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�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క
�ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
��ండవ �ాఠమ�

�ేవ�� �ాజయ్మ�

ఉ�� ��్ఘతమ�
�వ�ాల� �ెబ�త� ����తప�ప్ ఒక��� వ��్ణంచ����� ఆంగ్ల ��షల� ఒక అ�వయ్��త్కరణమ�నన్��.

ఇల�ంట� వయ్��త్ "వృ��ల�న్ట�� చూసుత్��న్, అడ�� చూడల�డ�" అ� తరచు�ా �ెపత్ �ంట�మ�. అల���, ఇ�ే

�ధ��న
� అ�వయ్��త్కరణమ�ల� అ��క సంస్కృత�లల� ఉ��న్�, �ాబట�్ట మన�ల� �ె�ిప్నప�ప్డ� మన

��వ����య�నన్�ో అర్థ ం �ేసు��నడం ఏమంత కష్టం �ాదు. మన తలంప�లల� అ��క �వ�ాల�నన్ప�ప్డ�,
అలప్���య�నన్ అం�ాలల� ����త�ిప్�� � ��దద్ ��దద్ �షయ�లల�, మ�� ఎక�్కవ మ�ఖయ్��న
� �షయ�లల�
�కమక పడ�త�ంట�మ�. �ాబట�్ట , ఇల� �కమక��ట్ట � ప���్థ ిత�లల�, ��ం�ెమ���, అసల� �షయ���ట�
ఆల��ంచు అంట� మనమ� తరచు�ా ఒక����కరమ� గ�ర�త్�ేసత్ ుంట�మ�.

��ల� మం����, ఏ�ైన ఒక �షయమ�ను గ���్చన ప���త్ �వ�ాల� సులభం�ా అర్థ ం �ాక�ం��

ఉంట���న్యంట�, అ�� �ాత �బంధన �షయంల���. �ాత �బంధన ఒక ��దద్ ప�సత్ కమ�, ���ల� అ��క ��ర్ల �,
స్థ ల�ల�, సంఘటనల�, ����ంత�ాసత్ � సంబంధ��న
� బ� ధల�, మ��య� �� సూక�త్ల� ఉ��న్�, మ��య� �ట�
�షయంల� మనమ� �ాత �బంధనను ఏ��కృతమ� �ేయ� సంగత�ల ��నుకనునన్ దృ�ి్ట��ణ��న్ సులభం�ా
��ల�ప్త�ంట�మ�. ఈ �ధం�ా �కమక��ట్ట � మ��య� ���న్�ార�్ల ���ా��ం� కల�గజ�య� ఇట�్ట అనుభ�ాలను
అ��గ�ంచవల�నంట�, మనమ� ��ను������ �ాత �బంధన �క్క అసల� అంశ���ట� అవ�ాహన
�ేసు��నవల�ను.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ� అ�� ���ష్కన మనమ�

�ాత �బంధనను గ���్చ �ేయ�చునన్ అవల�కనమ� సంబంధ���న �ాఠమ�లల� ఇ�� ��ండవ �ాఠమ�. ఈ
అంశమ�ల వర�స క�మమ�ల� మనమ� చూడబ� త�నన్ట�్ట, �ాత �బంధన �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన
ప�సత్ క��య
� �నన్��, మ��య� అ�� �ేవ�� �బంధనల �ేత �ర్వ��ంపబడ�త�ం�� మ��య� ఇవ�న్
�వ��ంపబడ�చు, �ా్రమ�ణ�క��న
� �ాత �బంధన ప�సత్ కమ�ల ��్వ�ా ���ద్ష్ట�న
� ప���్థ ిత�లక�

అన్వ�ంపబడ�చునన్�. ఈ �ాఠమ�నక� “�ేవ�� �ాజయ్మ�” అను ���ష్క ��ట్ట �మ� మ��య� “�ాజయ్మ�” ల���

� స��న
� అవ�ాహన, మనక� �ాత
�ేవ�� ప���ాలనను గ���్చన బ�ౖ�ల� �క్క ����ంత�ాసత్ � సంబంధ��న
�బంధనను గ���్చ �ా్ర�ిత్ ంచగల అతయ్ంత సమగ���న మ��య� ఏ��కృతమ� �ేయ� దృ�ి్ట��ణమ�ను
సమక�ర�్చన�� �షయ��న్ మనమ� ఈ �ాఠంల� ��ర�్చక�ంట�మ�.
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����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�

��ండవ �ాఠమ�: �ేవ�� �ాజయ్మ�

ఈ �ాఠంల�, మనమ� �ేవ�� �ాజయ్మ�నక� సంబం��ం�, బ��
ౖ ల� సంబంధ���న బ� ధను గ���్చన

��ల�గ� ��ణ�లను అ��్వ�ి�త్ ామ�. �దట��,� ల�ఖ��ల� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చ ��ాల���న మ��య�
సంక��త��న
� అవ�ాహనల ప్ర�ారం ఏమ� ��ల�సుత్��న్� మనమ� చూ�ాత్మ�. ��ండవ��, �ా్ర�న

య�గప� �ాలమ�ల�, భ�గ�హ చ��త్ర �క్క ఆ�� దశల �ాలమ�ల� �ేవ�� �ాజయ్మ� ఎల� ఉం��ం�ో మనమ�
�ెల�సుక�ంట�మ�. మ�డవ��, �ాత �బంధన ఇ�ా���ల� �క్క జ��య చ��త్ర �షయంల� �ేవ��

�ాజయ్మ� ఎల� ఉం��న�ో మనమ� అ��్వ�ి�త్ ామ�. ఇక ��ల�గవ��, �ేవ�� �ాజయ్మ� ���తత్ �బంధనల� ఎల�

కనబడ�త�నన్�ో మనమ� �ెల�సుక�ంట�మ�. ఈ ��ల�గ� అం�ాలను �ెల�సు��నడం ��్వ�ా మనమ� �ాత
�బంధన అంతట�� గ���్చ �సత్ ృత���న మ��య� �� ం���న
� దృ�ి్ట��ణమ�ను సం�ా��ంచుక�ంట�మ�. �ేవ��
ఏల�బ�� గ���్చ �ాత �బంధన ��ాల��న
� మ��య� సంక��త���న అవ�ాహనల ప్ర�ారం ఏమ�
�ె�యజ�య�చునన్�ో �దట చూ��ద్మ�.

��ాల���న మ��య� సంక��త���న
మన �ాఠమ�ను �దల���ట్ట �చుండ�ా, �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చ స���న గ���ంప� ��తత్ ��

�ర��కష్ం�ా ఆవశయ్క���య�నన్ ��ండ� దృ�ి్ట��ణ�లను �వ��ంచ����� అ�� మనక� స�యపడ�త�ం��.

�దట��,� ��ాల���న అవ�ాహన ��ప�ప్న, �ేవ�� �ార్వ��మ����ారమ� సంప�ర్ణ ��న�� మ��య� అ��

మ�ర��ైయ�నన్ద� �ాత �బంధన బ� ��సత్ ుంద�� �షయ��న్ మనమ� చూ�ాత్మ�. ��ండవ��, సంక��త��న
�

అవ�ాహన ��ప�ప్న, చ��త్రయందంతటను �ేవ�� �ాజయ్మ� అ�వృ��ధ్ �ెందుచు ఎదుగ�చునన్ద�� �షయ��న్
మనమ� చూ�ాత్మ�. �ేవ�� �ర��కష్మ��ా మ�ర� �ార్వ��మ����ారమ� �షయంల� ఎక�్కవ
�ా��రణ���న�ైయ�నన్ దృ�ి్ట��ణమ�ను గ���్చ �దట ఆల��ంచు��మ�.

మ�ర�ప్ల��
బ�ౖ�ల�ను గ���్చ ఒక సు���త���న సుబ� ధ ఏ�ై���ా� ఉనన్ట్ల ��ే, అ�� ఇ�ే: తన సమసత్ సృ�ి్ట��

�ేవ�డ� సృ�ి్టకరత్ మ��య� ���� ఆదు��ను�ాడ���ౖయ���న్డ�; మ��క సృ�ి్టకరత్ �న
� �ేవ�డ� ల���ల�డ�. ఈ
��త�వ�నుబట�్ట ��, �ేవ�డ� ఎల్ల ప�ప్డ� తన సృ�ి్ట అంతట���ౖ సు�ి్థర���న �ాజ�య్���ారం క���య�ం�ెను

మ��య� క���య�ంట�డ�. ��రత్నల� 93:1-2ను గమ�ంచం��, అక్కడ �ాజ�ౖన సృ�ి్టకరత్ �క్క సుత్��ానమ�ను

మనం �నవచు్చ:

-2����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.
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��హ� �ా �ాజయ్మ� �ేయ�చు��న్డ�, ప్ర��వమ�ను ఆయన వసత్ �మ��ా

ధ��ం�య���న్డ� ��హ� �ా బలమ�ధ��ం� బలమ��� నడ�మ� కట�్ట���య���న్డ�.
కదలక�ండ�నట�
్ల భ�ల�కమ� �ి్థరపరచబ��య�నన్��. ప��ాతన�ాలమ�నుం�� �
�ిం�సనమ� �ి్థరమ���ను స���ాలమ� ఉనన్�ాడవ� ��� (��రత్నల� 93:1-2).

ఈ �ధం�ా, �ాత �బంధనల�� ఇ�ా���ల� �క్క ��ా్వసం ��� �� ర�గ��ా�� మతమ�ల కంట� ��పప్

్ల �� ట�ప��్డర�య�, గనుక ఈ
�నన్త్వమ� గల�ై య�ం��న��. �ార్వ��మ����ారం ��సం అ��కమం�� �ేవ�ళ�
�ేవ�ళ్ల శ��త్ క����ి ��ణ�ం��� త� ����త్రక ప���్థ ిత�ల ప్ర�ారం ��న�ా��ంద� �� ర�గ�న ఉం��న మతమ�ల�

్ల సంవతస్రమ�ల�� �ాలమ�ల� ల�క ఋత�వ�ల�
�ామ�నయ్ం�ా ఉప�ే�ం���. ���న్ సంద�ాభ్లల�, �ేవ�ళ�
ఆవరత్ నమగ�చుం��న ప్ర�ారం ల���ర�, పతనమయ�య్ర�. ఇతర సంద�ాభ్లల�, �ా���ష
� ్ట ��న �ే�ాల�
్ల ల���ర� మ��య�
�� �ాట�లల� ��ల��� టమ�లను అనుభ�ంచుచుం��న ��� ప్ర�ారం �ేవ�ళ�
పతనమయ�య్ర�.

�ా� ఇట�వంట� ��వనల� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ��ా్వసంల� ��గం �ాదు. ఇ�ా���ల� �ేవ��ైన

్ల ” అ� �ిల�వబ��న
��హ� �ా సృ�ి్ట య�వత�
� �వ�లక� ల��� “�ేవ�ళ�
త్ నక�, అన�ా పరల�క సంబంధ��న

�ా���� స��తం ఏ���న సృ�ి్టకరత్ , ఆదు��ను�ాడ� మ��య� ప���ాలక�డ���ౖ య�ం�ెను. ఈ అవ�ాహన ��ప�ప్న,
�ేవ�� �ార్వ��మత్వమ�గల �ాజ�య్���ారమ� మ�ర��ెయ
ౖ �నన్��. సృ�ి్ట య�వత�
త్ ఆయన
�ాజయ్���య�ం��న�� మ��య� అయ�య్ంట�ం��.

�ేవ�డ� సమసత్ సృ�ి్ట� ఎల్ల ప�ప్డ� ఏల�చుం�ెన� నమ్మడం ఒక �ా��రణ అవ�ాహన ��ప�ప్న ఎంత

�ా్రమ�ఖయ్���య�నన్�ో , అల��� �ేవ�� �ాజయ్మ� అ�వృ��ధ్ �ెందుచుం��నద� బ�ౖ�ల� �ె�యజ�ప�ప్
సంక��త��న
� ��ండవ అవ�ాహనను క��� మనమ� గ���త్ం���.

అ�వృ��ధ్
సంక��త��న
� ఈ అవ�ాహన ��ప�ప్న, �ేవ�� �ాజయ్ం అ�వృ��ధ్ �ెందుత�ం��, ���గ�సుత్ం��,

మ�ందుక� �ాగ�త�ం��, మ��య� �వరక� అ�� ప్రపంచమం�� �ాయ్�ించునంత�ా ఎదుగ�త�ం��. మనమ�
చూడబ� త�నన్ట�్ట, �ేవ�� �ాజ�య్���ారమ� మ��య� �ాజయ్మ�ను గ���్చ బ�ౖ�ల� �ెప�ప్నప�ప్డ�,

సర్వ�ా��రణమ��ా ఈ ����త్రక అవ�ాహన ��� మనసుస్ల� ఉంట�ం��. ప్రభ�వ� ����ప్న�ా్రర్థనల�� �ా్రరంభ

పల�క�లను గమ�ంచుట, �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన ఈ దృ�ి్ట��ణ��న్ చూడట���� అతయ్ంత అనుక�ల���న
మ�రగ్ మ�లల� ఒకట�. మతత్ � 6:9-10ల�, తన �ష�య్ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ా్ర��్థం��ల� �ా���� ��ర�ప్త�
��సు, �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన �ాత �బంధన �తత్ ం ఉప�ే�ా�న్ అందుల� �����క��ం��డ�.
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పరల�కమందునన్ మ� తం��్ర,

� ��మమ� ప���దధ్ పరచబడ�ను�ాక,
� �ాజయ్మ� వచు్చను�ాక,

� �తత్ మ� పరల�కమందు ��ర��ర�చునన్ట�
్ల

భ��యందును ��ర��ర�ను �ాక (మతత్ � 6:9-10).
�ేవ�డ� ఈ భ�గ�హమంతట����ాట� సమసత్ సృ�ి్ట� ఎల్ల ప�ప్డ� ఏల�చు��న్డ� మ�� ఎక�్కవ

�ా��రణ���న అవ�ాహన ��ప�ప్న మనక� �ెల�సు గనుక, మనమ� ఒక్క��షమ��� ఆల��ంచ����� అ��
మన��క అవ�ాశం క�ప్ం���. “� �ాజయ్మ� వచు్చ�ాక” అ� ��సు మనక� ���ాప్డంట�, ఆయన
అర్థ ����య�ంట�ం��? ఇ��వర�� ఇక్కడ ఉనన్ �షయం, మరల� ఎల� “వసుత్ం��?”

అ�� స��, �ా�, ఒక్క మ�టల� �ెప�ప్��ంట�, �ేవ�డ� ����త్రక �ాజ�య్���ా�ా�న్ అ�వృ��ధ్

�ేయ�చు��న్డ�� �ాత �బంధన బ� ధను ��సు సూ�ం��డ�. �ేవ�� �ాజయ్ం ఈ ల�కమ�నక� వ�్చ

పరల��ా�న్ ప్ర��ం�ంచు �ధం�ా ���� మ���్చసుత్ంద� ఆయన ఉప�ే�ం��డ�. ��సు ఈ �షయ��న్
మతత్ � 6:9-10ల� ఎల� అమ�ా్చ�ో మ��క ప�ాయ్యం గమ�ంచం��. �ా్ర�న ���్ర క�త్వమ� �క్క
�ాడ�కను ఉప���సత్ ూ చూ�నట్ల ��ే, �ాజయ్మ�ను గ���్చన ��సు మ�టలల� మ�డ� సమ�ంతర

��ఖల���న్య� �ెల�సుత్ం��. �ట్ట �దట��,� �ేవ�� ��మమ� ప���దధ్ ం�ా �ాట�ంపబడవల�న� ఆయన
�ె�ాప్డ�. ���� �శదం�ా �ప��క��సత్ ూ, �ాజయ్మ� వ�్చనప�ప్డ� �ేవ�� ��మమ�

ప���దధ్ పరచబడ�త�ంద� ఆయన �వ��ం��డ�. �ాజయ్మ� వచు్చ�ాక అ� పల�కడంల� ఆయన

��వ����య�ం��న�ో �వ��ంచ�����, �ాజయ్మ� వచు్చ�ాక అ���� �ేవ�� �తత్ మ� పరల�కమందు
��ర��ర�చునన్ట�్ట భ��యందును ��ర��ర�టయ� ��సు �ె�ాప్డ�.

�ేవ�� ��మమ� ఎల్ల ప�ప్డ� అ�న్��ట్ల ప���దధ్ పరచబడ�నట�
్ల , ఈ భ�ల�కం పరల�కమ�

వంట�దగ�నంత �సత్ ృతం�ా �ేవ�డ� తన �ాజ�య్�న్ ఈ ల��ా��� �ెచు్చనట�
్ల మనమ� �ా్ర��్థం��ల� ��సు
మనక� ����ప్ం��డ�. �ేవ�డ� ఇ��వర�� ఈ భ�ల�కమంతట�� తన ఆ��నంల� ఉంచుక���న్డ�� �షయం

��సుక� �ెల�సు, �ా� అ�� పరల�కమ� �క్క ఆశ్చరయ్మ�ను ప్ర��ం�ంచునట�
్ల �ేవ�డ� ఒ�ా��క ����న ఈ
భ�గ���న్ ���ం�, �నూతన్పర�, ప��ప�ర్ణ ం �ే�త్ ాడ� �ాత �బంధన �ా�ాద్నం �ే�ింద�� �షయం
క��� ఆయనక� �ెల�సు. గనుక ఇట�్ట అవ�ాహన ��ప�ప్న �ేవ�� �ాజయ్మ� ఆయన �ాలమ�ల� ఈ

ల�కంల���� �ా�ాల� ��సు ���ాడ�. ��సునక� సంబం��ం�నంత ��రక�, ఈ భ�గ�హం��ౖ, ఈ భ���� ఏ�ో
ఒకట� సంభ�ం���స్ ఉం��న��. ఆయన �తత్ ం భ��యందును ��ర��ర�నట�
్ల �ేవ�డ� తన పరల�క
సంబంధ���న ప���ాలనను �సత్ ��ం���స్ ఉం��న��.
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�ేవ�� �తత్ ం పరల�కమందు వల� భ��యందును ఎల� ��ర��ర్చబడగల�ో అర్థ ం �ేసు�������

�����ల� 7వ అ��య్యంల�గల �ేవ�� పరల�క సంబంధ��న
� ప���ాలనను గ���్చన ర�ప���్ర�న్ మనమ�
చూ��ద్మ�. �����ల� 7:9-10 వచ��లల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

ఇంక �ిం�సనమ�లను ��య�ట చూ���; మ� వృదుధ్�ొ కడ� క�ర�్చం�ెను.

ఆయన వసత్ �మ� ��మమ� వల� ధవళమ��ాను, ఆయన తల��ండ�్రకల� �దధ్ ��న
��ఱ్ఱ బ� చు్చవల� �ెల్ల�ాను ఉం�ెను. ఆయన �ిం�సనమ� అ��న్జ�్వలలవల�

మండ�చుం�ెను; ��� చక� మ�ల� అ��న్వల� ఉం�ెను. అ��న్వంట� ప్ర�ాహమ�

ఆయన�దద్ నుం�� ప్రవ��ంచుచుం�ెను. ����ల��ల�� ఆయనక� ప����రక�ల�ం���;�
��ట్ల ��ల�� మనుష�య్ల� ఆయన��దుట �����, �ర�ప్�ర�్చట��� గ�ంథమ�ల�
�ెర�వబ�ెను (�����ల� 7:9-10).

పరల�కమ�ను గ���్చన ఈ ర�ప�త్రమ� అ�ా��రణ��న
� �� �ాదు. అ�� �ేవ�� పరల�క

�ిం�సనమ�ను గ���్చ ల�ఖనమ� మ�టల�డ� ప్ర��ా�� మనమ� కను��నునట�వంట� దృశయ్���య�నన్��. �ా�
మనమ� చూడవల�ిన ��వయ్���న �ాలనను గ���్చన ఈ ర�ప���్ర��� క�సం ��ండ� ��ణ�ల���న్�.

ఒక ప్రక్క, �ేవ�డ� పరల�కమందు ప���ా�సూ
త్ తనను���� తన సృ�ి్టజ�లమ�నక� తన ప్ర�య్ే క���న,

మ��మ��్వత���న ఉ���ల� బయల�పర�సుత్��న్డ�. ల�ఖనమ�ల� ఉప�ే�సుత్నన్ట�్ట�ా, �ేవ�డ� సర్వ�ాయ్�ి;
ఆయన అంతట� ఉ��న్డ� — �ా� ఆయన తన సర్వ�ాయ్పకమ�నుబట�్ట మన కంట��� కనబడడ�. ఏ�ే����,
పరల�కమందు �ిం�సనమ�నన్ ��ట, �ేవ�డ� �ిం�స���ీను�ై, ��మమ� వల� ధవళమ��ా నుండ�

వసత్ �మ�ల� ధ��ం�య���న్డ�, ఆయన తల��ండ�్రకల� �����బ� చు్చవల� �ెల్ల�ా ఉనన్�. ఆయన �ిం�సనమ�
అ��న్జ�్వలలవల� మండ�చునన్�� మ��య� అ��న్వంట� ప్ర�ాహమ� ఆయన �ిం�సనమ� �దద్ నుం��

ప్రవ��సత్ ుం��. ఆయన �ిం�సనమ�నన్ ��ట �ేవ�� ప్ర�ేయ్క���న స�న్�� మహత్వప�ర్ణ �న
� �ెయ
ౖ �నన్��;

ఆయన సమసత్ మ��మగల�ాడ��ా కనబడ�ను; కనున్ల� �ానల�� ఆయన ��భ పరల�కమ�ను �ంప�త�ం��.
పరల�కమంద� �ిం�సనమ�నన్ స్థ లమ�ల�� �ేవ�� మ��మను భ�� �దనునన్ �ేవ��

మ��మ�� �� �్చ చూడ�మ�. మ� అ��ే, మనమ� భ�� �ద చూ�ే�� మహత్వప�ర్ణ ��న ఆయన

పరల�క �ే��వయ్మ�నమ� �క్క ���త్ జ��న
� ప్ర��ంబ��య
� �నన్��. అవ�ను, సృ�ి్టల�� ఆశ్చరయ్�ారయ్మ�లల�
ప్ర��ం�ంపబడ� �ేవ�� మ��మను మనమ� చూసుత్ంట�మ� �ా� పరల�కమందునన్ �ేవ�� మ��మ��
ఏ��య� �� ల్చబడజ�లదు. �ాబట�్ట , �ేవ�� ఏల�బ�� భ�� �దక� పరల�కమందువల� �ావల�న� ��సు
�ా్ర��్థం�నప�ప్డ�, �ేవ�� ప్ర�య్ే క స�న్�� �క్క మహ�ెత్ న
� ప్ర�భ పరల�కమ�ను �ంప�చునన్ట�్ట�ా�� ఈ
భ��� �ం�ాల���� ఆయన మనసుస్ల� ఉం��న ఒక �����య
� �నన్��.
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సంద��్శంచం��.
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అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ను ��స
� త్ ు ����� వచు్చనప�ప్డ� పరల�కమ� నుం�� భ�ల�కమ�నక� వచు్చ

నూతన ��ర�షల�మ�ను వ��్ణం�నప�ప్డ� అత� మనసుస్ల� ఉం��న �షయ���. ప్రకటన 21:23ల�

మనమ� ఈ �ధం�ా చదువ���మ�:

ఆ పట్ట ణమ�ల� ప్ర�ా�ంచుట��� సూర�య్�ైనను చందు్ర�ెన
ౖ ను ���కక్కరల�దు; �ేవ��

మ��మ�� ���ల� ప్ర�ా�ంచుచునన్��. ��ఱ్ఱ �ిల్ల�� ����� ��పమ� (ప్రకటన 21:23).
�ాబట�్ట , �ేవ�� �ాజయ్మ� పరల�కమందు వయ్కత్ మ� �ేయబ��నట�్ట�ా�� భ��యందును

వయ్కత్ మ��ేయబడవల�న� మనమ� �ా్ర��్థం��ల� ��సు మనక� ����ప్ం�నప�ప్డ�, �ేవ�డ� తన

మ��మ��్వత���న, �ాచ��క ��భ
ౖ వం�� ఈ భ�� ����� �ా�ాల� మనమ� అడ�ాల���� ఆయన �ా��క
��వ���య�నన్��.

మ��క ప్రక్క �ేవ�� మహ�ెత్ న,
� మ��మ��్వత��న
� స�న్��, పరల�క �ిం�సనమందు ���న్

ప��ణ�మమ�ల� కల�గ�టక� �ారణమ�ా్వల� క��� మనమ� గమ�ంచు���ా�. �����ల� 7:10ల�
మన�ల� చదువ�త���న్మ�:

����ల ��ల�� ఆయనక� ప����రక�ల�ం����. ��ట్ల ��ల�� మనుష�య్ల� ఆయన ��దుట
����� (�����ల� 7:10).

అసంఖ�య్క���న �వ�ల� �ేవ�� �ిం�సనమ� ��దుట ���య�ం�� ఆయనను ఆ�ా��ంచుచు,

�నయమ��� ఆయన �ె�ిప్నట�్ట �ేయ�చుం���.�

�ేవ�� �ే��వయ్మ�న���న స�న్�� �క్క పరయ్వ�ానం �ేవ�� �ాజయ్మ� భ�� ����� �ావడం వలన

క���న ��ండవ ఫ�త���య�నన్��. భ�� �ద, ఈ సమయంల� �ేవ���� ���ధం�ా ����బ
� �ట� �ేయడం

సులభం. �ాసత్ �ా���, �వ�లల� అ��క సంఖ�య్క�ల� �ే��
� � ఇ�ే. ఆత్మసంబంధ��న
� మ��య� మ�న�య���న
�ేవ�� శత�్రవ�ల� అయన ఏల�బ��� వయ్�����సత్ ు��న్ర�. �ా� ఒ�ా��క ����న, ��స
� త్ ు ����� వ�్చనప�ప్డ�
మ��య� ప్ర�య్ే క���న మ��మ��్వత���న �ేవ�� స�న్�� నూతన భ�� ����� వ�్చనప�ప్డ�, భ��
�దనునన్ సకల �ా్రణ�ల� ��శనమవ���ర� ల��� �ార� ఇచ్చట ఆయన �తత్ మ�ను ఇప�ప్డ��

పరల�కమందు ��ర��ర�చునన్ట�్ట ��ర��ర��ాత్ర�. ఈ ��త�వ�నుబట�్ట �� అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� �ి��ీప్ 2:10ల�
ప���నట�్ట�ా పల�కగల�గ�త���న్డ�:

పరల�కమందునన్�ా��ల� �ా�, భ�� �ద ఉనన్�ా��ల� �ా�, . . . ప్ర��ా�
��ాల�ను ��సు ��మమ�న వంగ�ను (�ి��ీప్ 2:10).
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�ాబట�్ట ��సు, �ేవ�� �ాజయ్మ� అ�వృ��ధ్ �ెందుచునన్����ాను, ����త్రక��న
� ����ాను,

భ�సంబంధ��న
� �ాసత్ �కత�ాను ప్రకట�ం��డ� మనమ� గమ�సుత్��న్మ�. �ేవ�� �తత్ మ� పరల�కమందు

��ర��ర�చునన్ట�్ట భ�� �దను �సత్ ృతం�ా ��ర��ర�నప�ప్డ� భ�� �ద ఆయన �క్క ప్ర�య్ే క స�న్��ల�

�ేవ�� మ��మ ఎం�� ���తం�ా కనబడ� ఆ ��నమ� ��సం ఆయన ���ాడ�. ఆ భ�షయ్ దర్శనమ�ను మనమ�
ఆయన�� పంచు��నవల�న� ఆయన మనక� ����ప్సుత్��న్డ�.

�ేవ�� ప���ాలనను మనమ� ��� ��ాల అవ�ాహన మ��య� సంక��త���న అవ�ాహన ��ప�ప్న

నుండ� ����లను గమ�ం��మ� గనుక, �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క భ�� యంద� అ�వృ��ధ్ జ�డల� �ాత
�బంధన ��� ఐకయ్తను ఎల� కను��ంట�ం�ో చూడగ���ంతట� సమర్థవంత�ల��� య���న్మ�. ఇప�ప్డ�,
�ా్ర�న చ��త్ర అ� తరచు�ా ప్ర�త్ ా�ంపబడ�చుండ� ఆ���ాండమ� 1:1-11:9ల� ����్కనబ��న �ేవ��
�ాజయ్మ�ను మనమ� చూ��ద్మ�.

�ా్ర�న చ��త్ర
మనమ� �ా్ర�న చ��త్రను ప���లన�ా ప������సత్ ూ, మ�ఖయ్ం�ా మ�డ� �షయ�లను చూ��ద్మ�:

�దట����ా, బ�ౖ�ల�ల�� ఈ ��గం భ�� �ద �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన స్థ ల��న్ ఎల� �ర్వ�సుత్ం��;
��ండవ���ా, అ�� �ేవ�� �ాజయ్మ�ల�� ప్రజలను ఎల� �ర్వ�సుత్ం��; మ��య� మ�డవ���ా, అ�� �ేవ�డ�

భ�సంబంధ��న
� �ాజయ్మ� �క్క ఆ��మ ప����వృ��ధ్� ఎల� వ��్ణసత్ ుం��. �ట్ట �దట, �ేవ�� �ాజయ్మ�ను
గ���్చన స్థ లమ�ను �ా్ర�న చ��త్ర ఎల� �ి్థరపర�సుత్ం�ో చూ��ద్మ�.

స్థ లమ�
భ��� ఆయన �ాజయ్మ� �క్క స్థ లమ��ా �ి్థరపరచ����� �ేవ�డ� �దట ఎల� ఆరం�ం���ో

ఆ���ాండమ�ల�� �ా్రరంభ అ��య్య�ల� �వ��సత్ ు��న్�. �ేవ�� మ��మ��్వత���న ఏల�బ�� గ���్చన

భ���ళ సంబంధ��న
� ఈ ప��మ�ణమ� ��ండ� అం�ెలల� ఎల� బయల�పరచబ��ం�ో మనమ� చూ��ద్మ�.
�దట����ా, �ేవ�డ� �ా��ౖయ�ం��న ఆయన ప���ాలన ��రక� భ��� �దట� నుం�� �ిదధ్పర��డ��

�షయ��న్ మనమ� �ెల�సుక�ంట�మ�. ��ండవ���ా, �ేవ�డ� తన ఏల�బ��� ఒక ��ంద్ర �ా్థనంల� ఎల�

�దల���ట్ట �ల�, �దల���టన
�్ట ��� భ���ళ సంబంధ���న స��హదుద్లల� ఈ ల�కమంతట�� కల�ప��������
���� ఎల� �సత్ ��ంపజ�య�ల� అ� ర�ం�న ప్రణ��కను గ���్చ మనమ� ��ర�్చక�ంట�మ�. �ేవ�డ� ఆయన
�ాజయ్మ�ను కట�్టట ��రక� ల�కమ�ను ఆరంభమ�ల� �ిదధ్ం �ే�ిన ���నమ�ల�� �దల���డ��మ�, రం��.
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��� �ిదధ్�ాట�
్ల
ఆ���ాండమ� �క్క �దట� అ��య్యం, ��� దృ�ి్ట� ఈ ల�కం ఆయన �ాజయ్మగ�నట�
్ల �ేవ�డ�

���� �దట �ిదధ్ం�ే�న
ి ���నమ���ౖ ��ం��్రక��సత్ ుం��. ఈ ఆ��య్యం �క్క ���ష్క ఆ���ాండమ� 1వ
అ��య్యం 1వ వచనమ�ల� క��ిసత్ ుం��.

ఆ��యందు �ేవ�డ� భ�మ�య్�ాశమ�లను సృ�ం�ెను (ఆ��. 1:1).
ఈ ���ష్క తర��ాత, ఆ��. 1:2-2:3 వరక�, �ేవ�డ� భ��� ఆయన మ��మ��్వత���న ఏల�బ��

��తత్ ��న
� ఒక మ���ంతల ��ా్మణమ�నన్ స్థ లం�ా ర��� ం��ంచడమ�ను ��ంట�� �దల���ట్ట �డ�

�ా్రయబ��య�నన్��.

�దట����ా, సృ�ి్ట� గ���్చన కథ ఆ��. 1:2ల� ఆరంభమవ�త�ం��, అప�ప్డ� ల�కం అసత్ వయ్సత్ ం�ా

ఉం��న�� గనుక ఇట�్ట అసత్ వయ్సత్ ���న ప���్థ ి�� చక్కబరచ����� �ేవ�డ� �ిదధ్పడ�చుం�ెన�య� �ెల�సుత్ం��.
ఈ వచనంల� భ�� వ��్ణంపబ��న ������న్ గమ�ంచం��:

భ�� ��ా�ారమ��ాను �నయ్మ��ాను ఉం�ెను, �కట� అ�ాధ జలమ���న
ౖ
క�్మయ�ం�ెను, �ేవ�� ఆత్మ జలమ�ల��న
ౖ అల�్లడ�చుం�ెను (ఆ��. 1:2).

ఈ వచనంల� ��ండ� మ�ఖయ్��న
� �షయ�ల� �ెపప్బ��య�నన్�. ఒక ప్రక్క భ�� “��ా�ారమ��ాను,

�నయ్మ��ాను,” �కట� కమ�్మ��� య�ం�ెను, అ�ాధం అసత్ వయ్సత్ ��న
� �ై య�ం�ెను. ఈ సమయంల�, భ��
మ�నవ�డ� �వ�ించ����� ఆ�్లదకర��న
� స్థ లమ� �ాదు; అ�� ఆదర్శవంత��న
� �� �ాదు. “��ా�ారమ�

మ��య� �నయ్మ�” అ�� పదమ�ల� భ�� �ద ఉం��న ఆట�క���న అరణయ్ ప్ర�ేశమ�లను, మ�నవ�ల�

�వ�ించ����� �గయ్ం�ా� స్థ ల�లను సూ�ంచ����� �ాత �బంధనల� మ��క��ట ప్ర���ంపబ��న�.
����� ��డ��ా, “�కట�” మ��య� “అ�ాధమ�” అ�� పదమ�ల� ల�ఖనమ�ల యందంతటను ��ల�

వయ్����ార్థ క��న
� సహజ�ర్థ మ�ల�గల��ౖయ�నన్�. �ా్రరంభమ�ల���, భ�� ���ధ���న�� మ��య�
�వమ�ల����య���ౖ య�ం�ెను.

�ా� మ��క ప్రక్క భ�� �క్క చ��త్ర ఆరంభమ�ను గ���్చన అగతయ్���న �ాసత్ వమ�ను మనక� 2వ

వచనం �ె�యజ�సత్ ుం�� — “�ేవ�� ఆత్మ జలమ�ల ��న
ౖ అల�్లడ�చుం�ెను.” అసత్ వయ్సత్ ���య�నన్ ��� ���
ప���్థ �
ి �బట�్ట భ��� ������ట్ట����� ��ల�గ� మ��య� �వ���య�నన్ �ేవ�డ� తృ�ిత్ �ెందల�దు.

అంధ�ారమయ��� య�ం�� �వమ�ల���ెన
ౖ సృ�ి్ట�� ���ధం�ా �ారయ్మ� �ేయ�టక� ఆయన ప�నుక���న్డ�.
ఆ��. 1:3-31ల�� �వరమ� ఆ�ేశమ�ల� జ����ేయబ��న ఆర� ��నమ�ల సృ�ి్ట క�మమ�ల�� ��ండవ

��గ���య�నన్��. భ�� ఆయన �ాజయ్మగ�నట�
్ల �ేవ�డ� ల�కమ�ను ఎల� సం�ిదధ్ం �ే�ా�ో ఈ వచనమ�ల�
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�వ��సత్ ు��న్�. �ేవ�డ� తన సృ�ి్ట� ర��� ం��ం�న ���నమ�ల�గల జ�్ఞనమ�ను మ��య� ఉ�ేద్�ాలను

ప్రద��్శంచు ����ంపబడగల నమ���ను ఈ ఆర� ��నమ�ల� ప్రద��్శసుత్��న్య� అ��క మం�� అను�ాదక�ల�
సూ�ం��ర�.

�దట� మ�డ� ��నమ�లల� �ేవ�డ� భ�� ��ా�ారమ��ా ఉం��నదను �షయ��న్ స����
ే ాడ�.

తర��ాత మ�డ� ��నమ�లల� ఆయన భ�� �నయ్మ��ా ఉనన్ద�� �ాసత్ వం�� వయ్వహ��ం��డ�.

అంతమ�త్ర���ాక, మ��ే�ి ��ప�ప్న గల ఈ ��ం��ంట�ల�ను ఆయన �ేపట�్ట న చరయ్ల� ఒక����� మ��కట�

���న్ �ెప�ప్��ద��న �����లల� సమ�ంతర���న��ౖ ఉ��న్�. �దట� ����న �ేవ�డ� పగల�ను �ే�,ి �కట��
�ా�్ర�� ప���తం �ే�ాడ�. ����� అనుగ�ణయ్ం�ా, ��ల�గవ ����న ఆయన సూరయ్ చంద్ర నకష్��్రదులను ఈ

క�మమ�ను �ర్వ��ంచ����� ఆ�ాశంల� �ాట� �ా్థ��లల� ఉం��డ�. ��ండవ ����న �ేవ�డ� �ా��వరణమ�ను
సృ�ం��డ�; జలమ�ల మధయ్ ఒక ��ాలమ���రప్ర� ���ం�� �ట���ౖ �ళ్ల నుం�� ��ర��ే�ాడ�. ఐదవ ����న,

జలమ�ల మధయ్ ఉం��న స్థ లమ�ను �ంప����� ఆ�ాశప�లను, ���ంద ఉం��న �ట�� �ంప����� �ేవ�డ�
జలచరమ�లను సృ�ం��డ�. మ�డవ ����న �ేవ�డ� ఆ�ాశమ� ���ంద నునన్ జలమ�ల� ఒక్క ��ట��

క�ర్చబ�� ఆ��న, �ారవంత��న
� ��ల కనబడ�నట�
్ల �ే�ాడ�. ఆరవ ����న, �ేవ�డ� భ��� �ం��ంచ�����
భ�� �ద నుండ� జంత�వ�లను మ��య� మ�నవ జ��� సృ�ం��డ�. అసత్ వయ్సత్ ం�ా ఉం��న ప���్థ �
ి �
ఆశ్చరయ్కరమ��ా సక�మమ�ల� నుం��న ��ట� �ావల�న� పల�క�చు, ���� మ�ర�ప్��ం��సత్ ూ, �ేవ�డ�
�ెపప్శకయ్మ��ా� తన జ�్ఞనమ�ను మ��య� అ���ారమ�ను ప్రద��్శం��డ�.

ఇక మనమ� 3-31 వరక� గల వచ��లల� ప�న�ావృతత్ ం �ేయబ��న ప్ర����ంశమ�ను గ���్చ ప్ర�య్ే క

శ�దధ్ను వ��ం���. మ�� ���ద్ష్టం�ా, ఆయన సృ�ం�న సమసత్ సృ�ి్ట� �ేవ�డ� చూ�నప�ప్డ�, అ�� మం����ా
ప��గణ�ం��డ� ఆ���ాండమ� 1వ అ��య్యం మనక� �ె�యజ�సత్ ుం��. 31వ వచనంల�, ఆరవ ����న �ేవ�డ�

��ను సృ�ం�న ���� చూ� అ�� ��ల�మం����ా ఉం��నట�్ట చూ�ాడ�� �షయ��న్ మనమ� గమ��ాత్మ�.
సృ�ి్ట మం��ై య�ం�ెన� బ�ౖ�ల� ��ల�సుత్నన్ప�ప్డ�, �ేవ�డ� అసత్ వయ్సత్ ం�ా ఉం��న ప���్థ �
ి �,

�కట�� మ��య� అ�ాధమ�ను, ఆయన గణ�యం�ా చక్క���ద్ � ల�కమ�ను ఒక క�మంల� ��ట్ట �డ� �ాబట�్ట

ఆయన �ే�న
ి �ారయ్మ�లను ���
ౖ క అవ�ాహన ��ప�ప్న ఆ���ం��డ������ంత ��రక� ��� అర్థ ��య�నన్��.

�ా� “మం���” అ� అనువ��ంపబ��న పదమ�, ���్ర ��షల� tov ()טוֹב, అంతక� �ం�న అ�ా్థ�న్ క���

ఇసుత్ం��. ఇక్కడ మ��య� �ాత �బంధనల�� ఇతర ��ట్ల , ఈ పదమ� “ఆ�్లదకర���న” “ఆనందమ�ను

కల�గజ�య�” మ��య� “అంద���న” అ�� అ�ా్థ�న్ క��� ఇసుత్ం��. ఆర� ��నమ�లల�, ���� ఆయనక�

ఆనం���న్ కల�గజ��� ఒక అంద���న ��ట��ా �ేసత్ ూ అ�� ఆయన �� ంత �తత్ మ�ను మ��య� ����కలను
��ల్ల��పరచునట�
్ల �ేవ�డ� ఈ ��ాల �శ్వమంతట�� మ���్చ���ాడ�.
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ఈ ��త�వ�నుబట�్ట సృ�ి్ట వృ��త్ంతమ�ను గ���్చ ఆ��. 2:1-3ల� గల మ�డవ ��గం సబ�్బత�ను

గ���్చ �ెప�ప్త�ం��. ఆ���ాండమ� 1వ అ��య్యం ఆరంభంల� �ేవ�డ� సృ�ి్ట �షయం �����ం�నంత�ా

తృ�ిత్ �ెందల�దు. �ా� ఆ��. 2:1-3ల� �ేవ�డ� ఆయన �ే�ిన సృ�ి్ట �షయ��� ఆనం��ం��డ�. �ాసత్ �ా���,

భ��� గ���్చన ఆ��మ��న
� ఏ�ాప్ట��� �ేవ�డ� ఎం�� ఆనం��ం��డ� గనుక ఆయన ఈ పనంతట� నుం��
�శ��ం� ఆ ��నమ�ను ఏడవ ��నమ��ా ల��� సబ�్బత� ��నమ��ా ప���దధ్ పర��డ�. ఒక్క మ�టల�

�ెప�ప్��ంట�, ఆయన �ేపట�్ట న �ట్ట �దట� ఏ�ాప్ట�
్ల భ�� ఎట�వంట� స్థ ల���య�ండవల�న� ఆయన
ఆ�ం���ో ఆ �ధం�ా ఉ��న్య� �ేవ�డ� తృ�ిత్ �ెం��డ�.

మనమ� ఇ��వర�� �ెల�సు��నన్ట�్ట�ా, భ�� ఆయనక� ఆనందమ�ను కల�గజ�య�

స్థ ల���య�ండ�నట�
్ల �ేవ�డ� ���� ఆ��యందు �ిదధ్పర��డ�, �ా� భ�� �షయ��� �ేవ�� మనసుస్ల�
ఉం��న గం�ర���న ఉ�ేద్శమ�ల ��తత్ మ� అ�� మ�� ఎక�్కవ�ా అ�వృ��ధ్ �ేయబడవల�ి ఉం��నద��
�షయ��న్ క��� మనమ� గమ�ంచవల�ియ�నన్��.

��న�ాగ�చు��య�నన్ �సత్ ��ంప�
�ేవ�డ� సృ�ి్ట క�మమ�ల�� �దట� �ారం ���లల� ఆయన �ేయదల�న ��నంతట��

�ే�న
ి పప్ట����, ఆయన ఈ ల�కమంతట�� ఆశ్చరయ్కర��న
� పర�ైసు�ా మ�ర్చల�దు. ��ంత ��రక�

ల�కమంతయ� క�మపరచబ�� య�ండ�ా, పర�ెస
ౖ ు అ� �ిల�వబ�ే స్థ లం భ�� �ద �ాసత్ వం�ా ఒ�� ఒక్క

స్థ లం ఉం��నద�� �షయం ��ప
ౖ � ఆ���ాండమ� 2వ అ��య్యం మన దృ�ి్ట� ఆక��ష్సత్ ుం��. ఈ స్థ లమ�ను గ���్చ
ఆ��. 2:8-9 వ��్ణసత్ ునన్ �ర�ను గమ�ంచం��.

�ేవ��ెన
ౖ ��హ� �ా త�ర�ప్న ఏ�ెనుల� ఒక ��ట���ి ��ను ���్మం�న నర�� ���ల�
ఉం�ెను. మ��య� �ేవ��ెన
ౖ ��హ� �ా చూప� నక� రమయ్��న
� ��య� ఆ�రమ�నక�
మం���య���ౖన ప్ర� వృకష్మ�ను, ఆ ��టమధయ్ను �వవృకష్మ�ను, మం� �ెడ్డల
�ె���చు్చ వృకష్మ�ను ��లనుం�� ���ిం�ెను (ఆ��. 2:8-9).

���� గ���్చ ఈ �ధం�ా ఆల��ంచు��మ�. �త్రక���ార�ల� ఏ�ైన ఒక పటమ�నక� రంగ�ల� ��యక

మ�ందు �ార� ��ల� �ార�్ల �దట గట�్ట ��తత్��రగ�డ్డ ��ౖ ���స్ల��� �ా�ా�ం�ే ���్ర�న్ ��య�చుండ� �ధం�ా,

�ేవ�డ� �ా�� వల� �దట భ��నంతట�� చక్క���ద్ �డ�. భ�� అనబ�ే గట�్ట ��తత్��రగ�డ్డ అంతట���ౖ �ేవ�డ�
రంగ�ల� ��ంట�� ��యల�దు; ఆయన మ�మ�ల��ా ఈ ల�కమ� ఉం��ల� ఆయన ఆ�ంచుచుం��న �ధం�ా
ఉండ�నట�
్ల ఒక �ా్రథ�క క�మమ�ను మ��య� దృ��్వ��య్సమ�ను ఏ�ాప్ట� �ే�ాడ�. అ��ే, రంగ�ల�
��యడం ప���త్ �ాల�దు.
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అ�ే �ధం�ా, �ేవ�డ� భ�� �క్క ఏ�ో ఒక్క ��గంల� మ�త్ర�� ��ౖభ����త��న
� రంగ�ల� ���ి

���� తన సృ�ి్ట�� ��ంద్రమ��ా అలంక��ం��డ�. భ�� �ద ఈ ప్ర�శ
ే ం ఏ�ెను అ� �ిల�వబ��ం��, మ��య�

���్రల� ��� అర్థ మ� “ఆ�్లదకర���న” ల�క “ఆనందమ� కల�గజ���
� �,” గనుక ఈ ప్ర�ేశం �ేవ���� ప్ర�ేయ్క��న
�

ఆనం���న్ కల�గజ�య�న�ై య�ం��న��. ఏ�ెను ��ట మధయ్ల� ఒక అతయ్ంత ఆకరష్ ణ�య��న
� వనమ�ం�ే��,
అ�� ఆశ్చరయ్జనకం�ా అంద��న
� స్థ లం, ఇంత వరక� ఎనన్డూ చూడ� ఎ����ల�� �ట� �ెలమవంట��,ై ఒక
�ా�క� మ�త్ర�� త��నన్ట�్ట ��వయ్���న పర�ెస
ౖ ు�ా ఉనన్��. �ాబట�్ట �ేవ�డ� తన సృ�ి్టల�

సర్వ�ాయ్�ి�న
� పప్ట���
� , కంట��� కనబడ� ����ా ప్ర� ��ట ఉ��న్డనన్ట�్ట ఉం��న��. ఆయన ఏ�ెను

ప్ర�శ
ే మ�ను, ప్ర�ేయ్కమ��ా ఏ�ెను ఉనన్ స్థ లమ�ను ఆయన ���ష దృశయ్ స�న్���ా ఎనున్క���న్డ�. �ేవ�డ�
తనను ��ను భ�� �ద మ��మ��్వతమ��ా ప్రద��్శంచు��నన్�� ఇక్క�ే. �ా� ఈ ��ట మ��య� ���

ప్ర�శ
ే ం భ��ల�� ఒక �నన్ ��గమ� మ�త్ర��. ����న ల�కమం�� ��ంత ��రక� క�మపరచబ��ం��, �ా�
��� �షయంల� �ేయ��స్ం�� �ం�ా ఎం�� ఉం��న��.

భ�� ఆయన ప���ా�ంచు ��ట�ౖయ�ండ�నట�
�
్ల , ఏ�ెను ��ట మ��య� ఆయన �క్క ప���దధ్ �న

వనమ� ���ల�� అంద��న
� మ��య� అతయ్ంత ఆకరష్ణ�య���న �షయం�ా �ేసు��� �ేవ�డ� �దట ����
ఎల� �ిదధ్పర���ో మనమ� �ెల�సుక���న్మ� గనుక ఇప�ప్డ� మన దృ�ి్ట� ప్రపంచ ఆ��య�గమ�నక�

సంబం��ం�న ��ండవ అంశమ���ౖ ��ం��్రక��ంచు��మ�: �ేవ�� �ాజయ్మ�ల�� ప్రజల� ఈ సమయంల�, �ేవ�డ�
మ�నవ జ��� తన �ాజయ్సంబంధుల�ౖన ప����రక�లను�ా, ఉపకరణమ�ల��ా అ�����ం��డ� మ��య� �ా��
��్వ�ా ఆయన భ�� తన �ాజయ్మగ�నట�
్ల అవసర���య�ండ� తన �ిదధ్�ాట�ను ప���త్ �ేయ�ను.

ప్రజల�
�ేవ�డ� ఏ�ెను ��టల� ఉం�న మ�నవ�� గ���్చ �ే�� �ాయ్ఖ�య్నమ�ల ��్వ�ా మ�న�ా� �క్క

ప్ర�య్ే క���న �ాత్ర సు���తమవ�త�ం��. �ేవ�� ��� సృ�ి్టల� ఆయన �ే�న
ి దంతయ� మం��� — ��ల�
మం��� క��� — అయ�య్ం��నపప్ట���
� ఆ��. 2:18ల� మనమ� ఈ ���ం�� మ�టల� చదువ���మ�:
మ��య� �ేవ��ెన
ౖ ��హ� �ా నర�డ� ఒంట���ా నుండ�ట మం��� �ాదు; �ా���
�ాట��న
� స�యమ�ను �ా���రక� �ేయ�దునను����ను (ఆ��. 2:18).

సృ�ి్ట అం�� “మం���” అయ�య్ం��నద� �ర�ప్��్చన �ేవ�డ�, తన ప్ర�య్ే క���న మ��య�

ప���దధ్ �న
� వనమ�ల� “మం��ా ల��” ఒక �షయమ�ను కను����న్డ� — ఆ��మ�నక� ��రయ్ ల�దు. అ��

స��, �ా� అ�� ఎందుక� మం��� �ాదు? ఒక్క మ�టల� �ెప�ప్క�ంట�, ఒక్కడ� తన �� ంత�ా �ా��ంచ����� అ�

��పప్�ై య�ం��న ఒక ప� ��తత్ ��� �ేవ�డ� మ�నవ జ��� సృ�ం��డ�.
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����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�

��ండవ �ాఠమ�: �ేవ�� �ాజయ్మ�

మ�న�ా� వ��ంచవల�ిన �ాత్ర ��ండ� ���ల��ా వ��్ణంపబ��నద� గ���త్ంచడం ��్వ�ా ఈ �ారయ్��రమ�

ఒక్క��� ఎందుక� అ� ��పప్�ై య�ం��న�ో మనమ� �ెల�సు��నగలమ�. ఆ��మ� మ��య� హవ్వ ఆయన
�క్క య�జక�ల��ా, ఉపప్ర��ధుల��ా ల�క �ాచ��క ప్ర��ధుల��ా ఆయనను ���ం��ల� �ేవ�డ�
�ా��దద్��� సృ�ం��డ�.

య�జక�ల�
�ట్ట �దట, ఆ��మ� మ��య� హవ్వ��ౖ య�జకత్వ ��రమ� ��ట్టబ��ం��. �ార� ఆ�ాధన

సంబంధ���న చరయ్ల�� �ేవ���� ప����రమ� �ేసత్ ూ ఆయనను ఘనపర��ల� �ా���� �ిల�ప� ఇవ్వబ��ం��.

పరల�కమందు �ిం�సనమ�నన్��ట నుండ� �వ�ల� �ే��
� � ఇ�ే అ� మనమ� ఇ��వర�� ��ర�్చక���న్మ�;
గనుక ఈ భ����ౖ ఆ��మ� మ��య� హవ్వ క��� ఇ�ే ప� �ేయవల�ి ఉం��న��. ఆ��. 2:15ల� ఇల�
�ా్రయబ��య�నన్��:

మ��య� �ేవ��ెన
ౖ ��హ� �ా నర�� ��ి��� ఏ�ెను ��టను ��దయ్పరచుటక�ను ���
�ాచుటక�ను ���ల� ఉం�ెను (ఆ��. 2:15).

�ట్ట �దట చూడ�ా��, ఆ��మ� మ��య� హవ్వ ��టప��ా��� య�ం��ల� �ేవ�డ� �ా���

�య�ం��డ� మనమ� మ�మ�ల��ా అను��నవచు్చ, �ా� �ార� అంతక� �ం�న�ా��� య�ం����.

�ాసత్ �ా���, “��టను ��దయ్పరచుటక�ను ��� �ాచుటక�ను” అ�� వయ్��త్కరణమ� అ�ా��రణ���న�ై య�నన్��

గనుక ఈ కథనమ�ను �ట్ట �దట చ���న ��� మ��య� ఇ�ా����య�లక� ��� �షయంల� ఒక ప్ర�ేయ్క

�ా్ర��నయ్త ఉం��న��.

ఉ��హరణక�, య�జక�ల� ల��� ల��య�ల� �ేవ�� గ���రమ�ల� �ేయవల�ిన పనులను

వ��్ణంచ����� సంఖ�య్ 3:8ల� ఇ�ే �ధ���న వయ్��త్కరణమ�ల� ప్ర���ంచబ��్డ�. అక్కడ ఇల� చదువ���మ�:
మం��రప� ��వ�ేయ�టక� ప్రతయ్కష్ప� గ���రమ��క్క ఉపకరణమ�ల�న్ట��,
ఇ�ా����య�ల� �ా�ాడవల�ిన దంతట��, �ా�� �ా�ాడవల�ను (సంఖ�య్ 3:8).

ఆ��మ� మ��య� హవ్వల� ��టల� �ేపప్ట్ట వల�ిన �ాత్ర ల��య�ల� �ేవ���� �ే�� �ా�� య�జకత్వ

�ాత్రక� సంబం��ం�న �ాం���కపర���న ఈ వర్ణ నను ప్రద��్శంచు �����లల� వ��్ణంపబ��ం��.

ఆ��మ� మ��య� హవ్వ �ేవ�� ప���దధ్ ��న ��టల� ఉంచబ���,� అ�� ��� ��నమ�లల� ఉం��న

గ���రమ� వల��,� భ�� �ద �ై�క��న
� �ా� �క్క ప్ర�ేయ్క స�న్�ైయ�ం��న��. �ేవ�� ప���దధ్

వనమ�ను అందమ��ా �ర్వ��సత్ ూ, ��పప్ �ా�క� �ేయబడ�చుం��న ఆ�ాధనప�ర్వక���న ప����రమ�
-12����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
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�ేయడం ��్వ�ా �ార� య�జకత్వప� పనుల� �ే�ార�. ఆ��మ� మ��య� హవ్వ �ేవ�� ప���దధ్ �న
�
��ాసమ�ల� య�జక�ల��ా పనుల� �ేయడం ��్వ�ా �ేవ�� ���ం��ర�.

ఉప ప్ర��ధుల�
��ండవ �ా్థనంల�, ఆ��మ� మ��య� హవ్వ �ేవ�� ఉపప్ర��ధులవల�, �ాజపద��� క���

�య�ంపబ��్డర�. �జ����, �ార� �ా�ల�ౖన య�జక�ల�ౖయ�ం���.� ఆ��మ� మ��య� హవ్వను గ���్చన ఈ
వర్ణ నను మనమ� ఆ��. 1:26ల� చూడవచు్చ, అక్కడ ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

�ేవ�డ� మన స్వర�పమందు మన �� ��� ��ప�ప్న నర�లను �ేయ�దమ�;

�ార�సమ�ద్రప� �ేపలను ఆ�ాశ ప�లను ప�వ�లను సమసత్ భ��� భ���ద
�ా్రక� ప్ర� జంత�వ�ను ఏల�దుర��ాక�య� ప���ను (ఆ��. 1:26).

ఈ వచనమ� మ��య� ఇతర �ాకయ్���ాల� మ�నవ�లను “�ేవ�� స్వర�పమ� ల�క �ేవ�� �� ���”

అ� సంబ� ��సత్ ు��న్య� ఇప�ప్డ� మనక� �ెల�సుత్ం��. మ�నవ�ల� ���చ��త్మక��న
� , ���
ౖ క���న �వ�ల�
ఇ�� అర్థ �సుత్ంద� గతంల� ����ంత పం��త�ల� సర్వ�ా��రణమ��ా అను����న్ర�. �ా� ఆ���ాండమ� 1వ
అ��య్యంల�� ప్ర����ంశమ� ఇ�� �ాదు.

�ేవ�� �� ��� ��ప�ప్న ఉండ�టల�గల �ా్ర��నయ్తను అర్థ ం �ేసు�������, �ాత �బంధనక�

సంబం��ం�న �ా్ర�న ప్రపంచమ�ల� ఇ�ా���ల� ల�పల మ��య� ��� చుట�్టప్రక్కల ఉం��న �ా�ల� మ��య�
�ామ��ట�్టల� “స్వర�పమ�ల�,” “�� ���ల�,” స��క��, “�ేవ�� క�మ�ర�ల�” అ� క��� �ిల�వబడటం
సర్వ�ా��రణ��న
� సంగ�ై య�ం��నద� �ె��ి��నడం స�యకరం�ా ఉంట�ం��. �ా�ల� మ��య�

చక�వర�త్ల� ఈ �ర�దుల� సం�ా��ంచు����న్ర� ఎందుకన�ా �ాత �బంధన �ాలమ�ల�, �ాజ��కమ�నక�
సంబం��ం�న�ార�, ల�కంల� �ామ�నయ్ మ�నవ�ల నుం�� �ార� ప్ర�ేయ్క��న
� �ా��� య���న్ర�

గ���త్ంపబడ�చుం��న ��ల� ప్ర�య్ే క���న �ాత్ర క���య�ం��ర� ప్రజల� నమ�్మర�. �ా�ల� పరల�కమ�నక�ను

భ����� మధయ్ �లబడ�చుం��ర� తలంచబ��ం��, �ా�ల� మ��య� చక�వర�త్ల� పరల�కమంద� �ేవ�ళ్ల

�తత్ మ� ల�క జ�్ఞనమ�ను ��ర�్చ���, అట�్ట పరల�క �తత్ మ�ను భ�� �ద అమల�పరచబడ�నట�
్ల చూచుటక�

�ా�� �ాజ��క అ���ారమ�ను ఉప���ంచు������� ప్ర�ేయ్క��న
� �ారయ్��రమ�ల� క���య�ం��ర� ప్రజల�

నమ�్మర�. ప్రభ�వ� ���ప్� న �ా్రర్థ నల� ��సు ప్ర���ం�న ��షను ప్ర�����త్, �ా�ల� పరల�కమందునన్
�ేవ�� �తత్ మ�ను ��ర�్చ��� అ�� భ�� �ద ��ర��ర�నట�
్ల చూడవల�ిన�ా��� య�ం���.�

��� తన ��నమ�లల� �ప్ల వ ���ాల�గల�ా�ై య�ం�ెన� మనమ� గమ�ంచవచు్చ, ఎందుకన�ా

మ�నవ�లందర� — ��వలమ� �ా�ల� మ��య� చక�వర�త్ల� మ�త్ర�� �ాక — �ేవ�� స్వర�పమ�గల�ా���
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�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
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య���న్ర� అతడ� ప్రకట�ం��డ�. �ాత �బంధన ప్ర�ారం, మ�నవ�లందర� �ేవ�� ఉపప్ర��ధుల�ౖ
య�ండ�టక�, �ా�� �ేవ�ళ్ల ప��న �ా్ర�న �ాలమంద� చక�వర�త్ల� ఏలవల�ిన�ా��� య�ం��ర�

���ంపబ��నట�
్ల �ా��, �ేవ�� ప��న భ��� ఏల�టక�, ఇచ్చట ఆయన �తత్ మ� ��ర��ర�నట�
్ల చూచుటక�
సృ�ంపబ��్డర�.

�ేవ�డ� ఆ��. 1:27, 28ల� వ��్ణం�నట�్ట, మ�న�ా� �ాత్రను ఎందుక� వ��్ణం���ో , �ాజ��కమ�నక�

సంబం��ం�న ఈ అలం�ా��క దృ�ా్టంతమ� �వ��సత్ ుం��. ఈ వచ��లల� ��� ఏమ� �ా్ర�ా�ో ఒక�ా��

గమ�ంచం��:

�ేవ�� స్వర�పమందు �ా� సృ�ం�ెను; �ీత్ ���ాను ప�ర�ష���ాను �ా���

సృ�ం�ెను. �ేవ�డ� �ా��� ఆ�ర్వ ��ం�ెను; ఎట్ల న�ా�ర� ఫ�ం� అ�వృ��ధ్�� ం��
�సత్ ��ం� భ��� �ం��ం� ���� ల�పరచు��ను��; సమ�ద్రప� �ేపలను ఆ�ాశ
ప�లను భ���ద �ా్రక� ప్ర� ��� ఏల�డ� �ేవ�డ� �ా���� �ె�ప్� ను (ఆ��.
1:27-28).

�ేవ�� స్వర�పమ�ను గ���్చన ఈ �ాజ��క �ాత్రను మనమ� ఈ ���ం�� �ధం�ా �����క��ంచవచు్చ.

మనమ� ��ర�్చక�నన్ట�్ట�ా, �ేవ�డ� సృ�ి్టల� క�మమ� మ��య� అందమ� �షయ��� ��ంత ప��మ�ణమ�ను
��ల��ల�ప్డ�, మ��య� �ార� తన అదుభ్తకర��న
� , ప���దధ్ ��న వనమ�ల� య�జక�ల��ా ఆయన

���ం��ల� ఆయన మ�న�ా�� అక్కడ ఉం��డ�. అ��ే తన �ాజ��క స్వర�పమ�గల�ార� సంఖ�య్పరం�ా
అ�వృ��ధ్ �ెందుచు ఏ�ెను ��టను మ�త్ర�� �ాదు �ా� భ��యంతట�� �ం��ం��ల� క��� �ేవ�డ�
�ిల�ప����్చడ�. ఇం�ా, �ార� ఏ�ెను ��ట��ౖ మ�త్ర�� �ాక సమసత్ భ����ౖ తన ��తత్నమ�ను
�ెల��ంపవచు్చన� ఆయన �ా��� �య�ం��డ�.

పరల�కప� ��పప్ �ా� ఆయన �ాజయ్ �సత్ రణక� ప్ర�జనపడ� ప�మ�ట�్ట�ా మ�నవజ���

�య�ం��డ�. �ార� �ేవ�� �తత్ మ�ను భ�� �ద ��ర��ర�సూ
త్ ల�కమందంతటను ఆయన య�జక�ల��ా

ఆయనను ���ంచునట�
్ల , మ�నవ�ల� అ�వృ��ధ్�ంె దుచు, సకల ప్ర�ే�ాలక� �సత్ ��సత్ ూ, భ��నంతట�� �ేవ��
వనమ��ా మ�ర్చవల�ిన�ా��� య�ం����. ల�కమందంతటను �ేవ�� �ాజయ్మ�ను �ాయ్�ింపజ�యవల�న���ే
�ేవ�డ� మ�నవ�లను ఈ భ�� �ద ఉంచుటల�గల ఉ�ేద్శ���య�ం��న��.

�ేవ�డ� �ా్రరంభమ�ల��� ఆయన �ాజయ్మ� ��తత్ ��� ఒక స్థ లమ�ను మ��య� ఒక ప్రజను ��ల���ప్న

���నమ�ను, మనమ� �ెల�సు����న్మ�, గనుక �ేవ�� �ాజయ్ం �ా్ర�న �ాలంల� ఈ భ�� �ద �సత్ ��ం�న
ప����వృ��ధ్� గ���్చన పటమ� ��య����� మనమ� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�.
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ప����వృ��ధ్
��� �����కను మనమ� ఈ ���ం�� మ�డ� ���ల��ా �����క��ంచు��మ�. �దట��ా, ��పప్ �ా�నక�

���ధం�ా సంభ�ం�న �శ్వసంబంధ��న
� ��ో్ర హమ�ను గ���్చ �ెప�ప్��ందుమ�. ��ండవ���ా, మ�నవజ��

�క్క దు��న్� ఊ��ంపశకయ్మ��ా� ��రలక� �సత్ ���్ల �వ్ర��న �ర�ప్నక� ������ిన ���నమ�ను మనమ�
�ెల�సు��ం��మ�. మ�డవ���ా, మ�న�ా� �ఫల���నపప్ట����, ఆయన �ాజయ్సంబంధ��న
� ఉ�ేద్శమ�లను
ఈ భ�� �ద ��ర��ర్చ����� �ేవ�డ� ��ర్ఘ�ా�క వ�య్హమ�ను బయల�పర��డ�� �షయ��న్ మనమ�
�ెల�సుక�ంట�మ�. �దట భ�� �ద సంభ�ం�న ��ో్ర హమ�ను �ెల�సుక�ం��మ�.

�శ్వసంబంధ��న
� ��ో్ర హం
�ేవ�� �తత్ మ�ను భ�� యందంతటను ��ర��ర�్చటక� బదుల��ా, ఆ��మ� మ��య� హవ్వ

�ా��ను ��ధనక� ల�నయ�య్ర�, �నవదద్ � �����ంపబ��న ఫలమ�ను ���న్ర�, �ె�
ౖ క��న
� �ా�నక�
���ధం�ా �ర�గ�బ�ట� �ే�ార�. తత్ఫ�తం�ా, ఏ�ెను ��ట అందమ�ను భ���గంతమ�ల ��రక�
�సత్ ��ంపజ�య����� బదుల��ా, �ార� ఏ�ెను ��టల� నుం�� �����యబ��్డర�, �ాపమ� �ేత
సతమతమవ�త� ��ం���స్ వ�్చం��.

అట్ల �నపప్ట����, �ేవ�� �ాజయ్ ��ా్మణక�ల��ా మ�నవజ�� �క్క బ�ధయ్త ప���త్�ా ఆ������ ల�దు.

అట్ల �నను, ఆ��మ� మ��య� హవ్వ �ంకను �ేవ�� ఆ�ా��ంపవల�ిన�ా��� య�ం���;� ఇంకను అ�వృ��ధ్

�ెందుచు ��తత్నం �ెల��ంచవల�ిన�ా��� య�ం���.� అ�నను, �ార� �����బ�ట� �ేయ�టనుబట�్ట , అ�వృ��ధ్
�ెందడమ� మ��య� ��తత్నం �ెల��ంచడమ� కష్టతరమగ�నట�
్ల ను, అ�� ఆ�ాభంగంగల�ై

బ���కర���ననదగ�నట�
్ల �ార� మ��య� భ�� శ�ింపబ��న�. అ�వృ��ధ్��ం�� భ��� �ం��ంచు
�షయంల�, �ేవ�డ� హవ్వ�� ��ల��్చన మ�టల� ఆ��. 3:16ల� ఇల� ఉ��న్�:

� ప్రయ�సమ�ను � గరభ్��దనను ��ను ���్క� ���్చం�ెదను; ��దన�� �ిల్లలను
కందువ� (ఆ��. 3:16).

��తత్నం �ెల��ంచడమ�ను గ���్చ �ేవ�డ� ఆ��మ��� ��ల��్చన మ�టల� ఆ��. 3:17ల� ఇల�

ఉ��న్�:

. . . � ��తత్ మ� ��ల శ�ింపబ��య�నన్��; ప్రయ�సమ����� �వ� బ్రదుక�
��నమ�ల�న్య� ��� పంట �ందువ� (ఆ��. 3:17).
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�ేవ�� స్వర�పమ�ను ధ��ం�న�ా��� తమ �ారయ్��రమ�ను �ెప�ప్��ద��నంత సులభం�ాను,

అంతమ�ల�� ��రవమ���ను ��ర��ర�్చటక� బదుల��ా, ��ౖరమ��� �ం��న ల�కంల� ��ాసమ�ంట�, �ేవ��
�� ����ా బ�ధను మ��య� �ష్ఫలమ�ను అనుభ�సూ
త్ ��ంచునట�
్ల మ�న�ా� బలవంతం �ేయబ��ం��.

దు��న్� మ��య� �ర�ప్
��ండవ���ా, �ా్ర�న �ాలమ�ల� మ�నవజ�� దు��న్� బ�టల� ��న�ాగ�చుం��న��, అ��ే �వరక�

అ�� �వ్ర��న �ేవ�� �ర�ప్నక� ������ిం��. మ�నవజ�� �ాపమ�ల� ప���� క మ�నుప�, �ిల్లలను కనుట
వలన �శ్వస�య��� య�ం��న ఉపప్ర��ధుల� మ��య� య�జక�ల వంట� మ�� ఎక�్కవ �� ���ల� ఉతప్�త్
అ��య్�. �ా� ఆ��మ� మ��య� హవ్వ �ాపమ� �ే�న
ి ప�ప్డ�, �ా�� �ా��రక సం��నమ� �ేవ�� ��డల

�జమ��ా �శ్వస�య���న�ా��� య�ంట�ర�� �� ఏ� ల�క�ం���� �ం��. �ాసత్ �ా���, పతన���న �ా��

స్వ��వమ�నుబట�్ట , �ాపమ� �క్క శ��త్ నుం�� �ేవ�డ� �ా��� ���ంపనట్ల ��ే �ా��ల� ఏ ఒక్క���నను
�శ్వస�య��న
� �ా��� య�ండల�ర�.

���రకరం�ా, మ�నవ జ��ల�� ఎక�్కవ మం�� �ేవ���� ���ధం�ా �ర�గ�బ�ట� �ేయ�చు��

య�ం����. ఆ��మ� హవ్వల ��� ప�త�్రడ� క��ను, అత� తమ�్మ�ెన
ౖ ��బ�ల�ను హతమ��ా్చడ�. క��ను

సం��నమ� అ�వృ��ధ్�ంె దుచు భ�� �ద ��తత్నం �ెల��ంచడం �ేపట�్ట న�� �దల���� �ా�� �ర�గ�బ�ట�

�ాను �ాను మ��ంత �ర��న
� ద�య్ంద� ఆ���ాండమ� 4వ అ��య్యంల�� క��ను వం�ావ� మనక�
�ె�యజ�ప�ప్త�ం��. �ా�ల�ౖన �ేవ�� య�జక�ల��ా �ేవ�� ఆ�ా��సత్ ూ, భ�� �ద ఆయన �తత్ మ�ను

��ర��ర�్చచు, బల��న
� మ�నవ సంస్కృ�� ���్మంచ����� బదుల��ా, క��ను సం��నమ� తమ�్మను ��మ�
���్చంచు��నుచు �ేవ�� ఏల�బ��� ఎ����ం�న సంస్కృత�లను ��ల��ల�ప్ర�. �ాసత్ �ా���, �ాలమ�
�ొ �్ల ��� �న ��ల��, మ�నవ�ల� �కృష్టం�ా �� �ె�న
� �ారయ�య్ర� గనుక �ేవ�డ� మ�నవజ���

�ర�్మ�ం��ల� ��ా్మ�ంచు����న్డ�. ఆ��. 6:5-7ల� మనమ� ఈ ���ం�� మ�టల� చదువ���మ�:
నర�ల �ెడ�తనమ� భ���ద ��పప్ద�య�, �ా�� హృదయమ� �క్క

తలంప�లల�� ఊహ అంతయ� ఎల్ల ప�ప్డ� ��వలమ� �ెడ్డద�య� ��హ� �ా చూ�
��ను భ���ద నర�లను �ే�ినందుక� ��హ� �ా సం��పమ� ��ం�� తన

హృదయమ�ల� ��చు్చ����ను. అప�ప్డ� ��హ� �ా ��ను సృ�ం�న నర�ల�ను

నర�ల��క�డ జంత�వ�ల�ను ప�ర�గ�ల�ను ఆ�ాశ ప��య్దుల�ను భ���ద
నుండక�ండ త������య�దును; ఏలయన�ా ��ను �ా��� సృ�ి్టం�నందుక�
సం��పమ� ��ం��య���న్న��ను (ఆ��. 6:5-7).

-16����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�

��ండవ �ాఠమ�: �ేవ�� �ాజయ్మ�

��ర్ఘ�ా�క వ�య్హమ�
ఏ�ే����, మ�డవ���ా, �ేవ�డ� తన �ాజయ్మ�ను ల�కమందంతటను �సత్ ��ంపజ�య�టక� ఒక

��ర్ఘ�ా�క వ�య్హమ�ను ర��� ం��ం��డ� �ా్ర�న చ��త్ర మనక� �ె�యజ�సత్ ుం��. �జ����, మ�నవ జ��

�క్క దు��న్�� బట�్ట , �ాపమ� �క్క అ���ారమ�ల� నుం�� ఏరప్రచు��నబ��న ఒక గ�ంప�ను ���ం�,
�ా�� ��్వ�ా ఆయన �ాజయ్మ�ను ���్మంచవల�న� �ేవ�డ� �శ్చ�ంచు����న్డ�. ఈ �� ���ల� ఆయన
సంకలప్మ�లను �ా��ంచునట�
� క�కరమ�ను కనుపర��డ�.
్ల �ేవ�డ� �ా�� పట్ల రకష్ణ�ర్థ �న

ఈ ��ర్ఘ�ా�క వ�య్హమ�ను గ���్చన ��� సం��తం ఆ��మ� హవ్వల� �ాపమ� �ే�న
ి ��ంట�� ఆ��.

3:15ల� ప్ర��శ��ట్టబ��ం��. అక్కడ, ఆ��మ� హవ్వల� �ాపమ� �ేయ�నట�
్ల �ా��� ��చ్చ��ట�్ట న సరప్మ�ను
�ేవ�డ� ఈ ���ం�� �ధం�ా శ�ిం��డ�:

మ��య� �క�ను �ీత్ ���
� � సం��నమ�నక�ను ఆ�� సం��నమ�నక�ను ��ౖరమ�

కల�గజ��ద
� ను. అ�� �నున్ తల�ద ��ట�్టను; �వ� ���� మ���� �ద ��ట�్టదువ�
�ె�ప్� ను (ఆ��. 3:15).

��� �ా�ాంశ��మన�ా, �ా��ను మ��య� �ా�� ��ంబ��ం�న మ�నవ�ల� హవ్వ సం��నమ�నక�

కష్టమ� క���సత్ ూ�� ఉం��నను, �వరక� ఆ�� �క్క �జ��న
� సం��నమ�, ���ంపబ��న మ�న�ా�,
సరప్మ� �క్క తలను �తకబ�దును, �శ్వసంబంధ��న
� ��ో్ర హమ�ల���� �ా��� న���ిం�న �ా��

జ�ంచుదుర� �ేవ�డ� �ా�ాద్నం �ే�ాడ�. అందు�ేత ��ల� ��మ� ���సత్వ�లక� ��మ� 16:20ల� ఈ ���ం��

�ధం�ా అభయ�సుత్��న్డ�.

సమ���నకరత్ యగ� �ేవ�డ� �ా��నును � �ాళ్ల ���ంద �ఘ�మ��ా �తక ��్ర��్కంచును
(��మ�. 16:20).

��చన గ���్చన ఈ ���కష్ణ ఆ��మ� హవ్వల �ాలమ� నుం�� ఈ��డ� మన �ాలమ� వరక�

��న�ా��ం��.

ఇ����కం�ా దు��న్�మయమగ�చుం��న క��ను వం�ావ��� ��రతమయ్ం�ా, మ�డవ క�మ�ర�డ�,

�శ్వస�య��న
� ��బ�ల� �ా్థనంల� ��త� ప�ట�్టడ�. ఆ���ాండమ� 5వ అ��య్యంల�గల వం�ావ� మనక�

�ె�యజ�య�చునన్ట�్ట�ా, ��త� మ��య� అత� సం��నమ� �ేవ�� �తత్ మ� భ�� �దను ��ర��రవల�న�
ఆ�సూ
త్ , అందు��తత్ ం ��దక�త�, �ార� తమ ��తమ�ల ��్వ�ా �ేవ�� ఘనపర��ర�. భ�� �ద

ప���్థ ిత�ల� �వ్రం�ా �ష�ం�నప�ప్డ� �ేవ�డ� మ�న�ా�� �శ్వ�ాయ్పత్ జలప్రళయమ� ��్వ�ా ��శనమ�

�ే�న
ి ప�ప్డ� స��తం, �శ్వస�య���న�ా�ై �ేవ�� దృ�ి్టల� అనుగ�హమ� �� ం��న�ాడ� ��త� సం��నమ�ల�
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ఒకడ�ం����డ� — ��వహ�. ����న మ�న�ా�నంతట�� జలప్రళయమ� సమ�లం�ా �ర�్మ�ం�నప�ప్డ�
�ేవ�డ� ���ాహ�ను మ��య� అత� క�ట�ంబ��న్ �ా�ా�� సంర��ం��డ�.

ఇప�ప్డ�, ఆ��. 8:21-22ల� �ా్ర�న చ��త్ర మ���ంప�నక� వచు్చచుం��నప�ప్డ� ���ంపబ��న

ఆయన �� ���ల� నునన్ ప్రజల� �ేవ�� స్వర�ప�ల��ా �ా�� ఉ�ేద్శమ�లను ��ర��ర్చగల ��ర్ఘ�ా�క, జట�ల���న
వ�య్హమ�నక� �ేవ�డ� మ�రగ్ మ�ను సుగమం�ే�ాడ�. అక్కడ ఇల� చదువ���మ�:

అప�ప్డ� ��హ� �ా ఇంప�న సు�ాసన ��ఘ��ణ�ం� ఇక �దట నర�లనుబట�్ట

భ��� మరల శ�ించను. ఎందుకన�ా నర�ల హృదయ�ల�చన �ా�� బ�లయ్మ�నుం��

�ెడ్డ��. ���ప�ప్డ� �ే�ిన ప్ర�ారమ��ా ఇకను సమసత్ �వ�లను సంహ��ంపను. భ��
���య�నన్ంతవరక� ��ద�ాలమ�ను, ��త�ాలమ�ను ���ష్ణమ�ల�ను ��స� �త
్ల ను ఉండక మ�నవ� తన హృదయమ�ల� అను����ను
�ాలమ�ల�ను �ా�్రంబగళ�
(ఆ��. 8:21-22).

�ేవ�� ��్రరణను గమ�ంచం��. ���ంపబ��న మ�నవ�ల� స��తం �ా�ాత్మక��న
� �ా��� య���న్ర�

ఆయన గ���త్సత్ ు��న్డ�. �ాపమ� పతన��న
� తన �� ���గల�ా��� ��శనం �ేసత్ ూ�� ఉంట�ంద� ఆయన

అర్థ ం�ేసుక���న్డ�. �ాబట�్ట , తన సృ�ి్ట మ�నవ జ���� ��ర్ఘ�ా�క �ి్థరత్వమ�ను సమక�ర�్చనట�
్ల పరల�క �ా�
���� ఏ�ాప్ట� �ే�ాడ�. ఈ �ి్థరత్వమ�నక� �ారణమ� ఆ��. 9:1ల� ���తమవ�త�ం��:

మ��య� �ేవ�డ� ��వహ�ను అత� క�మ�ర�లను ఆ�ర్వ��ం� �ర� ఫ�ం�
అ�వృ��ధ్�� ం�� భ��� �ంప��� (ఆ��. 9:1).

మ�న�ా� �క్క ఆరంభ ప�� ఆయన �� ���ల� ఉం�� ���ంపబ���ార� ��ర��ర�్చనట�
్ల �ేవ�డ�

సృ�ి్టల� సు�ి్థరతను ��ల���ప్ �శ్వ�ాయ్పత్ ���న జలప్రళయమ�ను గ���్చన బ�����ంప�ను ��ల��ం��డ� ఒక్క
మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ.

�గ�� ల�ఖనమ� సుసప్ష్టం �ేసత్ ునన్ �షయ���ట� �ేవ���� �ె�య�ను. ఆయన �ాజయ్మ�

�సత్ ��ం���స్న బ�ట �నన్�ాను, అడ్డ ంక�ల� ల�����ాను ఉండదు. ఆయన �� ంత ప్రజల� ��ట�్ర�్ల ప���� ��ర�
ఆయనక� �ెల�సు, మ��య� ఆయన �ాజయ్ �సత్ రణను �ేపట�్ట ��వక�లక� ఎదుర��య్ వయ్���కత

��చు్చతగ�గ్లవ�త�ంట�ంద� క��� ఆయనక� �ె�య�ను. �ాబట�్ట మ�ందునన్ భ�షయ్త�
త్ ల� ఒ�ా��క ����న
ఆయన ���ం�న�ార�, �శ్వస�య��న
� �� ���ల�గల�ార� పతన��న
� ఈ ల�కమందంతటను ఆయన

�ాజయ్మ�ను �సత్ ��ంపజ�య� �ారయ్మ�లను �ేయ�నట�
్ల , ఆయన సృ�ి్టల�� ��ర్ఘ�ా�క �ి్థరత్వమ�ను గ���్చన
ఒక నూతన క�మమ�ను ��ల��ల�ప్డ�.
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గనుక ఏ�ెను ��టల� �దల�న
ౖ �ేవ�� �����్ర�త్మక �ాజయ్మ� �ా�ల�ౖన య�జక సమ�హ���న,

మ�నవ జ�� �ేత భ���గంతమ�ల వరక� �సత్ ��ం���స్ య�నన్��. �ాపమ� వలన ప్ర�శ
� ��ట్టబ��న సం��్లష్టతల�
ఏరప్��నపప్ట���
� , �ార� ఆయన �ాజయ్మ� పరల�కమందు ��ర��ర�చునన్ట�
్ల ఈ భ�� �దను ��ర��ర�్చనట�
్ల
ఆయన �� ���ల� ఉనన్�ా��ల� ��ంద��� ���ంచ����� �ేవ�డ� ఒక ��ర్ఘ�ా�క �����్ర�త్మక���న

వ�య్హమ�ను క�ప్ం��డ�. �ా్ర�న చ��త్రను గ���్చన� �ా్రథ�క���న ఈ ర�ప���ఖల� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న
�గ�� చ��త్ర ��ర��న
� మ�రగ్ మ�ను స�ాళం �ే�ా�.

భ�� చ��త్ర �క్క ఆ��మ సంవతస్�ాలల� �ేవ�� �ాజయ్ం ఆరంభ���న �ర��ెనున్లను గ���్చ

�ెల�సుక���న్మ� గనుక, �ాత �బంధనల�� అతయ్��క ��గంల� �వ��ంపబ��న తర��ాత ��దద్

�����్ర�త్మక���న దశను గ���్చ �ెల�సు������� మన�ప�ప్డ� సం�ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ� అర్థ ం, �ేవ�డ�
ప్ర�య్ే ��ం� ఇ�ా���ల��� ఆయన ఏ�ాప్ట��ేసు���న జ��ంగమ��ా వయ్వహ��ం�న �ాల��, ఆ దశ.

ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�
�ాత �బంధన దృ�ి్ట��ణం ప్ర�ారం, �ా్ర�న ఇ�ా���ల� జ��ంగమ� �క్క చ��త్ర �ేవ�� �ాజయ్మ�

పరల�కమందు వల� భ�� �దక� వచు్చటను గ���్చన ప్ర��న ప్రగ��� ప్ర�����ా ���ం��.

�ేవ�� �ాజయ్ం �ా్ర�న ఇ�ా���ల�ల� అ�వృ��ధ్ �ెం��న ���నమ�ను �ెల�సు������� మనమ� మ��క

ప�ాయ్యం మ�డ� అం�ాలను ప����ంచు��మ�. �దట��,� చ��త్ర �క్క ఈ దశల�� �ాజయ్మ�నక�
సంబం��ం�న స్థ లమ�ను మనమ� అ��్వ�ి�ద్ �మ�. ��ండవ��, �ాజయ్మ�నక� సంబం��ం�న ప్రజలను

చూ��ద్మ�. మ�డవ���ా, �ాజయ్మ� �క్క ఈ �ాలమ�ల�� ప����వృ��ధ్� మనమ� ప����ంచు��మ�.
అల�����ే, �దట, ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�ల�� �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క స్థ లమ�ను అ��్వ�ి�ద్ �మ�.

స్థ లమ�
ఇ�ా���ల� �క్క �ి��మహ��ైన అబ�్ర�మ��� �దల���ట్టడం, ఈ �ాలమ�ల�� �ాజయ్మ� �క్క

స్థ లమ�ను గ���్చన మన చర్చను �దల���ట్ట����� ఉతత్ మ���న మ�రగ్ మ�లల� ఒకట�. అబ�్ర�మ�

ఇ�ా���ల� �క్క �ి��మహ��ెయ
ౖ �ం�ెను �ాబట�్ట �ేవ�డ� అబ�్ర�మ��� ఇ�్చప�చు్చ��నుచుం��న

�షయ�ల� �ేవ�డ� ఇ�ా���ల� ��్వ�ా �ేయ��ౖయ�ం��న ప్ర� �షయ���� మ�రగ్ మ�ను సుగమం�ే�ా�. ఆ��.

12:1-3ల�, అబ�్ర�మ� ఆయన �క్క ప్ర�ేయ్క��న
� ��వక��ై య�ండ�నట�
్ల �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�ను ఈ ���ం��
మ�టల�� �ి��న ���నమ�ను మనమ� చదువ�త���న్మ�:
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��హ� �ా�వ� ల�� � �ేశమ�నుం��య� � బంధువ�ల �దద్ నుం��య� � తం��్ర

�ంట� నుం��య� బయల��ే�� ��ను �క� చూ�ించు �ేశమ�నక� ��ళ్ల �మ�. �నున్
��పప్ జనమ��ా �ే�ి �నున్ ఆ�ర్వ��ం� � ��మమ�ను ��పప్ �ేయ�దును, �వ�
ఆ��ా్వదమ��ా నుందువ�. �నున్ ఆ�ర్వ��ంచు�ా��� ఆ�ర్వ��ం�ెదను; �నున్
దూ�ించు�ా� శ�ిం�ెదను; భ���క్క సమసత్ వంశమ�ల� �యందు
ఆ�ర్వ��ంచబడ�ను (ఆ��. 12:1-3).

�దట� వచనంల� �ేవ�డ� ��ల��్చన �షయ��న్ గమ�ంచం��; అబ�్ర�మ� ��స�� త�యల��

తన స్వస్థ లమ�ను ������ట�్ట అతడ� ఇంత వరక�ను చూడ� ప్ర��
ే ా��� వలన��ళ్లవల�న� �ేవ�డ�
�ిల�ప����్చడ�.

ఆ���ాండమ� 12వ అ��య్యమంతట�� చదువ�త�ంట�, �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�ను, ద��ణ

��స�� త�యల�� ఊర� అను తన స్వస్థ లమ� నుం�� ఉతత్ ర ��స�� తమయల�� ��ాను �ా్రంతమ�నక�, ఆ
తర��ాత ��ాను నుం�� “ప���దధ్ ప్ర�శ
ే మ�” అ� ఇప�ప్డ� మనమ� �ిల�సుత్నన్ క��ను �ే�ా���

న���ిం��డ�� �షయ��న్ మనమ� �ెల�సుక�ంట�మ�. అబ�్ర�మ� క��ను �ేశం �ేర���నన్ప�ప్డ�,

అబ�్ర�మ� సం��నమ� ���ద్ష్ట��న ఈ �����క ప్ర�ే�ా�న్ తమ స్వ�ేశం�ా �� ందుదుర� �ేవ�డ�

ధృ�క��ం��డ�, మ��య� �గ�� �ాత �బంధన సుసప్ష్టం �ా�సుత్నన్ట�్ట, అబ�్ర�మ�నక� �ా�ాద్నం

�ేయబ��న ప్ర�శ
ే ం, ఇపప్ట� నుం�� ఇక మ�ందట� ప్రపంచంల� �ేవ�� �ారయ్కల�పమ�ల ��రక� �����క
��ంద్రమ�య్ం��.

అబ�్ర�మ� �ా�ాద్న �ే�ా��� ��ళ్లవల�న� ఆయన��యయ్బ��న �ిల�ప�, �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క

స్థ లమ�ను గ���్చ మనమ� క�సం ��ండ� ���ల��ా అర్థ ం �ేసు������� స�యకరం�ా ఉంట�ం��. �దట��,�
�ార� ఆయన �ాజయ్మ� �క్క ఆ��మ ��ంద్రమ�ల� ఆయనను ���ం��ల� �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�ను మ��య�
ఇ�ా���ల�ను �ి���డ� మనమ� �ెల�సుక�ంట�మ�. ��ండవ��, ఆయన �ాజయ్మ�ను ఆ ఆ��మ ��ం��్ర���

ఆవల �సత్ ��ంపజ�య��స్ంద� �ేవ�డ� ఇ�ా���ల�ను �ి���డ�� �షయం అర్థ మవ�త�ం��. �ార� ఆయనను

ఆయన �ాజయ్మ� �క్క ఆ��మ ప్ర��న ��ంద్రమ�లల� ���ం��ల� �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�ను మ��య�, ఆయన
సం��నమ�ను �ి���డ�� ఆల�చనను �దట చూ��ద్మ�.

ఆరంభ ��ంద్రం
మన���వరక� చూ�నట�్ట�ా, ఏ�ెను ��ట �ేవ�� ఇహల�క �ాజయ్ప� ఆ��మ ��ంద్ర��య�ం��న��.

దురదృష్టవ�ాత�
త్ , ఏ�ెను ��ట ��స�� త�యల� ఉం��నద�� తప�ప్డ� న�్మక అ��క మం�� అను�ాదక�లల�
ఉనన్��. గనుక, క��ను �ే�ా��� ��ళ్ల����� అబ�్ర�మ� �ాసత్ �ా��� ఏ�ెను ��ట �క్క ప��సర �ా్రం���న్
-20����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.
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������ట్ట �డ�� తప�ప్డ� న�్మక క��� �ా��ల� ఉనన్��. �ా� అబ�్ర�మ�నక� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న

ప్ర�శ
ే మ�నక�ను ఏ�ెను �ా్రంతమ�నక�ను మధయ్ ల�ఖనమ� అతయ్ంత స�న్��త సంబం���న్ �ాబట�్టత�నన్��.
�ాసత్ �ా���, �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�ను ఏ�ెను ��టక� దూరం�ా కంట�, ����� స�పం�ా వచు్చనట�
్ల

�ి���డ�. ఆ��. 2:10-14ల� �ేవ�డ� ఏ�ెను ��ట �క్క స��హదుద్లను వ��్ణం�న ���నమ�ను
గమ�ంచం��:

మ��య� ఆ ��టను తడ�ప�టక� ఏ�ెనుల�నుం�� ఒక న�� బయల��ే�న
� ు; అ�� అక్కడ
నుం�� ���� � ��ల�గ� �ాఖల���ను. �దట���� ��ర� �ీ�� ను; అ�� హ�ల�
�ేశమంతట� చుట�్ట �ార�చునన్�� . . . ��ండవ న�� ��ర� ��హ� ను; అ�� క�ష�

�ేశమంతట� చుట�్ట �ార�చునన్��. మ�డవ న�� ��ర� ���ద్ �
ె �ల� . . . ��ల�గవ న��
య�ఫ్రట�సు (ఆ��. 2:10-14).

ఏ�ెను ��ట స��హదుద్ల� ��ల�గ� నదుల�: �ి�� ను మ��య� ��హ� ను నదుల�, ఐగ�ప�త్నక�

ఈ�ానయ్మ�న నునన్ �ా్రంతంల� ��ౖర�� ��శన గల ప్ర�శ
ే మ�ల�� సంబంధంగల�, మ��య� ���ద్ ె��ల� మ��య�
య�ప్రట�సు నదుల�, క��నునక� ��ౖర�� ��శన గల �ా్రంతమ�ల�� సంబంధంగల�.

�����క సంబంధ��న
� ఈ సూచనల� మనక� మ�ఖయ్���న��ౖ య�నన్�, ఎందుకన�ా �ా�ాద్నం

�ేయబ��న ప్ర�శ
ే ం ఇట�వంట� స��హదుద్ల�� క���య�ం��న��. ఆ��. 15:18ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:
ఆ ��నమం�ే ��హ� �ా ఐగ�ప�త్ న�� �దల���� ��పప్ న���న
� య�ఫ్రటస
� ు న��
వరక� ఈ �ేశమ�ను . . . � సం��నమ�న ���్చయ���న్న� (ఆ��. 15:18).

“ఐగ�ప�త్ న��” అ���� ��ౖల� న�� �ాదు, �ా� ఐగ�ప�త్నక� ఈ�ానయ్మ�ల�గల �నన్ నదులల� ఒకట�

అను�ాదక�లల� అ��క�ల� అం��క���త్ ార�. �ా� �షయ��మన�ా, ఈ�ానయ్మ�ల� య�ప్రటస
� ు న�� మ��య�

��ౖర�� ��శల� ఐగ�ప�త్ �ేశం స��హదుద్�ా నునన్ ప్ర�శ
ే మ�ను �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�నక� �ా�ాద్నం �ే�ాడ�

మనమ� గమ�ంచగలమ�, మ��య� మనమ� చూ�నట�్ట�ా, �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న ప్ర�శ
ే మ� �క్క

�����క స��హదుద్ల� ఏ�ెను ��ట స��హదుద్లను ప్ర��ం�సుత్��న్�. క��ను �ే�ా��� మనమ� ఏ�ెను��
ఎంత దగగ్ ర సంబం���న్ జ���ం��ల� అ���� ��ంత ��రక� ప్ర�ాన్ర్థ క���నపప్ట���
� , �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�ను

క��ను �ే�ా��� �ి��నప�ప్డ�, ఆ��మ� మ��య� హవ్వ �ట్ట �దట �ేవ��� ���ం�న ��ట��� �ి���డ��
�షయ���
� � సప్ష్టం�ా ఉనన్��. �ాబట�్ట , ఏ�ెను ��ట �ేవ�� స�న్���� ఈ భ�గ�హం��ౖ ప్ర��న ��ంద్రం�ా

ఆ��ల��� ��ల��లప్బ��నట�్ట�ా��, �ా్ర�న చ��త్ర �క్క ��ఫ
ౖ లయ్మ�ల తర��ాత, �ేవ�డ� తన ప్ర�య్ే క���న
��వక�డ� �ాజయ్మ�ను ప�నః���్మంచుటను ఆరం�ంచునట�
్ల �����క ��ం��్ర��� �ి���డ�.
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�ేవ�డ� ఈ �ేశమ�ను �ాత �బంధన ఇ�ా���ల�క� ఒక �వ�� గమయ్మ��ా �ాదు, �ా� ఆయన

ఏల�బ��� భ���గంతమ�ల వరక� �సత్ ��ంపజ�య� ��తత్ ��న
� ఒక �ా్రరంభ ����క�ా ఇ��్చడ���� �ా�ాద్నమ�
�ేయబ��న �ేశమ�నక�ను ఏ�ెను ��టక�ను మధయ్ నునన్ సంబంధమ�ను గ���్చన ��ండవ ధ్వ�ం��ౖ
య�నన్��.

�సత్ ��ంప�
�ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ేశం అబ�్ర�మ�నక��ా� మ��య� ఇ�ా���ల�నక��ా� �ట్ట �వ�� �����క

లకష్య్��� య�ండల�దు — అ�� భ�� �ద �ేవ�� �ాజయ్మ�నక� అ� �నన్ ��ట�ౖయ�ం��న��. ఆ��. 12:3ను
మ��క ప�ాయ్యం గమ�ంచం��:

�నున్ ఆ�ర్వ��ంచు�ా��� ఆ�ర్వ��ం�ెదను; �నున్ దూ�ించు�ా� శ�ిం�ెదను;
భ�� �క్క సమసత్ వంశమ�ల� �యందు ఆ�ర్వ��ంచబడ�ను (ఆ��. 12:3).

అబ�్ర�మ� మ��య� అత� సం��నమ� పట్ల ప్రద��్శంపబ��న ����� ప్ర�సప్ందన�ా జ��ంగమ�లను

ఆ�ర్వ��సత్ ూ, శ�ించడమ�� ప్ర��య ��్వ�ా, భ�� �ద నునన్ సమసత్ ప్రజల� �వరక�

ఆ�ర్వ��ంపబడ�దుర�. అబ�్ర�మ� ��ా్వసమ� — ప్రసత్ ుతం ��స
� త్ వ ��ా్వసం — ����్వర� జ�త�లక� మ��య�

���ాపర��న
� గ�ంప�లక� �ాయ్�ిసత్ ుంద���� �ా�ాద్నమ�ల�� ఒక ��ణ��న
� పప్ట���
� , అల� జర�గ�త�ంద� ఈ
�ా�ాద్నమ� �ామ�నయ్ం�ా సూ�ంచడంల�దు. ఈ వచనమ� భ�����ాసత్ �మ�ను స��తం సూ�సుత్ం��.
అబ�్ర�మ� �క్క ఆ��ా్వదమ� భ��యందంతటను ఉనన్ సకల క�ట�ంబ�లక� �ేర�క�ంట�ం��.

ఈ ��త�వ�నుబట�్ట �� అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల�, �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�న���్చన �ా�ాద్నమ�ను ��మ�

4:13ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా �����క��ం��డ�:

అతడ� ల�కమ�నక� �ారసుడగ�నను �ా�ాద్నమ� అబ�్ర�మ�న��న
� ను అత�

సం��నమ�న��న
� ను ధర్మ�ాసత్ �మ�లమ��ా కల�గల�దు�ా� ��ా్వసమ�వలన��ౖన ��
మ�లమ��ా�� క���ను (��మ� 4:13).

అబ�్ర�మ�నక� �ా్వస్థ �మ��ా ఏ�ో ఒక �నన్ భ���గం మ�త్ర�� �ా�ాద్నం �ేయబడల�దు; అత���

ల�కమం�� �ా�ాద్నం �ేయబ��ం��. క��ను �ేశం ఈ సంప�ర్ణ �ా్వస్థ �మ�నక�, ల�కం ���త్���, ��వలమ� ఒక
సంచకర�వ� వంట�ద�య్ం��.

�ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ేశమ� �క్క ఆ��మ స��హదుద్లక� ఆవల వరక�ం��న �ేవ�� �ాజయ్మ�

�క్క �సత్ ��ంప� �ాత �బంధనల�� ����్వర� �ాలమ�లల� అలప్���న ప��మ�ణం�� ��ట��ేసు��నన్��. ���
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���ల�్లను మ��య� అట�తర��ాత �ాలంల�ను, ��ాద్నుక� త�ర�ప్నగల ��ండ�నన్ర ��త్రమ�ల�

ఆక��ంచు����న్ర�. ఆ య� �ా�ల� ఏల�బ��ల�, ఇ�ా���ల� �క్క స��హదుద్ల� ఉతత్ రమ�, త�ర�ప్,

మ��య� ద��ణ ��శలల� �సత్ ��ం���. �ాబట�్ట �ాత �బంధన ఇ�ా���ల� �ాలమ�ల� �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క
ప్ర��న ��ంద్రం క��ను �ేశ��య
� �ం��న��, �ా� అట్ల �నపప్ట���� �ేవ�� �ాజయ్మ� భ���గంతమ�ల వరక�
�ాయ్�ించుట ఆరంభమ�య్ం��.

�ాత �బంధన ఇ�ా���ల� ���లల�� �ాజయ్మ� �క్క స్థ లమ�ను మనసుస్ల� ఉంచు���,

మన�ప�ప్డ� �ాజయ్సంబంధ���న ప్రజలను గ���్చ �ెల�సుక�ం��మ�.

ప్రజల�
ఈ �ాలమ�ల�� �ేవ�� ప్రజల చ��త్ర ��ల� సం��్లష్ట�న
� ��, గనుక మనలను మనమ� ���న్

ప్ర����ంశమ�ల�� ప���తం �ేసు��నడం మం���. అ�నపప్ట���, �ేవ�� �ాజయ్మ�ల� ఇ�ా���ల� �ాత్రను

గ���్చన సమగ���న బృహత్ పటమ�ను మనమ� చూడగల�గ���మ�, అ�� �ేవ�డ� మ�నవ జ��� గ���్చ
క���య�ం��న ఆరంభ ఉ�ేద్శమ�ల�� ఎల� కల�సుత్ం�ో చూ�ాత్మ�. మ�డ� �షయ�లను చూ��ద్మ�:

�దట��,� �ాజయ్మ� ��తత్ మ� ఇ�ా���ల�ను ఒక ప్ర�ేయ్క జ��ంగమ��ా ఏరప్రచు��నుట; ��ండవ��, ఈ

ప్రజల� ఒక య�జక సమ�హమ��� క���న �ాజయ్మ��ా ర�ప���దద్ ు��నుట; మ�డవ��, �ాజయ్సంబంధుల�ౖన
ప్రజలను న���ించ����� అ���ారప�ర్వక���న య�జక�ల� మ��య� �ా�ల� �య�ంపబడ�ట.
�ట్ట �దట��ా, ఇ�ా���ల� ఒక ప్ర�ేయ్క జ��ంగమ��ా ఏరప్రచు��నబడ�టను చూ��ద్మ�.

ఇ�ా���ల�ను ఏరప్రచు��నుట
�ా్ర�న చ��త్ర �ాలమ�ల�, ల�కమ�ల���� �ాపమ� ప్ర��శ��ట్టబడ�ట��, ల�కమ�ల� ఆయన �క్క

ప్ర�య్ే క���న �� ���ల��ా ప్ర�జనపడ�నట�
్ల �ేవ�డ� మ�న�ా� యంతట� నుం�� ఒక క�ట�ంబ��న్

ఏరప్రచు����న్డ�� �షయ��న్ మనమ� జ�్ఞపకమ�ంచు���ా�.

ఒ�� ఒక్క క�ట�ంబమ� �క్క నమ���ను మనమ� �దట ఆ���ాండమ� 5వ అ��య్యంల�

చూ�ాత్మ�, అక్కడ ఆ��మ� క�మ�ర��ెన
ౖ ��త� ��గల మ�న�ా� వం�ా��� తం��్ర అయ�య్డ�. అట�తర��ాతః,
అత� సం��న���న ��వహ� ��్వ�ా ��త� క�ట�ంబ��న్ �ేవ�డ� ��న�ా��ం��డ�. ��వహ�క� మ�గ�గ్ర�

క�మ�ర�ల� �ర� జ�్ఞపకమ� �ేసు��వచు్చ: ��మ�, �మ� మ��య� య���త�. అ��ే ��మ� మ�త్ర��
�ేవ�డ� ప్ర�ేయ్కమ��ా ఏరప్రచు���న �� ��� ల�క క�మ�ర��ెయ
ౖ �ం�ెను. ప్ర�ేయ్క��న
� ఈ �ాత్రను

��న�ా��ంచ����� ��మ� సం��నమ�ల� నుం�� ఒకడ�, అన�ా అబ�్ర�మ� ఏరప్రచు��నబ�ెను. ఆ తర��ాత
అబ�్ర�మ� �క్క అదుభ్తకర���న క�మ�ర�డ� ఇ�ాస్క� ఏరప్రచు��నబ�� ఈ వంశక�మమ�ను
-23����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.
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��న�ా��ం�ెను. ఆ తర��ాత, ఇ�ా���ల� అ� క��� �ిలవబ��న�ా�ెన
ౖ ఇ�ాస్క� క�మ�ర��ైన య���బ�,

�ేవ�డ� ప్ర�ేయ్కం�ా ��ర�ం�న �� ��� అయ�య్డ�. �వ���ా, య���బ�నక� ప��న్ండ� మం�� క�మ�ర�ల�, �ార�
���ప� మ��య� అత� సహ� దర�ల�, మ��య� ఈ ప��న్ండ� మం�� క�మ�ర�ల� ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�
�క్క ప��న్ండ� ��త్రమ�లక� తండ�్రలయ�య్ర�. ఈ ప��న్ండ� ��త్రమ�లను �ేవ�డ� �ి్రయ���ి్రయం�ా

��్ర�ం��డ�, మ��య� �ా���� �ేవ�� ప్రజల� అ�� ప్ర�ేయ్క �ర�దు���్చడ�, �ార� �ేవ�డ� తన ���చూల�
సం��మ� వల� ��్ర�ం�న�ా��� య�ం����. మ�నవజ��ల�� జ��ంగమ�ల�న్ట�ల� నుం��, ఇ�ా���ల�
��త్రమ�ల� �ేవ�� �ాజయ్సంబంధుల�ౖన ప్ర�ేయ్క ప్రజల�ౖయ�ం����.

య�జక�ల �ాజయ్మ�
��ండవ��, �ేవ�డ� ఇ�ా���ల� ��త్రమ�లను ఏరప్రచు����న్డ�, ఆ��మ� మ��య� హవ్వక�

ఇవ్వబ��న ఆ��మ య�జ�కత్వ మ��య� �ాచ��క �ాత్రలను ��ర��ర�్చనట�
్ల ఆయన �ా��� ఒక య�జక

సమ�హమ��� క���న �ాజయ్మ��ా �ే�ాడ�. ఇ�ా���ల�, ఆయన �ాజయ్ ��ా్మణమ�ల�� అతయ్ంత ప్ర�ేయ్క���న

ఈ �ాత్రను ప���ంచవల�ి య�నన్ద� �ేవ�డ� ర����న
� మ�టలల� ప్రకట�ం��డ�, మ��య� ఈ �షయ��న్

మనమ� �రగ్ మ 19:4-6ల� చూడవచు్చ. ఇ�ా���ల� �ీ��� పర్వతమ� �క్క ��గ�వ ��గంల� ��రమ�ల�
ఏరప్రచు��� �వ�ించుచుం��న సమయంల� �ేవ�డ� ఇల� ప��ాడ�:

��ను ఐగ��ీత్ య�లక� ఏ� �ే��
ి ��, �మ�్మను గదద్ ��క్కల�ద ��ి �� �దద్ క�
�మ�్మ��ట్ల � �ేర�్చ��ంట��� �ర� చూ����. �ా�ా �ర� �� మ�ట శ�దధ్�ా �� ��
�బంధన ననుస��ం� న���న��డల �ర� సమసత్ �ేశ జనులల� ��క� స్వ��య

సం�ాదయ్మగ�దుర�. సమసత్ భ��య� ���ేగ��. �ర� ��క� య�జక ర�పక��న
�
�ాజయ్మ��ాను ప���దధ్ ��న జనమ��ాను ఉందుర� �ెప�ప్మ� (�రగ్ మ 19:4-6).

ఇ�ా���ల� ప��న్ండ� ����్రలను గ���్చ �ేవ�డ� ప���న మ�టలను గమ�ంచం��. ఇ�ా���ల� “య�జక

ర�పక���న �ాజయ్మ��ాను, ప���దధ్ �న
� జనమ��ాను” ఉం���. మన���వరక� చూ�నట�్ట�ా, �ార�
“ప���దధ్ జన���” య�ం���, అన�ా ప్ర�య్ే క���న, ��ర�పరచబ��న, ఇతర ప్రజలంద�� నుం��

ప్ర�య్ే ��ంపబ��న�ా��� య�ం���. �ా� మ�� ఎక�్కవ ఖ�్చతం�ా �ెప�ప్��ంట�, �ార� “య�జక ర�పక���న

�ాజయ్మ�” ల�క, ఒక య�జకత్వ �ాజయ్��� య�ం���.

ఆ��ల��� ఆ��మ� మ��య� హవ్వ క�ం��న ��ం��ంతల �ాత్రను ఇ�ా���ల� ��ర��ర�్చచుం��నద�

య�జక ర�పక��న
� �ాజయ్మ� అ� ఇ�ా���ల�క� ��ట్టబ��న ఈ ��ర� �ె�యజ�ప�ప్చునన్��. ఆ��మ� మ��య�

హవ్వ �ేవ�� �ా�ల�ౖన య�జకత్వ ప��చరయ్ �ేయ����� �ిల�వబ����ర�� �షయ��న్ మనమ� జ�్ఞపకమ�
-24����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.
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�ేసు��నవచు్చ. ఇ�ా���ల� ��త్రమ�ల� క��� �ేవ�� �ామ��జయ్�ాద య�జక�ల�ౖ య�ండ�టక�
�ిల�వబ��నవ� ఇక్కడ మనమ� గమ�సుత్��న్మ�.

య�జక�ల� మ��య� �ా�ల�
మ�డవ��, �ేవ�� �ాజయ్మ� ��రక� ఇ�ా���ల� ఒక జ��ంగమ��ా �ా�ల�న
ౖ య�జక సమ�హ���

య�ండ� ప్ర�ేయ్�ార్హత క���య�ం��న��, అ�నపప్ట���
� , �ార� బల���న ఒక జ��ంగమ��ా

అ�వృ��ద్�ంె దుచుం��న ��ల�� ��ందర� ఇ�ా����య�ల� ప్ర�య్ే �ా���ారమ�గల య�జక�డ� మ��య� �ా�

అయ�య్ండ� హ� �� క�ప్ంపబ��ంద�� �షయ��న్ క��� మనమ� గమ�ం���. �ా��రణ అవ�ాహన ��ప�ప్న,
ఇ�ా���ల� జ��ంగమ� �తత్ ం �ేవ�� ప్ర�య్ే క���న య�జక�ల �ాజయ్మ��ా ప���దధ్ పరచబ��ం��. �ా�

య�జక�ల��ాను �ా�ల��ాను ఆయనను ���ంచుట ��్వ�ా �ార� ఆయన �క్క అతయ్ంత ప్ర�య్ే క���న
�� ���ల�ౖ య�ం��ల�, �వరక� �ేవ�డ� ఇ�ా���ల�ల� ఉం�ే ��ందర� ���ద్ష్ట�న
� ప్రజలను మ��య�
క�ట�ంబ�లను ఎం�ిక �ేసుక���న్డ�, గనుక �ార� �ేవ���� ప���దధ్ ��వలనం��ంచునట�
్ల ఇ�� ఈ

జ��ంగమ�ను న���ిం�ం��.

�రగ్ మ�ాండమ� మనక� �ె�యజ�య�చునన్ట�్ట�ా, అహ��ను మ��య� అత� సం��నమ� �ేవ��

య�జక�ల��ా ఆయనను ���ంచవల�ిన �ా���ా ఉం����. �ార� �ా్రథ�కం�ా ప్రజలను గ���రమ� మ��య�
ఆలయమ�ల�� �ేవ�� ప్ర�య్ే క స�న్��ల���� న���స
ి త్ ూ, ఆ�ాధనల�, బ�య�గమ�ల� మ��య�

సుత్త�లన��ప్ం���. ఆ తర��ాత, �ేవ�� ప్రజలక� �ా�ల��ా తమ ��వలనం��ంచ����� ���దు మ��య�
అత� సం��నమ� అ�����ంపబ��్డర�. �ార� �ేవ�� �క్క ప్ర�య్ే క ప����రక�ల వల� ఎక�్కవ�ా �ేశమ�
�క్క �ాజ��య ��ణ�లల� పనుల� �ే�ార�.

�ాత �బంధన ఇ�ా���ల� �క్క స్థ లమ� మ��య� �ాజయ్సంబంధుల�న
ౖ ప్రజలను గ���్చ

�ెల�సుక���న్మ� �ాబట�్ట , ఇప�ప్డ� ఈ �ాలమ�ల� ఆ �ాజయ్మ� ప����వృ��ధ్ �ెం��న �షయ��న్ ��ంత��ప�
అధయ్యనం �ే�ద్ �మ�.

ప����వృ��ధ్
���రకరం�ా, ఇ�ా���ల� చ��త్ర ఎక�్కవ�ా �ా్ర�న �ాలమ� వంట��ై య�నన్��. అ�� ��ా్మణ�త్మక��న
�

గట�్ట �ా��ంప�ల� మ��య� అంత�ల�� ��ౖఫల�య్ల �శ�మ��య
� �నన్��. �ేవ�� �ాజయ్మ� ప���గ�ం�ం��, �ా�
మ�నవ�ల �ా�ి�్ట ితనమ�నుబట�్ట , ఈ ప���గమనమ�ల� ఆ�ం�న అం�మ లకష్య్మ�ను �ా��ంచల�దు; �ేవ��
�ాజయ్మ�ను భ���గంతమ�ల వరక� �ాయ్�ింపజ�యల�దు.

-25����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.
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బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ఈ చ��త్ర �ాలమ� సు��ర్ఘ�న
� �� మ��య� సం��్లష్ట��న�� గనుక మనమ� ���న్

ప్ర����ంశమ�లను మ�త్ర�� చూ��ద్మ�. ఈ �ాలమ�ల� ��న�ా��న �ాజయ్మ� �క్క ప����వృ��ధ్ల�� మ�డ�
దశలను గ���్చ �ెప�ప్క�ం��మ�: �దట��,� �ా�ాద్న దశ; ��ండవ��, �రగ్ మమ� మ��య� �జయమ�;
మ�డవ��, ఇ�ా���ల� ఒక �ామ��జయ్మ��ా ��ల���య�ం��న �ాలమ�.

�ా�ాద్నమ�
�దట, �ా�ాద్న �ాలమ�ను గ���్చ మనమ� మ�ట�్లడ��మ�. ఇ�ా���ల� �ితర�ల �ాలమ�ను

గ���్చన తలంప� మన మనసుస్ల� ఉనన్��. అబ�్ర�మ�, ఇ�ాస్క�, య���బ� మ��య� ప��న్ండ� మం��
ఇ�ా���ల� ��త్రమ�ల �ాలమ�ల�, ఇ�ా���ల� భ�షయ్త�
త్ ను గ���్చ �ేవ�డ� అ��క �ా�ాద్నమ�ల� �ే�ాడ�.
�ా్రథ�కం�ా, ఈ �ా�ాద్��లను ��ండ� వరగ్ మ�ల��ా �భ�ంపవచు్చ: �దట��,� సంఖ�య్పరం�ా

��చ్చగ�చుండ�టను గ���్చన �ా�ాద్నమ�ల�; ��ండవ��, ��తత్నం �ెల��ంచుటను గ���్చన �ా�ాద్నమ�ల�.
�ార� ఫ�ం� అ�వృ��ధ్�� ందుచు �ేవ�� �� ���లను �సత్ ��ంపవల�న� �ేవ�డ� ఆ��మ� మ��య�

హవ్వను �ి��నట�్ట�ా��, అత� సం��నమ� ల���్కంపశకయ్మ� �ానంత�ా �సత్ ��ంచున� �ేవ�డ�

అబ�్ర�మ�నక� �ా�ాద్న���్చడ�. ఆ��. 15:5ల� �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�న���్చన ��పప్ �ా�ాద్న���ట�
చూడం��:

�వ� ఆ�ాశమ���ప
ౖ � �ే�చ
� ూ� నకష్త్రమ�లను ల���్కంచుటక� � �ేత���
ౖ ే ల���్కంచుమ�
�ె�ప్ి � సం��నమ� ఆల�గవ�న� �ె��ప్ను (ఆ��. 15:5).

మన���వరక� �ెల�సు��నన్ట�్ట, మ�నవ జ���� మ�రగ్ దర్శకం�ా ఉంట�, �ేవ�� స్వర�ప�ల�ౖయ�ండ�

�ాత్రను అ�� ��ర��ర�్చనట�
్ల న���ించ����� అబ�్ర�మ� మ��య� అత� సం��నమ� ఏరప్రచు��నబ��్డర�.

���ంపబ��న మ�నవ�ల� నకష్త్రమ�ల వల� ల�క�్కంపల�నంతట� సంఖయ్ల� ఉండ�నట�
్ల ప���దధ్ సం��నమ�
�సత్ ��ంచుట ��్వ�ా ��ంత ��రక� ఇ�� జర�ా�స్ ఉంట�ం��. అందు �ేత�� ఇ�ాస్క�, �ా�ా ��్వ�ా

అబ�్ర�మ�నక� జ�్మం�న అదుభ్తకర��న
� ప�త�్ర� జన్మమ� అంత ఎక�్కవ�ా ����్కవ�ా్కణ�ంపబడ�త�ం��.

బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� కథ ��� దృ�ి్ట� ఇ�ాస్క� క�మ�ర�డ� య���బ� మ��య� య���బ� �క్క ప��న్ండ�

మం�� క�మ�ర�ల��ౖ ��ం��్రక��ంచుటక� క��� ఇ�ే ��త���ౖ య�నన్��. �ేవ�� ప్రజల�, �ా�ాద్న సంబంధ��న
� ఈ
ఆ��మ �ాలమ�ల���, �ాత �బంధనల� అ��వర�� �సత్ ��ంచుచుం���.� అందు�� ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�ల��

���ంపబ��న �ేవ�� �� ���ల �సత్ ��ంప� �ాత �బంధన యందంతటను ఒక ప్ర����ంశ���య�నన్��.
���� �ం�, �ితర�లను గ���్చన బ��
ౖ ల� సంబంధ��న
� కథల� క��� �ాట� దృ�ి్ట� ��తత్నం

�ెల��ంచుటను గ���్చన �ా�ాద్నమ���ౖ ��ం��్రక��సత్ ు��న్�. �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�నక� ల���్కంపశకయ్మ��ా�
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సం��నమ� �చు్చటను గ���్చ మ�త్ర�� �ాదు, �ా� అత� సం��నమ� ప���దధ్ �న
� క��ను �ేశమ�ను
�ా్వ��నం �ేసు��ందుర� క��� �ా�ాద్నం �ే�ాడ�. ఆ��. 15:7ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

మ��య� ఆయన �వ� ఈ �ేశమ�ను స్వతం�్రంచు��నునట�
్ల ��� ���చు్చటక�

క�ద్య�ల ఊరను పట్ట ణమ�ల�నుం�� �నున్ ఇవతలక� ��ి��� వ�్చన ��హ� �ాను
���� అ� �ె�ప్ి నప�ప్డ� . . . (ఆ��. 15:7).

�ార� భ��� ల�పరచు��� ఏలవల�ింద� �ేవ�డ� ఆ��మ� మ��య� హవ్వక� ��ల��్చనట�్ట�ా��,

ఆయన �క్క ప్ర�ేయ్క ప్రజల�ౖన, ఇ�ా���ల�, �ా�ాద్న �ే�ా�న్ ల�పరచు���, ఏల�చు, ���యందు
���
�వృ��ధ్� అనుభ�ంచుదుర� ఆయన �ా�ాద్నం �ే�ాడ�.
�

అందు�ేత��, తన క�ట�ంబమ� �ా���ట్టబడ�టక� ప���వచు్చనట�
్ల అబ�్ర�మ� క��ను �ేశంల�

��న్త్మక��న
� ఒక �నన్ స్థ ల��న్ ��ను��ల� �ే�ాడ�. ఇం�ా, �ా�ాద్న �ే�ా�న్ య���బ� ��ంత �ాలమ� వరక�
������ట�్ట ���్ల�� �నపప్ట���
� , అ�ాయకర���న ప���్థ �
ి తన ఎదుట ఉనన్ద� �ె��ినను ఎందుక�

�����వ��్చ�ో ఇ�� �వ��సత్ ుం��. ఇం�ా, �ార� ఐగ�ప�త్ �ే�ా�న్ వ�����ట�్ట �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ే�ా��� �����

��ళ్ల �దుర� పల�క�త�, ���ప� తన అవ�ాన�ాల మ�టల�్ల ఇ�ా����య�లక� ఎందుక� అభయ���్చ�ో

క��� ఇ�� �వ��సత్ ుం��. �ితర�ల �ాలమ�, ఆయన �ా��� �సత్ ��ంపజ��ి ఆయన �ాజయ్మ�ను �ాయ్�ింపజ�య�
ప్రజ�ా �ా���� �ాత �బంధన ఇ�ా���ల���ౖ ఏల�బ���� క���న అ���ారమ�ను అనుగ���ంచున� �ేవ�డ�

�ా�ాద్నమ� �ే�న
ి �ాల��� య�ం��న��.

�రగ్ మమ� మ��య� �జయమ�
�రగ్ మమ� మ��య� �జయమ�ను గ���్చన �ాలమ�, �ాత �బంధన ఇ�ా���ల� చ��త్రల�, �ేవ��

�ాజయ్మ� భ�� �ద వచు్చటక� సంబం��ం�న ��ండవ ప్ర��న దశ��� య�నన్��. ఈ �ాలమ�ల� �ేవ�డ�

ఇ�ా���ల��� �ే�ిన �ారయ్మ� భ�� �ద ఆయన �ాజయ్మ�ను �ా్థ�ించుటక� ఉ�ేద్�ంపబ��నద� ప్ర�ేయ్��ం�

ఒక �ాకయ్��గమ� సు���తం �ేసత్ ునన్��. ���ద్ష్టం�ా, ��� మ��య� ఇ�ా����య�ల� ఎర� సమ�ద్రమ� గ�ం��
���్లనప�ప్డ�, �ార� సుప్ర�ిదధ్��న ఒక �ాట �ా��ర�, అ�� �రగ్ మ. 15:1-18 వచ��లల� ఉనన్��. �ేవ��

ఏల�బ��� గ���్చన ప్ర����ంశమ� ఇంత ���తం�ా �శ��క��ంపబ��న ల�ఖనమ�లల�� �దట� �ాకయ్��గమ�
ఇ�ే. ఈ �ాటల� �ాజయ్మ�నక� సంబం��ం�న అదుభ్తకర��న
� ప్ర����ంశమ�ల� అ��కమ���న్� �ా�

మనమ� ఒక్క ���� మ�త్ర�� ����్కం��మ�. భ�షయ్త�
త్ �షయ��� ��� క���య�ం��న ఆత్మ��్థ �రయ్మ�ను
గ���్చన మ�టలను మనమ� �రగ్ మ. 15:13ల� చదవవచు్చ:
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�వ� ���ం�న �� ప్రజలను � కృప�ేత ��డ������ ��. � బలమ��ేత �ా���
� ప�����ధ్లయమ�నక� న�� �ిం��� (�రగ్ మ. 15:13).

�ేవ�డ� ఇ�ా����య�లను తన ప���దధ్ ��ాసమ�నక� న���ిం��డ� గనుక �ార� ఆయనను

సుత్�ం��ర�� �షయ��న్ గమ�ంచం��. మన���వర�� చూ�నట�్ట, ఏ�ెను వల��,� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న
�ేశం భ�� �ద �ేవ�� ప్ర�ేయ్క ప���దధ్ స�న్��గల ��ంద్ర�య
� �ం���. �ా� “��డ������ వ�ట” అ�

అనువ��ంపబ��న nahal ( )נָ ַהלఅ�� ���్ర పదమ�, ఎక�్కవ అకష్�ార్థ ం�� �����ల �ాప�� అ�

అనువ��ంపబడవచు్చ అ�� �షయ��న్ మనమ� ��� కంట� ఎక�్కవ�ా గ���త్ం���. �ాయ�ట అ�� ఈ

అలం�ారమ� సర్వ�ా��రణం�ా �ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియల�� మ��య� బ�ౖ�ల�ల�� �ా�ల �ారయ్కల�పమ�లను
గ���్చన ఒక �ామ�నయ్ వర్ణ న��� య�నన్��. �ేవ�డ� తన ప్రజలను �ా�� �ాజ�ౖన �ాప���ా ఆయన ప���దధ్
��ాస స్థ లమ�నక� ��డ������ళ్ల �చుం�ెను.

�ేవ�� �ాజ��క మ��య� �ాజయ్మ�ను గ���్చన ప్ర����ంశమ� �ార� ఎర� సమ�ద్రమ� ��దుట �ా��న

�ాట �వరల� �రగ్ మ. 15:17-18ల� కనబడ�త�ం��.

�వ� � ప్రజను ��డ���� వ�ె్చదవ� ��హ� �ా, � �ా్వస్థ ���న
� ��ండ�ద �� ప్రభ��ా,
�వ� �వ�ించుటక� ���్మంచు���న ��టను � �ేత�ల� �ా్థ�ిం�న

ప�����ధ్లయమందు �ా��� �ల�వ ��ట�్టదవ�. ��హ� �ా �రంతరమ�ను ఏల��ాడ�
(�రగ్ మ. 15:17-18).

ఈ వచనమ�లను బట�్ట చూ��త్ , �ేవ�డ� ఇ�ా���ల�ను ఒక ప���దధ్ పర్వతమ�నక�, అన�ా మనక�

బ�ౖ�ల� అట� తర��ాత బయల�పరచు ఒక ప�త్ర స్థ ల���న ��ర�షల�మ�నక� ��డ���� ��ళ్ల �చుం�ెను.

పర్వతమందునన్ ఈ ప�త్ర స్థ లమ� �క్క స్వ��వం ఏ���య�ం���? �దట����ా, అ�� �ేవ�� “��ాస

స్థ లమ�” ��� �ె�ాప్డ�. మ��క ప�ాయ్యం, “��ాస స్థ లమ�” అ� అనువ��ంపబ��న yashav (שׁב
ַ ָ )יఅ��

���్ర పదమ�, తరచు�ా “ఒక �ా� �క్క పట�్ట���కమ�ను” సూ�సుత్ం��. ఆ �ాకయ్��గమ�ల�� ప్ర��న �ాజ
��వమ�ల దృ�ా్ట�, ప���దధ్ పర్వతమ���� �ేవ�� �ిం�స����హణ స్థ ల��� య�ంట�ంద� అర్థ ం �ేసు��నడం
ఉతత్ మం.

ఈ �ారణ��న్ బట�్ట వచనమ� 18 ��ంట�� �శద��న
� �ాజ పదజ�లమ��� �ేవ�� ఇల�

సుత్�ంచుచునన్��:

��హ� �ా �రంతరమ�ను ఏల��ాడ� (�రగ్ మ. 15:18).
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ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�ను �ా�ాద్న �ేశమ�ల���� ��డ���� ���్లన �ాప���� య�ంట� �ేవ�డ� ���

�ా��ా తన చరయ్ను �ేపట�్టడ�, మ��య� �ా��� తన �ాజ �ిం�సనమ�ను చుట�్టమ�ట�్ట య�ండ�

జ��ంగమ��ా �ి్థరపరచవల�న� ఆ సమయంల� ఆయన ఉ�ేద్�ం��డ�. అన�ా, �ేవ�డ� ఏల�బ���, ఆయన

�ాజత్వమ�ను, భ�� �ద ఆయన �ాజయ్మ� �రంతరమ� �ల�చునట�
్ల �ా్థ�ిం��ల���� �రగ్ మమ� మ��య�
�జయమ� �క్క ఉ�ేద్శ��� య�ం��నద� మ��క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ.

�ామ��జయ్మ�
�ాత �బంధన ఇ�ా���ల� �ా్రమ�ఖయ్తను గ���్చన �ాలమ�ల�� �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క మ�డవ

దశను �ామ��జయ్ దశ, అన�ా ఇ�ా���ల�, ఒక �ా� మ��య� ఆలయమ� క���య�ం��న జ��ంగమ��ా

సు�ి్థరం�ా �ా్థ�ింపబ�� య�ం��న �ాలమ� �ెప�ప్��నవచు్చ. దురదృష్టవ�ాత�
త్ , ఇ�ా���ల� ��రక� �ేవ��
ప్రణ��క ప్ర�ార���న మ�నవ �ా�ల ��ట� ��ంత ��ా��సప్ద���న �షయ���య�నన్��. ఇ�ా���ల�నక�

మ�నవ �ాజ�కడ�ం��ల� �ేవ�డ� ఎల్ల ప�ప్డ� ఆ�ం��డ�య�, ఇ�ా���ల�ల� �ాజ��కమ� అ�వృ��ధ్ �ెం��న
���నమ�ను గ���్చన �ాసత్ �ా�న్ మనమ� తర��ాత �ాఠంల� జ�గ�తత్�ా చూ��ద్మ�. అ��ే ప్రసత్ ు�����
�ేవ�డ� ���దును మ��య� అత� క�మ�ర�లను తన ప్రజల��ౖ �ా�లను�ా �ా్థ�ిం��ల�

�శ్చ�ంచు��న�ా�� ఆయన �ాజయ్మ� మ�ందుక� ��న�ా��న ������న్ మ�త్ర�� చూ��ద్మ�.

���దు మ��య� అత� క�మ�ర�డ� �� ల��ను ��ర�షల�మ�ను �ా� మ��య� ఆలయమ�ం��న

స్థ లం�ా �ా్థ�ించడం ��్వ�ా �ేవ�� �ాజయ్మ�ను భ�� �ద మ�ందుక� �సు��� ���్ల �ర�. మ��క ప్రక్క

��ర�షల�మ�ల� ���దు �ిం�సనమ� �ా్థ�ించబడ�ట, భ�� �ద �ేవ�� ఏల�బ���� ప్ర��ధుల��ా నుం��

�ాజ క�ట�ంబమ� �ా్థ�ింపబడ�ట�� అ�య్ం��. 1 ��న. 29:23ల� ���దు క�ట�ంబమ� �క్క �ిం�సనమ�

ఈ �ధం�ా వ��్ణంపబ��ం��:

అప�ప్డ� �� ల��ను తన తం��్ర��న ���దునక� మ�ర��ా ��హ� �ా �ిం�
సనమందు �ా��ా క�ర�్చం�� వ��ధ్ల్ల �చుం�ెను (1 ��న. 29:23).

���దు �ిం�సనమ� ప్రభ�వ� �క్క �ిం�సన��� య�ం��న��. ���దు �క్క �ాజ క�ట�ంబమ�

�ేవ�� �ాజత్వ అ���ారమ�నక� ప్ర��ధుల��ా �ల�సూ
త్ ఇ�ా���ల� ప్రజలను న���ిం�ం��. ���దు మ��య�
అత� క�మ�ర�ల� �ేవ�� ఇతర స్వర�ప�లను న���ించుట ��్వ�ా ���్చంపబ��న �ేవ�� �� ���ల��ా
ఉనన్త���న అ���ారప�ర్వక �ాత్ర వ��ం��ర�.

మ��క ప్రక్క ���దు �ిదధ్పర�న �ే�ాలయమ�ను �� ల��ను ���్మం��డ�, మ��య� ���� బ�ౖ�ల�

�ా��రణం�ా �ేవ�� “మం��రమ�” ల�క �ేవ�� “�ాజ భవనమ�” అ� సూ�సుత్ం��. ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�ను,
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�ేవ���� ఆ�ాధ��స��త��న
� ��వల��ేయ� �ా�ల�న
ౖ య�జక సమ�హమ�ం��న జ��ంగమ�ను,

న���ించు�ార��ా య�జక�ల� ఈ ఆలయమ�ల� ��ల��లప్బ���.� ���దు ��ర�షల�మ�నక� ��ి��� వ�్చన

�బంధన మందసమ�ను �� ల��ను �ే�ాలయమ� మధయ్ల� ఉం��డ�. �బంధన మందసమ�ను గ���్చన

ప్ర�క�ాదమ� అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్���న �షయం. ���దు ప్ర�ారం, �బంధన మందసమ� �ేవ�� �ాద�ీఠం. 1
��న. 28:2ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

��హ� �ా �బంధన మందసమ�నక�ను మన �ేవ�� �ాద�ీఠమ�నక�ను
�శ�మ�ా్థనమ��ా ఉండ�టక� ఒక మం��రమ� కట�్ట ంచ వల�న� ��ను ��

హృదయమందు �శ్చయమ� �ే��
ి �� సమసత్ మ� �ిదధ్పర��� (1 ��న. 28:2).
�ేవ�� �ిం�సనమ� పరల�కమందుం��న�� �ా� ఆయన �ిం�సనమ� �క్క �ాద�ీఠమ�

��ర�షల�మ�ల�� �ే�ాలయమందుం��న �బంధన మందస��� య�ం��న��. �జ����, �� ల��ను

��ర�షల�మ� ���దు క�ట�ంబమ� ��రక� ఒక మ�ఖయ్ పట్ట ణమ��ా, �ేవ�� ��ర�� ఉ�ేద్�ంపబ��న �ాజత్వ

ప�త్ర స్థ లం�ా మ��ా్చడ�.

�ాబట�్ట , ���దు మ��య� �� ల��ను �ాలమ� ��ట��,� అబ�్ర�మ� ��నమ�లల� సంచ��ంచుచుం��న

జ���ా ఉం��న ఇ�ా���ల�, �రగ్ మమ� మ��య� �జయమ� ��్వ�ా �ా్థ�ింపబ��న జ��ంగమ�య్ంద�య�,
�వరక� �ామ��జయ్ నగర���న ��ర�షల�మ� పట్ట ణంల� ఒక �ా� మ��య� ఒక �ే�ాలయమ�గల ఒక
�ామ��జయ్మ�య్ంద�య� మనమ� గమ�సుత్��న్మ�. �ేవ�� �ాజయ్మ� ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�ల�
�ా్థ�ింపబడ�చుం��న��.

అల�����ే, ఇ�ా���ల�ను ఒక �ామ��జయ్ం�ా ���్మంచుటల� గల ���కష్ణ, ఉ�ేద్శం ఏ��� య�ం��న��?

ఇ�ా���ల� �క్క మ�నవ �ా� ��్వ�ా, �ేవ�� ప్ర�ేయ్క��న
� ప����రక��ైన �ాజ�ౖ య�ం��న �ా� ��్వ�ా,
�ేవ�� ఏల�బ�� భ���గంతమ�ల వరక� �ాయ్�ించునట�
్ల �ేవ�డ� తన ప్రజలను ఆ య� దశల గ�ం��

న���ిం��డ� అ� ఒక్క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ. ఈ గమయ్మ�ను గ���్చ ��రత్న�ార�డ� ��రత్నల� 72:1-17ల�

ఈ �ధం�ా వయ్కత్ ం �ేసత్ ు��న్డ�:

�ే�ా, �ా�నక� � ��య్య�ధులను �ాజక�మ�ర���� � ��� �ె�యజ�య�మ� . . .
సమ�ద్రమ�నుం�� సమ�ద్రమ� వరక� య�ఫ్రటస
� ు న�� �దల����

భ���గంతమ�లవరక� అతడ� �ాజయ్మ� �ేయ�ను . . . �ా�లందర� అత���

నమ�ా్కరమ� �ే��దర�. అనయ్జనులందర� అత� ���ం�ెదర� . . . అత� ��ర�

�తయ్మ� �ల�చును అత� ��మమ� సూర�య్డ�నన్ంత �ాలమ� �గ�ర�్చచుండ�ను.
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అత��బట�్ట మనుష�య్ల� ���ంపబడ�దుర� అనయ్జనులందర�ను అతడ� ధనుయ్డ�
�ెప�ప్��ందుర� (��రత్నల� 72:1, 8, 11, 17).

ఇందుల� మనమ� అ��క మ�ఖ�య్ం�ాలను చూడవచు్చ. �దట��,� ���దు క�ట�ంబమ�

���ంపబ��ల� ��రత్న�ార�డ� �ా్ర��్థం��డ� మ��య� ���దు వంశమ� �� మ��య� ��య్యమ�ను

లకష్ణమ�ల� గల�ై య�ం���. అ��ే ఇ�� ���దు ఏల�బ��� అ� ��ాత్రం�ా �సత్ ��ంపజ�సత్ ుంద� అత���

�ెల�సు. ���దు క�ట�ంబమ� భ���గంతమ�ల వరక� ఏల�త�ం��; అతడ� సమ�ద్రమ� నుం�� సమ�ద్రమ�

వరక� ప���ాలన �ే�త్ ాడ�, �ా�లందర�, అనయ్జనులందర� ���దు �ిం�సనమ���ౖ ఆ�ీను�ై య�ండ��ా��

����ాత్ర�, ఏలయన�ా అతడ� �ేవ�� �� ��య్యమ�లక� ప్ర������ య���న్డ�. �ేవ�� ప్ర�య్ే క ��సు�
ఏల�బ��, ఇ�ా���ల� �ా� ప���ాలన, �ేవ�� ఏల�బ��� భ���గంతమ�ల వరక� �సత్ ��ంపజ�సత్ ుం��.

�ా� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన ఈ �సత్ ��ంప� ఎందుక� జర�గ�త�ం��? ��� లకష్య్���ట�? అవ�ను,

�ేవ�డ� ఇ�ా���ల�ను ఏరప్రచు��నుటల�గల ఆరంభ ఉ�ేద్శం ��ర���ా్చల���� ఇ�ా���ల� చ��త్రను గ���్చన

�ామ��జయ్ దశ �క్క ఉ�ేద్శ��య
� �ం��ంద� 72వ ��రత్న ఆశ్చరయ్కర���న ���ల� ప్రకట�సత్ ుం��. ఆ��. 12:3
ప్ర�ారం, �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�ను ఆయన ��ర�� �ి��నప�ప్డ� ఆయన తన మనసుస్ల� ఒక లకష్య్మ�ను
క���య�ం�ెన� �వ� జ�్ఞపకం �ేసు��నవచు్చ. అ�ేమన�ా:

. . . భ�� �క్క సమసత్ వంశమ�ల� �యందు (అబ�్ర�మ�నందు)
ఆ�ర్వ��ంపబడ�ను (ఆ��. 12:3).

అ��ే అబ�్ర�మ�న��యయ్బ��న ఈ �ా�ాద్నం ఎల� ��ర��ర�త�ం��? ��రత్నల� 72:17ను మ��క

ప�ాయ్యం చూడం��. ���దు క�ట�ంబమ� �క్క �� ��య్యమ�గల ఏల�బ�� ��్వ�ా:
మనుష�య్ల� ���ంపబడ�దుర�. అనయ్జనులందర�ను అత�� ధనుయ్డ�
�ెప�ప్��ందుర� (��రత్నల� 72:17).

ఆ��. 12:3క� సంబం��ం�న సూచన సప్ష్టం�ా ఉనన్��. అబ�్ర�మ�ను ఏరప్రచు��నుటల� గల �ేవ��

లకష్య్మ� �వరక� ���దు క�ట�ంబమ� �ేవ�� ���న
� లను సమసత్ జ��ంగమ�లక� �సత్ ��ంపజ��న
ి ప�ప్డ�
��ర��ర�త�ం��.

�వ���ా, ���దు వంశమ�ల� ఇ�ా���ల� �క్క ఆరంభ ఉ�ేశం ��ర��ర�ట వలన క���న

ప��ణ�మ���� య�ం��న��? అ�� ప్రశన్ మనలను మనమ� అడ�గ����ా�. అబ�్ర�మ� ����నలను ���దు

క�ట�ంబమ� ల�కమంతట��� ఎందుక� �సత్ ��ంపజ��ిం��? �ేవ�� మ��మ��్వత��న
� ఏల�బ�� భ���గంతమ�ల

-31����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�

��ండవ �ాఠమ�: �ేవ�� �ాజయ్మ�

వరక� �సత్ ��ంచుట ��� ప��ణ�మ��� య�ంట�ంద� ఒక్క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ. అందు�� ��రత్నల� 72
ప్ర�ధ్వ�సుత్నన్ �ేవ�� సుత్��ానమ��� 19వ వచనంల� ఇల� మ���య�చునన్��:

ఆయన మ��మగల ��మమ� �తయ్మ� సుత్�ంపబడ�ను �ాక సర్వభ��య� ఆయన
మ��మ�� �ం��య�ండ�ను �ాక. ఆ��న్. ఆ��న్ (��రత్నల� 72:19).

��రత్నల� 72ల� ఈ మ���ంప� వచనమ�, �ితర�ల��యయ్బ��న �ా�ాద్నమ�ల� �దల���� �రగ్ మమ�

మ��య� �జయమ� ��్వ�ా �ామ��జయ్మ�నక� ఇ�ా���ల��� ��ట��ేసు��నన్ సమసత్ ప���గమనమ�ల ��ర��న
�
�ట్ట �వ�� లకష్య్మ�ను ��ల్ల��సత్ ుం��. భ���గంతమ�లను �ేవ�� మ��మ�� �ంప����� �ాజయ్మ�ను గ���్చన
ఈ దశల�న్ ఉ�ేద్�ంపబ��న�. �ేవ�� �ాజయ్మ� ఇ�ా���ల� స��హదుద్ల నుం�� భ���గంతమ�ల వరక�

క�ట�ంబమ� �క్క ఏల�బ�� ��్వ�ా �సత్ ��ంచుచుండ�ా, �ేవ�� మ��మ��్వత���న స�న్�� పరల�కమ�ను
�ం�ినట�్ట�ా�� ల�కమంతట�� �ంప�త�ం��.

�ా్ర�న చ��త్ర మ��య� �ాత �బంధన ఇ�ా���ల� చ��త్రల�� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన ��ప��య్�న్

మనమ� �ెల�సు����న్మ�, గనుక ఇక �వ�� అం�ా�న్ చూ��ద్మ�: ���తత్ �బంధనల� �ేవ�� �ాజయ్మ�. ��స
� త్ ు

అనుచర�లమ��ా, �ాత �బంధనను ఈ��డ� స���ా అన్వ�ంచు��న��ర�త�నన్ట్ల ��ే, �ేవ�� �ాజయ్మ�ను
గ���్చన ���తత్ �బంధన �క్క దృ�ి్ట��ణ�లను మనమ� అర్థ ం�ేసు���ా�.

���తత్ �బంధన
���సత్వ�లం�� ఏ��భ�ం�ే ఒక �షయమ�నన్ట్ల ��ే, అ�� ��సు సం�ేశంల�� ప్ర����ంశం, ���తత్

�బంధన అంతట� ప్ర����ంశం, సు�ారత్ �� య�నన్ద���.ే �ా� ���తత్ �బంధన సు�ారత్ , ల��� ��స
� త్ ును గ���్చన

సువరత్ మ�నమ�, �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన �ాత �బంధన �క్క ప్ర��నంశమ� ��ర��ర�టయ� తరచు�ా
మనమ� �ెల�సు��మ�. మతత్ � 4:23ల� ��సు బ� ధను మతత్ � �����క��ం�న ���నమ�ను గమ�ంచం��:
��సు �ా�� సమ�జమం��రమ�లల� బ� ��ంచుచు, (�ేవ��) �ాజయ్మ�ను గ���్చన

సు�ారత్ ను [ల�క సువరత్ మ�నమ�ను] ప్రకట�ంచుచు, ప్రజలల�� ప్ర� �ాయ్���, ��గమ�ను
స్వస్థ పరచుచు గ�లయయందంతట సంచ��ం�ెను (మతత్ � 4:23).

��సు సు�ారత్ ను ల�క సువరత్ మ�నమ�ను ప్రకట�ం��డ�. అ��ే ఈ సువరత్ మ�న���� య�నన్��?

అ�� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన సం�ేశ���య�నన్��. ఈ �ారణ��న్ బట�్ట , మనమ� న�్మ ఇతర�ల��
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����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
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పంచు��నుచునన్ సు�ారత్ ను గ���్చన మన గ���ంప�, ���తత్ �బంధన �క్క ప్ర����ంశ��, �ేవ��
�ాజయ్మ�ను గ���్చన మన అవ�ాహన��ౖ ప్రతయ్కష్ం�ా ఆ��రప��య�నన్��.

���తత్ �బంధనల� గల �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన ప్ర����ంశమ�ను మనమ� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న

చ��త్ర దశల� చూ�ినట�్ట�ా మ�డ� �షయ�ల��ా అ��్వ�ి�ద్ �మ�. �దట, �ాజయ్మ� �క్క స్థ లమ�ను గ���్చ
���తత్ �బంధన �ె�యజ�సత్ ునన్ �షయం. ��ండవ��, �ేవ�� �ాజయ్ సంబంధులను గ���్చ మ�ట�్లడ��మ�.

మ�డవ��, ���తత్ �బంధన �ాలమ�ల�� �ాజయ్మ� �క్క ప����వృ��ధ్� గ���్చ మ�ట�్లడ��మ�. �దట��ా,
���తత్ �బంధనల�� �ాజయ్మ� �క్క స్థ లమ�ను చూ��ద్మ�.

స్థ లమ�
అ��క ���ల��ా ���తత్ �బంధన, �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క స్థ లమ� పట్ల మనమ� �ాత �బంధనల�

చూ�ే అ�ే ఉను్మఖత క���య�నన్��. �దట��ా, �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క ��ంద్రం ఇ�ా���ల�

�ేశ���య�ం��నద� అ�� సూ�సుత్ం��, మ��య� ��ండవ���ా, �ేవ�� �ాజయ్మ� భ���గంతమ�ల వరక�

�సత్ ��ం���స్ ఉం��నద� అ�� ఉప�ే�సుత్ం��. �దట, ���తత్ �బంధన ��నమ�లల� ఇ�ా���ల�ల� �ాజయ్మ�
ఉం��న స్థ లమ�ను చూ��ద్మ�.

��ంద్రమ�
���తత్ �బంధనల�� �ేవ�� �ాజయ్మ� ఇ�ా���ల�ల� ��ం��్రకృత��� య�నన్ద� మనమ�

కను��నన్ట్ల ��ే, మనమ� ఆశ్చరయ్ప���స్న అవసరం ల�దు. �ాత �బంధనల� పల�మ�ర�్ల

ప�న�ావృత���నట�
్ల మనమ� చూ�న నమ��� ఇ�ే. ఆ��యందు �ేవ�� �ాజయ్మ� భ�� �ద ఏ�ెను

��టల� ��ం��్రకృత��� య�ం��న��. ఆ తర��ాత, �ేవ�� �ాజయ్మ�ను ���్మంచ����� ఇ�ా���ల� జ��ంగగమ�

��� ��యక��్వన ఏ�ెను ��టక� ����� వ�్చం��. �ాబట�్ట , �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన ���తత్ �బంధన దశ
ఆరంభ��న
� ప�ప్డ�, ఈ �ాజయ్మ� మ��క ప�ాయ్యం ఇ�ా���ల� �ేశంల� ఆరంభమ�య్ం��.

ఇ�ా���ల� �ేశం ���తత్ �బంధనల�� �ేవ�� �ాజ�య్��� �����కం�ా ��ంద్ర �ా్థన���య�నన్ద�

గమ�ంచడం అంత కష్ట��� �ాదు. మనకంద���� �ె��ినట�్ట�ా��, ��సు ప�ట�్ట ������ం��, తన అ�� సత్ ల�లను
�� గ��ేసు��నన్��, ప��చరయ్ �ే�ంి ��, మరణ�ం�ం��, ప�నర���్థనుడ�య్ం��, మ��య� పరల�కమ�నక�

ఆ��హణ�డ�య్ం�� ఇ�ా���ల�ల���. ��సు బ�లయ్మ�ల� ఐగ�ప�త్ల� గ���న
ి ��ంత �ాలమ�ను �న����త్ ,
ఆయన తన ��త�ాలమంతట�� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న భ���గంల��� గ���ాడ�.

���తత్ �బంధనల� స��తం �ేవ�� �ాజయ్మ� ఎందుక� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న భ���గంల���

��ం��్రకృత��� య�ం��న�ో �ెల�సు��నుటక�, ఈ �ాలమ�ల�� �ేవ�� ప్రజల ప���్థ ి�� జ�్ఞపకం �ేసు��నడం
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స�యపడ�త�ం��. �ేవ�డ� �ాత �బంధనల� ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�ను ఆ�ర్వ��ం��డ�. మన �ితర�ల

��నమ�లల� �ేవ�డ� �ా��� సగం-�ేశ సం��ర�ల� వంట� మనుగడ�� �ా��క ��యత�ా ఏరప్డ�నట�
్ల ���

మ��య� ��హ� ష�వ ��యకత్వంల�ను, ఆ �దట మ�ఖయ్ పట్ట ణం గల �ామ��జయ్ మ��మక�ను, ఒక ���ద్ష్ట
స్థ లమ� మ��య� �ే�ాలయమ�గల ��ట��� ���దు మ��య� �� ల��ను ��యకత్వంల�ను ��డ����

వ��్చడ�. భ�� �ద �ేవ�� ఏల�బ�� �షయంల� ఇ� ��పప్ ప���గమనమ�ల�ౖ య�ం��న�. �ా� మనక�

�ాత �బంధన �ె�యజ�య�చునన్ట�్ట, ప���దధ్ ప్ర�ేశమ�ల� నుం�� తన ప్రజలను ��ా్వ�ిత�లను�ా �ే�న
ి

���న
� కరమగ� ��నమ�లల� ఇ�ా����య�ల� �ేవ���� ���ధం�ా బహ� �వ్రం�ా �ర�గ�బ�ట� �ే�ార�. ��సు

�ాలమ� ��ట��,� ఇ�ా���ల� ప్రజల� ��ా్వ�ిత�ల��ా �ేయబ��్డర�, �ె������ య�ర�, అనయ్మత �ామ��జ�య్ల �ేత
అన�ా, అష�
ష్ ��య�ల�, బబ�ల��య�ల�, మ���య�ల�, �ార�ీక�ల�, ���క�ల� మ��య� ���య�ల �ేత
��ల�గ� వందల సంవతస్�ాల వరక� �రంక�శం�ా �ా�ంపబ��్డర�.

ఈ �షయ��న్ ��ట� ���సత్వ�ల� �ెల�సు��నక�� �నపప్ట��,� ఈ �ేశ బ��ష్కరణను అంతం �ేయ�����

��సు భ�� �దక� వ��్చడ�. �ేవ�� ప్రజలల�� ��మంత���న ఒక ��షమ�నక� �ిల�ప��యయ్�����
మ��య� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను ప�నః���్మంచ����� ఆయన వ��్చడ�. ��సు �ే�న
ి ��� ప్రసంగమ�లల�
ఒక���� గ���్చ ల��ా 4:17-19ల� ల��ా ర�ం�న �వరమ�ను గమ�ంచం��:

ప్రవకత్ �న
� ��షయ� గ�ంథమ� ఆయన �ే� ��యయ్బ�ెను; ఆయన గ�ంథమ� �పప్�ా:
ప్రభ�వ� ఆత్మ ���ద ఉనన్�� �దలక� సు�ారత్ ప్రకట�ంచుట��� ఆయన ననున్

అ�����ం�ెను. �ెరల�నునన్ �ా���� �డ�దలను, గ����్డ �ా���� చూప�ను, (కల�గ�న�)
ప్రకట�ంచుటక�ను న���న�ా��� ����ించుటక�ను, ప్రభ�వ� ��తవతస్రమ�

ప్రకట�ంచుటక�ను ఆయన ననున్ పం�ియ���న్డ�. అ� �ా్రయబ��న ��ట� ఆయనక�
�ొ ర��ను (ల��ా 4:17-19).

��సు నజ��త�ల�� సమ�జమం��రమ�ల� ఉనన్ప�ప్డ�, �ేశబ��ష్కృత�ల�న
ౖ �ార� ఒ�ా��క ����న

�ా�ాద్నమ� �ేయబ��న ప్ర��
ే ా��� ����� వ�ె్చదర� �ా�ాద్నం �ే�న
ి ఒక ప్రవచనమ�ను ��షయ� గ�ంథమ�

61వ అ��య్యంల� నుం�� చ���ాడ�. ��షయ� ప్రవచనమ�, “�దల�,” “�ెరల�నునన్�ార�,” “గ����్డ �ార�,”

“న���న�ార�” అ� ����్కనన్�� — ��షయ� 61వ అ��య్యంల� ����్కనబ��న ఈ ప��ల�న్ �ేశబ��ష్కృత�ల�ౖ

య�నన్ ఇ�ా����య�లను వ��్ణం���. ఈ ప్రవచనమ� ఏ� �ె�యజ�య�చునన్�ో గమ�ంచం�� — ఎవ��

ఒకర� వ�్చ “సు�ారత్ ను,” “�డ�దలను,” “చూప� ����� కల�గజ�యబడ�టను” మ��య� “����ింపబడ�టను”

ప్రకట��త్ ార�. అనయ్జ��ంగమ�ల �ేత �రంక�శం�ా �ా�ంపబ��న�ా���� సువరత్ మ�నమ� ప్రకట�ంపబడవల�ి

య�ం��న��. ఈ సువరత్ మ�నమ� ఎవర� ��ర���ా్చర�? ��సు ల��ా 4:20-21ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:
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ఆయన గ�ంథమ� చుట�్ట ప����రక�����్చ క�ర�్చం�ెను. సమ�జ మం��రమ�ల�

నునన్�ారందర� ఆయనను �ే��చూడ�ా, ఆయన ��డ� � ������ల� ఈ ల�ఖనమ�
��ర���న
� ద� �ా���� �ెపప్�ా��ను (ల��ా 4:20-21).

�ా�� ��ా్వ�ితమ� అంతమ� �ానునన్ద� ఇ�ా����య�లక� సువరత్ మ�నమ�ను ప్రకట�ంచ�����

�ేవ�డ� అ�����ం�న�ాడ� ����.

�సత్ ��ంప�
���తత్ �బంధనల�� �ేవ�� �ాజయ్మ� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న భ���గమ� చుట�
్ట ర ��ం��్రకృత���

య�నన్ద� �ెల�సు��నడం ఎంత మ�ఖయ్���య�నన్�ో , �ేవ�� �ాజయ్మ� భ���గంతమ�ల వరక�

�సత్ ��సత్ ుంద� ���తత్ �బంధన ఉ��్ఘట�ంచుటను గమ�ంచడం క��� అం�ే మ�ఖయ్���య�నన్��. �ాసత్ �ా���,

ఒ�ా��క ����న �శ్వ�ాయ్పత్ ��న
� �సత్ ��ంప�ను గ���్చన ���కష్ణ �ాసత్ వం�ా ��స
� త్ ునందు ��ర��ర�త�ంద� ���తత్
�బంధన ఉప�ే�సుత్నన్��. చ��త్రల�� ప్ర� ప�ర్వ దశ వల��,� ఆయన �ాజయ్మ�ను �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న

�ేశంల� నుం�� భ���గంతమ�ల వరక� �సత్ ��ంపజ�య�ల� �ేవ�డ� ���తత్ �బంధనల� ప్రణ��కను ర�ం��డ�.
ఈ �ాజయ్మ� సర్వల�కంల� �సత్ ��ంపబడ�నట�
్ల �ార� �ా్ర��్థం��ల� ��సు తన �ష�య్లక� ప్రభ�వ�

�ా్రర్థ నల� ����ప్ం��డ�� �షయ��న్ మన���వర�� �ెల�సుక���న్మ�. మనమ� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ా్ర��్థం��ల�
��సు మతత్ � 6:10ల� మనక� ����ప్ం��డ�:

� �ాజయ్మ� వచు్చ�ాక, � �తత్ మ� పరల�కమందు ��ర��ర�చునన్ట�
్ల
భ��యందును ��ర��ర�ను �ాక (మతత్ � 6:10).

ఈ ప్ర����ంశమ�ను ��సు తన ప��చరయ్యందంతటను ��న�ా��ం��డ�. �ాసత్ �ా���, ఈ �శ్వ�ాయ్పత్

లకష్య్మ���ౖ�� ఆయన తన �ష�య్ల దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంపజ��ాడ�. ��సు తన �ష�య్ల�� �ె�ప్ి న మ�టల� మతత్ �
24:14ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ా్రయబ��య���న్�:

మ��య� ఈ �ాజయ్ సు�ారత్ సకల జనమ�లక� �ా��య్ర్థ �� ల�కమందంతటను
ప్రకట�ంపబడ�ను; అట�తర��ాత అంతమ� వచు్చను (మతత్ � 24:14).

�ేవ�� �ాజయ్మ� �ాకడ �క్క సువరత్ మ�నమ�ను గ���్చన సం�ేశమ� సర్వల�కమ�ల� �ాయ్�ిం���,

అప�ప్డ� ��సు ����� వచు్చను.

�ాజయ్మ� �క్క స్థ లమ�ను గ���్చ ���తత్ �బంధనల� గల �వరమ�ను మనసుస్ల� ఉంచు���,

ఇప�ప్డ� మన దృ�ి్ట� ���తత్ �బంధనల� �ాజయ్ సంబంధుల�న
ౖ ప్రజల ��ౖప� మ�్ల �ద్ �మ�.
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ప్రజల�
మన���వర�� చూ�నట�్ట, �శ్వ�ాయ్పత్ ం�ా �ాయ్�ిం�య�నన్ ఆయన �ాజయ్మ� పరల�కమందునన్

ఆయన �ాజయ్మ�ను ప్ర��ం�ం��ల� ఆ��యం�ే �ేవ�డ� తన �ర్ణ యప�ర్వకం�ా �య�ం��డ�. ఇదం��

ఆయన �� ��� ��్వ�ా అన�ా, మ�నవ జ�� ��్వ�ా జర�ా�స్ ఉం��ం��. �ా� �ాపమ� ప్ర���ంచడం��, మ�నవ
జ�� ��� �ాత్రను �క ��ర��ర్చల�క�� �ం��. �ాబట�్ట �ేవ�డ� ఒక ప్ర�య్ే క���న ప్రజలను ఏరప్రచు��� �ార�
తన �ారయ్మందు ��న�ాగ�నట�
� ఈ ప్రజల�
్ల �ా��� �ాపమ� నుం�� ���ం��డ�. ఎట్ట ��లక� ప్ర�ేయ్క��న
ఇ�ా���ల� జ��ంగమయ�య్ర�. అట��ిమ్మట �ాత �బంధన చ��త్ర మ�ందుక� �ాగ�త�ండ�ా, ఆయన

���ం�న జ��ంగమ�ను �ాజయ్ సంబంధ��న
� పనుల�్ల న���ించుటక��ాను �ేవ�డ� ఇ�ా���ల�ల��
ప్ర�య్ే క���న ప్రజలను, య�జక�లను మ��య� �ా�లను ��చ్చ��ం��డ�.

ఇ�� �షయ�ల� ���తత్ �బంధనల�ను కనబడ����. ఈ �షయ�లను గ���్చ ���తత్ �బంధన

�ె�యజ�య�చునన్ ���నమ�ను అవ�ాహన �ేసు��నుటక��ాను, మనమ� మ�ఖయ్ం�ా ��ండ� అం�ాలను

చూ��ద్మ�: �దట��,� �ేవ�� ప్ర��న��న
� స్వర��ి��న ��స
� త్ ు; ��ండవ��, �ేవ�� ���ంపబ��న �� ���ల�ౖన
���సత్ ునంద� ��ా్వసుల�. �ేవ�� స్వర��ి�న
� ��సునక� ఇవ్వబ��న �ా్రమ�ఖయ్��న
� �ా్థనమ�ను గ���్చ
�దట చూ��ద్మ�.

��స
� త్ ు
�్రత్వమ�ల�� ��ండవ వయ్��త్, �ేవ�� �తయ్ �ాక�్క శ��ర����యగ�టను గ���్చ ��ట� ఇ�ాంజ��కల్

���సత్వ�ల� తరచు�ా అలప్���న అ��ా్రయమ� క���య���న్ర���� ���రకర��న
� �షయ�� అ���, అ��
�జం. ��సు, �ేవ��ైయ���న్డ� ��మ� య�కత్ ం�ా ర���పరచుచు��న్మ� గనుక ఆయన �క్క
ప్ర��య్మ�న్య �ిల�వ మరణమ� మ��య� మృత�ల ప�నర���్థనమ�ను గ���్చ ��మ� ఎక�్కవ�ా

�ెప�ప్��ంట�మ�. �ా� ����్కనబ��న �షయ�లను �ేయగల�గ�నట�
్ల ��సు శ��ర����యగ�టల� గల

��త�వ�ను ఆధు�క ��స
� త్ వ�ల� అంతంత మ�త్ర�� అర్థ ం �ేసు��ంట���న్ర�. అ�� స��, �ా� �ేవ�� �ాజయ్మ�ల�
మ�నవ జ�� వ��ం���స్న �ాత్ర, మ��య� ఆ �ాత్రను ��సు ��ర����్చన ���నమ�ను గ���్చ ��ంచుట,
�ేవ�డ� మనల� ఒక�వంట��ాడ� ఎందుక� అయ�య్�ో అర్థ ం �ేసు������� ఉతత్ మ��న
� మ�రగ్ మ�లల�

ఒకట�ౖయ�నన్��. ప్ర�ేయ్కం�ా ఈ �ాత్రక� సంబం��ం�న ��ండ� ��ణ�ల� మన ప్ర�ేయ్క ��య్సను ��ర�త���న్�:
�దట��,� ��సు కడపట� ఆ�����య���న్డ�� �ాసత్ వం; ��ండవ��, ��సు మన య�జక�డ� మ��య�
�ాజ�ౖయ���న్డ�� �ాసత్ వం.

ఆ��మ� మ��య� ��స
ౖ ��ల� ఒక సమ�ంతరమ�ను, ఒక సమర�పమ�ను
� త్ ునక� మధయ్ అ�� సత్ ల��ెన

చూ�ాడ�� �ాసత్ వం మనకంద���� సుప���త��. ఈ సంబం���న్ ��ల� తన ప�్రకలల� అ��క ప�ాయ్య�ల�
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����్క��న్డ�. ఆ��మ� �ె�్చన �ాపమ�ను ��స
� త్ ు �రగ�ా�ాడ� ఒక్క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ; ఆ��మ�
�ే�న
ి �ాపమ� మ�నవ జ��� ఖం��ం�ం��, అ��ే �ేవ�� �� ����ా మ�నవ జ�� వ��ం���స్ ఉం��న

�ాత్రను ��సు ��ేయత ��ర����్చం��. ����� సంబం��ం�న ��ల� దృ�ి్ట��ణం �క్క అతయ్ంత సం��పత్���న
అ�వయ్కత్ మ� 1 ����ం�� 15:21-22ల� కనబడ�త�ం��. ��ల� ఈ ��ం� �� మ�టల� �ా్రసుత్��న్డ�:

మనుష�య్� ��్వ�ా మరణమ� వ�ె్చను గనుక మనుష�య్� ��్వ�ా�� మృత�ల

ప�నర���్థనమ�ను క���ను. ఆ��మ�నందు అందర� ఏల�గ� మృ��� ందుచు��న్��,
ఆల�గ�న�� ��స
� �ంపబడ�దుర� (1 ����ం�� 15:21-22).
� త్ ునందు అందర� బ్ర��

మనమ� ఆ�ం�ే ����� ఈ మ�టల� ఎంత ��రతమయ్ం�ా ఉ��న్� గమ�ంచం��. “ఒక మనుష�య్�

��్వ�ా మరణం వ�్చం��, �ా� మృత�ల ప�నర���్థనమ� ��వ�� శ��త్ ��్వ�ా కల�గ�త�ం��” అ� ��ల�

�ెపప్వచు్చన� మనమ� ఆ�ం�య�ండవచు్చ. ����� సంబం��ం�నంత ��రక� అ�� �జ��, �ా� ��ల�
ఇచ్చట ఉ��్ఘట�సత్ ునన్ ఉదంతం ఇ�� �ాదు.

����� బదుల��ా, మ�నవ�ల మరణం ఒక మనుష�య్� ��్వ�ా అన�ా, ఆ��మ� ��్వ�ా క���ం��

గనుక, �తయ్�వమ�న��న
� మ�నవ జ�� �క్క మృత�ల ప�నర���్థనమ� క��� ఒక మనుష�య్� ��్వ�ా��
అన�ా, ���సత్ ు ��్వ�ా�� కల�గవల�ి య�ం��ంద� ��ల� ప��ాడ�. ఆ��మ� �ేవ�� అ�శ్వస�య���న

�� ����� య�ం�ెను, �ాబట�్ట ఆయన ��్వ�ా మనక� మరణమ� �ా్ర�ిత్ ం�ం��; �ా� ��స
� త్ ు ప��ప�ర్ణ ం�ా �ేవ��
�శ్వస�య��న
� �� ����� య�ం�ెను, �ాబట�్ట ఆయన ��్వ�ా మనక� ప�నర���్థన �వమ� �ా్ర�ిత్ ం�ం��.

ఆ��మ� �ాపమ� వలన క���న �ాపమ�ను బట�్ట ��స
� త్ ు ఆయన యందు ��ా్వసమ�ంచు �ారంద��

��సం ప్ర��య్మ�న్యం�ా మరణ�ం��డ�, �ాబట�్ట ఆయన తన ����్మతమ� �ేవ����్చన ప్ర�ఫలమ�

�� ం��డ� — ఈ ప్ర�ఫలమ�ల� మరణమ���ౖ �జయమ�, మ��య� సర్వ సృ�ి్ట�ౖ� అ���ారమ� క��ియ�ం��న�.
���తత్ �బంధన తన దృ�ి్ట� ���సత్ ు �క్క మ�నవత్వమ���ౖ ఇంత�ా ��ం��్రక��ంచ����� ఇ�ొ క �ారణం. ఆయన
కడపట� ఆ��మ� అన�ా, ఆ�� నుం�� మ�నవ జ�� �ేయవల�ి య�ం��న సకలమ� �ే�న
ి మ�నవ�డ�.

ఆయన ప్రయ�సమ�ల ��్వ�ా �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క ఉ�ేద్శమ�ల� ��ర���న
� ు.

�ేవ�� ప��ప�ర్ణ ��న �� ����� య�ండ�ట�� �ాట�, య�జక�డ� మ��య� �ా� �క్క

�ాజ�య్���ా�ాలను క��� ��స
� త్ ు ��ర��ర�్చత���న్డ�. ఆ��మ� మ��య� హవ్వ �ేవ�� �క్క �ా�ల�ౖన య�జక
సమ�హం�ా ఆయనను ���ం��ర�, య�జక�ల �ాజయ్��� య�ండ�టక� �ేవ�డ� ఇ�ా���ల�ను �ి���డ�,
అ���ార�ల �ేత అన�ా, ఒక �ా�, మ��య� ప్ర��న య�జక�డ� ��యకత్వం వ��ంచు అ���ారప�ర్వక

య�జకత్వమ� �ేత ఇ�ా���ల� �ాజయ్మ� న���ింపబడ�న�, మనమ� జ�్ఞపకం �ేసు��నవచు్చ. ���తత్ �బంధన
���సత్ ును మన ప్ర��న య�జక���ాను �ా��ాను ��్రక��సత్ ునన్ద� మనమ� కను��నునన్ట్ల ��ే అ��
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మనలను ఏమ�త్రమ�ను ఆశ్చరయ్పరచనక్క��్లదు. ఉ��హరణక�, ���సత్ ు �క్క య�జకత్వ �ాత్రను ���్ర ప�్రక
రచ�త పల�మ�ర�్ల ����్కవ�ా్కణ�ం��డ�. ���్ర. 4:14ల� రచ�త ఇల� �ా్రసుత్��న్డ�:

ఆ�ాశమండలమ� గ�ం�� ���్లన �ేవ�� క�మ�ర��ెన
ౖ ��సు అను ��పప్ ప్ర��న
య�జక�డ� మనక� ఉ��న్డ� (���్ర. 4:14).

ఇం�ే�ాక, ���తత్ �బంధన యందంతటను ���సత్ ు, ���దు �క్క �ాజత్వ పద�� ��ర����్చన ���దు

క�మ�ర���ా ప్ర�త్ ా�ంచబడ�త���న్డ�. �ాసత్ �ా���, ��స
� త్ ు జన్మమ�ను గ���్చ మ��యక� �ెల�పబ��నప�ప్డ�
ఆయనను గ���్చ �ేవదూత ల��ా 1:32-33ల� �ా్రయబ��నట�
్ల , ఈ ���ం�� �ధం�ా ప��ాడ�.

ఆయన ��పప్�ా�ై స��్వనన్త�� క�మ�ర�డనబడ�ను; ప్రభ���ౖన �ేవ�డ� ఆయన
తం��్ర�న
� ���దు �ిం�సనమ�ను ఆయన ��చు్చను. ఆయన య���బ�

వంశసు్థలను య�గయ�గమ�ల� ఏల�ను; ఆయన �ాజయ్మ� అంతమ�ల���ై
య�ండ�న� ఆ���� �ె�ప్� ను (ల��ా 1:32-33).

�ాజ పద�� ��స
� త్ ు ప��ప�ర్ణ ం�ా ��ర��ర�్చచు��న్డ�, గనుక ఆయన ��యకత్వంల� �ేవ�� �ాజయ్మ�

ఎనన్ట���� అంతమ� �ాదు. ���సత్ ు ఒక య�జక�డ��ాను �ా��ాను �ేపట�్ట ��యకత్వం ��్వ�ా �ేవ��
�ాజయ్మ� �జమ��ా అ�� పరల�కమందునన్ట�్ట భ�� �దక� వచు్చను.

�సస్ం�ేహం�ా ���తత్ �బంధన య�గంల�, �ేవ�� �ాజయ్మ�ల� ���సత్ ు అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్��న
� వయ్��త్��

య�నన్పప్ట����, ఆయన అనుచర�ల� స��తం �ాజయ్మ�ల� ��గ��� య���న్ర�� �షయ��న్ మనమ�
�ేర్చనట్ల ��ే, మనమ� �� ర�ాట� �ే�న
ి �ారమవ�దుమ�.

��ా్వసుల�
���తత్ �బంధన ఆ��ల���, య�దుల�ౖన ప్రజల� అన�ా, అబ�్ర�మ� �క్క �ా��రక వంశసు్థల�,

�ాజయ్మ�ల� ఒక ప్ర�ేయ్క��న
� �ాత్రను �ర్వ��ం��ర�. ��సు మ��య� ఆయన అ�� సత్ ల�ల� మ�త్ర�� �ాదు,
�ా� ��ం�ె��సుత్ ����న క������ య�ం��న ఆ�� సంఘం �తత్ ం య�దుల�ౖ య�ం����. ఆ ����న, �ార�

సు�ారత్ �� �శ్వ�ించునట�
్ల , �ేవ�డ� ఇ�ా���ల�ల�� �శ్వస�య���న ��షమ�ను సర్వల�కమ�ల� నుం��
సమ���శపర��డ�.

ఆ తర��ాత, �ేవ�� �ాజయ్మ� ఇ�ా���ల� స��హదుద్లను �ం� ��మ� �ామ��జయ్మందంతటను

నల���శల�్ల ��గం�ా �సత్ ��ం�ం��. ��స
� త్ ునం��క��ం�న ఇతర �ేశసుత్లల� అ��క�ల� అనయ్జనుల�ౖ

య�ం��నపప్ట���
� , ���సత్ ు ననుస��ం� ప్ర� ఒక్కర�, �ార� య�దుల�ౖ�� ల��� అనయ్జనుల�ౖ��, �ేవ�� ప్రజల��
-38����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.
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క��� ల���్కంపబ�� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను ���్మంచు �ాత్ర అనుగ���ంపబడ�దుర� ���తత్ �బంధన

�ెల�ప�త�నన్��. అందు�ేత�� ���తత్ �బంధన ���సత్ ు అనుచర�ల� �ేవ�� �నూతన్పరచబ��న �� ���ల�ౖ

య���న్ర� �ా�� గ���్చ �ెప�ప్త�నన్��. మనమ� ఏ���య���న్�, ��ల� ఎ���ీ. 4:24ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా
�వ��సత్ ు��న్డ�:

�� మ��య� ప���దధ్ త �షయంల� య��ర్థ ��న భ��త్గల�ార��� �ేవ�� �� ����ా
సృ�ి్టంపబ��న నూతన స్వ��వమ�ను ధ��ంచు��నవల�ను.

�ాత �బంధన ఇ�ా���ల� వ��ం�న �ాత్రక� సంబం��ం�నంత వరక� య�దుల� మ��య�

అనయ్జనుల� �ే��య�ం��న ���తత్ �బం��న సంఘ��న్ ��త�ర� వ��్ణంచ����� ఇ�� క��� ఒక ��త���. 1
��త�ర� 2:9ల� ��త�ర� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ా్రసుత్��న్డ�:

అ��ే �ర� �కట�ల�నుం�� ఆశ్చరయ్కర���న తన ��ల�గ�ల���� �మ�్మను �ి��న

�ా� గ�ణ��శయమ�లను ప్రచురమ��ేయ� ��తత్ మ�, ఏరప్రచబ��న వంశమ�ను,

�ా�ల�ౖన య�జక సమ�హమ�ను, ప���దధ్ జనమ�ను, �ేవ�� �� తత్ �న ప్రజల���ౖ
య���న్ర� (1 ��త�ర� 2:9).

�రగ్ మ 19:6ల� ఇ�ా���ల�, య�జక�ల�ౖన �ాజయ్మ� అ� �ిల�వబ��న �షయ��న్ ��త�ర� ప��కష్ం�ా

సూ�ం��డ�. �ాత �బంధన ఇ�ా���ల�ను గ���్చన లకష్య్మ�ల� �ాల��� ంద����� భ�� �ద నునన్ ప్ర�

జ���� �ెం��న ��స
� త్ వ�ల� �ిల�వబ�� య���న్ర�� �షయ��న్ ��త�ర� ప��కష్��న
� ఈ ప్ర�త్ ావన ��్వ�ా ���తం
�ా�సుత్��న్డ�, ఆ లకష్య్��మన�ా �ేవ�� �ాజయ్మ� భ�� �ద �ా్థ�ింపబ�� �సత్ ��ంపబడవల�ను. మనమ�

���సత్ ును అనుస��సత్ ూ ఆయన ఆత్మ అనుగ���ంచు శ��త్�� ��ంచునప�ప్డ�, మనమందరమ� �ేవ�� �ాజయ్మ�
�క్క ప్ర�య్ే క���న, ఏరప్రచు��నబ��న �ాధనమ�ల��� య�ంట�మ�.

���తత్ �బంధన య�గమ�ల�� �ేవ�� �ాజయ్మ�నక� సంబం��ం�న స్థ లమ� మ��య� ప్రజల� అ��

��ండ� �షయ�ల� మనమ� �ెల�సు����న్మ�, గనుక మన దృ�ి్ట� ఇక �వ�� అంశమ���ౖ ��ం��్రక���ద్ �మ�: ���తత్
�బంధనల� �ాజయ్మ� �క్క ప����వృ��ధ్.

ప����వృ��ధ్
అ��క ���ల��ా, ���తత్ �బంధనల�� �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క ప����వృ��ధ్ మనమ� ల�ఖనమ�లల�

కను��ను అతయ్ంత సమగ��న
� ��వనలల� ఒకట�య
ౖ �నన్��. మనమ� తర��ాత �ాఠమ�లల�

��ర�్చ��నబ� త�నన్ట�్ట�ా, �ాత �బంధన ప్రవకత్ లను గ���్చ మనమ� చదువ�నప�ప్డ�, ��స
� త్ ు భ�� �����
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సంద��్శంచం��.
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వ��్చడంట� �ేవ�� �ాజయ్మ� ��గం�ా వసుత్ంద�� అ��ా్రయమ�ను ఏరప్రచు��నుట సులభమవ�త�ం��.

దుష్టత్వమ� భ�� �ద నుం�� అక�ా్మత�
త్ �ా �ర�్మ�ంపబడ�త�ం��, మ��య� �ేవ�� మ��మ��్వత���న
స�న్���� భ�� �ంపబడ�త�ం��, ల���్కంపబడజ�లనంత మం�� �ేవ�� ప్రజల� భ��� �ంప�దుర�,

�రంతరమ� ఆయన�� ���సూ
త్ ఆ�ా��ంచుదుర�. �ాసత్ �ా���, ��సు �ాలమ�ల� �వ�ిం�న ప్రజలల� ఎక�్కవ
మం�� క��� ఇల��� జర�గ�త�ంద� ఎదుర�చూ�ార�. �ా� ఇ�ా���ల�ల� ఎక�్కవ మం�� ఆయనను �ా��

���ీస్య�ా అనుస��ంచుటక� బదుల��ా ఆయనను తృణ�క��ంచునంత�ా, ��సు ఈ ఎదుర�చూప�ను బహ�
బలం�ా స�ాల��ే�ాడ�.

ఆవ��ంజను గ���్చ ��సు �ె�ప్ి న ఉపమ�నమ� ��్వ�ా �����క��ంచుట, ���తత్ �బంధనల�� �ాజయ్మ�

�క్క ప����వృ��ధ్� �����క��ంచ����� ఉతత్ మ��న
� మ�రగ్ మ�లల� ఒకట�ౖయ�నన్��. �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చ
��సు ��ల��్చన �వరమ� మతత్ � 13:31-32ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ా్రయబ��య�నన్��:

ఆయన మ���క ఉపమ�నమ� �ా���� �ె��ప్ను పరల�క�ాజయ్మ�, ఒకడ� ��ి���
తన �� లమ�ల� ��త్ న ఆవ��ంజను �� �య�నన్��. అ�� �తత్ నమ�ల�న్ట�ల�

�నన్�ే�ా� ������నప�ప్డ� క�ర �క్కల�న్ట�ల� ��దద్�ై ఆ�ాశప�ల� వ�్చ ���
��మ్మలయందు �వ�ించునంత �ెట్టగ�ను (మతత్ � 13:31-32).

ఈ �నన్ ఉపమ�నమ�ల�, �ేవ�� �ాజయ్మ� ఆక�ా్మత�
త్ �ాను మ��య� ఒక �పత�
త్ �ాను వచు్చటక�

బదుల��ా అ�� ఒక �నన్ ఆవ��ంజ వల� ఆరంభమవ�త�ంద� ��సు �వ��ం��డ�, �ా� అ�� ప��పక్వత �ెం��
ఆవ��ంజ �ెట్ట �య�ండ�నట�
్ల స���న సమయంల� ఆ �ాజయ్మ� ఎదుగ�త�ం��, అ�� ల�కమ� ఎప�ప్�ై���ా�
ఎ����న ��� కంట� ��ాత్ర��న
� �ై య�ంట�ం��.

�గ�� ���తత్ �బంధన మనక� �ె�యజ�య�చునన్ట�
్ల , �ాజయ్మ� �క్క ���తత్ �బంధన దశ ��సు ఈ

ల�కంల� �ే�న
ి ప��చరయ్�� అ�� ఉం��నంతల��� �నన్���ాను �మ్మళం�ాను ఆరంభమ�య్ం��. �ా�

మ���ంప�ల�, ���సత్ ు ����� వ�్చనప�ప్డ�, ఆయన �ాజయ్మ� భ���గంతమ�ల వరక� �సత్ ��ం� య�ంట�ం��. ఈ

�ాఠమ�ల పరంపరల యందంతటను, ���తత్ �బంధన య�గమ�ల��� �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క ప����వృ��ధ్�
గ���్చ మనమ� ప�ే ప�ే మ�ఖయ్���న మ�డ� దశల��ా �ెప�ప్��నుచుందుమ�.

�ా్రరం��తస్వమ�
�దట��,� ���సత్ ు మ��య� ఆయన అ�� సత్ ల�ల� ప��చరయ్ల� �ాజయ్మ� �క్క ఆరంభమ� ల���

�ా్రరం��తస్వమ�ను గ���్చ �ెల�సు��ంట�మ�. ��ండ� ��ల కంట� ఎక�్క��ౖన సంవతస్రమ�ల ���తం, ��సు

మ��య� ఆయన అ�� సత్ ల�ల� భ�� �ద �ేవ�� మ��మ��్వత���న �ాజయ్మ� �క్క �ా్రరం��తస్వమ�ను
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�ే�ార�. అందు�ేత�� సంఘమ� ఏ���య�నన్�ో అ�� సత్ ల��ైన ��ల� ఎ���ీ. 2:20ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా
��ల�సుత్��న్డ�:

���సత్ ు���� మ�ఖయ్��న
� మ�ల�ా���� య�ండ�ా అ�� సత్ ల�ల�ను ప్రవకత్ ల�ను ���ిన
ప������ద �ర� కట్ట బ��య���న్ర� (ఎ���ీ. 2:20).

��న�ా��ంప�
��ండవ���ా, �ాజయ్మ� �క్క ��న�ా��ంప�ను గ���్చ మనమ� ��ర�్చ��ంట�మ�, మ��య� ఇ�� ��సు

�క్క �దట� మ��య� ��ండవ �ాకడ మధయ్�ాలంల�� సంఘ చ��త్ర యందంతటను ��న�ాగ�చు��

ఉంట�ం��. ఇ�� �వ� ��ను ��సుత్నన్ �ాలమ�. మనమ� �ేవ�� �తత్ మ�ను ��ర��ర�్చట ��్వ�ా �ేవ��

�ాజయ్మ� వచు్చనట�
్ల అతయ్ంత �ా్ర��నయ్తను ఇ�ా�స్ం�� ఈ �ాలమ�ల���, మ��య� ఇ�ే �షయ��న్ ��సు

మతత్ � 6:33ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా ��ల�సుత్��న్డ�:

ఆయన �ాజయ్మ�ను ��� �దట ��దక��� (మతత్ � 6:33).
మన ��తమ�ల�� ప్ర� ��� మనమ� ���సత్ ు �ాజయ్మ� ��తత్ �� సు�ారత్ ను �సత్ ��ంపజ�య��,

మ��య� సంఘమ�ను బలం�ా కట�్ట�, మ��య� సర్వల�కంల�� సంస్కృత�లను మ���్చ��య��.

లకష్య్�ి��ధ్
మ�డవ���ా, �ాజయ్మ� �క్క అంతయ్ లకష్య్�ి�ధ్ �� గ���్చ, ��స
� త్ ు ����� వ�్చ ల�కమంతట�� ఆయన

�ాజయ్మ��ా మ���్చ��య� �ేవ�� ప్రణ��కను ��ర��ర�్చ సమయమ�ను గ���్చ మనమ� �ెల�సు��ంట�మ�.
��స
� త్ ు ����� వ�్చనప�ప్డ� �ేవ�� �ాజయ్మ� ఎల� ఉంట�ం�ో అ� ప్రకటన 11:15 వచనమ�ల�

��ను ఈ ���ం�� �ధం�ా వ��్ణసత్ ు��న్డ�:

ఏడవ దూత బ�ర ఊ��నప�ప్డ� పరల�కమ�ల� ��పప్ శబద్ మ�ల� ప�ట�్ట ను. ఆ

శబద్ మ�ల� ఈ ల�క �ాజయ్మ� మన ప్రభ�వ� �ాజయ్మ�ను ఆయన ���సత్ ు �ాజయ్మ�
����ను; ఆయన య�గయ�గమ�ల వరక� ఏల�న��ను (ప్రకటన 11:15).

��సు భ�� ����� �����వ�్చనప�ప్డ�, ల�కమ�ల�� �ాజయ్ం �తత్ ం �రంతరమ�నక� �ేవ��

మ��య� ��స
� త్ ు �ాజయ్మవ�త�ం��.

ఈ��డ� ��సుత్నన్ ��స
� త్ ు అనుచర�లమ��ా, ��ండ� ��ల సంవతస్రమ�ల ���తం మన ప్రభ�వ� �ేపట�్ట న

�ా్రరం��తస్వ �ారయ్మ�ను మనమ� జ�్ఞపకం �ేసు��నుచు��న్మ�. �ాజయ్మ� ��న�ాగ�త�నన్ తర�ణంల�
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�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�

��ండవ �ాఠమ�: �ేవ�� �ాజయ్మ�

ఈ��డ� మనమ� ఆయన �ాజయ్మ�ను �సత్ ��ంపజ�సత్ ు��న్మ�, �ేవ�� �ాజయ్మ�ను ��స
� త్ ు అ��

పరల�కమందునన్ట�్ట�ా భ�� ����� ��ి��నవచు్చ ఆ ��నమ� ��రక� మనమ� �ా్ర��్థసత్ ు��న్మ�, ప�

�ేసత్ ు��న్మ�, ����స
� త్ ు��న్మ�. ఇ�� ఆ��డ� �ాత �బంధన ��ా్వసమ� �షయంల� ఉం��నట�్ల , ఈ��డ� మన

���సత్వ ��ా్వసమ� �క్క ప్ర����ంశ���య�నన్��. �ాత �బంధనల� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన

���కష్ణల�న్య� �ాట� ��ర��ర�ప్ను ��స
� త్ ునందు ఈ మ�డ� దశలల� అన�ా, �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క
�ా్రరం��తస్వమ�, ��న�ా��ంప� మ��య� అంతయ్ లకష్య్�ి�ధ్ �ల� కను��నుచునన్�.

మ���ంప�
ఈ �ాఠంల� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన మ�ఖయ్��న
� బ�ౖ�ల� ��పథయ్మ�ను, �ాత �బంధన �క్క

బృహత్ �వరమ�ను �తత్ మ�ను అవ�ాహన �ేసు������� అనువ��ానునన్ ఉతత్ మ���న మ�రగ్ మ�లల�
ఒక����ా ��మ� ప్ర�శ
� ��ట్ట �మ�. �ేవ�డ� తన పరల�క ప���ాలన భ�� ����� వచు్చటను గ���్చ

ఆ��యం�ే ప్రణ��క ���ాడ� మనమ� �ెల�సు����న్మ�. �ేవ�డ� ఈ లకష్య్�ి�ధ్ � ��శ�ా �ా్ర�న�ాల చ��త్రల�,
ఇ�ా���ల� చ��త్రల�, మ��య� ���తత్ �బంధన య�గమ�ల� మ�ందుక� �ా��న ���నమ�ను మనమ�

చూ�ామ�. �ాత �బంధనను గ���్చన మన అవల�కనమ� �షయంల� మనమ� మ�ందు �ాగ�త�ండ�ా,

�ాజయ్మ�ను గ���్చన ఈ మ�ఖయ్ ��ప��య్�న్ ప�ే ప�ే చూ�ాత్మ�, ఎందుకన�ా అ�� �ాత �బంధన అంతట�ల�
అ� మ�ఖయ్���న సమగ��న
� మ��య� ఏ��కృతమ��ేయ� ప్ర��న ��పథయ్���య�నన్��. మనమ� ఇల�

�ే�న
ి ప�ప్డ�, ఈ��డ� స��తం �ా�ల �ా� మ��య� ఆయన �ాజయ్మ� ��రక� ��ంచ����� మనమ� �ాత
�బంధనను మ�రగ్ దర్శకమ��ా స��్వ��గం �ేసు������� ���తత్ �బంధన ��ా్వసుల���న మనక� అ�ొ క
తర�ణమ��సుత్ం��.
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