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అ"#$యమ' 35 

బÊZేల9క9 ñరsగ' ప\య+ణం 

య"-.బ, Ê_తంల† 2Lల" £$గం పSయ"ణLల√ ఉKL7i. అత/ తuâ  “ల√V,” 
“bా)*bc i” ;Eళâ మ/ 2ెÇిyంFG (27:43), అత/ తం`aS అF ే మ{â 2ెబ@~  “eవq 
ల√V పదw న)ామ,” (28:2) ;Eళâ మKL7డZ. B)ానుల† ఇర;E ౖ సంవతj)ాలDన7 
త)ాzత, Fేవq/ దూత అతణ (0 కKLనుకD Q)*H* ;Eళâ మ/ మందuం2LడZ (31:13). 
;ాకë£$గంల†/ ఈ _£$గంల†, “ల√V” “;Eªâ” అ/ య"-.బ, Fేవq/నుం`a ఆజµ  
నందుకDKL7డZ (35:1). బÑ]ేలDకD Q)*H* ;Eªâ  తనను ఆ)ా\Gంచమ/ ఆయన 
Çితర:/]^ 2ెbాyడZ.  

అనëFేవతu7 _`aVÇäటOò  తమను ]Lమ, ˚FG¨ 2ేసుకDన7 త)ాzత (35:2-
4), య"-.బ, ప)*;ారం Îä-Xమ, నుం`a బÑ]ేలDకD పSయ"ణమయ"ëర:. అకtడ 
FేవqడZ మ{â  య"-.బ,కD పSతëí{|o, తన /బంధనల†/ ;ాHాw KLu7 
పqనఃధృŸకరణ 2ే[ాడZ (35:5-15). త)ాzత, ఈ ప)*;ారం బÑ]లేDను _`aV, 
∂⁄బÆS ను ;Eౖపq ద}aణL/-P పSయ"ణం 2ే[ార:. ఈ పSయ"ణం య"-.బ, హృదయ"/-P 
Çäను _¯ాFL/7 úH*uöంFG. అత/ ÇిSయపQ7 )ా∂nలD అత/ పKE7ండవ 
కDమ"ర:`ైన బÚKLë‘నుకD జన”/సూ~  మరణ (ంVంFG (35:16-21). త)ాzత, 
య"-.బ, Çäదw కDమ"ర:`ెనౖ రüబÑను తన తం`aS ఉపపQ7iloన ¢ల"— ]^ 
;ా_వర:సల√â / ల ౖంH*క సంబంధం ÇäటJò కDKL7డZ (35:22a). త¶దకD, య"-.బ, 
తం`aS ఇUాjకD ∂⁄బÆS నుల† మరణ (ం2LడZ (35:27-29). ఈ _¯ాద సంఘటనల 
నడZమ, య"-.బ,కD ÇäకDt సం]LKL/7Vöన Fేవq/ _[ాzసëతను ;ాకë£$గం 
రü� aHా ]ెuయజŒUc~ ంFG. అత/ పం`ెSండZగ,ర: కDమ"ర:ల పSUా~ వన కనబడZ]^ంFG 
(35:22b-26); ఇ[kా iflలD జ¥Q ఆ_)ా≤;ా/-P మ@లపqర:ష¶లD Ÿ)Œ. 

య+,-బ' క9టzంబమ' wకW ప\ñ‹ిÁ తమ': 

అన$QేవతలbÅటHb yారJåయ'ట (35:1-4)  

1
Qేవ5డ£ య+,-బ'Z[–íవ5 లπd బÊZలే9నక9 JK°N అకWడ bవhింd, í 

సహÇ దరsÉైన ఏ2ావ5 ఎదుట నుంÉè íవ5 yా/0y® Fనప5nడ£ íక9 కనబÉèన 
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Qేవ5b,I అకWడ బîlీఠమ'ను కటzv మb jపెnaా 
2-3

య+,-బ' తన 

FంటHJా/0Z[ను తనwదá నునÅJారంద/0Z[ను –ä wదáనునÅ 

అన$Qేవతలను yారJåhి ¢మ'ƒను äరs édపరచు,<b ä వసú ‘మ'లను 

మ+రsû,<నుÉè. మనమ' లπd బÊZేల9నక9 JKళ^N దమ'; Ö# శ∂మ Qgనమ'న Ö# 

క9తúర¢dû Öåను JK°Nన మ+రOమ'న Ö#క9 Z[Éైయ'ంÉèన Qవే5b,I బîlీఠమ'ను 

అకWడ కటuvదనb jెltnను. 
4
Jారs తమwదáనునÅ అన$QేవతలbÅటHb తమ 

jెవ5లనునÅ y® గ'లను య+,-బ'నక9 అపna0ంపaా య+,-బ' ‹t,©మ' దగOరనునÅ 

మసú,I వృìమ' ,I∂ంద JాటHb Q#dltటuvను. 

వచనమ' 1. య+,-బ'క9 బÑ]లేDK)దw  పSతëí{|oన Qేవ5డ£ (28:12-17), 
మ)*vక Uా)* ఈ _షయ"లల† ఆయనకD ఒక స;ాలD 2ే[ాడZ: “íవ5 లπd 

బÊZేల9నక9 JK°N అకWడ bవhించు.” బÑ]లేD అనునFG Îä-Xమ, కంట≈ సుమ"ర: ఒక 
;Eië అడZగ,ల ఎత¶~ ల† ఉంటJంFG, -ాబటOò  £∫Hsªకమ,Hా చూ4ó~  “eవq ల√V” అKf 
ఆజµ  స)*iloనFGHాKf ఉంFG. FవేqడZ ఇం-ా, í సహÇ దరsÉెనౖ ఏ2ావ5 ఎదుట నుంÉè 

íవ5 yా/0y® Fనప5nడ£ íక9 కనబÉèన Qవే5b,I అకWడ బîlీఠమ'ను కటzv మb 
2ెbాyడZ. Çితర:లD తరచు తమ పSయ"ణLలల† బuÇీఠమ,లను కట≈ò ;ార: (12:7, 
8; 13:18; 22:9; 26:25; 33:20), -ా/ సదర: Çితర:డZ ఈ _ధంHా 2ేయ"ల/ 
FేవqడZ 2ెపyడం నºదు 2ేయబ`aంFG ఇకt`ే.1 Uా)ాంశంHా 2bెాyలంట≈, తన 
సహæ దర:`ైన ఏ[ావq ఉగkతనుం`a తÇిyంచు-6నుటకDHాను B)ానుకD 
పSయ"ణ{|o bc త¶న7పqyడZ FేవqడZ య"-.బ,]^ 2ే4ిన మతపర{|oన ఒక 
పSమ"ణమ,ను KEర;f)ాöల/ జ¥µ పకమ, 2ేయ,టకD FేవqడZ ఈ ఆజµ  ఇVöనటJâ Hా 
అ/Çిసు~ ంFG (28:20-22). 

వచనమ' 2–3. య+,-బ' ఈ ఆజµ ను b∆ ంFGనపqyడZ ;EంటKf తన 
FంటHJా/0Z[ (£$రëలD, ¢డ̌లD మ)*య, FLసులD) మ)*య, తనwదá 

నునÅJా/0Z[ (బంF¡ల ౖన _ధవ)ాండZS , Çిలâ లD మ)*య, Îä-Xమ, నుం`a FLసులD) 
;ా)* మధëనున7 ఎటJవంటO అన$QేవతలÖKౖÖ# yారJåయమb ఆజ¥µ Çిం2LడZ. ఇ_ 
)ా∂nలD తన తం`aS iంట నుం`a Fొ ంH*uన “iంటO _గkహమ,ల”]^ కπ`L కuÇి 
(3:19), ఇం-ా తన కDటJం¤కDలD -ా/ తన FLసులD -ా/ కuH*య,న7 
పSQvకt _గkహమ,, అల"HŒ Îä-Xమ, పSజలD తమ]^ Ωసు-6Vöన పSQ _ధ{|oన 
_గkహమ,]^ కuÇి bార;fయవల4 ి ఉKL7ర:. /జ{|oన ఒ-Œఒకt Fేవq/ 
ఆ)ా\GంచుటకD Hాను అబద̈ Fేవqళâ ను bార;fయడం అనునFG పS\Lన{|oనFGHా 
ఉంFG, మ)*య, ఈ /యమమ, తర:;ాQ పFGఆజµ లల† ఉFL– టOంచబ`aంFG 
(/రï మ. 20:3-6; FGzΩ. 5:7-10; ilహæ ష¶వ 24:14; KLëయ"\G. 10:16;  
1 సమ@. 7:3, 4 కπ`L చూడం`a). 

తమను ]Lమ, édపరచు,<నమb కπ`L య"-.బ, తన పSజల]^ 
2ెbాyడZ. ఇFGయ,కπ`L ilహæ ;ా vకt స/7\Gల† పS;f°ంచుటకD మ,ందు 
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bాటOంచవల4ిన ఒక అగతëమ,Hా ఉంFG (/రï మ. 29:4; 30:19-21 చూడం`a). 
˚Vపరచు-6Kf కkమంల† ఆ)ాధనకD 4ిద̈bాటJHా వసú ‘మ'లను మ+రsû,<నుట 
కπ`L ఉంటJంFG (ల√Ÿయ. 6:10, 11; 2 సమ@. 12:20; /రï మ. 19:10, 11 
చూడం`a). అటOò  ˚భSత అవసరం ఎందుకంట≈ Îä-Xమ,ల†/ మగ;ా)*నంద)*e 
సంహ)*ంV మ)*య, ;ా)* శవమ,లను Fో చుకDన7పqyడZ, య"-.బ, దండZల† 
ఉన7 అKfక మంFG మృతFేహమ,ల]^ను మ)*య, రక~ మ,]^ను 
అప_తSపరచబ`Lˇ ర: (సంఖ"ë. 31:19, 20, 24 చూడం`a). సంహ)*ంచబ`aన;ా)* 
కDటJం¤కDలD ఆ మృత¶లను మ,టJò ట FLz)ా ఖVöతంHా 
అప_త¶S ల ౖయ,ంట$ర:. 

తన అనుచరగణం అంతయ, బÊZలే9నకD ;Eªâ  అకtడ Qేవ5b,I బîlీఠమ'ను 

కటJò నటJâ  య"-.బ, ;ా)*/ పంపqటకD -ారణమ, FేవqడZ ఆయన శ∂మQgనమ'న 

[ఆయనకD] ఉతúర¢j#ûడ£ గనుక. ఏ[ావq నుం`a bా)*bc త¶న7పqyడZ బÑ]ేలD 
దగï ర అKfక సంవతj)ాల -Pkతం య"-.బ, 2ే4ని ఒక పSమ"ణమ,ను గ@)*ö 
ఆల†Vసు~ KL7డZ: “. . . FేవqడZ KLకD ]^`ైయ,ం`a, Kfను ;Eళîâ చున7 ఈ 
మ"రï మ,ల† నను7 -ాbా`a, . . . ilహæ ;ా KLకD Fేవq`ై య,ండZను.” ఇం-ా 
య"-.బ,నకD Fేవq`aVöన య"వత¶~ ల† Fేవq/-P “పFGయవవంత¶” 2ెuâ ం2ెదన/ 
కπ`L fiâ కDtబ`a 2ేసుకDKL7డZ (28:20-22). ఆయన JK°Nన పSQ మ+రOమ'న 

FేవqడZ య"-.బ,కD ]^`ెయౖ,KL7డZ గనుక, తన fiâ కDtబ`a/ ఇపqyడZ 
2ెuâ ం2Lల/ య"-.బ, అంటJKL7డZ. 

వచనమ' 4. Çితర:/]^ ఉన7 దండZ;ారందరü కπ`L [ఆయనకD] 
తమwదáనునÅ అన$QేవతలbÅటHb తమ jెవ5లనునÅ y® గ'లను 

అపna0ంj#రs. 2_ెbc గ,లD అనున_ బహÌ[ా Îä-Xమ,ను మ@టకటOò నపqyడZ 
య"-.బ, కDమ"ర:లD ΩసుకDన7 _లD;Eౖన వసు~ వqలల† £$గమ,ల ౖ ఉంట$i 
(34:29), మ)*య, ఆ అనëజనులకD ఈ వసు~ వqలD మతపర{|oన b Sా 5Lనëత 
కuH*న_Hా ఉం`a ఉంట$i (KLëయ"\G. 8:24-27; హæ Îóయ 2:13 చూడం`a). 

ఆ _గkహమ,లను మ)*య, bc గ,లను ΩసుకDన7 తర:;ాత, య+,-బ' 

‹t,©మ' దగOరనునÅ మసú,I వృìమ' ,I∂ంద JాటHb Q#dltటuvను. ఈ -ారëమ, 
బహÌ[ా _గkB)ాధన]^ పÀ)*~ Hా ]ెగ]ెంపqలD 2ేసుకDన7 _షయ"/7 
సూVసు~ ంFG. ;ార: _గkహమ,లను మ)*య, “;ాటO Uాõ నమ,ల† ఉప§H*ంచు 
ఎటJవంటO పFLరõమ,KEౖKL”2 తమ నుం`a దూరంHా bార;f[ార:. ఈ bc గ,లD 
/రï మ-ాండమ, 32:2-4ల† bc S గ,2ే4ిన బంHార: bc గ,ల]^ bc తbc 4ిన దూడను 
2ే4ినటJâ HాKf బహÌ[ా బంHారమ,]^ 2ేయబ`a ఉంట$i. 
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Qైవప\త$ìత మ/0య' Qేవ5b Jాaాá నమ' wకW ప5నఃbశûయత 

(35:5-15) 

5
Jారs ప\య+ణü≥≠ y® Fనప5nడ£, Qేవ5bభయమ' Jా/0 చుటzv నÅ 

పటvణమ'లäద నుంÉెను గనుక Jారs య+,-బ' క9మ+రsలను తరsమలπదు. 

6
య+,-బ'ను అతbZ[ నునÅ జనులందరsను కÖ#నులP లÈŒక9, అనaా 

బÊZేల9నక9 వdû/0. 
7
అతడ£ తన సహÇ దరsb Fßదుట నుంÉè yా/0y® Fనప5nడ£ 

Qేవ5డకWడ అతb,I ప\త$ìమ+Fßను గనుక అకWడ బîlీఠమ'ను కటHv  ఆ jpటH,I 

ఏfl బÊZేలను liరsltటHv/0. 
8
/0బAW Q#QgFß≠న Qెబª /ా చby® F బÊZేల9నక9 

Qgగ'వనునÅ hింధూరవృìమ' ,I∂ంద yాñltటvబÉెను, Q#b,I అలPN ను బAకÈÍ అను 

liరs ltటvబÉెను. 

9
య+,-బ' పదáన/ామ'నుంÉè వచుûచుండaా Qవే5డ£ ñ/0a0 అతb,I ప\త$ìü≥≠ 

అతb Ö#≈ర∆Qgంjెను. 
10

అప5nడ£ Qేవ5డ£ అతbZ[ – íliరs య+,-బ'; 

ఇకäదట íliరs య+,-బ' అనబడదు; íliరs ఇ2∂ా F√ల9 అb jెlిn అతb,I 

ఇ2∂ా F√ల9 అను liరsltటuvను. 

11
మ/0య' Qవే5డ£–Öåను సర∆శ,Iúగల Qవే5డను; íవ5 ఫîంd అÏవృQgx  

yõ ందుమ'. జనమ'ను జనమ'ల సమ¿హమ'ను íవలన కల9గ'ను; /ాŒల9ను 

í గరÌJాసమ'న ప5టuvదరs. 
12

Öåను అబA\ Æమ'నక9ను ఇØా∞క9నక9ను ఇdûన 

Qేశమ' í,Ijెûదను; í తరsJాత í సంZ#నమ'నక9 ఈ Qేశమ' bjెûదనb 

అతbZ[ jెltnను. 
13

Qేవ5డ£ అతbZ[ మ+టల+Éèన సÀలమ'నుంÉè పరమ'నక9 

JKL‡Nను. 
14

ఆయన తనZ[ మ+టల+Éèనjpట య+,-బ' ఒక సúంభమ', అనaా 

/ాñసúంభమ' కటHv ంd Q#bäద yాÖ#రnణమ' jేhి నూÖKయ' Q#bäద y® hiను. 

15
తనZ[ Qేవ5డ£ మ+టల+ÉèనjpటH,I య+,-బ' బÊZలేను liరs ltటuvను. 

వచనమ' 5. ఆఖర:Hా Fవేq/ ఆజµ కD _\ేయ,ల ౖ య"-.బ, మ)*య, 
ఆయన కDటJంబమ, Îä-Xమ,ను _`aVÇäట$ò ర:. తన కDమ"ర:లD Îä-Xమ, పSజలకD 
ఏú 2ే[ా)s ]ెలDసుకDన7పqyడZ కKLeయ,లD మ)*య, Çä)*Êı య,లD 
ఆయనను మ)*య, ఆయన]^ ఉన7;ారంద)*Çäౖ FL`a 2ేUా~ ర/ య"-.బ, 
భయప`abc య"డZ (34:30). మ"నవ -.ణంల† ఆల†V4ó~ , చుటJò పSకtల ఉన7 
Fేశమ,లకD భయపడZటకD Çతిర:/-P స)*iloన -ారణLల√ ఉKL7i ఎందుకంట≈ 
ఆ సమయమ,ల† కKLను Fేశమ,ల† ఉన7 జKLంగమ,కంట≈ తన vకt 
దండZల† ఉన7 ;ా)* సంఖë 2Lల" అలy{|oనFG. య"-.బ, భయప`aనపyటO-ÿ, 
ఆయనకD చుటÖò  ఉన7 ;ా)* సyందన ఆయన ఆ°ంVనFL/-P _ర:ద̈మ,Hా 
ఉంFG. Jారs ప\య+ణü≥≠ y® Fనప5nడ£, Qేవ5b భయమ' Jా/0 చుటzv నÅ 

పటvణమ'లäద నుంÉనెు, గనుక అFG ;ా)*/ పగΩర:ö-6నకDం`L ఆÇింFG. 
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మ)*vక Uా)* FేవqడZ తన పSజలకD Fై_క{|oన రíణను అంFGసూ~  
నమ”దH*న;ా`aHా ఉKL7డZ. ఆ భ@úల† /వ°ంచుచున7;ార: య+,-బ' 

క9మ+రsలను తరsమలπదు. Fె_ౖక _ºచనను ర:VచూVన ఈ అనుభవమ, 
కKLను Fేశమ,నకD పS;f°ం2ే మ,ందు FవేqడZ ఇ[kా ifl7య,లకD 2ే4ిన 
;ాHాw నమ,లను మ,ందుHాKf గk∂∑సు~ ంFG (/రï మ. 23:27, 28; FGzΩ. 7:20-
24). 

వచనమ' 6. య+,-బ' మ)*య, అతbZ[నునÅ జనులందరÓ స‘ÇింVన 
పటò ణమ, vకt bాత Çóర:ను ఈ ;ాకë£$గమ, పSUా~ _సూ~  ;ార: లÈŒ, అనaా 

బÊZేల9నక9 వ2Löర/ 2ెపq~ ంFG. ఈ సమ"2Lరమ, 28:19 నుం`a పqన)ావృతమ, 
2ేయబ`aంFG. ఆ సõ లమ,ల† య"-.బ,నకD Fేవq/]^ కuH*న పÀరzఅనుభ;ాలను 
జ¥µ Çి~ -P ]ెచుöటకDHాను రచiత ఈ దzందz Çóర:ల పSUా~ వనను ఇకtడ ఇú`aö 
ఉంట$డZ (28:10-22). 

వచనమ' 7. ilహæ ;ా ఆజµ కD _\ేయ,ల ౖ (35:1), య"-.బ, అకWడ 

బîlీఠమ'ను కటHv  ఆ సÀలమ'నక9 ఏfl బÊZేలను liరsltటuvను. ఈ 2 sటJకD Q)*H* 
వVöనపqyడZ య"-.బ, బÑ]లేD (“Fేవq/ iలDâ ”) అKf Çóర:ను మ")*öనందున 
అFG ఏ˘ బÑ]ే˘ (“Fేవq/ iంటO-P FేవqడZ”)Hా అiëంFG. ఈ Çóర: మ")*y`a 
య"-.బ, తన సహÇ దరsb Fßదుట నుంÉè yా/0y® Fనప5nడ£ అతb,I 

ప\త$ìü≥≠న Qేవ5bÇäౖ ఉంVన నూతన దృÎిò / పSQ¢ం¢సు~ ంFG. ఆ 2 sటJకD 
FLనంతట FL/ల† ఎటJవంటO ప)*˚ద̈త ల√ద/ ఆయన గk∂∑ంచగuHాడZ; 
/జ{|oన ఏ-X#క Fవేq/ ఆయన fiదటOUా)*Hా కలDసుకDన7 Uా\Lరణ 2 sటJ 
మ"తS{„ అFG. ఆయన పSయ"ణమ, 2ే4ిన సõ లమ,ల/7టOల† ఆయనకD 
పSతëí{|o ఆయనను ఆË)ాzFGUా~ న/ ilహæ ;ా య"-.బ,కD ;ాHాw నమ, 2ే[ాడZ. 
ఇపqyడZ, అKfక సంవతjరమ,ల తర:;ాత, ఈ Çితర:డZ అKfక _షయ"ల†â  
తÇిybc iనపyటO-P కπ`L FేవqడZ తన ;ాHాw నమ,ల/7టO/ KEర;f)*öనటJâ Hా 
య"-.బ, చూ[ాడZ. ఈ 2 sటJకD నూతన Çóర:ను ఇవzడం అKfFG ilహæ ;ాను 
గ@)*ö య"-.బ,నకDన7 జ¥µ నమ, ఇం-ా ల†త¶Hా అవqత¶ంద/ చూపqత¶ంFG. 

వచనమ' 8. F¡// అనుస)*ంV, ల√mకDడZ ఇకtడ ఒక ఆశö)ాë/7 
KEల-6ల√y _షయ"/7 పSUా~ _సు~ KL7డZ. /0బAW Q#QgFß≠న Qెబª /ా చby® F 

బÊZేల9నక9 Qgగ'వనునÅ hింధూరవృìమ' ,I∂ంద[ద}aణ £$Hాన] yాñltటvబÉెను 
అ/ ఆయన /;fFGం2LడZ. ఆ సõ లమ,నకD అలPN ను బAకÈÍ అను liరs 

ltటvబÉెను, F¡/ అరõమ, “)sధన ఉన7 4ింధూరవృíమ,.” ఈ సమ"2Lరమ,ను 
ఇకtడ ఇవzడం -6ం2ెం ఆశöరëంHాKf ఉంFG ఎందుకంట≈ సుమ"ర: మ,పyFG 
సంవతjరమ,ల -Pkతమ, య"-.బ,ను BరనుకD పంÇిన Çిదప )*బ$t vకt 
Çóర: పSUా~ _ంచడం ఇFే fiదటO Uా)* (27:42–28:5; 29:12). 
ఆFG-ాండమ,ల†/ కథనమ, వFGuÇäటò కDం`L ఖVöతంHా పSQ Çతిర:/ vకt 
మరణమ,ను మ)*య, bాQÇäటò బడZటను గ@)*ö మనకD ]ెuయజŒసు~ ంFG 
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(25:7-11ల† అబ$S Bమ,; 35:28, 29ల† ఇUాjకD; మ)*య, 49:33ల† 
య"-.బ, గ@)*ö). F¡/-P ]^డZ, ఇదw ర: Çితర:ల vకt పS\Lన{|oన £$రëల 
మరణమ, మ)*య, సమ"\G/ గ@)*öన సమ"2Lరమ,ను ఈ కథనమ, 
b∆ ందుపర:సు~ ంFG (23:1-20ల† [ా)ాను గ@)*ö మ)*య, 35:19ల† ల√య"ను 
గ@)*ö). ఈ /యమమ,నకD )*బ$t úనBiంపqHా ఉంFG; ఆ{|ను గ@)*ö 
మ)*vక పSUా~ వన 49:31ల† కDâ ప~  Uా)ాంశ మ"టల† ఉంFG. F¡/-P -ారణమ, 
)*బ$t తనకD ఇష¶ò `ైన కDమ"ర:/ మరల" ఎన7డూ చూడల√దు. ఆ{| 
మరణ (ంVనపqyడZ ఆయన B)ానుల† ఉన7టJâ Hా ఉKL7డZ కనుక ఆ{|ను 
bాQÇäటJò టల† ఎటJవంటO £$గమ, Ωసు-.ల√కbc య"డZ. య"-.బ, కKLనుకD 
Q)*H* వVöనపyటO-P తన తuâ  అపyటO-Œ మరణ (ంV bాQÇäటò బ`aంFG. 

“)*బ$t FLFG” ]Lను కKLను ;Eళîâ టకD B)ానును _డV ఇUాjకDకD £$రëHా 
ఉండZటకD )*బ$t అవత)*ంVన -6k త~ bాతSల† ఆ{|కD సహక)*ంచుటకD 
వVöనపqyడZ (24:59Çäౖ ;ాëఖëలను చూడం`a) కథనమ,ల† మ,నుÇó 
ప)*చయం 2ేయబ`aంFG. ఈ FLFGvకt Çóర: “FబెÆ )ా” అKf _షయ"/7 
రచiత 35:8 వరకD FL2LడZ. )*బ$t FLFG vకt సమ"\G -ారëకkమంల† 
bాలDb∆ ందుట FLz)ా మరణ(ంVన తన తuâ -P య"-.బ, అంజu ఘటOం2LడZ. 

వచనమ'ల9 9, 10. య+,-బ' పదáన/ామ'నుంÉè (B)ాను నుం`a) 
వచుûచుండaా Qేవ5డ£ ñ/0a0 అతb,I ప\త$ìü≥≠ అKf మ"ట -6ం2ెం పS[ా7రõకంHాKf 
ఉంFG. FేవqడZ Îä-Xమ,ల† Çతిర:/]^ మ"ట$â `aన తర:;ాత (35:1) బహÌ[ా 
)Xండవ Uా)* పSతëí{|oనటJâ Hా ఈ ;ాకëం సూVసు~ ంFG. బహÌ[ా అKfక 
సంవతj)ాల -Pkతం బÑ]ేలDల† fiదటOUా)* పSతëí{|oన FL// bc uనFGHా ఈ 
సందర≤ం అగ,పడZత¶ంFG (28:10-17). ఏ{|oనపyటO-ÿ ఈ సందర≤ంల† FేవqడZ 
మ,నుపq య"-.బ,]^ 2ెÇిyన FL// పqనర:FL– టOం2LడZ, -6ంత కubాడZ 
మ)*య, మ,H*ం2LడZ. fiదటOHా, అతb Ö#≈ర∆Qgంd, ఆయన liరs య+,-బ' 
అiనపyటO-ÿ ఇకÇäౖ ఆల"గ, అనబడదు అ/ పqనర:FL– టOం2LడZ. F¡/-P 
బదులDHా FేవqడZ ఆయనను ఇ2∂ా F√ల9 అ/ Çిu2LడZ, ఈ Çóర: మ"ర:yb∆ ంFGన 
మ/Îి-P తH*నFGHా ఉంFG (32:28). తన కృపFLz)ా FేవqడZ య"-.బ,ను 
వFGuÇäటò ల√దు అ/ ఇFG ;Eలâ `a 2ేసు~ ంFG; మ)*య, ;ా)*-P ఇUా~ న/ FేవqడZ 
;ాHాw నమ, 2ే4ని Fేశమ,ల† ఆయన సం]Lనమ,ను పSజలD “ఇ[kా iflలD” 
(ilహæ ష¶వ 3:17; 8:24; 13:6) ల√FL “ఇ[kా ifl7య,లD” (1 సమ@. 2:14; 
14:21; 29:1) అ/ Çిu2ే సమయమ,ను ఇFG మ,ందుHాKf గk∂∑సు~ ంFG. 

వచనమ'ల9 11–13. FేవqడZ అబ$S Bమ,]^ 2ే4ిన /బంధనను 
పqనర:ద̈)*సూ~  య"-.బ,నకD అ\Gక ఆË)ాzదమ,లను కubాడZ. సర∆శ,Iúగల 

Qేవ5bHా (17:1, 2 చూడం`a) తనను ]Lను గ,)*~ ంచు-6/ Çితర:/-P ఫîంd 

అÏవృQgx  yõ ందుమ' అ/ FేవqడZ ఆజ¥µ Çిం2LడZ. ఆFLమ, మ)*య, హవzలకD 
ఇవzబ`aంFG (1:28), KmవహÌ మ)*య, అత/ కDమ"ర:లకD పqన)ావృతం 
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2ేయబ`aంFG (9:1) మ)*య, తన Vన7 కDమ"ర:/ B)ానుకD పంÇó మ,ందు 
ఇUాjకD పu-Pన (28:1-3) ఆజµ కπ`L ఇFే. య"-.బ,కD ఇపyటO-Œ పద-6ండZ 
మంFG కDమ"ర:లD మ)*య, ఒక కDమ")X~  ఉన7FG, ఇం-ా )ా∂nలD తzరల† 
బÚKLë‘నుకD జన”/వzబÆ ]^ంFG (35:16-19) -ాబటOò  ఈ ఆజµ  ఇకt`a 
సంద)ా≤/-P అQ-PనటJâ Hా ల√దు. మ)Øక Uా)*, Fవేq/ vకt పలDకD య"-.బ, 
కDమ"ర:లD మ)*య, ఆయన సంతQ;ార: b∆ ందబÆ ifl ఫల"ÕవృFG¨ / 
మ,ందుHాKf గk∂∑సు~ న7టJâ Hా ఉంFG. ఒక -ాలంల†, ;ార: జనమ'ను జనమ'ల 

సమ¿హమ'ను [ఆయన] వలన కల9గ'ను (35:11; 17:4-6, 16 చూడం`a). 
ఆఖర:Hా, FేవqడZ అబA\ Æమ' మ/0య' ఇØా∞క9కD ;ాHాw నమ, 24ేిన Qేశమ'ను 
య"-.బ, మ)*య, ఆయన తరsJాñ సంZ#నమ'నక9ను ఇ2öెదన/ ఇపqyడZ 
ఆయన]^ పSQజµ  2ేసు~ KL7డZ (35:12; మ)*య,, 17:7, 8; 26:3; 28:4 
చూడం`a). ఆ తర:;ాత, 17:22ల† FేవqడZ అబ$S Bమ, నుం`a “పరమ,నకD 
;Eªâ న”టJâ HాKf, య"-.బ,]^ మ"టల"డZట 2LuంVన తర:;ాత Qవే5డ£ 

పరమ'నక9 JKL‡Nను (35:13). 
వచనమ' 14. బÑ]ేలD వదw కD fiదటOUా)* వVöనపqyడZ, య+,-బ' ఒక 

బuÇీఠమ,ను కట$ò డZ (35:1, 7). ఇపqyడZ, Fేవq/ పSతëíతకD సyందనHా, 
Qేవ5డ£ తనZ[ మ+టల+Éèనjpట య+,-బ' ఒక సúంభమ', అనaా /ాñసúంభమ' 

కటHv ంjెను. అపqyడZ య"-.బ, ఆ )ాQ స~ ంభమ,Çäౖ yాÖ#రnణమ' jేhి నూÖKయ' 

Q#bäద y® h ి FL// పSQష. పర2LడZ. ఆFG-ాండమ,ల† bాKLరyణమ,నకD గల 
ఏ-X#క పSUా~ వన ఇFG, -ా/ తర:;ాQ ఇ[kా ifl7 ఆ)ాధనల† ఇFG Uా\Lరణ £$గంHా 
మ")*ంFG (/రï మ. 29:40, 41; ల√Ÿయ. 23:13; సంఖ"ë. 4:7; 6:15; 15:5). 
bాKLరyణమ,]^ bాటJ య"-.బ, ఆ )ాQ స~ ంభమ,Çäౖ నూÖK y® య'ట FLz)ా 
FL// పSQÎి. తపర2LడZ (28:18 చూడం`a). 

వచనమ' 15. Fేవq/ vకt పSతëíత Çితర:/ కFGuంVంFG; ఈ 
సందర≤ంల† బÑ]ేలDను “భయంకరమ,” అiనFGHా 2పెyకbc iనపyటO-ÿ 
(28:17 చూడం`a), ఖVöతంHా FL// అల"Kf £$_ంV ఉంట$డZ. Uా)ాంశ 
మ"టల†, తనZ[ Qేవ5డ£ మ+టల+ÉèనjpటH,I య+,-బ' బÊZేలను liరs ltటuvను అ/ 
;ాకëం 2ెపq~ ంFG. ఆ b Sా ంతంల† /వ°ం2 ే ;ా)*-P 2Lల" సంవతj)ాల -Pkతమ, 
య"-.బ,నకD అకtడ కuH*న అనుభవమ,ను గ@)*ö ]ెuయదు మ)*య, FL/ 
Çóర:ను య"-.బ, బÑ]ేలDHా మ")ాöడZ అKf _షయమ, బహÌ[ా ;ా)*-P ]ెuయక 
ఉం`a ఉంటJంFG గనుక ఆ )ాQ స~ ంభమ,ను అÕÎó-Pంచడం మ)*య, ఆ 
సõ లమ,నకD Çóర: మ"రöడం అKf_ Çితర:/-P 2Lల" b Sా మ,ఖëం. ఇం-ా, య"-.బ, 
fiదటO Uా)* Fేవq/ కలDసుకDన7పqyడZ తన £$రëలD మ)*య, ¢డ̌లD ల√ర: 
గనుక ఈ Fైవ పSతëíత vకt b Sా మ,ఖëతను ;ార: గk∂∑ంపల√కifl ఉKL7ర:. 
తన సహæ దర:/ నుం`a b Sా ణ B/ 2ేత తన b Sా ణమ,ను ద-Ptంచు-6నుటకD 
bా)*bc వqత¶న7 య4వను`aHా ఆయన B)ాను ;Eళîâ టకD FేవqడZ తన]^ ఉం`a 
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తన పSయ"ణంల† తనకD సBయమ, 2ేUా~ డZ అKf Fైవ ;ాHాw నమ, తపy 
ఏúయ, ల√/;ా`aHా బÑ]ేలDను _డ2LడZ. ఆయన ఒక పÀ)*~ వృ]L~ /7 Q)*H*, 
Fై_క ;ాHాw నమ,లD తన Ê_తమ,ల† సమృFG¨ Hా Kfర;fరöబ`aన;ా`ె,ౖ ఆ 
Fై_క{|oన ;ాHాw నమ,లD 2ేయబ`aన సõ లమ,న-Œ మరల" వ2LöడZ. ఇదంతయ, 
కπ`L అత/-P మ)*య, అత/ కDటJంబమ,నకD /జమ,Hా అFG బÑ]ేలD, “Fేవq/ 
iలDâ ,” అKf _షయ"/7 /శöయపర2Li. 

బÊZేల9 అనంతర ప/0ణ#మమ' (35:16-29) 

బÔÖ#$äనుక9 జనƒbసుú ండaా /ా–—ల9 మృñబ ందుట 

(35:16-21) 

16
Jారs బÊZేల9నుంÉè ప\య+ణü≥≠ y® F/0. ఎÒ\ా Z#క9 JKళ^N  మ+రOమ'లP 

మ/0,<ంత దూరమ' ఉనÅప5nడ£ /ా–—ల9 ప\స™ంచుచు ప\సవJåదనZ[ 

ప\య+సపÉెను. 
17

ఆü≥ ప\సవమ'వలన ప\య+సపడ£చునÅప5nడ£ మంత\Øాb 

ఆü≥Z[–భయపడక9మ'; ఇQgయ' íక9 క9మ+రsడగ'నb jెltnను. 
18

ఆü≥ 

మృñబ ంQెను; y\ా ణమ' y® వ5చుండaా ఆü≥–అతb liరs బÔÖÚb అÖKను; అతb 

తంÉè\ అతb,I బÔÖ#$äను అను liరs ltటuvను. 
19

అటzN  /ా–—ల9 మృñబ ంQg 

బÊZెN–—మను ఎÒ\ా Z#మ+రOమ'న yాñ ltటvబÉెను. 
20

య+,-బ' ఆü≥ సమ+"gäద 

ఒక సúంభమ' కటHv ంjెను. అQg ÖåటH వరక9 /ా–—ల9 సమ+"g సúంభమ'. 
21

ఇ2∂ా F√ల9 

ప\య+ణü≥≠y® F ¢గáfl ఏQెరs కవతల తన గ'É#రమ' Jåhtను. 

వచనమ' 16. బÊZేల9ను _డVన తర:;ాత య"-.బ, మ)*య, ఆయన 
కDటJంబమ, ద}aణ FGశHా ఎÒ\ా Z#కD, ల√FL “బÑ]ెâ ∂⁄మ,”నకD ;Eªâ )* (35:19). 
;ార: సహజంHా బÑ]లేD నుం`a ∂⁄బÆS ను వరకD ఉన7, ఇUాjకD Ê_ంVన 
(35:27), పరzత b Sా ంత మ"రï మ, గ,ం`L ఉత~ ర/ద}aణ మ"రï మ,ను అనుస)*ంV 
;E‰ûâ ర:. బÚKLë‘నుకD /ా–—ల9 ప\స™ంచుచు ప\సవJåదనZ[ 

ప\య+సపడ£తµనÅప5nడ£ ;ార: ఎÅ Sా ]L FGశHా ఎంత దూరం పSయ"ణ (ం2L)s 
;ాకëమ, బయలDపరచుట ల√దు; -ా/, ;ార: ఆ సõ లమ, నుం`a ఇం-ా మ/0,<ంత 

దూరమ'ల† ఉనÅప5nడ£ ఇFG జ)*H*ంFG (48:7). తర:;ాQ ;ాకë £$గfiకటO ఈ 
సõ లమ,ను బÚKLë‘ను HsతSమ,నకD ఇవzబ`aన 4ీమల† ఉన7 4äలjహÌHా 
గ,)*~ సు~ ంFG (1 సమ@. 10:2).3 -ాబటOò , కడకD తన Çóర:Kf ÇäటJò కDన7 
పSFేశమ,ల†/4ీమల† బÚKLë‘ను జ/”ం2LడZ. 4äలjహÌ బహÌ[ా )ామ" దగï ర 
ఉం`a ఉంటJంFG (i)¬”య" 31:15), ఇFG ilరüషల√మ,కD ఉత~ )ాన సుమ"ర: 
ఐదు {|oళâ  దూరంల† ఉంFG. 
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య"-.బ, కDటJంబమ, పSయ"ణ (సు~ ండHా, )ా∂nలD ప\సవJåదనZ[ 

పSయ"సపడZత¶ంFG. b Sా ˛న -ాలమ,లల† గర≤\Lరణ 2Lల" కషò ంHా ఉం`ేFG, 
మ)*య, Hారõభమ,‘దKm ల√క ఒంట '‘దKm కπర:ö/ ఊH*సల"డటం తuâ -P -6ంత 
అU3-ా)ాë/7 కuH*ంచడం మ"తS{„ -ాక జనన _\LKL/7 సం-Pâ షò మ, 2ే4óFG. 

వచనమ' 17. )ా∂nలD ప\సవమ'వలన ప\య+సపడ£చునÅప5nడ£ 

మంత\Øాb ఆü≥Z[–భయపడక9మ'; ఇQgయ' íక9 క9మ+రsడగ'నb jెlిn 

ఓFLరö`L/-P పSయQ7ంVంFG (30:24Çäౖ ;ాëఖëలను చూడం`a). పSసవమ, 
ఆరంభంల†Kf °˚వqvకt uంHా/7 /)ాõ రణ 2ేయగల Uామరõ»ం °˚వq 
ఒక;fళ అడ̌ంHా Q)*H* జ/”ం2L`L అKf _షయ"/7 సూVసు~ ంFG. 

వచనమ' 18. ఈ పS-Pkయ ఎంత కషò {|oనFG అంట≈ అFG )ా∂nలDను మరణమ, 
వరకD ]ెVöంFG; ఆü≥ మృñబ ంQెను; y\ా ణమ' y® వ5చుండaా ఆü≥–అతb liరs 

బÔÖÚb అÖKను, FL/-P అరõమ, “KL దుఃఖ పqత¶S డZ.”4 అiనను, అతb తంÉè\ 
తనకD ఇష¶ò )ాల ౖన £$రë vకt కడస)* కDమ"ర:/-P ;fర: Çóర: కuH* ఉKL7డZ. 
ఆయన అతb,I బÔÖ#$äను అను liరs ltటuvను, ఇFG “కD`a2Qే పqత¶S డZ”5 అKf 
అ)ాõ /7 ఇసు~ ంFG. ∂⁄¤S ఆల†చనల† కD`a2ేi అKfFG బలమ, మ)*య, 
H4రవమ,నకD పSΩకHా ఉం`FేG గనుక ఎకDtవHా ఇషò ప`ే;ార:. ఈ సందర≤ంల†, 
య"-.బ, బÚKLë‘నుÇä ౖ “ఆదరణ మ)*య, ఆ\Lరం -6రకD” ఆ\Lరపడ]Lడ/ 
“ల√FL కDటJంబ భ_షëత¶~  -6రకD మంV అదృ¯ాò /7 కuH*ం2ే కDమ"ర:/ vకt 
పqటJò క ఇFG (బÚKLë‘ను పqటJò క)”6 అ/ ]ెలDసు~ ంFG. తన తం`aS2ే KLమకరణం 
2ేయబ`aన ఒ-Œ ఒక ¢డ̌ బÚKLë‘ను. 

వచనమ' 19. య"-.బ, FెబÆ )ా vకt ఎడబ$టJను, తన తuâ  FLFG 
vకt ఎడబ$టJను (35:8) అనుభ_ం2LడZ, ఇపqyడZ మ)Øక మరణL/7 
ఎదు)ØtంటJKL7డZ. తనకD ÇిSయ £$రëiloన /ా–—ల9 మృñబ ంQనెు; మ)*య, 
తన శ)¬రమ,ను బÊZెN–—మను ఎÒ\ా Z#మ+రOమ'న yాñ ltటuvను. Îä-Xమ, మనుష¶ల 
vకt హతë, FెబÆ )ా vకt సమ"\G తర:;ాత, )ా∂nలD vకt మరణమ, ఈ 
Çితర:డZ అనుభ_ంచవల4ిన అ\Gక{|oన £$రమ,లల† మ)Øక _¯ాదమ,Hా ఉంFG 
(48:7). _2Lరకర{|oన ఒక వëంHాë/7 కπ`L ఇకtడ మనం చూడగలం: ఒక;fళ 
]Lను Çిలâ లను కనల√కb∆ ]ే చ/bc ]Lన/ )ా∂nలD ఒకUా)* 2ెÇyింFG (30:1), 
-ా/ ఇపqyడZ ]Lను ఎKm7 సంవతj)ాలDHా ఆ°ంVన తన )Xండవ కDమ"ర:/-P 
జన”/సూ~ Kf మరణ (ంVంFG (30:22-24). 

వచనమ' 20. )ా∂nలDను Uా”రకమ, 2ేసు-6నుటకD, య+,-బ' ఆü≥ 

సమ+"gäద ఒక సúంభమ' కటHv ంjెను; మ)*య, ఆ ÖåటH వరక9 /ా–—ల9 సమ+"g 

సúంభమ'ను KfటO-P/ చూడవచుöన/ ఆFG-ాండమ, vకt రచiత 
అంటJKL7డZ. 

వచనమ' 21. ఈ _2Lరకర{|oన అనుభవమ, తర:;ాత ఇ2∂ా F√ల9 
(య"-.బ,) ప\య+ణü≥≠y® F ¢గáfl ఏQెరs కవతల తన గ'É#రమ' Jåhtను.  
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רֶדֵע־לַּדְגִמ  (migdal ‘eder) అKf ∂⁄¤S మ"ట “మంద vకt Hsపqరమ,” ల√FL 
“ఏFెర: Hsపqరమ,” అKf అ)ాõ /7 ఇసు~ ంFG. ల√ఖనమ,లల† ఈ పSUా~ వన మ)Øకt 
Uా)*మ"తS{„ కనబ`ేFG ‘-ా 4:8ల†, “4§ీను కDమ")X~  పరzతమ, [ לֶֹפע , 
‘opel]” అKf పదమ,నకD bc uన పదమ,Hా పS§H*ంచబ`aంFG. “ఒ% äలD 
పరzతమ,” అనునFG ilరüషల√మ, vకt ద}aణ _స~ రణ, మ)*య, ఈ 
పటò ణమ,ల† ఉన7 పరzతమ,నకD “4§ీను” అనునFG మ)Øక Çóర: అi 
ఉంటJంFG. -6/7 Uార:â  ilరüషల√మ, కπ`L “4ీ§ను” అ/ Uా\LరణంHా 
ÇిలDవబ`FేG. తర:;ాQ -ాలంల† “బÚKLë‘ను” అKf Çóర:]^ 2లె"మణ ( అiëన 
పSFేశమ,ల† )ా∂nలD Fహేమ,ను bాQÇäటOò న తర:;ాత, య"-.బ, తన 
పSయ"ణమ,ను ద}aణ FGశHా -6నUాH*ంV ilరüషల√మ,నకD FLటO ద}aణ 
b Sా ంతంల† ;ా)* గ,`Lరమ,లను ;fసుకDKL7ర:. 

య+,-బ' ఉపపñÅZ[ రÓబÊను wకW అగమ+$గమనమ' (35:22) 

22
ఇ2∂ా F√ల9 ఆ Qేశమ'లP bవhించుచునÅప5nడ£ రÓబÊను JK°N తన తంÉè\ 

ఉపపñÅFß≠న Ûల+Ù Z[ శయbంjెను; ఆ సంగñ ఇ2∂ా F√ల9నక9 ™నబÉెను. 

వచనమ' 22. (మ,నుపq య"-.బ,Hా ÇిలDవబ`aన) ఇ2∂ా F√ల9 

ilరüషల√మ,నకD ద}aణ Qేశమ'లP bవhించుచునÅప5nడ£ రÓబÊను JK°N తన 

తంÉè\ ఉపపñÅFß≠న Ûల+Ù Z[ శయbంjెను. ఈ _ధంHా 2ేయ,టకD -ారణమ,లను 
;ాకëమ, బయలDపరచుటల√దు -ా/, అKfక Uా\LëపUా\LëలD సూVంచబ`Lˇ i. 
fiదటOHా, య"-.బ,నకD జŒëష. కDమ"ర:`ెనౖ రüబÑను ºహమ,]^ /ం`a 
ఉంట$డZ. అవ-ాశమ,ను ఆస)ాHా ΩసుకD/ ఆ{|]^ వëÕ2Lరమ, 2ే[ాడZ. 

)Xండవ ఆల†చన ఏమనHా తన తuâ iloన ల√య" -ాకDం`L )ా∂nలD తన 
తం`aS-P ఇష¶ò )ాల ౖన £$రë అKf _షయ"/7 రüబÑను గటOò Hా వëQ)Œ-Pం2LడZ 
(29:30-32 చూడం`a). -ాబటOò , )ా∂nలD చ/bc iన తర:;ాత, తన 
Uాõ నమ,నకD )ా∂nలD vకt FL4ిiloన ¢ల"—  -ాకDం`L ల√య" ఎత~ బ`Lల/ 
ఆ°ం2LడZ. ప)*˚ద̈ గkంథపq -ాలమ,లల†, ఒక పqర:ష¶/2ే అప_తSపరచబ`aన 
తర:;ాత ఆ 4ీ~ +]^ తన భర~  మ)Xన7టO-ÿ ల ౖంH*క సంబంధమ,లD ÇäటJò -.డZ. ఇF ే
-.ణంల†, రüబÑను 2ే4ిన అగమ"ëగమనమ, vకt పS£$వమ, ఏమంట≈ 
య"-.బ, మ)Xన7డZను ¢ల"— ]^ FLంపతëం 2ేయ/యëకDం`L ఉండడ{„. 

మ@డవ మ)*య, అతëంత ∂nత¶బద̈{|oన ఆల†చన ఏమంట≈ రüబÑను తన 
తం`aS-P úంVన అ\G-ారమ,ను 2LటJకDంటJKL7డZ. ప)*˚ద̈ గkంథ చ)*తSల†, 
ఎవ)X#KL )ాÍను ఓ`aంV )ాజëమ,ను Uాz\¡నపరచు-.;ాలనుకDంట≈ సదర: )ాÍ 
vకt £$రë]^ బలవంతంHా సం£$గం 2ేయడం అనునFG ఆన;ాiQ  
(2 సమ@. 3:6-8; 12:18, 11; 16:21, 22; 20:3; 1 )ాÍలD 2:22; 20:3-7 
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చూడం`a). ఇటOò  -ారëమ,లD చ)*తSల† 2Lల" పÀరzమ,నకD 2ెంFGన_Hా ఉKL7i 
– ఇ[kా iflలDల† )ాజ వëవసõ  b Sా రంÕంచుటకD మ,నుపq ఉన7టJâ Hా ఉKL7i. 
ºÎó ఇVöన ధర”[ాస~ +మ,ల† తన “తం`aS £$రë]^” మ"న2Löదనమ, 2ే4ిన 
కDమ"ర:/-P Fె_ౖక సyందన ఏమనHా అటOò ;ాడZ పSజలల† నుం`a 
-6టOò ;fయబడZనటJâ Hా ఆజ¥µ Çించబ`aంFG (ల√Ÿయ. 18:8; 20:11; FGzΩ. 27:20). 
“తం`aS £$రë” అKf మ"ట తం`aS vకt ఉపపQ7/ ల√FL మ"ర:డZ తuâ / 
సూVసు~ ంFG -ా/ సదర: కDమ"ర:/ vకt U∆ ంత తuâ / -ాదు (1 -6)*ం5 ¡. 5:1 
చూడం`a). 

సంవతj)ాలD గ`aVన -6లF¡, తనను సyంFGంచుటకD ÇóS)ŒÇించు అKfక 
_షయమ,లల† య"-.బ, 2Lల" /[¿öష¶ò `aHా మ")ాడZ. Îä-Xమ, FLz)ా F¡KL 
బల"]Ltరమ, 2ేయబ`aనపqyడZ (34:5) మ)*య, రüబÑను ¢ల"— ]^ 
శయ/ంVనపqyడZ ఆయన ఇల"Kf ఉKL7డZ. తర:;ాQ సందర≤ంల†, ఆ సంగñ 

ఇ2∂ా F√ల9నక9 ™నబÉèనపnటH,œ, తన జŒëష.  కDమ"ర:/ °}aంచుటకD య"-.బ, 
ఏúయ, 2ేయల√దు. అiనపyటO-ÿ, తన Ê_తపq ఆఖ)* సమయమ,ల† తన 
మంచమ, ‘ద-X-Pt FL// అప_తSపరVనందుకD Çితర:డZ రüబÑనును 
గFGw ం2LడZ (49:4). 1 FGనవృ]L~ ంతమ,లD 5:1 పS-ారమ, రüబÑను 2ే4ని ఈ 
-ారëమ, FLz)ా తన జన” UాzతంతS»మ,ను -.ల†yయ"డZ. 

య+,-బ' wకW క9మ+రsల9 (35:23-26) 

23
య+,-బ' క9మ+రsల9 పంÉె\ండ£\ గ'రs. య+,-బ' జï$షÁ క9మ+రsడ£ రÓబÊను, 

‹ి∏$ను, లπ™, య¿Q#, ఇ2ాıఖ+రs, జ©బ¿లÈను; ’రs లπయ+ క9మ+రsల9. 

24
/ా–—ల9 క9మ+రsల9 “hiప5, బÔÖ#$äను. 

25
/ా–—ల9 Q#hిFß≠న Ûల+Ù  

క9మ+రsల9 Q#ను, నˆాú î. 
26

లπయ+ Q#hిFß≠న ÷ల+n క9మ+రsల9 aాదు, ఆ‹iరs 

’రs పదáన/ామ'లP య+,-బ'నక9 ప5టHvన క9మ+రsల9. 

వచనమ'ల9 23–26. వచనమ,లD 16 నుం`a 18 య"-.బ, క/షò  
కDమ"ర:/ vకt జనన ఉదం]L/7 ]ెలDపqత¶ండHా, 22 వచనమ, 
తన జŒëష¶. / వëÕ2Lరమ,ను గ@)*ö ]ెలDపqత¶ంFG. ఇకtడ వ2ేö 
£$గమ, (35:23-26) తన నలDగ,ర: £$రëల FLz)ా కuH*న య+,-బ' 

క9మ+రsల
7 Uా)ాం[ా/7 ఇసు~ ంFG. fiదటOHా కథకDడZ పS\Lన £$రëలD 

మ)*య, ;ా)* సం]Lనమ,ను ]ెubాడZ: య+,-బ' జï$షÁ క9మ+రsడ£ 

రÓబÊను, ‹ి∏$ను, లπ™, య¿Q#, ఇ2ాıఖ+రs, జ©బ¿లÈను; ’రs లπయ+ 

క9మ+రsల9. /ా–—ల9 క9మ+రsల9 “hiప5, బÔÖ#$äను. Ÿ)* తర:;ాత 
ఉపపత¶7ల సం]Lనమ,ను గ@)*ö ]ెలDపqత¶KL7ర:: /ా–—ల9 Q#hిFß≠న 
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Ûల+Ù  క9మ+రsల9 Q#ను, నˆాú î. లπయ+ Q#hిFß≠న ÷ల+n క9మ+రsల9 

aాదు, ఆ‹iరs. ఆ తర:;ాత ఒక Uా)ాంశ ;ాకëమ, ఇవzబ`aంFG: ’రs 

పదáన/ామ'లP య+,-బ'నక9 ప5టHvన క9మ+రsల9. ఈ మ"టకD బÚKLë‘ను 
ఒకt`ే úనBiంపq, ఎందుంకంట≈ ఆయన (పదw న)ామ,ల†/) 
B)ానుల† -ాక కKLనుల† జ/”ం2LడZ (35:16-18). సుసyషò ంHా ఈ 
;ాëఖë ఖVöతంHా ఇవzబ`aనటJâ Hా £$_ం2Lల/ -ాదు, -ా/ ద)*FLపqHా 
తన కDటJం¤కDలనంద)*/ ఒకటOHా కలDపqతx 2ేయబ`aన ఒక Uా\Lరణ 
;ాëఖëHా ఉంFG. మ)*య, ఈ జ¥¢]Lల† F¡KL పSUా~ _ంచబడల√దు 
ఎందుకనHా ఈ _ధ{|oన వం[ావళîలల† ఆడZ;ార: పSUా~ _ంచబ`ే;ార: 
-ాదు. ఆ{| vకt సం]Lనమ,, ఒక;fళ ఆ{|కD కuH* ఉంట≈,8 కKLను 
Fేశమ,ను సzతంQSంచుకDన7 ఇ[kా iflలD HsతSమ,లల† ల -Ptంచబడల√దు. 
bాత /బంధనల†, F¡KLల"ంటO ఒక య4వన 4ీ~ + _;ాహమ, 
2ేసుకDన7పqyడZ ఆ{| ¢డ̌లD ఆ{| తం`aS నుం`a -ాక ఆ{| భర~  నుం`ే 
;ారసతzమ,ను b∆ ందు-6Kf;ార:. 

ఇØా∞క9 wకW మరణమ' (35:27-29) 

27
అబA\ Æమ'ను ఇØా∞క9ను పరQéేల∑ౖయ'ంÉèన మü†˜లP ,Iర$ త/ా¬క9 తన 

తంÉè\Fß≠న ఇØా∞క9 ÖÜదáక9 య+,-బ' వjûెను. అQే –̄బª\ ను. 

28
ఇØా∞క9 బ\Qg,Iన Qgనమ'ల9 నూట ఎనుబQg సంవత∞రమ'ల9. 

29
ఇØా∞క9 

,ాలమ' bంÉèన వృదుá Éై y\ా ణమ' ™Éèd మృñబ ంQg తన lితరsల wదáక9 

jేరûబÉెను. అతb క9మ+రsల∑ౖన ఏ2ావ5 య+,-బ'ల9 అతb yాñltటHv/0. 

వచనమ' 27. ఆఖర:-P, 2Lల" సంవతj)ాల తర:;ాత, అబA\ Æమ'ను 

ఇØా∞క9ను పరQేéల∑ౖయ'ంÉèన మü†˜లP ,Iర$ త/ా¬క9 తన తంÉè\Fß≠న ఇØా∞క9 

ÖÜదáక9 య+,-బ' వjెûను. అQే –̄బª\ ను. ఆయన తuâ  మ)*య, తన FLFG కπ`L 
మృQ2ెంFLర:; య"-.బ, ఇంటO/ _డV ;Eªâ నపqyడZ (28:10) ఇUాjకD 
-ాపqరమ,ం`aన బÚifl)X±బ$ నుం`a ఉత~ )ా/-P ఆయన కFGల"డZ. సుF¡ర–-ాలంHా 
ఎదుర: చూ4ిన పqనఃకలiక ఆఖర:కD 2 sటJ2సేుకDంFG, మ)*య, య"-.బ,ను 
సుర}aతమ,Hా తన తం`aS iంటO-P Q)*H* రÇిyUా~ న/ FవేqడZ 24ేిన 
;ాHాw నమ,ను ఇFG మ,H*ంVంFG (28:15, 21). 

వచనమ' 28. ఈ సమయమ,నకD, ఇØా∞క9 2Lల" వృదు¨ `ెయౖ,KL7డZ 
(27:1, 2 వచనమ,లÇäౖ ;ాëఖëలను చూడం`a). 180 సంవతjరమ,ల వయసుల† 
ఇUాjకDను మరణమ, కబªంVన సమయమ,నకD Ÿ)*దw రü కu4ి ఎంత 
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సమయమ,ను గ`abా)s అKf _షయంÇäౖ ;ాకëమ, ఏúయ, 2ెపyడం ల√దు. 
వచనమ' 29. ఇØా∞క9 y\ా ణమ' ™Éèd మృñబ ంQg తన lతిరsల wదáక9 

jేరûబÉెను అ/ మ"తSం ఇకt`a /;fFGక మ,H*సు~ ంFG. తన మరణ సమయమ, 
స‘Çిసు~ ండHా FేవqడZ ºÎó]^ 2ెÇిyన మ"టలD కπ`L ఈ ;ాëఖëలల†/ ఆఖర: 
మ"టలను bc uన_HాKf ఉKL7i: “ఇFGHs eవq e Çితర:ల]^ 
పండZ-6నబÆ వqచుKL7వq” (FGzΩ. 31:16). ఈ సందర≤ంల†, ఇUాjకD అపyటO-Œ 
మరణ (ంV ఉKL7డZ; -ాబటOò  ఆయన “తన Çతిర:ల vదw కD 2ేరöబ`ెను” అ/ 
మ"మ,లDHా ;ాకëమ, 2ెపq~ ంFG. ఈ )XండZ పSకటనలD కπ`L మరణమ,ను 
సూVసు~ న7 జ¥Ωయమ,ల√. Uా)ాంశంల†, ]Lను మరణ (ంVనపqyడZ ఇØా∞క9 

,ాలమ' bంÉèన వృదుx Éై అKf మ"టను ;ాకëమ, కలDపqత¶ంFG. తం`aS vకt 
మరణమ, కDమ"ర:లంద)*e ఒక 2 sటO-P Ωసు-6సు~ ంFG, అల"HŒ ఈ తరమ,ల†/ 
ఇదw ర: సహæ దర:ల _షయంల† కπ`L ఇFే జ)*H*ంFG: ఏ2ావ5 మ/0య' 

య+,-బ'ల9 వVö ఇUాjకD vకt శ)¬రమ,ను yాñltటHv/0. 35:29ల† 
పS§H*ంచబ`aన £$ష మ,నుపq అబ$S Bమ, మరణమ, మ)*య, సమ"\G/ 
గ@)*öన _వరణల† పS§H*ంచబ`aన £$షకD bc uనFGHా ఉంFG (25:7-10Çä ౖ
;ాëఖëలను చూడం`a). తర:;ాQ కథనమ, ఒకటO ఇUాjకD ∂⁄బÆS ను దగï ర నున7 
మ-Œyల" అKf గ,హల† bాQÇäటò బ`Lˇ డZ అ/ సyషò త ఇసు~ ంFG (49:29-32). 

అన∆యమ' 

Qేవ5bZ[ jేhని ప\మ+ణమ' ÖKరJåరsûట (35:1-15) 

Back to the Future అKf ఒక చలనVతSంల† పS\Lన bాతS-ార:డZ ఒకర:, 
-6/7 సంఘటనల వర:సను మ"ర:ö-6/ తన-6రకD, తన కDటJంబమ, -6రకD, 
మ)*య, తన 4ó7∂∑త¶/ -6రకD ఒక [¿kషò {|oన భ_షëత¶~ ను 
సృÎిò ంచు-6నుటకDHాను గతమ,ల†/-P ;Eళâ ]LడZ. ఒక _ధంHా, య"-.బ, తన 
మనసుjల† గతమ,ల†/-P ;Eªâ  తన సహæ దర:`ైన ఏ[ావq vకt ఉగkత నుం`a 
bా)*bc వqత¶న7పqyడZ బÑ]లేD దగï ర Fేవq/ fiదటOUా)* ఎదు)Øtన7 
_\Lనమ,ను జ¥µ పకమ, 2ేసు-6నవల4ి వVöంFG. అబ$S Bమ, మ)*య, 
ఇUాjకDలకD సం]Lనమ,Hా య"-.బ, మ)*య, అత/ కDటJంబమ, ;ార: 
FేవqడZ ;ా)*-P ;ాHాw నమ, 2ే4ిన భ_షëత¶~ ను అనుభ_ం2Lu అనుకDన7టâ i]ే 
(28:12-15), ఆ సందర≤ంల† య"-.బ, Fేవq/]^ 2ే4ిన ఒక పSమ"ణమ,ను 
KEర;fరöవల4ిన అవసరత ఎం]ైKL ఉంFG (28:20-22). 

Fేవq/-P సమ)*yంచు-6నుట. Fేవq/ పSజలD Fేవq/]^ 2ేసుకDన7 ఆΩ”య 
Ω)ా”నమ,లD జ¥µ పకమ, 2ేయబడవల4ిన;ా)*Hా ఉKL7ర:. బ$ధëతలను 
మ)*öbc వడం అKfFG మ"నవq/ KEౖజం, అFG అనుFGన Ê_తంల†/ సహజ 
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రంగమ,ల†KEౖKL -ావచుö, ల√FL Fేవq/]^ 2ేసుకDన7 పSమ"ణమ,ల _షయ{|oన 
ఆΩ”య రంHామ,ల†KEౖKL -ావచుö. ఏ[ావq ఉగkతనుం`a తÇyించు-6నుటకD 
య"-.బ, bా)*bc iనపqyడZ, FేవqడZ ఆయనకD బÑ]ేలDల† పSతëí{|o ఆయన]^ 
ఉంట$న/, అKfక{|oన సం]Lనమ,]^ ఆËరzFGUా~ న/, bc ÎిUా~ న/ మ)*య, 
కKLను Fేశమ,నకD ఆయనను సుర}aతమ,Hా Q)*H* ΩసుకDవUా~ న/ ;ాHాw నమ, 
2ేUాడZ (28:13-15). Fేవq/ ;ాHాw నమ,లకD సyంFGసూ~  య"-.బ, తన 
Ê_తమ,ను మ)*య, తనకD ఇయëబ`aన య"వత¶~ ల† పFGయవ వంత¶ను, 
ఒక;fళ FేవqడZ ఆ ;ాHాw నమ,లను KEర;f)*4ó~  ilహæ ;ాకD అ)*yUా~ న/ 
పSమ"ణమ, 2ేసుకDKL7డZ (28:20-22). 2Lల" సంవతjరమ,ల తర:;ాత, 
య"-.బ, ఇంకను B)ానుల†Kf ఉన7పqyడZ, FేవqడZ Çితర:/]^ మరల" 
మ"ట$â `a ఆయన “Kfను బÑ]ేలD Fేవqడను” అ/ జ¥µ పకమ, 2ే4ి మ)*య, 
య"-.బ, B)ానును Ÿ`a ]Lను జ/”ంVన Fేశమ,నకD ;Eళîâ టకD సమయమ, 
వVöనద/ 2ెbాyడZ (31:13). 

య"-.బ, కKLనుల† -6ంత -ాలమ, ఉన7పyటO-ÿ కπ`L, బÑ]ేలDనకD 
వచుöటకD -6ంత తడవq 2ే[ాడZ. Îä-Xమ, వదw  FేవqడZ Çితర:/-P పSతëí{|o 
“eవq ల√V బÑ]ేలDనకD ;Eªâ అకtడ /వ4ింV, e సహæ దర:`ైన ఏ[ావq ఎదుట 
నుం`a eవq bా)*bc iనపqyడZ eకD కనబ`aన Fేవq/-P అకtడ బuÇీఠమ,ను 
కటJò మ/” 2ెbాyడZ (35:1). Fేవq/ ;Eంబ`aంచుల"గ,న య"-.బ, ΩసుకDన7 
పSQజµ  ఆయన _గkB)ాధన నుం`a పÀ)*~ దూరంHా ఉండZనటJâ  -.)*ంFG. 
ఆయనHా/ ల√FL ఆయన అనుచరగణంల†/ ఇతర:లDHా/ అనë బuÇీఠమ,Çäౖ 
ఆ)ా\Gంచడం ల√FL అనë Fవేతల]^ b∆ ంFGక ఉండటం 2ేయకπడదు. అటJవంటO 
-PkయలD ilహæ ;ాకD అంH¬-ారమ,లD -ావq. 

పలDమ"ర:â  Fేవq/ పSజల _షయ{|oన _2Lరకర{|oన ఉదంతం ఏమంట≈ 
య"-.బ, 2ే4ినFL// పqన)ావృతం 2ేయడ{„: అబ$S Bమ, మ)*య, ఇUాjకD 
Fేవq`ైన ilహæ ;ాకD నమ”కసు~ లDHా ఉండZటకD 2Lల"మంFG పSమ"ణమ, 
2ేసు-6/ ఉంట$ర: -ా/ ఆయన పటâ  _\ేయ,ల{|o ఉంట$మ/ ;ార: 2ేసుకDన7 
పSQజµ లను మ)*öbc వడº ల√FL ;ాiFL ;fయడº 2సేూ~  ఉంట$ర:. F¡/-P 
ఉFLహరణ ఒకFL// /రï మ-ాండమ, 24:1-8ల†, ºÎó 4ీKLi పరzతమ,Çäౖ 
నుం`a FGH*వVö ilహæ ;ా vకt మ"టలను మ)*య, ఆయన _ధులను 
పSజలకD _వ)*సు~ ండHా, చూడగలం.F¡/-P సyంFGసూ~  ఇ[kా ifl7య,లD “ilహæ ;ా 
2ెÇిyన మ"టల/7టO పS-ారమ, 2ే4äదమ,” అ/ 2ెbాyర: (/రï మ. 24:3). ఆ 
Çిమ”ట దహన బలDనలD (ప)*Bరమ, /úత~ మ,, ల√Ÿ. 1:1-9) మ)*య, 
సమ"\Lన బ$లDలను అ)*yంVన తర:;ాత ºÎó /బంధKL గkంథమ,ను Ωసు-6/ 
పSజలకD FL// చFG_ _/Çిం2LడZ. మరల" ;ార: “ilహæ ;ా 2ెÇిyనవ/7 
2ేయ,చు _\ేయ,ల{|o య,ందుమ,” అ/ దృఢమ,Hా ]ెuÇి)* (/రï మ. 24:7). 
-ా/, ;ా)* /బద̈త తరచూ సూ)sëదయమ,]^ మ"యమiflë ఉదయపq 
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మంచుల" ఉం`ేFG (హæ Îóయ 6:4). పFG ఆజµ లD ;Sా యబ`aయ,న7 )ాQ 
పలకలను అందు-6నుటకD ºÎó 4ీKLi పరzతమ,Çäౖ ఇంకను ఉన7పqyడZ, 
పSజలD bc తbc యబ`aన ఒక దూడకD Uా¯ాò ంగప`a ఆ)ా\Gం2Lర:. మ"నవqడZ 
సృÎిò ంVన ఒక పSQమను ఐగ,పq~  Fేశమ,నుం`a ;ా)*/ _`aÇింVన Fేవq/Hా 
;ార: అంH¬క)*ం2Lర: (/రï మ. 32:4, 8). 

తర:;ాQ సంవతjరమ,లల†, ఇ[kా ifl7య,లల† -6రవ`aన _[ాzసమ,, 
;ా)*ల† ఉన7 అ_\ేయత, _Hkా B)ాధన మ)*య, Fేవq/Çäౖ Qర:గ,బ$టJలను 
బటOò  -ÿర~ KL-ార:డZ _లÇిం2LడZ. ;ా)* bాపమ,లకD ఇయëబ`aన మ@ల -ారణం 
ఏమంట≈ FేవqడZ 2ే4ని మB]Ltరëమ,లను ;ార: మ)*öbc వడం (-ÿర~ న. 78:7-
11; 106:7-14, 19-22). అబ$S Bమ, మ)*య, ఇUాjకDలకD Fేవq/Hా తన 
తం`aS/ మ)*య, ]Lతను ఆËరzFGంVన )¬QHాKf ఆయనను కπ`L 
ఆËరzFGUా~ న/ FవేqడZ య"-.బ,కD జ¥µ పకమ, 2ే[ాడZ. ఇం-ా, తన 
పSయ"ణమ,ల† ఆయన]^ ఉంFG సుర}aతమ,Hా ఆయనను Q)*H* ఇంటOక 
రÇిyUా~ న/ FేవqడZ య"-.బ,కD ;ాHాw నమ, 2ే[ాడZ. అiనపyటO-ÿ, బÑ]ేలDనకD 
;Eªâ  Fేవq/ ఆ)ా\Gం2Lల/ అనుకDంట≈ య"-.బ, తన పSమ"ణమ,ను 
KEర;fరöవల4ి ఉంFG (28:13-15; 31:13; 35:1). 

ఇటJవంటO స;ాల√ ఒకటO -6k త~ /బంధనల† కπ`L సyషò ంHా కనబడZత¶ంFG. 
ద)*FLపqHా )XండZ పÀ)*~  అ\Lëయమ,లD, ∂⁄¤S పQSక 3 మ)*య, 4 
అ\Lëయమ,లD, -X#2సు~ వqలను తడవq2యే,టను గ@)*ö, అ_[ాzసమ,ను గ@)*ö 
మ)*య, Fేవq/ పటâ  అ_\ేయతలను గ@)*ö ∂⁄చö)*సు~ KL7i. bాత/బంధన 
-ాలంల† ఇ[kా ifl7య,లD 2ే4ని ఆ తపqyలKf 2ేయకDం`L జ¥గkత~  ప`Lల/ 
రచiత సహæ దర:లను ∂⁄చö)*సు~ KL7డZ. ఆయన -ÿర~న-ార:/ మ"టలల† 
;ా)*/ బSQమ"లDకDKL7డZ, “. . . – KfడZ ‘)ాయన శబw మ,ను _/నilడల, 
అరణëమ,ల† [ఇ[kా iflలD] [Ûధన FGనమందు [Fేవq/-P] -.పమ, 
పqటOò ంVనపyటOవల  ‘ హృదయమ,లను క“*నపరచు-6నకD`a” (∂⁄¤S. 3:7, 8). 
Fేవq/ పSజలD తడవq 2ే4ి “_[ాzసమ,ల√/ దుషò హృదయమ,”ను 
Çäంచు-6నకπడదు. అటOò  ఒక ల√ú /జంHా _¯ాదకరంHా ఉంటJంFG, అFG ;ా)*/ 
అ_\ేయతకD మ)*య, FేవqడZ అనుగk∂∑ం2ే పరల†కపq _[kా ంQల†/-P 
పS;f°ంచకDం`L ;ా)*/ 2ేసు~ ంFG (∂⁄¤S. 3:11, 12, 18). 

-X#2స~ వ గ,ణమ,ల†/ ;ాస~ _క{|oన లíణమ,లను అలవరచు-6నల√/ 
-6ంతమంFG Fేవq/ పSజలను Çóత¶ర: “గ,k `aˇ ;ాడZను దూరదృÎిò ల√/;ాడZను” అ/ 
మ"ట$â డZత¶KL7డZ. తన “పÀరzbాపమ,లకD” ˚FG¨  ఎల" కuH*ంFో  ;ార: 
“మరVbc i” ఉKL7ర: గనుక ;ా)* ఆΩ”య Ê_తమ, ºడZబ$)*నFG  
(2 Çóత¶ర: 1:8, 9). Fేవq/ vకt “ÇలిDపqను ఏ)ాyటJను” గ@)*öన 
ఆË)ాzదమ,ను ;ార: మరVbc య"ర:. “ఎపqyడZను ]«టOSలâ కDం`L” ఉం`Lలంట≈ 
“ఇటOò  -PkయలD 2ేయ,;ా)X#” ఉం`Lల/ అb∆ స~ లDడZ ;ా)*/ ∂⁄చö)*ం2LడZ  
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(2 Çóత¶ర:. 1:10, ESV). ;ార: తమ రíణను -.ల†y;ాల/ ఆయన 
అను-.ల√దు. 

మ)*öbc వqట మ)*య, _\ేయత చూపqటకD తడవq 2ేయ,ట అKf య"-.బ, 
vకt సమసëను Çóత¶ర: మ"ట$â డZత¶KL7 సమసëలను bc uన_HాKf 
ఉKL7i. ఆయన బÑ]ేలDనకD Q)*H* )ా;ాల/ FేవqడZ య"-.బ,కD ఎందుకD 
జ¥µ పకమ, 2ే[ాడంట≈, తను _\ేయతను ;ాiFL ;fయడం వలన అసలD 
ఆయనను FేవqడZ ఎందుకD Çిu2L`ో  ఎందుకD ఆËరzFGం2L`ో  అKf _షయ"/7 
మ)*öbc ifl పSమ"దంల† య"-.బ, తనను ]Lను KEటJò కDంటJKL7డZ. Fేవq/]^ 
ఆయన 2ే4ని పSమ"ణమ,ను Kfర;fర:öటల† ]Lను కనబర:సు~ న7 ల కtల√/ 
_\Lనమ,ను బటOò , తన కDటJంబమ, మ,ందు ఆయన ఒక 2ెడ̌ మ"FG)*/ 
ఉంచుత¶KL7డZ. Fేవq/ 4ó_ం2ే _షయ{|o తన /బద̈త _షయంల† య"-.బ, 
-6ంత{„ర శkద̈Hా ఉం`Lu. 

మనలను మనమ, ˚Vపరచు-6/ Fేవq`a/ మ"తS{„ ఆ)ా\Gం2Lu. FేవqడZ 
య"-.బ,ను నలDగ,ర: £$రëల]^, పం`ెSండZS గ,ర: Çిలâ ల]^,9 జంత¶వqల HØపy 
సంపద]^, మ)*య, ;ాటO/ {„పqటకD అKfక FL4ిFLసుల]^ సమృFG¨ Hా 
ఆËరzFGం2LడZ. -ాHా, Çితర:డZ ఏFో  §గ,ëడZ గనుక ŸటOన/7టO/ 
b∆ ండZ-.నల√దు; F¡/-P _ర:ద̈ంHా, తనల† 2Lల" b∆ రbాటJâ  మ)*య, bాపమ,లD 
ఉన7పyటO-ÿ కπ`L FేవqడZ ఆయనను ఆËరzFGం2LడZ. Fేవq/ చూపqత¶న7 
కర:ణకD బదులDHా య"-.బ, తన Çిలâ లకD ఏ-X #న /జFేవq/ గ@)*ö ;ా)*-P 
బÆ \Gసూ~  ఆయనకD అంH¬-ార§గë{|oన ఆ)ాధన ఎల" 2ేయ"ల† బÆ \Gంచవల4ి 
ఉKL7డZ. ఈ పనులను జ)*H*ంచుటల† య"-.బ, /రâ íëం 2ే4ిన ;ా`aHా ల√FL 
_ఫల{|oన;ా`aHా ఆFG-ాండపq ;ాకë£$గమ, 2పెq~ ంFG. 

తuâ దండZS లD, మ,ఖëంHా తండZS లD, ;ా)* Çిలâ ల మ,ందు మంV మ"FG)*/ 
ఉంV Fేవq/ గ@)*ö ;ా)*-P ఉపFే°ంచవల4ిన బ$ధëత ఎల"HX #KL ;ా)*Çäౖ ఉంFG. 
b3లD తండZS ల]^ తమ Çలిâ లను “పSభ,వq vకt °íల†ను బÆ ధల†ను ;ా)*/ 
Çäంచు`a” అ/ ∂⁄చö)*సు~ KL7డZ (ఎ% ä4ీ. 6:4; -6ల4ీj. 3:21 చూడం`a). 
Çిలâ లను Çäంచడంల† తలDâ లD కπ`L b Sా మ,ఖë{|oన bాతS bc ÎిUా~ ర: అను-.ం`a; 
-ా/ తండZS లD ఈ _షయంల† బల∂̂నంHా ఉంటÖ ల√FL ఇళâ ల† ఉండకDం`L 
దూరంHా ఉంటJంట≈, కDమ"ర:లD దూరంHా ;EౖFొ లH*bc i అUాంÉ∑క 
-ారëమ,లల† bాల÷ï న`L/-P ఎకDtవ ఆUాtరం ఉంటJంFG. 

Fేవq/ ÇిలDపqకD సyంFGసూ~  య"-.బ, తన కDటJంబమ, ;ా)*]^ 
“úమ,”ను ‘ర: ˚Vపరచు-6/ ‘ వస~ +మ,లను మ"ర:ö-6ను`a” అ/ 
ఆజ¥µ Çిం2LడZ (35:2). శ)¬రమ,ను ˚V పరచు-6/ వస~ +మ,లను మ"ర:ö-.వడం 
అKf _\Lనం Fవేq/ స/7\Gల† పS;fశమ,నకD 4ిద̈పరచచ`L/-P మ)*య,/ల√FL 
4ీKLi పరzతమ, దగï ర ఇ[kా iflలDనకD జ)*H*నటJâ Hా (/రï మ. 19:10-15) ఒక)* 
Ê_తమ,ల† నూతన ఆరం£$/7 2ేయ`L/-P ఒక దృ¯ాò ంతమ,Hా ఉంFG. 
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Uాదృశëకమ,Hా మ"ట$â `Lలంట≈, bాపమ, అనునFG మనలను అప_తS పరV 
Fేవq/2ే కడZగబడవల4ిన ఒక మ,)*-PHా ఉంFG (-ÿర~ న. 51:2, 7; ilషయ" 
1:16; 2 -6)*ం5 ¡. 7:1; 1 §Bను 1:9). మన bాత వస~ +మ,లD అనున_ 2ెడ̌ 
పSవర~ నల]^ను మ)*య, -ారëమ,ల]^ను కπడZకDన7 మన bాత bాపపq 
Ê_తమ,నకD సం}Œపమ,Hా ఉKL7i. మన eQ య"వత¶~  దయeయంHా 
b Sా మ,ఖëతల√/FG; అతëంత ప)*˚దw {|oన Fేవq/ స/7\Gల† మనమ, మ,)*-P 
గ,డ̌లను ధ)*ంV /లDచున7టJâ Hా అFG ఉంFG (ilషయ" 64:6). ఆయన కృప 
వలన, FేవqడZ మనకD నూతన వస~ +మ,లను ఇVö ఒక ]Lజ¥కర{|oన ఆΩ”య 
ఆరంభమ,ను ఇసు~ KL7డZ. Fేవq/-P సు~ Q 2ెuâ సూ~  ilషయ" అంటJKL7డZ, 

. . . శృంHార{|oనbాHా ధ)*ంచు-6/న Çäం àâ కDమ"ర:/ )¬QHాను 
ఆభరణమ,ల]^ అలంక)*ంచు-6/న Çäం àâ కDమ")X~ )¬QHాను 
ఆయన రíణ వస~ +మ,లను KLకD ధ)*ంపజŒ4ియ,KL7డZ 
eQ అను Çäౖబటò ను KLకD ధ)*ంపజŒ4ియ,KL7డZ . . .  
(ilషయ" 61:10; జXక)ాë 3:1-5 చూడం à). 

íమ"పణను మ)*య, నూతన ఆరంభమ,ను సూVం2 ే నూతన 
వస~ +మ,లను ధ)*ంచు-6నుట అKf దృ¯ాò ంతమ, -6k త~ /బంధనల† కπ`L 
పS4ిద̈{|oనF ే (లπ-ా 15:22; పSకటన 3:18). ఒక bాÇి Fవేq/ ¢డ̌Hా మ")* 
-ÿkసు~ ను ధ)*ంచు-6నును (గలΩ. 3:26, 27) అ/ ]ెuÇó _[ాzసమ, మ)*య, 
-ÿkసు~ ల† బ$Çి~ స”మ, b∆ ందడం అKf అం[ాలకD సంబం\GంV b3లD ŸటO/ 
_శదపర2LడZ. ఆΩ”య అరõంల†, ఒక వë-P~  ఆయన eQ అKf వస~ +మ,ను 
ధ)*ంచుకDKL7డZ (2 -6)*ం5 ¡. 5:17, 21). ilషయ" పS§H*ంVన దృ¯ాò ంతమ,Kf 
పS§H*సూ~ , సంఘమ, eటO (బ$Çి~ స”మ,) FLz)ా కడZగబ`a, ప)*̊ ద̈పరచబ`a, 
˚భSపరచబ`aన -ÿkసు~  vకt వధువq అ/ b3లD మ"ట$â డZత¶KL7డZ. HØఱpq Çిలâ  
vకt Çäం`aâ  _ందు జ)*H*నపqyడZ, సంఘమ,ను FేవqడZ తన మ∂∑మను 
ధ)*ంVనFL/Hాను, కళంక{|oనను మ,డతiloనను అటOò FG మ)* ఏFైనను ల√క, 
ప)*˚ద̈{|oనFGHాను, /)sw ష{|oన వస~ +మ,లను ధ)*ంచు-6న7FL/Hాను (ఎ% ä4ీ. 
5:25-27; పSకటన 19:7-9) /లDవబÚడ]LడZ. 

మనమ, Fేవq/ 4ó_ంచగల సõ లమ,నకD ;Eళîâ ట. ఆ)ాధన మ)*య, Fై_క 
4óవ అKf _షయ"లÇäౖ 2ేసుకDన7 Ω)ా”నమ,లను /లబÚటJò -6Kf;ా)*Çäౖ Fేవq/ 
vకt ఆË)ాzదమ,లD ఉంట$i. Îిºëను మ)*య, ల√Ÿ అను;ార: Îä-Xమ, 
మనుష¶ëలను FLర:ణంHా హతë24ేి ఆ పటò ణమ,ను Fో చుకDన7 తర:;ాత, 
కKLeయ,లD ú-Ptu బల{|oన బలగమ,]^ కπ`a తనను మ)*య, తన 
4óవకDలను, ;ా)* అనుచరగణం అంతయ, న°ం2ేల"గ,న, ;ా)*Çäౖ FL`a 2ేUా~ ర/ 
య"-.బ, 2Lల" భయప`abc య"డZ (34:30). బÑ]ేలDనకD ;Eళâ కDం`L ఇం-ా 
ఎకDtవ తడవq 2ేయల√డ/ Çితర:/-P ]ెలDసు. ఆయన తన పSమ"ణమ,ను 
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ఇపqyడZ తపyక KEర;f)ాöu, బuÇీఠమ,ను కట$ò u, మ)*య, Fేవq/ 
ఆ)ా\Gం2Lu. -ాబటOò , ఆయన మ)*య, ఆయన అనుచరగణం ;ార: ద}aణ 
మ"రï మ,న ;ా)* పSయ"ణమ,ను UాH*ంV Fవేq/ ఎదు)ØtనుటకD మ,ందుHా 
అనుకDన7 ఒక సõ లమ,నకD ;E‰ûâ ర:. తనకDన7 భయమ,లకD అΩతంHా, 
పS-ాశమ"న{|oన భ_షëత¶~ కD మ"రï మ, బÑ]ేలDనకD మ)*య, Fవేq/ దగï రకD 
;Eళâ డం అ/ య"-.బ,కD ]ెలDసు. తనను మ)*య, తన పSజలను ఆపద నుం`a 
ర}aంV తన పSయ"ణమ,ను సఫలమ, 2ేయ,ల"గ,న Fేవq/Çäౖ ఆ\Lరపడవల4ి 
ఉంFG (28:15). అFే ఖVöతంHా ఇకtడ జ)*H*ంFG. 35:5 పS-ారం, Fేవq/ 
“భయమ,” ;ా)* చుటJò న7 పటò ణమ,లÇäౖ ప`ెను గనుక ;ార: య"-.బ, 
కDటJంబంÇäౖ FL`a 2ేయల√దు. 

ఇటJవంటO భయమ, మ)*య, ఆంFో ళKf ఇ[kా ifl7య,లD ఐగ,పq~ ను _డV 
అరణë మ"రï మ, గ,ం`L ;ాHాw న Fేశమ,నకD ;Eళî~ న7పqyడZ ;ా)*-P మ,ందుHా 
;EªÒంFG. చ చుటJò న7 Fేశమ,లD ;ా)*Çäౖ FL`a 2ేయల√దు; బదులDHా, ;ార: 
FGగ,ల†ంFG క)*H*bc య"ర: (/రï మ. 15:13-16). ∂⁄ c̄ ను )ాజXౖన 4ీహæ ను 
కKLనుల† ఇ[kా ifl7య,ల మ"రï మ,ను అడZˇ కDన7పqyడZ, FేవqడZ 
ఇ[kా ifl7య,లను గ@)*öన “భయమ, మ)*య, ;Eరపq”ను ఇ[kా ifl7య,లD 
జiంచుల"గ,న పSజలంద)*Çäౖ ఉం2LడZ (FGzΩ. 2:24, 25). కKLను Fేశమ, 
vకt ఆకkమణ b Sా రంభ{|oనపqyడZ, “ilహæ ;ా ఈ Fేశమ,ను 
‘-PచుöచుKL7ద/య,, ‘వలన మ"కD భయమ, పqటJò న/య,, ‘ 
భయమ,వలన ఈ Fేశ/;ాసుల"ంద)*-P \ైరëమ, 2డెZన/య, KfKEర:గ,దును” 
అ/ పu-P il)*-.ల† ఇ[kా ifl7 ;fగ,ల;ా)*-P )ాBబ, భదSత/VöంFG (ilహæ ష¶వ 
2:9). 

Fేవq/ పSజలD ఇంకనూ కషò మ,లను ఎదు)ØtKL7ర:; -ా/ ఇ[kా iflలDనకD 
Fేవq/ vకt _°షò {|oన ;ాHాw నమ, ఉంFG, అFG fiదట అబ$S Bమ,నకD 
ఇయëబ`aంFG, అFేమనHా ఆ-ాశ నíతSమ,ల వల  ఆయన సం]Lనమ, వృFG¨  
b∆ ందు]Lర:. KLలDగ, వందల సంవతj)ాల అణV;fత మ)*య, బ$/సతzమ, 
తర:;ాత, ;ా)*/ బయటకD రÇిyంV ;ాHాw న Fేశమ,నకD ΩసుకD;Eªâ  అకtడ 
;ా)*/ 4ిõ రపర:Uా~ న/ FేవqడZ ఆయనకD 2ెbాyడZ (15:5-7, 13-21). FేవqడZ 
;ా)*-P కKLను Fేశమ,ను ఇVöన తర:;ాత కπ`L, ;ా)*-P మంV సమయమ,లD 
2ెడZ సమయమ,లD, జయమ,లD అపజయమ,లD ఉKL7i. FవేqడZ ఎపqyడZ 
;ా)*/ ఆËరzFGం2LలKf అనుకDKL7డZ, -ా/ ఆయనÇäౖ Qర:గ,బ$టJ 2ేయడం 
FLz)ా ;ార: తమÇäౖ శkమను మరణమ,ను ]ెచుöకDKL7ర:. 

అKfక -ారణమ,ల వలన బ$ధ అనునFG ఈ ల†కంల†/ మంV;ా)*ÇäౖKL 
మ)*య, 2ెడ̌;ా)*ÇäౖKL కπ`L వసు~ ంFG. (1) మ@ల{|oన _వరణ ఏమంట≈ 
ఆFLమ, మ)*య, హవzలD బయటకD ]Ŝ u;fయబ`aనపqyడZ ఏFేను ]^టల† 
b Sా రంభ{|oన bాపమ, మ)*య, మరణమ,ల నుం`a úనBiంచబ`ే;ార: 
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ఎవర: ల√/ పSపంచంల† మనమ, Ê_సు~ KL7మ, (2:15-17; 3:23, 24). 
“కడబ@ర” శబw మ, 2ేయబ`a “_జయమందు మరణమ, úâంగబ`ే” వరకD కπ`L 
ఈ ఒ`aదుడZకDలD మ"నవ ప)*4ిõ త¶ల†â  £$గమ,HాKf ఉంట$i (1 -6)*ం5 ¡. 
15:50-58). (2) -6/7Uార:â  దుఃఖమ,లD అKf_ భ@కంపమ,, త¶Åాను 
మ)*య, వరదల వంటO పSకృQ ;Eౖప)¬తëమ,ల వలన వసు~ ంట$i. మనకDన7 
ప)*úత జ¥µ నమ, మ)*య, శకD~ ల వలన అటOò  శకD~ లను మనమ, ఆపల√మ,.  
(3) -6/7Uార:â  దుఃఖమ, అనునFG పSమ"దవ[ాత¶~  జర:గ,త¶ంటJంFG. మనమ, 
;ాహనమ, నడZపqత¶న7పqy`ో  ల√-ా ఏFైKL యంతSమ,]^ ప/2ేసు~ న7పqy`ో  
మనమ, ΩసుకDKf తపqyడZ ల√FL /రâ íë{|oన – -ా/ bాపమ,లD -ావల4ని 
అవసరత ల√దు – /ర0య"ల వలన వసు~ ంటJంFG. (4) బ$ధ మ)*య, దుఃఖమ, 
అనున_ ఇతర:ల -Pkయల వలన, అ_ ఉFేw శపÀ)ాzకంHా 2ే4ిKL ల√FL 
అను-.కDం`L 24ేిKL, వసు~ ంట$i. (5) UాzరõపÀ)*త{|oన ఆశలD మ)*య, 
అల;ాటJâ , అ_ మన;EౖKL ల√FL మన చుటÖò  ఉన7;ా)*;EౖKL, /గkహమ,ల† 
ఉండకb∆ ]ే అ_ _KLశనమ,ను 2ేUా~ i. 

)ŒపటO/ గ@)*öన ;ాHాw నమ, మనకD ల√దు; -ా/ -6/7Uార:â  FేవqడZ 
య"-.బ,నకDను మ)*య, ఇ[kా iflలD Fేశమ,నకDను 2ే4ినటJâ Hా తన పSజలను 
-ాbాడZటకD మ)*య, తన ;ాHాw నమ,లను KEర;fర:öటకDసు/7త{|oన మ)*య, 
KLట-ÿయ _\LKLలల† 2 Øరవ ΩసుకDంట$డZ. ప)*˚ద̈ గkంథంల† కπ`L, 
ఇవ/7య, కπ`L ఒక /బంధనHా ల√వq -ా/ Fవేq/-P ఐVöకంHా ఉKL7i. 
]Lను అపyH*ంపబ`aన )ాQS iflసు తన °ష¶ëల]^ అKL7డZ, “ల†కమ,ల† ‘కD 
శkమ కలDగ,ను; అiనను \ైరëమ, ]చెుö-6ను`a, Kfను ల†కమ,ను జiంV 
య,KL7ను” అ/ 2ెbాyడZ (§Bను 16:33). FేవqడZ HØపy ఆజµను (మత~ i. 
28:18-20; మ"ర:t 16:15, 16) ఇVöన పSQ °ష¶ëడZ కπ`L, §Bను 
úనB, హతUాãలDHా_ంచబ`aనటJâ Hా నమ”బడZత¶ంFG. ఖVöతంHా, 
మంV;ా)*-P 2ెడZ జర:గ,త¶ంFG అ/ ఇFG మనకD ;Eలâ `a 2ేసు~ ంFG. అతëంత 
ప)*˚దు¨ లD తరచుHా అతëంత శkమననుభ_ంVన ;ార:. పSపంచమ, 
చూ4ినంతల† iflసు అతëంత సుందర{|oన Ê_]L/7 Ê_ం2LడZ, -ా/ 
ఆయనను )sమ" 4ిలDవÇäౖ {„కDల]^ బం\Gం2ే మ,ందు భయంకర{|oన -6ర`L 
Fెబలను మ)*య, దూషణను 4äౖ/కDల 2తే¶లనుం`a అనుభ_ం2LడZ. తన 
పSజలంద)*-P ఉమ”`aHా FేవqడZ అపqyడZ ఆË)ాzదమ,లను ;ాHాw నమ, 2ే[ాడZ, 
అల"HŒ య"-.బ, వంటO వëకD~ లకD కπ`L; -ా/ హృదయ ;fదనలD మ)*య, 
Ê_తమ,ల† బ$ధలD ఉండవ/ మ"తSం ఎవ)*-ÿ మ"ట ఇవzల√దు. 

య"-.బ, బÑ]ేలDనకD Q)*H* వVöనపqyడZ, అకtడ ఒక బuÇీఠమ,ను కటOò  
Fేవq/ ఆ)ా\GంV, ఆ సõ లమ,నకD “ఎ˘-బÑ]ేలD,” అనHా “బÑ]ేలD FేవqడZ” అ/ 
KLమకరణం 2ే[ాడZ (35:7). ఈ HØపy íణం తర:;ాత, “)*బ$t FLFGiloన FెబÆ )ా 
మరణ (ం2ెను” (35:8) అ/ తర:;ాQ వచనమ, 2ెపq~ ంFG. _[ాzసమ,గల ఈ 4ీ~ +, 
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య"-.బ, తuâ -P FLFG, ఈ Çితర:డZ Vన7;ా/Hా ఉన7పqyడZ ఈయనకD కπ`L 
FLFGHాKf ఉం`aయ,ంటJంFG. తన కDటJంబమ,ల† Çäదw వయసు కuH*న వë-P~ Hా 
ఆ{|ను ÇóSúంV ఉంట$డZ, -ాబటOò  ఆ{| vకt మరణమ, ఖVöతమ,Hా 
ఆయనకD /జ{|oన _2Lరమ,ను కuH*ంV ఉంటJంFG. 

ఈ నషò మ,ను గ@)*ö _2Lరప`aన తర:;ాత, FేవqడZ య"-.బ,కD మరల" 
పSతëíమవzడం FLz)ా తన ఆత”ను ఉÊı _ంప2[ేాడZ. Çతిర:లకD ఇVöన 
ఆË)ాzదమ,ను నూతనపరV తన Çóర:ను “య"-.బ,” నుం`a “ఇ[kా iflలD”నకD 
మ")ాöడZ (35:10). ఈ సమ";fశంల†, FేవqడZ తనను ]Lను “సరzశ-P~ గల 
Fేవq/”Hా ( יַּדַׁש לֵא , ’El Shadday), అంట≈ ఆయన అబ$S Bమ,నకD అగ,ప`aన ఆ 
Çóర:ను (17:1) మ)*య, 28:3ల† ఇUాjకD ;ా`aన Çóర:ను, సంబÆ \Gం2LడZ. 
F¡/-P ]^డZ, Fేశమ,ను గ@)*öన ;ాHాw నమ,ను పqనర:FL– టOంV య"-.బ, 
(ఇ[kా iflలD) గర≤;ాసమ, నుం`a జనమ,లDను, జనమ,ల సమ@హమ,ను, 
)ాÍలDను వUా~ ర/ 2ెbాyడZ (35:11, 12). FైవపSతëíత మ,H*4ినపqyడZ, 
య"-.బ, ఒక )ాQస~ ంభమ,ను /uÇి FL/Çäౖ bాKLరyణమ,ను మ)*య, నూKEను 
bc UాడZ (35:14). )Xండవ Uా)* ఆ సõ లమ,ను ఆయన “బÑ]లేD,” అనHా “Fేవq/ 
iలDâ ” అ/ Çిu2LడZ (35:15; 28:17 చూడం`a). 

ద}aణ FGశHా, బÑ]ేలD మ)*య, బÑ]ెâ ∂nమ, మధë -6ంత £$గమ,ల†,;ా)* 
అనుచరగణం -6నUాగ,త¶ండHా )ా∂ nలD ΩవS{|oన పSసవ;fదన ప`a య"-.బ, 
క/షò  కDమ"ర:`ైన బÚKLë‘నుకD జన”/సూ~  మరణ (ంVంFG. మ)ØకUా)*, 
Çితర:/Çäౖ మ)*య, ఆయన కDటJంబమ,Çäౖ FేవqడZ పu-Pన ఆË)ాzదమ, ;ా)*/ 
_¯ాదమ,నుం`a úనBiంచల√దు. మరణమ,ల† య"-.బ, తనకD ÇిSయ{|oన 
£$రëను -.ల†yయ"డZ. 

Fేవq/ ఆË)ాzదమ,లD దుఃఖమ,లD ల√/ Ê_తమ,ను మనకD ;ాHాw నమ, 
2ేయవq; -ా/, Fవేq/ పSజలకD సంFేశం ఏమంట≈ ఆయన ఎలâ పqyడూ మన]^ 
ఉంట$డZ. మనలను ద∂∑ంV;f4ó అH*7వంటO శkమలD ఎ/7 ఉన7పyటO-ÿ కπ`L 
న`aÇిం2ే ఆయన కృప మనలను ఎQ~ పటJò కDంటJంFG. “[‘]^] కπ`L 
ఎలâ పqyడూ య,గసమ"Çి~  వరకD ఉంట$ను” అ/ ఆయన మనకD ;ాHాw నమ, 
2ే[ాడZ (మత~ i 28:20); “’/ను7 ఏమ"తSమ,ను _డZవను, /ను7 ఎన7డZను 
ఎడబ$యను’ అ/ ఆయKf 2ెÇäyను గFL” (∂⁄¤S. 13:5). FేవqడZ మన]^ 
ఉంట$డZ, ఆద)*Uా~ డZ, బలపర:Uా~ డZ, మ)*య, తన Vత~ మ,ను KEర;fర:öటకD 
మనకD శ-P~ /Uా~ డZ (2 QºQ 4:17; -ÿర~న. 23 చూడం`a). 

Qేవ5b li\¢ంచడం (35:1-4) 

య"-.బ, vకt సం]Lనమ,;ార: ఒక;fళ ;ార: Fవేq/ ÇóSúంVనటâ i]ే, 
ఆయన మ"టకD _\ేయ,ల ౖన;ా)X #],ే మ)*య, ఆయనను ;Eన7ంటO ఉన7;ా)X #] ే
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HØపy ఆË)ాzదమ,లను అనుభ_ం2ే;ా)*Hా ఉKL7ర:. “e Çితర:ల ౖన అబ$S Bమ, 
ఇUాjకD య"-.బ,లకD ఆయన పSమ"ణమ, 2ే4ిన Fేశమ,ల† ‘ర: 
/వ4ించునటJâ  ilహæ ;ాifl e b Sా ణమ,నకDను e F¡)–ా య,ష¶± కDను 
మ@ల{|oయ,KL7డZ . . .” అ/ FGzΩ§పFేశ-ాండమ, 30:20 2ెపq~ ంFG. ఆ 
సందర≤ంల†, అరణëమ,ల† నలDబFG సంవతjరమ,ల తర:;ాత, 
ఇ[kా ifl7య,లల† తర:;ాQ సం]Lనమ,నకD ºÎó తమ Fేవq`ెనౖ ilహæ ;ాను 
పÀర0 హృదయమ,]^, ఆత”]^, బలమ,]^ ÇóSúం2Lల/ ఆజ¥µ Çిసు~ KL7డZ. 
ilహæ ;ా vకt ఆజµ లను ;ార: పగలDను )ాQSయ,ను తమ Çిలâ లకD 
బÆ \Gం2Lu, ఆయనను మ"తS{„ పÀ-ంV ఆ)ా\Gం2Lల/ ;ా)*-P బÆ \Gం2Lu 
(FGzΩ. 6:5-7, 13, 14). ºÎó మరణ (ంచుటకD ఎకDtవ -ాలమ, -ాకమ,నుపq, 
ఆయన ఇ[kా ifl7య,ల మ,ందు “మరణమ,ను Êవమ,ను, ఆË)ాzదమ,ను 
[ాపమ,ను” ఉంV ఉKL7ను అ/ జ¥µ పకమ, 2ే[ాడZ; మ)*య, ;ార: 
బSదుకDనటJâ Hా “Êవమ,ను -.ర:-6ను`a” అ/ ;ా)*/ బSQమ"లDకDKL7డZ (FGzΩ. 
30:19). 

Uా\LరణంHా, bాటOం2Lల/ ºÎó ఆజ¥µ ÇింVన;ాటO/ పSజలD అi]ే 
Qరసt)*ం2Lర: ల√FL /రâíëం 2ే[ార:. 78వ -ÿర~ నల† ఉన7 ఒక పSసంగం 
ఇ[kా ifl7య,ల చ)*తSల† 2Lల" £$గమ, ;ా)*/ Çీ`aంVన సమసëలను మనకD 
బయలDపర:సు~ ంFG. -ÿర~ న ఆరంభంల†, పSసంH* FేవqడZ 2ే4ిన 
మB]Ltరëమ,లకDను మ)*య, తన పSజలకD ఒక మ"రï ద)*!Hా FేవqడZ 
4ిõ రపరVన ºÎó ధర”[ాస~ +మ,ను గ,)*ంV ఉFL– టOం2LడZ. ఈ _షయమ,లను 
“తమ Çిలâ లకD” బÆ \Gంచవల4నిFGHా -ÿర~ KL-ార:డZ ఉFL– టOం2LడZ, తFLz)ా ;ార: 
“Fేవq/యందు /)¬íణగల;ా)X#” ఉంట$ర: (-ÿర~ న. 78:4-7). ;ార: “మ@రzతయ, 
Qర:గ,బ$టJను” కuH* ;ా)* హృదయమ,లను మ)*య, ఆత”లను “Fేవq/-P 
నమ”కమ,Hా” 4ద̈ిపరచుటకDHాను /)ాక)*ంVన “ఆ తరమ,ను bc uయ,ండక” 
ఉండZమ/ ఆయన ∂⁄చö)*ం2LడZ (-ÿర~ న. 78:8). అరణëమ,ల† ఇ[kా iflలD 
2ే4ిన bాపమ,లను గ,)*ంV పSUా~ _ంVన తర:;ాత, “పSQÎిò ంVన Fేశమ,”నకD 
తన \Lëసను QSbాyడZ (-ÿర~ న. 78:54), అకtడ ;ార: తమ Çితర:లD 2Lల" 
ఆలసëంHా Kfర:öకDన7 bాఠమ,లను మ)*öbc య"ర:. Fేవq/ పSజలÇäౖ అKfక 
ఆ)sపణలను 2ేసూ~ , ;ార: “మహæ న7త¶`ైన Fేవq/ [Û\GంV” మ)*య, 
“ఉన7తసõ లమ,లను కటOò  ఆయనకD -.పమ, పqటOò ంV)* మ)*య, _గkహమ,లను 
ÇäటJò -6/ . . . “ అ/ రచiత అంట$డZ (-ÿర~ న. 78:56-58). 

ఈ -ÿర~ నల† ]ెలDపబ`aన అKfక bాపమ,లD మ)*య, సమసëలD య"-.బ, 
Ê_తమ,ల† కπ`L లíణమ,లDHా ఉKL7i: ఏ[ావq vకt జŒëష. తzపq 
హకDtను మ)*య, మరణపడక ఆË)ాzదమ,ను Fొ ంH*uంచుటల† ఆయన 
vకt Uాzరõపర:డZ మ)*య, మనUా}aల√/;ా/Hా ఉKL7డZ, మ)*య, తన 
సహæ దర:/-P మ)*య, తన తం`aS-P తన కపటమ, మ)*య, మ"య FLz)ా 
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కuH*ంVన బ$ధ పటâ  ఆయన అసలD చలనమ, ల√/;ా`aHా ఉKL7డZ. తన 
ilడల తన తuâ  చూపqత¶న7 పíbాతమ, వలన తన కDటJంబమ,ల† వVöన 
_£ÑFLలను బటOò  ఆయన పటò నటJâ Hా ఉKL7డZ. య"-.బ, అసతë Fేవతలను 
ఆ)ా\Gం2Lడ/ అనుటకD మనకD ఎటJవంటO ఆ\Lరమ, ల√నపyటO-ÿ కπ`L, తన 
Ê_తమ,ల† ఎకDtవ £$గమ,{„ర తన హృదయమ,ల† Fేవq/-P fiదటO 
Uాõ నమ, ఇVöన;ా/Hా మ"తSం కనబడడZ. పS5LనంHా సం-Pâ షò {|oన 
సంద)ా≤లల†Kf ఆయన Fేవq/ ;fడZకDన7;ా/Hా ఉKL7డZ. ఒకUా)* ఆయన 
ఏ[ావq]^ సమ"\Lనప`aన తర:;ాత, -6ంత-ాలమ, bాటJ తన కDటJంబమ,ను 
సు-.tత¶ల† ఆ తర:;ాత Îä-Xమ,ల† 4ిõ రపర2LడZ. తన కDమ")X~ iloన F¡KL 
బల"]Ltరమ, 2ేయబ`aనపqyడZ, ఆయన -.bc FేSకD~ డZ -ాల√దు -ా/ /[¿öష¶ò `aHా 
ఉKL7డZ; Bºర: మ)*య, Îä-Xమ, ]ెVöన _;ాహ సంబంధమ, _షయంల† 
ఆయన ఎటJవంటO 2 Øరవను చూపల√దు. ఈ సంవతjరమ,ల అ/7టO తర:;ాత, 
య"-.బ, సyషò ంHా తన కDమ"ర:లÇäౖ తన పS£$;ా/7 మ)*య, ఆ\¡KL/7 
-.ల†yయ"డZ. ఖVöతంHా, తన 2ేQనుం`a వ2ేö కkమ°íణకD ;ార: 
భయపడల√దు, మ)*య, సహజంHాKf ;ార: ఆయన పటâ  తమ H4ర;ా/7 కπ`L 
-.ల†yifl ఉంట$ర:. 

ఆఖర:Hా Çతిర:డZ అ\G-ారమ, ΩసుకD/ తన కDటJంబమ,నకD మ)*య, 
తన FLసులకD – అంట≈ Îä-Xమ, నుం`a వVöన బంF¡ల]^ సB – FేవqడZ 
ఆయనకD ఏú ;ాHాw నమ, 2ే[ా`ో  ఇం-ా ఏ{„ú -ారëమ,లD 2[ేా`ో  2ెపyడం 
35వ అ\Lëయంల† చూడటం 2Lల" మంVHా ఉంFG. య"-.బ,ల† వVöన ఈ 
మ"ర:y]^, ఏ-X#క /జFేవq/]^ స)*iloన సంబంధమ,ను కuH* ఉండZటకD Hాను 
ఒక నూతన{|oన ఆరం£$/7 2ేయవల4ినFGHా తన కDటJంబమ,ను -.)ాడZ. 
అసతë Fవేతలను ;ార: ప)*తë-ంV, తమను ]Lమ, ˚Vపరచు-6/, Fవేq/ 
ఆ)ా\GంచుటకDను మ)*య, §గëకరమ,Hా ఆయనను 4ó_ంచుటకDను 
నూతన{|oన వస~ +మ,లను ధ)*ంచవల4నిFGHా ఉKL7ర: (35:2). ;ార: 
బÑ]ేలDనకD ;Eªâ  అకtడ Fేవq/-P, అనHా తన ;fదన-ాలంల† తన]^ ఉంFG ఇ/7 
సంవతjరమ,లDHా తను ఎకt`a-P ;Eª]ే అకtడ తన]^ ]^డZHా ఉన7 Fేవq/-P 
(35:3), ఒక బuÇీఠమ,ను /)*”ంచుటకD మ,నుపq ఈ -ారëమ,ల/7య, 
అ/;ారëమ,లD అ/ య"-.బ, వ-ాtణ (ం2LడZ. అటOò  సుF¡ర–-ాలమ,నకD FేవqడZ 
ఇVöన ఆË)ాzదమ,లD మ)*య, _[ాzసëతను గ@)*öన ఈ Uాíëమ, య"-.బ, 
అనుచరగణంల† ఉన7 ;ా)*/ సహక)*ంV తమవదw నున7 _గkహమ,లను 
bార;fయ,టకD పq)*-6ల"yi (35:4). ;ార: ఇపqyడZ బÑ]ేలDనకD úH*uన 
పSయ"ణమ, -6రకD 4ిద̈మ,Hా ఉKL7ర:. 
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సూచనలD 
1తన కDమ"ర:/ బuHా అ)*yంచమ/ FేవqడZ అబ$S Bమ,నకD ఇVöన ఆజµ  (22:2) 

బuÇీఠమ,ను /)*”ంచుటను సూVసు~ ంFG. అiనపyటO-ÿ, బuÇీఠమ,ను 
/)*”ంచవల4ినFGHా ఈ ;ాకëమ,ల† ఆజµ  ఇయëబ àనటJâ  ఎకt`L ల√దు. 2Gordon J. 
Wenham, Genesis 16—50, Word Biblical Commentary, vol. 2 (Dallas: Word 
Books, 1994), 324. 3బÚKLë‘ను b Sా ంతంల† 4äల"jల† )ా∂nలD bాQÇäటò బ àంFG గనుక, 
బÑ]ెâ ∂nమ,నకD -6ం2ెం ;EలDపల తన సమ"\G ఉన7టJâ Hా 2ెపqత¶న7 bారంప)ాë2Lరం 
;ాస~ వం -ాదు. 4G. Herbert Livingston, “ ןֶוָא ,” in TWOT, 1:23 చూడం à. ఇటJవంటO 
మ)Øక కథ -6రకD, 1 సమ@. 4:19–22 చూడం à. 5Elmer A. Martens, “ ןיִָמיְנִּב ,” in 
TWOT, 1:114. Martens అKf రచiత “ద}aణమ,నకD 2ెంFGన కDమ"ర:డZ” అKf 
Uాధëప`ే అ)ాõ /7 కπ`L ఇసు~ KL7ర:. య"-.బ, కDటJంబమ, ద}aణ FGశ పSయ"ణంల† 
ఉన7ద/ మ)*య, బÚKLë‘ను ద}aణమ,న (B)ానుల† జ/”ంVన తన úH*]L 
సహæ దర:లకD Õన7ంHా) జ/”ం2LడZ అKf _షయ"లకD తH*నFGHా ఈ అరõమ, ఉన7FG. 
అiనపyటO-ÿ, “కD à2ేQ పqత¶S డZ” అKf అరõమ, “దుఃఖ పqత¶S డZ” అKf అ)ాõ /-P స)ాస)* 
;EౖబÑధëంHా ఉంFG. 6John T. Willis, Genesis, The Living Word Commentary 
(Austin, Tex.: Sweet Publishing Co., 1979), 372. 7అల"HŒ, KLహæ ర: మ)*య, 
ఇ¯ా”iflలD కπ`L 2ె)Øక పం`ెSండZS  మంFG కDమ"ర:లను కKL7ర: (22:20–24; 25:12–
18). 834వ అ\Lëయమ,ల† F¡KLÇäౖ బల"]Ltరమ, తర:;ాత, ఆ{| గ,)*ంVన మ)Øక 
పSUా~ వన -Œవలం 46:15ల†Kf ఉంFG. ఆ{| _;ాహమ, 2ేసుకDన7ద/ ల√FL ¢డ̌లను 
కన7ద/ ఏ ;ాకëమ, 2ెపqyటల√దు. ]Lమ"ర: 2ెర:పబ àన తర:;ాత ఉన7టJâ  (2 సమ@. 
13:20) ఈ{| కπ`L అల"HŒ “ఉం àbc i” ఉంటJంFG. 9య"-.బ, మ)*య, అత/ 
కDటJంబమ, Îä-Xమ,ను _డV (35:4) బÑ]ేలD మ)*య, బÑ]ెâ ∂nమ,నకD -6ంత మధë 
£$గమ,న వVöనంతవరకD (35:16-19) కπ`L బÚKLë‘ను పqటò ల√దు. 




