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అ"#$యమ' 40 

jెరØాలలP “hiప5 

మనల† అంద)*-P మంV అనుభ;ాలD మ)*య, 2ెడZ అనుభ;ాలD ఉKL7, 
§4óపq Ê_తమ,ల† వ)*0ంచబ`aన ΩవS{|oన ∂⁄చుö తగ,ï లD -6FGw మంFG 
అనుభ_Uా~ ర:. Fేzషమ,గల తన సహæ దర:లD అత// బ$/సతzమ,ల†/-P 
అú”;f4ినపqyడZ, ధనవంత¶డZ, కDటJంబ అ\GపQ-P ఇష¶ò `ైన కDమ"ర:/Hా 
వqKL7 అత/ ప)*4ిõ త¶లe7 KLట-ÿయంHా మ")*bc య"i. త)ాzత అతడZ, 
bc Ωఫర: -Pkంద తన యజమ"ను/-P కuH*నదంతటO ‘ద ఉన7త Uాõ KL/-P 
∂⁄Vöంపబ`నెు. -6/7 సంఘటనల త)ాzత, §4óపq తనను ]Lను 2ెరUాలల† 
చూచు-6KEను. FేవqడZ మ)*vకUా)*, తన సహచర ఖXïF¡లకD మ)*య, 2ెరUాల 
అ\GపQ-P తనను ]Lను సyషò పరచు-6Kf అవ-ాశం కuyం2LడZ. 

ఫ/pwకW అ"g,ారsలక9 కÈÉ# ఖ©4దు (40:1-8) 

1
అటzlమిƒట ఐగ'ప5ú /ాŒwకW yానQ#యక9డ£ను భì$,ారsడ£ను తమ 

ప\భ'JKౖన ఐగ'ప5ú /ాŒ ఎడల తప5njేhి/0. 
2
గనుక ఫ/p yానQ#యక9ల అ"gపñయ' 

భì$,ారsల అ"gపñయ'ÖKౖన తన Fదáరs ఉQో $గసుú ల äద ,-పపÉè 
3
Jా/0b 

jెరØాలలP నుంచుట,©& /ాజసంరìక hiÖ#"gపñ,I అపna0ంjనెు. అQg “hiప5 

బం"gంపబÉèన సÀలమ'. 
4
ఆ hiÖ#"gపñ Jా/0b “hiప5 వశమ' jేయaా అతడ£ 

Jా/0,I ఉపj#రమ' jేhtను. Jారs ,<bÅQgనమ'ల9 ,ావîలP నుంÉèన తరsJాత 

5
Jా/0దáరs, అనaా jెరØాలలP బం"gంపబÉèన ఐగ'ప5ú /ాŒ wకW 

yానQ#యక9డ£ను, భì$,ారsడ£ను ఒకWట∫ /ాñ\యందు కలల9 కb/0; ఒ,<WకWడ£ 

Jåరs Jåరs @Aవమ'ల కల కÖKను. 
6
ZెలNJా/0నప5nడ£ “hiప5 Jా/0 wదáక9 వdû 

Jా/0b చూడaా Jారs dంZ#,∂ా ంతµల∑ౖ య'ంÉè/0. 
7
అతడ£-ఎందుjేత Öåడ£ ä 

మ'ఖమ'ల9 dనÅబª F య'నÅవb తన యజమ+నుb Fంట తనZ[ 

,ావîయందునÅ ఫ/p ఉQో $గసుú ల నÉèa©ను. 
8
అందుక9 Jారs-ü†మ' కలల9 

కంటH¢; JాటH @Aవమ' jెపnగలJా/©వరsను లπరb అతbZ[ ననaా “hiప5 

Jా/0b చూd-@Aవమ'ల9 jెప5nట Qేవ5b ఆ"öనü† గQ#; äరs దయjేh ి ఆ 

కలల9 Ö#క9 ™వ/0ంd jెప5nడÖKను. 
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వచనమ'ల9 1, 2. §4óపqను 2ెరUాలల† వqంVనపyటO నుం`a మ)*య, 
ఈ అ\Lëయమ, vకt సంఘటనలD fiదలవ`L/-P మ,ందు -6ంత ]ెuయ/ 
-ాలమ, గ`a2ెను. -6ంత -ాలమ, త)ాzత, ఫ)s )ాÍభవనమ, నుం`a ఇదáరs -6త~  
ఖXïF¡లD వ2öెను. ఈ ;ాకëమ, yానQ#యక9డ£ మ)*య, భì$,ారsడ£ తమ 

ప\భ'వ5, ఐగ'ప5ú  /ాŒక9 మనØాú పం కîa0ంjెనb తపy ;ా)*-P ఎటJవంటO °í 
;fయబ`aనFో  ఖVöతమ,Hా ]ెలDపల√దు. 

“bానFLయకD`a” vకt బ$ధëత ఫ)s vకt బలâ  vదw  FLS }Äరసమ,ను 
అంFGంచడం మ)*య, “ఫ)s [2ేQ-P] H*KE7 అంFGంచడం” (40:11, 21; 1 )ాÍలD 
10:5; 2FGన. 9:4; KE∂⁄మ"ë 1:11). )ాÍకD _షమ, /చుöటకD ఎవ)X#KL రహసë 
పధకమ, ;f4ిKL -ాbాడZటకD, అతడZ )ాÍకD FLS }Äరసమ, ఇవzకమ,ందు ]Lను 
]Lగవల ను. “భíë-ార:డZ,” )ాÍ vకt £$జన బలâ Çäౖ )Øట 'ò య, మ)*య, ఇతర 
-ాuöన ఆBర పFLరõమ,లను అంFGంచుటకD అ\GపQ (40:16, 17). ఇల"ంటO 
అ"g,ారsల9, “అంతరంH*కDలDHా మ)*య, )ాÍకD ఇష¶ò లDHా, )ాజ-ÿయ 
పS£$వమ,ను సంbాFGంచుటకD” fiగ,ï చుపq]Lర:.1 ;ార: 2ే4ినటJâ Hా 
అనుమ"/ం2ే Kf)ాలD 2Lల" ΩవS{|oన_ అయ,ëం`ొ చుö, ఎందుకంట≈ Jా/0పటN  ఫ/p 

ఆగ∂హమ'Z[ నుంÉెను.  
వచనమ' 3. ఫ)s vకt మ,ఖëప/;ా)X #న ఈ ఇదw ర: /ాజసంరìక 

hiÖ#"gపñ,I అపna0ంపబÉెను. “సంరíక 4óKL\GపQ” 39:1 అKf Uాõ నమ, 
bc Ωఫర:FG -ాబటOò , బహÌ[ా ఈ 2ెరUాల అత/ భవనమ,ల† ఉం`aయ,ండవచుö. 
39:21, 22 పS-ారమ, §4óపq “4óKL\GపQ-P” ల√క “2రెUాల అ\GపQ-P” 
నమ”కమ,Hా ఉం`ెను.2 )ాÍ vకt ఖX ïF¡లD jెరØాలలP బం\Gపబ`ెను, అFG 
“hiప5 కÈÉ# బం"gంపబÉèన సÀలమ'. 39:20 పS-ారమ, “2ెరUాల”ను “గ,ండS/ 
భవనమ,”Hా తర:ı మ" 2ేయవచుö. 

వచనమ' 4. bc Ωఫర: ఒకపqyడZ తన ఇంటO/, b∆ లమ,ను §4óపq 
అ\G-ారమ,నకD అపyH*ం2ేKm అల"HŒ “hiప5 ఈ మ,ఖë{|oన ఖX ïF¡లÇäౖ అ"g,ా/0aా 
ఉం`ెను. సంరìక hiÖ#"gపñFß≠న bc Ωఫర:,3 )ాÍ vకt ఖX ïF¡లను §4óపqకD 
అపyH*ంచడం, తన £$రë §4óపqÇäౖ 2ే4ిన ఆ)sపణలÇäౖ తనకD ఎలâ పqyడZ 
అనుమ"నమ, ఉన7ద/ సూVసు~ ంFG. §4óపq తనకపyH*ంVన ప/ల† 
నమ”కమ, కuH*, ;ా)*-P ఉపj#రమ' 2ే4äను. ;ా)*దw రü గ,)*~ ంపబడ/-ాలమ, 
bరÌందమ'లP ఉం`a)*. 

వచనమ'ల9 5, 6. ;ా)*దw రü 2ెరUాలల† ఉన7 -ాలమ,ల†, yానQ#యక9డ£ 

మ/0య' భì$,ారsడ£ . . . ఇదáరs ఒ,ï /ాñ\యందు కలల9 కb/0. కలలD ఆ 
అనëజనులను ఇబంFGÇäట$ò i; తమ Fేవqళîâ  భ_షëత¶~ ల† జరగబÆ ifl 
ప)*4ిõ త¶లను కలల FLz)ా ∂⁄చö)*ంచున/ ;ార: న{„”;ార:. ఏFే{|oKL, 
అటJవంటO కలలD -Pâ షò {|oన VB7లD కuH* ప\ñ కల Q#b అరÀమ' కuH*య,ం`నెు, 
-ాబటOò  కలలDకKf;ార: తరచు ;ా)* కలల vకt అరõమ,ను బటOò  
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Qకమకప`ే;ార:. 
అందువలన, ZలెNJా/0నప5nడ£ “hiప5 [ఇదw ర: ఖXïF¡ల] wదáక9 వdû 

Jా/0b చూడaా ;ార: dంZ#,∂ా ంతµల∑ౖయ'ంÉè/0. ∂⁄¤S పదమ,  ,కD(za‘ap)  ףַָעז
“bాubc i” ల√FL “˚ÎిtంVనటJâ ” కనబడZట అ/ అరõమ, కuH*, “/)ాశ2ెంFG” 
(NASB; NIV), “_2LరంHా” (KJV; NKJV), “సమUాëత”కమ,Hా” (NRSV; 
ESV), ల√క “కలత” (TEV; NLT) అ/ అనువFGంచబడZత¶ంFG. ఈ ∂⁄¤S 
పదమ, మరల" ఆFG-ాండమ, 40:6ల† మ)*య, FL/iflలD 1:10ల†ను 
కనబడZచున7FG. త)ాzత ;ాకëమ,ల†, NRSV పS-ారమ, FL/iflలDను అత/ 
4ó7∂∑త¶లను ఇతర యవనసు~ లకంట≈ “దయeయ{|oన 4ిõ Q”ల† ఉండకπడదKf 
అ\GపQ vకt Vంతను సూVసు~ ంFG. కDk °ంచునటJâ  కనబడZ 4ిõ Q అKf ఆల†చన 
ఆFG-ాండమ, 40:6 vకt సందర≤మ,ల†/-P స)*Hాï  అమరöబడZత¶ంFG.4 

వచనమ'ల9 7, 8. §4óపq అత/]^ /ర≤ంFGంపబ`a తన 
ఆధzరëంల†నున7 ఫ/p wకW అ"g,ారsల _షయంల† _¯ాద రüపం గ,)*ంV 
అతడZ సహజంHా ఆంFో ళన 2ెంFLడZ; అందు2ేత, Öåడ£ ä మ'ఖమ'ల9 ఎందుక9 

dనÅబª F య'నÅ™? అ/ ;ా)*/ అ`aHXను. ;ా)* మనసుల† ఉన7 fiదటO 
సమసë ;ా)* కలలD -ాదు, -ాe ;ాటO/ అనువFGం2;ేాడZ ల√కbc వqట. ü†మ' 

కలల9 కంటH¢; JాటH @Aవమ' jపెnగలJా/©వరsను లπరb [ רַתָּפ , pathar] ;ార: 
ఉత~ రúVö)*. ప°öమ ఆ4ియ"ల†, కలలD _వ)*ంచుటల† పÀ)*~  కkమ°íణ 
ఉన7FG, మ)*య, అంశం Çäౖ 2ేపqస~ కం ;Sా యబ`aన_. )ాÍHా)* vకt 
సలBFLర:లల† రహసë{|oన కలలD అనువFGంచుటకD పలD _ధమ,ల ౖన 
పS]ేëక{|oన Kfరyర:లD, êనëHాళîâ , మ"ంQSకDలD, మ)*య, ఇందSజ¥లకDలD 
ఉKL7ర: (FL/iflలD 2:1, 2). మంతSమ,ను ఉప§H*ంచుట FLzర Kfర:yHా 
అనువFGంVన ;ార: మంV కలలను కπ`L కuH*య,ంట$ర/ ;ార: 
నమ,”]Lర:.5 

ఈ అ\G-ార:లD ఫ)s vకt -6లDవqల† నుం`a Çä)*-P;fయబ`a, పSసు~ తం 
ఖXïF¡లDHా ఉKL7ర: -ాబటOò , ;ా)* కలల vకt ల†]ైన £$వమ,ను గk∂∑ంచుటకD 
/సjBయ,లDHా ఉKL7ర:. అందు2తే, బAవమ'ల9 jపె5nట Qవే5b అ"öనü† 

గQ#? అ/ §4óపq ;ా)*న`aHXను (FL/iflలD 2:27, 28). äరs దయjేhి ఆ 

కలల9 Ö#క9 ™వ/0ంd jెప5nడb అతడZ 2ెÇäyను. ఈ అణకDవ కuH*న _FేË 
బ$/సకD ఇFG \ైరëవంత{|oన పSకటన. ఈ ఖX ïF¡లD ;ా)* కలల గ,)*ంV ]^టO 
ఖXïF¡ల]^ పS°7ం2Lల/ ఎపqyడూ ఆల†Vంచల√దు. అi],ే §4óపq వë]LëసంHా 
మ"ట$â `LడZ: కలల £$వం 2ెపyడం అనునFG మ"నŸయ{|oన క‰û ల√క ఒక వë-P~ 
తన యజమ"ను/-P2öే తల"ం]^ -ాదు. F¡/-P _ర:ద̈ంHా, భ_షëత¶~  
సంఘటనలను /ర0iంV స)*Hా కలలను _శదపరచుల"గ,న మనుష¶ëలను 
బలపర2ే Fేవq/ నుం`a వ2öే ఒక వరమ, అFG. 
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yానQ#యక9b కల మ/0య' “hiప5 wకW @Aవమ' (40:9-15) 

9
అప5nడ£ yానQ#యక9ల అ"gపñ “hiప5ను చూd–Ö# కలలP ఒక 

Q#\ ø5వîN Ö# Fßదుట ఉంÉెను; 
10

ఆ Q#\ ø5వîN,I మ¿డ£ ºa©ల9ంÉెను; అQg 

da0/0ంdనటzv  ఉంÉనెు; Q#b ప5వ5∆ల9 ™కhింjనెు; Q#b a©లల9 పంÉè 

Q#\ ìఫలమ'ల+Fßను. 
11

మ/0య' ఫ/p a0ÖKÅ Ö# jñేలP ఉంÉెను; ఆ 

Q#\ ìఫలమ'ల9 Öåను పటzv ,<b ఫ/p a0ÖKÅలP JాటHb lింÉè ఆ a0ÖKÅ ఫ/p 

jేñ,Idûñనb తన కలను అతbZ[ ™వ/0ంd jlెtnను. 
12

అప5nడ£ “hiప5–Q#b 

@Aవ¢Q;ే ఆ మ¿డ£ ºa©ల9 మ¿డ£ Qgనమ'ల9; 
13

ఇంక మ¿డ£ Qgనమ'లలPaా 

ఫ/p í తలను lt,ౖ©ñú  í ఉQో $గమ' íక9 మరల ఇlిnంచును. íవ5 అతb,I 

yానQ#యక9డJK ౖ య'నÅÖ#టH మ/ా$ద jVప5nన ఫ/p a0ÖKÅను అతb 

jేñకపna0ంjెదవ5 
14

,ాబటHv  íక9 øïమమ' కîa0నప5nడ£ ననుÅ జóò పకమ'jేh,ి<b 

Ö#యందు కరsణ6ంd ఫ/pZ[ ననుÅగ¿/0û మ+టల+Éè Fr FంటHలP నుంÉè ననుÅ 

బయటH,I రlిnంచుమ'. 
15

ఏలయనaా Öåను –̄2\య'ల Qశేమ'లPనుంÉè 

Q ొంa0లబÉèñb; అQg bశûయమ'. మ/0య' ఈ jెరØాలలP ననుÅ Jåయ'టక9 

ఇకWడ సÆ ÖåÖå¢య' jేయలπదb అతbZ[ jెltnను. 

వచనమ'ల9 9-11. ప\"#న yానQ#యక9డ£ తన కలను “hiప5Z[ 2ెపyడం 
fiదలDÇäట$ò డZ. ఆయన తన మ'ందు ఒక Q#\ ìవîNb చూ[ాడZ (40:9) 
మ)*య, FL/-P మ¿డ£ ,<మƒల9 ఉKL7i. ఈ కలల† గమ/ంచదH*న 
_షయ{„మనHా ఈ మ@డZ దశలD ఎంత తzరHా జ)*H*న;u చూడం`a: అQg 

da0/0ంdనటzv  ఉంÉనెు; Q#b ప5వ5∆ల9 ™కhింjనెు; Q#b a©లల9 పంÉè 

Q#\ ìఫలమ'ల+Fßను (40:10). తర:;ాQ మ@డZ సంఘటనలD కπ`L 
తz)*తగQన జ)*H*న_HాKf ఉKL7i. ఫ/p wకW a0ÖKÅ [ఆయన] jేñలP ఉనÅQg 
గనుక ఆ పS\Lన bానFLయకDడZ Q#\ ìఫలమ'ల9 పటzv ,<b ఫ/p a0ÖKÅలP JాటHb 

lింÉè ఆ a0ÖKÅ ఫ/p jేñ,Idûñనb అKL7డZ (40:11). ఈ కల FLS íలD పండZటకD 
Hా/, ఆ Ωయబ`aన రసమ,ను ఫ)sకD ఇ2öే మ,ందు -6ం2ెమ, ఊరబÚటJò టకD 
Hా/ సమయమ,ను ఈ కల మనకD ఇచుöటల√దు. -ాబటOò , Uా\LరణంHా -6ంత 
సమయమ,ను పట≈ò  సంఘటనలD ఇకtడ ఒ-Œ కల రüపంల†/-P ఇమడöబ`Lˇ i. 

వచనమ'ల9 12, 13. ఈ కలకD §4óపq ఇVöన £$వమ, కπ`L అం]ే 
తzరHా వVöంFG. ఆల†VంచుటకD, \Lë/ంచుటకD, ల√FL FL/ గ@)*ö 
b Sా )*¨ంచుటకD కπ`L ఆయనకD అవసరత ల√నటJâ Hా ఉంFG. 8వ వచనమ, 
పS-ారమ,Hా ఆయనను _క4ింప2ే4ిన Fేవq/]^ ఆయనకD ఉన7 స/7∂∑త 
సంబంధమ,నకD ఈ ఉదంతమ, Uాíëమ,Hా ఉంFG. §4óపq ;EంటKf ఈ 
@Aవమ'ను ఇ2LöడZ: ఆ మ¿డ£ ºa©ల9 మ¿డ£ Qgనమ'ల9; ఇం,ా మ¿డ£ 

Qgనమ'లలPaా ఫ/p í తలను lt,ౖ©ñú  í ఉQో $గమ' íక9 మరల ఇlిnంచును. 
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మ@డZ FGనమ,లD అ/ ఆ కల £$వంల† 2ెపyబ`aన సమయమ, ఆ 
bానFLయకDడZ §4óపq £$వమ, vకt ఖVöతతzమ,ను ప)¬}aంచుటకD 
2Lల" తకDtవ సమయమ,Hా ఉన7FG. కలల £$వమ,ను గk∂∑ంచుటకD ఈ 
∂⁄¤Sయ,/-P Uామరõ»మ, ఉంFL? “e తలను Çäౖ-Xత¶~ ”ను అ/ 2ెపyüబ`aన మ"ట 
ఇకtడ -6ం2ెం అలం-ార b Sా యంHా అరõం 2ేసు-.;ాu: “ఫ)s /ను7 íúంV e 
ఉFో ëగమ,నకD /ను7 మరల" ఉంచును” (NJPSV; NEB చూడం`a). ఇతర 
సందర≤మ,లల†, FేవqడZ -ÿర~ న-ార:/ ఆËరzFGంV ఆయన b Sా రõనను 
_నుటFLz)ా ఆయన తలను Çäౖ-XQ~ న సందర≤ంల† ఈ £$వమ, పS§H*ంచబ`aంFG 
(-ÿర~ న. 3:3; 27:6). 2 )ాÍలD 25:27ల†, బబ,ల†ను )ాÍను ఉFేw °ంV ఇFే 
∂⁄¤S £$వమ, పS§H*ంచబ`aంFG, ఈ )ాÍ )ాజXౖన ilహæ య"-ÿనును బబ,ల†ను 
బ$/సతzమ, -ాలమ,ల† 2రెUాల నుం`a “_`aÇిం2LడZ.” ఈ _షయంల†, 
ఆbానFLయకD/-P §4óపq 2ెపq~ న7Fేమంట≈ ఆయన తన ఉFో ëగమ,నకD 
మరల" b∆ ండZ-6/ మ,నుపటOవల  మరల" ఫ/p a0ÖKÅను అతb jేñకపna0ంచుటక9 
§గ,ë/Hా ఎంచబడ]LడZ అ/ 2ెbాyడZ. 

వచనమ' 14. §4óపq తన £$వమ,ల† 2Lల" నమ”కంHాKf ఉKL7డZ, 
మ)*య, ఫ)s ఆ bానFLయకD/ )ాజ4óవల† తనకDన7 తన మ,నుపటO 4ిõ Q-P 
Q)*H* ]ెచుöనపqyడZ తనను మ)*öbc వదw / 2ెbాyడZ. ,ాబటHv  íక9 øïమమ' 

కîa0నప5nడ£ ననుÅ జóò పకమ'jhేి,<b Ö#యందు కరsణ 6ంd [ דֶסֶח , chesed] 

ఫ/pZ[ ననుÅగ¿/0û మ+టల+Éè Fr FంటHలP నుంÉè ననుÅ బయటH,I 

రlిnంచుమ' అ/ _న7పమ, 2ేసుకDKL7డZ. “iû iంటOల†” నుం`a అను 
మ"ట §4óపq మ)*య, ఆ ఇదw ర: అ\G-ార:లD ఉంచబ`aన ఆ 2ెరUాలను 
సూVసు~ ంFG (40:3 చూడం`a).  

వచనమ' 15. తనకD బదులDHా ఫ)s]^ మ"ట$â డZటకDHాను bానFLయకD/-P 
§4óపq బ$ధëతను అపyH*ం2LడZ, -ా/ అFG ఆయనకD -Œవలం పSత¶ëప-ారమ, 
2ేయవల న/ మ"తS{„ 2ెపyబ`aనFG -ాదు. §4óపq ]Lను అమ"యకDడన/, 
మ)*య, ఆయన అనుభ_సు~ న7 ఈ 2ెర KLëయమ, స)*Hా జరగనందువలâ  
2 sటJ2ేసుకDన7ద/ §4óపq వ-ాtణ (ం2LడZ. /జ¥/-P, ఆయన –̄2\య'ల 

Qేశమ'లPనుంÉè–అంట≈ కKLను నుం`a Q ొంa0îంచబÉèయ'Ö#Åడ£ ( ַבנָּג , ganab) 
ల√FL “అపహ)*ంచబ`Lˇ డZ” అ/ Çó)ØtKL7డZ. §4óపq ఇ¯ా”ifl7య,ల2ే 
Fొ ంH*uంచబడల√దు, -ా/ తన అన7లD తన UాzతంతS»మ,ను Fొ ంH*uంV 
బ$/సతzమ,నకD ఆయనను అపyH*ంVనపqyడZ (37:25-28) §4óపq ఎల" 
£$_ం2L`ో  ఈ ;ాకëమ, _పqలంHా _వ)*సు~ ంFG. 

“∂n¤Sయ,ల Fేశమ,” అను మ"టను -6ందర: ;ాëఖ"ëతలD -ాలజ¥µ నFో షంHా 
£$_Uా~ ర: ఎందుకంట≈ ఈ పదసమ@హమ, _భ-ంపబ`aన )ాజëమ, vకt 
-ాలమ,ల† వVöనFGHా ఉంFG (i)¬”య" 34:9, 14; §KL 1:9 చూడం`a). 
అiనను, bాత/బంధనల† “∂⁄¤S” అKf పదమ, ఈ -ాలమ,కంట≈ మ,ందుHాKf 



198 

పS§H*ంచబ`aంFG, అబ$S Bమ, _షయంల† (14:13), §4óపq _షయంల† 
(39:14, 17) మ)*య, ºÎó -ాలంల† ఇ¯ా”ifl7య,ల _షయంల† (/రï మ. 
1:15, 16; 21:2) పS§H*ంచబ`aంFG. U3లD -ాలంల† కπ`L Fేవq/ పSజలD 
“∂n¤Sయ,లD”Hా ప)*గణ (ంచబ`Lˇ ర: (1 సమ@. 13:3, 7, 19). 

ఐగ,పq~ ల† ఉండHా ఆ jెరØాలలP ఆయనను ;fయ,టకD ఆయన ఏ¢య' 

jేయలπదు అ/ §4óపq K)-Pt2ెbాyడZ. 2ెరUాల అను పదమ,నకD 
మ@లపదమ,ను ( רֹוּב , bor) “HØië” ల√FL “]«టOò ” అ/ కπ`L 
అనువFGంచవచుö. -6ందర: F¡// ఇకtడ ఒక అQశ§-P~ Hా కπ`L ప)*గణ (Uా~ ర:, 
ఎందుకంట≈ తన సహæ దర:ల FLz)ా §4óపq ]«టOò ల† KEటOò ;fయబ`aనపqడZ 
ఆయన £$;ాలను ఈ ;ాకëమ, వëక~ పర:సు~ ంFG గనుక (37:24). ఇFG Uాధë{|oన 
ఒక _వరణ ఐనపyటO-ÿ, HØiëలD ల√FL ]«టOò లD కπ`L [¿kష. {|oన -6/7 
2ెరUాలవల , ల√FL క)ా”Hారమ,లవల  పS§H*ంచబ`_ే అ/ సyషò ంHా 
]ెలDసు~ ంFG (/రï మ. 12:29; ilషయ" 24:22; i)¬”య" 38:6-13). John E. 
Hartley ఆల†చన పS-ారమ,, “కKLనుల† ఉన7 ఒక ‘HsQ’ నుం`a Ωయబ`a 
ఐగ,పq~ ల† ఉన7 మ)Øక ‘HsQ’ల† పడ;fయబ`aనందుకD §4óపq పSల"Çిం2LడZ” 
అ/ అంటJKL7డZ.6 

భì$,ారsల అ"gపñ wకW కల మ/0య'  

“hiప5 wకW @Aవమ' (40:16-19) 

16
అతడ£ Zెîlిన @Aవమ' మంdదb భì$,ారsల అ"gపñ చూd అతbZ[ 

bటN ÖKను–Öåనును కల కంటHb; ఇQgap ZెలNb lింÉèవంటల9 గల మ¿డ£ గంపల9 Ö# 

తలäద ఉంÉెను. 
17

äQgగంపలP ఫ/p b¢తúమ' సమసú™ధమ'ల∑ౖన 

lింÉèవంటల9 ఉంÉెను. ప7ల9 Ö# తలäదనునÅ ఆ గంపలPనుంÉè JాటHb 

ºhి,<b ñనుచుంÉెను. 
18

అందుక9 “hiప5–Q#b @Aవ¢Q;ే ఆ మ¿డ£ గంపల9 

మ¿డ£ Qgనమ'ల9 
19

ఇంక మ¿డ£ Qgనమ'లలPaా ఫ/p í äదనుంÉè í తలను 

ltౖ,©ñú  మ+˜ నుäద bనుÅ Jå\ల+డQöFంచును. అప5nడ£ ప7ల9 í äదనుంÉè í 

మ+ంసమ'ను ñbJåయ'నb ఉతúర¢jెûను. 

వచనమ'ల9 16, 17. bానFLయకDల అ\GపQ కలకD §4óపq ఇVöన 
అనుకπల £$వమ, భì$,ారsల అ"gపñ/ కπ`L ఈ య4వzన బంF¡-P తన 
కలను 2పెqy-.వ`L/-P, అం]ేHాక తన కలకD కπ`L అటOò  ఒక అనుకπల _వరణ } 
వసు~ ందKf ఆశ]^, bc S తj∂∑ంVంFG. ఆయన మ"ట$â డZతx, ఇQgap ZెలNb 

lింÉèవంటల9 గల మ¿డ£ గంపల9 Ö# తలäద ఉంÉెను అంటÖ fiదలDÇäట$ò డZ. 
NASBల† “]ెలâ / Çిం`aవంటలD గల మ@డZ గంపలD” అ/ ఉండHా, ఇతర 
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అను;ాదమ,లల† ;f)Œ అను;ాFLలD ఉKL7i. ∂⁄¤S పద{|oన יִֹרח  (chori) 
vకt అరõమ, అ/°öతమ,, ఎందుకంట≈ bాత /బంధన fiత~ మ,ల† ఈ 
పదమ, ఇకtడ మ"తS{„ వసు~ ంFG. KJV అKf అను;ాదమ, “]ెలâ / గంపలD” అ/ 
;Sా యHా, NAB అను;ాదమ, “చువzల]^ అuâ న గంపలD” అ/ అనువFGసు~ ంFG. 
NRSV ;ాటO/ “)Øట 'ò ల గంపలD” అ/ అనHా, NLT మ"తSం “]ెలâ / 
Çి`aవంటలDగల బ,టò లD” అ/ అనువFGసు~ ంFG. 

తన కలను ఇం-ా 2ెపÀ~ , äQgగంపలP ఫ/p b¢తúమ' సమసú™ధమ'ల∑ౖన 

lింÉèవంటల9 ఉంÉెను అ/ ఆ భíë-ార:ల అ\GపQ అంటJKL7డZ. వండబ`aన 
ఆBర పFLరõమ,లD చ)*తSల† 2Lల" పÀరz-ాలమ, నుం`ే ఐగ,Çీ~ య,ల2ే 
-6నబ`_ే. VతSuÇి/ కuH*య,ం`ే ఐగ,Çీ~  /ఘంటJవq ఒకటO మ,పyFG-ఎ/úFG 
ర-ాల Çిం`aవంటలను మ)*య, ఏబFG-ఏడZ రకమ,ల )Øట 'ò లను గ@)*ö 
పSUా~ _సు~ ంFG.7 ఈ కలల† £$దకuH*ం2ే _షయం ఏమంట≈ ఈ భíë-ార:ల అ\GపQ 
ÇäౖHా వసు~ న7 ప7లను ]^లల√క bc య"డZ (15:11 చూడం`a). [ఆయన] 
తలäద నునÅ ఆ గంపలP నుంÉèర:Vగల వంటలను ఆ పãలD ñంటzÖ#ÅF. 

వచనమ'ల9 18, 19. అ/°öQ/ సూVంచునటJâ  సంశiంచకDం`L, ఆ 
భíë-ార:ల అ\GపQ-P “hiప5 బదులDHా తన కల vకt @Aవమ'ను 
ఇ2LöడZ. అiనను, దు)ాzర~ ను ఆయన కడవరకD 2ెపyకDం`L ఆbాడZ, ఆ 
bానFLయకD/-P ఇVöన £$వమ,వల Kf భíë-ార:ల అ\GపQ-P కπ`L ఒ-Œరక{|oన 
ఆరంభ £$;ా/7 ఇ2LöడZ. ఆ మ¿డ£ గంపల9 40:10ల† ఉన7 మ@డZ 
-6మ”లవల  మ¿డ£ Qgనమ'లను సూVసు~ న7వ/ ఆయన అKL7డZ. అపqyడZ 
తన £$వమ, vకt శబw లíణమ, -6ంత అ)*షò మ,Hా మ")*ంFG గనుక, ఇంక 

మ¿డ£ Qgనమ'లలPaా ఫ/p í äదనుంÉè í తలను ltౖ,©ñú  మ+˜ నుäద bనుÅ 

Jå\ల+డQöFంచును. అప5nడ£ ప7ల9 í äదనుంÉè í మ+ంసమ'ను 

ñbJåయ'ను అ/ ఆయన అKL7డZ.  
ఈ _ధంHా ఉ)*/ /రz∂∑ంచుటకD అనుస)*ంచవల4ిన ఖVöత{|oన ప†̈Q 

ఏ{|oKL ఉంFL? “e తలను Çäౖ-Xత¶~ ను” అKf మ"టలD §4óపq bానFLయకD/]^ 
మ"ట$â `aన పదమ,లకD ఒక పద2Lత¶రëమ,Hా కనబడZత¶ంFG (40:13). అFG 
ఒక;fళ /జ{|oనFై],ే అపqyడZ ఆ bానFLయకD/ తల ఔన7తëమ,]^ 
Çäౖ-Xత~ బడవల4ి ఉంFG, మ)*య, భíë-ార:ల అ\GపQ vకt తల 
ఉ)*ΩయబడZచుండHా అవమ"నమ,]^ ఎత~ బడవల4 ి ఉంFG (40:20-22 
చూడం`a). ఈ కkమంల† NEB అను;ాదమ, “ఫ)s /ను7 ఎQ~  2ెటJò Çäౖ 
;fSల"డF¡iంచును” అ/ మ"మ,లDHా 2పెq~ ంFG. ఈ _షయంల†, అFG ఉ)*కంబంÇäౖ 
;fయడం úనBi4ó~  మరణమ, ఉపకkúంచవల4ిన )¬Q అ/°öతంHా ఉంFG. 

అiనపyటO-ÿ, పదమ,ల 2Lత¶రëమ, ఖVöతమ,Hా ఉండHా, “e నుం`a e 
తలను Çäౖ-Xత¶~ ను” (ఉFL– టన జh`aంచబ`aనFG) అKf పదసమ@హమ, 
°ర2ేöదనమ, FLz)ా మరణమ, b Sా Çి~ సు~ ంద/ ]ెలDపqత¶ంFG. ఈ ఆల†చన 2Lల" 
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అను;ాదమ,ల FLz)ా ]ెuయజŒయబడZత¶ంFG: “e తలను Çäౖ-Xత¶~ ను –e 
నుం`a!” (NRSV; ESV), “e తలను eనుం`a ఎQ~ ;fయ,ను” (NIV; NJPSV), 
“e తలను న)*-P;fయ,ను” (CEV; NCV), మ)*య, “e తలను e 
భ,జమ,లనుం`a Çäౖ-Xత¶~ ను” (REB). °ర2ేöదనమ,Hా_ంచబ`aన తర:;ాత, ఆ 
భíë-ార:ల అ\GపQ vకt శ)¬రమ, ఇం-ా “మ"â ను‘ద” ;fSల"డF¡iంచుట 
FLz)ా మ)* ఎకDtవ అవమ"నమ,ను b∆ ందును (NRSV; NLT)–అంట≈, “ఒక 
స~ ంభమ,నకD గ,చöబడటం” (NAB).8 ఈ _వరణ]^ -6ందర: ;ాëఖ"ëతలD 
ఏ-ÿభ_ంచఋ, ఎందుకంట≈ °ర2ేöదనమ,ల†/ _\LKLలD మ)*య, ఉ)* 
ΩయడమKfFG )XండZ Õన7{|oన _షయ"లD అKfFG ;ా)* ;ాదన.9 ఏFG 
ఏ{|oనపyటO-ÿ, )ాజXౖన U3లDను గ@)*öన ఉFLహరణ ఉ)* Ωయబ`aన తర:;ాత 
°ర2ేöదనమ, జర:గ,టకD అవ-ాశమ, ఉన7టJâ Hా /రüÇిసు~ ంFG.10 

;ార: ఎల" చంపబ`Lˇ )s అKfFL/]^ సంబంధంల√కDం`L, ఉ)* Ωయబ`aన 
బంF¡లD దుశöరëలకD bాలy`ే;ా)*-P సంకkúం2ే సమరõ{|oన _\G-P సూచనHా 
ఉండZల"గ,న తరచూ ;fSల"డF¡యబ`ే;ార: (FGzΩయ. 21:22, 23; ilహæ ష¶;ా 
8:29; 10:26; 2 సమ@. 4:12). ;ా)* Fేహమ,లD పంచభ@తమ,లకD 2Lపబ`a 
ఉం`ే_, మ)*య, ;ా)* మ+ంసమ' ప7ల FLz)ాను ల√FL కπk ర మృగమ,ల 
FLz)ాను QనబడZత¶ంFG (2 సమ@. 21:10 చూడం`a). “పãలD” భíë-ార:ల 
అ\GపQ vకt మ"ంసమ,ను, అనHా తన కలల† అ_ తన తల‘దనున7 
గంపలల† నుం`a Çిం`aవంటలను Qన7టJâ HాKf, Qంట$i (40:17). మరణమ, 
తర:;ాత శ)¬రమ,ను భదSపరచుటకD ఐగ,Çీ~ య,లD 2Lల" _లDవ/2ేö;ార: 
గనుక (50:2, 26 చూడం`a), గ,చöబ`aన, పãల2ే QనబడZచున7 
కDªâ bc త¶న7 శవమ, పS]ేëకమ,Hా 2Lల" ∂nయ{|oనFGHా అ/ÇింV ఉంటJంFG.11 

కలల wకW ÖKరJåరsn (40:20-23) 

20
మ¿డవ Qgనమందు జ/0a0నQమేనaా, ఆ Qgనమ' ఫ/p జనƒQgనమ' గనుక 

అతడ£ తన hiవక9లంద/0,I ™ందు jFేంd Jా/0 నడ£మ yానQ#యక9ల అ"gపñ 

తలను భì$,ారsల అ"gపñ తలను lt,ౖ©ñú  
21

yానQ#యక9ల అ"gపñ ఉQో $గమ' 

మరల అతb,Ijెûను గనుక అతడ£ ఫ/pjేñ,I a0ÖKÅ bjెûను. 
22

మ/0య' “hiప5 

Jా/0,I Zెîlిన @Aవమ'jVప5nన భì$,ారsల అ"gపñb Jå\ల+డQöFంjెను. 

23
అFZ ే yానQ#యక9ల అ"gపñ “hiప5ను జóò పకమ' jhేి,<నక అతb 

మరdy® Fßను. 

వచనమ' 20. ఈ మ,H*ంపq Çó)ా చFG_] ే ఎటJవంటO సహజ4ిద̈{|oన 
Uామరõ»తకD కπ`L అంటÖ Vకt/ భ_షëత¶~ ను గ@)*öన జ¥µ నమ,ను FేవqడZ 
§4óపqనకD ఇ2Löడ/ ;Eలâ `a 2ేసు~ ంFG. §4óపq ఈ £$వమ, 2Çెిyన తర:;ాత 
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(40:12, 13, 18, 19 చూడం`a) మ¿డవ Qgనమ' ఫ/p wకW జనƒQgనమ'ను 

జర:పq-6Kf పS]ేëక{|oన FGనమ,. అFG జ¥Ωయ 4äలవq FGనమ,, అందుల† 
పSQ_ధ{|oన ;ాëbారమ, /uÇి;fయబ`a పSజలందరü ఆ ;fడZకలల† 
bాల÷ï Kf;ార:. ఫ)s ఒక ™ందును ( הֶּתְׁשִמ , mishtheh, “]LS గ,డZ _ందు 
-ారëకkమమ,”12) 2ేiంV తన hiవక9లంద/0/ (పSజ¥ 4óవకDలంద)*/) 
ÇిuÇిం2LడZ. ఆ FGనమ,న §4óపq మ,ందుHా పSకటOంVన _ధమ,నకD 
_ర:ద̈మ,Hా Jా/0 నడ£మ yానQ#యక9ల అ"gపñ తలను భì$,ారsల అ"gపñ 

తలను ltౖ,©Zెúను. 
వచనమ'ల9 21, 22. ఆయన yానQ#యక9ల అ"gపñb /)sw ÎిHా ఎంV తన 

ఉQో$గమ' మరల అతb,Ijెûను. తన H*KE7ను ర:VంచుటకD, తFLz)ా FL/ల† 
_షపFLరõమ, ఏú కలDపల√ద/ /రüÇించుటకD ఆ 4óవకDడZ ఇం-ా కπ`L 
§గë{|oన;ా/HాKf ఉKL7డ/ ఈ -ారëమ, ]ెuయజŒసు~ ంFG, గనుక అతడ£ 

ఫ/pjేñ,I a0ÖKÅ bjûెను. అiనను, భì$,ారsల అ"gపñ ఫ)sకD _)sధమ,Hా ఒక 
Ñర{|oన Kfరమ, 24ేినటJâ Hా ఋÍవq 2ేయబ`Lˇ డZ; కనుక, )ాÍ ఆజµ లD జ¥)¬ 
2ే4ి ఆయనను Jå\ల+డQöFంj#డ£. ఈ సంఘటనను “hiప5 Jా/0,I Zెîlిన 

@Aవమ' jVప5nనKf జ)*H*న_. 
వచనమ' 23. §4óపq yానQ#యక9ల అ"gపñZ[ bc S ]Ljహకర{|oన ఈ 

మ"టలD 2ెÇyినపyటO-ÿ, ఈ మ,నుపటO బంF¡ ఆయనను Hా/ ల√FL సBయ"రõం 
ఆయన 2ే4ని _న7పమ,ను Hా/ జóò పకమ' jసేు,<నలπదు. బదులDHా, అతb 

మరdy® య+డ£ మ)*య, ఫ)s]^ తన కల £$వమ, 2ెÇిyన;ా/ _షయమ, 
2ెపyల√కbc య"డZ. ఫ)s vకt FLసులD ఆయనను కu4ిన 2 sటKf, bc Ωఫర: 
£$రëÇäౖ బల"]Ltరమ, 2ే[ాడZ అKf తపqyడZ Kf)ా)sపణ]^ 2ెరUాలల† ;fయబ`aన 
2 sటKf, §4óపq సమ@లంHా /)ాశ2ెంFLడZ. §4óపq మ)* )XండZ సంవతj)ాల 
bాటJ ఆ 2ెరUాలల†Kf, బహÌ[ా జ¥µ పకమ,నకD Kmచు-.కDం`LKf ఉండవల4 ి
వVöంFG (41:1). 

అన∆యమ' 

Jåd చూచుటను Öåరsû,-వడం (అ"#$యమ' 40) 

బంధకమ, అKf కషò మ,లను ఎదు)ØtనుచుండHా §4óపq తన 
_[ాzసమ,ల† ప)*పకzమjత¶KL7డZ (39వ అ\Lëయమ,). ఆయన 2ెరUాలల† 
ఉన7పqyడZ కπ`L తన _[ాzసమ, మ)*య, య\Lరõత -6నUాH*న_. 

Fేవq/ పSజలD -6/7Uార:â  ;ా)*/ ;ార: కషò తర{|oన ప)*4ిõ త¶లల† 
కనుHØంట$ర: ఆ ప)*4ిõ త¶లల† పS}Äళన 2ేయబడZటకD Hాను ;ార: _[ాzసమ,]^ 
ఎదుర:చూడవల4ి ఉంటJంFG. §4óపq bc Ωఫర:2ే నమ”బ`Lˇ డZ, ఆయన తన 
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య"వFL4ి~  అంతటOÇäౖ మ)*య, ఇంటO పనుల _షయం అంతయ, ఆయన 
ఆ\¡నమ,నకD ఇ2LöడZ– -ా/ ఒక úనBiంపq, అFే తన £$రë _షయం. 
ఆ{| ఆయనను ల†బరచు-6నుటకD పSయQ7ంVనపqyడZ §4óపq ఆ{|కD 
ల÷ంగ,టకD ఒపqy-6నల√దు, ఎందుకంట≈ అటOò  ఒక -ారëమ, తన యజమ"నుడZ 
ఆయనÇäౖ ÇäటJò కDన7 నమ”-ా/7 వమ,” 2ేసు~ ంFG మ)*య, Fేవq/-P 
_)sధమ,Hా bాపమ,ను 2ేiసు~ ంFG. §4óపq నమ”కసుõ డZHా ఉన7పyటO-ÿ 
కπ`L, బహÌ[ా తన £$రëను -6ం2ెం [ాంQంప2ేయ,టకD -ాబÆ లD, bc Ωఫర: 
ఆయనను 2ెరUాలల† ;fiం2LడZ. ఈ ప)*స)ాలల† కπ`L, FేవqడZ §4óపq]^ 
ఉKL7డZ, అకtడ ఉన7 బంF¡లంద)*Çäౖన ఒక KLయకD/Hా ఉండZనంతవరకD 
FేవqడZ ఆయనను “వృFG¨ పర2LడZ” (39:21-23). -ా/, ఆయన బంధకమ,ల† 
ఒక బంF¡వల  ఉKL7డZ, మ)*య, “Fేవq/ vకt ;ాకëమ, ఆయనను 
[Û\GంVంFG [ల√FL ‘ప_తSపరVంFG’]” (-ÿర~ నలD 105:19). ఈ _ధంHా [Û\Gంచడం 
2Lల" కషò ం, -ా/ అFG §4óపqల† ఆΩ”య{|oన బల"/7 /)*”ంVంFG (య"-.బ, 
1:2-4, 12; 1 Çóత¶ర: 1:6, 7 చూడం`a). 

తన bానFLయకDల అ\GపQ]^నూ మ)*య, భíë-ార:ల అ\GపQ]^నూ 
)ాÍ ఎందుకD అంత -.పంHా ఉKL7`ో  ఈ ;ాకëమ, మనకD ఏúయ, 
2ెపqyటల√దు -ా/, ;ార: 4ింBసమ,నకD _)sధమ,Hా రహసë ఆల†చన 
2ేయ,చున7టJâ Hా మనకD ఈ ;ాకëమ, సూVసు~ ంFG. పS\Lన{|oన ఈ ఇదw ర: 
వëకD~ లD 2ెరUాలల† ఉంచబ`aనపqyడZ, ;ార: §4óపq vకt అ\¡నమ, -PkంFG-P 
వ2Löర:, మ)*య, ఆయన ]ెuయబడ/ -ాలమ, వరకD “;ా)*-P ఉప2Lరమ, 
2ే4äను” (40:4). ఈ 4óవ ఆయనకD ;ా)* _[ాzసమ,ను HXలDచు-6నునటJâ  
2ే4ింFG, మ)*య, ;ార: తమ కలలను ఆయన]^ పంచుకDKL7ర:. ఈ 
సంఘటనల అ/7టO ;Eనుక FేవqడZ తన సంకలyంల†, అతëంత అU3కరë{|oన 
మ)*య, అంH¬-ార§గëమ,-ా/ సõ లమ,ల†–2ెరUాలల†–ఐగ,పq~ ల† §4óపqను 
అ\G-ారమ,ల†/-P ]చెుöటకD Hాను -ారëమ, 2ేసు~ KL7డZ. ఈ _ధంHా, 
అబ$S Bమ, vకt సం]Lనమ, ;ార: Ê_ంచుటకDను మ)*య, ºÎó 
KLయకతzంల† ;ార: ;ాHాw న Fేశమ,నకD bాదయ"తSను 2ేయ,-ాలమ,వరకD 
అకtడ _స~ )*ంచుటకDను ఒక Fశేమ, ;ా)*-P ఇవzబడZత¶ంFG. 

/జ¥/-P, ŸటOల† ఏFG కπ`L §4óపqకD అరõం -ాల√దు అను-.ం`a! FేవqడZ 
తన-6రకD FLV ఉంVన ఆË)ాzదమ,ను ల√FL అటOò  అసహëకర{|oన 2ెరUాలల† 
ఇంకను ఉండZటకD ఎందుకD బలవంతమ, 2ేయబ`Lˇ `ో  అKf _షయమ,ను 
ఆయన చూడల√క bc య"డZ. “ఉప§గం ఏంటO”, FేవqడZ పటOò ంచు-.వడంల√దు, 
ల√కbc ]ే ఆయన నను7 బయటకD _`aÇిం2;ేా`ే” అ/ అనుకDంటÖ 
సంకDVత{|oన వë-P~  అను-6Kf;ాడZ. అiనను, §4óపq ఇకtడ fiం`aHా ల√FL 
బ$\LకరంHా మ"రల√దు; -ా/, తన Ê_తమ, _షయ{|o Fేవq/-P ఒక పSణLªక 
ఉంటJంద/ ఆయన నమ"”డZ. §4óపq vకt ప)*4ిõ Q తర:;ాQ -ాలంల† 
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య@FL పSజలD బలవంతంHా తన U∆ ంత Fేశమ, నుం`a Ω4ి;fయబ`a 
సుదూరంHా {|U∆ b∆ ]Lúయ" ల†యల† బంF¡లDHా ఉంచబ`aనపyటO (ilషయ" 
42:22 చూడం`a) ;ా)* ప)*4ిõ Qవల  ఉంFG. అకtడ 2రెHØనబ`aన;ా)*-P ilషయ" 
పSకటOంVన ;ా)ా~  ఐగ,పq~ ల† §4óపqకD కπ`L అనziం2ేFGHా ఉంFG. ఆయన 
పSవక~ ల మ"టలD ఎన7డZ _న/;ా`aHా ఉన7పyటO-ÿ కπ`L, “ilహæ ;ా -6రకD 
ఎదుర: చూచు ;ార: నూతన బలమ,ను b∆ ందుదుర:” అKf ;ాకëమ,ను 
-6ంతవరకD నú”నటJâ HాKf ఉKL7డZ (ilషయ" 40:31). 

Fేవq/ పSజలD తమ _[ాzసమ,ను ;Eలâ `a 2ేయ,టకDHాను, పSQ ప)*4ిõ Q/ 
కπ`L ఉప§H*ంచు-.;ాu, ఆ ప)*4ిõ త¶లD ఎంతటO కషò ంHా /)ా[ాజనకంHా 
క/ÇింVనపyటO-ÿ కπ`L. తన వశమ,నకD అపyH*ంపబ`aన బంF¡లల† ఇదw ర: ఒ-Œ 
)ాQSయందు కలలను క/ తర:;ాQ ఉదయమ,నకD “_2LరంHా ఉన7పqyడZ” 
§4óపqనకD ఒక మంV అవ-ాశం వVöంFG (40:6). ;ార: ఎందుకD అంట 
/)ాశHా ఉKL7)s ఆయన ;ా)*/ అ`aH*నపqyడZ, ;ార: తన కలలను 
_శదపరచుటకD ఎవర:ను ల√ర: అ/ తమ _2Lరమ,ను వëక~ పర2Lర:. ;ార: 
జ¥µ నుల]^నూ, మ"QSకDల]^నూ, ఫ)s -.టల† ఉం`ే Hార` Ü;ార]^నూ ఎటJవంటO 
సంబంధమ, ల√/;ా)*Hా ఇపqyడZ ఉKL7ర:, Ÿర: కలల £$వమ, 2ెపqyటల† 
/¯ా0 త¶లD. 

§4óపq Fవేq/ల†, అనHా కలలకD అసల ౖన £$వమ,లను 2పెyగల ఏ-X#క 
Fేవq/Çä,ౖ ఆయనకDన7 _[ాzసమ,ను ఒపqy-6నుటకDHాను ఇFG మంV 
సందర≤మ,ను ఇVöంFG. FేవqడZ ఆ కలల £$వమ,లను బయలDపర:Uా~ డ/ 
2ెపÀ~  ;ార: తమ కలలను ఆయన]^ పంచు-6నవల4నిFGHా ;ా)*/ 
bc S ]Lj∂∑ం2LడZ. తన కలను పంచు-6నుటల† bానFLయకDల అ\GపQ 
fiదటO;ాడZ, మ)*య, §4óపq FL/-P అనుకπల{|oన ఒక £$;ా/7 ఇ2LöడZ. 
తన పÀరzపq 4ిõ Q-P Q)*H* 2ేరöబ`aన తర:;ాత §4óపq ఆ కల vకt 
స)*iloన £$వమ,ను ]ెuయజŒ[ాడZ అ/ ఫ)s]^ ఆ bానFLయకDల అ\GపQ 2ెÇిy 
తనకD కర:ణ చూపవల4నిFGHా ఒక వë-P~ గత _న7పమ,ను 2ేసుకDKL7డZ. 
fiదటO £$వమ, అనుకπల{|oనFGHా ఉన7FG గనుక, భíë-ార:ల అ\GపQ కπ`L 
తన కలను పంచు-6నుటకD bc S ]Lj∂∑ంచబ`Lˇ డZ. ఈ కల vకt £$వమ, 
_ధzంసకరంHా ఉంFG: ఫ)s “తన తలను Çäౖ-XQ~ ” మ"â నుÇäౖ ఆయనను 
;fSల"డF¡iం2LడZ. 

ఐగ,Çీ~ య,ల 2ెరUాలల† కషò తర{|oన ప)*4ిõ త¶ల మధë కπ`L §4óపq 
Fేవq/Çäౖ ఆయనకD గల _[ాzసమ,ను ;Eలâ `a 2ే[ాడZ; -ా/ ఆయన 2ే4ిన 
పSయత7మ,ల ఫuతమ, తనకD /)ా[ాజనకంHా ఉKL7i. bానFLయకDల 
అ\GపQ §4óపqను గ@)*ö ఫ)s]^ ఏúయ, 2ెపyల√దు, -ా/ ఆయనను పÀ)*~ Hా 
మ)*öbc య"డZ (40:23). 

ఈ సమయమ,ల† §4óపq మFGల† గ,ం`L ఎటJవంటO ఆల†చనలD 
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;E‰ûâ § మనకD ఖVöతమ,Hా ]ెuయదు. ఆయన బ$/సతzమ, -Pkంద మâHాï డZ 
మ)*య, పద-6ండZ సంవతjరమ,లD 2ెరUాలల† బంF¡Hా ఉKL7డZ13, మ)*య, 
ఐగ,పq~ ల† అనుభ_సు~ న7 ఆ 2ెరనుం`a _`aÇించవల4ినFGHా Fేవq/ -6రకD 
/సjంFేహంHా ఎదుర:చూసు~ KL7డZ. 

తన మ"న4ిక సం}‚భమ, మధëల†, తన మ,]L~ తiloన అబ$S Bమ, ;ాHాw న 
పqత¶S `ైన ఇUాjకD పqటJò టకD మ,నుపq వంద సంవతj)ాల వయసుగల ;ాడ/ 
బహÌ[ా జ¥µ పకమ, 2ే4ి-6/ ఉంట$డZ. తన ]Lతiloన ఇUాjకD, తన £$రëiloన 
)*బ$tను కలDసు-6నుటకD నలDబFG సంవతj)ాలD ఎదుర: చూడడం, మ)*య, 
య"-.బ, (§4óపq vకt తం`aS) ఏ[ావqలD (§4óపq vకt ÇäదKLన7) 
జ/”ంచుటకD Hాను ఆయన ఇం-ా ఇర:వFG సంవతj)ాలD ఎదుర: చూడవల4ి 
)ావడం అKf _షయమ,లను కπ`L ఆయన జ¥µ పకమ, 2సేు-6/ ఉంట$డZ. 
య"-.బ, కπ`L కషò తర{|oన ప)*4ిõ త¶లల† B)ానుల† తన £$రëల -6రకD 
మ)*య, ¢డ̌ల -6రకD, అFే_ధంHా తన HØఱpq ల -6రకD మ)*య, మందల -6రకD 
ఎంతHా కషò పడవల4ి వVöనFో , కKLనుల† ఉన7 తన U∆ ంత ఇంటO-P Q)*H* 
వచుöనంత వరకD ఎల" ఎదుర: చూడవల4ి వVöనFో  ఆయన ఖVöతమ,Hా 
జ¥µ పకమ, 2ేసు-6/ ఉంట$డZ. 

సుF¡ర– -ాలమ,ల bాటJ తన Çతిర:లD ఎంతటO కషò మ,లను మ)*య, 
bc )ాట$లను ఎదు)ØtKL7)s అKf _షయ{|o §4óపq ఆల†VంVన;ా`ై],ే అటOò  
ఆల†చనలD ఖVöతమ,Hా భ_షëత¶~ ను గ@)*ö ఆయన కπ`L FGగ,లD 
పడకπడదు అKf /శöయతను ఇVö ఉంట$i. అంతటOల†, bానFLయకDల 
అ\GపQ-P/ మ)*య, భíë-ార:ల అ\GపQ-P/ స)*iloన £$వమ,లను 
]ెuయజŒయ,టకD Fేవq`ే ఆయనకD సBయమ, 2ే[ాడ/ ఆయనకD ]ెలDసు. 
సyషò ంHా, తన Ê_తమ, ఏ{|oయ,న7Fో  ల√FL అFG ఎపqyడZ -ారëరüపం 
FLలDöత¶ంFో  ఆయనకD ]ెuయకDన7ను కπ`L తన Ê_తమ, పటâ  Fేవq/-P ఒక 
పSణLªక ఉంFG అ/ ]ెలDసు. 

మ,H*ంపq. FేవqడZ తన పSజలకD ఉన7త{|oన బ$ధëతలను అపyH*ం2ే 
మ,ందు తన ;ాHాw నమ,లÇäౖ ;ార: ఎంత _[ాzసమ, కuH* ఉKL7)s అKf 
_షయమ,ను ప)¬}aUా~ డZ. ఇకtడ హబకπtకD పu-Pన మ"టలD 
సమ§Vతమ,Hా ఉKL7i: “అFG ఆలసëమ,Hా వVöనను, FL/-6రకD 
క/ÇäటJò మ,; అFG తపyక జర:గ,ను, జ¥గ,2ేయక వచుöను” (హబ. 2:3; ESV). 
FేవqడZ గ`aయ"రమ,లD మ)*య, -ాëల ండర:ల2ే /యంQSంచబడల√డZ, ల√FL 
ఆయన మ"నవ /)*”త{|oన ఏ ఒకt సమయ కkమ"/7 bాటOం2LడZ. §4óపq 
బహÌ[ా ఆశöరëప`aనటJâ Hా Fేవq/ పSజలD కπ`L, “FేవqడZ ఎకtడ ఉKL7డZ? 
ఆయన ఏú 2ేసు~ KL7డZ? ఆయన ఎందుకD ఇంత సమయమ,ను 
ΩసుకDంటJKL7డZ?” అ/ అ`aH* ఉంట$ర:. FేవqడZ ilషయ" 55:8ల† ఏú 
బయలDపర2L`ో  FL// _[ాzసులD నమ"”u: “KL తలంపqలD ‘ 
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తలంపqలవంటO_ -ావq ‘ ]Ŝ వలD KL ]Ŝ వలవంటO_ -ావq.” ఇం-ా, 
“ఆ-ాశమ,లD భ@ú-PÇäనౖ ilంత ఎత¶~ Hా ఉన7;u ‘ మ"రï మ,లకంట ' KL 
మ"రï మ,లD ‘ తలంపqలకంట ' KL తలంపqలD అంత ilత¶~ Hా ఉన7_” 
(ilషయ" 55:9) అ/ FేవqడZ అంటJKL7డZ. 

ఆFGమ -X#2స~ వqలD ఈ £$వమ,లను గk∂∑ం2Lర: మ)*య, కషò తర{|oన 
ప)*4ిõ త¶లల† ;ా)* _[ాzసమ,ను ;Eలâ `a 2ే[ార:. iflసు తzరHా Q)*H* )ా;ాల/ 
;ార: అనుకDన7పyటO-ÿ, ఎదుర: చూడవల4ి వVöనపqyడZ ;ార: ఆదు)ాw  
పడల√దు (1 5 ెసj. 4; 5; 2 5 ెసj. 2:1-3). Çäం]ె-.సు~  FGనమ,నకD మ)¬ ఎకDtవ 
FGనమ,లD గడవక మ,ంFే, Çóత¶ర: మ)*య, §BనులD బం\Gంచబ`a, 
2ెరUాలల† ;fయబ`a, మ)*య, iflసును {|4ీjయHా (-ÿkసు~ Hా) పSకటOంచడం 
మ)*య, ఆయన KLమమ, Çó)*ట అదు≤తమ,లను 2ేయడం మ"నకb∆ ]ే (అb∆ . 
4:5-22) ΩవS{|oన °í]^ భయÇäటò బ`Lˇ ర:. ;ార: \ైరëమ,Hా “{„మ, 
కన7;ాటO/ _న7;ాటO/ 2ెపyక య,ండల√మ,” అ/ 2ెbాyర: (అb∆ . 4:20). 
తర:;ాత, య@దుల KLయకDలD అb∆ స~ లDలను మరల" బం\GంV ;ా)*/ సభ 
మ,ందుకD (సన— FెSను) ]ె2Löర:. పS\Lన య"జకDడZ ;ా)*/ బÚFG)*ం2ేటటJâ  
మ"ట$â `LడZ మ)*య, ;ార: ఇక‘దట iflసు అKf KLమమ,ల† మ"ట$â డZటకD 
/Îó\Gంచబ`Lˇ ర: అKf _షయమ,ను జ¥µ పకమ, 2ే[ార:. మరల", అల" 
అణ (H*మణ (H* య,ండZటకD అb∆ స~ లDలD /)ాక)*ం2Lర:. Çóత¶ర: మ)*య, 
అb∆ స~ లDలD అKL7ర:, “Fేవq/-Œ {„మ, ల†బడవల ను గFL” అ/ ఉత~ రú2LöడZ 
(అb∆ . 5:29). ;ార: iflసు vకt మరణమ,ను, సమ"\G/, మ)*య, 
పqనర:FL¨ నమ,లను గ@)*ö, అల"HŒ Fేవq/ 4ింBసనమ,నకD ఆయన 
ఆ)sహణమ,ను గ@)*ö కπ`L పSకటOంచడం -6నUాH*ం2Lర:. Ÿట/7టO-P కπ`L 
పSతëí Uాãలమ/ ;ార: \ైరëమ,Hా 2ెbాyర:. 

F¡/-P ]^డZ, FేవqడZ iflసునకD _\ేయ,ల ౖన ;ారంద)*-P ;ా)*;ా)* “bాప 
íమ"పణ దయ2ేయ,ట-X#” ఆయనను “అ\GపQHాను రíకD/Hాను” 2ే[ాడZ అ/ 
;ార: ఒపqyకDKL7ర: (అb∆ . 5:30-32). -ÿkసు~ ను గ@)*ö బÆ \Gంచుటల† ;ార: 
కనబరVన /లకడతzమ, య@దులకD బహÌ -.bా/7 కuH*ంVంFG, ;ార: 
అb∆ స~ లDలకD మరణదండKf తH*న °íHా £$_ం2Lర: (అb∆ . 5:33). 
గమ"uiflలD vకt సమ"ల†చన వలన ;ార: -6ర`Lల]^ -6టOò ంచడమKf 
తకDtవ °íకD ఒHాï ర:; -ా/ iflసు అనుచర:లను మరల" ఆయన గ@)*ö 
ఎన7డZను మ"ట$â డకπడద/ గటOò Hా ∂⁄చö)*క 2ే[ార: (అb∆ . 5:34-40). 
అiనపyటO-ÿ, అb∆ స~ లDలD “iflసు -ÿkసు~ ను గ@)*ö బÆ \Gంచడం మ)*య, 
పSకటOంచడం” -6నUాH*ం2Lర:. ఈ /ర0యమ, F¡ర–-ాuక ∂∑ంUా-ాండకD, 
2ెరUాలల† బం\GంచుటకD, ఎకDtవHా -6ర`L Fెబల]^ దం`aంచుటకD (అb∆ . 
5:41, 42; 6:8-15), మ)*య, హతUాãలDHా_ంచబడZటకD కπ`L FL)* Ω4ింFG 
(అb∆ . 7:1–8:3); అiనను అb∆ స~ లDలD మ)*య, ఇతర ఆFGమ -X #2స~ వqలD, 
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;ార: ఎదు)Øtన7 కషò మ,లD మ)*య, [ÛధనలD ఎ/7 ఉన7పyటO-ÿ, ;ా)* 
_[ాzసమ,ను గ@)*ö Uాíëúచుöటల† ilడ]ెగక ఉKL7ర:. 
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