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అ"#$యమ' 48 

యE@Oబ' �వY\ uvనమ'ల> 

యrFwబ+ ఐగ+ప#h లP గzk<ిన సంవతO(ాల గ+()ం9 ఆcoFాండమ+ కథనమ+ 
FGco�Kా :పె#h ంco; FాË అతR 9వ() (5ìలలP, తన �ద�() క%మrరAలÒౖన మన~\ä 
మ()య+ ఎl Tా �మ+లను B¥ంట aసుFGRవ93న Z[\ప# అతRR ద()Fం:-డR 
అco బయల%పరAసుh ంco. యrFwబ+ చR¤� �Ø మ+ందు BారA అతR |కJ 
c�B¥నలను ¤ø ందుFwBాd. 

234ప. xద«Y\ క>మEర=లను యE@Oబ'  

ప c̀MండWగ'Y\ల1 kేర=�ట (48:1-7) 

1ఈ సంగత�ల�ౖన తర=pాత – ఇuvr©   తంefD @ాxలErా ఉ`#MడN ఒకడW 
234ప.Qb kె�·Uను. అప.UడతడW మనÅ4ú  ఎ% Dా xమ'ల> అను తన xద«ర= 
క>మEర=లను pcంటబ�టm� @AN µ¾ rా, 2ఇuvr©   క>మEర=eెనౖ 234ప.   5ద«క> 
వచు�చు`#MడN యE@Oబ'నక> Qలె>పబeనెు. అంతట ఇ��ా x�ల> బలమ' 
Qెచు�@AN తన మంచమ'Xద క�ర=�ంeెను. 3234ప.ను చూ�–క`#ను 
uేశమందS ల�4Qb సరÃశ@o/గల uేవ.డW `#క> కనబef ననుM ఆ5రÃuvం� 4ఇuvr© 
 క> సంQ#`#3వృuvâ  µÀ ంuvం� NనుM hస/Y\ంపk3ేి  వ. జనమ'ల 
సమ�హమగ'నటmn  kే3,ి   తర=pాత   సంQ#నమ'నక> ఈ uేశమ'ను 
Nత$´ాÃస§/మ'rా ఇkె�దనN 3·లhkె�ను. 5ఇuvr© |̀ను ఐగ'ప./ నక>   5ద«క> 
Yాకమ'నుప. ఐగ'ప./ uేశమ'ల1  క> ప.టj�న   xద«ర= క>మEర=ల> `# õడëల�; 
రÁబÂను Åి}$నులవల� ఎ% Dా xమ' మనÅ4ú  `# õడëల�ౖ య'ందుర=. 6pాY\ తర=pాత 
 వ. కNన సంQ#నమ'  u;ే pార= తమ సహ: దర=ల ´ాÃస§/మ'నుబటj�  pాY\ �4ళn 
kÌప.Uన �ిల>వబడWదుర=. 7పద«నYామ'నుంef |̀ను వచు�చునMప.UడW, 
ఎ% Dా Q#క> ఇంక @Aంత దూరమ'న నుండrా మEరÛమ'న YాÆíల> క`#ను uేశమ'ల1 
`# x�దుట మృ� µÀ ంuెను. అక7డ బ�QెnÆíమ' ఎ% Dా Q# మEరÛమ'న |̀ను ఆ¡¢ను 
µా� �·టj��నN 234ప.Qb kె�·Uను. 

వచనమ' 1. యrFwబ+ త¶ణ మరణ-RF¡ సూచన అప>ట�F� 47:29లP 



118 

కR<ిసుh ంco; అ��,ే మరణ-RF¡ స�<ిం9న అv¦కమంco వ/క%h ల% BారA చR¤� క 
మ+ందు FGంతFాలం ¤ాటy àవv-RM FGన�ాK)�ాh రA. 47:29-31 మ()య+ 48:1-
22ను అనుసం,-Rంచz-RF¡ Bాక/మ+ R()�ష� సమయ సూ9కను ఇవSదు. 
బదుల%Kా, 48:1 �ా,-రణ వ/FÑhకరణs¢£న ఈ సంగత�ల�ౖన తర=pాత అనుc-R�� 
�దల�తªంco.  

ఈ సందరÅంలP, తన తంefD @ాxలErా ఉ`#MడW; అతR ఆ(5గ/ం jÿణÀసుh ందనM 
Bారhను 234ప. అందుక%v-Mడf. “Fా�లr”క% ]ÁÂT పదs¢£న ( הָלָח , chalah) 
“బల]ëనం” అను అ(ా% RM క�డ ఇసుh ంco (v-/యr,oపతªల% 16:7, 11, 17). 
యrFwబ+ సుమrరA 147 సంవతO(ాల Bాడf గనుక (47:28), ప()[ిÃ� 
aవTs¢£నదR, బహÕÖా <�ద�Bాzైన <తిరAడf మ+K)ంచబడ�-డR యrFwబ+ 
గÌ]̂ం:-డf. అందు:ేత, 234ప. మనÅ·ú  మY\య' ఎ% Dా xమ'ల> అను తన 
xద«ర= క>మEర=లను pcంటబ�టm� @AN తన తంzkTR చూడz-RF¡ B¥½¾�ను.  

వచనమ' 2. Z[\ప# యrFwబ+ను (ఇÖÌా �Øల%) చూడz-RF¡ 
వచు3చుv-MడR �ెల%పబzkనప#>డf, అతడf బలమ' Qెచు�@AN ల�c- 
“క�డబµటy� క%R” (NIV) తన మంచమ' Xద క�ర=�ంeెను (47:31; 49:33).  

వచనమ' 3. యrFwబ+ ఆ(5గ/ం jÿణÀసుh నMనూ, అతRF¡ మం9 జåæ పకశF¡h 
ఉంzెను. k#లE Fాలం F¡Ìతం బþ�ేల% v¿ద�  cేవ#డf అతRF¡ :ే[ిన BాKా� నమ+లను 
గ+రAh  :ేసుFGv¥ను. ఈ సంగతªలËM Z[\ప#క% సంబం,oం9న తరABాత, క`#ను 
uేశమందS ల�4ల1 (బþ�లె%) సరÃశ@o/గల uేవ.డW [ יַּדַׁש לֵא , ’El Shadday] `#క> 
కనబef ననుM ఆ5రÃuvంkెనN :ెప>డం ¤Tా రం¨ం:ెను (35:6-12 చూడంzk). 

వచనమ' 4. సంవ�-O(ాల F¡Ìతం అతడf :ే[ని తప#>లను గ+()ం9 యrFwబ+ 
మrటX� డల�దు. K)v¥Mడf క�ర�� జ�/ష?తSమ+ను అ�´B¦య+టక% తన �� దరAడగ+ 
ఏÖావ#ను ôసప#చు3ట గ+()ం9, తన c�B¥నలను ¤ø ందుFGనుటక% తన తంzkT�� 
అబద%మrzk ôపప#చు3టను గ2()3 ల�c- (ా]§ల%క% మ()య+ క%టyంబ 
సభ+/లలP క%మrరAలక% ప¶¤ాతం చూప#టను గ2()3 KాË అతడf ఏ� 
:ెప>ల�దు. అv¦క ఇతర v¥ౖ�క మ()య+ ఆa´య v¦(ాలక% ¶మrపణ 
:ె<ి>య+ండవచు3 KాË, పTసుh తం అతR ,-/స cవే#R |కJ సమృco%  దయ<�ౖ 
ఉంco. 7వ(ాల<�ౖ ఆc-రపzk య+ండక%ంz-, “v¦ను సంవతO(ాల తరబzk :ే[ిన 
c-RF¡ బదుల%Kా cేవ#డf ననుM c�7ం:ెను” అR అతడf :<ె�>ను. 

 క> సంQ#`#3వృuvâ  µÀ ంuvం� hస/Y\ంపజZ3,ి అతడW జనమ'ల 
సమ�హమగ'నటmn  కv-ను uశేమ'ను   సంQ#నమ'నక> Nత$ [ םָלֹוע , ‘olam1] 
´ాÃస§/మ'rా ఇkె�దను అR cవే#డf యrFwబ+�� BాKా� నం :ే[�ను. ఇప#>డf 
అతRF¡ FGÌ తh  <\రA (ఇÖÌా �Øల%), నూతన R(Þ¶ణ మ()య+ నూతన గమ/ం 
కdK)ంco. cేవ#డf Bా()�� :ే[ిన BాKా� నమ+లను గ2()3 ఆలP9ంచుచుండKా, 
ఐగ+ప#h  Bా() క%టyంబమ+ |కJ Rజs¢£న గృహమ+ FాదR యrFwబ+ Z[\ప#క% 
గ+రAh  :ే[�ను. ఫ(5 Bా()F¡ అv¦క c�B¥నలను సమక�()3నప>ట�FÑ, అబXT Qమ+ 
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|కJ చట�బద%s¢£న Bారసుల%Kా కv-ను cేశమ+ను Bా()F¡�ాh నR cేవ#డf 
BాKా� నం :[ే�ను. 

వచమ'ను 5. తరABాత, ఐగ'ప./  uేశమ'ల1 (అతRF¡ మ()య+ అ[\నతªక%) 
ప.టj�న Z[\ప# xద«ర= క>మEర=ల గ+()ం9 యrFwబ+ మrటX� zెను (41:50-52). 
BారA RజåRF¡ తన మనుమళG� 2 అ�నప>ట�FÑ, తన క%మrరAల%Kా ఎ% Dా xమ'ను 
మY\య' మనÅ4úను3 అంKÞక()ంచుటక% తనక% cెవౖ అ,oFారం కలదR :ె<�>ను 
ఎందుకంటÍ అబXT Qమ+ BాKా� నమ+ను cేవ#డf అతRF¡ ఇ:3ెను. ÓXవంKా, 
జ�/ష?తSప# c�B¥నలక% అర_s¢£న గÌ]ëతల%Kా తన <�ద�  క%మrరAల |కJ [ిÃ�R 
యrFwబ+ R(ాక()ం:-డf. ఇco Bా() ¤ాపమ+లక% È¶ (34:25-30; 35:22; 49:3-
7; 1 coనవృ�-h ంతమ+ల% 5:1, 2). ఎl Tా �మ+ను మ()య+ మన~\äల% ఏ 7ధంKా 
(�ండf K5�-T ల అ,oFారAల%Kా ప()గణÀంపబz-Ý (5 మ()య+ �ాSసÃ�ంKా ఇవSబzkన 
BాKా� న భ2�లP పT�ే/క ÓXగమ+ను ఎలr ¤ø ందుక%v-MరA అనM 7షయrల 
గ+()ం9 ఆcoFాండమ+ రచ�త భ7ష/తªh  చదువరAలక% 7వ()సుh v-డf.4  

వచనమ' 6. అతRక%నM అదనప# సంQ#నం క�z- తన �ø ంతcoKా 
ప()గణÀంపబడfతªందR యrFwబ+ Z[\ప#క% 7వ()ంచడం FGన�ాK)ం:-డf. 
ఇÖÌా �Øáయ+ల% BాKా� న భ2�లPF¡ వ93న పT��ా(), తమ సహ: దర=ల 
´ాÃస§/మ'ను బటj�  pాY\ �4ళn  kÌప.Uన BారA �లి>వబడWదుర=. B¦(� మrటలలP, 
Z[\ప# |కJ అదనప# సంతstcైv- ఎl Tా �మ+ను మ()య+ మన~\äల 
¤Tా ం�-లP�  Rవ[ించవచు3. 

వచమ'ను 7. ఎl Tా �మ+ను మ()య+ మన~\äల దతhతª 7షయం గ2()3 
స()�«£న Fారణం చూ<ించz-RF¡, యrFwబ+ గతంలP జ()K)న సంఘటనల B¥పౖ# 
�()Kాడf. Q(ాను ¤Tా ంతs¢£న పద«నYామ' నుంzk తన క%టyంబం వ93నప>ట� 
7షయం<�;ౖ  తన Knప> బ¸ధx��న క`#ను uేశమ'ల1 తన �ిDయ¡¢�న YాÆíల> 
మృ�బ 6 ంuvన 7షయrల<�ౖF¡ అతR మనసుO B¥½¾�ను. ఎ% Dా Q#క> (ల�c- బ�QెnÆíమ') 
ఇంక @Aంత దూరమ'న నుండrా ఇco పDయEణంల1 జ()K�ను. ఎ% Dా Q# మEరÛమ'న 
అతడf ఆ¡¢ను µా��·ట��ను (35:16-20). తన తd� |కJ అFాల మరణం వలన 
అదనప# క%మrరAలక% అవFాశం ల�దR :ెప>z-RF¡ యrFwబ+ ఈ కథను :<ె�>ను. 
అందు:ేత, Z[\ప# క%మrరAలను యrFwబ+ తన �ø ంత క%మrరAల%Kా 
:ేరA3క%v-Mడf, తc-S(ా (ా]§ల% K5�-T లలP సంఖ/ <�()K)ంco.5 

మనÅ4ú  మY\య' ఎ% Dా xమ'ల upcనల> (48:8-22) 

8ఇ��ా x�ల> 234ప. క>మEర=లను చూ�– pcవరN అడWగrా 9234ప.–
!ర= `# క>మEర=ల>, !Y\N ఈ uేశమందు uేవ.డW `# కనుగ�ÆÇంkెనN తన తంefDQb 
kె�·Uను. అందుకతడW- |̀ను pాY\N uhంచుటక> `# దగÛరక> pాY\N 
±3@ిANరమ~ c̀ను. 10ఇ��ా x�ల> కనుMల> వృu#â ప$మ'వలన మందమ'rా ఉంeెను 
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గనుక అతడW చూడల�క µ¾ x�ను. 234ప. pాY\N అతNదగÛరక> 
±3ి@ANవ��నప.UడW అతడW pాY\N మ'దు« �·టm� @AN @7గSంచు@A c̀ను. 
11ఇ��ా x�ల> 234ప.Qb-  మ'ఖమ' చూkదెనN |̀ను అను@Aనల�దు rాN  
  సంQ#నమ'ను uేవ.డW `#క> కనుపర�య'`#Mడనrా 12234ప. అతN 
}@ాళn  మధ$నుంef pాY\N ±3@ిAN అతN@o ´ా¶ా� ంగ నమ´ా7రమ' kే3·ను. 
13తర=pాత 234ప. ఇ��ా x�ల> ఎడమkే�తటm� న తన క>efkతే ఎ% Dా xమ'ను, 
ఇ��ా x�ల> క>efkే�తటm� న తన x�డమ kతే మనÅ4úను పటm� @AN pాY\Nద«Y\N  
అతN దగÛరక> ±3@ిANవkె�ను. 14మనÅ4ú  �·ద«pాeెనౖందున ఇ��ా x�ల> తన 
kేత�లను య'@o/rా k#� �నMpాeైన ఎ% Dా xమ' తలXద తన క>efkే�N మనÅ4ú 
తలXద తన x�డమkే�N ఉంkెను. 15అతడW 234ప.ను uhం� – `# 
�ితర=ల�ౖన అబ¸D zమ' ఇ´ా÷క>ల> ఎవNx�దుట నడWచుచుంefY© ఆ uేవ.డW,  

|̀ను ప.టj�నuv æదల>@AN |̀టjవరక>ను ఎవడW ననుM µ¾ Åింkె̀ ò ఆ uేవ.డW, 
16అనrా సమస/¡¢�న @ñడWలల1నుంef ననుM త�ిUం�న దూత xî �ిలnలను 
ఆ5రÃuvంచునుrాక; `# �4ర=ను అబ¸D zమ' ఇ´ా÷క>లను `# �తిర=ల �4ర=ను 
pాY\@o �·ట�బడWనుrాక; భ�¬యందు pార= బహþrా hస/Y\ంచుదుర=rాక  
అN kె�·Uను. 17234ప. ఎ% Dా xమ' తలXద తన తంefD క>efkెx$  
�·టm� ట చూ�నప.UడW అuv అతN @oష�మ' @ాకµ¾ x�ను గనుక అతడW మనÅ4ú 
తలXద �·టj� ంచవల�నN తన తంefD kెx$ ఎ% Dా xమ' తలXద నుంef x��/  18`# 
తంefD అటmn  @ాదు; ఇతeే �·ద«pాడW,   క>efkెx$ xతN తలXద �·టm� మN 
kె�·Uను. 19అxనను అతN తంefD ఒపUక-అuv `#క> QెSయ'ను, `# క>మEర=e# 
అuv `#క> QెSయ'ను; ఇతడWను ఒక జనసమ�హ¡¢� rÌపUpాడగ'ను rాN xతN 
తమ'~డW ఇతN కంటß rÌపUpాడగ'ను, అతN సంQ#నమ' జనమ'ల 
సమ�హమగ'నN k�ె·Uను. 20ఆ uvనమందు అతడW pాY\N uhం�–
ఎ% Dా xమ'వల�ను మనÅ4úవల�ను uేవ.డW NనుM kేయ'ను rాకN ఇ��ా x�"య'ల> 
  �4ర= kె�ిU uhంkెదర c̀ను. ఆలEగ' అతడW మనÅ4úకంటß ఎ% Dా xమ'ను 
మ'ందుrా ఉంkనెు. 21మY\య' ఇ��ా x�ల>–ఇuvr© |̀ను చNµ¾ వ.చు`#Mను, 
అxనను uేవ.డW  క> Qbeైయ'ంef X �ితర=ల uేశమ'నక> ¬మ'~ను మరల 
±3ి@AN µ¾ వ.ను. 22 |̀ను   సహ: దర=లకంట�  క> ఒక Ä¸గమ' ఎక>7వrా 
ఇ���N. అuv ̀ # క�/Qbను ̀ # hంటjQbను అ}Y¹య'ల k�ేల1నుంef ±3@ిAంటjనN 
234ప.Qb kె�·Uను.  

వచనమ'ల> 8, 9. ఈ వచనమ+లP యrFwబ+ పTశM 7ంతKా ఉంco. 48:1, 2, 
5 Bా()R ఎl Tా �మ+ను మ()య+ మన~\ä అR :ె<ి>నప>ట�FÑ 234ప. 
క>మEర=లను చూ�నప.UడW !Y�వర=? అR ఆయన అzkK�ను. తన మనుమళ�ను 
తన క%మrరAల%Kా ప()గణÀం:ే లrంచన¤Tా య దతhతª పTF¡Ìయను యrFwబ+ 
¤Tా రం¨ంచబ� తªv-Mడf అv¦co c�RF¡ ఒక 7వరణ Fావచు3; దతhతªక% 
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ల÷%c-రAలÒౖనBా() |కJ <\రA�  చట�(Þ�-/ పలFాd. మరణ పడక c�B¥నక% క�z- 
అcే పద%� ¤ాట�ంచడం అవసరం (27:18 చూడంzk).6 అందు:ేత, !ర= `# 
క>మEర=ల>, !Y\N ఈ uేశమందు uేవ.డW ̀ # కనుగ�ÆÇంkనెN 234ప. యrFwబ+�� 
:ె<�>ను. ఐగ'ప./ ల1 జR´ం9న బహÕమ�Kా ఇవSబzkన తన క%మrరAల 
7షయs¢£ (33:5 చూడంzk) Z[\ప# cవే#zkF¡ KÎరవం ఇ:-3డf. |̀ను pాY\N 
uhంచుటక> `# దగÛరక> pాY\N ±3@ిANరమ~N యrFwబ+ Z[\ప#�� :ె<�>ను.  

వచనమ' 10. 48:8లP ఉనM పTశMక% మ(nక Fారణం వచనమ+ 10లP మ(nక 
Bా/ఖr/న కరh :ేత మ(nక సంÓXవ/ 7Öó�షణ ఇవSబzkనco: ఇ��ా x�ల> కనుMల> 
వృu#â ప$మ'వలన మందమ'rా ఉంeెను గనుక అతడW చూడల�క µ¾ x�ను. ఈ 3ి§� 
27:1లP ఇ�ాOక%క% సమrంతరంKా ఉంco, F¡Ìంco Fా(ా/ల% క�z- తన స´ృ�R 
గ+రAh :ే�ాh �. 234ప. (అతR క%మrరAలను) (యrFwబ+) దగÛరక> 
±3ి@ANవ��నప.UడW, అతడW pాY\N మ'దు« �·టm� @AN @7గSంచు@A c̀ను (27:26, 
27 చూడంzk).  

వచనమ' 11.   మ'ఖమ' [మరల] చూkెదనN |̀ను అను@Aనల�దు అN 
ఇ��ా x�ల> 234ప.Qb :ె<�>ను ఎందుకంటÍ తన క%మrరAడf మరణÀం:-డR అతడf 
ఎప#>zో  నs¢´ను (37:31-35; 42:36). యrFwబ+ తన à7�-ంతం అనుభ7ం9న 
అపనమ´కం మ()య+ దుఃఖమ+ ఉనMప>ట�FÑ, అతR R(Þ¶ణల% మ()య+ కలల% 
కంట� అ�తంKా cేవ#డf c�7�ాh నR BాKా� నం :ే[ని7 v¦రB¦()న7. Z[\ప# 
సàవంKా, j�మంKా మ()య+ ఐగ+ప#h లP (ాజ/ ఉనM�-coFా()Kా ఉండడం 
చూచుటక% cేవ#డf అతRR అనుమ�ంచడం మrతTst Fాదు FాË   
సంQ#నమ'ను uేవ.డW  క> కనుపర�య'`#MడW అR :<ె�>ను.  

వచనమ' 12. Z[\ప# స>ందన ఏంటంట� మన~\ä మ()య+ ఎl Tా �మ+ను 
Bా() �-త }@ాళn  మధ$నుంef aసుFwవడం. ఈ సంఘటనల1 “ôFాళG� ” అనునco 
బహÕÖా సంపTc-య ÓXవంKా పTసవ సమయం<�ౖ ఆ,-ర పzk య+ంco. తంzkT 
|కJ “ôFాళ�  �ద ôయడం” అv¦co తంzkT క%మrరAలను తన �ø ంత 
క%మrరAల%Kా ÓX7ం9, చట�బద�s¢£న BారసుzkKా ప()గణÀంచబడz-RMఅR 
సూ9సుh ంco (30:3; 50:23 చూడంzk). ఈ సందరÅంలP జరAగ+తªనMco పTసవం 
Fాదు (Zబ+ 3:12 చూడంzk) KాË, మనుమళ�ను చట�పరంKా దతhతª aసుFGR 
యrFwబ+ క%మrరAల%Kా మ()య+ Bారసుల%Kా ప()గణÀంచడం.  

యrFwబ+ ôFాళ�  |ద� నుంzk తన �ద�() క%మrరAలను a[ిB¦యడం 
గ+()ం9 స>ష�పరచz-RF¡ మన~\ä మ()య+ ఎl Tా �మ+ల వయసుO వలÒ అదనప# 
7వరణ అవసరం. యrFwబ+ తను మరణÀంచక మ+నుప# ఐగ+ప#h లP పco]§డf 
సంవతO(ాల% Rవ[ిం:-డR (47:28), మ()య+ ఈ సంఘటన జ()K)న 
సమయrRF¡ అతR మరణమ+ దూరమ+Kా ల�దR Bాక/మ+ స>ష�పరAసుh ంco. 
ప#షJలంKా ,-న/మ+ ¤Tా రంభమవSక మ+ను<\ Z[\ప# అ,oFా()Kా ఎcoK) 
మ()య+ అ[\నతª ను ÓXర/Kా :ే[ిFGv¥ను; తc-S(ా కరAవ# |కJ మ2డవ 
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సంవతOరమ+లP యrFwబ+ మ()య+ అతR క%టyంబమ+ ఐగ+ప#h క% పTB¦Èంచుటక% 
కËసం పco సంవతO(ాల మ+ను<\ BారA 7Bాహమ+ :ేసుFGR() (45:6). ఈ 
సమయrRF¡ Z[\ప# �ద�రA క%మrరAల% ఇరB¥ౖలలP ఉv-MరA. అందు:ేత, 147 
సంవతO(ాల% (47:28) కdK)న తమ �-త ôFాళ�  |ద� క�రA3R య+ండfట 
అ�ాధ/ం.7 �ద�రA యÎవన క%మrరAల% యrFwబ+ మంచమ+ పTకJన, తన 
ôFాళ�క% దగ!రKా, ల�c- Bా()F¡ ఆనుFGR అను వ/FÑhకరణమ+ను ఇసుh ంco.  

తరABాత, Z[\ప# ´ా¶ా� ంగ నమ´ా7రమ' k3ే·ను. మ+ందుKా :ె<ి>న 
7ధంKా, ఇco అనుక�లs¢£న Bా()F¡ ÜÓXFాం¶ల% మ()య+ KÎరవమ+ చూ<\ 
పద%� (24:52; 33:3; 42:6; 43:26). యrFwబ+ తన మనుమళ�ను c�7ం:-లను 
తన Fw()కను �ెdయజ�[ినప>ట�FÑ, యrFwబ+ ఇప#>డf ఈ Fార/మ+ c-Sర అco 
:ేయమR Fw(�ను.  

వచనమ' 13. ¤Tా థ�కs¢£న7 మ+K)[ిన తరABాత, Z[\ప# తన �ద�రA 
క%మrరAలను తన తంzkT �«దుటనుం:ెను. ఎl Tా �మ+ 9నMBాడf గనుక, 
ఇ��ా x�ల> ఎడమkే�తటm� న తన క>efkేత ఎ% Dా xమ'ను ఉం:నెు. అప#>డf 
Z[\ప# <�ద�  క%మrరAడf అనKా Knప> c�B¥నల% ¤ø ందుFGనుటక% హక%Jc-రAzైన 
మన~\äను ఇ��ా x�ల> క>efk�ేతటm� న తన x�డమ kేత, పటm� @AN pాY\Nద«Y\N 
అతN దగÛరక> ±3@ిANవkె�ను. ఈ పద%� మన~\ä<�,ౖ8 తన ఆదరణ క%zk హసhమ+ను 
:-చుటక% õల%Kా, మ()య+ అతR ఎడమ :ే� �ా,-రణంKా ఎl Tా �మ+ను 
మ+టy� టక% õల%Kా ఉంటyంco.  

వచనమ' 14. Z[\ప# మ()య+ తన క%మrరAలక% ఆశ3ర/ంKా, ఇ��ా x�ల> 
తన kేత�లను య'@o/rా k#� �నMpాeైన ఎ% Dా xమ' తలXద తన క>efkే�N 
మనÅ4ú  తలXద తన x�డమkే�N ఉంkనెు. తన :ేతªలను అడÝంKా <�టy� ట c-Sర 
ఇలr :[ే�ను, ఫdతంKా ఇco ఎl Tా �మ+క% Knప> KÎరవమ+ను ఇసుh ంco. ఇco 
పÈ3మ ఆ[ియr �ాంపTc-యrRF¡ 7రAద%ంKా ఉంco,  మనÅ4ú  �·ద«pాడW గనుక 
జన´హక%J c�B¥నల% ¤ø ందుFGను Bాడf.9 

<ితరAడf :[ేిన Fార/మ+నక% ఈ 7వరణలP Fారణం ఇవSబడల�దు, 
అందు:ేత ఇco FGRM పTశMలను (�ప#తªంco. (1) అతడf తనక% �-నుKా  
ఏÖావ# �ాÃ నం ఆకÌ�ం9 తన తంzkT c�B¥నలను ¤ø ంc-డf గనుక యrFwబ+  
మన~\ä కంట� ఎl Tా �మ+ను <\T�ం:-z-? (2) ఈ Rరçయమ+ aసుFwడంలP 
అతRR నzk<ించz-RF¡ భ7ష/తªh ను గ+()ం9 యrFwబ+క% cైవ దృ~ిh  ఉనMc-? 
(3) పTవరhనను గ2()3 v-/యమ+ aరA3టక% కలల |కJ ÓXవం :ెప>గల 
జåæ నమ+�� మ()య+ భ7ష/తªh  జరAగ+ Bాట� FGరక% cేవ#డf [ది%పర9న Z[\ప# 
కంట� యrFwబ+ మం9Bాz-? యrFwబ+ కనుMల% మందమ+Kా ఉనMప>ట�FÑ, 
Z[\ప# ఇద�రA క%మrరAలను గ2()3 అతR మనసు స>ష�ంKా ఉంco. అందు:తే, 
అతR �-త Fా(ా/ల వలన, ఆcoFాండంలP జన´హక%J c�B¥నల% ¤ø ందుక%v¦ <�ద� 
క%మrరAల Bా() జå÷�-లP అనKా: ఇ¹ా´�Øల%, ఏÖావ#, మ()య+ రbబþను Bా()�� 
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మన~\ä క�z- :ేర3బz-Ý డf. స(�Æన సమయంలP, :పె>బzkన పTవచనం v¥రB¦()ంco; 
Z[\ప# క%మrరAల% ఇÖÌా �Øáయ+ల (�ండf K5�-T లక% అ,oపతªలయr/రA, 
ఎl Tా �మ+ K5తTం ఉతhర ఇÖÌా �Øల% (ాజ/ంలP బలs¢£నcoKా పR:ే[ంిco.  

వచనమ' 15. Z[\ప# తన క%మrరAల c�B¥నల FGరF�Æ తన తంzkT |ద�క% 
Bా()R aసుక%వ93న తరABాత, యrFwబ+ 234ప.ను uhంkనెN Bాక/మ+లP 
:ెప>బzkంco. యrFwబ+ :ెయ/వల[ని c-RF¡ వ/�(�కంKా :ే�ాడనM ఆలPచనను 
ఇco �దట�Kా ఇ93నప>ట�FÑ, వచనమ+ల% 16 మ()య+ 20 Z[\ప#�� 
�దలÒౖన c�B¥నల% �దట�Kా అతR క%మrరAల FGరF� అR �dెయజ��ాh �. 
ఎl Tా �మ+క% మ()య+ మన~\äక% Z[\ప# పTc-నం :ే[\ c�B¥నల% అతR�«దుట 
Rంc-ర]̂తªడfKా నడ9న అబ¸D zమ'ను మY\య' ఇ´ా÷క>ను cవే#డf <లి9న 
<ిల%ప#క% సంబం,oం9 ఉంటyంco (17:1 చూడంzk). మ(5 మrటలలP, తమ 
<ితరAల |కJ అడfగ+జåడలను అనుస()ం9 Bా() BారసతSమ+ను మ+ందు 
తరమ+ల Bా()F¡ అంcoంచుటక% ఈ యవSనులను కటy� బXటy :ే[\  ఆè(ాSదమ+ను 
BారA ¤ø ందుFwBాd. తరABాత త(ాల Bా()F¡ cేవ#R BాKా� v-ల<�ౖ Bా()క%నM 
7ÖాSసం గ2()3 �ెdయజ�యrd. ఈ 7ధంKా, 7ôచన చ()తTలP ఒక ÓXగంKా BారA 
ఉంటXరA.  

తన ¯hతమంతట�లP uేవ.డW తన @ాపY\rా ఉv-MడR యrFwబ+ 
�ా¶/�:ె3ను (49:24; FÑరhనల% 23:1 చూడంzk). BాసhBాRF¡, Fాప() తన 
మందను cొంగల నుంzk Bాట�R బµco()ంచు అడ7 మృKాల నుంzk రjkంచుటక% 
Fావల[ిన Rబద%త యrFwబ+క% �ెల%సు.  

వచనమ' 16. cవే#R ఉRF¡ గ+()ం9 మ()య+ అతR ఉపcేశం గ+()ం9 
FGRM�ారA�  యrFwబ+క% �ెdయక%ంz- ఉండడం Bాసhవం; FాË, అతడf B¥ను�()K) 
చూ9నప#>డf, అco సమస/¡¢�న @ñడWలల1నుంef [అతRR] త�Uిం�న cేవ#R 
దూత10 అR �ా¶/�:-3డf (28:15, 20; 31:3, 11, 42; 35:3; 48:21 
చూడంzk). xî �ిలnలను (ఎl Tా �మ+ మ()య+ మన~\ä) cేవ#డf 
ఆ5రÃuvంచునుrాక అR ¤Tా ()Ãం9, మ()య+ అతR �4ర=ను అబ¸D zమ' 
ఇ´ా÷క>లను (అతR) �ితర=ల �4ర=ను pాY\@o �·ట�బడWనుrాక అR అzkK�ను. 
9వ()Kా, అతR 7జåæ పన ఏంటంట� అతR క%మrరAల% భ�¬యందు బహþrా 
hస/Y\ంచుదుర=rాక (48:20 Bా/కరణం చూడంzk).  

వచనమ' 17. తన మనుమళnను uhంచుటక> 234ప. తన తంefD kేత�ల> 
9నMక%మrరAR తలXద క>efkెx$ �·టm� ట మY\య' అతR ఎడమ :ే�R <�ద�  
క%మrరAR తల�ద <�టy� ట చూ�నప.UడW, అco అతR @oష�మ' @ాకµ¾ x�ను. ]ÁÂT 
Bాక/ం అ¶(ారÃంKా ఇలr :ెప#h ంco “అతR దృ~ి�F¡ :ెడfKా [ עַעָר , ra‘a‘] 
కR<ిం:ెను.” NJPSV పTFారంKా, “అco తప#> అR అతడనుFGv¥ను.” అతడf తప#> 
:ేసుh v-MడనుFGR యrFwబ+ పట�  Z[\ప# కలత :ెంco య+ండవచు3ను. మ(nక 
సంÓXవ/ం ఏంటంట� తన తంzkT దృ~ి�  మందంKా ఉనMందున మన~\äక% 
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ఎl Tా �మ+క% �ేz- �ెdయట��దR Z[\ప# అనుFGR య+ండవచు3ను. ప()[ిÃ�R 
స() :ేయz-RF¡, అతడW మనÅ4ú  తలXద �·టj� ంచవల�నN తన తంefD kెx$ 
ఎ% Dా xమ' తలXద నుంef x�Qె/ను. ఇ�ాOక% యrFwబ+ F¡వSవల[ిన c�B¥నలను 
ఏÖావ# మr()3B¦[ిన 7ధంKా (27:34-36) అతడf తన తంzkT c�B¥నలను 
మrర3z-RF¡ పTయ�Mసుh v-Mడf. 

వచనమ' 18. అగ+పz ేతప#>ను స():యే+టక% అతడf “తన తంzkT :ె�/R 
తల�ద నుంzk �«�h  నప#>డf”, `# తంefD అటmn  @ాదు; ఇతe ే �·ద«pాడW,   
క>efkెx$ xతN తలXద �·టm� మN Z[\ప# యrFwబ+క% 7వ()ం:ెను. 
సంపTc-యం ¤ాట�ం:-లనుFwవడం తప>నM 7షయం Z[\ప# à7తంలP �దట� 
�ా(). బXహ/పరంKా Z[\ప# “చూడగలడf”; FాË BాసhవంKా గ+Ì zkÝBాzెనౖ 
యrFwబ+, మన~\ä కంట� ఎl Tా �మ+ పట�  cేవ#డf Knప> పTణ-Vక 
కdK)య+v-MడనM 7షయrRM ఆa´య v¦�-T ల c-Sర “చూడగdKాడf.” యrFwబ+ 
cేవ#R:ే నడపపz-Ý డf; మ()య+ Z[\ప# అనుFGనM 7ధంKా ఎl Tా �మ+క% 
Knప> c�B¥నల% ఇచు3ట “దుష�తSమ+” ల�c- “:ెడf” (ra‘a‘) Fాదు.  

వచనమ' 19. Z[\ప# :ేత మరల3బడz-RM యrFwబ+ ఒపUల�దు. :-లr 
సంవతO(ాల F¡Ìతం తన తd� �«హÊ Bాను అడfగz-RF¡ B¥V�న (25:22, 23; 
సంఖr/Fాండమ+ 23:19, 20, 26) 7ధంKా Rరçయం తన �ø ంతs¢£నco Fాదు 
cేవ#zkco అR అతడf నమr´డf. ఈ Fారణమ+:ే, Z[\ప# అభ/ంత(ాలక% అతR 
స>ందన అం� ేదృఢమ+Kా ఉంco, మ()య+ �-ను :ేయ+చునMco తనక% �లె%సు 
అR ప#నఃRÈ3తం :ే[ింco. ప#న(ావృతం :ేసూh  ఇలr :ె¤ా>డf, అuv `#క> 
QెSయ'ను, `# క>మEర=e# అuv `#క> QెSయ'ను. అప#>డf యrFwబ+ Z[\ప#క% 
BాKా� నం :ే[ి మన~\ä ఒక జనసమ�హ¡¢� rÌపUpాడగ'ను అR :ె<�>ను.  
అ��,ే ఎl Tా �మ+, xతN తమ'~డW ఇతN కంటß rÌపUpాడగ'ను ఇతR 
సంQ#నమ' జనమ'ల సమ�హమగ'టక> Nర8xంపబeనెN kె�·Uను 
(coSaZపcేశFాండమ+ 33:17 చూడంzk).  

వచనమ' 20. అతR Fా(ా/ల% 7వ()ం9న తరABాత, యrFwబ+ తన మనవళ� 
c�B¥నలను ప#నరAద%()ం:ెను. 48:16 లP, Bా()R గ+()ం9 మ2zో వ/F¡hలP 
:ెప>బzkంco: “Bా()R c�7ం9; మ()య+ v- <\రAను Bా()F¡ <�ట�బడfను”. ఇప#>డf 
అతడf (�ండవ వ/F¡hR ఉపZK)ం9 v¦రAKా Bా()R సంబ� ,oసుh v-Mడf: 
ఎ% Dా xమ'వల�ను మనÅ4úవల�ను uవే.డW [ఫలవంతంKా] NనుM kయే'ను rాకN 
ఇ��ా x�"య'ల>   �4ర= kె�ిU [ఉc-హరణKా] uhంkదెర c̀ను! (ా]§ల% మ()య+ 
ల�యr మ()య+ <�(�ì ఇంట�Bా() |కJ ఫలమ+లను గ2()3 రbతª 4:11, 12లP 
ఇలrట� c�B¥నల� :ెప>బzkన7.  

Bా()F¡ ప#ట��న సం�-న సంఖ/లP, యrFwబ+ మనÅ4úకంటß ఎ% Dా xమ'ను 
మ'ందుrా ఉంkెను. అతR ఆè(ాSదం ఖ93తంKా v¥రB¦()ంco: ఐగ+ప#h లP 
ఇÖÌా �Øáయ+ల సమయం మ+K)[\ v-ట�F¡, Z[\ప# సం�-నం 72,700 మంco. 
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మన~\ä [\న 32,200, ఎl Tా �మ+ [\న 40,500 మంco (సంఖr/Fాండమ+ 2:18-
21).  

వచనమ' 21. భ2��ద యrFwబ+ సమయం c-c-ప# మ+K)[ింco; 
మ(5�ా(), అతడf 234ప.Qb ఇuvr© |̀ను చNµ¾ వ.చు`#Mను అR :ె<�>ను. 
మరణం స�<ిం9ంco గనుక, <ితరAడf తన తదనంతరంKా క%టyంబమ+నక% 
మ()య+ Bా() ఇ¹ా� ల గ+()ం9 �ెల%సుFGనుటక% Z[\ప#ను BారసుRKా 
[ిద%పర:-లనుక%v-Mడf. �దట, ఆa´య వరమ+ను అందజ��ాడf: అxనను 
uేవ.డW  క> Qbeైయ'ంef X �తిర=ల uేశమ'నక> ¬మ'~ను మరల ±3ి@AN 
µ¾ వ.ను. c�B¥నలP, సరSv-మrల% అను “�రA” (�ండf సంద(ాÅలP�  బహÕవచనం. 
�దట బహÕవచనs¢£న సరSv-మమ+ను ఉపZK)ంచుట c-Sర, Z[\ప# 
Bా()R ఉపcేÈం9 మ()య+ Bా() à7�-లను RరS]̂ంసుh ండKా cేవ#డf అతR 
క%టyంబమంతట��� ఉంటXడR యrFwబ+ :ెప#h v-Mడf. బµv-/�నుతప> అతR 
�� దరAలందరb Z[\ప# కంట� <�ద�Bా(�Æనప>ట�FÑ, Bా() <ితరAzkవలÒ మ()య+ 
ఐగ+ప#h లP దయచూ<ిం: ే ¤ాలక%zkKా అతడf Bారంద()<�ౖ “ప()¤ాలన” :ేయrd 
(37:5-8; 45:26). 

వచనమ' 22. క%టyంబంలP యrFwబ+ |కJ పTసుh త అ,oFారమ+ గ+()ం9 
:ెప>z-RF¡, తన �ద�() క%మrరAల c-Sర BారసతSంలP యrFwబ+ అతRF¡  
ఒక Ä¸గమ' ఎక%JవKా ఇ:-3డf. BాKా� న భ2�లP మన~\ä మ()య+ 
ఎl Tా �మ+లక% F�టX�ంప#ల% మంnరA :ేయబz-d. భ7ష/తªh లP, ఈ భ2�R 
�ాS,�నపరచడంలP, Z[\ప# సం�-నం (Bా()) <ితరAల cేÖాRF¡ �()K) (ాBాd 
(48:21). ఇప#>డf మ()య+ భ7ష/తªh లP cేవ#డf తన పTజల�� ఉండfటను బట��  
మrతTst Kాక గతంలP అతడf అనుభ7ం9న cెBౖాకృతs¢£న Fా(ా/లను బట��  ఇలr 
జరAగ+తªందR యrFwబ+ :పె#h v-Mడf. cేవ#R BాKా� v-లలP అతR |కJ 
7ÖాSసమ+ను కనుపరAసుh v-Mడf. :-లr Fాలం F¡Ìతం, cేవ#డf (అతR) క�/Qbను 
(అతR) hంటjQbను అ}Y¹య'ల kే�ల1నుంef ఒక “ÓXగమ+ను” a[ిFGనుటక% 
యrFwబ+క% cేవ#డf శF¡hR:ె3ను.  

48:22క% సంబం,oం9 (�ండf సమస/ల% ఎదు(Î�-�. �దట�co “ÓXగమ+” 
అను పదమ+నక% అనుBాదమ+. ]ÁÂTలP םֶכְׁש  (shekem), అనKా “భ+జమ+” ల�c- 
“õప#” (9:23, 21:14); FాË ఇco కv-ను F�ందTంలP యrFwబ+:ే మ()య+ 
అబXT Qమ+:ే ద()Fంచబzkన ఒక నగరమ+ |కJ <\రA (12:6; 33:18).11 
నగరమ+ గ2()3 :ెప>బzkనప#>డf, అcే ]ÁÂT పదమ+నక% ఆంగ� అనుBాదమ+ 
“Shechem” అR Fాక%ంz- “Shekem” అను పదమ+ను ఉపZK)�ాh �. K�(Þàమ+ 
మ()య+ ఎబXల% పరSతమ+ల మధ/ Bాల%Kా ఉంzే సÃలంలP R()́ ంచబzkంco గనుక 
నగరమ+నక% బహÕÖా ఈ <\రA వ93య+ండవచు3.12 ~�F�మ+ K5�-T ల 
F�టX�ంప#లP తరABాత మన~\ä క% ఇవSబzkన c-RలP ఉంco (�«హÊ షªవ 17:7-
9), మ()య+ అco ఎl Tా �మ+క% స()హదు� Kా ఉంco.  
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(�ండవ సమస/ బహÕ కష�s¢£నco, మ()య+ ఇco తన క�h�� మ()య+ తన 
7ల%� �� అô(Þయ+ల13 :ే�లP నుంzk ఈ “ÓXగమ+ను” aసుFGనM c-RR గ+()ం9 
యrFwబ+ పTకటన. యrFwబ+ ఏ నగరమ+ వ/�(�కంKా కతªh ల% aసుFwవడం అv¦co 
బµౖ÷j లP ఎకJడ ఇవSబడల�దు. 33:18, 19లP, హôరA అను ~�F�మ+ నగర 
¤ాలక%R |ద� నుంzk యrFwబ+ FGంత భ2�R FGv-MడనM c-R గ+()ం9 
రచ�త :ెప#h v-Mడf; అం�ేFాË, c-RF¡ య+ద%ం ల�దు. అ,oFా() క%మrరAడf 
c�v-<�ౖ అ�-/:-రం :ేయ+ట వలన ~ిô/ను మ()య+ ల�õ ~�F�మ+ 
ప#రAషªలంద()M చం<ి() (34:25). ఈ ¤� (ాటంలP ఇటyవంట� క%� పh  7వరణక% 
Fారణం ఏంటంట� ఈ �ద�రA క%మrరAల% అv¦కs¢£న హత/ల% :ే[ని 7ధమ+ను, 
రకhప#ట�రA తరABాత యrFwబ+ :[ేిన Bాట�R (34:30) మ()య+ అతR మరణ 
పడక c�B¥నలను సూ9ంచుటక% (49:5-7). అ��,ే ~�F��య+లక% 7రAద%ంKా 
యrFwబ+ క�hR మ()య+ 7ల%� ను aసుFGనుటను గ2()3 :ెప>బడల�దు.  

య+Kాల%Kా, య2c- మ()య+ F�Æ{సhవ పంzkతªలక% యrFwబ+ పTకటనను ఏ 
7ధంKా అరÃం :ేసుFwBాలP కష�ంKా ఉంco. ఇకJడ FGRM :ెప#>Fwదగ! Bా/ఖr/ల% 
ఉv-M�:  

1. ఈ �ద�రA �� దరAల% ~�F�మ+ ప#రAషªలను చం<ినప#>డf [ీh Ðల% 
మ()య+ <ిల�ల |కJ అరAప#ల% మ()య+ ఏడf>ల% ఇతర పట�ణ Bాసులను 
మ()య+ యrFwబ+ క%టyంబమ+ను c-సులను జåగృ�పరచక%ంz- ఈ �రAవ#రA 
మrతTst ~�F�మ+ ప#రAషªలను చంప#ట �ాధ/మ+Fాదు అR<సిుh ంco.  ఇco 
య+ద%ంను ఎక%JవKా :ే[,ి హôరA ప#రAషªలక% వ/�(�కంKా యrFwబ+ 
ప#రAషªలను zరs¢£న య+ద�ంలP ¤ాdÓXగసుh ల%Kా :ే[ింco. ఒకB¦ళ ఇco ఇలr 
జ()K)�,ే యrFwబ+ తన �ద�() క%మrరAలను 9Bాటy�  <�ట��, మ()య+ తరABాత 
వ:ే3 <ితరAల సం�-నం మధ/ v-యకతSం<�ౖ నమ´కం FwలP>�ØBాడf (49:5-
7).14 ఈ ఆలPచనలP పT;-న బల]ëనత ఏంటంట� ~�F�మ+ FGరక% పâ()h �ాÃ � 
య+ద%ం గ+()ం9 బµౖ÷ల% <\(nJనల�దు. అలrK�, ఇÖÌా �Øáయ+ల% 
హ�-మrర3బడక%ండ, మరణకరs¢£న బXధలను ~�F��య+ల% అనుభ7ం:ే 
అటyవంట� య+ద%ం గ+()ం9 అరÃం :సేుFwవడం కష�ం.  

2. ~�F��య+లను హతమrరA3టలP మ()య+ ~ిô/ను�� మ()య+ 
ల�õ�� నగరమ+ను FGల�Knటy� టలP యrFwబ+ వ/F¡hగతంKా ¤ాలC! నక ¤� �నప>ట�FÑ, 
FGRM సంవతO(ాల తరABాత c�RR గ+()ం9 అతR య+ద%మR :ె¤ా>డf 
ఎందుకంటÍ తన క%మrరAల% :ే[ింco అతR Fార/ంKా :ెప>బzkంco.  

3. అతR క�h మ()య+ 7ల%�  c-Sర అô(Þయ+ల<� ౖ యrFwబ+ జయమ+ 
~�F�మ+ FGరక% మ(5 య+ద%మ+ c�RR గ2()3 ఆcoFాండమ+లP ఇవSబడల�దు. 
అ��,ే యrFwబ+ మ()య+ అతR ప()Bారం ~�F�మ+ ¤Tా ంతం నుంzk యrÓµౖ s¢£ళG�  
దjkణ-న ఉనM ]§బ�T నుక% కదdనప>ట� 34 అ,-/యం మ+ందు ల�క తరABాత 
:-()�Tక కథనంలP ఈ సRMB¦శమ+ను అమరA3ట కష�మ+.  
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4. 147 సంవతO(ాల వయసుOలP, సంఘటనను గ2()3న పâ()h 7వరణ 
యrFwబ+క% జåæ పకం ల�దు; అందు:ేత, c�RR అô(Þయ+ల<�ౖ అతR 7జయంKా 
ÓX7ం:-డf. ఈ 7వరణ సంcేహs¢£నco; అ,-/యమ+ 48 యrFwబ+ శ(Þరం 
jÿణÀం9నప>ట�FÑ, అతR మrనశFF¡h ఇంకను బలంKా ఉందR �ెdయజ�సుh ంco.  

�ాధ/మ�Ø/ ఈ ప()¹ాJ(ాల% Bాసhవs¢£న7 Fావ#. క�h  మ()య+ 7ల%�  :ేత 
శతªT వ#ల<�ౖ <ితరAR 7జయమ+ గ+()ం9 ఈ చ()�-T ,-(ాల% ల�వ# గనుక, యrFwబ+ 
పTకటన ఎప>ట�FÑ ప()షJ()ం: ే అవFాశం ల�క �కమక <�టÍ� సమస/Kాv¦ 
�K)d¤� �ంco. 

అనÃయమ' 

ఒక పY\పకÃ h�ాÃసం (47:28–48:22) 

ఆcoFాండమ+ |కJ మ+K)ంప# అ,-/యrలలP యrFwబ+ |కJ గ+()hంప# 
Fాలం గzk:ే FGc��  <�()K)న 7ÖాSసం గల <�ద�Bాzైన <ితరAR వలÒ ఉంco. అతడf తన 
త<ి>దమ+ల c-S(ా ఎcoK) à7త తªlానులను ఎదు()ం:-డf. భ2�<�ౖ అతR 
అంత/ cov-లP� , తన సం�-నం క�z- ఇటyవంట� 7ÖాSసమ+ను ¤ø ందుక%v-M(5 
ల�cో  Rకరం :ేయrలనుక%v-Mడf. cేవ#R యందు ఒక లP�ైన నమ´కం 
కdK)య+ండfటక% అతR ఉc-హరణ మనలను కcodం:-d. 

ఒక ప()పకS 7ÖాSసం cేవ#R అం�మ BాKా� v-ల% v¥రB¦ర�-యను R(Þ¶ణ 
కdK)సుh ంco. 7cేశంలP యrFwబ+క% మరణం దగ!ర పzkంco; మ()య+, ఐగ+ప#h లP 
Z[\ప#�� అతR క%టyంబం �()K) కల%సుFGR, ఫ(5 ఇచు3ఆ�ధ/మ+ R�తhs¢£ 
ఆనcoం9నను, ఐగ+ప#h  Bా() ÖాశSత సÃలం FాదR వృదు% zైన <ితరAడf జåæ పకం 
:ేసుక%v-Mడf. తన �-త�«£న అబXT Qమ+క%, తన తంzkT�«£న ఇ�ాOక%క% 
మ()య+ తన <ిTయ ÓXర/�«£న (ా]§ల%క% దూరంKా ¤ా�<�ట�బడ�-నv¦ 
ఆలPచనను అతడf భ()ంచల�క ¤� �«ను. అందు:ేత, అతR cేహమ+ను ఐగ+ప#h లP 
Fాక క%టyంబ సమrco�ాÃ నs¢£న: మF�>లr గ+హ వద� 7,oపâరSకంKా సమr,o 
:ేయ+టక% కv-నుక% c-RR �()K) రBాణ :ే�ాh నR Z[\ప# యrFwబ+�� పTమrణం 
:ే[�ను (47:29-31; 50:13).  

యrFwబ+క% cేవ#R BాKా� నమ+ల% �లె%సు: v-ల%గ+ వందల సంవతO(ాల 
తరABాత, BాKా� న cేశs¢£న కv-నుక% ఐగ+ప#h  నుంzk అతR సం�-నం వ�ాh రA 
(15:13-16). ఒకB¦ళ అతడf తన <తిరAల�� ¤ా� <�ట�బzkనట���,ే అప#>డf 
అతడf, ఒక FwణంలP, మ]̂మలP Bా()�� ఉంటXడf. తన తంzkT తనను అభ/()Ãం9న 
పTFారం Z[\ప# :ే�ాh నR పTమrణం :ే[ని తరABాత, “అప#>డf ఇÖÌా �Øల% తన 
మంచప# తలr<ి�ద వంK) cేవ#RF¡ నమ�ాJరమ+ :ే[�ను” (47:31). ]ÁÂT 
రచ�త c�RR యrFwబ+ à7తంలP 9వ() Fార/మ+Kా అనువcoం:-డf-
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ఆ(ా,oసుh ండKా 7ÖాSసంలP మరణÀంచడం (]ÁÂT. 11:22).  
<ితరAల సమయంలP, మరణమ+ తరABాత àవమ+ గ+()ం9 cేవ#R పTజలక% 

ఎటyవంట� పT�ే/కs¢£న BాKా� నం ల�దు, అcేమనKా లrజరA సమr,o వద�  తన 
Èషª/లక% �Øసు తరABాత ఇ93నco (ZQను 11:21-27); FాË 7ÖాSసం c-Sర 
మరణమ+ మ+K)ంప# FాదR BారA గÌ]̂ం:-రA. ¤ాత నమ´కs¢£న BారA “õరందరA 
ఆ BాK�ా న ఫలమ+ అనుభ7ంపక ¤� �నను, దూరమ+నుంzk చూ9 వందనమ+ 
:ే[,ి �-మ+ భ2��ద పరcేÜలమ+ను యr�Tక%లమ+v¥ ౖ య+v-MమR 
ఒప#>FGR, 7ÖాSసమ+గలBా(�Æ మృ�v¿ంco()” (]ÁÂT. 11:13) అR ]ÁÂT రచ�త 
:ె¤ా>డf. BాసhవంKా, Bా() à7�-ల FGరక% ¤ాత Rబంధన ఘనుల% 
¤Tా ం�-లBా(ÞKా తరd, 7గÌQ(ాధన, ¤ాపం, ]̂ంస, మ()య+ అ7Ë��� 
బXధపడfతªనM Bా() పTపంచమ+నక% బదుల%Kా BారA “నగరమ+” మ()య+ “మ() 
ÖóÌష?s¢£న cేశమ+ను” B¥దక%చుv-MరA (]ÁÂT. 11:16). బహÕÖా BారA c-R గ+()ం9 
పâ()hKా గÌ]̂ంచక%ండ- BారA FwరAక%నMco “పరలPకసంబంధs¢£న cేశమ+” 
ఎందుకంటÍ భ2�<� ౖఅటyవంట� సమr,-నం మ()య+ భదTత కdK)న సÃలమ+ ల�దR 
BారA గÌ]̂ం:-రA (]ÁÂT. 11:16).  

�«రbషల�మ+ పతv-RF¡ మ+ందు (FÑÌ.శ. 70), �దట� శ�-బ�ంలP 
Rవ[ిం9న య2c- F�Æ{సhవ#ల% భ7ష/తªh ను గ2()3న భదTత మ()య+ R(Þ¶ణ 
సంcేశంను కdK) య+v-MరA. స>ష�ంKా, జåaయBాద య2దుల ఒ�hzk వలన, 
Bా()లP FGంతమంco �ØసుFÑÌసుh  Bా() ర¶క%డfKా మ()య+ పTభ+వ#Kా Bా()క%నM 
7ÖాSసమ+ను 7zk9<�టÍ�  పTమrదంలP ఉv-MరA (]ÁÂT. 3:12-14). య2దుల 
ఆ:-(ాల% మ()య+ cేBాలయప# ఆ(ాధన B¥ౖప# ఒక నూతన సమర>ణ B¥ౖప#క% 
అv¦కమంco ఆక()äంపబz-Ý రA. ¤ాప ప()Q(ారÃ బdKా జంతªవ#ల బల%లను 
నమ+´ట BారA మరలr ¤Tా రం¨ం:-రA (]ÁÂT. 10:1-4). అదనంKా, Bా() 
à7తFాలంలP జరAగ+నR �Øసు :ె<ి>న (ల�Fా 21:20-24), (5�య+ల :ే�లP 
�«రbషల�మ+ పతనమ+ను త<ి>ంచుFGనుటక% దహనబల%ల% ఒక మrర!మR 
BారA Z9ం:-రA (]ÁÂT. 10:25-29). FGRM 7,-ల%Kా, F�Æ{సhవ య+గమ+లPR 
ఈ cేవ#R పTజల% ¤ాత Rబంధన 7ÖాSస õరAల% కdK)య+నM ఆలPచనలv¦ 
కdK)య+v-MరA. BారA “మ() ÖóÌష�s¢£న cేశమ+ను (పట�ణమ+ను), అనKా 
పరలPకసంబంధs¢£న cేశమ+ను FwరAచుv-MరA”; మ()య+ cేవ#డf “Bా()FGరక% 
పట�ణమ+ [ిద%పర9య+v-Mడf” (]ÁÂT. 11:16).  

FÑÌసుh నుంzk మన సంcేశం ఏంటంట� మనం Rజs¢£న గృహం FGరక% 
�«రbషల�మ+ B¥ౖప# ల�c- భ2సంబంధs¢£న పట�ణం FGరక% చూడక�డదు. 
“Rల%వరs¢£న పట�ణమ+ మనF¡కJడ ల�దు KాR, ఉండబ� వ#చునMc-R Fwసమ+ 
ఎదురAచూచుచుv-Mమ+ (]ÁÂT. 13:14). �Øసు యందు “7ÖాSసంలP సంపâరç 
Rశ3�త కdK)” మ()య+ “R(Þ¶ణ”�� “[Zీను FGండక%ను àవమ+గల cేవ#R 
పట�ణమ+నక%, అనKా పరలPకప# �«రbషల�మ+నక%ను, B¦B¦ల FGలco 
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cేవదూతల|ద�క%ను, పరలPకమందు BTా యబzkయ+నM జ�/షª� ల 
సంఘమ+నక%ను Bా() మహÊ తOవమ+నక%” వ93�మR ]ÁÂT రచ�త 
:ెప>గలడf (]ÁÂT. 12:22, 23).  

cేవ#డf గతంలP :[ేిన c�B¥నలను జåæ పకం :సేుFGనుచుండKా ప()పకS 
7ÖాSసం భ7ష/తªh  FGరక% Rశ3యతను కdK)సుh ంco. యrFwబ+ మరణమ+ను 
స�<ిసుh ండKా, Z[\ప# తన �ద�() క%మrరAలÒౖన మన~\ä మ()య+ 
ఎl Tా �మ+�� వ:ె3ను. <�ద�Bాzైన <తిరAడf :ే[ిన �దట� పR ఏంటంట� cేవ#R 
Knప> BాKా� నమ+లను స�jkం:ెను: 

కv-ను cేశమందd ల�nలP సరSశF¡hగల cేవ#డf v-క% కనబzk ననుM 
ఆèరScoం9, “ఇcoK5 Ëక% సం�-v-¨వృco% ¤ø ంcoం9 RనుM 7సh()ంప:ే[ి Ëవ# 
జనమ+ల సమ2హమగ+నటy�  :ే[ి, Ë తరABాత Ë సం�-నమ+నక% ఈ 
cేశమ+ను Rత/�ాSసÃ�మ+Kా ఇ:ె3దనR [�ల7:ె3ను (48:3, 4). 

అతR క%మrరAల% నగర ప#రAషªలను ôసం :ే[ ి హత/ :ే[ి Bా() 
ధనమ+ను, మందను, ÓXర/లను, మ()య+ ÷డÝలను cొంK)dం9న తరABాత 
అతడf మ()య+ అతR క%టyంబమ+ ~�F�మ+ను 7zk9 ¤ా()¤� తªనMప#>డf 
cేవ#డf :nరవ aసుFGR అతRF¡ BాKా� v-ల% :ే[�ను (34:25-29). 
BాసhBాRF¡,ఇతర కv-Ëయ+ల పటX� ణ-లP�  మ()య+ ఆ ¤Tా ంత KÌా మrలP�  నుంzk 
పTaFారం వసుh ందR భయపz-Ý రA; FాË “cేవ#R భయమ+ను ఆ చుటy� నM 
పట�ణమ+ల�ద నుంzెను”, తc-S(ా “BారA యrFwబ+ క%మrరAలను తరAమల�దు” 
(35:5). cేవ#డf యrFwబ+�� మrటX� zk బþ�ేల% (ల�ì)లP ఆయనక% బd<ీఠంను 
కట�మR :ె<�>ను. తన గ+ంప# నుంzk 7గÌQ(ాధనను యrFwబ+ �üలK)ం:-d. Bా() 
వసh Ðమ+ల% మrరA3FGR మ()య+ Bా()R Üc�%క()ంచుFwBాd; అప#>డf cేవ#zkM 
ఆ(ా,oంచుటక% యrFwబ+ బd<ఠీం కట�గలడf.~�F�మ+లP BారA ¤ాలC! న ôసం, 
హత/, cొంగతనం, మ()య+ 7గÌQ(ాధనను Rజs¢£న cవే#డf భ()ంచల�డR 
ఆయన పTజల% గÌ]̂ం:-d (35:1-3).15 యrFwబ+ క%టyంబమ+ మ()య+ Bా()�� 
ఉనMBారA :ే[ిన ఆ(ాధనక% మ2లం ఏంటంట� cేవ#డf ఎవరA మ()య+  
Bా()R Ó��క పరంKా శతªT వ#ల నుంzk రjkంచుటక% ఆa´యంగ Bా() ¤ాపమ+ల  
నుంzk రjkంచుటక% ఆయన ఏ� :ేÖాడf అనM 7షయం గ2()3 Bా() 
జåæ పకమ+ంచుFwవడst.  

యrFwబ+ తన క%మrరAzైన Z[\ప# �«దుట మ()య+ తన మనవళG� �«£న 
మన~\ä , ఎl Tా �మ+ల �«దుట జåæ పకం :ే[నిప#>డf, బþ�లె%క% (�ండవ 
పTయrణంలP cేవ#డf BాKా� నం :[ేిన c�B¥నల% అcే సÃలంలP ఇరB¥ ౖసంవతO(ాల 
F¡Ìతం :ే[ిన BాKా� నమ+ను ¤� d య+నMదR జåæ పకం :ే[ిFGv¥ను (28:12-15; 
35:11, 12). అం�ేKాక, cేవ#డf అబXT Qమ+�� :ే[ి ప#నరAc-$ ట�ం9న అB¦ 
BాKా� నమ+లP c-RలP ఉv-M� (12:1-3; 17:1-8). cవే#డf �-ను “సరSశF¡hగల 
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cేవ#డR” కనుపరచుFGనMco (17:1) “7ÖాSసులక% తంzkTKా” అతRR c�7ంచుటక% 
మ()య+ ఆయన సం�-నమ+ను c�7ంచుటక% ఏ శFÑh ఏ బలగం క�z- ఆయనను 
ఆపల�దు అR సూ9ంచుటక% ((5�య+లక% 4:16 చూడంzk). వ/�(�కంKా, Bా()R 
అv¦క జనమ+ల%Kా ఆయన :ే�ాh డf. అబXT Qమ+, ఇ�ాOక%, మ()య+ యrFwబ+ 
|కJ �ø ంత Bారసులక% మ() Knప> ఆè(ాSదమ+ల% c-యబzk ఉv-M�, BారA 
ఐగ+ప#h లP ఫdం9 వృco%:ెంco Knప>జనమగ+దురA. Bా() సం�-నం BాKా� న cేశs¢£న 
కv-నుక% B¥½ùh రA అకJడ cేవ#R Rబంధనల% మ()య+ (ాìల ప()¤ాల F¡Ìంద 
à7�ాh రA (15:13-16, 18; 17:6, 7). BాసhవంKా, ఇవËM, భ7ష/తªh లP త(ాల%; 
అ��,ే cేవ#R BాKా� నమ+ను గ2()3న జåæ నం <ితరAలక% ఒక పT�/ేక గ+()hంప#ను 
ఇ93ంco. Bా(�వ(5, ఎకJzk నుంzk వ:-3(5, �«కJzkF¡ B¥ళGh v-M(5 Bా()F¡ �ెల%సు. 
cేవ#R కృప c-Sర BారA గమ/మ+నక% :ేరA <ిల�ల%.  

అబXT Qమ+క% ఇవSబzkన పT�ే/క BాKా� v-ల� సుBారh సంcేశమ+నక% ¤Tా రంభం. 
<ితరAడను తన cేశమ+ను 7డ9 ఒక(5ì తనక% మ()య+ తన సం�-నమ+నక% 
కలగబ� వ# cేశమ+నక% B¥ళ�మR అzkK)నప#>డf cేవ#డf తన పTణ-dకలను 
7శదపర:నెు (గలaయ+లక% 3:8, 9). <ితరAల 7ÖాSసమ+ jÿణÀం9నప#>డలr� , 
cేవ#డf తన BాKా� నమ+లను Bా()F¡ జåæ పకం :[ే�ను. cేవ#R పTజల వలÒ మనం 
ఎవరమ+, ఇకJడ మనం ఎందుక% ఉv-Mమ+, ల�c- ఎకJడక% B¥ళGh v-Mమ+ 
అనMBాట�R గ2()3 మనం ఎప#>డూ మ()3¤� క�డదు. గలa లP ఉనMటyవంట� 
F�Æ{సhవ#లను గ2()3 ¤:ల% మrటX� zkనప#>డf, Bారందరb cేవ#R ÷డÝలR ఒ�h  
:ె¤ా>డf. ఈ 7ధంKా BTా �ాడf,  

�ØసుFÑÌసుh  నందు �రందరA 7ÖాSసమ+ వలన cేవ#R క%మrరAలÒౖయ+v-MరA. 
FÑÌసుh లPRF¡ బX<ిhస´మ+ ¤ø ంcoన �రందరA FÑÌసుh ను ధ()ంచుFGRయ+v-MరA. 
ఇందులP య2దుడR KÞÌసుcేశసుÃ డR ల�దు, c-సుడR సSతంతªT డR ల�దు, 
ప#రAషªడR [ీh Ð అR ల�దు; �ØసుFÑÌసుh నందు �రందరAను ఏకమ+Kా ఉv-MరA 
(గలaయ+లక% 3:26-28).  

FÑÌసుh  సుBారhను అబXT Qమ+క% cేవ#zk93న ÜభBారh�� కలపడం c-Sర 
అ¤ø సుh ల%డf తన ఆలPచనను మ+K)ం:ెను: “�రA FÑÌసుh  సంబంధులÒౖ�ే ఆ 
ప¶మందు అబXT Qమ+ |కJ సం�-నs¢£య+ంzk BాKా� న పTFారమ+ 
BారసులÒౖయ+v-MరA” గలaయ+లక% 3:29).  

BాసhవంKా, సుదూర భ7ష/తªh లP ఉంచబzkన c�B¥నలRMట�Ë యrFwబ+ 
గÌ]̂ంచల�దు, FాË తనక% తన క%టyంబమ+నక% పT�ే/కs¢£న గమ/ం ఉనMదR 
అతRF¡ �ెల%సు. :-లr సంవతO(ాల తరబzk, తన తంzkT à7తంలP మ()య+ �-త 
à7తంలP cేవ#డf ఇంతక% మ+ందు పR:ేసుh నM 7ధంKా, అతR à7తంలP క�z- 
పR:ేసుh v-Mడf. పTపంచమంతట�F¡ c�B¦నKా ఉండfటక% ఆయన FGంతమంco 
పT�ే/కs¢£న పTజలను ల�వv¥తªh తªv-Mడf. ఐగ+ప#h లP యrFwబ+ వ/F¡hగతంKా 
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“సరSశక%h zైన” cేవ#R పRF¡ �ా¶/�:-3డf (35:11; 43:14; 48:3): తన 
క%టyంబమ+ను v-శనం నుంzk త<ి>ంచుటక% ఆయన యrFwబ+ �ø ంత క%మrరAR 
ఆ Knప> cేశమ+లP (�ండవ అ,oFా()Kా Rయ�ం:ెను. పTపంచలP ఆ ÓXగమ+ను 
బX,oసుh నM Knప> కరAవ# సమయంలP ప()సర cేÖాల నుంzk ఐగ+ప#h క% వ93న 
అv¦కమంco�� ¤ాటy ఐగ+<ీhయ+లను కరAవ# నుంzk త<ి>ంచుటక% cేవ#R 
పT�R,oKా Z[\ప# పR:ే[�ను. cేవ#డf అబXT Qమ+క% ఇ93న BాKా� నం పTFారం 
అబXT Qమ+ సం�-నం <�ౖ cేవ#R c�B¥నల% ఇప>ట�F� ఇతర cేÖాలక% 
7సh()ంచబz-Ý �.  

ప()పకS 7ÖాSసం మనdM 7నయ+ల%Kా ఉంచుతªంco మ()య+ cేవ#R 
తలంప#ల% మన తలంప#ల% Fావv¦ 7షయrRM ఒప#>Fwనుటక% సQయ 
పడfతªంco. వృదు% zెనౖ తన తంzkT మరణÀం:ే మ+ందు తన �ద�() క%మrరAలను 
c�7�ాh డR Z[\ప# Bా()R aసుక%వ93నప#>డf Z[\ప# ఈ సత/మ+ను గ2()3 
మరల గ+రAh :ేయబz-Ý డf. తన తంzkT�«£న ఇ�ాOక% హృదయమ+ను 7ర9 
మ()య+ ôసం :ే[ి ¤ø ందుక%నM మరణ పడక c�B¥నల% :-లr ¤Tా మ+ఖ/s¢£న7. 
BాసhవంKా, తనను అత/,oకంKా c�7ం9, బXRసKా :ెరలP నునM BాRR ఐగ+ప#h క% 
అ,oFా()Kా సంపనుMzkKా ల�వv¥�h  మ()య+ పTజలక% ర¶క%zkKా :ే[ిన cేవ#RF¡ 
సమసhమ+ ఋణపzk య+v-MడనM 7షయం Z[\ప#క% �ెల%సు. అనుFwక%ంz-, 
జåæ నం��, సంపద�� మ()య+ బలమ+�� c�7ంచబzkనBారA తప#> :ేయక�డదv¦ 
ఆలPచనక% ఉÈFGల>బzkయ+ండవచు3; cేవ#R 9తhం�� Bా() 9�-h RM 
అనుమrRంచవచు3.  

యrFwబ+ తన క%zkహసhమ+ను మన~\ä �ద మ()య+ తన �«డమ 
హసhమ+ను ఎl Tా �మ+ �ద ఉంచునటy�  దృ~ి�  మందమ+ కdK)న Bా() �-త 
�«దుట Z[\ప# <ిల�లను Rలబµట��నప#>డf, ఖ93తమ+Kా ఇcే జ()K)ంco 
(48:13). యrFwబ+ �ావ,-నంKా తన :ేతªలను అడÝంKా అనKా తన క%zk 
హసhమ+ను ఎl Tా �మ+ <�ౖ మ()య+ తన �«డమ హసhమ+ను మన~\ä<�ౖ (48:14) 
ఉం9 c�B¥న Bాక%Jలను పdF�ను (48:15, 16). అతR తంzkT :ేయ+చునMco 
Z[\ప# చూ9నపప#>డf, ఆయన తప#>Kా అనుక%నM c-RR స():ేయ+టక% 
పTయ�Mం:ెను (48:17, 18). ఈ సందరÅంలP, BాసhవంKా గ+Ì zkÝBాzెనౖ, 
యrFwబ+క%, Z[\ప# కంట� cేవ#R 9�-h RM గÌ]̂ం:ే ఆa´య గÌ]̂ంప# ఉంco. 
�ా,-రణంKా, Z[\ప#క% చురAF�Æన ఆa´య దృ~ి�  ఉంco, FాË ఈ c�B¥నల 
7షయs¢£ cేవ#R 9�-h RM గÌ]̂ంచల�R గ+Ì zkÝBాడf. అందు:తే, తన :ేతªdM 
B¦నుc�[ి మన~\äక% ¤Tా మ+ఖ/త ఇBాSలv¦ Z[\ప# ఆలPచనను యrFwబ+ 
�రసJ()ం:ెను. అతను జBాబ+ ఏంటంట� “అco v-క% �ెdయ+ను v- క%మrరAz- 
అco v-క% �ెdయ+ను.” వృదు% డf అతR మనవళG�  ఇద�()M c�7ం:ెను FాË, 
మన~\äF¡93న c-Rకంట� Knప> c�B¥నను ఎl Tా �మ+క% ఇ:ె3ను (48:19).  

ôసKాzైన యrFwబ+ తన మ+నుపట� à7తంలP, అతRకతను తరచు ôసం 
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:ేసుక%R మ()య+ తన �ø ంత :ెడf Fా(ా/లక% గల ప()ణ-మrల% మ+ందుKా 
చూచుటలP కష�ం అR<ిం9ంco. అv¦క ప()ణ-మrలP� , అతడf cేవ#R జåæ నమ+ను 
అనుస()ంచల�దు FాË, భ2సంబంధs¢£న జåæ నమ+ను అనుస()ం:నెు (యrFwబ+ 
3:13-18). అ��ే, తన à7తం jÿణÀసుh నM సంవతO(ాలలP, మ()య+ మ+ఖ/ంKా 
మరణ:-3యలP ఉనMప#>డf, cేవ#డf అనుక%నM 7ధంKా అతR à7తం 
మr()ంco. అతడf అv¦కమrరA�  ఆటంకపర9నప>ట�FÑ, తK)న సమయంలP తK)న 
Fార/మ+ :ేయ+ య+కhs¢£న ¤ాతTKా :ేయ+టక% పరమ క%మ´() అతRR తరచుKా 
రb<ిం9 ప#న()M()´ం:-డf (�()´యr 18:3, 4). మన~\ä Fాక%ంz- ఎl Tా �మ+క% 
Knప> c�B¥నల% ఇ93నప#>డf అతడf cేవ#R 9�-h ను�ారంKా పR :�ేాడf. ఏÖావ# 
కంట� c�B¥నల% ¤ø ందుFwz-RF¡ 9నMక%మrరAzైన యrFwబ+ Rరç�ంపబz-Ý డf. 
అ��,ే అతడf అబc-� ల�� మ()య+ కపటమ+�� c-RR ¤ø ందుFGv-Mడf 
(25:21-34; 27:1-41). అతR వృc-% ప/ంలP, Z[\ప# 9నMక%మr()R సం�-నం 
<�ద�క%మrరAR సం�-నం కంట� Knప>cౌతªందR cేవ#R జåæ నం16 c-Sర అతడf 
స>ష�ంKా �ెల%సుFGv¥ను. అందు:ేత, Z[\ప# ఆj�పణల% :ే[ినప>ట�FÑ, 
ఎl Tా �మ+క% Knప>c�B¥నల% ఇచు3టలP అతడf [ిÃరమ+Kా ఉv-Mడf. 

Z[\ప# వలÒ, బµౖ÷j పTవకhలక% భ7ష/తªh లP జ()K� సంఘటనలను గ2()3 
మ+ందుKా �ెdయజ�[\టటy�  :ే[ింco cేవ#R జåæ నమR మనం గ+()hంచగలKాd 
cేవ#R 9�-h RM తన 9తhంKా అనుమrRం: ేవ/F¡hF¡ 7¹ాద ఫd�-ల% ఉంటX�. 
మన~\ä మ()య+ ఎl Tా �మ+ ¤ాతTల పట�  Z[\ప# స()�«£న BాడfKా 
ఉందనడంలP అనుమrనం ల�దు, అందు:ేత అతడf తన తంzkT c�B¥నలను 
�-రAమrరA :ేయz-RF¡ పTయ�Mం:-డf. ఇco చూడz-RF¡ కష�ంKా 
అR<ించవచు3, ఈ సమయంలP భ7ష/తªh ను గ2()3 ఖ93తంKా :<ెి>న Z[\ప# 
తన క%మrరAల ÓX7తరమ+లను బట�� ¤ø ర¤ాటyపz-Ý డf. ఆయనక% Zగ/మ+Kా, 
ఈ 7షయమ+ను బట��  యrFwబ+ను సBాల% :ేయ+ట FGన�ాK)ం9 మ()య+ Bా() 
మధ/ 7Óþc-లక% Fారణం అవSల�దు. మrనవ#R తలంప#ల% cేవ#R తలంప#ల% 
FావR అతzkF¡ అరÃs¢£ య+ండవచు3 (�«షయr 55:8, 9). 

cేవ#R క%మrరAడను �Øసు |కJ s¢[ీOయతSమ+ను గ2()3 స()Kా 
�ా¶/�93న బX<ిhస´�చు3 ZQను గ2()3 నôదు :యేబzkన c-RలP ఈ 
[ిc-% ంతం |కJ మ(nక ఉc-హరణ కR<ిసుh ంco (మrరAJ 1:1-11; ZQను 
1:19-34). ZQను :ెరలP <�ట�బzkన తరABాత, “(ాబ� వ# Bాడవ# (s¢[ీOయ) 
ËB¦v-? stమ+ మ()|కR FGరక% కR<�ట�వలÒv-?” అR అడfగ+టక% తన 
Èషª/లను పం<�ను (మతh� 11:3). �Øసు తన s¢[ీOయతSమ+ గ2()3 
ZQను అనుచరAలక% ప#నరAc-$ ట�సూh  పTవచనం పTFారం Âదలక% తన బ� ధను 
మ()య+ (5గ+లను బXగ+:ే[\ ప()చర/ గ2()3 :ె<�>ను (మతh� 11:4, 5; 
�«షయr 35:5; 61:1). ZQను ద(ా/ప#h  Èషª/ల% తమ�� అతR |ద�క% 
aసుక% B¥ళG� టక% పTభ+వ# |కJ 7zk¤� �Ø పc-ల% ఏంటంట� “v- 7షయs¢£ 
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అభ/ంతరపడRBాడf ధను/డf” (మతh� 11:6). అతను B¦[ిన పTశMక% ZQను 
పTవచన ప()చర/ :లె%� బXటyను �Øసు �రసJ()ంచల�దు; వ/�రకంKా, అతRF¡R 
మ()య+ అతR (ాజå/,oFారమ+నక% ఆయన �ా¶/�:3ెను గనుక పTవకhలంద()లP 
ZQను Knప>BాడR అయన :ె<�>ను (మతh� 11:10, 11).  

(ాబ� �Ø (ాజ/ం |కJ సSÓXవం గ+()ం9 cేవ#డf ZQనుక% బ]̂ర!తం 
:ేయల�దు; అందు:ేత, s¢[Oీయ దుషª� zైన ]§(5దును తన [ింQసనం నుంzk 
�üలK)ం9, ¤ాల[ీhన నుంzk (5�య+లను B¥ల%పలక% ¤ారcోTd య2c- 
(ాజFÑయ/[�ౖRక దళ (ాజ/ంను ఏ(ా>టy :ేసుh v-MడR అతR ��ట� య2దుల 
అనుక%నM 7ధంKా, అతడf క�z- అనుFGv-Mడf. అతRF¡ పâ()h అవKాహన 
ల�క¤� �v-, �Øసును గ2()3 సమ2Qలక% ZQను ఇ93న �ా¶/ం సత/ం: 
అతడf s¢[ీOయ (cేవ#R క%మrరAడf) మ()య+ Rత/(ాజ/మ+నక% (ాì  
(2 సమ2�Øల% 7:12-16; FÑరhనల% 2:6, 7; 110:1, 2, 4 చూడంzk). ఈ ÓXKాలక% 
c-õదు మ()య+ �ø లCôను c-Sర ఒక ¤Tా థ�క సఫáకృతం కdK)ంco, FాË 
అం�మ సఫáకృతం �Øసు మరణమ+, సమr,o, మ()య+ ప#నరA�-Ã నమ+ను 
కdK) య+ంco. నలÓµౖ cov-ల% ఆయన Bా()�� ఉంzk, పరలPకంలP cేవ#R 
[ింQసనమ+నక% ఆ(5హణమ�Ø/ మ+ందు మరణమ+ నుంzk �()K) ల�:-నను 
అôఘs¢£న రAìవ#ను చూ<ిం:-డf. 9వ()Kా, <�ం�ెFGసుh  coనమందు, 
అ¤ø సుh ల%ల <�ౖF¡ ప()Üc-% త´ వ93ంco. పTవచv-ల v¦రB¦రA>Kా �Øసు c-õదు 
[ింQసనం <�ౖ తన �ాÃ నమ+ను ¤ø ందుక%v-MడR <\తªరA బ� ,oం:ెను. <\తªరA 
సంcేశ ఫdతం అ�ా,-రణs¢£నco: మ2డf B¦లమంco పTజల% తమ ¤ాపమ+లను 
ఒప#>FGR మ()య+ సుBారhక% 7,ేయత చూ<,ి ÖాశSత పరలPక (ాజ/ంలP ¤:రAల% 
అయr/రA (అ¤ø సhల%ల Fార/మ+ల% 2:22-47).  

s¢[ీOయ |కJ సSÓXవం మ()య+ ఆయన (ాజ/ం గ2()3న పTవచv-ల% 
అv¦కం మ()య+ B¥ౖ7ధం. s¢[ీOయను వ/F¡h గ+()ం9 మ()య+ ఆయన (ాజ/ 
సSÓXవం గ+()ం9 ఏ పTవకh క�z- సంపâరç సత/మ+ను :ెప>ల�దు. బదుల%Kా, 
cేవ#డf సుc�ర$FాలంలP మ()య+ 7¨నM ప()[ిÃతªలP�  ఆయన పTణ-VకలP గల 
77ధ ÓXKాలను మ()య+ ల¶ణ-లను 77ధ పTవకhలక% బ]̂ర!త పర:-డf  
(1 <\తªరA 1:10, 11). అcే అబXT Qమ+ Bారసుల భ7ష/తªh  గ+()ం9 Rజs¢£ంco. 
cవే#R పTజల% యrFwబ+ c-Sర BాKా� న cేశంలP పv¥Mండf K5తTల%Kా 7సh()ంచబzk 
77ధ ¤ాతTల%Kా ఉంటXరv¦ ఆలPచన కÌమంKా సుc�ర$FాలంలP 77ధ వ/క%h ల c-Sర 
బ]̂ర!తs¢£ంco. 
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