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అ"#$యమ' 33 

య+,-బ' మ/0య' ఏ2ావ5 మరల 

కల9సు,<నుట (@Aగమ' 2) 

ఇర;Eౖ సంవతjరమ,ల తర:;ాత, ఏ[ావq]^ య"-.బ, vకt అ/;ారë 
సమ";fశం జరగబÆ త¶ంFG. అతడZ భయపడ̌ ;ాటOల† ఈ íణం ఒకటO, -ాe ఇకÇä ౖ
అతడZ FL// తÇyించు-6నల√డZ. తన భయమ,నకD úనB, అతడZ తన 
సహæ దర:/]^ తన సంబంధమ, చకtFGదుw -6KfందుకD -.)*క కuH* య,ం`ెను. 
అందువలన, ఏú జర:గ,Km ]ెuయకDం`LKf, అతడZ ఏ[ావqను _నయమ,]^ 
ఎదు)ØtKEను. 

ఏ2ావ5Z[ య+,-బ' సమ+"#నపడ£ట (33:1–11) 

1
య+,-బ' కనుÅల∑ñú  చూdనప5nడ£ ఏ2ావ5ను అతbZ[ 

Ö#ల9గ'వందలమంQg మనుషµ$ల9ను వచుûచుంÉè/0. 
2
అప5nడతడ£ తన lిలNలను 

లπయ+ /ా–—ల9లక9ను ఇదáరs Q#hలీక9ను పంd అపna0ంjెను. అతడ£ మ'ందర 

Q#hీలను, Jా/0 lిలNలను Jా/0 JKనుక లπయ+ను ఆü≥ lిలNలను ఆ JKనుక 

/ా–—ల9ను “hiప5ను ఉంd 
3
Z#ను Jా/0 మ'ందర JKళ^N చు తన సహÇ దరsb 

సälించు వరక9 ఏడ£మ+రsN  Öåలను Øాa0లపÉెను. 
4
అప5nడ£ ఏ2ావ5 అతbb 

ఎదు/VWన పరsa©ñú  అతbb ,”గîంచు,<b అతb ü≥డ™ూద పÉè 

మ'దుá ltటzv ,<ÖKను; Jా/0దáరs కíÅరs ™Éèd/0. 
5
ఏ2ావ5 కనుÅల∑ñú  ఆ hీú ‘లను 

lిలNలను చూd-’రs í,ï¢ ,ావల∑నb అÉèa0నందుక9 అతడ£ ’రs Qేవ5డ£ í 

hiవక9b,I దయjేhని lిలNలπ అb jెltnను. 
6
అప5nడ£ ఆ Q#hీల9ను Jా/0 

lిలNల9ను దగOరక9వdû Øాa0లపÉè/0. 
7
లπయ+య' ఆü≥ lలిNల9ను దగOరక9వdû 

Øాa0లపÉè/0. ఆ తరsJాత F√hiప5ను /ా–—ల9ను దగOరక9 వdû Øాa0లపÉè/0. 

8
ఏ2ాప5-Ö#క9 ఎదురsaావdûన ఆ గ'ంపంతయ' ఎందుకb అడ£గaా అతడ£-Ö# 

ప\భ'వ5 కటAìమ' Ö# ™ూద వచుûట,ï అb jెltnను. 
9
అప5nడ£ ఏ2ావ5-

సహÇ దరsÉ#, Ö#క9 ,ావలhినంత ఉనÅQg, íQg íJå ఉంచు,<మƒb jెltnను. 
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10
అప5nడ£ య+,-బ'-అటzN  ,ాదు; í కటAìమ' Ö#™ూద నునÅFßడల dతúa0ంd 

Ö#jేత ఈ ,ానుక ప5చుû,<నుమ', Qేవ5b మ'ఖమ' చూdనటzN  í మ'ఖమ' 

చూdñb; í కటAìమ' Ö#™ూద వdûనQgగQ#;
 11

Öåను íwదáక9 Zెdûన 

,ానుకను dతúa0ంd ప5చుû,<నుమ'; Qేవ5డ£ ననుÅ కbక/0ంjెను; మ/0య' Ö#క9 

,ావలhినంత ఉనÅదb jlెిn అతb బలవంతమ' jhేtను గనుక అతడ£ Q#b 

ప5చుû,<b 

వచనమ'ల9 1, 2. Çితర:డZ తన bాత ఇంటO దగï రకD వVöనపqyడZ, అతడZ 
తన కనుÅల∑ñú  చూjెను. అతడZ చూVనFG అ˚భ సూచన: ఏ2ావ5 Ö#ల9గ' 

వందల మంQgZ[ ఎదు)ØtనుచుKL7డZ (32:6 చూడం`a). మ,ందు )sÍ, 
య+,-బ' తన కDటJంబమ,ను మ)*య, జంత¶వqలను )XండZ సమ@BలDHా 
_భ-ం2నెు. ఇFG ఒక;fళ ఏ[ావq FL`a 2ే4ó~  మ)*య, య,ద̈మ, 2ెల)ŒH*]ే 
తన;ా)*ల† సగం మంFGనKEౖKL ర}aంచవచుö అను 4äౖ/క య,-P~ Hా ఉంFG (32:7, 
8). ఈ సమయంల†, Çితర:డZ 4äౖ/క వÀëహం -ాకDం`L ;f)Œ ఏ)ాyటJ 2ేUాడZ. 
సyషò మ,Hా వëQ)Œక కkమమ,ల† ;ా)*Çäౖ తన ÇóSమను చూపqతx, తన 
కDటJంబమ,ను మ@డZ సమ@BలDHా అతడ£ ™భ÷ంj#డ£. ∂∑ంస నుం`a 
తÇిyంచు-6నుటకD ఉత~ మ{|oన అవ-ాశమ,]^, fiదటOHా Q#hీలను [FGzΩయ 
£$రëలD] మ/0య' Jా/0 lిలNలను, )XండవFGHా లπయ+ మ/0య' తన lిలNల9, 

మ)*య, ;Eనుక /ా–—ల9 మ/0య' “hiప5ను అతడZ ఉం2నెు. 
వచనమ' 3. ;EనుకKf ఉండZటకD బదులD, య"-.బ, ఇపqyడZ Jా/0 

మ'ందుక9 jే/©ను. మ,ందు )ాQS Fేవq/ vకt దూత]^ Çäనుగ,ల"టల† అత/-P 
ఒక మ"ర:మనసుj అనుభవం జ)*H* ఉంటJంద/ ఇFG సూVంచుచున7FG. 
బహÌ[ా మనుష¶ë/-P గల -6k త~  Çóర:, “ఇ[kా iflలD,” /జమ,Hా bాత 
భయంకర{|oన మ)*య, య,-P~ గల య"-.బ,ను జiంVంFG. తన £$రëలD 
సహచర:లకD ;Eనుక FLH* ;Eళîâ టకD బదులDHా, ఇపqyడZ ]LKf మ,ందుకD 
FL)*ΩUాడZ. ఈ మjuక మ"ర:y vకt Uాõ నమ, ఏ[ావq vకt -.bా/-P ]Lను 
మ"తS{„ బ$ధుëడ/ దృŸక)*సు~ ంFG. ఒక;fళ ఎవ)X#KL ఆ Kf)ా/-P [ా)¬రకంHా 
బ$ధప`Lu అంట≈, తన 4óవకDలD, £$రëలD, ల√FL తన Çిలâ లD -ాకDం`L, అFG ]LKf 
అయ,ëం`Lu.  

య"-.బ, ఏ[ావqను ఎదు)Øt/నపqyడZ, అతడZ తన సహÇ దరsb 

సälించువరక9, ఏడ£మ+రsల9 Öåలను Øాa0లపÉెను. “ఒక HØపy;ా/ మ,ందు 
ఒక _\యేతచూపq చరëHా”1 య"-.బ, “UాH*లప`ెను” ( הָחָׁש , shachah) 
మ)*య, అí)ాల" ఏ[ావqనకD మ,ందు Uా¯ాò ంగ నమUాtరమ, 2ే4äను. అతడZ 
ఒకUా)* ల√FL )XండZUార:â  అi]ే -ాదు -ాe fiత~ ం “ఏడZUార:â ” F¡// 2ే4äను. 
ఏడZ మ"ర:â  Uా¯ాò ంగపడZట అనునFG ఒక ప/;ాడZ తన పSభ,వqకD (HØపy )ాÍ) 
ఇచుö _\ేయ]LచరëHా అమ)ా7 (Amarna) ల√ఖలD సూVసు~ KL7i.2  
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వచనమ' 4. తన సహæ దర:/-P ఎ[ావq vకt ఉ]ే~ జపÀ)*త అÕనందన 
2Lల" సంవతjరమ,లకD మ,ందు తన సహæ దర:/ vకt _రహమ, ‘ద 
తనకDన7 హతë2ేయ"u అను ;Eౖక)*-P ఇFG _ర:ద̈మ,Hా /లVంFG (27:41–45). 
2Lల" -ాలమ, తర:;ాత ]Lను Q)*H* ఇంటO-P వVöనపqyడZ తన సహæ దర:డZ 
ఏ_ధమ,Hా సyంFGUా~ `ో  య"-.బ,కD /జమ,Hా ]ెuయదు. ఏú జర:గ,త¶ంFో  
అ/ భయపడZతx మ)*య, అ/శöయత]^, ఏ[ావqనకD బహÌమQHా తన 
HØ)XkలD మ)*య, మందలల†నుం`a ఒక Çäదw  £$గమ,ను మందలDHా _భ-ం2ెను. 
ఈ జంత¶వqలను ఉFLర బహÌమత¶లDHా అంH¬క)*ంV య"-.బ,ను అతడZ 
మరల" క/క)*Uా~ `L, ల√క ºసం మ)*య, కDయ,-P~ ]^ కπ`aన అన7దమ,”ల 
మధë ఉన7 ;Eౖరëం vకt Hాయమ,లD -ాల కkమంల† బ$గ,పడనంత ల†త¶Hా 
ఉKL7య"? F¡/-P జ;ాబ, Fొ ర:కDటకD సుF¡ర– -ాలం పటò ల√దు ఎందుకనHా, 
ఏ2ావ5 అతbb ఎదు/VWన పరsa©ñú  అతb ,”గîంచు,<ÖKను. ఒక వëQ)Œక{|oన 
సంసyర! కనబడZత¶ంFG: ఎ[ావq తన Uc దర:/ అÕనంFGనచుటకD 
ప)*HXడZత¶ండHా, ఇంతకKL7 ఒక అదృషò  మ,H*ంపq ఏFG అను-6/ య"-.బ, 
కDంటOప`ెను (32:31). అi]ే, తన అన7 అతb [Vన7 ]^బ,టJò వq vకt] 

{|డ‘ద ప`a మ,దుw  ÇäటJò -6/నపqyడZ, ఎ[ావq vకt -.పమ, ఇక ల√ద/ 
య"-.బ, ]ెలDసు-6KEను. ఇదw రü íమ"పణ మ)*య, సమ"FLనపq కíÅరs 

™డjెను. య"-.బ,కD మ"తS{„ మ"ర:మనసుj అనుభవమ, -ాదు, -ాe 
ఏ[ావqనకD కD`L, మ)*య, మ"ర:yలD ఈ పqనఃకలiక వదw  ;ా)* బల{|oన 
కDటJంబ £$;ా;f[ాలల† కనబడZచున7_.౩  

వచనమ' 5. య"-.బ, ఒంట)*Hా మ)*య, ఆ)sగëకరమ,Hా ఇంటO/ వదu 
;E‰*â ను. ఏ[ావq తన సహæ దర:డZ hీú ‘ల9 (£$రëలD) మ)*య, lిలNల9]^ కuÇ ి ఒక 
Çäదw  ప)*;ారమ,]^ Q)*H* వచుöట గమ/ం2ెను, -ాe అతడZ కDంటOతనమ,]^ 
నడచుచుం`నెు. ఒక;fళ ఏ[ావq య"-.బ,ను త¶ంటO Hాయమ,ను గ@)*ö 
పS°7ంVయ,ంట≈, రచiత ఆ చరöను 2ేరöల√దు; అi]ే, ’రs í,ï¢ 

,ావల∑ను? అKf ఏ[ావq పSశ7ను umం2నెు. ’రs Qేవ5డ£ í hiవక9b,I 

దయjేhిన lిలNలπ అ/ Çితర:డZ సమ"\Lనú2öెను. య"-.బ, తన బ$ధëతల† 
ఉన7 Çిలâ లను మ"తS{„ Çó)ØtKEను. ఇర;Eౖ సంవతjరమ,ల -Pkతం ]Lను 
B)ానుకD bా)*bc వqటను గ@)*ö ఏ[ావqకD గ,ర:~ 2ేయకDం`L ఉండZటకD, అతడZ 
తన £$రëలను గ@)*ö ఏ_ధ{|oన పSతëíసూచన ఇచుöటను 
/;ా)*ంVయ,ండవచుö. ఆ పSయ"ణం బహÌ[ా £$రëను b∆ ందు-6నుటకD 
2ే4ినFGHా ఉన7FG (27:41—28:5).  

FేవqడZ “దయ]^” Çలిâ లను ఇ2öెను అ/ య"-.బ, 2ెÇిyనపqyడZ, అతడZ 
ןַנָח  (chanan) అను -Pkయను ఉప§H*ం2ెను, అFG ןֵח  (chen) 

KLమ;ాచకమ,నకD సంబం\GంVనFG, ఇFG “దయ” ల√FL “అనుగkహమ,” అను 
అరõమ,/చుöను (32:5 చూడం`a). FేవqడZ గతంల† అత/]^ వëవహ)*ంVనటJâ , 
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ఏ[ావq కD`L ఇపqyడZ “దయ]^” వëవహ)*ంచున/ /)¬}aం2ెను. ;ార: 
సహæ దర:ల ౖనపyటO-ÿ, య"-.బ, ఈ సం£$షణ అంతటOల† సzయంHా తనను “e 
4óవకDడZ”Hా మ)*య, ఏ[ావq “KL పSభ,వq” అ/ సూVంచుట FLz)ా 4óవకD/ 
;Eౖక)* పSద)*!ం2ెను (33:5, 8, 13–15). పq)ాతన పSపంచం vకt £$షల†, 
య"-.బ, vకt మ"టలD తర:;ాత అత/-P పSభ,;Eౖన ఒక HØపy యజమ"ను/-P 
ఒక FLసుడZ ఒడంబ`aక]^ తనను ]Lను సమ)*yంచు-6/నటJâ  ఉన7_. ఇFG 
ఇర;Eౖ సంవతjరమ,ల -Pkతం మరణపడక నుం`a ఇUాjకD తన Vన7 కDమ"ర:/ 
‘ద b∆ రbాటJన ఉచö)*ంVన వరమ,నకD వëQ)Œకమ,Hా ఉంFG (27:29). 
పq)ాతన UాంపSFLయం పS-ారం, 2ెపyబ`aన F¡;EనకD వëQ)Œఖమ,Hా ఏ‘ 
జర:గదు; -ాe ఇపqyడZ య"-.బ, FL// /)ాక)*ం2నెు మ)*య, తన 
పSభ,వqHా ఉండZటకD ఏ[ావq vకt హకDtను గ,)*~ ం2నెు.  

వచనమ'ల9 6, 7. య"-.బ, తన £$రëల పSవర~ నను మ)*య, Çిలâ లను 
జ¥గkత~ Hా కπ)Xöను మ)*య, ఏ[ావq మ,ందు UాH*లప`నెు. అత/ సూచనల 
{„రకD, అత/ vదw  ;ా)* b Sా మ,ఖëతను బటOò  తకDtవ నుం`a HØపy;ా)* వరకπ, 
తన పదBర: మంFG కDటJంబ సభ,ëలD మ@డZ వర:స సమ@BలDHా 
మ,ందుకD వ2ెöను. fiదట Q#hీల9 (¢ల"—  మ)*య, -ల"y), ;ా)* KLలDగ,ర: 
క9మ+రsలZ[, మ/0య' Jారs Øాa0లపÉè/0. )XండవFG, లπయ+ మ)*య, ఆ{| 
vకt ఏడZగ,ర: క9మ+రsల9, మ/0య' Jారs Øాa0లపÉè/0. Vవ)*Hా, “hiప5ను 

/ా–—ల9ను దగOరక9 వdû, మ/0య' Jారs Øాa0లపÉనెు. 2వ వచనమ,ల† 
ఉన7టJò , ఆ సమయంల† య"-.బ, vకt ÇిSయ{|oన )ా∂nలD ఏ-X#క 
సం]Lనమ, అ/ K)-Pt]లెDపqటకD, Çలిâ లల† §4óపq ఒకtడZ మ"తS{„ Çóర: 
ÇäటOò  ]ెలDపబ`aన;ాడZ. ఏ[ావq మ,ందు UాH*లపడZట FLz)ా, ;ార: కπ`L 
అత// పSభ,వqHా అంH¬క)*ం2ేందుకD 4ిద̈మ/ కDటJంబమ, అంతయ, 
కనుపర2నెు. ఇFG ఏమ"తSమ,ను అన7 తన తమ,”/ నుం`a ఆ°ంVనFG -ాదు.  

వచనమ' 8. ఈ ఉ∂∑ంచ/ సంఘటనలను క‰ûâ )ా చూV, ఇపqyడZ ఏ[ావq 
ఆBâ దమ,Hా ఉKL7డZ. Ö#క9 ఎదురsaా వdûన ఈ గ'ంపతయ¿ [ הֶנֲחַמ , 
machaneh,4

 జంత¶వqల మంద] ఎందుక9? అ/ అతడZ య"-6బ,ను అ`aHXను. 
అతడZ మ,ందుHాKf 2Lల HØఱpq లను మందలను అత/-P బహÌమQHా మ,ందుHా 
పంÇäన/ య"-.బ, 4óవకDల నుం`a _KL7డZ (32:13–21), -ాe జంత¶వqల 
vకt సంఖë మ)*య, _లDవ అ\Gకమ,Hా ఉండZట వలన ఏ[ావqకD -6ంత 
అదనపq _వరణ -ావల4ి వVöంFG. పSQసyందనHా, తన 4óవకDల]^ ఏ[ావqకD 
]ెలDపమ/ 2Çెిyన అసలD సం£$షణ య"-.బ, _స~ ృతం 2ే4äను. ఈ 
బహÌమత¶ల vకt ఉFేw శమ, Ö# [తన] ప\భ'వ5 wకW కటAìమ' [chen] 

Ö# äద వచుûట,ï అb అతడ£ jెltnను. ఇFG ఆశöరëకరం -ావచుö, ఈ 
సంధరమ,ల† తన సహæ దర:/-P య"-.బ, vకt సమ"FLనమ, 
/జ¥iΩగలFG మ)*య, ఆల†VంపజŒ4óFG. /షtల”ష{|oన పSవర~ న గతంల† 
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Çితర:/ vకt లíణLలల† ఒకటO -ాదు, -ాe ఈ మ"ట Fవేq/ vకt దూత]^ 
Çäనుగ,ల"`aన ఈ మనుష¶ë/ల† ఒక /జ{|oన మ"ర:yను సూVసు~ ంFG. య"-.బ, 
ఏ[ావqను ºసం 2ెయ"ëల/ అను-.ల√దు, -ాe -Œవలం తన సహæ దర:/ నుం`a 
íమ"పణ b∆ ందు-.;ాలనునFG మ)*య, తనకD మ)*య, తన కDటJంబమ,నకD 
B/ కuH*ం2LలKf ఉFేw [ాలనుం`a సమ"\Lన పర2Lలన7Fే అత/ పSణLªక.  

వచనమ' 9. ఈ[ానë )ాయబ$ర _లíణ [r#uల†, ఏ2ావ5 మ)ాëదHా 
fiదటOHా తన Uc దర:/ vకt ఉFLర{|oన బహÌమQ £$)¬ HØ)Xkల మందలను 
Qరసt)*ం2LడZ. సహÇ దరsÉ#, Ö#క9 ,ావîhనింత ఉనÅ™ íQg íJå ఉంచు,<మ'ƒ 

అb jెlిn, య"-.బ, తన U∆ ంత ఆసు~ లను ]LKf ఉంచు-.;ాల/ -.)Xను.  
వచనమ' 10. అi]ే య+,-బ' తన లíëమ,ను మ"రöల√దు. అటzN  ,ాదు; 

í కటAìమ' Ö#äద నునÅఎడల dతúa0ంd Ö#jతే ఈ ,ానుక ప5చుû,<నుమ' 
అ/ అతడZ ]ెuÇäను. -.పమ, మ)*య, పగ fiఖమ, బదులDHా, Qవే5b 

మ'ఖమ' చూdనటzN  ఏ[ావq vకt మ'ఖమ' చూdñb అ/ -ారణúసూ~ , 
య"-.బ, తన బహÌమQ/ అంH¬క)*ంచమ/ ఏ[ావqను _డZవక బలవంతÇäట 'ò ను. 
ఈ సమయంల†, ÇäనూiflలD దగï ర, Çäనుగ,ల"టల† అతడZ Fవేq/ మ,ఖమ,ను 
చూ2ెను మ)*య, తన b Sా ణమ, దయ]^ _`aÇించబ`ెను (32:30). అతను 
ఇపqyడZ ఏ[ావq vకt భయంకర{|oన మ,ఖమ,ను చూVనపqyడZ, -.పమ, 
మ)*య, శత¶S తzమ,నకD బదులD, దయను మ)*య, íమ"పణను అతడZ 
మరల" చూ2ెను. అతడZ కటAìమ'Z[ తనను 4ీzక)*ంVనందున తన సహæ దర:/ 
{|చుö-6KEను. 

వచనమ' 11. అందువలన, య"-.బ, తన Uc దర అభëరõన పqన)ావృతం 
2ే4äను: Öåను íwదáక9 Zెdûన ,ానుకను dతúa0ంd ప5చుû,<నుమ'; Qేవ5డ£ 

ననుÅ కbక/0ంjెను [chanan]; మ/0య' Ö#క9 ,ావలhినంత ఉనÅQg. “పSసు~ తం” 
( הְָחנִמ , minchah) అను పదమ, ఏ[ావqకD య"-.బ, vకt సB-ారమ, అను 
ఈ వృ]L~ ంతమ,ల† పFే పFే ఉప§H*ంచడ{|oనFG, ఇకtడ “బహÌమQ” (ה ָכָרְּב , 
berakah) అను పదమ, కనబడZత¶ంFG. ఇFG అí)ాల" “ఆË)ాzదమ,”Hా 
తర:ı మ" 2ేయబ`ెను (KJV; NKJV; ESV). ఈ [r#u ;Eౖ_ధëమ,నకD బదులDHా, 
ఈ మ"ర:y b Sా మ,ఖë{|oన అ)ాõ /7 ఇసూ~  ఉండవచుö. య"-.బ, గతంల† 
మరణపడక ఆË)ాzదమ,ను ఏ[ావq నుం`a అపహ)*ం2నెు (27:27–29, 35, 
36, 41), -ాబటOò  ఇపqyడZ తన Çäదw  సహæ దర:/-P ఒక ఆË)ాzదమ, Q)*H* 
ఇ2ెöను. య"-.బ, ఇర;Eౖ సంవతjరమ,ల -Pkతం ఏ[ావqపటâ  ]Lను చూÇిన 
దురz»వBరమ,నకD ప)*Bరం 2ేయపSయQ7సు~ KL7డZ. అతడZ బ$BటంHా తన 
అప)ాధమ, ఏ[ావq]^ ]ెలDపకDం`L, íమ"పణ -.ర:తx, ;ా)* మధë 
సమ"\Lనమ, -6రకD 2ే4ిన పSత7మ,ల† ]Lను ఈ బహÌమత¶లD 
(అË)ాzదమ,లD) ఇ2ెöను.5   

య"-.బ, పటJò  _డZవక అతbb బ\ñమ+ల∑ను గనుక, ఏ[ావq Vవ)*-P తన 
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సహæ దర:/ vకt బహÌమ"నమ, 550 జంత¶వqలను అంH¬క)*ంచుటకD 
ఒపqy-6KEను (32:13–15). ఈ _షయమ,ల†, అతడZ ÇäనూiflలD K)దw  
Çäనుగ,ల"`aనటJò  Çితర:డZ తన సహæ దర:/]^ అFే _ధమ,Hా పటJò పట 'ò ను. 
“eవq నను7 ఆËరzFGంV]ేKfHా/ Kfను /ను7 bc /వzను” అ/ అతడZ దూత]^ 
2ెÇిyనటJâ Hా (32:26), “eవq KL బహÌమQ/ అ/ï క)*ంV]ేKfHా/ Kfను /ను7 
bc /వzను”6 అ/ అతడZ ఏ[ావq]^ 2ెÇäyను. Q)*H* ఏ‘ ఇవzకDం`LKf ఏ[ావq 
బహÌమత¶లను అంH¬క)*ంచడమ, అKfFG య"-.బ, vకt బహÌమQ అతడZ 
తనకD 2ే4ని తపqyలకD ఒక 2ెuâ ంపq అ/ తన అÕb Sా య"/7 సూVంVంFG. 
ల"బ$ను]^ య"-.బ, vకt సంఘర±ణ ΩవS{|oన ఆల†చన సమ"\Lనమ, ఏ‘ 
ల√కDం`L ప)*షt)*ంచబ`aంFG, ఏ[ావqనకD జ)*H*న తపqyలD _ల"సవంత{|oన 
బహÌమత¶లD, మ)*య, తన సహæ దర:/-P య"-.బ, vకt అQశయ 
వందనమ,లD మ)*య, /జ{|oన సమ"\Lనమ,]^ ప)*షt)*ంచబ`నెు.  

య+,-బ' మ/0య' ఏ2ావ5ల9 ™Éèy® వ5ట (33:12–17) 

12
-మనమ' JKళ^N దుమ'; Öåను íక9 మ'ందుaా Øాa0y® వ5దునb jెపnaా 

13
అతడ£-Ö#wదá నునÅ lిలNల9 పhిlిలNలbయ', aVఱÿŸ ల9 ü†కల9 పéవ5ల9 

yాîచుûన™ అbయ' Ö# ప\భ'వ5క9 Zెîయ'ను. ఒకWQgనü† JాటHb JాÉèaా 

Z[îనFßడల ఆ మంద అంతయ' చచుûను. 
14

Ö# ప\భ'వ5 దయjhే ితన Q#సుb,I 

మ'ందుaా JKళNవల∑ను. Öåను Ö# ప\భ'వ5ÖÜదáక9 2ÄFrరsనక9 వచుûవరక9, Ö# 

మ'ందర నునÅ మందల9 నడ£వగîa0న ,<లQgb ఈ lిలNల9 నడ£వగîa0న,<లQgb 

JాటHb ü≥లNaా నÉèlించు,<b వjెûదనb అతbZ[ jెltnను. 
15

అప5nడ£ ఏ2ాప5-í 

,Iషvü≥≠న Fßడల Ö#FßుదáనునÅ Fr జనులలP ,<ంద/0b í wదá 

™Éèdltటzv దునb jెపnaా-అతడ£ అQg F√ల? Ö# ప\భ'వ5 కటAìమ' Ö#™ూద 

నుండbమƒÖKను. 
16

ఆ Qgనమ'న ఏ2ావ5 తన Z[\ వను 2ÄFrరsనక9 ñ/0a0y® Fßను. 

17
అప5nడ£ య+,-బ' సు,-Wతµక9 ప\య+ణü≥≠ y® F తన,<క Fల9N  కటHv ంచు,<b 

తన పéవ5లక9 yాకల9 JåFంjెను. అందుjేత ఆ jpటH,I సు,-Wతµ అను liరs 

ltటvబÉెను. 

వచనమ' 12. సyషò ంHా, ఏ2ావ5 సమ"\Lనమ, మ)*య, 
పqనర:ద̈)*ంచబ`aన సమ”తమ, అFే పSFేశమ,ల† య"-.బ,]^ ఆQథëమ, 
మ)*య, ప)*¯ాtరమ, ]ేట]ెలâ మగ,ను అ/ అను-6KEను. మనమ' JKళ^N దమ'; 

Öåను íక9 మ'ందుaా Øాa0y® వ5దును అ/ అతడZ 2ెÇäyను. అతడZ తన 
సహæ దర:/]^ కu4ి పSయ"ణమ, 2ేయ,ట మ)*య, అత/-P తన 
ప)*;ారమ,నకD సుర}aత పSయ"ణL/7 అంFGం2 ే పSQbాదన అ/ సyషò ంHా 
]ెలDసు~ ంFG. ఈ సదవ-ాశమ,]^, అత/-P సBయపడZటకD ఒక పSయత7మ,Hా 
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ఏ[ావq య"-.బ, పటâ  నూతన ;Eఖౖ)*/ సూVం2LడZ.  
వచనమ' 13. ఇంతకD మ,ందు ఏ[ావq తన సహæ దర:`ైన య"-.బ, 

ఇవzHs)*న బహÌమ"నమ,ను /)ాక)*ం2ెను, ఈ సమయమ,ల† తన ఇంటO-P 
Q)*H* ;E‰Ââ  పSయ"ణమ,ల† య"-.బ, తన అన7 vకt సహ;ాసమ,ను 
/)ాక)*ం2ెను. ఏ[ావq తన మనసుj మ"ర:ö-6/నను, య"-.బ, తన అన7ను 
ప\భ'Jా అ/ పలDకDచు అత// బSQమ"ల ను. తన HØ)Xkల -ాపర:లD, ప/;ార:ను 
తమ మందల]^ పSయ"ణ (ం2ే ;fగం కKL7 KLలDగ, వందల మంFG §ధులD 
మ)*ంత ;fగమ,Hా ;Eళâ గలర/ అత/-P ]ెuయ,ను. ఏ[ావq vకt సBయ 
సహ-ారమ,ల /)ాకరణకD జ;ాబ,Hా lలిNల9 పhిlిలNలb 2ెÇäyను. అపqy` ే
జ/”ంVన_ అKfక{|oన Çిలâ లD ఉన7ందున మందలbÅయ' yాîచుûన™ కనుక 
తన య"తS KEమ”FGHాKf Uాగవల ను. ఒక;fళ ఈ మందలD ఒకW /pజï Jåగమ'aా 

నÉèlినFßడల, ఆ మందల9 చ/bc వqన/ అతడZ భయప`ెను. 
వచనమ' 14. ఈ సందర≤మ,ల†, య"-.బ, తన సహæ దర:/ ప\భ'వ5 

అ/య,, ]Lను Q#సుడను అ/య, సంబÆ \Gసూ~ , మ)Øక పSQbాదన 24ేäను. 
2ÄFrరsనకD వచుö వరకD తన మందల9 నడ£వగîa0న ,<లQg, తన lిలNల9 

నడ£వగలa0న ,<లQg, ü≥లNaా నÉèlించు,<b వ2öెదన/, ఏ[ావqను తనకంట∫ 

మ'ందుaా JKళNమb -.)Xను. య"-.బ, ఎన7డZ [¿iûర: ;Eళâ Hsరల√దు; బÚౖ¢లD 
నందు అతడZ ఆ b Sా ంతమ,నకD ;Eªâ నటJò  ఎకt`L ;Sా యబడల√దు. Ÿ)*దw రü 
మరల" తమ తం`aSiloన ఇUాjకD మరణ (ంచHా అత// ∂nబÆS ను నందు ఉన7 
మ-Xyల" గ,హ ilదw  bాQÇäటOò నపqy`ే కలDసు-6/)* (35:27-29). 

ఆFG-ాండమ, vకt రచiత అKfక{|oన ఈ సందర≤మ,ల† అKfక{|oన 
జ;ాబ, ల√/ పSశ7లను úH*ల öను. ;ాటOల† fiదటOHా య"-.బ, తన 
సహæ దర:/]^ ద}aణమ,న ఉన7 [¿iûర:నకD ;Eళîâ టకD /)ాక)*ం2ెను. తన 
సహæ దర:/Çäౖ య"-.బ,కD నమ”కమ, ల√FL? అత/ కe7ళîâ  సతë{|oన_ -ా;ా? 
ఏ[ావq vకt íమ"పణ య5Lరõ{|oనFGHా అతడZ £$_ంచల√FL? తనను అతడZ 
మరల" జ)*H*న ºసమ,ను జ¥µ పకమ, 2ేసు-6/ చంపsచుKL? ఏ[ావq vకt 
íమ"పణ ;ాస~ వ{|oనపyటO-P, Ÿ)*దw రü ;f)Œzర: _\Lనమ,లD కల;ార:, ;ా)*దw రü 
ఒక 2 sట ఉంట' ;ా)* మధë ఎటJవంటO _;ాదమ, )ాదనుటకD /శöయత కలFL? 
FేవqడZ య"-.బ,ను 4ిõ రపడమ/న సõ లమ, [¿iûర: -ాద/ జ¥µ పకమ, 
ఉంచు-6KEKL? FేవqడZ )XండZUార:â  కKLను Fేశమ,ను ;ాHాw నభ@úHా ]ెuÇäను 
(28:13-15; 31:3). య"-.బ, తన సహæ ర:`ైన ఏ[ావqనకD bాలDల√/ ;ాHాw న 
Fేశ{|oన కKLనును గ@)*ö మ"ట$â `a, మరల" bాత Hాయమ,ను )ŒపqటకD 
ఇషò మ, ల√క ఆ పSUా~ వన _`a2KెL? 

)XండవFGHా ఏ[ావqనకD ఇVöన 550 ప˚వqలకD ఏú జర:HXKm అనునFG. 
ఏ[ావq తనకD ఇవzబ`aన ప˚వqలను, తన KLలDగ, వందల మంFG 
మనుష¶ëలను Ωసు-6/ bc iflKL? అల"HX #నట '˝â ],ే Ÿర: కD`L 2Lల KEమ”FGHా 
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;Eళâ వల ను. అపqyడZ య"-.బ, తన £$రëల]^ను, Çిలâ ల]^ను, మందల]^ను 
కKLనుకD ;Eళîâ టకD ఎటJవంటO సమUాë ల√దు, అపqyడZ 33:14, 15 నందు అత/ 
QరసtరణకD అరõమ, ల√దు. తన ఇంటO-P తzరHా ;Eళîâ టకD ఏ[ావq ఈ సంపదను 
_`aVÇäటOò న ilడల భ_షëత¶~ ల† అతడZHా/ అత/ మనుష¶ëలD Hా/ మరల" 
కKLనుకD ;Eళâ వల ను ల√క య"కDబ, మ)*య, అత/ మనుష¶ëలD ;Eªâ  [¿iûర: 
నందు ఉన7 ఏ[ావqకD అపyH*ంపవల ను. య"-.బ, గత-ాలమందు ఒక 
అబFG¨ కDడZHాను, ºసHా`aHాను ఉన7నూ, ఏ[ావq ఈ ప˚సంపద _షయంల† 
ఎందుకD న{|”ను? ఎందును బటOò  య"-.బ, ఏ[ావq vకt ప˚సంపద]^ 
[¿iûర: వరకD పSయ"ణ (ంV తన సహæ దర:/ కu4äదన/య,, “పSభ,;ా” అను 
మ"ట FLz)ా ఎవ)*/ అతడZ గ,)*~ ం2ెను? 

ఆFG-ాండమ,ల† మనమ, చూ2ే )¬QHా, య"-.బ, అటJవంటO పSయ"ణమ, 
2ేయల√దు, 2ేయ"ల/ అను-.నుల√దు. ఈ మ)ాëదHా క/Çిం2ే కపట{|oన )ాÊ 
FLz)ా, య"-.బ, /)Ø”హమ"టమ,Hా ఏ[ావq]^, “[¿iûర: KL ఇలDâ  -ాదు కనుక 
Kfను e]^ )ాను” అ/ 2ెÇäyను. ఈ మ"ట తన అన7iloన ఏ[ావqను 
అ]LëగkB/-P గ,)* 2ేయ,టను బటOò  ;ా)*ర:వq)* మదë ఉన7 సమ"\Lనమ, 
-6ంత-ాల{„ ఉండవచుö. ఈ పSశ7లకD రచiత జ;ాబ, ఇవzనందున, ఇFG 
ఉ∂∑ంచుటకD ఉప§గమ, ల√/FG. ఒక సతë{„మనHా: ఇర;E ౖ సంవతj)ాల 
త)ాzత ;ా)* మదë సమ"\Lనమ, ఉన7నూ, య"-.బ, ఏ[ావqకD భయపడZతx 
ఎం]^ జ¥గkత~ Hా వëవహ)*ం2నెు.తన సహæ దర:/ “దయ” b∆ ందు-6నుటకD అత/-P 
బహÌమ"నమ,లD ఇ2öెను, ఏ[ావqను “పSభ,;ా” అ/య,, తనను]Lను 
“FLసు/”Hాను సం£$FGం2నెు. 

వచనమ' 15. ఏ2ావ5 తన సహæ దర:డZ తన]^ [¿iûర: వరకD ]^డZHా 
)ాల√ననుటకD 2ెÇిyన -ారణమ, అంH¬క)*ం2ెను; -ా/ య"-.బ, vకt Qర:గ, 
b Sా య"ణమ,ల† అత/-P FL)* చూÇ,ి -ాbాడZటకD తన మనుషµ$లలP ,<ంద/0b 
అత`a]^ ఉండbమƒb సలB ఇ2ెöను. మ)ØకUా)*, య"-.బ, తనకD అంత బదSత 
అవసరం ల√ద/ ఏ[ావq vకt సలB ]Ŝ 4ిపq2ెöను. “ఏ అవసరమ' ఉనÅQg?” 
అ/ అ`aH*, మరల" ఏ[ావqను ప\భ'వ5 అ/ సం£$FGసూ~ , అత/ దయ తన ‘ద 
ఉండ/మ”/ బSQKLల ను. 

య"-.బ, ఏ[ావq ఇVöన )Xండవ సలBను ]Ŝ 4ిపqచుöటకD గల -ారణమ, 
ఏ[ావqను గ@)*öన భయమ" ల√క Fేవq/ యందు _[ాzసమ"? FేవqడZ 
య"-.బ,ను }Œమమ,Hా కKLనుకD Q)*H* Ωసు-6/ వ2ెöదన/ ;ాHాw నమ, 2ే4äను 
(28:13-15; 31:3), అందును బటOò  మ)* ఏ ఇతర సBయమ,ను అతడZ 
-.ర:-.నల√దు. రచiత య"-.బ, vకt మనసుjల† ఉన7 ఆల†చనను 
]ెuయ2ేయల√దు కనుక, ఒక కVöత{|oన /ర0యమ, మనమ, 2ేయల√మ,. 
ఏ[ావq నుం`a ;fర:Hా ఉండZటకD గల -ారణమ,లD, య"-.బ, vకt భయమ,, 
_[ాzసమ,ల úªత{|o ఉండవచుö. 
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వచనమ' 16. ఆ సహæ దర:uదw ర: తమ తమ మ")ాï లల† ;Eªâ )*; బÚౖ¢ల†â  
;Sా యబ`aన పS-ారం ;ా)*దw రü మరల" తమ తం`aS/ bాQÇäటOò నపqy` ే
కలDసు-6/)* (35:27-29). ;ా)* ఎడబ$టJ దుఃఖకర{|oనపyటO-ÿ, ;ా)* 
సz£$వమ,లల†ను, _[ాzసమ,ల†ను, Ê_తమ,ల†ను, మ)*య, గమëమ,ల†ను 
వë]Lëసమ, కలDH*య,న7ందు వలన అFG ఆ )¬QHా జ)*HXను (∂⁄¤S 11:20 ,21; 
12:16, 17). అందువలన, ఏ2ావ5 ఆ QgనమంQే 2ÄFrరsనక9 ñ/0a0 వjûెను. 
అతడZను అత/ మనుష¶ëలDను [¿iûర: ;EౖపqనకD, అనHా §)wా ను నFG 
మ)*య, మృతసమ,దSమ, ;EౖపqనకD దíణ FGశHా ;Eªâ )*. 

వచనమ' 17. య+,-బ', §)wా నుకD తxర:yన వqం`a, పడమర ;Eౖపqన 
ఉన7 కKLనుకD పSయ"ణమ, 2ే4,ి సు-.tత¶కD వ2ెöను. సు,-Wతµ అనHా 
“bాకలD” ల√క “]L]Ltuక /;ాసమ,” అ/ అరõమ,. ఈ పSFేశమ,ను 
చరöeయ"ంశమ,, 1 )ాÍలD 7:46 నందు ఈ సõ లమ, “§)wా ను 
{|oFLన”మందు “Uా)X]Lను” దగï ర కలదు. ilహæ ష¶;ా 13:27 నందు ఈ 
సు-.tత¶, HాF¡య,ల Uాzసõ »{|oన 4ీహæ ను )ాజë[¿షమ,ల† Çä)Øtనబ`ెను. 
కKLనును Uాz\¡నపరచు-6/నపqడZ ఆ )ాÍ ∂⁄ c̄ ను (v)ాw నుకD తxర:y) 
నుం`a iflల ను. సు-.tత¶ వదw  య"-.బ, B)ాను నుం`a 24ేిన సు\¡రï  య"తSను 
బటOò  తన కDటJంబమ,నకDను మ)*య, ప˚వqలకDను _[kా ంQ -6రకD ఎకDtవ 
సమయమ, గ`aÇäను. అందువలâ  తన,<క ఇల9N  కటHv ంచు,<b తన పéవ5లక9 

yాకల9 [ ֹתּכֻס , sukkoth] JåFంjెను. 
ఎంత -ాలమ, య"-.బ, సు-.tత¶నందు ఉం`ెKm మనకD ]uెయదు. 

-6ందర: ;ార: అచöట -6/7 KEలలD మ"తS{„ గ`aÇి)* అ/ అనHా, మ)* -6ందర: 
;ార: సు\¡ర– -ాలమ, అకtడ గ`aÇి)* అ/ అÕb Sా యపడZదుర:. ;ార: ఎంత 
-ాలమ, ఉన7పyటO-ÿ, ;ా)*ం-ా కKLను Fేశమ,ల†/-P పS;f°ంచల√నందున ;ార: 
/)*”ంచు-6/న ఇలDâ  మ)*య, bాకలD ]L]Ltuకమ,HాKf ఏరyర:చు-6/)*. KfటO-P 
ఈ సు-.tత¶ అలసట]^ ఉన7 పSయ"ణ (కDలకDను ;ా)* ప˚వqలకDను _[kా ంQ 
Ωసు-6Kf సõ లమ, Hాను, §)ాw నును FLటJటకD ఒక పSFేశమ,Hాను ఉన7FG. 

య+,-బ' మ/0య' అతb క9టzంబమ' ‹t,©మ'నక9 వచుû 

(33:18-20) 

18
అటzN  య+,-బ' పదáన/ామ'లPనుంÉè వdûన తరsJాత కÖ#ను Qేశమ'లP 

నునÅ ‹t,©మను ఊ/0,I సురøèతమ'aా వdû ఆ ఊ/0మ'ందర తన గ'É#రమ'ల9 

Jåhtను. 
19

మ/0య' అతడ£ తన గ'É#రమ'ల9 Jåhిన yõ లమ' wకW @Aగమ'ను 

‹t,©మ' తంÉè\Fß≠న హ∏రs క9మ+రsలwదá నూరs వరÆలక9 ,<b 
20

అకWడ 

ఒక బîlీఠమ' కటHv ంd Q#b,I ఏfl ఎలP–—F ఇ2∂ా F√ల9 అను liరs ltటuvను.   
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వచనమ' 18. తH*న సమయమ, వVöనపqడZ, య+,-బ' తన 
ప)*;ారమ,]^ §)ాw నును FLటO ఇర;E ౖ {|oళîâ  పSయ"ణమ, 2ే4ి)*. ;ార: కÖ#ను 

భ¿@Aగమ'లP ఉనÅ పటvణü≥≠న ‹t,©మ'నక9 [సుర}aతమ,Hా7] jే/0/0. ;ార: ఆ 
పటvణమ' ఎదుట గ'É#రమ'ల9 Jåసు,<b/0. య"-.బ, }Œమమ,Hా కKLనుల†/-P 
పS;f4ించుట మ)*య, అతడZ Îä-Xమ, ఎదుట గ,`Lరమ, ;fయ,ట అనున_, 
FేవqడZ అత/ b Sా రõనను ఆల-PంVయ,KL7డZ అనుటకD సూచనHా రచiత 
]ెuయజŒ4äను (28:21). 

ఒక ఆస-P~ కర{|oన bc uక య"-.బ, కKLను పS;f°ంచుటల† చూ2దెమ,: ఇFG 
అKfక సంవతj)ాలకD మ,ందు అబ$S Bమ, B)ాను నుం`a బయలDFే)* ;ాHాw న 
భ@ú-P 2ేర:టకD గ,ర:~ Hా ఉన7FG. అబ$S Bమ, ఎకtడ §)ాw నును FLట 'ను 
మనకD ]ెuయదు -ా/ అతడZ fiటò fiదటOHా Îä-Xమ,K)దw  ఆHXన/ 
;Sా యబ`ెను; అకt`ే అతడZ ఒక బuÇీఠమ,ను కట 'ò ను (12:6, 7). య"-.బ, 
కπ`L అల"HŒ 2ే4äను (33:20). 

వచనమ' 19. తన మనుమ`a-P వëQ)Œకమ,Hా, అబ$S Bమ, b∆ లమ,ను 
-6నుటకD అKfక సంవ]Lj)ాలD ఎదుర:చూ4äను; అతడZ -Œవలమ, [ా)ాను 
bాQÇäటJò టకD మ"తS{„ ఆ b∆ లమ,ను -6KEను(23:17-20). -ా/, య"-.బ, 
Îä-Xమ,నకD వVöన ;EంటKf ,<ంత yõ లమ'ను ,<b తనక9 ఒక గ'É#రమ'ను 

Jåసు,<ÖKను. 
య"-.బ, ఆ b∆ లమ,ను ‹t,©మ' తంÉè\Fß≠న Æ∏రs క9మ+రsల Fßదá వంద 

వరÆలక9 ( הָטיִׂשְק , qeśitah) -6KEను. ఆ ధనమ, (;Eం`a -ావచుö) vకt ;Eల 
మనమ, /ర0iంచల√మ,,8 కనుక ఆ b∆ లమ, ఎంత _లD;EౖనFో  మనకD 
]ెuయదు. ఆ b∆ లమ, ;Eల య"-.బ, కDటJంబ$/-P అసలD ధర కKL7 ఎం]^ 
ఎకDtవ. య"-.బ,కD ఆ b∆ లమ,ను అú”న;ార: ∂∑Ÿzయ,లD, Fేవq/ పSజలD 
;ా)* నుం`a పS]ేëకమ,Hా ఉం`Lu. (Bºర: మ)*య, Îä-Xమ, మరల" 34వ 
అ\Lëయమ,ల† కనబడZదుర:). య"-.బ, అకtడ బ$_ తS_zనటJâ  
ల√కbc iనను, -6k త~  /బంధన §Bను 4:5, 6ల† FL// ఒపqy-6నును. 

వచనమ' 20. అబ$S Bమ, 2ే4ినటJâ HాKf, య"-.బ, ఒక బîlీఠమ'ను 

కటHv ంd Q#b,I ఏfl ఎలP–—F అనHా “FేవqడZ, ఇ[kా iflలD (య"-.బ,) FేవqడZ” 
అ/ Çóర: Çäట 'ò ను. ఈ )¬QHా య"-.బ, ఎవ/]^ ÇäనూilలDల† Çäనుగ,ల"`ెKm, 
ఎవర: తన Çóర:ను “ఇ[kా iflలD”Hా మ")XöKm, అయన ఇపqyడZ తన FేవqడZHా 
పSకటOం2ెను. 
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 అన∆యమ' 

సహÇ దరsల9 సమ+"#నపడ£ట (33:1-17) 

ఈ అ\Lëయమ,ల† మనమ, చూ2 ే సహæ దర:ల మధë సమ"\Lనమ,ను 
గ@)*ö ;fFLంత పం`aత¶లD పలDమ"ర:â  చFG_ అKfక _\Lల ౖన మ,H*ంపqను 
2ెపqyదుర:. -6ందర: ఏ[ావqను ఒక దయ, కృప, íమ"పణ మనసుj గల;ా/ 
Hాను, య"-.బ,నకD “Fేవq/ మ,ఖమ,” వంటO ;ాడZHాను b∆ గ,డZదుర: 
(33:10). FL/-P _ర:ద̈మ,Hా య-.బ,ను బహÌ ∂̂నమ,Hాను, ఒక 
Uాzరõపర:/Hా, తన FLసులను, £$రëలను, Çిలâ లను మ)*య, మ,ఖëమ,Hా 
ఏ[ావqను తన సzంత }Œమమ, -6రకD ºసపరVన;ా/Hా చూత¶ర:. మ)* 
-6ందర: ఈ అంచKLలD మ")*ö bc లDöదుర:. ఈ )XండZ అÕb Sా యమ,ల మదë 
సతëమ, కనబడZను. Ÿ)*దw రనూ తమ తమ ల†పమ,లను కuH*న;ా)X#నను, 
FేవqడZ తన నంకలyమ, 2 Øపqyన ()sమ". 8:28), య"-.బ,ను, అత/ 
;ారసులను పS]ేë-PంV తFLz)ా ఈ ల†కమంతటO-P ఆË)ాzదమ,లD ఇ2ెöను 
(28:13, 14). 

FేవqడZ _[ాzసమ, ల√/;ా)* FLz)ా _[ాzసమ, గల;ా)* మదë 
సమ"\Lనమ,ను పqటOò ంచును. 33వ అ\Lëయమ,ల† య"-.బ, తన 
సహæ దర:`ైన ఏ[ావqను అంH¬క)*ంచుటను చూపqను, F¡// గ@)*ö ∂⁄¤S 
రచiత, “భSష¶ò డZ”, మ)*య, “FేవqడZల√/;ాడZ” Hా _వ)*ం2ెను (∂⁄¤S. 
12:16). య"-.బ, కD`L eQమంత¶డZ -ాదు. అతడZ ఒక అబFG¨ కDడZ. తన 
అKL7ను, తం`aS/ ºసH*ం2నెు (25:22-34; 27:1-41), అందునుబటOò  ఇర;E ౖ
సంవతj)ాల bాటJ Çäదw  సహæ దర:డZ తన Vన7 సహæ దర:/ పటâ  Fేzషమ,ను 
మ)*య, హతë 2ేయ"లKf ఆశను కuH*య,ం`ెను. ఈ సమయమ,ల† ఏ[ావq 
ఎపqy`ై]ే తన సహæ దర:డZ Q)*H* HØపy మందల]^ను, అKfకమంFG FLసుల]^ను 
వసు~ KL7డ/ _KEKm, అతడZ సహజమ,Hా ఆ FLసులను య,ద̈Ÿర:లDHా 
ప)*గణ (ంV ఒక య,ద̈మ, జర:గ,నను-6KEను (14:14, 15 చూడZమ,). 
అందువలâ  తన KLలDగ, వందల మంFG (33:1) య,ద̈ §ధులను Ωసు-6/ 
వVö తన సహæ దర:/ చంÇి అత/ ఆ4ి~ / తన వశమ, 2ేసు-.నవల నను 
పSణLªక కuH*య,ండవచుö. 

/జ¥/-P య"-.బ, ఎటJవంటO య,ద̈మ,ను-.రల√దు. ఏ[ావq తన KLలDగ, 
వందల మంFG మనుష¶ëల]^ వచుöచున7 సంగQ య"-.బ, _/నపqyడZ, తన 
Çిలâ లను, £$రëలను ;ా)* b Sా మ,ఖëతను బటOò  కkమమ,Hా /లDవబÚట 'ò ను. తన 
ఇదw ర: ఉపపత¶7లను ;ా)* Çిలâ లను మ,ందు ఉంV, ల√య"ను ఆ{| Çిలâ లను 
తర:;ాQ వర:సల† ఉం2ెను. తనకD ÇిSయ{|oన )ా∂nలDను ఆ{| కDమ"ర:`ెనౖ 
§4óపqను Vవ)* వర:సల† úH*uన కDటJంబ సభ,ëలకKL7 మ,ందుHా 
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తÇిyంచు-6నుటకD ŸలDHా /లDవబÚట 'ò ను. ఈ పS-Pkయ, అనHా య"-.బ, ఎవ)*/ 
ÇీSQHా ఎం2ెKm అFG చూVన ఆ కDటJంబమ,ల† úH*uన ;ా)*/ అFG 2Lల" 
దుఃఖపరV ఉండవచుö. య"-.బ, úH*uన సహæ దర:లకKL7 ఎకDtవHా 
§4óపq vకt }Œమమ, -.ర:-6నుట úH*uన ;ా)*ల† అసూయను, పగను 
పqటOò ంచుటకD -ారణ{|o Vవ)*-P §4óపqను బ$/సHా అú”;fయ,టకD 
-ారణమ"ilను (37:1-36). 

ఏ[ావq తన య,ద̈ Ÿర:ల]^ మ,ందుకD ;Eళt~ , య"-.బ, vకt 
సంరíకDల FL`a/ తలం2నెు. తన సహæ దర:/ HØ)Xkల -ాపర:లD తపyక 
bc )ాటమ,నకD 4ిద̈ప`aర/ అను-6KEను. ఆశöరëమ,Hా, య"-.బ, మ,ందుHా 
వ2ెöను. అతడZ ఎటJవం`a ఆయ,ధమ, Hా/ సంరíకDడZ Hా/ ల√కDం`L వVö, 
తన సహæ దర:/ ఎదుట ఏడZ Uార:â  Uా¯ాò ంగప`ెను. తన సహæ దర:/ నుం`a అటOò  
వందనమ, ఏ[ావqనకD ఉ∂∑ంచ/ సంభవమ,. F¡// బటOò , తన సహæ దర:డZ 
మ"ర:y2ెంFెన/, ]Lను పగపటOò న KLటO సz£$వమ, అత/-Pక ల√ద/ న{|”ను. 
ఏ[ావq తన సహæ దర:/ కలDసు-6నుటకD ;fగమ,Hా ప)*HX]ె~ ను. అత// 
-4గuంచు-6/, అత/ {|డÇäౖ ప`a మ,దుw  ÇäటJò -6KEను. అKfక సంవతj)ాల 
-.పమ,, Fేzషమ,, ఆయ"సమ, మరV ;ా)*దw రü సమ"\Lనమ,]^ కe7ర: 
-ా)*ö)*.  

FేవqడZ Ÿ)*దw )* Ê_]Lలల† సంవతj)ాలDHా ప/2ే4ి ;ా)*-P అKfక{|oన 
bాఠమ,లను Kf)Xyను. ºసమ, FLz)ాHా/, అబద̈మ, FLz)ాHా/ సం]^షమ, 
)ాద/ య"-.బ, ]ెలDసు-6KEను. అటJవంటO ;Eౖm)* కDటJంభమ,ల† ;fదన, 
ఆగkహం మ)*య, Fేzషమ,ను కలDగజŒయ,ను. య"-.బ, తన మ"మiloన 
ల"బ$ను తనను బ$ధÇäటOò నపqyడZ, ]Lను ఏ[ావqనకDను, తన తం`aSiloన 
ఇUాjకDనకDను ఎల"గ, బ$ధ కలDగజŒ4äKm ]ెలDసు-6/ య,ండవచుö. ల"బ$ను 
vకt బ$ధ కuH*ం2ే చరëలD తన అలDâ `a/ తనకD దూరప)*2ెను, తన 
కDమ")X~ లను ]LకD వëQ)ŒకDలDHా 2ే4äను. ఈల†Hా కటOనుడZను, ºసHాడZKEౖన 
ల"బ$ను B)ాను Q)*H* వ2öెను. అత/ ºసపq ;Eౖm)* తన కDటJంబమ,ల†Kf 
˛uకను ]ె2öెను.  

ల"బ$ను తన అలDâ `ైన య"-.బ, vకt మంద బల∂̂నమ,Hా 
ఉండవల న/, తFLz)ా ఇక కKLనుకD Q)*H* ;Eళâ ల√డKf ఆల†చన ఎ)*H*న Fేవq` ే
ల"బ$నుకD అపజయమ, కలDHాజŒ4äన/ య"-.బ, గ,)*~ ం2ెను. ల"బ$ను vకt 
మంద తH*ï bc వqనటJâ Hానూ, య"-.బ, ;ాHాw న Fేశమ,నకD Q)*H* ;Eªâ  సమృFG¨ Hా 
Ê_ంచునటJâ  అత/ vకt ప˚వqలD, మందలD _స~ )*ంచునటJâ Hాను FేవqడZ 
2ే4äను (31:3-13). అం]ే-ాక, FవేqడZ యబÆ కD )Œవq వదw  య"-.బ, vకt 
హృదయమ,ల† -ారëమ, 2ే4äను. తన సహæ దర:`ైన ఏ[ావq తన vకt 
ºసపq ;Eౖm)*/ బటOò  తన KLలDగ, వందల మంFG]^ వసు~ KL7డ/ ]ెలDసు-6/, 
య"-.బ, Fేవq/ దూత]^ Çäనుగ,ల"డZతx ఒక ఆË)ాzదమ, -6రకD 
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]LపతSయప`నెు (32:24-31). ఏ[ావq]^ తనకD సతjంబంధమ, కలDగ,టకD 
మ,ందుHా అత/ మనసుj మ"రవల ను. అFG -Œవలమ, ]Lను తH*ï ంపq]^ను 
;fదన]^ను, ]Lను Fొ ంH*uంVన జŒష. తzమ,ను గ@)*öయ,, ఆË)ాzదమ,లD 
గ@)*öయ, బSQమ"లD-6నవల ను.  

-6ందర: పం`aత¶లD ఈ సందర≤మ,ల† కπ`L bాత య"-.బ,Kf చూ2ెదర:; 
;ార: ఏ[ావq నుం`a b Sా ణ రíణ -6రకD య"-.బ, మ)Øక Uా)* నటOంచుచుం`ెన/ 
2ెపqyదుర:. Fేవq/ ;ాకë _FLëర:¨ లD య"-.బ, vకt ఆశయ"లను గ@)*ö 
జ¥గkత~  వ∂∑ం2Lu, ఎందుకంట≈ Fేవq`ొ కt`ే అత/ మనసుల† ఉన7 ఆల†చనలను 
ఎ)*H*న;ాడZ. య"-.బ, తన సహæ దర:/Çäౖ మంV £$;ాలD కuH* ఉండకbc వచుö. 
FేవqడZ తన పSజలD ఎవ)*KEౖ]ే బ$ధÇäటOò )s ;ా)* ilడల స)*iloన £$;uFేS-ాలD 
కuH* య,ండZవరకD ఎదుర:చూచుKL? ఒక ;fల అల"HX#నట '˝â ],ే -6ందర: తమ 
Uాzరõమ,]^ 2ేర:పq-6/న బం\Lలను Q)*H* స)*2ేసు-6ందుర:. య"-.బ, 550 
ప˚వqలను ఏ[ావqకD బహÌమQHా ఇవzHs)Xను. అం]ే-ాక, తన అన7 ఎదుట 
ఏడZ Uార:â  Uా¯ాò ంగపడZచు, “పSభ,;ా” అ/ సం£$FGంచుట 2Lల" 
అవమ"నకర{|oన అనుభవమ,; -ా/ తమ బంధమ,లD స)*2ేసు-.నుటకD అFG 
అవసరమ,. ఇందునుబటOò  FేవqడZ £$;uFేS-ాల కంట≈ ఎకDtవHా -Pkయలను 
-.ర:ను. “నను7 íúంచు” అKf మ"ట 2పెqyటకD ఆల†Vం2ే వë-P~ ఎపyటO-ÿ అFG 
2ెపyల√డZ; ఎందుకంట≈ ఈ మధëల†-P గరzం అడZˇ Hా వVö /లబడZత¶ంFG.  

-ాలమ, గ`aVన -6లF¡, FేవqడZ తన పSజలను తన ప)*˚ద̈ మ)*య, 
య5Lరõవంత{|oన Uార:పëమ,ల†/-P రübాంతరమ, 2ెందవల న/ -.ర:ను. తన 
4óవకDలD ]Lను చూÇిన )¬QHా (§Bను 3:16; 2 -6)*ం5 ¡. 3:17, 18;  
1 §Bను 4:7-11), ఆ ÇóSమను సకల జనులకD చూపవల న/ ఆ°ంచును. 
బÚౖ¢లంతటOల†, ఈ ÇóSమను తమ b∆ ర:గ,;ా)*-P, పరFే˚లకD, శత¶S వqలకD 
తమను గ@)*ö ఏమనుకDKL7 Fేవq/ పSజలD చూÇించవల ను. ఇ[kా ifl7య,లD 
తమ -.)*కల]^ సంబంధంల√కDం`L, -6/7 పద̈త¶లకD దూరంHా ఉండవల న/ 
ఆజ¥µ Çింపబ`a)*. ప)*˚ద̈ చటò  పS-ారం ;ార: తమ “b∆ ర:గ,;ా)*/ 
అ/V;fయకπడదు ల√క Fొ ంH*లకπడదు” (ల√Ÿ. 19:13), ;ార: “2ె_టO;ా// 
Qటò కπడదు”, “గ,k `aˇ ;ా/ilదుట అడ̌మ, ;fయకπడదు” (ల√Ÿ. 19:14). ;ార: 
“అKLëయపq Ωర:y Ωరöకπడదు”, “¤ద;ాడ/ పíbాతమ, 2ేయకπడదు”, 
“HØపy;ాడ/ అÕమ"నమ, చూపకπడదు” (ల√Ÿ. 19:15). అం]ే-ాక, 
“-6ం`ెమ,ల"డZ;ా)*Hా” ఉండకπడద/య,, ఎవz)*-ÿ “b Sా ణ B/” 2ేయకπడద/ 
2ెపyబ`ెను (ల√Ÿ. 19:16). ;ార: ఎవz)*‘ద “పSΩ-ారమ, Ωర:ö-6నుట” Hా/, 
“పగపటJò ట” Hాe 2ేయకπడదు. ఈ _షయ"లD ల√Ÿ-ాండమ, 19:18 నందు 
కలవq: “/ను7 వల  e b∆ ర:గ,;ా// పSúంపవల ను; Kfను ilహæ ;ాను.” ఈ 
£$గమ, vకt Vవ)*ల† FేవqడZ తమ మధë ;ాHాw న భ@úల† ఉన7 
పరFే˚లను ఎల" చూడవల Km ( רֵּג , ger, అనుëడZ ల√క ఒక “పరF°ే”) ]ెuÇäను. 
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“;ా)*/ బ$\Gంచక”, “‘ల† పqటOò న ;ా/వల  ఎంచవల ను”, “/ను7 వల  e 
b∆ ర:గ,;ా// ÇóSúంపవల ను” (ల√Ÿ. 19:33, 34). 

-6k త~  /బంధనల†, b3లD )sమ" పటò ణంల† ఉన7 -X #2స~ వqల]^ ఈ 
ల†కమ)ాëదను అనుస)*ంపవదw /య,, తమ మనసుj మ")* నూతనమగ,ట 
వలన రübాంతరమ, b∆ ందవల న/ బSQమ"ల ను. ;ార: మంV _\Lనమ,లD 
-ాక Fేవq/ _\Lనమ,లల† పSవ)*~ ంచవల ను ()sమ". 12:2). అతడZ ÇóSమ]^ 
మ"ట$â డమ/య,, పSవ)*~ ంచమ/య, ()sమ".12:10) మ)*య, “-ÿడZకD పSQ-ÿడZ 
ఎవz)*-ÿ 2ేయవదw /” మందuం2ెను ()sమ". 12:17). Uాధë{|o]ే సమస~  
మనుష¶ëల]^ సమ"\Lనమ,Hా ఉండZ`a ()sమ". 12:18) అKEను. F¡/ల†Kf 
శత¶S వqలకD ఆకuHØ/నపqడZ ఆBరమ, ÇäటJò టను గ@)*ö కD`L కలదు ()sమ" 
12:20 ,21). iflసు -ÿkసు~  కD`L “-6ండ ‘ద పSసంగమ,”ల† (మత~ i 5:43-48) 
మ)*య, “{|oFLనమందు పSసంగమ,ల†” (లπ-ా 6:27-36) ఈ _షయ"లను 
బÆ \Gం2ెను. బÚౖ¢˘ ఎపqyడూ Fేవq/ పSజలD ఎపqyడూ తమకD మంV అ/Çిం2 ే
ఆశయ"ల]^ ల√క £$;ాల]^ స)*iloనFG 2ేయమ/ 2ెపyదు. FేవqడZ తన 
పSజలను [¿kష.  {|oన ;Emౖ)*]^ పSవ)*~ ంచమ/ 2ెÇäyను.  

FేవqడZ ఏ[ావq హృదయమ,ల† దయ"సంకలyమ,]^ -ారëమ, 24ేి FL// 
క)*H*ంV, పగΩర:ö-6Kf ఆశను Ω4ి;fయ చూ2ెను. అతడZ తన సహæ దర:`ైన 
య"-.బ, తన ఎదుట ల†బడటకD సూచనHా ఏడZ Uార:â  Uా¯ాò ంగbాడZట చూV, 
అతడZ ºసమ,]^ b∆ ంFGన జŒష. తzమ,ను వదులD-6నుచుKL7డ/ 
]ెలDసు-6KEను (27:29). య"-.బ, vకt తH*ï ంపqను గ@)*ö ఏ[ావq vకt 
4óవకDలD అతడZ య"-.బ,ను కలDవక మ,ంFే ]ెuయజŒ4ి)*. ;ార: వVö, e 
FLసు`ెనౖ య"-.బ, e దయను -.ర:టకD -6/7 మందలను పSభ,;Eౖన తమకD 
పంÇäన/ 2ెÇిy)*. య"-.బ, ]Lను VకDtడZ -ాయల వంటకమ, FLz)ా తన 
సహæ దర:/ ºసH*ంVనందుకD అతడZ ఇం-ా ఎకDtవ 2ెuâ ంచమ/ -.ర:న/ 
అను-6KEను (32:13-20).  

∂⁄¤S రచiత తన సహæ దర:/ FేzÎింVన ఏ[ావqను “భSష¶ò డZHాను” 
మ)*య, “వëÕ2L)*Hాను” వ)*0ంVనపyటO-ÿ, తన సహæ దర:/ íúంచుటకDను, 
దయ చూపqటకDను అవ-ాశమ,ను కuH*య,ం`ెను (∂⁄¤S. 12:16). య"-.బ, 
భయమ,]^ను, అప)ాధ £$వమ,]^ను పSవ)*~ ంVనపyటO-ÿ, అత/ కe7ర: 
ఖVöత{|oనFG. ఏ[ావq తన సహæ దర:డZ /జమ,HాKf ప[ాö]L~ ప 
పడZచుKL7డ/, తన తపqyను స)* 2ేసు-6నుచుKL7డ/ గ,)*~ ం2నెు. య"-.బ, 
ఏ[ావq vకt మ,ఖమ,ను చూVనపqడZ, అతడZ ఒక దయగల, íúం2ే 
“Fేవq/ మ,ఖమ,” చూ2ెను (33:10). ఒకt సyర!]^, ;ా)*దw రü -4గuంచు-6/, 
ఏ`aö, మరల" సహæ దర:ల ;ాల√ ఉండZటకD సమ"\Lనప`ెను. 2Lల"4óపq 
బSQమ"లHా ఏ[ావq, Q)*H* KEల-6లyబ`aన తమ బంధమ,నకD గ,ర:~ Hా య"-.బ, 
vకt బహÌమ"నమ,ను అంH¬క)*ం2నెు (32:13-15; 33:11). Vవ)*Hా ఈ 
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ఇదw ర: సహæ దర:లD తమ ఇంటO-P ;Eళîâ ట మ"తS{„ úH*uయ,ం`ెను.  
FేవqడZ అFG ఆదర!వంతమ, -ాకbc iKL, /జ{|oన సమ"\Lనమ,ను 

ΩసుకD)ాగలడZ. ఏ[ావq తన సహæ దర:/ వదw  నుం`a ;Eళîâ టకD 
4ిద̈పడZచుం`ెను. అతడZ య"-.బ,ను [¿iûర:నకD ఆBz/ం2ెను (33:12). 
య"-.బ, తన Çిలâ లD Vన7;ార:ను, మందలల† అపqy`ే పqటOò న_ ఉండZటను 
బటOò , ఏ[ావq vకt మనుష¶ëల]^ ]Lను )ాల√న/ 2ెÇäyను. య"-.బ, అత`a/ 
తమ కంట≈ మ,ందుHా ;Eళâ మ/, ]Lను తన ప)*;ారమ,]^ నమ”FGHా వVö, 
[¿iûర: వదw  కu4äదన/ 2ెÇäyను (33:14). ఏ[ావq -6ంతమంFG తన 
మనుష¶ëలను య"-.బ, కDటJం¤కDలకD [¿iûర:నకD bc వq FL)* 
చూపqటకDను, సహక)*ంచుటకDను ఉండ/మ”/ -.)Xను; -ా/ య"-.బ, ఆ 
-.)*కను /)ాక)*ంV, ]Lను ఎటJవంటO సంరíణ ల√కDం`LKf వ2öెదన/ 2ెÇäyను 
(33:15).  

ఏ[ావq ఎందును బటOò  తన సలBను ఒQ~ `a 2ే4äను, య"-.బ, FL// 
ఎందుకD అంH¬క)*ంచల√దు? F¡/ జ;ాబ, సyసò మ,Hా ]ెuయదు. య"-.బ, 
[¿iûర:కD వ2ెöదన/ అబద̈మ"`ెKL? ఆFG-ాండమ,ల† య"-.బ, అట≈ò  
పSయ"ణమ, 2ే4ినటJâ  మనమ, చూడమ,. ఒక;fళ, తర:;ాత ఏ[ావq ఏFెKౖL 
సమసë వ4ó~  తనను మరల" చమysచుKEº అKf భయమ, య"-.బ, కuH* 
ఉండవచుö. మనకD ]ెu4ినంత మటJò కD ఈ ఇదw ర: సహæ దర:లD తమ 
తం`aSiloన ఇUాjకD మృQ 2ెంFGనపqyడZ తపy, ఇం-XపqyడZ కలDసు-6నల√దు 
(35:29). 

ఈ సందర≤మ, ;ాëఖ"ëనకర~ లకD అKfక పSశ7లను పqటOò ంచును. య"-.బ, 
Fేవదూత]^ Çäనుగ,ల"`a -6k త~  Çóర: అKf ఆË)ాzదమ, b∆ ంFGననూ అత/ మ"ర:y 
/జ¥మ, -ాFL? య"-.బ, తన ప˚ సంపదను ఒక బహÌమ"నమ,Hా ఏ[ావqకD 
అవzHా, అతడZ FL// Qరసt)*ంచడం ఒక ºసమ" ల√క UాంసtృQక మ)ాëFL? 
Ÿ)*దw రü ఒక)*Çäౖ ఒక)*కDన7 భయమ, ల√క Fేzషమ, FLచు-6నుటకD 
సమ"\Lనకర{|oన £$వమ,లను అను£$_ం2L)ా? అKfకమంFG ;ాëఖ"ëనకర~ లD 
ఈ _షయమ,లను సూటOHా అడZగకbc iKL, -6ందర: Ÿ)*దw )*ల† ఒకర: 
;fషFL)*Hా నటOంచుచుKL7ర/ అÕb Sా య పడZదుర:.   

య"-.బ, యబÆ కD )Œవq వదw  Fేవదూత]^ Çäనుగ,ల"`aన అనుభవమ, 
తర:;ాత మరల" ఏ[ావq]^ ]Lను [¿iûర:నకD వ2öెదన/ అబద̈మ, 2ెపqyట, 
అత/ మ"ర:y య5Lరõ{|oనFG -ాFºే అ/Çించును. య"-.బ, [ా)¬రకంHా 
ప)*పకzత గల;ా`ైKLను, అΩ”యమ,Hా అపqy`ే అడZగ,లD ;fయ,చున7 
Çిలâ ;ా/ వంటO;ాడZ. ప4Çిిలâ ;ాడZ నడక Kfర:ö-6KfటపqyడZ ఎల"HX #] ే
ప`abc వqKm, అతడZను అం];ే -ా/ Fేవq`ే అత`a/ త)*H* ల√వKEQ~  (-ÿర~ నలD 
37:23, 24), తన పSజలను బలపరచు )¬QHా FవేqడZ య"-.బ, vకt 
ఆΩ”య కండరమ,లను బలపర2ెను.  
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_[ాzసమ,]^ నడచుట అనHా ఆ వë-P~  ఏ [Ûధనల†ను పడద/ -ాదు, 
మ)Xన7డూ bాపమ, 2ేయడe కD`L -ాదు. 1 §Bను 3:9 ల† “తం`aS 
మ@లమ,Hా పqటOò న;ాడZ bాపమ, 2ేయజ¥లడZ” అ/ ;Sా యబ`ెను. ఈ 
వచనమ, vకt )Xండవ £$గమ,ల†, -X#2స~ వqలకD అbc స~ లD/ vకt స;ాలD 
ఏమనHా “bాపమ, 2ేసూ~  ఉండవదుw ” (NIV9). మ)Øక మ"టల†, bాపమ, ఇక 
మ"ర:y 2ెంFGKL ;ా/ Ê_తమ,ల† మ"FG)*Hా ఉండదు.  

య"-.బ, Fేవq/ ]ెలDసు-6నుటల† అKfక పSయ"ణమ,లD 2ే4äను. బÑ]ేలD 
నందు Fేవq`ైన ilహæ ;ా దర!నమందు పSతëíë{|o అబ$S Bమ, మ)*య, 
ఇUాjకDలకD ఇVöన ;ాHాw నమ,ను అత/-P ఇ2öెను. FవేqడZ య"-.బ,ను 
మరల" కKLనుకD }Œమమ,Hా Ωసు-6/ వత¶~ న/ ;ాHాw నమ, 24ేäను (28:13-
15). Fవేq`aVöన ;ాHాw నమ, Kfర;fరöబ`aన ilడల, ilహæ ;ాifl తనకD 
Fేవq`ై ఉండZన/ య"-.బ, షరత¶ల]^ కπ`aన B‘ ఇ2ెöను (28:20-22). 
య"-.బ,, అKfక సంవతj)ాలD Fేవq/ మర2ెను, -ా/ తన సహæ దర:`ైన ఏ[ావq 
KLలDగ, వందల మంFG]^ వసు~ KL7డ/ _/నపqyడZ, య"-.బ, Fేవq/-P b Sా రõన 
2ే4äను (32:9-12). ఆ )ాQS, య"-.బ, ఒక Fేవదూత]^ Çäనుగ,ల"`ెను. 
]ెలâ ;ార: వరకD ఆ bc ట$â ట జ)*HXను. య"-.బ, ఆ వë-P~  తనను F¡_ంచు వరకπ 
తన పటJò  _డZవ ల√దు. Vవ)*-P, “ఇ[kా iflలD” అKf Çóర: అతడZ ఇ2ెöను 
(32:22-29). ఆకUా”త¶~ Hా, య"-.బ, ఆ వë-P~ ల† కృపగల, íúం2ే Fేవq/ 
మ,ఖమ,ను చూ2ెను (32:30; 33:10 చూడZమ,).  

-6k త~  /బంధKL -ాలమ,ల†, దమసుt మ"రï మ,ల† పqనర:]Lõ ను`ెనౖ 
పSభ,వqను చూ4ిన U3లD వంటO అనుభవమ, మ)Xవz)*-ÿ ల√దు. iflసును 
చూ4ిన ఆ ఒకt సంఘటన, అత/ Ê_]LKf7 మ")*ö ;f4ింFG. అFG అత// ఒక 
-6k త~  ఆΩ”య మ"రï మ,ల† పయ/ంపజŒ4,ి పSపచనమ, ఎన7డూ చూడ/ ఒక 
HØపy úషKE)¬Hా అతడZ మ")Xను (అb∆ . 26:9-20). గత )XండZ ;fల 
సంవతj)ాలDHా Fేవq/ పSజలD అత/ వదw కD ఆశöరëకర{|oన )¬QHా వVö)*. 
-6ందర: b Sా రంభ °ష¶ëలవల , HØపy పSసంH¬కDల Uాíëమ,ల FLz)ా iflసును 
;Eంబ`aంచుటకD ఆక)*±ంపబడZదుర:. úH*uన ;ార: Fేవq/ శ-P~ / కDటJంబ 
సభ,ëల FLz)ా -ా/, °ష¶ëల ౖన 4ó7∂∑త¶ల FLz)ా Hా/ పSభ,వq వదw కD వత¶~ ర:. 
ఒక వë-P~  ఎల" పSభ,వq దగï రకD వ2ెöKm -ాదు Hా/, అత/ ల√క ఆ{| Ê_తమ, 
మ"ర:y 2ెందుట b Sా రంభమjను. రübాంతరం 2ెందుట అKfFG ఒకUా)Œ జ)*HŒFG 
-ాదు. -X #2స~ వq/ Ê_తమం]L కkమకkమంHా Fవేq/ యందు _[ాzసమ,ల† 
ఎదుగ,ట FLz)ా అÕవృFG¨  2ెందును.  

య"-.బ, వల , b Sా రంభ °ష¶ëలD ఆΩ”య ఎదుగ,దలకD బదులD 
పలDమ"ర:â  FGHాజ¥)*bc i)*. -6/7Uార:â  ;ా)* అ_[ాzUా/7 బటOò  పSభ,వq ;ా)*/ 
గFGw ంచవల4ివ2ెöను. Çóత¶ర:, iflసు -ÿkసు~ కD మ@డZ సంవతj)ాల నుం`a 
°ష¶ë/Hా ఉన7పyటO-ÿ, పSభ,వq అపyH*ంపబ`aన )ాQS, అతడZ మ)*ంత “మ"ర:y” 
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2ెందవల4ియ,న7FG (లπ-ా 22:32; KJV)10. iflసు -ÿkసు~  vకt 4ిలDవ, 
పqనర:]Lõ నమ,ల తర:;ాత మ"తS{„, °ష¶ëలD సు;ార~ ను అనHా పSభ,వq 
మ"నవqల రíణ -6రకD ఏú 2ే4äKm పSకటOంచుటకD _[ాzసమ,ను కuH*య,ం`a)*. 
పSభ,వq పరల†కమ,నకD ఆ)sహణ{|oన తర:;ాత, °ష¶ëలD ప)*˚FL¨ త”ను 
b∆ ందు-6/న తర:;ాత మ"తS{„ ;ా)* Ê_తమ,లD మ")Xను (§Bను 14:26; 
16:13 అb∆ . 2:1-11). ఆ సమయమ, నుం`a, ;ార: “అ/7 Fే[ాలకD” సు;ార~ ను 
పSకటOంచుట b Sా రంÕంV)* (మత~ i 28:16-20; లπ-ా 24:46-49; అb∆ . 1:3-
11; 2:22-41). 

KfడZ Fవేq/ పSజల _షయంల† కπ`L ఇం]ే. _[ాzసం మ"ర:మనసుj 
మ)*య, బ$Çి~ స”ం FLz)ా Fేవq/ Çలిâ ల ౖన;ారందరü “eటOమ@లమ,Hాను 
ఆత”మ@లమ,Hాను” (§Bను 3:3-5; అb∆ . 2:38) -6k త~ Hా జ/”ంVన;ా)Œ. 
నూతన -X #2స~ వqu7 -ÿkసు~ ల† °˚వqలDHా వ)*0సూ~ , “/ర”ల{|oన ;ాకëమను 
bాలవలన రíణ _షయమ,ల† ఎదుగ, /úత~ మ,, ఆ bాలను అÇó}aంచు`a” అ/ 
;ా)*/ మనఃపÀరzకంHా అడగడం జ)*H*ంFG (1 Çóత¶ర: 2:2). ఆ\L”Q”క 
ఎదుగ,దల అKfFG Ê_త-ాలపరëంతం -6నUాగవల4ిన పS-Pkయ; కృbావ)ాల†â  
ప)*ణQ Uా\Gసూ~  -ÿkసు bc uకల†/-P రüపప)*వర~ న 2ెందడ{„ iFG ()sమ". 8:1-
14; 12:1-3; 2 -6)*ం5 ¡. 3:17, 18; ఎ% ä4ీ. 4:1-16; 2 Çóత¶ర: 1:1-11). ఈ 
ప)*ణLమం హ“ాత¶~ Hా జ)*HŒFG -ాదు, సులభంHా జ)*HŒFG అంతకంట ' -ాదు.  

£∫Qక వయసు]^ /úత~ ం ల√కDం`L, -X#2స~ వqలD -6/7Uార:â  ప)*ణQల√ú/ 
చూపడం మ)*య, bాపం 2ేయడం జర:గ,తx ఉంటJంFG; అi]ే bాపం 
2ేయడమKfFG ;ా)* /తëకృతëం Hాe, Ê_త[r#u Hాe -ాదు. KLలDగ,ర: £$రëలD, 
పం`ెSండZగ,ర: కDమ"ర:లD ఉన7 య"-.బ,ల†, ప)*వర~ న యబÆ కD iflటO దగï ర 
b Sా రంభ{|oంFG; యబÆ కD iflటO దగï ర య"-.బ, Fేవq/ దూత]^ Çäనుగ,ల"`a 
ఆయన ఆË)ాzFL/7 b∆ ంFLడZ. అత/ ప)*వర~ న ;ాస~ _క{|oనFG, అi]ే 
ఆ\LëQ”కంHా ఒక °˚వqల"Hా య"-.బ, అకtడనుం`a ;E‰ûâ డZ; £∫QకంHా 
కDంటJతx, ఆ\LëQ”కంHా ప4ి;ా`aల"Hా బ,`aబ,`a అడZగ,లD ;fసూ~ . య"-.బ, 
ఎల" ఉం`Lల/ FవేqడZ -.ర:కDKL7`ో  అతను ఏం 2యే"ల/ ఆయన 
-.ర:కDKL7`ో , య"-.బ, అల" ఉండక bc వడం 2ేయకbc వడం మనకD _స”యం 
కuH*ం2ే _షయ{„‘ -ాదు.  

iflసుకD అతëంత స/7∂∑త¶ల ౖన °ష¶ëల†â  ఒక)X #న Çóత¶ర:కD కπ`L 
ఇటJవంటO సమ4óë ఎదు)X #ంFG, అతను పS\Lనయ"జకD`a b Sా ంగణంల† iflసు ఎవ)s 
తనకD ]ెuయద/ 2ెbాyడZ (లπ-ా 22:54-62; §Bను 18:15-27). ఆ 
త)ాzత అతను ఆ\LëQ”కంHా ప)*ణQ 2ెంFLడZ; య"-.బ,ల"HాKf Vవ)*-P అతను 
సÊవ{|oన _[ాzసం ఇVöన _జయం]^ మరణ (ం2LడZ (ఆFG. 48; 49). 
;ాడబ$ర/ అíయ{|oన Uాzసõ »ం గ,)*ంVన ;ాHాw నం KfడZ మనకπ, అంట≈ 
Fేవq/పటâ  నమ”కంHా ఉన7;ారంద)*-ÿ /u2 ే ఉంFG (2 QºQ. 4:7, 8;  
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1 Çóత¶ర: 1:3-5; 2 Çóత¶ర: 1:2-4; 3:11-13; పSకటన 14:13). మనల† ఉన7 
బల ∂̂నతలD మనu7 /)ాశపరöకπడదు, అi]ే “_[ాzసëత” (_శzసeయత 
ల√FL నమ”కం) అంట≈ “తపqyలD ల√కbc వడం” -ాదKf _షయ"/7 మనం 
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