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అ"#$యమ' 20 

\ేవ�� eాaాA నమ'లను 

భద-పరచుట 

20వ అN-�యమ8 మ$Ñ9ా$6 అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ా #క� 
సం�-రమ8ను bె�యజ�సు� ం,V. O�$ార�ల@ జ$6O6న సంఘటనలL 12వ 
అN-�యమ8ల@ ఐగ8ప�� ల@ జ$6O6న Dాటh/ �� �య8న0,V. 

అబ,- .మ' ¯సమ' మ>?య' అÀ_`లÕకH అమSయకత§మ' 

(20:1–7) 

1అకÁనుం�� అబ,- .మ' ద¼�ణ \ేశమ'నకH త>?Y¶x b :ా\ేష«కHను 
షóరCకHను మధ$ప-\ేశమ'ల3 �వtిం� aQ>ారCల3 :;P#ళõY  ఉం�ెను. 2అప��డ� 
అబ,- .మ' తన ·,ర$b³�న ¥ా>ానుగ�>?�– ఈ_ ̀ P# yెలÕY ల� yెUu�ను గనుక 
a7>ారC >ాజQౖన అÀ_`లÕకH ¥ా>ాను UిFUిం� తన bంట yేరC�:;PÂను. 3అbనను 
>ాd-e�ళ \ేవ�డ� స§పGమందు అÀ_`లÕకHP%దAకH వ��– Îవ� Î bంట 
yేరC�:;�న tీ� Æ ఒక ప�రCష«�:� ·,ర$ గనుక ఆ_ ̀�¤త�మ' Îవ� చ��నeాడవ� 
సుమS అ� yెUu�ను. 4అbjే అÀ_`లÕకH ఆ_`jk ¶x ల¬దు గనుక అతడ�–ప-భ'eా 
ఇట��  Îdగల జనమ'ను హతమ' yేయ'దుeా? 5– ఈ_ ̀P# yెలÕY ల� అతడ� P#jk 
yెప�ల¬\#? మ>?య' ఆ_ ̀ క��#– అతడ� P# అనG అPÂను. P�ను yేత«లjk ఏ 
\ోషమ' yేయక య"#ర¹హృదయమ'jk ఈ ప� yేtdినPÂను. 6అందుకH \ేవ�డ�– 
అవ�ను, య"#ర¹హృదయమ'jk \��� yేtిdవ� P�PÂరCగ'దును; మ>?య' Îవ� 
P#కH µ>Zధమ'aా ¶ాపమ' yేయకHండ P�ను �నుG అడøa?ం�d�; అందు:7 P�ను 
�నుG ఆ_`ను మ'ట��య$ల¬దు. 7:ాబట��  ఆ మనుష«$� ·,ర$ను d>?a? అత� 
కప�a?ంచుమ'; అతడ� ప-వక�, అతడ� Î :;రకH ¶-ా ర¹నyేయ'ను, Îవ� 
బ-త«కHదువ�. Îవ� ఆ_`ను అత� కప�a?ంచ�b³డల Îవ�ను ÎeారందరCను 
�శ�యమ'aా చyె�దర� jెFtి:;నుమ� స§పGమందు అత�jk yెUu�ను. 
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వచనమ' 1. అబ[̂×మ8 #క� తర�Dాత పయ̂qణమ8 #క� ఆరంభ 
Óందువ�bc ఈ అN-�యమ8 �ా̂రంభమ�తGం,V. అకÁడనుం�� అను Dాక�మ8 
ల@తG ఒకప��డ� 2ా��� Iన, �: గbc /ంBdన ప,̂ేశమ8 ఆయన చూiwను అ/ 
క¿B- అనువ,Vంచబడ�తGం,V (19:27, 28). అబ[̂×మ8 #క� పయ̂qణమ8ల@ 
అత/ కLటYంబమంb- �ా�Dార� 2ాబటh` , “అక�డనుంBd” అను పదమ8 ఎకL�వOా 
తను గ8B-రమ8 DEసుకL/య8న0 “మ) Ù దగ¼రనున0 iింధూరవనమ8” నుంBd 
అ/ సూtసు� ం,V (18:1). 

దådణ-న ఉన0 PÂaQవ�కH vితర�డ� ఎందుకL DgðÒe Bో  Dాక�మ8ల@ 
Mవ$6ంచబడల´దు. అIb,ే తర�Dాత పªuమqన ఐగ8ప��  Dgౖప�న ఉన0 
:ా\ేష«కHను షóరCకHను మధ$ప-\ేశమ'ల3 /iింtర/ అ,V �ెబ8తGం,V. ×గర� 
�ా$6�� Iన ప,̂ేశ)  ఈ ప,̂ేశమ8 (16:7, 14 vw ౖ Dా�ఖq�నం చూడంBd). ఎంత 
2ాలం అబ[̂×మ8 అక�డ /వiిం�ె.Æ bె�యదు 2ా/ తర�Dాత అతను తన 
ప$6Dారం ఉత�ర Dgౖప�కL కద� మ$6య8 ఒక పర,ేªOా O�$ార�ల@ /వiిం�ెను 
ో,O�$ార� ఎక�డ ఉన0 .(gur ,ּגּור)  bె�యదు; 2ా/ టòó హ$ార� ఆ సrలమ8 
2ావచుu, అ,V సుమqర� bÔÀ®,V )*+ళ;e  ఆO�0య Oాజ¤ల@ మ$6య8 ప,VÝàను 
)*+ళ;e  Dాయ8వ� బ¦I�$�¢బ[ల@ ఉం,V.1 

వచనమ' 2. aQ>ారC >ాE అÀ_`లÕకHaా �ెప�బB-8 డ�, ,/2f “.- తంBd ̂
$ా�” అ/ అరrం. “అ.)*ల�కL” వ�2f�గత v�ర� కంట� క¿B- ఐగ8ప�� ల@ “ఫ$Ñ” వల� 
ల´,- తర�Dాత $Ñమ8ల@ “2��సర�” వల� ఒక $ాజ$6క v�ర�లq క/vిసు� ం,V.2 
తర�Dాత O�$ార� $ాజ�ౖన “అÓ)*ల�కL” గ8$6ంt ఆ,V2ాండమ8 26:1ల@ 
�ెప�బBdం,V. 

ఇక�డ, $�ంBో  9ా$6, అబ[̂×మ8 తన ·,ర$ ¥ా>ా గ'>?ం� ఇలq అబద¾మ8 
�vెw�ను, ఈ_ ̀P# yలెÕY లH (12:19 చూడంBd). మ8నుపటh సంఘటనకL Mర�ద¾ంOా 
(12:11 చూడంBd), vితర�డ� ఆ)* అందం గ8$6ంt �: గడల´దు. సుమqర� ఇరDg–ౖ
ఐదు I�ండ�e  గడtనM మ$6య8 �ా$ా వయసుÄ ఇప�టh2í ,-,-ప� bÔంబ¦ ౖ
సంవతÄ$ాలL. ఈ MవరణలL ఎలq అరrం�ేసు2�Dా�?  

అప��డ� అయ8Pా�లం �-లq ఎకL�వ 2ావడంbc, �ా$ా నBdవయసు�$ాల� ౖ
ఆకర¢ÖయంOా ఉందనB-/2f అవ2ాశం ఉం,V. ఆ)* 23న9ాO6న అందం అబ[̂×మ8 
ఆ,V2ాండమ8 20:11ల@ ఇtuన Dా�ఖq�నంల@ క/vిసు� ం,V: “ఈ సrలమందు 
,ేవ�/ భయమ8 ఏమqతమ̂8ను ల´దు గనుక .- �[ర� /Àత�మ8 నను0 
చంప�దురను23/ �ేiిp/.” ఐగ8ప�� కL సమqంతరంOా, అ,ే భయం �ా$ా #క� 
అందంbc అనుసంN-/ంచబBdం,V (12:11, 12). �ాఠకLడ� ఐగ8ప�� ల@/ మ8నుపటh 
కథనుంBd 9ారÎప�తను కలLప�b-ర/ గ¯ÝÞంt రచIత O�$ార�ల@ జ$6O6న కథ 
Mవ$ాలను కల�ా�Äన అవసరంల´దు అ/ అను23/య8ండవచుuను. 

మ$Õక అనుDాదం ఏÀటంట�, అ.)*ల�కL �ా$ా #క� అందమ8ను బటh`  
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2ాక 23/0 iwౖ/క ల´,- ఆ$6¾క 2ారణ-ల వలన �ా$ా/ �ేర�u23.gను. 13:2 
ప2̂ారమ8Oా అబ[̂×మ8 OÕప� ధనవంతGడ�. మ$6య8 అతన2f సుమqర� 318 
iwౖ/క దళం ఉ.-0ర� (14:14). ఈ సమయq/2f, అతన2f �-లq OÕఱª$లమందలL 
మ$6య8 య8ద¾.gౖప�ణ�ం క�O6న ప:వ�ల 2ాపర�లL ఉండవచుu. అతను 
శ2f�వంత)*+నDాడ� మ$6య8 O�$ార� J ి�Èీ�య8ల $ా�కL Àత,̂ే�ాల vితర�డ� 
2ావలi ియ8ండవచుuను. ఈ అç�ా̂యం 23ంత )*ర�O��నప�టh2í, ఇ,V 20:11ల@ 
ఉన0 అబ[̂×మ8 భయమ8ను ల�2f�ంచదు: “.- �[ర� /Àత�మ8 నను0 
చంప�దుర�.” 

వచనమ' 3. >ాd-e�ళ \ేవ�డ� స§పGమందు అÀ_`లÕకHP%దAకH వyె�ను. 
ఇ,V మ$6#క ఆశuర�)*+న Dాక� �[గమ8 ఎందుకంట�, )*��iw,ెకL (14:18–
20), Óలqమ8 ( సంఖq�. 22–24), మ$6య8 ఫ$Ñ .g2� (2 ,Vన. 35:22),3 వల� 
అబ[̂×మ8 మ$6య8 అత/ వంశసు� లకL �ాత /బంధన గ¯ంథమ8ల@/ ,ేవ�/ 
పక̂టనvw ౖ స$ాaNV2ారం ల´దు. ,ేవ�డ� తనను $ా�కL కనుపరచుకL.E మ8ందు 
ఎంత సమయం గడtన,ో  కథనంల@ �ెప�బడల´దు. అIb,ే ,ేవ�డ� అ.)*ల�కL 
కLటYంబంల@ ఉన0 పp̂ iీ� 7 గర¥మ8ను మ8iిDEiwను త,-a$ా Dా$62f సంb-నమ8 
కలLగల´ద/ 20:17, 18ల@ �ెప�బBdం,V. ఈ #క� Mవరణ అ.)*ల�కL �ా$ా/ 
\సు23నుటకL మ$6య8 ,ేవ�డ� అ.)*ల�కLకL సaప0మందు కనపడB-/2f 
మధ� 2ాలం సుమqర� 23/0 .gలలL 2ావచుu అ/ bె�యజ�సు� ం,V. iీ� 7లంb- 
Dార� గర¥ం ధ$6ంచల´ర/ bెలLసు2�వB-/2f 23ంత2ాలం పటh`ం,V. 

,ేవ�డ� బÝÞరంగంOా $ా�ను ఇలq Ýýచu$6ం�-డ�: Îవ� Î bంట 
yేరC�:;�న tీ� Æ ఒక ప�రCష«�:� ·,ర$ గనుక ఆ_ ̀�¤త�మ' Îవ� చ��నeాడవ� 
సుమS అ� yెUu�ను. �ా̂³న పప̂ంచమంతటhల@, వ�ç�-రమ8నకL గల ªÂ 
మరణమ8, అలqటh ªÂ తర�Dాత øÈ� ధర®�ాస� 7ంల@ �ేరuబBdం,V (ల´n. 20:10; 
,Va\. 22:22). ,/2f అదనంOా, ఈ Mవరణ ఆ,V2ాండమ8 12:17ల@ ఆయన తన 
అంతఃప�రంల@2f �ా$ా/ \సుకLDgîeనప��డ� ఫ$Ñ vwౖ2f bెగ8ళ;e  $ావB-/0 
గ8ర�� �ేసు� ం,V. ఫ$Ñ మ$6య8 అ.)*ల�కL n$6ద&రÎ ,ేవ�/ �ాపమ8ను 
అనుభMం�-ర� (12:3 చూడంBd). పp̂ మ/È ి తన �[ర�ను \సు23నుటల@ 
అబ[̂×మ8bc తప��డ� సంబంధం క�O6 య8ంBెను. 

వచనమ' 4. అÀ_`లÕకH ఆ_`jk ¶x ల¬దు అ/ �ెvి� తనను b-ను 
రådంచు23.gను. ָקַרב (qarab) అను Ýý. ^ పదమ8నకL “స=vించు” ల´,- 
“దగ¼రకL వtu” అ/ అరrం; అIb,ే ఇలqటh సంద$ా¥లల@ ఇ,V ల�ౖంO6క సంబంధం 
2�సం కలవడం, $ా� �ా$ాbc అలq క�iిన Mషయq/0 గటh`Oా ఖంBdం�-డ� అ/ 
సూtసు� ం,V (ల´n. 18:6, 14, 19; ,Va\. 22:14; Iïష. 8:3). 

అప��డ� $ా� పభ̂8వ�ను4 ఇలq అBdO�ను (తను) �>ZA Nిaా ఉనGపట�: 
Îdగల జనమ'ను హతమ' yేయ'దుeా. అ.)*ల�కL ఇక�డ వ�2f�గతంOా 
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2ాకLంB- “జనమ8ను” అ/ సంబë NVంt మqట[e డ�తG.-0డ� ఎందుకంట� �ా̂³న 
పజ̂లL, $ా� =ద $ాబë I� ,ేవ�/ ఉగ¯త జనమంతటhvwౖన వసు� ంద/ 
�[Mం�ేDార�. ,ేవ�/ �ాపమ8 అప�టh2� $ా� Oా$6 �[ర�vw ౖ మ$6య8 తన 
కLటYంబంల@ Àగb- iీ� 7లvwౖ పBdంద/ (20:17, 18), ,ేవ�డ� తన జనమంతటh/ 
.-శనం �ే9ా� డ/ అ.)*ల�కL భయపB-8 డ�. ఈ Mషయంల@ ఆయన #క� 
Mన0పం ఏంటంట�, తను మ$6య8 తన పజ̂లL అమqయకLలL మ$6య8 ఈ 
ªÂను �: ందు2�ట[/2f అర�@ లL 2ార�, ఎందుకంట� �ా$ా vwంBdeIï+న iీ� 7 అ/ ఎవa$62í 
bె�యదు. 

వచనమ' 5. $ా� తన iిrp/, అబ[̂×మ8 మqటలను గ8ర�� �సేూ�  ఇలq .ä2f� 
�ెvw�ను ఈ_ ̀ P# yెలÕY లH (20:2), మ$6య8 �ా$ా మqటలను ఈయన P# 
సహ  దరCడ� (12:13 చూడంBd). ఈ Üత�ం Mషయంల@ ,ేవ�డ� (అత/) 
య"#ర¹ హృదయమ'ను మ>?య' (అత/) �>Z0 షyేత«లను గ8$6�ం�-ల/ 
�ె�ా�డ�. అనువ,VంచబBdన “య,-రr” (ּתֹם, thom) అను పదమ8నకL అరrమ8 
$ా�Oా$62f “/$Ñ& ష)*+న” ల´,- “ల@పంల´/” హృదయం ఉన0ద/ అరrం (6:9 
చూడంBd) మ$6య8 అత/ 2ార�మ8లL అసమరrత ల´/MOా సూt9ా� I. 
“/$Ñ& ష)*+న... �ేతGలL” :ద¾  �ేతGలను (2íర�నలL 24:4; 26:6; 73:13) అంట� 
“�ాపంల´/ పవ̂ర�నను” సూtసు� ం,V. అ.)*ల�కL I�మ/ ఆ$Ñvిసు� .-0డంట�, 
�ా$ా పటe  అత/ #క� ఆల@చన మ$6య8 2ార�మ8 దుష̀ ఉ,ే&శ�ం క�O6 ల´ద/ 
�ె�ా�డ�.  

వచనమ' 6. \ేవ�డ� అ.)*ల�కLbc స§పGమందు మSట,Y �� �ా$ాను తన 
అంతఃప�రమ8ల@ �ేర�u23నుటల@ తను య"#ర¹ (సంప©రH) హృదయంjk ఉనG 
Mషయం .E.gర�గ8దును అ/ ×= ప�2ాడ�. ,ేవ�/2f ఇ,V మqత)̂  b�ెయడం 
2ాదు 2ా/ ఆయన ఇలq క¿B- �ెvw�ను, Îవ� P#కH µ>Zధమ'aా ¶ాపమ' 
yేయకHండ ... అడøa?ం�d�. తర�Dాత Dాక�మ8 వ�ç�-ర \వత̂ను ఒp�  
�ెప�� ం,V. అలqంటh .Eరం �ా$ా2f మ$6య8 అబ[̂×మ8కL వ�p$�కంOా �ేiిన 2ార�ం 
మqత)̂  2ాదు OాÖ; MDా×/2f ఆN-రమ8 మ$6య8 ప�.-,VIï+న ,ేవ�/2f 
వ�pరకమ8Oా �ేiిన 2ార�మ8 (2:18–25). ,ేవ�B ే �ా$ా పటe  అ.)*ల�కLకL 
ఉన0 ల�ౖంO6క 2�$6కను /యంp^ం�-డ� అందు2� ఆ)*ను మ8ట̀/య�ల´దు 
(ల�ౖంO6కంOా) మ$6య8 మరణమ8నకL ,-$6\i� 2ార�మ8ను �ేయÖల´దు. 

వచనమ' 7. DE$� ప�ర�షG/ �[ర�Iï+న �ా$ా ,-a$ా ఎదు$Õ�న0 2fe ష̀ 
ప$6iిrp #క� /జ)*+న సa�[Dా/0 ,ేవ�డ� అ.)*ల�కLకL bె�యజ�i,ి తను 
అందుకLన0 సమq�-రమ8ను బటh`  $ా� ప/�ెయq�� అ/ /$Ðådం�-డ�. ఒక 
MలÂణ అన�మత �ాలకLడ� మqతం̂ ప$6iిrp/ ÝàతGబద¾ం �ేi,ి అబ[̂×మ8 
అబద¾ం �ె�ా�డ� 2ాబటh`  �ా$ా/ ఉంచు23నుటల@ హకL� ఉన0,V అ/ 
మ8O6ం�ేDా$�ø. ఇలq జరగకLంB- ఉండB-/2f, ,ేవ�డ� అ.)*ల�కLbc �ా$ా/ 
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అత/ భర�కL p$6O6 ఇవaమ/ ఇలq �ెvw�ను, అతడ� ప-వక�, అతడ� Î :;రకH 
¶-ా ర¹నyేయ'ను, Îవ� బ-త«కHదువ�. 

Dాక�మ8ల@ “పవ̂క�” అను పదమ8 ఉపµO6ంచబBdం,V ఇ, ే Üదటh9ా$6. 
ఇక�డ ఇతర�ల 2�సం �ా̂రrనల@ DEడ�కL.E Dా$6/ సూtసు� ం,V. తర�Dాత 
పవ̂క�లL– øÈ�, సమ£I�లL, I$Ð®యq, ఆøసు మ$6య8 Àగb-Dార�–
ఇ�ా̄I�áయ8ల 23రకL �ా̂$6rం�-ర�. అIb,ే ,ేవ�డ� పవ̂క�లను ÜదటhOా 
సంబంNVత సం,ే�ాలను పజ̂లకL పక̂టhంచుటకL, ÖpOా �Mంచుటల@ మqర¼దర½ం 
ఇచుuటకL, Dార� Mఫల)*+నప��డ� �ాపం�ేiిన Dా$6Oా \ర�� ఇచుuటకL, Dార� 
pర�గ8బ[టY �ేi��  $ాబë I� MపతG�  గ8$6ంt Ýýచu$6ంచుటకL, Dార� ప�ాub-� పపBd 
ఆయనDgౖప� p$6O6b ే భMష�తG� కL ఒక /$ÐÂణ ఇచుuటకL vి��-డ�. 9: ,ొమ 
తర�ప�న అబ[̂×మ8 అప�టh2� DEడ�కL.E DాBdOా ప/�ే9ాడ� (18:23–33), 
మ$6య8 ఇప��డ� తను మ$6య8 తన పజ̂లL బత̂GకLటకL అబ[̂×మ8 ఒక 
పవ̂క� లqOా ప/�ే9ా� డ/ ,ేవ�డ� అ.)*ల�కLbc �ెvw�ను. మ$6య8 $ా�ను ఈ 
MధంOా Ýýచu$6ం�ెను, Öవ� �ా$ాను అబ[̂×మ8కL కప�O6ంచ/Iïడల అతను 
మ$6య8 అత/ పజ̂లందరÎ /శuయమ8Oా చ�ెuదర/ �ెvw�ను. 

అబ,- .మ'jk అÀ_`లÕకH ప>?�ాÁరం (20:8–18) 

8jెలY eా>?నప��డ� అÀ_`లÕకH ల¬� తన tVవకHలంద>?� UిFUిం� ఈ 
సంగత«ల�Gయ' eా>?:� µ�Uిం�నప��డ� ఆ మనుష«$లH ¤గ'ల భయప��>?. 
9అÀ_`లÕకH అబ,- .మ'ను UిFUిం�–Îవ� మSకH yేtిన ప�bÔ¤ట�? Îవ� P# 
�\f:�� P# >ాజ$మ' �\f:�� మ.¶ాతకమ' jెUి�ంచునట�Y  P�ను Î b³డల 
yేtిన ¶ాప_w¤ట�? yేయ>ా� :ార$మ'లH P#కH yేtిdవ� అత�jk yెUu�ను 
10మ>?య' అÀ_`లÕకH– Îe�¤ చూ� ఈ :ార$మ' yేtిdవ� అబ,- .మ' 
నడ�గaా 11అబ,- .మ'–ఈ స¹లమందు \ేవ�� భయమ' ఏమSత-మ'ను ల¬దు 
గనుక P# ·,ర$�¤త�మ' ననుG చంప�దురను:;� yేtిd�. 12అంjే:ాక–ఆ_ ̀P# 
yెలÕY లనుమSట �జ_w; ఆ_ ̀P# తం��- కHమS>Q�aా� P# తFY కHమS>Q� :ాదు; ఆ_ ̀
P#కH ·,ర$b³�న\f 13\ేవ�డ� ననుG P# తం��-bలHY  µ��� \ే¥ాంతరమ' 
¶x వ�నట�Y  yేtినప��డ� P�ను ఆ_`ను చూ�–మనమ' ¶x వ� ప-d స¹లమందు–
ఇతడ� P# సహ  దరCడ� ననుG గ�>?� yెప��మ'; Îవ� P#కH yేయవలtిన 
ఉప:ార¤\ేయ� yెUి�dనPÂను. 14అÀ_`లÕకH alఱ*o లను alడY ను \#స\#tీ 
జనులను రUి�ం�, అబ,- .మ':��� అత� ·,ర$b³�న ¥ా>ాను అత�:� d>?a? 
అప�a?ంyెను. 15అప��డ� అÀ_`లÕకH–ఇ\faZ P# \ేశమ' Î b³దుట నునG\f. 
Î:�ష�_`�న స¹లమందు :ాప�రమ'ండ�మPÂను. 16మ>?య' అతడ� ¥ా>ాjk– ఇ\faZ 
Î అనGకH P�ను eÂb$ రô¶ాయF��య'P#Gను. ఇ\f Î ½దAనునG eారంద>? 
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దృNి�:� ¶-ా యý�త�మ'aా నుండ�ట:QÑ b\f Î పÞమ'aా ఇ��య'P#Gను. ఈ 
µషయమంతట�ల3 ÎకH P#$యమ' Å>?¶x bనదPÂను. 17అబ,- .మ' \ేవ�� 
¶-ా >?¹ంపaా \ేవ�డ� అÀ_`లÕకHను అత� ·,ర$ను అత� \#tీలను బ,గ'yేtuను; 
eారC UిలY లHక�>?. 18ఏలయనaా అబ,- .మ' ·,ర$b³�న ¥ా>ానుబట��  \ేవ�డ� 
అÀ_`లÕకH ఇంట�ల3 ప-d గరÝమ'ను మ�tియ'ం�ెను. 

వచనమ' 8. ,వే�/ నుంBd భయంకర)*+న హచu$6క �: ందుకLన0 తర�Dాత, 
అÀ_`లÕకH సమయమ8ను వ�రrపరచల´దు. jెలY eా>?నప��డ� ల¬�, తన 
tVవకHలంద>?� UిFUిం�, Dా$6bc పభ̂8వ� Ýýచu$6ంtన సంగతGలÖ0 �ెvw�ను. ఆ 
సమq�-రమ8ను బటh`  ఆ మనుష«$లH ¤గ'ల భయప��>?. ఈ కలత వలన 
$ా�Oా$6 i�వకLలందర� తమ పభ̂8వ� IïదుటకL అబ[̂×మ8ను vి�vిం�ెను. 

వచనమ' 9. అÀ_`లÕకH తన పశ̂0ల వర�సను ఇలq ÜదలLvwటò`ను Îవ� 
మSకH yేtిన ప�bÔ¤ట�? $ా� ఆ9ాr నమ8ల@ పp̂Dా$62í అబ[̂×మ8 øసమ8 
గ£$6u మ$6య8 Dా$6=ద ఉన0 మరణప� మ8ప��ను గ£$6u 
bె�iియ8న0ందున ఈ Üదటh పశ̂0 అలం2ార సa�[వం గల,V. ఐగ8ప��  ఫ$Ñ, 
ఇలqటh సందర¥ంల@.E ఇలqటh ప�̂æ0 �ా$ాకL 2ావలiిన 9� దర�/ అBdO�ను 
(12:18). 

అబ[̂×మ8కL స�ం,Vం� ేసమయం ఇవaకLంB-.E, $ా� తన పశ̂0ను ఇలq 
23న9ాO6ం�ెను, Îవ� P# �\f:�� P# >ాజ$మ' �\f:�� మ.¶ాతకమ' 
jెUి�ంచునట�Y  P�ను Î b³డల yేtిన ¶ాప_w¤ట�? “�ాపమ8నకL” DాBdన 
పద) Àటంట� ֲחָטָאה (chata’ah), ఇ,V “అప$ాధమ8” ల´,- “.Eరమ8” అను 
ఆల@చనను సూtసు� ం,V. ఎందుకంట�, పªuమ ఆiియq Dా2ా�లల@ వ�ç�-రం 
.Eరసు� డను “OÕప� .Eరం” �ేiిన “అప$ాNVOా” చూi�Dార�.5 ఒక 2�ణంల@, 
అ.)*ల�కL ఇలq అడ�గ8తG.-0డ�, “.Eను ÖకL Mర�ద¾ంOా ఏÀ �ాపం �ే�ాన/ 
.-vw ౖమ$6య8 .- పజ̂లvw ౖఇలqటh అప$ాధమ8ను bెసు� .-0వ�?” 

మ$Ñ9ా$6, అబ[̂×మ8 స�ం,VంచB-/2f సమయం ఇవaబడల´దు, ఎందుకంట� 
పN̂-న)*+న �ాపం అత/,ేన/ స�ష̀)*+న,V. అతను అబద¾ం �ెvి�న తర�Dాb ే
అ.)*ల�కL �ా$ా/ తన అంతఃప�రమ8ల@2f �ేర�u23.gను. అందువలన, కటYDgౖన 
tDాటebc $ా� ఇలq 23న9ాO6ం�ెను: yేయ>ా� :ార$మ'లH P#కH yేtdివ� 
అత�jk yెUu�ను. Dాస�Dా/2f ఇ,V సత�ం. అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ా ఫ$Ñను 
øసం �ేiినప��డ� ఐగ8vీ�య8లకL ఉన0 2í$6� అ.)*ల�కLకL మ$6య8 అత/ 
పజ̂లకL ల´క�� Iïను. ఈ $ా� పర,ేª2f దయ చూvింt, అ.)*ల�కL 
భ£9ాr /కLల వల� Öర� మ$6య8 ఆ×రం 2�సం �� ట[�� ట 9Oా అబ[̂×మ8కL 
M9ా� ర)*+న బలగం, OÕఱ$ల మందలL ఉన0పటh2í Dా$6 ప,̂ేశమ8ల@ ఉండ�టకL 
అనుమpం�ెను. ఆ పర,ేª దయbc స�ం,Vంt తన పటe  మ$6య8 తన $ాజ�మ8 
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పటe  ఆస2f�/ చూvిం�-ల/ $ా� ఆªం�-డ�.  
వచనమ' 10. .-�య అ.-�యంల@, తన పశ̂0కL సమqN-నం �ె�ా�ల/ 

$ా� 2�$�ను: Îe�¤ చూ� ఈ :ార$మ' yేtిdవ� అబ,- .మ' న��aQను? ఈ 
పశ̂0ల@ “చూt” అ.E,V ָרָאה (ra’ah, “చూt”) అను Ýý. ^ పదమ8నకL స$6Iï+న 
�[Pాంతరమ8 2ాదు. KJV శబ[& రr ప2̂ారమ8Oా: “Öవ� ఏÀ చూ9ావ� ... ?” 
,/2f ఇం2ా 23ంత Mవరణ అవసరం. NRSV Dా2ా�/2f దగ¼రOా ఉంటYం,V అ,V: 
“Öవ� ఏÀ ఆల@tసు� .-0వ� ... ?” John T. Willis అను వ�2f� ఆశuర�ంOా శబ[& రr 
అనుDా,-/2f మ$6య8 Ýý. ^ MవరణకL మధ� సమbౌ�కంOా ఈ పశ̂0ను 
ఇ�-uడ�: Öవ� ఏÀ (భMష�తG� ను) చూసు� .-0వ�? మ$Ñ మqటలల@, 
అ.)*ల�కL ఇలq అడ�గ8తG.-0డ�, “ఏÀ జర�గ8తGంద/ అను2�వడం వలన ఈ 
అబద¾ం �ె�ా�వ�?”6 ఈ స/0DEశమంb- అ.)*ల�కLకL Dా$6 ఇంటhDార� మ$6య8 
తన i�వకLల Iïదుట ఒక OÕప� అవమqనమ8Oా ఉన0,V. 9ాN-రణ ప$6iిrతGల@e , 
బహÇ�ా అ,V అబ[̂×మ8 �ా̂ణం =,V2f వtuయ8ంBే,V. ,ేవ�/ Ýýచu$6క వలన 
vితర�/ ªådంచB-/2f $ా� భయపBdనప�టh2í, తన పశ̂0లకL జDాబ8 
�ెప�కLంB- అబ[̂×మ8కL ÂమqçÂ vwట̀క¿డదనుకL.-0డ�. tవ$6Oా, 
/ం,VతGడ� మqట[e డ�టకL $ా� అనుమpం�ెను.  

వచనమ' 11. అబ[̂×మ8 తనకL అనుక¿లంOా మqట[e డడం ÜదలLvwటh` , 
Üదట తనను b-ను ఖంBdం�ెను. Üదట, ఈ స¹లమందు \ేవ�� భయమ' 
ఏమSత-మ'ను ల¬దు గనుక P# ·,ర$�¤త�మ' ననుG చంప�దురను:;� yేtిd� 
అ/ �ెvి� అ.)*ల�కLను మ$6య8 ఆయన పజ̂లను అ�ారrం �ేసుకL.-0న/ 
ఒప��కL.-0డ� (12:11, 12; 20:2vw ౖDా�ఖq�నం చూడంBd). ఈ పజ̂లకL మqనవ 
�Mతమ8vw ౖ OØరవం ల´,- .gౖpక సూb-̂లకL �ా̂N-న�త ల´ద/ తప��Oా 
ఆల@tంచుకL.-0డ�. క.-ను ,ేశమ8ల@ vితర�/ #క� 9: ంత అనుభవం తన 
భయమ8ను తO6¼ంtం,V ఎందుకంట� అతను అక�డ ,-,-ప� ఇరDg ౖ ఐదు 
సంవతÄ$ాల �ాటY /వiిం�-డ� మ$6య8 గతంల@ ఈ MధంOా బ¦,V$6ంప�లL 
ల´వ�. ఈ సమయమంతటhల@ అత/2f 2�వలం ఒ2� ఒక �?pక మ8ప�� గ8$6ంt 
మనకL bెలLసు: త�ర�� నుండ� నలLగ8ర� $ా�ల ,-Bd. అప��డ� క¿B-, 
,ేవ�డ� అబ[̂×మ8కL మ$6య8 అø$Ð 9� దర�ల దðÒలbc క�v ి 9: ంత 
iwౖన�మ8నకL, ఆక¯మణ,-ర�లvw ౖMజయం ఇ�-uడ� (14:13–16). 

ఈ దుఃఖ సంఘటనను ఆ,V2ాండ కథనమ8 #క� Mస� ృత సందర¥ంల@ 
చూi�� , ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8ను )*9: �: తÀయq నుంBd ఏ MధంOా vి��-Bో  
మ$6య8 OÕప� OÕఱª$లమందలbc, ప:వ�లbc, ధనమ8bc ఎలq ,Mం�-Bో  
అబ[̂×మ8 మ$6u�� IనDాBdOా క/vిసు� ం,V. అదనంOా, అత/2f వందలమం,V 
య8ద¾.gౖప�ణ�ం క�O6న ప/Dార� ఉ.-0ర� (14:14); Dాస�Dా/2f, క.-నుల@ 
ఎకL�వమం,V 9: ంత iwౖ/కLలL ఉంBdయ8ండవచుu. 2ా/ ఆయన ఎందుకL 
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భయపB-8 డ�? M�ాaసమ8ను 2�ల@�యqB-? “అబ[̂మq భయపడకLమ8; .Eను 
ÖకL 2�Bెమ8, Ö బహÇమqనమ8 అత�NVకమగ8న/” (15:1) ,ేవ�డ� �ెvి�న 
మqటలను ఇక నమ®ల´,-? సంవతÄరమ8 ల@ప� అత/2f మ$6య8 అత/ �[ర�2f 
కLమqర�డ� కలLగ8b-డ/, మ$6య8 ఆ)* వలన జనమ8ల $ా�లL 
కలLగ8b-ర/ ఇట 9వల �ేయబBdన ,ేవ�/ DాOా& నమ8vw ౖనమ®కం ల´,- (17:16, 
17; 18:10–14)? ఇ,V అబ[̂×మ8 �Mతంల@ తకL�వ 23న. �ా$ా/ అ.)*ల�కLకL 
ఇవaడం ,-a$ా, ,ేవ�డ� ఆ)*కL ప�ట�`  Óడ8  తన 9: ంత శ$Ðరం నుంBd వ9ా� డ/ 
�ెvి�న ,ేవ�/ DాOా& నమ8ను అ�ాయంల@ పBేసు� ం,V. 

వచనమ' 12. అబ[̂×మ8 #క� $�ండవ Dాదన దయÖయ 
ఉ,-హరణIï+న ÝàతGబద¾)*+న,V మ$6య8 øస)*+న,V. అతను �ా$ా గ8$6ంt 
అబద¾ం �ెప�ల´ద/ 9ాం2�pక 2ారణ-లను v�$Õ�ంట% ఇలq �ె�ా�డ�, ఆ_ ̀ P# 
yెలÕY లనుమSట �జ_w; ఆ_ ̀P# తం��- కHమS>Q�aా� P# తFY కHమS>Q� :ాదు. �ా$ా 
తన �[ర� అ.E Mషయq/0 �-ల bే�కOా అబ[̂×మ8 MBdtvwట̀నందున ఇ,V 
సంగం సత�ం. vితర�/ మqట సగం సత�)*+నందునను, మ$6య8 అ,V $ా�ను 
øసO6ంచుటకL ఉ,ే&ªంtనందునను అ,V �ాådక సత�)*+య8ం,V.  

వచనమ' 13. అబ[̂×మ8 తన రÂణ 23రకL మqట[e Bdన tవ$6 మqటలL 
క¿B- బలÝ �న)*+నDE. Dార� $ా�కL �ెvి�న అబద¾ం తమ /రంతర)*+న 
Dాడ�కయ/ ఒప��2�వడం ఆశuర�కర)*+న,V. vితర�డ� �ా$ా/ ఇలq 
Ýýచu$6ం�-డ�, మనమ' ¶x వ� ప-d స¹లమందు– ఇతడ� P# సహ  దరCడ� ననుG 
గ�>?� yెప��మ'; Îవ� P#కH yేయవలtిన ఉప:ార¤\ేయ� yెUి�ను. ఈ Dాక� 
�[గంల@ “దయ” అ/ అనువ,VంచబBdన పదమ8 ֶחֶסד (chesed)నకL, “/జ)*+న 
v�^మ” (NRSV), “కృప” (NASB), ల´,- 2�వలం “v�^మ” (NIV) అ/ అరrమ8. 
“ఇలq Öవ� Ö v�^మను [chesed] .-కL వ�క�పర�-�: .Eను Ö సహü దర�డను 
అ/ �ెప��ట ,-a$ా” అ/ అబ[̂×మ8 �ా$ాbc �ెvి�నప��డ� తర�Dాత 
అనుDాదం అబ[̂×మ8 మనసుÄల@ ఉంBd య8ండవచుu. ఐగ8ప�� ల@ ఫ$Ñ 
Iïదుట 9ాÂÀtuన Dా$6 øసప� మqటలL Üట̀ÜదటhOా ,-ఖలL 
�ేయబBdనM(12:10–20). అIb,ే ఇలqంటh øసప� ఉ�ాయq/0 ఇతర 
సంద$ా¥లల@ క¿B- ఉపµO6ం�-ర/ అబ[̂×మ8 మqటలL సూtసు� .-0I. 
అIb,ే Dా�ఖq�త ఈ $�ండ� కథలను మqత)̂  భదప̂ర�ెను, ఇలqటh సంగతGలL 
ఏDgౖ.-Oా/ 2�వలం ఊ×Oా.-లL మqత)̂ . 

వచనమ' 14. అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ా Dా$6 సంబంధం గ8$6ంt ÜదటhOా 
ఫ$Ñbc అబద¾ం �ెvి�నప��డ�, vితర�డ� $ా� దగ¼ర నుంBd తన కపటమ8 
కనుOÕనబడక మ8నుప� MలLDgౖన బహÇమqనమ8లను అందు23.gను (12:16). 
ఈ సందర¥ంల@, �ా$ా /జమ8Oా vితర�/ �[ర� అ/ bె�iిన తర�Dాత 
అÀ_`లÕకH అబ,- .మ'కH µలHeÂౖన బహÛమత«లను అనaా al>Qãలను alడY ను 
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\#స\#t ీ జనులను ఇyె�ను. పªuమ ఆiియqల@ గల ప�$ాతన చట[` లకL 
అనుగ8ణంOా, ఫ$Ñ #క� బహÇమqనమ8 వధువ� తరప�న తంBd2̂f ల´,- 
ఆయన చ/�� bే తర�Dాత సహü దర�డ�కL ఇ�ేu కట0ం వల� క/vిసు� ం,V. O�$ార� 
$ా� ఇtuన బహÇమqనమ8 దుఃఖపడ8  అబ[̂×మ8కL ప$6×రంOా �ె�eం�ెను, 
ఎందుకంట� అ.)*ల�కL bె�యకLంB- తన అంతఃప�రమ8నకL �ా$ా/ 
\సుకLన0ందుకL నష̀ప$6×రంOా �ె�eం�ెను. అప��డ� $ా� అత/ ·,ర$b³�న 
¥ా>ాను అత�:� d>?a? అప�a?ంyెను. 

వచనమ' 15. అÀ_`లÕకH ,-తృతaం మరలq అబ[̂×మ8కL తను ఈ 
వచనమ8ల@ ఇtuన పక̂టన ,-a$ా కనబడ�తGం,V: ఇ\faZ P# \శేమ' Î b³దుట 
నునG\f. Î:�ష�_`�న స¹లమందు :ాప�రమ'ండ�మPÂను. Dాస�వ) Àటంట�–
øసమ8�ేయబBdన, బ[ధvwట̀బBdన మ$6య8 పర,ేª ,-a$ా అవమqనపడ8  ఈ 
అన�$ా�, అత/ 2fష̀)*+న 9ాr నంల@ తన ప$6Dారం అంత /వiించుటకL 
అనుమpంtన సంగp ఆశuర�ంOా ఉం,V. ఐగ8ప�� ల@ ఫ$Ñ తన మనుషGల �ేత 
అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ాను ఏ MధంOా తaరOా బయటకL పం�ా$Ñ ఇత/ 
స�ందన ,/2f Mర�ద¾ంOా ఉం,V (12:20). అబ[̂×మ8 యందు అంత దయOా 
ఎందుకL వ�వహ$6ం�-డంట� అబ[̂×మ8 �ా̂రrనల వలe  మ$6య8 సమ®p వలe  
తనకL మ$6య8 తన పజ̂లకL శ$Ðర సaసrత కలLగ8తGంద/ $ా�కL ఖtuతంOా 
bెలLసు. 

వచనమ' 16. అ.)*ల�కL ¥ా>ా Dgౖప� చూt జంతGవ�లకL మ$6య8 
బ[/సలకL అదనంOా Ö అన0కL .Eను eÂb$7 రô¶ాయFy#�ను అ� yెUu�ను. 
అ.)*ల�కL అబ[̂×మ8ను �ా$ా #క� “భర�” అ/ 2ాకLంB- “సహü దర�డ�” అ/ 
ప�2�ను. ఈ Dాక�మ8ల@ ఉన0టYవంటh ×9ా�/0 మనం మ$6u�� క¿డదు: $ా� 
ఇప�టh2í అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ా అత/2f క�O6ంtన øసమ8vw ౖ కలత 
�ెందుతG.-0డ�. DgంBd Mషయ)*+, అతను ఇలq అ.-0డ�, ఇ\f Î ½దAనునG 
eారంద>? దృNి�:� ¶-ా యý�త�మ'aా నుండ�ట:QÑ b\f Î పÞమ'aా 
b��య'P#Gను. ఈ µషయమంతట�ల3 ÎకH P#$యమ' Å>?¶x bనదPÂను. 

“.-�యమ8 \$6�� Iïను” అను,-/2f Ýý. ^ పదమ8 ְּכסּות ֵעינַיִם (kesuth 
‘eynayim), అÂ$ారrంOా “కనులను కప�డం” (KJV) అ/ అరrం. NIVల@ 
“.Eరమ8ను కప�డం” అ/ అనaIంచబBdం,V. అబ[̂×మ8 సహచర�ల కను0లకL 
మర�గ8పరచబBdం,V ల´క $ా� �ా$ాను తన అంతః ప�రమ8ల@/2f 
�ేర�uకL.-0డ� అను Mషయమ8ను MనకLండ�నటYe  �ేయ8టను ఈ అనుDాదం 
సూtసు� ం,V. అందరÎ అ.)*ల�కLల@ ఏ తప�� తలంచల´దు, ఎందుకంట� ఆ)* 
అబ[̂×మ8 �[ర�య/ bె�యదు. ఇం2ా, ఆ)* తన ఇంటße  ఉండOా ల�ౖంO6కంOా 
ఆ)*ను b-కల´దు. అందువలన, ఈ అనుభవం వలe  �ా$ా/ ఎవaరÎ క¿B- 
Dg2f�$6ంచక¿డదు ల´,- bే�కOా మqట[e డక¿డదు. ఈ 2�ణంల@, ఆ)* ప©$6�Oా 
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Mడ�దల �: ం,Vం,V, /ంద నుంBd తvి�ంచబBdం,V. 
వచనమ' 17, 18. అvి^య)*+న tతక̂థ అ.)*ల�కL �ేiిన తప�� 

2ా$ా�లను స$6�ేసు2�ట[/2f \సుకLన0 చర�ల తర�Dాత మ8O6యబBdం,V. 
అబ,- .మ' \ేవ�� ¶-ా >?¹ంపaా \ేవ�డ� అÀ_`లÕకHను అత� ·,ర$ను అత� 
\#tీలను al�#- లతనం నుం�� బ,గ'yేtuను, త\#§>ా UిలY లH కలLగ8టకL 
శ2f�/�ెuను. “సహü దర�డ�” అను పదం మ8ందు వచనంల@ వ�గ�ంOా 
ఉపµO6ంtనటYe Oా, మ$Ñ వ�ంగ� ఉ,-హరణ ఇక�డ క/vిసు� ం,V. అబ[̂×మ8 
,ేవ�/2f �ా̂$6rం�ెను, మ$6య8 ,-/2f పp̂ఫలంOా అ.)*ల�కL ఇంటße  ఉన0 
iీ� 7లందరÎ మ$Ñ9ా$6 vిలe �0 క.E శ2f�/ �: ం,ెను. eా>? aZ�#- F తనమ'నకH :ారణం 
ఏలయనaా అబ,- .మ' ·,ర$b³�న ¥ా>ానుబట��  \ేవ�డ� అÀ_`లÕకHఇంట�ల3 ప-d 
గరÝమ'ను మ�tియ'ం�ెను. Dా$6 MDాహ)*+న సంవతÄరమ8ల/0 మ$6య8 
Dా$6 M�ాaస ప$ÐÂల@, �ా$ా #క� గర¥ం మ£యబBdనప��డ� (16:2), 
అన�$ా� తరప�న అబ[̂×మ8 #క� �ా̂రrన ఎందుకL సమరrవంత)*+న,V? 

తర�Dాత అN-�యమ8ల@, Dా$6 #క� /$ాశ సంవతÄ$ాలL tవరకL 
ఆనందంOా మq$ాI. �ా$ా #క� వృ,-¾ ప�ంల@ DాOా& న కLమqర�డ� 
జ/®ంచB-/2f ,ేవ�డ� తన గ$ా¥/0 క¿B- bెర�-డ�.  

అన§యమ' 

అబద0ం yెప��టల3 ప-మSదం (అ"#$యమ' 20) 

అబద¾మ8 అనున,V పజ̂లL తరచుOా సమ$6rంచు ఒక �ాపమ8. �-లq9ార�e , 
మనుషG�లL అబద¾ం ఆడ�తGంట[ర� ఎందుకంట� Dా$6 9ాaరrం ల´,- �æయ̄సుÄ 
2�ర�తGంద/ నమ8®b-ర�. అ,ే MధంOా, Dార� ఒక అసత�మ8ను మ$Õక వ�2f� 
మంt2�సం ల´,- సమqజం #క� మంt 2�సం అ/ సమ$6r9ా� ర�. ఎందుకంట�, 
ఈ MధంOా �-లq అబ,-¾ లL సమ$6rంపబడb-I, అబద¾ం �ెv�� అలDాటYను 
అÓవృ,V¾  పరచడం సులభం. అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ా Dార� �[ర�భర�లLOా 
తమ సంబంధం గ8$6ంt తరచుOా అబద¾మqBdనప��డ�, ఆ అలDాటYను 
ప$6ప©రHం �ే�ార�. 20:13ల@ ,ేవ�డ� �-లq2ాలం 2f¯తం తనను 
)*9: �: తÀయల@/ “(తన) తంBd ̂ ఇంటh/ MBdt ,ే�ాంతరమ8 �� వ�నటYe ” 
ఆజ¤¹ vింtనప��డ�, తన �[ర�bc ఇలq �ెvw�ను: “మనమ8 �� వ� పp̂ 
సrలమందు– ‘ఇతడ� .- సహü దర�డ/’ నను0 గ£$6u �ెప��మ8” ఇవ/0య8 
అబ[̂×మ8 అ.)*ల�కLbc ఒప��23.gను. 

Dార� ఈ పణ̂-îకలను ఉపµO6ంచుటల@ ఆ,V2ాండమ8 $�ంB ే
ఉ,-హరణలను �«ంtనప�టh2í (12:11–13; 20:2), ఇరDg ౖ .-లLగ8 
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సంవతÄ$ాల M$ామంల@ ఇం2ా �-లq సంఘటనలను కథకLడ� Mశదపరచల´దు. 
ఎందుకంట� Dార� Üదట ఈ వ©�×/0 అవలంÓం�-ర�. అబ[̂×మ8 స�ష̀ంOా 
ఇటYవంటh అబద¾మ8ను /$6&ష̀పర�-డ�. ఎందుకంట� Üదట అతను �ా$ా 
�æయ̄సుÄ 2�రక తన 9: ంత �æయ̄సుÄ 2�ర�కL.-0డ�. $�ండ� Mషయqలల@, అలqటh 
అబద¾మ8నకL Mమ82f� తన 9: ంత �Mతం రådంచు2�వడ)  (12:12; 20:11), అ,V 
అత/2f ఏ)*+.- జ$6O6b ే బ[ధ�త �[రం అత/ �[ర�vw ౖ ఉం,V. అదనంOా, తన 
అబద¾ం ఫ$Ñvw,ౖ అ.)*ల�కLvwౖ ల´,- Dా$6 పజ̂లvw ౖ ప�̂[వం చూప�తGంద/ 
vితర�/2f ఆం,ోళన కలLగల´దు.  

అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ా /మగ0)*+న అబద¾ం #క� సa�[వం సగం 
సత�ం �ెప�డం; అIb,ే ఇ,V ఒక అబద¾ంల@ అసÄలL సత�ం ల´నట�e  
సం×రక)*+న,V. అబద¾మ8bc కలiిన tన0 సత�మ8 అబద¾మ8ను ర�tకరమ8Oా 
మ$6య8 øసప�$6తంOా �ేసు� ం,V. 2f¯ం,V కథలల@ ఉ,-హరణలL క/vి9ా� I: 
ఏ,ెను bcటల@ 9ాb-ను హవaను (ఆ,-మ8ను) øసం �ేiwను (2:27; 3:1–
13); Ýàబ¦లL హత� తర�Dాత ,ేవ�/bc కIÒను #క� .-ణ�తల´/ జDాబ8 
(4:8, 9); మ$6య8 సంఘం Iïదుట మ$6య8 పభ̂8వ� Iïదుట అనÖయ 
మ$6య8 సvీ�$ా #క� అబద¾ం (అ�: . 5:1–11).  

మqనవ�డ� ఎలeప��డ� అబద¾ం 2�సం ఒక పవ̂ృp�/ క�O6 ఉంటY.-0డ�. ఇ,V 
ప,V ఆజ¹లల@ (/ర¼మ. 20:16), ప$6:ద¾త /బంధనల@ (ల´n. 19:11, 12), 
I�సు బë ధనలల@ (మత�I 19:18) మ$6య8 ఆ,Vమ సంఘమ8ల@ (ఎJ wi.ీ 
4:25; 23లÁiిÄ. 3:8, 9; యq2�బ8 3:14) /È�NVంచబBdం,V. Ýý. ^ 12:1ల@ గల 
మqటలల@, అబద¾మ8 అనున,V అబ[̂×మ8కL vwటh`నటYe Oా “సుళ;వ�Oా 
tకL�లబ¦టY` ” �ాపమ8. vితర�డ� ఒప��కLన0టYe Oా, అబద¾మ8 అలDాటYగల 
ఆ�-రంOా మqరB-/2f మనం అనుమpంచ క¿డదు (20:13). 

M�ాaసం ల´క�� వడం అ.E,V తరచూ అబద¾ం మqట[e డటకL మ£ల 2ారణం. 
ల´ఖ.-ల@e  M�ాaసులకL తంBdÔా పశ̂ంiించబBdన అబ[̂×మ8 ($Ñమq. 4:11, 16), 
తరచూ తన M�ాaసమ8bc vwనుగ8లqB-డ�. ,ేవ�డ� అత// �-లq సంవతÄ$ాలL 
�-లq MN-లLOా ఆÊరa,Vం�-డ�, )*టY` కL తను ,ేవ�/ నÀ® 
“M�ాaసమ8వలన” నడ�చు23నక “Dg�చూప�ను” బటh`  నడ�చు23.gను (2 23$6ం2 . 
5:7). 

,ేవ�/ స×యమ8 ,-a$ా, అబ[̂×మ8 Iంట ప�టh`  అలవరచబBdన 
,-సులL నలLగ8ర� త�ర�� $ా�లను ఓBdం�ెను (14:14–20) మ$6య8 
తప�/స$6Oా అ.)*ల�కL ,-a$ా 9ాధ�మI�� ,-డ�ల నుంBd క¿B- 
రådంచగలర�. అIb,ే “M�ాaసం #క� B-లL” (15:1; ఎJ wi.ీ 6:16) అIన 
,ేవ�/ యందు నÀ®కయ8ంచక, అబ[̂×మ8 J ి�Èీ�య $ా�కL మ$6య8 అత/ 
iwౖ/కLలకL భయపBd అబద¾మ8 �ెvw�ను. అత// �-లq 2ాలం M9ా� రంOా 
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,Mంtన ఎó–ష,-& � (సరaశ2f�గల ,ేవ�డ�; 17:1)/ మర�-డ�. 
ఇలqటh అనుభవ)  2í¯సు�  #క� ªషG�లకL క¿B- క�O6ం,V. తమకL 

స$6పBdనంత M�ాaసం ఉండడం ,-a$ా Dా$6 వృp�/ MBdtvwటh`  �ాలiీ�న 
,ేశమంb- ఆయనను DgంబBdం�-ర�. ఆయన �ేi� సaసrత 2ార�మ8లL చూడOా 
Dా$6 M�ాaసం అÓవృ,V¾  �ెం,ెను. అIనప�టh2í, గ�లయ సమ8దం̂ల@ క�O6న 
తGôాను మధ�ల@, Dార� ఆశ వదులLకL.-0ర�. I�సు Dా$6 23,V&�ాటh M�ాaసం 
వలన Dా$6/ గ,V& ం�ెను (మqర�� 4:40). 

మ$Ñ సందర¥ంల@, పభ̂8వ� ఇలq �ెvw�ను, =,V అల�M�ాaసమ8; =కL 
“ఆవO6ంజంత,” M�ాaసమ8ంట� ఖtuతంOా OÕప� 2ా$ా�లL �ే9ా� ర� (మత�I 
17:20). పభ̂8వ�ల@ Dా$6 M�ాaసం సన0O6�eం,V మ$6య8 Öర�Oా$6ం,V. కనుక 
ఇ,V అబ[̂×మ8కL మ$6య8 ఇతర OÕప� ప�ర�షGలకL మ$6య8 మనకL క¿B- 
ఉం,V. న) ® హృదయంల@ క¿B-, 23ంత అపనమ®కం వ�ేu పమ̂qదం ఉంటYం,V 
(మqర�� 9:24).  

12:17–19ల@ ఐగ8ప�� ల@ ఫ$ÑకL మ$6య8 అత/ ఇంటhDా$6vw ౖbెగ8ళ;e  bెtuన 
అబద¾)  20:9–13ల@ అబ[̂×మ8ను 9ాr /క �ాలకL/ Iïదుట b-ను �ేiిన 
øసమ8 గ8$6ంt Mవ$6ం�ేందుకL ×జర�2ావB-/2f 2ారణ)*+న,V. అతను 
ఉలe ం� Þంt.- ల´,- సగ)  MNేయత చూvి.-, DాOా& న ,ేశమ8నకL 
సురådతమ8Oా నBdvింt మ$6య8 2ాపలq 2ాiిన ,ేవ�/యందు ఎందుకL 
M�ాaసమ8ంచల´దు మ$6య8 �ాఠమ8ను .Eర�u23నల´దు?  

అబద¾ం తరచుOా ఎకL�వ ఇబùం,V2f 2ారణమ�తGం,V. అబ[̂×మ8 తనbc 
స�ర½ క�O6య8న0 Dారంద$62í ,DgనకరంOా ఉంB-�. ఐగ8ప�� ల@, 
ఆÊ$ాaదమ8నకL బదులLOా, vితర�/ #క� అబద¾మ8 ఫ$Ñ IంటhDారంద$6 
vwౖ2f bెగ8ళ;e  bెtuం,V (12:17). అ,ేMధంOా, O�$ార�ల@, అబ[̂×మ8 ఈ అబద¾ం 
�ెప��ట ,-a$ా అ.)*ల�కLకL శమ̄ను మ$6య8 MపతG� ను bె�ెuను (20: 3, 7, 
17). అ.)*ల�కL ఇంటhల@నున0 iీ� 7ల “పp̂ గర¥మ8ను మ£iిDEiwను” (20:18). 

అ,ే MధంOా, బbె¢బbc తన వ�ç�-$ా/0 కvి�ప�చుu23.Eలq ÝÞ\�య8Bైన 
ఊ$6యqను య8ద¾  రంగం నుంBd ఇంటh2f రvి�ంచB-/2f ,-nదు #క� 
øసప©$6త)*+న అబద¾ం, tవరకL $ా�పటe  /జ¤I\పర�BdOా ఉన0 i�వకLBd 
�ా̂ణం �� వB-/2f 2ారణ)*+ం,V (2 సమ£. 11:1–27). ,/2f bcడ�, వ�ç�-రం 
వలన ప�టh`న Óడ8  చ/�� Oా, ,-nదు ఇంటhDా$62f స,-2ాలం య8ద¾ం తప�ల´దు 
(2 సమ£. 12:10); మqనభంగం హత� అంతర��ద¾ం య8ద¾ంల@ మరణ¬ంచడం 
వంటh చర�ల,-a$ా అత/ vిలe లL ఒక$6 పటe  ఒకర� �ాపం�ేయడంbcబ[టY 
తంBdప̂టe  క¿B- �ాపం �ే�ార� (2 సమ£. 13–18). ఈ MధంOా, $ా� ఊ$6యq 
�[ర�bc తన వ�ç�-$ా/0 కvి�ప�చుuకLన0ందుకL మ$6య8 తన 
“ప$ాక¯మ�ాలL”లల@ ఒకBd హత�నుబటh`  ÀకL�ట)*+న ªÂను ఇబùందు�0 
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అనుభMం�-డ� (2 సమ£. 23:22, 39; 1 ,Vన. 11:26, 41). 
“M�ాaసఘqతకLల మqర¼మ8 కష̀మ8” (9ా)*తలL 13:15) అ/ జ¤¹ / 

ఒక9ా$6 �ె�ా�ర�. Ýý. ^ల@ “M�ాaసఘqతకLలL” అ.E పదం ָּבגַד (bagad) 
బహÇవచన 2f¯యqM�æషణం; 9ాN-రణ మqనవ సంబంN-ల@e  ఉండవలiిన 
9ామqÛక బ[ధ�తల@e  “నమ®2ా/0 వమ8®�ేయడం (వంtంచడం)” అ/, ల´క 
“øసంbc వ�వహ$6ంచడం”8 అ/ ,/ అరrం. అబ[̂×మ8 “ఈ సrలమందు ,ేవ�/ 
భయమ8 ఏ మqతమ̂8ను ల´దు” (ఆ,V 20:11) అ/ మ8ందుOా.E �[Mంచడం, 
అతను �ా$ా గ8$6ంt అ.)*ల�కLbc అబద¾ం �ెప�B-/2f మ£ల)*+ం,V. మ$Ñ 
MధంOా �ె�ా�లంట�, 9ాN-రణ మqనవసంబంధ)*+న �[$ా�భర�ల సంబంN-/2f 
అను�లL OØరవం (మన0న) ఇవaర/ అతను ఆల@tం�-డ�. 

,-,-ప� ఇరDgౖ.-లLగ8 సంవతÄ$ాల�ాటY vితర�డ� క.-ను ,ేశంల@ 
/వiిం�-డ�, మనకL bె�iినంత ) రకL, ఇతర 9ాr /క �ాలకLలbc అతను 
ఇటYవంటh సమస� ననుభMంచల´దు. అత/ కలతకL bcడ�, MDాహం Mషయంల@ 
తనకంటò అను�Bైన $ా�కL ఇం2ా ఎకL�వ .gౖpకత ఉంద/ అబ[̂×మ8 
bెలLసుకL.-0డ�. “(అత/) �ేతGలbc ఏ ,ోషమ8�ేయక (అత/) య2-రr 
హృదయమ8bc” �ా$ాను తన అంతఃప�రంల@2f bె�-uన/ అ.)*ల�కL 
అంOÐక$6ం�-డ� (20:5). Dాస�Dా/2f, vితర�B ే �ా$ాbc తన /జ)*+న సంబంధం 
Mషయంల@ అబద¾మqBd øసప©$6తంOా వంtం�-డ�.  

అబ[̂×మ8 అబద¾ం అ/0 త$ాల@e ను ,ేవ�/ పజ̂లకL ఒక Ýýచu$6కOా 
/లLసు� ం,V: మqటల@ను 2f¯యల@ను ø9ా/0 సమ$6rంచు23నడం bే�2��న 
Mషయ) . అను�లకL iwౖతం M�[̂ంp (అదుర�) క�O� MధంOా మqట[e డడం 
2f¯యలL �ేయడమ.E �KధనకL ,ేవ�/ vిలe లL అ\తGలL 2ార�. �"లL $Ñమqల@ 
ఉన0 2��Iస�వ�లకL Dా̂iినప��డ�, 23ంతమం,V య£,Vయ సహü దర�లను,ే&ªంt 
“Àమ8®నుబటh`I� గ,- ,ేవ�/ .-మమ8 అన�జనుల మధ�ను 
దూÈింపబడ�చున0,V” ($Ñమq. 2:24; మ$6య8 2 v�తGర� 2:2 చూడంBd) అ/ 
క5 6న)*+న మqటల@e  ఆå�vిం�-డ�. �ాత /బంధనల@ ,ేవ�/ పజ̂�0 ఉ,ే&ªంt 
పవ̂క�లL �ేiిన ఆå�పణ క¿B- ఇ, ే (Iïష. 52:5; IïÝýజ��లL 36:20–23). 
2ాబటh` , �"లL మంద�ంప� (Ýýచu$6క) .Eటh2í వ$6�సు� ం,V: “=ర� ఈ 
ల@కమ$ా�దను అనుస$6ంపక, ఉత�మమ8ను అనుక¿లమ8ను 
సంప©రHమ8.gౖయ8న0 ,ేవ�/ tత�) ,ో  ప$Ðådంt bె�iి23నునటYe  = మనసుÄ 
మq$6 నూతనమగ8టవలన రÎ�ాంతరమ8 �: ందుBd” ($Ñమq. 12:2). 

అబద¾మqడడం ఒక వ�2f� నడవBd/ హ$6ంపజ�సు� ం,V మ$6య8 9ాå6�/0 
/రరrకం �ేసు� ం,V. �ా$ా తన సహü ద$6 అ/ �ెప�B-/2f అబ[̂×మ8కL 
23/0Âణ-లL మqత)̂  పటh`ం,V; Dార� పయ̂qణ¬ంtన పp̂ సrలంల@ను ఈ 
అబ,-¾ .E0 ఉపµO6ం�-ల/ తలం�-ర� (20:13), 2ాబటh`  Dార� మ-e  ,.E0 ఉప 
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µO6ం�-ర�. ఈ అబద¾ం �-లq సంవతÄ$ాల 2f¯ందట Dార� .-టhన Mత�నం. ఇ,V 
vw$6O6 Dా$6 �Mb-ల@e .E �ేదు ఫలq/0 (ప$6ణ-మం, ఫ�తం) ఫ�ంtం,V. తGదకL 
Dార� ,/0 ఇ9ాÄకLbc పంచుకL.-0ర�, ఎందుకంట� అతను తదుప$6 2ాలంల@ 
O�$ార�ల@ J ి�Èీ�య8ల మధ� బస �ేiినప��డ� ఇ, ే వంచనను (కపటం) తన 
�[ర� $6బ[� Mషయంల@ అతను ఉపµO6ం�-డ� (26:6–11). భ£=®ద మన 
2ాలంల@ మంt2��.- ల´క �ెడ�2��.- ఇతర�లందరÎ మన =ద ప©$6� ప�̂[వం 
చూప�b-ర�; మనం ఇతర��0 ప�̂[Mతం �ే9ా� ం. 

అబ[̂×మ8 �ా$ాల అబద¾ం �[$ా�భర�లLOా Dా$6 సంబంN-/2f నPా` .E0 
క�O6ంtం,V. అంb ే 2ాదు, ఐగ8ప��  O�$ార� $ా�ల Iïదుట Dా$6 ప$6Dా$ాల 
Iïదుట Dా$6 ఆ9ాr నంల@/ ఉ,ో �గ8ల Iïదుట అబ[̂×మ8 �ా$ాల 9ాå6�/2f 
క¿B- ×/ �ేiిం,V. ,/2f bcడ�, జ$6O6న,-/ గ8$6ంt Mన0ప��డ� 
vితర�/కLన0 ప$6జనంల@ (,-స,-iీజనం, అనుచరగణం) 23ంత మం,Vల@.gౖ.- 
తమ యజమq/పటe  OØరవం ల@vింt ఉండవచుu. అబ[̂×మ8 �ా$ాల కపటం 
(వంచన) మ£లంOా ఏ2��క /జ,ేవ�/ గ8$6ంt Dా$6 9ాÂ�ం 23ంత ) ర2��.- 
అనుమq.-స�దంOా కనపBdంద/ �ెప�వచుu. అసలL Mషయ) Àటంట�, 
“సరaశ2f�గల ,ేవ�”/2f (17:1) �ెం,VనDార�Oా తమకL b-మ8Oా Dా$�వ$Ñ 
/$ాక$6ం�-ర/ అరrం. 

ఇ,V 23ంతవరకL తదుప$6 2ాలంల@ v�తGర� ఎవ$6bcబ[టYOా నBd�-Bో  
ఎవ$6bcబ[టYOా ఉ.-0Bో  ఎవ$6పటe  తన M�ాa9ా/0 MNేయతను పక̂టhం�-Bో  ఆ 
I�సు ఎవ$Ñ తనకL bె�యద/ /$ాక$6ంtన ,-/0 �� � ఉం,V (మత�I 16:16; 
26:33–35, 69–75). Dాస�Dా/2f, ఇ,V ªషG�లంద$6 అనుభDా/0 �� � ఉం,V. 
iwౖ/కLలL I�సును పటY` 23/ /రùంNVంtనప��డ�, ఆయన మ8ందుOా 
�ెvి�నటY` Oా.E, $ాpD̂Eళ ªషG�లందర� �ా$6�� I, తమ చర�ల ,-a$ా ఆయనను 
/$ాక$6ం�-ర� (మత�I 26:31, 56). పభ̂8వ� “=ర� ల@కమ8నకL ఉప�I 
య8.-0ర�” మ$6య8 “=ర� ల@కమ8నకL DgలLO��య8.-0ర�” (మత�I 5:13–
15) అ/ Dా$62f పబ̂ë NVంtన Mషయం bె�iిన,.ే అIనప�టh2í, ఆయనను 
పటY` కLన0 సమయంనుంBd ఆయన ప�నర�b-r .-/2f మధ� ఉన0 అpసaల� 
2ాలంల@.E Dా$6 ఉప�� “/9ాÄర” మI�ం,V (మత�I 5:13) మ$6య8 Dా$6 
DgలLగ8 మసకబ[$6ం,V. ఇ,V Dార� తమ ,�ా/0 “కLంచమ8 2f¯ంద” (మత�I 
5:15) ,-tvwటh`నటY` Oా ఉం,V. ªషG�లL $ాp^DEళ అక�డనుంBd తvి�ంచు 23/ 
�ా$6�� వడం (మత�I 26:56) మ$6య8 “య£దులకL భయపBd” గ,V 
తలLప�లL మ£సు23/ ల@పల ఉండB-/0బటh`  (µ×ను 20:19) Dార� 
భయపB-8 ర/ �[̂ంp �ెం,-ర/ bెలL9�� ం,V (ల¿2ా 24:21 చూడంBd). 
ఏ)*+నప�టh2í, మృతGల@e నుంBd I�సు మÝÞమq/aత ప�నర�b-r నం మ$6య8 
ªషG�లకL ఆయన పత̂�ÂతలL Dా$6 �Mb-�0 సమ£లంOా మq$6uDEi,ి Dా$6 
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M�ాa9ా/0 �ైతన�ప$6u Dా$62f ల@కం ఇవaల´/ మ$6య8 ల@కం Dా$6 నుంBd ఇక 
bÔలO6ంచల´/ Nై$ా�/0 /$ÐÂణను క�O6ం�-I (µ×ను 20:19–31).  

/జ¤/2f, పభ̂8వ� ªషG�లకL తమ vిలLప�పటe  M�ాaస�తను 
vwం�: ం,Vంచు23నB-/2f పటh`న 2ాలంకంటò, అబ[̂×మ8కL తన vిలLప�పటe  
M�ాaస�తను vwం�: ం,Vంచు23నB-/2f ఎకL�వ 2ాలం పటh`ం,V. అబ[̂×మ8 
)*స�: ట�Àయq అన�సంస�ృpనుంBd pన0Oా DgలLప�2f వ�-uడ/, 
క.-Öయ8ల $ాజ2íయqలL మ$6య8 Dా$6 మతం అత/2f ఆటం2ాలLOా ఉన0 
2ాలంల@ అతను �Mం�-డ.E Dాస�Dా/0 మనం తప�క గ8ర�� ంచు2�Dా�. అతను 
M�ాaసులకL తంBd ̂ 2ావB-/2f అత/ శ$Ðరం ప�న$Ð¨Dా/0 సంత$6ంచు23.-�; 
bÔంబ¦ ౖ bÔÀ®,V సంవతÄ$ాల అబ[̂×మ8 వృద¾శ$Ðరం మ$6య8 ఎనబ¦ ౖ bÔÀ®,V 
సంవతÄ$ాల /ండ� వయసుల@ ఉన0 �ా$ా శ$Ðరం DాOా& న ప�తĜ/ జననం23రకL 
అదు¥త $Ðpల@ �ేతనతaం �: ందడం ఒక రకంOా ప�నర�b-r నం వంటh, ే(ఆ,V. 21 
చూడంBd).  

ఏ,V ఏ)*+నప�టh2í, M�ాaసం Mషయంల@ అబ[̂×మ8 vwనుగ8లqడB-/0 
మ$6య8 అబద¾మqBd కపటంOా నడవB-/0 ,ేవ�BెందుకL �-లq 2ాలం 
సÝÞం�-డ�? ఈ Üదటh పశ̂0కL ఎవ$��.- ఎటYవంటh జDాబ8 �ెvి�.-, Dgంట.E 
మ$Õక పశ̂0 సహజంOా.E తల�తG� తGం,V. M�ాaసం Mషయంల@ మన vwనుగ8 
లqట�0, 23/09ార�e  �ా�ా/2f iwౖతం నBdvిం� ేమన బలÝ �నత�0 ,ేవ�BెందుకL 
సÝÞం�-�? మనుషG లంద$6పటe  ,ేవ�/కLన0 ఉ,ే&శం ఒకట�, అబ[̂×మ8 
Mషయంల@ లqOా.E, 2�వలం ఆత®�0 రådంt పర ల@క గృ×/2f మనుషG�0 
\సు23/ Dgళeడం మqత)̂  2ాదు; ఇం2ా, మన నడవBd/ (పవ̂ర�న, .gౖpక 
సa�[వం) vwం�: ం,Vంt, మన�0 2í¯సు�  �� �క ల@/2f మqరuడం క¿B- (2 23$6ం2 . 
3:18). ,ేవ�డ� మన�0 తనbcను, 2í¯సు� bcను, /త�తaంల@ మనం ఒక$6bc ఒకరం 
సహDాసం క�O6 ఉండడం23రకL మన�0 iిద¾ప$ాuల/ 2�ర�కLంటY.-0డ�.  

ఆ,-మ8 హవaలL /È�NVత ఫలం p/ �ాపం �ేiిన త$ాaత ఇం2ా ఏ,ెను 
bcటల@.E ఉన0 సమయంల@, Dా$62f తమ సృÈి`కర�bcను మ$6య8 ఒక$6bc ఒక$62f 
మధ� ఉన0 పరస�ర సంబంN-/2f Dgంట.E భంగం కలగడం Üదల�ౖం,V. Dార� 
,ేవ�/2f భయపBd, ఆయననుంBd ,-గ823నB-/2f �ెటe ల@e 2f Dgð�e  పయ̂త0ం 
�ే�ార�. ఆ,-మ8 తన అpక¯మం Mషయంల@ హవaను మ$6య8 ,ేవ�/ 
/ం,Vం�-డ�, హవa తన చర�కL .gౖpక బ[ధ�తను 9ాb-ను =దకL bĉiిDEiిం,V. 
bÔ� దంపతGలL భ£ల@క సaర¼ంల@.E (ఏ,ెను bcట) ఉన0ప�టh2í, Dార� తమ 
సaంతమ/ �[Mం� ే 9ాహచర�ంల@ ఉంB ే సంbcPా/0 సమqN-.-/0 భదత̂ను 
,ేవ�/bc OాÖ, ఒక$6bc ఒకర�OాÖ ఏ మqతం̂ అనుభMంచల´క�� యqర�. ఇందుకL 
బదులLOా, Dార� అప$ాధులL భయసుr లL మ$6య8 సంbcPా/0 2�ల@�Iన 
Dారయq�ర�. 
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�ాపం మ/Èి/ తమ సృÈి`కర�నుంBd DEర��ేసు� ం,V మ$6య8 మ/Èిల@/ 
,ేవ�/ �� �కను భంగ పర�సు� ం,V. ,ేవ�డ� అప$6ప©ర�H ల�ౖన మనుషGల�0ందుకL 
ఇం2ా ఎందుకL సÝÞసూ�  ఉ.-0డ�? ఎందు�ేత నంట�, “,ేవ�డ� v�^మqసaరÎvిIï+ 
య8.-0డ�” (1 µ×ను 4:16) గనక. ఆయన తన కృపనుబటh` , 
ఇ�ా̄I�áయ8�0 Dా$6 �ా�ాల@e  భ$6ం�-డ�. Dార� ల@కంల@ ఆయన సa�[Dా/0 
గ8ణగణ-�0 పp̂ ÓంÓం�ే పMత ̂ పజ̂Oా ఉండడం23రకL Dా$6 .äక నమ£.-Oా 
రÎప�,V,-& ల/ 2�ర�కL.-0డ� (18:18, 19; /ర¼మ. 19:4–6). అ,ే MధంOా, 
,ేవ�డ� తన కృప,-a$ా.E, ల@కంల@ .Eడ� 2��Iస�వ�లbc వ�వహ$6సు� .-0డ�. మనల@ 
�ా�ాలL Dgౖఫలq�లLన0ప�టh2í, మనం అబ[̂×మ8కL ఆత®సంబంధ)*+న vిలe లమ8 
మ$6య8 “(ఆయన) DాOా& న ప2̂ారమ8 Dారసుల�ౖ” ఉ.-0ం (గల\. 3:29). 
ప$6ప©రH)*+న M�ాa9ా/0 ల´క సంప©రH)*+న MNేయతనుబటh`  2ాక�� I.- 
,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 Mషయంల@ �ేiినటY` Oా.E, మన పటe  క¿B- సహనం 
వÝÞసూ�  మన�0 ÂÀసూ�  మన�0 ఆÊరa,Vసూ�  ఉ.-0డ�; అIb ే ఎందు�ేత 
ననOా ప$6ప©రH)*+న Öp/ ధ$6ంtన 2í¯సు� ల@ ఆయన మన�0 చూసూ�  ఉ.-0డ� 
గనక (2 23$6ం2 . 5:21; గల\. 3:26, 27).  
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