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అ"#$యమ' 32 

య+,-బ' మ/0య' ఏ2ావ5 మరల 

కల9సు,<నుట (@Aగమ' 1) 

ల"బ$ను మ)*య, య"-.బ, /బంధన 2ే4ి-6న7 తర:;ాత, ల"బ$ను 
మ)*య, అత/ సమ@హమ, B)ానుకD ;EనుFG)*H*)*, య"-.బ, మ)*య, అత/ 
కDటJంబమ, కKLను Fేశమ,న తన ఇంటO-P Q)*H* పSయ"ణమ,ను -6నUాH*ంV)*. 
)XండZ సమ@BలD [ాంQ సమ"\LKLల]^ _`abc య"ర:; -ాe ;EంటKf య"-.బ, 
ఎవ)* -.పమ, నుం`a అi] ే -6/7 సంవతj)ాల -Pkతం bా)*bc ilKm ఆ తన 
అన7iloన ఏ[ావqను ఎదు)st;ాu.  

తన FంటH,I JKLMN  మ+రOమ'లP య+,-బ' Qేవదూతలను ఎదు/VWనుట 

(32:1, 2) 

1
య+,-బ' తన Z[\ వను JKళ^N చుండaా Qేవదూతల9 అతbb ఎదు/VWb/0. 

2
య+,-బ' Jా/0b చూd-ఇQg Qేవ5b hiన అb jెlిn ఆ jpటH,I మహనFrమ' 

అను liరs ltటuvను. 

వచనమ' 1. v)ాw ను నFG-P తxర:yననున7 పరzత పSFేశ{|oన H*ల"దుకD 
ద}aణమ,Hా య"-.బ, పSయ"ణం 2ేసు~ ండHా Qేవదూతల9 అతbb ఎదు/VWb/0. 

ఇర;Eౖ సంవ]Lj)ాల -Pkందట, ఏ[ావq ఉగkత నుం`a య"-.బ, 
తÇిyంచు-6నుచుండHా, బÑ]ేలD వదw  “Fేవదూతలను” సzప7మందు చూ2ెను; 
;ార: ఆ-ాశమ,నకD {|టâ FL)*Çä ౖ ఎకDtచు FGగ,చునుం`a)* (28:12). అందు2ేత, 
Fేవదూతల పSతëíత య"-.బ, BరనుకD ;Eళîâ టకD మ"రï మ,ను ఏరyర2Li. 

వచనమ' 2. దూతలను చూVనపqyడZ, య+,-బ' ఈ _ధమ,Hా 2ెÇäyను, 
ఇQg Qేవ5b hiన.

1 ;ా)* పSతëíత Çితర:డZ ఆ పSFేశమ,నకD మహనFrమ' అ/ 
Çóర: ÇäటJò టకD ]^డy`aనFG, -ాe FL/ vకt ఖVöత{|oన Uాõ నమ, ]ెuయదు.2 
ఆ Çóర: vకt bామ,ఖëత ఏúటO? “మహనiûమ,” రüపంల† దzందzంHా 
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ఉన7FG మ)*య, “)XండZ °¢)ాలD” అ/ అరõం. “°¢రమ,”కD ( ֶהנֲחַמ , machaneh) 
ఏకవచనమ, తరచూ 4äనౖë £$వమ,ల† ఉప§H*ంచబ`ేFG (/రï మ-ాండమ, 
14:24; KLëయ"\Gపత¶లD 7:9-11; 1 FGన. 12:22), ఇకtడ ఆల†చన ఈ 
_ధంHాKf ఉండవచుö. Fేవq/ పరల†క 4äౖనë{|oన Fేవదూతల పSతëíత (ఒక 
°¢రం) Çితర:డZ మ)*య, తన]^నున7;ార: కKLను ;Eళîâ చుండHా ;ా)* రíణ 
-6రకD Uాíమ,ను ఇVöన_.3 ;ాస~ ;ా/-P, తzరల† తన Uc దర:/]^ మ)*య, 
అత/ సమ@హమ,]^ సం£$వë య,ద̈మ,నకD ఏ[ావq KLలDగ,వందలDమంFG]^ 
(32:6), ;Eళîâ టకD 4ిద̈ంHా ఉKL7డ/ Fేవq/-P ]లెDసు. య"-.బ, 4äౖనëం 
Fేవదూతల 4äనౖëం రíణ -Pkంద ఉం`Lల/ సzప7మ, చూÇంిVంFG. 2Lల" 
సంవతj)ాల తర:;ాత అతను మ)*య, ఏ[ావq కలDసు-6నబÆ త¶న7 
సమయంల† ఎదు)ØtనదH*న పSమ"దకర{|oన ఘర±ణ సందర≤ంల† ఈ జ¥µ నం 
Çితర:/ bc S తj∂∑ంVంFG. 

ఏ2ావ5ను ఎదు/VWనుటక9 య+,-బ' wకW hిదxyాటz 

(32:3-8) 

య+,-బ' దూతల9 (32:3-5) 

3-4
య+,-బ' ఎQోమ' Qేశమ'న, అనaా 2ÄFrరs Qేశమ'ననునÅ తన 

సహÇ దరsÉైన ఏ2ావ5ÖÜదáక9 దూతలను తనక9 మ'ందుaా పంlి–äరs Ö# 

ప\భ'JKౖన ఏ2ావ5Z[–ఇంతవరక9 Öåను ల+బAనుÖÜదá  bవhింd య'ంటHb; 
5
Ö#క9 

పéవ5ల9 aాÉèదల9 మందల9 Q#సQ#hీజనమ'ను కలరs; í కటAìమ' 

Ö#యందు కల9గ'నటzN aా Ö# ప\భ'వ5న,IQg Zెîయజïయనంlిñనb í hiవక9Éైన 

య+,-బ' అÖKనb jపె5nడb Jా/0 ,ాజóò lింjెను. 

వచనమ' 3–5. య+,-బ' భయప`aన అKfక సంవతjరమ,లD మ,H*ంపqకD 
వ2Löi: తన సహÇ దరsbZ[ ఘర±ణ. అతను న-Ptన-Pt రహసëంHా iంటO-P 
Q)*H* వ2ేö పSయత7ం 2ేసు~ న7టJâ  ఏ2ావ5 అను-.కπడద/, అతడZ తనకD 
మ,ందుHా, 2ÄFrరs Qేశమ'నక9, మ)*ంత సంఘటOత £∫Hsªక KLమ{|oన 
ఎQోమ'క9 దూతలను పంltను. య"-.బ, vకt గత ºసం మ)*య, కDయ,-P~  
ఏ[ావq -.పమ,నకD భయపడZటకD మంV -ారణమiëంFG. 
FGzΩ§పFేశ-ాండమ, 2:12ల† ఇవzబ`aన మ)*ంత సమ"2Lరమ, తన 
సహæ దర:డZ అత// ఏ_ధమ,Hా 2ేర:öకDంట$`ో నన7 Çితర:/ vకt 
ఆంFో ళనకD అదనపq -ారణమ,లను ]ెuయపర:సు~ ంFG: ఏ[ావq కDమ"ర:లD 
[¿iûర:ను Uాz\¡నపరచు-6Kf వరకD హæ )¬య,లD FL/ల† /వ4ింV)*. ఈ పS-Pkయ 
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ఎపqyడZ b Sా రంభ{|oనFో  ల√FL మ,H*ంచబ`aంFో  ;ాకëమ,ల† సూVంచబడల√దు; 
అi]ే, ఒక;fళ హæ )¬య,లD vకt బ∂∑షtరణ జర:గ,త¶ంట≈, ;ాయ,వë 
{|U∆ b∆ తúయ మ)*య, కKLను మధë తం`LలDHా పSయ"ణం 2సేు~ న 
సమయంల† F¡/ గ,)*ంV య"-.బ, _/య,ండవచుöను. హæ )¬య,లను 
]«లH*సు~ న7 సమ"2Lరం య"-.బ,కD తన అన7 vకt 4ä/ౖక Uామరõ»ం 
మ)*య, ఏ[ావqను కలDవqటకD గల తన భయమ,ను ΩవSపరVనటJâ Hా 
సూVసు~ ంFG. 

తన Uc దర:/ తృÇి~  పర2ేందుకD, ఏ2ావ5ను ప\భ'వ5aా ÇిలDవమ/ Çితర:డZ 
తన దూతలకD అజ¥µ Çిం2నెు; ;ా)* యజమ"ను/ గ,)*ంV తన అన7యë 
hiవక9Éèaా మ"ట$â డవల ను. ఇషò పÀరzకమ,Hా అత/-P సమ)*yంచు-6నుట 2ేత 
ఏ[ావqకD జ)*H*ంVన దురహం-ార -Pkయలను స)*2ేసు-6నుటను మ)*య, 
సమ"\Lన{|oన ఐకëతను -.ర:-6KEన/ ఇల"టO అÕనందన ]uెయజŒసు~ ంFG. 
ఇUాjకD b∆ రbాటJన తన -PVöన F¡;EనలకD య"-.బ, vకt £$ష 
వëQ)Œకమ,Hా నున7FG: “జనమ,లD eకD FLసులగ,దుర:, . . . e తuâ  పqత¶S లD 
eకD UాH*లపడZదుర:” (27:29). ఇFG ఏ[ావq -6రకD ఇUాjకD మ"టల"`aన 
మ"టలకD కπడ వëQ)Œకమ,Hా నున7FG: “e సహæ దర:/-P FLసుడవగ,దువq” 
(27:40).  

ఇం-ా, య"-.బ, ఇంతవరకD ల+బAను వదá  సుF¡ర– /;ాసమ, నుం`a 
పéవ5ల9 మ/0య' aాÉèదల9, మందల9 Çäదw  ప)*;ార{|oన Q#సQ#hలీZ[ 

సమృQgxaా QöJKనల9 yõ ంQg Q)*H*వసు~ KL7న/ దూతలD ఏ[ావqకD 2ెపyవల ను. 
అపqyడZ ;ార: (ఏ[ావq)కD ఆయనయందు కటAìమ' కల9గ'టక9 గల తన 
ఆశను పSకటOంచవల ను. “కట$íమ,”కD పదమ, ןֵח  (chen), “దయ” అ/ కπడ 
అరõం.4 తను అర—త కuH*న క“*న{|oన °íకD బదులDHా దయ, కర:ణ మ)*య, 
సమ”Q/ తన సహæ దర:/ నుం`a -.ర:-6KEను.  

దూతల wకW భయమ'కîa0ంచు Jారú (32:6-8) 

6
ఆ దూతల9 య+,-బ'ÖÜదáక9 ñ/0a0వdû–ü†మ' í సహÇ దరsÉైన 

ఏ2ావ5ÖÜదáక9 JK°Nñ¢; అతడ£ Ö#ల9గ'వందలమంQgZ[ bనుÅ ఎదు/VWన 

వచుûచుÖ#Åడb jపెnaా 
7
య+,-బ' ¢,IWî భయపÉè Z•ందరపÉè 

8
ఏ2ావ5 ఒక 

గ'ంప5 äQg,I వdû Q#b హతమ' jేhినFßడల ¢a0îన గ'ంప5 

తlిnంచు,<by® వ5నను,<b, తనZ[నునÅ జనులను మందలను పéవ5లను 

ఒంటuలను /©ండ£ గ'ంప5ల9aా ™@Aa0ంjనెు.  

వచనమ' 6. య+,-బ' పంÇిన దూతల9 అతను అనుకDన7FL/ కంట≈ 
తzరHాKf ñ/0a0 వj#ûరs. ;ార: సమ";fశంల† ఏú జ)*H*ంFో  ;ాకëమ,ల† 
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2ెపyబడల√దు; అi]ే, దూతల నుం`a వVöన ;ార~  మ"తSం భయంకర{|oనFG. 
ఏ[ావq Ö#ల9గ'వందలమంQgZ[ స‘Çసిు~ KL7డ/ ;ార: 2Çెäyను. తన ఆల†చన 
_ఫల{|oనద/ య"-.బ, అనుకDKL7డZ; తన సంపద గ,)*ంV పSUా~ _ంచడం 
ఏశవqÇäౖ ఉFేw °ంVనFL/కంట≈ వëQరకంHా పS£$వం చూÇింV ఉండవచుö. తనకD 
సంబం\GంVన ;ాటOల† ఇకÇäౖ ఎన7డZ bాల÷ï నుటకD ఇషò ంల√/ _షయం తన 
సహæ దర:/-P ]ెuయ"ల/ య"-.బ, అనుకDKL7డZ. 32:5ల† 2ెపyబ`aన 
య"-.బ, సంపద ఏ[ావq ఏú -.)*నను ఇవz`L/-P గల ఇషò మ,ను 
]ెuయజŒసు~ ంFG. /జంHా, మ,ందుHా 2ే4ిన ºసం మ)*య, కDయ,-P~  నుం`a 
బయటప`a తన జన”హకDt నషò ం -6రకD మ)*య, మరణపడక F¡;Eనల -6రకD 
య"-.బ, ఏ[ావqకD ఏFో ఒకటO ఇ;ాzujయ,ంFG.  

వచనమ'ల9 7, 8. య+,-బ'ను పS[ాంతంHా ఉంచుటకD బదులD దూతలD 
¢,IWî భయపÉè Z•ందరపÉేటటzN  2ే[ార:. KLలDగ,వందలమంFG అKfFG ఒక Çäదw  
4äౖనëం,5 మ)*య, య"-.బ, మనుష¶లD FL`a 2ేUా~ రను-6నకbc ]ే ల√FL అతKf 
సzయంHా తన Uc దర:/-P వëQరకమ,Hా FL`a/ b Sా రంÕం2Lలను-6నకbc ]ే 
ఏ[ావq అంత Çäదw Fెనౖ బలగమ,ను త2ేö;ాడZ -ాFºే. ;ాస~ వంHా, HØపy 
సంపదగuH*న మంద]^ మ)*య, అKfక FLసుల]^ కKLనుకD Q)*H* వ2ేöటపqyడZ 
య"-.బ, మనసుjల† ఏú జర:గ,త¶ంFో  ఏ[ావqకD ]ెuయదు. HØ)Xkలను 
మ)*య, మందలను -ాయ`L/-P య"-.బ,కD తర:;ాత ;ార: అవసరం, -ాe 
;ాటO యజమ"/ ఆజ¥µ ÇింVనటâ i]ే అ_ ఆయన -6రకD bc )ాడవచుö. 
ఎటJవంటO ప)*4ిõ Q అiKL ఏ[ావq మ"తSం 4ిద̈ప`a వసు~ KL7డZ. 

Çäదw  సంఖëల† అత/ Uc దర:డZ తనను ఎదు)Øtన7 _\Lనం య"-.బ,ను 
భయ£$S ంQ 2ే4ింFG, తన భయమ, తనను స~ ÕంపజŒయల√దు. ఆయన ఎపqyడూ 
ఒక _జయవంత{|oన కDటSFLర:`aHా ఉKL7డZ, మ)*య, ఇపyటO-ÿ అతడZ 
చమ]Ltరమ, కuH*య,KL7డZ. అందు2తే, అతడZ తనZ[నునÅ జనులను 

మందలను మ)*య, పéవ5లను ఒంటuలను /©ండ£ గ'ంప5ల9aా ™@Aa0ంచుటక9 

పSణLªకను రüb∆ ంFGం2ెను. అత/ ఆల†చన ఏúటంట≈ ఒక;fళ ఏ2ావ5 ఒక 

గ'ంప5ను హతమ")*öన ilడల, úH*uయ,న7 గ'ంప5 తlిnంచు,<by® వ5టక9 

ŸలDపడZత¶ంFG. “గ,ంపq” machanehకD ∂⁄¤S పదమ, మ)*య, 32:2ల† 
“గ,ంపq”కD అFే పదమ,: “య"-.బ, ;ా)*/ (దూతలను), ‘ఇFG Fేవq/ 4óన.’ 
. . .” అ/ 2ెÇäyను.  

Qేవ5b,I య+,-బ' wకW ´ర (32:9-12) 

9
అప5nడ£ య+,-బ'-Ö# తంÉè\Fß≠న అబA\ Æమ' QJేా, Ö# తంÉè\Fß≠న ఇØా∞క9 

QేJా,-í Qేశమ'నక9 í బంధువ5లwదáక9 ñ/0a0 JKళ^N మ', íక9 ü†ల9 jేhtదనb 

Ö#Z[ jెlిnన FßహÇ Jా, 
10

íవ5 í hiవక9b,I jhేిన సమసúü≥≠న 
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ఉప,ారమ'లక9ను సమసú సత$మ'నక9ను అyాతµ\ డను, ఎటN నaా Ö# jేñ కర∂Z[ 

మ+త\ü† Fr w/ాá ను Q#టHñb; ఇప5nడ£ Öåను /©ండ£ గ'ంప5ల∑ౖñb. 
11

Ö# 

సహÇ దరsÉైన ఏ2ావ5 jేñనుంÉè దయjేhి ననుÅ తlిnంచుమ'; అతడ£ వdû 

lిలNలZ[ తîNb, ననుÅ చంప5Öå∏ అb అతb,I భయపడ£చుÖ#Åను. 
12

íవ5-

Öåను íక9 Z[Éె ౖbశûయమ'aా ü†ల9 jయే'చు, ™Øాú రమగ'టవలన ల∑,IWంపలπb 

సమ'ద\ప5 ఇసుకవల∑ í సంZ#నమ' ™సú/0ంపజïయ'దునb htల™dûñJå అÖKను. 

వచనమ' 9. ఈ సందర≤మ,నకD మ,ందు య+,-బ' vకt పS]ేëక b Sా రõనల 
గ,)*ంV ;ాకëమ,ల† బ∂∑రï తం 2ేయల√దుHాe ఏF¡ ల√దు అ/ నమ”`L/-P 
కషò ంHా ఉంటJంFG. ఇFG మ)ాëద గల fiదటO b Sా రõన అ/ -6ందర: అంట$ర:.6 

VవరకD Çితర:డZ Fవేq/]^ ఒక వë-P~ గత సంబంధంమ,ను b Sా రంÕసు~ KL7డ/ 
మ)*య, ఇFG అత/ Uc దర:/]^ స)*iloన సంబంధమ, అÕవృFG¨  పరచు-6నుటకD 
ఇFG b Sా మ,ఖëం అ/ అత/ b Sా రõన సూVసు~ ంFG. అతను (తన) తంÉè\Fß≠న 

అబA\ Æమ'
7
 మ/0య' (తన) తంÉè\Fß≠న ఇØా∞క9ను Çిలచుట]^ తన b Sా రõన 

b Sా రంభ{|oంFG. ఇర;Eౖ iflండâ  -Pkందట బÑ]ేలDల† ilహæ ;ా తన గ,)*ంV Çితర:/-P 
ఈ _ధమ,Hా ]ెuయపరచు-6KEను (28:13).  

ఎలâ పqyడZ బÑరం ఆ`ే;ా`aHా, య"-.బ, )XండZ _షయమ,ల గ,)*ంV 
Fేవq/-P జ¥µ పకమ, 2ే4äను: (1) [eవq] í Qేశమ'నక9 í బంధువ5లwదáక9 

ñ/0a0 JKళ^N మb [eను] Ö#క9 jlెిnñ™.  అi]ే, ఇపqyడZ అతడZ FేవqడZ 
అజ¥µ ÇింVన FL// 2ేసు~ KL7డZ -ాబటOò , తన ప/-P ఆటంకం కuH*ంV తన 
b Sా ణమ,నకD అbాయం కuH*ంచు ఒక భయంకర{|oన సం}‚భమ,ను 
ఎదు)ØtనుచుKL7డZ. అందు2ేత, ;ాHాw నమ, vకt )Xండవ £$గమ,ను పÀ)*~ 
2ేయమ/ య"-.బ, Fవేq`a7 ;fడZ-6KEను: (2) íక9 ü†ల9 jేhtదను. మ)*ంత 
అí)ారõంHా, ∂⁄¤S ;ాకëం 2ెపq~ ంFG, “eకD {„లD కలDగజŒ4äదను” (NRSV; NJB; 
ESV చూడం`a). 

వచనమ' 10. ఈ సమయమ, తర:;ాత, య"-.బ, Vవ)*Hా Fేవq/ ilదుట 
అ)*yంచు-6KEను. ఏ[ావqకD చంbాల/ మనసుj కలDగజŒ4ిన అత/ ºసపq 
మ"టలD మ)*య, పనులను గ@)*ö అతను మ"ట$â డనపyటO-ÿ, కeసం తనను 
గ@)*ö ]Lను 2ెపqy-6KEను. Qేవ5డ£ అKfక సంవతjరమ,లD అత/-P చూÇని 
సమసúü≥≠న ఉప,ారమ'లక9ను సమసú  సత$మ'నక9ను అyాతµ\ డను అ/ 
ఒపqy-6KEను. ఈ -Pâ షò  ప)*4ిõ Q మధëల† ఆ ఒపqy-.లD ఒక ఆΩ”య మ"ర:y 
2 sటJ2ే4ి-.వడం fiదల ౖనటJâ  సూVసు~ ంFG. అతను ఏ[ావqకD 
సమ)*yంచు-.వ`L/-P 4ిద̈ంHా ఉKL7డZ మ)*య, Fవేq/ ilదుట అనర:— /గ 
ఉన7టJâ Hా గ,)*~ ం2LడZ. ఇర;Eౖ సంవతj)ాల మ,నుపq B)ానుకD ;E‰Ââ టపqyడZ 
w/ాá ను Q#ట∫టప5nడ£ అత/ వదw  ఒక కర∂ తపy ఏ‘ ల√ద/ 2ెbాyడZ; 
ఇపqyడZ కKLనుకD Q)*H* వ2ేöటపqyడZ అత/-P /©ండ£ గ'ంప5ల £$రëలD, 
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Çిలâ లD, 4óవకDలD మ)*య, అKfక{|oన జంత¶వqలD ఉన7_.  
వచనమ' 11. సంవతjరమ,ల/7ట$ య"-.బ, Ê_తంల† Fవేq/ vకt 

HØపy F¡;EనలD వëరõమ"? య"-.బ, ఇపqyడZ పSQ ఒకtటÁ -.ల†y;ాల", అత/ 
సహæ దర:`ైన ఏ2ావ5 మ)*య, అత/ మనుష¶ëల jేñలP, అత/ Ê_తం 4äతౖం 
-.ల†y;ాల"? Çతిర:/ vకt హృదయ b Sా రõన _ºచన -6రకD Fేవq/-P fiర. 
అత/ Ø® దరsడ£ వdû lిలNలZ[ తîNb, అత// మ)*య, అత/ కDటJంబమ,ను 

చంప5Öå∏ అb భయమ'ను వëక~ ం 24ేäను. 
వచనమ' 12. అపqyడZ, FేవqడZ మ)*öbc iనపyటO-ÿ, ల∑,IWంపలπb 

సమ'ద\ప5 ఇసుకవల∑ í సంZ#నమ' మ)*య, సంపద ™సú/0ంపజïØాú నb 2ెÇిyన 
Fేవq/ ;ాHాw నమ,ను Çితర:డZ Fేవq/-P గ,ర:~  2ే4äను (28:14; 13:16; 15:5; 
22:17; 26:4). య"-.బ, నú”-మ)*య, Fేవq`a7 ఒÇిyంచుటకD చూ4äను-అ_ 
ఏ[ావq]^ మ)*య, అత/ మనుష¶ëల]^ )ాబÆ వq సమ";fశమ, వలన 
అబ$S Bమ,నందu ఆË)ాzదమ,ల]^ సంబంధమ, కuH*య,న7 సమస~  Fేవq/ 
పSణLªక మ)*య, ఉFేw శమ,నకD మ,పqy ఉన7FG. సyషò ంHా, fiదటOUా)*, తనను 
మ)*య, తన కDటJంబమ,ను ర}aంచు-6నుటకD అతడZ /సjBయ,డZHా 
నుKL7డZ. 

య+,-బ' wకW య',Iú పదxñ (32:13-21) 

13
అతడ£ అకWడ ఆ /ాñ\ గÉèl ిZ#ను సంyాQgంdన Q#bలP తన అనÅFß≠న 

ఏ2ావ5 ,<రక9 ఒక ,ానుకను 
14

అనaా /©ండ£వందల ü†కలను ఇరsవQg 

ü†కy® తµలను /©ండ£వందల aV/©∂లను ఇరsవQg yõ ట∫vళNను 
15

మ'పnQg yాÉè 

ఒంటuలను JాటH lిలNలను నల9వQg ఆవ5లను పQg ఆబª తµలను ఇరsవQg 

ఆడ£aాÉèదలను పQg aాÉèద lిలNలను ºhి,<b మందమందను Jåరs Jåరsaా 
16

తన 

Q#సులjేñ కపna0ంd-äరs మందమందక9 నడ£మ ఎడమ'ంd Ö#కంట∫ 

మ'ందుaా Øాa0yõ ండb తన Q#సులZ[ jెltnను. 
17

మ/0య' Jా/0లP 

´దటHJాbZ[-Ö# సహÇ దరsÉైన ఏ2ావ5 bనుÅ ఎదు/VWb-íJKవ/0Jాడవ5? 

ఎకWÉè,I JKళ^N చుÖ#Åవ5? í మ'ందరనునÅ™ ఎవ/0వb bనుÅ అÉèa0నFßడల 
 

18
íవ5-ఇ™ í hiవక9Éైన య+,-బ'™, ఇQg Ö# ప\భ'JKౖన ఏ2ావ5,<రక9 పంపబÉèన 

,ానుక, అQgap అతడ£ మ+ JKనుక వచుûచుÖ#Åడb jపె5nమb ఆజóò lింjెను. 

19
అటN తడ£

 
Öåను మ'ందుaా పంప5చునÅ ,ానుకవలన అతb సమ+"#నపరdన 

తరsJాత Öåను అతb మ'ఖమ' చూjెదను; అప5nడతడ£ ఒకJåళ ననుÅ 

కటAøèంచునను,<b-äరs ఏ2ావ5ను చూdనప5nడ£ ఆ jVప5nన అతbZ[ 

jెపnవల∑నbయ' 
20

äరs-ఇQgap í hiవక9Éైన య+,-బ' మ+ JKనుక 

వచుûచుÖ#Åడb jెపnవల∑నbయ' /©ండవJాb,Ib మ¿డవJాb,Ib మందల 

JKంబÉè JK°NనJా/0కంద/0,Ib ఆజóò lింjనెు. 
21

అతడ£ ,ానుకను తనక9 మ'ందుaా 
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పంlింd Z#ను గ'ంప5లP ఆ /ాñ\ bîjెను.  

వచనమ' 13. య"-.బ, “మహనiûమ,” అను Çóర: ÇäటOò న సõ లమందు ఆ 

/ాñ\ గÉèltను. Fవేq/ రíణ -.ర:-.వడం మ"తS{„ స)*bc దు ఎందుకంట≈ తన 
అన7]^ తపqyను స)*FGదుw -.వడం కπ`L ఆయన బ$ధëత. [Èరëమ,గల 
బహ¡మñZ[ ( הְָחנִמ , minchah) కπ`aన ఒక పSణLªకను య"-.బ, 
ఏ)ాyటJ2ేసు-6KEను. ఈ పదమ, bాత /బంధనల† అ\G-ా)*-P 2ెuâ ంVన పను7కD 
-6/7 Uార:â  ఉప§గపడZత¶ంFG (2 సమ@iflలD 8:2, 6; 2 )ాÍలD 17:4; 
హæ Îóయ 10:6) -ాe, మ)*-6/7Uార:â  ఇFG సzచÏంద ల√FL సమరyణ 
బహÌమQ/ సూVసు~ ంFG (4:3-5; 43:11, 15; KLëయ"\Gపత¶లD 6:18; 
1 )ాÍలD 10:25). ఈ సందర≤ంల†, minchah అKfFG ఏ2ావ5 య"-.బ,కD 
_\GంVన పను7ను మ"తSం సూVంచదు; బదులDHా, ఇFG Çäదw  సంఖëల† ఇVöన 
జంత¶వqల ఉFLర బహÌమQ. 2Lల" -ాలం -Pkతం జన” హకDtను b∆ ందుటల† 
మ)*య, మరణ పడక F¡;Eనలను Fొ ంH*uడంల† య"-.బ, 24ేిన ºసమ, 
మ)*య, కDయ,-P~ -P ప)*BరంHా ఇ_ తన అన7కD కkమంHా పంపబ`ెను. 

వచనమ'ల9 14, 15. ఏ[ావqకD య"-.బ, ఇVöన బహÌమQ సంఖë 
అదు≤తమ,Hా ఉన7FG: fiత~ ం 550. __ధ ర-ాల ప)*మ"ణం B)ానుల† 
య"-.బ, vకt ప)*4ిõ Q ఎంత ల"భFLయకంHా మ)*య, _జయవంతంHా 
ఉన7Fో  ]ెuయజŒసు~ ంFG.8 fiదట, రచiత /©ండ£వందల ü†కలను ఇరsవQg 

ü†కy® తµలను సూVం2ెను, తర:;ాత సమ"న సంఖëల† HØ)Xkల గ,)*ంV 
సూVం2ెను: /©ండ£వందల aV/©∂లను ఇరsవQg yõ ట∫vళNను అపqyడZ మ'పnQg yాÉè 

ఒంటuలను JాటH lలిNలను నల9వQg ఆవ5లను పQg ఆబª తµల9. VవరHా, జ¥¢]Lల† 
ఇరsవQg ఆడ£aాÉèదలను పQg aాÉèద lిలNల9 2ేరöబ`aన_. పSQ జంత¶వqల 
గ,ంపqల† మందలను ఇం-ా అ¢వృFG¨  పరచ`L/-P ఒక మగ మ)*య, ఆడ 
కuH*య,న7_. య"-.బ, -ానుక vకt ప)*మ"ణం తన తం`aS F¡;Eనలను 
మ)*య, జన”హకDtను ఆకkúంచుకD/ అతను కలDగ2ే4ిన నషò ం vకt 
Fౌషò »ంను గk∂∑ం2ెనన`L/-P సూచన.  

వచనమ' 16. తన అన7 -.పమ,ను [ాంQంచ`L/-P జంత¶వqలను గ'ంప5 

;Eనుక గ,ంపqను పంÇి అత// మ,గ,¨ / 2ేయ"ల/ య"-.బ, పSణLªక ;f4äను. 

అతడZ పSQ జంత¶వqల గ,ంపqను తన Q#సులjñే కపna0ంd, మ)*య, నడ£మ 

ఎడమ'ంd తనకD మ,ందుHా ;Eళâ మ/ ;ా)*/ ∂⁄చö)*ం2ెను.  
వచనమ'ల9 17, 18. ఏ2ావ5 పSయ"ణం 2ేసు~ న7 మ"రï మ,ల† __ధ 

గ,ంపqలD ;fర:;fర: సõ లమ,ల† ఉం`Lu. ఏ[ావq /లV 4óవకDల గ,)*ంV, 

జంతµవ5ల గ,)*ంV, మ)*య, తమ యజమ"/ గ,)*ంV అ`aH*న పSQUా)* ;ార: 
ఒ-Œ సమ"\Lనం ఇ;ాzu, ఇ™ í hiవక9Éైన య+,-బ'™, ఇQg Ö# ప\భ'JKౖన 

ఏ2ావ5,<రక9 పంపబÉèన ,ానుక. య"-.బ, ;ా)* JKనుక వచుûచుÖ#Åడb 
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ఏ[ావqకD 2పెyమ/ ;ా)*/ ∂⁄చö)*ం2ెను.  
వచనమ' 19. మ"రï మ,ల† ఎంత మంFG 4óవకDలను మ)*య, మందలను 

య"-.బ, fiహ)*ంపజŒUా`ో  ;ాకëమ,ల† 2పెyబడల√దు. మ@`aంటO/ గ,)*ంV 
_వరణ ఇసూ~  ఆ మ@డZ గ,ంపqలD తర:;ాత úH*uన_ అనుస)*ం2Lల/ కDâ ప~  
_వరణ మ"తSం ఇవzబ`ెను.  

వచనమ' 20. అదనంHా, Çితర:డZ పSQ మందకD -ాప)*iloన 4óవకD/]^ 
ఇల" 2ెపyమ/ ∂⁄చö)*ం2ెను, ఇQgap í hiవక9Éెనౖ య+,-బ' మ+ JKనుక 

వచుûచుÖ#Åడb jెపnవల∑నను. ఈ య,-P~  తన Uc దర:`a-P పSQ జంత¶వqల 
మందలను బహÌమQHా ఇVöచుండHా ఏ[ావq -.పమ,ను [ాంQంపజŒయ,టకD 
2ే4ినటJâ  అరõం. “సమ"\Lనం” ∂⁄¤S -Pkయ" పదమ,ను רַפָּכ  (kapar), 
అనువFGసు~ ంFG, అంట≈ “కపqyట” అ/ అరõం. య"-.బ, ఆల†చన అí)ారõంHా  
ఇల" అనువFGంచవచుö, “Kfను బహÌమQ FLz)ా అత/ మ,ఖమ,ను 
కÇäyదను.” అరyణ సందర≤ంల†, kapar అంట≈ “b Sా య°öత~ మ, 2ేయ,,” 
సమ"ధనపరచు,”9 ల√FL “అనుగkహపరచు” అ/ అరõం.10 అi]ే, మ"నవq/ 
[ాంQపరచు” అ/ సూVసు~ ంFG (2 సమ@iflలD 21:3; Uా{|తలD 16:14). 
ఏ[ావq మ'ఖం చూ4ినపqyడZ, అత/ Uc దర:`a దృÎిò  -.పమ,ను చూపకπడదు 
అ/ య"-.బ, అరõం; య"-.బ,ను సమ"\LనంHా అంH¬క)*ంచునంతHా 
సమ"\Lనప`Lu. ననుÅ కటAøèంచును అనునFG “అతను KL మ,ఖమ, KEత¶~ ను” 
అను ఒక ∂⁄¤S జ¥Ωయం vకt అను;ాదం. 

వచనమ' 21. ఏ[ావq -6రకD బహÌమQHా iflరyరచబ`aన జంత¶వqల 
మందల]^ 4óవకDలD మ,ందుHా ;EªâనపqyడZ, య"-.బ, గ'ంప5లP ఆ /ాñ\ 

bîjెను.  

య+,-బ' దూతZ[ ltనుగ'ల+డ£ట (32:22-32) 

22
ఆ /ాñ\ అతడ£ లπd తన Fదáరs @Aర$లను తన Fదáరs Q#hలీను తన 

పద,<ండ£మంQg lిలNలను ºh,ి<b యబª ¬క9 /ïవ5 Q#టHy® Fßను. 
23

య+,-బ' 

Jా/0b ºhి,<b ఆ F√రs Q#టHంd తనక9 కîa0నదంతయ' పంlJిåhtను. 
24

య+,-బ' 

ఒకWడ£ ¢îa0y® Fßను; ఒక నరsడ£ ZెలNJారs వరక9 అతbZ[ ltనుగ'ల+Éెను. 

25
Z#ను అతb a©ల9వక9ండ£ట చూd Z•డగ¿టHäద అతbb ,<టuvను. అప5nడతడ£ 

ఆయనZ[ ltనుగ'ల+డ£టవలన య+,-బ' Z•డ గ¿డ£వhిల∑ను. 
26

ఆయన-

ZెలNJారsచునÅQg గనుక ననుÅ y® bమƒనaా అతడ£-íవ5 ననుÅ ఆ≈ర∆QgంdZేÖå 

aాb bనుÅ y® bయ$నÖKను. 
27

ఆయన-í li/ïమb యడ£గaా అతడ£-య+,-బ' 

అb jెltnను. 
28

అప5nడ£ ఆయన—íవ5 Qేవ5bZ[ను మనుషµ$లZ[ను y® /ాÉè 

a©îdñb గనుక ఇకäదట í liరs ఇ2∂ా F√లπ aాb య+,-బ' అనబడదb jెltnను. 

29
అప5nడ£ య+,-బ'-í liరs దయjhేి Zలె9ప5మÖKను. అందు,ాయన-íవ5 
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ఎందుb¢తúమ' Ö# liరs అÉèa0ñవb jెlిn అకWడ అతb Ö#≈ర∆Qgంjెను. 

30
య+,-బ'- Öåను మ'ఖ+మ'…aా Qేవ5b చూdñb అFనను Ö# y\ా ణమ' 

ద,IWనదb ఆ సÀలమ'నక9 ltనూF√ల9 అను liరs ltటuvను. 
31

అతడ£ ltనూF√ల9 

నుంÉè Øాa0y® Fనప5nడ£ సూ/p$దయమ+Fßను; అప5nడతడ£ Z•డక9ంటzచు 

నÉèjెను. 
32

అందుjేత ఆయన య+,-బ' Z•డగ¿టHäద తµంటHనరమ' 

,<టHvనందున ÖåటHవరక9 ఇ2∂ా F√Ãయ'ల9 Z•డ గ¿టHäదనునÅ తµంటHనరమ' 

ñనరs. 

వచనమ'ల9 22, 23. య"-.బ, ఏ[ావqను కలDసు-6నుటకD తన 4óవకDల]^ 
4ిద̈bాటJâ  2ే4నిపyటO-ÿ, 32:21ల† Vవ)* పSకటన య"-.బ, “గ,ంపqల† ఆ )ాQS 
/u2ెను” అ/ 2పెq~ ంFG. _[kా ంQ b∆ ందుటకD 4ిద̈ప`aనపqyడZ, ఇర;Eౖ సంవతj)ాల 
తర:;ాత తన Uc దర:/ మ,ఖమ, చూ`LలKf Vంత తన /దSను Fొ ంH*uంVంFG. 
;ాకëమ, 2ెపq~ ంFG ఆ /ాñ\ అతడ£ లπd తన Fదáరs @Aర$లను తన Fదáరs 

Q#hీలను తన పద,<ండ£మంQg lిలNలను ºhి,<b యబª ¬క9 /ïవ5 Q#టHy® Fßను 

(Wadi Zerqa). యబÆ కD )Œవq మృత సమ,దSమ,నకD సుమ"ర:Hా ఇర;Eౖ {|oళÒ 
ఉత~ రమ,న, §)ాw ను b Sా ంత ÇäౖతటJò  భ@మ,లల†/ FL/ మ@లం నుం`a య"బÚ ౖ
{|oళîÒ పడమర FGకDtన పSవ∂∑ంV §)ాw నుల† కu4ó ఉపనFG.  

య"-.బ, “పద-6ండZమంFG Çిలâ లD” అKfFG గందరHsళంHా ఉంFG ఎందుకంట≈ 
ఈ సమయ"/-P అత/-P పKE7ండZ మంFG Çిలâ లD: పద-6ండZ కDమ"ర:లD 
మ)*య, ఒక కDమ")X~ , F¡న ఉKL7ర: (30:21). םיִדְָלי  (yeladim) అను ∂⁄¤S 
పదమ, Uా\LరణంHా bాత /బంధనల† “Çిలâ లD” అ/ అనువFGంచబ`aన _షయం 
/జ{„ అiనపyటO-ÿ, ఈ సందర≤ం F¡న 2ేరöబడల√దు -ాబటOò  “కDమ"ర:లD” 
అను అను;ాదమ,ను -.ర:కDంటJంFG11 (KJV; NKJV; NEB; REB; NIV; 
NCV; NLT చూడం`a). ఆ{|ను 2ేరöల√దన`L/-P -ారణం, 32:28ల† fiదట 
“ఇ[kా iflలD” అను Çóర: య"-.బ,కD ఇవzబ`ెను. అFG తదుప)* పKE7ండZ 
కDమ"ర:ల సం]Lనమiన జనమ,కD అనువ)*~ ంచబ`aంFG. ఇ[kా iflలD Fేశం 
Uాõ Çించడంల† F¡న bాతS ఏ‘ ల√నందువలన, 34ల† ఆ{| Çóర: ఉన7పyటO-Pe, 
రచiత ఆ{|ను ఇకtడ జతపరచల√దు.12 అi]ే, య"-.బ, తనZ[ నునÅ 

JాటbÅటHZ[ తన కDటJంబమ,ను, 4óవకDలను, HØ)Xkలమందలను )Œవq అవతu-P 
పంltను. 

వచనమ' 24. తన ప)*;ారంకD ;fర:Hా యబÆ కD )ŒవqకD మ)s పSకt 
య+,-బ' ఒకWÉే ఎందుకD úH*ubc య"`ో  ;ాకëమ,ల† 2ెపyబడల√దు. Çితర:డZ 
;fర:Hా ఉండZటకD అKfక{|oన -ారణLలD 2ెపyవచుöను: ధర”ం, భయం, వë-ÿ~ గత 
ఆత”[Ûధన అవసరం, ల√FL ఏ[ావq )ాక vకt అదృషò  సమయం 
దగï రపడZత¶ంFG గనుక Fేవq/]^ ఏ-ాంత సమయం. య"-.బ, ఒకt`ే 
ఉండట$/-P -ారణం ఎFైKL స)Œ, ఇFG ఒక మ,ఖë{|oన ;fFLంత -ారణం. UాకD, 
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కపటమ,, సంపద, ల√FL ఏ రüప{|oన రíణ ల√కDం`L VవరకD Fేవq`a7 
ఎదు)ØtKEను. Fేవq/ దృÎిò  -.ణంల†, య"-.బ, vకt [ా)¬రక bc )ాటం, తన 
అన7]^ Hాక తన U∆ ంత ºసమ,]^, కపటమ,]^ మ)*య, తన Uాzరõపq 
మ"రï మ,ల]^ bc )ాటంHా ఉంFG. బహÌ[ా అందు-Œ ఆ మ/Îి య"-.బ,Çäౖ FL`a 
2ే4äను మ)*య, ZలెNJారs వరక9 అతbZ[ ltనుగ'ల+Éనెు. ఈ ΩవS{|oన ప)*4ిõ Q-P 
సంబం\GంV, పSశ7సహజంHా పqడZత¶ంFG: “ఈ మర”{|oన వë-P~  ఎవర:?” 32:38 
వరకD ;ాకëమ, అతడZ “FేవqడZ” అ/ 2ెÇóyవరకD ]ెuయదు. శ]Lబ$w ల 
తర:;ాత, హæ Îóయ అత// “FేవqడZ” మ)*య, “Fేవదూత” అ/ గk∂∑ం2LడZ 
(హæ Îóయ 12:3, 4). ఈ దూత -6/7Uార:â  Fేవq/ వల  మ"ట$â `నెు, మ)*య, 
నర:/ వల  కనప`ెను (16:7Çäౖ ;ాëకరణమ,ను చూడం`a).13 

వచనమ' 25. య"-.బ, -.ణం నుం`a రచiత ఈ _ంత సంఘటనల 
_వరణను -6నUాH*ం2ెను; అందు2ేత, ఆ _ంత వë-P~  Çితర:`aÇä ౖ FL`a 2ే4äను 
మ)*య, ;ా)* మధë bc ట$â ట fiదలiంFG. ఆ వë-P~  (దూత) య+,-బ'lt ౖ

a©ల9వలπను అ/ గk∂∑ం2ే అంత వరకD ఈ Çäనుగ,ల"ట -6ంత -ాలం bాటJ 
-6నUాH*ంFG. య"-.బ, తనను ఓ`aంచల√క ఉండZనటJâ ను, సమఉÊı Hా య"-.బ,]^ 
bc )ాడZటకDHాను ఆ దూత తనను ]Lను తH*ï ంచు-6/ ఉంట$డZ. ఇతర 
మ"నవqల]^ bc uö]ే య"-.బ, బల∂̂న{|oన ;ా`ేú -ాదు. ఇర:వFG 
సంవతj)ాల -Pkతం, బ$_ దగï ర అKfక -ాపర:ల శkమ]^ కπడZకDన7 పSయత7ం]^ 
Uాధëప`ే )ాQ/ Fొ )*â ం2ే -Pkయను ఆయన ఒకtడZHాKf 2ే[ాడZ (29:10). ఈ 
Çితర:/ ఓ`aంచల√మ/ ఆ దూత ]ెలDసుకDన7పqyడZ, అతడ£ [య"-.బ, 
vకt] Z•డ గ¿టHäద ,<టuvను, మ)*య, ఆ Z•డగ¿డ£ వhిల∑ను. అiనను, 
య"-.బ, ల÷ంH*bc వqటకD ఒపqy-6నల√దు గనుక ఈ కD4ీ~  bc టÁ -6నUాH*ంFG. 

వచనమ' 26. సమయమ, గ`aVన -6లF¡ ఈ ఇదw ర: కD4ీ~ FLర:లD 
అల4ిbc య"ర:. అపqyడZ ఈ కD4ీ~  bc టÁ -ాస~  మ"టల య,ద̈ంHా మ")*ంFG. ఆ 
దూత య"-.బ,]^, ZెలNJారsచునÅQg గనుక ననుÅ y® bమƒ/ అKL7డZ. 
;EలDత¶ర: వVö తన గ,)*~ ంపqను బయలDపర2Lల/ బహÌ[ా ఆ దూత 
అను-.ల√దు, -ా/ తన పSతë)*¨ ఒక Fె_ౖక{|oన వë-P~  అ/ అపyటO-Œ య"-.బ, 
అంచKL ;f[ాడZ. ఆ అప)*Vత¶/]^ య"-.బ, బదుuసూ~ , íవ5 ననుÅ 

ఆ≈ర∆QghiúÖå aాb bనుÅ y® bయ$నKL7డZ. ఆఖర:Hా, /)ా[ాకర{|oన ఈ 
సందర≤ంల† య"-.బ, తన /సjBయతను వëక~ పర2LడZ: ఏ[ావq తzరల† 
అకtడకD వUా~ డ/ య"-.బ,కD ]ెలDసు, మ)*య, తన సహæ దర:/ -.bాH*7 
వలన తనుHా/ తన ÇిSయ,ల ౖన;ార: Hా/ బSFG-P ఉంట$)ా అKfFG య"-.బ,కD 
ఖVöతంHా ]ెu4లి√దు. 

వచనమ' 27. íli/ïమb ఆ దూత అ`aH*నపqyడZ ఆ Çితర:డZ య+,-బ' 
అ/ బదుu2LöడZ. Fె_ౖక{|oన ఈ వë-P~ -P ఖVöతంHా య"-.బ, vకt Çóర: 
]ెu4ó ఉంటJంFG, అల"HŒ అత/ గ,ణమ, కπ`L ]ెu4ó ఉంటJంFG. తన Çóర: 
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/జమ,Hా తన గ,ణమ,ను ]ెuయజŒసు~ ంFG గనుక తన Çóర:ను 
]ెలDపవల4ినFGHా య"-.బ,ను దూత -.)ాడZ; తన సహæ దర:/ కపటమ, 
మ)*య, మ"య FLz)ా “ºసH*ంVన” తన vకt వంచక గతమ,ను (27:36) 
ప)*గణల†/-P Ωసు-6నునటJâ  ఈ Çóర: 2ే4ింFG. తన bాత Çóర:ను మ)*య, 
FL/vకt 2Lల/ Uా‘bాë/7ఒపqy-.వడం అKfFG య"-.బ,ను ఒక నూతన 
Çóర: b∆ ందు-6నునటJâ  ఆయనను 4ద̈ిపర:సు~ ంFG.  

వచనమ' 28. తన liరs ఇక‘దట “మ`a{|ను పటJò -6ను;ాడZ” అKf 
అ)ాõ /72ేö య+,-బ' (25:26; 27:36 చూడం`a) అనబడదు ,ాb ఇ2∂ా F√ల9 
అనబడZత¶ంFG అ/ Çితర:/-P ఆ దూత ]ెuయజŒ[ాడZ. “ఇ[kా iflలD” అను 
Çóర:నకD గల ఖVöత అ)ాõ /7 గ@)*ö £$¯ా పం`aత¶లD ఒక ఏ-ాÕb Sా య"/-P 
)ాల√కbc iKL Hా/, FL/ అరõమ, “Fేవq/ vకt )ాకDమ"ర:డZ” అ/ KJV 
అను;ాదం సూVసు~ ంFG. NIVల†/ సూచనలD చూ4ó~  “ఇ[kా iflలD” అKf మ"టకD 
“Fేవq/]^ bc )ాడZ;ాడZ” అKf అ)ాõ /7 ఇసు~ ంFG. ∂⁄¤S పదమ,నకD అi] ే
“FేవqడZ HXలDUా~ డZ” ల√FL “ఏ˘ [FేవqడZ] -ాbాడZనుHాక”14 అKf అ)ాõ లD 
వUా~ i; -ా/ ఈ అ)ాõ లD “ఇ[kా iflలD” అను Çóర:నకD దూత ఇVöన _వరణను–
íవ5 Qవే5bZ[ను మనుషµ$లZ[ను y® /ాÉè a©îdñ™–_బÑ\Gసు~ ంFG. “ఇ[kా iflలD” 
అను Çóర:నకD గల అరõమ, వëQ)Œక{|oన_Hా ఉKL7i: య"-.బ, Fేవq/-P 
_\ేయ,డగ,టకD 4ద̈ిప`a తన Ê_తంల† FేవqడZ HXలDచుటకD 
అనుమQంVనపqyడZ మ"తS{„ తన U∆ ంత ప)*4ిõ త¶లను అ\GగúంచుటకD 
య"-.బ,కD Uాధëప`aంFG. ఇరత ప)*˚ద̈ గkంథపq కథనమ,లల† చూ4ó~ , Çóర: 
మ"రöబ`aనపqyడZ, అFG గ,ణమ, మ)*య, Ê_తమ,ల†/ మ"ర:yలను కπ`L 
సూVసు~ ంFG (17:4, 5, 15, 16; సంఖ"ë. 13:16; §Bను 1:40-42). ఇకtడ 
అFే జర:గ,నటJâ Hా ఉంFG. Çóర: మ")*y`a య"-.బ,Çäౖ మ)*య, ఆయన 
సం]Lనమ,Çäౖ Fేవq/ ఆË)ాzదమ,ల]^ వVöంFG. 

వచనమ' 29. _ంతiloన ఈ అప)*Vత¶/ మ"ట య+,-బ'క9 నూతన 
4ä˝õ )ాë/7 ఇVöంFG. ;ాస~ వంHా ఆయన _జయవంత¶డZ -ాకbc iKL కπ`L, 
దూతరüపంల† ఉన7 ఈ పSతë)*¨/ కπ`L £∫QకంHా య"-.బ, ఓ`aంచల√దు; 
ఇపqyడZ ఆయన]^ మ"టలపరంHా సమఉÊı  -ా;ాల/ అనుకDKL7డZ. ఆయన 
ఒక _న7bా/7 అడగ ]ెH*ం2LడZ: í liరs దయjేhి Zెల9ప5మ'. b Sా ˛న 
పSపంచంల†, ఒక వë-P~  Çóర:ను ]లెDసు-.వడం అKfFG సదర: వë-P~-P అనుమQ/ 
ఇ2ేöFG. అనుëల మధëKEౖ]ే, Fై_క వë-P~ Çäౖ గల శ-P~ / ఇFG తరచు సూVం2FేGHా 
ఉంFG. య"-.బ, _న7bా/-P దూత Kfర:Hా సyంFGంచకbc వ`L/-P ఇFే -ారణ{|o 
ఉండవచుö; బదులDHా ఆ దూత ఎందుb¢తúమ' Ö# liరs అÉèa0ñ™ అ/ 
అKL7డZ (KLëయ"\G. 13:17, 18 చూడం`a). “య"-.బ,, KfKEవ)*Km eవq 
గk∂∑ంచల√FL?”15 అ/ అన7టJâ Hా ఈ పSశ7 vకt ;fర: అరõమ,Hా ఉంFG. ఆ 
కD4ీ~ FLర:/]^ Çితర:డZ ఈ _షయ"/7 ఇం-ా -6నUాH*ంచల√దు, మ)*య, అకWడ 
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ఆయనను ఆ≈ర∆Qgంjనెు అ/ రచiత 2పెqyట]^ ;ా)* సం£$షణ అరõంతరంHా 
ఆH*bc iంFG. య"-.బ,Çäౖ ఆ దూత పu-Pన ఆË)ాzదం ]ెuయ/FGHాKf ఉంFG.  

వచనమ' 30. ఈ_ధంHా ఎదు)Øtనుట వలన, ఆ సÀలమ'నక9 య+,-బ' 

ltíF√ల9 అ/ Çóర: Çäట$ò డZ. అiనను, ఇతర వచనమ,లల† (తర:;ాQ 
వచనం]^ కuÇి) ;fర: _ధ{|oన “ÇäనూiflలD” అKf పదం పS§H*ంచబ`aంFG 
(32:31; KLëయ"\G. 8:8, 9; 1 )ాÍలD 12:25). ఈ )XండZ పదమ,లకD అరõమ, 
“Fేవq/ మ,ఖమ,,” -ా/ “ÇäeiflలD” అKf పదమ, ∂⁄¤S ;ాకë£$గంల† య"-.బ, 
ఇVöన _వరణకD దగï రHా ఉంFG.16 Öåను మ'ఖ+మ'…aా Qవే5b చూdñb [  םִינָּפ

םִינָּפ־לֶא , panim ’el panim] అFనను Ö# y\ా ణమ' ద,IWనQg అ/ ఆయన 
ఆశöరëంHా అKL7డZ (16:13Çä ౖ గల ;ాëఖëలను చూడం`a). /జ¥/-P ఎవర: 
కπ`L Fేవq/ ]Lను ఉన7టJâ Hా చూడల√ర:, ఎందుకంట≈ ఆ _ధంHా 2ేయడం 
అKfFG సదర: వë-P~ / KEౖQక{|oన పSమ"దంల†/-P KEటJò త¶ంFG (/రï మ. 33:20). 
§Bను 1:18ల† “ఎవడZను ఎపqy`ెనౖను Fవేq/ చూడల√దు” అ/ చదువq]Lం 
(1 QºQ 6:16; 1 §Bను 4:12 చూడం`a). ఆయన నరమ"త¶S /-P 
“అదుS ˚ë`ెనౖ” ;ాడZ (-6ల4ీj. 1:15). Fేవq/]^ య"-.బ, ఎదు)stలD అKfFG 
/జ¥/-P ఆయన దూత]^ అ/ హæ Îäయ" అKL7డZ (హæ Îäయ" 12:3, 4). ఈ 
_ధ{|oన _వరణ అKfFG Çితర:లకD Fవేq`aVöన theophanies (Fై_క 
పSతëíతలD)కD అనుగ,ణంHా ఉంFG (17:1-22; 22:11, 15; 28:12, 13; 31:11-
13 చూడం`a). కృపFLz)ా, Fేవq/ vకt __ధ{|oన పSతëíతలను చూVకπ`L, 
ఇకtడ య"-.బ, వల√Kf Ê_సూ~ Kf ఉండగuHార:. 

వచనమ' 31. ఆ-ాశంల† సూరs$డ£ ఉదiంచుట వలన నూతన FGనం 
b Sా రంభమవzHా, అFG సమయమ, గడZచుటకంట≈ ఎకDtవ _షయ"/7 
సూVంVంFG. య"-.బ, Ê_తంల† ఇFG నూతన Ê_తంvకt ఆ_ర≤వం. 
ఆయన ltనూF√ల9ను _డV, అప5nడతడ£ Z•డ క9ంటzచు నÉèjెను. ఈ 
Çితర:డZ _ర:గHØటò బ`aన;ా`aHా వVöనను, Çóర:మ"రöబ`aన;ా`aHాను 
మ)*య, ఆËరzFGంచబ`aన;ా`aHాను కπ`L ఉద≤_ం2LడZ. ఆయన కDంటడం 
అKfFG ఆయనÇäౖ Fేవq/ Ωర:yనకD ఆ\LరంHా ఉండHా, ఆయన vకt -6k త~  Çóర: 
Fేవq/]^ ఆయన KEల-6uyన నూతన సహ;ాUా/-P ర:ÍవqHా ఉంFG. తన 
Ê_తంల† ఒక HØపy మలDపq దగï రకD ఆయన వ2LöడZ. FేవqడZ తన Ê_తంల† 
HXలDచునటJâ  ఆయన అనుమQం2LడZ గనుక ఆయన HXu2LడZ. ఆయన vకt 
;Eౖకలëం ఆయనÇäౖ Fేవq/ మ,దSకD గ,ర:త¶Hా ఉంFG, మ)*య, ఆయన ]LనుHా 
సzయం-సమర:õ డZ -ాడZ అKf _షయ"/7 ఎపqyడZ ఇFG జ¥µ పకం 2సేు~ ంFG.  

వచనమ' 32. య"-.బ, తన vకt పSవర~ KL కkమమ, మ")ాల/ 
]ెలDసుకDKL7డZ; -ాe తన అనుభవమ, కD`L తన ;ారసుల vకt ఆBర 
ఆచరణల† మ"ర:y Ωసు-6VöంFG. య"-.బ, Fేవq// ఎదు)Øtనుట 
జ¥µ ప-ారõమ,Hా, ఇ2∂ా F√ల9 క9మ+రsల9 మ"ంసమ, Q/నపqyడZ, ;ార: Z•డ 
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బAగమ'ÖÜదá ఉనÅ తµంటH నరమ'ను [“కండరమ,”17 ల√FL “త¶ంటO నరమ,”18]  
ñనుటక9 /)ాక)*ంV)*, ఎందుకంట∫ [Fేవదూత] య+,-బ' wకW Z•డ 

@Aగమ'లPb తµంటH నరమ'ను Z#,©ను. ఈ అల;ాటJ తన -ాలంల† కD`L 
-6నUాH*ంFG అ/ ÇóSరణగల రచiత 2ెÇäyను (ఈ /pŒ,œ).19  

య"-.బ, ఇం-ా Fేవq/ vకt శ-P~  మ)*య, జ¥µ నమ, అను మ)Øక 
జ¥µ Çికను b∆ ందుకDKL7డZ. అందువలన, అతడZ ilహæ ;ా vకt రíణ 
మ)*య, సంరíణ‘ద నూతనపరచబ`aన /శöయత]^, అల"HŒ అత/-P 
మ)*య, అత/ ;ారసులకD ఇవzబ`aన Fె_ౖక ;ాHాw నమ,లను బటOò  ఈ సõ లం 
వదuయ,ం`Lu. తన ;Eనుక ఈ అనుభవమ,]^, ఏ[ావqను ఎదు)Øt/నపqyడZ 
య"-.బ, \ైరëమ, మ)*య, _నయమ,ను Uాధకమ,Hా 2సేు-6/ మ,ందుకD 
;Eళîâ టకD 4ిద̈మ,Hా ఉం`ెను మ)*య, తన సహæ దర:/]^ తన సంబంధమ,ను 
చకtFGదుw కDKfందుకD ఒక /జ¥iΩ గల కృÎి 2ే4äను.  

అన∆యమ' 

య+,-బ' wకW మ+రsమనసు∞ (అ"#$యమ' 32) 

అతడZ Fేవq/ vకt ¢డ̌Hా అÕవృFG¨  b∆ ందుటల† ఉన7 య"-.బ, vకt 
మ"ర:yను, ఆFG-ాండమ, 32ను జ¥గkత~ Hా అధëయనమ, 2యే,ట మనకD 
అంFGసు~ ంFG. ఈ పS-Pkయల† KLలDగ, దశలDKL7i. 

దశ 1. Fేవq/ ఉ/-P. Fేవq/ దూతల వë-P~ తzంల† Fవేq/ vకt ఉ/-P/ 
గk∂∑ంచుట య"-.బ, ప)*వర~ నల† £$గమ,Hా ఉన7FG (32:1, 2). ఇర;Eౖ 
సంవతjరమ,లD మ,ందు, తన మ"మ ల"బ$ను శరణ, కనుHØKfందుకD య"-.బ, 
ఏ[ావq vకt ఉగkత నుం`a bా)*bc ilను. ఈ Uా)* య"-.బ, తన £$రëల]^, 
Çిలâ ల]^, FLసుల]^, మ)*య, HØ)Xkల మందల]^ మ)*య, ప˚వqల మందల]^ 
ల"బ$ను vకt ఉగkత నుం`a bా)*bc త¶KL7డZ. కKLనుకD Q)*H*వచుöట 
అనునFG తనను చంపq]Lన/ బÚFG)*ంVన, తన సహæ దర:/ 
ఎదు)Øtనవల4ియ,ండZట అను అరõమ/ అత/-P ]ెలDసు. య"-.బ, తన గత 
bాపమ,లకD 2ెuâ ంచవల న/, మ)*య, ఏ[ావq పSΩ-ారమ,నకD అతడZ స)*Hాï  
భయప`ెను. ఏFే{|oKL, Çతిర:ల vకt సమUాëత”క హృదయమ,ను FేవqడZ 
]ెలDసు-6KEను. 28:12–15ల† బÑ]లేDల† ఆయన 24ేినటJò , తన Fేవదూతలను 
చూచుటకD FేవqడZ య"-.బ,ను అనుమQం2నెు. ఈ ఎదు)stలD అత/-P Fేవq/ 
ఉ/-Pల†/ HØపy నమ”కమ,ను కuH*ంVయ,ండవచుö. ఒక -.ణమ,ల†, అతడZ 
“అi]ే . . . అపqyడZ” అ/ Fేవq/]^ బÑరమ"డZటకD పSయQ7ంVనపyటO-ÿ, 
Fేవq/ దూతల vకt దర!నమ, య"-.బ, మ"ర:మనసుjకD b Sా రంభ -6నHా 
గ,)*~ ంపబ`aనFG (28:20–22). 
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ఈ Uా)*, /2ెöన భ@ú‘ద /లబ`a FL/ -6న ఆ-ాశమ,నంటO FవేదూతలD 
ఎకDtచుFGగ,చునుండZట అతను చూడల√దు. బదులDHా, అతడZ Fేవదూతల 
“దండZను” చూ2ెను. “దండZ” అను పదమ, “4äౖ/క దండZను” తరచుHా 
సూVసు~ ంFG (/రï మ. 14:24; KLëయ"\G. 7:9–11). /జమ,Hా, “Fేవq/ vకt 
దండZ” ( םיִה8ֱא הֶנֲחַמ , machaneh ’Elohim), ల√FL “Fేవq/ దండZ” (NIV), అను 
;ాకëమ, ఇకtడ మ)*య, bాత/బంధనల† ఇం-6క 4äౖ/క సందర≤మ,ల†, 
మ"తS{„ కనబడZత¶ంFG. 1 FGనవృ]L~ oతమ,లD 12:22ల†, ఇFG “Fవేq/ 
4äౖనëమ,”Hా అనువFGంచబ`aనFG. ఇFG FLŸదు vకt 4äౖనëమ,ను సూVసు~ ంFG, 
అi]ే ఆFG-ాండమ, 32:2 పరల†కపq Fేవq/ 4óనను సూVసు~ ంFG. 

బÚౖ¢లD సమయ"లల† Çితర:ల మ)*య, ఇతర వëకD~ ల _[ాzసమ,ను 
బలపరచుటకD Fేవq/ స/7\G vకt Fేవదూతల ఆ_)ా≤వమ,లD 
b Sా మ,ఖë{|oన_. fiదటO శ]Lబw మ,ల†, అబ$S Bమ,కD మ)*య, ల†త¶కD 
2ే4ినటJò  (18:1–3; 19:1, 2), దూతలD “ప)*2Lరమ,” 2ేయ,ట-X # పంపబ`aన 
“4óవకDల ౖన ఆత”లD,” అ/ ∂⁄¤Sయ,ల రచiత పqనర:ద– టOం2నెు (∂⁄¤S. 1:14; 
13:2). ఈ )sÍ, iflసు -ÿkసు~ ల†/ Fవేq/ స/7\G vకt అంQమ 
బయలDbాటJÇäౖ మనమ, ఆ\Lరపడవల ను. 

Vవ)* )ాQS £$జనమ, vకt )ాQS, iflసు vకt ఎడబ$టJ దగï రకD 
స‘Çిసు~ ండHా (§Bను 14:1–3), °ష¶ëలD అ§మయ{|obc i మ)*య, 
;ా)*/ -6నUాH*ంచుటకD Fేవq/ స/7\G vకt అభయమ, -ావల4ిన;ా)X # 
ఉKL7ర:. % ిuపqy ;ా)* vకt దృఢ{|oన -.)*కను వëక~ పర2నెు: “పSభ,;ా, 
తం`aS/ మ"కD కనబరచుమ,, మ"కం]ే 2LలDను.” ఈ అభëరõనకD iflసు 
సమ"\Lనú2ెöను, % ిuపÀy, Kf/ంత-ాలమ, e vదw  ఉం`aనను eవq నను7 
ఎర:గ;ా? నను7 చూVన;ాడZ తం`aS/ చూVయ,KL7డZ (§Bను 14:8, 9; 
వ-ాtణమ, 2ేరöబ`aనFG). పSజలందరü అతడZ ఇమ"”నుiflల/, “FేవqడZ 
మనకD ]^డZ” (మత~ i 1:23) ]లెDసు-6నుటకD iflసు Fేవq/ ‘ద 
మనుష¶ë/ మ,ఖమ,ను Çäట 'ò ను. ]Lను Q)*H*ల√Vన తర:;ాత మ)*య, అతడZ 
పరల†కమ,నకD ఆ)s∂∑ంపబడకమ,ందు, iflసు తన °ష¶ëలకD మB ఆజµ ను 
ఇ2ెöను. ఇFG సు;ార~  పSకటOంV మ)*య, సమస~  జనులను °ష¶ëలనుHా 24ేó 
బ$ధëతను కuH*య,ంFG, మ)*య, -PkంFG 2ెపyబ`aన ;ాHాw నమ,ల2ేత ఇFG 
మ,H*ంపబ`aనFG: “ఇFGHs Kfను య,గసమ"Çి~  వరకD సFL-ాలమ, ‘]^ కπడ 
ఉKL7ను” (మత~ i 28:19, 20). అందువలన, ఇFG -Œవలం Ê_తమ, vకt 
సమసëల Kfపథëమ,ల† మనలను -6నUాH*ంచు Fేవదూతల ప)*చరë -ాదు; 
బదులDHా, ఇFG “-ÿkసు~  [మనల†] ఉం`a, మ∂∑మ /)¬íణilo ఉKL7డZ” (-6ల4ిj. 
1:27). “ఆయన మనకD దయ2ే4ిన ఆత”మ@లమ,Hా” ఆయన మనయందు 
/uVయ,KL7డ/ మన{|ర:గ,దుమ, (1 §Bను 3:24; 4:13 చూడం`a). 

దశ 2. య"-.బ, vకt _ఫల{|oన పSయత7మ,. య"-.బ, vకt 
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ప)*వర~ న అతడZ ఎవ)*-X#]ే వëQ)Œకమ,Hా bాపమ, 2ే4äKm, ఏ[ావq]^ స)X #న 
సంబం\L/7 b∆ ందుటకD అరõ మనసుj పSయత7మ,ను కuH*య,ంFG (32:3–8). 
2Lల" -ాలం -Pkతం య"-.బ, తన తం`aS-P మ)*య, సహæ దర:/-P వëQ)Œకమ,Hా 
2ే4ిన అబద̈మ,ను మ)*య, ºసమ,ను FేవqడZ íúంపగలడZ, -ాe 
సమయమ, ల√FL సõ లమ, ఆ చరëల vకt ప)*ణLమ"లను ]«లH*ంచదు. 
దíణమ,న కKLను ;Eౖపq అతడZ పSయ"ణ (సు~ ండHా, అతడZ Vవ)*-P ఏ[ావqను 
ఎదు)Øtనవల న/ మ@లపqర:ష¶లకD ]ెu4óయ,ం`ెను. తన చరëలD ఏ[ావq 
మనసుjల† ల†త¶Hా గ,చుö-6/, ఇపyటOవరకD ˛మ,bc య,నటOò  Hాయమ,లను 
కuH*ంVయ,ండవచుö అ/ య"-.బ, గk∂∑ం2ెను. ఇంటO నుం`a ]Lను ;Eడubc i 
ఎంత -ాలమ, గQంVbc ilKm FL/]^ సంబంధమ, ల√కDం`L, తన ‘ద మ)*య, 
తన కDటJంబమ, ‘ద పగΩర:ö-6నుటకD అవ-ాశమ, -6రకD ఏ[ావq 
;fVయ,ండవచö/ Çతిర:డZ భయప`ెను. 

అటJవంటO ;Eౖప)¬తëమ, తÇిyంచ`L/-P Hాను, Çితర:డZ ఒక సంFేశమ,]^ 
ఏ[ావq K)దw కD -6ంతమంFG FLసులను పంÇäను. ;ార: అత// “అ\GపQ”Hా 
సం£$FGంచుటకD మ)*య, య"-.బ,ను ఏ[ావq vకt FLసు/Hా గ,)*~ ంచుటకD 
;E‰*â ను. ఏ[ావq ‘ద అత// అ\GపQHా 2ే4ిన, ఇUాjకD య"-.బ,నకD ఇVöన 
ఆË)ాzదమ,నకD ఇFG తల-PkందులDHా ఉన7FG (27:29). ఇర;Eౖ సంవతjరమ,లD 
తర:;ాత, య"-.బ, బహÌ[ా తన తం`aS చ/bc ilన/ £$_ం2ెను.20 అFG 
/జ{|o]ే, య"-.బ, vకt 4ిõ Q మ)*య, పSFేశమ, ]ెuయనందువలన 
Uాzసõ »మ, fiత~ మ, ఏ[ావq అపyటO-Œ 4ిzక)*ంVయ,ండవచుö. తన vదw  
నుం`a ఏú Ωసు-.న/ ఏ[ావqకD భ)sUా ఇచుöటకD, ;ా)* యజమ"/ vకt 
Çäదw  సంఖëల† ఉన7 HØ)Xkల మందలD మ)*య, ప˚వqల మందలD, అFే -ాకDం`L 
పqర:ష మ)*య, 4ీ~ + FLసులను గ@)*ö ]ెలDపమ/ Çితర:డZ తన 4óవకDలకD 
ఆFే°ం2నెు. తన వంచన మ)*య, ºసమ, పÀ)*~ iloనద/ మ)*య, ఏ[ావq 
vకt U∆ త¶~  ‘ద య"జమ"నë హకDtను పSయQ7ంచన/ తన సహæ దర:డZ 
అరõమ,2ేసు-6నవల న/ య"-.బ, -.)Xను. ఈ _ధమ,Hా, య"-.బ, తనను ]Lను 
తన సహæ దర:/ మ,ందు తH*ï ంచు-6నుటకD పSయQ7ం2ెను మ)*య, తన 
“దయను” HXలDచుటకD /)¬}aం2ెను ( ןֵח , chen, “దయ”). 

వర~ మ"/కDలD ;ా)* vకt యజమ"ను/ దగï రకD Q)*H* వVöనపqyడZ, 
ఏ[ావq య"-.బ,ను మ)*య, అత/ ప)*;ారమ,ను KLశనమ, 2ేయ,టకD 
Uామరõ»మ, గuH*న KLలDగ,వందల మంFG వë-P~ గత 4äనౖëమ,]^ ఎదు)Øtన 
వచుöచుKL7డZ (32:6) అ/ ;ార: తన vకt ú-Ptu 2ేట 'నౖ భయమ,ను 
/)ాw )*ంV)*. ఈ ఇదw )* సహæ దర:ల మధë నమ”కమ, ల√దు. బహÌ[ా తన Vన7 
సహæ దర:డZ /జమ,Hా మ")Xను అ/ నమ,”టకD ఏ[ావq తరచూ 
వంVంచబ`aయ,ండవచుö. య"-.బ, íమ"పణ -6రకD అడZగల√దు, తన 
ºస{|oన పనుల -6రకD _2Lరమ,ను వëక~ మ, 2ేయల√దు, ల√FL అన7కD ఏ 
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నషò ప)*Bరమ,లD అ)*yంచల√దు. య"-.బ,నకD మ)*య, అత/ 
కDటJంబమ,నకD ఏFG b Sా ణLంతక ఘర±ణHా మ"ర:త¶ంFో  ఆ ;EౖపqనకD ఏ[ావq 
మ)*య, తన మనుష¶ëలD వచుöట -6నUాH*ంV)*. 

బÚౖ¢లD అంతటOల†, Fేవq/ vకt Çిలâ లD Kfర:ö-6నవల4ిన అQ కషò {|oన 
ఒక bాఠమ, ఏúటంట≈ సzంత ల"బమ, -6రకD ఇతర:లను ºసమ, 2ేయ,ట 
మ)*య, అబద̈మ, పలDకDట FేవqడZ స∂∑ంపడZ (ల√Ÿ. 19:33–37). దు)ాశ 
గuH*న హృదయమ, నుం`a ఇవe7 వచుöను మ)*య, Fొ ంగతనమ,నకD 
రüపమ,లD (/రï మ. 20:15, 17; ఆºసు 2:6; 5:11, 12). Fేవq// 
ఆ)ా\Gంచక మ,ందు, ఒక/ ‘ద తన సహæ దర:/-P _)sధమ, ఉంద/ జ¥µ పకమ, 
వVöన ilడల fiదట ;Eªâ  తన సహæ దర:/]^ సమ"\Lనపడవల ను; అటJ 
తర:;ాత అరyణను పSభ,వqనకD అ)*yంచవచుö అ/ iflసు బÆ \Gం2ెను 
(మత~ i 5:23, 24). తన సహæ దర:డZ అత/ Uాzసõ »పq అదనపq £$గమ,ను 
ºసమ, 2ే4äన/య, మ)*య, తన మరణపడక ఆË)ాzదమ,లD Fొ ంH*uం2ెను 
అను )XండZ _షయమ,లD ఏ[ావq ఎ)*HXను. /జ{|oన ప[ాö]L~ పమ,నకD 
ఆ\Lరమ, ఏ‘ య"-.బ, ఇవzనందున, ఏ[ావq “దయను” చూపqటకD ÇóS)*తమ, 
-ాల√దు (32:5). ఏ[ావqకD య"-.బ, vకt సంFేశమ, దూరమ,Hా ;Eళâ ల√దు; 
అతడZ బహÌమత¶లను అ)*yం2ెను, -ాe ]Lను తన సహæ దర:/-P 2ే4ిన 
తపqyలను స)*FGదుw -6నుటకD అను తన ఉFేw శమ,ను వëక~మ, 2ేయల√దు. Fేవq/ 
మనుష¶ëడZ అగ,టల†/ య"-.బ, vకt ప)*వర~నకD ఇFG అవసర{|oన 
£$గమ,. మనమందరమ, 2ే4óల"HాKf, “_[ాzసఘ"తకDల మ"రï మ, కషò మ,” 
అ/ అతడZ ]లెDసు-6KEను (Uా{|తలD 13:15; KJV). ఒక వë-P~  Fవేq/]^ స)*Hాï  
ఉం`Lu అనుకDంట≈ ;ాడZ తన సహ మనుష¶ë/]^ స)*Hాï  ఉండZటకD 
పSయQ7ం2Lu. 

దశ 3. b Sా రõన మ)*య, Ω)ా”నమ,. య"-.బ, Fేవq/]^ సం£$షణ, 
ఏ[ావq]^ తన సంబంధం ఎంతఖ)X#öKLస)Œ, స)*2ేయబ`Lల/ ఒక 4ిõ ర{|oన 
/శöయం మ)*య, ఎడ]ెగ/ b Sా రõన]^ కπ`aయ,న7FG (32:9-21). ఎపqy`ై] ే
య"-.బ, తన సహæ దర:/ కట$íం b∆ ంFLల/ 2ే4ిన fiదటO పSయత7ం 
ఫuంచల√Fో , అతడZ Fేవq/;Eౖపq Q)*HXను. ఆFG-ాండమ, పqస~ క £$గమ, 
ఆ\Lరమ,Hా, ఇFG తన Çితర:లD అబ$S Bమ, మ)*య, ఇUాjకD Fేవq/-P 
Çితర:డZ పSభ,వqనకD 24ేిన /జ{|oన b Sా రõనHా /u2ెను. అతడZ FేవqడZ తనను 
Q)*H* కKLనునకD మ)*య, తన బంధువqల vదw కD ΩసుకD/ ;E‰û~ ను అల"HŒ 
తనకD [¿kయసుj కuH*Uా~ ను అ/ తనకD 2ే4ిన ;ాHాw నమ,లను Fేవq/-P గ,ర:~  
2ే4äను (32:9). అతడZ అÕవృFG¨  2ెంద`L/-P బదులDHా, తనకD కuH*న 
అంతటO/ అనHా –అత/ £$రëలను, Çిలâ లను, FLసులను, సంపదను అం]ే 
-ాకDం`L తన b Sా ణమ,ను స∂∑తం, ఏ[ావq -.bాH*7-P bc HØటJò కDKf ప)*4ిõ Q. 
య,HాలDHా అKfక మంFG _[ాzసుల వల , య"-.బ,, Fేవq// బ,FG¨ పరమ,Hా 
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]ెలDసు-6KEను -ాe ఎపqyడూ తన హృదయమ,ను మ)*య, Ê_తమ,ను 
ఆయనకD సమ)*yంచు-6నల√దు. ఈ పSమ"దకర{|oన ప)*4ిõ Q నుం`a 
తÇిyంచు-6నుటకD ఏ మ"రï మ, అత/-P క/Çించల√దు. తన సzంత bాపమ,లకD 
య"-.బ, “బం\Gంపబ`ెను” మ)*య, రíణకD మ"తSమ, Uాధëమiflë మ"రï {|oన 
పSభ,వqనందu _[ాzసమ,నకD (నమ”కమ,) “బం\Gంపబ`నెు” (గలΩ. 3:22, 
23 చూడం`a). 

ఏ ఇతర అవ-ాశమ, ల√కDం`L, య"-.బ, తనను ]Lను Fేవq/ దయ ‘ద 
;fసు-6KEను. “eవq e 4óవకD/-P 2ే4ని సమస~ {|oన ఉపక)ామ,లకDను [ דֶסֶח , 
chesed, ‘4ిõ ర{|oన ÇóSమ’] సమస~  సతëమ,నకDను అbాత¶S డను . . . . KL 
సహæ దర:`ైన ఏ[ావq 2Qే నుం`a దయ24ేి నను7 తÇిyంచుమ, . . . . అత/-P 
భయపడZచుKL7ను” అ/ 2ెÇäyను (32:10, 11). తన vకt అబద̈మ,లD 
మ)*య, ºసమ,ల 2ేత ఏ[ావq vకt అË)ాzదమ,లD సzతంQSంచు-6నుటకD 
బదులDHా, ఇర;Eౖ సంవతjరమ,లకD మ,ందు ఏ[ావq vకt -.పమ, నుం`a 
bా)*bc i, 2ేQల† ఒక కరk తపy మ)ŒFGయ, అతడZ Ωసు-6నల√నపqyడZ, 
య"-.బ, FL// గ,ర:~ 2ేసు-6KEను. ఇపqyడZ అతడZ Çäదw  జంత¶ సమ,హమ,]^ 
అదనమ,Hా, £$రëలను, Çిలâ లను, మ)*య, 4óవకDల vకt ప)*;ారమ,]^ 
Q)*H* వసు~ KL7డZ (32:5). ఏ[ావq మ)*య, తన 4äౖనëమ, నుం`a Fేవq/ 
vకt _డZదల -6రకD అతడZ b Sా )*õం2ెను. మరల", FేవqడZ [¿kయసుj]^ 
మ)*య, ల కtల√నంత సం]Lనమ,]^ తనను ఆËరzFGUా~ నన7 ;ాHాw నమ,ను 
మరVనటJò , అతడZ Fవేq/-P ఈ _షయమ,లe7టO గ@)*ö గ,ర:~ 2ే4äను 
(32:12). 

పFLలD మ)*య, పథకమ,లD ఉప§గపడవq; య"-.బ, తన vకt 
U∆ త¶~ ను (ధనమ,ను) £$గమ, 2ే4ి మ)*య, ఇ/7 సంవతjరమ,ల తర:;ాత 
తన -.పమ,ను తృÇి~  పరచుటకD ఏ[ావqకD నషò ప)*Bరమ,లD 2ేయ,టకD 
పSయQ7ంVయ,ండవచుö. అందుకD, య"-.బ, 550 _లD;Eౖన ప˚వqలను 
ఎంÇిక 2ే4ి మ)*య, ఏ[ావqనకD -ానుకHా ;ాటO/ ;f)Øక మందHా _భ-ం2ెను. 
తన మంVతనమ,]^ తన సహæ దర:/ {|ÇిyంచుటకD ఒ-6tకt సమ,హమ,నకD 
ఖ"ª ఉంV, ;ాటO/ అతడZ మ,ందుHా పంÇäను. ఒ-6tకt HØ)Xkల -ాప)* ఒ-Œ 
_ధ{|oన పSసంగమ,ను 2ేయవల ను: “ఇ_ e 4óవకD`ైన య"-.బ,_, ఇFG KL 
పSభ,;Eౖన ఏ[ావq -6రకD పంపబ`aన -ానుక; అFGHs అతడZ మ" ;Eనుక 
వచుöచుKL7డZ” (32:18). 

ఏ[ావqకD లంచం ఇచుöటకD పSయQ7ంVనందున -6ంతమంFG 
;ాëఖ"ë/కDలD య"-.బ,ను _మ)*!ంV)*. Çితర:డZ _డZదల -6రకD Fేవq/-P 
b Sా )*õంVనపyటO-ÿ, ఏ[ావq vకt -.పమ, నుం`a తనను ]Lను ర}aంచు-6నుటకD 
య,-P~  పS§H*సు~ న7;ా/వల  ;ార: ఇంకనూ అత// గk∂∑సు~ KL7ర:. ఇFG 
య"-.బ, ‘ద క“*న{|oన Ωర:y అయ,ëండవచుö, ఎందుకనHా FేవqడZ తన 
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నుం`a ఏFG -.)XKm అFే కVöతంHా అతను 2ేసు~ KL7డZ: /జ{|oన అను]Lపమ,ను 
కనపరచుట. అతడZ ఏ[ావq మ,ందు తనను ]Lను తH*ï ంచు-6KEను మ)*య, ఒక 
H*KE7 ;f`a VకDtడZHాయల కπర]^ తన సహæ దర:/ ºసమ, 24ేి _`a2ేటటJâ  
2ే4ిన జŒష. తzపq హకDtకD అదనపq £$గమ,Hా 2ెuâ ంచుటకD \L)ాళ{|oన 
బహÌమత¶లDHా HØ)Xkల మందలను మ)*య, ప˚వqల మందలను పంÇäను. 
తన _[ాzసమ,ను రదుw  2ేసు-6నుట కంట≈, య"-.బ, vకt పనుల FLzర 
/జమ,Hా FL// కనుపర2నెు (య"-.బ, 2:20). ఏFే{|oKL, ఏ[ావq తృÇి~  
2ెంFెను అనుFL/-P అత/-P ఇంకను తన పSభ,వq vదw  నుం`a /శöయత 
అవసర{|oయ,ం`ెను. 

దశ 4. bc )ాటమ, మ)*య, Ω)ా”నమ,. య"-.బ, vకt మ"ర:మనసుj 
Fేవq/ దూత]^ బ$హë మ)*య, ఆΩ”య Çäనుగ,ల"ట]^ కπ`aనFైయ,ం`ెను 
(32:22–32). య"-.బ, తన Çిలâ ల]^ bాటJ, తన £$రëలను ΩసుకD/ 
యబÆ కD )Œవq FLటObc ilను. అపqyడZ తన FLసులంద)*e ప˚వqల]^ నFG 
ఆవu-P పంÇి;f4äను, మ)*య, తను ఒంట)*Hా ˛కటOల† ఉం`abc ilను. అతడZ 
/జమ,Hా ఒంట)*Hా ల√డZ ఎందుకనHా మనుషë రüపమ,ల† Fేవq/ దూత 
;EంటKf పSతëí{|oనFG మ)*య, మ@లపqర:ష¶/]^ Çäనుగ,ల"ట fiదలDÇäట 'ò ను. 
]ెలâ ;ా)Œ వరకD -6నUాH*న బ$హë Çäనుగ,ల"ట య"-.బ, vకt ఆΩ”య 
bc )ాటమ,ను b∆ `aH*ంVనFG. 

తన vకt తuâ  గర≤మ,ల†, య"-.బ, ఏ[ావq]^ Çäనుగ,ల"`ెను (25:22); 
మ)*య, అతడZ బయటకDవVöనపqyడZ తన 2ెië తన సహæ దర:/ 
మ`a{|ను పటJò -6/య,ం`ెను (25:26). తర:;ాత, ఏ[ావq vకt ఆకu/ 
య"-.బ, అనుకπలమ,Hా Ωసు-6/ మ)*య, ఒక H*KE7 VకDtడZ-ాయల కπర]^ 
తన జŒష. తzపq హకDtను -6KEను (25:27–34). Vవ)*-P, UాంపSFLయకమ,Hా 
fiదట కDమ"ర:/ ‘ద కDమ”)*ంపవల4ిన F¡;EనలD అత/Çäౖ ఉచö)*ంచుటల† 
గ,`aˇ ;ా`ైన తన తం`aS/ అతడZ ºసమ, 2ే4äను (27:1–41). తన సహæ దర:/ 
vకt -.పమ, నుం`a తÇిyంచు-6నుటకD, అతడZ B)ానుకD bా)*bc ilను, 
అకtడ ºసమ, 2ే4ä మ"మiloన, ల"బ$ను]^ ఉన7 _;ాదమ,]^ ఇర;Eౖ 
సంవతjరమ,లD గ`aÇäను. ఇపqyడZ య"-.బ, భయమ,]^ 
Çäనుగ,ల"డZచుం`ెను; ఏ[ావq తన కDటJంబమ,ను KLశనమ, 2ేయ,Kfº 
మ)*య, తన Ê_తమ,ల† 24ేిన సంbాదననంతటO/ Ωసు-6నుKfº అ/ అతడZ 
అను-6KEను. బÑ]ేలD దగï ర య"-.బ,]^ అతడZ తన]^ మ)*య, తన 
కDటJంబమ,]^ ఉం`a కKLనుకD }Œమమ,Hా Q)*H* రÇిyం2ెదన/ FేవqడZ 
;ాHాw నమ, 2ేయల√FL? భ@ú‘ద సమస~  వంశమ,లD తన సంతQ FLzర 
ఆËరzFGంపబడZను అను అబ$S Bమ,]^ మ)*య, ఇUాjకD]^ 2ే4ని ;ాHాw నమ, 
య"-.బ,]^ అతడZ పqనర:దw )*ంచు-6నల√FL (28:12–15)? అవqను, అతడZ 
2ే4äను! 
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ఎందుకD, అపqyడZ, ఈ సమయమ, వరకD య"-.బ, vకt Ê_తమం]L 
అKfక బ$హë bc )ాటమ,ల]^ వ)*0ంచబ`aనFG? అత/ Ê_తమం]L, Fేవq/]^ 
మ)*య, తన _[ాzసమ,]^ య"-.బ, ఆΩ”యమ,Hా bc )ా`ెను. FవేqడZ 
అబ$S Bమ,ను ఊర:ల† నుం`a ఏ _ధమ,Hా Çిల2Kెm, మ)*య, అత// [ా)ా/ 
;ా)*vకt వృFL¨ పëమ,ల† ఒక కDమ"ర:/ (ఇUాjకD) ఇVö ఎల" ఆËరzFGం2ెKm 
అను కథ అత/-P ]ెలDసు. ]Lను మ)*య, తన పSజలD ఏ[ావq vకt సంతQ/ 
bాuంచుటకD /ర0iంపబ`a)* అ/ తన తuâ  vదw  నుం`a అతడZ సyషò మ,Hా 
Kfర:ö-6KEను (25:23). ఎవ)*-6ర-X#]ే ఇUాjకD ;ాటO/ ఉFేw °ం2ేKm, ఆ ఏ[ావqనకD 
బదులDHా మరణపడక ఆË)ాzదమ,లD అతడZ b∆ ందు-6నుటల† మ,సu;ా`ైన 
తన భర~ ను ºసమ, 2ేయ,టకD మ)*య, తన Çäదw కDమ"ర:/ భ)¬~  2ేయ,టకD 
ఈ{| bc S తj∂∑ంVనFG (27:6–17). య"-.బ, తల _[ాzసమ,]^ (బ,FG¨ పర{|oన 
_[ాzసమ,) Çä)*H*య,ండవచుö, -ాe అత/-P హృదయ _[ాzసమ, (/జ{|oన 
_[ాzసమ,) ల√దు. అతడZ /జమ,Hా తన హృదయమ,ను Fేవq/-P 
సమ)*yంచు-6నల√దు. ఏ[ావq వచుöచుKL7డ/ _KfవరకD య"-.బ, 
vకtb Sా రõనలను గ@)*öన ఏ ఆ\Lరమ, ల√నందువలన, Çితర:డZ b Sా రõKLపర:డZ 
-ాద/ మనమ, మ,H*ంపవచుö. పSణLªక, పధకమ,, మ)*య, కషò ప`a 
ప/2ేయ,ట FLzర తన సzంత సమసëలను ప)*షt)*ంచు-6నగలన/ 
అను-6నుటల† తనను ]Lను ఎపqyడూ తపqyFో వ పటOò ంచు-6KEను. 

వసు~ పర{|oన -.ణమ,ల† చూ4ó~ , బÑ]ేలD వదw  FేవqడZ 2ే4ిన ;ాHాw నమ, 
KEర;f)*నFG. య"-.బ, సంపను7`ైన మనుష¶ëడZ. ఏFే{|oKL, Fవేq/ vకt 
ఆË)ాzదమ, ఎకDtవమంFG £$రëలD, Çిలâ లD, 4óవకDలD, HØ)Xkల మందలD, 
మ)*య, ప˚వqల మందలను కπడZ-6/య,న7FG. య"-.బ,కD Ê_తమ,ల† 
-6/7 మ,ఖë{|oన సతëమ,లను గ@)*ö Çäనుగ,ల"డZటకD ఇFG సమయమ,. 

32:24ల† ప)*చయమ, 2ేయబ`aన వëQ)Œ-P, Fేవq/ రüపమ,ల† ఉన7 
నర:డZ, ఒకపqyడZ HØపy శ)¬ర బలమ,ను (29:10) కనుపరVన య"-.బ, 
ఇపqyడZ ఆΩ”యమ,Hా బల∂̂నుడZ. ఈ సందర≤మ,ల† )XండZ Çäనుగ,ల"టలD 
జర:గ,త¶న7_: ఒకటO బ$హëమ,Hా మ)*య, ఇం-6కటO ల†పల. బ$హë 
Çäనుగ,ల"ట ఇకtడ fiదలDÇäటOò నపqyడZ, మ@లపqర:ష¶/ vకt 
Ê_తమ,ల† ఎకDtవ ల†పu bc )ాటమ, జర:గ,త¶న7FG. య"-.బ, ఒక 
Ω)ా”నమ,నకD వ2öెను. ]Lను /యంతSణల† ల√డ/ మ)*య, సzయం తృÇి~  
ల√ద/ ]ెలDసు-6నుటకD అతడZ 2Lల" సంవతjరమ,లD Ωసు-6KEను. 

య"-.బ,కD తనల†]Lను /జ¥iQ కuH*య,ండZట అవసర{|oయ,న7FG. 
]Lను బల∂̂న, bాbాత¶”`ైన మనుష¶ëడ/ ఒపqy-6నుట అనునFG ఎవ)*-X #KL 
అQ కషò {|oన ప/. “e Çó)ŒúటO?” అ/ య"-.బ,ను అడZగ,టల†, Fేవq/ దూత 
vకt ఉFేw శమ, ఇFై య,ండవచుö (32:27). ఆ _2Lరణ, అతడZ తన Çóర:కD 
అనుగ,ణంHా-కDటS పను7 ;ా/Hా మ)*య, ºసHా/Hా, మ)*య, తను7 ]Lను 
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ºసH*ంచు-6ను;ా/Hా-Ê_ంచుట -6నUాH*Uా~ `L అ/ అడZగ,టకD ఒక 
మ"రï మ,Hా ఉంFG. పS]Lëమ"7యమ, అతడZ ఏ{|o య,KL7`ో , అల" పSభ,వqకD 
అపyH*ంచు-6/, మ)*య, ఎవ)* £$_తర{|o] ే పSపంచమ, fi]L~ /-P F¡;Eన 
అవqత¶ంFో  ఆ మనుష¶ë/ల" Fేవq/2ే పqన)*7)*”ంపబడZటకD తనను ]Lను 
అనుమQంచవల ను. 

ల√ఖనమ,లల†, -6k త~  Çóర:ను b∆ ందు-6నుట అనునFG -6k త~  b Sా రంభమ,ను 
మ)*య, -6k త~  గమëమ,నకD b Sా Q/ధëమ, వ∂∑ంచును (17:4, 5, 15, 16; 
సంఖ"ë. 13:16; §Bను 1:40–42). “ఇ[kా iflలD” అనునFG మ@లపqర:ష¶/-P 
Fేవq`aVöన -6k త~  Çóర:. -6k త~  Çóర: vకt అరõమ,ను ]లెDసు-6నుట అనునFG 
కషò {|oనFG ఎందుకనHా పSభ,వq]^ “Çäనుగ,ల"`aన” య"-.బ,ను సూVసు~ ంFG, 
ల√FL “;ాëÇి~ ల† ఉన7” Fేవq// సూVసు~ ంFG. ఇFG _ర:ద̈మ,Hా ఉన7FG 
ఎందుకనHా అతడZ Fేవq/-P సమ)*yంచు-.నుటకD ఇషò పడZత¶న7పqyడZ 
మ)*య, తన Ê_తమ,ల† అత// ఉండమ/ అనుమQంVనపqyడZ య"-.బ, 
మ"తS{„ Uాగ,త¶KL7డZ. దూత తన vకt ]«డ గ@డZ వసu మ)*య, తనను 
అ_టO;ా/Hా పంÇి;f4ినపqyడZ య"-.బ, శ)¬ర య,ద̈మ,ల† ఓ`abc ilను, -ాe 
అతడZ ఆΩ”య _జయమ,ను b∆ ండZ-6/ మ)*య, _[ాzస Ÿర:లల† ఒక/Hా 
ఆilను (∂⁄¤S. 11:21). 

మ,H*ంపq. య"-.బ, అనుభ_సు~ న7 అFే ప)*వర~ న పS-Pkifl KfడZ ఒక 
-Pkయ"Ëల -X#2స~ వ Ê_త రహసëం. ఉFLహరణకD, ]Lర:j;ా`ైన U3లD iflసు 
vకt Çóర:ను అH4రవప)*V మ)*య, ఆయన అనుచర:లను KLశనం 
2ేయగuHŒ ;ాట/7టOe 2ే4äను; -ాe దమసుt మ"రï మ,ల† అతడZ iflసు/ 
కలDసుకDKL7డZ. య"-.బ, కDంటO;ా`ైనటJò , U3లD మ@డZ )sÍలD [ా)¬రక 
అంధతzం]^ బ$ధప`Lˇ డZ; అiKL, ఆ అవమ"నకర ఓటú FLz)ా, అతడZ 
Vవ)*-P _జయం Uా\Gం2LడZ. య"-.బ, వల , అతడZ సమరyణ FLz)ా _జయం 
UాFGం2ెను. దమసుt పటò ణమ,ల†, అనeయ అను ఒకడZ సంద)*!ం2ెను, అతడZ 
దృÎిò  b∆ ందునటJâ  2ే4äను (అb∆ స~ లDల -ారëమ,లD 9:12) మ)*య, అత/]^ ఇల" 
2ెÇäyను,  

మన Çితర:ల FేవqడZ తన Vత~ మ,ను ]ెu4ి-6నుటకDను, ఆ eQమంత¶/ 
చూచుటకDను, ఆయన KmటOమ"ట _నుటకDను /ను7 /యúంVయ,KL7డZ; 
eవq కKL7 ;ాటO/ గ@)*öయ, _న7 ;ాటO/ గ@)*öయ, సకల 
మనుష¶ëలilదుట ఆయనకD Uా}a;Eౖయ,ందువq. గనుక eవq తడవq2ేయ,ట 
ఎందుకD? ల√V ఆయన KLమమ,ను బటOò  b Sా రõన2ే4ి బ$Çి~ స”మ,b∆ ంFG e 
bాపమ,లను క àH*;fసు-6నుమ, (అb∆ స~ లDల -ారëమ,లD 22:14–16). 

U3లD ఆలసëమ, 2ేయల√దు, -ాe ;EంటKf Fవేq/ నుం`a వVöన ఈ 
సంFే[ా/-P _\ేయత చూÇäను. ఈ అనుభవమ, తర:;ాత –“-ÿkసు~  iflసు vకt 
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అb∆ స~ లDడZ” (2 -6)*ం5 ¡. 1:1)—మ)*య, ఒక HØపy సు;ార~  పSసంH¬కD`Lilను. 
తన Ê_తమ, పÀ)*~ Hా మ")*నFG ఎందుకనHా -6k త~  మనుష¶ë/Hా మ"ర:టకD 
-ÿkసు~  vకt ÇóSమ 2తే ఒQ~ `a 2ేయబ`aKLడZ. ఇక అత/ -6రకD అతడZ 
Ê/ంచల√దు, -ాe ఇతర:ల -6ర-Œ Ê_ం2ెను (2 -6)*ం5 ¡. 5:14, 15; % ిuÇీy. 2:3–
11). b3లD వల , ఎపqy`ై]ే మనలను జయంచుటకD -ÿkసు~ ను అనుమQం2Lº, 
అపqyడZ “అతë\Gక _జయమ, b∆ ందగలమ,” ()sమ". 8:37). FేవqడZ iflసు 
-ÿkసు~  అను సు;ార~ FLzర తనను ]Lను మనకD కనుపరచు-6/నపqyడZ, 
పSవర~ నల† మ)*య, Ê_తమ,ల† రübాంతరమ,]^ కπ`aన -6k త~  Çóర:ను 
Ωసు-6నవల న/ మన-6రకD ఆయన ఉFేw శ{|oయ,న7FG (2 -6)*ం5 ¡. 3:17, 18; 
ఎ% ä4ీ. 4:22–24). fiదటO శ]Lబw మ,ల†, “-X #2స~ వqలD” అ/ ÇలిDవబ`aన;ార: 
-ÿkసు~  వల  ఉండవల న/ ఆ°ం2ే;ార: (1 Çóత¶ర: 4:14–16); మ)*య, ఆ స;ాలD 
మనకD ఈ )sÍ-P అFే_ధంHా úH*uయ,న7FG. 

సూచనలD 
1మ,ందు మ"ట]^ స)*bc లöం à, “పరల†కగ_/... ఇFే” (28:17). 2UాFLరనమ,Hా 

2ెÇó~ , మహనiûమ, అKfFG యబÆ కD )Œవq దగï రనున7 (32:22), H*ల"దుల† 
గ,)*~ంచబ àనFG (31:25). అFG తర:;ాత Hాదు vకt H*)*జనులకD /యúంచబ àన ఒక 
£$గ{|oనFG (ilహæ ష¶వ 13:26; 21:38). ఇ[kా ifl7య,ల స{|oకë )ాజë సమయమ,ల† 
ఇకtడ అKfక మ,ఖë సంఘటనలD జ)*Hాi (2 సమ@. 2:8, 9; 17:24, 27; 18:33; 
19:32; 1 )ాÍలD 4:14). 3గతంల†, FేవqడZ య"-.బ,KLకD బÑ]ేలDల† పSతëí{|oనపqyడZ, 
ఆయన అత/-P ]^`ౖెయ,ం à మ)*య, తన ;ారసతz Fేశమ,నకD Q)*H* రÇిyం2ెదనును 
అ/ B‘ ఇ2ెöను (28:15). 4Edwin Yamauchi, “ ןֵח ,” in TWOT, 1:303. 5§)ాw ను 
ల†య {|సప]«úయ ఆకkమణFLర:లకD వëQ)Œకమ,Hా 2ే4ిన య,ద̈మ,ల† 
అబ$S Bమ,కD 318 మంFG bc )ాట 4äౖ/కDలD మ"తS{„ కuH* య,ం`ెను (14:14).  
6Bruce K. Waltke పS-ారమ,, బÑ]ేలD నందు య"-.బ, vకt పSQజµ  (28:20–22) “ఒక 
b Sా రõKL రüపకమ,ల† ల√దు” (Bruce K. Waltke, Genesis: A Commentary [Grand 
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