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అ"#$యమ' 24 

ఇ�ా½కk Duరకk ఒక y3ర$ 

అబFG Hమ, తన సుZ¿రq9:Kన మ/fయ, సంఘటy(తMక9:Kన �xతమ, ®కz 
మ,nfంప�నకD సÇpిసుX ండnా, తన కDటÀంబమ,, మ,ఖ)ంnా తన కDమcర6�ైన 
ఇ=ా�కD ®కz îVమమ, i©న=ాగ,లcగ,న ఏ/ాjటÀ�  @ే=ాడ�. Zేవ�O ®కz n~పj 
7ాnాo నమ, yPర7¤రవల�ినZ[ ఇ=ా�కD Z(�/ాy¤, iాబట|v  Zవే�డ� మcటF� �¥న 
లÐi»zంపశక)మ,iాO సంR(నమ,ను దయ@ేయ,టకD స/f�ÊKన rFర)ను ఇ=ా�కD 
i©రకD కనుn~నడం అబFG Hమ, ®కz పO (22:17). తన మనుమళ� 
7ారసత�మ, Zైవభi»XలÅO కy(Ôయ,లRd NÑతమవ�కDం�( ఉంటÀందO 
అబFG Hమ,నకD Oశgయత iా7ాT. 

తన Q#సుgDG అబ34 5మ' ఇBjన ఆజ¿ (24:1–9) 

1అబ34 5మ' బహÀ Dాలమ' గ{|Bన వృదు» {ై య'ం{ెను. అg� 
Aషయమ'లల`ను HzహÁ xా అబ34 5మ'ను ఆÂర�QRంpనెు. 2అపf:డK అబ34 5మ' 
తనకk కZE1న సమసiమ'ను ఏలkచుం{|న తన Hంట́ ��ద±Q#సుg�© � pెH$ U# 
�ÄడDG�ంద ��ట�� మ'; 3U�నుఎవ-1 మధ$ Dాపfరమ'U#�UÅ ఆ కU#�య'ల 
కkమ8-̧iలల` ఒక Q#gg U# కkమ8ర9gDG ��ం{|Lpేయక 4U# స�Qేశమందున� U# 
బంధువfల°ద±కk x�ÆL ఇ�ా½కను U# కkమ8ర9gDG y3ర$ను �ెచుjనట�L  ఆDాశమ' 
°క· QేవfడKను భoh°క· QేవfడKU�నౖ HzహÁ xా �©డg � pతే ప4మ8ణమ' 
pేHంpెదనU�ను. 5ఆ Q#సుడK–ఈ Qేశమ'నకk U# x�ంట వచుjటకk ఒకx�ళ ఆ �ీi Ê 
ఇష�పడg Hzడల �వf బయలkQే-1 వBjన ఆ Qేశమ'నకk U�ను � కkమ8ర9g 
�ిDug �£ వల U# అg అడKగEా 6అబ34 5మ'–అక·{|DG U# కkమ8ర9g �ిDug 
�£ క«డదు సు�. 7U# తం{|4 Hంటనుం{|య' U�ను పfట́�న Qేశమ'నుం{|య' 
నను� �Bెj U#�© మ8టల8{|–� సం�#నమ'నకk ఈ Qేశమ' gpెjదనg 
ప4మ8ణమ'p�ేి U#�© pె�ి:న పరల`కపf Qేవfడగ' HzహÁ xా తన దూతను �కk 
మ'ందుEా పంపfను; అక·డనుం{| �వf U# కkమ8ర9gDG y3ర$ను 
�ిDugవpెjదవf. 8అH�ే � x�ంట వచుjటకk ఆ �ీi Ê ఇష�పడg Hzడల ఈ 
ప4మ8ణమ' నుం{| AడKదల �¦ ంQెదవf Eాg �వf U# కkమ8ర9g అక·{|DG �ిDug 
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�£ క«డదg అతg�© p�ె�:ను. 9ఆ Q#సుడK తన యజమ8నుడగ' అబ34 5మ' 
�ÄడDG�ంద తన pెH$ ��ట́�  HË సంగF Aషయmn� ప4మ8ణమ' pే��ను. 

వచనమ' 1. ఇకzడ అబ34 5మ' బహÀ Dాలమ' గ{|Bన వృదు» {ై య'ం{ెను 
అO బ�ౖ�� రచ�త @ెప�X y(¦డ�. ఈ xధ9:Kన 7ాక)మ, మరణమ,నకD 
సÇpిసుX న¦ వ)i»XO గ</fg పGÎnfంచబ�ేZ[ (�ÊహË షbవ 13:1; 23:1; 1 /ాåలD 
1:1). అ�నపjట|i}, వయ�tౖన pితర6O కథల` ఇZ[ అసలD xషయం iాదు. ఈ 
అ'()యమ, మ,nfంప�ల` అబFG Hమ, ®కz కDమcర6�ెనౖ ఇ=ా�కD /fబFzను 
x7ాహమc�(డ� (24:67); మ/fయ, ఇZ[ జ/fnfనప�jడ� ఆయన నలDబZ[ 
సంవత�రమ,ల వయసుగల7ాడO 25వ అ'()యం మనకD @ెప�X ంZ[ (25:20). 
ఇ=ా�కD ప�ట|vనప�jడ� అబFG Hమ, నూర6 సంవత�రమ,ల వయసుగల7ాడ� 
గనుక (21:5), ఇ=ా�కD మ/fయ, /fబFzలD rF/ా)భరXలD అ�నప�jడ� ఆయన 
140 సంవత�రమ,ల వయసుకంటµ ఎకDz7Pౖన7ాడ� iాకmÂ వచుg. Z¿Oi» Rdడ�, 
అబFG Hమ, తన 175వ మరణ ంచుటకD (25:7) మ,ందు ఈ సంఘటనలD 
అO¦య, @¢టÀ@సేుకDన¦ తర67ాత ఒక మ,పjZ[-ఐదు సంవత�రమ,లD 
బGsi»నటÀ� nా ఈ కథనమ, RెTయజVసుX ంZ[. 

అg� Aషయమ'లల`ను HzహÁ xా అబ34 5మ'ను ఆÂర�QRంpనెు అO ఇకzడ 
కథనమ, @ెప�X ంZ[. ఈ pితర6O తనRd Oబంధy( సహ7ాసమ,ల`Oi» Rెచుgట 
Z(�/ాను మ/fయ, తన �xతమ,నకD ఒక అ/ా> O¦, ఉZేo-ాO¦ మ/fయ, O/Ù¶ను 
ఇచుgట Z(�/ాను Zవే�డ� ఆయనను ఆ½Mయంnా ఆöర�Z[ం@(డ�. సమృZ[·�ÊKన 
r.sక ఆö/ా�దమ,లRd కI�( ఆయన అబFG Hమ,ను ఆöర�Z[ం@(డ�: x/¢ధుల 
Zేశమ,ల` భదGతను, n~పj ఐశ�ర)మ,లను (బంnారమ, మ/fయ, 7Pం�¥, n~ఱ56లD 
మ/fయ, మందలD, వందలi©లZ¿ Z(�ీZ(సులD), నమMక9:Kన ఒక rFర), 
మ/fయ, 7ాnాo న ప�తbG �ైన ఇ=ా�కDను ఇ@(gడ�. ఈ ఆö/ా�దమ,లల` i©O¦ 
భxష)తbX ల` కI�( ఉy(¦�; ఆiాశ న¶తGమ,లను mÂ Tనంత మంZ[ సంR(నమ, 
(15:5, 6) మ/fi©O¦ తరమ,ల దూరంల`y¤ ఉy(¦ర6, మ/fయ, కy(ను Zేశమ, 
®కz =ా�'¿నమ, (15:12–21) ఇంiా జర6గవల�ియ,ంZ[. అ�నను, ఈ 
గమ)మ,లను దృÝిvల` ఉంచుకDO అట|v  ptదo  వయసు�ల` ఇ=ా�కD x7ాహమ, 
i©రకD ఏ/ాjట�ను @ేయవల�ని సమయమ, వhgందO pితర6డ� గమOం@(డ�. 
/ాబ_ �� తరమ,లకD ఆయన Zేవ�O 7ాnాo నమ,లను స�వంnా ఉంచుR(డ�. 

వచనమ' 2. iాబట|v , అబ34 5మ' తనకD Ni»zT నమMకసుX �ైన మ/fయ, 
తనకk కZE1న సమసiమ'ను ఏలkచుం{|న తన Hంట́ ��ద±Q#సుg1 pిT@(డ�. ఈ 
Z(సుడ� దమసుzకD @ెంZ[న ఎÉ�Êజ�/¢ (15:2–4) లÅక 7¤/V వ)iéX  ఖhgతంnా 
మనం @ెపjలÅమ,; ఈ 7ాక)ంల` ఆయన p´ర6 @ెపjబడలÅదు. 15వ అ'()యమ,ల` 
ఉన¦ సంఘటనలD జ/fnf ద/fZ(ప�nా ఏబZ[-ఐదు సంవత�రమ,లD గ�¥@(�, 
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కనుక ఎÉ�Êజ�ర6 ఈ సమయమ,నకD కÔసం �ెబÈZ[-ఐదు సంవత�రమ,ల 7ా�ె ౖ
ఉంటFడ�. అ�నపjట|i}, ఆయనకD HరనుకD ఒక పGయcణమ, అవసరం లÅకDం�( 
మcతGం ఉం�¥ ఉండదు, ఎందుకంటµ pితర6ల iాలంల` పGజలD ఎకDzవ iాలం 
�xం@ే7ార6. �ెబÈZ[-ఐదు సంవత�రమ,ల వయసు�ల` అబFG Hమ, కI�( 7¤/V 
Z[శల` ఇంRే దూ/ాO¦ పGయcణ ం@(డ� (12:4). xషయం ఏZ[ అ�నపjట|i}, 
తనకD కTnfన సమసXమ,ను ఏలDచుం�¥న, తనకD Ni»zT నమMకసుX �ైన Z(సుO 
ఈ i}లక9:Kన పOi©రకD pిT@(డ�. 

ఈ iార)మ, ®కz mGా మ,ఖ)తను తన Z(సుOptౖ పGrFxతం @యే,టకD 
అబFG Hమ, అతOi» ఇలc ఉపZే°ం@(డ�: � pెH$ U# �ÄడDG�ంద ��ట�� మ'. “R�డ” 
అను పదమ,నకD ]̂òG పదమ,ను ( ְךֵָרי , yarek) “నడ�మ,” అO కI�( 
అనువZ[ంచవచుg. ఈ Z(సుడ� అబFG Hమ, ®కz శ/Ùరమ,ను 
R(కవల�ిన7ాడ�nా ఉy(¦డ�. ఎందుకనnా ఆయన నుం� ే7ాnాo నమ, @ేయబ�¥న 
సంR(నమ, /ావల�ని7ార6nా (“తన నడ�మ,ల` నుం�¥” 46:26 [KJV] 
చూడం�¥; OరÍమ. 1:5)2 ఉy(¦ర6. తన Z(సుO y-దo నుం�¥ pితర6డ� అట|v  ఒక 
సూచy(తMక9:Kన iార)మ,ను ఎదుర6చూచుటకD iారణమ, భxష)తbX  
తరమ,లను గ</fgన Zేవ�O 7ాnాo నమ, ఇ=ా�కDనకD స/f�ÊKన rFర)ను 
సమకIర6gటptౖ ఆ'(రప�¥ ఉy(¦�. అటÀవంట| పGతb)తjsX వలనy¤ తమ 
సంR(నమ, 7ార6 అబFG Hమ, ®కz xతXనమ,ను i©న=ాnfంh n~పj జనమ,nా 
మ/fయ, భ<Nptౖనున¦ కDటÀంబమ,లO¦ట|i}, Zేవ�డ� @ే�ని పGsజæ పGiారమ,, 
ఆö/ా�దiారమ,nా ఉండ�నటÀ�  @ేయగలర6. తర67ాత, యciéబ, కI�( 
Î�´ప�ptౖన ఇZే xధంnా ఒక గంrర9:Kన ఆ@(రమ,ను x'[ం@(డ�, అంటµ 
యciéబ, ఎవ/fy-దo నుం�ైRే తన �వమ,ను m� ండ�కDy(¦�ో  7ార6 
సమc'[@ేయబ�¥న స>లమగ, మi�jలc గ,హల`y¤ తనను mాsptటvమO తన 
కDమcర6O ié/ాడ� (47:29–31). కy(ను–ఐగ,ప�X  iాదు–Zేశమ, తన 
సంR(నమ, 7ార6 ఒక Z[నమ,న s/fnf వ@ేg 7ాnాo న ZశేమO యciéబ,కD 
ఖhgతంnా RెలDసు. 

వచనమ'ను 3, 4. గంrర9:Kన ఈ i»¯యRd కI�( pితర6డ� తన Z(సుOptౖ ఒక 
పGమcణమ,ను x'[ం@(డ�, ఆDాశమ'°క· QవేfడKను భoh°క· QేవfడKU�ౖన 
HzహÁ xా �©డg � pతే ప4మ8ణమ' pేHంpెదను అO ఆయనRd పGమcణమ, 
@ే�ం@(డ�. పGమcణమ,ను mGా రంÕంచుటకD ఇZ[ స/fయగ, x'(నమ,. 
ఎందుకనnా తన యజమcనుO Zేవ�డ� iVవలం ఒక =ా> Oక9:Kన Zేవ�డ� iాడO 
ఇZ[ తన బFధ)తవ]¼ంచు7ాOi» గ,ర6X @ేసుX ంZ[. పGమcదకర9:Kన పGయcణమ,ల` 
దూర Zేశమ,నకD ఆయన 7Pళ�వల�యి,ండnా, Zేవ�డ�–ఆiాశమ,ను మ/fయ, 
భ<NO మ/fయ, 7ాట|ల`గల సమసXమ,ను సృÝిvంhన సర�శకDX �ైన సృÝిvకరX 
మ/fయ, mÂ షకDడ�–తనకD Rdడ�nా ఉంటFడO ఆయనకD Oశgయత 
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కలDగ,తbంZ[. ఇంiా, �ÊహË 7ా p´/fట పGమcణమ, @ేయ,ట అనునZ[ తనకD 
అపjnfంచబ�¥న పO ®కz ½వGతను మ/fయ, తన పGమcణమ, తనptౖ OTh 
ఉన¦దy¤ xషయమ,ను ఉZ(q ట|ంhంZ[ (14:22–24 చూడం�¥). 

తన Z(సుOptౖ అబFG Hమ, ®కz ఆం¶ ఏమంటµ 7ార6 ఎవ/f మధ) 
iాప�రమ,y(¦/¢ ఆ కU#�య'ల కkమ8-̧iలల` ఒక Q#gg [ఇ=ా�కDనకD] 
��ం{|Lpేయక ఉం{#Z అనునQR. ఈ పGజలD తమసూ> ల9:Kన xగ̄H/ాధకD మ/fయ, 
అyPౖsకతకD పG�ిదు· లD, మ/fయ, 7ార6 -ాపమ, i»¯ంద ఉy(¦ర6 (9:24–27; 
15:16). Z¿Oi» బదులD, ఆ Z(సుడ� అబFG Hమ, ®కz స�Qేశమ'నకk (H/ాను, 
12:1, 4) మ/fయ, తన బంధువfల °ద±కk (11:27–32; 22:20–24) 
ఇ�ా½కను[అతO] కkమ8ర9gDG y3ర$ను �ెచుjటకD 7Pళ�వల�ియ,ంZ[. 
ఇ=ా�కDనకD మంh rFర)ను Rచెుgట Z(�/ా, అబFG Hమ, “తన తర67ాత తన 
pిల�లDను తన �ంట|7ార6ను Ôs y()యమ,లD జ/fnfంచుచు, �ÊహË 7ా 
మcరÍమ,ను n��i©నుటకD అతడ� 7ా/f iాజÆæ pింhనటÀ� ” (18:19) అO @ెpిjన Zవే�O 
®కz ఆశను yPర7¤ర6సుX y(¦డ�. 

వచనమ' 5. తనకD ఇయ)బ�¥న పO ®కz ½వGతను బట|v , 
Q#సుడKసjషvతను ié/ాడ�. తన యజమcనుడ� ఆయనకD ఇhgన అసలÐౖన పOO 
yPర7¤ర6gటకD ఏZైy( సమస) ఆటంకపర6�´X , పGR()మc¦య మcరÍమ, ఏZైy( 
ఉంటÀంZ(? తనకD ఇయ)బ�¥న పOO ఆయన బFగ,nాy¤ అర>ం @ేసుకDy(¦డO 
Z(సుడ� మరలc ధుG Ïక/fంచుi©నుటకD ఇలc అ�¥nాడ�, ఈ Qేశమ'నకk U# x�ంట 
వచుjటకk ఒకx�ళ ఆ �ీi Ê ఇష�పడg Hzడల �వf బయలkQే-1 వBjన ఆ Qేశమ'నకk 
U�ను � కkమ8ర9g �ిDug �£ వల U#. సంభxంచదగ, సమస)ను Z(సుడ� 
మ,ందుnాy¤ గ̄]¼ం@(డ�. 

వచనమ' 6. య'(ర>వంతb�ైన తన Z(సుO పGశ¦కD pితర6O సమc'(నం 
బల9:Kన అభ)ంతరం: అక·{|DG U# కkమ8ర9g �Dిug �£ క«డదు సు�. 
యøవను/ాలÐౖన ఆ �ీX � మ/fయ, ఆ9: తం�¥G Z(సుO xన¦పమ,ను 
O/ాక/fంచగలరO ఆయన గ̄]¼ం@(డ�. అబ34 5మ' R(y¤ ఒpిjంచుటకD @(లc 
కషvంnా అనుభxంhన Z(Oi» ఆ9: ®కz అంnÙiా/ాO¦ అయన 
అడగబ_ తby(¦డ�: అZ[ ఏమంటµ తన గృహమ,ను మ/fయ, కDటÀంబమ,ను xడh 
RెTయO ఒక దూర mGా ంతమ,నకD పGయcణ ంచడం (12:1). OజÆOi», ఈ అను)ORd 
7Pళ0� టకD ఆ9: Oశg�ంచుi©Oనట��Rే, తన కDటÀంబమ,ను ఆ9: బహë-ా 
మరలc చూడకmÂ వచుgను కI�(. తన rFర)ను హతbX i©O ఉండ�టకD ఇ=ా�కD 
తన 7ాnాo న Zేశమ,ను xడ�వలÅడ�; iాO, ఆ యøవను/ాలÐౖన �ీX � తన తం�¥GO, 
తT�O, బంధువ�లను, �´¦]¼తbలను మ/fయ, తనకD ప/fచయ9:Kన 7ా/fO 
మ/fయ, 7ాట|O అO¦ట|O తను మ,నుptన¦డ�ను కలవO ఒక భరXRd తన 
�xతమ,ను గడ�ప�టకD nాను ఆ9:ను అడ�గ,టకD ఈ Z(సుOi» బFధ)త ఉన¦Z[. 
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వచనమ' 7. తన Z(సుడ� ఎదుర6zy¤ అడïంకDలD భయంకర9:Kనx అO 
అబFG Hమ,కD RెలDసు. తన =� ంత అనుభవమ,ను ఇకzడ pతిర6డ� సMరణ 
@ేసుకDంట, అంటFడ�, [ఆయన] తం{|4 Hంటనుం{|య' [ఆయన] పfట́�న 
Qేశమ'నుం{|య' [ఆయనను] �ెBj [ఆయనRd] మ8టల8{|న పరల`కపf 
Qేవfడగ' HzహÁ xా�� Z¿OO @ేయగలడO @ెmాjడ�. “[ఆయన] ప�ట|vన Zేశమ,” 
కÉoయ,ల ఊర6ను అబFG Hమ, ®కz జనMస>లమ,nా చూప�తbంZ[ (11:31; 
అm� . 7:2, 3)3 లÅZ( అZ[ =ా'(రణంnా 9:=� m� తNయcను గ</fgన పG=ాX వన 
అ�y( అ� ఉండవచుg. ఊర6 నుం�¥ Rెరహë కDటÀంబమ, బయటకD 7PÑ�న 
తర67ాత, Hరనుల`O తన “తం�¥G �ంట|O” అబFG Hమ, xడh కy(ను 
Zేశమ,నకD వ@(gడ� (12:1, 4). ఆయన కy(ను Qేశమ'ల` ఉండటFOi» iారణం 
ఒక Oత)9:Kన =ా�స> ÷మ,nా Z(OO 7ా/fi» ఇచుjటకk Zవే�డ� 7ాnాo నమ, @ే=ాడ� 
(13:14, 15; 15:18–21). తన గతమ,ను సMరణమ, @ేసుi©నుట Z(�/ా తన 
Z(సుడ� @ేపటvబ_ ��Z[ iVవలం మcనవసంబంధ9:Kన iార)మ, iాదO అబFG Hమ, 
ఆయనకD ప�నఃOశgయత కTnfం@(డ�. @(ల సంవత�రమ,ల i»త̄మ, Zేవ�O 
pలిDప�Rd mGా రంభ9:Kన Zైxక iార)ం అZ[. �ÊహË 7ా అబFG Hమ,ను 
న�¥pింhనటÀ� nాy¤, తన Z(సుORd కI�( తన దూతను మ'ందుEా పంప�R(డ�. 

తన Z(సుO స/f�ÊKన స>లమ,నకDను మ/fయ, ఇ=ా�కDనకD =ాట|�ÊKన y3ర$ 
అ��) స/ాస/f �ీX �y-దoకD Zేవ�డ� న�¥pి=ాX డO అబFG Hమ, ధృడ సంకలjంRd 
ఉy(¦డ�. అబFG Hమ, మ/fయ, అతO కDటÀంబమ,లను న�¥pించుటకD nాను 
Zేవ�డ� గతమ,ల` తన దూతలను పంpియ,y(¦డ� గనుక (16:7–13; 18:1–22; 
21:17, 18; 22:11–18), H/ానునకD ఈ Z(సుO పOO కI�( ptxౖ@(రణ 
@ేయగలడy¤ ఒక Oశgయతను అబFG Hమ, కTnfయ,y(¦డ�. 

వచనమ' 8. తన ఆH�నమ,ను అంnÙక/fంచమO Z(సుడ� ఆ �ీi ÊO 
బలవంతమ, @ేయకIడదు. లÅZ( Zేవ�డ� ఆ9: ®కz స�యంhతXమ,ను Ç/f 
ఈ పGsmాదనను అంnÙక/fంచునటÀ�  @ేయవలÐనO కI�( ఆయన అనుiéలÅదు. 
ఒక7¤ళ x�ంట వచుjటకk ఆ �ీi Ê ఇష�పడg Hzడల ఆ �´వకDడ� ఈ ప4మ8ణమ' నుం�¥ 
xడ�దల m� ందును. ఇదంతయ, @ెpిjన Çదట, pితర6డ� తన సూచనలను 
మ,nfం@(డ�. సంపÓర19:Kన Oబంధన ఒకzట| మcతG9̈ ఉంZ[: ఒక7¤ళ ఆ �ీX � Z(సుO 
7Pంట వచుgటకD ఇషvపడO �Êడల, ఇ=ా�కDను H/ానుకD ½సుi©O 7Pళ0� ట 
Z(�/ా ప/f�ి>sO చకzZ[దoవల�ని అవసరం లÅదు. అబFG Hమ, ®కz 
మనసు�నకD పటÀv నటÀ�  ఒsX@ెpిjన ఆజæ �వf U# కkమ8ర9g అక·{|DG �ిDug 
�£ క«డదg మcతG9̈. ఆయన మ/fయ, ఇ=ా�కD �xంచవలÐనO Zేవ�డ� @pెిjన 
స>లమ, కy(ను Zేశ9̈, iాబట|v  అబFG Hమ, Zేవ�O hతXమ,Rd ఏi}భxంచుటకD 
Oశg�ంచుకDy(¦డ�. 

వచనమ' 9. Z(సుOi» pితర6డ� ఇhgన ఆజæ, ఒక7¤ళ ఆ యøవను/ాలÐౖన �ీX � 
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తన 7Pంట వచుgటకD ఇషvపడO �Êడల ఆయన బFధ)తనుం�¥ xడ�దల అ��) 
xషయమ,Rd సH, ప/fపÓర19:KనZ[. Q#సుgDG ఇంiా NnfTన ఒiV xషయం తన 
యజమ8నుడగ' అబ34 5మ' �ÄడDG�ంద తన pెH$ ��ట́�  ఈ iార)మ,ను 
పÓ/fX@ే=ాX ను అO పGమcణమ, @ేయడ9̈. 

న{|�ింపf Duరకk Q#సుడK pే�ని �4ా ర�న (24:10–14) 

10అతడK తన యజమ8నుg ఒంట²లల` పQR ఒంట²లను తన యజమ8నుg 
ఆ�ిiల` +��షÌ mn�న U#U#Aధమ'లగ' వసుi వfలను �ిDug �£ Hzను. అతడK ల}B 
అ-ామ�హ-ాHమ'ల`నున� U#హÁ ర9 పట�ణమ'pే-1 11�ాయంDాలమందు �ీi Êలk 
�ళÍL  pేదుDuనవచుj x�ళకk ఆ ఊ-1 బయటనున� �ళLబ3A°ద± తన ఒంట²లను 
Îక-1ంపpే�ి HటL U�ను 12–U# యజమ8నుడగ' అబ34 5మ' Qేవfడx�ౖన HzహÁ xా, 
U�నువBjన Dార$మ'ను త�రల` సఫలమ'p�ేి U# యజమ8నుడగ' అబ34 5మ' 
�ద అనుగ�హమ' చూపfమ'. 13BతiE1ంచుమ', U�ను ఈ �ళL  ఊట°ద± 
gలkచుచుU#�ను; ఈ ఊ-1xా-1 �ిలLలk �ళÍL  pదేుDuనుటకk వచుjచుU#�ర9. 
14Dాబట́�–U�ను �#4 గ'నట�L  �వf దయp�ేి � కడవను వంచుమg U�ను pెప:Eా–
�వf �#4 గ'మ' � ఒంట²లకkను �ళÍL ��ట²�దనgHI Bన�QR pెపf:UÅ ఆmnHI � 
�Ðవకk{ైన ఇ�ా½కk Duరకk �వf gయhంBనQె ౖయ'ండKనుEాక, అందువలన �వf 
U# యజమ8నుg�ద అనుగ�హమ' చూ�ిFవg �ెZ�ిDuందునU�ను. 

వచనమ' 10. ఆ Q#సుడK తన యజమ8నుgDG @ెంZ[న మందల` నుం�¥ పQR 
ఒంట²లను ఎంpిక @సేుకDy(¦డ�. U#హÁ ర9 పట�ణమ'నకk సుమcర6 ఒక yPల వరకD 
=ాnV పGయcణమ, i©రకD అవసర9:Kన అO¦ y(y(xధమ,లగ, వసుX వ�లను 7ాట|pt ౖ
7¤సుకDy(¦డ�. ఈ p´ర6 y(హË ర6 అO pలిDవబ�ే పటvణమ,ను సూhసుX ంZ[, iాO 
బహë-ా ఇZ[ mn�¦ �¦ తhయ8కD4 7ాయ,వ) Z[శల` y(హË ర6 మ/fయ, ఆయన 
కDటÀంబమ, �xంhన పటvణమ,ను సూhసుX ంటÀంZ[ (11:31; 27:43; 28:10; 
29:4 చూడం�¥). ఆHర వసుX వ�లRd mాటÀ, ఆ ఒంటuలD xలDవగల బంnార6 7Pం�¥ 
ఆభరణమ,లD మ/fయ, mGా !న ప°gమ ఆ�ియcల`O ఆ@(రమ,లను అనుస/fంh 
ఓT మ/fయ, బహëమతbల (24:22, 53) రèp´ణ( ఇచుgటకD i©O¦ వసుX వ�లను 
కI�( ¡యవల�ి ఉy(¦�. ఇంiా, ఆ Z(సుడ� తనRd ఇంi©ంతమంZ[ 
Z(సులను ½సుi�ìí� డ�, Ïర6 ఈ కథనమ,ల` తర67ాత rFగమ,ల`y¤ 
పG=ాX xంచబ�(ï ర6 (24:32, 54, 59). ఈ మనుషb)లD అబFG Hమ, Z(సుOi» 
ఒంటuల xషయంల`ను మ/fయ, 7ార6 ¡సుi�ళ0X న¦ బహëమతbలD మ/fయ, 
వసుX వ�లను మcరÍమధ)ంల` i©ందర6 దుండగ,లD 7ా/fptౖ Z(�¥@ే�ి 7ాట|O 
ZోచుiéకDం�( ర¶ణ మ/fయ, భదGత i©రకD7ార6 అవసర9:Kయ,y(¦ర6. 

ఒంటuలను గ</fg ఇకzడ ఉన¦ పG=ాX వనను i©ందర6 పం�¥తbలD ఈ 
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కథనమ,ల` ఉండ�టకD iాలం @ెT�న అంశంnా @ెmాX ర6, ఎందుకంటµ ఒంటuలను 
పGయcణమ, i©రకD xOÎnfంచుటకD =ాధుపరచడం /�ండవ సహ=Gా �o  తర67ాత 
rFగం వరకD కI�( అవ�లÅదు. ఈ ఆల`చనptౖ ఆ'(రప�¥, ఆZ[iాండమ, అనునZ[ 
Öదట| సహ=Gా �oల` 7Gా యబ�¥న గ̄ంథమÔ, అబFG Hమ, iాలమ,ల` ఒంటuలD 
xOÎగంల` ఉy(¦యO ఈ గ̄ంథం ఊ]¼సుX ందÔ అంటFర6. అబFG Hమ, 
iాలమ,ల` ఒంటuలD xOÎగంల` ఉy(¦యO మనకD RెTp´ బFహ) ఆ'(/ాలD 
@(లc i©రతnా ఉన¦ను, ఆ iాలమ,నకD @ెంZ[న అy¤క ఒంటuల ఎమ,కలను 
ప�/ావసుX  -ాఖ పం�¥తbలD కనుn~y(¦ర6.5 7ాసX7ాOi», ఒంటuలను 
=ాధుపరచడమ,ను గ</fg ఆ'(/ాలD ఇ/ాÛ Zేశంల` i}¯.పÓ. 2700 నుం� ే
ఉy(¦�, మ/fయ, అx /�ండవ సహ=Gా �o  సమయcOiV ప°gమంnా 
9:=� m� తNయc మ/fయ, అ/V�యc mGా ంR(లల` 7ా)pిం@(�.6 అబFG Hమ, 
వంట| ఐశ�ర)వంతb�ైన మOÝి ఇటÀవంట| ఉపÎగకర9:Kన జంతbవ�ల 
మందలను కTnfయ,ండ�ట 7ాసXవమ, iాnా, ఆZ[iాండమ,ల` బర6వ�లD 
¡య,టకD ఉపÎnfం@ే =ా'(రణ జంతbవ� nా�¥ద (22:3; 42:26, 27; 
45:23). 

వచనమ' 11. కy(ను నుం�¥ y(హË ర6 Oవ�ింhన పటvణమ,నకD వరకDగల 
పGయcణమ, సంవత�రమ,ల` అsచల�O సమయమ,ల` కI�( @(లc కషvమ, 
మ/fయ, ఆయcసకరమ,. iాలమ, ఏZైనపjట|i}, H/ాను @ేర6నప�jడ� ఆ 
మనుషb)లD మ/fయ, జంతbవ�లD అల�ిmÂ � దpిjn~ంటF�. ఈ iారణంnా, ఆ 
Z(సుడ� ఊ-1 బయటనున� �ళLబ3A°ద± ఒంట²లను Îక-1ంపజ§��ను. 

ఆ Z(సుడ� ఎకz�¥i» 7Pìí� ల` ఎలc RలెDసుకDy(¦డ� అy¤ xషయ9:K ఈ 
7ాక)rFగమ, ఎటÀవంట| xవరణ ఇచుgటలÅదు. ఆ స>లమ,నకD న�¥pించుటకD 
nాను తన యజమcనుడ� RెTpిన దూత (24:7) ®కz స�రమ, ఏ9:Ky( 
xOpింhంZ( అకzడ? xషయం ఏ9:Ky( కI�(, సుZ¿రq9:Kన పGయcణమ, వలన 
అలసటRd అకzడకD @ేర6కDy(¦డ�; iాO తన ఒంటuలకD Ôళ0�  ptటÀv టకD ఎటÀవంట| 
పGయత¦మ< @ేయలÅదు. ఈ తన Oర1యమ,నకD iారణమ, అZ[ �ాయంDాల 
సమయం (అంటµ ఉ�Â1 గ̄త చల�nా ఉం�ే సూ/ా)సXమయ సమయమ,), మ/fయ, 
�ీi Êలk – అనnా అx7ా]¼తbలÐౖన అమcM�లD – �ళÍL pేదుDuనుటకk త�రల`y¤ 
అకzడకD వ=ాX రO ఆయనకD RెలDసు (1 సమ<. 9:11 చూడం�¥). ఇ=ా�కD i©రకD 
=ాట|�ÊKన ఒక rFర)ను కనుn~నుట ఆయన పO గనుక, పటvణమ, 7PలDపలనున¦ 
ఆ బFxy-దoకంటµ కI�( ఆ9: i©రకD 7PదుకDటకD Z(సుOi» 7¤/~క n~పj స>లమ, 
ఉండదు.7 

వచనమ' 12. ఈ సమయమ,నకD, తన యజమ8ను{ైన అబ34 5మ' ప¶ంnా 
Zేవ�Oi» (�ÊహË 7ాకD) అవశ)ంnా mGా ర>న @ేయ,టకD Z(సుడ� mGా రంÕం@(డ�. తన 
Z(సుOi» ఒiV Oజ9:Kన Zేవ�O యందు x-ా�సమ,ను కTnfంచుట Z(�/ా ఈ 
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pితర6డ� ఆయనకD ఆö/ా�దకరంnా ఉy(¦డO ఈ iార)ం మనకD RెలDప�తbంZ[. 
తన యజమcనుO కDమcర6�ెనౖ ఇ=ా�కDనకD =ాట|�ÊKన rFర)ను కనుn~నుటల` 
ఆయన @ే�´ పGయత¦మ, ఫZంp#లg ఆయన mGా ర>న. అంRేnాక, ఈ xన¦పమ,ను 
½ర6gట Z(�/ా Zేవ�డ� అబFG Hమ,నకD అనుగ�హమ' ( דֶסֶח , chesed) చూప�ను 
అO సూhం@(డ�. 

వచనమ' 13. యøవను/ాలÐౖన �ీX �ల ®కz గ,ణమ,లను, మ,ఖ)ంnా 7ా/f 
ఆsథ) ల¶ణ(లను, ప/Ùî¥ంచుటకD Z(సుడ� ఒక పధకమ,ను రhం@(డ�. 
ఆsథ)ప� మcZ[/fO మ/fయ, కy(నుల` Oవ�ించు పరZేÄల �xR(లను 
ఆöర�Z[ంచుటల` ఇ=ా�కD తం�¥G పGద/fûంhన Z(OO (18:1–18) ఆ �ీX � ఇ=ా�కDను 
x7ాహమcడ�టకD తన Îగ)తను పGద/fûం@(T అO Z(సుడ� అంటÀy(¦డ�. U�ను 
ఈ �ళL  ఊట °ద± gలkచుచుU#�ను; ఈ ఊ-1xా-1 �ిలLలk �ళÍL  pేదుDuనుటకk 
వచుjచుU#�ర9. ఈ 7ాక)మ, “బFx”O ( רֵאְּב , be’er; 24:11, 20) పG=ాX xసుX ంZ[; 
అ�నను, అZ[ “ఊట” Z(�/ా Oంపబడ�తbంZ[ ( ִןיַע , ‘ayin; 24:13, 16). తమ 
కడవలను Oంప�i©నుటకD యøవనులÐౖన �ీX �లD ఇకz�¥iV వ@ేg7ార6. 7ాట|O Oంpిన 
తర67ాత, 7ాట|O Ôర6 ptటuv  R�టuv  దగÍరకD ½సుi�Ñ� పÄవ�లకD Ôర6 ptటÀv టకD 
7ాట|ల` Ôట|O mÂ �´7ార6. 

వచనమ' 14. ఈ Z(సుO ®కz ప/Ù¶ దpిjn~న¦ ఒక పGయcణ కDOi» చూp ́
మcమ<లD =(జన)ం కంటµ ఎకDz7¤ ఆ°సుX ంZ[; ఆయన Ôట|O �#4 గ'నట�L  [ఆ9: 
®కz] కడవను వంచుమg ఆ9:ను అ�¥nfన తర67ాత, ఇంiా ఆ9: “�వf 
�#4 గ'మ' � ఒంట²లకkను �ళÍL ��ట²�దను” అO అy(లO xన¦పమ, @ే=ాడ�. 
ఒంటuలD షbమcర6 �బెÈZ[ ఆర6 Éటర6�  (ఇర7P-ౖఐదు nాలన�) Ôళ0�  R(G గగలవ� 
గనుక, అబFG Hమ, ®కz Z(సుడ� పZ[ ఒంటuలRd పGయcణ ం@(డ� గనుకను, 
బGHMండ9:Kన ÖతXంల` Ôట|O (250 nాలను�  అనnా 950 Éటర6� ) @ేదుటకD ఆ9: 
సుమ,ఖత చూmాT. అట|v  ఒక యøవనురలÐౖన �ీX � Oజంnా పGRే)క9:KనZ[: 
దయగTnfనZ[, ఆsథ)మ, ఇచుgనZ[, కషvమ, @ేయగTnfనZ[, మ/fయ, వయ�tౖ�న 
ఒక పరZేÄOi» సHయమ, @ేయ,టకD ఇషvత చూp´Z[. Z(సుడ� ఇ�ా½కk i©రకD 
=ాట|�ÊKన rFర)ను 7Pదi» Rె@gే క̄మంల` మ/fయ, తన యజమ8నుgDG Zేవ�డ� 
చూp´ అనుగ�హమ'ను చూ�(లy¤ ఆయన ఆశ xషయంల`ను తpిjmÂ కDం�( 
ఉండ�నటÀ�  ఇట|v  కtfన9:Kన ఒక ప/Ù¶ను ఎంచుకDy(¦డ�.8 

బ3A U�ద±కk -1బ3· °క· ఆగమనమ' (24:15–27) 

15అతడK మ8టల8డKట p#Zంపక మ'ంQే అబ34 5మ' సహÁ దర9{ైన U#హÁ ర9 
y3ర$యగ' hల8· కkమ8ర9{ెనౖ బÔతµHIలkకk పfట́�న -1బ3· కడవ భ'జమ'�ద 
��ట�� కkgవpjెను. 16ఆ Bన�QR hDG·Z చక·gQR; ఆmn కన$క, ఏ పfర9ష�డKను 
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ఆmnను క«డల}దు; ఆmn ఆ బ3Aల`gDG QRE1�£ H కడవను �ళL�© gంపfDug HzDG· 
-ాEా 17ఆ �ÐవకkడK ఆmnను ఎదు-Õ·నుటకk పర9EF̧i–� కడవల` �ళÍL  Duంpమె' 
దయpే�ి నను� �#4 గgమsg అ{|E¸ను. 18అందుDాmn–అయ8$ �#4 గ'మg pె�ి: 
త�రEా తన కడవను pేF�QRDG QRంచుDug అతgDG Q#హhpెjను. 19మ-1య' ఆmn 
అతgDG Q#హhBjన తర9xాత–� ఒంట²లk �#4 గ'మట�� కk xాట́DGg �ళÍL  
pేQR�£ య'దునg pె�ి: 20త�రEా Eా{|ల` తన కడవ కkమs-1ంB F-1E1pేదుటకk ఆ 
బ3ADG పర9Eత̧�i Dug�£ H అతg ఒంట²లg�ట́DG �ళÍL  pేQR�£ ��ను. 21ఆ 
మనుష�$డK ఆmnను �ే-1 చూB తన ప4య8ణమ'ను HzహÁ xా సఫలమ'pే��UÅ ల}Qో 
�ెZ�ిDuనవల నg ఊరకkం{ెను. 22ఒంట²లk �#4 గ'టHz�న తర9xాత ఆ మనుష�$డK 
అరత�లమ' ఎత�i గల బంEారపf మ'కk· కhsg, ఆmn pేత�లకk పQR త�లమ'ల 
ఎత�i గల -̧ండK బంEార9 క{|యమ'లను �ి 23–�వf ఎవ-1కkమ8-̧iవf? దయpే� ి
U#�© pెపf:మ'; � తం{|4Hంట mమ̄' ఈ -ాF4 బసpేయ'టకk స�లమ'న�Q# అg 
అ{|Eన̧ు. 24అందుDాmn–U�ను U#హÁ ర9కk hల8·కgన కkమ8ర9డగ' బÔతµHIలk 
కkమ8-̧iనU�ను. 25మ-1య' ఆmn–మ8 °ద± p#ల8 గ{|×య' m¯తయ' -ాF4 
బసpేయ'టకk స�లమ'ను ఉన�వనEా 26–27ఆ మనుష�$డK తన తల వంB 
HzహÁ xాకk Ø¹ DG·–అబ34 5మను U#యజమ8నుg Qేవf{ెనౖ HzహÁ xా 
సుi FంపబడKనుEాక; ఆయన U# యజమ8నుgDG తన కృపను తన సత$మ'ను 
చూపfట మ8నల}దు; U�ను �©4 వల` నుండEాU� HzహÁ xా U# యజమ8నుg 
బంధువfల Hంట́DG నను� న{|�ింpెనU�ను. 

వచనమ' 15. Z(సుడ� Zేవ�Oi» mGా ర>న @ేయ,ట p#Zంపకమ'ంQ,ే -1బ3· 
బFxy-దoకD వhgంZ[. ఇకzడ రచ�త ®కz xవరణ Z(సుడ� @ే�ిన 
xన¦పమ,నకD Zైxక పGతb)తXరమ, ®కz öఘÃతను వiాzణ సుX ంZ[. అపjట|iV, 
Zేవ�డ� తన పGజలకD తదుప/f @ే�ిన 7ాnాo నమ,ను yPర7¤ర6సుX y(¦డ�: 
“7ా/fi}లcగ, జర6గ,ను 7ార6 7¤డ�i©నకమ,నుప� y¤ను ఉతXరN@ెgదను 7ార6 
మనx @ేయ,చుండnా y¤ను ఆలi»ం@ెదను” (�Êషయc 65:24). 

/fబFz ®కz 7¤షrFషలD గ</fg nాO లÅZ( పGవరXనను గ</fg nాO కథకDడ� 
@ెp´j మ,ందు ఆ9: ®కz వం-ావÑO మ,ందుnా గ,/fXం@(డ�. ఇ=ా�కD rFర)ను 
గ</fg అబFG Hమ, @ెpిjన ÖటvÖదట| ల¶ణమ, ఏమనnా ఆ9: తన 
బంధువ�లకD @ెంZ[నZై ఉం�(T (24:4). iాబట|v , ఈ 7ాక)rFగమ, ఆ9: 
తం�¥G�ÊKన బÔతµHIలkను గ,/fXంh, ఆ తర67ాత ఆ9:కD అమMమM అ�న, 
అబ34 5మ' సహÁ దర9డగ' U#హÁ ర9 y3ర$�ÊKన hల8· ®కz p´ర6ను 
పG=ాX xసుX ంZ[ (11:27, 29; 22:20–23 చూడం�¥). ఆ యøవను/ాలÐౖన �ీX � పటvణమ, 
x�లkపలకk తన భ'జమ' �ద కడవ�© Ôట|Rd Z(OO Oంప�టకD వhgంZ[. 

వచనమ' 16. /fబFz hDG·Z చక·gQR అO 7ాక)rFగమ, @ెప�X ంZ[, మ/fయ, 
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లÐౖంnfకపరంnా అమcయకD/ాలÐౖ కన$nాy¤ ఉన¦దO @ెప�X ంZ[. ఏ పfర9ష�డKను 
ఆmnను క«డల}దు అను 7ాక)మ, ఆ9: ఒక మంh p´ర6 కTnfన యøవన �ీX � అO 
మనకD ఇంiా సjషvపర6సుX ంZ[. ఇ=ా�కD Z(�/ా అబFG Hమ, సంR(నమ,ను గ</fg 
Zేవ�డ� @�ేిన 7ాnాo నమ, ®కz ల¶ణమ, y¤పధ)ంల` ఇZ[ @(లc 
mGా మ,ఖ)9:KనZ[. ఈ యøవన �ీX � ఇ=ా�కDనకD rFర)�ÊKన �Êడల, ఆ9: Z(�/ా 
ఆయనకD జOMం@ే �డï  ®కz pతిృత�ం పG°¦ంపలÅOZ[nా ఉం�(T. 

mGా !న పGపంచంల` =ా'(రణంnా తం�¥G నుం�¥ కDమcర6Oi» భ<N మ/fయ, 
ఇతర =ా�స> ÷మ,ల 7ారసత�మ, సంక̄Nం@ేZ[ గనుక వం-ావÑ x7ాదమ,లD 
లÅOZ[nా ఉండవల�ిన అవసరత ఉంZ[. అ�నను, ఈ ప/f�ి>sల` భ<N మ/fయ, 
=ా�స> ÷మ,లను NంhనZ[ ఒకట| n~పjZ[nా rFxంచబ�(T. Zేవ�డ� @ే�ిన 
ఆ½Mయ మ/fయ, r.sక 7ాnాo నమ,లD yPర7¤ర6టకD /fబFz ®కz కన)త�మ, 
ఖhgతమ,nా ఉం�(T ఎందుకంటµ అబFG Hమ, మ/fయ, ఇ=ా�కD వం-ావÑ Z(�/ా 
మcతG9̈ Zేవ�డ� “ఈ భ<N ®కz సమసX వంశమ,లను” ఆöర�Z[=ాX నO 
7ాnాo నమ, @ే=ాడ� (12:3; చూడ�మ, 17:15–19; 22:17, 18). 

/fబFz ®కz r.sకపర9:Kన =(ందర)మ, మ/fయ, OంZ(ర]¼త9:Kన తన 
గ,ణమ,ను గ</fgన xవరణ ఇhgన తర67ాత రచ�త ఆmn ఆ బ3Aల`gDG 
QRE1�£ H కడవను �ళL�© gంపfDug HzDG· -ాEా అO ప/föTం@(డ�. సుసjషvంnా, 
ఆ బFxల`Oi» పGవ]¼ం@ే ఊట @(లc 9:టÀv లD i»¯ంZ[i» ఉంZ[; తన కడవను 
Oంప�i©Oన తర67ాత ఆ పÄవ�లకD Ôళ0�  ptటÀv టకD ఆ9: అZే 9:టÀv లను 
ఎi»z/ావల�ి ఉంZ[. ఇZ[ అంతట| సుళ07Pౖన కృÝిRd కIడ�కDన¦Z[ iాదు; iాబట|v 
ఒంటuలకD Ôళ0�  ptడR(నO ఆ9: @ెపjడం తనకDన¦ ఇతర ల¶ణమ,లకD Rdడ� 
ఆ9: r.sకంnా బలవంతb/ాలDnా మ/fయ, ఆ/¢గ)కరంnా ఉన¦దన�(Oi» ఒక 
సూచన. 

వచనమ' 17. ఆ అమcM�O దగÍరnా ప/föTంhన తర67ాత, �ÊహË 7ాకD 
ఆయన @ే�ిన mGా ర>నల` ఆయన ఏరjరచుకDన¦ షరతbలD అO¦య, ఈ9:ల` 
ఉy(¦Î లÅ7# RెలDసుi©నుటకD ఆ �ÐవకkడK ఆmnను ఎదు-Õ·నుటకk పర9E¸Fi 
7Pìu� ను. ఆయన ఆ9:ను సÇpించnా, ఆ9: కడవల` �ళÍL  Duంpమె' దయpే� ి
నను� �#4 గgమ's అO xన¦xంచుi©y(¦డ�. 

వచనమ' 18. ఆ9: ®కz జ7ాబ,, అయ8$ �#4 గ'మ'. “అయc)” అను 
పదమ,నకD ఇకzడ /fబFz పGÎnfంhన పదమ, ִיֹנדֲא  (’adoni), ఒకర6 
nøరxం@(లO అనుకDన¦ వ)i»XO పలDక/fం@ేటప�jడ� పGÎnfం@ే మ/ా)దకర9:Kన 
xధమ,nా ఉంZ[.9 ఈ సందరºంల`, ఆంగ� పద9:Kన “=ా'” (NEB) అను 
పదమ,నకD సమcన పదంnా ఉంZ[.10 అల�ిన మ/fయ, దpిjn~న¦ �´వకDO పట�  
ఇట|v  xధ9:Kన కృmాస]¼త9:Kన జ7ాబ,Rd, త�రEా తన కడవను pేF�QRDG 
QRంచుDug అతgDG Q#హhpెjను. 
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వచనమ' 19. iVవలమ, Z(హమ,ను ½ర6gటకంటµ ఎకDzవZ(O i©రiV 
Z(సుడ� mGా /f>ం@(డ�; iాబట|v , ఆmn అతgDG Q#హhBjన తర9xాత అO 
7ాక)rFగమ, @ెpిjనప�jడ� ఉతzంఠ pt/fnfmÂ �ంZ[. ఆ9: ఇంiా ఎకDzవ 
ఏమy(¦ @ేసుX ంZ(? ఆ అమcM� 7Pంటy¤ తనకD R(నుnా, � ఒంట²లk 
�#4 గ'మట�� కk xాట́DGg �ళÍL pేQR�£ య'దునg pె�:ి అటÀ�  @ే�tను. పGRే)i»ంh, 
ఆయన పÓ/fXnా RెTయO7ా�ైనందున మ/fయ, ఆ పO @(లc సమయమ, 
మ/fయ, పGయcసRd కI�¥నందున ఒక యøవన అమcM� నుం�¥ అట|v 
ఆsథ)మ,ను m� ందుట ద/fZ(ప�nా ఎన¦డూ xనలÅOZ[ (24:14ptౖ గల 7ా)ఖ)లను 
చూడం�¥). 

వచనమ' 20. ఆ9: @ెpిjన Z(OO గ</fg ఆ9: మనఃపÓర�కమ,nాy¤ ఉంZ[. 
త�రEా Eా{|ల` తన కడవ కkమs-1ంBన తర67ాత F-1E1pేదుటకk ఆ బ3ADG 
పర9E¸త�i Dug�£ H అతg ఒంట²లg�ట́DG �ళÍL  pేQR�£ ��ను. ఆsథ)పÓర�క9:Kన 
తన పGతb)తXరమ, ®కz అతb)R(�హం మ9̈Ãను ద/fûంhన మ,గ,Í ర6 
మనుషb)లను కT�ి 7ా/fi» ర6hకర9:Kన r9జనమ,ను �ిద·మ, @యే,టకD (18:1–
8) అబFG Hమ, అకzడకD ఇకzడకD s/fnాడO చదువ/fi» జÆæ పకమ, @ేసుX ంZ[. 

వచనమ' 21. Z(సుడ� ఆ9:ను �ే-1 చూh, వయ�tౖ�న ఒక పరZ°ే ®కz 
ఒంటuలకD Ôళ0�  ptటÀv టకD తన బలమ,ను xసX/fంhన అంద9:Kన ఈ యøవన 
@ెTకRెXను చూh ఆశgర)ప�¥mÂ యcడ�. ఆయన iVవలం తనi©రకD “i©ం@ెమ, Ôళ0� ” 
దయ@ేయమO అ�¥nాడ� (24:17), iాO ఆ9: ఒంటuలO¦ట|O 
సంతృpిXపరచువరకD స/fప�ే Ôట|O మరలc మరలc @Zే[mÂ �ింZ[. ఆయన ఆ9:ను 
చూసుX ండnా, ఇZ[ HzహÁ xా వలన కZE1న Dార$మ8 అO ఆశgర)ంRd చూ=ాడ�. 
Zేవ�డ� తన ప4య8ణమ'ను సఫలమ' pే�ా{ో  ల}Qో  చూ�(లO ఆయన ఆతbరతRd 
ఎదుర6 చూ@(డ�. 

వచనమ' 22. @ెప�jiéదnfన ఈ యøవన అమcM�O గ</fg ఆశgర) 
పడ�త¬ �´వకDడ� ఎదుర6 చూసుX ండnా, ఒంట²లk �#4 గ'ట మ'E1ంp#H. iాబట|v , ఆ 
మనుష�$డK అరత�లమ' ఎత�i గల బంEారపf మ'కk· కhsg, ఆmn pేత�లకk పQR 
త�లమ'ల ఎత�i గల -̧ండK బంEార9 క{|యమ'లను �ి ఆ9: తన �Êడల 
మ/fయ, తన ఒంటuల �Êడల చూpిన అనుగ̄హమ,నకD అÕనందనnా ఆ9:కD 
ఇ@(gడ�. అర-తbలమ, లÅZ( తbలమ, ®కz mGా !న iాలప� xలDవ 
ఖhgతమ,nా Oర1�ంచలÅమ,; iాO, బంnార6 ఆభరణమ,లRd కIడ�i©Oయ,న¦ 
ఆయన బహëమతbలD ఆ9: చూpింhన ఔZ(ర)మ,ను మ/fయ, అనుగ̄హమ,ను 
Nంhనxnా ఉy(¦�. “బంnారప� కNM” ( ֶםֶזנ , nezem) అy¤ పదమ, 
@ెxmÂ గ,ను (35:4; OరÍమ. 32:2, 3), లÅZ( మ,కDz కNMO (=ా9:తలD 11:22; 
�Êషయc 3:21) సూhసుX ంZ[; iాO Ïట|ల` ఇకzడ ఈ /�ండవZ[ అ� ఉండవచుg 
ఎందుకంటµ ఈ Z(సుడ� తర67ాత “మ,కDzకD కNMO” (24:47) ఆ9:కD ptటFv నO 
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@ెmాjడ�. 
వచనమ' 23. ఆయన అ�¥nfన /�ండ� సూచనలD కI�( yPర7¤రడం ఆయన 

చూhనపjట|i», సHయకర9:Kన ఈ యøవన �ీX �i» తన పOO గ</fg @ెపjకDం�( 
Z(సుడ� ఆnfmÂ యcడ�. అబFG Hమ, ®కz =� ంత కDటÀంబమ, నుం�¥ 
ఇ=ా�కDనకD rFర)ను కనుn~నమO తన యజమcనుడ� ఆయనకD 
ఆజÆæ pించుటను జÆæ పకమ, @ేసుకDy(¦డ�. iాబట|v , ఆ9: ®కz వం-ావÑO 
గ</fg ఆ9:ను పG°¦ం@(డ�, �వf ఎవ-1 కkమ8-̧iవf? అO అ�¥nాడ�. Z¿Oi» Rdడ�, 
ఆయనకD మ/fయ, ఆయన మనుషb)లకD బస pేయ'టకk[ఆ9:] తం{|4 Hంట 
స�లమ' ఉన¦Z( అO పG°¦ం@(డ�. 

వచనమ' 24. తన తం�¥GO మ,ందుnా p´/¢zనుట Z(�/ా ఆmn ఆయనకD 
బదుThgంZ[: U�ను ... బÔతµHIలk కkమ8-̧iను. బ�త¬��లD ఈ కథనమ,ల` ఒక 
hన¦ mాతG మcతG9̈, ఈ సO¦7¤-ాలల` ఆయనకD @(లc తకDzవ mGా '(న)త 
ఇయ)బ�¥ంZ[. ఈ కథనమ, అంతట|ల` ఆయన ఒక=ా/f మcతG9̈ 
మcటF� డ�తby(¦డ�. ఇZే p´ర6 కTnfన ఇతర మనుషb)ల నుం�¥ తన తం�¥GO 
పGRే)కంnా @ెప�jటకD ఆ9: బ�త¬��లD, U#హÁ ర9కk hల8·కgన కkమ8ర9డK అO 
@ెpిjంZ[. గ,/fXంచుటకD ఇZ[ @(లc mGా మ,ఖ)9:Kన xషయం. ఎందుకంటµ ఆ9: 
Nలcz మ/fయ, y(హË ర6ల (అబFG Hమ, సహË దర6O) మనుమ/ాలDనO 
బయలDపరhంZ[. 

వచనమ' 25. ఇZ[ @ెpిjన తర67ాత, మ/fయ, తన గ,ణమ,నకD 
నమMక9:KనదO Oరèpింhన తర67ాత, /fబFz ఔR(�]¼కంnా మ/f®క 
ఔZ(ర)ప� ఆH�y(O¦ అంZ[ంhంZ[. ఆయన తం�¥GO అడ�గకDం�( 7ా/f 
కDటÀంబమ,y-దo ఒంటuలకD స/fపడ� p#ల8 గ{|×య' m¯తయ' మ/fయ, 7ార6 
బస@ేయ,టకD స�లమ'ను ఉన�వg @ెpిj ఈ పరZేÄలను ఉండ�టకD 
ఆH�OంhంZ[. 

వచనమ'ను 26, 27. న�¥pింప� i©రకDను మ/fయ, ఇ=ా�కDనకD rFర) 
అగ,టకD =ాట|�ÊKన యøవన �ీX �O కనుn~నుటల` xజయమ, i©రకDను �ÊహË 7ాకD 
mGా ర>న @ేయడం బFxy-దo ఈ Z(సుO ®కz Öదట| పO�ÊKయ,ంZ[. ఇప�jడ� 
ఆయన /fబFzను కT=ాడ� గనుక మ/fయ, అబFG Hమ, ఆ°ంhన గ,ణమ,ను 
మ/fయ, వంశమ,ను గ</fgన అరwతలను m� ంZ[య,న¦Z[ గనుక, ఆయన ఇకను 
ఎంతమcతGమ, ఆగలÅక mÂ యcడ�. ఆయన ఆ మనుష�$డK తన తల వంB 
HzహÁ xాకk Ø¹ D¸·ను. 

ఆ Z(సుడ� Zవే�Oi» mGా ర>న @ేసూX  అy(¦డ�, అబ34 5మను U#యజమ8నుg 
Qేవf{ైన HzహÁ xా సుi FంపబడKనుEాక; ఆయన U# యజమ8నుgDG తన కృపను 
తన సత$మ'ను చూపfట మ8నల}దు; U�ను �©4 వల` నుండEాU� HzహÁ xా U# 
యజమ8నుg బంధువfల Hంట́DG నను� న{|�ింpెనU�ను. Öదట| ప/föలనల`, 
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“యజమcనుO బంధువ�లD” అy¤ rFవమ, i©ంత పG-ా¦ర>కంnాy¤ ఉంZ[, ఎందుకంటµ 
బ�త¬��లD nాO (/fబFz సహË దర6�ైన) లcబFను iాO అబFG Hమ,నకD 
సహË దర6లD iార6. బ�త¬��లD 7ాసX7ాOi» ఆయన సహË దర6O కDమcర6డ�, 
మ/fయ, లcబFను తన సహË దర6O మనుమడ�. ]̂òG rFషల` “సహË దర6డ�” 
( חָא ,’ach) అy¤ పదమ, “రకXమ,వలyPౖన సహË దర6డ�” కంటµ మ/f x-ాల9:Kన 
అర>మ,ను కTnfయ,ంటÀంZ[ అO అనుటకD ఇZ[ మ/f®క ఉZ(హరణnా ఉంZ[ 
(13:8ptౖ గల 7ా)ఖ)లను చూడం�¥). ఇకzడ ఈ పదమ, “సÇప బంధువ�” (ESV) 
లÅZ( “బంధువ�” (NIV) అy¤మcమ<లD అ/ా> O¦ ఇసుX ంZ[. 

-1బ3· కkట�ంబమ' °క· ప4F DG�య (24:28–33) 

28అంతట ఆ Bన�QR పర9E¸త�i Dug�£ H HË మ8టలk తన తZL Hంట́xా-1DG 
�ెZ��ను. 29-1బ3·కk ల8బ3నను U�క సహÁ దర9 డKం{నెు. అపf:డK ల8బ3ను ఆ 
బ3AదగÙర x�లkపటనున� ఆ మనుష�$g °ద±కk పర9E¸FiDug�£ Hzను. 30అతడK 
ఆ మ'కk· కhsg తన సహÁ ద-1 pతే�లనున� ఆ క{|యమ'లను చూB–ఆ 
మనుష�$డK ఈల8గ' U#�© మ8టల8{ెనg తన సహÁ ద-1Hz�న -1బ3· pె�ి:న 
మ8టలk Ag ఆ మనుష�$g °ద±కk వpెjను. అతడK ఆ బ3A°ద± ఒంట²ల దగÙర 
gZBయ'ండEా 31ల8బ3ను–HzహÁ xావలన ఆÂర�QRంపబ{|నxా{#, ల`పZDG 
రమ's; �వf బయట gలkవU�ల? ఇలkL ను ఒంట²లకk స�లమ'ను U�ను �ిద»మ' 
pేHంBFనU�ను. 32ఆ మనుష�$డK ఇంట́DG వBjనపf:డK ల8బ3ను ఒంట²ల 
గంతలk A�ి: ఒంట²లకk గ{|×య' mత̄య' DాళÍL  కడKగ'Duనుటకk అతgDGg 
అతg�© క«డనున�xా-1DGg �ళÍL  ఇBj 33అతgDGyÚజనమ' ��ట́�ంpెను Eాg 
అతడK–U�ను వBjన పg pెప:క మ'నుపf yÚజనమ' pేయననEా ల8బ3ను–
pెపf:మU�ను. 

వచనమ' 28. /fబFz తన తZL Hంట́DG పర6n�తbX i©O mÂ � ఈ సంగత�లను 
గo-1j 7ా/fi» RెTయజV�tను. తనకD బంnార6 క�¥యమ,లను మ/fయ, మ,కDz 
కNMలను ఇhgన ఆ పరZేÄO గ</fgన కథ అంతయ, 7ా/fi» @ెpjింZ[. “తన తT� 
�ంట|i»” అO ఇకzడ ఉన¦ పG=ాX వన అపjట|iV తన తం�¥G మరణ ంh ఉంటFడO 
i©ంద/fi» ఆల`చనను కలDగజV�ింZ[; అ�Rే, 24:50ల` బ�త¬��లDను గ</fg 
పG=ాX xంhన మcట ఈ 7ాక)rFగమ,నకD తర67ాతnా మ/fయ, m� రmాటÀnా 
జత@ేయబ�¥ ఉంటÀంZ[ అO అ/ా> O¦ ఇసుX ంZ[. Z¿Oi» xర6ద·ంnా, ఇకzడ తర67ాs 
iాలప� లÅhకDO m� రmాటÀను గ</fg ఏ ఒకz పGతbల ఆ'(రమ, మదoతb ఇవ�డం 
లÅదు. బదులDnా, ఈ అమcM� ®కz =ాO¦]¼త)ం ఎకDzవnా తన తT�ల` ఉం�¥ 
ఉంటÀంZ[ అO కI�( ఈ ప/frFష RెలDప�తbంZ[ (రèతb 1:8; పరమ. 3:4; 8:2). 
ఈ కథ xపjబడ�చుండnా, /fబFz ®కz భxష)తbX ను గ</fg లcబFనుకD 
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పG'(న9:Kన mాతG ఉన¦టÀ� nా ఉంZ[. బహë-ా ఆయన తం�¥G వృదు· �ై ఇటÀవంట| 
mGా మ,ఖ)9:Kన బFధ)తలను అO¦ట|O తన కDమcర6O ÇZ[i» వదT ఉంటFడ�. 

వచనమ'లk 29, 30. -1బ3·కk ల8బ3నను U�క సహÁ దర9డKం{ెను అO 
లcబFనును గ</fg కథనమ,ను mGా రంÕంచుటల` రచ�త మ,నుప� y(హË ర6 
మ/fయ, Nలczను గ</fg ఇhgన వం-ావÑల` (22:20–24) ఇవ�O i©̄తX 
సమc@(రమ,ను ఇకzడ ఇసుX y(¦డ�. ఆయన ల8బ3నును ప/fచయం @ే�ిన 
x'(నం చూ�´X , ఆ Z(సుO గ</fg /fబFz సమc@(రమ, RెTయజV�ిన 7Pంటy¤ 
అతడK ఆ మ'కk· కhsg తన సహÁ ద-1 pేత�లనున� ఆ క{|యమ'లను చూB ఆ 
మనుష�$డK ఆ9:కD @ెpిjన మ8టలను AU#�డK అO RెలDసుX ంZ[. iాబట|v , 
బ3AదగÙర x�లkపటనున� ఆ మనుష�$g °ద±కk పర9Eత̧�i Dug�£ Hzను. 
లcబFనును గ</fgన ఇట|v  ప/fచయమ, iVవలం స�చg9:Kన ఆsథ)మ, మcతG9̈ 
ల¶)ంnా ptటÀv కDన¦ తన సహË ద/f @ేతలRd ఈయన @ేతలD సమcనంnా ఉన¦వy¤ 
ఆల`చనను sరసz/fసుX ంZ[. Z¿Oi» xర6ద·ంnా, ఆ మనుషb)డ� కTnfయ,న¦ ఆ�ిXO 
మ/fయ, పZ[ ఒంటuలy-దo–ఆ /¢åల`�  ఒంటuలD @(లc అర6Zైన మ/fయ, 
xలcసవంత9:Kన పGయcణ =ాధy(లD –OThయ,న¦ ఇతర మనుషb)లను 
చూhనప�jడ�, ఆయన i©ంత దు/ాశRd p´G/Vpించబ�¥య,ంటFడ� (29 మ/fయ, 
31 అ'()యcలల` కI�( యciéబ, కథనమ,లల` ఇZే ల¶ణమ, ఇంiా 
సjషvమÒతbంZ[). 

వచనమ' 31. మ,ందుnా, లcబFను ఆ Z(సుO HzహÁ xా [Zేవ�O] వలన 
ఆÂర�QRంపబ{|నxా{# అO pిలవడం i©ంత xంతnాy¤ ఉంZ[, ఎందుకంటµ Zేవ�O 
®కz p´ర6 ఆయనకD ఎలc RెలDసు?11 Z¿Oi» జ7ాబ, /fబFz ఆ Z(సుO గ</fg 
అబFG Hమ, బంధువ�ల ఇంట|i» (24:26–28) 7ా/fO న�¥pింhన “�ÊహË 7ాను” 
Zేవ�Onా ఆ మనుషb)డ� సుX sంh ఆ/ా'[ం@(డO తన �ంట|7ా/fRd @ెpిjంZ[. 
Z¿Oi» Rdడ�, అట|v  బంnార6 ఆభరణమ,లD మ/fయ, ఇతర వసుX వ�లRd 
Oం�¥య,న¦ పZ[ ఒంటuలను చూhనప�jడ�, ఆయన ®కz సంపద Zైxక 
ఆö/ా�దమ,లకD సూచనnా ఉy(¦దO లcబFను అనుకDy(¦డ� (24:1 చూడం�¥). 
iాబట|v  ఆ మనుషb)O ల`gDG రమ's ... ఇలkL ను ఒంట²లకk స�లమ'ను U�ను �ిద»మ' 
pేHంBFనg బGsమcలÐను. 

వచనమ' 32. ఈ ఆH�నమ,నకD బదులDnా, ఆ మనుష�$డK Hంట́DG 
వpెjను. బ�త¬��లD తన =� ంత కDటÀంబమ,నకD మcతG9̈ iాక అబFG Hమ, 
®కz �´వకDలకD మ/fయ, ఒంటuలకD కI�( స>లమ,ను అదనంnా 
కTnfయ,ండడమంటµ బహë-ా ఐశ�ర)వంతb�ై ఉంటFడ�. ఆ గృహమ,ల` @(x�¥nా 
మ/fయ, 7ాi»Tnా ఉన¦ i©ంత rFగమ,ల`Oi» ఆ జంతbవ�లను ½�ిi©O 7PÑ� 
ఉంటFర6. 

NASB అను7ాదం ల8బ3ను ఒంట²ల బర9వfను QRం�ి, [7ాట|i»] గ{|×g 
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మ-1య' m¯తను ��ట́� , [తమ] DాళLను కడKDuనుటకk మనుషb)లకD �ట́g 
ఇ@(gడO @పె�X ంZ[. ]̂òG 7ాక)rFగంల` లcబFను p´ర6 లÅదు iాబట|v , ఈ i»¯యల 
®కz కరXను కనుn~నడం కషvం. అటÀవంట| ఒక మOÝి తనంతట R(నుnా ఒంటuల 
బర6వ�ను Z[ంpి, ఆ పరZేÄOi» మ/fయ, ఆయనRd ఉన¦ మనుషb)లD బస 
@ేయ,టకD iా7ాT�న అO¦ ఏ/ాjటÀ�  వ)i»Xగతంnా @ేయడం @(లc అ=ా'(రణ9:Kన 
xషయం. అతను కI�( xలD7Pౖన i©O¦ బహëమతbలను 7ా/fy-దo నుం�¥ 
m� ందుకDంటFనy¤ ఆశRd, 7ా/fO ఆకటÀv i©నుటకD లcబFను ఇలc @ే�ి ఉంటFడ�; 
లÅZ( తన అsధులకD స/f�ÊKన ఏ/ాjటÀ�  @ేయ,టకD తన Z(సులను12 
ఆజÆæ pించుట Z(�/ా ఆయన (లcబFను) Ïట|నO¦ట|O @ే�ియ,ంటFడ� అO ఈ 
7ాక)rFగమ, సూhంచవచుg. 

వచనమ' 33. ఆ మనుషb)లD మ/fయ, జంతbవ�లకD iా7ాT�న ఏ/ాjట�ను 
మ,nfంh తర67ాత ఆ@(రణపర9:Kన i©O¦ కDశలమ,లను అ�¥nfన తర67ాత, 
½వG9:Kన చరg జ/fnV r9జనమ,నకD సమయమ, ఆసన¦9:KంZ[. అ�నపjట|i}, ఆ 
యøవను/ాలÐౖన hన¦Z(OO ప/Ùî¥ం@ే వరకD బFx వదo  తనుnాO తన ఒంటuలD nాO 
Ôళ0�  R(G గరO అబFG Hమ, ®కz Z(సుడ� అనుకDన¦టÀ� nాy¤, ఇప�jడ� ఆయన 
పO తన పG'(న9:Kన దృÝిv . అతgDG yÚజనమ' ��ట́�నపf:డK Q#gg Fg తన 
ఆకTO ½ర6gi©నుటకD O/ాక/fంh ఆయన వhgన పgg గ</fg xా-1�© @ెmాjడ�. 
ఈ మనుషb)డ� తన పOపట�  కTnfయ,న¦ సమరjణను 9:చుgi©నకDం�( ఒకర6 
ఉండలÅర6! అట|v  సుదూర పGయcణం తర67ాత, తన =� ంత ఆకTO 
½ర6gi©నుటకంటµ, తన యజమcనుడ� ఆయనi»hgన బFధ)తను yPర7¤ర6gటiV 
ఎకDzవ శ̄ద·కTnf య,y(¦డ�. iాబట|v  లcబFను, “pెపf:మU�ను.” 

Q#సుg °క· కథ (24:34–49) 

34–35అంతట అత{|టL U�ను–U�ను అబ34 5మ' Q#సుడను, HzహÁ xా U# 
యజమ8నుg బహÀEా ఆÂర�QRంpెను గనుక అతడK EÕప: xా{#Hzను; అతgDG 
EÕఱÜÝ లను EÕడLను x�ం{| బంEారమ'లను Q#స Q#�ీజనమ'ను ఒంట²లను Eా{|దలను 
దయpే��ను. 36U# యజమ8నుg y3ర$Hz�న +ా-ా వృQ#» ప$మ'ల` U# 
యజమ8నుgDG కkమ8ర9g కU�ను; U# యజమ8నుడK తనకk కZE1నQR య8వత�i ను 
అతgDGBj య'U#�డK; 37మ-1య' U# యజమ8నుడK U#�©–U�ను ఎవ-1 
Qేశమందు gవ�ించుచుU#�UÅ ఆ కU#�య'ల �లిLలల` ఒక �ిలLను U# 
కkమ8ర9gDG ��ం{|Lpేయవదు± . 38అH�ే U# తం{|4 Hంట́DGg U# వంశసు� ల 
°ద±కkను x�ÆL U# కkమ8ర9gDG ��ం{|L  pేయ'టకk ఒక �లిLను �Dిug -ావల నg 
U#pేత ప4మ8ణమ' pేHంpెను. 39–40అపf:డK U�ను U# యజమ8నుg�©–ఆ �ీi Ê 
U#x�ంట -ాQేÎ అg pె�ి:నందుకk అతడK–ఎవg సg�"Rల` U�ను 
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@AంచుచుU#�UÅ ఆ HzహÁ xా ��©క«డ తన దూతను పం�ి � ప4య8ణమ' 
సఫలమ' pేయ'ను గనుక �వf U# వంశసు� లల` U# తం{|4 Hంటనుం{| U# 
కkమ8ర9gDG y3ర$ను �ిDug వpెjదవf 41�వf U# వంశసు� ల°ద±కk x�ÆLFxా 
HË ప4మ8ణమ' Aషయమ'ల` ఇక �కk బ3ధ$త ఉండదు, xార9 ఆmnను 
ఇయ$gHzడలక«డ ఈ ప4మ8ణమ' Aషయమ'ల` �కk బ3ధ$త ఉండదg p�ె�:ను. 
42U�ను U�డK ఆ బ3A °ద±కk వBj–అబ34 5మను U# యజమ8నుg Qేవfడx�నౖ 
HzహÁ xా, U# ప4య8ణమ'ను �వf సఫలమ' pే�ినHzడల 43U�ను ఈ 
�ళLబ3A°ద± gZBయ'ండEా �ళÍL  pేదుDuనుటకk వBjన Bన�Q#g�© U�ను–
�వf దయpే�ి � కడవల` �ళÍL  Duంpెమ' నను� �#4 గgమsg pెపf:నపf:డK 44–
�వf �#4 గ'మ' � ఒంట²లకkను pQేR �£ య'దునg Hzవ�ె pెపf:UÅ ఆmnHI U# 
యజమ8నుg కkమ8ర9gDG HzహÁ xా gయhంBన �ిలLHz� య'ండKను Eాకg 
మనApే�ిDuంట́g. 45U�ను U# హృదయమ'ల` అట�L  అనుDuనుట p#Zంపకమ'ంQ ే
-1బ3· భ'జమ'�ద తన కడవను ��ట�� DugవBj ఆ బ3Aల`gDG QRE1�£ H �ళÍL  
pేదుDug వpjెను; అపf:డK–U#కk Q#హhమsg U�U#mnను అడKగEా 
46ఆmnత�రEాతన కడవను QRంB–�#4 గ'మ', �ఒంట²లకkను �ళÍL ��ట²�దనg pె��:ను 
గనుక U�ను �#4 E1Fg; ఆmn ఒంట²లకkను �ళÍL  ��ట²�ను. 47అపf:డK U�ను–�వf 
ఎవ-1కkమ8-̧iవg య{|E1నందుకk ఆmn–hల8· U#హÁ ర9నకk కgన కkమ8ర9డగ' 
బÔతµHIలk కkమ8-̧ig pె�ి:నపf:డK, U�U#mn మ'కk·కk కhsయ'ను ఆmn 
pేత�లకk క{|యమ'లను ��ట́�  48U# తలవంB HzహÁ xాకk Ø¹ DG·, అబ34 5మను 
U# యజమ8నుg Qేవf{ైన HzహÁ xాను �£i త4మ' pే�ిFg; ఏలయనEా ఆయన U# 
యజమ8నుg°క· సహÁ దర9g కkమ8-̧iను అతg కkమ8ర9gDG �ిDuనునట�L  
స-1Hz�న మ8రÙమందు నను� న{|�ింpనెు. 49Dాబట́�  U# యజమ8నుgHzడల �ర9 
దయను నమsకమ'ను కనుపరBనHzడల అQRHz�నను U#కk �Zెయpెపf:{|, 
ల}gHzడల అQRHz�నను �ెZయpెపf:{|; అపf:డK U�U�ట� �£ వల UÅ అట� 
�£ HzదననEా 

వచనమ'లk 34, 35. ఈ పరZే° ఎవ/¢ /fబFz కDటÀంబమ,నకD ఇంకను 
RెTయకDం�(y¤ ఉంZ[, అందుiV అయన అబ34 5మ' Q#సుgnా ప/fచయం 
@ేసుకDy(¦డ�. ఈ xధంnా mGా రంÕంచుట@ే, ఆయనRd Rhెgన సంపద అంతయ, 
ఆయనZ[ iాదOయ,, అZ[ అబFG Hమ,నకD @ెంZ[న సంపద అOయ, 7ార6 
గ,/fXం@(లO ఆయన అనుకDy(¦డ�. 

ఇంiా HzహÁ xా [ఆయన] యజమ8నుg సమృZ[·�ÊKన ఐశ�ర)ంRd బహÀEా 
ఆÂర�QRంpెను (24:1) అO, అతgDG EÕఱÜÝ లను EÕడL ను x�ం{| బంEారమ'లను Q#స 
Q#�ీజనమ'ను ఒంట²లను Eా{|దలను దయpే��ను అO 7ార6 RలెDసుié7ాలO 
ఆయన అనుకDy(¦డ�. Zేవ�డ� తన యజమcనుO “బహënా ఆöర�Z[ం@ెను” అO 
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Z(సుడ� అన¦ప�jడ�, అబFG Hమ,ను “ఆöర�Z[ంh” తన y(మమ,ను “n~పj @ే�ి,” 
మ/fయ, ఆయన నుం�¥ “n~పj జనమ,ను” @ే�tదను అO �ÊహË 7ా @ే�ని 
7ాnాo నమ,ల` (12:2) పGÎnfంhన rFషను mÂ TనZ[nా ఉంZ[. తన యజమcనుO 
Zేవ�O యందు ఒక Oజ9:Kన x-ా��ిnా ఆయన అయc)డ� అO Z(సుO మcటలD 
7Pల��¥ @సేుX y(¦�. సంపదను పG=ాX xంhన 7Pౖనమ, తన సహË ద/fi» Îగ,)�ైన 
ptONట|O సమకIర6gటకD గల =ామర>÷తల` లcబFనునకD n~పj ఆసi»X కTnfంh 
ఉంటÀంZ[. ఈ కDటÀంబమ,నకD తన పOO గ</fg మ/f ఎకDzవ సమc@(రమ, 
ఇచుgటకD y¤పథ) పO అంతయ, @ేయబ�¥ంZ[. 

వచనమ' 36. 7ాసX7ాOi», “n~పj జనమ,nా” Oను¦ @ే=ాX నO Zేవ�డ� 
అబFG Hమ,నకD ఇhgన 7ాnoా నమ,, అసలD ఈ Z(సుడ� కy(ను నుం�¥ 
H/ానునకD ఇంతట| rFర9:Kన పGయcణమ,ను ఎందుకD @ేపటFv �ో  అy¤Z(O¦ 
xవ/fసుX ంZ[. ఈ కDటÀంబమ,నకD Z(సుడ� తన యజమ8నుg y3ర$Hz�న +ా-ా 
ఆయనకD తన వృQ#» ప$మ'ల` ఒక కkమ8ర9g కన¦Z[ (17:17; 21:2, 7) అO 
RెTmాడ�. /fబFz ఇ=ా�కD కంటµ కI�( తర67ాs తరమ,ల` rFగ9:Kనపjట|i» 
(24:24; 25:20 చూడం�¥), /fబFzను x7ాహమcడ�టకD అబFG Hమ, ®కz 
కDమcర6డ� తnfనంత యøవనుడ� అO బయలDపర6సుX ంZ[ గనుక ఈ 7ా)ఖ) @(లc 
mGా మ,ఖ)9:KనZ[. తనకDన¦ యcవZ(�ిXi» అబFG Hమ,నకD ఉన¦Z[ ఒiV 7ారసుడ�, 
మ/fయ, ఆయనకDన¦ యcవతbX ను ఆయనDGBjయ'U#�డK అO ఇకzడ 
ఉZ(q టన. 

అబFG Hమ, “యcవతbX ను ఆయనi»hgయ,y(¦డ�” అy¤ ఈ మcట ®కz 
అరwతను ప/föTం@(T. అబFG Hమ, ఇ�ాM��లDకDను మ/fయ, i�త¬/ా Z(�/ా 
ఆయనకD కTnfన కDమcర6లకD బహëమతbలD ఇ@(gడO (25:1, 6) తర67ాs 
అ'()యం బయలDపర6సుX ంZ[.13 అ�నపjట|i}, ఆయన బGsi»య,ండnాy¤ 7ా/fi} 
ఈ xధంnా ఇhg 7ా/fO పంpి7¤-ాడ�. ఆయన మరణమ, తర67ాత అబFG Hమ, 
సం=ా> నమ,నకD ఇ=ా�కD మcతG9̈ ఏi��క 7ారసుడ� (21:10 చూడం�¥). ఒక7¤ళ 
/fబFz ఇ=ా�కDకD x7ాహమందు ఇవ�బ�¥Rే, ఆ9: n~పj ఐశ�ర)మ,ను 
అనుభxసూX  లÅN లÅకDం�( ఉంటÀందO ఈ సమc@(రమ, ఆ కDటÀంబమ,నకD ఒక 
ప�నఃOశgయత కTnfసుX ంZ[. 

వచనమ'లk 37, 38. తన యజమcనుడ� [ఆయన] కkమ8ర9gDG ఒక 
y3ర$ను 7ార6 �xసుX న¦ Qేశంల` ఏ ఒకz కy(Ôయ,ల �ీX �లల` ఒకZ(OO nాO 
½సుకD/ాడO [ఆయనRd] ప4మ8ణమ' pేHంచుకkన�ట�L nా Z(సుడ� 
x@(/fం@(డ�. Z¿Oi» బదులD, ఆ Z(సుడ� [ఆయన] తం{|4 Hంట́DG మ/fయ, 
బంధువfల Hంట́DG 7PÑ� [ఆయన] కkమ8ర9gDG ఒక y3ర$ను సుకk-ాxాలg 
అబFG Hమ, Z(సుORd @ెmాjడ� (24:2–4 చూడం�¥). 

వచనమ'లk 39, 40. ఒక7¤ళ ఆ �ీi Ê తనRd కy(నుకD x�ళÍL టకk ఇషvపడO 
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�Êడల తన iార)మ, xఫలమ, అవ�తbందO తన యజమcనుORd @ెpిjనటÀ� nా 
Z(సుడ� /fబFz కDటÀంబమ,నకD @ెmాjడ�. ఈ iార)మ, Zైxక9:Kన iార)మ, అO 
యజమcనుడ� @ెpిj, HzహÁ xా తన ప4య8ణమ' సఫలమ' @యే,టకD తన 
దూతను పంpి=ాX డ� అO ఉZ(q ట|ం@(డ� (24:5–7 చూడం�¥). 

ఈ 7ాక)మ,ల` ఆశi»Xకర9:Kన xషయం ఏమంటµ, అబFG Hమ, ఇhgన ఆజæను 
@ెపÓX y¤ ఈ Z(సుడ� pితర6O ®కz =� ంత మcటలను అలcy¤ @mెాjడ�. ఇతర 
సమయcలల`, తన యజమcనుO మcటల =ా/ాంశంను మcతG9̈ @ెmాjడ�. ఇలc 
Z(సుడ� యజమcనుO ®కz అసలÐౖన మcటలను @ెప�jట Z(�/ా, 
కy(Ôయ,లల` నుం�¥ iాక [అబFG Hమ,] కkమ8ర9gDG [ఆయన] బంధువfలల`, 
ఆయన తం�¥G �ంట| నుం�¥ y3ర$ను �ెచుjటకk Zేవ�O hతX9:KనదO కDటÀంబమ, 
RెలDసుకDంZ[. ఆ పరZ°ే�ÊKన Z(సుడ� 7ా/f �ంట|O కనుn~నడం అy¤Z[ 
యcదృhgకమ, iాదy¤ అవiా-ాO¦ 7ార6 ఆల`hంచునటÀ�  ఇZ[ @�ేింZ[. /fబFzను 
కనుn~నుటకD �ÊహË వ ®కz దూత ఆయనను న�¥pింh ఉంటÀంZ[. 

వచనమ' 41. ఈ xషయంల` ఎటÀవంట| బలవంతమ,ను @ేయవదoO ఆయన 
యజమcనుడ� @pెిjనటÀ�  ఈ మనుషb)డ� 7ా/fi» @ెpjినప�jడ� 7ార6 ఇంiా 
ఆక/fyంచబ�¥ య,ంటFర6. /fబFzను పంప�టకD sరసz/fంచుటకD కI�( ఆ 
కDటÀంబమ,నకD అవiాశం ఇవ�బ�¥ంZ[, అట|v  ప/f�ి>sల` ఆ �´వకDడ� 
అబFG Hమ,నకD [ఆయన] @ే�ిన ప4మ8ణమ' నుం{| AడKదల �¦ ందు�#డK (24:8 
చూడం�¥). 

వచనమ'లk 42–44. ఇ=ా�కD మ/fయ, /fబFzల మధ) x7ాహమ, 
ఆ°ంచదnfనZ[ మ/fయ, Zెవౖకృత9:Kన Zేవ�O iార)మ,నకD అనుగ,ణమ,nా 
ఉన¦దO అనుటకD iారణ(లను చ/fgంhన R(ర67ాత, ఆయన ®కz iార)మ, 
సఫలమ' అవ�తbంZో  లÅZో  అO Z(సుడ� RలెDసుi©నుటకD ఆతbరతnా ఉy(¦డ�. 
mGా ర>నRd mGా రంÕంh ఆయనకD ఆ బFx దగÍర జ/fnfనదంR( 7ా/fi} @ెmాjడ� 
(24:10–14 చూడం�¥). 

43వ వచనంల`, Z(సుడ� /fబFzను కT�ినప�jడ� మ,నుప� ఉన¦ 
కథనమ,Rd mÂ T�´X  ఇకzడ కథనమ,ల` ఒక hన¦ వ)R()సమ, ఉంZ[. 24:16ల` 
ఆ9: “కన)క”nా ( הָלּותְּב , bethulah) pిలDవబ�¥య,ండnా, ఇకzడ ఆ9:ను 
Z(సుడ� Bన�QR ( הָמְלַע , ‘almah) అO సంబ_ '[ం@(డ�. /fబFzను పG=ాX xంచుటకD 
అy¤క పదమ,లD 7ాడబ�¥య,ండnా, ఈ సందరºంల` ఈ /�ండ� పదమ,లD కI�( 
ఆ “అమcM�” (24:14) కన)క అy¤ xషయమ,ను సూhసుX న¦x. 7ాసXవంnా, ఏ 
ప�ర6షbORd కI�( ఆ9:కD లÐౖంnfక సంబంధమ,లDలÅనటÀ� nా ఇకzడ @ెపjబ�¥ంZ[ 
(24:16). ఇZ[ @(లc mGా మ,ఖ)ం, ఎందుకంటµ లÐౖంnfకపరంnా ప/fÄద·ంnా ఉన¦ 
rFర)y¤ ఇ=ా�కD కనుn~నడం ఇకzడ అy¤�షణ. 

వచనమ'లk 45, 46. తన ®కz పGs ఆశను /fబFz ఎలc yPర7¤/fgంZో  ఈ 
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Z(సుడ� సంRdషంnా @ెmాjడ� (24:15–21 చూడం�¥). ఇకzడ 7ాసX7ాలD సjషvంnా 
ఉy(¦�, మ/fయ, /fబFz 7ా/fRd కI�( కy(ను 7Pళ0� టకD ఆ కDటÀంబమ, 
పంp´టటÀ�  7ా/fO p´G/Vpించులcగ,న ఈ 7ాసX7ాలను అలంక/fంచుటకD లÅZ( మc/fg 
@ెప�jటకD ఈ మనుషb)Oi» ఎటÀవంట| అవసరత లÅదు. 

వచనమ' 47. ఆ9:Rd Z(సుడ� కలDచుటను గ</fgన xవరమ,లను /fబFz 
కDటÀంబమ,నకD Z(సుడ� @పె�X ండnా, మ,నుపట| కథనమ,Rd mÂ T�´X  ఈ కథనమ, 
మ,nfంప�ల` మ/f®క వ)R()సమ, కనబడ�తbంZ[. మ,నుపట| కథనంల`, ఆ �ీX � 
®కz వం-ావÑ మ/fయ, తన మనుషb)లకD మ/fయ, ఒంటuలకD 7ా/f ఇంట|ల` 
బస@ేయ,టకD స>లమ, ఉన¦Z( అO x@(/fం@ే మ,ంZే ఆ hన¦Z(Oi» Z(సుడ� 
క�¥యమ,లను మ/fయ, మ,కDz కNMలను ఇhgనటÀ� nా చదువ�R(ం (24:22). 
ఈ సంఘటనలను xవ/fం@ే క̄మంల`, 7ా/fi} అకzడ ఏ/ాjటÀ�  @యే,టకD ÏలD 
ఉంటÀంZ( అO ఆ9:ను అ�¥nfన xషయమ,ను Z(సుడ� ఇకzడ పG=ాX xంచలÅదు. 
మ/Ù 7ా/fO బలవంతం @ే�నిటÀ� nా nాO లÅZ( 7ా/fO ఆH�Oంhన7ా/fi» ఇబÈంZ[O 
కTnfంhనటÀ� nా nాO అగ,పడకDం�( Z(సుడ� ఇకzడ i©ం@ెం x7¤కమ,ను 
పGÎnfం@(డ�. 

ఇంiా, ఈ కథనమ,ల` ఏZో  m� రmాటÀ ఉన¦టÀ� nా అOpిసుX ంZ[. ఆ యøవన �ీX � 
®కz గ,/fXంప� బయలDపరచక మ,ంZే బహëమతbలD ఇhgనటÀ� nా కథకDడ� 
RెTmాడ� (24:22), iాO ఇకzడ Z(సుO వృR(X ంతమ, సంఘటనల క̄మమ,ను 
మcర6సుX ంZ[. తన వంశమ,ను గ</fg RెలDసుకDన¦ తర67ాతy¤ ఆభరణమ,లను 
గ</fg పG=ాX xం@(డ�. ఇకzడ అంత Oజ9:Kన 7Pౖర6ధ)ం ఏN కనబడదు, ఈ /�ండ� 
కథనమ,లల` ఉన¦ వ)R()సమ, అx పGÎnfంhన i»య̄c రèపమ,లల` 
మcతG9̈. అకzడ కథనమ, @పె�X ంZ[, ఆభరణమ,లను “ఆ మనుషb)డ� ½�ి” అO 
(24:22), iాO ఇకzడ Z(సుడ� U�U#mn మ'కk·కk కhsయ'ను ఆmn pతే�లకk 
క{|యమ'లను ptటFv ను అO అంటÀy(¦డ�. Öదట ఆ బహëమతbలను 
బయటకD మ,ందుnా ½�ి, అప�jడ� తన తం�¥G ®కz వం-ావÑO గ</fg 
పG°¦ంh, ఆ9: ®కz 7ారసత�మ, మ/fయ, అబFG Hమ,Rd ఆ9: సంబంధమ, 
RెలDసుi©ననంత వరకD ఆ9:ptౖ ఆ ఆభరణమ,లను 7ాసXవంnా ptటvలÅదు అO 
ఆల`hంచడం =ాధ)ం.14 ÖతXంల` ఈ Z(సుO iార)మ,నకD, అనnా అబFG Hమ, 
®కz “తం�¥G �ంట| నుం�¥” ఇ=ా�కDనకD =ాట|�ÊKన rFర)ను కనుn~నడం 
(24:38, 40) అy¤ పOi», ఆ కDటÀంబమ, ®కz గ,/fXంప� @(లc mGా మ,ఖ)ం. 
ఒక7¤ళ /fబFz 7¤/V వంశమ,నకD @ెంZ[న hన¦Z[ అ�న �Êడల బహë-ా ఆ 
xలD7Pనౖ ఆభరణమ,లD ఆ9:కD ఇవ�బ�xే iా7¤¡. 

వచనమ' 48. ఆ ఊట ®దo యøవన �ీX �Rd ఆయన ఏN మcటF� �(�ో 
Z(సుడ� కDటÀంబమ,నకD =ా/ాంశంnా RెTmాడ�: HzహÁ xా ... U# 
యజమ8నుg°క· సహÁ దర9g కkమ8-̧iను అతg కkమ8ర9gDG �ిDuనునట�L  
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స-1Hz�న మ8రÙమందు నను� న{|�ింpెను (24:27 చూడం�¥). 
వచనమ' 49. ఆఖర6 xన¦పమ,Rd ఈ మనుషb)డ� మ,nfం@(డ�. ఆయన 

iVవలం లcబFనుRd మcతG9̈ iాక బ�త¬��లD మ/fయ, /fబFz ®కz ఇతర 
కDటÀంబ సభ,)లRd కI�( మcటF� డ�తbన¦టÀ� nా ]̂òG 7ాక)rFగమ, 
RెలDప�తbంZ[. U# యజమ8నుgHzడల �ర9 దయను నమsకమ'ను 
కనుపరBనHzడల అQRHz�నను [Çర6] U#కk �ెZయpెపf:{|, ల}gHzడల 
అQRHz�నను [Çర6] �ెZయpపెf:{| (వiాzణo జ8�¥ంచబ�ెను) అO Z(సుడ� 
@ెpిjనప�jడ� Z[�½యc xభi»X ప�ంTంగం బహëవచనంల` ఉన¦ మ<డ� 
i»¯యcరèపమ,లను ఈయన 7ాడ�తby(¦డ�. ఈxధంnా, ఇ=ా�కDRd /fబFzకD 
=ాధ)ప�ే భxష)తbX ను గ,/fంh ఆ కDటÀంబమ,ను ఆయన అడ�గ,తby(¦డ�. 

అబFG Hమ, కDమcర6ORd /fబFz x7ాహమ, @ేసుi©నుట అనునZ[ Zేవ�O 
®కz సంకలjం అO చూప�టకD p´Gరణ(తMక9:Kన ఆ'(రమ, చూపబ�¥ంZ[. 
లcబFను మ/fయ, బ�త¬��లDలD తడవ� @ేయcలO ఆయన అనుi©నలÅదు; iాO 
ఆయన కk{|DG Fర9గవల UÅ ల}క ఎడమDG Fర9గవల UÅ Oర1�ంచుi©నుటకD 7ార6 
త�రnా తమ Oర1యమ,ను RెలDmాలO ఆ°ం@(డ�. ఒక7¤ళ Ïర6 Z(సుO 
xన¦పమ,ను O/ాక/fంhన �Êడల ఈ Z(సుడ� iావల�ిన rFర) i©రకD 7¤/~క 
పGZేశంల` 7PదుకDR(డO ఈ 7ాక)ం RెలDప�తbందO i©ందర6 అంటÀంటFర6. 
అ�Rే, అట|v  ఆల`చన అబFG Hమ, ®కz ఆజæకDను మ/fయ, ఆ Z(సుO mGా ర>న 
ఆలi»ంచుట Z(�/ా Zేవ�O ®కz న�¥pింప�కDను xర6ద·ంnా ఉంటÀంZ[. /fబFzను 
బFxవదo కలవడం అనునZ[ Zై7ానుగ̄హం వలన కTnfనZ[nా Z(సుడ� బలంnా 
నమcMడ�. స/��న కDటÀంబమ,నకD @ెంZ[న స/��న వ)i»XO కలDచుటకD Zేవ�డ� స/��న 
సమయంల` స/��న స>లమ, దగÍరకD న�¥pిం@(డ�, మ/fయ, ఇదంతయ, ఆయన 
7ాnాo నమ,ను yPర7¤ర6gటకD @ే�నిZే. ఇంత జ/fnfనపjట|i}, Zవే�డ� /fబFz 
కDటÀంబమ, ®కz అrషvమ,ను ÇరడO గ̄]¼ం@(డ�, అలcnV ఆ9:ptౖ nాO ఆ9: 
కDటÀంబమ,ptౖ nాO అనుకIల9:Kన Oర1యమ,ను ఆయన బలవంతమ, 
@ేయకIడదO కI�( గ̄]¼ం@(డ�. “కD�¥i» sర6గవలÐyÞ లÅక ఎడమi» sర6గవలÐyÞ” 
అy¤ rFవమ, 7ా/fi» @ెpిjన ఈ xషయమ, ఎకzడవరకD వhgంZ[ మ/fయ, ఆ@¢ట 
నుం�¥ మ,ందుi» ఆయన ఎలc 7Pìí� ల` అనుZ(Oi» ఆయన @pె´j x'(నంnా 
ఉన¦Z[. 

ప4య8ణమ' °క· Aజయమ' (24:50–61) 

50ల8బ3నును బÔతµHIలkను–ఇQR HzహÁ xావలన కZE1న Dార$మ'; mm̄n�� ే
అవfనgEాg DాదgEాg pెప:జÞలమ'; 51ఇQREß -1బ3· � Hzదుట నున�QR, 
ఆmnను �Dిug �¦ మ's; HzహÁ xా ��లABjన ప4Dారమ' ఈmn � యజమ8నుg 
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కkమ8ర9gDG y3ర$ అగ'నుEాకg ఉతiరhBj-1. 52అబ34 5మ' �ÐవకkడK xా-1 
మ8టలk Ag HzహÁ xాకk �ాàా� ంగ నమ�ా·రమ' pే��ను. 53తర9xాత ఆ �ÐవకkడK 
x�ం{| నగలను బంEార9 నగలను వసi Êమ'లను �ి -1బ3·కk ఇpjెను; మ-1య' 
అతడK ఆmn సహÁ దర9gDGg తZLDGg Aలkవగల వసుi వfలk ఇpెjను. 54అతడKను 
అతg�©క«డనున� మనుష�$లkను అన��ానమ'లk పfచుjDug అక·డ ఆ 
-ాF4యంతయ' నుం{|-1. ఉదయమ'న xార9 ల}Bనపf:డK అతడK–U# 
యజమ8నుg °ద±కk నను� పం�ించుడg pెప:Eా 55ఆmn సహÁ దర9డKను ఆmn 
తZLయ'–ఈ Bన�Q#g పQRQRనమ'ల ౖనను మ8°ద± ఉండgమ's, ఆతర9xాత 
ఆmn x�ళLవచుjనg-1. 56అపf:డతడK–HzహÁ xా U# ప4య8ణమ'ను సఫలమ' 
pే��ను గనుక U#కk తడవf Dా�యక నను� పం�ించు{|, U# 
యజమ8నుg°ద±కk x�áâLదనg p�ెి:నపf:డK 57xార9–ఆ Bన�Q#gg �ిZB, 
ఆmn HIమనుUÅ �ెZ�ిDuందమg pెపf:Dug 58-1బ3·ను �ిZB–ఈ 
మనుష�$g�©క«డ x�áâLదxా అg ఆmn న{|E1నపf:డK–x�áâLద నU�ను. 59Dాబట́� 
xార9 తమ సహÁ ద-1Hz�న -1బ3·ను ఆmn Q#QRg అబ34 5మ' �Ðవకkg అతg�© 
వBjన మనుష�$లను �ాగనం�ినపf:డK 60xార9 -1బ3·�© మ8 సహÁ ద-ã, �వf x�ల 
x�లకk తZL వగ'దువf Eాక, � సంతFxార9 తమ పగxా-1 గAgg 
�ా�"äనపరచుDuందుర9Eాక అg ఆmnను QäAంపEా 61-1బ3·య' ఆmn పgక�ెiలkను 
ల}B ఒంట²ల U�DG· ఆ మనుష�$g x�ంబ{| x�ÆL-1. అట�L  ఆ �ÐవకkడK -1బ3·ను 
�©డKDug �£ Hzను. 

వచనమ' 50. Z(సుడ� కనుబరhన సjషv9:Kన sGకరణ ÄZ[·O చూhన 
తర67ాత మ/fయ, ఆయన ®కz శi»Xవంత9:Kన =ా¶)మ,ను xOన తర67ాత 
ల8బ3ను మ-1య' బÔతµHIలk అను7ార6 ఈ xషయమ,లO¦ట|ల` Zేవ�O 
హసXమ, ఉన¦దO గ̄]¼ం@(ర6. iాబట|v  7ార6 అy(¦ర6, mm̄n�� ే అవfనgEాg 
DాదgEాg pెప:జÞలమ' (31:24, 29, 2 సమ<. 13:22 చూడం�¥). NIV ఈ 
మcటను ఆధుOక ప/frFషల` అనువZ[సుX ంZ[: “ఈ Z(/f అOnాO ఆ Z(/f అOnాO 
9̈మ, ÔకD ఏÇ @ెపjలÅమ,.” 

వచనమ' 51. ఈ వ)వHరమ,లO¦ట| Z(�/ా Zేవ�డ� మcటF� �¥య,ంటµ, 
మcనవ�లD అభ)ంతరపరచుటకD @(లc తకDzవ అవiాశమ, ఉంటÀంZ[; అందుiV ఆ 
Z(సుORd 7ార6 ఇQREß -1బ3· � Hzదుట నున�QR, ఆmnను �ిDug �¦ మ's; 
HzహÁ xా ��లABjన ప4Dారమ' ఈmn � యజమ8నుg కkమ8ర9gDG y3ర$ 
అగ'నుEాకg ఉతiరhBj-1. 

ఈ Oర1యమ, ½సుi©నుటల` లcబFను మ/fయ, బ�త¬��లDకD ఉన¦ 
7ాసXవ9:Kన iారణ(లను గ</fg @(లc =ాధ)ప�ే xవరణలD ఉy(¦�. Öదట|nా, 
ఈ xషయమ,ల` (అబFG Hమ, ®కz Zేవ��ైన) “�ÊహË 7ా”కDను మ/fయ, 
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ఆయన hతXమ,నకDను Oజ9:Kన nøరవమ,ను వ)కXపర@ ేఅచg9:Kన ఒప�jiéలDను 
ఈ మcట మనకD RెTయజVసుX ంZ[. /�ండవZ[nా, అబFG Hమ, ®కz Z(సుడ� 
ఆయన వదoనున¦ తన ఐశ�ర)మ,ను 7ా/fi» చూpించుట Z(�/ా 7ా/fO 
ఆశgర)పరh ఉంటFడ�; బహë-ా /fబFzకD Z(O నుం�¥ ఎకDzవ rFnాO¦ ఓTnా 
m� ంZ(లO 7ార6 అనుi©Oయ,ంటFర6. ఆఖర6nా, అబFG Hమ, ®కz Zేవ�Oi» 
7ార6 భయప�¥ ఉంటFర6. ఆ Z(సుO xన¦పమ,ను sరసz/fంh ఆయన 
hతXమ,నకD తలùగÍO �Êడల 7ా/fptౖ పగను½ర6gకDy¤ లÅZ( ½ర6gకDంటFడO 
న9̈M 7ా/f =� ంత 9:=� m� తNయ Zేవ�ళ�  వలÐ (31:19, 30) అబFG Hమ, Zేవ�డ� 
కI�( ఆలcట|7ా�ేyP¡ అO 7ార6 ఊ]¼ంh ఉంటFర6. లcబFను మ/fయ, 
బ�త¬��లD అను7ారలD ఇ=ా�కDను x7ాహమcడ�టకD కy(ను Zేశమ,నకD 
దూర పGయcణమ,ను ½సుi©నుటకD nాను /fబFzను అనుమsంచుటల` ఈ 
iారణ(లల` ఒకట| nాO, లÅZ( అÔ¦ iాO ఉం�¥ ఉంటF�. ఈ ఇదoర6 మనుషb)లD 
ఏN @ెmాj/¢ మcతG9̈ ఈ 7ాక)rFగమ, @పె�X ంZ[, iాO 7ా/f హృదయమ,లల` 
ఉన¦Z(OO @ెప�jటలÅదు. 

వచనమ' 52. కథల` మ<డవ =ా/f, �´వకDడ� Zేవ�OO ఆ/ా'[ం@ెను. 
Öదట| =ా/f ఇ=ా�కDనకD స/fmÂ �న rFర)nా Zేవ�డ� ఏరjరhన య,వsO 
కనుn~నుటల` xజయమ,ను గ</fgన అతO mGా ర>న (24:12–14). /�ండవ =ా/f, 
అతO యజమcO ®కz బంధువ�ల ఇంట|i» Zేవ�డ� న�¥pింhనందుకD Zేవ�Oi» 
=ా�ాv ంగప�¥ కృతజæతలD @ెT�ంచుట (24:26, 27). మ<డవ =ా/f �ÐవకkడK 
mGా /f>ంhనప�jడ�, తన యజమcనుO కDమcర6Oi» /fబFz rFర) అగ,నటÀ�  తనRd 
కy(నుకD s/fnf 7Pìz� ందుకD లcబFను బ�త¬��లD ®కz అనుమs m� ంZ[నందున 
x'ేయR( మ/fయ, సుX తbలRd అతడK HzహÁ xాకk �ాàా� ంగ నమ�ా·రమ' 
pే��ను.  

వచనమ' 53. ఒపjందమ, @�ేినప�jడ�, అబFG Hమ, �ÐవకkడK xలDవగల 
x�ం{| నగలను మ-1య' బంEార9 నగలను, మ-1య' వసi Êమ'లను -1బ3·కk 
ఇ@ెgను. �´వకDడ� య,వsi» ఇhgన మ,కDz కNM మ/fయ, బంnార6 
క�¥యమ,లRd mాటÀ (24:22, 47), అతను ఇప�jడ� అదనప� 7Pం�¥ మ/fయ, 
బంnార6 వసుX వ�లను, అలcnV xలDవగల దుసుX లను ఆ9:కD సమ/fjం@ెను. 
ఇవÔ¦ మ/fంత ఔZ(ర)మ,ను పGద/fûంచుటకDను మ/fయ, /fబFz ఇంట|O x�¥h 
ఇ=ా�కDను x7ాహమ, @ేసుi©నుటకD mÂ G త�]¼ంచుటకDను అయ,)ండవచుg. 

�´వకDడ� తన సహÁ దర9gDG మ-1య' తన తZLDG క«{# Aలkx�ౖన వసుi వfలను 
ఇpెjను. కDటÀంబమ,నకD “ఓTయ, కట¦మ,ను” ( רַֹהמ , mohar)15 ఇచుgట 
అనునZ[ ప�/ాతన మధ) mGా చ) mGా ంతమ,ల` ఒక =ా'(రణ పద·s. వర6O కDటÀంబ 
సంపద ఆ'(రమ,nా, కDమc/�X నషv ప/fHరమ,nా @ెT�ం@ే xలD7Pౖన బహëమతbలD 
కI�( �ందుల` ఇN�¥య,ంటÀంZ[. ఒక =ా'(రణ పO7ాడ� సంmాZ[ం@ే అy¤క 
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సంవత�/ాల సంmాదనకD సమcనంnా @ెT�ంhన ÖతXం ఉంటÀంZ[ (29:18–20 
చూడం�¥).16 లcబFనుకD మ/fయ, /fబFz తT�i» ఇయ)బ�¥న “xలD7Pనౖ వసుX వ�లD” 
ఓTయ, కట¦మ,nాను ఉండవచుg. 

వచనమ' 54. సుZ¿రq చరg పÓరX�)ంZ[, మ/fయ, అబFG Hమ, కDమcర6Oi» 
వధువ�nా కy(ను 7Pళ0� టకD /fబFzకD ఏ/ాjటÀ�  ఖ/ార6 @ే-ార6. అప�jడ� �´వకDడ� 
మ/fయ, తన మనుష�$లk Fg-1 మ-1య' �#4 E1-1 మ-1య' /fబFz కDటÀంబమ,Rd 
ఆ -ాF4 గ{|�ి-1. సహజమ,nా, �´వకDడ� తన యజమcనుORd Äభ7ారXను 
పంచుi©నుటకD, కy(నుకD 7Pìz� ందుకD ఆశi»X చూmాడ�. తbదకD, అతను ఒక7¤ళ 
ఒక yPల లÅZ( అంతకy(¦ ఎకDzవ ఉండ�టకD 7PÑ�య,ండవచుg. ఉదయమ'న 
xార9 ల}Bనపf:డK, U# యజమ8నుg °ద±కk నను� పం�ించు{| అO �´వకDడ� 
@ెptjను. 

7Pంటy¤ xడhmÂ వ�టకD �వ́కDడ� @�ేిన అభ)ర>న కర6i��నZ( లÅZ( మ/ా)దRd 
కI�¥నZ(? ఆయనZ[ కర6i��న పGsmాదన అనుటకD అనుకIలమ,nా 7ాదన 
ఏNటంటµ “దయ@ే�ి, y( యజమcనుO ®దoకD నను¦ పంpించు�¥” అO అతడ� 
అనలÅదు. 7PÑ�mÂ వ�టకD అభ)ర>న కy(¦ త�రnా x�¥hmÂ R(మ, అనునZ[ 
పటÀv బట|vనటÀ� న¦Z[.17 ఒక మ/ా)ద 9̈రకD అనుకIలమ,nా అతOO 
పంpి7¤యమO 7ా/fO అడ�గ,ట 7ాసXవమ,nా �´వకDడ� 7ా/f ఆ'¿నమ,ల` 
ఉన¦టÀ�  సూhసుX ంZ[. /fబFzను అతORd కI�( కy(ను 7Pళ0� టకD �ిద·పరచుటల` 
7ార6 సHయపడవలÐనO అడ�గ,టకD ఇZ[ బహë-ా ఒక మ/ా)దపÓర�క9:Kన 
మcరÍం.18 మనకD �´వకDO ®కz స�రమ, RెTయదు గనుక, అతO మcటల` 
స�లjrúZ(O¦ చూచుటకD ఏxధ9:Kన మcరÍమ< లÅదు. �´వకDO ®కz అభ)ర>న 
మ/ా)దపÓర�క9:KనZ[nాy¤ ఉందO అOpిసుX ంZ[. ఈ వ)వHర క̄మమ,ల` ఒక7¤ళ 
అతడ� మ/Ù Öం�¥nా పGవ/fXంh లcబFనుRdను /fబFz ®కz తT�Rd ఆగ̄హప�¥Rే, 
అతడ� తన ®కz పO ÖతXం =ాఫల)ÖంZ[ంచుటల` xఫలమ��)7ాడ�.  

వచనమ' 55. ఈ xధ9:Kన ఒక R�ందరmాటÀRd కI�¥న Oష2%మణ ఆల`చన 
సjషvమ,nా /fబFz ®కz కDటÀంబమ,ను ఇబÈంZ[ptట|vంZ[. ఆ9:ను మ{| 
ఎన¦డూ చూడరO RెలDసుi©O, 7ార6 ఆ9:ను కy(నుకD 7Pళ�కమ,ందు Dug� 
QRనమ'లk – ఒక7¤ళ ఇంiా పQR – ఆకzడ ఉండమO ié/f/f.  

వచనమ' 56. అ�Rే, HzహÁ xా U# ప4య8ణమ'ను సఫలమ' pే��ను గనుక 
U#కk తడKవf Dా�యక ఇ=ా�కDనకD స/��న rFర)ను కనుn~నుట అను తన పOO 
Zేవ�డ� Z¿xం@నెు, మ/fయ, ఇప�jడ� s/fnf ఇంట|i» 7Pళ0� టకD సమయమ,. 
జÆగ,@ే�´X  /fబFz మ/fయ, లÅZ( ఆ9: తT�దండ�G లD 7ా/f మనసు� మcర6gi©నుటకD 
సమయమగ,y¤¡ అనునZ[ మ/~క ప/föలన �´వకDO ®కz Oర1యcO¦ 
పGrFxతం @ే�ి ఉండవచుg. ఇZ[ తన పO ®కz అపజయcOi» iారణమÒతbంZ[. 
/�ండవ=ా/f, నను� పం�ించు{|, U# యజమ8నుg°ద±కk x�áâLదను అO అతడ� 



41 

@ెptjను 
వచనమ' 57. 7¤గమ,nా పంpించమO మరలc @ే�ని ఈ అదనప� అభ)ర>నల` 

కI�(, /fబFz అంత త�రnా xడh 7Pళ�వల�ిన అవసరత ఉన¦దO లcబFను 
మ/fయ, అతO తT� ఒప�ji©నలÅదు. ఆ9: 7Pంటy¤ x�¥h అబFG Hమ, �´వకDలRd 
కy(ను 7Pళ0� టకD �ిద·¡ iాZో  అO చూచుటకD ఆ Bన�Q#gg �ిZB మ-1య' 
సంప4QRంచుటకk 7ార6 Oర1�ంచుకDy(¦ర6. 

వచనమ' 58. సహజమ,nా అతO సహË ద/fi» ఇంట|Rd ఉన¦ బంధమ, ఆ9: 
ఆలస)మ,నకD iారణమవ�తbందO లcబFను బFnా అల`hంhయ,ండవచుg. 
అందు@ేత, ఆ9: x�ళÍL టకk �ిద·మc అO 7ార6 -1బ3·ను అ�¥nfనప�jడ�: U�ను 
x�áâLదను అను 7¤nfర9:Kన జ7ాబ, 7ా/fi» ఆశgర)మ,ను కTnfంhయ,ండవచుg. 
�´వకDO మcటలD సత)మO మ/fయ, ఇZ[ Zైxక pిలDపO ఆ9:కD రè} ¥�ÊKనZ[. 
ఆ9: భxతవ)ం H/ానుల` ఉన¦ ఆ9: కDటÀంబమ,Rd iాదÔ ఇ=ా�కDనకD 
rFర)nా దూరమ,nానున¦ కy(నుల` అO ఆ9: RెలDసుi©న¦Z[. ఈ ½/ాMనమ,Rd, 
@(లc సంవత�రమ,లకD మ,ందు 9:=� m� తNయ నుం�¥ అబFG Hమ, pిలDప�ను 
గ,ర6X @ే�´ xధమ,nా తన x-ా�సప� నడకను ÖదలDptట|vనZ[ (12:1–5).  

వచనమ' 59. /fబFz ®కz దృఢ9:Kన జ7ాబ, కDటÀంబమ,ను ఆ9: 
Oర6R(�హపరచలÅదO చూప�తbంZ[, iాబట|v  xార9 [అ�షvంnాy¤] xా-1 
�£ ద-1Hz�న -1బ3·ను పం�ిx��ి-1. ఈ సందరºమ,ల` “=Â ద/f” అను పదపGÎగమ, 
i©ంతమంZ[O ఆల`hంపజVయవచుg. ఎందుకనnా ఆ9: Ï�ోzలDల` mాలùÍ y¤ందుకD 
ఆ9: తÉ�దండ�G లD @(లc బFధnా ఉండnా, /fబFz 7Pళ0� నప�jడ� తన Rdబ,టÀv వ�లD 
మcతG9̈ Ï�ోzలDను RెTpి/f. అ�Rే, ఇకzడ “=Â ద/f” అను పదమ,ను “�ీX � 
బంధువ�లDnా” బహë-ా =ా'(రణ పద·sల` ఉపÎnfంhయ,ండవచుg, అలcnV 
“=Â దర6డ�” అను పదమ, “ప�ర6ష బంధువ�O” సూhసుX ంZ[ (13:8; 24:27). 
@(లc వరకD, ఆ9: 7Pళ0X ండnా కDటÀంబమ, ÖతXమ, ఆ9: Ï�ోzలDల` 
mాలùÍ Oయ,ండవచుg. 

/fబFz hన¦తనమ,ల` తనకD mాThgన, తన =� ంత వ)i»Xగత Z(Z[�ÊKన 
Zెబ_ /ాRd (35:8) Hజ/��నZ[.19 ఇ=ా�కD ఇంట|ల` ఒక rFర)nా మ/fయ, తT�nా i©̄తX 
xధులల` సHయపడ�టకD, /fబFzకD ఇతర Z(�ీలD (“పOకRెXలD”; 24:61) కI�( 
ఉy(¦ర6. /fబFz ®కz Z(Z[ మ/fయ, పO7ార6 ఆ9: కDటÀంబమ, ఇhgన 
కట¦మ,ల`O ఒక rFగమ, అయ,)ండవచుg.20 అబ34 5మ' °క· �Ðవకkలk 
మ-1య' అతg మనుష�$లk ఆ ప/f7ారమ,నకD Rdడ�nా ఉం�¥ పGయcణమ,ల` 
ర¶ణ కTj=ాX ర6. 

వచనమ' 60. -1బ3· 7Pళ�కమ,ందు ఆ9: కDటÀంబమ, /�ండ�x'(లÐౖన 
Z¿7PనలD పTi�ను. Öదట| rFగమ, ఆmn xారసులk xసX/fంh, x�ల x�లకk 
అగ,దుర6. /�ండవZ[nా ఆ9: సంతs య,ద·మ,ల` xజయం m� ందును మ/fయ, 
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తమ పగxా-1 గAgg �ా�"äనపరచుDuందుర9. అబFG Hమ,Rd Zవే�డ� పTi»న 
అö/ా�దమ,లల` ఒకZ(ORd ఇZ[ mÂ Tక కTnf ఉంZ[: “y¤ను Oను¦ ఆöర�Z[ంh 
ఆiాశ న¶తGమ,లవలÐ సమ,దG½రమందT ఇసుకవలÐను Ô సంR(నమ,ను 
Oశgయమ,nా xసX/fంపజV�tదను; Ô సంతs 7ార6 తమ శతbG వ�ల గxO 
=ా�'¿నపరచుi©ందుర6” (22:17; వiాzణo జ8�¥ంచబ�నెు). 7ారసులకD 
సంబం'[ంh, Zేవ�డ� “జనమ,లకD తT�” అగ,నO @ెpిj -ా/ాను ఆöర�Z[ం@ెను 
(17:16). 

వచనమ' 61. /fబFz 7PÑ� అబFG Hమ, ®కz కDమcర6O x7ాహమ, 
@ేసుi©నుట Zేవ�O hతXమO ఆ9:ను మ/fయ, అ9: కDటÀంబమ,ను ఒpిjంచుట 
Z(�/ా �´వకDడ� అబFG Hమ, ®కz ఆజæను H/ానుల` పÓ/fX @ే=ాడ�. ఆ9: 
బందువ�ల ఆ¡దమ, మ/fయ, ఆö/ా�దమ,Rd, -1బ3·య' మ/fయ, ఆmn 
పgక�ెiలk ల}B ఒంట²లU�DG· ఆ మనుష�$g x�ంబ{| కU#నుకk సుQäరå ప4య8ణమ' 
pేయ x�ÆL-1. H/ానుకD x7ాహ బహëమతbలD ¡య,టకD ఉపÎnfంhన 
ఒంటuలD (24:10) /fబFzను మ/fయ, ఆ9: పOకRెXలను sర6గ, పGయcణమ,ల` 
½సుi©O 7Pళ0� టకD ఉపÎగప�ెను. 

ఇ�ా½కk మ-1య' -1బ3·ల Axాహమ' (24:62–67) 

62ఇ�ా½కk బÔHIæ ల5H-ßH మ8రÙమ'న వBj దç|ణ Qేశమందు 
Dాపfరమ'ం{ెను. 63�ాయంDాలమ'న ఇ�ా½కk �¦ లమ'ల` "#$gంప బయలkx�ÆL 
కను�ల Fi  చూBనపf:డK ఒంట²లk వచుjచుం{ెను. 64-1బ3· కను�ల Fi  ఇ�ా½కkను 
చూB ఒంట²�దనుం{| QRE1 65మనలU�దు-Õ·నుటకk �¦ లమ'ల` నడKచుచున� ఆ 
మనుష�${ెవరg Q#సుg నడKగEా అతడK-ఇతడK U# యజమ8నుడg pె��:ను 
గనుక ఆmn మ'సుగ' x��ిDuU�ను. 66అపf:{# Q#సుడK �#ను p�ేిన 
Dార$మ'లg�య' ఇ�ా½కk�© Aవ-1ంB pె��:ను. 67ఇ�ా½కk తZLHz�న +ా-ా 
గ'{#రమ'ల`gDG ఆmnను �Dిug�£ Hzను. అట�L  అతడK -1బ3·ను ప-1గ�[¬ంపEా 
ఆmn అతgDG y3ర$ ఆHzను; అతడK ఆmnను �Ð4hంpెను. అపf:డK ఇ�ా½కk తన 
తZL Aషయmn� దుఃఖgxారణ�¦ ంQెను. 

వచనమ' 62. అ'()యమ, ®కz NnfTన rFగమ,ల`, H/ానుకD 
�´వకDడ� 7PÑ�న పO ®కz xజయవంత9:Kన మ,nfంప�ను రచ�త 
xవ/fం@(డ�. ఇంట| పGయcణమ,ను గ</fgన xవరమ,లD ఇయ)లÅదు; 7PÑ�mÂ వ�ట 
(24:61) దగÍర నుం�¥ /ాక (24:62–66) వరకD ఇకzడ xవరణ Z(ట|mÂ �నZ[. 
�´వకDడ� ఇ�ా½కkను ఎదు/~zOనప�jడ�, అతడ� బÔHIæ ల5H-ßH 
సÇపమ,ల` దç|ణ Qశేమందు @Aసుi U#�డK. -ా/ా నుం�¥ ఆ9: mా/fmÂ వ� 
సమయమ,ల` అకz�ే Zేవ�O దూత ఊట Z(�/ా Hగర6కD పGత)¶9:KనZ[ (16:7, 
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14). 
లÅఖనమ,ల` hవ/fnా ఉపÎnfంhన కy(ను స>లం మ9̈Ã లÅZ( -ా/ాను 

mాsptట|vనటÀవంట| ]̂బ_G ను (23:19) iాబట|v  ఈ పGZేశమ, పGశ¦లను 
లÅవyPతbX తbంZ[. (1) ఇ=ా�కD తన తం�¥G�ÊKన అబFG Hమ,ను x�¥@ెy(? ఇ=ా�కD 
®కz n~/�¯లD మ/fయ, మందలD ఎకDzవnా ptరగటం వలన @(లc 
సంవత�రమ,లకD మ,ందు ల`తb @ే�ినటÀv  (13:5–12) తన తం�¥G ®దo నుం�¥ 
7¤రగ,టకD బలవంతptటvబ�¥య,ండవచుg. మ/~క =ాధ)త ఏNటంటµ ఇ=ా�కDకD 
తన తం�¥G మ/fయ, అతO i©̄తX  rFర), i�త¬/ాలకD (25:1) దగÍరnా 
�xంచకIడదO Oర1�ంచుi©O ఉండవచుg. (2) అబFG Hమ, మ/fయ, 
ఇ=ా�కDలD ఇదoరè కT�ి 7Pìí� /ా? iాలమ, మc/fనందున ఇతర mGా ంR(లల` 7ా/f 
n~ఱ56ల మందలకD పhgక iావలÐనO 7ార6 ]̂బ_G నును వZ[Tయ,ండవచుg (13:3, 
4 ®కz xవరణను చూడం�¥). ఈ సందరÈమ,ల`, ఈ rFగమ,ల` అబFG హమ, 
p´/~zనబడలÅదు ఎందుకంటµ ఇ=ా�కD మ/fయ, తన i©̄తX వధువ�ptౖ మcతG9̈ దృÝిv 
కTnf ఉంZ[. తన తం�¥G y¤పథ)మ,ల`Oi» జÆర6i©నnా, ఇ=ా�కD ఈ కథల` అs 
mGాG మ,ఖ)9:Kన వ)i»Xnా మc/ాడ�. 

అబFG Hమ,ను గ</fgన సూచనలD లÅనందున �´వకDడ� H/ాను నుం�¥ త/fnf 
వhgన సమయcOiV మ<ల ప�ర6షbడ� మరణ ంh య,ండవచుg అను rFవన 
కలDగవచుg. అ�Rే, ఈ ఆల`చన 7ాక)మ,ల` ఇవ�బ�¥న గణ(ంiాలRd 
స/fmÂ వడం లÅదు, అx ఇ=ా�కD మ/fయ, /fబFz x7ాహమ, తర67ాత అబFG Hమ, 
మ/¢ మ,ptౖj ఐదు సంవత�/ాలD �xం@నెO RెలDప�చున¦x (24:1 xవరణ 
చూడం�¥).  

వచనమ' 63. ఇపjట| వరకI, ఇ�ా½కkను గ</fg i©ం@ె9̈ RలెDపబ�ెను; 
iాÔ అతడ� “నలబ�ౖ సంవత�రమ,ల వయసు�” గల7ా�ైనప�jడ� (25:20), 
�ాయంDాలమ' �¦ లమ'ల`gDG "#$నమ' ghతimn� అతడK x�áâLనg 7ాక)మ, 
@ెప�X ంZ[. mాత Oబంధనల` ఇకzడ మcతG9̈ ַחּוׂש  (śuach) అను పదమ,ను 
కనుn~నగలమ,, iాబట|v  Z(O అర>మ, అసjషvమ,nా ఉన¦Z[. సూర6)డ� 
అసXNంచునప�jడ� ఇ=ా�కD ఏN @ేయ,చుం�ెను? ఏiాÕmGా యమ, 
లÅనందువలన, బహëశ ఆ పదమ,నకD అర>మ, “'()Oంచుట” (KJV; NIV; ESV) 
లÅZ( “mGా /f>ంచుట.”21 7ా/f బంధువ�లల` నుం�¥ అతOi» rFర)ను RచెుgటకD అతO 
తం�¥G అs నమMకసుX �ైన �´వకDO H/ానుకD పంptనO అతOi» RెలDసు. 7PÑ�న 
పO xజయవంత9:KనZ(? అ�నటu�� Rే, ఈ య,వs ఎటÀవంట| 
rFర)�ÊKయ,న¦Z[? �´వకDడ� 7PÑ�న పOల` సఫలత m� ంZ(లO, మ/fయ, 7ార6 
కy(ను వరకD sర6గ, పGయcణంల` îVమంnా /ా7ాలO అతడ� '()నంల` 
mGా /f>ంhయ,ండవచుg. ఇ=ా�కD mGా /f>ంh జÆగ̄తXnా ఆల`hసుX న¦ప�jడ�, అతడK తన 
కను�లU�Fi  ఒంట²లk వచుjట చూ@నెు. ఆ xధమ,nా తనకD rFర)nా ఉZేo°ంhన 
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�ీX �O అతడ� Öదట సంగ̄Hవల`కనమ, @ే�tను. 
వచనమ' 64. మ/¢7Pపౖ�, -1బ3· తన కను�లU�Fi తనకD iాబ_ �� భరXను 

Öదట సంగ̄Hవల`కనం @ే�ింZ[. ఆ ¶ణమ, ®కz ఉR(�హమ,ల`, mGా !న 
=ాÇప) త¬ర6jల`O మ/ా)ద పGiారమ, ఆmn ఒంట² �దనుం{| DG�ందకk QRE1నQR 
(�ÊహË . 15:18; y()య'[. 1:14; 1 సమ<. 25:23; 2 /ాåలD 5:21). 

వచనమ' 65. మనలU�దు-Õ·నుటకk �¦ లమ'ల` నడKచుచున� ఆ 
మనుష�${ెవరg? ఆmn Q#సుg అ�¥n�ను. సjషvమ,nా, ఇ=ా�కD తనకD iాబ_ �� 
rFర)Rd mాటÀ తన తం�¥G ®కz ఒంటuలÅ s/fnf వసుX y(¦యO మ,ందుnాy¤ 
గ̄]¼సూX , m� లమ,ను Z(టÀకDంట, ��(ర6ను సÇpిసుX y(¦డ�. అతను U# 
యజమ8నుడg, Q#సుడK జ7ా�@ెgను. ఇపjట|వరకI, Z(సుడ� అబFG Hమ,y¤ 
ఎప�jడూ యజమcనుOnా సూhం@ే7ాడ�. ఈ సమయcOi» ఇ=ా�కD తం�¥G 
చOmÂ యcడO i©ందర6 Z¿OO 7ా)ఖc)O=ాX ర6. అబFG Hమ, మ/fయ, ఇ=ా�కD ఈ 
Z(సుOi» యజమcనులÅ గనుక, ఇZ[ ఒక అసమంజస9:Kన ఊహ. 

సÇpిసుX న¦7ాడ� ఇ=ా�iVనO /fబFz xOనప�jడ�, ఆmn తన మ'సుగ'ను 
సుDug తనను �#ను కపf:DuU�ను. ఆ9: పxతG9:KనదO, అx7ా]¼త కన)కO 
మ,సుగ, సూhసుX ంZ[; iాబ_ �� భరX సమ¶మ,ల` O°gR(ర>మ, జ/fnfన ఉన¦త 
=ా> � �ీX �i» ఆ9: చర) స/��నZ[. తర67ాత యciéబ, తనకD x7ాహ9:Kన /ాsG ఎలc 
¡సmÂ యc�ో ఈ ఆ@(రమ, xవ/fసుX ంZ[. లÅయc ®కz మ,సుగ, ఒక7¤ళ 
కను¦లకD తpిjంh, మ,ఖమంR( కpిj7¤�ియ,ండవచుgను గనుక, అతడ� 7¤/V 
�ీX �O x7ాహమ, @ేసుi©నుచుy(¦డO గ̄]¼ంచలÅకmÂ �Êను (29:23–25). 

వచనమ' 66. s/fn~hgన తర67ాత, Q#సుడK జ-1E1న సంగత�ల�� 
ఇ�ా½కkనకk xవ/fం@ెను. Zేవ�డ� అతO mGా ర>నలకD జ7ా�@ెgను మ/fయ, 
/fబFzను ఎను¦i©నుట, ఆö/ా�దమ,Rd ఆ9: 7Pళ0� టకD ఆ9: కDటÀంబమ,ను 
ఒpిjంచుట, మ/fయ, కy(నుకD 7ా/f సురî¥త పGయcణమ, అను ఈ పGi»¯య 
అంతట|ల` Zేవ�డ� తన ZైవసంకTjత మcరÍదరûకత�మ,ను ఇ@ెgను. ఈ 
సంగతbలD అనుiéO xధమ,nా జర6గలÅదO Z(సుOi» RెలDసు. 

వచనమ' 67. 24వ అ'()యమ, ®కz కథ ఇ�ా½కk మ/fయ, -1బ3· 
x7ాహమ,Rd గ,/fO @ేర6కDన¦Z[. 7ా/f కTయక Zేవ�O 7ాnాo నమ,లను మ/fంత 
సఫÉకృతం @ేయ,టకD =ాధ)9:KనZ[. ఇకzడ నుం�¥ మ,ందుకD, ఇ=ా�కD 
అబFG Hమ, ®కz కDటÀంబ అ'[పs mాతG కTnfయ,ంటFడ�, మ/fయ, /fబFz -ా/ా 
=ా> నమ,ల` మcతG'[iారణ nా ఉంటÀంZ[. 

7ార6 x7ాహమ, @ేసుi©y¤వరకD తన గ,�(రమ,ల` ఆ9: ఉండ�ట మంhZ[ 
iాదO, ఇ�ా½కk [/fబFzను] తన తZLHz�న +ా-ా గ'{#రమ'ల`gDG సుకkవpెjను. 
-ా/ా చOmÂ � మ<డ� సంవత�రమ,లD గడhmÂ �y(,22 ఇ=ా�కD తనకD 
iాబ_ �� rFర) iéసం ఆ గ,�(రమ,ను ఉంచుi©yPను. 
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ఎంతiాలమ, x7ాహ సంr9గమ, మ,ందు O°gR(ర>మ, జ/fnfన జంట 
7¤hయ,y(¦/¢, 7ాక)మ, RెలDపలÅదు. అబFG Hమ, ఉత�7ాలల` mాలùÍ O 7ాnాo న 
ప�తbG �ైన, తన కDమcర6డ�, అతO సహË దర6�ైన y(హË ర6 ®కz మనుమ/ాTO 
(24:15) తను వధువ�nా ½సుi©నుట చూh సంRdÝిం@వేరకD ఇ=ా�కD 
x7ాహమ,ను ఆలస)మ, @ే�ియ,ండవచుgను.  

x7ాహమ, ఎప�j�ైR ే జ/fnfనZో , /fబFz అతgDG y3ర$ ఆHzను, మ-1య' 
అతడK ఆmnను �Ð4hంpెను. x7ాహమ,ను గ</fgన బ�ౖ�లD కథలD తరచూ p´Gమను 
గ</fg @ెపjలÅదు, iాÔ అZ[ ఎందుకంటµ తT�దండ�G లD =ా'(రణమ,nా x7ాHలD 
ఏ/ాjటÀ @ే�7́ా/V¡ మ/fయ, జంటలD x7ాహమ, జ/fnVంతవరకD ఒక/fy-కర6 
p´GNంచుi©నుట y¤ర6gi©నలÅదు.23 ఏZే9:Ky(, ఇ=ా�కD rF7#Zే�nాలD ఇకzడ 
RెలDపబ�¥నx. తన తT� మరణమ,ను గ</fg అతడ� బహënా దు:hం@ెను 
మ/fయ, మ<డ� సంవత�రమ,ల తర67ాత కI�( తT� లÅO ల`టÀను గ</fg 
బFధపడ�త¬y¤ ఉy(¦డ�. అతO హృదయమ,ల`O �న)తను /fబFz 
Oంpి7¤�ినదO మ/fయ, తన తZL Aషయmn� దుఃఖgxారణ�¦ ంQెను అO 7ా)ఖc)త 
@ెptjను. 

అన�యమ' 

ఒక �Ðవకkg °క· A+ా�సమ' (అ"#$యమ' 24) 

24వ అ'()యమ,ల` ఇ=ా�కDనకD rFర)ను 7PతbకDటను గ</fg మ,ఖ) 
ఉZేoశ9:Kయ,న¦ను, ఈ కథనం అబFG Hమ, ®కz పG'(న �́వకDO x-ా�సమ,ను 
గ</fg బ_ '[ంచుచున¦Z[. మనమ, కD�( అతడ� కTnfవ�న¦టÀవంట| 
x-ా�సమ,ను కTnfయ,ండ�టకD పGయs¦ంచవలÐను. 

=ా¶)మ, Çద ఆ'(రప�¥న x-ా�సమ, (24:1–9). ఇ=ా�కDనకD ఒక తnfన 
rFర)ను ½సుi©OవచుgటకD Zెxౖక న�¥pింప�ను 7ాnాo నమ, @ేసూX , అబFG Hమ, 
తన �´వకDOi» ఆö/ా�దమ,nా ఉం�నెు. లÅఖనమ,లD Zేవ�డ� @�ేిన అy¤క9:Kన 
అదుºత iార)మ,లను గ</fg RెTయపరచును: అయన సృÝిvల`నూ, జల 
పGళయమ,, OరÍమకండమ,ల` గల iార)మ,లను @ేయ,టల` Zవే�O మ]¼మ 
మ/fయ, ఆయన శi»X బయలDపరచబడ�చున¦x. ఈ అ'()యమ, Zేవ�డ� ఒక 
Õన¦9:Kన /Ùsnా iార)మ,లD @ేయ,టను xవ/fసుX న¦Z[: బFహ)9:Kన 
అదుºతమ,లD Z(�/ా iాక, Zైxక ఏ/ాjటÀ Z(�/ా. ఈ సందరºమ,ల` Zేవ�డ� తన 
వ�Zేoశమ,ను =ా'(రణ9:Kన మcనవ చర)ల Z(�/ా, Rెర 7Pనుక yPర7¤/�gను. 
Zేవ�డ� అy¤క సంద/ాÈలల` అబFG Hమ,Rd మcటF� �నెు, తననుR(ను 
కనపర6చుi©yPను, iాÔ, ఈ అ'()యమ,ల`, అబFG H9:Kనను లÅక అతO 
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�´వకD�ైనను Zేవ�O స�రమ,ను xనుటను గ</fg nాO, Zెxౖక దరûనమ, 
చూచుటను గ</fg nాO మనకD కనబడవ�. 

అందుకD బదులDnా, అబFG Hమ, ®కz Zెxౖక pిలDప�ను మ/fయ, అy¤క 
సంవత�/ాల నుం�¥ Zేవ�డ� అతOO ఆöర�Z[ంhన xషయమ,లను గ</fg 
నమMదnfన =ా¶మ,ptౖ �´వకDO x-ా�సమ, Çద ఆ'(రప�¥య,ంZ[. x-ా�సమ, 
అనునZ[ అదృశ)9:Kన 7ాట|యందును, “ఇంiా లÅO” 7ాట| యందును 
కTnfయ,ండ�ట వలన Zవే�O hతXమ, ఆ వ)i»X �xతమ,ల` y¤ర7¤రgబడ�ను. 
ఇటÀవంట| x-ా�సమ, అబFG Hమ, సమసXమ,ను x�¥hptట|v  R(yPన¦డ� ఎర6గO 
పGZేశమ,నకD 7Pళ0� టకDను మ/fయ, ఊ]¼ంచలÅO ఆö/ా�దమ,లD 
అనుభxంచుటకDను iారణమc�Êను (]̂òG. 11:1, 8–10). 

సమసXమ,ను Zేవ�O =ా�Z¿నమ,ల` ఉన¦వOయ,, తన �xతమ,ను 
Zేవ�డ� మలDచుచుy(¦డOయ, అబFG Hమ, మcటలD �´వకDOi» జÆæ పకమ, 
@ే�tను. ఆ Zేవ��ే అబFG హమ,ను తన “జనM స>లమ, నుం�¥” (24:7) ½సుకD7PÑ� 
అత)'[కమ,nా Z¿xంh, ఈ స>లమ,ల`Oi» ½సుi©O వ@ెgను. ఈ సంఘటనలÔ¦ 
ఆక�ిMకమ,nా జర6గలÅదు; అవÔ¦ Zేవ�O ®కz పGణ(Ñకల`O rFగ9̈. ఆ 
�´వకDడ� H/ానుల` ఇ=ా�కDనకD rFర)ను కనుn~నుట అy¤Z[, అబFG Hమ,ను 
ఆöర�Z[ంh, అతO Z(�/ా ఈ భ<N Çద కDటÀంబమ,లD అÔ¦ Z¿xం@(T అy¤Z[ 
@(ల మ,ఖ)9:KనZ[. iాబట|v , అబFG Hమ, తన కDమcర6�ైన ఇ=ా�కDనకD తnfన 
rFర)ను కనుn~నుటకD Zేవ�డ� తnfన న�¥pింప� ఇచుgనO Zేవ�OయందT 
x-ా�సమ,Rd నడ7ాలO, mÂ G త�]¼ంh, �వ́కDO బహëదూర పGయcణమ,నకD 
పంptను. 

ఒక వ)i»X xశ��ించుటకD పG½Z¿ మ,ంZే చూ�(లనుకDంటµ Zేవ�డ� 
ఆöర�Z[ంచుటకD, తన hతXమ, yPర7¤ర6gటకD iావల�ిన x-ా�సమ, అతO 
యందు లÅదు అO అర>మ,. ��సు పGభ,వ� ప�నర6R(> ను�ై s/fnf లÅh తన 
°షb)లకD కనబ�¥నప�డ�, Rdమc 7ా/f మధ) లÅడ�. NnfTన °షb)లD RdమcకD 
��సు పGభ,వ� స�వ��(�ÊనO @ెపjnా, Rdమc అx-ా�సమ,Rd “y¤y(యన 
@ేతbలల` 9̈కDల గ,ర6తbను చూh y( 7¤GలD ఆ 9̈కDల గ,ర6తbల` ptట|v , y( 
@ె�) ఆ పGకzల` ఉంhRేy¤ nాO నమMy¤ నమMనO” (ÎHను 20:25) అyPను. 
��సు పGభ,వ� RdమcకD దయ చూpి ఒక 7ారం తర67ాత RdమcకD కOpింh, “Ô 
7¤GలD ఇటÀ @(h y( @ేతbలD చూడ�మ,; Ô @ె�) @(h y( పGకzల` ఉంh, 
అx-ా��xి iాక x-ా��ి7Pౖయ,ండ�మyPను” (ÎHను 20:27). అందుకD Rdమc 
ఆయనRd “y( పGభ,7ా, y( Zే7ా అyPను; ��సు – Ôవ� నను¦ చూh నNMsx, 
చూడక నNMన7ార6 ధను)లO అతORd @ెptjను” (ÎHను 20:28, 29). 
ఇటÀవంట| x-ా�సమ,ను mGా రంభ i��*సXవ�లD కTnfయ,y(¦ర6 (1 p´తbర6 1:8), ఇZ ే
x-ా�సమ,ను y¤డ� మనమ,నూ కTnfయ,ం�(T. మనమ, ఆయన ®కz 
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మ]¼మ గల ప�నర6R(> న శ/Ùరమను చూడకmÂ �నను, మనమ, “అపGసుX త9:Kన” 
భxష)ý ప�నర6R(> నమ,ను నమ,Mచుy(¦మ, (1 i©/fం" ¿. 15:50–58; 1 "సె�. 
4:13–18). మన x-ా�సమ, మరణ ంh s/fnf స�వ��ై లÅhన ��సును చూhన 
అm� సXలDల =ా¶)మ,ptౖ, 7ా/fRd పGభ,వ� @ెpిjన మcట “y¤ను �xంచుచుy(¦ను 
గనుక Çర6నూ �xంతbర6” అన¦ మcటptౖ అ'(రప�¥య,న¦Z[ (ÎHను 
14:19; 1 ÎHను 3:1–3 చూడ�మ,). 

ఇZే రక9:Kన x-ా�సమ,ను ]̂òG పsGక రచ�త తన చదవర6లను 
అనుక/fంచమO iéర6త¬ “x-ా�సమనునZ[ O/Ùî¥ంపబడ�7ాట| ®కz Oజ 
స�రèపమ,ను, అదృశ)9:Kనx ఉన¦వనుటకD ర6åవ�yPౖ ఉన¦Z[” అO 7Gా �tను 
(]̂òG 11:1). అంRేiాక, “x-ా�సమ, లÅకDం�( Zేవ�Oi» ఇషbv �ై ఉండ�ట 
అ=ాధ)మ,; Zేవ�O®దoకD వచుg7ాడ� ఆయన ఉy(¦డOయ,, తను¦ 
7¤దకD7ా/fi» ఫలమ, దయ@ేయ,7ాడOయ, నమMవలÐను” అO 7Gా �tను (]̂òG 
11:6). జలపGళయమ,ను చూడకmÂ �నను, ఇటÀవంట| x-ా�సమ,ను yÞ7ాహë 
కTnf�ం�ెను; Zేవ�డ� 7ాnాo నమ, @ే�ిన ఏ అö/ా�దమ,ను అబFG Hమ, 
చూడకmÂ �నను, ఇటÀవంట| x-ా�సమ,y¤ కTnfయ,ం�ెను (]̂òG 11:7, 8). 
x-ా�సమ, ®కz y(ణ)తకD Zేవ�O స�యం పGత)¶త, Zేవదూతల స�రమ,, 
y(టi}య9:Kన అదుºతమ, అకzరలÅదు. పGపంచ చ/fతGల` అy¤కమంZ[ x-ా�సులD 
ఇటÀవంట|7ాట|O అనుభxంచలÅదు. 7ా/f x-ా�సమ, mాత Oబంధనల` Zేవ�ORd 
నడhన, i©̄తX  Oబంధనల` ��సుRdను, అm� సXలDలRdను నడh Zేవ�O మ]¼మ 
గల iార)మ,లను చూhన 7ా/f =ా¶)మ,లptౖ ఆ'(రపడ�ను. సు7ారXను మనమ, 
xOనప�jడ�, మన హృదయcలD x-ా�సమ,Rd Oం�¥ మన �xR(లD మcర6j 
@ెందును. అందుiV “ల`కమ,ను” జ�ంhన “xజయమ,” మన x-ా�స9̈  
(1 ÎHను 5:4). 

mGా ర>y( శi»X యందT x-ా�సమ, (24:10–14). అబFG Hమ, తన �´వకDOi», 
mGా ర>y( శi»XO గ</fg =ాî¥nా OT@నెు. ఐదు =ార6� , Zేవ�O mGా /f>ంచుటకD, 
ఆ/ా'[ంచుటకD మ/fయ, బT అ/fjంచుటకD అబFG Hమ, బTpీఠమ,లD కటuvను 
(12:7, 8; 13:4, 18; 22:9). Ïట|ల` ఒక సంధరºమ,ల` Zేవ�డ� అబFG Hమ,నకD 
పGత)¶మc�Êను అO మనమ, చదువదుమ, (12:7); /�ండ� సందరºమ,లల`, 
�ÊహË 7ా y(మమ,న mGా ర>న @ే�tను (12:8; 13:4) అO లÅఖనమ, @ెబ,తbంZ[. 
ఆZ[. 13:18 నందు అతడ� ఎందు ONతXమ, Zేవ�OO ఆ/ా'[ంటకD బTpీఠమ, 
కటuvyÞ 7Gా యబడలÅదు. 22:2, 9 నందు ¡/fయc పర�తమ,ptౖ ఇ=ా�కDను బTnా 
అ/fjంచుటకD కటvబ�¥న బTpీఠమ,ptౖ, hవ/fi» m� టµvలD అ/fjంపబ�నెు (22:13). 

¡/fయc పర�తమ,ptౖ అబFG Hమ,, ఇ=ా�కD మcతG9̈ ఉన¦నూ, అతO 
నమక9:Kన �´వకDడ� ఈ iార)మ,నకD =ాî¥�ÊK ఉండవచుg (22:5). ఈ �´వకDడ� 
అబFG Hమ, @ే�ిన య'(ర>9:Kన mGా ర>న సమయcలను చూhయ,ండవచుg. iాబట|v 
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mGా ర>నను ఆలi»ంh, 7ాట|i» జ7ాబ, �hgన మ/fయ, తన పGజల �xR(లల` పO 
@ేయ, ఏi��క Oజ Zేవ�Oయందు ఆ �వ́కDడ� x-ా�సమ, ఉం@(డ�.  

బTpీఠమ, కట|vన ఈ ఐదు సంద/ాºలÅ iాక, ల`తb, అతO కDటÀంబమ,, 
=Â Zోమ పGజలను గ</fg అబFG Hమ, @ే�ని mGా ర>y( సంrFషణల పGత)¶9:Kన వర1న 
మనకD �వ�బ�¥నZ[ (18:22–33). ఈ సంrFషణ Z(�/ా Zవే�డ� అబFG Hమ, 
®కz mGా ర>నకD జ7ా�చుgటల` సమMs కTnf, ఆ పటvణమ,ల` పZ[మంZ[ 
ÔsమంతbలD ఉన¦�Êడల, ఆ పటvణమ,ను y(శనమ, @ేయకDం�( 
x�¥hptటuvదనyPను. ఈ సందరºమ, అబFG Hమ, ®కz �´వకDOi» RెT�ియ,ండక 
mÂ వచుg, ఎందుకనnా, ఈ సంrFషణ Zేవ�Oi»O, అబFG Hమ,నకDనూ మధ) 
జ/fnfనZ[. ఒక7¤ళ, అబFG H9̈ తన �´వకDOi» ఈ సంఘటనను తర67ాత xవ/fంh 
య,ండవచుg. =Â Zోమ 7ాసులను తమ శతbG వ�లÐౖన 9:=� m� తNయ /ాåల 
నుం�¥ x�¥pించుటకD అబFG Hమ,Rd వhgన 318 మంZ[ల` ఈ �´వకDడ�నూ ఒక�ె ౖ
ఉండవచుgను (14:14–16). అతడ�నూ, అతORd ఉన¦ Rdట| �వ́కDలDనూ ఈ 
పటvణ పGజలను iాmాడ�టకD mGా ణమ,లను Rెnfంhన7ార6, కనుక ఈ పటvణమ,ను 
గ</fg ఒక ఆశi»X ఇతడ�నూ కTnfయ,ండవచుg. తర67ాత, 9:Éz�tZెకD మ/fయ, 
అబFG Hమ, తమ శతbG వ�లptౖ య,ద·మ,ల` జయNhgన Zేవ�Oi» కృతజæతలD 
RెలDప�ట కI�( ఈ �వ́కDడ� �Ê/fnfయ,ండవచుg (14:17–24). 

iాలమ, గ�¥@ే i©లZ[ ఈ �´వకDడ� ptదo7ా�ై, ఒక నమMక9:Kన �´వకDడ�nా 
ఎదుగ,టను అబFG Hమ, గ,/fXం@(డ�. అబFG Hమ, ®కz అÕర6h ఎ/fnfన 
�´వకDOnా Ï/fర6వ�/f బంధమ, బలప�ెను. ఇందును బట|v , అబFG Hమ, తన 
కDమcర6Onా �ీ�క/fం@(లనుi©న¦ దమసుz7ా�ెనౖ ఎÉ�Êజ�ర6 ఈ �´వకDడO 
i©ందర6 అందుర6 (15:2–4). Zేవ�డ� ఎÉ�Êజ�ర6ను అబFG Hమ, ®కz 
7ారసుOnా అంnÙక/fంచక mÂ �నను (17:15–19), అబFG Hమ, తన ఆసXంతట|ptనౖ, 
అతOO నమMక9:Kన7ాOnా OయNంhయ,ండవచుg. అంRేiాక, అబFG Hమ, 
తన �´వకDOi» ఒక తం�¥Gలcంట| 7ాడ� కనుక, అత�¥i» mGా ర>న ®కz mGా మ,ఖ)తను 
RెTpియ,ండవచుg. సంవత�/ాలD గడ�వnా, అబFG Hమ,నకD కTnfన Z(నంతట|O 
బట|v  మ/fయ, R(ను ఏ9:Kయ,y(¦�ో Z(OO బట|v  Zేవ�O మ]¼మపరhన 
x-ా��ియ, మ/fయ, mGా ర>y(పర6డO �´వకDడ� తన యజమcనుO గ,/fXం@(డ�. 

ఆ �´వకDడ� తన యజమcనుO x-ా�స యcతGల` జ/fnfన అదుºత iార)మ, 
అనnా సంR(నమ, కలDగ,టకD అవiాశమ,లÅO సమయమ,ల` ఇ=ా�కD 
జOMంచుటను ఎ/fnfన7ాడ�. ఈ iార)మ,నకD మ,ందు ఒక7¤ళ Zేవ�O గ</fg 
ఏZైy( సంZేహమ,న¦ను, Z¿O తర67ాత అZ[ ఇక లÅదు. Zేవ�Oi» అ=ాధ)9:KనZ[ 
ఏZ¿ లÅదు అO అతOi» RెలDసు. iాబట|v , Zేవ�O దూత ఇ=ా�కDనకD తnfన rFర)ను 
కనుn~నుటకD Oను¦ న�¥pించును అO అబFG Hమ, 7ాnాo నమ, @ే�ి అతOO 
9:=� m� తNయకD పO Çద పంpినప�jడ� (24:7), అతడ� సంZే]¼ంచలÅదు. 
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అతడ� 7Pంటy¤ తన సుదూర పGయcణమ,ను mGా రంÕం@ెను. 
ఈ �´వకDO ®కz x-ా�సమ,నకD పG½కnా, అతడ� H/ాను నందున¦ 

“y(హË ర6 పటvణమ,” @ే/f, ఇ=ా�కDనకD స/f�ÊKన rFర)ను కనుn~నుటల` తనకD 
జయమ,OమMO Zేవ�Oi» mGా ర>న @ే�tను (24:12–14). ఈ xషయమ,ల`, అతడ� 
/�ండ� సూచనలD అ�¥n�ను, అ7¤వనnా: ఆ �ీX � వhg తనకDనూ, తన ఒంటuలకDనూ 
Z(హమ,నకD Ôళ0�  @ేZ[ mÂ యవలÐను అనునx. ఆ �´వకDడ� Zేవ�O iéర6i©Oన 
/�ండ� సంగతbలను /fబFz @ే�ినటÀ�  ఈ 7ాక)rFగం xవ/fసుX ంZ[ (24:15–20). 
అప�jడ� అతడ� ఒక బంnారప� ఉంగరమ,ను, బంnారప� కNMO ఆ9:కD ఇhg 
(24:21, 22), ఆ9:ను /�ండ� పGశ¦లD అ�¥n�ను: “Ôవ� ఎవ/f కDమc/�Xవ�?” 
మ/fయ, “Ô తం�¥G ఇంట 9̈మ, ఈ /ాsG బస @ేయ,టకD స>లమ,న¦Z(” అO 
అ�¥n�ను(24:23). అందుకD /fబFz జ7ాబ,nా, R(ను y(హË ర6(అబFG Hమ, ®కz 
సహË దర6డ�) ®కz కDమcర6డగ, బ�త¬��లD కDమc/�XనyPను. అంRేiాక, తన 
ఇంట 7ా/fi» ఉండ�టకD x=ాX ర9:Kన స>లమ, ఉన¦దOయ,, తమ ఒంటuలకD 
9̈తయ,కI�( కలదO @pెtjను (24:24, 25). Z¿OO బట|v , ఆ �´వకDడ� Zేవ�డ� 
తన mGా ర>నకD జ7ా�@gెనO గ,/fXంh, =ా�ాv ంగప�¥, తన యజమcనుO బంధువ�O 
ఇంట|i» తనను న�¥pింhన Zేవ�O సుX sం@ెను (24:26, 27). 

అబFG Hమ, mGా ర>న ఏలcగ,న తన �´వకDOi» మcZ[/fnా ఉం�yెÞ, ��సు 
పGభ,వ� కD�( తన °షb)లకD మcZ[/fnా ఉం�నెు. 7ార6 కD�( అy¤క =ార6�  పGభ,వ� 
mGా /f>ంచుట చూh, బFpీXసMNచుg ÎHను తన °షb)లకD mGా ర>న y¤/fjనటÀv nా, 
తమకD కD�( y¤/fjంచమy¤ను (లIiా 11:1). అప�jడ�, 7ా/fi» పGభ,వ�, ఒక 
మcZ[/f�ÊKన mGా ర>న y¤/fj, mGా ర>న ®కz =ామర·÷మ,ను RెTయజV�tను (లIiా 
11:2–13; మతX� 6:5–15). అm� సXలDలD మ/fయ, ఆZ[మ i��*స>వ�లDనూ, ��సు 
పGభ,వ� s/fnf లÅh, ఆ/¢హన9:Kన తర67ాత ఇZ ే మcZ[/fO 7Pంబ�¥ంh/f (అm� . 
1:9–14). ptంRెi©సుX నందు మ/fయ, తర67ాత 7ా/f mGా ర>నలను మనమ, 
చదవగలమ, (అm� . 2:40–47). pత́bర6 @ెర-ాలల` 7¤యబ�¥ మరణ 
అmాయమ,Rd బ�Z[/fంhనప�jడ� mGా /f>ంhనటÀv  (అm� . 12:5–17), అంs®కయ 
సంఘమ, m(లD మ/fయ, బర¦బFలను పంpినప�jడ� mGా /f>ంhనటÀv  (అm� . 13:1–
3) చదవగలమ,. 

అm� సXలD�ైన m(లD తన సు7ారX �xతమ,ల` mGా ర>y( శi»XO అనుభxం@ెను. 
Zేవ�డ� అతOO అy¤క అmాయమ,ల Oం�¥, ]¼ంసల నుం�¥, hవ/fi» మరణమ, 
నుం�¥ కI�( తpిjం@నెు24. అబFG Hమ, ఎలcn��Rే తన �వ́కDO mGా ర>న శi»XRd 
బలపరh పంptyÞ, అZే /Ùsnా m(లD Öదట| శR(బo  i��*సXవ�లను (అO¦ 
తరమ,లల` ఉన¦7ా/fÔ) తన మcZ[కర9:Kన mGా ర>న Z(�/ా Z¿xం@ెను. 
" ెస�ల`Oకల` ఉన¦ పGజలను “�ÊడRెగక mGా ర>న@ేయ,�¥” అO ]̂చg/fం@ెను  
(1 " ెస�. 5:17), ఎÜtసు�ల` ఉన¦ 7ా/fO, “ఆతM వలన పGs సమయమందును ... 
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సమసX ప/fÄదు· ల ONతXమ,ను పÓర19:Kన పటÀv దలRd xజÆæ పన@ేయ,చు 
9:లకDవnా ఉండ��¥” అyPను. “సు7ారX మరMమ,ను” 'ైర)మ,nా 
RెTయజVయ,టకD తన ONతXమ, mGా /f>ంచవలÐనO ఆయన ié/�ను (ఎÜt�ీ. 6:18, 
19). 

పంhptటvబ�¥న x-ా�సమ, (24:28–51). అబFG Hమ, నుం�¥ 
ఆö/ా�దమ,లD /�బFz కDటÀంబమ,నకD పంhptటvబ�నెు. జ/fnfన 
సంఘటనలO¦య,, వhgన అs" [O గ</fg, అతO మcటలను, అతడ� ఆ9:కD 
ఇhgన బహëమcనమ,లను, అతడ� @ే�ిన mGా ర>నను తన ఇంట|7ా/fi» 
RెTయజVయ,టకD /fబFz తన ఇంట|i» ప/fn�RెXను. లcబFను తన సహË ద/f ®కz 
మcటలD xO ఆశgర)ప�ెను, అతడ� ఆ బంnార6 ఉంగరమ,, బంnార6 కNMO 
చూ�ి, వhgన ఆ అsథులను ఎదు/~zనబ_ �Êను (24:28–30). లcబFను 
సంmాదనను m� ందుటకD ¡సమ, కI�( @ేయ 7PనiాడడO మనకD తర67ాత 
యciéబ, Z(�/ా RెTయ,ను (29:13–31:16). ఈ సంధరÈమ,ల`, అతడ� ఎంRd 
అÕమcనమ, చూప�త¬, “�ÊహË 7ా వలన ఆöర�Z[ంపబ�¥న7ా�(” అO 
ఆH�Oం@ెను (24:31). Z¿OO బట|v  అబFG Hమ, ఏ x-ా�సమ,yPౖRే తన �´వకDOi» 
అంZ[ం@ెyÞ, ఆ �´వకDడ� అZే x-ా�సమ,ను గ</fg 7ా/fi» RెTయజV�tను. లcబFను 
®కz ఆö/ా�దమ, mGా మ,ఖ)¡ iాZో  మనకD RెTయదు. ఏZ[ ఏ9:Ky(, అతడ� 
అబFG Hమ, ®కz �´వకDOi»O, అతORd ఉన¦ 7ా/fi»O, iాళ0�  కడ�గ,i©నుటకD 
Ôళ0�  �@ెgను, 7ా/fi» ఆHరమ,ను, 7ా/f ఒంటuలకD 9̈తయ,ను ఇ@ెgను 
(24:32, 33a). 

అబFG Hమ, ®కz �´వకDడ� తన పGయcణ xషయమ,ల` @(లc ఆల`చన 
కల7ాడ�, కనుక తన /ాకకD గల iారణమ,ను RెTయజVయక మ,ందు ఎట|v 
ఆHరమ,ను ½సుi©నలÅదు. లcబFను అతOO మcటF� డమOనప�డ�, “y¤ను 
అబFG Hమ, Z(సుడను, �ÊహË 7ా y( యజమcనుO బహënా ఆöర�Z[ం@ెను 
గనుక అతడ� n~పj 7ా�(�Êను; అతOi» n~ఱ56లను n~డ�ను 7Pం�¥ బంnారమ,లను 
Z(స Z(�ీజనమ,ను ఒంటuలను nా�¥దలను దయ@ే�tను” అO అతడ� @pెtjను 
(24:34, 35). అంRేiాక తన వృZ(· ప)మందు ఇ=ా�కDను కOన అబFG Hమ, 
rFర)�ÊKన -ా/ాను గ</fgయ,, ఇ=ా�కD మcతG9̈ 7ా/fi» కTnfనZ(Oi» ఏi��క 
7ారసుడOయ, RెTptను (24:36). 

ఈ xషయమ,లRd mాటÀ ఆ �వ́కDడ�, Zేవ�O దూత ఈ పGయcణమ,ల` 
తనను ఏ /Ùsnా న�¥pిం@ెyÞ, Zేవ�డ� తన mGా ర>నకD ఏలcగ, బదుT@gెyÞ 
RెTయజV�tను (24:1–27). అతడ� /fబFzను బట|v , తన యజమcనుO మcట 
@~ప�jన జ/fnfంhన Zేవ�Oi» కృతజæతలD RెTయజV�tను. ఎటÀవంట| ఆలస)మ, 
లÅకDం�( /fబFzను కy(నకD ఇ=ా�కDనకD rFర)nా ఉండ�టకD లcబFనును, 
బ�తb��లDను త�రnా Oర1�ంచుi©నమO @ెptjను. Z¿Oi» 7ార6 =ా'(రణ9:Kన 
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జ7ాబ,nా “�ÊహË 7ా �tలx@ెgను” అO/f (24:51). 
ఈ కDటÀంబమ, iVవలమ, ఒక �´వకDడ� @ెpిjన మcటను మcతG9̈ కథకD 

ఆ'(రమ,nా కTnfయ,ం�¥/f. Zేవ�O దూత ఈ మనుషb)O y(లDగ, వందల 9:Kళ0�  
న�¥pింh స/f�ÊKన @¢ట|i» /fబFzను కలDసుi©నుటకD న�¥pిం@నెు అనుటకD 
ఎటÀవంట| పGÎnాతMక ఆ'(/ాలD లÅవ�. అ�నను, లcబFను, బ�తb��లD 
/fబFzను కy(ను Zేశమ,నకD ఇ=ా�కDనకD rFర)nా x7ాహమ, @ేయబడ�టకD 
పంప�త¬, “ఇZ[ �ÊహË 7ా వలన కTnfన iార)మ,” అO/f (24:50). 

ఈ �´వకDడ� ఇhgన సమc@(రమ, Oజ9:KనZ[nా ఎంచబ�ెను, అతడ� /fబFz 
కDటÀంబమ,నకD అబద·మ, @ెప�jట Z(�/ా అతOi» పGÎజన9̈N లÅదు. Zేవ�O 
�Êదo  నుం�¥ వ@gే ఏ సంZేశ9:Ky( పGజల హృదయcలD R(i», 7ా/f �xR(లను 
మcర6gను (1 i©/fం" ¿. 1:21–25). ఇZే/Ùsnా. Öదట| శR(బoమ,ల`, ��సు i}¯సుX  
®కz �xతమ,, మరణం, ప�నర6R(> నమ,లను గ</fgన =ా¶)మ, బహë 
బల9:KనZ[. ఎవ/��y( ఇx @(/fతGక సంఘటనలD iాదO y¤డ� అOన�Êడల ఎందుకD 
�ర9:Kన ]¼ంసల మధ) అm� సXలDలDను, ఇంiా అy¤కDలD ఇZే సత)మ,ను 
పGకట|ంh/f అను Z(Oi» జ7ాబ, @పెjవలÐను. సంపద i©రకD, pర́6, అ'[iారమ, 
i©రకD పGజలD i©O¦ =ార6�  అబద·మ, @ెప�R(రy¤Z[ Oజ9:Kనపjట|i», ఏ ఒకzర6 
సమసXమ,ను, mGా ణమ, �tౖతం mÂ n~టÀv i©నుటకD R(ను అబద·మO నNMనZ(OO 
పGకట|ం@(ర6.  

m(లD ®కz =ా¶)మ, @(ల బల9:KనZ[ ఎందుకnా అతడ� మరణమ,నకD 
కI�( భయపడ�7ాడ� iాదు. అతడ� స�వ��ైన ��సును దమసుz మcరÍమ,న 
చూ@ెను (అm� . 9:1–22). తన బFpిXసMమ, తర67ాత m(లD i��*సXవ�లను 
]¼ం�ించు7ాOnా nాక, n~పj సు7ా/fXకDOnా మc/fmÂ �Êను. ఆ సమయమ, నుం�¥ 
అతడ�, “y( మటÀv i��Rే బGతbకDట i}¯�´X , @(7PౖRే లcభమ,” (ÜిTpjీ. 1:21) అO 
పTi�ను. అందు@తే, తన మరణ(Oi» మ,ందు s¡sRd “y( సు7ారX పGiారమ,, 
Z(Ïదు సంR(నమ,ల` ప�ట|v  మృతbలల` నుం�¥ లÅhన ��సుi}¯సుX ను జÆæ పకమ, 
@ేసుi©నుమ,” (2 s¡s 2:8) అO @pెtjను. ఒక పద)మ,ల`O మcటలను m(లD 
ఇకzడ 7Gా �tను: 

మనమcయనRd కI�( చOmÂ �న7ార9:KRే, ఆయనRd కI�( బGతbకDదుమ,; 
స]¼ంhన7ార9:KRే ఆయనRd కI�( ఏలDదుమ,; 
ఆయనను ఎర6గమంటµ, మనలను ఆయన ఎర6గననును; 
మనమ, నమMదగO 7ార9:Kనను, నమMదnfన7ాడ�nా ఉండ�నుఆయన ; 

ఆయన తను¦ R(yPర6గననలÅడ� (2 s¡s. 2:11–13). 

i��*సXవ�లందరè ఆ½Mయ శi»X మ/fయ, O/Ù¶ణRd, “y¤ను �xంచుచుy(¦ను గనుక 
Çర6ను �xంతbర6” (ÎHను 14:19b) పGభ,వ� @pెిjన 7ాnాo నమ, జÆæ పకమ, 
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@ేసుi©నుచూ మరణమ,ను ఎదు/~zనగలర6. 

ఒక ప4�ే$కmn�న పg Duరకk పంపబ{ెను (24:1–9) 

24వ అ'()యమ, “Zవే�డ� అO¦ xషయమ,లల` అబFG Hమ,ను 
ఆöర�Z[ం@ెను” (24:1) అను పGకటనRd mGా రంrFమc�Êను. రచ�త Zేవ�O 
7ాnాo నమ,ల` rFnాలÐౖన: అతOO ఆöర�Z[ంh, అతO p´ర6 n~పj @ే�ి (తన 
Rdట|7ారంద/fకంటµ ఆ�ి>ల`ను, బలమ,ల`ను ]̂hgంh), అతOO 
ఆö/ా�Z[ంhన7ా/fO ఆö/ా�Z[ంh, అతOO శpించు7ా/fO శpించుట అనునx 
RెTయజV�tను (12:2, 3). అ�నను అబFG Hమ, 7ాట|O అనnా: 7ాnాo న 
భ<N�ÊKన కy(ను Zేశమ,, Z(OO =ా�'¿నపరచుi©y¤ n~పj Zేశమ,, భ<Nptౖ 
ఉన¦ కDటÀంబమ,లO¦ట|i» ఆö/ా�దం xసX/fంచుట అనునx ఇంiా 
m� ందుi©నలÅదు. 

ఈ ఉZ(హ/fంపబ�¥న Z¿7PనలO¦య, ఇ=ా�కD ప�టÀv క Z(�/ా మcతG9̈ 
జర6గ,ను. ఇx Oజ స�రèపమ, Z(లDgటకD, ఇ=ా�కD ఒక rFర)ను కTnf, 
తనకంట, ఒక కDటÀంబFO¦ కTnfయ,ం�(T. ఇందును బట|v అబFG Hమ, తన 
pితర6ల నుం�¥ అనnా H/ాను నుం�¥ తన కDమcర6�ైన ఇ=ా�కDనకD తnfన 
rFర)ను RెచుgనటÀ� nా తన నమMక9:Kన �´వకDO పంptను. ఈ పGయcణమ,నకD 
మ,ందు అనnా 9:=� m� తNయ 7Pìí� క మ,ందు అబFG Hమ, తన �´వకDORd, ఈ 
పGయcణమ,ను గ</fg ఒక Oబంధన @ే�ంచుi©yPను (24:2–9). 

అబFG Hమ, తన కథను ఈ �´వకDOi», తన �వ́కDలంద/fi» అy¤క =ార6�  
@ెpిjనపjట|i}, ఇZ[ మ/~క =ా/f @ేయ,ట mGా మ,ఖ)మO గ,/fXం@ెను. అతడ� 
అy¤కDలD Z¿xంచబడటకD ఒక మధ)వ/fXnా ఉండవలÐనO జÆæ పకమ, @ేసుi©yPను 
(12:2), కనుక తన �´వకDO H/ానునకD పంp´ మ,ందు ఈ xషయcలO¦ట|O 
RెTయజV�tను. ఆ Zేశమ,నకD Zవే�డ� ఇhgన Z¿7PనలD అనుభxంచుటకDnాను, 
“Ô సంR(నమ,నకD ఈ Zేశమ,ను ఇ@gెదను” (24:7) అన¦ Zేవ�O మcటను బట|v , 
అబFG Hమ, తన �´వకDనుi» ఇ=ా�కD ఈ Zేశమ,ల`y¤ ఉం�(లO ఖhgతమ,nా 
@ెptjను. తన బంధువ�ల ®దo నుం�¥ ఒక యవ�న �ీX � R(ను పంpిన Z(సుORd 
వచుgటకD sరసz/fంచుy¤¡ అనుi©yPను. అట|v  ప/f�ి>sల`, అబFG Hమ, తన 
పGమcణమ,ను x�¥hptటvవలÐను, అప�jడ� ఇ=ా�కD ఒక కy(ను �ీX �O 
x7ాహమcడవలÐను (24:3–8). 

అబFG Hమ, తన �´వకDO H/ానునకD పంpించుట అy¤Z[, /ాబ_ �� Z[y(లల` 
��సు పGభ,వ�, తన °షb)లD అనుక/fం@ ే మcZ[/fO చూptను. ఈ �´వకDO 
పGయcణమ, iVవలమ, r.sక9:KనZ[nా కనబడ�ను iాO ఆ½Mయ rFవమ,ను 
కTnfయ,ం�ెను. అతడ� ఇ=ా�కDనకD =ాట|�ÊKన rFర)ను కనుn~నవలÐను, 
/ాబ_ �� Z[y(లల` Ï/fదoర6 ల`క ర¶కD�ైన ��సుi}¯సుX  ప�టvబ_ వ� Zేశమ,నకD 
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పÓ/Ù�కDలDnా ఉందుర6. 
��సుi}¯సుX  కI�( నమMక9:Kన మనుషb)లను (అm� సXలDలD) కనుn~O, తన 

ఆ/¢హణం తర67ాత /ాజ) సు7ారXను భ<మ)ందంతటF పGకట|ంచుటకD 
ఎను¦i©నవలÐను (మతX� 28:18–20; మcర6z 16:15, 16; లIiా 24:46–49). 
ఈ మనుషb)లD భ<N Çద ఉన¦ కDటÀంబమ,లO¦ట|ల` నుం�¥, ఆ½Mయ 
సంR(నమ,ను బయటకD Rెచుgదుర6 (అm� . 2:5–11, 36–41; గల½ 3:26–29). 
ఈ ఆజæను m(లD i©న=ాnfంhనను పyP¦ండ� మంZ[ అm� సXలDలD yPర7¤ర6gటకD, 
అZ[ @(ల n~పjZ[. సు7ారX ఇతర6లకD అపjnfమjబ�(T, తZ(�/ా hవ/f గ�¥య 
వరకD అZ[ పGకట|ంపబడ�త¬ ఉంటÀంZ[. ఇందును బట|v  m(లD – బంZ[ంపబ�¥ 
మ/fయ, మరణమÒటకD �ది·పడ�తbండnా, ఆ బFధ)తను s¡si» RెTptను: 
“Ôవ� అy¤క =ాþల ఎదుట y( వలన xOన సంగతbలను ఇతర6లకDను 
బ_ '[ంచుటకD =ామర>÷మ, గల మనుషb)లకD అపjnfంప�మ,” (2 s¡s 2:2). 
అO¦ iాలమ,లల` ఉన¦ i��*సXవ�లI నమMక9:Kన �´వకDలDnా ఉం�¥, 7ార6 m� ంZ[న 
సు7ారXను (మంh 7ారX), ఇతర6లకD అపjnfంచు7ార6nా ఉం�(T (1 i©/fం" ¿. 
15:1–4). 

Qేవదూతల ప-1చర$ (24:7) 

అబFG Hమ, తన �´వకDOi» Zవేదూతల ప/fచర)ను గ</fg RెTయజV�tను. 
అy¤క ప/ా)యమ,లD Zేవదూతల ప/fచర)ను అబFG Hమ, తన �xతమ,ల` 
ఎ/fnfయ,ం�ెను, 7ాట|ల` i©O¦ అతడ� xyPను, మ/f i©O¦ అనుభxం@ెను. iాబట|v , 
7ాట|O తన కDటÀంబFOi», �´వకDలకD xవ/fh ఉండవచుg. 7ాట|ల` i©O¦:  

1. Hnార6, -ా/ా ®కz iéపమ,నుం�¥ తpిjంచుi©నుటకD అరణ)మ,ల`i» 
mÂ nా, ఒక దూత ఆ9:కD ఎటÀవంట| HO కలDగకDం�( iాmా�¥, అబFG Hమ, y-దoకD 
సురî¥తమ,nా పంptను (16:7–14). 

2. అబFG Hమ, మ9̈Ã వదo  Zేవదూతలను ఎదు/~zyPను. 7ార6 r9జనం @ేసూX  
ఉండnా అకz�¥i» వhgన మ,గ,Í ర6 వ)కDX లల` ఒకర6 మరలc వ@ేg సంవత�రం, ఈ 
సమయcOi» -ా/ా ఒక కDమcర6O కనును అO/f. 7ార6 మనుషb)ల రèపమ,ల` 
ఉన¦ ZేవదూతలÐౖ ఉండవచుg, 7ా/fల` ఒకర6 పGభ,వ�nా మcటలc�ెను (Zవే�O 
దూత�ÊK ఉండవచుg; 18:1–33). ]̂òG పsGక 7Gా �ిన రచ�త ఈ సంద/ాºమ,y¤ 
7Gా �ి ఉండవచుg: “ఆsథ)మ, @ేయ మరవకD�¥; Z(Oవలన i©ందర6 ఎర6గక�� 
ZేవదూతలకD ఆsథ)మ,@ే�ి/f” (]̂òG. 13:2). 

3. ఇ=ా�కDను బTnా అ/fjంచమO Zేవ�డ� అ�¥nfనందున, “Zేవ�డ� 
అబFG Hమ,ను ప/f-�'[ం@ెను” (22:1, 2) అO ఆZ[iాండమ, ®కz రచ�త 
xవ/fం@ెను. iాO, అబFG Hమ, తన కDమcర6O చంp´ ఆ సమయమ,ల`, �ÊహË 7ా 
దూత అతOO ఆpి, “ÔకD ఒకz�ైయ,న¦ Ô కDమcర6O y(i»య) 7Pను½యలÅదు 
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గనుక Ôవ� Zేవ�Oi» భయపడ�7ాడవO ఇందువలన y(కD కనబడ�చుy(¦దyPను” 
(22:11, 12). ఈ సంధరÈమ,ల` Zేవ�డ� ఒక దూత వలÐ కOpింh మcటF� �ెను. 

అబFG Hమ, మ/fయ, అతO కDటÀంబమ, దూతలRd వ)i»Xగత అనుభ7ాలD 
కTnfయ,న¦ందున, “�ÊహË 7ా తన దూతను ÔకD మ,ందుnా పంప�ను; కనుక 
H/ాను నుం�¥ y( కDమcర6Oi» rFర)ను ½సుi©O వ@ెgదవ�” (24:7) అO 
RేTకnా @ెపjగTn�ను. అబFG Hమ, తన �´వకDOi» ఆöర�దమ,nా ఉం�ెను 
ఎట�నnా, Zేవ�O దూత తన కంటµ మ,ందుnా 7PÑ� ఇ=ా�కDనకD rFర)ను 
కనుn~నుటకD మcరÍమ, �ిద·పరచునO అతడ� న9:Mను. 

-1బ3· °క· A+ా�సమ' (24:15–67) 

అబFG Hమ, అపjnfంhన పOi» �వ́కDడ� చూpిన xశ�సÔయతను బట|v , 
ఇ=ా�కD /fబFzలకD ఆö/ా�దమ, వ@ెgను. /fబFz వయసు�ల` hన¦Zైనను 
అR()-ాపర6/ాలD iాదు. తన సహË దర6�ైన లcబFను వలÐ ధy(p´¶ తన మనసు�న 
లÅదు. పZ[ ఒంటuలD Oం�( బహë xలD7Pౖన బహëమcనమ,లD ఆ9:ను 
మ,/fpింhనను, బంnార6 ఉంగరమ, మ/fయ, బంnార6 క9:MలD ఆ9:కD 
ఇhgనను, ఆ9: ఆ½Mయ మనసు� గలZ[ nాను, ధనమ, చూప�ట Z(�/ా 
m� ందలÅO =� తbX nాను ఆ9: ఉం�ెను. 

ఆ9: అబFG Hమ, ®కz �´వకDడ� తన యజమcనుO, Zేవ�డ� ఎటÀ�  
9:=� m� తNయ mGా ంతమ,ను x�¥h కy(నుకD 7Pళ0� టకD pిTh భ<Nptౖ అy¤క 
కDటÀంబమ,లకD ఎటÀ�  ఆö/ా�దమ,nా @ే�tyÞ xO య,ండవచుg. ఒక n~పj వ)i»X 
®కz rFర)nాను, అతO pిల�లకD తT�nాను ఉండ�టకD మcతG9̈ iాక ఇంiా n~పj 
iారణమ,నకD తన �xతమ,ను ఇవ� n¢/�ను. R(ను ఎన¦డూ ఊ]¼ంచలÅO ఒక 
ఉన¦త9:Kన mాతGకD ఆ9: pలిDవబ�ెనO అనుi©yPను. 

x-ా�స Ïర6ల జÆ�R( ]̂òG 11ల` /fబFz ®కz p´ర6 లÅకmÂ �నను, ఆ9: 
పలD iారణమ,లను బట|v  ఆ iéవకD @ెందును. (1) అబFG Hమ, ఎలcn��Rే కy(నుకD 
బయలDZే/�yÞ, అలcnV /fబFz కI�( x-ా�సమ,Rd కy(నుకD బయలDZే/�ను (అm� . 
7:2, 3). (2) తన కDటÀంబFO¦ తనRd mాటÀ పGయcణమ,ల` ½సుi©OmÂ వ�టకD 
పGయs¦ంచలÅదు. ఎంRd కషv9:Kనను, 7ా/fO x�¥h, మ,ందుకD =ాn�ను.  
(3) అబFG Hమ, వలÐ తన తTదండ�G లD మరణ ంచు వరకD H/ానుల` ఉం�¥mÂ లÅదు. 
ఆ9: 7Pను7Pంటy¤ Zెవౖ Oర1యమ,nా ఒక i©̄తX  పGZేశమ,నకD 7Pళ0� టకDను, 
R(yPన¦డూ ఎర6గO వ)i»Xi» rFర)nా ఉండ�టకDను ఆ �´వకDO 7Pంబ�¥ం@ెను. 

/fబFz n~పj x-ా�సమ,Rdను, 'ైర)మ,Rdను తన Oర1యమ,లD ½సుi©yPను. 
ఆ9: తనకDన¦Z[ అంR( xడ�చుటµ iాక, తన 7ా/fi» Ï�ోzలD RెలDjటకD ఒక 7ారం 
/¢åలD కI�( ½సుi©నలÅదు. ��సుi}¯సుX  ®కz mGా రంభ °షb)లÐౖన p´తbర6, 
ఆంZెGయ, యciéబ, మ/fయ, ÎHనులD కI�(, “నను¦ 7Pంబ�¥ంచం�¥; 
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మనుషb)లను పటÀv  జÆలర6లDnా Nమ,Mను @ేయ,దును” (మతX� 4:19) అO 
పGభ,వ� @ెపjnా 7ార6 ఈ /Ùsnాy¤ బదుThg/f. 7ార6 తమ వృsXO, కDటÀంబFలను 
గ</fg ఒక =ాకDను @ెపjక; తమ Z ొyPలను x�¥h “7Pంటy¤” ఆయనను 7Pంబ�¥ంh/f 
(మతX� 4:20). 

R(ర6�7ా�ెనౖ =(లD కI�( R(ను ��సును దమసుz మcరÍమ,ల` 
కలDసుi©Oనప�డ� ఇటÀవంట| Oర1యమ,y¤ ½సుi©yPను. Zేవ�డ� అతOO 
య<దులకD మ/fయ, అన)జనులకD ఒక =ాî¥nా ఉం�(లO pTి@ెను (అm� . 
26:15–18). అతడ� ఆలస)మ, @ేయక, “7Pంటy¤” ఆ పరల`క pిలDప�నకD 
xZేయ,�ైనO RెTయజV�tను (గల½. 1:16, 17). పG½ iాలమ,ల`O పGజలI Zేవ�O 
ఆH�నమ,ను xOనప�డ� ఇటÀవంట| స7ాలÅ ఎదు/~zందుర6 (మతX� 11:28–
30; పGకటన 22:17). m(లD ఇZే “అనుకIల సమయమ,,” ఇZే “ర¶ణ Z[నమ,” 
(2 i©/fం" ¿. 6:2) అyPను. సు7ారX pిలDప�ను Oర�¶)మ, @యే,ట ఎంRd 
అmాయకరమ, ఎందుకనnా అటÀవంట| అనుకIల సమయమ, మరల /ాదు 
(అm� . 24:24–27). 

/fబFz Zేవ�O pలిDప�నకD x-ా�సమ, Z(�/ా అడ�గ,ptట|vనందుకD మcన7ాÑ 
అంR( ఆ9:కD ర6ణప�¥ ఉం�(T. ఆ /Ùsnా @ేయ,ట Z(�/ా ఆ9: ఒక i©̄తX -ా/ా 
ఆ�Êను; ఆ9:కD iాబ_ �� భరX ఒక i©̄తX  అబFG Hమ, ఆ�Êను. తZ(�/ా 7ార6 
ఇ-ా̄��Éయ,లకD pితర6లDnాను, 7ా/f Z(�/ా సు7ారXకD x'ేయత చూpిన 7ా/fO 
రî¥ంచుటకD ��సుi}స̄ుX  ఈ ల`కమ,నకD వ@ెgను. Zేవ�డ� అబFG Hమ,నకD @ే�ిన 
7ాnాo నమ,ను బట|v  “iాలమ, సంపÓర19:Kనప�డ�” ఈ iార)మ,లD సంభxం@ెను 
(గల½. 3:8, 9, 26–29; 4:3–5). 

సూచనలD 
1“పO7ాడ�” ( דֶבֶע , ‘ebed) అO అనువZ[ంhన అZే ]̂òG పదమ, “Z(సుడ�” అO 

కI�( అర>NసుX ంZ[; ఏZే9:Ky(, Z(OO అబF7ార>క9:Kన అర>మ,లRd అవశ)మ,nా 
½సుi©నకIడదు. ప�/ాతన కDటÀంబమ,లల` Z(సులD తరచూ ṕGNంపబ�ే7ార6 మ/fయ, 
నమMక9:Kన సభ,)లDnా ఉం�ే7ార6. 2John E. Hartley, “ ְךֵָרי ,” in Theological Wordbook 
of the Old Testament, ed. R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., and Bruce K. 
Waltke (Chicago: Moody Press, 1980) (hereafter cited as TWOT), 1:408. 
311:28ల` కనబ�ే “R(ను ప�ట|vన Zేశమ,” అను 7ాక)మ, కÉoయ,ల ఊర6”ల` చOmÂ �న 
అబFG Hమ, సహË దర6�ౖెన H/ానును సూhసుX ంZ[. 4]̂òG 7ాక)మ,ల` అ¶/ాలc “ఆ/ామ, 
నహ/��మ,” (NIV; NRSV; NJPSV), లÅZ( “/�ండ� నదుల ఆ/ామ,.” ఉతXరదî¥ణ 
9:సm� R�Nయcల` ఈ mGా ంతమ, బT� నZ[ ల`యను చుటÀv కDO య<ఫGటàసు నZ[ నుం�¥ 
Hబ,' నZ[ వరకD 7ా)pిX @ెంZ[నZ[. 5K. A. Kitchen, Ancient Orient and Old Testament 
(Chicago: Inter-Varsity Press, 1966), 79–80. 6Juris Zarins, “Camel,” in The 
Anchor Bible Dictionary, ed. David Noel Freedman (New York: Doubleday, 
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1992), 1:825–26. 7తర67ాత, యciéబ, /ా]aలDను బFx ®దo కT�tను (29:1–12), 
మ/fయ, ¡Ý́ �ిmÂ j/ాను బFx ®దo కT�tను (OరÍమ. 2:15–21). 8చర)ను ½సుi©నక 
మ,ందు, nfZో )ను (y()య. 6:36–40) మ/fయ, Îy(R(ను (1 సమ<. 14:8–10) 
Zేవ�O ®దo నుం�¥ గ,ర6X  i©రకD ఒiV మనx @ే�ి/f. 9E. Jenni, “ ןֹודָא ,” in Theological 
Lexicon of the Old Testament, trans. Mark E. Biddle, ed. Ernst Jenni and Claus 
Westermann (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1997), 1:26. 10“పGభ,వ�” 
అనుZ(Oi» nÙ¯కD పదమ, ®కz సమcన9:Kన 7ాడ�క iéసం ÎHను 4:11 చూడవలÐను, 
అకzడ సమరయ �ీX � ��సును “అయc)”nా (κύριε, kurie) సంr9Z[ంhనZ[. ఏZే9:Ky(, 
అతడ� ఆన7ాలDnా ఉం�ే య<దుడ� iాడO RెలDసుi©Oన తర67ాRే ఆ9: ఆ xధమ,nా 
@ే�ినZ[. 

 11“కDటÀంబ Zేవతలను” =� ంతమ, @ేసుకDన¦ లcబFను అy¤క Zేవ�ళ�ను i©T@ే7ాడ� 
(31:19, 30). అయన Zేవ�OO కI�( ఆ/ా'[ంhయ,ండవచుg, iాÔ ఇZ[ త/ాzలను 
ఎదు/~zంటÀంZ[ (24:50, 51; 31:24, 49, 53ను చూడం�¥). 1224:61ల` ṕ/~zOన 
పGiారమ, కy(నుకD ఉన¦ యcతGల` /fబFzRd పOకRెXలD 7Pంబ�¥ంhనటÀv nాy¤, ఒక7¤ళ 
లcబFనుకD కI�( ప�ర6ష Z(సులD య,ం�¥య,ండవచుg. 13అబFG Hమ, i�త¬/ాను 
x7ాహమ, @ేసుi©Oనప�jడ� మ/fయ, 7ా/fi» pిల�లD జOMంhనపjట| ఆ'(రమ,nా, 
�́వకDడ� /fబFz కDటÀంబమ,Rd మcటF� డ�తbన¦ సమయమ,ల` ఈ బహëమతbలD 
ఇవ�నవసరమ, లÅకmÂ �య,ండవచుg. 14Kenneth A. Mathews, Genesis 11:27—
50:26, The New American Commentary, vol. 1B (Nashville: Broadman & 
Holman Publishers, 2005), 341. 15Walter C. Kaiser, “ רַֹהמ ,”in TWOT, 1:492. רַֹהמ  
అను పదమ, మ<డ� mాత Oబంధన 7ాక)rFnాలల` ఉపÎnfంచబ�¥నZ[ (34:12; OరÍమ. 
22:16; 1 సమ<. 18:25), మ/fయ, ESV Z¿OO “ఓలDను కట¦మ,nా” ఏక/Ùsల` 
అనువZ[ంhనZ[. 16¡Ý́ చటvపGiారమ,, కన)కను @ె/fpిన సమయcలల`, కy()Äలzం 
యcr�ౖ 7Pం�¥ రèకలDnా ఖ/ార6 @ేయబ�¥నZ[ (Z[�s. 22:29). 17Gordon J. Wenham, 
Genesis 16—50, Word Biblical Commentary, vol. 2 (Dallas: Word Books, 
1994), 150. 18John E. Hartley, Genesis, New International Biblical Commentary 
(Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 2000), 227. 19Kaiser, “ ַקָני ,” in 
TWOT, 1:383–84. i»¯య నుం�¥ ַקָני  (yanaq), అసమcపక i»¯య תֶֶקניֵמ  (meyneqeth) 
నుం�¥ వhgనZ[ Z(Z¿O సూhసుX ంZ[(24:59; OరÍమ. 2:7). 20ఈ “పOకRెXలD” (Z(�ీలD) 
/fబFz ®కz =ామÚక =ా> �i» ఒక గ,ర6X . అZేxధంnా, యiéబ,ను x7ాహమ, @ేసుi©Oన 
తర67ాత /ా]aలD మ/fయ, లÅయ పOకRెXలను m� ండ�కDy(¦ర6 (29:24, 29). 

21Genesis Rabbah 60.14. 22ఇ=ా�కDనకD జనMOhgనప�jడ� -ా/ా వయసు� 
R�ంr�ౖ (17:17) మ/fయ, మరణ ంhనప�jడ� 127 (23:1), అZేNటంటµ తన తT� 
మరణ ం@ేటపjట|i» ఇ=ా�కDనకD మ,ptౖj-ఏడ� మ/fయ, /fబFzను x7ాహమ, 
@ేసుi©y¤టపjట|i» నలr�ౖ (25:20). అందు@ేత, ఇ=ా�కD తన తT�®కz గ,�(రమ,ల`Oi» 
తన వధువ�ను ½సుకDవhgనప�jడ� -ా/ా చOmÂ � మ<డ� సంవత�రమ,లD అ�నZ[. 
23యciéబ, మ/fయ, /ా]aలD Oయమమ,నకD పG�ిద·9:Kన వ)s/VకDలD (29:18, 20, 30, 
32). 24అm� . 14:19, 20; 16:25, 26; 27:23, 24, 34–36; 2 i©/fం"¿. 1:8–11; 2 s¡s. 
3:10, 11; 4:16–18 చూడం�¥. 


