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అ"#$యమ' 17 

\ేశమ'ను గ�>?� అబ,- .మ'jk 

\ేవ�� �బంధన 

17వ అN-�యమ8ల@, మరలq ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8నకL, అత/ 
కLటYంబమ8నకL ,ేవ�డ� �ేయబë వ�చున0 /బంధనను గ£$6u మqటలBెను. 
సున0p అ.E ఆ�-రమ8ను ఆ /బంధనకL గ8ర�� Oా ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8నకLను 
అత/ వంశసు� లకLను ఇ�ెuను. ,ేవ�/ పణ̂-îకల@ ఉ.-0రనుటకL గ8$6�ంప�Oా 
అబ[̂×మ8 #క�య8, �ా$ా #క�య8 v�ర�e  మqరuబBెను (17:5,15). 

అబ,- .మ'కH ఇవ§బ��న :;ã త�  UVరC (17:1–8) 

1అబ,- మ' jûంబ\fjû¤r\f bÔండY eా�ైనప��డ� b³హ  eా అత�:� ప-త$Þ_`� 
– P�ను సర§శ:�� గల \ేవ�డను; P# స�G\fల3 నడచుచు �ం\#ర¾ðత«డeÂ ౖ
య'ండ�మ'. 2P#కHను ÎకHను మధ$ P# �బంధనను �య¤ం� �నుG 
అత$"fకమ'aా అüవృ\f0  ¶h ం\fంyెదన� అత�jk yెUu�ను. 3–4అబ,- మ' gాa?లప�� 
య'ండaా \ేవ�డత�jk మSటలS��–ఇ\faZ P�ను �య¤ం�న P# �బంధన Îjk 
yేtియ'P#Gను; Îవ� అP�క జనమ'లకH తం��-వగ'దువ�. 5మ>?య' ఇక�దట Î 
UVరC అబ,- మ' అనబడదు; �నుG అP�క జనమ'లకH తం��-�aా �య¤ం�d� 
గనుక Î UVరC అబ,- .మ' అనబడ�ను. 6ÎకH అత$"fకమ'aా సంj#నవృ\fA  
కలHగజ7t ి Îల3నుం�� జనమ'లH వచు�నట�Y  �య¤ంచుదును, >ాEలHను 
Îల3నుం�� వyె�దరC. 7P�ను ÎకHను Î తరCeాత Î సంj#నమ'నకHను \ేవ�డPÂ ౖ
య'ండ�నట�Y , P#కHను ÎకHను, ÎతరCeాత eా>? తరమ'లల3 Î సంతd:�� మధ$ 
P# �బంధన �త$ �బంధనaా tి¹రపరyెదను. 8ÎకHను, ÎతరCeాత Î సంతd:�� 
Îవ� పర\ేýeÂౖయ'నG \ేశమ'ను, అనaా :ాP#నను \ేశమంతట�� 
�త$gా§స¹ þమ'aా ఇ�� eా>?:� \ేవ�డPÂ ౖయ'ందున� అత�jk yెUu�ను.  

వచనమ' 1. 16వ అN-�యమ8ల@ v�$Õ�నబBdన సంఘటనలకL 13 
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సంవతÄ$ాల తర�Dాత జ$6O6న సంఘటనలL 17వ అN-�యమ8ల@ v�$Õ�నబBెను. 
,ేవ�డ� అబ[̂×మ8నకL పత̂�Â)*+న సమయq/2f అబ,- .మ' ½కÁ వయసు� 
jûంబ\fవ–jû¤r\f సంవత�రమ'లH (16:16). ,ేవ�డ� తనకL b-ను సరaశ2f� గల 
,ేవ�/Oా (ֵאל ַׁשַּדי, ’El Shadday1) పత̂�Âపరచు23.gను. Iïహü Dా (పభ̂8వ�)2 
అ.E v�ర� కంటò మ8ందుOా vితర�లL ,ేవ�// ఎó ష,-& � Oా.E 
ఎ$6O6య8.-0ర�. 

 ఎó ష,-& � అ.E పదమ8 #క� మ£లమ8లను మ$6య8 అరrమ8ను 
గ£$6u Mవరమ8Oా bెలLసు23నుటకL స$��న ఆN-రమ8లL ల´వ�. ,ేవ�/ 
.-మమ8Oా ష,-& � �ాత /బంధనల@ నలబ¦–ౖఎ/À,V 9ార�e  
ఉపµO6ంచబBdన,V మ$6య8 ఈ పదమ8నకL మ8ందు ఎó అను మqట ఏడ� 
9ార�e  ఉపµO6ంచబBdన,V (ఎó ష,-& �; 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3; 
/ర¼మ.6:3; IïÝýజ��లL 10:5). LXXల@ ష,-& � అను పదమ8నకL 
παντοκράτωρ (pantokratōr) “సరaశ2f�మంతGడ�Oా” తర�¨ మq �ేiwను. ,-// 
బటh`  KJV ష,-& � అను మqటను “సరaశ2f�గలDాడ�” Oా తర�¨ మq �ేiwను. 
బబ8ల@ను b-ల¿®దు ప2̂ారం పంBdతGలL ఈ పదమ8నకL “(తనకL b-ను) 
�-�నDాడ�”3 అను అరrమ8ను bె�య�ేiి$6. ష,-& � అను పదమ8నకL అసల�ౖన 
అరr) మనOా “పరaతమ8 #క� ,ేవ�డ�,” క.-Öయ8లL తమ ,ేవ�ళ;e  
పరaతమ8లల@ /వiి9ా� ర�4 అ.E నÀ®కను క�O6 ఉండ�ట వలన ఈ పదమ8 
ఉపµO6ంచబBెను. 

vwౖన ఉదహ$6ంపబBdన పదజ¤ల Mవరణను Àంt, ష,-& � అను పదమ8 
ఉపµO6ంచబBdన పp̂ �Ñట ,ేవ�/ #క� ఘనతను మ$6య8 శ2f�/ 
చూvించుచున0,V (/ర¼మ. 6:3; సంఖq�. 24:4,16; µబ8 11:7). ష,-& � 
అను ఈ పదమ8 23/09ార�e  సంb-నమ8, ,ేశమ8 మ$6య8 ,ేవ�/ tత�  
.EరDEర��ను గ£$6uన DాOా& నమ8లL బయలLపరచబBdనప��డ� 
ఉపµO6ంచబBెను (28:3; 35:11; 43:14; 48:3; 49:25). ఎó ష,-& � అను 
చ$6త ̂ గల ఈ ,ేవ�డ�, OÕB-̂లe ను vిలe లLగల త�eOా �ేయ8ను. అయన తన 
tత�మ8ను బటh`  ,ేశమ8లను Ýàtuంచును, పక̂ృp/ ల@పరచు23నును. 

అబ[̂×మ8కL “సరaశ2f� గల ,ేవ�/Oా” పత̂�Âపర�చు23న0 తర�Dాత, తన 
ఎదుట �ం\#ర¾ðతమ'aా నడ�వ�మ' అ/ అతBd2f ఆజ¤¹ vిం�ెను. ÜదటhOా, 
అబ[̂×మ8ను ,ేవ�డ� ఒక ప$6:ద¾)*+న, య2-రr)*+న �Mతమ8ను 
�MంచుటకL vి��ెను అ/ అరrమ8/చుuను. 2ాÖ అటYవంటh �Mతం �Mంచుట 
అ.E,V అ9ాధ�)*+నందున ఈ మqట /ర�b-Äహమ8bcను, /$ాశbcను క¿Bdన,VOా 
కనబడ�ను. “.- స/0NVల@ నడ�చుచూ” అను మqటకL అబ[̂×మ8 ఎలeప�డ� 
,ేవ�/ #క� స/0NV/ అనుభMంచవల�ను అ/ అరrమ8. ,ేవ�డ� ఎలeప�డ� 
b-ను అబ[̂×మ8నకL /త�మ8 Mడ�వక ఎడబ[యక bcడ�Oా ఉండ�న/ 
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bెలLప�చుంBెను (Ýý. ^. 13:5, 6). “/ం,-రÝÞతమ8Oా �Mంచుట” ( ִמיםּתָ  , 
thamim) అనOా ఎటYవంటh �ాపమ8 ల´కLంB- ఉండ�ట అ/ 2ాదు; ఇ,V “,ేవ�/ 
#క� వ�2f�తaమ8నకL మ$6య8 షరతGలకL సమర�ణల@” ఒకర� 
“సంప©రHమ8Oాను” ల´క “హృదయప©రaకమ8Oాను” ఉండ�ట5 (6:9 #క� 
Mవరణ చూడ�మ8). 

,-nదు #క� �Mతమ8ల@ ఎలqగ8 “,ేవ�/ ఆజ¹లను MBdtvwట̀కLంB-,” 
“/ం,-రÝÞతG/Oా” (thamim) �Mం�ే.Æ మనమ8 గ¯ÝÞంచవచుuను (2 సమ£. 
22:23, 24). ,/ అరrమ8 ,-nదు �ాపమ8 �ేయ/Dాడ/ 2ాదు, ఎందుకనOా 
బ¦ౖÓలL గ¯ంథమ8ల@ అతడ� �ేiిన /ర)*+న �ాపమ8లL గ£$6u కLB- 
bె�యజ�యబBెను (2 సమ£. 11:1–27; 2íర�నలL 51:1–19). ,-nదు 
23/09ార�e  �ాపమ8 �ేiినప�టh2í అతడ� ఎలeప��డూ ,ేవ�/2f �ెం,VనDాBdOా.E 
వ�ంB-ల/ ఆªంtనDాడ�. ,-nదునకL �ాపమ8 �ేయట)  �Mత MN-నమ8 
2ాదుOా/, 23/0 సమయqలల@ తన సa�[వ Mర�ద¾మ8Oా పవ̂$6�ం�ెను. 
,-nదునకL ,ేవ�/bc గల సమర�ణ �Mతమ8నకL, /జ)*+న 
ప�ాub-� పమ8నకL, త,-a$ా �: ం,Vన ,ేవ�/ ÂమqపణకL, �ాపమ8 బహÇ 
Mర�ద¾)*+న,V (2 సమ£. 12:13; 2íర�నలL 32:1, 2, 5). 

అబ[̂×మ8 సంప©రH సమర�ణbc ,ేవ�/ tb-� /2f ల@బBd, M�ాaసమ8bc 
,ేవ�/ ఎదుట నడDాలన0,V ,ేవ�/ ఆశIï+ య8న0,V. 2ా/ అబ[̂×మ8 
,ేవ�డ� 2�$6న ఉన0త)*+న MN-నమ8ల@ అయq సమయqలల@ 
�Mంచల´క�� Iïను (12:11–13; 20:1–3). అతడ� �ాపమ8 �ేiినప��డ� 
,ేవ�/2f అMNేయ8Bె,ౖ ,ేవ�/bc తనకL గల సమర�ణ Mషయమ8ల@ ,Vగజ¤$�ను. 
,// బటh`  అతడ� ÖpమంతG/Oా \రuబBdన,V 2f¯యల ,-a$ా 2ాక ,ేవ�/ కృప 
,-a$ా మqత)̂  అ/ bె�య8ను. ,-nదునకL వల�, అబ[̂×మ8ను క¿B- 
,ేవ�డ� ÂÀంt తన అప$6Àత)*+న దయను కL$6vింt మ$�న0డూ ఆ 
�ాపమ8ను లÂ�vwట̀ల´దు ($Ñమq. 4:1–8). 

వచనమ' 2. ,ేవ�డ� ఎందు/Àత�మ8 తన /బంధనను అబ[̂×మ8bc 
iిrరపర�ె.Æ స�స̀మ8Oా bె�యదు, ఎందుకనOా ,ేవ�డ� మ8ందుOా.E ఆలqగ8 
�ేiwను 15:18. “iిrరపర�చుట” נַָתן (nathan) అను పదమ8నకL ఇచుuట అ/ 
అరrమ8. ఆ /బంధన �ేi ిఇంచుÀంచు పదమ£డ� సంవతÄరమ8లL గBd�ెను. 
గనుక ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8bc �ేiిన Üదటh /బంధనను మరల 
“రÎBdపరచుటకL” ల´క మరల “బలపర�చుటకLOాను” ఈ మqటలL ప�2�ను. అంట� 
,ేవ�డ� తన /బంధనను నూతనపరచుచుంBెను. 

Üదటh /బంధన ,ేవ�డ� మqత)̂  iిr రపరచుDాBdOా చూvింt, ఇక 
అబ[̂×మ8 #క� MNేయత #క� అవసరతను ప9̂ా� Mంచల´దు. 2ాÖ, ఈ 
సందర¥మ8ల@ ,ేవ�డ� ఈ /బంధనల@ మ£డ� �[Oాలను గ8$6�ంt, /బంధనల@ 
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ఉన0 Dా$62f �[ధ�తలL 2�ట[Iం�ెను. ఆ మ£డ�, ÜదటhOా “.Eను (Iïహü Dా) 
...” (17:4–8) $�ండవ,VOా “Öవ� (అబ[̂×మ8) ...” (17:9–14) ఇక 
మ£డవ,VOా “�ా$ాI ...” (17:15,16). తర�Dాత, ,ేవ�డ� ఈ /బంధనల@/ 
�[గ9ాaమ8లకL �ా̂మ8ఖ�)*+న Mధులను /రHIంచుటకL మ8ందు, అబ[̂×మ8 
#క� 9ామqన� కర�వ�ం /$Ñ¾ ష)*+న MNేయత క�O6న మంt సa�[వం 
క�O6య8ండ�ట. అంbే2ాక అబ[̂×మ8 DాOా& న .EరDEర��ను ,ేవ�డ� తన 
సమయమ8ల@, తన tb-� ను9ారమ8Oా .EరDEర�uన/ ప©$6�Oా Mశaiిం�-�. 
అనOా, ఈ /బంధనకL సంబంధమ8 ల´/ మ$6,ే/Dgౖప� చూడక¿డదు. 

మ8ందు అN-�యమ8ల@, �ా$ా గర¥మ8 ధ$6ంచక �� వ�టవలన.E 
సం,ేహమ8నకL 2ారణమqIïను. ఇప��డ� అబ[̂×మ8 #క� bÔంబ,V 
bÔÀ®దవ ఏట శ2f�ల´/Dాడ� ఆIïను. Dా$6ద&$6 శ$Ðరమ8లL మృతతGల�)*+నM 
($Ñమq. 4:19), ఈ ప$6iిrpల@ సహజ సంబంధ)*+న గర¥N-రణకL 9ాధ�త ల´దు. 
,-/ 9ా$ాంశ) మనOా, ,ేవ�డ� గర¥N-రణకL గల మqనవ మq$ా¼ మ8ల/0ంటh/ 
మ£iిDEiwను. Dార� “M�ాaసమ8ను అవలంÓంపవలiిన” Dా$��$6 (గల\. 3:23); 
,ేవ�/యందు M�ాaసమ8ంచుట అనున,V మqత)̂  Dా$62f ÀO6�య8న0,V. 
ఇంత OÕప� అNVగÀంపల´/ అడ8ం2f అబ[̂×మ8 మ8ందు ఉన0ప�టh2f/ ,ేవ�డ� 
�నుG P�ను అత$"fకమ'aా µస�>?ంపyేtVదను అను DాOా& నమ8 మ$Õక9ా$6 
�ేiwను. 

వచనమ' 3. ,ేవ�/ పత̂�Âతను చూt మ$6య8 ఆయన సaరమ8ను M/న 
అబ,- .మ' gా�ా� ంగప�ెను. ఈ Mధమ8Oా �ేయ8ట, ఉన0త 9ాr Iల@ ఉన0 Dా$6 
ఎదుట OØరవసూచకమ8Oా �ేi� ప/ (37:9, 10; 42:6; 44:14; 48:12;  
2 సమ£. 9:6; 1 $ా�లL 18:7). ఈ సందర¥మ8ల@ ఉన0త 9ాr Iల@ ఉన0,V 
,ేవ�డ�. 9ాPా` ంగపడ�ట ల´క తలవంచుట అ.E,V ,ేవ�/ ఎదుట మనమ8 
కనప$6� ే భయమ8నకL, OØరవమ8నకL మ$6య8 ఆ$ాధనకL మన స�ందన 
అIవ�న0,V (24:52; /ర¼మ. 34:8; ల´n. 9:24; Iïహü . 5:14; 
IïÝýజ��లL1:28). అబ[̂×మ8 తన ,నతaమ8ను మ$6య8 ,ేవ�/ మqట 
MనుటకL తన ఇష̀మ8ను కనుపరచుటయ8, తన మqటలను Àంt, 
2f¯యqర�పక)*+న MN-నమ8ల ,-a$ా bె�య�ేi�ను. 

వచనమ' 4. �ా̂రంభ మqటల ,-a$ా, మqట[e Bdన Dా$6/ bెలLసు23నగలమ8. 
�బంధనను గ8$6uన ,ేవ�/ బ[ధ�తలL పక̂టhంపబBెను: ఇ\faZ P�ను ... అ.E ఈ 
మqట ,-a$ా, ,ేవ�B ే అబ[̂×మ8ను ఒక “OÕప� ,ేశమ8నకL” (12:2), అP�క 
మం\f “DారసులకLను” (15:5)6 మ£లప�ర�షG/Oా �ేయ8దును అన0 
DాOా& న)  2ాక అP�క \ేశమ'లకH తం��-aా yయే'దును అ/ ,ేవ�డ� ప�2�ను. ఈ 
DాOా& నమ8నకL ,ేవ�/ #క� /బద¾తను bె�యజ�య8టకLOాను ఈ రచIత 
అబ[̂×మ8 వం�ావî నుంBd అ.Eక �ాఖలను గ8$6�ం�ెను. అ,ేమనOా, $ాబë వ� 
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తరమ8లల@ అబ[̂×మ8 �[ర� అIన 2�త�$ా #క� కLమqర�ల ,-a$ాను 
(25:1–4) కLమqర�Bైన ఇPా®I�ó ,-a$ాను (25:12–18), అత/ మనుమBైన 
ఎ�ావ� ,-a$ాను (36:1–43) ,ేశమ8లను ఏర�రచబë వ�చు.-0డ�. 

వచనమ' 5. DాOా& నమ8 #క� �ా̂మ8ఖ�త అబ,- మ' (ַאְבָרם, ’Abram) 
అనOా “OÕప� తంBd”̂ అనబBే v�ర�ను ,ేవ�డ� అబ,- .మ'aా మq$�uను. ఈ 
మqటvw ౖ పంBdతGల ఏ2ాç�ా̂యమ8 ల´క�� Iనప�టh2í, ,ేవ�డ� ఒక 
ఉ,ే&శ�మ8ను అబ[̂×మ8 (ַאְבָרָהם, ’Abraham) అనOా ַאב־ֲהמֹון (’ab hamon), 
అP�క జనమ'లకH తం��-7 అ/ అరrమ8ను ఇ�ేu మqటను ఇ�ెuను. 

ప�$ాతన పªuమ ఆiియq సంస�ృpల@, ఒక v�ర� మqరuబడ�ట పస̂ు� త 
2ాలమ8ల@ క.-0 �-లq �ా̂N-న�తను క�O6వ�ంBే,V. ఈ $Ñ�ల@e  ఒక$62f ఒక v�ర� 
Dా$6 vితర�ల v�ర�నుబటh`  Oా/, ల´క పస̂ు� త 2ాలమ8ల@ ఒక OÕప� వ�2f�/బటh`  
Oా/, ల´క త�eతండ�̂లకL ఇష̀)*+న v�ర�e  కలLO6య8ందుర�. �ాత /బంధన 
2ాలమ8ల@ v�ర�e  �-లq �ా̂మ8ఖ�)*+నM. ఆ v�ర�e  23/09ార�e  త�eతండ�̂లకL ఆ 
Óడ8ను గ£$6uన ఆశలL, ఆశయqలను వ�క�పరచును, మ$6 23/0 v�ర�e  ఆ వ�2f� 
#క� గమ�మ8ను చూvించును. ఒక వ�2f� #క� v�ర�ల@ మqర�� 
సహజమ8Oా ఆ వ�2f� #క� వ�2f�తaమ8ల@ వtuన మqర��ను 2ా/, 
భMష�తG� ల@ క�O6 ఉంB ే�ాతన̂ు 2ా/ bె�యజ�i�M. 

వచనమ' 6. అబ[̂×మ8 #క� v�ర�ను మq$�u Mషయమ8ల@ మqతం̂ 
,ేవ�డ� ఒక /$�&శ)*+న 2ారణమ8ను క�O6య8ంBెను, అ,ేమనOా: అబ[̂×మ8ను 
“అ.Eక జనమ8లకL తంBdÔా,” బహÛaా ఫFంచుటకHను, మ>?య' \ేశమ'లH, 
>ాEలH అత� నుంBd వచుuటకLను, ,ేవ�డ� ఉ,ే&ªం�ెను. 

“ఫ�ంచుట” అను ఈ మqట “Mస�$6ంచుట” అను మqటbc �-లq9ార�e  
ఉపµO6ంచబడ�ను (17:2). ,వే�డ� Üట̀Üదటh మqనవ�లకL ఇtuన ఆజ¹ 
“ఫ�ంt అçవృ,V&  �: ందంBd” (1:28). ఇ, ేమqట మరలq .ÆవహÇనకLను అత/ 
కLమqర�లకLనూ జలపళ̂యం తర�Dాత మరలq పలLకబBెను (9:1,7). 
అ,-మ8, .ÆవహÇల వల�, అబ[̂×మ8 పప̂ంచ చ$6తల̂@ ఒక 23¯ త�  శకమ8నకL 
�ా̂రంభమ8Oా /��ెను. �ాపమ8 ఈ ల@కమ8ల@ పD̂Eªంచుట ,-a$ా 
మqనవ�లను ,Mం�-ల.E ,ేవ�/ పణ̂-îక �ెలqe �ెదు$ాIïను. జలపళ̂యం 
తర�Dాత, దుష̀తaమ8 నుంBd కడ�గబBdన ల@కమ8ల@ ఉన0 .ÆDాహÇ 
కLటYంబమ8 #క� Öp మరలq లయ)*+�� Iïను. అబ[̂×మ8 23రకL ,ేవ�/ 
DాOా& న)*+న “బహÇOా ఫ�ంచుట” అనున,V ,ేవ�/ #క� అనుగ¯హ శ2f�/ 
bె�యజ�య8ను. 2�వలమ8 “$ాజ�మ8లను” మ$6య8 “$ా�లను” ఆయనల@ 
నుంBd వచుuట అను Mషయమ8ల@ మqత)̂  2ాక, అబ[̂×మ8ను ,ేవ�డ� 
భ£Àvw ౖ ఉన0 అ/0 కLటYంబమ8లకL ఆÊ$ాaదమ8Oా ఉండ�టకL 
/యÀం�ెను (12:2, 3). 
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$ా�లL Öల@నుంBd వచుuను అ.E అబ[̂×మ8నకL ఇవaబBdన DాOా& నమ8, 
“ఒక OÕప� జనమ8Oా /ను0 �ేయ8దును” అన0 DాOా& నమ8 ,-a$ా 
/సÄం,ేహ)*+నద/ గ¯ÝÞంచవచుuను (12:2), అంbే2ాక సaయం పp̂పp�  క�O6న 
ఒక $ాజ�మ8 తన నుంBd వచుuన/ కLB- అరrÀచుuను. అబ[̂×మ8 ఒక $ా� 
2ాక�� Iనప�టh2f/ అ.Eక $ాజవం�ాలకL మ£ల ప�ర�షGB-Iïను. 
ఆ,V2ాండమ8 ఈ DాOా& నమ8 #క� క¯మబద&)*+న .gరDEర��ను 
బయలLపరచును, ఎటeనOా ఎ,ోమ8 #క� $ా�లL (36:9–43) మ$6య8 
య£,- “$ాజదండమ8” (49:10) అను మqట ,-a$ా, $ాబë వ� ప$6�ాలకLలను 
గ£$6u Dా̂యబBెను. 

వచనమ' 7. తర�Dాత, ,ేవ�డ� తన �బంధనను అబ[̂×మ8bcను అత/ 
Dారసులbcను tి¹రప>?yెదన�య', మ>?య' తరతరమ'లకH \#�� �త$_`�న 
�బంధనaా yేయ'దన�య' ప�నర�,-ì టhం�ెను. మ$Õక �ా̂మ8ఖ�)*+న /బంధన 
లÂణ) మనOా, Iïహü Dా Dా$62f స/0ÝÞతGBdOా /త�)*+న ,ేవ�/Oా ఉండ�ను. 
.ÆDాహÇbc ,ేవ�డ� �ేiిన /బంధన, అనOా �వ�ల/0ంటh2í, సరaశ$Ðర�లకL, 
తర�Dాp తరమ8ల/0టh2f �ెందును (9:9–12, 15, 16), 2ా/ అబ[̂×మ8bc 
�ేiిన /బంధన తన �[ర� అIన �ా$ా ,-a$ా క�O6న అత/ eారసులకH 
మqత)̂  �ెందును. ఆ,V2ాండమ8ల@ bె�యజ�యబBdన $ÐpOా, ఆ ఆÊ$ాaదమ8 
ఇ9ాÄకL ,-a$ాను, యq2�బ8 ,-a$ాను Dా�vిం�ెను. అబ[̂×మ8నకL 2�త�$ా 
,-a$ాను, ×Oార� ,-a$ాను క�O6న సంb-నమ8ను, ఏ�ావ� #క� 
DారసులLను ,/ నుంBd తvి�ంపబదBd$6. 

వచనమ' 8. ,ేవ�డ� తన DాOా& నమ8ను గ£$6uన మqటలల@, అబ[̂×మ8 
b-b-��కమ8Oా /వiింtన �ా̂ంతమ8ల/0య8, క.-ను ,ేశమంతటhÖ అత/2f 
ఇవa OÑ$�ను. ఆ బహÇమqనమ8 అత�:� మSత-_w :ాదుaా� తన 
eారసులంద>?:�Î, �త$ gా§స¹ þమ'aా ఇవaOÑ$�ను. tవ$6Oా, మరలq ,ేవ�డ� 
అబ[̂×మ8నకLను, అత/ DారసులకLను మధ$ గల బంధమ'ను గ�>?� 
jెFUuను. ఆయన Dా$6 ,ేవ�/Oా ఉంB-లను23నుచుంBెను. “/త� /బంధన” 
(17:7) మ$6య8 “/త� సంపద”లను గ£$6uన \$ా®నమ8లL ఎటYవంటh 
షరతGలLల´/MOాను, pర�గ8ల´/,VOాను, మ$6య8 య£దులను గ£$6uన 
DాOా& న)  అ.E తప��డ� ఆల@చన కలదు. /త�మ8 అ.E మqటకL Ýý. ^ 
పద) మనOా (עֹוָלם, ‘olam), అనOా 23/09ార�e  “2ాలమ8” అ/ అరrమ8. అనOా 
మ£డ� ,Vనమ8లంత8 తకL�వ 2ాలమ8 2ావచుu ల´క �Mత2ాలమంతయ89 
2ావచుu, ల´క ల�2f�ంచల´/ సమయమ8 అయ8�ండవచుu. నూతనన /బంధనల@ 
శ$Ðర సంబంధ)*+న య£దులbc ,ేవ�/ సంబంధమ8 మ8O6iి�� Iïను. ,ేవ�/ 
పజ̂లL ఈ ,Vనమ8న ధర®�ాస� 7 2ాBd (øÈ� ధర®�ాస� 7మ8) 2f¯ంద ల´ర� ($Ñమq. 
6:14; 7:4, 6). 2��Iస�వ�లL 2í¯సు�  #క� �ా̂యªuత�  మరణమ8 ,-a$ా 23¯ త�  
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/బంధనల@ �ాలL�: ందుదుర�, మ$6య8 �ాత /బంధన ప�̂[వమ8 Dా$6vw ౖల´దు 
(Ýý. ^. 7:22–25, 8:6–13; 9:11–17; 10:9, 10). 2��Iస�వ MN-నమ8ల@ జ¤p 
MవÂ ల´దు. సుDార� సరa ల@2ా/2í ఇవaబBెను. (మత�I 28:18–20; మqర�� 
16:15, 16), మ$6య8 ఎవ$��b ే I�సు పభ̂8వ/ నÀ® బ[vి�స®మ8 �: ం,ెద$Ñ, 
Dార� కLB- “అబ[̂×మ8 సంb-నమ8Oాను, DాOా& నమ8లకL DారసులLOాను 
ల�2f�ంపబడ�దుర�” (గల\. 3:26, 27, 29). 

�బంధన ½కÁ సూచన: సునGd (17:9–14) 

9మ>?య' \ేవ�డ� – Îవ�ను, Îవ�మSత-_w aాక ÎతరCeాత eా>? 
తరమ'లల3 Î సంతdయ' P#�బంధనను aQÑ:;నవలÕను. 10P#కHను ÎకHను Î 
తరCeాత Î సంతd:�� మధ$ �రC aQÑ:;నవలtిన P# �బంధన bÔదనaా – �ల3 
ప-d మగeాడ�ను సునGd ¶h ందవలÕను. 11�రC � aZ¶ా$ంగచరrమ'న సునGd 
¶h ందవలÕను. అ\f P#కH ÎకH మధ$నునG �బంధనకH సూచనaా ఉండ�ను. 
12ఎ�¤\f \fనమ'ల వయసు� గలeాడ�, అనaా Î bంట ప�ట��నeా�ైనను, Î 
సంj#నమ' :ా� అను$�½దA :;నబ��నeా�ైనను, � తరమ'లల3 ప-d 
మగeాడ� �ల3 సునGd ¶h ందవలÕను. 13Î bంట ప�ట��నeాడ�ను Î eÂం��jk 
:;నబ��నeాడ�ను, తప�క సునGd ¶h ందవలÕను. అప��డ� P# �బంధన � 
శ>¡రమందు �త$ �బంధనaా ఉండ�ను. 14సునGd ¶h ం\fన మగeాడ�, అనaా 
ఎవ� aZ¶ా$ంగచరrమ'న సునGd yేయబడ\ో  అట��eాడ� తన జనమ'లల3నుం�� 
:;ట��e�యబడ�ను. eాడ� P# �బంధనను �>?య'P#Gడ� అబ,- .మ'jk yెUu�ను.  

వచనమ' 9. Öవ�ను అను ఈ మqట /బంధన బ[ధ�తల@/ $�ండవ 
�[గమ8ను సూtంచును (17:4, 15). 17:1–8ల@, \ేవ�డ� “.Eను �ేiwదను” అను 
మqటను �-లq9ార�e  DాBెను; 2ాÖ ఇప��డ� అబ,- .మ' ఈ సందర¥మ8ల@ కర� 
అI ఉ.-0డ�. ,ేవ�డ� తన /బంధనను v�^మbcను, కృపbcను �ేiినప�టh2í 
మ£లప�ర�షGల �[గమ8 నుంBd మ$6య8 Dా$6 Dారసుల నుంBd MNేయతను 
2�$�ను; ఎందుకనOా స$Ñaన0తGBైన ,ేవ�/bc Dార� సహDాసమ8 
క�O6య8.-0ర�. ,ేవ�/ #క� 9ా,-రణ)*+న ఆజ¹ ఏమనOా b-ను �ేiిన 
[తన] /బంధనను O��23నవల�ననున,V; 2ా/ ఈ ఆ,ేశమ8ను గ£$6u ఆయన 
ఇం2ా Mవరమ8లL ఇవaవలi ియ8న0,V. 

వచనమ'లH 10, 11. ,ేవ�Bైన Iïహü Dా అబ[̂×మ8నకL అత/ 
DారసులకL ఇtuన �బంధనను మరలq ప�న$ావృతం �ేiwను. /బంధన #క� 
�ా̂మ8ఖ�)*+న ఆజ¹ ఏమనOా, అబ[̂×మ8 ఇంటనున0 ప-d ప�రCష«డ� తప�క 
సునGd ¶h ందవలÕను. శ$Ðరమందు ఆచ$6ంtన సున0p, స$Ñaన0తGBైన 
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,ేవ�/2f, తమకL గల �బంధనకH గ'రC� aా ఉండ�ను. $ాబë వ� ,Vనమ8లల@ 
DారసులందరÎ ఈ సున0p/ తమ శ$Ðరమ8లvwౖ ఒక గ8ర�� Oా క�O6 
య8ండవల�ను.  

సున0p ఆ�-రమ8 #క� �ా̂రంభమ8 మనకL bె�యదు, 2ా/ సుమqర� 
2í¯.ప©. 300 సంవతÄరమ8లకL10 సంబంNVంtన iి$6యq µధులL సున0p 
ఆచరమ8ను �ాటhం�ేDార/ ప�$ాతతa ప$6�Kధనలల@ Dgలe Bd అIన,V. 
ఐగ8vీ�య8లL 2í¯.ప©. 23వ శb-బ&మ8ల@ 120 మం,V ప�ర�షGలకL11 సున0p 
�ేయడం ఒక ఆ�-రమ8Oా �ాటhం�ేDార�. 23ందర� క.-Öయ8లL మ$6య8 
అరబ8ùలL క¿B- ఈ సున0p ఆ�-రమ8ను �ాటhం�ేDార� (I$Ð®యq 9:25, 
26), )*9: �: తÀయ పజ̂లL, J ి�Èీ�య8లL క¿B- ఈ ఆచరమ8ను �ాటhంt$6 
(.-�యq. 15:18; 1 సమ£. 17:26, 36). మ$623/0 ఆN-$ాలL bె�యజ�య8 
సమq�-ర) మనOా, 23ందర� సున0p, ,ెయq�లL DgళeOÕటY` టకL, మ$623ందర� 
ఒకర� యవaన �ా̂యమ8ల@ పD̂Eªంtనప�డ� 2ా/, MDాహ iిద¾�ాటY 23రకL 
2ా/ �ేయ8చుంBేDార�.12 

అబ[̂×మ8నకL, అత/2f క�O6న సమస�మ8నకL ఇ,V ఒక మతసంబంధ)*+న 
గ8ర�� Oా Iïహü Dా ,ేవ�/bc ఆ\®య సహDాసమ8నకL పN̂-నమqIïను. 
ÀO6�న చుటY` నున0 ,ే�ాల పజ̂లL క¿B- ఈ ఆ�-రమ8ను �ాటhంt$6. 
ప�ర�షGల మ$ా®ంగమ8 వస� 7మ8bc కప�బBdనందున, బయటhDా$62f ,// గ£$6u 
bె�యదు. ,ేవ�డ� అంతవరకL ఇtuన పp̂ గ8ర��  కLB- అంద$62f 
బÝÞరంగ)*+న,V, ఆ2ాశమ8ల@ జã�తGలL (1:14), కIÒను #క� మ8ద ̂(4:15) 
మ$6య8 ఆ2ాశమ8ల@ ధనుసుÄ (9:8–17). సున0p ఒక పb̂ే�క)*+న గ8ర�� Oా 
సున0p �: ం,Vన Dా/2f లqభ,-యకమ8Oా తప�/స$6Oా ఆచ$6ంచవల�న/ 
,ేవ�డ� ఆజ¤¹ vిం�ెను. పp̂ సమయమందు ఈ సున0p గ8ర�� ను చూtన 
పp̂9ా$Ð b-మ8 ,ేవ�/ /బంధ.- జ.-ంగమ/ పజ̂లL bెలLసు23ందుర�. b-మ8 
,ేవ�Bైన Iïహü Dా �ేత పb̂ే�2fంచబBd, vిలLవబBd, ఆÊరa,VంపబBd, ,ైMక 
గమ�మ8ను క�O6న Dారమ/ ఈ సున0p ,-a$ా bెలLసు23ందుర�. 

వచనమ'లH 12, 13. సున0p2f /యÀంtన సూచనల ప2̂ారం ప-d మగ 
ýèవ� తన ఎ�¤దవ >ZEన ,-// �: ందవల�ను (21:4 చూడంBd). అబ,- .మ' 
ఇంట�ల3 ప�ట��న పp̂ మగ ª:వ� అనOా Dార� సaతంతĜల�ౖ.- ల´క ,-స� 
కLమqర�ల�ౖన ఈ ఆ,ేశం 2f¯ందకL �ేరuబB-8 ర�. అబ[̂×మ8 #క� 
Dారసుల´వ$��.- పర\ేý అIన ,-సు/ 23/నIïడల, 23/న Dgంట.E ఆ 
,-సు/2f సునGd yేయవలÕను, త,-a$ా ఆ ,-సుడ� ఇంటhల@ ఒక/Oా 
ప$6గణ¬ంచబడ�ను. ఈ సున0p /బంధన ఒక �ాశaత)*+న /బంధన (17:8 
Mవరణ చూడంBd). 

వచనమ' 14. ఈ /బంధన #క� �ా̂మ8ఖ�తను గ£$6u ,ేవ�Bైన 
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Iïహü Dా, ఒక ఇంటhల@ సునGdల¬� ప�రCష«డ� ఉంట� అతడ� ఆ /బంధనను 
ఉలe ం� ÞంtనDాడ� అగ8న.gను. ఈ సున0p ఆ�-రమ8నకL ఎవ$��.- అడ�8  
�ెvి�నIïడల eాడ� తన జనులల3నుం�� :;ట��e�యబడ�ను. 23ంద$6 పంBdతGల 
అç�ా̂య ప2̂ారమ8 “23టh`DEయబడ�ట” (ָּכַרת, karath) అను మqటకL 
సమqజమ8 నుంBd DEర��ేయబడ�ట అ/ అరrమ8. 2ా/ ఒక పర,ేª అIన 
,-సుడ� అప�టh2� తన పజ̂ల నుంBd DEర��ేయబBెను. “23టh`DEయబడ�ట” అనOా 
మరణªÂ అ/ కLB- అరrమ8/చుuను, అ,V మనుషG�ల ,-a$ా Oా/ ల´క ,ేవ�/ 
,-a$ా Oా/ జర�గవచుuను (ల´n. 18:29; 19:8; 20:3, 5, 6, 17, 18;  
1 సమ£. 28:9; 1 $ా�లL 11:16). ఈ మqటకL ఆN-ర)*+న karath అను మqట 
మరణ ªÂను గ£$6u DాడబBdన మqటలbc కనబడ�ను (/ర¼మ. 31:14; ల´n. 
20:2–5; 23:29, 30; IïÝýజ��లL 14:8, 9). ,// బటh`  Ýý. ^ కLటYంబమ8ల@ 
ఉన0 పp̂ ప�ర�షGడ� ఈ /బంధనను గ£$6uన �ా̂మ8ఖ�తను .Eర�u23నవల�ను, 
ఇ,V �-లq అవసరమ8. �వ మరణమ8లకL 2ారణ)*+న సున0p ఆ�-రమ8 
/జ)*+న ,ేవ�/bc ఉన0 సంబంధమ8ను OØరMంచుటకL శ$Ðరమ8నందు ఒక 
గ8ర�� Oా ఉండ�ను. 

¥ారb:� ఒక :;ã త�  UVరC మ>?య' ఇgా�కHను గ�>?�న eాaాA నమ' 

(17:15–22) 

15మ>?య' \ేవ�డ� – Î ·,ర$b³�న ¥ారb UVరC ¥ారb అనవదుA ; 
ఏలయనaా ఆ_ ̀UVరC ¥ా>ా. 16P�P#_`ను ఆÌర§\fం� ఆ_`వలన ÎకH కHమSరC� 
కలHగజ7tuదను; P�P#_`ను ఆÌర§\fంyెదను; ఆ_ ̀ జనమ'లకH తFYb³� 
య'ండ�ను; జనమ'ల >ాEలH ఆ_`వలన కలHగ'దుర� అబ,- .మ'jk yెUu�ను. 
17అప��డ� అబ,- .మ' gాa?లప�� నµ§ –నూ>7ండY eా�:� సంj#నమ' కలHగ'P#? 
jûంబ\f bÔండY  ¥ా>ా కనుP#? అ� మనసు�ల3 అను:;PÂను. 18అబ,- .మ' – 
ఇ�ాrbÔలH Î స�G\f� బ-దుకననుగã¾ðంచుమ' అ� \ేవ��jk yెప�aా 19\ేవ�డ� 
Î ·,ర$b³�న ¥ా>ా �శ�యమ'aా ÎకH కHమSరC� కనును; Îవత�:� ఇgా�కH 
అను UVరC Uuట�� దువ�; అత� తరCeాత అత� సంj#నమ':;రకH �త$�బంధనaా 
P# �బంధనను tి¹రపరyెదను. 20ఇ�ాrbÔలHనుగ�>?� Îవ� yేtిన మనµ P�ను 
µంట��. ఇ\faZ P�నత�� ఆÌర§\fం� అత�:� సంj#P#üవృ\f0  కలHగజ7t ి
అత$"fకమ'aా అత� µస�>?ంపజ7tuదన; అతడ� పం�ె-ండ� మం\f >ాEలను 
కనును; అత�� alప� జనమ'aా yేtuదను; 21అbjే వచు� సంవత�రమ' ఈ 
:ాలమందు ¥ా>ా ÎకH కనబv వ� ఇgా�కHjk P# �బంధనను tి¹రపరyెదన� 
yెUu�ను. 22\ేవ�డ� అబ,- .మ'jk మSటలSడ�ట y#Fం�న తరCeాత అత� 
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½దAనుం�� పరమ'నకH eÂáÿ!ను. 

ఈ అN-�యమ8నకL మ8ందు, ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8నకL కLమqర�/ గ£$6uన 
DాOా& నమ8 ఇ�ెuను; 2ా/ �ా$ాను త�eవగ8దువ.E ఎటYవంటh సూచ.- ఇవaల´దు. 
ఇందునుబటh`  ఆ)* తన ,-iీ అIన ×Oార� ,-a$ా ప�టh`న సంb-నమ8నకL 
b-ను త�eOా ఉండ�టI� ,ేవ�/ DాOా& నమను23.gను. ,ేవ�Bైన Iïహü Dా ఈ 
ఆల@చనను 16వ అN-�యమ8ల@ రదు& పర�సూ� , ఆÊ$ాaదమ8ను గ£$6uన 
DాOా& నమ8ను �ా$ాకL క¿B- bె�యజ�iwను. 

వచనమ'లH 15, 16. ¥ా>ాb 23రకL అను ఈ మqట /బంధనల@/ 
మ£డవ �[గమ8ను చూvించును (17:4, 9 చూడంBd). �ా$ాను ,Mంt ఆ)* 
,-a$ా అబ[̂×మ8నకL ఒక కHమSరC� అనుగ¯ÝÞంచుటను బటh`  ,ేవ�/ పత̂�Âత 
,ేవ�/ /బంధనకL ఒక 23¯ త�  గ8$6�ంప� bె�ెuను. ÜదటhOా, ,ేవ�డ� 
మ£లప�ర�షG/bc తన �[ర�కL ఒక 23¯ త�  v�ర� క�O6 ఉంB-ల/ bె�యజ�iwను. 
అతడ� ఆ)*ను ఇక �ా$ాI అ/ vిలLవక¿డదు; ¥ా>ా అనున\f ఆ_ ̀ UVరC. 
అబ[̂×మ8 v�ర�ను మq$6uనప��డ� ,ేవ�డ� ,-/2f గల 2ారణమ8ను 
bె�యజ�iిన $ÐpOా, �ా$ా v�ర�ను గ£$6u bె�య�ేయల´దు. �ా$ా అనున,V 
‘�ా$ాI’2f బదులLOా DాBdన మ$Õక పదమ8 మqత)̂ , ,-/ అరrమ8 
“$ాజకLమq$6”. ఈ 23¯ త�  v�ర� ఆÊ$ాaదమ8ల@ ఉన0 “$ా�లను” 
bె�యజ�య8చున0,V. 23¯ త�  v�ర� అనున,V అÊ$ాaదమ8లల@ bెలపబBdన 
“$ా�లL” అను మqటకL సంబంNVంtన,ైయ8ంటYం,V. ,ేవ�/ DాOా& న) మనOా 
ఆ_ ̀ జనమ'లకH తFYయగ'ను మ$6య8 తన \#§>ా ప�ట�బv వ� >ాEలను 
మ'ందుaా bె�యపర�చుచున0,V. 

వచనమ' 17. ఈ మqటలL M/న తర�Dాత అబ,- .మ' gాa?లప�� నµ§ 
అµ¥ా§సమ'jk, ఇ,V అ9ాధ�మను23.gను. అతడ�ను, తన �[ర� vిలe లను vwం� ే
వయసుÄను Àంtన �ా̂యమ8ల@ ఉ.-0ర/ అబ[̂×మ8నకL bెలLసు. 
అందునుబటh`  అబ[̂×మ8, వంద సంవత�రమ'ల వయసు�ల3 ఒక వ$:�� ఎలSగ' 
తం��- :ాగలడ� అ/య8, bÔం�¦ ౖసంవతÄరమ8ల వయసుÄ గల తన �[ర� ఎలqగ8 
తన Óడ8కL జన® ఇవaగలదు అ/య8 ,ేవ�/ పª̂0ం�ెను. 

వచనమ' 18. ఇ�ాrbÔలHను Î స�G"f� బ-త«క�మ'r అ/ అబ[̂×మ8 
,ేవ�/ DEడ�23.gను. అబ[̂×మ8 ,ేవ�/bc, “ఇ/0 సంవతÄరమ8లL 
ఎదుర�చూtన తర�Dాత, .- సమస�కL ప$6Pా�రమ8Oా ఇPా®I�లLను Ö 
DాOా& న .gరDEర��Oాను, /ను0 i�MoచుDా/Oాను అనుమpoచDా” అ/ 
Üఱ$vwటò`ను. 

వచనమ' 19. అబ[̂×మ8 #క� Üఱ$కL బదులLOా ,ేవ�డ�, ధృడ)*+న 
మ$6య8 ఖtuత)*+న గ,V& ంప�ను జDాబ8Oా ఇ�ెuను: ల¬దు, :ా� (ֲאָבל, 
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’abal).13 ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 అBdO6న �ా̂రrనను bĉiిప�tu 17:16ల@ iwలMtuన 
¥ా>ా \#§>ా ఒక కHమSరCడ� కలHగ'ను అను మqట మరలq జ¤¹ పకమ8 �iేwను. ఈ 
మqటను బలపర�చుటకL ,ేవ�డ� ప�ట̀బë వ� Óడ8కL ఇ9ాÄకL (יְִצָחק, Yitschaq) 
అ/ v�ర� vwట̀మ.gను, అ,V ఒక పద పµ̂గమ8 “మ$6య8 [అతడ�] 17:17ల@ 
&నDgaను. DాOా (wayyitschaq ,ַוּיְִצָחק) న ప�తĜడ� తన ప�టY` కను గ£$6u తన 
తంBd ̂#క� అM�ాaసప� నవ�aను బటh`  ఆ v�ర� vwట̀బడ�ను (18:12; 21:3, 6). 
�ా̂రంభమ8ల@ ,ేవ�/ �త$ �బంధన అబ[̂×మ8కL అత� eారసులకH మqత)̂  
�ెం,Vయ8ంBెను (17:7); 2ా/ ఇప��డ� ఇ9ాÄకLనకLను అత/ తర�Dాత 
DారసులకLను కLB- అ,V Mస�$6ం�ెను. 

వచనమ' 20. ,ేవ�డ� ఇ�ాrbÔలHను గ£$6uన అబ[̂×మ8 #క� 
Üర¯ను M/, జDాబ8Oా, Î mఱoను P�ను µంట�� అ/ ప�2�ను. ఇPా®I�లL 
అను మqటకL “,ేవ�డ� Mనును” అ/ అరrమ8 (16:11 Mవరణ చూడ�మ8). 
/$ాశbc ఉన0 తంBdÎï+న అబ[̂×మ8ను ,ేవ�డ� Nైర�పర�సూ� , ×Oార� ,-a$ా 
ప�టh`న ఇPా®I�లL DాOా& న ప�తĜ/Oా అంOÐక$6ంపక �� Iనప�టh2f భMష�తG�  
ఆÊ$ాaదమ8లల@ �ా�Dాడ/ ప�2�ను. ఇPా®I�లLను ,Mంt అత/ 
సంb-నమ8ను Mస�$6ంప�ేiwదన/య8, అత/ ,-a$ా 12 $ా�లL ప�టò`దర/య8 
(ప.g0ండ� OÑతమ̂8లను bెలLప�త�; 25:12–18 చూడంBd ) మ$6య8 అత// 
OÕప� జనమ8Oా �ేiwదన/య8 ,ేవ�డ� మqట ఇ�ెuను. ఈ DాOా& నమ8 ×గర�కL 
గతంల@ �ేiిన DాOా& న Dాస�Mకతను bె�యజ�య8ను (16:11, 12). 

వచనమ' 21. ఇ9ాÄకLను గ£$6uన ,ేవ�/ #క� DాOా& నమ8 అతడ� 
ప�ట̀క మ8ం,ే bె�యజ�యబBెను, 2ా/ ఇPా®I�లLను గ£$6u అతడ� ప�టh`న 
తర�Dాత ఇవaబBెను (17:20). అబ[̂×మ8 #క� ఇద&ర� కLమqర�ల #క� 
,DgనలL పb̂ే�క)*+నM. అంb ే2ాకLంB-, ఈ 2f¯యqM�æషణమ8 2�వలం అబ[̂×మ8 
ఇద&ర� కLమqర�ల మధ� బ 1ధమ8ను మ$6య8 eా>?eా>? ఆÌ>ా§దమ'లను 
అం,Vసు� ం,V. 17:21 #క� ఆరంభంల@, .- /బంధన అను మqట ఇ9ాÄకL 
మ$6య8 ఇPా®I�లL #క� DాOా& .-లల@ bేB-ను చూప�తGం,V. ¥ా>ా వyే� 
ఏ�#\f ఈ సమయమ'నకH త�e అగ8ను అ.E మqట ,-a$ా ,ేవ�డ� తన 
DాOా& నమ8ను రÎÏdపర�ెను. 

వచనమ' 22. ఈ Mవరణ ,-a$ా, ఈ సభ మ8O6iwను. ,ేవ�డ� అత/ 
Iïద&నుంBd పరమ8నకL Dgð��ను అను మqటను బటh`  ఇప��డ� \ేవ�� ½కÁ 
స�ష�_`�న ప-త$Þత ఇక�డ మనకL అగ8పడ�ను. 
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�బంధP# మ'ద-: అబ,- .మ' ½కÁ ఇంట�eా>? సునGd  

(17:23–27) 

23అప��డ� అబ,- .మ' తన కHమSరC�ైన ఇ�ాrbÔలHను, తన bంట ప�ట��న 
eారంద>?�, తన eÂం��jk :;నబ��న eారంద>?�, అబ,- .మ' ఇంట� మనుష«$లల3 
ప-deా�� పట�� :;� \ేవ�డ� తనjk yెUి�న ప-:ారమ' ఆ \fనమం\ ే eా>? eా>? 
aZ¶ా$ంగచరrమ'న సునGd yేtuను. 24అబ,- .మ' aZ¶ా$ంగచరrమ' సునGd 
yేయబ��నప��డ� అతడ� jûంబ\f jû¤r\f bÔండY eాడ�. 25అత� కHమSరC�ైన 
ఇ�ాrbÔలH aZ¶ా$ంగచరrమ' సునGd yేయబ��నప��డ� అతడ� 
పదమ��ేండY eాడ�. 26ఒకÁ\fనమం\ ే అబ,- .మ'ను అత� కHమSరC�ైన 
ఇ�ాrbÔలHను సునGd ¶h ం\f>?. 27అత� bంట ప�ట��నeారCను అను$�½దA 
eÂం��jk :;నబ��నeారCను అత� bంట�ల3� ప�రCష«లందరCను అత�jk కH�# 
సునGd ¶h ం\f>?. 

వచనమ'లH 23–25. సున0p /బంధన కధనమ8 తదుప$6 దృశ�మ8 
,ేవ�/ #క� ఆజ¹కL అబ[̂×మ8 #క� స�ందనకL సంబంNVంtన,V. b-ను 
ఒక సంవతÄరమ8 ల@ప� �ా$ా ,-a$ా కLమqర�/ �: ందునను పభ̂8వ� #క� 
DాOా& నమ8 ,-a$ా తన M�ాaసమ8 బలపరచబBdన,V. మqనవ దృ2��ణమ8 నుంBd 
ఊÝÞంచ/ Mధమ8Oా, అ9ాధ�ం అ/vిం� ే2ార�మ8ను, j#ను అ\ ే>ZEన (17:26 
చూడంBd) తన ఇంటhDా$6ల@ ప�ర�షGలంద$62í సున0p �ేయ8ట �ా̂రంçం�ెను. 
bÔంబ¦ ౖ bÔÀ®,V సంవతÄరమ8ల వయసుÄ గలDాBైనప�టh2í అబ,- .మ' 
9ాధ�)*+నంత తaరOా ,ైMక ఆ,ే�ాలను /రaÝÞం�-డ�. ఆబ[̂×మ8 
కLటYంబమ8ల@/ సున0p/ ×Oార� కLమqర�Bైన ఇPా®I�లL క¿B- 
�: ం,Vయ8.-0డ�. ఆ బ[లLడ� అప�టh2f పదమ£డ� సంవతÄరమ8ల వయసుÄ 
గలDాడ�.  

వచనమ'లH 26, 27. బ¦ౖÓలL M�ాaసమ8నకL సంబంNVత MNేయత 
ల´కLంB-, మqనiిక /బద¾తbc చూచుటకL ,ేవ�డ� ఎన0డూ ఉ,ే&ªంచల´దు. 
పభ̂8వ� ఆజ¤¹ vింtనM Dgంట.E /రaÝÞంచబడవల�ను, మ$6య8 అబ,- .మ' 
�ాటhం�ెను. అ\f అ\ే >ZEన, తన కHమSరCడ� ఇ�ాrbÔలH, మ>?య' తన 
ఇంట�eారందరC సునGd ¶h ం\f>?. అIb,ే మ£లప�ర�షGడ� సున0p �: ందుట 
,-a$ా రÂణను సం�ా,Vం�-ల/ పయ̂p0ంచుట ల´దు. ,/2f çన0ంOా, తన 
M�ాaసమ8 మ$6య8 MNేయత సన0O6�e Öర�Oా$6నప��Bెలqe , ,ేవ�/ కృప 
అబ[̂×మ8 కధల@ ఎలeప��డూ ఉంట%.E ఉం,V. అIb,ే ,ేవ�/bc 
సంబంధమ8ను 2ా�ాడ�23నుటకL “సున0p” #క� ప©$6� అవసరం ఇప�టh2� 
bెలపబBdం,V. తన శ$Ðరమందు ఈ గ8ర��  ఉంచు2�/ అబ[̂×మ8 DారసులL ల´,- 
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ఇంటhDార� ఎవ$��.- ,ేవ�/ #క� జనులల@నుంBd 23టh`DEయబడ�దుర� – “Dాడ� 
.- /బంధన =$6య8 .-0డ/” ,ేవ�డ� �ెvw�ను (17:14). 

అన§యమ' 

మన µ¥ా§సమ'ను వృ\f0పరచుట (అ"#$యమ' 17) 

,ేవ�డ� అబ[̂×మ8bc ఒక /బంధనను 9ాr vిం�ెను మ$6య8 ,-// 15వ 
అN-�యమ8ల@ ఒక ఆశ2f�కర)*+న చర� ,-a$ా ,-/2f మ8ద ̂ DEiwను; అIb,ే 
DాOా& న ప�తĜడ� జ/®ంపక మ8ందు 23/0 Mవరమ8లL మqతమ̂8 ప©$6� 
2ాకLంB- ÀO6�య8న0M. అబ[̂×మ8 మ$6య8 తన Dారసులbc ,ేవ�/ #క� 
iిrర)*+న /బద¾త ,-a$ా బ� అర�ణలL /బంధనను ఏర�$6�-I, 2ా/ ఇ,V మ$6 
ఎవa$62í bె�య/ రహస�)*+న Mషయం. అంbేOాక, అబ[̂×మ8 తన వంతG 23ంత 
2ార�మ8 �ేయవలiియ8న0,V; ,ేవ�డ� /బంధనను ఆరంçంt iిrరపరచుటకL 
tb-̂త®కంOా జంతGవ�ల #క� కð�బరమ8ల మధ� నడ�చుచుండOా 
అబ[̂×మ8 2�వలం ఆ బలLలను iిrరపరt గమ/ంచవలiియ8ం,V. /జ¤/2f, 
,ేవ�డ� తన /బంధన �[గ9ాaÀ2f ఏMధ)*+న ఆజ¹లL ల´,- బ[ధ�తలL 
.gరDEర�uటకL ఆ,ేªంచల´దు.  

,ైDాజ¹ అబ[̂×మ8 మ$6య8 తన కLటYంబమ8 #క� భMష�ñ త$ాలL 
అంతట[ 23న9ాగ8తGంద/ అతడ� MNేయతbc బÝÞరంగమ8Oా స�ం,Vంచవలiిన 
సమయం వtuం,V. 15వ అN-�యంల@ ,ైవ దర½నమ8 (2 VµJ w/) Dా̂యబBd 
కÖసం పదమ£డ� సంవతÄ$ాలL గBd�-I, మ$6య8 ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 
#క� DE,-ంత అవOాహనను Mస�$6ంపజ�యవలiియ8న0,V. ఆయన 
అబ[̂×మ8కL తన #క� ,ైMక సa�[వమ8ను గ£$6u 23ంత జ¤¹ నమ8 క�O6 
ఉంB-ల/ అను23.gను. ,ేవ�డ� క¿డ తన పణ̂-îకల@ అత/ �ాతక̂L 
సంబంNVంtన vితర�ల #క� అవOాహనను vwం�-ల/ 2�ర�23.gను. ఈ 
క¯మమ8ల@, ,ైMక కృప ,-a$ా, ఆయన అబ[̂×మ8ను గ£$6u మ$6య8 అత/ 
DారసులL ఏమవ�b-ర�, మ$6య8 Dార� గమ�ం �ేర�23.EందుకL Dా$�À 
�ెయq�ల@ అను ,-// గ£$6u మ$6ంత Mవ$6ం�ెను. 

,ేవ�డ� మనకL 2ావలiిన,V దయ�ేయ8ను (17:1–8). అబ[̂×మ8 #క� 
/బంధనను ,ేవ�డ� ప�నర�ద¾$6ం�ెను మ$6య8 Mస�$6ంపజ�iwను. ఆయన ,// 
అ.Eక Mధమ8లLOా �ేiwను.  

1. ,ేవ�డ� తన 23¯ త�  v�ర�ను బయలLపరచుట ,-a$ా అబ[̂×మ8కL తన 
,ైMక సa�[వమ8ను గ£$6u OÕప� జ¤¹ నమ8/�ెuను: ’El Shadday, అనOా 
“సరaశ2f� గల ,ేవ�డ�” (17:1). “v�ర�ల@ ఏమ8ం,V? మనమ8 గ8లq./ ఏ ఇతర 
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v�ర� vwటh`  vి�t.- ,-/ సుDాసన ,-/2f ఉంటYం,V,”14 అ/ .Eడ� �-లq మం,V 
వంకరOా అను23నుచు.-0ర�. అIb,ే బ¦ౖÓలL 2ాలమ8ల@, v�ర�e  �-లq 
�ా̂మ8ఖ�)*+నM; జనులL Dా$6 ప©$ÐaకLల v�ర�e , Dా$6 9: ంత v�ర�e , Dా$6 vిలe ల 
v�ర�e , మ$6య8 పb̂ే�2fంt Dా$6 ,ేవ�ళe  v�రe #క� �ా̂మ8ఖ�తను 
bెలLసు23.gBdDార�.  

ఈ 2 VµJ w/ సమయq/2f, అబ[̂×మ8 bÔంబ¦ౖbÔÀ®,V I�ండe  వయసుÄ 
గలDాడ� (17:1); ,ేవ�డ� ఊర�ను Mడt క.-నుకL Dgళeమ/ అత/bc �ెvి� 
అరDg ౖ ల´,- Bెబ¦ౖù I�ండ�e  గBdtయ8ండవచుu. పభ̂8వ� ప�$ాతన 
)*9: �: తÀయ Mగ¯×$ాధ.- సంస�ృp నుంBd బయటకL vి�t, b-ను ఒ2� ఒక� 
/జ)*+న ,ేవ�డన/ తనకLb-నుOా అబ[̂×మ8కL కనుపరచు23.gను. 
2ాలక¯) ణ-, పభ̂8వ� b-ను “Iïహü Dా”Oా మ$6య8 “స$Ñaన0తGBైన ,ేవ�/”Oా 
తనను b-ను Dgలe Bdంచు23.gను (14:22). 

/జ¤/2f తన vిలLప� తర�Dాత �-లq సంవతÄ$ాలL గBdt�� యqI 
మ$6య8 ,ేవ�/ #క� DాOా& .-లల@ అp �ా̂మ8ఖ�)*+న �[OాలL .gరDEరకLంB- 
ÀO6��� యqI, అబ[̂×మ8 #క� M�ాaసమ8 ఊగ8త� ఉండవచుu. ఆ2ాశ 
నÂతమ̂8ల వంటh సంb-న)*క�డ? ,ేవ�డత/2f DాOా& నమ8 �ేiిన ఆ OÕప� 
,ేశప� జనమ8 ఎక�డ? ,ేవ�డత/2f ఇtuన క.-ను ,ేశప� యqజమqన�ం అను 
,ేవ�/ పp̂జ¹ ఎలq ×=Oా \సు23ంట[డ�? nటh2f సంబంNVంt తనకL ఏMధ)*+న 
ఆN-రమ8 ల´దు. b-ను భ£À =దనున0 సమస�  వంశమ8లకL ఎలq 
అÊ$ాaదమ8Oా ఉండ�.Æ అను ,-// కLB- అరrమ82ాల´దు. ఆ 
మ£లప�ర�షG/2f అవసర)*+న,V ,ేవ�/=ద OÕప� అవOాహన. అందువలన, 
Iïహü Dా తనను b-ను ’El Shadday Oా కనుపరచు23.gను, సరaశ2f�మంతGడ�, 
DాOా& నం �ేiిన Dాటhన/0టhÖ ప©$6�Oా .gరDEరuగల సమర�¾ డ�.  

Üదటh శb-బ&ప� �ాలiీ�.-ల@, య£దులL తంBd ̂ అబ[̂×మ8 9ారÎప�త 
23ంత క�O6య8న0 iిrpల@ ఉ.-0ర�. Dార� అరDg ౖ ల´,- Bెబ¦ౖù సంవతÄ$ాలL 
2ాదు, DాOా& నప� )*iీÄయ (అçÈ�2fంపబBdన $ా�) 23రకL 23/0 శb-బ[& లL 
Dార� DEtయ8.-0ర�. ఆయన $Ñ=య8ల 2íలLబ ¡ మ® �ాలకLలL, Ýà$Ñధులను 
�ార,ో�, మ$6య8 DాOా& న ,ేశమ8ల@ Iïహü Dా #క� స$ాaNV2ారమ8ను 
ఏ$ా�టY �ేయ8న/ నమq®ర�. ,-nదు $ా� 2ాలమ8ల@ వల�, ఈ )*iీÄయ తన 
పజ̂లను �ా�ంచును అ/ �[Mంt$6 (I$Ð®యq 23:5, 6; 33:14–16; 
IïÝýజ��లL 34:23–27). ఈ పవ̂చ.-లL య£దులL ఊÝÞంtన Mధమ8Oా 
ఫలవంతమ8 2ాల´దు. సమయం తర�Dాత సమయం మరలq మనుషG�లL 
ల´�ెBdDార�; 23ంద$6/ రÂకLBైన )*iిÄయOా �[Mం�ెBdDార�, 2ా/ ఈ కలల 
వలన Dా$62�= $ాల´దు Dా$6 ఉద�మqలL అన� �ాలకLల� ేఅణtDEయబBd.-I 
(మత�I 24:5, 24–26; అ�: . 5:35–39; 21:38).  
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ఇ,V �ాådకమ8Oా µi�ప�కL �ెప�బBdన మ$6య #క� Óడ8కL vwటY` , 
“I�సు” అను v�ర� #క� �ా̂మ8ఖ�తను bెలLప�తGం,V. మత�I #క� 
Mవరణ ప2̂ారమ8, మ$6య గర¥వp అ/ bె�i ిµi�ప� ఆ)*ను రహస�మ8Oా 
Mడ.-డను,ే&ªంtనప��డ�, ప$6:,-¾ త® వలన ఆ)* గర¥మ8 ,-�uన,V అ/ 
దూత bె�vwను. ఆ Óడ8కL “I�సు” (Ἰησοῦς, Iēsous) అ/ v�ర� vwట̀వల�న/ 
దూత µi�ప�నకL �ెvw�ను, ఎందుకంట�, “తన పజ̂లను Dా$6 �ాపమ8లనుంBd 
ఆయ.E రådంచును” (మత�I 1:21). “I�సు” “Iïహü షGDా” ( ַיְהֹוֻׁשע, 
Yehoshua‘), అను Ýý. ^ v�ర�నకL OÐ¯కL రÎపమ8Oా ఉన0,V, “పభ̂8వ� 
[Iïహü Dా] రÂకLడ�” అ/ అరrమ8. ఒకDEల, అ,V I�సు \సు23/వచుu 
$ాజ2íయ ల´,- iwౖ/క Møచన అI ఉండక�� వచుu, 2ా/ Iïహü Dా 
అనుగ¯ÝÞంచు �ాప Møచన.  

2. ,ేవ�డ� కLB- తన /బంధన Mస�$6ంt ఆయన “మ8ందు నడచుచు” 
“/ం,-రÝÞతG/Oా” ఉండమ/ అబ[̂×మ8bc సDాలL �ేiwను (17:1). 
సత�మ8నకL ఆN-రమ8Oా పభ̂8వ� “స$Ñaన0తGBైన ,ేవ�డ�,” “సరaశ2f�” 
గలDాడ�, అతడ� మqతం̂ హృదయప©రaక /బద¾తbc మ$6య8 ప$6ప©రH 
సమగ¯తbc /వiిం�-�. ,ైMక DాOా& .-లL .gరDEరకLంB- 2ాలమ8 గBdt�� వ�ట 
మ£లప�ర�షG/2f /ర�b-Äహకరమ8Oా ఉంBdఉండవచుu. పభ̂8వ�నకL తన 
హృదయమ8ను మ$6య8 �Mతమ8ను మరలq సమ$6�ంచు23నుటకL అత/ 
M�ాaసమ8నకL ప�నర�ద¾రణ అవసర)*+న,V.  

3. DాOా& నప� DgలLగ8ల@, అతడ� “అ.Eక జనమ8లకL తంBdÔా” మ$6య8 
అత/ల@నుంBd “$ా�లL” “వచుuను” అ/ సూtసూ� , ,ేవ�డ� అబ[̂మ8 #క� 
v�ర�ను “అబ[̂×మ8”Oా మq$�uను (17:4–6).  

4. తన DారసులL “/త� 9ాaసr Gమ8Oా, క.-ను ,ేశమంతటh/” 
�: ందు23.gదరను DాOా& నమ8ను ,ేవ�డ� ప�న$ావృతం �ేiwను (17:7, 8). 23/0 
DాOా& .-లL ప�నర�ద¾$6ంచడమ8 మ$6య8 Dాటh2f 23/0 జãBdంచడం ,-a$ా, ఒక 
మqనవ 2�ణం నుంBd చూi� ,-/క.-0 భMష�తG� ల@ M9ా� ర)*+న అవధులL 
�ేర�23.EందుకL ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 #క� M�ాaసమ8ను మ$6య8 
దర½నమ8ను Mస�$6ంపజ�య పయ̂p0సు� .-0డ�. అతడ� ఇం2ా ఈ ,ైవ ,DgనలL 
అనుభMంచల´దు, అIb ే ,ేవ�డ� Mఫలమయq�డ� ల´,- Dాటh/ ఇచుuటకL 
�ేత2ా/ Dాడ� అ/ అరrమ8 2ాదు. ఈ మ8స�DాBైన ,ైMక మ/È ి పభ̂8వ� 
ఎలeప��డూ తన DాOా& .-లను \ర�9ా� డ/ మ$6య8 “సరaశ2f� గల ,ేవ�/”2f (’El 
Shadday) అ9ాధ�)*+న,V ఎ= ల´ద/ .Eర�u23నవలi ి వtuం,V (18:10–14 
చూడంBd). అతడ� తన �Mత2ాలమ8ల@ చూడ/ 23/0 DాOా& .-ల #క� 
అంpమ .gరDEర�� 23రకL పభ̂8వ�ను Mశaiింt మ$6య8 సహనమ8ను క�O6 
య8ండవల�ను.  
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�ా̂రంభ 2��Iస�వ�లL మ$6య8 ఆ సమయం నుంBd ఉన0 పp̂ తరమ£ 
అబ[̂×మ8 తర×ల@ గల ప$6iిrp �� �న iిrp/ క�O6 య8.-0ర�. ,ేవ�డ� 
మ£లప�ర�షG/ రådం�ెను (15:6; $Ñమq. 4:1–5) మ$6య8 అత/ M9ా� రమ8Oా 
ఆÊరa,Vం�ెను. ఈ ,DgనలL ఇ9ాÄకL ప�ట̀క మ$6య8 ఇతర ,ైMక DాOా& .-లL 
.gరDEరక మ8ందు సుNరì 2ాలమ8ల@ తనకL ఇవaబBdనM. అ,ే Mధమ8Oా, 
2í¯సు� ల@ ఉన0 మనమ8 అబ[̂×మ8 #క� ఆ\®య DారసులLOా ఇప�టh2� 
ఘనంOా ఆయన ,-a$ా ఆÊరa,VంచబB-8 మ8 (గల\. 3:26–29; ఎJ wi.ీ 1:3). 
పభ̂8వ� ,-a$ా, మనమ8 “ఆత® #క� పథ̂మ ఫలమ8” �: ం,VpÀ; ఇం2ా, ఒక 
.-శన)*+న ల@కమ8ల@, మనమ8 “దత�ప�తత̂aమ8 23రకL, ,ేహమ8 #క� 
Møచన 23రకL మనల@ మనమ8 మ£లLగ8చు.-0మ8” ($Ñమq. 8:23).  

I�సు “�వమ8ను మ$6య8 అÂయతను సుDార�వలన DgలLగ8ల@2f 
bె�ెuను” (2 pøp. 1:10). DాOా& .-ల #క� .gరDEర�� భMష�తG� ల@ 
అIనప�టh2í, ఆయనల@, ఇప��డ� /త��వమ8 #క� ర�t/ 
క�O6య8.-0మ8 (µ×ను 3:36; 5:24; Ýý. ^. 6:4, 5). మనమ8 ఇప�టh2� 
రådంచబBd య8.-0మ8 (1 23$6ం2 . 15:1, 2), 2ా/, 2í¯సు�  p$6O6 వ�ేuంతవరకL 
మనమ8 రÂణను ఆ9ాa,Vంచల´మ8 ($Ñమq. 13:11). ఆ సమయంల@, ఆయన 
మనలను ఆయన #ద&కL i�క$6ంt మ$6య8 ఆ OÕప� $ాజ�మ8ల@/2f 
23/�� వ�ను (µ×ను 5:28, 29; 1 23$6ం2 . 15:22–26, 52–58; 1 2 ెసÄ. 
4:13–18). DE,-ంతపరంOా, ,ైవ ఆÊ$ాaదమ8 #క� అనుభవమ8ను “ఇప�టh2� 
మ$6య8 ఇం2ా” అ/ vిలLవబడb-I. ,ేవ�/ #క� DాOా& .-ల/0 మన 
�?pక �Mత 2ాలమ8ల@ .gరDE$6.- .gరDEరక�� I.-, అబ[̂×మ8 వల� మనమ8 
M�ాaసమ8bc ,ేవ�/ “మ8ందు నడ�చుచు” “/ం,-రÝÞతGలLOా” ఉండవల�ను 
(17:1).  

,ేవ�డ� మనలను పb̂ే�కపర�ెను (17:9–14). ,ేవ�డ� /బంధనకL 
tహ0మ8Oా సున0p/ ఇ�ెuను. ఇ,V సంb-న ఉత�p�  �ేయ8 అవయవమ8 
=ద �ేయబడ�న,V ఎందుకంట� అబ[̂×మ8ను మ$6య8 తన Dారసులను 
/బంధన పb̂ే�కపరచును. మ£లప�ర�షG/ #క� కLటYంబమ8ల@ ప�ర�ష 
సభ8�లంద$6 జన.-ంగమ8 #క� మ8ందు �[గం మ/È ి #క� వయసుÄ 
సంబంధం ల´కLంB- bÔలO6ం�-�. మగ vిలe లకL, ప�టh`న తర�Dాత ఎ/Àదవ $Ñ� 
ఈ MN-నం /రaÝÞంచబడ�తGం,V (17:9–12). అబ[̂×మ8 #క� ఇంటße  
i�వకLలందరÎ క¿డ సున0p �ేయబB-�, Dార� బ[/సల�ౖ.- ల´క సaతంతĜల�ౖ.- 
(17:12, 13). ఈ /బంధన tహ0మ8 అబ[̂×మ8 #క� ,వే�/ల@ M�ాaసమ8 
మ$6య8 భ2f�/ పంచుకLన0Dారంద$62í మ$6య8 DాOా& న ,Dgనలల@ 
�ాలLపంచుకLన0 తన తÂణ మ$6య8 OÕప� గృహమ8నకL 
అనaIంపబడ�తGం,V.  
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అదనంOా, ఈ ఆ�-రం పభ̂8వ� #క� పజ̂లకL హృదయ సున0p అ.E ఒక 
అ$ా¾ /0 ఇ�ేu,VOా 23న9ాO6ం,V (,Va\. 10:16; 30:6; I$Ð®యq 4:4). ,ేవ�/ 
=ద భ2f� అ/Dార�ంOా కల®PాలL, అ.gౖpకత మ$6య8 బహÇ,ేవb-$ాధన నుంBd 
దూరంOా DEరగ8ట. ఈ Mషయంల@ pర�గ8బ[టY అMNేయతలను సÝÞం�ే,V ల´దు; 
ఈ /బంధన tహ0మ8కL �ా̂మ8ఖ�త ఇవa/ Dార� ,ేవ�/ పజ̂లనుంBd 
DEర�పరచబడb-ర� (17:14).  

Dాస�వమ8Oా ,ేవ�డ� ,-// గ8ర�తGOా 9ాr vించక మ8ం,ే ప�$ాతన 
పప̂ంచమ8ల@ ఇతర జ¤p సమ£×లL క¿డ ఈ సున0p/ tహ0మ8Oా 9ాధన 
�ేiినప�టh2í అబ[̂×మ8 #క� కLటYంబమ8ల@ ,/ �ా̂మ8ఖ�త తగ¼ల´దు. 
I�సు తన శ$Ðరమ8ను మ$6య8 రక�మ8ను సూtంచకమ8ం, ే Üదటh 
శb-బ&ంల@ ఇతర పజ̂లL $Õటò`  మ$6య8 ,-̂å6రసమ8నకL 9ాం2�pక అ$ాr /0 
చూt$6 (మత�I 26:26–28). అ,ేMధంOా, బ[vి�స®మ8ను 2��Iస�వ�లకL 
మరణమ8, �ాpvwట̀బడ�ట, మ$6య8 2í¯సు�  ప�నర�b-¾ నమ8 #క� రÎపమ/ 
Dా�ఖq�/ంచక మ8ం,ే 23/0 మత సమ£×లL కడ�గ823నుటను అనుస$6ం�ేM 
($Ñమq. 6:1–6). సమయం గBd� ే 23ల,, సున0p2f అIనటY` Oా, 2��Iస�వ�లకL 
బ[vి�స®మ8కL మ$6య8 పభ̂8 $ాp ̂ �0జనమ8ను అనుమpంచుటకL Dాటh 
ఆN-�p®క �ా̂మ8ఖ�త 2�ల@�I� మ$6య8 అరrరÝÞత ఆ�-రమ8లLOా మq$� 
అవ2ాశం ఉం,V. ,ేవ�/ ఆత® ,-a$ా ల@పల ఉన0 హృదయ సున0p ల´కLంB- 
బయట ఉంB ేశ$Ðర సున0p స$6�� దు అ/ �"లL .ä2f� �ెvw�ను ($Ñమq. 2:28, 
29).  

23లÁసÄయ8లకL Dా̂iిన పp^కల@, �"లL బ[vి�స®మ8 మ$6య8 సున0p/ 
క�v ి ప9̂ా� Mం�ెను. 23లÁసÄల@/ అన� 2��Iస�వ�లL శ$Ðర పరంOా సున0p 
�: ందనప�టh2í, Dార� “2í¯సు�  సున0p” యందు “�ేతGలbc �ేయబడ/” సున0p 
�: ందుత� ఉ.-0ర/ అ�: స�లLడ� ప�నర�,-ì టhం�ెను (23లiిÄ. 2:11). తర�Dాత 
“2í¯సు�  సున0p” ఒక మనుషG�డ� �ా$ÐరకంOా (�ేతGలbc) “బ[vి�స®మ8ల@ 
[2í¯సు� ]bc �ాpvwట̀బBd” మ$6య8 “ఆయనను మృతGలల@నుంBd ల´vిన ,ేవ�/ 
ప�̂[వమందు Mశaiించుట ,-a$ా ఆయనbc కLB- ల´tp$6” అ/ అతడ� 
Mవ$6ం�ెను (23లiిÄ. 2:12). tవ$6Oా, “[Dా$6] అప$ాధమ8ల వలననూ 
మ$6య8 శ$Ðరమందు సున0p �: ందకయ8ండ�ట వలన చtuనDా$��” 
య8ంBdననూ, ఒక ఆ\®య సున0p Dా$6=ద జరపబడ�ను, “[Dా$6] అంద$6 
అప$ాధమ8లను” ÂÀంచుట ,-a$ా 2í¯సు� bc “కలi ి �Mంప�ేiwను” (23లiిÄ. 
2:13). 23లiిÄయ8లకL ఆN-�p®క సున0p/ �యే8Dాడ� ,ేవ�డ� మqత)̂ , 
మ$6య8 ఆయన .Eడ� మన =ద అ,ే 2ార�మ8ను అమలL �ేయ8చు.-0డ�: 
మనమ8 M�ాaసమ8bc ల@బBd, Öటh బ[vి�స®మ8 ,-a$ా 2í¯సు� bc 
�ాpvwట̀బBdనప��డ�, ఆయన మన హృదయ �ాపమ8లను ÂÀంచును (తGBdt 
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DEయ8ను). బ[vి�స®మ8ల@, I�సు �ా$Ðరకమ8Oా �: ం,Vన,-// ఆN-�p®కమ8Oా 
మ$6య8 పp̂2ాత®కంOా ప�ాub-� ప పడ�తGన0 M�ాai ి అనుభMంచును. ఈ 
�ాప మరణమ8 తర�Dాత, నూతన�Mతమ8ల@ నడచుటకL ఒక 23¯ త�  2��Iస�వ�డ� 
ల´చును ($Ñమq. 6:3–6). 

,ేవ�డ� మనలను మ8ందుకL నBdvించును (17:15–22). /బంధన 
.gరDEర�� 23రకL ,ేవ�డ� ఒక నూతన అ9ాధ�మ8Oా అ/vించుచున0 9ాధనమ8 
ఏర�రచు23.gను. అబ[̂×మ8 కLమqర�డ� మ$6య8 DారసులL అ.E Dాగ&నమ8ల@ 
ఇప��డ� తన �[ర�Iï+న �ా$ా క¿B- �ేరuబBd కL,Vంచడం జ$6O6ం,V, ఆ DాOా& న 
ప�తĜ/2f ఈ)* త�e. ×Oార� పµ̂గం ,-a$ా అ,ె&  గర¥ం అ.E,V స$6�� దు అ/ 
ఇర�వ�$62f అరr)*+ం,V. DాOా& న కLమqర�/2f అబ[̂×మ8 తంBd ̂ అI ఉంB-� 
అ.E,V ఎంత మ8ఖ�)*+న,ో  ఆ కLమqర�/2f �ా$ాI� త�e అI ఉంB-� అ.E,V 
క¿B- అంb ేమ8ఖ�)*+న,V. 

OÕB-̂ల�ౖన తన Üదటh �[ర� �ా$ా ,-a$ా ,ేవ�డ� vితGర�/2f సంb-నం 
కలLగజ�య8ననుటకL సూచనOా �ా$ాI v�ర�ను �ా$ాOా మq$ాuడ� (17:15). 
v�ర�లL మధ� వ�b-�సం పక�న vwBdb ే bÔంబ¦ ౖ సంవతÄరమ8ల iీ� 7 నుంBd 
కLమqర�డ� జ/®ంచడం అ.E,V అబ[̂×మ8కL OÕప� ఆశuర�ం క�O6ంtం,V. అతడ� 
.EలMూద పBd అM�ాaసంల@ నMa, ,-/2f బదులLOా $ా�లను ,ేశమ8లను 
�: ందుటకL b-ను ఆల@చన �ేiిన MN-నం )*ర�O��నద/ ,ేవ�/2f bె��ాడ�–
అనOా, ఇPా®ఎలLను తన Dారసు/Oా గ8$6�ం�-� (17:16–18). అసలL ,ేవ�డ� 
ఈ కLమqర�/ DాOా& న ప�తĜడ�Oా ఎందుకL అంOÐక$6ంచడంల´దు అన0 Mషయం 
అబ[̂×మ8ను /Dgaరపరtం,V. /శuయమ8Oా అబ[̂×మ8 అ�� హపB-8 డ�. 
మ$6ంత OÕప� M�ాaసం చూvిం�-�Äన అవసరత ఇక�డ అబ[̂×మ8కL 
ఏర�Bdం,V. మనమ8 అ.Eక9ార�e  ఇటYవంటh ప$6iిrతGలల@ ఉంBd ఉంట[ం. 
ఏ,ైనప�టh2í ,ేవ�/2f అబ[̂×మ8 సల× అవసరం ల´దు. మన,V క¿B- అవసరం 
ల´ద/ ఇక �ెప�.Eల? ,ేవ�/2f b-.EÀ �ేసు� .-0Bో  ఆ Mషయం తన2f bెలLసు 
మ$6య8 పp̂ Mషయం ,ేవ�డ� తన ఆNనంల@ vwటY` 23/ య8.-0డ�; మన 
M�ాaసల´Àbc వ�వహ$6ంtన $Ðpల@.E అబ[̂×మ8 #క� అల�M�ాaసంbc 
సహనంOా వ�వహ$6ం�-డ�. 

జనమ8ల తంBd ̂అIన అబ[̂×మ8కL .Eర�u2�వట[/2f కష̀)*+న �ాఠం ఇ,V. 
.gరDEర��ల´/ DాOా& .-లbc �-లq సంవతÄరమ8లL సంఘ$6¢ంtన జనమ8లకL 
తంBd2̂f ఇ,V .Eర�u23నవలiిన కష̀)*+న �ాఠం. ప$6:ద¾  గ¯ంథంల@ అబ[̂×మ8ను 
M�ాaస nర�/Oా v�$Õ�నడం జ$6O6ం,V, ఎందుకంట� అసలL �ా$ా ,-a$ా ,ేవ�/ 
DాOా& న కLమqర�డ� ప�ట�`  మqర¼మ8 కనబడనప�టh2í ఆయన నమq®డ�. మనవ 
2�ణంల@ ఆల@ti��  ,ేవ�డ� DాOా& నం �ేiిన,V అ9ాధ�ం; 2ాÖ �"లL అంటY.-0డ� 
అబ[̂×మ8 ,ేవ�/ “న)*®ను” “ఆయన మృతGలను స�వ�లOా �ేయ8Dాడ�ను 
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ల´/Dాటh/ ఉన0టY` Oా.E vిలLచుDాడ�.gౖయ8.-0డ�” ($Ñమq. 4:17). ఇం2ా 
అ�: స�లLడ� మqట[e డ�త� vితర�/ “శ$Ðరమ8 మృతతGల�)*+నటY` Oా.E” “�ా$ా 
గర¥మ8ను మృతతGల�)*+నటY` ” ఆల@tంtనప�టh2í “b-న.Eక జనమ8లకL తంBd ̂
యగ8నటYe , /$ÐÂణకL ఆN-రమ8 ల´నప��డ� అతడ� /$ÐÂణ క�O6 న)*®ను” 
($Ñమq. 4:18, 19). 

/$ÐÂణకL ఆN-రమ8 ల´నప��డ� /$ÐÂణ క�O6, నÀ® అ.Eక జనమ8లకL 
తంBd ̂ ఆIïన. /$ÐÂణకL ఆN-రమ8 ల´నప��డ� /$6ådంచుట అ.E,V ,ేవ�/ 
vిలe లకL ఎప��డ� ఒక సDాల´. తర�Dాత 2ాలంల@ ఇ�ా̄I��య8లL ఐగ8ప�� ల@ 
ఉన0ప��డ� Dా$62í అబ[̂×మ8 ,ేవ�డ�, ఇ9ాÄకL ,ేవ�డ�, యq2�బ8 ,ేవ�డ�, 
గ8$6ంt 2ాంpÝ �న)*+న జ¤¹ పకం మqత)̂  ఉం,V; అIనప�టh2í Dార� 
Mగ¯×$ాధనల@ పBd�� I ఐగ8ప��  ,ేవతలను ఆ$ాNVంt$6 (Iïహü . 24:14). 
Dార� మృతGలను �� �నDా$�� ఈ ల@కంల@ సంచ$6సూ�  ఎటYవంటh ఆ\®య ల´,- 
�?pక రÂణ ల´కLంB- pర�గ8చు.-0ర�. tవ$6Oా ,ేవ�డ� øÈ� ,-a$ా 
క��ంచు23/ ఐగ8vి�య8ల MూదకL ప,V bెగ8ళ;e  పంvింt Dా$6/ ఐగ8ప��  
,-స�తaమ8ల@ నుంBd 9ాaతంతĜమ8ల@/2f MBdtvwట̀బBdనటYe  �ే9ార�. 
ఐగ8vి�య8లL bెగ8ళ;e  �ేత \వం̂Oా బ[NVంచబBdన తర�Dాత ఆ .Eల bెగ8ళ;e  �ేత 
iిద¾మ8 �ేయబBdన తర�Dాత Dా$6 #క� గరaమ8 M$6O6 క¿��� Iం,V. 
ఇ�ా̄I�áయ8లను పంvిం�-ల/ ఫ$Ñ /రHIం�-డ�. Dార� ఐగ8ప��  వ,V� 
బయటకL Dgళ;e చుండOా ఫ$Ñ తన మనసుÄ మqర�u23/ Dా$6 Dgనుక iwౖన�మ8ను 
పంvిం�-డ�. Ýý. ^య8లL మధ�ల@ ఇర�కL��� యqర� Dా$6 Iïదుట సమ8దమ̂8 
మ$6య8 Dgనుక ఐగ8ప��  iwౖన�మ8. మqనవ 2�ణంల@ అటYవంటh సమయంల@ 
Mడ�దల అ.E,V అ9ాధ�ం అ/vిసు� ం,V. 

అ సమయంల@ ,ేవ�డ� అదు¥త $Ðpల@ 2ార�మ8 �ే9ాడ�. అప��డ� ఆయన 
వణ8కL ప�టh`ం� ే ఆజ¹ ఇ�ా̄I�áయ8లకL øÈ� ,-a$ా ,ేవ�డ� ఇ�-uడ�. అ,V 
ఇ�ా̄I�áయ8లకL మరణదండన వంటh,VOా అ/vింtం,V: “మ8ందుకL 9ాగంBd” 
(సమ8దమ̂8ల@/2f) (/ర¼మ. 14:15). øÈ� తన కఱ$ను vwౖ2�p�  అ సమ8దమ̂8 
Dgౖప� �ెI� �-పOా Öర��ాయలLOా ³ల´ను. ఇర�Dgౖప�ల Öర� OÑడOా 
/�t�� Iïను (/ర¼మ. 14:16, 21, 22). అప��డ� Dా$6 Iïదుట, Dా$6 vwౖన, 
Dా$6 Dgనుక, ) ఘస�ంభమ8 /��ెను. ఈ ) ఘస�ంభమ8 $ాpయ̂ందు అO60 
స� ంభమ8Oా ఉంBd ఐగ8vి�య8ల iwౖన�మ8 ఇ�ా̄I�áయ8లకL పటY` 2ాకLంB- Dా$62í 
అడ�8 Oా /�tం,V (/ర¼మ. 14:19-24). మqనవ దృÈి`  నుంBd చూi��  ఇదంb- 
అ9ాధ�మ8! ఇ�ా̄I�áయ8లL “OాÏ-౦ధ2ారప� ల@యల@” సంచ$6ంచOా (2íర�నలL 
23:4), øÈ� #క� .-యకతaం ,-a$ా ఏ,ో  MధంOా Dా$6/ å�మంOా అద&$62f 
నBdvి9ా� డ/ Dార� Mశaiించవలi ియ8ంBెను జలసమqNVOా కనపడ�తGన0 ఆ 
సమ8దమ̂8 Dా$6 ఆవల ఉన0 నూతన �Mb-/2f మqర¼)*+Iం,V. �"లL ఈ 



 99 

#క� అను�[Dా/0 1 23$6ం2 . 10:1, 2 వచ.-ల@e  బ[vి�స®మ8bc 
�� లLసు� .-0ర�. ఒక అ9ాధ�)*+న Mడ�దల ,ేవ�/ శ2f� ,-a$ా Dాస�Dా/0 
సంత$6ంచుకLం,V. Ýý. ^ గ¯ంథకర� ఇ�ా̄I�áయ8లL “M�ాaసం ,-a$ా ఎఱ$  
సమ8ద౦̂ల@ పBd నBdt�� I$6” అ/ �ెప��చు.-0డ� (Ýý. ^. 11:29). 2ాÖ ఆవ� 
ఉన0 ,ేవ�/ రÂణను అనుభMంచుటకL MNేయతbc క¿Bdన M�ాaసం Dా$6 
�ాదమ8లను అంధ2ారమ8ల@/2f నBdvిం�ెను (/ర¼మ. 14:20, 22, 24).  

మనమ8 సం,ేÝÞంచక¿డద/ ,ేవ�డ� ఆªసు� .-0డ� (17:23–27). ,ేవ�/ 
#క� /బంధ.- ఆజ¹కL అబ[̂×మ8 ÊఘÙమ8Oా MNేయ8Bై.-డ�. ,ేవ�డ� 
/బంధనను ప�నర�ద¾$6ంtనప��డ�, మ$6య8 b-ను ఎ/0క �ేiిన 23¯ త�  
v�ర�లను తనకL, �ా$ాకL ఇtuనప��డ�, మ$6య8 DాOా& న ప�తĜ/2f (ఇ9ాÄకL) 
v�ర� ఇtuనప��డ� b-ను M�ాaసమ8ల@ ఉ�̈వమ8ను �: ందు23.gను. 
ఇPా®I�లL అత/ Dారసుడ� 2ానప�టh2fÖ, ,ేవ�/ అNVక)*+న ,DgనలL తన 
=ద ఉండ�న/ మ$6య8 ప.g0ండ� మం,V $ా�లకL vితర�డ� మ$6య8 OÕప� 
జనమ8నకL మ£లప�ర�షGడ� అగ8న/ అబ[̂×మ8 bెలLసు23నుట ,-a$ా 
�� ^ తÄÝÞంచబBెను (17:20). /బంధన #క� నూతన tహ0మ8నకL 
సంబంNVంtన ,ేవ�/ ఆజ¹ను అనుస$6ంచుటల@ M�ాaసులకL తంBd ̂
సం,ేÝÞంచడ�. ఆ,V2ాండమ8 #క� రచIత ప2̂ారమ8, అబ[̂×మ8 అ,ే $Ñ� 
సున0p �: ం,ెను. తర�Dాత, తన కLమqర�Bైన ఇPా®I�లLను మ$6య8 తన 
ప�ర�ష ,-సులంద$6Ö అ,ే ,Vనమ8న Dా$6 OÑ�ా�ంగచర®మ8ను సున0p 
�ేయ8టకL \సు23/�� Iïను (17:23–27).  

,ేవ�డ� ఎలeప��డూ 2�$�,V అబ[̂×మ8 వంటh MNేయత అ.E చుర�2��న 
పత̂G�త�రం. ఇ,V M�ాaసమ8నకL tహ0మ8 మ$6య8 తన పజ̂లను v�^Àం�,ే 
పభ̂8వ�కL పశ̂ంస. ,ేవ�డ� మన �æయ̄సుÄను 2�$�Dాడ� మ$6య8 ఆయన 
,DgనలL అనుభMంచుటకL మన �Mతమ8లL ఏ మqర¼మ8ల@ DgðÒ�ల@ 
చూప�b-డ�. v�^Àం� ే పరల@కప� తంBdÔా, అMNేయత #క� ఫలమ8లను 
మనమ8 అనుభMంచకLండ ఉండ�టకL ఆయన ఎలeప��డూ ,// మన మంt 
23రకL �ే9ా� డ�.  

సం,ేÝÞంచడమ8 వలన వచుu అ�ాయమ8నకL MPాద ఉ,-హరణ 
ఏÀటంట� క.-నుల@ జయమ8ను గ£$6u ,ేవ�/ #క� DాOా& నమ8ను 
అడ�గ8టల@ తaరOా �ాటhంచట[/2f ఇ�ా̄I�లL #క� pరస�రణ. Dార� 
øÈ�కL, అహ$ÑనుకL, 2ాల´బ8కL, మ$6య8 Iïహü షGవకL వ�p$�కమ8Oా 
సణ8గ823/ Dా$6=ద $ాళ;e  DEయ8టకL ప©ను23.-0ర�; 2ాÖ Dా$6 pర�గ8బ[టY 
#క� ఎతG�  ,ేవ�/2f వ�p$�కమ8Oా ఉన0,V. �ెడ� ఉ,ే&శమ8లL క�O6 మ$6య8 
ఖడ¼మ8 �ేత చచుuటకL Dా$6/ అరణ�మ8ల@/2f bెసు� .-0ర/ Dార� అత// 
/ం,Vం�-ర� (సంఖq�. 14:1–10). Dా$6 అM�ాaసమ8 వలన వtuన pర�గ8బ[టY 
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అను �ాపమ8ను, ÂÀంచమ/ øÈ� పజ̂ల 23రకL పభ̂8వ�ను DEడ�23.gను. 
,ేవ�డ� జనమ8ను ÂÀం�ెను; అIb,ే pర�గ8బ[టY,-ర�ల�ౖన Üదటh తరమ8 
చ/�� వ� వరకL అరణ�మ8ల@ నలLవ,V సంవతÄరమ8లL pర�గ8ట అనున,V Dా$6 
�ాపమ8నకL b-b-��క)*+న ఫలమ8. OÕప� MPాదమ8 ఏÀటంట� 
ఇ�ా̄I��య8లకL ఐగ8ప�� నుంBd బయటకL వచుuటకL తO6నంత M�ాaసమ8 
కలదు, 2ాÖ ,ేవ�/2f ల@బడ�టకL మ$6య8 DాOా& న భ£Àల@ పD̂EªంచుటకL 
తO6నంత M�ాaసమ8 ల´దు (సంఖq�. 14:19–35). Ýý. ^ పp^క రచIత 
ఇ�ా̄I�áయ8ల వల� ,ేవ�/ నుంBd DgనుకకL మళ;e టల@ అM�ాaసమ8 అను 
�ెడ� హృదయమ8 క�O6య8ండవద&/ 2��Iస�వ�లకL Ýýచu$6కOా ఈ కథను 
ఉపµO6ం�-డ� (Ýý. ^. 3:7–12). నల�¦ ౖసంవతÄరమ8లL తన పజ̂లvw ౖ,ేవ�/ 
#క� 2�పమ8ను ఆయన .ä2f� వ2ా�ణ¬ం�-డ�, Dా$6 “శ$Ðరమ8లL అరణ� 
ప,̂ేశమ8ల@ పBd�� వ�టకL” 2ారణమ8 Dా$6 అMNేయతకL ,-$6 \iిన 
అM�ాaస)  (Ýý. ^. 3:17–19). 

సుDార�కL (మంt :భDార�కL) DEగవంత)*+న MNేయత అనున,V 
�ా̂మ8ఖ�)*+న,V; 9"కర�వంత)*+న సమయం వ�ేuవరకL ,-// DాI,- 
DEయక¿డదు. రÂణ M�ాaసమ8 ఎలeప��డూ MNేయత M�ాaస)  (µ×ను 
3:36; Ýý. ^. 5:8, 9). 23¯ త�/బంధనల@, పజ̂లL �ాపమ8 /Àత�మ8 
ప�ాub-� పమ8 �: ం,V I�సు 2í¯సు� ను రÂకL/Oా మ$6య8 పభ̂8వ�Oా 
అంOÐక$6ంtనప��డ�, బ[vి�స®మ8ను గ£$6u Dార� సం,ేÝÞంచల´దు. vwంbె2�సు�  
,Vనమ8న, పక̂టhంపబBdన సుDార�ను Üదట M/నప��డ� అ,ే ,Vనమందు 
మ£డ� DEలమం,V బ[vి�స®మ8 �: ం,ెను (అ�: . 2:37–41). అ.Eక ఉ,-హరణలL 
పద̂$6½ంపబBdనటY` Oా.E, అ�: స�లLల 2ార�మ8లL ప�స�కమంb- అ,ే మq,V$6/ 
అనుస$6ంtన,V. సమరయ8ల సందర¥మ8ల@ తÂణ MNయేbే ఉ,ే&ªత)*+న,V 
(అ�: . 8:12, 13), మ$6య8 అ,V ఐp#vీయ నప�ంసకLడ� (అ�: . 8:35–
39), b-ర�Äల@/ 9"లL (అ�: . 9:17, 18; 22:12–16), 23$�0á మ$6య8 తన 
కLటYంబమ8 (అ�: . 10:30–48), ల¿,Vయ మ$6య8 ఆ)* కLటYంబమ8 (అ�: . 
16:13–15), �ెర9ాల .-యకLడ� మ$6య8 అత/ కLటYంబమ8 (అ�: . 16:25–
34), 2f¯సు� మ$6య8 తన కLటYంబమ8 (అ�: . 18:8) #క� మqర�� 
సమq�-$ాలల@ క¿డ v�$Õ�నబBdన,V. సుDార� ఆ×a.-/2f Dా$6 MNేయతను 
DాI,- DEయడం �ేత ,ేవ�/ కృప =ద పజ̂లL ఎప��డూ 9ాహiించక¿డదు. 
�"లL 23$6ం2 య8లకL �ెvి�న Mధమ8Oా, “ఇ,VOÑ, ఇప��B,ే ‘అంOÐక$6ం� ే
సమయమ8,’ ఇ,VOÑ, ఇప��B ే‘రÂణ ,Vనమ8’ ” (2 23$6ం2 . 6:2). 
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సూచనలL 
1ఈ Ýý. ̂v�ర� 23/ ఆంగe బ¦ౖÓలeల@ “El Shaddai” Oా అనువ,VంపబBdన,V (NJPSV; 

NJB). 2బ¦ౖÓలL Mమర½కLలL ఆ,V2ాండమ8ల@ vితృ9ాaమ� M/µO6ంtన “Iïహü Dా ” 
అను v�ర�ను గ£$6u (12:8; 13:4; 14:22; 21:33; 22:14; 26:22, 25; 27:7; 28:16, 
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