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అ"#$యమ' 21 

ఇgా�కH ఇ�ాrbÔలHల మధ$ 

ఉ\f-క�త 

అN-�యం–21ల@/ bÔ� �[గంల@ క2-గమనం DాOా& నప�తĜ/ చుట%`  
pర�గ8తGం,V. సు,రì)*+న /$ÐÂణ త$ాaత, ఇ9ాÄకL $ాక (జననం) అబ[̂×మ8 
�ా$ాల గృహంల@2f సంbcPా/0 bెtuంద నడంల@ ఏ మqతం̂ సం,ేహం ల´దు. 
అIనప�టh2í, ,ేవ�/ DాOా& నం .gరDE$�లqOా చూడవలiిన బ[ధ�త Dా$6 =ద 
ఉం,V గనక, అబ[̂×మ8కL అప�టh2� �ా$ా ,-iి ×గర�,-a$ా తన 23డ�కL 
ఇPా®I�లLకL తంBd ̂ అయq�డ� గనక, కLటYంబంల@ ఉ,Vక̂� ప$6iిrp (MDాదం) 
తల�p� ం,V. 2ాబటh` , ఇ9ాÄకL $ాక OÕప� ఉbే�జ¤/0వaడంbcబ[టY, ×గర� 
ఇPా®I�లL�0 బయటh2f DgళeOÕట�`  MDా,-స�ద)*+న ప$6ణ-మq/0 క¿B- 
bెtuం,V. 

అN-�యంల@/ తరDాత �[గం (tవ$6 �[గం) అబ[̂×మ8 మ$6య8 
J ి�Èీ�య8ల $ాజ�ౖన అ.)*ల�కL గ8$6ంt మ$Õక çన0)*+న వృb-� ంb-/0 
bె�యజ�సు� ం,V. ఈ ఇర�వ�ర� మనుషGలL ఒక$6 పటe  ఒకర� /జ¤I\Oా 
దయqప©రaకంOా వ�వహ$6ం�-ల/ బ¦I�$�¢బ[ దగ¼ర /బంధన �ేసుకL.-0ర�.  

ఇgా�కH జననం (21:1–7) 

1b³హ  eా j#ను yెUి�న ప-:ారమ' ¥ా>ాను ద>?Úంyెను. b³హ  eా j#���న 
మSట ylప��న ¥ా>ాను గ�>?� yేtuను. 2ఎటY నaా \ేవ�డ� అబ,- .మ'jk yెUి�న 
�రçయ :ాలమ'ల3 ¥ా>ా గరÝవdb³� అత� మ'సFతనమందు అత�:� కHమSరC� 
కPÂను. 3అప��డ� అబ,- .మ' తనకH ప�ట��నeాడ�ను తనకH ¥ా>ా క�నeాడ�PÂౖన 
తన కHమSరC�:� ఇgా�కH అను UVరC UuటÊ�ను. 4మ>?య' \ేవ�డ� అబ,- .మ' 
:ాజé# Uిం�న ప-:ారమ' అతడ� ఎ�¤\f \fనమ'లeా�ైన ఇgా�కH అను తన 
కHమSరC�:� సునGd yేtuను. 5అబ,- .మ' కHమSరC�ైన ఇgా�కH అత�:� 
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ప�ట��నప��డ� అతడ� నూ>7ండY eాడ�. 6అప��డ� ¥ా>ా 
–\ేవ�డ� P#కH నవ�§ కలHగజ7tuను  
µనుeా>QలY  P# µషయ_`� నవ�§దురPÂను.  

7మ>?య'  
¥ా>ా UిలY లకH స�న$¤చు�న�  
b³వరC అబ,- .మ'jk yెప��ను  
P�ను అత� మ'సFతనమందు కHమSరC� కంట�� గ\#? అPÂను. 

వచనమ' 1. అబ[̂×మ8 మ$6య8 �ా$ా తమ DాOా& న ప�తĜ/ 23రకL 
,-,-ప� శb-బ&ంల@ �ావ� �[గం /$Ðådంtన త$ాaత b³హ  eా j#ను yెUి�న 
ప-:ారమ' ¥ా>ాను ద>?Úంyెను అ/ ఉం,V. “ద$6½ం�ెను” అ.E పదం ָּפַקד (paqad) 
అ.E Ýý. ^ ప,-/2f అనుDాదం. �?pక పప̂ంచంల@ను (పక̂ృp), మqనవ 
వ�వ×$ాల@e ను ,ేవ�/కLన0 ప)̂ యం గ8$6ంt వ�క�ం�ేiిన ఈ పదం బ¦ౖÓల@e  
పలL9ార�e  క/vిం� ే సరa9ాN-రణ)*+న రÎప2ాలం2ారం. ఈ పదం 23/09ార�e  
ఇక�డ�న0టY` Oా అనుగ¯హప©రH)*+న మ$6య8 ) లLకర)*+న సందర½.-/0 
bె�యజ�సు� ం,V (50:24, 25; /ర¼మ. 4:31; రÎతG 1:6; 2íర�న. 8:4 చూడంBd); 
మ$6 23/09ార�e , ప,V ఆజ¹ల@e లqOా Ýýచu$6కbc క/vిసు� న0టY` Oా క¯మªÂణ-త®క 
\ర�� గ8$6ంt క¿B- bె�యజ�సు� ం,V (/ర¼మ. 20:5; 5:9). �ా$ాకL కLమqర�డ� 
జ/®9ా� డ/ ,ేవ�డ� పక̂టhం�-డ� (17:19; 18:10); ఇక ఇప��డ� b³హ  eా 
j#���న మSట ylప��న ¥ా>ాను గ�>?� yేtuను అ/ ఉం,V. ఈ 
Dాక��[గం#క� ఉ,-ì టన (.ä2f� వ2ా�ణ¬ంచడం) OÕప� అదు¥తం,-a$ా ,ేవ�/ 
DాOా& నం .gరDEరడమ/ bె�యజ�9�� ం,V.  

వచనమ' 2. Iïహü Dా iీ� 7లను ద$6½ంtనటY`  బ¦ౖÓల@e  �[వపక̂టన 
లL.-0I–హ.-0 (1 సమ£. 2:21), ఎáసబ¦తG (ల¿2ా 1:68), మ$6య8 �ా$ా 
,ేవ�డ� ద$6½ంtనందువలన గర¥వpIï+ కLమqర�/ క/ం,V. ఇ,V అన�,ైDాలL 
iీ� 7లను ద$6½ంt �ా$Ðరక సంబంధం,-a$ా Dా$62f సంb-నం క�O6ం�ేDార.E క��త 
Oాథల@e  ఉన0టY` Oా ఈ vిలe లMషయంల@ ,ేవ�/2f vితృb-a/0 ఆ�ా,Vం� ే�[వన 
2ాదు OాÖ, ,ేవ�డ� సంb-నంల´/ iీ� 7లను వంధ�తa iిrpనుంBd 
సంb-నవతGలI�� iిrpల@/2f Møtం�-డ.E అ$ాr /0�ేu �[Pాలం2ారం. ¥ా>ా 
గరÝవdb³� అత� మ'సFతనమందు అత�:� కHమSరC� కPÂను అ/ 21:2 
వచనంల@ ఉన0 ప9̂ా� వన ఈ �[వన.E .ä2f� వ2ా�ణ¬సు� ం,V. ఈ సందర¥ంల@ 
జ$6O6న,V, vిలe �0 క.E వయసు ,-టh �-లq 2ాలం గBdt వృదు¾ ల�ౖన n$6ర�వ�$6/ 
,ేవ�డ� ద$6½ంtనప��డ� Dార� నవ�శ2f�bc నూతన �ైతన�ం గలDారయq�ర� 
($Ñమq. 4:19). ఈ 2ారణం�ేత.E, �ా$ా గర¥ం ధ$6ంt vితర�/ మ8స�తనంల@ 
అత/2f “కLమqర�/” క/ంద/ Dాక��[గం .ä2f� �ెబë� ం,V. మ$Õక �ా̂మ8ఖ�)*+న 
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Mషయం, eాaాA నప�త«- � జననం \ేవ�డ� అబ,- .మ'jk yెUి�న �రçయ 
:ాలమ'ల3 సంభµం�ం\f (17:21; 18:14 చూడంBd).  

వచనమ' 3. ఇంత 2f¯తం అబ,- .మ' ఇPా®I�లLకL v�ర� vwటh`నట�e  (16:15), 
గBdtన సంవతÄరం Iïహü Dా ఆజ¹కL అను2f¯యOా (పp̂స�ందనOా) ఇప��డ� 
¥ా>ాకH ప�ట��న తన కHమSరC�:� .-మకరణం �ే�ాడ�. తన కLమqర�/2f అతను 
ఇ9ాÄకL అను v�ర� vwట[` డ� (“అతను నDgaను”), ఈ ª:వ� గర¥Dాi ి 2ాక 
ప©రa)  ,ేవ�డ� ఈ v�ర�ను ఎంvిక �ే�ాడ� (17:19). ఈ v�ర� సమ8tత)*+న,,ే 
ఎందుకంట� వృ,-¾ ప�ంల@ తమకL సంb-నం కలLగ8తGంద.E DాOా& నంపటe  
అపనÀ®కbc n$6ర�వ�ర� నవaడం జ$6O6ం,V (17:17; 18:12).  

వచనమ' 4. ఇ9ాÄకL జ/®ంtన Dార� vితర�/ల@ �[D!,ేaగంbc /ంBdన 
OÕప� సంbcPా/0 క�O6ంtనటY`  Dాక��[గంల@ ఎటYవంటh Mవ$ాల´e వ�. 
అ9ాధ�మనుకLన0 tర2ాల సaప0ం .gరDE$6ం,V గనక అత/ల@ ఇటYవంటh 
పp̂చర� ఉండవలiిన,.ే ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8కL కLమqర�ణ¬H  ఇ�ేu Mషయంల@ 
తన DాOా& .-/0 /రHయ2ాలంల@ .gరDEరuడంల@ M�ాaస�త (MశaసÖయత) 
చూvినట�e , ,ేవ�డ� అబ,- .మ' :ాజé# Uిం�న ప-:ారమ' అతడ� ఎ�¤\f 
\fనమ'లeా�ైన ఇgా�కH అను తన కHమSరC�:� సునGd జ>?a?ంచడంల3 
జéగరôకత (అంత$6aDEకం, ధర®ప$ాయణత) �ాటhం�-డ�. ఈ Mషయంల@, 
vితర�డ� øÈ�లqOా �ేయల´దు, øÈ� తన కLమqర�/ సున0p Mషయంల@ 
ª:వ� vw$6O6 బ[లLడI�� వరకL /రeÂ�ం �ే�ాడ� (/ర¼మ. 2:21, 22; 4:24–
26).  

వచనమ' 5. స$6Oా¼  ఒక సంవతÄరం 2f¯ందట అబ,- .మ' అBdO6న 
“నూ$�ండeDా/2f సంb-నమ8 కలLగ8.-?” అ.E పశ̂0కL (17:17)–ఇప��డ� 
జDాబ8 లçంtం,V. పక̂ృpiిద¾)*+న సహజధ$ా®/2f ఏ,V అ9ాధ�ø, ,ేవ�/ 
శ2f�,-a$ా అ,V Dాస�MకంOా సంభవ)*+ం,V. vితర�డ�, కHమSరC�ైన ఇgా�కH 
అత�:� ప�ట��నప��డ� అతడ� నూ>7ండY eాడ�. 

వచనమ' 6. ª:వ� ప�టh`నప��డ�, Iïహü Dా తనకL �ేiిన 2ా$ా�/0బటh`  
�: ంO6 �: $�e  సంbcషంbc ¥ా>ా ఒక OÐతం �ాBdం,V. ఆ_,̀ \ేవ�డ� P#కH నవ�§ 
కలHగజ7tuను µనుeా>QలY  P# µషయ_`� నవ�§దురC అ/ తన మ.Æ�[Dా�0 Dgలe Bd 
�ేiిం,V. ఇక�డ, �ా$ా “ఇ9ాÄకL” అ.E v�ర�ను Dా2ాuతGర�ంbc (శబ&2í¯డ, 
�æeషచమb-�రం) ఉపµO6ంtం,V. ఇంత 2f¯తం, ఈ v�ర� అపనÀ®కకL 
సంబంNVంtన నవ�aను సూtం�ే,VOా ఉం,V (17:17–19; 18:12–15). ఇప��డ�, 
ఆ)* Dg�eM$6i� ఉb-Äహంbc తన ల@ప�నుంBd ఉÓ2f వసు� న0 నవ�aను 
అనుభM9�� ం,V; వృద¾  iీ� 7 ఒక ª:వ�కL జన® /వaడం గ8$6ంt Mన0 Dార� 
ఆ)*bc క�i ి నవ�ab-ర/–23ందర� ఈ బÝÞరంగ పక̂టన గ8$6ంt 
Dా�ఖq�/ంtనటY` Oా, ఆ)*ను “చూt” 2ాద/ �ా$ా బలంOా నÀ®ం,V. ఎగb-î 
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�ేసూ�  నవaడం అ.E ఆల@చనకL ఈ సందర¥ంల@ b-వ� ల´.E ల´దు. వృ,-¾ ప�ంల@ 
తమకL సంb-.-/0tu తమను త�దండ�̂�0 �ేiిన ,ేవ�/ OÕప� 2ా$ా��0బటh`  
�ా$ా ఆశuర�చ2fతG$ాల� ౖసంbcÈించడం తథ�ం.1 

వచనమ' 7. ఇం2ా, ఇ9ాÄకL ప�టh`నందువలన �ా$ా తనకL క�O6న OÕప� 
సంbcషం గ8$6ంt �ెబ£� .E ఉం,V. OÕB-̂�Oా �ా$ా అనుభMంtన <న�త 
/$ా�ా/స�ృహల 9ాr నంల@, ఇప��డ� మqతృతaప� ఆనందం ఉDgaతG� న �: ంO6 
�: రeOా ఆ)* �[Dాpశయంbc అBdO6న పశ̂0: ¥ా>ా UిలY లకH స�న$¤చు�న� 
b³వరC అబ,- .మ'jk yెప��ను? ఈ పశ̂0కL జDాబ8 వ�p$�2ారrక)*+న,:ే 
“9ాN-రణ ప$6iిrతGల@e  ఎవ$��.- OాÖ, �ా$ా ఇప��B ేపస̂Mంt Óడ8కL �ా�9�� ం,V 
అ/ అబ[̂×మ8bc �ెప�డం 9ాధ� )*+న,V 2ాదు క,-.” ఇటYవంటh అవ2ాశంపటe  
vితర�డ� అత/ �[ర� అప�టh2� ,ేవ�/ల@ అపనÀ®క Dg� బ8tuనందుకLOాను, 
Dాస�Dా/2f ఇ,V Dా$6 వయసుల@ ఊ×మqతం̂Oా.gౖ.- నమ®శక�ంOా/ Dార�I� 
అవ�తGం,V. ఏ,ే)*+.-, “అ9ాధ�)*+న 9ాధ�త” సంభవ)*+ం,V, �ా$ా P�ను అత� 
మ'సFతనమందు కHమSరC� కంట�� అ/ ఆశuర�చ2fతG$ాల�ౖం,V.  

¥ా>ా >Zషం (21:8–14) 

8ఆ UిలY eాడ� Uu>?a? ¶ాలH µ��yెను. ఇgా�కH ¶ాలH µ���న \fనమందు 
అబ,- .మ' alప� µందు yేtuను. 9అప��డ� అబ,- .మ'నకH ఐగ'Uీ�య'>ాలÕౖన 
.గరC క�న కHమSరCడ� ప>?హtించుట ¥ా>ా చూ� 10–ఈ \#tి� \�� కHమSరC� 
eÂళYalట�� మ'; ఈ \#tి కHమSరCడ� P# కHమSరC�ైన ఇgా�కHjk eారసు�ె ౖ
య'ండడ� అబ,- .మ'jk అPÂను. 11అత� కHమSరC�బట��  ఆ మSట 
అబ,- .మ'నకH ¤:�ÁF దుఃఖమ' కలHగజ7tuను. 12అbjే \ేవ�డ�–ఈ 
�నGeా�బట��య' Î \#tి�బట��య' Îవ� దుఃఖపడ వదుA . ¥ా>ా Îjk yెప�� ప-d 
µషయమ'ల3 ఆ_ ̀ మSట µనుమ'; ఇgా�కHవలన అbన\fbÔ Î సంj#న 
మనబడ�ను. 13అbనను ఈ \#tి కHమSరCడ�ను Î సంj#న_w గనుక అత� 
క�డ ఒక జనమ'aా yేtuదన� అబ,- .మ'jk yెUu�ను. 14:ాబట��  jెలY eా>?నప��డ� 
అబ,- .మ' ల¬� ఆ.రమ'ను ÎళY  dd�� Åtి:;� ఆ UిలY eా�jkక�డ .గరCనకH 
అప�a?ం� ఆ_ ̀ భ'జమ'�ద eాట�� Uuట��  ఆ_`ను పంUిe�tuను. ఆ_ ̀ eÂöY 
బibÔ>Qqబ, అరణ$మ'ల3 అట� ఇట� dరCగ'చుం�ెను.  

ఇ9ాÄకL జననం అబ[̂×మ8 �ా$ాలకL OÕప� సంbcPా/0tuం,V. అIb,ే 
ఇంటhల@ ఉన0Dా$6ల@ అందరÎ అత// 9ాaగpంచల´దు.  

వచనమ' 8. DాOా& నప� UిలY eాడ� vw$6O6 �ాలL b-̂గడం MBd� ే వరకL 
వృదు¾ ల�ౖన vితర�డ� అత/ �[ర� DEt చూ�ార�. vిలe Dాడ� �ాలL MBdtన 
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,Vనమందు అబ,- .మ' alప� µందు yేtuను అ/ ఉం,V. �ా̂³న పªuమqiియqల@ 
మ£డ� సంవతÄ$ాల వయసుల@ vిలe లL త�e�ాలL Mడవడం జ$6O�,V, �ాలL 
MBdtన సమయంల@ Mందు�ేయడం ప$6�ాటh.2 

వచనమ' 9. అIb,ే ఈ సందర¥ంల@ DEడ�కల@/ సంbcషం 23,V&i�పటße .E 
ఆM$��ం,V; ¥ా>ాకH .గరCకH మధ� ఉన0 �ాత ,ేaPాలL మ-e  రగ8లL23నడంbc 
�ా$ా సంbcషం �ాBై�� Iం,V. DEడ�క జ$6O� సమయంల@ అప�టh2f సుమqర� 
పద×ర� ల´క ప,VÝàడ� సంవతÄ$ాల వయసుDాBైన3 ఇPా®I�లL �-లq 
tన0DాBైన ఇ9ాÄకLను చూt ఎగb-î�ేసూ�  నDాaడ�. ఇక�డ ప9̂ా� వనకL 
వtuన \ÂH)*+న Mషయ) Àంట�, �ా$ా తన కLమqర�ణ¬H  ఇPా®I�లL 
ప$6హiంిచుట (ָצַחק, tsachaq) చూtం,V. సంద$ా¥న0 నుస$6ంt,  tsachaq అ.E 
ప,-/2f పలL అ$ాr లL.-0I. అI.- OాÖ, ఈ సందర¥ంల@ ప$6హiించుట అ.E 
పదం అంత \ÂH)*+ం,VOా కనబడల´దు, ఎందుకంట� �"లL, ఇPా®I�లL 
ఇ9ాÄకLను “ÝÞంస” vwటh`నటY`  (గల\. 4:29)4 ఈ Dాక��[Oా/0 అరrం 
�ేసుకL.-0డ�. ×గర� కLమqర�డ� ఈ tన0 DాBdపటe  అసలL ఏం �ే�ాBో  మనకL 
ఇతÀతrంOా bె�యడం ల´దు; అIb ే �ా$ాకL తన కLమqర�/ Mషయంల@ 
ఇPా®I�లL ఆపదOా క/vిం�-డ�. అబ[̂×మ8కL /జ)*+న DారసుBd 9ాr I/ 
ఇ9ాÄకL ఎన0టh2í �: ందల´డ/ అత/ మనసును Oాయపర�సూ�  ఇPా®I�లL 
.Eర�Oా అప×స�ం �ే�ాడ/ 23ంద$6 అç�ా̂యం. అ,Oాక, ఇPా®I�లL మqట[e Bdన 
మqటలL ఇబùం,VకరంOా అంట� అ:భంOా (నష̀ం క�O6ం�ేMOా ల´క ×/ 
క�O6ం�ేMOా5) అ/vింt ఉండవచుu.  

వచనమ' 10. �ా$ా తన కళebc చూtన దృశ�ం తన కLమqర�/ శ$Ðరం 
Oాయపడ�తGం,ేøన/ ఆ)*ను భయvwటh`  ఉండవచుu, ల´,- ఇPా®I�లL 
చర�లL $ాబë I� 2ాలంల@ తన కLమqర�/ �ా̂ణ-/2f మ8ప�� క�O6ం� ే
ÝÞం9ాత®క ఘటనలLOా మqరb-I�øన/ �ా$ా తలంt ఉండవచుu. 2ాబటh` , 
ఆ)* ఈ \#tి� \�� కHమSరC� eÂళYalట�� మ'; ఈ \#tి కHమSరCడ� P# 
కHమSరC�ైన ఇgా�కHjk eారసు�ె ౖయ'ండడ� అ/ తన భర�bc Dా,Vంtం,V.  

×గర�ను ఇPా®I�లLను బయటh2f “DgళeOÕటY` ”మ/ �ా$ా అబ[̂×మ8ను 
DEడ�కLన0ప��డ� ఆ)* ָּגַרׁש (garash) అ.E ప,-ను0ప µO6ంtం,V. ,ేవ�డ� 
“ఏ,ెను bcటల@నుంBd అత/ (ఆ,-మ8) పంv”ి నప��డ� ఈ పద)  3:24 
వచనంల@ “ఆ,-మ8ను DgళeOÕటh` ” అ/ కనబడ�తGం,V. ఈ పదం మ-e  4:14ల@ 
కIÒను Mషయంల@ “ఈ ప,̂ేశమ8నుంBd … DgళeOÕటh` ” అ/ కనబడ�తGం,V. øÈ� 
ధర®�ా9ా� L /2f ప©రaం, ఈ పదం �[ర�ను ప$6త�ÛంచB-/0 (MB-కL�0) 
సూtం� ే �ా$6�[Èిక పదం 2ానప�టh2í 21:10 వచనంల@ ఇ, ే �[Dా/0 
సూt9�� ం,V; అIb,ే øÈ� ధర®�ాస� 7ంల@ MDా×/0 రదు& �ేసు23.E సందర¥ంల@ 
�[$ా�ప$6b-�జ¤�/2f (MB-కLలకL, �[ర�ను బ ¡ p�Oా MBdtvwట̀B-/2f) �ా$6�[Èిక 
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పదంOా ఈ పదం �ే$6క అI�ం,V (ల´n. 21:7, 14; 22:13; సంఖq�. 30:9; 
మ$6య8 IïÝýజ��లL 44:22 చూడంBd).6  

వచనమ' 11. 9ాN-రణంOా ఒక$6కంటò ఎకL�వ మం,V �[ర�లLన0Dా$62f 
ఎదురI�� సం,VOా¾ వసr  (ఉభయసంకటం) అబ[̂×మ8కL ఎదు$��ం,V: అత/ప��డ� 
ఎవర� 2ాDాల@ అంpమంOా /రHIంచు 2�Dా� (bేలLu2�Dా�). ఇPా®I�లL అ.E 
అత� కHమSరC�బట��  ఆ మSట అబ,- .మ'నకH ¤:�ÁF దుఃఖమ' కలHగజ7tuను 
అ/ రచIత �ెబ£�  అత/ల@ (అబ[̂×మ8ల@ ) క�O6న అంతర�®ఖ సంఘర¢ణను 
వ$6Hం�-డ�. Üదట ప�టh`న కLమqర�/పటe  వృదు¾ / v�^మ అNVక) , 2ాÖ ఇప��డ� 
�ా$ా అవ�ా�భ�రrన అత/ అంతరంOా/0 åAభvwటh`  అత// వ�2-భ$6తGణ¬H  �ేiిం,V. 
,ేవ�డ� అంతకL మ8ం,ే /బంధ.-ను 9ార)*+న ఆÊ$ాa,-/0 అందు2�B-/2f 
ఇ9ాÄకLను DాOా& నప�తĜ/Oా /$ా¾ $6ం�-డ� గనక (17:17–20; 18:9–15), ఈ 
ఇద&ర� iీ� 7లL ఎందుకL 9ామరస�ంOా ఉండల´$Ñ అబ[̂×మ8 బహÇ�ా ఆల@tంt 
ఉండ వచుu. ఏ,ే)*+నప�టh2í, ఈ ఇద&$6 �[ర�ల మధ� .-.-టh2í 
vwచుu=ర�తGన0 Dgౖరం సమiి�� I�టటY`  ల´దు; ఇక ఇప��డ�, ఇPా®I�లL 
మqటల@e  చర�ల@e  ఇ9ాÄకLపటe  అ�ాయకర)*+న ,ేaషం ఉన0టY`  �ా$ా 
గ¯ÝÞంచడంbc, vితర�/ ఇంటße  ప$6iిrp చక�బBేటటY` Oా ల´దు. 

వచనమ' 12. \ేవ�డ�, ఈ �నGeా�బట��య' Î \#tి�బట��య' Îవ� 
దుఃఖపడవదుA  అ/ అబ[̂×మ8ను ఆజ¤¹ vిం�-డ�. “tన0Dా/” అ/ 
అనువ,VంచబBdన (נַַער, na‘ar) అ.E Ýý. ^ ప,-/0 ª:�ా̂యం ÜదలL 
య8క�వయసు ,-ట�వరకL మధ�ల@ ఉన0 మగvిలeDాణ¬H  సూtంచB-/2f ఉప 
µO6ం�ేDార�. ఉ,-హరణకL, హ.-0 సమ£I�లLకL �ాలL మq/�నప��డ� 
అత/2f (1 సమ£. 1:24), ప,VÝàడ� సంవతÄ$ాల వయసుల@ ఉన0 µi�ప�ను 
సూtసూ�  (37:2), మ-e  అత/2f మ8ప�I సంవతÄ$ాలLన0ప��డ� (41:12, 
46) na‘ar అ.E ప,-.E0 ఉపµO6ంచడం జ$6O6ం,V. ,ేవ�డ� ఇPా®I�లLను 
“tన0Dా/” అనడంల@ అతను ఇ9ాÄకLలqOా మ$Ð tన0Dాడ.E అ$ాr /0 
\సు23నక¿డదు.  

వ�2f�గత)*+న సంDEదనలకంటò (అవ�2ా� నుభ£తGలL) మ8ఖ�)*+నDED! ఈ 
ఇంటh వ�వ×$ాల@e  ఉన0టY` Oా కనబడ�bcం,V. vితర�/ �[Mత$ాల సంb-.-/2f 
మ$6య8 అంpమంOా భ£=®ద ఉన0 అ/0 వం�ాలDా$62f Iïహü Dా 
ఆÊ$ాa,-�0 అం,Vం� ే Dాహకం (మqధ�మం) ఇ9ాÄకL. 2ాబటh` , ,ేవ�డ�, ¥ా>ా 
Îjk yెప�� ప-d µషయమ'ల3 ఆ_ ̀మSట µనుమ'; ఇgా�కHవలన అbన\fbÔ 
Î సంj#న మనబడ�ను అ/ �ా$ా Mషయంల@ అబ[̂×మ8ను ఆజ¤¹ vిం�-డ� 
(12:2, 3; 17:19 చూడంBd). ఇం2ా �ె�ా�లంట�, /బంధ.-ను9ార)*+న 
ఆÊ$ాa,-ల@e  ఇ9ాÄకL ఒక పb̂ే�క 9ాr .-/0 �: ం,-డ�, �[Mత$ాల@e / ,ేవ�/ 
పజ̂లL తమ వం�ావî/ అబ[̂×మ8 ÜదలL DాOా& నప�తĜBైన ఇ9ాÄకL ,-a$ా 



 173 

అ/ కం5Ñ �ాఠంOా �ెప��2�Dా�. 
×గర�ను ఇPా®I�లLను పంvిDEయమ/ ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8ను 

ఆజ¤¹ vించవలiిన అవసరం $ావB-/2f పలL 2ారణ-లL.-0I. (1) vితర�డ� ఈ 
ఇద&$6Ö v�^Àం�-డ�, తన బ[/స–�[ర�ను తన Üదటh కLమqర�ణ¬H  బయటh2f 
పంvిం�-ల.E ఆల@చన iwౖతం అత/ హృదయq/0 పగ8లOÕటh`న,VOా ఉం,V.  
(2) అబ[̂×మ8 గతంల@ b-ను �ా$ా మqటను, అంట� b-ను ×గర�,-a$ా 
సంb-నం �: ం,-ల.E మqటను మ/0ంtన సంద$ా¥/0 బహÇ�ా గ8ర�� కL 
bెచుu23/ ఉండవచుu. ఆ)* ఉ,ే&శం అత/ 2ార�ం $�ండూ Dా$6 Mషయంల@ 
M�ాaసంల@ ల@�ా/0 ఎp�  చూపడంbcబ[టY Dా$6 ఇంటße  అ/0 ర2ాల సమస�లకL 
2ారణమయq�I (16:1–6). (3) అబ[̂×మ8 2ాలం.-టh �ా̂³న పªuమqiియq 
సంస�ృ\ సంప,̂-యqల ప2̂ారం అత/ �[ర�కL 2ాదు OాÖ, అత/2f మqత)̂  
కLటYంబ వ�వ×$ాల@e  /రHయం \సు23.E హకL� (అNV2ారం) ఉం,V. ఈ 
2ారణం�ేత, Dా$6/ పంvింtDEi� Mషయంల@ అతను �ా$ా �ెvి�నటYe  �ేయqల/ 
,ేవ�డ� ఆజ¤¹ vింtనందుకL అబ[̂×మ8 2�పం bెచుu23/ ఉండవచుu, ఎందుకంట� 
vితర�/ ఆల@చన 2ాదు OాÖ �ా$ా �ెvి�న, ే,ేవ�/ ఆల@చనల ప2̂ారం ఉం,V. 

వచనమ' 13. ,ేవ�డ� అబ[̂×మ8bc ఇPా®I�లLగ8$6ంt “అత// OÕప� 
జనమ8Oా �ేiwదను” అ/ 17:20ల@ �ేiిన DాOా& .-/0 మ-e  ఇక�డ �ె�ా�డ�. 
vితర�డ� తన Üదటh కLమqర�/ ఆ)* త�e/ పంvిDEiిన త$ాaత Dా$62f 
ఎటYవంటh �ేటY (.-శనం) కలగద/ ,ేవ�డ� అభయq/0సూ� , ఈ \#tి 
కHమSరCడ�ను Î సంj#న_w గనుక అత� క�డ ఒక జనమ'aా yేtuదను అ/ 
అబ[̂×మ8bc �ె�ా�డ�. ఈ MధంOా, ,ేవ�డ� ఆదరణ DాకL�లbc కలత �ెం,Vన 
vితర�/ హృదయq/2f ప�̂ాంతత /�-uడ�. వచనం 13ల@ ,ేవ�డ� 
ఇPా®I�లLగ8$6ంt �ేiిన DాOా& .-/0, వచనం–12ల@ b-ను ఇ9ాÄకL గ8$6ంt 
�ెvి�న /శuయ)*+న Dార�bc సంN-నప$6u �ెప�డం M�æషంOా కనబడ�తGం,V.  

వచనమ' 14. తన బ[/స–�[ర�ను తన Üదటh కLమqర�/ బయటh2f 
పంvిDEయవలi ి వtuంద.E హృదయ�[రంbc అబ[̂×మ8కL ఆ $ాp ̂ స$6Oా¼  
/దప̂ట̀ల´ద/ bెలL9�� ం,V. మ-e  Dా$6/ చూడ గలLగ8b-న.E ఆశ అత/ల@ ఏ 
మqతం̂ ల´దు. .gమ®,Vల´/ $ాp ̂గ8$6ంt పక̂�న vwBే� , భ$6ంచ$ా/ ఎండ \వత̂కL 
గ8$6 2ాకLంB- మN-�హ0 సమయంల@v� 9ాధ�)*+నంత ఎకL�వ దూరం Dgð�e లq 
×గర�ను ఇPా®I�లLను పంvింtDEయqల/ అబ[̂×మ8 ఆల@tంt ఉండవచుu. 
2ాబటh` , bెలe Dా$6నప��డ� అబ,- .మ' ల¬� ఆ.రమ'ను ÎళY  dd�� Åtి:;� ఆ 
UిలY eా�jkక�డ .గరCనకH అప�a?ం� ఆ_ ̀భ'జమ' �ద eాట�� Uuట��  ఆ_`ను 
పంUిe�tuను అ/ Dాక��[గం bె�యజ�9�� ం,V.  

అరణ�ంల@ పయ̂qణం �ేయబë I� తన ఇంటhDా$62f vితర�డ� ఆ×రం 
Öటhpp�/7 Àంt ఎకL�DE= ఇవaకLంB- పంvిDE�ాడ/ �ాఠకLలకL ఆశuర�ం 
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కలగవచుu. Dా$62f మqర¼మధ�ంల@ ఇం2�)*+.- ఆ×రప,-$ాr లL 
,ొర�కLb-I�øన/ అతను (vితర�డ�) ఎదుర� చూసు� .-0B-? �ా$ా 2�పం 
ఎకL�వ i�ప� ఉండద/ Dార� మ-e  DgనకకL $ాగలర.E నమ®కం, Dార� ఎకL�వ 
దూరం Dgళeక¿డద.E రహస�)*+న ఉ,ే&శం అబ[̂×మ8ల@ ఏ)*+.- ఉ.-0I�ø? 

దుఃఖపB ే భర�Oా తంBdÔా అబ[̂×మ8కL గతంల@ ×గర� అరణ�ంల@2f 
�ా$6�� Iనప��డ� జ$6O6న సంఘటన, “Iïహü Dా దూత అరణ�మ8ల@ 
Öటhబ8గ¼#ద& … ఆ)*ను కనుOÕ/” (16:7–14) ఆ)*ను DgనకL� పంపడం 
గ8ర�� కL వ�ేu ఉంటYం,V. ఈ9ా$6 క¿B- ఆ)*కL ఇPా®I�లLకL అటYవంటh 
అనుభవ)  ఎదుర� 2ానుం,-? స$� OాÖ, vితర�/ మనసుల@ ఎటYవంటh 
తలంప�లL ఎగiిపB-8 µ మనకL bె�యక�� Iనప�టh2í, అసలL అM 
ఎటYవంటhDgౖనప�టh2í, మqBduDEi� \ÂH)*+న ఎండ ఉంB ే అరణ�ంల@ ఇద&ర� 
మనుషGలకL ఒక $Ñ�2��.- స$6�� I� Öటh/ Dా$62f అబ[̂×మ8 ఇవaల´దు.8 
,ేవ�BెలqO��.- మధ�ల@ జãక�ం �ేసు23/ Öర� లçంచ/ ఆ /ర̈న�ా̂ంతంల@ Dార� 
నªంt�� కLంB- 2ా�ాడb-డ/ అబ[̂ ×మ8 నÀ® ఉండవచుu.  

అబ[̂×మ8 ఆ vిలe Dా/bcక¿డ ×గర�నకL అప�a?ం� ఆ_ ̀ భ'జమ'�ద 
eాట�� Uuట��  ఆ_`ను పంUిe�tuను అ.E పక̂టన మ$Õక సమస�ను ల´వ.gతG� bcం,V. 
×గర� తన భ8జం=ద అసలL ఏం øiిం,V? iwప�` వÛంటY (LXX) మ$6య8 
iి$6యË vwÈిట[`  అనుDా,-లL, ఆ×రం Öటhbcబ[టY, vలిe Dాణ¬H  (ఇPా®I�లL) 
క¿B- అబ[̂×మ8 ఆ)* భ8జం=ద vwటh`నటY`  సూtసు� .-0I. పలL ఆధు/క 
Dా�ఖq�.-లL మ$6య8 అనుDా,-లL (ఆంగeంల@ – RSV; NRSV; NEB; REB; 
NAB; JB; NJB; TEV; NJPSV; NCV; CEV; ESV Üదల�ౖనM) ఇ, ే
Mషయq/0 bె�యజ�సు� .-0I. ,/2f bcడ�, 23ందర� బ¦ÓౖలL Dా�ఖq�తలL ఈ 
అç�ా̂యq/0 సమ$6rంచడం23రకL ఆ,V2ాండమ8 రచIత ఈ వృb-� ంత వరHనల@ 
పరస�ర Mర�ద¾)*+న ఆN-$ా�0 ప$6గణనల@2f \సు23/ ఉండవచu.E 
సÝàతGక)*+న /రHయq/23�-uర�. ×గర� తన భ8జం=ద య8క�వయసు�ణ¬H  
øయడం ఆ)* వలన 2ాదు 2ాబటh` , ఇPా®I�లL బహÇ�ా ఆ సమయంల@ చంటh 
vిలe DాBేøన.E Dాదం ఉం,V, అIb ేఇ,V 21:9 వచనం=ద చరuకL మ$6య8 
16:1–4, 16 వచ.-ల@e / 2ాలక¯మqనుగత �-$6తక̂ Mవ$ాలకL Mర�ద¾ంOా 
కనబడ�bcం,V. 

Ýý. ^ Dాక�/$ా®ణం 23ంత) రకL అసంబద¾ంOా ఉన0ప�టh2í, NASB 
మ$6య8 NIV పత̂GలL వ�క�)*+నటY` Oా ఈ Dాక��[Oా/0 అరrం�ేసు23నB-/2f 
ఇ,ొక�ట�–ల´క ఇ, ే ఉత�మ)*+ంద.E nల´e దు. Ýý. ^ శబ[& నుDాదం (య2-Âర 
అనుDాదం) ఇలq ఉంటYం,V: “2ాOా అబ[̂×మ8 DEకLవ.E ల´t మ$6య8 
ఆ×$ా/0 Öటhpp�/ \iి23/, మ$6య8 (Dాటh/) ×గర�2ftu (Dాటh/) ఆ)* 
భ8జం=ద vwటh` , మ$6య8 అతను (ఆ)*కL) vిలe Dాణ¬H  ఇtu, మ$6య8 ఆ)*ను 
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పంvిDE�ాడ�.”9 
21:10 వచనంల@/ “DgళeOÕటY` ” (garash) అ.E పదం, “పంvిDEiwను” అ.E 

�[వపక̂టన (ָׁשַלח, shalach) క¯) vీ “�[$ా�ప$6b-�జ�ం” (MB-కLలL, �[ర�ను 
బ ¡ p�Oా MBdtvwట̀డం) అ.E అ$ాr /0�ేu వయq�I (,Va\. 22:19, 29; Iïష. 
50:1; I$Ð®యq 3:1; మలq2í 2:16). అIb,ే $�ంBో  పదం Üదటh పదమంత 
పర�ష)*+న,VOా కనబడడం ల´దు. �ా$ా “ఈ ,-iి/ ,/ కLమqర�/ Dgళe  
OÕటY` మ8” అ/ అబ[̂×మ8ను 2�ర�కLన0ప�టh2í, అతను “ఆ)*ను పంvిDEiwను” 
అ/ కనబడ�bcం,V. అత/ చర�ల@e  ,ో^హtంతన ల´దు; M�æÈింt అతను ,ేవ�/ 
tb-� /2f ల@బడ�తG.-0డ�.  

×గర� ,VకL�ల´/ ,ేశ,Vమ®$6లq ఉంద/ తదుప$6 పక̂టన bె�యజ�9�� ం,V. 
ఆ)* Dgîe బ¦I�$�¢బ[ అరణ�మ8ల@ అటY ఇటY pర�గ8చుంBెను. ఆ)* �ా$6�� I 
ఐగ8ప�� ల@2f DgళeB-/2f పయ̂p0ంtంద.E అN-�యం 16ల@/ MవరణకL çన0ంOా, 
ఈ 9ా$6 ఆ)* మనసుల@ గమ�ం అంట% ఏ, ల´,ేø. ఆ)*, ఆ)* కLమqర�డ� 
ఉండB-/2f గ£డ� ల´క, ఏ Dgౖప�నుంBd ఏ స×యంOాÖ ఏ ఆశయ̄ంOాÖ ల´క 
ఒంట$6 Dారయq�ర�. Dార� �ా̂³న క.-ను దådణ�[గంల@ బ¦I�$�¢బ[ స=పంల@/ 
అరణ�ంల@ సంచ$6ం�-ర�. అబ[̂×మ8 ఇం2ా అప�టh2f అ.)*ల�కL $ా�Oా ఉన0 
O�$ార�ల@.E /వiిసు� .-0డ/ bెలL9�� ం,V (20:1; 21:22–34 చూడంBd). 
బహÇ�ా, పంvిDEయబBdనDా$6ద&రÎ త�ర��Dgౖప�, ఒక DEళ ఉత�ర అ$�Óయq 
,VశOా అంట� తదుప$6 2ాలంల@ ఇPా®I�లL వంశసుr ల@e  23ందర� /వiింtన 
�ా̂ంతంDgౖప� పయ̂qణ¬ంt ఉండవచుu (25:12–18). Dార� బ¦I�$�¢బ[ అరణ�ంల@ 
సంచ$6సు� .-0రనడంల@ వ�ంOా�రrం సు)$69�� ం,V, ఎందుకంట� బ¦I�$�¢బ[ v�ర�ల@/ 
bÔ� సగం “బ[M” (ְּבֵאר, be’er) అ.E అ$ాr /0 సూtసు� ం,V. అక�డ.E బ[M 
ఉన0ప�టh2í, ,ేవ�/ దూత చూvిం�ేవరకL ×గర� ఆ బ[M/ చూడల´దు. 

.గరCకH \fవ$ eాaాA నం (21:15–21) 

15ఆ dd�ల3� ÎళõY  అb¶x bన తరCeాత ఆ_ ̀ఒక ¶h ద :�ãంద ఆ �నGeా� 
పడe�t ి 16bc UిలY eా� y#వ� P�ను చూడల¬న� అను:;�, µంట�e�త దూరమ' 
eÂöY అత� :QదురCaా క�రC�ం�ెను. ఆ_ ̀ b³దురCaా క�రC�ం�� b³లHaQd�  
bÔ�ె�ను. 17\ేవ�డ� ఆ �నGeా� mరను µPÂను. అప��డ� \ేవ�� దూత 
ఆ:ాశమ'నుం�� .గరCను UిF�–.గరô Î:7¤ వ��న\f? భయపడకHమ'; ఆ 
�నGeాడ�నG yZట \ేవ�డ� eా� స§రమ' µ�య'P#Gడ�; 18Îవ� ల¬� ఆ 
�నGeా� ల¬వPÂd�  Î yేత పట�� :;నుమ'; eా�� alప� జనమ'aా yేtuదన� 
ఆ_`jk అPÂను. 19మ>?య' \ేవ�డ� ఆ_ ̀కనుGలH jెర�నందున ఆ_ ̀ÎళY  ఊట 
చూ� eÂöY ఆ dd�� ÎళYjk �ంU ి �నGeా�:� j#- గ �yె�ను. 20\ేవ�డ� ఆ 
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�నGeా�:� jk�ైయ'ం�ెను. అతడ� Uu>?a? UuదAeా�ై ఆ అరణ$మ'ల3 :ాప�రమ'ం�� 
µలH:ా�#b³ను. 21అతడ� ¶ా>ాను అరణ$మ'ల3 నునGప��డ� అత� తFY 
ఐగ'ప�� \ేశమ' నుం�� ఒక tీ� Æ� jె�� అత�:� Uuం��Y yేtuను.  

వచనమ' 15. అరణ�ంల@ ఒక $Ñ� సంచ$6ంచB-/2f తO6నంత Öటh/ ×గర� 
మ$6య8 ఇPా®I�లL తమbc \సు23/ Dgళeల´దు స$6 క,-, vwౖvwచుu మN-�హ0 
సమయంల@/ ఎండ \వత̂కL Dా$6 గ8రయq�ర�. ఆ dd�ల3� ÎళõY  అb¶x bన 
తరCeాత, Dార� ,-హం\ర�u23న ల´క�� యqర� గనక, ×గర� ఒక ¶h ద :�ãంద ఆ 
�నGeా� పడe�tినద� bెలL9�� ం,V. ఒక త�e ÀకL�ట)*+న Dా�కLల�ాటYbc తన 
కLమqర�ణ¬H  ఎB-$6ల@/ �: ద 2f¯ంద పడDEiిన సంఘటన గ8$6ంtన వరHన ఈ 
Dాక��[గంల@ కనబడ� తGం,V. ఇక�డ అంత$ా¥వం ఏÀటంట� తనకL స×యం 
లçసు� ంద.E నమ®కం 2�ల@�Iన ×గర� తన కLమqర�/2f ఇక మరణం 
తథ�మ/ అనుకLం,V. tవ$6 Âణ-ల@e  9ాధ�)*+నంతవరకL అత/2f ఎంbc 23ంత 
.gమ®,V /�ేu పయ̂త0ంల@, ×గర� అత/=ద సూటhOా ఎండDEBdÀ పడకLంB- 
అత// Öడల@ ఉంtం,V. 

వచనమ' 16. ఇPా®I�లL బ[ధపడడం ×గర� చూడల´క�� Iం,V; :ాబట��  
ఆ_ ̀µంట�e�త దూరమ' eÂöY అత� :QదురCaా క�రC�ం\f, MంటhDEత దూరం అంట� 
ఒక వ�2f� బ[ణం DEi��  అ,V Dgð�e ంత దూరం. అతను ఆ)*కL 
కనబడక�� Iనప�టh2í, స×యం23రకL అత/ DEi� 2�కలL MనబBేంత దగ¼ర ల@.E 
ఆ)* DEt ఉం,ేø. ఎండDEBdÀ2f DE9ా$6�� I :Èి�ంt�� Iన వ�2f� 
ఎంBd�� Iన OÕంతGbc 2�క DEయగలడ/ ఆ)* అను23నడం వృ2-పయ̂qi�. 
క¿ర�u/ ఉన0 ×గర�, తన కLమqర�ణ¬H  ÀÙంO6 DEసు� న0 మరణ-/0 ఆపల´/ 
/సÄ×య8$ాల�,ౖ bc UిలY eా� y#వ� P�ను చూడల¬న� అంతGల´/ /$ాశbc 
Üరvwటh`ం,V. ఇPా®I�లL బత̂2ాలంట� ఆ)*కL ఇక ÀO6�న ఏ2��క ఆశ (ఆN-రం) 
,ేవ�డ� జãక�ం �ేసు23నడం మqత)̂ ; 2ాబటh`  ఆ)* IïలLO�p�  I�Bెuను అ/ 
Dాక��[గంల@ కనబడ�bcం,V.  

వచనమ' 17. బ[N-కర)*+న ఈ Âణంల@ \ేవ�డ� ఆ �నGeా� mరను 
µPÂను అ� Dాక��[గం bె�యజ�9�� ం,V. అప��డ� \ేవ�� దూత ఆ:ాశమ'నుం�� 
.గరCను UిF�–.గరô Î:7¤ వ��న\f అ/ అడగడం జ$6O6ం,V. ఇ,V 
కtuతంOా జDాబ8 2�$6 అBdO6న పశ̂0 2ాదు, ఎందుకంట� జDాబ8 �ెv�� అవ2ాశం 
,ేవ�/ దూత ఆ)*కL ఇవaల´దు. ఇందుకL బదులLOా, ఆయన eÂంటP� 
భయపడకHమ'; ఆ �నGeాడ�నG yZట \ేవ�డ� eా� స§రమ' µ�య'P#Gడ� 
అ/ Nై$ా�/0సూ�  మqట[e B-డ� (16:11; 17:20 MవరణలL చూడంBd). 
అభయq/0�ేu ఈ పక̂టన అబ[̂×మ8 b-ను v�^Àంtన ఆ ఇద&$6/ 23,V&�ాటh 
ఆ×రప,-$ాr లbc అరణ�ంల@2f ఎలq పంvిం�-డ.E పశ̂0కL జDాబ8 �ెబë� ం,V 
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(21:14). vితర�/ �Mతంల@ ఇ,V జ$6O� సమయq/2f, దు9ాÄధ�)*+న ఈ 
పయ̂qణంల@ Iïహü DాI� Dా$6/ ఆదుకLంట[డ/ ఆయ.E Dా$62f 2ావలiినM 
ఇ9ా� డ/ న) ® సంiిద¾త గల 9ాr I2f అతను �ేర�కL.-0డ�.  

వచనమ' 18. అంb- అగమ�OÑచరంOా ఉన0 ఆ ,.-వసrకL ఆవల 
ఇPా®I�లLకLన0 భMష�ñ�Mతంగ8$6ంt ×గర� గ¯ÝÞం�ేలq ,ేవ�/ దూత 
ఆ)*కL Mశదపర�సు� .-0డ�. ఆ �నGeా� ల¬వPÂd�  Î yేత పట�� :;నుమ' అ/ 
,ేవ�/ దూత ఆ)*ను Ýýచu$6ం�-డ�. “అత/=ద Ö �ేp/ iిrరంOా ఉంచుమ8” 
అ/ ఈ మqటలకL అÂ$ారrం. Ýý. ^ నుBd2ారంల@ “అత/2f Ö �� ^ b-Ä×/0వ�a”10 
అ/ అరrం. అప��డ� ఆ ,Vవ�సaరం �-లq 2ాలం 2f¯ందట Iïహü Dా దూత ఆ)*bc 
�ేiిన DాOా& .-/0 ప�నర�,-ì టhంtం,V. ఆ)* కLమqర�Bైన ఇPా®I�లLను alప� 
జనమ'aా �ేiwదన/ ,ేవ�డ� ఈ సమయంల@ �-లq స�ష̀ంOా /$�&ªం�-డ� 
(16:10–12 చూడంBd). 

వచనమ' 19. భMష�తG� ల@ ఇPా®I�లLకL క�O� ఆÊ$ాa,-లపటe  Iïహü Dా 
ఆస2f� చూపడం మqత)̂  2ాదు, ఆయన ఇPా®I�లL పస̂ు� త ప$6iిrp/, అంట� 
pp�ల@/ Öళ;e  ప©$6�Oా అI�� I నందువలన అత/ శ$Ðరం ఎండDEBdÀ2f 
b-ళల´క వడ��� వడంపటe  క¿B- తన దృÈి`vwట[` డ�. ఆ)* vwటh`న ÜరకL 
జDాబ8Oా, \ేవ�డ� ఆ_ ̀ (×గర�) కనుGలH jెర�నందున ఆ_ ̀ ÎళY  ఊట 
చూ�నట��  bెలL9�� ం,V. అప��డ� Dార� “బ¦I�$�¢బ[ అరణ�మ8ల@” ఉ.-0ర�, బ[M 
ఎప�టhనుంBో  అక�Bే ఉం,V (21:14 MవరణలL చూడంBd). ఏ)*+నప�టh2í, ఇక 
తనకL Öర� ,ొ$62� nలL ల´ద/ /$ాశపBdం,V, కళe/ంB- కÖ0ర� ఉÓ2f $ాOా 
అక�Bే ఉన0 బ[M/ ఆ)* చూడల´క�� Iం,V. ఈ Mషయంల@ ,ేవ�/ దూత ఇక 
×గర�కL Mడమ$6u �ెప� నవసరం $ాల´దు; ఆ_ ̀… eÂöY ఆ dd�� ÎళYjk �ంU ి
�నGeా�:� j#- గ �y�ెను అ/ bలెL9�� ం,V. ఆ)* తన ,-హం\ర�uకLన0 Mషయం 
ఈ వరHనల@ ప9̂ా� వనకL $ాల´దు; Dాస�Dా/2f ఒక త�eOా Dాస�Dా/2f ఒక త�eOా 
తన కLమqర�/2f Öటh/వaడం ఆ)* మ8ందున0 మ8ఖ�)*+న బ[ధ�త అ/ ఈ 
వరHన Mశదపర�9�� ం,V. ఇPా®I�లL Öళ;e  b-̂O6 i�ద,$6న త$ాaత ఆ)* Öళ;e  b-̂O6 
తన �ా̂ణం /లబ¦టY` 23/ ఉంటYంద.E సంగp సుస�ష̀)*+న,.ే  

వచనమ' 20. బ¦I�$�¢బ[ దగ¼ర ఉన0 అరణ�ంల@ ×గర�కL ఇPా®I�లLకL 
ఎదు$��న ఆకiి®క అనుభవం త$ాaత, ఈ vిలe DాBd �Mతంల@ తదుప$6 �[గం 
గ8$6ంt రచIత �-లq కLe ప� ంOా సంగ¯హప$ాuడ�. అతను జనeాgాలకH 
దూరంaా అరణ$మ'ల3 :ాప�రమ'ం��నట�� , “అడMOాBd దవంటh మనుషG�డ�” 
అI��వరకL (16:12) \ేవ�డ� ఆ �నGeా�:� bcBె ౖయ8ంBెను అÖ bెలL9�� ం,V. 
ఇPా®I�లL సం�-ర �వనMN-.-/0 2�ర�2�వడంbc, అతను MలL2ాB-Iïను 
అ/ bెలL9�� ం,V. DEటOాBdOా అతను మంt .Eర�$6త.-/0 9ాNVంt ఉండవచుu, 
పp̂క¿ల)*+న ప$6iిrతGల@e  అతను బత̂కB-/2f ఇ,V bcడ�Bd ఉంటYం,V. తదుప$6 
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2ాలంల@ అత/ వంశసుr ల@e  23ంద$��న “2�,-$Ðయ8ల” గ8$6ంt Dార� “MలL 2ాండ�e ” 
మ$6య8 “బలqఢ��లL” అ.E ప9̂ా� వన కనబడ�bcం,V (Iïష. 21:17; మ$6య8 
ఆ,V. 25:12, 13 చూడంBd).  

వచనమ' 21. ఈ వృb-� ంతంల@ tవ$69ా$6Oా ఇPా®I�లL గ8$6ంt అతను 
¶ా>ాను అరణ$మ'ల3 నునGట�� aా సంådప�  సమq�-రం కనబడ�bcం,V, ఈ అరణ�ం 
క.-ను దådణ�ా̂ంతంనుంBd iీ.-I ,aప కల�ం త�ర�� మధ� �ా̂ంతంల@ �-లq 
) రకL మ$6య8 ,Vగ8వOా ఎర ̄ సమ8దం̂వరకL Dా�vింtం,V (అ$ాబ[ iింధు 
�ాఖ) (సంఖq�. 12:16; 13:3, 26). ×గర� ఐగ8vీ�య8$ాలL గనక (16:1, 3; 
21:9; 25:12), ఇPా®I�లL ఆ)* సa,ే�ా/2f �-లq దగ¼$Ñe  /వiిం�-డ� గనక, 
ఆ)* తన కLమqర�/2f ఐగ'ప��  \ేశమ' నుం�� ఒక tీ� Æ� bెtu అత/2f vwంBde  
�ేiిం,V. �ా̂³న పªuమqiియq సంప,̂-యqల ప2̂ారం, తంBd ̂ తన కLమqర�/2f 
�[ర�ను \సుకL$ాDా� (24:1–67; 34:4). అబ[̂×మ8 ×గర�ను పంvింt 
DE�ాడ� గనక, ఈ Mషయంల@ ఇ,V 9ాధ�ం 2ాదు. 2ాబటh`  ఆ)*, ఆ�-రం ప2̂ారం 
తన భర� �ేయవలiిన బ[ధ�తను b-.E \సుకLం,V. బహÇ�ా ఆ)* �ా$ాను 
అరణ�ంగ8ంB- పయ̂qణ¬ం� ేవర�కLల�ౖన బ[ట9ార�ల బృందంల@ంt ఐగప��  బ[/సను 
bెtu ఉండవచుu (37:28 చూడంBd).  

అబ,- .మ' అÀ_`లÕకHjk ఒప�ందం yేయడం (21:22–34) 

క2-గమనం మ-e  అబ[̂×మ8Dgౖప� మîeం,V, అతను అ.)*ల�కLbc 
ఒప�ందం కLదుర�u కLన0టY`  కనబడ�bcం,V. 

ఒప�ందం (21:22–26) 

22ఆ :ాలమందు అÀ_`లÕకHను అత� tVP#"fపdb³�న - ీ:$లHను 
అబ,- .మ'jk మSటలS��–Îవ� yేయ' పనుల�Gట�ల3ను \ేవ�డ� ÎకH 
jk�ైయ'P#Gడ� గనుక 23Îవ� నPÂౖGనను P# ప�త- ¶.j#- దులPÂౖనను వం�ంపక, 
P�ను ÎకH yేtిన ఉప:ారమ' ylప��న P#కHను Îవ� పర\ేýeÂౖయ'నG bc 
\ేశమ'నకH yేtuదన� \ేవ�� UVరట ఇకÁడ P#jk ప-మSణమ' yేయ'మ� 
yెUu�ను. 24అందుకH అబ,- .మ' – ప-మSణమ' yేtuదనPÂను. 25–26అÀ_`లÕకH 
\#సులH బలSj#Áరమ'aా Åtి:;�న ÎళY  బ,µ µషయ_`� అబ,- .మ' 
అÀ_`లÕకHను ఆ¼7Uింపaా అÀ_`లÕకH–ఈ ప� b³వరC yేtి>Z P�PÂరCగను; 
Îవ�ను P#jk yెప�ల¬దు; P�ను P�� ేaా� bc సంగd µనల¬ద� yెప�aా 

వచనమ' 22. ల´ఖన�[గం bె�యజ�సు� న0టY` Oా, ఈ సంఘటన ఆ 
:ాలమందు జ$6O6ం,V. ఇక�డ సహజంOా.E “ఏ 2ాలంల@” అ.E పశ̂0తల�తG� తGం,V. 
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ఈ సందర¥ం ఇ9ాÄకL ప�ట̀క మ8నుప� (21:1–3), �ా$ా Mషయంల@ అబ[̂×మ8 
అ.)*ల�కLbc అబద¾ం �ెvి�నప�టhదÖ (20:1–18) ఆ,V2ాండమ8 రచIత 
గతంల@/ సంఘటన గ8$6ంt ఇక�డ ప9̂ా� Mసు� .-0డ/ 23ంద$6 పంBdతGల 
అç�ా̂యం. ఈ అç�ా̂యం సం�[వ�)*+న, ేఅIనప�టh2í, “ఆ 2ాలమందు” అ.E 
పదtతం̂ (�[వపక̂టన) �-లq మటYకL 2ాల క¯మqనుగత సంఘటనల´0 
v�$Õ�ంటYన0టY` Oా ఉం,V. అ,Oాక, ఇ9ాÄకL ప�టh`  త�e�ాలL MBdtన త$ాaత.E 
మ$6య8 ×గర�ను ఇPా®I�లLను బయటh2f పంvింtన త$ాaత.E, అబ[̂×మ8 
అ.)*ల�కLల మధ� ఒప�ందం జ$6O6ం,V (21:1–21). 

ఈ సందర¥ంల@, అÀ_`లÕకH తన i�.-NVపpIï+న J ీ2�లLను Dgంట 
bెచుuకL.-0డ�. “J ీ2�లL” అ.E v�ర� #క� మ£లం అ/శuయమ8. 23ందర� ఈ 
v�ర�ల@ హÇ$6యË11, అనటß�యË12, ల´క J ి�Èీ�  మ£లం ఉందÖ (21:32, 34; 
26:1, 26) గ8$6�ంtనప�టh2í, ఈ v�ర� �ా̂³న గ¯ం2-ల@e  OాÖ ªలq�ాస.-ల@e  OాÖ 
ఎక�B- కనబడడంల´దు. హÇ$6యË పజ̂లL ఆ 2ాలంల@ )*9: �: తÀయ 
Dాయవ��ా̂ంతం (ఇ$ాÚ) నుంBd అనటß�యq (ట$Ð�) ల@2f Mస�$6ంt 
ఉన0ందున,13 J ి�Èీ�య8ల@e  అ.EకLల సaసrల)*+న “ఎÛయË ల´క అనటß�యq 
�ా̂ంతం నుంBd 2�¯తG గ8ంB-” బహÇ�ా J ీ2�లL ప©$6aకLలL వtu ఉంట[$�øన/ 
(“క® �� ర�”; ఆøసు 9:7) Gordon J. Wenham అ.E పంBdతG/ ఊ×జ/త 
అç�ా̂యం.14  

అ.)*ల�కL మ$6య8 J ీ2�లL అబ[̂×మ8ను Îవ� yేయ' పనుల�Gట�ల3ను 
\ేవ�డ� ÎకH jk�ైయ'P#Gడ� అ/ పశ̂ంiిం�-ర�. ,Vన,V.-çవృ,V¾  �ెందుతGన0 
అబ[̂×మ8 ఐశa$ా�/0 ప�$Ñగp/ మ$Ð మ8ఖ�ంOా M9ా� ర)*+న OÕ$�¯లL ) కలL 
ప:వ�ల మంద�0 nర� �-లq సంవతÄ$ాలLOా గమ/ం�-ర�. అంత M9ా� ర)*+న 
మంద�0 2ా�ాడడం23రకL సుªådతGల�ౖన 2ాపర�లL 2ాDా�. గతంల@.E 
సుªådతGల�ౖన మ£డ�వందల ప,ె&/À,V మం,V మనుషGలL సుమqర� ఇరDg ౖ
అIదు సంవతÄ$ాలకL vwౖOా.E అబ[̂×మ8ను i�Mంచడం జ$6O6ం,V (14:14), 
ఇప�టh2f అబ[̂×మ8 దగ¼ర అంతకL $�టh`ంప� మనుషGలLండవచుu. అబ[̂×మ8bc 
ఉన0 M9ా� ర)*+న అనుచరగణం తమకL $ాజ2íయంOా బ¦డదOా మqరగల,ేøన/ 
బహÇ�ా అ.)*ల�కL అత/ i�.-NVపp చూt ఉండవచుu.  

2ాబటh` , J ి�Èీ�య8లL సమqDE�ా/0 ఏ$ా�టY �ే�ార�. “,ేవ�డ�” (ֱאֹלִהים, 
’Elohim) UితరC�:� jkడ�aా ఉP#Gడ�, అతను �ేiిన ప/ అంతటhÖ ,ేవ�డ� 
ఆÊరa,Vసు� .-0డ.E OÕప� పశ̂ంసbc Dార� తమ సం�[షణను ÜదలLvwట[` ర�. 
ఆ,V2ాండమ8ల@ ,ేవ�/2f సరaDా�ప�  .-మంOాను, అన� పజ̂లL ,ేవ�/2f 
ఉపµO6ంtన �ా̂మqణ¬క .-మంOాను, అంట� ఏ ,ైDా/2��.- వ$6�ం� ే
సరa9ాN-రణ)*+న వర¼ .-మంOాను ’Elohim అ.E v�ర� కనబడ�bcం,V (31:30; 
41:38). అబ[̂×మ8 మనుషGలకL తన మనుషGలకL మధ� ఉ,Vక̂�త�0 ల´క 
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పp̂క¿ల చర��0 /Dా$6ంచడం23రకL, ధనవంతGడూ శ2f�మంతGడూ అIన 
పర,ేªనుంBd (అబ[̂×మ8) ఏ ,-Bd ఎదుర�2ాకLంB- అత/bc అ.)*ల�కL �ాంp 
ఒడంబBdక �ేసు2�DాలనుకL.-0డ�. 

ఈ ఇద&రÎ Üదటh9ా$6Oా కలLసుకLన0 �-లq సంవతÄ$ాల త$ాaత.E n$6 
మధ� ఇప��డ� ఈ సమqDEశం జ$6O6 ఉండవచుu (20:1–18), ఎందుకంట� Üదట 
ఉన0 ప$6iిrతGలL ఇప��డ� తల2f¯ందు ల�ౖనటY` Oా కనబడ�bcం,V. Üదటße , 
అబ[̂×మ8 అ.)*ల�కL Mషయంల@ తనకL �ా̂ణ×/ ఉం,ేøన/ భయపB-8 డ�. 
ఈ భయ)  అతను �ా$ా Mషయంల@ అబద¾ం �ెv��టటY` , $ా� ఆ)*ను \సు23/ 
Dgð�e  టటY` Oాను �ేiిం,V. అIb ే ఇప��డ�, ప$6iిrతGలL �-లq çన0ంOా 
ఉ.-0I. ,ేవ�/ ఆÊ$ాa,-లbc vితర�/ సం�ా,-�లL అNVకం 2ావడంbcను 
అత/ మనుషGలL $�టh`ంపవడంbcను (21:22), $ా� తన ,ేశంల@ ఉన0 పర,ేª/ 
చూt బ¦,V$6�� తG.-0డ�. 

వచనమ' 23. 2ాబటh` , అ.)*ల�కL తన i�.-NVపpbcబ[టY వtu 
అబ[̂×మ8bc )*+\^బంN-/0 2�ర�కLంటY.-0డ�. తననుOాÖ తన ప�త ̂
�"b-̂దులనుOాÖ అబ[̂×మ8 వంtంపకLంB- ఉంBేలq అతను \ేవ�� UVరట … 
ప-మSణమ' yేయSల� అ.)*ల�కL మనM �ేసు� .-0డ�. అంట�, ఇక ఎన0టh2í 
అబ[̂×మ8 తన ప-జల�ద \#��yేయకHం�#, తనను OాÖ తన 
·,µత>ాలeా>?�aాÎ పదnభష̂G4 �0 �ేi ి వంచనbc $ాజ¤�/0 
ఆక¯Àంచు23నకLంB- అ.)*ల�కL అబ[̂×మ8bc /బంధనను 2�ర�కLంటY.-0డ�. 
అ.)*ల�కL అబ[̂×మ8 2�టYవంటh ఉప2ారమ8 (ֶחֶסד, chesed, “నమ®కతaమ8” 
ల´క “అ�ార v�^మ”) �ే�ాBో , అటYవంటh ఉప:ా>ాP�G ఇప��డ� అబ[̂×మ8 b-ను 
పర\ేýaా ఉనG (ּגּור, gur, “పర,ేªOా �Mం�-డ�”) IÒ \ేశమ'నకH క¿B- 
�ేయqల/ అత/ప��డ� అభ�$6rసు� .-0డ�. 

వచనమ' 24. అంతఃకరణ v�^రణbc.E అబ,- .మ' ప-మSణమ' yేtuదను అ/ 
�ె�ా�డ�. అబ[̂×మ8 పమ̂qణం�ేయడం గ8$6ంt మqత)̂  మనం 
చదువ�తGన0ప�టh2í, ఎదుర�,-డ�లL జరగ కLంB- �ేసు23.E ఈ )*+\^ప©రaక 
/బంధనల@/ షరతGలకL చట̀ప2̂ారం $�ండ� పå6లL బ[ధ�త వÝÞం�-ల.E,V 
మనకL bె�iిన Mషయ) . 2ాబటh` , ఈ ఒప�ం,-/0 ల´క సంNV/ 
కLదుర�u2�డంల@ tవరOా Dా$6ద&ర� ఒప�ందం పటe  MశaసÖయత కనప$�uలq 
“పమ̂qణమ8 �ేi”ి 23.-0ర/ (21:31) రచIత ప9̂ా� Mసు�  .-0డ�. /బంధన 
Mషయంల@ ఈ ప9̂ా� వన ఇంతకL మ8ందు $ాక�� వడం బహÇ�ా /బంధనను 
2�ర�23.E వ�2f�2f /బంధన పటe  MశaసÖయత ఉండడం అవశ�ం అ.E �[వన 
2ావచుu. అబ[̂×మ8 అ.)*ల�కLbc ఇటYవంటh ఒప�ందం కLదుర�uకLంట[B- 
కLదుర�u23నB- అ.E, ే ఇక�డ అసలL పశ̂0. అబ[̂×మ8 ఒప��కLన0 Dgంట.E 
/బంధన Mషయంల@ జరగవలiిన MNV/రaహణ జ$6O6�� Iం,V. 
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వచనమ'లH 25. ఈ ఇద&ర� ఒప�ం,-/0 ల´క /బంధనను 
రÎÏdపర�u23.Eమ8ందు (ఆø,Vం� ేమ8ందు), అబ,- .మ' ఒక తన2�దు$��న ఒక 
ఇబùం,V గ8$6ంt తప�క �ెప�వలiిన అవసరం క�O6ం,V. అత/ మనుషGలL Öళe  
బ[M తవ̂aOా (26:15, 18 చూడంBd) ఆ బ,µ� అÀ_`లÕకH \#సులH 
బలSj#Áరమ'aా Åtి:;�న సంగp గ8$6ంt అబ[̂×మ8 అÀ_`లÕకHను 
ఆ¼7Uింy#డ�. అప�టh2� అబ[̂×మ8 $ా�పటe  అత/ పజ̂లపటe  “ఉప2ారమ8” 
(chesed) �ే9ా� న/ పమ̂qణం�ేiినందువలన (21:23, 24), అతను తన 
పమ̂qణం =రకLంB- అ.)*ల�కL ,-సుల .Eరప©$6త చర��0 ªådంచల´డ�. 
2ాబటh` , అబ[̂×మ8కLన0 ఏ2��క మqర¼ం ల´క అవశ�)*+న శరణ�ం ఏÀటంట� ఈ 
Mషయంల@ .-�యం 23రకL $ా�కL Mజ¹vి�  �ేయడం మqత)̂ . 

వచనమ' 26. బలqb-�రంOా బ[M/ \సు23ంట� vితర�డ� J ి$ా�దు 
�ేయడమ.E,V .Eటh 2ాలంల@ మనకL అంత \వ)̂*+న .EరంOా క/vించక�� I.-, 
vితర�/ 2ాలంల@ అక�డక�B- మqత)̂  23,V&�ాటh Öటhవసp లభ�మI�� 
:ష�భ£మ8ల@e  పజ̂లకL ప:వ�ల మందలకL అ,V �వన®రణ సమస�I�. 
అత/2f Öటh=ద హకL� ల´నటeIb,ే అÀ_`లÕకH ఎదుట అబ[̂×మ8 
�ాంpయ8తంOా /వiిం� ేMషయంల@ �ేiిన పమ̂qణ-/2f ఏం MలLవ ఉంటYం,V? 

ఈ Mషయం 23¯ త� Oా కLదుర�uకLన0 /బంధనకL (ఒప�ం,-/2f) మంt ప$ÐÂ 
అవ�తGం,V. $ా� తన పటe  .-�యంOా పవ̂$6�9ా� Bో  పవ̂$6�ంచBో , తన i�వకLలL 
�ేiిన తప���0 స$6,Vదు& b-Bో  స$6,Vద&Bో  అబ[̂×మ8 bెలLసు2�DాలనుకL.-0డ�. 
అ,Oాక, అ.)*ల�కL అత// అత/bcబ[టY ఉన0Dారంద$6Ö ఆ �ా̂ంతంల@ 
/వiించB-/2f మ8ందుOా ఆ×a/ం�-డ� (20:15). Dార� (అబ[̂×మ8, అత/ 
మనుషGలL) ఆ భ£À/ భ£Àల@ లభ�మI�� Öటh/ Dాడ�23నవచu.E 
అంత$ా¥వం సహజంOా.E, అంట� �ెప�నక�$�eకLండ.E కనబడ�bcం,V. >ాE ఈ 
µషయంల3 తన:7� jెFయదనGట�� aా ఈ ప/ Iïవర� �ేiి$Ñ అ/ �ె�ా�డ�. 
vwౖvwచుu, ఈ Mషయం గ8$6ంt తన2�ందుకL �ెప�ల´ద/ ఇం2ా అబ[̂×మ8.E 
/ం,Vసు� .-0డ�. .Eను P�� ే aా� bc సంగd Mనల´ద/ అ.)*ల�కL .ä2f� 
�ెబ8� .-0డ�. 

ఒప�ందం ఆ¯దం ¶h ందడం (21:27–34) 

27అబ,- .మ' alఱ*o లను alడY ను jెUి�ం� అÀ_`లÕకH:�yె�ను. eా>?దAరC ఇట�Y  
�బంధన yేt ి :;�>?. 28తరCeాత అబ,- .మ' తన alఱ*o ల మందల3నుం�� bÔడ� 
Uuంట� UిలY లను e�రCaా నుంyనెు గనుక 29అÀ_`లÕకH అబ,- .మ'jk–Îవ� e�రCaా 
ఉం�న ఆ bÔడ� alఱ*o  UిలY లH ఎందుక� య��aQను. అందు కతడ� 30–P�P� bc 
బ,µ� త-µ§ం�నందుకH P# gా¼Ë$ర¹మ'aా ఈ bÔడ� alఱ*o  UిలY లను Îవ� P# yేత 
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ప�చు�:;నవలÕన� yెUu�ను. 31అకÁడ eా>?దAరC అట�Y  ప-మSణమ' yేtి:;�నందున 
ఆ yZట� బibÔ>Qqబ, అనబ�ెను. 32బibÔ>Qqబ,ల3 eారC ఆలSగ' ఒక �బంధన 
yేtి:;�న తరCeాత అÀ_`లÕకH ల¬� తన tVP#"fపdb³�న - ీ:$లHjk - ిFNీ�య'ల 
\ేశమ'నకH d>?a? eÂáÿY ను. 33అబ,- .మ' బibÔ>Qqబ,ల3 ఒక Uిచుల వృÞమ' P#ట� 
అకÁడ �త$\ేవ��ైన b³హ  eా UVరట ¶-ా ర¹న yేtuను. 34అబ,- .మ' - ిFNీ�య'ల 
\ేశమ'ల3 అP�క \fనమ'లH పర\ేýaా నుం�ెను.  

వచనమ' 27. అబ[̂×మ8 తM̂aంtన బ[M/ అ.)*ల�కL i�వకLలL 
బలవంతంOా \సుకLన0 సంగp అ.)*ల�కLకL bె�iినప�టh2í అతను bె�యద/ 
�ెvి�నప��డ� tవర2f ఆ Mషయq/0 అబ[̂×మ8 నమ®డం జ$6O6ం,V. ఈ MDాదం 
Mషయంల@ ఫ�త) )*+ం,ో  Dాక��[గంల@ Mవ$ాలL లభ�ం 2ాక �� I.-, 
vితర�/ J ి$ా�దు గ8$6ంt ద$ా�ప��  �ేయB-/2f $ా� అంOÐక$6ంt ఉండవచుu. 
$ా� అబ[̂×మ8 Mషయంల@ జ$6O6న తప��ను స$6,Vదు& b-న.E 
అభయq/0�ేuవరకL బహÇ�ా అబ[̂×మ8 �ాంp ఒప�ం,-/0 ఆø,Vంt ఉండక 
�� వచుu. MDాదం �ాంpయ8తంOా ప$6Pా�రమవ�తGంద.E )*ప��2�లLbc, 
vితర�డ� OÕఱª$లను alడY ను jెUి�ం� అÀ_`లÕకH:�yె�ను అ� మనకH 
µశదమవ�jkం\f. 

సతÄంబంN-ల ప�నర�ద¾రణbc, పరస�ర Mధు�క� ధ$ా®�0 అంOÐక$6సూ�  
Dా$6ద&ర� ఇటYe  /బంధన �ేiి23/$6 అ/ ఉం,V. “/బంధన �ేiి23/$6” అ.E Ýý. ^ 
�[D!2f�2f “/బంధనను ఖంBdంచడం” (ָּכַרת ְּבִרית, karath berith) అ/ Dా��-�రrం. 
ఇ,V, /బంధన �ేసుకLన0 సందర¥ంల@ ప:వ�ను $�ండ� ఖంB-లLOా వNVంt ఆ 
$�ండ� ఖంB-ల మధ� నBdt�� I� (15:7–11, 17, 18) �ా̂³న 2ాలంల@/ 
ఆ�-$ా/0 సూtసు� ండవచుu. /బంధన�సేు కLన0Dార� /బంధనల@/ Mధు�క� 
ధ$ా®�0 �ాటhంచక �� IనటeIbే “ఆ ప:వ�కL జ$6O6నట�e  తమకL క¿B- 
జర�గ8తGం,V”15 అ/ తమ =,V2f b-)  �ా�� 2f�/ bెచుuకLన0టe/ అరrం.  

వచనమ' 28. Dాక��[గం అబ,- .మ' తన alఱ*o ల మందల3నుం�� bÔడ� 
Uuంట� UిలY లను e�రCaా నుంyెను అ/ bె�యజ�9�� ం,V. Dా$6ద&రÎ ఖంBdంtన 
ప:వ�లLOాక అబ[̂×మ8 ఏడ� OÕ$�¯vిలe �0 DEర�Oా ఉం�-డ/ స�ష̀మవ�bcం,V. 
ఈ సమయంల@ ఆ�-ర$Ðb-� �ేయవలiిన,-/కంటò Àంtన,ే,ో  అబ[̂×మ8 
�ేiిన ఈ చర�ల@ కనబడ�bcం,V, ఇ,ేÀటß అ.)*ల�కLకL క¿B- అరrం2ాక 
కలవరపB-8 డ�. 

వచనమ' 29. అదనంOా OÕ$�¯vిలe �0 ఉంచడంల@/ �ా̂మ8ఖ�త 
సaయంMవరణ-త®కంOా ల´దు 2ాబటh` , $ా� Dాటh/ iీaక$6ంచB-/2f సుమ8ఖత 
చూపల´దు. Îవ� e�రCaా ఉం�న ఆ bÔడ� alఱ*o  UిలY లH ఎందుక� అ��a? >ాE 
అబ,- .మ'ను Mవరణ 2�రడం జ$6O6ం,V.  



 183 

వచనమ' 30. అబ[̂×మ8 తన ఉ,ే&�ాలగ8$6ంt తన చర�లగ8$6ంt .E.E bc 
బ,µ� త-µ§ం� నందుకH P# gా¼Ë$ర¹మ'aా ఈ bÔడ� alఱ*o  UిలY లను Îవ� P# yేత 
ప�చు�:;నవలÕన� $ా�కL Mవ$6ంt �ె�ా�డ�. అబ[̂×మ8 Öళeబ[M=ద హకL� 
Mషయంల@ ఎదుర�,-డ�లకL nల´e / �ాంpయ8త ఒప�ందంల@ �[గ)*+న భదత̂కL 
Àంtన,-/0 ల´క మ�«క)*+న DాOా& .-/2f Àంtన,-/0 ఏ,ో  
అ.)*ల�కLనుంBd 2�ర�కLంటY.-0డ�; Öళeబ[M/ అబ[̂×మ8 మనుషGల´ 
తD̂ాaర� 2ాబటh`  ఆ Öళeబ[M తన2� �ెందుతGంద/ అతను $ా�నుంBd బÝÞరంగ 
పమ̂qణ-/0 ల´క ఒటY` ను 2�ర�కLంటY.-0డ�.  

వచనమ' 31. అబ[̂×మ8 అ.)*ల�కLbc $�ండవ పp̂ఘటన గ8$6ంtన వరHన 
అక�డ eా>?దAరC అట�Y  ప-మSణమ' ytే:ి;�నందున ఆ �ÑటY బ¦I�$�¢బ[ అనబBనెు 
అ.E Dా�ఖ�bc మ8గ8సు� ం,V. “Öళe  బ[M” Mషయq/2f bcడ� (21:25–26, 30), 
“/బంధన” “I�డ�” “పమ̂qణమ8” అ.EDాటh/ ఈ Dాక� �[గంల@ పలL9ార�e  
సూtంచడం జ$6O6ం,V (21:23, 24, 28, 29, 31). ఇక�డ ఉపµO6ంtన ప,-ల 
�ా̂మ8ఖ�తను రచIత Mవ$6ం�-డ�: ְּבֵאר (be’er) అంట� “బ[M” అÖ, ֶׁשַבע 
(sheba‘) అంట� “I�డ�” అ/ సూ�-�రrం. ఈ $�ండ� ప,-ల క¿టÀ2f అÂ$ాలq 
“I�డ� #క� బ[M” అ/ అరrం, ఇ,V vితర�డ� $ా�కL ఏడ� OÕ$�¯vిలe �0 
ఇవaB-/0 సూt9�� ం,V. n$6ద&రÎ పమ̂qణం �ేసుకLన0 ఈ సrలq/2f 9ా®రక 
tహ0ంOా “పమ̂qణమ8 #క� బ[M” అ.E అరrం క¿B- ఈ v�ర�ల@ ఉం,V.16  

సుమqర� ఇరDg ౖ అIదు సంవతÄ$ాలకL vwౖOా.E క.-నుల@ /వiింtన 
త$ాaత, అక�డ�న0 బ[వ�ల@e  కÖసం ఒక బ[M =,ై.- అత/2f చట̀ప2̂ారం ప©$6� 
హకL� ఉంB-�. .Eడ� టòó బ¦I�$�¢బ[ అ/ v�ర��: ం,Vన �ా̂ంతంల@ (.-టh 
బ¦I�$�¢బ[) సుమqర� $�ండ� )*+ళe  ప$6NVల@v� అ.Eక బ[వ��0 కను2��డం జ$6O6ం,V, 
vwౖOా ఈ బ[వ�లL ఏ 2ాలం .-టhD! �ెప�డం కష̀ం 2ాబటh`  అబ[̂×మ8 తM̂aంtన 
బ[M కtuతంOా ఎక�డ�ం,ో  MDా,-స�దంOా కనబడ�తGం,V. vwౖvwచుu, .Eటh టòó 
బ¦I�$�¢బ[ vితర�ల 2ాలం .-టh బ¦I�$�¢బ[.Eన/ కtuతంOా bె�యడం ల´దు.17 
భ£కం�ాలL, య8ద¾ం మ£లంOా M.-శనం, బ[వ�ల@e  Öటh ఊటల@e  Öర� 
ఇం2f�� I ఎంBd�� వడం ఇం2ా త,Vతర 2ారణ-ల మ£లంOా MపతG� లL 
ఎదు$��నప��డ� �ా̂³న 2ాలంల@ 23/09ార�e  పజ̂లL ఆ యq సrలq�0 MBdtvwటh`  
Dgîe�� వడం జ$6O�,V. అలq Dgîe�� Iన ఆ �ా̂ంతDాసులL b-మ8 Dgîeన 23¯ త�  
ప,̂ే�ాలకL ఇ,VవరకL b-మ8 ఉంBd వtuన పట̀ణ-ల v�రeను vwటY` 23.EDార�. 
ప�$ావసు�  �ాస� 7�¹ లL �ా̂³న2ాలం.-టh “9ాr నభం̂శ”)*+న ఇటYవంటh అ.Eక 
ప,̂ే�ా�0 అ.Eకం కనుOÕ.-0ర�.  

వచనమ' 32. MజయవంతంOా బibÔ>Qqబ,ల3 eారC ఆలqగ8 ఒక �బంధన 
yేtి:;�న అనంతరం అÀ_`లÕకH - ీ:$లH తమ - ిFNీ�య'ల \ేశమ'నకH p$6O6 
DgðÒe ర�. ఈ ప9̂ా� వన ,-a$ా Dా$6 అNనంల@ ల´క పత̂�Â /యంతణ̂ 2f¯ంద 
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బ¦I�$�¢బ[ ల´ద/ bెలL9�� ం,V; అIb ేఇ,V Dా$6 స$6హదు& కL ఆను23/ ఉం,ేø 
న/, అందువలన ఎంbc 23ంత ) రకL ,/=ద క¿B- Dా$62f హకL� ఉందÖ, 
అక�డ /వiిసు� న0 శ2f� గల ఆiి�పర�Bైన అబ[̂×మ8bc �ాంpయ8త)*+న 
సంబంN-�0 Dార� 2�ర�కLంటY.-0రÖ స�ష̀మవ�bcం,V. 

23ందర� Mమర½కLలL (గ¯ంథ /ప�ణ8లL) అ.)*ల�కL J ీ2�లL మ$6య8 
O�$ార�ల@/ J ి�Èీ�య8లకL సంబంNVంtన ఈ వృb-� ంb-/0 సం,ే×స�దంOా 
ప$6గణ¬సు� ంట[ర�. 2í¯సు�  ప©రaం 1200 వరకL క.-నుల@2f J ి�Èీ�య8ల $ాక OాÖ 
క.-నుల@ Dా$6 సంఖ�OాÖ అంత M9ా� ర)*+న,VOా ల´క గణÖయ)*+న,VOా 
ఉంBేదనB-/2f ఏ ర��వ� ల´క�� వB-/0బటh`  J ి�Èీ�య8లకL సంబంNVంtన ఏ 
Mషయq.gౖ0.- త,V¥న02ాలq/2f �ెం,Vన,-/0Oా అంట� అబ[̂×మ8 2ాలం.-టh2f 
సమనaయం ల´/,-/0Oా Mమర½కLలL (గ¯ంథ /ప�ణ8లL) సూtసు� .-0ర�. 
ఏ)*+నప�టh2í, ప�$ావసు�  �ాస� 7�¹ లL 2�¯తG ,aపం (“క® �� ర�”; ఆøసు 9:7) 
ఐగ8ప��  క.-ను iి$6యq )*9: �: తÀయ Üదల�ౖన �ా̂ంb-ల మధ� Mస� 7ృత)*+న 
Dాణ¬జ� సంబంN-లLంBేవÖ, M�æÈింt 2�¯తGల@ లభ�మI�� çp�  tb-̂లL 
(frescoes), మృణ®య �ాతల̂L, vితర�ల 2ాలం.-టh �ాన�ాతల̂L (chalice) 
Üదల�ౖనM వర�కప� సర�కLల@e  ఉంBేవ/ bెలL9�� ం,V.18 ,.E0 గనక ప$6గణనల@2f 
\సుకLన0టeIb ే ఆ,V2ాండమ8ల@/ J ి�Èీ�య8లL bÔ�MడతOా క.-నుల@2f 
వtu ఉంట[ర.E అç�ా̂యq/0 2ాద.EందుకL OాÖ, మ$6య8 తదుప$6 2ాలంల@ 
J ి�Èీ�య8లL Mస� 7ృత సంఖ�ల@ క.-నుల@2f వtu ఆక¯Àంచు23/ ఉండవ�ేu 
అç�ా̂యq/0 2ాద.EందుకL స$��న ÝàతGDE= కనబడడంల´దు. 

vwౖOా, bÔలLత క.-నుల@ ఉన0 J ి�Èీ�య8లకL తదుప$6 2ాలం.-టh 
J ి�Èీ�య8లకL $ాజ2íయ పర)*+న వ�b-�9ాలL.-0I. అబ[̂×మ8 ఎవ$6bc 
పమ̂qణం�ే�ాBో  ఆ J ి�Èీ�య8లL �ాంpvి^య8లL, అంb ే 2ాదు 23¯ త�Dా$6 పటe  
(పర,ే:ల పటe ) వ�వ×రదÂతbc పవ̂$6�ం�ేDార�; nర� $ా� �ాలన2f¯ంద 
O�$ార�ల@ /వiిం�-ర�. n$62f çన0ంOా, తదుప$6 2ాలం.-టh J ి�Èీ�య8లL 
య8ద¾తత�రత గల µధులL; nర�, Oాజ¤ అP�8 దు అÈw�ల@ను OాతG మ$6య8 
ఎ2�̄ను అ.E అIదు పట̀ణ-ల $ాజ2íయ క¿టÀ/ 9ాr vిం�-ర�–Dాటh/ 
అIదుగ8ర� .-యకLలL ప$6�ా�ం�-ర� (Iïహü . 13:3; .-�యqNV. 3:3;  
1 సమ£. 6:16–18).19 .-�యqNVపతGల 2ాలంల@ను మ$6య8 9"లL 
ప$6�ాల.-2ాలం ల@ను �-లq 2ాలం ఇ�ా̄I�áయ8లL J ి�Èీ�య8ల �ేతGల@e  
శమ̄లనుభMం�-ర�. ,-nదు $ాజ�ప$6�ాలన �ేపటh`న �-లq 2ాలం త$ాaత.E 
అత/ iwౖన�ం J ి�Èీ�య8�0 అణtDEయడం జరO6ం,V (2 సమ£. 8:1; 1 ,Vన. 
18:1). 

వచనమ' 33. ఇప��Bdక ఇర� పå6ల మధ� /బంధన ఆøదం �: ం,V 
iిr రపBdం,V గనక, అ.)*ల�కL మ$6య8 J ీ2�లL O�$ార�కL p$6O6 DgðÒe ర�. vితర�డ� 
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అక�Bే ఉంBd, బibÔ>Qqబ,ల3 ఒక Uిచుల వృÞమ' P#ట�P#డ� bెలL9�� ం,V. 
.gO�బ8ల@/ దådణ �ా̂ంతంల@ Öడ /�ేu �ెటe ల@e  vిచుల వృå6లL �-లq 
మ8ఖ�)*+నM, vwౖOా ఇM Öళ;e  అర�దుOా లభ�మI�� :ష�భ£మ8లకL తO6న 
�ెటYe . vిచుల వృå6�0 .-టడం ఎB-$6DాసులకL అలDాటYOా వ9�� ం,V; ఇM 
సుమqర� ఇరDg ౖ ల´క మ8ప�I అడ�గ8ల ఎతG�  ) రకL vw$6O6 చలeటh Öడ 
/9ా� I. vwౖOా ఇM OÕ$�¯ల 2ాపర�లకL అదనప� లq�[/09ా� I, ఎందుకంట� OÕ$�¯ల 
మందలL ఈ వృå6ల ,Vగ8వనున0 23మ®లకLంB ే ల´త tగ8$ాకL�0 ఇష̀ంOా 
pంట[I.20 

�ాత /బంధన 2ాలంల@, వృå6లL–మ$Ð మ8ఖ�ంOా సతతహ$6త వృå6లL–
�Dా/2f ఫలiి,V¾2f ,ేవ�/ ,DgనలకL ప\̂2ాత®కంOా ఉంBేM (2:9; 13:10; 2íర�న. 
1:3; I$Ð®యq 17:7, 8; IïÝýజ��లL 47:12). 23ంద$6 అç�ా̂యం ప2̂ారం, 
vితర�డ� ,ేవ�/ ఆ$ాNVంచడం23రకL vిచుల వృå6/0 .-టడం, బ�vీ5ా/0 
/$6®ంచB-/2f 9ాదృశ�ంOా ఉం,V. �ా̂³న క.-Öయ8లL వృå6�0 స� ం�[�0 
బ�vీ5ా�0 తమ ఆ$ాధనల@e  ఉపµO6ం�ేDార�, అIb ే ఈ అలDాటY క¯) vీ 
పజ̂ననశ2f� 23రకL (ఫలన 9ామరrGం, సంb-న 9ాఫల�ం) �ేi� ఆ�-రంOా 
అధఃపతనంDgౖప� ,VO6జ¤$6�� Iం,V. త$ాaత, ఇ�ా̄I�áయ8ల@e  అన� పజ̂�0 
అనుక$6ం� ే Nోరణ¬ ఉన0ందున, పMత ̂ వృå6లLOా ప$6గణన �: ం,Vన nటh/ 
ప©ÛంచB-/0 øÈ� ధర®�ాస� 7ం Iïహü Dా ఆ$ాధనల@ /È�NVంtం,V (,Va\. 
16:21). అబ[̂×మ8 క.-Öయ8ల ప�ణ� å�b-̂లDgౖప� ఎన0డూ Dgళe.E ల´దు, vwౖOా 
Dాటh/ వ$6¨ం�-డ� (తృణ Mక$6ం�-డ�) 2ాబటh` , ,ేవ�/ ఆ$ాNVంచడం 23రకL అతను 
సaంతంOా బ�vీ5ా�0 /$6®ంచుకL.-0డ�. అIb ే ఫలన 9ామరrGం 23రకL 
వృå6�0 ఆ$ాNVంచB-/2f సంబంNVంtన క¯తGవ�ల´n అబ[̂×మ8కL bె�i ి
ఉండక�� వచుu. అబ[̂×మ8కL ఈ అలDాటYe  ఆ�-$ాలL bె�i ి ఉండక�� I.-, 
,ైDా$ాధనకL సంబంNVంtన ఎటYవంటh �ా̂మ8ఖ�తను అతను ఈ వృå6/0 
.-టB-/2f ఆ�ా,Vంచల´దు. క¯) vీ ఆ వృÂం vw$6O6 vwద&,ె ౖ అతను Iïహü Dాను 
ఆ$ాNVంచడం23రకL అత/2f చలe/ Öడ /tuం,V.  

,ేశంల@ అబ[̂×మ8 2�ర�కLన0 ఏ �ా̂ంతంల@.gౖ.- అతను /వiించB-/2f 
అ.)*ల�కL అనుమp /�-uడ/ (20:15), ఈ వృb-� ంతం గ8$6ంt మ$Ñ Mవరణ 
ప$6గణనల@ ఉం,V. ఈ ఇద&రÎ బ¦I�$�¢బ[ దగ¼ర �ాంp ఒప�ం,-/0 కLదుర�u23/ 
పమ̂qణం �ేయడంbc ఇ,V అబ[̂×మ8కL �ెం,Vన ఆiి� Oా గ8$6�ంప� �: ం,Vం,V. తన 
మందలకL ) తసrలంOాను తన ప$6Dార జ.-/2f Mశమ̄9ాr నంOాను హకL� 
ఉంBేలq బహÇ�ా అక�డ అబ[̂×మ8 ఈ వృå6/0 .-టh ఉండవచుu.  

ఈ Mవరణల@ ఉన0 జటhల సమస� ఏÀటంట�, vితర�/2f అ.)*ల�కLకL 
మధ� కL,V$6న �ాంp ఒప�ందం అబ[̂×మ8కL ఆ ,ేశంల@ అను�BdOా (“పర,ేªDg”ౖ 
21:23) ఉండB-/2f మqత)̂  అనుమp /tuం,V OాÖ భ£9ాaÀOా ఉండB-/2f 
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2ాదు. ఈ �ాంp ఒప�ందం కL,V$6న త$ాaత.E, అబ[̂×మ8 మనుషGలL తM̂aన 
బ[M=ద అ.)*ల�కL పమ̂qణప©రaకంOా ప©$6� హకL��0 వదులLకL.-0డ� 
(21:30, 31) OాÖ, ఆ �ా̂ంతంల@ అ.)*ల�కL అNనంల@ ఉన0ఇతర 
భ£�[Oాల=ద 2ాద/ bెలL9�� ం,V. vwౖOా vితర�/ గ8$6ంt, “గ8B-రమ8ల@ 
/వiించుచు, అను�ల ,ేశమ8ల@ ఉన0టY` Oా Dాగ&త�  ,ేశమ8ల@ పరDాసుల�ౖ$6” 
(Ýý. ^. 11:9) అ/ 23¯ త�  /బంధన bె�యజ�9�� ం,V. అబ[̂×మ8 “�ాదమ8 
పటY` నంత భ£À.gౖనను 9ాaసr Gమ8Oా” (అ�: . 7:5) �: ందల´ద/ iw�ఫను 
�ె�ా�డ�.21 ,/0బటh`  ఒక Öళeబ[M=ద హకL� �: ందB-/0 9ాaసr GంOా 
ల´శమqత)̂*+.- ల�2f�ంచక¿డద/ Mశదమవ�bcం,V; vwౖOా çన0ంOా 
క/vిం�ే,ేÀటంట�, బ[M ఎవరÎ /లబడB-/2f ఆ9ా�రం ల´/ ల@bైన గ8ంట 
మqత)̂ .  

23¯ త� Oా .-టhన ఈ వృÂం బ[M=ద హకL� Mషయంల@ ఇర�పå6లL 
�ేసుకLన0 పమ̂qణ-లకL ఒక 9ా®రక tహ0ంOా ఉం,ేø. కృతజ¹b-ప©రaకంOా, 
అబ[̂×మ8 సహజంOా.E పp̂స�ం,Vంt �త$\ేవ��ైన b³హ  eా UVరట ¶-ా ర¹న 
y¥ేాడ� (ֵאל עֹוָלם, ’El ‘Olam, “Eternal God”). ప�$ాణ Cp×9ాల@e / అన�,ెDౖాలL 
ప�టh`  O6టh`నటY`  2ాకLంB-, Iïహü Dా ఆ,VOాÖ అంతంOాÖ ల´/ /త�,ేవ�డ/ 
అబ[̂×మ8కL bెలLసు. అబ[̂×మ8,-a$ా భ£=®ద ఉన0 సమస�వం�ాá0 
ఆÊరa,V9ా� న/ DాOా& నం �ేiినDాడ�, 2ాలం గBdtన23,&  Mషమప$6iిrతGల@e ను 
అ�ాయqల@e ను అబ[̂×మ8కL bcడ�Oా ఉంBd అత// 2ా�ాBdనDాడ� ఆయ.E ’El 
Shadday (“సరaశ2f�గల ,ేవ�డ�,” “God Almighty”; 17:1). సంb-.-/0 �: ం,ే 
సహజధ$ా®�0 2�ల@�I మృతతGల�)*+న అబ[̂×మ8 �ా$ాల శ$Ð$ాల@e  
Iïహü Dా నూతన �Dా/0 /ం�ాడ�; Dా$62fప��డ� ఆ$Ñగ�వంతGBైన ఇ9ాÄకL 
జ/®ం�-డ�. tవరOా, క.-ను ,ేశంల@ పర,ేªOా ఉన0 అబ[̂×మ8 పటe  
అ.)*ల�కL దయచూv�లq ల´క ఆª¯తరÂణ చూv�లq ,ేవ�డ� అత/ హృదయq/0 
క,V�ం�-డ�. అబ[̂×మ8 కృతజ¹త /ంBdన హృదయంbc /త�,ేవ�Bైన 
Iïహü Dాను ఆ$ాNVం�-డ�. 

వచనమ' 34. vితర�/ �Mతం గ8$6ంt, అబ,- .మ' - ిFNీ�య'ల \ేశమ'ల3 
అP�క \fనమ'లH పర\ేýaా నుం�ెను అ/ ప9̂ా� Mసూ�  రచIత ఈ వృb-� ంb-/0 
మ8O6ం�-డ�. ఈ సంఘటన 2ాలంల@, దådణం మ$6య8 త�ర��Dgౖప� క.-ను 
,VశOా “J ి�Èీ�య8ల ,ేశమ8” #క� /$6&ష̀)*+న స$6హదు& లL ఇn అంట% ఏn 
ల´వ�. ఈ MధంOా, అ.)*ల�కL మ$6య8 J ీ2�లL బ¦I�$�¢బ[ను MBdtvwటh`  
“J ి�Èీ�య8ల ,ేశమ8నకL p$6O6” (21:32) DgðÒe ర�. అI.-, మ$Ñ అరrంల@, 
అబ[̂×మ8 /వiింtన ,ేశం Dా$6 సంప©$ాH NVపత�ంల@/,.ే “పర,ేªOా నుంBెను” 
 అ.E పదం, అబ[̂×మ8 క.-ను ,ేశంల@ “అను�Bd” Oా.E ల´క (gur ,ּגּור)
“/Dాసమ8న0 M,ేÊయ8Bd” Oా.E, bÔ�2ాలప� J ి�Èీ�య8లకL అp స=పంల@ 
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/వiిం�-డ/ సూt9�� ం,V. 

అన§యమ' 

సమS"#నపరచుeా�ైన అబ,- .మ' (అ"#$యమ'లH 20; 21) 

,ేవ�డ� తన పజ̂లL “సమqN-నపరచుDార�Oా” Oా ఉంB-ల/ ఎప��డూ 
2�ర�కLంటY.-0డ�, అటYవంటh వ�కL� లను I�సు ,Mం�-డ� (మత�I 5:9). 
అంట� ,/ అరrం �ాంp23రకL మనం ఏ)*+.- �ేయవచu/ 2ాదు, ల´క ఇ,V 
�ాంp23రకL మన /యమqల Mషయంల@ మనం $ా� పడవచuÖ సూtంచడం 
ల´దు. మనం అ/0DEళల@e నూ ఉ,-iీన Dgౖఖ$6 చూపనవసరం ల´దు; మన 
�Mb-�0 మన కLటYంబ[á0 అ�ాయంల@2f .gటh`DEi� దుష̀b-a/0 మనం 
ఎ,V$6ంచవలiిన అవసరం ఉం,V. “శక�)*+bే = �ేత.gౖనంతమటY` కL సమస�  
మనుషG�లbc సమqN-నమ8Oా ఉండ�Bd” అÖ, మ$6య8 వ�2f�గతంOా “పగ\ర�u” 
23నB-/2f పయ̂p0ంచక¿డదÖ, సమqN-నపరచుDార� “పగ”\రuB-/0 ,ేవ�/2� 
వ,V� DEయqల/ �"లL Dా̂�ాడ� ($Ñమq. 12:18, 19). �ా̂³న 2ాలంనుంB �, అంట� 
పభ̂8తaం అ.E వ�వసr  ఏర�డB-/2f ప©రaంనుంBd, ల´,- పభ̂8తaం అ.E వ�వసr  
ఏర�Bdన త$ాaత అ,V పజ̂�0 2ా�ాడడంల@ను మ$6య8 దు$ా®ర�¼ �0 
ªådంచడంల@ను అశక�త చూvినప��డ� ($Ñమq. 13:1–7), ,ేవ�డ� మనుషGల 
,-a$ా మనుషGల సమ8,-యqల (మqనవ వ$ా¼ లL) ,-a$ా తన పగను 
\ర�uకL.-0డ� ల´,- తన ప\̂2ార చర�ను అమలL�ే�ాడ� (9:5, 6). 

అ/0DEళల@e నూ స$��న MధంOా 2ాక�� Iనప�టh2í అబ[̂×మ8 
సమqN-నపరచుDా/Oా.E ఉ.-0డ�. తన సaంత భదత̂ Mషయంల@ భయపBd, 
తన �[ర� Mషయంల@ అతను $�ండ� సంద$ా¥ల@e  అబద¾ం �ె�ా�డ�. ఐగ8ప�� ల@ 
ఫ$Ñbcను (12:10–20), మ-e  O�$ార�ల@ అ.)*ల�కLbcను (20:1–18) ఇ,V 
జ$6O6ం,V. vwౖOా అబ[̂×మ8 తన �ా̂ణ-/0 2ా�ాడ�23నB-/0 ఎంత Àన0Oా 
ఎం�-డంట�, అందు23రకL తన �[ర� �ా$ాను iwౖతం అన�$ా�లకL, ÜదటOా 
ఫ$ÑకLను త$ాaత అ.)*ల�కLకL అప�O6ంచB-/2f iిద¾మయq�డ�. 
మనÀప�టhవరకL చూtన,-/ ప2̂ారం అబ[̂×మ8 ఐశaరaవంతGడూ 
శ2f�మంతGడూ అIన ఒక OÕప� .-యకLడ� (వర¼.-యకLడ�, బృంద 
.-యకLడ�). bÔ� 2ాలంల@.E, అత/2f మ£డ� వందల ప,ె&/À,V మం,V 
య8,-¾ �[�సం �ేiిన µధులLన0 సaంత iwౖన�ం ఉం,V (14:14), 2ాలక¯) v ీn$6 
సంఖ� ,Vaగ8ణ Mకృతమయ8�ంటYం,V. 2ాబటh` , �ా$ా Mషయంల@ అబ[̂×మ8 ఆ 
ఇద&ర� $ా�ల@e  ఎవ$6 2�$6క.gౖ.- pరస�$6ంt.- Dార� అబ[̂×మ8 మనుషGలbc 
య8ద¾ం �ేయB-/2f iిద¾పB-ల/ 2�ర�23.E Dార� 2ా$�ø. ఏ)*+నప�టh2í, అతను 
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�ేiిన,V vి$62fతనంbc క¿Bdన ప.E, తనను b-ను 2ా�ాడ�23న B-/2f 
అబద¾మqB-డ�. 

మ$Ñ Dgౖప�, అN-�యం–14ల@, నలLగ8ర� త�ర�� $ా�లL #$ా& ను 
=దకL ,-Bd �ేiినప��డ� అబ[̂×మ8 అÀత)*+న Nైర�9ాహ9ాలL చూvిం�-డ�. 
nర� (త�ర�� $ా�లL) అIదుగ8ర� $ా�ల క¿టÀ/ ఓBdంt అ.Eకమం,V/ 
ల@తGను అత/ కLటYంబ[/0 స× బం,లLOా \సు23/ DgðÒe ర�. ఆ సమయq/2f 
అబ[̂×మ8 iీaయరÂణ చర�Oా మ8గ8¼ ర� అø$Ð 9� దర�లbcను Dా$6 
మనుషGలbcను )*+\^బంN-/0 ఏర�రచుకL.-0డ�. n$6 సంయ8క� iwౖ.-�లL OÕప� 
సంఖ�ల@ ల´క �� Iనప�టh2í, bె�MOా య8ద¾వ©�హం ప/0నటeIb ే Mజయం 
Dా$6 సaంతమవ�తGం,V, 2ాబటh`  Dార� $ాp^DEళ ఆకiి®క,-Bd �ేi ిత�ర�� $ా�ల 
శ2f�మంత)*+న iwౖ.-��0 p^vి�23టh` , �ెరల@ ఉన0 బం,�0 ఆiి��ాసు� �0 
MBdvిం�-ర�. ల@తGను అత/ కLటYంబ[/0 శతĜ,-Bd2f గ8$��న ఇతర��0 
రådంచడం23రకL య8ద¾ం �ేయడం అబ[̂×మ8కL అవశ�)*+ం,V. అబ[̂×మ8 
య8ద¾ం�ేi ిpర�గ8ల´/ Mజయం 9ాNVంt �ాంp9ాr పకLడయq�డ�. 

అN-�యం–14ల@/ య8ద¾vిలLప� vితర�/ �Mతంల@ అర�,ైన ఘటనI�. 
vితర�/ �Mతంల@ ఇటYవంటh సంఘటన మ$�, జ$6O6నటY`  మనం చదవడంల´దు. 
అబ[̂×మ8 మనుషGలకL J ి�Èీ�య8లకL నడ�మ �ాంp .gల23/ ఉంBేలq 
అభయq/0Dాaల/ అ.)*ల�కL మ$6య8 J ీ2�లL అబ[̂×మ8ను �ాంp 
ఒప�ందం23రకL స=vింtనప��డ�, అందుకL vితర�డ� Dgంట.E తన సమ®p 
bె�యజ��ాడ�. అIb ే తన మనుషGలL తM̂aన బ[M Mషయంల@.E vితర�డ� 
షరతG vwట̀డం జ$6O6ం,V; ఇందుకL $ా� అంOÐక$6ం�-డ�. అ.)*ల�కL 
అబ[̂×మ8కL ఇటYవంటh పp̂�ాదన �ెయ�డం అ9ాN-రణంOా.E కనబడ�తGం,V, 
ఎందుకంట� అబ[̂×మ8కL ప$6Dారజనం క¯మంOా బలవంతGలL 2ావB-/0 
మ$6య8 vితర�డ� �ేi� పనుల/0టhల@ ,ేవ�డత/2f bcడ�Oా ఉండB-/0 
సూt9�� ం,V (21:22). 

అనంతర చ$6తల̂@ ఇ�ా̄I�లL మ$6య8 య£,- $ా�లL ఇతర�లbc 
ఒప�ం,-లL �ేసుకLన0ప��డ� తమ M�ాaసం Mషయంల@ $ా� పBdనటY` Oా 
2ాకLంB-, అబ[̂×మ8 అన�$ా�bc �ాంp ఒప�ందం �ేసుకLన0ప��డ� తన 
M�ాaసం Mషయంల@ ఎటYవంటh $ా� పడల´దు. ఇందుకL çన0ంOా, vితర�/2f 
అ.)*ల�కLకL మధ� ఒప�ందం కL,V$6 ఇద&$6 మధ� వ�వ×రం 
ప$6Pా�ర)*+నప��డ�, అతను (vితర�డ�) “/త�,ేవ�Bైన” Iïహü Dాను 
ఆ$ాNVం�-డ� (21:33). �ాంp ఒప�ందం (�ాంp ఒడంబBdక) జ$6O6న Dgంట.E 
అబ[̂×మ8 /జ,ేవ�/ ఆ$ాNVంచడం Iïహü Dా అత// �ాంp9ాr పకLBdOా 
ఆÊరa,Vసు� .-0డ/ సూt9�� ం,V. 

“సమqN-నకర�యగ8 అNVపp”Oా (Iïష. 9:6) I�సు ఈ ల@2ా/2f వ�-uడ�, 
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ఆయన జ/®ంtనప��డ� దూత “భ£À=ద సమqN-నమ8ను కలLగ8ను Oాక” 
(ల¿2ా 2:14) అ/ పక̂టhం�-డ�. 2í¯సు�  ,-a$ా క�O� సమqN-నం, /$ాటంక)*+న 
Mధaంసం హత�లL బ[/సతaం అణtDEత Üదల�ౖనDాటh,-a$ా క�O� సమqN-నం 
2ాదు. ఆయన తన tవ$6 Dారప� ప$6చర�ల@ IïరÎషల´మ8ల@2f 
పD̂Eªంtనప��డ�, ఆయన రణరంగంల@ ఉపµO6ం� ే గ8ర¯ం=ద OాÖ 
i�.-NVపతGలLపµO6ం� ే రథం=దOాÖ పD̂Eªంచక, �[రDాహక జంతGDgౖన 
Oారr�[.g02f� పD̂Eªం�-డ�. ఆయన ఇలq �ేi ి జ�క$ా� 9:9, 10 వచ.-ల@e , 
“రథమ8లLండకLండ” “గ8ఱ$మ8లL ల´కLండ” “య8ద¾ప� MలLe  ల´కLండ” 
�� తGందÖ, “అన�జనులకL సమqN-నDార� bె�య” �ేయబడ�తGందÖ ఉన0 
పవ̂చ.-/0 .gరDE$ాuడ�. అIb ే య£దులL ఇటYవంటh )*iీÄయqను ($ా�) 
2�ర�23నల´దు, ల´,- $Ñమనుe  $ా� ఇలq ఉంట[డ/ ఎదుర� చూడల´దు (µ×ను 
18:33–38). ,ేవ�/ పజ̂లL ఖB-¼ /0 �ేత ధ$6ంt ఆయన $ాజ¤�/0 పచ̂ుర 
ప$ాuల/ I�సు 2�ర�23నల´దు (మత�I 26:52). 

I�సు తన శతĜవ��0 .-శనం�ేయB-/2f $ాల´దు OాÖ, “నªంtన,-// 
Dgద2f రådంచుటకL” (ల¿2ా 19:10) వ�-uడ�. ల@క�ా�ాల/0టh /Àత�ం ఆయన 
తనకL b-నుOా మరణ¬ం�-డ� 2ాబటh` , ఆయన Dా$6 హృదయqల@e  ప$6వర�న 
క�O�లq �ే�ాడ� (µ×ను 1:29; 3:16). iిలLవDEయబBdన రÂకLడ� 
నూతన)*+న Mçన0)*+న మqర¼ంల@ Mడ�దల�ేiిన శ2f�, అంట� iిలLవకLన0 
బáయ)*+న శ2f� ఇ, ే(µ×ను 12:31–33).  

ఏ)*+.-, iిలLవకL iీaయNే�యం ల´దు; OాÖ Nే�యq/2f /$�&ªత మqర¼)  
iిలLవ. I�సు తన మరణం,-a$ా, మరణ-/2f అంpమ పp̂జ¹ (tవ$6 మqట, 
అంpమ Mజయం) ల´ద/ /రÎపణ-త®కంOా చూvిం�-డ�. ఆయన 
మÝÞమq/aత ప�నర�b-r నం నవ� య8Oా/2f, అంట� )*iీÄయq �ాంpయ8త 
�ాలనకL �ా̂రంభం ప�2fం,V. పN̂-న ఆజ¹#క� సం,ేశం I�సు 2í¯సు�  ,-a$ా 
సమqN-న సుDార�I� (అ�: . 10:36–43). iీaయqంతరంగంల@ను 
�: ర�గ8Dా$6bcను M$Ñధులbcను, tవ$62f ,ేవ�/bcను Dgౖర�ధ��[వంbc 
కల@e లiిrpల@ 23టY` Àట[` BేDా$6/ రådం� ే రÂకLడ�.-0డ�, ఆయన b-.E 
సమqN-న)*+ ఉన0 సమqN-.-NVపp (ఎJ wi.ీ 2:13–18). ఆయన సమస�  
జ¤¹ .-/0 Àంtన సమqN-.-/0 అనుగ¯ÝÞం�ే �ాంpప,̂-త (J ి�vీ�. 4:7). 
vితర�/ DాOా& న “సంb-నమ8” అIన I�సు (గల\. 3:8, 16, 26–29), 
vతిర�/2f ఆత®సంబంధ)*+న Dారసుల�ౖనDారందర$62í ఇప��డూ ఎప�టh2í 
అనుగ¯ÝÞం�ే అంpమ �ాంp2f, గత 2ాలంల@ అబ[̂×మ8 మ$6య8 ఇతర�లL 
అనుభMంtన �ాంp >-యqమqత ̂)*+న,.ే  
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ఇgా�కH చుట/�  ఉనGeా>? ప-త«$త�రమ' (21:8–19) 

ఈర¢G Ýàళన ఆగ¯హం దుఃఖం /$ాశ మ$6య8 /$ÐÂణ: ఇ9ాÄకL ప�టh`న 
త$ాaత అబ[̂×మ8 కLటYంబ సభ8�ల@e  .-.-MN-ల�ౖన ఈ Àశమ̄ 
స�ందనలL.-0I. DాOా& న సంb-నం (DాOా& న కLమqర�డ�) vw$6O6 
vwద&Dాడవ�తGండOా ఇPా®I�లL అత/ పటe  పp̂క¿లDgౖఖ$6 పద̂$6½ం�-డ�.  

ఇPా®I�లL పp̂స�ందన: ఈర¢G Ýàళన (21:8, 9). ఇPా®I�లL ఈర¢Gbc 
పp̂స�ం,VంచB-/2f 2ారణం బహÇ�ా అత/ త�e ×గర� v�^$�పణ 
అయ8�ండవచుu, ఈ)* తన యజమqను$ా� పటe  ,ేaష �[Dా/0 చూvwటh`ం,V. 
�ా$ా DాOా& నసంb-.-/2f (DాOా& న కLమqర�/2f) త�e అIన త$ాaత మ$Ð 
ఎకL�వOా ×గర�ల@ ,ేaష�[వం ఇనుమBdంtం,V. ఈ vిలe DాBొకB ే(ఇPా®I�లL) 
అబ[̂×మ8కL కLమqర�BైనటeIb ే అతను బ[/స–�[ర�కL ప�టh`.- స$�, 
అబ[̂×మ8 Dారసb-a/0 అం,V ప�చుu23.E ఏ2��క DారసుడI��Dాడ�. 2�వలం 
మ£డ� సంవతÄ$ాల పiి�ా̂యంల@ ఉన0 tన0vిలeDాBd/, పద×ర� ల´క 
ప,VÝàడ� సంవతÄ$ాల వయసున0 ఇPా®I�లL Ýàళన �ేయడంల@ ఎంత 
అహం�[వం B-బ8స$6 తనం ,-O6 ఉ.-0I! ఇPా®I�లL “అడMOాBdద వంటh 
మనుషG�డ�” (16:12) అవ�b-డ/, అత/ �ెI� అంద$6 �ేతGలకL M$ÑధంOా 
ఉంటYందÖ ,ేవ�డ� మ8ందుOా.E bె�యజ��ాడ�; ఇక అతను య8క� 
వయసుల@.E తన సa�[Dా/0 పద̂$6½ంచడం ÜదలLvwట[` డ�.  

vిలe DాBైన ఇ9ాÄకL పటe  ఇPా®I�లL పp̂స�ందన ఒక మ£లqN-ర)*+న ల´క 
పN̂-న)*+న ఘర¢ణ గ8$6ంt అంట� శ$Ðర 2ా$ా�లకL ఆత®ఫలq/2f మధ� ఉన0 
పరస�ర Mర�ద¾తb-a/0 సMవరంOా bె�యజ�9�� ం,V. కIÒనుకL అత/ 
తమ8®Bైన Ýàబ¦లL పటe  vwలLe Ó2fన ఇ, ేMధ)*+న ఘర¢ణ (య8,-¾ v�Â), tవ$62f 
అతను తన తమ8®ణ CH  హత� �ేi�ంత ,ేaPా/2f ,-$6\iిం,V (4:3–8). �"లL 
తదుప$6 2ాలంల@ ఇటYవంటh శ$Ðర 2ా$ా��0 వ$Ð¼క$6ంt సMవరంOా bె�యజ�iిన 
పటh`కల@ ఘర¢ణలకL ,-$6\i� అంతఃDgౖఖర�ల�ౖన ఈర¢G పగ Üదల�ౖనM క¿B- 
ఉ.-0I (గల\. 5:19–21). అ�: స�లL/ /$ాH యక)*+న సమqల@చనకL (\ర��) 
2ారణ) Àంట�, ఇటYవంటh అంతఃDgౖఖర��0 /$ÑNVంచక�� IనటeIb,ే ఇM 
ఎప�టh2í మqనవ సంబంN-లకL \వ)̂*+న M.-శనం క�O69ా� I. 

యq2�బ8 �[ర� $ాÝàలL OÕB-̂ల�ౖనందున, యq2�బ8కL vిలe �0 క/న ల´యq 
పటe  $ాÝàలL ,ేaష �[Dా/0 చూvిం,V. $ాÝàలL b-ను vిలe �0 కనల´క �� వB-/2f 
యq2�బ8ను /ం,VంచOా, అతను 2��ాDEశంbc, “.Eను ÖకL గర¥ఫలమ8ను 
ఇయ�క �� Iన ,ేవ�/2f పp̂Oా ను.-0.-” (30:2) అ/ అBdOాడ�. µi�ప� 
9� దర�లL తమ తంBd ̂తనకL బ[Oా ఇష̀)*+న 23డ�కLపటe  (µi�ప�) చూvిసు� న0 
9ాapశయ�[Dా/0 సÝÞంచల´క��  వడంbc, Mమ8ఖతbc క¿Bdన Dా$6 ఆగ¯హం 
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బÝÞరంగ ఘర¢ణకL అంట� µi�ప�ను చంvిDEయqల/ అను23.EంతవరకL 
ప$6ణÀంtం,V. 

MDా,-లకL భగ0హృదయqలకL ,-$6 \i� ఈర¢G పగ Üదల�ౖన దుర�¼ ణ-లL 
DgౖDాÝÞక �Mb-ల@e ను కLటYంబ[ల@e ను మqత)̂  2ాక, �Mతంల@ అ/0 
Mషయqల@e ను (రంOాల@e ను) M.-శ.-/2f 2ారణమ�b-I. ఇటYవంటh Dgౖఖర�ల´ 
య£,Vయ .-యకLలL I�సును మరణ-/2f అప�O6ం�ేలq �ే�ాI (మత�I 
27:18; మqర�� 15:10); అంb ే2ాదు, ఆ,Vసంఘ 2ాలంల@ ఆN-®p®క �Mb-/2f 
vwనుమ8ప��Oా ప$6ణÀంtన పలL M� 1,-లకL 2ారణమయq�I (1 23$6ం2 . 
3:3; 13:4; గల\. 5:26; J ి�vీ�. 1:15; 2:3; యq2�బ8 3:14–16; 1 v�తGర� 
2:1–2). ,ేవ�/ పజ̂లL ఇటYవంటh �ా̂ణ-ంతక)*+న �ా̂బలq�లనుంBd తమను 
b-మ8 అ/0 DEళల@e నూ 2ా�ాడ�23ంట% ఉంB-�. 

�ా$ా పp̂స�ందన: 2�పం మ$6య8 M,ేaషం (M$Ñధ�[వం) (21:10). 
ఇPా®I�లL ఇ9ాÄకLను Ýàళన�ేసూ�  ఆటపటh`ంచడం22 M/న �ా$ా ఉ,ేక̂పBd 
పp̂స�ం,Vంtం,V. య8క�వయసు�Bైన ఇPా®I�లL మqటలL చర�లL భMష�తG� ల@ 
తన కLమqర�/2f కలగబë I� అ�ాయq/2f సం2�b-లLOా �ా$ా /$ా¾ $6ంచు కLం,V. 
ఆ)* /$ా¾ రణల@ ఆ)* ఆల@చనలL స$��నDE అయ8�ండవచుu; అIb ే ఆ)* 
2��ాDEశంbc తన భర�bc, “ఈ ,-iి/ ,/ కLమqర�/ DgళeOÕటY` మ8; ఈ ,-iి 
కLమqర�డ� .- కLమqర�Bైన ఇ9ాÄకLbc DారసుBె ౖ య8ండడ�” (21:10) అ/ 
�ెvి�ం,V. ఇ9ాÄకL భదత̂23రకL �ా$ా తన భర�ను అత/ బ[/స–�[ర�ను ఆ)* 
కLమqర�/bc స× భదత̂23రకL DgళeOÕట̀మ/ (ప$6త�Ûంచమ/, బ ¡ p�Oా 
MBdtvwట̀మ/) అడగడం ఆ)* Dgౖప�నుంBd సమంజస)  అయ8�ండవచుu. 
అI.-, ఆ)* ×గర�పటe  ఇPా®I�లLపటe  అసూయను M,ేaPా/0 �-లq 2ాలం 
తనల@ ,-చు23/, Dా$6/ DgళeOÕట̀B-/2f ఇప��డ� వtuన 
సంద$ా¥ను0పµO6ంచు23ం,V. 

అబ[̂×మ8 పp̂స�ందన: దురవసr  మ$6య8 దుఃఖం (21:11–14). �ా$ా 
అవ�ా�భ�రrనపటe  అబ[̂×మ8 Dgంట.E పp̂స�ం,Vం�-డ�, అIb ే తన Üదటh 
కLమqర�Bైన ఇPా®I�లLపటe  అత/కLన0 v�^మ అత/2f \వ)̂*+న MPా,-/0 
ÀO6�uం,V. ఏ)*+నప�టh2í, ఈ ఇద&ర� iీ� 7ల మధ� ఏ మqతం̂ �: సగక�� వడం 
అబ[̂×మ8కL అవగత)*+ం,V. పరస�రం శతĜవ�లLOా ఉన0 n$6ద&రÎ n$6 vిలe ల¿ 
అందరÎ క�i ి ఒ2� ఇంటße  ఉంట� ఇక DgౖDాÝÞక �Mతంల@నూ ఇంటße నూ �ాంp 
Àగలద/ అబ[̂×మ8 bెలLసుకL.-0డ�. ,ేవ�డ� ఈ Mషయq.E0 అబ[̂×మ8కL, 
“ఈ tన0Dా/బటh`య8 Ö ,-iి/బటh`య8 Öవ� దుఃఖపడవదు& . �ా$ా Öbc �ెప�� 
పp̂ Mషయమ8ల@ను ఆ)* మqట Mనుమ8; ఇ9ాÄకL వలన అIన,VI� Ö 
సంb-న మనబడ�ను” (21:12) అ/ దృఢంOా �ె�ా�డ�. త$ాaత ,ేవ�డ� 
అబ[̂×మ8కL అభయq/0సూ�  b-ను ఇPా®I�లLను క¿B- ఆÊరa,V9ా� నÖ, “Ö 
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సంb-న)  గనుక అత/క¿డ ఒక జనమ8Oా �ేiwదన/” (21:13) �ె�ా�డ�. 
ఈ సందర¥ంల@ ,ేవ�Bdtuన అభయం మ$6య8 DాOా& నం అబ[̂×మ8 

తదుప$6 చర��0 మనం అరrం �ేసు23నB-/2f స×యపడb-I. అబ[̂×మ8 
×గర�ను ఇPా®I�లLను ఒక $Ñ�2��.- స$6�� / ఆ×రప,-$ాr �0tu దూరంOా 
అరణ�ంల@2f పంvిDEయడంల@ అతను ఏ మqతం̂ అ.-ల@tతంOానూ క5 6నంOానూ 
వ�వహ$6ంచల´దు. ×గర� అంతకL మ8ం,ొక9ా$6 �ా$6�� Iనప��డ�, “Iïహü Dా 
దూత” ఆ)*ను తన యజమqను$ా�2f p$6O6 Dgళeమ/ �ె�ా�డ�. ×గర�కL 
కLమqర�డ� ప�B-� డÖ, ×గర� సంb-.-/0 క¿B- M9ా� ర)*+న జనంOా �ే9ా� నÖ 
క¿B- ,ేవ�డ� �ె�ా�డ� (16:7–14). ఇం2ా, ,ేవ�డ� అత// “ఆÊరa,Vంt” 
అతను “పంBెం̂డ�మం,V $ా�ల” కL తంBd ̂ అI��లq �ే9ా� నÖ Dా$6.äక “OÕప� 
జనమ8Oా” �ే9ా� నÖ �ె�ా�డ� (17:20). ఇPా®I�లL భMష�తG�  గ8$6ంt 
DాOా& .-�0 ప�నర�,-ì టhసూ�  Iïహü Dా మqట[e Bdనందువలన (21:13), అబ[̂×మ8 
ఇక ఏ మqతం̂ సం,ేÝÞంచల´దు. అతను Dా$62f 23,V&�ాటh �0జనప,-$ాr �tu, 
పp̂క¿ల)*+న అరణ� Dాb-వరణంల@ ఆయ.E Dా$6/ 2ా�ాBd Dా$62f 2ావలiినM 
సమక¿ర�ub-డ.E నÀ®కbc Dా$6/ దూరంOా పంvిDE�ాడ� (21:14). 

×గర� పp̂స�ందన: /$ాశ, త$ాaత ఆనందం (21:15–19). 
అబ[̂×మ8కLన0ంత నÀ®క (భ$Ñ9ా, ఆత®M�ాaసం) ×గర�ల@ ల´దు. అ.Eక 
సంవతÄ$ాల 2f¯తం ఆ)* అరణ�ంల@ Öటh బ8గ¼ను (జలN-ర, Öటh ఊట) 
కనుOÕనడం, అక�డ ,ేవ�/ దూత ఆ)*కL పత̂�Â)*+ ఆ)* కLమqర�/ గ8$6ంt 
Dా$6 �[Mత$ాలగ8$6ంt DాOా& .-లL �ేiిన అనుభDా/0 ఆ)* మ$6u�� Iం,V 
(16:7–14). ఈ9ా$6, Àట̀మN-�హ0ం DEళల@, Öర� ఇం2f�� Iన సమయంల@, 
/$ాశ (/స�ృహ, /సÄతG� వ) ఆవ$6ంtన త�e తన కLమqర�ణ¬H  �: ద 2f¯ంద 
పడDEi,ి తన కLమqర�/ �-వ� b-ను చూడల´న/ ,ేవ�/2f Üరvwటh`ం,V 
(21:16). మ$Õక9ా$6, ,ేవ�/ దూత పరల@కంనుంBd మqట[e B-డ�. బ[లL/ 
I�డ��ను M/న ,ేవ�/ దూత, ఇPా®I�లL వంశసుr లL ఒక OÕప� పజ̂ (జనం) 
అవ�b-ర.E DాOా& .-/0 ప�నఃధు̂nకరణ �ే�ాడ� (21:17–18). Dార� i�ద\$�లq 
ఆయన ఆ)*కL Öటh ఊటను చూvిం�-డ�.  

,ేవ�/2f తన DాOా& .-ల పటe  ఉన0 MశaసÖయత (M�ాaస�త) 
/రÎపణ-త®కంOా Dgలe Bైన మ$Õక దృPా` ంతÀ,V. ఆయన తన పజ̂లL తన/ం2ా 
ఎకL�వOా న) ®లq, ఆయన Dా$6 M�ాa9ా/0 ఇనుమBdంపజ�యqల/ 
2�ర�కLంటY.-0డ�. ,ేవ�డ� తరత$ాలLOా తన ఉన0త)*+న పణ̂-îకను 
అబ[̂×మ8 మ$6య8 అత/ కLటYంబం ,-a$ా 2ార�రÎపంల@2f bె�-uడ�; 
అI.- ఈ 2ా$ా�చరణల@ ప)̂ యమ8న0Dార� తమ సaంత Mషయqల గ8$6ంt 
మqత)̂  ఆల@tంtన సంద$ా¥లL.-0I. ఎ/09ార�e  మనం మన అవNV/ 
Àంt ,ేవ�/ మహü న0త 2ా$ా�చరణను చూడగలLగ8తG.-0ం! 
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