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అ"#$యమ' 16 

.గరC మ>?య' ఇ�ాrbÔలH 

½కÁ కథనమ' 

�-లq మ8ందుOా ఆ,V2ాండమ8 11:30ల@.E �ా$ా OÕB-̂ల/ రచIత 
బయలLపర�-డ�; 2ా/ ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8నకL ఇtuన పN̂-న)*+న 
ఆÊ$ాaదమ8లల@ ఒకటh తన సంb-నమ8 “OÕప� జనమ8”Oా ఉంటYంద/ (12:2). 
vితర�డ� అ.Eకమం,V సంb-నమ8ను క�O6య8ంట[డ� మ$6య8 Dార� క.-ను 
,ేశమ8ను ,ైMక బహÇమqనమ8Oా �: ందుకLంట[ర� అ/ ,ేవ�డ� ప,ేప, ే
�ె�ా�డ� (12:7; 13:15, 16; 15:4–7). 

దత�తG \సు2�బBdన Dారసు/ DాOా& న ప�తĜ/Oా ప$6గణ¬ంచుటకL ,ేవ�డ� 
ఒప��23నల´దు (15:2–4a). DాOా& న ,ేశమ8ను గ£$6u �ెప�బBdన Dారసుడ� 
vితర�/ “గర¥Dాసమ8” (15:4b, 5, 13–18) నుంBd వ9ా� డ/ ఉ,-ì టhసూ�  ,ేవ�డ� 
అబ[̂×మ8bc ఒక OÕప� /బంధన �ే�ాడ�. ,ేవ�డ� తన DాOా& నమ8ను 
.gరDEర�uటకLOాను �ా$ా స×యమ8 �ేయ8టకL పయ̂p0ంtం,V, 2ా/ తన 
పణ̂-îకకL �ేదు ఫ�b-లL చూiిం,V. 

అబ,- .మ' కHట�ంబమ'ల3 కలహమ' (16:1–6) 

1అబ,- మ' ·,ర$b³�న ¥ారb అత�:� UిలY లH కనల¬దు. ఆ_`కH .గరC అను 
ఐగ'Uీ�య'>ాలÕౖన \#tి య'ం�ెను. 2:ాaా ¥ారb–ఇ\faZ P�ను UిలY లH కనకHండ 
b³హ  eా yేt ి య'P#Gడ�. Îవ� దయyేt ి P# \#tిjk ¶h మ'r; ఒకe�ళ 
ఆ_`వలన P#కH సంj#నమ' కలHగవచు�న� అబ,- మ'jk yెUu�ను; అబ,- మ' 
¥ారb మSట µPÂను. 3:ాబట��  అబ,- మ' కP#ను \ేశమ'ల3 ప\fbÔండ�Y  
:ాప�రమ'నG తరCeాత అబ,- మ' ·,ర$b³�న ¥ారb తన \#tిb³�న .గరను 
ఐగ'Uీ�య'>ాF� Åtి:;� తన Uu�¤ట�b³�న అబ,- మ'నకH ·,ర$aా ఉండ�నట�Y  
అత�:�yె�ను. 4అతడ� .గరCjk ¶x bనప��డ� అ\f గరÝవd ఆb³ను. అ\f 
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j#ను గరÝవd PÂౖdన� jెFtి:;�నప��డ� \#� యజమSను>ాలH \#�దృNి�:� 
Îచ_`�న\#b³ను. 5అప��డ� ¥ారb–P# ఉసురC ÎకH తగ'లHను; P�P� P# \#tి� 
Î :òa?ట�:���న తరCeాత j#ను గరÝవdPÂౖdన� jెFtి:;�నప��డ� P�ను 
\#�దృNి�:� Îచ_`�న\#నPÂౖd�; P#కHను ÎకHను b³హ  eా P#$యమ' 
ÅరC�నుaాక అ� అబ,- మ'jk అPÂను. 6అందుకH అబ,- మ'–ఇ\faZ Î \#tి Î yేdల3 
ఉనG\f; Î మనసు� వ��నట�Y  \#� yేయ'మ� ¥ారbjk yెUu�ను. ¥ారb \#� 
శãమ Uuట��నందున ఆ_ ̀½దAనుం�� అ\f ¶ా>?¶x aా. 

వచనమ' 1. తనకL ఇయ�బBdన ,ైMక DాOా& నమ8ను అబ[̂×మ8 స�ష̀ంOా 
తన �[ర�bc క¿B- పంచుకL.-0డ�; 2ా/, సమయమ8 గడtన23ల,, ఆ)* తన 
భర�:;రకH UిలY లH కనల¬దు. ఆ)* ఇం2�ప��Bై.- vిలe లను కనగలదు అ.E Mషయం 
�-లq కష̀తరమ8Oా ఉం,V, ఎందుకంట� ఆ)* అప�టh2� కÖసం Bెబù,V Iï+,ేండe  
IÒడ� గల,V.1 అటh`  vwద&  వయసుల@ ఋతGMరp అప�టh2� 
�ా̂రంభ)*+య8ంటYం,V, 2ాబటh`  గర¥N-రణకL సంబంNVంt అ/0 సహజ ఆశలL 
అBdయqసలL అI� ఉంట[I. 

బ¦ౖÓó రచIత ¥ారb� అబ[̂×మ8నకL ·,ర$aా (ִאָּׁשה, ’ishshah) 
�ె�ా�డ�, ఇ,V �ాత /బంధనల@ “iీ� 7” ల´,- “�[ర�” అను పదమ8నకL 9ామqన� 
పదమ8. ,ేవ�డ� ఆ,-మ8నకL హవaను ఇtuనప��డ� ఈ అరrంల@.E ఆ,-మ8 
Üట̀ÜదటhOా ఈ పదమ8ను పµ̂O6ం�-డ� (2:23). ,/2f Mర�ద¾ంOా, .గరC 
అ.E ఒక ఐగ'Uీ�య'>ాలÕౖన tీ� Æ ¥ారb:� ,-iిOా (ִׁשְפָחה, shipchah) �ెప�బBdం,V. 
�ాత/బంధనల@ ఈ పదమ8 9ాN-రణంOా MDాÝÞతGల�ౖన iీ� 7ల #క� 
“DEtయ8న0 ,-iీలL”Oా2 ఉంB ే ఆడ బ[/సలను గ£$6u పµ̂O6ంచబBే,V. ఫ$Ñ 
అబ[̂×మ8నకL ఐగ8ప�� ల@ ఇtuన “,-iీలల@” ఈ)* ఒకటò ౖఉండవచుu (12:16), 
2ాబటh`  ఇప��డ� ఆ)* �ా$ాకL వ�2f�గత ,-iిOా �ా$ా ఆNనంల@ ఉం,V. 

వచనమ' 2. తన =ద ఒp�Bd vw$6O6న 23ల,, సంb-నమ8ను ఉత�న0ం 
�ేయ8టకLగల తన అసమరrత #క� /ందను b³హ  eా =,V2f �ా$ా DEసూ�  
అంటYం,V, ఇ,VOÑ UిలY లH కనకHండ b³హ  eా [ఆ)*ను] �ేi ియ8.-0డ� అ/. 
ఈ అవOాహనల@ ఆ)*,V త�� � ఒ�� � అ/ bెలLసు23నుటకL మనకL ఎటh`  
మqర¼మ8 ల´దు. ఈ $Ñ�ల@e  23/0 మqనiిక మ$6య8/ల´,- �?pక 2ారణమ8లL 
iీ� 7లల@ గర¥N-రణ సమస�లను vwంచుతG.-0య/ మనకL bెలLసుక,-. 
ఎటò,e నను, ఆ,V2ాండమ8ల@ ,ేవ�డ� 23ంతమం,V iీ� 7ల గర¥మ8లను మ£i�iిన 
23/0 అ9ాN-రణ సంద$ా¥లL జ$6OాI; అటh`  ప$6iిrతGల@e  ,ైMక జãక�ం ల´కLంB- 
గర¥N-రణ అ9ాధ�)*+ం,V (20:17, 18; 29:31; 30:22 చూడంBd). Dా$6 
ప$6iిrతGల #క� Mవరమ8లL ఏ)*+నప�టh2f క¿B-, ఎను023నబBdన ఈ 
దంపతGలకL �ా$ా #క� మ£యబBdన గర¥మ8 అనున,V M�ాaస ప$ÐÂOా 
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ఉం,V. 
�ా$ా తన �Mతప� ఈ దశల@ తనకంట% 9: ంత Óడ8ను �: ందల´క�� వ�ట 

వలన /$ాశ �ెం,Vన 2ారణ-న, అబ[̂×మ8ను తన \#tిjk ¶h మ'r అ/ ప�2f 
ఇం2ా అంటYం,V, ఒకe�ళ ఆ_`వలన P#కH సంj#నమ' కలHగవచు�ను అ/. 
ఈ.-డ� ఈ Dాక�మ8 మనకL �-లq MంతOా అ/vిసు� ం,V; 2ా/ ఒక కLటYంబ 
Dారసతaమ8ను 23న9ాO6ంచుటకL మగÓడ8  అవసరతను బటh`  మ$6య8 �ా̂³న 
2ాలమ8లల@ OÕB-̂ల�ౖన �[ర�vw ౖపB ేఅవమqనమ8ను బటh` , తనకL DE$� మqర¼మ8 
ఏÀ ల´ద/ �ా$ా అను23/ ఉండవచుu. 

గర¥ం ధ$6ంచగలను అ.E �ా$ా /$ÐÂణ ఆM$���� Iం,V, మ$6య8 ఆ)* 
సహనమ8 Mసు� �� Iం,V. అబ[̂×మ8 తనకL కLమqర�లL ల´కLంB- ,ేవ�డ� 
�ేiిన DాOా& నమ8 ప2̂ారమ8Oా ఒక,Vనమ8న DాOా& న ,ేశమ8ను 
సaతంp^ంచు23ను OÕప� జనసమ£హమ8నకL ఏ MధంOా తంBd ̂2ాగలడ�? �ా̂³న 
పªuమ ఆiియqల@, బహÇళ ప\0 వత̂మ8నకL ఇ�ేu మqమ£లL 2ారణమ8లL 
�[ర� #క� OÕB-̂లL తన)*+.- ఉండవచుu ల´,- ఆ �[ర� మగ సంb-నమ8ను 
కనక�� వడ)*+.- ఉండవచుu. అటh`  సంద$ా¥లల@, $�ండవ �[ర�ను \సు23నుటకL 
భర�కL అNV2ారమ8 ఉం,V; 2ా/ భర� అp 9ాN-రణంOా ఒక బ[/స ,-a$ా Oా/ 
ల´,- ×గర� వంటh ఒక ,-iి vిలe ,-a$ా Oా/ కLమqర�/ కనడం ఆనDాIp. 

అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ా జ/®ంt క.-ను ,ేశమ8నకL ఒక ప,V 
సంవతÄరమ8ల 2f¯తం $ావB-/2f మ8నుప� 2ాప�రమ8న0 �ా̂³న 
)*9: �: తÀయల@/ చట̀ స®ృతGలL అటh`  23/0 /బంధనలను క�O6య8.-0I. 
ఉ,-హరణకL, 2í¯.ప©. ప,VÝàనవ శb-బ&మ8నకL �ెం,Vన నూÛ గ¯ంథమ8లల@ 
ఒకటh �ెప�� ం,V, v�ర�Oాంtన కLటYంబమ8నకL �ెం,Vన ఒక �[ర� ఒకDEళ vిలe లను 
కనల´క ఉంట� తన భర� 23రకL తన 9ాr నంల@ ఆయనకL vిలe లను కనుటకL లLలLe  
(అంట� ఇక�డ �æష̀̄)*+న బ[/స బ[�కలL ఉంట[ర�) నుంBd ఒక ఉపపp0/ 
\సుకL/ $ావచుu అ/. అటh`  సంబంధం వలన ప�టh`న Óడ8  తన 9: ంత Óడ8Oా 
ప$6గణ¬ంచబడb-డ� మ$6య8 తమ 9: ంత DgౖDాÝÞక సంబంధం నుంBd ప�టh`న Óడ8  
వల�.E చట̀బద¾)*+న అ/0 హకL�లL క�O6 ఉంట[డ�.3 

�ా$ా బహÇ�ా tకL�23/�� యqను అను23/ ఉంటYం,V. తనbc సమqనమ8Oా 
చట̀బద¾)*+న హకL�లL క�O6 ఉన0 మ$Õక పత̂�$6r �[ర� ఉండటం ఆ)*కL ఇష̀ం 
ల´దు. 2ాబటh`  �ా$ా ఆల@చనల@ ఎకL�వ ఇబùం,V ల´/ అవ2ాశ) మంట� తన 
,-iి/ DాOా& న ప�తĜ/2f ఒక స$Ñ¯ O�* త�eOా (అ,ె&  త�eOా, ల´,- గర¥సr  ª:వ�ను 
vwంచుట 23రకL ఉపµO6ం� ే ఇం23క iీ� 7) ఉండ�టకL అబ[̂×మ8ను 
బp̂మqలL2�వడం. 

ఇక�డ పµ̂O6ంచబBdన �[ష �ెప��2�దO6న,V, ఎందుకంట� తన �[ర� 
సల×కL vితర�డ� ఇtuన ,-$6 మîeంచు జDాబ8 ఏ,ేను bcటల@ హవa #క� 
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పp̂�ాదనకL ఆ,-మ8 తల ఒO6¼నప��డ� పµ̂O6ంtన పదజ¤ల క¯మమ8bc 
(3:17) �� �u చూడబBdం,V.4 ఇక�డ వచనమ8 �ెప�� ం,V అబ,- మ' ¥ారb మSట 
µPÂను అ/, ఇ,V Ýý. ^ MN-నంల@ ఆయన ఆ)* #క� సల×ను 
అనుస$6ం�-డ� అ/ �ెప�డం. ఒక MధంOా, అబ[̂×మ8 “మqనవ�/ 
పతనమ8”ను అçనIం�-డ�. ,ేవ�/vw ౖ ఆN-రపBd తన మqటను 
అనుస$6ంచవలiిన,V �� I, హృదయమ8ను tం� ే ఫ�తమ8లbc తన �[ర� 
మqటను M/ తన ఉప,ేశమ8నుబటh`  �ే�ాడ�. 

వచనమ' 3. DాOా& న ,ేశమ8ల@ ఒక ద�ాబ&మ8 గBdv ి ఇంకను ఒక 
కLమqర�/ క¿B- �: ందు2�ల´క �ా$ా తన \#tిb³�న .గరను ఐగ'Uీ�య'>ాF� 
అబ,- మ'కH ·,ర$aా ఇచు�టకH /శuIంచుకLం,V. ,-iిIï+న (shipchah) 
×గర� అబ[̂×మ8నకL �[ర� (’ishshah) అIనప�టh2í, ఆ)* $�ంBో  �[ర�.E; 
ఆ)*కL 23/0 చట̀బద¾  హకL�లL ఉండOా, �ా$ాbc సమqన హకL�లL ఆ)*కL 
ల´వ�. �ా$ా తన భర�కL ఇtuన ఒక బహÇమqనం ఆ)*, మ$6య8 అబ[̂×మ8 ఆ 
బహÇమqనమ8ను �: ందు23/న Dాడ�; ఉంప�డ�గbె�  అI�� Mషయంల@ ×గర�కL 
ఎటYవంటh అవ2ాశమ8 క¿B- ల´దు. 

�ాత /బంధనల@ ఇతర �Ñటe , “ఉంప�డ�గbె�  మ$6య8 (pilegesh ,ִּפֶלגֶׁש) ”
“�[ర�” (ִאָּׁשה, ’ishshah) అ.E ఈ $�ండ� పదమ8లL ఎప��డ� ఒక,-/bc ఒకటh 
వ�b-�సపరచబB-8 I. అIనను, ఆ,V2ాండప� రచIత ఈ $�ండ� పదమ8లను 
ఒ2� iీ� 7లను గ£$6u పµ̂O6ం�-డ�: ×గర�(16:3; 25:6), 2�త�$ా (25:1, 6), 
మ$6య8 Óలq@  (30:4; 35:22). ఈ సమq�-రమ8ను ఆN-రమ8 �ేiి23/, 
vితర�ల 2ాలమ8ల@ ఈ పదమ8లL ప$ా�యపదమ8లLOా పµ̂O6ంచబB-8 I 
మ$6య8 ఉపపతG0లను గ£$6u మqట[e డ�టకL nలLOా ఏ ఒక� పదమ8 క¿B- 
ప$6గణల@ ల´దు అ/ Victor P. Hamilton ఆల@tం�-డ�.5 

వచనమ' 4. �ా$ా Mన0పమ8 ప2̂ారమ8 �ేiిన అబ[̂×మ8 .గరCjk 
¶x b³ను – అంట�, ఆ)*bc సం�0గంల@ �ాలL �: ం,-డ�. ఇక�డ Dాక� �[గమ8 
DE$�Oా �ెప��టల´దు గనుక, ఈ అ.Æ�న�ం 2�వలం ఒక� 9ా$62� ప$6ÀతమI� 
ఉంటYం,V. అబ[̂×మ8 మ$6య8 ఆ ,-iి �ా$ా #క� ప/మ8టY` లLOా 
ప/�ే9ార� మqత)̂ ; .గరC గరÝమ' ధ>?ం�నప��డ� ఆ)* #క� ఆల@చన 
సఫáకృతమ�తGంద/ �ా$ా తలంtన,V. అIనను, ఆ Mజయమ8 �ా$ాకL 
ఆనం,-/0 క�O6ంచల´క�� Iం,V. ఈ tన0 iీ� 7 తను గర¥మ8 ధ$6ంtన,V అ/ 
bె�iి23న0ప��డ� ,-/ యజమqను$ాలL ,-/ దృNి�:� Îచ_`�న\#b³ను 
(NRSVల@ అIb ే“NV2ా�రమ8bc చూiిం,V” అ/ ఉం,V). ఈ Mషయమ8 �ా$ా 
Mషయమ8ల@ \వ)̂*+న అసూయను క�O6ంtం,V, ఇకను ఆ)* ×గర�ను ఒక 
×/Oా �[Mంచడం �ా̂రంçంtం,V. ,ేవ�/ tత�మ8ల@ బహÇళతa ప\0వత̂మ8 
ఎందుకL ల´,ో  అ.E,-/2f ఇ,V ఒక 2ారణమ8. ఆ,Vల@ ,ేవ�డ� ఆ,-మ8నకL 
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2�వలం ఒక �[ర�.E సృÈి`ం�-డ� (2:24). పత̂�$6rతaం, పగ, మ$6య8 అ/ªup 
ఖtuతంOా బహÇళతa MDాహ బంN-లల@ జర�గ8b-I (29:30, 31; 30:8; 
35:22), మ$6య8 ఈ M.-శ.-త®క పగ అబ[̂×మ8 #క� కLటYంబమ8ల@ 
బయలLపBdం,V. 

వచనమ' 5. ×గర� తన పటe  అహం2ార �[వంbc ఉన0ప��డ� �ా$ా 
స�ం,Vసూ�  అబ[̂×మ8bc అంటYం,V, P# ఉసురC ÎకH తగ'లHను అ/. మ$Õక9ా$6 
తను ఈ �Õరవను \సుకLం,V, M�-రమ8ను బటh`  అబ[̂×మ8ను /ం,Vంtం,V Oా/ 
తన ఉ�ాయమ8 #క� స�ష̀ ఫ�త)  క,- ఇ,V.6 ఆ)* 2�పమ8ల@ తన 
ఇబùందులను తన భర�కL అంటYvwట̀డ)  2ాకLంB-, ×గర� #క� అహం2ార 
NV2ా�రమ8ను “.- ఉసుర�”Oా ప$6గణ¬ంtం,V. “ఉసుర�” అ.E 9ాr నంల@ 
అనువ,VంచబBdన Ýý. ^ పదమ8 ָחָמס (chamas). జలపళ̂యమ8ను రvి�ంtన 
�ాపమ8లను గ£$6u మqట[e B ే క¯మంల@, ఇ, ే పదమ8ను “బలb-�రమ8” అ/ 
6:11, 13ల@ అనువ,Vం�-ర�. 49:5ల@ యq2�బ8 తన కLమqర�లL Èw2�మ8Dా$6/ 
చం�ార/ �ెప�� న0ప��డ� క¿B- ఇ, ే పదమ8ను పµ̂O6ం�-డ� (34:25 
చూడంBd). తన యజమqను$ా�vw ౖ×గర� బలqb-�రమ8ను పµ̂O6ంtం,V అ/ 
ఈ Dాక�మ8 �ెప��టల´దు Oా/, �ా$ా తన ,-iి పవ̂ర�నను ÝÞం9ాత®కమ8Oా 
మ$6య8 ,ేaషప©$6తంOా Mవ$6ంt, ఆ)*vwౖ .E$ా$Ñపణను �ేiిం,V. 

�ా$ా పటe  ×గర� #క� NV2ా�రమ8 తన యజమqను$ా�bc సమqనంOా 
తనను ప$6గణ¬ంచుకLంటYంద/ bెలLప�తGం,V, ఎందుకంట� తన యజమqను/2f 
�ా$ా ఇవaల´/ ఒక Dారసు/ ఇవaగ�O6ం,V గనుక. ఇ, ే /జ)*+b,ే ×గర� 
/జమ8Oా �-లq దూరం ఆల@tంtం,V. �ా̂³న చట̀ స®ృతGలL ఉంప�డ�గbె�  
#క� ఇటh`  సమqN-నమ8ల నుంBd Üదటh �[ర�ను 2ా�ాBేMOా ఉ.-0I. 
హమ8®రÓ అ.E ఒక స®ృp తన ,-iి ,-a$ా Óడ8లను �: ందు23నుటకL తన 
భర�కL ,-iి/ ఇtuన ఒక �ా̂ధÀక �[ర�ను గ£$6u మqట[e డ�తGం,V. అ,V 
అంటYం,V “ఒకDEళ తర�Dాత 2ాలంల@ ఆ ,-iి Óడ8లను కన0ందున తన 
యజమqను$ా�bc సమqనతను 2�$6నటeIb,ే తన యజమqను$ాలL ఆ)*ను 
అమ®క¿డదు; ఆ)*ను ఒక బ[/సతaప� మచubc గ8ర�తGvwటh`  బ[/సలల@ 
ఆ)*ను ల�2f�ం�-�.”7 9ా)*తలL 30:23ల@ ఈ ల@కమ8 భ$6ంచల´/ .-లLగ8 
పవ̂ర�నలL ప9̂ా� MంచబB-8 I, Dాటhల@ ఒకటh “యజమqను$ా�2f హకL�,-ర�ల�ౖన 
,-iి.” 

P#కHను ÎకHను b³హ  eా P#$యమ' ÅరC�నుaాక అ/ తన OØరవం 23రకL 
�ా$ా ఉన0త .-�య9ాr నమ8ను ఆశĪంtం,V. ,ైMక .-�యమ8నకL తన భర� 
స�ం,Vంt తన ,-iి కంట� క¿B- స$6Iï+న 9ాr నమ8నకL ఆ)*ను ఉంచులqగ8న, 
త,-a$ా తన ,-iి#క� అహం2ారమ8ను అణచులqగ8న, ,ేవ�/ v�$6ట 
vిలLసు� న0టYe Oా ఆ)* క/vిసు� ం,V. తనకLను మ$6య8 అబ[̂×మ8కLను మధ� 
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క¿B- .-�యమ8 \రuమ/ ,ేవ�/ DEడ�కLన0టYe Oా క¿B- ఈ J ి$ా�దు ఉం,V. 
వచనమ' 6. తన మq� యజమqను$ా� పటe  ×గర� ఆNVపత� Dgౖఖ$6/ 

Dgలe బ8tuనప��డ� ఆ)*vwౖ అబ[̂×మ8కL గల చట̀బద¾  అNV2ా$ా/0 MBdtvwటh`  
�ా$ాbc ఇలq అ.-0డ�, ఇ\faZ Î \#tి Î yేdల3 ఉనG\f; Î మనసు� వ��నట�Y  
`yేయ'మ' అ/. తన �[ర�కL ఇటh �#\ [tob ,טֹוב]  మృదుDgౖన సమqN-నమ8ను 
ఇచుuట ,-a$ా �ా$ా /జమ8Oా ×గర� Mషయమ8ల@ అంత క5 6నమ8Oా 
పవ̂$6�ంచక, తన పటe  కర�ణ చూvి స$6Iï+న ప�¾pల@ ఆ)*ను చూసు� ంద/ 
అబ[̂×మ8 �[Mంt ఉంట[డ�. అIనప�టh2í, అ,V 2�వలం ఒక తప��డ� ఆ�æ 
అIం,V; బదులLOా, �ా$ా ,-/ శమ̄ vwటò`ను. ×గర�ను తను ఇబùం,V 
vwటh`నప��డ� DాBdన పN̂-న)*+న పదమ8 ָענָה (‘anah) నకL అరrమ8 
“బలవంతమ8 �ేయ8” ల´,- “ªådంచుల´,- బ[ధ కలLగజ�య8.”8 ఇ�ా̄I�áయ8లL 
ఐగ8ప��  ,ేశమ8ల@ బ[/సలLOా ఉండOా ఐగ8ప�� Dార� ఇ�ా̄I�áయ8లకL �ేiిన 
,-/2f క¿B- ఇ, ే పదమ8 పµ̂O6ంచబBdం,V (/ర¼మ. 1:11, 12). శమ̄ అను 
పదమ8నకL గల ఖtuత)*+న రÎపమ8 bె�య/,VOా ఉం,V, 2ా/ �ా$ా 
×గర�ను ఎంతOా బ[NVంtం,V అంట� ఆ)* #ద&నుంBd అ,V తన 9: ంత ఇలLe  
అIన ఐగ8vీ�  �ా̂ంతమ8ల@ అరణ�మ8నకL �ా$6�� వ�నంతOా బ[NVంtం,V (16:1, 
7). 

ఇ�ాrbÔలH ½కÁ జననమ' (16:7–16) 

7b³హ  eా దూత అరణ$మ'ల3 Îట�బ'గ£½దA , అనaా షóరC మSర£మ'ల3 
బ'గ£  ½దA , ఆ_`ను కనుal� 8¥ారb \#tిeÂౖన .గరô, ఎకÁడనుం�� వ��dµ, 
ఎకÁ��:� eÂళõY చుP#Gవ� అ��a?నందుకH అ\f–P# యజమSను>ాలÕౖన 
¥ారb½దAనుం�� ¶ా>?¶x వ�చుP#GనPÂను. 9అప��డ� b³హ  eా దూత– Î 
యజమSను>ాF½దAకH d>?a? eÂöY ఆ_ ̀ yేd :�ãంద అణ÷a?య'ండ�మ� \#�jk 
yెUu�ను. 10మ>?య' b³హ  eా దూత–Î సంj#నమ'ను �శ�యమ'aా 
µస�>?ంపజ7tuదను; అ\f లÕ:�Áంప }లHల¬నంతaా µgా� రమవ�న� \#�jk yెUu�ను. 
11మ>?య' b³హ  eా దూత – ఇ\faZ b³హ  eా Î mరను µPÂను. Îవ� 
గరÝవdeÂ ౖ య'P#Gవ�; Îవ� కHమSరC� క� అత�:� ఇ�ాrbÔలH అను UVరC 
Uuట�� దువ�; 12అతడ� అడµaా��దవంట� మనుష«$డ�. అత� yెb$ అంద>?:�� 
అంద>? yేత«లH అత�:�� µ>Zధమ'aా ఉండ�ను. అతడ� తన సహ  దరCలంద>? 
ఎదుట �వtించున� \#�jk yెప�aా 13అ\f–చూచుచునG \ేవ�డవ� Îe� అను 
UVరC తనjk మSటలS��న b³హ  eాకH UuటÊ�ను ఏలయనaా ననుG చూ�నeా� 
P��కÁడ చూ�d� గ\# అను:;PÂను. 14అందుyేత ఆ Îట�బ'గ£కH బibÔß 
ల.b>Zb అను UVరC Uuట�బ�ెను. అ\f :ా\ేష«కHను బi>QదుకHను 
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మధ$నునG\f. 15తరCeాత .గరC అబ,- మ'నకH కHమSరC� కPÂను. అబ,- మ' 
.గరC క�న తన కHమSరC�:� ఇ�ాrbÔలను UVరC UuటÊ�ను. 16.గరC అబ,- మ'నకH 
ఇ�ాrbÔలHను క�నప��డ� అబ,- మ' ఎనుబ\fయSరC ఏండY eాడ�. 

వచనమ' 7. �ా$ా ఉగ¯త నుంBd ×గర� �ా$6�� తGండOా, b³హ  eా దూత 
అరణ$మ'ల3 Îట�బ'గ£½దA , ఆ_`ను కనుal� అ/ ఇక�డ కథనమ8 �ెప�� ం,V. 
“Iïహü Dా దూత” అ.E పదసమ£హమ8 �ాత /బంధనల@ ఏబ,V ఎ/À,V 9ార�e  
పµ̂O6ంచబBdం,V. 23/0 9ార�e  ఇ,V ,ేవ�/ వ�2f�గత $ాయబ[$6Oా (పp̂/NVOా) 
భ£À=,V2f పంపబBdన పరల@క �M/ సూtసు� ం,V. �ా̂³న పªuమ ఆiియqల@ 
$ాజదూతను $ా�నకL బహÇ స=పసు� /Oా ప$6గణ¬ం�ేDార�. ఇక�డ Iïహü Dా 
“దూత” (ַמְלָאְך, mal’ak, “messenger”) ల´ఖనమ8లల@ 9ాN-రణమ8Oా ,వే�/2f 
�ా̂p/ధ�ం వÝÞం�,ే ,ేవ�/ 23రకL మqట[e B,ే మ$6య8 ,ేవ�/ మÝÞమల@ 
23ంత�[Oా/0 పp̂ÓంÓం�ే మ/ÈిOా కనబడb-డ�. 

ఎటò,e నను, బ¦ౖÓó కథనమ8లల@ “Iïహü Dా దూత” తరచుOా ,ేవ�/ వల� 
మqట[e BేDార� మ$6య8 ,ేవ�/ వల� అగ8పBేDార�. అటh`  ఒక రÎపమ8ను 
చూtనDార� b-మ8 ,ేవ�/ చూ�-ర/ ఆశuర�పBేDార�.9 2ాOా Iïహü Dా దూత 
అనున,V ,ేవ�/ #క� క/vిం� ే పత̂�Âత–ఒక 2 Vµఫ/. 23/09ార�e  ఈ 
పత̂�Âత మqనవ రÎపమ8ను \సు23.E,V, మ$6 23/09ార�e  పజ̂లL ,ేవ�B ే
సaయంOా అన0టYe  �[Mం� ే మÝÞమqయ8క�)*+న మ$6య8 2��� ,Vక̂�)*+న 
రÎపమ8ను చూi�Dార�. 

Iïహü Dా దూత ×గర�ను అరణ�మ8ల@ అనOా ష�ర� మqర¼మ8ల@ బ8గ¼ 
#ద& కనుOÕనబBdనప��డ� ఆ)* పb̂ే�కంOా ఆÊరa,VంచబBdన వ�2f�. “ష�ర�” 
 అనOా “OÑడ” (49:22; µబ8 24:11), మ$6య8 బహÇ�ా ఇ,V (Shur ,ׁשּור)
ఆiియq Dార� ఐగ8ప�� ను దంBెత�కLంB- ఉండ�టకL త�ర�� �[గమ8న /$6®ంtన 
�ా̂2ారప� వర�సను (25:18; 1 సమ£. 15:7) సూtసు� ం,V. ఒంట$6Oా iీ.-I 
అరణ�మ8 =దుOా �ా$6�� వ�టకL ×గర� పయ̂p0ంచడం bె�MతకL�వతనం, 
ఎందుకంట� క.-ను మ$6య8 ఐగ8ప��  మధ�నున0 ద$6,-ప�Oా ఒక వంద )*+ళe  
పయ̂qణమ8 ) ర Öర�Oా/ ఆ×రమ8Oా/ �-లq 23దువ మ$6య8 బహÇ�ా 
అసలL ల´వ�. 

వచనమ' 8. Iïహü Dా దూత .గరCను క�iినప��డ� ఆ)* ¥ా>ాb 
\#tియ� ఆ)*కL మ8ం,ే bెలLసు; మ$6య8 ఆ)* �ా$6�� వ�టకL గల 
2ారణమ8లL క¿B- bెలLసు. 2ాబటh` , ఈ దaందa పశ̂0లL ఎకÁడనుం�� వ��dµ, 
ఎకÁ��:� eÂళõY చుP#Gవ�? అ.EM చమb-�రంOా ఉ.-0I. అబ[̂×మ8 
కLటYంబమ8ను MడచుటకL ఆ)* \సుకLన0 /రHయం #క� ప$ా�వ9ా.-లను 
ప�.-$ాల@tంచవలiిన,VOా ఈ పశ̂0లL అడగబB-8 I. P# యజమSను>ాలÕౖన 
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¥ారb½దAనుం�� ¶ా>?¶x వ�చుP#Gను అ/ ×గర� Dాస�వంOా.E బదు�tuం,V. 
వచనమ' 9. అందుకL ఆ దూత, Î యజమSను>ాF½దAకH d>?a? eÂöY ఆ_ ̀

yేd:�ãంద అణ÷a?య'ండ�మ' అ/ ఆ)*bc �ెvి�ం,V. ×గర�కL తను0b-ను 
తO6¼ంచు23/ �ా$ాకL అణ¬O6య8ండటం �-లq కష̀తరంOా ఉంటYం,V, 2ా/ ఆ 
/$ా®నుష� అరణ�మ8ల@ తన23రకL 2ాచుకL/య8న0 తప�/స$6 మరణమ8కంట� 
ఇ, ేఆ)*కL ఉత�మమ8. 

వచనమ' 10. దూత ×గర�bc b³హ  eా ఆ_ ̀ ½కÁ సంj#నమ'ను 
�శ�యమ'aా µస�>?ంపజ7tి eా>?� క��# లÕ:�Áంప }లHల¬నంతaా �ేi ిఆ)*ను 
ఆÊరa,V9ా� డ/ �ెvి�ం,V. ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8నకL క¿B- ఇటh`  DాOా& న)  
�ేiియ8ండOా (13:16; 15:5), ఆ,V2ాండమ8ల@ ,ేవ�డ� ఇటh`  DాOా& నమ8ను 
.Eర�Oా �ేiిన iీ� 7లల@ ×గర� ఒక�b ేఉం,V. �ా̂³న 2ాలమ8లల@ ª:జననమ8ల 
వద&  జ$6O� అNVక సంఖ�క గర¥9ా̂వమ8ల మ$6య8 మరణమ8ల .Eపథ�ంల@, 
ఆ)*కL ఆ$Ñగ�వంత)*+న Óడ8  క�O6 ల�క�కL nలLల´నంత మం,V సంb-నమ8 
కలLగ8b-ర/ �ెvి�న ఈ ,ైMక DాOా& నమ8 ఆ)* ఆత®ను ఉbే�జపరt క.-ను 
,ేశమ8నకL p$6O6Dgళ;e టకL �శ�యతను కFa?ం�ం\f. 

వచనమ' 11. దూత ×గర� గర¥వpయ/ తనకL bెలLసున/ bెలLప�త� 
ఆ)*bc మరలq మqట[e Bdం,V. అప��డ� ఆ)* ఒక కLమqర�/ కనును అ/ ఆ)*bc 
�ెvి�ం,V. హగర� అరణ�మ8ల@ చూiిన ఈ రహస� వ�2f� ఎ,ో  DEBdÀగల 
సూర�2ాంp2f అNVకంOా ల@నగ8టవలన b-ను చూiిన ఒక భమ̂ 2ాద/ ఈ 
పదమ8లL ఆ)*కL ర��వ��ే9ాI. ఇ,V ,ేవ�/ #క� పత̂�Âత అI ఉంB-� 
అ/ ఆ)*కL bెలLసు, ఎందుకంట� ,ేవ�/2f మqత)̂  తనకL ప�ట̀బë I� Óడ8  
#క� �ంగమ8 bెలLసు� ం,V. ఆఖర�కL, అబ[̂×మ8నకL DాOా& నమ8 �ేయబBdన 
Dారసుడ� ఆయన ఎనుబ,Vయq$�ండe  IÒడ�గలDాBైనప��డ� 
దయ�ేయబBdనటYe Oా అ/vింtం,V (16:16); మ$6య8 స$Ñ¯ O�* త�eOా (అ,ె&  
త�eOా) తన �ాత ̂తప�క ఫ�సు� ంద/ ×గర� �[Mంtం,V. 

,/2f bcడ� ఆ దూత ఆ ప�ట̀బë I� Óడ8  #క� v�ర� ఇ�ాrbÔలHaా 
బయలLపరtం,V. ,/2f ఒక 2ారణమ8ను క¿B- ఇtuం,V: ఇ\faZ b³హ  eా Î 
mరను µPÂను అ/. “ఇPా®I�లL” (יְִׁשָמֵעאל, Yishm‘ae’l) అను v�ర�నకL 
అరrమ8 “,ేవ�డ� Mంట[డ�” ల´,- “,ేవ�డ� M.-0డ�” అ/. ఇ,V Ýý. ^ 
పద�-తGర�మ8ల@ ఒక 9ాN-రణ MN-నం, ఇక�డ ,ేవ�డ� ×గర� #క� 
DEదనకL �Mె#Oా¼ డ� అ/ bెలLప�తGం,V, అంట� తన యజమqను$ాల�ౖన �ా$ా 
vwట�`  బ[ధను. 

వచనమ' 12. ×గర�కL bెలLపబBdన Óడ8  #క� గ8ణమ8, పవ̂ర�న, 
మ$6య8 గమనమ8 ఏ త�eIï+.- తన Óడ8లను గ£$6u ఆల@tం�ే MN-నమ8నకL 
�-లq వ�b-�సమ8Oా ఉం,V. దూత ప2̂ారమ8Oా, ఈ pడø  అడµaా��దవంట� 
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మనుష«$డ�, అత� yెb$ [బహÛ¥ా] అంద>?:�� అంద>? yేత«లH [బహÛ¥ా] 
అత�:�� µ>Zధమ'aా ఉండ�ను. “అడM OాBdద” అను అరrమ8/చుu పదమ8 
µబ8 2:24; హü) (’pere) ֶּפֶרא Èwయq 8:9) ఇPా®I�లL Mషయమ8ల@ 
అలం2ార�ా̂యంOా పµ̂O6ంచబBdం,V; ఆయన అరణ�మ8ల@ /వiిం� ే“సaతంత ̂
సం�-రకLడ�”10 Oా ఉంట[డ�. ఇక�డ గ8$6�ంచబBdన �M OాBdద కంట� క¿B- ఒక 
గ8ఱ$ంOా గ8$6�ంచబBdం,V, 2ా/ అ,V 9ాధుపరచబడ�టకL ఒగ¼దు (I$Ð®యq 
39:5–8). ఈ MధంOా.E ఇPా®I�లL క¿B- అడM మ/ÈిOా ఉంBd, .-గ$6కతను 
మ$6య8 9ాం� Þక సంప,̂-యqలను Mస®$69ా� డ�. ఆయన అహం2ార NV2ా�ర 
పవ̂ర�న క�O6 సమqజంల@ సర�& కL�� వB-/2f /$ాక$69ా� డ�. పp̂ ఒక�$6 శతĜవ�Oా 
�M9ా� డ�, సర�& కL�� వB-/2f /$ాక$69ా� డ�; మ$6య8 అందర� క¿B- ఆయనను 
ఆ MధంOా.E ప$6గణ¬9ా� ర�. 

ఈ 2ారణమ8 �ేత ఇPా®I�లL తన సహ  దరCలంద>? ఎదుట �వtించున�, 
కP#ను \ేశమ'నకH తóరC�న ఉన0 ,ేశమ8ల@, OÕప� అ$�Óయq ఎB-$62f 
అంచులల@ ఉండ�న/ �ెప�బBdం,V. ఈ పవ̂చనమ8 )*9: �: తÀయ నుంBd 
ఐగ8ప��  OÕప� అరణ�మ8ల =దుOా 23/ 23/0 9ార�e  మqనవ బ[/సలను 
ఎగ8మp �ేసూ�  పయ̂qణమ8లL 9ాO6ంtన ఇPా®I�లL ÓB-ర�లకL క¿B- 
వ$6�సు� ం,V (37:25–28; 39:1). పలL బ¦µBdయË గ8ంప�లbc కలiి ఇతర 
ఇPా®I�áయ8లL క.-నుల@ ఉన0 iిrర /Dాసుల =ద దంBెp�  Dా$6/ 
23లe OÕటY` కL.-0ర� (.-�యqNV. 7:12; 8:24). అIనను, ఈ Ýý. ^ Dాక�మ8ను 
DEర�Oా క¿B- అనువ,Vంచవచుu. “త�ర�� ,VకL�న” అ.E �[వమ8 ַעל־ְּפנֵי  
(‘al peney) నుంBd వtuన,V, అంట� అÂ$ాలq “మ8ఖమ8నకL మ8ందుOా.” 
అతడ� తన “సహü దర�ల పటe  శతృతa �[వమ8bc �Mం�-డ�” (ఉ,-ì టన 
జãBdంచబBdన,V) అ/ NIV ఇక�డ �ెప�� ం,V. 16:12 #క� మ8నుపటh 
�[గమ8bc ఈ అనుDాదమ8 ఏ2íభMసు� ం,V. ఇం2ా, 25:18ల@ ఈ పవ̂చనమ8 
#క� .gరDEర��ను NASB “తన సహü దర�లంద$6 IïదుటNV2ా�రమ8bc 
iిrరపB-8 డ�” (ఉ,-ì టన జãBdంచబBdన,V)11 అ/ అనువ,Vసు� ం,V. 

వచనమ' 13. ,ైMక)*+న ఎదు$ా�టY ,-a$ా ×గర� Iïహü Dాను 
M.EDాBdOా (16:11) అలqO� చూచుచునG DాBdOా గ8$6�ంtం,V; ఆయన ఆ)* 
#క� శమ̄ను మ$6య8 DEదనను M.-0డ� మ$6య8 చూ�ాడ�. అబ[̂×మ8 
“Iïహü Dా”ను గ£$6u ,ేవ�/Oా �ెప�డం ఆ)* M/య8ంటYం,V; మ$6య8 ఆ 
దూత అ, ేపదమ8ను (יהוה, “the Lord”; 16:11) మరలq DాBdనప��డ�, ×గర� 
చూచుచున0 ,ేవ�డవ� ÖDE అను v�ర� తనbc మqటలqBdన Iïహü DాకL vwటò`ను. 
ఆ)* అంటYం,V, “Öవ� చూచుచున0 ,ేవ�డవ�” అ/. ఇక�డ ఉన0 Ýý. ^ 
Dాక�మ8 అరrం �ేసు23నుటకL కష̀మ8 అIనను, తన తర�Dాp Dాక�మ8, NIV 
�ెప�� న0టYe Oా, ఆ)* ,ేవ�/ చూ�-న/ గ8$6�ంtంద/ మqత)̂  �ెప�డం ల´దు. 
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“నను0 చూtనDా/ .E/క�డ చూtp/ గ,-?”అ/ ఆశuర�ంల@ ఆ)* 
అడ�గ8తGం,V.12 ఎవ$��b ే ,ేవ�/ ఎదు$Õ�.-0$Ñ ల´,- తన ,ైMక �ా̂p/N-�/0 
చూ9ా$Ñ చ/�� b-ర/ భయపBd�� I�Dార�; ,ేవ�/ ప$6:ద¾త మ8ందు Dార� 
తమ �ాప �[వమ8ను గ8$6�ం�-ర� (32:30; .-�యqNV. 6:22, 23; 13:22; 
Iïష. 6:5; /ర¼మ. 33:20 చూడంBd). 

వచనమ' 14. ఆ తర�Dాత రచIత ఆ బ,µ #క� v�ర�ను బibÔß 
ల.b>Zb, అంట� :ా\ేష«కHను మ>?య' బi>QదుకHను మధ�నున0,VOా 
బయలLపర�-డ�. ఈ v�ర�నకL అరrమ8 “నను0 చూచుచున0 �వమ8గల (Dా/) 
#క� బ[M”13 ఇటYవంటh,V అIయ8ంటYం,V. “2ా,ేషG” అనున,V .gO�వ� (దådణ 
క.-ను) మ$6య8 iీను అరణ�మ8 (సంఖq�. 13:21, 26 చూడంBd) మధ�నున0 
స$6హదు& ల@ ఉం,V, 2ా/ “బ¦I�� ల×I$ÑI” మ$6య8 “బ¦$�దు”ల ఖtuత)*+న 
సrలమ8 అ/ªuతమ8లL. బ¦I�� ల×I$ÑI అనున,V ఇ9ాÄకL 23ంత2ాలం 
�Mంtన (24:62; 25:11) .gO�వ� �ా̂ంతమందున0 Öర�గల ప,̂ేశమ8. 

వచనమ' 15. ×గర� అరణ�మ8ల@/ అనుభవమ8 తర�Dాత–ఇందుల@ 
�ా$ా వద&కL ఆ)* p$6O6 Dgళeవలiిన,VOా, కLమqర�/ గ£$6u మ$6య8 అ.Eకమం,V 
సంb-నమ8ను గ£$6u ×గర� దూత,-a$ా Ýýచu$6క �ేయబBdం,V –అబ[̂×మ8 
#క� ఐగ8vీ�య8$ా�న ఉపపp0– �[ర� తన కLటYంబమ8నకL p$6O6 వtuం,V. 
అబ[̂×మ8నకL దూత ఇtuన సం,ేశమ8ను గ£$6u (16:11) ఆ)*కL అంతOా 
సం,ేహమ8లL ల´వ�, ఎందుకంట� అబ,- మ' .గరC క�న తన కHమSరC�:� 
ఇ�ాrbÔలను v�ర� vwటò`ను. ఆ Óడ8కL v�ర� vwటY` ట ,-a$ా, అబ[̂×మ8 తనను 
తన కLమqర�/Oా మ$6య8 చట̀బద¾)*+న Dారసు/Oా అంOÐక$6ం�-డ�.14 

వచనమ' 16. అబ[̂×మ8 �ా$ా ,-a$ా తర�Dాత 2ాలంల@ కLమqర�/ 
ఒకDEళ కంట� బ[/స iీ� 7 #క� కLమqర�డ� తన తంBd2̂f �ెం,Vన సమస�మ8ను 
Dారసతaమ8Oా �: ందుటకL Üదటh వర�సల@ ఉండడ�, 2ా/ అటh`  ఒక సంఘటన 
మqనnయంOా 9ాధ�పడకLంB- కనబడ�తGం,V. .గరCకH ఇ�ాrbÔలH 
జ�rం�నప��డ� అబ,- .మ' ఎనుబ\f యS>7ండY  IÒడ�గలDాడ�, మ$6య8 �ా$ా 
Bెబù,V యq$�ండe  IÒడ�గల,V. 

అన§యమ' 

ప-కÁ\ోవ పట��నప��డ� (అ"#$యమ' 16) 

�-లq మం,V2f సుదూరం పయ̂qణమ8 �ేiిన తర�Dాత ఉన0టYe ంBd “,-$6 
మî�ంచబBdన,V” అ/ bెలLv� మqర¼ద$6½లను చూtన అనుభవం ఉంBd 
ఉండవచుu. ఇ,V 9ాN-రణంOా అంతOా బ[OÑల´/ DE$Õక ,-$6ల@/2f 
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మî�ంచబBdనద/ bెలLప�తGం,V, అIనను ,-$6 మî�ంచబడ�టను గ£$6uన 
tహ0మ8 �ేరవలiిన గమ�మ8నకL �ేర�టకLOాను ఇం23క ,-$6 ఉంద/ 
bెలLప�తGం,V క¿B-ను. గర�Oా¼  ఉన0 ,-$6vw ౖ 23/0 )*+ళ;e  పయ̂qణమ8 �ేiిన 
vిమ®ట మî�ంచబBdన ఆ 2ార�ల@/ పయ̂qణ¬కLలL అటh`  మqర¼దర�½లను 
పª̂0ంచడం ÜదలL vwడb-ర�. Dార� ,-$6 త�ా�ర/ అను2�వచుu మ$6య8 
Dా$6 ఇబùం,V/ బటh`  23ంద$6/ /ం,Vంచవచుu. ఇలq సుదూర పక̂�,ోవను 
అనుస$6ంచడం అనున,V సహనమ8ను �-లq ప$Ðådం� ేఅనుభవమ8 2ావచుu. 

ఆ,V2ాండమ8 16వ అN-�యమ8ల@ అబ[̂×మ8, �ా$ా మ$6య8 ×గర� 
మ8గ8¼ ర� తమ �Mతమ8లల@ పక̂�,ోవ \సుకL/, Üదటhల@ తమకL 
స$6Iï+న,VOా bctన తప��,-$6ల@ పయ̂qణ¬ం�-ర�. Dా$6 సమస�కL అ,V 
ప$6Pా�రమ8ను అం,VంచB-/2f బదులL ,ేవ�/ DాOా& నమ8ను .gరDEర�uటకL 
Oాను �ా$ా \సుకLన0 పత̂�మq0య మqర¼మ8 ఇం2ా అNVక సమస�లను 
సృÈి`ంt Dా$6 కLటYంబమ8ల@ 23/0 MDా,-లను bెtuం,V. అక�డ ఉన0Dా$62f 
అంద$62f ఇ,V À2f�� MపతG� ను క�O6ంt ఉంటYం,V. ఈ బ¦ౖÓó ఉదంతంల@, 
మqనవ ఆల@చనను నమ®డం వలన క�O� అ�ాయమ8లL స�ష̀మ�తG.-0I; 
ఈ �వన� ��� ఈ vితర�ల కLటYంబమ8నకL మ8ందు ,ేవ�డ� ఉంtన M�ాaస 
నడకకL ప©$6� వ�p$�కంOా ఉం,V.M�ాaసమ8 ,-a$ా నడచుటవలన క�O� 
సDాళeను ఎదు$Õ�నుటకL ,ేవ�డ� .Eటh2f క¿B- తన Óడ8లను vిలLసు� .-0డ�. 
,ేవ�/ DాOా& నమ8ల .gరDEర�� 23రకL సహనమ8bc ఎదుర�చూచుటల@ 2ాDా�Äన 
M�ాaసమ8ను గ£$6u ఈ అN-�యమ8 ఉ,-ì టhసు� ం,V; మ$6య8 ఆయనకL 9: ంత 
2ాలక¯మమ8 ఉన0ద/, అ,V మన 2ాలక¯మమ8నకL ప©$6� çన0ంOా ఉంటYంద/ 
ఇ,V మనకL గ8ర�� �ేసు� ం,V. 

చూడట[/2f స$��న,VOా కనబB ే మqర¼మ8ను \సు23నుట. /జ)*+న 
M�ాaసమనున,V ఫలq.- సమయమ8నకL స$��న,VOా అగ8పBే ఆ మqర¼మ8ను 
MBdt ,ేవ�/ =ద ఆN-రపBd ఉండటం. ద�ాబ[& లLOా అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ా 
,ేవ�డ� తన DాOా& నమ8 .gరDEర�uలqగ8న ఎదుర� చూ�-ర�. ,ేవ�డ� Dా$6/ 
Üట̀Üదటh9ా$6Oా ఊర�ల@ ఉండOా vి�tన .-టనుంBd ఎ/0 సంవతÄ$ాలL 
గBdtనD! (11:31; 15:7; అ�: . 7:2, 3) మ$6య8 ×$ాను Dా$6 ,ేశమ/ 
bె�య8టకL మ8నుప� Dార� ఆ ,ేశమ8ల@ ఎ/0 సంవతÄరమ8లL గBd�ా$Ñ 
(12:1–3; అ�: . 7:4) మనమ8 ఊÝÞంచగలమ8 క¿B-. ఇప�టh2f క.-ను 
శమ8ల@ Dార� ప,V సంవతÄర మ8ల �ాటY �Mం�-ర� (16:3); అబ[̂×మ8 
ఎనుబ,V Iï+,ేండe  IÒడ�గలDాడ�, మ$6య8 �ా$ా Bెబù,V Iï+,ేండ�e  
IÒడ�గల,V (12:4; 17:17 చూడంBd). అIనను, Dార� Óడ8లL ల´కLంB- 
ఉ.-0ర�. ఎ�యqజర� Dారసు/Oా ఉండ�టకLగల 9ాN-�ప9ాN-�లL హ$6ంచుకL 
�� IనM, ఎందుకంట� ,ేవ�డ� �ె�ా�డ� DాOా& న Dారసుడ�–అంట� ఎవ$6వల.gౖb ే
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ఈ భ£À #క� కLటYంబమ8లL అ/0య8 ఆÊరa,Vంచబడb-µ Dాడ�–
అబ[̂×మ8 #క� “గర¥Dాసమ8” నుంBd $ావలiినDాBdOా ఉ.-0డ� (15:4) 
అ/. 

వృదు& $ాల�ౖన మరయ8 OÕB-̂ల�ౖన �ా$ా ,-a$ా ,ేవ�/ DాOా& న .gరDEర�� ఎలq 
9ాధ�ం? ,/ జDాబ8ను ఆ)*, Dార� తమ యqతల̂ను �ా̂రంçంtన �ా̂³న 
)*9: �: తÀయ స®ృతGల మ$6య8 ఆ�-రమ8లల@ Dgp2fం,V. అబ[̂×మ8 తన 
,-iిIï+న ×గర�ను \iి23/ ఆ)* ,-a$ా కLమqర�/ కనమ/ పp̂�ా,Vంtం,V; 
అప��డ� ఆ Óడ8ను తన 9: ంత Óడ8Oా �ా$ా �ెప��23నవచుuన/ అనుకLం,V. 
సు,రì2ాలంOా OÕB-̂లLOా ఉన0 తన iిrp/ అNVగÀంచుటకL ఇ,V 
,ోహదపడ�తGంద/ ఆ)* సుస�ష̀ంOా.E నÀ®ం,V–ఈ iిrp2f ఆ)* “vిలe లను 
కనకLంB-” ,ేవ�డ� �ేiwన/ /ంద ,ేవ�/vw ౖ DEiిం,V (16:2). ఇదంతయ8 
ÝàతGDాదంOా మ$6య8 పµ̂Oా త®కంOా కనబడ�తGం,V, 2ా/ ఇటh`  ఒక పణ̂-îక 
నుంBd $ాగ�O� సమస�లను �ా$ాOా/ అబ[̂×మ8Oా/ ఊÝÞంచల´కLంB- 
ఉ.-0ర�. 

DEt చూడడం అనున,V 9ాN-రణంOా మనమ8 ఆనం,Vం� ేMషయం 2ాదు, 
2ా/ పజ̂లL ఎప��డ� M�ాaసమ8 క�O6 ఉంB-ల/ ,ేవ�డ� vి��-డ�. ,ేవ�/ 
DాOా& నమ8లL .gరDE$� Mషయంల@ /జ)*+న M�ాaసం ఓvికbc క/vwటY` నటYe Oా 
మనలను �ేసు� ం,V. 

,ేవ�డ� ఇ�ా̄I�లLను DాOా& న ,ేశమ8ల@/2f నBdvించుటకLOాను øÈ�, 
2ాల´బ8, మ$6య8 Iïహü షGDాలL నల�¦ ౖ సంవతÄరమ8లL అరణ�మ8ల@ DEt 
ఉండవలi ి వtuం,V (సంఖq�. 13:17–14:45). ఇంత జ$6O6.- క¿B- øÈ� 
2�వలమ8 ఆ ,ేశమ8ను చూచుటకL మqత)̂  అనుమpంచబB-8 డ�; ,-/ల@ 
ఆయన పD̂Eªంచల´క�� యqడ� (,Va\య. 32:48–52; 34:1–8). 

య£,- మ$6య8 IïరÎషల´మ8 =,V2f OÕప� M.-శనమ8ను సృÈి`ంtన 
దు$ా®ర¼ప� బబ8ల@Öయ8ల =దకL $ాDా�Äన ªÂను రvి�ంచుటకL 
M�ాaసమ8bc DEt ఉండవలiిన,VOా ,ేవ�డ� హబకL�కLకL vిలLప�/�-uడ� 
(హబకL�కL 2:2–4). బబ8ల@ను #క� పతనమ8 భMష�తG� ల@ ద$6,-ప�Oా 
ఒక Bెబù,V సంవతÄరమ8ల తర�Dాత జరగవలi ిఉండOా, ,-// చూచుటకL ఈ 
పవ̂క� బహÇ�ా �Mంt ఉండక�� వచుu (హబకL�కL 3:16–19; I$Ð®యq 
29:7–14). 

,ేవ�డ� ఆ సుదూర ,ేశమ8ల@ Dా$6/ మ$6u�� యqBేø అనునటYe Oా 
అ/vింtనప��డ� బబ8ల@నుల@ ఉన0 య£దులL /$ÐÂణను 2�ల@�వద&/ 
Iïషయq �� ^ తÄÝÞం�-డ�. Dా$6 �ెరనుంBd ,ేవ�డ� అనుగ¯ÝÞం�ే Møచన 23రకL 
“DEt చూచు” (/$Ðådంచు) లqగ8న �ేi� నూతÖక$6ంచబBdన M�ాaసమ8 23రకL 
Dా$6/ Iïషయq vి��-డ� (Iïష. 40:1–31). 
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23¯ త�/బంధనల@ �"లL 2��Iస�వ �Mతమ8ను మన శ$Ðరమ8ల “Møచన” 
23రకL మనమ8 క/vwటY` 23నుచుండOా అ.Eక సమస�ల మధ�నున0 మ£లLగ8 
వంటh అనుభవమ8bc �� లquడ� ($Ñమq. 8:18–25). Ýý. ^ పp^క రచIత 
అంట[డ� “M�ాaసమ8 �ేతను ఓర���ేతను DాOా& నమ8లను 
సaతంp^ంచు23ను(చు.-0మ8)” (Ýý. ^. 6:12) అ/. 

,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ాలకL కLమqర�/ అనుగ¯ÝÞంచుటకL అంత 
2ాలం ఎందుకL ఆOాడ�? ఆయన Dా$6/ �?pకంOా “మృతతGలL�లLOా” అDాaల/ 
(Ýý. ^. 11:12), అంట� త,-a$ా ఆయన మqత)̂  మÝÞమ �: ం,-ల/ 2�$ాడ� 
($Ñమq. 4:20). Dార�, మ$6య8 Dా$6 ,-a$ా వ�ేu సంb-నమంతయ8, ,ేవ�/2f 
“అ9ాధ�)*+న,V ఏÀయ8 ల´దు” (18:14) అ/ ఒప��23నవలiిన అవసరమ8ం,V. 
,ేవ�/ MN-నమ8–M�ాaస MN-నమ8–ఒకDEళ అ,V దూరంOా మ$6య8 
23/09ార�e  కష̀ంOా అ/vింtనప�టh2f/, మనమ8 అనుస$6ంచవలiిన MN-నమ8. 

M�ాaసమ8నకL మqనవ ఆల@చనను పp̂å�vించడం. తను Óడ8లను కనగ�O� 
వయసుÄ ,-టh�� Iంద/ �ా$ాకL bెలLసు, 2ా/ తన భర� మqతం̂ Óడ8లను 
కనుటకL ఇంకను 9ామర¾Gత కలDాడ/ ఆ)* నÀ®ం,V. ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8ను 
ఏర�రచబBdన Dారసు/2f తంBdÔా గ8$6�ం�-డ/ ఆ)*కL bెలLసు (15:4), 2ాÖ 
త�e #క� గ8$6�ంప�ను ,ేవ�డ� ఇంకను బయలLపరచల´దు. 2ాబటh`  
సహజంOా.E, �-లq సంవతÄరమ8లL ఒక Óడ8కL జన®/9ా� న/ ఆ)* నÀ®ం,V; 
2ా/ ఇప��డ� Óడ8లను కనుటకL తO6న దశను ఆ)* ,-టh�� Iం,V గనుక ఆ)* 
అబ[̂×మ8నకL ఒక Dారసు/ ఇచుuటకLగల ÝàతGబద¾)*+న MN-నం తన 
,-iిIï+న ×గర�ను తన భర�కL ఇtu, Dా$6 కలIక ,-a$ా ప�టh`న Óడ8ను తన 
9: ంత Óడ8Oా ప$6గణ¬ంచడ) న/ ఆల@tంtం,V. 

M�ాaసమ8 మ$6య8 మqనవ�/ ఆల@చనలకL మధ�గల సంఘర¢ణ ఈ 
ఆధు/క 2ాలంల@ వtuన Mషయ) = 2ాదు; అ,V మqనవ�/ సహజ గ8ణమ8 
అంత �ాత,V. �ా$ా ఇక�డ “,Va\య–ఆల@చన” క�O6న ,ేవ�/లq ఉం,V. ఆ)* 
పణ̂-îక ÝàతGబద¾)*+న,VOా మqత)̂ Oాక, ,ేవ�డ� తన DాOా& నమ8ను 
.gరDEర�uటకL గల ఏ2��క ఎంvిక ఇ,ే.Eøఅ/ �ా$ా �[Mం�ేటటYe  ఉం,V. ఒక 
MధంOా చూi��  ,ేవ�/2f కష̀2ాలంల@ స×యం �ేయqలనుకLంటYనటYe Oా ఆ)* 
కనబడ�తGం,V. ,ేవ�/ కంట� ఎకL�DE ఆల@tంచగలమ/ మqనవ�లL అను2�వడం 
ఎప��డ� పమ̂qదకర) . /జ)*+న M�ాaమ8 ,ేవ�/ Dాక�మ8 =ద ఆN-రపBd 
ఉంటYం,V ($Ñమq. 10:17), 2ా/ �ా$ా మqతం̂ ,ేవ�/కంట� మ8ందుOా.E పర�O�p�  
తనకL స$��న,VOా అ/vిం� ే ఒక మq$ా¼ /0 పp̂�ా,Vసు� ం,V (9ా)*తలL 14:12). 
ఒకDEళ “Iïహü Dా దూత” అరణ�ంల@ జãక�ం �ేసు2�క�� bే (16:7) ఆ DEBdÀల@ 
×గర� మ$6య8 ఆ పiిDా/ మరణమ8ల వలన ఆ)* MN-నం MPాదకరంOా 
మ8O6i ిఉంBే,V. 
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ఈ సంఘటనల@ �ా$ా #క� మ8ఖ� ఉ,ే&శ�ం ,ేవ�/ మÝÞమపరచడం 
2ాదు, 2ా/ ఆ)*కL Óడ8లను ఇవaనందుకL ఆయనను /ం,Vంచడం (16:2). 
9ాb-ను తన �ెMల@ “,ేవ�/2f Ö ఆశ2f�/ గ£$6u తన హృదయమ8ల@ ఎటh`  
ఆల@చన ల´దు! ఆయన /ను0 /జంOా.E v�^Àంt ఉంట�, ఈ సమయమ8నకL 
/ను0 అబ[̂×మ8 #క� కLమqర�/2f త�e/ �ేi�Dాడ�” (3:1–6 చూడంBd) 
అ/ గ8సగ8సలqBdయ8ంటYం,V. ,ేవ�/ పజ̂లOా మనమ8 ఊÝÞంtన MN-నంల@ 
మ$6య8 మనకL స$��న సమయమ8Oా అ/vిం� ేసమయమ8నకL ,ేవ�డ� మన 
�ా̂రrనలకL సమqN-నం ఇవaక�� bే మనమ8 క¿B- ఇటYవంటh ఒక ఉచుuల@ పB ే
పమ̂qదం ఉం,V. 

I�సు 2í¯సు�  క¿B- )*iిÄయq అగ8టకL ఇటYవంటh ఒక అడ8,-$6.E bÔ̂క�మ/ 
9ాb-ను� ే �KNVంచబB-8 డ�. శమ̄ అనుభMంచుట కంట� తన శ2f�/ Dgలe Bd�ేయడం 
�-లq సుళ;Dgౖన Mషయం. నల�¦ ౖ ,Vనమ8లL ఉపDాసమ8ంBdన తర�Dాత 23/0 
$ాళeను $Õటò`లLOా �ేసు23నుటల@ ఏÀ పమ̂qదమ8ంటYం,V? ఇ, ే MధంOా, తన 
కLమqర�డ� )*iిÄయqOా అంOÐక$6ంచబడ�టకL ,ేవ�డ� ఏర�రtన tb-� /0 
9ాb-నుడ� భంగం �ేయqలనుకL.-0డ�. ఒకDEళ I�సు ఆ ,ేDాలయప� 
ªఖరమ8 నుంBd తను0b-ను పడ,ో^సు23/ య8ంBd దూతల�ే 2ా�ాడబBd 
య8ంట� ఒకDEళ ,// పజ̂లL చూtయ8ంట� ఆయనను Dార� Dgంట.E 
)*iిÄయqOా పక̂టhంtయ8ండ$ా? అI ఉండవచుu, 2ాÖ ªలLవ ల´కLంB- 
ఆయన #క� )*iిÄయqతతaమ8 మన �ాపమ8ల 23రకL తన ప$6×$ారr 
మరణమ8ను ల´కLంB- �ేi�,V (1 µ×ను 2:2). I�సు 9ాb-ను MN-నమ8ను 
అ,V ఎంతటh ÝàతGబద¾)*+న,VOా కనబBdనప�టh2f క¿B- pరస�$6ం�-డ�, 
ఎందుకంట� మqనDాî మ$�న0టh2f/ పతన iిrpల@ ఉంBd /$ÐÂణల´/Dా$6 వల� 
ఉండడం ఆయనకL ఇష̀ం ల´దు (1 23$6ం2 . 15:1–4, 16–19). 

MDాదమ8నకL ,-$6. M�ాaసమ8ల@ ఆ\®య మqర¼భం̂శం 23/09ార�e  
కLటYంబ MDా,-లకL ,-$6\సు� ం,V. ,ేవ�/ పజ̂లL ఈ ల@కమ8 #క� 
జ¤¹ నమ8ను అనుస$6ంtనప��డ� అ,V 9ాN-రణంOా “అసూయ”కL, “9ాaరrప©$6త 
ఆశయqల”కL, మ$6య8 “అక¯మమ8”నకL ,-$6\సు� ం,V (యq2�బ8 3:13–18). 
అబ[̂×మ8 కLటYంబమ8ల@ జ$6O6న,V కLe ప� ంOా ఇ,.ే కLటYంబ MDాదమ8లL �-లq 
బ[N-కర)*+నM మ$6య8 Dాటh/ సర�8 �ేయడం �-ల కష̀ం. �ా$ా ×గర�ను 
అబ[̂×మ8కL ఉపపp0 – �[ర�Oా ఉండ�టకL ఇtuనప��డ� అటh`  /రHయమ8 
కLటYంబ సమqN-న మ8నకL మ$6య8 ఐక�తకL ఎంతటh పమ̂q,-/0 
కలLగజ�సు� ం,ో  ఆ)* గ¯ÝÞంచల´దు. 

�"లL గల\ల@ ఉన0 2��Iస�వ�లకL Dా̂iినప��డ� Dా$6/ అBdOాడ�, “Üదట 
ఆb-®ను9ారమ8Oా ఆరంçంt, Iప��డ� శ$Ð$ాను9ార�లLOా 
ప$6ప©ర�H లగ8దు$ా?” అ/ (గల\. 3:3). ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8 మ$6య8 
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�ా$ాలను ఇ, ే పశ̂0 అBdO6 ఉంట[డ�. �-ల సంవతÄరమ8ల 2f¯తమ8 Dార� 
ఆయనbc ఆ\®య యqతన̂ు �ా̂రంçం�-ర�; 2ా/ Dా$6ప��డ� శ$Ðరమ8 Dgౖప� 
p$6O6 OÕB-̂లLOా ఉన0 తన �[ర�కL సమqN-.-/0 ఇవaB-/2f పక�,-$6 పట[` ర�. 
Dా$6 సమస�ను ప$6ష�$6ంచు23నుటకL బదులL ,ేవ�/ పణ̂-îకను సడ�ంచడం 
,-a$ా సమస� ఇం2ా vwద&, ే అIం,V. �ా$ా #క� పధకమ8ను Dార� 
ఆచ$6ంచడం ÜదలL, శ$Ðర 2f¯యలL–అంట� “MDాదం,” “అసూయ,” మ$6య8 
“2��� ,ేక̂ం” (గల\. 5:19, 20) – అబ[̂×మ8 కLటYంబమ8నకL \ర/ /$ాశను 
bె�-uI. 

బ¦ౖÓó #క� కథనమ8 ఇక�డ ×గర� అబ[̂×మ8 ,-a$ా Dgంట.E Óడ8ను 
గర¥మ8న ,-�uంద/ �ెప�� న0టYe Oా ఉం,V (16:3, 4); ఇ,V స�ష̀)*+న Dgంట.E ఈ 
యØవన ,-iి బహÇOా గ$6aంt తన యజమqను$ా� పటe  ,ేaషంbc 
/ండ�కLన0టYe Oా ఉం,V (16:4). ఆ)* అంతట ఆ)* �ా$ాకL సమqను$ా�Oా 
చూiిం,V ల´,- తన యజమqను$ా�2f ఉన0 iిrp కంట� తన iిrp 
ఉన0త)*+నదన0టYe Oా పవ̂$6�ంtం,V (9ా)*తలL 30:23 చూడంBd). �ా$ా 
.äచుu23/ 2�పO6ంచుకL/ తన దయÖయతను బటh`  తన భర�ను /ం,Vంtం,V. 
అబ[̂×మ8 #క� .Eరమ8ను తన .Eరమ8 కంట� క¿B- OÕప�,VOా 
\ర��\రuమ/ ,ేవ�/ బp̂మqలLకLం,V (16:5). ,/bc vితర�డ� ×గర�ను 
p$6O6 �ా$ా అNV2ారం 2f¯ంద vwట�`�ాడ�; 2ా/ �ా$ా ఆ)*ను ఎంతOా బ[NVంtం,V 
అంట� ఈ ఐగ8vీ�య8$ాల�ౖన iీ� 7 అరణ�మ8ల@/2f �ా$6�� వ�నంతOా తన 
�Mతమ8ను బ[NVంtం,V (16:6). 

ఈ కLటYంబమ8ను కలవరvwటh`న M�-రకర సంఘటనలల@ �ా��[గసు� లL 
అందర� క¿B- తప���ేiిన Dా$�, మ$6య8 ఇ, ే 23/0 9ార�e  MDాహం, 
కLటYంబమ8 ఆఖర�కL సంఘంల@ క¿B- జ$6O� Mషయం. 9ాN-రణంOా అక�డ 
ఎకL�వ �ాతం /ంద ఉంటYం,V, ఇం2ా ఆల@ti�� 2�పమ8 మ$6య8 .E$ా$ÑపణలL 
సమస�లను ప$6ష�$6ంచవ� ల´,- .టలLDా$6న ఐక�తను ప�నర�ద&$6ంచవ�.అటh`  
ప$6iిrతGల@e  సమqN-నమ8ను p$6O6 �: ందడం అనున,V పరస�ర �ాప ఒప��2�లL, 
ఒక$6.äకర� ÂÀంచుటకL iిద¾�ాటY, ఒక$6నుంBd ఒకర� మ$6య8 ,ేవ�/ నుంBd 
క¿B- Âమqపణను �: ందు23నుటల@ చూv� శద̄¾అ.EDాటh =ద ఆN-రపBd 
ఉంటYం,V (మత�I 6:12–15; ఎJ wiీÄ. 4:29–32; 23లiీÄ. 3:12–15 చూడంBd). 

µi�ప� పటe  యq2�బ8 చూvిన 9ాaçమqనమ8 ఈ కLటYంబ 2f¯యqÊలతను 
ఉ,-హ$6సు� ం,V. µi�ప� తన తంBd ̂ #క� అçమqన ప�తĜడ� అ.E Dాస�వం 
అతను Àగb- సహü దర�లంద$6 కంట� తను0b-ను Ýýtuంచు23నుటకL 
,ోహదపBdం,V. పp̂Oా Dార� ఈయనను ,ేaÈింt చంపB-/2f చూ�-ర�; ,-/2f 
బదులL బ[/సOా ఐగ8ప��  ,ేశమ8నకL అÀ® తన తంBdb̂c ఒక క¿¯ ర జంతGవ� 
తనను చంv ి p.Eiింద/ అబద¾ం �ె�ా�ర� (37:1–36). �-లq సంవతÄరమ8ల 
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తర�Dాత ఐగ8ప�� ల@ తన సహü దర�ల =ద పp̂2ారమ8 \ర�u23నుటకL 
µi�ప�కL అవ2ాశం వtuం,V; 2ా/ Dార� �ేiిన ,-// గ£$6u Dార� /జంOా 
ప�ాub-� పంbc /ండ�కL.-0ర/ ఆయన నÀ®నప��డ� Dా$6/ ÂÀంt, 
Dారంతయ8 మరలq ఒ2� కLటYంబమ8 అవ�లqగ8న తన తంBd ̂ 23రకL Dా$6/ 
పం�ాడ� (45:1–28). 

MPాదమ8నకL ,-$6. పజ̂లను భష̂G` పర� ేఆ\®య మqర¼భం̂శమ8లL Dార� 
,ేవ�/Dgౖప� pర�గక�: bే MPాదకరంOా మqరవచుu. సమస�ల నుంBd �ా$6�� వడం 
/జ¤/2f ఎన0డ� ,ే// ప$6ష�$6ంచల´దు, 2ా/ �-లqమం,V కPా` లను 
ఎదు$Õ�నుటకL బదులL DాటhనుంBd �ా$6�� వ�టకL పయ̂p0సూ�  ఇ, ే పద¾p/ 
అవలంÓసు� ంట[ర�. తన యజమqను$ా� వల� ×గర�,V క¿B- ఈ MDాదంల@ 
తప�� ఉం,V. �ా$ా తనను బ[NVంt తన �Mతమ8ను భ$6ంచల´/,VOా �ేi�ంతOా 
ఆ)* అహం2ారమ8ను చూvిం,V. ఆ)* �ేయవలiినదలqe  తను0b-ను 
తO6¼ంచు23/ అబ[̂×మ8 9ాr వరమ8నకL p$6O6 వtu తన �ాపమ8ను ఒప��23/ 
తన యజమqను$ా� నుంBd Âమqపణను 2�రడ) . �ణHంOా Iïహü Dా #క� 
దూత ఆ)*ను �ేయమ/ �ెvి�ం,V క¿B-ఇ,ే. ఒకDEళ ×గర� ఇంటh2f p$6OÕtu 
తన పవ̂ర�న #క� మqర��ను చూపగ�O6నటeIb,ే ఆ)* ఎన0డ�ను ఆMధంOా 
ప$6గణ¬ంచబBే,V 2ాదు. 

,ేవ�డ� /సÄం,ేహంOా ఆ త�e మ$6య8 ప�ట̀/ Óడ8  #క� �?pకపర)*+న 
ఆ$Ñగ�మ8ను 2�ర�కL.-0డ�, 2ా/ అబ[̂×మ8 #క� కLటYంబ సభ8�లను 
Mడ,iిన ఆ\®య .టలను క¿B- ఆయన బ[గ8�ేయqలనుకL.-0డ�. ×గర�కL 
ఇవaబBdన ,ైMక సం,ేశం ఎకL�వ బ[ధననుభMంtన గృహంల@ ఆ)*ను బ[Oా 
�ేర�uకLంట[ర� అ.E /$ÐÂణను ఇవaడం 23రకL మqత)̂  2ాదు, 2ా/ ఆ)* ఒక 
కLమqర�/2f జన®/సు� ంద/ మ$6య8 ఆయన అ.Eక జనమ8లకL తంBd ̂
అవ�b-డ.E ఒక DాOా& నమ8ను క¿B- ఆ సం,ేశం క�O6 ఉం,V (16:10, 11). 
,ేవ�/ కృప తనకL ,ేవ�/ చూచులqగ8న �ేiింద/ ఆశuర�పBd�� I ఇం2ా 
బp̂2� ఉం,V, ×గర� “Iïహü Dా .-మమ8 v�$6ట” �ా̂రrన �ేiిం,V (16:13). 

బ¦ౖÓó చ$6త ̂ అంతటhల@ క¿B-, ,ేవ�/ పజ̂లL ,ేవ�/ నుంBd Dా$6/ 
దూరంOా �ేi ి తమ �Mతమ8లను పమ̂qదభ$6తం �ేiిన ఆ\®య మqర¼భం̂శం 
�: ం,-ర�. అటYవంటh సమయqలల@ ఆయన ఎప��డ� Dా$6/ vి��-డ� – అయన 
×గర�ను vి�tనటYe Oా.E – ఒక DEర� “మqర¼మ8”న (ֶּדֶרְך, derek) Dా$6/ 
\సు2�ళeB-/2f మ$6య8 తనవద&కL p$6O6 వ�ేu మqర¼మ8న Dా$6/ 
నBdvించB-/2f (16:7–9). 

,ేవ�డ� ఇ�ా̄I�లLను ఐగ8ప�� నుంBd బయటకL రvి�ంtనప�డ�, ఆయన 
$ాp^యందు అO60సrంబమ8bcను పగటh 2ాలమందు ) ఘసrంభమ8bcను Dా$6/ 
నBdv,ి ఎఱ$  సమ8దమ̂8నకL మ$6య8 ఎఱ$  సమ8దమ̂8గ8ంB- నBdvిం� ే
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“మqర¼మ8న” [derek] Dా$6/ నBdvిం�-డ� (/ర¼మ. 13:17, 18; 14:19, 20 
చూడంBd). 

,/ తర�Dాత ఇ�ా̄I�áయ8లL iీ.-I పరaతమ8 =,V2f 
నBdvించబB-8 ర�, అక�డ ,ేవ�/ ఆ\®య “మqర¼మ8నకL” (derek; ,Va\. 5:33) 
నBdvించుటకL Dా$62f బë NVం� ే ప,V ఆజ¹లను Dార� �: ందుకL.-0ర�. ఆయన 
మqర¼మ8 Dా$6/ మరణమ8నకL బదులLOా �వమ8నకL నడ�ప�తGం,V 
(,Va\య. 30:19, 20). అIనను, Dార� ,ేవ�డ� “/యÀంtన bĉవనుంBd 
తaరOా bÔలO6�� I” Mగ¯×$ాధన Dgౖప� p$6Oార� (/ర¼మ. 32:8). ఈ ఆ\®య 
మqర¼భం̂శంనకL \వ)̂*+న ప$6ణ-మqలL క�OాI: ,ేవ�/bc సహDాసమ8ను 
2�ల@�వడం, తమ ,ేDాలయమ8 మ$6య8 ,ేశమ8 .-శనం 2ావడం, మ$6య8 
DాOా& న ,ేశమ8 నుంBd �ెరల@/2f 23/�� బడటం. ఇటh`  ప$6ణ-మqలL 
జర�గ8b-య/ øÈ� పజ̂లకL Ýýచu$6ం�-డ� (,Va\. 29:24–30:1); అI.- 
క¿B- ,ేవ�డ� Dా$6vw ౖజ¤�OÕ/ ఒ2�DEళ Dార� ప�ాub-� పపBd ఆయనDgౖప� p$6O6b ే
Dా$6 �ెరనుంBd ఆయన MBdvింt తమ 9: ంత ,ేశమ8నకL \సుకL$ాగలడ.E 
9ాధ�)*+న మqర¼మ8ను క¿B- Dా$62f చూ�ాడ� (,Va\. 30:2, 3). 

తర�Dాత Dా$6 ఆ\®య మqర¼భం̂శం నుంBd p$6O6 ,ేవ�/ Dgౖప� మ$6య8 
ఒకప��డ� ఇ�ా̄I�లLకL 9: ంత)*+న ,ేశమ8నకL p$6O6 రమ®/ పవ̂క�లL పజ̂లను 
బp̂మqలqర�. Iïషయq ఈ vిలLప�ను ఈ 2f¯ం,V మqటల ,-a$ా bె��ాడ�: 

అక�డ ,-$6Oా [derek] నున0 $ాజమqర¼మ8 ఏర�డ�ను 
అ,V ప$6:ద¾  మqర¼మనబడ�ను [derek] 
అ,V అపMతĜలL �� క¿డ/ మqర¼మ8 
అ,V మqర¼మ8న �� వ�Dా$62f ఏర�రచబడ�ను 
మ£ఢ�ల�ౖనను ,-/ల@ నడచుచు bĉవను [derek] తప�క య8ందుర� ... 
MøtంపబBdనDా$� అక�డ నడచుదుర� 
Iïహü Dా MøtంtనDార� �ాటలL�ాడ�చు p$6O6 iµీనుకL వ�ెuదర� ... 
(Iïష. 35:8–10; 40:3–5; 43:19; 55:7–9 చూడంBd). 

మ8O6ంప�: ,ేవ�/ Dgౖప� DgనుకకL p$6O� మqర¼మ8. 23¯ త�  /బంధనల@, 
“I�సు2í¯సు�  సుDార�” (మqర�� 1:1) తమ ఆ\®య మqర¼భం̂శమ8 నుంBd పజ̂లL 
DgనుకకL pర�గ8లqగ8న పక̂టhంచుటకL ,ేవ�/� ేఆజ¤¹ vించబBdన బ[vి�స®Àచుu 
µ×ను పక̂టనbc �ా̂రంభమ�తGం,V. µ×ను #క� ప/ “పభ̂8వ� 
మqర¼మ8 [ὁδός, hodos] iిద¾పరచుటకLను, ఆయన bĉవలను స$ాళమ8 
�ేయ8టకLను” (మqర�� 1:3) ఆయన vిలLవబB-8 డ�. ఆయన ,// “�ాప 
Âమqపణ /Àత�మ8 మqర�మనసుÄ Mషయ)*+న బ[vి�స®మ8” #క� పక̂టన 
,-a$ా �ే�ాడ� (మqర�� 1:4) మ$6య8 “ల@క�ాపమ8ను øiి23/�� వ� ,ేవ�/ 
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OÕ$�¯vిలe ” అIన I�సు Dgౖప� పజ̂లను pప��త� పక̂టhం�-డ� (µ×ను 
1:29). 

తర�Dాత ªలLవ Öడల@ తన /ష��మణను గ£$6u I�సు ªషG�లbc 
మqట[e B-డ�. ఆయన ఎందుకL Mడ.-డ�తG.-0Bో  మ$6య8 Dార� ఆయనను 
ఇ2�న0డ�నూ ఎందుకL అనుస$6ంచల´$Ñ (µ×ను 13:36, 37) bె�యక Dార� 
కలవరపBd�� యqర�. µ×ను సుDార� 14ల@ పభ̂8వ� ªషG�లకL “సrలమ8 
iిద¾పరచ” తన “తంBd ̂ఇంటh2f” Dgళ;� .-0న/ బయలLపర�-డ�, మ$6య8 Dా$6/ 
తర�Dాత అక�Bd2f \సు2�ళ;e టకL ఆయన మరలq వ9ా� న/ �ె�ా�డ� (µ×ను 
14:2, 3). “.Eను Dgళ;e చున0 సrలమ8నకL మqర¼మ8 [hodos] =కL bె�య8ను” 
అ/ �ెప©�  (µ×ను 14:4) Dా$6/ ఆశuర�పర�-డ�. అందుకL bcమq “పభ̂8Dా, 
Iïక�Bd2f Dgళ;e చు.-0D! మqకL bె�య,;ే ఆ మq$ా¼ ) లqగ8 [hodos] 
bె�య8న/”అBdOాడ�. ఆయనకL I�సు జDాబ8, “.E.E మqర¼మ8ను [hodos], 
సత�మ8ను �వమ8ను; .- ,-a$ా.E తప� Iïవడ�ను తంBd#̂ద&కL $ాడ�” 
(µ×ను 14:5, 6). ఎంbc మం,V DE$Õక మqర¼మ8ను \సు23నుటకL 
�KNVంపబBdయ8ండOా ,ేవ�/ #ద&కL, పరల@కమ8నకL మ$6య8 /త� 
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గ8$6�ంపబB-8 ర� (అ�: . 9:2; 22:4; 24:14). తంBd ̂ ఇంటh2f I�సు ఒక�B ే
/జ)*+న మ$6య8 ఏ2��క మqర¼)*+ య8.-0డ� (ల¿2ా 15:11–32 చూడంBd). 
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