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అ"#$యమ' 25 

అబ34 5మ' °క· Bవ-1 

QRనమ'లk మ-1య' ఇ�ా½కk 

కkట�ంబమ' 

అతO rFర)�ÊKన i�త¬/ా Z(�/ా pితర6O ®కz ఇతర సంR(నమ,, తన 
=� తbX ను ఇ=ా�కDనకD xభÚంచుట, మ/fయ, తన మరణమ, మ/fయ, సమc'[Rd 
అనుబం'[సుX  అబFG Hమ, కథను (12:1—25:18) 25వ అ'()యమ, ®కz 
Öదట| rFగమ, మ,nfసుX ంZ[. Hగర6 Z(�/ా అబFG Hమ, కDమcర6�ైన, 
ఇ�ాM��లD వం-ావÑ సంî¥పXంnా @ేరgబ�¥ంZ[.  

అ'()యమ, ®కz /�ండవ rFగమ, ఇ=ా�కD కథనమ,ను mGా రంÕసుX ంZ[ 
(25:19—28:9). @(లc సంవత�రమ,లD n~�(G లDnా ఉం�¥న తర67ాత, ఇ=ా�కD 
®కz rFర)�ÊKన /fబFz మగ కవలల Z(�/ా Zవే�O@ే Z¿xంచబ�ెను. ఏZో  ఒక 
Z[నమ, యciéబ, (ఇ-ా̄��లD) సంతsi» మ/fయ, ఏ-ావ� (ఎZోమ,) సంతsi» 
మధ) జర6గబ_ �� 7Pౖరమ,ను ఆ9: గరºమ,ల`O సంఘరyణ మ,ందుnాy¤ 
అగ,పరhనZ[. అ'()యమ, hవ/fల`, తన జVష�  సహË దర6�ైన ఏ-ావ�నుం�¥ 
జనMహకDzను xజయవంతంnా m� ంZ(డ�. 

Ḑతµ-ా Q#�-ా అబ34 5మ' °క· కkట�ంబమ' మ-1య' 

ఇ�ా½కkనకk �ా�స� �మ' (25:1–6) 

1అబ34 5మ' మరల ఒక �ీi Ê4g Axాహమ' pే�DిuU�ను, ఆmn �Ðర9 D¸తµ-ా. 
2ఆmn అతgDG ëమ8¹ ను, °çìను, mnQ#ను, hQ#$ను, ఇàా_కk, షµవహÀ 
అనుxా-1g కU�ను. 3°çìను íÐబను QెQ#నును కU�ను. అషµ-ãయ'లk 



58 

ల తµíీయ'లk ల య'�య'లk అనుxార9 ఆ QెQ#ను సంతFxార9. 4ఏH¥ా 
ఏî�ర9 హUÅకk అïQ# ఎల8± య8 అనుxార9 ఆ hQ#$ను సంతFxార9. ðరందర9 
D¸తµ-ా సంతFxార9. 5అబ34 5మ' తనకk కZE1నQR య8వత�i  ఇ�ా½కk DGpెjను. 
6అబ34 5మ' తన ఉపపత��ల కkమ8ర9లకk బహÀమ8నమ'ZBj, �#ను స@వf{ె ౖ
య'ండEాU� తన కkమ8ర9డగ' ఇ�ా½కk U�ద±నుం{| తµర9:తట�� Eా తµర9: 
Qేశమ'నకk xా-1g పం�ిx���ను.  

ఇ=ా�కD జననమ, తర67ాత, వృదు· �ైన అబFG Hమ,నకD ఇంకను pిల�లD 
కTn�ను. 7ా/f తT��ÊKన, i�త¬/ాRd, అబFG Hమ, ®కz x7ాహమ,ను గ</fgన 
xవరణలD అOశgయ9:Kనx. ఖhgతంnా మనకD RెT�ినZ[ ఏNటంటµ, 7ాnాo న 
ప�తbG �ైన, ఇ=ా�కD అబFG Hమ, ®కz పG'(న 7ారసుOnా OThmÂ �Êను.  

వచనమ' 1. D¸తµ-ా అను �Ðర9గZE1న, ఇంDuక y3ర$ను అబ34 5మ' ఎపf:డK 
సుDuU�UÅ ఆ iాలమ,ను గ,/fXంచుటకD 7ాక)మ, ఏ పGయత¦మ, @ేయలÅదు. 
బదులDnా, x7ాహమ, జ/fn�నO రచ�త =ా'(రణమ,nా p´/~zyPను మ/fయ, ఆ 
కల�క Z(�/ా కTnfన సంతs ®కz సంî¥పX  జÆ�R( ఇ@ెgను. ఆ O7¤Z[క 
=ా> నమ, వలన, అZ[ -ా/ా మరణమ, తర67ాత సంభxం@నెO i©ందర6 
xశ��ిసుX y(¦ర6 (23:1, 2). -ా/ా మరణ ం@ే సమయcOi» అబFG Hమ,కD 137 
సంవత�రమ,లD మ/fయ, i�త¬/ా Z(�/ా ఆర6గ,ర6 pిల�లD కTn�ను iాబట|v , ఈ 
�ీX �Rd x7ాహమ, -ా/ాRd �xసుX న¦ప�j�ే అయ,)ండవచgO i©ందర6 @ెప�X y(¦ర6. 
ఈ సంఘటనల ®కz iాలవృR(X ంతమ,లD అసjషvమ,nా ఉన¦x.  

ఆZ[ల` x7ాహమ, i©రకD Zేవ�O Z(�/ా =ా> pించబ�¥న ఆదరûమ, 
ఏకrFర)త�మ,: ఒక ప�ర6షbOi» ఒక �ీX � (2:18, 21–25). అ�Rే, “అy¤క 
జÆతbలకD తం�¥Gnా” అ7ా�లన¦ 7ాnాo నమ,ను Oర�/fXంచుటకD అబFG Hమ, 
బహëమంZ[ rFర)లను @ేసుi©నుటకD Zేవ��ే అనుమsంh య,ండవచుg (17:4, 
5). ఈ వచనమ,ల`, i�త¬/ా ఒక “rFర)”nా pిలDవబ�ెను (25:1); iాÔ తర67ాత 
7ాక)మ,ల` “ఉపపs¦”nా సూhంపబ�ెను (25:6; 1 Z[న. 1:32), ఇZ[ యciéబ, 
®కz ఉపపతb¦లD �లcw  మ/fయ, Úలcjల xవరణRd సమcంతర9:KనZ[ (30:4, 
9; 32:22; 35:22). “ఉపపs¦” హË Z( అబFG Hమ, i�త¬/ాను x7ాహమ, 
@ేసుకDన¦ప�jడ� -ా/ా బGsiV ఉం�¥ ఉండవచుg అను ఆల`చనకD మ/fంత మదoతb 
ఇసుX న¦Z[.  

వచనమ' 2. i�త¬/ా ëమ8¹ ను, mnQ#ను, మ/fయ, ఇàా_కkనకD 
జనMO@ెgను, 7ా/fO గ</fg మనiVÇ RెTయదు. 7ా/f సహË దర6లÐౖన °çìను, 
hQ#$ను మ/fయ, షµవహÀ�© ఉన¦ సంబంధమ, ఆ'(రమ,nా – 7ార6 
=ా'(రణమ,nా చుటÀv పకzల mGా ంతమ,నకD అనుబం'[ంచబ�¥న మ/fయ, 
అ/V�యcల`O xxధ rFగమ,లRd బంధమ, కTnfయ,y(¦ర6. “®î�ను” 
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అనునZ[ =ా'(రణమ,nా అ/V�యcకD @ెంZ[నZ[ ఎందుకనnా 7ా/f pిల�లÐౖన: “Ý´బ” 
మ/fయ, “ZెZ(ను” (25:3) అను7ార6 అకz�ే �ి>రప�¥y(ర6. ప°gమ అ/V�యc 
నుం�¥ �ిy(� Z¿�పకలjమ,ల` s/fnfన NZ()Ôయ,లకD, “NZ()ను” అను7ాడ� 
మ<లప�ర6షbడ� (OరÍమ. 2:15, 16; 3:1; సంఖc). 10:12, 29–33). i©O¦=ార6�  
NZ()Ôయ,లD ప�/ాతన ఐగ,ప�X  ��(ర6 మc/ాÍ లల` ఇ�ాM��Éయ,లRd కT� ి
పO@ే�ినటÀv  Î�´ప� ®కz కథ RెలDప�తbంZ[ (37:25–28, 36). “ష¬వహë” 
ష¬]�య,లకD తం�¥G�ÊKy(డ�, 7ా/fల` ఒకడ� Îబ, �´¦]¼తb�ైన �లco దు 
(Îబ, 2:11). అతను కI�( అ/V�యcల`O మృత సమ,దGమ,నకD త¬ర6j 
mGా ంతమ,నకD @ెంZ[న7ాడ�.1  

వచనమ' 3. íÐబ మ/fయ, QెQ#ను అను7ార6 °çìను pిల�లDnా 
గ,/fXంపబ�¥/f, iాÔ 7ార6 Hమ, వంశవర6సల`O /ాయమc జÆతbలRd 
వhgన7ా/fRd సంZహేమ, @ెందకIడదు (10:7). అZేiాక, Ý´మ, సంతs�ÊKన 
ఇంi©క “Ý´బ” కలదు, ఆ9: తం�¥G కD�( అZే p´ర6 కTnf య,ం�ెను: “®iాX ను” 
(10:26, 28, 29). అబFG Hమ,Rd ఉన¦ తన సంబంధమ,ను బట|v  మ,ందుnా 
@ెపjబ�¥న Ý´బ నుం�¥ “®î�ను” కDమcర6�ెనౖ “Ý´బ”ను 7¤ర6పరచవలÐను. 

అషµ-ãమ' ల తµíమీ' ల య'�మ' అనుxార9 QెQ#ను కkమ8ర9లk. 
7ాసXవమ,nా 7ా/f p´ర� hవ/f rFnాన ]̂òG బహëవచనమ, ఉన¦Z[ ( םיִ◌ , -im) 
గనుక ఇx వ)i»Xగత p´ర�ను సూhంచుట లÅదు, iాÔ ZెZ(ను ®కz 7ారసులD 
RెలDపబ�ే Rెగల p´ర6� .2 ఈ “అష¬/Ùమ,” ఉతXర 9:=� m� తNయల` గల అష¬y ర6 
=ామcÃ జ)మ,నకD వ)వ=ా> పకDలD iాదు (10:11, 12). 7ార6 సంఖc). 24:22, 
24ల` “అష¬y ర6” అO pలిDవబ�¥న అ/V�యcల`O ఒక ఎ�(/f RెగకD @ెంZ[న7ార6 
iావచుg.3 “లÐత¬Ýియ,లD” మ/fయ, “లÐయ,Çయ,లD” గ</fg ఖhgత9:Kన 
సమc@(రం లÅదు; iాO, 7ార6 అబFG Hమ, సంతs7ార6 iాబట|v , ఆయన నుం�¥ 
అy¤క Zేశమ,లD వచుgనO Zేవ�డ� @ే�ిన 7ాnాo నమ,నకD yPర7¤ర6jnా 7ార6 కIడ 
అంతnా p´ర6 లÅO అ/V�యc RెగలD iావచుg.  

వచనమ' 4. ఏH¥ా, ఏî�ర9, హUÅకk, అïQ#, మ-1య' ఎల8± య8 అను7ార6 
NZ()ను Z(�/ా అబFG Hమ,కD కTnfన మనవళ0� . Öదట|nా “ఏóా�,” �Êషయc 
60:6ల` బబ,ల`ను @ెర నుం�¥ s/fnfవసుX న¦ య<Z( పGజలకD బంnారమ, 
మ/fయ, బ_ ళమ,ను ½సుi©Oవhgన NZ()ను మ/fయ, ÝtబFకD @ెంZ[న ఒంటuల 
వరXకDలRd అనుబంధం కTnfయ,y(¦డ�. NZ()ను ®కz తర67ాs నలDÍ ర6ను 
గ</fgన xవరణ మనకD లÅకmÂ �నపjట|i}, 7ార6 mGా !న 7ాయ,వ) అరò 
RెగలకD @ెంZ[న7ా/fnాను, mGా !న ర7ాణ( మc/ాÍ ల వదo  ఉన¦ పటvణ(లల` iాO, 
Ôట| ఉటల వదo  iాO �ి>రప�¥ ఉండవచుg. 

వచనమ'లk 5, 6. అబFG Hమ, ®కz అసలÐౖన 7ారసుడ� ఇ�ా½D§; కనుక, 
ఇ=ా�కD తన తం�¥G ®కz సంపదలD అg�ట́� m� ందుi©yPను (24:36 
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చూడ�మ,), iాO అతO ఉపపత��ల (Hnార6 మ/fయ, i�త¬ర) కkమ8ర9లకk 
7ాట|ptౖ ఎటÀవంట| హకDz లÅదు. హమ,M/ా� సMృs నందు కల చటvం పGiారం, ఒక 
తం�¥G తన ఉపపతb¦ల కDమcర6లను తన mGా థNక rFర)కD ప�ట|vన కDమcర6లRd 
సమcనమ,nా చూడకmÂ �ననూ, ఆ ఉపపతb¦ల కDమcర6లD తమ తం�¥G 
మరణ(నంతరం ఆ�ిXptౖ ఎటÀవంట| HకDz లÅO7ారగ,దుర6.4 ఇ�ాM��లD 
xషయమ,ల` అబFG Hమ, అత�¥O తన చటvబదo9:Kన 7ారసుOnా 
అంnÙక/fంhనటÀ� nా కనబడ�ను (16:15; 17:18). ఏZైనపjట|i}, తర67ాత అత�¥O 
తన తT��ÊKన Hnార6Rd mాటÀnా, తన ఇంట|ల` ఇ=ా�కD ®కz =ా> నమ,నకD 
ఎటÀవంట| భంగమ, కలDగకDండnా బయటకD పంpి7¤�tను (21:10–14). ఈ 
కtfన9:Kన చర) Z(�/ా, అబFG Hమ, ఇ�ాM��లDను 7ారసుO =ా> నమ, నుం�¥ 
R�లnfం@ెను. ఇ=ా�కD 7ాnాo న ప�తbG Onా �ి>రపరచబ�ెను కనుక, i�త¬ర 
(ఉపపs¦) ®కz కDమcర6లD ఎన¦డూ అబFG Hమ,నకD 7ారసులDnా 
గ,/fXంచబడలÅదు. 7ారందరè ఒక తకDzవ =ా> �O కTnfన 7ా/�� తమ తం�¥G ®కz 
మంhతనమ,ptౖ ఆ'(రప�¥/f. కనుక, తన ఆ�ిXల` rFగమ, iాక అబ34 5మ' 
బ4FDGయ'ండEాU� ð-1DG బహÀమ8నమ'లk ఇpెjను.  

అబFG Hమ, ఒక7¤ళ తన మరణమ, తర67ాత అతO కDమcర6లD ఇ=ా�కD 
®కz 7ారసత�మ,ను ½సుi©y¤ పGయత¦మ, @ేయ,దు/V¡ అy¤ ఆల`చనRd, 
అబFG Hమ, xా-1నంద-1� తన కkమ8ర9{ైన ఇ�ా½కk నుం{| ... తµర9: Qేశమ'నకk 
పం��ను. “పంp7ి¤�tను” ( חַלָׁש , shalach) అను పదమ,, Hగర6ను 
“పంpి7¤�ినప�డ�” (21:14) ఒiV పదమ, ]̂òG rFషల` 7ాడబ�నెు. ఇకzడ ఈ 
పదమ,, “త¬ర6j” ( םֶרֶק , qedem) అy¤ మ/~క పదమ,Rd కTpి 7ాడ�ట, ఆ 
iార)మ, -ాశ�త9:KనZ[nా RేయజVయ,చున¦Z[. ఈ rF�ా పGÎగమ, ఏZేను Rdట 
నుం�¥ Zవే�డ� ఆZ(మ, అవ�లను పంpి7¤య,టను చూpసిుX ంZ[. ఇZే/Ùsnా, 
Zేవ�డ� క�íనును కI�( ఆ పGZేశమ,నుం�¥ ఒక గ,ర6X  అతOi» 7¤�,ి Ôవ� 
ZేశZ[మM/f7P ౖ ఉందువO పంpి7¤�tను. ఈ /�ండ� సంద/ాÈలల` కI�( 
Ï/fర6వ�ర6నూ త¬ర6j7Pౖప�నiV పంపబ�¥/f (3:23, 24; 4:14, 16). 

అబ34 5మ' °క· మరణమ' మ-1య' �ాF��తiబడKట (25:7–11) 

7అబ34 5మ' బ4QRDGన సంవత½రమ'లk నూట{ెబ_QRHz�దు. 8అబ34 5మ' gండK 
వృQ#» ప$మ'నకk వBjనxా{ై మంB మ'సZతనమ'న �4ా ణమ' A{|B మృFబb ంQR 
తన �ితర9ల°ద±కk pేరjబ{ెను. 9[¬య'{ైన �£ హర9 కkమ8ర9డగ' ఎ¥£4 ను 
�¦ లమందZ మD§:ల8 గ'హల` అతg కkమ8ర9లగ' ఇ�ా½కkను ఇàాsHIలkను 
అతgg �ాF��ట́�-1; అQR మm¯¹ Hzదుటనున�QR. 10అబ34 5మ' [~త� 
కkమ8ర9g°ద± Dugన �¦ లమ'ల`U� అబ34 5మ'ను అతg y3ర$Hz�న +ా-ాయ'ను 
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�ాF��ట�బ{|-1. 11అబ34 5మ' మృFబb ంQRన తర9xాత QేవfడK అతg కkమ8ర9డగ' 
ఇ�ా½కkను ఆÂర�QRంpెను; అపf:డK ఇ�ా½కk బñHIæ ల5H-ßH దగÙర 
Dాపfరమ'ం{ెను. 

వచనమ'లk 7, 8. అబ34 5మ' కడK వృQ#» ప$మ' వరకk నూట{బె_QRHz�దు 
సంవత½రమ'లk �xం@ెను. అనnా అతడ� తన మరణ(Oi» మ,ందు కy(నుల` 
వంద సంవత�రమ,లD �xం@ెను (12:4 చూడ�మ,). Zేవ�డ� అబFG Hమ,నకD 
Z¿/ qా య,వ�ను 7ాnాo నమ, @ే�tను (15:15), ఆ Zేవ�O మcట yPర7¤/�ను. అంత 
r.sక Z¿/ qా య,వ�ను ఇచుgటను బట|v  Zేవ�డ� అబFG Hమ,ను ఎంRd n~పjnా 
Z¿xం@ెనO RెTయ,ను, అ�R,ే ఎకDzవ iాలం �xంచుట మ/fయ, ఎకDzవ 
iాలమ, సంRdషమ,nా బGతbకDటకD @(లc వ)R()సమ, కలదు. అబFG Hమ, 
®కz సంసMరణ సమc@(రమ, Z(�/ా, అతడ� “కడ� వృZ(· ప)ం” వరకD �xంచుటµ 
iాక తన @Aతమ'ను బట́� తృ�ిi  �¦ ంQెను. x-ా�సులకD తం�¥G�ÊKన అబFG Hమ, 
îVమకర9:Kన, తృpిX , y¤మMZ[Rd కI�¥న �xతమ,ను కTnf �xం@ెను.  

అబFG Hమ, ®కz మరణమ,ను గ</fg మ<డ� అÕmGా యమ,లD 
ఉపÎnfంపబ�ెను: తన Bవ-1 +ా�సను AడB, మంh “మ,సTతనమ,న” 
మరణrంB, తన �ితర9ల�© pేరjబ{ెను. hవ/f మcట ®కz rFవమ, 
సంZేహమ,Rd కI�¥నZ[. (1) ఇZ[ =ా'(రణంnా ఒక వ)i»X చOmÂ వ�టను 
సూhంచును, ఈ సందరºమ,ల`, రచ�త అబFG Hమ, ®కz మరణమ,ను 
మ<డ� x'(లDnా xవ/fం@ెను. (2) అబFG Hమ, ®కz Zహేమ, మiVjల 
గ,హనందు తన pతిర6లRd కI�( mాsptటvబ�నెు అy¤ అర>మ,Oచుgను. iాO, 
తర67ాs వచనమ,ల` 7Gా యబ�¥న xధమ,ను బట|v, Z(O అర>మ, ఇకz� ే
ఉపÎnfంచవలÐను. (3) ఈ మcట, మరణ సమయమ,ల` ఏN జ/fnVyÞ 
RెలDప�చున¦Z[. అబFG Hమ, ®కz ఆతM అతO శ/Ùరమ,ను x�¥h, తమ 
pితర6లను కలDసుi©నుటకD మృతbల ల`కమ,నకD 7Pìu� ను అy¤ అర>మ,ను 
ఇచుgను. pితర6ల iాలమ,ల` 7ార6 మరణమ, తర67ాత �xతమ,ను గ,/fgన 
నNMకను గ,/fgన నమ<y(nా ఈ మcట కOpించును. అందుiV ]a�Gయ,లకD 
7Gా �ిన పsGకల` రచ�త 7ా/fకDన¦ ఈ O/Ù¶ణను గ</fg: “7ార6 మ/f -ÿ¯ష�9:Kన 
Zేశమ,ను” 7ా/f మరణ(నంతరం iéర6iéనుచుy(¦ర6 (]̂òG. 11:13–16).  

వచనమ'లk 9, 10. అబFG Hమ, ®కz మరణమ, ఇదoర6 సహË దర6లను 
అనnా ఇ�ా½కk మ-1య' ఇàాsHIలkలను అy¤క సంవత�రమ,ల తర67ాత s/fnf 
దగÍరకD ½సుi©O వ@ెgను. గతంల` ఒక/fptౖ ఒకర6 కTnfయ,న¦ పG½ xధ9:Kన 
Zే�షమ,ను 7ార6 మరh, 7ా/f తం�¥G 7ా/fi» పంhన p´Gమను బట|v  (17:18; 21:9–
12; 22:2), 7ా/fర6వ�రè కT�ి ]̂బ_G నుల` అబFG Hమ,ను mాsptట|v/f.5 
అబFG Hమ, [¬iయ'{ైన ఎ¥£4 ను ... మD¸:ల8 గ'హను శM-ాన భ<Nnా ఎటÀ�  
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i©yPyÞ ¡Ý´ xవ/fం@ెను (23:1–20 చూడ�మ,). ఆ ఇదoర6 కDమcర6లD తమ 
తం�¥GO అతOi» (pిGయ9:Kన) y3ర$యHన +ా-ా�© �ాF��ట́�-1 (23:19 
చూడ�మ,).  

వచనమ' 11. అబ34 5మ' మరణమ' తర67ాత, ఆ Zెxౖక ఆö/ా�దమ,లD 
ఇ�ా½కkనకk జÆ/Ù అగ,ట మనకD ఇకzడ కనబడ�ను. iాÔ, అబFG Hమ, 
ఎప�jడ�నూ ఈ ఆö/ా�దమ,లను తన yÞట|Rd పలDకలÅదు. iాO, తర67ాత 
యciéబ,, తన తం�¥G ®కz కనుదుG Ýిv  మందnfంచుటను బట|v, R(y¤ ఎ-ావ�నO 
తం�¥GO ¡సnfంh, Z¿7PనలD m� ంZెను (27:18–29).  

QేవfడK “అబFG Hమ,ను అO¦ xషయమ,లల Z¿xంhన” /Ùsnాy¤ (24:1), 
బÔHIæ ల5H-ßHల` iాప�రమ,న¦ అతO కDమcర6�ైన ఇ�ా½కkను క«{# 
QäAంpెను (24:62). ఇZే స>లమ,ల` �ÊహË 7ా దూత -ా/ా ®కz iéపమ,నకD 
mా/fmÂ వ�చున¦ Hnార6ను కలDసుi©yPను. ఆ పరల`క దూత ఆ9:ను s/fnf తన 
యజమcను/ాT ®దoకD 7Pళ�మO @ెpిj, ఆ9:కD ఇ�ాM��లD అy¤ కDమcర6డ� 
ప�టÀv నOయ,, అతడ� అy¤కDలకD pితర6డ�nా ఉండ�నO @pెtjను (16:7–11). 
ఇ=ా�కD బ���' లH�/¢�ల` iాప�రమ,ండ�టకD గల iారణమ,, అతడ� 
ఇ�ాM��లDను అబFG Hమ, నుం�¥ వ@ేg Zైxక ఆö/ా�దమ,ల నుం�¥ 
తpిjంచుటకD మcతG9̈ iాక ఆ పGZేశమ, నుం�¥ అతOO =ా> నభGంశం @ే�tను. 

ఇàాsHIలk °క· సం�#ను (25:12–18) 

12ఐగ'�ీiయ'-ాలkను +ా-ా Q#�ియ'U�ౖన 5గర9 అబ34 5మ'నకk కgన 
అబ34 5మ' కkమ8ర9డగ' ఇàాsHIలk వం+ావÆ HQ.ే 13ఇàాsHIలk 
జ§$షÌ కkమ8ర9{ైన U�బ3óత� D§Q#ర9 అద_HIలk hబ3ôమ' 14hàాs 
దూమ8నమ+ాô 15హదర9 �మే8 Hzతµర9 U#�షీ� DQ̧ెమ8 16ఇA xా-1 xా-1 
వంశవళÍల ప4Dారమ' xా-1 xా-1 �Ðర9ల pÕపf:న ఇàాsHIలk కkమ8ర9ల°క· 
�Ðర9లk xా-1 xా-1 Eా� మమ'లల`ను xా-1 xా-1 Dõటలల`ను ఇàాsHIలk కkమ8ర9లk 
ð-§, xా-1 �Ðర9లk ఇx�, xా-1xా-1 జనమ'ల ప4Dారమ' xార9 పం{ె4ండKగ'ర9 -ా¶లk. 
17ఇàాsHIలk బ4QRDGన సంవత½రమ'లk నూట మ'ప:QR HIడK. అపf:డతడK 
�4ా ణమ'A{|B మృFబb ంQR తన �ితర9ల °ద±కk pేరjబ{ెను. 18xార9 
అషµö ర9నుకk x�ళÍL  మ8రÙమ'న హðల8 ØదలkDug ఐగ'పfi  ఎదుటనున� 
షµర9వరకk gవ�ించుxార9 అతడK తన సహÁ దర9లంద-1 Hzదుట gxాస 
m¯ర:రచు DuU�ను. 

“-ా/ా Z(�ి�ÊKన,” “ఐగ,ప�X /ాలÐౖన Hగర6” కOన pితర6O కDమcర6డ� 
ఇ�ాM��లO చదవర6లకD ఈ rFగం జÆæ పకం @ేసుX ంZ[. 16:1–4 నందు 
7Gా యబ�¥నటÀv , -ా/ా n~�(G లÐౖనందున, అబFG Hమ,ను తన Z(��ీÊKన Hnార6Rd 
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7Pళ�మO, ఆ9: Z(�/ా ప�ట|vన కDమcర6O తమ 7ారసుOnా rFx=ాX మO ié/�ను. 
iాO, Hnార6, ఇ�ాM��లDలD బయటకD పంpి7¤యబ�¥/f (21:8–21). అ�నను, 
ఇ�ాM��లD అబFG Hమ, ®కz కDమcర6�ే; ఇ=ా�కD ®కz కDటÀంబ చ/fతGను 
RెలDపక మ,ంZే రచ�త ఇ�ాM��లD ®కz 7ారసులను గ</fg RెTయజV�,ి 
Zేవ�డ� Hnార6కD ఇhgన తన 7ాnాo నమ,ను ఎటÀ�  yPర7¤/VgyÞ RెTయజV�tను 
(16:10, 11).  

వచనమ' 12. ఈ rFగమ,ల` ఇàాsHIలk °క· వం+ావÆg [ תֹודֵלֹוּת , 
toledoth] చూpిసూX , 5గర9 Z(�/ా అబ34 5మ' ®కz [ptదo] కkమ8ర9g ®కz 
hవ/f xవరమ,లD RెTయజVయబ�ెను. అబFG Hమ,నకD i�త¬/ా Z(�/ా కTnfన 
ఆర6గ,ర6 కDమcర6లను గ,/fgన ఈ rFnామ,ల`y¤, ఇ�ాM��లD ®కz 
కDమcర6లను గ</fgయ,, అతO మరణమ,ను గ</fgయ, RెTప�టకD ఇZ[ తnfన 
సమయమ, (25:1–11). 

వచనమ'లk 13–15. అబFG Hమ, Hగర6లకD ఇ�ాM��లD ఒకz� ే
కDమcర6�ైy( అతOi» @(లc మంZ[ pిల�లDy(¦ర6. అతOi» పం�ెGండ�గ,ర6 
కDమcర6లD ప�టFv ర6; తదుప/f iాలంల` ఆZ[iాండమ,ల` యciéబ, mGా మ,ఖ)ంnా 
కనబడ�తbన¦పjట|i}, ఈ సంఖ) యciéబ, కDమcర6ల సంఖ)కD స/fసమcనంnాy¤ 
ఉంZ[. అరబ,È Rెగల`�  అy¤కమంZ[ ఇ�ాM��లD కDమcర6ల సంతs7ా/Vనy¤ 
అÕmGా యం కI�( ఉంZ[. ఈ iారణం @ేతy¤, ఇ-ా̄��Éయ,ల`� O పం�ెGండ� 
n¢R(G లc� nాy¤, ఇ�ాM��Éయ,లD కI�( పం�ెGండ� Rెగల సమcఖ)nా ఏరj�(ï రO 
i©ంద/f అÕmGా యం. అ�R ే ఇZ[ కhgత9:Kన సమc@(ర9̈నO @ెపjలÅం. 
అ/V�యcల`O యcతనptటµv  Oర+ల 7ాR(వరణం, RెగలÔ¦ ఒiV @¢ట కT�ి 
ఉండడంకంటu, అకzడకz�( @ెద/f ఉండ�(OiV ఎకDzవ అనుకIలంnా ఉంటÀంZ[. 
ఇటàవT iాలంవరకD, అరబ,È పGజల =ా'(రణ �వన-��T పÓ/fXnా iాకmÂ �y( 
@(లc మటÀకD సం@(ర�వన-��T��; Ïర6 మందలi©రకD Ôట|O 9̈తను 
7PతbకDzంట, ఒక @¢టÀనుం�¥ మ/~క @¢టÀకD తరT 7Pìz�  సం@(రపGజలÅ. 
తi»zన7ార6 mGా !న ప°gమc�ియcల` =ార>7ాహëలD (��(ర6లD, వరXక బృంZ(లD) 
పGయcణ ం@ ేమc/ాÍ ల`�  Oరంతరం అట, ఇట, సంచ/fసూX  ఉం�ే7ార6.  

ఇàాsయలk కkమ8ర9ల°క· �Ðర9లk 7ా/f వం+ావÆ పGiారం, అంటµ 7ార6 
జOMంhన వర6స పGiారం జ§$షÌ �కkమ8ర9{ైన U�బ3óత�Rd Öదలవ�R(�. 
స/fnాÍ  ఇZ ే వం-ావÑ 1 Z[న. 1:29–31 వచy( ల`� నూ కనబడ�RdంZ[. త/ా�త, 
ఇ�ాM��లDకD కDమc/�XలI y¤బFÎతbకD =Â ద/Ùమణ,లI అ�న మహలతbను 
(28:9) బF-�మతbను (36:3) ఏ-ావ� x7ాహం @సేుకDన¦టÀv  7ాక)rFగం 
RెTయజV=ÂX ంZ[.6 i}¯సుX  పÓర�ం y(లÍవ శR(బoం hవ/¢�  ఎZోÇయ,T¦ ఓ�¥ంhన 
yPబF½య,లÐౖన అరబ,ÈలకD మ<ల ప�ర6షbడ� “yPబFÎతb” అy¤ 
అÕmGా యమ,న¦పjట|i}, Ï/fi» yPబFÎతbకD మధ) ఉన¦ సంబంధం గ,/fంh 
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కhgతంnా @పెjలÅం.  
D§Q#ర9 అy¤ p´ర6 తదుప/f iాలంల` య,ద·తతjరత కTnfన పGజలకD 

సంబం'[ంhన p´ర6nా �Êషయc 21:16, 17 వచy(ల`�  కనబడ�తbంZ[. “iVZ(ర6” 
గ,/fంh ఇతర పG=ాX వనలD �Êషయc 42:11 మ/fయ, 60:7 వచy(ల`�  ఉy(¦�, 
ఇతO వంశసు> లకD @ెంZ[న O7ాసnా̄మcల xవ/ాలD yPబFÎతb వం-ాOi» 
సంబం'[ంhనవy¤ పG=ాX వన కనబడ�RdంZ[ (�/ÙMయc 2:10; 49:28; �Ê]̂జVzలD 
27:21 చూడం�¥). 

అద_HIలk మ/fయ, hబ3ôమ' గ,/fంh ఇకzడ ఒకz@¢ట మ/fయ, 1 Z[న. 
1:29 వచనంల` మcతG9̈ కనబడ�RdంZ[. “అదÈ��లD” అy¤ p´ర6, అ/V�యcల`O 
7ాయవ) mGా ంతంల` అష¬y ర6 /ాజ�ౖన మ<డవ sగ�sjలÅసర6 (i}స̄ుX  పÓర�ం 745–
727) ఓ�¥ంhన అరబ,È పGజలకD @ెంZ[న Idiba’ilu (ఇZ[బ-ఈలD) అy¤ వ)i»Xగత 
y(మంnాను మ/fయ, Rెగ y(మంnాను మ{�  కనబడ�తbంZ[.7 “NబFûమ,” అy¤ 
p´ర6కD םֶֹׂשּב  (bośem) ]̂òG మ<లం నుం�¥ “సుగంధం” అÔ లÅక “లÅపనం” అÔ 
అర>ం. ఈ p´ర6 అనంతర iాలంల`, యciéబ, కDమcర6ల`�  ఒక�ైన Ý¡ి)ను 
వంశసు> ల వం-ావÑi» @ెంZ[నZ[nా కనబడ�తbంZ[ (1 Z[న. 4:25). ఇ�ాM��లD 
కDమcర6�ైన ఇతO గ,/fంh ఇZ[ తపj ఇతర xవ/ాలÅ� వ�.  

hàాs xషయంల` కI�( ఇటÀవంట|Z ే RెలD=ÂX ంZ[; తదుప/fiాలంల` 
Ýి¡)ను n¢తGంల`O NబFûమ, కDమcర6�¥nా ఈ p´ర6 కనబ,తbంZ[ (1 Z[న. 
4:25). అ/V�యcల` Ôట| @ెలమ (ఒయc�ి� ) ఉన¦ Rెమc పటvణ(Oi» త¬ర6j7Pౖప� 
సుమcర6 నూట అర7P ౖ9:Kళ�  దూరంల` ఉన¦ జ�బ��  N=ాM అy¤ పర�తmGా ంత9̈ 
y(ట|iాలంల` N�ాM మ/fయ, అతO వంశసు> లD (సంతs7ార6) �ి>రప�¥న 
O7ాసnా̄మమO i©ంద/f అÕmGా యం; అ�R ే Z¿O గ,/fంh కhgత9:Kన 
అÕmGా యం nాÔ O/foషv9:Kన గ,/fXంప�nాÔ లÅదు.  

త/ా�త దూమ8 పG=ాX వన ఉంZ[. ఈ p´ర6 మ{�  తదుప/f iాలంల` �Êషయc 
పGవచనంల` (�Êషయc 21:11, 12; NIV; NRSV; ESV) కనబడ�తbంZ[; దూమc8 
ఇకzడ ఎZోమ,ల` ఒక rFగమy¤ పG=ాX వన ఉంZ[. అష¬y ర6 /ాå అరబ,ÈలÇద 
ఐగ,pీXయ,లÇద @ే�ిన దండయcతGల`�  rFగంnా అతను జ�ంhన అరబ,Èల 
=ా> వర9:Kన “అదుమటÀv ” దూమcకD సంబం'[ంhంZ[nా అy¤కDలD అÕmGా యం.9 

ఇ�ాM��లD కDమcర6ల`�  ఒక/f వ)i»Xగత y(మ9:Kన మ+ాô, ]̂òGల` “rFరం” 
అÔ, లÅక “భxష) 7ాణ ” (Zే7#i»X) అy¤ అ/>ా O¦సుX ంZ[. ఇZ[ ఒక స>లy(మం 
iావచgÔ (NJB; NJPSV; REB చూడం�¥; Ïట|ల` మ-ాûకD @ెంZ[న యci� అO 
ఉన¦టÀv nా) =ా9:తలD 30:1 సూh=ÂX ంZ[. అష¬y ర6 @(/fతGక వృR(X ంR(ల పGiారం, 
అ/V�యcల`O “మ-ాû” అy¤ పటvణ(Oi» RేమcకD @(లc దగÍర సంబంధం ఉందO 
RెలD=ÂX ంZ[.10  

హదదు అy¤ p´ర6 ఇకz�(, మ/fయ, 1 Z[న. 1:30ల`ను కనబడ�తbంZ[; 
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అ�R ేఅనంతర iాలంల` ఏ-ావ� వంశసు> లD కI�( ఇZ ేp´ర6 నుపÎnfంచడం 
జ/fnfంZ[ (36:35, 36; మ/fయ, 1 /ాåలD 11:14–25; 1 Z[న. 1:46–51 
చూడం�¥). hవరకD, హదదు అy¤ p´ర6 mGా !నiాలంల` పGజÆబFహëళ)ంల` సర� 
=ా'(రణ9:Kన �tNట|ê  y(మంnా ఉం�ేZ[ iాబట|v, ఇZ[ సూట|nా ఇ�ాM��లD 
వం-ాOi» nాÔ లÅక ఏ-ావ� వం-ాOi» nాÔ @ెంZ[ందO Oరèpించడం కషvం iాబట|v, 
xxధ జÆతbల`�  సర�=ా'(రణంnా కOpిం@ ేp´ర6�  @(/fతGకపరంnా 7ా/f పÓ/f�కDలD 
ఒక/V అయ,)ండవచgO తపj మ/V xవ/ాT¦O/foషvంnా RెTయజVయవ�. 

7ాయవ) అ/V�యcల` Ôట| @ెలమ (ఒయc�ి� ) ఉన¦ మ,ఖ)mGా ంR(Oi» 
�ేమ8 అy¤ p´ర6 ఉం�ేZ[ (ఆధుOక R(మc). ఈ mGా ంతం mGా !న iాలంనుం�¥ 
7ాణ జ)మc/ాÍ లకD కIడTnా ఉం�ేZ[. ఇZ[ Ý´బRdను (Îబ, 6:19), త/ా�త 
ZెZ(ను Rdను (�Êషయc 21:13, 14; �/ÙMయc 25:23) జంటnా పG=ాX xంచ 
బ�¥ంZ[. ptౖnా, బబ,ల`ను /ాజ�ౖన నబ_ Oడ�  కDమcర6�ైన బ�లyస�ర6 =ామcÃ జ)ప� 
hవ/f iాలంల` బబ,ల`ను నుం�¥ ప/fmాTంచnా (Z(O��లD 5:1–30 చూడం�¥), 
బబ,ల`ను /ాజ�నౖ నబ_ Oడ�  (i}¯సుX  పÓర�ం 556–539) Rేమcల` పZ[ 
సంవత�/ాలD Oవ�ించడం జ/fnfంZ[.  

Hzతµర9 మ/fయ, U#�ీష� ®/ాo ను అవతల ఉతXరrFగంల` �ి>రప�(ï ర6; 
అ�R ేO/foషv9:Kన పGZేశంగ,/fంh ఏiాÕmGా యం లÅదు. ఇ-ా̄��Éయ,లD కy(ను 
Zే-ాO¦ =ా�'¿నం@సేుié�(Oi» సన¦ద·మవ� తbన¦ప�jడ�, ®/ాo ను అవతల 
త¬ర6j7Pౖప�న రèబúను nాదు n¢R(G లD మనÝ´y అర>n¢తGం @ే�ిన Z(�¥ల` అకzడ�న¦ 
“�Êత¬ర6” మ/fయ, “y(pీషb” వంశసు> లD �రంnా ఓ�¥mÂ వడం జ/fnfంZ[ (1 Z[న. 
5:18–22). i}¯సుX  శకం Öదట| శR(బoంల`, mాల�ీXy(కD ఉతXరంల`ను లÐబFyÞను 
పర�R(Oi» త¬ర6j7Pౖప�న Oవ�ింhన ఇత¬రయ mGా ంత7ాసుల పÓ/f�కDలD 
�Êత¬ర6 మ/fయ, అతO వంశసు> లÅనO అy¤కDలD న9̈M7ార6 (లIiా 3:1).  

D¸Qెమ8 అy¤ వ)i»Xగత y(మం బ�ౖ�ల`�  ఇకz�( మ/fయ, 1 Z[న. 1:31 వచనంల` 
మcతG9̈ కనబడ� తbంZ[. הָמְדֵק  (qedemah) అy¤ ]̂òG పZ(Oi» “త¬ర6j7Pౖప�” 
అÔ, లÅక “త¬ర6j7ాసులD” అÔ అర>ం (13:14; 28:14 చూడం�¥). యciéబ, 
“త¬ర6j జనుల Zేశమ,నకD” బయలDZే/f 7Pìí� డy¤ సందరºంల` (29:1), అతను 
ఇ�ాM��లD కDమcర6�ెనౖ i�Zెమc వంశసు> లÅ¦ ఎదు/~zO ఉండవచgO i©ంద/f 
అÕmGా యం. ఏZే9:Ky(, ఈ పదపGÎగం లÅక rF�ాపGÎగం (త¬ర6j జనులD) 
సర�=ా'(రణంnా కy(నుకD ఈ-ాన)ంల` H/ానుల` Oవ�ింhన పGజT¦ 
సూh=ÂX ంZ[ (29:4). “త¬ర6jజనుల”ల`O పలDజÆతbలకD @ెంZ[న7ార6 కI�( 
(“కZోMÔయ,లD”; 15:19) కy(ను Zేశంల` Oవ�ిం@(ర6. 

వచనమ' 16. ఇ�ాM��లD కkమ8ర9ల ®కz p´ర�ను xవ/fంhన త/ా�త, 
రచ�త అతO వంశసు> లD ఏ �� పGZే-ాల`�  Oవ�ిం@(/¢ xవ/fం@(డ�. i©ందర6 
తమRd సత�ంబం'(లDన¦ పటvణ(ల సÇపంల`, mGా iా/ాలÅ� O పలÐ� mGా ంR(లÐౖన 
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Eా� మమ'లల` ( רֵצָח , chatser నుం�¥) Oవ�ిం@(ర6 (లÅÏయ. 25:31; Z[�½. 2:23; 
�ÊహË షbవ 19:8 చూడం�¥). మ/fi©ందర6 కI�( పటvణ(లకD అsసÇపంల` ఉన¦ 
Dõటలల` ( הָריִט , tirah నుం�¥) Oవ�ిం@(ర6 (సంఖc). 31:10; �Ê]̂జVzలD 25:4) 
చూడం�¥). ఈ “iéటలD” (NRSV; NEB; NJPSV p´/~zన¦టÀv nా) ఎRెðXన /ాs 
n¢డలDన¦°�/ాల వంట|x.11 iాలక̄మంల`, ఇ�ాM��లD ®కz పం�ెGండ�గ,ర6 
కDమcర6లD పం�ెGండ�గ,ర6 /ాåలÐౖ ( איִׂשָנ , naśi’ నుం�¥; Rెగ y(యకDడ�, 
వంశy(యకDడ�) పం�ెGండ� వం-ాల7ారయc)ర6.  

వచనమ' 17. ఇ�ాM��లD నూట మ'ప:QR HIడK సంవత½-ాలk �xంh, 
అపf:డతడK �4ా ణమ' A{|B మృFబb ంQR తన �తిర9ల°ద±కk pరేjబ{ెను అO 
అతO �xతంగ,/fంh ఆదరûmGా య9:Kన (లcంఛనmGా య9:Kన, xల¶ణ9:Kన) 
=ా/ాం-ాO¦ రచ�త RెTయజV-ాడ�. ఇ�ాM��లD మరణంగ,/fంh ఉన¦ వర1నను 
అతO తం�¥G అబFG Hమ, మరణం గ,/fంh ఉన¦ వర1నRd mÂ Tg చూhనప�jడ� 
(25:7, 8), ఇ�ాM��లDకD అతO వంశసు> లకD బ�ౖ�లD చ/fతGల` పGమ,ఖ=ా> నం 
ఉందO సూచy(తMకంnా RెలD=ÂX ంZ[. ptౖnా, �ÊహË 7ా దూత Hగర6Rd @ే�ిన 
7ాnాo నం పGiారం (16:10, 11), ఇ�ాM��లD కDమcర6ల సంఖ) (పం�ెGండ�గ,ర6) 
మ/fయ, అతO �xతiాలం (137 సంవత�/ాలD) అతOi» Zేవ�O 
ఆö/ా�Z(లDy(¦యO రè} ¥nా =ా¶) NసుX y(¦�.  

వచనమ' 18. ఇ�ాM��లD వంశసు> లD హðల8 ØదలkDug … షµర9 వరకk 
gవ�ించుxార9 అO ¡Ý ́వ/f1ంచడం జ/fnfంZ[. ష¬ర6 బహë-ా ఐగ,ప�X  మcరÍంల` 
�ీy(� ఉతXరrFగంల` కy(నుకD yPౖర6s Z[శల` ఉన¦ mGా ంతం iావచుg. Hగర6 ఈ 
mGా ంR(Oi» పGయcణం @ే�´టప�j� ే Öదట|=ా/f �ÊహË 7ా దూత ఆ9:కD 
పGత)¶మయc)డ� (16:7 xవరణలD చూడం�¥). హÏలc బహë-ా అ/V�యcల`O 
ఏZో  ఒక mGా ంR(O¦ సూhసుX ండవచుg (2:11, 12 xవరణలD చూడం�¥). ఈ /�ండూ, 
అషµö ర9నకk x�ళÍL  మ8రÙమ'న … ఐగ'పfi  ఎదుట ఉy(¦�. ఇకzడ అష¬y ర6 
గ,/fంh ఉన¦ పG=ాX వన, 9:=� m� తNయల` ఈ-ాన) mGా ంతంల` ఉన¦ అష¬y ర6 అO 
అర>ం @ేసుi©నకIడదు; ఈ సందరºంల`O అష¬y ర6 బహë-ా �ీy(� 
Z¿�పకలjంల`O లÅక అ/V�యcల`O ఏZైy( ఒక mGా ంR(O¦ సూhసుX ండవచుg 
(25:3 xవరణలD చూడం�¥).  

ఇ�ాM��లD తన సహÁ దర9లంద-1Hzదుట gxాసm¯ర:రచుDuU�ను అO 
మ,nfంప�ల` ఉన¦ మcటలD RెTయజVసుX y(¦�. ֵינְּפ־לַע  (‘al peney) అy¤ ]̂òG 
rFవపGకటనకD అ¶/ాలc “7ా/f మ,ఖం �Êదుట” అO అర>ం. ఇ�ాM��లD తన 
Z(యcదుల నడ�మ “sర=ాzరపÓర�కంnా” (NASB), లÅZ( “x/¢ధ rFవంRd” 
(NIV) Oవ�ిం@(డO i©O¦ బ�ౖ�లD పGతbలD RెTయజVసుX y(¦�. “sర=ాzరం” 
లÅZ( “x/¢ధ rFవం” అy¤ మyÞ7Pఖౖ/f (అంతరÍత9:Kన మcన�ిక ల¶ణం), 16:12 
వచనంల` “అతO @ె�) అంద/fi»O … x/¢ధమ,nా ఉండ�ను” అO 
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జరగబ_ ��Z(O¦ సూhంhన భxష)సంZేశంRd ఏi}భxసుX ంZ[ (స/fపడ� తbంZ[). 
ఇ�ాM��లD బహë-ా మ,iézpి (hన¦ xషయcలiV h/ాకDప�ే లÅక hరhరలc� ే
మనసXత�ం) అయ,)ండవచుg, ఈ ¡టÀతనంRd అతను అప/fhతbల పట�  (లÅZ( 
పరZేÄల పట�) మcతG9̈ iాక, తన స�ంత pిల�ల పట�  తన కDటÀంòకDలపట�  కI�( 
ఘరyణప� ేyPౖజÆO¦ లÅZ( mÂ టF� � ేస�rF7ాO¦ చూpింh ఉండవచుg. మ/f i©O¦ 
బ�ౖ�� పGతbలD (NRSV; NJPSV) తన పGజలంద/f పGకz పGకzy¤ Oవ�ింh ఉండ 
వచgO RెTయజVసుX y(¦�, ఇZ[ 7ా/f మధ) =ామరస)పÓర�క9:Kన 
సంబం'(లDన¦టÀv nా సూh=ÂX ంZ[. “�Êదుట” అy¤ పదం ఇ�ాM��లD Oవ�ింhన 
పGZేశం లÅZ( iéట అతO వంశసు> లD Oవ�ింhన పGZే-ాOi» అÕమ,ఖంnా (అంటµ 
“త¬ర6j7Pౖప�” లÅక ఎదుర6nా – NEB) ఉందy¤ rF7ాO¦ కI�( సూh=ÂX ంZ[. 
“అతడ� తన సహË దర6లంద/f �Êదుట (త¬ర6j 7Pౖప�) Oవ�ించునO” 16:12, 
NASBల` ఉన¦టÀv nాy¤ ]̂òG 7ాచక -��Tల` కI�( కOpసిుX ంZ[.  

ఏ+ావf య8Dõబ'ల జననం (25:19–26) 

19అబ34 5మ' కkమ8ర9డగ' ఇ�ా½కk వం+ావÆ HQ.ే అబ34 5మ' ఇ�ా½కkను 
కU�ను. 20ఇ�ా½కk పద±న-ామ'ల` gవ�ించు �ి-1య8xా{ైన బÔతµHIలk 
కkమ8-̧iయ'ను �ి-1య8xా{ైన ల8బ3ను సహÁ ద-1య' U�నౖ -1బ3·ను 
��ం{|Lpే�ిDuన�పf:డK నలkబQR సంవత½రమ'లxాడK. 21ఇ�ా½కk y3ర$ EÕ{#4 లk 
గనుక అతడK ఆmn Aషయmn� HzహÁ xాను x�డKDuU�ను. HzహÁ xా అతg �4ా ర�న 
AU�ను గనుక అతg y3ర$Hz�న -1బ3· గరøవF ఆHzను. 22ఆmn గరøమ'ల` 
�ºవfలk ఒకg�© U�కడK ��నుగ'ల8{|-1 గనుక ఆmn–ఈల8E¸ù�ే U�ను బ4దుకkట 
Hzందుకg అనుDug HË Aషయmn� HzహÁ xాను అడKగ x�áâLను. అపf:డK 
HzహÁ xా ఆmn�© gటL U�ను– 

23-̧ండK జనమ'లk � గరøమ'ల` కలవf. 
-̧ండK జనపదమ'లk � కడKపfల`నుం{| 
ప4�ే$కమ'Eా వచుjను. 
ఒక జనపదమ'కంట² ఒక జనపదమ'  
బZషÌ mn� య'ండKను. 
��ద±xాడK Bన�xాgDG Q#సుడగ'ను 

అU�ను. 
24ఆmn ప4సూF Dావల�ని QRనమ'లk gం{|నపf:డK ఆmn గరøమందు 

కవలxార9 ఉం{|-1. 25Øదట́xాడK ఎఱÝgxాడKEా బయట́DG వpెjను. అతg 
ఒళLంతయ' -ßమవసi Êమ'వల  నుం{ెను గనుక అతgDG ఏ+ావf అను �Ðర9 ��ట́�-1. 
26తర9xాత అతg సహÁ దర9డK బయట́DG వBjనపf:డK అతg pెH$ ఏ+ావf 
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మ{|mnను పట�� Dug య'ం{ెను గనుక అతgDG య8Dõబ' అను �Ðర9 ��ట�బ{ెను. 
ఆmn xా-1g కgనపf:డK ఇ�ా½కk అర9వQR HIండLxాడK. 

ఇ�ాM��లD వంశసు> ల గ,/fంh చ/fgంhన త/ా�త, 7ాక)rFగంల` క"(గమనం 
మ{�  ఇ=ా�కD 7Pౖప� s/fnf, ఆZ[iాండమ,ల` ఇక NnfTన rFగమంR( O/ాటంకంnా 
అతO (ఇ=ా�కD) వంశం గ,/fం@ే RెTయ జVసుX ంZ[. i©̄తX  జÆతbలకD 
మ<లప�ర6షbలD జOMంచడంRd Zేవ�డ� అబFG Hమ,i»hgన తi»zన (ఇతర) 
7ాnాo y(లD ఈ 7ాnాo నప�తbG �¥ (ఇ=ా�కD) Z(�/ా yPర7¤రడం ÖదలÐౖంZ[. 

వచనమ'లk 19, 20. ఆZ[iాండమ,ల` వం+ావÆ תֹודֵלֹוּת  (toledoth) అy¤ 
పదం ఇకzడ ఎONదవ=ా/f కనబడ�తbంZ[. ఇకనుం�¥ మనకD ఇ�ా½కk మ/fయ, 
అతO కDమcర6ల గ,/fంhన వృR(X ంR(లÅ కనబడ R(�� తపj గతiాలంల`O 
పÓ/f�కDల వం-ావళ0ల xవ/ాలÅÏ కనబడవ�. ఈ xrFగంల` ఇ=ా�కD �xతం 
గ,/fంh xవ/ాలD కD� పXంnా ఉన¦పjట|i}, ఇZ[ “అబFG Hమ, కDమcర6డగ, ఇ=ా�కD 
వం-ావÑ �Zే’’ అO mGా రంభమవ�తbంZ[. 7ాnాo నప�తbG O (7ాnాo న కDమcర6�¥) 
పG=ాX వన అతO తం�¥Gi» సంబం'[ంhnాÔ, లÅక అతO కDమcర6�ెనౖ యciéబ,కD 
సంబం'[ంhnాÔ ఉన¦ సంద/ాºల`� y¤ పGమ,ఖంnా కనబడ�తbంZ[. 

ఈ xrFగం అబ34 5మ' ఇ�ా½కkను కU�ను అO గ,ర6X  @ేసూX  Öదలవ� తbంZ[ 
(21:1–3). అనంతరం, ఇ�ా½కk పద±న-ామ'ల` gవ�ించు �ి-1య8xా{ైన 
బÔతµHIలk కkమ8-̧i -1బ3·ను ptÑ� @సేుకDన¦ప�jడ� నలkబQR 
సంవత½రమ'లxాడK అO 7ాక)rFగం RెTయజV=ÂX ంZ[ (24:62–67). ఎందుకD 
ఇ=ా�కD నలబ� ౖసంవత�/ాల వయసుల` ptÑ�@సేుకDy(¦�ో  అO nాÔ, లÅక mGా !న 
ప°gమc�ియcల` ఇZ ే ptÑ� @సేుi©y¤ వయసు అOnాÔ ఎకz�( మనకD 
7ాక)rFగంల` xవ/ాలÅ� వ� (26:34 చూడం�¥). అనంతర iాలంల`O మతబ_ ధకDల 
రచనల పGiారం (రòÈలD 7Gా �ిన 7ా)ఖc)నగ̄ం"(లD) =ా'(రణంnా ప�ర6షb�¥ ptÑ� 
వయసు పZెoONZ[ నుం�¥ ఇర7P ౖసంవత�/ాలO RెలD=ÂX ంZ[,12 అ�Rే pితర6ల 
iాలంల` ఈ ఆ@(రం Õన¦ంnా ఉం�Zేే¡. 

ఇ=ా�కD అంతiాలం అx7ా]¼తbడ�nా ఉండ�(Oi» iారణం బహë-ా 
అబFG Hమ, తన కDమcర6Oi» కy(Ôయ,ల`�  అనుకIలవs�ÊKన వధువ�ను 
(rFర)ను) 7Pదకడం iావచుg. hవరకD, అబFG Hమ, @(లc iాలం ఆల`hంhన 
త/ా�త (@(లc iాలం సంiéhంhన త/ా�త అO అర>ం), తన కDమcర6Oi» 7ాnాo న 
Zేశంల` సహధరM@(/fణ �ÊKన rFర) Z ొరకదy¤ Oర1యcOi©@(gడ�. iాబట|v, అతను 
తనకD అత)ంత నమMకసు> �ైన Z(సుOi» H/ానుల` ఉన¦ పదoన/ామ,కD 
పGయcణ ం@ ే బFధ)త నపjnfం@(డ�; ఈ mGా ంR(OకDన¦ మ/¢ p´ర6 
9:=� m� తNయల`O 7ాయవ)rFగం లÅZ( అ/ామ¦హ/ా�మ, (24:10 
చూడం�¥). ఈ Z(సుడ�, అబFG Hమ, సహË దర6�ెనౖ y(హË ర6 కDమcర6�ెనౖ 
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బ�త¬��లD ఎకzడ�y(¦�ో 7PZ[i» చూh, ఆ కDటÀంబంనుం�¥ ఇ=ా�కDకD తnfన 
rFర)ను ½సుi©O /ా7ాT. 

ఇ=ా�కD x7ాహం /fబFzRd జ/fnfన వృR(X ంతంల` /fబFz �ి-1య8xా{ైన 
ల8బ3ను సహÁ ద-1 అO రచ�త x-ÿÝింh సూచy(తMకంnా పG=ాX xం@(డ� (24:29, 
50 చూడం�¥). యciéబ,కD తన మcమRd ఎదుర6 iాబ_ �� సమస)లకD ఈ 
పG=ాX వన ఒక సంiVతంnా ఉంZ¡ే (29–31 అ'()యcలD). 

వచనమ' 21. ఇ=ా�కD /fబFzల x7ాహం గ,/fంh రచ�త అపjట|iV 
పG=ాX xంచడం జ/fnfmÂ �ంZ[ iాబట|v  (24:67; 25:20), రచ�త క"( గమy(O¦ 
మ,ందుకD న�¥pింh, 7ా/fi» కDమcర6లD ప�టvబ_ �� సందరºంగ,/fంh RెTmాడ�. 
-ా/ా తన �xతiాలంల` @(లc iాలం n~�(G లDnా ఉన¦టµv, /fబFz కI�( ఇ=ా�కDRd 
x7ాహం జ/fnfన త/ా�త Z(Z(ప�nా ఇర7P ౖ సంవత�/ాలD EÕ{#4 లknాy¤ ఉంZ[ 
(25:20, 26). అ�R,ే -ా/ా తన Z(�ి Hగర6Z(�/ా కDమcర6ణ 1  m� ందమO 
అబFG Hమ,ను ఒpjింhనటÀv nా, ఉపపs¦ Z(�/ా సంR(నం m� ంZ(లO /fబFz 
ఇ=ా�కDను mÂ G త�]¼ంచలÅదు. బదులDnా, ఇ=ా�కD ఆmn Aషయmn� HzహÁ xాను 
x�డKDuU�ను అO ఉంZ[. “7¤డ�i©yPను” (mGా /f>ం@(డ�) అy¤ అ/>ా O¦వ��(Oi» ఇకzడ 
רַתָע  (‘athar) అy¤ ]̂òG పZ(ను¦పÎnfంచడం జ/fnfంZ[; ఈ పదం mాత 

Oబంధనల` “xజÆæ పన లÅక మధ)వ/fX R(�O¦ సూhం@ ే మ,ఖ)9:Kన OయNత 
పZ(ల`�  లÅక O/Vo°త పZ(ల`�  ఒకZ(Onా”13 mాత Oబంధనల` పG�ిZ[·  @ెంZ[ంZ[. ఇZ[, 
/fబFz గరºంల` Zేవ�� ే �7ాO¦ OంపగలడO ఇ=ా�కD mGా ర>నల`O hతXÄZ[·O 
పGs�ం� సుX ంZ[, అంటµ ఇ=ా�కD Oండ�మనసుRd 7¤డ�కDy(¦డO సూh=ÂX ంZ[ 
(OరÍమ. 8:8, 9, 28–30; 9:28; 10:17, 18; y()యc'[. 13:8; 2 సమ<. 24:25 
చూడం�¥). ఫTతంnా, HzహÁ xా అనుగ̄హం (దయ) చూpిం@(డ�. ఆయన 
ఇ=ా�కD �4ా ర�న AU�ను అÔ, -1బ3· గరøవF ఆHzను అÔ ఉంZ[. ఇ=ా�కD mGా ర>నకD 
జ7ాబú /fబFz గరºంల`O కవల pిల�లD. 

వచనమ' 22. /fబFz గరºంల` �ºవfలk ptర6గ,త¬y¤ ఒకg�© U�కడK 
��నుగ'లcడ�కDy(¦ర6. ��నుగ'ల8{|-1 అy¤ అ/ా> O¦@ేg ץַצָר  (ratsats) ]̂òG పదం 
“నలగn~టÀv ” అÔ లÅZ( “శ/Ù/ావయ7ాT¦ hతకi©ట|v  బF'[ంచు” అÔ అ/ా> O¦@ేg 
½వG9:Kన (ఘcటuనౖ) పదం.14 /fబFz గరºంల`O ఘరyణ ఎంత పGచండంnా ఉందంటµ, 
ఆ9: R(Oక బGతకలÅనO అనుకDంZ[. Öదటnా, ఆ9: గరºం ధ/fంచడ9̈ ఒక 
సమస) అ�)ందనుకDంటµ, ఇక ఇప�jడ� గరºంల` జర6గ,తbన¦ ptనుగ,లcట 
ఆ9:కD ½వG9:Kన మcన�ిక వ)థ (î�భ) కTnfంhంZ[; ఎంతnానంటµ ఆ9: ఈ 
బFధనుబట|v  వ)థనుబట|v బGతbiV rFరమన¦టÀv nా xసMయప�¥ంZ[. ఆ9: 
పGsపGతb)తXరమ, గ,/fంh RెTpిన పదం ]̂òG rFషల` అసమcపక i»¯యcపదం 
iాబట|v, అను7ాదకDలD ఈ పZ(O¦ స�పGయత¦పÓర�క9:Kన ఊH'(/fత అర>ంnాy¤ 
RెTయజVయడం జ/fnfంZ[. ½వG9:Kన బFధననుభxం@ ే �ీX � ఎలc సంపÓర19:Kన 
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అ/ా> O¦@ేg పదసమ,Z(యcO¦ (7ాiా)O¦) పలDకDతbందO మనం అర>ం 
@ేసుi©న గలం; అ�R,ే NASB అy¤ ఆంగ� బ��ౖ�  ఆ9: ల`ల`తbల`� O rF7ాO¦ 
7PTi»½� ి ఆ9: అనుభxంhన 7¤దన గ,/fంh ఈల8E¸ù� ే U�ను … Hzందుకg 
అనుDug HË Aషయmn� అO RెTయజV=ÂX ంZ[. మ/~క xధంnా @ెmాjలంటµ, ఆ9: 
ఈ xధంnా ఆల`hంhందO @ెపjవచుg: “ఇంత iాలం త/ా�త, y¤ను గరºం 
ధ/fం@ేలc Zేవ�డ� దయచూపడం, y(ల`y¤ ఒక/f y-కర6 hతకi©టÀv కDంట, ఇంత 
బFధ y(కD కT nfసుX న¦ ఈ కవల °Äవ�T¦ ¡యడంi©రiVy(?” ఆ9: ఈ xధంnా 
కI�( xసMయం @ెంZ[ ఉండవచుg: “ఇలc తను¦i©y¤ Ïళ0�  బGsi» 
బయటపడగల/ా?” మ/fయ, “y¤ను ఈ కtfనప/Ù¶ను భ/fంచగలy(?” 

హR(Ä/ాలÐౖన /fబFz HzహÁ xాను అడKగ x�áâLను అO ఉంZ[. ఈ మcటలD 
i©ంతవరకD అర>ం@ేసు ié�(Oi» ÏలDపడO hకDzమ,�¥nాy¤ కనబడ�తby(¦�. 
తదుప/f iాలంల`yPౖR,ే ఇటÀవంట| మcటలD =ా'(రణంnా ఒక పGవకXను 
సంపGZ[ంచడంRd పG9̈యం కTnf ఉంటF� (OరÍమ. 18:15; 1 సమ<. 9:9;  
1 /ాåలD 22:8). ఏZే9:Ky(, “9:Éz�tZెకD వంట| Zేవ�O మOÝ ి ఎవ/��y( ఆ 
iాలంల` �ాలÅమ,ల` (�Êరè షలÅమ,) ఉy(¦/V¡” అనుi©y¤ సూచన కI�( ఏÇ 
కనబడడంలÅదు.15 i©ంతమంZ[ 7ా)ఖc)న రచ�తలD ఊ]¼ంhనటÀv nా, పGవకXవంట| 
మOÝిyPవ/fyPౖy( కలDసుié�(Oi» ఆ9: ఏ ప�ణ)స>లcOi��y( 7PÑ� ఉండవ@ేg¡ 
నyPౖy( 7ాక)rFగం సూhంచడం లÅదు. అటÀవంట| వ)i»XO కలDసుié7ాలO ఆ9: 
iéర6కDy(¦ nాÔ, ఆ9: -ా/Ùరక ప/f�ి>s అటÀవంట| పGయcణ(Oi» సహక/fంచక 
mÂ వచుg. అలcn��R,ే ద/fZ(ప�ల`�  తన భరX O/fMంhన బTpీఠం ఏZెyౖ( ఉంటµ ఆ9: 
�ÊహË 7ాను mGా /f>ంచడం i©రకD అకzడకD 7PÑ� ఉండవచgO ఈ పGకటనగ,/fంh 
అర>ం@ేసుi©నడం సమంజసంnా ఉంటÀంZ¡ే. ptౖnా, ఇంతi»¯తం 7¤డ�i©న¦టÀv  
ఇప�jడ� కI�( ఆ9: తన పî�న Zేవ�ణ 1  7¤డ�i©నమO ఇ=ా�కDను కI�( అ/f>ంh 
ఉండవచుg (25:21). 

వచనమ' 23. /fబFz ఏం@ే�ిy( nాÔ ఏZే9:Ky( nాÔ ఆ9:కD జ7ాబ, 
లÕంhంZ[, �ÊహË 7ా 7Pంటy¤ పGతb)తXరN@(gడ�. O/ాశ ఆవ/fంhన సమయంల` 
ఆ9:పట�  �ÊహË 7ా దయచూpిం@(డ�. ఆ9: గరøమ'ల` ptనుగ,లcడ�i©y¤7ార6 
కవల °Äవ�లÔ, 7ా/fనుం�¥ 7¤/V�ర6 -̧ండK జనమ'లk (జÆతbలD) ఉదº 
x=ాX యÔ Zేవ�డ� ఆ9:Rd @ెmాjడ�. ఇZ[ ఆ9:కD OశgయcతMక9:Kన అభయcO¦, 
అంటµ 7ా/fల`నుం�¥ అy¤క జy(లD ఉదºx=ాX రO Zేవ�డ� అబFG Hమ, -ా/ాలకD 
ఇhgన 7ాnాo నం (17:4–6, 16) ఇంiా OT@ ేఉందy¤ '¿మcOhgంZ[. ఈ 7ాnాo నం 
iార)రèపం Z(లgడంల` తన pిల�లÅ =ాధy(లO ఆ9:కD RెT�ింZ[. 

ఏZే9:Ky(, /fబFz గరºంల` కవల°Äవ�ల ptనుగ,లcటకD iారణం గ,/fంh 
RెTpిన ఈ పÓర� సమc @(రంల` i©ంత గ,ణ(rFవంలÅO (ర6ణ(తMక9:Kన లÅZ( 
పGsÝ´'(తMక9:Kన) xషయం కI�( ఉంZ[. భxష)తbX ల` ఇZ[ ZేOi» Z(/f½సుX ంZో 
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ఆ9: సjషvంnా అర>ం @ేసుi©నకmÂ �నపjట|i}, ఈ ptనుగ,లcట (ఘరyణ) Oరంతరం 
ఉంటÀందy¤ xషయcO¦ మ,ందుnాy¤ ఈ పGవచy(తMక సంZశేం RెTయజV=ÂX ంZ[. 
/ాబ_ �� సంవత�/ాల`� , ఏ-ావ� ఆకTRd ఉండడం చూhన ఉmాయ-ాT�ÊKన 
యciéబ,, ఏ-ావ� తన జV)ష�త�ప� హకDzను అమ,Mi©y¤లc అతOO ఒpిjంచడం 
జర6గ,తbంZ[ (25:29–34). ptౖnా, యciéబ, అతO తT� ఇదoరè కT� ి
మరణపడకÇద కళ0�  స/fnాÍ  కనబడకDం�( ఉన¦ ఇ=ా�కD ఏ-ావ�ను ఆöర�Z[సుX  
న¦టÀv nా అతOO భGమప/fg అతను యciéబ,ను ఆöర�Z[ం@ేలc @ేయగలరO ఇZ[ 
మ,ందుnాy¤ చూ@(యnా RెTయజV=ÂX ంZ[ (27:18–19). 

యciéబ, మ/fయ, ఏ-ావ�ల rFx సంతs7ార6 Oరంతరం ఘరyణ పడ�త¬ 
-̧ండK జనపదమ'లknా 7¤/��mÂ వడం ఈ పGవచనంల`O మ,ఖ)9:Kన yPర7¤ర6j. 
��ద±7ా�¥ వంశసు> లD తbదకD Bన�7ా�¥ వంశసు> లకD Q#సులవ�R(ర6, hన¦7ాడ� 
ఇదo/fల` బZషÌ mn�న7ాడవ�R(డ�. iాబట|v  ఈ పGవచనం, ఏ-ావ� యciéబ,లD 
తT�గరºంల` ptనుగ,లcడ�iéడంల`ను 7ార6 pt/fnf ptదo7ా/�� ఆ'[పత)ంi©రకD 
ఘరyణపడడంల`ను ఆ ఇదo/fi» మcతG9̈ ప/fNత9:KనZ[ iాదÔ RెలD=ÂX ంZ[. 
7ాసX7ాOi», అన¦�ÊKన ఏ-ావ� తమ,M�ైన యciéబ,కD వ)i»Xగత=ా> �ల` ఎన¦డూ 
Z(సుడ�nా లÅడ�. భxష)R(zలంల` యciéబ, సంR(న9:Kన ఇ-ా̄��Éయ,లD 
ఏ-ావ� సంR(న9:Kన ఎZోÇయ,T¦ అణh7¤యబ_ �� భxష)దరûy(O¦ Zేవ�డ� 
మ,ందుnాy¤ చూ@(డ�. ఏ9:Ky(, ఈ /�ండ� xÕన¦ జÆతbల మధ) i©న=ాగ,త¬y¤ 
ఉన¦ సంఘరyణలD Z(Ïదు iాలంవరకD పR(క =ా> �O @ేరలÅదు; ఆ త/ా�తy¤ 
ఇ-ా̄��Éయ,లD ఎZోÇయ,T¦ పÓ/fXnా ఓ�¥ంh 7ా/fO Z(సులDnా @ేయడం 
జ/fnfంZ[ (2 సమ<. 8:14). 

వచనమ' 24. అsకషvంÇద, yPలలD Oం�¥ పGసూsiాలం సÇpంి@ేవరకD 
ఆmn తన గరøమందు ఒక/fRd ఒకర6 ptనుగ,లcడ�కDంటÀన¦ వం-ాT¦ ¡�ింZ[. 
/fబFz కవల మగpిల�లకD జనMOవ�డంRd, Oగ<ఢ9:Kన (జట|ల9:Kన) ఈ 
పGవచనంల`O R�TrFగం yPర7¤/fంZ[. 

వచనమ' 25. కవలpిల�ల`�  Øదట́xాడK ఎఱÝgxాడKEా ఉy(¦డÔ, అతg 
ఒళLంతయ' -ßమ వసi Êమ'వల  ఉందÔ RెలD=ÂX ంZ[. “ఎఱ6O” ( ִינֹומְדַא , ’admoni) 
అy¤Z(O గ,/fంh సూ¶Mప/föలన కషvతర 9:KనZ,ే16 అ�R ేఈ మcటలD బహë-ా 
అతను కpిల �(యల` (ఎర6ప�-n¢ధుమరంగ,ల Nశ̄మ �(య) ఉy(¦యy¤ 
అ/>ా O¦వ�వచుg. 1 సమ<. 16:12; 17:42 వచy(ల`� , Z(Ïదు 9̈O�(యను 
వ/f1ంచ�(Oi» కI�( ఇZ ే ]̂òG పZ(ను¦పÎnfంచడం జ/fnfంZ[. ఈ వర1న 
R�Tpిల�7ా�¥ తల7Pండ�G కల రంగ, వర1y( లÅక, అతO శ/Ùర�(యగ,/fంh వర1y( 
అy¤Z[ సjషvంnా లÅదు. ఎలcn��నపjట|i}, ఏ-ావ�కDన¦ మ/¢ p´/��న “ఎZోమ,” ( םֹודֱא , 
’Edom, ఎZోమ,; 25:30) అy¤ p´ర6కD కhgతంnా ఇZ[ శబo@(తbర)ంలcnా 
(శబoi}¯డ) కనబడ�తbంZ[; ఎZోమ, అy¤ p´ర6 కI�( “ఎఱ6O” అy¤ అ/ా> O¦@ేg ]̂òG 
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మ<లంనుం� ేవhgంZ[.17 “/¢మ”మయ9:Kన ( רָעֵׂש , śe‘ar) అy¤ మ/¢ పదం కI�( 
ఇంiా ఎకDzవnా సంi}ర19:Kన అ/ా> O¦@ేg పద9̈ (N°¯త పదం); ఇZ ేఅర>ం ఏ-ావ� 
( וָׂשֵע , ‘Eśaw, ఏ-ావ�) అy¤ p´ర6ల` కనబడ�తbంZ[. ఈ /�ండ� pర́è�  ఒiV హలD� Rd 
ÖదలÐౖy( అx xపర)ంnా (అంటµ, ఒక పదంల` Öదట ఉన¦ హలD�  /�ం�ో  పదంల` 
hవరnా) కనబడ�త¬ శబo@(తb/ా)O¦ పGద/fûసుX y(¦�. ఆ xధంnాy¤, ]̂òGల` 
“-ÿ�íర6” అy¤ p´ర6ల` కI�( -ÿ��ార>ం కనబడ�RdంZ[; ఈ పదం “7Pండ�G కలDన¦” 
(śe‘ar, “/¢మమయ9:Kన”) అy¤ అ/>ా Ô¦, “-ÿ�íర6 మyP¦మ,” అy¤ ఒక 
y(మ7ాచకపZ(O¦ ( ריִעֵׂש , “Seir,” “-ÿ�íర6”) సూhసుX ంZ[ (Z[�½Îప. 1:2; 
2:1, 5; �ÊహË షbవ. 15:10; 24:4). మృతసమ,Z(G Oi» దî¥ణ(న మ/fయ, 
త¬ర6jన 7ా)pింh ఉన¦ -ÿ�íర6 మyP¦ం ఎZోÇయ,లకD O7ాసmGా ంత9:KంZ[ 
(32:3; 36:8, 9; y()యc'[. 5:4). 

వచనమ' 26. Öదటnా ఏ-ావ� ప�ట|vన త/ా�త, /�ం�ో7ాడ� బయట|i» 
వ@(gడ�; అతg (/�ండవ7ా�¥) pెH$ Öదటnా బయట|i» వhgన ఏ+ావf 
మ{|mnను పట�� Dug ఉంZ[ గనక అతOi» య8Dõబ' అy¤ p´ర6 ptటFv ర6. “యciéబ,” 
( ֹבקֲַעי , Ya‘aqob, యciéబ,) అy¤ p´ర6కD అ¶/ాలc “మ�¥9: పటÀv i©y¤7ాడ�, లÅక 
వంచనRd పదÏభGషb� O¦ @ే� ిలci©zy¤7ాడ�” అO అర>ం. ఈ p´ర6ల`O పG½iాతMక 
అర>ం (సంiVత rFవం) ఇకzడ @(లc మ,ఖ)9:KంZ[, ఎందుకంటµ /�ం�ో7ాడ� 
Öదట|7ాడ� iాT మ�¥9:ను పటÀv i©O 7PనకDz లcగడం తT� గరºంల`y¤ ÖదలÐౖన 
ptనుగ,లcట అÔ, అZ[ 7ా/f �xతiాలమంR( i©న=ాగనుందy¤ rFవనను 
చూ@(యnా RెTయజV=ÂX ంZ[. ptౖnా y(మ7ాచక పద9:Kన “మ�¥9:” ( בֵקָע , ‘aqeb) 
“వంhంచడం” ( בַקָע , ‘aqab) అy¤ i»¯యcపదంRd కI�( సంబంధమ,న¦Z[nా 
కనబడ�తbంZ[; iాబట|v , “మ�¥9:” అy¤ పZ(O¦, నNMన �´¦]¼తbO 
వంhంచడమy¤ అ/>ా O¦@gేటÀv nా రèపiాలంiార పదంnా ఉపÎnfంhనటÀv  
చూడగలం (“నను¦ తను¦టi�� తన మ�¥9: yPRెXను”; i}రXనలD 41:9). 

యciéబ,ల` ఈ స�rFవల¶ణ(లD అతO hన¦తనం నుం�ే ptంm� ంZ(�. ఈ 
yPౖజం అతను తన అన¦Rdను తన తం�¥GRdను తనకD 9̈లD కTnVలc 
తనకనుకIలంnా 7ా/fO వంhం@ేలc (¡సnfం@లేc) న�¥pింhంZ[ (27:18–29). 
/fబFz ఈ కవలpిల�T¦కgనపf:డK, ఇ�ా½కk అర9వQR HIండLxాడK. అతO rFర) 
మ/fయ, అతO కDమcర6డ� ఇ=ా�కDను ¡సnfంచ�(Oi» ఉmాయం పO¦నప�jడ� 
అతO (వయసు) ఎంRd 7ాక)rFగం RెTయజVయడం లÅదు. ఈ సంఘటన 
జ/fnVy(ట|i» ఏ-ావ� యciéబ,Tదoరè ptదo7ా/�� ఉండవచుg, మ/fయ, ఇ=ా�కD 
గ,/fంh అతను “వృదు· �ె”ౖ అy¤ వర1న కనబడ�RdంZ[ iాబట|v కళ0�  కOpించనంత 
మ,సT 7ా�ె ౖ ఉండవచుg (27:1, 2). ptౖnా, ఇ=ా�కD R(ను చOmÂ R(డనుi©O 
ఏ-ావ�ను ఆöర�Z[ంచ�(Oi» బదులD యciéబ,ను ఆöర�Z[ం@(డ� (27:2, 4). 
అ�R ే అతను R(ను చOmÂ R(ననుiéడం m� రబFటµ, ఎందుకంటµ ఇ=ా�కD 
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మరణసమయcOi» అతO వయ, నూట ఎనబ�ౖ సంవత�/ాలD (35:27, 28). 

య8Dõబ' ఏ+ావf °క· జ§$షÌ �#�g� �¦ ందడం Duరకk  

అతg�© బñరమ8డడం (25:27–34) 

27ఆ Bన�xార9 ఎQRE1నపf:డK ఏ+ావf x�ట3డKటయందు U�ర:-1Hz� 
అరణ$xా�Eిా నుం{ెను; య8Dõబ' �ాధుx� ౖ గ'{#రమ'లల` gవ�ంిచుచుం{ెను. 
28ఇ�ా½కk ఏ+ావf �ెBjన x�టమ8ంసమ'ను Fను చుం{ెను గనుక అతg 
�Ð4hంpెను; -1బ3· య8Dõబ'ను �Ð4hంpెను. 29ఒకU#డK య8Dõబ' కలగoర 
వంటకమ' వండKDuనుచుండEా ఏ+ావf అల�ినxా{ె ౖ �¦ లమ'ల`నుం{| వBj 30–
U�ను అల�యి'U#�ను, ఆ HzఱÝHzఱÝEా నున�Q#gల` Duంpమె' దయpే� ిU#కk 
��ట�� మg అ{|E¸ను; అందుpేత అతg �Ðర9 ఎQోమ' అనబ{ెను. 31అందుకk 
య8Dõబ'–� జ§$షÌ త�మ' U#DGమsg అడKగEా 32ఏ+ావf–U�ను p#వబ] వf చుU#�ను 
గQ# జ§$షÌ త�మ' U#D¸ందుకU�ను. 33య8Dõబ'–U�డK U#�© ప4మ8ణమ' 
pేయ'మU�ను. అతడK య8Dõబ'�© ప4మ8ణమ'pే� ి అతgDG జ§$షÌ త�మ'ను 
అhsx�యEా 34య8Dõబ' ఆ5రమ'ను Bకk·డK Dాయల వంటకమ'ను ఏ+ావf 
DGpెjను; అతడK Fg �#4 E1 ల}B�£ Hzను. అట�L  ఏ+ావf తన జ§$షÌ త�మ'ను 
తృణúక-1ంpెను. 

ఈ కD� పX  వర1న Zేవ��ెను¦కDన¦ పGజల`� O అప/fపÓర1తను చకznా 
h½Gక/fంhంZ[. ఉండకIడO mGా థమc)లD, ప¶mాతం, ఉmాయం, మ/fయ, వంచన 
ÖదలÐౖన7ాట|పట�  మcనవyPౖజం (మనుషbల 'ోరణ ) ఎలc ఉంటÀంZో  ఇZ[ 
సxవరంnా RెTయజV=ÂX ంZ[. 

వచనమ' 27. కవలpిల�లD ఎQRE1నపf:డK, 7ా/f స�rF7ాలD అÕర6చులD 
7¤/V�ర6nా అంటµ Õన¦ంnా ఉన¦టÀv  సjషvమవ�RdంZ[. ఏ+ావf ¡టÀnా ఒళ�ంR( 
7Pండ�G కలRd, x�ట3డKటయందు U�ర:-1Hz� అరణ$xా�Eిా ఉy(¦డ�. అతను 
ఆర6బయట పGZే-ాల`�  iార)కలcmాలపట�  సంRdషం 7PTబ,@ేg7ాడ�. ఇందుకD 
Õన¦ంnా, య8Dõబ' �ాధుx� ౖగ'{#రమ'లల` gవ�ించుచుం{ెను అO RెలD=ÂX ంZ[. 
ఇతను ఎవ/fRdనూ పరసjర సంబంధం లÅక, @(లc సమయcO¦ గ'{#రమ'లల` 
గ�¥p´7ాడ�. 7ాక)rFగంల` కOpిం@ ే“=ాధు7P”ౖ అy¤ పZ(Oi» ]̂òGల`O םָּת  (tham) 
అy¤ పదం పలD సంద/ాºల`�  “య"(ర>వరXనుడ�” అy¤ అ/>ా O¦ కI�( ఇసుX ంZ[ 
(Îబ, 1:1, 8; 8:20; i}రXనలD 37:37; =ా9:తలD 29:10). ఏ9:Ky( nాÔ, 
యciéబ, య"(ర> వరXనుడO ఈ 7ాక)rFగంల`O వర1న 7Pల��¥@ేయడం లÅదు. ptౖnా, 
ఈ Oర�చనం ఈ సంద/ాºOi» తnfనZ[ లÅక అనుhత9:KనZ[ కI�( iాదు; 
ఎందుకంటµ రచ�త ఇకzడ ఆర6బయట ÖరటÀnా19 s/fnV ఏ-ావ�కD, గ,�(/ాల`�  
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ఉంట, పG-ాంత �వనం గ�¥p´20 యciéబ,కD మధ) వ)R()=ాO¦ ఎsX 
చూpిసుX y(¦డ�.  

వచనమ' 28. 25:29–34 వచy(ల`� O సంఘటనలకD పÓర�ం, యciéబ, 
ఏ-ావ�ల మధ) ½వG9:Kన n~డవలDన¦టÀv nా మనకD ఏ xవ/ాలD లభ)ం iావ�; 
అ�R ే7ా/f మధ) ఉన¦ సమస)లÐటÀవంట|7Pyౖ(, తT దండ�G ల ప¶mాత 'ోరణ  Ï/f 
మధ) అnf¦ /ాజV� ి ఉంటÀందO @పెjవచుg. ఇ�ా½కk ఏ+ావf �ెBjన x�ట 
మ8ంసమ'ను Fనుచుం{నెు గనుక అతg �Ð4hంpెను అO 7ాక)బFగం 
RెTయజV=ÂX ంZ[. అ�Rే, -1బ3· య8Dõబ'ను �Ð4hంpనెు అO ఉన¦Z(Oi» మcతGం 
పGRే)i»ంh ఏ iారణ(O¦ p´/~zనలÅదు. బహë-ా యciéబ, పGవృతbX లD అÕర6చులD 
అతO తT� పGవృతbX లD అÕర6చులc� ంట|7¤ అయ,)ండవచుg. ఈ iారణంnాy¤ అతను 
@(లc మటÀకD ఆ9:RdబFటÀ ఇంటâ� y¤ (గ,�(/ాల`� ) గడపడం, ఏ-ావ� అరణ()ల`� i» 
7¤టకD 7PÑ� ఉండడం జ/fnf ఉంటÀంZ[. ఇదoర6 కDమcర6ల`�  తం�¥G ఒక/fO, తT� 
మ/~క/fO “p´GNం@ెను” ( בֵהָא , ’aheb) అO కనబడ�RdంZ[; అ�R ేఈ ]̂òG పదం 
కDటÀంబసభ,)ల మధ) ఉం� ే p´Gమcను/ాnాT¦ వ)కXం @ేయ�(Oi» ఉపÎnfం@ ే
సర� =ా'(రణ9:Kన పద9̈. తTదండ�G లD R(మ, ఎవ/fపట�yPRౖే ప¶mాతం 
చూపడంలÅZో  7ా/fO Zే�ÝిసుX న¦టÀv nా ఇZ[ సూhంచడం లÅదు; iాకmÂ R ేఒక/fÇద 
కంటu మ/~క/fÇద ఎకDzవ మమiా/ాO¦ ప¶mాR(O¦ చూpిం@(ర6 (29:30–33 
చూడం�¥). 

వచనమ'లk 29, 30. అల7ాటÀ పGiారంnాy¤, యciéబ, ఇంటâ� y¤ (గ,�(/ాల`� ) 
ఉy(¦డ�, ఏ-ావ� అరణ)ంల`i» 7¤టకD 7Pìí� డ�. H=ా)సjదంnా, ఏ-ావ� 
వట|v@ేతbలRd ఇంట|i» s/fnf వ@(gడ�. అతను 7¤టFడడంల` y¤రj/f�ÊKy( ఈ=ా/f 
ఎంత 7PZ[i»y( 7¤టFడ�(Oi» ఏ జంతbవÓ Z ొరకలÅదు. ఏ-ావ� తన ఇంట|i» s/fnf 
వ@ేgటపjట|i» ½వG9:Kన బడTకRdను మ/fయ, ఆకTRdను ఉy(¦డ�. 7ాక) rFగం 
అతను అల�ి ( ֵףיָע , ‘ayep) ఉy(¦డO @పెjడంల`, ఈ పదం అతOi» ఆHరం 
లÅకmÂ �నందువలన అతO శ/Ùరం బల]�నప�¥న �ి>sO సూhసుX ంZ[. ఏ-ావ� 
శ/Ùరం దురÈలంnా (బల]�న�ి>s) ఉండడం చూh, ఉmాయ-ాT�ÊKన అతO 
తమ,M�ైన యciéబ, Z¿O¦ తనకD అవiాశంnా మలచుకDy(¦డ�.  

తన తమ,Mడ� కలగoరవంటకమ' ఏZో వండKDuనుచుండEా, అందుల` i©ం@ెం 
ptటvమO అతOO ఏ-ావ� బGsNలc�(డ�. ఏ-ావ� ఆ వంటiాO¦ HzఱÝHzఱÝEా 
నున�దO సూhం@(డ�. ]̂òGల` “�Êఱ6O” ( ֹםדָא , ’adom) అy¤ అ/ా> O¦@ేg 
పదంనుం�¥ వ�)తjన¦9:Kన (శబoసంభవ పGiారం ఏరj�¥న) p´ర6ను, అంటµ 
ఏ-ావ�కDన¦ ఎQోమ' ( םֹודֱא , ’Edom) అy¤ మ/¢ p´ర6ను (rF�ాపరంnా ఇZ[ ఒక 
అ/>ా  లంiారం) ¡Ý´ ఇకzడ 7PౖకTjకంnా సjషvం @ేసుX y(¦డ� (25:25 xవరణలD 
చూడం�¥).  

వచనమ' 31. య,i»Xపర6�ైన య8Dõబ' ఏ-ావ�®కz బల]�న¶ణ(O¦ తన 
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కనుకIలంnా మలచు కDy(¦డ�. యciéబ, ఏ-ావ�కD వంటiాO¦@ేgమ,ందు, 
అతను తన అన¦ను అతO జ§$షÌ త�మ' తనDGమsg అ�¥nాడ�. “పGథమ 
కDమcర6�¥i»” ( רֹוכְּב , bekor) @ెంZ ే హకDz “జV)ష�త�మ,” ( הָֹרכְּב , bekorah); 
అ�R ే ఇZ[ ఏ-ావ�కD i©Z[o  సమయం మcతG9̈ దi»zంZ[ (25:25, 26). 
కDటÀంబంల`O జV)ష� కDమcర6�¥i» NnfTన pిల�లకంటu అ'[కంnా ఎంత 
=ా�=ా> ÷O¦7ా�లy¤ xషయcO¦ O/ా· /fం@ే చటFv లD nాÔ సంపGZ(యcలD nాÔ mGా !న 
ప°gమc�ియcల` అంతటF ఏక/Ùsnా లÅవ�. అనంతర iాలంల`, ¡Ý´ ధరM-ాసX �ం 
పGiారం జV)ష�  కDమcర6డ� కDటÀంబంల` NnfTన7ా/fకంటu /�ం�¥ంతల rFnాO¦ 
=ా�స> ÷ంnా m� ందడం జ/fnfంZ[ (Z[�½Îప. 21:15–17). 9:=� m� తNయల`O 
నూÚ °లcఫలiాలD కI�( (i}¯సుX  పÓర�ం పZ[]aనవ శR(బoం y(ట|x) 
కDటÀంబంల`O R�T కDమcర6డ� /�ండంత =ా�=ా> ÷న¦ందుకDన¦టÀv nా 
పG=ాX xసుX y(¦�; అ�R ే ఇZ[ దతbX �ైన కDమcర6Oi» (కDమcర6Onా దతXతకD 
వhgన, లÅZ( ptంపiాOi» వhgన వ)i»X) వ/fXంచదు.21 యciéబ, iాలంల` 
=ా�స> ÷ంల`O ఎంత rFnాO¦ జV)ష�త�ప� హకDz i»¯ంద Oర1�ం@(/¢ సjషvంnా 
RెTయడంలÅదు. నూÚ °లcఫలiాలD యciéబ, iాలcOi» అనంతర 
iాలంy(ట|7Pౖనపjట|i}, జV)షb� డ� తన జV)ష�త�ప� హకDzను కDటÀంబంల`O ఇతర 
=Â దర6ల`�  ఎవ/fi��y(, అంటµ ఏ-ావ� తన జV)ష�త�ప� హకDzను తమ,M�ెనౖ 
యciéబ,కD అNMనటÀv nా, అNM7¤� ́ ఏ/ాjటÀందO RెTయజVసుX y(¦�. i©ంత 
9̈రకD ఈ xవ/ాలD ఆZ[iాండమ, 25:27–34 వచy(ల`� O xషయcలకD 
సమcy(ంతరంnాy¤ ఉy(¦�.22  

వచనమ' 32. ఏ-ావ� బడTక@ేత ఎంతnా xసుగ, @ెంZ[ ఉy(¦డంటµ, 
యciéబ, వండ�తbన¦ వంటకప� కమMO 7ాసనలD అతO x7¤చy(శi»XO 
(య,iాX య,కXప/fజÆæ y(O¦) మసకప/ాg�. ఏ-ావ� తనi�దు/��న సంకట�ి>sO 
(i»�షvప/f�ి>s), U�ను p#వబ] వfచుU#�ను గQ# అO 7ాసX7ాOi» Nంh అంచy( 
7¤సుi©O (లÅZ(, ఊ]¼ంచుi©O) తనకD R(నుnా తన తమ,M�¥ పథiాOi» 
అవiాశNసుX y(¦డ� (లÅZ( తన తమ,M�¥ పథiాOi» వశ9:KmÂ తby(¦డ�). 
ఏ-ావ�i�దు/��న సంకట�ి>s 7ాసXxక9:KనZైR,ే ఆ సమయంల` తనకD జ§$షÌ త�మ' 
అకz/V�దనుకDy(¦ స/V, యciéబ, అవiాశ7ాదం OరoయcపÓర�కంnా ఉందO 
@ెపjవచుg. ఏ9:Kనపjట|i}, ఏ-ావ� తన �ి>sO 7ాసX7ాOi» Nంh ptదoZ[nా 
@ెప�jకDy(¦డ�. ఈ సంఘటన Z(�/ా, �xతంల` మÒTక9:Kన mGా థమc)ల 
xషయంల` ఏ-ావ� స�rFవంల`O బల]�నత బయటప�¥ంZ[. ఏ-ావ� తన 
Oర1యcలకD Z¿రqiాTక పGÎజy(లDం�(లO iéర6i©నడంకంటu, అపjట|కప�jడ� 
తనiVం iా7ాల` ఆల`hసూX  నమMiాO¦ లÅZ( �ి>రR(�O¦ iéల`jవడం గమy(రwం.  

వచనమ' 33. తన భxష)తbX ను దృÝిvల` ptటÀv i©O బúరమc�¥న ¡సnా�¥nా 
య8Dõబ' కOjసుX y(¦డ�. అx7¤కం మ/fయ, Oర�¶)ం పGద/fûం@ ేఏ-ావ� పGవృsXO 
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(yPౖజం, స�rFవం) తన కను కIలంnా మలచుకDన¦ యciéబ,, తన అన¦ ఒక 
nfyP¦డ� వంటకం i©రకD తన జV)ష�R(�O¦ అNM7¤�ల́c ఎతbX గడ 7¤-ాడ�. ఏ-ావ� 
ఆ వంటiాO¦ sన�(Oi» మ,ంZే, యciéబ, తన అన¦ను ప4మ8ణమ' @ేయమO 
అ�¥nాడ�; పGమcణ(Oi» Oబద·త ఉందO, ఒక =ా/f పGమcణం @ే�ిన త/ా�త Z(O¦ 
7PనకDz ½సుiéవడం జరగదO అతOi» RెలDసు. యciéబ, దబF�ంప� ఏ-ావ�ను 
అడïnfంచలÅకmÂ �ంZ[; ఏ-ావ� ప4మ8ణమ'pే� ి అతgDG జ§$షÌ త�మ'ను 
అhs7¤-ాడ�. 

వచనమ' 34. ఈ బúరం మ,nf�ిన త/ా�త ¡సnా�ైన య8Dõబ', sన�(Oi» 
ఆ5రమ'ను Bకk·డK Dాయల వంటకమ'ను మ/fయ, R(G గ�(Oi» 
mాÔయcO¦కI�( ఏ+ావf i»@(gడ�. అన¦ Fg �#4 E1 తన ఆకT ½ర6gi©O 
అకzడనుం�¥ ల}B�£ Hzను అO ఉంZ[. ఈ కD� పX  =ా/ాంశంల`, ఏ+ావf తన 
జ§$షÌ త�మ'ను తృణúక-1ంpెను అO @ెpిj మ,nfసూX  రచ�త ఇదoర6 అన¦దమ,Mల 
మధ) ఏం జ/fnfంZో  O/ా· రణపÓర�కంnా RెTయజV-ాడ�. “తృణ 3క/fం@ెను” ָהזָּב  
(bazah) అy¤ పZ(Oi» “ఏవnfంచుi©ను” అÔ, లÅక “Oర�¶)ంRd '[కz/fంచు” అy¤ 
అ/>ా లDy(¦�.23 ఇZ[, ఏZైy( ఒక Z(O xలDవను అy(ల`hతంnా Oర�¶)ంRd 
]�నంnా చూడ�(O¦ సూhం@ ే ఘcటuనౖ పదం ఇZ[. మOÝిO, Zేవ�ణ 1, లÅక 
Zై7ాöసు�T¦ Oర�¶)ంRd '[కz/fంచ�(O¦ కI�( ఈ పదం సూhసుX ంZ[ (సంఖc). 
15:30, 31; 2 సమ<. 12:10; �Ê]̂జVzలD 16:59; 17:16, 18; మలci} 1:6, 7).  

i��*సXవ�లD తమ x-ా�సం xషయంల` అశకDX లD (బల]�న మనసుzలD) 
iావ�(O¦బట|v , పGsకIల ప/f�ి>తbలD మ/fయ, ]¼ంసల వలన తమ x-ా�=ాO¦ 
x�¥hptటµv  లÅZ( తృణ 3క/fం@ ే అmాయం ఉండ�(O¦ బట|v, ]̂òG పsGక రచ�త 
i��*సXవ�T¦ ]̂చg/fంhన సందరºంల` ఈ సంఘటనగ,/fంh పG=ాX xం@(డ�. అతను 
7ా/fO ]̂చg/fసూX ,  

Çల` ఎవ�ౖెనను Zేవ�O కృపను m� ందకDండ తpిjmÂ వ�y¤¡ అOయ,, 
@ేZౖెన 7¤ర6 ఏZౖెనను ÖTh కలవరపరచుటవలన అy¤కDలD అపxతbG లÐౖ 
mÂ వ�దు/V¡ అOయ,, ఒక పÓట కIట|i©రకD తన జV)ష�త�ప� హకDzను 
అNM7¤�ిన ఏ-ావ� వంట| భGషb� �ౖెనను వ)Õ@(/f�ÊKనను ఉండ�y¤¡ అOయ,, 
జÆగ¯తXnా చూచుi©ను�¥. ఏ-ావ� ఆ తర67ాత ఆö/ా�దమ, m� ంద n¢/f కÔ¦ళ0�  
xడ�చుచు Z(O iéసరమ, శద̄·Rd 7Pదi»నను, మcర6మనసు� m� ంద నవiాశమ, 
Zొరకక xస/f+ంపబ�ెనO Ç/�ర6గ,దుర6 (]̂òG. 12:15–17). 
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అన�యమ' 

Qేవfg pతే ఇ�ా½కk మ-1య' య8Dõబ' yûFక ఎం�ిక (25:1–28) 

Zేవ�డ� Öదట అబFG Hమ,ను pిThనప�jడ�, అతOO “n~పj జనమ,nా” 
@ే=ాX నO ఆయన 7ాnాo నం @ే-ాడ� (12:2). Zవే�O@ేత “ఎO¦i��న” ( ריִחָּב , bachir) 
వ)i»Xnా24 (yP]̂మc). 9:7 చూడం�¥), అతను తన rFxత/ాల 7ా/fi» మ/fయ, 
భ<ÇMద ఉన¦ సమసX వం-ాల7ా/fi» ఆö/ా�Z(T¦ పGవ]¼ంపజV� ́7ాహకDడ�nా 
లÅక మcరÍద/fûnా ఉం�(T (12:2, 3). i©O¦ సంవత�/ాలD గ�¥hన త/ా�త 
�ÊహË 7ా అబFG Hమ,Rd, “భ<NÇదనుండ� /Vణ,వ�ల” వలÐ మ/fయ, 
“న¶తGమ,ల” వలÐ అతO సంR(నం x=ాX రంnా ఉండబ_ తbందO @ెmాjడ� (13:16; 
15:5). @(లc సంవత�/ాల త/ా�త, pతిర6డ� R�ంబ� ౖ R�NMZ[ సంవత�/ాల 
వయసుగల7ా�ెనౖప�jడ�, pితర6�¥ల` నుం�¥ “జనమ,లD” మ/fయ, “/ాåలD” 
వ=ాX రO Zేవ�డతORd @ెmాjడ� (17:1, 6). hవరnా, -ా/ా “జనమ,లకD తT�” 
iానుందO మ/fయ, ఆ9:నుం�¥ అy¤క మంZ[ /ాåలD వ=ాX రO Zేవ�డ� 
మ,ందుnాy¤ @ెmాjడ� (17:15, 16). ఇదంR( అబFG Hమ, -ా/ాలకD 
అ=ాధ)9:KంZ[nా కనబ�¥ంZ[ గనక, 7ార6 అపనNMకRd నవ�డం జ/fnfంZ[ (17:17; 
18:10–13); అ�R ే Zేవ��¥i» అ=ాధ)9:KంZ[ ఏZ¿ లÅదO hవరకD 7ార6 
RెలDసుకDy(¦ర6 (18:14). 

సుదూరంల` జరగనున¦Zే�ÊKy( ఇZ[ Oజ9̈ గZ(–ఎZోమ, మ/fయ, 
ఇ-ా̄��లD (అనంతర iాలంల` ఉతXర /ాజ)9:Kన ఇ-ా̄��లDnా, దî¥ణ /ాజ)9:Kన 
య<Z(nా 7¤ర6 iావడం జ/fnfంZ[) అy¤ జÆతbలD (జనమ,లD) ఏరj�(ï �, /ాåలD 
వ@(gర6. ఏZ9ే:Kనపjట|i}, Zేవ�డ� �tలxhgన ఈ 7ాnాo y(ల yPర7¤ర6j ల`O R�T 
దశT¦ ఈ అ'()యం 7Pల��¥@ే=ÂX ంZ[. “అబFG Hమ, మరల ఒక �ీX �O x7ాహమ, 
@ే�ిi©yPను, ఆ9: p´ర6 i�త¬/ా” అÔ, ఆ9: Z(�/ా అతOi» ఆర6గ,ర6 కDమcర6లD 
కTnారÔ ఆZ[iాండమ, 25:1–4 వచy(లD RెTయజVసుX y(¦�. 7ాక)rFగంల` Ï/f 
p´ర6�  మ/f i©ంతమంZ[ pిల�ల pర́�Rd బFటÀnా కOpి=ాX �. అబFG Hమ,కD ప�ట|vన ఈ 
కDమcర6లD మ/¢ పyP¦ండ� అ/V�యÛ  RెగలకD y(యకDలయc)ర6. Ï/f గ,/fంh 
మనకD ఎకDzవnా RెTయకmÂ �నపjట|i}, pితర6�¥i» xసX �ృతసంఖ)ల` 
భxష)త/ాల సంతsOhg Zేవ�డ� తన 7ాnాo నంపట�  x-ా�స)త (xశ�సÔయత) 
చూpిం@(డO మనకD RెలD=ÂX ంZ[. 

Hగర6 Z(�/ా ఇ�ాM��లDను, మ/fయ, అతOల` నుం�¥ xసX �ృత సంఖ)ల` 
భxష)త/ాT¦ వృZ[·  @ేయడం ఈ xషయంల` Zేవ�O x-ా�స)తకD మ/¢ 
ఉZ(హరణnా OలD=ÂX ంZ[ (25:12–16). ఇ�ాM��లDకD “పం�ెGండ�గ,ర6 /ాåలD” 
జOMం@(ర6; Ïర6 మ/¢ పyP¦ండ� అ/V�యÛ  RెగలకD y(యకDలD iావడం, 
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యciéబ, నుం�¥ ఉదºxం@ ేఇ-ా̄��Éయ,ల పం�ెGండ� n¢R(G లకD స/fసమcనంnా 
కనబడ�RdంZ[. అబFG Hమ, తన పÓ/fX =ా�=ా> ÷O¦ ఇ=ా�కDi»hgy(, ఉపపతb¦ల 
Z(�/ా కTnfన సంR(y(O¦ కI�( అబFG Hమ, p´GNంh 7ా/fi» బహëమcy(Thg, 
కy(ను Zేశంల` 7ార6 ఇ=ా�కD పట�  శతbG త�ం చూపకDం�( R(ను బGsi» ఉండnాy¤ 
7ా/fO త¬ర6j7Pౖప� పంpింh7¤-ాడ� (25:5, 6). 

Hగర6, i�త¬/ా అy¤7ా/f Z(�/ా అబFG Hమ,కD కTnfన సంతs7ా/fi», 
Zేవ��ెను¦కDన¦ సంR(న9:Kన ఇ=ా�కD మ/fయ, ఇ=ా�కD కDమcర6�ైన యciéబ, 
సంR(నం m� ందబ_ �� 7ాnాo నZేశంల` ఎటÀవంట| rFగం లÅకmÂ �నపjట|i},25 
అబFG Hమ, 7ా/fO p´GNంh 7ా/fi» బహëమcy(Tవ�డం Z(�/ా 7ా/fi» ఆö/ా�దంnా 
ఉy(¦డ�.  

అబFG Hమ, తన x-ా�=ాO¦ తన కDమcర6లRd పంచుi©O 7ా/f �xR(లపట� 
Zేవ�OకDన¦ hతXం గ,/fంh (పGణ(Ñక) 7ా/fi» బ_ '[ం@(డ�. pితర6�¥పట�  
�ÊహË 7ాకDన¦Oశgయతగ,/fంh ఒక 7ాక)rFగం ఈ xధంnా RెTయజV=ÂX ంZ[: 
“ఎట�నnా �ÊహË 7ా అబFG Hమ,ను గ</fg @ెpిjనZ[ అతOi» కలDగజVయ,నటÀ�  తన 
తర67ాత తన pిల�లDను తన �ంట|7ార6ను Ôsy()యమ,లD జ/fnfంచుచు, 
�ÊహË 7ా మcరÍమ,ను n��i©నుటకD అతడ� 7ా/f iాజÆæ pించునటÀ�  y¤నతO 
yP/fnfయ,y(¦నyPను” (18:19). అబFG Hమ, తన pిల�లకD బ_ '[ంచడం గ,/fంhన 
xవ/ాలD మనకD లభ)ం iానపjట|i}, ఇ=ా�కD ప/fR()గం pితర6డ� అతOi» Zవే�O 
గ,/fంh బ_ '[ం@(డO సూ@()ర>ంnా RెలD=ÂX ంZ[. ptౖnా, ఇ=ా�కD య,కXవయసునుం� ే
Zేవ�Oల` దృఢ9:Kన x-ా�=ాO¦ ptంm� ంZ[ంచుకDy(¦డ�; ఈ x-ా�స9̈ అతOO 
తన తం�¥Gi» x'ేయత చూp´లc, అంటµ అబFG Hమ, అతOO బం'[ంh బTpీఠం Çద 
ఉంhనప�jడ� అతను తన తం�¥Gi» ల`బ�ేలc @ే�ింZ[ (22:1–19). అబFG Hమ, తన 
కDమcర6లంద/fÔ p´GNంh 7ా/fi» బహëమcy(T@(gడ� గనక, Zవే�డతO గ,/fంh 
18:19 వచనంల` �tల xhgనటÀv nా అతను 7ా/fi» అత)ంత n~పj బహëమcన9:Kన 
“�ÊహË 7ా మcరÍమ,”ల` °¶ణను (ఉపZేశం) ఇhg ఉండవచుgనy¤Z[ రè} ¥nాy¤ 
(నమMదnfనZ[nాy¤) కనబడ�తbంZ[. 

r.sకపర9:Kన ఎO¦కల` rFగమc లÅక rFగం iాZ( అy¤ xషయం ఒక/f 
అ'()sMక గమc)O¦ Oర1�ంచదు. అబFG Hమ, కDటÀంబంల`O పGs వ)i»Xi}, ఏi��క 
OజZేవ��¥పట�  pితర6�¥కDన¦ x-ా�=ాO¦ OTp ి ఉంచుié�(Oi» లÅక 
తృణ 3క/fంచ�(Oi» ఐh�క9:Kన ఎంpిక ఉంZ[; అతను nాÔ ఆ9: nాÔ పGs వ)i}X “Ôs 
y()యమ,లD జ/fnfంచుచు, �ÊహË 7ా మcరÍమ,ను n��i©నుట” గ,/fంh అవ�y( 
iాZ( అO స�ంతంnా Oర1�ంచుié7ాT. RేTnాÍ  అర>మ��) మcటల`�  ఇZ[, Zేవ�O 
r.sక9:Kన ఎO¦కల` ఉy(¦ nాÔ లÅకmÂ �y(nాÔ ఎవ/��y( స/V Zేవ�O ఆ'()sMక 
ఎO¦కల` rFగం (“ర¶ణ m� ంZ[న7ార6”) iావచుg. “ఇ-ా̄��లD 
సంబంధులందర6ను (r.sక9:Kన) ఇ-ా̄��Éయ,లD (ఆతMసంబంధ9:Kన, 
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ఆ'()sMక9:Kన) iార6” (/¢మc. 9:6) అO m(లD @పెjడంల` సంî¥పX9:Kన అర>NZ.ే 
అm� సXలD�ైన m(లD ఒÉవ వృî�O¦ =ాదృశ)ంnా (=ామ)ం, mÂ Tక) ½�ిi©O, 
ఒÉవ@ెటÀv  “i©మMలల`” (r.sకంnా ఎO¦i��న ఇ-ా̄��Éయ,లD) i©O¦ట|O Zేవ�డ� 
7ా/f “అx-ా�సమ,నుబట|v  x/fh” 7¤� ిఅన)పGజలÐౖన i©ంద/fO (r.sకంnా ఎO¦క 
iాO7ార6, అడx ఒÉవ @టెÀv వంట|7ార6) 7ా/f “x-ా�సమ,నుబట|v ” ఒÉవ @ెటÀv కD 
“అంటÀ” కట|v  7ా/fO R(yPను¦కDన¦ పGజల`�  rFగం @ేయడం గ,/fంh వ/f1ం@(డ� 
(/¢మc. 11:17–20). అన)పGజT¦ అsశయపడవదoO m(లD ]̂చg /fసూX , 7ార6 
x-ా�సంల` OTh ఉండకmÂ �నట��R,ే అx-ా�సులÐౖన య<దులD 
x/fh7¤యబ�¥నటµv  Ïరè “x/fh’’ 7¤యబడR(రO @ెmాjడ�. ptpౖtచుg, 
అx-ా�సులÐౖన య<దులD (x/fh 7¤యబ�¥న ఒÉవ i©మMలD) గనక 
xశ��ింhనట��R,ే 7ారè అన)పGజలc� nాy¤ (అడx ఒÉవ i©మMలD) 
అంటÀకటvబడR(రÔ @ెmాjడ� (/¢మc. 11:20–24). 

Zేవ�డ� అబFG Hమ, ®కz r.sక సంR(y(O¦, అంటµ అతO కDమcర6�ైన 
ఇ=ా�కD మ/fయ, ఇ=ా�కD కDమcర6�ైన యciéబ, నుం�¥ వhgన7ా/fO, 
O/Vwతbకంnాను మ/fయ, O/f¦బంధంnాను (బúషరతbnా) ఎను¦i©నడం 
అంsమంnా 7ాnాo న Zేశంల` i}¯సుX  జనy(Oi» గమనO/Voశ9:KంZ[ (Z(/f½�ింZ[). 
ఇందుకD Õన¦ంnా, అబFG Hమ,కD ఆ'()sMక సంR(నం®కz ఎO¦క ఎపjట|i} 
Oయయబద·9:KనZ,ే అంటµ షరతb లRd కI�¥నZ;ే ఇZ[ Zేవ�O hతXంపట�  x-ా�సం 
మ/fయ, x'ేయత Çద ఆ'(రప�¥నZ ే(మతX� 3:1–12; లIiా 7:30; గల½. 
3:26–29). r.sక9:Kన ఎO¦కలÅO /ాHబ, వంట|7ార6 కI�( �ÊహË 7ాల` 
Oజ9:Kన x-ా�సంగల7ా/��నందువలన (�ÊహË షbవ 2:8–14; ]̂òG. 11:31) 
ఆ'()sMక సంR(నంnా Zేవ�O@ేత ఎO¦i��న7ారయc)ర6. 

¡యcòయ,/ాలÐౖన రèతb మ/¢ ఉZ(హరణ. ఆ9: r.sకంnా 
ఎO¦క@ేయబడO పGజల`� O వ)i»X; అ�y( ఆ9: తన అతX  నÎN®కz 
Zేవ��ైన �ÊహË 7ాల` Oజx-ా�సు/ాలÐౖంZ[. ఆ9: తన ¡యcబ, Zై7ాT¦ 
x�¥hptట|v , Zేవ�O®కz ఆతMసంబంధ9:Kన ఎO¦క�ÊKన ఇ-ా̄��లD జÆsల` ఒక 
rFగ9:KంZ[ (రèతb. 1:16, 17; 4:11–17). ptౖptచుg, ఆ9: ��సు i}¯సుX కD 
పÓ/f�కD/ాలÐౖంZ[ (మతX� 1:5). ఈ వ)కDX లD Zేవ�O@ేత ఆతMసంబంధ9:Kన 
ఎO¦క అ�నటÀv nాy¤, ఇ�ాM��లD సంతs7ార6 మ/fయ, i�త¬/ాకD ప�ట|vన 
కDమcర6లD x-ా�సంRd �ÊహË 7ాను ఘనప/fg ఆయనను �x́ంh ఉం�¥నట��R,ే 
7ార6 కI�( Zవే�O@తే ఆతMసంబంధ9:Kన ఎO¦క అ��)7ా/V. 

ఇ=ా�కD Z(�/ా ఎO¦i��న వంశం. -ా/ా వంధు)/ాTnా బFధప�¥నటµv , x7ాహం 
జ/fnfన త/ా�త Z(Z(ప� ఇర7P ౖసంవత�/ాలD /fబFzకD pిల�లD ప�టvలÅదు (25:20, 
26). అబFG Hమ, Z(సుడ� ఆ9:ను ½సుi©O వhg ఇ=ా�కDకD rFర)nా 
@ేయ�(O¦ Zేవ�O ఏ/ాjటÀ అన¦ప�jడ� /�ండ� కDటÀంబFలD ఇZ[ Zేవ�O 
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hతXపGiార9:Kన x7ాహమO నమMడం జ/fnfంZ[. అలcn��R,ే /fబFz i�ందుకD 7Pంటy¤ 
pిల�లD ప�టvలÅదు? సూhత9:Kన ఈ పGశ¦కD 7ాక)rFగంల` జ7ాబ, లÅదు; అ�R ే
అబFG Hమ, -ా/ా i©రకD 7¤డ�i©న¦టÀv nా (15:1–5), ఇ=ా�కD కI�( /fబFz పî�న 
�ÊహË 7ాను 7¤డ�i©న¦టÀv  7ాక)rFగం RెTయజV=ÂX ంZ[. hవరకD, /fబFz గరºవs 
అ�)ంZ[ (25:21).  

/fబFz R(ను అ�¥nfనZ(Oi�ంటu ఎకDzవnాy¤ m� ంZ[ంZ[, ఆ9: గరºంల` చుర6i��న 
కవల °Äవ�లDy(¦ర6. కవల °Äవ�లD ఆ9: గరºంల` ptనుగ,లcడ�కDంటÀన¦ 
iారణం@ేత ఆ9: గరºవsnా ఉన¦ iాలమంR( ½వGంnా బFధననుభxంhంZ[. ఇZ[ 
ఆ9: శ/Ùరంల`పల ఒక n~పjయ,ద·ం జర6గ,తbన¦టµv  ఉంZ[ (25:22). ఆ9: తన 
గరºంల` జర6గ,తbన¦ ptనుగ,లcటకD అర>9̈Nటâ (iారణ9̈Nటâ) �ÊహË 7ాను 
అ�¥nfంZ[, అందుiాయన ఆ9: గరºంల`O కవలలD /�ండ� 7¤/V�ర6 జÆతbలO 
జ7ా�@(gడ�. ptదo7ా�ైన ఏ-ావ� వంశసు> లD (ఎZోÇయ,లD) hన¦7ా�ైన 
యciéబ, వంశసు> లకD (ఇ-ా̄��Éయ,లD) Z(సులవ�R(ర6 (25:23). ఇ=ా�కD 
మ/fయ, /fబFz ఈ పGవచనం yPర7¤ర�(O¦ చూడకDం�(y¤ మృs@ెంZ(ర6; శR( 
బFo ల అనంతరం, Z(Ïదు /ాå ఎZోÇయ,T¦ అణh7¤hనప�jడ� ఈ పGవచనం 
yPర7¤/fంZ[ (2 సమ<. 8:14). 

అy¤కDల అÕmGా యcలకD xర6ద·9:KనZ[ ఏNటంటµ జను)వ�లD 
(�7ాణ,వ�లD) nాÔ, ప/ా)వరణం లÅక ప/fస/ాల p´GరణnాÔ వ)i»X®కz 
మyÞ7Pౖఖర6T¦ పÓ/fXnా Oర1�ంచలÅవ�. మనం hన¦pిల�లDnా ఉన¦ప�jడ� మన 
తT�దండ�G లD మన నడవ�¥O (పGవరXన) రèప�Z[దo�(Oi» Rdడj�¥నపjట|i}, మన 
Oర1యcT¦ మన అంsమ లî�)O¦ మన9̈ O/ా· /fంచుié7ాT. మన9:టÀవంట| 
మనుషbలమవ�R(¡నy¤ xషయంల` పలD అం-ాలకD పG9̈యం ఉy(¦ nాÔ, 
మనం ఏ మనుషbలం iా7ాలనుకDంటÀy(¦¡ ఎవ/f మనుషbలం iా7ాలను 
కDంటÀy(¦¡ మన �xతంల` ఏ మc/ాÍ ల`�  నడ7ాలనుకDంటÀy(¦¡ ఎను¦i©y¤ 
ద¶త (చర) ½సుi©y¤ హకDz) మనiV ఉంటÀంZ[. yPౖsకపరంnా �´�@(�య,త కరXnా 
(స�తంతG కరXnా) మన తT�దండ�G ల ఆiాం¶లకD, జను)పర9:Kన ప/fNతbలకD 
(పGsబంధiాలకD) మ/fయ, ప/fస/ాల పGrF7ాలకD ]̂చుgnాyPyౖ( ఉండడం లÅZ( 
తగ,Í nా yPౖy( ఉండడం జర6గ,తbంZ[. మనం -ా/Ùరంnా మcన�కింnా 
ఆతMసంబంధంnా ఎదుగ,తbన¦i©Z¿o , Zేవ�O@ేత ఎO¦i��న7ా/fnా మనం 
�xం@(లనుకDంటÀy(¦మc లÅZ( అy¤Z[ మనకD మన9̈ Oర1యంచుié7ాT. 

ఈ xషయంల` సమ,hత9:Kన దృ�ాv ంతం =(లD /ాå. అతO �xతంల` 
mGా రంభం బFnాy¤ ఉంZ[. అతను మంh ఎతbX  అంద9:Kన రèపం శ/ÙరZ(ర�÷త 
గల7ాడ�. అతను �ÊహË 7ా®కz అÕÝికDX �ైన /ాå అ�నప�jడ� Zేవ�O ఆతM 
అతO ÇZ[i» /ాnా, అతO హృదయం మc/fmÂ �ంZ[ (1 సమ<. 9:1, 2; 10:1, 9, 
10). అ�R,ే అతను Öం�¥పటÀv దలRd (తల�ర6సు) గర�ంRd �ÊహË 7ా hR(X O¦ 
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వ)s/Vi»ం@(డ� (1 సమ<. 13:8–14; 15:1–23); ఇంiా అతను Z(ÏదుకD 
లÕంhన పGజÆదరణ చూh ఈరy÷Rd రnfTmÂ యcడ� (1 సమ<. 18:5–12; 19:8–
10). =(లD అంతరంగంల`O కల`� ల�ి>s అతను Zేవ�Oi» x'ేయత చూపకDం�( 
అతOO అ'ోగsi» Z[గజÆ/fg, hవరకD nfల`Èవ పర�తం దగÍర ÜిTÝీXయ,ల @ేతbల`�  
ఇ-ా̄��లD ప/ాజయcOi» మ/fయ, తనను R(ను చంప�i©y¤ x�ాద�ి>si» 
Z(/f½�ింZ[ (1 సమ<. 31:1–6). 

R(ర6� పటvణసు> �ెనౖ =(లD �xతnాథ ఇందుకD పÓ/fXnా Õన¦ంnా ఉంZ[. 
mారంపర) వర1నల పGiారం, అతను శ/ÙరZ(ర�÷త గల7ాడ� nాÔ అంద9:Kన రèపం 
గల7ాడ� nాÔ iాడ�. తదుప/f iాలంల` కI�(, అతను @(లc మటÀకD 
“బల]�నుడ�” nాను (2 i©/fం" ¿. 10:10; KJV), తరచూ అy(/¢)గంRd బFధప�¥ 
నటÀv nానూ RెలD=ÂX ంZ[ (2 i©/fం" ¿. 12:7–9; గల½. 4:13–15). అ�y( nాÔ, 
అతను �ÊరèషలÅమ,ల` మతబ_ ధకDలD (రòÈలD) న�¥pిం@ ే mాఠ-ాలల` 
అతb)R(�హం కTnfన xZ()/f>nా ఉండడ9̈nాక, ��సు y(మంపట�  ½వG9:Kన 
Zే��ాO¦ ptంచుi©O i��*సXవ�T¦ ]¼ం�ించడ9̈nాక hవ/fi» 7ా/fO చంpి7¤య�(Oi» 
కI�( సమMsం@(డ� (అm� . 26:9–11; 1 s¡s. 1:13). ఆZ[సంఘcO¦ 
]¼ం�ించడంల` m(లD (=(లD) పGద/fûంhన ½7¤Gచ� య<దు మతంల` అతOO 
n~పj =ా> �i» @ే/fgంZ[; అతను సÛ ]̂Z[GÛ  సభకD ఉmాధ)þ డయc)డ�. 
నజ/Vయ,�ైన ��సు అనుచర6T¦ (అనుయcయ,T¦) m(లD (=(లD) బం'[ంh 
7ా/fO @ెర =ాలల` ptటv�(Oi» పG'(న యcజకDలD అతOi» �ిóారసు పR(G T¦వ�డం 
జ/fnfంZ[ (అm� . 9:1, 2, 14; గల½. 1:13, 14). దమసుz 7Pìz�  రహZ(/fÇద అతను 
ప�నర6R(> ను�ెనౖ ��సును మ,ఖcమ,hnా కలDసుకDన¦ప�jడ� అతO సర�స�ం 
మc/fmÂ �ంZ[. =(లDi»ప�jడ� ఎదు/��న Zై�Z¿rFవం: అతను R(ను i©̄తXnా 
RెలDసుకDన¦ సR()O¦ '[కz/fంh, i��*సXవ�T¦ ]¼ం�ించ�(Oi» mాత మcరÍంల`y¤ 
]¼ంసకD�¥nా నడ7ాలc? లÅక, ప�నర6R(> ను�ైన ��సును xశ��ింh ఆయన తన 
�xR(O¦ సమ<లంnా మc/fg7¤�´లc అతOO అనుమsం@(లc? ��సును 
అంnÙక/fంh ఆయనను ర¶కD�¥nా పGsmాZ[ంhన మర6¶ణం య<Z[య పGజలతణ 1 
శతbG వ�nా ప/fగణ =ాX రO అతOi» RెలDసు (అm� . 26:12–19; /¢మc. 1:15, 16; 
10:9–13); అ�R ేఅతను స/��న Oర1యం ½సుi©O Zేవ�Oపట�  మ/fయ, ఆZ[ 
సంఘంల`ను గ,ర6తరబFధ)తలD �ీ�క/fంhన Z(సు�ె ౖ య<దులi�లcn¢ 
అన)జనులకI అలcnV సు7ారX పGకట|ం@(డO మనకD RెలDసు. 

వ)ంగ)ంnా, ఈ ఇదo/fZ¿ =(లD అy¤ p´/V; ఇదo/fZ¿ ఒiV n¢తGం; ఇదo/fZ¿ ఒiV 
మతx-ా�సం. ఇ-ా̄��లD పGజల`�  ఇదoరè n~పj =ా> �i» @ేర6కDy(¦ర6; Zేవ�O 
ఎO¦క అ�న ఇ-ా̄��లDల` rFగ9:Kన Ï/fదoరè n~పj Zె7ౖాö/ా�Z(T¦ 
అనుభxం@(ర6. అ�R,ే 7ా/f �xతపర)వ=ానం 7¤/V�ర6nా (Õన¦ంnా) ఉంZ[. 
ఒకర6 Zేవ�Oi» వ)s/Vకంnా x�ాZ(ంత9:Kన sర6గ,బFటÀ పGద/fûంచnా, మ/~కర6 
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స�వ9:Kన x-ా�సంRd xజయమరణం m� ంZ(ర6. O/Vwతbక9:Kన Zవే�O ఎO¦కకD 
ఇందుల` పG9̈యం లÅదు. ఈ ఇదo/fi} తమ �xR(ల`�  Zేవ�O సంకలjం (hతXం, 
ఉZేoశం) ఏZో  RెలDసు, తమ ఆ'(MsMక �xతం ఉండబ_ �� 
గమy(yP¦ను¦i©న�(Oi» ఇదo/fi} �´�చ� (స�తంతG9:Kన మనసు) ఉంZ[. =(లD 
/ాå తన స�ంత పGణ(Ñక పGiారం న�¥h, తన xy(శy(Oi» R(y¤ iారకDడయc)డ�. 
R(ర6� పటvణసు> �ైన =(లD, R(ను i��*సXవ�T¦ ]¼ం�ించడం Zవే�O hR(X Oi» 
వ)s/VకమO RెలDసుకDన¦ప�jడ� 7Pను7Pంటy¤ తన మనసు మcర6gi©O, i��*సXవ 
x-ా�=ాO¦ పG@(రం @ేయడంల` పGపంచంల`y¤ మ/�న¦ట|i} =ాట|లÅO7ాడయc)డ�. 

యciéబ, Z(�/ా ఎO¦i��న వంశం. ఏ-ావ� యciéబ,Tదo/fi} R(త y(నమMలD 
ఒక/V: x-ా�సులకD తం�¥G�ÊKన అబFG Hమ, మ/fయ, -ా/ా x-ా�=ాO¦బట|v 
వృZ(· ÷ప)ంల` కDమcర6ణ 1  కనడం జ/fnfంZ[ (]̂òG. 11:11). ఏ-ావ� యciéబ,Tదo/fi} 
తT�దండ�G లD ఒక/V: 7ాnాo నప�తbG �ైన ఇ=ా�కD మ/fయ, Zేవ�O@తే 7ా/f తT�nా 
ఎO¦క@ేయబ�¥న /fబFz (24:1–67). ఈ అన¦దమ,MTదo/f స�rF7ాలD 
Zేహపరంnాను మcన�ికంnాను ఆతMసంబంధంnాను 7¤/V�ర6nా ఉy(¦�. 
యciéబ, అmాయcల Z(�/ా mÂ /ాటFల Z(�/ా తbదకD Zేవ�Oi» 
@ెంZ[న7ాడయc)డ�; ఏ-ావ� Ni»zT ధనవంతbడయc)డ� nాÔ (33:1–11) 
]¼½Xయ,ల`� O �ీX �లను x7ాహం @ేసుi©O తన తT�దండ�G లకD 7¤దన కTnfం@(డ� 
(26:34; 27:46; 28:8, 9). ptదo7ా�ైన ఏ-ావ� తనకD జనMతః వhgన 
7ారసత�ప� హకDzను Oర�¶)ంnా O/ాక/fంh, తన �xతంల` Zవే�Oi» =ా> నం 
లÅకDం�( @ేసుకDన¦ x�ాదప/f�ి>sO RచెుgకDy(¦డ�. ]̂òG పsGక రచ�త 
ఇతOగ,/fంh “ఏ-ావ� వంట| భGషb� �ైనను” అO p´/~zy(¦డ� (]̂òG 12:16). 
hన¦7ా�ెనౖ యciéబ, ఇ-ా̄��లD పం�ెGండ� n¢R(G లకD మ<లప�ర6షbడయc)డ�. 

ఏ-ావ�ల` ఉన¦ క̄మ°¶ణ(/ా]¼త)ం మ/fయ, ఆ'(MsMక అశ̄ద·  ÖదలÐౖన 
7Pౖఖర6లD Zేవ�డ� మ,ందుnా Oర1�ంhన7¤నO i©ందర6 అÕmGా యం. Ïర6, 
ఆZ[iాండమ, 25:23ల` ఉన¦ “ptదo7ాడ� hన¦7ాOi» Z(సుడగ,ను” అy¤Z(O¦, 
యciéబ, “ఏ/ాjటÀ” (ఎO¦క) iావడం మ/fయ, ఏ-ావ� తృణ 3iా/ాOi» గ,/fiావడం 
అy¤x 7ార6 ప�ట|v  “9̈లÐౖనను i}�ైనను @ేయక మ,ంZే” (/¢మc 9:11, 12) 
Oర1యమయc)యO m(లD 7Gా �నిZ(ORd కTp ి ఈ అÕmGా యcOi» /ావడం 
జ/fnfంZ[. ఏ-ావ�కD ఇక ఎO¦కలÅదÔ, ఎO¦i��న7ాడ� iానందువలన Zేవ�Oi» 
@ెంZ[న7ాడ��) ద¶త మ/fయ, ఆయన hతXపGiారం �xం@ ే=ా> � లÅవÔ ఈ 7ాక) 
rFnాT¦ అmార>ం@ేసుiéడం జ/fnfంZ[. 

/fబFz గరºంల` °Äవ�T¦ Zవే�డ� గ/fwంచలÅదÔ (RdG�ిప�చgలÅదÔ), ఆయన 
ఆZ[iాండమ,ల` పGకట|ంhనZ[ Zేవ�O Oత)ర¶ణకD సంబం'[ంhనZ[ iాదÔ Ïర6 
xసM/fసుX y(¦ర6. /fబFz గరºంల`O °Äవ�లD /�ండ� xÕన¦ జÆతbT¦ 
సూhసుX y(¦ర6 (లÅక /�ండ� 7¤/V�ర6 జÆతbలకD పGsOధులDnా ఉy(¦ర6). 7ాnాo న 
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Zే-ాO¦ =ా�స> ÷ంnా m� ందడంi©రకD, ల`కంల` ఉన¦ సమసX వం-ాల పGజలD 
ఆö/ా�దం m� ంZేలcnా 7ా/f నుం�¥ ల`కర¶కD�ైన ��సు /ావడంi©రకD యciéబ, 
వంశసు> T¦ Zేవ��నెు¦కDy(¦డ�. ఏ-ావ� వంశసు> లD ఎO¦i��న7ార6 iాకmÂ వడం 
Zేవ�డ� అబFG Hమ,Rd @ే�ిన 7ాnాo y(T¦ iా/ా)చరణల`ptటµv వం-ాOi» 7¤ర6nా 
ఉన¦7ార6 iావడ9̈ తపj మ/VZ¿ iాదు.  

/¢మc 9:11, 12 వచy(లD ర¶ణ xషయంల` ఏ-ావ� యciéబ,T¦ 7Pయౖi»Xకంnా 
(వ)i»Xగత=ా> �) సూhంచడం లÅదు; ptౖnా ఈ అmా/>ా Oi», ఆస/ాnా ఉండడంi©రకD, 
అంటµ Oత)ర¶ణ xషయంల` ఏ-ావ� యciéబ,ల భxత7ా)O¦ 7ార6 తT�గరºంల` 
ఉండnాy¤ Zేవ�డ� మ,ందుnాy¤ O/Vwతbకంnా Oర1�ం@(డy¤ తప�j అÕmGా యcOi» 
ఆస/ాnా ఉండడం i©రకD తదుప/f వచy(O¦ (/¢మc. 9:13) ½సుi©నడం 
అసందరº పG=ాX వy¤ అవ�తbంZ[. Zేవ�డ� మలci} 1:2, 3 వచy(ల`�  “y¤ను 
యciéబ,ను p´GNంhsO … ఏ-ావ�ను Zే�ÝింhsO” అO ఉన¦Z(O¦ అm� సXలDడ� 
ఈ సందరºంల` “యciéబ,ను p´GNంhsO, ఏ-ావ�ను Zే�ÝింhsO” (/¢మc. 9:13) 
అO పG=ాX xంచడం జ/fnfంZ[.  

Öదటnా మనÖక xషయcO¦ గ,/fXంచవల�ిన అవసరం ఉంZ[: p´Gమను 
Zే��ాO¦ ఒకZ(O త/ా�త మ/~కZ(O¦ @/ేfg @ెపjడంల`, “Zే�Ýంిచడం” అy¤Z[ 
పలD సంద/ాºల`�  “తకDzవnా p´GNంచడం” అy¤ అ/>ా O¦వ�nా, “p´GNంచడం” అy¤Z[ 
“ఎకDzవnా p´GNంచడం” అy¤ అ/>ా O¦సుX ంZ[. ఆZ[iాండమ, 29:30–32 వచy(ల`�  
ఈ పదబం'(ను¦పÎnfంhన x'(నం ఈ xవరణకD -ÿ¯ష�9:Kన ఉZ(హరణ. ఈ 
పGకటన y¤పథ)ం (ఆZ[. 29:30–32 వచy(లD), H/ానుల` లcబFను i©̄తX  అలD� ణ 1 
¡సnfంhన సందరºంల`OZ[. యciéబ, /ా]aలDను rFర)nా m� ంద�(Oi» మ,ందు, 
లÅయcను rFర)nా m� ంZేలc ¡సmÂ యcడ�. “అతడ� లÅయcకంటu /ా]aలDను 
బహënా p´GNంh” (29:30) అO 7ాక)rFగం @ెబ_X ంZ[. అంటµ యciéబ, లÅయcను 
“p´GNం@(డO”, అ�R ే/ా]aలDను “p´GNంhనంతnా” ఆ9:ను p´GNంచలÅదO ఈ 
వచనంల`O సూhR(ర>ం. “లÅయc Zే�Ýింపబడ�ట �ÊహË 7ా చూh” (29:31) అO 
రచ�త పG=ాX xం@(డ�. “Zే�Ýించు” అy¤ అ/ా> O¦@ేg אֵנָׂש  (śane’) అy¤ ]̂òG 
పZ(Oi» “Zే�Ýించడ9̈” అ¶/ార>9:Kనపjట|i}, ఇZ[ యciéబ,కD లÅయcపట� 
శతbG త�ంnాÔ పగ nాÔ ఉన¦టÀv nా సjషv9:Kన అ/>ా O¦ చూpించడంలÅదు. ఇZ[ 
iVవలం యciéబ, /ా]aలDను p´GNంh నంతnా లÅయcను p´GNంచలÅదO @ెబ_X ంZ[. 
తదుప/f వచనంల`, లÅయc యciéబ,కD కDమcర6ణ 1  కOనప�jడ� ఆ9: “y( 
ptONట| నను¦ p´GNంచును గZ(” అO తలంhంZ[ (29:32), అంటµ, యciéబ, 
తనను /ా]aలDకంటu ఎకDzవnా p´GN=ాX డO iéర6కDందO Z¿O అర>ం.26 

/�ండవZ[nా, మనం అర>ం@ేసుi©నవల�ిన xషయం, మలci} 1:2, 3 
వచy(ల`� O పGకటన ఏ-ావ� యciéబ,లకD 7Pౖయi»Xకంnా (వ)i»Xగత =ా> �ల`) 
సంబం'[ంhంZ[ iాదు. కhgతంnా ఇZ[ 7ా/f xషయంల` Oత)R(�Oi» సంబం'[ంhన 
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భxతవ)ం iాదు. పGsnా ఇZ[ ఎZోÇయ,ల ÇదకD వhgన Zవే�O ½ర6jకD 
సంబం'[ంhనZ[; i}¯సుX  పÓర�ం అ�దవ శR(బoంల`ను y(లÍవ శR(బoంల`ను 
(ఏ-ావ� యciéబ,ల iాలం y(ట|i» సుమcర6 పదమ<డ� వందల సంవత�/ాల 
త/ా�త) అరబ,È Rెగల`� O yPబF½య,లD ఏ-ావ� వంశసు> లD Oవ�ింhన 
mGా ంR(లనుం�¥ 7ా/fO త/fNi©టvడం జ/fnfంZ[. మలci} పGవకX ఈ మcటT¦ 
7Gా �´టపjట|i» ఈ పGi»¯య Z(Z(ప�nా పÓ/fX అ�mÂ �ంZ[; ఎలcగంటµ, “ఏ-ావ�ను 
Zే�Ýింh అతO పర�తమ,లను mాడ�@ే� ిఅతO =ా�స>÷మ,ను అరణ)మందున¦ 
నకzల mాలD @�ేిsO” (మలci}. 1:3) అO �ÊహË 7ా �tలx@(gడ�. ఎZోÇయ,లD 
R(మ, పÓ/fXnా y(శనమయc)మO గ̄]¼ంhన త/ా�త, “mా�ెనౖ మన స>లమ,లను 
మరల కటÀv i©ందమ, రండO” అనుi©నడం గ,/fంh 7ాక)rFగం RెTయజV=ÂX ంZ[; 
అ�R ే �ÊహË 7ా ఇZ[ Oర6పÎగ9:Kన పGయత¦మÔ, ఒక 7¤ళ 7ార6 
కటÀv కDన¦పjట|i} R(ను మరల పడRdG =ాX నO ]̂చg/fం@(డ� (మలci} 1:4).  

ఈ కవల pలి�ల �xR(ల`�  జరగబ_ �� సంఘటనల గ,/fంh మ,ందుnా RెTp ́
7ాక)rFగం, 7ార6 ప�ట|vనప�jడ� hన¦7ాడ� (యciéబ,) ptదo7ా�¥ (ఏ-ావ�) 
మ�¥9: పటÀv i©O బయట|i» వ@(gడO RెTpిన ఒiV ఒక 7ాక)rFగం మcతG9̈ 
(25:26). మ�¥9: పటÀv iéడమy¤ rFవన లÅక వంచనRd ఒక/fO పదÏభGషb� O¦ @ే� ి
ఆ వ)i»X =ా> y(O¦ m� ందడమy¤ rFవన, తదుప/f iాలంల` ఏ-ావ� ఆకTRd 
ఉండ�(O¦ చూhన యciéబ, అతOi» ఒక nfyP¦డ� వంటiాO¦వ��(Oi» అతను 
తన జV)ష�త�ం అNM7¤�´లc బúరం కDదుర6gi©O ఏ-ావ� ఆకTO తన కనుకIలంnా 
మలచుకDన¦ ½ర6ను స�rF7ాO¦ మ,ందుnా RెTయజV�ని పGవచy(తMక9:Kన 
సూచన (25:27–34). యciéబ, అతO తT� ఇదoరè కT�ి ఇ=ా�కDను ¡సnfంh 
అతO నుం�¥ ఆö/ా�Z(O¦ m� ంZ[న సందరºంల` ఈ సూచన మ/¢=ా/f సjషvంnా 
yPర7¤/fంZ[. ఈ ఆö/ా�దం =ా'(రణంnా జV)షb� �¥i» @ెందుతbంZ[, అ�R ే
దృÝిvమcంద)ం ఉన¦ తన తం�¥GO యciéబ, R(y¤ ఏ-ావ�నO @pెిj ¡సnfం@(డ� 
(27:1–40). యciéబ, మ/¢=ా/f తన అన¦ మ�¥9: పటÀv కDy(¦డ�. 

ఏ-ావ� యciéబ,ల గ,/fంh పG=ాX xం@ ేలÅఖనrFnాలD ఏ ఒకz/f ర¶ణ గ,/fంh 
nాÔ లÅక అ'[îVపణ (ఖండన) గ,/fంh nాÔ O/Vwతbక9:Kన (O/f¦బంధ9:Kన) వ)i»Xగత 
ఎO¦కను RెTయజVయడం లÅదు; అ�R ేఅలc RెTయజVసుX న¦టÀv nా పలD =ార6�  
7ా)ఖc)Oంచడం జర6గ,RdంZ[. mాత Oబంధనల` Zేవ�డ� తన ఉZేo-ాT¦ 
iార)రèపంల` ptటvడంi©రకD అబFG Hమ, ఇ=ా�కD యciéబ, Z(Ïదు ÖదలÐౖన7ా/f 
yPను¦ కDy(¦డ� (yP]̂మc) 9:7; i}రXనలD 89:3). mాత Oబంధనల`O ఇ-ా̄��లD 
(Z[�½. 14:2; 1 Z[న. 16:13; i}రXన. 105:6), i©̄తX  Oబంధనల`O i}¯సుX  శ/Ùరం 
అ�నటÀవంట| సంఘం (ఎÜt�.ీ 1:3–11; 1 pత́bర6. 1:1, 2; 2:9) వంట| సం=ా> గత 
వ)వస>ల xషయంల` కI�( 7ాసXవంnా ఉన¦Z[Z.ే Zేవ�డ� జగతbjy(Z[ 7¤యక 
మ,నుp´ i��*సXవ�T¦ 7Pౖయi»Xకంnా, అంటµ x�¥ x�¥nా ఒi©zకz వ)i»XO O/Vwతbకంnా 
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(O/f¦బంధంnా) ఎను¦iéలÅదు; పGsnా ఆయన 7ా/fO సమÝిvnా (i}¯సుX ల` ఎవర6 
OTh ఉంటF/¢ 7ా/fO, అంటµ సంఘcO¦) ఎను¦కDy(¦డ�. “iాలమ, 
ప/fపÓర19:Kనప�jడ�” (గల½. 4:4, 5) Ï/fO x¡hం@(లO Zేవ�డ� ఉZేo  
°ం@(డ�. ఎO¦i��న ఈ సమÝిv బృందంల` ఒక rFగంnా ఉండడమy¤Z[ 7Pౖయi»Xక9:Kన 
ఎంpిక, అంటµ ఎవ/fi» 7ార6 తమ స�ంతOర1యం పGiారం i}స̄ుX ను అంnÙక/fంచడం 
Çద, లÅక ఆయనను తృణ 3క/fంచడంÇద ఆ'(రప�¥ ఉంటÀంZ[. పGసుX త iాలంల` 
మన i©క ఆజæ ఇవ�బ�¥ంZ[; సు7ారX సంZే-ాO¦ xO, సు7ారXను నNM, మన 
mాmాల xషయంల` ప-ాgR(X ప ప�¥ (మcర6మనసు m� ంZ[), i}స̄ుX ను Zేవ�O 
కDమcర6�¥nా x-ా�సంRd ఒప�ji©O, mాప¶మcపణ i©రకD బFpిXసMం m� ంZ(లy¤Z ే
ఈ ఆజæ (అm� . 2:36–41; మ/fయ, మcర6z 16:15, 16; /¢మc. 6:3–6; ఎÜt�ీ. 
1:13; i©లù��ి. 2:11–13; 1 p´తbర6 1:18–23 చూడం�¥).  

బ�ౖ�� అంతటF, ర¶ణ అy¤Z[ ఎపjట|i} x-ా�సం x'యేతలÇద 
ఆ'(రప�¥నZే. ఎO¦i��న7ార6 sర6గ,బFటÀతనంRd (అx'యేతRd) Zవే�ణ 1 
x�¥hptట|v , ప-ాgR(X పపడకDం�( ఉన¦ట��R,ే 7ార6 ఈ i»¯ంZ[ పర)వ=ాy(T¦ 
అనుభxంచక తపjదO Zేవ�డ� ]̂చg/fం@(డ�: (1) 7¤ర6@యేబ�¥ అnf¦ల` 
పడ7¤యబడ డం (ÎHను. 15:1–6); (2) Zేవ�O పట�  (]̂òG. 3:12), i}స̄ుX పట�  
(గల½. 5:1–4) ఉన¦ x-ా�సం నుం�¥ 7Pనుs/fnf భGష�త�ంల` ప�¥mÂ వడం;  
(3) Zేవ�O x-ా̄ంsల` పG7¤°ంచకmÂ వడం (]̂òG. 4:1–11); మ/fయ, (4) pిలDప� 
మ/fయ, ఎO¦క అmాయంల` పడడం (2 p´తbర6. 1:10 చూడం�¥; KJV). 

మ,nfంప�: Zవే�డ� మనుషbల కనుగ̄]¼ంhన ఆö/ా�Z(లD 7ా/f �xR(ల`� ను 
7ా/f భxష) త/ాల`� ను i©న=ాగవచుg, లÅZ( అx -ాmాలDnా కI�( మcరవచుg. 
ఈ ఫTR(ర>ం nాÔ లÅక పర)వ=ానం nాÔ ఆö/ా�Z(లందుకDన¦7ా/f 
పGsపGతb)తXరమ,Çద ఆ'(రప�¥ ఉంటÀంZ[. i}¯సుX ల` ఉన¦ పGs ఆ'()sMక 
ఆö/ా�దం (ఎÜt�.ీ 1:3), మనకD “అy(Z[iాలమ,నy¤” (2 s¡s. 1:9) ఏ/ాjటuౖన 
Zేవ�O Îచన (ఉZేoశం, పGణ(Ñక). ఘన9:Kన ఈ ఆö/ా�Z(ల Z(�/ా మనం 9̈లD 
m� ంZేలc i}¯సుX ల` x-ా�సం కTnf �xZ(o ం. 

ఆ"#$Fsక ఓర9: (25:19–26) 

చ/fతGల` ఆZ[నుం�¥ ఇపjట|వరకD, కtfనశ̄మ లÐదు/~zంటÀన¦ Zవే�O పGజలD 
“ఇ7PందుకD వసుX y(¦�?” అO అడ�గ,త¬ జ7ాబ,ల i©రకD ÖరptడూX y¤ 
ఉy(¦ర6. అ�y( nాÔ, @(లc మటÀకD, పరల`కం నుం�¥ ఏ జ7ాబ< /ాలÅదు. 
xశ��ింhన పGజలకD Zేవ�Oనుం�¥ iావల�ినZ[ “ఎందుకD” అy¤ పGశ¦లకD 
జ7ాబ,లD iాదు nాÔ, కtfనశ̄మల`�  “ఎలc” పGsసjంZ[ం@(ల` xశదప/Vg 
జÆæ న9̈నO గ̄]¼ంచవల� ి ఉండడ9̈ బహë-ా ఇందుకD iారణంiావచుg 
(యciéబ,. 1:5). బహë-ా ఈ i»¯ంZ[ పGశ¦లD సమ,hతంnా ఉంటF��¡: “పGభ,7ా, 
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y¤ను Z¿Oనుం�¥ ఏం y¤ర6gié7ాలO Ôవ� iéర6కDంటÀy(¦వ�”; “ఇZ[ నyP¦లc ఇంiా 
ఎకDzవnా వృZ[·  @ేయగలదు (9:ర6గ,పరgగలదు); “ఈ అనుభ7ాO¦ Ô 
మ]¼మi©రకD y¤yPలc ఉపÎnfం @(T?” 

ఇZ[ మనం ఇటÀవంట| స/��న పGశ¦ల�¥nfనట��Rే Zేవ�డ� మనకD 
xనబ�టేటÀv nా మcటF� �¥ జ7ా�=ాX డO సూhంచదు nాÔ, మనం స/��న దృకj"(O¦ 
ptంm� ంZ[ంచుi©నడంల`ను, మ/fయ, క�ాv లÐదు/��నప�jడ� 7ాట|yPదు/~zy¤లc మనం 
స/��న మcరÍంల` నడవడంల`ను Oశgయంnా మనకD Rdడjడగలదు. మనÇద 
మన9̈ జÆTపడ�త¬ ఉన¦ట��R,ే లÅక శ̄మలÐదు/��నందుకD మనం Zేవ�ORd 
ఎడమ,ఖంnా ఉన¦ట��R ే శ̄మలD మనT¦ంiా ఎకDzవnా xy(శy(Oi» 
న�¥pి=ాX �; అ�R ే మనం స/��న xధంnా సjంZ[ంhనట��R ే అx మనల` 
ఓర6jను అంటµ Oలకడతy(O¦ ptంm� ంZ[=ాX �. ��సు సహË దర6�ైన యciéబ,, 
“y( సహË దర6లc/ా, Ç x-ా�సమ,నకD కలDగ, ప/Ù¶ ఓర6jను ప�ట|vంచునO 
�Ê/fnf, Çర6 y(y(xధమ,లÐౖన -�ధనలల` పడ�నప�jడ�, అZ[ మHనందమO 
�Êంచుi©ను�¥” అO @ెmాjడ� (యciéబ, 1:2, 3).  

Zేవ�డ� మన x-ా�=ాO¦ ప/Ù¶@ేయ�(Oi» శ̄మల ననుమs=ాX డ�; 
ఆయOలc @ేయడంZ(�/ా, మనం ఆ'(MsMక బలcO¦ (“ఓర6j”) 
ptంm� ంZ[ంచుié7ాలO iéర6కDంటÀy(¦డ�. బర6వ�లD ptౖi» ఎRేX  i}¯�( iార6లకD 
(7P�ñ T� ిvం�  i}¯�(iార6లD) బహë-ా ఈ rFవన బFnా అర>మవ�తbంZ[; 7ా/fi» 
ఉపయ,కX9:Kన 7PౖhsG: “y-pిj లÅకmÂ Rే లcభం లÅదు.” iాబట|v  కండ/ాలD బలంnా 
ఉం�(లంటµ, y-pిjnా ఉy(¦స/V కండ/ాలD గట|vప�ేలc 7ా)యcమం @యేక తపjదు. 

ఆ'()sMక బలం xషయంల` కI�( ఇZ ే Oయమం. అందుiV పGభ,వ� తన 
°షb)లRd 7ార6 శ̄మలÐదు/~zనవల� ిఉంటÀందO @ెmాjడ�. 7ా/fi�దుర6 iాబ_ �� 
శ̄మలD: కDటÀంబసభ,)లD �´¦]¼తbలD తృణ 3క/fంచడం, Zే�షం, ]¼ంస, hవరకD 
శతbG వ�ల @ేతbల`�  మరణం; అ�Rే ఆయన “ఇZ[ =ాî�)ర>9:K ÇకD సంభxంచును” 
(లIiా 21:13) అO @ెmాjడ�. అంటµ, మనం Zేవ�O స/ా�ంగ కవచంల` rFగ9:Kన 
“ఆతM ఖడÍమ,” మ/fయ, “x-ా�సమను �(లD” (ఎÜt�.ీ 6:16, 17) అy¤ 
ఉపకరణ(T¦ 7ా�¥నట��R ేశ̄మలD ]¼ంసలD మనం బలంnా ఎZ[nV అవiా-ాO¦ 
కTj=ాX యO అర>ం. Zేవ�ణ 1  xశ��ిసూX  ఆ'()sMక య,Zో· పకరణ(T¦ 
ఉపÎnfంచుకDన¦ట��R ే శ̄మT¦ ]¼ంసT¦ “=ా¶)ం”nా మc/Vg �xR(O¦, 
hవరకD అవసర9:KR ే��సు లcnా మరణ ంచ�(Oi» శi»XO@ేg బల9:Kన కండ/ాT¦ 
(ఆ'(MsMక బలcO¦) ptంm� ంZ[ంచుi©నగలం. ఈ xషయంల` /�ండ� శi»Xమంత9:Kన 
ఉZ(హరణలD: (1) /ాళ�Rd i©డ�తbన¦పjట|i} �tXఫను =ా¶)ం మ/fయ, mGా ర>న 
(అ.iా. 7:57–60); మ/fయ, (2) ÜిTpjీల` m(లDను �లీను అy()యంnా i©ట|v 
@ెర=ాలల` బం'[ంh నప�jడ� 7ార6 సుX snÙR(లD mాడడం (అ.iా. 16:19–34).  

/fబFz xషయంల` ఆ9:ను కలవరప/fgన పGsకIలత బయట|నుం�¥ /ాలÅదు 
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nాÔ ఆ9:కD @(లc iాలం pిల�లD కలగక mÂ వడంవలన ఆ9: ల`ల`పల ఉన¦ 
అశకXత అసమర>త ఎకDzవnా కలవరptటFv �. ఆ9: తనకD భరX iాబ_ �� వ)i»XO 
కలDసుi©y¤ందుకD కy(ను నుం�¥ బయట|i» వ@ేgటప�jడ� ఆ9: కDటÀంబం “మc 
సహË ద/Ù, Ôవ� 7¤ల 7¤లకD తT� వగ,దువ� nాక, Ô సంతs7ార6 తమ పగ7ా/f 
గxOO =ా�'¿నపరచు i©ందుర6 nాక” (24:60) అO ఆöర�Z[ంచడం బహë-ా ఆ9: 
గ,ర6X  @ేసుi©O ఉండవచుg. ఏZే9:Ky(, x7ాహ9:Kన ఇర7P ౖసంవత�/ాల త/ా�త 
కI�( R(Oంiా n~�(G లDnాy¤ ఉన¦ందుకD /fబFz బహë-ా Zేవ�డ� తనRd కtfనంnా 
వ)వహ/fసుX y(¦డO అనుi©O ఉండవచుg. ఆ9: తన 7Pౖఫల)ం (వంధ)త�ం) 
గ,/fంh Zేవ�ణ 1  అడగ�(Oi» అÕమcనప�¥ంZ(? లÅక భయప�¥ంZ(? ఆ9: 
Z¿Oగ,/fంh ఎన¦డూ స�ంతంnా Zేవ�ణ 1  mGా /f>ంచలÅZ(? ఆ9: తన పî�న Zవే�ణ 1 
7¤డ�i©నమO తన భరXను అడగడం అవమcనంnా rFxంh ఉండవ@(g? ఈ 
పGశ¦లకD 7ాక)rFగంల` జ7ాబ,లD లÕంచవ�. ఏZే9:Kనపjట|i}, hవరకD /fబFz 
తన hంతలO¦ట|Ô తన భరX mGా ర>న Z(�/ా �ÊహË 7ాకD అపjnfంhంZ[ (1 p´తbర6 
5:7); ఫTతం, ఆ9: గరºం Z(Tg కవల pిల�లకD జనMO@ేgలc Zవే�డ� ఆ9:కD 
అనుకIల9:Kన జ7ాబ,O@(gడ�.  
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