
 102 

అ"#$యమ' 18 

అబ,- .మ'ను \ేవ�డ� 

సంద>?Úంచుట 

మ8ందు అN-�యమ8ల@, Iïహü Dా అబ[̂×మ8నకL పత̂�ÂమqIïను. ఈ 
:భ సందర¥)*+న సభల@, ,ేవ�డ� క.-ను ,ేశమ8ను DాOా& న భ£ÀOా 
గ8$6�ం�ెను (17:8), సున0p అను ఒడంబBdకను గ£$6u Mవ$6ం�ెను (17:9–14), 
మ$6య8 అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ా #క� v�రeను మq$�uను (17:5, 15). 
భMష�ú జనమ8లకL త�eIï+న �ా$ా, ఇ9ాÄకL అను v�ర�గల కLమqర�/ కనును 
అ/ ఆయన �ెvw�ను (17:16, 19); మ$6య8 ప.g0ండ� మం,V $ా�లకL 
తంBdÔాను మ$6య8 OÕప�జనమ8నకL మ£లప�ర�షG/Oా ఇPా®I�లLను 
�ేiwదన/ ఆయన DాOా& నమ8 �ేiwను (17:20). ,/ తర�Dాత, Dgంట.E 
కనుమర�O���� Iïను (17:22). 18వ అN-�యమ8ల@, ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8ను 
మరలq ద$6½ం�ెను.  

మ'గ'£ రC పరల3క సందరÚకHలకH అబ,- .మ'  

½కÁ అd" f సj#Áరమ' (18:1–8) 

1మ>?య' మ_wTదగ£రనునG tింధూరవనమ'ల3 అబ,- .మ' ఎండe�ళ 
గ'�#రప� \#§రమందు క�రC��య'నGప��డ� b³హ  eా అత�:� కనబ�ెను. 
2అతడ� కనుGలÕd�  చూ�నప��డ� మ'గ'£ రC మనుష«$లH అత� b³దుట 
�లHవబ�� య'ం��>?. అతడ� eా>?� చూ� గ'�#రప� eా:�టనుం�� eా>?� 
ఎదు>lÁనుటకH పరCaQd�  P�ల మట�� కH వంa?. 3ప-భ'eా, Î కట,Þమ' P#�ద 
నునGb³డల ఇప��డ� Î \#సు� \#ట�¶x వదుA . 4P�ను :;ంyెమ' ÎళõY  
jెUి�ంyెదను; దయyేt ి :ాళõY  కడ�గ':;� bc yెట�� :�ãంద అలసట ÅరC�:;ను��. 
5:;ంyెమ' ఆ.రమ' jెyె�దను; � ¶-ా ణమ'లను బలపరచు:;ను��; తరCeాత 
�రC eÂళYవచు�ను; ఇందు �¤త�మ'గ\# � \#సు�½దAకH వ��dరPÂను. 
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eారC–Îవ� yెUి�నట�Y  yేయమనaా. 6అబ,- .మ' గ'�#రమ'ల3నునG 
¥ా>ా½దAకH త§రaా eÂöY–Îవ� త§రప�� మ�డ� మS�కల _`త��Uిం�� jె�� 
Uిtి:� >lటÊ�లH yేయమ� yెUu�ను. 7మ>?య' అబ,- .మ' పèవ�ల మందకH 
పరCaQd�  ఒక మం� ల¬త దూడను jె�� ఒక ప�eా� కప�a?ంyెను. eాడ� \#� 
త§రaా tిద0పరyెను. 8తరCeాత అతడ� eÂనGను ¶ాలను j#ను tిద0మ' 
yేbం�న దూడను jె�� eా>?b³దుటUuట��  eారC ·¸జనమ' yేయ'చుండaా 
eా>?½దA  ఆ yెట�� :�ãంద �లHచుం�ెను. 

వచనమ' 1. ఇ,V ప-భ'వ� (יהוה, YHWH), ల´,- మరలq వtuన 
“Iïహü Dా.” ఈ 9ా$6, ఆయన మనుషG�లLOా క/vింtన మ8గ8¼ ర� పరల@క 
సందర½కLలల@ ఒక/Oా కలi ి వ�ెuను. ఖtuతమ8Oా, కథ tవ$6 వరకL 
సమ8×మ8ల@ మqట[e BdనDా/ #క� గ8$6�ంప�ను అబ[̂×మ8 
కనుOÕనల´క�� Iïను (18:10, 13, 14, 17, 20, 25–27, 30, 32, 33). 

వృదు¾ Bైన vితర�డ� [తన] గ'�#రప� \#§రమ' ½దA క�రC��య'ం�ెను. 
అiిrర గ8B-రమ8లకL పగటh ప©ట vwౖ2�తG� కL.E Dాటhల@నుంBd చలe/ Oా� ల@ప�2f 
పD̂Eªంపజ�య8 $�క�లL క�O6 య8న0M. ఆ గ8B-రప� ,-aరమ8.äద&  క¿$Õuనుట 
వలన అబ[̂×మ8కL ,-/ Öడను అ,ేMధమ8Oా చలe/ Oా�/ అనుభMంచుటకL 
9ాధ�)*+ం,V.1 అదనమ8Oా, అత/ గ8B-రమ8 మ) Ùదగ¼రనున0 
iింధూరవనమ8.äద&  9ాr vించబBd య8ండవచుu (13:18; 14:13). DEBdÀగల 
మధ�×0ప�DEళ సూర� 2ాంp నుంBd ఉపసమనమ8 23రకL, అక�డ అతడ� 
M�ా̄ంp \సు23ను చుండవచుu.  

వచనమ' 2. Dgంట.E, అబ[̂×మ8 తన కను0లను vwౖ2�p�  మ8గ8¼ ర� 
మనుషG�లL ... ఎదుర�Oా /�చుండ�ట చూ�ెను. అతను Dా$6/ చూtన 
Dgంట.E, Dా$6/ అçనం,VంచుటకL అతను గ8B-రమ8ల@నుంBd తaరపBd పర�O�p�  
మ$6య8 b-ను భ£ÀమటY` కL 9ాPా` ంగపBెను. ఇక�డ “9ాష̀ంగపBెను” ָחָוה 
(chawah), అను ,-/2f ఉపµO6ంtన Ýý. ^ పదమ8, 9ాN-రణమ8Oా 
�ాత/బంధనల@ ,ేవ�/ ఆ$ాధనను (ల´,- Mగ¯హమ8ల) సూtసు� ం,V (24:26; 
/ర¼మ 20:5). అIb,ే 23/0 సంద$ా¥లల@, ఈ సందర¥మ8ల@ అబ[̂×మ8 
వల�.g, అ,V “అÀత శ2f��ాతమ8,” అనOా “బంధువ�ల, అప$6tతGల, అNV2ార�ల 
మ$6య8 మ8ఖ�మ8Oా $ాజ కLటYంబసభ8�ల మ8ందు iీaయ అవమqనమ8నకL 
పద̂$6½ంచు ఒక 9ాN-రణ చట̀మ8.”2 మ8గ8¼ ర� సందర½కLలL పరల@కప� 
మనుషG�లL అను సత�మ8 bె�యకLంB-.E ఆ అప$6tతGలను మంtOా 
9ాaగpంచుట ,-a$ా అబ[̂×మ8 ఒక అpథు�/Oా M� 1,-లL ల´కLంB- Dా$6/ 
అత�NVకమ8Oా OØరMం�ెను.  

వచనమ' 3. త�ర�� ఈ�ాన� పజ̂లకL మ8ఖ�మ8Oా సమqజమ8 #క� 
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అంచులల@ /వiిం� ే పజ̂లకL మ$6య8 సంద$6½ంచB-/2f ల´,- అpథులకL 
M.Æధమ8ను క��ంచB-/2f తకL�వ అవ2ాశం ఉన0Dా$62f ఆpథ�మ8 ఇచుuటకL 
అబ[̂×మ8 #క� చర� ఒక ఉ,-హరణ. అంbే2ాక, ఆ సంస�ృpల@, అpథులL 
Dా$6bc ఉన0ంతవరకL Dా$6 #క� అవసరతలL \$6u భదత̂ను అం,Vం� ేబ[ధ�త 
ఆpథు�/vw ౖ ఉన0,V. అందువలన, vితర�లL .-యకL/ P# ప-భ'eా, అ/ 
సంబë NVం�ేDార�, అ,V ఈ 2ాలమ8ల@, మ$ా�దbc క¿Bdన “స�”3 అను పదమ8ను 
�� �న నమ9ా�రమ8. Î కట,Þమ' P#�ద నునGb³డల ఇప��డ� Î \#సు� 
\#ట�¶x వదుA  అ/ �ెప©�  అతను ఆయనను DEడ�23.gను.  

వచనమ'లH 4, 5. అప��డ� అతను Dా$62f ఎండల@, అలiి�� Iన 
పయ̂qణ¬కLలL ఎప��డూ ఎంచు23.EDాటh/ ఇవaడం 23న9ాO6ం�-డ�: b-̂గ8టకL 
మ$6య8 [Dా$6] ¶ాదమ'లH కడ�గ':;నుటకH ÎళõY  (19:2; 24:32; 43:24; 
.-�యqNV. 19:21; ల¿2ా 7:44 చూడంBd). అతను >lటÊ�  మ'కÁను (“$Õటò`  మ8ద& ”; 
NKJV) bెచుuటకL Dgîeనప��డ�, అతను �ెటY`  Öడల@ M�ా̄ంp \సు23నమ/ 
Dా$6/ ఆ×a/ం�ెను (18:1 చూడంBd). అబ[̂×మ8 తన అpథుల 23రకL 
మనసుÄల@ క�O6య8న0 ఒక Mధ)*+న Mందును అరrం�ేసుకL.E MN-నమ8 ఇ,.ే 
అpథులను .gమ®,VOా ఉంచుటకL మ$6య8 Dార� తన =ద గంõరమ8Oా ల´ర/ 
×= ఇచుuటకL ఇ,V ఉ,ే&ªంచబBdన,V. ల´క�� bే, Dార� తన ఆ×a.-/0 
pరస�$6ంtయ8ంBేDార�. సందర½కLలL ,// M/నప��డ�, Îవ� yెUి�నట�Y  
yేయ'మ' అ/ Dార� పత̂G�త�రÀ�-uర�. 

వచనమ' 6. అబ[̂×మ8 వయసుÄను మ$6య8 ఎండDEళను 
ల�క�జ�యకLంB-, తన అpథులకL 9ాaగతమ8/tu Dా$62f అవసర)*+నవÖ0 
ఇDాaలనుకL.-0డ�. ఆయన గ'�#రమ'ల3� ¥ా>ా ½దAకH త§రప�� eÂöY 
మ�డ� మS�కల [“iియqలL”; NIV] vింBd/ \సుకL/ $Õటò`లL �ేయమ/ 
�ెvw�ను. ఒక seah సుమqర� $�ండ� Oా�లనుe  (ల´,- ఎ/À,V áటర�e )4 2ావడంbc, 
మ£డ� seahల Uిం��jk అబ,- .మ', �ా$ా మ$6య8 మ8గ8¼ ర� సందర½కLలL 
pనగ�O6న ,-/కంట� ఎకL�వ Üత�మ8ల@ $Õటò`ను �ేయవచుu. ఈ కథల@ 
ఇం2�వ$6Ö v�$Õ�ననప�టh2fÖ అబ[̂×మ8కL vwద&  కLటYంబమ8 ఉన0ద/ 
గ8ర�� ంచు2�Dా� (14:14). ఎవరÎ ఈ మనుషG�లbc pననప�టh2fÖ, �0జనమ8 
వృ2- అI�య8ండదు. “OÑధుమvింBd ఎకL�వ .-ణ�త గ�O6న vింBd/ 
సూtసు� ం,V; అ,V )*త�Oా �ేయబBd మ$6య8 OÑధుమ నుంBd 
తయqర��ేయబBdన,V. ÀO6�న �Ñటe , తకL�వ ఖర�ubc క¿డ�23/న యవaలకL 
Mర�ద¾మ8Oా /లLసు� ం,V (2 $ా�లL 7:1, 16). ధర®�ాస� 7మ8ల@, “OÑధుమvింBd/” 
తరచుOా బ�యqగమ8ల 23రకL ,ేవ�డ� 2�$�ను (/ర¼మ. 29:2, 40; ల´n. 2:1–
7; 5:11; 6:15, 20). 

వచనమ'లH 7, 8. ఒక OÕ$�¯vిలeµ ల´క ఒక ) క.Æ స$6�� I�,V (2 సమ£. 
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12:4; ల¿2ా 15:27–30 చూడంBd), 2ా/ మందనుంBd ఒక మం� ల¬త దూడను 
వNVంచడంల@ ఈ మ8గ8¼ ర� అపరtతGలకL చూvిన ,-తృతaమ8 $ా�లకL 
స$6పBdన,VOా కనబడ�తGం,V. ఈ Mందును iిద¾పర�సు� ండOా, మ$6య8 తన 
అpథులకL తనకL క�O6న ,-/ల@ �æష̄4)*+న,-// ఇచుuటకL \సుకLన0 
మ$6IïకL�వ కృÈ ి,-a$ా, ఇతర�లకL “ఆÊ$ాaద2ారమ8Oానుందువ�” అ/ �-లq 
సంవతÄరమ8ల 2f¯తం ,ేవ�డ� ఈ vితర�/2f Ituన ఆజ¹ను బహÇ�ా జ¹vి� 2f 
bెచుuకL.-0డ� (12:2). తన i�వకLడ� ఈ మqంసమ8ను iిద¾పరtన తర�Dాత, 
అబ,- .మ' eÂనGను ¶ాలను j#ను tిద0మ' yేbం�న దూడను Åtి:;� eా>?:� 
vwటò`ను (,Va\. 32:14; .-�యqNV. 5:25; 6:18, 19 చూడంBd). అప��డ� ఆయన 
eారC ·¸జనమ' yేయ'చుండaా eా>?½దA  ఆ yెట�� :�ãంద �లHచుం�ెను. 

¥ా>ా, నమrశక$మ' :ా� యజమSను>ాలH (18:9–15) 

9eారత�jk Î ·,ర$b³�న ¥ా>ా ఎకÁడనునGద� అడ�గaా అతడ�–ఇ\faZ 
గ'�#రమ'ల3 నునGద� yెUu�ను. 10అందు:ాయన –�దట�:� ఈ 
:ాలమ'నÎ½దAకH �శ�యమ'aా మరల వyె�దను. అప�డ� Î ·,ర$b³�న 
¥ా>ాకH ఒక కHమSరCడ� కలHగ'న� yెUu�ను. ¥ా>ా ఆయన eÂనుక నుం��న 
గ'�#రప� \#§రమందు µనుచుం�ెను. 11అబ,- .మ'ను ¥ా>ాయ'ను 
బహÛ:ాలమ' గ���న వృదు0 లÕ ౖ య'ం��>?. tీ� Æ ధరrమ' ¥ా>ాకH �F� ¶x b³ను 
గనుక 12¥ా>ా–P�ను బలమ' ఉ��a?న\#నPÂౖన తరCeాత P#కH సుఖమ' కలHగ'P#? 
P# యజమSనుడ� వృదు0 �ై య'P#Gడ� గ\# అ� తనల3 నవ�§:;PÂను. 13అంతట 
b³హ  eా అబ,- .మ'jk–వృదుA >ాలPÂౖన P�ను �శ�యమ'aా ప-సµంyెదP# అ� 
¥ా>ా నవ§P�ల? 14b³హ  eాకH అgాధ$_`�న\f ఏ\ైననునG\#? �దట�:� ఈ 
:ాలమ'న �రçయ:ాలమందు Î ½దAకH d>?a? వyె�దను. అప��డ� ¥ా>ాకH 
కHమSరCడ� కలHగ'నPÂను. 15¥ా>ా భయప��–P�ను నవ§ల¬ద� yపె�aా ఆయన–
అవ�ను Îవ� నµ§dవPÂను. 

వచనమ' 9. సుస�ష̀ంOా, ఈ సందర½కLలbc అబ[̂×మ8 2ా/ �ా$ా 2ా/ 
క�i ిభ8Ûంచల´దు. Dార� pనుచుండOా vితర�డ� Dా$62f ఆpథ� ÀచుuDా/Oా 
మ$6య8 DEtయ8ండ�Dా/Oా /లLచు.-0డ�. vితర�ల ఆ�-రమ8ను 
అనుస$6ంt, �ా$ా క¿B- దగ¼రOా.E ఉంBdయ8ంటYం,V 2ా/ ఇక�డ కనబడకLంB- 
ఉం,V; 9ాN-రణంOా మగDా$��న సందర½కLలbc iీ� 7లL క�i�Dార� 2ార�.5 అప��డ� 
ఆ ప�ర�షGలL Î ·,ర$b³�న ¥ా>ా ఎకÁడనునGద� అడ�గOా, Dా$6 పశ̂0 ,-a$ా 
అబ[̂×మ8 23ం�ెం ఆశuర�మ8నకL గ8$6Iï+ య8ంట[డ�. ఆ)* v�ర� ఈ 
అప$6tతGలకL ఎలq bెలLసు? అబ[̂×మ8 �ా$ాను Dా$62f ప$6చయం �ేiినటYe  ఈ 
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Dాక��[గమ8 మనకL సూtంచుటల´దు. ఈ సంఘటనల పరంపర అసలL ఈ 
సందర½కLలL 9ాN-రణ ప�ర�షGల కంట� ఎకL�వ Dా$ా అ.Eంత ఆశuర�మ8నకL 
గ8$6 �ేiిం,V. �ా$ా #క� ఆచూ2í/ గ£$6u, ఆయన “ఇ,VOÑ గ8B-రమ8ల@ 
నున0ద/” సంజ¹ �ేసూ�  బదు��-uడ�. 

వచనమ' 10. ఇక�డ “Iïహü Dా” (Yahweh)Oా 18:13ల@ గ8$6�ంచబBdన 
పN̂-న)*+న వక�, అప��డ� అ.-0డ�: �దట�:� ఈ :ాలమ'న Î½దAకH 
�శ�యమ'aా మరల వyె�దను. అప�డ� Î ·,ర$b³�న ¥ా>ాకH ఒక కHమSరCడ� 
కలHగ'న� yెUu�ను. ఈ సమయమ8నకL మ8ందు కLమqర�/ గ£$6u ,ేవ�డ� 
అబ[̂×మ8నకL ఇtuన DాOా& నమ8 2ాలప$6Àp ల´/,VOా ఉం,V, అంట� ఈ 
DాOా& న ప�తĜడ� ఎప��డ� వ9ా� Bో  అ/ ఒక 2ాలమ8 ఏÀ ఇవaబడల´దు. ఆ 
పత̂�ÂతలకL Mర�ద¾ంOా, ఈ సందర¥ంOా ,ేవ�/ పక̂టన Mªష̀ంOా ఉం,V: 
“=దటh2f ఈ 2ాలమ8న” (ַחּיָה ָּכֵעת, ka‘eth chayyah). 2 $ా�లL 4:16, 17ల@ 
క¿B- కనబB ే ఈ పదసమ£హమ8 వసంత ఋతGవ�ను, అంట� “ఉ�̈MంపబB ే
ఋతGవ�ను”6 సూtసు� ం,V. Iïహü Dా vితర�/ #ద&కL p$6O6 $ావB-/2f 
మ$6య8 �ా$ా ఇ9ాÄకLను ఒక సంవతÄరమ8ల@ గర¥మందు ధ$6ంచB-/2f గల 
సంబంధమ8 ఈ పవ̂చనమ8 మనకL bెలLప�ట ల´దుOా/, ఆ)*కL కLమqర�డ� 
కలLగ8లqగ8న Iïహü Dా �ేiwను అ/ 21:1 �పె�� ం,V. 

గ'�#రప� \#§రమ' ½దA నుం�� µంట�నG¥ా>ా $ాబë I� సంవతÄరమ8 
వసంత ఋతGవ� .-టh2f b-ను ఒక కLమqర�/2f జన®/సు� ం,V అ/ �ేiిన 
పవ̂చన Dాక�మ8ను అక9ా®తG� Oా Mన0,V. స�ష̀ంOా, ఈ ,ైMక)*+న వక� తన 
Dgనుక �[గమ8ను గ8B-రమ8నకL ఉం�-డ�, 2ాబటh`  ఈ ప�ర�షGల మధ� 
9ాగ8తGన0 రహస� సం�[షణను ఎవ$��.- ,ొంగ�-టYOా Mంట[$�øన/ ఆయన 
ఆల@tంచల´దు. 

వచనమ' 11. ఇక�డ కథకLడ� �ాఠకL/2f అబ,- .మ' మ>?య' ¥ా>ా 
వయసుల3 UuదAeా>QÑనందున Óడ8ను కనడం ఎంతటh కష̀ø (17:17 చూడంBd) 
గ8ర�� �ేయ8టకL ఈ Dా2ా�/0 సం�[షణ మధ�ల@ ప9̂ా� Mం�-డ�. iీ� 7 ధర®మ8 
�ా$ాకL /�t�� Iïను; అంట�, ఆ)* తన ఋతGMరp/ ,-టhం,V. 

వచనమ' 12. ఈ 2ారణమ8 �ేత, అµ¥ా§సమ'ల3 ¥ా>ా తనల3 
నవ�§:;PÂను. ఏ)*+నను, Dార� త�eదండ�̂లL 2ాబë తG.-0ర/ M/నప��డ� ఆ 
మqట M/ 9ాO6లపBd నMaన (17:17) తన భర� #క� సంశయమ8bc �� �i��  
�ా$ా #క� సంశయDాదమ8 vwద&  ఎకL�DEÀ 2ాదు. �ా$ా తనల@ 
OÕనుగ8కLంట%, P�ను బలమ' ఉ��a?న\#నPÂౖన తరCeాత P#కH సుఖమ' 
కలHగ'P#? P# యజమSనుడ� వృదు0 �ె ౖయ'P#Gడ� గ\# అ� తనల3 నవ�§:;PÂను. 
అబ[̂×మ8 జDాబ8 కంట� క¿B- �ా$ా #క� జDాబ8 �-లq 2ాపట�మ8Oా 
ఉం,V, 2ా/ Óడ8లను కనుటకL Dార� �-లq “వృదు¾ లL” అ/ ఆ)* గ¯ÝÞంtం,V. 
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�ేదు అనుభDాలL అనుభMంtన ఎ.Æ0 సంవతÄరమ8ల గడtన తర�Dాత అటh`  
ఒక “సుఖమ8”ను ఆనం,Vం�-ల.E ఆల@చనను క�O6య8ండట[/2f ఆ)* ఎలq 
అనుమpంచగలదు? 

వచనమ' 13. ఆ అప$6tత)*+న సందర½కLడ� అబ[̂×మ8bc మqట[e డ�ట 
�ా$ా రహస�ంOా Mన0,V, 2ా/ తనల@ b-ను నవ�a23నుట ఆ వ�2f� Mన0ప��డ� 
ప$6iిrతGలL b-ర�మqర� అయq�I. ఇక�డ రచIత b³హ  eాను (,ేవ�/) 
మqట[e BేDా/Oా గ8$6�ం�-డ�, మ$6య8 �ా$ా v�ర� ఆయనకL ఎలq bెలLసు.Æ 
తనల@ b-ను నవ�a23నుట ఆయనకL ఎలq bెలLసు.Æ అ.E Mషయంను ఈ 
గ¯ÝÞంప� Mవ$6సు� ం,V; తన వయసుల@ ఒక కHమSరC�:� జనr�వ§డమ'ను 
గ£$6u Mన0ప��డ� అM�ాaసంbc నవ�a23ం,V. 2ాబటh` , ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8ను 
పª̂0సూ�  ... ¥ా>ా నవ§P�ల? అ� అP#Gడ�.  

వచనమ' 14. ,ేవ�డ� ఈ పశ̂0ను ఇం23క పశ̂0bc 23న9ాO6ం�-డ�–ఎ.Æ0 
సంవతÄరమ8లLOా vితర�డ� మ$6య8 ఆయన �[ర� ఎదు$Õ�న0 ఒక 
పN̂-న)*+న Mషయq/0 ఈ పశ̂0 గ8$6�ంtం,V (15:1–18:15): b³హ  eాకH 
అgాధ$_`�న\f ఏ\ైననునG\#? ఇ,V “ల´దు” అ.E సమqN-.-/0 ఎదుర�చూi� ఒక 
పద�-తGర�)*+న ప�̂æ0! Iïహü DాకL ఏ,Vయ8 అ9ాధ�)*+న,V 2ాదు (I$Ð®యq 
32:17; మత�I 19:26; ల¿2ా 1:37). ,ేవ�డ� ఆయనను “సరaశ2f�గల” 
,ేవ�/Oా అప�టh2� బయలLపరచుకL.-0డ� (17:1). Dా$6 vwద&  వయసుÄలల@ 
క¿B- ఆశuర�కరంOా Dా$6ల@/ 9ారమ8ను ఉbే�జపరt ఒక Óడ8ను కనులqగ8న 
,ేవ�డ� �ేయగలడ/ అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ా నమ®వలiిన,VOా Dా$6/ 
,ేవ�డ� vి��-డ�. మ8ందు పక̂టhంtన మqటను ,ేవ�డ� ప�నర�,-ì టhం�-డ�: 
�దట�:� ఈ :ాలమ'న [ఉjే�జపరy ే :ాలమ', వసంతమ'] ... Î ½దAకH d>?a? 
వyె�దను. అప��డ� ¥ా>ాకH కHమSరCడ� కలHగ'నPÂను. 

వచనమ' 15. ఈ సందర½కLడ� /జమ8Oా మ/È ి రÎపమ8ల@ ఉన0 
,ేవ�డ� అ/ ¥ా>ా గ¯ÝÞంtం,V, ల´క�� bే ఆ)* అనుకLన0 ,-// ఎవర� 
bెలLసు2�గలర�? ఆశuర�పడ�టకL bcడ�, రహస�మ8Oా ఆ)* �ేiిన అM�ాaసప� 
ఆల@చనలను బయలLపరచుట వలన ఆ)* భయప�� 23ం�ెం Iబùం,V పBdం,V. 
2ాబటh` , ఆ)* P�ను నవ§ల¬ద� �ెvి� ఆ Mషయq/0 �>ాక>?ం�ం\f. ఆ)* OÕణ¬O6న 
ఈ అసత�మ8 తన భర� �ా̂ణమ8నకL భయపBd ఫ$Ñ మ8ందు అబద¾మqBdన 
సంఘటనbc (12:10–20) �� �న,VOా ఉం,V. తన అM�ాaసమ8ను ,ేవ�డ� 
bెలLసుకL.-0డ/ ఆ)* గ¯ÝÞంtనప��డ� ఆయన నుంBd ఒకDEళ వ�ేu ªÂకL 
ఆ)* భయపBdం,V; 2ా/ ఆ)* నMaంద/ ఆయన �ెప��ట,-a$ా ఆ)* అప$ాధ 
�[వనను ఆయన 23ం�ెం సమqN-న పర�-డ�. 

�ా$ాకL ,ేవ�Bdtuన జDాబ8 ఊÝÞంచ/,V. ఆ)* భయపBdన ,ైMక ఉగ¯త 
#క� వ�క�మ8 అందుల@ ల´దు. అంతమqత)̂  2ాదు 17:17ల@ క¿B- తన భర� 
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అM�ాaసమ8 ఎటh`  ,ైMక ఉగ¯తను bేల´దు. ,/2f Mర�ద¾ంOా, ద$6,-ప�Oా 
మృతతGల�)*+న ఇద&$6 శ$Ðరమ8లL, పత̂G�త�p�2f సంబంNVంtనంత వరకL, ఒక 
Óడ8కL జన®ÀవaB-/2f ఇం2ా 9ాధ�)  అ/నమ®B-/2f Dా$62f �-లq కష̀మ/ 
,ేవ�/2f bెలLసు. 2ాబటh` , క5 6న)*+న \ర��భ$6త జDాబ8bc �ా$ా హృదయంల@/ 
కలవ$ా/0 ,ేవ�డ� ఎకL�వ �ేయల´దు. ఆయన ఆ)*కL దృఢ)*+న మ$6య8 
కృపగల జDాబ8 ఇ�-uడ�: అవ�ను Îవ� నµ§dవPÂను. 

అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ాల #క� అpథులL Dా$62f ఒక :భ సం,ే�ా/0 
bె�-uర�. DEt చూiిన ఎ.Æ0 సంవతÄరమ8లL తర�Dాత, ,ేవ�/ DాOా& నమ8 
.gరDEరB-/2f Dా$62f ఒక సమయ క¯మమ8 ఇవaబBdం,V; ఒక 
సంవతÄరమ8ల@Oా.E Dార� ఒక కLమqర�/ �: ందు23ంట[ర�. ఆ అpథులL Dgð�e  
మ8ందు, అబ[̂×మ8నకL ఒక దు$ాaర�ను క¿B- Dార� ఇ�-uర�: తన 
సహü దర�/ కLమqర�Bైన ల@తG �Mసు� న0 9� ,ొమ మ$6య8 OÕø$ా¯  
పట̀ణమ8లL �-లq �ెడ8Dgౖనందున ,ైMక పp̂చర� $ాబë తGంద/ Dార� �ె�ా�ర�. 

b³హ  eా మ>?య' ఆ ఇదAరC మనుష«ల మధ$ గల సం·,షణ 

(18:16–22) 

16అప���# మనుష«$లH అకÁడనుం�� ల¬� gh \ొమ తట��  చూ�>?. 
అబ,- .మ' eా>?� gాగనంప�టకH eా>?jkక�డ eÂáÿY ను. 17అప��డ� b³హ  eా – 
P�ను yేయబv వ� :ార$మ' అబ,- .మ'నకH \#yెదP#? 18అబ,- .మ' 
�శ�యమ'aా బలమ'గల alప� జనమగ'ను. అత� మ�లమ'aా భ�¤ల3� 
సమస�  జనమ'లHను ఆÌర§\fంపబడ�ను. 19ఎటY నaా b³హ  eా అబ,- .మ'ను 
గ�>?� yెUి�న\f అత�:� కలHగజ7య'నట�Y  తన తరCeాత తన UిలY లHను తన 
bంట�eారCను Îd P#$యమ'లH జ>?a?ంచుచు, b³హ  eా మSర£మ'ను 
aQÑ:;నుటకH అతడ� eా>? :ాజé# Uిం�నట�Y  P�నd�PÂ>?a?య'P#GనPÂను. 20మ>?య' 
b³హ  eా–gh \ొమS almఱSo లను గ�>?�న mర alప�\f గనుకను eాట� ¶ాపమ' 
బహÛ ·,ర_`�న\f గనుకను 21P�ను \fa?¶x b P#½దAకH వ��న ఆ mర 
ylప��నP� eారC సంపæరçమ'aా yేtి>Z ల¬\ో  చూyెదను; yేయ�b³డల P�ను 
jెFtి:;ందునPÂను. 22ఆ మనుష«$లH అకÁడనుం�� d>?a? gh \ొమS eÂౖప�aా eÂöY>?. 
అబ,- .మ' ఇంక b³హ  eా స�G"f� �లHచుం�ెను. 

వచనమ' 16. ఈ మ8గ8¼ ర� పరల@క సంబంధ)*+న సందర½కLలL అబ,- .మ' 
మ$6య8 �ా$ాలను ద$6½ంచుటల@ తమ పN̂-న ఉ,ే&�ా�/0 .gరDE$6uన తర�Dాత 
క,V� Dgళ;e టకL సమqయత�మయq�ర�. ఒక మంt ఇంటhDా/Oా తమ 
పయ̂qణంల@ 23ంత �[గమ8 వరకL vితర�డ� Dా$6bc క¿B- నడ�-డ�. Ýýబë^ ను 
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పరaతమ8లకL త�ర��న సుమqర� మ£డ� )*+ళe  దూరమ8 నBdtయ8ంట[ర�, 
ఇక�డ నుంB ే త�ర��న సుమqర� పదు.g/À,V )*+ళe  దూరంల@ ఉన0 మృత 
సమ8దమ̂8 23ంత �[Oా/0 చూడవచుu. ఆ మనుష«$లH ... gh \ొమ తట��  చూ�>? 
అ/ ఇక�డ కథనం �ెబ8తGం,V. 

�ా̂³న “9: ,ొమ” #క� ఖtuత సrలమ8 ఇప�టh2f bె�య/,VOా.E ఉం,V, 
2ా/ �-ల మం,V అ,V మృత సమ8దమ̂8నకL దådణ అంచున ఉన0ద/ 
అనుకLంట[ర�. మృత సమ8దమ̂8నకL ఆO�0య .gౖర�p �[Oాలల@ 23/0 
తవ̂a2ాలL జ$6OాI, అలqO� ,-/ ఉత�రప� మ$6య8 దådణప� 23నలల@ క¿B-. 
23/0 అవ�æPాలను కనుOÕన0ను, ఈ పట̀ణమ8లల@ ఏ,ై.- ప$6:ద¾  గ¯ంథంల@ 
�ెప�బBdన ల@తG #క� /Dాస సrలమ8Oా ఉ.-0యq అ.E,-/2f ఒ2� అంOÐ2ారం 
ల´దు. 23ందర� ఈ 9: ,ొమ #క� ª2 VలqలL సమ8దమ̂8 #క� Öటh అడ�గ8ల@ 
ఉ.-0య/ నమ8®b-ర�, మ$623ందర� ,-/ ªNVలqలL ఇంకను ఆ భ£À 
,Vగ8వ.E ఉ.-0య/ అంట% ఈ /$ా®ణమ8లను Dg�2f \యB-/2f ప�$ావసు�  
�ాఖ #క� గడ8�ారల 2�సం మqమ8లLOా ఎదుర� చూసు� .-0ర�.7 

వచనమ' 17. ఈ దృశ�ంల@ b³హ  eా అబ[̂×మ8 గ8$6ంt మqట[e B-డ�, 
2ా/ ఆయనbc 2ాదు. ,ేవ�డ� తనల@ b-నూ మqట[e డ�కL.-0డ� అ.Æ ల´క 
ఆయనbc వtuన ఆ ఇద&ర� దూతలbc Óగ¼రOా మqట[e B-Bో  అ/ ఈ Dాక�మ8 
�ెప��ట ల´దు; అIనప�టh2í, ఈ $�ండవ MN-నం సం�[షణ ప�¾p అIb,ే తన 
మqటలను అబ[̂×మ8 MనకLంB- Üదట ఆయన ,// �ేi ిఉంట[డ�. 

ఇక�డ ,ేవ�/ పశ̂0 P�ను yేయబv వ� :ార$మ' అబ,- .మ'నకH \#yెదP#? 
తర�Dాp బ¦ౖÓó చ$6తల̂@, ఈ పశ̂0 మరలq తల�తG� తGం,V, 2ా/ ఇ,V ఒక పశ̂0 
రÎపంల@ కంట� ఒక /ªuత Dాక�రÎపంల@ కనబడ�తGం,V. ఆøసు ,-a$ా 
Iïహü Dా పక̂టhం�-డ�, “తన i�వకLల�ౖన పవ̂క�లకL b-నూ సంక��ంtన,-// 
బయలLపరచకLండ పభ̂8Dgౖన Iïహü DాI�Àయ8 �ేయడ�” (ఆøసు 3:7). ఈ 
పప̂ంచంల@ ,ేవ�డ� ఏÀ �ేయ సంక��ం�-Bో  అన0 సమq�-రమ8ను (20:7ల@ 
“పవ̂క�”Oా vిలLవబBdన) అబ[̂×మ8 మ$6య8 పవ̂క�ల�ౖన ఆయన తర�Dాp Dా$62f 
,ేవ�డ� బయలLపర�-డ/ ఈ Dాక�ం సూtసు� ం,V. 

వచనమ' 18. అబ[̂×మ8నకL తన పణ̂-îకలను బయలLపరచుటల@ ,వే�/ 
పN̂-న)*+న ఉ,ే&శ�ం: ఆయన బలమ8గల OÕప� జనమగ'ను గనుక. ఈ Dాక�మ8 
12:2; 13:16; 15:5; 17:4–6 వచనమ8లల@ నøదు�ేయబBdన Dాక�మ8లను 
�� �న,VOా ఉం,V; 2ా/, “OÕప�” అ.E పదమ8 �ేర�uట 12:2 ల@/ అసలL 
DాOా& నమ8ను )*ర�గ8పర�సు� ం,V. vితర�/2f బయలLపరచుటకL ,ేవ�/2f ఉన0 
$�ండవ ఆN-రం ఏమనOా అత� మ�లమ'aా భ�¤ల3� సమస�  జనమ'లHను 
ఆÌర§\fంపబడ�ను. 14:13–24 వచనమ8లల@ అబ[̂×మ8 23ంద$62f ఎలq 
ఆÊ$ాaదమ8Oా ఉ.-0Bో  చూ�-మ8: 9: ,ొమ $ా� మ$6య8 అత/ పజ̂లL; 
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ల@తG మ$6య8 ఆయన కLటYంబమ8; అø$Ðయ8ల�ౖన మ8గ8¼ ర� సహü దర�లL; 
మ$6య8 Pాల´మ8 $ాజ�ౖన )*á�iw,ెకL. మరలq 18:23–33ల@ ల@తG వల� దుష̀ 
పట̀ణ)*+న 9: ,ొమల@ ఉన0 Dా$62f క¿B- ఆÊ$ాaదమ8Oా ఉంట[డ� అ/ 
చదువ�b-ం. Dా$62f బదులLOా ,ేవ�/ ఎదుట Dా$6 23రకL Mజ¤¹ పన �ేయ8ట 
,-a$ా ఆయన ఇ,V �ే9ా� డ�. 

వచనమ' 19. అప��డ� మనుషGలvw ౖ మ$6య8 జ¤తGలvw ౖ అబ[̂×మ8 
#క� ప�̂[వమ8 బహÇ OÕప�,VOా ఎందుకL ఉంటYం,ో  ,ేవ�డ� �ె�ా�డ�: P�ను 
ఆయనను ఎ>?a?య'P#Gను. “.Eను ఆయనను ఎ$6O6 [יַָדע, yada‘] య8.-0ను” 
అ/ Ýý. ^ Dాక��[గం అÂ$ాలq �ెబ8తGం,V. Iïహü Dా vితర�/ �-ల అ.Æ�న�ంOా 
ఎ$6O6య8.-0డ�. yada‘ అను పదమ8నకL, ఒక ,-/ గ£$6u క�O6య8న0 
�ా̂థÀక ల´క సమగ ̄జ¤¹ నమ8bc /Àత�మ8 ల´కLంB-, ఒక ,-// ల´క ఒక$6/ 
“ఎ$6O6” ఉండ�టయ/ అరrం. ,ేవ�/2f మ$6య8 పజ̂లకL మధ� ఉన0 సంబంధమ8 
వల� వ�2f�గత జ¤¹ నమ8 Mషయ)*+న ల@bైన అరrమ8నకL వ$6�సు� ం,V. అటh`  జ¤¹ నమ8 
,ేవ�/ హృదయమ8ను మ$6య8 ఆయన ధర®�ాస� 7మ8ను పజ̂లL 
bె�iి23/నప��డ� 9ాధ�మ�తGం,V (9ా)*తలL 2:5; Iïష. 11:2; 58:2; 
I$Ð®యq 22:16; హü È�యq 4:1, 6; 6:6). ఈ తదుప$6 పµ̂గంల@, yada‘ 
అ.E పదమ8 �[ర� మ$6య8 భర�కL మధ� ఉంB ేఅ.Æ�న� జ¤¹ నమ8నకL �� �న,VOా 
ఉం,V. మ$6య8 అందువలన ఆ,V2ాండమ8ల@ ల�ౖంO6క సంబంధమ8లకL ఇ,V 
స�0�2f�Oా ఉం,V (4:1, 17, 25; 19:8; 24:16; 38:26). 

23/0 అనుDాదమ8లL (NASB; NIV; NRSV) yada‘ అను పదమ8ను ఈ 
Dాక�ంల@ “ఏ$ా�టY” �ేసుకLన0టYe Oా అనువ,V9ా� I, అIనప�టh2í అM 
పక̂�బ,ె&ల@ Dా̂యబBdన Dా̂తలల@ ఈ పదమ8నకL అÂర అరrమ8 
“ఎ$6O6య8ండ�ట” అ/ క¿B- �ె�ా� I. 19వ వచనంల@ yada‘ అను పదమ8నకL 
“ఏ$ా�టY” �ేయబడ�ట అనున,V స$6Iï+న అనుDాదం 2ాదు. ఎందుకంట�, 
,ేవ�డ� ఇష̀ప©రaకంOా మ$6య8 బ 1షర తGOా 23ంతమం,V/ రÂణకL 
ఏర�రచుకLంట[డ� (ల´,- ఎను0కLంట[డ�) అ/ తరచుOా అ�ారrం 
�ేసు2�వడ)*+న,V. అ,ే MధంOా ఈ Mషయంల@ ఎటYవంటh అవ2ాశం ల´కLంB- 
ఎ/0క ల´/Dార� /త�తaమ8నకL .-�ానమ�b-ర� అ.E �: ర�ాటY అ$ాr /0 ఇ,V 
ఇసు� ం,V.8 సుస�ష̀ంOా, 18:19ల@/ అసలL Mషయమ8నకL అబ[̂×మ8 #క� 
వ�2f�గత రÂణ 23ర2��న ,ైMక ఏ$ా�టYకL (ల´,- ఎ/0కకL) ఎటYవంటh సంబంధమ8 
ల´దు. ,ేవ�డ� vితర�/ అ.Æ�న�ంOా ఎ$6O6య8.-0డ�, (yada‘) మ$6య8 ఒక 
,ైMక)*+న 2ా$ా�/0 ల´,- ప// .gరDEర�9ా� డ� అ.E ఆశbc ఆయనbc ఒక వ�2f�గత 
సంబంధంల@/2f పD̂Eªం�-డ� అ/ రచIత ఉ,-ì టhసు� .-0డ�.9 

అబ[̂×మ8కL అప�O6ంపబBdన ప/2f గల Üదటh �[గమ8నకL ప�.-,V ప/ 
,ేవ�B ే �ే9ాడ�. అ9ాధ�)*+నDాటh/ 9ాధ�పరచగల ,ేవ�/యందు 
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Mశaiించులqగ8న అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ాలను ,ేవ�డ� నBdvిసు� .-0డ�. 
అంట�, Dా$6 వృద¾  వయసుల@ క¿B- DాOా& న ప�తĜ/ Dార� కనగలర� అన0మqట. 
ఆ,Vల@ Dా$6ద&రÎ తమ M�ాaసమ8bc �� $ాBd అటh`  ఒక సల× ఇవaబBdనప��డ� 
అM�ాaసంల@ నDాaర�; అIనప�టh2í, Dా$6 సం,ే×లను అNVగÀంచుటకL 
,ేవ�డ� Dా$6bc క�i ి ప/�ే9ాడ�. ఆఖర�Oా, Dా$6 M�ాaసమ8 
“బలమ8.äం,V”నటYe Oా ల´ఖన �[గమ8 మనకL bె�యజ�సు� ం,V ($Ñమq. 4:18–
21); “Iïహü DాకL అ9ాధ�)*+న,V” ఏ,Vయ8 ల´ద/ (18:14) Dార� నమq®ర�. 

అబ[̂×మ8నకL అప�O6ంపబBdన ప/ల@ $�ండవ �[గమ8 ఆయనను ఒక 
మqర¼ద$6½Oా చూvిసు� ం,V. తన తర�Dాత తన UిలY లHను తన bంట�eారCను Îd 
P#$యమ'లH జ>?a?ంచుచు, b³హ  eా మSర£మ'ను aQÑ:;నుటకH అతడ� eా>? 
:ాజé# Uిం�నట�Y  ఆయన �ేయబB-8 డ� (Iïష. 1:10–17; హü È�యq 6:4–6; 
ఆøసు 5:21–24; =2ా 6:6–8 చూడంBd). సమqజమ8నకL ఒక గృహమ8 
అనున,V ప�.-,VIï+న వ�వసr  2ాబటh` , అ,ే Mద�పరంOా �ా̂థÀక)*+న వ�వసrOా 
,ేవ�డ� �ేయను,ే&ªంచుటను గ£$6u మనం ఆశuర�పడక¿డదు. ,ేవ�/bc 
ఉద¥Mంtన ఆ\®య మ$6య8 .gౖpక పర)*+న Dారసతaమ8ను పp̂ నూతన 
వంశమ8నకL త�eదండ�̂లL అం,Vం�-� (,Va\. 6:1–9; ఎJ wi.ీ 6:1–4). అబద¾  
,ేవ�ళeను ఆ$ాNVం� ేఅన�జనుల పప̂ంచంల@ ,ేవ�/ #క� పN̂-న)*+న ఆశయం 
ఆయనను “,ేవ�డ�”Oా పb̂ే�కంOా ఆ$ాNVంచుటకంట� క¿B- “Öp .-�యమ8లL 
జ$6O6ంచుట”I� అI ఉన0,V. పb̂ే�కంOా ఆ$ాNVంచడం అ.E,V ,ేవ�డ� అనుకL.E 
ఉంట[డ�, ఎందుకంట� అబ[̂×మ8 Mగ¯×$ాధనను Mడt ఒక శb-బ&మ8Oా 
Iïహü Dాను మqత)̂  ఆ$ాNVసూ�  i�Mసు� .-0డ� గనుక. 

,ేవ�/ #క� Dాక�మ8ల@ ఆఖర� అంశమ8 అబ[̂×మ8నకL Iïహü Dా 
�ేiిన DాOా& నమ8లL 23ందర� అనుకLంటYన0టYe Oా 2ాకLంB- షరతGలbc 
క¿డ�కLన0MOా ఉ.-0I. vితర�/ #క� MNేయప©రaక)*+న M�ాaసమ8ను 
బటh`  అM .gరDEరuబB-8 I. అబ[̂×మ8 “Iïహü Dా మqర¼మ8లను” అనుస$6ం�ెను 
(22:15–18; 26:5; $Ñమq. 4:16 చూడంBd). b³హ  eా అబ,- .మ'ను గ�>?� 
yెUి�న\f అత�:� కలHగజ7య'నట�Y  అటh`  ఒక స�ందన అవసర)*+య8న0,V. 
భ£Àల@/ కLటYంబమ8ల/0టh/ ఆÊరa,Vం�-ల.E ,ేవ�/ పణ̂-îక (12:3) 
అబ[̂×మ8bc.E �ా̂రంభమqDాa�Ä ఉం,V. ఆయన p$6O6 తన కLటYంబమ8నకL 
,ేవ�/ tత�మ8ను ఇవaవలiిన ఉం,V. ఆయన తదుప$6 సంb-నమ8 Dార� Dా$6 
కLటYంబ[లకL అం,Vంచవలi ి ఉం,V; మ$6య8 ఆఖర�Oా, అబ[̂×మ8 
సంb-నమ8–అంట� ఇ�ా̄I�లL #క� Óడ8లL–ఈ యqవత¤�పంచమ8నకL ,ేవ�/ 
గ£$6uన జ¤¹ నమ8ను అం,VంచుటకL ఒక 2ాలLవOా ఉండవలi ిఉ.-0ర� (/ర¼మ. 
19:4–6; Iïష. 42:6; 49:6). 

వచనమ' 20. తన 9: ంత పశ̂0కL Iïహü DాI� జDాబ8 ఇ�-uడ�. 
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అబ[̂×మ8 తనను MనకLండ�నటYe Oా మ8ందుOా.E ఇలq మqట[e Bd ఉంట�, ఈ 9ా$6 
vితర�డ� MనునటYe Oా స$6పBdనంత Óగ¼రOా ఖtuతంOా మqట[e B-డ�. gh \ొమS 
almఱSo లను గ�>?�న mర alప�\f గనుకను eాట� ¶ాపమ' బహÛ ·,ర_`�న\f 
గనుకను అ/ ఆయన అ.-0డ�. “Üర” అ.E పదమ8 బహÇ�ా దుషG` ల�ౖన తమ 
ÝÞం9ాతG®ల �ేpల@ కష̀మ8ను మ$6య8 అMÖp/ చMచూసు� న0 బ[NVతGల 
#క� పల̂qపమ8లను మ$6య8 DEదనలను సూtసు� ం,V (/ర¼మ. 2:23; 3:7, 
9; ,Va\. 26:7; .-�యqNV. 10:12; .gÝýమq� 9:9; µబ8 34:28; 2íర�న. 9:12; 
9ా)*తలL 21:13 చూడంBd). తర�Dాత, ఇ�ా̄I�లL మ$6య8 య£,- అ.E $�ండ� 
$ాజ�మ8లL �ేiిన 9ామqÛక అ.-�యqలను పవ̂క�లL �ా̂³న 9: ,ొమq మ$6య8 
OÕøఱ q$  పట̀ణమ8లL �ేiిన అ.-�యమ8లbc �� లquర� (Iïష. 1:3, 4, 9, 10, 
21–23; IïÝýజ��లL 16:46–49; ఆøసు 4:1, 11). 23¯ త�  /బంధనల@ 9: ,ొమq 
పజ̂ల #క� �ాపమ8లL మ$6య8 .Eరమ8ల /Àత�మ8 Iïహü Dా ఎదుట 
ల@తG /రసనbc MలvింtనటYe Oా ఎక�B- �ెప�బడల´దు. అIనను, Dా$6 
�Mతమ8లL భ2í�Ý �నతbcనూ, 2ామM2ార య8క�)*+న నడవBdకbcనూ, మ$6య8 
దు$ా®ర¼ 2f¯యలbcను /ంBdనటYe Oా v�తGర� Mవ$6ం�-డ�; మ$6య8 ఈ 
2ార�మ8లL అను,Vనమ8 ల@తG #క� Öpగల మనసుÄను DENVం�-య/ 
�ె�ా�డ� (2 v�తGర� 2:6–8). 

వచనమ' 21. “9: ,ొమq మ$6య8 OÕÜఱ q$ లను గ£$6uన Üరను” M/న 
తర�Dాత (18:20), ,ేవ�డ� .Eను \fa?¶x b P#½దAకH వ��న ఆ mర 
ylప��నP� eారC సంపæరçమ'aా ytే>ిZ ల¬\ో  చూyదెను అను23.gను (4:10; 11:5, 
7; 19:13 చూడంBd). �ేయ/ Iïడల ఈ Mషయమ8ను గ£$6uన సత�మ8ను 
.Eను bె�iి23ందున.gను. ,ేవ�డ� bÔందరపBd ల´క వదంతGలను నÀ® 9: ,ొమq 
OÕÜఱ q$  పట[` ణమ8ల #క� iిrతGలను \ర��\రuడ/ అబ[̂×మ8 
bెలLసు2�Dాల/ ,ేవ�డ� అనుకL.-0డ�. ,/2f బదులL, /జ /$ా¾ రణ ప/ల@ 
2f¯ం,V2f Dgîe Dా$6 Üరల #క� సa�[వమ8 .Eరమ8ల మ$6య8 ÝÞంసల 
సa�[వమ8లbc �� �నMOా ఉ.-0µ ల´,ో  చూB-లనుకL.-0డ�. ,ేవ�డ� 
2f¯ం,V2f Dgîe చూB-� అను23నుట అ.E Dాక�మ8ను అÂ$ాలq అరrం �ేసు2�క¿డదు 
ఎందుకంట� ,ేవ�డ� మనుషGల వల� సమయమ8ను మ$6య8 య8Oాలను బటh`  
ప$6ÀతమI��Dాడ� 2ాడ� (2íర�న. 139:7–12). పజ̂లL ఏÀ�ేసు� .-0$Ñ Dార� 
ఎటYవంటh �Mతమ8లను �Mసు� .-0$Ñ ఆయన చూసు� .-0డ� ఎ$6O6య8.-0డ� 
(9ా)*తలL 15:3; I$Ð®యq 23:24; Ýý. ^. 4:13). 

వచనమ' 22. ఈ సమయమ8ల@ ఆ మనుష«$లH [దూతలL] అకÁడనుం�� 
d>?a? gh \ొమS eÂౖప� తమ ప-యSణమ'ను :;నgాa?ంy#రC, అబ,- .మ' ఇం:ా 
b³హ  eా స�G"f� �Fచుం�ెను. య£దుల పరంపర ప2̂ారమ8, Ýý. ^ ప$6:ద¾  
గ¯ంథంల@ �ాసు� L ల �ేత సవ$6ంచబBdన పదు.g/À,V వచనమ8లల@ ఇ,V ఒకటh, 
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ఎందుకంట� ఇక�డ Mషయమ8 అమ$ా�దకరంOా ఉన0టYe Oా �[Mం�-ర�. Dా$6 
పరంపర ప2̂ారమ8Oా ఈ వచనమ8 #క� $�ండవ �[గమ8 అసలL ఇలq ఉంBే,V: 
“అబ[̂×మ8 మ8ందు Iïహü Dా ఇంకను /�tయ8ండOా” (NAB; NJB; TEV; 
NCV; CEV; NLT చూడంBd).10 అIనను, ఇ, ేDాక�మ8 MT అనుDాదంల@/ 
18:22 మ$6య8 19:27లల@ ఉన0ందున ఈ వచనమ8 సవ$6ంచబBd ఉంటYం,V. 
“bెలe Dా$6నప��డ� అబ[̂×మ8 ల´t b-ను Iïహü Dా స/0NV/ /�tన�Ñటh2f 
వtu” అ/ ఈ $�ండవ వచనమ8 �ెప�� ం,V. 

“స/0NV/ /��ెను” అ.E �[వమ8 �ాత/బంధనల@9ాN-రణ)*+న,V. ,ేవ�/ 
“స/0NVల@ /లLచుట” అంట� ఆయనను ఆ$ాNVంచుట (I$Ð®యq 7:10), 
ఆయన స/0NVల@ పD̂Eªంచుట (,Va\. 19:17; 29:14, 15), ల´,- ఆయనను 
i�Mంచుట (1 $ా�లL 17:1; 18:15; 2 $ా�లL 3:14; 5:16). ఇక�డ ఈ 
పదసమ£హమ8 DE$� MధంOా పµ̂O6ంచబBdం,V, ఇ,V పవ̂క� #క� Mజ¤¹ ప.- 
ప$6చర�ను సూtసు� ం,V. 

�-లq సంవతÄరమ8ల తర�Dాత Iïహü Dా I$Ð®యqbc అ.-0డ�, 
“øÈ�య8 సమ£I�లLను .-Iïదుట /లLవబBdనను ఈ పజ̂లను 
అంOÐక$6ంచుటకL .-కL మనసుÄండదు” (I$Ð®యq 15:1). ఆ తర�Dాత, ఇ, ే
అN-�యమ8ల@, I$Ð®యq ఏ2ాంతంOా క¿$Õu.-0డ�; ఆయన సం,ే�ా/0 
,ేవ�/ పజ̂లL pరస�$6ంt ఆయనను ÝÞంiింtనందున ఆయన 2��� ,Vక̂L� Bె ౖ
/$ాశbc ఉ.-0డ�. ఈ భంగ�ాటYల@ ఆయన ,ేవ�/ “/లLవ/ జలమ8” 
అవ�దుDా (I$Ð®యq 15:18) అ/ /ం,Vసూ�  పª̂0ం�-డ�, 2ా/ /జ¤/2f 
,ేవ�డ� పవ̂క�ను øసO6ంచల´దు. /జ¤/2f, తనకL .ÆటhమqటOా ఉండ�టకL 
,ేవ�/� ే vిలLవబBdనప��డ�, ఆ జ.-ంగమ8 మ$6య8 పజ̂ల #క� 
.-యకLలL తన పక̂టనను వ�p$�2fంt తనకL Mర�ద¾ంOా �� $ాడb-ర/ ,ేవ�డ� 
మ8ందుOా.E �ె�ా�డ�. అటh`  వ�p$�కత ఉన0ప�టh2í, ,ేవ�డ� తన i�వకL/bc ఈ 
MధంOా DాOా& నమ8 �ే9ాడ�: “/ను0 MBdvించుటకL .Eను ÖకL bcBైయ8.-0ను” 
(I$Ð®యq 1:8, 17–19), మ$6య8 /జంOా.E ఆయన Dా$6/ MBdvిం�-డ�. 
2ాబటh` , Iïహü Dా I$Ð®యqకL Ýýచu$6ం�-డ�, “Öవ� .- తటY`  p$6O6న Iïడల 
Öవ� .- స/0NV/ /లLచునటYe  .Eను /ను0 p$6O6 రvి�ంతGను” (I$Ð®యq 
15:19). ఇం23క MధంOా �ె�ా�లంట�, ,ేవ�/vw ౖ ఆయన �ేiిన తప��డ� 
/ందలను బటh`  ఆయన ప�ాub-� ప పBdb,ే తన పవ̂క� ప$6చర�ను 23న9ాO6సూ�  
అMNేయ8ల�ౖన ,ేవ�/ పజ̂లకL బదులLOా Mజ¤¹ పనను �ేయ8టకL 23న9ాO69ా� డ�. 

18:22ల@ అబ[̂×మ8 “Iïహü Dా స/0NV/ /లLచుంBెను” అ.E,V య£,- 
$ాజ�మ8 మ8O6ంప� 2ాలంల@ పవ̂క�లL �ేiిన ప// �� �న,VOా ఉం,V. అ,V 
Mజ¤¹ ప.-య8క�)*+న,VOా ఉం,V, 2ా/ ,ేaషం, సణ8గ8డ�, మ$6య8 ,ేవ�/vw ౖ
I$Ð®యq DEiినటYe Oా తప��డ� /ందలL ల´/,VOా ఉంBే,V. ఇంకను, కష̀ 
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2ాలమ8ల@ ఈ ఇద&ర� మనుషG�లL క¿B- Iïహü Dా #క� Öpగల మ$6య8 
.-�య)*+న 2ార�మ8లను గ£$6uన /శuయత అవసర)*+ ఉ.-0ర�. I$Ð®యq 
ÝÞంసను మ$6య8 pర9ా�రమ8ను అనుభMంచులqగ8న Iïహü Dా 
�ేiియ8.-0డ�, 2ాOా అబ[̂×మ8 అIb ేల@తG మ$6య8 ఆయన కLటYంబమ8 
9: ,ొమq OÕÜఱ q$ ల vw ౖతaరల@ $ాబë I� M.-శనమ8ల@ 23టY` కL�� b-$�ø అ.E 
Mషయమ8ను గ£$6u 23ం�ెం tంత క�O6య8.-0డ�.  

gh \ొమ మ>?య' almఱSo లను గ�>?� అబ,- .మ' yేtిన µజé# పన 

(18:23–33) 

23అప��డ� అబ,- .మ' స�Uిం� bటY PÂను – దుష«� లjkక�డ 
Îdమంత«లను P#శనమ' yేయ'దుeా? 24ఆ పట�ణమ'ల3 ఒక e�ళ ఏబ\fమం\f 
Îdమంత«లHం��నb³డల \#�ల3నునG bÔబ\fమం\f Îdమంత«ల �¤త�మ' 
ఆ స¹లమ'ను P#శనమ'yేయక :ాయeా? 25ఆ ylప��న yేt ి దుష«� లjk క�డ 
Îdమంత«లను చంప�ట ÎకH దూరమవ�నుaాక. Îdమంత«� దుష«� �jk 
సమమ'aా ఎంచుట ÎకH దూరమవ� aాక సర§ల3కమ'నకH ÅరC� ÅరC�eాడ� 
P#$యమ' yేయ�# అ� yెUి�నప��డ� 26b³హ  eా–gh \ొమ పట�ణమ'ల3 
ఏబ\fమం\f Îdమంత«లH P#కH కనబ��నb³డల eా>?�బట��  ఆ స¹లమంతట�� 
:ాయ'దునPÂను. 27అందుకH అబ,- .మ'–ఇ\faZ ధూöయ' బ���\ెయ'PÂౖన P�ను 
ప-భ'వ�jk మSటలSడ jెa?ంచుచుP#Gను. 28ఏబ\fమం\f Îdమంత«లల3 ఒకe�ళ 
ఐదుగ'రC తకHÁeÂౖj ే ఐదుగ'రC తకHÁeÂౖనందున ఆ పట�ణమంతయ' P#శనమ' 
yేయ'దుeా అ� మరల అ��aQను. అందు:ాయన–అకÁడ నలHబ\f b³�దుగ'రC 
P#కH కనబ��నb³డల P#శనమ' yేయనPÂను. 29అత��ంక ఆయనjk 
మSటలSడ�చు–ఒకe�ళ అకÁడ నలHబ\fమం\fb³ కనబడ�దు>7¯ అ�నప��డ� 
ఆయన–ఆ నలHబ\fమం\f� బట��  P#శనమ'yేయక య'ందున� yెప�aా 
30అతడ�–ప-భ'వ� :$పపడ�b³డల P�ను మSటలS�ెదను; ఒకe�ళ అకÁడ 
మ'ప�\fమం\fbÔ కనబడ�దు>7¯ అ�నప��డ� ఆయన–అకÁడ మ'ప�\fమం\f 
P#కH కనబ��నb³డల P#శనమ' yేయనPÂను. 31అందుకతడ�–ఇ\faZ ప-భ'వ�jk 
మSటలSడ jెa?ం�d�; ఒకe�ళ అకÁడ ఇరCవ\fమం\f కనబడ�దు>7¯ 
అ�నప��డ� ఆయన–ఆ bరCవ\f మం\f�బట��  P#శనమ' yేయకHందుననaా 
32అతడ�–ప-భ'వ� :$పపడ �b³డల P��ం:;కమS>7 మSటలS�ెదను; ఒకe�ళ 
అకÁడ ప\fమం\f కనబడ�దు>7¯ అ�నప��డ� ఆయన–ఆ ప\fమం\f�బట��  
P#శనమ' yేయక య'ందునPÂను. 33b³హ  eా అబ,- .మ'jk మSటలSడ�ట 
y#Fం� eÂöY¶x b³ను. అబ,- .మ' తన bంట�:� d>?a? eÂáÿY ను. 
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వచనమ'లH 23, 25. øÈ� అబ,- .మ'ను ఒక మq,V$6Iï+న అp2 VOా 
చూvిం�-డ�, 2ా/ ఇక�డ ల@తG మ$6య8 తన కLటYంబమ8 తమకL గృహమ8ను 
�ేసుకLన0 9: ,ొమ అ.E దుష̀పట̀ణమ8ను గ£$6u Mజ¤¹ పన �ేiిన ఒక దయగల 
పవ̂క�Oా వ$6Hం�-డ� (20:7 చూడంBd). ,ేవ�డ� .-�యమ8ను జ$6O6ంచకLంB- 
ఉంB-� అ/ vితర�డ� అను23నుటల´దు. ల´,- అబ[̂×మ8 Iïహü Dా #క� 
Öp/ పª̂0ంచుటల´దు. ఇక�డ పశ̂0 దుష«� లjkక�డ Îdమంత«లను P#శనమ' 
yేయ'దుeా? (18:23) అను,-/ ,-a$ా ,ేవ�డ� అప$ాధులbc క¿B- 
అమqయకLలను .-శనమ8 �ే9ా� Bేøనన0 తన tంతను bెలLప�తG.-0డ�. 
vితర�/ ఆల@చన ప2̂ారం, /జ)*+న .-�యం అనున,V ,ేవ�డ� ÖpమంతGలను 
`మ$6య8 దుషG (tsaddiq ,ַצִּדיק) లను DEర�Oాచూసూ�  Üదట v�$Õ�నబBdన 
Dా$6/ రådంt $�ండవ,VOా v�$Õ�నబBdన Dా$6/ మqత)̂  ªådం�-ల/ 
ఎదుర�చూసు� ం,V. మంt మ$6య8 �ెడ�ల మధ�గల వ�b-�సమ8 అనున,V 
ప$6:ద¾  గ¯ంథంల@ తరచుOా వ�ేu అంశంOా కనబడ�తGం,V, మ$6య8 ఇ,V 
య8Oాంతంల@ కడవ$6 \ర��నకL ఆN-రమ8Oా ఉం,V (పక̂టన 20:11–15; 21:7, 
8, 27; 22:11–15). 

బహÇ�ా అబ[̂×మ8 9: ,ొమ #క� దుష̀తaమ8ను గ£$6u bెలLసుకL/ 
ఉంట[డ� (13:13), ఎందుకంట� Dా$6 �ాపమ8 #క� Oాంõ$ా�/0 ,ేవ�డ� 
అంచ.- DEiినప��డ� ఎ,V$6ంచుటకL పయ̂p0ంచ ల´దు. అIనప�టh2í ఆయన 
మనసుÄల@ ఎకL�వOా ఉన0,V అక�డ /వiింtన ల@తG మ$6య8 ఆయన 
కLటYంబమ8. vితర�/ సహü దర�/ కLమqర�/ గ£$6u మనకL ఇప�టh2� 
bె�iిన,-// బటh`  మ$6య8 19వ అN-�యంల@ నøదు �ేయబBdన ,-// 
బటh` , అNVక ÖpమంతGల�ౖన వ�కL� ల జ¤Ób-ల@ ల@తG అంత ఎకL�వOా 
అ/vించు2�ల´డ�. మ$Ñ Dgౖప�, v�తGర� �ా̂³న 9: ,ొమ పట̀ణసు� లbc ల@తGను 
�� �uనప��డ� ఆయనను గ£$6u “ÖpమంతGడ�”Oా (δίκαιος, dikaios, 
అనున,V tsaddiqనకL �� �న,VOా ఉం,V) ప�2ాడ� (2 v�తGర� 2:6–8). ఈ 
Mధ)*+న వ�b-�సమ8 తరచుOా ధర®�ాస� 7మ8ల@ను, పవ̂క�లల@ను, మ$6య8 
2íర�నలల@ను వసు� ం,V. ఉ,-హరణకL, “Iïహü Dా ÖpమంతGలను v�^ÀంచుDాడ� 
... భ2í�Ý �నుల మqర¼మ8ను ఆయన వంకరమqర¼మ8Oా �ేయ8ను” (2íర�న. 146:8, 
9). 

9: ,ొమను గ£$6u అబ[̂×మ8 �ేiిన Mజ¤¹ పనల@ ÖpమంతGలను మ$6య8 
దుషG` లను ,ేవ�డ� ఒ2� $ÐpOా ప$6గణ¬ంచడం ఊÝÞంచల´/,VOా మ£డ� 9ార�e  
bె��ాడ�. ఈ ఆల@చనకL ఆయన మర�వtuన పp̂9ా$Ð, అటh`  2f¯యలకL ఆయన 
అభ�ంత$ా/0 పదును �ేయ8టకLOాను తన �[షను మq$ాuడ�. ÜదటhOా, 
,ేవ�డ� “దుషG` లbcక¿డ ÖpమంతGలను .-శనమ8 �ేయ8.-?” అ/ ,ేవ�/ 
అBdOాడ� (18:23). ఈ పశ̂0 ,ేవ�/ Mషయంల@ 23ంత �: ర�ాటYను సూtసు� ం,V; 



 116 

ఆయన తన ఉగ¯తను /$�ùధ�ంOా ÖpమంతGలvwౖ.- మ$6య8 �ెడ�తనమ8 
జ$6O6ంచుDా$6vwౖన క¿B- పంvి9ా� Bేø అ/ ఇ,V సూtసు� ం,V. 

$�ండవ అభ�ంతరం ఇం2ా బలంOా ఉం,V; దుషG` లbc క¿డ Îdమంత«� 
దుష«� �jk సమమ'aా ఎంచుట అ.E ఆల@చనను చూiి vితర�డ� DgనుకకL 
IïO69ాడ� (18:25a). “.-శనమ8” (מּות, muth) �ేయ8ట అంట� “చంప�ట”; ఇ,V 
తర�Dాp 2ాలంల@ ,ేవ�/ ధర®�ా9ా� L /0 ఆచ$6ం� ే Mషయంల@ అప$ాNVIï+న 
Dా/2f MNVం� ే మరణ దండనకL ప$6�[షOా మq$6ం,V (ల´n. 20:2; సంఖq�. 
35:19, 21). అబ[̂×మ8 పశ̂0 #క� పN̂-న)*+న పp̂�ాదన ఏమంట� ÖpOా 
�Mం�ేDార� �ెBd�� Iన సమqజమ8ను 2ా�ాడగ�O� .gౖpక MలLవలను 
ఉత�న0ం �ే9ా� ర� ల´,- ఈ �ెడ8  సమqజం ,ేవ�/ \ర�� 
వలనబ¦,V$6ంచబడ�తGం,V. ఆయన ఆల@చన ప2̂ారంOా, ,ేవ�/2f ప$6:ద¾)*+న 
ఒక �æషమ8Oా ప,Vమం,V ÖpమంతGలL అ.Eకమం,V అMÖpమంతGల కంట� 
మ8ఖు�లL. అబ[̂×మ8 మ$6య8 ఆయన సంb-నమ8 ,-a$ా భ£Àల@/ సమస�  
జనులను ఎలq ఆÊ$ాaదమ8లను కనుOÕనవలiి ఉ.-0µ అలqO� 9: ,ొమల@/ 
అప$ాధులL /ర)*+న .Eరమ8లL �ేయ/ అ.Eకమం,V అమqయకLల�ౖన తమ 
bcటh �"ర�ల �Mb-లల@ కర�ణను కనుOÕంట[ర�. ఒక MధంOా, దుషG` ల 9ాr నంల@ 
ÖpమంతGలL పb̂-�మq0యంOా �M9ా� ర�. 

అబ[̂×మ8 bె�vిన మ£డవ అభ�ంతరం క¿B- ఇలq.E ఉం,V: ,ేవ�డ� 
ÖpమంతGలను మ$6య8 దుషG` లను ఒ2� MధంOా ప$6గణ¬9ా� డ� అ.E,V ఆయనకL 
ఆల@tంచల´/ Mషయం. అటh`  ఒక ఆల@చన వలన ఆయన pvి�23ట̀బB-8 డ�, 
మ$6య8 ఆయ/ పశ̂0ల@ ఆయన దయ స�ష̀మ�తGం,V, సమమ'aా ఎంచుట 
ÎకH దూరమవ� aాక. సర§ల3కమ'నకH ÅరC� ÅరC�eాడ� P#$యమ' yేయ�# 
(18:25b). ఇందుమ£లంOా vితర�డ� ,ేవ�/bc �ెvి�న,V ఏమంట�, 
ÖpమంతGలను “.-శనమ8” (చంvిb)ే �ేi��  తనను b-.E అçశంసనమ8 
�ేసు2�Dా� అ/. ప$6:ద¾  గ¯ంథంల@/ �ా̂థÀక సb-�లల@ ఒకటh, ఈ ల@కమ8ను 
అందుల@/ సమ9ా� /0 సృÈి`ంtన Iïహü Dా మqనవ�లbc ఆయన 2ార�మ8ల 
Mషయంల@ ÖpమంతGడ� మ$6య8 .-�యమంతGడ�. 23/0 9ార�e  ఆయన 
అ.-�యంOా �ేసు� న0టYe  అ/vింt.- ఇ,V సత�మ8 (,Va\. 32:4, 5; 2íర�న. 
9:7–9; 96:10; 97:1, 2; $Ñమq. 2:5–11). 

వచనమ'లH 24, 26–33. ఒకDEళ 9: ,ొమ పట̀ణమ8ల@ 2�వలం ఏబ\fమం\f 
Îdమంత«లH ఉన0�Ñ ,ేవ�డ� ,-// 2ా�ాడb-B- అ/ అబ[̂×మ8 ,ేవ�/ 
పª̂0ం�-డ� (18:24). ఈ పp̂�ాదనకL ,ేవ�/ అంOÐ2ా$ా/0 �: ం,VనDాBె ౖ
(18:26), ఒకDEళ అక�డ నలHబ\fb³�దు మం,V ÖpమంతGలL ఉన0�Ñ ªÂను 
తvి�ంచమ/ Iïహü Dాను బలవంతం �ే9ాడ� (18:28). మరలq, అబ[̂×మ8 
#క� సల×కL ,ేవ�డ� ఒప��కL.-0డ�; 2ాబటh`  $�ండ�9ార�e  vితర�డ� ఆ 
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సంఖ�ను ఐదుbc తO6¼ం�-డ�, “ఏబ,V” నుంBd నలHబ\fb³�దు నుంBd నలLబ,V 
వరకL (18:29). 

,ేవ�/bc ఈ MధంOా పశ̂0ల పరంపర 23న9ాO6సూ�  అహం2ా$6Oా ల´,- 
అమ$ా�దకరంOా ఉంB-ల/ vితర�డ� అను2�ల´దు; 2ాబటh` , b-ను ధూöయ' 
బ���\ెయ' అ/ ఒప��కL.-0డ� (18:27). ఈ పదమ8లL ఆయనల@/ మqనవ 
,ౌరùల�మ8ను bెలLప�తG.-0I; Dాడ� “మరణమ8నకL అప�O6ంపబBd 
దుమ8®కL p$6O6 $ావలiినDాBdOా ఉ.-0డ�” (2:7; 3:19; µబ8 30:19; 2íర�న. 
103:14).11 అIనప�టh2í, అబ[̂×మ8 అనుక¿ల సమqN-నమ8లL 
�: ం,Vయ8ండOా, ఇంకను Nైర�మ8 bెచుuకL/ ఆ సంఖ�ను ప,Vbc మ£డ� 9ార�e  
తO6¼ం�-డ�, “నలLబ,V” నుంBd మ'ప�\f నుం�� ఇరCవ\f నుంBd ప\f వరకL 
(18:30–32). ఈ Mషయమ8ను ఇంకను vితర�డ� ఒp�Bd �ేసు� ండOా, ఆయన 
అహం2ారంOా ల´డ�; Mర�ద¾ంOా, ఆయన Âమqర@ంOా ఉ.-0డ�, మ$6య8 
9: ,ొమల@/ ÖpమంతGలకL కర�ణ 23రకL DEడ�23నుచుండOా తనపటY  :$పంaా 
ఉండవద&/ $�ండ�9ార�e  ,ేవ�/ అBdOాడ� (18:30, 32). 

తన అంpమ Mన0పమ8నకL మ8ందు, ,ేవ�/ ఎంతవరకL అడ�గ8టకL 
bెO6ం�-Bో  ఆ ప$6Àp దగ¼రకL �ే$ాడ/ అబ[̂×మ8 బహÇ�ా �[Mంt ఉంట[డ�. 
2ాబటh` , 9: ,ొమ #క� M.-శనమ8ను గ£$6u ఇం:;కమS>7 మqట[e డb-న/ 
అ.-0డ�. ఒకDEళ “ప,V” మం,V ÖpమంతGలL అకÁడ కనబడ�దు>7¯, అప��డ� 
ఈ ప,Vమం,V/ బటh`  పట̀ణమ8ను 2ా�ాడ�టకL nల�తGం,- అ/ ,ేవ�/ అBdOాడ� 
(18:32). vితర�/ #క� సమర®క M�-రణ పశ̂0లను Iïహü Dా భ$6ం�-డ�, 
త,-a$ా \ర��ల@ ,ేవ�/కLంB ే ఒకMధ)*+న సహనమ8ను గ£$6uv�తGర� 
తర�Dాత 2ాలంల@ v�$Õ�న0 ,-// Dgలe Bd �ే9ాడ�. ,ేవ�/ #క� �ా̂థÀక)*+న 
సa�[వం ఏమంట� “ఎవడ�ను నªంపవల�న/ Iచ�Iంపక, అందర� 
మqర�మనసుÄ �: ందవల�న/” 2�ర�తG.-0డ� (2 v�తGర� 3:9). ఇం23క MధంOా 
�ె�ా�లంట�, “,ేవ�డ� v�^మ” గనుక (1 µ×ను 4:8), ఆయన Üదటh Üగ8¼  
దంBdంచడø ల´క .-శనం �ేయడø 2ాదు, 2ా/ ఆయన ప$6:ద¾త మ$6య8 
Öp $ా�పడనంత వరకL ÂÀంt రådంచడ) . ,/2f అరrమ8 Iïహü Dా ఎలq 
పవ̂$6�ం�-� అంట� �ాపమ8లL అసలL పట̀నటYe Oా చూtచూడకLంB- �� I� 
అNV2ానందం క�O6న ఒక మ8స� b-తయ� వల� ,ేవ�డ� ఉంట[డ� అ/ 
దు$ా®ర�¼ లL ఆల@tంచుటకL ఎన0టh2f/ 2ారణమ8లL ల´కLంB- ఉంB-�. Dా$6 
సం�[షణ మ8O6iిన 2ారణ-న, b³హ  eా అబ,- .మ'jk మSటలSడ�ట y#Fం� 
eÂöY¶x b³ను. అబ[̂×మ8 తన Iంటh2f p$6O6 Dgð�e ను (18:33) – అంట�, “మ) Ù 
దగ¼రనున0 iింధూర వనమ8”నకL (18:1). 
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అన§యమ' 

µ¥ా§సమ' కFa?న మనుష«$డ� (అ"#$యమ' 18) 

M�ాaస జ.-ంగమ8 ఊÝÞంచల´/ సందర½కLలL వtuనప��డ� 
కృ�ాసÝÞతంOా స�ం,V9ా� ర� (18:1–8). ,Vనమ8 #క� DEBdÀల@ తన 
గ8B-రప� ,-aరమ8 .äద&  M�ా̄ంp \సుకLంటYన0 అబ[̂×మ8 .äద&కL 
అక9ా®తG� Oా మ8గ8¼ ర� అప$6tతGలL వtuనప��డ� ఆశuర�పBd�� యqడ�. 
ఆయన ల´t Dా$6/ 9ాaగpంచుటకL ఎదుర� DgðÒe డ�, 2ా/ Dార� పరల@కం నుంBd 
వtuన సందర½కLలL అ/ Dా$6ల@ ఒకడ� Iïహü DాI� అ/ ఆయనకL 
bె�యదు. ఆయన �ేiినటYe Oా Dా$6/ iీaక$6ంచు23నుట ,-a$ా మ$6య8 Dా$62f 
ర�tకర)*+న �0జనమ8ను వBd8ంచుట ,-a$ా, M�ాaస జ.-ంగమంతటh2f vితర�డ� 
ఆpథ�మ8ను గ£$6uన ఒక మq,V$6 అయq�డ�. 

Ýý. ^ పp̂^క రచIత 2��Iస�వ�లకL తమ సహü దర�ల పటe  v�^మ చూvిసూ�  
ఆpథ�మ8 �ేయ8ట “మరవకLBd” అంట% “,-/వలన 23ందర� ఎర�గకI� 
,ేవదూతలకL ఆpథ�మ8 �ేiి$6” (Ýý. ^. 13:2) అ/ ప�2fనప��డ� అబ[̂×మ8 
తన మనసుÄల@ ఉంBd ఉంట[డ�. ఈ vితర�డ� Dgలe Bd �ేiిన ఆpథ� 2f¯యలను 
తన అనుచర�లL �ేయqల/ ,ేవ�డ� ఆªసు� .-0డ�. ఆక�OÕన0 మ$6య8 
దvి�కOÕన0 పర,ే:లను మనం చూi� MN-నం Iïహü Dా పటe  మనకLన0 
/జ)*+న సమర�ణను ల´,- సమర�ణ ల´À/ పp̂ÓంÓసు� ం,V. \ర�� ,Vనమ8న 
ప$6Ê�ంచబడ� ªష�$6కప� ప$ÐÂలల@ మనం ఆక�OÕ/న Dా$62f ఆ×రమ8 
ఇ�-uమq ల´,-, దvి�OÕ/నDా$62f Öîe�-uమq ల´,-, పర,ే:లను మన 
గృహమ8లల@ �ేర�uకL.-0మq ల´,- అ.E MషయqలL ఉంట[I (మత�I 
25:35). \ర��ను I�సు Mవ$6ంtన MN-నంల@, $ా� అంట[డ�, “À2f�� 
అలL�ల�ౖన IÒ .- సహü దర�లల@ ఒక/2f =ర� �ేiిp$6 గనుక .-కL �ేiిp$6” 
(మత�I 25:40). 

M�ాaస జ.-ంగమ8 ,ేవ�/ DాOా& నమ8లL ఒకDEళ నమ®శక�మ8Oా 
ల´క�� Iనప�టh2í Dాటhvw ౖ ఆN-రపడ�ట .Eర�u2�Dా� (18:9–15). =దటh2f 
�ా$ాకL కLమqర�డ� కలLగ8ను అ/ ,ేవ�డ� DాOా& నమ8 �ేiినప��డ� అబ[̂×మ8 
వల� ఆ)* క¿B- (17:17) అM�ాaసమ8bc నMaం,V. Dా$6 వయసుÄల@ ఉన0 
ఇద&ర� మనుషG�లL–�ా$ాకL ఎన�¦ ౖ bÔÀ®,V మ$6య8 అబ[̂×మ8కL bÔం�¦ ౖ
bÔÀ®,V సంవతÄరమ8లL–సహజ ప�¾pల@ Óడ8లను కనడం అ9ాధ�ం. అటh`  
సంశయDాదమ8నకL Iïహü Dా స�ందన ఇలq ఉం,V: “Iïహü DాకL 
అ9ాధ�)*+న,V ఏ,ై.- నున0,-?” (18:14). Dా$6 శ$Ðరమ8లL Óడ8లను క.E 
Mషయంల@ “మృతతG ల�)*+నను,” అబ[̂×మ8 (మ$6య8 �ా$ా) “/$ÐÂణకL 
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ఆN-రమ8 ల´నప��డ�” క¿B- ,ేవ�డ� DాOా& నమ8 �ేiిన,-// “.gరDEర�uటకL 
సమర�r డ�” అ/ రÎÏdOా Mశaiిం�-ర� ($Ñమq. 4:18–24). ఇ9ాÄకL జన®bc 
,ేవ�/ DాOా& నమ8vw ౖ Dా$6కLన0 M�ాaసమ8 Dార� Üదట Mన0ప��డ� 
నమ®శక�మ8Oా ల´కLన0ను తర�Dాత రÎÏd అIం,V. 

�"లL క¿B- ఈ అM�ాaసమ8 అ.E అంశమ8ను గ£$6u మqట[e B-డ�, 
మ8ఖ�ంOా మృతGల ప�నర�b-r నమ8 Mషయంల@. మృతGలL 2í¯సు�  #క� $�ండవ 
$ాకడల@ ల´9ా� ర/ 23/09ార�e  �K̄తలL ఆయన బë ధను సం,ేÝÞం�-ర�. /త� 
�Mతమ8నకL ప�నర�b-r నమ8 Mషయంల@ కష̀పడ�తGన0 అన�జనుల�ౖన 
2��Iస�వ�లను �� ^ తÄÝÞంచుటకL �"లL 2í¯సు�  ప�నర�b-r నమ8ను గ£$6u సు,రì)*+న 
Mవరణను ఇ�-uడ� (1 23$6ం2 . 15 చూడంBd). 

శ$Ðర ప�నర�b-r నమ8ను ఈ.-డ� సంశయమ8 క�O6న మనసుÄలL ఏDgౖ.- 
2ారణమ8ల �ేత Mస®$69ా� I. 2��Iసు� వ�లLOా vిలLవబB ే23ందర� క¿B- ఇటh`  ఒక 
ఆల@చనను pరస�$69ా� ర�; అIనప�టh2í, ఆ,Vమ సంఘమ8 #క� సంయ8క� 
iి,-¾ ంతమ8 శ$Ðర ప�నర�b-r నమ8ను బë NVంtం,V. Üదటh శb-బ&మ8ల@ �-లq 
మం,V2f ఇ,V నమ®శక�మ8Oా ల´క�� Iనప�టh2í, య8OాలLOా ఉన0 v�^$�vిత)*+న 
9ాÂ�మ8 ,// MశaiించుటకL µగ�)*+న అ.Eక 2ారణమ8లL ఇtuం,V. 

ÜదటhOా, ,ేవ�డ� మ$6య8 I�సు ఇద&ర� క¿B- 2í¯సు�  మరణ¬ంt 
ప�నర�b-r నమ8 �ెందుట[డ/ �ె�ా�ర� (Iïష. 53:1–12; మత�I 16:21; 
µ×ను 10:17, 18; అ�: . 2:22–24, 29–31). 

$�ండవ,V, అ�: స�లLలL ఇం2ా అIదువందలకL vwౖOా 9ా��లL I�సును 
iిలLవ మరణమ8 తర�Dాత స�వ�/Oా చూiినటYe  9ాÂ�À�-uర�. 23ంద$��b ే
ఆయనను మ8టY` కL.-0ర� మ$6య8 ఆయనbc క¿B- భ8Ûం�-ర� (ల¿2ా 
24:33–43; µ×ను 20:19, 20, 24–29; అ�: . 2:32–36; 9:1–6; 22:6–
10; 1 23$6ం2 . 15:1–8). 

మ£డవ,V, I�సు ప�నర�b-r నమ8ను గ£$6u 9ాÂ�ÀtuనDార� ఆయన 
ప�నర�b-r నమ8ను గ£$6u అబద¾  9ాÂ�మ8 ఇచుuట ,-a$ా సంపదనుOా/, 
పఖ̂q�p/Oా/, ల´,- హü ,-నుOా/ ఏ= �: ందు2�ల´దు. ,/2f çన0ంOా, 
�?pకపర)*+న పp̂,-//, అంట� i�0ÝÞతGలను, కLటYంబమ8ను, ఆiి�/ 
మ$6య8 Dా$6 9: ంత �ా̂ణమ8లను క¿B- 2�ల@�యqర�. Dా$6ల@ �-లqమం,V 
అంpమ Dgలను �ె�eం�-ర� ఎందుకంట� I�సును తన మరణమ8 తర�Dాత 
స�వంOా చూ�-మ/ 9ాÂ�ÀచుuటకL Dార� Dgను2ాడల´దు. 

.-లLగవ,V, మన ప�నర�b-r నమ8ను గ£$6u ఖtతతaమ8ను ఇtu 
భMష�తG�  గమ�మ8ను గ£$6u మనకL /$ÐÂణను ఇ�ేu,V I�సు #క� 
ప�నర�b-r న) . అ,ే సుDార� (:భ Dార�); అ,V ల´కLంB-, �"లL �ెvి�నటYe Oా, 
మనÀంకను �ాపమ8ల@.E ఉ.-0ను, మన M�ాaసమ8 వ�రr) , మన 
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�Mతమ8లL <న�మ8 (1 23$6ం2 . 15:14–22). ఈ పప̂ంచంల@ అ.Eకమం,V 
సంశయqత®క ఆల@చనల.E క�O6య8ంట[ర�, అM ఎటh`  /$ÐÂణను ఇవaల´వ�. 
అIనప�టh2í, 2��Iస�వ�లకL మరణమ8 అనున,V తన మ8లLe ను �� OÕటY` 23/ 
Mజయమందు ÀÙంగబBdం,V ఎందుకంట� 2í¯సు�  మృతGలల@ నుంBd p$6O6 ల´�-డ� 
గనుక. �ాపమ8 మ$6య8 మరణమ8vw ౖ ఆయన �: ం,Vన జయమ8ల@ మనమ8 
క¿B- �ాలLపంచుకLంట[మ8, మ$6య8 “మనలను v�^ÀంtనDా/ ,-a$ా 
మనమ8 nట/0టhల@ అత�NVక Mజయమ8 �: ం,Vయ8.-0మ8” ($Ñమq. 8:37;  
1 23$6ం2 . 15:54–57 చూడంBd). 

M�ాaసజ.-ంగమ8 దుషG` లvw ౖ,ేవ�డ� పంv� \ర�� .-�య)*+న,V అ/ అరrం 
�ేసుకLంట[ర� (18:16–22). Iïహü Dా అBdOాడ�, “.Eను �ేయబë వ� 2ార�మ8 
అబ[̂×మ8నకL ,-�ెద.-?” (18:17). $�ండ� 2ారణమ8ల �ేత vితర�/2f ఆయన 
పణ̂-îకను �ె�ా�ల/ అనుకL.-0డ�: (1) అబ[̂×మ8 “బలమ8గల OÕప� 
జనమ8Oా” అవaవలiి ఉ.-0డ�, మ$6య8 ఆయనల@ “భ£Àల@/ సమస�  
జనమ8లLను” ఆÊరa,Vంపబడవలi ి ఉ.-0ర� (18:18). 2ాబటh` , (9: ,ొమ, 
OÕÜఱ q$ , మ$6య8 µ$ా& ను ల@యల@ ఇతర పట̀ణమ8లల@; 19:24, 25) 
అ.Eకమం,V పజ̂లL Dా$6 �ెడ�తనమ8ను బటh`  .-శనమ8 2ావలi ిఉండOా, అటh`  
,ైMక)*+న 2ార�మ8ను గ£$6u ,ేవ�డ� vితర�/2f Mవరణ ఇ�-uడ�.  
(2) అబ[̂×మ8 తన తర�Dాత “తన vిలe లLను తన Iంటh Dార�ను Öp 
.-�యమ8లL జ$6O6ంచుచు, Iïహü Dా మqర¼మ8ను O��23న”వల�న/ Dా$62f 
బë NVంచవలi ి ఉం,V (18:19). మqనవ�/2f ,ేవ�డ� ఇ�ేu DాOా& నమ8లL 
ద$6,-ప�Oా ఎలeప��డూ షరతGలbc క¿BdనMOా ఉంట[I; pర�గ8బ[టY 
�ేయ8Dా$6 =ద ,ేవ�డ� తన ఆÊ$ాaదమ8లను బలవంతంOా $ా/య�డ�. 
అబ[̂×మ8 సంb-నమ8ను ,ేవ�డ� ఆÊరa,Vం�-లంట�, Dార� ÖpOా �Mసూ�  
తమ ,ైనం,Vన �Mb-లల@ .-�యమ8ను జ$6O6ంచులqగ8న Dా$6/ “Iïహü Dా 
మqర¼మ8”ల@ ఉప,ేªంచవలiిన అవసరత ఆయనకL ఉం,V. DాOా& న ,ేశమ8ను 
సaతంp^ంచు23నుటకL మ$6య8 ,-/ల@/ ఆÊ$ాaదమ8లL మ$6య8 
DాOా& నమ8లకL Dారసులగ8టకL ఇM Dా$62f 23/0 /బంధనలL అయq�I 
(,Va\. 28:1, 2, 15, 16, 36, 37; 1 సమ£. 15:22, 23; ఆøసు 5:21–24; 
=2ా 6:6–8). 

తన పజ̂లL ÖpOా �Mసూ�  .-�యమ8ను జ$6O6ం�-ల/ ,ేవ�డ� 
2�ర�23నుటకL ఒక 2ారణం 9ాa�[MకంOా ,ేవ�డ� ప$6:దు¾ డ�, ÖpమంతGడ� 
మ$6య8 .-�యవంతGడ� గనుక. Iïహü Dా �� �2�ల@ సృÈి`ంచబBdనDార� 
అ.-�యంOా మ$6య8 దుషG` లLOా ఉంట�, అటh`  �వన MN-నం ఆయన 
సa�[వమ8vwౖ.E పp̂ÓంÓసు� ం,V (ల´n. 19:2, 13–18, 29–37; Iïష. 1:16–23; 
హü È�యq 4:1–4). ఇ�ా̄I�áయ8లL Mగ¯×$ాధన Dgౖప�మîeనప��డ�–అంట� 
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పp̂Mధ)*+న దుష̀తaమ8ను జ$6O6ంచుచు అనOా ఆ�-రపర)*+న అç�-రమ8లను 
ఆడ మ$6య8 మగ వ�ç�-ర�లbc జ$6O6ంచుచు Dా$6 tన0Óడ8లను 
నరబలLలLOా అ$6�ంtనప��డ�–అన�జనులల@ ,ేవ�/ #క� .-మమ8 
దూÈించబBdం,V (ల´n. 18:1–30; 2 $ా�లL 23:1–27; 24:1–4; Iïష. 52:5; 
IïÝýజ��లL 36:20; $Ñమq. 2:24). 

/జ)*+న ప�ాub-� పమ8నకL పజ̂లను bెచుuటకL ,ేవ�డ� DాOా& నమ8 
�ేయబBdన ఆÊ$ాaదమ8లను మ$6య8 DాOా& నమ8 �ేయబBdన \ర��ను క¿B- 
పµ̂O6ం�-డ�. ,ైMక)*+న M�-రమ8 Dా$6 హృదయమ8లల@ మ$6య8 
�Mb-లల@ మqర��నకL ,-$6\సు� ంద/ ఆయన ఆªం�-డ�. అIనప�టh2í, 
ఆయన Dా$6/ (పవ̂క�ల ,-a$ా) vి�tన 23ల,, ఆయన నుంBd Dార� అంత 
దూరంOా Dgîe�� యqర� (హü È�యq 11:1–7). హృదయమ8ల@ MPాదకర)*+న 
క5 6నతaమ8 వtu ప�ాub-� పమ8నకL ఎటYవంటh సrలమ8ను ఇవaల´దు. ఈ 
2ారణమ8 �ేత.E య£,- మ$6య8 ఇ�ా̄I�లL ఆఖర�కL తమ ,ేDాలయమ8ను, 
$ా�లను, ,ేశమ8ను మ$6య8 సaతంతమ̂8ను 2�ల@�I అను�ల ,ేశమ8ల@/2f 
బం,లLOా 23/�� బB-8 ర�. 

M�ాaసజ.-ంగమ8 దుషG` ల =ద2f వtuనటYe Oా ÖpమంతGల =,V2f 
.-శనమ8 కలLగకLంB- ,ేవ�/bc Mజ¤¹ పన �ే9ా� ర� (18:23–33). 9: ,ొమ 
మ$6య8 OÕÜఱ q$ లకL దగ¼రOా 23ందర� ÖpమంతGలL ఇంకను ఉ.-0ర/ 
మ$6య8 ,ేవ�/ ఉగ¯త Dా$6vw ౖపBdనప��డ� దుషG` లbc క¿B- క�i ిnర� క¿B- 
నªం� ే పమ̂qదమ8న0ద/ అబ[̂×మ8 నమq®డ�. 2ాబటh` , ,ైMక)*+న 
.-�యమను ఆN-రమ8 �ేiి23/ ఈ పట̀ణమ8లను గ£$6u ఆయన Mన0పమ8 
�ే9ాడ�, 2ాOా దుషG` లL అనుభMం�ే MNV/ ÖpమంతGలL అనుభMంచుటకL 
,ేవ�డ� Dా$6/ అనుమpంచడ/ ఆయన నమq®డ�. 

ఖtuతంOా, జలపళ̂యమ8ను గ£$6u మ$6య8 పళ̂యమ8నకL 
మ8నుప�న0 /DాiితGలL ప�ాub-� పపBd $ాబë I� పళ̂యమ8 నుంBd 
తvి�ంచు23నులqగ8న ఓడల@/2f పD̂EªంచుటకLOాను “Öp/ పక̂టhంచు” 
.ÆవహÇను ఏ$ా�టY �ేiిన Mషయమ8ను అబ[̂×మ8 M.-0డ� (2 v�తGర� 
2:5). ఈ సందర¥ంల@, దుష̀ పట̀ణమ8లvw ౖ $ాబë I� M.-శనమ8ను గ£$6u 
పక̂టhంచుటకL స$6పడ� సమయమ8 ల´ద/ vితర�డ� స�ష̀ంOా గ8$6�ం�-డ�. 
ఆయన �ేయగ�O6నదలqe  µ$ా& ను ల@యల@/ పట̀ణమ8ల vw ౖ Iïహü Dా 
ఆకiి®కంOా పంప� M.-శనమ8 నుంBd Dా$6/ తvి�ంచుటకLOాను ÖpమంతGల 
పÂమ8Oా – ల@తG, అత/ కLటYంబమ8 మ$6య8 బహÇ�ా ఇం23ంత మం,V – 
Mజ¤¹ పన �ేయ8ట మqత)̂ . 

క.-నుల@/ అø$Ðయ8ల #క� ,ోషమ8 “ఇంకను సంప©రHమ8 2ాల´దు” 
గనుక (15:16) ,ేవ�డ� Dా$6/ ఇంకను 2ా�ాడ�తG.-0డ/ అబ[̂×మ8 అరrం 
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�ేసు23/ ఉంట[డ�. ఇం2ా అన�జనులల@ “స$Ñaన0తGBైన” ,ేవ�/2f పp̂/NVOా 
ఉంBdన Pాల´మ8 $ాజ�ౖన )*á�iw,ెకLను (14:18) క¿B- ఆయన జ¤¹ పకమ8 
�ేiి23/ ఉంట[డ�. అన�జనుBైన ఈ యqజకLడ� ఈ ప,̂ేశంల@ ఉన0 పజ̂లvw ౖ
రÂణ-రr)*+న ప�̂[Dా/0క�O6న Öpగల $ా� గనుక (Ýý. ^. 7:2 చూడంBd), 
స$6పడ�నంత మం,V ÖpమంతGలL అక�డ ఉన0�Ñ ,ేవ�డ� 9: ,ొమ 
OÕÜఱ q$ లను 2ా�ాడb-డ/ అబ[̂×మ8 తGదకL �[Mం�-డ�. .gౖpక)*+న 
మంtతనమ8, అ,V 23ంతమం,Vల@.E ఉన0ప�టh2í, దుష̀ సమqజమ8ను 
2ా�ాడ�టల@ ఒక 2f¯యqÊలక)*+న బలమ8Oా ప/�ేసు� ం,V. Öpగల 
.-�యqNVపpOా ,ేవ�డ� �ెడ�తనమ8 �ేయ8Dా$6vw ౖ తన ఉగ¯తను కL¯ మ®$6ం� ే
మ8ందు ,// ప$6గణల@/2f \సుకLంట[డ�. 

�ాప�ల�ౖన పజ̂ల పÂంOా vితర�డ� �ేiిన Mజ¤¹ పన Dా$6ల@ క¿B- ,ేవ�/ 
రÎపమ8.E క�O6య8న0 bcటh మqనవ�ల పటe  ఆయనకLన0 శద̄¾  మ$6య8 
దయను సూtసు� ం,V. ఒక$6vw ౖ మ$Õక$6/ Ýýtuంచు23.EటటYe  �ేi� 
అహం2ారమ8ను మ$6య8 Dా$6 �ాపమ8లను బటh`  మ$6య8 అpక¯మమ8లను 
బటh`  ఇతర�లL �: ం,ే .-�య)*+న ªÂ వలన 23ంద$62f క�O� ఆనందమ8ను అ,V 
తGBdtDEసు� ం,V. తర�Dాత �"లL �ెvి�నటYe Oా, /జ)*+న v�^మ “దు$Ð0pMషయ)*+ 
సంbcషపడక సత�మ8నందు సంbcÈించును” (1 23$6ం2 . 13:6). ఇ,V మన 
�ాపమ8లను ,నతaంbc మన)  bెలLసు23నుటను మ$6య8 మనమ8 
�: ందవలiిన ªÂను ,ేవ�డ� మనకL ఇవaకLంB- ఉ.-0డ.E ,-/vw ౖ
కృత�¹ లమ8Oా ఉండ�టకL మనలను �ేసు� ం,V! �ాప�లమ8Oా మనమ8 
సం�ా,Vంtనదలqe  మరణ)  ($Ñమq. 6:23). 2ాబటh` , �ెడ�తనమ8 
జ$6O6ంచుDా$6vw ౖ ,ైMక ఉగ¯తయందు మనం /లLవబBdనప��డ�, సత�మ8Oా 
మనమ8 �ెప�వలiినదలqe  “అక�డ ,ేవ�/ కృపbc తప� .Eను Dgళeల´ను” అ/. 
9: ,ొమ మ$6య8 OÕÜఱ q$  పట̀ణమ8లను గ£$6u Mజ¤¹ పన �ేయ8లqగ8న 
అబ[̂×మ8ను v�^$�vింtం,V స�ష̀ంOా ఈ Mధ)*+న Dgౖఖ$6I�. 

దుషG` ల మధ�ల@ ÖpమంతGల MNV/ గ£$6u అబ[̂×మ8నకLన0 శద̄¾  
ప$6:ద¾  గ¯ంథమంతటhల@ OÕప� వ�కL� లL �ేiిన Mజ¤¹ పనకL ఒక మq,V$6/ 
ఉంtం,V. �ాత /బంధనల@ మ£ల ఉ,-హరణIï+న øÈ� అ.Eకమqర�లL 
ఇ�ా̄I�లL పÂంOా Mజ¤¹ పన �ే9ాడ�. ఈ క¯మమ8ను Iïహü షGవ 
23న9ాO6ం�-డ�, అలqO� సమ£I�లL, ,-nదు, 9: లÁøను, మ$6య8 పవ̂క�ల�ౖన 
ఏáయq, ఎáPా, Iïషయq, I$Ð®యq, మ$6య8 IïÝýజ��లLలL క¿B-. 

23¯ త�/బంధనల@, 23ండ =ద పస̂ంగమ8ల@ I�సు ÝÞంiించుDా$6/ గ£$6u 
Mజ¤¹ పన �ా̂రrన �ేయవలiిన,VOా ఆజ¤¹ vిం�-డ� (మత�I 5:44). బ[ధ�ెం,Vన 
మ$6య8 /ర�b-Äహప©$6త)*+న పజ̂లను గ£$6u ఆయన ఆల@tసు� ండOా, 
“2�తకL ప/Dా$6/ పంప�”మ/ “2�త యజమqను/” �ా̂$6rంచవలiిన,VOా 
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ªషG�లకL �ె�ా�డ� (మత�I 9:36–38). iిలLవ #క� Öడల@ v�తGర� 
#క� నÀ®క “తvి��� కLండ�నటYe ” అయన �ా̂$6rం�-డ� (ల¿2ా 22:31, 32). 
Mజ¤¹ పనప©రaక)*+న ఆయన OÕప� పN̂-న యqజకL/ �ా̂రrన ,ేవ�డ� ఆయన 
ªషG�లంద$6/ దుషG` / నుంBd 2ా�ాBd, సత�మ8bc Dా$6/ పMతప̂$6t, ఐక�తbc 
Dా$6/ అలqO� Dా$6 9ాÂ�మ8 ,-a$ా ఆయనయందు M�ాaసమ8ంచు 
Dా$6నంద$6Ö ఆÊరa,Vం�-ల/ �ే9ాడ� (µ×ను 17:9–24). 

I�సు తన పజ̂ల 23రకL “Mజ¤¹ పనమ8 �ేయ8టకL /రంతరమ8 
�Mంచుచు.-0డ�” (Ýý. ^. 7:25) అ/ ఎ$6O6 అ�: స�లLలL మ$6య8 ఆ,Vమ 
సంఘమ8Dార� Dా$6 �ా̂రrనలల@ I�సు #క� మq,V$6/ అనుస$6ం�-ర� (అ�: . 
1:14; 2:42; 4:23–31; 12:5–12; 13:1–3). 2��Iస�వ �ా̂రrనలల@ ప$6:,-¾ త® 
#క� స×యq/0 �"లL క¿B- ప9̂ా� Mం�-డ� ($Ñమq. 8:26–28). మధ�ధ$ా 
సమ8దప̂� �ా̂ంతమ8ల@ ఉన0 ,ేవ�/ పజ̂లను గ£$6u ఆయన �ేiిన 
హృదయమ8లను b-కL మ$6య8 శ2f�గల �ా̂రrనలbc ఆయన పp^కలL 
/ంBd�� యqI. అ�: స�లLలL 23/09ార�e  b-మ8 వ�2f�గతంOా ఎర�గ/ 
సహü దర�లను గ£$6u క¿B- �ా̂$6rం�-ర� (ఎJ wi.ీ 1:15–23; 3:2, 14–21). 
ఇం2ా, 2��Iస�వ�లL “ఆత®వలన పp̂ సమయమ8 నందును పp̂Mధ)*+న �ా̂రrనను” 
�ేయ8చు, “ప$6:దు¾ ల /Àత�మ8 ప©రH)*+న పటY` దలbc Mజ¤¹ పనమ8�ేయ8చు” 
ఉండమ/ �ెప©� , ఆయన “సుDార� మర®మ8ను Nైర�మ8Oా bె�యజ�య8టకL” 
Oాను Dా$6 Mజ¤¹ పన �ా̂రrనలను 2�$ాడ� (ఎJ wi.ీ 6:18, 19). �"లL Mజ¤¹ పన 
�ా̂రrనలల@ ఎంతటh MలLవను చూ9ాడంట�, “మనమ8 సంప©రHభ2f�య8 
మqన�తయ8 క�O6, .gమ®,V Oాను సుఖమ8Oాను బద̂ుకL /Àత�మ8, 
అ/0టhకంటò మ8ఖ�మ8Oా మనుషG�లంద$623రకLను $ా�ల 23రకLను 
అNV2ార�లంద$6 23రకLను Mజ¤¹ పనమ8లLను �ా̂రrనలLను యqచనలLను” 
�ేయవల�న/ 2��Iస�వ�లకL Ýýచu$6ం�-డ� (1 pøp 2:2). 
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