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ఉ�� ��్ఘతమ�
��� ఒక �ా���న
ౖ ట్ల ��ే, ��� ఒక సమగ���న �ామ��ట�్ట��ౖనట్ల ��ే, � �ాజ�య్�న్ �వ� ఎల�

ఏల���వ�? � ఏల�బ�� ఎదుగ�దలను మ��య� ఎదుగ�దలక� ఎదుర��య్ ఎదుర��ెబ్బలను ఎల�

ఎదు��్కంట�వ�? � �ామ��జ�య్��� ��ల�పల నునన్ � శత�్రవ�ల��ను ��న్��త�ల��ను ఎల� వయ్వహ���త్ ావ�

మ��య� � �ాజయ్మ� ల�పల నుం�� �ాజ��ో్ర హ�ల��ను మ��య� నమ్మక��న
� ��సుల��ను ఎల�
వయ్వహ���త్ ావ�?

ఇ� �ాత �బంధనను అధయ్యనమ� �ేయ�చునన్ మనమ�, మనలను మనమ� అడ�గ��������

మం� ప్రశన్ల�. ఎం�ై��, �ాత �బంధన �ేవ��� తన �ాజయ్మ�ను ���్మసూ
త్ భ���గంతమ�ల వరక� ����
�సత్ ��ంపజ�య�చునన్ ��వయ్���న �ా��ా మనమ�ందుంచుత�నన్��. ఆయన �ాజయ్మ� ప���గమనమ�ల�
మ��య� ���గమనమ�లను గ���్చన సు��ర్ఘ చ��త్ర గల�ైయ�నన్��. �ేవ�� �ాజయ్మ�నక� ��ల�పల

శత�్రవ�ల�ం���� మ��య� �త�్రల� క��� ఉం����, మ��య� �ేవ�� �ాజయ్మ� ల�పల �ాజ�ో్ర హ�ల�ం����

మ��య� నమ్మక���న ��సుల� స��తం ఉ��న్ర�. �ాబట�్ట , �ేవ�డ� తన �ాజ�య్�న్ ఎల� ప���ా�ం��ల�

��ా్మ�ంచుక���న్డ�? ఆయన �ాజయ్మ�ల�� �ారయ్కల�పమ�ల�న్ట�� ఆయన ఎల� క�మబదధ్ ం �ేసత్ ుంట�డ�?

����� బ�ౖ��చు్చ సమ���న��మన�ా — �ేవ�డ� తన �ాజ�య్�న్ ఒడంబ��కల ��్వ�ా న���ంి ��డ�.

�ాజయ్మ�, ఒడంబ��కల� మ��య� �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను గ���్చన వర�స క�మమ�ల�

ఇ�� మ�డవ �ాఠమ�. �ాత �బంధనను గ���్చన ఈ అవల�కనమ�ల� �ాత �బంధన �ేవ�� �ాజయ్మ�ను

అన�ా, �ేవ�డ� ఒడంబ��కల ��్వ�ా �ర్వ��ం�న �ాజయ్మ�ను గ���్చన ప�సత్ క���య�నన్ద�య�, ఈ

ఒడంబ��కల� �ేవ�� ప్రజలక� �వ��ంపబ�� �ాత �బంధన ప�సత్ కమ�లల� ల�క “�ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ల�” �ా����
అన్వ�ంపబ��నవ�� �షయ��న్ మనమ� �ెల�సు��ంట�మ�.

��మ� ఈ �ాఠమ�నక� “��వయ్���న ఒడంబ��కల�” అ�� ��ర� ��ట్ట �మ� ఎందుకన�ా �ేవ�డ� తన

�ాజయ్�ాలన పదధ్ �� ఆయన �ాత �బంధన చ��త్రల� వయ్వ�ా్థ�ిం�న ఒడంబ��కల వర�స క�మమ� ��ప�ప్న
�ర్వ��ం�న ������న్ మనమ� అ��్వ�ి�త్ ామ�. ఈ ఒడంబ��కల ప��ధులను మనమ� అవ�ాహనమ�

�ేసు��ను��ల��, ��వయ్��న
� ఈ ఒడంబ��కల� �ాత �బంధనల� �ేవ�� ప్రజల ����లక� మ�రగ్ ���ద్శక��్చన
-1����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.
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మ�డవ �ాఠమ�: �ై�క���న ఒడంబ��కల�

�ర�ను మనమ� మ�� ఎక�్కవ సప్ష్టం�ా �ెల�సుక�ంట�మ�, అంతమ�త్ర���ాక, అ� ఈ��డ� స��తం మన
����లక� ఎల� చక్క� మ�రగ్ ���ద్శక�యయ్గల�� క��� సుసప్ష్టం�ా �ెల�సు��ంట�మ�.

��వయ్���న ఒడంబ��కల� గ���్చ మనమ� �ేయ�చునన్ అ��్వషణ ��ల�గ� ���ాల��ా �భ�ంపబ��

య�నన్��. �దట��,� �ేవ�� �ాజయ్మ�నక�ను ఆయన ఒడంబ��కలక�ను మధయ్ గల మ��క సంబంధమ�ను
గ���్చన ఆచూ��� ప�����ాత్మ�. ��ండవ��, �ాత �బంధనల� ��ట��ేసు���న ఈ ఒడంబ��కల �����్ర�త్మక
ప���గమనమ�లను ప�����ాత్మ�. మ�డవ��, �ేవ���� క��� నునన్ ఒడంబ��కల�� ��త

�ైతనయ్వంతమ�లను మనమ� ప�����త్ ామ�. మ��య� ��ల�గవ��, �ైవసంబంధ��న
� ఒడంబ��కల �క్క

ప్రజలను గ���్చ మనమ� అ��్వ�ి�త్ ామ�. �దట��ా, �ేవ�� �ాజయ్మ�నక� ఆయన ఒడంబ��కలక�ను మధయ్
గల సంబంధమ�ను చూ��ద్మ�.

�ాజయ్మ� మ��య� ఒడంబ��కల�
ఇంతక� మ�నుపట� �ాఠంల�, �ాత �బంధన �తత్ ం �ేవ�� �ాజయ్మ� పరల�కమందువల�, భ��

�దక� వచు్చటను గ���్చన ప్ర����ంశమ��� ఏ��కరణమ� �ేయబ��య�నన్ద�� �ాసత్ వమ�ను గ���్చ

మనమ� ��ర�్చ����న్మ�. ఈ �ాఠంల�, “ఒడంబ��క” గ���్చన ��వన �ాత �బంధన ��ా్వసమ�ను గ���్చన
ప్ర����ంశమ�నక� క��� ��ల� దగగ్ ర�ా ఉనన్ద�� �షయ��న్ మనమ� �ెల�సు��ంట�మ�. ఒడంబ��కల
గ���్చన �ా్రమ�ఖయ్త �ాత �బంధనల� అన�� ���ల��ా ���త���య�నన్��, అందుల� “ఒడంబ��క” అ�
సర్వ�ా��రణం�ా అనువ��ంపబ��న పదమ�, ���్ర ��షల� berît () ְבּ ִרית, ����ప� 287 �ార�్ల

కనబడ�త�నన్ద�� �ాసత్ వ�కట�. �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన ఈ ప�సత్ కంల�� “ఒడంబ��క” అ�� మ�ట
�క్క �ా్ర��నయ్త ఒక మ�ఖయ్���న ప్రశన్ను ల�వ��య�చునన్��: �ెవ
ౖ సంబంధ��న
� ఒడంబ��కల� �ేవ��

�ాజయ్మ��� ఎల� సంబంధంగల��ౖ య�ం��న�? అతయ్ంత ప్ర��న���న��ౖయ�నన్, బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ఈ ��ండ�
��వనల మధయ్ గల సంబంధ���ట�?

ఈ ప్రశన్లక� సమ������యయ్����� మనమ� ��ండ� �షయ�లను చూ��ద్మ�. �దట��,� బ��
ౖ ల�

సంబంధ���న ఒడంబ��కల �ా్రథ�క స్వ��వమ�ను అర్థ ం�ేసు������� ��డప్డ� ��పథయ్మ�ను సమక�ర�్చ

���న్ ఇట�వ� ప��ావసుత్ �ాసత్ � సంబంధ���న ఆ�ష్కరణమ�లను మనమ� ప్ర�శ
� ��ట్ట ���మ�. మ��య�
��ండవ���ా, �ేవ�� �ాజయ్మ� మ��య� ఆయన ఒడంబ��కలక� మధయ్ గల బ�ౖ�ల� సంబంధ���న

అనుబంధమ�లను �ెల�సు��నుటక� మనక� అవసరమ��య్ ��త���న అవ�ాహనను ఈ ఆ�ష్కరణల� ఎల�
ఇ�ాత్� మనమ� చూ�ాత్మ�. బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ఒడంబ��కలను గ���్చన మన అధయ్యనమ���
-2����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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�� ం��కగల��ౖయ�నన్ ���న్ ఇట�వ� ప��ావసుత్ �ాసత్ � సంబంధ���న ఆ�ష్కరణలను వ��్ణంచడం��
�దల���ట్ట ���మ�.

ప��ావసుత్ �ాసత్ � ఆ�ష్కరణల�
అ�� �నన్ �ిల్లలక� �ెపప్బ�ే ఊ�ల�క ఉ�ాఖ�య్న కథ �ాద���� �ాత �బంధనను గ���్చ అతయ్ంత

గమ��ర్హ��న �షయ�లల� ఒకట�ౖయ�నన్��. �ాత �బంధనల� వ��్ణంపబ�� య�నన్వ� మనమ� కను����

సంఘటనల� �ాసత్ �ా��� �ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ� ప్రపంచమ�ల� ఆ ��ట� ఆ య� స్థ ల�లల�ను, �ాలంల�ను

��ట��ేసుక���న్�. ఇట�వ� ప��ావసుత్ �ాసత్ �ం ��్వ�ా ఆ �ా్ర�న బ�ౖ�ల� ప్రపంచమ�ను గ���్చ మ�� ఎక�్కవ�ా
�ెల�సు��నగల ప్ర�ేయ్�ార్హత మనక� �ా్ర�ిత్ ంచుచునన్ �ాసత్ వమ� �ాత �బంధనను ఈ ���లల� అధయ్యనమ�
�ేయ� సందరభ్మ�ల� అతయ్ంత ఉ�ేత్ జమ�ను క���ంచు �షయ�లల� ఒకట�ౖయ�నన్��. గత �ాలంల��

���సత్వ�లక� �ె��ియ�ం��న ��� కంట� ఎం�� ఎక�్కవ�ా మనమ� �ెల�సు��ంట���న్మ�, తత్ఫ�తం�ా, �ాత
�బంధన ��పథయ్మ�ను గ���్చన అవ�ాహన ��్వ�ా ���� గ���్చ మన అవ�ాహన

��ం�� ం��ంపబడ�త�నన్ద�� �షయ��న్ మనమ� తరచు�ా కను��ంట���న్మ�. �ాత �బంధనల��

ఒడంబ��కలను అర్థ ం �ేసు��నునప�ప్డ� ఇ�� �శ్చయం�ా �జ�� అవ�త�నన్��. గత శ��బద్ ంల�, బ�ౖ�ల�
సంబంధ���న ఒడంబ��కల స్వ��వమ�ను గ���్చ అ��క ��త దృ�ి్ట��ణమ�లను మనక� �ె�యజ��ిప్న
�ా్ర�న ఇ�ా���ల�క� సంబం��ం�న సంస్కరణలను గ���్చ అ��క ఆ�ష్కరణల� �ేయబ��న�.

మనమ� ఒడంబ��కలను మ�� ఎక�్కవ �ణ్ణ ం�ా అర్థ ం �ేసు������� అ��క ����్వర� �ా్ర�న రచనల�

మనక� స�యం �ే�త్ ా�, �ా� మన గ���ంప� ��తత్ మ�, “సుజ���న్-వసస్ల్ ట�్రట�స్,” అన�ా

�ామ��జ�య్����తల� మ��య� కపప్ం �ె�్లంచుచుం��న �ామంత�ా�ల మధయ్ �ే�ి��నబ��న ఒపప్ం��ల�, అ��

��ర��� ప్ర�ి�ధ్ �
� ాం�న రచనల సమ���యమ� అట�్ట అ�మ�ఖయ్���న ఆ�ష్కరణమ�లల� ఒకట�ౖయ�నన్��. ఈ
�ాం���క పదసమ�హమ� �మ�్మలను త�్బబ�్బ�ేయ�యకం��. “సుజ���న్” అ�� పదమ�, �ీజర్ అ��

ల�య్ట�న్ పదమ�, జ�ర్ అ�� రషయ్న్ పదమ�, ల�క ���సర్ అ�� జర్మ� పదమ� �క్క అ�ే మ�లమ� నుం��
ఉతప్�త్ యగ�చునన్��. “�ామ��జ�య్����త” అ���� ��� �ామ�నయ్ అర్థ ం. సహజం�ా��, “�ామంత �ా�” అ��
పదమ�, “��సుడ�” అ� అర్థ �సుత్ం��, ల��� ఈ సందరభ్మ�ల� “�ామ��జ�య్����త �క్క ��సుడ�” అ�

అర్థ �సుత్ం��. �ామ��జ�య్����తక�ను కపప్ం �ె�్లం�ే �ామంత �ా�నక�ను మధయ్ క�����న ఒపప్ందం, ఒక ��పప్

�ామ��జ�య్����తక�ను (ల�క, భ��ా్వ�), అత�కంట� అల�ప్�ైన �ా� మ��య� �ేశమ�నక�ను మధయ్ క����న
�
ఒక అంత�ాజ్�య ఒపప్ంద��� య�ం��న��. ఈ ఒపప్ందమ�ల ప్ర�ారం, అల�ప్�ెన
ౖ �ే�ా����త మ��య� అత�
�ేశం ఈ ��పప్ �ామ��జ�య్����తక� కపప్ం �ె�్లం�ే�ార��ా తమ ��వలనం��ం��ర�.
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బ�ౖ�ల�క� సంబం��ం�న �ా్ర�న ప్రపంచం, �ామ��జయ్మ�ల�� క���న ప్రపంచ��� య�ం��న��, గనుక

అ��క ���ల��ా, ఈ �ాజ��య �ాసత్ వమ� �ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ� భ�ప్ర��
ే ా�న్ అతయ్��కం�ా అ��గ�ం�ం��,
తత్ఫ�తం�ా ����ప� ��తంల�� ప్ర� �షయమ�ను గ���్చ ప్రజల� ఆల��ం�న ���నమ�లక� అ��

ర�ప��్చం��. �ామ��జయ్మ�ల� �ా్థ�ింపబడ�చు, �ర్వ��ంపబడ�చు, ప���ా�ంపబడ�చుం��న �����ల

�షయంల� ఇ�� �శ్చయం�ా �జ���య�ం��న��. �ా్ర�న ప్రపంచంల�, ఐగ�ప�త్���న ఫ�� వంట� ��పప్ �ా�ల�,
���త్య�ల ���న శ��త్మంత��న
� �ా�ల�, ల��� �ి�య
� � �ేశమ����న �ామ��జయ్����తల� బల��న��న
�

�ాజ�య్లను మ��య� పట్ట ణమ�ల�ం��న �ా�ా్ట�లను ప�ా�త�లను �ేయ�ట ��్వ�ా ల��� కల�ప���నుట ��్వ�ా

�ా�� �ాజయ్మ�ల స��హదుద్లను �సత్ ��ంపజ�సు��నుచుం����. సహజం�ా��, ప్ర� అంత�ాజ్�య సంబంధం ఒ��

���నంల� �ర్వ��ంపబడల�దు, �ా� �ాట�ల� అ��కం సుజ���న్-వసస్ల్ ట�్రట�స్ అ� మన�ప�ప్డ� �ిల�సుత్నన్

�ాట� ��్వ�ా క�మబ��ధ్కరణమ� �ా�ంపబడ�చు �ర్వ��ంపబ��్డ�. సుజ��న్
� -వసస్ల్ ట�్రటస్
� �ాత �బంధన

అధయ్యనమ�లక� అ��క �ారణ�లనుబట�్ట �ా్రమ�ఖయ్���య�నన్�, �ా� ��మ� ప్ర�ేయ్��ం� ఒ�� ఒక్క మ�ఖయ్
ఆల�చనను గ���్చ ఎక�్కవ�ా ఆల��సుత్��న్మ�: సుజ��న్
� -వసస్ల్ ట�్రట�స్ �ా�� �ాజయ్మ�ల �ారయ్��ా్వహణ

��తత్ ��� �ా�ల �ేత ర��� ం��ంపబ��న�.

ఈ �ామ��జయ్ సంబంధ��న
� ఏ�ాప్ట�
్ల ఎట�వంట���ౖ య�ం�ె�� ��ం�ై�� అవ�ాహన �ేసు�������,

సుజ���న్-వసస్ల్ ట�్రట�స్ �క్క ���న్ నమ���లను వ��్ణంచడం స�యకరం�ా ఉంట�ం��. అర��ైన

�న��ంప�ల��, �ాంప్ర���క��న
� ఈ �ా్ర�న ఒపప్ం��ల లకష్ణ�ల� మ�ందు�ా ఊ��ంచు��నద��న

మ���ంతల నమ���ను అనుస��ం���. �దట����ా, ఈ ఒపప్ం��ల� �ా� ప్రద��్శంచు ఉ��రత��ౖ, తనక�

కపప్ం �ె�్లంచుచుం��న �ామంత �ా�లక� �ామ��జ�య్����త చూ�ిం�న దయ��ౖ ��ం��్రక��ంపబ��న దృ�ి్ట��ణంల�
��్ర�శ
� ��ట్టబ��న�. �ా� తనను ���� ఒక మ��మ��్వత��న
� , ��త్ ��్రర�్హ�ెన
ౖ �ా��ా గ���త్ంచు���న ప్ర�త్ ావన��

అ� �ా్రరంభమయ�య్�. చ��త్రల�� ���న్ దశలల�, ప్ర�త్ ావన తదనంతరమ� ���ల� �ా� ప్రజల ��రక� �ే�ిన
అ��క మం� �షయ�ల� వ��్ణంపబ��న �����్ర�త్మక��న
� ఒక ��ం�� �ేక�ర్చబడ�చుం��న��.

సుజ���న్-వసస్ల్ ట�్రట�స్ ల�� ��ండవ ప్ర��న ��గం, �ామంత �ా�ల� �ామ��జ�య్����తల పట్ల

క���య�ండవల�ిన �ాజభ��త్ �షయం��ౖ ��� దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ం�ం��. �ామంత �ా�ల� �ామ��జ�య్����తల
పట్ల ప్రద��్శం���స్న ��ేయత �వ�ాలను అ� �ె�యజ��ాప్�. �ామంత �ా�ల� �ామ��జ�య్����త

�ాజయ్మ�ల� ��ం���స్న ������నమ�లను �వ��ం�న �యమ �బంధనల జ����ల�

ఇవ్వబ��య�ం��న�.

సుజ���న్-వసస్ల్ ట�్రట�స్ ల�� మ�డవ ప్ర��న ��గం, �ామంత �ా�ల� �ామ��జ�య్����తల పట్ల

ప్రద��్శంచు �ాజభ��త్ మ��య� �ాజ�ో్ర హమ� �షయం��ౖ ��� దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ం�ం��. నమ్మక���న ��సులక�
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మ�� ఎక�్కవ ప్ర�ఫలమ�ల� �ా�ాద్నం �ేయబ��న�, �ా� అపనమ్మకసుత్ల�ౖన ��సుల� �ా�� �ామ��జ�య్����తల
�ేత ���� �ధమ�ల��ా ���ంపబడ�దుర� బ�����ంపబ����.

ఈ �ధ��న
� ఒపప్ం��లల� ఇతర అం�ాల� క��� ఉం��న�. ఉ��హరణక�, �ేసు��నబ��న

ఒపప్ం��లక� సంబం��ం�న ద�ాత్���లక� భద్రత క�ప్ంపబ��ం��, మ��య� �ేసు��నబ��న ఒపప్ందమ�లల��
షరత�ల��య�ను మ��్చ�� బడక�ండ�నట�
్ల ఒపప్ందమ�ల� �ేసు���న ఇర�పకష్మ�ల �ా��� క���ట్ట ����

�ా�ాడ�టక� �ెవ
ౖ సంబంధ���న �ా�ల� �ిల�వబ����. �ా� �ామ��జ�య్����త మ��య� �ామంత�ా� మధయ్ గల

సంబంధమ�ను గ���్చన ప్ర����ంశమ� ఈ �ధం�ా ఏ�ాప్ట��ేయబ��న��. అల�ప్ల�ౖన �ామంత �ా�ల�

మ��య� �ేశమ�ల పట్ల ��పప్ �ా�ల� ఉ��రతను ప్రకట�ం��ర�. �ామ��జ�య్����తల� దయ చూ�ిం��ర� గనుక,
�ా���� కపప్ం �ె�్లంచుచుం��న �ామంత �ా�ల� �ా���� �ాజభ��త్�� క���న ��వలను అం��ం��ల�

��ర���నుచుం����. ఇం�ా, �ామంత �ా�ల �ాజభ��త్ మ��య� �ాజ�ో్ర హమ�నక� సంబం��ం�న అ��క

��ా్మణ�త్మక���న మ��య� వయ్����ార్థ క��న
� పరయ్వ�ానమ�లను �ార� ఏ�ాప్ట� �ే�ార�. మనమ� తర��ాత
చూడబ� త�నన్ట�్ట�ా, �ాత �బంధన ఒడంబ��కల స్వ��వమ�ను మ��య� అ� �ేవ�� �ాజయ్మ���

క���య�నన్ సంబంధమ�ను మనమ� మ�� ఎక�్కవ సప్ష్టం�ా అర్థ ం �ేసు��నునట�
� -వసస్ల్ ట�్రట�స్
్ల సుజ��న్
ల�� ఈ మ�డ� ప్ర����ంశమ�ల� మనక� స�యకరం�ా ఉంట��.

సుజ���న్-వసస్ల్ ట�్రట�స్ ను గ���్చన మ��క అవ�ాహనను మనసుస్ల� ఉంచు��నడమ�ను బట�్ట

ఒడంబ��కలక�ను మ��య� �ాజయ్మ�నక�ను మధయ్ గల సంబంధమ�లను మనమ� అ��్వ�ించునప�ప్డ� అ�

మనక� సమక�ర్చగల ప��జ్ఞ �నమ�లను మనమ� చూడగలమ�.

బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ప��జ్ఞ �నమ�ల�
��ాల దృ�ి్ట��ణం�� చూ�నట్ల ��ే, ఒడంబ��క (ల�క berît) అ�� పదమ� ��నన్���న అ��క

సంబం��లను వ��్ణసత్ ుంద�� �షయ��న్ మనమ� �ా్రరంభమ�ల��� �ెప�ప్��నడం ఉతత్ మం. ��న్��త�ల�,

��ంపతయ్ ��గ�ా్వమ�ల�, �ాజ��య ��యక�ల�, ఆ య� �ెగల� మ��య� �ే�ాల మధయ్ నుండ� సంబం��లను
అ�� సూ�సుత్ం��. ఈ సంబం��ల�న్ �ాత �బంధనల� ఒడంబ��కల� అ� సంబ� ��ంపబ��్డ� ఎందుకన�ా

అ� అ��య్నయ్���న కరత్ వయ్మ�ల� మ��య� ఆ��కష్ల�� ప్రజలను పదధ్ � ప్ర�ారం�ా ఒక���� ��క��� మ�����
� ా�.

�ా� �ా�� ఒడంబ��కల� అ��క ���ల��ా ��నన్���న��ౖయ�ండ�నంత�ా ఈ సంబం��ల� బహ��ధ��న
� ��ౖ

య�ం��న�. ����� �ం�, ��నన్��న
� ��ౖయ�నన్ ఈ ఒడంబ��క సంబం��లను ల�ఖ��ల� ���న్ ప�ాయ్య�ల�
�ేవ�డ� తన ప్రజల�� క���య�నన్ సంబంధం�� �� ల�్చత�నన్�. ఉ��హరణక�, �ేవ���� మనక�నన్

సంబంధం ��ాహమ��ా, క�ట�ంబమ��� నుండ� బంధమ��ా, ��న్హమ��ా వ��్ణంపబ��ం��. �ాబట�్ట , ��నన్
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సంద��్శంచం��.
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రకమ�ల�య
ౖ �నన్ ఈ ఒడంబ��కల నుం�� మనలను గ���్చ మ��య� �ేవ�� గ���్చ మనమ� ఎం��
��ర�్చ��నవచు్చ.

�ా� ఈ �ాఠమ�ల�� మన ఆం�ో ళన �సత్ ృత��న
� �ాదృశయ్మ�ల పరంపరను గ���్చన�� �ాదు, �ా�

�ాత �బంధనల�� ���ద్ష్ట�న
� ఒక ఒడంబ��క గ���్చన�ై, అన�ా �ైవసంబంధ���న ఒడంబ��కల

గ���్చన�ైయ�నన్��. ఇ� �ేవ�డ� ���� తన ప్రజల�� �ే�ిన ఒడంబ��కల�ౖయ�నన్�. �ేవ�డ� �ాత �బంధనల�
ఇట�వంట� ఆర� ప్ర��న �ామ���క ఒడంబ��కల� �ే�ాడ�. ఆయన ఆ��మ�, ��వహ�, అబ�్ర�మ�, ���,
���దు మ��య� ��స
� త్ ు�� ఒడంబ��కల� �ే�ాడ�. ఈ �ాఠమ�ల�, ఈ ఒడంబ��కల స్వ��వమ�ను అర్థ ం

�ేసు��నుచు �ాట���� �ేవ�� �ాజయ్మ�నక�ను గల సంబంధ���� య�నన్�ో �ెల�సు��నుట మన �ా్రథ�క
ఆస��త్��య�నన్��.

గనుక ఇప�ప్డ�, మనమ� �ెవ
ౖ సంబంధ���న ఈ ఆర� ఒడంబ��కలను ఈ �ాఠంల� అ��్వ�ించు��మ�.

అ��ే ఈ సమయంల�, �ాత ఒడంబ��కల స్వ��వమ�ను మనమ� అర్థ ం�ేసు������� సుజ���న్-వసస్ల్

ట�్రట�స్ మనక� స�యకరం�ా ఉంట�నన్ ������న్ �� ��హరణం�ా �ేటపరచ����� ఒడంబ��కను గ���్చ

అన�ా, ఆయన ����� �ే�న
ి ఒడంబ��కను గ���్చ మనమ� క�్లపత్ ం�ా �ెల�సు��ం��మ�. మన ఉ�ేద్శమ�ల

��తత్ మ�, ప్ర�ేయ్కం�ా �ేవ�డ� ����� �ే�ిన ఒడంబ��క చక్క�ా స���� త�నన్��, ఎందుకన�ా ఆయన �ాత
�బంధనల� �ే�న
ి ఇతర ఒడంబ��కల కంట� ఎం�� ఎక�్కవ ఈ ఒడంబ��కను గ���్చ బయల�పర��డ�.

�ేవ�డ� ����� �ే�ిన ఒడంబ��కను మనమ� గమ�ం�నప�ప్డ�, అ�� �ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ�ల��

సుజ���న్-వసస్ల్ ట�్రట�స్ ను �� �న �����లల� ఏ�ాప్ట� �ేయబ��ంద�� �షయం ��ంట�� �ె��ి�� త�ం��.

�ేవ�డ� ����� �ే�ిన �బంధన, మనమ� చూ�న ఒపప్ం��లల�� అ�� మ�డ� అం�ాల�గల�ై య�నన్��.
మ��క���న అవ�ాహన ప్ర�ారం, �ేవ�డ� �ే�న
ి �బంధనల�, ఇ�ా����య�ల ��పప్ �ేవ�డ��ా ఆయన తన

�ాజయ్మ�ను ప���ా�ంచ����� ఏరప్రచు���న��ౖ య�ం��నవ� మనమ� అర్థ ం �ేసు������� ఈ �� �క మనక�
స�యకరం�ా ఉంట�ం��.

ఈ సమయంల� ఈ �� �కను బయల�పరచు ఒక �ాకయ్���ా�న్ ప్ర�య్ే కం�ా చూడటం మనక�

స�యకరం�ా ఉంట�ం��. �రగ్ మ 19:4-6ల�, ఇ�ా����య�ల�� �ేయబ��న �బంధనను �ేవ��ే ��� ��్వ�ా

ఈ ���ం�� �ధం�ా ప్ర��శ��ట్ట �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).
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ఇ�ా���ల� జ��ంగమ� �ా�ాద్న �ేశమ�ల� ప్ర���ంచుటక� ప్రయ�ణం�ేసత్ ూ, �ీ��� పర్వతమ� దగగ్ ర

సమ���శ��న
� ప�ప్డ� �ేవ�డ� �ా���� �ే�న
ి �బంధన స�న్���ా��� ఈ వచనమ�ల� �ెర��ంచుచునన్�

మ��య� సుజ���న్-వసస్ల్ ట�్రట�స్ ల� ప్ర��న��న
� మ�డ� అం�ాలను ఇ� ��ల� వరక� సప్ష్టం�ా
ప్ర��ం�సుత్��న్�.

సుజ���న్-వసస్ల్ ట�్రట�స్ ల� ప్ర��నం�ా మ�డ� అం�ాల�ం��నవను �షయ��న్ �ర� గ�ర�త్క�

�ెచు్చ��నగలర�: �ా� �క్క ఉ��రత ప్ర��ా��ంపబడ�ట, �ామ��జ�య్����తల పట్ల ప్రద��్శంపబడవల�ిన
�ాజభ��త్, మ��య� ప్రద��్శంపబ��న �ాజభ��త్ మ��య� �ాజ�ో్ర హమ�నక� ప్ర�ఫలం�ా ఇయయ్బడ�

బహ�మ�నమ� ల��� దండన. �రగ్ మ 19:4-6ల� ప్ర��శ��ట్టబ��న �ధం�ా, ఇ�� మ�డ� ఆల�చనల� �ేవ�డ�

����� �ే�న
ి �బంధనల� క��� అగ��ించడమ������ల� ఆస��త్కర��న
� �షయ��.

�దట����ా, �ేవ�డ� �ా��� ఎం�� అనుగ�హప�ర్వకం�ా ఐగ�ప�త్ బ��సత్వమ�ల� నుం�� ����ిం�న

���నమ�ల� ప్రద��్శంపబ��న �ైవసంబంధ��న
� ఔ��రయ్మ�ను �ేవ�డ� ఇ�ా����య�లక� �దట జ�్ఞపకం

�ే�ాడ�. �రగ్ మ 19:4ల� ఆయన ఇల� ��ల�సుత్��న్డ�:

��ను ఐగ��ీత్ య�లక� ఏ� �ే��
ి ��, �మ�్మను గదద్ ��క్కల�ద ��ి �� �దద్ క�
�మ�్మ��ట్ల � �ేర�్చ��ంట��� �ర� చూ���� (�రగ్ మ 19:4).

�ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ�ను ఏ�న �ామ��జ�య్����తల వల�, ఆయన �ా�� ��డల దయగల

�ాజ�ౖయ�ం�ెన� �ేవ�డ� ఇ�ా����య�లక� జ�్ఞపకం �ే�ాడ�; ఆయన �ా��� ఐగ�ప�త్ �ే�ల� నుం��

����ించడం ��్వ�ా ��పప్ �ా�ాయ్ల� �ే�ాడ�, గనుక ఆయన తన ప్రజల పట్ల ఉ��రతను ప్రద��్శం�న
సందరభ్మ�ల� ఆయన �ా���� �బంధన �ేసు��నవల�న� ఆ�ం��డ�.

��ండవ���ా, మ�నవ�ల� �ాజభ��త్ గల�ా���ా ఉం��ల� �ేవ�డ� ���ాడ�. �రగ్ మ 19:5ను మ��క

ప�ాయ్యం గమ�ంచం��:

�ా�ా �ర� �� మ�ట శ�దధ్�ా �� �� �బంధన ననుస��ం� న���న��డల �ర�
సమసత్ �ేశ జనులల� ��క� స్వ��య సం�ాదయ్మగ�దుర� (�రగ్ మ 19:5).

�ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ�క� �ెం��న �ామ��జ�య్����తల వల�, మ�నవ �ామంత�ా�ల�ౖన ఆయన ప్రజల

నుం�� �ేవ�డ� �ాజభ��త్� ���ాడ�. ����� �ేయబ��న �బంధన మ�నవ�� మం� పనుల �ద �ాదు �ా�

�ేవ�� క�కరమ���ౖ ఆ��రప��న�ై య�ం��నపప్ట����, తన ��సుల� ఆయన ��డల �ాజభ��త్గల�ా���

య�ం��ల� �ేవ�డ� ���ాడ�, మ��య� �ార� తమ �ాజభ��త్� ప్రద��్శంపగల అ��క మ�రగ్ మ�లను �����
�ేయబ��న �బంధన సప్ష్టం�ా �వ��ం�న��. �బంధనల�� �యమమ�ల పట్ల ప్రజల� తమ ��ేయతను
చూపవల�ియ�నన్��.

-7-

����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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మ�డవ���ా, �ేవ�� ప్రజల� ప్రద��్శం�న �ాజభ��త్�� గల ప్ర�ఫలమ�ల�, �ాజ�ో్ర హమ�నక� గల

దండన �దల�న
ౖ పరయ్వ�ానమ�లను క��� ����� �ేయబ��న �బంధన �ె�యజ��ిప్న��. �రగ్ మ 19:56ల� ఈ అంశమ� సప్ష్టమవ�త�నన్��:

�ా�ా �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 19:5-6).

�ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ�ను ఏ�న �ామ��జ�య్����తల వల��,� ప్రజల� ఆయన పట్ల నమ్మకసుత్ల�ౖ

య�నన్ట్ల ��ే, �ార� ��పప్ ����నల� �� ం�ెదర�� �షయ��న్ �ేవ�డ� సప్ష్టం�ా �ె��ాడ� — �ార� స్వ��య

సం�ాదయ్��� య�ందుర�, య�జక ర�పక��న
� �ాజయ్���య�ందుర�. మ��య� సంబం��త సూచనను బట�్ట , �ార�
అపనమ్మకసుత్ల�ౖన ��డల, �ార� ఈ ��పప్ ���న
� ల� �� ందర��ా� శ�ింపబడ�దుర�.

�ాబట�్ట , సుజ��న్
� -వసస్ల్ ట�్రట�స్ �క్క మ���ంతల నమ��� �ేవ�డ� ����� �ే�న
ి �బంధనల�

కనబడ�త�నన్ద�� �షయ��న్ మనమ� గమ�సుత్��న్మ�. �ామ��జ�య్����తల� �ా���� కపప్ం �ె�్లంచుచుం��న

�ామంత �ా�ల పట్ల దయగల�ా��� య�ం��ర� �ార� �ా���ారం�� �ెప�ప్���నట�
్ల , �ేవ�డ� ఇ�ా����య�ల��
తన �బంధన �ే�ినప�ప్డ�, �ా�� ��డల ఆయనక�ం��న �ెవ
ౖ సంబంధ���న అనుగ�హమ�ను �దట

�ి్థరపర��డ�. �ేవ�డ� మ�నవ�ల నుం�� ��ర�చుం��న �ాజభ��త్� గ���్చన ఏ�ాప్ట్ల ను ఈ �బంధన

��న�ా��ం�ం��, మ��య� �ేవ�� ��డల �ాజభ��త్� ప్రద��్శంచు�ా���� �ా్ర�ిత్ ంచున� ప్రజల� ఆ�ంచగల

���న
� లను మ��య� �ాజ�ో్ర హమ�ను ప్రద��్శంచు�ా���� ���ంపబడ�న� �ెల�సు��నవల�ిన �ాపమ�లను ఈ

�బంధన ���ద్ష్టం�ా �ె�యజ��న
ి ��.

సుజ���న్-వసస్ల్ ట�్రట�స్ ల�� అంశమ�లను ����� �ేయబ��న �బంధన ప్ర��ం�ంచుచునన్ద��

�ాసత్ వమ� �ేవ�డ� ఇ�ా����య�లక� ���న్ �షయ�లను బయల�పర��డ� �శదపరచుచునన్��, అ�

ఏమన�ా, �ా్రథ�క �ా్థ�ల���, అన�ా �ేవ�డ� తన ప్రజల�� �బంధన �ే�న
ి ప�ప్�ే, ఆయన �ా���� ��పప్

�ేవ��ైయ���న్డ� మ��య� ఆయన �ా�� �ామ��జ�య్����త��� య���న్డ� గనుక �ార� ఆయనక� �ామంత

�ా�ల�ౖయ���న్ర� అను��నవల�న� ఆయన ��ర�త���న్డ�. �ాత �బంధనల�� �ైవసంబంధ���న

�బంధనల� అవశయ్మ��ా �ాజభ��త్�� క���న ఏ�ాప్ట�్ల � య�ం��న�. �ేవ�� �ాజయ్మ� మ��య� �బంధనల�
జంట�ా ఒక����� మ��కట� స�ప సంబంధంగల��ౖ ఉంట�� ఎందుకన�ా �బంధనల�, �ేవ�డ� తన

�ాజయ్మ�ను ఏల����� ప్ర�జనప��న �ాధనమ�ల�ౖ య�ం��న�. అ� �ేవ�� �ాజయ్మ�నక� సంబం��ం�న
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మ�డవ �ాఠమ�: �ై�క���న ఒడంబ��కల�

ప���ాలనమ�ల�ౖ య�ం��, �ేవ�� �ాజయ్మ� భ���గంతమ�ల వరక� �సత్ ��ంచవల�ి య�ం��న ���్ణత
గమయ్మ�నక� మ�ందుక��సు��� ��ళ్ల �చుం��న�.

�ేవ�� �ాజయ్మ�ల�� ��తమ�ను క�మబదధ్ ం �ేయడమ� ల��� �ేవ�� �ాజయ్ �ారయ్��ా్వహణను

��న�ా��ంచడమ�, �ెవ
ౖ సంబంధ���న �బంధనల �ా్రథ�క ప��య
ౖ �ం��నద�� �షయ��న్ మనమ�

�ెల�సు����న్మ�, గనుక ఇప�ప్��క ��ండవ అంశమ�ను అర్థ ం �ేసు��నగలమ�: ఆ అంశ��మన�ా, �ాత
�బంధనల�� ఒడంబ��కలను గ���్చన �����్ర�త్మక ��ాసమ�ల�.

�బంధనల చ��త్ర
మనమ� ఇంతక� మ�నుపట� �ాఠమ�ల� ��ర�్చ��నన్ట�్ట�ా, �ాత �బంధనల�� �ేవ�� �ాజయ్మ� ��ల�

జట�ల���న�ై య�ం��న��. �ేవ�� �ాజయ్మ� భ���గంతమ�లను �ేరవల�నను �ేయ్యమ� ��శ�ా అ�వృ��ధ్

�ెందుచుం��న తర�ణంల� అ�� అ��క ��నన్��న
� �ాల�వధుల గ�ం�� ల�క, య��ారంభమ�ల గ�ం�� ���్లన��.
ఈ సమయంల�, �ాజయ్మ�నక� సంబం��ం�న ప్ర� �ాల�వ��ల�ను ల�క దశల�ను, �ాజ�య్�వృ��ధ్�� �ెం��న ప్ర�

దశల� ప్రజల� ఎదు��్కనుచుం��న ���ద్ష్ట�న
� �షయ�లను సంబ� ��ం�న �బంధనలను �ేవ�డ�

ప్ర�శ
� ��ట్ట �డ�� �షయ��న్ మనమ� �ెల�సు��ంట�మ�. �ాత �బంధనల�� �ైవసంబంధ��న
� ఒడంబ��కల

చ��త్ర�� వయ్వహ��ంచ����� మనక� అ��క మ��ాగ్ల���న్�. సంబం��త చ��త్రను మనమ� మ�డ�

మ�ఖయ్���న దశలల� అ��్వ�ించు��మ�: �దట����ా, �ార్వ�్రక �బంధనల�; ��ండవ���ా, జ��య
�బంధనల�; మ�డవ���ా, ���తత్ �బంధన.

మనమ� ఇ��వర�� ����్క�న �ధం�ా, �ాత �బంధన అంతట�ల� �సత్ ��ం�య�నన్ �ెవ
ౖ సంబంధ���న

ఆర� ప్ర��న �బంధనల���న్�: �ేవ�డ� ఆ��మ���, ���ాహ���, అబ�్ర�మ���, �����, ���దు��

మ��య� ��స
ి �బంధనల�. ఈ ఆర� �బంధనలను, ����� మ�ందట� �ాఠంల� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను
� త్ ు�� �ే�న
గ���్చ మనమ� వ��్ణం�న �����్ర�త్మక దశల�� క��� సమ��ఖల���� �ెచు్చనట�
్ల మనమ� �ట�� మ�డ�
గ�ంప�ల��ా �భ�ంచు��మ�. ఆ��మ �ాలమ�ల� ఆ��మ� మ��య� ���ాహ��� �ేయబ��న �ార్వ�్రక

�బంధనలను గ���్చ �ెప�ప్��ం��మ�. ఇ�ా����య�ల� తన స్వ��య సం�ాదయ్��న
� ప్ర�ేయ్క జనమ��ా ఉం��న

తర�ణంల� �ేవ�డ� �ా���� అతయ్ంత స�న్��త�డగ�చుం��న �ాలమ�ల�, అబ�్ర�మ�, ��� మ��య�

���దు�� �ేయబ��న జ��య �బంధనలను గ���్చ �ెప�ప్��ం��మ�. మ��య� �ాజయ్మ� �క్క �ాత

�బంధన దశక� సంబం��ం�న �ాలమ�ల�� ��స
� త్ ునంద� ���తత్ �బంధనను గ���్చ �ెప�ప్��ం��మ�. �ాబట�్ట ,

మనమ� �ెవ
ౖ సంబంధ��న
� �బంధనలను గ���్చ చ��్చంచు సందరభ్మ�ల�, �బంధనలక� సంబం��ం�న ఈ
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�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
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మ�డ� గ�ంప�లను, �ాత �బంధన చ��త్రల� అ� అ�వృ��ధ్ �ెం��న ప్ర�ారం ఒ��్కక్కట��ా చూ��ద్మ�.
�దట����ా, ఆ��మ చ��త్ర �ాలమ�ల� �ేవ�డ� �ా్థ�ిం�న �ార్వ�్రక �బంధనలను చూ��ద్మ�.

�ార్వ�్రక �బంధనల�
ఆ��మ� మ��య� ��వహ��� �ేయబ��న �బంధనలను మనమ� “�ార్వ�్రక��న
� �” అ�

సంబ� ���త్ ామ� ఎందుకన�ా అ� �ేవ�డ� మ��య� సమసత్ మ�న�ా� మధయ్ �ేయబ��న�. ఆ��మ �ాలమ�ల�,

ఈ �బంధనల� �ేయబ��నప�ప్డ�, ఇ�ా����య�లను తన ప్ర�య్ే క���న జనమ��ా �ేవ�డ� ఇం�ా

గ���త్ంచల�దు. ����� బదుల��ా, ప్ర� జ�� మ��య� ప్ర� జ��ంగమ�ల�� ప్ర� ఒక్క���� ఆ��మ� మ��య�
���ాహ� ప్ర��ధుల�ౖ య�ం���.� తత్ఫ�తం�ా, �ా�� �షయంల� సంభ�ం�న�� �ా�� తదనంతరమ�
�ా��ౖయ�ం��న ప్ర� మ�నవ�� �����న్ ప్ర���తం �ే�న
ి ��.

ఈ �ార్వ�్రక �బంధనల� ఆ��మ �ాలమ�ల� �ేవ�� �ాజయ్ �ారయ్��ా్వహకమ� �క్క అవసరమ�ను

��ా్చ�. �ేవ�డ� సమసత్ మ�న�ా��� ఎల్ల పప్ట���
� క���య�ండ� తన సంబంధమ�ను ఆ��నంల� ఉం�న
అతయ్ంత మ��క ఏ�ాప్ట్ల ను ��ల���ప్న సమయం ఇ�ే.

�ేవ�డ� ఆ��మ��� �ే�న
ి �బంధన�� �దల���ట�్ట, ఆ తర��ాత ���ాహ��� �ే�న
ి �బంధన��

�ాట� �ార్వ�్రక���న ఈ �బంధనలను �ాలక�మ�ను�ార��న
� వర�స క�మంల� ప����ం� చూ��ద్మ�. �ేవ�డ�
ఆ��మ��� �ే�ిన �బంధనను గ���్చ �దట ��ంచు��మ�.

ఆ��మ�
మనకంద���� �ె��ిన �ధం�ా, ఆ��మ�, �ేవ�డ� సృ�ం�న �దట� మ�నవ��ై య�ం�ెను, గనుక

మనమ� �ేవ�డ� ఆ��మ��� �ే�న
ి �బంధనను గ���్చ �ెప�ప్��నునప�ప్డ�, మనమ� మ�నవ చ��త్రను

గ���్చ తలంచ����� �ాధయ్��న
� మ�నుమ�ందట� �ాలమ�ను ప్ర�త్ ా�సుత్��న్మ� అర్థ ం. �ేవ�డ� ఆ��మ���

�ే�న
ి �బంధనను గ���్చన బ��
ౖ ల� బ� ధ మ�నవ ��తమ�నక� అతయ్ంత మ��క���న ల�క మ�ల���ర���న
ప��మ�ణమ�ల��ౖ ��� దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచుచునన్ద� మనమ� కను��నడంల� ఆశ్చరయ్���య� ల�దు.

ఆ��మ��� �ేయబ��న �బంధన ఆ���ాండమ�ల�� �దట� మ�డ� అ��య్య�లల� గల సృ�ి్ట�

గ���్చన �వరణ�త్మక వృ��త్ంతమ�లల� కనబడ�చునన్��. ఇ�ే సమయంల�, �ేవ�డ� అబ�్ర�మ���

�ధుయ్కత్ ��న ఒక �బంధన �ే�ాడనంట� ��ందర� ���సత్వ�ల� సమ్మ�ంచర� మనమ� ����్కనవల�ియ�ంట�ం��.
ఇట�్ట ��ా్వసులల� అ��కమం�� �ా�� దృకప్��లక� “�బంధన” అ�� పదం �ాసత్ వం�ా ఆ���ాండమ� �దట�
మ�డ� అ��య్య�లల� కనబడద�� �ాసత్ �ా�న్ ఆ��రం �ేసు��ంట�ర�, మ��య� ఇం��ంద����ే �ైవ

సంబంధ���న �బంధనల �ా్రథ�క ర�ప���ఖల� ఈ అ��య్య�లల� కనబడవ� క��� త��్క�ాత్ర�.
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అ�నపప్ట����, �ేవ�డ� మ�నవ జ���� ప్ర������ య�ం��న అబ�్ర�మ��� �ాసత్ వం�ా ఒక �బంధనను
�ే�ాడ� మ�డ� �దర్శ��ల� బలమ��ా సూ�సుత్��న్�. �దట��,� ఈ �ాఠంల��� మనమ� తర��ాత
చూడబ� త�నన్ట�్ట�ా, ��వయ్��న
� �బంధనలల�� మ��క అం�ాల� ఆ���ాండమ� �దట� మ�డ�

అ��య్య�లల� �జమ��ా ఉ��న్�. �ేవ�� ఔ��రయ్మ�, మ�నవ�� �ాజభ��త్, మ��య� �ాజభ��త్��
�

�ాజ�ో్ర హమ�నక�ను సంబం��ం�న పరయ్వ�ానమ�ల� ఈ మ�డ� అ��య్య�లల� కనబడ�త���న్�.

�ేవ�డ� అబ�్ర�మ��� �బంధన �ేసు����న్డ� �ెపప్����� స��పడ� ర��వ� హ� ��య 6:7ల�

కలదు. అక్కడ ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

ఆ��మ� [ల�క “మ�న�ా�” అ� అనువ��ంచవచు్చ] �బంధన ���నట�
్ల �ార�

����డల ��ా్వస ఘ�తక�ల�ౖ �� �బంధనను ���య���న్ర� (హ� ��య 6:7).
ఈ �ాకయ్��గమ� ఆ��మ� ఏ�ెను ��టల� �ే�ిన �ాపమ��� ఇ�ా����య�ల �ా�ి�్ట ితనమ�ను

�� ల�్చచునన్��, మ��య� ఈ ��ండ� �షయ�ల� �బంధనను ఉల్ల ం��సత్ ు��న్య� �ెప�ప్త�నన్��. ఆ��మ�
ఏ�ెను ��టల� ఉల్ల ం��ం�నట�్ల , ఇ�ా���ల� �బంధనను ఉల్ల ం��ం�న��.

�ేవ�డ� ఆ��మ��� �బంధన �ే�ాడ� �ెపప్����� గల మ�డవ ర��వ� ఆ���ాండమ� 6:18ల�

కనబడ�త�నన్��. �ాసత్ వం�ా “�బంధన” అ�� పదం బ�ౖ�ల�ల� కనబడ�త�నన్ �ట్ట �దట�
�ాకయ్��గ���య�నన్ ఆ�� 6:18ల�, �ేవ�డ� ��వహ��� ఇల� ��ల�సుత్��న్డ�:
��� �� �బంధన �ి్థరపరచుదును (ఆ��. 6:18).

ఈ �ాకయ్��గమ� ��వగ��భ్త���న�ై య�నన్�� ఎందుకన�ా, “��� . . . �ి్థరపరచుదును” అ�

అనువ��ంపబ��న పదజ�లమ� �ామ�నయ్ం�ా ఒక �బంధనను “�దల���ట్ట �టక�” ల�క “��రవ చూప�టక�”
అ� �ాదు �ా� అ��వర�� �ేయబ��న �బంధనను “ర���పరచుటక�” అ� అర్థ �సుత్ం��. ��వహ���
�ేయబ��న �బంధన అ��వర�� �ేయబ��న �బంధన, అన�ా ఆ��మ��� �ే�ిన �బంధన �క్క
�శ్చయత�ా �����ంపబ��ం��.

�ేవ�డ� ఆ��మ��� �ే�న
ి �ెవ
ౖ సంబంధ���న ఒపప్ందమ�ను మనమ� “�బంధన” అ� �ి����

�ిల�వక�� ���, �ేవ�డ� ఆ��మ��� �ావన���న సంబంధం క���య�ం�ెన�య�, ఆ��మ� మ�నవ జ��

అంతట��� ప్ర������ య�ం�ెన�య� సప్ష్టం�ా �ె�య�చునన్��. �ేవ�డ� మ�నవ జ���� క���య�ం��న

సంబంధమ� �క్క అతయ్ంత మ�ల���ర���న లకష్ణమ�లను �ా్థ�ించడమ���� ఆ��మ��� �ేయబ��న ఈ
ఏ�ాప్ట� ల�క �బంధన �క్క ప్ర����ంశ��� య�ం��న�� మ��య� ఈ ��త�వ�నుబట�్ట , మనమ� ����
మ�ల���రమ�ల �బంధన అ� �ిల�వవచు్చ. ఈ �బంధనల�, �ేవ�డ� ��తమ�నక� మ�ల���ర���న

నమ���లను ఈ ల�కంల� ��సుత్నన్ సమసత్ మ�నవ�ల ��రక� ఏ�ాప్ట��ే�ాడ�. ఆ��మ� మ��య� హవ్వ
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�ాజసమ�గల మ��య� య�జకత్వమ�గల �� �కల��ా, ఆయన �ాజయ్మ�ను భ���గంతమ�ల వరక�

�ాయ్�ింపజ�సత్ ూ �ేవ�� ���ంచ����� అ�����ంపబ����. �ార� ప����ంపబ��్డర� �ా� �ఫల�లయ�య్ర�. �ార�

తమ �ర�గ�బ�ట�తనమ�ను బట�్ట శ�మ��ం��ర�, �ా� ���కష్ణ �ా��మ�ందుంచబ��ం��. �ేవ�డ� ఆ��మ���
�ే�న
ి �బంధన మ�నవ�ల� �ేవ���� క���య�ండగల సంబంధమ�ల �క్క అ�ష్ట��న ప��ధులను

ఎల్ల పప్ట��� �య�ం�నద� సం��పత్ం�ా �ెప�ప్��నవచు్చ. అ�� మనమ� ఆయన �ాజయ్మ�ల� వ��ం���స్న
�ాత్రల ప���దులను ��ల���ప్న��.

��వహ�
�ేవ�డ� ��వహ��� �ే�న
ి �బంధన, ��ండవ �ార్వ�్రక �బంధన��� య�నన్��. ఈ �బంధనను గ���్చ

ఎం�� �ెప�ప్��నవచు్చ, �ా� ప్రసత్ ు����� ��వలమ� బ�ౖ�ల� ఉదంతమ�ల� అగ��్థ ానం వ��ంచు ���న్ మ��

ఎక�్కవ �ా్రమ�ఖయ్��న
� �షయ�లను ��మ� �క� ప��చయం �ే�త్ ామ�. ��వహ��� �ేయబ��న �బంధన
�ేవ�� �ాజయ్మ�ల�� �ా్ర�న �ాలమ�ల� క��� �ా్థ�ింపబ�� సమసత్ మ�న�ా� ఎదు��్కను ���న్ మ��క
�షయ�లక� సంబం��ం�న�ై య�ం��న��.

�ేవ�డ� ��వహ��� �ే�న
ి �బంధన ఆ���ాండమ�ల�� ��ండ� అ��య్య�లల�, ఆ��. 6వ మ��య� 9వ

అ��య్య�లల� ����్కనబ��ం��. ఆ��. 6:18ల� �ేవ�డ� ��ల��్చన మ�టల� �నం��:

అ��ే ��� �� �బంధన �ి్థరపరచుదును; �వ�ను ���క�డ � క�మ�ర�ల�ను �
��రయ్య� � ��డండ�్రను ఆ ఓడల� ప్ర��
� ంపవల�ను (ఆ��. 6:18).

మన���వర�� ����్క�నట�
ి �బంధన ��� �� ంత �ా్రమ�ఖయ్తగల�ై
్ల , �ేవ�డ� ��వహ��� �ే�న

ప���త్�ా ఒక ���తత్ �బంధన �ాదు. అ�� �ాసత్ వం�ా సువయ్వ�ి్థత���న ఏ�ాప్ట�ౖ య�ం�ెను, అన�ా, �ేవ�డ�
ఆ��మ��� �ే�ిన �బంధన ల�క ఏ�ాప్ట�ను బలపరచుచుం��న��.

�ేవ�డ� ���ాహ��� �ే�న
ి �బంధనల� ����్కవ�ా్కణ�ంపబ��న �షయ���ట�? ఈ ప్రశన్క�

సమ���నం మనక� జలప్రళయం తర��ాత అన�ా, �ేవ�డ� �ాసత్ వం�ా ��వహ��� తన �బంధనను �ే�న
ి
సందరభ్మ�ల� �ొ ర�క�త�ం��. ఆ��. 9:9-11ల� ఈ �బంధన ఉదంతమ�ను మనమ� చదవవచు్చ:

ఇ���� ��ను ���ను � తదనంతరమ� � సం��న మ���ను ���క�డనునన్ ప్ర�
����ను, . . . సమసత్ భ�జంత�వ�ల��ను �� �బంధన �ి్థరపరచుచు��న్ను. . .

భ��� ��శనమ� �ేయ�టక� ఇకను జలప్ర�ాహమ� కల�గద� ప���ను (ఆ��. 9:911).
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మన�క్కడ గమ�ంచుచునన్ట�్ట�ా, �ేవ�డ� ��వహ��� �ే�న
ి �బంధన ఆ��ట� నుం�� ప్ర� ���

���న్ ��ల� మ�ఖయ్���న ��త�లల� ప్ర���తం �ే�ిం��.

సృ�ి్ట క�మమ�ల� సు�ి్థరతను గ���్చన అభయ�యయ్����� ��వహ� �బంధన ప్ర�శ
� ��ట్టబ��ం��

మ��య� ఈ ��త�వ�నుబట�్ట �� ఈ �బంధన సు�ి్థరతను గ���్చన �బంధన అ� య�కత్ మ��ా �ిల�వబ��ం��.
�ర� జ�్ఞపకం �ేసు��నుచునన్ట�్ట, ��వహ� మ��య� అత� క�ట�ంబమ� ఓడల� నుం�� బయట���

వ�్చనప�ప్డ�, మ�నవ జ�� �ాపమ� పట్ల చూప�చుం��న ఉను్మఖతను �ేవ�డ� అం��క��ం��డ�, గనుక తన

�ాజయ్మ� �క్క సంకలప్మ�ల� ��ర��ర్చబడగల ఒక ��ర్ఘ�ా�క వ�య్హమ�ను బయల�పర��డ�� �షయ��న్
మనమ� ఇంతక� మ�నుపట� �ాఠంల� ��ర�్చక���న్మ�. ఆ��. 8:21-22ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:
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,
్ల ను ఉండక
��త�ాలమ�ను ���ష్ణమ�ల�ను ��స� �త �ాలమ�ల�ను �ా�్రంబగళ�
మ�నవ� తన హృదయమ�ల� అను����ను (ఆ��. 8:21-22).

ఈ వ�య్హమ�ను �ా��ంచ�����, �ేవ�డ� ��వహ��� తన �బంధనను �ా్థ�ిసత్ ూ, మ�నవ జ��

పతన��న
� ఈ ప్రపంచంల� ��� గమయ్మ�ను �ేర���నునట�
్ల ప్రకృ� సు�ి్థరం�ా ���య�ంట�ంద� �ా�ాద్నం

�ే�ాడ�. ఈ �ార్వ�్రక �బంధన, ఆ��మ��� �ే�న
ి �బంధన వల��,� సమసత్ స్థ లమ�లల�� సమసత్ జనులక�
సకల �ాలమ�లయందు వ��త్ంచు మ�నవ�ల ఉ��� ��ర��న
� �ా్రథ�క వయ్వస్థ లను �ా్థ�ిం�ం��.

�ేవ�డ� తన �ాజయ్మ�నక� సంబం��ం�న �ా్రథ�క క�మమ�ను ఎల� ��ల��ల�ప్�ో , ఆయన ఆ��మ�

మ��య� ��వహ��� �ే�ి���న �బంధనల ��్వ�ా తన �ాజయ్మ�నక� సంబం��ం�న సంకలప్మ�లను ఎల�

�ా��ం���ో మనమ� �ెల�సు����న్మ�, గనుక ఇప�ప్డ� మన దృ�ి్ట� �ాత �బంధన ఇ�ా���ల� ప్ర��న �ా్థనం
వ��ం�న �ాజయ్మ�ను గ���్చన �ాలమ� ��ప
ౖ � మ�్ల ంచు��మ�.

జ��య �బంధనల�
�ేవ�� �ాజయ్మ� �ా్ర�న చ��త్ర నుం�� �ేవ�డ� తన దృ�ి్ట� మ�� మ�ఖయ్ం�ా ఇ�ా���ల� జ��ంగమ���ౖ

��ం��్రక��ం�న �ాలమ� వరక� ��న�ాగ�చుండ�ా, �ేవ�డ� మ�డ� జ��య �బంధనలను �ా్థ�ిం��డ�.

మనమ� ఈ �బంధనలను “జ��య �బంధనల�” అ� య�కత్ మ��ా �ిల�వవచు్చ ఎందుకన�ా అ� ప్ర�ేయ్��ం�
�ేవ��ేరప్రచు���న జనుల��ా ప్ర�ేయ్��ంచు��నబ��న ఇ�ా���ల� జ��ంగమ��� మ���ప��య�నన్�. �ేవ�డ�
అబ�్ర�మ��� �ే�న
ి �బంధన�� �దల���ట,�్ట ఆ తర��ాత ఆయన ����� �ే�న
ి �బంధనను, �వర�ా
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���దు�� �ే�న
ి �బంధనను చ��్చసూ
త్ , జ��య �బంధనలను మనమ� �ాలక�మ�నుగత క�మమ�ల�
చూ��ద్మ�.

అబ�్ర�మ�
�ట్ట �దట� జ��య �బంధన అబ�్ర�మ��� �ేయబ��ం��, గనుక అబ�్ర�మ� ఇ�ా����య�ల

�ితర�డ��ా గ���త్ంపబ����డ�. �ేవ�డ� అబ�్ర�మ��� �ే�న
ి �బంధనను గ���్చ మనక� ఆ���ాండమ� 15వ
మ��య� 17వ అ��య్యమ�ల� సు���త��న
� ఉల�్ల ఖనమ� మనక� ల�సుత్ం��. �ేవ�డ� అబ�్ర�మ��� �ే�ిన
�బంధనను గ���్చన �వరమ� �ట్ట �దట��ా�� ఆ��. 15:18ల� ����్కనబ��య�నన్��.

ఆ ��నమం�ే ��హ� �ా . . . అబ�్రమ��� �బంధన �ే�న
� ు (ఆ��. ఆ��. 15:18)
“�బంధన �ే�న
� ు” అ�� వయ్��త్కరణమ� ఒక �బంధన సంబంధమ� �క్క ఆరంభమ�ను

సూ�ంచ����� �ామ�నయ్ ������ య�నన్��. ఆ �దట, అ��క సంవతస్రమ�ల� గ���న �ిదప, �ేవ�డ� తన
�బంధనను ��త్ర జనక���� సప్ష్టం �ే�ాడ�. ఆ��. 17:1-2ల� మనమ� ఈ మ�టల� చదువ���మ�:

�� స�న్��ల� నడ�చుచు �ం��ర��త�డ��ౖ య�ండ�మ�. ��క�ను �క�ను మధయ్ ��
�బంధనను �య�ం� �నున్ అతయ్��కమ��ా అ�వృ��ధ్ �� ం��ం�ెదన� అత���
�ె�ప్� ను (ఆ��. 17:1-2).

�ేవ�డ� అబ�్ర�మ��� ఆ���ాండమ� 15వ అ��య్యంల� �ే�న
ి �బంధనను, ఈ �ాకయ్��గంల�

“ధు్ర�క��ం��డ�” ల�క, “�ా్థ�ిం��డ�.” �ేవ�డ� అంతక� మ�నుప� ఆ��మ��� �ే�న
ి �బంధనను ���ాహ���
ధు్ర�క��ం�న సందరభ్మ�ల� మనమ� ఆ��. 6:18ల� చూ�ిన పదజ�లమ� క��� ఇ�ే.

అబ�్ర�మ��� �ేయబ��న �బంధన మ�ఖయ్���న�ై య�ం��న�� ఎందుకన�ా పరల�క సంబంధ���న

ఆయన �ాజయ్మ�ను భ�� యందంతటను �ాయ్�ింపజ�య����� ఇ�ా���ల� ప్రజల� ప్ర�ేయ్క �ాధనమ�ల�ౖ

య�ండ�నట�
్ల అ�� �ా��� భ�� �ద నుం��న అ��క జ��ంగమ�ల నుం�� ��ర�పర�న��. అబ�్ర�మ�నక�
ల���్కంపబడజ�ల� సం��నమ�ను మ��య� �ాజయ్మ�ను ���్మంచుటక� �� ంత భ���గమ�ను �ా�ాద్నమ�

�ేయ�ట ��్వ�ా ఈ జ��ంగమ� ��రక� ఒక దర్శనమ�ను క�ప్ంచుట ఈ ప్ర��యల�� �దట� ��ట్ట �య�ం��న��.

ఈ �ారణ��న్బట�్ట అబ�్ర�మ��� �ేయబ��న �బంధన “�ా�ాద్న �బంధన”�ా గ���త్ంపబడవచు్చ. ఆ��. 15:1821ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

ఆ ��నమం�ే ��హ� �ా . . . ఈ �ేశమ�ను . . . � సం��నమ�న ���్చయ���న్న�
అబ�్రమ��� �బంధన �ే�న
� ు (ఆ��. 15:18-21).
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ఆ��. 17:2ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:
��క�ను �క�ను మధయ్ �� �బంధనను �య�ం� �నున్ అతయ్��కమ��ా అ�వృ��ధ్
�� ం��ం�ెదన� అత��� �ె�ప్� ను (ఆ��. 17:2).

�ా�ాద్నమ�ల స��త��న
� ఈ �బంధన �ేవ�� �ాజయ్ సంబంధుల�ౖ య�ం��న ఇ�ా���ల� ప్రజల�

క���య�ం��న ���కష్ణల�న్ట� �షయంల� ఒక �ాశ్వత��న
� దర్శనమ�ను క���ం�న��.

���
ఇ�ా���ల� ���్రక�ల� ఐగ�ప�త్నక� వలస���్ల అచ్చట బ��సత్వమ�ను బహ� �రం�ా అనుభ�ం�న

తర��ాత, �ేవ�డ� �ా��� జ��య �బంధన, ����� �ేయబ��న �బంధన అ�� ��ండవ దశక�

�సు���వ��్చడ�. ����� �ేయబ��న �బంధన �ేవ�డ� అబ�్ర�మ��� �ే�ిన �బంధన�� బహ� దగగ్ ర�ా

మ���ప��య�ం��, అ��క �షయ�లల� అ�� అబ�్ర�మ� �బంధనను మ�� ఎక�్కవ�ా బలపర�న��. ఏ�ో ఒకట�
���త్��� ���తత్ ���ా �దలగ�చుం��న �షయ��న్ ����� చూడల�దు. ఇందుక� పరసప్రం �ర�దధ్ ం�ా,

�ాజయ్మ�నక� సంబం��ం�న తన �� ంత పనులక� ఆ��రం�ా, అబ�్ర�మ��� �ేయబ��న �బంధనను ���
తరచు�ా �నన్�ంచు��నుచుం�ెను. �రగ్ మ. 32:13ల� ��� ఇ�ా���ల� జ��ంగమ� ప��న �ేవ����

�ర��ట
� ్ట �చునన్ ���నమ�ను గమ�ంచం��:

� ��వక�ల�ౖన అబ�్ర�మ�ను ఇ�ాస్క�ను ఇ�ా���ల�ను జ�్ఞపకమ� �ే��
ి �నుమ�. �వ�
�ా���� ఆ�ాశనకష్త్రమ�లవల� � సం��నమ� అ�వృ��ధ్జ�
� ి ��ను �ె�ప్ి న ��
సమసత్ భ��� � సం��నమ�న ���ె్చదన�య�, �ార� �రంతరమ� �����

హక�్క��ర�లగ�దుర�య� �ా���� ���డ� ప్రమ�ణమ��ే�ి �ె�ప్ి �వ��ను (�రగ్ మ.
32:13).

����� �ేయబ��న జ��య �బంధన అబ�్ర�మ��� �ే�న
ి �బంధన �ా్థనమ�ల� �ేయబ��నదనన్ట�్ట

���త్��� ఒక ���తత్ �బంధన��� య�ండల�దు. �ా� ���షం�ా, అ�� �ేవ�డ� అబ�్ర�మ��� �ే�న
ి జ��య
�బంధన�� గల �ామరసయ్మ� �ద మ��య� �ామరసయ్మ���ను �ేయబ��న�ై య�ం�ెను.

�ేవ�డ� ��� ��్వ�ా ఇ�ా���ల��� �ే�న
ి �బంధనను గ���్చన �ా్రథ�క ���ార�్డ మనక� �రగ్ మ. 19-

24 అ��య్య�ల�్ల కనబడ�త�ం��. �ేవ�డ� ఇ�ా����య�ల ప��న్ండ� ��త్రమ�లక� �ెం��న�ా��నంద���

�ీ��� పర్వతమ� �దద్ సమ���శపర�నప�ప్డ�, ఆయన �ా��� ఒక జ��ంగమ��ా, �ాజ��యపరం�ా

స���కయ్���య�నన్ ప్రజలను�ా ర��ించుచుం�ెను. �ేవ�� ప్రజలక� ��� �ాలమ�నక� మ�ందు �యమ
-15����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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�బంధనల�ం��నపప్ట���
� , ప్ర� నూతన జ��ంగమ� వల��,� చట్ట పర���న ఒక పదధ్ �, �ేశ ప్రజల ��తమ�లను
క�మబదధ్ ం �ేయ����� �బంధనల సమ���యమ�, ఈ సమయంల� ఇ�ా���ల�క� అవసర���య�ం��న మ�ఖయ్
�షయ�లల� ఒకట�ౖ య�ం�ెను. �ాబట�్ట �ే�ా��� మ�రగ్ దర్శక సూత్ర�� య�ండ�టక��ాను �ేవ�డ� ఇ�ా���ల�
ప్రజలక� ప�� ఆజ్ఞ లను మ��య� �బంధన గ�ంథమ����్చడ�. ఈ �ారణ��న్బట�్ట , ����� �ేయబ��న
�బంధన, ��య్య�ాసత్ � �బంధన అ� �ిల�వబడవచు్చ.

�ాసత్ �ా���, �ేవ�డ� ����� �ే�న
ి �బంధన, ఈ �బంధనక� ఇ�ా���ల� ప్రజల�

సమ్మ�ం�నప�ప్డ�, �ా�� �బదధ్ త �ేవ�� �యమమ�నక� బదుధ్ల�ౖయ�ండ� ర�పం�ా మ�ర�నట�
్ల సంబం��త
�యమమ�ను ఎక�్కవ�ా ���్క� వ�ా్కణ�ం�ం��. �రగ్ మ. 19:7-8ల� ఎల� �ా్రయబ��య�నన్��:
��� వ�్చ . . . ��హ� �ా తన �ాజ�్ఞ�ిం�న ఆ మ�టల�న్య� �ా���ద
� ుట

�ె�యపర�ెను. అందుక� ప్రజలందర� ��హ� �ా �ె�ిప్నదంతయ� �ే��ద మ�
��కమ��ా ఉతత్ ర��్చ�� (�రగ్ మ. 19:7-8).

�ాబట�్ట ఇ�ా���ల� ప్రజల�� �ేయబ��న ��ండవ �బంధన ����� �ేయబ��న �బంధన���

య�ం��నద�య�, అ�� �ేవ�� �యమమ�ను ����్కవ�ా్కణ�ం�నద�య� మన�క్కడ గమ�సుత్��న్మ�.

���దు
ఇప�ప్డ� �ాజ�న
ౖ ���దు �ా��� ఏల�చుం��న �ాలమ�ల�, ఇ�ా���ల� ప���త్�ా అ�వృ��ధ్�ంె ��న

సమయంల� �ేయబ��న �బంధనను మనమ� చూ���స్య�నన్��.

���దు�� �ేయబ��న �బంధన క��� ఒక జ��య �బంధన��� య�ం��న�� గనుక అ�� అంతక�

మ�నుప� ����� �ేయబ��న �బంధన�� స�న్��త సంబంధంగల�ై య�ం��న��. 2 ��న. 6:16ల�

�� ల��ను సప్ష్టం�ా �ె�యజ��ినట�్ట, �ేవ�డ� ���దు�� �ే�ిన �ా�ాద్��ల� ����� �ేయబ��న �బంధన
పట్ల ప్రద��్శంపబ��న �శ్వస�యత��ౖ ఆ��రప��య�ం��న�. అక్కడ మనం ఇల� చదువ���మ�:
�వ� ��మ�ందర నడ�నట�
్ల �ా � క�మ�ర�ల�ను తమ ప్రవరత్ న �ా�ాడ����, ��
ధర్మ�ాసత్ �మ���ప�ప్న నడ�న��డల ఇ�ా����య�ల �ిం�సనమ��ద

క�ర�్చండ��ాడ� �� ��దుట �క�ండక�� డ� �వ� � ��వక��ైన ���దు అను ��

తం��్ర�� ��ల��్చనమ�ట, ఇ�ా����య�ల �ే�ా ��హ� �ా, దయ�ే�ి ��ర��ర�్చమ�
(2 ��న. 6:16).
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���దు�� �ేయబ��న �బంధన అంతక� మ�నుప� ఇ�ా���ల� జ��ంగమ��� �ేయబ��న �బంధనల

ఆ��రం�ా �ేయబ��ం��.

�ేవ�డ� ఈ �బంధనను ���దు ��తంల� �ధుయ్కత్ ం�ా ఎప�ప్డ� �ా్థ�ిం���ో మనక� ఖ�్చతం�ా

�ె�యదు, �ా� ���దు�� �ేయబ��న �బంధనల�� �షయ�లను ��రత్నల� 89 సు���తం�ా �శదపరచు ఒక

�ాకయ్��గ���య�నన్��. ��రత్నల� 89:3-4ల� �ేవ�డ� ���దు���్చన �ా�ాద్నమ� ఈ �ధం�ా ఉనన్��:
��ను ఏరప్రచు���న�ా��� �బంధన �ే�ియ���న్ను,“�తయ్మ� � సం��నమ�ను
�ి్థరపర�ెదను, తరతరమ�లక� � �ిం�సనమ�ను �ా్థ�ిం�ెదన�” �ె�ిప్, ��
��వక��ైన ���దు�� ప్రమ�ణమ� �ే�ియ���న్ను (��రత్నల� 89:3-4).

���దు�� �ేయబ��న �బంధన ��� దృ�ి్ట� ఇ�ా���ల� �ాజత్వమ���ౖ ��ం��్రక��ం�నద� ఈ

�ాకయ్��గమ� సూ�ంచుచునన్��. ల��� ఇం�ా ��ం�ెం ���ద్ష్టం�ా �ెప�ప్��ంట�, అత� సం��నమ� ఎల్ల ప�ప్డ�
ఇ�ా���ల� ప్రజలను ప���ా�ంచు �ాజవంశ��� య�ండ�న� అ�� ���దునక� �ా�ాద్న��్చన��. �ేవ��
ప్రజల��ౖ ���దు �ాజ�న
ౖ ప�ప్డ�, ఇ�ా���ల�ను ఆయన ఒక �ామ��జయ్మ��ా �ేయ�ట ��్వ�ా �ా���

ఆ�ర్వ��ం��డ�, అన�ా, ఆయన �ా��� �ాజ�య్�వృ��ధ్�� సంబం��ం�న ఒక ఉనన్త��న
� �ా్థ���

�సు������్ల �డ�. ఈ జ��య ఆ��ా్వదమ�నక� సంబం��ం�న భ�షయ్త�
త్ ను �ా��ంచ�����, �ా�ల �క్క

�ాశ్వత��న
� �ారంపరయ్మ�, అన�ా �ాజవంశమ�ను గ���్చన సు�ి్థరతను �ేవ�డ� �ా�ాద్నం �ే�ాడ�. �ాబట�్ట
�ేవ�డ� ���దు�� �ే�న
ి �బంధనను మనమ�, �ాజత్వమ�ను గ���్చన �బంధన అ� �ిల�వవచు్చ.

���తత్ ఒడంబ��క
మన��ప�ప్డ� �ార్వ�్రక మ��య� జ��య �బంధనలను గ���్చన ఒక �ా్రథ�క అవ�ాహన

ల�ం�ం�� గనుక, �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క �వ�� దశక� అన�ా, ���తత్ �బంధనక� ��య్యసూత్రం�ా
ఉపక��ంచు �బంధనను గ���్చ ఆల�చన �ే�ద్ �మ�.

మన���ర�� �ెల�సు���న ఐదు �బంధనల���ాట�, �ాత �బంధన ప్రవకత్ ల� �ేవ�� �ాజయ్మ�

�క్క �వ�� దశల� �ేయబ�ే ఒక ���తత్ �బంధనను గ���్చ �ె��ార�. ఆ �బంధన ����� మ�ందు�ా
�ేయబ��న ఏ �బంధన కంట�ను ��పప్�ై య�ండ�న� �ార� ప్రకట�ం��ర�.

ఈ ���తత్ �బంధన బ�ౖ�ల�ల� అ��క ��ట్ల ����్కనబ��య�నన్��, �ా� ���్మయ� 31 మ��య�

���జ
� �్కల� 37 అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్���న �ాకయ్��గమ�ల�య
ౖ �నన్�. ఈ “���తత్ �బంధన”ను గ���్చ ���్మయ�
31:31 ఇల� ��ల�సుత్నన్��:
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ఇ���� ��ను ఇ�ా���ల��ా����ను య����ా����ను ���తత్ �బంధన �ేయ� ��నమ�ల�
వచు్చచునన్�; ఇ�ే ��హ� �ా �ాక�్క (���్మయ� 31:31).

మ��య� అ��క సంద�ాభ్లల�, ఇ�� సమ���నమ�నక� సంబం��ం�న ఒక �ాశ్వత���న �బంధన���

య�నన్ద� ఇ�ే �బంధనను గ���్చ ప్రవకత్ �న
� ���జ
� �్కల� ప్రవ�ం��డ�. ����. 37:26ల� ఇల�
�ా్రయబ��య�నన్��:

��ను �ా���� సమ��� ��ర్థ �న
� �బంధన �ే��దను, అ�� ��క�ను �ా����� �తయ్

�బంధన�ా ఉండ�ను. ��ను �ా��� �ి్థరపర�ెదను, �ా��� �సత్ ��ంపజ��ి �ా��మధయ్ ��
ప���దధ్ స్థ లమ�ను �తయ్మ� ఉం�ెదను (����. 37:26).

���సత్వ�లంద���� �ె��ిన �ధం�ా, ��సు ప్రభ�వ� ప్రభ��ా�్ర ��జన సమయంల� ప���న మ�టలను

��ల� ����ం��య�లక� జ�్ఞపకం �ే�న
ి ప�ప్డ� సమ�����ర్థ ��న ఈ �తయ్ �బంధన ��స
� త్ ునందు ��ర����ంద��

�షయ��న్ ఆయన సప్ష్టం�ా �ె�యజ�పప్డ�. ప్రభ�వ� ప���న మ�టలను ��ల� 1 ����ం��. 11:25ల� ఇల�
ర�ం��డ�:

ఆయన �ాత్రను ఎ�త్ ��� �� �ాత్ర �� రకత్ మ�వలన��న
ౖ ���తత్ �బంధన; �ర�

���ల���� ��్రగ�నప�ప్�ెల్లననున్ జ�్ఞపకమ� �ే�ి��నుట��� ���� �ేయ�డ� �ె��ప్ను (1
����ం��. 11:25).

���సత్ ునంద� ఈ ���తత్ �బంధన ��్వ�ా, �ేవ�డ� తన �ాజయ్మ���ౖ ��� కడపట� దశల� ��య్య�ాలన

�ేయ�చు��న్డ�, ���� మనమ� ���తత్ �బంధన య�గమ� �ిల�సుత్��న్మ�. �ేవ�డ� �ా్ర�న �ాలమ�ల�

�ా్థ�ిం� ఇ�ా���ల� జ��ంగమ� ��్వ�ా బలపర�న� అన�ా, తన �ాజయ్మ�నక� సంబం��ం�న లకష్య్మ�లను
�ా��ంచునట�
్ల ఆయన తన ప్రజలను ప���ా�ంచ����� ఒక ��య్యసూత్రం�ా ఉపక��ంచ����� ���తత్ �బంధన

ర��� ం��ంచబ��ం��. ఈ ��త�వ�నుబట�్ట ��, ఇ�� ��ర��ర�ప్ �బంధన అ� ఉతత్ మం�ా ప��గణ�ంపబడ�త�నన్��.
��ర��ర�ప్ సంబంధ���న ఈ �బంధన �ేవ�డ� తన ప్రజల �ేశబ��ష్కరణను అంతం�ే�ి తన

�ాజయ్మ�ను భ���గంతమ�ల వరక� �సత్ ��ంపజ��న
ి తర�ణంల� �ా��� �యం�్రంచ����� ఉ�ేద్�ంపబ��ం��.

���తత్ �బంధన �ేవ�డ� తన ప్రజలను కష్�ంపబ��, మ��య� ���ంపబ��, ఆయనను తపప్క�ం�� ���ంచు
ప���త్ అ���ార�యయ్బ��న జ���ా ర��ాంతరమ� �ెం��ంచు �బదధ్ తగల�ైయ�నన్��. ప్రవకత్ �న
� ���్మయ�
ఈ ర��ాంతరమ�ను ���్మయ� 31:31-34ల� వ��్ణసత్ ునన్ ������న్ గమ�ంచం��:

ఇ���� ��ను ఇ�ా���ల��ా����ను య����ా�� ��ను ���తత్ �బంధన �ేయ� ��నమ�ల�
వచు్చచునన్�; ఇ�ే ��హ� �ా �ాక�్క. . . ఈ ��నమ�ల�న
ౖ తర��ాత ��ను
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ఇ�ా���ల��ా����ను య����ా����ను �ేయబ� వ� �బంధన ��ే, �ా��

మనసుస్లల� �� ధర్మ��� ఉం�ెదను, �ా�� హృదయమ��ద ��� �ా్ర��దను; ��ను
�ా���� �ేవ�డ��ౖ య�ందును �ార� ��క� జనులగ�దుర�. �ార� మ�� ఎనన్డ�ను
��హ� �ాను గ���్చ బ� ధ��ందుదమ� అ� తమ �� ర�గ��ా����
� ా� తమ

సహ� దర�లక��ా� ఉప�ేశమ� �ేయర�; ��ను �ా�� �ో షమ�లను కష్�ం� �ా��

�ాపమ�లను ఇక ��నన్డ�ను జ�్ఞపకమ� �ే�ి��నను గనుక అల�ప్ల�� ఘనుల��
అందర�ను న��న్ర�గ�దుర�; ఇ�ే�హ
� � �ా �ాక�్క (���్మయ� 31:31-34).

గనుక మనమ� ����� మ�ందట� �ాఠంల� ��ర�్చ���నట�
్ల , �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క �ాకడక�

సంబం��ం�న �వ�� �ి్థ� మ�డ� దశలల� ��ట��ేసు��ంట�ం��. ���సత్ ు �క్క ఇహల�క ప��చరయ్ మ��య�
ఆయన అ�� సత్ ల�ల� �ే�ిన పనుల ��్వ�ా ����� �ా్రరం��తస్వమ� �ా�ంపబ��ం��. అ�� ఇప�ప్డ� మన

�ాలమ�ల� ��న�ాగ�చునన్��, మ��య� సమసత్ మ� సమ�పత్ మ��య్ తర�ణంల� ���సత్ ు ����� వ�్చనప�ప్డ� అ��
��� ప��ప�ర్ణ �ి్థ��� �ేర���ంట�ం��. ���తత్ �బంధనను �ేవ�డ� �ా్థ�ిం�న ������న్ అర్థ ం �ేసు�������,
�ాజయ్మ�ను గ���్చన ���తత్ �బంధనల�� ఈ మ�డ� దశలను జ�్ఞపకం �ేసు��నడం అవశయ్క���య�నన్��.
����్వర� ���నమ�లల�, ���తత్ �బంధన �క్క ప��ణ�మ�ల� స��తం మ�డ� దశలల�

��ట��ేసు��నుచునన్�. ��స
ి ర��ాంత��కరణమ�ల�
� త్ ు �దట��ా�� వ�్చనప�ప్డ�, ���తత్ �బంధన కల�గజ��న
�ాట� ప్ర���ా�న్ చూ�ించడం �దల�య్ం��. ���సత్వ సంఘ చ��త్ర యందంతటను అ� ��న�ాగ�చు��

య�నన్�. �ా� ���తత్ �బంధన �క్క కడపట� �ాసత్ వమ� ��స
� త్ ు ����� వ�్చనప�ప్డ� మ�త్ర�� జర�గ�త�ం��.
ఆ ��నమ� వ�్చనప�ప్డ�, ���తత్ �బంధన �ేవ�� �బంధనలక� సంబం��ం�న చ��త్ర అంతట� ప���త్

��ర��రప్వ�త�ం��. ఆ��మ�, ��వహ�, అబ�్ర�మ�, ��� మ��య� ���దు�� �ేయబ��న �బంధన
�యంత్రణల ��నుక నునన్ �ేవ�� సంకలప్మ�లను �ి�ధ్ �ంపజ�సత్ ుం��.

�ేవ�డ� చ��త్ర యందంతటను తన �ాజయ్మ�ను ��య్య�ాలన �ేయ����� �బంధనల� �ా��నమ�ల�ౖ

య�నన్వ� �ెల�సు���న తర��ాత, ఇక మ�డవ అం�ా�న్ చూ��ద్మ�: �బంధనల �ైతనయ్ �జ�్ఞనమ�.

�ేవ���� మ��య� ఆయన ప్రజలక� మధయ్ పరసప్రమ� ప్ర��వమ� చూ�ిన పనులను ఒ��్కక్క �బంధన ఎల�
�యం�్రం�ం��?
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�బంధనల ప��ణ�మ�లమ�ల�
ఈ ప్రశన్లక� సమ���నం �ెపప్కమ�నుప�, ఒక మ�ఖయ్ �షయ��న్ మనమ�

�ెప�ప్��నవల�ియ�నన్��. అ�ేమన�ా, �ేవ�డ� తన �బంధనల �షయంల� ల�ంఛన�ా్రయం�ా ప్ర���ం�న
ల�క �ాట�� ధు్ర�క��ం�న కష్ణ�ల�� ���న్ �ాకయ్���ాల� ఎక�్కవ ప్రతయ్కష్ం�ా వయ్వహ���త్ ా� మ��య� ఈ

�ాకయ్���ాల� ఒ��్కక్క �బంధనను గ���్చన ���ద్ష్ట��న వ�ా్కణ�ంప���ౖ ఎక�్కవ శ�దధ్ చూ�ి�త్ ా�. �ా� ఈ

వ�ా్కణ�ంప�లను �ం�న��ౖయ�నన్, �బంధన ��తమ�నక� సంబం��ం�న ప��ణ�మ�లమ�లను గ���్చ
�ం�ా ఎక�్కవ ��ర�్చ��నవచు్చ.

ఆ��మ��� �ేయబ��న �బంధన ల�కమ� ప�ట�్ట నప�ప్డ� �ా్థ�ింపబ��న ���న్ ఆ��రభ�త��న
�

నమ���లను ఉ��్ఘట�ం�న��. ��వహ��� �ేయబ��న �బంధన ప్రకృ� �క్క సు�ి్థరతను ఉ��్ఘట�ం�న��.

అబ�్ర�మ��� �ేయబ��న �బంధన �ేవ�� �ా�ాద్నమ�ను త్వ��తం �ే�ిన��. ����� �ేయబ��న �బంధన
�ేవ�� ధర్మ�ాసత్ �మ�ను ఉ��్ఘట�ం�న��. ���దు�� �ేయబ��న �బంధన ���దుక� సంబం��ం�న

�ాజవంశమ�ను �ేవ�డ� ప్ర�ేయ్��ం� ఏరప్రచు���న �ాజత్వమ�గల క�ట�ంబమ� ప్రమ�ఖం�ా ప్రకట�ం�న��.
మ��య� ���తత్ �బంధన ��ర��ర�ప్ను ఉ��్ఘట�ం�న��. �ా� ఈ ఉ��్ఘటన �బంధన ��తమ�ను గ���్చ

సమగ��న
� వర్ణనల� �ావ�; అ� ��వలమ� ���న్ ప్ర����ంశమ�లను �ె�యజ�యవచు్చ. �బంధన ��తమ�
�క్క ప��ణ�మ�లమ�లను గ���్చన �ం�ెన
ౖ దృశయ్మ�ను చూ��లంట�, �ేవ���� �ేయబ��న �బంధన

��తమ� ����్కనబ��న ఈ ఉ��్ఘటనల కంట� ఎం�� ఎక�్కవ �షయం క��ియ�నన్ద� మనమ� గ���త్ం���.
ఆ��మ��� �ేయబ��న �బంధననుబట�్ట �ేవ���� ఉం��న సంబంధం ��వలమ� మ�ల���ర���న

�షయ�లను గ���్చన�ై య�ండల�దు. ��వహ� �ాలంల�, మ�నవజ�� మ��య� �ేవ���� మధయ్ ఉం��న

పరసప్ర ప్ర��వం ప్రకృ� సు�ి్థరతను �ం�న�ై య�ం��న��. అబ�్ర�మ� �ాలమ�ల� �ేవ���� ఉం��న

సంబంధం �ా�ాద్నమ� కంట� ఎ��న్ ఎక�్కవ �షయ�లక� అవసరం క�ప్ం�న��. ��� శకమ�ను �ేవ�డ� తన
ధర్మ�ాసత్ �మ�ను దృ�ి్టల� ఉంచు���న ���� �ం� �యం�్రం��డ�. ���దు శకమ�ల�, ���దు �క్క
�ాజవంశమ�ను �ం�న దృ�ి్ట��ణం�� �ేవ�డ� తన ప్రజల�� దగగ్ ర సంబంధం క���య�ం�ెను. ���తత్

�బంధనల� �ేవ���� క��� నుండ� ��తం ��� ��ర��ర�ప్ సూ�ంచు ఉ��్ఘటన కంట� ఎక�్కవ సం��్లష్ట�న
� ��.
�బంధన ��తమ�ను మనమ� అ��్వ�ిసత్ ుండ�ా, �ె�
ౖ క���న �బంధనల�న్య� ఒ�� �ా్రథ�క

ఏ�ాప్ట�ను, ప�్చమ ఆ�ియ�ల�� సుజ��న్
� -వసస్ల్ ట�్రట�స్ ల� మన���వర�� చూ�న మ���ంతల

��ా్మణమ�ను అనుస��ంచుచునన్వ�� �షయ��న్ మనమ� �ెల�సు��ంట�మ�. �ేవ���� గల �బంధనల�

��ంచుటను గ���్చన ప��ణ�మ�లకమ�ల� �ేవ�� ఔ��రయ్మ�ను, మ�నవ�ల �ాజభ��త్ �క్క అవసరతను,

-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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మ��య� మ�నవ�ల� ప్రద��్శం�న �ాజభ��త్ మ��య� �ాజ�ో్ర హమ� �క్క పరయ్వ�ానమ�లను ఎల్ల ప�ప్డ�
క���య�ం��న�.

�ాత �బంధన �క్క ప��ణ�మ�లకమ�లను �పప్�����, ప్ర� ఒక్క �ాత �బంధనల� ఈ మ�డ�

అంశమ�ల� ఎల� కనబడ�త���న్� మనమ� చూ�ాత్మ�. �దట��ా, మనమ� �ా్ర�న �ార్వ�్రక

�బంధనలను చూ�ాత్మ�. ��ండవ���ా, �ేవ�డ� �ాత �బంధన ఇ�ా���ల��� �ే�న
ి జ��య �బంధనలల� ఈ

ప��ణ�మ�లకమ�లను మనమ� చూ�ాత్మ�. మ��య� మ�డవ���ా, ఈ ప��ణ�మ�లకమ�ల� ���సత్ ునంద� ���తత్
�బంధనల� �����ంపబ��న ���నమ�ను మనమ� చూ�ాత్మ�. �దట��ా, �ా్ర�న �ార్వ�్రక �బంధనలను
చూ��ద్మ�.

�ార్వ�్రక �బంధనల�
�ా్ర�న చ��త్ర �ాలమ�ల� �ేవ�డ� అ��మ��� మ�ల���రమ�లను గ���్చన �బంధనను, మ��య�

��వహ��� �ా్వ���క సు�ి్థరతను గ���్చన �బంధనను �ా్థ�ిం��డ�. �ా� ఈ �బంధనల ��ం� ద ��న�ా��న

��తం �సత్ ృత��న
� ��ణ
� �ెయ
ౖ �ం��న��, మ��య� ఈ �షయ�లను �ేవ��
� �ల� గల �షయ�ల� క��� �ే�న

ఔ��రయ్మ�, మ�నవ �ాజభ��త్, మ��య� మ�నవ�ల �ాజభ��త్ మ��య� �ాజ�ో్ర హమ�నక� సంబం��ం�న

పరయ్వ�ానమ�లను అంశమ�ల ���ంద ఎర�� అకష్రమ�ల�� �����క��ంచవచు్చ. �ా్ర�న �ాలమ���ట� ఒ��్కక్క

�బంధన �షయంల� ఇ�� ఎల� �ాసత్ వ�, మనమ� క�్లపత్ ం�ా �ెల�సుక�ం��మ� — �దట��ా, ఆ��మ���
�ేయబ��న �బంధన, ఆ తర��ాత ��వహ��� �ేయబ��న �బంధనను చూ��ద్మ�.

ఆ��మ�
�ట్ట �దట��ా, ��� �ీత్ � మ��య� ప�ర�ష�� పట్ల , �ార� �ాపమ� �ేయక మ�ను��, �ేవ�డ� ఎం��

ఔ��రయ్మ�ను కనుపర��డ�. ఆయన మ�న�ా� ��తత్ ం, అల్ల కల�్లలం�ా ఉం��న ప���్థ �
ి ల� నుం�� ��ి
చూడమ�చ్చట�ౖన మ��య� �న�� ం��ౖన క�మమ�ల� ల�కమ�ను �ిదధ్ం �ే�ాడ�. ఆయన ��ౖభ����త���న
పర�ెస
ౖ ును ర��� ం��ం� ఆ��మ�ను మ��య� హవ్వను అక్కడ ఉం�, �ా���� సకల

ప్ర�య్ే �ా���ారమ�ల���్చడ�. దయగల ఈ �ారయ్మ�ల� �ేవ�డ� మ�నవ జ���� �ే�న
ి �దట� �బంధన
ఏ�ాప్ట�క� మ�రగ్ మ�ను �ిదధ్ం�ే�ా�.

��ండవ �ా్థనంల�, ఆ��మ��� �ేయబ��న �బంధన క��� మ�నవ�ల నుం�� ��ా్వస�ాత్రమ�ను

����న��. ఆ��మ� మ��య� హవ్వ ఆయన �� �కల��ా ఆయనను ���ంచవల�న� ��ర�ట���ాట�, మం��ెడ్డల
�ె���చు్చ వృకష్మ��� �ేవ�డ� �ా�� �ా�ాద్న�ాలనను ప����ం��డ�. ఆ��. 2:16-17ల� ఆయన �ా���� ఈల�గ�
ఆజ�్ఞ�ిం��డ�:

-21����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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ఈ ��టల�నునన్ ప్ర� వృకష్ ఫలమ�లను �వ� �రభయ్ంతరమ��ా �నవచు్చను;

అ��ే మం� �ెడ్డల �ె���చు్చ వృకష్ ఫలమ�లను �నక�డదు (ఆ��. 2:16-17).
ఆ��మ��� �ేయబ��న �బంధన �ాలమ�ల�� �బంధన ��తమ� ��తత్ ం మ�నవ �ా్వ�భ��త్

�ా��త�
త్ �ా అగతయ్���య�ం��న��.

మ�డవ �ా్థనంల�, ఆ��మ� మ��య� హవ్వ ప్రద��్శం�న �ాజభ��త్ మ��య� �ాజ��ో్ర హమ�ను

గ���్చన పరయ్వ�ానమ�ల�ం��న�. �ార� �ాజ��ో్ర హ�ల�ౖ �����ంపబ��న ఫలమ�ను ��న ��డల ���

పరయ్వ�ానమ�లను అనుభ�ం���స్ ఉంట�ంద� �ేవ�డ� ఆ��మ� మ��య� హవ్వక� సుసప్ష్టం�ా
�ె�యజ�పప్డ�. ఆ��. 2:17ల� �ేవ�డ� ఆ��మ� మ��య� హవ్వక� ఇల� ��ల���్చడ�:
�వ� �ాట�� �ను ��నమ�న �శ్చయమ��ా చ�ె్చదవ� (ఆ��. 2:17).

��� అంత�ాభ్�ా�న్బట�్ట , ఆ��మ� మ��య� హవ్వ ఈ ప��కష్ల� ���గ్ ,� �ేవ�� ���సూ
త్ ఆయన

�ాజయ్మ�ను �ాయ్�ింప జ��ియ�ం��నట్ల ��ే, �ార� బహ� ��పప్�ా ఆ�ర్వ��ంపబ��న�ా��� య�ందుర�.

�ాబట�్ట , �ేవ�డ� �ే�న
ి �బంధననుబట�్ట ఆ��మ� �ేవ���� క���య�ం��న �బంధన సంబంధంల�

�ాజభ��త్ మ��య� �ాజ��ో్ర హమ�నక� సంబం��ం�న పరయ్వ�ానమ�ల� స��తం �ే��య�ం��న�. ఆ��మ�
మ��య� హవ్వ �షయంల� ఏ�ే�� �ాసత్ వ��� య�ం��న�ో అ�� �ా�� సం��నమ� �షయంల� క���

�ాసత్ వ��న
� �ై య�ం��న��. �ేవ���� క��� ��న�ాగ�చుం��న ��తంల� �ేవ�� ఔ��రయ్మ�, మ�నవ

�ా్వ�భ��త్, మ��య� సంబం��త పరయ్వ�ానమ�ల� క��ియ�ం��న�.

��వహ�
�ేవ�డ� ఆ��మ��� �ే�న
ి �బంధన���ాట�, ఈ మ�డ� �బంధన ప��ణ�మ�లకమ�ల �షయంల�

ఆయన ��వహ� మ��య� అత� సం��నమ��� స��తం సంబంధంగల�ా�ై య�ం�ెను. �దట��ా, �ేవ��
ఔ��రయ్మ� ��వహ��� �ేయబ��న �బంధనక� మ�రగ్ మ�ను �ిదధ్ం �ే�న
ి ��. �ేవ�డ� తన ��మంత��న
�

��య్యమ� ��ప�ప్న మ�నవ జ��� ��శనమ� �ేయ�ల� �శ్చయం�ా ��ా్మ�ంచు���నప�ప్డ�, ��వహ�ను
మ��య� అత� క�ట�ంబమ�ను ర��ం��ల� క��� ఆయన ��ా్మ�ంచు����న్డ�. ఆ��. 6:8ల� ఇల�
�ా్రయబ��య�నన్��:

అ��ే ��వహ� ��హ� �ా దృ�ి్టయందు కృప �� ం��న�ా����ను (ఆ��. 6:8).
�ేవ�డ� ��వహ� మ��య� అత� క�ట�ంబమ� పట్ల ఎం�� దయను ప్రద��్శం��డ�.
-22����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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��ండవ���ా, ��వహ� �ేవ�� ��డల �ా్వ�భ��త్� చూ�ిం��ల� ఆయన ఆ�ం��డ�. అతడ� ఓడను

���్మం� సకల జంత�వ�లను �� గ��ేయ�ల� ఆజ�్ఞ�ిం��డ�. ��వహ��� �ేయబ��న �బంధన��,

అత���యయ్బ��న బ�ధయ్త ఎంత దగగ్ �� సంబంధం గల�ైయ�నన్�ో ఆ��. 6:18-19ల� గమ�ంచం��. అక్కడ ఇల�
చదువ���మ�:

అ��ే ��� �� �బంధన �ి్థరపరచుదును; �వ�ను . . . ఆ ఓడల� ప్ర���ంపవల�ను.
మ��య� ���క�డ �ాట�� బ్ర����ం� య�ంచు��నుటక� సమసత్ �వ�లల�, అన�ా

సమసత్ శ��ర�ల�క్క ప్ర� జ��ల��� ��ం�ే�ి ��ప�ప్న �వ� ఓడల���� �ేవల�ను;
�ాట�ల� మగ��య� ఆడ���య� నుండవల�ను (ఆ��. 6:18-19).

��వహ� తన క�ట�ంబమ��� క��� ఓడల���� ప్ర��
� ం�, అత��� క��� జంత�వ�లను ��ి���వ�్చ

�ాట�� బ్ర���ం� య�ంచు�����స్న బ�ధయ్తగల�ా�ై య�ం�ెను. జలప్రళయం తర��ాత క���, మ�నవజ��
�ేవ�� స్వర�పమ��ా వ��ం���స్న �ాత్రను ��ర���ా్చ�స్న బ�ధయ్తను ��వహ� �ేపట�్టల�

�ేవ�డ�ప�నర���్ఘట�ం��డ�. ఇతర �షయ�ల���ాట�, ఆ��. 9:7ల� ఆయన ఇల� ��ల���్చడ�:
�ర� ఫ�ం� అ�వృ��ధ్ ��ందు��; �ర� భ���ద సమృ��ధ్�ా సం��నమ� క�
�సత్ ��ంచుడ� �ా���� �ె�ప్� ను (ఆ��. 9:7).

ప్రకృ� సు�ి్థరతను గ���్చన �ా�ాద్నమ���ౖ నునన్ ��వహ��� �ేయబ��న �బంధన �క్క ఉ��్ఘటన

��వహ� మ��య� ఆయన �ా���� ప్ర������ య�ం��న�ారందర� �ేవ�� ��డల �ా్వ�భ��త్గల�ా���
య�ం���స్న అవసరతను ��ల��ంచల�దు.

మ�డవ���ా, ��వహ� �ాలమ�ల� మ�నవ�ల� ప్రద��్శం�న �ాజభ��త్ మ��య� �ాజ��ో్ర హమ�నక�

త��న పరయ్వ�ానమ�ల�ం��న�. ��వహ� ���� �ేవ�� ��డల ��ా్వస�ాత్ర��న�ా�ై య�ం�ెను. �ాబట�్ట ,

జలప్రళయం తర��ాత అతడ��ప్ం�న అరప్ణను బట�్ట �ేవ�డ� సం���ిం� సు�ి్థర��న
� ల�కమ���్చ అత��
ఆ�ర్వ��ం��డ�. ఆ��. 8:20-21ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

అప�ప్డ� ��వహ� ��హ� �ాక� బ��ీఠమ� కట�్ట , ప�త్ర ప�వ�ల�న్ట�ల�ను ప�త్ర
ప�ల�న్ట�ల�ను ���న్ ��ి��� ఆ �ీఠమ��ద దహనబ� అ��ప్ం�ెను. 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 (ఆ��. 8:2021).

-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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�ేవ���ల� ��ల��్చనపప్ట����, ఆయనక� ���ధం�ా �ేయబడ� �ర�గ�బ�ట� �వ్రమ��ా �ాపగ�సత్���న

పరయ్వ�ానమ�లను క���య�ండ�న�� �షయ��న్ క��� ఆయన సప్ష్టం�ా �ె�యజ�పప్డ�. ఉ��హరణక�,
ఆ��. 9:6ల�, నరహతయ్ �ేయ��ా�� ����� వచు్చ �ాపమ�ను �ేవ�డ� ఇల� ��ల���్చడ�:

నర�� రకత్ మ� �ం��ంచు�ా� రకత్ మ�, నర�� వలన�� �ం��ంపబడ�ను (ఆ��. 9:6).
�బంధన ��తమ�నక� సంబం��ం�న మ�డ� ప��ణ�మ�లకమ�ల� ��వహ� సం��నమ� వరక�

క��� ��న�ా��న�.

జ��య �బంధనల�
�ా్ర�న �ార్వ�్రక �బంధనల �షయంల� ఏ�� �ాసత్ వ��� య�ం�ె�� అ�� �ేవ�డ� ఇ�ా���ల��� �ే�న
ి

జ��య �బంధనల �షయంల� క��� �ాసత్ వ���న�ై య�ం�ెను. అబ�్ర�మ��� �ేయబ��న �బంధన

�ా�ాద్నమ�ను ఉ��్ఘట�ం�ం��, ����� �ేయబ��న �బంధన ధర్మ�ాసత్ �మ�ను ప్రమ�ఖం�ా ప్రకట�ం�ం��,

మ��య� ���దు�� �ేయబ��న �బంధన ���దు ఇంట��ా�� �ాశ్వత��న
� �ాజవంశమ�ను త్వ��తం �ేసత్ ూ,
ఇవ�న్య� సుజ��న్
� -వసస్ల్ ట�్రట�స్ నమ���ను అనుస��ం���. �ై�క��న
� �బంధనలను గ���్చన ఈ
మ�డ� దశలల�, ప్ర� ఒక్క ���ల�ను ఔ��రయ్ప� ప��ణ�మ�లకమ�ల�, మ�నవ�ల �ాజభ��త్ మ��య�

పరయ్వ�ానమ�ల�ం��న�. ఈ �బంధనలల� ప్ర� ఒక్క ���� అ� ��ట��ేసు��నుచునన్ వర�సక�మంల�

మనమ� మ��క ప�ాయ్యం చూ��ద్మ�: �దట అబ�్ర�మ���, ��ండవ���ా �����, మ��య� మ�డవ���ా
���దు�� �ేయబ��న �బంధన.

అబ�్ర�మ�
అబ�్ర�మ��� �ేయబ��న �బంధన ఇ�ా���ల� ప్రజల వంశమ� మ��య� �ా�� ��ర���న భ���గమ�ను

గ���్చన �ా�ాద్నమ�లను ఉ��్ఘట�ం�న��, �ా� ఈ మ�డ� �బంధనల ప��ణ�మ�లకమ�ల� ఈ సమయంల�

అమల��ేయబడ�చుం��న�. �దట����ా, �ేవ�డ� అబ�్ర�మ� ��డల ఎం�� ఔ��రయ్మ�ను ప్రద��్శం��డ�.

ఉ��హరణక�, �ేవ�డ� అబ�్ర�మ��� �ే�న
ి �బంధనక� అ��క సంవతస్రమ�ల ���తం ఆయన అబ�్ర�మ�ను
�దట��ా�� �ి��నప�ప్డ�, �ేవ�డ� అబ�్ర�మ� పట్ల ��పప్ అనుగ�హమ�ను ప్రద��్శం��డ�. ఆ��. 12:2ల�

�ేవ�డ� ��ల��్చన మ�టల� గమ�ంచం��:

�నున్ ��పప్ జనమ��ా �ే�ి �నున్ ఆ�ర్వ��ం� � ��మమ�ను ��పప్ �ేయ�దును,
�వ� ఆ��ా్వదమ��ా నుందువ� (ఆ��. 12:2).
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మ�డవ �ాఠమ�: �ై�క���న ఒడంబ��కల�

అబ�్ర�మ� ��త�ాలమందంతటను �ేవ�డ� �ితర���� క�కరమ�ను చూ�ాడ�, అత� �ాపమ�ను

కష్�ం��డ�, అత� ��మంత���ా ప��గణ�ం��డ�, అత��� ఎదు��న
� ఆపదల�న్ట�ల� అత�� �ా�ా��డ�.
��ండవ���ా, ఈ మ�లప�ర�ష�� �ాజభ��త్� క��� �ేవ�డ� ���ాడ�. ఉ��హరణక�, �ేవ�డ�

�దట��ా�� అబ�్ర�మ�ను �ి��నప�ప్డ� క���, అబ�్ర�మ� ఆయనక� ��ేయ�డ� �ా�ాల�

�ేవ����ం��డ�. ఆ��. 12:1ల� �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�నక� ఇల� అజ�్ఞ�ిసత్ ు��న్డ�:

�వ� ల�� � �ేశమ�నుం��య� � బంధువ�ల �దద్ నుం��య� � తం��్ర �ంట�

నుం��య� బయల��ే�� ��ను �క� చూ�ించు �ేశమ�నక� ��ళ్ల �మ� (ఆ��. 12:1).
అబ�్ర�మ� తన స్వ�ే�ా�న్, తన క�ట�ంబ��న్ ������ట�్ట అతడ� ఇ��వర��నన్డ�ను చూడ� �ే�ా���

���్ల �ల� �ేవ�డ� ���ాడ�. ఆ��. 17:1-2ల�, �ేవ�డ� అబ�్ర�మ��� �బంధన �ే�ి ���� ధు్ర�క��ం�నప�ప్డ�,
అబ�్ర�మ� �ేవ�� పట్ల �ా్వ�భ��త్� ప్రద��్శం���స్ ఉంట�ంద� �ేవ�డత��� ఎల� జ�్ఞపకం�ేసత్ ు��న్�ో �నం��:
�� స�న్��ల� నడ�చుచు �ం��ర��త�డ��ౖ య�ండ�మ�. ��క�ను �క�ను మధయ్ ��
�బంధనను �య�ం� �నున్ అతయ్��కమ��ా అ�వృ��ధ్ �� ం��ం�ెదన� అత���
�ె�ప్� ను (ఆ��. 17:1-2).

అ��క మం�� ��స
� త్ వ�ల� ఈ �షయ��న్ గమ�ంచక �� �నపప్ట����, �ేవ�డ� �ే�ిన �బంధననుబట�్ట

అబ�్ర�మ� �ేవ���� క���య�ం��న సంబంధం ప���త్�ా �ా�ాద్నం�� క���న�� �ాదు. �ాత �బంధనల� ఉనన్
ఇతర ఒడంబ��కల�న్ట� వల��,� అబ�్ర�మ� �ేవ�� ��డల �ా్వ�భ��త్ ప్రద��్శం��ల� �ేవ�డ� ���ాడ�.
మ�డవ���ా, అబ�్ర�మ� ప్రద��్శంచు �ా్వ�భ��త్�� ల��� �ా్వ��ో్ర హమ�నక� త��న

పరయ్వ�ానమ�ల�ం��నవ�� �షయ��న్ క��� �ేవ�డ� సప్ష్టం�ా �ె��ాడ�. అబ�్ర�మ� అనువ��త్ం�నట్ల ��ే,
2వ వచనంల� �ెల�పబ��న ఆ��ా్వదమ�ల��ౖ ప్ర�ేయ్క శ�దధ్ వ��సత్ ూ, ఆ��. 17:1-2ల� అబ�్ర�మ� నమ్మకసుత్�ై

య�ం��ల� �ేవ�డ� ��ర�త���న్డను �షయ��న్ మ��క ప�ాయ్యం గమ�ంచం��:

��ను సర్వశ��త్గల �ేవ�డను; �� స�న్��ల� నడ�చుచు �ం��ర��త�డ��ౖ య�ండ�మ�
(ఆ��. 17:1-2).

తర��ాత 2వ వచనమ�ల� ఇల� ��ల�సుత్��న్డ�:
��క�ను �క�ను మధయ్ �� �బంధనను �య�ం� �నున్ అతయ్��కమ��ా అ�వృ��ధ్
�� ం��ం�ెదన� అత��� �ె�ప్� ను (ఆ��. 17:2).

-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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అ��్ర�మ� �క్క సం�����వృ��ధ్ అతడ� ప్రద��్శంచు �ా్వ�భ��త్ ప్ర�ార���న పరయ్వ�ాన���

య�ంట�ంద� �ేవ�డ� సు���తం�ా ప్రకట�ం��డ�. అ�ే ప్ర�ారం�ా, �ా్వ��ో్ర హమ�నుబట�్ట �వ్ర��న

�ాపమ�లను ఎదు��్కనవల�ి య�ంట�ంద� క��� �ేవ�డ� ��ల���్చడ�. ఆ��. 17:10-14ల� �ేవ�డ�
అబ�్ర�మ�నక� ఏమ� ��ల���్చ�ో �నం��:

��క�ను �క�ను � తర��ాత � సంత���� మధయ్ �ర� �����నవల�ిన �� �బంధన
��దన�ా �ల� ప్ర� మగ�ాడ�ను సునన్� �� ంద వల�ను . . . సునన్� �� ంద�

మగ�ాడ�, అన�ా ఎవ� ���ాయ్ంగచర్మమ�న సునన్� �ేయబడ�ో అట�్ట �ాడ� తన

జనులల�నుం�� ��ట�్ట ��యబడ�ను. �ాడ� �� �బంధనను ���య���న్డ� (ఆ��.
17:10-14).

�బంధన �ా్వ�భ��త్�� సమరప్ణక� �హన్ం�ా �ేవ�డ� సునన్�� ���ాడ�, �ాబట�్ట ఇ�ా���ల�

ప�ర�ష�లలల� సునన్� �� ంద� ప్ర��ాడ� ఆయన ప్రజల నుం�� �����యబడ� �ాపమ�ను అనుభ��ాత్డ�,
మ��య� �బంధన ��తమ�ల�� ఆ��ా్వదమ�ల నుం�� త�ిప్ంచబడ��డ�. అబ�్ర�మ�నక� దగగ్ ర

సంబంధమ�నన్ట�్ట కనబడ�త�నన్ ఈ మ�డ� �బంధన ప��ణ�మ�లకమ�ల�ను అబ�్ర�మ� �దల�
����� �ేయబ��న �బంధన వరక�ం��న �ేవ�� ప్రజల ����లను �యం�్రం���.

���
ఇ�ా���ల� ప్రజల�� �ేయబ��న ��ండవ �బంధన ����� �ేయబ��న �బంధన��� య�ం�ెను.

మనమ� �ె��ి��నన్ట�్ట�ా, ఈ �బంధన �ేవ�� ధర్మ�ాసత్ �మ�ను ����్కవ�ా్కణ�ం�న�� ఎందుకన�ా �ేవ�డ�
ఇ�ా����య�ల ��త్రమ�లను స���కయ్మ� �ా�ంపబ��న ఒక జ��ంగమ��ా ఏ�ాప్ట� �ేయ�చుం��న

సమయంల� అ�� �ా్థ�ింపబ��న��. �ా� �ేవ�డ� ����� �ే�ిన �బంధన సమయంల�� ��త �ాలమ�ల�

ఇతర �బంధన ప��ణ�మ�లకమ�ల� ల�క�ం��నవ� అను��నడం ఒక �కర���న �� ర�ాటవ�త�ం��. �����

�ేయబ��న �బంధనల�గల �బంధన ప��ణ�మ �లకమ�ల�న్ట� ఉ���� �ేటపరచ�����, ఆ �బంధన �క్క
ప్ర����ంశమ�ను, ప�� ఆజ్ఞ లను మనమ� క�్లపత్ ం�ా చూ��ద్మ�.

�ేవ�� �యమమ�లక� మ�ందు�ా వచు్చచునన్ ప్ర�త్ ావనల�� ప�� ఆజ్ఞ లల� �ె�
ౖ క��న
� ఔ��రయ్మ�

సప్ష్టం�ా కనబడ�త�నన్��. �రగ్ మ 20:2ల�, ప�� ఆజ్ఞ ల� ఈ �ధం�ా ఆరంభమవ�త���న్య�� �షయ��న్
�ర� జ�్ఞప�ా��� �ెచు్చ��నవచు్చ:

� �ేవ��ెన
ౖ ��హ� �ాను ���,� ��ను ��సుల గృహ���న ఐగ�ప�త్ �ేశమ�ల� నుం��
�నున్ ��ల�ప��� ర�ిప్ం��� (�రగ్ మ. 20:2).
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����� �ేయబ��న �బంధన ���యలక� సంబం��ం�న �బంధన �ాదు; అ�� క�కరమ� మ��య�

కృప�� క���న �బంధన��� య�ం��న��. అ��� �ా�, �ేవ�� ప్రజల� �ేవ�� ��డల �ా్వ�భ��త్గల�ా���

య�ండవల�న� �ేవ�డ� ���ాడను �షయ��న్ ప�� ఆజ్ఞ ల� సుసప్ష్టం�ా �ె�యజ�య�చునన్�. �ట్ట �దట�
ఆజ్ఞ , �రగ్ మ. 20:3ల� ఈ ��ం� �� �ధం�ా ఉనన్��:

��ను తపప్ ����క �ేవ�డ� �క� ఉండక�డదు (�రగ్ మ. 20:3).
�ైవసంబంధ��న
� కృప మ�నవ�ల �ా్వ�భ��త్�� పరసప్రం �ర�దధ్ ��న�ై య�ండల�దు; �����

బదుల��ా, అ�� నమ్మకత్వమ� ��రబ��న �షయ�లక� మదద్ �సూ
త్ తదనుగ�ణం�ా న���ిం�న��. ���� �ం�
�రగ్ మ. 20:4-6ల�, ప�� ఆజ్ఞ ల� �ా్వ�భ��త్ మ��య� �ా్వ� �ో్ర హమ� �క్క పరయ్వ�ానమ�లను
�ెల�ప�చునన్�.

. . . �ే� ర�పమ�న�నను �గ�హమ�న�నను �వ� �ే�ి��నక�డదు; �ాట���

�ా��లపడక�డదు �ాట�� ప��ంపక�డదు. ఏలయన�ా � �ేవ�డ��న
ౖ ��హ� �ానగ�
��ను ��షమ�గల �ేవ�డను; ననున్ �ే్వ�ించు�ా�� �షయమ�ల� మ�డ� ��ల�గ�

తరమ�ల వరక�, తండ�్రల �ో షమ�ను క�మ�ర�ల����� ర�ిప్ంచుచు ననున్ ��్ర�ం�

�� ఆజ్ఞ ల� �����ను�ా��� ���య్తరమ�లవరక� కర�ణ�ంచు�ాడ��ౖ య���న్ను (�రగ్ మ.
20:4-6).

ప�� ఆజ్ఞ లల� కనబడ� �బంధన ప��ణ�మ�లకమ�ల� ��� ��నమ�ల� �దల���� ���దు��

�ేయబ��న తర��ాత �బంధన వరక� ��న�ా��న ��తమంతట��� వ��త్ంచుచునన్�.

���దు
�ాత �బంధన ఇ�ా���ల��� �ేయబ��న �వ�� �బంధన, ���దు�� �ేయబ��న �బంధన,

ఇ�ా���ల�ను ప���ా�ంచ����� �ేవ�డ� ���దు సం��నమ�ను �ాశ్వత వంశమ��ా �ా్థ�ించుచు��న్డను
�షయ��న్ ఉ��్ఘట�ం�న�. అట్ల �నపప్ట����, మనమ� బృహత్ దృ�ాయ్�న్ చూ�నప�ప్డ�, ఇ�ా���ల�

ప్రజల��యయ్బ��న �ాజత్వప� వరమ� �ెవ
ౖ సంబంధ���న ఔ��రయ్మ�, మ�నవ �ా్వ�భ��త్ మ��య� సంబం��త

పరయ్వ�ానమ�ల సందరభ్మ�ల� వ�్చనద�� �షయం క��� ���తమవ�త�నన్��.

�ేవ�డ� ���దు�� �ే�న
ి �బంధనను గ���్చ ��రత్నల� 89:3-4 �ాయ్ఖ�య్�ంచుచునన్ ������న్

గమ�ంచం��:

-27����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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��ను ఏరప్రచు���న�ా��� �బంధన �ే�ియ���న్ను,“�తయ్మ� � సం��నమ�ను
�ి్థరపర�ెదను, తరతరమ�లక� � �ిం�సనమ�ను �ా్థ�ిం�ెదన�” �ె�ిప్, ��
��వక��ైన ���దు�� ప్రమ�ణమ� �ే�ియ���న్ను (��రత్నల� 89:3-4).

ఈ వచనమ�ల� �ేవ�డ� ���దునక� చూ�ిన ఔ��రయ్మ�ను ప్ర��ం�సుత్��న్�. ఆయన ���దును

ఏరప్రచు��� అత�� మ��య� అత� సంత��ా���, ఇ�ా����య�ల��ల� �ాశ్వత �ాజవంశమ��ా

�ి్థరపర��డ�. అ��ే �ేవ�డ� �ా్వ�భ��త్ స��తం ��ర�చు, �ా్వ��ో్ర ���� త��న పరయ్వ�ానమ�ల�ంట�య�
బ�����ం��డ�. ��రత్నల� 89:30-32 గమ�ంచం��:

అత� క�మ�ర�ల� �� ధర్మ�ాసత్ �మ� ���� �� ��య్య�ధుల ��చ��ంప���డల . . .
��ను �ా�� �ర�గ�బ�ట�నక� దండమ���ను �ా�� �ో షమ�నక� �ెబ్బల��ను �ా���
���ం�ెదను (��రత్నల� 89:30-32).

���దు క�మ�ర�ల� �ేవ�� �యమమ�లను ������టన
�్ట ��డల, �ార� �వ్రం�ా ���ంపబడ�దుర�.

మ��క ప్రక్క �ేవ�� ��డల �శ్వస�య�ల�ౖయ�ండ� ���దు క�మ�ర�ల ����� ��పప్ ఆ��ా్వదమ�ల�

వచు్చను. ���దు ��నమ� �దల���� �ాత �బంధన మ���య� వరక�నన్ ఇ�ా����య�ల చ��త్రను

మనమ� చ���నప�ప్డ�, ఈ ప��ణ�మ�లకమ�ల� �బంధన ��తమ�ను ��్రక��ంచుచు�� య�ం��నవను

�షయం సప్ష్టమవ�త�ం��. �ాబట�్ట ఈ మ�డ� �బంధనల ప��ణ�మ�లకమ�ల� �ాత �బంధన ఇ�ా���ల�
గ���న
ి ప్ర� ఒక్క �బంధన �ాలమ�ల� కనబడ�త�నన్�.

�ార్వ�్రక మ��య� జ��య �బంధనలల�� ��తమ�నక� సంబం��ం�న ప��ణ�మ�లకమ�లను

మనసుస్ల� ఉంచు��నుట��, మన�ప�ప్డ� ఒక నూతన ఒడంబ��కను, అన�ా ��ర��ర�ప్నక� సంబం��ం�న
ఒడంబ��క గ���్చ �ెల�సు������� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ� అర్థ ం.

���తత్ ఒడంబ��క
�ాత �బంధన ఒడంబ��కల ��్వ�ా �ర్వ��ంపబ��న �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క భ�తవయ్మ� ���తత్

�బంధనను �ా్థ�ించడమ�ల� ���సత్ ు �ే�న
ి �ారయ్మ� ��్వ�ా ��� �ఖ�ాగ�మ�నక� �ేర���నన్��. అ�ే ప్ర�ారం�ా,
�ైవసంబంధ��న
� ఇతర ఒడంబ��కల�న్ట� వల��,� బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ఒడంబ��కలను గ���్చన �ా్రథ�క

ప��ణ�మ�లకమ�ల� ��స
� త్ ునంద� ���తత్ �బంధనల� సప్ష్టమగ�చునన్�. �ట్ట �దట����ా, ���తత్ �బంధనల�

�ైవసంబంధ��న
� ఔ��రయ్మ� �ే��య�నన్��. �ేవ�డ� ���తత్ �బంధనను �ి్థరపరచుచుం��న సందరభ్మ�ల�
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ఆయన �ేశబ��ష్కృత�ల�ౖన తన ప్రజలక� ��పప్ క�కరమ�ను చూ�ించున� �ా�ాద్నం �ే�ాడ�. ���్మయ�
31:34ల� ఈ ���ం�� మ�టల� �ా్రయబ��య�నన్�:

��ను �ా�� �ో షమ�లను కష్�ం� �ా�� �ాపమ�లను ఇక��నన్డ�ను జ�్ఞపకమ�
�ే��
ి �నను (���్మయ� 31:34).

ఈ �ధం�ా మ��య� అ��క��న
� �����లల� �ేవ�� కృ�ాక�కరమ�ను ���తత్ �బంధన సప్ష్టం�ా

ప్రద��్శంచుచునన్��.

అ�ే సమయంల�, ���తత్ �బంధనల� మ�నవ �ా్వ�భ��త్ స��తం ఒక అంశ���య�నన్��. �ేవ�డ� తన

�యమమ�లను రదుద్�ేయ�న� �ా�ాద్నం �ేయడం ల�దు, గనుక అట�్ట �యమమ�లక� ల�బడక�ం�� ఆయన
ఎవ���న
�ౖ ను �న��ంచడ�. అందుక� పరసప్రం �ర�దధ్ ం�ా ఆయన �ా్వ�భ��త్� ��ర�త���న్డ�. అ��ే
�ేవ�డ� ���్మయ� 31:33ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా క��� �ా�ాద్నం �ేయ�చు��న్డ�:

�ా�� మనసుస్లల� �� ధర్మ��� ఉం�ెదను, �ా�� హృదయమ� �ద ��� �ా్ర��దను
(���్మయ� 31:33).

�ేవ�� ప్రజల� �తత్ ���ధ్�� ఆయనక� ల�బడ�నట�
్ర ం�ే హృదయం
్ల �ార� ఆయన ధర్మ�ాసత్ �మ�ను ���

ఆయన �ా���చ
� ు్చన� ఈ వచనమ� �ె�యజ�య�చునన్��.

�వ���ా, �ా్వ�భ��త్� ప్రద��్శంచడం ��్వ�ా కల�గ� ప��ణ�మమ�ల� క��� సప్ష్టం�ా �ె�య�చునన్�.

ఇం�ా, ���్మయ� 31:34ల� ఈ ���ం�� మ�టల� �ా్రయబ��య�నన్�:

��ను �ా���� �ేవ�డ��ౖ య�ందును, �ార� ��క� జనులగ�దుర� (���్మయ� 31:34).
�ేవ�� ప్రజల� ఈ �బంధన �ధులను �����ందుర� గనుక ఆయన తన ప్రజల��ౖ ��పప్ ���న
� ల�

క�మ్మ��ంచున� ఈ సూత్రమ� అభయ��్చన��.

ఇప�ప్డ�, ���తత్ �బంధన ���సత్ ునంద� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన కడపట� దశ �క్క నమ���ను

అనుస��సత్ ూ, మ�డ� దశలల� అమల�ల���� వచు్చచునన్ద� మనమ� ఎల్ల ప�ప్డ� జ�్ఞపకమ�ంచు���ా�.
���సత్ ు మ��య� ఆయన అ�� సత్ ల�ల� �దట��ా�� వ�్చనప�ప్డ� ���తత్ ఒడంబ��కక� �ా్రరం��తస్వం

�ా�ంపబ��ం��. సంఘ చ��త్రయందంతటను ���తత్ ఒడంబ��క సంఘమ�ల� ప��ేయ�చుండ� ���సత్ ు శ��త్ ��్వ�ా
��ధ ��త�లల� ఫలప్రదమగ�చు�� య�ంట�ం��. మ��య� య�గసమ��ిత్ యందు ��స
� త్ ు మ��మల� �����

వ�్చనప�ప్డ� ���తత్ ఒడంబ��క సమ�పత్ మవ�త�ం��.

�దట����ా, ���తత్ ఒడంబ��కక� �ా్రరం��తస్వం �ా�ంపబ��ం�� ఎందుకన�ా ��స
� త్ ు తన ఇహల�క

ప��చరయ్ను ప���త్�ే�ాడ�. ఒడంబ��క ఆయన నుం�� ��ర�చుం��న �షయ�ల�న్ట�ల�ను ���సత్ ు నమ్మక��న
� �ా�ై
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య�ం�ెను. ఆయన ప�ట�్ట నపప్ట� నుం�� క��� తన పరల�కప� తం��్ర ��డల ఎనన్డ�ను అ��ేయతను

ప్రద��్శంపల�దు. ఇంత కంట� ఎక�్కవ�ా, ప్రజల �ాపమ�లక� బ�య�గమ��ా ���సత్ ు �ిల�వ �ద మరణ�ం��డ�
గనుక, ఆయనయంద� రకష్ణ�ర్థ ��న ��ా్వసమ�గల �ారంద���� ఆయన �� ఆ�ా��ంపబడ�చునన్��. ���సత్ ు

ఒక్కమ��� �ే�న
ి బ�య�గమ�, అ�� ప�న�ావృతమ� �ావల�ిన అవసరత మ��నన్ట���� �ాక�ండ�నంత�ా

ప��ప�ర్ణ �న
� �ై య�ం��న��. ఈ �షయ��న్ ���్ర ప�్రక రచ�త ���్ర. 10:12-14ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా
�ెప�ప్త���న్డ�:

ఈయన���
� ే [���సత్ ు] �ాపమ�ల��తత్ ��� స���ాలమ� �ల�చు ఒక్క బ��

అ��ప్ం� . . . �ేవ�� క����ార్శ�మ�న ఆ�ీను����ను. ఒక్క అరప్ణ�ేత ఈయన

ప���దధ్ పరచబడ� �ా��� స���ాలమ�నక� సంప�ర�్ణలను�ా �ే�య
ి ���న్డ� (���్ర.
10:12-14).

ఇట�్ట బ�య�గమ�నుబట�్ట , ���తత్ �బంధనక� �ా్రరం��తస్వం �ా�ంపబ��న��. ���్ర ప�్రక రచ�త,

���్ర 9:11-15ల� ఈ ��ం� �� �ధం�ా �ెప�ప్త���న్డ�:

. . . �తయ్���న ��చన సం�ా��ం� . . . [���సత్ ు] తన స్వరకత్ మ��� ఒక్క�ా��

ప���దధ్ స్థలమ�ల� ప్ర���ం�ెను. . . �ా�ాద్నమ�ను �� ందు ��తత్ మ� ఆయన
���తత్ �బంధనక� మధయ్వ��త్�� య���న్డ� (���్ర 9:11-15).

�ేవ�� ధర్మ�ాసత్ �మ�ను గ���్చన ప్ర� �వరమ� భద్రపరచబడ�నట�
్ల ను, �ాపమ� ��తత్ ��� ఆయన

తనను ��ను ప��ప�ర్ణ �న
� మ��య� సంప�ర్ణ మ���న
ౖ బ�య�గమ��ా అ��ప్ంచ����� �ేవ�డ� తన

అ��్వ�య క�మ�ర�� పం�ిసత్ ూ, త��్వ�ా ���తత్ �బంధనను �ా్థ�ించ����� ఆయన చ��త్రల� జ�కయ్మ�
�ేసు����న్డ�. ఆయనయందు రకష్ణ�ర్థ �న
� ��ా్వసమ�గల �ారంద���� ఆయన బ�య�గమ� �తయ్
కష్మ�పణను కల�గజ�సత్ ుం��.

���సత్ ు �దట��ా�� వ�్చనప�ప్డ� �ే�ిన రకష్ణ�ర్థ �న
� �ారయ్మ� �ా్రమ�ఖయ్��న
� �ైనపప్ట����, ���తత్

�బంధనక� సంబం��ం�న ��పప్ రకష్ణ ���తత్ �బంధన మధయ్వ��త్�ా ఆయన ��న�ా��ంచు �ారయ్మ���ౖ క���
ఆ��రప��య�నన్��. తన ప్రజల ప��న పరల�కమందునన్ తన తం��్ర �ిం�సనమ� ��దుట ���సత్ ు ప్ర�

��నమ� �జ�్ఞపనమ� �ేయ�చు��న్డ�. మ��క ప�ాయ్యం ���్ర ప�్రక రచ�త ఈ �ాసత్ �ా�న్ సూ�ం��డ�.
���్ర. 7:24-25ల� ఈ ���ం�� మ�టల� �ా్రసుత్��న్డ�:

ఈయన �రంతరమ� ఉనన్�ాడ� గనుక మ�ర�ప్ల�� య�జకత్వమ� క���న

�ా����ను. ఈయన తన ��్వ�ా �ేవ�� �దద్ క� వచు్చ�ా�� పకష్మ�న, �జ�్ఞపనమ�
-30����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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�ేయ�టక� �రంతరమ� ��ంచుచు��న్డ� గనుక �ా��� సంప�ర్ణ మ��ా ర��ంచుటక�
శ��త్మంత��ై య���న్డ� (���్ర 7:24-25).

���సత్ ు మనలను ప���ా�సూ
త్ మన పకష్మ�న �జ�్ఞపనమ� �ేయ�చునన్ందు వలన, మనమ�

ఆయనయందు రకష్ణ�ర్థ �న
� ��ా్వసమ�గల �ారంద��� ఆయన మన�ప�ప్డ� ఎదు��్కనుచునన్ ప��కష్ల�
మ��య� క�ా్టల గ�ం�� బయటక� �ెచు్చన�� �ైరయ్ంగల�ార��� య�ండవచు్చ.

�వ���ా, ��స
� త్ ు మన �ాప ఋణమ�ను �ె�్లం�, మన ప��న �జ�్ఞపనమ� �ేయ�చు��న్డ� గనుక

మనమ�, ఒ�ా��క ����న ఆయన ����� వ�్చ, ���తత్ �బంధన �ా�ాద్నమ�లను ��ర��ర�్చన��

�ైరయ్మ�గల�ార��� య�ండవచు్చ. ���్ర ప�్రక రచ�త, ���్ర 9:28ల� ���� ఈ ��ం� �� మ�టలల�
�ెబ�త���న్డ�:

ఆల�గ�న�� ��స
� త్ ు క�డ అ��క�ల �ాపమ�లను భ��ంచుటక� ఒక్క�ా�� అ��ప్ంపబ��,

తన��రక� క���ట్ట ���� య�ండ��ా�� రకష్ణ ��తత్ మ� �ాపమ�ల�క�ండ ��ండవ�ా��
ప్రతయ్కష్మగ�ను (���్ర 9:28).

ఆ ��నమ� వ�్చనప�ప్డ�, ��స
� త్ ునందు �శ్వ�ిం�న ప్ర� ఒక్కర� సంప�ర్ణ ప���దధ్ తను మ��య� ���తత్

ఆ�ాశమ�ల� మ��య� ���తత్ భ���� సంబం��ం�న �ేవ�� �తయ్ �ాజయ్మ�ల�� �తయ్�వ వరమ�ను �� ం�ెదర�.
�ాబట�్ట బ�ౖ�ల�ల�� ఒడంబ��కలను గ���్చ మనమ� చదువ�నప�ప్డ� ప్ర� ఒక్క ఒడంబ��క �ాలమ�ను

గ���్చన �లకష్ణ��న
� ఉ��్ఘట�ంప�లను జ�్ఞపకమ�ంచు������� మనమ� జ�్ఞనవంత�ల��� య�ండ�టక� తగ�

జ�గ�తత్ వ��సత్ ు��న్మ�. �ా� ఈ �లకష్ణ���న ఉ��్ఘట�ంప�ల కంట� �ేవ���� క��� గ���ిన ��తమ� �క్క

���షత మ�� ఎక�్కవ�ా ఉం��నద�� �షయ��న్ క��� మనమ� మనసుస్ల� ఉంచు���ా�. �ేవ����
�ేసు��నబ��న ఒడంబ��క ��తంల�� ప్ర� దశల� ఒడంబ��క ప��ణ�మ�లకమ�ల ప���త్ �ా్థ�
క���య�ం��న��.

�ేవ���� నుండ� �బంధన ��తం �ెవ
ౖ సంబంధ��న
� ఔ��రయ్మ�, మ�నవ �ా్వ�భ��త్, మ��య�

తతప్��ణ�మమ�ల మ���ంతల�ౖన ప��ణ�మ�లకమ�లను ఎల్ల ప�ప్డ� సూ�సుత్ంద� మనమ�
�ెల�సు����న్మ� గనుక, ఇక �వ�� అం�ా�న్ చూ��ద్మ�: �బంధనల ప్రజల�.
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�బంధనల ప్రజల�
�ేవ�� �బంధనల ప్రజల� ఎవ��� య�ం����? �ెవ
ౖ సంబంధ���న �బంధనలల� ఎవర� �ేర్చబ��

య�ం����, ఎవర� �న��ంపబ�� య�ం���?
� ����్వ��� య�ం��న ఈ ప్రజల �ేవ�� �బంధనల

ప��ణ�మ�లకమ�ల�� ఎల� సంబంధంగల�ా��� య�ం����? ఈ ప్రశన్లక� సమ���నం �ెపప్����� మనమ�
��ండ� �షయ�లను చ��్చంచు��మ�; �దట����ా, మ�న�ా�ల� ���గమ�లను మనమ� అ��్వ�ి�ద్ �మ�;
��ండవ���ా, మ�న�ా�ల� ���్వ� ర��ా నునన్ ఈ ���గమ�ల�, ఒడంబ��క ప��ణ�మ�లకమ�లక� ఎల�

అన్వ�ంపబడ�త���న్� మనమ� చూ��ద్మ�. �దట �ేవ�� ఒడంబ��కలక� సంబం��ం�నంత వరక�
మ�నవ జ�� �భ�ంపబ��న ���నమ�లను చూ��ద్మ�.

మ�నవజ��ల�� ���గమ�ల�
దురదృష్టవ�ాత�
త్ , �బంధన ప్రజలను గ���్చ అతయ్��క గందర��ళమ� తల�తత్ �త�నన్ ���లల� మనమ�

��సుత్��న్మ�. స�ా్వ�ా��రణం�ా, ల�కంల� ��ండ� రకమ�ల�ౖన ప్రజల���న్ర� ఇ�ాంజ��కల్ ���సత్వ�ల�
తలసుత్ంట�ర�: ��ా్వసుల� మ��య� అ��ా్వసుల�; ర��ంపబ��న�ార� మ��య� ర��ంపబడ��ార�.

�ా్రథ�క���న ఈ వరగ్ మ�ల�� త��ప్� ల�దు; బ�ౖ�ల� ఈ �ధం�ా అ��క ప�ాయ్య�ల� �ె�యజ�య�చునన్��.

�ా� సమసయ్ల� తల�తత్ �చునన్� ఎందుకన�ా అ��క మం�� ఇ�ాంజ��కల్ ���సత్వ�ల�, ��ా్వసులను �ేవ����
�బంధనగల�ా����ను, అ��ా్వసులను �ేవ�� �బంధనలక� ��ల�పట ఉనన్�ా����ను సమ�నుల��ాను
ఎంచుచుందుర�. ఈ ప్ర�ార��న
� ఆల�చన �ో రణ�ల�, ��ండ� రకమ�ల�న
ౖ ప్రజల� మ�త్ర�� ఉ��న్ర� —

ర��ంపబ��న ప్ర� ఒక్కడ� �ేవ���� గల �బంధన సంబంధంల�ను, ర��ంపబడ� ప్ర� ఒక్కడ� �బంధనక�
��ల�పటను ఉ��న్డ�.

�ా� �ెవ
ౖ సంబంధ���న �బంధనల ప్రజలను మనమ� మ�� ఎక�్కవ జ�గ�తత్�ా చూ�నట్ల ��ే, ఈ

��ం��ంతల �భజన మ�నవ జ��� త��నంత�ా వ��్ణంచడం ల�ద���� త్వరల��� �ేట�ెల్లమవ�త�నన్��. మ�నవ

జ�� ���గమ�ల�ను గ���్చ ఆల��ంచునట�
్ల మ�� ఎక�్కవ�ా సమంజస���న�ైయ�ండ� మ�రగ్ మ� ��సం,

మనమ� ��ండ� �షయ�లను ప����ంచు��మ�: �దట��,� �ైవసంబంధ��న
� �బంధనల ల�పల జ����న

ప్రజల �భజన, మ��య� ��ండవ���ా, �ైవసంబంధ��న
� �బంధనలల� �ేర్చబ��న �ా�����,
�న��ంపబ��న �ా����� మధయ్ జ����న �భజన.
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�బంధనల ల�పల
�ట్ట �దట��ా, బ�ౖ�ల�ల�� ప్ర� �బంధన ల�పల ఒక మ�ఖయ్���న �భజన కనబడ�త�నన్ద��

�షయ��న్ గమ�ంచడం మ�ఖయ్ం. �ాత �బంధనల�� ప్ర� ఒడంబ��కల� ��ా్వసుల� మ��య� అ��ా్వసుల�

కల�పబ�� య�ం���.� ఆ��మ� మ��య� ��వహ��� �ేయబ��న �బంధనల �షయంల� ఈ సంగ��

గమ�ంచడం అంత కష్టం �ాదు. అ� ఖ�్చతం�ా �ార్వ�్రక��న
� �బంధనల� అ� �ిల�వబ��న� ఎందుకన�ా

సమసత్ జనుల�, �ార� ��ా్వసుల�ౖ�� ల�క అ��ా్వసుల�ౖ��, ఈ �బంధనల మ�ల�న �ేవ����

అంట�కట్ట బ��న�ా��� య���న్ర�. ఆ��మ��� �ేయబ��న �బంధనల� �ా్థ�ింపబ��న మ�ల���ర���న

సూత్రమ�ల� రకష్ణ�ర్థ �న
� ��ా్వసం గల�ా�����, అట�్ట ��ా్వసం ల���ా����� వ��త్సత్ ు��న్�. ��వహ���

�ేయబ��న �బంధనల� గల ప్రకృ�ల�� సు�ి్థరతక� సంబం��ం�న �ా�ాద్నమ� ��ా్వసులక�ను,

అ��ా్వసులక�ను వ��త్సత్ ుం��. �ాబట�్ట �ా్ర�న చ��త్ర �ాలమ�ల�, ల�కంల� ఈ ��ండ� రకమ�ల�న
ౖ ప్రజల�ం���:�

�ేవ���� గల �బంధనక� సంబం��ం�న �జ��న
� ��ా్వసుల�, మ��య� అ��ా్వసుల�.

అబ�్ర�మ�, ��� మ��య� ���దు�� �ేయబ��న జ��య �బంధనల �షయంల� ఇ�ే �ధ���న

ప���్థ �
ి ��ల��� య�ం��న��. ఈ �బంధనలల� ప్ర� ఒక్కట� ��ా్వసుల� మ��య� అ��ా్వసుల�గల�ై

య�ం��న��. �ాత �బంధన సప్ష్టం �ేసత్ ునన్ట�్ట, శ��బద్ మ�లయందంతటను ఇ�ా����య�లల�� అ��క�ాతం
ప్రజల�, �ేవ���� �బంధన సంబంధంగల�ా��� య�ం��నపప్ట���� �ార� అ��ా్వసుల�ౖ య�ం��ర� ర��వ�

�ేసు����న్ర�. �ేవ�� �బంధన ప్రజల��ా ఆ �ేశమందంతటను, ��ందర� మ�త్ర�� య��ర్థం�ా �శ్వ�ిం� �ా��
�ాపమ�ల నుం�� �ాశ్వతం�ా ర��ంపబ��్డర�. �ాబట�్ట , జ��య ఇ�ా���ల�ను గ���్చన �బంధనలల�

��ా్వసుల�ం���� మ��య� అ��ా్వసుల� క��� ఉం����. ఈ �ధం�ా, ఇ�ా����య�ల�� �ేయబ��న జ��య

�బంధనలక� సంబం��ం�న ప్రజల�, ��ల� వరక� ఆ��మ� మ��య� ��వహ��� �ేయబ��న �ార్వ�్రక
�బంధనలక� సంబం��ం�న ప్రజల వల� అగ��ిం��ర�.

���తత్ �బంధన�� �� ల�్చక�ంట� �బంధన ప్రజలను గ���్చ మనమ� ��ం�నప�ప్డ�, మ��క �క�్క

తల�తత్ �చునన్��. ఎప�ప్�ో ఒకప�ప్డ�, ���తత్ �బంధన ల�పల �ే��య�నన్ ప్ర� ఒక్కర� య��ర్థ��న ��ా్వసుల�ౖ
య�ందుర����, ���తత్ �బంధనను గ���్చన �ా�ాద్న��� య�ం��న��. ���్మయ� 31:34ల�, ఈ �ాసత్ �ా�న్
���్మయ� ����్కవ�ా్కణ�సత్ ునన్ ������న్ ఈ ���ం�� మ�టలల� గమ�ంచం��:

��ను �ా���� �ేవ�డ��ౖ య�ందును �ార� ��క� జనులగ�దుర�; �ార� మ�� ఎనన్డ�ను
��హ� �ాను గ���్చ బ� ధ��ందుదమ� అ� తమ �� ర�గ��ా����
� ా� తమ

సహ� దర�లక��ా� ఉప�ేశమ� �ేయర�. ��ను �ా�� �ో షమ�లను కష్�ం� �ా��
�ాపమ�లను ఇక ��నన్డ�ను జ�్ఞపకమ� �ే�ి��నను (���్మయ� 31:34).
-33����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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�ేవ�� ప్రజల�, ఎట�వంట� �న��ం��న
ౖ ను ల�క�ం�� ప్ర� ఒక్కర� �ేవ�� ఎ����న�ా���, తమ

�ాపమ�ల నుం�� సంప���త్�ా ���ంపబడ�దుర���� ���తత్ �బంధన ���కష్ణ��� య�ం��న��.

�ా� ఇ�� ���తత్ �బంధన �క్క �ైవ����� య�ండ�ా, ���తత్ �బంధనల�� �ేవ�� �ాజయ్మ� మ�డ�

దశలల� ��ర��ర�త�నన్ద� మనమ� మ��క ప�ాయ్యం జ�్ఞపకం �ేసు��నవల�ను. ��స
� త్ ు �క్క �దట�

�ాకడల� ����� �ా్రరం��తస్వమ�జ����ం��, ఈ��డ� అ�� సంఘమ�ల� ��న�ాగ�చునన్��, మ��మల� ���సత్ ు

����� వ�్చనప�ప్డ� అ�� ��� చరమదశక� �ేర���ంట�ం��. అన�ా, ���సత్ ు �దట��ా�� ఈ ల�కమ�నక�

వ�్చనప�ప్డ� ���తత్ ఒడంబ��క �క్క ���కష్ణల� ఆక�ా్మత�
త్ �ా ల�క ప���త్�ా సంభ�ంపల�ద� మ��క మ�టల�
�ెప�ప్��నవచు్చ.

తత్ఫ�తం�ా, సంప�ర్ణ రకష్ణను �ే����� ��స
� త్ ు ����� వచు్చ పరయ్ంతం, ���తత్ ఒడంబ��కల�

��ా్వసుల�ంట�ర� మ��య� అ��ా్వసుల�ంట�ర�. ఒక ప్రక్క, ���తత్ ఒడంబ��క ప్ర�ార���న ప్రజలల� ���సత్ ునంద�
రకష్ణ�ర్థ �న
� ��ా్వసమ�ను �ే�ి���న �ీత్ �ప�ర�ష�ల�ంట�ర�. య�దుల�ౖ�� ల��� అనయ్జనుల�ౖ��, �ార� ���సత్ ు

రకత్ ం�ేత ��నబ�� ��ా్వసమ�నుబట�్ట �తయ్మ��ా ��మంత�ల��ా �ర్చబ��న య��ర్థ ��న ��ా్వసుల�ౖ

య���న్ర�. మ��క ప్రక్క ���తత్ ఒడంబ��క ప్ర�ార��న
� ప్రజలల�, �ార� య��ర్థ ��న ��ా్వసుల��ార�, �ా�

�ా��ల� రకష్ణ�ర్థ ��న ��ా్వసం ల�క�� �నపప్ట���
� ���తత్ ఒడంబ��క సంబంధ��న
� ����నలను ఎం�� ��ంత
��రక� అనుభ�ం�న య�దుల�ంట�ర�, అనయ్జనుల� క��� ఉంట�ర�.

సంఘమ�ల�� అ��ా్వసులను గ���్చ అ�� సత్ ల��ైన ��ను, 1 ��ను 2:19ల�

మ�టల�డ�త�నన్ ������న్ గమ�ంచం��:

�ార� మనల�నుం�� బయల����్ల�� �ా� �ార� మన సంబంధుల� �ార�. �ార� మన

సంబంధుల�ౖ�ే మన�� క�డ ���య�ందుర�; అ��ే �ారందర� మన సంబంధుల�
�ార� ప్రతయ్కష్ పరచబడ�నట�
్ల �ార� బయల����్ల�� (1 ��ను 2:19).

అ�� సత్ ల�డ� ఇచ్చట ��స
� త్ వ ��ా్వసమ�ను ������ట్ట � �ా��� గ���్చ �ా్రసుత్��న్డ�. ఒక �ధం�ా, �ార�

“మన సంబంధుల�” అ� �ెప�ప్త���న్డ�, అన�ా, �ార� ��స
� త్ వ సంఘమ�ల� ��గ��� య�ం���.� �ా�,

��ా్వసమ�ను �డ���ట్ట �ట ��్వ�ా, �ార� “�జమ��ా మన సంబంధుల� �ార�” అ�� �షయ��న్ �ార� సప్ష్టం

�ే�ార� క��� అతడ� �ెబ�త���న్డ�; అన�ా, �ార� య��ర్థ��న ��ా్వసుల� �ార�. ఈ �షయం అత���ల�
�ెల�సు? అతడ� �ెబ�త�నన్ట�్ట, �ార� �జమ��ా మన సంబంధుల�ౖ య�ం��నట్ల ��ే, �ార� మన�� క���
���య�ందుర�. అన�ా, �ార� అంతమ� వరక� �శ్వస�య���న�ార��ా ���య�ందుర�.

సంఘ సభ�య్ల జ����లల�, �ా�� �ాపమ�ల నుం�� ర��ంపబ��న�ార� మ��య� ర��ంపబడ��ార�

స��తం �ేర్చబ��య���న్ర�� �షయం మనకంద���� �ె��ిం�ే. ���తత్ ఒడంబ��కలక� సంబం��ం�న�ా���ా
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ల���్కంపబడ�త�నన్ ప్ర� ఒక్కర� �జమ��ా ర��ంపబ��న�ార� ఏ ఒక్క���నను �ా్వ���ారప�ర్వకం�ా �ెపప్డం

ల�దు. ఈ ��రతమయ్మ�ను మనమ� ఎల్ల ప�ప్డ� ప�ిగట్ట ల�క�� �నపప్ట����, ���సత్ ు ����� వచు్చ పరయ్ంతం,

సంఘమ�, ���తత్ ఒడంబ��కక� సంబం��ం�న సమ�జంల�, య��ర్థ ��న ��ా్వసుల� మ��య� అ��ా్వసుల�
క��� ఉంట�ర� �ాత �బంధన సప్ష్టం�ా బ� ��సత్ ునన్��.

కల�ప���నబ��న మ��య� �న��ంపబ��న
��ండవ �ా్థనంల�, ���న్ ఒడంబ��కలల� కల�ప���నబ��న�ా����
� , �న��ంపబ��న�ా����
� మధయ్

మ�నవ�లల� నునన్ మ�ఖయ్��న
� ఒక �భజనను క��� మనమ� గ���త్ం���స్ ఉనన్��. ఆ��మ� మ��య�

��వహ��� �ేయబ��న �ార్వ�్రక ఒడంబ��కలల� ప్ర� ఒక్కర� కల�పబ�� య���న్ర� మన�ప�ప్డ� అర్థ ం
�ేసు��ంట���న్మ�; ఈ ఒడంబ��కల మ�లమ�ల� మ��య� ఈ ఒడంబ��కలల� �ా్థ�ింపబ��య�నన్

�ా్వ���క సు�ి్థరత నుం�� ఏ ఒక్క���నను �న��ంపబడల�దు. �ా� �ేవ�డ� ఇ�ా���ల�ను తన ప్ర�య్ే క���న

ప్రజల��ా ఏరప్రచు��న�ా�� మ�నవజ�� ప���్థ �
ి మ����� �ం��.

ఇ�ా���ల� ప్రజల� �ేవ�� �బంధన ప్రజల��ా ఎం�ిక �ేసు��నబడటం��, ఒక �క�్క తల��త్న��.

అబ�్ర�మ�, ��� మ��య� ���దు�� �ేయబ��న ఒడంబ��కలల� ��ా్వసుల� మ��య� అ��ా్వసుల�
క��ియ�ం��ర�� �షయ��న్ మనమ� ఇ��వర�� �ెల�సు����న్మ�. �ా� ఈ ఒడంబ��కల�

ప్ర�య్ే ��ంచు��నబ��న ఒక ప్రజ�గ�ంప���, ఇ�ా����య�ల� మ��య� ఇ�ా���ల�ల���� దతత్ త� �ేసు��నబ��న
����ద్మం�� అనయ్జనుల�� �ేయబ��న�. అన�ా, సర్వ�ా��రణం�ా, అనయ్ జ��ంగమ�ల� ఈ ఒడంబ��కలల�

నుం�� �న��ంపబ��నవ� ��� అర్థ ం. ఖ�్చతం�ా �ెప�ప్���ాలంట�, అనయ్జనులను కల�ప����, సమసత్

జనుల� �ార్వ�్రక ఒడంబ��కలక� సంబం��ం�న ప్రజల�ౖయ���న్ర�, �ా� అనయ్జనుల� ఇ�ా���ల���

�ేయబ��న ప్ర�ేయ్క��న
� జ��య ఒడంబ��కలక� సంబం��ం�న ప్రజల�ౖ య�ండల�దు. ఎ��సుస్ పట్ట ణంల��

అనయ్జనుల� ���సత్ ునం��క��ంపక మ�నుప� �ా��� ��ల� వ��్ణసత్ ునన్ �ర�ను గమ�ంచం��. ఎ���ీ. 2:12ల� ��ల�

ఈ ���ం�� �ధం�ా �ా్రసుత్��న్డ�:

ఆ �ాలమందు ఇ�ా���ల��� సహ��ర�ల��ాక, పర�ే�ల�ను, �ా�ాద్న �బంధనల�
ల�� పరజనుల�ను, ���కష్ణల���ార�ను, ల�క మందు �ేవ�డ�ల���ార���ౖయ�ం��,
���సత్ ుక� దూరసు్థల�ౖ య�ంట�ర� �ర� జ�్ఞపకమ� �ే�ి��ను�� (ఎ���ీ. 2:12).

ఇ�ా���ల��� �ేయబ��న జ��య �బంధనలక� ��ల�పల ఉం��న ప్రజల�, �ేవ�డ� మ��య� ���కష్ణ

ల���ార���ౖ య�ం���.� �ాబట�్ట , మనమ� జ��య �బంధనలక� వ�ే్చస����, ల�కంల� �ాసత్ �ా��� మ�డ�
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రకమ�ల�న
ౖ ప్రజల���న్ర�: �ేవ�డ� ఇ�ా���ల��� �ే�న
ి �బంధనల� య��ర్థ ��న ��ా్వసుల�ౖ య�ం��న�ార�,
మ��య� అ�ే �బంధనల� అ��ా్వసుల�ౖ య�ం��న�ార�, మ��య� అ�ే �బంధనక� ��ల�పట ఉం��న�ార�.
అ�ే మ���ంతల ప���్థ �
ి ���తత్ ఒడంబ��కక� క��� వ��త్సత్ ుం��. మన�ంతక� మ�నుప�

�ె��ి���నట�్ట�ా ��స
� త్ ు మ��మల� ����� వచు్చ పరయ్ంతమ� ���తత్ ఒడంబ��కల� ��ా్వసుల� మ��య�

అ��ా్వసుల� క��� �ే��య�ందుర�. �ా� ���తత్ ఒడంబ��కల� నునన్ ఈ ��ండ� రకమ�ల�ౖన�ా���� క���,

మనమ� మ�డవ వరగ్ మ�ను కల�ా�స్ ఉంట�ం��: సు�ారత్ ను తృణ�క��ంచు �ీత్ � ప�ర�ష�ల�; �ార� ���సత్వ�ల�
ఒప�ప్��న��ార�; సంఘమ�ల� సభ�య్ల� �ా��ార�. �ర� ���తత్ ఒడంబ��కల� నుం�� �����యబ����ర�.

జ��య ఇ�ా���ల� �క్క �ాత �బంధన �ాలమ�ల� �బంధనక� ��ల�పట ఉం��న�ార� �ా్రథ�కం�ా

అనయ్జనుల�ౖ య�ండ�ా, ఇప�ప్డ� ���సత్ ు ఏ�ెం�ెను గనుక, ���తత్ �బంధనక� ��ల�పట ఉం��న�ా��ల� ��స
� త్ ునందు
ల��� ఆయన సంఘమ�నందు సభ�య్ల��ా� య�దుల� మ��య� అనయ్జనుల� �ే��య���న్ర�.

�ాబట�్ట ల�ఖనమ�ల�, �ెవ
ౖ సంబంధ���న �బంధనలక� సంబం��ం�నంత వరక� మ�నవ జ��� ����

�ధమ�ల��ా �����ంచుచునన్వ�� �షయ��న్ మనమ� గమ�సుత్��న్మ�. �ార్వ�్రక �బంధనలల� సమసత్

జనుల�, ��ా్వసుల� మ��య� అ��ా్వసుల� క��� �ే��య�ం����. జ��య �బంధనల� అనయ్జనులల�� అ��క
�ాతమ�ను �న��ం�న�, �ా� ��ా్వసులను మ��య� అ��ా్వసులను క��� కల�ప���నన్��. ���సత్ ు

మ��మల� ����� వ�్చ తన సంఘమ�ను ���ధ్�య
ే �నంత వరక�, ���తత్ �బంధన, ���సత్వ ��ా్వసంల� �ాల�ల��
య�దులను మ��య� అనయ్జనులను �న��సుత్ం��, �ా� ��ా్వసుల� మ��య� అ��ా్వసుల�ౖయ�నన్
య�దులను మ��య� అనయ్జనులను క��� కల�ప���ంట�ం��.

�ేవ�� �బంధనలక� సంబం��ం�నంత వరక� మ�నవజ�� ఆ య� గ�ంప�ల��ా ఎల� �భ�ంపబ��ం�ో

మనమ� �ెల�సు����న్మ� గనుక, మన�ప�ప్డ� మ��క �షయ��న్ చూ��ద్మ�: �బంధనల

ప��ణ�మ�లకమ�ల� — �ెవ
ౖ సంబంధ��న
� ఔ��రయ్మ�, మ�నవ �ా్వ�భ��త్ మ��య�, ప్రద��్శంపబడ�

�ా్వ�భ��త్���, �ా్వ��ో్ర హమ� వలన కల�గ� పరయ్వ�ానమ�ల� — ఆ య� గ�ంప�లక� ఎల� వ��త్ం���?

ప��ణ�మ�లకమ�ల అన్వయమ�
�ాత �బంధన �క్క ఆ��మ అర్థ మ�ను గ���సత్ ూ ���� ఎల� అన్వ�ంచు���ాల� అ� ఆ�సూ
త్

మనమ� ���� చదువ�నప�ప్డ�, �ాత �బంధనను మన కంట� మ�ందు�ా చ���న �ాత �బంధన

ఇ�ా����య�ల� మ��య� ���� ఈ ���లల� చదువ�త�నన్ ���సత్వ�ల���న మనమ�, అ�ే �ధ��న
�
మ���ంతల మ�నవ జ�� �భజనను అన�ా, �బంధనక� ��ల�పల ఉనన్�ార�, �బంధనల� నునన్
అ��ా్వసుల�, మ��య� �బంధనల� ఉనన్ ��ా్వసులను ఎదు��్కనుచు��న్మ�� �షయం
జ�్ఞపకమ�ంచు��నడం మ�ఖయ్ం.
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అన�ా, �ాత �బంధన ఇ�ా����య�ల �ాలమ�ల� ��ంచుచుం��న ప్రజలక� �బంధన

ప��ణ�మ�లకమ�ల� అన్వ�ంపబ��న ���నమ�ను అర్థ ం�ేసు��ంట�, ఆ��మ అర్థ ం�� క���న ఆ

ప��మ�ణమ�ల�� ఈ ���లల�� ప���్థ ిత�లల� సంబంధం ఏరప్ర��ల� మనమ� �����ం�నట్ల ��ే, మనమ�
ఎల్ల ప�ప్డ� మ�డ� రకమ�ల�న
ౖ ఈ ప్రజల దృ�ా్ట� ఆల��ం���స్ ఉంట�ంద���� ��� అర్థ ��య�నన్��.

�దట����ా, ఇ�ా���ల��� �ేయబ��న జ��య �బంధనల నుం�� �న��ంపబ��న అ��ా్వసులను

గ���్చ మ��య�, ���తత్ �బంధన నుం�� �న��ంపబ��న అ��ా్వసులను గ���్చ మనమ� ��ం���.

��ండవ���ా, ఇ�ా���ల��� �ేయబ��న జ��య �బంధనలల� �ేర్చబ��న అ��ా్వసులను గ���్చ మ��య�,
���తత్ �బంధనల� �ేర్చబ��న అ��ా్వసులను గ���్చ మనమ� ��ం���. మ�డవ���ా, ఇ�ా���ల���

�ేయబ��న జ��య �బంధనలల� �ేర్చబ��న ��ా్వసులను గ���్చ మ��య�, ���తత్ �బంధనల� �ేర్చబ��న

��ా్వసులను గ���్చ మనమ� ��ం���.

�బంధనల ప��ణ�మ�లకమ�ల� ఇ�ా���ల��� �ేయబ��న మ��య� ���తత్ �బంధనల� నుం��

�న��ంపబ��న అ��ా్వసులక� అన్వ�ంచు ���నమ�ను �దట చూ��ద్మ�.

అ��ా్వసుల� �న��ంపబడ�ట
�ాసత్ �ా��� ఈ అ��ా్వసుల� న�ం�న ప్రజల వల� ��ంచుచునన్పప్ట���� ఆ��మ� మ��య�

��వహ��� �ేయబ��న �ార్వ�్రక �బంధనలల� �ార� �ాల�గ్నుచు��న్ర�; ఈ �బంధనలక� సంబం��ం�న

మ�డ� ప��ణ�మ�లకమ�ల �ేత �ా�� ��తమ�ల� ప్ర���తం �ేయబడ�చునన్�. �ట్ట �దట��ా, సమసత్
ప్రజల పట్ల ప్రద��్శంపబ��న క�కరమ� ��్వ�ా అ��ా్వసులందర� �ేవ�� దయను అనుభ��ాత్ర�. మతత్ �
5:45ల� ��సు ఇల� ��ల�సుత్��న్డ�:

ఆయన �ెడ్డ�ా���దను మం��ా���దను తన సూర�య్� ఉద�ంపజ��ి,

��మంత�ల�దను, అ�� మంత�ల�దను వరష్మ� క����ించుచు��న్డ� (మతత్ �
5:45).

మనమ� ఈ ఆ��ా్వదమ�లను “�ా��రణ కృప” అ� �ిల�సుత్ంట�మ� ఎందుకన�ా అ� రకష్ణ�ర్థ ��న

క�కరమ�ల� �ావ�, �ా� సమసత్ మ�నవ�ల పట్ల చూ�ింపబ��న కృప���య�నన్��.

��ండవ �ా్థనంల�, జ��య మ��య� ���తత్ �బంధనలక� ��ల�పల నునన్ అ��ా్వసుల� స��తం �ా��

సృ�ి్టకరత్ ��డల �ా్వ�భ��త్గల�ా��� య�ండ�ట �ా�� ����య
� �నన్��. �న��ం��న
ౖ �బంధనలక�

��ల�పల నునన్ అ��క మం�� అ��ా్వసుల� ఇ�ా���ల�నక� మ��య� సంఘమ�న��యయ్బ��న ప్ర�య్ే క

ప్రతయ్��కరణమ� గ���్చ క�సం ��ంత జ�్ఞన����� క���య���న్ర�, గనుక ఈ జ�్ఞనమ� �ా��� �ా్వ�భ��త్గల
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��ా్వసబదుధ్లను�ా �ేయ�చునన్��. �ా� ���� �ం�, �ాత �బంధన ల�క ���తత్ �బంధన బ� ��ంచు ఏ బ� ధ
గ���్చ��న
� ను ���ద్ష్ట�న
� ఏ జ�్ఞన���నను ల���ార� �ా��రణ ల��� �ా్వ���క��న
� ప్రతయ్��కరణమ� ��్వ�ా

�ా్ర�ిత్ ంచున��, మ��య� �ార� �ేవ�� ���ంపవల�ిన�ా��� య�నన్రను �ా�� కరత్ వయ్మ�లను గ���్చన మ��క
అవ�ాహనను క���య���న్ర�. ��ల� ఈ �షయ��న్ ��మ� 1:20ల� ఈ ��ం� �� �ధం�ా �ెబ�త���న్డ�:
ఆయన అదృశయ్ లకష్ణమ�ల�, అన�ా ఆయన �తయ్శ��త్య� �ేవత్వమ�ను, జగదుతప్�త్
�దల���� సృ�ి్టంపబ��న వసుత్వ�లను ఆల��ంచుటవలన �ేటపడ�చునన్� గనుక
�ార� �ర�తత్ ర�ల�ౖ య���న్ర� (��మ� 1:20).

�ాబట�్ట , ఇ�ా���ల��� �ేయబ��న �బంధనల� మ��య� ���తత్ �బంధనక� ��ల�పల అ��ా్వసుల�

స��తం �ా�� సృ�ి్టకరత్ ను ఆ�ా��సత్ ూ ఆయనను ���ంచవల�నను మ��క కరత్ వయ్మ�గల�ా��� య���న్ర�.

మ�డవ�ా్థనంల�, జ��య �బంధనల� మ��య� ���తత్ �బంధనక� ��ల�పల నునన్ అ��ా్వసుల�

�ార� �ేపట�్ట న చరయ్ల ప్ర�ార��న
� పరయ్వ�ానమ�లను అనుభ��ాత్ర�. అప�ప్డప�ప్డ�, అ��ా్వసుల� ఆయన
సతయ్మ�ననుస��సత్ ూ ��ం�నప�ప్డ� �ేవ�డ� �ా���� ����్క�క ఆ��ా్వదమ�లను అనుగ���సత్ ుంట�డ�.

ఇట�వంట� అ��ా్వసుల మధయ్��న
� ను, ���కమ��� క���న ��తమ� ల�భమ�లను సమక�ర�్చత�ం��. ఇతర
సమయ�లల�, అ�దుష్ట��న �ా�� �ర�గ�బ�ట� పట్ల �ేవ�డ� ����్క�క �ాపమ�ల�� ప్ర�సప్ం���త్ ాడ�.

�బంధనక� ��ల�పల నునన్ �ార� ఇట�వంట� ���త��న
� అనుభ�ాలను అనుభ�ం�నపప్ట����, ���సత్ ు �����

వ�్చనప�ప్డ�, ఈ అ��ా్వసుల� �ేవ�� నుం�� ఏ ఆ��ా్వదమ���ౖనను �� ందర�. �ార� �తయ్ �ర�ప్ను మ�త్ర��
అనుభ��ాత్ర�. ఈ ���నమ�లల�, ఇ�ా���ల��� �ేయబ��న జ��య �బంధనలక� ��ల�పల నునన్

అ��ా్వసుల�, మ��య� ���తత్ �బంధన నుం�� �న��ంపబ��న అ��ా్వసుల� �ార్వ�్రక �బంధనల
ప��ణ�మ�లకమ�లను ఈ��డ� అనుభ��ాత్ర�.

అ��ా్వసుల� కల�ప���నబడ�ట
మనమ� ��సుత్నన్ మ�నవజ��ల�� ��ండవ వరగ్ మ�, ఇ�ా���ల��� �ేయబ��న జ��య

�బంధనల� మ��య� ���తత్ �బంధన ల�పల ఉనన్ అ��ా్వసుల వరగ్ ��య�నన్��. �ెవ
ౖ సంబంధ���న

�బంధనల ప��ణ�మ�లకమ�ల� ����� ఎల� వ��త్�త్ ా�? �ట్ట �దట��ా, �ేవ�డ� ఈ �బంధనలక� ��ల�పల
నునన్ �ా�� కంట�, ఈ ప్రజల పట్ల �� ఎం�� ఎక�్కవ దయను మ��య� క�కరమ�ను చూ�ిం��డ�. �జ��,

�ా���� రకష్ణ�ర్థ �న
� కృప చూ�ింపబడల�దు ఎందుకన�ా �ార� య��ర్థ ��న ��ా్వసుల� �ార�. అట్ల �నను,
���తత్ �బంధన సంఘమ�ల� ��గ��� య�ండ�ట వలన ��పప్ �ానుక�లతల� ఇప�ప్డ�నన్ �ధం�ా��,

ఇ�ా���ల��� ��గ��� య�ండ�ట వలన �ాత �బంధనల� �ం�ా ఎక�్క��న
ౖ �ానుక�లమ�ల�ం��న�.
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అ��ా్వసుల�ౖ య�ం��న ఇ�ా����య�లక� స��తం క���న ��ల�లను వ��్ణసత్ ూ, �ేవ�� ప్ర�ేయ్క �బంధనలల�

�ాల�గ్నుట వలన ఏరప్��న �ానుక�లతలను గ���్చ అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� మననం �ే�ాడ�. ��మ� 9:4ల� ��ల�
ఈ ���ం�� �ధం�ా �ా్రసుత్��న్డ�:

�ర� ఇ�ా����య�ల�; దతత్ ప�త్రత్వమ�ను మ��మయ� �బంధనల�ను ధర్మ�ాసత్ �
ప్ర��నమ�ను అర్చ�����ాదుల�ను �ా�ాద్నమ�ల�ను ���� (��మ� 9:4).

ఈ �బంధనలక� ��ల�పల నునన్ అ��ా్వసుల పట్ల ఆయన ప్రద��్శంచు��� కంట�, �ేవ�డ�

ఇ�ా���ల��� �ే�ిన �బంధనలల�ను, ���తత్ �బంధనల�ను నునన్ అ��ా్వసుల పట్ల అ� ��పప్ క�కరమ�ను
చూ�ి�త్ ాడ�.

�ాత �బంధనల�, అ��ా్వసుల�ౖ య�ం��న య�దుల� ఐగ�ప�త్ �ేశంల� నుం�� ���ంపబ��్డర�.

�ార� �ేవ�� కృ�ాస��త��న
� �ై య�ం��న ధర్మ�ాసత్ �మ�ను �ీ��� ��ండ��ౖ �� ం��ర�. �ార� �ా�ాద్న �ే�ా�న్
జ�ం��ర�. �ార� �ాజ�న
ౖ ���దు మ��య� అత� క�మ�ర�ల ఏల�బడ�ల �ేత ���ంపబ��్డర�. అ�ే �ధం�ా,

���తత్ �బంధన సంఘమ�ల�� అ��ా్వసులక� య��ర్థ ��న ��ా్వసుల �ేత ప����రమ� �ేయబడ�త�నన్��;

బ� ��ంపబడ�చుండ� �ేవ�� �ాకయ్మ�ను �ార� �నుచుందుర�; �ార� ప�����ధ్త్మ �ారయ్మ�ల�

�ాల�పంచు��ందుర�. ఈ �ధం�ాను మ��య� ఇతర �����లల�ను, ప్ర�ేయ్క��న
� �బంధన సమ�జమ�ల��
అ��ా్వసులపట్ల �ేవ�డ� తన ��పప్ దయను చూ�ిం��డ�.

��ండవ �ా్థనంల�, �బంధన ల�పల ఉండ�ట ��్వ�ా ఈ ��ల�లను �� ందుట�� �ాట�, జ��య

�బంధనలల�� మ��య� ���తత్ �బంధనల�� అ��ా్వసుల� ���ై్చన �ా్వ�భ��త్� ప్రద��్శంపవల�ిన�ా���

య���న్ర�. ఈ �బంధనల నుం�� �న��ంపబ��న అ��ా్వసుల కంట�, �ేవ�� �తత్ మ�ను గ���్చన అ�
��పప్ జ�్ఞనమ�ను �ా�� �� ం��ర�; �ాబట�్ట , �ార� మ�� ఎక�్కవ ��ేయతను ప్రద��్శసూ
త్ , మ�� ఎక�్కవ�ా
ఆయనను ���ంచవల�ిన�ా��� య���న్ర�. ల��ా 12:48ల� ��సు ఇల� ��ల�సుత్��న్డ�:

ఎవ��� ఎక�్కవ�ా ఇయయ్బ�ె�� �ా��దద్ ఎక�్కవ�ా �య�త�ర� (ల��ా 12:48).
�ేవ�� �ాకయ్మ�ల�� సతయ్మ�లను �ను�ార�, ఆయన మ�రగ్ మ�లను ఎ����న�ార�, ఆయన ��డల

�ా్వ�భ��త్గల�ా��� య�ండ�టక� బ�ధుయ్ల�ౖయ���న్ర�.

మ�డవ �ా్థనంల�, జ��య �బంధనల� మ��య� ���తత్ �బంధనల� నునన్ అ��ా్వసుల�, �ార�

ప్రద��్శంచు �ాజభ��త్ మ��య� �ాజ�ో్ర హమ�నక� త��న పరయ్వ�ానమ�లను స��తం అనుభ��ాత్ర�. మ��క

ప్రక్క �ార� ఈ ��తంల� ���్చై న ���న
� లను మ��య� �ాపమ�లను అనుభ��ాత్ర�, అ� అ��క �ధమ�ల�న
ౖ
����్క�క ����నల� మ��య� �ాపమ�ల�ౖయ�ండ�ను. అ��ే మ��క ప్రక్క ���సత్ ు ����� వ�్చనప�ప్డ�,

�ేవ����గల �బంధనల� నునన్ అ��ా్వసులక� ఒ�� ఒక్క ఆశ అందుబ�ట�ల� ఉంట�ం��: �తయ్ �ాపమ�, �తయ్
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�ర�ప్. ��స
� త్ ునందునన్ �ేవ�� �ా�ాద్నమ�లను �ార� నమ్మల�దు, గనుక �ార� �ాపమ�ల��� న�ం�న�ార��ా

���య�ం�� �తయ్ �కష్క� గ���యగ�దుర�.

���తత్ �బంధనల� అ��ా్వసులక� ���ధం�ా వచు్చ ���్చై న �తయ్ �ర�ప్ను గ���్చ ���్ర ప�్రక రచ�త

��చ్చ��ం��డ�. ���్ర 10:28-29ల� అతడ� ఈ ��ం� �� �ధం�ా �ా్రసుత్��న్డ�:

ఇట�
్ల ండ�ా �ేవ�� క�మ�ర��, �ాదమ�ల�� ��్ర��్క, ��ను ప���దధ్ పరచబడ�టక�

�ాధన���న �బంధన రకత్ మ�ను అప�త్ర�న
� ���ా ఎం�, కృపక� మ�లమగ� ఆత్మను
�రస్క��ం�న�ాడ� ఎంత ఎక�్క��ౖన దండనక� �ాత�్రడ��ా ఎంచబడ�న� �క�
��చును? (���్ర. 10:28-29).

ఈ ప్రజల� “�బంధన రకత్ మ�” �ేత “ప���దధ్ పరచబ��న” ప్రజల�ౖ య���న్ర�� �షయ��న్ ఇచ్చట

గమ�ంచం��. అల�గ�, �ర� ర��ంపబ��్డర� అర్థ ం �ాదు, �ా� �ార� ఆయన�� �బంధనగల�ా���

య�నన్ందునుబట�్ట �ార� ��వలమ� �ేవ�� ��రక� ప్ర�ేయ్కపరచు��నబ��న�ా��� య�ం���.� ఈ ప్రజల�, ఎం��

��ంత ��రక� ఎల్ల ప�ప్డ� �ే�న
ి ట�్ల , �ేవ���� ���ధం�ా �ర�గ�బ�ట� �ే�ినప�ప్డ�, �ా���� ఒ�� ఒక్క ���కష్ణ
ఉంట�ం��, అ�� �ేవ�� �తయ్ �ర�ప్, ఆయన తన శత�్రవ�ల ��సం ప్ర�ేయ్��ం� ఉంచబ��న �ర�ప్. ఈ �ర�ప్
�ం�ా ఎక�్కవ �వ్ర�న
� �ై య�ంట�ం�� ఎందుకన�ా �ా���� చూ�ింపబ��న క�కరమ� ఎం�� ��పప్�ై
య�ం��న��.

�ాబట�్ట , జ��య �బంధనల� మ��య� ���తత్ �బంధనల� నునన్ అ��ా్వసులక�, �ెవ
ౖ సంబంధ���న

ఔ��రయ్మ�ను గ���్చన ప��ణ�మ�లకమ�ల�, మ�నవ�ల� ప్రద��్శం���స్న �ాజభ��త్ మ��య� సంబం��త

పరయ్వ�ానమ�ల� ���్చంపబ��నవ�� �షయ��న్ మనమ� �ెల�సు��ంట���న్మ�. �ా� అం�మ ���్లషణల�,
�ార� మ�ర�మనసుస్ ��ందక రకష్ణ�ర్థ �న
� ��ా్వసమ�ను �����ంచు��నక �� �నట్ల ��ే, ఈ

అ��ా్వసుల� �ేవ�� �తయ్ �ర�ప్ను తపప్క అనుభ��ాత్ర�.

��ా్వసుల� కల�ప���నబడ�ట
�బంధన ల�పల ఉనన్ య��ర్థ��న ��ా్వసుల�, �ాత �బంధనను చదువ�చుండ�ా మనమ�

��సూ
త్ ఈ��డ� అన్వ�ంచు��నవల�ిన మ�డవ మ�నవ వరగ్ ��య�నన్��. ��స
� త్ ునంద� �తయ్

�వమ�నక� �ర�గ�ల�� �ధం�ా ������త���య�నన్ ఈ ప్రజల� ఆశ్చరయ్జనకం�ా �ేవ�� ప్ర�య్ే క���న

ప్రజల�ౖయ���న్ర�. య��ర్థ ��న ��ా్వసుల� పట్ల చూ�ింపబ��న �ైవసంబంధ��న
� ఔ��రయ్మ�, �ాపమ�ల

కష్మ�పణ మ��య� �ేవ���� �తయ్ సహవసమ����ాట�, �ర��కష్ం�ా అతయ్ంత అ�ార���న�ై య�నన్��. ��మ�.
8:1-2ల� ��ల� ఇల� �ా్రసుత్��న్డ�:
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�ాబట�్ట �ప�ప్డ� ��స
� త్ ు��సునందునన్�ా���� ఏ ������య� ల�దు. ���సత్ ు��సునందు

�వమ��చు్చ ఆత్మ�క్క �యమమ� �ాపమరణమ�ల �యమమ� నుం�� ననున్

����ిం�ెను. ఎట్ల న�ా ధర్మ�ాసత్ �మ� �ే�� �ేయజ�లక�� ���� ���� �ేవ�డ� �ే�న
� ు
(��మ�. 8:1-2).

అ�ే సమయంల�, మనమ� �ేవ�� ధర్మ�ాసత్ �మ� ���ంచు ������ ల���ార��� య�ండ�ా, �ేవ�డ�

���సత్ ునందు మన ��తత్ మ� �ే�ిన �����ర��న
� కృతజ్ఞ త��, �ాజభ��త్�� క���న ��ేయతను ప్రద��్శంచ�����
మనమ� �ిల�వబ�� య���న్మ�. అందు�ేత�� ��మ� 8:7ల� ��ల� ��ా్వసులక�ను అ��ా్వసులక�ను గల
��రతమయ్మ�ను ఈ ��ం� �� మ�టలల� చూ�ిసత్ ు��న్డ�:

శ���ాను�ార���న మనసుస్ �ేవ���� ���ధ���య�నన్��. అ�� �ేవ��
ధర్మ�ాసత్ �మ�నక� ల�బడదు (��మ� 8:7).

ఇందుక� �నన్ం�ా, �ేవ�� ���
్ర ంచు మనసుస్ ఆయన ధర్మ�ాసత్ �మ�నక� ల�బడ�త�ం��. �ాబట�్ట

��మ�. 8:12-13ల� ��ల� ఈ ��ం� �� మ�టల� �ే�ా్చడ�:

�ాబట�్ట , సహ� దర�ల��ా, . . . �ా��ర ���యలను చం�ిన ��డల ��ం�ెదర� (��మ�.
8:12-13).

అన�ా, ��ా్వసుల� అ��ా్వసులక� �నన్ం�ా ��ంచ����� బదుధ్ల�ౖయ���న్ర�, అన�ా రకష్ణను

సం�ా��ంచు��నుటక� �ాదు, �ా� �ేవ��� ��ర�ంచ����� �ార� �ేవ�� ధర్మ�ాసత్ �మ�నక� ల�బడవల�ిన�ా���
య���న్ర� మ��క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ.

�ాత �బంధన ఇ�ా����య�ల వల�, �ా�� ��ా్వసమ� ప����ంపబ�� అ�� �శ్చల��న
� ద�

ర��వ��ేయ����� ��స
� త్ వ�ల� ల�ఖనమ�లల�� �యమ �బంధనలను అ��ారయ్ం�ా అనుస��ం���స్న�ా���
య���న్ర�. �ాత �బంధనల�� య��ర్థ ��న ��ా్వసుల� ��� ధర్మ�ాసత్ �మ�నక� ల�బడ�చు, �ా��

��ా్వసమ�ను �ర��ించు��నవల�న� �ా���� �ిల�ప� ఇయయ్బ��ం��. ��్వ�. 8:2ల� ��� ప్రజల�� ఈ ���ం��

�ధం�ా మ�టల�డ�త���న్డ�:

మ��య� �వ� ఆయన ఆజ్ఞ లను �����ందు�� ల��ో �నున్ ����ం� � హృదయమ�ల�
నునన్�� �ెల�సు��నుటక� �నున్ అణచు ��తత్ మ�ను అరణయ్మ�ల� ఈ నల�వ��

సంవతస్రమ�ల� � �ేవ��ెన
ౖ ��హ� �ా �నున్ న���ిం�న మ�రగ్ మంతట�� జ�్ఞపకమ�
�ే��
ి �నుమ� (��్వ�. 8:2).
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���తత్ �బంధన ���సత్వ�ల� క��� ఇ�ే �ధ��న
� ప��కష్క� �ిల�వబ��య���న్ర�. 2 ����ం��. 13:5ల�

��ల� ����ం��య�లక� ఈ ���ం�� �ధం�ా ��ల�సుత్��న్డ�:

�ర� ��ా్వసమ�గల�ా��� య���న్�� ల��ో �మ�్మను ��� ����ంచు���

చూచు��ను��; �మ�్మను ��� ప����ంచు��ను��. �ర� భ్రష్ట �ల� �ా���డల, ��సు
���సత్ ు �ల�ను��న్డ� �మ�్మను గ���్చ ��� ��ర�గ�ా? (2 ����ం��. 13:5)

���సత్ ు ల�పమ� ల�క�ం�� �ేవ�� ��ేయ��ైన క�మ�ర��ై య�ం�ెను గనుక మన �తయ్ రకష్ణ భద్రమ��ా

ప��లపరచబడ�నట�
్ల ఆయన �� మనక� ఆ���ింపబ��ం��. �ా� మనమ� అను��న ��తమ�లను
��న�ా��ంచు ��ల��, �ేవ�డ� మనకనుగ���ం�న రకష్ణను మనమ� �ర��ించు��నవల�ిన�ార���
య���న్మ�. �ి��ీప్. 2:12ల�, �ి��ీప్య�లను ��ల� ఈ ���ం�� మ�టల�� ��్ర తస్��సత్ ు��న్డ�:
భయమ���ను వణ�క���ను � �� ంత రకష్ణను ��న�ా��ంచు�� (�ి��ీప్. 2:12).

మ�డవ �ా్థనంల�, �ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధనల�� య��ర్థ ��న ��ా్వసుల�, �ార�

�ేవ�� ��డల ప్రద��్శం�న �ాజభ��త్ మ��య� �ాజ�ో్ర హమ�నక� త��న పరయ్వ�ానమ�లను అనుభ��ాత్ర�.

మ��క ప్రక్క య��ర్థ �న
� ��ా్వసుల� �ేవ�డనుగ���ంచు ����్క�క ఆ��ా్వదమ�లను మ��య� �ాపమ�లను
అనుభ��ాత్ర�. క�సం, మనమ� �ేవ�� ఆత్మ అనుగ���ంచు ఆ��ా్వదమ�లను �� ం��న�ార���య���న్మ�,
మ��య� ����� �ం�, �ేవ�డ� తన ప్రజలక� ���క ఆ��ా్వదమ�లను తరచు�ా అనుగ��స
� త్ ుంట�డ�. �ా�

ఇందుక� వయ్���క��న
� �� క��� �ాసత్ వ��. �ేవ�డ� య��ర్థవంత�ల�ౖన తన �డ్డ లను క�మ�కష్ణ ��్వ�ా త��్ఫదు
�ే�త్ ాడ� ���్ర ప�్రక రచ�త �వ��సత్ ు��న్డ�. ���్ర. 12:6ల� ఈ ���ం�� మ�టల� �ా్రయబ��య�నన్�:
ప్రభ�వ� ��ను ���
్ర ంచు�ా�� ���ం�, ��ను �ీ్వక��ంచు ప్ర� క�మ�ర�� దం��ంచును
(���్ర. 12:6).

ఈ ���త��న
� అనుభ�ాల� ఈ ల�కంల�ను, ఈ ��తంల�ను అనుభ�ంపబ��నపప్ట����,

అంతక�మ�ందు �బంధనల� నునన్ అ��ా్వసుల� మ��య� య��ర్థ ��న ��ా్వసుల� మధయ్ నుండ�

గం�ర���న వయ్��య్సం కనబడ�త�ం��. రకష్ణ�ర్థ �న
� ��ా్వసంగల�ా���� ఒ�� ఒక్క అం�మ ఫ�తమ�నన్��.
మ��మల� ���సత్ ు ����� వ�్చనప�ప్డ� య��ర్థ �న
� ��ా్వసుల� �ేవ�డనుగ���ంచు �తయ్��న
�

ఆ��ా్వదమ�లను మ�త్ర�� అనుభ��ాత్ర�. ప్రకటన 21:7ల� మనమ� ఈ ���ం�� మ�టల� చదువ���మ�:
జ�ంచు�ాడ� �ట�� స్వతం�్రంచు��నును, ��నత��� �ేవ�డ��ౖ య�ందును మ��య�
అతడ� ��క� క�మ�ర��ై య�ండ�ను (ప్రకటన 21:7).
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ఈ పరంపరలల� మనమ� �ాత �బంధనను అధయ్యనమ� �ేయ�చునన్ తర�ణంల�, మ�నవజ���

గ���్చన ఈ మ�డ� �భజనలను మ��య� �బంధన ప��ణ�మ�లకమ�ల� �ా���� అన్వ�ంచు ���నమ�ను
మనమ� అగతయ్మ��ా ఎల్ల ప�ప్డ� జ�్ఞపకమ�ంచు��నవల�ను. జ��య �బంధనల� మ��య� ���తత్ �బంధనక�
��ల�పల నుండ� అ��ా్వసులక�ను, ఈ �బంధనల ల�పల నుండ� అ��ా్వసులక�ను, ఈ �బంధనల ల�పల

నుండ� య��ర్థ ��న ��ా్వసులక�ను మధయ్ నునన్ అంతరమ�లను మనమ� జ�్ఞపకమ� �ేసు��నునప�ప్డ�,

���� �ట్ట �దట చ���న �ా్ర�న ఇ�ా����య�లను గ���్చ �ాత �బంధనల�గల అంత�ాభ్�ాలను అర్థ ం

�ేసు������� మనమ� స��న్హమ� �ేయబడ�దుమ� గనుక అ�� మనక� ఈ��డ� అన్వ�ంచు ���నమ�ను

�ెల�సు��నునట�
్ల మనమ� మ�� ఎక�్కవ ఉతత్ మం�ా ఆయతత్ ం �ేయబడ�దుమ�.

�ాత �బంధనల�� ప్ర� �ాకయ్��గమ� ��� ఆ��మ చదువర�ల�, �ేవ�� �బంధనలక�

సంబం��ం�నంత వరక� �ా�� పరప� ఏ���య�నన్�ో ��ంచునట�
్ల �ా��� ��చ్చ��ం�న�� మ��య�
��్ర తస్��ం�న�� గనుక ఈ��డ� మనమ� క��� ఇ�ే ప� �ేయ��స్య�నన్��. ఏ�ెన
ౖ ఒక �షయం

�ె�యజ��న
ి ప్ర��ా��, ఇ�ా���ల� �బంధనలక� ��ల�పల ఉం��న అ��ా్వసుల� తమ�్మను��మ� �ేవ����

ల�పరచు��నుచు, ఆయన �బంధనల ల���� ప్ర��
� ంపవల�న� ల��� �ేవ�� �తయ్ �ర�ప్ను

అనుభ�ంపవల�న� �ాత �బంధన �ా���� �ిల�ప���్చన��. ఈ��డ� స��తం ���తత్ �బంధనక� ��ల�పల

నునన్ �ార� ఇ�ే ప� �ేయ�ల� �ాత �బంధన �ిల�ప��చు్చచునన్��. �ాత �బంధన, ���సత్ ునంద� �ేవ��

�ా�ాద్నమ�లల� నునన్ రకష్ణ�ర్థ��న ��ా్వసమ�ను �ార� �����ంచు���ాల�, ల���, �ేవ����

�ా��క�ం��న �బంధన సంబంధమ�ను ఉల్ల ం��ంచుటను బట�్ట �వ్ర�న
� �తయ్ �ర�ప్ను ఎదు��్క���స్

ఉంట�ంద�, ఇ�ా���ల� జ��య �బంధనల� �ే��య�ం��న అ��ా్వసులను �దట �ి��న�� గనుక

ఇప�ప్డ� ���తత్ �బంధనల� నునన్ అ��ా్వసులను క��� �ిల�చుచునన్��. �ేవ�డ� �ా�� ��డల చూ�ిన

క�కరమ�ను జ�్ఞపకమ�ంచు��నవల�న�య�, �ేవ�� ఎదుట �శ్వస�య��న
� �ార��ా ��ంచడం ��్వ�ా �ా��
��ా్వసమ�ను �ర��ించు��నవల�న�య�, ఆయన �ాజయ్మ� ��� సమ��ిత్ �� �ేర���ను తర�ణంల� �ేవ�డ�
కల�గజ�య��ౖయ�నన్ ���తత్ ఆ�ాశమ�ల� మ��య� ���తత్ భ��ల�ను �తయ్ �వమ�ను గ���్చన ���కష్ణ��
��న�ాగ�చుండవల�న�య�, �ాత �బంధన ఇ�ా���ల�ల�� ��ా్వసులక� �ాత �బంధన ఒక�ా��

�ిల�ప���్చన�� గనుక ఇప�ప్డ� ���తత్ �బంధనల�� ��ా్వసులక� క��� �ిల�ప��చు్చచునన్��.

�బంధన ప��ణ�మ�లకమ�ల� ఈ��డ� ��ంచుచునన్ ప్ర� రక���న మ�నవ���� అన్వ�ంచు

���నమ�ను మనమ� జ�్ఞపకమ� �ేసు��నునప�ప్డ�, �ాత �బంధనను మనమ� మన �� ంత ��తమ�లక�
మ��య� మన చుట�్టప్రక్కల నుండ� �ా�� ��తమ�లక� ఏ �ధం�ా అన్వ�ంచు���ాల� మనక� సప్ష్టం�ా

�ెల�సుత్ం��. ఈ��డ� మనమ� �ాత �బంధనను చదువ�నప�ప్డ�, బ�ౖ�ల�ల�� ప్ర� �ాకయ్��గమ� �బంధనక�
��ల�పల నుండ� అ��ా్వసుల� ���తత్ �బంధనల���� ప్ర���ంచునట�
్ల �ా���� ఎల� �ిల�ప��సుత్ం�ో అ� మనమ�
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ప్ర�న్ంచు���ా�, మ��య� ప్ర� �ాకయ్��గమ� ���తత్ �బంధనల� నునన్ అ��ా్వసుల� ��స
� త్ ునంద� రకష్ణ�ర్థ ��న
��ా్వసమ� ��ప
ౖ ��ా మ�ందుక� �ా����ళ్లవల�న� �ా���� ఏమ� �ిల�ప��చు్చచునన్�ో మనలను మనమ�
అడ�గ���నవల�ను, మ��య� ప్ర� �ాకయ్��గమ� ���తత్ �బంధనల� నునన్ య��ర్థ ��న ��ా్వసుల�,

��స
� త్ ునందునన్ ���తత్ �బంధననుబట�్ట �ా�� ��ా్వసమ�ను ఇ����కం�ా అ�వృ��ధ్ �ేసు��నుచు, ��� ��డల

కృతజ్ఞ త�� క���న �శ్వస�యతగల�ా��� య�ండ�నట�
్ల , �ా���� ఏమ� �ిల�ప��చు్చచునన్�ో అ� మనమ�
ప్ర�న్ంచు���ా�.

మ���ంప�
ఈ �ాఠంల� మనమ� �ైవసంబంధ���న �బంధనలను గ���చ్న బ�ౖ�ల� సంబంధ���న బ�ధను ప��చయం
�ే�ామ�� �బంధన సంబంధ��న
� ఏ�ాప్టల్ ��వ్�ా తన �ాజయ్మ�ను �ేవ��ే �రవ్��సత్ ుంట�డ� మనమ�
�ెల�సు����న్మ�� చ��తర్ల�� ��� ����వ్ర� దశలల� �ేవ�� �ాజయ్మ� ��ర���నుచుం��న పర్�ేయ్క��న
�
�షయ�లను� �ాత �బంధనల�� పర్� ఒకక్ ఒడంబ��క ����క్వ�ాక్ణ�ం�న ���నమ�ను మనమ� చూ�ామ��
�ేవ����గల �బంధన సంబంధమ�ను గ���చ్న మ��క ప��ణ�మ�లకమ�లను మనమ� అ��వ్�ిం��మ��
మ��య� ఈ ప��ణ�మ�లకమ�ల� గత�ాలంల� ��ంచుచుం��న మ��య� ఈ��డ� ��ంచుచునన్ ఆ య�
రకమ�ల�ౖన పర్జలక� అనవ్�ంచు ���నమ�ను మనమ� చూ�ామ��
�ాత �బంధనను గ���్చన అధయ్యనమ�ల� మనమ� మ�ందుక� �ాగ� ��ల��, �ెవ
ౖ సంబంధ���న

�బంధనలక� సంబం��ం�న ప్ర����ంశమ�ను మనమ� తరచు�ా చూసుత్ంట�మ�. �ాత �బంధనల��
ఇ�ా���ల� ��రక�, ��ా్వస స��త���న ��తమ�నక� సంబం��ం�న వయ్వస్థ లను ఈ �బంధనల�

ర��� ం��ం���, గనుక ఈ��ట� ��ా్వస స��త��న
� ��తమ�నక� సంబం��ం�న వయ్వస్థ లను క��� ఈ
�బంధనల� ర��� ం��సత్ ు��న్�.

-44����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

