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అ"#$యమ' 26 

îిZíీiయ'ల మధ$ ఇ�ా½కk 

gxాసం 

26వ అ'()యం సంఘటనల ప�న/ావృR(y¤¦ RెTయజV=ÂX ంZ[; iాకmÂ R ేఇx 
ఇ=ా�కD తం�¥G�ÊKన అబFG Hమ,కD iాక, ఇ=ా�కDiV సంభxం@(�. మ/¢ కరవ� 
మ/fయ, మ/¢ వంచనRdmాటÀnా, 7ాక)బFగం Zేవ�O ఘన9:Kన 7ాnాo y(ల 
ప�నర6i»XO కI�( RెTయజV=ÂX ంZ[. 

ఈ అ'()యంల` ఇ=ా�కD గ,/fంh ఉన¦ కథy(లD, అబFG Hమ, గ,/fంh ఉన¦ 
కథy(ల గందరn¢ళం నుం�¥ వhgన7¤ అO గ̄ంథxమరûకDలD 7ాZ[ంచడం జ/fnfంZ[. 
Õన¦9:Kన వ)కDX లD లÅZ( పలDవ�ర6 వ)కDX లD xxధ ఆ'(/ాలనుం�¥ లÅక Õన¦9:Kన 
ఆ'(/ాలనుం�¥ ఈ కథT¦ mారంపర)ంnా అంZ[ం@(రO, తbదకD అబFG Hమ, p´ర6కD 
బదులDnా m� రబFటÀన ఇ=ా�కD p´ర6 వhg ఉంటÀందO ఈ 7ాదం పGsmాZ[=ÂX ంZ[. 
ఈ m� రబFటÀను, తం� �Gi©డ�కDల �xR(ల`�  ÜిTÝీXయ,ల /ాజ�ౖన అò9:లÐకDRd 
జ/fnfన /�ండ� 7¤/V�ర6 సంఘటనలDnా తదుప/f iాలంy(ట| లÅఖకDడ� ఆల`hంh 
ఉండవచgO Ï/f అÕmGా యం. ఇటÀవంట| సంఘటన 7Pనక ఎంRd i©ంత య"(ర>ం 
ఉన¦పjట|i} ఇZ[ ఇ=ా�కD ప�టvక మ,నుప� అబFG Hమ, �xతంల` ఒiV ఒక=ా/f 
జ/fnfంZ[ iాబట|v  ఆZ[iాండమ, రచ�త ఈ xషయంల` అసjషvంnా 
(అÎమయంల`, గందరn¢ళంnా) ఉy(¦డO Ï/f అÕmGా యం. 

ఈ వృR(X ంR(ల`�  mÂ TకలDన¦పjట|i},1 ఇx పలD iారణ(T¦బట|v 7¤/V�ర6 
సంఘటనలD అయ,)ండవచgO ఆ'(/ాలD సూhసుX y(¦�. (1) mGా !న కy(నుల` 
కరవ�లD తరచూ సంభxం@ేx; అందు@ేత ఒక తరంల`y¤ (12:10; 26:1) /�ండ� 
=ార6�  కరవ� సంభxంచడం =ాధ)ం iాదy¤ందుకD 7ాక)rFగం స/��న ]aతbవ�ను 
సూhంచడం లÅదు. (2) కరవ� మ<లంnా, అబFG Hమ, R(ను Oవ�ింhన దî¥ణ 
కy(ను mGా ంR(O¦ x�¥hptట|v, ఐగ,ప�X  Zే-ాOi» 7Pìí� డ� (12:10). ఈ అ'()యంల`, 
ఇ=ా�కDను n�/ార6కD 7Pìz�లc @�ేిన కరవ�, అబFG Hమ, iాలంy(ట| కరవ� iాదO 
సjషvంnాy¤ గ,/fXంచవచుg (26:1). ptౖnా, ఇ=ా�కD ఐగ,ప�X Zే-ాOi» 7Pళ�  కIడదO 
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Zేవ�డ� O/Vo-ాతMకంnా బ_ '[ం@(డ� (26:2). (3) ఇందువలన ఇ=ా�కD yPn�బ,ను 
x�¥hptట|v  ఉతXరం7Pౖప� అంటµ కరవ� ప/f�ి>తbలÅ� O మధ)ధ/ాసమ,దGం 
సÇపmGా ంR(Oi» 7Pళ�డమy¤Z[ సహజ9:KనZ[nాy¤ కనబడ�RdంZ[ (26:1). అతO 
తం�¥G అబFG Hమ, కI�( n�/ార6 mGా ంతంల` Oవ�ిం@(డ�, అ�Rే ఇందుకD 
iారణ9̈Nటâ RెTయడం లÅదు (20:1). (4) అò9:లÐకD అబFG Hమ, rFర) 
-ా/ాను తన అంతఃప�రంల`i» ½సుi©O 7Pìí� డ� (20:2); అ�R ే ఈ 
అ'()యంల`O /ాå తన మనుషbల`�  ఎవ/��y( ఇ=ా�కD rFర) /fబFzను 
బలcతz/fం@ే7ా/V¡నy¤ xషయం గ,/fంh మcతG9̈ @ెmాjడ� (26:10).  
(5) అబFG Hమ, అò 9:లÐకDRd అబద·ం @ెpిjనప�jడ�, Zేవ�డ� -ా/ా గ,/fంh ఆ9: 
x7ా]¼త అO /ాåRd @ెmాjడ� (20:3); ఇంiా Zవే�డ�, అò9:లÐకD rFర) 
గ/ాºO¦, అంతఃప�రంల`O �ీX �లంద/f గ/ాºT¦ మ<�ి7¤-ాడ� (20:17, 18). 
ఇ=ా�కD @ెpjిన అబద·ం xషయంల` ఇందుకD పÓ/fXnా Õన¦9:Kన సంఘటన 
n�/ార6 /ాåను అపGమతXం @ే�ింZ[; అతను ఇ=ా�కD తన rFర)Rd సరసమcడడం 
చూ-ాడ� (26:8). 

అబFG Hమ,కD ఇ=ా�కDకD ఒiV రక9:Kన హtాత�ంఘటనలD ఎదుర6iావడంల` 
ఆశgర)9̈Ç లÅదు. 7ా/f అబద·ం xషయంల`, తT�దండ�G ల తప�jలÅ¦ pిల�లD 
పలD=ార6�  ప�న/ావృతం @ే=ాX రy¤Z[ చ/fతG మ/fయ, అనుభవం బ_ '[ం@ ే7ాసXవం. 
ఏZే9:Ky(, ఈ xషయంల`, R(ను ప�టvకమ,నుప� (21:1–3) తన తT�దండ�G లD 
n�/ార6ల` ÜిTÝీXయ,ల /ాåRd కపటంnా మcటF� �¥నZ(O గ,/fంh (20:5) 
ఇ=ా�కDకD RెT� ిఉంటÀందy¤Z[ సంZHేసjద9:KనZ ే(అO°gత9:KనZ)ే. 

E¸-ార9ల` ఇ�ా½కk (26:1–22) 

ఇ�ా½కkకk Qేవfg xాEా± U#లk (26:1–5) 

1అబ34 5మ' QRనమ'లల` వBjన Øదట́ కరవfEాక మ-1°క కరవf ఆ 
Qేశమ'ల` వpెjను. అపf:డK ఇ�ా½కk E¸-ార9ల`నున� îిZíీiయ'ల -ాజ¸ౖన 
అïmnల కk U�ద±కk x�áâLను. 2అక·డ HzహÁ xా అతgDG ప4త$¨mn�–�వf 
ఐగ'పfi ల`gDG x�ళLక U�ను ��© pెపf: Qేశమందు gవ�ించుమ'. 3ఈ Qేశమందు 
పరxా�ిx� ౖ య'ండKమ'. U�ను �కk �©{ెయౖ'ం{| gను� ఆÂర�QRంpెదను; 
4ఏలయనEా �కkను � సం�#నమ'నకkను ఈ Qేశమ'లg�య' ఇBj, � 
తం{|4Hz�న అబ34 5మ'�© U�ను pే�ిన ప4మ8ణమ' U�ర x�-1j, ఆDాశ న¨త4మ'లవల  
� సం�#నమ'ను Aసi-1ంపp�ేి ఈ Qేశమ'లg�య' � సం�#నమ'నకk ఇpెj దను. 
� సం�#నమ'వలన సమసi భoల`కమ'ల`g సమసi జనులk 
ఆÂర�QRంపబడKదుర9. 5 ఏలయనEా అబ34 5మ' U# మ8ట Ag U�ను A"RంBనQ#g 
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U# ఆజ¿లను U# కట�డలను U# gయమమ'లను E¸ùDuU�నg pె��:ను.  

వచనమ' 1. ఆZ[iాండమ, రచ�త కy(ను Qేశమ'ల` వhgన కరవfను 
పG=ాX xసూX  ఈ xrFnాO¦ mGా రంÕంచడం జ/fnfంZ[. ఈ కరవ� అబ34 5మ' 
QRనమ'లల` సంభxంhన కరవ� వంట|Z ే(12:10). ఈ i»�షvప/f�ి>s వలన ఇ�ా½కk 
E¸-ార9కD x�áâLను అO RెలD=ÂX ంZ[; గతంల` ఒక=ా/f అతO తం�¥G n�/ార6ల` Oవ 
�ిం@(డ� (20:1). ఈ పటvణం îిZíీiయ'ల -ాజ¸ౖన అïmnల కk అ'¿నంల` ఉంZ[. 
“అò9:లÐకD” అy¤ p´ర6కD “y( తం�¥G /ాå” అO అర>ం, బహë-ా ఇZ[ n�/ార6 
�ింHసy(O¦ అ'[Ýిvంhన7ా/f �ర6దు iావచుg.2 అర7P ౖఅ�దు లÅక �ెబÈ� 
సంవత�/ాల పÓర�ం కI�(, ఈ పటvణప� /ాå ఇZ ేp´ర6నుపÎnfంచుకDy(¦డ� 
(20:2). బహë-ా ఇతను ఇ=ా�కD iాలంy(ట| /ాåకD R(త nాÔ లÅక తం�¥G nాÔ 
అయ,)ండవచుg. mాత Oబంధనల` ఐగ,ప�X  /ాåలకDన¦ �ర6దు అ�న “n~పj 
గృహం” అy¤ అ/ా> O¦@ేg “ఫ/¢” అy¤ పదంRd “అò9:లÐకD” అy¤ p´ర6ను 
mÂ లgవచుg. 

గ̄ంథxమరûకDలD “ÝిTÝీXయ,ల /ాå”ను సూhం@ేZ(Oగ,/fంh, అZ[ @(/fతGక 
7ాసXవం iాదO మ/fయ, ఈ పదపGÎగం తZ[ºన¦iాలcOi» @ెంZ[నదO (అంటµ 
iాలసమన�యం లÅOదO) అÕmGా య ప�(ï ర6. i}స̄ుX  పÓర�ం పదమ<డ� మ/fయ, 
పyP¦ండ� శR(బFo ల వరకD mGా !న ÜిTÝీXయ,లD ptదo  సంఖ)ల` కy(నుల`i» 
పG7¤°ంచలÅదO Ïర6 ఉZేoశపÓర�కంnా @ెబFX ర6. ptౖnా ÜిTÝీXయ,T¦ /ాåలD 
ప/fmాTంచలÅదు; ÜిTÝీXయ,లకD @ెంZ[న nాతb nాజÆ అÝtzల`ను అ�Âï దు ఎié̄ను 
అy¤ అ�దు నగ/ాలÇద “స/ాo ర6లD” ఉం� ే7ార6 (�ÊహË షbవ 13:3; y()యc'[. 
3:3; 1 సమ<. 6:16–18). ఈ ప/föలనలD Oజ9:KR,ే అx mGా థ Nకంnా 
అసంబద·9:Kనx (అపGసుX త9:Kనx). Öదటnా, mGా !న ÜిTÝీXయ,లD కy(నుల` 
పG7¤°ంచ�(Oi» i©O¦ వందల సంవత�/ాల పÓర�ం అకzడ ÜిTÝీXయ,లDం�ే7ారy¤ 
xషయcO¦ ఈ ప/föలనలD ఖం�¥ంచడం లÅదు (21:32 xవరణలD చూడం�¥). 
/�ండవZ[nా, pితర6ల iాలంy(ట| ÜిTÝీXయ,లకD n�/ార6ల` /ాå ఉం�¥న xషయం 
పÓ/fXnా సంrFవ)9:KనZ;ే అనంతర iాలంల` కy(ను y(క̄Nంhన ÜిTÝీXయ,లD 
తమ అ�దు నగ/ాT¦ ప/fmాTంచ�(Oi» “స/ాo ర6లD” అy¤ Õన¦9:Kన ప/fmాలy( 
వ)వస>  y¤రjర6చుi©O ఉండవచుg. అలc అ�నపjట|i}, Ï/fల` ఎవ/fyPౖy( 
వ/f1ంచ�(Oi» “/ాå” అy¤ పZ(O¦ కI�( ఉపÎnfంh ఉండవచుg (1 సమ<. 
21:10). 

వచనమ' 2. అబFG Hమ,కD ఆయన పGత)¶9:KనటÀv nాy¤ (12:7; 17:1; 18:1), 
HzహÁ xా ఇ=ా�కDకD ప4త$¨mn�-�వf ఐగ'పfi ల`gDG x�ళL  వదoO “@ెptjను.” వ/ాy rFవ 
ప/f�ి>తbలDన¦ందువలన, కరవ� బF/fన పడకDం�( తpిjంచుié�(Oi» తన తం�¥G 
@ే�ినటÀv nాy¤ (12:10) ఇ=ా�కD కI�( బహë-ా Öదటnా ఐగ,ప�X  7Pìí� లy¤ 
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ఆల`చన కTnf ఉy(¦�¡ే. అతO ఆల`చనలD 7Pల��¥ iాకmÂ �నపjట|i}, 
అటÀవంట|ZZే¿ జరగకDం�( Zేవ�డ� మ,ందుnాy¤ అడ�ï కDంటÀy(¦డ�. �ÊహË 7ా 
అబFG Hమ,కD అతO వంశసు> లకD ఆ Zే-ాO¦ (కy(ను) =ా�స> ÷ంnా 7ాnాo నం 
@ే-ాడ� iాబట|v  ఆయన ఇ=ా�కDRd కy(ను Qేశమందు gవ�ించుమ' అO @ెmాjడ�.  

వచనమ' 3. Zవే�డ� ఇ=ా�కDను ఈ Qేశమందు పరxా�xి� ౖయ'ండKమ' అO 
@ెపjడంల` ఆయన ÜిTÝీXయ,ల పటvణ9:Kన n�/ార6ను 7ాnాo న Zేశంల` rFగంnాy¤ 
ప/fగణ ంhనటÀv  RెలD=ÂX ంZ[. పరxా�ిx� ౖయ'ండKమ' ( רּוּג , gur) అy¤ పదం, తన 
తం�¥G ఉన¦టµv ఇ=ా�కD కI�( ఆ Zేశంల` “పరZేశ7ా�’ి’ లcnా ఉం�(లy¤ 
అ/>ా O¦=ÂX ంZ[ (20:1). అంటµ, ఆ Zేశంల` అతOO పÓ/fX m(ర6డ�nా అంnÙక/fంచరO 
అర>ం.  

�ÊహË 7ా అబFG Hమ,Rd 7ాnాo నం @ే�ినటÀv nాy¤, ఇ=ా�కDRd కI�( అ7¤ 
మÒTక 7ాnాo y(T¦ @ే-ాడ�. ఆయన, U�ను �D ̧ �©{ెయౖ'ం{| gను� 
ఆÂర�QRంpెదను; ఏలయనEా �కkను � సం�#నమ'నకkను ఈ Qశేమ'లg�య' 
ఇBj, � తం{|4Hz�న అబ34 5మ'�© U�ను p�ేిన ప4మ8ణమ'ను yPర7¤ర6=ాX నO 
@ెmాjడ� (12:1–3; 13:15–17; 15:7, 8, 18–21; 17:2–8; 22:17, 18). 

వచనమ' 4. Zేవ�డ� ఇ=ా�కDRd ఆDాశ న¨త4మ'లవల  � సం�#నమ'ను 
Aసi-1ంపpే�ి ఈ Qేశమ' లg�య' � సం�#నమ'నకk ఇpెjదను అO 
OశgయపÓర�కంnా @ెmాjడ� (15:5; 22:17 చూడం�¥). ఇంiా ఆయన, � 
సం�#నమ'వలన సమసi భoల`కమ'ల`g సమసi జనులk ఆÂర�QRంపబడKదుర9 
(12:3; 22:18 చూడం�¥) అO @ెmాjడ�. ఈ 7ాnాo y(లD yPర7¤రడం చూడకDం�( 
తన తం�¥G మరణ ంhనటÀv nాy¤, ఇ=ా�కD కI�( మరణ ం@(డ�; అ�Rే భ<ÇMద 
ఉన¦ సమసX జÆతbలD “ఆöర�” Z[ంచబడ�(Oi» అతO సంR(న9̈ 7ాహకం 
iాబ_ తbంZ[.  

వచనమ' 5. ఈ వచనంల` కOpిం@ ేrF�ాపGÎగం అబFG Hమ, ¡/Ùయc 
పర�తంÇద బTpీఠం O/fMంh తన కDమcర6ణ 1  బTnా అ/fjంచ�(O¦ గ,ర6X  
@ేసుX ంZ[. అబFG Hమ, ఈ పO @ేయకDం�( �ÊహË 7ా దూత అతOO అడïnfంh, 
అతO x'ేయతబట|v అతOO ఆöర�Z[ం@(డ�. �ÊహË 7ా దూత అబFG Hమ,i»hgన 
ఆö/ా�దం, పGసుX త సందరºంల`O ఆö/ా�Z(O¦ mÂ T ఉం�¥ (26:3–5), “Ôవ� y( 
మcట xOనందున” (22:18) అను మcటలRd మ,గ,సుX ంZ[. బహë-ా అపjట|i» 
యøవనసు> �ైన ఇ=ా�కD ఆ మcటT¦ xO ఉండవచgనడంల` సంZహేం లÅదు.  

పGసుX త సందరºంల`, 22:18 వచనంల` ఉన¦Z(y¤¦ �ÊహË 7ా xడమ/fg 
@ెబ,X y(¦డ�. అబ34 5మ' U# మ8ట Ag U�ను A"RంBనQ#g U# ఆజ¿లను U# 
కట�డలను U# gయమమ'లను E¸ùDuU�నg3 iారణం @ెబ<X  ఈ ఆö/ా�Z(T¦ ఆయన 
దృఢపర6సుX y(¦డ�. ఇZ[, ఈ xధంnా కI�( అ/>ా O¦=ÂX ంZ[: అతO తం�¥G (Öదట| 
తరం) x-ా�=ాO¦ బట|v x'ేయతనుబట|v Zేవ�డ� ఇ=ా�కDను (/�ండవ తరం) 
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ఆöర�Z[సుX y(¦డ�; ఇ=ా�కD సంR(y(O¦ (మ<డవ తరం) కI�( అబFG Hమ, 
భయభకDX T¦బట|v  ఆöర�Z[=ాX నO Zేవ�డ� @ెబ,X  y(¦డ�. ఇ=ా�కD తన తం�¥Gనుం�¥ 
ఆ'()sMక 7ారసR(�O¦ m� ంZ(డ�, ఈ 7ారసR(�O¦ తన త/ా�s త/ాOi» 
i©న=ాnfంచవల�ిన బFధ)త ఇ=ా�కD Çద ఉంZ[. అ�Rే, ఇప�jడతOi» ఈ 
7ాnాo y(లD ఏ-ావ� మ/fయ, అతO సంR(నం Z(�/ా iాక, యciéబ,Z(�/ా 
యciéబ, వంశసు> లZ(�/ా yPర7¤రనుy(¦యO RెTయదు. 

తన y3ర$ Aషయంల` ఇ�ా½కk కపటప4వరiన (26:6–11) 

6–7ఇ�ా½కk E¸-ార9ల` gవ�ింpెను. ఆ pßట́ మనుష�$లk అతg y3ర$ను చూB–
ఆmn Hzవరg అ{|E1నపf:డK అతడK–ఆmn U# సహÁ ద-1 అg pె��:ను; 
ఎందుకనEా–-1బ3· చక·gQR గనుక ఈ pßట́ మనుష�$లk ఆmn ghతiమ' నను� 
చంపfదు-§Î అనుDug తన y3ర$ అg pెపf:టకk భయప{నెు. 8అక·డ అతను 
p#ల8 QRనమ'లkం{|న తర9xాత îిZíీiయ'ల -ాజ¸ౖన అïmnల కk DGట́Dýల`నుం{| 
చూB నపf:డK ఇ�ా½కk తన y3ర$Hz�న -1బ3·�© సరసమ8డKట కనబ{నెు. 
9అపf:డK అïmnల కk ఇ�ా½కkను �ిZ�ింB–ఇQREß ఆmn � y3ర$HI–ఆmn U# 
సహÁ ద-1 అg HIల pె�ి:Fవg అడKగEా ఇ�ా½కk–ఆmnను బట́�  U�ను 
చg�£ వfదుU�Î అనుDuంట́నg అతg�© pె��:ను. 10అందుకk అïmnల కk–�వf 
మ8కk pే�ని HË పg HIh? ఈ జనులల` ఎవ{ైన ఆmn�© gరøయమ'Eా 
శయgంచవచుjU�. అపf:డK �వf మ8�QRDG �ాతకమ' �ెBj��ట�� xాడవf గQ# 
అU�ను. 11అïmnల కk–ఈ మనుష�$g జþZD¸ùనను ఇతg y3ర$ జþZD¸ù నను 
x�ళÍL xాడK gశjయమ'Eా మరణ�¨ �¦ ందునg తన ప4జలకంద-1DG ఆజÞ¿ �ింపEా. 

వచనమ'లk 6, 7. Zేశంల` కరవ� ఉన¦ందున, ఇ�ా½కk E¸-ార9ల` gవ�ింpెను 
అO RెలD=ÂX ంZ[. בַָׁשי  (yashab) అy¤ ]̂òG పదం “Oవ�ించడం” అy¤ అ/>ా O¦సుX ంZ[. 
ÜిTÝీXయ,ల పటvణ9:Kన n�/ార6ల` pితర6డ� పరZే°nా ఉy(¦డy¤ అ/>ా O¦ సూhం@ ే
gur అy¤ i»¯యcపZ(Oi» బదులDnా nాÔ, లÅక Z(O అ/>ా O¦ mాî¥కంnా మcతG9̈ 
సూhసూX  nాÔ ఈ పZ(O¦ ఉపÎnfంచడం జ/fnfంZ[ (26:3; మ/fయ, 20:1; 
37:1; 47:4; రèతb. 1:1 చూడం�¥).  

గతంల` తన తం�¥G అబFG Hమ, -ా/ా xషయంల` భయప�¥నటµv  (12:11, 12; 
20:11), ఇప�jడ� ఇ=ా�కD కI�( -1బ3· చక·gQR iాబట|v ఆ మనుషbలD తనను 
చంpి7¤=ాX /V¡నO భయప�(ï డ�. Zేవ�డతOi» Rdడ�nా ఉంటFడy¤ 7ాnాo y(O¦ 
(26:3) అతను మ/fgmÂ �ÊKy( ఉండవచుg, లÅక ఆ 7ాnాo నంల` నమMకం 
లÅO7ా�ైy( అయ,)ండవచుg. iాబట|v  ఆ pßట́ మనుష�$లk అతg y3ర$ను చూB–
ఆmn Hzవరg అ{|E1నపf:డK, ఇ=ా�కD భయప�¥, ఆmn U# సహÁ ద-1 అO @ెpిj 
7ా/fO తప�jZోవ పట|vం@(డ� (12:13, 19; 20:2, 5 చూడం�¥). 
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వచనమ' 8. అక·డ అతను p#ల8 QRనమ'లkం{|న తర9xాత కI�( 
ÜిTÝీXయ,ల`�  ఎవరè -1బ3· పట� అవమcనకరంnా పGవ/fXంచలÅదు; బహë-ా 
అందువల�  ఇ=ా�కD అపGమతXత లÅకDం�( పGవ/fXంh ఉండవచుg. నలDగ,/fi} 
కనబ�ేటటÀv  అతను తన rFర)Rd సరసమ8డKట జ/fnfంZ[. అతO పGవరXనను 
సూhంhన “సరసమcడ�ట” అy¤ పZ(Oi» ]̂òG మ<లంల` ఉన¦ קַחָצ  (tsachaq) 
అy¤ పదం “సరZ(nా నవ��iéడం” “ప/fహ�ింh మcటF� డ�iéడం” లÅక “పGణయ 
స/ాnాలcడడం” అy¤ అ/>ా లOసుX ంZ[.4 ఇ=ా�కD ( קָחְִצי , Yitschaq) అy¤ p´ర6కD 
-ÿ�షnా కOpిం@ ేఈ పZ(y¤¦ ఇ=ా�కD ప�ట|vన సందరºంల` -ా/ా నవ��(O¦ (21:6; 
మ/fయ, 17:17; 18:12 చూడం�¥) సూhసూX , ఇ�ాM��లD ఇ=ా�కDను చూh 
ప/fహ�ించ�(O¦ (21:9) సూhసూX  ఉపÎnfంచడం జ/fnfంZ[. ఈ సందరºంల`, 
ప/fహ�ించడమy¤ సహజÆ/ా> Oi» R(వ� లÅదు. అ�R ేZ¿O అర>9̈N?  

i©O¦ 7ాక)rFnాల`�  tsachaq అy¤ పదం లÐౖంnfకపర9:Kన కx�ంప� చర)T¦, 
ఉZ(హరణకD ఏ అర>ంల`yPౖR ే mÂ ½ఫర6 rFర) Î�´ప� “ఎగR(Ñ” (tsachaq) 
@ేయ�(Oi» వ@(gడO, అంటµ లÐౖంnfకపరంnా 7¤'[ంచ�(Oi» వ@(gడO (39:14, 17) 
మcటF� �¥ంZో  ఆ అ/>ా O¦ కI�( సూhసుX ంZ[. �yీ(� పర�తం Z[గ,వన బంnారప� 
దూడను పÓÚంhన సమయంల` “జనులD sనుటకDను R(G గ,టకDను కIర6gం�¥ 
ఆడ�టకD లÅh/f” (OరÍమ. 32:6) అO ఇ-ా̄��Éయ,ల పGవ/fXంhన ½ర6ను 
సూhంచ�(Oi» ఈ పZ(y¤¦ ఉపÎnfం@(ర6. ఇకzడ ఇ-ా̄��Éయ,లD 
వ)Õచ/fంచడం మcతG9̈ iాక, mGా !న ప°gమc�ియcల` పGజలD ZేవR(/ాధనల`�  
rFగంnా మద)ం మతbX ల` ఉనMతbX లÐౖ mాలùÍ y¤ అసభ) iామi}డ̄లవంట| i}¯డల`�  
(tsachaq, “అyPౖsక iా9̈చgలD”) mాలùÍ y(¦రO అర>ం (సంఖc). 25:1–9 
చూడం�¥). 

ఇ=ా�కD /fబFzలD బ]¼రంగంnా ఇటÀవంట| చర)ల`�  mాలùÍ y(¦రO 7ాక)rFగం 
సూhంచడం లÅదు. బహë-ా తమyPవరè చూడడంలÅదనుi©O rF/ా)భరXలÐౖన Ïర6 
మ,దుo మ,చgట�ల` సర=ాలcడ�కDంట, 9:Kమరh ఉy(¦రO @ెపjవచుg. 
“సరసమcడ�ట” అy¤ అ/ా> y¤¦ (NRSV) 7Pల��¥ @ేసుX ండnా, (NKJV) 
“అనునయపÓర�కంnా బ,జ+nfంచడం” అy¤ అ/>ా Ô¦, (NASB) “లcలన 
@ేయ�(O¦,’’ మ/fయ, (CEV) “మ,దుo మ,చgట�ను” 7Pల��¥ @ేసుX y(¦�. 
îిZíీiయ'ల -ాజ¸నౖ అïmnల కk DGట́Dýల`నుం{| ల`పTi» చూhనప�jడ� ఇ=ా�కD 
/fబFz సర=ాలcడ�కDంట, కనపడnా, అy(¦@ెలÐ� లD మధ) ఇటÀవంట| పGవరXన 
ఉండదO అతను 7Pంటy¤ గ̄]¼ం@(డ�. ఇ=ా�కD /fబFz 7Pంటy¤ Rేర6i©O /ాå తమ 
కపటం గ̄]¼ం@(డO తతXరప�(ï ర6.  

వచనమ' 9. /ాå ఇ�ా½కkను �ిZ�ింB, అతORd ఇQREß ఆmn � y3ర$HI అO 
@ెmాjడ�. ఇZ[ 7ాసXవ9̈ గనక, /ాå అతOO ఆmn U# సహÁ ద-1 అg HIల 
pె�ి:Fవg అ�¥nాడ�. ఇ=ా�కD ఈ xధంnా పGవ/fXంచడం తమ మధ)కD వhgన 
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పరZే° తమRd కపటంnా పGవ/fXంచడం తమకD నమMకZోGహం కTnfంhనటÀv nా /ాå 
rFxం@(డ�. ఇకzడ 7Pౖప/Ùత)9̈Nటంటµ, ÜిTÝీXయ,ల /ాå 7ాసXవం 
మcటF� డ�తby(¦డ�; అబFG Hమ, గతంల` /�ండ� సంద/ాºల`�  అబద·మc�¥నటÀv nాy¤, 
అబFG Hమ, 7ాnాo నసంR(న9:Kన ఇ=ా�కD కI�( తన తం�¥Gలcnాy¤ అబద·మc�(డ�. 
7ాసX7ాలD RెT�ిన త/ా�త, ఇ�ా½కk ఇప�jడ� Oజం @ెబ<X , /fబFzను బట|v తనను 
చంపfదు-§Î అO భయప�(ï నO ఒప�jకDy(¦డ�. ÜిTÝీXయ,ల మధ) 
Oవ�ింhనప�jడ� అబFG Hమ, కI�( ఇZ ే iారణ(O¦ పG=ాX xంచడం జ/fnfంZ[ 
(20:11). 

వచనమ' 10. మ{� అïmnల కk ఇ=ా�కDRd 7ాZ[సూX  �వf మ8కk p�ేిన HË 
పg HIh? అO మ/¢ పGశ¦ అ�¥nాడ�. ఈ పGశ¦కD జ7ాబ, లÅనపjట|i}, Oజం 
Z(నంతట అZే బయటప�¥ంZ[. ఇ=ా�కD /ాåకD అతO మనుషbలకD 
అmాయకర9:Kన ప/f�ి>s కTjం@(డ�: /ాå మనుషbల`�  ఎవ/��y( శయgంచ గTnfన 
(“బలcR(zరం @ేయడం”; NCV) అmాయకర9:Kన ప/f�ి>s m� ంh ఉంZ[; అలc గనక 
జ/fnf ఉన¦ట��R ేఅతO మనుషbలకD �ాతకమ' (మH mాపం) చుటÀv i©y¤Z[. 
“mాతకమ,” అy¤ పZ(Oi» ]̂òGల`O םָׁשָא  (’asham) అy¤ పదం mాపప� “చర)”ను 
లÅక mాపం మ<లంnా కTnfన “Zో�ాO¦” (y¤రం, అప/ాధం), లÅక ఈ సందరºంల` 
పG=ాX xంచబ�¥నటÀv nా, mాmాOi» కTnV “పర)వ=ాy(O¦” లÅక “°¶ను” సూhసుX ంZ[.5 
/ాå ఇ=ా�కDకD ఇhgన పGతb)తXరం @(లc ½వGంnాను సూట|nాను ఉంZ[: ఇ=ా�కD 
తన mGా ణ(O¦ iాmాడ�i©నడం i©రకD ÜిTÝీXయ,లంద/fÇదకD Zేవ�O ఉగ̄త 
/ావ�(Oi» iారణమ��)7ాడ�.  

వచనమ' 11. ఈ వ)వHరమంR( ఇ=ా�కDను బFnా ఇబÈంZ[ ptట|vంZ[. తనను 
అò9:లÐకD గZ[oసుX న¦ప�jడ� ఇ=ా�కD ఏం మcటF� డకDం�( మÒనంnా ఉy(¦డ�. 
ఏZే9:Ky(, ఇ=ా�కD /fబFzలకD /ాå ఉZ(రంnాy¤ అభయcO¦@(gడ�. ఈ 
మనుష�$g జþZD¸ùనను ఇతg y3ర$ జþZD¸ùనను x�ళÍL xాడK gశjయమ'Eా 
మరణ�¨ �¦ ందునg /ాå అ'[iారపÓర�కంnా ఒక పGకటన @ే-ాడ�.  

ఇ�ా½కk సంపద చూB îిZíీiయ'లk అసూయపడడం (26:12–17) 

12ఇ�ా½కk ఆ Qేశమందున�xా{ె ౖAతiనమ' x�� ిఆ సంవత½రమ' నూరంతలk 
ఫలమ' �¦ ంQెను. HzహÁ xా అతgg ఆÂర�QRంpెను గనుక ఆ మనుష�$డK 
EÕప:xా{#Hzను. 13అతడK hDG·Z EÕప:xాడగ' వరకk క�మక�మమ'Eా 
అÿవృQR»�¦ ందుచు వpెjను. 14 అతgDG EÕఱÜÝ ల ఆ�ిiయ' EÕడL  ఆ�ిiయ' Q#సులk EÕప: 
సమoహమ'ను కZE1నందున îిZíీiయ'లk అతgయందు అసూయప{|-1. 15అతg 
తం{|4Hz�న అబ34 5మ' QRనమ'లల` అతg తం{|4 Q#సులk త4A�న బ3వfలg�ట́g 
îిZíీiయ'లk మను� �£ � ిప!{|jx��ి-1.  
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16అïmnల కk–�వf మ8కంట² బహÀ బలమ' గలxాడవf గనుక 
మ8°ద±నుం{| x�ÆL �¦ మsg ఇ�ా½కk�© pెప:Eా 17ఇ�ా½కk అక·డనుం{| x�ÆL 
E¸-ార9 ల`యల` గ'{#రమ' x��ిDug అక·డ gవ�ింpెను.  

వచనమ' 12. ÜిTÝీXయ,ల`�  ఎవ/��y( ఇ�ా½కkపట�  అమ/ా)దnా 
పGవ/fXంచకDం�( లÅక /fబFzను బలcతz/fంచకDం�( ఉం�ేందుకD, @(లc సంవత�/ాల 
i»¯ందట అబFG Hమ, -ా/ాల xషయంల` ఫ/¢ @ే�ినటÀv nా (12:19, 20), ఇప�jడ� 
అò9:లÐకDకD 7ా/fO తమ Zేశం x�¥h 7PÑ�m� మMO దబF�ం@ే అవiాశం కI�( 
ఉంZ[. పGsnా, /ాå 7ా/fO తన mGా ంతంల`y¤ ఉండO@(gడ�.  

n~ఱ56లD పÄవ�ల మందT¦ ptంచడంRdmాటÀ, ఇ=ా�కD xతXy(లD xsX 
వ)వ=ాయపంటలD పం�¥సూX  �´ద)ం @ేయy(రంÕం@(డ�. అతను ఆ 
Qేశమందున�xా{ె ౖAతiనమ' x�� ిఆ సంవత½రమ' నూరంతలk ఫలమ' �¦ ంQెను 
అO RెలD=ÂX ంZ[. mGా !న iాలంనుం�¥, అరబ,È సం@(ర RెగలకD @ెంZ[న పGజలD 
(Ï/fO బ��ోÛ  అO pిలD=ాX ర6) Ôట|వసs అంతంతమcతGంnా లÕం@ ే
Äషzభ<మ,ల`�  xతXy(లD xsX పంటలD పం�¥ం@ే7ార6; అ�R ే ఆ /¢åల`�  
Äషzభ<మ,ల`�  పంటలD పం�¥ంచడం @(లc కషvంnా ఉం�ేZ[, =ా'(రణంnా xsXన 
పGs xతXy(Oi» నూరంతలD Z[గ,బ�¥ /ావడమy¤Z[ కhgతంnా అ=ా'(రణ9:Kన 
xషయ9̈. pితర6ల`�  ఇ=ా�కD ఒకz�¥ గ,/fంh మcతG9̈ వ)వ=ాయం @ే�ినటÀv  
పGRే)కంnా @పెjడం జ/fnfంZ[. పంట Z[గ,బ�¥ సమృZ[·nా ఉండడం HzహÁ xా అతgg 
ఆÂర�QRంpెను అy¤Z(O¦ రè} ¥nా @ెబ_X ంZ[. 

వచనమ' 13. ఇ=ా�కD తన తం�¥Gనుం�¥ x=ాX ర9:Kన సంపద m� ంZ(డ� గనుక 
అపjట|iV EÕప:xా{#Hzను అO ఉంZ[ (25:5). అ�y( nాÔ, అతడK hDG·Z 
EÕప:xాడగ'వరకk క�మక�మమ'Eా అÿవృQR»  �¦ ందుచు వpjెను అO 7ాక)rFగం 
RెTయజV=ÂX ంZ[. לַדָּג  (gadal) అy¤ i»¯యc7ాచక పదం ఈ వచనంల` మ<డ�=ార6�  
కOpిసూX  y(y(ట|i} అ'[కమవ�తbన¦ ఇ=ా�కD సంపదగ,/fంh y-i»z @బె_X ంZ[. 
అ¶/ాలc, gadal అy¤ పZ(Oi» “అÕవృZ[·  m� ందు” అO అర>ం. Zేవ�డ� ఇ=ా�కDకD 
సంపదT¦ సంmాZ()T¦ ఇhg బహënా ఆöర�Z[ం@(డ� iాబట|v  అతను n~పj7ాడ� 
మ/fయ, శi»Xమంతbడయc)డ�. Zేవ�డ� ఇ=ా�కDను ఆ Zేశంల`y¤ ఉండమO 
@ెpిjనప�jడ� అతORd @ే�ిన 7ాnాo y(లD yPర7¤రడం ఇప�jడ� ÖదలÐౖంZ[ (26:2–
4). 

వచనమ' 14. గ̄ంథకరX ఇ=ా�కD సంపద ÖR(X O¦ EÕఱÜÝ ల ఆ�ిiయ' EÕడL  
ఆ�ిiయ' Q#సులk EÕప: సమoహమ' అO సూhం@(డ�. అబFG Hమ, ప/f7ారంల` 
మ<డ�వందల పZెoONZ[మంZ[ ÎధులÐౖన మందల iాపర6లDం�7ేార6 (14:14); 
ఈ సందరºం y(ట|i» ఇ=ా�కD ప/f7ారం అతO తం�¥G ప/f7ారం కంటu @(లc ptదoZ[nా 
ఉంZే¡. బహë-ా అందుiV îిZíీiయ'లk తమ మధ) పరZ°ేnా ఉన¦ ఇ=ా�కD 
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xజయcO¦ చూh ఆగ̄]¼ంh అతgయందు అసూయప{|-1 అO RెలD=ÂX ంZ[. אָנָק  
(qana’) అy¤ ]̂òGపదం అత)ంత ½¶ 19:Kన అసూయను సూh=ÂX ంZ[; 
ఇతర6లకDన¦Z(O¦ ఆ°ం@ేలcnా (OరÍమ. 20:17) p´G/Vpిం@ ే అసూయ, శ/Ùర 
iా/ా)ల`�  ఒకట| (గల½. 5:19–21).  

వచనమ' 15. అకz�¥ =ా> OకDలకD అతg తం{|4Hz�న అబ34 5మ' QRనమ'లల` 
అతg తం{|4 Q#సులk త4A�న బ3వfల xవ/ాల గ,/fంh బFnా గ,ర6X ంZ[. 7ార6 
(ÜిTÝీXయ,లD) 7ాటO¦ట|O మను� �£ � ి ప!{|j 7¤-ార6. అబFG Hమ, తన 
బFవ�ల`�  ఒకZ(OO ÜిTÝీXయ,లD =ా�'¿నం @ేసుకDy(¦రO Üి/ా)దు @ే�ినప�jడ�, 
అబFG Hమ, iాలంy(ట| అò9:లÐకD ఆ బFxO అబFG Hమ,కD s/fnf ఇhg 7¤-ాడ� 
(21:25–32). అబFG Hమ, కంటu ఇ=ా�కD =ాs�కస�rFవం గల7ాడ�. అతను తన 
iాలంy(ట| అò9:లÐకDకD ఈ xషయంల` Üి/ా)దు @ే�నిటÀv nాÔ, లÅక ఈ y¤రం 
@ే�ిన7ా/fO °î¥ంచ�(Oi» ఎలcంట| అmాయకర9:Kన కదTక చూpినటÀv nాÔ 
7ాక)rFగంల` xవ/ాలÅ� వ�.  

వచనమ' 16. ఇ=ా�కD సంపద మ/fయ, అతO దగÍర ఉన¦ xసX �ృత9:Kన 
ప/f7ా/ాO¦ చూh /ాå బ�Z[/fనటÀv  కనబడ�RdంZ[. iాబట|v  అతను ఇ=ా�కDRd 
“�వf మ8కంట² బహÀ బలమ' గలxాడవf గనుక మ8 °ద±నుం{| x�ÆL �¦ మ's” 
అO @ె=ాjడ�. “Ôవ� మcకంటu బహë బలమ, గల7ాడవ�” అy¤ పదబంధం םַצָע  
(‘atsam) అy¤ ]̂òG పదంనుం�¥ వhgంZ[. ఈ పదం తదుప/f iాలంల` 
ఇ-ా̄��Éయ,లD సంఖc)పరంnా “అÕవృZ[·  m� ంZ[ xసX/fంh అత)'[కమ,nా పGబT/f” 
(OరÍమ. 1:7, 20) iాబట|v  ఫ/¢ హృదయం భయంRd Oం�¥mÂ �ందO (OరÍమ. 1:9, 
10) సూh=ÂX ంZ[.  

వచనమ' 17. అò9:లÐకD iéర6కDన¦ పGiారం, ఇ�ా½కk n�/ార6 పటvణ(O¦ 
x�¥hptట|v  7PÑ�mÂ � ÜిTÝీXయ,ల mGా ంతంల`y¤ ఉన¦ E¸-ార9 ల`యల` గ,�(రం 
7¤�ిi©O Oవ�ిం@(డ�. “ల`య” అy¤ అ/ా> O¦@ేg ( לַַחנ , nachal) ]̂òG పదం పGసుX త 
ఇ-ా̄���  Zేశంల` “wadi” అy¤ p´ర6న¦ ల`Rెనౖ ఇర6కD పGZేశం. =ా'(రణంnా 
ఇటÀవంట| ప/Ù7ాహక పGZేశం m� �¥nాy¤ ఉన¦పjట|i}, వ/ాy iాలంల` కDంభవృÝిvnా 
(కDండmÂ తnా) వరyం కD/f� ి నప�jడ� జలమయమవ�తbంZ[.6 వ/ాy iాలంల` 
వరyప�Ôర6 /ాళ�సందుల`� i» ఇసుకల`i» మట|vల`i» ఇంi» y¤ల అటvడ�గ,కD (ఆ'(ర 
°లకD) @ేర6తbంZ[ iాబట|v  wadi అy¤ పGZశేం బFx తGవ��(Oi» మంh 
అనుకIల9:Kన పGZేశం. y¤ల m� రల`� i» Z[గ,వ మటFv Oi» ఇంi»న Ôర6 Rేటప�¥ 
స�చ�9:KనZ[nా ptౖi» ఉబ,కDతbంZ[. ఆ mGా ంతం ల`O ఎ�(/f 7ాసులకD (Bedouins 
పGజలD) ఇటÀవంట| బFx Ôట|వసs OసుX ంZ[.7 
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ఇ�ా½కk త4A�ంBన బ3వfల Aషయంల` îిZíీiయ'ల�© సంఘరöణలk 

(26:18–22) 
18అపf:డK తన తం{|4Hz�న అబ34 5మ' QRనమ'లల` త4A�న �ళLబ3వfలk 

ఇ�ా½కk F-1E1 త4A�ం pెను; ఏలయనEా అబ34 5మ' మృF�¦ ంQRన తర9xాత 
îిZíీiయ'లk xాట́g ప!{|jx��ి-1. అతg తం{|4 xాట́DG ��ట́�న �ÐళL  pÕపf:న F-1E1 
xాట́DG �ÐళÍL  ��ట²�ను. 19మ-1య' ఇ�ా½కk Q#సులk ఆ ల`యల` త4వ�Eా జ¸లలk గల 
�ళLబ3A Q ొ-1D¸ను. 20అపf:డK E¸-ార9 Dాపర9లk ఇ�ా½కk Dాపర9ల�© జగడమ8{|–
ఈ �ర9 మ8Q ేఅg pె�ి:-1 గనుక xార9 తన�© కల[¬ంBనందున అతడK ఆ బ3ADG 
ఏ+$కk అను �Ðర9 ��ట²�ను. 21xార9 మ-1°క బ3A త4A�నపf:డK Q#gDuరకkను 
జగడమ8{|-1 గనుక Q#gDG ��#� అను �Ðర9 ��ట²�ను. 22అతడK అక·డ నుం{| x�ÆL 
మ-1°క బ3A త4A�ంpెను. Q#g Aషయmn� xార9 జగడమ8డల}దు గనుక అతడK–
ఇపf:డK HzహÁ xా మనకk ఎడమ' కలkగజ§�ియ'U#�డK HË Qేశమందు అÿవృQR»  
�¦ ందుదుమg Q#gDG ర[\బ] త� అను �Ðర9 ��ట²�ను.  

వచనమ' 18. ఇ�ా½కk n�/ార6 పటvణ(O¦ x�¥hptట|v 7PÑ� “n�/ార6 ల`య”ల` 
Oవ�ింhనపjట|i}, ÜిTÝీXయ,లRd ఘరyణ తపjలÅదు; ఈ ఘరyణ ఈy(ట|Z[ iాదు, 
తన తం�¥G iాలంల`y¤ �ళLబ3వfలÇద హకDzల xషయంల` ఘరyణ తలÐsXంZ[. 
ÜిTÝీXయ,లD తమ మధ) Oవ�ింhన పరZేÄలపట�  అసూయను భయcO¦ కI�( 
7PTబ,@(gర6. అబFG Hమ, �xంhన iాలంల` అతO మనుషbలD త4A�న Ôళ� 
బFవ�T¦ అతను మరణ ంhన త/ా�త Ïర6 (ÜిTÝీXయ,లD) ప!{|j 7¤యడం 
జ/fnfంZ[. ఇ=ా�కD n~పjతన9̈Nటంటµ, అతను ఈ y¤రసు> లపట�  ఆగ̄హంRd 
పG½iారం ½ర6gi©నలÅదు. ఒక 7¤ళ అలc జ/fnf ఉంటµ ఆ ప/f�ి>s /�ండ� వ/ాÍ ల మధ) 
య,Z(· Oi» Z(/f ½� ిఉం�ేZ[. ఇందుకD బదులDnా, అతను మట|vRdను @ెతXRdను 
పÓ�¥g7¤యబ�¥న బFవ�T¦ తన మనుషbల@ేత తGx�ంh 7ాట|O xOÎగంల`i» 
Rెhg, అతg తం{|4 xాట́DG ��ట́�న �ÐళL  pÕపf:న F-1E1 xాట́DG �ÐళÍL  ptటFv డ�. అతను 
@ే�ిన ఈ పO, అతOi» ఈ బFవ�ల Çద చటvబద·9:Kన హకDz ఉంZ[ iాబట|v  అతOO 
n�/ార6 పటvణంనుం�¥ 7Pళ�n~టvడం అy()యం అy¤ 7ాసX7ాO¦ y-i»z @ెబ_X ంZ[. ptౖnా, 
ఈ బFవ�ల`�  ఒకZ(O p´ర6 గతంల` అబFG Hమ,కD, అబFG Hమ, iాలంy(ట| 
అò9:లÐకDకD మధ) జ/fnfన పGమcణ(Oi» (ఒపjంZ(Oi»), ఆ బFx Çద pితర6�¥i» 
అతO భxష) సంతsi» ఉన¦ హకDzకD జÆæ pికnా OTgన p´ర6 (21:22–32).  

వచనమ' 19. గతంల` తGx�న బFవ�T¦ s/fnf తGx�ంచడంRdబFటÀ, ఇ�ా½కk 
Q#సులk ఆ ల`యల` త4వ�Eా, 7ా/f పGయత¦ం ఫTంh జ¸లలk గల �ళLబ3A 
కనుn~y(¦ర6. కy(ను దî¥ణ mGా ంతంల` Ôట|i©రకD అy¤�షణకD అంతం అy¤Z[ లÅదు; 
అంRే iాదు, భ<గరºంల` ptౖi» ఉ�iV జ�లలD Z ొరకడం /�ం�¥ంతలD xలD7PౖనZ[. 

వచనమ' 20. తGx�న బFxల` Ôట| జ�లలDండడం మ/¢ సమస)కD Z(/f 
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½�ింZ[, ఎందుకంటµ E¸-ార9 Dాపర9లk ఇ�ా½కk Dాపర9ల�© జగడమ8{|–ఈ �ర9 
మ8Q ే అనడం జ/fnfంZ[. ¡Ý ́ ఇకzడ “జగడమc�¥” ( ביִר , rib) అy¤ 
i»¯యc7ాచiాను¦పÎnfంచడం మ/¢ సంద/ాºO¦ జæpిXi» RెసుX ంZ[; ల`తbకD 
అబFG Hమ,కD x=ాX ర9:Kన పÄవ�ల మందలDన¦ందున ల`తb iాపర6లకD 
అబFG Hమ, iాపర6లకD అవసర9:Kన పhgక 9:KZ(y(ల xషయంల`ను Ôట|వసs 
xషయంల`ను x7ాదం తలÐsXంZ[. ఈ సందరºంల` ఉపÎnfంhన “కలహమ,” అy¤ 
పదం, ]̂òGల` rib అy¤ y(మ7ాచకంలcnా కనబడ�తbంZ[ (13:7). ÜిTÝీXయ,లD 
ఇ=ా�కDRd జగడమ8{|నందున, అతను ఆ బ3ADG ఏ+$కk [ קֶׂשֵע , ‘Eśeq] అను �Ðర9 
ptటFv డ�. ఈ p´ర6, “జగడం” అy¤ అ/ా> O¦@ేg ( קַׂשָע , ‘aśaq) ]̂òG పదంRd 
శబo@(తb/ా)O¦ (శబoచమR(zరం, శబoi}¯డ) పGద/fû=ÂX ంZ[.  

వచనమ' 21. Öదట తGx�న బFx xషయంల` జగడం తలÐతXడంRd, ఇ=ా�కD 
మనుషbలD మ-1°క బ3A త4A�రO RెలD=ÂX ంZ[; అ�R ేఈ బFx xషయంల` 
కI�( జగడం తలÐsXంZ[ గనక అతను ఈ బFxi» ��#� అను �Ðర9 ( הָנְטִׂש , Śitnah) 
ptటFv డ�. ఈ p´ర6కD “x/¢ధం” అÔ, “అప7ాదం లÅక Oంద” అÔ అర>ం.8 ఈ p´ర6Rd 
దగÍ/f సంబంధం ఉన¦ ןָטָׂש  (śatan)9 అy¤ పదం పలD సంద/ాºల`�  ]̂òGల` 
O/fo�Âv పపదంRd “x/¢'[” లÅక “అప7ాZ[” (=ాR(ను) అy¤ అ/>ా O¦@gేటÀv nా 7ాడడం 
జ/fnfంZ[ (Îబ,. 1:6; 2:1; జ�క/ా). 3:1). పGకటన 12:9, 10 వచy(ల`�  ÎHను 
“=ాR(ను”ను “అప7ాZ[” అÔ, “ఘటసరjమ,”10 అÔ, మ/fయ, “మన 
సహË దర6లÇద y¤రమ, ¡ప�7ా�ెనౖ అప7ాZ[” అÔ వ)కXం @ే-ాడ�.  

వచనమ' 22. ÜిTÝీXయ,లRd /�ండ� బFవ�ల xషయంల` x7ాదం త/ా�త, 
ఉZ[GకX ప/f�ి>తbT¦ -ాంsంపజV� ి m� ర6గ,7ా/fRd మంh సంబం'(T¦ 
ptంm� ంZ[ంచుi©y¤ పGయత¦ంల` rFగంnా ఇ=ా�కD ఆ /�ండ� బFవ�T¦ x�¥hptటvడం 
జ/fnfంZ[. అతడK అక·డ నుం{| x�ÆL మ-1°క బ3A త4A�ంpనెు అO 7ాక)rFగం 
RెTయజV=ÂX ంZ[. ఈ=ా/f ఇ=ా�కD అతO మనుషbలD అò9:లÐకD మనుషbలనుం�¥ 
దూరంnా 7Pìí� ర6, i©̄తX  బFx xషయంల` Q#g Aషయmn� xార9 జగడమ8డల}దు 
అO RెలD=ÂX ంZ[. iాబట|v ఇ=ా�కD Q#gDG ర[\బ] త� అను �Ðర9 ( תֹוֹבחְר , Rechoboth) 
ptటFv డ�; ఈ p´ర6కD “ఎడమ,” “x-ాల9:Kన పGZే-ాలD” అy¤ అ/ా> లDy(¦�. 
“ర]̂బ_ తb” అy¤ p´ర6, బ���/�yబFకD yPౖర6s Z[శల` సుమcర6 ఇర7P ౖ9:Kళ�  దూరంల` 
7ా�¥ ర6]aòi» దగÍ/¢�  ఉన¦టÀవంట| “ఎ'  ర6]aò” అy¤ mGా ంతప� p´ర6కD మ<లమO 
నమ,MతbంటFర6. yPn�బ, mGా ంతంల` అs ptదoZైన బFx ఈ mGా ంతంల`y¤ ఉంZ[; 
i©ందర6 Z¿y¤¦ ఇ=ా�కD తGx�ంhన బFx అO గ,/fX=ాX ర6.11 “ర]̂బ_ తb” అy¤ p´ర6ల` 
“HzహÁ xా మనకk ఎడమ' కలkగజ§�ియ'U#�డK” అy¤ rFవం ఇN�¥ ఉంZ[. 
ఇ=ా�కD మనుషbలD ఇప�jడ� ఎడమ, (x-ాల9:Kన పGZ-ేాలD) పGZేశంల` 
ఉy(¦ర6; HË Qేశమందు అÿవృQR»  m� ంZ[ 7ార6 xసX/fంచ�(Oi» ఇప�jడ� ఎడమ, 
Z ొ/fi»ంZ[. 
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బÔHI-¸öబ3 దగÙర ఇ�ా½కk (26:23–33) 

బÔHI-¸öబ3 దగÙర Qైవప4త$¨త (26:23–25) 

23–24అక·డనుం{| అతడK బÔHI-̧öబ3కk x�áâLను. ఆ -ాF4HI HzహÁ xా అతgDG 
ప4త$¨mn�–U�ను � తం{|4Hz�న అబ34 5మ' Qేవfడను, U�ను �కk �©{ైయ'U#�ను 
గనుక భయపడకkమ'; U# Q#సు{ైన అబ34  5మ'ను బట́�  gను� ఆÂర�QRంB � 
సం�#నమ'ను Aసi-1ంపpే��దనg pె��:ను. 25అక·డ అత{ ొక బZ �ీఠమ' కట́�ంB 
HzహÁ xా U#మమ'న �4ా ర�నpే� ిఅక·డ తన గ'{#రమ' x���ను. అపf:డK ఇ�ా½కk 
Q#సులk అక·డ బ3A త4A�-1.  

వచనమ'లk 23, 24. ప/fసర mGా ంR(లRd సH n�/ార6 అంతటâ� ను 
ÜిT� ీXయ,లRd ఎద/��న పలD x7ాZ(ల త/ా�త, ఇ=ా�కD మ/fయ, అతO ప/f7ారం 
yPn�బ, ఈ-ాన) mGా ంతంల`O i©ండల`� i» ఎi»z బÔHI-̧öబ3కD 7Pళ�డం జరnfంZ[.  

ఈ i©̄తX  పGZే-ాOi» 7ార6 7PÑ�న y(ట| -ాF4HI, HzహÁ xా ఇ=ా�కDకD ప4త$¨mn�, 
తన గ,/fంh U�ను � తం{|4Hz�న అబ34 5మ' Qేవfడను అO @ెmాjడ�. Zేవ�డ� 
తనగ,/fంh ఇ=ా�కDకD, త/ా�త యciéబ,కD (28:13), ఆ త/ా�త ¡Ý´కD 
(OరÍమ. 3:6) 7Pల��¥ @ేసుకDన¦ప�jడ� పలD సంద/ాºల`� , “y¤ను Ô తం�¥G�ÊKన 
అబFG Hమ, Zేవ�డను” అO మ,ందుnా @ెపjడం జ/fnfంZ[. �ÊహË 7ా 
అబFG Hమ,ను 9:=� m� తNయ నుం�¥ 7PలDపTi» pిThనపjట|నుం�¥ మcతG9̈ 
బ�ౖ�లD చ/fతGల` నూతన శకం ఆరంభ9:KంZ[ గనక ఆయ yPన¦డూ “y¤ను Ô 
తం�¥G�ÊKన Rెరహë Zేవ�డను” అO @ెబ<X  mGా రంÕంచలÅదు. ఇ=ా�కD మ/fయ, 
అతO త/ా�త వhgన7ార6 అబFG Hమ, ®కz Zేవ�ణ 1 , అతO తం�¥G Rెరహë 
Zేవ�ళ�నుం�¥ 7¤ర6nా గ,/fXం@(T (�ÊహË షbవ 24:2).  

ఇ=ా�కDకD ఆదరణ (ఓZ(ర6j) Ohg అతOi» అభయcO¦వ�డ9̈ ఈ 
ZైవపGత)¶తకD iారణం. Zవే�డతORd U�ను �కk �©{ెయౖ'U#�ను గనుక 
భయపడకkమ' అO @ెmాjడ�. అబFG Hమ, 9:=� m� తNయకD @ెంZ[న నలDగ,ర6 
/ాåలÇద xజయం =ా'[ంhన త/ా�త, Zేవ�డతORd కI�( ఇటÀవంట| పGకటy¤ 
@ే-ాడ� (14:14–16). ఆ /ాåలD s/fnf వhg తనRd య,ద·ం @ే=ాX /V¡నO 
అబFG Hమ, భయప�¥ ఉండవచుg; అందువలనy¤¡, ఆయన అబFG Hమ,Rd 
“y¤ను ÔకD iV�ెమ,” (15:1) అO @ెబ<X  'ై/ా)O¦@(gడ�. ఆ xధం nాy¤, 26:7 
వచనంల` ఉన¦టÀv nా ఇ=ా�కD ఎకzడ Oవ�ిం@(లనుకDy(¦ ÜిTÝీXయ,లంటµ 
భయం అతOO 7PంటFడ�త¬y¤ ఉన¦టÀv  కనబడ�తbంZ[. 7ార6 తనÇద Z(�¥ 
@ే=ాX /V¡నy¤ భయం ఉందనడంల` ఏ సంZేహం లÅదు; ఆ iారణం@ేతy¤ అతను 
తనకD బFవ�లÇద పÓ/fX హకDz ఉన¦పjట|i} ఆ బFవ�T¦ 7ా/fi» x�¥hptట|v  ఒక 



101 

@¢టÀనుం�¥ మ/~క @¢టÀకD తరT 7Pìí� డ�. Zేవ�డ� ఇ=ా�కDకD Rdడ�nా ఉంటFనO 
@ెపjడం మ,ఖ)9:KంZ[nా కనబడ�RdంZ[, ఎందుకంటµ Öదటnా Zేవ�డతO తం�¥GRd 
@ే�ిన Oబంధy(పÓర�క9:Kన 7ాnాo y(T¦ ప�ర6Z(q ట|సూX , “U# Q#సు{ైన అబ34  
5మ'ను బట́�  gను� ఆÂర�QRంB � సం�#నమ'ను Aసi-1ంపpే��దనg pె��:ను.” 
Zేవ�ORd n~పj x-ా�సం ఉన¦7ా/fi» mాత Oబంధనల` “y( �´వకDడ�” “�ÊహË 7ా 
Z(సుడ�” వంట| మన¦నపÓర�క9:Kన p´ర� Oవ�డం జ/fnfంZ[ (సంఖc). 12:7, 8; 
14:24; �ÊహË షbవ 24:29; 2 సమ<. 3:18; Îబ, 1:8). 

వచనమ' 25. Zేవ�డ� మ{�  అభయcO¦hgన త/ా�త, ఇ=ా�కDల` కOpింhన 
సహజ సjందన బZ�ీఠమ' కట|vంh HzహÁ xా U#మమ'న �4ా ర�న @ేయడం. ఇలc 
@ే� ిఅతను తన తం�¥G మcZ[/fననుస/fం@(డ� (12:7, 8; 13:18; 22:9). అతను 
�ÊహË 7ా y(మంల` mGా ర>న @ే-ాడy¤ పGకటన ఈ బTpీఠం Zై7ా/ాధన స>లమO 
సjషvంnా సూh=ÂX ంZ[. అకzడతను Zేవ�డ� తన సమసX సంmాZ()T¦ 
ఆöర�Z[ంhనందుకD అన) Zేశంల` పరZ°ేnా Oవ�ింhనప�jడ� తనను తన 
ప/f7ా/ాO¦ తన మందT¦ iాmా�¥నందుకD ఆయనను సుX sసూX  కృతజæత 
@ెT�ం@(డ�. ÜిTÝీXయ,ల మధ) అతOi» ఎO¦ @ేదు అనుభ7ాలÐదు/��నపjట|i} 
అతను అక·డ తన గ'{#రమ' x���ను అO, మ/~క=ా/f ఇ�ా½కk Q#సులk అక·డ 
బ3A త4A�-1 అO 7ాక)rFగం RెTయజV=ÂX ంZ[.  

అïmnల కk�© ఇ�ా½కk ఒప:ందం (26:26–33) 

26అంతట అïmnల కkను అతg �Ð�[¬త�{ైన అహÀజత�ను అతg 
�ÐU#"RపFHz�న îీDõలkను E¸-ార9నుం{| అతg°ద±కk వBj-1. 27ఇ�ా½కk–�ర9 
U# �ద పగ పట́�  �°ద±నుం{| నను� పం� ిx��ిన తర9xాత ఎందు ghతiమ' 
U#°ద±కk వBjయ'U#�రg xా-1 నడKగEా 28xార9–gశjయమ'Eా HzహÁ xా 
�కk �©{ైయ'ండKట చూBFh గనుక మనకk, అనEా మ8కkను �కkను మధ$ U�క 
ప4మ8ణమ'ండవల నgయ' 29mమ̄' gను� మ'ట�క �కk m¯ల} తప: మ-§hయ' 
pేయక gను� సమ8"#నమ'Eా పం�ిx��ిFh గనుక �వfను మ8కk 
DýడKpేయకkండKనట�L  ��© gబంధన pే�Dిuందుమgయ' అనుDuంట́h; ఇపf:డK 
�వf HzహÁ xా ఆÂ-ా�దమ' �¦ ంQRనxాడవg-1. 30అతడK xా-1DG Aందు pేయEా 
xార9 అన� �ానమ'లk పfచుjDug-1. 31�లెLxా-1నపf:డK xార9 ల}B ఒకg�© ఒకడK 
ప4మ8ణమ' pే�Dిug-1; తర9xాత ఇ�ా½కk xా-1g �ాగనంపEా xార9 
అతg°ద±నుం{| సమ8"#నమ'Eా x�ÆL-1. 32ఆ QRనమంQ ేఇ�ా½కk Q#సులk వBj 
�#మ' త4A�న బ3Agగo-1j అతgDG �ెZయpే�–ిమ8కk �ళÍL  కనబ{|నవg p�ెి:-1 
గనుక 33Q#gDG íÐబ అను �Ðర9 ��ట²�ను. Dాబట́�  U�ట́వరకk ఆ ఊ-1 �Ðర9 బÔHI-̧öబ3.  

వచనమ' 26. ఈ అ'()యం mGా రంభంల`, ఇ=ా�కD n�/ార6ల` ఉన¦ 
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అò9:లÐకDను కలDసుié�(Oi» yPn�బ,నుం�¥ ఈ-ాy()Oi» పGయcణ ం@(డ� (26:1). 
ఇప�jడ� ప/f�ి>s ఇందుకD పÓ/fXnా Õన¦ంnా ఉంZ[, అï mnల కk బ���/�yబFల` 
ఉన¦ ఇ=ా�కDను కలDసుié�(Oi» E¸-ార9నుం{| ఆnV¦యcOi» పGయcణ ం@(డ�. /ాå 
తన ఉZో )గ,ల`�  ఇదo/fO అనnా, అతg �Ð�[¬త�{ైన అహÀజత�ను అతg 
�ÐU#"RపFHz�న îీDõలkను తనRd ½సుi©O 7Pìí� డ�. 

“ÜీiéలD” అy¤ p´ర6 ప/fచయ9:Kన p´/V, అబFG Hమ, iాలంల` ఈ pర́6Rd ఒక 
/ాజ8Zో)nf ఉy(¦డ� (21:22, 32). “అò9:లÐకD” అy¤ p´ర6 /ాåకDన¦ 
�ర6ZైనటÀv nా, బహë-ా ఇZ[ (ÜీiéలD) �´y('[పsకDన¦ �ర6Zై ఉండవచుg. లÅZ(, 
బహë-ా ఈ �´y('[పs గతంల` ఉన¦ ÜీiéలD సంతsనుం�¥ వhg, అZే p´ర6 కTnf 
ఉండవచుg.12  

“అహëజతb” అy¤ p´ర6 mాత Oబంధనల` ఇకzడ ఒకz @¢ట మcతG9̈ 
కనబడ�తbంZ[. “ÜీiéలD” అత)ంత ptదo  పదxల` ఉన¦ �´y('[పs iాnా, అహëజతb 
బహë-ా /ాåకD అత)ంత సO¦]¼తb�ైన సలHZ(ర6డ� లÅక “�´¦]¼తbడ�” 
(KJV; NEB) అయ,)ండవచుg. mGా !న ప°gమc�యిcల` మ/fయ, తదుప/f 
iాలంy(ట| ఇ-ా̄��లD /ాచ/fక వ)వస>ల` కI�( /ాå వదo  య,ద·తంతGంల` 
సలHT@ేg సలHZ(ర6డ� మ/fయ, �´y('[పs (Z(Ïదు Î7ాబ,ను 
నNMనటÀv nా; 2 సమ<. 5:8; 1 Z[న. 11:6) ఉy(¦ nాÔ, ప/fmాలనకD 
సంబం'[ంhన m(రవ)వH/ాల`�  సలHT@gేందుకD నమMకసు> �ెనౖ సలHZ(ర6డ� 
లÅక �´¦]¼తbడ� (“Z(Ïదు �´¦]¼తbడ�” అO p´ర6m� ంZ[న హ�Ýt ౖలcnా; 2 సమ<. 
15:37; 16:16) కI�( ఉం�ే7ాడ�.  

వచనమ' 27. అò9:లÐకD 7Pంట అతO �tౖన)ం లÅదు iాబట|v, /ాå ఆగమనం 
-ాంsయ,త9:KనZేనO ఇ�ా½కk గ̄]¼ం@(డ�. అ�y(, ÜిTÝీXయ,లD ఇ=ా�కDకD 
@ెంZ[న బFవ�T¦ బలవంతంnా ఆక̄Nంచుi©O అతOపట�  అతO మనుషbలపట� 
అమ/ా)దnా పGవ/fXంh 7ార6 n�/ార6నుం�¥ 7PÑ�mÂ ��లc @ే-ార6 iాబట|v, అతను 
7ా/fO హృదయపÓర�కంnా =ా�గsంచలÅదు. ఇ=ా�కD ÜిTÝీXయ,ల మధ) 
ఉన¦ప�jడ� సంRdషంnా లÅనందున ఇప�jడతను, �ర9 U# �ద పగ పట́�  
�°ద±నుం{| నను� పం�ిx��ిన తర9xాత ఎందు ghతiమ' U#°ద±కk 
వBjయ'U#�రg అ�¥nాడ�. 

x7ాZ(ల`�  తలదూరgO మృదుస�rFx�ÊKన ఇ=ా�కD ఇప�jడ� 
ÜిTÝీXయ,లRd హtాతbX nా ఇలc మందTంప�nా మcటF� డడం అతO స�rF7ాOiV 
xర6ద·ంnా కనబడ�తbంZ[. hవరకD అతను బ]¼రంగంnాy¤ x/¢'(O¦ 
చూptడ�తby(¦�(? లÅక, అò9:లÐకD 7Pంట అతO �tౖన)ం లÅదు iాబట|v  అతOÇద 
iémాO¦ పGద/fûసుX y(¦�(? ఇ=ా�కD ఉన¦టÀv ం�¥ ఒకz=ా/fnా xర6చుకDపడ�(Oi» 
iారణం మనకD RెTయడంలÅదు, అ�R ే అతను ఇక 7ా/fపట�  సహనం 
చూపలÅడO, అతను ఉన¦ పళంnా ఆగ̄హం 7PTబ,చgడం స/��నZనేO సjషvంnాy¤ 
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RెలD=ÂX ంZ[. 
వచనమ'లk 28, 29. ఇ=ా�కD పGశ¦ మ/fయ, అతO Oంద ÜిTÝీXయ,లకD 

అÎమయంnా కనబ�¥ ఉండవచుg. ప/f�ి>s 7ా/fi» అనుకIలంnా లÅదు, 7ార6 
తమ చర)T¦ R(9̈ సమ/f>ంచుi©నవల�ి వhgంZ[. 7ార6 శతbG R(�O¦ 
7PTబ,చుgత¬ మcటF� డలÅదు; ptౖnా ఇప�jడ� 7ార6 /ా� 'ోరణ ల` gశjయమ'Eా 
HzహÁ xా �కk �©{ైయ'ండKట చూBFh అO ఇ=ా�కDను పGశం�ిసుX y(¦ర6 
(21:22 చూడం�¥). ఈ ÜిTÝీXయ,లకD “�ÊహË 7ా”�� ఏi��క OజZేవ�డy¤ x-ా�సం 
ఉందO, 7ార6 ఇతర Zై7ాT¦ బ]¼షz/fసుX y(¦రy¤ అర>ం iాదు nాÔ, బహë-ా 7ార6 
తమ స�ంత Zై7ాలకంటu ఇ=ా�కD Zేవ�డ� శi»Xమంతb�ైన Zేవ�డy¤ అÕmGా యcO¦ 
చూప�తbండవచుg. iాబట|v, అతOO బFధptటvకIడదy¤Z[ లÅక అతOi» ఆగ̄హం 
RెpిjంచకIడదy¤Z[ ఇప�jడ� 7ా/f RెT7Pనౖ వÓ)హం. 7ార6 అతO బFవ�T¦ 
ఆక̄Nంచుiéడం వంట| ఎO¦ ఆటంiాలD కTnfంhy( అతOi» ఎO¦ అడïంకDలD 
ptట|vy( �ÊహË 7ా ఈ పరZే°i» అmాయం కలగకDం�( iాmాడడం మcతG9̈ iాక, 
అతOO ఆöర�Z[సూX  అతను అÕవృZ[·m� ంZ[ n~పj7ాడ� శi»Xమంతbడ� అ��)లcnా 
@ే-ాడ�.  

అందు@ేత, ÜిTÝీXయ,లD /�ండ� వ/ాÍ లకD అనుకIలంnా ఉం� ేఒక పGsmాదన 
@ే-ార6: తమకD ఇ=ా�కDకD మధ) -ాంs ఒపjందం xషయంల` 
ప4మ8ణమ'ండవల నg మ/fయ, gబంధన @ేసుకDంZ(మO @ెmాjర6. ఇZ[వరకD 
ÜిTÝీXయ,లD ఇ=ా�కDను అతO మనుషbT¦ మ'ట�క, 7ా/fO సమ8"#నమ'Eా 
పం� ిx��నిటÀv nా, ఇప�jడ� ఇ=ా�కD అతO మనుషbలD Ï/fi» (ÜTి� ీXయ,లకD) 
DýడKpేయకkండKనట�L  ఇZ[ ఒక పGమcణంnా ఉం�(లO అ�¥nార6.  

ఈ xషయంల` ఇ=ా�కD ఒక xషయం ఆల`hంh ఉండవచుg; అతO 
మనుషbల సంఖ) 7ా/fకDన¦ బలం ÜిTÝీXయ,ల �tౖOక బలంకంటu తకDz7¤. 
ఇప�jడ� ÜిTÝీXయ,ల /ాå ఇందుకD xర6ద·ంnా మcటF� డ�తby(¦డ�; అతను తన 
�tౖOకబలcO¦ దృÝిvల` ptటÀv i©O పGమcణం xషయంల` షరతbT¦ మcటF� డడంలÅదు. 
/ాå ఇప�jడ� ఇ=ా�కD స�ంత మనుషbT¦ (ÎధులÐౖన iాపర6లD) తన 
/ాజÆ)Oi» బ�డదnా చూసూX  అతO నుం�¥ తనకD ఏ HO కలగకDం�( అతORd 
/ా�పడ�త¬ మcటF� డ�తby(¦డ�. /�ండ� పî�ల మధ) ఎపjట|i} -ాంs yPలi©O 
ఉం�ేలc /ాå అతO సలHZ(ర6లD Oబంధన ఉం�(లO iéర6తby(¦ర6. 
అò9:లÐకD ఇ=ా�కDను ఇపf:డK �వf HzహÁ xా ఆÂ-ా�దమ' �¦ ంQRనxాడవg 
n~పjnా పGశం�ిసూX  తమ xజæpిXO మ,nfం@(డ�. 

/ాå ఈ xధంnా అడగడం అతను ఇ=ా�కD ఐశ�/ా)O¦ @(తbర)ంRd లÅక 
iార)ద¶తRd గమOం@(డO సjషvంnా RెలD=ÂX ంZ[. Ôట|వసs పhgకబయళ0�  
సమృZ[·nా ఉన¦ n�/ార6నుం�¥ వ/ాy rFవ ప/f�ి>తbలDన¦ ఎ�(/f mGా ంతంల`i» 
పంpి7¤�ినప�jడ�, =ా'(రణంnా x=ాX ర9:Kన పÄవ�ల మందలDన¦@¢ట 7ాట|i» 
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స/��న 9̈త మ/fయ, Ôర6 Z ొరకక అx Rెగ,ళ�బF/fన ప�¥mÂ � చOmÂ �� 
పGమcదమ,ంZ[ iాబట|v  7ాట| యజమcOi» (iాప/f) ½వG9:Kన నషvం 7ాట|లÅ�  ప/f�ి>s 
ఎదురవ�తbంZ[. అ�R ేఇ=ా�కD xషయంల` అలc జరగలÅదు. /ాå మనుషbలD 
పరZే°�ÊKన ఇ=ా�కDను అతO మనుషbT¦ బFx ఉన¦ పGZేశంనుం�¥ 7Pళ�n~ట|vన 
పGs =ా/Ù Ïర6 7Pంటy¤ మ/~క పGZశేంల` Ôట| వసsO కనుn~నడం జ/fnfంZ[. ఈ 
ఎతbX గడను మcట|మcట|i} ఉపÎnfంh ఇ=ా�కDను అడ�ï  R�లnfంచుiéడం కDదరO 
పO అO తలంh hవరnా /ాå ఒక Oర1యcOi» వ@(gడ�; Ïర6 ఒక బFx త/ా�త 
మ/~క బFxO Ïర6 కనుn~y¤లc �ÊహË 7ా తన ఏ/ాjటÀ @~ప�jన Ï/fi» సమకI/fg 
Ï/fO ఆöర�Z[సూX  న�¥pిసుX y(¦డO /ాå గ̄]¼ం@(డ�. 

వచనమ' 30. mGా !న సంపGZ(యం పGiారం, ఇ=ా�కD Aందు �ది·ం @ే-ాడ�; 
ఇ=ా�కD మనుషbలD అò9:లÐకD మనుషbలD Oబంధనల` rFగసు> లDnా ఆ 
xందుల` mాలùÍ y(¦ర6 (31:44, 46, 54 చూడం�¥). అs" ేయ,�¥nా (ఆsథ)ం ఇ@gే 
వ)i»X) ఇ=ా�కD తన వదoకD అs" [nా వhgన అò9:లÐకDకD ఇhgన ఆsథ)ం iVవలం 
అతO సం=ాzరవంత9:Kన పGవరXనకD ఉZ(హరణ మcతG9̈ iాదు. Oబంధన 
@ేసుi©y¤ పGi»¯యల` @(లc మ,ఖ)9:Kన rFగం. ÖతXంnా, ఆsథ)Nhg xందు 
@ే�ిన ఇ=ా�కD అò9:లÐకDRd =Â దర9:KsGRd కI�¥న సంబం'(O¦ అంnÙక/fం@(డO 
అర>ం.13 /�ండ� పî�ల మధ) =Â దర9:KsGRd కI�¥న సంబంధం (లÅక బంధుత�ం) ఇక 
అxh�న¦ం లÅక Oరంతరం OTh ఉంటÀంZ[ అO తbZ[ Oర1యంnా లÅక 
పGమcణపÓర�కంnా RెTయజVయడ9̈ Oబంధనల` ఏ/ాjటuనౖ xందు®కz 
మ,ఖ8)Zేoశం. 

వచనమ' 31. �ెలLxా-1నపf:డK xార9 ల}B, బయలDZే/f 7Pళ��(Oi» మ,ందు 
మcట ఇhg ప�చుgకDy(¦ర6, అంటµ ఒకg�© ఒకడK ప4మ8ణమ' pే�ిDug-1 అO 
అర>ం (21:31). ]̂òGల` కI�( అ¶/ాలc ఒకg�© ఒకడK ప4మ8ణమ' pే�ిDug-1 అO 
ఉంZ[; అంటµ ఈ Oబంధy( iార)క̄మం మ,nf�ిందO RెTp´ చర) ఇZ[. త/ా�త, 
అò9:లÐకD అతO సలHZ(ర6లD అతg (ఇ=ా�కD) °ద±నుం{| సమ8"#నమ'Eా 
x�ÆL-1 అO RెలD=ÂX ంZ[. 

వచనమ' 32. ఈ వచనం, 26:26–31 వచy(లకD మ,ందున¦ xషయcO¦ 
మ{�  i©న=ాnfసుX ంZ[. ఇ=ా�కD బ���/�yబF @ేర6కDన¦ త/ా�త, అతను బTpీఠం 
O/fMంh �ÊహË 7ాను mGా /f>ం@(డ�. అప�jడతను అకzడ Oవ�ిం@(లy¤ ఉZేoశంRd 
గ,�(రం 7¤సుకDy(¦డ� అO �´వకDలD i©ందర6 అకzడ ఇంi©క బFxO తGవ�డం 
ÖదలDptటFv ర6 (26:25). ఇ=ా�కD అò9:లÐకDల మధ) జ/fnfన -ాంs ఒపjందం 
(Oబంధన) గ,/fంh xవ/fంhన త/ా�త, ¡Ý´ (గ̄ంథకరX) మ{�  బFx గ,/fంhన 
చరgను పG=ాX xం@(డ�. ఆ QRనమంQ,ే ఇ=ా�కD Q#సులk అతO వదoకD వhg మ8కk 
�ళÍL  కనబ{|నవg @ెపjడం జ/fnfందO గ̄ంథకరX p/́~zy(¦డ�. 

i©ంత iాలంnా ÜిTÝీXయ,లD, pితర6డ� మ/fయ, అతO �వ́కDలD ఒక బFx 
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త/ా�త మ/~క బFxO x�¥hptటµvలc @ే-ార6; అ�R ే ఇప�jడ� అò9:లÐకD 
మనుషbలకD భయపడనకz/V�దు, 7ార6 అడïnfంచ�(Oi» ఇక ఏ iారణం లÅదు. 
“ఒకO పGవరXన �ÊహË 7ాకD pీGsకరమగ,నప�jడ� ఆయన 7ాO శతbG వ�లను సH 
7ాOi» NతbG లDnా @ేయ,ను” (=ా9:తలD 16:7) అO జÆæ O ఒకర6 7Gా యడం 
గమy(రwం. 

వచనమ' 33. ఇ=ా�కD మనుషbలD మ/~క బFxO కనుn~న¦ త/ా�త, 7ార6 
ఆ బFxi» íÐబ అy¤ p´ర6 ptటFv రO 7ాక)బFగం RెTయజV=ÂX ంZ[; Ýబ́ అy¤ p´ర6కD 
“పGమcణం” అO అర>ం. ఇZ[ ఇ=ా�కD అò9:లÐకDల మధ) జ/fnfన Oబంధనను 
సూh=ÂX ంZ[ (26:31). ఇంత i»¯తం ఇ=ా�కD మనుషbలD, గతంల` అబFG Hమ, బGsi» 
ఉన¦ప�jడ� అతO Z(సులD తGx�న బFవ�లÅ¦s/fnf తGx�, 7ాట|i» అబFG Hమ, 
ptట|vన p´ర�y¤ ptటvడం జ/fnfంZ[ (26:18). ఇప�jడ� ఇ=ా�కD ఈ బFxi» ptట|vన p´ర6, 
గతంల` అబFG Hమ, ఆ mGా ంR(Oi» ptట|vన p´ర6 ఏక/Ùsnాy¤ ఉy(¦�. గతంల` 
అబFG Hమ, తన iాలంy(ట| అò9:లÐకDRd బFx xషయంల` Oబంధన @ేసుi©O 
x7ాZ(O¦ ప/fషz/fంచుకDన¦ సందరºంల`, అతను ÜిTÝీXయ,ల /ాåకD ఏడ� n~/� ̄
pిల�T¦hg ఆ పGZే-ాOi» “బ���/�yబF” అO p´ర6 ptటFv డ�. ఇంతi»త̄ం 
xవ/fంhనటÀv nా, רֵאְּב  (be’er) అంటµ “బFx” అO, עַבֶׁש  (sheba‘) అంటµ “ఏడ�” అO 
లÅక “పGమcణం” (ఒటÀv ) అO అర>ం (21:31 xవరణలD చూడం�¥).14 ఈ సందరºంల` 
ఇZ[ (Ý´బ అy¤ p´ర6) ఇ=ా�కD @�ేిన పGమcణ(Oi» mGా '(న)త OసుX ంZ[. U�ట́ వరకk 
ఆ ఊ-1 �Ðర9 బÔHI-̧öబ3 అO RెTయజVసూX  ఈ xrFగం మ,గ,సుX ంZ[.  

[¬iయ'-ాండK4  అHన ఏ+ావf y3ర$Z�బట´�   

ఇ�ా½కk -1బ3·ల మUÅx�దన (26:34, 35) 

34ఏ+ావf నలkవQR సంవత½రమ'లxా{ైనపf:డK [¬iయ'{ైన బÔHI-ã 
కkమ8-̧iయగ' యహ&Qäత�ను [¬iయ'{ైన ఏల`ను కkమ8-̧iయగ' బ3+$మత�ను 
��ం{|L  pే�ిDuU�ను. 35ðర9 ఇ�ా½కkనకkను -1బ3·కkను మUÅx�దన కలkగజ§�ి-1.  

వచనమ'లk 34, 35. Zేవ�O ఆö/ా�Z(లDన¦ందువలన, ఇ=ా�కDకD 
ÜిTÝీXయ,లRd అy¤క సమస)లÐదు/��y( అతO సంపద ఏ మcతGం తగÍలÅదు. అ�R,ే 
ఏ+ావf rFర)లD [¬iయ'లk iావడం ఇ�ా½కkనకkను -1బ3·కkను ½వG9:Kన 
హృదయ7¤దన (మyÞ7¤దన) కTnfంhంZ[.  

ఈ hవ/f xrFగం, అ'()యమ, 27ల`O 7Pఖౖర6T¦ సంఘటనT¦ 
అర>ం@ేసుi©న�(Oi» i©ంత పÓర� సమc@(/ాO¦=ÂX ంZ[. ఏ-ావ� ]¼½Xయ,/ాం�ై�న 
యహ&Qäత� మ/fయ, బ3+$మత� అy¤ �ీX �లను ��ం{|L  @ేసుకDన¦ప�jడ� అతను 
నలkవQR సంవత½రమ'ల వయసుగల7ాడO 7ాక)rFగం RెTయజV=ÂX ంZ[. తన 
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తమ,M�ైన యciéబ,లcnా iాకDం�(, ఏ-ావ� ఎందుకD Rెరహë వంöకDT¦ iాదO 
బయట|7ా/fO ptÑ�@సేుకDy(¦డ�? అతను తన తT�దండ�G ల ié/fకను iా7ాలy¤ 
ఎZ[/fంh బయట|7ా/fO ptÑ�@ేసుకDy(¦�(? లÅక, తన R(త 7Pౖప� బంధువ�ల`� O 
�ీX �O ptÑ�@ేసుié�(Oi» దూరmGా ంత9:Kన H/ానుకD పGయcణం @ేయడం అనుకIలం 
iానందున సÇపంల`O ]¼½Xయ,ల`� O �ీX �లను @ేసుకDy(¦�(? తన జV)ష�త�ం 
xషయంల` అతను పGద/fûంhన ఉZ(�నీ 7Pౖఖ/fOబట|v  /�ం�ోZే ఎకDzవ Oజమ��) 
అవiాశం కనబడ�RdంZ[ (25:27–34). 

“ఏ-ావ�కD తnfన rFర)ను చూ@ే xషయంల` ఇ=ా�కD Oర�¶)ం చూpిం@(�(” 
అO ఎవ/��y( xసMయ పడవచుg. Zేవ�O Oబంధy( పGజలD కy(Ôయ,ల`� O 
అన)పGజT¦ x7ాహం@ేసుi©నకIడదy¤ అబFG Hమ, OయమcO¦ ఏ-ావ� 
xషయంల` ఇ=ా�కD Oర�¶)ం @ే-ా�(?16 అబFG Hమ, 7ారసులDnా తమకD 
పGRే)క9:Kన pలిDప� మ/fయ, భxత)వం ఉy(¦యO, భ<ÇMద ఉన¦ సమసX 
వం-ాల పGజలకD Zేవ�O ఆö/ా�Z(లD xసX/fంప@ేయ,7ార6nా ఉy(¦రy¤ 
xషయమ,ను ఏ-ావ�కD బ_ '[ంచకDం�( ఇ=ా�కD ఎలc ఉండగలడ�? ఏ-ావ� 
బFలDడ�nా ఉన¦ప�jడ� ఈ xషయcల`�  i©O¦ట|yPౖy( xO ఉండవచుg; అ�y( అx 
అతOÇద ఏ పGrFవం చూపలÅదు? అతను “భGషb� �ైన” (βέβηλος, bebēlos) 
వ)i»Xnా �xం@(డ� (]̂òG. 12:16), అంటµ అతను “పÓ/fXnా ల`iాను=ారంnా” 
(బ � sXnా శ/Ù/ాను=ారంnా) �xం@(డO అర>ం.17 అతO �xతంల` Zేవ�Oi» =ా> నం 
లÅదు; అతను తన తT�దండ�G లపట�  లÅశమcతG9:Ky( nøరవం చూపలÅదు. ఏ-ావ� 
@ేసుకDన¦ x7ాHలD హృదయxZ(రకంnా ఉy(¦యO 7ాక)rFగం 
RెTయజV=ÂX ంZ[: అతO rFర)లD ఇ�ా½కkనకkను -1బ3·కkను మUÅx�దన 
కలkగజ§�ి-1. 

అన�యమ' 

ఆ"#$Fsక ల8y3ం+ాలk ల}Q# Ay3జÞ$లk (26:1–5) 

Zేవ�Oపట� x'ేయత x-ా�సులÐౖన7ా/fi» 7ాnాo నపÓర�క9:Kన 
ఆö/ా�Z(లOసుX ంZ[. ఇ=ా�కD �xతంల` @(లc iాలం ½వG9:Kన సమస)లI లÅవ�, 
rF7#Zే�గపÓ/fత9:Kన సంఘటనలI లÅవ�. అ�y(, కరవ� సంభxంhనప�jడ� 
ప/f�ి>s ఒకz=ా/fnా మc/fmÂ �ంZ[. కy(ను పÓ/fXnా వ/ాy '(ర Zేశం; =ా'(రణ9:Kన 
వరymాతం ఉన¦ప�jడ� n~/�¯లకD పÄవ�లకD పhgక Z ొర6కDతbంZ[, Ôట|తడ�లD 
i©Z[oమcతGంnా ఉన¦పjట|i} �Ź()Oi» అనుకIల9:Kన 9:టv పంటలD పGజలకD 
�వy('(రంnా ఉంటF�. కరవ� సంభxంh y¤ల బ � sXnా ఎం�¥mÂ �నప�jడ� ఆ 
mGా ంత7ాసులకD అZ[ �వనMరణ సమ�´). అబFG Hమ, త/ా�త pితర6డ�nా 
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ప/fగణనm� ంZ[న ఇ=ా�కD, n�/ార6ల`ను Z(O ప/fసరmGా ంR(ల`� ను దî¥ణmGా ంత9:Kన 
yPn�బ,కంటu ఎకDzవ వరymాతం ఉంటÀందO xO ఉండవచుg; అందువల�y¤ అతను 
R(ను Oవ�ింhన yPn�బ,నుం�¥ తన ప/f7ారంRdను తన మందలRdను i©̄తX 
పGZే-ాOi» తరT7Pìí� డ�.  

ÜిTÝీXయ,ల Zేశంల` కంటu ఐగ,ప�X ల` Ôట|వసs పhgకబయళ0�  
=ారవంత9:Kన పంటలD సమృZ[·nా ఉంటF� iాబట|v, n�/ార6ల` పG7¤°ంhన త/ా�త, 
ఇ=ా�కD బహë-ా అకzడనుం�¥ ఐగ,ప�X కD 7Pìí� లO తలంh ఉండవచుg. Zేవ�డ� 
ఇ=ా�కDకD పGత)¶9:K, అతను ఐగ,ప�X  7Pళ�కIడదO @ెmాjడ� (26:2); Zేవ�O 
ఆZే-ాను=ారం అతను 7ాnాo న Zేశంల`y¤ OTh ఉం�(T. అబFG Hమ, -ా/ాల 
ఐగ,ప�X  పGయcణం గ,/fంh, Zవే�డ� జ8క)ం @ేసుi©నకmÂ �నట��R ేతన జనన9̈ 
=ాధ)మ��)Z[ iాదy¤ x�ాద ఘటన గ,/fంh ఇ=ా�కDకD RెTయకDం�( ఉండడం 
సంభవÔయ9:KనZyే(? ఇ=ా�కD తన i�దు/��న ప/f�ి>s తన తం�¥G i�దు/��న ప/f�ి>si» 
Õన¦9:KందO అనుకDంటÀy(¦�(? తన తం�¥G భయప�¥నటÀv nా R(ను 
ఐగ,pీXయ,లకD భయపడనకz/V�దO ఆల`hసుX y(¦�(? ఇ=ా�కD ఆల`చనల 
గ,/fంh 7ాక)rFగం మనకD RెTయజVయడం లÅదు, అ�R ేఅతను ఐగ,ప�X  Zే-ాOi» 
పGయcణం@ేయcలO తలంh ఉండవచుg; iాబట|v  Zేవ�డ� అతOO కy(ను Zేశంల`y¤ 
OTh ఉండమO ఆZ°ేం@(డ�. 

ఇ=ా�కD x'ేయత చూpల́c అతO x-ా�=ాO¦ బల`p´తం @ేయడంi©రకD, 
Zేవ�డ� అతO తం�¥Gi» పలD సంద/ాºల`�  ఇhgనటÀవంట| అదుºత సంZే-ాy¤¦ 
ఇ=ా�కDకD కI�( ఇ@(gడ�. Zేవ�డతOi» Rdడ�nా ఉంటFనO, అతO సంR(y(O¦ 
xసX/fంప@ే=ాX నO, కy(ను Zే-ాO¦ 7ా/fi»=ాX నO @ెmాjడ�. Zవే�O ఆö/ా�Z(లD 
భ<ÇMద ఉన¦ సమసX వం-ాలకD అబFG Hమ,Z(�/ా 7Pల�డవ�R(యy¤Z[ ఆయన 
నుం�¥ అతOi�లc ]̂చg/fకnా ఉన¦Zో , Zేవ�Oనుం�¥ ఇ=ా�కDకD కI�( ఇZ[ 
అటÀవంట| ]̂చg/fకnాy¤ కనబడ�RdంZ[ (26:3, 4). �ÊహË 7ా గణ ంhన లÅక 
p´/~zన¦ ఆö/ా�Z(లD ఇ=ా�కDకD అతO సంR(y(Oi» అరwత ఉందO కలగవ� nాÔ, 
ఆయన x'[ంhన ఆజæT¦ కటvడT¦ OయమcT¦ అబFG Hమ, అనుస/fంh చూpిన 
x'ేయతనుబట|v కలDగ,R(యO ఆయన �tలx@(gడ� (26:5). బహë-ా ఈ 
పGకటన అబFG Hమ, తన కDమcర6O బTnా అ/fjంచ�(Oi» �ిద·పడ�(O¦ 
సూhంచవచుg (22:15–18). “Ôవ� y( మcట xO నందున” (22:18) అO 
Zేవ�డ� అబFG Hమ, గ,/fంh @ెpిjనZ ేఆయన ఇప�jడ� ఇ=ా�కDను ఆöర�Z[ంచ 
�(Oi» iారణం. 

Zేవ�డ� అబFG Hమ, x'ేయత గ,/fంh @ెpిjన =ా¶)ంల`, ¡/Ùయc 
పర�తంÇద జ/fnfన సంఘటనలD Oశgయంnా ఇN�¥ ఉండవచుg; ఈ =ా¶)ంల` 
pితర6�¥ �xతంల` x'యేతకD సంబం'[ంhనవÔ¦ =ా'(రణంnా @ే/V ఉంటF�, 
pితర6డ� ఇ=ా�కDను బTnా అ/fjంచ�(Oi» �ిద·పడడమy¤Z[ ఈ =ాî�)Oi» 
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°ఖ/ాగ̄9:KనటÀ వంట|దO @ెపjవచుg. అబFG Hమ, నూట|i» నూర6mాళ0�  
ప/fపÓర61 డO iాదు, పలD సంద/ాºల`�  భయం@ేత స�ంత]aతbవ�@ేత Zేవ�O 
hతXంకంటu తన స�ంత hతX9̈ 9̈లÐౖనదO అనుi©y¤ అపనNMక@ేత Zేవ�Oi» 
x'ేయత చూపడంల` అబFG Hమ, xఫలDడయc)డ� (=ా9:తలD 14:12 చూడం�¥). 
ఏZే9:Ky(, iాల క̄9̈ణ( అతను x-ా�సంల`ను x'ేయతల`ను ఎZ[nాడ�. ఇప�jడ� 
ఇ=ా�కD కI�( వÎప/fణs @ెంZ[న 7ాడ� గనక, Zేవ�డతOల` కI�( ఆ'()sMక 
ప/fణsO x'ేయతRd కI�¥న x-ా�=ాO¦ చూ�(లO iéర6కDy(¦డ�. n�/ార6ల` 
ÜిTÝీXయ,ల మధ) ఇ=ా�కDకD ఎO¦ -�ధనలD ఎదుర6iానుy(¦, అతO x-ా�సం 
x'ేయత O/ాటంకంnా i©న=ాnVలc అతOO 'ైర)పరg�(Oi» Zేవ�డ� R(ను 
అబFG Hమ,Rd @ే�ని 7ాnాo y(లO¦ట|O ఇ=ా�కDRd కI�( @ే-ాడ�.  

Zేవ�డ� ఇ=ా�కDను అతO తం�¥GOబట|v  ఆöర�Z[ం@(డy¤ 7ాసXవం, మ/fయ, 
ఇతర6లD @ే�నిZ(O¦ బట|v  Zేవ�డ� మ/fi©ంద/fO ఆöర�Z[=ాX డy¤ xషయం 
xసMయంnా కOpింhనపjట|i} ఇZ[ బ�ౖ�లD అంతటF కనబడ�త¬y¤ ఉంటÀంZ[. ఈ 
xషయంల` అతb)తXమ9:Kన ఉZ(హరణలD Î�´ప� �xతంల` కనబడR(�.  
(1) Î�´ప�ల` x-ా�సం య"(ర>త మ/fయ, హృదయyPౖరMల)ం ఉన¦ందున, 
Zేవ�డతOi» Rdడ�nా ఉం�¥, ఫ/¢ ఆ=ా> నంల` /ాజసంర¶క �´y('[పsnా ఉన¦ 
ఉZో )గసు> �¥i» ఆö/ా�దం కTnVలc @ే-ాడ� (39:1–9). (2) ఆ పGiార9̈, Zేవ�డ� 
Î�´ప�ను ఐగ,ప�X ల`O @ెర=ాల అ'[పsi» @ెర=ాలల` ఉన¦ ఖ��Z¿లకD (39:21–
23; 40:8–15); మ/fయ, (3) ఫ/¢కD అతO పGజలకD ఆö/ా�దంnా ఉం@(డ� 
(41:14–56). (4) �ÊహË 7ా యciéబ,ను అతO ప/f7ా/ాO¦ (45:4–15; 46:1–
4; 47:5–12; 50:15–21), (5) Î�´ప�నుబట|v  mGా !న ప°gమc�యిcల`O ఇతర 
జÆతbల పGజT¦ ఆöర�Z[ం@(డ� (41:57). @(లcమంZ[i» Zవే�డ� 7ా/fO 
Î�´ప�ను బట|v  ఆöర�Z[ం@(డy¤ xషయం RెTయy¤ RెTయదు. 

పGసుX త iాలంల` కI�( పGజలD గ̄]¼ంచడంలÅదుnాÔ, ఇZ ే Zెxౖక Oయమం 
7ా/f హృదయcల`�  పO @ేసూX y¤ ఉంZ[. మనం అనుభxసుX న¦ ఆö/ా�Z(లD, మన 
�xతiాలంల` మనం ఎన¦ట|i} RెలDసుiéలÅO, అంటµ మనకD అజÆæ తంnా ఉన¦ 
Ôsమంతbలనుం�¥ కTnfన ఆ'()sMక లcrFం-ాలD లÅZ( xrFజÆ)లD. ఎందర6 
భi»Xపర6లD R()గపÓ/fతంnా �xంచడంRdmాటÀ mGా ణ(ల/fj�´X  మనం r.sక9:Kన 
ఆ'()sMక9:Kన �´�చ�ను m� ందుతby(¦ం, 7ా/f స�ంత xషయంల` ఈ �´�చ� 
7ా/fi» కలnాy¤ NnfTంZ[ iాZ(? మన భxష)తbX  i©రకD అy¤కDలD ఆ/f>కంnా 
r.sకంnా ఆ'()sMకంnా ptటÀv బడ�లD ptటvడం జ/fnfంZ[. Ï/fల` 
అm� సXలDలDy(¦ర6, ఇంiా ఇతర i��*సXవ�లDy(¦ర6; Ïర6 i}¯సుX ను 
Zేవ�OకDమcర6�¥nా అంnÙక/fంhనందుకD ఎyÞ¦ శ̄మలD ]¼ంసలD అనుభxం@(ర6. 
మన mాపమ,ల ONతX9:K x'ేయతRd మరణ ంh (]̂òG. 5:7–9; 1 i©/fం" ¿. 
15:3), తన మ]¼మcO�త ప�నర6R(> నంZ(�/ా (1 i©/fం" ¿. 15:4), “�వమ,ను 
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అ¶యతను సు7ారXవలన 7PలDగ,ల`Oi»” Rhెg (2 s¡s 1:10), ఈ 
ఆö/ా�Z(T¦ మనంద/fi} అంZ[ంhన ��సు i}¯సుX  అంsమ9:Kన మ/fయ, అత)ంత 
-ÿ¯ష�9:Kన ఉZ(హరణ. 

iాకmÂ R,ే బ�ౖ�ల`�  ఎంత n~పj x-ా�సÏర6�ైy( స/V ప/fపÓర61 డ� iాడ�. పGsnా, 
అందరè mాప�లÅ, y¤డ� మనం కI�(. ఎవరè ఆ'()sMక ప/fణsRd Zేవ�ణ 1 
సÇpించర6; మనందరం x-ా�స�xR(O¦ ఆ'()sMక °Äవ�లDnాy¤ mGా రంÕంh, 
hన¦pిల�లc� nా పడ�త¬ లÅసూX  ఉంటFం. “OరMల9:Kన 7ాక)మను mాల వలన” 
మనం బల9:Kన x-ా�=ాO¦ ptంm� ంZ[ంచుi©O (ఆ'()sMక కండ/ాలD) “ర¶ణ 
xషయమ,ల`” (1 p´తbర6. 2:2) x'ేయత కTnf వృZ[·m� ందగలం. అబFG Hమ, 
ఇ=ా�కDలc� nాy¤ మనం కI�( Zవే�Oi» ఇషv9:Kన మ/fయ, ఆయనను మ]¼మప/Vg 
xధంnా �xంచ�(Oi», Zేవ�O కృmాకటFî�T¦ మ/fయ, ఆö/ా�Z(T¦ 
(7ాnాo y(లD) మనం Oరంతరం జæpిXi» RెచుgకDంట, ఉం�(T. 

అబQ#» ల xారసత�ం (26:6–11) 

Zేవ�O ఆö/ా�Z(ల గ,/fంh 7ాnాo నం య"(ర>తRd కI�¥న x-ా�=ాOi» 
x'ేయతకD Z(/f ½యcT; అ�R ే అO¦ సంద/ాºల`� ను అలc జరగలÅదు. 
అబFG Hమ, Zేవ�Oనుం�¥ n~పj 7ాnాo y(లD అందుకDన¦ త/ా�త (12:1–3) 
కy(నుల`i» పG7¤°ం@(డ�, అకzడ కరవ� చూ-ాడ�, అప�jడతను 7ాnాo నZే-ాO¦ 
x�¥hptట|v  ఐగ,ప�X  Zే-ాOi» 7Pìí� లO Oర1�ంచుకDy(¦డ�. ఈ తపjటడ�గ, అతను 
తన mGా ణ(O¦ iాmాడ�ié�(Oi» తన rFర) గ,/fంh అబద·ం @ెపj�(Oi» Z(/f ½�ింZ[ 
(12:10–20). తదుప/f iాలంల`, అతను n�/ార6ల` మ{� ఇZ ే mాపం (తప�j) 
@ే-ాడ� (20:1–18). ఈ చర)లD అతను తన 7ారసులకD @డె�మcZ[/f చూp´లc 
@ే-ా�; 7ార6 Ïట|O అనుక/fం@ ే పGయత¦ం @ేయవచుg.18 “తం�¥G 
అడ�గ,జÆడల`� y¤ i©డ�కD” అy¤ mాత iాలప� ల`iéi»X Oజ9̈నOpి=ÂX ంZ[: @(లc 
సంవత�/ాల i»¯ందట అతO తం�¥G తన rFర) -ా/ా xషయంల` కపటం 
పGద/fûంhనటÀv , ఇప�jడ� ఇ=ా�కD n�/ార6ల` పG7¤°ంhనప�jడ� /fబFzకD తనకD 
మధ) ఉన¦ సంబంధం xషయంల` కపటం పGద/fûం@(డ�. ÜిTÝీXయ,లD తనను 
చంpి7¤� ి తన rFర)ను ½సుi©O 7PìíX రy¤ భయంRd ఇ=ా�కD తన తం�¥Gలcnాy¤ 
భయంRd అబద·ం @ెmాjడ� (26:6–11). 

కపటపGవరXన (¡సపÓ/fత9:Kన పGవరXన) R�T శR(బoiాలంల` i©O¦=ార6�  
Zేవ�O పGజల`� ను కన బ�¥ంZ[. ఇటÀవంట| చర)లD 7ా/f ఐక)తకD =ాî�)Oi» అపi}/fX 
కTnfంచడంRdబFటÀ, పGభ,వ� హృదయcO¦ కలh 7¤-ా� (ÎHను 17:19–23 
చూడం�¥). (1) ��సు ఎవ/¢ తనకD RెTయదO p´తbర6 @ెmాjడ� (లIiా 22:31–
34, 54–62), మ/fయ, అతను అంs®కయల` 7¤ష'(రణ చూpంి@(డ� (గల½. 
2:11–14); (2) అనÔయ మ/fయ, సpీj/ా అబద·మc�(లO దు/ాల`చన @ే-ార6 
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(అm� . 5:1–11); మ/fయ, (3) i©ందర6 య<Z[య i��*సXవ�లD m(లD గ,/fంh 
అన)పGజల మధ) అతO ప/fచర) గ,/fంh వ)ర>9:Kన మcటలD మcటF� �¥ అతOÇద 
తప�jడ� Üి/ా)దులD @ే-ార6 (అm� . 21:17–32). i©ంత iాలం త/ా�త m(లD, 
“మనమ, ఒక/fi©కరమ, అవయవమ,లÐౖయ,y(¦మ, గనుక Çర6 అబద·మcడ�ట 
మcO పGs7ాడ�ను తన m� ర6గ,7ాORd సత)9̈ మcటలcడవలÐను” (ఎÜt�ీ. 4:25) 
అO 7Gా యడం జ/fnfంZ[. 

మనం ఈ మcటT¦ శ̄ద·nా xO, య"(ర>త కTnfన7ా/fnా �xం@(T. సత)9̈ 
జÆæ y(Oi» మ<లc'(రం (ప�y(Z[), మనుషbT¦ ఒకట|nా కTpి ఉం@ ేబంధం ఇZ.ే 
x7ాHల`� ను కDటÀంబFల`� ను �´¦Hల`� ను 7ా)mా/ాల`� ను పGభ,R(�ల`� ను 
సంఘcల`� ను ఇZ[ వ)కXమవ�త¬ ఉంటÀంZ[; ఇవÔ¦ సత)ంÇద OThనప�jడ� లÅక 
ఆ'(రప�¥నప�jడ�, Z¿రqiాTక xజయం �ి>రత�ం �ిZ[·=ాX �. పGజలD సత)ం 
(య"(ర>ం) @ెపjకmÂ �నప�jడ� సమcజÆలD �y(¦Õన¦9:K కDపjకITmÂ R(�. 
“మనం మన pిల�లకD ZేO¦ 7ారసత�ంnా వదT7Pళ0X y(¦మ,” అO తT�దండ�G లD 
తమను R(మ, పG°¦ంచుié7ాT. కDయ,కDX లD అబZ(· లD =ా�ర>ం అహంiారం 
7¤ష'(రణ అy¤ 7ారసR(�y¤¦ మర6సట| త/ాOi» మనం ఇసుX y(¦మc? 
Z¿నమనసుRd Zేవ�O �Êదుట mాmాT¦ 7Pౖఫలc)T¦ ఒప�jకDంట, 
య"(ర>హృదయంRd Zేవ�ణ 1  మ]¼మపరg�(Oi» పGయs¦సూX  ఆయన hR(X O¦ 
yPర7¤/Vg మంh మcZ[/fnా, 7ార6 మనT¦ చూ�(T. 7¤ష'(రణ ఉన¦ట��R ే
అప7ాZ[ సంRdÝి=ాX డ�, Zేవ�O పGజలD తతXరపడవల� ి వసుX ంZ[ (లÅZ( 7ా/fi» 
ఇబÈంZ[ప� ే ప/f�ి>s ఎదురవ�తbంZ[), ఆయన pలి�ల క̄మ/ా]¼త)ం లÅZ( 
మ<ర�త�ం Zేవ�O హృదయcO¦ బF'[సుX ంZ[. 

సంఘరöణను ల}Q# పరస:ర Aర9ద»త�#�g� ఖం{|ంచడం (26:12–22) 

Zేవ�O ఆö/ా�Z(లDన¦7ా/fi» ల`కంనుం�¥ ఈరy÷ వ)s/Vకత ఎదురవ�R(�. 
�ÊహË 7ా తన 7ాnాo y(లపట�  xశ�సÔయత గల7ాడ� గనక ఆయన ఇ=ా�కDను 
ఆöర�Z[ం@(డO, Zవే�O ఆö/ా�Z(O¦ బట|v  అతను అÕవృZ[·  m� ంZ[ Ni»zT 
ధనవంతbడయc)డO 7ాక)rFగం 7Pల��¥ @ే=ÂX ంZ[. అతOi» x=ాX ర9:Kన n~/�¯ల 
మందలD పÄవ�ల మందలDy(¦�, Z(సZ(�ీ జనమ,న¦ ptదo ప/f7ారం ఉంZ[, 
నూరంతలD ఫTంhన సమృZ[·గల పంటలDy(¦�. ఇవÔ¦ అò9:లÐకD 
మనుషbలD ఇ=ా�కDపట�  ఈ/ాy ÷ Zే��ాలD చూప �(Oi» iారణమయc)� (26:12–
14); ఇ=ా�కD అతO మనుషbలD అనుభxసుX న¦ r.sక xజయం చూh 
అò9:లÐకD మనుషbలD ½వGతర9:Kన అసూయ 7Pళ� గ̄iాzర6. ఇ=ా�కD 
సర�సంపదT¦ సమసX సంmాZ()T¦ చూhన ÜిTÝీXయ,లD Öదటnా అతO 
సంపదకD iారణ9:Kన r.sక వనర6లకD, అంటµ అతO తం�¥G మనుషbలD తGx�న 
Ôట|బFవ�T¦ పÓ�¥g7¤�,ి ఇ=ా�కDకD అతO మనుషbలకD అతO మందలకD Ôర6 
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అందకDం�( @�ే ినషvం కTnfం@(లనుకDy(¦ర6 (26:15). 
అò9:లÐకD ®కz మనుషbలD R(మ, తలంhనZ[ జరగకmÂ వడంRd, 

అò9:లÐకD ఇ=ా�కDను అతO మనుషbT¦ n�/ార6 నుం�¥ 7PÑ�m� మMO అవశ)ంnా 
అభ)/f>ం@(డ�. ఇ=ా�కD “బహë బలమ,” గల7ాడ� (26:16) గనక ఇ=ా�కD 
మనుషbలనుం�¥ తనకD మ,ప�j 7ాట|ల� గలదO అò9:లÐకD తలం@(డ�. ఇ=ా�కD 
తన ప/f7ా/ాO¦ మందT¦ ఆ పటvణంనుం�¥ (n�/ార6) ½సుi©O దూరంnా 7PÑ�, 
“n�/ార6 ల`యల` గ,�(రమ, 7¤�ిi©O అకzడ Oవ�ిం@ెను” అO RెలD=ÂX ంZ[ 
(26:17). అకzడ, తన తం�¥G తGx�ంhన బFవ�T¦ ÜిTÝీXయ,లD మట|vmÂ � ి
పÓ�¥g7¤యnా, ఇ=ా�కD 7ాట|O మ{�  తGx�ం@(డ�. Ïట|i» Rdడ�, 7ార6 మ/~క i©̄తX  
బFxO తGవ�nా అందుల` Ôట|జ�లలD సమృZ[·nా ఉy(¦� (26:18, 19). 

అ�y( nాÔ, ఇ=ా�కD మనుషbలD తGx�న పGs బFxO ÜిTÝీXయ,లD అZ[ 
తమZేనంట, 7ా/f 7Pంటప�(ï ర6, ఇZ[ /�ండ� పî�ల మధ) mÂ టF� టకD ఘరyణకD 
iారణ9:KంZ[ (26:20, 21). తbదకD, ఇ=ా�కD తన మనుషbT¦ పÄవ�లమందT¦ 
½సుi©O ఇంiా దూరంnా 7Pìí� డ�, అ�R ేఈ పGZశేం అò9:లÐకD అ'¿నంల` ఉన¦ 
Zేశం °7ార6ల`� OZ.ే అకzడ ఇ=ా�కD మనుషbలD మ/~క i©̄తXబFxO తG7ా�ర6, 
అ�R ేఈ=ా/f ÜిTÝీXయ,లD ఈ i©̄తXబFxO ఆక̄Nంచుié�(Oi» పGయs¦ంచలÅదు. 
ఇZ[ స/V, బFవ�ల xషయంల` ఇక ఈ 7¤'[ంప�లD మ,nf�ిmÂ యcయO ఇ=ా�కD 
H�nా ఊpి/f pీలDgకDy(¦డ�; తbదకD, �ÊహË 7ా తనi©క పGZే-ాO¦hg R(ను 
ఆ పGZేశంల` xసX/fంh అÕవృZ[·m� ంZేలc ఆöర�Z[ం@(డO అతను ఈ బFxi» 
“ర]̂బ_ తb” అy¤ p´ర6 ptటFv డ� (26:22).  

ఇ=ా�కD స�rFవం మ/fయ, వ)i»Xత�ం అతO తం�¥G అబFG Hమ, స�rF7ాOi» 
వ)i»XR(�Oi» @(లc Õన¦ంnా ఉందO ఈ వృR(X ంతంనుం�¥ మనం చూసుX y(¦ం. 
అబFG Hమ,కD ఇతర6లనుం�¥ సమస)లÐదు/��నప�jడ�, అZ[ తన 
మందలiాపర6లకD ల`తb మందలiాపర6లకD మధ) వhgన సమస)nాÔ (13:5–
12), త¬ర6jనుం�¥ వhgన నలDగ,ర6 /ాåల Z(�¥ nాÔ (14:1–24),19 Hగర6 
ఇ�ాM��లDలRd ఎదు/��న సమస) nాÔ (21:9–14), లÅక ÜిTÝీXయ,లనుం�¥ 
వhgన క�ాv లD nాÔ (21:22–34), అతను సమస)T¦ ఎZ[/fంh ప/f�ి>sO 
చకzZ[Z[o  ప/fషz/fం@(డ�. ఇందుకD Õన¦ంnా, ఇ=ా�కD ÏలÐౖనంతవరకD 
సమస)నుం�¥ తpిjంచుకDy(¦డ�. ఇ=ా�కD అy()యcO¦బట|v బFధప�(ï డ� nాÔ 
తన హకDzలi©రకD ఎదు/~�¥ï  OలబడలÅదు. అతను “సమసX మనుషb)లRd 
సమc'(నమ,nా” (/¢మc. 12:18) ఉండ�(Oi» పGయs¦ం@(డ�; తన బFవ�T¦ 
ఆక̄Nంhన ÜిTÝీXయ,లÇద పగ ½ర6giéలÅదు. 

i»�షvప/f�ి>తb లÐదు/��నప�jడ� Zేవ�Oనుం�¥ జÆæ నం iా7ాT. మనం మనుషbT¦ 
పGsఘట|ం@(లO Zవే�డ� iéర6కDంటÀy(¦�( లÅక సమస)నుం�¥ తpjించుié7ాలO 
Zేవ�డ� iéర6కDంటÀy(¦�( అy¤Z[ మన i�లc RెలDసుX ంZ[? Zవే�డ� ఈ /�ండ� 
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మc/ాÍ T¦ ఆöర�Z[=ాX డ� మ/fయ, ఉపÎnf=ాX డ� కI�(. Zేవ��¥లc @ేయడం 
చ/fతGల` మనం చూసూX y¤ ఉy(¦ం. i©O¦=ార6�  మన చుట,v  ఉన¦7ా/fRd 
సమc'(నంnా �xంచడం అ=ాధ)మy¤Zే అసలD సమస), అంటµ మÒTక9:Kన లÅక 
మ<లc'(ర9:Kన సమస). మనం ��సు అడ�గ,జÆడల`� ను మ/fయ, ఆయన 
�´వకDల అడ�గ,జÆడల`� ను నడవ�(Oi» పGయs¦సూX , Zవే�Oనుం�¥ కTnV 
పxతG9:Kన మ/fయ, సమc'(నకర9:Kన జÆæ y(O¦iéర6ié7ాT (యciéబ, 3:17).  

Zేవ�డ� అబFG Hమ,కD 7ాnాo నం@ే�ని కDమcర6�ెనౖ ఇ=ా�కD @(లc xషయcల`�  
తన తం�¥G అడ�గ, జÆడల`�  న�¥@(డ�. ÏటO¦ట|ల` �ÊహË 7ాRd వ)i»Xగత 
సంబం'(O¦ ptంm� ంZ[ంచుiéవడం అత)ంత మ,ఖ)9:KనZ[. Zవే�డ� ఇ=ా�కDకD 
పGత)¶9:K, R(ను అబFG Hమ,Rd @ే�ిన ఘన9:Kన 7ాnాo y(లO¦ట|Ô అతORd మ{� 
@ే-ాడ�. ఈ 7ాnాo y(ల yPర7¤ర6jల` @(లc rFగం పÓ/fX iాకDం�(y¤ 7ాట| yPర7¤ర6jల` 
ఇ=ా�కD mÂ Ýింhన mాతG మ,nf�ింZ[.  

వ$F-§కత�� ౖAజయం (26:23–33) 

Zేవ�O పGజల`�  ఉన¦ 'ైర)ంRdకI�¥న x-ా�సం పలDమcర6�  7ార6 ల`కంనుం�¥ 
ఎదు/��న వ)s/VకతT¦ జ�ం@ేలc @ేసుX ంZ[. బFవ�ల xషయంల` ÜిTÝీXయ,లRd 
ఎదు/��న అO¦ x7ాZ(ల అనంతరం, ఇ=ా�కD బ���/�yబFకD s/fnf వ@(gడ�; 
ఇకzడy¤ ఇ=ా�కD తం�¥G�ÊKన అబFG Hమ, iాలంy(ట| అò9:లÐకD మ/fయ, ÜీiéలD 
Zేవ�డతOi» Rd�ె ౖ ఉy(¦డO గ̄]¼ంh, అతORd -ాంs ఒడంబ�¥క @ేసుié�(Oi» 
వ@(gర6 (21:22–32). ఈ సమయంల`y¤, అంటµ ఇ=ా�కD బ���/�yబFకD s/fnf 
వhgన సమయంల`y¤ Zవే�డతOi» పGత)¶9:K, తన �వ́కD�ైన అబFG Hమ,నుబట|v 
ఇ=ా�కDకD Rdడ�nా ఉంటFనO, అతOO ఆöర�Z[ంh అతO సంR(y(O¦ 
xసX/fంప@ే=ాX నO 'ై/ా)O¦@(gడ� (26:24). ఈ Zెxౖక OశgయతకD 
కృతజæR(పÓర�కంnా, ఇ=ా�కD బTpీఠం O/fMంh �ÊహË 7ాను ఆ/ా'[ం@(డ�. 

ఈ ZైవపGత)¶త జ/fnfన i©Z[oiాలంల`y¤, అò9:లÐకD మ/fయ, అతO 
మనుషbలD ఇ=ా�కDRd /ా�ప�¥ అతORd ఒపjందం @ేసుié7ాలO iéర6iéడం 
జ/fnfంZ[. తనను Zే�Ýింh తనను Zేశప� స/fహదుo ల`� i» 7Pళ�n~ట|vన ÜTిÝీXయ,ల /ాక 
ఇ=ా�కDను ఆశgర)ప/fgంZ[ (26:27). సత)9̈Nటంటµ, ఇ=ా�కD బహëబలం 
గల7ాడO, అతను తమకD బ�డదnా మcరగలడO 7ార6 Oర1�ంచుకDy(¦ర6. 
తమ7Pౖప�నుం�¥ అసలD ఏ తప�j జరగలÅదన¦టÀv nా అమcయకత�ం నట|సూX , 
“�ÊహË 7ా ÔకD Rd�ైయ,ండ�ట చూhsN” (26:28) అO పGతb)తXరN@(gర6. 
R(మ, ఎO¦ అడïంకDలD తలptట|vy( nాÔ, ఇ=ా�కD అÕవృZ[·  మ/fయ, అతO బలం 
Zేవ�డతణ 1  ఆöర�Z[ంచడంవలన అతOi» కTnాయO ÜిTÝీXయ,లD గ̄]¼ంhనటÀv  ఈ 
hవ/f పGకటన సూh=ÂX ంZ[. iాబట|v , 7ార6 తమ మధ) ఉన¦ పరZ°ేRdను అతO 
మనుషbలRdను -ాంsయ,తంnా �xంచ�(Oi», ఒక పGమcణం @ేసుié7ాలO 
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ఇర6పî�ల మధ) ఒక -ాంs ఒపjందం (Oబంధన) ఉం�(లO iéర6కDy(¦ర6 
(26:28, 29). ÜిTÝీXయ,లD ఈ ié/fకను వ)కXపరgడంRd, ఇ=ా�కD ఊpి/f 
pీలDgకDy(¦డ�. అతను 7ా/fi» ఆsథ)Nhg xందు @-ేాడ�, xందు మ,nf�ిన 
pిదప Oబంధy(పÓర�క9:Kన పGమcణ(లD @ేసుకDy(¦ర6. త/ా�త ÜిTÝీXయ,లD 
అకzడనుం�¥ బయలDZే/f n�/ార6కD s/fnf 7Pìí� ర6 (26:30, 31). 

ఇ=ా�కD తన హకDzలi©రకD ఎదు/~�¥ï  OలబడలÅదు గనక ÜిTÝీXయ,లRd 
అతO పGవరXన pి/fi»తనంRd కI�¥న చర) అO i©ందర6 xమ/fû=ాX ర6. పలDమcర6�  
ÜిTÝీXయ,లD ఇ=ా�కDను అడïnfంh అతO మనుషbలD తGx�న బFవ�T¦ 
ఆక̄Nం@(ర6. సహజంnా ఎవ/��y( ఎలc సjంZ[=ాX రంటµ, తమను వ)s/Vi»ంhన 
x/¢ధుT¦ sGpjి i©డR(ర6. అ�R,ే ఇ=ా�కD 7ా/fÇద పG½iారం ½ర6gi©నలÅదు; 
ptౖnా, అనంతర iాలంల` ��సు బ_ '[ంhనటÀv nా (మతX� 5:39), ఇ=ా�కD మ/¢ 
@ెంప చూpిం@(డ�. i}డ�కD i}డ� @యేక, అతను i}డ�ను 9̈లD@తే జ�ం@(డ� 
(/¢మc. 12:17–21). “య,ద·మ, @ేయ,టకD సమc'(నపడ�టకD” (పGసంnf 3:8) 
ZేO సమయం Z(Oi» ఉందO జÆæ O ఒకర6 రè} ¥nా @పెjడం జ/fnfంZ[. కhgతంnా 
ఇZ[ య,Z(· Oi» సమయం iాదO ఇ=ా�కD Oరèpిం@(డ�; అతO -ాంsయ,త 
చర)లD ఇక ÜిTÝీXయ,ల జ8క)ం లÅకDం�(, అతOi» అతO మనుషbలకD అతO 
మందలకD బFవ�లÇద పhgకబయళ�Çద పÓ/fX హకDz O@(g�. 7ార6 కy(ను 
Zేశంల` -ాంsయ,తంnా �xం@లేc Zేవ�డ� 7ా/fO ఆöర�Z[ం@(డ�. ఇ=ా�కD 
సమc'(y(O¦ iéర6కDy(¦డ� iాబట|v , అతO మc/ాÍ లD “�ÊహË 7ాకD 
pీGsకర”మయc)�, “ఆయన 7ాO శతbG వ�లను సH 7ాOi» NతbG లDnా” @ే-ాడ� 
(=ా9:త. 16:7). ఈ xధంnా, తనను వ)s/Vi»ంhన x/¢ధులపట�  ఇ=ా�కD 
పGsసjందన ��సు బ_ ధలకD మ/fయ, m(లD బ_ ధలకD పÓర�nాNnా OThంZ[.  
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