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అ"#$యమ' 50 

యE@Oబ' సమE"v మY\య' 

234ప. �వY\ సంవత÷రమ'ల> 

ఆcoFాండ కథనమ+ను మ+K)ంప#నక% aసుక%వసూh , Z[\ప#నక% యrFwబ+ 
�దనునM <\Tమను స>ష�మ+Kా FాË క%� పhమ+Kా రచ�త కనుపర:ెను. తన 
తంzkT మరణమ+ను గ2()3 అతడf బహÕKా దుఃoం:ెను మ()య+ BాKా� న 
భ2�లP సమr,o :ేయమనM తన తంzkT అభ/రÃనను KÎర7ం:ెను (50:1-14). 
తన ¶మrపణను Bా()F¡ Q� ఇచు3ట c-Sర తన సహÊ దరAల<� ౖZ[\ప#నక%నM 
<\Tమను క�z- Bాక/మ+ కనుపరAసుh ంco (50:15-21). ఈ à7తమ+ నుంzk 
Z[\ప# �ø ంతKా c-ట�¤� వ#ట�� ఈ ప#సhకమ+ మ+K)ంచబzkనco. అతడf 
మరణÀంచక మ+ందు, ఇÖÌా �Øáయ+ల క%మrరAల తరABాత కv-ను cేశమ+లP 
¤ా�<�ట�వలÒను అనM Fw()కను అతడf �ెdయజ�[�ను. cేవ#R BాKా� నమ+లP 
Z[\ప#నక%నM Knప> 7ÖాSసమ+ను ఈ అభ/రÃన కనుపరAసుh ంco (50:22-26).  

క`#నుల1 యE@Oబ' 5క7 సమE"v (50:1-14) 

1234ప. తన తంefD మ'ఖమ'Xద పef అతN గ�Y\� x�ef� అతN 
మ'దు« �·టm� @A c̀ను. 2తర=pాత 234ప. సుగంధ దDవ$మ'లQb తన తంefD 
శవమ'ను 3ిదâపరచవల�నN తన u#సుల�ౖన pcౖదు$లక> ఆజ�� �ింkనెు గనుక ఆ 
pcౖదు$ల> ఇ��ా x�ల>ను సుగంధ దDవ$మ'లQb 3ిదâపర�Y\. 3సుగంధ దDవ$మ'లQb 
3ిదâపరచబడWpాY\ @Aరక> uvనమ'ల> సంపáర8మగ'నటmn  అతN@Aరక> నల>బuv 
uvనమ'ల> సంపáర8మEx�ను. అతNగ�Y\� ఐగ'�ీ/య'ల> eెబ»uv uvనమ'ల> 
అంగలEY\�Y\. 4అతNగ�Y\�న అంగ లEర=U uvనమ'ల> గడ�న తర=pాత 234ప. 
ఫY© xంటj pాY\Qb మEటలEefX కట¸ºమ' `#Xద నునMx�డల Xర= 
అనుగ�ÆÇం� `# మనh ఫY© kెhN p|3ి 5—`# తంefD `#kతే పDమEణమ' 
kేxం�ఇuvr© |̀ను చNµ¾ వ.చు`#Mను, క`#నుల1 `# N¬త/మ' సమE"v 
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తDhÃం��N గu#, అందుల1 |̀ ననుM µా��·ట�వల�నN kె�·Uను. @ాబటj�  3·లpcౖQ ే
|̀నక7ef@o pcqn `# తంefDN µా��·టj�  మరలE వkె�దనN kెప.Uడ c̀ను. 6అందుక> 

ఫY© అతడW  kేత kేxం�న పDమEణమ' kÌప.Uన pcqn   తంefDN µా��·టm� మN 
3·లhk�ెను. 7@ాబటj�  234ప. తన తంefDN µా��·టm� టక> µ¾ x�ను; అతNQb ఫY© 
xంటj �·ద«ల�ౖన అతN 34వక>లందర=ను ఐగ'ప./  uేశప. �·ద«లందర=ను 8234ప. 
xంటjpారందర=ను అతN సహ: దర=ల>ను అతN తంefD ఇంటjpార=ను pcqnY\. pార= 
తమ �ిలnలను తమ rÌఱ-ల మందలను తమ పùవ.లను మEతDమ' r©Å·ను 
uేశమ'ల1 hef��·టj�Y\. 9మY\య' రథమ'ల>ను Y7త�ల>ను అతNQb pcqnనందున ఆ 
సమ�హమ' బహþ h´ా/ ర మEx�ను. 105Yా« నునక> అవతలనునM ఆఠదు 
కళnమ'`Ëద«క> kేY\ అక7డ బహþ ?రమ'rా అంగలEY\�Y\. అతడW తన 
తంefDNగ�Y\� x�డW uvనమ'ల> దుఃఖమ' సS�·ను. 11ఆ uేశమందు Nవ3ిం�న 
క`# య'ల> ఆఠదు కళnమ' `Ëద«  ఆ దుఃఖమ' సల>ప.ట చూ�ఐగ'�ీ/య'లక> ఇuv 
¬క7ట¡¢�న దుఃఖమN kెప.U@ANY\ గనుక u#N@o ఆబÂ@ ¬´Dా xమ' అను �4ర= 
�·ట�బeెను, అuv 5Yా« నునక> అవతల నునMuv. 12అతN క>మEర=ల> తన 
hషయ¡¢� అతడW pాY\ @ాజ�� �ిం� నటmn  kే3ిY\. 13అతN క>మEర=ల> క`#ను 
uేశమ'నక> అతN శవమ'ను ±3ి @ANµ¾ x మ@ZUలE µÀ లమందునM గ'హల1 µా� 
�·టj�Y\. u#NN ఆ µÀ లమ'ను అబ¸D zమ' తనక> శ~�ా నమ'@Aరక> 
´ాÃస§/మ'rానుండW N¬త/మ' మ¡£ÿ x�దుట ÆÇ±/య'eెనౖ ఎ%¾ D ను5ద« 
@A c̀ను.  

14234ప. తన తంefDN µా��·టj�న తర=pాత అతడWను అతN సహ: దర=ల>ను 
అతN తంefDN µా��·ట�  pcqnన pారందర=ను �Y\r\ ఐగ'ప./ నక> వ��Y\.  

వచనమ' 1. ఇంతవరక% చR¤� యrడR తలం9న సహÊ దరAడf తన 
సహÊ దరAల�� మ()య+ తన తంzkT�� �()K) ఏకs¢£నతరABాత ఆనందప# 
బX¹ా>లను (ాలr3డf (45:1-15; 46:29); FాR 50:1లP నôదు :ేయబzkన ఈ 
సుRMతs¢£న సRMB¦శమ+ ¤ాతRబంధన గÌంథమ+లలP ¤� ల3ల�Rco. యrFwబ+ 
మ()య+ అతR <ిTయక%మrరARF¡ మధ/నునM సంబంధమ+ను ఇco మనక% 
�ెల%ప#తªంco, ఈ బంధst 37వ అ,-/యమ+ నుంzk కథ అంతట�F¡ ఒక బలrRM 
:ేక�రAసుh ంco. కv-ను నుంzk ఐగ+ప#h  వరక% ఈ వయ[�ౖOన <తిరAడf :ేపట��  
ÓXరs¢£న పTయrణమ+లP ఆయన�� ��డfKా ఉంzk Z[\ప#�� ఆయనను �()K) 
కల%ప#ట c-S(ా తన à7తప# ఆఖరA ఘzkయలలP యrFwబ+�� క�z- ఉంzk 
మరణÀం9నప#>డf తన కంట�<�ౖ :ే�R ఉంచు�-డR Z[\ప#ను గ2()3 
యrFwబ+�� :ే[ిన BాKా� నమ+ను (46:4) ఈ సంఘటన v¥రB¦రAసుh ంco. 234ప. 
తన తంefD మ'ఖమ'Xద పef అతN గ�Y\� x�ef� అతN మ'దు« �·టm� @A c̀ను.  

వచనమ'ల> 2, 3. 234ప. తన u#సుల�ౖన pcౖదు$లక> తన తంefD@o సుగంధ 
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దDవ$మ'లను పáయవల3నిuvrా ఉతhరAవ#ల% జå(Þ :ే�ాడf, అంట� ఆ cేహమ+ను 
ఆ 7ధమ+Kా ÜభTపర9 ఖననమ+ :ేయ+టక% c-RR [ిద%పర:-d. ఐగ+ప#h  
cేశమ+లP సుగంధ దTవ/మ+లను పâయడం అv¦co ఒక మతసంబంధs¢£న 
Fార/కÌమమ+. ఇందులP యrజక మం�-T ల% మ()య+ శఖునమ+ల% ¤Tా gన 
ఐగ+ప#h లP పT[cిo%Kాం9న మృతª/cేవతలÒౖన అనుÂ ల�c- ఒ[ి()e �ద 
పTZK)ంచబzే7. FాR, Z[\ప# సరSశక%h zైన ( יַּדַׁש לֵא , ’El Shadday) cేవ#R, 
అబXT Qమ+ cేవ#R (17:1), ఇ�ాOక% cేవ#R (28:3) మ()య+ యrFwబ+ cేవ#R 
(48:3) మrతTst ఆ(ా,oం:Bేాడf. 

మరణÀం9నBా()R మరణమ+ తరABాత à7�-RM ¤ø ందుటక% [ిద%పర: ే
Fార/కÌమమ+ :-లr సుc�ర$s¢£నco మ()య+ F¡�ష�s¢£నco, c�RF¡ నల>బuv uvనమ'ల> 
పడfతªంco. అco :-లr ఖ(Þcైనco క�z-; F�వలం సంపనMs¢£న మ()య+ 
శF¡hవంతs¢£న ఐగ+<ీhయ+ల% మrతTst c�RR :ే[\BారA. ఐగ+ప#h లP Z[\ప# ఒక 
మం�T Fాబట��  ఆయన క�z- సంపనుMడf మ()య+ ఫ(5 దృ~ి�లP ఉనMతs¢£న 
[ిÃ�లP ఉనMBాడf, Fాబట��  తన తంzkTF¡ సుగంధ దTBా/లను పâ�ంచz-RF¡ 
సమరA% డf. ఐనప>ట�FÑ, ఈ ప¥%�లP ఆయన F�వలం “B¥ౖదు/లను” ( םיִאְֹפר , rope’im; 
అ¶(ాలr, “సSసÃపరచుBారA”) మrతTst పTZK)ం:-డf అంట� ఐగ+<ీh  cేశమ+లP 
మృతª/cేవతలను అనుస()ం9 :ే[\ ఐగ+<ీh  మత పద%తªలను అనుస()ంచల�దR 
అరÃమ+.1 

eెబ»uv uvనమ'ల2 సం�-పFాలమ+లP తన తంzkT |కJ cేహమ+ 
క%V�¤� క%ంz- gF¡¤� క%ంz- ఉంzk ¤ా�<�ట�బడfటక%Kాను కv-ను cేశమ+నక% 
B¥ళG� నంత వరక% మం9Kా ఉంz-లv¦cే Z[\ప# |కJ మ+ఖ/ ఉcే�శం. c�RR 
�ా,oంచుటక%, శ(Þరమ+లPR పT,-నs¢£న అవయవమ+లను �üలK)ంచుటక% 
B¥ౖదు/ల% శ(ÞరంలP FGRM :5ట�  Fw[\BారA. BారA శ(Þరమ+ను v¦టDT � ల�c- ఇటyవంట� 
మ(nక పc-రÃమ+లrంట� (ర�ాయRకమ+Kా ఎండబµట��  పc-రÃమ+) ఖRజ ఉప#>ను 
ఎండబµటy� టక% ఉపZK)ం9 శ(Þరమ+లను భదTపర:BేారA. ఇతర �ైలమ+ల% 
మ()య+ రసమ+ల% క�z- పTZK)ంచబzే7, మ()య+ ఖr`Kా ఉనM శ(Þరమ+ 
లPపd ÓXగమ+ల% మrమ2ల%Kాv¦ అగ+పడfలrగ+న Bాట�R మ¹ాలrల�� 
క<\>[\BారA. ఆఖరAKా, ఆ cేహమ+ను రసమ+లP మ+ం9న అv¦కs¢£న పటy�  
వసh Ðమ+ల�� చుట��[ి మ()�«క%Jవ ¤ాడ�¤� క%ంz- చూ[\BారA.3 ఈ 
అ,-/యమ+లP యrFwబ+ మ()య+ Z[\ప#లను సుగంధ దTవ/మ+ల�� 
[ిద%రపరచడం అv¦7 ప()Üద%  గÌంథంలP ఇటyవంట� పTZKామ+లక% F�వలం ఇ7 
(�ంzే ఉc-హరణల% (50:2, 3, 26), మ()య+ ¤Tా gన ఐగ+ప#h లP ఈ తంzkT 
మ()య+ క%మrరAడf అనుభ7ం9న ఉనMతs¢£న హÊ c-ను ఈ సంఘటనల% 
�ెల%ప#తªv-M�. 

వచనమ' 4. యrFwబ+ను గ2()3న దుఃఖ uvనమ'ల> పâరh�న తరABాత, 
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తన తంzkT |కJ మరణపడక అభ/రÃనను గ2()3 (ాì క%టyంబమ+లPR 
FGంతమంco�� (v-/య�ాÃ న అ,oFారAల%) మrటX� డfతÔ 234ప. ఫY©క> తK)నంత 
KÎరవమ+ను కనుపర:ెను. (ాజ/ ఉనM�-,oFా()Kా, �ా,-రణమ+Kా ఐగ+ప#h లPR 
(ాష� Ä వ/వQ(ాలక% సంబం,oం9 అతRF¡ పTత/¶ పTB¦శమ+ ఉనMco. ఏcేs¢£v-, ఈ 
దుఃఖ సమయమ+లP, అతడf బహÕÖా, గడÝమ+ aయక%ంz-, ఉతకR మ()య+ 
సం�-ప వసh Ðమ+లలP ఉంzkయ+ండవచు3. ఉతOవ అప7తTత [ిÃ�లP ఉనM ఎవరb 
ఫ(5 మ+దుక% వచు3టక% అనుమ�ల�దు (41:14).4 అదనమ+Kా, తన తంzkTR 
సమr,o :ేయ+టక% ఐగ+ప#h ను 7డచుటక% అనుమ�ంచవలÒనR అతడf వ/F¡hగత 
అభ/రÃనను :ే[�ను. అతడf cౌత/ సబం,oKా ఉంz-లR FwరAFGv¥ను మ()య+ తన 
Bాక%Jల% zkమrం¦ Kా కR<ించక�డదR R(ాÃ ()ంచుFGv¥ను. అందువలన, X 
కట¸ºమ' `#Xద నునM x�డల (18:3; 33:10; 47:29 చూడంzk) అR :ెపâh , 
v-/య�ాÃ న అ,oFారAలను KÎరవమ+Kా అ()rసూh  అతడf �దల%<�టÍ�ను. తనక% 
బదుల% ఫY©Qb మEట¸n డమN అతడf అప#>డf Bా()నzkK�ను.  

వచనమ'ల> 5, 6. Z[\ప# 7వ()ంచుFGంట� B¥ళ§h  తన తంefD తన�� అతRR 
క`#ను uేశమ'ల1 తనFGరక% తhÃన సమE"vల1 తన శ(Þరమ+ను µా��·ట�వల�నN 
పDమEణమ' :ే�ంచుFGv¥ను. Z[\ప# సమయసూ>()h�� ఐగ+ప#h లP 
¤ా�<�ట�క�డదR యrFwబ+ |కJ మన7R �ెd<�ను (47:29); ఐగ+<ీhయ+ల 
సమr,o�� ఏcైv- తప#>Kా అరÃమగ+ట c-S(ా అతడf ఫ(5క% ఆగÌహమ+ 
ప#ట��ం:-లనుFwల�దు. 

“తవ#S” అను F¡Ìయr పదమ+ הָרָּכ  (karah) నుంzk aసుFwబzkనco, మ()య+ 
ఈ సంధర�మ+లP ఇco “న()F¡B¦యబడfట” అR క%z- అనువcoంచవచు3 (NRSV; 
ESV). BాసhBాRF¡, యrFwబ+ మF�>లr గ+హను తవSల�దు, అco సహజ గ+హ. 
అv¦క సంవతO(ాల F¡Ìతం, Öా(ా మరణమ+ తరABాత ఒక సమr,o సÃలమ+Kా, 
అబXT Qమ+ చుట��  పకJల సÃలమ+�� ఈ గ+హను FGv¥ను (23:1-20). అ��ే, 
ఇ�ాOక% మ()య+ యrFwబ+ త()Bాత గ+హ పT,-న coశ నుంzk 77ధ దశలలP 
అదనప# సమr,o గదులను Bా() |కJ ÓXర/ల FGరక%(()బXJ మ()య+ ల�య) 
మ()య+ 9వరక% Bా() �ø ంత స´Öాv-ల FGరక% తరABాత 7భ#ం:నెు. ఈ సహజ 
గ+హలP సమr,o FGరక% ప()���«£న సÃలమ+ ఉనMందువలన, 9వ()Kా అకJడ 
¤ా�<�ట�బzkనco యrFwబµౖయ+ండవచు3.5 

తన తంzkTR కv-నులP ¤ా�<�టy ¨©టక% గల అవసరతను గ2()3 Z[\ప# 
ఒ<ి>ం:ే Bాదనను :ే[�ను. 3·లpcౖQే |̀నక7ef@o pcqn `# తంefDN µా��·టj�  మరలE 
వkె�దను అనునco తన అభ/రÃన. 7,oపâరSకమ+Kా సమr,o:ేయ+ట పâ()h�«£న 
తరABాత ఐగ+ప#h క% �()K) వ:ె3దనR గం�రs¢£న పT�జæ :ే[ినందున, ఏ ôసమ+ 
c-RలP ల�దR ఫY© నమ´కమ+Kా ఉంzెను. అతడW   kేత kేxం�న పDమEణమ' 
kÌప.Uన pcqn   తంefDN µా��·టm� మ' అR అతడf జBా÷:ె3ను. 
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వచనమ' 7. Knప> పట�ణs¢£న ఐగ+ప#h లP :ే[\ 7ధమ+Kా ఉ�-Oహమ+�� 
మ()య+ B¦డfక�� కv-నుక% B¥V� తన తంefDN µా��·టm� టక> 234ప.�� మ2డf 
వ/త/సÃ  సమ2హమ+ల% ఐగ+ప#h ను 7zk:నెు. (1) ఫY© 34వక>లందర= (అతª/నMత 
v-/య�ాÃ నమ+లP ఉనM అ,oFారAల%), (2) తన ఇంటj �·ద«ల> (v-/య�ాÃ నమ+ 
B¥ల%పల ఉనM పTభ+తS [ీRయª అ,oFారAల%), మ()య+ (3) ఐగ'ప./  uేశప. 
�·ద«లందరÁ (cేశBా/పhమ+Kా ఉనM [ీRయª ప()¤ాలv- అ,oFారAల%) ఆ 
ప()Bారమ+�� :ేర3బzk(). 

వచనమ' 8. అదనమ+Kా, 234ప. ఇంటjpారందర=ను ఆ పTయrణమ+ను 
:ే[ి(). ఈ సంఖ/ ఒకB¦ళ తన ప#రAష [\వక%లను, అలrK� తన సహ: దర=లను 
మY\య' తన తంefD క>టmంêక>లను కల%ప#FGR య+ంటyంco. క%టyంబ 
సభ+/లలP, క%టyంబమ+ 5క7 rÌY��ల మందల> పùవ.ల మందల>Qb ¤ాటy 
pాY\5క7 �నMpార= మEతD¡£ r©Å·ను uేశమ'ల1 7zk9<�ట�బzk().  

ఈ క%టyంబమ+ల సభ+/లను గ2()3న 7వరణల% ఊQKానమ+ల%Kా 
�K)లÒను. (�ండf B¦(�SరA సంద(ాÅలలP సహÊ దరAల% ,-న/మ+ FGరక% ఐగ+ప#h నక% 
B¥V�నప#>డf Bారంద() పÜవ#లను చూచుFGనుటక% :-లrమంco Kn(�Ìల FాపరAల% 
మ()య+ పÜవ#ల FాపరAల% యrFwబ+నక% మ()య+ అతR క%మrరAలక% 
ఉంzkయ+ండవచు3 (42:3; 43:15). ఈ [\వక%ల% మ()య+ Bా() క%టyంÂక%ల% 
యrFwబ+ క%టyంబమ+�� ¤ాటy ఐగ+ప#h నక% B¥½ú« ఆQSనమ+ను ఆతTమ+Kా 
అంKÞక()ం:-రA అR ఊ]̂ంచుFwవడం స()�«£నcే. కరవ# Fారణమ+Kా కv-నులP 
7¹ాదభ()తs¢£న భ7ష/తªh ను BారA త<ి>ంచుFGనుట మrతTst Fాదు, FాË 
ఐగ+ప#h లP ఆcేÖాల% అమల%పర:ే BాRF¡ సహÊ దరAల%Kా, మ()య+ తంzkTF¡ 
c-సుల%Kా వృco%  ¤ø ందుటక% అవFాశమ+ ఉంటyంco. 

వచనమ' 9. 9వ()Kా, యrFwబ+ క%టyంబమ+ను,6 (ాì |కJ [ీRయª 
అ,oFారAలను, మ()య+ అతR ప()¤ాలv- అ,oFారAలను ఈ పTయrణమ+లP 
Fా¤ాడfట FGరక% [�ౖRక ర¶ణ దళమ+ను రధమ'లను మY\య' Y7త�లను ఫ(5 
పం<�ను. కv-నుక% పTయrణమ+ :ే[ిన BారందరAను k#లE rÌపU సమ'హమ'rా 
ఉv-MరA. ఈ 7వరణ “ఐగ+<ీhయ+ల సమrధుల �దనునM 9�-T లను వ()çసూh  
ఫ(5ల మ()య+ ఉనMత �ాÃ � అ,oFారAల |కJ 7సh ృత అంత/Fార/మ+ల 
ఊ(�K)ంప#ను జåæ పకమ+నక% �ెసుh ంco” అR John T. Willis గమRం:-రA.7 
యrFwబ+ ఫ(5 తరABాత అ,oFా()Kా ఉనM Z[\ప# |కJ తంzkT Fాబట�� , 
ఐగ+<ీhయ+ల c-Sర అలrంట� KÎరవమ+�� యrFwబ+ వ/వహ()ంచబzనెు.  

వచనమ' 10. BారA తÔరA>B¥ౖప# పTయrణÀంచుచుండKా, దjkణ కv-నుక% 
మ+ఖ/s¢£న ÷z-రA మrర!మ+ �ద [ీv-� ఉతhర ÓXగమ+ను సమ2హమ+ 
c-ట�ంco, మ()య+ pార= 5Yా« ను అవతలనునM ఆఠదు కళnమ'`òద«క> kేY\Y\. 
గ+()hంచబడfతªనM דָטָא  (’atad) అను పదమ+ F�వలమ+ “మ+ండ�¤ø ద” ల�c- 
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“మ+ళ�-కంప” అR అరÃమ+ (v-/యr,o. 9:14, 15; FÑరhనల% 58:9).8 77ధ రFాలÒౖన 
మ+ళ�¤ø దల% ఈ కళ�మ+v¿ద�  <�()K) ఉండవచు3, FాR అలrంట� పTcేశమ+ v¦డf 
కR<ించల�దు. (“|(ా� ను అవతల” అను పదమ+ FGరక% 50:11 �ద 7వరణను 
చూడంzk.)  

ఆ సమ2హమ+ ఏడW uvనమ'ల> అకJడ ఆK)¤� � మ()య+ అంగలEY��ను 
. . . బహþ?రమ'rా మY\య' దుఃఖ అంగలEర=UQb Z[\ప# తన తంefDN గ�Y\� 
x�డW uvనమ'ల> [|కJ] దుఃఖమ' సS�·ను. ఈ Bాక/మ+ :-లr �-()Jకs¢£న 
పTశMలను ల�వv¥తªh తªంco. (1) Bా()లP :-లrమంco అప>ట�F� ఐగ+ప#h లP zెబ�co 
cov-ల% దుఖమ+లP గzk<ి, ఈ సమ2హమ+ దుఃఖపడfటక% ఇకJడ ఒక Bారం 
ఎందుక% ఆKారA (50:3)? (2) సుc�ర$ 7ÖÌా ం� ల�క%ంz- మ+ందుక% B¥ళ�ల�R 
7ధంKా FGందరA అల[ి¤� యr(ా? (3) [ీv-� ఎz-()లP ఐగ+ప#h  నుంzk B¦zk 
ఎండలP 160 ల�c- అంతకంట� ఎక%Jవ s¢£ళG�  కv-ను |కJ స()హదు�  వరక% 
పTయrRం:ే సమయంలP Bా()లP FGందరA Rరráకరణ :ెంco(ా? (4) అలr అ��ే, 
BారA ]Áబ�T నుక% మ(nక నలబµౖ ల�c- నలబµౖ అ�దు s¢£ళ� FGన�ాK� మ+ందు 
మరలr ఉపసమనం ¤ø ంcేందుక% ఒక Bారం FాBాలr? Z[\ప# మ()య+ తన 
7�ాh రs¢£న సమ2హమ+ 7(ామం aసుFGనM ఈ సÃలమ+ Ëడను, Ëట�R మ()య+ 
అల[ిన పTయrణÀక%లక% 7ÖÌా ం�F¡ అవFాస�:3ే ఒక ఒయr[ిe అ� 
ఉండవచు3.  

Z[\ప# మ()య+ తన సహచరAల% ఆగ+ పTcేశమ+ల%Kా అv¦క సÃలమ+ల% 
సూ9ంచబzkv-�, FాR c-c-ప#Kా టÍj ఎj అìr j అ� ఉంటyంco.9 ఇco 
ఐగ+ప#h  నుంzk కv-నుక% గల సమ+దTaర మrర!మ+ �ద ఉనM ఒక ఐగ+ప#h  
పట�ణమ+, v¥ౖరA� Kాజåక% ఒక v-ల%గ+ s¢£ళ�  దూరమ+. ఐగ+ప#h  [�Rౖక దళమ+ల% 
పÈ3మ ÓXగమ+లPR ఐగ+ప#h  s¢�ø ¤ø త�య మధ/ FÑలక Bా/¤ార మrర!మ+ను 
�ెర9 ఉంచz-RF¡ మ()య+ ద¶ణ కv-ను యr�Tక%ల ర¶ణ అంcoంచుట FGరక% 
ఇకJడ ఒక పట�ణమ+ ఉంco.  

¤ా�<�టy� ట FGరక% తన క%టyంబమ+, మ()య+ ¤:ర అ,oFారAల%, Z[\ప#ను 
B¥ంబzkం:ే బదుల%, ఐగ+ప#h  [�ౖRక%ల% స()హదు�  పట�ణమ+లP ఉంzk¤� � 
ఉండవచు3 అR FGందరA రచ�తల% సూ9ం:-రA, భయం మ2లమ+Kా 
కv-Ëయ+ల% Bా() cేశమ+లPRF¡ 7cèే [�ౖRక దళమ+ల% పTB¦Èంచుటను గ2()3 
ఆంcోళన :ెంco ఉండవచు3. అ��ే, ఇco శతªT  [�ౖన/మ+ Fాదు, అకJడ బహÕÖా 
సంర¶ణ- [�ౖRక%ల కv-M య+ద%మ+ :ేయR ¤:రAల� ఎక%Jవ మంco ఉంzk 
ఉండవచు3.  

వచనమ' 11. టÍj ఎj అìr j c-c-ప# ప#(ాతన కv-ను స()హదు� లP ఉంco 
గనుక, ఆ uేశమందు Nవ3ిం�న కv-Ëయ+ల% ఈ <�ద�  ఊ(�K)ంప# (ాక చూ9 
మ()య+ c-R|కJ అరÃమ+ను గ2()3 ఆశ3ర/పzk(). ఏcsే¢£v-, అఠదు 
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కళnమ'`Ëద« జరAగ+తªనM దుఃఖమ'ను క`#Nయ'ల> చూచుటక% అco అంత 
ఎక%Jవ దూరమ+ Fాదు మ()య+ ఐగ'�ీ/xలక> ఇuv ¬క7ట¡¢�న దుఃఖమ' అR 
:ె<�>ను. c-R Fారణమ+Kా, ఆ సÃలమ+నక% ఆబÂ@ ¬´Dా xమ' అN �4ర= 
�·ట�బeెను. 

(ాబ� �Ø 7వరణ పT�ే/F¡ం9 ఆసF¡hకరమ+Kా ఉంటyంco ఎందుకనKా ]ÁÂT 
పదమ+ �ద ఆటXడfట לֶבֵא  (’ebel), అనKా “దుఃఖమ+,” మ()య+ “Abel-
mizraim,” అను పదమ+లP לֵבָא  (’abel)ను “ఐగ+ప#h  |కJ ప93క Âడf”10 
[దుఃఖమ+ FGరక%] అR క�z- అనS�ంచవచు3. ’Abel అనKా “Ëట�పTBాహమ+” 
ల�c- “Bాగ+” అR ఇట Aవల ఒక పT�¤ాదన.11 పదమ+ |కJ ఖÈ3తs¢£న 
శబX� రÃంనక% సంబంధం ల�క%ంz-, ఐగ+ప#h  నుంzk వసుh నM ఒక అల[ి¤� �న 
సమ2హమ+ ఆగ+టక%, 7ÖÌా ం� aసుFGనుటక%, మ()య+ దుఃఖమ+�� ఏడf 
(5ìల% గడfప#టక% ఆ పTcేశమ+ �-జå Ëట��� ఉనM ఒక సÃలమ+Kా కR<ిసుh ంco. 

50:10, 11 |కJ v¦(�Æన అరÃమ+ను Bా/ఖr/తల% �రసJ()ంచుటక% గల 
పT;-న Fారణం ఐగ+<ీhయ+ల% ఏడf coనమ+ల% 7ల<ిం9న సÃలం 5Yా« ను 
అవతల12 ఉందR కథక%డf :<ెి>న పTకటన <�ౖ ఆ,-రపzk ఉంco. “|(ా� ను నcoF¡ 
తÔరA>న” అను అరÃ�చు3నటy�  BారA ఈ పదసమ2హమ+ను అనువco�ాh రA. 
ఒకB¦ళ ఆcoFాండం రచ�త |(ా� ను పÈ3మrన జ()K)య+ండదK)న 
సంఘటనలను ఇÖÌా �Øల% |కJ తరABాత దృ~ి�Fwణం నుంzk 7వ()ం:-డనM 
ప()కల>నను ఒప#>క%ంట� ఈ ఊహ సహజంKా ఉంటyంco. ఒకB¦ళ ఈ õ¶ణ 
స()�«£నcై�ే, ]Áబ�T ను ఈÖాv-/న మ(nక నలÓµౖ ల�c- నలÓµౖ ఐదు s¢£ళ�  పTయrణం 
:ేయz-RF¡ బదుల% Z[\ప# మ()య+ అతR బృందం కv-ను దjkణ స()హదు�  
:ే()నప#>డf, దjkణ మృతసమ+దTప# 9వ() చుటy� పTకJల తÔరA> మ()య+ దjkణ 
కv-నుక% కదd ఉంటXరA. అకJడనుంzk, BారA బహÕÖా (ాìKా() రహc-() 
aసుFGR మ()య+ ఉతhరcoశKా |(ా� ను నco పTవ]̂ం: ే సమ+దTప# 
ఉతhరaరమ+న పTయrణÀం:-రA. అప#>డf, ఈ దృ¹ా� ంతం పTFారం, |(ా� ను నcoF¡ 
తÔరA>న ఎకJzో , BారA “ఆ�-దు |కJ ,-న/ప# కల�మ+” వద�క% వ93 �Øడf 
(5ìల% ఏzె3ను. ఏzk3న Fాలం గడ9న తరABాత, BారA పÈ3మrన పTయrణం :ే[ ి
|(�ా ను నcoR c-టXరA. అప#>డf BారA Bా() పTయrణమ+ |కJ కష�తరs¢£న 
ÓXగమ+ను �దల%<�ట�� , 1,200 సమ+దT మటX� RF¡ coగ+వన13 నుంzk ¹ాల�మ+ 
స�పంలP ల�: ేB¦zk, బంజరA RరrనపTcశేం ఎతªh లP అv¦క B¦ల అడfగ+ల% ఎF�Jను 
(తరABాత, �«రbషల�మ+; 14:18; FÑరhనల% 76:2). అకJడ నుంzk, సుగంధ 
దTవ/మ+ల�� [ిద%పర9 యrFwబ+ శ(Þరమ+ను ¤ా�<�టy� టక% గల Bా() |కJ 
పTయrణమ+ను ]Áబ�T నులP పâ()h :యే+టక% BారA ఇంFా ఇరB¥ ౖఐదు s¢£ళG�  v¥ౖరA� 
B¥ౖప# �()K) పTయrణం :ెయr/d.  

అతRF¡ మం9 పT�-/మrMయమ+ ఉండKా ఐగ+ప#h  నుంzk ]Áబ�T ను :ేరAటక% 
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Z[\ప# కËసం 330 s¢£ళG�  గల ¤ø డB¥ౖన, కష�s¢£న, మ()య+ దూరs¢£న 
మrర!మ+ను aసుFGనుటక% సమ´�ం:ెను? టÍj ఎj అìr j నుంzk ]Áబ�T ను 
¤� వ#టక% సుల%B¥ౖన మrర!ం ఆ మండfటÍండలP సుల%B¥నౖ యrతTKా ఉంzk Z[\ప# 
ఆ B¦zk�లP సులభ పTయrణమ�/ మ()య+ Z[\ప# ప()Bారమ+ |కJ 
పTయrణంలP 130 s¢£ళG�  దూరం తK)!ం:ేco. “|(ా� ను అవతల” అను పదజåలం 
ఒక 7సh ృత హÊ c- Fాబట�� , Bాక/మ+ ఈ తక%Jవ దూరం గల మrర!మ+ను 
అనుమ�సుh ంco. ఉపv-/సక%zk õ¶ణ పTFారంKా, ఇco |(ా� నుక% తÔరA> 
coక%Jనక% ల�c- పÈ3మ coక%Jనక% అR సూ9సుh ంco (coSaZపcేశFాండమ+ 
1:1; 3:20, 25; 11:30). �«హÊ షªవ ప#సhక రచ�త “|(ా� ను అవతల” ô~\ 
మ()య+ �«హÊ షªవ |కJ 7జయrలను గ2()3 �ారంశం ఇ93నప#>డf, 
�దట BారA |(ా� నుక% “ఉతhర” coక%Jన ఉనM సÃలమ+ను ¤ø ందుక%v-MరR 
:ె¤ా>డf (�«హÊ షªవ 12:1), మ()య+ |(ా� నుక% పÈ3మ coక%Jన 
¤ø ందుక%నM భ2� గ+()ం9 మrటX� డfతÔ “|(ా� ను అవతల” అను 
వ/FÑhకరణమ+v¦ ఉపZK)ం:నెు (�«హÊ షªవ 12:7). అందు:తే, |(ా� ను 
|కJ పÈ3మrన ఏ �ాÃ నం అ�v- స(� అco Z[\ప# మ()య+ అతR బృందం 
�Øడf coనమ+ల% ఏzk3న సం�-ప పTcేశంKా :ెప>బz-d ఎందకంట� రచ�త ఆ 
పTcేÖాRF¡ “|(ా� ను అవతల” అR ఇ93న 7వరణను బట�� .14 

వచనమ'ల> 12, 13. ఈ సమయంలP, యrFwబ+ క%మrరAల% తన 7షయs¢£ 
అతడW pాY\ @ాజ�� �ిం�నటmn  pార= అతN@o kే3·ను అR గ+()hసూh  కథనంలP �()K) 
ప()చయం :ేయబz-Ý రA (25:9; 35:29). మరణప# సమయం స�<ిసుh ందR 
�«()K), తన శవమ+ను క`#ను uేశమ'నక> aసుక%B¥V� మ()య+ మ¡£ÿ x�దుట 
మ@ZUలE µÀ లమందునM గ'హల1 (చూడంzk 49:29-32) ¤ా�<�ట�మR 
Z[\ప#క% మ()య+ �గ�- క%మrరAలక% యrFwబ+ ఆజåæ <ిం:ెను (47:29-31). 
BాసhBాRF¡, అబ¸D zమ' శ~�ానమ'@Aరక> ´ాÃస§/మ'rానుండW N¬~త/మ' మ¡£ÿ 
x�దుట ÆÇ±/య'eైన ఎ%¾ D ను5ద« @ANన u#Nల1 ఒక ÓXగమ+ (23:1-20).  

వచనమ' 14. యrFwబ+ అజåæ  పTFారం అతR శవమ+ను ¤ా�<�ట��న తర=pాత, 
అతడWను అతN సహ: దర=ల>ను అతN తంefDN µా��·టm� టక> pcqnన pారందర=ను 
[ఐగ+<ీhయ+ల%] ఐగ'ప./ క> �Y\r\ వ�� ఫ(5క% ఇ93న పTమrణమ+ను Z[\ప# 
v¥రB¦(�3ను.  

234ప. 5క7 అంత$ uv`#ల> (50:15-26) 

భయపefన తన ¾́ దర=లక> 234ప. అభయం (50:15-21)  

15234ప. సహ: దర=ల> తమ తంefD మృ�µÀ ందుట చూ�- ఒకp|ళ 234ప. 
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మనయందు పగపటj�  మన మతN@o k3ేిన @ñడంతటj kÌప.Uన మనక> 
Nశ�యమ'rా @ñడW జY\r\ంచునను@AN 16234ప.నక> ఈలEగ' వర/మEనమం�ిY\ 
17-   తంefD Q#ను k#వక మ'నుప. ఆజ�� �ిం�నuమేనrా-Xర= 234ప.Qb   
సహ: దర=ల>  క> @ñడW kే3ిY\ గనుక దయk3ేి pాY\ అపYాధమ'ను pాY\ µాపమ'ను 
º¬ంచుమN అతNQb kెప.Uడ c̀ను. @ాబటj�  దయk3ేి   తంefD uేవ.N u#సుల 
అపYాధమ' º¬ంచుమNY\. pార= 234ప.Qb ఈలEగ' మEటలEడWచుండrా 
అతడW ఏe�ెను 18మY\య' అతN సహ: దర=ల> µ¾ x అతN x�దుట ´ాr\లపef- 
ఇuvr© ¡£మ'  క> u#సులమN kెపUrా 19234ప.- భయపడక>ef, |̀ను uేవ.N 
´ా§ నమందు`#M`#? 20Xర= `#క> @ñడWkేయ నుuే«¿ం��Y\ rాN |̀టjuvనమ'న 
జర=గ'చునMటmn , అనrా బహþ పDజలను బD�@oంచునటmn rా అuv ¡£ల>@Z uేవ.డW 
ఉuే«¿ంkెను. 21@ాబటj�  భయపడక>ef, |̀ను ¬మ'~ను X �ిలnలను µ¾ ÅింkెదనN 
kె�ిU pాY\N ఆదY\ం� pాY\Qb �ీD�rా మEటలEeనెు.  

వచనమ' 15. యrFwబ+ను ¤ా�<�టy� టక% పTయrణం మ+K)[ని తరABాత, 
తమ తంefD మృ�µÀ ంu#డనM సత/ం <�ౖ 234ప. సహ: దర=ల>15 పT�÷ం÷ం:-రA. 
అతR ఉRF¡F¡ ఇక<�ౖ భదTత ఉందR ÓX7ంచల�క¤� యrరA. BాసhBాRF¡, అతRR 
బXRసKా అ�´B¦య+ట c-Sర అతN@o kే3ని @ñడంతటj kÌప.Uన మనయందు 
పగపటj�  మనక> Nశ�యమ'rా @ñడW జY\r\ం� పగ aరA3క%ంటXడR BారA 
భయపz-Ý రA. Bా() సంÓXషణను :ెప>డం c-Sర, యrFwబ+ పట�  ఏÖావ#క%నM 
పగను 7వ()ం:ేటప#>డf Bాzkన పదజåలమ+v¦ రచ�త ఇకJడ ఉపZK)ం:ెను- 
“భ()ంచడం మ()య+ పగ aరA3Fwవడం” ( םַטָׂש , śatam). తరABాత :ెప>బzkన 
Bాడf మందుzెనౖ ఇ�ాOక%ను ôసం :ే[ి మ()య+ అతR FGరక% మరణ పడక 
c�B¥నలను cొంK)dం:ెను. అందు:ేత, �దట�క%మrరAడf, మ()య+ <ిTయs¢£న 
క%మrరAడf Bా() తంzkT మరణÀం9న <ిదప యrFwబ+ను చంప#టక% పTణ-Vక B¦[�ను 
(27:41).  

వచనమ'ల> 16, 17. అ,-/యమ+ల% 45 నుంzk 50 వరక% Bాడబzkన 
పc-ల% మ()య+ పనుల% తన సహÊ దరAల�� సమr,-నపడfటక% Fw()క 
గdK)య+v-MడR �ెdయజ�సుh ంco. BారA మరలr ఒక క%టyంబంKా ఉంz-లR 
ఆయన FwరAక%v-Mడf. అ��ే, BారA అతRF¡ :ే[ిన :ెడfFార/లక% ¶�ంచమR 
అడగడం ఇco �దట��ా() (42:21-23; 44:16 చూడంzk). అతడf Bా()<� ౖ
పTaFారం aసుFwBాలR ఒక అవFాశం FGరక% ఎదురAచూసుh v-MడR నమ+´టక% 
Z[\ప# Bా()F¡ ఏ Fారణం ఇవSక¤� �నప>ట�FÑ, Bా() మన�ాOjk Bా()F¡ ఇబ�ంco 
కdగజ�సూh  ఉంco. 

స>ష�ంKా, సహÊ దరAల% 234ప.ను వ/F¡hగతంKా కలవz-RF¡ కలతపzk 
మ()య+ భయపz-Ý రA. Bా() తంzkT Rర�ంధ :ే�లP ల�క%ంz- శF¡hవంతªzైన తమ 
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�� దరAR �«దుట Bా() |కJ హనËయతను గÌ]̂ం:-రA. Bా() సహÊ దరAR 
c-Sర ఐగ+ప#h లP BారA ¤ø ంcoన c�B¥నలËM యrFwబ+<�ౖ అతRక%నM <\Tమను బట��  
తప> సహÊ దరAల పట�  అతRక%నM ఆ¤ా/యత FాదR BారA ఆశ3ర/పzk 
య+ండవచు3. ఐగ+ప#h క% Bా() �దట� (�ండf యrతTలలP Z[\ప# 
ఉపZK)ం9న వంచనను BారA జåæ పకమ+ :ే[ిFGR (అ,-/. 42-44), మ()య+ 
Bా()R భయ<�టy� ట c-Sర �ø ం��~ిం:ెనR BారA అనుమrRం9 య+ండవచు3. 
అందు:ేత, పT�క�ల ఘరäణను RBా()ం:ేందుక% పTయ�Mసూh , మధ/వ()h c-Sర 
సంuేశమ'ను పంప#టక% Rరç�ం:నెు.  

సంcేశం ఈ శబX� ల�� �దల�ంco   తంefD, మ()య+ యrFwబ+ Q#ను 
k#వక మ'నుప. తన క%మrరAలక% ఆజ�� �ింkెను. Xర= 234ప.Qb,   
సహ: దర=ల>  క> @ñడW kే3ిY\ గనుక దయk3ేి pాY\ అపYాధమ'ను pాY\ µాపమ'ను 
º¬ంచుమN అతNQb kెప.Uడ c̀ను. 7జæ<ిhR బలపరచుటక%, సంcేశంలP మరలr 
దయkే3 ి[అతR] తంefD uేవ.N u#సుల అపYాధమ' º¬ంచుమను hనMపం కSr\ 
ఉంuv. మ+నుప#, ఈ సహÊ దరAల% cేవ#R c-సుల వలÒ నట�ంచల�దు; FాË ఇప#>డf 
Bా(�ంత తప#> :ే�ా(5, �ాSరÃంKా ఉv-M(5, మ()య+ ¤ాప#ల%Kా ఉv-M(5 
గÌ]̂ం:-రA. Bా() సహÊ దరAzk ¶మrపణ FGరక% B¦డfFGv-MరA. Bా() 9వ() 7జåæ పన 
BారసతSం <� ౖఆ,-రపzk ల�దు, KాË తంzkT�«£న యrFwబ+ cవే#R�� Bా()క%నM 
సంబంధం <�ౖ మ()య+ ఆa´య ప#v-దుల<�ౖ ఆ,-రపzk ఉంco. 

ఈ సందరÅంలP Z[\ప# సహÊ దరAల% అతR ¶మrపణ FGరక% గం�రంKా 
FwరAక%నMప>ట�FÑ, యrFwబ+ RజంKా ఈ సంcేశమ+ను Bా()�� పdFాz- అనMco 
అనుమrనంKా ఉంco. అ�నను, <ితరAడf ఈ ]Áచ3()కల% ఎప#>డf ఇ:-3డనM 
స()�«£న సమయం ఆcoFాండమ+ ప#సhకంలP పT�ాh 7ంచబడల�దు. తరABాత, 
అv¦కమrరA�  �� దరAలను ôసFారAల%Kా పTద()Fం9ంco కథనం (34:13; 37:32; 
38:11). ఇంFా తరABాత, ఒకB¦ళ యrFwబ+ అలrట� సంcేశం :¤ెా>లనుక%ంట�, 
Z[\ప#�� అతడf v¦రAKా మrటX� zkయ+ండవచు3. �� దరAల% తమ తంzkT |కJ 
]Áచ3()కను భయమ+�� కd>ం9 :ె<ి>య+ండవచు3.16 

Bా() సంcేశమ+ను అందుFGనMప#>డf ల�త మనసుO గdK)న 234ప. 
ఏeె�ను. అతR కËMళG�  77ధ Fారణ-లవల�  (ాలÒను: (1) అతడf ఇంFా పగ�� 
ఉv-MడR Bారనుక%v-MరA; (2) అతRR ఎదు(nJనుటక% BారA భయపz-Ý రA;  
(3) Bా() తంzkT ఇంకనూ బT�F¡య+v-Mడf Fాబట��  à7ంచz-RF¡ Z[\ప# Bా()R 
అనుమ�ం:ెను; (4) ఆయనను సంపTcoంచz-RF¡ గల భదT�ైన మrర!ం మధ/వ()h 
c-S(ాv¦ అR Bారనుక%v-MరA; మ()య+ (5) Z[\ప# ఉగÌత నుంzk తమ తంzkT 
7జåæ పన మrతTst Bా()R రjkసుh ందR Bారనుక%v-MరA. ఐగ+ప#h లP పco]§డf 
సంవతO(ాల% కd[ియ+నMనూ (47:9, 28), అతR సహÊ దరAల% Bా() పట�  
అతRక%నM <\Tమను అరÃం :ేసుFwక మ()య+ ¶�ం:ే ఆత´ను నమ´ల�క¤� �(). 



 192 

వచనమ' 18. Z[\ప# ఎడf3టక% మ()య+ తన సహ: దర=ల> (ావz-RF¡ 
సమయం ఎంత గడ9ంcో  �ెdయదు KాË, BారA తSరKా వ:-3రR Bాక/మ+ 
సూ9సుh ంco. 45:2లP చూ[ిన 7ధంKా ఎడf3టక% �గ+!  చూ¤ాడf. బహÕÖా, తన 
�� దరAల% దగ!రలP Qల%లP ల�c- మండపం లP వ93య+ండవచు3, మ()య+ 
Z[\ప# Bా() సంcేశమ+ను 7R ఏడf3ట BారA 7Rనప#>డf, BారA B¥ంటv¦ 
లPRF¡ వ93 అతR �«దుట �ాK)లపzk(). Bా() ¤ా¤ాత´కs¢£న పTవరhనను 
]§తªబద%ం :ేయడం KాR ల�c- �ాక%ల% :ెప>z-RF¡ పT�Mంచడం KాR :ేయల�దు, 
FాË ఇuvr© ¡£మ'  క> u#సులమN k�ె·Uను. ]ÁÂTలP అ¶(ారÃంKా “ఇcoK5 stమ+ 
బXRసలమ+” అR అరÃం; అందు:ేత Z[\ప# |కJ 9నMతనంలP వ93న 
కలలక% v¥రB¦రA>Kా అతR అనMదమ+´ల% మ(5�ా() అతRR భ2లPక 
యజమrRKా గÌ]̂ం:-రA (37:5-11).  

వచనమ' 19. ఈ సందరÅంలP, “v¦ను RనుM ¶��ాh నR” Z[\ప# 
:ెప>ల�దు; అv¦క సంవతO(ాల F¡Ìతం ఆయన Bా()R ¶�ం:ెను (45:5). అతడf 
Bా()F¡ 7(5ధమ+Kా Kాయపzkన ÓXవమ+లను బలపరచుFGనల�దు ల�క cేSషమ+ను 
c-చుFwల�దు. సమr,-నమ+ మ()య+ ¶మrపణ FGరక% చూ:-రR Bా()<�ౖ Z[\ప# 
FwపK)ంచనూ ల�దు. అతడf F�వలం ఇలr అv-Mడf, భయపడక>ef, |̀ను uేవ.N 
´ా§ నమందు`#M`#?17 �ా(ాంశంKా, అతను ఇలr అడfగ+తªv-Mడf, “BారA :[ేిన 
అv-/యమ+నక% మనుషª/లను aరA> aరA3టక% మ()య+ Bా()R Èjkంచుటక% 
v¦ను హక%Jc-రAడv-?” ఈ అలంFా()క పTశM “Fాదు!” అv¦టటyవంట� జBాబ+ను 
FwరAక%ంటyంco మనుషª/డf ఈ భ2�<�ౖ cేవ#R :ే�లP ఒక ఆయ+ధంKా ఉంzk 
ఆయన 9�-h RM v¥రB¦ర3z-RF¡ పTయ�M�ాh డf. అతడf cవే#RF¡ బదుల%Kా 
పR:ేయల�దు ల�c- ¤ాప#లÒౖన మనుషª/ల<�ౖ పTaFారం :ెయ+/టక% ల�c- aరA> 
aరA3టక% ఆయన [ింQసనమ+ను అ,�నం :ేసుFGనుటక% పTయ�Mంచల�దు 
(ల�õయFాండమ+ 19:18; coSaZపcేశFాండమ+ 32:35; (5�య+లక% 
12:19). 

వచనమ' 20. :ెడf ఉcే�Öాలను మం9Kా మr()3, అv¦క జనమ+నక% Knప> 
c�B¥నల% �ెచు3టక% cేవ#RF¡ ఒక మrర!ం ఉనMదR Z[\ప# అతR సహÊ దరAలక% 
7వ()ం:ెను. ఈ F¡Ìంco మrటల�� Bా()R ]Áచ3()ం:నెు: Xర= `#క> @ñడWkయే 
నుuే«¿ం��Y\ rాN |̀టjuvనమ'న జర=గ'చునMటmn , అనrా బహþ పDజలను 
బD�@oంచునటmn rా అuv ¡£ల>@Z uేవ.డW ఉuే«¿ంkెను. 

వచనమ' 21. భయపడక>ef, అR Z[\ప# Bా()R ]Áచ3()ం9 |̀ను 
¬మ'~ను X �ిలnలలను µ¾ ÅింkెదనN k�ెిU BాKా� నం :ే[�ను (43:8; 45:19; 
46:5; 47:12). cవే#R దయr హృదయrRM కdK), pాY\N ఆదY\ం� pాY\Qb �ీD�rా 
మEటలEeనెు. 
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234ప. సమE"vN గ�Y\�న Æéచ�Y\కల> మY\య'ఆయన  

మరణమ' (50:22-26)  

22234ప. అతN తంefD క>టmంబప.pార=ను ఐగ'ప./ ల1 Nవ3ిం�Y\, 234ప. 
నూటపuv సంవత÷రమ'ల> బDuv@�ను. 23234ప. ఎ% Dా xమ'5క7 
మ�డవతరమ' �ిలnలను చూkెను; మY\య' మనÅ4ú  క>మEర=eెనౖ మE@ñర=నక> 
క>మEర=ల> ప.టj�  234ప. ఒefల1 ఉంచబefY\. 24234ప. తన సహ: దర=లను 
చూ�- |̀ను చNµ¾ వ.చు`#Mను; uేవ.డW Nశ�యమ'rా ¬మ'~ను చూడవ��, 
xî uేశమ'ల1నుంef Q#ను అబ¸D zమ' ఇ´ా÷క> యE@Oబ'లQb పDమEణమ' 
kే3ిx��న uశేమ'నక> ¬మ'~ను ±సు@AN µ¾ వ.నN kె�·Uను 25మY\య' 
234ప.- uేవ.డW Nశ�యమ'rా ¬మ'~ను చూడవచు�ను; అప.UడW Xర= `# 
x�మ'కలను ఇక7డనుంef ±3ి@AN µ¾ వల�నN kె�ిU ఇ��ా x�ల> క>మEర=లkేత 
పDమEణమ' kేxంచు@A c̀ను. 26234ప. నూటపuv సంవత÷రమ'లpాeె ౖ
మృ�µÀ ంuెను. pార= సుగంధ దDవ$మ'లQb అతN శవమ'ను 3దిâపర� ఐగ'ప./  
uేశమందు ఒక �·ట��ల1 ఉం�Y\. 

వచనమ' 22. ఐగ+ప#h ను 7డచుటక% Z[\ప# పTయ�Mంచల�దు. cేవ#R 
cైBాకృతs¢£న Fార/ం వలన :ెరలP నుంzk రjkం9 ఐగ+ప#h  పTభ+�-SRF¡ (�ండవ 
అ,oFా()Kా Rయ�ం9న ఫ(5క% అతడf నమ´కంKా ఉv-Mడf. ఆయన, �()K) 
7ధSంసక �Øడf సంవతO(ాల jfమ FాలంలP ,-న/మ+ను Rలవ# :ే[ ిఆకdR 
¤ారcోTTలz-RF¡ c-RR య+F¡hKా Bాzk ఐగ+<ీhయ+లక% మ()య+ ఆK�Mయ మధ/ధ(ా 
పTపం:-RF¡ Knప> c�B¦నKా ఉv-Mడf. ఈ 7ధంKా, <తిరAలక% “Ëవ# 
ఆè(ాSదమ+Kా నుందువ#” �దట�Kా అబXT Qమ+క% ]Áచ3()ం9న c-RలP ఇతను 
క�z- ¤ాలC! v-Mడf (12:2). అదనంKా, “భ2� |కJ సమసh వంశమ+ల% 
Ëయందు ఆèరScoంచబడfను” అR :<ెి>న ఆcoమ BాKా� నంలP అతడf 
¤Tా మ+ఖ/s¢£న ¤ాతT వ]̂ం:-డf (12:3).  

అతR �గ�- (5ìల%, Z[\ప# అతN తంefD క>టmంబప.pాY\Qb ఐగ'ప./ ల1 
Nవ3ిం�Y\మ()య+ అతడf మరణÀంచక మ+ందు నూట పuv సంవత÷Yాల ఐగ+ప#h  
ఆదరF వయసుOను దF¡JంచుFGv-Mడf (47:9, 10 Bా/ఖr/నం చూడంzk). అతR 
�దట� పco]§డf సంవతO(ాల% కv-నులP, 9వ() �üంబµౖ సంవతO(ాల% ఐగ+ప#h లP 
గzk<�ను; అందు:తే, (ాజFÑయంKా మ()య+ �ాంసJృ�కంKా, అతడf ]ÁÂTయ+డf 
కంట� క�z- ఐగ+<ీhయ+డf. మత పరంKా, అ��ే, అబXT Qమ+, ఇ�ాOక%, మ()య+ 
యrFwబ+ |కJ “సరSశF¡hగల cేవ#R” నమr´డf. యrFwబ+ క%టyంబమంత 
ఐగ+ప#h లP అనKా cవే#డf Knప> జనమ+Kా :ేయ+ cేశంలP Rవ[ంిచుట cవే#R 
9తhమR అతRF¡ �ెల%సు. Fాలం సంపâరçs¢£నప#>డf, cవే#డf Bా()R కv-ను 
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cేశమ+నక% నzk<ిం9 మ()య+ Rత/�ాSసÃ�ంKా మ()య+ సScశేమ+Kా Bా()F¡ 
ఇ�ాh డf.  

వచనమ' 23. బµౖ÷j Fాలమ+లP, మనవళ�ను చూడz-RF¡ ఎక%Jవ Fాలం 
Rవ[ించడం అv¦co à7తంలP ఒక Knప> ఆనందc-యకs¢£న మ()య+ F¡(Þటం 
¤ø ంcే 7జయంKా õjkంచబzkంco (Zబ+ 42:16; FÑరhనల% 128:6; �ాs¢తల% 
17:6). ఎ% Dా xమ' క>మEర=ల c-Sర మ�డవ తరమ'ను (మ+R మనవళG� ) 
చూడz-RF¡ 234ప. :-లr Fాలం Rవ[ిం:నెు. ఇంFా :ె¤ా>లంట�, Z[\ప# 
�గ�- మ+R మనవళ�ను క�z- చూ:ెను. BారA, మనÅ4ú క>మEర=eైన, 
మE@ñర=లను. యrFwబ+ Z[\ప# క%మrరAలÒౖన ఎl Tా �మ+ను మ()య+ మన~\äను 
తన ఒzkలPF¡ aసుFGR Bా()R దతhతª aసుక%నMప#>డf BారA 234ప. ఒefల1 
ఉంచబefY\ (48:12 <�ౖ Bా/ఖr/నం చూడంzk). అప#>డf, Z[\ప#, ఎl Tా �మ+ 
క%మrరAలÒౖన మ2డవ తరమ+ Bా()R తన �ø ంత క%మrరAల%Kా aసుFGనుటక% 
c�7ంచబzెను. :-లr త(ాల% తరABాత, మన~\ä క%మrరAzైన, మrFÑరA సం�-నం, 
కv-ను cేశంలP శF¡hవంతs¢£న Zధుల% మ()య+ అ,oFారAల% అయr/రA 
(v-/యr,oపతªల% 5:14).  

వచనమ' 24. 234ప. సుc�ర$ Fాలం à7చడం మrతTst Fాదు KాË, ఆ 
à7తం cవే#R నుంzk మ()య+ ఫ(5 నుంzk అv¦క c�B¥నల�� RంzkనcoKా ఉంco. 
అతడf బXRసతSం నుంzk సంపనుMzkKా, శF¡hవంతªzkKా మ()య+ <\రAKాం9న 
ఐగ+ప#h క% (�ండవ అ,oFా() వరక% B¥½ù� డf. ¤Tా పం9క 7జయrల�� మ()య+ 
<\రAపTఖr/తªలను ¤ø ంco క�z-, Z[\ప# cవే#RF¡ 7,ేయ+zైన వ/F¡h. అతR 
సమయం తక%JవKా ఉంco మ()య+ అతను చNµ¾ వ.చు`#MడN 
గÌ]̂ం9నప#>డf, 7ÖాSస �ా¶/ంKా FGRM 9వ() మrటలను పల%క%టక% అతN 
సహ: దర=లను <ిల:ెను. క%టyంబంKా మ()య+ వ/F¡hగతంKా సం¤ాcoం9న Bాట� 
R�´తhమ+ గ()Sంచడం మ()య+ Knప>ల%:ెప#>Fwడం అతR పTకటనలP�  
కనబడల�దు. ఈ సహÊ దరAల à7�-ల% మ()య+ Bా() సం�-నమ+ |కJ 
భ7ష/తªh  cేవ#R Zగ/మ+ Fాక%నMను దయచూ<ించుట<�ౖ (కృప) ఆ,-రపzk 
ఉంco. 

అందు:ేత, BారA ఐగ+ప#h లP ఉనMప#>డf uేవ.డW Nశ�యమ'rా ¬మ'~ను 
చూడవచు�ను అR :ెప#>ట అవసరం అR ఎం9 ఒ�h  :ె¤ా>డf. ఇకJడ ]ÁÂT 
పదమ+ דַקָּפ  (paqad), అ¶(ారÃంKా “చూడవ93” (KJV). NIV ÓX~ియమ+ను ఈ 
7ధంKా 7వ()సుh ంco, cేవ#డf “(Bా()F¡) ఉపFారం :ేయ+టక%” Rశ3యమ+Kా 
వ�ాh డf. ఈ Bాక/మ+ |కJ v¥రB¦రA> Rర!మFాండమ+లP ఎకJzె�ౖే paqad అను 
పదం ఇÖÌా �Øáయ+ల% cౌ(ాÅగ/s¢£న [ిÃ�లP ఉనMప#>డf cేవ#R |కJ ఆదరణ 
మ()య+ మధ/వ()hతSమ+ గ+()ం9 ఉపZK)ం:-(5 అకJడ కనబడfతªంco 
(Rర!మFాండమ+ 3:16; 4:31; 13:19).  
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ఐగ+ప#h  ఇÖÌా �Øáయ+లక% Rత/ గృహం FాదR Z[\ప# క�z- :ె¤ా>డf. 
సుదూర భ7ష/తªh లP, BారA స()పzkనంత జనs¢£నప#>డf, cేవ#డf (Bా()R) 
అబ¸D zమ', ఇ´ా÷క>, యE@Oబ'లQb పDమEణమ' kే3ిx��న uేశమ'నక> 
¬మ'~ను ±3ి@AN µ¾ వ.నN kె�·Uను (12:7; 17:8; 26:3; 28:13; 35:12).  

వచనమ' 25. uేవ.డW Nశ�యమ'rా తన సహÊ దరAలను చూడవచు�నN 
[paqad] 234ప. మరలr రb¬ k పర:-డf. ఆయన Bా()R Fా¤ాzk మ()య+ 
c�7�ాh నR <ితరAల F¡93న BాKా� నం పTFారం ఇco జ()K�ను (12:1-3; 26:3; 28:15; 
31:3; 48:21 చూడంzk). కv-నులP తన సమr,o R�తhs¢£ Z[\ప# వద�  నుంzk 
యrFwబ+ ఒక ఒడంబzkక ఎలr Fావలనుక%v-Mzో  (47:29-31; 49:29-32 
చూడంzk), ఐగ+ప#h  7డ9నప#>డf తమ�� క�z- (అతR) x�మ'కలను 
±సుక>pcûî/ మN 234ప. (తన సహÊ దరAల:తే క�z-) పDమEణమ' 
kేxంచు@A c̀ను. అv¦క సంవతO(ాల తరABాత, Rర!మమ+ సమయంలP, Z[\ప# 
�� దరAల% యrFwబ+క% :ే[ిన పTమrణమ+ను ô~\ KÎర7ం:ెను. ఐగ+ప#h  
7zk:ేటప#>డf Rర!మమ+లP ఇÖÌా �Øáయ+ల% అతR �«మ+కలను తమ�� 
aసుFGv¥ను (Rర!మFాండమ+ 13:19).  

అతR �«మ+కల R�తhs¢£ తన సహÊ దరAల�� Z[\ప# |కJ 9వ() 
]Áచ3()కల% అతR 7ÖాSసమ+నక% �ా¶/మ+Kా Rd:-�. Z[\ప# à7తంలP 
గమv-ర_s¢£న సంఘటనలలP, 7ÖాSస õరAల అ,-/యమ+లP Z[\ప#ను క�z- 
పT�ాh 7ం9న ]ÁÂT రచ�త మనసులP ఈ సంఘటన Rd9¤� �ంco 
(]ÁÂTయ+లక% 11:22). �«హÊ షªవ 7జయrల 9వ(5�  మ()య+ v-/యr,oపతªల 
Fాల ¤Tా రంభంలP, యrFwబ+ ~�F�మ+ తంzkT�«£న హôరA వద�  యrFwబ+ FGనM 
¤ø లమ+|కJ ÓXగమ+లP, ఇÖÌా �Øáయ+ల% Z[\ప# �«మ+కలను ~�F�మ+లP 
¤ా�<�టÍ�ను (�«హÊ షªవ 24:32; ఆcoFాండమ+ 33:19 చూడంzk).  

వచనమ' 26. 234ప. నూటపuv సంవత÷రమ'లpాeె ౖ మృ�µÀ ంuెను 
మ()య+ Z[\ప# శవమ+ను సుగంధ దDవ$మ'లQb (50:2, 3 <�ౖ Bా/ఖr/నం 
చూడంzk) అతN శవమ'ను 3ిదâపర� ఐగ'ప./  uేశమందు ఒక �·ట��ల1 ఉం�Y\ అR 
:ెప#>ట�� రచ�త ఆcoFాండం కథనమ+ను మ+K)ం:ెను (50:22). pార= సుగంధ 
దDవ$మ'లQb అతN శవమ'ను 3ిదâపర� ఐగ'ప./  uేశమందు ఒక �·ట��ల1 ఉం�Y\. 
¤ాతRబంధనలP <�ట��  అనుc-RF¡ సూచన F�వలం ఇcే మ()య+ ఇco బXహ/ంKా 
Z[\ప# ఒక ఐగ+<ీhయ+zk వలÒ అగ+పడfనటy� Kా పTద()Fసుh ంco. అ��ే, 
హృదయంలP, ఇÖÌా �Øáయ+RKా తన <ితరAలÒౖన cేవ#RF¡ 7,ేయ+RKా ఉv-Mడf. 
అతR �«మ+కల% ఐగ+ప#h  నుంzk aసుక% ¤� బzk Bా() సం�-నం కv-ను 
ÓXగమ+ను �ాO¢సÃ�మ+Kా ¤ø ందుక%నM సÃలంలP <తిరAల�� క�z- ¤ా� 
<�ట�బడfను అR న�´ అతడf సàవ 7ÖాSస 7జయంలP మరణÀం:-డf. 
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అనÃయమ' 

మరణప. మ'ఖంల1 NY¹ºణ (50:1-14)  

మరణమ+ స�<ిం9న ఒక వ/F¡h అco అతR మరణమr ల�c- B¦(5కR 
మరణమr అR అతR గ2()3 ఎక%JవKా ఎలr :ెప>గలడf. FGంతమంco à7త 
అంతమ+ను భయమ+�� మ()య+ అనుమrనం�� గడfప#�-రA, మ()FGంతమంco 
c-RR 7ÖాSసం�� మ()య+ Rశ3యత�� ఎదు(nJంటXరA. 

మరణప# గzkయలP 7ÖాSసులను R(Þ¶ణ బT�F¡సుh ంco. ]ÁÂT రచ�త ఇలr 
:ె¤ా>డf, “7ÖాSసమనునco R(Þjkంపబడf Bాట� |కJ RజసSరbపమ+ను, 
అదృశ/s¢£న7 య+నMవనుటక% రAìవ#v¥ౖయ+నMco. c-RRబట���Ø <�ద�ల% 
�ా¶/మ+¤ø ంco()” (]ÁÂTయ+లక% 11:1, 2). Rత/తSం ఏ� కdK)య+ంటyంcో  
ఎవరA Rరb<ించల�రA, మ()య+ ఖ93తంKా ఆ Fారణమ+ను బట��  అv¦కమంco 
మరణమ+క% [ిద%మవడంలP 7ఫలమE�-రA. అ��ే, జåæ R “Kాz-ంధFారప# 
లPయక%” (FÑరhనల% 23:4) �ం9 భ7ష/తªh  FGరక% [ిద%పడ�-డf. 

ఆcoFాండంలP (మ()య+ యrFwబ+ à7తం). యrFwబ+ à7తFాలమం�- 
మరణమ+లను ఎదు(nJను ప()[ిÃతªల% B¦(�SరA పT�F¡Ìయలను కdK)ం:-�; FాË, 
తన �ø ంత మరణమ+ను ఎదు(nJనMప#>డf, తన క%టyంబ భ7ష/తªh ను మ()య+ 
cేవ#R BాKా� v-ల v¥రB¦రA>ను చూ�ాడf. బµౖ÷j లPR FÑరAh ల సమ2హమ+లP 
యrFwబ+ కనపడడం గమv-ర_ం, FాË ఆ సందరÅంలP ఒF� ఒక సూచన కR<ిసుh ంco: 
“7ÖాSసమ+ను బట��  యrFwబ+ అవ�ానFాలమందు Z[\ప# క%మrరAల�� 
ఒFGJకJR ఆèరScoం9 తన :�ేకరÌ �దల%�ద ఆనుFGR cేవ#RF¡ నమ�ాJరమ+ 
:ే[�ను” (]ÁÂTయ+లక% 11:21). యrFwబ+ à7త మ+K)ంప# సమయంలP గల 
సంఘటనక% సంబం,oం9ంco ఈ పTకటన, మ()య+ ఇco యrFwబ+ ¤� (ాzkన :-లr 
సంవతO(ాల తరABాత అటyవంట� 7ÖాSసంలPF¡ ఎలr వ:-3డf అనుc-R గ2()3 
¤ాఠక%ల% అరÃం :సేుFwz-RF¡ ఎటyవంట� సQయం ఇవSదు. 

¤ాప పTపంచంలP Ë�Kా à7ంచడం ఎప>ట�FÑ సులభం Fాదు, మ()య+ cేవ#R 
పట�  Rబద%త కdK) ఉండfటక% cేవ#R <ిల�ల% ఎప#>డూ �ాSరÃం, ôసం, �ø ంత-
ఆలPచన, మ()య+ 9తhÜco%  లP¤ాల%గల Öûధనలను వ/�(�కంKా ¤� (ాz-d. 
అ��ే, యrFwబ+క% మrతTం ఈ Öûధనల% ఎక%JవKా ఉనMటy�  కR<ిసుh ంco. 
<ితరAR |కJ à7తFాలంలP ఎక%JవÖాతం, cెవౖజనుడfKా అతR (5ìలను 
కష�ంKా :ే[ి మ()య+ అతR ఆa´య �ా¶/మ+ను ¤ాడf:ే[ని ఒడfదుడfక%ల% 
మ()య+ అడÝంక%ల% కdK)న మrర!ంలP పTయrణÀం9న వ/F¡hKా కR<�ిాh డf. అతడf 
Z[\ప# |కJ రకhప# మరకల% గల దుసుh లను చూ[ి తన క%మrరAడf 
చR¤� యrడR అనుFGనMప#>డf, à7తమంట�v¦ R(ాశపzk¤� యrడf (37:33-
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35). ఆశ మ()య+ ఆనందం అRM అతడf FwలP>�నటy� Kా అ�¤� �ంco. 
ఒc-ర3బడfటక% �రసJ()ం9 “మృతªల లPకమ+నక% (సమr,o) v- క%మrరAR 
|ద�క% B¥½ú�దనR” :ె<�>ను (37:35). ఆ సమయంలP, మ+K)ంప#లP ఏ Fాం� 
ల�క%ంz-, ఎప>ట�FÑ FGన�ాK� ఒక gకట� �ø రంగంలPF¡ పTB¦Èం:-డf. 

సంవతO(ాల తరABాత, యrFwబ+ క%మrరAల% ,-న/మ+ను FGనుటక% 
ఐగ+ప#h క% B¥V� మ()య+ Bా()R B¦గ+ల Bా()Kా ఆ(5పణల% B¦[ిన శF¡hవంతªzైన 
¤ాలక%డను (Z[\ప#) ఎదు(nJv¥ను. ఆయన ~ôి/నును బం,oం9 మ()య+ 
Bా() |కJ (�ండవ యrతTలP తమ |కJ తమ+´zైన, బµv-/�నును తమ�� 
aసుక%వ[\hv¦ తప> మ()ంత ,-న/మ+ FGనుటక% అనుమ�ంచబడ�-రR Bా()�� 
:ె<�>ను. �� దరAల% కv-నులP ఇంట�F¡ �()K)వ93 మ()య+ ఐగ+ప#h  ¤ాలక%డf 
:ె<ి>నc-RR తమ తంzkTF¡ �ెdయజ�[�ను, FాË యrFwబ+ తన 9నM క%మrరAడను 
Bా()�� క�డ ఐగ+ప#h  B¥ళG� టక% అనుమ�ంచల�దు. అతR స>ందన Fwపమ+ను 
మ()య+ అపనమ´కమ+ను పTద()Fసుh ంco, మ()య+ అతడf ఇంకను బX,-కరs¢£న 
మ()య+ నdK)న వ/F¡h అR సూ9సుh ంco. అతడf తన క%మrరAల��, “�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” :ె<�>ను (42:36).  

అ��ే, కరAవ# FGన�ాK) మ()య+ క%టyంబమంతట�R ఆకd ఆవ()ంచKా, 
వృదు% zైన <ితరAR ఉcే�శం సుRMతs¢£ంco. బµv-/�ను సురjkతం FGరక% అతను 
పâ9కతªh Kా ఉంటXనR య2c- :<ెి>నప#>డf తన వ/�(�కతను 
ప#నఃప()èdం:ెను. ఒకB¦ళ అతను తన తమ+´డను సురjkతంKా �ంట�F¡ 
aసుక%(ాక¤� �ే అతR తంzkT BాRR వ/F¡hగతంKా బXధ/తKా ప()గణÀ�ాh డf.  

Z[\ప# బT�F�య+v-Mడf మ()య+ పTభ+తSంలP శF¡hవంతªzైన ¤ాలక%డను 
సమr:-రం�� యrFwబ+ క%మrరAల% ఐగ+ప#h  నుంzk �()K) వ93నప#>డf, 
క%టyంబమంత ఐగ+ప#h క% తరd B¥ళG� టక% ఫ(5 c�B¥న :ేత ఏ(ా>టy�  :ేయబz-� యR 
క�డ BారA �ెdయజ��ారA. Z[\ప#క% స�పమ+Kా Rవ[ిసూh  మ()య+ భ2� 
ఇ:ే3 ÖóÌష�s¢£నc-RR ఆనంco�ాh రA. 

ఆ సంcేశం యrFwబ+లP ఒక ఆa´య ప#నరAàrవం ఉత>�h :ే[ంిco. 130 
సంవతO(ాల వయసుOలP (47:9), ఆa´యంKా అతడf చR¤� యrడf; R(Þ¶ణ 
ల�క%ంz-, తన శ(Þరం àవంల�R ఎమ+కల సం9Kా ఉంco. అ��ే, “Z[\ప# 
పం<ిన బండf�  (మ()య+ సదు¤ాయrలËM) అతడf చూ9నప#>డf,” అతR 
“¤Tా ణమ+ . . . �ెప>()లÒ� ను”; ప#నరAద%()ంచబzkన R(Þ¶ణ��, అతడf ఇలr :ె<�>ను 
“ఇం�ే :-ల%ను, v- క%మrరAzైన Z[\ప# ఇంక బT�F¡య+v-Mడf, v¦ను 
:-వకమ+నుప# B¥V� అతR చూ:ెదను” (45:27, 28).18 

]Áబ�T ను నుంzk ఐగ+ప#h క% యrFwబ+ మ()య+ అతన క%టyంబమ+ దూర 
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పTయrణమ+ను �దల% <�ట��నప#>డf, BారA బþ�Ø(�äబX |ద� ఆK)(). అకJడ, 
<ితరAడf cేవ#RF¡ బd అ()>ం:ెను (46:1). Z[\ప#ను c�7ం9 మ()య+ 
వృదు� zైన తన తంzkT మరలr అతRR ఐగ+ప#h లP చూచునటy�  అతR à7తమ+ను 
Fా¤ాzkనందుక% బహÕÖా ఇco కృతజæ�-ర>ణ Fావచు3. ఈ సందరÅంలP, ఏÖావ# 
ఉగÌత నుంzk య+వక%zెనౖ యrFwబ+ ¤ా()¤� �Øటప#>డf cేవ#R�� బþరమrzk ల�c- 
ఆయన<�ౖ షరతªల% <�ట��న 7ధంKా :ేయ+టక% పTయ�Mంచల�దు (28:20-22). 
అv¦క సంవతO(ాల తరABాత, Z[\ప#ను రjkం9 మ()య+ క%టyంబమంతట�R 
మరలr ఐగ+ప#h లP కd<\టటy�  :ే[ిన cేవ#R Knప>తv-RM, దయను, మ()య+ 
కృపను అరÃం:[ేిFGనుట �దల%<�టÍ�ను.  

యrFwబ+ క%టyంబమ+ అv¦క ప()[ిÃతªలను ఎదు(nJంco-మం9 మ()య+ :ెడÝ  
సమయమ+ల%, జయమ+ల% మ()య+ అపజయమ+ల%, ¤ాపప# ఈరä� మ()య+ 
కలహమ+ల వలన సం��ష సRMB¦శమ+ల% 7¹ాదమ+Kా మrరAట. õటRMట� 
గ+ంz-, cేవ#R cైBా,�నs¢£న హసhం Bా() à7�-లలP పR:ే[ింco. ఇప#>డf, 
ఫ(5ను పTÓX7తం :ేయz-RF¡ Z[\ప#ను Bాడfక%ంట�, ఐగ+ప#h లP Bా() 
అవస(ాలRMట�R cవే#డf aరA3తªv-Mడf. ఆ సÃలంలP, cేవ#డf BాKా� నం :ే[ిన 
పTFారం, ఇÖÌా �Øáయ+లందరb Knప> జనమ+Kా గ+ణÀంచబడగలరA. 

బµ�Ø(�äబXలP యrFwబ+ cేవ#RF¡ బd య()>ం9 మ()య+ ఆ(ాధన :ే[ిన 
తరABాత, మరలr cేవ#డf ÜభBారh�� అతRF¡ కR<ిం:ెను. ఐగ+ప#h  B¥ళG� టక% 
భయపడవద�R అతRR ]Áచ3()ం:నెు, ఎందుకంటÍ ఆయన అతR�� క�z- B¥V�19 
అకJడ అతR పTజలను Knప> జనమ+Kా :ే�ాh నR :ె<�>ను. ఒక(5ì ఆయన 
అతRR కv-నుక% �()K) aసుFGR వ:ె3దను, మ()య+ మరణంలP Z[\ప# అతR 
కనుMలను మ+�ాh డR క�z- యrFwబ+�� ఆయన BాKా� నం :[ే�ను (46:2-4). 

యrFwబ+ తన క%టyంబం�� క�z- ఐగ+ప#h క% వ93నప#>డf, ఫ(5 
సమ¶మందు ఉంచుటక% Z[\ప# అతR తంzkTR మ()య+ ఐదుగ+రA �� దరAలను 
అంతఃప#రమ+నక% aసుక%B¥½¾�ను. Z[\ప#క% :[ేిన పT�c-RR బట��  మ()య+ 
క%టyంబమంతట�F¡ :ే[ిన cెBౖా,�నs¢£న పనులను బట��  యrFwబ+ మ+ందుక% వ93 
(ాìను c�7ం:నెు (47:7). “Ëవ# à7ం9న సంవతOరమ+లÒRM?” అR ఫ(5 
అతRR అzkK�ను (47:8). సంశ�ంచక%ండ, (�ండf k ి(ా/దుల�� v¦రAKా (ాìక% 
ఉతhర�:ె3ను. �దట, 130 సంవతO(ాల వయసుOగలBాడR అతడf 
:ె<�>నుKాË <తిరAల% యrతT:[ేిన coనమ+లలP BారA à7ం9న 
సంవతOరమ+లRM Fాల�దు. (�ండవcoKా, అతను à7ం9న సంవతOరమ+ల% 
“దుఃఖస]̂తs¢£న7Kా” ఉనMవR k ి(ా/దు :ే[�ను (47:9). ఈ 9వ() పTకటనను 
7వ()ంచమR ఫ(5 <ితరAzkM అడfగల�దు. తను చR¤� యrడనుFGR తన తంzkT 
ఇరB¥ౖ సంవతO(ాల కంట� ఎక%JవKా ఎంత 7ల<ిం:-zో  మ()య+ అంగలr(ా3zో 
Z[\ప# అప>ట�F� (ాìక% :ె<ి>య+ండవచు3. తన గ+()ం9 ఎక%JవKా 



 199 

:ెప>క%ంz-, తన దయను బట�� మ()య+ కృపను బట�� అనుమrRంచక%ండ 
యrFwబ+ మ(5�ా() (ాìను c�7ం9, ఆ సÃలమ+ నుంzk B¥V�¤� �«ను (47:7-10).  

ఇంFా, FGందరA ఆశ3ర/పడవచు3, “ఐగ+ప#h  పTభ+తSంలP ఒక Knప> అ,oFా()Kా, 
యrFwబ+ వంట� ఒక గ2ఢs¢£న Fాప()F¡ ఖ(Þcెనౖ లrంచv-ల�� KÎరవంKా 
అంత/F¡Ìయల% ఎలr :ే�ారA?” జBాబ+ మ2డf ÓXKాల%Kా వసుh ంco.  

�దట, బXRసKా ఉనM సంవతO(ాలలP <�()K) మ()య+ ఫ(5 వద� 
నమ´కs¢£న [\వక%RKా మ()య+ Rజå�aపరARKా Rరb<ించుFGనM :ెప#>Fw 
తగ! క%మrరAzెనౖ Z[\ప#ను అతడf కdK)య+ంzెను. ఐగ+ప#h  ¤ాలక%zkKా, 
అతడf 7,ేయ+డfKా ఉంzk మ()య+ కరAవ# నుంzk ఆ ప()సర cేÖాలను మ()య+ 
ఐగ+ప#h ను రjkంచుటక% కdK)న జåæ నమ+నక% మ()య+ Rరçయrలక% cవే#z ే
Fారక%డR :<ె�>ను. 

(�ండవcoKా, అబXT Qమ+ సం�-నs¢£న, యrFwబ+ పTజల |కJ కలల% 
మ()య+ ఆశల% తక%Jవ ¤Tా మ+ఖ/ం Fాదు. v-ల%గ+ వందల సంవతO(ాల% 
ఐగ+ప#h లP Bా()F¡ RBాసమ+ను cేవ#డf Bా()F¡ BాKా� నం :ే[�ను, తc-S(ా BారA 
Knప> జనమ+Kా వృco%:ెంco (15:13-16) మ()య+ తదుప() ఒక(5ì BాKా� న 
cేశమ+నక% (కv-ను) �()K) వ�ాh రA. 

యrFwబ+ ఆQ� దకరs¢£న à7తమ+నక% మ()|క Fారణమ+ ఉంzనెు. అతR 
ఆఖ() పco]§డf సంవతOరమ+ల à7తమ+ గ2()3 మనక% FGco�Kాv¦ �ెd[ిv-, 
అతడf Z[\ప# |కJ క%మrరAలÒౖన ఎl Tా �మ+ మ()య+ మన~\äలను దతhత 
a[ిFGR, Bా()R తన సSంత Bా()Kా ఆèరScoం:ెను (48:9-22; ]ÁÂT. 11:21). 
c-RF¡��డf, అతడf తన ఇతర క%మrరAలను Bా() భ7ష/తªh  మ()య+ Bా() ÓX7 
త(ాలను సూ9సూh  ఆèరScoం:ెను. అతR క%టyంబమ+ అతR చుట�� నుండKా, 
అతడf cేవ#R c�B¥నలను ఐగ+ప#h లP అతడf అనుభ7ం:నెు. యrFwబ+ తన ఆఖ() 
ÖాSసను 7డfవక మ+ందు, Bా()�� ఒక బలs¢£న 7ÖాSసమ+ మ()య+ R(Þ¶ణ గల 
భ7ష/తªh ను BారసతSమ+Kా 7zk9 B¥½¾�ను. 

మ2డవco, యrFwబ+ తన అనుభవమ+�� cవే#R |కJ BాKా� నమ+ల% 
RజమR కనుKnv-Mడf. అతR à7తమ+లP బXధల% మ()య+ ఓట� 
దుs¢´�h¤� సుh నM Bాసhవ సమస/ల మధ/లP, ఇ7 7జయrల% మ()య+ 
K�ల%ప#ల�� కd[ివ#ంzెను. cేవ#డf యrFwబ+క% మ()య+ తన Bారసులక% తన 
సంకల>మ+ :nప#>న సమసhమ+ను సమక�zk జరAగ+నటy�  :[ే�ను ((5మr. 
8:28). 

ఆ తంzkT ఒక�ా() �-ను దుఃఖమ+�� సమr,oలPRF¡ B¥ల%� దును అR 
:ె<ి>నBాడf Z[\ప# తన కళ�ను మ2[ి తన శ(Þరమ+నక% ��డfKా మF�>లr 
గ+హలP వ#ంచునటy�  Rజమ+Kా మరణÀం:ెను. అతడf తన Bారసుల% ఒక(5ì 
కv-నుక% �()K)B¥V� మ()య+ cేవ#R93న �ాSసÃ�మ+Kా ఆ cేశమ+ను 
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¤ø ందుFGనునR అతడf �ెల%సుFGR మరణÀం:ెను. యrFwబ+ తన à7తమ+ 
మ+K)ంప#లP చూ<ిన 7ÖాSసమ+ మ()య+ R(Þ¶ణ Z[\ప#ను ¤� T తO]̂ం9 తన 
9వ() Fw()కను ఫ(5క% :ె<ి>, మ()య+ ఆ (ాì ఆ మ2లప#రAషªR శ(Þరమ+ 9వ() 
7ÖÌా ం� సÃలs¢£న కv-నుక% :ే(� వరక% ఐగ+ప#h  KÎరBారÃమ+ [�ౖRక%లను, 
అ,oపతªలను ఆ క%టyంబమ+నక% ��డfKా పం<�ను. ఫ(5 |కJ KÎరవపTదs¢£న 
[\వక%డf, Z[\ప# |కJ తంzkTF¡ ఇco ఆఖ() RBాV; మ()య+ cేవ#డf తన 
క%టyంబమ+ను మరలr BాKా� న cేశమ+నక% �()K) aసుక%B¥లrh డనM యrFwబ+ 
|కJ 7ÖాSసమ+ R(Þ¶ణ 7ÖాSసులను మరణప# గzkయలలP ఎంత 
శF¡hవంతమ+Kా ఉంచుతªంcో  చూ<ిం:ెను. 

FGÌ తh  RబంధనలP (మ()య+ FÑÌసుh  అనుచరAల |కJ à7తమ+ల%). FGÌ తh 
RబంధనలP �Øసు |కJ [ిల%వ మరణమ+ నుంzk R(Þ¶ణ ¤ø ంcoన అv¦క మంco 
పTజల ఉc-హరణల% కలవ#. 

1. �Øసు�� ¤ాటy మరణÀం9న <\రAల�R ఆ cొంగక% R(Þ¶ణ ఇవSబzెను. 
�Øసును ఆయన వ/F¡hగత ప()చర/లP చటX� RM KÎర7ం:ే పTజలక% [లి%వ<�ౖ వ#v-M 
ఆ cొంగక% :-లr వ/�-/సమ+ వ#నMco. స>ష�మ+Kా, ఇతడf ఒక �ా,-రణ cొంగ 
Fాదు ఎందుకంట� (5మr య2దులను Bా() సమrజ మంco(ాలలP 7:-రణ :ే[ ి
మ()య+ Bా() సSంత పTజల% :ే[ిన 9నM v¦(ాలక% Bా()R Èjkంచుటక% 
అంKÞక()ం:ెను. అందువలన, ఈ మనుషª/R:ే :ేయబడÝ v¦(ాల% మ()య+ ఇతర 
ఆ(5<ించబzkన cొంగ క�z- (5మr పTభ+తSమ+నక% వ/�(�కమ+Kా :ే[ిన v¦(ాల% 
:-లr 7ప(Þతs¢£న7. ఆ v¦(ాల% పనుM వసూల% :ేయ+Bా()R c-() త<ి>ం9 ల�క 
(5మr ధనR,oF¡ B¥ళ�వల[ిన ధనమ+ను cొంK)dంచడమ+ అv¦ Bాట�లP 
¤ాల%పంచుFwవడంవంట�7. 

[ిల%వ B¦[\ కÌమమ+ ఆరంభమ+లP, v¦రసుh డf మ()య+ ఆ cొంగ కö)నంKా 
మ2డవ [ిల%వ<�ౖ వ#నM �Øసును K�d :ే[(ి) (మతh�. 27:44; మrరAJ. 
15:32). అ��ే, ఆ Rందల% మ()య+ K�d FGన�ాగ+తªండKా, ఈ cొంగ 
మ()|కR గco� ం9, “Ëవ# అcే Èjf7,oలP ఉv-Mవ# గనుక cేవ#RF¡ 
భయపడBా?” అR అzkK�ను (ల�Fా. 23:40). అతడf �-�ద�రమ2 
v-/యrమ+Kా మన v¦రమ+లక% Rంcoంపబz-Ý మ+, మ()య+ అతడf �Øసును 
గ2()3, “�ùయన �Ø త<ి>దమ+ :ేయల�దు” అR ప#నుc-$ ట�ం:-డf (ల�Fా. 
23:41). ఎcోలr, ఈ cొంగ మధ/నునM [ిల%వ<�ౖ మR~ ిఅమrయక%డR మ()య+ 
తప#>Kా మరణమ+నక% అప>K)ం:ెనR అరÃమ+ :ేసుFGv-Mడf. ల�Fా 23:34 
పTFారమ+, అతడf �Øసు |కJ ¤Tా రÃన, తనను [ిల%వ B¦య+Bా()R 
¶�ంచుమR cేవ#RR అడగడం 7v-Mడf. స>ష�మ+Kా. అco ఒక v¦రసుÃ Rనుంzk 
వ:ే3 పT�స>ందనR ఎవSరA ఊ]̂ంచరA. ఆ సహనమ+గల cొంగ �()K), మ()య+ 
ఇలr :ె<�>ను “�Øసూ, Ëవ# Ë (ాజ/మ+లPRF¡ వచు3నప#>డf ననుM జåæ పకమ+ 
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:ే[ిFGనుమ+” మ()య+ �Øసు సమr,-న�:ె3ను, “v¦డf Ëవ# v-��క�z- 
పరcైసులP వ#ందువR Rశ3యమ+Kా Ë�� :పె#>చుv-Mను” (ల�Fా. 23:42, 
43).  

బµౖ÷ల% Bాక/మ+ నుంzk ఆ cొంగ |కJ మరణమ+ [ిల%వ చుట��  ఆ జన 
సమ2హమ+ �ద ఎటyవంట� పTÓXవమ+ చూ<ిం:ేvý, ల�క ఏ� చూ<ించల�cో  
మనక% సూ9ంచబడల�దు; FాR మనక% అతR à7తమ+<�ౖ ర¶ణ పTÓXవమ+ 
చూ<�నR మనక% �ెల%సు. అతR హృదయ మrరA> “మతపరమ+Kా” FGంతమంco 
పTమrదమ+లP cవే#RF¡ పT�జæ :ేసూh  ఆ పTమrదమ+ మ+K)[ిన త(ాSత 
మ()3¤� �Øco Fాదు. ఆ cొంగ “Ëవ# Ë (ాజ/మ+�� వచు3నప#>డf ననుM 
జåæ పకమ+ :ే[ిFGనుమ+” అR :<ెి>నప#>డf, �Øసు తనను గ2()3 :ెప#>FGనM 
Bాట��«డల అతడf 7ÖాSసమ+ను వ/కhప():-డf, అతRF¡ Bాట� గ2()3 బహÕÖా 
FGco�Kా �ెd[ివ#ండవచు3. అతడf �Øసును తన (ాజ/మ+లP కృప�� మ()య+ 
¶మrపణ�� జåæ పకమ+ :ే[ిFGనమR బ�మrల%చునుంzనెు, అతడf అco ఈ 
లPకమ+నco FాదR �ెd[ిFGv¥ను. చR¤� �Ø, సహనమ+గల cొంగ ఉc-హరణ అco 
�ెల%సుFGనుటక% (�ండfB¦ల సంవతOరమ+లక% <�ౖKా పTజలను పTÓX7తమ+ :ే[�ను, 
పTజలను ర¶ణలPRF¡ �ేవz-RF¡ �Øసుక% ఇco ఒక అలBాటy Fాక¤� �v-, 
cేవ#డf ఈ 7ÖాS[ిRKాR అతR 7నMపమ+నుKాR ఆ అదృష� సమయమ+లP 
�రసJ()ంచల�దు.  

2. [�hఫను క�z- మరణమ+ స�<ిం9v- R(Þ¶ణ కdK) Rd9న మ(nక 
7ÖాS[ి. మనక% �ెd[ినంత వరక%, అతడf �దట� F�Æ{సhవ హత�ాjk. అతడf 
అసత/మ+Kా Rంcoంచబzk “ô~\క% వ/�(�కమ+Kా దూషణ :యే+చుv-MడR” 
మ()య+ �«రbషల�మ+ మంcoరమ+లP నునM cేవ#R దూ~ిం:ెనR ఆ(5<ిం:ెను 
(అ¤ø . 6:8-11). అతడf య2దుల అత/,oక v-/య �ాÃ నమ+, మrQ సభ ఎదుట 
Rల%వబµట�� , అతRF¡ వ/�(�కమ+Kా అబద� �ాqల�� �ా¶/మ+ :<ెి>ం9() (అ¤ø . 
6:12-15). :-లr ¤� (ాటమ+ త(ాSత, [�hఫను ఆ 7,o మ+K)ంప#లP తన 
v-/యr,oపతªలను R(5� ~�ి«£న �Øసు �«షయr పdF¡న (�«షయr. 53:11) 
“Ë�మంతªడf” (అ¤ø . 7:52)ను మరణమ+నక% అప>K)ం:ెనR ఆ(5<ిం:ెను. 
ఆయన �ా¶/మ+నక% మ()|కట�, అతR<�ౖ k ి(ా/దు :ే[ినBారA అతRR 
పట�ణమ+ B¥ల%పలక% B¥ళ�Knట��  మ()య+ అతRR (ాళ��� FGటy� ట ఆరం¨ం9(). 
అతడf ఏzk3, “�Øసు పTభ+Bా, v- ఆత´ను :ేరA3FGమ´R” (అ¤ø . 7:59) మ()య+ 
“పTభ+Bా Bా() �ద ఈ ¤ాపమ+ ôపక%మ+” అR ¤Tా ()Ãం:ెను (అ¤ø . 7:60). 

తనను (ాళ��� FGడfతªనM Bా()Rగ2()3 [�hఫను ఎలr ¤Tా ()ÃంచగdKాడf? c-R 
సమr,-నమ+ అతడf �Øసు [ిల%వ<�ౖ :ే[ిన ¶మrపణ ¤Tా రÃన అతడf 7v¥ను: 
“తంzÿT, õ(�� :ేయ+చుv-M(5 õ(�రAగరA గనుక õ()R ¶�ంచుమ+” (ల�Fా. 
23:34). అతRF¡ �Øసు ప#నరA�-Ã నమ+ మ()య+ “మనుష/ క%మrరAR”Kా 
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పరలPకమ+నక% ఆ(5హణ క�z- �ెల%సు (అ¤ø . 7:56). ఈ సత/మ+ల% అతRF¡ 
R(Þ¶ణను ఇ:ె3ను. అతడf చR¤� Kా, అతడf �Øసు ఆ చR¤� �Ø cొంగక% Ëవ# 
పTభ+వ#�� క�z- పరcైసులP వ#ందువv¦ BాKా� v-RM నs¢´ను (ల�Fా. 23:43). 

3. �-రAOBాzెనౖ �:ల% (త(ాSత అ¤ø సhల%zైన ¤:ల%Kా �ెdయపరచబzనెు) 
ఒక 7ÖాS[ి R(Þ¶ణ కdK) మరణమ+నక% మ()య+ àవమ+నక% ఎలr :ేర3బz-Ý zో 
ఒక ఉతhమ ఉc-హరణ. తన à7త ఆరంభమ+లP, అతడf F�Æ{సhBా/RF¡ Knప> 
శతªT వ#Kా, �Øసు FÑÌసుh లP 7ÖాSసం వ#ం:ేBా()R ]̂ం[ిం:ేBాడf. ఒక 
ప()సయ+/RKా, �«రbషల�మ+లP గమá�Øల% F¡Ìంద అభ/[ిం9, [�hఫను అతడf 
ఆFాశమ+ �ెరAవబడfట మ()య+ �Øసు, “మనుష/ క%మrరARKా cేవ#R 
క%zk¤ారF¢మందు Rd9య+ండfట” :ెప#>ట 7Rన ఆ గ+ంప#లP ÓXగమ+Kా 
నుంzెను (అ¤ø . 7:56). �:ల% :-లr మంco ఇతరAల% చR¤� వడం చూ�ాడf FాR 
F�Æ{సhవ హత �ాjkKా ఈ (Þ�Kా మరణÀం9న Bా()R అతడf ఎప#>డూ చూడల�దు. 
�:ల% అతR 9వ() మrటల% బట��  బXధపzkయ+ండవచు3: “�Øసు పTభ+Bా v- 
ఆత´ను Ë |ద�క% :ేరA3Fwమ´R”; “పTభ+Bా, Bా()�ద ఈ ¤ాపమ+ ôపక%మ+” 
(అ¤ø . 7:59, 60). [�hఫను ఆఖ() ¤Tా రÃన, cేవ#R |కJ [లి%వ<�ౖ మrటలను 
పT�ధSRంచుటను బట�� , Knప> B¦c-ం� Augustine (FÑÌ.శ. 354-430) :ె<�>ను, 
“ఒకB¦ళ [�hఫను అలr ¤Tా ()Ãం9 య+ండక¤� �ే, సంఘమ+ ఎనMట�FÑ ¤:ల%ను 
కdK)య+ంzేco Fాదు.”20 

Augustine |కJ Bాక/మ+నక% Fారణమ+ తSరలPv¦ బµౖ÷ల% పTకరణలP, 
�:ల% F�Æ{సhవ#లను �ాSరÃమ+Kా ]̂ం[ిం9డమ+ స>ష�s¢£నco. [�hఫను మరణÀం9 
�«ం�� Fాలమ+ గడవక మ+ంcే, అతడf దమసుJక% F�Æ{సhవ#లను R(5,oం9 
మ()య+ Bా()R RరÅం,oం9 ]̂ం[ించుటక% �«రbషల�మ+ aసుక%(ావz-RF¡ 
B¥ళG� చుంzెను. అక�ా´తªh Kా, �Øసు అతRF¡ పTత/¶s¢£ మ()య+, “�:లr, �:లr, 
ËB¦ల ననుM ]̂ం[ించుచుv-MవR?” అzkK�ను. అరÃs¢£నటy� Kా భయపzk, అతడf 
“పTభ+Bా, ËB¥వడవR?” అడfగKా సమr,-నమ+ :-లr తSరKా వ:ె3ను: “v¦ను 
Ëవ# ]̂ం[ించుచునM �Øసును” (అ¤ø . 9:4, 5). ¤:ల% తన ÖûÌ తల మ+ందు 
c-RR :ె<ి>నప#>డf, ఇcే సందరÅమ+ మ()|క (�ండf �ారA�  అ¤ø సhల%ల 
Fార/మ+లP అనS�ంచబzనెు. c-RF¡ ఆఖ() సూచన F�ÆసరయలP (�ండf 
సంవతOరమ+ల% :ెర�ాల త(ాSత జ()K�ను. ¤:ల% (5మr అ,oప� k \సుh  వద�క% 
మ()య+ (ాజ�ౖన అK)Ìప> మ+ందుక% �ేబzkనప#>డf, ఈ�ా() ల�Fా �Øసు |కJ 
మ()|క Bాక/మ+ను అతRF¡ దమసుJ మrర!మ+లP జత:ే[�ను. ¤:ల% 
తనv¥ందుక% ]̂ం[ించుచుv-MడR అzkK)న త(ాSత, పTభ+వ#, “మ+RFwలలక% 
ఎదురA తనుMట Ëక% కష�మR” :ె<�>ను (అ¤ø . 26:14). ఎదు� ను-అcodంచునco 
ఒక Fwణమ+ కdK)న కరÌ, FGRM�ారA�  అంచు ఇనుమ+��, c-RR నzk<\Bాడf �ంzk 
ఎదు� ను B¦(� మrర!మ+లP B¥ళG� టక% ల�క తSరKా B¥ళG� టక% c-R B¥నుక ÓXగమ+ను 
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¤ø డfచుటక% ఉపZK)ంచును. ఒక ఎదు�  అcodం9నప#>డf B¥నుకక% 9(ాక%�� 
�()K) తRM�ే, అco <�ద�  Kాయమ+ :ే[ి మ()య+ c-RF� ఎకJవ v¿<>ి కల%గ+ను. 

ఈ �ా(ాంశమ+, �:ల% F�Æ{సhవ#లను ]̂ం[ిం9నప#>డf తనక% �-ను ఏ� 
:ేసుFGంటyv-Mzో  �ెల%ప#ను. RజåRF¡ అతడf తన సSంత మన�ాOjkR మ()య+ 
ఆa´యంKా తనను �-ను ]̂ం[ించుFGనుచూ KాయపరచుFGనుచుంzెను. తను 
ఎంత ఎక%JవKా F�Æ{సhవ#లను RరÅం,oం9 మ()య+ Bా()R చంప#టక% ఓటy B¦[�vý, 
అంత ఎక%JవKా BారA మం9, cేవ#RF¡-భయపzే పTజలR అతడf �ెల%సుFGv¥ను. 
BారA cేవ#R ధర´Öాసh Ðమ+ను �రసJ()ంచుBారA Fాదు; FాR, �Øసు s¢[ీOయ అR 
cేవ#డf ఆయనను ఈ లPకమ+నక% పం<�నR BారA నs¢́ ను. బహÕÖా అతడf 
ఆశ3ర/పడడం ¤Tా రం¨ం9 �Øసు “¤ా¤ా�కÌమమ+లను అనుభ7ంచు [\వక%R” 
వలÒ పTపంచమంతట� ¤ాపమ+ FGరక% [ిల%వB¦యబzెనR, �«షయr పTవచనమ+ 
ప()పâరçమ+ :ేసూh  (�«షయr 53:5, 6) అలrK� [�hఫను పdF¡నటy�  క�z- జ()K�ను. 
�Øసు అతRF¡ దమసుJ మrర!మ+న కనబzkనప#>డf, [�hఫను :ె<>ినco RజమR 
అతRF¡ ఖ93తమ+Kా �ెల%సు; �«షయrలP పTవ9ం9నటy� Kా, cవే#డf అతRR 
మృతªలలP నుంzk ల�<�ను (�«షయr. 53:7-12). c-RF¡��డf, c-R�Øల% 
|కJ దరFనమ+ మనుష/క%మrరAడf పరలPకమ+లPనునM cేవ#R 
[ింQసనమ+నక% ఆ(5హనమవSడం [�hఫను :ె<>ినటy� Kా �Øసు ఆ(5హణలP 
ప()పâరçమr�«ను అR �:ల% �ెల%సుFGv¥ను (అ¤ø . 7:56). 

�Øసు ఆ(5హణమ+ |కJ ఉcే�శం సమసh జనులను మ()య+ cేÖాలను 
కdK)న ÖాశSత (ాజ/మ+ను ¤ø ందుFGనుట (c-R. 7:13, 14).21 �Øసు ఇందువలన 
�:ల% (¤:ల%)క% అన/జనులక% సుBారh పTకట�ంచుట అప>K)ం:ెననుట ఖ93తమ+. 
ఇco అRMట��� ¤ాటy �«హÊ Bా |కJ పTణ-Vక; అంత Knప> పRR 
అప>K)ంచుటక% ఆయనక% ఇco ఒక Fారణమ+ (మతh� 28:18-20; మrరAJ 
16:15, 16). అ��ే, అన/జనుల FGరక% ఇవSబzkన ఆజæక% v-యకతSం 
వ]̂ంచుటక% సంఘమ+నక% ¤:ల% లrంట� ఒక వ/F¡h అవసరమ+. అతడf (�ండf 
పTపంచమ+ల వ/F¡h: BారసతSమ+ మ()య+ జåæ నమ+లP య2దుడf, FాR ÓXష 
మ()య+ సంసJృ�లP అన/జనుడf. [�hఫను |కJ దరFనమ+ 
మనుష/క%మrరAడf, cేవ#R [ింQసనమ+నక% ÖాశSతs¢£న (ాజ/మ+ను 
¤ø ందుటక% FGR¤� బడfట, దమసుJ మrర!మ+లP ¤:ల%క% అతR పRR 
అప>K)ంచుటక% పTభ+వ# పTత/¶మవడం c-S(ా R(ా% ()ంచబzెను (అ¤ø . 26:17, 18; 
FGల[ీO. 1:12-14). ఇవRMయ+ ¤:ల%<�ౖ Knప> పTÓXవమ+ చూ<�ను: అతR 
à7తమ+ పâ()hKా మrర3బzkనco, F�Æ{సhవ#లను Knప>Kా ]̂ం[ిం:Bేాడf సుBారh 
వరhమrనమ+ పTకట�ం:ే Knప>BాzkKా మr()¤� �«ను. 

[�hఫను మరణÀం:ే సమయంలP అతR |కJ 7ÖాSసమ+ మ()య+ R(Þ¶ణ 
¤:ల%ను à7తమ+ను అం�- à7ంచడమ+ ల�క మరణమ+నం�- మరణÀంచడమ+ 
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FాదR గÌ]̂ంచునటy�  :Öేాడf. �Øసు మరణÀం:-డv¦ జåæ నమ+, ¤ాప#లను 
Rంcoంచుటక% FాదుFాR తన �-/గపâ()తs¢£న [ిల%వ మరణమ+ c-S(ా Bా()R 
రjkంచుటక%, ఇcే ¤:ల%క% R(Þ¶ణ ఇ93, ఆ మ+ఖు/లÒౖన ¤ాప#లను రjkం:ేలr 
:ే[�ను (1 �ô� 1:12-17). ఇco సుBారhను (5మr �ామrî జ/ పట�ణ-లలP పTకట�ం9 
�ాÃ Rక సంఘrలను �ాÃ <ిం:ేలr ¤:ల%నక% <\Tరణను ఇ93ంco. ఈ 7జయంలP :-లr 
వరక% ¤:ల% మ+ందు F�Æ{సhవ#లక% :ే[నిటy�  ]̂ం�ాత´కs¢£న వ/�(�కతను 
కdK)ం:ెను. అతడf cెబ�లను, (ాళ��� FGట�బడfట, :ెర�ాలలP బం,oంపబడfట, 
మ()య+ ఇతర 7ధమ+ల%Kా ]̂ంసను అనుభ7ం:ెను (2 FG()ం; �. 11:22-28); 
FాR అతడf ఈ క¹ా� ల% అతRR ఎనMడూ RరA�-OహపరచRవSల�దు. (5మrలP 
వ#నM F�Æ{సhవ#లక% అతడf BTా [ని ల�ఖలP, FÑÌసుh  <\Tమనుంzk మనలను ఎడబXప# 
Bాzెవడf? శÌమ�«£నను, బXధ�«£నను, ]̂ంస�«£నను, కరB¥ౖనను, 
వసh Ð]ëనత�«£నను, ఉపదTవs¢£నను, ఖడ!s¢£నను మనలను ఎడబXప#v-? ((5మr. 
8:35-39). 

¤:ల% �ô�లrంట� యవSన బ� ధక%లను Rరంతరం మందdసూh  వ/�(�కత 
వల�  RరA�-Oహపడక%ంz- ల�క “పTభ+వ# 7షయs¢£న �ా¶/మ+ను గ2()3�«£నను, 
ఆయన ఖ�Bc�v¥ౖన ననుM గ2()3�«£నను [ిగ+! పడక, cేవ#R శF¡hRబట��  సుBారh 
R�తhs¢£న శÌమrనుభవమ+లP ¤ాdBాడB¥ౖ య+ండfమ+” అR సBాల% :ే[�ను  
(2 �ô�. 1:8). ఇco F�వలం 7c-/ సంబంధs¢£న సలQ Fాదు ఎందుకంట� ఆ 
సమయrRF¡, ¤:ల% Ë(5 చకÌవ()h |కJ Knప> ]̂ంసను అనుభ7సూh  :ెర�ాలలP 
ఉంzెను. ఈ సÃలమ+లP అv¦కమంco F�Æ{సhవ#ల% ఇప>ట�F� క�Ì ర మృగమ+ల: ే
మ+కJల%Kా gల3బzk, [ిల%వ B¦యబzk, ల�క Ë(5 |కJ ��టలP Fాల3బzనెు.22 
�ô� �ా,-రణమ+Kా తనక% మ()య+ ¤:ల%క% ఏమEvýనR ఆంcోళనపzెను, 
FాR అ¤ø సhల%డf తన యవSన సహ పRBాRF¡, “v- సుBారh పTFారమ+,  
c-õదు సం�-నమ+లP ప#ట��  మృతªలలPనుంzk ల�9న �ØసుFÑÌసుh ను 
జåæ పకమ+:ే[ిFGనుమ+. v¦ను v¦రసుÃ డv¥ౖ య+నMటy�  ఆ సుBారh7షయs¢£ సంF�ళ��� 
బం,oంపబzk శÌమపడfచుv-Mను, అ�నను cేవ#R Bాక/మ+ బం,oంపబzk 
య+ండల�దు” (2 �ô� 2:8, 9). అప#>డf, ¤:ల% ¤Tా రంభ అమరõరAR |కJ 
FÑరhనలP FGRM Bాక/మ+లను అతzk R(Þ¶ణ <�ంచుటక% �()K) :ె<�>ను: 

ఈ మrట నమ´తK)నco, ఏదనKా – మనమrయన��క�డ చR¤� �నBారs¢£�ే 
ఆయన�� క�z- బTదుక%దుమ+. స]̂ం9న Bారs¢£�ే ఆయన��క�డ ఏల%దమ+ 
ఆయనను ఎరAగమంట� మనలను ఆయన �«రAగననును. మనమ+ నమ´దగR 
Bారs¢£నను, ఆయన నమ´దK)నBాడfKా ఉండfను; ఆయన తన 
సSÓXవమ+నక% 7(5ధమ+Kా ఏcoయ+ :ేయల�డf (2 �ô� 2:11-13). 

ఈ ల�ఖ 9వ()లP, ¤:ల% �ô�R బT��లrడfతÔ వ/�(�కతలలP B¥నుFాడక 
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ఎదు(nJనమR; “అ��ే Ëవ# అRM 7షయమ+లలP �తమ+Kా ఉండfమ+, 
శÌమపడfమ+, సుBా()hక%R పR:ేయ+మ+, Ë ప()చర/ను సంపâరçమ+Kా 
జ()K)ంచుమ+” అR :ె<�>ను (2 �ô� 4:5). 7ÖాSసులను R(Þ¶ణ మరణమ+ 
ఎదు(nJనMప#>డf à7ంప:ేయ+నR ¤:ల%క% �ెల%సు. �ô�R ఆ 
యవSనసుÃ డf మ()య+ మrరAJ �-ను �ô�R అzkK)న ఆ ప#సhకమ+ల% 
మ()య+ అంKÞ �ేవక మ+ందు అతను చR¤� వల[ి వ[\h  వ/ధ :ెందక�డదR అతడf 
FwరAచుv-Mడf (2 �ô� 4:11, 13). అతడf 7zk¤� �Øమ+ందు మrటల% ఇ7: 

మం9 ¤� (ాటమ+ ¤� (ాzk�R, v- పరAగ+ కడ మ+ట��ం9�R, 7ÖాSసమ+ 
Fా¤ాడfFGంట�R. ఇక�దట v- FGరక% Ë�F¡(Þట మ+ంచబzkయ+నMco. ఆ 
coనమందు Ë�గల v-/యr,oప��«£న పTభ+వ# అco v-క%ను, v-క%మrతTst 
Fాక%ంz- తన పTత/¶తను ఆ<\jkంచు Bా()కంద()F¡R అనుగÌ]̂ంచును (2 �ô� 
4:7, 8). 

�ô� (5మr సమయrRF¡ :ేరAFGR ¤:ల%క% మరణ È¶ అమల% :ేయకమ+ందు 
ఒక�ా() ఆఖరAKా చూ�ాzో  ల�cో  మనక% �ెdయదు, KాR ¤:ల% |కJ R(Þ¶ణ 
ఒక లంగరAలr అతRR, మ()య+ �ô�R క�z- à7ం9 ఉంzేలr :ే[�నR 
మనమ+ నమ+´చుv-Mమ+. 

F�Æ{సhవ#ల%Kా, మనమ+ క�z- అcే R(Þ¶ణలP ¤ాdBారs¢£య+v-Mమ+. ఈ 
Knప> cేవ#R వ/క%h లవలÒ, అందరA సుBారhక% 7,ేయత చూ<ి మ()య+ cేవ#R 
|కJ 9తhమ+నక% 7ÖాSసస]̂తs¢£న 7,ేయత కdK) మ]̂మగల “cేవ#డf 
cేRF¡ Èd>య+ R(ా´ణక%డfv¥ ౖయ+v-Mzో  ఆ ప#v-దుల% గల పట�ణమ+” FGరక% 
ఎదురAచూచుచుv-MరA (]ÁÂT. 11:10). 

hY\r\న సంబం"#లను సY\kేయ'ట (50:15-21)  

7()K)న సంబం,-లను �()K) :ే#F¡JంచుFwBాలంట� ¶మrపణ అవసరమ+. ఈ 
సత/మ+ Z[\ప# |కJ కథలP కనబzెను. అతడf తన సహÊ దరAల:ే 
బXRసతSమ+లPRF¡ అమ´బzk మ()య+ :-లr Fాలమ+ త(ాSత Bా()�� కd[�ను, 
అco Bా() మrరAమనసుOను మ()య+ అతzk ¶మrపణను కdK)య+ంzెను. 

ఆ క%టyంబమ+ ఐగ+ప#h లP Rవ[ిం9న పco]§డf సంవతOరమ+ల%, Z[\ప# 
|కJ సహÊ దరAల% తమ తంzkT చR¤� �న త(ాSత Z[\ప# Bా()v¦� 
:ేయ+výనv¦ ఆలPచన�� బXధపzk(). c�R అరÃమ+ ఆ తప#> మ()య+ 
అపనమ´కమ+ అv¦ ¤ాత Kాయమ+ నుంzk Rజమ+Kా ఎనMడూ 
సSసÃపరచబడల�దు, FాR అco ఒక gమ+పట��న ప#ండfKా మr()ంco. ఆ సహÊ దరAల% 
Z[\ప# Bా() cేSషమ+నుబట��  ల�క అతRR బXRసతSమ+లPRF¡ అ�´న 
F¡Ìయనుబట�� Bా()R Rజమ+Kా ¶�ం:ెనR నమ´ల�దు. BారA అతడf యrFwబ+ 
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|కJ అడfÝ FGv¦ :ే� �üలK)¤� �ే Bా()�ద పగaరA3FGనుv¦ôనR భయపzk() 
(50:15). 

“ఆ సహÊ దరAలక% ఏ� జ()K)ంco?” అR మనమ+ ఆశ3ర/పడవచు3. 
Z[\ప# Bా()R ¶�ం:ెననుట ఖ93తమ+Kా కనబడfచునMco; Bా()R అతడf 
మ+దు� ల�� మ()య+ కËMళ��� హతªh FGv¥ను, మ()య+ అతడf Bా()F¡ మ()య+ 
Bా() క%టyంబమ+లక% ఐగ+ప#h క% (ావz-RF¡ మ()య+ c-R ఆè(ాSదమ+లRMట�Ë 
అనుభ7ంచుటక% ,-న/మ+ Fావల[ినవËM సమక�()3 తన <\Tమను స>ష�మ+ 
:ే[�ను. ఇంFా, Bా()�� <\Tమ��, v¦RకJzkF¡ వచు3నటy�  �రA ననుM 
అ�´B¦[ినందుక% “దుఃఖపడక%zk ల�క సం�-పపడక%zk” ఎందుకంట� cేవ#డf 
�మ+´ను “¤Tా ణమ+�� Fా¤ాడfటక%” మ+ందుKా ననుM పం<ిం:ెను (45:4, 5). 
Z[\ప# |కJ మrటల% మ()య+ F¡Ìయలను బట�� , అతR సహÊ దరAల% :-లr 
సంవతOరమ+ల త(ాSత క�z- ఇంFా ఎందుక% భయపడfతªv-MరA? 

యrFwబ+ మరణమ+ త(ాSత ఆ సహÊ దరAల భయrRF¡ �ాధ/s¢£నRM :-లr 
7వరణల% ఇవSవచు3. (1) FGRM�ారA�  పTజల% Bా() సSంత హృదయrలలP వ#v-M 
c-RR ఇతరAలలP అనుమrR�ాh రA. ఒకరA వ/F¡hగతమ+Kా Bా()R ఏcో  ఓక 
7ధమ+Kా బX,oం9నBా()R ¶�ంచుటక% కష�పడfతªంట�, Bా() సSంత B¥ౖఖ() 
తరచుKా ఇతరAల నుంzk ల�క cేవ#R నుంzk ¶మrపణ ¤ø ందడం కö)నంKా 
మrరAను. (2) FGRM ¤ాపమ+ల% ¶�ంచుటక% అందుబXటyలP ల�నంత దూరంలP 
ఉనMవR పTజల% ఆలP9ంచును. ఈ సహÊ దరAల% క�z- Z[\ప#క% వ/�(�కమ+Kా 
:ే[ిన v¦రమ+ cేవ#R:ే FాR ల�క Bా() సహÊ దరAR:ే FాR ¶మrపన¤ø ందల�నటy�  
చూ�ారA. (3) FGంతమంco పTజల% Bా() ¤ాపమ+లను ఒప#>FGR మ()య+ BారA 
¤ాపమ+ :ే[ిన Bా()నుంzk c�నమ+Kా బT�మలrడfచు ¶మrపణ అడfగ+టక% :-లr 
�ంzkKా వ#ంటXరA. అco ఆ సహÊ దరAల సమస/ అ�వ#ండవచు3. ఈ మ2డవ 
ఎం<ిక Z[\ప# సహÊ దరAల 7షయrRF¡ దగ!రKా వ#ంco. 

Bా() ఆక[ి́ క క%దుప#ను ఒకరA ఊ]̂ంచవచు3, ఇరB¥ౖ సంవతO(ాలక% <�ౖKా 
గడ9న త(ాSత, ఒక ధRక%zైన మ()య+ శF¡hవంతs¢£న ఐగ+ప#h  ¤ాలక%డf తనను 
�-ను Bా() సహÊ దరAzైన Z[\ప#Kా బ]̂ర!తమ+:ేసుFGv¥ను. BారA తనక% 
వ/�(�కమ+Kా :ే[ిన v¦రమ+నక% Bా()R Rంcoం9 మ()య+ కö)నంKా Èjkంచుటక% 
బదుల%Kా, Bా()R కËMళ��� హతªh FGv¥ను. ఇంFా, Z[\ప# Bా()�� �మ+´ను 
�రA v¦రసుÃ ల%Kా అనుFGనక%zk ఎందుకంట� Bా() ¤Tా ణమ+లను ఆ భయంకరs¢£న 
కరవ#Bా() పTపంచమ+<�ౖF¡ వ93నప#>డf Fా¤ాడfటక% తనను BాడfFGనుటక% 
cేవ#డf Knప> పTణ-Vక కdK) య+ంzెను. ఆ సహÊ దరAల వంచక మనసుOలక% 
ఇదం�- Rజమవz-RF¡ :-లr మం9Kా అR<ిం:ెను; Z[\ప# |కJ కృపను 
BారA :ెప#>Fw చూc-� ం అనMటy�  నమr´రంట� ఆశ3ర/ం Fాదు. BారA ఖ93తమ+Kా 
అతడf Bా() తంzkT చR¤� �Ø వరక% B¦9య+ంzk, తన అనుభ7ం9న బXధక% 
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Fారణs¢£న Bా()R v-శనం :ేయ+ననుFGv¥ను. 
Bా() తంzkTR కv-నులP పâzk3 ఆ క%టyంబమ+ ఐగ+ప#h క% �()K) వ93న 

త(ాSత, Z[\ప# వద�క% వ/F¡hగతమ+Kా B¥ళG� టక% భయపzk(), బదుల%Kా, BారA 
ఒక మధ/వ()h�� వరhమrనమ+ పం<�ను. ఆ వరhమrనమ+ Bా() తంzkTనుండR 
అ¨¤Tా యపడKా, అco అలr అR<ించల�దు. ఒకB¦ళ యrFwబ+ తప#> :[ేిన తన 
క%మrరAల ప¶మ+Kా జHక/ం కdK)ంచుFwBాలంట�, అతడf ఖ93తమ+Kా తనక% 
�-v¦ అలr :[ేియ+ంzేBాడf. õటRMట� త(ాSత, తన చR¤� �Øమ+ందు తనక% 
ఇషª� zైన క%మrరAR�� పco]§డf సంవతOరమ+ల% సహBాసమ+ను 
అనుభ7ం:ెను. ఆ సహÊ దరAల% స>ష�మ+Kా ఆ వరhమrనమ+ను క%టT:[ేి 
Z[\ప#క% తన తంzkT<�ౖయ+నM <\Tమ అతR దయ యందునM ఆ సహÊ దరAల<� ౖ
జådపడfనటy�  :ేయ+నR R(Þjkం:-రA. 

:-లr సంవతO(ాల మ+ంcే ఒప#>Fwవల[నిco ఆ వరhమrనమ+ కdK)య+ంco: 
Z[\ప#ను బXRసతSమ+ లPRF¡ అ�´న aవTs¢£న త<>ిదమ+ |కJ 
ఒప#>Fwల%. అందులP అతR దయను గ2()37నMపమ+ క�z- జత :ేయబzెను: 
“దయ:ే[ి Ë తంzkT c-సుల అప(ాధమ+ను ¶�ంచమR()” (50:17). ఆ 
సహÊ దరAలక% Z[\ప# సుRMత మనసుJడR �ెల%సు, మ()య+ BారA Bా() 
¶మrపణక% “Ë తంzkT [యrFwబ+] cేవ#డf” తరప#న :ే[ిన ÓXB"cేTకs¢£న 
7నMపమ+ను �రసJ()ంచడR BారA ఆÈం:-రA. తన తంzkT |కJ 
7నMపమ+నక% Z[\ప# పT�స>ందన ఆ సహÊ దరAల% R(Þjkం9నc-RF¡ స()Kా!  
వ#నMco: Z[\ప# కËMళ��� Rం<�ను. అ��ే, ఆ వరhమrనమ+ అతRR 
aవTమ+Kా బXధ<�టÍ�ను; ఇRM సంవతOరమ+ల త(ాSత క�z-, BారA అతR 
మrటలను ల�క అతR దయ�� :ే[ిన సQయమ+ను ఒక Rజs¢£న <\Tమను 
వ/కhమ+ :ేయ+టKా నమ´ల�దR అతడf �ెd[ిFGv¥ను.  

ఒక సహÊ దరARKా Z[\ప#ను హతªh FGనుటక% బదుల%Kా, BారA అతR 
¤ాదమ+ల |ద� పzk, “ఇcoK5, stమ+ Ëక% c-సులమ+” అR :ె<�>ను (ల�క 
“బXRసలమ+,”23 50:18). ఈ ఆఖ() నమ�ాJరమ+ Z[\ప# |కJ ¤Tా రంభ 
పTవ:-నత´క కలలక% 9వ() ప()పâరçత (37:5-11). అతడf అతR సహÊ దరAల% 
తనక% :[ేిన c-RF¡ Bా()పట�  ఏ వధs¢£న పగ FాR ల�క Rగ2ఢ ఉcే�శమ+ FాR 
కdK) ఉంzెనR ఆలP9ంచక�డదR మ()య+ అతRR <\T�ం9 మ()య+ క%టyంబ 
సభ+/RKా అతR <\Tమను అంKÞక():-లR Fw(ాడf. 

ఆ సహÊ దరAల |కJ గరSమ+, అప(ాధమ+, అనుమrనమ+, మ()య+ 
భయమ+ Z[\ప# Bా() సహBాసమ+ను Rర�¶/మ+ :ే[ ి మ()య+ Bా()�� 
Rజమ+Kా �()K) కల%సుFGనుట అ�ాధ/మ+Kా :ే[�ను. అలrంట� B¥ౖఖరAల% మ()య+ 
ÓXవమ+ల% :-లr క%టyంబమ+లను మ()య+ సంఘమ+లను v-శనమ+ :ే[�ను. 
ఈ (5ì cేవ#R |కJ పTజల%Kా, పTభ+వ# సహÊ దరAడf, యrFwబ+ :[ేిన 
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]̂తబ� ధను ల¶/మ+ :ేయవలÒను, “� ¤ాపమ+లను ఒకR��v¿కడf 
ఒప#>FGనుzk; �రA సSసÃత ¤ø ందునటy�  ఒకRFGరక% ఒకడf ¤Tా రÃన:ేయ+zk” 
(యrFwబ+. 5:16). ఈ వచనమ+ అv-(5గ/మ+�� నునM ఒక మనుషª/R 
సSసÃతను సూ9సుh ంట�, అc ే సూతTమ+ ÓXB"cేTకs¢£న v¿<ి>�� బXధపడfతªనM 
Bా()F¡, వ/F¡hగతమ+Kా, క%టyంబమ+లక%, మ()య+ సంఘమ+లక% 
అనS�ంచబడfను. మrరAమనసుO, ¤ా¤ామ+ల ఒప#>Fwల%, మ()య+ 
ఒకRv¿కడf ¶�ంచుFwవడం, మ()య+ పరస>ర ¶మrపణ అనున7 ఆa´యంKా 
బల]ëనపzkనBా()F¡ Bా() మధ/లP సం,oF¡ ఇ7 అవసరమ+. అనుమrనమ+, 
భయమ+, మ()య+ కö)న ÓXవమ+ల% à7త మrర!మ+న అనుమ�[\h , 
వJ�F¡hగతమ+Kా అందులP వ#నMBారంద()FÑ 7¹ాద ప()మrణ-ల% వ�ాh �. 

అప#>డf, ¤:ల% ఎk �[ీ సంఘrRF¡ ]̂త బ� ధ :సేూh , cేవ#R |కJ ఆa´య 
క%టyంబమ+Kా, “ఒకR �«డల ఒకడf దయకdK) కరAణ-హృదయ+లÒౖ FÑÌసుh నందు 
cేవ#డf �మ+´ను ¶�ం9న పTFారమ+ �రAను ఒక()v¿కరA ¶�ంచుzk” (ఎk �[ీ. 
4:32) అR :ె<ి>న c-RF¡ Z[\ప# ఒక ¤Tా రంభ ఉc-హరణ. అప(ాధమ+ను 
aరA3FGv¦ బXRసల% ఆయన <\Tమను మ()య+ ¶మrపణను ¤ø ందz-RF¡ కష�పzk 
పR:ేయడం cేవ#RF¡ ఇష�ం ల�దు; తన హృదయమ+ |కJ 
మం9తనమ+లPనుంzk పTజలను c�7ం9 మ()య+ Bా() ¤ాపÓXరమ+ నుంzk Bా()R 
7zk<ించ ఇష�పzెను. అతడf తన కృపను మనక% �తhమ+ లPకమ+పట�  
తనక%నM Knప> <\Tమను బట��  అనుగÌ]̂ం:ెను (ZQను. 3:16). 

మనమ+ FÑÌసుh �Øసు నందు cేవ#డf �మ+´లను ¶�ం9న 7ధమ+Kాv¦ 
ఇతరAలను ¶�ంచవలÒను (ఎk �[ీ. 4:32). “v¦ను Bా() ¤ాపమ+లను ఇకను 
ఎనMడfను జåæ పకమ+ :ే[ిFGనను” (]ÁÂT. 8:12; 10:17) అR అతడf BాKా� నమ+ 
:ే[-ి ఎలrగంట�, మన ¤ాపమ+లను మనక% వ/�(�కమ+Kా లÒF¡Jంచడf. అ��ే, 
మrనవ#లక%, ఇco సుల%వ#Kా :ేయల�మ+. మనమ+ హృదయ పâరSకమ+Kా 
¶�ం9 మ()య+ ఇతరAల పట�  పగలను ఉంచుFwవz-RF¡ Öûధనను అడfÝ క%ంట� 
పTయ�MంచవలÒను. 

Z[\ప# మ()య+ అతR సహÊ దరAల కథ Rజs¢£న మrరAమనసుO, 
¶మrపణ, మ()య+ సం,oF¡ ¤Tా థ�క అవసరమ+Kా చూ<ించును. ఐగ+ప#h లP 
Z[\ప# తన సహÊ దరAలక% తనను �-ను బ]̂ర!తమ+ :ేసుFGనMప#>డf, అతR 
¶మrపణ Rజs¢£నco (45:4-8); అ��ే, Bా() 7షయంలP Rజs¢£న 
మrరAమనసుO ల�క ¤ాపప# ఒప#>Fwల% వ#నMటy�  ఎకJz- కR<ించల�దు. 

బయటక% కనబడfతªనM సమస/ల మధ/లP, Z[\ప#క% మ()య+ అతR 
సహÊ దరAలక% మధ/ Bా() హృదయమ+లPనునM అప(ాధ ÓXరమ+ను coం9B¦[ ి
మ()య+ Bా() ¤ాపమ+ను అతR�� ఒప#>క%v¦ వరక% Rజs¢£న సహBాసమ+ 
ల�దు. BారA 9వ()Kా అతzk ¶మrపణను Fw()నప#>డf, Z[\ప# ఏzk3 మ()య+ 



 209 

Bా()R ఆద()సూh  cేవ#R సÃలమ+ను అతడf ఆకÌ�ం9 మ()య+ Bా()R Bా() 
¤ాపమ+ను బట��  Èjkంచడం తన ¤ాతT FాదR 7వ()ం:ెను. �రA v-క% FÑడf:ేయ 
నుcే�Èం9�() KాR v¦ట�coనమ+న జరAగ+చునMటy� , అనKా బహÕ పTజలను 
బTcoF¡ంచునటy� Kా అco stల%F� cవే#డf ఉcే�Èం:ెను (50:19, 20). Z[\ప# 
అప(ాధమ+ :[ేిన తన సహÊ దరAల�� కరAణ�� వ/వహ()ం:ెను, మ()య+ తన 
<\Tమను గ2()3 Bా()F¡ Q�ఇ:ె3ను. అలr:ేయ+ట వలన, �Øసుక% అగÌKా�Kా 
¤ాప#లను కృప�� :ేరA3FGనుటను గ+రAh  :ేసుFGR అలr మr(�ను. �Øసు ¤:ల% 
(�:ల%)ను ¶�ంచుట మrతTst Fాక%ంz-, ఆయన అతRయందు న�´కయ+ం9 
అతRR “[\వ” (διακονία, diakonia; “ప()చర/”) లP ఒక అ¤ø సhల%RKా <�టÍ�ను. 
FÑÌసుh క% ¤:ల% |కJ ప()చర/ Bా() సంపâరç సమr,-నమ+ను పTద()Fం:ెను. ¤:ల% 
తన <ిల%ప#నక% నమ´కసుh zైయ+ంzెను. అ¤ø సhల%RKా :-లr సంవతO(ాల%Kా 
తన పRR గ+రAh  :ే[ిFGR, అతడf తన కృతజæతను �ెdయజ�[�ను: 

పâరSమ+ దూషక%డను ]̂ంసక%డను QRకరAడv¥ౖన ననుM, తన ప()చర/క% 
Rయ�ం9 నమ´కs¢£న BాRKా ఎం9నందుక%, ననుM బలపర9న మన 
పTభ+B¥ౖన FÑÌసుh �Øసుక% కృతìæ డv¥ౖ య+v-Mను. �ెdయక అ7ÖాSసమ+ వలన 
:ే[ి�R గనుక కRక()ంపబzk�R. మ()య+ మన పTభ+వ#|కJ కృపయ+, FÑÌసుh  
�ØసునందునM 7ÖాSసమ+ను <\Tమయ+, అత/,oకమ+Kా 7సh()ం:ెను. 
¤ాప#లను రjkంచుటక% FÑÌసుh  �Øసు లPకమ+నక% వ:ె3నను Bాక/మ+ 
నమ´తK)నcoయ+ పâ(ాç ంKÞFారమ+నక% Zగ/s¢£నcoయ+v¥ ౖ య+నMco. అట�� 
Bా()లP v¦ను పT;-నుడను. అ�నను, Rత/àవమ+ R�తhమ+ తనను 
7శS[ింపబ� వ#Bా()F¡ v¦ను మrco()Kా ఉండfలrగ+న �ØసుFÑÌసుh  తన పâరçs¢£న 
c�ర $Öాంతమ+ను ఆ పT;-న ¤ా<ిv¥ౖన v-యందు కనుపరచునటy�  v¦ను 
కRక()ంపబzk�R (1 �ô� 1:12-16). 

¤:ల% |కJ కృతజæత వ/కhపరచుట |కJ అరÃమ+ “¤ాప#లలP పT;-నుడv¥నౖ 
v-క% �Øసు దయ చూ<ిం9-మ()య+ v- ¤ాపమ+లRMట� నుంzk ¶�ంచ గdK)�ే, 
అప#>డf తనక% 7,ేయ+లÒౖన Bా()కంద()F¡R Rత/ ర¶ణక% Fారక%z-�«ను” (]ÁÂT. 
5:9 చూడfమ+). 
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