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అ"#$యమ' 14 

అబ,- .మ' య'ద0ంల3 

కలగజ7సు:;నడం మ>?య' ఇదAరC 

>ాEFG కలHసు:;నడం 

#$ా& ను )*+,-.-/0 ఎను023.-ల/ మ$6య8 9: ,ొమ స=పంల@ 
గ8B-రం DEసు23.-ల/ ల@తG /రHIంచు23నడం పలL MN-లLOా 
MPాదకర)*+న,ే. ఇ,V అత/ కLటYంబ[/0 \వ)̂*+న దుష̀తaంbc /ంBdన 
ప$6స$ాల@e 2f .gటh`DEiిం,V, ఈ Dాb-వరణం n$62f .gౖpకంOా పమ̂qద9ాr I/ 
bెtuvwటh`ం,V (19:1–8 చూడంBd). ఇ,V n$6ల@, పజ̂�0 Dా$6 దుష̀తaం Mషయంల@ 
ల�క� అడ�గ8త� (బ[ధు��0 �ేసూ� ), అటYవంటh దుష̀ నడవBd Mషయంల@ 
ప�ాub-� పపడ/Dా$62f \ర�� \$�u ఏ2��క /జ,ేవ�/పటe  M�ాaసం 
హ$6ంt�� I�లq �ేiిం,V (19:12–22 చూడంBd). ఇ,V Dా$6 �Mb-ల =ద vwను 
ప�̂[వం చూvిం,V; ఎందుకంట� 9: ,ొమ �ా̂ంతంల@ /వiింtనందువలe  Dార� 
త�ర��నుంBd వtu నలLగ8ర� $ా�లL �ేiిన ,-Bdల@ tకL�కL.-0ర�. ఈ 
$ా�లL తమ తమ iwౖ.-�లbc, 9: ,ొమ �ా̂ంతంల@ను ఆ ప$6స$ాల@e ను 
ఉన0టYవంటh అIదుగ8ర� $ా�లL తమ vwౖన పభ̂8తaం�ేi� $ా�లL 2�$6న 
) రకL Dా$62f అవశ�ంOా కట̀వలiిన Dా$6¢క కప�ం �ె�eంచనందువలన Dా$6 
=దకL ,-Bd �ే�ార�. క.-ను స$6హదు&  ఆO�0య �ా̂ంతంల@ ఉన0 అIదుగ8ర� 
$ా�లL 2�వలం tన0 �ా̂ంb-�0 మqత)̂  ప$6�ా�ం� ే$ా�లL 2ావడం మ$6య8 
ఈ భ£�[OాలL త�ర�� నుంBd వtuన $ా�లకL అp స=పంల@ ఉండడం Dా$6/ 
బలవంతG�0 �ేiింద/ స�ష̀ంOా bెలLసు� న0,V. nర� M�ాల)*+న �ా̂ంb-�0 
ప$6�ా�ం�-ర�; nర� అ.Eక పట̀ణ-�0 తమ తమ $ాజ¤�ల@e  అంత$ా¥OాలLOా 
�ేసు23/, ఆ పట̀ణ-లL 23ంత ) రకL సaతంత ̂9ాr I/ /లబ¦టY` 23నుటకL కప�ం 
కట�`లq ,ౌర̈న�ప©$6తంOా వ�వహ$6ం�-ర�. 
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>ాEల య'ద0ం (14:1–12) 

1NీP#రC >ాజQౖన అమST UVలH, ఎలSY సరC >ాజQౖన అ>Z$కH, ఏలSమ' >ాజQౖన 
క\ొ>ాY ^_`రC, aZbcయ'ల >ాజQౖన d\#లH అనుeా>? \fనమ'లల3 2eారC 
gh \ొమ >ాజQౖన బi>ాjkను, almఱSo  >ాజQౖన p>ాq jkను, అ\#r >ాజQౖన NిP#బ'jkను, 
tuబv bcయ'ల >ాజQౖన Nu_wబiరCjkను, gx యరC అను బiల >ాE jkను య'ద0మ' 
yేtి>?. 3}రందరC ఉప�� సమ'ద-_`�న tి\�Aమ' ల3యల3 ఏకమ'aా క��� 
4పం�ె-ండ� సంవత�రమ'లH క\ొ>ాY  ^_`రCకH ల3బ�� పదమ�డవ 
సంవత�రమ'న dరCగ'బ,ట� yేtి>?. 5పదుP#లHగవ సంవత�రమ'న 
క\ొ>ాY ^_`రCను అత�jk క�డ నునG >ాEలHను వ�� అ�ా� >Z� 
క>ాGbమ'ల3 >Q�ాbయ'లను .మ'ల3 ��య'లను �ాe� :�ర$j#bమ' 
_`�\#నమ'ల3 6ఏ�య'లను :;ట�� >?. మ>?య' హ  >¡య'లను అరణ$మ' 
దగ£రనునG ఏలS�>ాను వరకH త>?¤ ¥¦bcరC పర§త ప-\ేశమ'ల3 eా>?� :;ట��న 
తరCeాత 7d>?a? :ా\ేష« అను ఏ�rషత«కH వ�� అమSల¬:య'ల \ేశమంతట�� 
హసgx ® j#మSరCల3 :ాప�రమ'నG అ¯>¡య' లను క�డ :;ట�� >?. 8అప��డ� 
gh \ొమ >ాEను almఱSo  >ాEను అ\#r >ాEను tuబv bcమ' >ాEను gx యరC 
అను బiల >ాEను బయలH\ే>? tి\�Aమ' ల3యల3 eా>?jk, 9అనaా ఏలSమ' >ాజQౖన 
క\ొ>ాY ^_`రC, aZbcయ'ల >ాజQౖన d\#లH, NీP#రC >ాజQౖన అమST UVలH, 
ఎలSY సరC >ాజQౖన అ>Z$కH అను నలHగ'>?jk ఆ b³�దుగ'రC >ాEలH య'ద0మ' 
yేtి>?. 10ఆ tి\�Aమ' ల3యల3 µgా� ర_`�న మట�� :లH గ'ంటలH ఉం�ెను. gh \ొమ 
almఱSo ల >ాEలH ¶ా>?¶x b eాట�ల3 ప��>?. ¥¦Nిం�నeారC :;ండకH ¶ా>?¶x b>?. 
11అప��డ� eారC gh \ొమ almఱSo ల ఆtి�  యSవత«� ను eా>? 
·¸జనప\#ర¹మ'ల�Gయ' పట�� :;� ¶x b>?. 12మ>?య' అబ,- మ' సహ  దరC� 
కHమSరC�ైన ల3త« gh \ొమల3 :ాప�రమ'ం�ెను గనుక అత�� అత� ఆtి�� 
పట�� :;�¶x aా. 

�-$6తక̂ ప©రaసమq�-రం లభ�ం 2ానందున, త�ర��నుంBd వtuన 
నలLగ8ర� $ా�లL పªuమ �ా̂ంతం=ద �ేiిన వృb-� ంb-/0 23ందర� కల�నOా 
(2ాల�/క వరHనOా) ప$6గణ¬9ా� ర�. అIb,ే ,/0 Dాస�Mక)*+న �-$6తక̂ 
వృb-� ంతంOా నమ®B-/2f స$��న 2ారణ-లL కనబడ�తG.-0I. ఉ,-హరణకL, 
గ¯ంథకర� ఏ,ో  ఒక �ా̂³న)*+న మ£లం నుంBd ఈ వృb-� ంb-/0 \సు23/ 
�ెబ8� న0టY` Oా.E కనబడ�తGం,V. గ¯ంథకర� ఈ వృb-� ంb-/0 Dా̂i�టప�టh2f 
Dాడ�కల@ ల´/ �ా̂³న .-మq�0 ఉపµO6ం�-డ�; ఈ �-$6తక̂ సంఘటనకL 
�-లq 2ాలం త$ాaత గ¯ంథకర� తన �ాఠకLల ఉపµOారrం, అంట� Dాడ�కల@ ల´/ 
ఈ v�రeను �ాఠకLలL అరrం �ేసు23నB-/2fOాను Mవరణ-త®క)*+న v�రeను ల´,-, 
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Mషయ ప$6జ¤¹ .-/0 �: ందుప$ాuడ� (14:2, 3, 7, 8, 17).  
వచనమ' 1. ప,-0ల¼ వ అN-�యంbc Mమర½కLలకL ఎదురI�� సమస�ల@e  

ఒకటh, పªuమqన ఉన0 అIదుగ8ర� $ా�లకL వ�p$�కంOా త�ర��న ఉన0 
నలLగ8ర� $ా�లL ఒక య8ద¾క¿టÀOా (ల´క, య8ద¾ం �ేయడం23రకL $ాజ� 
క¿టÀOా) య8ద¾ంల@ �ాలÁ¼ .-0ర/ /రv�ÂంOా వ�క�పరuల´/ అశక�త అ/ 
�ెప�వచుu. ఏలSమ' >ాజQౖన క\ొ>ాY ^_`రC త�ర��నున0 $ా�ల క¿టÀ2f 
.-యకLడ�; పడమరనున0 అIదుగ8ర� $ా�లL “పంBెం̂డ� సంవతÄరమ8లL” 
ఇత/ 2f¯ంద “ల@బBd” ఉ.-0ర� (14:4). క,ొ$ాe µ)*ర� .ÆవహÇ కLమqర�Bైన 
È�మ8 వంశసుr డ�; È�మ8 పథ̂మ కLమqర�Bd v�ర� “ఏలqమ8” (10:22). 
ఏలq=య8లL �ా̂³న �ారÊక ,ేశంల@ /వiిం�-ర� (ఇ,V పస̂ు� త ఇ$ాË ,ే�ా/2f 
.gౖర�p ,Vశల@ ఉన0 �ా̂ంతం); n$6 మ8ఖ�పట̀ణం ($ాజN-/) ష�షను. 

క,ొ$ాe µ)*ర� Àత$̂ా�లL (1) NీP#రC >ాజQౖన అమST UVలH (బబ8ల@నుకL 
�ా̂³న.-మం “Èీ.-ర�”), (2) ఎలSY సరC >ాజQౖన అ>Z$కH, మ$6య8  
(3) aZbcయ'ల >ాజQౖన d\#లH. ఈ వ�కL� ల@e  ఎవరÎ �ా̂³న పªuమqiియqకL 
�ెం,Vన $ా�లLOా రÎÏdOా (/$ÐHతంOా, /శuయqత®కంOా) గ8$6�ంప� �: ందడం 
ల´దు; ఇం2ా, సrల.-మqల�ౖన “ఎలqe సర�,”1 “OÑIÒయ8ల” (“పజ̂లL” ల´క 
“జ¤తGలL” మ$6య8 ,ే�ాలL అ/ అరrం) వంటhM ఈ �ాఠ��[గంల@ తప� 
మ$�క�B- ల´వ�. త�ర�� �ా̂ంతంల@ ఉన0 ఈ tన0 $ాజ¤�ల గ8$6ంt, మ$Ð 
మ8ఖ�ంOా $�ండవ సహ9ా̂Ó&ల@/ bÔ� సగం గ8$6ంt మన �-$6తక̂ ప$6జ¤¹ నం 
2�వలం అసంప©రHం. 2ాబటh` , ఆN-రం (ర��వ�) ల´క�� వB-/0, ఈ tన0 
$ాజ¤��0 ప$6�ా�ంtన $ా�ల గ8$6ంt �-$6తక̂తaం (�-$6తక̂ సంఘటన�0 
పp̂�ా,Vం� ే�ా̂మqణ¬కతaం) ల´ద.EందుకL ఆN-రంOా \సు23నక¿డదు.  

ఈ v�ర�e  ఈ �ాఠ��[గం నమ®దO6న, ే అనB-/2f మ$Õక 2ారణ-/0 
చూvwడ�తG.-0I; ఎందుకంట� ఈ v�రeకL Dాస�Mకత (MశaసÖయ)*+న 
�ా̂మqణ¬కత) ఉం,V. ఈ v�రeకL, అబ[̂×మ8 2ాలంల@ త�ర�� ,ే�ాల పజ̂ల@e  
Dాడ�కల@ ఉన0 .-మNేయqలకL అనురÎపం (అనుగ8ణ�ం, �� �క, సంబంధం) 
కనబడ�తGన0,V. “క,ొ$ాe µ)*ర�” ఏలq=య8ల v�ర� (Kutir కL అదనంOా 
,ైవం). ఈ v�ర� “ఏలqమ8 $ాజ�ౖన” అత/2f స$6Oా¼  స$6�� I� OØరవసూచక .-మం. 
“అమqÙ v�లL” iwÀటhÚ (È�మ8 వం�ా/2f సంబంNVంtన) v�ర�లqOా 
కనబడ�తGన0,V, ఈ v�ర� “Èీ.-ర� $ా�”కL (బబ8ల@ను) తO6న v�ర�Oా 
కనబడ�తGన0,V. “అ$Ñ�కL” హÇ$6యË మ£లq/2f సంబంNVంtన,V; ఈ v�ర�కL, 
�ా̂³న నగ$ాల�ౖన మq$6 (Arriwuk /Arriyuk) మ$6య8 నూÛ (Ariukki) 
Üదల�ౖన v�ర�e  సమq.-ంతరంOా (�� �క క�O6) ఉ.-0I. “p,-లL” ÝÞ\�య8ల 
�ా̂రంభ2ాలంల@ (Tudkhalia) పలLవ�ర� $ా�లకLన0 v�ర�. “OÑIÒయ8ల 
$ాజ�ౖన” అ/ p,-లL కLన0 Óర�దు అనటß�యqల@2 స$ాaNV2ా$ాలLన0 
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.-యకLలL (bెగలకL ల´క జ¤తGలకL ల´క వం�ాలకL అగ¯గణ8�ల�ౖన అNVపతGలL) 
ధ$6ంtన Óర�దుకL దగ¼$6 �� �క ఉన0టY` Oా కనబడ�తGన0,V. సుమqర�Oా DgI� 
ల´క ప,VÝàను వందల సంవతÄ$ాల త$ాaత �Mంtన ఇ�ా̄I�áయ8డ� �ా̂³న 
2ాలం .-టh సంస�ృ\ సంప,̂-యqలకL స$6Oా¼  స$6�� I�టటYవంటh �ా̂మqణ¬క)*+న 
(MశaసÖయత గల) v�రeను ఊ×జ/తంOా క��ంt Dా̂యడమ.E,V, ఒక పథకం 
ప2̂ార)*+.- స$� సం�[వ�మI�� Mషయం 2ాదు. 

వచనమ' 2. త�ర�� ,ే�ాల క¿టÀ ఎవ$6bc య8ద¾మ8 �ే�ా$Ñ Dా$6 
v�రeను, tవ$6,V Àన×, త$ాaత v�$Õ�నడం జ$6O6ం,V: gh \ొమ >ాజQౖన బi>ా ... , 
almఱSo  >ాజQౖన p>ాq  ... , అ\#r >ాజQౖన NిP#బ' ... , tuబv bcయ'ల >ాజQౖన 
Nu_wబiరC ... , బiల >ాE (అంట», gx యరC). ఈ పటh`కల@ ఒ2� ఒక $ా� v�ర� అంట� 
బ¦ల $ా� v�ర� ఎందుకL ల´,ో  ఇతÀతrంOా bె�యడం ల´దు. ఈ v�ర� ల´క�� వడం 
ఈ �ాఠ��[గం #క� MశaసÖయతకL 2fe ష̀త క�O6ంచB-/2f బదులL, ఈ 
పటh`కల@/ $ా�లకL అదనప� MశaసÖయతను జãBdంtం,V. ఈ Mషయq�0 
Dా̂iిన గ¯ంథకర� 2ాల�/క వృb-� ంతం 23రకL v�రeను ఊÝÞం�-డ/ 
అనుకLన0టeIb,ే అత.äక v�ర�ను ప9̂ా� Mంచక�� వడం ఈ వృb-� ంతం#క� 
/ర�& ష̀తపటe  (ఖtuతతaం) అత/కLన0 OØరవ�[Dా/0, ఈ వృb-� ంb-/0 శద̄¾bc 
ప$6రådంt tవరకL ఏ ఒక� v�ర� Mషయంల@.gౖ.- ఎటYవంటh మqర��ల´e కLంB- 
మర�సటh త$ా/2f అం,Vం�-ల.E 2�$6కను bె�యజ�సు� ం,V. బ¦ౖÓల@e / ఈ 
వృb-� ంతంల@/ v�ర�e  మ$6య8 సంఘటనలL ఆ వ�కL� లL ఎక�డ ప$6�ా�ం�-$Ñ ఆ 
�ా̂ంb-లకL స$6Oా¼  స$6�� b-I. 

వచనమ' 3. ఈ నలLగ8ర� త�ర�� $ా�లL పªuమ ,VశOా వtu, ఉప�� 
సమ'ద-_`�న tి\�Aమ' ల3యల3 ఎటYవంటh M�æష)*+న సaతంb-̂NV2ా$ాలL 
ల´నటYవంటh అIదుగ8ర� $ా�ల =దకL వ�-uర�. పడమర �ా̂ంతంల@/ ఈ 
అIదు నగ$ాలL (14:2), “iి,&మ8 ల@య” ఉన0 /$ÐHత ప,̂ే�ా�0 గ8$6�ంచడం 
9ాధ�ం 2ా/ Mషయం; ఇM మృత (ఉప��) సమ8దప̂� దådణ 23నల@3 ఉంBేవ.E,V 
సరa9ాN-రణ)*+న అç�ా̂యం (14:8–10 MవరణలL చూడంBd).  

వచనమ' 4. అIదుగ8ర� tన0 $ా�లL పం�ె-ండ� సంవత�రమ'లH ¶ాట� 
క\ొ>ాY ^_`రCకH నమ®కంOా ల@బBd ఉ.-0రÖ, అIb ే పదమ�డవ 
సంవత�రమ' $ాOా.E nరందర� ... pర�గ8బ[టY �ేiి$6 అÖ గ¯ంథకర� 
ప9̂ా� Mం�-డ�. అంట�, nర� తమvw ౖఅంpమ $ాజ¤�NV2ారం ఉన0 అNVపp2f ($ా�) 
Dా$6¢క కప�ం పంపB-/2f /$ాక$6ం�-ర/ అరrం (2 $ా�లL 18:7, 13–16 
చూడంBd).  

వచనమ'లH 5–7. పదుP#లHగవ సంవత�రమ' $ాOా.E క\ొ>ాY  ^_`రC 
మ$6య8 అత/ క¿టÀల@/ Dార� పడమర=ద ,-Bd�ే�ార�. ఎందుకL ఏలqమ8 
$ా� pర�గ8బ[టY�ేiిన 9ామంత $ా�ల =దకL ,-Bd �ేయB-/2f 
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“పదు.-లLగవ సంవతÄరమ8” వరకL DEt ఉ.-0డ�? బహÇ�ా nర� b-మ8 
�ేiిన,-/2f $ాబë I� \వ)̂*+న ప$6ణ-మqలగ8$6ంt ప�న$ాల@tంచు23నB-/2f 
23ంత సమయం ఇtu ఉండవచుu. మ$Õకటh క¿B- అయ8�ండవచుu, పªuమqన 
ఉన0 నగర$ాజ¤�ల=ద Mజయం 9ాNVంచడం 23రకL 2ావలiిన iwౖ.-�/0 
సమక¿ర�u23నB-/2f, సు,రì2ాలం �ాటY ధనవ�యంbc క¿డ�కLన0 
దండయqతక̂L క¿టÀల@/ ÀతĜ�0 ఒvి�ంt Dా$6/ సంiిదు¾ �0 �ేయB-/2f 
క¿టÀ .-యకLBd2f సమయం పటh`  ఉండవచుu.  

త�ర�� $ా�ల సం2íరH క¿టÀ ÜదటOా #$ా& నుకL త�ర��న 
మధ��[గంల@/ పరaతపంకL� ల =ద ,-Bd�ే�ార�, త$ాaత ఉత�రంనుంBd 
దådణ,VశOా “$ాజమqర¼మ8న” క,Vలqర� (సంఖq�. 20:17; 21:22 చూడంBd). 
,Va\µప,ేశ2ాండమ8 �ా̂రంభ అN-�యqల ప2̂ారం, త$ాap 2ాలంల@ 
ఇ�ా̄I�áయ8లL త�ర��నుంBd Dgîe క.-నును మ8ట̀Bdంt Iï$62�ను 
9ాaNనపర�u23నB-/2f, #$ా& ను న,V ,-టక మ8ందు ఇ, ేమqర¼ంల@ వ�p$�క 
,Vశల@, అంట� దådణంనుంBd ఉత�రం Dgౖప� DgðÒe ర�. 14:5–7 వచ.-ల@e , య8ద¾  
�ా̂రంభంల@ త�ర��నుంBd వtuన $ా�లL ఏ ప,̂ే�ాల =ద ,-Bd�ే�ా$Ñ ఆ 
పటh`కల@ కనబడ�తGం,V. 

అ�ా� >Z� క>ాGbమ'ల3 >Q�ాbcయ'లను: గ�లయ సమ8,-̂/2f త�ర��న 
బ[Pానుల@ ఉన0 పట̀ణం క$ా0Iమ8 దగ¼ర అPా� $Ññ (.Eడ� ,/ v�ర� టòó 
అPా� $ా; ఇ,V దådణ iి$6యq స$6హదు& ల@e పల ఉం,V). అబ[̂×మ8 2ాలం త$ాaత, 
$�ôాIÒయ8లL బలవత�ర)*+న పజ̂ (õకర)*+న, పటhష̀)*+న) అయq�ర�; 
ఇ�ా̄I�áయ8లL క.-నును 9ాaNనం �ేసు23నB-/2f n$6/ ఓBdంచవలi ి
వtuం,V. బ[Pాను �ా̂ంతంల@ n$6 జన9ాందత̂ ఎకL�వ. n$6ల@ 23ందర� బ[Oా 
ఎbె÷� నDార/ ల´ఖ.-లL సూtసు� .-0I (,Va\. 2:10, 11, 20, 21). n$6ల@ 
tవ$6 $ా� ఓగ8; ఇత/ మంచం bÔÀ®,V మ£రల �: డ�గ8 (అంట� పదమ£డ� 
అడ�గ8ల కంటò ఎకL�వ) ఉంBే,V (,Va\. 1:4; 3:10, 11).  

.మ'ల3 ��య'లను: n$6 గ8$6ంt బ¦ౖÓల@e / ఈ Dాక��[గం,-a$ా 
మqత)̂  bెలLసు� న0,V. 23ందర� n$6/ ,Va\. 2:20 ల@/ �ం�=®య8లbc 
జత�ేi ి ప$6గణ¬9ా� ర�. ఈ MధంOా జత �ేయB-/2f మృతసమ8దప̂� చుట̀ల@e / 
ఒక గ¯ంథం ఆN-రం; ,/ల@ n$6/ “అø®నుల@ ఉన0 �ంజ¤=య8లL”4 అ/ 
సూtంచడం జ$6O6ం,V. ఏ,V ఏ)*+నప�టh2í, ×మ8 O6లqదుల@ బ[PానుకL 
øయqబ8కL మధ�న ఉన0 ప,̂ేశం. 23ందర� ,/0 టòó ×మ8 అ.E ప,̂ేశంOా 
గ8$6�9ా� ర�; ఇ,V �ా̂³న “$ాజమqర¼మ8” స=పంల@ #$ా& ను �ా̂ంతంల@ ఇ$6ùúకL 
.gౖర�pల@ 23/0 )*+ళe  దూరంల@ ఉం,V.  

�ాe� :�ర$j#bమ' _`�\#నమ'ల3 ఏ�య'లను: “PాDE” (ָׁשֵוה, Shaweh) 
అ.E v�ర�కL “)*+,-నం” ల´క “ల@య” అ/ అరrం. 2ాబటh` , ఇ,V ఉత�ర øయqబ8ల@ 
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)*+,-న�ా̂ంతంల@ 2fర�b-Iమ8 దగ¼ర ఉన0 పట̀ణ-/0 సూtసు� ం,V (సంఖq�. 
32:37; Iïహü . 13:19; I$Ð®యq 48:1, 23; IïÝýజ��లL 25:9). 
2f$ా�b-Iమ8 ఉన0 ఖtuత)*+న ప,̂ేశం ఏ,ో  bె�యదు. 

హ  >¡య'లను అరణ$మ' దగ£రనునG ఏలS�>ాను వరకH: మృత సమ8,-̂/2f 
అ$ాబ[ iింధు�ాఖకL (అఖqb-/2f) మధ� ఉన0 పరaత�ా̂ంతం �æIÒర� (,Va\. 
2:12, 22); ఎ,ో=య8లL ఈ �ా̂ంతంల@ పD̂Eªంt iిrరపడB-/2f ప©రaం ఇక�డ 
హü $Ðయ8లL /వiిం�-ర�. త�ర�� $ా�లL n$6/ “ఏలq�$ాను వరకL” త$6À23టh`  
ఓBdం�-ర/ �ాఠ�బ[గం �ెప�డంbc, ఏలతG వరకL (పస̂ు� త ఐలñ)5 DgðÒe ర/ 
కనబడ� తGం,V. ఏలతG స=పంల@.E ఎ9� .g¼ బ¦ర� ఉం,V; తదుప$6 2ాలంల@ �ాత 
/బంధన చ$6తల̂@ అ$ాబ[ అఖqత \రంల@ ఏలతG ఒక పమ̂8ఖ)*+న 
పట̀ణమI�ం,V (సంఖq�. 33:35; ,Va\. 2:8; 1 $ా�లL 9:26–28; 10:11–
22).  

త�ర�� iwౖ.-�లL Dాయవ�ంDgౖప� d>?a? ఏ�rష�త«కH వtuర/ ఉం,V, ఇ, ే
తదుప$6 2ాలంల@ :ా\ేష« (2ా,ేషG బ$�0య) అ/ v�ర��: ం,Vం,V. 
ఇ�ా̄I�áయ8లL క.-ను ,ేశం ఎలq ఉంటYం,ో , అక�డ ఉన0 పజ̂ల�టYవంటhDా$Ñ 
DEగ8చూడB-/2f వtuనప��డ� Dార� బస �ేiిన ఒయqiిÿ (ఎB-$6 Öటh�లెమ) 
�ా̂ంతం ఇ, ే(సంఖq�. 13:26; 20:22). ఇ,V DాOా& న ,ే�ా/2f దådణ స$6హదు& . ఈ 
�ా̂ంతంల@ నలLగ8ర� $ా�లL అమSల¬:య'ల \ేశమంతట�� జbంy#రC. nర� 
సం�-రజ¤p పజ̂ల´Iï+.- ప©$6�Oా సం�-ర�లL 2ాదు, n$6 గ8$6ంt బ¦ౖÓల@e  తప� 
DgలLపల మ$�క�B- Mవ$ాలL లభ�ం 2ావ�; అIb ేఇ�ా̄I�áయ8లL ఐగ8ప�� ను 
MBdtvwటh`న త$ాaత iీ.-I అరణ�ంల@ ఉన0ప��డ� n$6=ద అమqల´2íయ8లL 
,-Bd �ే�ార� (/ర¼మ. 17:8–16). ఇ�ా̄I�áయ8ల నలబ¦ ౖ సంవతÄ$ాల 
అరణ�పయ̂qణం మ8O6ంప� దశల@, Óలqమ8 ,ేD!2f�ల@ ఎ,ో=య8లకL వ�ేu 
\ర��ల@ Dా$6bcబ[టY అమqల´2íయ8లL క¿B- ఉ.-0ర� (సంఖq�. 24:18–20). 
tవ$62f, 9"లL మ$6య8 ,-nదు n$6 =ద అంpమMజయం 9ాNVం�-ర�  
(1 సమ£. 15; 27; 30). 

హసgx ® j#మSరCల3 :ాప�రమ'నG అ¯>¡య'లను: ఈ ప,̂ేశం 2 ,Vన. 
20:2ల@ ఏ.g¼ ,Oా గ8$6�ంప� �: ం,Vం,V. మృత సమ8దప̂� పªuమ \రంల@ 
సమృ,V¾Oా Öటh�ెలమలLన0(ఒయqiిÿ) ప,̂ేశÀ,V; తదుప$6 2ాలంల@ ,-nదు 
అత/ మనుషGలL 9"లL iwౖన�ంబ[$6న పడకLంB- �ా$6�� I ,-గ8కLన0 సrలం 
ఇ, ే (1 సమ£. 23:29; 24:1). అబ[̂×మ8 iిrరపBdన సrల)*+న Ýýబë^ నుల@ 
“మ) Ù దగ¼రనున0 iిందూరవృÂ వనమ8” స=పంల@.E ఏ.g¼ , ఉం,V (14:13). 
2ాబటh` , vితర�Bd2f ఆ �ా̂ంతంDా$��న6 అø$Ðయ8లL ÀతĜల� ౖ ఉండవచuనడం 
సÝàతGక)*+న,;ే త�ర��నుంBd వtuన క¿టÀ ల@తGను 9: ,ొమ పజ̂�0 
మ$6య8 “9: ,ొమ OÕÜఱ q$ ల ఆiి�  యqవతG� ను” (14:11–16) పటY` 23/ 
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Dgîeనప��డ� Dా$6/ త$6À23ట̀ B-/2f అబ[̂×మ8కL స×యపBdన,V n$�.  
త�ర�� $ా�లL, తమకL వ�p$�కంOా pర�గ8బ[టY �ేiిన అIదుగ8ర� 

$ా�లకL �ెం,Vన నగ$ాలకL నలL,VకL�ల@e ను అంట� ఉత�రం త�ర�� దådణం 
పడమర ,VకL�ల@e  ఉన0 ఈ ఆర� బృం,-లvwౖ2f (జ¤తGల vwౖ2f) మ8ందుOా ఎందుకL 
,-Bd�ే�ా$Ñ ఆ,V2ాండమ8 Mవ$6ంచడం ల´దు. బహÇ�ా nర�, పªuమ �ా̂ంb-లvwౖన 
)*9: �: తÀయ అN.-/0 (/యంతణ̂ను) వ�p$�2fంtన ఒక vwద&  pర�గ8బ[టY 
బృందంల@ ఉన0Dా$��.- 2ావచుu, ల´,- pర�గ8బ[టY బృందంల@ ఉండవచu.E 
అనుమqనం క¿B- 2ారణం 2ావచుu. తమకL వ�p$�కంOా pర�గ8బ[టY 
�ేiినDా$6చుట%`  ఉన0 జ¤తGల=ద ,-Bd�ేయB-/2f త�ర�� $ా�లకLన0 
2ారణ- ల´Dgౖ.- OాÖ, ఈ నలLగ8ర� $ా�లL �ేiిన ,-డ�ల మ£లంOా క�O6న 
Mధaంసంగ8$6ంt పజ̂లL Mనడంవలన ఈ అIదు నగర $ాజ¤�ల@e  \వ9̂ాr Iల@ 
భయqం,ోళనలL క�OాI.  

వచనమ'లH 8–10. pర�గ8బ[టY �ేయB-/2f సంiిద¾)*+న (ల´క, �ేiిన) 
ఆర� నగ$ా�0 నలLగ8ర� త�ర�� $ా�లL ఓBdంtన త$ాaత, Dా$62f 
9ామంతGలLOా ఉంBd ఇప��డ� వ�p$�2fంtన pర�గ8బ[టY $ాజ¤� లbc య8ద¾ం 
�ే�ార�. 9: ,ొమ, OÕÜఱ q$ , అ,-®, iwబë IÒమ8, మ$6య8 బ¦ల (అంట� 9� యర�) 
Üదల�ౖన $ాజ¤�లకL $ా�ల�ౖన అIదుగ8ర� ఆశuర�ం క�O6ం� ేNైర�9ాహ9ాలbc 
తమ =ద ,-Bd2f వtuన క,ొ$ాe µ)*ర�, p,-లL, అమqÙ v�లL, అ$Ñ�కLలbc 
య8ద¾ం �ేయB-/2f సన0దు¾ లయq�ర�. అ.-ల@tత)*+న ఈ వ©�హం 
బ¦Bdiి23టh`ం,V. అIదుగ8ర� క�i ి నలLగ8$6=దకL DgళeB-/0బటh`  పªuమqన 
ఉన0 $ా�లL Dా$6 iwౖ.-�లL య8ద¾ంల@ Mజయం 9ాNVంచగలర/ 
�[Mంచవ�ేuø OాÖ, త�ర��నుంBd వtuన శ2f�మంతGల�ౖన $ా�లకL 9ాటh 
2ాల´క�� యqర�. పªuమ �ా̂ంతప� iwౖ.-�లL iి,&మ8 ల@యల@ ఓBd�� యqI 
(14:3 చూడంBd).  

ఆ iి,&మ8 ల@యల@ M9ా� ర)*+న మటh`2íలL గ8ంటలL ఉంBెను అ.E 
Mవరణ-త®క వచనం కనబడ�తGం,V. “b-ర�” ల´క “ªలqÛతG� ” (2íలL) 
సహజప2̂f¯యల@ ఆ$Ð& &కరణకL గ8$�� ఖ/జంOా మq$6న ఒక కరùన ప,-రrం (Ýý'Bో^  
2ారùË స(9ా` ËÄ); ,.E0మటh`2íలL (ఆ9ా)ó̀) అ/ vిలL9ా� ర�. మధ� �ా̂చ�ంల@ 
ఇ,V పలL �Ñటe  ఖ/జరÎపంల@ లçసు� ం,V; 23/0 9ార�e  ఈ ఖ/జదవ̂ం 
భ£గర¥ంనుంBd ఉÓ2f vwౖ2f �: ంగడం జర�గ8తGం,V. బ[బ¦లL OÑప�ర /$ా®ణంల@ 
DgలLప�Dgౖప� 2ా�uన ఇటYక�0 v�రuB-/2f ఈ మటh`2íలL.E అడ�సుOా 
(Àశణ̄ంOా) ఉపµO6ం�-ర� (11:3). అబ[̂×మ8 ప�టh`  vw$6O6న ఊర� పట̀ణంల@ 
ఒకప��డ�న0 OÕప� కట̀డ)*+న ÛOÑ¼ $ా* /$ా®ణంల@ క¿B- DgలLప� OÑడలకL ఈ 
ప,-$ాr .E0 ఉపµO6ం�-ర�.7 ఈ 2ారణంOా, ఇప��డ� య8ద¾ం జ$6O6న iి,&మ8 
ల@య మృత సమ8దప̂� దådణ 23న స=పంల@ ఉంBేద/ పంBdతGల నమ®కం. 
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Üదటh శb-బ&ంల@ జãiిఫÿ అ.E చ$6త2̂ార�డ� మృతసమ8,-̂/0 “ఆ9ా)ల� ,` టhÿ 
సరసుÄ”8 అ/ vి��-డ�; ఎందుకంట� ఆ9ా)ó̀ (ªలqÛతG� , ÓటY�ÀË) vwద&  vwద&  
మ8ద&లLOా మృత సమ8దం̂ల@/ Öటh ఉప$6తలంvwౖన bేలLత� ఉంBేM; ఆధు/క 
(పస̂ు� త) 2ాలంల@ క¿B- అప��డప��డూ ఇM కనబడ�తGంట[య.E సమq�-రం 
క¿B- ఉం,V.9  

9: ,ొమ OÕÜఱ q$ ల $ా�లL భయపBd �ా$6�� I మటh`2íలL గ8ంటల@e  పBd$6 
అ/ వరHన 23న9ాగ8 తGం,V. Dార� Dాటhల@ పBd మరణ¬ంt ఉంట[ర/ సహజంOా.E 
ఊÝÞంచు2�వచుu; అIb ే ఒక Mషయం, 9: ,ొమ $ా� ప9̂ా� వన మ-e  14:17 
వచనంల@ కనబడ�తGం,V. ఈ Mషయq/0 అరrం �ేసు23నడం కష̀) = 2ాదు, 
ఎందుకంట� נַָפל (napal, “fell”) అ.E Ýý. ^ 2f¯యqపదం ఒక వ�2f� తనకL b-నుOా 
మ8ందుకL వtu లÁంO6�� వడమ.E �[వనను క¿B- వ�క�ం �ేసు� ం,V. 
ఉ,-హరణకL, 24:64 వచనంల@ ఒంటò vwౖనుంBd $6బ[� 2f¯ందకL “,VO6” (napal) 
నప��డ� క¿B- ఈ పద)  కనబడ�తGం,V. ఈ అరrంbc.E ఈ 2f¯యqప,-/0 14:10 
వచనంల@ ఉపµO6ంt ఉన0టeIb,ే 9: ,ొమ OÕÜఱ q$ ల $ా�లL అక�Bdక�B ే
�-వ� బ[$6న పడకLంB- తvి�ంచు23/ ,-23�నB-/2f ఉ,ే&శప©రaకంOా.E 
మటh`2íలL గ8ంటల@e 2f దూ2f ఉండవచుu (Iïహü . 10:16 చూడంBd). ఇందుకL 
çన0ంOా, ఈ 2f¯యqప,-/కLన0 9ాN-రణ)*+న అ$ాr /0 \సుకLన0టeIb,ే ఈ 
$ా�లL మటh`2íలL గ8ంటల@e  పBd మరణ¬ంచడంbc, Dా$6 పజ̂లL Dgంట.E 23¯ త�  
$ా��0 /యÀంచుకL.-0ర/ అరrం �ేసు23నవచుu. ఏ,V ఏ)*+.-, అబ[̂×మ8 
9: ,ొమ పజ̂�0 అ�ాయంనుంBd రådంtనప��డ� 9: ,ొమ $ా� అబ[̂×మ8bc 
మqట[e B-డ� (14:17). జ$6O6న,ే,ైనప�టh2í, అIదుగ8ర� $ా�ల ఓటÀ2f 
మ8O6ంప� పల2ా�. �æషజనం (ÀO6�న పజ̂లL) 23ండకL �ా$6�� I$6 అ/ ఉం,V.  

వచనమ'లH 11, 12. నలLగ8ర� $ా�లL Mజµb-Äహంbc య8ద¾ంల@ 
b-మ8 ,ోచుకLన0Dాట/0టh/ పటY` 23/ DgðÒe ర�. nటhల@ gh \ొమ almఱSo ల ఆtి�  
యSవత«� ను eా>? ·¸జన ప\#ర¹మ'ల�Gయ' ఉP#Gb; nటhbcబ[టY ఆయq 
పజ̂లL క¿B- ఉ.-0ర�. vwౖOా, ఆ 2ాలంల@ అబ,- మ' సహ  దరC� కHమSరC�ైన 
ల3త« gh \ొమల3 :ాప�రమ'ం�ెను 2ాబటh`  అత/ మనుషGలనంద$6Ö అత/ ఆiి�  
యqవతG� ను పటY` 23/ DgðÒe ర�. ఇ,V ల@తG గ8$6ంt ఒక 23¯ త�  సమq�-రం. tవరOా 
మనకL ల@తG గ8$6ంt మనకL bె�iిన,V “9: ,ొమ దగ¼ర తన గ8B-రమ8 
DEiి23.gను” (13:12) అ.E ప9̂ా� వన మqత)̂ . ఇప��డతను ఆ పట̀ణంల@.E 
/వiిం�-డ� 2ాబటh` , య8ద¾ం ఇత/2f సంబంNVంtన,V 2ానప�టh2í అతనూ అత/ 
ప$6Dారం, త�ర�� $ా� లకL వ�p$�కంOా 9: ,ొమ పజ̂లL అ.-ల@tతంOా �ేiిన 
pర�గ8బ[టY ఫ�తంOా ఎదు$��న పర�వ9ా.-/0 అనుభMంచ వలi ివtuం,V.  
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అబ,- .మ' ల3త«ను మ>?య' yెరపట�బ��న  

ఇతరCFG ర¼�ంచడం (14:13–16) 

13తUి�ంచు:;�న ½కడ� వ�� ¾¿À-య'�ైన అబ,- మ'నకH ఆ సంగd 
jెFUuను. అప��డతడ� ఎ�x ÁలH సహ  దరCడ�ను ఆP�రC సహ  దరCడ�PÂౖన మ_wT 
అను అ¯>¡య'� ఏల3ను వనమ'ల3 :ాప�ర మ'ం�ెను. }రC అబ,- మ'jk 
�బంధన yేtి:;�నeారC. 14అబ,- మ' తన తమ'rడ� yెరపట�బ�ెన� µ� తన 
bంట ప�ట��  అలవరచబ��న మ�డ�వందల పదుPÂనమండ�గ'>?� eÂంటబiట�� :;� 
\#నుమట�� కH ఆ >ాEలను త>?_`ను. 15>ాd-e�ళ అతడ�ను అత� \#సులHను 
eా>?:QదురCaా mనలH Å>?� eా>?� :;ట��  దమసుÁనకH ఎడమతట�� నG హ  బ, 
మట�� కH త>?¤ 16ఆtి�  యSవత«�  d>?a? jె�� తన తమ'r�ైన ల3త«ను అత� 
ఆtి�� tీ� Æలను ప-జలను d>?a? Åtి:;� వyె�ను. 

వచనమ' 13. మృతసమ8దప̂� నలL,VకL�ల@e  అంట� ఉత�రం త�ర�� దådణం 
మ$6య8 పªuమం ,VకL�ల@e  య8,-¾ లL జర�గ8తG.-0య/ అబ[̂×మ8కL 
ఖtuతంOా.E bెలLసు. అIb,ే మ) Ù అను అø$Ðయ8/ ఏల@ను వనమ8ల@ 
అబ[̂×మ8 2ాప�రమ8ంBెను గనక తUి�ంచు:;�న ½కడ� వ�� yెUV� వరకH 
అబ[̂×మ8కL 9: ,ొమ OÕÜఱ q$  పట̀ణ-ల@e / ప$6iిrp గ8$6ంt ఎటYవంటh Dార� 
bె�యదు (13:18 చూడంBd). ల@తGకL అత/ కLటYంబ[/2f ఎదు$��న దురదృష̀ం 
గ8$6ంt ఈ మ/È ి అబ[̂×మ8కL bె��ాడ�. త�ర�� iwౖ.-�ల ,-డ�ల@e  )*+,-న 
�ా̂ంతంల@/ నగ$ాలకL /రప$ాజయం ఎదు$��ంద/, అక�డ�న0 పజ̂�0 
బం,లLOా పటY` కL.-0ర/, Dా$6ల@ ల@తG క¿B- ఉ.-0డ/, Dా$6 యqవ,-సు� �0 
�0జన ప,-$ాr �0 Dా$6కLన0Dాట/0టh/ పటY` 23/ DgðÒe ర/ ఈ మ/È ి
అబ[̂×మ8కL Dార� నం,Vం�-డ�.  

తvి�ంచు23/ వtuన మ/È ి ¾¿À-య'�ైన అబ,- మ'నకH �ెడ�Dార� 
నం,Vం�-డ/ ఈ వరHన bె�యజ�సు� న0,V. Dాస�Dా/2f, ఈ పదబంధం 
(Ýý. ^య8Bైన అబ[̂మ8) అతణ¬H  “మ) Ù” ఎP� �లL10 మ$6య8 ఆ.Eర� అ.E అø$Ð 
సహü దర�లనుంBd DEర��ేi ి చూvించడం 23ర2�. �ాత /బంధనల@ bÔ�9ా$6Oా 
ఇక�డ “Ýý.  11 అ.E పదం, అ,V క¿B- అబ[̂×మ8 ను,ే&ªంt(Ibri‘ ,ִעְבִרי) ”^
ఒక9ా$6 మqత)̂  కనబడ�తGన0,V. త$ాaత ఈ పదం µi�ప� కథల@ను 
(39:14; 40:15; 41:12; 43:32) మ$6య8 ఇ�ా̄I�áయ8ల చ$6తల̂@ను (/ర¼మ. 
1:15; 2:6; 11; 1 సమ£. 4:6; 13:3, 19; 14:11; 29:3; I$Ð®యq 34:9; 
µ.- 1:9). ఈ ప,-.g0ప��డూ అబ[̂×మ8 సంb-.-/2f ఇతర జ¤తGల 
పజ̂లకL మధ� � 1,-/0 చూపB-/2f ఉపµO6ం�-ర�.  

“Ýý. ^” మ$6య8 “హ.ర�” (23/09ార�e  “హvీర�” ల´క “అvీర�” అ.E 
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శబë& �-uరణ ఉం,V) అ.E v�రe మధ� ఉన0 9ామ�ం (�� �క) 2ారణంOా, 
అప��డప��డూ ఈ $�ండ� జ¤తGల పజ̂�0 క�v ి �ెప�డం జర�గ8తGంటYం,V. 
2í¯సు�  ప©రaం ఇరవµ� శb-బ&ంనుంBd పద23ండవ శb-బ&ంవరకL �ా̂³న 
పªuమqiియq అంతట[ హ.ర� అ.E పజ̂లగ8$6ంt ప9̂ా� వన గ¯ం2-ల@e  
కనబడ�తGం,V. nర� ఒక ప,̂ేశంనుంBd మ$Õక ప,̂ే�ా/2f తర� Dgళ3� , పp̂ �Ñట 
ప$ాIDా$6Oా.E ప$6గణ¬ంచబBdన జ¤pMªష4తల´/ సÀ®îత జ¤తGల పజ̂లL. 
23/09ార�e  nర� శరణ-ర�r లLOాను (2ాం,VÊకLలL, �ా$6�� I వtuనDార�), 
మ$6య8 23లe OÕటh`  ,ోచు23/�� I� ,ోvిBd మ85ాలLOాను ఉంBేDార�. ఈ 
జ¤తGల@e /Dార� tన0 tన0పట̀ణ-�0 నగర$ాజ¤��0 ప$6�ా�ం�ేDా$6 iwౖ.-�ల@e  
2f$ాI iwౖ/కLలLOా (క¿� iి�ాIలL) ఉంBేDార�. తదుప$6 2ాలంల@ క.-నును 
9ాaNనపర�uకLన0 ఇ�ా̄I�áయ8�0 క.-Öయ8లL హ.ర� పజ̂లLOా.E 
ప$6గణ¬ంt ఉండవచుu. ఏ,V ఏ)*+.-, Ýý. ^య8�0 హ.ర� పజ̂లbc క�v ి
�ెప�డమ.E,V ఆO6�� Iం,V (MBdtvwట̀బBdం,V); ఎందుకంట�, Ýý. ^య8లL 
Mస�$6ంt ఒక జ¤pOా ఆMర¥MంచB-/2f వందల సంవతÄ$ాల ప©రaం, 
పªuమqiియq గ¯ం2-ల@e  హ.ర� పజ̂ల ప9̂ా� వన కనబడ�తGం,V. Ýý. ^య8లL 
ఐగ8ప�� ల@ బ[/సతaంల@ ఉన0ప��B,ే ల´క అరణ�సం�-$ాల 2ాలంల@.E,12 nర� 
క.-ను =ద ,-Bd �ే�ార�.  

9: ,ొమ OÕÜఱ q$ ల ఓటÀ, ల@తG మ$6య8 అత/ కLటYంబం �ెరపట̀బడడం 
అబ[̂×మ8కL MPాదకర)*+న గటh`  ,ెబù.E 23టh`ం,V; అIb ేఅప�టh2� అబ[̂×మ8, 
మ8గ8¼ ర� 9� దర�ల�ౖన మ) Ù ఎP� �లL, ఆ.Eర� అ.E అø$Ðయ8లbc 
ఎదుర�,-డ�ల´e కLంB- )*+p ̂ (iీaయరÂణ 23రకL i�0హ సంబంధం) 
�ేసుకL.-0డ�. అబ[̂×మ8కLన0టY` Oా.E, ఈ మ8గ8¼ $6 అø$Ðయ8లకL క¿B- 
i�వకLలL.-0ర�; n$6 గ8$6ంt �ాఠ��[గంల@ nర� అబ,- .మ'jk �బంధన 
�ేiి23/నDార� అ/ ఉం,V.  

“ÀతĜలL” అ.E �[Dా/0ఎp�చూv� Ýý. ^ పదబంధ)*+న ַּבֲעֵלי ְבִרית (ba‘aley 
berith), అÂ$ాలq “/బంధ.- ప©రaక)*+న ఒప�ందం �ేసు23/నDార�”13 ల´క 
“సంNV ల´క ఒడంబBdకకL కటY` బBdనDార�”14 అ.E అ$ాr /0సు� ం,V. Ýý. ^ పద)*+న 
berith, $�ండ� పå6ల మధ� ఉన0 ఆøదµగ�)*+న ఒప�ం,-/0 ల´క 
“/బంధన”ను సూtం� ేసంMN-న .-మం (/యత .-మం). ,ేవ�డ� .ÆవహÇbc 
/బంధన �ేiినప��డ� ఆయన ఉపµO6ంtన పదం (6:18; 9:9–16), మ$6య8 
అబ[̂×మ8bc �ేi� పలL /బంధనల@e  క¿B- ఉపµO6ం� ే పదం ఇ, ే (15:18; 
17:2, 4, 7, 9, 10). తదుప$6 శb-బ[& ల@e , ఇ�ా̄I�áయ8లL Iïహü Dాను 
i�MంచB-/2f బదులL ఇతర ,ైDా�0 i�Mం�ేలq Dా$6 హృదయq�0 
అø$Ðయ8లL p^vి�DEయగలర.E 2ారణంbc, ఇ�ా̄I�áయ8లL క.-నుల@ ఉన0 
అø$Ðయ8లbc /బంధనలL (ఒప�ం,-లL, ఒడంబBdకలL) �ేiి23నB-/0 øÈ� 
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ధర®�ాస� 7ం /È�NVంtం,V (,Va\. 7:1–4). అబ[̂×మ8 Mషయంల@ ఇటYవంటh 
సమస� తల�త�దు; అతను O�$ార� $ా�bc /బంధన �ేiి23/, /బంధనపటe  
నమ®కంOా ఉంట[న/ ,ేవ�/ Iïదుట పమ̂qణం �ే�ాడ� (20:1, 2; 21:22–24). 

అø$Ðయ8ల�ౖన మ8గ8¼ ర� సహü దర�లL తమ ,ేశంల@ ఉన0 పర,ేªbc 
(ప$ాI వ�2f�bc) /బంధన �ేiి23నB-/2f ఎందుకL iిద¾పB-8 ర�? ఈ పశ̂0కL 
/$6&ష̀)*+న (/$ÐHత)*+న) జDాబ8 బ¦ౖÓలL ఇవaడడంల´దు OాÖ, Dా$6 /రHయq/2f 
పలL 2ారణ-లLండవచుu. (1) బహÇ�ా Dార�, అబ[̂×మ8 ధనవంతGడ� మ$6య8 
తన సaంత పµ̂జ.-�0 2ా�ాడ�23నB-/2f ఎదు$ÕBd8  �� $ాడగల M9ా� ర)*+న 
,-స,-iీజనం ఉన0 శ2f�మంతGడ/ �[Mంt ఉండవచుu. (2) అబ[̂×మ8 
మ$6య8 అత/bc ఉన0 ప$6Dారం ఇట 9వల� ఐగ8ప��  నుంBd గణÖయ)*+న 
సంపదలbc, అంట� బ[/సలbc బంOారంbc ప:వ�ల మందలbc p$6O6 వ�-uడ/ 
bె�i ి అపమ̂త�)*+ ఉండవచుu. ఇదంb- ఎలq జ$6O6ం,ో  bె�యక�� I.-, 
ఐగ8ప�� ల@/ పమ̂8ఖ వ�2f�, ఫ$Ñ.E 2ావచుu, అబ[̂×మ8ను OØరMంt ఉండవచu/ 
ఊÝÞంచు23/ ఉండవచుu. (3) Dార� అబ[̂×మ8ను కలLసు23న0ప��డ�, అతను 
)*9: �: తÀయను MBdtvwటh`  క.-ను ,ే�ా/2f DgðÒe ల/, అక�డ అతణ¬H  అత/ 
సంb-.-/0 ఆÊరa,V9ా� న/, అతను తనను కలLసు23న0Dారంద$62í ఆÊ$ాaదంOా 
ఉంట[డ/ ,ేవ�డ� తనను vి�tన సంగp గ8$6ంt Dా$6bc �ెvి� ఉండవచుu. 
అø$Ð 9� దర�లL అబ[̂×మ8bc /బంధన �ేiి23నB-/2f, అత/bcబ[టY 
య8ద¾ంల@ �ాలÁ¼ నB-/2f, Dా$6 పÂంOా అబ[̂×మ8 మధ�వ$6�తaం వలన 
ఆÊ$ాa,-�0 పంచు23నడం23రకL nటhల@ ఏ ఒక�టòౖ.- ల´క అÖ0Iï+.- 2ారణం 
2ావచుu (14:19, 20, 24 చూడంBd).  

వచనమ' 14. తన తమ8®డ� ల@తG (ల@తG కLటYంబం మ$6య8 
యqవ,-iి� ) yెరపట�బ�ెన� అబ,- .మ' µ�15 నప��డ� Dgంట.E ఈ 2feష̀ప$6iిrp 
పటe  స�ం,Vంt, తన ఇంటße .E ప�టh`  అలవరచబ��నeా>?� eÂంటబiట�� :;� DgðÒe డ�. 
.అ.E Ýý (chanik) ָחנִיְך ^ పదం “అలవరuబBdన” అ.E అ$ాr /0సు� ం,V; ఇ,V �ాత 
/బంధనల@ ఒక�9ా$6 మqత)̂  కనబడ�తGం,V. ఈ పదం, అబ[̂×మ8 
2ాలం.-టh2f (2í¯సు�  ప©రaం $�ండవ సహ9ా̂Ó&  bÔ� సగం), బÝÞష�రణకL గ8$��న 
ఐగ8ప��  9ాÝÞత�గ¯ం2-ల@e  v�$Õ�న0 �ాలiీ�.-ల@/ tన0 $ా�లbc (అ.-గ$6క 
bెగల .-యకLలL) �ేతGలL క�vిన “9ాయ8ధుల�ౖన అనుచర��0” (దుండగ8�0) 
సూtసు� ండ వచుu.16 అIb ే ఇక�డ క/vిసు� న0 మ£డ�వందల 
ప,ె&/À,Vమం,V మనుషGలL అబ[̂×మ8 Dgల �ె�eంt కLదుర�uకLన0 2f$ాI 
iwౖ/కLలL (క¿� iి�ాIలL) 2ాదు. ఇందుకL çన0ంOా, nర� అబ[̂×మ8 Iంట 
ప�టh`నDార�; n$6 త�eదండ�̂లL తమ యజమq/ )*9: �: తÀయ నుంBd 
క.-నుకL పయ̂qణం�ేi ి $ావB-/2f �-లq సంవతÄ$ాల ప©రa)  అత/2f 
i�వకLల� ౖఉండవచుu. n$6/, అబ[̂×మ8 ఐగ8ప�� $ా� ఫ$Ñ నుంBd బహÇమqనంOా 
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�: ం,Vన i�వకLలనుంBd DEర��ేi ి చూడవలi ి ఉంటYం,V; ఎందుకంట� ఐగ8ప��  
i�వకLలL 23,V&  2ాలంనుంBd మqత)̂  అబ[̂×మ8bc ఉ.-0ర�. vితర�డ� 2�వలం 
ధనవంతGడ� మqత)̂  2ాదు OాÖ, శ2f�మంతGBైన .-యకLడ� (È�Ú) క¿B-. 
అత/ ప$6Dారంల@ DgI�మం,V కంటò ఎకL�DE ఉంBేDార�. అత/వద&  ఉన0 
మ£డ�వందల ప,ె&/À,Vమం,V మనుషGలL య8ద¾ం �ేయడంల@ v�$�/0క 
క�O6న µధులL.  

అబ[̂×మ8, అత/ మనుషGలL ,-ను మటY` కL ఆ $ా��0 త$6)*ను అ/ 
ఉం,V. ,-ను ప©రa .-మం “లqIషG” (ల´క, “ల�Èwమ8”). .-�యqNVపతGల 
2ాలం వtuన త$ాaత.E ,-ను OÑతం̂Dార� ఈ పట̀ణ-/0 పటY` 23/ ,-/2f 23¯ త�  
v�ర� vwట[` ర� (.-�యqNV. 18:29; మ$6య8 Iïహü . 19:47 చూడంBd). 
23ంత2ాలం త$ాaత నకళ;e  Dా̂iిన ఒక ల´ఖకLడ� (ల´ఖ$6, �ాiి� 7, పంBdతGడ�), 
అత/ �ాఠకLలL అబ[̂×మ8 2ాలంల@ ఈ య8ద¾ం ఖtuతంOా ఎక�డ జ$6O6ం,ో  
bెలLసు23నగ�O�లq ఆ,V2ాండమ8 గ¯ంథంల@ “లqIషG” అ.E v�ర�కL “,-ను” అ.E 
వర�మqన .-మq/0 (ఆధు/క .-మq/0) ఇవaడం జ$6O6ం,V.  

వచనమ' 15. అబ[̂×మ8, అత/ మనుష«లH mనలH Å>?� 
(వ©�×త®కంOా /�u), హ5ాతG� Oా శతĜవ��0 >ాd-e�ళ 23టh`  త$6మqర�. తదుప$6 
2ాలంల@ ఇ�ా̄I�లL చ$6తల̂@, O6,ో �ను 2�వలం మ£డ�వందల మం,V 
మనుషGలbc À,-�Öయ8లను ఓBdంtన వ©�హం క¿B- ఇ, ే (.-�యqNV. 
7:16–23). అబ[̂×మ8 వ©�×త®కంOా /�vిన మనుష«ల3Y  అø$Ðయ8ల�ౖన 
మ8గ8¼ ర� సహü దర�లకL �ెం,Vన µధులL క¿B- ఉ.-0ర�. ఈ బృందం తమ 
శత«- వ�FG దమసుÁనకH ఎడమతటY` న0 (ఉత�ర ,Vశల@ ఉన0) హü బ[ మటY` కL 
త$6À 23ట[` ర�.  

వచనమ' 16. ఆ,V2ాండమ8 రచIత త�ర�� $ా�ల య8ద¾Mజయqల 
గ8$6ంt ఏ Mవ$ా�0 ఇవaల´దు; అIb,ే అబ[̂×మ8 ×$ానుల@ ఉన0ప��డ� 
,ేవ�డత/bc “/ను0 ఆÊరa,VంచుDా$6/ ఆÊరa,Vం�ెదను; /ను0 
దూÈించుDా// శvిం�ెదను” (12:3) అ/ �ేiిన DాOా& .-/0 మనం 
మ$6u�� క¿డదు. ఇక�డ అబ[̂×మ8 మనుషGలL ఓBdంtన నలLగ8ర� 
బలవంతGల�ౖన $ా�ల iwౖ.-��0 ,ేవ�డ� శvింtనటY` Oా కనబడ�తGం,V; 
ఎందుకంట� Dార� ల@తGను అత/ కLటYంబ[/0 అత/ ప$6Dారంbcబ[టY 
యqవ,-iి�bcబ[టY �ెరపటh`  అబ[̂×మ8 పటe  అమ$ా�దbc (అOØరవంbc) 
వ�వహ$6ం�-ర�. శతĜవ�లL ,ోచుకLన0Dాట/0టhÖ Mజ�తలL p$6O6 bె�-uర/ 
bె�యజ�సూ�  ఈ M�[గం మ8గ8సు� ం,V. అ/0టhకంటò మ8ఖ�)*+న,ేÀటంట�, Dార� 
త�ర�� $ా�లL �ెరపటY` 23/�� Iన ల@తGను మ$6య8 అత/ ఆiి�  యqవతG� , 
ఇం2ా iీ� 7లను పజ̂లను p$6O6 \సు23/ వ�-uర�.  
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అబ,- .మ' ఇదAరC >ాEFG కలHసు:;నడం (14:17–24) 

17అతడ� క\ొ>ాY ^_`రCను అత�jk క�డ నునG >ాEలను ఓ��ం� d>?a? 
వ��నప��డ� gh \ొమ >ాE అత�� ఎదు>lÁనుటకH వ��, >ాEల3య అను �ాe� 
ల3య మట�� కH బయలH\ే>? వyె�ను. 18మ>?య' �ాల¬మ' >ాజQౖన _`ÉÁtu\ెకH 
>lటÊ�ను \#- ¼Ëరసమ'ను Åtి:;� వyె�ను. అతడ� స>Z§నGత«డగ' \ేవ��:� 
యSజకHడ�. 19అప��డతడ� అబ,- మ'ను ఆÌర§\fం�–ఆ:ాశమ'నకHను భ�¤:�� 
సృNి�కర�య'ను స>Z§నGత« డ�PÂౖన \ేవ��వలన అబ,- మ' ఆÌర§\fంపబడ�ను 
aాక అ�య', 20Î శత«- వ�లను Î yేd కప�a?ం�న స>Z§నGత«డగ' \ేవ�డ� 
సు� dంపబడ�ను aాక అ�య' yెUu�ను. అప��డతడ� అ�Gట�ల3 ఇత�:� ప\fయవ 
వంత« ఇyె�ను. 21gh \ొమ >ాE–మనుష«$లను P#:��� ఆtి�� Îe� Åtి:;నుమ� 
అబ,- మ'jk yెప�aా 22–23అబ,- మ'–P�P� అబ,- మ'ను ధనవంత«�aా yేtిdన� Îవ� 
yెప�కHండ�నట�Y  ఒక నూలH ¶x aQÑనను yెప��లeా>QÑనను Îeాట�ల3 ఏ\ైనను 
Åtి:;నన� ఆ:ాశమ'నకH భ�¤:�� సృNి�కర�య'ను స>Z§నGత«డ�ను 
\ేవ�డ�PÂౖన b³హ  eా b³దుట P# yెb$ b³d�  ప-మSణమ' yేtియ'P#Gను. 
24అbjే ఈ పడ�చుeారC భ'Óం�న\f తప� P#jk క�డ వ��న ఆP�రC ఎ�x ÁలH 
మ_wT అను eా>?:� ఏbÔ ·,గమ'లH >ావలÕPÖ ఆయS ·,గమ'లH మSత-మ' eా>?� 
Åtి:;న �మr� gh \ొమ >ాEjk yెUu�ను.  

వచనమ' 17. ఈ వరHనల@, 9: ,ొమ $ా� Üదట అహం�[MOా (గ$6aÈి4 Oా) 
ఉంBd క,ొ$ాe µ)*ర�bc య8ద¾ం �ేయB-/2f ఉదు�కL� డయq�డ� (14:8, 9). 
య8ద¾ం �ా̂రంభ)*+న త$ాaత, అత/ iwౖ.-�/0 శతĜవ� \వం̂Oా ఓBdంt తన 
,-$62f అడ�8  bÔలO6ంచుకL.-0డ�; అIb ే అతను (9: ,ొమ $ా�) �ా$6�� I 
మటh`2íలL గ8ంటల@ ,-23�/ ఉండవచుu (14:8–10 MవరణలL చూడంBd). ఏ,V 
ఏ)*+నప�టh2í అతను p$6O6 వtu, క,ొ$ాe µ)*ర�ను ఓBdంt Mజ�తOా /�tన 
అబ[̂×మ8 ఎదుట ,ైన�ంbc tన0బë IనDాBె ౖ /లబBdనటYe  కథల@/ ఈ 
సందర¥ం bె�యజ�సు� న0,V.  

�ాe� ల3యల3 (అనaా >ాE ల3య) 9: ,ొమ $ా� అబ[̂×మ8 ఒక$6.äకర� 
కలLసుకL.-0ర�. “PాDE” అంట� “)*+,-నం” ల´క “ల@య” అ/ అరrం. ఈ ప9̂ా� వన 
మ$Õక9ా$6 2 సమ£. 18:18 వచనంల@ మqత)̂  కనబడ�తGం,V; త$ాap 
2ాలంల@, అబ[¢ ల@మ8 తనకL కLమqర�లL ల´నందున తన v�ర� /�t ఉంBేలq 
అక�Bొక స� ం�[/0 /లబ¦ట̀డం జ$6O6ం,V. IïరÎషల´మ8కL దådణం మ$6య8 
త�ర�� ,Vశల@e  2f,ో^ను ÝÞ.Æ0మ8 టòౖ$Ñ vియqను ల@యలL క�iి�� IనటYe  
ఏక$ÐpOా కనబB ే ప,̂ేశంల@ 23,V&  దూరంల@ ఉన0 tన0 )*+,-న)  PాDE అ/ 
నమ®కం.17 
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వచనమ' 18. �ాల¬మ' >ాజQౖన _`ÉÁtu\ెకH క¿B- అబ[̂×మ8ను 
కలLసు23నB-/2f వ�-uడ�. “)*á�iw,ెకL” అ.E v�ర�కL అÂ$ాలq “Öp2f $ా�” 
అ/ అరrం; మ$6య8 “Pాల´మ8 $ా�”Oా అత/కLన0 గ8$6�ంప� (ఆనDాలL) 
“సమqN-నప� $ా�” అ.E అ$ాr /0సు� ం,V (Ýý. ^. 7:2). 2íర�నలL 76:2ల@ 
IïరÎషల´మ8 ప©రa.-మం “Pాల´మ8,” “iీµను” అ.E v�ర�కL 
సమq.-రrక)*+న 9ామ�ంOా కనబడ�తGన0,V. ,-nదు తన <ర�లbc బ[టY 
Iïబ£iీయ8ల 2�ట అIన iీµనును 9ాaNనపర�u23/, అక�డ తన 23రకL 
ఒక $ాజ/Dాసమ8ను /$6®ంచు23/, ,-/2f “,-nదు ప�రమ8” అ.E v�ర� vwట[` డ� 
(2 సమ£. 5:7, 9; 1 ,Vన. 11:5, 7). 9: లÁøను 2ాలంల@, ,-nదు ప�రం 
“iీµను”Oా పb̂ే�క)*+న (M�æష)*+న) గ8$6�ంప� �: ం,Vం,V (1 $ా�లL 8:1).  

అబ[̂×మ8 త�ర�� $ా��0 /రంOా ఓBdంt అøఘ)*+న Mజయం 
9ాNVంtనందుకL, )*á� iw,ెకL కృతజ¹త చూvినDాBె,ౖ య8ద¾ం మ8O6iిన త$ాaత 
తమ సrలqలకL సు,రìపయ̂qణం �ేసు� న0 µధులకL (iwౖ.-�లకL) 
i�ద\రuడం23రకL మనఃప©రaకంOా >lటÊ�ను \#- ¼Ëరసమ'ను \iి23/ వ�-uడ�. 
9ాN-రణంOా iwౖ/కLలకL $Õటò`�0 Öటh/ ఆ×రంOా ఇtuనప�టh2í, $ా�లకL 
మటYకL $Õటò`�0 ,-̂å6ర9ా/0 ఇ�ేuDార� (1 సమ£. 16:20). ఇం2ా, 
జంతGవ��0 బలLల$6�ం�ేటప��డ� ఈ ప,-$ాr లL తప�/స$6Oా ఉంBేM (సంఖq�. 
15:2–10; ,Va\. 14:22–26; 1 సమ£. 1:14; 10:3). )*á�iw,ెకL 
అబ[̂×మ8ను అత/ మనుషG�0 ఆద$6ంt Dా$62f $ాజ�0జ.-/0tu 
సత�$6ంచడం అత/ గ8ణగణ-ల గ8$6ంt bె�యజ�సు� ం,V. ఇతర��0 రådంచడం 
23రకL �ా̂ణ-లకL bెO6ంt �� $ాడB-/2f సు,రì)*+న మ$6య8 అ�ాయకర)*+న 
యqతక̂L iిద¾పBdనDా$6/ /జంOా OØరవప©రaకంOా ఆద$6ంtన )*á�iw,ెకL 
మంtతనం మ$6య8 Öp మ£$Ð�భMంtన $ా�.  

_É̀Átu\కెH >ాEaా ఉండడంjk ¶ాట�, స>Z§నGత«డగ' \వే��:� యSజకHడ� 
క¿B- (ֵאל ֶעְליֹון, ’El ‘Elyon). ’El అ.E Ýý. ^ ప,-/2f “,ేవ�డ�” అ/ అరrం; 
‘Elyon అ.E తమ�[Dారrక గ8ణDాచకం (తమ�[Dారrక M�æషణం) 
“స$Ñaన0తGడగ8” అ.E అ$ాr /0సు� ం,V. ఇతర సంద$ా¥ల@e  $�ండవ పదం “అNVక 
)*+న, (OÕప�Iï+న)” “స$Ñaత�మ)*+న” మ$6య8 “ఘన)*+న (ఉన0త)*+న)”18 అ.E 
అ$ాr �0 సూtసు� ం,V. 2ాబటh` , భ£మq�2ా�ాల@e  స$ాaNV2ా$6Iï+న ,ేవ�/2f ఇ,V 
తO6న .-మNేయం.  

క.-Öయ8ల@e  “ఏó” అ.E ,ైవం, “ఎల@�Ë” అ.E మ$Õక ,ైవం (అత/ 
మనుమడ�) ఉన0ందువలన, )*á�iw,ెకL “ఏó ఎల@�Ë” అ.E ,ైDా/0 ఆ$ాNVం� ే
అన�మత యqజకLడ/ వ$6Hంచడం జ$6O6ం,V. ఈ అç�ా̂యంల@ ఉన0 సమస� 
ఏÀటంట�, క.-ను ప�$ాణ-ల ప2̂ారం ఏó మ$6య8 ఎల@�Ë $�ండ� DE$�aర� 
,ైDాలL; Dా$6 9ాÝÞత�ంల@ ఈ v�ర�bc ఏక ,ైవం ఉన0టY`  ఎటYవంటh 
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ఆN-$ాల´e వ�.19 ఈ ,ైDాల@e  ఎవ$62��.- యqజకLడ�Oా ఉంట% క.-నుకL క¿B- 
$ా�Oా ఉన0 వ�2f� ఎవ$��.- తన సaంత ,ెDౖాల@e  ఎవ$6 v�ర� =ద.gౖ.- 
ఆÊ$ాa,-�వaడం సంభవం OాÖ, అబ[̂×మ8కL OాÖ అత/bc ఉన0 అø$Ð 
సహü దర�లకL OాÖ bె�యనటYవంటh సంయ8క� .-మం క�O6న ,ైవం v�ర�=ద 
ఆÊ$ాa,-�వaడం అసంభవంOా కనబడ�తGం,V. ఇం2ా, Öp2f మ$6య8 
సమqN-.-/2f /జ)*+న $ాజ�ౖన )*iీÄయకL >-యqరÎపంOా ల´క tహ0ంOా 
)*á�iw,ెకLను (2íర�న. 110:1–4; Ýý. ^. 7:1–4, 17, 21) ఉన0తంOా 
చూపడమ.E,V, అతను అబ[̂×మ8ను కలLసు23నB-/2f ప©రa)  అత/ల@ ఈ 
గ8ణ-లL (ధ$ా®లL, లÂణ-లL) ఉండక�� IనటeIb ేఅసంభవమ.E �ెప�వచుu. 
ఈ $ా� ఎలq /జ,ేవ�ణ¬H  bెలLసుకL.-0Bో  ఈ వృb-� ంతం bె�యజ�యడం ల´దు; 
అIb,ే Iïహü Dా తనను b-.E అబ[̂×మ8కL Dgలe Bd �ేసుకLన0టY` Oా (12:1–3; 
అ�: . 7:2–4), 23/0 శb-బ[& ల అనంతరం Óలqమ8కL Dgలe Bd �ేసుకLన0టY` Oా 
(సంఖq�. 22:1–24:25) ఈ $ా�కL క¿B- ()*á�iw,ెకL) Dgలe Bd �ేసు23/ 
ఉండవచుu.  

వచనమ' 19. అ,ే సమయంల@ )*á�iw,ెకL అబ[̂×మ8ను, 
ఆ:ాశమ'నకHను భ�¤:�� సృNి�కర�య'ను స>Z§నGత«డ�PÂౖన \ేవ��వలన 
అబ,- మ' ఆÌర§\fంపబడ�ను aాక అ/ ఆÊరa,Vం�-డ�. ,ేవ�/ యqజకLడ�Oా, 
“Öp2f $ా�”Oా (Ýý. ^. 7:2) )*á�iw,ెకL అబ[̂×మ8ను ఆÊరa,Vంచడం అతను 
()*á�iw,ెకL) య£దులకL తంBd ̂ అIన (vతిర�డ�) వ�2f� కంటò OÕప�Dాడ/ 
సూtసు� ం,V. ర.ùలL (య£,Vయ మతబë ధకLలL) ఈ Mషయంల@ తర̈నభర̈నలL 
పB-8 ర�; 23ందర� )*á�iw,ెకL యqజకb-a/0 అబ[̂×మ8 9ాr I కంటò తకL�వ 
9ాr I గల,VOా చూ�ార�. మ$623ందర� అత.äక ,ేవదూత అÖ, బహÇ�ా పN̂-న 
దూత అIన ÀఖqI�లL 2ావ�ేuøనÖ అç�ా̂యపడూ�  అతణ¬H  
ఉన0త9ాr నంల@ ఉం�-ర�.20 అIb,ే Ýý. ^ పp^క రచIత అతను 
,ైవసaరÎప�డ� 2ాదÖ, అత.äక “ఘనుడ�” అÖ, అత/ వం�ావî ల´క 
వంశపరంపర (ప©$6aకLలL, DారసులL) య£,Vయ పజ̂లకL bె�యద/ 
bె�యజ��ాడ� (Ýý. ^. 7:3, 4). )*á�iw,ెకL వం�ావî గ8$6ంt Mవ$ాలL 
ల´క�� వడం, ఆనువంªకత (Dారసతaం) మqత)̂  యqజకb-a/0 /రHIం� ే
మ8ఖ�2ారకం (మ8ఖ�2ారణం) అ/ అç�ా̂యపBేDా$6 దృÈి`ల@ అత/2f తకL�వ 
9ాr I క�O�లq �ేiిం,V.  

�ాత /బంధన ప2̂ారం, ఆÊరa,Vం�ేDార� యqజకLBై.- ల´క $ాజ�ౖ.- స$� 
ఆÊ$ాaదం �: ం,ేDా$6కంటò OÕప� వ�2f� (/ర¼మ. 39:43; సంఖq�. 6:22–27; 
,Va\. 10:8; 2 సమ£. 6:18). “తకL�వDాడ� ఎకL�వDా/�ేత 
ఆÊరa,Vంపబడ�నను మqట 2�వలమ8 /$ాå�ప)*+ య8న0,V” (Ýý. ^. 7:7) అ.E 
పక̂టనల@ )*á�iw,ెకL అబ[̂×మ8కంటò OÕప�Dాడ.E సూచన /$6aDాదంOా 
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కనబడ�తGం,V. 2ాబటh` , �?pక)*+న $ాజ2íయపర)*+న మ$6య8 ఆ$6rకపర)*+న 
ప$6గణనలL )*á�iw,ెకL ఘనతకL 2ారణం 2ాదÖ, Öp2f $ా�Oా మ$6య8 
స$Ñaన0తGBైన ,ేవ�/ యqజకLBdOా ఆత®సంబంధ)*+న Mషయqల@e  అతను 
అబ[̂×మ8 కంటò ఘనుడ/ Ýý. ^ పp^క రచIత అత/2f అర @త/సు� .-0డ�. 
14:22–23ల@ vితర�డ� “Iïహü Dా” v�ర�నుపµO6ంచడం అతను Pాల´మ8 
$ా�కL /జ,ేవ�/ గ8$6ంt /రÎపణ-త®కంOా bె�యజ�యడం23రకL 2ాద/ 
23ంద$6 అç�ా̂యం. అతను (అబ[̂×మ8) 2�వలం Iïహü Dా సa2íయ .-మq.E0 
ఉపµO6ం�-డ�. మ$Õకటh, )*á�iw,ెకL అప�టh2� స$Ñaన0తGBైన ఏ2��క 
/జ,ేవ�/ యqజకLBైనప�టh2í, అత/2f ఈ హü ,- గ8$6ంt bె�యక �� వచుu.  

Öpపర�Bైన Pాల´మ8 $ా� అబ[̂×మ8ను ఘనపరuడం (స.-®/ంచడం), 
ల@తGను అత/ పజ̂�0 అత/ సం�ా,-��0 పటY` 23/�� Iన త�ర�� $ా�లL 
అబ[̂×మ8పటe  పవ̂$6�ంtన \ర�కL çన0ంOా కనబడ�తGం,V. త�ర�� $ా�లL 
అబ[̂×మ8 బంధుDgౖన ల@తGపటe  �ెడ�Oా పవ̂$6�ంచడం అబ[̂×మ8ను “DENVంt” 
బ[ధvwటh`నట�e న/ (DEదన క�O6ంtనట�e న/) 14:14–16 వచ.-ల@e  గమ/ంచవచుu. 
12:17, 18 వచ.-ల@e  అబ[̂×మ8bc స$��న సంబంధం ల´నందున తమ =,V2f 
DEదన�0 bెచుuకLన0 ఫ$Ñ లqOా, బలqN:ల�ౖన వ�కL� ల గ8$6ంt ఇ,V మ$Õక 
దృPా` ంతం (ఉ,-హరణ). ఏ,V ఏ)*+నప�టh2í, )*á�iw,ెకL అతణ¬H  (అబ[̂×మ8ను) 
“ఆÊరa,Vంచడం” జ$6O6ం,V. అత/ ఆÊ$ాaదం అబ[̂×మ8 అ.EaషణకL, 
9ాహ9� v�త)*+న ఆకiి®క ,-Bd2f, త�ర�� $ా��0 ప$ాÛతG�0 �ేiినందుకL, 
/రùంధంల@ ఉన0 మనుషG�0 Dా$6 ఆసు� �0 MBdvింt నందుకL 
కృతజ¹b-భ$6త)*+న �[వపక̂టన.  

,ేవ�ణ¬H  “ఆ2ాశమ8నకLను భ£À2f/ సృÈి`కర�”Oా )*á�iw,ెకL గ8$6�ంt 
“స$Ñaన0తGడ�.gౖన ,ేవ�/” .-మంల@ ఆÊరa,Vం�-డ�. “కర�” అ.E అ$ాr /0�ేu 
శబ&రÎ�ాలL �ాత /బంధనల@ పలL �Ñటe (qanah) ָקנָה  కనబడb-I; ఈ 
ప,-లకL “�: ందడం” ల´క “తన23రకL vి^య)*+నDాటh/ ల´క ఇష̀)*+Dాటh/ 
ఆ$6¨ంచడం”21 అ.E 9ాN-రణ)*+న అ$ాr లL.-0I. R. Laird Harris ప2̂ారం, 
qanah అ.E పదం 23/0 �Ñటe  “సృÈి`ంచు ల´క సృÛంచు” అ.E అ$ాr /0 క¿B- 
ఇసు� ం,V (14:19, 22; ,Va\. 32:6; 2íర�న. 139:13; 9ా)*త. 8:22).22 ఈ 
సందర¥ంల@ qanah అ.E పదం మ$6ంత 9ాa�[MకంOా “సృÈి`కర�” అ.E అ$ాr /0సూ�  
14:19, 22 వచ.-ల@e  కనబడ�తGం,V. పN̂-న)*+న (/$ాH యక)*+న, 2íలక)*+న) ఏ 
iి,-¾ ంb-/0 ఇక�డ పణంOా vwట̀ల´దు. భ£మq�2ా�ా�0 సృÛంtన (సృÈి`ంtన) 
,ేవ�డ� Dాటh=ద అNనత ల´క అNనతaం (కర�ృతaం) క�O6 ఉండB-? 2ాబటh` , ఈ 
$�ండ� అ$ాr లL (సృÈి`ంచడం, �: ం,V ఉండడం ల´క కర�Oా ఉండడం) ,ేవ�/ గ8$6ంt 
/జ)*+న దృక�2-/0 (దృOÑ¼ చర రÎ�ా/0, ల´క దృOావరణ-/0) 
పద̂$6½సు� .-0I. ,ైవజ¤¹ నసంబంNVత దృక�థంనుంBd (DE,-ంతపర)*+న 
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దృక�థం) చూtనటeIb,ే ,ేవ�డ� భ£మq�2ా�ా�0 సృÈి`ంtన 
సరaశ2f�మంతGడ�, Dాటh=ద అNనత క�O6న కర� మ$6య8 తన సృÈి`/ 
23న9ాO6ంచుDాడ� 2ాబటh`  ఈ $�ండ� అనుDా,-ల@e  ఏ,ో  ఒకటh ల´క ఈ $�ండూ 
స$6Iï+నMOా.E (ఖtuత)*+నMOా.E) క/vి9ా� I. 

వచనమ' 20. )*á�iw,ెకL తన ఆÊ$ాa,-/0 23న9ాO6ం�-డ�. అబ[̂×మ8 
తన సaంత ప$ా క¯మq/0బటh`  µధుBdOా Mజయq/0 9ాNVంచల´ద/, అతను 
మ$6య8 ªÂణ�: ం,Vన అత/ మనుషGలL (అలవరచబBdనDార�) బం,లను Dా$6 
ఆసు� �0 MBdvించB-/2f ,ేవ�/ 9ాధ.-లLOా ఉ.-0ర/ గ8$6�ం�-డ�. 2ాబటh` , 
అబ[̂×మ8 శత«- వ�లను అత/ �ేp కప�O6ంtనDాడ� స>Z§నGత«డగ' \ేవ�డ� 
మqత)̂ న/23 $ా� రÎÏd పర�సు� .-0డ� (ధు̂వపర�సు� .-0డ�). “శతĜవ�లను” 
 ;అ.E ప,-/0 “అణtDEi�Dార�” అ/ క¿B- అనువ,Vంచవచుu (tsar నుంBd ,ַצר)
ఎందుకంట� ఈ పదం, య8ద¾ంవంటh సంద$ా¥ల@e  పజ̂�0 అణtDEi ి
Dా$6కLన0Dాట/0టhÖ ,ోచు23/ Dా$6/ మqనiికåAభకL భయ�[̂ంతGలకL గ8$6 
�ేయB-/0 వ$6Hసు� ం,V (I$Ð®యq 6:24).24 

,ేవ�డ� త�ర�� $ా��0 అబ[̂×మ8 �ేతGలకL అప�O6ంtనందు కLOాను, 
)*á�iw,ెకL ఆÊరa,Vంt నందుకL, vితర�డ� అ/0టhల@ $ా�/యqజకLBd2f 
ప\fయవ వంత« ఇyె�ను అ/ ఉం,V. దశమqం�ా/0 (పదవ వంతGను, దశమ 
�[Oా/0) ఇ�ేu అలDాటY �ా̂³న పªuమqiియqల@ �-లq 2ాలం 2f¯త)  ఉంBే,V. 
పజ̂లL దశమqం�ా�0 ,ేDాలయqల@e  యqజకLల �� షణ-రrం, మ$6య8 $ా�లకL 
$ాజ/Dా9ాల వ�యం /Àత�ం ఇ�ేuDార�.25 $ా�Oా యqజకLడ�Oా 
దశమqం�ా�0 iీaక$6ం�ేందుకL )*á�iw,ెకL $�ండ� MN-లLOా అర�@ డ�; అIb ే
)*á�iw,ెకL M�æÈింt Pాల´మ8ల@/ క.-Öయ8ల@e / అన�,ైDాలకL 
యqజకLBైనప��డ� అబ[̂×మ8 అత/2f దశమqం�ా�0 ఇవaడం \వ)̂*+న 
సం,VOా¾ /2f ,-$6 \సు� ం,V. /శuయంOా )*á�iw,ెకL అబ[̂×మ8 ఆ$ాNVం� ే
,ేవ�ణ CH  ఆ$ాNVంtన యqజకLBె ౖ ఉన0ందువల.E, అబ[̂×మ8 అత/2f య8ద¾ంల@ 
Dgను,V$6O6 �ా$6�� తGన0 $ా�లనుంBd b-ను p$6O6 సం�ా,VంtనDాట /0టhల@ 
పదవ�[Oా/0�-uడ�. అతను ఈ MధంOా �ేయడంవలన, అతను తన 
సంతpDార�, అనOా యq2�బ8 (28:22), మ$6య8 ఇ�ా̄I�áయ8లL ,ేవ�ణ¬H  
i�Mం�ేDా$62f ఆÊ$ాaదంOా ఉండడంల@ తనను అనుస$6ంచడంల@ Dా$62f 
ఆదర½ంOా (మq,V$6Oా) /��-డ� (ల´nయ. 27:30–33; సంఖq�. 18:21–32).  

వచనమ' 21. క2-గమనం ఇక�డ 9: ,ొమ $ా� Dgౖప� మలLప� p$6O6ం,V; 
అబ[̂×మ8 పటe  ఇత/ Dgౖఖ$6, )*á�iw,ెకL అబ[̂×మ8 పటe  చూvిన Dgౖఖ$62f 
ప©$6�Oా çన0ంOా ఉం,V. 9: ,ొమ $ా� vితర�ణ¬H  అభ�$6rంtన \ర� అత/ 
అసంతృvి�/ బయటvwడ�తGన0టY` Oా కనబడ�తGంట�, )*á�iw,ెకL $Õటò`ను ,-̂å6 
ర9ా/0 bెtu అబ[̂×మ8ను ఆÊ$ాaదంbc OØరMంt ఔ,-ర�ంbc /ంBdన Dgౖఖ$6 
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చూvిం�-డ�. vwౖOా, 9: ,ొమ $ా� హ5ాతG� Oా (ఉన0 పళంOా) అభ�$6rంచడం 
అత/ల@ మ$ా�ద OాÖ కృతజ¹తOాÖ ఏ మqతం̂ ల´వ/ bె�యజ�సు� ం,V. 
మనుష«$లను P#:��� ఆtి�� Îe� Åtి:;నుమ' అ/ అరrÀ�ేu,V Ýý. ^ �[షల@ 
2�వలం ఆర� ప,-ల@e  క¿రuబBdం,V. Mజ�తIï+న అబ[̂×మ8కL య8ద¾ంల@ b-ను 
�� $ాBd 9ాaNనం�ేసుకLన0 23లe  9: మ8®ను పంచడంల@ సంప©రH)*+న 
/రHయqNV2ారం ఉం,V. అబ[̂×మ8 b-.E మనుషG�0 ఆసు� �0 \i ి 23/ 
Dgîe�� b-Bేøన/ 9: ,ొమ $ా� భయపBd ఉండవచుu. 

వచనమ'లH 22, 23. ఓటÀ�ాల�ౖ tకL�ల@e పBd కలవరంbc /ంBdన 9: ,ొమ 
$ా�కL అబ[̂×మ8 ఇtuన పత̂G�త�రం అతను ఆసు� �0 9ాaNనం �ేసు23/ 
ధనవంతGడ� 2ావడం23రకL య8ద¾ం�ేయల´ద/ bె�యజ�iిం,V. vwౖOా అబ[̂×మ8, 
య8ద¾ంల@నుంBd bెtuనDాటhల@ ఒక నూలL �� O��నను �ెప��లDా$��నను ల´శ 
మqత)̂*+.- తన23రకL \iి23నన/ అప�టh2� ఆ:ాశమ'నకH భ�¤:�� 
సృNి�కర�య'ను స>Z§నGత«డ�ను \ేవ�డ�PÂౖన b³హ  eా Iïదుట .- �ెI� 
Iïp�  పమ̂qణమ826 �ేi ి ఉ.-0డ�. ఈ పమ̂qణం�ేత అబ[̂×మ8 Iïహü Dా 
తనను ఆÊరa,V9ా� డ/ ఆయనల@ తనకLన0 నమ®2ా/0 ర��వ� �ే�ాడ�. 
అబ[̂×మ8 అత/ మనుషGలL య8ద¾ంల@ 9ాNVంtన ఏ Mజయq�0బటh`Iï+.- 
భ£ల@క$ా�ల@e  ఎవ$62í ఋణపBd ఉండవలiిన అవసరం ల´దు. vwౖOా, 9: ,ొమ 
$ా� గ8ణం గ8$6ంt అబ[̂×మ8కL అప�టh2� స�ష̀ంOా bెలLసు. అతను .E.E 
అబ[̂మ8ను ధనవంతG/Oా �ేiిpన/ ఎప�టh2í �ెప��23.E nలL ల´కLంB- 
vితర�డ� య8ద¾ంల@ b-ను 9ాaNనం �ేసుకLన0 :;లY gh మ'rల3 ఏ మSత-ం 
తన23రకL \సు23నB-.gౖ0.- ఒప��23నల´దు.  

వచనమ' 24. 23లe 9: మ8® \సు23.E Mషయంల@ అబ[̂×మ8 తన వ�2f�గత 
/రHయq/0 య8ద¾ంల@ తనకL స×యపBdన ÀతĜల=ద బలవంతంOా 
ర�ద&ల´దు. య8ద¾ంల@ �� $ాBdన పడ�చుDార� తమ ,ేహ ,-రFGత 23రకL అప�టh2� 
23/0 ఆ×రప,-$ాr �0 భ8Ûంt ఉ.-0ర�. తమ �ా̂ణ-లకL bెO6ంt �� $ాBdన 
ఆ.Eర� ఎP� �లL మ) Ù అ.EDార� 9ాaNనం�ేసుకLన0Dాటhల@ .-�యబద¾ంOా 
తమకL వ�ేu �[Oా/0 Dార� వదులL 2�Dాల/ అబ[̂×మ8 ఎదుర�చూడల´దు. 
2ాబటh` , 9: ,ొమ $ా� అనుమpbc సంబంధంల´కLంB- Dా$6 �[Oా ల´D! ఆ యq 
�[గమ8లL Dా$6/ \iి23న/మ® /అబ[̂×మ8 తన /రHయం bె�యజ��ాడ�. 

అన§యమ' 

అబ,- .మ' “ఆÌ>ా§దమ'”aా ఉండడం (13:5–7; 14:1–24) 

12:2 వచనంల@ ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8bc �ేiిన DాOా& నంల@ ఒక �[గం: “Öవ� 
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ఆÊ$ాaదమ8Oా నుందువ�” అ/ /$�&ª9�� ం,V. 13, 14 అN-�యqల@e  ఆయన ,// 
.gరDEరuడం ఆరంçం�-డ�. 

అబ[̂×మ8 ల@తGకL ఆÊ$ాaదంOా ఉ.-0డ�. ఆ,V. 12:1–3 వచ.-ల@e  
,ేవ�డ� అబ[̂×మ8ను పలLMN-లLOా ఆÊరa,V9ా� న/ DాOా& నం �ే�ాడ�. 
�ాఠ��[గం మధ�ల@ ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8ను ఇతర�లకL “ఆÊ$ాaదమ8”Oా 
ఉండమ/ ఆజ¤H vిం�-డ�. ఏ,ే)*+.-, ప.g0ండవ అN-�యం తర�Dాత �[గంల@ 
(tవ$6 సగంల@) అబ[̂×మ8 ఆÊ$ాaదంOా ఉండB-/2f బదులL, ఐగ8ప�� ల@ ఫ$Ñ 
ఇంటhDా$6=దకL �ా�ాలL (మ× DEదనలL) $ావB-/2f 2ారణమయq�డ�. ఇ,V, 
అతను �ా$ాగ8$6ంt ఆ)* తన �[ర� 2ాద/ ఆ)* తన సహü ద$6 అ/ అసత�ం 
ప�2�లq \సుకLన0 /రHయం వలన క�O6న ఫ�తం (12:13, 17). tవ$62f 
అబ[̂×మ8 ఈ అనుభవంనుంBd �ాఠం .Eర�uకL.-0డ�. అతను అత/ ప$6Dారం 
క.-నుకL p$6O6 వtuన త$ాaత, అత/ ప:వ�ల 2ాపర�లకL ల@తG ప:వ�ల 
2ాపర�లకL మధ� MDాదం తల�p�నప��డ�, అబ[̂×మ8 తన బంధుDgౖన ల@తG 
b-ను /వiిం�-లనుకLన0 భ£�[Oా/0 2�ర�23.Eలq మ8ందుOా అత/2f 
అవ2ా�ా/0�-uడ�. ల@తGకL దగ¼ర బంధువ�Oా అబ[̂×మ8కL b-ను ÜదటOా 
2�ర�23.E హకL� మ$6య8 తన 9� దర�/ కLమqర�Bైన ల@తGను వ�p$�క ,VశకL 
Dgళeమ/ �ెv�� అNV2ారం ఉన0ప�టh2í, ఇలq �ేయడంవలన అంట� ల@తGకL 
ÜదటOా అవ2ా�ా/0tu అబ[̂×మ8 /శuయంOా ల@తGకL 
ఆÊ$ాaదమయq�డ�. అబ[̂×మ8 ల@తGకL ఐగ8ప�� నుంBd \iి23/ వtuన 
సంపదల@e  �[Oా/0tu మ$Õక MధంOా క¿B- ల@తGకL ఆÊ$ాaదమయq�డ� 
(13:5, 6 చూడంBd). 

23¯ త�  /బంధన ప2̂ారం, తన పజ̂లL ఇతర�లకL ఆÊ$ాaదంOా ఉంB-ల/ 
,ేవ�డ� 2�ర�కLంట%.E ఉ.-0డ�. 2��Iస�వ�లL “) లL కలLగ8టకL 2íడ�” 
�ేయక¿డద/ ($Ñమq. 3:8) ,ేవ�డ� ఖtuతంOా 2�ర� కLంటY.-0డ�; ఇటYవంటh 
పనులL (2íడ�లL) పజ̂లL ,ేవ�ణ¬H  మÝÞమప$�uలq �ేయB-/2f బదులL ఆయణ¬H  
దూÈిం�ేలq �ే9ా� I ($Ñమq. 2:24; 2 v�తGర� 2:2). 23ండ=ద పస̂ంగంల@, 
I�సు (ఈ మqటల´0 ఉపµO6ంచక�� Iనప�టh2í) ªషG�లL తమ చుట%`  
ఉన0Dా$62f ఆÊ$ాaదంOా ఉంB-ల/ Dా$62f బë NVం�-డ�. ఆయన, “మనుషG�లL 
= సñ2f¯యలను చూt పరల@కమందున0 = తంBd/̂ మÝÞమపరచునటYe  Dా$6 
Iïదుట = DgలLగ8 ప2̂ాªంప/య8�Bd” (మత�I 5:16) అ/ �ె�ా�డ�. v�తGర� 
ఈ సb-�.E0 Mడమ$6u, 2��Iస�వ�లL “ఆÊ$ాaదమ8నకL Dారసులవ�టకL” Oాను 
“vిలLవబBdp$6” అ/ ఎp�  �ెబ£�  ఆ 2ారణం�ేత Dార� �ేయవలiిన ప/ గ8$6ంt 
“2íడ�కL పp̂2íBైనను దూషణకL పp̂ దూషణIï+నను �ేయక ,MంచుBd” అ/ 
�ె�ా�డ� (1 v�తGర� 3:9). “,MంచుBd” అ.E,V “,ేవ�డ� Àమ®�0 ,Mంచు Oాక” 
అ/ 2�వలం మqటల@e  పలకB-/2f మqత)̂  ప$6Àతం 2ాద/, 2f¯య�0 
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సూtసు� ంద/ v�తGర� �[వన. “2íడ�నుంBd bÔలO6 ) లL �ేయవల�ను” (1 v�తGర� 
3:11) అ/ v�తGర� తన �ాఠకL�0 ఉప,ేశప©రaకంOా Ýýచu$6ం�-డ�.  

అబ[̂మ8 మ8గ8¼ ర� అø$Ð 9� దర�లకL ఆÊ$ాaదంOా ఉ.-0డ�. నలLగ8ర� 
త�ర�� $ా�ల iwౖ.-�లL తమకL వ�p$�కంOా pర�గ8బ[టY �ేiిన అIదుగ8ర� 
$ా��0 ఒంటర��0 �ేయడం 23రకL మృత సమ8దం̂ నలL,Vశల@e  అంట� ఉత�రం 
త�ర�� దådణం పªuమ ,Vశల@e  ఉన0 నగ$ాల=ద పBd ,-Bd�ేi ి ధaంసం 
�ేయడం, స=పంల@.E ఉన0 అబ[̂×మ8ను మ8గ8¼ ర� అø$Ð 9� దర��0 OÕప� 
అ�ాయంల@2f .gటh`ం,V. త�ర��నుంBd వtuన నలLగ8ర� $ా�లL, అIదుగ8ర� 
$ా�లbc య8ద¾ం �ేయB-/2f ప©రa) , అబ[̂×మ8 అø$Ð 9� దర�ల�ౖన ఆ.Eర� 
ఎP� �లL మ) Ù అ.E మ8గ8¼ $6bc iీaయరÂణ23రకL అంట� ఆత®రÂణ 23రకL 
(/బంధ.-ప©రaక)*+న) )*+\^బంN-/0 ఏర�రచుకL.-0డ� (14:13).  

అø$Ðయ8ల సంఖq�బలం ఎంbc, Dా$6ల@ య8ద¾ంల@ �� $ాడగల 
µధుల�ంద$Ñ మనకL bె�యదు; అIb ే అబ[̂×మ8కL మ£డ� వందల 
ప,ె&/À,V మం,V య8,-¾ �[�సం �ేiిన మనుషGలLన0 సaంత iwౖన�ం ఉం,V. 
శతĜiwౖన�ంనుంBd తమకL ఏ ,VకL�నుంBై.- అ�ాయం �: ంt ఉన0ందున 
అø$Ðయ8లL అబ[̂×మ8 iwౖన�ం తమకL స×యపB-ల/ 2�ర�కL.-0ర�. vwౖOా, 
అబ[̂×మ8 తనగ8$6ంt అంట� /జ)*+న ,ేవ�డ� తనను vి�tన vిలLప�గ8$6ంt 
అø$Ð 9� దర�లకL �ెvి� ఉండవచుu. బహÇ�ా Dార� Iïహü Dా అబ[̂×మ8ను 
OÕప� సంపదలbc ఆÊరa,Vం�-డ/ అరrం �ేసు23/ ఉండవచుu. 

నలLగ8ర� త�ర��$ా�ల=ద Mజయం త$ాaత, య8ద¾ంల@ 9ాNVంtన 
Mజయq/2f మ$6య8 మనుషG�0 ఆసు� �0 p$6O6 ఇ�ేu Mషయంల@ను vితర�డ� 
తనకL OÕప�త.-/0 ఆ�ా,Vంచు23నక�� వడం అను�లIïదుట మంt 9ాÂ�ంOా 
ఉం,V. అబ[̂×మ8, “ఆ2ాశమ8నకL భ£À2f/ సృÈి`కర�య8ను స$Ñaన0తGడ�ను 
,ేవ�డ�.gౖన Iïహü Dా” అ/ సు� pం�-డ� (14:22) గనక అతను “అన�జనులకL 
DgలLO��” ఉ.-0డ/ (ּגֹויִם, goyim, అన�జనులL; Iïష. 49:6) bెలL9�� ం,V.  

అబ[̂×మ8 అన�జ¤తGల@e / పజ̂లకL ఆÊ$ాaదంOా ఉంB ే ప2̂f¯యను 
ÜదలLvwట[` డ/ bెలL9�� ం,V; అత/ సంతpDా$��న ఇ�ా̄I�áయ8లL ,/0 
23న9ాO6ం�-�. �-లq 2ాలం త$ాaత, iీ.-I పరaతం దగ¼ర ,ేవ�డ� తన పజ̂లL, 
“యqజకరÎప)*+న $ాజ�మ8Oాను ప$6:ద¾)*+న జనమ8Oాను” ఉంB-ల/ Dా$6bc 
�ె�ా�డ� (/ర¼మ. 19:6). ఇ�ా̄I�లL రÂణ ఒక మ8O6ంప� 23రకL 2ాదు. 
యqజకరÎప)*+న $ాజ�ంOా, ,ేవ�/�ేత ఎ/02��న పజ̂కL (జ¤p2f) క�O6న రÂణ 
Dా$6తర�లకL ఆÊ$ాa,-లకL మqర¼ంOా ఉండడం 23రకL, ,ేవ�Bెవర� మ$6య8 
ఆయన సరaపజ̂�0 రådంt ఆÊరa,Vంచడం23రకL ఏం �ేయను.-0డ.E సb-�/0 
bె�యజ�i� మqధ�మంOా ఉండడం 23రకL క¿B-. Dార� అన�పజ̂లL తమ 
అసత�,ైDా�0 MBdtvwటh` , Iïహü Dాను i�Mం�ేలq Dా$6/ నBdvించ వలi ి
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ఉ.-0ర�. 
23ంతమం,V అన�పజ̂లL ఈ సం,ే�ా/0 అందు23/, /జ,ేవ�/Dgౖప� p$6Oార�. 

À,-�ను యqజకLBైన Ibĉ (/ర¼మ. 18:1–12); మ$6య8 DEశ� అIన 
$ా×బ8 (Iïహü . 2:9–14; 6:22–25) Iïహü Dాయందు తమ M�ాa9ా/0 
పక̂టhం�-ర�. øయq.య8$ాల�ౖన రÎతG Iïహü Dా తనకLన0 M�ాa9ా/0 
వ�క�ప$6t, ఇకనుంBd తన ,ేవ�డ� ఆయ.Eన/ �ెvి�ం,V (రÎతG 1:16, 17). 
,-nదు <ర�ల@e  23ంతమం,V, ÝÞ\�య8Bైన ఊ$6యq వంటh అన�పజ̂ల@e / 
Dార�.-0ర� (2 సమ£. 23:36–39; 1 ,Vన. 11:39–46). iిం×సనం మ$6య8 
$ాజ�ం అబ[¢ ల@మ8 �ేతGల@e 2f Dgîeనప��డ�, O6\�య8Bైన ఇత�I ,-nదు ఇం2ా 
,ేవ�/ మ/ÈిOా.E ఉ.-0డ/ నÀ®నDాBె,ౖ ,-nదుయందు Iïహü Dాయందు 
తన నమ®2ా/0 పక̂టhం�-డ� (2 సమ£. 15:21). ,-nదు J ి�Èీ�య8Bైన ఈ 
µధుణ¬H  తన iwౖన�ంల@ మ£డవ �[గం=ద అNVపpOా �ే�ాడ�; ఇత�I 
మ$6య8 అత/ మనుషGలL ,-nదు $ాజ�ం అబ[¢ ల@మ8 .-యకతaంల@ ఉన0 
$ాజ,ో^హÇల �ేతGల@e  పడకLంB- అడ�8 కL.-0ర� (2 సమ£. 18:1–5). అనంతర 
2ాలంల@ Iïహü Dా ,-nదు గ8$6ంt, “జనమ8లకL (అన�పజ̂లకL27) 9ాådOా 
అత/ /యÀంtp/ జనమ8లకL (అన�పజ̂లకL) $ా�Oాను అNVపpOాను 
అత/ /యÀంtp/” (Iïష. 55:4) అ/ �ె�ా�డ�. 

అబ[̂×మ8 దుషG` ల�ౖన 9: ,ొమ పజ̂లకL Dా$6 $ా�కL ఆÊ$ాaదంOా 
ఉ.-0డ�. త�ర�� iwౖ.-�లL 9: ,ొమ పజ̂�0 ఇతర నగ$ాల పజ̂�0 Dా$6 Dా$6 
ఆసు� లbcబ[టY ఇం2ా ల@తGను క¿B- �ెరపటY` 23/ DgðÒe య/ అబ[̂×మ8 
Mన0Dgంట.E 2ా$Ñ�ను®ఖుడయq�డ�. అతను తన దగ¼ర ఉన0 23,V&  మం,V 
µధులbc మ$6య8 మ8గ8¼ ర� అø$Ð 9� దర�ల iwౖ.-�లbc త�ర�� iwౖ.-��0 
త$6À 23ట[` డ�. ల@తGను రådంచడం అత�వసరం 2ాబటh`  అత/ vwత� ంBd ̂
ల@తG23రకL తన �ా̂ణ-/0 పణంOా vwట̀B-/2f iwౖతం Dgనుకడ�గ8 DEయల´దు. 
అIb ేదు$ా®ర�¼ ల�ౖన 9: ,ొమ పజ̂ల సంగbేÀ? 9: ,ొమ పజ̂ల దు$ా®ర¼ం ఎంత 
Öచ)*+నదంట� Dా$6 దు$ా®$ా¼ /0బటh`  త$ాaత ఈ )*+,-నంల@/ నగ$ాల/0టh/ 
పజ̂లbc స× ,ేవ�డ� .-శనం �ేయవలi ి వ�ెuను (19:24, 25)? 
�ెరపటY` 23/�� IనDా$6నుంBd MBdvించB-/2f ల@తG OాÖ, 9: ,ొమ పజ̂లL OాÖ 
అర�@ లq 2ా,- అ.E,-/ =ద అబ[̂×మ8 /రHయం \సు23నల´దు OాÖ, Dార� 
/సÄ×య8ల/ Dా$6 పå6న ఎవ$��.- జãక�ం �ేసు23నవలiిన అవసరం ఉంద.E 
Dాస�వం vwౖ.E అతను /రHయం \సుకL.-0డ�. 

అబ[̂×మ8 చర�లL ,ేవ�డ� తన పజ̂లL పp̂ తరంల@ను తమ 
�: ర�గ8Dా$6పటe  ఎలq పp̂ స�ం,Vం�-ల/ 2�ర�కLంటY.-0Bో  bె�యజ�i� చక�/ 
దృPా` ంతంOా (ఉ,-హరణOా) ఉ.-0I. ,ేవ�డ� ఇ�ా̄I�áయ8�0, “/ను0వల� 
Ö �: ర�గ8Dా// v�^Àంపవల�ను” అ/ ఆజ¤¹ vింtనప��డ� ,-/2f మ8ందు 
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ఆయన, “2íడ�కL పp̂2íడ� �ేయక¿డదు, Ö పజ̂ల=ద 2�పమ8ంచు23నక” అ/ 
�ె�ా�డ� (ల´nయ. 19:18). ఈ ఆజ¹ Mషయంల@ తన పజ̂లL తమ v�^మను 
తమపటe  య8క�$Ðpల@ పవ̂$6�ంtన Öpపర�ల�ౖన Ýý. ^ �: ర�గ8Dా$62f మqత)̂  
ప$6Àతం �ేసు23నB-/2f తO6న 2ారణ-�0 Dgp2� �Kధనల@ పడb-ర/ ,ేవ�/2f 
bెలLసు. అIb,ే 2�పపడక¿డదు పp̂2íడ� �ేయక¿డద.E /È�N-రrక)*+న ఆజ¹ 
ఇందుకL ప©$6�Oా çన0)*+న ,-/0 సూtం� ే �[Dారrక)*+న ఆజ¹. v�^మ 
�: ందB-/2�టYవంటh అర @తOాÖ µగ�తOాÖ ల´/ �: ర�గ8Dా$6/ iwౖతం 
v�^Àం�-ల/ ,/ అరrం. 

I�సు “Ö ,ేవ�Bైన పభ̂8వ�న ... v�^Àంపవల�న/య8, /ను0వల� Ö 
�: ర�గ8Dా// v�^Àంపవల�న/” (ల¿2ా 10:27) $�ండ� పN̂-న)*+న ఆజ¹�0 
ఇtuనప��డ� /శuయంOా ఈ �[వనI� ఆయన బë ధల@ కనబడ�తGం,V. 
య8వకLBైన ఒక ధర®�ా9�� Lప,ేకLడ� తనను b-ను సమ$6rంచు23నB-/2f 
పయ̂p0సూ�  తనbc మqట[e డ�తGన0 ఆయణ¬H  (I�సును), “.- �: ర�గ8DాBెవడ�” 
(ల¿2ా 10:29) అ/ అBdOాడ�. I�సు అత/ పశ̂0కL జDాబ8Oా మంt 
సమరయ8Bd ఉపమqనం (కథ) �ె�ా�డ�; ,ొంగలL ఒక వ�2f�/ ,ోచు23/ అతణ¬H  
23టh`  మరణ-వసrల@ ఉన0 అతణ¬H  ,-$6 పక̂�న పడDEiినప��డ� మంt 
సమరయ8డ� అత/2f స×యం �ే�ాడ�. ఈ ఉపమqనం tవ$Ñe  I�సు అతణ CH  
(య8వకLBైన ధర®�ా9�� Lప,ేకLడ�), “,ొంగల �ేpల@ t2f�నDా/2f ఈ మ8గ8¼ $6ల@ 
(యqజకLడ�, ల´nయ8డ�, సమరయ8డ�) ఎవడ� �: ర�గ8DాB-Iïను” (ల¿2ా 
10:36) అ/ పª̂0ం�-డ�. ఇక�డ అసలL పశ̂0 “.- �: ర�గ8DాBెవర�” అ/ 2ాదు 
OాÖ, “.E.gవ$62f �: ర�గ8DాBdOా ఉంB-�” అ.E, ే (ల¿2ా 10:37 చూడంBd). 
,ేవ�డ� తన పజ̂లL ఇతర�లకL �: ర�గ8Dా$6Oా ఉంB-ల/ అవసరంల@ 
ఉన0Dారంద$62í స×యం �ేయqల/, అంట� జ¤p 9ామqÛక ఆ$6rక 9ాr I 
ÖpగలDా$ా 2ా,- అ.E .gౖpక /యమqలకL అ\తంOా అంద$62í స×యపB-ల/ 
2�ర�కLంటY.-0డ�. తదుప$6 2ాలంల@ �"లL క¿B- ఈ �[వన.E, “2ాబటh`  మనకL 
సమయమ8 ,ొర2fన23ల,V అంద$6Iïడలను, M�æషమ8Oా M�ాaసగృహమ8నకL 
�ే$6నDా$6Iïడలను ) లL�ేయ8దమ8” (గల\. 6:10) అ/ వ�క� ప$ాuడ�. 
I�సు ఈ v�^మగ8$6ంt దృPా` ంతప©రaకంOా Mవ$6ంచB-/2f ,-,-ప�Oా $�ండ� 
DEల సంవతÄ$ాల ప©రa)  అబ[̂×మ8 తన �: ర�గ8Dా$6పటe  ఈ v�^మ.E 
ఆచరణ MయంOా చూvిం�-డ�.  

అబ[̂×మ8 )*á�iw,ెకLకL ఆÊ$ాaదంOా ఉ.-0డ�. ధనవంతGBైన ఒక 
పర,ేª తన tన0iwౖన�ంbc త�ర�� $ా�ల=ద 9ాNVంtన అప©రa 
Mజయంగ8$6ంt )*á�iw,ెకL ఎలq M.-0Bో  �ాఠ��[గంల@ Mవ$ాల´e వ�. బహÇ�ా 
ఈ Dార� తaరల@.E, మ$Ð మ8ఖ�ంOా ,-Bd�ేiినDార� క.-ను చుటY` పక̂�ల@e  ఉన0 
నగ$ాలకL �[$ÐOా ఉపదవ̂ం క�O6ంtన త$ాaత అంతట[ Dా�vింt ఉండవచుu. 
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అబ[̂×మ8 త�ర�� $ా��0 ఓBdంచడం మటY2� 2ాదు, అతను 9: ,ొమ పజ̂�0 
Dా$6 ఆసు� �0 క¿B- రådం�-డ�. )*á�iw,ెకL ఈ వ�2f�/ కలLసు23/ అత/2f 
$Õటò`ను ,-̂å6ర9ా/0tu అతణ¬H  స.-®/ం�-లనుకL.-0డ�; అంb ే 2ాదు, 
“Iïహü Dా” అ.E వ�2f�గత (సaంత, సa2íయ) .-మం క�O6న స$Ñaన0తGBైన 
,ేవ�/ .-మంల@ అతణ¬H  ఆÊరa,Vం�-ల/ క¿B- 2�ర�కL.-0డ�. vితర�డ� b-ను 
9ాaNనపర�uకLన0Dాట/0టhల@ )*á�iw,ెకLకL దశమqం�ా�0 (పదవ�[గం) 
ఇtuనప��డ�, ఈ పర,ేª /జ,ేవ�/పటe  య2-రr)*+న /బద¾త గలDాడ/, 
క.-ను ,ేశంల@ Iïహü DాకL పp̂/NVOా ఉన0Dా/పటe  తన /బద¾తను 
ఆచరణ MయంOా చూపB-/2f సంiిదు¾ డయq�డ/ అత/2f /సÄం,ేహంOా bె�iిం,V. 
అబ[̂×మ8 )*á�iw,ెకLకL ఔ,-ర�ప©రaక)*+న ఈ బహÇమp (2ానుక) 
/వaడం,-a$ా, అనంతర 2ాలంల@ I�సు “ప�చుu23నుట కంటò ఇచుuట 
ధన�మ8” (అ�: . 20:35) అ/ ప�2fన మqటల@e / సత�ం అత/2f 
అనుభవప©రaకంOా అవగత)*+ంద/ bెలL9�� ం,V. 

దశమqం�ాల గ8$6ంt (దశమ�[గం, ల´క పదవ వంతG) బ¦ౖÓల@e  bÔ� 
ప9̂ా� వన ఆ,V. 14:20ల@ కనబడ�తGం,V; అIb ే ఇ,V �-లq �ా̂³న)*+న 
అలDాటY. ,ేవ�/ పజ̂లL తమ సం�ా,-�ల/0టhల@ దశమ �[Oా�0 Iïహü DాకL, 
ఆయ.E సమస�ం=ద అNనత (కర�ృతaం) క�O6నDాడ.E భ2f��[వంbc కృతజ¹b- 
ప©రaకంOా సమ$6�ం�-ర�. మనకLన0వÖ0 ఆయన �ేతGల@e నుంBd మనకL 
బహÇమqనంOా వtuనDE. ,ేDాలయ /$ా®ణం23రకL పజ̂లL చూvwటh`న 
కLత�హలq/0 మ$6య8 Dా$6 ,-తృb-a/0 కðÒe $ా చూtన ,-nదు Iïహü DాకL 
N-$ాళంOా ఇtu, “ఈ ప2̂ారమ8 మనఃప©రaకమ8Oా ఇచుu 9ామరrGమ8 
మqకLండ�టకL .E.gంత మqతప̂� Dాడను? .- జనుల�ంత మqతప̂�Dార�? 
సమస�మ8ను Ö వలన.E క�O�ను గ,-? Ö సaసం�ాద�మ8ల@ 23ంత ) మ8 
Ö2ftuయ8.-0మ8” (1 ,Vన. 29:14) అ/ �ా̂$6rం�-డ�.  

�"లL ఉపµO6ంtన ప$6�[ష ,-nదు ఉపµO6ంtన ప$6�[షకL 
పp̂ధa/లqOా కనబడ�తGం,V; IïరÎషల´మ8ల@ ఉన0 ప$6:దు¾ ల అవస$ాల 
23రకL ఐ$Ñ�ాల@ t.-0iియqల@ (ఆiియq )*+నర�) అన� పజ̂లLన0 
సంఘqలనుంBd 2ానుకలL (M$ాðÒలL) i�క$6ంtన సమయంల@ �"లL 
23$6ంథుల@/ సహü దర��0 ఇష̀ప©రaకంOాను ,-తృతaంbcను ఇDాaల/ Dా$6/ 
�� ^ తÄÝÞం�-డ� (1 23$6ం2 . 16:1–4). ,-nదు 2ాలంల@ ,-తృb-a/2f ఏ,V 
మ£ల)*+ ఉన0,ో  (ఆN-ర)*+ ఉన0,ో), అంట� ,ేవ�డ� తన పజ̂లకL 
దయqప©రaకంOాను ఉ,-రంOాను ఇవaడం, 2��Iస�వ ,-తృb-a/2f క¿B- అ,ే 
మ£లం (ఆN-రం) 2ాDాల/ �"లL .ä2f� �ె�ా�డ�. ఖtuతంOా ఇDాaల/ �"లL 
ఆజ¤¹ vించక�� Iనప�టh2í, Dా$6 v�^మల@/ య2-రrతను ర��వ��ేసు23.E 
అవ2ా�ా/0 b-ను ఇసు� .-0న/ అతను సంఘq/2f గ8ర��  �ే�ాడ�. �"లL, “=ర� 
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మన పభ̂8Dgౖన I�సు 2í¯సు�  కృపను ఎర�గ8దుర� గ,-? ఆయన 
ధనవంతGBైయ8ంBdయ8 =ర� తన ,-$6దĜమ8వలన ధనవంతGలL 2ావల�న/, 
= /Àత�మ8 ద$6దు̂B-Iïను” (2 23$6ం2 . 8:9; మ$6య8 9:7–15 చూడంBd) 
అ/ �ె�ా�డ�. 

సూచనలL 
1బబ8ల@ను �[షల@ ఈ v�ర� #క� రÎపం (âl) Larsa (“లq$ాÄ పట̀ణమ8”) అ/ 

మ$6య8 ప�$ాతన సు)*ర�ల@ ,/ v�ర� “అరరa” (“DgలLగ8 సrలమ8”) అ/ Charles L. 
Feinberg �ెబ8తG.-0డ�. (Charles L. Feinberg, “Ellasar,” in The International 
Standard Bible Encyclopedia, rev. ed., ed. Geoffrey W. Bromiley [Grand 
Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1982], 2:73–74.) 23ందర� 
“ఎలe9ార�”ను దådణ బబ8ల@నుల@ ఉన0 ల$ాÄbc (సూర�,ేవ�/ #క� పట̀ణమ8) 
గ8$6�ంtనప�టh2í, “అ$6µÚ” అను $ా� #క� v�ర�కL Dాయ8వ� )*9: �: తÀయల@/ 
ఒక �ా̂ంతమ8 తO6న,VOా క/vిసు� ం,V. 2K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old 
Testament (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2003), 
320. 3David M. Howard, Jr., “Siddim, Valley of,” in The International Standard 
Bible Encyclopedia, rev. ed., ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Mich.:  
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988), 4:499–500. 4Genesis Apocryphon 
21. 5Michael C. Astour, “El-paran,” in The Anchor Bible Dictionary, ed. David 
Noel Freedman (New York: Doubleday, 1992), 2:423. �ా̂³న క.-నుల@ 
దådణంOా ఏలతG Dgౖప� 9ాO6న M�ాల)*+న ఎB-$6 �ా̂ంతంల@ �ా$ాను అరణ�ం ఉం,V; 
ఇందుల@ iీ.-I అరణ�ంల@ 23ంత �[గం క¿B- ఉం,V. 6అø$Ðయ8ల దు$ా¼ లL 
త�ర��Dgౖప� (సంఖq�. 21:13, 21–31) మ$6య8 పడమరDgౖప� (Iïహü . 7:7; 10:5–12) 
�ెద$6 ఉ.-0I. 7Duane E. Smith, “Bitumen,” in The International Standard 
Bible Encyclopedia, rev. ed., ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Mich.: 
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1979), 1:521. 8Josephus Antiquities 1.9. 
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