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అ"#$యమ' 15 

అబ,- .మ'jk \ేవ�� 

భ��బంధన 

త�ర��న ఉన0 $ా�లకL vwౖన అబ[̂×మ8 #క� Mజయమ8నకL 
మ$6య8 9: ,ొమ $ా� మ$6య8 IïరÎషల´మ8 మతపర $ాజ�ౖన )*á�iw,ెకLbc 
ఆయన సమqDEశమ8నకL మధ� ఎంత సమయం గడtన,ో  అ/ªuతంOా ఉం,V. 
M$ామ సమయమ8 ఎంbైనప�టh2í, 13:14–17 నుంBd /శబ&ంOా ఉన0 సaరమ8 
మరలq మ£ల ప�ర�షGడ�bc మqట[e Bdం,V. 

\ేవ�� eాaాA నమ'లH మ>?య' µ¥ా§స ప-త«$త�రం (15:1–6) 

1ఇµ జ>?a?నతరCeాత b³హ  eా eాక$మ' అబ,- మ'నకH, దరÚనమందు 
వ��– అబ,- మS, భయపడకHమ', P�ను ÎకH :7�ెమ', Î బహÛమSనమ' 
అత$"fకమగ'న� yెUu�ను. 2అందుకH అబ,- మ'– ప-భ'eÂౖన b³హ  eా P#:7¤ 
b��నP�¤? P�ను సంj#నమ' ల¬�eాడ� ¶x వ�చునP#GP�; దమసుÁ 
ఎÉb³జQ>7 P#bంట� ఆtి�  కర�యగ'ను గ\#. 3మ>?య' అబ,- మ'– ఇ\faZ Îవ� 
P#కH సంj#న¤య$ల¬దు గనుక P# ప>?eారమ'ల3 ఒకడ� P#కH eారసుడగ'న� 
yెప�aా 4b³హ  eా eాక$మ' అత� ½దAకH వ��– ఇతడ� ÎకH eారసుడ� :ాడ�; 
Î గరÝeాసమ'న ప�ట�బv వ�చునGeాడ� ÎకH eారసుడగ'న� yెUu�ను. 
5మ>?య' ఆయన eÂలHపF:� అత� Åtి:;� వ��– Îవ� ఆ:ాశమ'eÂౖప� jే>?చూ� 
నÞత-మ'లను లÕ:�ÁంచుటకH Î yేతPÂౖj ే లÕ:�Áంచుమ� yెUి�– Î సంj#నమ' 
ఆలSగవ�న� yెUu�ను. 6అతడ� b³హ  eాను న_`rను; ఆయన అ\f అత�:� 
Îdaా ఎంyెను. 

వచనమ' 1. b³హ  eా eాకHÁ అబ,- మ'నకH దరÚనమందు వ�� అను 
వ�2í�కరణమ8 ఒక పవ̂క�కL పవ̂చనమ8ను ల´,- ఒక సం,ేశమ8ను ప$6చయం 
�ేi�టప��డ� ఉపµO6ం� ే9ాN-రణ సూతం̂ (I$Ð®యq 1:2; IïÝýజ��లL 1:3; 
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హü È�య 1:1; µ.- 1:1). ,ేవ�డ� vితర�లbc అ,ే Mధమ8Oా Dా$6 M$Ñధులbc 
సం�[ÈించB-/2f 23/09ార�e  ఒక దర½నమ8ను ల´,- ఒక కలను ఉపµO6ం�ెను 
(20:3, 6; 28:12; 31:10, 11, 24; 37:5–10; 46:2). 

,ేవ�డ� 20:7ల@ అబ[̂×మ8ను “ఒక పవ̂క�” అ/ సూtం�-ర�. తరచూ 
తప��Oా అరrం �ేసుకL.E ఈ పదమ8ను స�ష̀పర�-�. “పవ̂క�”కL 9ాN-రణ Ýý. ^ 
పదమ8 נִָביא (nabi’) మ$6య8 ,-/ అరrం “పp̂/NV,”1 అంట� ఇతర�ల తర�ప�న 
మqట[e BేDార�. ,/2f ఉ,-హరణ ,ేవ�డ� øÈ�ను ఐగ8ప�� కL p$6O6 రమ®/ 
vి�tనప��డ� క/vిసు� ం,V. ఈ vిలLప� నుంBd తvి�ంచుకL.EందుకL øÈ� 
9ాకLలL �ె�ా�డ�–పN̂-నంOా తన అసమరrతను గ8$6ంt �ె�ా�డ�. అIనను, 
,ేవ�డ� øÈ� సం2�చం వలన మరలuబడల´దు. $�ండ� DE$�aర� సంద$ా¥లల@, 
ఆయన తన మqటలను øÈ�కL ఇ�ెuదన/ DాOా& నం �ేi ిత,-a$ా క¯మంOా అM 
øÈ� అహ$ÑనుకL bె�యజ�9ా� డ�; అప��డ� అత/ సహü దర�డ� పజ̂లbcను 
మ$6య8 ఫ$Ñbcను మqట[e డ�తGన0ప��డ� ఆయన “బ£ర” వల� ల´,- “పవ̂క�” 
వల� ప/�ే9ా� డ� (/ర¼మ. 4:15, 16; 7: 1,2). 

ఆvw,ౖ ఒక బ¦ౖÓó పవ̂క�, భMష�తG�  సంఘటనల గ8$6ంt “మ8ందుOా 
bె�యజ�i�” Dాడ.E 2ాకLంB- Dాక�మ8ను బë NVం�ేDాడ� ల´,- “Üదలగ8నM 
�ెv��Dాడ�” అ/ క¿B- అరrం. Dాస�Dా/2f, ,ేవ�/ పవ̂క�లL 23/09ార�e  
భMష�తG� / గ8$6ంt “.-శన పవ̂చ.-లల@” ల´,- “/$ÐÂణ పవ̂చ.-లల@” 
మqట[e B-ర�. అIb,ే Dా$6 పN̂-న)*+న ధర®మ8 ఏమనOా ,వే�/ Dాక�మ8ను 
పక̂టhంచుట ల´,- బë NVంచుట, ,ేవ�డ� ఎవర� మ$6య8 ఆయన తన పజ̂లను 
,MంచుటకL ఏÀ �ేiwను అను ,-// గ8$6ంt 9ాÂ�Àచుuట. ఆయన Dా$6 
DాకL�లకL మ$6య8 2ా$ా�లకL బ[ధ�త క�O6 ఉంట[డ/ మ$6య8 
\ర��\ర�9ా� డ� అను ,-/ గ8$6ంt క¿B- bె�యపర�-�. అబ[̂×మ8నకL 
త�ర�� నుండ� నలLగ8ర� $ా�లvwౖన Mజయం ఇtuన (14:22–24) 
/జ,ేవ�డ�ను స$Ñaన0తGడ�.gౖన Iïహü Dాను గ8$6ంt 9ాÂ�Àtuనప��డ� 
/జ¤/2f అతడ� పవ̂క� #క� ప// .gరDE$ాuడ�. 

,ేవ�డ� అబ[̂×మ8ను భయపడవద&/ మంద�ం�-డ� ఎందుకంట� ,ేవ�డ� 
తన 2�Bెమ/ (,Va\. 33:29; 2 సమ£. 22:3, 31; 2íర�నలL 3:3; 7:10; 84:11 
చూడంBd) మ$6య8 తన బహÇమp �-లq OÕప�ద/ అత/2f ×= ఇ�-uడ�. 
అబ[̂×మ8 ఈ సమయంల@ ఎందుకL భయపB-8 Bో Dా̂యబడల´దు. తన 
శతĜవ�లL $�ండవ య8ద¾ం 2�సం p$6O6 వ9ా� ర/ అబ[̂×మ8 �[Mం�-డ� అ/ 
23ంద$6 అç�ా̂యం; 2ా/ అబ[̂×మ8 #క� వ�2f�గత iwౖన�మ8 ,-a$ా ఓటÀ 
మ$6య8 తర�Dాత మ8గ8¼ ర� అø$Ð 9� దర�ల దðÒల ,-a$ా ఇ,V ల´నటYe  
bెలLసు� ం,V. ,ేవ�/ #క� రÎపమ8 అబ[̂×మ8కL భయqనక)*+న,V (15:12) 
రÂణను గ£$6uన ఆయన అనంతర పక̂టనలL క¿B- తన పజ̂లను 
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బలÝ �నపర� ే MధంOాల´వ� అ/ మ$623ంద$6 అç�ా̂యమ8 (21:17; 26:24; 
43:23; 46:3; /ర¼మ. 3:6). ,ేవ�/ ఉ/2f OÕప� M�ాaసnర�ల హృదయంల@ 
ఉన0 భయమ8ను 23టh`DEiినప�టh2í, 1వ వచనమ8ల@ �ెప�బBdన భయమ8ను 
12 నుంBd 21 వచనమ8లల@ �ెప�బBdన దర½నమ8ను, అ,V �: ^ దు& గ8¯ ం2fన 
తర�Dాత జ$6O6న దర½నమ8, ఈ $�ంBdంటh/ కలపB-/2f మన2f /జ)*+న 
2ారణంల´దు. 

ఈ Dాక�మ8 #క� సహజ అవOాహన ఏÀటంట� అబ[̂×మ8 
భయమ8 తన హృదయంvw ౖ ఉన0టYవంటh బర�Dgౖన �[రం =ద 
ఆN-రపBdవ�ం,V: అ,V �?pక)*+న Dారసుడ� ల´క�� వడం. ,ేవ�డ� 
vితర�/2f “2�Bెమ8” మ$6య8 “బహÇమp/” అందజ�య8Dాడ� b-.E అ/ 
అబ[̂×మ8bc రÎÏ �పరtనప��డ�, అబ[̂×మ8 తనకL ఇబùం,V కలLగజ�i� 
Dాటh/ Dgళeగ¯2ా�డ�. అతను స�ష̀ంOా ఇలqటh ఆల@చనలvw ౖ
ఆN-రపBdయ8ండవచుuను: “,ేవ�డ� .-కL క.-ను ,ేశమ8ను DాOా& నమ8 
�ేiwను మ$6య8 .- శతĜవ�ల నుంBd నను0 MBdvిం�ెను ఇ,V అదు¥త)*+ 
ఉం,V. ఆయన నను0 OÕప� OÕ$�¯ల మందలbc మ$6య8 ఆసు� లbc సమృ,V¾ 
పర�ెను–2ా/ .- ఆసు� లకL DారసతaంOా కLమqర�డ� ల´కLంట� ఏÀ 
లqభం?” అందువలన, ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8bc “భయపడకLమ8” అ/ 
/DE,Vంtనప��డ�, అతను మ$6య8 �ా$ా వయసుÄల@ పంBd మ$6య8 
vిలeలL ల´నప�టh2í, Dా$6 #క� ,DgనలకL DారసతaంOా ఒక కLమqర�డ� 
ప�డb-డ� (15:4, 5) అను మqటలL ఆదరణ మ$6య8 
అభయÀ�ేuMOా ఉన0M. 

వచనమ' 2. ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8ను ÜదటhOా vిలtనప�టh2í, ఆ 
య8వకLడ� ఊర� అ.E Oా¯ మమ8ను MBdt, ,ేవ�డ� ఆయనను OÕప� జనమ8Oా 
�ేi,ి భ£À#క� సమస�  వంశమ8లను ఆయన సంతp ,-a$ా ఆÊరa,Vంt 
(DారసులL– మ8ఖ�మ8Oా, 2í¯సు� ; గల\. 3:16) అత/2f క.-ను ,ేశమ8ను 
ఇ9ా� న/ DాOా& నమ8 �ేiిన సమయq/2f అ.Eక సంవతÄరమ8లL గడtనM 
(11:31; 12:1–3; 13:15, 17; 15:7).2 భMష�తG� ల@ అ.Eక జనమ8లకL తంBdÔా 
�ే9ా� నన0ప��డ� అతడ� �ా$ా ,-a$ా తనకL ఎప��డూ vిలe లL కలLగర/, తనకL 
ఇవaబBdన /$ÐÂణనను 2�ల@�యqడ�. అందువలన, అతను tవరకL తనను 
కలవరvwటY` చున0 ,-// ,ేవ�/2f Dgలe Bdపర�ెను: తనకH UిలY లH ల¬రP� Dాస�వం 
నుంBd ఆ #క� ల@bైన /$ాశ క�O6ం,V. (తన) ఇంటh Dారసుడ� దమసుÁ 
½కÁ ఎFయSజß అ/ ఆయన v�$Õ�.-0డ�.3 

 క� �[Pాంతరమ8 “Dారసుడ�” అనున,V 23ంత# (ben mesheq) ֶבן־ֶמֶׁשק
వరకL సం,ే×స�ద)*+న,V. ఈ Ýý. ^ వ�2í�కరణం �ాత /బంధన గ¯ంథమ8ల@ 
Mªష̀)*+న,V; 2ాబటh`  ఇ,V MMధ ర2ాలLOా అనaIంచబBdం,V. ben mesheqకL 
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శబ[& రr ప2̂ారమ8Oా “సం�ా,Vంtన కLమqర�డ�” అ/ అరrం. ఈ అనaయమ8నకL 
బదులLOా, అత�ంత ఆధు/క ఆంగe �[Pాంతరమ8లల@ “Dారసుడ�” అ/ ఉం,V.4 
ఈ పp̂�ా,Vకమ8, 15:3ల@ ఉన0 9ాN-రణ పద)*+న “(ఒక)Dారసుడ�” (יַָרׁש, 
yarash) అను,-/bc ఈ పదమ8 సమqంతరమ8Oా /లLసు� ంద.E Dాస�వంvw ౖ
ఆN-రపBd ఉం,V.5 

వచనమ' 3. అబ[̂×మ8 తన ఇంటhల@ ఒక బ[/సOా జ/®ంtన దమసు� 
#క� ఎáయqజర�ను దత�తG \సు23/, అత// తన Dారసు/Oా �ేiి23.gను. 
ఇ,V ప�$ాతన )*9: �: తÀయ సంప,̂-య ప2̂ారమ8Oా 9: ంత సంb-నం ల´/ 
Dార� ఒక బ[/సను Dా$6 Dారసతaమ8Oా దత�తG \సు23నవచుuను అను,-/bc 
అనుసరణ క�O6వ�ం,V. దత�ప�తĜడ� తన నూతన త�eదండ�̂లL /వiింtనంత 
2ాలమ8 Dా$6 పటe  బ[ధ�త క�O6 ఉంBd, Dా$6 మరణ-నంతరం స$6Iï+న 
భ£9ాr పనమ8 �ేయq�Ä ఉం,V. ఆ తర�Dాత Dా$6 ఆiి�/ DారసతaంOా 
�: ందుకLంట[డ�. ఒకDEళ దత�తG \సుకLన0 తర�Dాత 9: ంత కLమqర�డ� జ/®i�� , 
అప��డ� దత�ప�తĜBd/ బలవంతమ8Oా పక̂�కL bciిDEi ి అతడ� పN̂-న 
DారసుBౌb-డ�. 

సహజ కLమqర�లL ల´నందువలన బ[/సను దత�తG \సుకL.E ఆచరణ నుÛ 
ఫలకమ8లL ,-a$ా దృఢపరచబBdం,V. DEలల@e  ల�క�vwట̀బBdన 2í¯.ప©. 15వ 
శb-బ&ం .-టh ఈ బంకమటh`  ఫలకమ8లL, 1925 నుంBd 1931 మధ� ఈ�ాన� 
)*9: �: తÀయల@/ నుÛల@ కనుOÕ.-0ర�. పªuమ ఆiియq సంస�ృp iిrర)*+న 
సa�[వం క�O6నందువలన, అబ[̂×మ8 సమయq/2f 23/0 వందల సంవతÄ$ాల 
తర�Dాత ఈ ఫలకమ8లL v�$Õ�నబBdనM, అIనప�టh2í అM ) ళనపరtన 
bే,2f ఇర�Dgౖప�లq 23/0 సంవతÄ$ాలLOా ఆచ$6సు� న0 �Mత పమ̂qణ-లను 
మ$6య8 సం2�b-లను పp̂ÓంÓసు� .-0I.6 

వచనమ' 4. ఎ�యqజర� vwంప�డ� Dారసుడ�Oా ఉంB ేఅవ2ా�ా/0 \ేవ�డ� 
pరస�$6ం�-డ�. ,-/2f బదులLOా, తన 9: ంత మqంసమ8 మ$6య8 రక�మ8 
నుంBd, (తన) గర¥Dాసమ8న ప�ట̀బë వ�చున0Dాడ� తనకL Dారసుడగ8న/ 
,ేవ�డ� ధృడంOా DాOా& నం �ేiwను. 16వ అN-�యమ8ల@ చూiిన ప2̂ారమ8Oా, 
�ా$ా గర¥ం ద$6ం� ే9ామరrGం ల´నందువలన ఇ,V 2fe ష̀)*+న సమస�Oా క/vిసు� ం,V. 
ఒక Âణం �ాటY ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8కL �ేiిన DాOా& నం తనకL మqత)̂  
ప$6Àతం 2ాదు Oా/ తర�Dాత త$ాలకL క¿B- వ$6�సు� ం,V అ/ �ెvి� అబ[̂×మ8 
#క� సం,ేహమ8ను /మ®ళపర�ెను. 

వచనమ' 5. \ేవ�డ� (అబ,- .మ'ను) DgలLప�2f \సు23/ వtu 
ఆ:ాశమ'eÂౖప� jే>?చూ� నÞత-మ'లను లÕ:�Áంచుమ� అత// సDాలL �ేiwను. 
అలq �ేయ8ట ,-a$ా, ,ేవ�డ� తన అవN-రణను vితర�/ శ$Ðరమ8 (15:4) 
నుంBd Î సంj#నమ' ఆలSaావ�న� �ెప��ట ,-a$ా ల�2f�ంచల´/ సంతనమ8vwౖ2f 
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మî�ం�ెను (22:17; 26:4 చూడ�మ8). Dాస�Dా/2f, అబ[̂×మ8 నÂతమ̂8లను 
ల�2f�ంచల´డ� మ$6య8 ఆయన వంశం ,-a$ా వ�ేu OÕప� సంఖ�గల సంతp/ 
ఊÝÞంచల´డ�. M�ాaసమ8 ,-a$ా వ�ేu అసంఖq�క సమ£హ)*+న ఆ\®య 
కLమqర�ల #క� ల�క� క¿B- bె�సు2�ల´డ� (గల\. 3:26–29). 

వచనమ' 6. ఈ Mస�$6ంtన DాOా& నమ8నకL పత̂G�త�రంOా, అబ,- .మ' 
b³హ  eాను న_`rను. అబ[̂×మ8 Iïహü Dాను నమ®టం ఇ,V Üదటh9ా$6 
2ాక�: Iనప�టh2í, 2f¯యq రÎపంOా “నమ®కం” (ָאַמן, ’aman) అ/ ల´,- 
.-మDాచకం రÎపంOా “M�ాaసం” అనునM ఇక�డ బ¦ౖÓల@e  Üదటh9ా$6 
క/vి9ా� I. అత/ M�ాaసయqత ̂ �-లq 2ాలం 2f¯తం ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8ను 
Üదటh9ా$6 ఊర� నుంBd vి�tనప��B ేÜదల�ౖం,V (11:31; 15:7; అ�: . 7:2) 
మ$6య8 అ,V ×$ానుల@ అత// vి�tనప��డ� ప�నర�ద¾$6ంచబBdం,V (11:31–
12:5). అIb,ే అబ[̂×మ8 “Iïహü Dాను న)*®ను” అను ధు̂nకరణ మ$6ంత 
/రHయqత®క M�ాa9ా/0 సూtసు� ం,V, అ,V అతను Iïహü Dా యందు 
M�ాaసమ8ం�ెను అ/ అరrం.7 “Iïహü Dా”కL (יהוה, YHWH) మ8ందు Mభ2f� 
పత̂�యమ8 “ల@” ( ְב, be) అ.E,V బహÇ�ా ,ేవ�/ DాOా& నమ8లvw ౖ M�ాaసం 
ఉంచడం మqత)̂  2ాదు Oా/ ,ేవ�/యందు M�ాaసమ8, నమ®కమ8 ల´,- 
ఆయనvw ౖఆN-రపడడం అ.E ఆల@చనల/ క¿B- ఇసు� ం,V.8 

అబ[̂×మ8 M�ాa9ా/2f ,ేవ�/ పత̂G�త�రమ8 ఏÀటంట� ,ేవ�డ� అ\f 
అత�:� Îdaా ఎంyెను. “Mశaiించు” అను,-/2f Ýý. ^ పదమ8 ָחַׁשב (chashab), 
,/2f “ల�2f�ంచు” ల´,- ఒక$6 ఖqb-కL “జమ” �ేయ8 అ/ అరrం. ఈ ఆచరణ 
#క� దృPా` ంతమ8 సంఖq�. 18:26–30ల@ క/vిసు� ం,V: ఇ�ా̄I�లL పజ̂లL 
తమ ఉత�తG� లల@ దశమ�[గమ8ను ల´nయ8లకL ఇవaవల�ను, త,-a$ా 
ల´nయ8లL Dార� \సుకLన0 దశమ�[గమ8ల@ దశమ�[గమ8ను Iïహü DాకL 
పp̂Pా` ర�ణమ8Oా �ే�eంపవల�ను. అప��డ� ఆయన ల´nయ8ల దశమ�[గమ8ను 
Dా$6 9: ంత ఉత�p�నుంBd వtuన,VOా “ఎంచుb-డ�” (ల�2f�9ా� డ�). chashab, 
అను ఈ అంశమ8, ,-nదు �ాపమ8ను ఉ,ే&ªంt పp̂క¿లంOా ఏమ/ �ె�ా�Bో  
అను,-/2f ఒ2� MధంOా ఉం,V: “Iïహü Dా�ేత /$Ñ& È ి[chashab, ‘ల�2f�ంచు’ ల´,- 
‘ఎంచుట’] అ/ IïంచబBdనDాడ� ధను�డ� ... !” ఆయ నకL వ�p$�కమ8Oా 
�ాపమ8 ఎందుకL ల�2f�ంచబడల´దంట�, అప�టh2� ,ేవ�డ� తనను “ÂÀంt” 
మ$6య8 తన “�ాపమ8ను” “కvw�ను” (2íర�నలL 32:1, 2). 

అబ[̂×మ8 #క� M�ాaసమ8 “ఆయనను ÖpOా ఎం�ెను (ల�2f�ం�ెను)” 
అను పక̂టనల@, “Öp” (ְצָדָקה, tsedaqah) అంట� అరrం ఏÀటh? �ాత /బంధన 
గ¯ంథంల@ పబ̂ల)*+న Dాడ�క ఏÀటంట�, సb-�$ా�లL �ేiిన Dా$62f ల´,- .gౖpకంOా 
ÖpOా ఉంB ే వ�కL� లకL DాBేDార� (ఆ,V. 30:33; ,Va\. 6:24, 25; Iïష. 
33:5; IïÝàజ��లL 14:14, 20). ఇ,V 9: ,ొమ OÕÜ$ా¯  పజ̂లL ఆచ$6ం� ే�ెడ� 
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మ$6య8 దు$Ð0p2f Mర�ద¾ంOా ఉం,V. 20:4ల@ అ.)*ల�కL క¿B- Mర�ద¾ంOా 
�ేiwను. ఇ�ా̄I�áయ8లకL తర�Dాత ఇవaబBdన ధర®�ాస� 7మ8ల@, ÖpమంతGలL 
.-�యసభ Dాదనలల@ /$Ñ& షGలLOా (tsedaqah) మ$6య8 ,ోÈి/ ,ోÈిOా 
ప$6గణ¬ం�-� (,Va\. 25:1). 

“Öp.-�యమ8లను అనుస$6ంచుDాBైb”ే “Dాడ� Öpపర�డ�” అ/ 
IïÝýజ��లL �ెvw�ను (IïÝýజ��లL 18:5). అప��డ� అతడ� ÖpమంతGడ� 
�ేయక¿డ/ �ాపమ8ల మ$6య8 దుర�¼ ణ-ల జ¤Ób-ను �ే$�uను (IïÝýజ��లL 
18:6–8). అతను వరHననంb- క�v ిఇలq �ెvw�ను, “(ఒక మ/È)ి య,-రrపర�Bె ౖ
.- కట̀డలను O��23నుచు .- Mధుల ననుస$6ంచుచుంBdనIïడల DాB ే
/$Ñ& Èియగ8ను, /జమ8Oా Dాడ� బత̂GకLను; ఇ, ే పభ̂8Dgౖన Iïహü Dా DాకL�” 
(IïÝýజ��లL 18:9). అ,ేMధంOా 1వ 2íర�న రచIత ÖpమంతG/ గ£$6u 
Mవ$6సూ� , Iïహü Dా “ధర®�ాస� 7మ8ను” N-�/ంచుచు ,-/2f అనుగ8ణంOా 
నBd�ేDాడ� అ/ �ె�ా�డ�. అలqంటhDాడ� “ధను�డ�”; అత// ,ేవ�డ� 
“Iï$6Oాడ�” (יַָדע, yada‘, “ఆø,Vసు� .-0డ�”9); మ$6య8 Dాడ� �: టY` వల� 
“.-శనం” అI�� దుషG` లకL Mర�ద¾ంOా /లL9ా� డ� (2íర�నలL 1:1, 2, 6). 

,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 M�ాaసమ8ను ÖpOా Iïంచల´దు, ఎందుకంట� 
బహÇమp2f తన 2ా$ా�లL మ$6య8 పవ̂ర�న µగ�)*+న,VOా ఉన0M. 
ఆ,V2ాండమ8 11:26–15:6ల@గల 2ాల/రHయ సంఘటనలల@, ఆయన #క� 
పp̂�[Mత)*+న పవ̂ర�న ,-a$ా ,ేవ�/ మ8ందు “ÖpమంతGడ�”Oా 
�ెప�బB-8 డన0 ,-// గ8$6ంt మనం చూడమ8. బదులLOా, “Öp” (,ేవ�/bc 
స$6Iï+న సంబంధం) అనున,V కృ�ా బహÇమqనమ8, అ,V అబ[̂×మ8 #క� 
M�ాaస (నÀ®క) మ£లమ8Oా ఆయనకL అందజ�యబBdన,V. అతను తన 
మంt 2ార�మ8ల ,-a$ా ,ేవ�// తనకL ర�ణసు� /Oా vwట̀ల´దు ల´,- ÖpOా 
ఉండడం ,-a$ా ,Vవ� గ8$6�ంప�ను సం�ా,Vంచల´దు ($Ñమq. 3:21–28; 4:1–8; 
5:17). 

�బంధనకH tిద0¶ాట� (15:7–11) 

7మ$6య8 ఆయన–Öవ� ఈ ,ేశమ8ను సaతంp^ంచు23నునటYe  ,-/ 
Ö2fచుuటకL కá&య8ల ఊరను పట̀ణమ8ల@నుంBd /ను0 ఇవతలకL \సు23/ 
వtuన Iïహü Dాను .E.E అ/ �ెvి�నప��డ�. 8అతడ�– పభ̂8Dgౖన Iïహü Dా, .Eను 
,/ సaతంp^ంచు23ందున/ .-2�టYe  bె�య8ననOా 9ఆయన మ£Bేండe  vwయ�ను 
మ£Bేండe  ) కను మ£Bేండe  �: ట�`లLను ఒక bెలe గ8వaను ఒక �ావ�రప� vిలeను 
.- #ద&కL bెమ®/ అత/bc �ెvw�ను. 10అతడ� అవ/0య8 \iి23/ Dాటh/ 
నడ�మకL ఖంBdంt ,ే/ ఖండమ8ను ,-/ ఖండమ8నకL ఎదుర�Oా నుం�ెను; 
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ప�లను అతడ� ఖంBdంపల´దు. 11గద&లL ఆ కð�బరమ8ల =ద Dా�నప��డ� 
అబ[̂మ8 Dాటh/ bc�DEiwను. 

,ేవ�డ� అబ[̂×మ8bc అదు¥త)*+న DాOా& నమ8లను �ేiwను– �-లq 
అదు¥త)*+నM Dాటh/ అంOÐక$6ంచB-/2f తనకL కష̀)*+ం,V. తన DాOా& నమ8లకL 
అభయమ8Oా మ$6య8 ఆ Dాగ&నమ8లL �ేiినDా/bc ఆయన #క� 
నమ®క)*+న సంబంధంOా, బ¦ౖÓó nర�/bc ఒక ఏ2��క DEడ�కల@ /బంధన �ేiwను. 

వచనమ' 7. 15:7–11ల@ ప$6చయంOా ఇవaబBdన అబ[̂×మ8 /బంధన 
iీ.-I పరaతమ8vw ౖ అబ[̂×మ8 సంb-నమ8నకL ఇవaబBdన øÈ� 
/బంధన/ప,V ఆజ¹లను సూtసు� ం,V (/ర¼మ. 20:1, 2). ,ేవ�డ� తనను b-ను 
b³హ  eా అ/ (יהוה, YHWH) కనుపరచు23ంట% తన సం�[షణను 
�ా̂రంçం�ెను. ,ేవ�డ� తనకL ఎÀ�ేi�.Æ అన0,-/bc సం�[షణ 
23న9ాO6ంపబBdం,V. ఆయన కá&య8ల ఊరను పట̀ణమ8ల@ నుంBd \సు23/వtu 
క.-ను ,ేశమ8ను 9ాaNనపరచు23నుటకL ఇ�ెuను (11:31; అ�: . 7:2–4 
చూడ�మ8). 

వచనమ' 8. ఈ సందర¥ంల@, ,ేవ�/2f అబ[̂×మ8 #క� పత̂G�త�రం ఒక 
Mజ¤¹ vి� Oా ఉం,V. అతను �ెvw�ను, ప-భ'eÂౖన b³హ  eా, P�ను \�� 
స§తంd-ంచు:;PÂదన� P#:Qట�Y  jెFయ'ను? తను ఒక $Ñ� ఆ ,ేశమ8ను 9: ంతం 
�ేసు23నునటYe  అత// ఒvి�ం�ేందుకL ఒక స�ష̀)*+న 9ాÂం 2ాDా� (15:12–
16). 

వచనమ' 9. ,ేవ�డ� vితర�/bc బ� 2�సం 23/0 జంతGవ�లను మ$6య8 
ప�లను iిద¾పరచమ/ �ెvw�ను. ఈ �వ�ల ర2ాల´ తర�Dాత øÈ� ధర®�ాస� 7 
ప2̂ారమ8Oా ఇ�ా̄I�áయ8లL సమర�ణOా అ$6�ంచుటకL /రHIంచబB-8 I. 
,ేవ�డ� అబ[̂×మ8bc vwయ�ను, ) కను, �: ట�`లLను ఒక bెలe గ8వaను మ$6య8 
ఒక �ావ�రప� vిలe ను .- #ద&కL bెమ®/ �ెvw�ను. జంతGవ�ల Mషయంల@ 
మqతం̂, అM పp̂ఒక�ట 9 మ£Bేండe  వయసుÄ క�O6య8ంB-�, ఇ,V “ఉత�మ)*+న 
వయసుÄను సూtసు� ం,V.”10 ఒక సంపన0 వ�2f�Oా, vితర�డ� ఆ బలLలను 
సులభంOా /రaÝÞంచగలడ�. 

వచనమ' 10. అబ[̂×మ8 జంతGవ�లను నడ�మకL ఖంBdంt >Qండ�aా �ేi ి
,ేవ�/2f అ$6�ం�ెను 2ా/ పàలను మqతం̂ ఖంBdంచల´దు. “/బంధన 
�ేiి23నుట” అను Ýý. ^ వ�2í�కరణకL అÂ$ారrంOా “/బంధనను 2�యటం [ָּכַרת, 
karath]” అ/ అరrం (15:18). అటYవంటh MవరణకL 2ారణం ఏÀటంట� బలLలL 
అ$6�ం�ేటప��డ� జంతGవ�ల OÕంతGలను 2�య8ట�ేత మ$6య8 23/0 /బంధన 
DEడ�కలల@ $�ండ�Oా ఖంBdంచబBేM. 

బ¦ౖÓల@e  DE$� �Ñట “/బంధనను 2�యటం”ను గ£$6uన ఒ2�ఒక� ఉ,-హరణ 
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I$Ð®యq 34:18, 19ల@ ఉన0,V, అ,V 2í¯.ప© 588–586ల@ బబ8ల@ను iwౖన�ం 
IïరÎషల´మ8ను మ8ట̀BdDEiిన 2ాలంల@ జ$6O6న సంఘటనలను గ8$6ంt 
Mవ$6సు� ం,V. నగరంల@ ప$6iిrp bెO6ంtం,V, మ$6య8 నగరం #క� రÂణ 23రకL 
బ[/సల యజమqనులకL బ[/సలL అవసరమయq�ర�. అందువలన, Dార� మగ 
మ$6య8 ఆడ Ýý. ^ బ[/సలను Mడ�దల �ేయB-/2f అంOÐక$6ం�-ర�. ఒక 
దూడను $�ండ�Oా 2�iి మ$6య8 మ8క�ల మధ�Oా �� I� ఒక ఆ�-$ా/0 
�ాటhసూ�  Dార� గంõర)*+న ఒక /బంధనను �ేసుకL.EDార�. ఈ DEడ�కల@, నగరం 
#క� .-యకLలL, య£,- మ$6య8 IïరÎషల´మ8 #క� అNV2ార�లL, 
.-�యసభ అNV2ార�లL, యqజకLలL మ$6య8 పజ̂లL �ాలÁ¼ .-0ర�. 
మృతజంతGవ� #క� bెగbెం̂చబBdన మ8క�ల మధ�గ8ంB- �� త� Dార� తమ 
బ[/సలను సaతంతĜలను �ేయqల.E తమ పp̂జ¹ను �ాటhంచనందున Dార� 
తమvwౖ2f �ా�ాలను DEడ�23ంటY.-0ర�. ఒకDEళ Dార� /బంధనను 
ఉలe ం� ÞంtనDా$��b,ే వధకLbేబBdన జంతGవ� #క� õకర)*+న tతప̂టం వల� 
మరణప� మ8ప�� Dా$6vw ౖ �: ంtయ8ం,V. 9ా$ాంశంOా Dార� “ఒకDEళ ) మ8 
�ేసుకLన0 ఒప�ందం .gరDEరuక�� b,ే ఈ జంతGవ�వల� మqకLను జర�గ8ను Oాక” 
అ/ �ెబ8b-ర�. 

ఫ$Ñ హü ôా̂ ఫ�ంచల´/ పయ̂త0మ8 �ేi ి ఇబùందులbc చుటY` మ8ట̀బBdన 
నగరమ8ను రådంచుటకL తన iwౖన�మ8ను య£,-ల@2f \సు23/వtuనప��డ�, 
బబ8ల@Öయ8లL బయటకL Dgîe ఐగ8vీ�య8లకL వ�p$�కంOా �� $ాడ�టకL 
IïరÎషల´మ8ను b-b-��కంOా మ8ట̀Bd �ే9ార�. అ,V జ$6O6నప��డ�, పp̂ 
య£,- బ[/సల యజమq/ తమ తమ బ[/స(లను) p$6O6 \సు23/, ,ేవ�/ 
మ8ందు \సు23/న ఒడంబBdకకL పమ̂qణ iీa2ారం �ేiwను; అందువలన, ,ేవ�డ� 
Dా$62f Mడ�దల 2ావల�న/ పక̂టhం�ెను, అ,V “ఖడ¼ , å6మ, సంకటమ8ల 
�ాలగ8ట2��న Mడ�దలI�” (I$Ð®యq 34:15–17). “Dా$6 శతĜవ�ల �ేp2f/ 
Dా$6 �ా̂ణమ8 \య�చుDా$6 �ేp2f/ Dా$6 నప�O6ంచుచు.-0ను” అ/ ఆయన 
DాOా& నం �ేiwను (I$Ð®యq 34:20). ఒకDEళ ,ేవ�/ పజ̂ల #క� .-యకLలL 
Iïహü Dా .-మమ8న ఒడంబBdక �ేiి23/న తర�Dాత క¿B- క¿¯ ర హృదయం 
క�O6 Dా$6 పజ̂ల�ౖనటYవంటh Ýý. ^ మగ మ$6య8 ఆడ బ[/సలపటe  MచÂణ-జ¤¹ నం 
ల´కLంB- పవ̂$6�i�� , Dార� తమ �ాపమ8ల /Àత�ం ఎప�టh2í �ా̂యªuత�ం 
�: ందుb-ర.E /$ÐÂణ ల´దు. ఈ 2ారణ-న, ,ేవ�డ� అIష̀ంOా.E ,ేశమ8ను 
ఖడ¼మ8 �ేత, å6మమ8 �ేత మ$6య8 సంకటమ8ల �ేత .-శనపరచబడB-/2f 
అనుమpం�-డ�. �ా̂ణ-లbc �ెరల@/2f \సు23/�� బBdనDార�, 
కల®షమ8bcక¿Bdన పp̂ దు$ా®$ా¼ /0 మ$6య8 Mగ¯×$ాధనకL �ాల�డడం 
లqంటhM ఇక ఎన0డ� �ెయ�క¿డద.E �ాఠమ8ను .Eర�u2�Dా�. 

బ¦ౖÓó DgలLపల, పªuమ ఆiియq ఒప�ం,-లల@ “/బంధనను 2�యటం” 
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అను 9ారÎప� ఉ,-హరణలL క/vి9ా� I. ఒక ఉ,-హరణల@, 2í¯.ప©. ఎ/Àదవ 
శb-బ&ం నుంBd ఒక OÕ$�¯ ఒప�ందమ8ను మం�ర� �ేయ8టకL \సు23/$ాబBdం,V 
మ$6య8 ,-/ తల న$62fDEయబBdం,V. ఆ ఒప�ందం ఇలq చదువబBdం,V: “ఈ తల 
OÕ$�¯ తల 2ాదు, ఇ,V Mati’ilu తల, ఇ,V తన కLమqర�ల తల, తన అNV2ార�ల 
మ$6య8 తన ,ేశ పజ̂ల తల. ఒకDEళ Mati’ilu ఈ ఒప�ం,-/2f వ�p$�కంOా 
�ాపం�ేi�� , Mati’ilu తల మ$6య8 తన కLమqర�ల తల న$62fDEయబడ�ను”.11 
ఒప�ందం ఉలe ం� ÞంచబBdb ే ఏమ�తGం,ో  ఇ, ే 2ాలంల@ ఉన0టYవంటh ఇం2� 
Dా�ఖq�నం bె�యజ�సు� ం,V. ఇలq �ెప�� ం,V, “ఈ దూడను నర�కLచుండOా, 
Matti‘el మ$6య8 అత/ పమ̂8ఖులL క¿B- కp�$6ంచబB-�.”12  

వచనమ' 11. అబ,- .మ' జంతGవ�లను మ$6య8 ప�లను సంహ$6ంచడం 
అనున,V గద&లL వtu Dా�నప��డ� అను పక̂టనbc మ8O6యబBdన,V. ఈ గదAలH 
కáâబరమ'లUu ౖeాF dనుటకH :�ãందకH \fa?నµ, :ా� అబ,- మ' eాట�� jkFe�tuను. 
�ాత /బంధన గ¯ంథమ8ల@ మ$Ñ�Ñట అ:ద¾)*+న ప�లL M,ే�ాలను 
సూtసు� ం,V (IïÝýజ��లL 17:3, 7; జ�క$ా� 5:9; ల´n2ాండమ8 11:13–19; 
,Va\. 14: 12–19). అందువలన, ఇక�డ �ెప�బBdన బ�జంతGవ�లL ఇ�ా̄I�లL 
జ.-ంగమ8ను సూtసు� ంద/ మ$6య8 అబ[̂×మ8 తన భMష�తG�  Dారసులను 
అన�,ే�ాలనుంBd రådంచుటను సూtసు� ంద/ 23ంద$6 అç�ా̂యం. బహÇ�ా ఈ 
అనaయమ8 అబ[̂×మ8 #క� v�^రణల@2f మ$6య8 ఆయన 2ార�మ8లల@2f 
చదువ�తGం,V. మ$6 ఎకL�వOా, ఒక మృత జంతGవ� .Eల=ద పBd అలqO� 
ఉన0ప��డ� పక̂ృpల@ ఏÀ సంభMసు� ం,ో  అన0,-// గ8$6ంt ఇ,V ఒక 
ప$6Êలన మqత)̂ . గద&లL సహజమ8Oా ఆక$6¢తమ�b-I, మ$6య8 Iïహü Dా 
ఆజ¹కL స�ందనOా పMత)̂*+న 2ార�మ8ల@ ఉపµO6ంచబB ే బ� ప:వ�లను 
DEట ప�ల నుంBd రådంచుటకL ఆ$ాNVకLడ� ఖtuతంOా ఏ$ా�టY �ే9ా� డ�. 

�బంధనకH ప-వచనం (15:12–16) 

12¶h- దుA గ'ã ంక బv bనప��డ� అబ,- మ'నకH aాఢ�ద- పటÊ�ను. 
భయంకర_`�న కట�కåకట� అత� కమraా 13ఆయన– Î సంతdeారC 
తమ\f :ా� పర\ేశమందు �వtిం� ఆ \ేశప�eా>?:� \#సులHaా 
నుందురC. 14eారC P#లHగ'వందల bÔండ�Y  }>?� శãమ Uuట�� దురC; }రC 
ఎవ>?:� \#సులవ�దు>Z ఆ జనమ'నకH P�P� ÅరC� ÅరC�దును. తరCeాత 
eారC ¤:�ÁF ఆtి�jk బయలH\ే>? వyె�దరC. 15Îవ� ¼7మమ'aా Î 
UితరCల½దAకH ¶x b³దవ�; మం� వృ\#0 ప$మందు ¶ాdUuట�బడ�దువ�. 
16అ¯>¡య'ల అకãమమ' ఇంకను సంపæరçమ' :ాల¬దు గనుక Î P#లHగవ 
తరమ'eారC ఇకÁ��:� మరల వyె�దర� �శ�యమ'aా jెFtి:;నుమ� 
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అబ,- మ'jk yెUu�ను. 

వచనమ' 12. ¶h- దుA గ'ã ంక బv bనప��డ� అబ,- మ'నకH aాఢ�ద- [ַּתְרֵּדָמה, 
thardemah] పటò`ను. ఈ /ద,̂ ఆ,V2ాండమ8 2:21ల@ ఆ,-మ8 
అనుభMంtనటYవంటh /,ే,̂ మ$6య8 ఈ పదమ8 DE$��Ñటe  కలలకL, 
దర½నమ8లకL మ$6య8 పక̂టనపరచుటకL ఉపµO6ం�ెను (µబ8 4:13; 
33:15). ఈ పb̂ే�క సందర¥మ8ల@, vితర�/ #క� Oాఢ)*+న /ద ̂భయమ8ను 
మ$6య8 కట�క åకట�� bె�ెuను. బ¦ౖÓó ల@/ పజ̂లL తరచుOా ,ేవ�/ సమÂంల@ 
M�ా̄ంp క�O6ంచు �[D!,ేaOా/0అనుభMం�-ర�. వ�కL� లకL ల´,- Dా$6 సంతp2f 
$ాబë I� కష̀తర)*+న ,V.-లL గ8$6ంt సూtం� ే దుఃఖ పవ̂చనం క�O6నప��డ� 
ఇ,V Dాస�వంOా అÂర సత�ం. 

వచనమ'లH 13, 14. ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 #క� �[Mతరం క.-ను 
,ేశమ8ను �: ందుకLంట[ర/ భ$Ñ9ా ఇtu తన DాOా& నమ8ను స�ష̀ం�ేiwను. 
అIనను, Dార� Üదట తమ,V 2ా/ ,ేశమ8ల@ పర\ేèలHaా [ֵּגר, ger, “M,ేÊ 
/DాiిOా”] ఉంట[ర�. అబ[̂×మ8 తర�Dాత క.-నుల@ తన iిrp/ గ8$6ంt, అ,V 
�ా$ాను �ాpvwటY` టకL శ®�ాన సrలం 2�సం Ýý. ^ ప�ర�షGలbc మqట[e Bdనప��డ� 
అ,ే పదమ8ను (ger) DాB-డ� (23:4). భ£À/ ఆక¯Àంt DాOా& న ,ేశమ8ల@ 
/వiింtన పర,ే:లకL (అను�లకL) ఈ పదమ8 సహజమ8Oా ఉపµO69ా� ర� 
(ల´n2ాండమ8 16:29; 17:8, 12, 15; 18:26; 19:10, 33, 34). 23ంతమం,V 
సం,Vగ¾తలL, ఈ $Ñ�కL క¿B- క.-ను ,ేశమ8ల@ ఉన0 ఇ�ా̄I�áయ8లL తమ 
గ8$6ంt ఇ, ేపదమ8ను (ger) Dాడb-ర� (ల´n. 25:23; 1 ,Vన. 29:15). 

అబ[̂×మ8 #క� DారసులL .-లLగ8 వందల సంవతÄ$ాలL బ[/సలLOా 
ÝÞంiించబBd పర,ే:లLOా /వiించు ,ేశమ8ను అబ[̂×మ8కL ,ేవ�డ� ఇం2ా 
DEలe Bdపరచల´దు (15:16ల@/ Dా�ఖq�నం చూడంBd). ఏ MధంOా ,ేవ�డ� 
ఇ�ా̄I�áయ8లను ÝÞంiింtన ,ే�ా/2f \ర��\ర�ub-Bో  బÝÞర¼తం �ేయల´దు 
(/ర¼మ. 7–11; 14 చూడంBd) ల´,- �-లq సంపదbc �ాటY Dార� Dgîe�� వ�టకL 
బయలL,ే$6నప��డ� Dా$6/ చుటY` మ8ట�`  ప$6iిrతGలను గ8$6ంt క¿B- �ెప�ల´దు 
(/ర¼మ. 12:35, 36 చూడంBd). ఇట 9వల జ$6O6న అనుభవం వలన 
అయ8�ండవచుuను, అ,ేదనOా, ఐగ8ప�� ను ÝÞంiిం� ే,ేశమ/, ఆయన #క� 
DారసులL OÕప� /ధులbc ఉద¥Mం� ే ,ేశమ/ అబ[̂×మ8 �[Mం�-డ�; 
అIనప�టh2í, ,/ గ8$6ంt Dాక�మ8ల@ ఏÀ �ెప�బడల´దు. 

వచనమ' 15. �[Mత$ాల వల� 2ాక, అబ[̂×మ8 గందరOÑళ భMష�తG�  నుంBd 
తvి�ంచబBd, å�మమ8Oా (అత�) UితరCల½దAకH ¶x b³దవ�, మం� 
వృ\#A ప$మందు ¶ాdUuట�బడ�దువ� అ/ ,ేవ�డ� Dgలe Bdపర�-డ�. ఫ$Ñbc 
ఐగ8ప�� ల@ అDాంతరపర�ే అనుభDాలL ఎదు$Õ�నుటకL మ$6య8 త�ర��నుండ� 
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నలLగ8ర� $ా�లbc య8ద¾ం�ేiిన,-/2f వ�p$�కమ8Oా ,ేవ�డ�, vితర�ల తంBd ̂
వృ,-& ప�ం వరకL �Mంt ఆvw ౖ �ాంpయ8త మరణమ8ను �: ందుb-డ/ పభ̂8వ� 
కనుపర�ెను. ,/ అరrం, అత/2f ఇం2ా కPా` లL ఏÀ ఉండవ/ 2ాదు2ా/, అత/ 
�Mతంల@ ఉన0 ,DgనలL, కPా` లను ÀంtనMOా ఉన0M అ/ అరrం. /జ¤/2f, 
అబ[̂×మ8 తన ఇహల@క యqత ̂ మ8O6ంప�కL వtuనప��డ�, అతడ� “/ండ� 
వృ,-¾ ప�మందు మరణ¬ం�ెను” (175 సంవతÄ$ాలL) మ$6య8 “�Mతంbc సంతృvి�  
.äం,ెను” (25:7, 8). 

వచనమ' 16. భMషతG� ను గ£$6uన అబ[̂×మ8 #క� వ�2f�గత 
ఆం,ోళనను మ8O6ంtన తర�Dాత, ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 Dారసులbc, Ö P#లHగవ 
తరమ' eారC క.-నుకL మరల వ�ెuదర/ �ెvి� Dా$6 గమq�ల Dgౖప� దృÈి`  
మî�ం�ెను. 23ంతమం,V ఈ పక̂టన, 15:13ల@ ఇ�ా̄I�áయ8లL “.-లLగ8 
వందల సంవతÄ$ాలL” ఐగ8ప�� ల@ ఉ.-0ర/ Mవ$6ం� ే,-/2f Mర�ద&ంOా ఉన0ద/ 
�[M9ా� ర�. అIనప�టh2í, Ýý. ^ పద)*+న “తరమ8” ּדֹור (dor) అ.E,V ఒక iిrర 
సంఖ�ల@ 2ాకLంB- 2ాలవ�వNV అ/ సూtసు� ం,V. ఉ,-హరణకL, øÈ�కL 
నలLవ,V ఏండ�e  /ండవtuనప��డ� అతడ� ఐగ8ప��  నుంBd �ా$6�� I, 
iి�� �$ాను క�i ి vwంB-e Bెను (అ�: . 7:23–29); మ$6య8 ఇ�ా̄I�áయ8ల ఆ 
“తరమ8DారందరÎ” నªంచువరకL అరణ�మ8ల@ నల�¦ ౖ సంవతÄ$ాలL 
pర�గ8లqడజ�iwను (dor; సంఖq�. 32:13)–ఎందు�ేతననOా, Dా$6 ÜంBd 
అపనÀ®క మ$6య8 అMNేయత. øÈ� 2ాలంల@ ఒక తరం స�ష̀ంOా సుమqర� 
నల�¦ ౖ సంవతÄ$ాలL ఉండOా, అబ[̂×మ8 2ాలంల@ ,-,-ప�Oా నూర� 
సంవతÄ$ాలL ఉండవచుuను, ఎందుకంట�, ఇ9ాÄకL జ/®ంtనప��డ� అతను 
నూర�I�ండe  Dాడ� (17:17; 21:5) మ$6య8 vితర�డ� 175 సంవతÄ$ాలL 
�Mం�ెను (25:7). 

15:13ల@ గల “.-లLగ8 వందల సంవతÄ$ాలL” అ.E,V /$6&ష̀)*+న,V 2ాకLంB- 
(అ�: . 7:6 చూడంBd) ఒక సంప©రH సంఖq�. ఇ,V /ర¼మ. 12:40, 41ల@ వ�న0 
2ాలక¯మqను9ార సూచనలల@ MiిదపరచబBdం,V: “ఇ�ా̄I�áయ8లL ఐగ8ప�� ల@ 
/వiింtన 2ాలమ8 .-లLగ8 వందల మ8ప�,V సంవతÄరమ8లL. ఆ .-లLగ8 
వందల మ8ప�,V సంవతÄరమ8లL గడtన తర�Dాత జ$6O6న,ేమనOా, ఆ 
,Vనమం, ే Iïహü Dా i�నల/0య8 ఐగ8ప�� ,ేశమ8ల@ నుంBd 
బయలL,ే$6�� Iïను.” 

15:16ల@ వ�న0 tవ$6 పక̂టన అబ[̂×మ8 DారసులకL క.-ను ,ేశమ8 
ఇచుuటల@ జ$6O6న ఆలస�మ8నకL 2ారణ-లను Mవ$6సు� ం,V: అø$Ðయ8ల 
అక¯మమ8 ఇంకను సంప©రHమ8 2ాల´దు. “అø$Ðయ8లL” అను పదమ8 �ాత 
/బంధన గ¯ంథంల@ మqర�త� ఉం,V; 23/09ార�e , ఆ ,ేశమ8ల@ ఉన0 MMధ 
సమ£×లల@ ఒక,-// సూtసు� ం,V (15:21; /ర¼మ. 3:8), 2ా/ ఇ,V 
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క.-నుల@ ఉన0 పజ̂లంద$60 క¿B- సూtసు� ం,V (15:16; ఆøసు 2:10).13 
ఇక�డ పదమ8నకL తర�Dాత అరrం ఉం,V, ఎందుకంట� అø$Ðయ8ల అక¯మమ8 
“ప©ర�I��వరకL” (ָׁשֵלם, shalem) ల´,- “ప©$6� 23లత” వరకL క.-ను ఆక¯మణ 
�ా̂రంభం 2ాదు. Dా$6 .gౖpకత అMÖpOా మq$6, అ.gౖpక పవ̂ర�నను ,ేవ�డ� ఇం2ా 
తటY` 2�నంత వరకL ,ేవ�డ� అø$Ðయ8ల (క.-Öయ8ల) పటe  ,రì�ాంతమ8 
కలDాడ/ ఇ,V మనకL సూtసు� ం,V.14 క.-ను జIంచడం మ$6య8 iిrరపడడం 
అ.EM ,ేవ�/ 9ారa�?మq .-�యంvw ౖఆN-రపBd ఉం,V (ల´n. 18:24, 25; ,Va\. 
9:5) Oా/ 23/09ార�e  సూtంtన MధంOా ఇ�ా̄I�áయ8ల దూకLడ� సa�[వంvw ౖ
2ాదు. 

అ.Eక ప�$ావసు�  కðÒఖంB-లL మ$6య8 ల�బ[.Æను iి$6యË \రం ఉత�$ాన 
$ాÿ శర®ల@ ఉన0 అø$Ðయ8ల (�ా�ాuతG�లL) ప�$ాతన ఉOా$6టhÚ 
9ాÝÞb-�లL క.-Öయ8ల #క� దు$ా®ర¼ం ఎంత ల@తGOా ఉం,ో  bె�యజ�సు� ం,V. 
Dా$6 ఆ$ాధన బహÇ,ేవb-$ాధన, ,-/ల@ tన0 vిలe �0 బ�Oా అ$6�ంచడం, 
మb-$ాధన DEశ�ల�ౖన ప�ర�షGలL మ$6య8 iీ� 7లL Dా$6 ప�ణ�å�b-̂లల@ 
ప/�ేi�Dార� మ$6య8 రకర2ాల భMష�Dాణ¬ మ$6య8 మంతM̂ద�లL 
ఇÀBdయ8న0M. ఈ 2ా$ా�లL øÈ� ధర®�ాస� 7ంల@ /È�,VంచబB-8 I (ల´n. 
18:21–25; ,Va\. 18:9–12). 

అIనప�టh2í, ఉత�ర$ాజ�ం, ఇ�ా̄I�లLల@నున0 $ా�లందరÎ మ$6య8 
దådణ $ాజ�ం య£,-ల@నున0 �-లq మం,V $ా�లL, అన�మb-$ాధనను 
మ$6య8 .gౖpక Ý �న)*+న పద¾తGలను v�^$�vిం�-ర� (1 $ా�లL 14:21–24; 
21:24–26). ,ేవ�/ పజ̂లL Dా$6 భ£À/ 2�ల@�I చరల@/2f 
\సు23/�� బడట[/2f ఇ,V పN̂-న)*+న 2ారణం. ,ేవ�డ� Dా$62f అø$Ðయ8లL 
లqOా Mగ¯×$ాధన నుంBd, ఆ�-రసంబంధ)*+న హత�ల నుంBd మ$6య8 
పp̂Mధ)*+న దు$ా®ర¼ం నుంBd మళ;e టకL వందల సంవతÄ$ాలL ఇ�ెuను; 2ా/ 
Dార� మళ;e టకL /$ాక$6ంtనప��డ� – మ8నుపటh క.-ను /Dాసుల వల� Dార� 
క.-ను ,ేశమ8ను 2�ల@�I$6 (,Va\. 29:22–28; 2 $ా�లL 21:1–11; 
IïÝýజ��లL 16:35–52; ,-/. 9:1–14). 

�బంధన ½కÁ మ'a?ంప� (15:17–21) 

17మ>?య' ¶h- దుA  గ'ã ం:� కట�క åకట� ప��నప��డ� >ాEచునG¶h b$య' 
అa?Gజé§లయ'ను కనబ�� ఆ ఖండమ'ల మధ$ న���¶x b³ను. 18ఆ \fనమం\ ే
b³హ  eా– ఐగ'ప��  న\f mదలH:;� alప� న\fb³�న య�ఫ-టíసు న\fవరకH ఈ 
\ేశమ'ను, అనaా 19Îయ'లను క��îయ'లను క\ోrÎయ'లను 20¾ðÅ�య'లను 
Uu>?�îయ'లను >Q�ాbcయ'లను 21అ¯>¡య'లను కP#Îయ'లను 
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a?>ా£ Nీయ'లను b³బ�tీయ'లను Î సంj#నమ'న :���య'P#Gన� అబ,- మ'jk 
�బంధన yేtuను. 

వచనమ' 17. ¶h- దుA  గ'ã ం:�న తర�Dాత ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8bc �ేiిన 
/బంధన అ.E ప�̂[Mత)*+న స/0DEశమ8నకL ³కటh ఒక DE,Vకను ఏ$ా�టY 
�ేiిన,V: అబ[̂×మ8కL >ాEచునG¶x b$య' అa?Gజé§లయ'ను కనబ�� భ�¤ 
�ద ప��వ�నG ఆ జంత«వ�ల ఖండమ'ల మధ$ న���¶x b³ను. Ýý. ^ �[షల@ 
“�: I�” (ַּתּנּור, thannur) అను పదమ8 $�ండ� ల´,- మ£డ� Dా�స$�ఖలbc 
ఉన0 మటh`bc తయqర� �ేయబBdన ఒక OÑప�ర iి�ండ� ను సూtసు� ం,V �: గ 
మ$6య8 అO60 ,ేవ�/ ఉ/2f2f 9ాదృశ�ం గనుక (/ర¼మ. 3:2; 14:24; 19:18; 
20:18; 24:17; 2íర�నలL 18:8), అలం2ారంOా మqట[e Bdb,ే ,ేవ�B ే జంతG 
మqంసం #క� వర�సల మధ�గ8ంB- నBd�-డ�. 

వచనమ' 18. అలq �ేయడం ,-a$ా, \ేవ�డ� ఏకపÞ �బంధనను 
అబ,- మ'jk �ేiwను (ల´,- “2�iwను,” karath). ,-// ఒక ,ైa�ాådక /బంధనను 
�ేయB-/2f, అబ[̂×మ8 ల´,- అత/2f పp̂/NV ఎవ$��.- స$� /బంధనను 
�ేయB-/2f జంతG కð�బరమ8లగ8ంB- �� Dా�. బదులLOా, ,ేవ�B ే తన 
/బంధనను .EరDEర�ub-న/ గంõర)*+న MధంOా ×= ఇ�ెuను. 

15:9, 10 మ$6య8 I$Ð®యq 34:18, 19 �[Mంtన MధంOా ,ేవ�B ే ఆ 
�ాపమ8ను తనvw ౖ \సుకL.-0B-? “ఈ /బంధనను .Eను �ాటhంచక�� b ే ఈ 
జంతGవ�ల వల� .-కL క¿B- జర�గ8ను Oాక” అ/ ఒకDEళ అతను రÎB �ప$6i�� , 
అప��డ� అ,V రÎ�ాలం2ార అరrమ8ల@ /జమ8Oా ఆయన మరణ¬ంచడ� గనుక 
,ేవ�డ� మరణ ªÂను ఆయనvw ౖ vిలLచుకL.-0డ� ఏ,Vఏ)*+నప�టh2í, ,ేవ�డ� 
ఏÀ మqట[e Bdనప�టh2í, అబ[̂×మ8 ఈ దర½నంల@ ఒక ప�̂[Mత)*+న దృ�ా�/0 
చూ�ాడ�. 

అబ[̂×మ8 DారసులL ,-,-ప� .-లLగ8 వందల సంవతÄ$ాల వరకL ఆ 
,ేశమ8ను �: ందనప�టh2í, P�ను ఈ \ేశమ'ను (eా>?:�) ఇ��య'P#Gను అ/ 
పభ̂8వ� �ెvw�ను. ఈ 2f¯య “ఇవ�a” (נַָתן, nathan) అ.E ప$6ప©రH రÎపంల@ 
క/vిసు� ం,V, మ$6య8 ఇ,V భ£త2ాలంల@ జ$6O6�� Iన 2ార�మ8ను సూtసు� ం,V 
అ.E /జ¤/0 అత�ంత ఆధు/క అనుDా,-లL /రeÂ�ం �ేసు� .-0I. Dార� 
తప��Oా అస�ష̀తbc “.Eను ఈ భ£À/ ఇ�ెuదను” అ/ అనువ,V9ా� ర�. “.Eను 
ఇtuయ8.-0ను” అ/ NASB ,// స$6Oా అనువ,Vసు� ం,V. ఇక�డ 
ఇయ�బBdన 2f¯య “భMష� ప$6ప©రHం,” అ,V “సుదూర భMష�తG� ల@ జరగబë I� 
ఒక సంఘటన ఇప�టh2� సంభMంtం,V” అను,-// సూtసు� ం,V.15 అటYవంటh 
సందర¥ంల@ జ$6O6న 2ార�మ8 మ8ందుOా.E జ$6O6�� Iం,V అ.E �[వమ8/చుu 
Mధమ8Oా మqట[e డ�టకL–,ేవ�డ� DాOా& నమ8 �ేiినటYe Oా – ఖtuతమ8Oా 
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జర�గ8తGం,V.  
tవ$6 �[గ)*+నటYవంటh Iïహü Dా పస̂ంగం భ£ మం�ర� ప$6NV vw ౖ దృÈి`  

ఉం�, .gౖర�p స$6హదు&  నుంBd ఐగ8ప��  న,V వరకL Mస�$6సు� ం,V అను ,-// 
Mవ$6సు� ం,V. “ఐగ8ప��  న,V [נָָהר, nahar]” అను వ�2í�కరణ �ాత /బంధన 
గ¯ంథంల@ ఒ2� ఒక� 9ా$6 సంభMంtం,V, మ$6య8 .gౖలL న,V2f (ల´,- יְאֹר, ye’or) 
ఉపµO6ంచబBdం,V ఈ పదమ8 2ాదు. ఇ,V బహÇ�ా ఈ�ాన� iీ.-Iన ఉన0 
‘DాBd–ఎó–అ$6�’ అను ,-// సుtసు� �ం,V, ఇ,V యq�¦ౖ)*+ళ;e  .gౖర�p ,VకL�న 
దÂణ ఇ�ా̄I�లLల@/ Oాజ¤ల@ ఉం,V. R. K. Harrison ప2̂ారం, ఇ,V మ$6ంత 
ఖtuతంOా ఐగ8ప��  “ట�$�ం*– DాBd”/ సూtసు� ం,V. 16 ఇ,V ఎకL�వ �ాతం �: Bd 
న,V,17 2ా/ ఉత�ర 2�ంద ̂ iీ.-I పరaతంల@ వర¢ం పBd, ఆ Öర� మధ�ధ$ా 
సమ8దం̂ల@2f �ార�తGంట�, ఉగ¯ం ట�$�ం* అవ�తGం,V. 

Üదటh9ా$6, ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 #క� DారసులL ఐగ8ప��  న,V 
ÜదలL23/ ఈ�ాన�ంల@ ఉన0 OÕప� న,VIï+న య£ఫట̂ 9సు వరకL ఈ ,ేశమ8ను 
9ాaNనపరచుకLంట[ర� అ/ DాOా& నం �ే9ాడ� (,Va\. 1:7; Iïహü . 1:4). 
అIనప�టh2í, వందల సంవతÄ$ాల తర�Dాత, ,-nదు మ$6య8 9: లÁøను 
2ాలంల@ ఇ�ా̄I�áయ8లL ఈ ,ేశమ8ను $ాజ2íయకంOా మ$6య8 ఆ$6¾కంOా 
/యంతణ̂ �ే9ార� (2 సమ£. 8:3–15; 1 $ా�లL 4:21, 24). అప��డ� క¿B-, 
Dా$6ం పభ̂8తaం 23/0 ద�ాబ[& ల వరకL మqత)̂  23న9ాO6ం,V ఎందుకంట� 9ాr /క 
పజ̂లL pర�గ8బ[టY �ెయ�డం �ా̂రంçంt ఇ�ా̄I�áయ8ల 2ాBd/ ఎp�  
Miి$�9ార�. 9: లÁøను మరణమ8bc, $ాజ�ం MBd�� Iం,V; మ$6య8 తర�Dాత 
�"ర య8ద¾ం ,-a$ా బలÝ �న)*+ం,V. అందువలన, అబ[̂×మ8కL DాOా& నం 
�ేయబBdన ,ేశమ8vw ౖఇ�ా̄I�áయ8లL /యంతణ̂ను 2�ల@�యqర�. 

వచనమ' 19. /బంధన దర½నంbc �ాటY, పస̂ు� తం /వiించుచున0 ,ే�ాల 
v�రeను మ$6య8 తర�Dాత అబ[̂×మ8 సంb-నమ8నకL ఆ ,ేశమ8ను Mడ�దల 
�ే9ా� న/ ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8నకL �ెvw�ను. 19వ వచనం నుంBd �ా̂రంçంచబBdన 
ఈ జ¤Ób- ప$6ప©రHంకL tహ0ం 2ావచుuను. ఆ v�ర�e  క.-ను /Dాసులంద$60 
సూtసు� ం,V. �ాత /బంధన గ¯ంథల@ తర�Dాత కనుOÕనబBdన ఇరDg–ౖఏడ� 
ఇలqంటh జ¤Ób-లల@, /$6&ష̀తvwౖ ఆN-రపBd, పజ̂ల సమ£×ల సంఖ� $�ండ� 
నుంBd పంBెం̂డ� వరకL మqర�తGం,V.18 మ$6ంత 9ాN-రణ జ¤Ób-ల@ ఆర� ,ే�ాలL 
ఇÀBdయ8న0M (/ర¼మ. 3:8, 17; 23:23; 33:2; 34:11; ,Va\. 20:17; 
Iïహü . 9:1) ల´,- ఏడ� (,Va\. 7:1; Iïహü . 3:10; 24:11; అ�: . 13:19 
చూడంBd). Dారంద$6/ క.-ను ,ేశమ8 నుంBd bÔలO69ా� న/ ,ేవ�డ� ��ెా�డ�. 
ఆ,V2ాండమ8 15వ అN-�యమ8 మqత)̂  ప,V v�రeను క�O6య8ం,V, మ$6య8 
అబ[̂×మ8 2ాలంల@ దådణ �[గ)*+న కP#నుల3 :7Îయ'లH క��îయ'లH 
మ>?య' క\ోrÎయ'లH /వiింt ఉంట[ర�.  
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ఈ సమ£×ల/0 క¿B- య£,- OÑతమ̂8bc కలiి�� య8ంట[ర�; 
అIనప�టh2í, బ¦ౖÓó ల@ క,ో®Öయ8లను గ8$6ంt ఇక�డ తప� ఎక�B- క¿B- 
ప9̂ా� Mంచబడల´దు. 2�Öయ8లను గ8$6ంt తకL�వ సమq�-రంbc మ£Bే మ£డ� 
సంådప�  సూచనలL ఉన0M. Dార� .gO�వ�ల@ /వiిం�-ర� (సంఖq�. 24:21;  
1 సమ£. 27:10), Dా$6ల@ 23ంతమం,V/ Àన× Iంt ఉత�$ాన ఉన0 
జ�బ£ల¿ను OÑత ̂ �ా̂ంతంల@2f తర�DgðÒ�ర� (.-�యqNV. 4:11–17). 2ాల´బ8 
,-a$ా క/�̈య8లL గ8$6�ంప� �: ం,-ర�, ఎందుకంట� 2ాల´బ8 #క� ప©$6aకLలL 
క/�̈య8ల నుంBd వtuం,V (సంఖq�. 32:12; Iïహü . 14:6, 14). 2ాల´బ8 
ప.g0ండ� DEగ8లDా$6ల@ ఒకడ�; Iïహü షGDాbc �ాటY అతను క¿B- క.-ను 
,ేశమ8ను గ8$6ంt మంt సమq�-రమ8ను \సు23/ వ�-uడ� (సంఖq�. 13:30; 
14:6–9, 24, 30). ,ేశమ8ను ఆక¯Àంచుటల@ Iïహü షGDాbc కలi ి అతడ� 
�� $ాBెను మ$6య8 .-�యమ8ర�� లల@ ఒకBైన ఒp0I�లLbc అతడ� సంబంధం 
క�O6య8.-0డ� (.-�యqNV. 1:11–20). 

వచనమ'లH 20, 21. క.-నుల@ /వiిం�ేDా$6ల@ ¾ðÅ�య'లH అనుDార� 
మ$Ñ జ¤Ób-ల@ క/vి9ా� ర�. అబ[̂×మ8 తర�Dాత iిrరపBdన Ýàబë^ ను �ా̂ంతంల@ 
Dార� /వiింt$6 (23:1–20 చూడ�మ8). క.-Öయ8ల జ¤Ób-ల@ క¯మంOా 
క/vిం� ేDా$6 v�ర� vw$6�̈య8లL. ఈ bెగDార� పరaత ,ేశ 2�ందం̂ల@ /వiిం�-ర� 
(Iïహü షGDా 11:3), మ$6య8 ఎôా̂Iమ8 మనÈw ప�ర�షGల ,-a$ా 
.gటh`DEయబB-8 ర� (Iïహü షGDా 17:15–18). $�ôాIÒయ8లL దådణ iి$6యq 
మ$6య8 దådణ IïరÎషల´మ8కL �ెలqe �ేదురయq�ర�, 2ా/ గ�లయ సమ8,-̂/2f 
త�ర��న �[Pానుల@ ఎకL�వ మం,V /వiిం�-ర� (14:5 చూడంBd). ఇక�డ 
ఇతర�లL అø$Ðయ8లL క.-Öయ8లL O6$ా¼ Èీయ8లL మ$6య8 Iïబ£iీయ8లL 
(10:15, 16vw ౖDా�కరణం చూడంBd). 

అన§యమ' 

రÞణ మ>?య' స.యం (అ"#$యమ' 15)  

అత/ భయమ8 మ$6య8 Dా�కLలమ8. అబ[̂×మ8 భయపB-8 డ�. బహÇ�ా, 
మ8ందుంచబBdన పమ̂qదంను గ8$6ంt ఆం,ోళన�ెం,V మ$6య8 అత/ భదత̂ 
2�సం భయపB-8 డ�. అను2�/ MధంOా త�ర��$ా�ల�ౖన నలLగ8$6/ జIంt 
p$6O6 వ�-uడ� (14:16–24), 2ా/ ఒకDEళ Dార� ఘన)*+న దðÒలbc p$6O6వi�� ? 
మ$6ంత ఎకL�వOా, ఈ సమయంల@, తను ఎన�¦ౖ19 సంవతÄ$ాలల@ ఉ.-0డ/ 
మ$6య8 సంb-నం ల´ద/ గ¯ÝÞంచడం ,-a$ా ఆం,ోళన �ెం,-డ�.  

పజ̂లL 23/0 దుష̀శకL� లvwౖ Mడ�దల ల´,- జయం�: ం,Vన తర�Dాత 
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అనుభMం�ే ఒకMధ)*+న /ర�b-Äహమ8 మ$6య8 భయమ8ను సూtసు� ం,V. 
ఉ,-హరణలను చూడవచుu (1) ,ైవజనుBైన øÈ�, సమ8దం̂ల@ ఫ$Ñ iwౖన�మ8 
నుంBd Møtంtన Iïహü Dా మ$6య8 అరణ�మ8ల@ ఆయన ఇ�ా̄I�áయ8లకL 
ఆ×రమ8ను iిద¾పర�ెను (/ర¼మ. 17:4); (2) ,ేవ�/2f ఇPా` ను9ార�Bైన 
,-nదు, 9"లL �Mతమ8ను తvి�ంచుట ,-a$ా తన Öp/ మ$6య8 కర�ణను 
కనుపర�ెను (1 సమ£. 27:1); మ$6య8 (3) ,ేవ�/ పవ̂క�Iï+న ఏ�యq, 
బయలL మ$6య8 అÈ�$ా పవ̂క�లvwౖన Iïహü Dా Mజయం తర�Dాత (1 $ా�లL 
19:1–14). 

M�ాaస పజ̂లL క¿B- �[Dాలbc క¿Bdన పజ̂లL మ$6య8 ఆ �[Dాలను 
ఉv�ådంచక¿డదు, /రeÂ�పరచ క¿డదు ల´,- /$ాక$6ంచక¿డదు. అIb,ే అp 
�[D!,ేaOాల వలన, 23/09ార�e  మన�0 \వం̂Oా మ$ÑDgౖప� మî�ంt 2��Iస�వ�ం 
అ.E,V జ¤¹ నమ8 మ$6య8 tత�మ8bc క¿Bdన Mషయం అ/ nådం� ే MధంOా 
�ేసు� ం,V; మనం అ/0 �[D!,ేaOాలను గ8$6�ం�-�. పజ̂లL సం,ే×లను, 
భయమ8ను ల´,- /ర�b-Ä×/0 అనుభMంtనప��డ� ఈ Dgౖఖ$6 పజ̂లకL 
అప$ాధ �[వమ8నకL ల´,- అభదత̂ ఆల@చనకL ,-$6\సు� ం,V; 2ా/ ,ేవ�డ� 
v�^మగల పరల@కప� తంBd ̂ మ$6య8 మనమ8 ఆయనbc క¿B- మన 
బర�వ�లను, tంతలను పంచుకL/ ఆయనbc మంt సంబధం క�O6య8ంB-ల/ 
ఆశపడ�తG.-0డ�. Dార� Dా$6 M�ాaసంbc �� $ాడ�త� మ$6య8 మqనiికంOా 
బ[ధపడ�త� ,ేవ�/ ఎదుట సంbcషంOా ఉన0టYe  ఆయన పజ̂లL నటhంచడం 
ఆయనకL అక�రల´దు. పp̂క¿లంOా, ఆయన Àమ8®ను గ£$6u 
tంpంచుచు.-0డ� గనుక మన tంత యqవతG�  ఆయన =ద DEయమ/ 
,ేవ�డ� 2�ర�తG.-0డ� (1 v�తGర� 5:7).  

,ేవ�/ నుంBd అత/ ఆదరణ. అబ[̂×మ8 సం,ే×లను మ$6య8 
భయమ8ను అనుభMసు� .-0డ/ పభ̂8వ�కL bెలLసు. ఆయన ఆ$Ñపణbc అత// 
�ేరల´దు Oా/ తన భయమ8ను �� OÕట�`  ఒక దర½నంbc అత// �ే$�ను. 
ఆ,V2ాండమ8 15 “Iïహü Dా Dాక�మ8 అబ[̂మ8నకL దర½నమందు వtu– 
‘అబ[̂మq, భయపడకLమ8’” అ/ v�$Õ�ంట% �ా̂రంభమ�తGం,V (15:1a, b). 
“భయపడకLమ8” అను ఈ �� ^ b-Äహకర)*+న మqటలL బ¦ౖÓó ల@ Üదటh9ా$6Oా 
క/vిసు� ం,V. అ.Eక సంద$ా¥లల@ ఆ మqటలను ,ేవ�డ� ప�న$ావృతం �ేiwను: 
O�$ార� 2ాపర�లbc జగడమqBdన తర�Dాత ఇ9ాÄకLbc (26:24); ఐగ8ప��  
Dgళ;e టను బటh`  మqట[e డ�త� యq2�బ8bc (46:3); ఐగ8ప�� ను MBdt 
అరణ�మ8ల@ ఉన0ప�డ� అ.Eక9ార�e  ఇ�ా̄I�áయ8లbc ఆ మqటలను 
ప�న$ావృతం �ేiwను (/ర¼మ. 14:13; 20:20; సంఖq�. 14:9; ,Va\. 1:21). పp̂ 
ప$6iిrpల@, ,ేవ�డ� తనను “.Eను” అను మqటbc కనుపరచుకL.-0డ� ల´,- 
øÈ� ఆయనను “,ేవ�డ�” అ/య8 ల´,- “Iïహü Dా” అ/య8 మ$6య8 ఆయన 
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�ేiిన,-// ల´,- �ేయబë I�,-// బటh`  ఆయనను సంబë NVం�ెను.  
23¯ త�  /బంధన గ¯ంథంల@ అ.Eక9ార�e  I�సు b-.E ల´,- ,ేవదూతలL 

“భయపడకLమ8” అను వ�2í�కరణను ఉపµO6ం�-ర�. ఈ ప,-లL, ,ేవ�/ 
పజ̂లbc ఆయన #క� ఉ/2f/ మ$6య8 తన పజ̂లను ,Mం�-ల.E ఆయన 
2�$6కను రÎÏ �పర�సు� ం,V. ఈ ఆదరణ పక̂టన జ�క$ా�bc, µi�ప�bc, మ$6యbc, 
ªషG�లbc, �"లLbc మ$6య8 µ×నుbc �ేయబ Bdం,V.20 ,ేవ�డ� 
అబ[̂×మ8bc “భయపడకLమ8” అ/ �ెvి�నప��డ�, అబ[̂×మ8 #క� 
అత�వసరం అదనప� DాOా& .-లL 2ాదు Oా/ Iïహü Dా అత/bc ఉ.-0డ/, 
/రంతరం ఆయన �Mతంల@ ప/�ేసు� .-0డ� అ.E Dాస�Dా/2f భ$Ñ9ా2�సమ/ 
అత/2f bెలLసు. 

,ేవ�డ� “.Eను ÖకL 2�Bెమ8 [ָמגֵן, magen]” అ/�ెvి� 23న9ాO6ం�ెను 
(15:1c). ,/ ,-a$ా అబ[̂×మ8 పమ̂qదంల@ ఉన0ప��డ� ఆయన 
అబ[̂×మ8కL రÂణ 2�Bెమ8 అ/ అరrం. 23¯ త�  /బంధన గ¯ంథంల@, �"లL 
2��Iస�వ�లను “M�ాaసమను B-లL పటY` 23నుBd; ,-/bc =ర� దుషG` / 
అO60బ[ణమ8ల/0టh/ ఆర��టకL శ2f�మంతGలవ�దుర�” అ/ �ెvw�ను (ఎJ wi.ీ 
6:16). 

అటYవంటh సల× 23ంతమం,V స,-¥వం క�O6న 2��Iస�వ�లకL Mర�ద¾ంOా ఉం,V. 
,ేవ�/ల@ మ$6య8 2í¯సు� ల@ M�ాaసం �-లq బలÝ �న)*+న,V 2ాబటh`  మనం ,-/2f 
కలLగ8 పp̂ Mధ)*+న ఎదు$6ంప�ను ల´,- మ8ప��ను /Dా$6ం�-ల/ మ$6య8 
అ/0 సమయమ8ల యందును ,-// రådం�-ల/ DారనుకLంట[ర�. 
అలం2ారంOా మqట[e డ�త�, M�ాaసమ8ను ఎవర� క¿డ లqగ823నకLంB-, Dార� 
మన వస� 7మ8ల (కవచం) 2f¯ంద మన M�ాaసమ8ను (2�Bెమ8) ,-tvwటY` నటYe  
�ే9ా� ర�. �"లL ,/2f వ�p$�కమ8Oా మqట[e డ�త�, “=ర� M�ాaసమ8ను (= 
2�Bెమ8ను) రådంచనవసరం ల´దు అ/ �ెప��తG.-0డ�. ,-// = మ8ందు 
ఉంt �ాటhసూ�  ఉంట� అ,V Àమ®�0 2ా�ాడ�తGం,V!”  

తర�Dాత, ,ేవ�డ� OÕప� “బహÇమp” ,-a$ా ఆదరణ క�O6ం�-డ� (15:1d). 
ఈ సందర¥ంల@, vితర�డ� ఆ DాOా& నమ8bc సంతృvి�  �ెందల´దు. �-ల 
సంవతÄ$ాల 2f¯ందట ఊర� అ.E Oా¯ మమ8ను MBdtvwటh`న దగ¼రనుంBd ,ేవ�డ� 
తనకL �ేiిన పp̂, అతను )*చుu2�ల´ద/ 2ాదు ,/ అరrం. /సÄం,ేహంOా, 
అబ[̂×మ8కL ,ేవ�Bdtuన OÕప� సంపద, OÕ$�¯ల మందలL, శతĜవ�ల నుంBd 
రÂణ మ$6య8 DాOా& న ,ేశ)*+న క.-నును బటh`  కృత�¹ Bె ౖ ఉ.-0డ�; 2ా/, ఈ 
,DgనలకL Dారసుడ� ల´డ�. ఈ ల@bైన ఆం,ోళ.E, అబ[̂×మ8 మనసుÄల@ 
ఉన0,-// బయలLపరtం,V మ$6య8 ,ేవ�/bc /జ¤I\Oా ఉండB-/2f 
2ారణం అI�ం,V. 

,ేవ�/ DాOా& నమ8bc తన /$ాశ. మ8ఖ�ంOా, అబ[̂×మ8 తనకL 9: ంత 
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Dారసుడ� ల´నందువలe  /$ాశ�ెం,-డ�. �ా̂³న 2ాలంల@, ఒక జంట vwంBde  
�ేసుకLన0ప��డ� ,ేవ�డ� Dా$62f vిలe లను ఇDాaల/ పథ̂మంOా 2�ర�23.EDార�. 
ఆ MDాÝÞత జంటకL Óడ8లL కలగడం అ9ాధ�ం అIb,ే Dా$6 OÑB-̂�తనం Dా$6vw ౖ
ఒక �ాపంOా ప$6గణ¬ంచబడ�తGం,V (25:21; 30:1, 2; 1 సమ£. 1:1, 2, 7, 19). 

,ేవ�డ� ప, ేప, ేఅబ[̂×మ8 ఒక$Ñ� OÕప� జనమ8Oా అవ�b-డ/ DాOా& నం 
�ేiినప�టh2í, అతడ� ఎన�¦ౖల@e  ఉ.-0డ� మ$6య8 �ా$ా – Bెబ¦ౖùల@e  – ఇం2ా 
OÑB-̂లLOా.E ఉం,V (12:4; 16:3; 17:17 చూడంBd). సంb-నం ల´క�� వడం 
అబ[̂×మ8 #క� గ8ంBెల@e  OÕప� �KకంOా ఉం,V. సంవతÄ$ాలL తనకL మ$6య8 
తన �[ర�కL DEగంOా గడ�సు� న0ందు వలన, ,ేవ�డ� ఏMధంOా తన DాOా& నమ8ను 
.EరDEర�ub-Bో  అబ[̂×మ8 ఊÝÞంచల´దు. vితర�డ� �-లq సంవతÄ$ాలL 
/$ÐÂణbc DEtయ8.-0డ� కనుక /$ాశ అత/ �Mతమ8ను /ంv�iిం,V; మ$6య8 
Dా�కLలమ8 ,-// అనుస$6ంtం,V. ఆయనకL, ,ేవ�డ� తనకL సంb-నం 
ఇచుuటకL ఏÀ �ేయ/DాBdOా క/vిం�-డ�; అందుక/, అబ[̂×మ8 తను 
సంb-నం ల´/Dాడ�Oా ఉ.-0డ� గనుక దమసు� ఎáIïజ�ర�/ తన Dారసుడ�Oా 
�ేసుకL.-0ను అ/ ,ేవ�/bc J ి$ా�దు �ేiwను (15:2, 3). 

,ేవ�డ� తన DాOా& నమ8ను M�æషపరచడం ,-a$ా అబ[̂×మ8ను 
�� ^ b-Äహపర�ెను. మరలq ,ేవ�/ Dాక�మ8 అబ[̂×మ8 వద&కL వtuనప��డ�, 
ఎáIïజ�ర� ÖకL Dారసుడ� 2ాడ/ �ెvw�ను. Ö గర¥Dాస మ8న ప�ట̀బë వ�చున0 
కLమqర�/ #క� సంb-నం అబ[̂×మ8కL DాOా& నం �ెయ�బBdన ఆ ,DgనలకL 
Dారసుల�b-ర/ �ెvw�ను (15:4). పభ̂8వ� ఒక ఉ,-హరణbc, ఆ DాOా& నమ8ను 
23న9ాO6ం�ెను: Öవ� ఆ2ాశమ8 Dgౖప� bే$6చూt నÂతమ̂8లను Ö �ేత.gౖb ే
ల�2f�ంచుమ/ �ెvw�ను. “Ö సంb-నమ8 ఆలqOావ�న/” �ెvి� ,ేవ�డ� 
మ8O6ం�ెను (15:5). M�ాaసమ8ను గ8$6ంt అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ా ఒక 
2fe ష̀)*+న �ాఠం .Eర�u2�Dా�–ఒక �ాఠం మనందరం .Eర�u2�Dా�Äన అవసరం 
ఉం,V: ,ేవ�/ tత�ం ఆయన 9: ంత MధంOా మ$6య8 ఆయన సమయంల@ 
.EరDEరuబడ�తGం,V. ,ేవ�/ పజ̂లL ఎలeప��డ� ÖpమంతGల 23రకL ,DgనలL 
మ$6య8 దు$Ð0pపర�లకL \ర�� ఆలస�ం 2ావడం వలన vwనుగ8లqB-ర�. 

2íర�.-2ార�డ�, ,ేవ�// ఆలస�ం 2ావదు&  2ా/ “/ద”̂ నుంBd “) లÁ�నుమ8” 
మ$6య8 “/త�మ8” మమ8® “Mడ.-డకLమ8” అ/ బp̂మqలL23.gను (2íర�నలL 
44:23). “�ెలqe �ెదుర�Oా” ఉన0 “ఇ�ా̄I�áయ8లకL కలLగ8 బ[ధను మ$6య8 
ÝÞంసను” ,ేవ�డ� మర�-డ� అ/ అనుకL.-0డ� (2íర�నలL 44:11, 24; 9:19; 
102:13). అ,ే Mధమ8Oా, సుమqర� నల�¦ ౖ సంవతÄ$ాల ప$6చర�ల@, ఆర� 
ప$6b-�ాలల@ I$Ð®యq ఆయన #క� /$ాశను మ$6య8 ,VOా��ంp/ ,ేవ�/2f 
bె�యజ�iwను. దు$Ð0pపర�ల =ద \ర�� \సుకL$ావడంల@ ,ేవ�డ� ఎందుకL 
ఆలస�ం �ే9ాBో  ఆయనకL అరrం 2ాల´దు. పవ̂క� తన ప$6చర�ల@ నమ®కంOా 
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23న9ాOాడ� 2ా/ IïరÎషల´మ8 పజ̂లL ఆయనను Dg2f�$6సూ�  మ$6య8 
ఆయనvw ౖ DEðÒ2�ళం �ే9ార�. అత/ 9: ంత బంధువ�లbc స×, తను vw$6O6న 
పట̀ణ పజ̂లL తనను v�ర�e  vwటh`  vి��-ర�, అత/vw ౖప.-0OాలL DE9ార� మ$6య8 
తన �Mతం అంతం �ెయ�B-/2f చూ9ార� (I$Ð®యq 11:18–23; 15:10–18; 
17:14–18; 18:18–23; 20:7–18). 

23¯ త�  /బంధన గ¯ంథంల@, ÖpమంతGలను MBdvించుటకL మ$6య8 
దు$Ð0pపర�లను \ర�� \రuB-/2f పభ̂8వ� p$6O6 వసు� .-0డ� అను ఆల@చనను 
ఎగb-î �iేిన Dా$6/ గ£$6u v�తGర�కL bెలLసు. Dార� దూషణను �ేయ8టకL 
గల 2ారణం, b-మసమ8 ఉన0టYవంటh $ాకడను గ£$6uన ఆయన “DాOా& నం” అ/ 
�ె�ా�డ�. అIb,ే ఆల9ా�/2f గల 2ారణం, ఎవడ�ను “నªంపవల�న/” 
Iచ�Iంపక “అందరÎ మqర�మనసుÄ �: ందవల�న/” పభ̂8వ� 2�ర�చు.-0డ/ 
అ�: స�లLడ� �ెvw�ను (2 v�తGర� 3:3, 4, 9). బ�vీఠం 2f¯ంద వNVంపబBdన 
ఆత®లL ఇలq ఏడ�సు� .-0ర�, “.-2-, సత�సaరÎv,ి ప$6:�ు& B-, Iïం,-క 
\ర�� \రuకయ8, మq రక�మ8 /Àత�మ8 భ£/DాసులకL పp̂దండన 
�ేయకయ8 ఉందువ/ Óగ¼రOా 2�కలL DEiి$6” (పక̂టన 6:10). 

,ేవ�/2f తరచుOా ఉ,ే&శమ8లL ఉన0M అM మqనవ�ల తర�ం గ¯ÝÞంచల´దు. 
,ేవ�/ DాOా& .-లL .gమ®,VOా ఉన0వ/ J ి$ా�దు �ేయB-/2f అబ[̂×మ8 
మ8ందుDాBె ౖ ఉండవచుu 2ా/ ఖtuతంOా tవ$6Dాడ� మqతం̂ 2ాదు. ,ేవ�డ� 
ఇ9ాÄకLను గర¥ంధ$6ంచB-/2f Dా$6 “శ$Ðరమ8లL మృతతGల�మ8” ($Ñమq. 4:19) 
అI��వరకL DEtయ8ంట[డ/ అత/2f మ$6య8 �ా$ా2f ఆల@చన ల´దు. ,/2f గల 
2ారణం, “,ేవ�/2f అ9ాధ�)*+న,V” ఏÀ ల´దు అ/ చూvించB-/2f (18:14). 
అలqటh �వమ8/�ేu శ2f�/ ఉపµO6ంచుట ,-a$ా, ఆ మÝÞమ ఆయనకL 
�ెందునటYe  ,ేవ�డ� ఖtuతంOా చూ9ా� డ�. b-.E /జ,ేవ�డ/ నÀ®, మ$6య8 
ఇష̀ప©రaకమ8Oా ఆయనను i�MంచB-/2f భMష�తG�  త$ాల Dా$62f 2ారణమ8ను 
ఇసు� .-0డ�. M�ాaసకLల తంBd,̂ అ/0 య8Oాల ,ేవ�/ పజ̂లవల� 
“Iïహü Dా23రకL ఎదుర� చూడడం” .Eర�u2�Dా� (Iïష. 40:31). 

ఆయన M�ాaస పత̂G�త�రం. ఆయన మ8ందు �ేiిన Mధమ8Oా, ,ేవ�డ� 
మ$Ñ9ా$6 ఆయన ఎవ$Ñ, మqనవజ¤p/ ,MంచB-/2f ఏÀ�ే9ాBోనన0 
సుDార�ను గ£$6u అబ[̂×మ8కL బë NVం�-డ�. ఆయన గర¥Dాసమ8నుంBd ఒక 
23డ�కL వ9ా� డ/ మ$6య8 ఆయన సంb-నం ఆ2ాశనÂతమ̂8ల వల� M9ా� రంOా 
ఉంట[ర/ �ె�ా�డ�. ఈ :భDార�కL పత̂G�త�రంOా, “(అబ[̂×మ8) Iïహü Dాను 
న)*®ను; ఆయన అ,V అత/2f ÖpOా ఎం�ెను” (15:6). ఇ,V Dాస�Dా/2f, 
vితర�/ M�ాaసమ8నకL ఆరంభం 2ాదు. Üదట )*9: �: తÀయల@ అబ[̂×మ8 
,ేవ�/ vిలLప�కL స�ం,Vంtం,V “M�ాaసం ,-a$ా.E” అ/ Ýý. ^ రచIత 
�ె�ా�డ�, “b-ను 9ాaసr GంOా �: ంద.gౖయ8న0 ప,̂ేశమ8నకL 
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బయలLDgîeనప��డ�,ఎక�Bd2f Dgళeవల�.Æ అ,V ఎర�గక బయలLDgð��ను” (Ýý. ^. 
11:8). 

M�ాaసం అనున,V ఒక వ�2í� ,ేవ�/bc నడవడం .Eర�u23.E 23ల,V 
vwర�గ8తGం,V అ/ బ¦ౖÓó bె�యజ�సు� ం,V. పభ̂8వ� #క� ªషG�లL Dా$6 
వృతG� లను MBdtvwటh`  ఆయనను DgంబBdంtన M�ాaసులL; 2ా/ అప��డప��డ� 
Dా$62f “అల� M�ాaసం” కలLగ8ట ,-a$ా ఆయన Dా$6/ గ,V& ం�ెను (మత�I 
6:30; 8:26; 16:8; 17:20). ªషG�లL Dా$62f అNVక M�ాaసమ8 అవసర)*+న,-/ 
గ¯ÝÞంt, “మq M�ాaసమ8ను వృ,V¾�: ం,Vంచుమ/” పభ̂8వ�bc �ెvw�ను (ల¿2ా 
17:5). 23/0 సమయqలల@, I�సు DE$�aర� వ�కL� ల #క� “OÕప� 
M�ాaసమ8ను” )*చుu23.gను (మత�I 8:10; 15:28). I�సును నÀ®న 
23ంతమం,V ఇంకను రådంచబడల´దు ఎందుకంట� Dార� ఇంకను �ా�ా/2f బ[/సల� ౖ
ఉ.-0ర/ µ×ను సుDార� ,-a$ా bెలLసు� ం,V (µ×ను 8:31–44). 
23ంతమం,V య£,- అNV2ార�లL క¿B- I�సుల@ “M�ాaసమ8ం�-ర�” 2ాÖ 
సమqజ మం,Vరమ8ల@ నుంBd Dg�DE9ా� ర/ భయపBd తమ M�ాa9ా/0 
ఒప��23నల´దు. “Dార� ,ేవ�/ )*ప��కంట� మనుషG�ల )*ప��ను ఎకL�వOా 
అv�ådంt$6” (µ×ను 12:42, 43). 

అబ[̂×మ8 #క� M�ాaసమ8 I�సు ªషG�ల #క� M�ాaసమ8ను 
�� �య8ం,V. ,ేవ�/bc నడవడం �ా̂రంçం�-డ�, 2ాÖ 23/09ార�e  ఆయన 
M�ాaసం సaల�ంOా మ$6య8 వృ,V¾2ాDా�Äన అవసరం ఉం,V. ªషG�లL 
M�ాaసమ8 మ$6య8 MNేయతల@ ఎ,VO6 ప$6పకaత �: ందుటకL అNVకంOా 
శమ̄పB-�. Dార� సుమqర� మ£డ� సంవతÄ$ాలL I�సుbc బÝÞరంగంOా 
క�iియ8ంBd ఆయనను DgంబBdంt$6; అIనను I�సు/ bcటల@ 
బంNVంtనప��డ�, Dా$6/ భయమ8 ఆవ$6ంt, $ాp^DEళ Dార� �ా$6�� వB-/2f 
,-$6\iిం,V. 

అబ[̂×మ8 9: ,ొమ $ా� మ8ందు, )*á�iw,ేకL $ా� మ8ందు మ$6య8 
అø$Ðయ8ల 9� దర�ల మ8ందు మహü న0తGBైన Iïహü Dాయందు ఆయన 
M�ాaసమ8ను ఒప��కL.-0డ� (14:22–24). ఈ సమయq/2f అబ[̂×మ8 
�Mతంల@, ,ేవ�/ DాOా& నమందు నÀ®కయ8ంచడం మqత)̂  2ాదుOా/ 
ఆయనయందు క¿B- నÀ®కయ8ంt; ఆయనbc ఇంతకL మ8ందు �ేiిన,-/ 
కంట� క¿B- ఒక ల@bైన \$ా®నమ8ను �ేiి23.gను. కనుక, “ఆయన (,ేవ�డ�) 
అ,V (M�ాaసం) అత/2f ÖpOా ఎం�ెను (15:6) అ/ Dాక�ం �ెప�� ం,V. �"లL 
$Ñమq పp^కల@ ఈ ఆల@చనను \సు23/, 2�వలం $�ండ� MN-లLOా Öp 
ఉండవచుu అ/ �ె�ా�డ�: (1) ఒక మ/È ి iిrp/ సం�ా,VంచB-/2f మంt 
పనులL �ేయడం ,-a$ా Öp/ 9ాNVంచవచుu , ల´,- (2) I�సు2í¯సు�  నందు 
M�ాaసమ8ంచుట ,-a$ా ,ేవ�/ దయ #క� బహÇమpOా Öp/ �: ందగలమ8 
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($Ñమq. 4:1–5). ,ేవ�/ దృÈి`ల@ ఒకDEళ మంt 2ా$ా�లL �ేయడం ,-a$ా Öp/ 
ల´,- MలLవను �: ందు2�గ�O6b,ే అప��డ� మనం “.Eను ఏÀ �ే9ా.Æ చూడ�!” 
అ/ పగ̂లq¥లL పల23చుu. అIb,ే అ,V అ9ాధ�ం! అంb- మనం ఏÀ 
�ెప�గలమంట� “,ేవ�డ� .-2�సం రÂకLBైన I�సు ,-a$ా ఏÀ �ే9ాBో  చూడ�, 
.Eను అµగ8�డను.” మనుషG�లL 9ాNVంచడం ,-a$ా రÂణ $ాదు; ఇ,V I�సు 
�ేiిన ,ైవ �ా̂యªuత�ం ,-a$ా ఇవaబడ�తGం,V, ఆయన ల@క �ాపమ8ల 23రకL 
మ$6ం�-డ� గనుక మqనవ�లL కృప ,-a$ా “Öp ,-నమ8” �: ందుదుర� ($Ñమq. 
3:20–22; 5:17). ,ేవ�డ� M�ాaసం ,-a$ా అబ[̂×మ8ను ÖpOా ఎంtన 
MధంOా.E మనలను క¿B- ÖpOా ఎంచుb-డ�. మనం “2í¯సు� ల@/2f బ[vి�స®మ8” 
�: ం,Vనప��డ� మనం ఆయన కLమqర�లవ�b-మ8 మ$6య8 అబ[̂× మ8bc 
�ేయబBdన ,ైవ DాOా& నమ8నకL “Dారసులం” (గల\. 3:26–29).  

అత/ M�ాaసం దృnక$6ంచబBdం,V. vితర�/2f ,ేవ�డ� ఎలqటhDాBో , 
అబ[̂×మ8 23రకL ఏÀ�ే9ాBో  అను :భDార�ను Üదట ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8కL 
గ8ర��  �ేయడం ,-a$ా అత/ M�ాaసమ8ను బలపరచB-/2f స×యపB-8 డ�. 
ఆయన ఇలq �ె�ా�డ�, “Öవ� ఈ ,ేశమ8ను సaతంp^ంచు 23నునటYe ,-/ 
Ö2fచుuటకL కá&య8ల ఊరను పట̀ణమ8ల@నుంBd /ను0 ఇవతలకL \సు23/ 
వtuన Iïహü Dాను .E.E అ/ �ెvw�ను” (15:7). ఇ, ే 2ారణమ8 �ేత �"లL 
$Ñమ8ల@ను మ$6య8 23$6ంథుల@ను సుDార� పక̂టhం�-ల/ ఆశపBెను: 2í¯సు�  
I�సు మరణం, సమqNV మ$6య8 ప�నర� b-¾ నం ,-a$ా ,ేవ�డ� ఏÀ �ేiw.Æ 
గ8ర�� �ేసూ�  2��Iస�వ�ల M�ాaసమ8ను బలపరt ధృడపర�ెను ($Ñమq. 1:15 16;  
1 23$6ం2 . 15:1–4). 

స$6Oా ఉపµO6ంtనIïడల, జ¤¹ పకశ2f� అ.E,V వ�2f�గత �Mb-లల@ 
M�ాaసమ8ను మ$6య8 /$ÐÂణను ఉbె�జపర�9ా� I అ/ స$6Oా¼  చూ�ాI. 
సమస� ఏÀటంట�, మనం గ8ర�� ంచు23నవలiిన Dాటh/ మ$6u�� b-ం, 
మ$6u�� వలiిన Dాటh/ గ8ర�� ంచుకLంట[మ8. మనకL ల´,- మన vి^య)*+న 
Dా$62f వ�p$�కమ8Oా జ$6O6న .E$ాలను అర�దుOా మ$6u�� b-ం, 2ా/ 23/0 2��Iస�వ 
�Mb-/2f సంబంNVంtన 23/0సుb-̂̂లను గ8ర�� ంచు2�వB-/2f కష̀ంOా 
అ/vిసు� ం,V. అప$ాధం ల´,- క¿¯ రతaం అ.EM 2í¯సు� ల@ ఉన0 మన ఆనందమ8ను 
,ోచుకLంట[I మ$6య8 ఇతర�లకL ఇ�ేu మన 9ాå6�/0 .-శనం �ే9ా� I. 

�"లL తను మqర���ెందక మ8నుప� 2��Iస�వ�లను ÝÞంiిం�-నను �[వనbc 
కL¯ ంO6�� ల´దు ల´,- య£దుల �ేpల@ మ$6య8 అబద¾  సహü దర�ల �ేpల@ 
అ.-�యంOా బ[ధపB-8 న/ కL¯ ంO6�� ల´దు. అIb,ే అతను �ె�ా�డ�, “అIb ే
ఒకటh �ేయ8చు.-0ను; Dgనుక ఉన0M మరt మ8ందున0 Dాటh23ర2�� 
DEO6రపడ�చు, 2í¯సు� I�సునందు ,ేవ�/ ఉన0త)*+న vిలLప�.-కL కలLగ8 
బహÇమqనమ8ను �: ందవల�న/, గ8$6 #ద&2� పర�O�తG� చు.-0ను” (J ి�vీ�. 
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3:13, 14). తనకL దయను మ$6య8 Âమqపణను చూvింt, తన �Mతమ8ను 
ప©$6�Oా మq$6u, ఇతర�లకL సుDార� పక̂టhంచుటకL పంvిన పభ̂8వ�ను 
మÝÞమపరచుటకL తన మ8నుపటh �ాపమ8లను �"లL v�$Õ�.-0డ�. �"లL తన 
వ�2f�గత చ$6తన̂ు వ$6Hంtం,V, తన Dా�,Vగ¯స�)*+న మ8నుపటh �Mతంల@ 
/వiించB-/2f 2ాదు 2ా/, ఈ MధంOా �ెప�B-/2f, “�ాప�లల@ ప,̂-నుడ.gౖన 
న.E0 ,ేవ�డ� v�^Àంt, ÂÀంt మ$6య8 రådi�� , ఎటYవంటh �ా�ాలL ల´దు 
.E$ాలL �ేiినDా$��.- అంద$62í /$ÐÂణ ఉం,V (అ�: . 9:1–22; 22:3–21; 26:2–
23; 1 pøp 1:12–17). 

$�ండవ,VOా, అత/ సంb-నం క.-ను ,ేశమ8ను 9ాaNనపరచు కLంట[ర� 
అ/ /బంధన ,ేవ�డ� �ేiినప��డ�, అబ[̂×మ8 M�ాaసమ8ను ధృnక$6ం�-డ�. 
�ా̂³న పప̂ంచమ8ల@, /బంధనలL చులకనOా �ేసుకL.EDార� 2ాదు ల´,- 
/రeÂంOా వ,Vల´i�Dార� 2ాదు. /బంధనను భంగపరచడం అంట� అ,V ఒక \వ)̂*+న 
Mషయం మ$6య8 ఎక�వOా అ,V /ం,VతGBd మరణ-/2f ,-$6\i�,V (I$Ð®యq 
34:12–22). /బంధనలల@ ఎకL�వOా ఒకటh ల´క $�ండ� జంతGవ�లను బ� 
అ$6�ంt మ$6య8 /బంధనను �ాటhం�ేDా$6Oా ఉంట[మ/ ,ేవ�/ Iïదుట ఒక 
ఒడంబBdకను �ేసుకL.EDార�. 

ఈ సందర¥ంOా, అబ[̂×మ8 క¿B- /బంధనను ఆø,VంచB-/2f 23/0 
జంతGవ�లను చంvినప�టh2í, ,ేవ�B ే /బంధనను �ేiwను. ఇ,V భMష�తG� ను 
గ£$6uన ఒక పక̂టనbc Üదల�ౖం,V: “Ö సంతpDార� తమ,V 2ా/ పర,ేశమందు 
/వiింt ఆ ,ేశప�Dా$62f ,-సులLOా నుందుర�, Dార� .-లLగ8వందల I�ండ�e  
n$6/ శమ̄ vwటY` దుర�” (15:13). అప��డ� ,ేవ�డ� శమ̄vwట�`Dా$6/ “\ర�� 
\$�uదను” అ/ DాOా& నం �ేi ిమ$6య8 అబ[̂×మ8 సంb-నం తర�Dాత “À2f�� 
ఆiి�bc బయలL,ే$6వ�ెuదర�” అ/ �ెvw�ను (15:14). tవ$6 ×ÀOా, “ఐగ8ప��  
న,V ÜదలL23/ OÕప� న,VIï+న య£ఫట̂ 9సు న,VవరకL ఈ ,ేశమ8ను ... Ö 
సంb-నమ8న 2ftuయ8.-0న/” అబ[̂×మ8bc /బంధన �ేiwను (15:18). 

iీ.-I పరaతం దగ¼ర øÈ� ,-a$ా ,ేవ�డ� ఇ�ా̄I�áయ8లbc /బంధన 
�ేiినప��డ� ఇDE లÂణ-లL క�O6య8న0,V. అబ[̂×మ8bc /బంధన 
�ేiినప��డ�, ,ేవ�డ� ఎవర� మ$6య8 ఇ�ా̄I�áయ8లను ,Mంt, 
MøtంచB-/2f ఆయన ఏం�ేiwను అను :�[Dార�bc Üదల�ౖం,V: “Ö ,ేవ�Bైన 
Iïహü Dాను .E.E; .E.E ,-సుల గృహ)*+న ఐగ8ప��  ,ేశమ8ల@ నుంBd /ను0 
DgలLప�2f రvి�ంtp/” (/ర¼మ. 20:2). తర�Dాత అ,V ప,V ఆజ¹లbc మ$6య8 
=ర� .-కL “యqజక రÎప)*+న $ాజ�మ8Oాను ప$6:ద¾)*+న జనమ8Oాను” 
(/ర¼మ. 19:6) ఉండ�టకL 23/0 Mధులbc 23న9ాO6ం,V (/ర¼మ. 20:3–23:33). 
తర�Dాత, øÈ� “Iïహü Dా మqటల/0టh/ Mధుల/0టh/ పజ̂లbc Mవ$6ంt 
�ెvw�ను. పజ̂లందరÎ– Iïహü Dా �ెvి�న మqటల/0టh ప2̂ారమ8 �ేiwదమ/ 
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I�కశబ&మ8bc ఉత�రÀtu$6” (/ర¼మ. 24:3). అప��డ� దహనబలLలLOా 
మ$6య8 సమqN-న బలLలLOా 2�Bెలను వNVంt$6, మ$6య8 øÈ� Dాటh 
రక�మ8ల@ సగమ8 \సు23/ బ�vీఠం =ద �� ^ ådం�ెను. øÈ� అదనప� రక�మ8ను 
\సుకL/ పజ̂ల =ద �� ^ ådంt, ,ేవ�/ మ$6య8 పజ̂లను ఒక /బంధన 
అనుబంధంల@ బలమ8Oా బంNVం�ెను. అ,V సంప©రH)*+న తర�Dాత ఇలq 
�ె�ా�డ�, “ఇ,VOÑ ఈ సంగతGల/0టh Mషయ)*+ Iïహü Dా =bc �iేిన /బంధన 
రక�మ8 ఇ, ేఅ/ �ెvw�ను” (/ర¼మ. 24:8). 

తర�Dాత బ¦ౖÓó రచIతలL I�సు ల@క �ాపమ8నకL �ా̂I�ాuరr బ�Oా 
అ$6�ంచబBdన ఒక ,ేవ�/ OÕ$�¯ vిలe Oా �ెప�B-/2f ఈ /బంధన �[షను DాB-ర� 
(Iïష. 53:10, 12; µ×ను 1:29, 36; $Ñమq. 3:25; 1 µ×ను 1:7; 2:2). 
ప9ా� �0జనం అప��డ� పభ̂8�0జనమ8ను ఏ$ా�టY �ేiినప��డ�, I�సు ఒక 
$Õటò`  పటY` 23/, “ఇ,V .- శ$Ðరమ8.” O6.g0 పటY` 23/ తన ªషG�లbc “ఇ,V .- 
రక�మ8, అనOా �ాపÂమqపణ /Àత�మ8 అ.EకLల 23రకL tం,Vంపబడ�తGన0 
/బంధన రక�మ8” అ/ �ెvw�ను (మత�I 26:26, 28). రక�øడ�తGన0 
అబ[̂×మ8 మ$6య8 øÈ� /బంధనలL ,ేవ�/2f మ$6య8 పజ̂లకL మధ� 
సంబంధమ8ను iిrరపర�-I, కనుక I�సు రక�మ8 ,ేవ�/ vిలe లLOా సంబధం 
క�O6య8ండ�టకL ×= ఇసు� ం,V. జంతG బలLలL, DాOా& న ,ేశ)*+న క.-నును 
మ8దD̂Ei ి ఉం�-I, అIb ే అంద$623రకL సంప©రHమ8Oా అంద$6 23రకL ఒ2� 
9ా$6 బ�Iï+న I�సు మనకL “�æష̀̄)*+న ,ేశమ8ను” పరల@క ,ేశమ8ను” 
ఇసు� .-0డ� (Ýý. ^. 11:16; 12:22). 

మ8O6ంప�. DాOా& నమ8 �ేయబBdన ,-// �: ందు23నుటకL, ,ేవ�/bc మనం 
�ేసుకLన0 \$ా®నమ8ల@ నమ®కంOా ఉంB-� మ$6య8 “�వమ8గల ,ేవ�/ 
MBdt�� వ�నటh`  M�ాaసం ల´/ దుష̀హృదయq/0” vwం�: ం,Vంచు2�క¿డదు (Ýý. ^. 
3:12). Üదటh తరమ8ల�ౖన ఇ�ా̄I�áయ8లకL ఇ, ే జ$6O6ం,V. Dా$6 /బంధన 
నుంBd తvి��� I, ,ేవ�// pరస�$6ంt, అరణ�మ8ల@ మరణ¬ం�-ర�. అందుక/ 
Dార� DాOా& న ,ేశమ8ల@ “M�ా̄ంp/” ఆనం,Vంచల´దు (Ýý. ^. 4:3). Üదటh 
శb-బ&మ8ల@, 23ంతమం,V య£,- 2��Iస�వ�లL, నూతన /బంధనల@ 2í¯i��  
�ాపమ8లకL 23రకL బ�యqIïను అను సత�మ8 నుంBd మð�e  పమ̂qదమ8ల@ 
ఉ.-0ర� (Ýý. ^. 10:26). Dా$6 ఆల@చనలL మ$6య8 2ార�మ8లL \వ)̂*+న 
తప��లLOా ఉన0వ/ Ýýచu$6ంచబB-8 ర�; “,ేవ�/ కLమqర�/, �ాదమ8లbc 
bÔ̂2f�,” b-ను “ప$6:ద¾పరచబడ�టకL 9ాధన)*+న /బంధన రక�మ8ను 
అపMత)̂*+న,VOా ఎంt” “కృపకL మ£లమగ8 ఆత®ను” pరస�$6ంtనDా$6Oా 
ఉ.-0ర� (Ýý. ^. 10:29). Ýý. ^ రచIత Dా$6/ పభ̂8వ�Dgౖప� pరగమ/ ల´,- 
“మరణమ8 కంట� “దండనకL �ాతĜలLOా” అవ�b-ర/ Ýýచu$6ం�-డ� (Ýý. ^. 
10:29). 
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పp̂ య8గమ8ల@ ఉన0 ,ేవ�/ పజ̂లకL ఇ, ేÝýచu$6క వ$6�సు� ం,V: ఆయన 
ల´కLంB- క¿B- మన రÂణ మ$6య8 /త� గమ�మ8 సురådతమ8Oా 
ఉంటYంద.EటటYe , మన 2f¯యల ,-a$ాOా/ మqటల ,-a$ాOా/ 2í¯సు�  బ�/ 
bే�కOాను ల´క ఆసరOా మనం ఎన0డ� \సు23నక¿డదు. v�తGర� �ెvw�ను “ఈ 
.-మమ8న.E మనమ8 రÂణ �: ందవల�ను Oా/, ఆ2ాశమ8 2f¯ంద మనుషG�లల@ 
ఇయ�బBdన మ$6 ఏ .-మమ8న రÂణ �: ందల´మ8 అ.gను” (అ�: . 4:12). 

షరత«ల స§·,వం కFa?న \ేవ�� eాaాA నమ'లH (15:7–21) 

ఈ $Ñ�ల@e  23ంతమం,V మద&తG ప�2fన పమ̂8ఖ దృశ�ం ఏÀటంట�, 
ఇ�ా̄I�లL ,ేశం (�ా̂³న క.-ను) 2�వలం య£దుల,V మ$6య8 ,ేవ�డ� ఆ 
,ేశమ8ను Dా$62f షరతGలL ల´కLంB- ఎవరÎ p$6O6\సు2�ల´/ బహÇమpOా 
ఇ�-uడ�.21 ఈ అç�ా̂యq/0 M�æషంOా \సుకL.E Dార�, �ాత /బంధన 
DాOా& .-లL షరతGలbc క¿BdనDgౖనప�టh2í, భ£À2f సంబంNVంtన DాOా& .-లL 
మqతం̂ షరతGలL ల´/MOా ఉ.-0I అ/ 23ంతమం,V అంట[ర� ఎందుకంట�, 
,ేవ�డ� అబ[̂×మ8కL మ$6య8 తన సంb-నమ8నకL క.-ను ,ేశమ8ను 
�ాశaతంOా ఇ9ా� న/ పమ̂qణం �ే9ాడ� అIb,ే ,ేవ�/ మ$6య8 ఆయన 
గ8ణమ8లను గ8$6ంt మqట[e Bేటప��డ� Àన×, “�ాశaతం” (עֹוָלם, ‘olam) అను 
పదం “/త�మ8” అను ,-/ కంట� b-b-��క)*+నM మ$6య8 ఒక య8గం వరకL 
ల´,- అ/ªuత)*+న 2ాల)*+న (ఎకL�వ ల´క తకL�వ) పద&తGలను మ$6య8 
సూb-̂లను సూtసు� ం,V తర�Dాత, పవ̂చ.-లL మ$6య8 DాOా& .-లL ,ేవ�/ 
/బంధనbc కలi ి ఉన0ప�డ� క¿B-, షరతGలbc ఉంట[య/ మనం 
bెలLసు2�Dా�.  

1. షరతGల సa�[వం క�O6న భ£À DాOా& నం. DాOా& న ,ేశమ8ల@2f 
Dgð�eమ8ందు, అరణ�మ8ల@ ఇ�ా̄I�áయ8లకL ఇ�ేu ఒక ఉప.-�సమ8ల@ 
స�ష̀ంOా Ýýచu$6ం�ెను.  

= vితర�ల�ౖన అబ[̂×మ8, ఇ9ాÄకL మ$6య8 యq2�బ8bc పమ̂qణం 
 ... �iిన ,ేశమ8ల@2f ,ేవ�డ� Àమ®�0 పD̂Eశvwటh`నప��డే� [‘shaba ,ָׁשַבע]
Iïహü Dాను మర�వకLండ జ¤గ¯త�పడ�మ8 ... =ర� ఇతర ,ేవతలను, అనOా 
= చుటY` నున0 జనమ8ల ,ేవతలను i�Mంపక¿డదు, Ö మధ�ను Ö ,ేవ�Bైన 
Iïహü Dా $Ñషమ8గల ,ేవ�డ�; గనుక Ö ,ేవ�Bైన Iïహü Dా 2��ాO60 ఒకDEళ Ö 
=ద రగ8లL23/ Ö ,ేశమ8ల@ నుండకLండ /ను0 నªంపజ�య8ను (,Va\. 
6:10–15; వ2ా�ణం జãBdంచబBdన,V). 

øÈ� ప2̂ారం, ఇ�ా̄I�áయ8లL ,ేవ�/2f అMNేయ8ల�ౖb,ే Dార� భ£À/ 
మqత)̂  �� OÕటY` 2�ర� Oా/ ,-/ ఉ/2f/ క¿B- 2�ల@�b-ర�. DాOా& న ,ేశమ8ల@ 
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ఇ�ా̄I�áయ8ల మనుగడ గ8$6ంt ,ేవ�డ� ఒక ఒప�ందం �ేసుకLనప�టh2f, 
23న9ాగ8తGన0 .gరDEర�� మqతం̂ షరతGbc క¿Bdన,V. 

/బంధన #క� ,DgనలL మ$6య8 �ా�ాల మధ�ల@ (,Va\. 28:1–21), 
øÈ� షరతGలbc క¿Bdన “అIbే అప��డ�” సa�[వం క�O6 ,ేవ�డ� 
ఇ�ా̄I�áయ8లbc �ేiిన /బంధనను .ä2f� �ె�ా�డ�: 

Öవ� Ö ,ేవ�Bైన Iïహü Dా మqట శద̄¾Oా M/, ఆయన ఆజ¹లను 
అనుస$6ంtన Iïడల, Ö ,ేవ�Bైన Iïహü Dా భ£À=దనున0 సమస�  
జనమ8లకంట� /ను0 Ýýtuంచును. ఆయన తనకL పp̂ష̀జనమ8Oా /ను0 
9ాr vించును, .Eడ� .Eను ÖకL అజ¤¹ vించుచున0 [shaba‘] Iïహü Dా ఆజ¹లను 
M/ Dాటh/ అనుస$6ంt O��23/న Iïడల ... Iïహü Dా Ö2f�ెuదన/ Ö 
vితర�లbc పమ̂qణమ8 [shaba‘] �ేiిన ,ేశమ8న Iïహü Dా Ö గర¥ఫల 
Mషయమ8ల@ను, Ö ప:వ�ల Mషయమ8ల@ను Ö .Eలపంట 
Mషయమ8ల@ను, సమృ,V¾Oా ) లL కలLగజ�య8ను.  

Ö ,ేవ�Bైన Iïహü Dా మqట Mన/Iïడల ఈ �ాపమ8ల/0య8 ÖకL 
సంభMంచును Öవ� 9ాaNనపరచు23నబë వ� ,ేశమ8ల@ నుండకLండ /ను0 
å �ణ¬ంపజ�య8వరకL Iïహü Dా bెగ8లL /ను0 Dgంట[డ�ను (,Va\. 28:1–21; 
వ2ా�ణం జãBdంచబBdన,V). 

,ేవ�డ� ఇ�ా̄I�áయ8లకL క.-ను ,ేశమ8ను ఇ9ా� న/ పమ̂qణమ8 
�ేiినప��డ�, పజ̂లL ఆయనvw ౖ MNేయత చూv� షరతGలbc క¿Bdన,VOా స�ష̀ం 
�ేయబBdం,V. Dాస�Dా/2f, బ¦ౖÓó రచIతలL, పమ̂qణమ8ను $�ండ� Dgౖప�లq 
పదునుగల,VOా �[Mం�-ర�: ఇ�ా̄I�áయ8లL ,ేవ�/ DాOా& నమ8ను M/న 
Dా$��b ే ,Dgనలను �: ందుకLంట[ర�, అMNేయతOా ఉంట� �ా�ాలను 
�: ందుకLంట[ర�. ఈ MధంOా ,-/I�లL 2í¯.ప©. 605ల@ Üదటh �ెరOÕ/�� Iన 
Dా$6ల@ ఒకBdOా, ఇ�ా̄I�áయ8లL ,ేశమ8ను 2�ల@�వడం మ$6య8 బబ8ల@ను 
,-స�ం గ8$6ంt Mవ$6ం�-డ�. 

ఇ�ా̄I�áయ8లందర� Ö ధర®�ాస� 7నpక¯Àంt Ö మqట Mనక pర�గ8బ[టY 
�ేiి$6; ) మ8 �ాపమ8 �ేiిpÀ గనుక – .Eను శvిం�ెదన/ Öవ� Ö 
,-సుడగ8 øÈ� ధర®�ాస� 7మందు పమ̂qణమ8 [ְׁשבּוָעה, shebu‘ah] 
�ేiియ8న0టYe  ఆ �ాపమ8ను మq =ద కLమ®$6ంtpM ... IïరÎషల´మ8ల@ 
జ$6O6న 2íడ� మ$6 మ$6 ఏ ,ేశమ8ల@ను జర�గల´దు; ఆయన మq =,V2f/, 
మqకL ఏ�కలLOా ఉండ� మq .-�యqNVపతGల =,V2f/ ఇంత OÕప� 2íడ� 
రvి�ంt, b-ను �ెvి�న మqటలL .gరDE$�uను (,-/. 9:11, 12; వ2ా�ణం 
జãBdంచబBdన,V). 

2í¯.ప©. 587ల@ బబ8ల@ను IïరÎషల´మ8ను మ8ట̀Bd DEiినప��డ�, 
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య£,- $ాజ�మ8 #క� కడవ$6 ,V.-లల@, I$Ð®యq సంb-పపBెను. పవ̂క�కL 
సత�ం bె�i ి ,ేవ�/ Ýýచu$6కలను జ¤$Ð �ేiwను. ,ేవ�డ� పమ̂qణమ8 �ేiిన 
Mధమ8Oా DాOా& న ,ేశమ8ను 9ాaసr Gమ8Oా ఇచుuటకంట�, పజ̂ల అMNేయత 
వలన య£,- =,V2f ఒక OÕప� MపతG�  $ాబë తGం,V అ/ Dా̂9ాడ�: 

సూచక 2f¯యలను మహb-�ర�మ8లను జ$6O6ంt ఐగ8ప��  ,ేశమ8ల@నుంBd Ö 
పజ̂లను రvి�ంt ... = 2f�ెuదన/ Dా$6 vితర�లbc పమ̂qణమ8 [shaba‘] 
�ేi,ి ఈ ,ేశమ8ను Dా$6 2ftup/ ... Dార� పD̂Eªంt ,-// సaతంp^ంచు23/$6 
Oా/, Ö మqట Mనక�� I$6, Ö ధర®�ాస� 7మ8 అనుస$6ంచక�� I$6 ... ; గనుక 
ఈ 2íడంతయ8 Dా$6=,V2f రvి�ంtయ8.-0వ�. మ8ట̀Bd ,Vబùలను చూడ�మ8, 
పట̀ణమ8ను పటY` 23నుటకL అM ,-/2f స=vించుచున0M; ,-/ =ద 
య8ద¾మ8�ేయ8చుండ� కá&య8ల �ేp2f ఈ పట̀ణమ8 అప�O6ంపబడ�ను; Öవ� 
iwలMtuన,V సంభMం�ెను (I$Ð®యq 32:21–24; వ2ా�ణం 
జãBdంచబBdన,V). 

తన సమ2ా�కLలL మqర�మనసుÄ �: ం,V ,ేవ�/ Dgౖప� pరగక�� bే తమ 
భ£À/ 2�ల@�b-ర/ Dా$6/ ఒvి�ంచడంల@ I$Ð®యq వంటh పవ̂క�లకL కష̀ 
సమయం క�O6ం,V. ఆ య£దులL, ఈ $Ñ�ల@e  23ంతమం,V వల�, భ£À2f 
సంబంNVంtన పవ̂చ.-లL షరతGలbc క¿Bdన,V అను సత�మ8ను 
అంOÐక$6ంచల´దు. పజ̂లL Dా$6 vితర�లకL పమ̂qణమ8 �ేయబBdన 
DాOా& నమ8లల@ ఒ2�Dgౖప� \సు23/, Dాటh/ సaతంతం̂Oా అనువ,V9ా� ర�. Dార� 
,ేవ�/2f మ$6య8 øÈ� /బంధనకL నమ®కంOా ఉంB-ల.E సb-�/0 /రeÂ�ంOా 
చూ9ా� ర�. 

2. షరతGల సa�[వం క�O6న iిం×సన DాOా& నం. ,ేవ�డ� �ేiిన 23/0 
DాOా& .-లL షరతGలL ల´/MOా క/vించవచుu, ఎందుకంట� పp̂ సందర¥ంల@నూ 
పb̂ే�2fంt షరతGలL �ెప�ల´దు. ,/2f ఉ,-హరణ 2 సమ£I�లL 7:16ల@ 
,ేవ�డ� ,-nదు iిం×సనం గ8$6ంt పమ̂qణమ8 �ేiినప��డ� క/vిసు� ం,V: “Ö 
మటY` కL Ö సంb-నమ8ను Ö $ాజ�మ8ను /త�మ£ iిrరమగ8ను, Ö 
iిం×సనమ8 /త�మ£ iిrరపరచబడ�ను అ.gను.” ఈ పక̂టన, �-లq మం,V 
య£దులకL, Dార� ఎంత భష̂G` ల�ౖ.-, Mగ¯×$ా,VకLల�ౖన ల´క øÈ� /బంధనకL 
,ో^హÇల�ౖ.-, IïరÎషల´మ8 పతనమ8నమ8నకL Oా/ ,-nదు పభ̂8తaం 
MడవB-/2f Oా/ ,ేవ�డ� ఒప��2�డ� అ/ అనుకL.-0ర�. 

2íర�న 89 ఈ సమస�ను ఉ,-హ$6సు� ం,V. 2íర�.-2ార�డ�, ,ేవ�డ� ,-nదుbc 
�ేiిన DాOా& నమ8నకL చూvిన య2-రrతను 2í$6�సూ�  �ా̂రంçంt, ఇలq �ె�ా�డ�, 
“.Eను ఏర�రచు23/నDా/bc /బంధన �ేiియ8.-0ను, తరతరమ8లకL Ö 
iిం×సనమ8ను 9ాr vిం�ెదన/ �ెvి� .- i�వకLBైన ,-nదుbc పమ̂qణమ8 
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[shaba‘] �ేiియ8.-0ను” (2íర�నలL 89:3, 4). ,-nదు vిలLప�/, ఆయన 
అçÈ�కమ8ను మ$6య8 ,ేవ�/bc ఆయన సంబంధమ8ను అభ�iింtన తర�Dాత 
2íర�.-2ార�డ� ,వే�/ మqటలను మరలq ప�2�ను: “.- ప$6:ద¾తbcడ/ .Eను 
పమ̂qణమ8 [shaba‘] �ేiిp/; ,-nదుbc .Eను అబద¾మqడను. అత/ 
సంb-నమ8 �ాశaతమ8Oా ఉండ�న/య8 అత/ iిం×సనమ8 
సూర��డ�న0ంత2ాలమ8 .- స/0NV/ ఉండ�న/య8 చందు̂డ�న0త2ాలమ8 
అ,V /లLచున/య8 Àంటనుండ� 9ాåd నమ®కమ8Oా ఉన0టYe  అ,V 
iిr రపరచబడ�ను” (2íర�నలL 89:35–37). 

అIb ే ఈ 2íర�న $�ండవ �[గమ8ల@ అç�ా̂యమ8 DEర�Oా ఉం,V. మqర/ 
,ేవ�/ v�^మ, మq$6న,VOా ధa/సు� ం,V; ఆయన ,-nదుbc �ేiిన DాOా& న 
/బంధనను పª̂0సు� ం,V. ,ేవ�డ� “అçÈ�2fంtన” ($ా�) “Mడ.-Bd 
Mస$6¨ంచబB-8 డ�” (2íర�నలL 89: 38), మ$6య8 ,ేవ�డ� ఎప��డ� �ే#దు&  
అన0,V జ$6O6ం,V: “Ö i�వకL/ /బంధన Öకసహ�మqIïను; అత/ 2f$Ðటమ8 .Eల 
పడ,ో^i ి అపMతప̂రtయ8.-0వ�. అత/ 2�తలL �ాడ��ేiియ8.-0వ� ...” 
(2íర�నలL 89:39, 40). ఊÝÞంచ/,V బయటకL వtuం,V: “అత/ Dgౖభవమ8ను 
మq/�య8.-0వ� మ$6య8 అత/ iిం×సనమ8ను .Eల పడOÕటh`య8.-0వ�” 
(2íర�నలL 89:44). ,/bc, 2íర�.-2ార�డ� వ�సనసూచక)*+న పశ̂0ను ప�2ాడ�: 
“పభ̂8Dా Ö M�ాaస�తbcడ/ Öవ� ,-nదుbc పమ̂qణమ8 �ేiిన bÔ�eటh Ö 
కృ�ాpశయమ8ల�క�డ?” (2íర�నలL 89:49). 

IïరÎషల´మ8 పతన)*+�� Iం,V, ,-nదు #క� $ాజకLటYంబం 
/�t�� Iం,V, ,ేవ�/ పజ̂లL తమ ,ేశమ8ను �� OÕటY` కL.-0ర�, ఇవ/0 క¿B- 
�-ల M�-రకర)*+న సంగతGల´ క,-; 2ా/ ఈ సందర¥ంల@ 2íర�న2ార�/ #క� 
అవOాహన తvwౖ�న,VOా ఉం,V ఎందుకంట� ఆయన øÈ� /బంధనను 2ాకLంB- 
,-nదు /బంధనను �ా̂థÀక)*+న,VOా చూ�ాడ�. ,-nదునకL ,వే�Bdtuన 
DాOా& నమ8 Dాస�వంOా షరతGలbc ఉన0,VOా �-లq Dాక��[గమ8లL 
బయలLపర�సు� ంట� ,-// సంప©రH)*+న,VOాను మ$6య8 షరతGలL ల´/,VOాను 
ప$6గణ¬ం� ే ఈ.-టh �-లq మం,V య£దులL మ$6య8 ఇDాంజ��కó 2��Iస�వ�ల 
వల�.E 2íర�న2ార�డ� క¿B- �: ర�ాటYను �ే�ాడ�. 

,/2f పN̂-న)*+న ఉ,-హరణ IïరÎషల´మ8 ,ేDాలయమ8 #క� పp̂ష4  
2ార�క¯మమ8నకL సంబంNVంtన,VOా ఉం,V, అక�డ ,ేవ�డ� 9: లÁøనుకL 
iిం×సనమ8, $ాజ�మ8, ,ేశమ8 మ$6య8 ,ేDాలయమ8లను గ£$6uన 
DాOా& నమ8లL షరతGలbc క¿డ�కLన0MOా bె��ాడ�. ఇ�ా̄I�áయ8లL 
Iïహü DాకL అపనమ®కసు� లLOా ఉంBd ఇతర ,ేవ�ళeను ప©Ûంtనప��డ� ఈ 
DాOా& నమ8ల/0టh/ 2�ల@�b-ర/ ,ేవ�డ� అ.-0డ�. 1 $ా�లL 8వ అN-�యంల@ 
9: లÁøను �ేiిన �ా̂రrనకL బదులLOా ,ేవ�డ� అంట[డ�, 
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.- సమ8ఖమందు Öవ� �ేiిన �ా̂రrన Mన0పమ8లను .Eను 
అంOÐక$6ంtp/, .- .-మమ8ను అక�డ స,-2ాలమ8 ఉంచుటకL Öవ� 
కటh`ంtన IÒ మం,Vరమ8ను ప$6:ద¾పరtయ8.-0ను; ÖతంBdÎï+న ,-nదు 
నBdtనటYe  Öవ�ను య2-రrహృదయ8డDg ౖÖp/ బటh`  నడచు23/ Ö తంBdÎï+న 
,-nదునకL .Eను iwలMtuయ8న0టYe  ఇ�ా̄I�áయ8ల =ద Ö 
iిం×సనమ8ను tర2ాలమ8వరకL iిrరపరచుదును. 

అIbే =$�Oా/ = కLమqర�ల´ Oా/ I�మqత)̂*+నను నను0 
DgంబBdంచుట మq/, ... Iతర)*+న ,ేవతలను 23�t ప©ÛంtనIïడల .Eను 
ఇ�ా̄I�áయ8ల 2ftuన IÒ ,ేశమ8ల@ Dా$6/ ఉండ/య�క Dా$6/ 
/రÎ®లమ8 �ేi,ి .- .-మమ8నకL .Eను ప$6:ద¾  పరtన IÒ 
మం,Vరమ8ను .- సమ8ఖమ8ల@ నుంBd 23టh`DEiwదను; ఇ�ా̄I�áయ8లL 
సరaజనులల@ �ెద$6�� I 9ా)*తOాను ÝàళనOాను �ేయబడ�దుర�  
(1 $ా�లL 9:3–7). 

,-nదు iిం×సనమ8 #క� b-b-��క గ8ణమ8, 2íర�న. 132:11, 12ల@ 
,ేవ�/ #క� DాOా& నమ8 øÈ� /బంధనపటe  తన పజ̂లL చూv� MNేయతvw ౖ
,-/ ఉ/2f/ ఆN-రమ8 �ేసుకLం,V అ/ �ెvి�న వచనమ8ల@ ఉ,-ì టhంచబBdం,V: 

Ö గర¥ఫలమ8ను Ö $ాజ�మ8=ద .Eను /యÀంతGను. 
Ö కLమqర�లL .- /బంధనను O��23/నIïడల 
.Eను Dా$62f బë NVంచు .- �ాసనమ8ను Dార� అనుస$6ంtనIïడల 
Dా$6 కLమqర�లLక¿డ Ö iిం×సనమ8=ద /త�మ8 క¿ర�uందుర/ 
Iïహü Dా సత�పమ̂qణమ8 ,-nదుbc �ేiwను ఆయన మqట తప�/Dాడ�. 

ఈ Dాక�ంల@ Iïహü Dా 23రకL ఉపµO6ంtన “Iïడల” అ.E అర @త మqట ,-nదు 
మ$6య8 అత/ సంb-నమ8నకL ఆయన �ేiిన పమ̂qణమ8లL సంప©రH)*+నM 
2ావ/ Dgలe Bd�ేసు� .-0I. 

3. p$6O6వచుuటను గ£$6uన DాOా& నమ8 #క� షరతGల గ8ణమ8. �-లq 
వరకL పవ̂చనమ8లL �ెరOÕన0Dార� Dా$6Dా$6 �ెర2ాలమ8 మ8O6iిన తర�Dాత 
తమ DాOా& న ,ేశమ8నకL p$6O6వtu p$6O6 ఐఖ�మ�b-ర/, అలqO� ,-nదు 
#క� iిం×సనమ8ను p$6O6 /$6®9ా� ర/ (IïÝýజ��లL 37:1–28; I$Ð®యq 
23:1–8) మ8ందుOా.E �ె�ా�I. ఈ ఆశలL క¿B- పజ̂లL ,ేవ�/Dgౖప� మîeవ�ేu 
MN-నమ8vw ౖ ఆN-రపBd ఉ.-0I. ఇందును గ£$6u �ెప��2�దగ¼ ఉ,-హరణ 
ఒక,-// 2 ,Vనవృb-� ంతమ8లL 30వ అN-�యమ8ల@ కనుOÕనగలం. ఉత�రప� 
$ాజ�)*+న ఇ�ా̄I�లL అష�¢ ర� ,ేశమ8నకL పBd�� Iన తర�Dాత, య£,-ల@ 
ÝÞÛ�యq 23/0 సంస�రణలను �ే�ాడ�. అప��డ� $ా� ఒకప��డ� ఇ�ా̄I�లLOా 
ఉన0 ప,̂ేశమ8ల@ మ$6య8 య£,- $ాజ�మంతటhల@ అం�ెDాండన̂ు పంv ి ఆ 
,ేశమ8ల@ ఇంకను ÀO6� ఉన0 య£దులL ప9ా� పండ�గను ఆచ$6సు� ండOా 
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IïరÎషల´మ8ల@ క¿Bd ,ేవ�/ పటe  తమ \$ా®నమ8లను 
ప�నఃపp̂Èి`ంచు23నవలiిన,VOా ఆ×a/సూ�  Dా$62f b-2íదులL పం�ాడ� (2 ,Vన. 
30:1–5). ÝÞÛ�యq #క� ఆ×aనమ8 చ,VMb,ే 

ఇ�ా̄I�లLDారలq$ా, అబ[̂×మ8 ఇ9ాÄకL ఇ�ా̄I�లLల ,ేవ�Bైన 
Iïహü DాDgౖప� pర�గ8Bd; =ర� p$6O6నIïడల =ల@ అష�¢ ర�$ా�ల 
�ేpల@నుంBd తvి�ంచు23/ �æÈింtనDా$6Dgౖప� ఆయన pర�గ8ను ... = 
vితర�లDాల´ =ర� అMNేయ8లLOాక Iïహü DాకL ల@బBd, ఆయన 
�ాశaతమ8Oా ప$6:ద¾పరtన ఆయన ప$6:ద¾మం,Vరమ8ల@ పD̂Eªంt, = 
,ేవ�Bైన Iïహü Dా మహü గ¯త = =,VనుంBd bÔలO6�� వ�నటYe  ఆయనను 
i�MంచుBd. =ర� Iïహü Dా Dgౖప� p$6O6నIïడల = సహü దర�లIïడలను = 
vిలe ల Iïడలను �ెర\iి23/�� Iన Dా$62f క/కరమ8 ప�టY` ను, Dార� ఈ 
,ేశమ8నకL p$6O6 వ�ెuదర�. = ,ేవ�Bైన Iïహü Dా కర�ణ-కట[Âమ8లL 
గలDాడ� గనుక =ర� ఆయనDgౖప� p$6O6నIïడల ఆయన =యందు 
పస̂ను0డగ8ను (2 ,Vన. 30:6b–9). 

అష�¢ ర� #క� �ెరనుంBd p$6O6 $ావడం అ.E,V ఉత�ర $ాజ�)*+న 
ఇ�ా̄I�లLల@ �æÈింtనDా$6 #క� ప�ాub-� పమ8vw ౖ ఆN-రపBd ఉం,V. ,ేవ�/ 
ఆ$ాNVంచుటకLOాను తమ సహü దర�ల�ౖన య£దులbc IïరÎషల´మ8 �ేర�టకL 
Dార� ఇష̀త చూ�ా�. అIనను, ÝÞÛ�యq పంvింtన b-2íదులకL వtuన 
బదులL ఈ /DE,Vక bెలLప�తGన0టYe Oా �-లq /ర�b-ÄహకరంOా ఉం,V: 

అం�ెDాండ�̂ జ�బ£ల¿ను ,ేశమ8వరకLను, ఎôా̂Iమ8 మనÈ�¢  
,ేశమ8లల@నున0 పp̂ పట̀ణమ8.-కLను �� I$6 Oా/ అచuటhDార� 
ఎగb-î�ేi ి Dా$6/ అపహiింt$6. అIనను ఆÈ�ర� మనÈ�¢  జ�బ£ల¿ను 
,ేశమ8ల Dా$6ల@నుంBd 23ందర� కృంO6న మనసుÄbc IïరÎషల´మ8నకL 
వtu$6 (2 ,Vన. 30:10, 11). 

ఈ Dాక�మ8 #క� �[వమ8 మనకL ఏÀ bెలLప�తGందంట� ఉత�ర 
$ాజ�మ8ల@ �æÈింtనDా$6ల@ అNVక�ాతమ8 మనుషGలL ప�ాub-� ప మ8.äం,V 
Iïహü DాDgౖప� p$6O6 రమ®/ ÝÞÛ�యq ఇtuన vిలLప�ను ప$6హiించOా, 
2�వలం 23ంతమం,V మqత)̂  ,ేవ�/ Iïదుట తమనుb-మ8 తO6¼ంచుకL.-0ర� 
అ/. ఈ $�ండ� $ాజ�మ8ల మధ� సు,రì చ$6త2̂ాలంల@ .gల23న0 సమ9ా�త®క 
,ైa�ాådక సంబంN-లL బహÇ�ా ఇ�ా̄I�లLల@ �æÈింtనDా$6 
హృదయ2ా5 6న�మ8ను \వత̂రం �ేiియ8ంట[I, 2ా/ య£,-bc Dార� 
కలవB-/2f �ేiిన pర9ా�రం య£,- ,శేమ8 #క� సహü దర�లL అష�¢ ర� 
�ెరనుంBd p$6O6వtu బబ8ల@ను �ెర తర�DాతDా$6bc కలవడమ8ల@ గల 
9ాN-�ప9ా,-�లను /$Ðaర�ం �ేiిం,V. 
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షరతGల సa�[వమ8 గల భ£ �ెర నుంBd p$6O6 వచుuటbc క�v,ి �ెర 
తర�Dాత IïరÎషల´మ8నకL p$6O6వtuన ఒక య£దుల బృందం 23రకL 
.gÝýమq� �ేiిన �ా̂రrనల@ �: ందుపరచబBdయ8ం,V: 

Ö i�వకLBైన øÈ�bc Öవ� iwలMtuన మqటను జ¤¹ పకమ8 bెచుu23నుమ8; 
అ,ేదనOా–=ర� అప$ాధమ8 �ేiినIïడల జనులల@/2f Àమ8®ను 
�ెదరOÕటY` దును. అIbే =ర� .-Dgౖప� p$6O6 .- ఆజ¹లను అనుస$6ంt 
నBdtనIïడల, భ£,Vగంతమ8లవరకL =ర� bc�DEయబBdనను అక�డ నుంBd 
స× Àమ8®నుక¿$6u, .- .-మమ8 ఉంచుటకL .Eను ఏర�రచు23/న 
సrలమ8నకL Àమ8®ను రvి�ం�ెదన/ Öవ� iwలMtupM గ,- (.gÝýమq� 1:8, 
9). 

ఇ�ా̄I�లL �ెర నుంBd p$6O6 వtu ఆ ,ేశమ8ను p$6O6 9ాaNనపరచు23నుట 
అనున,V పజ̂లL ,ేవ�/ Dgౖప� p$6O6 ఆయన ఆజ¹లకL MNేయ8లI�� ,-/vw ౖ
ఆN-రపBd ఉం,V. OÕప� /$ÐÂణను గ£$6uన ,ేD!కL� లL (I$Ð®యq 23; 
IïÝýజ��లL 37 చూడంBd) 2�వలం ప$6Àతమ8Oా మ$6య8 �ాådకమ8Oా.E 
.gరDEరuబBdనM ఎందుకనOా �ెరOÕనబBdనDా$6ల@ ఎకL�వ మం,V ఎప��డూ 
ప�ాub-� పపడ.E ల´దు. Iïషయq ,ేవ�/ “i�వకLBె”ౖన ఇ�ా̄I�లLను గ£$6u 
మqట[e డ�త� �ెరల@ “అపహ$6ంపబBd ,ోప�డ� 9: మ®Iన” తర�Dాత క¿B- 
,ేవ�/ vిలLప�ను Mనక ఆయన ధర®�ాస� 7మ8ను అనుస$6ంప/ “�ెMటh” Dా$6Oా 
మ$6య8 “గ8¯ Bd8 ” Dా$6Oా అçవ$6Hం�-డ� (Iïష. 41:8; 42:18–22). ఇం23క 
MధంOా, తమ MPాదకర)*+న అనుభవమ8లనుంBd .Eర�u23నుటల@ మ$6య8 
,ేవ�/ Dgౖప� pర�గ8టల@ పజ̂లL Mఫలమయq�ర�. 

ఇ�ా̄I�లL మ$6య8 య£,- ,ేశమ8ల నుంBd ఎంతమం,V �ెరOÕనబB-8 $Ñ 
మనకL bె�యదు. 23ందర� ఈ �ెరOÕనబBdన Dా$6 సంఖ� 300,000 నుంBd 
500,000 మధ� ఉంటYంద/, ఇ,V 2í¯.ప©. 732ల@ pగep�ల´iwర� అ.E చక¯వ$6� 
ఇ�ా̄I�లL #క� జ.-�[ల@ అNVక �[గమ8ను గ�లయ మ$6య8 µ$ా& ను 
ఆవ�న ఉన0 �ా̂ంతమ8నుంBd హ$6ంtన (2 $ా�లL 15:29) స/0DEశంbc 
Üదల�తGంద/ అంట[ర�. ఈ సంఘటనకL ఒక ద�ాబ&మ8 తర�Dాత 2í¯.ప©. 
722ల@ సమ$6య పట̀ణమ8 పతనమ8bc ఇ�ా̄I�లL ,ేశమ8 #క� అంpమ 
M.-శనమ8 �ÑటY �ేసుకLం,V. అష�¢ ర� $ా� “ఇ�ా̄I�లLDా$6/ అష�¢ ర� 
,ేశమ8ల@/2f �ెరOÕ/�� Iïను” అ/ ల´ఖనమ8లL మqమ8లLOా �ెప�� .-0I  
(2 $ా�లL 17:6). ఇర�వ,V సంవతÄరమ8ల తర�Dాత ఇం23క అష�¢ ర� $ాజ�ౖన 
స.g@$Ðబ8 య£,- $ాజ�ౖన ÝÞÛ�యq తనvw ౖ pర�గ8బ[టY �ేiినందున దådణ 
$ాజ�)*+న య£,- $ాజ�మ8 vwౖ2f దంBెp�వtu (2 $ా�లL 18:7) ఇతర 
,ేశమ8లbc రÂణ-రr)*+న �: తG�  కLదుర�uకL.-0డ�. స.g@$Ðబ8 iwౖన�మ8 ,ేశమ8ను 
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�ాడ��ేiిం,V, మ$6య8 అ.Eక $ాp పట̀కమ8లvw ౖ ఇత/ అ.Eక Mజయమ8లL 
స®$6ంచు2�బB-8 I. ఈ /DE,Vకల ప2̂ారమ8Oా య£,- ,ేశమ8ల@ నల�¦ ౖ ఆర� 
పట̀ణమ8లను .-శనం �ేi ిÝÞÛ�యq $ా�ను IïరÎషల´మ8ల@ “పంజరమ8ల@ 
ఉంB ేపåd వల�”22 (2 $ా�లL 18:13 చూడంBd) మ£iిన తర�Dాత 200,000 
మం,Vకంట� ఎకL�వ మం,V పజ̂లను �ెరOÕ/ �� యqడ/ �ెప�� .-0I. 2í¯.ప©. 
701ల@ DEiిన మqటYల@ $ాజN-/ పBd�� ల´దు, ,/2f 2ారణం ÝÞÛ�యq #క� 
మనఃప©రaక)*+న �ా̂రrన మ$6య8 ,ేవ�/ #క� ,ైMక జãక�ం (2 $ా�లL 
19:14–35). 

ద$6,-ప�Oా ఒక శb-బ&ం తర�Dాత, అష�¢ ర� $ా� #క� ఓటÀ మ$6య8 
.gబ8క,ె0జర� బలవంతGడ� అI�న తర�Dాత, య£,- పజ̂లL బబ8ల@ను 
�ెరల@/2f \సు23/�� బB-8 ర�. ఇ,V మ£డ� దôాలLOా జ$6O6ం,V. Üదటh,V 2í¯.ప©. 
605ల@, Iïహü యq2íమ8 I�లLబBdల@, .gబ8క,ె0జర� iwౖన�మ8 ,-/I�లL 
మ$6య8 అ.Eకమం,V యవaనులను \సు23/��  Iనప��డ� జ$6O6ం,V (2 
$ా�లL 24:1–3; ,-/. 1:1–4). $�ండవ సమ£హం #క� �ెర 2í¯.ప©. 597ల@, 
$ాజ�ౖన Iïహü యq2íను, $ాజ కLటYంబమ8, మ$6య8 IïరÎషల´మ8ల@/ 
మ8ఖు�ల�ౖన Dా$6ల@ ప,VDEల మం,V bÔలO6ంచబBdనప��డ� జ$6O6ం,V (2 $ా�లL 
24:8–14). iి,V�యq I�లLబBdల@ ఆఖర� pర�గ8బ[టY 2í¯.ప©. 586ల@, 
బబ8ల@Öయ8లL IïరÎషల´మ8ను ,-/ OÑడలను మ$6య8 9: లÁøను 
/$6®ంtన ,ేDాలయమ8ను .-శనం �ేiినప��డ� మ8O6iిం,V. య£,- 
,ేశమ8ను జ.-�[ రÝÞతంOా �ేసూ�  శతĜవ� మ8ందుకL 9ాOాడ�, ఈ క¯మంల@ 
,ేశమ8ల@ ఉన0 /ర�v�దలను ,-̂Â bcటమqలLలLOా మ$6య8 .-గ� 
దు.E0Dా$6Oా వ,Vల´�ార�. Dార� తమను ఓBdంtనDా$62f పను0లL కట̀వలiి 
ఉం,V (2 $ా�లL 25:1–12). బబ8ల@ను ,ేశమ8 పBd�� I �ారiీక $ా�లL Dా$6 
,ేశంల@/ బం,లను తమ 9: ంత గృహమ8లకL Dgళ;e టకL అనుమpంtన 
తర�Dాత క¿B- మనకL bె�iినంత వరకL ఇంత ఎకL�వ సంఖ�ల@ ఉన0 
బం,లల@ 2�వలం 10 ల´,- 15 �ాతం మం,ే p$6O6 వ�-uర� (ఎజ¤̂ 2:64; 8:1–
20; .gÝýమq� 2:11, 12 చూడంBd). 

�ెరల@ ఉన0Dార� తమ 9: ంత ,ేశమ8లకL p$6O6 Dgîe�� వచుuన/ 2�$�షG 
ఆజ¹ జ¤$Ð �ేiిన తర�Dాత ,-nదు కLటYంబప� $ా�bc ప�.-$ాDాసం �ేయబBdన 
,ేశమ8ను గ£$6uన మÝÞమకర)*+న పవ̂చ.-త®క దర½నం జ$6O6ం,V–2ా/ 
,ేవ�డ� ఊÝÞంtన $ÐpOా 2ాదు, ఎందుకంట� య£దులల@ ఎకL�వ �ాతం మం,V 
ఎన0డూ p$6O6$ాల´దు. “,-nదునకL చూvిన �ాశaతకృప” అ/ Iïషయq ప�2fన 
(Iïష. 55:3), ,-nదుbc ,ేవ�డ� �ేiిన “/త� /బంధన”ల@ సమగ¯)*+న 
�[గమ8 ,-nదు iిం×సనమ8 మ$6య8 $ాజ�మ8లను ప�నః/$6®ంచుట, 
ఎందుకంట� ఆయన “జనమ8లకL [అన�జనమ8లకL] 9ాådOా” (Iïష. 55:4) 
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/యÀంపబB-8 డ�. ,-nదు బ[Oా నÀ®న iwౖ/కLలల@ ఎకL�వ మం,V 
Iïహü DాకL మ$6య8 ఆయనకL క¿B- నమ®కంOా ఉన0 అన�జనుల´: n$6ల@ 
ÝÞ\�య8Bైన ఉ$6యq (2 సమ£. 11:3–11), $ా� #క� ఆర�వందల మం,V 
అంగరÂకLలL (2 సమ£. 15:18–22), మ$6య8 ఇతర “బలqఢ��లL” (2 సమ£. 
23:8–39; 1 ,Vన. 11:10–47). ,-nదునకL తన శతĜవ�లను ఓBdంt ఆ 
తర�Dాత Dార� Iïహü Dాను మ$6య8 Iïహü Dా i�వకLBైన ఆయనను 
i�Mం�ేటటYe  �ేi� ఒక MN-నం ఉంBే,V. ,ేవ�/ పజ̂లLOా య£దులL ఆయన 
ఉ,-హరణను అనుస$6ంt Dార� “ఎర�గ/” “పజ̂లను vిలLవ”వలiినDా$6Oా 
ఉ.-0ర�; ఇం2ా Dార� Iïషయq ,-a$ా ఇలqO� �ెప�బB-8 ర�, “... /.g0ర�గ/ 
జనులL Iïహü Dా /ను0 మÝÞమపరచOా చూt Ö ,ేవ�Bైన Iïహü Dానుబటh`  
ఇ�ా̄I�లL ప$6:ద¾  ,ేవ�/బటh`  Ö#ద&కL పర�O�p�  వ�ెuదర�” (Iïష. 55:5). 

�ెర నుంBd ,ేవ�/ పజ̂లL p$6O6 Dgళeడం అ.E,V అన�జనులL ,ేవ�/ Dgౖప� 
p$6O6 రådంచబడ�లqగ8న య£దులL ఒ2� ఒక� /జ)*+న 9ారa�?మ ,ేవ�/ 
i�Mసు� .-0ర/ అన�జనులను ఒvి�ం� ే ఒక Møచ.- 2f¯యOా ఉండ�టకL 
ఇవaబBdం,V. ,ేవ�/ “i�వకL/”Oా ఇ�ా̄I�లL ,ేశమ8 “యq2�బ8 OÑతప̂�Dా$6/ 
ఉద¾$6ంచ”వల�ను మ$6య8 “ఇ�ా̄I�లLల@ తvి�ంపబBdనDా$6/ రvి�ంచ”వల�ను; 
,/2f bcడ�, ,ేవ�డ� అ.-0డ�, “భ£,Vగంతమ8లవరకL Öవ� .Eను కలLగజ�య8 
రÂణకL 9ాధనమగ8ట2�� అన�జనులకL DgలLO�� య8ండ�నటYe  /ను0 
/యÀంtయ8.-0ను” (Iïష. 49:6). �ెరనుంBd పజ̂లను రvి�ంచుటల@ 
,ేవ�/ ఆల@చన ఖtuతమ8Oా /బంధన జ.-ంగమ8ల@ అన�జనులను క¿B- 
�[గమ8Oా iీaక$6ంచుటI�. 

మ8O6ంప�. నూతన /బంధనల@ ఈ భ£సంబంధ)*+న ,ేశమ8ను గ£$6uన 
DాOా& నమ8 ఏÀయ8 �ేయబడల´దు, మ$6య8 2í¯సు�  #క� $�ండవ $ాకడల@ 
య£దులL �ాలiీ�.- ,ేశమ8నకL DgðÒ� ర/ బ¦ౖÓó ఏÀ �ెప�ల´దు. 23ందర� 
నÀ®నటYe Oా Dార� ఈ ,ేశమ8ను 9ాaసr Gమ8Oా �: ం,V, ,ేDాలయమ8ను 
/$6®ంt, ల´,- జంతGవ�ల బలLలbc �ాటY øÈ� /బంధనను p$6O6 
ప�నర�ద¾$69ా� ర/ ఎటYవంటh DాOా& నమ8 క¿B- మనకL కనబడదు. 
ల´ఖనమ8లను ఈ MధంOా ఎవర� Mశదపర�9ా� $Ñ Dార� పవ̂క�లL మqట[e Bdన 
అసల�ౖన �-$6తక̂ సందర¥మ8ను /రeÂ�ం�iే ి ఆ ల´ఖనమ8లకL క¿B- 23¯ త� Oా 
ఉన0 23/0 అప$6tత ఆల@చనలను Dాటhల@/2f చదువ�తG.-0ర�. Dార� 
Mవ$6ం� ే సంఘటనలL DE,-ంత �ాస� 7 గBdయq$ా/0 DgనుకకL p^vి� �ాత 
/బంధనప� Öడలల@/2f \సు2�ðÒ� I. ,/2f బదులL, 23¯ త�,ైన మ$6య8 
“�æష̀̄)*+న /బంధన” (Ýý. ^. 7:22) #క� Dాస�Mకతను అçనం,Vంt I�సు 
2í¯సు�  ,-a$ా మనకLన0 DాOా& నమ8లను హతG� 2�Dా� (Ýý. ^. 7:19–8:13). 

,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 #క� �?pక సంb-నమ8నకL క.-ను ,ేశమ8ను ఎటh`  
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షరతGలL ల´/ ల´,- ఖంBdత)*+న వరమ8Oా ఇవaల´దు. ,/2f Mర�ద¾ంOా, 
ఇ�ా̄I�áయ8లకL ఎన0డ� ,-/పటe  అNV2ారం ల´దు; Dార� ఎప��డ� క¿B- 
2ాప�రమ8న0 “పర,ే:”లL మ$6య8 ,ేవ�/ భ£Àల@ “అpథు”లL (ల´n. 
25:23; 1 ,Vన. 29:15). య£,- పజ̂ల .-యకLల ,-a$ా ,ేవ�/2f జ$6O6న 
OÕప� అవమqన) మనOా Dా$6/ మ$6య8 సమస�  మqనDాî/ తమ �ాపమ8ల 
#క� /త� పర�వ9ానమ8ల నుంBd MBdvింt తమను రådంచుటకL వtuన తన 
కLమqర�/ pరస�$6ంt ఆయనను iిలLవ DEయడ) . “,ేవ�/ $ాజ�మ8”ల@/2f 
పD̂EªంచుటకL Dా$62f అవసర)*+న,V “Öటh మ£లమ8Oాను ఆత® మ£లమ8Oాను” 
క�O� MపeDాత®క నూతన జన®మ8 (µ×ను 3:3–5; మqర�� 1:4; ల¿2ా 3:3 
చూడంBd) అ/ Dార� చూడకLంB- గరaమ8 మ$6య8 అహం2ారమ8 Dా$6/ 
అడ�8 కL.-0I. 

ఎకL�వ �[గమ8ల@, ,ేవ�/ $ాజ�మ8ను గ£$6uన య£దుల ఆల@చన �-లq 
అ/త�)*+న,V, సంకLtత)*+న,V, మ$6య8 ,ేÊయ)*+న,V. అNV2ారమ8ల@ 
ఉన0Dార� I�సును øÈ� ధర®�ాస� 7మ8నకL pర�గ8బ[ టY,-ర�/Oా మ$6య8 
,ేవ�/ కLమqర�/Oా vిలLచుకLన0 ఒక ,ేవదూషణపర�/Oా చూ9ార�. 9ాN-రణ 
పజ̂లను నూతన ,-nదు వంశప� $ాజ�మ8vw ౖvwటY` కLన0 Dా$6 /$ÐÂణను, కలను 
ఆస$ాOా \సుకL/ Dా$6/ తప��,-$6 పటh`ం�ే ఒక భయంకర)*+న తప��డ� 
)*iీÄయOా ఆయనను Dార� ప$6గణ¬ం�-ర�. అటh`  ఆల@చన $Ñమq పభ̂8తaప� 
ఆగ¯హమ8ను Dా$6vw ౖ bెtu Dా$6 �Mతమ8లL �� కLన0ను తమ అNV2ారప� 
iిrతGలL 2�ల@�I� పమ̂qదమ8న0ద/ య£దుల .-యకLలకL bెలLసు 
(µ×ను 11:47–53). Dా$6 హృదయ2ా5 6న�మ8ను బటh` , ,ేవ�/ కLమqర�/ 
pరస�$6ం� ే ఒక $ాజ2íయబద¾)*+న య82f� మqర¼మ8ను ఎను0కL/ I�సును 
మరణమ8నకL అప�O6ం�-ర�. 

అIనప�టh2í, �"లL ప2̂ారమ8, ఇ�ా̄I�లL పజ̂లకL ఇం2ా /$ÐÂణ ఉం,V. 
,ేవ�/ ఒáవ �ెటY`  #క� సహజ)*+న 23మ®లLOా ఉంBd (,ేవ�/ $ాజ�ప� 
పజ̂లL) Dా$6 అM�ాaసమ8 వలన న$62fDEయబBdన Dా$6Oా అ�: స�లLడ� n$6/ 
గ8$6ంt మqట[e B-డ�. అన�జనులL ఈ �ెటY` ల@/2f M�ాaసమ8,-a$ా 
అంటYకట̀బBdయ8.-0ర/ ఆయన వ$6Hం�-డ� ($Ñమq. 11:17–20). 2ాబటh` , 
,ేవ�/ “దయ”ను బటh` , ఒక DEళ య£దులL MNేయతగల M�ాaసమ8నకL వi�� , 
అప��డ� Dార� ,ేవ�/ �ెటY` ల@/2f p$6O6 అంటYకట̀బBd త,-a$ా రådంచబడb-ర� 
($Ñమq. 11:22–27). 

అబ[̂×మ8నకL ఒకప��డ� DాOా& నమ8 �ేయబBdన ,ేశమ8న య£దుల 
జ¤\య $ాజ�మ8ను గ£$6u �"లL $ాజ2íయ రÂణను గ£$6u మqట[e డ�ట ల´దు. 
ఈ Mషయqలను ఆయన Oా/ ల´,- ఏ ఒక� నూతన /బంధన రచIత Oా/ 
ప9ా� Mంచుటల´దు, మ$6య8 అటh`  ఆల@చనలను ప�̂-రం �ేi� iి,-¾ ంతమ8 బ¦ౖÓó 
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