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అ"#$యమ' 28 

Qైవ ప4త$¨త మ-1య' ఒక 

Ø¹ కk·బ{| 

27:46ల` /fబFz ఇ=ా�కDRd మcటF� డ�త¬ కy(ను Zేశమ,ల` Oవ�ిసుX న¦ 
“]aతb (]¼½Xయ,డ�; 23:10చూడం�¥) కDమc/�Xలల`” ఒకZ(OO x7ాహమ, 
@ేసుi©నుటకD యciéబ,కD =ాధ)ప�ే xధంnా ఉన¦దO @ెpిjంZ[. ఏ-ావ� ఈ 
�ీX �లల`y¤ ఇదo/fO x7ాహమc�(డ�, మ/fయ, 7ార6 తమ తT�దండ�G లకD 
“మyÞ7¤దన”ను కలDగజV-ార6(26:34, 35). తన hన¦ కDమcర6డ� కI�( 
అను)/ాలÐౖన rFర)ను ఎను¦i©Oన �Êడల తన �xతమ, �xంపyÞగ)మ, iాదO 
/fబFz Üి/ా)దు @ే�ింZ[. 

తన జV)ష� కDమcర6O x7ాహమ,ల Z(�/ా ఆ9: h/ాకD ప�¥నపjట|i}, తన 
తం�¥G మరణమ, తర7ాత తన సహË దర6O ఏ-ావ� చంప�R(డy¤ భయమ,Rd 
యciéబ,ను ఇ=ా�కD 7Pంటy¤ పంp7ి¤యcలO /fబFz అనుటకD మ,ఖ) iారణ9:KనZ[ 
(27:41, 42). ¡సమ, Z(�/ా మ/fయ, /fబFz ®కz పÓ/fX సహiారంRd తన 
ఆö/ా�దమ,ను Z ొంnfTంhనందుకD యciéబ,ptౖ ఏ-ావ� పగ ½ర6gié7ాలO 
అనుకDy(¦డ�. 

5-ాను x�ళÍL టకk మ'ందు ఇ�ా½కk య8Dõబ'నకk ఇBjన ఆజ¿ 

(28:1–5) 

1ఇ�ా½కk య8Dõబ'ను �ిZ�ింB – �వf కU#ను కkమ8-̧iలల` ఎవ�ెను 
Axాహమ' p�ేిDuనక«డదు. 2�వf ల}B పద±న-ామ'ల`నున� � తZLDG తం{|4Hz�న 
బÔతµHIలk ఇంట́DG x�ÆL అక·డ � తZL సహÁ దర9డగ' ల8బ3ను కkమ8-̧iలల` 
ఒకQ#gg Axాహమ' pే�Dిuనుమg యతgDG ఆజÞ¿ �ింB 3– సర�శDGiగల QేవfడK 
gను� ఆÂర�QRంB �వf అU�కజనమ'లగ'నట�L  �కk సం�#U#ÿవృQR»  కలkగజ§� ి
gను� Aసi-1ంపజ§�ి �వf పరxా�ిHz�న Qేశమ'ను, అనEా QేవfడK 
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అబ34 5మ'నDGBjన Qేశమ'ను �వf �ా�స��మ'Eా pే�Dిuనునట�L  4ఆయన �కk, 
అనEా �కkను ��©క«డ � సం�#నమ'నకkను అబ34 5మ'నకk అనుగ�[¬ంBన 
ఆÂ-ా�దమ'ను దయpేయ'నుEాక అg అతg QäAంB 5య8Dõబ'ను పం�ిx���ను. 
అతడK పద±న-ామ'ల`నున� �ి-1య8xాడగ' బÔతµHIలk కkమ8ర9డKను, య8Dõబ' 
ఏ+ావfల తZLయగ' -1బ3· సహÁ దర9డKU�ౖన లబ3నుU�ద±కk x�áâLను. 

వచనమ'లk 1, 2. తన వదoకD /ా7ాలO ఇ�ా½కk య8Dõబ'ను �ిZp#డK; 
మ/fయ, /fబFz ఆశ పGiారంnా ఆయనను ఆÂర�QRంB కU#ను కkమ8-̧iలల` 
ఎవ�ెను Axాహమ' pే�ిDuనక«డదు అO ఖం�¥తమ,nా ఆయనకD ఆజÞ¿ �ింB 
పంmాడ�. Z¿Oi» బదులD, తన hన¦ కDమcర6Oi» పద±న-ామ'ల`1 ఉన� 
HరనునకD x�ళLమg (27:43; 28:10) మ/fయ, /fబFz తం{|4�ÊKన బÔతµHIలk 
ఇంట|ల` నుం�¥ ఒక y3ర$ను ½సుi©మMO @ెmాjడ�. ఇంiా పGRే)కంnా, ఆ యøవన 
�ీX � తన తZL సహÁ దర9{ైన ల8బ3ను కkమ8-̧iలల` ఒకట́ అ� ఉం�(T అO @ెmాjడ�. 
ఇ=ా�కD యciéబ,నకD @ేయమO మ/fయ, @®ేదoO @ెpిjన xషయcలD @(లc 
సంవత�/ాల i»¯తం అబFG Hమ, తన కDమcర6Oi» ఒక rFర)ను కనుn~నుటకD తన 
Z(సుO పంpినప�jడ� ఇhgన ఆజæలకD అనుగ,ణంnా ఉy(¦� (24:2–4). 
ఒక7¤ళ యciéబ, అను)/ాలÐౖన �ీX �O x7ాహమ, @ేసుకDంటµ Oజ9:Kన Zేవ�O 
యందు గల x-ా�సమ, ]¼ంస Z(�/ా iాO లÅZ( Z(Oy¤ mాట|ంచుట Z(�/ా nాO 
అmాయమ,ల` పడ�తbందO ఇ=ా�కD మ/fయ, /fబFzలD rFxం@(ర6. 

వచనమ' 3. ఇ=ా�కD యciéబ,ను పంp7ి¤య,టకD మ,నుప� ఆయనను 
సర�శDGiగల Qేవfg ( יַּדַׁש לֵא , ’El Shadday)2 p´/fట ఆöర�Z[ంhన ఘనత 
దi»zంచుకDy(¦డ�. Z¿Oi» Rdడ�, �ÊహË 7ా ఆయనను ఆÂర�QRంB మ/fయ, 
Aసi-1ంపజ§య'నg (“ptర6గ,నటÀ� ; NIV) Z¿xం@(డ�, ఈ 7ాnాo నమ, సృÝిvల` 
Zేవ�డ� @ే�ని మ<ల 7ాnాo నమ,ను mÂ TనZ[nా ఉంZ[ (1:22, 28; 8:17; 9:1, 7 
చూడం�¥). యciéబ, కDటÀంబమ, బFnా వృZ[·  y-ంZ[ అU�క జనమ'లగ'నg 
ఇ=ా�కD చూ@(డ�. 

వచనమ' 4. ఈ pితర6డ� R(ను m� ంZ[న (17:6–8) అబ34 5మ' °క· 
ఆÂ-ా�దమ'లను యciéబ,నకD �7ా�లO ié/ాడ� (26:3, 4, 24). ఇ=ా�కD 
మcట పGRే)కంnా పGRే)క9:KనZ[ ఎందుకనnా తన hన¦ కDమcర6�ే తనకD 
అ'[iా/fకంnా 7ారసుడ� అO Öదట|=ా/f ఆయన గ̄]¼ం@(డ�. ఆ mాతGల`, 
యciéబ, కDటÀంబమ, సంp#రమ' pే�ిన Qేశమ'లను, అబFG Hమ,ను 
9:=� m� తNయc నుం�¥ కy(ను Zేశమ,నకD pిThనప�jడ� (12:2, 3; 13:15–
17; 15:7, 18; 17:6–8, 16, 20; 22:17; 24:7) QేవfడK అబ34 5మ'నకk 
అంQRంBన xాట́g �¦ ందుDõxాలg ఉంZ[. ఏ-ావ� Zెxౖక9:Kన ఆö/ా�దమ,లD 
m� ందుi©నుటకD మ,ఖ)9:Kన 7ాOnా ఉం�(లన¦ ఆయన ఆశను Zేవ�డ� 
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i©ట|v7¤-ాడO ఈ ptదo  మOÝి RెలDసుకDన¦టÀ�  ఈ ఆö/ా�దమ, మనకD 
సూhసుX ంZ[. Z¿Oi» బదులD, అx యciéబ,కD 7Pìí� T, ఆయన ఆZ[ల` 
అబFG Hమ,నకD ఇవ�బ�¥ తర67ాత ఇ=ా�కDకD అందజVయబ�¥ ఆ తర67ాత తన 
hన¦ కDమcర6Oi» మరలc @ెపjబ�¥న ఆö/ా�దమ,ల మ/fయ, 7ాnాo y(ల 
n~లDసుల` ఒక వలయమ,nా ఉంటFడ�. 

వచనమ' 5. /fబFz Öదట|=ా/f య8Dõబ'కD ఏ-ావ� ®కz iéపమ, 
మరయ, ఆయనను చంmాలy¤ ié/fకను గ</fg @ెpిjనప�jడ� ఆయన ఇంట|వదoy¤ 
ఉy(¦డ�. అ�నను, తన భరXRd ఆ9: పTi»న ఒpిjం@ే మcటల y¤పథ)ంల` 
(27:46) ఇ�ా½కk య8Dõబ'ను పం�ిx���ను. ఈ పGయcణమ, ఏ-ావ� ఆగ̄హమ, 
నుం�¥ iాmాడ�i©నుటకD Zోహదప�¥నను, Z¿O ఉZేoశమ, యciéబ, 
పద±న-ామ'ల`O �ి-1య8xా-1ల` నుం�¥ rFర)ను కనుn~నడం. ఆ9: బÔతµHIలk 
మ/fయ, ల8బ3ను కDటÀంబమ,ల నుం�¥ ఎను¦i©నబడవల�ినZ[, Ïర6 /fబFzకD 
తం�¥G మ/fయ, సహË దర6లD (24:24, 29). ఇ=ా�కD ఆజæRd, ద/fZ(ప�nా y(లDగ, 
వందల 9:Kళ�  దూరమ,న¦ దూర పGయcణమ,ను యciéబ, @ేపటFv డ� (28:10 
చూడం�¥). 

ఇ�ా½కkను mn�ి:ంచుటకk ఏ+ావf pేసుకkన� ఆలస$పf ��ం{|L  

(28:6–9) 

6ఇ�ా½కk య8Dõబ'ను QäAంB, పద±న-ామ'ల` ��ం{|Lpే�ిDugవచుjటD¸ù అతg 
నక·{|DG పం��నgయ', అతg QäAంBనపf:డK – �వf కU#ను Qేశపf కkమ8-̧iలల` 
ఎవ-1g ��ం{|L  pే�ిDuనవద±g అతgDG ఆజÞ¿ �ింpనెgయ' 7య8Dõబ' తన తZదండK4 ల 
మ8ట Ag పద±న-ామ'నకk x�ÆL�£ Hzనgయ' ఏ+ావf �Zె�ిDugనపf:డK 8ఇQREాక 
కU#ను కkమ8-̧iలk తన తం{|4Hz�న ఇ�ా½కkనకk ఇష�� -ాండK4  Dారg ఏ+ావfనకk 
�ెZ�ినపf:డK 9ఏ+ావf ఇàాsHIలkU�ద±కk x�ÆL, తనకkన� y3ర$లkEాక అబ34 5మ' 
కkమ8ర9{ైన ఇàాsHIలk కkమ8-̧iయ' U�బ3óత� సహÁ ద-1య'Hz�న 
మహలత�ను క«డ ��ం{|L  pే�DిuU�ను. 

వచనమ'లk 6–8. తన తT� ®కz ié/fక 9̈రకD ఇ�ా½కk య8Dõబ'ను 
ఆÂర�QRంp#డK మ/fయ, ఆయనను ఆ9: పద±న-ామ'కk ఒక y3ర$ను 
కనుEÕనుటకk పం�ిx��ిందg ఏ+ావf RలెDసుకDy(¦డ�. తన సహË దర6O కU#ను 
కkమ8-̧iలల` నుం{| ఒకQ#gg y3ర$Eా ½సుi©నుటకD తన తం�¥G కI�( 
అడïnfం@(డO RెలDసుకDన¦ప�jడ� ఆయన కI�( బహë-ా ఆశgర)ప�¥mÂ � 
ఉంటFడ�. Zేవ�O యందు x-ా��ిnా లÅకDం�( (]̂òG. 12:16) ఏ-ావ� ఆ½Mయ 
7ాసX7ాలను గ</fg RెTయOవ�¥nా ఉy(¦డ�; అంRేnాక స/f�ÊKన వం-ావÑల` 
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నుం�¥ స/f�ÊKన వ)i»XO x7ాహమcడ�టల`O mGా '(న)తను కI�( ½వGంnా 
ప/fగణ ంచO అమcయక9:Kన మOÝిnా ఉy(¦డ�. సుసjషvంnా, ]¼½Xయ,లÐౖన తన 
rFర)లను బట|v  తన తT�దండ�G లD అHష�ంEాU� ఉy(¦రO కI�( అర>ం 
@ేసుiéలÅకmÂ యcడ� (26:34, 35 చూడం�¥). నమMశక)ంnా iాక, ]¼½Xయ,లÐౖన 
తన rFర)లD అబFG Hమ, మ/fయ, ఇ=ా�కD సంR(నమ,ల` అర6w లDiారO ఆయన 
ఎన¦డ� గ̄]¼ంచలÅక ఉy(¦డ�. 

వచనమ' 9. ఇ�ాM��Éయ,లను కలDసుi©నుట Z(�/ా తన తT�దండ�G లను 
సంRdషపరh మ/fయ, Hగర6 Z(�/ా అబFG Hమ, ®కz 7ారసులల` ఒకర6: 
ఇàాsHIలk కkమ8-̧iయ' మ/fయ, U�బ3óత� సహÁ ద-1Hz�న మహలత�ను 
x7ాహమ, @ేసుi©నుట Z(�/ా ఏ+ావf తను¦R(ను తన తప�jను 
స/fZ[దుo i©నుటకD పGయs¦సుX న¦టÀ�  7ాక)మ, సూhసుX ంZ[. ఈ Oర1యం అంతnా 
ఫTంచలÅదు ఎందుకంటµ ఏ-ావ� తన సంR(నమ, 7ా/fi» ఎటÀవంట| x-ా�స 
=ా�స> ÷మ,ను అంZ[ంచలÅదు. ఇàాsHIలk వలÐ అబFG Hమ, ®కz r.sక9:Kన 
ఆö/ా�దమ,లను i©ంతవరకD ఆయన m� ందుR(డ� iాO n~పjజనమ,nా అ� 
భ<N ®కz సమసX వంశమ,లకD ఆö/ా�దమ,లను RెచుgనటÀ�  @ే�ిన Zేవ�O 
®కz Oబంధy( 7ాnాo నమ,లల` మcతGం mాTrFగసుX లD iాలÅర6 (12:2, 3; 
గల½. 3:8, 9, 14–16, 29). 

బñ�ేలk నందు య8Dõబ': Qేవfg ప4త$¨త మ-1య' ఒక Ø¹ కk·బ{| 

(28:10–22) 

య8Dõబ' °క· కల (28:10–17) 

10–11య8Dõబ' బÔHI-̧öబ3నుం{| బయలkQే-1 5-ాను x�పౖf x�ళÍL చు ఒకpßట pే-1 
�¦4 దు±  గ'� ంDGనందున అక·డ ఆ -ాF4 gZB�£ H, ఆ pßట́ -ాళLల` ఒకట́ �ిDug 
తనకk తలగడEా pే�ిDug, అక·డ పండKDuU�ను. 12అపf:డతడK ఒక కల కU�ను. 
అందుల` ఒక gpjెన భoh�ద gలkపబ{|య'ం{ెను; Q#g Duన 
ఆDాశమ'నంట²ను; Q#g�ద Qేవfg దూతలk ఎకk·చు QRగ'చుం{|-1. 13మ-1య' 
HzహÁ xా Q#gDG ��ౖEా gZB-U�ను � తం{|4Hz�న అబ34 5మ' Qేవfడను ఇ�ా½కk 
Qేవf{ైన HzహÁ xాను; �వf పండKDugయ'న� HË భohg �కkను � 
సం�#నమ'నకkను ఇpెjదను. 14� సం�#నమ' భoh�ద ల క·కk ఇసుక 
-§ణ'వfల వల నగ'ను; �వf పడమట́ తట�� ను తµర9:తట�� ను ఉతiరపfతట�� ను 
దç|ణపfతట�� ను xా$�ింpెదవf, భoh°క· వంశమ'లg�య' � 
మoలమ'Eాను � సం�#నమ' మoలమ'Eాను ఆÂర�QRంపబడKను. 15ఇQREß U�ను 
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�కk �©{ైయ'ం{|, �వf x�ళÍL  ప4F స�లమందు gను� Dా�ాడKచు ఈ Qేశమ'నకk 
gను� మరల ర�ి:ంpదెను; U�ను ��© pెపf:నQR U�రx�ర9jవరకk gను� AడKవనg 
pెప:Eా 16య8Dõబ' gద4 �ెZ�-ిgశjయమ'Eా HzహÁ xా ఈ స�లమందుU#�డK; అQR 
U#కk �ెZయక�£ HzననుDug 17భయప{| –ఈ స�లమ' ఎం�© భయంకరమ'. ఇQR 
Qవేfg మంQRరm¯ Eాg x�-Õకట́Dాదు; పరల`కపf గAg ఇQే అనుDuU�ను. 

వచనమ' 10. ఏ-ావ� తన �xR(O¦ బ�Z[/fంhనందున మ/fయ, తనకD ఒక 
స/f�ÊKన rFర) కనుn~y¤ందుకD ఇZ[ సమయమ, గనుక, i©O¦ సంవత�/ాలDnా 
కDటÀంబ =ా> వరమ,nా ఉన¦ బÔHI-̧öబ3ను య8Dõబ' వదT7Pìu� ను (26:23, 33; 
చూడం�¥ 22:19). అతడ� పదoన/ామ,ల`, 7ాయ,వ) 9:=� m� తNయల`O,3 

5-ానుx�పౖfనకk x�áâLను (28:2, 5). H/ాను యciéబ, ®కz తT��ÊKన /fబFz 
®కz అసలÐౖన O7ాసస>లం. అ�Rే, Z¿Oi» ఇంiా ఎకDzవ mGా మ,ఖ)త ఉంZ[. తన 
తం�¥G మరణ ంhన తర67ాత, తన ఇంట|O మ/fయ, కDటÀంబమ,ను x�¥h 7ాnాo న 
Zేశమ,నకD 7Pళ�మO pిThనప�jడ�, అబFG Hమ, అచgటy¤ �xంచుచుం�నెు 
(12:4, 5). 

ఇ=ా�కD యciéబ,ను HరనుకD పంపడమ, అనునZ[ ఇ=ా�కDనకD ఒక 
rFర)ను 7PదకDటకD పంపబ�¥న తన �´వకDOi», అబFG Hమ, ®కz ఆZేశమ,: 
“y( కDమcర6O ½సుi©O mÂ కIడదు సుÇ!” (24:6) అనుZ(Oi» xర6ద·9:KనZ[nా 
ఉంZ[. ఈ వ)R()స చర)కD గల iారణమ, ఏమనnా, యciéబ, xషయంల`, అతO 
�xతమ,ను ఏ-ావ� బ�Z[/fం@ెను. అతడ� తన వ)i»Xగత భదGత i©రకD 7Pళ�వల� ి
వhgంZ[. 

మ/~క మ,ఖ)9:Kన Rే�( పGయcణమ,లల` పంపబ�¥న సంపదల` ఉంZ[. 
అబFG Hమ,, ఇ=ా�కD i©రకD rFర)ను 7PదకDటకD Oర1�ంచుi©Oనప�jడ�, /fబFz 
మ/fయ, ఆ9: కDటÀంబం iéసం బFnారమ,, 7Pం�¥Rd మ/fయ, క/ÙZైన 
బహëమతbలRd Oం�¥న పZ[ ఒంటuలను పంptను (24:10, 22, 52, 53). అ�Rే, 
యciéబ, /fకX-హ=ాX లRd 7Pìu� ను. అతO �Êదo బంnారమ, nాO, 7Pం�¥ nాO లÅదు, 
లÅZ( బహëమతbలRd Oం�¥న ఒక ఒంటu అ�y( లÅదు. తన కDమc/�X i©రకD 
లcబFనుకD ఓT ఇచుgటకD అతO ®దo ఏNయ< కTnf లÅదు. అబFG Hమ, 
®కz n~పj సంపద 7ారసత�మ,nా m� ంZ[న ఇ=ా�కD ఎందుకD యciéబ,ను ఒక 
�¶nాOవలÐ పంptను? ఈ చర) యciéబ, ®కz ¡సమ,నకD ఇ=ా�కD 
అనుభxంhన ల`Rైన బFధను పGs�ం�సుX ంZ[.  

అదనమ,nా, అతOi» సHయపడ�టకD �´వకDO¦ లÅZ( దూర9:Kన మ/fయ, 
పGమcదకర9:Kన యcతGల` ఒక7¤ళ ఒంట/f యcsGకDOptౖ బంZ[mÂ టÀ�  Z(�¥ నుం�¥ 
రî¥ంచుటకD ఎవ�రè లÅకDం�( ఇ=ా�కD యciéబ,ను H/ానుకD పంptను. ఇంట|O 
వZ[T 7Pళ0� టల`O బFధ మ/fయ, �xతం i©రకD mా/fmÂ త¬, తన మ,ందున¦ 
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భxష)తbX ను గ</fg అతడ� ఆంZోళన@ెంZ[ ఉండవచుg. ఈ ప/f�ి>తbలD కI�( తన 
pితర6ల Zేవ�O Çద ల`Rెనౖ నమMకమ,ను యciéబ,కD కTnfంhయ,ండవచుg.  

వచనమ' 11. యciéబ, పదoన/ామ, 7Pౖప� పGయcణమ, @ేయ,చుండnా, 
అతOi» ఒక xhతG9:Kన �xత మcర6j అనుభవమ, కTn�ను. ఒక pßట pే-1�¦4 దు±  
గ'� ంDGనందున, యciéబ, అక·డ ఆ -ాF4 gZB�£ Hzను. 28:19ల`, ఆ పGZేశమ, 
“బúRేలD”nా గ,/fXంచబ�¥నZ[. ఇZ[ బ���/�yబF నుం�¥ బúRేలDనకD యcబZ[�ÊKదు 
9:Kళ0� , గనుక బహë-ా ఇZ[ యciéబ, ®కz పGయcణమ,ల` మ<డవ /¢å. 
!కట|ల` మ/fంత పGయcణమ, @ేయ,ట RెTxతకDzవతనమ,, మ/fయ, అZ[ ఇతర 
జంతbవ�ల వలన లÅZ( బంZ[mÂ టÀ�  m� ంh ఉం�ే అO°gత9:Kన 9:KZ(నమ, గనుక 
పGమcదకరం iావచుg. అందువలన, ఆ @¢ట| -ాళLల` ఒకట́ సుDug తనకk 
తలగడnా @సేుi©O,4 అక·డ పండKDuU�ను. 

వచనమ' 12. ఆ /ాsG7¤ళ, యciéబ,నకD అ=ా'(రణ9:Kన కల వhgంZ[. 
pీడకల వల�  భయమ,నకD మ/fయ, అతO �ిగ,Í Rd కI�¥న గతమ,ను అతOi» 
గ,ర6X @ేయ, ప/fషz/fంచO అప/ాధమ,నకD బదులDnా, అతడ� భoh�ద 
gలkవబ{| Q#g Duన ఆDాశమ'నంట�Dugయ'న� gpెjనను గ</fgన కలకyPను. 
“O@ెgనకD” ( םָּלֻס , sullam) ]̂òG పదమ, mాత Oబంధనల` ఇకzడ మcతG9̈ 
ఉపÎnfంచబ�¥నZ[. ఆంగ� ప/fÄద· గ̄ం"(లల` (KJV; NRSV; NASB; NEB) 
“O@ెgన” అనునZ[ సంపGZ(య �ి>sల` ఉన¦పjట|i»O, ఇతర అను7ాదమ,లల` 
(NIV; NJPSV; NLT) “9:టÀ� -మcరÍమ,” అO ఉంZ[. అత)'[క9:Kన rF�ా7¤తXలD 
@ెp´jZ[ ఏNటంటµ sullam అనునZ[ “కనపడ�నటÀv  @ేయ,” లÅZ( /ాళ�ను లÅZ( 
సూర6)O@ే iాలgబ�¥న మట|v ఇటÀకలను ఉపÎnfంh “O/fMంచు”5 అను 
అర>N@ేg לַלָס  (salal) నుం�¥ వhgనZ[. ఇటÀవంట| O/ాMణ వసుX వ�లను 
mÂ గ,@ేయ,ట Z(�/ా, ప�/ాతన 9:=� m� తNయల`O పGజలD మH Úగ,Í /ాñ 
(9:ట� -pిరNడ�� ) ptనౖ Zే7ాలయcలకD Z(/f ½�´ గట|v  9:ట�  మcరÍమ,ను O/fMంh/f.6 

9:ట�  మcరÍమ, ®కz “ఆiాశమ,నంట|న i©న” కI�( mGా మ,ఖ)9:KనZ[. 
ఎందుకంటµ, ఇZ[ 11:14ల` ఉన¦ బFబúలD n¢ప�రమ,నకD పGs�ంబమ,nా ఉంZ[, 
అకzడ అZే xధ9:Kన rFష ఉపÎnfంపబ�¥నZ[. యciéబ, ®కz కలల`, 
మcనవ�లÐవ�రè ptౖi» మ/fయ, i»ందకD ఊ/Vnfంప�nా mÂ లÅదు, Z(Oi» xర6ద·ంnా, 
Q#g�ద Qేవfg దూతలk ఎకk·చు QRగ'చుం{|-1. 

వచనమ' 13. HzహÁ xా Q#gDG ��ౖEా gలpెను. ]̂òG -��T ויָלָע בִָּצנ  (nitstsab 
‘alayw) “అధ)¶త కTnf, అ'[iార �ి>sల` Oలబ�¥ య,ండ�ట అO అర>మ,.”7ఈ 
దరûనమ, Zేవ�డ� ఆiాశమ,నకD మ/fయ, భ<Ni»O =ార�r.మ,Onా 
(mాలకDడ�) భ<Nయందు మ/fయ, ఆiాశమందు, mGా ణ,లO¦ట|Ô ఏలÅ ఒకOnా 
వ/f1ంhంZ[. ఆయన మcనవ ÎచనలకD mాతbG డ� iాడ� మ/fయ, 7ాట|pt ౖ
ఆ'(రప�¥ కIడ లÅడ�. ఒక మహÔయ,Onా, ఆయన అO¦ Zేవ�ళ�కD లÅZ( 
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మనుషb)లD ఊ]¼ంచుi©న¦ Zై7ాలకD ptౖ7ాడ�. �ÊహË 7ా అన)Zేవతల వంట|7ాడ� 
iాదO యciéబ, చూ@ెను, అన) Zేవతలను ఆ/ాZ[ంచు7ార6 తమ =� ంత 
xషయcలను yPర7¤ర6gi©నుటకD 7ా/fO మcర6gటకD పGయs¦ం@దెర6. అ�Rే, 
Zేవ�డ� తన =� ంత పGణ(TకలD మ/fయ, పGÎజy(లD కTnf, 7ాట|O yPర7¤/Vg 
=ామర>÷ం గల7ాడ�.  

ఈ పGత)¶తలRd mాట,, యciéబ, �ÊహË 7ాRd తన సంబంధమ,ను గ</fg 
ఒక mGా థNక mాఠం y¤ర6giéవల�ి ఉంZ[: అతడ� Zవే�O అనుగ̄హమ,ను 
m� ందుటకD ఏÇ @ేయలÅదO. ఇంతవరకI తన �xతంల`, అతడ� అసR()లD, 
¡సమ, మ/fయ, వంచన కంటµ i©ం@ెం ఎకDzవ కనుప/f@(డ�. అతO చర)లD 
మ/fయ, 7Pౖకర6లD అతO =Â దర6ORd సంబంధమ,ను y(శనమ, @ే=ా� 
మ/fయ, తన తం�¥G గ,ం�ె @ెZ[/Vల @ే=ా�. iVవలం ప/fపÓర1 దయ Z(�/ా � 
తం{|4Hz�న అబ34 5మ' Qేవfడను ఇ�ా½కk Qేవf{ైన HzహÁ xాను అg ఆ�ి>ర6�ై 
mా/fmÂ తbన¦ 7ాOO గ,/fXం@ేందుకD Zేవ��ే @~రవ ½సుi©yPను. 

అదుºతమ,nా, తన =ా�ర>బ,Z[·O మ/fయ, తన =Â దర6డ� మ/fయ, తన 
తం�¥G7Pౖప� R(ను వ)కXం @�ేిన అమcనుష9:Kన పGవరXనను బట|v  Zవే�డ� అతOO 
OంZ[ంచకDం�( యciéబ,Rd మcటF� �ెను. sర=ాzరమ,నకD బదులDnా, Zేవ�డ� 
మ/fంత సుO¦త9:Kన మc/ాÍ O¦ ఎంచుi©O, తనను R(ను అబFG Hమ, మ/fయ, 
ఇ=ా�కD Zేవ�Onా ప/fచయం @ేసుi©yPను. ఈ మcటలD Oంద O/¢దనను కTnf 
య,ండవచుg. �ÊహË 7ా Öదట| తరం ®కz (అబFG Hమ,) మ/fయ, /�ండవ 
తరమ,ల (ఇ=ా�కD) Zేవ�డ� iావడంRd, ఒక పGశ¦ ఉHజనక9:KంZ[: R(ను 
మ<డవ తరం (యciéబ,) ®కz Zేవ�Onా ఉంటF�(? తనను 
అనుస/fంచనందుకD యciéబ,ను Zేవ�డ� y¤ర6nా OంZ[ంచలÅదు; ఆయన ఆ 
అవiాశమ,ను Rెరh మ/fయ, వదT బదులDnా అతORd అబFG Hమ, మ/fయ, 
ఇ=ా�కDనకD ఇhgన అZే Äభ7ారX అతORd పంచుi©yPను. Zేవ�డ� i©O¦ 
సంవత�/ాల i»¯తం తన R(తRd @ే�ిన 7ాnాo నం యciéబ,Rd ప�న/ావృతం @ే�tను, 
యciéబ, పండ�i©Oన భohg ÔకDను Ô సం�#నమ'నకkను ఇpెjదను అO 
p´/~zyPను. 

వచనమ' 14. Zేవ�డ� యciéబ, ®కz సం�#నమ' భoh�ద ల క·కk 
ఇసుక -§ణ'వfల వల నగ'ను; xార9 పడమట́ తట�� ను తµర9:తట�� ను 
ఉతiరపfతట�� ను దç|ణపfతట�� ను xా$�ింpెదర9 అO తన పGsజæ i©న=ాnfం@ెను. 
ఇకzడ 7ాడబ�¥న rFష Z(Z(ప� అబFG Hమ,Rd Zేవ�డ� @�ేిన 7ాnాo నమ, ®కz 
అZే ఒక పద పGÎగం ప�న/ావృత9:KనZ[ (13:14–16), మ/fయ, త/ా�త ఆయన 
ఇ=ా�కDనకD సంî¥పX  రèపమ,ల` ఇhgనxధమ,nా (26:3, 4). యciéబ, 
మ/fయ, అతO సం�#నమ' మoలమ'Eాను, ఆయన తన ఆö/ా�ధమ,లను 
భoh °క· వంశమ'లg�ట́Dý ఇ@ెgదనO, Zేవ�డ� సjషvం @�ేtను. ఏ-ావ� 
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మ/fయ, అతO సంR(నమ,ptౖ తన ఆ'[పత)మ,ను m� ందుi©O i©న=ాnfంచుటకD 
తన -ా/Ùరక కృÝిO సమ/f>ంచుటకDnాను తనకD వచుg పGs ఆö/ా�దమ,Rd, R(ను 
అంత పGమ,ఖుడను iానO యciéబ, గ̄]¼ంచవల�ియ,న¦Z[. Zేవ�డ� తన 
R(తను మ/fయ, తం�¥GO ఆöర�Z[ంhంనZ[ 7ార6 భ<N ®కz 
వం-ామ,లO¦ట|i} “ఒక అö/ా�దకరమ,nా” ఉండ�టకD అO అతడ� 
గ,/fXంచుi©నవలÐను.8 భ<N ®కz వంశమ,లÔ¦ ఆöర�Z[ంచబ�(T అను 
పGi»¯య యciéబ, Z(�/ా i©న=ాnాT అO Zైxక ఉZేoశమ,, iాబట|v  ఎవO నుం�¥ ఈ 
అO¦ ఆö/ా�దమ,లD వ@ెgyÞ, ఆ Oజ9:Kన Zేవ�O 7ార6 RెలDసుi©ందుర6.  

తన తం�¥GG మ/fయ, సహË దర6O పట�  p´GమలÅO మ/fయ, ¡సnfంచు పGవరXన 
అతOi» ఉన¦పjట|i} పGభ,వ� యciéబ,కD ఈ Z¿7PనలD ఇ@(gడ�. ఇZ[ 
యciéబ,నకD మ,ఖ)9:Kన xపర)మ,nా ఉంZ[. ఇపjట| వరకI, కధనమ, 
దృÝిv¡సం@యే,ట Z(�/ా అ�y(, Z¿7PనలD m� ందుi©y¤ందుకD యciéబ, ®కz 
పGయR(¦ల ÇZే ఉంZ[. ఇకzడ, యciéబ, m� ందుకDy¤ ఆö/ా�దమ, నుం�¥ అతడ� 
ల`కమంతట|i} “ఆö/ా�దమ,”nా మcర6టకD Zేవ�డ� వiాzణమ,ను 
మcర6సుX y(¦డ� (12:2). 

వచనమ' 15. అతOi» అదనప� 7ాnాo y(లD ఇవ�డం Z(�/ా తన 
ఒంట/fతనమ,ల` మ/fయ, భయమ, మ/fయ, 9:=� m� తNయల` మ,ందు 
ఎదుర��) అనుi©నO పGమcZ(లను గ</fg ఆంZోళన@ెందుతbన¦ యciéబ,ను 
Zేవ�డ� mÂ G త�]¼ం@నెు. U�ను �కk �©{ైయ'ం{| అO Zేవ�డ� @ెptjను. ఇZ[ తన 
తం�¥G, ఇ=ా�కD, i©O¦=ార6�  అనుమcy(సjద9:Kన 7ా/f®దo మ/fయ, పGsకIల 
ÜిTÝీXయ,ల మధ)న Oవ�ింhనప�jడ� అతOi» Zేవ�డ� ఇZే xధ9:Kన పGsజæ 
@ే�tను (26:3, 24; చూడం�¥ 31:3; 46:4; 48:21). అలcnV, ఈ mా/fmÂ ��7ాOi» 
�©{ైయ'ం{|, x�ళÍL  ప4F స�లమందు Oను¦ Dా�ాడKచు, తన సహË దర6O ®కz 
పG½iారం నుం�¥ అతO రî¥ం@ెదనO �ÊహË 7ా HÇ ఇ@gెను (i}రXనలD 91:11–16 
చూడం�¥). అతడ� వZ[T mా/fmÂ తbన¦ స>లమ,, ఈ కy(ను Qేశమ'నకk 
[యciéబ,ను] మరల ర�ి:ంpెదను అO కI�( Zవే�డ� @pెtjను. తన పGయcణమ, 
H/ానుల` ఆగదు; అతడ� భxష)తbX ల` ఇంట|i» s/fnf /ావచుg. తన తT�దండ�G లD 
7ాnాo న Zేశమ, నుం�¥ పంpి7¤-ార6, iాO �ÊహË 7ా అతOO s/fnf స�Zే-ాOi» 
రpిjంచును.  

ఈ ఒంట/f పGయcణమ,ల` ఏ xధ9:Kన అడïంకDలD యciéబ,కD ఎదు/��y(, 
ఆయన xాEా± నమ' @ే�ినవÔ¦ yPర7¤ర6g వరకk Oను¦ AడKవనg Zేవ�O ®కz 
గంrర9:Kన పGsజæ @ే�tను. అ�Rే “వరకD” అను i»¯య Zేవ�డ� యciéబ,ను 
x�¥hptటµv  సమయం ఒక సమయం /ావచుg అO సూhసుX న¦పjట|i}, ఇZ[ iVవలం 
ఒక రèపక =ాధనం అO ఈ సందరÈంల` RలెDసుX ంZ[. �xతంల` ఎదుర��) 
ఇబÈందులకD సంబంధం లÅకDం�( ఇZ[ ఖhgతమ,nా యciéబ,కD �ÊహË 7ా 
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®కz సO¦Z[O గ</fg వ)ంగ)ంnా ఉపÎnfంపబ�¥నZ[. కy(ను మ/fయ, 
9:=� m� తNయల =ా> Oక ZేవతలవలÐ 7ా/f =� ంత పGZేశమ,లD Z(ట|Rే శi»XలÅO 
7ా/fవలÐ �ÊహË 7ా iాదు అO Z¿O అర>మ,. తన పOi» అంత/ాయం లÅZ( 
ఆటంకమ, ఏÇ కలDగదO ఒక Oజ9:Kన Zేవ�డ� యciéబ,నకD ఒక సంపÓర1 
పGsజæ @ే�tను. 

వచనమ' 16. యciéబ, తన gద4 �ెZ�ి, ఈ కల ®కz mGా మ,ఖ)తను 
గ̄]¼ం@ెను. ఇZ[ ఏZో  �ిగ,Í  వలyÞ లÅక భయమ, వలyÞ తన మనసుల` R(ను 
mGా /f>ంhనZ[ iాదు. xర6ద·మ,nా, ఆ కల అతO ¡సమ, మ/fయ, అబZ(· లను 
బట|v  అతO Çద y¤రమ, ¡పలÅదు nాÔ, తన ®కz పGయcణమ,ptౖన Zేవ�O 
కృప, =ాOధ)మ,, iాప�దల మ/fయ, xజయమ,ను గ</fgన Äభ7ారX. 
gశjయమ'Eా HzహÁ xా ఈ స�లమందుU#�డK; అQR U#కk �ెZయక�£ Hzను అO 
@ెపÓX  ఆయన పGsసjంZ[ం@ెను. Zేవ�O ®కz ఈ y(టక సంబంధ9:Kన దరûనమ, 
పÓ/fXnా ఆక�Mిక9:KనZ[. Oజమ,nా Zేవ�డ� అతO �xతమ,ల` ఉy(¦డన¦ 
rFవనను ఇంతకD మ,ందు ఎప�jడ�నూ యciéబ, గ̄]¼ంచలÅZ(? ఒక ప/fÄద· 
స>లమ, లÅZ( Zే7ాలయం లÅకDం�( ఆ అపxతG పGZేశమ,ల` ఇటÀవంట| సంఘటన 
జర6గ,నO అతడ� ఖhgతమ,nా ఊ]¼ంచలÅదు.9 

వచనమ' 17. యciéబ, ఏ భయమ< లÅకDం�( OదGmÂ యcడ� iాO, 
9̈లùzOనప�డ� అతడK భయప{ెను. Zేవ��ెనౖ �ÊహË 7ా ®కz సO¦'[ అతOO 
భయమ,నకD గ,/f@ే�tను. అతడ� ఈ స�లమ' ఎం�© భయంకరమ' అO �గÍరnా 
అyPను. R(ను ఒక పxతG9:Kన స>లమందు పండ�i©yPనO, ఆ స>లమందు ఉన¦ 
పGRే)క9:Kన Zేవ�O సO¦'[O చూh RెలDసుi©yPను. అంతవరకD ఎటÀవంట| 
mGా మ,ఖ)త లÅO ఈ స>లమ,నకD, యciéబ, @(ల mGా '(న)తను ఇ@ెgను. అZ[ 
అతడ� @ెpjిన /�ండ� 7ాకDzల Z(�/ా మనకD RెTయ,ను. 

Öదట|nా, యciéబ, ఆ స>లమ,ను Qేవfg మంQRరమ'Eా pిT@ెను. ఈ 
పదజÆలమ, Zెxౖక పGZేశమ,లకD (ప/fÄద· స>లమ,లకD) సహజ9:KనZ,ే mGా !న 
పGజలD Oవ�ిం@ే Zవే�ళ�ను న9̈M7ార6. అ�నపjట|i}, యciéబ, Zేవ�O 
మంZ[రమ,ను ఒక r.sక9:Kన గ,�¥nా అనnా, పGజలD 7PÑ� ఆ/ా'[ంh వ@ేg ఒక 
స>లమ,nా ప/fNతం @ేయలÅకmÂ �Êను. అZ[ Zేవ�డ� తన పGజలRd ఉం�ే ఆ½Mయ 
సO¦Z[nా చూ@ెను.  

/�ండవZ[nా, యciéబ, ఆ స>లమ, తనను Zేవ�O ®దoకD న�¥pింhనందున, 
ఇZ[ పరల`కపf గAg అO పTi�ను. ఇకzడ ఉపÎnfంచబ�¥న rFష బFబ�లD 
n¢ప�రమ, ®కz కథను గ,ర6X  @ేసుX న¦Z[ (11:4,9); “బFబ�లD” అను మcటకD 
“Zేవ�O ®కz Z(�రమ,” లÅక “Zేవ�ళ�  ®కz Z(�రమ,” అO అర>మ,. యciéబ, 
తన కలల` చూ�ినటÀ�  ఇకzడ ఎటÀవంట| O@ెgన బFబ�లDల` కనబడదు.  

యciéబ, 7ా�¥న “Zేవ�O మంZ[రమ,,” మ/fయ, “పరల`కప� గxO” అy¤ 
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/�ండ� మcటలD xగ̄H/ాధనకD దnfÍర mÂ TకలD ఉన¦నూ, అx ఒక i©̄తX  ఆ½Mయ 
mGా మ,ఖ)తల`Oi» వచుgచుం�ెను. మనుషb)లD 7PÑ� బహëమcనమ,లRdను, 
అరjణలRdను తమ Zేవ�ళ�కD mGా /f>ం@ ే మcనవ O/fMత గ,ళ0� , n¢ప�/ాలDnా ఈ 
స>లమ,ను అతడ� ఆల`hంచుటలÅదు. అంRేiాక, ఒక వ)i»X Zేవ�O@ ే
Z¿xంచబడ�టకD తన Îగ)తను Zవే�O ఎదుట OరèpించుiéననకzరలÅదO 
యciéబ, RెలDసుi©yPను. Zేవ��ే ఒక mాpిnా ఉన¦ యciéబ,నకD ఒక స�ప¦మ, 
Z(�/ా తనను R(ను బయలDపరచుi©నుటకD మ,ందుకD వ@ెgను. అతO 
తం�¥G�ÊKన ఇ=ా�కDను, R(త�ÊKన అబFG Hమ,ను ఎలcn��Rే pిTh ఆö/ా�Z[ం@yెÞ, 
యciéబ,ను కI�( అటµ�  Z¿xం@ెను.  

య8Dõబ' °క· Ø¹ కk·బ{| (28:18–22) 

18�ెలLxా-1నపf:డK య8Dõబ' ల}B �#ను తలగడEా pే�ిDugన -ాH� ి
Q#gg సiంభమ'Eా gZ�ి Q#g Duన�ద నూU� �£ ��ను. 19మ-1య' అతడK ఆ 
స�లమ'నకk బñ�ేలను �Ðర9 ��ట²�ను. అH�ే Øదట ఆ ఊ-1 �Ðర9 ల«¶.  
20–21అపf:డK య8Dõబ' –U�ను F-1E1 U# తం{|4 Hంట́DG ç§మమ'Eా వచుjనట�L  
QేవfడK U#కk �©{ైయ'ం{|, U�ను x�ళÍL చున� HË మ8రÙమ'ల` నను� Dా�ా{|, 
Fనుటకk ఆ5రమ'ను ధ-1ంచుDuనుటకk వసi Êమ'ను U#కk దయpే�ినHzడల 
HzహÁ xా U#కk Qేవf{ైయ'ండKను. 22మ-1య' సiంభమ'Eా U�ను gZ�ిన HË 
-ాH Qేవfg మంQRరమగ'ను; మ-1య' gవf U# DGచుj య8వత�i ల` 
పQRయవవంత� gశjయమ'Eా �కk pZెLంpెదనg Ø¹ కk·DuU�ను. 

వచనమ'లk 18, 19. య8Dõబ' ఆ భయంకర9:Kన, ఉR(�హ9:Kన 
స�ప¦మ,ను చూ�ిన తర67ాత ఆ /ాsG, @(లc తకDzవnా OదGmÂ �Êను. అతడ� 
x�కkవU� ల}B; R(ను తలగడnా pేసుDugన -ాH �,ి Z(OO సiంy3మ'Eా 
gలkవబÔట²�ను ( הָבֵּצַמ , matstsebah). అతడ� Q#g Dõన �ద నూU� �£ �,ి ఆ 
స>లమ,ను ఒక మతపర9:Kన గ,/fXంప�Ohg పGsÝిvం@ెను. ఇZ[ /ా�O 
Oలబ�టÀv టను గ</fgన బ�ౖ�లDల` Öదట| xవరణ ఐనపjట|i}, Z(Optౖ యciéబ, 
నూyP mÂ య,ట ఒక i©̄తX  పదosO సూhసుX న¦Z[. అతడ� ఆ స�లమ'నకk ల«¶ 
అy¤ �Ðర9కk మ8-1j బñ�ేలk (“Zేవ�O మంZ[రమ,”) అO p´ర6 ptటuvను. అంత వరకD 
బహë తకDzవ పలDకDబ�¥ ఉన¦ ఈ కy(ను పటvణమ, తర67ాs శR(బFo లల` 
ఇ-ా̄��Éయ,ల ఆ/ాధy( iVందGమ,nా మc/�ను.  

/ాళ�ను Oలబ�టÀv ట అy¤Z[ mGా రంభ బ�ౖ�� సంఘటనలల` i©O¦ ఉన¦నూ, 
pితర6లD మ/fయ, ¡Ý ́ iాలమ,లల` ఈ Oలబ�టvబ�¥న సXంభమ, @(లc 
mGా మ,ఖ)తను కTnfయ,ం�ెను. /ాs సXంభమ,లD అy¤క xధులను 
కTnfయ,ం�ెను. (1) అx తన పGజలRd ఉన¦ Zేవ�O సO¦'[i» గ,ర6X nా ఉన¦x 
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(28:18, 22; 31:13; 35:14). (2) Zవే�O Oబంధన Z(�/ా �ీy(� పర�తమ, 
వదo  ఇ-ా̄��Éయ,ల పyP¦ండ� n¢తGమ,ల ఐక)తకD గ,ర6X nా పyP¦ండ� 
సXంభమ,లను Oలబ�టuvను (OరÍమ 24:4). (3) i©O¦ =ార6�  సXంభమ,లను 
స/fహదుo లను �ి>రపరచటకDను, ఇదoర6 వ)కDX ల మధ) జ/fnfన ఒపjందమ,నకD 
గ,ర6X nా ఉపÎnfంh/f (31:45, 51, 52). (4) తమ pిGయ,ల సమcదులను 
గ,/fXంచుటకD సXంభమ,లను 7ా�¥/f (35:20), i©O¦=ార6�  �xంచుచున¦ 7ా/fi» 
గ,ర6X nా సXంభమ,లD OలDవబ�ట|v/f (2 సమ<. 18:18). 

ఇ-ా̄��Éయ,లD 7ాnాo న Zే-ామ,ల`Oi» పG7¤°ంచుటకD �ిద·పడ�చుండnా, 
¡Ý´ 7ా/fi» కy(Ôయ సXంభమ,లను గ</fgన ]̂@gె/fకలD ఇ@gెను. ptౖi» అx ఏ 
i}డ� తలptటvO జÆæ pికలDnా కOpించును nాO, OజÆOi» అx xగ̄H/ాధనకD, 
అyPౖsక �xR(Oi» @ెంZ[య,ండ�ను. అందునుబట|v, Zేవ�O పGజలÐవ�రè, 
పGRే)క9:Kన సXంభమ,లD OలDవబ�టv/ాదOయ, (Z[�½. 16:22), 7ాట|O y(శనం 
@ేయcలOయ, (OరÍమ. 23:24; 34:13; Z[�s. 7:5; 12:3) @ెపjబ�ెను. ఎందుకD 
Zేవ�డ� Ïట| xషయమ,ల` ఇంత కtfనమ,nా @ెptjననnా, తన పGజలD @(ల 
సులDవ�nా ఆ సXంభమ,లను xగ̄హమ,లDnా పÓÚంప ÖదలDptటÀv దుర6 అO 
Zేవ�Oi» RెTయ,ను. ఊ]¼ంచO /Ùsnా కy(ను పGజల అన) పద·తbలD 
ఇ-ా̄��Éయ,లD కI�( mాట|ంచుట ÖదలDptట|v , xగ̄H/ాధన 7Pపౖ�నకD sGpిj 
7¤యబ�¥/f. ఈ పGవరXన మ<లమ,nా 7ా/f Zేశమ, పతన9:K, శతbG వ @ేsi» 
అపjnfంపబ�నెు (1 /ాåలD 11:4–8; 14:21–28; 2 /ాåలD 17:6–18; 23:4–8, 
13–15, 24–27; 24:1–4).  

వచనమ'లk 20–22. య8Dõబ' స�ప¦మ, Z(�/ా తనRd మcటF� �¥న Zేవ�ORd 
అటÀ�  జ-1E1� ే ... అపf:డK అy¤ పGsmాదన గల ఒక Ø¹ కk·బ{| @ేసుi©yPను. 
యciéబ, అy¤క9:Kన షరతbలD Zేవ�O మ,ందు ఉంh, అx yPర7¤రgబ�¥Rే అప�jడ� 
Zేవ�O �x́ంచదను అO Zవే�ORd బúరమ�నెు.10 Öదట|nా అతడ� QేవfడK తనకk 
�©డKEా ఉం{| తన ప4యణమంతట́ల` Dా�ాడవల ను అO ié/�ను. /�ండవZ[nా, 
అతడ� Zవే�O Fనుటకk ఆ5రమ'ను, ధ-1ంచుటకk వసi Êమ'లను ఇమMO 
అ�¥n�ను. hవ/fnా, Zేవ��ైన �ÊహË 7ాను మరలc s/fnf తన తం{|4 ఇంట́DG 
îVమమ,nా ½సుi©O రమMO ié/�ను. అతడ� HzహÁ xాHI తనకD Qేవfడg 
7ాnాo నమ, @�ేtను. అంRేiాక, అతడ� సiంy3మ'Eా gలబÔట́�న -ాFg, Qవేfg 
మంQRరమ'నకk గ,ర6X nా పGsÝిvం@ెను. hవ/fnా, Zేవ�O �Êదo  నుం�¥ m� ందుకDన¦ 
7ాట| అO¦ట| నుం�¥ పQRయవ వంత� Zేవ�నుi» ఇpjెదనg @pెtjను (14:20 
చూడ�మ,). ఈ hవ/f ఒప�jiéలD Zేవ��ైన �ÊహË 7ాRd అతO ½/ాMనమ, ®కz 
½వGతను మనకD చూpిసుX న¦Z[.11 

యciéబ, బúRేలD అనుభవం Z(�/ా ఒక mGా రంభ9:Kన అతO పGయcణం, ఇంiా 
Zేవ�O మOÝిnా Zేవ�O పOల` ఎలc ఉం�(ల` ఎంRd y¤ర6gi©నవలÐనO 
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RెTయజV�tను. యciéబ, తన పGవరXనల` మcర6jనకD ఇంiా అy¤క సంవత�/ాల 
iాలమ,, ఎyÞ¦ శ̄మలD ఎదు/~zO, Zేవ�Optౖ ఇంiా పÓ/fXnా ఆ'(రపడ�చూ, 
Ôsఫలమ,ను ఫTంపవలÐను. hవ/fnా, H/ానుల` తనకD rFర)ను కనుగనుటకD 
mGా రంభ9:Kన అతO పGయcణం, Zేవ�O పGణ(Ñకల` తన =ా> నమ,ను RెలDసుi©O, 
“భ<Nptౖ ఉన¦ కDటÀంబFలD అO¦ట|i}” Z¿7Pనకరమ,nా ఉండ�టకD 
iారణమc�Êను (28:14). 

అన�యమ' 

�ా�ిHz�న ఒక మ8నవfడK Qేవfgg ఎదు-Õ·నుట (అ"#$యమ' 28) 

యciéబ, బúRేలDనందు Zవే�OO కలDసుi©నక మ,ందు, ఆZ[. 28:12–15ల` 
7Gా యబ�¥నటÀv nా, తన తం�¥G�ÊKన ఇ=ా�కD ®కz మరణ శయ) y-దo నుం�¥ 
Z¿7Pన m� ందుi©నుటకD అతORd అబద·మc�ెను. ఏ-ావ� తన సహË దర6O చంpి తన 
పగ ½ర6gi©నn¢/�నO రచ�త RెTptను. iాO, తన తం�¥G ®కz మరణమ, 
వరకD అతడ� 7¤hయ,ం�ెను (27:41). /fబFz తన ptదo  కDమcర6O ®కz 
పGణ(Ñకను RెలDసుi©yPను; తన భరXRd శతృత�ం Rచెుgననుi©O, ఆ సంగs తన 
భరXకD RెTయజVయలÅదు. అంRేiాక, ఏ-ావ� తన తం�¥Gi» pిGయ9:Kన కDమcర6డ�. 
ఏ-ావ� @ే�నిటÀ� nా, యciéబ, కI�( తనకD rFర)ను కy(ను �ీX �O 
x7ాహమ,@ేసుi©నుట R(ను స]¼ంచలÅనO యciéబ,Rd అyPను (27:46). అy¤క 
సంవత�రమ,లకD మ,ందు అబFG Hమ, ®కz �´వకDడ� తనను ఇ=ా�కDనకD 
rFర)nా ఎలcగ, కనుn~yPyÞ, అZే/Ùsnా H/ానుల` ఉన¦ తన సహË దర6�ైన 
లcబFను ఇంట|i» తనకD rFర)ను కనుn~నుటకD యciéబ,ను కI�( పంపవలÐనO 
/fబFz యciéబ,ను ié/�ను (28:1–5).  

mాpి�ÊKన ఒక మcనవ�డ� తన ఇంట|నుం�¥ mా/fmÂ వ�ట. యciéబ, తన 
సుదూర పGయcణమ, అనnా ఇంచుNంచు y(లDగ, వందల 9:Kళ0� , తన యcతGను 
గ</fgన అy¤క సంZేHలRdను, ఎదుర��) ప/f�ి>తbలను గ</fgన భయమ,Rdను 
mGా రంÕం@ెను. తనకD అÔ¦ RెలDసు అనుi©Oన ఇతడ� ఇప�jడ� ఏÇ RెTయO 
�ి>si» వ@ెgను. ఐశ�ర)మ,, అ'[iారమ, మ/fయ, y(యకత�ం i©రకD mGా కDలc�¥న 
ఇతడ� అÔ¦, hవ/fi» ఇంట|O కI�( x�¥hptటvవల�ి వ@ెgను. ఐశ�ర)మ, 
మ/fయ, అ'[iారమ, i©రi��న అతO దు/ాశ–ఏ-ావ� �Êదo  నుం�¥ ఒక పGమcణమ, 
అతO తం�¥G �Êకz ఆö/ా�దమ, నుం�¥, తన కDటÀంబమ, ®కz 
y(యకత�మ,ల` /�ట|vంప� =ా�స>÷మ,ను ఇ@ెgను. ఇ7¤Ç H/ానుల` ఒక rFర)ను 
సంmాZ[ంచుi©నుటకD అతOi» ఉపÎగపడలÅదు. అతO Öదట| పGయcణమ,ల` 
అతడ� జయమ, m� ంZ[నను, బ���/VyబFకD s/fnf వhg ఒక i©̄తX  �xతమ, 
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mGా రంÕంచుటకD అనుకIల ప/f�ి>తbలD కనబడలÅదు. 
యciéబ, తన ఇంట|O xడhనప�డ�, అతడ� =ా�ర>మ,, అR()శ మ/fయ, 

అxÔsపర6లకD మcZ[/fnా ఉం�ెను. అట|v  పGజలD ఎవ/f Çద పడ�yÞ, అనnా: 
కDటÀంబమ,, �´¦]¼తbలD, లÅక పO@ే� ́ స>లంల` ఉన¦7ార6 అO చూడకDం�( 
సులDవ�nా O@gెన ఎi»z xజయం m� ంZ(లనుకDంటFర6. “Ç mాపమ, Nమ,Mను 
పటÀv i©నును” (సంఖc). 32:23) అy¤ mాtాO¦ �ర9:Kన ప/f�ి>తbలD 
ఎదు/~zనుట Z(�/ా y¤ర6gi©ందుర6. యciéబ, ఈ సమయమ,ల` తన 
¡సపÓ/fత ఆల`చనల ®కz ప/fణ(మం ఎర6గక ఉం�ెను. తనకD iాబ_ �� 
మcమ�ÊKన లcబFను, భxష)తbX ల` బ�య/VyబFకD s/fnf /ాక మ,ందు తనను 
H/ానుల` ఎటÀవంట| శ̄మలD ptటÀv yÞ అతOi» RెTయదు.  

Zేవ�డ� 7Pంబ�¥ంచుట. బ�య/VyబF నుం�¥ లIå (బúRేలD)నకD మ<డ� 
Z[నమ,లD పGయcణమ, తర67ాత సు/ా)సXమయమ,న @ే/�ను (28:10, 11). 
!కట|ల` అతడ� ఒక /ా�O కనుn~O Z(O తలగడnా @ేసుi©O y¤లÇద OదGmÂ వ 
పGయs¦ం@ెను. అZ[ iVవలమ, r.sక9:Kన !కట|, !కట| Z(�/ా కTnfన 
ఒంట/fతనమ, Z(�/ా యciéబ,కD కTnfన బFధ�� iాక, అతడ� అంతరంగమందు 
ఒక !కట| అనుభ<sO ఎదు/~zyPను.  

ఆ y¤లptౖ పండ�iéనnా అతడ� అy¤క పGశ¦లRd, సంZేHలRd, మ/fయ, 
భయcంZోళనలRd ఉం�ెను. అతడ� ఏ-ావ� ®కz పగను తpిjంచుi©O, తనకD 
ఒక rFర)ను 7Pతbiézనుచుం�ెను తపj Zేవ�O గ</fgన ఆల`చన అత�¥i» లÅదు. 
అతOi» RెTయకDం�(y¤, తన తT�దండ�G ల Z(�/ా xOన Zవే�O ®కz 
iార)మ,ను అతడ� Rd�ిప�చుgచుం�నెు. iాO, Zేవ�డ� అబFG Hమ,Rdను (12:1; 
అm� . 7:2), మ/fయ, ఇ=ా�కDRdను (26:2–4, 24, 25) మcటF� �¥న /Ùsnా 
యciéబ,RdకD�( మcటF� �(లనుi©y¤ను. Zేవ��ే యciéబ,Rd దరûన /Ùsnా 
మcటF� �ెను. అతO ®కz �ిగ,Í కర9:Kన �xR(Oi» nాO, అతడ� @ే�ిన తప�jకD 
గZ[o ంప�nాO ఆ దరûనమ, RెTయ@ేయలÅదు. Z(Oi» పGsnా Zేవ�డ� యciéబ,నకD 
తనను R(ను బయలDపరచుi©O, అతOi» ఒక i©̄తX  భxష)తbX ను గ</fg, 
O/Ù¶ణను, అతO �xR(Oi» i©̄తX  మcరÍమ,ను చూptను. 

Zేవ�డ� యciéబ,Rd దరûనమ,ల` (28:12), R(ను “పGభ,వ�” (�ÊహË 7ా)nా, 
అబFG Hమ,, ఇ=ా�కDల Zేవ�Onా బయలDపరచుi©yPను (28:13). ఆయన 
యciéబ,ను, అతO సంR(నమ,ను ఈ /Ùsnా ఆö/ా�Z[ం@ెదనO 7ాnాo నమ, 
@ే�tను. (1) అతడ� పండ�i©Oయ,న¦ ఆ భ<NO =ా�సX÷మ,nా ఇ@ెgదను.  
(2) అతO సంR(నమ, భ<మ)ందంతటF xసX/fంచును, 7ా/f Z(�/ా భ<Nptౖ ఉన¦ 
కDటÀంబFలÔ¦ ఆöర�Z[ంపబడ�ను (28:14). (3) Zేవ�డ� యciéబ,Rd మ/fంత 
వ)i»Xగతంnా ఉంటFనO @ెptjను (28:15; 26:3, 24; 31:3; 46:4; 48:21; OరÍమ. 
3:12 చూడ�మ,). Zేవ�డ� యciéబ,ను “iాmాడ�చు,” అతO పGయcణమంతట|ల` 
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అతOO భదGపరh, రî¥ంతbనO @ెptjను (28:15; i}రXనలD 91:11–16). Zేవ�O 
పGణ(Ñకల` అతడ� మరలc s/fnf అతడ� ఏ ఇంట|O x�¥h mా/fmÂ వ�చుy(¦�ో , 
మరలc s/fnf ఆ కy(ను Zేశమ,నకD వచుgట కI�( కలదు (28:15).  

Zేవ��ైన �ÊహË 7ా, యciéబ,ను అతO పGయcణమ, ఎంత ఎంత iాలమ, 
పట|vy(, ఎO¦ ఇబÈందులD ఎదు/��ననూ x�¥hptటvలÅదు (28:15). యciéబ, 
లcబFను వదo  H/ానుల` ఇర7Pౖ సంవత�/ాలD Zోpి� �i» గ,/��నను, Zవే�డ� 
అతORdటµ ఉం�ెనy¤ మcట Z(�/ా బలమ, m� ంZ[/f. 7ార6, “�tౖన)మ,లకD 
అ'[పs�ÊKన �ÊహË 7ా మనకD Rd�ైయ,y(¦డ�, యciéబ, ®కz Zేవ�డ� 
మనకD ఆశ̄య9:Kయ,y(¦డ�” అO/f (i}రXనలD 47:7, 11).  

mాpి ®కz పGతb)తXరమ,. ఆ దరûనమ, చూhన యciéబ, లÅh ఎంRd 
భయప�¥, “Oశgయమ,nా Zేవ�డ� ఈ స>లమందు ఉy(¦డ�, అZ[ y(కD 
RెTయకmÂ �Êను ... ఇZ[ �ÊహË 7ా మంZ[రమ,, పరల`కప� గxO ఇZే అyPను 
(28:16, 17). జÆæ O�ÊKన ఒకర6 తర67ాత iాలమ,ల` “�ÊహË 7ా యందT 
భయమ, జÆæ నమ,నకD మ<లమ,” (=ా9:తలD 1:7) అO 7Gా �tను; ఆ దరûనమ, 
Z(�/ా కTnfన Zెవౖ పGత¶తను బట|v, భయమ,Rd Oండ�i©Oన ఆ Zేవ�O గ</fg 
మ/fంత జÆæ మ,ను కTnfయ,ండ�ట ®కz అవసరతను RెలDసుi©yPను. అతడ� 
తన అన¦ను ¡సమ, @ేయ,ట, తన తం�¥GRd అబద·మcడ�ట అy¤ 
¡సపÓ/fత9:Kన పGవరXన గ,/�X/fnfనను, ఆ సమయమ,ల` అZే స/f�ÊKన iార)మO 
తనను R(ను సమ/f>ంచుi©yPను. iాO ఈ దరûనమ,ను చూ�ిన తర67ాత, ఒక 
భయమ,Rd ఆ ప/fÄదు· �ైన Zేవ�O మ,ందు R(ను ఒక mాpినO గ,/fXం@ెను. 
అలcంట| mాpనిy¤ ఒప�jiéలD, తnfÍంప� ఎల�ప�డ� అవసర9:Kనx.12 Zేవ��ైన 
�ÊహË 7ా తనRd లIåనందు ఉy(¦డO �Ê/fnf, Zేవ�O పGజలD ఎకz�ైRే ఉంటF/¢ 
ఆ స>లమందు “Zేవ�O మంZ[రమ,” (బ�RలేD) అy¤ ఒక xషయమ,ను యciéబ, 
గ,/fXం@(డ�. తZ(�/ా తన pితర6ల ®కz Zవే�O ®కz స�rFవమ,ను, 
మ]¼మను అతడ� RలెDసుi©నుట mGా రంÕం@ెను. 

iాలమ, సంప�ర19:Kనప�డ�, Zేవ�డ� తన అతb)న¦త మ]¼మను శ/Ùరమ,ల` 
ఉన¦ ��సునందు xవ/fం@ెను. Zేవ�డ� R(ను iVవలమ, ఒక మOÝిnా మcతG9: 
కనబనటÀv nా తన మ]¼మను మర6గ,పర@ెను; అ�నపjట|i}, ��సుi}¯సుX  
=ా'(రణ9:Kన మcనవ�O కy(¦ Nంhన7ాడ�. ఆయన Zేవ�O అZ[�½య 
కDమcర6డ� (ÎHను 1:49). తన ప/fచర)ల`, అy¤క అదుºత iార)మ,లD 
జ/fnfంh తన గ,/fXంప�ను RెTptను (అm� . 2:22; 10:38). ఒక సంఘటనల`, 
��సు గTలయల`O iాy(ల` Ôట|O Z(G î�రసమ,nా మc/fgనప�డ�, “తన 
మ]¼మను కనప/f@ెను” అO 7Gా యc�ెను (ÎHను 2:11). 

��సు i}¯సుX  “Zేవ�O మ]¼మ ®కz Rేజసు�ను, ఆయన తత�మ, ®కz 
మ</fXమంతమ,yPౖయ,ం�¥” (]̂òG. 1:3), ఈ ల`కమ,ల`Oi» న°ంhనZ(OO 7Pదi» 
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రî¥ంచుటకD ఆ°ం@ ేp´Gమ గల తం�¥G హృదయమ,ను బయలDపరచుటకD వ@ెgను 
(లIiా 15:1–32; 19:1–10). సు7ారX ®కz pిలDప� ఆ/f>క, =ామcÚక, 
మతపర9:Kన బú'(లD లÅకDం�(, అంద/fi» ఇవ�బ�నెు: iాO, ��సుi}¯సుX  తన 
ప/fచర)ల` ఎకDzవnా =ామcన) పGజల వదoy¤ గ�¥ptను (లIiా 7:36–50; 
ÎHను 9:1–41). ��సుi}¯సుX  దయ)మ,లను 7Pళ�n~టÀv ట Z(�/ా, /¢గ,లను 
స�స>పరచుట Z(�/ా మ/fయ, mాప�లను Z¿xంచు వంట| ప/fచర)ల Z(�/ా Zేవ�O 
మ]¼మను కనుపర@ెను (మcర6z 1:21–2:17).  

ఇదంతయ, య<దుల ptదoలకDను, పG'(న యcజకDలకDను, 
-ాసుX á లకDను,మ/fయ, ప/fసయ,)లకDను ఆయcసకరమ,nా ఉం�ెను, iాO 
ఇవÔ¦ �ిలDవ మరణం Z(�/ా (ÎHను 12:31–33; 2 i©/fం" ¿. 5:19–21) 
��సుi}¯సుX  చూpని Zేవ�O ®కz “p´GమకD” (ÎHను. 3:16), “మ]¼మకD” 
(ÎHను 12:23, 28; 2 i©/fం" ¿. 3:18) =ాదృశ)9:K ఉన¦Z[. ఈ పGi»¯యల`, 
��సుi}¯సుX  తన mGా ణమ,ను ఈ ల`క mాపమ,లకD “క̄యధనమ,”nా (మcర6z 
10:45; ÜిTpిj 2:5–8) ఇ@ెgను. సహృదయమ, గల7ార6 ఆయనను xశ��ింh, 
x'ేయతRd ఆ/ా'[ంతbర6. ఆయన ®కz p´Gమను, దయను ర6h చూh మcర6j 
@ెంZ[y( 7ార6 ఈ /Ùsnా సjంZ[ంతbర6 (మతX�28:9, 17; ÎHను 9:38; అm� . 
2:22–42). 

లIå నందు Zేవ�O మ]¼మ పGత)¶)తకD యciéబ, చూpిన సjందన తమ 
pితర6ను mÂ TనZ[nాను (12:7, 8; 22:1–18; 26:1–5, 24, 25; అm� . 7:2 
చూడ�మ,), ��సుi}¯సుX ను 7Pంబ�¥ంచు7ా/fO mÂ TనZ[nాను ఉన¦Z[. Zేవ�డ� 
యciéబ,ను ఆöర�Z[ంచుటకD, అతOi» అతO 7ారసులకD iాప�దల ఇచుgటకD 
గల తన Äభ7ారX బయలDపరhనప�డ�, ఈ కtfను�ైన వ)i»Xల` x-ా�సమ,ను, 
సమరjణను మ/fయ, ఆ/ాధనను ప�ట|vం@ెను. యciéబ, Îగ)తలÅO, 
=ా�ర>పర6�ైన R(ను Zేవ�O పGణ(Ñక Z(�/ా, ఈ భ<Nptౖ ఉన¦ కDటÀంబFలO¦ట|i} 
ఆö/ా�దమ, Rె@ేg 7ాOnా Zేవ�డ� తనను ఎను¦i©yPనO గ,/fXం@ెను (28:13–
15).  

ÖటvÖదట| =ా/fnా యciéబ, i©̄తXnా ఆల`hంచుట ÖదలDptటuvను. ఈ 
ఆ/ాధనకD కృతజæతnా R(ను తలగడnా ఉపÎnfంhన /ాsO జÆæ పiార> 
సXంభమ,nా OలDవబ�టuvను. Z(Optౖ నుyP mÂ �,ి పGsÝిvంh, “బúRేలD” (Zేవ�O 
మంZ[రమ,) అO p´ర6 ptటuvను. అంRiేాక, Zేవ��ైన �ÊహË 7ా R(ను �tలxhgన 
/Ùsnా ఆöర�Z[ంhన�Êడల, R(ను ఆయనను ఆ/ా'[ంh, �x́ంతbను అO 
Oశg�ంచుi©yPను. బúRేలD అనబ�ే ఆ స>లమ,ను ఒక ఆ/ాధy( స>లమ,nా @�ేి, 
తనకD సమసXమ,ను ఇhgన Zేవ�Oi» పZ[యవ వంతb @ెT�ం@దెనO @ెptjను 
(28:18–22). యciéబ, తన “ఆలcగ, జ/fnfRే ... అప�jడ�” అy¤ 7ాnాo నం 
@ే�ినప�jడ�, అతడ� Zేవ�ORd బúరమcడ�నటÀ�  కనబడ�ను. ఈ x'(నమ, 
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ఆ/ా'(న ®కz mGా రంభం మcతG9̈ iాO, అతb)న¦త9:Kన x'(నమ, iాదు. 
Zేవ�Oi» x'ేయత చూmాలనుకDy¤ పG½ ఒకzర6 i©̄తX �xత x'(y(లD, 
mGా '(న)తలD కTnf ఉం�(T. 

పరల`DాgDG మన gpెjన మ8రÙం HIసుDý��Ði  )28:12(  

��సుi}¯�´X  యciéబ, ®కz O@ెgన మc/ాÍ O¦ గ</fgన 7ాnాo నమ,నకD 
అంsమ y¤ర7¤/��j ఉy(¦డ�. ÎHను తన సు7ారXల`, ��సుi}¯సుX  
నR(O��లDను కలవకమ,ంZే అతడ� ఎటÀవంట| స�rFవమ, కల7ా�ో  ��సుకD 
మ,ంZే RెలDసునO ÎHను 7Gా �tను. ఆ యవ�నసుX డ� ఆశgర)ప�¥, 
��సుi}¯సుX ను Zేవ�O కDమcర6Onాను, ఇ-ా̄��లDనకD /ాånాను ఒప�ji©yPను. 
అందుకD బదులDnా ��సు, “Çర6 ఆiాశమ, Rెర6వబడ�టయ,, Zవే�O దూతలD 
మనుష) కDమcర6O ptౖnా ఎకDzటయ,ను Z[గ,టయ,ను చూ@ెదర6” (ÎHను 
1:51) అyPను. ��సుi}¯సుX  పరల`iాOi»O, భ<Ni»O స/f�ÊKన బంధమ,ను 
కTp´7ాడ�.  

తన °షb)లRd 9̈డ గZ[ల` ప=ాzను ఆచ/fంhన తర67ాత, పGభ,వ� 7ా/fRd 
R(ను తం�¥G ఇంట|i» (పరల`కమ,నకD) 7PÑ�, 7ా/f i©రకD “స>లమ, �ిద·పరచుటకD” 
7Pళ0X y(¦నO అyPను (ÎHను 14:2). ఆయన 7ా/fRd “y¤ను 7Pళ0� చున¦ 
స>లమ,నకD మcరÍమ, ÇకD RెTయ,ను” అనnా; అందుకD Rdమc పGభ,7ా, 
“ఎకz�¥i» 7Pళ0� చుy(¦7# మcకD RెTయZ;ే ఆ మc/ాÍ 9̈లcగ, RెTయ,ను?” 
(ÎHను14:4, 5) అO అడ�గnా అప�j�ే ��సు “y¤y¤ మcరÍమ,, సత)మ,, 
�వమ,ను. y( Z(�/ాy¤ తపj ఎవడ�ను తం�¥G ®దoకD /ాడ�” (ÎHను14:6). 
��సుi}¯సుX  మcతG9̈ Zేవ�O ®దoకD “మcరÍమ,” (O@ెgన మcరÍమ,). 

“Qేవfg మంQRరమ'” (28:16, 17) 

యciéబ, లIå వదo ఆiాశమ,నకD 7¤యబ�¥న O@ెgన ®కz దరûనమ,ను 
చూhనప�డ�, అతడ�, “Oశgయమ,nా �ÊహË 7ా ఈ స>లమందు ఉy(¦డ�, ఇZ[ 
y(కD RెTయకmÂ �Êy¤.” అతడ� భయప�¥, “ఈ స>లమ, ఎంRd భయంకరమ, ఇZ[ 
Zేవ�O మంZ[ర9̈ nాO 7¤/~కట| iాదు, పరల`కప� గxO ఇZే” అyPను (28:16, 
17). అతడ� తన �xతమ,ల` Zవే�O సO¦'[O గ</fg RెలDసుi©నుట 
mGా రంrFమc�Êను. అతO hవ/f Z[y(లల` యciéబ,, తన �xR(ంతమ, Zేవ�డ� 
అతOi» Rdడ�nా ఉy(¦డO పTi�ను (48:15). Zేవ�O పGజలD ఇకzడ ఉంటF/¢, 
7ా/fRd Zేవ�డ� ఉంటFడ�. 

ఇ-ా̄��Éయ,లD ఎర̄ సమ,దGమ,ను Z(ట| �ీy(� పర�తమ, @రే6వరకD, 
Zేవ�డ� “9̈ఘ సXంభమ,nాను” మ/fయ, “/ాsG యందు అnf¦ సXంభమ,nాను” 
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న�¥pిం@ెను అy¤ సత)మ,ను గ̄]¼ంచలÅదు (OరÍమ. 13:21, 22; 14:19, 24). 
నలr�ౖ సంవత�/ాలD అరణ)మ,ల` sర6గ,లcటల`, మందసమ,ptౖ ఇZే అnf¦ 
సXంభమ, మ/fయ, 9̈ఘ సXంభమ, OTh 7ాnాo న Zేశమ,నకD న�¥ptను (OరÍమ. 
29:42–46; 40:34–38). 

ఆ తర67ాత iాలమ,ల`, =� లù¡ను మంZ[ర O/ాMణమ, Z(�/ా, “Zేవ�O 
మ]¼మ” కనబ�ెను; ఎట�నnా “�ÊహË 7ా Rజే8మ]¼మ �ÊహË 7ా మంZ[రమ,ల` 
Oండ�i©నnా ఆ 9̈ఘమ,న¦ ]aతbవ� @ేత యcజకDలD �´వ@ేయ,టకD 
OలDవలÅకmÂ �/f” (1 /ాåలD 8:10, 11). క̄మమ,nా ఇ-ా̄��Éయ,లD ఆ 
కటvడమ,నకDను, అకzడ అ/fjం@ే అరjణలకDను మ<డనమMకమ,ను 
కనుపరచుట mGా రంÕంh/f. 7ార6 x-ా�సమ, Zేవ�Optౖ iాక మంZ[రమ,ptౖy¤ 
చూpి/f. 7ార6 R(మ, @ే�ని xగ̄H/ాధన, వ)Õ@(రమ, మ/fయ, చంట| pిల�లను 
బT ఇచుgట వంట| mాపమ,లను Zవే�డ� ల¶)ptటvడO తలంh/f. Zవే�O సO¦'[ల` 
ఆ/ాధన జ/fnfనంత iాలం �ÊరèషలÅమ, లÅక తన మంZ[రమ, y(శనమ, 
అవ��(Oi» Zేవ�డ� అనుమsంచలÅదు అO 7ార6 ఊ]¼ం@(ర6 (�/ÙMయc 7:1–
15). 

అటÀవంట| ఆల`చన Z(�/ా, �ÊరèషలÅమ, పGజలD పGవకXల మcటలD xనక, 
హృదయcలD కtfనపరచుi©O తమ mాపమ,లD ఒప�ji©నుటకD ఇషvపడక mÂ �/f. 
య<Z( /ాజ)మ,నకD Z(O మ,ఖ) పటvణ9:Kన �ÊరèషలÅమ,నకDను 
సమయమ, ఆసన¦9:Kనప�డ�, ఆ పటvణమ,ల` ఉన¦ పGజలD, Zేవ�డ� తన 
మంZ[రమ, ఉన¦ ఆ పటvణమ,నకD iాO, మంZ[రమ,నకD iాO ఏ HÔ 
కలDగÔయడ� అy¤ తప�jడ� ఆల`చనల` ఉం�¥/f. తమకంటµ మ,ందుnా 
బFబ,ల`నుకD @ెరn~OmÂ బ�¥న య<Z( సహË దర6లను ]aళన @ేసూX  
NnfTన7ార6, “7ార6 �ÊహË 7ాకD దూరసుX లÐౖ/f” అO అనుచూ, �ÊరèషలÅమ, 
పటvణమ, Zేవ�డ� తమకD “=ా�స>÷మ,nా” ఇhgనZ[ కనుక 7ార6 సురî¥తమ,nాy¤ 
ఉy(¦మO అనుi©నుచుం�¥/f (�Ê]aజVzలD 11:15).  

బబ,ల`నుల`, తమ గృHలకD దూరమ,nా అన) Zేశమ,ల` ఉన¦ 
య<దులకD, Zేవ�డ� R(y¤ 7ా/fi» “ప/fÄZ(· లయమ,” ( ׁשָּדְקִמ , miqdash, 
“ప/fÄద· స>లమ,” లÅక “Z7ేాలయమ,”; �Ê]aజVzలD 11:1613) అO 
RెTయజV�tను. mాత Oబంధనల` అరణ)మ,ల` పGత)¶ గ,�(రమ,నకDను (OరÍమ. 
25:8, 9; లÅÏ. 12:4; 19:30; 20:3), �ÊరèషలÅమ,ల` ఉన¦ మంZ[రమ,నకDను 
(1 Z[న. 22:19; 28:10; 2 Z[న. 20:8; yP]̂మc) 10:39) miqdash అను 
పదమ,ను 7ా�¥/f. బబ,ల`ను Zేశమ,ల` ఉన¦ ఇ-ా̄��Éయ,లకDను, 7ాయ,వ) 
9:=� m� తNయ మcరÍమ,ల` Öదట| ఇ-ా̄��Éయ,�ైన యciéబ,నకDను Zేవ�డ� 
ఒక 7ారXమcనN@gెను. అZేమనnా: Ôవ� ఎకzడ ఉన¦పjట|i}, Oజ9:Kన “Zేవ�O 
ఇలD� ” (మంZ[రమ,) R(ను 7ాnాo నమ, @�ేిన /Ùsnా తన పGజలRdy¤ ఉండ�ను 
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(26:3, 4; 28:15).  
��సుi}¯సుX  నందు Zేవ�డ� తనను R(ను బయలDపరచుi©y¤ వరకI, 

యciéబ, ®కz కల, �Ê]aజVzలD చూ�ిన దరûనమ, సంపÓర1 y¤ర7¤ర6jల`Oi» 
/ాలÅదు. ÎHను “ఆZ[యందు 7ాక)మ,ం�ెను, 7ాక)మ, Zవే�O �Êదo  ఉం�ెను, 
7ాక)9̈ Zేవ��ైయ,ం�ెను” (ÎHను 1:1) అO 7Gా �tను. తర67ాత, ��సుi}¯సుX  
శ/Ùర'(/fయగ,టను గ</fg, ÎHను, “ఆ 7ాక)9̈ శ/Ùర'(/f�ÊK, 
కృmాసత)సంప�ర61 డ�nా మనమధ) (‘పGత)¶గ,�(రమ,nా’14) Oవ�ిం@ెను; తం�¥G 
వలన కTnfన అZ[�½య కDమcర6O మ]¼మ వలÐ మనమ, ఆయన మ]¼మను 
కనుn~ంట|N” (ÎHను 1:14). 

�ీy(� పర�తమ, వదo  ఉర6మ,లD, 9:ర6ప�లD Z(�/ా Zేవ�O మ]¼మను 
చూ�ిన ఇ-ా̄��Éయ,ల అనుభ<si», @(ల వ)త)సXమ,nా Zేవ�డ� తన 
మ]¼మను కనుపర@నెు (OరÍమ 19:16–18). ఈ మ]¼మ పGత)¶త, ¡Ý ́
@(వకDం�( బGతbకDనటÀ�  Zవే�డ� తన మ]¼మను మరగ,పరhన 
xధమ,nాను(OరÍమ 33:20–23), ఇ-ా̄��Éయ,లD చూడలÅనంత 7PలDగ,Rd 
Oంపబ�¥, 7ా/fRd మcటF� డ�టకD ఒక మ,సుగ, ధ/fంచవల�ిన ¡Ý ́
మ,ఖపGiా-ామ,nాను (OరÍమ 34:29–34) iాక 7¤ర6nా ఉం�ెను. 

ఈ భ<Nptౖ తన ప/fచర)ల` Zవే�డ� °షb)లRd ��సుi}స̄ుX  వలÅ ఒక 
పGRే)క9:Kన xధమ,nా �xం@ెను. ఆయన s/fnf లÅh, తన °షb)లను ఈ 
భయంకర9:Kన ల`కమ,ల`Oi» సు7ారX పGకట|ంచుటకD పంప�చున¦ప�డ� (మcర6z 
16:15, 16), “y¤ను య,గసమcpిX  వరకD సZ(iాలమ, ÇRd కI�( 
ఉy(¦ను”అyPను (మతX� 28:20). అy¤క సంవత�/ాల తర67ాత ]̂òG i��*సXవ�లD 
]¼ంసను ఎదు/~zనుచుండnా, ]̂òG పsGక రచ�త మ/~క 7ాnాo నమ,ను, “Oను¦ 
ఎన¦డ�ను xడ�వను ఎదబFయను” (]̂òG. 13:5) జÆæ పకమ, @ే�tను. అంRేiాక 
“��సుi}¯సుX  Oన¦, y¤డ�, Oరంతరమ, ఒiV /Ùsnా ఉy(¦డ�” అO 7ా/fO 
mÂ G R(�]¼ం@ెను (]̂òG. 13:8). 

మ8ర9: మ-1య' ఒప:ందమ' (28:18–22) 

��సుi}¯సుX  ®కz °షb)లD ఆయనను 7Pంబ�¥ంచుట ÖదలDptట|vనప�డ� 
7ా/f �xR(లD ఎలc మcర6yÞ, °ష)త�ప� 7Pల ఎంRd 7ా/fi» ఎంటÀవంట| ఆల`చy( 
లÅదు. యciéబ, వలÐ 7ార6, “ఆలcగ, జ/fnfRే .... అప�jడ�” అy¤ ఒపjందమ, 
@ేసుi©నకmÂ �నను, 7ార6 కI�( ��సు పGభ,వ� /ాజ)మ,ల` అ'[iారమ,ను, 
సంపదను iéర6i©O/f (మతX� 19:23–30; 20:20–28). అందువలన, పGభ,వ� 
®కz ప/f@(ర)ల`O బ_ ధలకD, తZ(�/ా ఎదుర��) ప/f�ి>తbలకD పలDమcర6�  
7ార6 కలవరప�¥/f. ఆయన పxతG �xతమ,, ధరM-ాసX � xవరణ -ాసుX á ల, 
ప/fసయ,)ల 7¤ష'(రణను బయలDపరచుచున¦వO 7ార6 �Ê/fnfయ,ం�¥/f 
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(మతX� 5:1–7:29; 23:1–39; మcర6z 2:1–12). -ాసుX á లD, ప/fసయ,)లD 
��సుi}¯సుX ను 7ార6 కTnf ఉన¦ nøరవ =ా> నమ,లకD ఇబÈంZ[ కTnfంచు 7ాOnాను, 
/¢మc ®కz iéపం తమ Zేశంptౖ పడ�y¤¡ అy¤ భయమ, కTnf ఉy(¦రO 
°షb)లD RెలDసుi©O/f (ÎHను 7:14–32; 8:48–59; 11:7–10; 45–53). 

��సుi}¯సుX  య<దుల అ'[iార6ల @sేల` ఎదుర��) తన మరణమ,ను గ</fg 
మ,ందుnా °షb)లRd @pెిjనప�డ�, 9:�ీ�యకD ఇట|vZ[ ఎటÀ�  సంభxంచునO 
ఆశgర)mÂ �/f. p´తbర6, “పGభ,7ా, అZ[ ÔకD దూరమగ,ను nాక, అZ[ Ôi�న¦డ� 
కలDగదు” (మతX� 16:22) అO గZ[o ం@ెను. ��సుi}¯సుX  బం'[ంచబ�¥నప�jడ�, 
7ారందరè ఆయనను xడh !కట|ల`Oi» mా/fmÂ �/f (మcర6z14:50). 
య<దుల వలన భయమ,Rd తలDప�లD గ�¥యలD �nfంచుi©O ల`పలy¤ ఉం�¥/f 
(ÎHను 20:19). iVవలమ, ��సుi}¯సుX  ®కz ప�నర6R(> న9̈ ఈ pి/fi»7ా/fO 
శi»Xగల7ా/fnా మc/fg, ]¼ంసకD గ,/��నను, మరణమ, వhgనను 'ెరౖ)మ,nా ���´ 
Zేవ�O కDమcర6డOయ,, ల`క ర¶కDడOయ, పGకట|ం@ే 7ా/fnా @ే�ినZ[ (అm� . 
4:1–12; 5:27–32; 7:51–8:3; 12:1–5). స�వ9:Kన x-ా�సమ,Rd 7ార6 Zేవ�O 
ఆ/ా'[ంచుచూ, 7ా/f hవ/f -ా�శ వరకD ఆయనను పGభ,వ�nా సుX sంh/f (అm� . 
7:59, 60). 

సూచనలD 
1“పదoన/ామ,” అను ṕర6 సహజంnా 7ాయ,వ) 9:=� m� తNయల`O 24:10ల` ఉన¦ 

“అ/ామ¦హ/ా�మ,”కD మcర6ṕర6nా అర>ం @ేసుకDంటFర6. అ�నను ఇZ[ Hరను 
పటvణమ,నకD మcర6ṕరO మ/fi©ందర6 ఆల`h=ాX ర6. (Wayne T. Pitard, “Paddan-
aram,” in The Anchor Bible Dictionary, ed. David Noel Freedman [New York: 
Doubleday, 1992], 5:55.) 2Zేవ�O Îకz ఈ ṕర6 ఆయన సర� =ామర>÷ శi»XO 
వకzణ ంచునటÀ�  అOpిసుX ంZ[ (చూడం�¥ 17:1; OరÍమ. 6:3). 3ప�/ాతన Hరను ®కz 
స>లమ, ఆధుOక ట/Ùz మ/fయ, �ి/fయc స/fహదుo ల`, దî¥ణమ,నకD పGవ]¼ంh 
య<ఫGటàసు నZ[ల` కT�ిmÂ వ� బT� నZ[ ½రమ,నకD సÇపమ,న ఉన¦Z[. 4ప�/ాతన 
iాలంల`, తలగ�¥ @(లc గట|vZ[nా ఉం�¥య,ండవచుg. Ïట|ల` /ాsRd, ల`హమ,Rd, మ/fయ, 
@ెకzRd @ేయబ�¥న i©O¦ ఐగ,ప�X ల` కనుn~నబ�¥నx. ఉZ(హరణకD, Z¿Oల`O hతGమ,ను 
చూడం�¥ Alfred J. Hoerth, Archaeology and the Old Testament (Grand Rapids, 
Mich.: Baker Books, 1998), 112. 5R. K. Harrison, “Ladder,” in The International 
Standard Bible Encyclopedia, rev. ed., ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, 
Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986), 3:60. 6Úగ,Í రñ అనునZ[ 
పరల`కమ,నమ,ను భ<NO కలDప� mGా ంతమO ప�/ాతన పGజలD న9̈M7ార6. i©¯ తX  
సంవత�రం /¢åన, మ/fయ, i©O¦ పGRే)క సంద/ాºలల` iావచుg, 7ా/f Zేవతలను 
ఆ/ా'[ంచుటకD 7ా/f Úగ,Í రñ ptౖ ఉన¦ Zే7ాలయమ,లల`Oi» 9:ట�  Z(�/ా /ాåలD మ/fయ, 
యcజకDల గ,ంప� 7Pళ0X ం�ే7ార6. 7ా/f ఆ/ాధన xధులD సమcపX9:Kన తర67ాత మ/fయ, 
తమ బహëమతbల Z(�/ా తమ Zేవతలను సంRdషప/f@(మను నNMక కTnfన తర67ాత, 
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ఎyÞ¦ ఆö/ా�దమ,లRd i©¯ తX  సంవత�రమ,ను ఆనంZ[ం@(లy¤ ఆశRd, 7ార6 ఆ 9:ట�  ÇZ[nా 
తమ పటvణ /ాజ)మ,లకD Z[nf వ@ేg7ార6. 7Victor P. Hamilton, The Book of Genesis: 
Chapters 18—50, The New International Commentary on the Old Testament 
(Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1995), 241. 87ార6 ఈ 
ఉZేoశమ,ను yPర7¤/fgన అy¤క మcరÍమ,లను ఆZ[iాండమ, అనుబంధపర6సుX ంZ[ (12:2, 3; 
14:13–24; 17:4–8; 22:17, 18; 25:11; 26:2–4, 12–14, 24, 28, 29). 9@(లc 
సంవత�/ాల i»¯తం అబFG Hమ, అZే m Gా ంతమ,ల` (బúRేలDకD త¬ర6jన) �ÊహË 7ాకD ఒక 
బTpీఠమ, కట|v  ఆయనకD m Gా ర>న @ే-ాడ� (12:8). అ�Rే, యciéబ, బúRేలDల`O 7¤/V 
m Gా ంతమ,న /ాsG గ�¥pియ,ండవచుg (అతడ� ఉతXరమ,నకD పGయcణం @ేసుX y(¦డ� 
iాబట|v). ఆ m Gా ంతమ,ల` తన R(త ®కz ఆ/ాధనను గ</fg అతOi» 
RెT�ియ,ండకmÂ వచుg, మ/fయ, అకzడ బTpీఠమ, అపjట|i» లÅకDం�( mÂ � 
ఉండవచుg. 10ఈ షరతbలల` @(లc వరకD 28:15ల` Zేవ�O Z(�/ా మ,ందుnాy¤ 7ాnాo నమ, 
@ేయబ�¥నx. కD� పXంnా, యciéబ, Zేవ�Oi» ఏN @ెబ,తby(¦డంటµ, “Ôవ� y(Rd @ే�ిన 
7ాnాo నమ,లD yPర7¤/fgనట��Rే, y¤ను ÔకD ఇZ[ @ే=ాX ను.” 

11Zేవ�డ� యciéబ,ను కy(నుకD s/fnf ½సుi©Oవhgనప�jడ�, బúRేలDల` బTpీఠమ, 
కటvమO Zేవ�డ� అతOO ]̂చg/fం@ెను (35:1). పZ[యవ వంతb ఇ=ాX ను అO యciéబ, 
@ే�ిన ÖÃ కDzబ�¥O అకzడ తన మందల` నుం�¥ పÄవ�లల` నుం�¥ జంతbవ�లను బT 
అ/fjంచుట Z(�/ా యciéబ, yPర7¤/fgయ,ండవచుg (35:7). 12¡Ý́ (OరÍమ. 3:6), 
ఇ-ా̄��లD (OరÍమ. 19:16), nfZో)ను (y()యc'[. 6:22, 23), సం=Â ను తT�దండ�G లD 
(y()యc'[. 13:20–22), �Êషయc (�Êషయc. 6:5), మ/fయ, ṕతbర6 (లIiా 5:8, 9) 
ఉZ(హరణల` ఇZ[ ర6å7PౖనZ[. 13Thomas E. McComiskey, “ ׁשָּדְקִמ ,”in TWOT, 2:789. 
14“Oవ�ించు” అO అనువZ[ంచబ�¥న nÙ¯కD పదమ, σκηνή (skēn ē, “పGత)¶ గ,�(రమ,”) 
అను y(మ7ాచకం ®కz i»¯యc రèపమ,ల` ఉంZ[.  


