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అ"#$యమ' 49 

యE@Oబ' upcనల> మY\య' 

అతN మరణమ' 

<ితరAల% ఇ:ే3 c�B¥నల% పTవచన సSÓXవం కdK)నB¥,ౖ (ాబ� �Ø Bాట�R 
గ+()ం9 cైవ బయలr>టyను కdK)య+ంటX�. ఈ à7తం మ+K)ం:ే మ+ందు 
యrFwబ+ తన మనుమళ�ను c�7ం9నప#>డf, మం9 మ()య+ :ెడf 
7షయమ+లను గ+()ం9 :ె¤ా>డf. 

తన క>మEర=లక> యE@Oబ' మరణ పడక upcనల> (49:1-27) 

hనుటక> సమEp|శపరచుట (49:1, 2) 

1యE@Oబ' తన క>మEర=లను �ిS�ిం� xటn c̀ను- Xర=క�ef రంef, అంత$ 
uvనమ'లల1 Xక> సంభhంపబw వ. సంగత�లను Xక> QెSయkే3·దను.  

2యE@Oబ' క>మEర=లEYా, క�efవ�� ఆల@oంచుef  
X తంefDx��న ఇ��ా x�ల> మEట hనుef. 

వచనమ' 1. తన మరణ పడక నుంzk, 9వ()Kా యE@Oబ' తన క>మEర=లను 
�ిS�ింkెను. అతడf 9వ()Kా పT�BాRF¡ c�B¥నల% ఇBాSలనుక%v-Mడf. అతడf 
అప>ట�F� ఫ(5ను (47:7, 10), Z[\ప#ను (48:15), మ()య+ ఎl Tా �మ+ను 
మ()య+ మన~\äను c�7ం:ెను. �K)dయ+నMcేంటంట� అతR క%మrరAలను 
c�7ంచడం (49:3-27). అంత$ uvనమ'లల1 సంభ7ంపబ� వ# సంగతªలను  
గ2()3 Bా()F¡ :పె#>టక% Xర=క�ef రంef అN Bా()R ఆజåæ <ిం:ెను. ]ÁÂT 
ÖÚÆd םיִָמּיַה תיִרֲחַאְּב   (be’acharith hayyamim) అ¶(ారÃంKా సంఖr/Fాండమ+ 24:14 
వలÒ “అంత/cov-లలP” ల�c- “(ాబ� �Ø cov-లలP” అR అరÃం. అ��ే, KJV అv¦co 
<�ౖన పదబం,-ల% అంcoం:ే 7ధంKా “అంత/ cov-లలP” ల�c- “తరABాత cov-లలP” 
అR :ెప#h ంco. ఈ పదజåలం అv¦క మంco బµౖ÷j 7,-/రAÃ లక% FÑÌసుh  (�ండవ (ాకడ 
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సంఘటనల గ+()ం9 ఈ ÓXగం �ెdయజ�సుh ందv¦ ఆలPచన ఇసుh ంco, FాË అco 
aవTs¢£నటyవంట� B¦c-ంత తప#>. ]ÁÂT ÖÚÆd F�వలం భ7ష/తªh లP యrFwబ+ సంత� 
BారA కv-ను cేశంలP Rవ[ిం:ే అRÈ3తs¢£న సమయం గ2()3 మrటX� డfతªంco. 
“పTజలను” (అను/ల%; 49:8-10) ¤ాdంచz-RF¡ య2c- వంశసుÃ zైన c-õదు 
(ాìక% “(ాజదండమ+” ఉంco. సంఖr/Fాండమ+ 24:14-19లP “న¶తTం” ÓXగం 
క%z- c-õదు “(ాజదండమ+” గ+()ం9 మrటX� డfతÔ, ôయrÂయ+లను 
అణ9B¦[ ి మ()య+ ఎcో�య+లను ఓzkం9నటyవంట� అతR ప(ాకÌమ+ను 
7శదపరAసుh ంco. ఈ Fారణమ+:,ే ]ÁÂT ÖÚÆdR “(ాబ� �Ø cov-ల%” అR 
అనువcoంచడం మం9co (NIV; NRSV; NEB చూడంzk). 

వచనమ' 2. తన క>మEర=ల>, క�efవ�� తనను ఆల@oంచుడN యE@Oబ' 
:ె<ి>నప#>డf, అతడf Bా()R తన మరణ పడక c�B¥నలను ఇBాSలనుక%v-Mడf. 
పÈ3మ ఆ[ియrలP ఆలrట� మrటల% అ� ¤Tా మ+ఖ/s¢£న7. ఈ coన ఆcoFాండమ+ 
¤ాఠక%ల% తరచు సంcేహం�� ఉv-MరA ఎందుకంటÍ వచనమ+ 28లP ఎవ() “c�B¥న” 
:nప#>న BారA “c�7ంచబzెను” అR :ె<ి>నప>ట�FÑ Bా() తంzkT :<ెి>న 7ధంKా 
c�7ంపబడక%ంz- యrFwబ+ క%మrరAల% శ<ించబzెను. “c�B¥న” ( ְךֶַרָּב , barak) 
అv¦co ఒక FÑలకs¢£న పదమ+ అco (�ండfB¥పౖ#లr aవTతను కdK) య+ంటyంco: 
అదుÅతs¢£న ఆè(ాSc-ల% ల�c- aవTs¢£న Öా¤ాల%. అందు:తే, X తంefDx��న 
ఇ��ా x�ల> మEట hనుef అR యrFwబ+ Bా()R ఆజåæ <ిం:ెను. <ితరAR |కJ 
9వ() మrటల% అతR క%మrరAలక%ను మ()య+ Bా() ÓX7త(ాలక%ను 
సంబం,oం9న7 మ()య+ ¤Tా మ+ఖ/s¢£న7. భ7ష/తªh లP B¦ల సంవతO(ాలలP 
9వ() సమయంలP జ()K� సంఘటనల గ+()ం9 అతడf ఒకB¦ళ పTవ9ం9నట���,ే 
తన త¶ణ సం�-నం FGరక% అతR మrటల% ఎటyవంట� అ(ాÃ RM ఇ:ే37 Fావ#. 
7రAద%ంKా, యrFwబ+ |కJ 9వ() c�B¥నల% అతR క%మrరAలక% Knప> 
¤Tా మ+ఖ/ంKా ఉనM7 ఎందుకంటÍ పT� వ/F¡h |కJ అ¨¤Tా యం <�ౖ మ()య+ 
పTవరhన<�ౖ ఆ,-రపzk Bా()లP FGంతమంcoF¡ అ7 :ెడÝ  BారhKా (Öా¤ాల%) మ()య+ 
ఇంFGంతమంcoF¡ ÜభBారhKా (�ానుక�ల c�B¥నల%) ఉv-M�. ఈ “c�B¥నలలP” 
FGRM పTసుh త త(ాRF¡ పT,-నంKా ఉv-M�, �గ�-7 అబXT Qమ+క% cేవ#డf 
:ే[ిన BాKా� నం పTFారం ఐగ+ప#h  7డ9 BాKా� న భ2�లP Rవ[ిం:ేBా()F¡ అనగ 
పTసుh త మ()య+ భ7ష/d త(ాలక% వ()hసుh ంco (15:13-21).  

ల�యE క>మEర=ల> (49:3-15)  

3రÁబÂను,  వ. `# �·ద«  క>మEర=డవ. 
`# శ@o/య' `# బలమ'5క7 పDథమఫలమ'ను 
ఔనMQ#$�శయమ'ను బలE�శయమ'ను  p|. 
4 ళnవల� చంచల>డpcౖ  వ. అ�శయమ' µÀ ందవ.  
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  తంefD మంచమ'Xద @�@o7�h  
u#NN అపhతDమ' kే3ి�h  
అతడW `# మంచమ'Xuv @�@�7ను.  
5Åి}$ను ల�h అనుpార= సహ: దర=ల>  
pాY\ ఖడÛ మ'ల> బలEQ#7రప. ఆయ'ధమ'ల>.  
6`# µDా ణమE, pాY\ ఆల1చనల1 kేరవదు«   
`# ఘనమE, pాY\ సంఘమ'Qb కS3ి@Aనవదు«   
pార=, @Oపమ'వ�� మనుష�$లను చం�ిY\  
తమ 34Ãఛ�kేత ఎదు« ల గ'uv@ాS నరమ'లను QగెrÌటj�Y\. 
7pాY\ @Oపమ' p|ండD¡¢�నuv  
pాY\ ఉగ�తయ' క�\న¡¢�నuv  
అh శ�ింపబడWను  
యE@Oబ'ల1 pాY\N hభ$ంkెదను  
ఇ��ా x�ల>ల1 pాY\N kెదరrÌట��దను. 
8య�u#,   సహ: దర=ల> NనుM సు/ �ంkదెర=  
  kెx$   శత�D వ.ల ¡¢డXద ఉండWను  
  తంefD క>మEర=ల>   x�దుట ´ాr\లపడWదుర=. 
9య�u# @Aదమ 3ింహమ'  
`# క>మEర=e#,  వ. పటj�నu#N �N వ���N 
3ింహమ'వల�ను గY\;ంచు ఆడW 3ింహమ'వల�ను 
అతడW @ాళÞn  మ'డWచు@AN పండW@A c̀ను 
అతN ల�ప.pాeెవడW?  
10Åిల1హþ వచు�వరక>  
య�u# 5ద«నుంef దండమ' Qöలగదు  
అతN @ాళn  మధ$నుంef Yాజదండమ' Qöలగదు  
పDజల> అతN@o h"ేయ'ల�ౖ య'ందుర=.  
11u#D è<వSn@o తన rాefదను  
ఉత/మ u#D è<వSn@o తన rాefద�ిలnలను కటj�   
u#D è<రసమ'ల1తన బట�లను  
u#D ºల రక/మ'ల1 తన వస/ =మ'ను ఉదుక>ను.  
12అతN కనుMల> u#D è<రసమ'kతే ఎర�rాను  
అతN పళÞn  µాలkేత Qలెn rాను ఉండWను.  
13జ�బ�ల�ను సమ'దDప. YZవ.న Nవ3ించును  
అతడW ఓడలక> YZవ.rా ఉండWను  
అతN µÀ S¡£ర 3ీuోనువరక> నుండWను. 
14ఇ�ాïఖEర= Y�ండW uొడn  మధ$ను  
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పండW@ANయ'నM బల¡¢�న rార«భమ'.  
15అతడW h��ా ం� మం�దగ'టయ'  
ఆ భ�¬ రమ$¡¢�నదగ'టయ' చూkెను గనుక  
అతడW }యటక> భ'జమ' పంచు@AN  
pcటj�kేయ' u#సుడగ'ను. 

రbబþను (49:3, 4) 
వచనమ'ల> 3, 4. ఆ �దట� ఆè(ాSదమ+ RజåRF¡ ఒక Öాపమ+, 9:25లP 

výవహÕ పdF¡న (Þ�Kా నుంzెను. మ()|క�ా(), ¤ాపమ Bా() 7Öóష �ాÃ v-RM 
(క�ùను, ఇ¹ా´�Øల%, ఏÖావ#, మ()య+ ఏరA వలÒ) ¤� Knటy� FGv¦లr :ే[�ను. 
రÁబÂను తన �·ద«  క>మEర=Nrా అతRF¡ :ెందవల[ిన KÎరవమ+ మ()య+ పT�ష?  
�ద యrFwబ+ దృ~ి�య+ంచుట ¤Tా రం¨ం:ెను, ఎందుకనKా అతడf తన తంzkTF¡ 
Knప> సం��షమ+ను �ె:ె3ను. అతzkలP, ఆ మ2లప#రAషªడf తన ఘనతను 
మ()య+ బలµDా రంభమ'ను [తన ప#నరAత>�h] ఉం:ెను (coSa. 21:17; FÑరhనల% 
78:51 చూడfమ+). అందువలన, అతడf పDమ'ఖుడW, Knప> ఘనతను మ()య+ 
ఉనMత శ@o/R �ామరÃ�మ+Kా కdK) వ#ంzk, తన తంzkT ఆ[ిhలP (�ంzkంతల% కdK) 
ఉండfను. 

అ��,ే రbబþను |కJ గ+ణమ+ కÌమÈ¶ణ మ()య+  ర= వల� NయంతDణ 
ల�క>ంe# ఉంzనెు. అందువలన, తన µDా మ'ఖ$తను తన తంefD 5క7 మంచమ' 
�·Fౖ¡ B¥V� మ()య+ యrFwబ+ |కJ ఉపప�M�«£న ÷లr_ �� శయRంచుట వలన 
¤� Knటy� FGv¥ను (35:22). ఆ అవమrనకరs¢£న మrర!మ+లP, తన తంzkT పడకను 
రకh సంబంధుల�� శయRంచుట c-S(ా అప7తTం :ేయడం వలన తన KÎరవ 
పTదs¢£న �ాÃ v-RF¡ రbబþను Rందవ:ే3లr :ే[�ను. ఇటyవంట� F¡Ìయ :ేయ+ట వలన, 
తన జన´-�ాSతంతT�మ+ను మ()య+ క%టyంబమ+లP v-యకతS �ాÃ v-RM 
FwలP>�«ను (1 coన. 5:1, 2) మ()య+ యrFwబ+:ే Rంcoంచబzెను. 
ఇÖÌా �Øáయ+ల% ఆ BాKా� న cేశమ+లP Rవ[ించుటక% [ిద%పzkనప#>డf, రbబþను 
|కJ Bారసులక% Z(ా� ను నco |కJ తÔరA> ¤Tా ంతమ+లP ÓXగమ+ 
ఇవSబzెను (�«హÊ షªవ 13:15-23). BారA “ఇÖÌా �Øల% �ెగలP . . . తక%Jవ 
�ాÃ �F¡ jÿణÀం9 తc-S(ా వ:ే3 ప()ణ-మrలక% బXధ అనుభ7ంచుటక% 
R(��Èంచబzనెు.”1 

~ిô/ను మ()య+ ల�7 (49:5-7)  
వచనమ' 5. Åి}$ను మY\య' ల�h సహÊ దరAల%, అR :పె#>ట, యrFwబ+ 

Bా() రకhసంబంధs¢£న సహÊ దరAల సంబంధమ+ గ2()3 Fాదు FాR, BారA 
�తªT ల%Kా మ()య+ జటy� Kా pాY\ కత�/ లను ÆÇంసక> ఒF� Fారణమ+ Fwసమ+ Bాzk; 
~�F�మ+ |కJ ప#రAషªలంద()Ë చం<ిన ఆ భయrనక v¦రమ+ గ2()3 7వ()ం:ెను 
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(34:25-30). 
వచనమ' 6. Bా() హ�-/Fాండ యrFwబ+ |కJ ఆత´క% ( ׁשֶפֶנ , nepesh, 

“à7తమ+”/“¤Tా ణÀ”2) Knప> B¦దన కdK)ంచడం వలన అతడf తన ¤Tా ణమ+ను  
Bా() ఆలPచనలP :ేరక%ంz- మ()య+ తన ఘనమ+ ( דֹובָּכ , kabod, “à7తమ+” 
ల�క “అంతరంగ వ/F¡h”3) Bా() సంఘమ+�� కd[ిFGనక%ంz- ఉండవలÒనR 
FwరAచుv-Mడf. ఈ ఇద�రA క%మrరAల% :[ేిన cోTహమ+ యrFwబ+ |కJ 
గÌ]̂ంప#నక% �ం9 వ#ంco: ఒక ప#రAషªడf c�v-ను, Bా() సహÊ ద()R :ెరపడం 
వలన, pార= @Oపమ' వ�� Å·@�మ' 5క7 ప#రAషªలనంద()R చం�ిY\ (34:2, 
25-31). యrFwబ+ Bా()F¡ ఏ� :ేయv¿ల�క Bా() సSÓXవమ+ను �<ి>FGటÍ�ను.  

~ిô/ను మ()య+ ల�7 Fwపమ+ ~�F�మ+లP నునM Bా()R చంప#ట వల�  
ఆరల�దు; Bా() సÃ�త/మ'ల1 మ()య+ ఆB¦శమ+లP ~�F�మ+ పTజలక% :ెంcoన 
ఎదు« లను గ+coFాd నరమ+లను �ెగ KnటÍ�ను. ఇco తరచుKా య+ద%మ+లP 
K�ల%¤ø ంcoన BారA శతªT వ#ల గ+రÌమ+లను ఈ 7ధమ+Kా :ే[ ిఅ7 Bా()రధమ+లను 
లrగక%ంz- :ేయ+ను. అ��ే, ~�F�మ+ BారA Bా() శతªT వ#ల% Fాదు; BారA 
యrFwబ+ క%టyంబమ+లP Öాం�య+త సహFా(ాRM కdK) ఉండz-RF¡ Rబంధన 
:ేసుFGv¥ను (34:6-24). అందువలన, ఈ �ామ2]̂క హత/లక% ��డfKా, ఆ 
సహÊ దరAల% అv-/యంKా క�Ì రంKా Bా() బలrRM మ()య+ Bా() ఎదు� ల% 
పRF¡(ాక%ంz- :ేయ+టలP RమగMs¢£().  

వచనమ' 7. యrFwబ+ ఈ క%మrరAలను Bా() aవTs¢£న @Oపమ'ను బట��, 
మ()య+ Bా() ఆగ�హమ' క�� రంKా ఉండfట వలన శ�ింkెను. cేవ#R |కJ výట� 
బ2రKా (పTవకh4), ఈ aరA>ను పdF�ను: యE@Oబ'ల1 pాY\N hభ$ంkదెను, 
ఇ��ా x�ల>ల1 pాY\N kెదరrÌట��దను. ఈ పTవచనమ+ వందల సంవతO(ాల 
భ7ష/తªh ను, ఇÖÌా �Øáయ+ల% కv-ను cేశమ+నందు Rవ[ించు నప#>డf 
సూ9ం:ెను. ~ిô/నుక% F�టX�ం9న భ2� య2c-క% :ంెcoన భ2� 
స()హదు� లలP నుంzెను (�«హÊ . 19:1-9). ~ôి/ను |కJ తరమ+ BారA ô~\ 
|కJ ఆè(ాSదమ+లP :ెప>బడనందున (coSa. 33) మ()య+ Bా() వంశమ+ 
త(ాS� ¤ాత RబంధనలP అరAదుKా ప()గణÀంపబzk, B¦రAKా గ+()hంప#ను FwలP>� 
య2c- వంశమ+లP ఇంF¡¤� �«ను. ఆ ల�7య+ల% యrజక వంÖామ+Kా మr(�ను; 
BారA ఆ �ెగలలP :ెలr� :ెద(�Æన నలÓµ-ౖఎR�co పట�ణమ+లను ¤ø ందుFGR() 
(�«హÊ . 21:1-42), FాR �గ�- ఇÖÌా �Øáయ+ల వలÒ Bా()F¡ భ2� మంnరA 
:ేయబడల�దు (�«హÊ . 13:14, 32, 33). 

య2c- (49:8-12) 
వచనమ' 8. య�u# ల�యrక% v-ల%గవ క%మrరAడf మ()య+ యrFwబ+ 

|కJ v-ల%గవ క%మrరAడf. అతడf ప#ట��నప#>డf, అతR తd� ఇలr :ె<ి>, “v¦ను 
�«హÊ Bాను సుh �ం:ెదను” అనుFGR య2c- అR <\రA <�టÍ�ను (29:35).5 
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య2c- ¤Tా రంభ à7తమ+లP, అతడf Z[\ప#ను cేS~ిం9 మ()య+ తన 
సహÊ దరAలక% అతzkR బXRసతSంలPRF¡ అ�´ FGంత �ø మ+´:ేయrలR 
అనుక%నM యrFwబ+ క%మrరAలలP ఒకడf (37:26-28). అతRF¡ తన FwడలÒౖన 
�-మrరA��, ఆs¢ ఒక ఆ సమయంలP ఒక B¦శ/ అR తలం9 తన�� లÒౖంK)క 
సంబంధమ+ కdK)య+ంzెను (38:12-26). అ��,ే య2c- తన తంzkT దృ~ి�  
నుంzk మ()య+ తన సహదరAల నుంzk బµv-/�ను తన తంzkT |ద�క% కv-నుక% 
�()K) B¥½ú�  సSతంతTత Fwసం తన à7�-RM ఐగ+ప#h లP బXRసKా ఉండfటక% 
సమ()>ంచుట c-S(ా 7zk<ింపబzెను. య2c-క% యrFwబ+ Z[\ప#ను 
¤� Knటy� Fwవడమ+ నుంzk ఎనMట�FÑ Fwల%Fwల�డR �ెల%సు; అతడf బµv-/�నును 
క�z- ¤� Knటy� క%ంట�, అతడf ఖ93తమ+Kా గ+ంzె పK)d చR¤� వ#ను (44:18-
34). ఈ సంజæల ఆ,-రంKా, యrFwబ+ య2c- ఈ 7ధs¢£న వ/F¡hKా ప()ణÀ� :ెంco 
క%టyంబ v-యక%zkKా మ()య+ తన వంశమ+నక% కÌమs¢£న v-యకతSమ+నక% 
ఉc-హరణKా ఉండగలనR �లె%సుFGv¥ను. అందువలన, య2c- |కJ సంత� 
:-లr ¤Tా మ+ఖ/s¢£న వంశమ+Kా మ()య+ BాKా� న cేశమ+లP అ� <�ద�Kా మr(�ను. 

�దట� మ+గ+! రA క%మrరAలను ఉపమrర!మ+లP నుం9, ఆ మ+సd తంzkT 
జన´ హక%J |కJ అ,oFార ÓXగమ+ను తన v-ల%గవ క%మrరAడf, య2c- 
F¡:ె3ను. అతడf తన సహÊ దరAలక% మ()య+ Bా() వంశమ+నక% v-యక%డగ+ను. 
య2c- |కJ ఈ Rయrమకం తన సహÊ దరAల:ే ఆôcoంపబడవలÒను, ఎవ(�Æ�ే 
అతRR తన kెx$ అతR శత�D వ.ల ¡¢డ�·ౖ ( ףֶֹרע , ‘orep6) నుండfనR 
సు/ �ంత�ర=. బµౖ÷j సంఘటనలలP ఈ ¤ాతTను య2c- ఎకJz- వ/F¡hగతమ+Kా 
ప()పâరçమ+ :ేయల�దు, FాR ఆ ఆè(ాSదమ+ య2c- అనంతరమ+, దూర 
ÓX7త(ాలక% :ే(�ను. య2c- |కJ తరమ+ BారA Bా() శతªT వ#లను ఓzkం9, 
¤ా()¤� �న Bా()R పటy� FGR, B¥నుకనుంzk7 Bా()R త()� పటy� FGR, మ()య+ 
:-వ# cబె� FGట��  సమయమ+ వ:3ెను. త(ాS� బµౖ÷ల% పTకరణల% కv-ను 
¤ø ందుటలP (v-/యr,o. 1:1-21) మ()య+ c-õదు తన శతªT వ#ల<�ౖ �ా,oం9న 
అv¦క 7జయrలలP Rరçయrత´క ¤ాతT ¤� ~ిం:ెను.8 �K)dన వంశమం�- 
c-õదును (ాìKా అంKÞక()ంచKా [య2c- వంèయ+డf], యrFwబ+ |కJ 
క%మrరAల% (తరమ+) BారA :ేయవల[ినco BారA అలంFారమ+Kా :ే[�ను: BారA 
తమ Knప> య2c- Bారసుzైన c-õదుక% నమస7Y\ంkెను (2 సమ2. 5:1-5 
చూడfమ+).  

వచనమ' 9. ఈ సమయంలP, Bా/ఖr/త |కJ 7వరణ య2c- |కJ 
భ7ష/తªh  F¡Ìయలనుంzk మ()య+ 3ింహమ'నక% పTaకKా అతR సహÊ దరAల 
స>ందన<�ౖF¡ మrర3బzెను. [ింహమ+ :-లr క�Ì రs¢£న జంతªవ#లలP ఒకట�. 
]ÁÂTలP [ింహమ+ను 7వ()ంచుటక% 77ధ రకమ+లÒౖన పదమ+ల% Bాడబzెను, 
మ()య+ య2c- |కJ <�రAగ+దల మ()య+ అ¨వృco%  FGÌతhKా జR´ం9న 
[ింహప# <ిల��� ¤� ల3బzనెు. �దట ఆ [ింహప# <ిల�  9నMco మ()య+ 
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బల]ëనమ+; అ��,ే Fాల కÌstణ-, అco పâ()hKా <�()K)న మగ [ింహమ+Kా అco 
కd[ిFGR మ()య+ తన సSంత జనs¢£న (క%టyంబమ+) [ింహమ+లక% (ాìKా 
అ¨వృco%  :ెందును. 

ఏcో  పTమrదవÖాతªh  [ింహమ+ను తరచుKా జంతªవ#ల |కJ (ాìKా 
ఆలPచన :ేయమ+ KాR, ప#(ాతన పTపంచమ+లP v-యక�-SRF¡ అco ఒక గ+రAh Kా 
మr(�ను. ô~\ ఆè(ాSదమ+లP, Kాదు మ()య+ c-ను వంశమ+ల% 
[ింహమ+ల%Kా 9aTక()ంచబzెను (coSa. 33:20-22). �ø లCôను వంట� (ాìల% 
మ()య+ అతzk Bారసుల% �«రbషల�మ+లP [ింQసనమ+నక% ఇరAB¥ౖప#లr 
నzk<ిసూh  మ()య+ Rd9 ఉంzే [ింహమ+ల పT�మల% కdK) ఉంzనెు (1 (ాìల% 
10:18-20). త(ాS� య2coయr చ()తTలP, పTవకhల% FGంతమంco cేవ#R పTజలÒౖన 
(ాìలను [ింహమ+ల%Kా సూ9ం:ెను (�«]Áజ�Jల% 19:1-9; జ�ఫv-/ 3:3). 
అ��,ే [ింహమ+ను గ+రAh Kా Bాడటమ+ అబXT Qమ+ వ/F¡hగత Bారసులక% 
సంబం,oం9 ఈ మరణ పడక ఆè(ాSదమ+ య2c- మ()య+ అతR ÓX7త(ాలక%, 
ఏcై�ే స>ష�ంKా c-õదుక% సూ9ంచబzెvý అco మ+ందుKా :ెప>బzనెు. 

�దట, య�u# (ఆ ప#రAషªడf) 3ింహమ' 5క7 �నM �లిn rా ([ింహప# 
<ిల� ) వ()çంచబzk అco ఒక యవSన [ింహమ+Kా (అ¨వృco%  :ెందుతªనM య2c- 
వంశమ+) మ()య+ తన ఆzరమ' B¦టXzk (BాKా� న cేశ దjkణ ¤Tా ంత 
కv-Ëయ+ల%) క�Ì రత��, కv-ను ఆకÌ�ంచుFGv¦ 7,-నమ+లP ÓXగమ+. 
అప#>డf, ఒక శF¡hవంతs¢£న మ()య+ ప()ణÀ� :ెంcoన [ింహమ+Kా (c-õదు 
v-యకతSంలP, య2c- వంశమ+), అతడf తన గ+హక% �()K) B¥V�, ఒక 3ింహమ' 
వల� పడW@Aనును. అకJడ, తన తదుప() ఆQరమ+ Fwసం B¦9య+ండfను, FాR 
ఎవరA u#NN �·ౖ@o ల�� ిమ()య+ సBాల% :ేయ+టక% "ైర$మ' kయేర=.9 ఈ ఊQ 
9తTమ+ను ప()పâరçం :ేసూh , c-õదు ]§బ�T నులP సహనమ+�� B¦9య+ంzk, ఉతhర 
వంÖాల% Bా() �ద క�z- ప()¤ాలన :ెయ/మనMంత వరక%, య2c-<�ౖ 7½ 
సంవతOరమ+ల% (ాìKా ప()¤ాdం:ెను (2 సమ2. 5:1-5). ఈ 7ధమ+Kా, 
c-õదు ఇÖÌా �Øల% పv¥Mండf వంశమ+లRMట�<�ౖ ప()¤ాdం9న (ాìKా ఆ�«ను 
(యrFwబ+ |కJ సంత�BారA). 

వచనమ' 10. ఇకJడ, యrFwబ+ |కJ పTవచనమ+ c-R <�ౖ�ాÃ �F¡ :ే(�ను. 
అతడf య2c- |కJ (ాజ BారసుR 7వ()సూh , రచ�త య�u# 5ద« నుంef 
QöలగN దండమ' గ2()3 పT�ాh 7ం:ెను. అతR @ాళn  మధ$ నుంef Yాజ దండమ' 
�üలగదు. ఇ7 తÔరA> స�పంలP అv¦క ప#(ాతన ఉపశమv-లను ఉc-హ()సూh  
(ాజå/,oFార గ+రAh ల%Kా స>ష�ం :ేయబzెను.10 BారA c-õదు (ాజ వంశమ+నక% 
(సంఖr/. 24:17-19; FÑరhనల% 45:1, 6, 7 చూడfమ+), ఎవ(�Æ�ే ఇÖÌా �Øáయ+లను 
(యrFwబ+ |కJ సంత�BారA) Bా() ÖóÌష�s¢£న సంవతO(ాలలP ప()¤ాdం9న 
Bా()R అనుమrనం ల�క%ంz- సూ9సుh ంco (2 సమ2. 7:8-16; FÑరhనల% 2:7-9; 
89:3, 4 చూడfమ+). వచనమ+ 10 |కJ త(ాS� ÓXగమ+ Bా/ఖr/తలక% 
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F¡�ష�s¢£నco. Åిల1హþ |కJ తరAr మr మ()య+ అరÃమ+ మrరవచు3 (తదుప() 
అధ/యనమ+ FGరక%: “~ిలPహÕ” |కJ అరÃమ+ <\à 156-58 చూడfమ+). 
అ��,ే ఆ ఆలPచన ఏంటంట� య2c- వంశప# (ాìల% h"ేయ'ల�ౖన పDజలను 
ఆజåæ <ింతªరA. 

వచనమ'ల> 11, 12. య2c- (ాజ()క Bారసుడf, c-õదు, Öాం�R మ()య+ 
Knప> ఐశSర/మ+ను అనుభ7ంచుటను, పTaFాత´కంKా u#D è<వSn@o తన rాefదను, 
ఉత/మ u#D è<వSn@o తన rాefద�ిలnను కట��  అR 7వ()ం:ెను. v-/యr,oపతªల 
|కJ <ిల�లక% (v-/యr,o. 10:3, 4; 12:14) మ()య+ �దట� ఇÖÌా �Øల% 
(ాìల సంత�F¡ Kాzkద �ా,-రణ యr�-T  Bాహనమ+Kా ఉంzేco (2 సమ2. 16:2; 
19:24-26).11 ఎప#>zై�ే ఒక (ాì తన Kాzkద<�ౖ పట�ణమ+లPRF¡ పTB¦Èంచుvý, అco 
Öాం�F¡ మ()య+ సంపదక% గ+రAh  (జ�క(ా/ 9:9; మతh�. 21:1-5). అ��ే, ఒక 
మ2రA� డf మrతTst ఒక Kాzkదక% c-T jfవd��� పగ!మ+ కటy� ను; ఆ జంతªవ# ఆ 
c-T ¶లను మrతTst Fాక%ంz-, �తhం c-T jfవd�R Fాజ�య+ను. సమృco%  |కJ ఈ 
9తTమ+, అప#>డf, Kాzkద |కJ సంత� క%z- ఆ Knప> సుఖమ+ను 
అనుభ7ంచునR స>ష�ం :ేయ+ను. 

యrFwబ+ |కJ ఆè(ాSదమ+ అ�శZF¡hKా మ+ందుక% �ాK�ను, మ()య+ 
య2c- |కJ పT�ే/క Bారసుడf తన బట�లను u#D è<రసమ'ల1 ఉతªక%నంత 
ధనవంతªడR అతడf 9aTక()ం:ెను. అతడf ఔc-ర/s¢£న పంటను మ()య+ 
���()న ఉత>�h  కdK)న c-T jfరసమ+ను అనుభ7ం9 తన వస/ =మ'లను u#D ºల 
రక/మ'ల1 ఉదుక%ను. అతzk c-T ¶ల పంట మ()య+ Bాట� నుంzk ఉత>�h  
:ేయబzkన c-T jfరసమ+ �«ంత 7�ాh రమ+Kా వ#ండfనంట� అతR కనుMల> 
u#D è<రసమ' వలన ఎఱ-rా [ יִליִלְכַח , chaklili] నుంzెను. ఇco అతR కళG�  
“v¥తªh ట��� Rంzkన,” ల�క “ఎఱ�R”12 అR అరÃమ+ మ()య+ అతR కనుదృ~ి� 
7ప(Þతమ+Kా c-T jfరసమ+13 �-T గ+ట వలన అస>ష�మr�«ను. ఇcే 7ధs¢£న 
ఆలPచనను NIV కdK)య+ంzెను; FాR ఇco “c-T jfరసమ+ కంట� మ+దురA” అv¦ 
]ÁÂT వ/FÑhకరణను అనS�సుh ంco. ఇco మ+దురA ఎఱ�  c-T jfరసమ+ను �-గడం తన 
కళ�ను c-T ¶ రసమ+ కంట� మ+దురA “ఎరAప#”Kా (KJV; RSV) మrరA3నR 
సలQRచు3ను. 9వ() అ�శZF¡h గల c-Bా తన సమృco%�«£న ఐశSర/మ+ను 
బట��  అతN పళÞn  µాలkతే Qలెn rాను ఉండfను. ఎందుకంట� ¤ాల% �ా,-రణమ+Kా 
పళG�  �ెల�బడటXRF¡ Fాదు FాR, ఒక ఉనMత వ/FÑhకరణ Fwసం అలr :ె<ి> 
ఉండవచు3, “అతR ఎరÌv¥ౖన <�దవ#లక% అతR పళG�  ¤ాల కంట� �ెల� Kా నుంzెను.”14 

జ�బ2ల�ను (49:13)  
వచనమ' 13. FGRM Fారణమ+ల వలన, యrFwబ+ ప#టy� క కÌమమ+ను ఇకJడ 

�-రAమrరA :ే[�ను; అతడf ఇÖాFఖrరA, ల�య |కJ ఐదవ క%మrరAR (49:14, 
15), c-టB¦[ ి ఆs¢ ఆరవ క%మrరAడf, జ�బ�ల�నుక% ఆè(ాSదమ+ R:ె3ను. 
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అతడf యrFwబ+ |కJ పదవ క%మrరAడf (30:17-20). ఆశ3ర/ంKా, ఇకJడ 
అలrK� ô~\ ఆè(ాSదమ+లPను (coSa. 33:18), (�ంzkంట�లPను జ�బ2ల�ను తన 
సహÊ దరAzైన ఇÖాFఖrరA కంట� మ+ందుKా జ�బ2ల�నుక% ¤Tా మ+ఖ/త 
ఇవSబzెను. ఇco త(ాSత R(ా% ()ంచబzెను, ఎప#>zై�ే �«హÊ షªవ “cేవ#zైన 
�«హÊ Bా సRM,oR” (�«హÊ . 18:6) cశేమ+లను F�టX�ంచుటక% gటy�  B¦[ి(5 
ఇÖాFఖrరA<�ౖ జ�బ2ల�నుక% ¤Tా ,-న/త ఇవSబzనెు (�«హÊ . 19:10-23). ఈ 
(�ంzkంట�లPను జ�బ2ల�ను |కJ వంశమ+ :-లr ఐశSర/మ+ కdK) 
శF¡hవంతమ+Kా నుంzెను. 

యrFwబ+ ఆè(ాSదమ+ జ�బ2ల�ను సమ+దTప# (�వ#న Rవ[ించును 
మ()య+ అతడf ఓడలక% (�వ#Kా ఉండfను, అR :పె#>చుండKా, ఆ వంశమ+నక% 
F�టX�ం9న cేశమ+ మధ/ధ(ా సమ+దTమ+ను :ేరల�దు (�«హÊ . 19:10-16). 
బదుల%Kా, ఆ~\రA వంèయ+ల% Bా() cేశమ+ను జ�బ2ల�నుక% పÈ3మంKా 
సమ+దT aరమ+న ¤ø ంcెను (�«హÊ . 19:24-31). ]ÁÂT 7భF¡h ְל (le) 77ధ 
అరÃమ+లను కdK) ఉంzనెు, అందువలన యrFwబ+ పTవచనమ+ జ�బ2ల�నును 
సమ+దT aరమ+ “|ద�,” “స�పమ+” (NIV), ల�క “దగ!ర”15 ఉం:ెను. RజåRF¡, 
ఈ ప()[ిÃ� జ�బ2ల�నుక% అనుక�లంKా BాణÀజ/మ+ ఓడల c-S(ా B¥V� వ:ే3 
పTయrణమ+ aరమ+నక% స�పమ+ ఎందుకంట� FÑ¹� ను నco Esdraelon ¤Tా ంతమ+ 
గ+ంz- జ�బ2ల�నుక% దjkణపÈ3మంKా మ()య+ ఆ~\రA దjkణ స()హదు� , 
మధ/ధ(ా సమ+దTమ+లPRF¡ ఖr` :యేబడfను. ఇco ఉతhరమ+నక% దూరమ+Kా 
Fాక%ంz-, సమ+c-T RF¡ మ()య+ అFwJ (�వ#క% <�ద�  ఉమ´zk రహc-(). అ��,ే 
జ�బ2ల�ను వరhక%ల% ఆ~\రA చటy�  �()K) B¥½ú�  కv-M స(ాస() దjkణ సమ+దTమ+ 
లPRF¡, ఆ cేశంలP Rవ[ిం:ే ఇతర వంశమ+ల వలÒ :ే[ినటy�  BారA క�z- :ే[ి(): 
Bా() వసుh వ#ల% ఇతరAలక% :ెంcoన ఆ cేశమ+ గ+ంz- రBాణ- :యే+టక% BారA 
:ెd�ం:ేBారA. ఈ 7ధమ+Kా, జ�బ2ల�ను, |కJ µÀ S¡£ర (ఉతhర-పÈ3మ 
స()హదు� ) 3uీోను వరక>, ఒక “ఓడ (�వ#”Kా “v�కలక%” వరhకమ+ పT:-రమ+ 
:ేయ+చు నుంzెను. 

FGco�  మంco “[cీోను” అv¦co జ�బ2ల�ను మనుషª/ల% [ీcోను (�వ# నుంzk 
వ:ే3 [ీcోను ఓడల<� ౖబXRసల%Kా పR:[ే\BారR ఆలP9�ాh రA. అco జ�బ2ల�ను 
మ()య+ ఇÖాFఖrరA ఇరAవ#() |కJ సంత�F¡ ఒక అవFాశం (49:15b), Bా() 
సహ�దరAలక% జ�బ2ల�ను మనుషª/లక% :-లr వ/�-/సమ+ వ#నMco: :-లr 
ÓXగమ+ వరక%, BారA బలవంతªల%Kా, ,ైర/మ+ కdK), మ()య+ ,�రAల%Kా 
కనబడfదురA. BారA Bా()R BారA మ()య+ Bా() య+ద%మ+లనుంzk రjkంచుFGను 
మనుషª/ల%; BారA సుల%వ#Kా ôసK)ంచబzk, ���()న శF¡h��, ల�క 
బXRసతSమ+ లPRF¡ బలవంతమ+Kా B¥½ú�  BారA Fాదు. ô~\ ఆè(ాSదమ+లP 
సమrంతరs¢£న వచనమ+ జ�బ2ల�ను మనుష/ల% “సమ+దTమ+ల సమృco%R 
<ీల%3” ల¶ణ-లను కdK)య+ందురR సూ9ం:ెను (coSa. 33:19). NIV c�RR 
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ఇంFా బలs¢£న మrటలP�  :ె<�>ను, “BారA సమ+దTప# సమృco%<�ౖ 7ందు :ేయ+ను.” 
ఇco BారA Bా() వరhకమ+నక% వ93న అవFాÖాలను పTZజనకరంKా aసుFGv¥ను, 
FాR సhబ+� Kా Rల%3R ల�క Bా()R Bా(� బలవంతమ+Kా [ీcోను ఓడలలP బXRస 
పRF¡ అనుమ�ంచుFGనల�దు. శF¡hవంతªలÒౖన వరhక%ల%Kా, BారA తమ సSంత 
గమr/RM Rయం�Tంచుక%ంట� మ()య+ సమ+దTమ+ నుంzk వ:ే3 మం9 
వసుh వ#ల |కJ సమృco%R బట��  ఆనంcoంచు చుంzెను. 

ఇతర పTకరణల% జ�బ2ల�ను మనుషª/ల% బలవంతªల% మ()య+ 
,ైర/వంతªలÒౖన Zధులv¦ RజåRM R(ా% ()ంచును. కv-Ëయ+లక% వ/�(�కమ+Kా 
¤� (ాzk Bా()F¡ Bా(� ఒక <\రAను సం¤ాcoంచుFGR, మ()య+ BారA cెబ� (ా |కJ 
FÑరhనలP ఈ 7ధమ+Kా సుh �ంపబzk() “మరణభయమ+ ల�క ¤Tా ణమ+ 
తృణ pక()ంచుFGRన జనమ+” (v-/యr,o. 5:18). ఇc ే7ధs¢£న ల¶ణ-ల% K)cో /ను 
సమయమ+లP కనపzెను, ఎప#>zై�-ేc�RF¡ 7రAద%ంKా �c-/Ëయ+లను 
ఓzkంచుటక% ఇÖాFఖrరA సహÊ దరAల నుంzk- జ�బ2ల�ను |కJ మనుష/ల% 
ఇతర ఇÖÌా �Øáయ+ల�� జతక�zk() (v-/యr,o. 6:35). 9వ()F¡, అRM 
వంశమ+ల% ]§బ�T ను వద�  ఒF� (ాజ/మ+Kా 7,ేయతను కdK) య+ందుమR 
పTమrణమ+ :ేయ+టక% c-õదును స�<ిం9నప#>డf, జ�బ2ల�ను వంశమ+ 
అతR [�ౖన/మ+నక% అ� <�ద�  సంఖ/లP ¤� (ాట ప#రAషªలను ఇచు3టలP 
cోహదపzెను (1 coన. 12:23-40). ఏబcoB¦లమంco జ�బ2ల�Ëయ+ల% v¦రA> 
మ()య+ Rబద%త కdK)న Zధుల% “మనసుOనందు ¤ø రప#ల�క%ంz-” వ#నMBారA 
(1 coన. 12:33). 

ఇÖాFఖrరA (49:14, 15)  
వచనమ'ల> 14, 15. ఇÖాFఖrరA ల�యrక% ఐదవ క%మrరAడf మ()య+ 

యrFwబ+ |కJ �ü�´దవ క%మrరAడf (30:14-18). ఇతR నుంzk వ93న 
వంశమ+ను v-/యr,oపతªలలP :-లr Rర�¶/ం :ే�ారA. ఈ వంశమ+ మ()య+ 
కv-Ëయ+ల<�ౖ Bా() య+ద%మ+లలP (v-/యr,o. 1) అలrK� భదTపర9న 
సమr:-రమ+లP క�z-, ఇÖాFఖrరA పT�ాh 7ంచబడల�దు. అ��,ే 
ఇÖాFఖr(Þయ+ల% cెబ� (ా��ను మ()య+ బX(ాక%��ను [[ీ�(ాక% మ()య+ Bా() 
[�ౖన/మ+నక% వ/�(�కమ+Kా :ే[ిన య+ద%మ+లP మనక% కనబzk() (v-/యr,o. 
5:15). ఆ సందరÅమ+లP cేవ#డf కv-Ëయ+ల �ü�´coవందల ఇనుప 
రధమ+లను FÑ¹� ను Bాగ+ B¥ంబzk లPయలP FGటy� FGR¤� �Øలr :[ే\ను. అప#>డf 
[ీ[�(ా [�ౖన/మ+ను ఇÖÌా �Øáయ+ల% సుల%వ#Kా ఓzkం:ెను (v-/యr,o. 4:1; 
5:31), FాR ఈ 7జయమ+లP ఇÖాFఖr(Þయ+ల ¤ాతTను ఆ Bాక/మ+ :ెప>ల�దు. 

v-/యr,oపతªల పTFారం, ఇÖాFఖr(Þయ+ల% �c-/Ëయ+లక%, 
అమrల�FÑయ+లక%, మ()య+ తÔరA>క% :ెంcoనBా()F¡ వ/�రకమ+Kా K)cో /ను 
:ే[ిన య+ద%మ+లP ¤ాలC! నల�దు. ఈ ఆకÌమణc-రAల% Z(ా� నును c-ట� మ()య+ 
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ఇÖాFఖrరA |కJ K)()జన ¤Tా ంతs¢£న �«జ�T�Øల% s¢£c-నమ+<�ౖ c-zk :ే[ి() 
(v-/యr,o. 6:33; �«హÊ . 19:17-23 చూడfమ+); అ�v-, Bా() దు(ాకÌమణను 
ఆపక%ంz-, Bా()F¡ లCంK)¤� �నటy�  కనబzెను. Fాబట��, cేవ#R ఆత´ K)cో /ను<�ౖF¡ 
వ93నప#>డf, మన~Oీయ+లక%, ఆ~\రA, జ�బ2ల�ను, మ()య+ న�ాh d 
K5తTమ+లను య+ద%మ+నక% రమ´R దూతలను పం<�ను (v-/యr,o. 6:34, 35), 
FాR అతడf Bా() cేశమ+ను Fా¤ాడfFGనుటక% ఇÖాFఖrరAను <ిల%చుటక% 
పTయతMమ+ :ేయల�దు. దు(ాకÌమణc-రAలను వ/�(�F¡ంచుటక% బదుల%Kా, BారA 
Bా() ఇష�పTFారమ+ Bా()F¡ బXRసలగ+టక% అప>K)ంచుFGv¥ను. 

ఈ :-()�-T త´క సమr:-రమ+ యrFwబ+ |కJ పTవచణ-త´కs¢£న 
ఆè(ాSదమ+/Öాపమ+ ఇÖాFఖrరA వంèయ+ల% బల¡¢�న rార§భమ' FాR అతడf 
Y�ండW uొడn  మధ$ పండW@AN h��ా ం� మం�దగ'టయ' ఆ భ�¬ 
రమ$¡¢�నదగ'టయ' చూ:నెు. ఇకJడ Bాzkన ]ÁÂT పదమ+,   ִםיַתְּפְׁשִמ
(mishpethayim), అRÈ3తs¢£న అరÃమ+ కdK)న దSందS పదమ+. NASB c-RR 
“Kn(�ÌలcొzkÝ ,” NEB c-RR “పÜవ#ల FGటy� ” Kా అనS�ంచును. ఈ సంసJరణల% 
49:14, 15a ఇÖాFఖrరAక% Z(ా� నుక% దjkణంKా �ారవంతs¢£న s¢£c-నమ+లP 
ఆదరFs¢£న, పTÖాంతs¢£న 7ÖÌా ం� సÃలమ+ అR అరÃమ+ :పె#>ను. 49:15b ఈ 
వంశమ+ ప#(ాతన వ/క%h లక%, Bా()R pcటj�kయే' u#సుల>Kా (బXRసతSమ+).16 

:ేయ+నR అరÃమ+ :ెప#>ను. ఈ దృÖా/RF¡ 7రAద%ంKా, KJV, NIV, NAB, 
TEV, మ()య+ ఇతర అ,oFార ప¶మ+ల% mishpethayimను “àను సంచుల%” ల�క 
“ÓXరమ+” ఆ Kాzkద ôయవలÒను. ఒక Kాzkద సహజమ+Kా ÓX(ామ+ను ô[\ 
జంతªవ#, సరAక%ల% ô[\ పRR వ/�(�F¡ం9 ఒక రధమ+ను య+ద%మ+లPRF¡ ల�క 
తన శతªT వ#లను c-zk :ేయ+టక% ఒంటÍ<�ౖ B¥½ú�  Zధుడf (v-/యr,o. 4:13-16; 
6:5). ఈ ]ÁÂT పదమ+ |కJ అరÃమ+ పంzkతªల:ే 7Bాదమ+ :ేయబడfను 
కనుక, మనమ+ ఇకJడ c-R అరÃమ+<� ౖఖ93తమ+Kా :ెప>ల�మ+. K)cో /ను య+ద%  
సందరÅమ+లP అ�v-, ఇÖాFఖrరA వంశమ+ (�ండf cొడ�  మధ/ పడfFGR, 
RశFబ�ంKా దు(ాకÌమణc-రAలక% Bా() cేశమ+ను అప>K)ం9 Kాzkదల వలÒ 
పTవ()hంచడం స>ష�మ+Kా కనబzెను. శతªT వ#ల<� ౖ ¤� (ాzk మ()య+ BాKా� న 
cేశమ+లP 7జయమ+ గ2()3 cేవ#R BాKా� v-లను నమ´z-RF¡ బదుల%Kా, Bా()F¡ 
అప>K)ంచుFGR మ()య+ F�వలం వ#v-Mం అv¦లr, అన/ యజమrనులక% 
బలవంతమ+Kా [\వ :ే[\ జంతªవ#ల%Kా మr(�ను. 

ఉపపత�Mల క>మEర=ల> (49:16-21)  

16u#ను ఇ��ా x�ల> r©�Dక>లవల�  
తన పDజలక> `#$యమ' ±ర=�ను. 
17u#ను QbD వల1 సరUమ'rాను 
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u#Y\ల1 కటn µామ'rాను ఉండWను. 
అuv గ'ఱ-ప. మef¡¢ల> కరచును 
అందువలన ఎక>7pాడW pcనుకక> పడWను. 
18x�హ: pా,   రºణ@Aరక> కN�·టj�  య'`#Mను. 
19బంటmల గ'ంప. rాదును @Aటm� ను 
అతడW మef¡¢ను @Aటm� ను. 
20ఆÅ4ర=`Ëద«  �ø�షª ¡¢�న ఆzరమ' కలదు 
Yా4లక> తr\న మధుర పu#ర§మ'లను అతefచు�ను. 
21న'ా/ S hడWవబefన ల�ef 
అతడW ఇం�·ౖనమEటల> పల>క>ను. 

c-ను (49:16-18)  
వచనమ' 16. యrFwబ+ |కJ ఐదవ క%మrరAడf, c-ను, ÷లr_  |కJ 

�దట� క%మrరAడf, (ా]§ల% |కJ c-[ి (30:5, 6). ఆ క%టyంబ అ,oప�: ే
ఆèరScoంపబడÝ ఉపపతªMల క%మrరAలలP �దట�Bాడf. RజåRF¡ c-ను (�ండf-
ÓXKాల ఆè(ాSదమ+ను ¤ø ంcెను, �దట� ÓXగమ+: “u#ను [ ןָּד , Dan] ఇ��ా x�ల> 
r©�Dక>లవల� తన పDజలక> `#$యమ' [ ןיִּד , din] ±ర=�ను.” c-ను అv¦ <\రAక% 
“v-/యrమ2()h” అv¦ అరÃst Fాక%ంz- “ఒక ప¶మ+న Bా/జ/మrడf” ల�క “aరA> 
aరA3” అR క�z- అరÃమ+. ఈ <\రA అతడf ప#ట��నప#>డf (ా]§ల% |కJ 
మrన[ిక ప()[ిÃ�R చూ<ించును. ఆs¢ �ర<�ట��, “cవే#డf v-క% aరA> a(�3ను” 
అR అతRF¡ “c-ను” అR <\రA<�టÍ�ను (30:6). 

c-ను తన పTజలక% ఎలr v-/యమ+ (aరA>) :ేయ+ను? cేవ#డf అతRR 
ఇÖÌా �Øల% పTజలక% aరA> a(�3 BాRKా 7వ()ం:ెను (coSa. 32:36; FÑరhనల% 
135:14; FÑరhనల% 72:2 చూడfమ+), FGంతమంco ఇకJడ “పTజల%” అంట� 
ఇÖÌా �Øల% cేశమ+ను సూ9ంచును.17 మనమ+ ఎప#>డf c-ను వంశమ+ cేశమ+ 
అంతట�R v-/యమ+ ల�క aరA> aరA3టను చదవల�దు, ఈ పTవచనమ+ తన సSంత 
వంశమ+నక% అనS�ంచట c-S(ా మనమ+ బXగ+Kా అరÃమ+ :ే[ిFGనవచు3. ఈ 
aరA>లP ÓXగమ+ k ిd~ీhయ+ల<�ౖ సôOను |కJ 7జయమ+ గ+ంz- Fావచు3ను 
(v-/యr,o. 14-16), c-ను వంèయ+ల<�ౖ అతడf నలÓµౖ సంవతO(ాల% కö)న 
Rయమమ+ ¤� ~ిం:ెను (v-/యr,o. 13:1). 

వచనమ' 17. యrFwబ+ ఇంFా c-నును గ2()3 u#ను QbD వల1 సరUమ'rాను 
u#Y\ల1 కటn µామ'rాను ఉండWను: అuv గ'ఱ-ప. మef¡¢ను కరచును. ఇco ఆ 
గ+ఱ�మ+ <�ౖF¡ ల�9నటy�  :ే[ి c-R నడప# BాzkR B¥నుకక% పzలేr :ేయ+ను. 
పంzkతªల% ¤ాల[ీhv-లP ఇరB¥ౖ రకమ+ల 7ష సర>మ+లను కనుKnv-MరA, 
మ()య+ ఒకట� “FGమ+´ ¤ామ+,” పTమrదకరs¢£న పసుప# 7షసర>మ+. c-R కళ�  
<�ౖÓXగమ+లP ఒకట� వ#ంzk అco FGమ+´లr అR<ించును; మ()య+ అco (ాళ�లP ల�క 
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ఇసుకలP c-K) య+ంzk, c-RR గమRంచక%ంz- అలr B¥½ú�  జంతªవ#లను ల�క 
మనుషª/లను చంప#ను. FGRM Jewish Targums అలrK� :-లr మధ/య+గ 
య2coయr Bా/ఖr/v-ల% సôOనును k ిd~ీhయ+లను చం<ిన మరణకరs¢£న శF¡h 
కdK)న 7ష సర>మ+Kా గ+()hం:ెను.18 

c-Ëయ+ల% అక�ా´తªh Kా లr�షª cేశమ+ను v-శనమ+ :ేయ+ట ఇంFGక 
అంKÞక()ంచల�R ఉc-హరణ. k ిd~ీhయ+లక% వ/�(�కమ+Kా v¥ౖరA� ÓXగమ+లP 
Bా()R BారA ఇంక ఎంత మrతTమ+ ¤� ~ించుFGనల�క, ఆరA వందల మంco 
c-Ëయ+ల% Bా() వంశమ+ Rవ[ించుటక% ఒక మం9 సÃలమ+ B¥దక%చూ తÔరA> 
B¥½¾�ను. BారA పTÖాంతs¢£న తÔరA>నక% :ెంcoన కv-నులP లr�షª 
పట�ణమ+నక% వ:ె3ను; మ()య+ అకJడ, ఆ �తhమ+ జv-ÓXను v-శనమ+ :ే[ ి
మ()య+ ఆ పట�ణమ+ను తగ+లబµట�� , అక�ా´తªh Kా చం<,ి ఒక 7ష సర>మ+ వలÒ 
నుంzెను. c-Rత(ాSత, ఆ పట�ణమ+ను BారA మరలr R()´ం9 మ()య+ c-RF¡ 
Bా() పâ(ÞSక%డf, యrFwబ+ |కJ క%మrరAడf c-నును బట�� “c-ను” అR <\రA 
<�ట��(). BారA ఒక పT�మను :ెF¡J మ()య+ అకÌమ యrజకతSమ+ను ఏ(ా>టy 
:ే[ి() (v-/యr,o. 18:1-30). BారA అకJడ అషÔä (Þయ+ల% FÑÌ.పâ. 722లP 
వ:ే3వరక%, మ()య+ Bా()R Bా() 7గÌQ(ాధనను బట��  మ()య+ cోషమ+ను బట�� 
Bా()R :ెరపట��  వరక% FGన�ాK)().  

వచనమ' 18. c-నును ఆèరScoసూh  9వ()లP యrFwబ+ అక�ా´తªh Kా cేవ#RF¡ 
ఒక 9నM ¤Tా రÃన :ే[�ను: x�హ: pా,   రºణ@Aరక> కN�·టj�  య'`#Mను. యrFwబ+ 
మrటలP�  ఈ ఏడf> అ�ా,-రణs¢£నco. ఇco c-ను |కJ Knప> õరAzెనౖ, 
సôOనును గ2()3 పTవచనమr, ఎవ(�Æ�ే తన అహంFారమ+ను బట��  తనను 
v¥ౖ�కంKా మ()య+ ఆa´యంKా ]ëనంKా :ేసుFGR, B¦లFGలco k ిd~ీhయ+ల�� సQ 
పzk¤� �«ను? బహÕÖా ఇco c-ను సం��BారA 7చ¶ణ-ర]̂తంKా (లr�షª) 
నగరమ+లP వ#నM RBా[తిªలను చం<ిన Rందను బట��  తన భయమ+ను 
�ెdయజ�య+ట. మరణ పడక<�ౖ ఆè(ాSదమ+ యrFwబ+ తన క%మrరAలలP 
FGంతమంco మ()య+ Bా() సంత� భ7ష/తªh లP �Øమవ#దు(5 అR ఆంcోళన 
పడfట స>ష�మ+. ఆ మ+సdBాడf మరణమ+ను స�<ిం9నప#>డf, ¤ాత 
¤ాపమ+ల% బహÕÖా ఒక�ా() గ+రAh  వ93 య+ండవచు3. అతడf తన 
ఒzkదుడfక%లను బట��  అలrK� తన క%మrరAలను బట��; Bారందరb Bా()F¡ 
అవసరs¢£న cేవ#R |కJ కృప మ()య+ ర¶ణక% FGరక% Rd:ెనR అతడf 
�ెల%సుFGv¥ను. 

Kాదు (49:19)  
వచనమ' 19. rాదు ల�యr c-[ి�«£న, #లr> |కJ �దట� క%మrరAడf 

మ()య+ యrFwబ+ |కJ ఏడవ క%మrరAడf (30:10, 11). ఇతR గ2()3 ఈ 
వచనమ+లP సంjkపhంKా ]ÁÂTలP ఆరA పc-ల% కdK)వ#ంzనెు, మ()య+ అందులP 
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మ2డf “Kాదు” అv¦ <\రAను :ెప#>ను. ]ÁÂT పదమ+ דג  (gd) ను ఉపZK)ం9 
మ()య+ ఇతర అ¶రమ+లను కd<,ి రచ�త 77ధ పదమ+లను <�ట��  “c-zk” 
అv¥ను: u#efkేయ'pార= అతef�·ౖ u#ef kేయ'ను, @ాN అతడW pాY\ మef¡¢ను 
@Aటm� ను. NIV :ెప#h ంco, “బంటyల గ+ంప# Kాదును FGటy� ను, అతడf మzks¢ను 
FGటy� ను.” 

Kాదు వంశమ+ Z(ా� నుక% తÔరA>న, సంపTc-యక cేశs¢£న కv-నుక% 
B¥ల%పల Rవ[ిం:ెను. Bా()F¡ Bా() శతªT వ#ల% Bా() పTcశేమ+లPRF¡ :nరబడక%ంz- 
ఎటyవంట� సహజ స()హదు�  ల�క¤� వడం వలన, Bా() Bా() K)()జన BారసతSమ+ను 
:-లr కష�మ+Kా ¤� ~ిం:ెను. BారA ôయrÂయ+ల:ే దjkణంKా, అô´(Þయ+ల: ే
తÔరA>B¥ౖప#, మ()య+ ఈÖాన/ంKా అ(ా�య+ల% చుటy� మ+ట� బzెను. Kాదు 
ôయrబ+ (ా� దగ!ర పT�ాh 7ంచబzెను (9వ శ�-బ�మ+ FÑÌ.పâ.లP), ఎకJzై�ే 
ôయrబ+ (ాì, st¹ా, Kాదు పట�ణs¢£న అ�-(5తªను, c-R RBా[ితªలంద()Ë 
వ,oం9 c-RR �ాS,�నం :ేసుFGv¥నR <\(5Jv¥vý అకJడ :ెప>బzెను. ఇలr 
:-లrమంcoR చంప#టక% Fారణం అco తన FÑôషª cేవతను అలrK� 
ôయrÂయ+లను తªT <ిh  పరచుటకR ఇవSబzెను.19 Kాదు 9నM వంశమ+ అవడం 
వలన, BారA Bా()<� ౖ “c-zk:ే[\” “బంటyల” నుంzk Fా¤ాడfFGనుటక% BారA 
Rప#ణ+లÒౖన య+ద%  Zధుల%Kా మrరవల[ి వ:ె3ను (1 coన. 12:8). ô~\ 
ఆè(ాSదమ+లP, BారA ఉగÌs¢£న [ింహప#<ిల�  వలÒ 7వ()ంచబzk() (coSa. 33:20, 
21). Bా() ¤Tా థ�క ఎతªh గడ ఏంటంట� క%య+F¡h మ()య+ B¥నుక నుంzk 
s¢రAప#c-zk, మ()య+ ఇందువలv¦ యrFwబ+ |కJ పTవచనమ+ BారA Bా() 
శతªT వ#ల “మzks¢ల �ద FGటy� ను” అR :ెప#>ను. 

ఆ~\రA (49:20)  
వచనమ' 20. ఆÅ4ర= యrFwబ+ |కJ ఎR�దవ క%మrరAడf మ()య+ 

#లr> |కJ (�ండవ సం�-నమ+. ల�యr అతRF¡ “ఆ~\రA” (“ఆనందం”) అR <\రA 
<�టÍ�ను ఎందుకనKా ఆs¢ తన c-[ి యrFwబ+నక% (�ండవ క%మrరAR ఇ:ె3నR 
�F¡Jd సం��~ిం:ెను (30:12, 13). యrFwబ+ మరణ పడక<�ౖ ఆ~\రAక% 
పTవచనమ+, ఆÅ4ర=`Ëద«  �ø�షª ¡¢�న ఆzరమ' కలదు. c�R అరÃమ+ అతR సంత� 
Knప>Kా ఆèరScoంపబzkన వంశమ+; కv-నులP Bా()F¡ F�టX�ంపబzkనco 
గdలయక% Bాయ+వ/ంKా మధ/ధ(ా సమ+దTమ+ coగ+వ#న వ#నM �ారవంతs¢£న 
ÓXగమ+. ô~\ |కJ ఆè(ాSదమ+ ఆ~\రAను “తన సహÊ దరAలకంటÍ కటX¶మ+ 
v¿ందును.” అతడf “తన ¤ాదమ+లను �ెలౖమ+ [ఒáవ]లP మ+ంచుFGనును,” అంట� 
c-R అరÃమ+ అతడf Knప> ఐశSర/మ+ను అనుభ7ంచును మ()య+ అతడf 
బTదుక% coనమ+లలP “7ÖÌా ం�” కల%గ+ను (coSa. 33:24, 25). 

సమయమ+ గ�ం9న FGలco, ఆ~\రA |కJ Bారసుల% బµౖ÷ల% గÌంథమ+లP 
ఒక వ/�-/సs¢£న 7ధమ+Kా 7Öó�Èంచబz-Ý రA. Bా() సం��షs¢£న మ()య+ 



149 

అ¨వృco%కరs¢£న à7తమ+ ఒక ÓX7సూచకs¢£న ÓXగమ+ కdK)య+ంco, అco 
cేవ#R పTజలక% 7ప(Þతs¢£న ఆa´య మ()య+ (ాజFÑయ సమస/లను 
కdK)ం:ెను. v-/యr,oపతªల గÌంథకరh ఆ~\రA వంశమ+ను గ2()3 అమ(ా/దKా 
:ెప#>చు, ఇలr 7వ()ం:నెు “ఆ~\(Þయ+ల% cేÖాRBాసులÒౖన కv-Ëయ+లను 
B¥ళ�Knట�క Bా()మధ/ Rవ[ిం9()” (v-/యr,o. 1:32). అతడf కv-Ëయ+ల మ+ఖ/ 
పటX� ణమ+లను, k �RF¡యr సమ+దTaరమ+ను కd<ి, ఏcై�ే బహÕÖా ఆ~\రA 
|కJ FGRM ఉత>తªh లక% ఎగ+మ� F�ందTమ+Kా మrరAvý c-RR పT�ాh 7ం:ెను. 
యrFwబ+ |కJ ఈ వంశమ+ BారA v¥ౖ�క మ()య+ ఆa´య 7ల%వలలP 
(ాàపడడం అRBార/మ+Kా :ేసుFwవడం కంట� సమృco%�«£న Bా/¤ారమ+ను 
7cేèయ+ల�� కdK)య+ండfట గ+()ం:ే ఆంcోళన :ెంc-రA. cెబ� (ా FÑరhన 
ఆ~\(Þయ+ల R~ిhiయrత´క తటసÃ B¥ఖౖ()R :పె#h ంco. BారA [[ీ�(ా |కJ 
కv-Ëయ+ల [�ౖన/మ+ ఎl Tా ��య+ల<�ౖ c-zk :[ేినప#>డf ఇబ�ందుల�� 
చుటy� మ+ట��న Bా()F¡ సQయపడవలÒను (v-/యr,o. 4:13; 5:17). 

ఆ~\రA గ2()3 యrFwబ+ పTవచనమ+ (�ండంచుల ఖడ!మ+: అతడf ÖóÌష?s¢£న 
ఆQరమ+ కdK) య+ండfనv¦ c�B¥న; అ��,ే Bా() (ాజ మధుర పc-రÃమ+ల% 
Bా()F¡ Öాపమ+Kా మr(�ను. ఈ Bాక/క�రA> స�ప కv-Ëయ+ల పట�ణ (ాìల�� 
మ()య+ అFwJ మ()య+ [ీcోను వంట� 7cèే ఓడ(�వ#ల పట�ణ-cేÖాల�� సంపనM 
BాణÀజ/మ+ను సూ9ంచును (v-/యr,o. 1:31). c�R �ా(ాంశమ+, ఆ~\రA |కJ 
Bారసుల% cేవ#డf Bా()F¡93న ఆè(ాSదమ+లను ఉపZK)ం9 Bా()R Bా(� 
సంపనుMల%Kా :ేసుFwల�దు FాR, అన/ ¤ాలక%ల% క�z- à7ం9 మ()య+ 
బలపzేలr :ే�ారA. 

న�ాh d (49:21)  
వచనమ' 21. న�ాh d (ా]§ల% |కJ c-[�ి«£న, ÷లr_  (�ండవ క%మrరAడf 

(30:7, 8). యrFwబ+ |కJ ఆè(ాSద వచనమ+ల% ఈ శ�-బX� లRMట�లP 77ధ 
రకమ+ల%Kా అరÃమ+ :ేసుFGనబzkన7. LXX మ()య+ అ(ా�  అనుBాదమ+ల% 
MT నుంzk B¦రAKానుండfను (FÑÌ.శ. 800 ఉత>�h). 21వ వచనమ+క% Victor P. 
Hamilton ఆరA పT;-న Bా/ఖ/లను తయrరA:ే[�ను; ఇందులP ఐదు న�ాh d 
వంశమ+ను గ2()3 �ానుక�లంKా లÒF¡JంపబడKా, ఒకట� పT�క�లంKా నుంzెను.20 
ఆ క%టyంబ అ,oప� ఏ� అంచv- B¦సుh v-Mzో  ఎవరA ఖ93తమ+Kా 
:ెప>ల�క¤� �v-, (�ండf అవFాÖాల% మrతTం �గ�- Bాట�కంట� ఒF�లr వ#నMటy�  
కనబzెను. �దట�co NASAB లP Bాడబzెను: న'ా/ S hడWవబefన ల�ef, అతడW 
ఇం�·ౖనమEటల> పల>క>ను. (�ండవco NIV లP కనబడfను: “న�ాh d 7డfవబzkన 
ల�zk అco అందs¢£న ల�zk<లి�లను కdK)య+ండfను.”  

ఈ వచనమ+ |కJ �దట� ÓXగమ+ BాసhవంKా (�ండf అనుBాc-లలP 
ఒF�లr వ#ంco, న�ాh dR ఒక ఆడ ల�zk�� ¤� ల3డం ఎలr అంట� “7zk9<�టy� ” ల�క 
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“7డfవబzkన.” ఈ వచనమ+ |కJ (�ండవ ÓXగమ+ NASB లP ఇలr 
:ెప>బzెను, “అతడf అందs¢£న మrటలను ఇచు3ను”; న�ాh dR ల�zk�� ¤� ల3డం 
నుంzk Rషhi�సుh నMటy�  వ#ంco, ఎందుకంట� ఒక ఆడ ల�zk “అందs¢£న పదమ+ల%” 
మrటలrడల�దు. అ��,ే ఆ �ారbప/తను ఉంచుటక% “అందs¢£న మrటXల% 
పల%క%” అR :ె<�>ను (NIV; NRSV చూడfమ+). “7డfవబzkన ల�zk” అv¦ ¤� dక 
న�ాh d గdలయ సమ+c-T RF¡ ఉతhర మ()య+ పÈ3మంKా అకJడకJz- 
జనసందTs¢£న ఆ పTcేశమ+ను సూ9సుh నMటy�  కనబడfతªంco. Bా()F¡ Bా() K)()జన 
పTcేశమ+లP అన/మత RBా[తిªల నుంzk తక%Jవ వ/�(�కత ఉండfట వలన, 
RయంతTణ ల�R ల�zk వలÒ 7సh()ంచుటక% �ాధ/పzనెు. 

ఇతర ¤ాత Rబంధన సూ9కలలP, న�ాh d వంశమ+ “అందs¢£న మrటల% 
పల%క%టక%” గ+()hంచబడల�దు, FాR Rరçయrత´క ఆచరణల% :యే+ట వలన 
గ+()hంచబzెను. BారA జ�బ2ల�Ëయ+ల�� కd[ి cబె� (ా |కJ <ిల%ప#క% 
[ీ[�(ా:ే నడపబడfచూ �ü�´coవందల ఇనుప రధమ+లను కdK)న Knప> 
[�ౖన/మ+ను ఎదు(nJనుటక% B¦లFGలco మనుషª/లను పం<�ను (v-/యr,o. 4:3, 
6, 10). [ీ[�(ా గdలయలP అv¦క వంశమ+లక% పT;-నమ+Kా మ+ప#> 
¤ø ం9య+ం:ెను, FాR న�ాh áయ+ల% Bా() �ద Knప> 7జయమ+ ¤ø ందుటక% 
cెబ� (ాక% మ()య+ బX(ాక%క% సQయపzెను. అ��ే, Bా() సSంత 
భ2ÓXగమ+లP, కv-Ëయ+ల Bాయ+వ/ పట�ణమ+లÒౖన: బþ�ేäs¢షª మ()య+ 
బþతv-తª Bా()R B¥ళ�Knట�ల�దు. బదుల%Kా న�ాh áయ+ల% “Bా()మధ/ Rవ[ిం9” 
మ()య+ Bా():ే B¥ట��  పనుల% :ే�ంచుFGR() (v-/యr,o. 1:33). 

YాÆíల> 5క7 క>మEర=ల> (49:22-27)  

22234ప. ఫSంkeెf @Aమ~ 
ఊట 5ద« ఫSంkెef @Aమ~ 
u#N Y�మ~ల> r©డXuv@o ఎ@o7 pా$�ించును. 
23hల>@ాండWD  అతN p|uvం�Y\ 
pార= బ¸ణమ'లను p|3ి అతN ÆÇం3ిం�Y\. 
24యE@Oబ' @Aల>చు పYాక�మ�ాSx��నpాN హస/  బలమ'వలన 
అతN hల>n  బల¡¢�నదగ'ను. 
ఇ��ా x�ల>నక> బండయ' 
¡£�·efpాడWను ఆయ |̀. 
 క> సzయమ' kేయ'   తంefD uేవ.Nవలనను 
�·ౖనుంef ¬ంటj upcనలQbను 
25@o�ంద u#r\య'నM అrాధజలమ'ల upcనలQbను  
స/నమ'ల upcనలQbను గర)మ'ల upcనలQbను 
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NనుM uhంచు సరÃశక>/ N upcనవలనను  
అతN బ¸హþబలమ' uvట�పరచబడWను 
26  తంefD upcనల> `# పáY\Ãక>ల upcనల�·ౖN 
�ర@ాల పరÃతమ'లకంట� Æéచు�గ పDబలమగ'ను. 
అh 234ప. తలXదను 
తన సహ: దర=లనుంef p|ర=పరచబefన 
pాN నef c̀�/Xదను ఉండWను. 
27బ�`#$Xను ôల>�నటj�  Qbeేల>  
అతడW ఉదయమందు ఎరను �N 
అస/మయమందు uోప.డW À́ మ'~ పంచు@Aనును. 

Z[\ప# (49:22-26) 
వచనమ' 22. Z[\ప# యrFwబ+ |కJ పదFGండవ క%మrరAడf మ()య+ 

(ా]§ల% |కJ �దట�Bాడf (30:22-24). అతడf తన తంzkTF¡ ఇషª� zైన 
క%మrరAడf అ�నందున (37:3; 45:28; 46:30), యrFwబ+ |కJ ¤ø డB¥నౖ 
ఈ ఆèరSదమ+ను బట�� మనమ+ ఆశ3ర/పడనవసరంల�దు. ఇco ఒక అలంFా()క 
రbపs¢£న Bాక/మ+�� ¤Tా రంభమ�/ Z[\ప#ను ఒక :టెy�  |కJ ఫSంkeెf 
@Aమ~ ( תָֹרּפ ןֵּב  , ben porath) అR గ+()hంచును. ఈ ]ÁÂT ప()ÓXషక% అ¶(ాలr 
అరÃమ+ “ఫdం:ేc-R క%మrరAడf” (:ెటy� ).21 ]ÁÂTలP FాR అ(ా�  నందు FాR 
“క%మrరAడf” అv¦ రbపకమ+ v-ణ/త మ()య+ గ+ణèలత |కJ సమరÃతను 
సూ9ంచును. ఇco FGÌ తh Rబంధన Fాలమ+లPను వ#ంco,Z[\ప# అను 
ఒకడfంzెను, అతR <\రA “]Áచ3()క ప#తªT డf” అను అరÃ�చు3“బరMబX” (అ¤ø . 
4:36). ఇలrంట� రbపకst FÑరhనల% 80:14, 15 లP కనుKnనబzెను, ఏcై� ే
ఇÖÌా �Øల%ను పTaFాత´ంKా cేవ#డf v-ట�న “c-T jfవd�”Kా 7వ()ంచును. ఆ 
cేశమం�- �తhమ+Kా cేవ#R |కJ “క%మrరAడf” అR క�z- సూ9ంచబzనెు 
(Rర!మ. 4:22; హÊ ~\. 11:1). 

Z[\ప# �ద తన c�B¥నలను FGన�ాK)సూh , యrFwబ+ అతRR ఊట 5ద« 
ఫSంkెef @Aమ~ అR వ()çం:ెను. ఈ 9తTమ+ Ë�మంతªడf Ëట� |ద� v-టబzk 
ఫdం:ే :ెటy� వలÒ ఉండfనR ¤ాత RబంధనలP అv¦క :5ట�  కనుKnందుమ+ (FÑరhనల% 
1:1-3; 92:12-14; �(Þ́ యr 17:7, 8). 

త(ాSత, యrFwబ+, u#N Y�మ~ల> r©డXuv@o ఎ@o7 pా$�ించును అR :ె<�>ను. 
]ÁÂT గÌంథ ÓXగమ+లP “(�మ´ల%” అv¦ పదమ+  Kా (banoth)  תֹונָּב
అనువcoంచబzెను, c-RF¡ అ¶(ాలr “క%మr(�hల%” అR అరÃమ+. “క%మr(�hల%” అv¦ 
రbపకం ఒక :టెy�  |కJ FGమ´ల%, banoth అv¦ పc-RF¡ అ¶(ాలr అరÃమ+ అco 
Fాదు. ఈ ఊQ9తTమ+ ఒక అ�ా,-రణs¢£న వృ¶మ+ B¦గంKా Bా/<ిం9 మ()య+ 
<�()K) c-RR ఏco క%z- పట��ఉంచల�దR సూ9సుh ంco. 
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FGంతమంco రచ�తల ఆలPచన ఈ ఊQ9తTమ+ Z[\ప# |కJ FGడfక% 
ఎl Tా �మ+ అనKా “అ¨వృco%  ల�క ఫలమ+” అR అరÃమ+ (41:52), ఎందుకంట� 
అతడf యrFwబ+ |కJ అత/ంత ఫలవంతs¢£న BారసుRKా మrరబ� తªv-Mడf. 
మ()ంతKా, యrFwబ+ Z[\ప# క%మrరAల |కJ ఆè(ాSదమ+ను జåæ పకమ+ 
:ే[ిFGనుచుv-Mడf (48:3, 4)-బþ�ేల% |ద� cేవ#డf అతRF¡ పTత/¶మ�/ 
మ()య+ అతzkR ఫdంప:ే[ి మ()య+ 7�ాh రమ+Kా :ేయ+దునR BాKా� నమ+ 
(35:11 చూడfమ+). ఈ ఆè(ాSదమ+ను Z[\ప#నక% ఇవSడం సహజం; తన 
c-S(ా, అco తన ఇద�రA క%మrరAల%, ఎl Tా �మ+ మ()య+ మన~\ä ÓX7 త(ాలలP 
ప()పâరçత కనుKnనును. 

వచనమ' 23. యrFwబ+ |కJ ఆè(ాSదమ+లP అతR మrన[ిక [ిÃ� 
ÖóÌయసుO నుంzk పTమrదమ+<�ౖF¡ మr() అతడf Z[\ప# గ2()3 ఇలr అv¥ను 
hల>@ాండWD  అతNN p|uvం�Y\, BారA బXణమ+లను p|3 ి అతR ÆÇం3ిం�Y\. 
FGంతమంco 7వరణల% Z[\ప# |కJ Bారసుల% BాKా� న cేశమ+లP ఎదు(nJv¦ 
వ/�(�కత మ()య+ య+ద%తంతTమ+ను గ2()3న పTవచనమR c�RR 
అనువcoం:ెను; అ��,ే :-లr �ా,-రణంKా ఈ సందరÅంలP యrFwబ+ Z[\ప# 
|కJ ¤Tా రంభ à7తమ+ను గ2()3 అలంFార ÓXషలP FGన�ాK)సుh v-Mడf (49:22 
చూడfమ+). బXణమ+లను రbపకమ+Kా Bాడటమ+ ¤ాత RబంధనలP :-లr �ారA�  
కనబడfను. cేవ#డf c-õదు |కJ శతªT వ#ల<�ౖ బXణమ+లను B¦య+ట గ2()3 
పTaFాత´ంKా :ె<�>ను (FÑరhనల% 18:14). అలrK�, ఎవ(�Æ�ే పTజల<� ౖ అపBాదుల% 
:ె¤ాh (5 BారA Bా()<�ౖ బXణమ+లను B¦య+చుంzెనR 7వ()ం:ెను (�ాs¢. 25:18; 
26:18, 19; �(Þ´. 9:3, 8). యrFwబ+ ఆè(ాSదమ+లలP, అందువలన, ఆ 
7ల%FాండfT  మ()య+ Bా() బXణమ+ల% Z[\ప# యవSనుzkKా వ#నMప#>డf 
ఎదు(nJనM పTత/రAÃ లను మ()య+ ఆ(5పణలను సూ9ం9నటy�  కనబడfను. 

�దట, అతR సహÊ దరAల% “అతR�ద పగపట��()” (37:4, 5, 8) ఎందుకంట� 
అతడf యrFwబ+ |కJ ఇషª� zైన క%మrరAడf, అందువలన BారA అతRR 
ఐగ+ప#h క% B¥ళG� చునM �c-/Ëయ+లక% అతRR అ�´B¦[ి(). 49:23 లP 
“B¦coం9()” అv¦ పదమ+Kా ( םַטָׂש , śatam) అనువcoంచబzk, అcే పదమ+ ఏÖావ#క% 
యrFwబ+<�ౖ అతడf :ే[ిన cోTహమ+ వలన కdK)న పగను 7వ()ంచుటక% Bాzెను. 
c�RF¡ అ¶(ాలr “పగ పటÍ�ను” (27:41) అR అరÃమ+, మ()య+ ఇco Z[\ప# 
cేSషమ+ను మ()య+ పగను c-చుFGR తన సహÊ దరAల �ద Bా() తంzkT 
చR¤� �న త(ాSత పTద()Fంచుv¦ô అR భయపడfటను క�z- వ()çంచును 
(50:15). 

వచనమ' 24. Z[\ప# |కJ స>ందన య+ద%తంతTమ+ తనక% 
వ/�(�కమ+Kా వ93నప#>డf తనను �-ను రjkంచుFGనుటక% 
పYాక�మ�ాSx��నpాN హస/  బలమ'వలన అతN hల>n  బల¡¢�నదగ'ను. ఈ 
ఊQ9తTమ+ Z[\ప# బలవంతªడf, ,ైర/వంతªడf, మ()య+ తన శతªT వ#ల<� ౖ
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¤� (ాటమ+ :ే[ి 7జయమ+ v¿ందును అR సూ9ంచును. అ��,ే త(ాSత 
Bాక/మ+ వ/�(�కతలలP క�z- Z[\ప# Bా/<ిh  :ెందz-RF¡ గల Fారణ-RM 
�ెల%ప#ను: అతడf cేవ#R సQయమ+ను ¤ø ంcెను. ఈ ÓXగమ+లP, cేవ#డf ఇతర 
బµౖ÷j క7తల కv-M అv¦క రFాల <\రA�  మ()య+ è()äకల�� పT�ాh 7ంచబzెను. ఈ 
వచనమ+ల% Z[\ప# కంట� Z[\ప# |కJ cేవ#R గ2()3�Ø ఎక%Jవ 
:ెప#>ను. �«హÊ Bా |కJ శF¡h ఈ Bాక/మ+లP యE@Oబ' @Aల>చు పYాక�మ�ాS 
పT�÷ం÷సుh ంco. ఆయన మధురs¢£న సంర¶ణ అతడf తన పTజలను ¡£�·efpాడW 
అv¦ ఆలPచనను 9aTక()సుh ంco (48:15 చూడfమ+), అలrK� అతR [ిÃరతSమ+ 
మ()య+ ర¶ణ ఇ��ా x�ల>నక> బండ అv¦ హÊ c-ను సూ9ంచును. 

వచనమ' 25. త(ాS� è()äక చ()తTలP cేవ#R |కJ Rరంతర F¡Ìయలను 
7వ()ంచును: యrFwబ+ cేవ#RR  క> సzయమ' kేయ'   తంefD uేవ.డW అR 
గ+()hం:ెను. Z[\ప# తన తంzkTలr Knల%సుల నుంzk 7zk<ింపబzkన చ()తT�� ఒక 
మ+ఖ/ బంధమ+ వ#నMదR అతడf ఎనMడూ మ()3¤� క�డదు. యrFwబ+ |కJ 
మrటల% తన క%మrరAనుF¡ సరÃశ@o/గల cేవ#RR గ+రAh :ేయ+ట (’El Shadday; 
17:1), ఎవ(�Æ�ే తన మ+�-h త�«£న అబXT Qమ+ను <ిd9 మ()య+ ఆèరScoం:vెý 
(12:1-3), అతడf పR :ేయ+చూ Z[\ప# |కJ à7తమ+లP తనను �·నౖుంef 
¬ంటj upcనలQbను మY\య' @o�ంద u#r\య'నM అrాధజలమ'ల upcనలQbను 
స/నమ'ల upcనలQbను గర)మ'ల upcనలQbను అR ఆ క%టyంబ అ,oప� 
పT�ాh 7ం9నco Z[\ప# మ()య+ ఆ[�నతª ఆ ఆè(ాSదమ+లను Bా() ఇద�రA 
క%మrరAల జననం c-S(ా అనుభ7ం:ెను (41:50-52). ఇco సూతT¤Tా యంKా 
Z[\ప# |కJ ÓX7 త(ాలలP క�z- సం�-výత>�h  |కJ cేవ#R ఆè(ాSదమ+ 
FGన�ాగ+నR �ెల%ప#ను. 

వచనమ' 26. యrFwబ+ తన క%మrరARF¡ గ+రAh :ేసూh  Ë తంzkT తన పzెTండf 
క%మrరAల upcనల> తన పáY\Ãక>ల> అబXT Qమ+ మ()య+ ఇ�ాOక% upcనలను 
అ"vగ¬ం�నh. అబXT Qమ+క% ఎR�co మంco క%మrరAలక% తంzkT ఆ�«ను: 
QగరA నుంzk ఇ¹ా´�Øల% (16:15), Öా(ా నుంzk ఇ�ాOక% (21:2, 3), మ()య+ 
�K)dన ఆరAగ+రA క%మrరAల% F�తÔ(ా వలన కdK�ను (25:1, 2). �()K), ఇ�ాOక%, 
F�వలం ఇద�రA క%మrరAల%, ఏÖావ# మ()య+ యrFwబ+ లక% తంzkT ఆ�«ను 
(25:24-26). 

యrFwబ+ |కJ c�B¥నల% క(�´ల% పరSతమ+ మ()య+ ]§(5´ను 
పరSతమ+ల<�ౖ �ారవంతs¢£న భ2� వలÒ-9రFాల పరSతమ+లకంటÍ ]Áచు3Kా-
కv-నులP సగం ఎంzkన ÓXగమ+ కంట� 7రAద%ంKా, ఆ cేశమ+ మ()య+ పంట 
B¦స7లP ఎంzk¤� వ#ను. యrFwబ+ |కJ ఆè(ాSదమ+ cవే#డf మం9 
7షయrలను తన<� ౖFGన�ాK)ం:-లR :[ేిన ¤Tా రÃన అh 234ప. తలXదను తన 
సహ: దర=లనుంef p|ర=పరచబefన pాN నef c̀�/Xదను ఉండWను. 
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బµv-/�ను(49:27) 
వచనమ' 27. 9వ()Kా, యrFwబ+ తన 9నMBాRF¡, Z[\ప# త(ాSత, తనక% 

అంత/ంత ఇషª� zైన క%మrరAడf, బ�`#$Xను, (ా]§ల% చR¤� తªండKా ప#ట��నBాడf 
(35:16-20). ఇకJడ ఒక Knప> వ/�-/సమ+ ఏంటంట� య2c- మ()య+ ఇతర 
<�ద�  సహÊ దరAల% Fా¤ాడవల[ని బల]ëనs¢£న మ()య+ ర¶ణల�R క%మrరARF¡ 
(43:1–44:34), మ()య+ త(ాSత అతR Bారసుల% ôల>�నటj�  Qbeేల>Kా 
మrరడం. స>ష�ంKా, ఈ పTవ:-v-త´కs¢£న c�B¥న తన ÓX7త(ాలక% సంబం,oం9, 
�«హÊ షªవ Fాలమ+ త(ాSత కv-ను cేశమ+లP (ాబ� �Ø FాలంలP [�ౖRక cో<ిzÿF¡ 
పT[ిco%  :ెందును. యrFwబ+ |కJ వరçన అతRR cో<ిzÿ :ే[\ ��zేల%�� ¤� లÒ3ను. 
ఇలrంట� జంతªవ# తన c-డfలలP దు(ా´ర!మ+Kా నుంzk మ()య+ ఉదయమ'న 
ఎరను �నును. య+ద%మ+ మ+K)[ిన త(ాSత అసhమయమందు, బµv-/�Ëయ+ల 
[�ౖన/మ+ Bా() 7జయమ+నుంzk వ93న uో�ిe 0 À́ మ'~ను పంచుFGనును. c�RF¡ 
¤Tా రంభ ఉc-హరణ బµv-/�య+zెనౖ ఏహ�దు అను ర¶క%R |కJ య+ద% 
7జయమ+, ôయrÂయ+లక% వ/�(�కంKా Z(ా� ను నcoF¡ పÈ3మంKా జ()K)నco 
(v-/యr,o. 3:15-30). ఈ వంశమ+ |కJ cో<ిzÿ గ+ణ-RF¡ ఇంFGక 
ఉc-హరణను, v-/యr,oపతªల త(ాS� FాలంలP కనబడfను, బµv-/�Ëయ+లక% 
ఇతర ఇÖÌా �Øల% K5తTమ+లక% మధ/ జ()K)న య+ద%మ+ (v-/యr,o. 20:14-21). 
ఇÖÌా �Øల%నక% �దట� (ాì, �:ల%, బµv-/�ను వంశమ+నక% :ెంcoనBాడf; 
అతR మనుషª/ల% “ప(ాకÌమÖాల%ల%” అను FÑ()hR కdK)య+ంzk() (1 coన. 8:33, 
40; 12:2). 

యE@Oబ' 5క7 మరణమ' (49:28-33) 

28ఇh అNMయ' ఇ��ా x�ల> పంeెDండW r©తDమ'ల>. pాY\ తంefD pాY\N 
uhంచుచు pాY\Qb kె�ిUనuv xuే. ఎవY\ upcన kÌప.Uన pాY\N uhంkెను. 
29తర=pాత అతడW pాY\ @ాజ�� �ించుచు ఇటn c̀ను- |̀ను `# సÃజనుల5ద«క> 
kేర�బడWచు`#Mను. 30ÆÇ±/య'eైన ఎ%¾ D ను భ�¬యందునM గ'హల1 `# 
తండWD ల5ద« ననుM µా��·టm� ef. ఆ గ'హ క`#ను uేశమందS మ¡£ÿ 
x�దుటనునM మ@ZUలE µÀ లమ'ల1 ఉనMuv. అబ¸D zమ' u#NN ఆ µÀ లమ'ను 
ÆÇ±/య'డగ' ఎ%¾ D ను5ద« శ~�ాన భ�¬ @Aరక> ́ ాÃస§/మ'rా @A c̀ను. 31అక7డ |̀ 
pార= అబ¸D zమ'ను అతN Ä¸ర$x��న �ాYాను µా��·టj�Y\; అక7డ |̀ ఇ´ా÷క>ను 
అతN Ä¸ర$x��న Y\బ¸7ను µా��·టj�Y\; అక7డ |̀ |̀ను ల�యEను µా��·టj��N. 32ఆ 
µÀ లమ'ను అందుల1నునM గ'హయ' Æíత�క>మEర=ల 5ద« @Aనబefన ద c̀ను. 
33యE@Oబ' తన క>మEర=ల @ాజ�� �ించుట k#Sం� మంచమ'Xద తన @ాళÞn  
మ'డWచు@AN µDా ణమ'hef� తన సÃజనుల5ద«క> kేర�బeనెు. 
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వచనమ' 28. యrFwబ+ Z[\ప#��ను తన సహÊ దరAల��ను 49:1-27లP 
:ె<ి>న మrటల% సంjkపhంKా, ఆ రచ�త ఇలr BTా [�ను, pాY\ తంefD pాY\N 
uhంచుచు pాY\Qb kె�ిUనuv xu.ే యrFwబ+ |కJ ఆ పంzెTండf మంco 
క%మrరAల% ఇకJడ ఇ��ా x�ల> 5క7 ప c̀MండW r©తDమ'లను సూ9ంచును. 
ఇంFా, రచ�త ఎవY\ upcన kÌప.Uన pాY\N uhంkెను అR :ె<�>ను. 
సంవతOరమ+ల% గ�ంచుచుండKా, యrFwబ+ అంచv-B¦[ినటy� Kా, ఆ క%మrరAల 
నుంzk అ¨వృco%  :ెంcoన 77ధ వంశమ+లలP Bా() పâ()Sక%ల B¦(�Æన గ+ణ 
ల¶ణ-లలP FGRM Bా() B¥ఖౖ()లP మ()య+ àవన ÖÚÆdలP స>ష�ంKా చూడవచు3. 

వచనమ'ల> 29-33. ఆ మ2లప#రAషªడf తన c�B¥నలను మ+K)ం9న 
త(ాSత, తన క%మrరAలక% ఒక పRR ఆజ�� �ింkెను. అతడf ఇలr ¤Tా రం¨ం:ెను, 

|̀ను `# సÃజనుల5ద«క> kేర�బడWచు`#Mను. ఇco మరణమ+ స�<ిం9నco 
అR �ెd<\ ఒక సÓí/F¡h. తన ఆcేశమ+ ఇco: `# తండWD ల5ద« ననుM µా��·టm� ef. 
ఈ ప()ÓXష అబXT Qమ+ మ()య+ ఇ�ాOక% క%టyంబ సంwëÓXవమ+ను 
7వ()ంచును. అతR శ(Þరమ+ ÆÇ±/య'eైన ఎ%¾ D ను µÀ లమ'ల1 . . . పâ()Sక%ల 
గ'హలP వ#ంచవలÒను (49:29). యrFwబ+ ఇంFా ఈ సÃలమ+ను ఆ గ'హ మ¡£ÿ 
x�దుటనునM మ@ZUలE µÀ లమ'ల1 వ#నMదR సూ9ం:ెను (49:30a). Öా(ా 
మరణÀం9న త(ాSత అబXT Qమ+ ఆ ¤ø లమ+ను మ()య+ ఆ గ+హను ]§తª 
క%మrరAలనుంzk FGv¥ను (49:32; 23:1-20 చూడfమ+).  

కÌమమ+Kా, ఆ మF�>లr గ+హ ఆ జå�F¡ శ´Öాన సÃలమ+Kా మr(�ను. 
అబ¸D zమ', �ాYా (23:19; 25:9, 10), మ()య+ త(ాSత ఇ´ా÷క> (35:29) 
మ()య+ Y\బ¸7 అకJడ ¤ా�<�ట�బzెను. :-లr సంవతOరమ+ల త(ాSత, యrFwబ+ 
ల�యEను (49:31)22 అకJడ ¤ా�<�ట�బzెను. ఇదం�- యrFwబ+క% :-లr 
మ+ఖ/మ+ ఎందుకంట� క`#ను uేశమ'లP అబXT Qమ+ |కJ Bారసులక% cవే#డf 
ÖాశSత BారసతSమ+ను ఇ:3ెదనR BాKా� నమ+ :ే[�ను (49:30b). 

యrFwబ+ మ()య+ తన |కJ క%టyంబమ+ ఆశÌయ RBాసమ+ వంట� 
c�B¥నలను ఐగ+ప#h లP Z[\ప# జHక/ం�� కనుKnv-M, ఫ(5 |కJ ఆశÌయంలP, 
Bా() RBాసమ+ ఆ cేశమ+లP �-�-Jdకమ+. BారA BాKా� న cేశమ+నక% 
:ేరAFGనుటక% ఎంత సమయమ+ aసుక%v-M Bా() గమ/మ+ c-R�దv¦ ఉంzెను 
(15:13-18). మరణమ+ నుంzk ప#నరA�-Ã నమ+ అv¦ BాKా� నమ+ ల�క%v-M, 
యrFwబ+ తన పâ()Sక%ల�� మF�>లr గ+హలP ¤ా�<�ట�బడfట ఇÖÌా �Øల% |కJ 
భ7ష/తªh  ప#న(ాగమనమ+లP ¤ాల%పంచుFGనుటక% ఇco ఒక 7,-నమనుFGv¥ను. 
యE@Oబ' తన క>మEర=ల@ాజ�� �ించుట k#Sం�. . . . µDా ణమ'hef� తన 
సÃజనుల5ద«క> kేర�బeనెు (49:33).  
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తదుపY\ అధ$యనమ' @Aరక>: 

“Åిల1హþ” 5క7 అర§మ' (49:10) 

యrFwబ+ తన క%మrరAల |కJ పTవ:-త´కs¢£న ఆè(ాSదమ+లP, ఎక%Jవ 
అZమయం కల%గ:ే[\co య2c-�� తన ఆఖ() Bాక/ం, య2c- |ద� 
“దండమ+” మ()య+ “(ాజదండమ+” “~ిలPహÕ వచు3వరక%” FGన�ాగ+ను 
(49:10). �ాంపTc-యకంKా, ఆ Bాక/మ+ను ఒక Knప> పTవచనమ+Kా య2దుల% 
మ()య+ F�Æ{సhవ#ల% చూ:BేారA.23 ]ÁÂT BాకOరణ p అv¦క 7ధమ+ల%Kా 
అనువcoంచబzk మ()య+ ¤ాఠ/ వ/�-/�ాల% కdK)య+ంzk, FాలకÌstణ- ఈ 
వచనమ+నక% అv¦క అరÃమ+ల% అ¨వృco%  :ెంcెను. Bాట�లP FGRM ఇకJడ 
సంjkపhంKా చ()3సుh v-Mమ+. 

1. “~ిలPహÕ వచు3వరక%.” “~ిలPహÕ వచు3వరక%” అv¦ ]ÁÂT Bాక/మ+ 
అనువcoంచబడవచు3, FాR KJV, ASV, మ()య+ NASB తరAr మrల% 
సూ9సుh నMటy�  “~ిలPహÕ” అరÃమ+ s¢[ీOయ అv-? అ(ా�  “Targum of 
Onkoles” (�దట� శ�-బ�మ+ FÑÌ.పâ.లP) “~ిలPహÕ”క% పT�-/మrMయంKా 
Meshiha (“s¢[ీOయ”) మ()య+ ఆయన “(ాజ/మ+” �ాÃ <ించబzk మ()య+ అతR 
“పTజల% అతRF¡ 7,ేయ+లÒౖ య+ందురA.”24 అలrK�, మృత సమ+దTప# పTతªల% ఒక 
c-RలP 49:10ను Qumran community అరÃమ+ :ేసుFGR ఇలr బ� ,oంచును 
“Ë�గల s¢[Oీయ” త(ాలక% తన పTజల<� ౖ(ాజ()కమ+ Rత/మ+ ఇవSబడfను.25 
49:10లP “~ిలPహÕ”ను s¢[OీయKా అనువcoంచడం పTమ+ఖమ+Kా మr()v-, 
“~ిలPహÕ”ను కdK)య+నM పT� ఇతర Bాక/ ¤ాఠ/మ+ ఒక పట�ణమ+ <\రAKా 
Bాడబzనెు. ఎl Tా �మ+ స()హదు� లP నునM, ~ిలPహÕ అకJడ దు(ా´ర!మ+ను 
:ేయ+టవలన v-శనమ+ :ేయబzెను (1 సమ2. 1:1-3; 2:12-17, 22-36; 4:1-
22; FÑరhనల% 78:60-64). వందల సంవతO(ాల త(ాSత, �(Þ́ యr ~లిPహÕ 
|కJ v-శనమ+ను cేవ#డf �«రbషల�మ+ మ()య+ ఆ మంcoరమ+ �coF¡ తన 
పTజల% తమ దు(ా´ర!ప# మrర!మ+ల నుంzk పÖా3�-h ప పడక¤� � ే Bా() �దక% 
aసుక%వ:ే3 c-RF¡ గ+రAh Kా Bాzెను (�(Þ´. 7:12-14; 26:6, 9). “~ిలPహÕ” 
బహÕÖా s¢[ీOయక% ఒక è()äకKా అంKÞక()ంపబడదు ఎందుకంట� FGÌ తh  Rబంధన 
రచ�తల%, :-లr ¤ాత Rబంధన Bాక/మ+లను య,-తధంKా :ె<ి>, FాR 
ఎప#>డf 49:10లP సూ9ం9న “~లిPహÕ”ను �Øసు FÑÌసుh క% ఒక s¢[ీOయ 
పTవచనమ+లr :ెప>బడల�దు. 

2. “య2c- ~ిలPహÕ వచు3వరక%.” ఈ తరAr మrలP ]ÁÂT Bాక/మ+ను 
సూట�Kా చదవడమ+ వలన ఫdతమ+: “. . . అతడf [య2c-] ~ిలPహÕ 
వచు3వరక%.”26 అ��,ే మనమ+ c�RR ఒకB¦ళ ఈ 7ధమ+Kా అనువco[\h , ఆ 
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Bాక/మ+ వ/F¡hగతంKా య2c-ను సూ9ంచుట ల�దుFాR, తన BారసులలP ఒక()R 
ల�క య2c- వంశమ+ను సూ9ంచును. ఆ వంశమ+ ల�క వ/F¡hగతంKా ఒకరA 
~ిలPహÕ నుంzk ఇతర వంశమ+ల �ద ¤ాలన :ేయ+ను. 

v-/యr,oపతªల తరABా� FాలంలP ~ిలPహÕ ఇÖÌా �Øáయ+ల ఆ(ాధన 
F�ందTమ+Kా ఉండfట Rజమ+, మ()య+ cవే#R మందసమ+ అకJడ వ#ంచబzెను 
(1 సమ2. 3:3; 4:3, 4). అ��ే, ఈ ప()[ిÃ� k ిd~ీhయ+ల% ఇÖÌా �Øáయ+ల 
[�ౖన/మ+నక% Knప> v-శనమ+ :ే[ి Bా()R ఓzkం9నప#>డf (1 సమ2. 4:10, 11) 
మ()య+ Bా() పTమ+ఖ పట�ణ-లలP ఒకటÍౖన అ¹�Ý దునక% aసుFGR వ93నప#>డf 
v-టFÑయంKా మr(�ను (1 సమ2. 5:1). 

49:10లP ~ిలPహÕలP య2c- Bారసుల% ఎవరA- c-õదు క%z- -ఎl Tా �మ+ 
లPR ~ిలPహÕ నుంzk cవే#R పTజలను ¤ాdం9నటy�  ఎలrంట� సూచన ల�దు FాR 
c�RR (ాజ()FాRM సూ9ంచునటy�  చూడడం బల]ëనం. c�RF¡ 7రAద%ంKా, c-õదు 
7½ సంవతOరమ+ల% ]§బ�T నులP �-ను మ()య+ తన మనుషª/ల% 
�«రbషల�మ+లP పటy� బడక మ+ందు య2c- వంశమ+<�ౖ ప()¤ాలన :ే[ ి
మ()య+ c-RR ఇÖÌా �Øáయ+ల (ాజå/లRMట�F¡ (ాజ,-RKా :ే[�ను (2 సమ2. 
5:1-5). అతడf �«రbషల�మ+ |ద� సుమrరA 32½ సంవతOరమ+ల% ప()¤ాలన 
:ే[�ను. 

3. “RBాV అతR |ద�క% వచు3ను.” ఒక ప#(ాతన య2దు midrash 
(Bాక/ 7వరణ) FGంతమంco మధ/య+గ రÂ�లను పTÓX7తమ+ :ే[ి ]ÁÂT 
“~ిలPహÕ” הֹליִׁש  (Shiloh) ను coco� הֹל יַׁש   (shay loh)Kా మr()3, ఈ 
అనుBాదమ+ను ఇ:ె3ను “RBాV అతR |ద�క% వచు3నటy� ” (NJPSV).27 ఇcే 
రకs¢£న అనుBాదమ+ల% NEB మ()య+ NRSV లP క�z- కనబడfను. ఈ 
coదు� బXటyను అంKÞక()[\h , ఈ Bాక/మ+నక% అరÃమ+ RBాV య2c- (వంశమ+) 
|ద�క% �ేబడfను, అతR నుంzk అco c-õదుక% మ()య+ 9వ()F¡ s¢[ీOయ 
వద�క% �ేబడfను. 

“s¢[ీOయ” య2c- వంశమ+ నుంzk ఒక Knప> (ాìను సూ9ంచడంవలన,28 
ఈ అనుBాదమ+ య2దులను మ()య+ F�Æ{సhవ#లను ఒF� 7ధమ+Kా RB¦coం:నెు. 
ఈ (�ండf గ+ంప#లలP FGంతమంco ఒక (ాజFÑయ s¢[ీOయను ఊ]̂ం9 అతడf 
అన/మత cేÖాలను ఓzkం9 మ()య+ �«రbషల�మ+లP c-õదు |కJ 
[ింQసనమ+ నుంzk ¤ాdం9నప#>డf RBాV ¤ø ందును. అ��,ే ఇలrంట� 
దృ¹ా� ంతం (�ండfB¦ల సంవతO(ాల నుంzk ఒక అల> 9తTమ+Kా నుంzk అv¦క 
య2దుల:ే మ()య+ F�Æ{సhవ#ల:ే అనుమrRంచబzెను. 

4. “దండమ+ :ెంcoన Bా() |ద�క% అతడf వచు3వరక%.” 49:10 |కJ 
ఇంతట� [ిÃ� మ()|క ]ÁÂT ¤ాఠ/మ+లP Samaritan Pentateuch అv¦ 
పTకరణమ+లP మ()య+ MTలP కనబzెను. “~ిలPహÕ”క% shay loh కంట�, 
BారA  :+అR, “అco ఎవ()F�Æ�ే :ెందుvý” అR అరÃ�చు3, ఈ పఠనమ (shelloh)  הֹּלֶׁש
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“అco [దండమ+] :ెంcoన Bా() |ద�క% అతడf వచు3వరక%.” NIV, NLT, 
మ()య+ JB క�z- ఇcే పదజåలమ+ కdK)య+ంzెను. ఒక మృత సమ+దTప# పT� 
(4Q252) 49:10R 7వ()సూh  ఒక pesher (అనుBాదమ+)ను ఇచు3ను “(ాజ()క 
[s¢[ీOయR  (ాజå/,oFారమ+] Rబంధన తన పTజల<� ౖ ÖాశSత తరమ+లవరక% 
నుండfను.”29 �«]§జ�Jల% 21:27 ఇcే రకs¢£న పదబంధం కdK) య+ండfను. ఆ 
పTవకh (ాజ�ౖన [ిcoJయr�� cేవ#R తరప#న మrటX� డfతÔ తన తల<�ౖ నుంzk 
F¡(Þటమ+ను a[ిB¦[ి “c-R �ాSసÃ�కరh వచు3 వరక% అcoయ+ Rల%వదు, అప#>డf 
v¦ను c-RR అతRF¡:3ెదను.”  

49:8-12 |కJ �తhమ+ Bాక/మ+ను చూ[\h , యrFwబ+ య2c- ఇతర 
వంÖాల<�ౖ ఆ,oపత/ం :ేయz-RM అంచv- B¦సుh నMటy�  కనబడfతªంco. అ��,ే 
వందల సంవతOరమ+ల త(ాSత అco స>ష�s¢£నప>ట� వరక% Fాదు FాR, కv-నును 
జ�ంచz-RF¡ ఒక శF¡hవంతs¢£న [ింహమ+ వలÒ, య2c- |కJ వంశమ+ 
c-RR నzk<ిం:ెను (v-/యr,o. 1:1, 2). :-లr Fాలమ+ గడ9న త(ాSత, c-õదు 
య2c- వంశమ+ నుంzk ల�పబzk, �-ను ఇంFా 9నM బXల%RKా ఉనMప#>zే 
సమ2�Øల%:ే (ాìKా అ¨~\F¡ంచబzెను (1 సమ2. 16:10-13). :-లr 
సంవతO(ాల త(ాSత, అతడf పంzెTండf K5తTమ+లను కd<ి Bా()నుంzk (ాజå/,oFార 
(ాజదండమ+ను cేవ#R:ె అ÷~\F¡ంపబzkన BాzkKా ¤ø ంcెను ( ַחיִׁשָמ , mashiach30) 
(2 సమ2. 5:1-3). 9వ()F¡, Bా() ప()సర శతªT వ#లనంద()R ఓzkం:నెు (2 సమ2. 
8:1-18) మ()య+ “పTజల% అతRF¡ 7,ేయ+లÒౖ య+ందురA” (49:10) అv¦ c-RM 
¤ø ంcెను. అప#>డf cేవ#డf ఆ మ2లప#రAషªRF¡ ఇ93న BాKా� నమ+ 
Rజరbపమ+ c-లÒ3ను (13:14-17; 15:18-21; 26:3; 28:13; 35:12). ఈ 
య+ద%మ+ల త(ాSత, య2c- (ాజ()క వంశమ+ Öాం� మ()య+ సంపనMతల�� 
ఆèరScoంపబzెను. 

49:10లP యrFwబ+ |కJ సూచన బహÕÖా s¢[ీOయను సూ9ంచునట��  
కనబడfను. అ��,ే “~ిలPహÕ” అv¦ <\రA FÑÌసుh క% ఒక హÊ c-Kా చూడక�డదు. 

అనÃయమ' 

అబ¸D zమ' 5క7 pారసుల గమE$N@o రÁపమ'Nkే� 

పDవచణ#త~క upcనల> (అ"#$యమ' 49) 

యrFwబ+ తన |కJ క%మrరAలక% c�B¥నలను BారసతSమ+Kా ఇ:ె3ను. 
ప#(ాతన బµౖ÷ల% పTపంచమ+లP, ఒక తంzkT మరణమ+ను స�<ించుచుండKా, తన 
క%మrరAలనంద()R <ిd9 Bా()<�ౖ ఆè(ాSదమ+ల% పలకడం :-లr ¤Tా మ+ఖ/మ+. 
ఇco యrFwబ+క% పT�ే/కమ+Kా మ+ఖ/s¢£నco. అబXT Qమ+ మ()య+ ఇ�ాOక% 
c-S(ా కv-ను cేశమ+ను ÖాశSతs¢£న �ాSసÃ�మ+Kా ¤ø ందటXRF¡ తనక% తన 
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క%మrరAలక% ఒక cె7ౖక గమ/మ+ వ#ంco; మ()య+ BారA “భ2��ద ఉనM 
సమసh క%టyంబమ+లక%” ఒక ఆè(ాSదమ+ (12:2, 3; 13:15; 17:5-8; 26:3, 4; 
28:13, 14). ఇco Knప> అ,oFారమ+ మ()య+ హÊ c- కdK)న బXధ/త. ఇందువలv¦ 
FGRM c�B¥నల% మం9 c�B¥నల% మ()య+ FGRM పT�క�లమ+Kా, Öాపమ+ వలÒ 
వ#నM7. 

ఆ ఆè(ాSదమ+ల% �ాSÓX7కమ+Kా పTవ:-v-త´కమ+ మ()య+ 
õల%v-మrKా క�z- ఉంzెను; FాR c-RF¡ యrFwబ+ |కJ క%మrరAల మ()య+ 
Bా() Bారసుల Ó��క మ()య+ ఆa´య భ7ష/తªh  ఎం<ిక మ()య+ మrరA>క% 
అవFాశమ+ ల�క%ంz- మ+ందుKా అంచv- B¦యబzkనదR అరÃమ+ Fాదు. [\Sఛ3 
మ()య+ మrనవ F¡Ìయల% బµౖ÷ల% పTవచv-లను అరÃమ+ :ేసుFwవz-RF¡ 
మ+ఖ/s¢£న అంశమ+ల%. ఫdతమ+ల% ఎల�ప#>డf ఆ cె7ౖక పTవచనమ+ల% ఎవ()F¡ 
:ెప>బz-Ý Z Bా() స>ందన |కJ Rయమమ+<�ౖ ఆ,-రపzk ఉండfను. 

యrFwబ+ తన పT� క%మrరARF¡ ఇ93న c�B¥నలP ¤Tా ధ�కంKా షరతªల% 
Rయమమ+ల% వ#నM7. Bా() Bారసుల% పంzెTండf K5తTమ+ల%Kా మr() మ()య+ 
FGRM తరమ+ల% బXRసల%Kా వ#నM తరABాత ఐగ+ప#h ను 7zk9<�టy� ను (15:13, 
16; Rర!మ. 12:40, 41). అప#>డf BారA కv-నులP పTB¦Èం9 మ()య+ Bా() 
Rత/s¢£న గృహమ+ వలÒ Rవ[ింతªరA. BారA v¥లౖ%నco మ+ఖc-Sరమ+న తÔరA> 
అంచులలP :-లr Fాలమ+ Rవ[ించడమ+ వలన ఐగ+ప#h  cేవతలను ఆ(ా,oంచడం 
¤Tా రం¨ం:-రA (�«హÊ . 24:14). ఇందువలన Bా()లP FGco�మంco [ీv-� FGండ 
coగ+వన ¤� త¤� [ిన బంKారA దూడను ఆ(ా,oం:నెు (Rర!మ. 32:4), c-R 
ఫdతమ+ అ coనమ+న మ2డf B¦లమంco మరణÀం:ెను (Rర!మ. 32:5-8, 25-
28). బXలrక% ఆ(ాధన పTజలను 7ందు, మ()ంత c-T jfరసమ+, మ()య+ ప7తT 
B¦శ/ల�� లÒౖంK)క సంబం,-ల�� పTలPభ<�డfతªనM7. :-లrమంco ఇÖÌా �Øáయ+ల%, 
BారA కv-నుక% ఇంFా B¥ళ�కమ+ంc,ే అలrంట� Öûధనల: ేబXధ<�ట�బzk() (సంఖr/. 
25:1-9).  

అబXT Qమ+ |కJ Bారసుల% cేవ#డf ఎప#>డూ క�z- కv-నులP Bా() 
�ాSసÃ�మ+ను అ¤ాయంలP ఉంచడR ఆలP9ంచడడం ¤Tా రం¨ం:-రA. ఆ 
మ2లప#రAషªRF¡ cేవ#డf :ే[ని పT�జæలP కv-నును Bా()F¡ “Rత/ �ాSసÃ�మ+Kా” 
(13:15; 17:8) ఇ:ె3దను అను c-RలP BారA సురjkతమ+Kా నుంzk(), మ()య+ 
BారA c-RR Fాదనz-RF¡ õల%ల�R BాKా� నమ+Kా ÓX7ం:-రA. ô~\ ఈ 
పTమrదకరs¢£న నమ´FాRM �ెల%సుFGR, అరణ/మ+లP ఒక పTసంగమ+లP, ఆ 
పTజలను బలs¢£న Rబంధనల�� Bా()ం:ెను:  

Ë cేవ#zౖెన �«హÊ Bా Ë <ితరAలÒౖన అబXT Qమ+ ఇ�ాOక% యrFwబ+ల�� :ే[ిన 
పTమrణమ+నుబట��  [ עַבָׁש , shaba‘] RనుM ఆ cేశమ+లP పTB¦శ<�ట�� , . . . 
�«హÊ Bాను మరAవక%ంz- జåగÌతhపడfమ+ . . . �రA ఇతర cేవతలను, అనKా 
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� చుటy� నునM జనమ+ల cేవతలను [\7ంపక�డదు. Ë మధ/ను Ë cేవ#zౖెన 
�«హÊ Bా (5షమ+గల cేవ#డf గనుక Ë cేవ#zౖెన �«హÊ Bా Fw¤ాK)M ఒకB¦ళ 
Ë�ద రగ+ల%FGR cేశమ+లP నుండక%ండ RనుM నÈంపజ�య+ను (coSa. 
6:10-15).  

ô~\ |కJ ]Áచ3()క పTత/¶మ+Kా మ()య+ బలవంతమ+Kాను ఉంzెను: 
ఇÖÌా �Øల% cవే#RF¡ నమ´కమ+Kా ఉండక¤� �ే, ఆ పTజల% ఆ cేశమ+ను మrతTst 
Fాక%ంz-, ఒక cేశమ+Kా Bా() ఉRF¡R క�z- ¤� గ+టy� FGనును. c�R అరÃమ+ 
ఏ�టంట� యrFwబ+<�ౖ ఉంచబzkన ఆè(ాSదమ+ల% మ()య+ ఆ cేశమ+లP cేవ#R 
పTజల |కJ మనుగడ, cేవ#డf c-RR ÖాశSతs¢£న �ాSసÃ�మ+Kా ఇ�ాh నR ఒక 
పTమrణమ+�� క�zkన పT�జæ :ే[vి- అco షరతªల�� క�zkనco.31 

కv-నును జ�ంచడం సుల%వ#Kా (ాల�దు. �«()Fw |కJ Knప> 7జయమ+ 
Bా()R stలCJd>v-, ఇÖÌా �Øల% È÷రంలP ¤ాపమ+ కనుKnనబzెను. ఇco 
Q�Bా() �«దుట ఓzk¤� వ#టక% c-()a[�ను (�«హÊ . 7:1-12), మ()య+ 
¤ాపమ+ ఇంFా ఇÖÌా �Øáయ+లను ఆటంకపర:నెు. సంవతOరమ+ల త(ాSత, 
“�«హÊ షªవ బహÕcoనమ+ల% గడ9v- వృదు% డf” మ()య+ “అ�7�ాh రs¢£న 
cేశమ+” �ాS,�నపరచుFGనుటక% ఇంFా �K)ల�వ#ంco (�«హÊ . 13:1), ఆ వృద%  
v-యక%డf ఇÖÌా �Øáయ+లను Bా() అన/ cవేతలను (�«హÊ షªBా 24:14, 15) 
“�üలగcోTయమR” Bా()F¡ 7జæ<ిh  :ే[�ను. అ��,ే BారA అలr :ేయల�దు. 
�«హÊ షªవ మరణÀం9న త(ాSత క�z- కv-Ëయ+ల% ఇంFా అ,oక సంఖ/లP 
బలs¢£నదుర!మ+లను కv-నులP కdK)య+ంzk, Bా() అన/మత ఆ:-(ాల% ఆ 
ఇÖÌా �Øáయ+లను పTÓX7తమ+ :ేసూh ఉంzనెు (v-/యr,o. 1:1). 

v-/యr,oపతªల Fాలమ+ ఇÖÌా �Øáయ+లక% zరమ+Kా నుంzెను. Fాలమ+ 
B¥ంబzk Fాలమ+, ఆ య2దు పTజల% cేవ#Rనుంzk దూరమ+Kా ¤� � మ()య+ 
“బయల%ను అ¹ాh (5తªను” ఆ(ా,oం:నెు (v-/యr,o. 2:13). c-R ఫdతంKా, 
�«హÊ Bా Bా()R cో<ిzÿc-రAల:,ే zరs¢£న v¦రమ+ల% Bా()<�ౖ ô<\లr :[ే�ను. 
సమ2�Øల%, ఆఖ() v-/యr,oప�, �:ల%ను ఇÖÌా �Øల% |కJ �దట� (ాìKా 
అ¨~\F¡ం:ెను; FాR అతzk ప()¤ాలన ఆ cేశమ+ను ¤ాడf:[ే�ను. 9వ()F¡, c-õదు 
ప()¤ాలనలP, ఇÖÌా �Øల% Bా() శతªT వ#ల<�ౖ మ()ంత 7జయమ+ను అనుభ7ం:ెను. 
�ø లCôను, c-õదు |కJ క%మrరAడf మ()య+ Bారసుడf, Bాసhవమ+Kా 
�«రbషల�మ+ను 7cేè ÓXర/ల��ను మ()య+ Bా() cేవతల 7గÌహమ+ల�� Rం< ి
v¥ౖ�క మ()య+ ఆa´య 7ల%వలను v-శనమ+ :ే[�ను (1 (ాìల%. 11:1-10). 
cేవ#R Fwపమ+ �ø లCôను �ద వ#ంzk మ()య+ ఆ (ాìను, తన మరణమ+ 
త(ాSత ఆ (ాజ/మ+ (�ండf ÓXగమ+ల%Kా: తÔరA>న ఇÖÌా �Øల% (ాజ/మ+Kా 
మ()య+ దjkణంKా య2c- (ాజ/మ+Kా మrరAనR Bా()ం:ెను. 

ఒక�ా() ఆ (ాజ/మ+ (�ండf ÓXగమ+లÒౖన త(ాSత, ఆ (�ండf (ాజå/ల% F¡ÌంcoF¡ 
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gలడం ¤Tా రంభs¢£నco. BారA Bా() గ+()hంప#ను 7cేè శక%h ల |ద� ఉంచుFwz-RF¡ 
కష�పడfతÔ, Bా() మధ/ అంతరA/c-% RF¡ [ిద%పzk Bా()R Bా(� 
బల]ëనపరచుFGv¥ను. తÔరA>న ఇÖÌా �Øల% (ాజ/మ+ను ప()¤ాdం9న పT� (ాì 
7గÌQ(ా,oక%డf. ఆ పTజల% ఏáయr, ఎá¹ా, మ()య+ ఇతర పTవకhల బ� ధల% 
7నుటక% �రసJ()ం9; Bా() 7గÌహమ+లను 7zk9<�ట�క మ()య+ cేవ#R B¥ౖప# 
�రAగల�దు. (�ండf వందల సంవతOరమ+ల% cేవ#RF¡ వ/�(�కమ+Kా 
7గÌQ(ాధనలPను మ()య+ �రAబXటyలPను వ#ంzkన త(ాSత, FÑÌ.పâ. 722లP 
తÔరA> (ాజ/మ+ అషÔF(Þయ+ల:ే ఆకÌ�ంపబzk మ()య+ v-శనమ+ :ేయబzkన 
త(ాSత, మరల �()K) ల�వలÒదు (2 (ాìల% 18:9-12). 

దjkణ య2c- (ాజ/మ+ మ+K)ంప# క�z- ఈ 7ధమ+Kాv¦, 136 
సంవతOరమ+ల% FÑÌ.పâ. 586 వరక% తÔరA> (ాజ/మ+ను నుంzk బయటపzెను. 
BారA ఇంత Fాలమ+ అలr ఉండz-RF¡ FGco�  మంco మం9 (ాìల%, �«హÊ ¹ా¤ాతª, 
]̂#Jయr, Z~ీయr Fారణమ+. Z~ీయr మరణÀం9న త(ాSత, 
7గÌQ(ా,oక%లÒౖన (ాìల% Bారసుల%Kా �«రbషల�మ+ను ¤ాdం:ెను. ఆ 
మంcoరమ+ 7గÌQల��ను �రA అన/ cేవతల Èల>మ+ల��ను Rంzk¤� �«ను. 
దjkణ పట�ణ లPయలP, ఇÖÌా �Øáయ+ల% Bా() క%మrరAలను మ()య+ 
క%మr(�hలను ద]̂ం9 s¢లÒక%నక% మ()య+ బXలrక%నక% నర బల%లను అ()>ం9() 
(2 (ాìల% 23:10; �(Þ´. 19:4-6). 

ఇలrంట� హత/ల% అ�-/:-(ాల మధ/లP ఆ(ాధన <\రA��, cేవ#డf 
�(Þ´యrక% క%మ´() ఇంట�F¡ B¥V� అతడf �ా(�<�ౖ క%ండను తయrరA:ేయ+ 
7ధమ+ను చూడమR ఆcేÈం:నెు (�(Þ´. 18:1, 2). #గటమనుM 7zk¤� �,ే ఆ 
#గటమనుM మరలr aసుFGR క%మ´() తనక% య+కhs¢£నటy� Kా మరలr :ే[�ను, 
అco ఆ క%మ´() |కJ B¦ళ�  Rప#ణత కdK)న పRR ఆప#తÔ మ()య+ పRF¡(ాR 
¤ాతTKా గట��Kా మr()�,ే ఆ క%మ´() తన గ2()3 అనుక%నM పTణ-Vకను బట�� 
ప()పâరçమ+Kా పR:ేయల�దు (�(Þ´. 18:3, 4). ఇÖÌా �Øల% cేవ#R :ే�లP 
#గటమనుMవలÒ నుంzెను. పTజల% ఆయన 9తhమ+నక% అ7,ేయ+ల%Kా వ#v-M, 
ZహÊ Bా Bా()R ఘనs¢£న ¤ాతTల%Kా :ే[ి తన Ë�R మ()య+ ప()Üద%తను 
అన/ పTపం:-RF¡ పTద()Fం:ేదుక% పTయ�Mసూh v¦ ఉంzెను. BారA cేవ#R |కJ 
కృ~ిR BారA మrరAమనసుO ¤ø ంco మ()య+ 7ల%వల%ల�R 7KÌా Q(ాధన మ()య+ 
అv¥ౖ�కత నుంzk Bా()R BారA 7zk<ించుFGనుటక% అడfÝ FGR, �K)dన ఒF� 
7షయమ+ క%మ´() ¤ాడ�న ఒక ¤ాతTను 7రAగKnట�� �()K) :యేల�నటy�  c-õదు 
(ాజ/మ+ను v-శనమ+ :ేయడం (�(Þ´. 18:3-12; 19:10, 11). ఇco ఖ93తంKా 
జ()K�ను: బబ+లPËయ+లను ఒక ప()కరమ+Kా ZQBా Bా()R BాడfFGR c-õదు 
(ాజ/మ+లP వ#నM అవÖóషమ+లను v-శనమ+ :ే[,ి మ()య+ బబ+లPను |కJ 
RరÅంధమ+లPRF¡ zెబ�co సంవతOరమ+ల% FGR¤� బzk() (2 coన. 36:21; c-R. 
9:2). 



162 

అబXT Qమ+, ఇ�ాOక% మ()య+ యrFwబ+లక% ఇవSబzkన BాKా� నమ+ల%, 
మ()య+ యrFwబ+ తన క%మrరAలF¡93న ఆè(ాSదమ+ల% అనున7 మ+ందుKాv¦ 
ఏర>రచబzkన సంఘటనల ఖ93త పTవచనమ+ల% FావR ఇÖÌా �Øల% |కJ చ()తT 
మనక% B¥ల�zk:ేసుh ంco. బదుల%Kా, ఇÖÌా �Øల% |కJ సమరÃవంతs¢£న 
భ7ష/తªh క% అ7 F�వలం క%� పhs¢£న, షరతªల�� క�zkన మ()య+ ¤ాjkకs¢£న 
సంఘటనల వరAసKా మrతTst కనబడfతªv-M�. యrFwబ+ మrటలలP, కv-ను 
cేశమ+లP పంzెTండfT  K5తTమ+ల �ా,-రణ ల¶ణమ+లను మనమ+ చూడగలమ+: 
BారA ఎకJడ à7�ాh రA, Bా() à7తమ+ |కJ v-ణ/త, మ()య+ Bా()లP FGందరA 
ఎలr తమ àవv-RM �ాK)�ాh రA అv¦ 7షయrల% చూడగలం. ఆయన :ే[ిన ఆ 
Bా/ఖ/ల% ఆ K5తTమ+ల ఆa´య భ7ష/తªh ను మ+ందుKాv¦ Rరç�ం:ే7Kా ల�వ#. 
F�వలం Ó��కపరs¢£న FGRM 7షయrల% మrతTst v¥రB¦ర3బz-Ý �. Bాట�లP FGRM: 
(1) రbబþనుక% బదుల%Kా, ఎl Tా �ùమ+ మ()య+ మన~\äల% భ2�R 
¤ø ందుక%v-MరA గనుక Z[\ప# (�ంzkంతల భ2�R F�Æవసం :ేసుక%v-Mడf.  
(2) ల�õ |కJ సం�-నమ+ పంzెTండfT  K5తTమ+ల Bా()�� క�z- FGRM 
పట�ణమ+లను ¤ø ందుFGRయ+ండKా, ~ిô/ను |కJ సం�-నమ+ BారA 
మrతTమ+ య2c- పTcేశమ+లPv¦ :ెద()¤� యrరA. (3) య2c- |కJ 
సం�-నమ+ అ�¤Tా మ+ఖ/s¢£న సం�-నమ+Kా అవత()ం9, ఇÖÌా �Øల%లPR 
పంzెTండfT  K5తTమ+ల Bా()<�ౖన తన v-యకతSమ+ను �లె%ప# ఆ (ాజదండమ+ను 
మ()య+ v-యకతSప# కఱ�ను కdK)య+ంzే (ాìను (c-õదును) అంcoం9ంco. 
�«రbషల�మ+ |కJ 7¹ాదకరs¢£న 7v-శనమ+ అనునco ]ÁÂT పదs¢£న ‘olam 
(“Rరంతరమ+”) అv¦ పదమ+నక% అరÃమ+ RజåRF¡ “తరతరమ+ల%-Rల%చునco” 
అRయ+; మ()య+ ఆ “తరమ+” FÑÌ.పâ. 586లP మ+K)[ినco అRయ+ స>ష�ంKా 
బయల%పరAసుh ంco. 

య2c- (ాజ/మ+ v-Öానమ�/ంco మ()య+ BాKా� న cేశమ+ను 
FwలP>యrరA అంట� cేవ#R BాKా� నమ+ల% 7ఫలమయr/� అR అరÃం Fాదు. 
అసల% ఈ (ాజ/మ+ అనునcే ప()�తs¢£న (ాజFÑయ మ()య+ [�ౖRక వ/వసÃ . 
‘olam ను పదమ+నక% స()FాR 7వరణల% ఎRM ఇ93నప>ట�FÑ క�z-, (ాజ/మ+ 
అనునco Rరంతరమ2 ఉండfటక% ఇయ/బzkనcె�ౖే మrతTమ+ Fాదు. <ితరAలక% 
cేవ#R93న పT;-నs¢£న ఆజæ ఏమంట� భ2�లPR క%టyంబమ+లRMట�FÑ cేవ#R 
ఆè(ాSదమ+లను అంcoం:ే ఒక Fాల%వలrKా ఉండమR. c�RM :యే+టక% పTపంచ 
పT[ిco%Kాం9న ఐ]̂కపరs¢£న (ాజ/�ాÃ పన అవసరం ల�దు. అటyవంట� ఒక ఉcే�శమ+ 
[�ౖRక బలగమ+��, ల¶ల FGలc� ¤Tా ణనష�ం��v¦ �ాధ/మ�Ø/co. (5మr 
చ()తTFారAzైన టX[ిటe F�ÆసరA c-S(ా (5మr :ే[ిన య+c-% లను గ2()3 పT�ాh 7సూh , 
“BారA [పTపంచమ+ను] ఒక అరణ/మ+Kా :[ేి c-RR ‘సమr,-నమ+’”32 (pax 
Romana, ల�c- “(5మr Öాం�”) అR అంటXరA” అR Bా/ఖr/Rం:-డf. Bా()క%నM 
[�ౖRక బలమంతట��� మ()య+ అv¦Fాv¦క రకhప# య+ద%మ+ల��, F�ÆసరAల% ఈ 
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భ2�|కJ ఒక 9నM పTcేశమ+ను, Bా() �ామrî జ/మ+ పzk¤� వడం ¤Tా రం¨ం9 
తªదక% FÑÌ.శ. 476లP పâ()hKా v-శనమ�Ø/oత వరక%, FGRM శ�-బX� ల% మrతTst 
�ØలగdKారA. 

ఒక పTపంచÖóÌణÀ (ాజ/మ+ను �ాÃ <ించుటక% Kాను పTపంచంలPR అRM 
[�ౖన/మ+లను ఓzkంచగల మR~ి ఎవరb ల�రA, మ()య+ ఈ (Þ�లP cేవ#డf 
ఎప#>డf అ,oFా(ాRM పTZK)ం:-డf. F�వలమ+ ఈ 7ధs¢£న ఒక (ాజ()FాRM 
మ()య+ (ాజå/v¦M అంKÞక()ంచుటక% �Øసు �రసJ()ం:-డf (ZQను 6:15; 
18:36). మృతªలలP నుంzk ఆయన లrజరAను ల�<ిన తరABాత, ఒక Knప> 
అదుÅతFార/మ+ జ()K)నco అR య2c- v-యక%ల% ఒప#>FGనక%ంz- 
ఉండల�క¤� యrరA (ZQను 11:39-44). �Øసు (5మrక% వ/�(�కంKా ఒక 
7ప�BాRM (�ప#�-డf అR Rశ3�ం:ేసుక%v-MరA; ఈయనను ఒక Knప> QRKా 
తలం:-రA గనుక, �ాధ/s¢£నంత తSరKా ఈయనను చం¤ాలR BారA 
ధృడసంకల>ం�� ఉv-MరA (ZQను 11:45-53). 

�Øసు �«రbషల�మ+లPRF¡ పTB¦ÈంచుచుండKా ఆయనను ఎదు(nJనుటక% 
B¥V�న య2c- పTజల% ఆయనను (ాì అగ+టక% FGంత F¡Ìయను :యేవల[ినcoKా 
Fw(ారA. ఉ�-Oహకరs¢£న అరAప#ల�� BారA “జయమ+, పTభ+వ# <�రట 
వచు3చునM ఇÖÌా �Øల% (ాì సుh �ంపబడfనుKాక” అR F�కల% B¦[ి() (ZQను 
12:13). “హÊ సv-M” అv¦co ]ÁÂT పదమ+, c�R అరÃమ+ “రjkంచు” అR (FÑరhన. 
118:25), మ()య+ య2దుల% పT;-నs¢£న తమ అRM పండfగలలP ఆల<ిం: ే
“Knప> హల��j”లP ఇco ÓXగమ+ (FÑరhన. 113-118). �«రbషల�మ+లPR పTజల% 
ర¶ణ FGరక% F�కల% B¦[ినప#>డf, (5మrక% వ/�(�కంKా ఆయ+ధమ+లను a[ిFGR 
¤ాల[ీhv- నుంzk <ిలrతªను మ()య+ (5�య+లను ��T dB¦య+టక%Kాను ఒక 
(ాజFÑయs¢£న, [�ౖRక s¢[ీOయ FGరక% BారA అడfగ+తªv-MరA. <�రయ మ()య+ 
గdలయ ¤Tా ంతమ+ల�ద (5మr (ాìలలP �üతªh Kా పR :సేుh నM ]§(5దు 
అం�¤ాను �üలK)ంచవల[ినcoKా BారA ఎదురAచూ:-రA. అ�నను, �Øసు 
�«రbషల�మ+నక% య+ద%గ+ఱ�మ+ �ద Fాక, ÓXరమ+లను భ()ం: ే
Öాం�య+తs¢£న జంతªవగ+ Kాzkద<�ౖ �ాS(Þ :ేసుక%ంట� B¥½ù� డf (ZQను 
12:14, 15; జ�క(ా/ 9:9). [�ౖన/మ+నక% :ెంcoన ఒక [�ౖRక అ,oFా()Kా చంప#టక%ను 
మ()య+ v-శనమ+ :యే+టక%ను ఆయన (ాల�దు, FాR సమr,-న అ,oప�Kా 
వ:-3డf. ఆయన c-S(ా, “య+ద%ప# 7ల%�  ల�క%ంz-” ఉంటyంco; ఎందుకంట� 
ఆయన “సమr,-న Bారhను అన/జనులక% ( ִםיֹוּג , goyim, అన/జనుల%) 
�ెdయజ�య+ను” (జ�క(ా/ 9:10). 

య2c- పTజల చ()తT అంతయ+ “cవే#డf Rశ3�ం9న సంకల>మ+”లP ఒకJ 
సంఘటనక% c-()a[ింco (అ¤ø . 2:23): అcే �Øసు |కJ [ిల%వ మరణమ+. 
�Øసుక% క�z-, ఆ సమయమ+లP, ఒక అవFాశం ఉంco; FాR “Ë 9తhst [ిco%ంచు 
Kాక” అR ఆయన ¤Tా ()Ãం:-డf (మతh� 26:42; 26:39, 44 చూడంzk). 
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భ2లPకసంబంధs¢£న మ2డf Fారణ-ల% �Øసు |కJ మరణమ+నక% 
c-()a�ా�: య2c- v-యక%ల% FGRM (ాజFÑయ మ()య+ మతసంబంధs¢£న 
Fారణ-ల వల�  ఆయనక% భయపz-Ý రA మ()య+ ఆయనను వ/�(�F¡ం:-రA. 
FGంతమంco అ��ే �Øసును గ2()3 FGంత సంcoగ%తలP ఉv-MరA, Fాబట�� BారA 
య2c- v-యక%ల:ే బరబX�ను 7డfదల :[ేి �Øసును [ిల%వ B¦యమR F�కల% 
B¦య+టక% ఉ[ిKnల>బz-Ý రA. F�ÆసరAను ఎco()సుh నM ఒక భయంకరs¢£న 
7ప�వFారAR ఆయన వcoల�సుh v-Mడf అR :<ెి> య2దుల% (5మr పట�ణమ+నక% 
ఒక (ాయబX(ాRM పంప#�-(�ôనR <ిలrతª భయపz-Ý డf (ZQను 19:12). 
ఈ Fారణమ+లRMయ+ దుషª� లÒౖన మనుషª/ల% õట�R జ()K)ంచుటక% 
పâనుక%నMప>ట�FÑ, cైవసంకల>మ+నక% అనుగ+ణ/ంKా ఇ7 జ()Kా�. 

క�Ì రAలÒౖన శతªT వ#ల :�ేలP 7¹ాదకరs¢£న మరణమ+నక% తనుM�-ను 
అప>K)ంచుFGనుట c-S(ా FÑÌసుh  లPక¤ాపమ+ల ప()Q(ారÃs¢£ (ZQను 1:29;  
1 <\తªరA 2:24) బdKా7ంచబzkన శÌమననుభ7ం:ే cేవ#R Knఱ��<లి�Kా (�«షయr 
53:5, 6, 10, 11) ¤ాతTను ¤� ~ిం:-డf. మృతªలలP నుంzk “cవే#z-యనను 
ల�<ిన” తరABాత (అ¤ø . 2:24), ఆయన పరలPకప# stఘమ+ల�� (అ¤ø . 1:9-
11) ఆ “మQ వృదు% R” (cేవ#R) దగ!రక% మ()య+ ఆయన పరలPక 
[ింQసనమ+నక% (c-R�Øల% 7:9, 10, 13) B¥½ù� డf. అకJడ ఆయన 
ÖాశSతs¢£న (ాజ/మ+<�ౖ అ,oFారమ+ను ¤ø ంc-డf, ఈ (ాజ/మ+ ఉంzkనco – 
మ()య+ ఇప#>డf క�z- – “భ2� |కJ సకల వంశమ+ల”�� క�zkనcoKా 
ఉంco (12:3; మతh� 28:18, 19; మrరAJ 16:15, 16; అ¤ø . 2:38, 39 
చూడంzk). 

�ాదృశ/కంKా, cేవ#డf తన పTవచనమ+ను అనుస()ం9 �Øసును c-õదు 
[ింQసనమ+<�ౖన తన క%zk ¤ారF¢మ+న క�రA3ండబµట��య+v-Mడf (49:10; అ¤ø . 
2:29-36). “భ2�|కJ సకల వంశమ+లక%” ఆè(ాSదమ+లను �ె:ే3 (12:3) 
ఒక ÖాశSతs¢£న ఆa´య (ాజ/మ+నక% (FGల[ీO. 1:12-14; ]ÁÂT. 12:28) <�ౖన 
ఒక పTభ+వ#Kా (�ారSÓ�మ v-యక%RKా) మ()య+ FÑÌసుh Kా (s¢[ీOయKా) తన 
ఏల%బXటyను ఆయRప#>డf ¤Tా రం¨ం:-డf. c-õదు మ()య+ తన 
సం�-నమ+ను కdK)య+నM య2c- K5తTమ+ �Øసు FÑÌసుh ను ఈ లPకమ+లPRF¡ 
�ె93ంco (మతh� 1:1-17). cేవ#డf అబXT Qమ+నక% ఇ93న BాKా� నమ+ను, 
అనKా “ఆయన సం�-నమ+” c-S(ా భ2�|కJ సకల వంశమ+ల% 
ఆèరScoంచబడ�-� (గలa 3:16, 26-29) అR పdF¡న ఆa´యs¢£న 
BాKా� నమ+ను, “Fాలమ+ సంపâరçs¢£నప#>డf” (గలa 4:4, 5) v¥రB¦(ా3డf. ఈ 
Knప> ఆè(ాSదమ+ FÑÌసుh  c-S(ా ఆయనక% 7,ేయ+ల%Kా ఉండfటక% 
ఇష�పzేBారంద()<�ౖ వసుh ంco. 
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ఆ5YాÃదమ'లను మ'ందుక> అంuvంచడం (అ"#$యమ' 49) 

ఈv-ట� cవే#R పTజల% �ØసుFÑÌసుh  c-S(ా అబXT Qమ+ |కJ ఆa´య 
Bారసుల%. FాKా, మనమ+ మన సం�-నమ+Bా()F¡R మ()య+ పTజలంద()F¡Ë 
ఆè(ాSదమ+Kా ఉంz-d. �ా,-రణంKా, ¤ాÖా3త/ cేÖాలలP పTజల% యrFwబ+ 
అంcoం9నటy� Kా తమ తరABా�Bా()F¡ అంcoంచరA: ఆయన తన ఆè(ాSc-RM తన 
క%మrరAలక% మrతTst ప()�తం :ేÖాడf (మ()య+ క%మrరAల%Kా ఆయన 
దతhతKా aసుక%నM తన క%మrరAల క%మrరAలక% క�z-). RయమంKా, ¤Tా gన 
పÈ3మ ఆ[ియrలP Ó��కపరs¢£న ఆè(ాSc-ల% ఈ 7ధంKాv¦ సంకÌ�సూh ంz7ే. 
క%మr(�hల% ఆè(ాSc-ల% ల�క%ంz- 7డfవబzేBారA FారA, FాR Bా()F¡ 
ఆè(ాSదమ+ల% తమ తమ భరhల c-S(ా సంకÌ�:7ే.33 ఈv-డf, తd�దండfT ల% 
తమ õల%v-మrను BTా [\టప#>డf, dంగÓþదమ+ ల�క%ంz- ఆసుh ల��, వసుh వ#ల�� 
మ()య+ ఆ()Ãకs¢£న వసుh వ#ల�� తమ ÷డÝలనంద()Ë ఆèరScoంచడం చూడగలం. 

అబXT Qమ+ c-S(ా అంcoంచబzkన ఆè(ాSదమ+. cేవ#డf అబXT Qమ+ను 
<ిd9నప#>డf, ఆయన ఆèరSco�ాh v-R BాKా� నమ+ :[ే ి మ()య+ 
“ఆè(ాSదకరమ+”Kా ఉండమR (12:2) ఆయనక% ఆజåæ <ిం:-డf.34 ఆయన 
|కJ ఆè(ాSదమ+ల% “భ2� |కJ సకల వంశమ+లక%” 
Bా/<ించవల[ిన7Kా ఉv-M� (12:3). ధనవంతªzైన ఈ <ితరAR దగ!ర క�z- 
¤Tా gన పÈ3మ ఆ[ియrలP ఉనM అంద()�� పంచుFGనుటక% తK)నRM 
Ó��కపరs¢£న ఆè(ాSదమ+లను ల�వ#. cేవ#R ఆజæలP ఉనM ఆలPచన ఏమంట�, 
7ÖాSసమ+ c-S(ా నడ:ే వ/F¡hKా, ఇతరAల j�మమ+ను గ2()3న శÌద%�� అబXT Qమ+ 
ఒక cై7కs¢£న మrco()R ఉం:-లR. అవసరతలP ఉనMBా()F¡ ఆయన 
c-తృతSమ+ను చూపవల[ినBాzkKా ఉv-Mడf. 

అబXT Qమ+ ఎప#>డూ క�z- తన <లి%ప#నక% తK)న à7తమ+ను 
à7ంచల�దు. Öా(ా�� తనక%నM సంబంధమ+ను గ2()3 ఆయన 
అబద%మrzkనప#>డf, ఐగ+ప#h  cశేమ+లP ఫ(5 |కJ క%టyంబమ+<� ౖ
ఆè(ాSదమ+లక% బదుల%Kా �ెగ+ళ�ను ర<ి>ం:-డf (12:14-20). అ�నప>ట�FÑ, 
ఆ అనుభవమ+ నుంzk ఆయన 7ల%B¥ౖన ఒక ¤ాఠమ+ను v¦రA3FGv-Mడf. 

ఆè(ాSదమ+Kా ఉండfట FGరF�Æన మ(nక అవFాశమ+ FGరక% ఈ <ితరAడf 
ఎక%Jవ Fాలమ+ కR<�టy� FGR ఉండవల[ిన అవసరం ల�దు. s¢�ø ¤ø త�యr 
నుంzk నల%గ+రA (ాìల రbపమ+న అ¤ాయమ+ తన aరమ+ దగ!రక% వ93ంco. 
BారA |(ా� ను లPయలPR కv-నుక% ఆK�Mయ coక%Jన ఉనM ¤Tా ంతమ+<�ౖ BారA 
దంzె�h , పట�ణమ+ B¥ంబzk పట�ణమ+ను ఓzkం9 cోచుక%v-MరA. 
s¢�ø ¤ø త�యrక% :ెంcoనBారA లPతªను, అతR క%టyంబమ+ను మ()య+ 
�ø cొమ Kn�ఱr�  పTజలను పటy� క%v-MరR అబXT Qమ+ 7నMప#>డf, <ితరAడf 
తనక% :ెంcoన 318 �ø ంత మనుషª/ల�� – అంట� తన ఇంట�లP ప#ట�� 
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ఆయ+ధమ+లను ధ()ంచగల c-సుల�� – మ()య+ తన అô´(Þయ+ల 
�తTప¶మ+�� కd[ి Bా()R త()మrడf. ఈ సంయ+కh బలKాల% cో<ిzÿc-రAలను 
a[ిFGR Bా()R బంc�ల%Kా, మ()య+ Bా()�� ¤ాటy లPతªను అతR క%టyంబమ+ను 
మ()య+ Bా()F¡ కdK)నదంతట�R �()K) aసుFG:-3రA (14:14-16). 

ఆ :ెరపట�బzkనBారA బంc�ల%Kా BారA :ేయబzkన :5టÍనౖ |(ా� ను లPయ 
¤Tా ంతమ+నక% వ93నప#>డf ¹ాల�మ+క% (ాìను మ()య+ స(5SనMతªzైన 
cేవ#RF¡ యrజక%డfv¥నౖ35 s¢áJ[�cెక% �()K)వసుh నM BారA తమ అలసటనుంzk 
FGం:ెం 7ÖÌా ం� ¤ø ందులrగ+న Bా()F¡ (nట��య+ c-T jfరసమ+ను �ె:-3డf. అప#>డf 
ఆయన అబXT Qమ+ను c�7ం:-డf ఎందుకంట� ఆయన మ()య+ ఆయR 
మనుషª/ల% ఆè(ాSదFారణమ+Kా ఉv-MరA. BారA లPతªను మ()య+ అతR 
క%టyంబమ+ను మrతTst రjkంచుట FGరక% Fాక �ø cొమ మ()య+ Kn�ఱ�  
పTజలంద()Ë, అంట� <ితరAR పట�  Bా() àవనÖÚÆd ఎంతట� అసహ/ంKా ఉనMప>ట�FÑ, 
క�z- రjkంచుట FGరక% తమ ¤Tా ణమ+లను ఫణమ+Kా <�టX� రA (18:16–19:29). 

ఆ 7cేè cో<ిzÿc-రAల నుంzk õరA ¤ø ంcoన c-RలP పcoయవ వంతªను 
అబXT Qమ+ cేవ#R |కJ ఈ మనుషªRF¡ ఇ:-3డf (14:17-20). �ø cొమ (ాì 
తనక% అంcoం9న లrభc-యకs¢£న FGRM వసుh వ#లను ఈయన స]̂తమ+ 
అంKÞక()ంచల�దు. ఈ య+ద%మ+లP వ93న cో<zిÿ�ø మ+´లP ఆయనక% Fావల[ినco 
ఏc� ల�దు, ఎందుకంట� అప>ట�F� ఆయన సంపనుMzైన వ/F¡h. ఇంFా, ఈ అన/(ాì 
అబXT Qమ+ను ధRక%RKా :ేÖాడf అR ఆ (ాì తన గ2()3 :ెప#>Fwవడం 
అబXT Qమ+క% ఇష�ం ల�దు. ఆయన ఆÈం9ందలr�  ఆకd�� అలr� డfతªనM తన 
[�ౖRక%ల% �నM ఆQరం మrతTst. అ�నప>ట�FÑ, cో<ిzÿ�ø మ+´లP వ93న 
�తhమ+ ÓXKాRM s¢�ø ¤ø త�యr [�ౖన/ం<�ౖ Knప> 7జయrRM ¤ø ందుటక% 
సహక()ం9న తన అô´(Þయ+ల �తTపjfRF¡ ఇBాSలR :ెప#>ట c-S(ా మరలr 
ఆయన ఇతరAలను ఆèరScoం:-డf (14:21-24). 

�Øసు c-S(ా అంcoంచబzkన ఆè(ాSదమ+. “మం9”BారAKా <ిల%వబz ే
వ/క%h లలP ఉంzే ల¶ణమ+ల% ఏవనKా �Øసు తన cైనంcoన à7�-లలP 
B¥ల�zk:ే[ిన ఆ ల¶ణ-ల�. ఆయన పరలPకమ+నక% ఆ(5హణమ�/నప#>డf తన 
అ¤ø సhల%లల�� 7డfచుటక% ఆయనక% Ó��కs¢£న వసుh వ#KాR ల�c- 
BారసతSమ+ KాR ఏ� ల�వ#. Bా()F¡ ఆయR93న ఒF� BారసతSమ+ ప()Üc-% త´ 
cేవ#డf (ZQను 14:16-18, 26; 15:26, 27; 16:7-14). ఆత´ c-S(ా, ఆయన 
|కJ ఆa´య ఆè(ాSదమ+ల సమృco%R మనమ+ ¤ø ంco తన రbపమ+లPRF¡ 
రb¤ాంతరమ+ :ేయబడగలమ+ (అ¤ø . 2:38; 2 FG()ం; �. 3:17, 18; గలa. 4:6; 
ఎk �[ీO. 1:3). ఈ భ2�<�ౖ మన à7తమ+లP మన �ాSసÃ�మ+ను ఎప#>డf 
ఆనంcoంచగలమ+ అంట� “ఆత´ ఫలమ+”ను, అనKా “<\Tమ, సం��షమ+, 
సమr,-నమ+, c�ర$Öాంతమ+, దయrళGతSమ+, మం9తనమ+, 7ÖాSసమ+, 
�ాaSకమ+, ఆÖాRగÌహమ+” (గలa. 5:22, 23). 
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�Øసు |కJ పT;-నs¢£న ప()చర/ నÈంచుచునM c-RR B¥దF¡ రjkంచుట, 
FాR ఈ పRR ఆయన తరచూ నdK)నBా()R ¤� T �-O]̂ంచుట c-S(ా :ేÖాడf. ఒక 
సందరÅంలP, �Øసు �«షయr పTవకh మrటలను పT�ాh 7సూh  తన ప()చర/ను గ2()3 
ఈ 7ధంKా మrటX� డfతªv-Mడf: “నdK)న (�ల%� ను 7రAవడf మకమకలrడfచునM 
అ7[�v-రను ఆర>డf” (మతh� 12:20; NIV; �«షయr 42:3 చూడంzk). 7()K) 
దుమ+´లP క�ర3బzkన ఒక (�ళG�  R(Þ¶ణ ల�క%ంz-v¦ చR¤� తªంco. �Øసు 
¤ాప#లను నల%గKnటy� టక% (ాల�దు, FాR నూతన à7తమ+ FGరక% Bా()R 
మృదువ#Kా ల�ప#టక% ఆయన వ:-3డf. 

అ7[�v-ర 7షయంలP క�z- ఇcే వ()hసుh ంco. c-RR సుv-యrసంKాv¦ 
ఆర>వచు3; FాR, ఒకB¦ళ c-RR ఎవ(�Æv- మృదువ#Kా ఊco�ే, ఆ జåSల FGం:ెం 
ప#నరAàr7ంపబడfతªంco. ప()సయ+/ల% ధర´Öాసh Ðమ+ను కö)నమ+Kా 
7శదపరచుటవలన పTజల మనసుOలలP ఉనM అK)M ఆ()>B¦యబడfతªంco. cేవ#R 
[\7ంచుటక%Kాను Bా()R ¤� T �-O]̂ంచుటక% బదుల%, ఈ మతv-యక%ల% :-లr 
కö)నమ+Kాను మ()య+ క�Ì రమ+Kాను ఉv-MరA. Bా() ఆ:-రమ+లను త<ి>న 
పT�Bా()R గco� ం:ేBారA, అనKా �Øసు ఊచ :ే�గలBాRR 7ÖÌా ం� coనమ+న 
సSసÃపర9నప#>డf BారA మrటX� zkనటy� Kా (మతh� 12:9-14). కö)నమ+Kా 
Bాక/మ+ను 7వ()ం: ే ఈ Bా/ఖr/తలక% 7రAద%ంKా, తన Èషª/ల% R(Þ¶ణ 
అవసరమ�న Bా()R <\T�ం:Bేా()Kా, కRకరమ+కలBా()Kా, 7,ేయ+ల%Kా, 
కరAణచూ<\Bా()Kా, దయను చూ<\Bా()Kా మ()య+ ¤� T �-O]̂ం:Bేా()Kా ఉంz-లR 
�Øసు ఆÈం:-డf. �Øసు �-ను ప():-రమ+:ే[ిన Bా() మధ/లP ఈలrట� 
ల¶ణ-లను చూపగdKాడf. ప()సయ+/ల% ఈ సగటy మనుషª/లను ¤ాప#ల%Kా 
ప()గణÀం9య+ండKా (మతh� 9:9-13), తన భ2లPక ప()చర/లP �Øసు 
ఇటyవంట� పTజలను ఆèరScoం9 (మతh� 5:1-10), ¤� T �-O]̂ం9, మ()య+ 
సSసÃపర:-డf (మతh� 4:23; 12:9-13; 25:34-40). 

F�Æ{సhవ#ల:ే అంcoంచబzkన ఆè(ాSదమ+. అవసరతలP ఉనM 7ధవలక% (అ¤ø . 
6:1-6) Bా() ఆQరమ+ను మ()య+ వసుh వ#లను పం9<�టy� ట c-S(ా (అ¤ø . 
2:43-47) ఆcoమ Fాలప# సంఘమ+ �Øసు |కJ ల¶ణమ+లను 
పTచురపరచుటక% Kాను పT[ిco%:ెంc-రA. ఈ 7షయంలP పTఖr/�Kాం9న ఒక వ/F¡h 
ల�õయ+zైన Z[\ప#, ఈయన తనక%నM భ2�లP ఒక ÓXKాRM అ�´ ఆ 
ధనమ+ను అ¤ø సhల%లF¡93 అవసరతలP ఉనMBా()F¡ సQయపz-Ý డf. ఆయనక% 
ఒక “బరMబX” అv¦ FGÌ తh  <\రA క�z- ఇవSబzkంco, c�RF¡ అరÃమ+ “]Áచ3()క 
ప#తªT డf” (అ¤ø . 4:36, 37). 

అం�|కయలP ఉనM KÞÌక%ల% “పTభ+వ#ను 7శS[ిం9” మ()య+ “ఆయన 
తటy�  �()KారR” �«రbషల�మ+లP ఉనM సహÊ దరAల% �ెల%సుక%నMప#>డf, BారA 
బరMబXను అకJడక% పం¤ారA. అకJడ ఆయన పTభ+వ#నందు BారA [ిÃరAల%Kా 
ఉండవలÒనR “Bా()R ¤� T తO]̂సూh  సం��~ిసూh ” ఉv-Mడf, ఎందుకంట� “అతడf 
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ప()Üc-% త´��ను మ()య+ 7ÖాSసమ+��ను RండfFGRన సతª>రAషªడf” (అ¤ø . 
11:21-24). ఈ 7వరణ బరMబXక% Knప> KÎరBాRM ఆ(5<ిసుh ంco. నూతనs¢£న 
య2c-/KÞÌక% పTజల% 7ÖాSసమ+లP ప()ణ� :ెందుతªనM FGలc� సంఘమ+లP 
“సమr,-నమను బంధమ+:ేత ఆత´ కdK)ం:ే ఐక/త”ను Fా¤ాడfFGనవలÒనR 
(ఎk �[.ీ 4:3) Bా()F¡ ]Áచ3()క :ేయ+టక%Kాను Fావల[ని ఆత´ సంబంధs¢£న 
ల¶ణమ+లను ఈ 7వరణ కdK)ం9ంco. 

�Øసు నుంzk F�Æ{సhవ#ల% ఎటyవంట� Ó��కపరs¢£న BారసతSమ+ను 
¤ø ందుFGనుటల�దు. తన <ితరAలక% (అబXT Qమ+, ఇ�ాOక%, మ()య+ యrFwబ+) 
BాKా� నమ+ :ే[ినటy� Kా, తనను B¥ంబzkంచుBా()F¡ ఆయన ఎటyవంట� 
ఆè(ాSదమ+లను BాKా� నమ+ :ేయ+ట ల�దు. õట�F¡ బదుల%Kా ఆయన మనక% 
ఒక నూతన 7ధs¢£న సమr,-నమ+ను, హÊ c-ను, మ()య+ ఆa´య 
ఆè(ాSదమ+లను BాKా� నమ+ :సేుh v-Mడf. �Øసు “stల% :ేయ+చు, అపBాco:ేత 
<ీzkంపబzkన Bా()నంద()R సSసÃతపరచుచు సంచ()ంచుచుంzెను” (అ¤ø . 10:38). 
అబXT Qమ+ ఇతరAలక% “ఆè(ాSదమ+”Kా ఉండవలÒను అR cేవ#డf 
ఆజåæ <ిం9నప#>డf cేవ#డf ఏs¢£�ే ఆలPచన కdK)య+v-Mzో  అcే ఆలPచనను తన 
à7తమ+ అం�- ఉc-హ()ం9ంco, మ()య+ మనమ+ క�z- ఇcే7ధంKా 
ఉండవల[ియ+v-Mమ+. cవే#R పTజలమ+Kా మనమ+ అv-/యమ+Kా 
cేS~ింపబzk, అవమrRంపబzk, మ()య+ ]̂ం[ింపబzkనప#>డf �Øసు 
:[ేినటy� Kాv¦ మనమ+ క�z- :ేయrd. మనమ+ క�z- అcే 7ధంKా Bా()<�ౖ 
పTaFారమ+ aరA3FGనక%ంz-, Bా()R “c�7ంచవల[ినBారమ+Kా” ఉv-Mమ+  
(1 <\తªరA 3:9). 

<ితరAల |కJ Ó��కs¢£న మ()య+ ఆa´యs¢£న సం�-నమ+ c-S(ా 
cేవ#డf “భ2� |కJ సకల వంశమ+లను” c�7ంచవలÒనR మ()య+ ఇco 
ఆఖరAక% FÑÌసుh  |కJ (ాక�� మ+zkపzk ఉంటyందR cేవ#డf ఆలPచన 
కdK)య+v-Mడf (12:2, 3; గలa. 3:14, 16, 26-29). F�Æ{సhవ#లమ+Kా 
మనక%నM�ాSసÃ�మ+ను బట��  మనమ+ ఆనంcoంచవచు3 (1 <\తªరA 4:12-16). 

µాపమ' వలన అనర=( ల>rా kయేబefన `#యక>ల> (49:3-7) 

¤ాపపâ()తs¢£న Fార/మ+ల% పTజలను v-యకతSప# �ాÃ నమ+ల నుంzk 
అనరA_ ల%Kా :ేయగలవ# (49:3-7). ఆ È¶ను మనమ+ యrFwబ+ తన 
క%మrరAలక% ఇ93న ఆè(ాSదమ+లలP చూడగలమ+. 

<ితరAల |కJ పTపంచంలP ఆè(ాSదమ+లను అంcoంచడం అv¦co :-లr 
Knప> 7షయం, FాR జ�/ష?తSప# హక%Jను ల�c- మరణపడక ఆè(ాSదమ+ను 
¤ø ందుFwవడం అv¦co యrదృ93కం Fాదు. ల�c- ఈ మరణపడక ఆè(ాSదమ+ల% 
ఎప#>డూ క�z- అనుక�లంKాv¦ ఉంz7ే క�z- Fావ#. తంzkT తన సం�-నమ+నక% 
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ఆ[ిhR, సమృco%R, మ()య+ క%టyంబ v-యక�-SRM అప>K)ంచగdK)న 
Bాzైనప>ట�F¡, అయన పT�క�ల ఆè(ాSదమ+ల% (Öాపమ+ల%) అంట� తన 
క%మrరAల% :ే[ిన :డెÝ  Fార/మ+లక% BారA :ెd�ంచవల[ిన ప()Qరమ+ను �ెd<\ 
మrటలను క�z- ఆయన పల%కగలడf. ఒక 7ధంKా, ఈ ఆèరSచనమ+ల% అv¦7 
పTవచనమ+ల%Kా ఉంzk Bాట�R [ీSక()ం:ేBా() à7తFాలమ+లP మ()య+/ల�c- 
Bా() సం�-నమ+ |కJ భ7ష/తªh లP అ7 Fార/రbపమ+ c-ల%3�-�. 

�దట� పT;-నs¢£న ఆè(ాSదమ+ �ా,-రణంKా జ�/షª? RF¡ జ�/ష?తSప# 
హక%JKా సంకÌ�ం9, ఆయనక% [ిÃ(ా[ిhలPను మ()య+ చ(ా[ిÃలPను ఆయనక% 
మ()య+ ఆయన సం�-నమ+ Bా()F¡ (�ంzkంతల%Kా వ:ే37. ఈ 7షయంలP 
యrFwబ+ రbబþనును c-ట�¤� BాలR అనుక%v-Mడf. అనుక�లs¢£న 
ఆè(ాSదమ+నక% బదుల%Kా, ÷లr_ �� ఆయన Bా7మర9 పTవ()hం9నందుక%Kాను 
Öా¤ారÃs¢£న వచv-RM పdFాడf (35:22; 49:3, 4). Fాబట�� , రbబþనుFాR ఆయన 
K5తTమ+FాR యrFwబ+ |కJ భ2�లPనూ ఇతర ఆసుh లలPను (�ంzkంతల 
ÓXKాRM ¤ø ందుFwల�క¤� యrరA (1 coన. 5:1). c�RF¡ బదుల%, ఈ (�ంzkంతల 
ÓXగమ+ Z[\ప# మ()య+ తన క%మrరAలÒౖన ఎl Tా �ùమ+ మ()య+ మన~\äల 
c-S(ా [ీSక()ంచబzkంco (48:15-22; 49:22-26). 

ఇcే7ధs¢£న Öాపv-రÃవచv-లను యrFwబ+ తన (�ండవ మ()య+ మ2డవ 
క%మrరAలÒౖన ~ôి/ను మ()య+ ల�õలక% క�z- ఇ:-3డf, ఎందుకంట� ~�F�మ+లP 
BారA మrరణహÊ మrRM సృ~ి�ం:-రA గనుక (34:24-31; 49:5-7). Bా() 
క%టyంబXల% కv-ను cేశమ+లP కËసం భ2�R క�z- ¤ø ందుFwల�దు; FాR, BారA 
ఇÖÌా �Øల% పTజలలP :ెద()¤� యrరA (49:5-7). ~ôి/ను |కJ సం�-నమ+ 
BారA య2c-క% F�టX�ంపబzkన స()హదు� లలP [ిÃరపzk, కÌమంKా BారA తమ 
K5తTమ+ |కJ సSంత గ+()hంప#ను క�z- FwలP>యrరA (�«హÊ షªవ 19:9). 
ల�õయ+ల% పంzెTండfT  K5తTమ+ల Bా()లP :ెco()¤� �, కv-ను cశేమ+లP ఉనM 
నల%బco ఎR�co యrజక పట�ణమ+లలP à7ం:-రA (�«హÊ షªవ 21:41). 

తన పTథమ మ+గ+! రA క%మrరAలలP ఒకJ()F¡ క�z- జ�/షª� RF¡ ఇవSవల[ిన 
ఆè(ాSదమ+లను ఇచు3టక% �రసJ()ంచుటc-S(ా, ]§బµల% అను తన సహÊ దరAR 
చం<ినందువల�  క�ùనును మrనవజå� |కJ క%టyంబమ+ నుంzk �üలK)ం9న 
cేవ#R 7,-నమ+ను యrFwబ+ అనుస()సుh నMBాzkKా ఉv-Mడf – అco ఆయన 
గ+()hం9v- ల�క%v-M. ఆc-మ+ మ()య+ హవSలక% పTథమ సం�-నమ+Kా ఆయన 
ఎటyవంట� ఆè(ాSదమ+లను ల�c- ÓXగ/మ+లను ఎదురA చూ9నప>ట�F¡ క�z-, 
తన “సహÊ దరAR |కJ రకhమ+ను” c-చుటక% క�ùను పTయ�Mంచుట వలన 
ఆయనను cేవ#డf శ<ిం9నప#>డf క�ùను సమసhమ+ ¤� Knటy� క%v-Mడf (4:11). 
తన తంzkT�«£న ఆc-మ+ మరణÀం9న తరABాత మrనBాVF¡ ఒక v-యక%డfKా 
ఉండfటక% క�ùనుక% తK)న గ+ణమ+ ల�దు. ఆయన :ే[ని ఆ నరహత/క% 
సంబం,oం9 ఎటyవంట� ప()�-¤ాRM ఆయన వ/కhపరచనూల�దు ల�c- 
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B¥ల�zk:ేయనూల�దు; బదుల%Kా, ఆయనక% అహంFారప# B¥ఖౖ() కdK), “v- cోష 
È¶ v¦ను భ()ంపల�నంత Knప>co” (4:13) అR పల%క%తÔ cై7క అv-/యrRF¡ ఒక 
బX,oతªRKా తనను ఎంచుక%v-Mడf. 

తన పTజలక% cేవ#డf ఎప#>డf స()�«£న v-యక�-SRM అంcoం:-లR 
ఆశకdK)య+v-Mడf. చ()తT అంతయ+ ఈ క%� పh Bాక/మ+లP Rగ2ఢమ+ 
:ేయవచు3: “v-యక%డf నడ9నటy� Kాv¦, cేశమ+ క�z- నడfసుh ంco.” ఒక 
క%టyంబప#, K5తTప#, వంశప#, సంఘప# ల�c- పTభ+తSప# v-యక%zk 7షయంలP 
క�z- ఇc ే Rజమ+Kా అR<ిసుh ంco. క�ùను వంట� v-యక%zkR పTజల% 
కdK)య+నMప#>డf, cేవ#Rపట�  ఆగÌహమ+ మ()య+ పTజలపట�  అసQ/RM 
కdK)య+ంట�, c�R ఫd�-ల% ఎప#>డf క�z- 7¹ాదమ+ల�. :ెడf ఆలPచనల 
మ()య+ F¡Ìయల |కJ BారసతSం తరచూ తరABా� వంశమ+లక% 
అంcoంచబడfతªంco, అంట� క�ùను నుంzk లÒs¢క%క% సం¤Tా <ిh ం9నటy� Kా. ఈ 
(�ండవ వ/F¡h క�ùను |కJ సం�-నమ+Bాడf మ()య+ ఆc-మ+ నుంzk ఏడవ 
వంశమ+Bాడf. తన <ితరARవలÒv¦, cేవ#R |కJ ఆజæలక% KాR ల�c- 
ఆలPచనలక% KాR ఎటyవంట� శÌద%ను ఇవSల�దు. ఏకపaM 7Bాహ 7షయంలP 
cేవ#డf ఏర>ర9న ఆలPచన�«£న ఒక ప#రAషªడf మ()య+ ఒక [ీh ÐF¡ మధ/ 
ఉండవల[ిన B¥ౖBా]̂క బం,-RF¡ 7రAద%ంKా (2:24), లÒs¢క% ఇద�రA ÓXర/లను 
aసుక%v-Mడf (4:19). ఇంFా, ఆయన ఒక వ/F¡hR చంపడం మrతTst Fాక, తన 
ÓXర/లv¿ద�  ఈ హత/ను గ2()3 Knప>ల% :ెప#>క%v-Mడf (4:23, 24). 

:ెడÝ  v-యకతSప# 7v-శనకరs¢£న గ+ణ-RM �ెd<\ మ(nక ఉc-హరణను 
�దట� శ�-బ�ప# తరABా� ÓXగంలP ఒక F�Æ{సhవ సంఘrRF¡ ZQను BTా [ని 
మ2డవ ప�TకలP చూడగలం. ఈ సంఘంలP ఇద�రA v-యక%ల% (బహÕÖా <�ద�ల%) 
సహÊ దరAలను వ/�(�క coÖాKా B¥ళG� నటy�  <\T(�<సిుh v-MరA. �దట� Bాడf cై7క 
సహÊ దరAzైన Kా�, ఈయనను గ2()3 వయ[�ౖOన ఈ అ¤ø సhల%డf “సత/మ+ను 
అనుస()ంచు” BాRKా �ా¶/�:-3డf (3 ZQను 4). (�ండవBాడf, co|�ెTk \, 
õడf జåæ న తతSBాco�«£న F�Æ{సhవ#డf36 అ�v- అ� ఉంzొచు3 ల�c- ఈ జåæ న 
తతSBాco ఆలPచనల% కdK)య+నMBా()F¡ �ానుభ2�పరAzెvౖ- Fావచు3. 
సుస>ష�ంKా, cేవ#R చూ9నటy� Kా మ()య+ తన |కJ Rజs¢£న గ+ణ-RM 
అరÃం:ేసుక%నMBాzkKా ఆయన తనగ2()3 :ెప#>క%v¦Bాడf. ఇంFా, ఆ 
సమrజమ+లP అంద()లP క�z- ఒక పT�ే/కత ఉంz-లR అనుక%v¦Bాడf; మ()య+ 
ఆయన�� 7Óþcoం9న Bా()నంద()R క�z- “సంఘమ+లPనుంzk Bా()R 
B¥dB¦య+”చుంzే Bాడf (3 ZQను 10, 11). 

ఒక నమ´కs¢£న సహÊ దరAR c-S(ా ZQను ఒక ప�Tకను Kా�F¡ 
పం¤ాడf, మ()య+ ఈ ప�Tక సంఘమ+లP చదవబడవల[ ియ+ంco. అ�నను, 
co|�ెTk \ ఈ సహÊ దరAR [ీSక()ంచనూ ల�దు ల�c- ఆ సంఘమ+లP ప�Tకను 
చదువRవSనూ ల�దు ఎందుకంట� ఆయన ZQను |కJ బ� ధను 
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వ/�(�F¡ం9నBాడf (3 ZQను 9). �రసJ()ంచబzkన ప�Tక �ØసుFÑÌసుh  
Rజåమ+Kా శ(Þర,-()Kా వ:-3z- అv¦ స�-/RM aవTంKా వ/�(�F¡ం9న జåæ న 
తతSBాదుల [ిc-% ంతªలను ఖంzkం:ేటyవంట� 2వ ZQను Fావచు3 ల�c- 
ఇటyవంట� ప�TF� ఇంFGకట� Fావచు3. అట��  వ/క%h ల% “ôసKాండfT ” మ()య+ 
అంత/FÑÌసుh ల% Fాబట��  సంఘమ+Bా():ే BారA ఆQSRంపబడక�డదు ల�c- Bా()�� 
సహBాసమ+ :ేయక�డదు అR ZQను �ెd¤ాడf. BారA :ే[\ “దుష�F¡ÌయలలP” 
¤ాల%¤ø ందుటక% మ+ందుక% �ాగ+టను గ2()3న పTమrదమ+ :-లr zరమ+  
(2 ZQను 7-11). ZQను |కJ మrటల% :-లr కö)నమ+ Kా ఉండవచు3, 
FాR జåæ న తతSBాదమv¦ ఒక దు(5�ధ FÑÌసుh  సంఘంలP ఒక FGరAక%డf 
ప#ండfలrంట�co c-RR తప>క �üలK)ంచవల[నిcే. �Øసు శ(Þర,-()Kా (ావడం 
అv¦co F�Æ{సhవ/మ+నక% ¤Tా థ�క సత/మ+: మrనBాV పట�  cేవ#Rక%నM <\Tమ 
ఎంతట� అ¤ారs¢£నదంట� ఆయన �Øసు FÑÌసుh  అv¦ వ/F¡h c-S(ా Bాసhవమ+Kా 
మrనవ చ()తTలPRF¡ పTB¦Èం:-డf, ¤ాప#లను రjkంచ శÌమననుభ7ంచుటక%, 
మరణÀంచుటక% వ:-3డf (ZQను 3:16; 2 FG()ం; �. 5:19-21; 1 �ô� 1:15). 

ఆa´యs¢£న v-యక%లలP cేవ#డf ఏcై�ే FwరAక%ంటyv-Mzో  co|�ెTk \లP 
c-RF¡ వ/�(�కs¢£న ల¶ణ-ల% ఉv-M�. ఆయన |కJ B¥ఖౖ() 
సమrజమంcoరమ+లP �Øసుc-S(ా సSసÃపరచబzkన ప#ట��గ+Ì zkÝBాR 7షయs¢£న 
స�-/RM �ెల%సుFGనుటక%Kాను తమ మనసుOలను మ()య+ కళ�ను 
మ2సుFGనM ప()సయ+/ల v-యక%లను జåæ పకమ+నక% �ెసుh v-M�. ఆ 
గ+Ì zkÝBాడf ఇ93న �ా¶/మ+నూ �రసJ()ంచల�రA ల�c- ఆ సSసÃతFార/ం జరAగల�దు 
అR క�z- అనల�రA గనుక BాRR సమrజమంcoరమ+ నుంzk “B¥dB¦ÖారA” 
(ZQను 9:34). ఇcే 7ధంKా, �Øసు |కJ సSÓXవమ+ను గ2()3 ZQను 
ఇసుh నM �ా¶/మ+ను co|�ెTk \ అంKÞక()ంచల�డf. ఆయన ZQనును 
“:ెడÝమrటల��” Rంcoం9, తన�� 7Óþcoం9న Bా()నంద()Ë “సంఘమ+నక% 
B¥ల%పdF¡” v¥ట��B¦Öాడf. 

co|�ెTk \�� వ/F¡hగతంKా మrటX� డfటక% ఆయన (ానుv-MడR ZQను 
అv-Mడf (3 ZQను 10). ZQను అకJడక% వ93 ఈ అబద� బ� ధక%R 
మ()య+ సంఘv-య+క%ణÀç  ఎదు(nJనMప#>డf ఏ� జ()K)ంcో  మనక% �ెdయదు. 
బహÕÖా తన అబద%మ+లను బట�� , అనRయ వలÒ (అ¤ø . 5:5) F¡Ìందపzk మరణÀం9 
ఉంటXడf, ల�c- క%పT అv¦ c�Sపమ+లP ¤:ల% |కJ బ� ధను వ/�(�F¡ం9న 
ఎల%మక% జ()K)నటy� Kా గ+Ì zkÝBాడf అ�ఉంటXడf (అ¤ø . 13:11). మ+నుప# 
“ఉ()s¢డf ప#తªరAడf”Kా �ెd[ిన ఈ అ¤ø సhల%డf (మrరAJ 3:17) cవే#R 
పTజలలP అ,oFారదు()SRZగమ+ను ఖంzkసూh  aవTs¢£న aరA>ను పdF¡ ఉంటXడf 
అR మనమ+ ఊ]̂ంచగలమ+. :-లr ఆలస/మ+ అవSక మ+నుప# ఈ co|�ెTk \ 
తన ¤ాఠమ+ను v¦రA3క%v-MడR మనం ఆÈంచగలం మrతTst, FాR v-యక%ల% 
తమ హృదయమ+లలP FాR ల�c- à7త7,-నమ+లలP FాR మrరA>నక% 
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:5టyల�నంతKా గరSమ+�� Rంzk¤� గలరA. cేవ#డf Bా()R <�ౖF�తªh లrగ+న FGందరA 
తమను �-మ+ తK)!ంచుFGనుటక% క�z- �రసJ()�ాh రA. 

uేవ.N ºమEపణ: య�u# 5క7 కథ (49:8-12) 

cేవ#R కృపవలన, à7తమ+ ఆరంభంలP :ే[\ ¤ాపమ+ల% cేవ#R మ+ందు 
వ/క%h ల% తమను �-మ+ తK)!ంచుక%నMప#>డf ఉనMతs¢£న �ాÃ నమ+లక% 
]Á93ంచబడక%ంz- ఆపవ# (49:8-12). ల�ఖనమ+లలP ఉనM పT;-నs¢£న 
ఆలPచన ఏమంట� cేవ#R మ+ందు తనను�-ను తK)!ంచుFGR �-ను తప#> 
:ే[ినBా() నుంzk ¶మrపణ Fw(� పÖా3�-h ప#h లÒౖన పT�|కJ 7ÖాS[ిR ¶�ం9 
]Á93ంచుటక% cవే#డf ఆశ�� ఎదురAచూసుh v-Mడf. అట��  మrరAమనసుO ఎప#>డf 
అంత �ెdక�«£�ే Fాదు, మ()య+ ఇco FGRM �ారA�  FGRM క¹ా� ల% మ()య+ Öûధనల 
తరABాతv¦ వసుh ంco. ఇcే యrFwబ+ |కJ v-ల%గవ క%మrరAzైన య2c- 
7షయంలP జ()K)ంco. 

తన à7తమ+ |కJ �దట� ÓXగమ+లP, యrFwబ+ క%మrరAలంద()లP 
క�z- v-యక�-SRM ¤ø ందుFGనుటక% బహÕÖా అత/ంత తక%JB¥ౖన అవFాశమ+ల% 
కdK)నBాzkKా య2c- ఉంzk ఉంటXడf. తన సహÊ దరAzైన Z[\ప#ను ఈయన 
ప()గణÀం9న aరAలP ఇco మనక% 7coతమగ+తªంco. FGంత Fాలమ+ జ()K)న 
తరABాత, యrFwబ+క% అత/ంత ఇషª� zైన Z[\ప#ను cేS~ిసూh  య2c- మ()య+ 
అతR సహÊ దరAలందరb <�()KారA. Z[\ప# ఒక పT�ే/కs¢£న ఆదరణను తమ 
తంzkT నుంzk ¤ø ందుతÔ మ()య+ తన తంzkT దయ:ే[ిన ఖ(Þcెనౖ వసh Ðమ+ను 
ధ()ం:ేBాడR �గ�- సహÊ దరAల% పట�ల�క%ంz- ఉంzేBారA (37:3, 4). 
Z[\ప#క% వ93న కలలను క�z- ఈ సహÊ దరAల% ¤� T తO]̂ంచల�దు, ఒక 
coనమ+న ఈ సహÊ దరAలం�- Z[\ప#క% c-సుల% అవ#�-రR ఆ కలల ÓXవం 
(37:5-11). అవFాశం వ93నప#>డf, �దట Bారందరb Z[\ప#ను 
చంప#c-మR అనుక%v-MరA (37:12-24). ఆ తరABాత BారA ఐగ+ప#h  
cేశమ+నక% B¥ళG� చునM �c-/Ëయ+ల వరhక%లను చూ:-రA. Z[\ప#ను 
బXRసKా అ�´ తc-S(ా �ø మ+´ :ేసుFwవచు3 అv¦ సలQను య2c- 
మ+ÓXవంKా :ేÖాడf (37:25-28). 

య2c- స>ష�ంKా తల÷రAసు కdK)న ఒక యÎవనసుh RKా కR<ిసుh v-Mడf, 
ఎందుకంట� ఆయన ఇంట�R 7డ9 <తిరAల ఆ:-రమ+నక% 7(5ధంKా తన తంzkTF¡ 
�ెdయక%ంz- ఆయన ఆè(ాSదం ల�క%ంz-, అను/(ాలÒౖన ఒక కv-ను [ీh ÐR 7Bాహం 
:ేసుక%v-Mడf (38:1, 2). ఆ కd�క నుంzk, య2c- మ()య+ అతR ÓXర/క% 
మ+గ+! రA క%మrరAల% కdKారA. య2c- తన జ�/షª� zెనౖ ఏరAనక% �-మrరA 
అనబzkన ఒక కv-Ë [ీh ÐR 7Bాహమ+ FGరక% ఏ(ా>టy :ే�ాడf. FాR, ఏరA :-లr 
దు(ా´రA! zైనందున cేవ#డf తన ¤Tా ణమ+ను a[\సుక%v-Mడf (38:6, 7). 
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తరABాత, ¤Tా gన B¥ౖBా]̂క ఆ:-రమ+ల పTFారం, తన <�ద�క%మrరAzైన ఏరAనక% 
సం�-నమ+ను <�ం9 తన �ాSసÃ�మ+ను ¤ø ందుFGనుటక% õల%Kా తన సహÊ దరAR 
ÓXర/క% భరhKా ఉండమR య2c- తన (�ండవ క%మrరAzైన ఓv-ను�� :ె¤ా>డf. 
అటyవంట� ÷డÝ  ఏరA |కJ 7ధవ�«£న �-మrరAక% తదుప() à7తమ+లP FGంత 
ఆ,-రమ+Kా క�z- ఉండగలడf. ఐనప>ట�FÑ, ఓv-ను క�z- ఒక దు(ా´రA! zే. 
ఆయన మృతªzెనౖ తన సహÊ దరAR ÓXర/ను ఒక లÒౖంK)క వసుh వ#Kా ఉపZK)ం9 
ఆs¢ను గరÅసుh (ాdR :ేయ+టక% R(ాక()ం:-డf. Fాబట�� , cేవ#డf తన ¤Tా ణమ+ను 
క�z- aసుక%v-Mడf (38:8-10). ఈ సమయమ+నక%, (�ండf �ారA� Kా 7ధవKా 
మr()న తన FwడలÒౖన �-మrరA 7షయంలP ఏ� :ేయrలP య2c-క% 
¤ాల%¤� ల�దు. ఆయనక% ~\లr అనబzే మ2డవ క%మrరAడf ఉv-Mడf; FాR 
�-మrరA శ<ించబzkన ఒక [ీh ÐయR, ఒకB¦ళ తన కRష� క%మrరAR క�z- ఆs¢F¡93 
7Bాహం :ే[\h  ఆయన క�z- మరణÀంచుv¦ôనR య2c- భయపzk¤� యrడf. 
Fాబట�� , ~\లr <�ద�Bాడగ+ వరక% ఆs¢ B¥V� తన తంzkT ఇంట�లPv¦ ఉండవల[ినcoKా 
య2c- �-మrరA�� అv-Mడf (38:11). 

FGంత సమయమ+ గడవKా, య2c- |కJ ÓXర/ మరణÀం9ంco మ()య+ 
తన మrమ ~\లrను తనక% భరhKా ఇచు3టక% ఇష�పడfటల�దv¦ 7షయం �-మrరA 
గÌ]̂ం9ంco. R(ాశలP ఉంzk, �మrM అv¦ పట�ణమ+లP Knఱ��లక% బ� చు3క�h()ంచు 
ఒక B¦డfకలP ¤ాల%¤ø ందుటక% య2c- B¥ళ�వల[ిన ��TవలP తనను �-ను 
కప#>FGR ఒక B¦శ/లr నట�ం9 Rల%చుందునR �-మrరA ఒక వంచక పథకమ+ 
B¦సుFGంco. �-మrరA ఊ]̂ం9నటy� Kాv¦, య2c- అటyKా B¥ళG� చుండKా ఆs¢ను 
చూ9 B¦శ/Kా ÓX7ం9 ఆs¢�� శయRంచుటక% పT�¤ాcoం:-డf. 7ల%వగల 
వసుh B¦c� ఆయన�� అప#>డf ల�నందున రAసుమ+Kా తరABాత ఒక stక<ిల�ను 
పంప#దునR ఆs¢�� BాKా� నమ+ :ే�ాడf. FాR, ఆయన నుంzk ఒక పT�జæను 
a[ిFGనుటక% �-మrరA :-లr �ెd7గలco: ఆయన |కJ మ+దTను, c-రమ+ను, 
మ()య+ :ే�కఱ�ను క%దువ <�టy� క%ంco. ఆs¢ ఆ stక<లి�ను గ2()3 అసల% 
పట��ంచుFwల�దు (38:12-18); ఆs¢క% Fావల[నిదలr�  ఒక క%మrరAR కనడst. 

�-ను B¦శ/Kా ÓX7ం9న ఆ [ీh Ðv¿ద�క% య2c- ఆ రAసుమ+ను పంప#టక% 
పTయ�MంచKా, ఆs¢ అకJడ ల�దు. మ2డf v¥లల% గzk9న తరABాత, �-మrరA 
ఒక B¦శ/Kా నట�ం9 ఇప#>డf గరÅవ� అ�నదR య2c- 7v-Mడf. ఆs¢ 
బయటక% �ేబzk ద]̂ం9B¦యబz-d అR ఆయన FwపంKా అv-Mడf, FాR తన 
మrమక% ఆs¢ ఈ సంcేÖాRM పం<ింco: “ఇ7 �«వ()B" ఆ మనుషª/R వలన v¦ను 
గరÅవ�v¥ౖ�R” (38:25). య2c- తన మ+దTను, c-రమ+ను మ()య+ :ే�కఱ�ను 
చూ9నప#>డf తన ¤ాపమ+ను బట��  ఒ<ి>ంచబzkనBాzై “ఆs¢ v-కంటÍ 
Ë�మంతª(ాల”R :ె¤ా>డf (38:26). ~\లrను తనక% భరhKా ఇవSక%ంz- 
R(ాక()ం9 ఇట��  ]§యs¢£న Fార/మ+నక% ఆs¢ �ెK)ంచులrగ+న �-మrరAను 
:ే�ానR ఆయనక% �లె%సు. 7:-రకరs¢£న ఈ సంఘటన తరABాత, య2c- 
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�-మrరA పట�  తK)న మ(ా/దను చూ<ి తరABాత ఆs¢�� ఎటyవంట� సంబంధమ+ 
<�టy� Fwల�దు (38:26). ఆరA v¥లల తరABాత, ఆs¢ కవలలక% జన´R93ంco: 
<�(�సు మ()య+ జ�రహÕ (38:29, 30). 

:-లr సంవతO(ాల తరABాత ఆK�Mయ మధ/ధ(ా ¤Tా ంతంలP Knప> కరవ# 
వ93నప#>డf వరక% య2c- à7తమ+ను గ2()3 మనక% :-లr తక%JB¦ �ెల%సు. 
ఈ కరవ# య2c- మ()య+ యrFwబ+ |కJ �గ�- �üమ´ండfగ+రA 
క%మrరAలక% ఐగ+ప#h  cేశమ+నక% B¥ళG� టక% ఒక B¦coకKా అ�ంco. ఆ ప()సర 
¤Tా ంతమ+లలPR అv¦క%ల వలÒ, ఆQరమ+ను FGనుK5ల% :ేయ+టక% BారA ఐగ+ప#h  
B¥ళ�వల[ి వ93ంco (41:53-57). ఆQరమ+ను గ2()3న అవసరత క�z- 
యrFwబ+ క%టyంబమ+నక% య2c- ఒక v-యక%RKా అవSz-RF¡ ఒక 
అవFాÖాRM ఇ93ంco. 

కరవ# వలన తన క%టyంబం Knప> సంjaభంలP ఉండటం చూ9, య2c- తన 
మనసుOను మrరA3Fwవడం �దల%<�టX� డf. ఆయన ఇF�ంతమrతTమ2 తన 
�ాSరÃం FGరక% చూచుFwల�దు; FాR, తన క%టyంబమ+ |కJ ¤� షణ మ()య+ తన 
తంzkT |కJ మrన[ిక మ()య+ Ó��క j�మమ+ తన �ø ంత ఇష�మ+ల కంట� క�z- 
:-లr ¤Tా మ+ఖ/s¢£నవR ఆయన గÌ]̂ంచడం ¤Tా రం¨ం:-డf. ఆQరమ+ను 
FGనుటక% సహÊ దరAల% ఐగ+ప#h నక% పTయrణs¢£ B¥V�నప#>డf అకJzk ఐగ+<ీh  
v-యక%డf (Z[\ప#) Bారంద()F¡ ఇంF�క%Jవ ఆQరమ+ అవసరs¢£న 
సమయrRF¡ BారA �()K) వ:ే3టప#>డf తప>క%ంz- Bా()�� బµv-/�నును 
�ె�ాh మv¦ మrటక% ఆ,-రమ+Kా ~ôి/నును :ెర�ాలలP ఉం9నప#>డf ఈ 
7షయం స>ష�s¢£ంco. య2c- మ()య+ తన సహÊ దరAల% కv-నుక% �()Kn93 
తమ తంzkT�«£న యrFwబ+�� ఈ 7షయం :ె<ి>నప#>డf ఆయన ఈ 7షయrRM 
గట��Kా వ/�(�F¡ం:-డf. RజåRF¡, తనక% సంకÌ�సుh నM ఇబ�ందులRMట�F¡ తన 
క%మrరAల� బXధు/లv¦ తన అనుమrv-RM ఆయన బయల%పర:-డf. “�రA 
ననుM ప#తT]ëనుRKా :ేయ+చుv-MరA; Z[\ప# ల�డf; ~ôి/ను ల�డf; �రA 
బµv-/�నును క�డ a[ిFGన¤� వ#దురA; ఇవRMయ+ v-క% పT�క�లమ+Kా 
ఉనMవR ఆయన అv-Mడf (42:36). 

BారA �ె93న ఆQరమ+ అంతయ+ అ�¤� � మరలr BారA కరవ#ను 
అనుభ7ంచునంత వరక% యrFwబ+ తన క%మrరAల�� ఐగ+ప#h నక% �()K) 
బµv-/�నును క�z- పం<ించుటక% �ంzkKా R(ాక()ం:-డf. అప>డf య2c- 
తన తంzkT�� 7జåæ పన :ేసూh , “ఆ 9నM BాRR v-�� క�డ పంప#మ+, stమ+ ల�9 
B¥ళG� దుమ+, అప#>డf stst Fాదు Ëవ#ను మr <ిల�ల%ను :-వక బTదుక%దుమ+” 
అR అv-Mడf (43:8). ఇంFా, “v¦ను అతRగ2()3 పâటపడfదును, Ëవ# 
అతRగ2()3 ననుM అడfగవలÒను; v¦ను అతR �()K) Ë|ద�క% a[ిFGRవ93 
Ë�«దుట Rల%వబµట�R�«డల ఆ Rంద v- �ద ఎల�ప#>డfను ఉండfను” అR 
అv-Mడf (43:9). ఆఖరAKా, య2c- ఇతరAల 7షయమ+లను తన �ø ంత 
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7షయమ+ల కంట� ఉనMతమ+Kా ÓX7సుh v-Mడf. బµv-/�నుక% ఒకB¦ళ ఏcైv- 
QR జ()K)న �«డల ఆ బXధ/తను �-v¦ aసుFGనుటక% ఇష�పడfతªv-Mడf. ఇంFా 
FGంత ఆQరమ+ను FGనుటక% తన �గ�- క%మrరAలంద()�� ¤ాటy ఐగ+ప#h నక% 
�()K) B¥ళG� టక% బµv-/�నును పంప#టక% యrFwబ+ FGం:ెం Öాం�ం9 
అనుమ�ం:-డf; మ()య+ ఆయన Bా()�� FGం:ెమ+ మసhF¡, FGం:ెమ+ �ేv¥, 
బ� ళమ+, <ి�ాh చFాయల%, మ()య+ �దట��ా() BారA ఆQరమ+నక% :ెd�ం9న 
రAసుమ+నక% (�ంzkంతల% రAసుమ+ను క�z- పం¤ాడf. BారA B¥½ú�మ+ందు, 
Rర!మన ఆèరSచనమ+ను ఆయన పdFాడf: “ఆ మనుషª/డf � �తర 
సహÊ దరAR బµv-/�నును � కప>K)ంచునటy�  సరSశక%h zైన cేవ#డf ఆ 
మనుషª/R �«దుట �మ+´ను కరAణÀంచును Kాక. v¦ను ప#తT]ëనుడv¥ ౖ
య+ండవల[ిన �«డల ప#తT]ëనుడనగ+దునR” Bా()�� :ె¤ా>డf (43:14). 
య2c- |కJ పTÓXవమ+ వలన, తన క%టyంబ అవసరతల FGరక% తన �ø ంత 
అ�¹ా� లను క�z- �-/గమ+ :ేయ+టక% యrFwబ+ ఆఖరAక% సనMదు% డయr/డf; 
FాR �-/గమ+ ఏ� అవసరపడక%ంz- తన క%మrరAలందరb �()K) ఇంట�F¡ 
వచు3నటy�  cవే#డf :ే�ాh డf అR ఆయన ¤Tా ()Ãం:-డf. ఇco :ెప>బzkన తరABాత, 
సహÊ దరAల% అందరb ఇంFా FGం:ెమ+ ఆQరమ+ను FGనుటక% ఐగ+ప#h నక% �()K) 
వ:-3రA – మ()య+ బµv-/�ను Bా()�� క�z- ఉv-Mడf. 

య2c- v-యకతSమ+లP, తమను మరలr ప(Þjkంచుటను �లె%సుFGR 
మrతTst సహÊ దరAల% ఐగ+ప#h క% �()K)వ93(). Bా()F¡ �ెdయక%ంz-v¦, BారA 
మr(ా(5 ల�cో , తనను బXRసతSమ+లPRF¡ అ�´B¦[ినందుక% Rజమ+Kా BారA 
బXధపడfతªv-M(5 ల�cో  మ()య+ BారA మరలr �()K) క%టyంబమ+Kా ఒకటవ#�-(5 
ల�cో  అR Z[\ప# ఇంకను �ెల%సుFGనుటక% పTయ�Mసుh v-Mడf. (�ండవ �ా(), 
BారA Bా()|కJ రbకలను Bా()|కJ ,-న/ప# K5v¥లలP కనుKnR(), మ()య+ 
బµv-/�ను |కJ K5v¥లP ఒక B¥ంzk K)v¥Mను కనుKnR() (44:1, 2). మరలr, 
�� దరAల% ఆ(5పణ ¤ాలయr/రA. ¤ాలక%R |కJ గృహR(ాSహక%డf BారA 
stల%క% FÑడf :ే[ిరR �ా,-రణ పTకటన :[ే�ను, FాË R()�ష� v¦(ా(5పణ aవTs¢£నco: 
శక%నమ+ చూచుటక% ఉపZK)ంచు B¥ంzk K)v¥M cొంగతనమ+. యజమrR |కJ 
K)v¥M ఎవR �«ద�  ఉండfvý Bాడf (ాజå/,oFా() |కJ c-సుడగ+నR, �K)dన 
BారA [\Sచ3Kా B¥ళG� టక% అనుమ�ంచబzదెరA గృహ R(ాSహక%డf :ె<�>ను. K)v¥M 
బµv-/�ను |కJ సం9లP cొ()F¡నప>ట�F¡Ë, �� దరAల% అందరAను పట�ణమ+నక% 
�()K) వ93 ఐగ+ప#h  ¤ాలక%డf Z[\ప# �«దుట v¦లను �ాK)లపzెను (44:12, 
13). 

య2c- తమను �-మ+ R(5� షªల%Kా కనుపరచFGనల�మR ఒప#>FGv¥ను; 
cేవ#zే Bా() cోషమ+లక% పTaFారమ+ :ేయ+చుv-MడR అతడf నs¢´ను. 
అందువలన, �� దరAల% అందరA పTభ+వ#క% c-సులమగ+దుమ+ అR అతడf 
:ె<�>ను. అ��ే పTభ+వ# ఆ మన7R �రసJ()ం:ెను; తన బXRసKా 
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బµv-/�నును అతడf Rశ3�ం:నెు, మ()య+ ఇతరAల% తమ తంzkT |ద�క% 
:ేరAFGనవచు3. బµv-/�ను తమ తంzkT |కJ మ+సdతనమ+న జR´ం9న ÷డÝ 
అR మ()య+ అతRF¡ ఒF� సహÊ దరAడf ఉంzెనR, అతడf చR¤� �«నR 
(Z[\ప#) ఐగ+ప#h  ¤ాలక%R�� య2c- 7నయమ+Kా ¤Tా ,ేయపzనెు. “. . . BాR 
తd�F¡ BాzొకJz ే �K)dయ+v-Mడf, మ()య+ BాR తంzkT BాRR 
<\T�ంచుచుv-Mడf” అR అతడf :ె<�>ను (44:20). Bా()�� �()K) బµv-/�ను 
B¥ంబzkంచుటక% తమr తంzkT అనుమ�ంచుట ఎంత కష�ô ¤ాలక%RF¡ అతడf 
7వ()ం:ెను ఎందుకంట� తన à7తమ+ తన 9నMక%మrరARలP ఎక%JవKా 
మ+zkపzk ఉంco ఒకB¦ళ అతzkF¡ ఏs¢£నను జ()K)న అతడf చR¤� వ#ను. 9వ()Kా, 
అతడf 9నMBాRF¡ �-v¦ Q�Kా BాKా� నమ+ :ే[�ను మ()య+ ఒకB¦ళ ఆ 
9నMBాRR ఇంట�F¡ సురjkతమ+Kా aసుక%R(ాక%ంz- ఏ� జ()K)ననూ ఆ బXధ/త 
�-v¦ బ()ంచవలÒనR య2c- 7వ()ం:ెను. అతRR ఐగ+ప#h లP బXRసKా ఉం9 
మ()య+ బµv-/�నును మ()య+ ఇతర సహÊ దరAలను సురjkతమ+Kా ఇంట�F¡ 
Bా() తంzkT |ద�క% పంపమR శF¡hవంతs¢£న ¤ాలక%R అzkK�ను. “ఈ 9నMBాడf 
v-��క�డ ఉంట�v¦KాR v- తంzkT|ద�క% v¦v¥టy�  B¥ళ�గలను? B¥V�న�«డల v- 
తంzkTF¡ వచు3 అ¤ాయమ+ చూడవల[ి వచు3ను” అR అతడf :ె<�>ను (44:34). 

ఆ 9వ() పTకటన��, Z[\ప#ను బXRసKా అమ´మR తన సహÊ దరAలక% 
7జæ<ిh  :[ేిన య2c-క% ఒకప#>డf కdK)ఉంzే అcే �ాSరÃమ+ మ()య+ 
cేSషపâ()తs¢£న సSÓXవమ+ ఇక<�ౖ ల�దR Z[\ప#ను ఒ<ి>ంప:[ేింco. అతడf 
సంవతO(ాల%Kా ప()పకSత �ా,oం:ెను. 

Z[\ప# |కJ ¶మrపణ- �ా¶మ+ య2c- మ()య+ తన సహÊ దరAల% 
7Rనప#>డf BారA బXRసతSమ+నక% అ�´B¦[ినందుక% దుఃఖపడక�డదు 
మ()య+ Bా()�� BారA Fwపపడక�డదు, BారA ఆశ3ర/మ+�� RశFబ�ంKా ఉంzk(). 
“¤Tా ణర¶ణ FGరక% cవే#డf �క% మ+ందుKా ననుM పం<ిం:ెను” అR Z[\ప# 
:ె<�>ను (45:5), FాË అతడf ఇco cైవ సంకల> ఆలPచనను మ2డf�ారA�  
ప#న(ావృతం:ే[ి Bా()R ఒ<ి>ంచుట �� దరAలక% coKా£�ం�R కdK)ం9ంco. 

9వ()Kా, cేవ#R మrర!దరFకమ+లP య2c- మ()య+ Z[\ప#లక% Knప> 
మrరణ c�B¥నలను ఎందుక% ఇ:ె3vý స>ష�మవ#తªంco. బµv-/�నును ఒక 
à7తFాల బXRసతSమ+ నుంzk B¦రA:ేయ+ట అనునco ఈ కథనమ+లP య2c- 
|కJ <\Tరణ. ఒకB¦ళ (ా]§ల% |కJ క%మrరAడf తన సహÊ దరAల B¥ంబzk తమ 
ఇంట�F¡ �()K) B¥ళ�క¤� �ే యrFwబ+ గ+ంzె :దె() చR¤� వ#నR క%z- అతడf 
�ెల%సుFGv¥ను. 

య+c- |కJ �-/గమ+ సSÓXవ(Þ�-/ పT�-/మrMయమ+Kా ఉంco, 
ఒక7ధs¢£న �Øసు |కJ బdయర>ణక% సూచనKా ఉంco. BాసhBాRF¡, FÑÌసుh  
|కJ పT�-/మMయ బdయర>ణ మ()ంత Knప>co! ఆయన ఇష�పâరSకమ+Kా 
తనను �-ను తK)!ంచుFGR ఒక c-సుRKా భ2��దక% వ:ె3ను, మ()య+ 
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ఆయన మన �ాÃ నమ+లP శÌమపzk మ()య+ Èల%వ మరణమ+ను ఎంచుFGv¥ను. 
¤ాపమ+ మ()య+ మరణమ+ |కJ బXRసతSమ+ నుంzk మనక% 7మ+F¡h 
కdK)ంచుటక% మ()య+ మన పరలPక తంzkT ఇంట�F¡ :ేరAFGనుటక% అతడf మన 
¤ాపమ+ల R�తhమ+ మరణÀం:ెను. 

య2c- |కJ ఉc-హరణ–మ()య+, �Øసు |కJ ఆ, ఒక Knప> ÓXవన, 
యrFwబ+ |కJ మనసులP ఉనM ఒక స>ష�s¢£న ఉc-హరణ అతడf 
:ె<ి>నప#>డf మనక% �లె%పబzkంco, “పTభ+వ# దృ~ి�F¡ �మ+´ను �రA 
తK)!ంచుFGనుzk, అప#>z-యన �మ+´ను ]Á93ంచును” (యrFwబ+ 4:10; 4:6 
చూడంzk). cవే#డf ఐగ+ప#h లP తన పTజల |కJ Öా(Þరక ర¶క%డf Z[\ప#ను 
ల�వv¥�ెhను, మ()య+ తన Bారసుల% BాKా� న cశేమ+లP (�ంzkంతల ÓXగమ+ను 
BారసతSమ+Kా ¤ø ందుFGv¥ను. అcే7ధమ+Kా, c�B¥నల c-S(ా తన క%మrరAల<� ౖ
పT�ాcoం9నటy� , య2c- ఐగ+ప#h లP యrFwబ+ |కJ క%టyంబమ+నక% 
v-యక%RKా ]Á93ంపబzెను. తªదక%, య2c- K5తTమ+ నుంzk, ఆయన 
ఇÖÌా �Øల%లP c-õదును Knప> (ాìKా :ే[�ను. Fాలమ+ స�<ిం9నప#>డf, శ(Þర 
పTFారమ+Kా పTభ+వ# c-õదు |కJ BారసులలPR Knప>BాRR ల�ప#FGనును: 
�Øసు, s¢[ీOయ మ()య+ ర¶క%డf, అతడf ఇÖÌా �Øáయ+లను మrతTst Kాక, 
అRM cేశమ+ల పTజలను రjkంచును. పTభ+వ# దృ~ి�లP తమను �-మ+ 
తK)!ంచుFGRన BారA ఆయన �ాRధ/మ+లPRF¡ Rత/తSమ+నక% 
]Á93ంపబడfదురA.  

ఒక ¯hతమ'ను సంèZ�ించుట (49:28-33) 

ఒక ఆట ల�క ¤� ట� అR ల�క%ంz-, FÑÌడలRMట�లP ఉపZK)ం:ే ఒక v-నుzk 
�ా,-రణమ+Kా సత/మ+: “ఇco �రA ఎంత మం9Kా �దల%<�టX� రA అనునco 
Fాదు, FాË �రA ఎంత బXKా ఆ గణనలను ప#()h:ే�ారనMcే మ+ఖ/ం.” ఇco cేవ#R 
పTజల à7�-లలP క%z- Rజం. యrFwబ+ తన 7ÖాSస యrతTను స()Kా!  
�దల%<�ట�ల�దు; ఆcoFాండమ+లP మనమ+ చూ[నిటy� Kా, తన ఆ,-/�´క 
à7తమ+లP అv¦కs¢£న ]Áచు3 తగ+! ల% ఉv-M�. అ��ే, తన క%మrరAలలP 
ఇద�రA, Z[\ప# మ()య+ య2c- à7�-లలP cేవ#R |కJ cైBా,�నs¢£న 
Fార/మ+ల వలన అతడf మం9Kా మ+K)ం:ెను; తన సంవతOరమ+ల% 
తగ+! తªండKా Bా() తంzkT 7ÖాSసమ+ను మరలr Fాం�వంతమ+ :యే+టక% cేవ#డf 
Bా()R ఉపZK)ంచుFGv¥ను. యrFwబ+నక% మrతTst సూ9సూh  7ÖాSసమ+నక% 
Knప> అ,-/యs¢£న, ]ÁÂT 11, తన à7తమ+ను ఏ 7ధమ+Kా అతడf మ+K)ం:ెvý 
�ెల%ప#తªంco: “7ÖాSసమ+నుబట��  యrFwబ+ అవ�ానFాలమందు Z[\ప# 
క%మrరAలలP ఒFGJకJR ఆèరScoం9 తన :ే�కరÌ �దల%�ద ఆనుFGR cేవ#RF¡ 
నమ�ాJరమ+ :ే[�ను” (]ÁÂT. 11:21; ఆco. 47:31 చూడంzk). 
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cేవ#R కృప ఎల�ప#>డూ సమృco%Kా ఉంటyందR ((5మr 6:1) మ()య+ 
పÖా3�-h పపడfటక% మరణమ+నక% మ+ందు తK)నంత సమయమ+ 
అనుమ��ాh డR అనుFGంట�, “¤ాపమ+లP FGన�ాగ+టక%” యrFwబ+ |కJ 
ఆ,-/�´క ¤� (ాటXల |కJ :-లr సంవతOరమ+లను ఒక cేవ#R ÷డÝ  �ాక%Kా 
ఉపZK)ంచక�డదు. మనక% (�పట�R గ2()3న ఏ BాKా� నమ+ ల�నందువలన, 
7ÖాSస-¤� (ాటమ+లP మం9Kా పరAK�తªh టక% ఒF�ఒకJ మrర!మ+ ఏ�టంట�, 
cేవ#R |కJ <లి%ప#నక% “ఈ coనst” స>ంcoంచుట అనునco (]ÁÂT. 3:12-15). 
F¡Ìందక% పడcోTయ+ మ()య+ సుల%వ#Kా 9క%Jల%బµటy�  ¤ాపమ+ను 7zk9<�ట�� 
మ()య+ Rరంతరమ+ మనక% 7జయమ+ను ¤� T తO]̂ంచు “�Øసు B¥ౖప# 
చూడవలÒను” అనునco c�RలP :ేర3బzkయ+నMco (]ÁÂT. 12:1, 2). 

FÑÌసుh  Èషª/ల% Bా()|కJ 7ÖాSసమ+లP ఎప#>డూ బలవంతªల% FారA. FÑÌసుh  
ఎవ(5, అతడf ఏ� �ా,oంచుటక% ఉcే�Èం:ేvý, మ()య+ అతడf Bా()Rగ2()3 ఏ� 
అంచv- B¦[�vý అనుBాట�R గ2()3 BారA :-లr�ారA�  అ¤ారÃమ+ :ేసుFGv¥ను. 
పTజల�ద ¤ాలక%ల%Kా [ింQసనమ+ �ద క�(53నుటక% ఎదురAచూచుటక% 
బదుల% (మతh. 20:20-28), అవసరమ+లP ఉనMBా()F¡ [\వ:ేయవలÒనR, 
(5గ+లను సంద()FంచవలÒనR (మతh . 25:31-46), మ()య+ మ+()F¡ c-రAల% 
�üF¡Jన Bా() ¤ాదమ+లను క�z- కడfగమR (ZQ. 13:2-17) �Øసు Bా()R 
Fw(�ను. 

�Øసు |కJ బ� ధన తన Èషª/ల |కJ తలంప#లను తలF¡Ìందుల% 
:ే[ినco; మ()య+ అతడf బం,oంపబzkనప#>డf, Bారందరb అతRR 7zk9 
gకట�లPRF¡ ¤ా()¤� �(). <\తªరA క�z- అతRR R(ాక()ం:ెను (మతh . 26:56, 
74). �Øసు సమr,oలP ఉనMప#>డf, మ2[ిB¦యబzkన తల%ప#ల :-టyన 
భయమ+�� Èషª/ల% c-గ+FGR() (ZQ. 20:19); మ2డవ coనమ+న àవమ+�� 
అతడf Bా()F¡ పTత/¶మగ+వరక% Bా() 7ÖాSసమ+ B¦గవంతమ+Fాల�దు. అతనును 
మ+ట��న తరABాత (ల�Fా. 24:33-43; ZQను 20:19-25) మ()య+ అv¦క 
సత/s¢£న రAìవ#ల% చూ[ిన తరABాత, అతzే “మrర!మ+, సత/మ+, మ()య+ 
àవమ+” అR BారA �లె%సుFGR() (ZQ. 14:6). అప#>డf, cేవ#R (ాజ/మ+ను 
గ2()3న నలÓµౖ (5ìల బ� ధనల |కJ 9వ()లP, ప()Üc-% త´ వలన, <�ౖనుంzk 
Bా()�దక% (ాబ� వ# శF¡hR Bా()FÑ అతడf BాKా� నమ+ :ే[�ను. �Øరbషల�మ+లPను, 
య2దయ, సమరయ cేÖామ+లయంతటను “భ2coగంతమ+ల వరక%ను” BారA 
అతRF¡ �ాqల%Kా ఉందురA (అ¤ø సhల%ల Fార/మ+ల% 1:8). ఈ సూచన Bా()F¡ 
ఇ93న తరABాత, అతడf Bా()R ఒáవల FGండ�దక% aసుFGRB¥V� మ()య+ 
ఆ(5హణమr�«ను (అ¤ø సhల%ల Fార/మ+ల% 1:9). 

¤Tా రÃనలP మ()య+ గÌ]̂ంచుటలP  అ¤ø సhల%ల% ఇంకను పco coనమ+ల% 
గzk<ి(). అప#>డf, <�ం�ెFGసుh  coనమ+న, ప()Üc-% త´ Bా()�దక% వ93నప#>డf, 
�Øసు FÑÌసుh  అËM జåతªల Bా()F¡ ర¶క%డf మ()య+ పTభ+వ# అR పTకట�ంచుట 



179 

c-Sర Bా() 7ÖాSసప#—నడకలP FGÌ తh దశను �దల%<�ట��(). (అ¤ø సhల%ల 
Fార/మ+ల% 2:1-4, 22-42). �Øసు వ/F¡hగత ప()చర/ |కJ �దట� మ2డf 
సంవతOరమ+లలP BారA పంcెమ+లP Knప> 7ÖాSసమ+�� పరAK�తhల�దు; 
ఏcేs¢£v-, BారA :-లr మం9Kా మ+K)ం9(). ప#(ాతన పTపంచమ+లP �ెd[ిన 
cేశమ+లక% అ¤ø సhల%ల% సుBారhను పTకట�ం:ేBా()Kా ఉv-MరA. 9వ()F¡, 
�-రAOBాzెనౖ �:ల% (¤:ల%)  అ¤ø సhలల%లP 9వ()BాRKా ఉండfటక% cేవ#R: ే
<ిల%వబzనెు (అ¤ø సhల%ల Fార/మ+ల% 9:1-20; 1 FG()ం; �. 15:1-10), మ()య+ 
(5మr �ామrî జ/మ+లP జv-ÓX కdK)న Knప> F�ందTమ+లక% అతడf సుBారhను 
aసుFGRB¥½¾�ను. తన à7తమ+ 9వ()లP. �ô�F¡ BTా [ని ప�TకలP, cేవ#R 
పTజలÒౖన Bారంద()F¡ ¤� T �-Oహమ+�� వ()hం: ేఒక పTకటనను అతడf :ే[�ను: ఒక 
వ/F¡h |కJ �-లంతªల�� సంబంధమ+ ల�క%ంz-, 7ÖాSసమ+ |కJ “మం9 
¤� (ాటమ+” అతడf ¤� (ాడవచు3ను మ()య+ “పరAగ+ను” కడమ+ట��ంచవచు3ను. 
“తన పTత¶తను” అ<\jkంచు Bా()కంద()F¡R “Ë� F¡(Þటమ+ను” cేవ#డf BాKా� నమ+ 
:ే[�ను (2 �ô. 4:7, 8). 

�Øసు FÑÌసుh  ఈ భ2� �దక% వచు3ట అనునco అబXT Qమ+క% మ()య+ 
తన సం�-నమ+నక% ఉనM cేవ#R <లి%ప# |కJ 9వ() v¦రB¦రA>.తన 
మరణమ+ మ()య+ ప#నరAc-% నమ+ c-S(ా, అతడf “భ2��దనునM అRM 
క%టyంబమ+లక%” ఆè(ాSదమ+Kా, “àవమ+ను మ()య+ అ¶యతను 
సుBారhవలన B¥ల%గ+లPRF¡ �ె:ె3ను” (2 �ô. 1:10) అRM cేశమ+ల పTజల% 
“FÑÌసుh  �ØసులP ఉనM 7ÖాSసమ+ వలన cేవ#R” <ిల�ల%Kా లÒF¡Jంచవచు3ను 
(గలa. 3:26). ఇco ఎలr Rజమవ#తªంcో  అనుc-R<�ౖ ¤:ల% ఇంకను 7వ()ం:ెను: 

FÑÌసుh లPRF¡ బX<ీhస´మ+¤ø ంcoన �రందరA FÑÌసుh ను ధ()ంచుFGRయ+v-MరA. 
ఇందులP య2దుడR KÞÌసుcేశసుh డR ల�దు, c-సుడR సSతంతªT డR ల�దు, 
ప#రAషªడR [ీh Ð అR ల�దు; �ØసుFÑÌసుh నందు �రందరAను ఏకమ+Kా ఉv-MరA. 
�రA FÑÌసుh  సంబంధులÒౖ�ే ఆ ప¶మందు అబXT Qమ+|కJ సం�-నs¢£య+ంzk 
BాKా� నపTFారమ+ BారసులÒౖయ+v-MరA (గలa. 3:27-29). 

సూచనల% 
1John T. Willis, Genesis, The Living Word Commentary (Austin, Tex.: 

Sweet Publishing Co., 1979), 448. 2Kenneth A. Mathews, Genesis 11:27—
50:26, The New American Commentary, vol. 1B (Nashville: Broadman & 
Holman Publishers, 2005), 888; n. 577. 3Ibid. 4బµౖ÷ల% ఆలPచన పTFారమ+ ఒక 
పTవకh అనKా మ(nకR FGరక% మrటX� డfBాడf, తన výట�వలÒ (9నM ప()మrణమ+). ô~\ 
cేవ#R |కJ Bాచక%డf అR :ెప>వచు3 (పTవకh), అతడf ఆహ(5ను�� ఆయన మrటల% 
:ె<�>ను. ఆహ(5ను, �()K), ô~\ |కJ Bాచక%డf అR :ెప>వచు3 (పTవకh), అతడf తన 
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మrటలను పTజలక% :ె<�>zkBాడf (Rర!మ. 4:10-16; 7:1, 2). 5“య2c-” అను <\రA “సుh �” 
అను ]ÁÂT పదమ+నక% సంబం,oం9నco, Fాబట��  ల�యr |కJ పTకటన ఒక పద పTZగమ+ 
కdK)య+ంco. 6Zబ+ 16:12లP Zబ+ ‘orepను ఒక రbపFాలంFార 7ధమ+Kా 
ఉపZK)ం:ెను. అతడf cేవ#డf తన శతªT వR ÓX7ం:ెను, మ()య+ s¢డపటy� FGR అతRR 
అందుFGR మ()య+ వణÀF¡ం9 “మ+కJల%Kా” :ే[�నR అతడf ఆయన<� ౖఆ(5పణ :ే[�ను. 
7ఒక శతªT వ# ¤ా()¤� వ#టక% B¦నుకక% �()K)న సందరÅమ+లP, 49:8లP అcే ]ÁÂT పదమ+ 
“s¢డ”క% “B¥నుక” అR అనువcoంచవచు3 (Rర!మ. 23:27; 2 సమ2. 22:41; FÑరhనల% 
18:40). 82 సమ2�Øల% 8:1-15లP c-õదు |కJ 7జయrల �ా(ాంశమ+ ఇవSబzkనco. 
949:9b |కJ వరAసల% సంఖr/Fాండమ+ 24:9aనక% సమrంతరమ+Kా ఉv-M�. 
10James B. Pritchard, The Ancient Near East in Pictures: Relating to the Old 
Testament, 2d ed. (Princeton, N.J., Princeton University Press, 1969), 152 (no. 
441), 153 (no. 445), 156 (no. 454), 159 (no. 463). 

11అ��ే, ఎl Tా �మ+ అzk7 నుంzk త<ి>ంచుFGRనప#>డf అబXä లPమ+ ఒక కంచర 
Kాzkద�ద ఎF¡J B¥ళG� చుంzెను. అతR [�ౖన/మ+ అతR తంzkT, c-õదు |కJ [\వక%ల% 
ఓzkం:ెను (2 సమ2. 18:6–9). 12Bruce K. Waltke, Genesis: A Commentary 
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishers, 2001), 609, n. 197. 13�ాs¢తల% 
23:29–33 చూడంzk, అco c-T jfరసమ+ ఎక%JవKా �-T గ+ట వలన ఒక వ/F¡hF¡ “7ప(Þతs¢£న7 
కనుMలక% కనబడfను” అR �ెల%ప#చునMco. 14Mathews, 897. 15“దగ!ర” అనునco ఈ 
7భF¡hF¡ అదనప# అరÃమ+. (Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, A 
Hebrew and English Lexicon of the Old Testament [Oxford: Clarendon Press, 
1962], 511.) 16Willis, 452. 17Gordon J. Wenham, Genesis 16—50, Word Biblical 
Commentary, vol. 2 (Dallas: Word Books, 1994), 481. 18Ibid. 19W. F. Albright, 
trans., “The Moabite Stone,” in Ancient Near Eastern Texts: Relating to the Old 
Testament, 3d ed., ed. James B. Pritchard (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1969), 320. 20Victor P. Hamilton, The Book of Genesis: Chapters 18—
50, The New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids, 
Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1995), 676–77. 

21Mathews, 903, n. 630. 22(ా]§ల%, యrFwబ+ |కJ <ిTయs¢£న ÓXర/, స>ష�ంKా 
మF�>లr గ+హలP ¤ా�<�తhబడల�దు ఎందుకంట� 35:16–20 పTFారమ+, ఆs¢ ఎకJzో బþ�ేల% 
మ()య+ బµత�]§మ+ మధ/లPచR¤� � సమr,o :ేయబzెను. 23Jon D. Levenson, 
“Genesis,” in The Jewish Study Bible, ed. Adele Berlin and Marc Zvi Brettler 
(New York: Oxford University Press, 2004), 97; Ronald Youngblood, Notes on 
Genesis, in The NIV Study Bible, ed. Kenneth Barker (Grand Rapids, Mich.: 
Zondervan Publishing House, 1985), 79. 24“Targum of Onkelos,” in The 
Targums of Onkelos and Jonathan Ben Uzziel on the Pentateuch, trans. J. W. 
Etheridge (New York: KTAV Publishing House, 1968), 152. 25Millar Burrows, 
More Light on the Dead Sea Scrolls (New York: Viking Press, 1958), 401. 
26Willis, 451. 27సుమrరA FÑÌ.శ. 800 వరక% అచు3ల% ]ÁÂTలP జHzkంచబడల�దు, మ()య+ 
య2c- పంzkతªల% అసల% ఉcే�శమ+ FGరక% పదమ+లను పâ()h:ేయ+టక% అRM �ారA�  
స(�Æన అచు3లను :ే()3య+ండక¤� వచు3. 28�«షయr 18:7లP ఇలrంట� Bాక/ ÓXగమ+ 
“[�ౖన/మ+లక% అ,oప��«£న �«హÊ Bా” FGరక% (ాజ�ౖన ]̂#Jయr |ద�క% �ేబzkన ఒక 
RBాVR సూ9సుh ంco. 29Florentino García Martínez, The Dead Sea Scrolls 
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Translated: The Qumran Texts in English, trans. Wilfred G. E. Watson, 2d ed. 
(Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1996), 215 (col. 5). 
30]ÁÂTలP, ఆ పదమ+నక% అరÃమ+ “అ¨షక%h డf” (s¢[ీOయ). అహ(5ను సం�-నs¢£న, 
యrజక%లందరb, c-õదు సం�-నs¢£న, (ాìలందరb, అ¨~\F¡ంపబzkనBారA గనుక, ఒక 
అరÃమ+లP, Bారందరb cేవ#R |కJ s¢[ిOయ/ల%. ఏcేs¢£v-, ¤ాతRబంధనలP c-õదు 
|కJ à7తమ+లP ఎక%Jవ Fాలమ+ అ¨~\F¡ంపబzkన (సంబంధs¢£న) (ాìKా Rd:ెను; 
మ()య+ అతడf FÑÌసుh  |కJ ఒక రకమ+ వలÒ ఆ�«ను. �Øసు తన వ/F¡hగత ప()చర/ను 
�దల%<�టy� టక% [ిద�పzkనప#>డf, బX<ీhస´మ+లP ప()Üc-% త´:ే అతడf 
అ¨~\F¡ంపబzెను (ZQను 1:32-34; అ¤ø సhల%ల Fార/మ+ల% 10:38). అతడf 
పరలPకమ+నక% ఆ(5హణమ�/ c-õదు [ింQసనమ+�ద క�రA3ండfనంతవరక� 
పTభ+వ# మ()య+ “FÑÌసుh Kా” (ὁ χριστός, ho Christos, “దూత,” ల�c- “అ¨షక%h డf”) అతR 
Knప> ¤ాలనను అ,oFారకమ+Kా �దల%<�ట�ల�దు (అ¤ø సhల%ల Fార/మ+ల% 2:29-36). 
�Øసు Knప> cేవ#R సంబంధs¢£న c-õదు సం�-నమ+, తన ÖాశSత ఆ,-/�´క (ాజ/మ+<� ౖ
(ZQను 18:36, 37; FGల[ిO. 1:12-14; ]ÁÂT. 12:22-24, 28, 29) Knప>BాRKా 
“c-õదు 9గ+(�Æన, య2c- K5తTప# [ింహమ+” వలÒ అతడf ఇప#>డf ¤ాdంచును (పTకటన 
5:5). 

31“Rత/s¢£న” ల�c- ఎనMట�F¡R” ( םָלֹוע , ‘olam) అను పదమ+ అco cేవ#R ల�c- ఆయన 
గ+ణమ+లను సూ9ం9నప#>డf F�వలమ+ “ÖాశSతs¢£న” ల�c- “Rత/s¢£న” అR అరÃమ+. ఆ 
పదమ+ |కJ ¤Tా థ�క అరÃమ+ “ÖాశSతFాలమ+,” సందర�మ+ను బట��, ఒక c�ర $ ల�c- 
ఒక తక%Jవ Fాలమ+ అ� ఉంటyంco (1 సమ2. 1:11, 22-24, 28; ZQను 1:17; 2:6 
చూడంzk). 32Tacitus Agricola 30. 33ô~\ చట�మ+ F¡Ìంద క%మr(�hల Bారస�-SRM గ2()3 
RయమrRF¡ �నQ�ంప# :ే[�ను, ఒకB¦ళ Bా()F¡ సహÊ దరAల% ల�క¤� �నట���ే 
(సంఖr/. 27:1-11). 34]ÁÂT అ¶(ాలr “ఆè(ాSదమ+Kా ఉందువ#” అR :ెప#h ంco. 
35“తరABాత “�«రbషల�మ+” <\రA <�ట�బzkన పట�ణమ+ |కJ �దట� <\రA “¹ాల�మ+” 
(FÑరhనల% 76:2). 36Gnosticism �దట� శ�-బ�మ+ FÑÌ.శ. coSaయrరÃమ+లP FGRM 
సంఘమ+లను :ెర<ిన ఒక అన/ బ� ద. FGంతమంco Gnostics �Øసు |కJ Rజs¢£న 
Öా(ÞరతSమ+ను ఖంzkం:ెను, మ()FGందరA ఆయన cౖెవతSమ+ను ఖంzkం9().




