:ల8యందZ ఎ¥£4 ను �¦ లమ' అనEా 
ఆ �¦ లమ' Q#gయందZ గ'హయ' Q#g �¦ Zm¯ర అంతట́ల`నున� ఆ �¦ లమ' 
pెటL g�య', అతg ఊ-1 గAg ప4x��ంచు xారంద-1ల` [~త� కkమ8ర9ల Hzదుట 
అబ34 5మ'నకk �ా�స��మ'Eా �ి�రపరచబ{ెను. 19ఆ తర9xాత అబ34 5మ' కU#ను 



9 

Qేశమ'ల` [\బ]4 నను మm¯¹Hzదుట నున� మD§:ల8 �¦ లమ' గ'హల` తన 
y3ర$Hz�న +ా-ాను �ాF��ట²�ను. 20ఆ �¦ లమ'ను Q#gల`నున� గ'హయ' [~త� 
కkమ8ర9లవలన శs+ానమ'Duరకk అబ34 5మ'నకk �ా�స��మ'Eా �ి�రపరచబ{ెను. 

వచనమ'లk 17, 18. చటvపర9:Kన మ/fయ, బం'[ం@ే స�rF7ాO¦ 
O/ా· /fంచుటకD భ<N ®కz i©నుn¢లD xవ/ాలD =ా/ాంశంnా @ెపjబ�(ï �. అZ[ 
మm¯¹ �Êదుట మD§:ల8ల` నున�, ఎ¥£4 ను �¦ లమ', మ/fయ, Q#gల` నున� 
�¦ లమ' మ-1య' గ'హయ', అలcnV Q#g �¦ Zm¯ర అంతట́ల`నున� pెటL g�య' 
కTnfయ,న¦Z[.18 @ెపjబ�¥న అO¦ xవ/ాలD �ా�స��మ'Eా అబ34 5మ'కk 
�ి�రపరచబ{ెను; మ/fయ, ఇZ[ అతO ఊ/f గxO ®దo =ా¶)మ,nా ఉన¦ ]aతb 
కDమcర6ల �Êదుట @ేయబ�¥నZ[. 17 మ/fయ, 20 వచనమ,లల` ఉన¦ 
“=ా�స> ÷మ,nా �ి>రపరచబ�ెను” అను అను7ాదమ,, ఈ i©నుn¢లDల` @ేs 7Gా త 
పతGం ఉన¦దO సూhసుX ంZ[. అ�నపjట|i}, ]̂òG i»¯య iVవలం “పంపబ�¥న” 
(NRSV; NJPSV) లÅZ( “బZ[É @ేయబ�¥న” (NLT)19 అO సూhసుX ంZ[. 
ఏZ[ఏ9:Kనపjట|i}, ఈ ఒపjందం pితర6Oi» మ/fయ, అతO 7ారసులకD మiVjలc 
m� లమ, మ/fయ, @ెట�O¦ట| పట�  Oస�ంZహే9:Kన చటvపర9:Kన హకDzను ఇhgంZ[ 
మ/fయ, ఇZ[ అబFG Hమ, తనదO pలిDవదnfన 7ాnాo న Zశేమ,ల` Öదట| తbనక.  

వచనమ' 19. pతిర6డ� చటvపర9:Kన iా/ా)లను మ,nfంhన తర67ాత, 
కU#ను Qేశమ'ల` [\బ]4 నను మm¯¹ (అQR [\బ]4 ను), �Êదుటనున¦ మD§:ల8 
�¦ లమ' గ'హల` తన y3ర$Hz�న +ా-ాను �ాF ��ట²�ను. ఇలc @ేయడం Z(�/ా, ఒక 
Z[నమ,న 9:�ీ�య /ాబ_ వ� భxష)) య<దులకD తT�nా, స/f�ÊKన సమc'[Rd 
ఆ9:ను ఆయన సతz/fం@(డ� (మతX� 1:1–16). అంRేnాక, ఒక /¢å తన 
సంతs =ా�స> ÷మ,nా m� ందుకDy¤ కy(ను Zేశమ,నకD 7ా/fO న�¥pిం@(డ�. -ా/ాకD 
అదనంnా, మiVjలc గ,హల` mాsptటvబ�¥న 7ార6 అబFG Hమ,, ఇ=ా�కD, /fబFz, 
లÅయc మ/fయ, యciéబ, (25:9, 10; 49:29–32; 50:13).  

i©O¦ శR(బFo లDnా య<దుల Z(�/ా, i��*సXవ�ల Z(�/ా మ/fయ, మ,�ి� ంల 
Z(�/ా సమcనంnా సy(MOంచబ�ే ]̂బ_G నుల` మiVjలc గ,హ వదo ఉన¦ pితర6ల 
సమcధులD సంపGZ(య స>లcలD. 7ాసXవంnా, పGసుX తం ఆ భవనమ, ®కz n¢డలD 
మH ]a/¢దు iాలంల` O/fMంచబ�¥నx. అకzడ ఆZ[మ ఇ-ా̄��Éయ,ల నుం�¥ 
ఉన¦టÀవంట| వసుX వ�లను కనుn~న¦పjట|i}, pతిర6ల iాలం గ,/fంh ఏÇ కI�( 
ధృÏక/fంచలÅదు.  

వచనమ' 20. అ'()యమ,నకD ప�నర6i»X మ,nfంప� ఉన¦Z[: ఆ �¦ లమ'ను 
Q#gల`నున� గ'హయ' [~త� కkమ8ర9లవలన శs+ానమ'Duరకk అబ34 5మ'నకk 
�ా�స��మ'Eా �ి�రపరచబ{ెను. ఈ భ<NO ఆ/f+ంచుటను గ</fg మరలc @ెప�jట 
Z(�/ా, ఈ rFగంల` ఉన¦ mGా మ,ఖ) సంఘటనను ఒsX  @ెప�X ంZ[: ఈ కy(Ôయ,ల 
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నుం�¥ అబFG Hమ, i©న¦ భ<N, /ాబ_ �� 7ాట|i» పÓర�nాN.  

అన�యమ' 

మరణ సమయమ'ల` (అ"#$యమ' 23) 

మృతb)వ� వ)కDX లను nøరxంచదు. పGsకIలంnా, ఇZ[ n~పjnా సమపర@ేZ[. 
�xతంల` 7ా/f ప/f�ి>తbలRd సంబంధం లÅకDం�( ఇZ[ యøవనులను మ/fయ, 
వృదు· లను, ధOకDలను మ/fయ, p´ద7ా/fO, ప�ర6షbలను మ/fయ, �ీX �లను 
½సుకDంటÀంZ[. x7ాహ బంధమ,ను, ఇలD� ను లÅక i©O¦ =ార6�  సమcజమ,ను 
RెంచుకDంట, మరణమ, ఆH�నమ, లÅకDం�( @~రబడ�తbంZ[. Z(Ïదు  
(2 సమ<. 12:15–23), Îబ, (Îబ, 1:20), �/ÙMయc మ/fయ, య<Z( 
పGజలకD (2 Z[న. 35:20–25), ��సు మ/fయ, ఆయన �´¦]¼తbలRd సH 
(ÎHను 11:31–36) అంద/fi» సంR(ప సమయం వhgంZ[. m(లD మరణమ,ను 
“కడపట| శతbG వ�” అO pిT@(డ� (1 i©/fం" ¿య,లకD 15:26). �xతంల` ఎప�jడ� 
వhgంZ[ అO iాకDం�(, pిGయ9:Kన 7ా/fO ½సుకDన¦ప�jడ� మరణమ, 
అంగలcర6jకD గ,/f @సేుX ంZ[. 

మన 7ాక)మ, ఇలc @ెప�X ంZ[, “అబFG Hమ, -ా/ా ONతXమ, 
అంగలcర6gటకDను ఆ9:ను గ</fg ��డ�gటకDను వ@ెgను” (23:2). pితర6డ� 
తన pిGయ9:Kన rFర) i©రకD ��డ�gటకD గ,�(రమ,ల`నుi» పG7¤°ంhనప�jడ�, 
తపjOస/fnా అతOi» @(లc జÆæ పiాలD తన మనుసుల` పGవ]¼ంhయ,ంటF�. 
అతను వంద సంవత�/ాలD లÅZ( ఇంiా ఎకDzవ గల x7ాహ సంబంధమ,ను 
జÆæ పకం@ే�ిi©Oయ,ండవచుg-7ార6 కల�ి �xంhన iాలంల` గల ఎతbX  మ/fయ, 
పలc� లను గ,ర6X @ేసుకDy(¦డ�. ఆ సంవత�/ాలల` Rే�(లD మ/fయ, xrúZ(లD 
7ార6 అనుభxంhనపjట|i} కI�(, ఎంత p´GNం@ే మ/fయ, నమMక9:Kన rFర)nా 
ఉన¦Z[ మ/fయ, ఎంతnా గ,/~X సుX ంZో అO Oస�ంZేహంnా అనుకDy(¦డ�. 
ఇ�ాM��లD జననం వలన (16:1–6) Hగర6ptౖ ఆ9:కDన¦ iéపం మ/fయ, 
అసూయ వలన ఆ9: అతOO OంZ[ంhన xషయమ,ను మ/fయ, ఆ9: ié/fక 
9̈రకD s/fnf ఎన¦డూ /ాకDం�( 7ా/fO m� మMO పంp7ి¤�ినందుకD ఎంతnా కలత 
@ెంZ[ బFధప�(ï �ో , (21:8–14) ÏటO¦ట|Ô అతను జÆæ పకమ, 
Rెచుgi©Oయ,ండవచుgను. అ�Rే, 7ా/f సమస)లD i©O¦ అతO =ా�ర>ం Z(�/ా 
వ@(gయO మ/fయ, x-ా�సంల` తnfÍmÂ యcడO కI�( జæpిXi» RచెుgకDy(¦డ�.  

అO¦ట| కంటµ ఎకDzవnా, 7ా/fi» mాmాలD మ/fయ, ల`mాలD ఉన¦పట|i}, 
Zేవ�డ� తన దయ Z(�/ా, 7ా/f �xR(లను ఏ xధంnా Z¿xం@(�ో  జÆæ పకం 
@ేసుకDy(¦డ�. 7ాసX7ాOi», కDమcర6డ� కలDగ,R(డy¤ మcనవ�ల ఆశ 
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mÂ �నపjట|i}, Zేవ�డ� అదుºతంnా మ,దుసT శ/Ù/ాలకD �వNhg 7ాnాo న 
కDమcర6�ైన ఇ=ా�కDను Rెచుgటల` శi»X Ohgనప�jడ� 7ార6 n~పj ఆనందమ,ను 
పంచుకDy(¦ర6 (21:1–7). మ/¢ ఆనంద ప/ా)యం ఏNటంటµ, ¡/fయc పర�త 
ptౖ మరణమ, నుం�¥ 7ా/f pిGయ ప�తbG �ైన ఇ=ా�కDను Zేవ�డ� తpjిం@(�ో  అన¦ 
కథను ఇంట|i» s/fnf వhg -ా/ాRd ఇవÔ¦ పంచుకDన¦ /¢å (22:1–12). 
ప�నర6ద·/fంచబ�¥న �ÊహË 7ా 7ాnాo నమ,ను అతడ� మరలc @ెpిjయ,ండవచుg: 
అతO Z¿7PనలD 7ా/f కDమcర6O ptౖ ఉంటFయO, మ/fయ, అతO సంR(నం 
“భ<ల`కమ,ల`O జనమ,లO¦ట| ptౖ” ఆö/ా�దమ,ను Rె=ాX ర6 (22:18). ఇ=ా�కD 
వయసు�ల` ptర6గ,తbండడం Ïî¥సుX న¦ప�jడ�, 7ార6 సంవత�/ాలD 
తర6గ,చుండnా ఈ 7ాnాo నం అబFG Hమ,కD మ/fయ, -ా/ాకD n~పj 
mÂ G R(�హమ,ను Rెhg య,ండవచుg.  

ఆ ఏడ�j గ,�(రమ,ల` అబFG Hమ, మనసుల` ఏ ఆల`చనలD కTnాÎ 
మనకD RెTయదు; iాÔ “x-ా�సులకD తం�¥G”nా (/¢మc 4:16) pిలDవబ�(ï డ� 
గనుక, ఒక మంh rFర) మcతG9̈ iాదు iాÔ “పxతG” 9:Kన మ/fయ, Zేవ�O 
యందు “O/Ù¶ణ” కTnfన �ీX � అను 7ాసXవమ,ను జÆæ పకం @ేసుకDన¦టÀ�  
అOpిసుX ంZ[ (1 p´తbర6 3:5). x-ా�సం Z(�/ా, “Zేవ�డ� ZOేi» °Tjయ, 
O/ాMణకDడ�yPౖ య,y(¦�ో , ప�y(దులDగల ఆ పటvణమ,ల`” ఆ9:Rd కI�( మరలc 
ఉంటFనO అనుకDy(¦డ� (]̂òG. 11:10). ఈ /¢å Zేవ�O పGజలకD ఇZ ే ఆశ 
ఉన¦Z[.  

మనమ, మరణమ,ను ఎదుర6zన¦ప�డ� లÅZ( p´GNంhన 7ార6 �xతమ,ను 
మ,nfంచుi©O 7PÑ�mÂ �నప�jడ� కTnfన ��డ�jకD, జÆæ పiాలD i}స̄ుX ల` మనకD 
ఉన¦ 7ాnాo y(లను బట|v  ఒక n~పj Z¿7Pనలcంట|x (ÎHను 5:24–29; 11:25, 
26). జÆæ పiాలD గ,ం�ెy-pిji» కI�( iారణమÒR(�; భxష)ý ఆశలను మ/fయ, 
�xతంల` ఆనందమ,లను ZోచుకDంటF�. మన జÆæ పiాల పGrFవం మన గత 
పనులను ఏ xధంnా చూ=ాX ¡ అను Z(O ptౖ పడ�తbంZ[. Zవే�O �Êదుట 
మcర6మనసు� m� ంZ[ మనptౖ y¤రమ, ¡pిన7ా/fRd స/f@ేసుకDంటÀ mాmాలను 
జÆæ పకం @ేసుiéవడం మంhZ[ మ/fయ, ఆ/¢గ)9:KనZ[. అప�jడ� Zవే�డ� మనలను 
¶Nంh మన “mాపమ,లను ఎన¦డూ జÆæ పకమ, @ే�ిiéడ�” (]̂òG. 8:12; 10:17 
చూడం�¥).  

ఒక iéణంల`, మరణ సమ¶ంల` i��*సXవ�లD అబFG Hమ,Rd mాటÀ ఏకంnా 
ఉంటFర6. Zేవ�O నుం�¥ అభయ7ాకDzలను xy(లO అనుకDంటFమ,, iాÔ 
పరల`కం మÒనంnా ఉంటÀంZ[. 7¤/V iéణంల`, pితర6O x-ా�సం కంటµ మన 
x-ా�సం O/foషvత కTnfన O/Ù¶ణల` =ా> pిత9:KనZ[. ]̂òG రచ�త xర6Z(· O¦ 
అంZ[ం@(డ�: పÓర�iాలమందు Zేవ�డ� “pతిర6లRd మcటF� �(డ�” (అబFG Hమ, 
మ/fయ, ఆయనను 7Pంబ�¥ంhన7ార6); iాÔ “ఈ Z[నమ,ల అంతమందు 
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కDమcర6O Z(�/ా మనRd మcటF� �ెను” (అm� సXలDల Z(�/ా మ/fయ, 7ా/fO xన¦ 
7ా/f Z(�/ా) (]̂òGయ,లకD 1:1, 2; 2:3, 4). Zేవ�డ�, ��సు Z(�/ా, మరణమ,ptౖ 
hవ/f మcటలను పTi�ను-xనప�ేటÀ� nా (ÎHను 5:24–29; 11:23–26, 38–
44) మ/fయ, తన మ]¼మగల ప�నర6R(> నమ,నకD పGత)¶ =ాþలDnా 
ఉండ�టకD పGదరûన Z(�/ా (ÎHను 20:19–31). మన x-ా�సం అÕలcషగల 
ఆల`చనptౖ ఆ'(రప�¥ ఉండదు iాÔ, మరణమ, తర67ాత స�వ9:Kన పGభ,వ�ను 
చూ�ిన మనుషb)ల Oజ9:Kన =ా¶)ం ptౖ ఆ'(రప�¥ ఉంటÀంZ[. సు7ారXను 
పGకట|ంచ�(Oi» (Äభ7ారX) ఇషvపÓర�కంnా సమసXమ,ను R()గం @=ేార6, తZ(�/ా 
మనం ఆయనRd ప�నర6R(> నంల` mాలDపంచుiéవచుg (1 i©/fం" ¿. 15:1–8, 20–
26, 50–58; " ెస�. 4:13–18). 

ప-1ºద» గ�ంథమ'ల` గల �ాsరక Bహ�మ'లk (అ"#$యమ' 23) 

అబFG Hమ, తన rFర)కD ఒక -ాశ�త9:Kన =ాMరక hహ¦మ,ను =ా> pిం@(డ�. 
ఆ9: శ/Ùరం i©రకD iVవలం ఒక x-ా̄ంs స>లమ,ను, అనnా భxష)తbX  వంశమ,ల 
Z(�/ా సులDవ�nా మ/fgmÂ బ�ే స>లమ,ను, మcతG9̈ ఆయన iéరలÅదు. Z¿Oi» 
బదులDnా, ఒక m� లమ,ల` ఒక గ,హను – n~పj జనమ,ల ®కz తT�O 
సమc'[@�ేిన పGZేశమ,nా తన సంR(నమ, 7ార6 ఎల�ప�jడూ గ,ర6X ంచుకDy¤ 
xధంnా ఒక -ాశ�త సమc'[ స>లమ,ను – ఆయన m� ంZ(లనుకDy(¦డ�. 

ప/fÄద· గ̄ంథంల` ఉన¦ x-ా�సమ,ల` mGా మ,ఖ)9:Kన xషయం ఒకట| ఉంZ[. 
అZేమంటµ తన పGణ(Ñకలను yPర7¤ర6gటకDnాను Zేవ�డ� ఆöర�Z[ంh 
ఉపÎnfంచుకDన¦ పGజలకD i©O¦ =ాMరక hహ¦మ,లను O/fMంచడం (]̂òG. 11 
చూడం�¥). Zేవ�O n~పj ర¶ణ(ర>9:Kన iార)మ,లను చూhనప�jడ�, x-ా�సులD 
అను7ార6 మన r.sక మ/fయ, ఆ½Mయ9:Kన pితర6ల x-ా�సమ,ను 
జÆæ పకమ,నకD RెచుgకDO ప�నఃపGsషv @ేసుié7ాT. p´GNం@ే ఒకO శ/Ùరమ, 
Z(చబ�¥య,న¦ పGZేశమ,ను ఒక గ,ర6తbRd గ,/fXంh ఒక సమc'[O కటvడం అy¤Z[ 
తp´jÇ iాదు. మన �xR(లల` మనం ఎంతnాyÞ p´GNంh మనకంటµ మ,ందుnా 
7PÑ�న 7ా/fO nøరxంచుటకD ఇZ[ ఒక x'(నం. మనం ఎవర6, మనం ఎకzడ నుం�¥ 
వ@(gమ,, మ/fయ, మనం ఎకz�¥i» 7Pళ0X y(¦మ, అను7ాట|O ఇZ[ మనకD 
జÆæ పకం @ేసుX ంZ[. మరణ ంhన 7ార6 ఒక7¤ళ Zేవ�Oi» నమMక9:Kన �డï  అ�Rే 
ఇZ[ ఇంiా 7ాసXవం, అంటµ -ా/ా వలÐ, ఎందుకంటµ అZ[ మనలను mÂ G త�]¼ంh 
�xతంల` ఒక Z[శను మ/fయ, ఉZేoశ)మ,ను ఇసుX ంZ[. 

ప/fÄద· గ̄ంథంల` ఉన¦ =ాMరక hH¦లD పGజలను n~పj @ేయ,టకD కట|vనx 
iావ�. “x-ా�స Ïర6లD” (]̂òG. 11) కI�( mాపమ, @ే�ి 7ా/f �xR(లల` Zేవ�O 
hతXమ, xషయంల` ప�¥mÂ యcర6. ఉZ(హరణకD ½సుకDంటµ Z(Ïదు “ప/fÄద· 
గ̄ంథంల` అs n~పj ప/fÄదు· డ�nాను మ/fయ, అs n~పj mాpిnాను” 
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గ,/fXంచబ�(ï డ�. ఆయనకD �ెబÈZ[-మ<డ� i}రXనలD ఆ/¢pించబ�(ï �, అలcy¤ 
వ)Õ@(రమ, మ/fయ, నరహత) అy¤ mాపమ,లD కI�( (2 సమ<. 11:2–4; 
i}రXన. 32; 51). అm� సXలDలంద/fల` సు7ారXను ఎకDzవnా పGకట|ంhన7ా/fల` 
m(లDను మ,ందు చూప�R(ర6. అZ[ 7ాసXవ9:Kయ,ంటÀంZ[; iాO తనల` ఉన¦ 
అR()7¤శం తనకD మ,నుప� జతపO7ా�ైన బర¦బFRd RెగRెంప�లD @ేసుi©నునటÀ�  
@ే�ింZ[, అందుiV ఆయన తన /�ండవ సు7ారX పGయcణమ,ను తమ Öదట| 
పGయcణంల` మధ)ల`y¤ 7PనుZ[/fnfన ÎHను అనబ�ే మcర6zRd @ేయవల� ి
వhgంZ[ (అm� . 13:13; 15:36–41). 

Oర1�ంచబ�¥న ఆ/ాధy( సమయమ,లల` తన పGజలD ఆచ/fంచవల�ినZ[nా 
Zేవ�డ� అ'¿కృతం @ే�ని =ాMరక hH¦లD ప/fÄద· గ̄ంథంల`O n~పj7ా/��న 
�ీX �ప�ర6షbలను nøరxంచవ�. iVవలమ, నర6లÐౖన 7ా/fO పÓÚంచుట 
పGమcదకరమ,. ఎందుకంటµ అZ[ మcనవ ఘనతలకD Z(/f½సుX ంZ[–అంటµ ZైÏకరణం 
@ేయ,వరకD Z(/f½�ి ప/fÄదు· లÐౖన పGజలD ఆ/ాధనకD mGా ర>నలకD వసుX వ�లDnా 
మcరR(ర6. మ/¢7Pౖప�, Zేవ�O ®కz mాతOబంధనప� పGజలD 7ార6 Zేవ�O 
పGసన¦తను మ/fయ, శi»XO అనుభxంhన మ/fయ, ఆయనను ఆ/ా'[ంhన అy¤క 
@¢ట�  Îగ)9:Kన /ాs =ాMరక hహ¦మ,లను OTmార6. ఇZ[ �ీy(� 
పర�తమ,y-దo (OరÍమ. 24:4), Î/ాo ను నZ[/nfలcÍ లD (�ÊహË షbవ 4:7–9, 
20), Ýti�మ, (�ÊహË షbవ 24:25, 26), మ/fయ, ఇతర స>లcలల` జ/fnfంZ[. 
Zేవ�O మHR(zర)మ,లకD OలDవబ�ట|vన /ాs hH¦లD కI�( భxష)తbX  
తరమ,లD సమయమ,నకD దూరంnా మ/fయ, అట|v  సంఘటనలD @¢టÀ@ేసుకDన¦ 
స>లమ,లకD దూరంnా 7PÑ�న i©లZ¿ తమ mGా '(న)తను iéల`jR(�. 

ప/fÄద· గ̄ంథంల` ఉన¦ అత)ంత అర>వంత9:Kన =ాMరక hH¦లD 
సమయcనుకIలతకD లÅZ( పGRే)క స>లమ,లకD ప/fNత9:Kనx iావ�. Z¿Oi» 
xర6ద·ంnా, x-ా�సుల హృదయమ,లను కృతజæతకD /Vpి పGRే)క Z[నమ,లల` 
మ/fయ, అర>వంత9:Kన x'(నమ,లల` 7ార6 Zేవ�O సుX sంచుటకD Z(/f½�ని 
Zేవ�O మHR(zర)మ,ల ప�నఃసMృs వంట| ఆ/ాధy( i»¯యలను అx 
కTnfయ,y(¦�. 

ఉZ(హరణకD, ఐగ,ప�X  Zేశంల` బFOసలDnా ఉన¦ ఇ-ా̄��Éయ,లను 7ా/f 
కషv9:Kన శ̄మ నుం�¥ x�¥pించుటకD x-ా̄ంs Z[నమ,ను Zవే�డ� 7ా/fi» 
ÖటvÖదట|=ా/fnా ఇhgనప�jడ�, 7ార6 Z(OO అÕనంZ[ంh ఆర6 Z[నమ,ల 
సృÝిv  తర67ాత Zేవ�డ� x-ా̄ంs ½సుకDన¦ ½ర6నకD గ,ర6X nా Z(OO ఆచ/fం@(లO 
Zేవ�డ� ఆ°ం@(డ� (OరÍమ. 20:10, 11; ఆZ[. 2:1–3 చూడం�¥). అరణ)మ,ల` 
ద/fZ(ప�nా నలDబZ[ సంవత�రమ,లD సం@(రమ, @ే�ిన తర67ాత ¡Ý´ Z(�/ా 
Zేవ�డ� ఇ-ా̄��లDనకD మరలc x-ా̄ంs Z[నమ,ను గ</fgన ఆజæను ఇ@(gడ�. 
ఈ=ా/f, OరÍమమ,ల` 7ార6 ఐగ,ప�X  నుం�¥ Oష2%మణ అy¤ 7¤Z(ంతపర9:Kన 
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iార)మ,నకD మ,�¥ptటFv డ�, తZ(�/ా పGజలD 7ా/fO ఐగ,ప�X  బFOసత�మ, నుం�¥ 
x�¥pింhన Z(Oi» కృతజæతnా Z(OO ఆచ/f=ాX రO Zేవ�డ� @ే=ాడ� (Z[�½. 5:12–
15). 

=ాMరక hహ¦మ,ల ఆచరణకD సంబం'[ంh ల`Rైన mGా '(న)త ప=ాz మ/fయ, 
pిమMట వ@ేg 7ారమ, iాలప� /~టuvల పండ�గల` కనుn~నగలం, ఈ /�ంట|O Öదట| 
శR(బoప� 7ార6 “ప=ాz” అO pిT@ే7ార6. ఈ ప=ాz ఆచరణను గ</fg ¡Ý ́
ఇ-ా̄��Éయ,లకD ఉపZే°సూX  అంటFడ�, “Çర6 Z(స గృహ9:Kన ఐగ,ప�X నుం�¥ 
బయలDZే/fవhgన Z[నమ,ను జÆæ పకమ,@ే�ిi©ను�¥. �ÊహË 7ా తన 
బFహëబలమ,@ేత Z(Oల`నుం�¥ Nమ,Mను బయట|i» రpjిం@నెు” (OరÍమ. 
13:3). Z¿OO ఈ i»¯ంZ[ ]̂చg/fకRd i©న=ాnfం@(డ�: “y¤ను ఐగ,ప�X ల`నుం�¥ 
వhgనప�jడ� �ÊహË 7ా y(కD @ే�ినZ(O ONతXమ, m� ంగO /~టuvలను 
sనుచుy(¦నO Ô కDమcర6Oi» @ెపjవలÐను” (OరÍమ. 13:8). 

సుదూర9:Kన గతంల` Zవే�డ� తన పGజలకD @�ేిన ఒక =ా'(రణ9:Kన 
సంఘటనnా ఇ-ా̄��లD ప=ాzను ఆచ/fంచకIడదు. బదులDnా, ఈ ఆజæ 
వ)i}Xక/fంచబ�¥ పGసుX త iాలమ,నకD Rేబ�¥ంZ[. మ<డ� సహ=Gా బ,o ల ptౖబ�¥, పGs 
సంవత�రమ, ప=ాz Z[నమ,న య<దులD ఈ 7ాక)మ,ను ఇలc @pె´j7ార6, “y¤ను 
ఐగ,ప�X ల`నుం�¥ వhgనప�jడ� �ÊహË 7ా y(కD @ే�ినZ(O ONతXమ,” అO 
(OరÍమ. 13:8). ఆ సంఘటనను hరసMరణ 3యం @ేయ,టకD మ/fయ, ఆ n~పj 
ర¶ణ(ర>9:Kన ఘటనల` పG7¤°ంచుటకD ఇZ[ ఒక i»¯యcöలక9:Kన x'(నం. 
=ా/ాంశంల` @ెmాjలంటµ, “ఇ-ా̄��లD చ/fతG y( చ/fతG” అO పGs తరమ, @ెప�X ంZ[. 
“పGs తరమ,ల` కI�( పGs మOÝి తను కI�( ఐగ,ప�X  నుం�¥ వ@(gనO 
అనుié7ాT” అO N�ా¦ @ెప�X ంZ[.20 

ఒక xధంnా i��*సXవ�లD కI�( ఆ/ాధనల` i}స̄ుX  ®కz �ిలDవను సMరణ 
@ేయ,ట Z(�/ా ఇZే @ే=ాX ర6. ఒక mాత i}రXన మరలc మరలc వ)సన సూచక9:Kన 
x'(నంల` ఇలc @ెప�X ంZ[, “y( పGభ,వ�ను 7ార6 �ిలDవ 7¤�నిప�jడ� Ôవ� అకzడ 
ఉy(¦7ా?” Z¿Oi» సమc'(నం “అవ�ను” అO. అంటµ, మనమందరమ< అకzడ 
ఉy(¦మ, ఎందుకంటµ ఆయన �ిలDవ మన �ిలDవ��. అసలD మరణమ, 
m� ందవల�ిన7ారమ, మనమ,; iాO ఆయన మన =ా> నమ,ను ½�ిi©O “తన 
శ/Ùరమందు మన mాపమ,లను మcÃ ను Çద” ¡�ిi©yPను (1 pత́bర6 2:24). 
ఆయన “ల`కmాపమ,ను ¡�ిi©OmÂ వ� Zేవ�O n~ఱ56pలి� ” (ÎHను 1:29). 
ఇందు@ేతy¤, “i}¯సుX  అను మన ప=ాz పÄవ� వ'[ంపబ�నెు” అO m(లD 
i©/fం" ¿య,లRd అంటFడ� (1 i©/fం" ¿. 5:7). గల½య,లRd ఆయన అy(¦డ�, 
“y¤ను i}స̄ుX Rd కIడ �ిలDవ7¤యబ�¥య,y(¦ను; ఇకను �xంచు7ాడను y¤ను 
iాను, i}¯�´X  y(యందు �xంచుచుy(¦డ�. y¤Oప�jడ� శ/Ùరమందు �xంచుచున¦ 
�xతమ, నను¦ p´GNంh, y( i©రకD తను¦R(ను అపjnfంచుi©Oన Zేవ�O 
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కDమcర6O యందT x-ా�సమ,వలన �xంచుచుy(¦ను” (గల½. 2:20). 
య<దులD ప=ాzను వ)i»Xగ½క/fంhనటÀ� nా m(లD కI�( �ిలDవను 

వ)i»Xగ½క/fం@(డ�. “నను¦p´GNంh y( i©రకD తను¦ R(ను అపjnfంచుi©Oన” అO 
అm� సXలDడ� @pెిjనటÀ� nా పGs వ)i»X i}¯సుX ను గ</fg @పెjగలడ� (గల½. 2:20; 
వiాzణo జ8�¥ంచబ�ెను). i}¯సుX  �ిలDవ అy¤ గతiాలప� సంఘటన 
పGసుX తమ,ల`Oi» Rేబ�¥ వ)i»Xగతం @ేయబ�¥ంZ[. చ/fతGల` ఒక అడ�గ, సూచనలc 
ఉండ�టకంటµ, /�ండ� 7¤ల సంవత�రమ,ల i»¯తం �ిలDవptౖ i}¯సుX  ®కz మరణమ, 
పGs i©̄తX  తరమ,నకD 7ాసXవ9:K సు7ారX పGకట|ంచబడ�తbండnా xంటÀన¦ 
7ా/fనంద/fÔ ఒpిjసుX ంZ[. ఈ స�వ9:Kన =ాMరక hహ¦మ, పGsxధ9:Kన మంh 
మ/fయ, య'(ర> హృదయమ,లను @~hg మ/fయ, పGజలD “Zేవ�O శi»X” Z(�/ా 
ర¶ణకD న�¥pించబడ�తbండnా మcర6jను RెసుX ంZ[ (/¢మc. 1:15, 16; ]̂òG. 4:12 
చూడం�¥). 

బFpిXసMమ,ల` ఒక mాpి®కz పGతb)తXరమ,ను ��సు ®కz మరణ, 
సమc'[, ప�నర6R(> నమ,లకD ఒక స�వ9:Kన మ/fయ, వ)i»Xగత =ాMరకమ,nా 
m(లD అÕవ/f1ం@(డ�. i}¯సుX ల` బFpిXసMమ, m� ందుచుండnా మనమ, “ఆయన 
మరణమ,ల`Oi»” బFpిXసMమ, m� ందుచుy(¦మy¤ 7ాసXవ9:Kన అర>మ,ను m(లD 
గ̄]¼ం@(డ� (/¢మc. 6:3, 5). x-ా�సమ, Z(�/ా పGs i��*సXవ�డ� i}¯సుX  
మరణమ,ల`Oi» పG7¤°ం@(డ� తZ(�/ా గతమ, అనునZ[ పGసుX తమ,ల` 
7ాసXxకమ, @ేయబడ�తbంZ[. ��సు ®కz మరణమ, మన మరణమ, 
అ�నదO మనమ, @ెపjవచుg. మన x-ా�సమ, వలన Zేవ�డ� ఆయన 
ప�నర6R(> నమ,ను మన ప�నర6R(> నమ,nా @ే=ాడ�. మనమ, “ఆయనRd 
mాsptటvబడ�ట” మcతG9̈ iాదు, iాO “నూతన �వమ, m� ంZ[న7ార9:K 
నడ�చుi©నునటÀ� ” మనమ, Ôట| బFpిXసMమ, నుం�¥ బయటకD వhgన7ారమ, 
కI�( (/¢మc. 6:4). 

పGభ,వ� r9జనమ,ను గ</fg కI�( ఇZే Oయమమ, 7ాసXవమ,. ��సు 
®కz శ/Ùరమ, మ/fయ, రకXమ,నకD ఇZ[ స�వ9:Kన =ాMరకమ,, iాnా 
య,గసమcpిX  వరకD సమసX స>లమ,లల` ఉన¦ i��*సXవ�లD Z¿OO ఆచ/fంచవల� ి
య,y(¦ర6. 9̈డ గZ[ల`, పGభ,వ� /~టuvను ½�ిi©O, “ఇZ[ Çi©రకD 
ఇయ)బడ�చున¦ y( శ/Ùరమ,; నను¦ జÆæ పకమ, @ే�ిi©నుటకD Z¿OO @ేయ,డO” 
@ెmాjడ� (లIiా 22:19). ఆయన Z(G ¶రసమ,ను చూ�ి, “ఇZ[ y( రకXమ,, అనnా 
mాప¶మcపణ ONతXమ, అy¤కDల i©రకD hంZ[ంపబడ�చున¦ Oబంధన రకXమ,” 
(మతX� 26:28) అO అy(¦డ�. �ీy(� పర�తమ, దుగ,వన పZ[ ఆజæల 
Oబంధనను ఇ-ా̄��లD ఆ¡Z[ంhనప�jడ� జ/fnfన iార)క̄మమ,నకD ఈ 
7ాక)మ,ల` పGsధ�నులD ఉy(¦�, అకzడ ¡Ý´ దహనబలDల21 రకXమ,ల` i©ంత 
రకXమ,ను బTpీఠమ, Çదను మ/fయ, పGజల Çదను mÂ G î¥ం@(డ�. “�ÊహË 7ా 
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ÇRd @ే�ిన Oబంధన రకXమ, ఇZే” అO ఆయన అy(¦డ� (OరÍమ. 24:8). 
i��*సXవ�లD /~టuvల` మ/fయ, Z(G ¶రసమ,ల` mాలDm� ంZ[నప�jడ� �లిDవptౖ గతంల` 
��సు @ే�ని బల)రjణ మ/fయ, mాపమ,ల ¶మcపణ ONతXమ, 
hంZ[ంపబడ�తbన¦ ఆయన రకXమ,ను పGసుX తమ,ల` మరలc -ా�ిసుX ంZ[. ఈ 
గతiాలప� మ/fయ, పGసుX త iాలప� ఘటనలD మ]¼మcయ,కX9:Kన /ాబ_ �� 
ఘటనRd ఏకం @యేబ�(ï �. m(లD, “Çర6 ఈ /~టuvను sO, �í mాతGల`OZ[ R(G గ, 
నప�j�లె�  పGభ,వ� వచుgవరకD ఆయన మరణమ,ను పGచు/fంచుదుర6”  
(1 i©/fం" ¿. 11:26) అO 7Gా =ాడ�. i»¯యcöలక9:Kన x'(నంల` Zేవ�O పGజల 
హృదయcలల` మ/fయ, �xR(లల` గతమ, పGసుX తమ, అవ�తbంZ[; మనమ, 
O/Ù¶ణRd మ/fయ, మన పGభ,వ� ®కz భxష)తbX  /ాకడ ఆశRd �xంచుటకDనూ 
మ/fయ, Oత) �వమ,నకD మన ప�నర6R(> నమ,నకDను ఇZ[ మనలను మTh 
ఆiారమ,nా రèప�Z[దుo తbంZ[. 
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