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అ"#$యమ' 22 

అబ,- .మ' ½కÁ 

µ¥ా§సమ'నకH ప>¡Þ 

22వ అN-�యమ8ల@ bెలLపబBdన పN̂-న కథనమ8 �ాత/బంధనల@ 
�ా̂చుర�మ8 �: ం,Vన ఉత�మ)*+న Dాటhల@ ఒకటh. అIb,ే ఇ,V �ాఠకLలL అరrం 
�ేసు23నుటకL అp 2feష̀)*+న Dాటhల@ ఒకటh. అబ[̂×మ8 tవ$62f ,రì2ాలమ8Oా 
ఎదుర�చూసు� న0 DాOా& న ప�తĜడ�, ఇ9ాÄకLను �: ందు23.gను. తర�Dాత, ఒక 
M�ాaస ప$ÐÂల@, Dా// తనకL p$6O6 ఇDాaల/ ,ేవ�డ� 2�$ాడ�. అబ[̂×మ8 
ప$ÐÂల@ O���ెను, మ$6య8 కLరD̄ా/ �Mతమ8ను pయ�కLండ�నటYe  ,ేవ�డ� 
అడ�8 పBెను (22:1–14). అబ[̂×మ8 అ.Eక)*+న Dారసులbc ఆÊరa,Vంచబడ�ను 
అను DాOా& నం #క� ప�నర�ద¾రణbc (22:15–19) మ$6య8 తన సహü దర�డ� 
.-హü ర� సంb-నమ8 (22:20–24) గ£$6u గమ/కను bెలLప�చూ ఈ 
అN-�యమ8 మ8గ8సు� ం,V.  

అబ,- .మ' ½కÁ µ¥ా§స$త (22:1–14) 

ఇgా�కH బFఅర�ణకH UిలHప� (22:1–8) 

1ఆ సంగత«లH జ>?a?నతరCeాత \ేవ�డ� అబ,- .మ'ను ప>?¥0"fంyెను. 
ఎటY నaా ఆయన–అబ,- .మS, అ� UిలHవaా అతడ�–�త�మ' ప-భ'eా అPÂను. 
2అప���#యన–ÎకH ఒకÁ�ైయ'నG Î కHమSరC�, అనaా Îవ� UV-¤ంచు 
ఇgా�కHను Åసు:;� ¯>?యS \ేశమ'నకH eÂöY అకÁడ P�ను Îjk yెప�బv వ� 
పర§తమ'లల3 ఒక \#��ద దహనబFaా అత� న>?�ంచుమ� yెUu�ను. 
3jెలY eా>?నప��డ� అబ,- .మ' ల¬� తన aా��దకH గంత కట��  తన ప�eా>?ల3 
ఇదA>?� తన కHమSరCడగ' ఇgా�కHను eÂంటబiట�� :;� దహనబF :;రకH కటÊ�లH 
åF�, ల¬� \వే�డ� తనjk yెUి�న yZట�:� eÂáÿY ను. 4మ�డవ P#డ� అబ,- .మ' 
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కనుGలÕd�  దూరమ'నుం�� ఆ yZట� చూ� 5తన ప�eా>?jk–�రC aా��దjk 
ఇకÁడP� ఉండ���; P�నును ఈ �నGeాడ�ను అకÁ��:� eÂöY (\ేవ��:�) mT :�Á 
మరలS �½దAకH వyె�దమ� yెUి� 6దహనబF:� కటÊ�లH ÅసుకH� తన 
కHమSరCడగ' ఇgా�కH �ద Uuట��  తనyేdjk �ప��ను కd�� పట�� :;� ¶x b³ను. 
eా>?దAరC క��� eÂళõY చుండaా 7ఇgా�కH తన తం��-b³�న అబ,- .మ'jk–P# తం� 1- 
అ� UిFyెను; అందుకతడ�–ఏ¤ P# కHమSరC�# అPÂను. అప��డతడ�–�ప��ను 
కటÊ�లHను ఉనGµaా� దహనబF:� alఱ*o UిలY  ఏ\f అ� అడ�గaా 8అబ,- .మ'–
P#కHమSరC�#, \ేవ�� ేదహనబF:� alఱ*o UిలY ను చూచు:;ను న� yెUu�ను.  

,ేవ�డ� నరబ� ఇమ®/ అబ[̂×మ8కL ఆ,ేªంచుట అను ఆల@చన ఒక 
సమ2ాáన �ాఠకL/2f అసహ�)*+న,VOా ఉంటYం,V. ఒక సక¯మ)*+న Dారసు/ 
23రకL �-లq2ాలమ8 DEtయ8న0 తర�Dాత M�ాaస nర�/2f అటYవంటh ప// 
�ేయమనడమ8 �-లq కృర)*+న,VOా అ/vిసు� ం,V. ఒక మంt ,ేవ�డ�, ఇద&ర� 
వయసుÄ/ంBdన మనుషG�ల �Mb-లల@ జãక�ం �ేసు23/ మ$6య8 
గర¥మ8ఇచుuట మ$6య8 ఇ9ాÄకL ప�టY` క ,-a$ా /$ÐÂణ/tu, vితర�/ ఆ 
DాOా& న Óడ8ను చంపమ/ ఎలq అడ�గ8b-డ�?  

అ,ే సమయంల@, ఏMధ)*+న సం2�చమ8 ల´,- పశ̂0లL ల´కLంB- ,ేవ�/ 
#క� ఆ,ేశమ8నకL కటY` బBd అబ[̂×మ8 తaరOా తన కLమqర�/ 
అ$6�ంచుటకL ఎలq Dgð�e ను? b-ను ఇ9ాÄకLను ఎకL�వOా v�^Àంtనప��డ�, 
అతను 9: ,ొమ OÕÜఱ q$ ల@ ల@తG మ$6య8 ఇతర�లL 23రకL �ేiిన Mధమ8Oా, 
అత/ �Mతం 23రకL b-ను ఎందుకL మనM �ేయల´దు? ఇM 2feష̀)*+న పశ̂0లL, 
మ$6య8 Dాక�మ8 nటh2f సమqN-నమ8 అం,Vంచడం ల´దు. అIb,ే ఈ 
కథనమ8 ఒక ప$6Pా�రమ8ను సూtంచుటల´దు, మ$6య8 ఈMధ)*+న 
Dాక��[OాలL వ�కL� లను ప$Ðådం� ే,ేవ�/Oా వ$6H9ా� I ల´,- ఇ�ా̄I�లL ,ేశమ8 
23/0 దురç�ా̂యqలL ల´కLంB- �ేసు� ం,V. అలqO�, 23¯ త�  /బంధన ,ేవ�డ� 
మ$6య8 అబ[̂×మ8ను గ£$6u 23/0 తప��డ� ఆల@చనలను bÔలO6ంచుటకL 
స×యq/0సు� ం,V.  

వచనమ' 1. అN-�యమ8 �ా̂రంభమ8ల@ 2f¯ం,V ప$6చయం ఉంటYం,V: ఆ 
సంగత«లH జ>?a?నతరCeాత. మ8ందు అN-�యమ8ల@ Mవ$6ంtన సంఘటనల 
తర�Dాత ఇప�టhవరకL ఎంత2ాల)*+న,ో , మనకL �ెప�ల´దు; 2ాÖ ఇ9ాÄకL 
ప�టh`న తర�DాతనుంBd మ$6య8 అ.)*ల�కLbc సమqDEశమ8 వరకL సు,రì2ాలం 
గBdt ఉండవచుu. ఈ సమయq/2f ఇ9ాÄకL కÖసం ఒక య8వకLడ�; మ$6య8 
,ేవ�డ� అబ[̂×మ8bc 23ంత2ాలంOా మqట[e డక�� Iనప�టh2fÖ, Dgంట.E ,ేవ�/2f 
తన #క� స�ందన: �త�మ' ప-భ'eా.  

ఈ Mవరణ ఆజ¹ #క� ఉ,ే&శమ8ను bెలLప�తGం,V: \ేవ�డ� అబ,- .మ'ను 
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ప>?¥0"fంyెను. ఆ పక̂టన 23/09ార�e  2fe ష̀)*+న,VOా ఉం,V. ఎందుకట� KJV Ýý. ^ 
పధ)*+న נָָסה (nasah)/, ఈ వచనమ8ల@ మ$6య8 అంతట[, “�Kధన”Oా 
అనువ,Vంtన,V. ఈ వరHన ÜదటhOా ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 �ాపమ8 �ేయ8టకL 
పల̂@భvwటY` చున0టY`  చూప�చునప�టh2í, ,ేవ�డ� ఎన0డ�నూ మనుషG�/ 
�ాపమ8నకL పల̂@భvwట̀ల´ద/ బ¦ౖÓలL స�ష̀మ8Oా bెలLప�తGం,V (యq2�బ8 
1:13). అబ[̂×మ8ను ,ేవ�డ� ప$Ðådంtన ,-/2f ఉపµO6ంtన అ,ే Ýý. ^ 
మ£లపదమ8 అ.Eక9ార�e  ప$ÐÂ ల´,- తన పజ̂లను ప$ÐådంచుటకL �ేi�ందుకL 
ఉపµO6ంచబBdన,V (/ర¼మ. 15:25; 16:4; 20:20; ,Va\. 8:16; 13:3; 
.-�యqNV. 2:22; 3:1, 4).  

$ా� ÝÞÛ�యq కథనమ8ల@ ఈ ప$ÐÂకL ఒక 9ాధ�)*+న 2ారణమ8 
ఇవaబBdన,V: “అత/ �KNVంt, అత/ హృదయమ8ల@/ ఉ,ే&శమంతయ8 
bెలLసు23నవల�న/ ,ేవ�డత// MBdtvwటò`ను” (2 ,Vన. 32:31; ,Va\. 8:2; 
2íర�నలL 26:2 చూడంBd). ప$Ðådంచుట ,-a$ా, తన పజ̂ల /జ)*+న ఉ,ే&�ాలL 
మ$6య8 v�^$�పణలను ,ేవ�డ� బÝÞర¼తం �ే9ా� డ�. ఆ ప2̂f¯య ,-a$ా,1 
సa�[వలÂణ-లL మ$6య8 గ8ణమ8ల #క� అçవృ,V&/ ఆయన Dా$6ల@ 
ఆªం�ెను, మ8ఖ�మ8Oా ల@bైన M�ాaసమ8. అబ[̂×మ8 Mషయమ8ల@, ఇ/0 
సంవతÄరమ8ల తర�Dాత, vితర�/ #క� M�ాaసమ8 మ$6య8 సa�[వమ8 ఈ 
అంpమ ప$ÐÂల@ /లLసు� ం,ో  ల´,ో  పభ̂8వ� చూB-లను23.gను. తన 9: ంత 
tత�మ8 కంటò ,ేవ�/ tత�మ8కL ఎకL�వ �ా̂2-న�త ఇవaB-/2f తన మqనవ 
జ¤¹ నమ8, ఇ9ాÄకL పటe  తన ల@bైన v�^మ మ$6య8 తన కLమqర�/ భMష�తG�  
23రకL b-ను క�O6య8న0 కలలను పక̂�న vwడb-B-? ఇ9ాÄకLను నరబ�Oా 
అ$6�ం�ేందుకL అతడ� ,ేవ�/0 తO6నంతOా Mశaiిం�-B- (Ýý. ^. 11:17–19)? 

వచనమ' 2. అబ[̂×మ8నకL ఇవaబBdన ,ైDాజ¹ ÝàతGబద¾)*+న 
అవOాహనను వ�p$�2fసు� ం,V. Dార� 9ాN-రణమ8 నుంBd /$6&ష̀త Dgౖప� 
పయ/ంచుచుండOా బలపBdన ఇ9ాÄకLను గ£$6uన మ£డ� ఆవశ�క)*+న 
మ£డ� సూచనలbc ఇ,V ఆరంభమI�ం,V: ÎకH ఒకÁ�ైయ'నG Î కHమSరC�, 
అనaా Îవ� UV-¤ంచు ఇgా�కHను.  

Ýý. ^ పధం יִָחיד (yachid, “ఒ2�”) అÂ$ాలq “ఒ2�ఒక�, ఒంట$6” ఒక 
Mధమ8Oా “ఏ2��క మ$6య8 అమ£ల�)*+న”2 అ/ అరrమ8. yachidనకL సమqన 
OÐ¯కL పదమ8 µονογενής (monogenēs), Ýý. ^. Dా̂iిన పp^క 11:17ల@ 
ఇ9ాÄకLను సూtంచుటకL DాBdన పదమ8. ఆ Dాక�మ8ల@, NASB ఈ 
పదమ8ను “ఏ2��క కLమqర�డ�”Oా అనువ,Vంtన,V. అIb,ే ఈ అనుDాదమ8 
తప��, లqటhË వల´¼ టY (2í¯.శ. 395)ల@ జ�$Ñమ8bc ఈ తర�¨ మq Üదల�ౖన,V, 
మ$6య8 తర�Dాత KJV (2í¯.శ. 1611) అనుDాదకLలL ,// iీaక$6ం�-ర�. 
అÂ$ాలq ఇ9ాÄకLను “ఏ2��క కLమqర�డ�” అనడమ8 సమంజసమ8 2ాదు, 
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అబ[̂×మ8కL ఇద&ర� కLమqర�లL: ఇPా®I�లL మ$6య8 ఇ9ాÄకL. ,-/2f 
బదులLOా, త�eదండ�̂లకL వయసుÄ ,-టhన తర�Dాత DాOా& న ప�తĜ/Oా 
జ/®ంtన Dాడ� ఇ9ాÄకL “మqత)̂ , ఏ2��క కLమqర�డ�.”3 గనుక తన జననమ8 
ఒక అదుùతం. 

,ేవ�డ� ,ైDాజ¹ను 23న9ాO6సూ� , ఆయన అబ[̂×మ8ను ఆ,ేªం�ెను, 
¯>?యS \ేశమ'నకH eÂöY, అకÁడ P�ను Îjk yెప�బv వ� పర§తమ'లల3 ఒక 
\#��ద దహనబFaా అత� [ఇ9ాÄకLను] న>?�ంచుమ� yెUu�ను. “ø$6యq 
,ేశమ8” అను పదమ8 బ¦ౖÓలLల@ మ$�క�B- క/vించదు. �ాత /బంధనల@ 
ø$6యq అను పదమ8నకL గల ఇతర సూచన మqతమ̂8 2 ,Vన. 3:1, 
“9: లÁøను IïరÎషల´మ8ల@ తన తంBdÎï+న ,-nదునకL Iïహü Dా 
పత̂�Â)*+నప��డ� ø$6యq పరaతమ8 నందు Iïహü DాకL ఒక మం,Vరమ8 
కట̀.-రంçం�ెను” అ/ bెలLప�చున0,V. స�ష̀ంOా, తర�Dాత 2ాలమ8ల@, 
“ø$6యq” అను v�ర� 9ాN-రణ ప,̂ేశమ8 కంట�, ఒక పb̂ే�క)*+న పరaతమ8 
“Iïహü Dా పరaతమ8” (22:14)Oా అనaIంచబBdన,V. ఇ9ాÄకL #క� బ� 
జ$6O6న ప,̂ేశమ8 అ/ నÀ® ఇ�ా̄I�áయ8లL IïరÎషల´మ8ల@ ఒక /$6&ష̀ 
ప,̂ే�ా/2f “ø$6యq పరaతమ8” అను v�ర� vwట[` ర�. ఆ ప,̂ేశమ8ల@, ,-nదు 
,ేవ�/2f బ�యqOామ8ను అ$6�ం�ెను (2 సమ£. 24:16–25; 1 ,Vన. 21:16–
26), మ$6య8 9: లÁøను మం,Vరమ8ను కటò`ను.4  

ఇ9ాÄకLను “దహన బ�Oా అ$6�ంచుమ8” (ּעָֹּלה, ‘olah) అ/ 
అబ[̂×మ8నకL Ituన ,ైMక)*+న ఆ,ేశమ8ల@ ,ేవ�/ ఆజ¹ల@/ 2ా5 6న�మ8ను 
చూడగలమ8. అబ[̂×మ8కL ,ేవ�Bdtuన ఆజ¹ల@/ ఇబùం,V, b-ను ఇ9ాÄకLను 
“దహన బ�”Oా (עָֹלה, ‘olah) అ$6�ం�-� అ.E ,ైMక ఉప,ేశమ8ల@ ఉం,V. 
తర�Dాత ఇ�ా̄I�áయ8ల చట̀మ8 ‘olah అనున,V ప©$6�Oా బ�vీఠమ8 =ద 
ఆహÇpIï+న బ�యqగమ8Oా (జంతG చర®మ8bc తప�) అ$6�ంచున,VOా 
/యÀం�ెను.5 ఇ,V ,ేవ�/2f ఒక ఇష̀)*+న సుDాసనను ఉత�p�  �ేసు� ం,V 
(8:21; ల´n. 1:9). ఎందుకంట� ఆయనకL ప©$6�Oా సమ$6�ంచు23/న ఒక 
�Mb-/0 సూtసు� ం,V. మనుషG�/ బ�యqOాలL అ.E,V Iïహü DాకL 
అసహ�కరమ8 అను /జమ8 ఇక�డ సమస�Oా కనబడ�తGం,V. తర�Dాత, 
అను�లLవల� Dా$6 ,ేవ�ళeకL ఆ$ా,VంచునటYe Oా తన పజ̂లL Dా$6 vిలe లను 
బ�అర�ణOా ఇచుuట అను ,-// ఆయన /È�,Vం�ెను (ల´n. 18:21; 20:1–5; 
,Va\. 12:31; 18:10). 

మనుషG�/ బలLలvw ౖ ,ేవ�/ #క� అ9ాÄహ�మ8 గ8$6ంt అబ[̂×మ8కL 
ఎంతవరకL bెలLసు? బ¦ౖÓలL Dాక�మ8ల ,-a$ా మనకL సమq�-రమ8 
ఇవaబడల´దు. అIb,ే DాOా& న ప�తĜడ�– ఇ9ాÄకLను \సు23/– మ$6య8 
అత// బ�యqగమ8Oా, అ$6�ంచు అను Iïహü Dా ఆజ¹ తన �Mతమ8ను 
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ల@తGOా క,V�ంt య8ండవచుu. ఇ,V vితర�/ #క� M�ాaసమ8నకL 
ఉన0త)*+న ప$ÐÂOా మq$6ం,V.  

పశ̂0 ,ేవ�/ సa�[వమ8 మ$6య8 లÂణమ8 గ£$6uన,V. అబ[̂×మ8 
,ేవ�/ గ£$6u బ[Oా bలెLసుకL.-0డ�, ఈ అ/0 సంవతÄరమ8ల తర�Dాత, 
ఆయన /గ£ఢ)*+న ఆశయqలL ల´కLంB-, మంtDాడ� మ$6య8 జ¤�గలDాడ/ 
bెలLసు. అందువలన, అటYవంటh ఆ,ేశమ8నకL 2ారణమ8 అత/2f అరrమ8 
2ాక�� Iనప�టh2fÖ, ,ేవ�డ� ఏ,ో  మంt 2�స)  �ే9ా� డ� అ/ Mశaiింt 
ఉండవచుu. ఈ Âణం DgనుకకL చూసూ� , ఒకDEళ తన కLమqర�/ చంvి.-, 
,ేవ�డత// “మరణమ8ల@నుంBd” p$6O6 ల´ప�న/ నÀ® vితర�డ� M�ాaసమ8bc 
అలq �ే9ాడ� అ/ Ýý. ^ పp^క రచIత �ె�ా�డ� (Ýý. ^. 11:19).  

వచనమ' 3. అబ,- .మ' ఆ $ాp ̂ ఏMధ)*+న మqనiిక �� $ాటమ8 
అనుభMం�-Bో , ,-// అతడ� ప$6ష�$6ంచు23.-0డ�. jెలY eా>?నప��డ� అతడ� 
ల¬yెను అ/ Dాక�మ8 bెలLప�తGం,V. ఈ ప$6�[ష ,ైDాజ¹కL vితర�/ #క� 
తÂణ స�ందనను bెలLప�తGం,V (19:27; 20:8; 21:14 చూడంBd). అతడ� 
,ేవ�/ ఆజ¹ను అనుస$6ంచుటకL Dgనుకడ�O�యల´దు. బదులLOా, తన 
(ప/Dా$6ల@) ఇదAరC, ఒక aా��ద, దహనబF :;రకH కటÊ�లH, మ>?య' తన 
కHమSరCడగ' ఇgా�కHను మ�డ� \fనమ'ల ప-యSణమ' 23రకL అతడ� అ/0య8 
iిద&మ8�ేసు23.gను (22:4).  

వచనమ' 4. బ¦I�$�¢బ[ నుంBd ø$6యq పరaతప� (IïరÎషల´మ8) 
9ాంప,̂-య సrలమ8నకL పయ̂qణమ8 సుమqర�Oా యqబ¦ ౖ )*+ళ;e , మ$6య8 
అబ[̂×మ8 #క� హృదయమ8 ,ేవ�డత/2f అక�డ ఏÀ �ేయమ/ �ెvw�.Æ 
అను,-// గ£$6u ఆల@చనలbc ఆ సమయంల@ �-లq DEదనbc ఉంBd ఉంటYం,V: 
ఇ9ాÄకLను ఒక దహనబ�Oా అ$6�ంచుట. మ�డవ \fనమ'న vితర�డ� 
దూరమ8నుంBd ఆ yZట� చూyెను.  

వచనమ' 5. అIb,ే ఇ9ాÄకLకL ల´,- ప/Dా$62f Oా/ Dా$6 పయ̂qణమ8 
#క� /జ)*+న ఉ,ే&శమ8ను గ£$6u bెలLపల´దు. బదులLOా, aా��దjk, 
య'వకHలను [అక�Bే] ఉండమ/ అతడ� ఆ,ేªం�ెను, తను మ$6య8 ఇ9ాÄకL 
మqతమ̂8 ,ేవ�డ� Dా$62f Dgళeమ/ �ెvి�న ప,̂ేశమ8 వరక¿ Dా$6 పయ̂qణమ8 
23న9ాO6ంt$6. ఆ తర�Dాత అబ[̂×మ8, _wమ' mT :�Á మరలS �½దAకH 
వyె�దమ' అ/ �ెvw�ను. ఈ మqట ,ేవ�/ =ద తనకLన0 అంpమ 
నమ®కమ8ను చూvిసు� ం,V. మ$ÕకMధంOా–ఎలqOÑ అత/2f ఖtuతమ8Oా 
bె�యక�� I.-–Dా$6ద&రÎ p$6O6 $ాDాల/ అతడ� ఉ,ే&ªం�-డ�.  

వచనమ' 6. �ా$ÐరకంOా మ$6య8 మqనiికంOా, Dార� ఇద&ర� ప/Dా$6/ 
మ$6య8 OాBdదను వ,V�న తర�Dాత, పయ̂qణమ8ల@ ఈ దశ వయసుÄ /ంBdన 
vితర�/2f మ$6య8 తన కLమqర�/2f �-లq కష̀తర)*+య8ంటYం,V. Dా̂యబBdన 
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Dాక�మ8 దహనబF:� కటÊ�లH ÅసుకH� తన కHమSరCడగ' ఇgా�కH �ద UuటÊ�ను 
అ/ bెలLప�తGం,V. అప�టh2f ఇ9ాÄకL య8వకLడ� అIనప�టh2í, 
/సÄం,ేహంOా దహనబ� 23రకL 2ావలiిన/0 కటò`లL øసు23/ ఆ tవ$6 
పరaతమ8 వరకL Dgళeడం �ా$ÐరకంOా �-లq కష̀తర)*+న,V. ఒక ఖంBdంచబBdన 
.Eరసు� డ� �[రమ8Oా తన #క� iిలLవను6 ఎతG� 23/ øయ8చున0టYe Oా, 
ఇ9ాÄకL తన Dgనుక �[Oాన �[రమ8Oా కటò`లbc Dgð�e న/ ఒక Jewish midrash 
�ెvw�ను. ఇ9ాÄకLbc నడ�సూ�  Dgళ;� ండOా అబ[̂×మ8 #క� హృదయమ8 ఎంత 
కలత �ెం,Vన,ో  మనమ8 ఊÝÞంచు2�గలమ8. అతడ� ఈ పయ̂qణమ8 #క� 
/జ)*+న ఉ,ే&శమ8 bెలLప�టకL ఎంbc సమయం ల´ద/ bెలLసు23/, ,ేవ�/ 
#క� సూచనను అనుస$6ం�ేందుకL తన కLమqర�/vwౖ ఉపµO6ంచవలiిన 
Dాటh/ అనOా తనyేdjk �ప��ను కd�� పట�� :;� ¶x b³ను.7  

వచనమ' 7. తంBd ̂ మ$6య8 కLమqర�డ� పరaతమ8 ఎకL�చుండOా, 
అబ[̂×మ8bc మqట[e Bdనప��డ� ఇgా�కH ఒక ఇబùం,Vకర)*+న /శబ[& /0 
Mtuన0ం �ే9ాడ�. ఒక బ�vీఠం =ద ఒక జంతGవ�ను బ�Oా దÝÞంచుటకL 
2ావలiిన అ/0 వసు� వ�లL ఉన0వ/ అతడ� గ8$6�ం�ెను; 2ాÖ, దహనబF:� 
alఱ*o UిలY  ఏ\f? అ/ అతడ� అBdO�ను. ఆ బ[లLడ� తన తంBd/̂ ప©$6�Oా 
నమ8®చు.-0డ/ కనబడ�తGం,V; 2ా/ బ� అ$6�ంచుటకL జంతGవ� ఏ= 
ల´కLండ�ట�ేత అతడ� కలవరపB-8 డ�. vితర�డ� తన కLమqర�డ� ఊ×త®కంOా 
ఉండ�ట చూiి ³DాటYe  vwట̀ల´దు; అంbేOాక, ఈ సం�[షణ Dా$6ర�వ�$6 మధ�ల@ 
ఉన0 ల@bైన v�^మను మ$6య8 OØరవమ8ను ఉదహ$6సు� ం,V. ఇ9ాÄకL అత// 
P# తం� 1- అ/ ప�2�ను; మ$6య8 అబ[̂×మ8 v�^మbc P# కHమSరC�# అ/ 
అత/2f ఉత�రÀ�ెuను. 

వచనమ' 8. vితర�డ� ఇ9ాÄకL #క� పశ̂0కL కలత �ెందుట Oా/ ల´,- 
అతBd2f క5 6నమ8Oా సమq,-నÀ�-uడ� అనుటకL ఏ Mధ)*+న సుచ.- మనమ8 
చూడమ8. అతడ� కªuతమ8Oా ఆ Mధ)*+న పశ̂0 వసు� ంద/ అను23.gను, 
మ$6య8 తన స�ందన P#కHమSరC�#, \ేవ�� ే దహనబF:� alఱ*o UిలY ను 
చూచు:;నున� �ెvw�ను. మ$Õక మqటల@, బ�2f ఆ$ాNVకLడ� ప:వ�ను 
సమక¿ర�u 9ాN-రణ బ� అర�ణకL çన0ంOా, ,ేవ�డ� బ�అర�ణకL OÕఱª$vిలe  
దయ�ేయ8న/ అబ[̂×మ8 ఇ9ాÄకLకL ×= ఇ�ెuను.  

ఇgా�కH ½కÁ అర�ణ (22:9–14) 

9ఆలSగ' eా>?దAరC క��� eÂöY \ేవ�డ� అత�jk yెUి�నyZట�:� వ��నప��డ� 
అబ,- .మ' అకÁడ బFUీఠటమ'ను కట��  కటÊ�లH చకÁaా UV>?� తన కHమSరCడగ' 
ఇgా�కHను బం"fం� ఆ Uీఠటమ'UuౖనునG కటÊ�ల�ద ఉంyెను. 10అప��డ� 
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అబ,- .మ' తన కHమSరC� వ"fంచుటకH తన yెb$ y#Uి కd�  పట�� :;నaా 
11b³హ  eా దూత పరల3కమ'నుం��–అబ,- .మS అబ,- .మS అ� అత� UిFyెను; 
అందుకతడ�–�త�మ' ప-భ'eా అPÂను. 12అప��డ� ఆయన–ఆ �నGeా��ద 
yెb$ e�యకHమ'; అత� P�¤య' yేయకHమ'; ÎకH ఒకÁ�ైయ'నG Î 
కHమSరC� P#:�య$ e�నుÅయల¬దుగనుక Îవ� \ేవ��:� భయపడ�eాడవ� 
bందువలన P#కH కనబడ�చునGదPÂను. 13అప��డ� అబ,- .మ' కనుGలÕd�  
చూడaా ¶h దల3 :;మ'rలHతగ'లH:;�య'నG ఒక ¶h ట»�లH eÂనుకతట�� న 
కనబ�ెను. అబ,- .మ' eÂöY ఆ ¶h ట»�లHను పట�� :;� తన కHమSరC�:� మSరCaా Uuట��  
దహనబFaా అ>?�ంyెను. 14అబ,- .మ' ఆ yZట�:� b³హ  eా bc>7 అను UVరC 
UuటÊ�ను. అందుyేత – b³హ  eా పర§తమ' �ద చూచు:;నును అ� P�ట�వరకH 
yెప�బడ�ను. 

వచనమ' 9. \ేవ�డ� /యÀంtన స¹లమ' వద&కL Dార� వtuనప��డ�, 
అబ,- .మ' అకÁడ బFUీఠటమ'ను కట��  కటÊ�లH చకÁaా UV>ా�డ�. ఇ9ాÄకL 
పరaతమ8 vwౖ2f కటò`లL ø9ాడ� (22:6), అతడ� వృ,-¾ ప�మ8ల@ ఉన0 తన 
తంBd2̂f స×యమ8 �ే9ాడ�, బ�vీఠమ8నకL $ాళ;e  ఎp�  Dాటh/ స$6�ేiిన 
అబ[̂×మ8నకL అప�టh2f సుమqర� వంద సంవతÄరమ8ల వయసుÄ ఉండవచుu. 
ఈ వృb-� ంతం #క� �ా̂N-న�త, ఒకDEల, అబ[̂×మ8 #క� MNేయతbc 
క¿Bdన M�ాaస) ; అIb,ే ఇ9ాÄకL గల M�ాaసమ8 సహక$6ంtన,V, అతడ� 
b-ళe  #క� ఆవశ�కతను పª̂0ంచల´దు గనుక. I,Vయ8Oాక, తన తంBd ̂
తనను b-ళebc బం"fం� మ$6య8 ఆ Uీఠటమ'UuౖనునG కటÊ�ల�ద ఉం�నను 
అతడ� ఎ,V$6ంచల´దు. కటò`లL øయగ�Oాడ� గనుక, ఒకDEళ �ేయqలనుకLంట�, 
తనను బంNVంచుటకL అబ[̂×మ8 #క� పయ̂త0మ8ను ఆప�టకL 
వయసుÄ$Ðb-� మ$6య8 బలమ8$Ðb-� �� $ాడగలడ� అన0,V స�ష̀ం. ఇ9ాÄకL 
తన తంBd ̂ఉ,ే&శ�ప©రaకమ8Oా ,ేవ�/2f తనను బ[� అ$6�సు� .-0డ� అ.E సంగp 
తనకL అరr)*+ం,V. ,-/2f అతడ� ఇష̀ప©రaకమ8Oా బ[NVతGడ�Oా మq$6�� యqడ� 
అనున,VI� ఈ కథనమ8 #క� ఉ,ే&శమ8.  

వచనమ' 10. తన కHమSరC� వ"fంచుటకH తన yెb$ y#Uి కd�  
పటY` 23/నప��డ� అబ[̂×మ8 హృదయమ8 DEదనbc /ంBdయ8ండవచుu. 
“వNVంచుట” ָׁשַחט (shachat), అను పదమ8నకL “సంహ$6ంచుట” అ/ అరrమ8. ఈ 
బ�2f సంబంNVంtన పదమ8 9ాN-రణమ8Oా vీఠటమ8vw ౖ అ$6�ంచబడ� 
జంతGవ�ల OÕంతGను 2�య8టను సూtసు� ం,V (ల´n. 1:5, 11), 2ా/ ఇ,V 
,ేవb-$ాధనల@ చంటhÓడ8లను అన�,ేవతలకL బ� అ$6�ంచు సంధర¥మ8ల@ 
ఉపµO6ంచబBdన,V (Iïష. 57:5; IïÝýజ��లL 16:21; 23:39). 

వచనమ'లH 11, 12. అబ[̂×మ8 కp�/ తన కLమqర�/ల@/2f 
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,Vంపకమ8ం,,ే ప-భ'వ� దూత పరల@కమ8నుంBd ఒక తÂణ మqటbc అత// 
అడ8O6ం�ెను: అబ,- .మS, అబ,- .మS!” ఒక వ�2f� #క� v�ర� $�ండ�9ార�e  
Dాడ�ట అత/ తÂణ శద̄¾23రకL, అతడ� /మగ0)*+య8న0 ప/నుంBd అత/ 
ఆప�టకL అI ఉంటYం,V. ఇ,V అత// నూతన ,ైMక సూచనలకL 
iిద¾ప$6tం,V.8 మరలq, vితర�/ #క� సమqN-నమ8 �త�మ' ప-భ'eా (22:1, 
7 చూడంBd). కథల@ ఇ,V ఒక మలLప�, ఎందుకనOా ఇక�డ ,ైMక ప$ÐÂ #క� 
ఉ,ే&శమ8 .gరDEరuబBdం,V. పరల@క సaరమ8 కLర¯Dా/ #క� �Mb-/2f Üదటh 
నుంBd �: ంtయ8న0 అసల�ౖన పమ̂qదమ8 నుంBd p^vి�DEiిం,V: ఆ �నGeా��ద 
yెb$ e�యకHమ'; అత� P�¤య' yేయకHమ'.  

ఈ 2f¯ం,V bెలLపబBdన Mషయమ8 అ.Eకమం,V M�ాaసులను 
కలవరప$6tం,V: ÎకH ఒకÁ�ైయ'నG [yachid9] Î కHమSరC� P#:�య$ 
e�నుÅయల¬దుగనుక Îవ� \ేవ��:� భయపడ�eాడవ� [భ:��] ఇందువలన P#కH 
కనబడ�చునGదPÂను. 23ంతమం,V ఈ వ�2f�కరణను గ£$6u ,ేవ�డ� భMష�తG� ను 
చూడల´డ/ 2�వలం సంఘటన జ$6O6న సమయంల@ ఆ Mషయం 
bెలLసుకLంట[డ/ Dా�ఖq�/ం�-ర�. ఇటYవంటh అç�ా̂యం ,ేవ�డ� సరaజ¤¹ / 
అ.E Mషయq/0 స�ష̀పర�సు� న0 అ.Eక ల´ఖన �[గమ8లకL Mర�ద¾మ8Oా 
ఉంటYం,V (2íర�నలL 139:1–18; µ×ను 21:17; $Ñమq. 11:33–36). 22:12ల@ 
ఉన0 పత̂�Âతను అÂ$ారrమ8Oా \సు23నక¿డదు; Iïహü Dా #క� జ¤¹ నమ8 
ఉపమqన$Ðpల@ మqత)̂  ప$6Àత)*+న,V. 

,// స�ష̀పరచుటకL, 12వ అN-�యమ8ల@ b-ను vిలLప� �: ందు23న0 
దగ¼రనుంBd పస̂ు� త Dాక��[గమ8 వరకL అబ[̂×మ8 #క� యqత ̂ అంతటh 
సందర¥మ8ను స=ådం�-�Äన అవసరమ8ం,V. vితర�డ� తరచుOా తన 
M�ాaసమ8 మ$6య8 MNేయతలbc vwనుగ8లqB-డ� అ/ తన �Mత కథనమ8 
సూtసు� ం,V. అప��డప��డూ b-ను ,ేవ�/2f MNేయత చూvించుటకL 
స$6�� I�ంత M�ాaసమ8 క�O6 య8.-0డ�, మ$6య8 ఇతర ప$6iిrతGలల@, 
M�ాaసమ8ల@ బలÝ �నత 2ారణంOా, vితర�డ� అMNేయత ల´,- ఆయనకL 23,V&  
MNేయత మqత)̂  చూపగ�Oాడ�. అIb,ే ఈ సంధరùంల@, ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 
తన Iïడల ఉన0 అం2fత �[వమ8 #క� ల@తGను Dg,V2ాడ�. కLమqర�Bైన 
ఇ9ాÄకLను అ$6�ంచుమ8 అను tవ$6 ప$ÐÂ ,-a$ా, vితర�డ� ఆ\®యతల@ 
తO6నంత ఎ,VO6 తనను హృదయప©రaకమ8Oా నÀ® MNేయత చూప�b-B- 
ల´,- అ/ ,ేవ�డ� ప$6Ê�ం�-డ�. ఆ 2�ణంల@, ,ేవ�డ� మనవంటhDాB,ే 2�వలం 
బ8,V¾పరంOా.E 2ాక 2ా/–అనుభవపరంOా కLB- bెలLసు2�Dాల.E తపన గలDాడ� 
– ఇ,V తమ vిలe లL \వం̂Oా ప$ÐådంపబBdన తర�Dాత కLB- తమ Iïడల 
నమ®కం క�O6 /లబBd MNేయ8లLOా ఉన0ప��డ� త�eదండ�̂లL �: ం,ే 
ఆనందంవంటh,V.  
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,/2f వ�p$�క)*+న,V కLB- సత�) . పజ̂ల తమ Mగ¯×$ాధనను గ£$6u 
మqర�మనసుÄ �: ందనందున మ$6య8 ఇతర �ా�ాల 2ారణ-న b-ను 
ఎను023న0 ,ేశమ8 .-శన)*+ �ెరపట̀బడ�న/ ,ేవ�డ� bెలLసు23.gను 
(బ8,V¾పరంOా). అప�టh2í, అ,V జ$6O6నప��డ�, �ా$Ðరక త�eదండ�̂లL తమ vిలe లL 
అM,ేయ8ల� ౖ .-శన ,-$6నుంBd Dgను,Vరగనప��డ� పp̂స�ంNVంచు MధంOా, 
,ేవ�డ� ఒక M$6O6న హృదయమ8 #క� DEదనను మ$6య8 /$ాశను 
అనుభMం�ెను10 (హü È�య 11:1–8).  

వచనమ' 13. దూత తనbc మqట[e Bdన తర�Dాత, అబ,- .మ' కనుGలÕd�  
చూడaా ¶h దల3 :;మ'rలHతగ'లH:;�య'నG ఒక ¶h ట»�లH కనబBెను. ఈ బ� 
ప:వ� ఇక�డ కనబడ�ట vితర�డ� తన కLమqర�/bc ప�2fన మqటను జ¤¹ పకం 
�ేసు� ం,V: “,ేవ�B ేదహనబ�2f OÕఱª$vిలeను చూచు23నును” (22:8).  

అబ,- .మ' eÂöY ఆ ¶h ట»�లHను పట�� :;� తన కHమSరC�:� మSరCaా Uuట��  
దహనబFaా అ>?�ంyెను. ఒక వ�2f� (ఇ9ాÄకL) 9ాr నంల@ పb̂-�మ0య బ�Oా ఒక 
జంతGవ�ను వNVంచుట బ¦ౖÓలLల@ Üదటh స�ష̀)*+న ప9̂ా� వన, ఆ వ�2f� 
�MంచుటకL అనుమpంచబBd.-డ�. ధర®�ాస� 7మ8ల@ ఉన0టYe Oా (ల´n. 1:2–9; 
4:27–31), ఇ,V ఒక Møచన బ�2ాదు, ఎందుకంట� ,-,-ప�Oా తన తంBd ̂
�ేpల@ మరణమ8ను �: ం,Vన ఆ vిలe Dా/ #క� �ాపమ8 వలన 2ాదు, 2ాÖ 
అ,V vితర�/ #క� M�ాaసమ8 #క� ఒక Mజయవంత)*+న ప$ÐÂ. ఆ 
సమయq/2f, ,ేవ�డ� “మృతGలను సÝÞతమ8 ల´ప�న/, ,-/ నుంBd అతను 
[ఇ9ాÄకL]ను ఒక Mధమ8Oా p$6O6 �: ందు23.gను” (Ýý. ^. 11:19) అబ[̂×మ8 
న)*®ను, అ,V, “అలం2ార రÎపమ8ల@ మqట[e డ�ట” (NIV).11 అబ[̂×మ8 
ఇ9ాÄకL చర®మ8ను కp�bc గ8చuనప�టh2fÖ తన హృదయ /శuయతbc ఇ9ాÄకL 
#క� శ$Ðరమ8ల@/2f ఇ,Vవర2� �: Bd�ే9ాడ�. అందువలన తన ఆనందమ8 
చ/�� Iన తన కLమqర�/ p$6O6 �: ం,Vన ఆనందమ8 వంటh,VOా ఉంBెను.  

వచనమ' 14. అబ,- .మ' ఆ yZట�:� יהוה יְִרֶאה (YHWH Yir’eh), Iïహü Dా 
IÒ$� అ/ v�ర� vwటò`ను, ఇ,V Iïహü Dా చూచు23నును అ/ అనువ,VంచబBెను. 
ఈ పదమ8 b³హ  eా చూచు:;నును అ/ కLB- అరrమ8/చుuను (KJV 
చూడంBd); 2ా/ ఇక�డ, 8వ వచనమ8ను బటh`  చూi�� , “సమక¿ర�uను” అనున,V 
�æష̄4  �[వమ8/చుuను. vితర�డ� తన 9: ంత M�ాaస�త MNేయత కనపర�చుట 
23రకL ఈ సrలమ8నకL “అబ[̂×మ8 MNేయ8డ�” అ/ v�ర� vwట̀ల´దు; 2ాÖ, తన 
కLమqర�/ బ�2f బదులLOా తన పభ̂8వ� సమక¿$6uన �: ట�`లL సమక¿ర��ను 
ఘనప$6�-డ�. ,/2f మ$Ñ Mషయq/0 �ేర�సూ� , అతBd వృb-� ంతమ8ను 
చదువ�Dారంద$62í øÈ� �ెప�� .-0డ�, b³హ  eా పర§తమ' �ద చూచు:;నును 
అ� P�ట�వరకH yెప�బడ�ను. 
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\ేవ�� ½కÁ eాaాA నమ' నూతనపరచబడ�ట (22:15–19) 

15b³హ  eా దూత >Qండవ మSరC పరల3కమ'నుం�� అబ,- .మ'ను UిF� 
bటY PÂను 16Îవ� ÎకH ఒకÁ�ే అయ'$నG Î కHమSరC� ఇయ$ eÂనుకÅయక bc 
:ార$మ' yేtినందున 17P�ను �నుGఆÌర§\fం� ఆ:ాశ నÞత-మ'లవలÕను 
సమ'ద-ÅరమందF bసుకవలÕను Î సంj#నమ'ను �శ�యమ'aా µస�>?ంప 
yేtuదను; Î సంతd eారC తమ శత«- వ�ల గµ� gా§"fనపరచు:;ందురC 
18మ>?య' Îవ� P# మSట µ�నందున భ�ల3కమ'ల3� జనమ'ల�Gయ' Î 
సంj#నమ'వలన ఆÌర§\fంచబడ�ను P#jkడ� ప-మSణమ' yేtియ'P#Gన� 
b³హ  eా tuలµyె�నPÂను 19తరCeాత అబ,- .మ' తన ప�eా>? ½దAకH d>?a? 
>ాaా eారC ల¬� అందరCను కFtి బibÔ>Qqబ,కH eÂöY>?. అబ,- .మ' బibÔ>Qqబ,ల3 
�వtింyెను. 

వచనమ'లH 15, 16. పరల3కమ' నుం�� మ>?½క సం\ేశమ' వyె�ను. 
ప-భ'వ� దూత, P# jkడ� ప-మSణమ' yేtuను, ,/ అరrమ8 అబ[̂×మ8bc 
పమ̂qణమ8ల@ పb̂ేక MలLవ మ$6య8 �ా̂మ8ఖ�తకL సూచనOా ఉం,V, 
ఎందుకనOా Iïహü Dా నమ®దO6న వ�2f�తaం =ద అ,V ఆN-రపBd ఉం,V 
(I$Ð®యq 22:5; 49:13; ఆøసు 4:2; 6:8; Ýý. ^. 6:13–18 చూడంBd). 
తర�Dాత Iïహü Dా ఈ గంõర పమ̂qణమ8నకL గల 2ారణమ8ను vితర�/2f 
bె��ాడ�: ఎందుకనaా [అతడ�] ఈ :ార$మ' yేtినందున – అనOా, తన 
కHమSరC� ఉపసంహ$6ంచు2�కLంB-, తన ఒ:7 [ఏ2��క] కLమqర�డ� ఇ9ాÄకL 
#క� మరణం తన �ేతGల@.E ఉంద.E ఆల@చన ఉన0నూ, అతడ� 
M�ాaసమ8నకL MNేయ8Bె ౖనBd�ెను. 

వచనమ' 17. అబ[̂×మ8 తన 2f¯యల ,-a$ా అదు¥త)*+న M�ాaసమ8ను 
పద̂$6½ం�ెను గనుక, Iïహü Dా అత/2f �ేiిన ప©రa DాOా& నమ8లను 
ప�నర�,-ì టhం�ెను. ఈ9ా$6, DాOా& నమ8లL ,ేవ�/ #క� మqర/ వ�2f�తaం 
,-a$ా /శuయమ8 �ేయబB-8 I. ఆ DాOా& నమ8 ఇ,:ే P�ను �నుGఆÌర§\fం� 
ఆ:ాశ నÞత-మ'లవలÕను సమ'ద-ÅరమందF bసుకవలÕను Î సంj#నమ'ను 
�శ�యమ'aా µస�>?ంప yేtuదను ప©రaప� సందర¥మ8ల@ వల�, “సంb-నమ8” 
.అనున,V Ýý (‘zera ,זֶַרע) ^ �[షల@ ఏకవచనం; 2ా/ ఇక�డ ఉపµO6ంtన 
$ÐpOా, తరచుOా “DారసులL” (NIV) ల´,- “సంb-నమ8” (NRSV) అను 
9ామ8ÝÞక అ$ాr /0 క�O6య8ం,V. “ఆ2ాశ నÂతమ̂8లL” మ$6య8 “సమ8ద\̂ర 
మంద� ... Iసుక” అసంఖq�క)*+న జనమ8ను సూtంచును (13:16; 15:5; 
26:4; 28:14; 32:12).  

vితర�/ #క� సంతp తమ శతĜవ�ల గM/ 9ాaNVనపరచు23ందుర� అను 
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DాOా& నమ8 �[Pా �[గమ8ల@/ “synecdoche,” అను ఉపలÂణ-లం2ారమ8Oా 
ఉపµO6ంtం,V, ,-/ల@ ఒక �[గమ8 (ఒక గM/) Üత�మ8ను (ఒక 
పట̀ణమ8)12 bెలLప�టకL ఉపµO69ా� ర�. ఒక పట̀ణమ8ను ఆక¯ÀంచుటకL ,-/ 
గM// తగ8లబ¦టh`  .-శనం �ేయడం ల´,- 2�ట OÑడలL బద&లOÕట̀డం 2íలకం. ఈ 
DాOా& న �[గమ8 ఇ�ా̄I�áయ8లL క.-ను భ£�[గమ8 సaతంp^ంచు23నుటల@ 
ఆªంచడ)*+న,V. అ,V Iïహü Dాbc Üదల� ౖ ,-nదు $ా� ఏలLబBd వరక¿ 
ప©$6�2ాల´దు. 

వచనమ' 18. Iïహü Dా #క� DాOా& నమ8 తర�Dాp �[గం –అబ[̂×మ8 
#క� సంj#నమ'వలన భ�ల3కమ'ల3� [జరగబë వ�] జనమ'ల�Gయ' 
ఆÌర§\fంచబడ�ను – I�సు 2í¯సు� , ,-nదు #క� �æష̀̄ కLమqర�డ�, ఈ 
ల@కమ8నకL వ�ేuంత వరక¿ ఆ DాOా& నమ8 ఫలవంతం 2ాల´దు (మత�I 1:1–
17). I�సు మరణ మ$6య8 ప�నర�b-r నమ8ల తర�Dాత, అ,V ఆయన 
)*iీÄయOా ర��వ�పరచు23.gను (అ�: . 2:29–36; $Ñమq. 1:1–4), DాOా& న 
సంతp అను Mషయం Mస� ృతపరచబBd 2í¯సు� నందు M�ాaసమ8ంt మ$6య8 
బ[vి�స®మ8 �: ం,Vన Dారంద$62í వ$6�ంపజ�యడం జ$6ంO6ం,V. ,ేవ�/ #క� 
DాOా& న ప2̂ారమ8, అలq మq$6న DారందరÎ, అ/0 ,ేశమ8ల నుంBd, అబ[̂×మ8 
#క� “సంతp” (DారసులL) మ$6య8 “హకL�,-ర�లL”Oా ల�2f�ంచబడ�దుర� 
(గల\. 3:8, 9, 26–29). ఇదంతయ£ DాOా& న .gరDEర�� చూచుటకL vితర�డ� 
కLB- బp̂� ఉండడ� అను ఒక Mషయq/0bెలLప�తGం,V; “తన bcడ/” 
పమ̂qణమ8 �ేiిన Iïహü Dా, Dాటh/ ఎ,ో  ఒక $Ñ� .EరDEర�9ా� డ/, తన 
M�ాaసమ8 ,-a$ా అతడ� నడ�సూ�  ఉంB-� (Ýý. ^. 6:13, 14). 

,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 #క� “సంతp” (సంb-నమ8) ,-a$ా సమస�  
,ేశమ8లను ఆÊరa,Vంచబడ�ను అ/ �ెvw�ను ఎందుకనOా [అతడ�] 
సaరమ8నకL [Iïహü Dా #క�] µ"ేయత చూUuను. ఇంతకL మ8ందు, ఈ 
DాOా& నమ8లL ప©$6�Oా ,ేవ�/ #క� tత�మ8 మ$6య8 ఉ,ే&శమ8లvw ౖ
ఆN-రపBdనM. 2ాÖ ఇప�టhనుంBd, Iïహü Dా #క� tత�మ8 మ$6య8 vితర�/ 
#క� MNేయత $�ంBdంటhvwౖ.- ఆN-రమ8 �ేసు2�నును. అబ[̂×మ8 మ$6య8 
ఆ,V2ాండమ8 #క� వృb-� ంతమ8నకL Àంt, క.-ను ,ేశమ8ల@ b-మ8 
iిrరపడ�టకL మ$6య8 అక�డ 23న9ాగ8టకL పయ̂p0సు� న0 vితర�/ #క� 
సంతp2f MNేయత అనున,V Mజయమ8నకL అత�వసర)*+న,V (,Va\. 6:4–15; 
11:13–17; 30:15–20). ఈ OÕప� ప$ÐÂ నందు అబ[̂×మ8 #క� M�ాaస 
MNేయత–ఇ9ాÄకLను బ� అ$6�ంచుట–అనున,V కష̀సమయంల@ ఉన0 
M�ాaసులL అనుస$6ంచుటకL మq,V$6Oా ఉంటYం,V. 

వచనమ' 19. �: ట�`లLను అ$6�ంtన తర�Dాత, అబ,- .మ' తన 
ప�eా>?½దAకH d>?a? >ాaా eారC ల¬� అందరCకFtి బibÔ>Qqబ,కH [ఇంటh2f] 
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eÂáÿY ను. “అబ[̂×మ8” “తన య8వకLల #ద&కL” p$6O6 వచుuట అను ఈ 
�[గమ8 #క� సంådప�  మ8O6ంప� శb-బ[& లLOా Dా�ఖq�తలను కలవరప$6tం,V. 
పంBdతGలL ఈ మqటల@ ఇ9ాÄకL ల´క�� వడమ8 వలన ,// గ£$6u ఎ.Æ0 
tత)̂*+న MవరణలL ఇ�-uర�. vితర�డ� /జ¤/2f తన కLమqర�/ �ాపప$6×$ారr 
బ�Oా హతమq$ాuడ/ 23ందర� v�$Õ�.-0ర�. అబ[̂×మ8 అత/ చంపOా, ,ేవ�డ� 
మృతGలల@నుంBd అత// ల´vwన/, ,ేవదూతలL అత// పరల@కమ8నకL 
\సు23/�� Iర/ ఇతర�లL బë NVంt$6. nటhbc�ాటY, “ఇ9ాÄకL ఎక�Bd2f Dgð�e ను?” 
అను పశ̂0కL జDాÓచుuటకL అ.Eక)*+న ఊ×త®క పయ̂b-0లL జ$6OాI.  

ఈ tవ$6 �[గమ8ల@ ఇ9ాÄకL ఎందుకL క/vించుట ల´దు అను ,-// 
గ£$6u పయ̂p0ంచుట అనవసరమ8 అనుటకL $�ండ� పN̂-న 2ారణ-లL 
ఉ.-0I. ÜదటhOా, కథ tవ$6 �[గమ8ల@ ఇ9ాÄకL ల´క�� వట అనున,V కథ 
�ా̂రంభమ8ల@ �ా$ా ల´క�� వటbc సమqంతరమ8Oా ఉం,V. స�ష̀మ8Oా, 
అబ[̂×మ8 ఇ9ాÄకLలL ø$6యq పరaతమ8నకL �ేర�23నక మ8ందు, �ా$ా 
#క� �[DాలL, ఆల@చనలL, ల´,- మqటలను బÝÞర¼తం �ేయడం రచIత 
#క� ఉ,ే&శం 2ాదు. తన కLమqర�డ� అO60 ప$ÐÂ నుంBd p$6O6 వtuన 
తర�Dాత Dాటh/ ,-చుట అతడ� మ8ఖ�మ/ అను2�ల´దు.  

$�ండవ,V, ఈ కథనమ8 tవ$6 �[గమ8ల@ ఇ9ాÄకL ల´క�� వడమ8ను 
గ8$6ంtన ఉ×Oా.-లL �ాఠకL/ #క� దృÈి`/ ,-/ #క� 2�ంద ̂ �[వమ8 
నుంBd తప��,ోవ పటh`9ా� I. ఇ9ాÄకL మqనiిక iిrp/ ల´,- b-ను తన తంBd ̂
p$6O6 బ¦I�$�¢బ[కL p$6O6 వtuనప��డ� అతడ� ఏÀ �ెvw�ను అనున,V Dా̂య8ట 
ఈ కథనమ8 #క� ఉ,ే&శమ8 2ాదు. బదులLOా, అబ[̂×మ8 Iïహü Dా తనకL 
vwటh`న ఊహకంద/ ప$ÐÂల@ O��tన తన M�ాaసమ8ను �ా̂N-న�పరచుట కథల@/ 
ఉ,ే&శమ8: DాOా& న కLమqర�డ�, తన కLమqర�Bైన ఇ9ాÄకLను చంప�ట. ఈ 
Dాక��[గమ8 అత/2f ,ేవ�/ =ద ఉన0 అంచల)*+న పª̂0ంచ/ సంప©రH 
MNేయతను మనకL బë NVసు� ం,V, అ,ే భMష�తG� ల@ ఉంB ేM�ాaసులకL అత// 
తంBdÔా �ేiిం,V. అతడ� Mశaiింtన ప2̂ారమ8 Mశaiింtన DారందరÎ ఆయన 
ఆ\®య సంb-నమ8. 

అబ,- .మ' ½కÁ కHట�ంబమ'ను గ�>?�న �e�\fక (22:20–24) 

20ఆ సంగత«లH జ>?a?న తరCeాత అబ,- .మ'నకH jెలHపబ��న\ేమనaా–
¤లSÁ అను ఆ_`య' Î సహ  దరCడగ' P#హ  రCనకH UిలY లను కPÂను. 21eారC 
ఎవ>Qవరనaా అత� జ7$ష3 కHమSరC�ైన ఊE, ఇత� తమ'r�ైన బ�E, అ>ామ' 
తం��-b³�న :Qమ�bÔలH, 22:Qtuదు, హజ4, NిలSA ష«, b\#Y ప�, బiతóbÔలH. 
బiతóbÔలH >?బ,Áను కPÂను. 23ఆ b³�¤\fమం\f� ¤లSÁ అబ,- .మ' 
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సహ  దరCడగ' P#హ  రCనకH కPÂను. 24మ>?య' >ాయSమS అను అత�, 
ఉపపdGయ' jెబహÛను, గహమ'ను తహష«ను మయ:ాను కPÂను.  

bెరహÇ, అబ[̂×మ8 #క� తంBd,̂ మ$Õక ఇద&ర� కLమqర�లL గలDాడ�: 
.-హü ర� మ$6య8 ×$ాను. కLటYంబమ8 క.-నుకL Dgళeకమ8ందు ×$ాను 
ఊర�ల@ మృp�: ం,ెను (11:27, 28). ఆ,V2ాండమ8 #క� రచIత 12 నుంBd 
19 అN-�యqలల@ ×$ాను #క� కLమqర�డ� ల@తG కథనమ8ను �ే$�uను. 
పస̂ు� b-/2f, ఆ క¯మమ8ను DgనుకకL vwటh`  మ$6య8 తన మనవ$ాలL, తర�Dాత 
ఇ9ాÄకLను MDాహమ8 �ేసు23.E (అN-�. 24), $6బ[�ను ప$6చయం �ేi�ందుకL 
.-హü ర�Dgౖప�నకL వ�ెuను.  

వచనమ' 20. అబ[̂×మ8 #క� సహü దర�Bైన P#హ  రC #క� Dార�కL 
ఇ9ాÄకL #క� అర�ణకL మధ� Dారమ8ల కంట�, సంవతÄరమ8లL జ$6O6 
ఉండవచుu. ఆ సంగత«లH జ>?a?న తరCeాత అను Dా�ఖ� బహÇ�ా ఒక ÓB-ర� 
పయ̂qణ¬కL/ ,-a$ా, vితర�డ� ×$ానుల@ ఉన0 తన సహü దర�/ #క� 
కLటYంబమ8 గ8$6ంt bెలLసు23నుటకL మ8ందు 23ంత /రవNVక 2ాలమ8ను 
bెలLప�చున0,V. ×$ాను కLమq$�� అIన ¤లSÁ (11:29), అబ[̂×మ8 #క� 
సహü దర�డ� .-హü ర�కL UిలY లను జనr���న మqట అబ[̂×మ8నకL 
ఆశuర�మ8 క�O6ంtనటYe  అ/vిసు� ం,V. /జమ8Oా, Dార� ×$ాను నుంBd 
MBd�� Iనప��డ� సహü దర�లL ఎవa$62í vిలe లL ల´ర�; 2ా/ ఇద&రÎ, తర�Dాత 
సంవతÄ$ాలల@, తండ�̂లL అయq�ర�. అలqO� Àలq� �ా$ా కంట� �-లq తకL�వ 
వయసుÄ గల,V. ఆ)*కL ఎ/À,V మం,V కLమqర�లL అIb ే �ా$ాకL మqతం̂ 
ఒక�B ేకLమqర�డ�.  

వచనమ'లH 21, 22. Àలq� #క� జ��ష̀కLమqర�డ� ఊE. “ ఊ�” అను 
ఈ v�ర� ,ేశమ8ల పటh`కల@ ఆ$ామ8 #క� Dారసుడ� క¿B- క�O6య8ంBెను 
కనుక, ,// గ£$6u ఆం,ోళన �ెందక¿డదు. ఊ� అను ఈ పదమ8 �ాత 
/బంధనల@ ఒక సrలమ8నకL క¿B- DాడబBెను (10:23 Mవరణ చూడ�మ8).  

ఇక�డ మనమ8 చూi� బ�E యq2�బ8 కLమqర�Bైన, Oాదు #క� 
Dారసుడ� 2ాదు (1 ,Vన. 5:11, 14). ఈ v�ర� ఒక ప,̂ేశమ8నకL క¿B- 
DాడబBెను. µబ8కL ఆల@చన �ెvి�న ఎáహÇ బ£� అను �ా̂ంతమ8నకL 
�ెం,VనDాడ�Oా Dా̂యబBెను (µబ8 32:2), I$Ð®యq n$6/ అర.,ేశప� 
Dా$��న ద,-Öయ8లL, bేమqÖయ8లbc �ాటYOా ఉ,-హ$6ం�ెను (I$Ð®యq 
25:23).  

:Qమ�bÔలH అను ఈ v�ర� సంఖq�. 34:24 మ$6య8 1 ,Vన. 27:17 నందు 
ఎటYవంటh సంబంధమ8 ల´/ వ�కL� లకL ఇవaబBెను. ఇతBd/ గ£$6u, 10:22 
నందు È�మ8 #క� Dారసు/Oాను, ఆ$ామ8నకL తంBdÔా మqత)̂  
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bె�యజ�యబBెను. అIనప�టh2í, ఆ>ామ' అను v�ర� ×$ానుల@ .-హü ర� 
#క� వంశమ8నకL తO6న ఒక అ$ాÀయq సంబంధమ8 క�O6 ఉం,V.  

:Qtuదు అను v�ర� �ాత /బంధనల@ మ$�క�B- క/vించదు. ఇ,V 2í¯.ప©. 
ఎడవ శb-బ&ం �ా̂రంభంల@ .gబ8క,ె0జర� 2f¯ంద బబ8ల@ను 9ామqÙ జ�మ8 
9ాr vింtన కá&య8లbc జత�ేయబBdన,V. హజ4, UిలSA ష«, ఒక b\#Y ప� 
అనుDార� ప�$ాతన 9ాÝÞత�మ8ల@ vw$Õ�నబBd.-ర�.  

బiతóbÔలH నహü ర�నకL Àలq� క/న ఎ/À,V కLమqర�ల పటh`కల@ 
tవ$6Dాడ�. అత/ v�ర�కL “,ేవ�/ల@ /వiించుDాడ�” అ/ అరrమ8 2ావచుu ల´క 
,-/2f సమqనంOా “,ేవ�/ మ/È”ి13 అ/ కLB- 2ావచుu. 25:20ల@, 
బ¦త�I�లL, పద¾న$ామ8ల@ /వiింtన, ఒక “అ$ా=య8డ�”Oా గ8$6�ంచబB-8 డ� 
(Dాయ8వ� )*9: �: తÀయ). 

వచనమ' 23. బiతóbÔలH >?బ,Á మ>?య' లSబ,నుల #క� తంBd ̂
(24:15, 47; 28:5). Dాక�మ8ల@ v�$Õ�న0 Mధమ8Oా ఇక�డ $6బ[� .-హü ర� 
#క� ఒ2� iీ� 7 Dారసు$ాలLOా bెలLపబBdన,V. $6బ[� #క� ప$6చయం 24వ 
అN-�యమ8ల@ ఇ9ాÄకLbc తన MDాహమ8ను గ£$6u �ాఠకLలను iిద¾ం 
�ేసు� ం,V. 

వచనమ' 24. .-హü ర�, తన సహü దర�డ� అబ[̂×మ8 వల�, ఒక ఉపపdG� 
క�O6య8.-0డ�; ఆ)* v�ర� రయ�మS. ఒక ఉపపp0 బ[/స iీ� 7, ఆ)* 9: ంత 
�[ర� కంట� తకL�వ చట̀పర)*+న హకL�లL గల $�ండవ తరగp �[ర�Oా 
మqర�తGం,V (16:3 #క� Mవరణను చూడంBd). అIb,ే ఆ)* భర� #క� 
కLటYంబంల@ �[గంOా, ఆ)* కLమqర�లL కLB- తమ తంBd ̂Dారసతaంల@ నుంBd 
ఒక Dాట[ �: ందుకLంట[ర�.14 రయ£మq నలLగ8ర� కLమqర�లకL జన®/tuం,V: 
jెబహÛ మ>?య' గహమ' మ>?య' తహష« మ>?య' మయ:ా. Dా$6/ గ£$6u 
23ం�ె)  bెలLపబBెను, 2ా/ Dా$6 v�ర�e  ఆధు/క ల�బ.Æను మ$6య8 iి$6యqల@ 
MMధ �ా̂ంb-లbc సంబంధమ8 క�O6 ఉ.-0I.15 Üత�ం=ద, .-హü ర�కL 
ప.g0ండ� మం,V కLమqర�లL–తన �[ర� Àలq� ,-a$ా మ$6య8 ఉపపp0 
రయ£మq ,-a$ా నలLగ8ర�. 

అన§యమ' 

అబ,- .మ' ½కÁ µ¥ా§సమ' (అ"#$యమ'లH 12–22) 

కá&య8ల ఊరను పట̀ణమ8 నుంBd తన బంధువ�లను Mడt క.-ను 
,ేశమ8నకL Dgళ;e టకL vిలLవబBdనప�టh నుంBd అబ[̂×మ8 ,ేవ�/ సaరమ8ను 
Mనుట ,-a$ాను మ$6య8 ,ేవ�/2f MNేయత చూvించుట ,-a$ాను, 
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M�ాaసమందు అçవృ,V&  �ెందుచుంBెను. 
DాOా& న భ£Àల@2f పD̂Eªంt 23,V&  2ాలమ8 క¿B- 2ాకమ8ం, ే ఏర�Bdన 

కర�వ�ను బటh`  అబ[̂×మ8ను అత/ ప$6Dారమ8ను ఐగ8ప�� నకL Dgîe$6. అక�డ 
తన �[ర�ను గ£$6u, ఆ)* తన సహü ద$6 అ/ ఫ$Ñ ఎదుట అబద¾మ8 �ెvw�ను 
(12:10–20). 23/0 సంవతÄ$ాల తర�Dాత O�$ార� $ా� ఎదుట కLB- ఇట�e  
�ేiwను (20:1–18). ఒక సమయమందు, సహజమ8Oా ప�ట�`  కLమqర�/ గ£$6uన 
ఆల@చనకL బదులLOా తన i�వకLBైన ఎáIïజ�ర�ను తన Dారసు/Oా �ేసు23న 
తల�ెను (15:1–4). �ా$ా మqటను బటh`  ×Oార�ను �[ర�Oా �ేసు23/, ఆ)* 
,-a$ా ఒక కLమqర�/ క.gను (16:1–4). ఇPా®I�లL ప�టh`న తర�Dాత, అతBే 
తనకL DాOా& న ప�తĜ/Oా ఉండ�టకL అంOÐక$6ంచమ/ ,ేవ�/ బp̂మqల�ను. ఒక 
మ8స�,-/Oా �ా$ా ,-a$ా తనకL ఒక కLమqర�/ అనుగ¯ÝÞంపబë తG.-0న/ 
,ేవ�డ� bె��ేయOా అM�ాaసమ8bc నవ�a23.gను (17:1; 15–19). 

23/0 సమయqలల@ vతిర�Bైన అబ[̂×మ8 #క� M�ాaసమ8 
అiిrరమ8Oాను, అత/ MNేయత ప$6ప©రHతకL దూరమ8Oాను ఉంBెను. 2ాÖ, 
అబ[̂×మ8 #క� అనుభDాల/0టhల@ ,ేవ�డ� అత/ #క� బంOారమ8ను, 
DgంBd/, మందలను, ప/Dా$6Ö Mస�$6ంప�ేయ8చు వtu తన నమ®కతaమ8ను 
కనుపర�ెను. అబ[̂×మ8 #క� M�ాaసమ8 బలÝ �నమ8Oా ఉన0ను 
ఊర�ల@ను, ×$ానుల@ను ,ేవ�డ� తన DాOా& నమ8ను మరలq ప�నర�,-ì టhం�ెను. 

అబ[̂×మ8 తన యందు నÀ®కను 2�ల@�Iనప�టh2f/, ,ేవ�డ� అత/vw ౖ
నÀ®కను క�O6య8ంBెను. అబ[̂×మ8 తన మనుషG�లbc క�i ి నలL¼ ర� 
త�ర�� $ా�లను జIంtన తర�Dాత (14:8–16), ,ేవ�డ� తనకL భయపB ే
,-సుBైన అబ[̂×మ8bc, “.E.E ÖకL 2�Bెమ8, Ö బహÇమqనమ8 
అత�,Vకమగ8ను” (15:1) అ/ �ెvw�ను. అబ[̂×మ8 bÔంబ¦ౖbÔÀ®,V 
సంవతÄరమ8లL, �ా$ా ఎనబ¦ౖbÔÀ®,V సంవతÄరమ8లL క�O6న Dా$6Oా 
ఉన0ప�డ� ,ేవ�డ� తన /బంధనను అనOా ప�ట̀బë I� కLమqర�/ గ£$6u 
మరలq bె�యజ�iwను. ,వే�డ� తనను b-ను ‘El Shadday, “సరaశ2f�గల 
,ేవ�డ�”Oా బయలLపరచు23.gను (17:1–8, 15–19). తర�Dాత, ,ేవ�Bైన 
Iïహü Dా అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ాలకL ప�ట̀బë I� కLమqర�/ గ£$6uన 
DాOా& నమ8ను ప�నర�,-ì టhం�ెను (18:10). �ా$ా క¿B- ఈ Mషయమ8ను బటh`  
నవ�a23.gను. ,ేవ�డ� మరలq తన DాOా& నమ8ను bె�యజ�i,ి వ�ేu సంవతÄరం 
కLమqర�డ� ప�టY` న/ సూtం�ెను. తనకL “అ9ాధ�)*+న,V” ఏ,Vయ8 ల´దు అను 
మqట ,-a$ా ,ేవ�డ� తన సం�[షణను మ8O6ం�ెను (18:9–15). 

,ేవ�Bైన Iïహü Dా #క� DాOా& నమ8లL మ$6య8 M�ాaస�తను బటh`  
అబ[̂×మ8 #క� M�ాaసమ8 .-.-టh2f బలపBెను. తన #క�, తన �[ర� 
#క� శ$Ðరమ8లL సంb-నమ8 Mషయమ8ల@ మృతతGల� )*+నప�టh2fÖ, 
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అబ[̂×మ8 “,ేవ�డ� ... మృతGలను స�వ�లనుOా �ేయ8Dాడ�ను, ల´/Dాటh/ 
ఉన0టY` Oా vిలLచుDాడ�ను” ($Ñమq. 4:17) అ/ నమ8®ట .Eర�u23.gను. అతడ� 
తన /$ÐÂణకL ,ేవ�/ #క� శ2f�/, M�ాaస�తను ఆN-రమ8Oా �ేసు23.gను. 
మనమ8 ఈ $ÐpOా చదువ�చు.-0మ8, 

/$ÐÂణకL ఆN-రమ8 ల´నప��డ� ,ేవ�/ DాOా& నమ8ను బటh` , b-న.Eక 
జనమ8లకL తంBd ̂ అగ8దున/య8, అM�ాaసమ8bc ,ేవ�/ DాOా& నమ8ను 
సం,ేÝÞంపక, ,ేవ�/ మÝÞమపరt, ఆయన DాOా& నమ8 �ేiిన,-// 
.gరDEర�uటకL సమర�r డ/ రÎÏdOా Mశaiింt M�ాaసమ8 వలన 
బలమ8.äం,ెను ($Ñమq. 4:18–21). 

ఆ,V2ాండమ8ల@/ Dాక��[గమ8ల@, “,ేవ�డ� b-ను �ెvి�న ప2̂ారమ8 
�ా$ాను ద$6½ం�ెను, కనుక �ా$ా గర¥వpIï+ అబ[̂×మ8 #క� 
మ8స�తనమ8ల@ అత/23క కLమqర�/ క.gను” (21:1, 2a). OÕB-̂�Oా అ.Eక 
సంవతÄ$ాలL ఎంbc DEదనbc గBdvిన తర�Dాత ఆ)* M�ాaసమ8 క¿B- 
Dాస�వ)*+నద/గ మq$�ను. ఈ 9ా$6 ఆ)* నMaన,V అM�ాaసమ8bc 2ాదు Oా/ 
సంbcషమ8bc. ఇ,V MనుDా$�లe  .- Mషయ)*+ నవ�aదుర.gను (21:6). 

Ýý. ^ పp^క రచIత అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ాల M�ాaస స�ందనను 
అ/0 తరమ8లల@ ఉన0 ,ేవ�/ పజ̂లకL మq,VరIï+న ఉ,-హరణOా చూvwను 
(Ýý. ^. 11:8–12). ,ేవ�/ DాOా& న .gరDEర��ను అనుభMంtన తర�Dాత, అనOా 
తమ వృద¾  శ$Ðరమ8లL నూతన బలమ8ను �: ందుట, ఇ9ాÄకL #క� 
జననమ8ను బటh` , ,ేవ�డ� సరa శ2f�గల ,ేవ�/Oా Dార� bెలLసు23/$6. 

అబ[̂×మ8 ఎంbc 2ాలం ఎదుర�చుడOా ప�టh`న DాOా& న ప�తĜBైన 
ఇ9ాÄకLను ,ేవ�డ� దహన బ�Oా ఇమ®/ అBdO6నప��డ�, అత/ M�ాaసమ8 
అంpమ ప$ÐÂకL గ8$��న,V (22:1–14). ఎటYవంటh పశ̂0 అడగకLంB-, అబ[̂×మ8 
తన కLమqర�/ ø$Ðయq పరaతమ8నకL \సు23/ వtu బ�vీఠంvw ౖ ఉం�ెను. 
అతడ� తన కLమqర�/ vw ౖకp�  ఎత�Oా ఒక దూత అత// ఆvwను. అబ[̂×మ8 ఈ 
సందర¥మ8ల@, ,ేవ�డ� చ/�� Iన Dా// క¿B- p$6O6 ల´పగలడ� అ/ 
సంప©రHమ8Oా న)*®ను. ,// బటh` , అబ[̂×మ8 ఎంbc OÕప�Oా ,MంచబBెను, 
అంbే2ాక M�ాaసులకL తంBd ̂ఆIïను ($Ñమq. 4:16). 

మన µ¥ా§సమ' ప>¡¼�ంపబడ�ట (22:1–14) 

�Mతమ8ల@ �ా̂మ8ఖ�)*+న సమయqలల@ శమ̄ల గ8ంB- Dgళeడం 
ఆ×e దకర)*+న అనుభవమ8 2ాక�� Iనను, ఎంbc అవసరమ8. ఒక వ�2f� సూ�లÁe  
కష̀)*+న �ా5ాలను 9ాధన �ేయ8ట, ఒక 23¯ త�  ఉ,ో �గం 2�సం పయ̂p0ంచుట, ఒక 
నమ®క)*+న ఉ,ో �గసు� BdOా ఉండ�టకL �� టhతతa మ8ను, ఉb-�దకతను 
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vwంచు23నుటకL పయ̂p0ంచుట అనునM 9ాN-రణ)*+న MషయqలL. అ,ే$ÐpOా, 
M�ాaస పయ̂qణంల@ క¿B- ప$ÐÂలL మ$6య8 పయ̂b-0లL, ఒక వ�2f� 
ఆ\®యమ8Oా ఎదుగ8టకLను, అత/2f ,ేవ�/2f మధ�గల /బద&తను 
bె�యపరచుటకLను ఎంbc అవసరమ8. ఒక బర�వ�లL øi� వ2f� తన 
కండ$ాలను బలపర�చు2�నటకL అత/2f పp̂ఘటనను ఇ�ేu ,-/bc 
ప/�ేయవల�ను. అ,ే$ÐpOా, ,వే�డ� దు$ా®ర¼త అ.E అలలకL ఎదుర�Oా 
ఈదుటకLను, పతనమ8 అ.E సమ8దమ̂8ల@/2f ,VO6�� కLండ�నటYe  మన ఆ\®య 
కండరమ8లను బలపరచబడ�టకL 9ాతను�ేత మనమ8 �K,VంపబడటకL 
అనుమpంచును. 

�Kధన (దుష̀ �[వమ8bc) అ/ తర�¨ మq �ేయబBdన పదమ8 Ýý. ^, OÐ¯కL 
�[షలల@/ ఒ2� మ£లమ8నుంBd వtuన,ే, 2ాÖ తర�చుOా ప$ÐÂ (మంt 
�[వమ8bc) అ/ అనువ,VంచబBdన,V. సందర¥ం ,-/ అరrమ8ను /రHIంచును. 
ల´ఖనమ8ల ప2̂ారమ8 9ాb-ను M�ాaiి/ “�K,Vంt” ఆ\®యమ8Oా పతనమ8 
�ేయ8ను16 (మత�I 4:1–11; మqర�� 1:13; 1 23$6ం2 . 7:5; 1 2 ెసÄ. 3:5; 
యq2�బ8 1:13–15). ,ేవ�డ� తన పజ̂లను బలపర�చుటకLను, తన యందు 
Dా$62f గల M�ాaస�తను ఋ�వ� �ేయ8టకLను Dా$6/ ప$Ðådంచును (22:1; 
/ర¼మ. 20:20; ,Va\. 8:2; µ×ను 6:6; 1 23$6ం2 . 10:13; Ýý. ^. 11:17; 
యq2�బ8 1:2–4,12). 

23/0 సమంజసమ/ అ/vించక�� I.-, క5 6న)*+న ఆజ¹లకL MNేయత 
చూvించవల�న/ ,ేవ�డ� తన పజ̂లకL ప$ÐÂ vwటY` ను (22:1, 2). 
అబ[̂×మ8నకL DాOా& న ప�తĜBైన ఇ9ాÄకLను ø$6య పరaతమ8vw ౖ “దహన 
బ�Oా” అ$6�ంచమ/ ,ేవ�డ� �ెvి�న మqట �-లq కష̀తరమ8Oాను, 
అసమoజస)*+న,VOాను అ/vింt ఉండవచుu. 2ా/, అబ[̂×మ8నకL ,ేవ�డ� 
ఇtuన ఆజ¹లల@ ఇ,V Üదటh,V 2ాదు. “ప$ÐÂ” అను పదమ8 ఈ సందర¥మ8లల@ 
క/vించనప�టh2f/, ,ేవ�డ� అబ[̂మ8ను కá&య8ల ఊర�ల@ను, ×$ానుల@ను 
vిలLచుట ,-a$ా ప$Ðådం�ెను. ఈ $�ండ� సమయqలల@, ,ేవ�డ� తన 
కLటYంబమ8ను MBdt క.-నుకL Dgళeమ.gను (11:31; 12:1–4; అ�: . 7:2–4). 
అతడ� ఈ సందర¥మ8లల@ 23ంతమటY` 2� MNేయత చూvి, తన కLటYంబమ8ను 
తన Dgంట \సు23/ ×$ానుల@ అ.Eక సంవతÄరమ8లL ఆO6�� వ�టను బటh` , ఈ 
ప$ÐÂలల@ అంతOా Mజయం �: ందల´దు. 

tవ$62f అబ[̂×మ8 DాOా& న ,ేశమ8 �ే$6నప�టh2f/, కర�వ�ను బటh`  అక�డ 
/�tయ8ండల´దు. అతడ� ఐగ8ప�� కL Dgîe, ఫ$Ñbc తన �[ర�ను గ£$6u, ఆ)* 
తన సహü ద$6 అ/ అబద¾మ8 �ెvw�ను (12: 10–20). మ$623/0 సం.ల తర�Dాత 
ఇ, ే అబద¾మ8ను O�$ార� $ాజ�ౖన అÓ)*ల´కLbc కLB- �ెvw�ను (20:1–18). ఈ 
$�ండ� ప$ÐÂలల@ అబ[̂×మ8 ఓBd�� Iïను. 
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�ా$ా తన ,-iిIï+న ×Oార� ,-a$ా కLమqర�/ కనమ/ �ెvి�న ఆల@చనకL 
అబ[̂×మ8 సమ®pం�ెను (16:1–4). అబ[̂×మ8 bÔంబ¦ౖbÔÀ®,V �ా$ా 
ఎనబ¦ౖbÔÀ®,V ఏండe  Dా$�� య8ండOా ,ేవ�డ� మర�సటh ఏB-,V Dా$62f ఒక 
కLమqర�/ ఇ�ెuదన/ �ెvw�ను. ఈ ,ైMక పక̂టనకL స�ం,Vసూ�  అబ[̂×మ8 
.Eలvw ౖ పBd అM�ాaసమ8bc నవ�a23.gను. ఇPా®I�లLను DాOా& న ప�తĜ/Oా 
అంOÐక$6ంచమ/ ,ేవ�/ బp̂మqల�ను (17:15–19). 

ఈ ఉ,-హరణల/0టhల@, అబ[̂×మ8 ప$ాజయం �: ం,ెను. అM�ాaసమ8bc 
,ేవ�/ వ�p$�కమ8Oా తన హృదయమ8ను క5 6నపరచు23నుట వలన ప$ాజయం 
�: ందల´దు 2ా/, ,ేవ�/ ఇం2ా నమ8®త� ఆయన tత�మ8ను �ేయOÑ$�ను. 
అIనప�టh2í, 23/0 కష̀)*+న ప$6iిrతGలల@, తన 9: ంత ఆల@చనI� ,ేవ�/ 
ఆల@చన క.-0 సÝàతGకమ8Oాను, .-�య)*+న,VOాను, ఉ�ాయమ8Oాను 
�[Mం�ెను. “DE�చుప�bc 2ాక,” “M�ాaసమ8bc నడ�చుట”ను అతడ� 
.Eర�u2�వలiియ8న0,V (2 23$6ం2 . 5:7). 

ఇ, ే ప�$ాb-న సమస� ఈ $Ñ�లల@ను ఉన0,V. మనమ8 ఎదురI�� 
అ�ాయమ8ను గ¯ÝÞంచక, ,ేవ�డ� మన మ8ందు ఉంtన ,-/ క.-0 ఇం2ా OÕప� 
మqర¼మ8 మనకL ఉన0ద/ �[Mంt తడబడత�, 23/0 9ార�e  పBd�� తGంట[మ8. 
జ¤¹ /Iï+న ఒకర� ఈ $ÐpOా అ.gను, “ఒక/ ఎదుట స$6Iï+న,VOా కనబడ� 
మqర¼మ8 కలదు అIb ేతGదకL అ,V మరణమ8నకL bĉవ\య8ను” (9ా)*తలL 
14:12). 

I�సు పభ̂8వ� క¿B- తనను DgంబBdంపOÑ$6న Dా$6/, మqనవ దృÈి`ల@ 
కష̀తరమ8Oాను, అ9ాధ�మ8Oాను అ/vిం� ేDాటh/ �ేయమ/ �ెvw�ను. 

1. ఒక సంధరùమ8ల@, తన ªషG�/Oా ఉండOÑ$6న ఒక/bc “నను0 
DgంబBdంచు” అ/ �ెvw�ను. ఆ మనుషG�డ�, “Üదట .Eను Dgîe .- తంBd/̂ 
�ాpvwటh`  వచుuటకL iwలMమ®.gను.” అత/ మqటను bÔ̂iిప�చుuచూ I�సు, 
“మృతGలL తమ మృతGలను �ాpvwటY` 23న/మ8®, Öవ� Dgîe ,ేవ�/ $ాజ�మ8ను 
పక̂టhంచమ/ Dా/bc �ెvw�ను” (ల¿2ా 9:59, 60). �ా̂³న త�ర�� ,ేశ 
సంప,̂-యqలల@ త�తండ�̂లను ఒక స$6Iï+న పద¾pల@ �ాpvwటY` ట అ.E,V ఒక 
�ా̂మ8క�)*+న Mషయమ8. ఆ వ�2f� #క� తంBd ̂మరణ¬ం�-Bో , మరణiిద¾మ8Oా 
ఉ.-0Bో  ల´క ఆ$Ñగ�మ8Oా ఉన0Bో  మనకL bె�యదు. ఆ వ�2f� తన తంBd/̂ 
b-ను ªషG�/Oా ఉండక తvి�ంచు23నుటకL 2ారణమ8Oా �ెvి�య8ండవచుu; 
2ాÖ, ఆBdనప�టh2í, I�సు పభ8వ� కLటYంబ �[ద�తల క.-0 మ8క�మ8Oా 
,ేవ�/ $ాజ�మ8 �ా̂N-న�మ/ �ెvw�ను. 

2. I�సు పభ̂8వ� తనను DgంబBdంపబë I�Dా$62f ఒక ,VOా¯�ంp/ క�O6ం� ే
పక̂టన �ేiwను. అ,ేమనOా: “ఎవBై.-ను .- #ద&కL వtu తన తంBd ̂ త�e/ 
�[ర�ను vిలe లను అన0దమ8®లను అక��ె�eండన̂ు తన �ా̂ణమ8ను స× 
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,ేaÈింపకLంట� Dాడ� .- ªషG�డ� 2ా.Eరడ�” (ల¿2ా 14:26). మత�I క¿B- 
ఇ, ేమqటను, అంత ,VOా��ంp 2ాక�� I.-, ఖంBdత)*+న మqటOా bె�య�ేi�ను. 
“,ేaÈించుట” అ/ ల¿2ా DాBdన మqటకL బదులLOా, “తంBd.̂gౖన త�e.gౖ.- .-కంట� 
ఎకL�వOా v�^ÀంచుDాడ� .-కL �ాతĜడ�2ాడ�” (మత�I 10:37). ఈ $ÐpOా 
�ెప��ట ,-a$ా మత�I Ýý. ^ �[షల@ ָׂשנֵא (śane’), అను 23¯ త�  /బంధనల@ 
“,ేaÈించుట” అను అరrమ8/చుu పదమ8ను ఉపµO6ం�ెను. 23/0 
సంద$ాùలల@ śane’ అనOా పగ, ఈర¢G, ఒక$6vw ౖ M$Ñధమ8Oా ఉండ�ట అను 
అరrమ8 2ాక “తకL�వ v�^మ చూప�ట” అ.E అరrమ8/చుuను. అందువలన, KJV 
#క� తర�¨ మqల@ ఆ,V2ాండమ8 29:31, 33ల@ $�ండ� 9ార�e  యq2�బ8 ల´యqను 
“,ేaÈిం�ెను” (śane’) అ/ చదవర�లకL అనుక¿లమ8Oా DాBd$6. 29:30ల@ 
యq2�బ8 ల´యqను v�^Àం�ెను 2ా/ $ాÝàలLను ఇం2ా ఎకL�వOా v�^Àం�ెను. 
కనుక, I�సు �ెvి�న vw ౖ పక̂టనకL–తమ త�eదండ�̂లL, bcబ8టY` వ�లL, తమ 
�ా̂ణమ8 iwౖతమ8 క.-0 ఎకL�వ �ా̂N-న�తను ,ేవ�/ i�MంచుటకL ఇవaవల�న/ 
అరrమ8. 

3. “ఎవBై.- నను0 DgంబBdంపOÑ$6న Iïడల, తను0 b-ను ఉv�ådంచు23/, 
తన iిలLవ.gp�23న నను0 DgంబBdంపవల�ను, తన �ా̂ణమ8ను 
రådంచు23నOÑర�Dాడ� ,-/ �� OÕటY` 23నును; .- /Àత�మ8 తన �ా̂ణమ8 
�� OÕటY` 23నుDాడ� ,-/ ద2f�ంచు23నును” (మత�I 16:24, 25) అను ఈ మqట 
I�సు ªషG�లకL మ$6ంత సDాలLను Miి$�ను. iిలLవ అ.E,V 
$Ñ=య8లL2ా/Dా$62f అనOా బ[/సలకL, pర�గ8బ[టY �ేi� M,ేÊయ8లకL 
మ$6య8 Öచ)*+న .Eరసు� లను బ[ధ vwటY` టకLను, మరణ ªÂను MNVంచుటకL 
ఉపµO6ం�ేDార�. ఈ పక̂టన అ�: స�లLలL ,ేవ�/ $ాజ�మ8ను గ£$6uన Dా$6 
ఆశకL, /$ÐÂణకL ప©$6� వ�p$�కమ8Oా ఉంBెను. Dార� ,ైMక ఆÊ$ాaదమ8లL, 
సంపదలL, 2í¯సు� నకL కLBdDgౖప�న మ$6య8 ఎడమDgౖప�న iిం×సనమ8ల 23రకL 
ఎదుర�చూచుచుంBd$6. iిలLవvw ౖ శమ̄లL అనుభMంచుట అనున,V Dా$6 
తలంప�లల@ ఎంతమqతమ̂8 ల´/ Mషయమ8. 

ఈ సత�మ8ను గ¯ÝÞంచుట I�సు #క� ªషG�లకL �-ల కష̀మ8Oా 
ఉంBెను. అ.Eక 9ార�e , Dా$6 అల� M�ాaసమ8, అM�ాaసమ8లను బటh`  
స$6�ేయవలi ి వ�ెuను. 2ాబటh`  అబ[̂×మ8నకL తన vిలLప� #క� సంప©రH 
ఉ,ే&శమ8ను గ8$6�ంt, M�ాaసులకL తంBdÔా మqనవ�లంద$62í ఆÊ$ాaదమ8Oా 
ఉండ�టకL అ.Eక సంవతÄరమ8లL పటY` ట ఆశuర�పడవలiిన Mషయ) = 2ాదు 
($Ñమq. 4:16). ఆ,V2ాండమ8ల@/ Dాక��[Oామ8ల ,-a$ా, అబ[̂×మ8 అ.Eక 
సంవతÄరమ8లL నBdvించబడ�టకL ,ేవ�/ సaరమ8ను, గ,V& ంప� ల´క 
DాOా& నమ8ను ల´క, ఆయq సమయqలల@ ఇవaబBdన ,ైMక సూచనలను బటh`  
M�ాaసమ8bc నడ�చుట .Eర�u23.gను అ/ మనకL bె�య8ను. 
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అత/ ఆ\®య M,-��[�స MN-నమ8 ,-a$ా ,ేవ�డ� ఎందు/Àత�మ8 
అంత ఓvికbcను, ,రì�ాంతమ8bcను అబ[̂×మ8 Iïడల ఉంBె.Æ మనకL 
bె�యజ�య8ను. అతడ� ప$6Àp అIన ,ైవ సత�మ8ను క�O6, “నÂత ̂
2ాంp”17 మqనవ య8గమ8ల@ �MంtనటYe  ఉంBెను. M�ాaసమందు అ.Eక 
ల@�ాలL, MNేయత చూvించుటల@ ఎంbc అMNేయత క�O6న ఈ వ�2f� ఎలqగ 
“M�ాaసులకL తంBd”̂ అవaOా�Oాడ�? అబ[̂×మ8 తన M�ాaసమ8 
బలÝ �నమ8Oా ఉన0ప�టh2í ,ేవ�// నమ®డం మqనల´దు. ,ేవ�/ �ేpల@నుంBd 
అతడ� దూరమ82ాల´దు, అత// ,ేవ�డ� తన �ేpల@నుంBd �� /య�ల´దు. తన 
9: ంత పణ̂-îక క.-0 ఎకL�వOా ,ేవ�/vw ౖ ఆ,-రపడవలiి వ�ెuను–పప̂ంచ 
చ$6తల̂@ ఏ M�ాaiిIï+న ఇంతకLÀంt ఏÀయ8 �ెప�ల´ర�. tవ$6 M�æeషణల@ 
మనమ8 గ¯ÝÞం�-వలiిన,V ఏమనOా, అబ[̂×మ8 ,ేవ�/ MBdtvwట̀ల´దు, 
,ేవ�డ� అబ[̂×మ8ను MBdtvwట̀ల´దు. 

ఒక వ�2f� ఎ/0 9ార�e  జ¤$6పBd.-Bో  అన0,V 2ాదు2ాÖ, ఆ వ�2f� మరలq p$6O6 
ల´t, తన తvి�దమ8ల ,-a$ా .Eర�u23/ ,ేవ�/bc నడచుటల@ క¯మమ8Oా 
బలపడ�చూ, నమ®కమ8Oా 9ాగ8ట అనున,ే �ా̂మ8ఖ�)*+న,V. 23ందర� తమ 
తvి�దమ8ల ,-a$ా ఏ= .Eర�u23నర� 2ా/ అబ[̂×మ8 .Eర�u23.gను. ,ేవ�డ� 
అబ[̂×మ8bc ఇ9ాÄకLను బ�Oా అ$6�ంచుట అ.E అంpమ ప$ÐÂను vwటh`నప��డ�, 
అబ[̂×మ8 M�ాaసMషయమ8ల@ Dgను,Vర�గక ,ేవ�/ ప©$6� 9ాr Iల@ 
DgంబBdంపOÑ$�ను. అతడ�ను, �ా$ాయ8 అప�టh2� తమ వయసుÄ మîeన 
శ$Ð$ాలకL సంb-.Æత�p�2f 2ావలiిన బలమ8ను �: ందుట అ.E ఒక OÕప� 
అదు¥తమ8ను చూiి$6, త,-a$ా ఇ9ాÄకLను క/$6. అబ[̂×మ8 ,ేవ�/ 
DాOా& నమ8ల/0టh2f ఏ2��క DారసుBైన ఇ9ాÄకLను ,ేవ�డ� 2�$6న $ÐpOా బ� 
ఇtu.-, మరలq ,ేవ�డ� అత// మరణమ8 నుంBd p$6O6 బp̂2fంచును అ.E 
M�ాaసమ8ను క�O6య8ంBెను (Ýý. ^ 11:17–19). ఇటYవంటh M�ాaసమ8 
అబ[̂×మ8నకL ఒక $ాp^ల@.E ఎలqO��b ే క�O6న,V 2ా,ో , .Eటh 2��Iస�వ�లకL క¿B- 
అంb.ే ఒకడ� ఎలqగ తన పయ̂qణమ8ను �ా̂రంçం�ె.Æ ల´క అ/0 9ార�e  
తప�టడ�గ8లL DEiw.Æ 2ాదుOా/, ఎలqగ8 ,-// మ8O6ం�ే.Æ అన0,ే 
�ా̂మ8ఖ�)*+న,V (2 pø. 4:5–8). 

,ేవ�డ� తన M�ాaసులను ప$Ðådంపబడ�టకL ల´క �KNVంపబడ�టకL 
అనుమpంచు.Æ, Dార� ,ేవ�/ DాOా& నమ8ల vwౖ.E దృÈి`  క�O6య8ంB-� 2ా/ 
�KధనలకL గల 2ారణమ8లvw ౖ 2ాదు (22:3–5). అ.Eక సమయqలల@ ,ేవ�డ� 
తన పజ̂లL శమ̄లకLగల 2ారణమ8 bెలLసు2�.EDార�Oా 2ాక Dాటh/ 
సÝÞం�ేDా$6Oా ఉంB-ల/ ఆª9ా� డ�. ఈ రచIత ఎందు/Àత�మ8 అబ[̂×మ8 
తన కLమqర�/ బ� ఇవవల�.Æ ఎటYవంటh ,ైMక 2ారణమ8ను బయలLపరచల´దు; 
అబ[̂×మ8నకL కLB- ,// గ£$6u ,ేవ�/ Iïద&  నుంBd ఏÀయ8 
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bె�యజ�యబడల´దు. ఈ సందర¥మ8 9� ,ోమ OÑÜ$ా¯ ల .-శనమ8నకL 
Mర�ద¾మ8Oా ఉండ�ను. అబ[̂×మ8 ఆ పట̀ణమ8ల .-�ానమ8ను గ£$6u ,ేవ�/ 
పª̂0ంtనప�డ�, ,ేవ�డ� పలLమqర�e , b-ను అ.-�యమ8Oా పవ̂$6�ంచన/య8, 
భ2f�Ý �నులbc �ాటY ÖpమంతGలను క¿B- లయపర�చుDాడను 2ాన/య8 
bె�యజ�iwను (18:22–23). 

సరaమ8ను సృÈి`ంtన ,ేవ�డ� మన పశ̂0లకL జDాబ8 ఇవaనక�రల´దు. 
స$ాaంత$ా�À ఆIన ,ేవ�డ�, ఈ బలÝ �న, �ాvిIï+న మqనవ�/2f 
బదు�వaనక�రల´దు. అIనను, 23/0 OÕప� కష̀, ప$ÐÂల సమయqలల@ తన 
ఆజ¹లకL 2ారణమ8లను bె�యజ�iwను. ఉ,-హరణకL, ,ేవ�డ� .ÆDాహÇbc 
పజ̂లందరÎ తమ8®ను b-మ8 దుష̀తనమ8నకLను, ÝÞంసకLను 
అప�O6ంచు23/$6, గనుక ఈ ల@కమంతటh/ OÕప� జలపళ̂యమ8 ,-a$ా .-శనం 
�ేయబë తG.-0న.E Mవరణ ఇ�ెuను. ,ేవ�డ� ÖpమంతGBైన Dా// ఒక ఓడ 
కట̀మ/, అతడ�ను అత/ కLటYంబమ8ను $ాబë I� ఉగత̄ నుంBd 
తvి�ంపబడ�దుర/ bె�యజ�iwను (6:8–22). ఇ,ే$ÐpOా, ,ేవ�డ� øÈ�కL, 
అత/ ,-a$ా ఇ�ా̄I�á య8లకLను, b-ను ఐగ8vీ�య8ల =,V2f పంపబë I� 
bెగ8ళeను గ£$6uయ8, త,-a$ా ఫ$Ñ ,ేవ�/ పజ̂లను పంvిDEయ8ను అ/ 
bె�యజ�iwను (/ర¼మ.6:1–9; 7:14–12:41). tవ$6 bెగ8లL అనOా జ��ష4  
సంb-నమ8 #క� మరణమ8 ఆ �ా̂ంతమంతయ8 Dా�vించును, కనుక 
Mశaiించు ప\̂ ఇంటhDార� ఒ23�క� OÕ$�¯vిలe ను వNVంt, ,-/ రక�మ8ను Dా$6 
ఇంటh ,-aరమ8లvwౖనను, 2fటh2íలvwౖనను ప©యవల�ను. అంతట వNVంపబBdన 
బ�ప:వ�ను వండ�23/ p/, పయ̂qణమ8నకL iిద&పడవల�ను, tవ$6Oా, Dార� 
bెలe Dార� వరకL అనOా, మరనదూత Dా$6/ ,-టh�� వ� వరకL ఇండeల@.E 
ఉండవల�ను. 

ఈ MషయqలÖ0 ఇ�ా̄I�áయ8లకL Mవ$6ంచవలiిన అవసరం ఉన0,V, 
ఎందుకనOా, Dార� .-లLగ8 వందల సంవతÄ$ాల తర�Dాత అబ[̂×మ8, 
ఇ9ాÄకL, యq2�బ8ల ,ేవ�/ గ£$6u అp తకL�వ జ¤¹ పకమ8 క�O6య8ంBd$6. 
ఇందును బటh` , ఒ2� /జ)*+న ,ేవ�/ ఆరNVంచుటల@ Ýà. ^య8ల ఆ\®య iిrp 
å �ణ¬ంt�� Iన,V, ఇందువలన.E Dార� Mగ¯×$ాధనకLను, ఐగ8ప��  ,ేవతలను 
ఆ$ాNVంచుటకLను ÜదలLvwటh`$6 (Iïహü . 24:14). ఇందునుబటh` , ,ేవ�డ� తన 
పజ̂లయందు అదు¥తమ8లL �ేయ8ట ,-a$ా, ఫ$Ñ #క� బ[$6నుంBd MBdvింt, 
క.-ను ,ేశమ8ల@/2f నBdvించగలడ� అను M�ాaసమ8ను ప�టh`ం�ెను. ఈ $ÐpOా 
,ేవ�Bైన Iïహü Dా అ.Eక శb-బ[& లకL మ8ందు Dా$6 vితర�లకL ఇtuన 
DాOా& నమ8ను .gరDEరuOÑ$�ను. 

అబ[̂×మ8 ద�ాబ[& లLOా ,ేవ�/bc ఏర�రచు23/న అనుబంధమ8ను బటh` , 
,ేవ�/ #ద& నుంBd ఎటYవంటh Mవరణను 2�రల´దు. అతడ� ,ేవ�/ #క� 
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సమృ,V¾Iï+న ఆÊ$ాaదమ8లను, దయను, కL¯ పను చూiwను; మ$6య8 ఈ 
భ£Àvw ౖ ఉన0 ప\̂ కLటYంబమ8 తన సంb-నమ8 (ఇ9ాÄకL) ,-a$ా 
,Mంచబడ�న/ అతడ� న)*®ను (17:19, 21; 18:9–14; 21:12). ,ేవ�/ 
#క� ,ైMక)*+న DాOా& నమందు అతడ� క�O6న నÀ®కను బటh`  ఏమqతమ̂8 
Dgను,యకLంB-. ఇ9ాÄకLను బ�vీఠంvw ౖ బ�అర�ణ �ేయ8టకL iిద&పBెను 
($Ñమq. 4:16, 20,21). ఒక OÕప� Mషయ) మనOా, అబ[̂×మ8 ,ేవ�/vw ౖ
ఎటYవంటh ,ేaషమ8 ల´కLంB- త vి^య)*+న కLమqర�/ బ� ఇవaOÑ$�ను; అతడ� 
,ేవ�/2f ఒక ఆ$ాధనOా ఇటYe  �ేయOÑ$�ను (22:5).18 అబ[̂×మ8 #క� 
మనసుÄల@, ,ేవ�/ DాOా& నమ8 /శuయ)*+న,V అ/య8, మృతGలల@ నుంBd 
,ేవ�డ� ఇ9ాÄకLను p$6O6 ల´పగలడ/ న)*®ను. 

ఇ,ే$ÐpOా, అ�: స�లLల మృతGలల@నుంBd ప�నర�b-r నుBైన I�సు 2í¯సు�  
అ�: స�లLల సుDార�లల@ ప�.-,VOా క�O6య8ంBd$6 (అ�: . 13:32, 33), మ$6య8 
అ,V /జ)*+న M�ాaసులకL /త��వమ8నకL ర��DాIïను (అ�: . 13:48). 
ఇందునుబట�` , �ా̂రంభ 2��Iస�వ హత9ా�లL ,ేవ�// ఎటYవంటh Mవరణ 
అడ�గల´దు; బదులLOా, $Ñ=య8ల )*+,-.-లల@ �ాటలL �ాడ�త�, ఆ$ాNVసూ�  
హత9ా�ల�ౖ$6. అ�: స�లLBైన �"లL �ెvి�నటYe , మరణమ8 Dా$6 అంతమ8 2ాదు, 
“బత̂GకLట 2í¯సు�  23రకL, �-Dgౖb ేలqభ)*” (J ి�vి�. 1:21). I�సు పభ̂8వ� ఎలqO��b ే
మరణమ8ను జIంt పరల@కమ8నకL ఆ$ÑహణమqIï.Æ, అ,ే$ÐpOా, 
M�ాaసమ8bc, ఆయన ,-a$ా, అయన DాOా& నమ8 ,-a$ా ఒక మÝÞమగల 
ప�నర�°-¾ నమ8ల@ �ాలLప�: ందబë తG.-0మ/, Dా$62f bె�య8ను (1 2 ెసÄ. 
4:13–18; 1 µ×ను 2:25; 3:1–3). ఇటYవంటh M�ాaస) , “ల@కమ8ను” 
జIంtన మన “Mజయమ8” (1 µ×ను 5:4, 5). 

ప$Ðå6 సమయqలల@, M�ాaసులL ,ేవ�/ ఏ$ా�టY 23రకL 
ఎదుర�చూడవల�ను (22:6–14). ఈ Dాక��[Oామ8ల@ ప$ÐÂ #క� 
�ా̂మ8క�తను bె�v� $�ండ� MవరణలL Dా̂యబBెను. ÜదటhOా, ఇ9ాÄకL 
అO60/, కటò`లను చూtనప�డ� తన తంBdb̂c, “... బ� అ$6�ంచుటకL OÕ$�¯vిలe  
ఎక�డ అ/ అBdO�ను” ,-/2f జDాబ8Oా అబ[̂×మ8, “,ేవ�B ే OÕ$�¯vిలe ను 
iిద¾పరచును” అ/ �ెvw�ను (22:7, 8). వృ,-¾ ప�మందున0 అబ[̂×మ8, ,ేవ�/ 
పణ̂-îకvw ౖ నÀ®కయ8ంచుట క.-0 మ$6 ఏ OÕప� మqర¼మ8ను 2�ర�2�నల´దు. 
అతడ� “M�ాaసమ8ను అవలంçంచ వలiినDా/Oా” ఆIïను (గల\. 3:23); 
అబ[̂×మ8 ,ేవ�/2f �ెం,Vన మ/ÈిOా ఉంB-లనుకLంట� ఇ9ాÄకLను బ�Oా 
అ$6�ంచుట అను ,-/2f సంప©రH MNేయతను చూvించవల�ను. 

.Eను vిలe Dా/Oా ఉన0ప�డ�, “ఫË హౌÿ”కL Dgళeడమంట� �-ల 
ఇష̀పBేDాBd/. అ,V ఎంbc M.ÆదంOా tట̀BdMలq అ.Eక ,-ర�e  క�O6 ఉంBే,V. ఆ 
,-ర�లÖ0 అ.Eక ,VశలకL, tట̀tవ$62f ఎక�Bd2� �ేర�uను; ఒ2� స$��న మqర¼మ8 
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బయటకL �ేర�uను. ఆ tట̀BdMల@ న$��న ,-$6 bె�యక ఎ.Æ0 తప��డ� 
,-ర�లల@2f Dgళ3� , బయట పB ే మqర¼ం 2�సం పB ే DgతGకLలqట 23ంత 
t2ాకLOాను, 23ంత ఆనం,-/0 ఇసు� ం,V. అబ[̂×మ8 క¿B- తన �Mతంల@ ఎ.Æ0 
తప��డ� అడ�గ8లL DE�ాడ�; అM అత/2f ఆనందం క.-0 Mసుగ8.E ప�టh`ం�ెను. 
,ేవ�/ Iïదుట తన అMNేయతను ÝàతGబద¾మ8Oా కనప$6� ే పయ̂త0ం 
�ేiినప�డలqe  ప$6iిrp కష̀తరమqIïను. అబ[̂×మ8 ఈ అంpమ ప$ÐÂను 
ఎదు$Ñ�వలi ి వtuనప�డ�, ,ేవ�డ� iిద¾పరtన ,-/ క.-0 ఇం2ా OÕప� 
పణ̂-îకను గ£$6u ఆల@tంt ఉండవచుu. “ఒకDEళ .- కLమqర�/ .Eను చంvిb,ే 
$ాబë I� �[Mత$ాలకL అనOా భ£Àvw ౖ ఉన0 కLటYంబ[ల/0టh2f కలగబë I� 
ఆÊ$ాaదమ8ను గ£$6uన /$ÐÂణ, కలలL అంతటhbc అంత)*+�� వ�.gø?” 
బహÇ�ా అతడ�, “,ేవ�డ� .-కL �?pకంOాను, ఆ\®యంOాను ఎంbc 
,Mంచుటల@ను, DాOా& న ప�తĜ/Oా ఇ9ాÄకL/చుuటల@ �-లq మంtDాడ�Oా 
ఉ.-0డ�, కనుక అయన ఇtuన ఈ ఆజ¹కL అMNేయ8డ.g ౖ ఎలq ఆయన 
ఆల@చనను Mఫలం �ేయ8దును? అ/ ఉ,ే&శ�ం క�O6 ఉండవచుu.” 

ఖtuతమ8Oా ఈ సమయం అబ[̂×మ8 �Mతమ8ల@ ఒక స$��న /రHయం 
\సు23.E సమయం. ఎటYవంటh మqనవ తర�మ8 ఈ ఆం,ోళనను 
ప$6Pా�$6ంచల´దు. ఒకDgౖప� నుంBd ,ేవ�/2f MNేయత చూvి.- తv��, ల´క 
అMNేయత చూvి.- తv�� అ.E ప$6iిrp కనబడ�తGం,V. ఈ /రHయ 
సమయమ8ల@, అబ[̂×మ8 M�ాaసమ8 అ.E ,-aరమ8 ,-a$ా అడ�గ8 vwటò`ను. 
తలLప� Dgనుక ఎంటYవంటh ప$6iిrp ఉం,ొ  bె�యక�� Iనను, మంtDాడ�, 
.-�యవంతGBైన ,ేవ�డ� తన 23రకL ఎదుర�చుసు� .-0డ/ అతడ� 
Iï$6O6య8.-0డ�. /జమ8Oా, అత/ M�ాaసమ8 ,ేవ�/ యందు నÀ®కI�. 

అబ[̂×మ8 #క� నÀ®క Iïహü DాI� /జ)*+న ,ేవ�డ/ 2ాదు Oా/, 
“తనను DgదుకLDా$62f ఫలమ8 దయ�ేయ8Dాడ�” అ/ న)*®ను (Ýý. ^. 11:6). 
అ.Eక సంవతÄ$ాలL ,ేవ�/bc నBdtన అబ[̂×మ8, ఆయనను గ£$6u బ[గ8Oా 
ఎ$6O6నDాడ�. అతడ� ,ేవ�// “.Eను .- కLమqర�/ చంvినను. ,ేవ�డ� అత// 
మరణమ8 నుంBd బp̂2fంt తన DాOా& నమ8ను .EరDEర�uను (Ýý. ^. 11:19 
చూడంBd)” అ/ �ెప�గ�O6నంతOా న)*®ను. 

బ¦ౖÓలLల@ అంతవరకL bె�య�ేయబడ/ ఆ సమయమ8ల@ అబ[̂×మ8 
శ$Ðర ప�నర�b-r నమ8ను గ£$6u ఎటYవంటh అవOాహన క�O6య8ంBె.ä మనకL 
bె�యదు. ఆ �ా̂³న 2ాలప� పజ̂లకL గల మరణమ8 తర�Dాత ఉంB ేబత̂GకLను 
గ£$6uన నÀ®క మనకL bె�యదు. అందును బటh`  ఆ ,Vనమ8లల@ తమ 
vి^య)*+న Dార� మరణ¬ంtనప�డ� Dా$62f తర�Dాp �Mతమ8ల@ అవసరమI�� 
వసు� వ�లను క¿B- సమqNVల@ ఉం�ేDార�. ఒక$ÐpOా, అబ[̂×మ8; ÜదటhOా, 
మృతతGల�)*+న �ా$ా గర¥మ8నుంBd ఇ9ాÄకLను మృతGలల@నుంBd p$6O6 ల´tన 
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Dా/Oా.E చూ�ెను; అందునుబటh` , $�ండవ9ా$6 ø$6యq పరaతమ8vw ౖ
బ�vీఠంనుంBd మరలq ,ేవ�డ� ఇ9ాÄకLను ల´ప�న/ అబ[̂×మ8 న)*®ను. 

ఈ M�ాaసమ8bc, అబ[̂×మ8 ,ేవ�డ� bె�యజ�iిన $ÐpOా కp�/ ఎbె�ను–
2ా/, “,ేవ�/ దూత” అత// ఆvwను (22:11). అబ[̂×మ8 ,ేవ�/ #క� 
DాOా& నమ8ల =ద, ,ేవ�డ� అనుగ¯ÝÞంచు ఏ$ా�టY యందును నÀ®క 
య8ం�ేను గనుక ఈ ప$6iిrp గ8ంB- Dgళeగ�O�ను. ఎప��Bైb ే తన �ెI� బ� 
ఇవaకLంB- ఆపబBdన,ో , ఇ9ాÄకLనకL బదులLOా ,ేవ�డ� మ$Õకటh iిద¾పర�ెన/ 
అబ[̂×మ8 గ¯ÝÞం�ెను. అతడ� �: దలల@ tకL�23న0 ఒక “�: ట�`లLను” (మగ 
OÕ$�¯) చూ�ెను (22:13). కృతజ¹b-ప©రaకమ8Oా ఆ సrలమ8నకL “Iïహü Dా 
iిద¾పరచును” అ/ v�ర� vwటò`ను. øÈ� “Iïహü Dా పరaతమ8 =ద 
చుచు23నును” (22:14) అ/ .Eటh వరకL �ెప�బడ�ను అ/ Dా̂iwను. 

,ేవ�డ�, అబ[̂×మ8, ఇ9ాకL, మ$6య8 �: ట�`లLలbc క¿Bdన ఈ సంఘటన, 
,ేవ�డ� మqనవ�లvw ౖ ఉన0 తన OÕప� v�^మbc, I�సు 2í¯సు�  ,-a$ా OÕల@¼ త 
23ండvw ౖ �ేiిన 2ార�మ8నకL 9ాదు̂శ�మ8Oా19 ఉన0,V (µ×ను 3:16). ఈ 
�� �క అరrం�ేసు2�Dాలంట�, సూటY కLటY` టకL ఒక నమ£న ఎలqంటh,ో  ఒక >-య 
/జరÎపమ8నకL అలqంటhద/ మనమ8 గ8$6�ం�-�. ఒక నమ£.- అ,V తయqర� 
�ేయబBdన జãడ�bc సంబంధం క�O6య8ండ�ను. 23/0 సహజ)*+న �� �కలL 
క�O6య8ండ�ను. అ,ే$ÐpOా, అM $�ండూ $�ండ� ర2ాల మ£లవసు� వ�లbc 
�ేయబడ�ట� ేఅM అసహజ)*+నM. ఈ తర× స$��న క¿ర��ల´/,V. అ,V 2�వలమ8 
tన0 tన0 మ8క�ల i�కరణIï+ య8ంBd ఒక జãB � #క� అసంప©రH చూప�ను. 
ఒక సూటY, v�పర�bc �ేయబBdన ,-/ క.-0, ఎంbc మ/0క, ఖ$Ð,ైన,VOా 
ఉండ�నటYe  మంt బట̀ నుంBd \యబBd ఒక /ప�ణతగల ప/Dా/ #క� ప// 
చూప�ను. ఈ లÂణమ8లను గ£$6uన అవOాహనbc >-యq//జరÎపమ8నకL 
గల సంబంధమ8ను ఇ9ాÄకLను గ£$6uన బ¦ౖÓó �[Oాలను చూ�ెదమ8. 

Üదటh �� �క I�సు2í¯సు� , ఇ9ాÄకL #క� ప�టY` కలను గ£$6uన,V. 
ఇ9ాÄకL #క� జననం అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ాల వృద¾  శ$Ðరమ8లను 
బలప$6�ెను ($Ñమq. 4:18, 19). ఈ $�ంBdటh2f మద� పN̂-న)*+న bేB- ఏమనOా, 
ప$6:,-¾ త® వలన కన�కIï+న మ$6య గరùవpIï+న,V, కనుక I�సుకL 
�ా$Ðరక)*+న తంBd ̂ల´డ� (మత�I 1:18, 25). 

$�ండవ �� �క ఏమనOా, ఇ9ాÄకLనకL బదులLOా, అతడ� చ/�� కLంB- 
ఉండ� /Àత�మ8 ,ేవ�డ� ఒక �: ట�`లLను (మగ OÕ$�¯) iిద¾ప$6�ెను, అందును 
బటh`  ఇ9ాÄకL తన �Mతమ8ను 23న9ాO6ం�ెను. ,ేవ�డ� �-వ�నకL అర�@ ల�ౖన 
�ాప�లకL ($Ñమq. 3:23–25; 1 µ×ను 2:1,2) బదులLOా �ా̂యªuత�  బ�Oా 
I�సు2í¯సు� ను (“,ేవ�/ OÕ$�¯vిలe ”; Iïష. 53:7; µ×ను 1:29) 
అనుగ¯ÝÞం�ెను. ,ేవ�/ కృప వలన, ఈ బ� నుంBd లqభమ8ను �: ం,-ల/ 
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/రHIంచు23నుDార� ఆయన కLమqర�/ల@ ఉన0/త��వమ8ను 
అనుభMంచగలర� (1 µ×ను 5:11).  

>-యq//జరÎపమ8నకL మధ� ఉన0 అనుబంధం #క� మ£డవ 
Mషయం M�æష)*+న,V. అబ[̂×మ8 తన కLమqర�Bైన ఇ9ాÄకLనకL బదులLOా ఒక 
�: ట�`లLను బ�vీఠంvw ౖ vwటh`  బ� అ$6�ం�ెను, 2ా/ ,ేవ�డ� ఒక మహü న0త)*+న 
2ార�మ8ను �ేiwను: అయన తను0 b-ను శ$Ðరమ8ల@ బంNVంచు23/ I�సు 
వ�2f�తaంల@ ఈ భ£À =,V2f వ�ెuను (µ×ను 1:14, 18; 14:8–11). ,ేవ�డ� 
మనుషG�ల మధ�.E ఎటYవంటh�ాపమ8 ల´కLంB- �Mంt, �ాప�ల�ౖన మqనవ�ల 
9ాr నమ8ల@ iిలLవ అ.E బ�vీఠంvw ౖబ� ఆIïను (ఎJ wi.ీ 2:16; 23లÁiిÄ. 1:19, 
20; Ýý. ^. 13:12; 1 v�తGర� 2:24). /జమ8Oా, ,ేవడ� సమq,-నప$6� ే
అనుభవమ8 ,-a$ా “2í¯సు�  నందు ఉన0ందున” iిలLవ మరణమ8 అ.E,V ,ేవ�/ 
#క� �Mతమ8ల@ ఒక �[గ)*+ ఉన0,V (2 23$6ం2 . 5:19, 21). iిలLవ “ఈ 
ల@కమ8నకL” పతన)*+న మqనDాîvw ౖ (µ×ను 3:16; 1µ×ను 3:1) 
మహü న0త)*+న (ఎJ wi ీ 1:18–20) సృÈి`కర� #క� v�^మను Dాస�Mకమ8Oా 
పద̂$6½ంచుచున0,V. 
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