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అ"#$యమ' 27 

ఏ+ావf ఆÂ-ా�Q#g� య8Dõబ' 

QొంE1Zంచుట 

బÉయ9:Kన ié/fకకD లÅZ( సంకలcjOi» సంబం'[ంhన i»�షvప/f�ి>s 
xషయంల`, ఇ=ా�కD గ,/fంh అతO కDటÀంబ సభ,)ల గ,/fంh వర1న 27వ 
అ'()యమ,ల`ను i©న=ాగ,తbంZ[. ఇ=ా�కD /fబFzలకD ప�ట|vన ఇదoర6 కDమcర6లD 
Õన¦9:Kన స�rF7ాలRd xÕన¦9:Kన �వన-��లDలRd ఉy(¦ర6. ఇంiా, తం�¥G 
ఒక/fపట�  తT� మ/~క/fపట�  ప¶mాతం చూpిం@(ర6; ఇందుల` కI�( తమ 
స�rF7ాOi» Õన¦9:Kన స�rFవంగల7ా/f పట�  ప¶mాతం చూపడం గమy(రwం. 
ఎవ/fÔ ఎZ[/fంచకDం�( ఉZ(�ీన 7Pఖౖ/fRd తన మనసుకD నhgనటÀv nా �xం@ ే
ఇ=ా�కD, ఆర6బయలD పGZే-ాల`�  సంచ/fంచ�(Oi» ఇషvప� ేÖరటÀ ఏ-ావ�పట�  
pీGs చూpిం@(డ�. ఏ-ావ� yPౖప�ణ)ంగల 7¤టnాడ�, ఏ-ావ� 7¤టF�¥ Rెhgన7ాట|O 
ఇ=ా�కD ఇషvంnా భ,Úం@7ేాడ�. ఇ=ా�కD rFర) /fబFz దృఢసంకలjంగల అO¦ట|O 
OయంsGంచగల �ీX �. ఇంట| వ)వH/ాలÔ¦ ఆ9̈ చూసూX , R(ను nా/ాబం@�ే ́
యciéబ,ను దృÝిvమcంద)ంగల తన భరX ఆöర�Z[ం@ేలc తనకనుకIలంnా ప/f�ి>sO 
మలచుకDన¦ 'ైర)వంతb/ాలD /fబFz. ఈ కDమcర6డ� (యciéబ,) గ,�(/ాల`� నూ 
ఉంట, ఇంట|పనుల`� ను మందలపట�  ఆసi»X చూpిం@ే7ాడ�. 

దృఢసంకలcjల మధ) సంఘరyణ, ప¶mాతం, xÕన¦ స�rF7ాలD, OరoయRd 
కI�¥న వంచన ÖదలÐౖన కథy(లRd, ఈ అ'()యం “తనకD R(y¤ x/¢ధమ,nా 
7¤ర6ప�¥న … ఏ �ల��నను OలDవదు” (మతX� 12:25) అy¤Z(O¦ 
సxవరంnా చూpి=ÂX ంZ[. అసత)ం మ/fయ, వంచననుం�¥ ఉతjన¦మ��) 
నమMకZోGహం, భయం, ఆగ̄హం, Zే�షం ÖదలÐౖన7ాట|వలన కTnV nాయcలD ఈ 
అ'()యంల` సుసjషvంnా కనబడR(�; ఇx ఇటÀ తT�దండ�G ల �xR(ల`� ను, అటÀ 
7ా/f కDమcర6ల �xR(ల`� ను ½వG9:Kన దుఃఖం Nnfలcg�. i©O¦ nాయcలD ఇర7P ౖ
సంవత�/ాల త/ా�త hవరnా మcOmÂ nా (33:1–17); మ/fi©O¦ ఎన¦ట|i} పÓ/fXnా 
మcనలÅదు. Z¿7Pన mÂ n~టÀv కDన¦ ఏ-ావ� ½వGంnా దుఃఖప�¥ యciéబ,పట�  
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NsÇ/fన Zే�షం ptంచుకDy(¦డ�, ఈ xZే�షం @(లc iాలం i©న=ాnfంZ[. 
యciéబ, తనను చంmాలO పGయs¦సుX న¦ తన అన¦ పట�  భయంRdను మ/fయ, 
ptÑ�@ేసుié�(Oi» ఇంట|O x�¥hptట|v పదoన/ామ,కD 7Pìí� డ�. /fబFzకD R(ను 
p´GNంhన i©డ�కD దగÍర లÅడ�; ఆ9: మ{�  యciéబ,ను చూhనటÀv  7ాక)rFగంల` 
లÅదు. ఇ=ా�కD దుఃఖం గ,/fంh xవ/ాలÅ� వ�, తన rFర) తన i©డ�కD ఇదoరè @ే�ిన 
ఉmాయcOi» వంచనకD అతO దుఃఖం /�ం�¥ంతలDnా ఉంZే¡.  

ఈ కథల` x�ాదం అy¤Z[ hవ/f మcట iాదు. �xతమy¤ రంగస>లంÇద 
mాతG'(ర6లD తమ mాతGను మ,nfంచుi©O 7PÑ�న త/ా�త కI�( i©న=ాnfన 
xhతGy(టకంల` ఇZ[ ఒక అంకం మcతG9̈. ఈ కథ మOÝ ిల`O mాmాO¦, బFధను, 
x�¥mÂ �న బంధుR(�T¦ y-i»z @ెపjడంలÅదు, అ�R ేదురÈలDలÐౖన మనుషbల 
పట�  Zేవ�O అదుºత కృప®కz iార)=ాధకతను కథ ఆద)ంతం చూడగలం. Ïర6 
అర6w లÔ Îగ,)లÔ iాదు – 7ా/f బల]�నతల`� y¤ 7ా/f mాmాల`� y¤ – ఆయన 
మనుషbT¦ pలిD=ాX డ�, 7ా/fO ఆöర�Z[=ాX డ�, 7ా/fZ(�/ా తన iా/ా)T¦ 
i©న=ాnf=ాX డ�. అబFG Hమ,®కz 7ాnాo న సంR(న9:Kన ��సు i}¯సుX Z(�/ా ఆయన 
x¡చన పGణ(Ñక అంsమంnా సర�ల`iాOi» Zెxౖక ఆö/ా�Z(T¦ అంZ[ం@ ే
మనుషbT¦ ఉతjsX  @ే�ింZ[ (మతX� 1:1–16; గల½. 3:16).  

ఇ�ా½కk ఆÂ-ా�దమ' Duరకk కkట4 మ-1య' ఎదుర9 కkట4 

(27:1–17) 

ఇ�ా½కk మనA (27:1–4) 

1ఇ�ా½కk వృదు» {ె ౖఅతg కను�లకk మందదృíి�  కZE1నపf:డK అతడK తన ��ద± 
కkమ8ర9{ైన ఏ+ావf�© – U# కkమ8ర9{# అg అతg �ిలkవEా అతడK – Bతiమ' 
U#యU# అg అతg�© అU�ను. 2అపf:డK ఇ�ా½కk – ఇQREß U�ను వృదు» డను, U# 
మరణQRనమ' U#కk �ెZయదు. 3Dాబట́�  �వf దయpే� ి � ఆయ'ధమ'ల ౖన � 
అంబ'ల�¦ QRg � AలkL ను �Dిug అడADG �£ H U#Duరకk x�ట3{| మ8ంసమ' 
�ెమ's. 4U�ను p#వక మ'నుపf gను� U�ను ఆÂర�QRంచునట�L  U#DGష�mn�న ర9Bగల 
yÚజ$మ'లను �ిద»పరB U�ను FనుటD¸ù U#°ద±కk �ెమsg pె��:ను.  

వచనమ'లk 1, 2. iాలం గ�¥@ేi©Z¿o , వృదు» {ెనౖ ఇ=ా�కD కను�లకk మందదృíి� 
కTnfంZ[. దృÝిv  మcంద)ం లÅZ( అంధత�ం వృZ(· ప)మ,ల` =ా'(రణ ల¶ణం (48:10; 
1 సమ<. 3:2; 4:15; 1 /ాåలD 14:4; మ/fయ, Z[�½. 34:7 చూడం�¥). కళ0�  
స/fnాÍ  కనబడO ఇ=ా�కD, తన ��ద± కkమ8ర9{ైన ఏ+ావfను తన వదoకD �ిలkవEా, 
అతను Bతiమ' U#యU# అO జ7ా�@(gడ�. అతO తం�¥G అతORd R(ను 
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వృదు· డనయc)నO తన మరణQRనమ' సÇపంnా ఉన¦దO @ెబ<X , R(ను 
మరణ ం@ేమ,ందు సంపGZ(�కంnా వసుX న¦ ఆöర�Z(O¦7ా�లO �ిద·ప�¥నటÀv  
iéర6కDy(¦నO 7Pల��¥ం@(డ�. 

i»¯ందట| అ'()యంల`O సంఘటనలకD, ఈ అ'()యంల`O ఈ సంఘటనకD 
మధ) ఎంత iాలం గ�¥hంZో  @ెపjడం =ాధ)ం iాదు. అ'()యం 26ల`O 
సంఘటనలD జ/fnfన 7Pను7Pంటy¤ అ'()యం 27ల`O సంఘటనలD జ/fnf 
ఉన¦ట��R ే pితర6O వయసు సుమcర6 వంద సంవత�/ాలDంటÀంZ[ (25:26; 
26:34), ఆ త/ా�త pితర6డ� మ/¢ ఎనబ� ౖ సంవత�/ాలD �xంh, నూట ఎనబ� ౖ
సంవత�/ాల వయసుల` మరణ ంh ఉంటFడ� (35:28).1 ఈ సంఘటనలD i©ంత 
iాలం గ�¥hన త/ా�త జ/fnfన7PౖR,ే బహë-ా ఇ=ా�కDకD నూట మ,పj� 
సంవత�/ాల వయసు ఉండవచుg. ఇ=ా�కD వృదు· డ� మ/fయ, అంధుడ� iాబట|v, 
అతOO ఎవ/��y( పటÀv i©O లÅవZ¿� ికI/¢gptటµvంత బల]�ను�ె ౖఉండవచుg (27:19, 
31). అందు@తే, ఏ-ావ� తన తం�¥G మరణం త�రల`y¤ సంభxంచవచgO ఊ]¼ంh 
ఉండవచుg (27:41). ఏZే9:Ky(, ఇZ[ జ/fnfన త/ా�త ఇ=ా�కD i©ంత బలం 
ప�ంåi©O ఉండవచుg, ఎందుకంటµ అతను ఈ సంఘటన త/ా�త తకDzవల` 
తకDzవnా మ/¢ మ,పj� సంవత�/ాలD కhgతంnా �xంh ఉంటFడ� (31:41 
చూడం�¥; 35:27, 28).  

వచనమ'లk 3, 4. ఇ=ా�కD తన కDమcర6�ైన ఏ-ావ�ను, �వf దయpే� ి� 
ఆయ'ధమ'ల ౖన � అంబ'ల�¦ QRg � AలkL ను �ిDug అడADG �£ H U#Duరకk 
x�ట3{| మ8ంసమ' �మె's అO ఆZ°ేం@(డ�. ఏ-ావ� తన 7¤ట మ,nfంh s/fnfవhg 
తన తం�¥Gi» ఇషv9:Kన ర9Bగల yÚజ$మ'లను �ిద»  ప/ాgT.2 ఇ=ా�కD ఏ-ావ�పట�  
ప¶mాతం చూpించ�(Oi» లÅZ( p´GNంచ�(Oi» iారణం, “ఇ=ా�కD ఏ-ావ� Rhెgన 
7¤ట మcంసమ,ను sనుచుం�ెను” అO 25:28 వచనంల` కనబడ�తbంZ[.  

ఈ పGRే)క9:Kన సంద/ాºOi» ఇ=ా�కD @ెpిjన iారణం, U�ను p#వక మ'నుపf 
gను� U�ను ఆÂర�QRంచునట�L  అO RెలD=ÂX ంZ[. ఈ మcటలD ఉపZే-ాతMకంnా 
కనబడ�తby(¦�: ఇ=ా�కD “y¤ను Oను¦ ఆöర�Z[ంచ�(Oi»” అO మcమ<లDnా 
@ెపjలÅదు. “�వం” లÅక “mGా ణం” అy¤ అ/>ా O¦@gే ( ׁשֶפֶנ , nepesh) అy¤ ]̂òG పదం 
పలDమcర6�  వ)i»XO కI�( సూhం@ ే ను�¥iారం అ�నపjట|i}, ఇకzడ ఇంiా 
Oగ<ఢ9:Kన మ/fయ, rF7ా7¤శపÓ/fత9:Kన అ/>ా O¦ సూh=ÂX ంZ[. “y¤ను @(వక 
మ,నుప� Oను¦ y¤ను ఆöర�Z[ంచునటÀ� ” అO ఇ=ా�కD @పెjడంల`, “y(ల` ఉన¦ 
mGా ణం (లÅక, �వం) ల`తbల`� ంh [nepesh] అÔ, లÅక y( అంతరంగం ల`O 
సమసXంల`నుం�¥ Oను¦ ఆöర�Z[ంచునటÀv ” అO @ెబ,X y(¦డO అర>ం.  

ఇ=ా�కD ఈ సందరºం గ,/fంh యciéబ,Rd @ెపjలÅదు. ఇZ[ @(లc xంతnా 
ఉంZ[, ఎందుకంటµ ఆö/ా�Z(T@gే మ,ఖ)9:Kన సంద/ాºల`�  మగసంR(నమంR( 
Hజర6 iా7ాT. కDటÀంబంల` జV)షb� �¥నుం�¥ కOషb� �¥వరకD వర6సపGiారం, 
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అనంతర iాలంల` ఐగ,ప�X ల` యciéబ, తన pిల�ల xషయంల` @ే�ినటÀv nా (49:1–
28),3 తం�¥G ఒi©zకz/fO pిTh ఆöర�Z[ం@(T. యciéబ,ను పÓ/fXnా xసM/fం@(లO 
ఇ=ా�కD ఉZేo°ంhనటÀv  సjషvంnా కనబడ�RdంZ[. “ptదo7ాడ�” (ఏ-ావ�) 
“hన¦7ాOi»” (యciéబ,) “Z(సుడగ,ను” (25:23) అO �ÊహË 7ా /fబFzకD 
�tలxhgన పGవచy(తMక సంZే-ాO¦ ఇ=ా�కD ఉp´î¥ం@ెyౖ( ఉం�(T లÅZ( 
మ/fgmÂ �ÊKy( ఉం�(T. 

-1బ3· °క· ప4ణ#Æక (27:5–17) 

5ఇ�ా½కk తన కkమ8ర9డగ' ఏ+ావf�© ఇట�L  pెపf:చుండEా -1బ3· 
Aనుచుం{నెు. ఏ+ావf x�ట3{| మ8ంసమ' �ెచుjటకk అడADG x�áâLను. 6అపf:డK 
-1బ3· తన కkమ8ర9డగ' య8Dõబ'ను చూB – ఇQREß � తం{|4 � అన�Hz�న 
ఏ+ావf�© 7–మృFబb ందకమ'నుపf U�ను Fg HzహÁ xా సg�"Rg gను� 
ఆÂర�QRంచునట�L  U#Duరకk మ8ంసమ' �ెBj U#కk ర9Bగల yÚజ$మ'లను 
�ిద»పరచుమg pెప:Eా Aంట́g. 8Dాబట́�  U# కkమ8ర9{#, U# మ8ట Ag U�ను �కk 
ఆజÞ¿ �ింBనట��  pేయ'మ'. 9�వf మందకk x�ÆL -̧ండK మంB m¯క�ిలLలను 
అక·డనుం{| U#°ద±కk �ెమ's. xాట́�© � తం{|4 DGష�mn�న ర9Bగల yÚజ$మ'లను 
అతgDG pే��దను. 10� తం{|4 మృFబb ందక మ'ందు అతడK xాట́g Fg gను� 
ఆÂర�QRంచునట�L  �వf xాట́g � తం{|4°ద±కk �Dిug�£ వల  నU�ను. 11అందుకk 
య8Dõబ' – U# సహÁ దర9{ైన ఏ+ావf -ßమమ'లk గలxాడK, U�ను నున�gxాడను 
గQ#. 12ఒకx�ళ U# తం{|4 నను� తడAచూచును, అపf:డK U�ను అతg దృíి�DG 
వంచకkడనుEా తµBన Hzడల U# �QRDG +ాపm¯ Eాg ఆÂ-ా�దమ' �చెుjDuననg 
pె��:ను. 13అHనను అతg తZL – U# కkమ8ర9{#, ఆ +ాపమ' U#�QRDG 
వచుjనుEాక. �వf U# మ8టమ8త4మ' Ag, �£ H xాట́g U#°ద±కk �ిDug 
రమsg pపె:Eా 14అతడK x�ÆL xాట́g తన తZL°ద±కk �ిDugవpjెను. అతg తZL 
అతg తం{|4 DGష�mn�న ర9Bగల yÚజ$మ'లను �ది»పఱpెను. 15మ-1య' తన 
జ§$షÌ కkమ8ర9డగ' ఏ+ావfనకk �¦ గ��ౖన వసi Êమ'లk ఇంట తన °ద± నుం{ెను 
గనుక 16-1బ3· xాట́g � ి తన Bన�కkమ8ర9డగ' య8Dõబ'నకk �Ä{|E1ంB ఆ 
m¯క�లిLల చరsమ'ల�© అతg pేత�లను అతg mnడ�ద నునుపf y3గమ'ను 
క�ి: 17�#ను �ిద»పరBన ర9Bగల yÚజ$మ'లను -Õట²�నుతన కkమ8ర9డగ' య8Dõబ' 
pేFDGయ$Eా. 

వచనమ' 5. ఇ�ా½కk తనకD ఇషbv �ైన కDమcర6�ైన ఏ-ావ�Rd 
మcటF� డ�చుండnా, ఆ మcటలను -1బ3· xన¦Z[. తన తం�¥GO 9:pిjంచుటకDnాను 
ఏ+ావf అడADG x�టDuరకk x�ళÍL నంత వరకD ఆ9: ఏN @ేయకDం�( అలcy¤ ఉంZ[. 
సjషvంnా, /fబFz మ/fయ, ఇ=ా�కDలD ఇదoర6 ఒక/fRd y-కర6 స/fnా 
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మcటF� డ�i©నునటÀ� nా లÅర6, మ/fయ, ఇదo/fi} కI�( పGRే)క9:Kన ఆల`చనలD 
ఉy(¦�. 

వచనమ'లk 6, 7. ఈ వÓ)HO¦ య8Dõబ'కk xpjి @ెప�jటల` ఈ 
'(/ా7ా]¼కమంతట|ల` /fబFz పG'(న mాతGnా కనబడ�తbంZ[. 
మృFబb ందకమ'నుపf U�ను Fg HzహÁ xా సg�"Rg gను� ఆÂర�QRంచునట�L  
U#Duరకk మ8ంసమ' �ెBj U#కk ర9Bగల yÚజ$మ'లను �ిద»పరచుమg pెప:Eా 
Aంట́g అO ఇ=ా�కD ఏ+ావf�© @ెmాjడO బయలDపరhంZ[.  

జనMహకDzనకD మ/fయ, మరణపడకptౖ ఇ@gే ఆö/ా�దమ,నకD ఉన¦ 
అనుబంధమ, సjషvమ,iాOZ[. జనMహకDzను కTnfయ,న¦7ాడ�–మcమ,లDnా 
జV)షb� �ే అ� ఉంటFడ�–=ా�స> ÷మ,ల` ద/fZ(ప�nా /�ండ� rFగమ,లను m� ందుi©న 
నర6w �ైనపjట|i}, ఆZ[iాండమ, 49:1–28 rFగమ, ఎప�jడ� ఇలcy¤ ఉండవల�ిన 
అవసరం లÅదు అO సూhసుX ంZ[. మరణపడకptౖన తం�¥G ఇ@ేg ఆö/ా�దమ, తను 
మరణ ం@ేమ,ందు జనMహకDzను ఆ¡Z[ంపజV�´ =ా'(రణ xషయమOయ, 
మ/fయ, ఈ /�ండ� కI�( ఒiV ఆö/ా�దమ,ల` rFగమ,లOయ, i©ందర6 
నమ,MతbంటFర6. ఏక9:Kనపjట|i}, ఈ /�ండ� 7¤ర67¤రO ఏ-ావ� అర>ం 
@ేసుకDy(¦డ�; తన తమ,Mడ� తనను ఎలc ¡సnfం@(�ో ఇ=ా�కD ఏ-ావ�Rd 
@ెpిjనప�jడ�, /�ండ� న�ాv లD ఆయనకD జ/fnాయO ఏ-ావ� అంట,, “యciéబ, 
అను p´ర6 అతOi» స/fnాy¤ @ెT�నZ[; అతడ� నను¦ ఈ /�ండ� మcర6లD 
¡సప�@ెgను, y( జV)ష�త�మ, ½�ిi©yPను, ఇZ[n¢ ఇప�jడ� వhg y(కD /ావల�ిన 
Z¿7Pనను ½�ిi©yPను” (27:36) అO అy(¦డ�.4 

ఈ కథనమ,ల` /fబFz ®కz ఆల`చనలD ఏNట|? ప/f-�'[ంచుటకD అx 
@(లc కషvం. �ÊహË 7ా ఎను¦i©Oన7ాడ� యciéబ, అ� ఉy(¦డ� అO ఆ9:కD 
RెలDసును గనుక (25:23) ఆ9: ®కz ఆ½Mయ9:Kన xలDవలD మ/fయ, 
ఆల`చనలD మంhnాy¤ అగ,పడ�చున¦x. 27:7ల` తన ptONట| మcటలను 
పG=ాX xసూX , ఆ ఆö/ా�దమ, “�ÊహË 7ా సO¦'[O” @¢టÀ@ేసుi©నవల�ినZ[nా 
ఉన¦దO ఆ9: ఇంiా @ెpిjంZ[. కDటÀంబ భxష)తbX ను ఇరiాటంల` ptటuv  ఒక 
ఇబÈంZ[కర9:Kన ప/f�ి>s ఇZ[ అO ఆ9: గ̄]¼ంh ఉంటÀంZ[, గనుక తన భరX తన 
మరణపడక ఆö/ా�దమ,ను m� రmాటÀRd 7¤/~క కDమcర6Oi» ఇవ�కDం�( ఆmాలO 
అనుకDంZ[. /fబFz i»య̄లకD ఇZ[ iారణ9:KRే, స/fయగ, iార)మ, జర6గ,లcగ,న 
తగ, జÆగ̄తXలD ఆ9: ½సుకDంటÀంZ[. అబFG Hమ, సంR(నమ,ను గ</fg �ÊహË 7ా 
ఇhgన దరûనమ, మ/fయ, 7ాnాo నమ, yPర7¤/ాలంటµ, ఇ=ా�కD మ/fయ, 
ఏ-ావ�ల అx-ా�సమ, నుం�¥ Z(OO iాmాడ�టకDnాను ఆ9: మ/fయ, యciéబ, 
పO @ేయవల�ి ఉంZ[. ఏ9:Kనపjట|i}, తన గమy(O¦ =ా'[ంచుటకDnాను ఆ9: 
అవలం�ంhన x'(నం @(లc ఆయcసకరంnాy¤ ఉంZ[! ఇZ[ కDటÀంబమ,ల` @(లc 
iాలంmాటÀ ఉం�ే -ాశ�త9:Kన హృదయ7¤దన మ/fయ, Zే�షమ,ను 
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/Vi�sXంచునటÀ�  ఇ=ా�కDను ¡సnfంచుటకD Z(/f ½�ింZ[. 
వచనమ' 8. ఈ ప/f�ి>s ®కz ½వGతను మ/fయ, త�/fతగsన మ/fయ, 

@ేయవల�ిన పOO /fబFz యciéబ,ptౖ మ,దG 7¤యcలనుi©ంZ[ అన�(Oi» ఆ9: 
ఆయనకD ఇhgన ఆజVæ ఆ'(రం. Öదట|nా ఆ9: అంZ[, U# మ8ట Ag U�ను �కk 
ఆజÞ¿ �ింBనట��  pేయ'మ'. mాతOబంధనల` ఇకzడ పGÎnfంhనటÀ� nా �ీX �Tంగప� 
i»¯యcరèపమ,ల` “ఆజæ” ( הָוָצ , tsawah) అy¤ మcటను 7ాడటం అ=ా'(రణం 
(ఎ�´Xర6 4:5 చూడం�¥). లÅఖనమ,లల` అ'[iారమ, కTnfన mGా థNక వ)i»Xnా 
Zేవ�డ� మcతG9̈ ఈ పదమ,ను తరచుnా 7ా�7ేాడ�. /ాåలD మ/fయ, పGవకXల 
వంట| తకDzవ అ'[iారమ, కTnfన 7ార6 కI�( ఆజæలD ఇ@ేg7ార6; మ/fయ, 
తండ�G లD తమ pలి�లకD ఆజæలD ఇ@gే7ార6. ఈ xషయంల` చూ�´X , తన ఆజæకD 
యciéబ, x'యే,డగ,లcగ,న తనకDన¦ మcతృ అ'[iా/ాO¦ అంతట|O 
కIడగటÀv కDంZ[. ఈ ఇదoర6 తT�దండ�G లD తమ pిల�లRd మcటF� �ేటప�jడ� 
అనుస/fంhన x'(నం గమy(రwం. 27:5ల` ఇ=ా�కD ఏ-ావ�Rd “మcటF� �(డ�,” iాO 
/fబFz ఇకzడ యciéబ,కD “ఆజÆæ pింhoZ[.” ఈ పద బúధమ, ZేOO సూhసుX ంZ[ 
అంటµ hన¦ కDమcర6Optౖ తT� అÚమc�Ýి చూపnా, తం�¥G అ�Rే తన ptదo  
కDమcర6ORd మృదు7Pౖన సంబం'(O¦ కTnfయ,y(¦డ�. 

వచనమ'లk 9, 10. యciéబ, మందకk x�ÆL -̧ండK మంB mక̄�ిలLలను 
అక·డనుం{| [ఆ9:] °ద±కk ½సుకDవ�´X  ఇ=ా�కD i©రకD ఆ9: తన DGష�mn�న 
ర9Bగల yÚజ$మ'లను అతgDG pేయ8లg /fబFz ®కz ఆజæ. యciéబ, మంh 
వంట7ాడ� అO ఈ 7ాక)rFగమ, ఇపjట|iV బయలDపరhంZ[ (25:27–34); 
అ�నపjట|i}, ఈ సందరºంల` అసలD m� రmాటÀ జరగ�(Oi» అవiాశం లÅదO తన 
తT�®కz ఆల`చన. ఇ=ా�కD తన మందల`O ఒక 9̈కpిల�  మcంసమ,ను nాక 
7¤టFడబ�¥న ఒక 9̈కpిల�  మcంసమ,y¤ sంటÀy(¦నy¤ అనుభ<s కలDగ,లcగ,న 
iా7ాT�న మ�ాలcలను కTpి ఆయనను ¡సnfంచుటకD ఒక మంh r9జ)మ,ను 
�ిద·పరచుట ఆ9:కD మcతG9̈ RలెDసునO /fబFz n~పj OశgయతRd ఉంZ[. ఆ9: 
r9జ)మ,ను �ిద·పరచుట మ,nfంhన తర67ాత, ఆ9: యciéబ,Rd � తం{|4 
మృFబb ందక మ'ందు అతడK xాట́g Fg gను� ఆÂర�QRంచునట�L  �వf xాట́g � 
తం{|4°ద±కk �Dిug�£ వల ను అO @ెpిjంZ[. 

వచనమ'లk 11, 12. ఏ-ావ�లc నట|ంh తన తం�¥GO ¡సnfంచమO తన తZL 
@ెప�X ందO య8Dõబ'కD RెలDసు. ఆయన, U# సహÁ దర9{ైన ఏ+ావf -ßమమ'లk 
గలxాడK, U�ను నున�gxాడను గQ# (25:25 చూడం�¥) అO @ెmాjడ�. ఒక7¤ళ 
ఇ=ా�కD తనను �#DGనట��Rే, 7Pంటy¤ ఈ పథకమంతట|O కనుn~O తన hన¦ 
కDమcర6O ఒక ÎసEాgnా rFx=ాX డO ఆయనకD RెలDసు. ఇకzడ עַעָּת  (tha‘a‘) 
అy¤ ]̂òG పదమ,నకD అసమcపక రèపమ,ల` ఉంZ[, Z¿OO ఇంiా అ¶/ాలc 
“ప/fHసకDడ�” (2 Z[న. 36:16 చూడం�¥) లÅZ( “ÚతbX లమc/f” (NJPSV) అO 
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అనువZ[ంచవచుg. తర67ాs iాలంల`, ¡Ý´ ®కz ధరM-ాసX �మ, xకలcంగ,లను 
ఆస/ాnా ½సుకDన¦7ా/fO °î¥ంhంZ[, పGRే)కంnా గ,¯ �¥ï7ా/fO (లÅÏ. 19:14; Z[�½. 
27:18). యciéబ, iాలమ,ల` ఈ xషయమ, అర>మ, @ేసుi©నబ�¥నపjట|i» 
కI�(, తన తT� ®కz ఆజæptౖ ఆయనకDన¦ సంZేహమ, yPౖsక Oయమమ,ను 
అనుస/fంhనZ[ iాదు. xర6ద·ంnా, తన తం�¥G తన ¡=ాO¦ కనుn~ంటF�ే¡నO 
భయప�(ï డ�; అప�jడ�, ఆÂ-ా�దమ'నకD బదులDnా, మcరgలÅO ఒక +ాపమ'ను 
ఆయన m� ందుకDంటFడ�. 

కy(ను Zేశమ,ను స�తంsGంచుi©నుటకD మ,నుప�, ఇ-ా̄��లDను 
శpించుటకD ¡యcòయ,లD బFలcమ,ను OయNంచుకDన¦ప�jడ�, Zేవ�డ� 
ఆయన మcటలను ఆö/ా�దమ,లDnా మc/ాgడ� (సంఖc). 22:4–6, 12; 23:7, 
8; Z[�½. 23:5; yP]̂మc) 13:2). Zేవ�డ� ఆ పGవకXను పGజలను శpించకDం�( 
O/¢'[ం@(డ� గనుక అZ[ ఒక అపÓర�9:Kన xషయం. ఇంiా, అZ[ యciéబ, 
�xతమ,నకD @(లc iాలమ, తర67ాత జ/fnfంZ[. తన తం�¥Gi» తన 
ÚతbX లమc/fతనమ, RెT�ినప�jడ� మంhnాy¤ సjంZ[=ాX డO యciéబ, 
అనుకDన¦టÀ� nా ఏNయ, ఇకzడ సూhంచుటలÅదు. Oయమమ,nా, ఒక=ా/f ఒక 
వ)i»X ఆö/ా�దమ,ను లÅZ( -ాపమ,ను పTi»న@¢, Z(OO s/fnf ½సుi©నుటకD 
కDదరదు. 

వచనమ' 13. ఇ=ా�కD ఈ తంతGమ,ను గ̄]¼ంh తనptౖ ఆö/ా�దమ,లకD 
బదులDnా -ాపమ,లను పలDకDR(డy¤ యciéబ, ®కz భయమ,ను బFప�టకD 
/fబFz మరలc తనకD ప�నఃOశgయత కTnfసూX  అంటÀంZ[, ఆ +ాపమ' U#�QRDG 
వచుjనుEాక అO. ఇంié xధంnా, తన తం�¥G ఆö/ా�దమ, ®కz లcrFలO¦ట|O 
ఆ9: యciéబ,కD పGమcణమ, @ే�ింZ[, అ�నను ఒక7¤ళ 7ా/f వంచన xఫల9:KR ే
-ాపమ,లల`O ఏ ఒకz °¶ను కI�( ఆయన m� ందడO @ెpjింZ[. తన పGణ(Ñకను 
బట|v  /fబFz తన �xతమ,ల`ను మ/fయ, తన x7ాహమ,ల`ను కI�( ½వG9:Kన 
ప/ా)వ=ాy(లcను ఎదు/~zనుటకD ఇషvత చూpింZ[; iాబట|v , యciéబ, తన 
మ8టమ8త4మ' Ag ఇ=ా�కDనకD r9జ)మ,లను �ిద·పరచునటÀ� nా /�ండ� 
9̈కpిల�లను ½సుకDరమMO ఆ9: బGsమcTంZ[ (27:9). 

వచనమ'లk 14–17. తన ¡సపÓ/fత9:Kన పGణ(Ñకను జ/fnfంచుటకD /fబFz 
అనుస/fంhన x'(నమ,ను తర67ాs i©O¦ వచనమ,లD xవ/fసుX న¦x. యciéబ, 
9̈కpిల�లను తన తZL°ద±కk �ిDug /ాnాy¤, ఇ=ా�కDనకD ఇష�mn�న ర9Bగల 
yÚజ$మ'లను (27:4, 7, 9) @ే�ింZ[. ఇకzడ, ఇ=ా�కDనకD ఏ-ావ�ను 
ఇషvపడ�నటÀ�  @ే�ి మ/fయ, తన కDటÀంబమ,ల` కలHలను మ/fయ, 
xభజనలను కTnfంhన 7¤ట పట�  తనకDన¦ ఆకTO ఈ 7ాక)rFగమ, 
RెలDప�తbంZ[. 

తన hన¦ కDమcర6O ®కz వసX �మ,లD ptదo  కDమcర6O వసX �మ,లవలÐ 
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7ాసన /ాకDy(¦ లÅZ( అలc అOpించకmÂ �y( తన భరX 7Pంటy¤ ప�ిగటµv 
xషయమ,ను గ</fg -1బ3· ఏNయ, @ెపjకmÂ �y(, ఆ9: ZేOO కI�( 
అవiాశమ,నకD వZ[T7¤యలÅదు. ఆ9: యciéబ,కD ఏ+ావfనకkన� �¦ గ��ౖన 
వసi Êమ'లk �Ä{|E1ంB ఆ mక̄�ిలLల చరsమ'ల�© అతg pేత�లను అతg mnడ�ద 
నునుపf y3గమ'ను క�ి: �ిద·పరhంZ[. /fబFz ®కz ¡టuనౖ వంచనకD యciéబ, 
ప�¥mÂ R(�( అy¤ ఆల`చనను @(లc మంZ[ అసంబద·ంnా i©ట|vmా/V=ాX ర6; 
అ�నపjట|i}, తన భరX ®కz r.sక9:Kన శi»X ఎంతnా î �ణ ంhmÂ యcÎ 
అy¤Z(Oi» ఇZ[ మనసు�ను క/fnfం@ే =ా¶)ం. ఇ=ా�కD ®కz కళ0�  మcతG9̈ 
xఫలమవ�డం iాదు, తన ®కz సjృ°ం@ే శi»X కI�( బల]�నప�¥ ఉంటÀంZ[. 
ఆఖర6nా, �#ను �ిద»పరBన ర9Bగల yÚజ$మ'లను -Õట²�ను తన కkమ8ర9డగ' 
య8Dõబ' pేFDG ఇ=ా�కDకD Z(OO ఇవ�(Oi» ఇhgంZ[. 

ÎసE1ంచబ{|న తర9xాత ఇ�ా½కk య8Dõబ'నకk ఇBjన 

ఆÂ-ా�దమ'లk (27:18–29) 

18అతడK తన తం{|4°ద±కk వBj – U# తం{ '4, అg �లిkవEా అతడK – ఏh 
U# కkమ8ర9{#, � x�వరవg అ{|E¸ను 19అందుకk య8Dõబ' – U�ను ఏ+ావf అను � 
జ§$షÌ కkమ8ర9డను, �వf U#�© pె�ి:నప4Dారమ' pే�ియ'U#�ను �వf నను� 
QäAంచుటD¸ù దయpే�ి ల}Bక«ర9jం{|, U�ను x�ట3{| �BెjనQ#gg FనుమU�ను. 
20అపf:డK ఇ�ా½కk U# కkమ8ర9{#, ఇంత Âఘ ¹మ'Eా అQR � D¸ట�L  Q ొ-1D¸నg 
అడKగEా అతడK – � Qేవf{ెనౖ HzహÁ xా U# Hzదుట́DG Q#g ర�ి:ంచుటpేతU� అg 
pె��:ను. 21అపf:డK ఇ�ా½కk U# కkమ8ర9{#, �వf ఏ+ావను U# కkమ8ర9డx( Dాx( 
U�ను gను� తడA చూpెదను దగÙరకk రమsg pె��:ను. 22య8Dõబ' తనతం{|4Hz�న 
ఇ�ా½కk దగÙరకk వBjనపf:డK అతడK అతg తడAచూB – స�రమ' య8Dõబ' 
స�రమ' Eాg pేత�లk ఏ+ావf pతే�ల} అU�ను. 23య8Dõబ' pేత�లk అతg 
అన�Hz�న ఏ+ావf pేత�లవల  -ßమమ' గలx�ౖనందున ఇ�ా½కk అతgg గ'ర9త� 
పట�ల}క అతgg QäAంB 24– ఏ+ావf అను U# కkమ8ర9డవf �x�U# అg అడKగEా 
య8Dõబ' – U�U� అU�ను. 25అంతట అతడK అQR U#°ద±కk �మె's; U�ను gను� 
QäAంచునట�L  U# కkమ8ర9డK x�ట3{| �ెBjనQR FందునU�ను; అతడK �ెBjనపf:డK 
అతడK FU�ను; Q#4 çìరసమ' �Eేా అతడK �#4 E¸ను. 26తర9xాత అతg తం{|4Hz�న 
ఇ�ా½కk – U# కkమ8ర9{#, దగÙరకkవBj నను� మ'దు± ��ట�� Duమsg అతg�© 
pె��:ను. 27అతడK దగÙరకk వBj అతg మ'దు± ��ట�� DuU�ను. అపf:డతడK అతg 
వసi Êమ'లను xాసనచూB అతg QäAంB HటL U�ను. 

ఇQREß U# కkమ8ర9g సుxాసన 
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HzహÁ xా QäAంBన pేg సుxాసనవల  నున�QR. 
28ఆDాశపfమంచును భo�ారమ'ను 
A�ాi రmn�న "#న$మ'ను Q#4 çìరసమ' 
QేవfడK � కనుగ�[¬ంచుEాక 
29జనమ'లk �కk Q#సులగ'దుర9 
జనమ'లk �కk �ాE1లపడKదుర9 
� బంధుజనులకk �వf ఏZకx�ౖ య'ండKమ' 
� తZL పfత�4 లk �కk �ాE1లపడKదుర9 
gను� శ�ించుxార9 శ�ింపబడKదుర9 
gను� QäAంచుxార9 QäAంపబడKదుర9Eాక. 

వచనమ' 18. ఈ 7ాక)rFగమ, ఆZ[iాండమ,ల` అత)ంత ఉతzంఠభ/fత9:Kన 
rFnాలల` ఒకట|, తన hన¦ కDమcర6డ� తనను వంhంh తన hతXమ,ను అడ�ï కDy¤ 
కĪర9:Kన పథకమ,ను 7¤-ాడO ఇ=ా�కD కనుn~ంటF�( అO ఈ rFగమ, చదువ/fi» 
ఆసi»XO కTnfసుX ంZ[. యciéబ, ఇ=ా�కD గ,�(రమ,ల`Oi» పG7¤°ంచnా, ఆయన U# 
తం{ '4 అO పలDకDత¬ xనయపÓర�క9:Kన xన¦పమ, @ే=ాడ�. ఇ=ా�కD తన 
సO¦'[O ధృవపర6సూX y¤, తర67ాత ఒక అనుమcy(సjద9:Kన పGశ¦ అ�¥nాడ�: U# 
కkమ8ర9{#, � x�వరA అO అ�¥nాడ�. 

వచనమ' 19. య8Dõబ' ఒక అబZ(· ల పరంపర ÖదలDptటFv డ�. Öదట|nా, 
U�ను ఏ+ావfను అO @ెpిj, తర67ాత � జ§$షÌ  కkమ8ర9డను అO పTiాడ�. ఆ 
తర67ాత �వf U#�© p�ెి:నప4Dారమ' pే�ియ'U#�ను అO అy(¦డ�. ఒక 
జంతbవ�ను 7¤టF�¥ ఆయన భ,Úంచులcగ,న ర6hగల r9జ)మ,లను @ే-ాడO 
యciéబ, ఇ=ా�కDRd ఇకzడ అంటÀy(¦డ�. iాబట|v  తన తం�¥GRd �వf నను� 
QäAంచుటD¸ù దయpే�ి ల}Bక«ర9jం{|, U�ను x�ట3{| �ెBjనQ#gg Fనుమ' అO 
అy(¦డ�. ఏ-ావ� s/fnf వhg అవమcనకర9:Kన తన వంచనను Rేటపరచక 
మ,ంZే, తన తం�¥G sనుట మ,nfంh తనptౖ తన ఆö/ా�దమ,ను పలiాలO 
యciéబ,కD RలెDసు అy¤ xషయcO¦ ఈ xన¦పమ,ల`O 7¤nfరmాటÀ 
మర6గ,@ేసుX ంZ[. 

వచనమ' 20. ఏ-ావ� n~పj పGsభ కTnfన 7¤టnాడ� అO ఇ�ా½కkకD RెలDసు, 
iాO ఆయనను ఈ పOptౖ పంpింhన తర67ాత @(లc తకDzవ సమయ9̈ జ/fnfంZ[ 
iాబట|v  ఆయన i©ం@ెం Z[nా� ంs @ెంZ(డ�. U# కkమ8ర9{#, ఇంత Âఘ ¹మ'Eా అQR 
� D¸ట�L  Q ొ-1D¸నg ఆయన అ�¥nాడ�. తన తం�¥G సం'[ంhన ఈ స7ాలD యciéబ,ను 
O-ÿgషbv �¥O @ే�ి ఉంటÀంZ[. ఆయన సjందన /�ం�¥ంతలD x�ాదకరంnా ఉంZ[; 
ఎందుకంటµ ఈ అబద·ం పxతG9:Kన y(మమగ, �ÊహË 7ా y(మమ,ను కI�( 
పG=ాX xంhంZ[. � Qేవf{ైన HzహÁ xా U# Hzదుట́DG Q#g ర�ి:ంచుటpేతU� అO 
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యciéబ, అy(¦డ�. ఇట|v  ¡సపÓ/fత x'(నంల` Zవే�O y(మమ,ను 
ఉచg/fంచుట Z(�/ా, యciéబ, ®కz mాపమ, ఇంiా ల`తbnా 7PÑ|ంZ[. 
r9జ)మ,లRd ఇంత 7¤గమ,nా వచుgటకD Zేవ��ే iారణమO ఆయన 
అంటÀy(¦డ�. ఇంiా, “Ô Zేవ�డ�” అy¤ మcటలD ఈ సమయమ, వరకD యciéబ, 
�ÊహË 7ాను ఇంiా తన Zేవ�Onా ప/fగణ ంచలÅదO సూhసుX న¦x. తర67ాత, 
ఆయనను తన Zేవ�Onా @ేసుi©నుటకD Oశg�ంచుi©Oన తర67ాత, తన 
సమరjణకD i©O¦ షరతbలను యciéబ, x'[ం@(డ� (28:20, 21; 31:5, 42; 
32:9 చూడం�¥). 

వచనమ'లk 21, 22. యciéబ, మcటల@ే ఒpjించబడO ఇ�ా½కk ఇంiా, U# 
కkమ8ర9{#, �వf ఏ+ావను U# కkమ8ర9డx( Dాx( U�ను gను� తడA చూpెదను 
దగÙరకk రమsg అy(¦డ�. వయ�tౖన తన భరXను ¡సnfంచుటకD /fబFz 
స/fప�¥నంత 7¤షమ,ను యciéబ,కD 7¤�ి పంpింZ[. iాబట|v , య8Dõబ' ఇ�ా½కk 
దగÙరకk వBjనపf:డK, ఆయన తన @�ే@(h, అతg తడAచూB, తన 
సంZేHO¦ వ)కXపర6సూX : స�రమ' య8Dõబ' స�రమ' Eాg pతే�లk ఏ+ావf pతే�ల} 
అO అy(¦డ�. 

వచనమ' 23. ఈ సమయమ,ల` రచ�త చదువ/f i©రకD i©ంత xవరణను 
7Gా =ాడ�: య8Dõబ' pేత�లk అతg అన�Hz�న ఏ+ావf pతే�లవల  -ßమమ' 
గలx�ౖనందున ఇ�ా½కk అతgg గ'ర9త� పట�ల}దు. ఇ=ా�కD యciéబ,ను xy(¦డ�, 
iాO తడxనప�jడ� ఏ-ావ� వలÐ ఉన¦ందున అతgg QäAంpెను. 27:27 వరకD 
కI�( లcంఛన9:Kన మరణపడకప� ఆö/ా�Z(O¦ ఇవ�లÅదు గనుక ఇకzడ ఈ 
7ాక)మ, Z(�/ా రచ�త ఏమనుకDంటÀy(¦డ�? ఒక ఆల`చన ఏమంటµ 27:23ల` 
ఇ=ా�కD@ే పలDకబ�¥న ఆöర�చనమ,, తర67ాత ఇవ�బ_ ��Z(Oకంటµ తకDzవ 
పGRే)కత కTnf ఉన¦Z[ అO అర>ం. 

వచనమ' 24. /fబFz ఈ పGణ(Ñకను పO¦నప�jడ� తన కవల pిల�ల 
స�రమ,లల`O బúధమ,లను గ</fg తపj పGs ఒకz xషయమ,ను గ</fg 
సుసjషvంnా ఆల`hంhంZ[; iాబట|v  ఏ-ావ� ®కz స�రమ,ను అనుక/fంచడంల` 
యciéబ,కD °¶ణ ఇవ�లÅక mÂ �ంZ[. ఇZ[ ఇ=ా�కDకD తను మcటF� డ�తbన¦ వ)i»X 
®కz గ,/fXంప�pt ౖi©ం@ెం సంZేHO¦ కTnfం@ేటటÀ�  @ే�ింZ[, iాబట|v  ఏ+ావf అను 
U# కkమ8ర9డవf �x�U# అO ఆయన అ�¥nాడ�. తన తం�¥G పGశ¦ యciéబ,ను 
i©ం@ెం ఇబÈంZ[ ptట|v  ఉంటÀంZ[, iాO ఆయన U�U� అO బదుT@(gడ�. 

వచనమ' 25. తన కDమcర6O ®కz Oశgయరèప9:Kన జ7ాబ,ను 
xన¦ప�jడ� ఇ=ా�కD ఇలc అy(¦డ�, అQR U#°ద±కk �ెమ's; U�ను gను� 
QäAంచునట�L  U# కkమ8ర9డK x�ట3{| �ెBjనQR Fందును. ఈ xన¦పమ,ను 
yPర7¤ర6gటకD యciéబ, ర6hగల r9జ)మ,లను తన తం�¥Gi» ఇ@(gడ�, మ/fయ, 
అతడK FU�ను. యciéబ, ఆయనకD Q#4 çìరసమ' �Eేా అతడK �#4 Eన̧ు. యciéబ, 
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తన తం�¥Gi» Z(G î�రసమ,ను ఎందుకD R@ె(gడ�? ఇ=ా�కD ®కz మ<ల 
xన¦పమ,ల` ఈ xషయమ, పG=ాX xంచబడలÅదు గనుక మనమ, ఖhgతమ,nా 
@ెపjలÅమ,. అ�నపjట|i}, mGా !న ప°gమ ఆ�యిcల`O అ'[iార6లD ఈ xధంnా 
సలH ఇ=ాX ర6: Öదట|Z[, mGా !న iాలమ,లల` Z(G î�రసమ, =ా'(రణ9:Kన 
mానమ,, పGRే)కంnా ఈ xధ9:Kన r9జనమ,ల సమయమ,ల` (14:18–20 
చూడం�¥). అట|v  r9జ)మ,లRd బFటÀ Z(G î�రసమ, కI�( ఇవ�బడవల�ి ఉన¦దO 
ఇ=ా�కDనకD RెT�ియ,న¦ప�jడ� పGRే)కంnా Z(OO iéరవల�ిన అవసరం లÅదు. 
/�ండవZ[nా, తన తం�¥G Z(G î�రసమ,ను R(G గ,R(డO యciéబ,కD RెలDసు; ఇంiా 
ఇ=ా�కD Z(G î�రసమ,ను ఎకDzవnా mానమ, @ే�ి తన జÆæ y¤ంZ[Gయcలను 
బల]�నపరచుi©O, ఎకDzవ�ÊKన పGశ¦లను అ�¥nf తన వంచనను కనుn~నకDం�( 
ఉంటFడO కI�( యciéబ, ఆ°ంh Z(G î�రసమ, ఇhg ఉంటFడ�. ఈ /�ంట|ల` ఒకట| 
లÅZ( ఈ /�ండ� iారణమ,లD ఆ mGా మ,ఖ)9:Kన సందరºంల` తన తం�¥Gi» 
Z(G î�రసమ,ను mÂ య,నటÀ�  యciéబ,ను p´G/Vpింh ఉంటF�. 

వచనమ' 26. సjషvంnా, తన మనసు�ను Ôరసపరచుi©y¤ అంతnా ఇ�ా½కk 
Z(G î�రసmానమ, @ేయలÅదు, ఎందుకంటµ ఆయనకD ఈ ఉదంతం అంతట|O గ</fg 
ఇంiా సంZేHలD ఉy(¦�. తన కంట| చూప� తనకD సHయపడకDy(¦, తన 
xOi»�¥ తనptౖ i©O¦ మcయలD @ేసుX y(¦, ఈయన తన ptదo  కDమcర6�( లÅక hన¦ 
కDమcర6�( అను ఈ పGశ¦ను ప/fషz/fంచుటకD ఒక ఆఖ/fపGయR(¦O¦ @ే=ాడ�: 
U# కkమ8ర9{#, దగÙరకkవBj నను� మ'దు± ��ట�� Duమsg అతORd @ెmాjడ�. ఈ 
xన¦పమ, @ేయ,ట Z(�/ా pతిర6డ� ఏN @పె�X y(¦డ� అంటµ ఆయనల`O 7ాసన 
ప�ిగటµv  శi»X తనకD =ాధ)ప�ే ఎట|v  ¡సమ, నుం�¥ అ�నను ఆయనను 
]̂చg/fంచగలదO తనకD Oశgయత ఉన¦టÀ� nా @ెప�X y(¦డ�. 

వచనమ' 27. ఈ xన¦పమ,నకD బదులDnా, యciéబ, తన తం�¥GవదoకD 7PÑ� 
అతg మ'దు± ��ట�� DuU�ను; అపf:డతడK [ఇ=ా�కD] అతg వసi Êమ'లను 
xాసనచూB అతg QäAంpెను. యciéబ, ధ/fంhన వసX �మ,ల 7ాసన 
iారణమ,nాను, ఇంiా తన @ేతbలను మ/fయ, 9:డను కpిjన Rdళ�  ®కz 
7ాసన iారణమ,nాను, అతను ఏ-ా7¤నO ఇ=ా�కD rFxం@(డ�. iాబట|v  ఈ వంచన 
ఫTంhంZ[, మ/fయ, x-ాల9:Kన ఖc{ m� లమ,లD మ/fయ, పGZే-ాలను 7¤ట 
i©రకD ఇషvప�ే ఏ-ావ�నకD 7ాట|ptౖ ఉన¦ p´Gమను గ</fg పG=ాX xసూX  ఇ=ా�కD తన 
ఆöర�చనమ,ను mGా రంÕం@(డ�. అలcy¤, ఇQREß U# కkమ8ర9g సుxాసన HzహÁ xా 
QäAంBన pేg సుxాసనవల  నున�QR అy¤ ప/föలన @ే=ాడ�. 

వచనమ' 28. Öదట| ఆö/ా�దమ, భ<N ®కz =ారమ,ను గ</fg 
పG=ాX xసూX  అబFG Hమ,నi»hgన 7ాnాo నమ,ను (12:1, 7) పGsధ�OసుX ంZ[: 
ఆDాశపfమంచును భo�ారమ'ను A�ాi రmn�న "#న$మ'ను Q#4 çìరసమ' QేవfడK � 
కనుగ�[¬ంచుEాక. mGా !న కy(నుల` Ôట| mార6దలRd 7ాసXxకంnా ఏ 
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వ)వ=ాయమ, కI�( ఐగ,ప�X ల` జ/fnfనటÀ� nా జ/fnVZ[ iాదు. ఎకDzవ -ాతం ఉతjsX 
ఎం�¥న y¤లల` @ే�´ =ాగ,Rdy¤ వ@ేgZ[, ఇZ[ Öదట| వరyంptౖ ఆ'(రప�¥ ఉం�ేZ[. 
iాnా, వరyం లÅO ఎం�(iాలంల` పంటలD పం�(లంటµ మద)ధ/ా సమ,దGమ, నుం�¥ 
nాT@ే Rేబ�ే “మంచు” @(లc mGా మ,ఖ)9:KనZ[. “భ<=ారమ,” అy¤ పG=ాX వన ఇకzడ 
పంటల ®కz ఔన¦R()Oi» అలంiారంnా ఉంZ[, పGRే)కంnా “x=ాX ర9:Kన 
'(న)మ,ను Z(G î�రసమ,ను” అను m(Ýిvక9:Kన ఆHరమ,లD. 

ఇ=ా�కD మ/fయ, ఆయన కDటÀంబమ, mGా మ,ఖ)మ,nా iాపర6లD మ/fయ, 
మందలను iాయ,7ార6 అ� ఉండnా, n�/ార6 mGా ంతమ,ల` Oవ�ింhనప�jడ� 
7ార6 x=ాX ర9:Kన పంటలను y(టFర6 మ/fయ, ié-ార6 (26:12–14). యciéబ, 
సంR(నమ,7ా/��న ఇ-ా̄��Éయ,లD కy(ను Zేశమ,ను 7ార6 
స�తంsGంచుకDన¦ప�jడ� మ/f ఎకDzవnా వ)వ=ాయమ,ల` mాలùÍ ంటFర6. 
=ా�'¿నమ,నకD మ,నుప�, ఒక7¤ళ 7ార6 OబంధనకD నమMకసు> లDnా 
ఉన¦ట��Rే ఆ భ<Nల` x=ాX ర9:Kన పంటను ié=ాX ర6 అO Zేవ�డ� 7ా/fi» 
7ాnాo నమ, @ే-ాడ� (Z[�½. 7:13; 11:14; 33:28). ఇ=ా�కD ఆö/ా�దమ,వలÐ, ఈ 
7ాnాo నమ,లD కI�( “మంచు,” “'(న)మ,,” మ/fయ, “Z(G î�రసమ,”లD 
x=ాX రమ,nా ఉంటFయO ఈ 7ాnాo నమ,లD @ెప�X y(¦�. 

వచనమ' 29. వ)వ=ాయపర9:Kన xజయమ,ను గ</fg పG=ాX xంhన 
తర67ాత ఇ=ా�కD ®కz ఆöర�చనమ, Zేవ�డ� అబFG Hమ,నకD 7ాnాo నమ, 
@ే�ిన క̄మమ,y¤ అనుస/fసుX ంZ[, ఇZ[ కI�( తర67ాత “n~పj జనమ,ను” గ</fg 
మcటF� డ�తbంZ[ (12:2). యciéబ, ®కz సంR(నమ, 7ార6 �ి>రప�ే జనులDnా 
మc/f తన =� ంత Zేశమ,ల` �xసూX  7ా/fi©రకD ఒక =� ంత =ామcÚక, ఆ/f>క 
మ/fయ, /ాజi}య వ)వస>ను కTnf ఉంటFరO ఇ=ా�కD ఇకzడ సూhసుX y(¦డ�. ఈ 
ఆö/ా�దమ, దూరంల` ఉన¦ భxష)తbX కD కI�( xసX/fంhంZ[, తన కDమcర6O 
®కz సంR(నమ, తమ /ాజi}య శతbG వ�లను జ�ం@ే ఒక జy(ంగమ,nా 
xసX/f=ాX రO ఈ ఆöర�చనమ, మ,ందుnాy¤ గ̄]¼సుX ంZ[. ఇ=ా�కD జనమ'లk �కk 
Q#సులగ'దుర9 జనమ'లk �కk �ాE1లపడKదుర9 అO పలDకDత¬ ఈ జయcO¦ 
చూసుX y(¦డ�.5 

ఇంట|i» దగÍరల` యciéబ, తన బంధుజనులకk ఏZక�ÊK ఉంటFడ�; తన తZL 
పfత�4 లk తనకk �ాE1ల పడKదుర9 (25:23 చూడం�¥). ఇ=ా�కD మ/fయ, 
/fబFzలకD ఏ-ావ� మ/fయ, యciéబ, NనH 7¤/V కDమcర6లD ఉన¦టÀ� nా 
ఆZ[iాండమ, ఏN సూhంచుటలÅదు, iాO “ప�తbG డ�” అy¤ పదమ, తరచుnా తమ 
7Pంటy¤ ప�ట|vన 7ా/fకంటµ కI�( భxష)తbX ల` 7ా/fi» కలDగబ_ �� సంR(నమ,ను 
గ</fgన పG=ాX వనల` కI�( పGÎnfంచబ�¥ంZ[. ఉZ(హరణకD మతX� 1:1ల` 
��సు అబFG Hమ, మ/fయ, Z(ÏదుకD కI�( “కDమcర6O”nా pిలDవబ�(ï డ�. 
i©O¦ సంద/ాºలల`, “సహË దర6లD” అy¤ పదమ, “సÇప బంధువ�” లÅZ( 
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“బంధువ�”లను కI�( సూhసుX ంZ[ (13:8; 16:12; 24:27; 25:18; 31:46). 
i}లక9:Kన ఆల`చన ఏమంటµ ఇకzడ ఈ ఆöర�చనమ,ల` RెTయకDం�(y¤ ఇ=ా�కD 
మ/fయ, /fబFzల నుం�¥ 7PలDవ�ే n¢తGమ,ల ®కz y(యకR(�O¦ యciéబ,నకD 
ఇసుX y(¦డ�. ఏ-ావ� మ/fయ, ఆయన కDమcర6లD అ¶/ాలc యciéబ,నకD 
=ాnfలప�¥ ఆయనను �x́ం@(ర6 అy¤ xషయcO¦ మనమ, ఎకzడ చదవమ,, iాO 
ఆయన సంR(నమ, 7ార6 (ఎZోÇయ,లD) Z(Ïదు iాలమ,ల` యciéబ, 
సంR(నమ, 7ా/fi» (ఇ-ా̄��Éయ,లD) ల`yPౖ ఉంటFర6 (2 సమ<. 8:14). 

యciéబ,ptౖ ఇ=ా�కD పTi»న ఆöర�చనంల`O ఆఖర6 xషయం కI�( Zేవ�డ� 
అబFG Hమ,నకD @ే�ిన 7ాnాo నమ, వలÐy¤ ఉంZ[ (12:3), iాO పదమ,ల ®కz 
క̄మమ,ను మcతG9̈ ఇ=ా�కD మc/ాgడ�, gను� శ�ించుxార9 శ�ింపబడKదుర9 
gను� QäAంచుxార9 QäAంపబడKదుర9Eాక. ఇలc పదక̄మcO¦ మcర6gటకD గల 
iారణమ,లను 7ాక)rFగమ,ల` ఇవ�లÅదు; iాO Zేవ�డ� యciéబ, ®కz 
R(తను 9:=� m� R(Nయc నుం�¥ pిThనప�jడ�, ఆయన ®కz ఉZ(q టన 
-ాపమ,ptౖ nాక ఆö/ా�దమ, ptౖy¤ ఉంZ[. అబFG Hమ,నకD Zేవ��¥hgన Äభ7ారX 
ఏమనnా ఆయన వ)i»Xగతంnా అనుభxం@ే ఆö/ా�దమ,ల కంటµ ఎకDzవnా ఆయన 
x-ా�=ాO¦ x-ాలపర@(లO అనుకDy(¦డ�. =ా/ాంశంల`, Zేవ�డ� తన 
ఆö/ా�దమ,లను “భ<N ®కz సమసX వంశమ,ల” (12:3) ptౖన 
కDమM/fసుX ండnా ఈ pితర6O సంR(నమ, Z(�/ా ఆయన @ేయదలచుకDన¦Z(OO 
భxష)తbX ల` yPర7¤రgడం తన x-ా�స y¤తGమ, Z(�/ా చూ�(లO Zేవ�డ� 
అనుకDy(¦డ�. 

ÜిTÝీXయ,లRd ఇ=ా�కDకD ఉన¦ @ెడ� అనుభ7ాలను బట|v  “-ాపమ,” బహë-ా 
ఆయన ఆల`చనల` ఎకDzవnా ఉం�¥ ఉంటÀంZ[. ఒక xధంnా ఆయన బFవ�లను 
Z ొంnfTంh మ/f i©O¦ట|O Oంప�ట Z(�/ా (26:15–22) 7ార6 అయనను 
శpిం@(ర6. ఇట|v  x7ాదమ,లను గ</fgన ఆల`చన Zవే�డ� అసలD ఏరjరhన 
mGా '(న)R( క̄మమ,ను మcర6gనటÀ�  @ే�ింZ[. జÆTగల తం�¥Gలc తన కDమcర6Opt ౖ
Zేవ�డ� పGకట|ంhన Zెxౖక ఆö/ా�దమ,ల =ా> నమ,ల` -ాపమ,లD–అంటµ HO 
మ/fయ, వ)s/VకతలD–అ'[గN=ాX ��¡ అO ఆయన చూ�ి ఉంటFడ�. Zేవ�O 
ఫలభ/fత9:Kన ఆö/ా�దమ,లను, అనnా సమృZ[·�ÊKన Ôట|O, భ<N ®కz 
=ారమ,ను, మ/fయ, లÐకzకD Nంhన మందలను 9̈కలను, అపjట|iV ఆయన 
అనుభxం@(డ� కనుక తన సంR(నమ, 7ా/fi» 7ాట|O అంZ[ం@(లO 
అనుకDy(¦డ�. 

తన తT� ®కz సHయమ, మ/fయ, పటÀv  వలన యciéబ, తన 
సహË దర6�ైన ఇ=ా�కD ®కz ఆö/ా�దమ,లను Z ొంnfTంచగTnాడ�. ఏ-ావ� తన 
జV)ష�త�ప� హకDzను అNMనప�jడ� అంత ప-ాgR(X పమ,ను చూపలÅదు, iాO ఈ 
ఆö/ా�దమ, ఆయన ఎంతnాyÞ iéర6కDన¦ xషయం. ఆఖర6కD, యciéబ, ®కz 
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¡సమ,నకD @(లc భయంకర9:Kన ప/ా)వ=ాy(లD ఉy(¦�. 

+ాపమ' వల  నున� ఏ+ావf °క· ఆÂ-ా�దమ' (27:30–40) 

30ఇ�ా½కk య8Dõబ'ను QäAంచుటHz�న తర9xాత య8Dõబ' తన తం{|4Hz�న 
ఇ�ా½కk ఎదుటనుం{| బయలkQే-1 x�ÆLన త¨ణm¯ అతg సహÁ దర9{ైన ఏ+ావf 
x�ట3{| వpెjను. 31అతడKను ర9Bగల yÚజ$మ'లను �ిద»పరB తన తం{|4°ద±కk 
�ెBj – U# తం{ '4 నను� QäAంచునట�L  ల}B � కkమ8ర9డK x�ట3{| �ెBjనQ#g 
Fనుమg తన తం{|4�©నU�ను. 32అతg తం{|4Hz�న ఇ�ా½కk – � x�వరవg అతg 
న{|E1నపf:డK అతడK – U�ను � కkమ8ర9డగ' ఏ+ావf అను � 
జ§$షÌ కkమ8ర9డననEా 33ఇ�ా½కk hకk·టమ'Eా గడగడ వణకkచు–అటL H� ే
x�ట3{|న yÚజ$మ'లను U# °ద±కk �ెBjనxా-̧వర9? �వf -ాకమ'నుపf U�ను 
xాటg�ట́ల` Fg అతgg gజమ'Eా QäAంBFg, అతడK QäAంపబ{|నxా{ ే
యU�ను. 34ఏ+ావf తన తం{|4 మ8టలk Agనపf:డK దుఃఖ8D�ా ంత�{ై ��ద±  D§క x��ి – 
ఓ U# తం{ '4, నను�ను QäAంచుమg తన తం{|4�© pె��:ను. 35అతడK – � 
సహÁ దర9డK కపట)�ాయమ'�© వBj �కk -ావల�ని Qäx�న �Dిug�£ Hzను. 
36ఏ+ావf – య8Dõబ' అను �Ðర9 అతgDG స-1EాU� pెZLనQR; అతడK నను� ఈ -̧ండK 
మ8ర9లk Îసపfpెjను, U# జ§$షÌ త�మ' �ిDuU�ను, ఇQREß ఇపf:డK వBj U#కk 
-ావల�ిన Qäx�నను �DిuU�నg pె�ి: – U#Duరకk మ-1 HI Qäx�నయ' hE1Zj 
య'ండల}Q# అg అ{|E¸ను. 37అందుకk ఇ�ా½కk – ఇQREß అతg �కk ఏZకEా 
gయhంB అతg బంధుజనులంద-1g అతgDG Q#సులkEా ఇBjFg; "#న$మ'ను 
Q#4 çìరసమ'ను ఇBj అతg �£ íింBFg గనుక U# కkమ8ర9{#, �D§h 
pేయగలనg ఏ+ావf�© ప4త�$తiరhయ$Eా 38ఏ+ావf – U# తం{ '4, �°ద± ఒక 
Qäx�నHI ఉన�Q#? U# తం{ '4, నను�, నను�క«{# QäAంచుమg తన తం{|4�© pె�ి: 
ఏ+ావf పర9EF̧i , HIడ�Eా అతg తం{|4Hz�న ఇ�ా½కk –  

39� gxాసమ' భo�ారమ' ల}కయ' 
��ౖనుం{|పడK ఆDాశపf మంచు ల}కయ' నుండKను. 
40�వf �కFipతే బ4దుకkదువf 
� సహÁ దర9gDG Q#సుడవగ'దువf 
�వf Fర9గ'ల8డKచుండEా 
� mnడ�దనుం{| అతgDా{| A-1Bx�య'దువf అg అతg కkతiరhpెjను. 

వచనమ' 30. ఈ కథనమ,నకD సంఘటనల సమయక̄మమ, @(లc 
mGా మ,ఖ)మ,: ఇ�ా½కk య8Dõబ'ను QäAంచుటHz�న తర9xాత య8Dõబ' తన 
తం{|4Hz�న ఇ�ా½కk ఎదుటనుం{| బయలkQే-1 x�ÆLన త¨ణm ̄అతg సహÁ దర9{ైన 
ఏ+ావf x�ట3{| వpెjను. యciéబ, @(లc 7¤గమ,nా బయటకD 7Pళ�డం 
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యcదృ��కంnా జ/fnfనZైRే iాదు; తనను చంప�టకD Oశg�ంచుకDన¦ ఏ-ావ� 
ఆల`చన క̄మంల` తన mGా ణమ,y¤ అZ[ iాmా�¥ంZ[ (27:41). 

వచనమ' 31. ఈ సమయమ,ల` తను లÅనప�jడ� అసలD ఏN జ/fnfంZో  
ఏ-ావ�కD RెTయదు అనుiéం�¥! iాబట|v , ఇ=ా�కD బFnా ఇషvప�¥న ర6hగల 
r9జ)మ,ను �ిద·పరh, తన తం{|4°ద±కk �ెBj – U# తం{ '4 నను� QäAంచునట�L  
ల}B � కkమ8ర9డK x�ట3{| �ెBjనQ#g Fనుమg తన తం{|4�© అy(¦డ�. 

వచనమ' 32. తను xన¦Z(OO ఇ�ా½కk నమMలÅకmÂ యcడ�. ఏ-ావ� 
®కz మcటను బట|v  సంZేహప�¥న ఇ=ా�కD, �వవ-1A అO అ�¥nాడ�. అలcnV, 
ఇ=ా�కD ®కz పGశ¦ కI�( ఏ-ావ�ను Z[nా� ంsi» గ,/f @ే� ిఉంటÀంZ[. అసలDకD 
తన తం�¥G ఆయనకD @ేయమO @ెpిjనదంR( ఆయన @ే=ాడ�; iాO, ఇప�jడ� ఆ 
7¤ట నుం�¥ s/fnf వhg 7¤టF�¥న Z(O నుం�¥ ర6hగల r9జ)మ,ను 
�ిద·పరhనప�jడ� ఇ=ా�కD తన గ,/fXంప�ను అడ�గ,తby(¦డ�. జ7ాబ,ల`, U�ను 
� కkమ8ర9డగ' ఏ+ావf అను � జ§$షÌ కkమ8ర9డనO 7Pళ�గiాzడ�. 

వచనమ' 33. Z¿OO xOనప�jడ� ఇ�ా½కk hకk·టమ'Eా గడగడ వణD¸ను. 
ఇకzడ పGÎnfంచబ�¥న rFష తను =ా�'¿నపరచుiéలÅనంతnా వణ i»నటÀ�  
సూhసుX ంZ[. అటL H� ే x�ట3{|న yÚజ$మ'లను U# °ద±కk �Bెjనxా-̧వర9? 
�వf -ాకమ'నుపf U�ను xాటg�ట́ల` Fg అతgg gజమ'Eా QäAంBFg అy¤ 
మcటల` ఆ వ)i»X ఎవ/¢ ఇ=ా�కD RెలDసుié7ాలO అనుకDy(¦డ�. ఈ వృదు· �ెనౖ 
pితర6డ� 7¤/~క/fO ఆöర�Z[ం@(డ� గనుక ఏN @ేయcల` RెTయO ప/f�ి>sల` 
ఉy(¦డ�. mGా !న ప°gమ ఆ�ియcల` ఉన¦ చటvమ, మ/fయ, ఆ@(రమ,ల 
పGiారమ,nా ఒక7¤ళ వ)i»X ¡సమ, @ే�ి ఆö/ా�దమ,లను m� ందుi©Oనను 7ాట|O 
7PనుకకD ½సుi©నుట కషvమO ఆయనకD RెలDసు. ఇంiా “�ÊహË 7ా సO¦'[ల`” 
(27:7) ఇ=ా�కD ఆö/ా�దమ,లను పTiాడ� గనుక 7ాట|O రదుo  @ేయ,టకD 
పGయs¦�´X  Zవే�O -ాపమ, i»¯ంZ[i» వసుX ందO ఆయన సjషvంnాy¤ ఆల`hం@(డ�. 
ఒపjnfంతల` అతడK QäAంపబ{|నxా{ ేఅO ఆయన అy(¦డ�. 

వచనమ' 34. ఏ-ావ� ®కz బFధ ఇ=ా�కD ®కz బFధవలÐ ఉన¦Z[. ptదo  
కDమcర6డ� తన తం�¥GO బGsమcలDత¬ x�ాదకరంnా ఏ{|j దుఃఖ8D�ా ంత�{ై ��ద± 
D§క x��ి – ఓ U# తం{ '4, నను�ను QäAంచుమg తన తం{|4�© pె�ా:డK. ఇ=ా�కD 
యciéబ,నకD ఇhgన ఆö/ా�దమ,ను మc/fg ఆయనకD ఇ=ాX డO ఏ-ావ� ఆశ 
Çద ఆశRd ఎదుర6 చూసుX y(¦డ�. i©O¦ సంవత�/ాల మ,నుప�, ఏ-ావ� తన 
జV)ష�త�ప� హకDzను (అంటµ తన తం�¥G 7ారసత�ంల` /�ం�¥ంతలD) అx7¤కంnా 
అ9̈M-ాడ�. ఈ అవమcy(Oi» Rdడ�, తన తం�¥G ®కz ఆö/ా�దమ,ను కI�( 
ఇప�j�ే iéల`jయcడ�. ఆయన తన తం�¥Gల` మనసు� మcర6తbందO 
వ)సనమ,లRd �గÍరnా ఏ�(gడ� (]̂òG. 12:16, 17). 

వచనమ' 35. ఇ=ా�కD ఇhgన సమc'(నం తన =� ంత పGశ¦కD జ7ాబ,nా 
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ఉంZ[, .” . . y( ®దoకD Rెhgన7ా/�వర6?” (27:33). ఏ-ావ�ను ఎందుకD 
ఆöర�Z[ంచలÅ�ో  ఆయన xవ/fం@(డ�. Öదట| వhgన వ)i»X తను ఏ-ావ�నO 
@ెప�ji©నుటను బట|v  తనల` అనుమcనం తలÐsXందO ఇ=ా�కD ఖhgతంnా 
@ెmాjడ�; iాO ఇప�jడ� అసలD ఏN జ/fnfంZో  ఆయనకD RలెDసు: �సహÁ దర9డK 
కపట)�ాయమ'�© వBj �కk -ావల�ిన Qäx�న �ిDug�£ Hzను. 
“కపటâmాయమ,” అO అనువZ[ంచబ�¥న పదమ, ( הָמְרִמ ,mirmah) తన తం�¥GO 
మcయ@ేయ,టకD యciéబ, ఉZేoశపÓర�క పGణ(Ñక రhం@(డO సూhసుX ంZ[. 

వచనమ' 36. య8Dõబ' అను �Ðర9 అతgDG స-1EాU� pZెLనQR; అతడK నను� ఈ 
-̧ండK మ8ర9లk Îసపfpెjను అO ఏ-ావ� బదుT@(gడ�. “¡సప�@ెgను” 
( בַקָע ,‘aqab, “deceived”) అy¤ పదమ, 27:35ల` ఉన¦ పదమ, కంటµ i©ం@ెం 
వ)R()సమ,, మ/fయ, ఇZ[ “యciéబ,” (25:26; �/ÙMయc. 9:4; హË Ýtయc 12:3 
చూడం�¥) అy¤ p´ర6ptౖ ఒక పద@(తbర)మ, పGÎnfసుX ంZ[. తన సహË దర6డ� తన 
జ§$షÌ త�మ'ను సుకkU#�డK అO @ెpిjనప�jడ� ఏ-ావ� hకDzడ�iాయల 
వంటకమ,నకD తన జV)ష�త�ప� హకDzను అNM7¤�ిi©నుటల` తన =� ంత y¤/ాO¦ 
(25:29–34) Oర�¶)ం @ేసూX , సత)మ,ను m� �¥nfం@(డ�. ఆ సందరºంల` యciéబ, 
సjషvంnా తన అన¦ ®కz ప/f�ి>sO ఆస/ాnా ½సుకDO తన వంటకమ, i©రకD 
ఉన¦త9:Kన 7Pల ié/ాడ�, iాO ఆ ఒపjందమ,నకD ఒప�jiéమO ఏ-ావ�ను ఎవర6 
బలవంతం @ేయలÅదు. ఈ పGసుX త ప/f�ి>s వ)R()స9:KనZ[ ఎందుకనnా యciéబ, 
కĪర9:Kన మcయను మ/fయ, ¡=ాO¦ పGÎnfంh ఇ=ా�కD తన 
జV)ష� కDమcర6Oi» ఉంhన ఆö/ా�దమ,ను m� ండ�కDy(¦డ�. ఈ xధంnా, ఇQREß 
ఇపf:డK వBj U#కk -ావల�ిన Qäx�నను �ిDuU�నg ఏ-ావ� @pెిjన మcటల` 
సత)మ, ఉంZ[. హృదయమ,ను hం@ే ఆరXధ�OO ఆయన తన తం�¥Gi» xOpిసూX  
U#Duరకk మ-1 HI Qäx�నయ' hE1Zj య'ండల}Q# అO అ�¥nాడ�. ఇ=ా�కD ఇంకను 
ఏ-ావ�ను p´GNం@(డOయ, మ/fయ, అలcn��Rే ఒకxధ9:Kన ఆö/ా�దమ,ను 
ఆయనకD ఇ=ాX డO అనుటకD మcటపÓర�క Oశgయత i©రకD ఏ-ావ� 
బGsమcలcడ�. 

వచనమ' 37. ఏ+ావfకD ఇ=ా�కD ఇhgన సమc'(నం ఆయనకD @(లc 
తకDzవ O/Ù¶ణy¤ ఇhgంZ[. OజÆOi» తన hన¦ కDమcర6O పట�  ఆయన పTi»న 
ఆöర�చన =ా/ాంశమ,y¤ (27:27–29) మరలc ఉZ(q ట|ం@(డ�. ఆ 
బంధుజనులంద/f ®కz y(యకR(�O¦ యciéబ,కD ఇ@(gడ�, ఇప�jడ� ఆయన 
ఏ+ావfనకD యజమcనుడ�. OజÆOi», ఏ-ావ� ®కz బంధుజనులందర* 
యciéబ,కD Q#సులkEా ఉy(¦ర6, మ/fయ, "#న$మ'ను Q#4 çìరసమ'ను 
సమృZ[·nా యciéబ, Zేవ�O నుం�¥ m� ందుi©నyPౖయ,y(¦డ�. iాబట|v , తనజV)ష�  
కkమ8ర9gDG ఇవ��(Oi» వయ�tౖన తం�¥Gy-దo ఏమ'ందg ఏ-ావ�ను అ�¥nాడ�. 
ఇ=ా�కD యciéబ,i»hgన ఆö/ా�దమ, సంపÓర1ం మ/fయ, సమగ̄ం, మ/fయ, 
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ఏ-ావ�కD ఇవ��(Oi» ఆయన దగÍర ఏNయ, లÅదు. 
వచనమ' 38. ఏ-ావ� సమc'(నమ, ఇ=ా�కDకD ఆయన @సేుకDన¦ 

దయÔయ9:Kన xన¦పమ,. తన తం�¥G దగÍర ఒకట́ కంటµ ఎకDzవ ఆÂ-ా�దమ' 
ఖhgతంnా ఉం�ే ఉంటFయO ఆయన rFxం@(డ�. ఆయన U# తం{ '4, నను�, 
నను�క«{# QäAంచుమg తన తం{|4�© pె�ి: బGsమcలDకDy(¦డ�. Z¿ORd తన 
ఆఖర6 xన¦పమ, మ,nf�ింZ[; ఆయన O/ాశRd పర9E¸Fi  ఏ{#jడK. 

వచనమ'లk 39, 40. ఇ�ా½కk ఏ-ావ�ptౖ ఉంhన ఆö/ా�దమ, OజÆOi» 
వ)s/Vక-ఆö/ా�దం, లÅZ( -ాపం; ఎందుకంటµ ఆయన యciéబ,ptౖ పTi»న Z(Oi» 
ఇZ[ పÓ/ÙX xర6ద·ం. “x=ాX ర9:Kన '(న)మ, మ/fయ, Z(G ¶రసమ,Rd” కTp ి
“ఆiాశప� మంచు”ను మ/fయ, “భ<N ®కz =ారమ,”ను m� ందుi©నుటకD 
బదులDnా (27:28), ఆయన gxాసమ' ఎZోమ,ల` (25:30; 36:8, 43) 
ఉంటÀంZ[, మ/fయ, అZ[ భo�ారమ' ల}కయ' ��ౖనుం{|పడK ఆDాశపf మంచు 
ల}కయ' ఉంటÀంZ[. తన కFipేత ఆయన ఆద/fంచO పర�తమ,లptనౖనూ మ/fయ, 
అరణ)మ,ల`ను బ4దుకk�#డK. ఆయన ZోచుకDy¤7ాOలc–Z(�¥ @సేూX , య,ద·ం 
@ేసూX , తమను R(మ, iాmాడ�iéలÅO7ా/fO ZోచుకDంట,–బGడ�కDR(డ�. ఇZ[ 
ఇ�ాM��లDను గ</fg ఇhgన xవరణలc ఉంZ[, ఆయన కI�( “అడx nా�¥ద” 
వంట| 7ాడ�ను మ/fయ, “... అంద/f @ె�) అతOi»O x/¢ధమ,nా ఉండ�ను” 
(16:12) అO ఆయన గ</fg @ెపjబ�¥ంZ[. కవలలD ప�టvక మ,నుప� /fబFzకD 
ఇవ�బ�¥న 7ాnాo నమ,ను అనుస/fంh, తనతమ,MO Z(�/ా వ@gే సంR(నమ, 
7ార6 బలవంతbలDnా ఉంటFర6; ఏ-ావ� ®కz సంR(నమ, 7ార6 7ా/fO �ÐA�ాi ర9 
(25:23, 2సమ<. 8:14). అ�నపjట|i}, ఏ-ావ� సంR(నమ, (ఎZోÇయ,ల)pt ౖ
యciéబ, సంR(నమ, (ఇ-ా̄��Éయ,లD) ®కz ptతXనమ, -ాశ�త iాలమ, 
ఉండదు: �వf Fర9గ'ల8డKచుండEా � mnడ�దనుం{| అతgDా{| 
A-1Bx�య'దువf అO @పెjబ�¥ంZ[. @(లc శR(బoమ,ల తర67ాత, /ాజ�నౖ 
Î/ామ,ptౖ6 sర6గ,బFటÀ @ేయ,ట Z(�/ా య<Z( నుం�¥ 7ార6 =ా�తంతG÷మ,ను 
m� ందుR(ర6 (2 /ాåలD 8:20–22). 

య8Dõబ'ను చంపfటḐù ఏ+ావf రBంBన ప4ణ#Æకలk (27:41–45) 

41తన తం{|4 య8Dõబ'DGBjన Qäx�న ghతiమ' ఏ+ావf అతg�ద పగపట²�ను. 
మ-1య' ఏ+ావf – U# తం{|4g గo-1jన దుఃఖQRనమ'లk స�పమ'Eా నున�A; 
అపf:డK U# తమ's{ైన య8Dõబ'ను చం��దననుDuU�ను. 42-1బ3· తన 
��ద±కkమ8ర9{ైన ఏ+ావf మ8టలనుగo-1j Agనపf:డK ఆmn తన 
Bన�కkమ8ర9{ైన య8Dõబ'ను �ిలkవనం�ి అతg�© ఇటL U�ను – ఇQREß � 
అన�Hz�న ఏ+ావf gను� చం��దనg pె�:ి gను�గo-1j తను��#ను 
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ఓQ#ర9jDuనుచుU#�డK. 43Dాబట́�  U# కkమ8ర9డK{#, �వf U# మ8టAg ల}B 
5-ానుల`నున� U# సహÁ దర9డగ' ల8బ3నుU�ద±కk �ా-1�£ H � అన�Dõపమ' 
చల8L ర9 వరకk. 44–45అన� Dõపమ' ��దనుం{| �ÄలE1 �వf అతgDG pే�ిన xాట́g 
అతడKమరచువరకk ల8బ3నుU�ద±  DuU#�ళÍL  ఉండKమ'; అపf:డK U�ను 
అక·డనుం{| gను� �Zి�ింpెదను. ఒక·U#{ ే� Hద±-1g U�ను �£ EÕట�� DuనU�ల 
అU�ను. 

వచనమ' 41. తన ptదoకDమcర6O i©రకD తలhన మరణపడక 
ఆö/ా�దమ,ను తనకD ఇచుgలcగ,న య8Dõబ' తన తం{|4g ¡సnfం@(డ� గనుక, 
ఏ+ావf తన తమ,MO�ద పగపట́�  ఆయనను చంపfటకk పథకం 7¤-ాడ� (4:5, 8, 
23 చూడం�¥). “పగపటuvను” అO అనువZ[ంచబ�¥న పదమ, םַטָׂש  (śatam), 
“శతృత�మ,ను ఒక/fi» x/¢ధంnా వ]¼ంచు”7 అO Z¿O అర>ం. @(లc iాలమ, 
మటÀv కD ఉం�ే సుZ¿రq Zే��ాO¦ ఇZ[ సూhసుX ంZ[. తన తం{|4 మరణ ంh మ/fయ, 
దుఃఖQRనమ'లk సంపÓర19:Kన తర67ాత యciéబ,ను చంmాలy¤ Oర1యcO¦ 
ఏ-ావ� హృదయమందు mÂ Ýిం@(డ�.  

వచనమ' 42. నరహత) xషయ9:Kన తన పGణ(Ñకను తనల` Z(చుi©నుటకD 
బదులD Z(OO తన �´¦]¼తbలRd @ెpిj ఉంటFడ�, ఎందుకంటµ -1బ3· తన 
��ద±కkమ8ర9{ైన ఏ+ావf మ8టలను గo-1j Agనపf:డK అO చదువ�R(ం. ఆ9: ... 
య8Dõబ'ను �ిలkవనం�ి తనను చంపfటకk మంh సమయమ, i©రకD 
కOptడ�త¬ ఏ-ావ� ఇట|v  పగ ఆల`చనలRd తను��#ను ఓQ#ర9jDuనుచుU#�డK 
అO ఆయనకD ]̂చg/fక @�ేింZ[. ఇ=ా�కD మరణమ, వరకD 7¤h ఉం�¥ తర67ాత 
తన హR() పy(¦గమ,ను Oర�]¼ం@(లనుకDంటÀన¦ ఏ-ావ� ఆల`చనను 
యciéబ,కD బహë-ా ఆ9: @ెpిj ఉండదు. 

వచనమ' 43. మ,నుప� గ̄]¼ంhనటÀ� nా, ఇ=ా�కDRd mÂ T�´X  /fబFzకD 
వ)R()స9:Kన =ా�rFవం ఉంZ[; సంiéhంచడం లÅZ( OÝ2ి%యcతMక x'(నంల` 
7Pళ�డం ఆ9:కD RెÉదు. Z¿Oi» xర6ద·ంnా, i»¯యలD @ేయ, బల9:Kన వ)i»X ఆ9:. 
ఏZైy( సమస) లÅZ( అవiాశమ, ఆ9:కD ఎదుర6 వhgనప�jడ�, 7Pంటy¤ ఆ9: 
ఒక పGణ(Tక రhంh Z(OO y¤ర7¤/VgZ[ (24:15–28, 58–61; 27:5–17). ఈ 
సందరºంల`, ఆజÆæ pించు మcతృ=ా�మ)9:Kన తన n~పj స�రమ,ను 
కIడబ�టÀv i©O, �వf U# మ8టAg ల}B 5-ానుల`నున� U# సహÁ దర9డగ' 
ల8బ3నుU�ద±కk �ా-1�£  అO యciéబ,Rd అంటÀంZ[. /fబFz R(ను pt/fnfన @¢టనున¦ 
తన బంధువ�ల వదoకD ఆయనను పంప�తbంZ[ (11:29, 31; 24:24, 29; 28:2, 
5). 

వచనమ'లk 44, 45. అన� Dõపమ' ��దనుం{| �ÄలE1 ... వరకk DuU#�ళÍL  
ఉండKమ' అO /fబFz యciéబ,కD @ెpిjనప�jడ� ఆ9: తన కDమcర6O పట�  
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కపటమ,nాyPౖy( ఉంZ[ లÅZ( ఇంట|i» దూరంnా ఆయన ఎంతiాలం ఉండవల� ి
వసుX ంZో  అy¤ xషయంptౖ తకDzవ మZ[ంప� @ేసుX ంZ[. యciéబ, �xతమ,ను గ</fg 
ఆ9: @(లc భయప�¥ంZ[, iాబట|v ఏ-ావ� Dõపమ'చలc� /f తనకD @ేయబ�¥న ఆ 
x/¢ధiార)మ, మరhmÂ వ� వరకD లcబFను వదo ఉండమO ఆయనను 
]̂చg/fంhంZ[. యciéబ, పట�  ఏ-ావ� పGవరXన మc/fన తర67ాత యciéబ,ను 
ఇంట|i» Rెచుgలcగ,న ఆయనను �ిZ�ింpెదను అO @ెpjింZ[. 

తన 7ా)ఖ)లను బలపరచుటకD, ఆ9: ఒక·U#{ే తన ఇద±-1 కDమcర6లను 
mÂ n~టÀv i©నy¤ల అO p´/~zంZ[. ఒక7¤ళ ఏ-ావ� తన తమ,MO చంpిRే ఆయన కI�( 
మరణ దండన m� ందుR(డ� అO ఆ9:కD RెలDసునO ఈ 7ాక)మ, మనకD 
RెలDప�తbంZ[ (9:5, 6 చూడం�¥). 7ాసX7ాOi», ఒiV Z[నమ,న తన ఇదo/f 
కDమcర6లను ఆ9: iéల`jగలదు. ఈ “i©y(¦ళ0� ” అy¤x H/ానుల` కషvమ, 
మ/fయ, కtfన9:Kన శ̄మRd Oం�¥న ఇర6వZ[ సంవత�/ాలD అవ�R(యO (31:41) 
యciéబ, iాO తన తT� iాO గ̄]¼ంచలÅదు. తనకD ఇషv9:Kన కDమcర6O 
pిTpించుటకD @ే�ిన పGణ(Ñక ఎన¦ట|i» iార)రèపం Z(లgలÅదు. మనకD 
RెT�ినంత వరకD, 7ా/fదoరè ఒక/fy-కర6 చూసుiéవడం ఇZే ఆఖర6 =ా/f. 

-1బ3· °క· îి-ా$దు )27:46(  

46మ-1య' -1బ3· ఇ�ా½కk�© – [~త� కkమ8-̧iలవలన U# �4ా ణమ' A�ిDGనQR. 
ఈ Qేశసు� -ాండ4Hన [~త� కkమ8-̧iలల` ð-1వంట́ ఒకQ#gg య8Dõబ' 
��ం{|Lpే�ిDugనHzడల U# బ4దుకkవలన U#D§h ప4óజనమU�ను.  

వచనమ' 46. యciéబ, H/ానుకD పGయcణ ంచుటకD ఒక nøర7ార>9:Kన 
మcరÍమ,ను సుగమం @ేయ,టకD మ/f®క=ా/f -1బ3· @~రవ ½సుకDంZ[. తన 
సహË దర6Oi» వ)s/Vకంnా ఏ-ావ� రhంhన HOO గ</fg ఆ9: పG=ాX వన 
@ేయలÅదు. తన తం�¥GO ¡సnfంచుటల` యciéబ,నకD సహక/fంh ఇ�ా½కkRd 
తనకD గల సంబంధమ,ను బహë-ా భGషbv పటÀv నటÀ�  @ే�ిన ఆ nాయcలను మరలc 
/Vప�టకD ఆ9: O7ా/fంhంZ[. Z¿Oi» బదులD, ఏ-ావ� @ేసుకDన¦ ]¼½Xయ,లÐౖన 
rFర)లకD [~త� కkమ8-̧iలptౖ తన క�ాv లను yPట|vంZ[ (26:34; 23:10 చూడం�¥). 
కy(Ôయ,లÐౖన 7ా/fల` ð-1వంట́ ఒకQ#gg య8Dõబ' ��ం{|Lp�ేిDugనHzడల U# 
బ4దుకkవలన U#D§h ప4óజనమ' అO ఆ9: అంZ[. తన కDమcర6డ� =ా> Oక 
�ీX �లల` ఒకZ(OO x7ాహమcడ�టకD తన తం�¥G�ÊKన అబFG Hమ, ఎందుకD 
వ)s/Vi»ం@(�ో  జÆæ పకమ, @ేయ,టకD ఇZ[ ఇ=ా�కDనకD ఒక జÆæ pికnా 
ఉపÎగప�¥ంZ[. ఆ iారణమ, @ేతy¤, తన =� ంత కDటÀంబమ, నుం�¥ కన)కను 
కనుn~నుటకD అబFG Hమ, తన �వ́కDO H/ానుకD పంpిం@(డ� (24:1–67). 
దూరంల` ఉన¦ తన బంధువ�ల y-దo నుం�¥ తనకD rFర)ను Rచెుgi©నునటÀ�  
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యciéబ,ను కI�( అకzడకD పంపమO /fబFz పGsmాZ[సుX ంZ[ (అకz�ైRే అతడ� 
హR()పGయత¦ంల` ఉన¦ తన సహË దర6O నుం�¥ తpిjంచుi©నగలDగ,R(డ�). 

అన�యమ' 

ÎసమU� ఒక U#టకమ'/{#4 మ8 (అ"#$యమ' 27) 

1వ సO¦7¤శం. తమ =� ంత మcరÍమ,లను అనుస/fంచుటకD Zవే�O పGజలD 
Zేవ�O hతXమ,ను పGకzనptట|vనప�jడలc�  సమస)లD సృÝిvం@(ర6. ఈ x�ాదంల` 
Öదట| సO¦7¤శమ,నకD కలవరం, @ెడ� పGవరXనలD, మ/fయ, 27 అ'()యం 
NగR( rFnాO¦ Oం�¥న xy(శy(తMక i»¯యలD 7¤Z[కను ఏరjర6సుX y(¦�. 
ఇ=ా�కD వృద·  వయసుల`, తన ptదo  కDమcర6�ైన ఏ-ావ�కD తన మరణపడకప� 
ఆö/ా�Z(లను ఇ7ా�లO అనుకDy(¦డ� (27:1–4). కషvతర9:Kన తన గరº'(రణ 
iాలంల`Zేవ�డ�/fబFzRd @ే�ిన Zెxౖక9:Kన పGవచనమ,– ... ptదo7ాడ� hన¦7ాOi» 
Z(సుడగ,ను (25:23)– ఉన¦ను ఇ=ా�కD ఇZ[ @యే,టకD పÓనుకDy(¦డ�. 

ఇ=ా�కD గ,¯ �¥ï7ాOnా ఉy(¦డ�; /fబFz@ే రhంచబ�¥ యciéబ,@ ే
అమలDపరచబ�¥న ¡సపÓ/fత9:Kన పథకమ, xజయవంతం అగ,టకD తన 
గ,¯ �¥ïతనమ, సహక/fంhంZ[. తన మరణ సమయమ, సÇpింhంZ[ అO ఇ=ా�కD 
అనుకDy(¦డ� గనుక, తన ఇంట|O చకzబ�టÀv i©నుటకD ఒక మంh Oర1యమ, 
@ే=ాడ�. అ�నను, తన మరణపడక ఆö/ా�Z(O¦ తన ptదo కDమcర6Oi» 
ఇ7ా�లO అనుiéవడం మంhZ[ iాదు. ఏ-ావ� ఆతMసంబంధ9:Kన xషయమ,లను 
గ</fg ఆల`hం@ే మOÝి iాదు. OజÆOi», ఆయన ల`iాను=ార6�ైన వ)i»X; తన 
శ/Ù/ాశను, y¤R(G శను మ/fయ, �వప� డంబFO¦ తృpిXపరచుi©నుటకD  
(1 ÎHను 2:16 చూడం�¥) ఆయన mGా థNకంnా �xం@(డ�. ]̂òG పsGక 
రచ�త ఆయనను “భGషbv డ�”8 మ/fయ, “వ)Õ@(/f” అO pిT@(డ� (12:16). 
Zేవ�O Oబంధన పGజలD అనుస/fంచుటకD ఒక మంh మcZ[/fO ఉంచుటకD 
అను7Pనౖ y(యకDO వంట| వ)i»X ఆయన iాదు. Z¿Oi» అర>ం యciéబ, తన mGా రంభ 
iాలంల` OంZ(ర]¼తbడ� అO @ెపjడం iాదు; ఆయన ఖhgతంnా iాదు, iాO 
ఆ½Mయ9:Kన y(యకR(�Oi» ఆయనకD =ామర>÷త ఉంZ[. యciéబ,ను గ</fgన 
ఈ xషయం Zేవ�Oi» RెలDసు, మ/fయ, ఇ=ా�కD కI�( Z(OO గ̄]¼ం@ే ఉంటFడ�. 

తన తం�¥G ఏN iా�ో  ఏ-ావ� అదంR( అ� ఉy(¦డ�: బయట బFnా 
s/fnV7ాడ� మ/fయ, ఇ=ా�కD sనుటకD ఇషvప�ే అడx జంతbవ�ను 7¤టF�¥ చంp ి
Z(OO వండ�టకD పGsభ గల 7¤టnాడ� కI�(ను (25:27, 28). ఏ-ావ� �ది·  ప/f@ ే
ఆ వంటకమ,ptౖ ఆయనకDన¦ p´Gమ తన hతXమ,ను =ా�'¿నపరచుటకD ఇ=ా�కD 
అనుమsం@(డ�. ఇ=ా�కD iéర6కDంZ[ తను p´GNంhన కDమcర6O నుం�¥ @ేs 
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వంటకమ, మcతG9̈గనుక, బయటకD 7PÑ� 7¤టF�¥ ఆయనను ఆöర�Z[ంచుటకD 
మ,నుప� Z(OO sO ఆనంZ[ంచుటకD ర6hగల r9జ)మ,లను �ిద·పరh RెమMO 
@ెప�jటకD ఏ-ావ�ను ఇ=ా�కD pిT@(డ�. 

mాఠమ,: మన జÆæ y¤ంZ[Gయమ,ల జÆæ న9:Kన ర6h (27:4, 9, 25), సjరû 
(27:21), xOi»�¥ (27:22), లÅZ( 7ాసన (27:27) అను7ాట|ptౖ ఆ'(రపడకDం�( 
ఉండ�టకD ఇ=ా�కD ®కz అనుభవమ, పGs తరమ,ల`O Zేవ�O పGజలకD ఒక 
]̂చg/fకnా ఉంZ[. మనకD మంhnా అOpిం@ే పGsZ[ మనకD మంhZ[ 
iాకmÂ వచుg; అZ[ మన �xతమ,లపట�  Zేవ�O hతXమ, అ7ా�లO లÅదు. Ernest 
Hemingway 7Gా �ని Death in the Afternoon అy¤ నవలల` “yPsౖకమ, ఏదంటµ 
Ôవ� మంhదO rFxం@ేZ[ మ/fయ, అyPౖsకమ, ఏదంటµ Ôవ� @ెడïదO rFxం@ేZ[”9 
అO ఆయన @ెpjినప�jడ� ఆ mాతG ఈ రచ�R( ®కz =� ంత నమMiాy¤¦ 
బయటptడ�తbన¦టÀ�  ఉంZ[. @(ల మంZ[ పGజలD ఈ /¢åల`�  తమ �xR(లల` ఈ 
తR(�y¤¦ అనుస/f=ాX ర6, మ/fయ, iVవలం 7ా/f మyÞrFవమ,లptౖy¤ ఆ'(రప�¥ 
@(లc i}లక9:Kన Oర1యcలD ½సుకDంటFర6. 1970వ Z(శమcంకం ఆఖర6 
rFగంల`O, “@(లc స/f�ÊKనZ[nా అOpిం@ేటప�jడ� అZ[ తప�j iాజÆలదు”10 అO 
ఒక mాట అంటÀంZ[. @(లc iాలం i»¯తం ఇ=ా�కD ¡సmÂ �నటÀ� nాy¤ ఇప�jడ� 
కI�( వ)కDX లD ఈ xధ9:Kన ఆల`చన Z(�/ా ¡సmÂ తby(¦ర6.  

సO¦7¤శం 2. పGపంచమ,ను ఆö/ా�Z[ం@(లy¤ Zేవ�O ié/fక ఖhgతంnా 
yPర7¤రgబ�(T అO @ే�´ పGయత¦ంల`yPౖy( Zేవ�O పGజలD ¡సపÓ/fత9:Kన 
మ/fయ, R(ర6మcర6 i»¯యలను @ేయకIడదు. ఒక rFర) మ/fయ, భరX 
ఒక/fRdy-కర6 యZ(ర>ంnా ఎంతమcతGమ, మcటF� డ�iéలÅనప�jడ� ఒక 
x�ాదకర9:Kన ప/f�ి>s i©O¦=ార6�  వసుX ంZ[. ఇ=ా�కD మ/fయ, /fబFzల మధ)గల 
సంబంధం xషయంల` ఇZే జ/fnfనటÀ� nా కనబడ�తbంZ[, పGRే)కంnా 7ా/f ఆఖ/f 
సంవత�రమ,లల`. pితర6ల పGపంచంల` ప�ర6షbO మcట OTh ఉంటÀంZ[ 
మ/fయ, మcరgలÅOZ[. ఈ సంఘటనల`, తన మరణపడక ఆö/ా�దమ,ను గ</fg 
ఏ-ావ�Rd పTi»న మcటలను /fబFz xన¦ప�jడ�, ఆ9: xrFG ంs y-ంZ[ంZ[. ఈ 
xషయమ,ను గ</fg తన భరXRd 7ాZ[ంచుట అy¤Z[ ఉపÎగంలÅOపO అO ఆ9: 
తలంhనZ[, ఎందుకంటµ జV)షb� �ైన మ/fయ, తనకD ఇషbv �ెనౖ కDమcర6O 
ఆöర�Z[ంచుటకD ఆయన అపjట|iV Oశg�ంచుకDy(¦డ� గనుక. Z¿Oi» Rdడ�, 
యciéబ, తనకD ఇషbv �ైన కDమcర6డ� గనుక ఆయనకD ఆö/ా�దమ,ను 
/ాబటÀv టకD పGయs¦సుX y(¦వO తనను OంZ[=ాX �¡ేనO /fబFz భయప�¥ంZ[. 
తన భరXను ¡సnfంచుటకD ఈ9: @ే�ిన కపటâmాయమ,nా ఇZ[ కనబడ�తbంZ[ 
iాO, ఏ-ావ� యciéబ,ను �´x=ాX డO Zేవ�డ� @(లc సంవత�/ాల i»¯త9̈ @ెmాjడ� 
(25:23). /fబFz ఆల`చనల` -ÿష̄�9:Kన 7ాట|O గ</fg మనం ఆల`h�´X , ఇ=ా�కD 
యciéబ,ను ఆöర�Z[సుX y(¦డ� అO ఖhgతమ,nా చూచుటకD /fబFz రhంhన 
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పథకమ,ల` మ<ల iారణం ఈ /�ండవZ[ అ� ఉంటÀంZ[. 
/fబFz ®కz ఆల`చనలD ఏ9:Kయ,న¦పjట|i}, ఆ9: i»¯యలను 

¶NంచకDండ�టకD మనమ, @(లc జÆగ̄తXnా ఉం�(T. ¡సపÓ/fత9:Kన మ/fయ, 
R(ర6మcర6 ఆల`చనలను, ఒక7¤ళ 7ాట|i» సదుZేoశ)9̈ ఉన¦పjట|i}, Zేవ�డ� 
ఆ¡Z[ంచడ� (/¢మc. 3:8). /fబFz తన i»¯యలకD ]aతb7ాదం @ే�నిపjట|i}, అx 
తప�jలD మ/fయ, కDటÀంబమంతట|i» xy(శy(తMక9:Kనx. ప/ా)వ=ాy(లను 
ptడ@ెxOptట|v  తన పథకమ,ను జ/fnfంచుటకD యciéబ,ను ఆ9: 7ాడ�కDంZ[. 
Öదట|nా, ఇ=ా�కD తన ptదoకDమcర6డ� 7¤టF�¥ Rెhgన జంతbవ� ®కz 
మcంసమ,ను sంటÀy(¦నO అనుi©నునటÀ�  /�ండ� 9̈కpిల�లను వ'[ంh వం�¥ 
7ాట|O ర6hnా @ేయ,టకD యciéబ,ను 7ాడ�కDంZ[. తర67ాత తన hన¦ 
కDమcర6O ఏ-ావ� వసX �మ,లRd కpిjంZ[ మ/fయ, గ,¯ �¥ï7ా�ైన తన భరXను 
¡సnfంచుటకD తన @ేతbలను మ/fయ, 9:డను 9̈కచరMమ,Rd చుట|vంZ[. ఆ9: 
®కz పGణ(Ñక ptౖనుం�¥ వ@ేg జÆæ నమ,ను (యciéబ, 3:13–18) 7ాడక 
ల`iాను=ార9:Kన జÆæ నమ,ను 7ా�¥ంZ[. /fబFz ®కz ¡సపÓ/fత9:Kన పథకమ, 
Sir Walter Scott రhంhన పG�ిద·9:Kన y(ను�¥O జÆæ పకమ,నకD RసెుX ంZ[: “మనం 
¡సnfంచుటకD Öదట mGా రంÕంhనప�jడ� ఎంతట|hi��zన గ<డ�ను 
అలD� తby(¦మ,!.”11 

mాఠమ,: Zేవ�డ� ఘన9:Kన తన ఉZేoశమ,ను yPర7¤ర6gటకD మంhO 
మ/fయ, @ెడ�ను కI�( 7ాడ�iéగలడ� (/¢మc. 8:28), అలcగO Zేవ�డ� తన 
గమనమ,లను అందుi©నుటకD mాmాతMక9:KనZ(OO లÅZ( బF'(కర9:KనZ(OO 
పGÎnfంచడం ¶Nంచ/ాOZ[. Oజ9:Kన x-ా�సమంటµ పథకమ, 7¤యకDం�( 
మ/fయ, ¡సnfంచకDం�( �xంచడం. మనమ, ఎలc అనుకDంటÀy(¦¡ లÅZ( 
ఏN జర6గ,తదO మనం అనుకDంటF¡ అy¤ Z(ORd iాకDం�( Zేవ�O పట�  
x'ేయతను ఇZ[ iéర6తbంZ[. Zేవ�డ� తన పGణ(Ñకలను yPర7¤ర6gటకDnాను 
Zేవ�Optౖ ఆ'(రపడలÅదు; ¡సపÓ/fత9:Kన పద·తbలను పGÎnfంh ఆయనకD 
సHయప�(లO ఆ9: అనుకDంZ[. 

x-ా��ి �xతంల` ¡సమ,నకD R(వ� లÅదు. పGపంచమంతట|O 
¡సnfంచు7ాడ� =ాR(ను (పGకటన 12:9), మ/fయ, ఆZ[ నుం�ే 7ాడ� 
అబద·మcడ�చూ పGజలను ¡సnfసూX y(¦డ� (3:1–13). ��సు 
సత)9:Kయ,y(¦డ� (ÎHను 14:6; 8:32, 36 చూడం�¥), మ/fయ, ఆయనల` 
అబద·మ,లÅదు. .” . . ఆతMల` కపటమ, లÅO7ాడ� ధను)డ�” (i}రXన. 32:2). 

సO¦7¤శం 3. ¡సపÓ/fత9:Kన పGయత¦మ,లRd Zేవ�O పGజలD 
xజయమ,ను m� ంZ[నటÀ� nా ఉంటFర6, iాO తరచూ 7ా/f i»¯యలను బట|v  అ'[క9:Kన 
7Pల @ెT�సుX ంటFర6. తర67ాs సంఘటనల`, ఏ-ావ�కD ఇ=ా�కD తన మరణపడక 
ఆö/ా�దమ,ను ఇవ�కDం�( O7ా/fంచుటకD /fబFz ఇhgన ఆజæకD యciéబ, 
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అంnÙక/fం@(డ�. వయ�tౖ�న మ/fయ, గ,¯ �¥ï7ాOnా ఉన¦ తన తం�¥GO ¡సnfంచడం 
తప�j అO ఆయనకD RెలDసు, iాO yPౖsక9:Kన సూ¶Mబ,Z[·  ఉన¦పjట|i} Z(OO 
@ేయ,టకD ఆయన O/ాక/fంచలÅదు. ఆయనకDన¦ ఒiV బFధ ఏమంటµ ఇ=ా�కD తన 
పథకమ,ను గ,/fXంh ఆయనను ఆöర�Z[ంచుటకD బదులD శpి=ాX �ే¡నO 
మcతG9̈ (27:12). 

ఒక nfyP¦డ� hకDzడ�iాయల వంటకమ,నకD తన సహË దర6O ®కz 
జV)ష�త�ప� హకDzను ఇhg7¤యమO @pెిj ఏ-ావ� ®కz ఆకTO ఆస/ాnా 
½సుకDన¦ (25:29–34) కథల`O యciéబ, ఆశయమ,ను గ</fg మ,నుప� 
i©ంత సంగ̄Hవల`కనం మనకD ఇవ�బ�¥ంZ[. ఇ=ా�కD ఏ-ావ�కD ఇవ�దలhన 
ఆö/ా�దమ,ను తనi»చుgటకD తన తం�¥GO ¡సnfంచమO తన తT� ఆయనను 
mÂ G త�]¼ంhనప�jడ� యciéబ, ®కz ఆశయమ, మరలc పGiా°ంhంZ[. 
�xతంల` ఆశయం @(లc మంhZ[; బFnా కషvప�¥ య"(ర>ంnా xజయమ,ను 
m� ంZే7ాడ� కDటÀంబమ,నకD మ/fయ, సమcజమ,నకD ఆö/ా�దమ,nా ఉంటFడ�. 
iాO, అత)'[క ఆశయమ,లD కTnfన వ)i»Xi» ఉం�ే -�ధనలD కపట x'(y(లను 
పGÎnfంh xజయమ,నకD సత�రమc/ాÍ లను అy¤�ÝించునటÀ�  @ేయడం. అZే 
యciéబ, ®కz సమస). 

యciéబ, తన తT� పGణ(Ñకల` mాలDm� ందుటకD అంnÙక/fంhనప�jడ� 
¡సమy¤ “hi��zన గ<డ�” mGా రంభ9:KంZ[. ఏ-ావ� వసX �మ,లను ధ/fంh, /fబFz 
�ిద·పరhన ర6hగల r9జ)మ,లను @ేతపట|v  ఇ=ా�కD గZ[i» యciéబ, 
పG7¤°ంhనప�jడ�, ఒక అబద·ం ఇంi©క అబద·మ,నకD Z(/f½�ింZ[. ¡సమ, 
మ/fఎకDzవ ¡సమ,ను ఆH�OంhంZ[, యciéబ, ఇంi�కDzవ ZోGHOi» 
ఒ�¥గటFv డ�. Öదట|nా, R(y¤ ఏ-ావ�నO @ెపÓX  తన p´ర6ను గ</fg అబద·ం 
@ెmాjడ�. ఇZ[ ఆయనను ఇ=ా�కD జV)ష� కDమcర6నO అబద·ం @ెప�jటకD 
Z(/f½�ింZ[. తర67ాత ఆయన ఆ 9̈క మcంసమ, ఆయన “7¤టF�¥నZే” అO @pెిj, 
Zేవ�డ� Z(OO అంత öఘÃమ,nా RెచుgటకD సHయమ, @ే-ాడO @ెpిj Zేవ�O 
y(మమ,ను దూషణ @ేయ,నటÀ�  @ే�ింZ[. యciéబ, ®కz స�రమ, ఇ=ా�కDను 
కలవరపరhనప�jడ�, తన@ేతbలptౖ ధ/fంhన 9̈కచరMమ, ®కz /¢మcలను 
R(కDటకD మ/fయ, అx Oజమ,nా తన జV)ష�  కDమcర6O @ేతbలÅ అO ఇ=ా�కD 
rFxంచునటÀ�  @ేయ,టకD తన తం�¥GO మరలc మcయ @ే=ాడ�. ఆఖర6nా, ర6hగల 
r9జ)మ,లను భ,Úంhన తర67ాత తన కDమcర6O దగÍరకD వhg 
మ,దుo ptటÀv iéమO ఇ=ా�కD అ�¥nాడ�; యciéబ, అలc @ే�ినప�jడ�, ఇ=ా�కD తన 
వసX �మ,లను 7ాసన చూ�ి, Oజంnాy¤ ఆయన ఏ-ావ� అy¤ అబద·మ,ను 
అంnÙక/fంh, తన మరణపడక ఆö/ా�దమ,ను ఆయనకD ఇ@(gడ�. 

mాఠమ,: యciéబ, తన ¡సమ,ను mGా రంÕంhనప�jడ�, తన iార)మ, 
ఎటÀవంట| ప/ా)వ=ానమ,లను RెసుX ంZో  ఆయనకD ఎట|v  ఆల`చన కI�( లÅదు. తన 
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కDటÀంబమ, ఫTతంnా అనుభxం@ే హృదయ7¤దన, ఎడబFటÀ మ/fయ, 
ఒంట/fతనమ,ను బహë-ా ఆయన అల`hంh ఉండడ�. తన ®కz మరణమ, 
ఏ-ావ� @ేsల`y¤ వసుX ందy¤ భయమ,ను ఖhgతంnా ఎదుర6చూడలÅదు. 
H/ానుల` ఆయన 7ాసమ, “i©y(¦ళ0� ” మcతG9̈ ఉంటÀందO /fబFz యciéబ,కD 
Oశg�ంhంZ[ గనుక (27:44), ఆయన అకzడ ఇర6వZ[ సంవత�రమ,లD 
ఉంటFడO మ/fయ, తన తT�O మరలc చూడలÅడy¤ xషయమ,ను ఆయన 
ఆల`hంచలÅదు. mాపమ,ను ఇంతట| ¡సమ,nా మ/fయ, వంచనnా @ే�´Z[ ఇZే: 
అZ[ సత�ర r9nాO¦ (3:6; 1 ÎHను 2:15–17) (]̂òG 11:25), లÅZ( 
=ాధiాO¦ (11:4) ఇసుX ంZ[; iాO అప/ాధ rF7ాO¦ మర6గ, @�ే,ి ఆతMnøరవం 
iéల`j��టటÀ�  @ే�ి, ఒకవ)i»Xi», కDటÀంబమ,నకD, మ/fయ, �´¦]¼తbలకD వ@ేg 
x�ాదమ,నకD Z(/f½సుX ంZ[ (27:30–40; 2 సమ<. 12:9–14; i}రXనలD 32:3, 
4; 51:1–19; మతX� 26:47–50; 27:3–5). 

సO7¤శం 4. mాపమ, వలన x-ా�సులD తమ �xR(లల` RెచుgకDy¤ 
పGమcదమ,లD మ/fయ, కషvమ,లD ఉy(¦ కI�( Zేవ�డ� 7ా/f �xR(లను 
ఆö/ా�Z[ంచుటకD సమర6> డ�. ఈ కథల` ఉన¦ పGs ఒకz వ)i»X mాmాతbMలÐౖ ఏZో  ఒక 
xషయంల`yPyౖ( xఫల9:Kన7ా/V. ఇ=ా�కD యciéబ,కD ఆö/ా�దమ,లను 
ఇ@ేgటప�jడ� Zేవ�O ®కz Zైవకృత9:Kన హసXమ, ఏ-ావ�ను మ/fయ, 
యciéబ,ను 7¤ర6nా ఉండ�నటÀ�  @ే�ి ఉంటÀంZ[. Zవే�డ� ఈ hన¦కDమcర6O 
®కz mGా ణమ,ను iాmా�¥ కDటÀంబమ, xhgన¦మవ�కDం�( ఉంచడమ, 
మcతG9̈ iాక అబFG Hమ, ®కz 7ాnాo నమ,లD ఇంకను మనుగడల`y¤ ఉం�¥ 
Zేవ�O ®కz x'(నమ,ల` y¤ర7¤రబ_ తby(¦యy¤ ఆశను స�వంnా ఉం@(�. 

ఆఖర6 సO¦7¤శంల` ఏ-ావ� ఇ=ా�కD గ,�(రమ,y-దoకD వ@(gడ�. 7ా/fi» 
వ)s/Vకంnా /fబFz మ/fయ, యciéబ,లD @ే�ిన కDటG మ/fయ, ¡సమ,నకD 7ార6 
7¤ర67¤ర6 x'(లDnా సjంZ[ం@(ర6 (27:30–34). ఇ=ా�కD తన జV)ష� కDమcర6Oi» 
ఇవ�దలhన మరణపడక ఆö/ా�దమ,లను ¡సnfంh తన hన¦కDమcర6డ� 
½సుకDy(¦డO RెలDసుకDన¦ప�jడ� ఇ=ా�కD “NకDzటమ,nా గడగడ వణiాడ�.” 
�ÊహË 7ా మ,ందు పGమcణమ, @ేయబ�¥న ఆö/ా�దమ, s/fnf 7PనుకకD 
½సుiéబడలÅOదO ఆయనకD RెలDసు (27:33). 

ఇ=ా�కD యciéబ,నకD ఇhgన ఆö/ా�దమ,ను మc/fg s/fnf తనÇZ[i» 
ఇ=ాX �ే¡నO ఏ-ావ� ఆశÇద ఆశ ptటÀv కDO “దుఃఖciా̄ంతb�ై ptదo  iVక 7¤=ాడ�” 
(27:34). ఇకzడ ఏN సంభxంhంZ[ అంటµ తన గర�మ,నకD ఒక గట|v  ZెబÈ 
తnfTంZ[. సంవత�రమ,ల i»¯తమ,, ఒక nfyP¦ hకDzడ�iాయల వంటకమ, iéసమ, 
తన /�ం�¥ంతలD =ా�స> ÷మ,ను తన సహË దర6Oi» అNM7¤=ాడ�; ఇప�jడ� 
యciéబ, తన =� ంత9:Kన మ/fయ, x-ాల9:Kన కDటÀంబమ,ptౖ ఏ-ావ� 
@ెలc�ంచవల�ిన y(యకత�ప� మ/fయ, అ'[iారప� �ి>sO R�ె´సుకDy(¦డ�. 
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ఏ-ావ� తన తం�¥G హృదయమ,ల` ప/fవరXన i©రకD చూh -�కయ,కX9:Kన 
అర6ప�లRd �గÍరnా ఏ�(gడ�. 

మనసు�ను హతbX కDy¤ ఈ సO¦7¤శమ,ను గ</fg ]̂òG పsGక రచ�R( i©ంత 
అంతర6o ¡ ÝిvO ఇ@(gడ�: “ఒక పÓట కIట| i©రకD తన జV)ష�త�మ,ను అNM7¤�ిన” 
ఏ-ావ� అO @ెపÓX  “ఏ-ావ� ఆ తర67ాత ఆö/ా�దమ, m� ందn¢/f కÔ¦ళ0�  xడ�చుచు 
Z(Oiéసరమ, శ̄ద·Rd 7Pదi»నను, మcర6మనసు�m� ంద నవiాశమ, Z ొరకక 
xస/f+ంపబ�ెను” అO అంటFడ� (]̂òG. 12:16, 17). i©ంతమంZ[ 7ా)ఖc)నకరXలD 
అంటFర6 ఏ-ావ� ప-ాgR(X ప పడ�టకD కDదరలÅదు ఎందుకంటµ ఆయన 
ఎను¦i©నబడO 7ా/fల` ఒకడ� గనుక ఆయనకD ప-ాgR(X పమ, అనునZ[ 
అ=ాధ)మ,. అ�నపjట|i}, ఈ 7ా)ఖ) స/f�ÊKనZ[ అ� ఉండదు. “ప-ాgR(X పమ,” 
అను పదమ,నకD nÙ¯కD rFషల` పGÎnfంhన mGా థNక పదమ, (µετάνοια, 
metanoia) ®కz అర>మ, “మనసు� మcరడమ,” మ/fయ, “నూతన9:Kన '(/fMక 
మ/fయ, yPౖsక �xతమ,నకD”12 న�¥pించడం అO ఉంZ[. ఏ-ావ� తన mాపమ,ను 
బట|v  ఒప�ji©నబడలÅదు గనుక ఆయన Zెxౖక9:Kన దుఃఖమ,Rd Zేవ�O7Pౖప� 
sర6గ,ట నుం�¥ దూరమ,nా 7PౖZ ొTnాడ�. ఇ=ా�కDను ¡సnfంచుట Z(�/ా 
యciéబ, మcతG9̈ mాపమ, @ే=ాడ� అO అనుకDy(¦డ�. ఎyÞ¦ xన¦పమ,లను 
@ేయ,ట మ/fయ, కÔ¦ట|O xడ�చుట Z(�/ా ఏ-ావ� తన తం�¥G మనసును మc/fg 
తన సహË దర6Optౖ పTi»న మరణపడక ఆö/ా�దమ,ను ఉపసంహ/fంచుi©నునటÀ�  
పGయs¦ం@(డ�. 

mాఠమ,: కళ0�  మందnfంhన తన భరXను ¡సnfంచుటకD /fబFz 7¤�ని 
పy(¦గమ,ను Zవే�డ� ఆöర�Z[ంచుటల` అy()యసు> డ�nా ఉy(¦�( అO i©ందర6 
ఆశgర) పడ�తbంటFర6. ¡సnా�ెనౖ యciéబ, అబద·మ,లD మ/fయ, ¡సమ, 
Z(�/ా కDటÀంబమ, మ/fయ, n¢తGమ,ptౖన y(యకత�మy¤ ఆö/ా�దమ,ను 
m� ందుi©నుటకD Zవే�డ� ఎలc అనుమsంచగలడ�? ఏ-ావ� ఎలc అÎగ,)�ో  
అలcnV ఈయన కI�( అÎగ,)డ�nాy¤ ఉy(¦డ�. 

ఈ కథనమ,ల`O సంఘటనలల` ఉన¦ ¡సమ,ను Zేవ�డ� మO¦ంచుట 
లÅదు, లÅZ( ఈ వ)కDX ల ®కz iార)మ,లD మ/fయ, 7ాట| ఫTతమ,లD Zేవ�O 
దృÝిvల` అంత)మ, మధ)మమ,ను స/fo@ేసుX ందO కI�( iాదు. Zేవ�Optౖ ½ర6jను 
@ే�´ మ,ందు, �ÊహË 7ాకD ఒక పGణ(Ñక ఉన¦దOయ, ఆ పGణ(Ñకను ఆయన 
చ/fతGల` y¤ర7¤ర6సుX y(¦డOయ, xమరûకDడ� గ,ర6X ంచుié7ాT–ఈ పGణ(ÑiV 
ఆఖర6కD ��సు i}¯సుX  ర¶కDడ�nా మ/fయ, పGభ,వ�nా వచుgటకD Z(/f½�ింZ[. 
Zేవ�O పGణ(Ñక జర6గ,తbండnా ఆయన అబFG Hమ,, ఇ=ా�కD, మ/fయ, 
యciéబ,ల వంట| mాmాతbMలను మ/fయ, అÎగ,)లRd పO @యేcT, 7ా/fO 
ఉపÎnfంచుié7ాT మ/fయ, ఆö/ా�Z[ం@(T, ఎందుకంటµ Ï/fకంటµ మంh7ా/��న 
పGజలD లÅర6. పGs వ)i»X–అప�jడ�, ఇప�jడ� కI�(–Zవే�డ�ఈ పGపంచంల` 
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“లÐకzలను అÔ¦ స/fo@ేయడ�” (అంటµ మ<ల)మ,ను ié/f లÅZ( మనకD వ)s/Vకంnా 
లÅi»zంచడ�). “mాపమ,నకD వచుg �తమ, మరణమ,” గనుక (/¢మc. 6:23) 
mాpి�ÊKన యciéబ, మరణ ంచవల� ిఉంZ[. అ�నను, ఈ pతిర6డ� m� ందవల�ిన 
½ర6jనకD బదులD Zేవ�డ� తన కృపల` �xంచుటకD ఈయనకD 
అనుమsO@(gడ�. 

మ,nfంప�. వృదు· �ైన తన తం�¥Gi» ఆయన @ెpిjన అబద·మ,ల నుం�¥ 
యciéబ, ఏ ప/ా)వ=ానమ,లD లÅకDం�( తpిjంచుకDన¦టÀ� nా కOpసిుX ంZ[. ఈ కథ 
i©న=ాగ,తbండnా, బF'(కర9:Kన అనుభ7ాల Z(�/ా “x-ా�సఘcతకDల మcరÍమ, 
కషvమ,” (=ా9:తలD 13:15) అO ఆయన కనుn~నవల� ి వhgనదO 
సjషvమÒతbంZ[. తర67ాs i©O¦ అ'()యమ,లల` ఇతర6లను ¡సnfంచుట 
వలన i©O¦ mGా మ,ఖ)9:Kన mాఠమ,లను యciéబ, y¤ర6gi©నవల�ి వhgనదOకథ 
బయలDపర6సుX ంZ[. ఈ x-ా�స ఘcతbకమ,నకD అంతట|-ఆH� దకరంnా-లÅకDం� ే
�ీ�క/fంచు 7Pౖప�న ఉండ�ట Z(�/ా Ïట|O ఆయన అర>ం @ేసుకDంటFడ�. తన 
భxష)తbX  మcమ�ÊKన లcబFను యøవను�ెనౖ తన 9̈నలD� �¥ కంటµ కI�( 
¡సnfంచుటల` @(లc @(తbర)మ, కల7ాడO యciéబ, కనుn~ంటFడ�. “ఈ ఇదoర6 
మనుషb)లD ఒక/fi©కర6 అవసరం” అO ఒకర6 7ా)ఖc)Oంచడం గమy(రwం! 
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