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అ"#$యమ' 41 

ఫ/p wకW గ¿ఢü≥≠న కలల9 

తన సహæ దర:ల2ే మ)*య, తన యజమ"ను/ £$రë2ే ºసH*ంచచబ`aన 
తర:;ాత, §4óపq 2ెరUాలల† ఉండHా ఎంతHాKm ఆయన bc S తj∂∑ంVన 
bానFLయకపq అ\GపQ2ే కπ`L §4óపq మ)*öbc బ`Lˇ డZ. అiనను, 
§4óపqకD కలల £$వమ,ను 2ెపyగల Uామరõ»మ, ఉన7దను _షయమ,–
అనHా, సమస~ మ,ను గk∂∑ంచగల Fేవq/]^ ఆయనకDన7 సంబంధమ,ను గ@)*ö 
]ెuయజŒయబడZటకD– సమయమ, వVöంFG మ)*య, ఆ పSQభ మరల" 
అవసరప`aంFG. ఈ ప)*4ిõ త¶ల గ,ం`L, §4óపq 2ెరUాల నుం`a _`aÇింపబ`a 
)ాజభవనమ,ల†/-P మరల" ఎత~ బ`Lˇ డZ. 

ఫ/pక9 కîa0న కలలను ™శదపరచుటక9 అకWÉè  

జ9$ñషµ$ల9 ™ఫలమవ∆డం (41:1-8) 

1
/©ంÉేండ£N  గÉèdన తరsJాత ఫ/p ఒక కల కÖKను. అందులP అతడ£ ఏటHదగOర 

bîdయ'ండaా 
2
చూప5నక9 అందü≥≠న™య' బîhిన™య'ÖKౖన F√డ£ ఆవ5ల9 

F√టHలPనుంÉè lt,ౖI వచుûచు జమ'ƒలP ü†య'చుంÉెను. 
3
JాటH తరsJాత 

చూప5నక9 ™,ారü≥≠ d,IWy® Fన మ/0 F√డ£ ఆవ5ల9 ఏటHలPనుంÉè ltౖ,I వచుûచు 

ఏటH wడ£% న ఆ ఆవ5లదగOర bల9చుంÉెను. 
4
అప5nడ£ చూప5నక9 ™,ారü≥≠ 

d,IWy® Fన ఆ ఆవ5ల9 చూప5నక9 అందü≥≠ బîhని ఆవ5లను 

ñbJåయ'చుంÉనెు. అంతలP ఫ/p ü†ల9,<ÖKను. 
5
అతడ£ bQg\ంd /©ండవØా/0 కల 

కÖKను. అందులP ప5‹ిvగల F√డ£ JKనుÅల9 ఒకW దంటzన ప5టzv చుంÉెను. 

6
మ/0య' త-రsn aాîjేత jెÉèy® Fన F√డ£ lీల JKనుÅల9 JాటH తరsJాత 

´îjెను. 
7
అప5nడ£ bంÉెనౖ ప5‹ిvగల ఆ F√డ£ JKనుÅలను ఆ lీలJKనుÅల9 

¢ంa0Jåhtను. అంతలP ఫ/p ü†ల9,<b అQg కల అb గ∂–·ంjెను. 
8
ZలెNJా/0నప5nడ£ 

అతb మనసు∞ కలవరపÉెను గనుక అతడ£ ఐగ'ప5ú  శక9నaాండ\నంద/0b అకWÉè 

™Q#∆ంసులనంద/0b lిల9వనంlి ఫ/p తన కలలను ™వ/0ంd Jా/0Z[ jెltnను aాb 

ఫ/pక9 JాటH @Aవమ' Zలె9పగలJాÉెవడ£ను లπకy® Fßను.  
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వచనమ' 1. bానFLయకDల అ\GపQ-P/ మ)*య, భíë-ార:ల అ\GపQ-P 
§4óపq తమ తమ కల £$వమ,లను 2ెÇిy /©ంÉేండ£N  గÉèdన™. ఆయన 
ఇంకను 2ెరUాలల†Kf ఇంకను మ@లDగ,చూ ఉKL7డZ, -ా/ bానFLయకDల 
అ\GపQ ఫ)s బలâ K)దw  FLS }Äరసమ,ను అంFGం2ే తన మ,నుపటO 4ిõ Q-P 
2ేరöబ`Lˇ డZ. 

§4óపq కలల £$వమ,ను ]ెuÇిన ఆ ఫ)s vకt Çóర:ను 
]ెలDసు-6నుటకD ప)*˚ద̈ గkంథపq _FLëర:õ లD సుF¡ర–ంHా పSయత7ం 2ేసు~ ండHా, 
ఇకt`a కథనమ, ఆ )ాÍ vకt Çóర:ను Hా/ ల√FL ఆ )ాజకDటJంబమ,ను 
గ@)*ö Hా/ ఏúయ, 2ెపqyటల√దు. ఈ కథల† §4óÇó మ,ఖë{|oన bాతS గనుక 
సుసyషò ంHా ఆ )ాÍను గ@)*öన _షయమ,లD అంత b Sా మ,ఖë{|oనFG -ాదు. 
య"-.బ, vకt కDటJంబమ,ను ఐగ,పq~ కD ]ెచుöటకD, అకtడ ;ార: /వ4ింV 
ºÎó KLయకతzమ, -Pkంద /రï మమ, జర:గ,నంత వరకD _స~ )*ంచ ల"గ,న 
అకtడకD వచుöటకD FేవqడZ ఉప§H*ంచుకDన7 మ"నవ Uాధనం ఈ )ాÍ 
(15:13-16). 

§4óపq -ాలమ,ల† ఫ)sను గ@)*öయ, మ)*య, ఆయన 
)ాజకDటJంబమ,ను గ@)*öయ, సమ"2Lరమ, -6దువqHా ఉన7పyటO-ÿ, ఈ 
ప)*˚ద̈ గkంథపq కథనమ, vకt ]L)¬ఖు మ)*య, 2L)*తSకతను గ@)*ö ఎం]^ 
ఊBHానమ, మ)*య, _;ాదమ, నడZసు~ ంFG. ఐగ,పq~ ల†/-P య"-.బ, 
పS;f°ంచుటకDHాను Uాధëమగ, సంవతjరమ,లDHా -ÿk. పÀ. 1876 నుం`a -ÿk. పÀ. 
1660 మధë సంవతjరమ,లD పSQbాFGంచబ`Lˇ i.1 పం`aత¶లD ]ెలDపqత¶న7 
ఈ )XండZ మ@ల సంవతjరమ,ల మధë -ాలమ, స)*iloనFGHా ఉంFG, మ)*య, 
§4óపq ఐగ,పq~ నకD Ωసు-6నbc బ`a ∂∑-.jల )ాజకDటJంబమ, vకt b Sా రంభ 
-ాలమ,ల† ఫ)s మ,ందు పS;fశÇäటò బ`aనటJâ Hా ]ెలDసు~ ంFG. ∂∑-.jలD అను;ార: 
4äúటOy మ@లమ,ను కuH*న ఆ4ియ" _FËేయ,లD, మ)*య, ;ా)* పÀరz 
KLయకDల మ)*య, ;ా)* Fేవతల" Çóర:లD 4ి)*య" మ)*య, కKLను పS£$వం 
;ా)*Çäౖ ఉన7టJâ Hా ]ెలDపqత¶KL7i.2 ;ార: ఐగ,పq~ ను Uాz\¡నపరచుకDన7 
-ాలమ, బహÌ[ా -ÿk. పÀ. 1550ల† జ)*H* ఉంటJంFG.3 §4óపq కπ`L 4äúటOy 
_FేËయ,` ే గనుక, ఆ 2ెరUాల అ\GపQ నుం`a మ)*య, ఫ)s నుం`a కπ`L 
అతను b∆ ంFGన అనుకπల ప)*గణను ఇFG _వ)*సు~ ంFG. 

ఖVöత{|oన 2L)*QSక సమయమ, ఏ{|oనపyటO-ÿ కπ`L, §4óపq 
గమëమ,ల†ను మ)*య, అత/ కDటJంబమ, vకt భ_షëత¶~ ల†ను ఒక HØపy 
మ"ర:y ఫ/p ఒక కల కbనప5nడ£ జ)*H*ంFG, ఈ కల )XండZ £$HాలDHా వVö 
ఆయనను HØపyHా ఇబంFG ÇäటOò ంFG. fiదటO కలల†, ఆయన ఏటHదగOర bîd 

ఉKL7డZ. KEౖలD నFG అనునFG ఐగ,పq~  Fేశమ,నకD ఆయ,వqపటJò Hా ఉంFG, 
Fేశమ,నకD సంపదను మ)*య, బల"/7 ఇసు~ ంFG. 
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వచనమ'ల9 2-4. )ాÍ అందü≥≠న™య' బîhి™న™య'ÖKౖన ఏడ£ ఆవ5ల9 

నQgలP నుంÉè /ావడం చూ2LడZ. Uా\LరణంHా ప˚వqలD “సూర:ë/ నుం`a 
మ)*య, -ÿట-ాల నుం`a తÇిyంచు-6నుటకD ;ాటO/ అ_ KEౖలD నFGల† {|డవరకD 
మ,ంచు-6Kf_.”4 eటOల† నుం`a బయటకD వVöన తర:;ాత, ఆ ఆవqలD 
జమ'ƒలP ü†య'చుంÉెను (41:2). ఈ fiకtలకD ఇవzబ`aన పదమ,, F¡/Kf 
“)XలDâ  గ`aˇ ” అ/ కπ`L అనువFGంచవచుö (NRSV). ఈ పదమ,  ,(achu’)  ּוחָא
ఐగ,పq~ ల† ఉద≤_ంV ∂⁄¤S £$షల† అర:వqΩసుకDన7 పదమ,Hా అi, KEౖలD 
నFG vకt బ,రదల† Çä)*HŒ జమ,” fiకtలను సూVసు~ ంFG. ఐగ,పq~ ల† వర±మ, 
అ\Gక [ాతం తకDt;f అiనపyటO-ÿ, KEలౖD నFGల† వ2ేö ;ా)*±క వరద పSజలను 
bc ÎించుటకD, అFే _ధంHా పంటలకD మ)*య, ప˚వqలకD -ా;ాujన 
సమృFG¨ iloన eటO/ అంFGం2FేG. నFG-P దగï ర ఉన7 బ,రద]^ కπ`aన గ`aˇ  
ప˚వqలD {„య,టకD సమృFG¨ Hా ఉం`ేFG. 

తర:;ాత చూప5నక9 ™,ారü≥≠ (అí)ాల", “చూచుటకD _∂̂నంHా 
ఉండటం”) d,IWy® Fన (“పలDచ/”; NRSV) మ/0 F√డ£ ఆవ5ల9 ఏటHలPనుంÉè 

ltౖ,I వచుûచుఉKL7i. అ_ ఏటH wడ£% న ఆ ఆవ5లదగOర bల9చుంÉెను (41:3). 
ఆశöరëంHా, బల∂̂న{|oన ఎమ,కల గ@డZల ౖన ఈ ఆవ5ల9 బ,రదల† ఉన7 గ`aˇ / 
{„యల√దు. -ా/, అ_ ఏడZ అందü≥≠న™య' మ/0య' బîhిన™య'ÖKౖన 

ఆవ5లను úâంH*;f[ాi. కలవరభ)*త{|oన ఈ దృశëమ, ఫ/pక9 /దS నుం`a 
{„ల÷tKfల" 2ే4ింFG (41:4). 

వచనమ'ల9 5-7. )ాÍ మరల" bQg\ంd /©ండవØా/0 కల కÖKను. ఈ )Xండవ 
కలల† ;Eను7లD ఉKL7i, ఇ_ ఐగ,పq~ ల†/ వëవUాయమ,నకD పS\Lన{|oన 
పంటHా ఉKL7i. అందులP ప5‹ిvగల F√డ£ JKనుÅల9 ఒకW దంటzన 

ప5టzv చుంÉెను అ/ ఆయన చూ[ాడZ (41:5). 
అపqyడZ, ఆయన మరల" చూచుచుండHా, 4KీLi అరణëమ,నుం`a 

తxర:y Hాu2ేత 2ె`abc iన iflడZ Çలీ ;Eను7లD ;ాటO తర:;ాత fiu2ెను 
అ/ )ాÍ చూ2LడZ (41:6). అపqyడZ /ం`ైన పqÎిò గల ఆ iflడZ ;Eను7లను ఆ 
Çీల;Eను7లD úంH*;f4äను. మరల", )ాÍ {„ల÷t/ అFG కల అ/ గk∂∑ం2LడZ 
(41:7). 

వచనమ' 8. కలలభ)*త{|oన తన /దS నుం`a ZెలNJా/0నప5nడ£ ఫ)s 
{„ల÷t/నపqyడZ, ఆయన భయప`abc య"డZ మ)*య, అతb మనసు∞ 

కలవరపÉెను. ఈ కలలకD అ\¡కృత{|oన £$వమ,ను b∆ ంFLలKf ఆశ]^, అతడ£ 

ఐగ'ప5ú  శక9నaాండ\నంద/0b [“జhëQష¶tలD-య"జకDలD”5] అకWÉè 

™Q#∆ంసులనంద/0b lిల9వనంyాడ£. అనుభవÍµ ల ౖన ఈ _శదకర~లD గ@ఢ{|oన 
కళలయందు త)¬ñదు b∆ ంFGన తమ పÀరzపq Çితర:ల2ే త)ాలDHా 
అంFGంచబ`aన అKfక{|oన 2ేపqస~ కమ,లను మ)*య, గkం5Lలను 
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కuH*య,ం`ే;ార:. అKfక{|oన Uాం-ŒQకమ,లD Vహ7రüపక V]LS లను, మ@ల 
పFLలను, కలలల† వVöన [¿â షలను అరõం 2ేసు-6నుటకD ఒక సBయక 
Uాధనమ,లDHాను మ)*య, మంతSమ,లD Hాను ఉప§గప`ే_. Uా\LరణంHా, 
ఐగ,పq~ కD 2ెంFGన మ"ంQSకDలD ఈ _\Lనమ,ల FLz)ా )ాÍ -6రకD ఒక 
నమ”శకë{|oన £$వమ,ను ]ెలDపగలర: అ/ £$_ంచబ`;ేార:.6 ఈ _షయంల†, 
ఫ/p తన కలలను ™వ/0ంd jెlిnన తరsJాత ఆయన 2Lల" /)ాశప`abc య"డZ, 
ఎందుకంట≈ ఫ/pక9 JాటH @Aవమ' Zెల9పగలJాÉెవడ£ను లπకy® Fßను. 

yానQ#యక9ల అ"gపñ “hiప5ను జóò పకమ' jేసు,<నుట 

(41:9-13) 

9
అప5nడ£ yానQ#యక9ల అ"gపñ–Öåడ£ Ö# తlnిదమ'లను జóò పకమ' 

jేhి,<నుచుÖ#Åను. 
10

ఫ/p తన Q#సులäద ,-పa0ంd ననుÅను భì$,ారsల 

అ"gపñb మ+ ఉభయ'లను /ాజసంరìక hiÖ#"gపñFంట ,ావîలP ఉంjెను. 

11
ఒక /ాñ\ Öåను అతడ£ ü†¢దáరమ' కలల9 కంటH¢. ఒ,<Wకడ£ JåరsJåరs 

@Aవమ'ల9 గల కలల9 jె/0wకటH కంటH¢. 
12

అకWడ /ాజ సంరìక hiÖ#"gపñ,I 

Q#సుÉెయౖ'ంÉèన wక –̄2\ పడ£చుJాడ£ మ+Z[ కÈడ ఉంÉెను. అతbZ[ మ+ 

కలలను ü†మ' ™వ/0ంd jెlిnనప5nడ£ అతడ£ JాటH @Aవమ'ను మ+క9 Zెîltను. 

13
అతడ£ మ+క9 ఏ F√ @Aవమ' ZెîltÖÚ ఆయ+ @Aవమ'ల jVప5nన జ/0a©ను. Ö# 

ఉQో $గమ' Ö#క9 మరల ఇlిnంd భì$,ారsb Jå\ల+డQöFంjెనb ఫ/pZ[ jెపnaా. 

వచనమ' 9. తన శకDనHాండZS ను మ)*య, _FLzంస-ార:లDను కల£$వమ, 
2ెపqyటకD _ఫలమవzడం yానQ#యక9ల అ"gపñ గk∂∑ంచHా, ఆయన ఫ/pZ[ 

మ+టAN É#డ£. /ాŒ మ'ందు ఆయన తన తlిnదమ'లను గ@)*ö పSUా~ _ం2LడZ. 
אְטֵח  (chete’, “bాపమ,”) అKf పదమ, vకt బహÌవచన రüపమ,ను 

పS§H*ంచుట FLz)ా, ఆయన )ాÍకD _)sధమ,Hా 2ే4ిన Fో షమ,ను (40:1) 
అల"HŒ §4óపqనకD _)sధమ,Hా 2ే4ిన తన అQకkమమ,ను కπ`L 
సూVసు~ KL7డZ. తర:;ాQ వë-P~  _షయంల†, కలల £$వమ,ను తనకDను 
మ)*య, భíë-ార:ల అ\GపQ-P/ ]లెDపqటల† ఈ య4వన ∂⁄¤Sయ,/కDన7 
ఖVöత{|oన జ¥µ నమ,ను ఫ)sకD ]ెలDపqటల† _ఫలమయ"ëడZ (40:14, 23). 

వచనమ' 10. )XండZ సంవతjరమ,ల -Pkతమ, జ)*H*న ఈ కలల £$వమ,ను 
గ@)*ö ఫ/pకD ]ెuయజŒయబడల√దు గనుక, ఆయన ఆ bానFLయకDల 
అ\GపQ]^నూ మ)*య, భì$,ారsల అ"gపñZ[నూ ఎపqyడZ ,-పa0ంj#Éో  మరల" 
జ¥µ పకమ, 2ేయవల4ి ఉKL7డZ. bానFLయకDల అ\GపQ అపqyడZ 
2 sటJ2ేసుకDన7 సంఘటనల కkమమ,ను 2ెపq~ KL7డZ. ఫ)s ఈ మనుష¶ëలను 
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ΩవS{|oన Kf)ా)sపణల Kfపథëంల† ఉభయ'లను /ాజసంరìక hiÖ#"gపñFంట 

,ావîలP ఉంjనెు (40:1-4). 
వచనమ' 11. అQే /ాñ\, 2ెరUాలల†, ;ా)*దw రü కπ`L -Pâ షò {|oన )XండZ 

కలలను కKL7ర:. ఈ ఇర:వqర: /ర:]Ljహప`Lˇ ర: ఎందుకంట≈ ఈ కలల 
£$వమ,ను ;ా)*]^ 2పెqyటకD ;ా)*-P ఎవర:ను ల√ర: (40:5-8). 

వచనమ'ల9 12, 13. ఆఖర:కD bానFLయకDల అ\GపQ §4óపqను /ాజ 

సంరìక hiÖ#"gపñ,I Q#సుÉైయ'ంÉèన wక –̄2\ పడ£చుJాడ£Hా 
పSUా~ _ం2LడZ. ఈయనకD ;ార: తమ కలలను ఎల" ]ెubా)s మ)*య, ;ా)*దw )*-ÿ 
ఆయన ;ాటO £$వమ,ను ఎల" ZîెyాÉో  ఫ)sకD బయలDపర2Lర: (40:9-19). ఆ 
తర:;ాత ఆశöరë{|oన ఆ £$వమ,ల ఫuతమ,లను _వ)*సూ~ : అతడ£ మ+క9 ఏ 

F√ @Aవమ' Zెîltను ఆయ+ @Aవమ'ల jVప5nన జ/0a©ను అ/ అKL7డZ. 
bానFLయకDల అ\GపQ తన ఉQో $గమ'నక9 Q)*H* jేరûబAడaా, భíë-ార:ల 
అ\GపQ మ"తSం Jå\ల+డQöయబÉ#% డ£ (40:20-22). 

ఫ/p తన కలల @Aవమ'ను Zెల9ప5టక9 “hiప5ను lిîlించుట 

(41:14-32) 

ఫ/p కbన కలల9 (41:14-24) 

14
ఫ/p “hiప5ను lిల9వనంltను. ,ాబటHv  jెరØాలలP నుంÉè అతb త∆రaా 

రlిnంd/0. అతడ£ ø”రమ' jేFంచు,<b మంd బటvల9 కటzv ,<b ఫ/pwదáక9 

వjెûను. 
15

ఫ/p “hiప5Z[–ÖåÖÜక కల కంటHb, Q#b @Aవమ'ను 

Zెల9పగలJా/©వరsను లπరs. íవ5 కలను ™నÅFßడల Q#b @Aవమ'ను 

Zెల9పగలవb bనుÅగ¿/0û ™ంటHనb అతbZ[ jెlిnనందుక9 
16

“hiప5–అQg 

Ö#వలన ,ాదు, Qవే5É ే ఫ/pక9 øïమకరü≥≠న ఉతúర¢చుûనb ఫ/pZ[ jెltnను. 

17
అందుక9 ఫ/p–Ö# కలలP Öåను ఏటH wడ£% న bల9చుంటHb. 

18
బîhిన™య', 

చూప5న కందü≥≠న™య'ÖKనౖ, F√డ£ ఆవ5ల9 ఏటHలPనుంÉè ltౖ,Iవdû జమ'ƒలP 

ü†య'చుంÉెను. 
19

మ/0య' íరసü≥≠ బహ¡ ™,ారరÓపమ' కîa0 d,IWy® Fన 

మ/0 F√డ£ ఆవ5ల9 JాటH తరsJాత ltౖ,I వjెûను. ’టH అంత ™కరü≥≠న™ ఐగ'ప5ú  

Qేశమందు ఎకWడను Ö#క9 కనబడలπదు. 
20

d,IWy® F ™,ారమ'aానునÅ ఆవ5ల9 

బîhిన ´దటH F√డ£ ఆవ5లను ñbJåhtను. 
21

అ™ JాటH కడ£ప5లP పÉెను aాb 

అ™ కడ£ప5లP పÉèనటzv  కనబడలπదు, ´దట ఉంÉèనట∫N  అ™ చూప5నక9 

™,ారమ'aా నుంÉెను. అంతలP Öåను ü†ల9,<ంటHb. 
22

మ/0య' Ö# కలలP Öåను 

చూడaా ప5‹ిvగల F√డ£ మంd JKనుÅల9 ఒకW దంటzన ప5టuvను. 
23

మ/0య' 
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త-రsn aాîjతే jెÉèy® F FßంÉèన F√డ£ lలీJKనుÅల9 JాటH తరsJాత 

´îjెను. 
24

ఈ lీలJKనుÅల9 ఆ మంd JKనుÅలను ¢˜ంa0Jåhtను. ఈ కలను 

జóò నులక9 Zెîయ జ©lిnñb aాb Q#b @Aవమ'ను Zెల9పగలJా/©వరsను లπరb 

అతbZ[ jెltnను. 

వచనమ' 14. ఈ వచనమ, §4óపq ఒక 4äúటOy బంF¡ నుం`a ఒక 
శ-P~ వంత{|oన ఐగ,Çీ~  KLయకDడZHా ఎల" రübాంతరమ, 2ెందడం b Sా రంÕం2L`ో  
]ెలDపqత¶ంFG. ఈ ∂⁄¤S పడచు;ా`a/ మ,ఖ"మ,mHా కలDచుటకD ఫ/p ఎదుర: 
చూ2LడZ గనుక, ఆయన “hiప5ను lిల9వనంyాడ£. ఆ jరెØాల నుంÉè 

(40:15) )ాజభవనమ,ల†/-P ఆయనను ºసు,<b/ావల∑నb ఫ)s ఆజµ లD 
ఇVöనపqyడZ ఈ య4వనసుõ / vకt 4ిõ Q తzరHా మ")*bc iంFG. 

F¡/-P మ,ందు, ఒక సమసë ప)*షt)*ంచబ`Lu: §4óపq, ఒక ∂⁄¤S 
బంF¡Hా, )ాÍ సమ,ఖమ,నకD ]ేబడZటకD అర:— /Hా ల√దు. ఆయన తన ÍటJò ను 
HØర:గ,-6నల√దు మ)*య, బహÌ[ా దటò {|oన మ)*య, VంÇి)* ÍటJò ]^ ఉం`a 
ఉంట$డZ. §4óపq vకt తల ÍటJò  కQ~ )*ంచబ`a ఉంటJంFG, అల"HŒ తన 
గడ̌మ, కπ`L, తFLz)ా ఆయన ఐగ,Çీ~ య,/Hా కనబ`a ఉంట$డZ. ఐగ,పq~  
Fేశమ,ల† కనుHØన7 Hsడ VతSమ,లను ప)*Ëu4ó~  ఐగ,Çీ~ య,లD Uా\LరణంHా 
పÀ)*~ Hా HØర:గ,-6Kf;ార:Hా VΩSక)*ంచబ`Lˇ ర:.7 ఫ)s మ,ందు పSతëíమవzవల4ని 
;ార: కπ`L స)*Hా వస~ +\Lరణ 2ేయ"u, -ాHా §4óపq vకt వస~ +మ,లD 
/సjంFేహంHా మ,)*-PHా ÇీuకలDHా ఉం`a ఉంట$i. b Sా ˛న పSపంచంల† 
సzతంత¶S లDHా ఉన7 మనుష¶ëల మధë కπ`L, )ాÍ]^ సమ";fశమ,నకD 
స)*iloన వస~ +మ,లను ధ)*ంచడం అKfFG -Œవలం ధనవంత¶లDకD మ"తS{„ 
Uాధë{|oన _షయం. §4óపq గ`aVన పదమ@డZ సంవతjరమ,లD ఒక 
బ$/సHా మ)*య, ఐగ,పq~ ల† ఒక బంF¡Hా గ`abాడZ గనుక, )ాÍ 
సమ,ఖమ,నకD పS;f°ంచుటకD Hాను ఆయనకD ఖVöతంHా స)*iloన వస~ +మ,లD 
అi]ే ఉం`aన_ -ావq. ఆయనకD అటOò  వస~ +మ,లను అంFGంచవల4ినFGHా ఫ)s 
ఆజµ లD జ¥)¬ 2ే4ి ఉంట$డZ. 

-ాబటOò , §4óపq ø”రమ' jేFంచు,<b మంd బటvల9 కటzv ,<b 

ఫ/pwదáక9 వjెûను. వస~ +మ,లను మ"ర:öటకD ఆయనకD ఇయëబ`aన ఈ 
అవ-ాశం §4óపq vకt Uామ"-క 4ిõ Q మ"ర:త¶ందన`L/-P గ,ర:త¶Hా  
ఉంFG; ఆయన ఇక‘దట ఒక _FLzంసు/Hా ల√FL కలలను _శదపరచగuHŒ 
శకDనHాం`aSHా ప)*గణ (ంచబడవల4ి ఉంFG.8 అవసర{|oన బ$హë రübాంతరమ, 
మ,H*4ియ,ండHా, §4óపq )ాÍ vకt సమ,ఖమ,నకD ]ేబ`Lˇ డZ. 

వచనమ' 15. ఫ/p “hiప5Z[, ÖåÖÜక కల కంటHb అ/ 2ెbాyడZ (41:1 
చూడం`a). కల కనడం అKfFG అUా\Lరణ{|oనFే‘ -ాదు, -ా/ ఫ)s vకt 
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_FLzంసులD మ)*య, శకDనHాండSల† ఏ ఒకtర: కπ`L ఈ కల @Aవమ'ను 

Zెల9పగలJారs ల√ర:, ఈ కలకD ;ాస~ వంHా )XండZ £$HాలD ఉKL7i. §4óపq 
కలను _/న ;EంటKf FL/ @Aవమ'ను jెపnగల Uామరõ»ం ఉంద/ jెపnaా 

ఆయన _KL7డZ. bానFLయకDల అ\GపQ-P/ మ)*య, భíë-ార:ల అ\GపQ-P/ 
వVöన కలలకD £$వమ,ను ;EంటKf ఇ2LöడZ. అiనను, తన మQమర:పqల†, 
§4óపq తనకDన7 కలల £$వమ,ను 2ెపyగల Uామరõ»మ,ను Fేవq/నుం`a 
b∆ ంFGనటJâ Hా 2ెÇిyనటJâ  bానFLయకDల అ\GపQ ఫ)s]^ 2ెపyడం మ)*öbc య"డZ. 
ఈ _షయంల† §4óపq సమస~  మ∂∑మను Fేవq/-Œ ఇ2LöడZ (40:8). 

వచనమ' 16. ఫ)s vకt మ"టలను “hiప5 _/న ;EంటKf, ఆయన 
అKL7డZ, అQg Ö#వలన ,ాదు, Qేవ5Éే ఫ/pక9 øïమకరü≥≠న [ םֹולָׁש , shalom, 
‘సమ"\LKLరõ{|oన’] ఉతúర¢చుûనb ఫ/pZ[ jెltnను. ;f)Øక మ"టలల† 
2ెbాyలంట≈, కలవరపడZత¶న7 తన మనసుjకD సమ"\LKL/7 మ)*య, 
}Œమ"/7 ఇచుöనటJâ  Fేవq`ే ఒక ప)*¯ాtరమ,ను ఇవzగల సమర:¨ డ/ ఫ)sకD 
§4óపq /శöయతను ఇ2LöడZ. NLT అను;ాదంల† “FL/-P అరõ{„úట~ 
FేవqడZ 2ెపyగలడZ మ)*య, /ను7 స)ాళమ, 2ేయగలడZ.” 

వచనమ'ల9 17-24. ఫ/p తన కలలను “hiప5Z[ 2ెbాyడZ, ఐగ,పq~  
vకt మ"ంQSకDల]^ ఏ;f_ మ,ఖë _షయ"ల ౖ]ే 2ెbాy`ో  అ;f _షయ"లను 
మరల" 2ెbాyడZ (41:1-8 చూడం`a). అందü≥≠న™య' మ/0య' 

బîhిన™య'ÖKౖన ఆ ఏడ£ ఆవ5లను గ@)*öన ఫ)s vకt _వరణ (41:18) 
™,ారü≥≠ d,IWy® Fన ఆ ఏడ£ ఆవ5లకD (41:19a) U3షò వంHా ;EబౖÑధëంHా ఉంFG. 
ఇం-ా, ప5‹ిvగల మ/0య' మంdJKౖన F√డ£ JKనుÅల9 కπ`L (41:22) త-రsn 

aాîjతే jెÉèy® Fన F√డ£ lీల JKనుÅలను (41:23) అనుక)*ంVన_Hా 
ఉKL7i. అFే _ధంHా ™,ారü≥≠ బకWd,IWన ఆ ఆవ5ల9 ´దటH బîhిన 

ఆవ5లను కÈÉ# ñనÅ™ (41:20), మ)*య, lీల JKనుÅల9 కÈÉ# ప5‹ిvగల 

JKనుÅలను úâంH*;f4ిన_ (41:24a). 
§4óపqకD ఫ)s తన కలను 2ెపq~ ండHా, V-Ptbc iన ఆవqల మ)*య, 

Çీలiloన ;Eను7ల అసహëపq ఆ-ారమ,ను ఉFL– టOం2LడZ. /జ¥/-P, ’టH అంత 

™కరü≥≠న™ ఐగ'ప5ú  Qేశమందు ఎకWడను Ö#క9 కనబడలπదు అ/ కπ`L ఆయన 
అKL7డZ (41:19b). ఆ V-Ptన ఆవqలD బu4ిన ఆవqలను ఎల" QKL7§ 
2ెÇిyన తర:;ాత, JాటH కడ£ప5లP పÉనెు aాb అ™ కడ£ప5లP పÉèనటzv  

కనబడలπదు అ/ ఆయన ;ాëఖ"ë/ం2LడZ (41:21).  
ఆఖర:Hా, ఈ _షయమ,ల/7టO/ ఆయన తన శక9నaాండ\క9 2ెÇyినటJâ Hా, 

మ)*య, ;ార: కలవరభ)*త{|oన ఆయన కలలను ఎవర: కπ`L Zెల9పగలJారs 
ల√ర/ 2ెbాyడZ (41:24b). భ_షëత¶~ ను గ@)*ö అ)*షò {|oన -6/7 ∂⁄చö)*కలను 
చూ[ాడ/ ఫ)s గk∂∑ం2LడZ. తన U∆ ంత _ధzంస-ార:లD మ)*య, శకDనHాండZS  ఆ 
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కలల £$వమ,ను ]ెలDపల√కbc య"ర: గనుక, ఆయన /)ాశప`abc య"డZ. 
సంతృÇి~ గల ఒక £$వమ,ను తన కలలకD b∆ ందుటకD ఆయన ఎంతటO వర-X #KL 
;Eళîâ టకD 4ిద̈ంHా ఉKL7డZ–ఆఖర:కD 2ెరల† ఉన7 ∂⁄¤S బ$/సను కπ`L 
అడZగ,టకD ;Eను-ాడల√దు! §4óపq 2ెÇóy £$వమ,ను అంH¬క)*ంచుటకD 
మ)*య, ఐగ,పq~  fiత~ ంల† ఆయనను )Xండవ Çäౖఅ\G-ా)*Hా /యúంచుటకD 
ఎందుకD ఒపqyకDKL7`ో  ఈ /)ా[¿ 2ెపq®©ంFG. తన కలల £$వమ,ను ఆయన 
_న7పqyడZ, ఐగ,పq~ ను ర}aంచుటకD FవేqడZ పంÇిన Fె_ౖక Uాధనమ, §4óపq 
అ/ ఫ)s /జమ,Hా నమ"”డZ. 

ఫ/p కలల wకW @Aవమ' (41:25-32) 

25
అందుక9 “hiప5–ఫ/p కbన కల ఒకWట∫. Qేవ5డ£ Z#ను 

jేయబª వ5చునÅQg ఫ/pక9 Zెîయజïhtను. ఆ F√డ£ మంd ఆవ5ల9 ఏడ£ 

సంవత∞రమ'ల9. 
26

ఆ F√డ£ మంd JKనుÅల9ను ఏడ£ సంవత∞రమ'ల9. 
27

కల 

ఒకWట∫. JాటH తరsJాత, d,IWy® F ™,ారü≥≠ ltౖ,Iవdûన F√డ£ ఆవ5ల9ను ఏడ£ 

సంవత∞రమ'ల9; త-రsn aాîjేత jెÉèy® Fన F√డ£ lలీJKనుÅల9 కరవ5గల 

F√డ£ సంవత∞రమ'ల9. 
28

Öåను ఫ/pZ[ jెప5n మ+ట FQ.ే Qేవ5డ£ Z#ను 

jేయబª వ5చునÅQg ఫ/pక9 చూlింjెను. 
29

ఇQgap ఐగ'ప5ú  Qేశమందంతటను బహ¡ 

సమృQgxaా పంట పండ£ ఏడ£ సంవత∞రమ'ల9 వచుûచునÅ™. 
30

మ/0య' కరవ5 

గల F√డ£ సంవత∞రమ'ల9 JాటH తరsJాత వచుûను; అప5nడ£ ఐగ'ప5ú  

Qేశమందు ఆ పంట సమృQgx  య+వతµú ను మరsవబడ£ను, ఆ కరవ5 Qేశమ'ను 

yాడ£jేయ'ను. 
31

Q#b తరsJాత కల9గ' కరవ5jేత Qేశమందు ఆ పంట సమృQgx  

Zెîయబడకy® వ5ను; ఆ కరవ5 ¢,IWî @Aరమ'aా నుండ£ను. 
32

ఈ ,ార$మ' 

Qేవ5bవలన bర!FంపబÉè య'నÅQg. ఇQg Qేవ5డ£ ≈ఘమ̃'aా జ/0a0ంచును. 

అందుjతేÖå ఆ కల ఫ/pక9 /©టHv ంపబÉెను. 

వచనమ' 25. ఫ/p కలల wకW _వరమ,లను _నక మ,ందు, ఆ కలల 
£$వమ, Qేవ5b నుం`a వVöనFG అ/ “hiప5 ఒపqyకDKL7డZ; -ా/ ఈ 
కథనమ, ఎకt`L కπ`L §4óపq Fేవq/ vకt న`aÇింపq -6ర-. ల√క ఆ కలల 
£$వమ,ను ]ెలDసు-6నుటకDHాను జ¥µ నమ, -6ర-. ఆయనకD b Sా )*¨ంVనటJâ  
ఎకt`L 2పెqyటల√దు. ల√FL స)*యగ, _శదమ,ను గ@)*ö §4óపqకD పÀరz 
పSతëíత ఏ{|oKL కuH*నటJâ Hా కπ`L ఈ ;ాకëమ, 2ెపqyటల√దు. ఆ కలల 
b Sా మ,ఖëతను 2ెపqyటల† §4óపqనకDన7 తz)*తగQ సyందనను గ@)*ö 
;ాకëమ, 2ెపq~ ంFG. ఆ కలల vకt £$వమ, ఒకWట∫ అ/ అKL7డZ. ఎందుకంట≈, 
ఫ/p చూVనదంతయ, FేవqడZ jేయబª వ5Q#b గ@)*ö చూVనFే. 

వచనమ' 26. §4óపq ఫ)s vకt కలలను అలం-ారb Sా యంHా 
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_వ)*ం2LడZ, అంట≈ 40:9-19ల† bానFLయకDల అ\GపQ మ)*య, భíë-ార:ల 
అ\GపQ _షయంల† ఆయన 2ే4ినటJâ HాKf. ఏడ£ బîhిన ఆవ5ల9 ఏడ£ 

సంవత∞రమ'లను సూVసు~ న7_, అల"HŒ F√డ£ ప5‹ిvగల JKనుÅల9 కÈÉ#; కలల9 

ఒ,ï ,ాలమ'ను సూVసు~ న7_. 
వచనమ' 27. అFే_ధంHా, ™,ారü≥≠ d,IWన ఆవ5ల9 UాదృశëంHా ఏడ£ 

సంవత∞రమ'లను సూVసు~ న7_, మ)*య, త-రsn aాî,I jెÉèy® F 

FßంÉèనF√డ£ lీîన JKనుÅల9 కరsవ5Z[ కÈడ£క9నÅ F√డ£ సంవత∞రమ'లను 
సూVసు~ న7_. 

వచనమ'ల9 28-31. అపqyడZ §4óపq ఫ/pZ[ అKL7డZ, తన కలల FLz)ా 
Qేవ5డ£ )ాÍనకD ఏ¢ jయేబª తµÖ#ÅÉో  పSతëíపర2LడZ అ/ (41:28). 
fiదటOHా, ఐగ'ప5ú  Qేశమందంతటను బహ¡ సమృQgxaా పంటపండ£ F√డ£ 

సంవత∞రమ'ల9 వచుöచున7_ (41:29), -ా/ ఈ సంవతjరమ,లను కరవ5గల 

F√డ£ సంవత∞రమ'ల9 ;Eంబ`aUా~ i. ఆ కరవq సమృFG¨ ]^ /ం`aన iflడZ 
సంవతjరమ,ల జ¥µ పకమ,ను 2)ె*Çి;fసు~ ంFG ఎందుకంట≈ అFG అంతటO 
_KL[ాKLత”కంHా మ)*య, ¢,IWî @Aరమ'aా ఉండZను (41:30). /జ¥/-P, 
ఒక FGనమందు ఆ Fేశమ, అనుభ_ంVన సమృQgx , FL/ తర:;ాత వ2ేö 
@Aరü≥≠న కరవ5 వలన అసలD ఆ )sÍలD /జమ,Hా అను£$_ం2Lమ" అ/ 
అను-6Kf అంతHా మ)*öbc బడ]Li (41:31). 

వచనమ' 32. ఆ £$వమ,ను ఇVöన తర:;ాత, §4óపq ఫ/pక9 ఆ కల 
/©ండ£ ØారsN  వచుûటక9 గల /జ{|oన -ారణL/7 ఇసు~ KL7డZ: ఈ పqన)ావృతమ, 
అనునFGఈ ,ార$మ' Qవే5bవలన bర!FంపబÉè య'నÅQg అ/ ]ెలDపqనటJâ , 
మ)*య, ఆయన FL// ≈ఘమ̃'aా జ/0a0ంచును అ/ /రüÇిసు~ ంFG. 

ఈ _శదమ, vకt కkమమ,ల†,§4óపq Fేవq/-P ఒక KmటOబ@రHా 
(పSవక~ Hా) ఫ)sకD కలల £$వమ,ను 2ెbాyడZ. -6ంత వరకD, ఆయన U∆ ంత 
Ê_తమ, ఐగ,పq~ ను గ@)*ö ఆయన 2ే4ిన పSవచనమ,నకD _ర:ద̈మ,Hా ఉంFG. 
ఆయన బ$/సHా మ)*య, బంF¡Hా అకtడ ఉన7పqyడZ తన U∆ ంత కరవqను 
అకtడ అనుభ_ం2LడZ, అiనను తనకD వVöన తz)*త పFో న7Q మ)*య, 
ఆË)ాzదమ, 2ెరUాల Ê_తమ, అKf ఎ`L)* నుం`a ఆయనను 
Çäౖ-Xత¶~ త¶KL7i.9 

-6ందర: రచiతలD ఈ కథనమ, vకt 2L)*QSక ఖVöత]Lz/7 
_స”)*Uా~ ర:, అల"HŒ iflడZ సంవతj)ాల సమృFG¨  తర:;ాత iflడZ సంవతj)ాల 
కరవq వసు~ ందKf _షయమ,ను కπ`L. ఏFే{|oKL, ఐగ,పq~  మ)*య, 
{|U∆ b∆ ]Lúయ" Uా∂∑తëమ,ల†/ బహÌళ పSUా~ వనలD b Sా ˛న పSజలD 
ఎకDtవqHా భయప`ే _\G iflడZ సంవతj)ాల }Äమం ఎందుకంట≈ ;ా)* ఆ)*¨క 4ిõ Q 
అంతయ, ఎకDtవ [ాతం వëవUాయంÇäౖKf ఆ\Lరప`a ఉంFG. F¡/-P _ర:ద̈ంHా, 
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iflడZ సంవతj)ాల పంటల సమృFG¨ / పSజలD ;ా)* Fవేqళîâ  తమÇäౖ కD)*Çించగల 
అతëంత [¿kష. {|oన ఆË)ాzFLలDHా ప)*గణ (Uా~ ర:. 

చ)*తS -.ణంల† చూ4ó~ , _ందు మ)*య, కరవq అనున_ ఒకFL/ ;Eంట  
ఒకటO )ావడం అKf_ b Sా ˛న పSపంచంల† -6k ]ే~ ‘ -ాదు. H*ల"ï {„v పq)ాణం 
మ)*య, య@Hా)*టOy Uా∂∑తëం iflడZ సంవతj)ాల }Äమమ,ను 
పSUా~ _సు~ KL7i, మ)*య, ఐగ,పq~  vకt VతSuÇ ి ఒకటO `ోı 4ó™ -ాలంల† 
(-ÿk.పÀ. 2600) iflడZ సంవతj)ాల కరవq సమయంల† 2పేటOò న _పత¶~  
/;ారక చరëలను గ@)*ö మ"ట$â డZత¶ంFG.10 Visions of Neferti అKf ఒక ఐగ,Çీ~  
Uాధకమ,, Amenemhet I అKf )ాÍ -ాలమ,నకD 2ెంFGనFG (-ÿk.పÀ. 1991-
1962) అను ఒక FL/ల† ఇటJవంటO కర;f ఒకటO పSUా~ _ంచబ`aంFG.11 §4óపq 
ఫ)s vకt కలలను _శదపర2LడKf _షయమ,ను _మర!కDలD 
Qరసt)*ంచుటకD ఎటOò  -ారణమ, ల√దు, -ా/ FేవqడZ–మన సృÎిò కర~  మ)*య, 
Uారz£∫మ పSభ,వq–పSకృQ FLz)ాను మ)*య, అలDyల ౖన మ"నవqల FLz)ాను 
తన అంQమ ఉFేw శమ,లను ఈ ల†కమ,ల† KEర;fర:ö-6నుటకD ;ా)*/ 
ఉప§H*ంచు-.గలడZ అKf FL// సంFే∂∑ంచడం తపy. 

“hiప5 wకW ZెîJKనౖ ప\ణ#°క (41:33-36) 

33
,ాబటHv  ఫ/p ™Jåక జóò నమ'ల9గల ఒక మనుషµ$b చూచు,<b ఐగ'ప5ú  

Qేశమ'äద అతb bయ¢ంపవల∑ను. 
34

ఫ/p అటzN  jేhి Fr Qేశమ'ltౖన 

అ"gపతµలను bయ¢ంd సమృQgxaా పంటపండ£ ఏడ£ సంవత∞రమ'లలP ఐగ'ప5ú  

Qేశమందంతటను అFదవ @Aగమ' ºhి,<నవల∑ను. 
35

/ాబª వ5 ఈ మంd 

సంవత∞రమ'లలP Q ొరsక9 ఆÆరమంతయ' సమకÈ/0û ఆ "#న$మ' ఫ/p 

jేñకపna0ంd ఆయ+ పటvణమ'లలP ఆÆరమ'న,©& భద\మ' jేయవల∑ను. 

36
కరవ5jేత ఈ Qేశమ' న¸ంdy® క9ండ ఆ ఆÆరమ' ఐగ'ప5ú Qేశమ'లP /ాబª వ5 

కరవ5 సంవత∞రమ'ల9 ఏÉèంటH,I ఈ Qేశమందు సంగ∂హమ'aా నుండ£నb ఫ/pZ[ 

jెltnను. 

వచనమ' 33. -6/7 FGనమ,లD సమృFG¨  కuH* ;EంటKf కరవq వచుöన/ 
పSవచన రüపమ,Hా 2ెÇిyన తన £$వమ,]^ తన మ"టలను మ,H*ంచకDం`L 
§4óపq )ాÍ vకt మ@ల _న7పమ,ను -6ం2ెం FLటO ;Eªâ  ఆయనకD -6ంత 
సలBలను కπ`L ఇసు~ KL7డZ. ఫ/p JKంటÖå ;fగంHా మ)*య, /ర0య"త”కంHా, 
)ాబÆ వqచున7 సంఘటనలను గ@)*ö 2ేయబ`aన Fె_ౖక ∂⁄చö)*కల Kfపథëంల†, 
-6/7 చరëలD Ωసు-.;ాల/ )ాÍను §4óపq బSQమ"ల"డZ. 

)ాÍ ™Jåక జóò నమ'ల9గల [య,-P~ గల] ఒక మనుషµ$b చూచు,<b ఐగ'ప5ú  
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Qేశమ'äద అతb bయ¢ంపవల∑ను అ/ 2ెపyబ`Lˇ డZ. ఈ లíణమ,లD 
ఉన7;ార: ఒకtర: కπ`L ఆయన]^ ల√ర/ ఇటÁవల  )ాÍ గమ/ం2LడZ; -ాబటOò , 
-6ంత మ"య"జ¥లం]^ §4óపq ఐగ,పq~ కD 2ెంFGన _FLzంస-ార:లను మ)*య, 
]LంQSకDలను /షéèúంపజŒసూ~ , ఆ 4ిõ Q/ ఆయKf 2ేర:-6Kfల" ఏ)ాyటJ 
2ేసు~ KL7డZ. 

వచనమ' 34. Qöb,I Z[డ£, ఫ/p అటzN  jhేి [ఆ] Qశేమ'ltౖన అ"gపతµలను 

bయ¢ంd సమృQgxaా పంటపండ£ ఏడ£ సంవత∞రమ'లలP ఐగ'ప5ú  

Qేశమందంతటను అFదవ @Aగమ' ºhి,<నవల∑ను అ/ ఆజ¥µ ÇింV ఆ 
అ\Gపత¶లకD ఆ బ$ధëత అపyH*ంచవల4నిFGHా )ాÍకD §4óపq సలB 
ఇ2LöడZ. అంట≈ ఇకtడ )ాÍ జ¥Ωయ H*డ̌ంగ,ల వëవసõ  ఒకFL// Uాõ ÇింV తన 
సంUాõ నమ, అంతటOల† _స~ ృత{|oన ఒక -ా)*”క వలయమ,ను ఏ)ాyటJ 2ే4ి తన 
ఆజµ  పS-ారమ, జర:గ,ల"గ,న తగ, చరëలD Ωసు-.వల4ి ఉKL7డZ. ఈ ప/ 
సులD;EౖనFG -ాదు ఎందుకంట≈ అటOò  ఒక అరõంతర పSణLªకకD ఫ)sకD ఉన7 ఒ-Œ 
ఆ\Lరం ఆ ∂⁄¤S బ$/స/బంF¡ 2ెÇిyన మ"టలD మ"తS{„. ఆ పSణLªక 
_[ాzసమ,ను ఎదుర: చూసు~ ంFG! టను7ల -6F¡w  \Lనëమ,ను -ా)*”కDలD ఒక 
పSకtన భదSపరV అదృశëకమ,Hా ఉన7 ఆ భ_షëత¶~ ల† ఏ`ేండâ  కరవqనుం`a 
-ాbాడZల"గ,న 2ేయ"u. 

వచనమ' 35. తన సలBలను ఇం-ా -6నUాH*సూ~ , ఆ /యúత¶ల ౖన 
అ\Gపత¶లD )ాబÆ వq ఆ మంd సంవత∞రమ'లలP Q ొరsక9 ఆÆరమంతయ' 

సమకÈ/ాûî అ/ §4óపq అంటJKL7డZ. ఇం-ా ;ార: ఆ "#న$మ'ను ఫ/p 

jేñకపna0ంd ఆయ+ పటvణమ'లలP ఆÆరమ'న,©& భద\మ' jేయవలhి ఉKL7ర:. 
మ)*య, FL// భద\మ' jేయ'టక9నమ”క{|oన అ\Gపత¶లD కπ`L 
/యúంపబ`Lu అ/ §4óపq అKL7డZ. 

వచనమ' 36. ఇFG జ)*H*న తర:;ాత, ;ార: భదSపరVన ఆ ఆÆరమ' 

ఐగ'ప5ú Qేశమ'లP /ాబª వ5 కరవ5 సంవత∞రమ'ల9 ఏÉèంటH,I ఈ Qేశమందు 

సంగ∂హమ'aా ఉంటzంQg అ/ అKL7డZ. కరవ5jేత ఈ Qేశమ' న¸ంdy® క9ండ 
ఉండZల"గ,న ఈ జ¥గkత~ లD అ/7య, Ωసు-6నబడవల4ి ఉKL7i. 

బ$\Gంచబ`a మ)*య, మర:వబ`a -ాలమ,నకD ఒక ద[ాబ̈మ,నకD ÇäౖHాKf 
సమయమ, గ`aVన తర:;ాత, §4óపq మంV దుసు~ లను ధ)*ంచు-6/ ఐగ,పq~  
)ాÍ సమ,ఖమందు ఒక _న7పమ,ను అడగబ`aన;ా`ై ఆయన మ,ందు 
/లDచుKL7డZ. సమస~  మ∂∑మ Fేవq/-Œ ఇసూ~ , కలవరప)*Vన ఫ)s vకt 
కలల £$వమ,ను §4óపq ఆయనకD ]ెuÇి )ాబÆ వq సమృFG¨ కర{|oన 
సంవతjరమ,లల† భదSపర2ే úగ,ల ఉతyత¶~ లను పSవVంచబ`aన ఏడZ 
సంవతjరమ,ల కర:వq సంవతjరమ,లకD ఉప§H*ంచుల"గ,న ఒక /)ాzహణ 
పSణLªకను కπ`L ఇ2LöడZ. ఆ పSణLªక vకt జ¥µ నమ, ఫ)sను ఆకటJò -6ంFG, 
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మ)*య, §4óపq తన Ê_తమ,ల†/ తర:;ాQ దశకD 
Ωసు-6/bc బడZత¶KL7డZ. 

ఫ/p నుంÉè “hiప5 yõ ంQgన బహ¡మ+నమ' (41:37-45) 

37
ఆ మ+ట ఫ/pదృ‹ిv,Ib అతb సమసú hiవక9ల దృ‹ిv,Ib య'కúü≥≠య'ంÉెను 

గనుక 
38

అతడ£ తన hiవక9లను చూd–ఇతbవల∑ Qేవ5b ఆతƒగల మనుషµ$b 

కనుaVనగలమ+ అb యÖKను. 
39

మ/0య' ఫ/p–Qేవ5డ£ ఇదంతయ' íక9 

Zెîయపరjెను గనుక íవల∑ ™Jåకజóò నమ'ల9 గలJా/©వరsను లπరs. 
40

íవ5 Ö# 

FంటH,I అ"g,ా/0JKౖ య'ండవల∑ను, Ö# ప\జలందరs íక9 ™"యే'ల∑ౖ య'ందురs; 

hింÆసన ™షయమ'లP మ+త\ü† Öåను íకంట∫ ltౖJాడÖKౖ య'ందునb “hiప5Z[ 

jెltnను. 
41

మ/0య' ఫ/p – చూడ£మ', ఐగ'ప5ú  QేశమంతటH äద bనుÅ 

bయ¢ంd య'Ö#Åనb “hiప5Z[ jెltnను 
42

మ/0య' ఫ/p తన jేñనునÅ తన 

ఉంగరమ' ºhి “hiప5 jేñb ltటHv , సనÅప5 Ö#రబటvల9 అతb,I Z•Éèa0ంd, 

అతb ü≥డక9 బంaారs aVల9సు Jåhి 
43

తన /©ండవ రథమ'äద అతb ÖK,IWంjెను. 

అప5nడ£–వందనమ' jేయ'డb అతb మ'ందర జనుల9 ,ïకల9Jåhి/0. అటzN  

ఐగ'ప5ú  QేశమంతటHäద అతb bయ¢ంjెను. 
44

మ/0య' ఫ/p “hiప5Z[–

ఫ/pను ÖåÖå; అFనను í htలవ5 లπక ఐగ'ప5ú  Qేశమందంతట ఏ మనుషµ$డ£ను 

తన jేñÖKనౖను ,ాîÖKౖనను ఎతúకÈడదb jెltnను. 
45

మ/0య' ఫ/p “hiప5నక9 

జపÅతn Öåహ¡ అను liరs ltటHv , అతb,I ఓనుwకW య+జక9Éైన y® º: tర 

క9మ+/©úయగ' అhtనతµ bdû ltంÉèN  jేhtను. 

వచనమ' 37. §4óపq తz)*తగQన ఇVöన ఆ ప\ñyాదన, -6ంతమటJò కD 
ఆ £$వమ, -6ంత _2Lరకర{|oన _షయమ,ను ]ెuÇినపyటO-ÿ 
కπ`L,ఫ/pదృ‹ిv,Ib అతb సమసú hiవక9ల దృ‹ిv,Ib య'కúü≥≠య'ంÉెను. ఫ)s ]LKE 
ఆ కలలను సzతBHా ఒక _పత¶~ Hా ప)*గణ (ం2LడZ, -ా/ §4óపq -Œవలమ, 
పSవVంచడమ,]^ ఆH*bc కDం`L )ాబÆ వqత¶న7 ఆ _పత¶~ నుం`a 
తÇిyంచు-6నుటకD ఒక పSణLªకను సూVం2LడZ. 

వచనమ' 38. ఇతbవల∑ Qేవ5b ఆతƒగల మనుషµ$b కనుaVనగలమ+ అ/ 

ఫ/p తన Q#సులను స;ాలD 2ేసు~ KL7డZ. తన పSశ7 vకt అరõమ, ;ాస~ ;ా/-P 
పSQకπల{|oనFే. ఒక రకంHా, “-Pâ షò {|oన ఈ సమయమ,ల† KL _ధzంస-ార:లD 
మ)*య, ]LంQSకDలD KLకD సBయపడల√దు, మ)*య, భ_షëత¶~ ను స∂∑తమ, 
గ,)*ంV మ,ందుHాKf 2ెపyగల Fై_క{|oన ఆత”కuH*న ఇటJవంటO మ)Øక మ/Îి/ 
మనం కనుHØనల√మ,!” అ/ ఆయన అంటJKL7డZ. Fేవq/ నుం`a వVöన కలను 
)ాజ భవనమ,ల† ఉం`ే మ"ంQSకDలD _శదపరచల√/ మ)Øక సంఘటన 
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FL/iflలD 5:5-16ల† చూడగలమ,, అకtడ కπ`L కల £$వమ,ను 2ెపqyటకD 
Fేవq/ మ/Îి ఒకడZ ]బె`Lˇ డZ. 

వచనమ'ల9 39, 40. Qేవ5డ£ ఇదంతయ' íక9 Zెîయపరjెను గనుక íవల∑ 

™Jåకజóò నమ'ల9 గలJా/©వరsను లπరs అ/ “hiప5ను ఉFేw °ంV ఫ/p 

మ"ట$â డZతx అంటJKL7డZ. §4óపqల† ఉన7 _°షò {|oన Uామ)ాõ »లకD )ాÍ 
మ"టల]^ ఒపqy-.లD 2ేసు~ KL7డZ. ఇFG తర:;ాత )ాÍ ఆశöరë{|oన ఒక పSకటన 
2ే[ాడZ: íవ5 Ö# FంటH,I అ"g,ా/0JK ౖ య'ండవల∑ను, Ö# ప\జలందరs íక9 

™"ేయ'ల∑ౖ
12 

య'ందురs; hింÆసన ™షయమ'లP మ+త\ü† Öåను íకంట∫ ltౖJాడÖK ౖ

య'ందును. ఈ ;ాకëమ, vకt b Sా మ,ఖëతను మనం తకDtవ2ే4 ి
మ"ట$â డల√మ,: §4óపq bc Ωఫర: కDటJంబమ, అంతటOÇäౖ (39:4), 2ెరUాలÇä ౖ
(39:22, 23; 40:3, 4) అ\G-ా)*Hా ఉంచబ`Lˇ డZ, మ)*య, ఇపqyడZ ఫ)s 
vకt ఇంటO అంతటOÇäKౖL అ\G-ా)*Hా /యúంచబడబÆ త¶KL7డZ (41:40). ఆ 
FGనమ, fiదలD, “4ింBసనమ,”Çäౖ కπ)ØöKf ఫ)s ఐగ,పq~ ల† §4óపq కంట≈ 
“ఎకDtవ Uాõ నంల† ఉం`ే” ఏ-X#క వë-P~  అవq]LడZ. §4óపqకD H4రవపSద{|oన HØపy 
సమయమ, వVöంFG. 

ఫ)s2ేత అటOò  HØపy H4రవపSద{|oన Uాõ నమ,నకD ∂⁄Vöంపబడటం అనునFG 
ఏ వë-P~ -X#KL ఊ∂∑ంచల√/ ఆల†చKf, -ా/ §4óపq తన “iలDâ ” ( ִתיַּב , bayith) 
అంతటO-P Çäౖన అ\GపQHా ఉంట$డZ అ/ )ాÍ 2ెbాyడZ. Bayith అKf పదమ, 
ఎకDtవHా “)ాజభవనమ,” అ/ 2ెపyబడZత¶ంFG, అంట≈ )ాÍ vకt 
“ఆUాõ నమ,”ను కπ`L ఇFG సూVసు~ ంFG. ఇFే ఒక;fళ /జ{|o],ే §4óపq ఒక 
మంQS పద_-P ∂⁄Vöంచబ`a ఉంట$డZ. ఆ హæ FLల†, ఆయన ఆ )ాజభవనమ, 
మ)*య, ఐగ,పq~  Fేశపq అ/7 వëవB)ాల ÇäౖKL అ\GపQHా ఉంట$డZ. ఇం-ా, 
పSQ_ధ{|oన అ\G-ా)*క దUా~ ;fÍ ఆయన vకt మ,దSను కuH* ఉం`Lu, 
మ)*య, పSQ పSభ,తz అ\G-ా)* Kfర:Hా ఆయన ఆ\¡నమ, -PkందKf ఉంట$డZ. 
మంQSHా, §4óపq ;ాస~ వంHా ఫ)s Çó)*ట ప)*bాuUా~ డZ మ)*య, ఆయన 
ల√నపqyడల"â  ఆయన Uాõ నంల† ప/ 2ేUా~ డZ.13 

వచనమ' 41. ఫ/p ఇం-ా “hiప5Z[, “చూడ£మ', ఐగ'ప5ú  

QేశమంతటH äద bనుÅ bయ¢ంd య'Ö#Åనb” 2ెbాyడZ. §4óపq 
అ\G-ా)*కంHా /రz)*~ ంచవల4ిన పనులD తర:;ాత అనHా ఆయన 
తను7]Lను తన సహæ దర:లకD పSతëíపరచు-6/ FేవqడZ ఆయనను 
“[ఫ)s] iంటO;ారంద)*-P పSభ,వqHాను [ ןֹודָא , ’adon] ఐగ,పq~  
FేశమంతటO‘ద ఏuకHాను [ לֵֹׁשמ , moshel] /యúం2ెను” అ/ 
2ెÇిyనపqyడZ సyషò మయ"ëi (45:8; 45:26; -ÿర~ న. 105:21 
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చూడం`a). తన ఉFో ëగమ,ను మ)*య, అ\G-ారమ,ను గ@)*öన ఈ 
_వరణ Kfర:Hా ఐగ,పq~  vకt మంQS పద_/ చూపqత¶ంFG.14 

వచనమ' 42. ఫ/p తన jేñనునÅ తన ఉంగరమ' ºhి “hiప5 jేñ,I 

ltటHv నపqyడZ §4óపq vకt నూతన 4ిõ QకDన7 b Sా మ,ఖëత మ)*ంత 
సyషò మjత¶ంFG. ఆ 2Qేనున7 ఉంగరమ, ఈ పడZచు;ా`ైన ∂⁄¤S బ$/సకD 
ఇవzడం గమ/ంచదH*నFG ఎందుకంట≈ అFG ఐగ,Çీ~  ¢ర:దు అiన “)ాజ)*క 
మ,దS కuH*న;ాడZ” అKf ¢ర:దు కuH* ఉKL7డ/ సూVసు~ ంFG. పS\LనంHా, 
§4óపqకD )ాజ)*క{|oన అ\G-ారమ,ను ఇసు~ న7టJâ Hా ఇFG ]లెDపqత¶ంFG. ఈ 
ఉంగరమ,ను ఉప§H*ంచుట FLz)ా, )ాÍ Çó)*ట ఏ దUా~ ;fÍKEKౖL అ\¡కృతమ, 
2ేయవచుö (1 )ాÍలD 21:8; ఎ4ó~ ర: 3:10, 12; 8:8 చూడం`a) మ)*య, 
ఐగ,పq~ ల† తన-6రకD ఉం`ే వë-P~ గత అవసరతలను కπ`L Ωర:ö-6నవచుö. ఈ 
ఉంగరమ,ను జ¥µ నయ,క~ మ,Hా ఉప§H*ంచుటకD, మ,ఖëంHా )ాబÆ వqచున7 ఆ 
iflడZ సంవతjరమ,ల కరవq -ాలమ, -6ర-X#న తH*న ఏ)ాyటJâ  24ేó _షయంల† 
ఐగ,Çీ~  సంపదను ;EVöంచుటకD ఆయనకD అ\G-ారమ,ను అపyH*ంVన 
Kfపథëంల†, ఫ)s §4óపqను గటOò Hా నమ"”డZ. 

F¡/-P ]^డZ, ఫ)s సనÅప5 Ö#రబటvల9 అతb,I Z•Éèa0ంd, అతb ü≥డక9 

బంaారs aVల9సు JåhసిKL”/ం2LడZ (FL/iflలD 5:7, 16, 29 చూడం`a). 
“సన7పqKLర” అను పదమ,నకD ఇకtడ పS§H*ంచబ`aన పదమ, ׁשֵׁש  (shesh), 
ఇFG [¿kష. {|oన సన7పqKLర బటò లను సూVం2ే ఐగ,Çీ~  ప)*£$ష నుం`a 
సంగk∂∑ంచబ`aన పదమ,.15 b Sా ˛న ఐగ,పq~ ల†, ఈ బటò ]^ 2ేయబ`aన దుసు~ లను 
)ాజ ద)ార:ల†/ అ\G-ార:లD ధ)*ం2ే;ార:. వందల సంవతjరమ,ల తర:;ాత, 
య@దులల† య"జకDల vకt అంH¬లD కπ`L ఇFే KLరబటò ]^ 2ేయబ`aన_ 
(/రï మ. 39:27). {|డ చుటÖò  బంHారపq HØలDసును ({|డ పటÁò ) 2ేiంచడం 
అKfFG ఐగ,పq~  )ాÍలD తమ FLసులను ఉన7త{|oన పqరUాtరమ,ల]^ 
అÕనంFGం2ేటపqyడZ 2ే4ó;ార:. ఇటOò  దృ[ాëలD b Sా ˛న ఐగ,పq~ ల†/ సమ"ధులల† 
HsడలÇäౖ ;f4ó VతSuÇిలల† కనుHØనవచుö, మ)*య, ŸటOల† 2Lల" ;ాటO/ KfటO-P 
కπ`L చూడగలం.16 

వచనమ' 43. §4óపqÇäౖ HØపy H4రవమ,ను ఉంV సKL”/ంచుటకD ఫ)sకD 
ఉన7 తదుప)* దశ తన /©ండవ రథమ'äద అతb ÖK,IWంచడం (1 )ాÍలD 1:32-
40; ఎ4ó~ ర: 6:6-11 చూడం`a). ఈ _ధంHా, తన -6k త~  మంQS /జమ,HాKf 
తనకంట≈ )Xండవ Uాõ నంల† ఉండZ;ాడZ అ/ బ∂∑రంగంHా ;Eలâ `a2ే[ాడZ. 
§4óపqనకD తH*న మ)ాëదను ఇవzవల4ినFGHా )ాÍ ఆయన మ'ందు 

వందనమ' jేయ'Éè అ/ 2ెపqyట FLz)ా ఖVöతమ, 2ే[ాడZ. 
ఈ పSకటన]^, ఫ)s §4óపqను ఐగ'ప5ú  QేశమంతటHäద bయ¢ంjెను. 

-6ందర: _మర!కDలD ఐగ,పq~ ల† ఫ)s అంతటO;ాడZ ఒక 4ä{|oë (∂⁄¤Sయ,`a)/, 
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ఒక పరFే°/ అటOò  HØపy ఉన7త{|oన Uాõ నంల† ఉంచడం అKfFG నమ”ల√/ 
_షయంHా ;ాFGUా~ ర:. ఈ _ధ{|oన పFో న7Q ∂∑-.jల )ాజకDటJంబ -ాలంల† 
(-ÿk.పÀ. 1720-1550) అUా\Lరణ{|oన _షయం ఏú -ాదు, ఎందుకంట≈ ఈ 
KLయకDలD -6/7Uార:â  4ä{|oë లను ఉన7త Uాõ నమ,లల† /యúం2Lర:.17 

Fేవq/ ఏ)ాyటJల†, ఫ)s §4óపqను అ\G-ారమ,నకD అటOò  అనుకπల{|oన 
సమయమ,ల† ఉంచడమKfFG Uాధëప`ే _షయ{„. §4óపq -ాలమ,ల† 
ఐగ,పq~ ల† ఉన7 Uామ"-క మ)*య, )ాజ-ÿయ ప)*4ిõ త¶లకD అΩతంHా, అFG ఏ 
-ాల{|oKL -ావచుö, ఈ సంఘటనలను మనమ, ప)*˚ద̈ గkంథమ,ల† నºదు 
2ేయబ`aన _ధంHా అంH¬క)*ంచవల4నిFే. 

వచనమ' 44. ఫ/p “hiప5ను సKL”/ంచడం -6నUాH*సూ~ , ఫ/pను ÖåÖå; 

అFనను í htలవ5 లπక ఐగ'ప5ú  Qేశమందంతట ఏ మనుషµ$డ£ను తన 

jేñÖKౖనను ,ాîÖKౖనను ఎతúకÈడదు అ/ అంటJKL7డZ. “2ేQKEౖనను -ాuKEౖనను 
ఎత~ కπడదు” అKf పదసమ@హమ, ఒక అలం-ారమ,, మ)*య, §4óపq 
అ\G-ారమ, ల√కDం`L ఐగ,పq~ ల† ఏ ఒకtర: కπ`L మ,ఖë{|oన ప/ ఏFGయ, 
2ేయకπడదు అ/ F¡/ అరõమ,. ఫ)s §4óపq -Pkంద మ)*-6ంత మంFG 
అ\G-ార:లను /యúUా~ డZ, మ)*య, రíణ -6ర-X#న తమ -ా)ాëచరణను 
రVసు~ ండHా ;ారందరü కu4ి ఫ)sకD b Sా Q/ధëం వ∂∑Uా~ ర:. సమృFG¨  కuH*న 
iflడZ సంవతjరమ,ల -ాలమ,ల† \Lనëమ,ల†/ ఐదవ వంత¶ను 4óక)*ంV 
భదSపరచుటకD ;ార: U3కరëం కuH*Uా~ ర: (41:34), మ)*య, FLV ఉంచబ`ే ఈ 
\Lనëమ, కరవq వ2ేö ఆ iflడZ సంవతjరమ,ల -ాలమ,ల† సరఫ)ా 
2ేయబ`ేటటJâ  తH*న చరëలD కπ`L ΩసుకDంట$ర: (41:35, 36). ఇదంతయ, 
కπ`L Kfర:Hా §4óపq ఆ\¡నమ, -PkందKf జర:గ,త¶ంFG. ఆయన ;ాస~ వంHా 
ఫ)sకD కD`a2iేHా ఉంట$డZ. 

వచనమ' 45. ఫ/p “hiప5ను ఐగ,Çీ~ య,/Hా మ")Œö పSయ]L7లD 
మ)*య, ల"ంఛనంHా తన -6k త~  పద_ల†/-P ఆయనను ]2ెేö పSయ]L7లD ఇం-ా 
-6నUాH*సూ~ Kf ఉKL7డZ, ఆయన §4óపqకD ఒక ఐగ,Çీ~  Çóర:ను ఇ2LöడZ: 
జపÅతn Öåహ¡.18 ∂∑-.jల )ాజకDటJంబమ, -ాలమ,ల† 4ి)*య" మ)*య, 
bాల4ీ~ KL నుం`a వVöన పరFే˚లకD -.k త~ ;Eౖన ఐగ,Çీ~  Çóర:లD ఇవzడం అKfFG 
సదర: )ాజëమ,ల గkం5Lలల† పSUా~ _ంచబ`a ఉKL7i. అiనపyటO-ÿ, 
b Sా ˛న{|oన ఈ ఐగ,Çీ~  ¢ర:దును అనువFGంచడంల† అ/°öQ KEల-6ంFG. 
పSQbాFGంచబ`aన అKfక అను;ాFLలల†, ఒక ºస~ ర: తH*న_ ఏమనHా “FవేqడZ 
మ"ట$â డ]LడZ మ)*య, Ê_Uా~ డZ,” “FేవqడZ 2ెbాyడZ: ఆయన Ê_Uా~ డZ” అ/ 
మ)*య, “ఈ Fేశమ,నకD bc షణ ఈ Êవమ,గల ;ా`aవలనKf” అ/ అరõం 
-ావచుö.19 fiదటOFG అతëంత స‘ప{|oనFG, ఎందుకంట≈ §4óపq vకt 
“FేవqడZ”20 Ê_ంచుచుKL7డ/య, మ)*య, )ాబÆ వqచున7 ఆ కర:వqను 
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తÇిyంచు-6నుటకD మ,ందుHా 2యేవల4ిన FL// /జమ,Hా ఆయన 
§4óపqనకD బయలDపర2Lద/య, ఫ)s /శöయమ,Hా నమ"”డZ. 

-6k త~  Çóర:]^ bాటJ, )ాÍ §4óపqకD ఒక @Aర$ను ఇj#ûడ£: ఓనుwకW 

య+జక9Éైన y® º: tర క9మ+/©úయగ' అhtనతµ. U3ందరë{|oన తన మంQS-P ఒక 
£$రë అవసర{|o ఉంద/ ఫ)sకD ]ెలDసును; -ాబటOò  §4óపq పFో న7Q vకt 
మ@ల)ాi ఏమంట≈ ఈ య4వన, బహÌ[ా అంద{|oన, 4ీ~ +/ ఆయనకD 
ఇవzడ{„. ఆ{| Çóర:, “అ4äనత¶,” అKfFG ఐగ,పq~ ల† ఉన7 పSQ య"జకDడZ తన 
కDమ")X~ కD ఇ;ాzలను-6Kf Çóర:. ఇFG బహÌ[ా “ఆ{| [Fేవతiloన] eటJకD 
2ెంFGనFG”21 అKf అ)ాõ /7సు~ ంFG. “bc Ω% äర” అనHా “)Œ [సూరëFేవqడZ] 
దయ2ే4ిన;ాడZ”22 అ/ అరõమ,. b Sా ˛న -ాలమ,ల†, KfటO -X#)s అను Fేశమ,నకD 
ష¶మ"ర: పFG {|oళâ  దూ)ాన ఈ[ానëంల† ఉన7 ఓను23 అKf పటò ణమ,, 
సూరëFేవq/-P ఐగ,Çీ~ య,లD కటOò న అQ b Sా మ,ఖë{|oన Fే;ాలయ"లల† 
పS4ిద̈{|oనFG. తర:;ాQ -ాలంల†, బబ,ల†నుకD 2ెంFGన KEబ,కFె7జర:2ే ఈ 
Fే;ాలయమ, KLశనమ, అవqత¶ంద/ i)¬”య" పSవVం2LడZ. ఆయన ఈ 
పటò ణపq °ల"ఫలకమ,లను పSUా~ _సూ~  FL/కDన7 ∂⁄¤S పదమ,ను 
ఉప§H*ం2LడZ: “బÑÇ-Îä{„v” (“సూరëFవేq/ iలDâ ”), F¡// NASB 
అను;ాదమ, i)¬”య" 43:13ల† “Heliopolis” అ/ అనువFGసు~ ంFG. ఓనుకD 
య"జకDడZHా bc Ω% äర బహÌ[ా ఐగ,పq~ ల†/ సంపన7{|oన మ)*య, 
పS4ిFG¨ HాంVన కDటJంబమ,లల† ఒకFL/-P 2ెంFGన;ా`ై ఉంట$డZ. ఫ)s vకt 
ఆË)ాzదమ, మ)*య, అ\G-ారమ,]^ అల"HŒ పలDకDబ`a కuH*న ఒక మ"మ]^, 
ఐగ'ప5ú  Qేశమ'లP JKళ^N చుండaా“hiప5కD అదృషò కర{|oన ఒక నూతన ఆరంభం 
లÕంVంFG. 

సమృQgxFß≠న ఏడ£ సంవత∞రమ'లలP “hiప5 wకW hిదxyాటz 

(41:46-49) 

46
“hiప5 బయల9Qే/0 ఐగ'ప5ú  Qేశమందంతట సంచ/0ంjెను. “hiప5 

ఐగ'ప5ú  /ాజ©ౖన ఫ/p Fßదుట bîdనప5nడ£ మ'పnQg సంవత∞రమ'లJాÉె ౖ

య'ంÉెను. అప5nడ£ “hiప5 ఫ/p FßదుటనుంÉè JK°N ఐగ'ప5ú  Qేశమందంతట 

సంj#రమ' jేhtను. 

47
సమృQgxaా పంటపంÉèన F√డ£ సంవత∞రమ'లలP భ¿¢ బహ¡ ™/0™aా 

పంÉెను. 
48ఐగ'ప5ú  QేశమందునÅ F√డ£ సంవత∞రమ'ల ఆÆరమంతయ' అతడ£ 

సమకÈ/0û, ఆయ+ పటvణమ'లలP Q#b bల9వjేhtను. ఏ పటvణమ' చుటzv నుండ£ 

yõ లమ'wకW "#న$మ' ఆ పటvణమంQే bల9వjేhtను. 
49

“hiప5 సమ'ద\ప5 
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ఇసుకవల∑ అñ ™Øాú రమ'aా "#న$మ' y® గ'jేhtను. ,<ల9చుట అØాధ$ మ+Fßను 

గనుక ,<ల9చుట మ+bJåhtను.  

వచనమ' 46. §4óపq 37:2ల† పFG∂nడZ సంవతj)ాల వయసుjగల;ా`ె ౖ
తన సహæ దర:లకD 2Lల" -.పం పqటOò ం2;ేా`aHా ఉKL7డZ. తర:;ాQ పదమ@డZ 
సంవతj)ాలD ఒక బ$/సHాను, తర:;ాత ఒక ఖX ïF¡Hాను గ`aÇäను. ఈ 
సమయ"/-P £∫QకంHాను, మ"న4ికంHాను ప)*పకzత 2ెంFGయ,KL7డZ. మ'ltౖn 

సంవత∞/ాల -ాలమ,ల† Çీడకలల"ంటO శkమలD మ)*య, /)ాశ మ,H*ంచబ`aన_. 
Fేవq/ సంకలyమ, 2 Øపqyన, ఐగ'ప5ú లP అతడZ ఎం]^ ఘనత b∆ ంFG, ఫ/p ఎదుట 
/లDవబ`a, అత/ )ాజëమ,ల† ఉన7]L\G-ా)*Hా /యúంపబ`నెు. ఆ తర:;ాత 
తనకపyH*ంపబ`aన _ధులను b Sా రంÕంచుటకD /úత~ మ, “hiప5 ఫ/p ఎదుట 

నుంÉè JK°N ఐగ'ప5ú  Qేశమంతయ' సంచ/0ంjెను. 
వచనమ' 47. §4óపq ఫ)s vకt కలకD £$వమ, ]ెuÇని -6/7 

)sÍల-Œ, FL/ KEర;fర:y b Sా రంభమ"ilను. సమృQgxaా పంÉèన ఏడ£ 

సంవత∞/ాలలP భ¿¢ బహÌ _)*_Hా పంÉనెు. 
వచనమ'ల9 48, 49. )ాజëపq ఉన7]L\G-ా)*iloన §4óపq ఐగ'ప5ú  

Qే2ామందంతటA ఉన7 పటvణమ'లbÅటHలP ప/;ా)*/ _Uా~ రమ,Hా పం`aన 
\Lనëమ,ను /లz 2ేయ,టకD -6టJâ  కటò మ/ ఆజ¥µ Çిం2ెను. పంట పం`aనపqyడZ 
ఏడ£ సంవత∞రమ'లలP పంÉèన "#న$మ'లP ఐదవ £$గమ,ను (41:34) ఆయ" 
పట$ò ణమ,ల చుటzv నుండ£ yõ లమ'ల నుంÉè hiక/0ంd సమ,దSపq ఇసుకవల  
అQ_Uా~ రమ,Hా /లz2ే4äను.24 /జ¥/-P, ఐగ,Çీ~ య అ\G-ార:లD స∂∑తమ, 
_Uా~ రమ,Hా 4óక)*ంచబ`aన \Lనëమ,ను చూ4ి ఆశöరëప`a)*. -6ంత -ాల"/-P, ఆ 

"#న$మ' ,<ల9చుట అØాధ$ü≥≠నQg కనుక ,<ల9చుట మ+b/0. 

ఐగ'ప5ú లP “hiప5 wకW సంZ#నమ' (41:50-52) 

50
కరవ5 సంవత∞రమ'ల9 /ాకమ'నుప5 “hiప5,Iదáరs క9మ+రsల9 ప5టHv/0. 

ఓనుwకW య+జక9Éైన y® º: tర క9మ+/©úయగ' ఆhtనతµ అతb,I Jా/0b కÖKను. 

51
అప5nడ£ “hiప5-Qవే5డ£ Ö# సమసú  బAధను Ö# తంÉè\FంటH Jా/0నంద/0b 

Öåను మరd y® వ5నటzN  jేhtనb jెlిn తన జï$షÁ క9మ+రsb,I మన‹i; అను liరs 

ltటuvను. 52
తరsJాత అతడ£-Ö#క9 బAధ కîa0న Qేశమందు Qేవ5డ£ ననుÅ అÏవృQgx  

yõ ంQgంjెనb jెlిn, /©ండవJాb,I ఎÒ\ా Fమ' అను liరs ltటuvను. 

వచనమ' 50. కరsవ5 వచుûటక9 మ'ందు ఏడZ సంవతjరమ,లD ఐగ,పq~  
Fేశమంతయ, ఫలబ)*తమ,Hా ఉం`ెను. §4óపq కD`L ఫuం2ెను: ఓను 

య+జక9Éైన y® º: tర wకW క9మ+/©úయగ' ఆhtనతµ Q#∆/ా అతÉè,I ఇదáరs 
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క9మ+రsల9 కîa0/0. b Sా ˛న -ాలమ,ల†, Çిలâ లD పqటJò ట మ)*య, పంటలD 
పండZట అKfFG Fవేq/ vకt ఆË)ాzదమ,నకD గ,ర:~ Hా అరõమ, 2ేసు-6Kf;ార: 
(FGzΩ. 28:4). 

వచనమ' 51. ఒక 4ీ~ + తన ]Lతyరëమ,ను బటOò  ల√క ఒక సంఘటనను 
గ@)*öన £$వమ,ను బటOò  తన ¢డ̌కD Çóర: ÇäటJò ట సహజ{|oనFే (4:1, 25; 
29:32-35; 30:6, 8, 11, 13, 18, 20, 24; 35:18; /రï మ. 2:10; 1 సమ@. 
1:20). -ాe, అ4óనత¶ Çóర:â  Çäటò ల√దు; -ాe, §4óÇó అం]L వëQ)Œక దశల† 
;Eళî~ న7 -6త~  Fేశమ,ల† తన అను£$;ాల/7టOe ఆ\Lరం 2ేసు-6/ Çóర:â  Çäట 'ò ను. 

ఐగ,పq~  Fేశమ, ఇంచుúంచు ఏడZ సంవతj)ాలD సమృFG¨ / అనుభ_ం2ెను, 
ఇపqyడZ కర:వq సంవతjరమ,లD వచుöచున7_. FL/-P _ర:ద̈మ,Hా, §4óపq 
అKfక సంవతj)ాల కర:వqను మ)*య, ఒక బ$/సHాను ఒక ఖXïF¡Hా గ`aÇäను 
-ాe ఇపqyడZ సకల సమృFG¨  మ)*య, సంపదను కuH*న Ê_]L/7 
గడZపqచుం`నెు. ఐగ,పq~  Çóర:నకD బదులD, అతడZ తన జŒëషò  కDమ"ర:/-P 
మన‹i; (“మరచుట”) అKf ∂⁄¤S Çóర: Çäట 'ò ను; F¡// ™వ/0సూú  Ö# సమసú  బAధను 

Ö# తంÉè\ ఇంటH Jా/0నంద/0í Öåను మరdy® వ5నటzN  Qేవ5డ£ jేhtను అKEను. ఈ 
మ"ట FLz)ా అతడZ తనను ఒక బ$/సHా తన సహæ దర:లD అú”;fయ,ట 
FLz)ా కuHŒ ఆ బ$ధనంతటO/ అతడZ మనసుjన ఉంచు-6నుట ల√దు అKf 
£$వమ, ]ెuయ,చున7FG. FేవqడZ అత// బ$/సతzమ, నుం`a ఒక HØపy 
Uాõ నమ,ల†/-P Ωసు-6/ వ2ెöను; అం]ే-ాక అ\G-ారమ,, సంపద, బ$ధëత 
మ)*య, అత/-P ఇదw ర: కDమ"ర:లను క/న అంద{|oన £$రëను 
అనుగk∂∑ం2ెను. 

వచనమ' 52. §4óపqనకD /©ండవ కDమ"ర:/-P ఎÒ\ా Frమ' అb liరs 

ltటuvను. §4óపq మరల" “Kfర;fర:y”ను గ@)*öన ఆల†చనను ]ెuÇäను. ఈ 
Çóర:నకD కD`L ఒక -ారణమ,Hా, Qవే5డ£ Ö#క9 బAధ కîa0న Qశేమ'న ననుÅ 

అÏవృQgx  yõ ంQgంjెను అ/ ]ెuÇäను. 

ఏÉేండN  కరsవ5 ,ాలమ'లP “hiప5 wకW hిదxyాటz (41:53-57) 

53ఐగ'ప5ú  Qేశమందు సమృQgxaా పంటపంÉèన సంవత∞రమ'ల9 గడdన 

తరsJాత 54
“hiప5 jlెిnన ప\,ారమ' ఏడ£ కరవ5 సంవత∞రమ'ల9 

ఆరంభమ+Fßను aాb ఐగ'ప5ú  Qశేమందంతటను ఆÆరమ'ంÉనెు. 55ఐగ'ప5ú  

Qేశమందంతటను కరవ5 వdû నప5nడ£ ఆ QేశసుÀ ల9 ఆÆరమ' ,-సమ' ఫ/pZ[ 

´రltటzv ,<b/0, అప5nడ£ ఫ/p-äరs “hiప5ÖÜదáక9 JK°N అతడ£ äZ[ 

jెప5nనటzN  jేయ'డb ఐగ'lీúయ'లంద/0Z[ jlెtnను. 56
కరవ5 ఆ Qేశమందంతటను 

ఉంÉెను గనుక “hiప5 ,<టN bÅయ' ™lిnంd ఐగ'lీúయ'లక9 "#న$మమƒకమ' 
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jేhtను. ఐగ'ప5ú  Qేశమందు ఆ కరవ5 @Aరమ'aా ఉంÉనెు; 57
మ/0య' ఆ కరవ5 

ప\ñ Qేశమందు @Aరü≥≠నందున సమసú QేశసుÀ ల9 “hiప5ÖÜదá  "#న$మ' 

,<నుటక9 ఐగ'ప5ú నక9 వdû/0. 

వచనమ'ల9 53, 54. ఆ )¬QHా )sÍలD గడZవHా, “hiప5 మ,ందుHా 
]ెuయజŒ4ిన )¬QHా, ఐగ'ప5ú  ఆనంFGంVన సమృQgxFß≠న ఏడ£ సంవత∞/ాల9 
మ'a0ంప5నక9 వj#ûF. అపqyడZ ఏడ£ సంవత∞రమ'ల కరsవ5 

y\ా రం@Aమ+Fßను. ఆ కర:వq ఐగ,పq~ నకD మ"తS{| -ాక చుటÖò  పSకtల 
y\ా ంZ#లbÅటH,œ ;ాëÇిం2ెను; -ాe, ఐగ'ప5ú లP ఆÆరమ' సమృQgxaా ఉనÅQg. 
చుటJò పSకtల b Sా ం]Lల పSజలందరü ఆBర -6రత]^ బ$ధపడZతx ఉండHా, 
§4óపq సూచుంVన పSణLªక FLz)ా మ,ందుHాKf /లz2యేబ`aన 
సమృFG¨ iloన \Lనëమ,ను కuH*య,ం`a)*. 

వచనమ' 55. ఈ వచనమ,ల† ఫ)s ఏ)¬QHా పSజలను §4óపq ;EౖపqనకD 
మªâ ం2ెKm ]ెuయ,ను : ఆ Fేశసుõ లD ఆBరమ, -6రకD ఫ)s వదw  fiరk Çäటò Hా, 
అతడZ – äరs “hiప5 వదáక9 JK°N, అతడ£ jెప5nనQg jయే'Éè అÖKను. 

§4óపq ఆ \Lనëమ,ను పంచుటకD స)ాz\G-ారమ, కuH*య,ం`ెను. 
వచనమ'ల9 56, 57. కరsవ5 భ¿మ$ంతటA Jా$lించునప5nడ£ అతడZ 

,<టN నÅbÅటHb ™lిnంd, ఐగ'ప5ú లP కరsవ5 మ/0 ఎక9Wవaా ఉనÅందున 

ఆÆరమ'ను Jా/0,ï అü≥ƒను. అF ే సమయమ,ల†, FేవqడZ భ¿¢ltౖ ఉనÅ 

ప\జలంద/0í §4óపq FLz)ా F¡_ంచుచుం`ెను (12:2 చూడZమ,). 
లPకమంతయ' కరsవ5 బహ¡ ఎక9Wవaా ఉనÅందున అKfకDలD ఐగ'ప5ú నక9 

ఆÆరమ' [అత/ నుం`a] ,<ను,<Wనుటక9 వచుöచుం`a)*. “ల†కమంతయ,” అKf 
ఈ పదజ¥లమ,ను అí)ారõమ,Hా Ωసు-6నకπడదు. b Sా ˛న -ాలమ,ల† పSజలకD 
ప)*úతమ దృÎిò -.ణం ఉం`ేFG మ)*య, 2Lల" Uార:â  పSపంచంల† -Œవలం ;ా)*-P 
]ెu4ిన పSజలD మ)*య, Fేశమ,లల†]^ కπ`aన V]LS త”క £$వనలను 
ఉప§H*ం2;ేార:. ఈ కథనంల†, “ల†కమంతయ,” అను మ"ట ఐగ,పq~  చుటÖò  
ఉన7 పSజలD మ)*య, Fేశమ,లకD సం£$FGసు~ ంFG.25 

అన∆యమ' 

™2ా∆సమ': శ∂మపడ£ట, Jådయ'ండ£ట మ/0య' ప\ñఫలం yõ ందుట 

(అ"#$యమ' 41) 

ఒక యవzనసు~ /Hా, §4óపq తన అన7ల2ే అú”;fయబ`a ఐగ,పq~ ల† 
బ$/సHా ఉన7పqyడZ తన Ê_తమ, ఇక /జమ,Hా మ,H*4ింFG అ/ 
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అను-6/య,ండవచుö. b Sా ˛న -ాలమ,ల† బ$/సల vదw  నుం`a 4ózచö, 
H4రవమ, మ)*య, ;ారసతzమ, Fొ ంH*uంపబ`ే_. §4óపq తన Fేశమ, నుం`a 
సం-Xళâ ]^ బంFGంపబ`a Ωసు-6/ bc బడZచున7పqడZ -Œవలమ, )XండZ 4ిõ ర{|oన 
_షయ"లను అత/-P బ$Hా అంటOÇäటJò -6/ య,ండవచుö: తనను అQ ú-PtuHా 
ÇóSúంVన తం`aS vకt జ¥µ ప-ాలD మ)*య, తన Ê_తమ, -6రకD FేవqడZ ఒక 
పSణLªక కuH* య,KL7డZ అనుటకD అత/-P కuH*న -6/7 అUా\Lరణ{|oన 
కలలD (37:3-10). ఒక వë-P~ తన ఇంటO నుం`a బలవంతమ,Hా ఐగ,పq~ ల† 
బ$/సHా ఉండZటకD Ωసు-6/ bc బడHా, అటJవంటO;ా/-P మంV జర:గ,ట చూV 
అతడZ ఖVöతమ,Hా ఆశöరëప`a ఉంట$డZ. బ$/సలD బSQ-P ఉన7 వసు~ వqలDHా 
చూడబ` ేఆ )sÍలల† §4óపq తన ilడల మంVHా పSవ)*~ Uా~ రన7 B‘ ల√దు. 
అత/ యజమ"/ అత/-P Uా\Lరణ{|oన Ê_త సం]^¯ాలD అనHా Çäªâ  2ేసు-6/ 
ఒక కDటJంబమ,ను కuH* ఉండZటకD ఎటJవంటO అవ-ా[ాలD ఇ2ేö ప)*4ిõ Q ల√దు. 
ఆ బంధకమ,ల నుం`a 4ózచöHా ఆనంFGం2ే ఆశ Hా/, అత/ Ê_తమ, ఒక 
గ,)*~ ంపqను కuH* ఉండZను అKf ;ాHాw నమ, Hాe ల√వq-ా/ సమ"Fే గమëమ,Hా 
ఉన7టJâ  అత/ Ê_తమ, ఉన7FG. 

§4óపq ఖVöతమ,Hా అబ$S Bమ,కD, ఇUాjకDకD మ)*య, తన తం`aSiloన 
య"-.బ,కD కలల FLz)ా FేవqడZ పSతëíమగ,టను _/య,ండవచుö. FేవqడZ 
;ా)*/ న`aÇింV, ఆపదల నుం`a తÇిyంV అదుత{|oన ఆË)ాzదమ,లD 
ఇ2ెöను. ఈ సంగత¶లను గ@)*öన జ¥µ పకమ, అతను ఐగ,పq~ ల† బ$/సHా ఉన7 
ఏండâ e7 బలపరV ఉండవచుö. ఈ సంగత¶ల√ అతడZ తన Fవేq/ యందు 
తనకDన7 _[ాzసమ,ను గ@)*ö bc Ωఫర: £$రë]^ను (39:2-5, 9), చరUాల 
అ\G-ా)*]^ను (39:21-23), ఫ)s vకt bానFLయకD/]^ను (40:8) మ)*య, 
Kfర:Hా ఫ)s]^ను (41:16, 25) UాíëúచుöటకD బలమ,/2öెను. 

తన పSజలను గ@)*ö మ)*య, Fేశమ,లను గ@)*öయ, Fేవq/ ఉFేw శమ, 
బయuపరచబడZటకD _[ాzసమ,నకD చ)*తS vకt సుదూర అవHాహన 
-6/7Uార:â  అవసరమగ,ను. ఐగ,పq~ నకD నడZచుకDంటÖ ;Eళîâ చున7 
సమయమ,ల† §4óపq తన బ$లëFGనమ,లను మ)*య, తన Vన7 
వయసుjల† చు4ని కలలను జ¥µ పకమ, 2ేసు-6/ య,ండవచుö. అతడZ “ఆ 
కలలను ఇVöన FేవqడZ KLకD HØపy భ_షëత¶~ ను ఇవzగల`L? KL కDటJంబమ, 
మరల" నను7 చూచుKL? అల" -ాకbc ]ే, ;ార: KL ఎదుట ఎటJâ  
UాH*లపడZదుర:? భ@úÇäౖ ఉన7 సకల కDటJంబ$లD F¡_ంచబడZటకD Fేవq/ 
పSణLªకల† KLకD bాతS ఉన7FL?” 

§4óపq ఎదు)Øt/న మ)*య, స∂∑ంVన పSΩ ప)*4ిõ Q ఈ పSశ7ల/7టO-ÿ 
స)*iloన మ,H*ంపqను ఇవzల√దు. ప)ాi Fేశమ,ల† ఒక బ$/సHా అతడZ 
Fేవq/Çä ౖ ఉన7 _[ాzసమ,ను అÕవృFG¨  2ేసు-6నుట ;Eౖపq fiగ,ï చూÇäను. 
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ఐగ,పq~ ల† తన]^ శయ/ంచుటకD ÇóS)ŒÇింVన తన యజమ"ను/ £$రëకD 
అత`aVöన జ;ాబ,ల† ఇFG మనకD కనబడZను. అతడZ ఆ{| vకt -.)*కను 
]Ŝ 4ిపq2ెöను ఎందుకనHా, అFG తన యజమ"నుడZ తనÇäౖ ఉంVన 
నమ”కమ,ను bాడZ2ేయ,ను మ)*య, “Fేవq/-P _)sధమ,Hా bాపమ,” 
కటJò -6ందును (39:9) అ/ 2Çెäyను. 

bc Ωఫర: ఇంటOల† §4óపq vకt _[ాzసమ,నకD మ)*య, య5LరõతకD 
అతడZ ఆ°ంVన FL/-P వëQ)Œక{|oన పSQఫలమ, b∆ ంFెను. bc Ωఫర: £$రë తన 
భర~ ]^ §4óపqÇäౖ అబద̈మ, పu-PనపqడZ, బ$/సiloన §4óపq 2ెÇిyనFL/-P 
తన £$రë 2ÇెిyనFL/-P అతడZ Vవ)*-P §4óపqను 2ెరUాలకD పంపqటకD 
బలవంతమ, 2ేయబ`ెను. జXలౖD అ\G-ా)* అత// పటOò ంచు-6నుటకD మ,ందు 
ఎంత-ాలమ, అతడZ 2ెరUాలల† ఉం`Kెm మనకD ]ెuయజŒయబడల√దు; 
అiననూ, §4óపq తన యజమ"/ vదw  కనుపరVన _Uాz[ాëతను మరల" 
/రüÇించు-6నుటకD ఎకDtవ సమయమ, పటò ల√దు (39:3, 4). అపqyడZ ఆ 
జXౖలD అ\G-ా)* §4óపqను ఖXïF¡లంద)*ÇäౖKL KLయకD/Hా /యúం2ెను 
(39:22). 

ఇకtడ మ)ØకUా)* రచiత ఫ)s తన bానFLయకD/Çäౖన మ)*య, 
భíë-ార:/Çäనౖ -.ÇింV ఎంత -ాలమ, అiనFో  ]ెలDపల√దు; -ాe ;ా)*-P 2Lల" 
క“*న{|oన °íకD 2ెరUాలకD పంÇäను. §4óపq ;ా)* దుఃఖమ,ఖమ,లD 
చూVనపqyడZ, FL/-P గల -ారణమ, అడZగHా ;ా)*-6Vöన కలలను ]ెuÇి)*. 
;ా)*-P )ాÍ vకt మంతSHాళâ ను Hా/ జ¥µ నులనుHా/ కలDసు-6Kf అవ-ాసమ, 
ల√నందున, ;ా)* కలల £$వమ,ను ]ెuయజXపqy;ార: ;ా)*-Xవzర:ను ల√కbc i)* 
(40:5-8a). 

]Lను అKLëయమ,Hా 2ెరUాలకD పంపబ`aన -ాలమ,ను పటOò ంచు-.కDం`L, 
§4óపq తన _[ాzసమ,ను అటJ ఇటJ 2ెద)*bc కDం`L పటJò -6KEను. తన 
_[ాzసమ,నకD Uాíëమ,Hా, ఆ అ\G-ార:లకD “£$వమ,ను 2పెqyట Fేవq/ 
ఆ\¡న{„” అ/ 2ెÇäyను (40:8b). §4óపq ఆ ఇద̈́)* కలలను తనకD 
]ెuయజŒయమ/ -.)*నFG తనకD ;ాటO £$వమ,ను 2పెyగలన/ ]ెలDపqటకD 
-ాదు. ]Lను Fవేq/ vకt పSQ/\G/ మ"తS{| అ/ అతడZ ilర:గ,ను. 

§4óపq ఆ కలల £$వమ,ను 2ెÇిyన )¬QHాKf అ_ KEర;f)Xను. 
bానFLయకDడZ మరల" )ాÍ బలâ  vదw  FLS }Äరసమ,ను bc య,టకD ;E‰*â ను, 
భíë-ార:డZ చంపబ`నెు. ఆ bానFLయకDడZ §4óపqను గ@)*ö ఫ)sకD 
2ెపqyటను మరVనందున, §4óపq vకt /ర:]Ljహమ, మ)*య, ఆ;fదన 
అల"HŒ ఉం`abc ilను (40:23). అత/ _[ాzసమ, మ)* )XండZ సంవతjరమ,లD 
ఐగ,పq~ ల† HØపy Uాõ నమ, b∆ ందుటకD ప)¬}aంపబ`ెను. 

స)*iloన సమయమ, వVöనపqyడZ FేవqడZ తన ఉFేw శమ,ను 
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KEర;fర:öటకD తన పSజలను Çäౖ-P ల√పqను. ఈ §4óపq vకt కథ మనకD 
FేవqడZ మ"నవq/ -ాలమ"న పS-ారమ, ప/2యేదు అ/ ]ెuయ,ను. FేవqడZ 
అబ$S Bమ,ను యవzనసు~ `aHా ఉన7పq`ే ఎందుకD ÇిలDవల Fో  మ)*య, అత/-P 
వంద సంవతj)ాలD, [ా)ాకD ]«ం£Úౖ సంవతj)ాలD వచుö వరకD ఎందుకD ;ా)*-P 
Çిలâ లను ఇవzల√Fో  మనకD అరõమ, -ాదు. ఇUాjకDనకD నల£Ú ౖ సంవతj)ాలD 
(25:20) వచుö వరకD FేవqడZ అత/-P £$రëను ఎందుకD ఇవzల√Fో , అర;E ౖ
సంవతj)ాల (25:26) వరకD ఎందుకD ఇదw ర: కDమ"ర:లను ఇవzల√Fో  మనకD 
ఆశöరëమ,Hా అ/Çించును. FేవqడZ య"-.బ,ను తన £$రëల]^ను, Çిలâ ల]^ను 
Q)*H* ;ాHాw న Fేశమ,ల†/-P వచుöటకD మ,ందు ల"బ$నుకD ల"భమ, కలDగ,నటJâ  
ఎందుకD ºసbc /2ెöను? మనకD క/Çిం2ే జ;ాబ, ఏúటంట≈, ఒక కDమ”)* 
Uా)XÇäౖ -గట మను7]^ bాతSలD తయ"ర:2ేయ,నటJâ  తన పSజల Ê_]Lలను 
కπ`L మలDచును. ఒక;fళ ఆ మటOò  తన 2ేQ నుం`a జ¥)*ప`aనను, మరల", 
మరల" ఆ మటOò / ఒక ఉప§గకర{|oన bాతSHాను, ఈ ల†కమంతటOe F¡_ంచు 
తన ఉFేw శమ,నకD తH*నటJò Hా రüÇించును (i)¬”య" 18:1-4). 

-6ందర: ఎకDtవHాను, -6ందర: తకDtవHాను మ@లపqర:ష¶లందరü 
కDమ”)* 2Qేల† Q)*H* రüÇింపబడవల4 ి వ2ెöను. ఈ మu2 ే పS-Pkయ -6ంద)*-P 
ఎకDtవHాను, -6ంద)*-P తకDtవHాను సమయమ, Ωసు-.నును. ºÎó FేవqడZ 
అత// FLసëమ,ల† ఉన7 ఇ[kా ifl7య,లను _`aÇించుటకD ఎంత సమయమ, 
పట 'ò ను? ఒక యవzనసు~ /Hా ఫ)s vకt కDమ")X~ కD కDమ"ర:/Hా Çä)*HXను. 
అతడZ ఐగ,పq~  vకt సకల _దëలD అభë4ింV “మ"టలయందును, 
-Pkయలయందును పSŸణ,`ై య,ం`ెను” (అb∆ . 7:22). అతడZ నలDవFG 
ఏండâ ;ా`ై ఉన7పqడZ ఒక ఇ[kా ifl7య,/ బ$FGసు~ న7 ఒక ఐగ,Çీ~ య,/ 
చంÇäను. “తన సహæ దర:లD తన FLz)ా ;ా)*-P _డZదల ఇచుöన/ అరõం 
2ేసుకDంట$ర/” అతడZ అను-6KEను (అb∆ . 7:23-25). -ాe, ఆ హతëను గ@)*ö 
అంతట$ ]ెu4ినపqడZ అత/ సహæ దర:లD కπ`L అత/ FేzÎంిV)*. అతడZ 
అరణëమ,నకD bా)*bc i నలDవFG సంవతjరమ,లD ఉండవల4 ి వ2ెöను. ºÎó 
ఎన£Úౖ సంవతj)ాల ;ా`ైనపqyడZ FవేqడZ అత// ఇ[kా ifl7య,లను 
_`aÇించుటకD Çిu2ెను. 

అFే)¬QHా, FవేqడZ §4óపqను కD`L తన Fె_ౖక కDమ”)* చకkంÇä ౖ
మలచవల4ి వ2öెను. బ$/సతzమ, FLz)ాను, 2ెరUాల FLz)ాను, మ,Çäౖy 
సంవతj)ాలకD §4óపq ఒక అర—{|oన bాతSHా రüÇింపబ`a ఈ ల†కమ,నకD 
F¡;fనకరమ,Hా ఉండZటకD 4ిద̈మ"ilను (i)¬”య" 18:4-6 చూడZమ,). 
ఎపqy`ై]ే §4óపq తన అపS§జకతzమ,ను గ,)*~ ం2ెKm, ఆ సమయమ, 
FేవqడZ §4óపqను 2ెరUాల నుం`a _`aÇింV ఫ)s 4ింBసనమ,నకD పSకtన, 
ఐగ,పq~  Fేశమ,నకD )ాజ¥ëFG-ా)*Hా /యúంచుటకD స)*iloనFG. ఇదంతయ, 
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-Œవలమ, అతడZ Kfర:öకDన7 _\ేయత FLz)ా కuHXను; కలల £$వమ,ను 
_వ)*ంచుటకD తనకD పS]ేëక{|oన జ¥µ నమ, కలద/ ఎన7డZనూ అనల√దు. FL/-P 
బదులDHా అతడZ, “ఇFG KL వలన -ాదు, Fేవq`ే ఫ)sకD }Œమకర{|oన 
ఉత~ రúచుöన/” పu-Xను (41:16). అతడZ ఏడZ సమృFG¨ iloన సంవతjమ,లD 
;ాటO తర:;ాత ఏడZ కర:వq సంవతjమ,లను గ@)*ö ఫ)s కల £$వమ,ను 
]ెuÇినపqyడZ, Fేవq/-Œ మ∂∑మ ఇ2öెను (41:25-32). 

FేవqడZ ఒక HØపy ఉన7త Uాõ నమ,ల† ఉంచుటకD §4óపqను శkమల 
FLz)ా, ప)¬íల FLz)ా సం4ిద̈పర2ెను. తర:;ాత, పSజలD తన ఎదుట 
UాH*లప`aనపqడZ, అత/ హృదయమ, గరzమ,]^ పSఫquతమ, -ాదు. అF ే
సమయమ,ల† FేవqడZ ఫ)s హృదయమ,ను ]LకHా, )ానున7 సమృFG¨ iloన 
సంవతj)ాల తర:;ాత కర:వq సంవతjమ,లకD తH*న ఏ)ాyటJâ  2యే,టకD ఫ)s 
§4óపqకD ఐగ,పq~  అంతటOÇäౖ పÀ)*~  అ\G-ారమ, ఇ2ెöను. జ¥µ /iloన U∆ ల÷ºను 
తర:;ాత పu-Pన మ"ట ఇకtడ FేవqడZ /రüÇిం2ెను: ilహæ ;ా 2ేQల† )ాÍ 
హృదయమ, eటO -ాలDవల వల  ఉన7FG. ఆయన తన Vత~ వృQ~  2Øపqyన FL// 
QSపqyను (Uా{|. 21:1). FL/ అరõమ, మనుష¶ëడZ eటO/ అKfక ర-ాలDHా 
మªÒంచునటJâ  FేవqడZ అ\G-ార:లను తమ ఇషò మ,నకD వëQ)Œకమ,Hా 
2ేయ,నటJâ  బలవంతమ, 2ేయ,న/ -ాదు. బదులDHా, FేవqడZ చ)*తSల† 
Fైవకృత{|oన -ారëమ,లD 2ేUా~ డ/ మ)*య, ;ాటOల† పSజలD Uాz£$_కంHా 
Fేవq/ Vత~ మ,నకD అనుగ,ణంHా సyంFGUా~ ర/ ఇFG మనకD 2బె,త¶ంFG. ఈ 
)¬QHా FేవqడZ §4óపqను 2ెరUాల నుం`a ఫ)s కD`abార!≠మ,నకD Ωసు-6/ 
వ2ెöను. 

§4óపq కథ FేవqడZ ఒక bాÇి/ తన ÇిSయ{|oన తం`aSHా ఇంటO-P 4ీzక)*ం2ే 
_\LKL/-P Uాదృశëమ,Hా ఉన7FG. iflసు పSభ,వq 2ెÇిyన తÇిybc iన 
కDమ"ర:/ vకt ఉపమ"నమ,ల† ఆ యవzనసు~ డZ తన ఆ4ి~ ల† £$గమ, 
Ωసు-6/ తనకD నVöన _ధమ,Hా ఇంటO/ _`aVbc ilను. అతడZ దూరFేశమ, 
;Eªâ  అకtడ దు)ాz»bారమ,]^ను, ;fశëల]^ను తన ధనమంతటOe వృ5L 2ే4äను. 
Vవ)*Hా, 4ó7∂∑త¶లD, డబ, మ)*య, స)*iloన ఆBరమ, ల√క పందులను 
{„పqటకD ;E‰*â ను (లπ-ా 15:11-32). §4óపq ఒక యవzనసు~ /Hా తన 
తం`aS-P ÇిSయ{|oన కDమ"ర:/Hా ఉన7ందున తన సహæ దర:ల2 ే FేzÎించబ`a, 
బ$/సHా ఉండZటకD అú”;fయబ`నెు. అతడZ దూరFేశమ,న (ఐగ,పq~ ), 
fiదటOHా ఒక బ$/సHాను, తర:;ాత ఒక ఖX ïF¡Hాను ఉKL7డZ. ఈ ఇదw ర: 
యవzనసు~ లD కD`L /)ాశkయ,ల ౖన;ా)Œ. ఈ సందర≤మ,ల† §4óపq తన 
ఇహల†క తం`aS/, తనకD భ_షëత¶~  vకt HØపyతనమ, గ@)*ö కలలD ఇVöన 
పరల†క తం`aS/ (FేవqడZ) జ¥µ పకమ, 2ేసు-6KEను. తÇిybc iన కDమ"ర:డZ తన 
తం`aS/ (Fేవq/-P పSQర:పమ,Hా) గ@)*ö, ఇపqyడZ అతడZ ఉన7 పందుల -ాప)* 
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4ిõ Q కKL7 తన 4óవకDలను ఎం]^ HØపyHా చూసు-6నును అ/ జ¥µ పకమ, 
2ేసు-6KEను. అతడZ మరల" తన తం`aS ఇంటO-P Q)*H* ఒక 4óవకD/Hా ల√క 
బ$/సHా ;E‰ûâ లను-6KEను. 

§4óపq ఆ కలల £$వమ,ను _వ)*ంVనపqyడZ పరల†కపq తం`aS/ 
(Fేవq/) H4ర_ంVనందున, )ాÍ అత// 2ెరUాల నుం`a బయటకD రÇిyం2నెు. 
అత/-P ˚భSపరV (బహÌ[ా అత/ తల ;EంటJS కలD, గడ̌మ, }4రమ, 2ేయబ`a) 
)ాజ వస~ +మ,లD ధ)*ంప2ే4äను. ఇFే _ధమ,Hా ఆ తÇిybc iన కDమ"ర:డZ తన 
ఇషò పS-ారమ,Hా 2ేసు-6/న FL/ FLz)ా /)ాశల† ఉం`ెను. ఇంచుúంచు ఇF ే
)¬QHా, ఆ కDమ"ర:డZ తన తం`aS ఇంటO-P ఒక బ$/సHా Q)*H* ;E‰ûâ ల/ \ైరëం 
]ెచుö-6/నపqyడZ, అత/ తం`aS అత// -4గuంచు-6/ మ)*య, 
మ,దుw ÇäటJò -6/ 4ీzక)*ం2ెను. అత/ తం`aS ఆ కDమ"ర:// ఒక Qర:గ,బ$టJ 
2ే4ిన;ా/Hా చూచుట ల√దు. అం]ే-ాక, ఆ FLసులD పందుల మదë నుం`a 
వVöన అత// ˚భSమ,Hా కడగమ/ ఆజµ  b∆ ంFG)*. ఆ తం`aS ఒక పSశస~  
వస~ +మ,ను ధ)*ంప2ే4äన/ చదువqదుమ, (లD-ా 15:22, 23).26 

§4óపqను తన -6k త~  Uాõ నమ,ల†/-P ఆBz/ంVనపqyడZ, ఫ)s అత/ 
{|డల† ఒక బంHార: HØలDసు ;f4,ి తన ఉంగరమ,ను అత/ 2ేQ-P Çäట 'ò ను. ఈ 
గ,ర:~ లe7 §4óపqనకD )ాజ¥ë\G-ారమ,/Vö, తనకD మ)*య, )ాÍ తన-PVöన 
£$రëకD -ావల4ని ;ాటO -6రకD ఎంత డబÚౖKL ఖర:öÇäటJò -.వచుöనKf హకDt 
ఇచుöటను చూపqను. ఆ )ాజ ఉంగరమ,ను మ,ఖëమ,Hా )ాబÆ వq ఏడZ 
సంవతjరమ,ల కర:వq FGనమ,లను ఎదు)ØtనుటకD ఆBరమ, /లz 2ే4ó -6టJâ  
కటJò టకDను, ఆBరమ, 4óక)*ంచు ప/;ా)*/ ÇäటJò టకDను, FL// 
భదSపరచుటకDను, అFG జ¥గkత~ Hా /లz 2ేయ,టకDను ;EVöంచవల4ిన HØపy 
fiత~ మ,ల†/ U∆ మ,”ను ఆºFGంచుటకD ఉప§H*ంచవల ను. 

తÇిybc iన కDమ"ర:డZ మరల" Q)*H* వVöనపqyడZ, అత/ తం`aS అత/-P 
ఉంగరమ, Çäట 'ò ను,27 అం]ే-ాక పSశస~ {|oన వస~ +మ,ను, -ాళâ కD 2ెపqyలDను 
ఇ2ెöను. అత// ఒక ప/;ా/Hా ల√క FLసు/Hా -ాక, మరల" కDమ"ర:/ 
Uాõ నమ,ల†/-P ∂⁄Vöం2నెు. అతడZ తన Uాzసõ »మంతటOe దు)ాz»bారమ, 
FLz)ా bc HØటOò నను, మరల" అత/ తం`aS అత// నú” అత/ భ_షëత¶~ కD 
-ావల4ినFG -6ను-6tనుటకD అప)*úత{|oన £$గëమ,ను ఇ2öెను. 

ఫ)s ఏ )¬QHా §4óపqను చరUాల నుం`a రÇyింV, అ/7 _ధమ,ల ౖన, 
సంపదలD మ)*య, ఘనత ఇVö ఆËరzFGం2L`ో  అFG ఇ2ెöKm అF)ే¬QHా ఆ తం`aS 
(FేవqడZ) సుదూర Fేశమ, నుం`a వVöన తÇిybc iన కDమ"ర:// 
ఆBz/ంVనFL// bc uయ,ంFG. తన కృప FLz)ా అత// íúంV సంపద]^ 
మ)*య, ఘనత]^ F¡_ం2నెు. Fేవq/ Çిలâ లకD KfటO FGనమ,న ఇFే /)¬íణ 
కలదు. Fేవq/-P మనమ, ఎంత దూరమ,Hా Ê_ంVనను ఆయన మనకD 
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తం`aSilo ఉKL7డZ. ఆయన మనమ, ఇంటO-P Q)*H* )ా;ాల/ ఎం]^ ఆశ]^ ఎదుర: 
చూసు~ KL7డZ. మనలను కDమ"ర:లDHాను, కDమ")X~ లDHాను Q)*H* 4ీzక)*ం2Lల/ 
ఆ°సు~ KL7డZ; తన అత¶ëన7త{|oన కృప FLz)ా మనలను ÇóSúసు~ KL7డZ 
మ)*య, íúసు~ KL7డZ. 

-X#2స~ వqలD అసహëకర{|oన గతమ,ను మరV నూతన Ê_తమ,ను FL/ 
vకt అవ-ాశమ,లను, ఆË)ాzదమ,లను మ)*య, బ$ధëతలను చూసూ~  
మ,ందుకD UాH* bc వల ను. -6ందర: తమ Ê_]Lలను ఇదw ర: Fొ ంగలD అనHా 
“/న7” మ)*య, “KfడZ”ల మదë 4ిలDవ;fత¶ర:. గQంVన Kfరమ,ల vకt 
అప)ాధ £$వం మనలను KfటO ఆË)ాzదమ,ల నుం`a దూరం 2ేయకπడదు. 
iflసు పSభ,వq “)ŒపటO/ గ@)*ö VంQంచకD`a; . . . ఏKLటO -ÿడZ ఆKLటO-P 
2LలDను” అKEను (మత~ i 6:34). జ)*H*నFL/ గ@)*ö ల√క జరగబÆ iflFL// 
గ@)*öన ఆంFో ళన తనకD ]Lను ప)ాజయం b∆ ందుటకD -ారణమగ,ను. 

పదమ@డZ సంవతj)ాల ఎటJవంటO 4ózచö ల√కDం`aన తర:;ాత–fiదటOHా 
బ$/సHా ఆ తర:;ాత ఖXïF¡Hా ఉన7 §4óపq ఐగ,పq~  Fేశ 4ింBసనమ,నకD 
ΩసుకDbc బ`నెు. )ాÍ తన తర:;ాత Uాõ నంల† )ాజ¥ë/-P )Xండవ అ\G-ా)*iloన 
§4óపqనకD £$రëను, HØపy సంపదలను, మ)*య, )ాబÆ ifl కర:వqను 
ఎదు)ØtనుటకD 4ిద̈పడZటల† ఉప§H*ంచుటకD -ావల4ిన )ాజ¥ë\G-ారమ,ను 
ఇ2ెöను. §4óపq జ)*H*న 2ెడ̌ జ¥µ ప-ాలను గ@)*öHా/, తనకD తర:;ాత ఏú 
సంభ_ంచుKm అKf భయమ, Hాe ల√కDం`L నమ”కమ,Hా ఉం`నెు. బÚౖ¢లDల† 
;Sా యబ`aన పS-ారం అతడZ సమయమ,ను జ¥µ నమ,]^ ఉప§H*ంచు-6/, 
ఆË)ాzదమ,లD అనుభ_ంచుచూ తన బ$దëతలD /రz∂∑ం2ెను. 

FేవqడZ తన పSజలDHా ఉండZటకD ÇిuVKL ;ా)* vదw  నుం`a ఇం-Œú 
ఆ°ంచును? అటJవంటO Çిuపqను గ@)*ö మ"ట$â డZట సులD;f -ాe bాటOంచుట 
కషò మ,. ఒక 2ెరUాలల† ఉన7 ఖXïF¡ -X#2స~ వq/Hా మ")*]ే అతడZ )XండZ 
ప)*4ి~ త¶లల† ఇబందులD ఎదు)Øtనును. fiదటOHా, గతంల† ]Lమ, 2ే4ిన దుషò  
-Pkయలను బటOò  బ$\GంపబడZదుర:. -6/7Uార:â  ఈ జ¥µ ప-ాలD ;ా)* మనసుjల†-P 
;Eªâ  -ÿkసు~ ల† ;ా)* ఆనంFL/7 Fొ ంH*uంచును. FేవqడZ ;ా)*/ íúం2ేన/ 
]ెu4ినను, తమ,”ను ]Lమ, íúంచుట కషò మ,Hా చూత¶ర:. )XండవFGHా, 
అKfకDలD: “Kfను ఎపyటO-X#KL _డZదల b∆ ందుదుKL? Kfను ఒక ఉFో ëగమ,ను 
b∆ ందుదుKL? Kfను ఎకtడ Ê_ంత¶ను? KL 4ó7∂∑త¶లD మ)*య, కDటJంబ 
సభ,ëలD నను7 మరల" అంH¬క)*ంV ఒక నూతన b Sా రంభం 2యే,టకD KLకD 
సBయం 2ేUా~ )ా?” అ/ తమ భ_షëత¶~ ను గ@)*ö 2Lల" గంటలD ఆంFో ళన 
పడZదుర:. /జ¥/-P, ఒక వë-P~  Kfర చ)*తSను కuH* ఉండZట వలâ  తన 
Ê_]Lంతమ, -6ంద)* నú”కను b∆ ందు-.ల√/ ప)*4ిõ త¶లD అత/-P ఎదురవzచుö. 
§4óపq వల  పSΩ ఖXïF¡ సంపదలD, ఉన7త 4ిõ Qe b∆ ందల√క bc వచుö. ఒక 
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-X#2స~ వq/Hా మనం 2ేయగuH*నFG,FేవqడZ §4óపq 2ే4ిన )¬QHా, ఒక -6k త~  వë-P~ 
Ê_ంచుటకD,నూతన FLzరమ,లD ]ెర:వబడZటకD పSΩ )sÍ Fేవq/Çä ౖ
నú”కయ,ంచుటకD /శöiంచు-6నవల ను.  

Fేవq/ vకt HØపy 4óవకDలD -6ందర: తమ vకt నమ”క{|oన 
ప)*చరëను బటOò  2ెరUాల bాల ౖ)*. ఉFLహరణకD i)¬”య", మ]L\G-ార:ల]^ను, 
కDటJంబమ,]^ను ఎం]^ ∂∑ం4ించబ`ెను. )ాజ-ÿయ వëQ)ŒకDల FLz)ా జXౖలDల† 
Çäటò బ`ెను (i)¬”య" 11:21; 15:15; 17:18-20; 20:2, 10; 38:6). 
బ$Çి~ స”úచుö §Bను ∂n)sదును తన సహæ దర:/ £$రëiloన ∂̂)sFGయ"]^ 
కuH*ఉన7 వëÕ2Lర బంధమ,ను బటOò  ఖం`aంVనందుకD 2ెరUాలల† ÇäటJò ట 
మ"తS{| -ాక చంÇింV)* (మ"ర:t 6:17-29). అb∆ స~ లD`ెనౖ b3లD ఖX ïF¡Hా ఉన7 
Fేవq/ Çిలâ లకD మంV ఉFLహరణ. 2 -6)*ం5 ¡ ;Sా 4ó సమయ"/-P ఎKm7 Uార:â  
2ెరUాలల† Çäటò బ`ెను (2 -6)*ం5 ¡. 11:23); ఆ తర:;ాత ilర:షల√మ,ల†ను, 
-X#స)*యల†ను మ)*య, )sమ" నందు, Vవ)*Hా ఇంచుúంచు -ÿk.శ. 67ల† 
హతUా}a ఆilను (2 QºΩ 4:6-8). 

b3లD తన ;Eనుక ఉంచు-.వu4ని ˛కటO -PkయలD కuH*య,KL7డZ. అతడZ 
-X#2స~ వqడZ -ాకమ,ందు సంఘ ∂∑ంసను, 2ెరUాలల† ;fయ,టను మ)*య, 
-X#2స~ వqలను చంపqటను కD`L bc S తj∂∑ం2ెను (అb∆ . 7:58-8:3; 26:9-11;  
1 QºQ 1:12-16). గతమ,ను మ"రöల√మ, కనుక, b3లD ఈ సంఘటనలD తన 
ప)*చరëకD ఆటంకమ, -ాకDం`L చూసు-6KEను. అతడZ -X #2స~ వqలంద)*e 
;EనుకDన7_ మరV “మ,ందున7 ;ాటO-X # ;fH*రపడZ`a” అ/ -.)Xను. “-ÿkసు~  
iflసునందు Fేవq/ ఉన7త{|oన ÇిలDపqనకD కలDగ, బహÌమ"నమ,ను 
b∆ ందవల న/ గ,)* §దw -Œ ప)*HXత¶~ చుKL7ను” అ/ 2ెÇäyను (% ిuÇీy. 3:13, 
14). మనమ, గతమ,ను మ"రöల√మ, మ)*య, భ_షëత¶~ ను /యంQSంచల√మ, 
కనుక పSΩ )sÍ [¿kష. {|oన )sÍHా Ê_ంచుటకD పSయQ7ంచవల ను. 

అనుFGనమ, ఎదురiflë శkమల మధë, /ర:]Ljహమ,ల మధë మం2ే 
జర:గ,ను అను-6నుట 2Lల కషò మ,; FLన-P -6ంత మ"న4ిక కkమ°íణ అనHా 
Fేవq`aVöన పSΩ )sÍను బటOò  ఆనంFGంచుచు ఇతర:లకD మనమ, F¡;Eన 
కరమ,Hా ఉండZటకD Fవేq/-P అపyH*ంచు-6నవల ను. ఖX ïF¡లD కπ`L ]^టO 
ఖXïF¡ల]^ను, -ాపల"FLర:ల]^ను మ"ట FLz)ా -ా/, -Pkయ FLz)ా -ాe 
సం]^షమ,Hా సం£$Îిం2ే అవ-ా[ాలD ఉంట$i. §4óపq ]Lను ఒక 
నమ”క{|oన ;ాడన/ ఈ )¬QHాKf ]ెuయపర2ెను. జXౖలD అ\G-ా)* F¡// ఒక 
మ"FG)*Hా చూ4,ి “úH*uన ఖXïF¡లంద)*e” §4óపqనకD అపyH*ం2ెను (39:21-
23). 

ఇపqyడZ కπ`L §4óపq ]Lను ఒక బ$/సHా ఉండZటకD అú”;fయబడZట 
మరచుట కషò మ,Hా ఉం`ెను. జ)*H*bc iన FL/-P బ$ధుëలD ఎవర: అ/ 
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ఆ)sÇించుటకD బదులD, అతడZ, “Kfను ∂n¤Sయ,ల F[ేామ,ల†నుం`a 
Fొ ంH*uంపబ`aQ/” అKEను (40:15). -6ంతమటJò కD, తన సహæ దర:లD తనకD 
2ే4ిన FL//, ఒక బ$/సHాను మ)*య, ఐగ,పq~ ల† ఒక ఖXïF¡Hాను తనకD ;ార: 
కuH*ంVన హృదయ ;fదనను జ¥µ పకమ,ంచు-6KEను. ఒక;fళ §4óపq తనకD 
2ేయబ`aన అKLëయమ,ను గ@)*ö VంQంచు;ా`ై],ే ఐగ,పq~  Fే[ా/-P ఒక 
KLయకD/Hా అతడZ ఉండల√డ/ Fేవq/-P ]ెలDసు. 

మ"న4ిక ;EౖదుëలD ఒక వë-P~  తనను ]Lను íúంచు-6నుటకD అవసరంల† 
ఉన7 ఒక/-P సBయం 2ేయ,ట ఒక మ"రï మ/ అందుర:. FేవqడZ ఒక బ$/సHా, 
ఖXïF¡Hా Ê_తమ,ల† ∂̂న 4ిõ Qల† ఉన7 §4óపqను తన -ాలమ,ల†Kf ఉన7త 
Uాõ నమ,నకD అనHా ఐగ,పq~  Fేశ )ాజ¥ëFG-ా)*Hా ఉన7త Uాõ నమ,ల† ఉంచుటకD 
Çిu2ే సమయ"/-P అత/ వయసుj మ,Çäౖy సంవతj)ాలD. ఈ హæ FLల† ఉన7 
§4óపq తన సహæ దర:లD తనÇäౖ చూÇిన Fేzషమ,ను గ@)*ö మ,ఖëమ,Hా 
ఆల†Vంచల√డZ. అత/ అ\G-ారమ,నూ మ)*య, బలమ, )ాబÆ త¶న7 ఏ`ేండâ  
కర:వq సంవతj)ాల -6రకD \Lనëమ, /లz 2ే4ó -6టJâ  కటOò ంచుటకDను, 
సమృFG¨ iloన సంవతj)ాలల† పం`aన పంటను 4óక)*ంచుటకDను 
ఉప§H*ంచవల ను. 

FేవqడZ §4óపq vకt £$రëiloన అ4óనత¶ను F¡_ంV ఇదw ర: 
కDమ"ర:లను ఇ2öెను; ;ా)*-P Çäటò బ`aన Çóర:â  FLz)ా §4óపq vకt ప/ 
ఐగ,Çీ~ య,లకD మ"తS{„ -ాక, §4óపqనకD కD`L అరõవంతమ,Hా ఉం`ెను. తన 
fiదటO;ా/-P “ FేవqడZ KL సమ]L బ$ధను KLతం`aS ఇంటO;ా)*నంద)*/ Kfను 
మరVbc వqనటJâ  2ే4äన/” 2ెÇిy “మనÎó± ” అ/ Çóర: Çäట 'ò ను (41:51). 
)Xండవ;ా/-P “ఎÅ Sా iûమ,” అనHా “KLకD బ$ధ కuH*న Fేశమందు FేవqడZ 
నను7 అÕవృFG¨  b∆ ంFGం2ెను” అ/ Çóర: Çäట 'ò ను (41:52). ఒకపqyడZ §4óపq 
ఒక బ$/సHాను ఏ‘ ల√/;ా/Hాను ఉKL7డZ -ాe ఇపqyడZ ఫలవంత{|oన 
_;ాహ Ê_తమ,, ఇదw )* కDమ"ర:లకD తం`aSHా ఉKL7డZ. అతడZ ఐగ,పq~  Fేశ 
పSజలకDను, చుటÖò  ఉన7 Fే[ామ,లకDను, కKLనుకDను, తన వదw కD ఆBరమ, 
-6రకD వచుö;ారంద)*-ÿ ఆBరúచుöటల† ఇం-ా ఉన7త{|oన _\Lనమ,ల† 
ఫలవంతమ,Hా ఉండZను. 

మ'a0ంప5. అబ$S Bమ, మ)*య, అత/ సం]Lనమ, FLz)ా KEర;fరöHs)*న 
ఆశను అనHా “ఆË)ాzదమ,Hా ఉండZట,” §4óపq FLz)ా Kfర;fరöబడZచుం`ెను 
(12:2).28 అతడZ bc Ωఫర:కD అత/ ఇంటO;ా)*-P, జXౖలD అ\G-ా)*-P మ)*య, తన 
]^టO ఖX ï\¡లకDను ఆË)ాzదమ,Hా ఉం`ెను (39:1-5, 20-23). Fేవq/ 
ఆË)ాzదమ,లD §4óపq FLz)ా ఐగ,పq~  FేశమంతటO-ÿ మ)*య, తన U∆ ంత 
పSజలకD కD`L పSవ∂∑ం2ెను. 
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