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అ"#$యమ' 42 

ఐగ'ప./ ల1 234ప. 5క7 

సహ: దర=ల> 

ఆవ#ల% మ()య+ ,-న/మ+ను గ2()3 ఫ(5 కలలను 7వ()ం9 :ె<ి>న 
తరABాత, వ:ే3 కరAవ# FGరక% ప#షJలంKా ఉనM సంవతOరమ+లలP ఆQరమ+ 
RలS:ేయ+ పTణ-Vక బXధ/తను Z[\ప# వ]̂ం:ెను. ఈ 7ధమ+Kా, కరAవ# 
aవTరbపం c-d3నప#>డf cేవ#డf ఐగ+ప#h  పTజలను సంరjkం:ెను. ఆQర FGరతను 
ఎదు(nJనMco ఐగ+<ీhయ+ల% ఒకరA మrతTst Fాదు; కv-నులP, యrFwబ+ 
క%టyంబమ+ క%z- Knప> అవసరతలP ఉంco. Z[\ప# |కJ కృ~ి c-S(ా, 
cేవ#డf తన cైBా,�నంలP Bా()R ఈ కరAవ# Fాలమ+లP భదTపర:-డf. 

"#న$మ' @Aనుటక> ఐగ'ప./ నక> పDయEణమ' (42:1-5) 

1"#న$మ' ఐగ'ప./ ల1 నునMదN యE@Oబ' QెS3ి @ANనప.UడW-XYZల ఒకY\ 
మ'ఖమ' ఒకర= చూచుచు`#MరN తన క>మEర=లQb అ c̀ను. 2మY\య' అతడW-
చూడWef, ఐగ'ప./ ల1 "#న$మ'నMదN hంటjN, మనమ' k#వక బDదుక>నటmn  Xర= 
అక7ef@o pcqn మన@Aరక> అక7డనుంef "#న$మ' @Aను@A7N రండN kెపUrా 
3234ప. పuvమంuv అనMల> ఐగ'ప./ ల1 "#న$మ' @Aనబw xY\. 4అxనను-
ఇతN@o zN సంభhంచు |̀} అN యE@Oబ' 234ప. తమ'~డగ' బ�`#$Xనును 
అతN అనMలQb పం�ిన pాడW @ాడW.  

5కరవ. క`#ను uేశమ'ల1 ఉంeెను గనుక "#న$మ' @Aనవ��నpాY\Qb క�డ 
ఇ��ా x�ల> క>మEర=ల>ను వ��Y\. 

వచనమ' 1. తన క>మEర=లQb యrFwబ+ |కJ సంబంధమ+ అప>ట�F� 
cెబ��ంco; మ()య+ ఇప#>డf Bా()�� అసంతృ<ిhKా ఉv-Mడf ఎందుకంట� అప>ట�F� 
కv-నులP BారA అనుభ7సుh నM కరAవ# మధ/లP Bా() క%టyంబXల ఆQరమ+ 
R�తhమ+ ఎలrంట� ఏ(ా>టy�  :ేయడంల�దు. XYZల ఒకY\ మ'ఖమ' ఒకర= 
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చూచుచు`#Mర=? అR అతడf అzkK�ను. ఇంFGక మrటలP, “�(�ందుక% F�వలం 
చుట��  Rల9 ఏ� :ేయక%ంz- ఒక()R ఒకరA చూచుFGనుచుv-MరA?”  

వచనమ' 2. ఐగ+ప#h  పTభ+తSమ+ సంవతO(ాల%Kా "#న$మ'ను-<�ద� 
�తhమ+లP క�రA3FGR ఉందR మ()య+ c-R �గ+ల% ఉv-MడR యrFwబ+ ఒక 
సమr:-రమ+ h c̀ను. అందువలన, క%టyంబమంతయ+ k#వక బDదుక>నటmn , 
అక7ef@o pcqn మన @Aరక> అక7efనుంef "#న$మ' @Aను@A7N రంef అR అతడf 
Bా()R మందdం:ెను.  

వచనమ' 3. ఇకJడ యrFwబ+ |కJ “క%మrరAల%” నుంzk 234ప. 5క7 
పuv మంuv అనMల>Kా రచ�త గ+()hంప#ను మr(�3ను. ఈ మrరA> �� దరAల% 
ఐగ'ప./ లP "#న$మ' @Aనబw xనప.UడW జరAగబ� వ# సంఘటనలక% ఒక సూచనKా 
ఉంco. ఈ శF¡hవంతs¢£న ఐగ+ప#h  ¤ాలక%డf Bా() �� దరAడR �ెల%సుFGనక%ంz-, 
BారA B¥ంటv¦ Z[\ప#ను కల%సుFGR().  

వచనమ' 4. అదనమ+Kా, ఈ వృ�-h ంతమ+ (ా]§ల% c-S(ా తన ఇద�రA 
క%మrరAల పట�  యrFwబ+ |కJ అ¨మrనమ+ వలన గతమ+లP ఉనM క%టyంబ 
కలQలను ¤ాఠక%RF¡ గ+రAh :ేసుh ంco. ఇందుక% సంబం,oం9, ¤ాత 
మ2లప#రAషªడf మrరల�దు; తన ఇష�s¢£న క%మrరAడf Z[\ప# ¤� �«ను 
(37:3, 31-35), యE@Oబ' ఇప#>డf తన తమ+´డf బµv-/�ను పట�  ప¶¤ాతమ+ 
చూ<�ను. అందువలన అతడf 234ప. తమ'~డగ' బ�`#$Xనును అతN [పco] 
అనMలQb పంప.టక> R(ాక()ం:నెు. ఇతN@o zN సంభhంచు c̀} అR, తన�� 
�-ను kెప.U@A c̀ను. (ా]§ల% |కJ ఆక() <లి�BాRF¡ ఏ 7ధs¢£న 7¹ాదమ+ 
జరAగక�డదR యrFwబ+ FwరAFGv¥ను.  

వచనమ' 5. అందువలన, కరAవ# కv-ను cేశమ+లP ఉంzెను గనుక (12:10; 
26:1, 2 చూడంzk), ఇ��ా x�ల> 5క7 పuv మంuv క>మEర=ల> (ల�c- యrFwబ+) 
దూర పTయrణమ+ :ే[ిన అv¦క ఇతరAల�� "#న$మ' @Aనుటక> B¥½¾�().  

సహ: దర=ల> ఐగ'ప./ ల1 234ప.ను కల>సు@Aనుట (42:6-17) 

6అప.UడW 234ప. ఆ uేశమంతటjXద అ"v@ాY\x�� య'ంeెను. అతeే ఆ uేశ 
పDజలందY\@oN "#న$మమ~కమ' kేయ'pాడW గనుక 234ప. సహ: దర=ల> వ�� 
మ'ఖమ'ల> |̀లను }� ిఅతN@o వందనమ'k3ేిY\. 7234ప. తన సహ: దర=లను 
చూ� pాY\N గ'ర=త�పటj�  pాY\@o అను$Nవల� కనబef pాY\Qb క�\నమ'rా 
మEటలEef-XY�క7డనుంef వ���రN అefr�ను. అందుక> pార=-ఆzరమ' 
@Aనుటక> క`#ను uేశమ'నుంef వ��� మNY\. 8234ప. తన సహ: దర=లను 
గ'ర=త� పట��ను rాN pారతN గ'ర=త� పట�ల�దు. 9234ప. pాY\N గ�Y\� Q#ను 
కNన కలల> జ�� పకమ' kే3@ిAN-Xర= p|గ'లpార= ఈ uశేమ'గ'టm�  QెS3ి@Aన 
వ���రN pాY\Qb ననrా 10pార=-ల�దు పDభ'pా,   u#సుల¡¢�న ¡£మ' ఆzరమ' 
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@Aనుట@Z వ���hు; 11¡£మందరమ' ఒక7 మనుష�$N క>మEర=లమ'; ¡£మ' 
య¦#ర§వంత�ల¡£rాN   u#సుల¡¢�న ¡£మ' p|గ'లpారమ' @ామN అతNQb 
kె�ిUY\. 12అxQే అతడW-ల�దు, ఈ uేశమ' గ'టm�  QెS3ి @Aనుట@�¨ వ���రN pాY\Qb 
అ c̀ను. 13అందుక> pార=-  u#సుల¡¢�న ¡£మ' పంeెDండWమంuv సహ: దర=లమ', 
క`#ను uశేమ'ల1 నునM ఒక7 మనుష�$N క>మEర=లమ'; ఇuvr© కNష�ª డW |̀డW 
మE తంefD5ద« ఉ`#MడW; ఒకడW ల�డW అN ఉత/ర¬��Y\. 14అxQే 234ప.-
Xర= p|గ'లpారN |̀ను XQb kె�ిUనమEట Nజ¡£. 15uNవలన X Nజమ' 
QెSయబడWను; ఫY© ¯వమ'QbడW, X తమ'~డW ఇక7ef@o వ��Qే |̀ rాN 
XY\క7డనుంef pcళnక�డదు. 16X తమ'~N ±3ి@AN వచు�టక> Xల1 ఒకN 
పంప.ef; అxQే Xర= బం"vంపబef య'ందుర=. అటmn  Xల1 సత$మ'నMuో  ల�uో 
X మEటల> �³"vంపబడWను; ల�Nx�డల ఫY© ¯వమ'QbడW, Xర= p|గ'ల pారN 
kె�ిU 17pాY\N మ�డW uvనమ'ల> kెర´ాలల1 p|xంkెను . 

వచనమ' 6. ఐగ+ప#h లP 234ప.నక% ఉనM ప()¤ాలv- ¤ాతT భ�¬  
Xద µాలక>డW (“(ాజ/ ఉనM�-,oFా()”; NJPSV) అను సూచన:ే v¿F¡J 
వFాJణÀంచబzkనco. ]ÁÂT పదs¢£న טיִּלַׁש  (shallit) “అ,oప�” అR 
అరÃ�య/వచు3, మ()య+ ఆధుRక ఆంగ� అనుBాc-ల% ఇకJడ ఆ పదమ+ను 
ఉపZK)ం9(). ఏcేs¢£v-, ఐగ+ప#h లP ఫ(5 |కJ అ,oFారమ+లP (�ండవBాRKా 
Z[\ప#నక% ఉనM (ాష� Äమ+ల �ద ల�c- cేశమ+ల �ద అ,oFారమ+ ఇప>ట� 
అ,oFారAలక% ల�దు. అందువలన, ¤ాలక%డf ల�c- (ాజ/ ఉనM�-,oFా() అనున7 
ఈ సందరÅమ+లP మం9 అనుBాదమ+ల%. 

ఎవ(�Æ�ే Bాట�R B¥తªక%Jంట� వ�ాh (5 Bా()F¡ ,-న/మ+ అమ+´ట అనునco 
Z[\ప# |కJ మ+ఖ/s¢£న బXధ/తలలP ఒకట�. అందువలన, తన|కJ 
సహ: దర=ల> (ాజ,-RలPRF¡ పTB¦Èం9నప#>డf, BారA అతN@o ́ ా¶ా� ంగనమ´ా7రం 
kే3ిY\. BాసhBాRF¡, సహÊ దరAల% ¤Tా రÃv- అరÃమ+లP Z[\ప#నక% 
నమసJ()ంచల�దు; FాË, నమ�ాJరమ+ అను F¡Ìయ c-Sర, ఐగ+ప#h  cేశమ+లP 
అ,oFా()Kా మ()య+ తమ కంటÍ ఉనMత �ాÃ నమ+లP ఉనMBాRF¡ KÎరవమ+ను 
కనుపర9(). c�RR గÌ]̂ంచక%ంz-, BారA అతR మ+ందు F¡Ìందక% వంగ+ట అనునco 
Bా()F¡ Fwపమ+ ప#ట��ం9న Z[\ప# |కJ 9నMv-ట� కల |కJ మ+ఖ/ 
ఆలPచన v¥రB¦()నco (37:7, 9, 10). 

వచనమ' 7. అతడf తన సహ: దర=లను చూ�నప.UడW, Z[\ప# B¥ంటv¦ 
pాY\N గ'ర=/ పట��ను, @ా  తనను Q#ను pాY\@o u#��·టm� @A c̀ను. ఈ Bాక/ 
అనుBాదమ+ అZమయమ+Kా ఉండవచు3: Z[\ప# తన వసh Ðమ+ల% 
మrరA3FGనల�దు ల�c- తన మ+ఖమ+ �ద మrరAB¦షమ+ ధ()ంచుFGనల�దు. FాË, 
అతడf Bా()FÑ అనుమrనస>దమ+Kా ఉనMటy�  ఆలPచన కR<ిసుh ంco; అందు:ేత, 
అతడf “Bా()R అప()9తªల వలÒ వ/వహ()ం:ెను” (NRSV), ల�c-, “అతడf 
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అప()9తªR వలÒ నట�ం:ెను” (NIV). అతడf ఈ ఉcే�శమ+�� FGన�ాK)ం:ెను 
Fాబట��, Z[\ప# భయంకరs¢£న ÓXషను ఉపZK)ం9 మ()య+ XY�క7డ నుంef 
వ���Y\? అR అడfగ+తÔ, pాY\Qb క�\నమ'rా మEట¸n eనెు. సహÊ దరAల%, 
బహÕÖా తన �ాÃ నమ+ మ()య+ B¥ౖఖ() c-Sర బµco()నందువలన F�వలమ+ BారA 
ఆzరమ'ను @Aనుr©ల> kేయ'టక> క`#ను నుంzk వ93�రR సమr,-న�93(). 

వచనమ' 8. 7వ వచనమ+లP :ె<ి>న పTFారమ+, pార= అతNN గ'ర=/  
పట�నపUటj@oN, 234ప. pాY\N గ'ర=/ పట��ను. ఎందుక% Z[\ప# |కJ 
సహÊ దరAల% అతRR గ+రAh పటy� టలP 7ఫలమయr/రA? :-ల Fారణమ+ల% 
ఇB×Sచు3ను. (1) ఇరB¥ౖ సంవతOరమ+ల నుంzk BారA అతRR చూడల�దు. అతడf 
పco]§డf సంవతOరమ+ల వయసుO కdK)నప#>డf BారA అతRR 
బXRసతSమ+లPRF¡ అ�´B¦[ి() మ()య+ Bారందరb Z[\ప# కంట� <�ద�BారA 
Fాబట��, Fాలమ+ గzk:ే FGco�  Bా()కంట� ఎక%Jవ మr()¤� యrడR అనుటలP అతRF¡ 
సంcేహమ+ ల�దు. (2) ఈ సమయమ+నక% Bా()|కJ సహÊ దరAడf 
చR¤� �ØనR స>ష�మ+Kా అనుFGRయ+ండవచు3 (42:13). (3) ఐగ+ప#h  ÖÚÆdలP 
Z[\ప# |కJ తల మ()య+ మ+ఖమ+ ఒకB¦ళ ÜభTమ+Kా గడÝమ+ 
KÞసుFGRయ+ండవచు3. (4) అతడf Bా()F¡ ఐగ+ప#h  <\రA�� ప()చయమ+ 
:ేయబzkయ+ండవచు3, మ()య+ అతడf తన అ,oక ఐగ+ప#h  Fా(ా/లయమ+ 
|కJ అలంFా(ాలను ధ()ం:ెను. (5) అనుBాదక%R c-S(ా అతడf తన 
సహÊ దరAల�� ఐగ+ప#h  ÓXషలP మrటX� zేను (42:23). సహÊ దరAల% ఎప>ట�FÑ 
Z[\ప#ను చూడల�మR మ()య+ ఖ93తమ+Kా ఈ ప()[ిÃతªల F¡Ìంద 
చూడల�మR అనుFGR(). 

వచనమ' 9. తన సహÊ దరAల% అతR మ+ందు వంగ+ట 234ప. చూ9న 
B¥ంటv¦, pాY\N గ�Y\� ఉనM కలలను అతను జ�� పకమ' kేసు@A c̀ను. అతడf �()K) 
తన సహÊ దరAలను చూ:దెనR ఊ]̂ంచ ల�దు, మ()య+ ఐగ+ప#h లP (ాజ/ 
ఉనM�-,oFా()Kా, భరhKా, ఇద�() <ిల�లక% తంzkTKా తన FGÌ తh  à7తమ+లP �-ను 
áనమr�«ను. cేవ#డf v- సమస/లRMట�R మ()య+ v- తంzkT 
సం�-నమ+నంతట�R మ()3¤� �Øలr ననుM :ే[�ను అR :ెపâh  అతడf తన పTథమ 
సం�-నమ+నక% “మన~\ä” (మ()3¤� �Øటటy�  :ేయ+ట) అR క�z- <\రA<�టÍ�ను 
(41:51). అందువలన, ఈ 7ధమ+Kా తన సహÊ దరAలను ఎదు(nJనుటక% 
ఆశ3ర/¤� �«ను. Bా() Fారణమ+Kా, :-లr Fాలమ+ మ+ందు ఉనM కలలను, 
అcేFాక Bా() సహÊ దరAల% :ె<ి>న బXధ కdK)ంచు మrటల% మ()య+ BారA అతRR 
బXRసతSమ+లPRF¡ అ�´B¦[ిన పనులను అతడf “జåæ పకమ+:ే[ిFGv¥ను.”  

Bా()F¡ వ/�(�కమ+Kా ఆ(5పణ :ేయ+టక% Z[\ప# పదుv¥ౖన �ెd7�ేటల�� 
Rరç�ంచుFGv¥ను: Xర= p|గ'లpార=, ఈ uేశమ'గ'టm�  QెS3ి@Aనవ���Y\. ఈ 
నటనపâ()తs¢£న v¦(ా(5పణ ప#(ాతన ఐగ+ప#h లPR ప()[ిÃతªల�� సమrనమ+Kా 
ఉనMco. cేశమ+లPRF¡ పTB¦Èం:ే 7cèే గ2ఢ:-రAలను చూచుట FGరక% 
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Fాపలrc-రAల% తÔరA> స()హదు� ల వద�  ఉంచబడ�-రA. cేశమ+లPR ,-న/ 
సరఫ(ాను cోచుFGనుటక% అలంట� గ2ఢ:-రAల% ఐగ+ప#h  |కJ FwటలPR 
బల]ëనత FGరక% B¥తªక%�-రA.1  

వచనమ'ల> 10, 11. ఈ శF¡hవంతs¢£న ఐగ+ప#h  అ,oFా():ే Bా()<�ౖ :యేబzkన 
ఆ(5పణను Bారంతట�F¡ Bా(� బలs¢£న ఖండన:ే రAìవ# :యే+టక% అతR 
సహÊ దరAల% పTయ�Mం9(). �దట�Kా, BారA అతRR పDభ'వ. అR 
సంÓícoంచుట:ే నమîతను మ()య+ KÎరవమ+ను కనుపర9(), మ()య+ ఐగ+ప#h  
నుంzk ఆzరమ' @Aనుr©ల> kేయ'టక> వ��న తన u#సులN Bారంతట�F¡ BారA 
సూ9ంచుFGR(). ¡£మందరమ' ఒక7 మనుష�$N క>మEర=లమ' అR :ెపâh  Bా() 
R(ాకరణలను BారA FGన�ాK)ం9(). తన [\వక%ల వలÒ Z[\ప# మ+ందు Rలబzk 
BారA �ా,-రణ, Nజ�x± మనుష�$N |కJ క%టyంబమR BారA 
ప#నరAదïðట�ం9(). ఐగ+ప#h లP ఉండKా గ2ఢ:-రAల%Kా వ/వహ()ంచుటక% ఒక 7cèే 
పTభ+తSమ+ Bా()R Rయ�ం9నco అనుc-RR �రసJ()ంచుటక% BారA 
Rలcొక%JFGR మనగdKారA. Bా() �ర�ాJరమ+లP ఒక ÓXగమ+ మrతTst సత/మ+: 
BారA ఖ93తమ+Kా గ2ఢ:-రAల% Fాదు, అలrK� BారA Rజå�a ప#రAషªల% 
క�z- Fాదు (34:13; 37:32; 38:11). 

వచనమ' 12. Z[\ప# Bా() 7వరణను అంKÞక()ంచల�దు. ల�దు, ఈ uేశమ' 
గ'టm�  QెS3ి@Aనుట@�¨ వ���Y\ అR అతడf :ె<�>ను. Z[\ప# |కJ ప#న(ావృత 
v¦(ా(5పణ సహÊ దరAల సSÓXవమ+ను Rరç�ం:cేoKా మ()య+ F�వలమ+ Bా()F¡ 
ఎదు(� పTaFారం జ()<\కంట�, �గ�- క%టyంబమ+ను గ2()3 అదనప# 
సమr:-రమ+ను [\క()ం:ేcoKా కనబడfతªంco. 

వచనమ' 13. అcే 7ధs¢£న �రసJరణను BారA FGన�ాK)ం9() మ()య+ Bా() 
క%టyంబ చ()తTను గ2()3న 9నM కథ�� ¤ాటy, FGRM 7వరణలను :ే()3():   
u#సుల¡¢�న ¡£మ' పంeెDండWమంuv సహ: దర=లమ', క`#నుuేశమ'ల1 నునM 
ఒక7 మనుష�$N క>మEర=లమ'; ఇuvr© కNష�� డW |̀డW మE తంefD5ద« ఉ`#MడW; 
ఒకడW ల�డW. ఆ ¶ణమ+లP, మరణÀం:-డR 7శS[ించబడfతªనM BాR మ+ందు 
BారA వంగ+తªv-MరR Bా()F¡ �ెdయదు. 

వచనమ'ల> 14, 15. ఇంFా తృ<ిh:ెందల�దు, Xర= p|గ'లpారN |̀ను XQb 
kె�ిUన మEట Nజ¡£ అR Z[\ప# పటy� బట�డం FGన�ాK)ం:ెను. అప#>డf BారA 
సత/మ+ :ెప#>చుv-M(5 ల�cో  చూచుటక% Bా()F¡ ఒక పY¹ºను Rరç�ం:ెను. 
అతడf ఈ F¡Ìంco పTమrణమ+ను :ే[�ను: ఫY© ¯వమ'QbడW, X తమ'~డW ఇక7ef@o 
వ��Qే |̀ rాN XY\క7డనుంef pcళnక�డదు. తరABాత, సహజమ+Kా 
పTమrణమ+ల% cేవ#R v-మమ+లP aసుFGనబz7ే: “cేవ#R [�«హÊ Bా] 
àవమ+��డf” (v-/యr,o. 8:19; రbతª 3:13; 1 సమ2. 14:39, 45; 19:6; 
20:3). ఏcేs¢£v-, ఈ ఐగ+ప#h  సందరÅమ+లP, Z[\ప# �టy� FGR “ఫ(5 
àవమ+��డf”2 బµv-/�ను అకJడక% �ేబzk�vే¦ KాR తన సహÊ దరAల% ఐగ+ప#h ను 
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7డfవలÒరA. 
వచనమ' 16. Bా() మrటలలP సత$మ' [ఉనMcో] ల�cో  �³"vంచుటక>, 

�K)dన BారA బం,oంపబzkయ+ండKా, Bా()లP ఒకర= కv-నుక% �()K)B¥V� [Bా()] 
సహ: దర=N ±సు@ANYావల�నN Z[\ప# అzkK�ను. Bాసhవమ+నక%, Z[\ప# 
|కJ Bాదమ+లP సమస/ ఉనMco; ఇco తన సహÊ దరAలక% 
స>ష�s¢£య+ండవచు3, FాË c-R గ+()ం9 త()Jంచుటక% BారA ఏ అ,oFారమ+లP 
ల�రA. BారA cేశ ర¶ణ |కJ బల]ëనతలను చూచుటక% వ93న B¦గ+లBారA 
అను అనుమrనమ+ను బµv-/�నును aసుక%వచు3ట అనునco ఎలr 
:ె()<ిB¦యగలదు? స>ష�మ+Kా, Z[\ప# తన 9నM సహÊ దరAR చూచుటక% 
అవFాశమ+ను కd>ంచుFGంటyv-Mడf. తన సSంత అదృశ/మ+ను గ2()3 BారA 
యrFwబ+నక% :ె<>ిన అసత/మ+ల ఆ,-రమ+Kా, అతడf బµv-/�ను |కJ 
ÖóÌయసుOను గ2()3 Bా()R నమ´zôే అనుFGR అతడf ఒకB¦ళ 
భయపzkయ+ండవచు3.  

పTమrణ సూతTమ+ను మరలr :ెపâh , ఈ అ()ష� Bాక%Jల:ే Z[\ప# 
మ+K)ం:ెను: ల�Nx�డల, ఫY© ¯వమ'QbడW, Xర= p|గ'లpార=. కv-నుక% 
పంపబzkనBాడf బµv-/�ను�� �()K) (ాల�క¤� �,ే �K)dన BారA ఐగ+ప#h క% 
శతªT వ#ల%Kా aరA>aర3బడfదురA.  

వచనమ' 17. :పె>బzkన c-R��, Bా() ప#చు3 ప()[ిÃ�R మ()య+ ఎలr 
BారA స>ంcoం:-లP ఆలP9ంచుFGనుటక% సమయమ+Rచు3టక% Z[\ప# pాY\N 
మ�డW uvనమ'ల> kెర´ాలల1 p|xంkెను. ఆQరమ+ FGనుK5ల% :ేయ+టక% 
ఐగ+ప#h క% వ93న 7cేèయ+లంద()లP శF¡hకdK)న ఐగ+ప#h  అ,oFా() õ()v¦ ఎందుక% 
అనుమrRం:ెను? BారA :ెర�ాలలP క�(n3Rయ+ండKా c�R గ2()3 
ఆశ3ర/పడfటక% సహÊ దరAలక% ప#షJల సమయమ+నMco. 

సహ: దర=ల> ఐగ'ప./ ను hడచుటక> మ'ందు ఒకN 

Nర»ంధంల1 ఉంచమN ఆజ� (42:18-25) 

18మ�డవ uvనమ'న 234ప. pాY\N చూ�- |̀ను uేవ.N@o భయపడWpాడను; 
Xర= బDదుక>నటmn  uN kేయ'ef. 19Xర= య¦#ర§వంత�ల�ౖ�Yా X సహ: దర=లల1 
ఒకడW ఈ kెర´ాలల1 బం"vంపబడవల�ను; Xర= pcqn X క>టmంబమ'ల కరవ. 
±ర=టక> "#న$మ' ±3@ిAN µ¾ వ.ef. 20X తమ'~N `# 5ద«క> ±3ి@AN రంef; 
అటmn  X మEటల> సత$¡¢�నటm�  కనబడWను గనుక Xర= k#వరN k�ె·Uను. pారటmn  
kే3ిY\. 21అప.UడW pార=-Nశ�యమ'rా మన సహ: దర=N x�డల మనమ' kే3ిన 
అపYాధమ'నక> ¿º µÀ ందుచు`#Mమ'. అతడW మనలను బ�మEల> @ANనప.UడW 
మనమ' అతN p|దన చూ�య' hనకµ¾ కµ¾ �¬; అందువలన ఈ p|దన మనక> 
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వkె�నN ఒకNQb ఒకడW మEటలEడW@ANY\. 22మY\య' రÁబÂను ఈ 
�నMpాNx�డల µాపమ' kయేక>డN |̀ను XQb kెపUల�u#? అxనను Xర= 
hనY�¨�Y\ గనుక అతN ర@ా/ పYాధమ' మనXద }పబడWచునMదN pాY\ 
క>త/ర¬k�ెను. 23అxQే uvÃÄ¸Åి pాY\ మధ$ నుంeెను గనుక తన మEట 234ప. 
గ�ÆÇంkెనN pార= QెS3ి@Aనల�దు. 24అతడW pాY\5ద«నుంef అవతలక> µ¾ x 
x�ef�, మరల pాY\5ద«క> వ�� pాY\Qb మEటలEef, pాY\ల1 Åి}$నును 
పటm� @AN pాY\ కనుMల ఎదుట అతN బం"vంkెను. 25మY\య' 234ప. pాY\ 
r© c̀లను "#న$మ'Qb Nంప.టక>ను, ఎవY\ రÁకల> pాY\ r© c̀ల1 �Y\r\ 
ఉంచుటక>ను, పDయEణమ'@Aరక> ÄÉజనపu#ర§మ'ల> pాY\@oచు�టక>ను ఆజ� 
ఇkె�ను. అతడW pాY\x�డల Nటmn  జY\r\ంkెను. 

వచనమ' 18. 234ప. తన సహÊ దరAలను బం,oం9న తరABాత మ�డవ 
uvనమ'న, Bా()లP ఒకRR :ెర�ాలలP ఉం9 �గ�-Bా()R ఇంట�F¡ పం<ిB¦య+టక% 
a(ా´RంచుFGv¥ను. అతడf హృదయమ+ను మrరA3FGv¥v¦ô ల�c- 
సమయమం�- ఇcే ఉcే�శమ+ కdK)య+ంzెv¦ô Bాక/మ+ మనక% 
�ెdయపరచల�దు. Z[\ప# సమ2హమంతట�R ఎందుక% :ెర�ాలలP B¦[�ను 
మ()య+ ఒకRR తప> అంద()R 7zk9<�టÍ�ను? �దట�Kా, Bా()R భయ<�టy� టక% 
మ()య+ Bా() పTసుh త దురవసÃను స�jkంచుటలP Bా() హృదయమ+లను 
అv¦S~ించుటక% అతడf Bాసhవమ+Kా సమ2హమంతట�R బం,oం9య+ండవచు3 
(42:21, 22). (�ండవcoKా, ఒకJzkv¦ �()K) కv-నుక% పం<�ి,ే అతడf తన తంzkTF¡ 
మ()య+ �గ�- క%టyంబమ+నక% స()¤� �Ø ఆQరమ+ను aసుFGR B¥ళ�ల�డR 
అతడf గÌ]̂ం:నెు. 

|̀ను uేవ.N@o భయపడWpాడను; Xర= బDత�క>నటmn  uN kయే'ef అR 
Z[\ప# సహÊ దరAలను కö)నమ+Kా మందdం:నెు. ఒకRR cవే#RF¡ భయపడf 
మ+షª/RKా ఎప#>zై� ేబµౖ÷ల% 7వ()సుh ంcో , అతడf మం9 సSÓXవమ+ గలBాRKా 
(20:11; 22:12) మ()య+ బల]ëన మనుషª/R అణ9B¦యRBాRKా (ల�7. 
19:14; coSa. 25:18) అco సూ9సుh ంco. ¤ాతRబంధన cేవ#RF¡ భయపడf 
పTజలను ఇÖÌా �Ødయ+లక% క%coంచల�దు. ఉc-హరణక%, Zబ+ ఊì cేశసుÃ డf 
మ()య+ ఎcో�య+డf, అ�నను ఆ వ/F¡h వలÒ అతడf వ()çంచబzెను (Zబ+ 
1:1, 8, 9; 7లrప. 4:21 చూడంzk). అలrK�, cేవ#RF¡ భయపzే అను/లను గ2()3 
�ø లPôను మrటX� zెను (1 (ాìల% 8:41-43).  

వచనమ'ల> 19, 20. Bా()లP ఒక సహÊ దరAR :ెర�ాలలP ఉం9 �గ�- Bా()R 
ఆకd�� అలమట�సుh నM క%టyంబమ+ను ¤� ~ించుటక% ఆQరమ+�� పంప#టక% 
అనుమ�ంచుటలP BారA RజåRF¡ య¦#ర§వంత�ల�ౖనపUటj@o, Z[\ప# తన 
బం,oలక% v¦(ా(5పణ :ే[�ను (42:11). కv-నుక% ఎవ(�Æ�ే �()K) B¥½ù� (5 Bా()F¡ తమ 
�నM తమ'~N �()K) ఐగ+ప#h క% తమ pాక>7ల> స()చూచుFGనుటక% aసుక%B¥½ú�  
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బXధ/త ఉనMco; BారA ఈ సూతTమ+లను ¤ాట�[\h , BారA k#వర= అR, Z[\ప# 
BాKా� నమ+ :ే[�ను. సహÊ దరAలక% ఐగ+ప#h  అ,oFా()F¡ లPబడfట తప> B¦(� ఎం<ిక 
ల�దు, మ()య+ BారA c-Rv¦ :యే+టక% Rరç�ంచుFGR(). 

వచనమ' 21. Z[\ప# |కJ మrటల% సహÊ దరAల మధ/ ఆత´ను-
Öû,oంచడమ+ మ()య+ చర3క% Fారణs¢£న7. BారA Z[\ప#నక% ఏ� :ే[ి(5 
జåæ పకమ+ :ే[ిFGRనప#>డf పTaFారం |కJ B¦c-ంతమ+ను BారA వ/కhపర9(). 
BారA తమ పTసుh త ఇబ�ంcoకర ప()[ిÃ�R :-లr సంవతOరమ+ల% మ+ందు BారA 
:ే[ిన పనులక% cేవ#R È¶ వలÒ చూ9(). Bా() [ీSయ మ2లr/ంకనమ+క% 
ఫలమ+Kా BారA ఒక()F¡ ఒకరA పÖా3�-పపzk(), Nశ�యమ'rా మన సహ: దర=N 
x�డల మనమ' k3ేిన అపYాధమ'నక> ¿º µÀ ందుచు`#Mమ'. అతడW మనలను 
బ�మEల>@ANనప.UడW మనమ' అతN p|దన చూ�య' hనకµ¾ �¬; 
అందువలన ఈ p|దన మనక> వkె�ను. Z[\ప# తన 79తTs¢£న Rల%వ#టంKÞR 
�üలK)ం9, గ+ంటలP పడcోT[,ి మ()య+ తరABాత ఇ¹ా´�Ødయ+ల Bా/¤ారAలక% 
అ�´B¦యబzనెు అR ఆcoFాండమ+ 37:23-28 :ెప#h ంco. ఏcేs¢£v-, ఇco ఈ 
Bాక/ÓXగమ+లP “తన ఆత´ |కJ బXధను [ הָרָצ , tsarah]” గ2()3 మనమ+ 
చదువ#�-మ+ ఇకJడ వరF� Fాదు మ()య+ క�Ì రs¢£న సంఘటనల% 
జరAగ+తªనMప#>డf క�z- Z[\ప# �ెK)ం9 ¤Tా ,ేయపzెను. సహÊ దరAల% తమ 
పTసుh త “బXధను” (tsarah) Z[\ప# |కJ బXధ�� స()¤� d3(); BారA 
అv-/యమ+Kా అతRR వ/వహ()ం9నందున, మ()య+ అcే 7ధs¢£న 7,o Bా()R 
ఎదు(�ఉందR BారA భయపzk(). 

వచనమ' 22. <�ద�  సహÊ దరAzైన, రÁబÂను, Rందను c-ట�ంచడం 
�దల%<�టÍ�ను. ఈ �నMpాN x�డల µాపమ' kేయక>డN |̀ను XQb 
kెపUల�u#? అxనను Xర= hనY�¨�Y\ గనుక అతN ర@ా/ పYాధమ' మనXద 
}పబడWచునMuv అR అతడf ఇతరAలక% జåæ పకమ+:ే[�ను (37:21, 22 
చూడంzk). జలపTళయమ+ తరABాత cేవ#డf výBాహÕ�� ఏ� :ె<�>vý అనుc-RF¡ 
అతR Bాక/మ+ పT�ధSR: “నరAR రకhమ+ను 9ంcoంచు BాR రకhమ+ 
నరARవలనv¦ 9ంcoంపబడfను; ఏలయనKా cేవ#డf తన సSరbపమందు నరAR 
:ే[�ను” (9:6). అ7 BTా యబడక మ+ందు ¤Tా రంభ కథల% výట� మrట c-Sర ఒక 
తరమ+ నుంzk తరABాతక% ¤ాF¡నవR ఈ సూచన క�z- R(ాÃ ()సుh ంco. 
సహజమ+Kాv¦, యrFwబ+ తన క%మrరAలక% ఈ సూతTమ+లను 
v¦()>ం9య+ండవచు3, మ()య+ ఆ రFాh ప(ాధమ+ Bా()�ద ôపబడfచునMదR 
రbబþను అతR సహÊ దరAల�� :ె<�>ను. 

Z[\ప#నక% ఏ� సంభ7ం9నcో ఖ93తమ+Kా అతRF¡ ఎప#>డf తన 
సహÊ దరAల% :పె>ల�దR రbబþను |కJ Bా/ఖ/ల% సు9ంపవచు3; ఒకB¦ళ 
Z[\ప# చంపబzkయ+ండవచ3R ఇంFా ఆయన నమ+´తªv-Mzôే. ఇంFGక 
పTకJ, <ితృ�ాSమ/ Fాలమ+లP (ాజ,-R v¦రమ+ వలÒ అco హత/�� మ+zkపzkన 
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అపహరణ అయ+/ంzొచు3. ఈ v¦రమ+లక% È¶ cేవ#R చట�మ+లP ÓXగమ+Kా 
FwÌ zÿక()ంచబzkనco అనునco ô~\ Fాలమ+ వరక% Fాక¤� �v- (Rర!మ. 20:13; 
21:16), రFాh ప(ాధమ+ Bా()�ద ఉనMదR రbబþను ఖ93తమ+Kా 
అనుFGRయ+ండవచు3. 

వచనమ' 23. BారA Bా() అప(ాధమ+ను గ2()3 Bా() ఆంcోళనల% వ/కhమ+ 
:ేసుh ండKా, అxQే uvÃÄ¸Åి pాY\ మధ$ నుంeెను గనుక pాY\ మEటల> 234ప. 
గ�ÆÇంkెనN సహÊ దరAల% �ెd[FిGనల�దు. ఈ ఐగ+ప#h  అ,oప�F¡ ]ÁÂT (ాదR BారA 
అనుFGనుటక% అనుBాదక%R ఉపZగమ+ Fారణs¢£నco. 

వచనమ' 24. ఇప>ట�వరక%, Z[\ప# తన ÓXB"cేSగమ+లను 
Rయం�TంచుFGనగdK�ను, FాË అతడf ఇంFా అలr :ేయల�క¤� �«ను. Bా() 
7:-రమ+ల% 7ంటyండKా, అతడW pాY\5ద«నుంef అవతలక> µ¾ x ఏeె�ను. 
తనక% Fwపమ+ ఉనMప>ట�F¡R, Z[\ప#క% ఇప>ట�FÑ తన సహÊ దరAల FGరక% తన 
గ+ంzెలP �ాÃ నమ+నMco. దృఢs¢£న మ+ఖమ+�� మ()య+ కö)నs¢£న మrటల�� 
Bా()R అతడf ôసమ+ :ే[�ను, FాË Bా()R ఇంFGక�ా() చూడడంలP అతRR 
మrన[ికమ+Kా కcodం9ంco మ()య+ అతR క%టyంబమ+ FGరక% <\Tమ �దలÒౖంco 
(43:30; 45:14, 15; 50:17). అతడf తన పTÖాంతత :ే#F¡JంచుFGRన తరABాత, 
మరల అతడW pాY\5ద«క> వ�� మ()య+ pాY\Qb మEట¸n eెను. 

అప#>డf Z[\ప# pాY\ల1 Åి}$నును పటm� @AN Bా() కనుMల ఎదుట pాNN 
బం"vంkెను. ~ôి/ను (ల�యr c-Sర) యrFwబ+నక% ప#ట��న (�ండవ క%మrరAడf, 
అ��ే రbబþను �దట� క%మrరAడf (29:32, 33). తన <�ద�నMయ/ తనను 
త<ి>ంచుటక% ఏ 7ధమ+Kా పTయ�Mం:vెý 7Rనప#>డf Z[\ప# రbబþనును 
c-ట�¤� �య+ండవచు3 (42:22). ఈ 7ధమ+Kా వరAసలPR తరABాతBాzైన, 
~ిô/నును ఐగ+ప#h లP బం,�Kా ఉండfటక% ఎనుMFGv¥ను. 

వచనమ' 25. తన సహÊ దరAలను యrFwబ+v¿ద�క% �()K) పంప#టక% మ+ందు, 
pాY\ r© c̀లను "#న$మ'Qb Nంప.టక>ను మY\య' ఎవY\ రÁకల> pాY\ r© c̀ల1 |̀ 
�Y\r\ ఉంచుటక>ను 234ప. తన [\వక%లను ఆజåæ <ిం:నెు. అదనమ+Kా, Bా() 
పDయEణమ' @Aరక> ÄÉజనపu#ర§మ'లను పTa ఒకJ()F¡ ఇచు�టక> అతడf 
ఆజåæ <ిం:ెను, మ()య+ BారA Z[\ప# |కJ ఆజæక% 7,యే+లÒౖ(). Bా()  
|కJ రbకలను K5v¥లలP ఉంచుట:ే Bా()F¡ �()K) ఇ:ె3య/మR Z[\ప#  
తన మనుషª/లక% ఎందుక% ఆజåæ <ిం:ెను? అco Bా()�� ఉనM సహÊ దర <\Tమ 
వలv-, ల�c- ఇక మ+ందుక% క�z- Bా()R భయ<�ట��ందుక% మ()య+ ఇబ�ంco 
<�టy� టక% cొంగల% వలÒ అR<ిం:ేందుక% పTయ�Mసుh v-Mz-? Bా() సహÊ దరAల 
|కJ రbకలను �()K) ఇచు3ట అను a(ా´నంలP ఒకట� కంటÍ ఎక%Jన 
ఉcే�శమ+ల% కdK)య+ండవచు3. అతడf బXQటమ+Kా కృరహృదయమ+గల 
పTÖాMc-రAzైయ+ండKా, అంతరంగమ+Kా తన ÓXB"cేSగమ+లను 
Rయం�TంచుFGనుటక% కష�పzే 7()K)న హృదయమ+ కdK)న సహÊ దరAడf. 
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Åి}$ను ల�క>ంe# సహ: దర=ల> ఆzరమ'Qb 

ఇంటj@o �Y\r\ వచు�ట (42:26-34) 

26pార= Q#మ' @ANన "#న$మ'ను తమ rాefదలXద ఎ@o7ంచు@AN 
అక7డనుంef pcqnµ¾ xY\. 27అxQ ే pార= uvr\న k©ట ఒకడW తన rాefదక> 
¡£త�·టm� ట@�¨ తన r© c̀ h�Uినప.UడW అతN రÁకల> కనబeెను, అh అతN 
r© c̀మ��ల1 ఉంeెను. 28అప.UడతడW-`# రÁకల> �Y\r\ x��p|3ి`#ర=. ఇuvr© 
ఇh `# r© c̀ల1 |̀ ఉనMవN తన సహ: దర=లQb kె�·Uను. అంతట pార= గ'ంe ె
kెuvY\µ¾ xనpాY�¨ జef3-ిఇu¬ేటj? uేవ.డW మన@oటmn  kే3·నN ఒకNQb ఒకడW 
kెప.U@ANY\. 29pార= క`#ను uేశమందునM తమ తంefDx��న యE@Oబ'`Ëద«క>  
వ�� తమక> సంభhం�నuv యEవత�/ ను అతN@o QెSయk3ేిY\. 30ఎటn నrా-ఆ 
uేశమ'నక> పDభ'pcౖనpాడW మEQb క�\నమ'rా మEటలEef, ¡£మ' ఆ uేశమ'ను 
p|గ'చూడ వ��నpారమN అను@A c̀ను. 31అప.UడW-¡£మ' య¦#ర§వంత�లమ', 
p|గ'లpారమ' @ామ'. 32పంeెDండWమంuv సహ: దర=లమ', ఒక7తంefD 
క>మEర=లమ', ఒకడW ల�డW, మE తమ'~డW |̀డW క`#ను uశేమందు మE 
తంefD5ద« ఉ`#MడN అతNQb kె�Uి�hు. 33అందుక> ఆ uశేప. పDభ'వ. 
మమ'~ను చూ�-Xర= య¦#ర§వంత�లN uNవలన |̀ను QెS3@ిAందును. X 
సహ: దర=లల1 ఒకNN `#5ద« hef��·టj�  X క>టmంబమ'లక> కరవ. ±ర=నటmn  
"#న$మ' ±3ి@ANµ¾ x 34`#5ద«క> ఆ �నMpాN QbడW@ANరంef. అప.UడW Xర= 
య¦#ర§వంత�ల� rాN p|గ'లpార= @ారN |̀ను QెS3ి@AN X సహ: దర=N 
XకపUr\ంkదెను; అప.UడW Xర= ఈ uేశమందు pా$µారమ' kే3@ిAనవచు�నN 
kె�·UనNY\. 

వచనమ' 26. సహÊ దరAల% ~ôి/నును B¥నుక వcod B¥ళ�వల[నిందున, 
ÓXరs¢£న హృదయమ+ గలBా(�Æ Q#మ' @ANన "#న$మ' తమ rాefదలXద 
ఎ@o7ంచు@AN సుc�ర$ పTయrణs¢£న Bా() గృహమ+ కv-నుక% పయనమr�«ను.  

వచనమ' 27. BారA FGంత దూరమ+ B¥V�న తరABాత, (ా�TB¦ళ 
గడ¤ాలనుFGRన uvr\న k©ట ఒకడW తన rాefదక> ¡£త�·టm� ట@�¨ తన rÌ c̀ h�·Uను. 
అతడf ,-న/మ+ |ద�క% :ేరAFwKాv¦, అతడf అతN r© c̀ మ��ల1 తన రÁకల> 
ఉండfట చూ9 ఆశ3ర/పzెను.  

వచనమ' 28. `# రÁకల> �Y\r\ ఇ��p|3ి̀ #ర=. ఇuvr© ఇh `# r© |̀ల1 |̀ 
ఉనMh అR తన సహÊ దరAల�� :ె<�>ను. ఆ సంకటs¢£న [ిÃ�R గÌ]̂ం9 BారA 
భయమv¿ంcెను. ఐగ+ప#h  ¤ాలక%డf B¦గ+లBారR Bా()<�ౖ ఆ(5పణ :ే[�ను, 
మ()య+ ఇప#>డf ఆ అ¨Zగమ+నక%, అతడf తప>క BారA cొంగలను 
అ¨Zగమ+ను :ేరA3ను. అంతట pార= గ'ంeె kెuvY\µ¾ xనpాY�¨ జef3-ి
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ఇ"ే$ట&? "ేవ*డ, మన/0ట12  34ే5న6 ఒక69: ఒకడ, 3పె*=/>6?@ సహ# దర&ల( 
మ+ందు గతంల0 అవ3క5మ+6ా ఏ9 :ె<=ి?@ (42:21, 22), Hార& ఇపKLడN 
సLషPమ+6ా ఒపKLRSనుచుVWXర&: ఇYZ [\]పKనక( ^ే\ిన YW`Ra Yైవ 
పcdRారమ+ Rావచుe. ఐగ+పK5 ల0 ఉనX కijన kాలక(డN సుYlరm-Rాలమ+6ా 
Roల0Lpన తన సహ# దర&డ` Hార& :లె(సుRoలqదు, Hార& [\]పKనక( 
మ?jయ+ Hా?j తంstc, యuRoబ+క( వ3d?wకమ+6ా ^ే\ిన kాపమ+ xకy 
Hాస5Hా`X Hార& ఎదు?{yV|ందుక( ఇతడN YైHా}lన~��న పcd`}Z.  

వచనమBలD 29-32. అV|క సంవత�రమ+లక( మ+ందు, సహ# దర&ల( 
యuRoబ+:� అబద�మ+ ^ె=ిL, [\]పK xకy ఆచూR� గ+?jం� ఏ� :ె<యనట�P  
నట�ం�?j. అత` 6{?��లను Rా� d?j6j వ�eన తర&Hాత, Hార& తమ తంstc xద�క( 
రక5మ+:� ̀ ంstన Hా?j సహ# దర&` xకy దుసు5 ల( చూ=ిం� మ?jయ+ ఒక అడ� 
మృగమ+ [\]పKను 9�ం6jH|\�ను అ` ఉ��ంచుRSV| �ధమ+6ా ̂ ే\�ను (37:32, 
33). ఈ సమయంల0, Hార& ఇంట�Ra యK/LబB xద�క( వ�eనపKLడN, Hార& 
�ి�3నుక( ఏ9 జ?j6jనYో  �వ?jంచవల\ి వ�eంYZ. RS`X సంవత�?ాల(6ా Hార& 
[\]పK` గ�?je అబద�ం ^ె=ిL న9�ం�న YW`కంట� Hా?j తంstcRa ఈ `జం 
�ంత6ా �`=ిం� య+ండవచుe.  

NారQ తమకD సంభVంWన"X యKవతYZ ను అత6/0 [యuRoబ+] 9ె]యజ_4ి?@ 
అ` కథనమ+ ^ెపKLచునXYZ (42:29). అ}W3యమ+ మ+ందు బ¤6ామ+ల0 
అపLట�Rw మ?jంత �స5 ృత~��న కథనమ+ను ̂ ే?�eను గనుక రచpత సం¥¤షణలను 
మ?jయ+ సంఘటనలను 6{పL6ా సంగ���ం^ెను. ఇకyడ, అతడN Rwవలమ+ Hా?j:� 
కa@నమBbా మuట¤¨ st ©ª దర&లను సHాల( ^ే\ిన మ?jయ+ Hార& తన "ేశమB �ద 
H|గ+లHార` ఆ?@పణ ^ే\ిన ఆ మనుషYeడ,, ఆ "ేశమB hకi పjభBవ* గ+?jం� 
RS`X పc}Wన �షయమ+లను మuతc~« పKన?ావృతం ^ే\�ను (42:30). klమB 
యmnరoవంతYలమB, NpగBలNారమB /ామB (42:31), అ` ^బె+త :Wమ+ 
ఆ?@పణలను ఏ �ధం6ా `?ాక?jం^W?@ సహ# దర&ల( �వ?jం^Wర&. తర&Hాత, Hార& 
తమ �వరణను ఈ �ధం6ా RSన©ా6jం^Wర&: klమB పంrెjండ,మం"X 
సహt దరQలమB, ఒకi తంrvj కDమKరQలమB, ఒకడ, లwడ,, మK తమBxడ, ypడ, 
కynను "ేశమందు మK తంrvj hదz ఉyn|డ6 అత`:� ^ె=ిL (42:32).  

వచనమBలD 33, 34. Hా?j సమuYWనమ+ సంY®ేసLదమ+6ా 
క`=ించుచునX� అను "ేశ పjభBవ* hకi సLందనను సహ# దర&ల( సం¯tప5మ+ 
^ే\�ను: ~రQ య�nరoవంతYల6 "�6 ypను 9ెలDసు/>ందును. ~ సహt దరQలల� 
ఒక66 ynhదz VrvW�5ట&�  ~ కDట1ంబమBలకD కరQవ* �రQనట12  �nనeమB 
�సు/>6 �� వ*rv (42:33). అపKLడN అ}ZRా?j Hా?jRa :ె<=ిన అd కషP~��న 
ప?°±ను H²ల̈stప?ĵ ెను: yn�దzకD ఆ Wన|Nా6 9:డ,/>6రంrv. అప*=డ, ~రQ 
యmnరoవంతYలw bా6 NpగBలNారQ /ార6 ypను 9ెలDసు/>ందును. YW`:�, ~ 
సహt దరQ6 ~కప=b@ం3ెదను; అప*=డ, ~రQ ఈ "ేశమందు Nాe�ారమB 
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kే3ి@Aనవచు�నN (42:34) ఆ మనుషª/డf BాKా� నమ+ :ే[�ను. ఐగ+ప#h నక% 
�రAగ+ పTయrణమ+లP బµv-/�నును క�z- Bా()R B¥ంబzkంచులrగ+న 
యrFwబ+ను ఒ<ి>ంచుటక% మ()య+ ¤� T �-OQRM ఇచు3లrగ+న ఈ “BాణÀజ/ం” 
అను (�ండవ RB¦coకను సహÊ దరAల% Z[\ప# |కJ Bాసhవ మrటలక% 
:ే()3నటy�  కR<ిం:ే FGతh  సమr:-రమ+ (42:14-16, 18-20). BారA బహÕÖా 
BాKా� నమ+లPR BారA “బTతªక%నటy� ” (42:18) మ()య+ “:-వరA” (42:20) అను 
ఈ పT�ే/క �:Fా(ా/RM ఉ]̂ం9 ఉండవచు3. ఇco అం�- “య;-రÃవంతªల%” 
అగ+టక% సహÊ దరAల|కJ రAìవ# అంcoంచడమ+ �ద ఆ,-రపzk ఉంco–
RజåRF¡ ఇco ఒక కష�s¢£న మ()య+ 7రAద%s¢£న సBాల%! అRMట�కంట�, BారA 
ôసపâ()తమ+Kా ~�F�మ+ |కJ ప#రAషªలను సంహ()ం:ెను మ()య+ Bా() 
[\వక%లను, ÓXర/లను, <ిల�లను, మ()య+ ఆసుh లను �ాS,�నపరచుFGR 
అపహ()ం:ెను (34:13-29). తరABాత BారA ఐగ+ప#h  మrర!మ+ మద/లP ఉనM 
ఇ¹ా´�Øáయ+లక% Bా() �ø ంత �� దరAR అ�´B¦[ి అతడf మరణÀం:ెను అR Bా() 
తంzkTR ఒ<ి>ం:ేందుక% రకhమ+�� BాR వసh Ðమ+లను తzk<�ను (37:25-35). 
BాసhBాRF¡, BారA Rశ3యమ+Kా య;-రÃవంతªల% FారA. 

పY\3ి§�@o యE@Oబ' పD�@o�య (42:35-38) 

35pార= తమ r© c̀లను క>మ~Y\ం�నప.UడW ఎవY\ రÁకల మ�ట pాY\ r© c̀ల1 
ఉంeెను. pార=ను pాY\ తంefDయ' ఆ రÁకల మ�టల> చూ� భయపefY\. 
36అప.UడW pాY\ తంefDx��న యE@Oబ' pాY\N చూ�- Xర= ననుM ప.తDÆÚనుNrా 
kేయ'చు`#Mర=; 234ప. ల�డW; Å}ి$ను ల�డW; Xర= బ�̀ #$Xనును క�డ 
±3ి@Aనµ¾ వ.దుర=; ఇవNMయ' `#క> పD�క�లమ'rా ఉనMవN pాY\Qb kె�·Uను. 
37అందుక> రÁబÂను- |̀నతN  5ద«క> ±3ి@AN YాNx�డల `# xద«ర= 
క>మEర=లను  వ. చంపవచు�ను; అతN `# kే�కపUr\ంచుమ', అతN మరల 
 5ద«క> ±3@ిAN వ�� అపUr\ంkెదనN తన తంefDQb kె�·Uను. 38అxQే అతడW- 
`# క>మEర=N XQb pcళnNయ$ను; ఇతN అనM చNµ¾ x�ను, ఇతడW మEతD¡£ 
¬r\Sయ'`#MడW. Xర= µ¾ వ. మEరÛమ'న ఇతN@o zN సంభhం�నx�డల 

c̀ర3ిన pcండWD కల> గల ననుM మృత�ల ల1కమ'ల1N@o దుఃఖమ'Qb uvr\µ¾ వ.నటmn  
kేయ'దురN kె�·Uను. 

వచనమ' 35. Bా() కథ :ెప#>ట c-S(ా, కö)న ¤ాలక%డf ~ôి/నును 
7డfదల :ే�ాh డనుFGR �ü�´co మంco �� దరAల% బµv-/�నును తమ�� క�డ 
పంప#మR యrFwబ+ను B¦డfక%v-MరA. అ��,ే తమ r© c̀లను 7<ి> pార=ను 
pాY\ తంefDయ' ఆ రÁకల మ�టల> చూ�నప.UడW Bా() ఆశల% R(ాశKా మr(ా�. 
సంఘటనల% �-రAమrరవ#టక% అరÃం �ెdయక BారందరA భయపef coగ+ల% 
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:ెంc-రA.  
వచనమ' 36. యE@Oబ' బలవంతంKా Bా()R Rంcoసూh  ఇలr స>ంcoం:-డf: 

Xర= ననుM ప.తDÆÚనుNrా kేయ'చు`#Mర=; 234ప. ల�డW; Å}ి$ను ల�డW; 
Xర= బ�`#$Xనును క�డ ±3ి@Aనµ¾ వ.దుర=; ఇవNMయ' `#క> పD�క�లమ'rా 
ఉనMవN pాY\Qb kె�·Uను. <లి�ల మరణమ+ తరABాత తd�దండfT లక% వ:3ే 
వ/F¡hగత బXధను అతR మrటల% ఒ�h :ెబ+తªv-M� (27:45; Zబ+ 1:18-20 
చూడంzk). Z[\ప# మరణÀం:-డR యrFwబ+ న�´నప#>డf, అco అతRR 
అంగలrరA3 7ధంKా :[ే�ను మ()య+ అతడf ఓc-రA> ¤ø ందv¿ల�క ¤� �«ను 
(37:31-35). ఈ సమయంలP, ~ôి/ను అతR �� దరAల�� �()K) (ాల�దు, 
మ()య+ అతడf క�డ చR¤� యrడR యrFwబ+ అనుFGv¥ను. స>ష�ంKా, అతR 
క%మrరAల% అతRF¡ కథ అం�- :ెప>ట��దR అనుమrRం:-డf. మనసుOలP ఈ 
7¹ాc-ల c-S(ా, <ితరAడf బµv-/�నును FwలP>BాలR అనుFwల�దు. ఎందుకంటÍ, 
అతడf యrFwబ+ <ిTయs¢£న ÓXర/ |కJ ఆక() క%మrరAడf (42:4<�ౖ Bా/ఖr/నం 
చూడంzk).  

వచనమ' 37. Z[\ప# మ()య+ ~ôి/ను మరణ-RF¡ �� దరAల� 
జBాబ+c-రAలR యrFwబ+ Rరç�ం:-డf మ()య+ ఇco జ�/ష?  క%మrరAzెనౖ 
రÁబÂను |కJ Rర�¶ పTతª/తhరమ+నక% c-()a[ింco. (బµv-/�నును) 
±సుక>Yావడంల1 7ఫలs¢£�ే తన తంefD తన xద«ర= క>మEర=లను చంపవచు3నR 
అతడf :ె<�>ను. ఇco హృదయపâరSక పT�జæ, FాË c-R :dె�ంప# cేRR 
ప()షJ()ం9 య+ంzేcoFాదు; అco యrFwబ+ |కJ దుఃఖమ+ను (�ట��ం9 మ()య+ 
క%టyంబంలP మ()ంత ఉల�ంఘనక% c-()a[ింco. బµv-/�నును FwలP>�-నR 
యrFwబ+ భయపz-Ý డf, FాË �ద�() మనుమళ� మరణం ఖ93తంKా తన బXధను 
తK)!ంచదు. అ��ే రbబþను తన మన7R ఉపసంహ()ంచుFwల�దు; బµv-/�నును 
అతR kే�కపUr\ంచమN, మరల  5ద«క> ±3ి@AN వ�� అపUr\ంkెదనN 
తంzkT�� BాKా� నమ+ :[ే�ను (43:8, 9).  

వచనమ' 38. రbబþను |కJ ఆలPచనక% యrFwబ+ |కJ �రసJరణ 
èఘîs¢£నco మ()య+ కö)నs¢£నco: `# క>మEర=N XQb pcళnNయ$ను; ఇతN అనM 
చNµ¾ x�ను, ఇతడW మEతD¡£ ¬r\Sయ'`#MడW. ఇco తన <�ద� క%మrరARF¡ 
గ+చు3క%v¦ గco� ంప#Kా ఉంco. “v- క%మrరAడf” మ()య+ “అతR అనM” అను 
పc-ల% (ా]§ల% |కJ ఇద�రA క%మrరAలక% మ()య+ అతRF¡ చుట��  గట��Kా 
మ2యబzkన ఒక వృతhమ+ను KÞసుh ంco. õరA తన తంzkTF¡ ఇష�s¢£న క%టyంబ 
సభ+/లR రbబþనుక% గ+రAh :ేయనవసరం ల�దు. “ఇతడf మrతTst 
�K)dయ+v-Mడf” అR బµv-/�నును గ2()3 అతడf :ె<ి>నప#>డf, 
“ఇప>ట�వరక% �� దరAలక% �ెd[ిన 7షయం: తన తంzkT |కJ దృ~ి�లP F�వలం 
బµv-/�v¦ క%మrరAడfKా లÒF¡Jంచబz-Ý డf” అR వ/కhపరAసుh v-Mడf.”3 

ఒకp|ళ µ¾ వ. మEరÛమ'న ఇతN@o [బµv-/�నుక%] zN సంభhం�నx�డల 
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అతR c̀ర3ిన pcండWD కల> మృత�ల ల1కమ'ల1N@o4 దుఃఖమ'Qb uvr\µ¾ వ.నటmn  
:ేయ+టక% �� దరAలc ే బXధ/త అR యE@Oబ' సూ9ంచుట�� చర3 మ+K)[ింco 
(37:35 చూడంzk). మ(5 మrటలP, తనక% ఇష�s¢£న �ద�() క%మrరAల |కJ 
మరణమ+నక% �� దరAల� బXధు/లR :<ెి> అతడf సమr,oలPF¡ B¥½ùh డf.  

అతR ÓXర/లను మ()య+ క%మrరAలను <\T�ం9 మ()య+ 
¤Tా మ+ఖ/తR93, (ా]§ల%క% మ()య+ ఆs¢ క%మrరAలక% <\Tమ వ/వQరంలP 
ఉనMత �ాÃ �R93, �గ�- ÓXర/లను మ()య+ Bా() క%మrరAలను ఒక 
అస>ష�s¢£న అవ(5హరణ కÌమంలP <�ట��  యrFwబ+ తప#>:ే�ాడf. బహÕÓX(ా/తS 
సంద(ాÅల వలÒ, క%టyంబ సంబం,-ల% cేవ#R పTణ-Vకను అనుస()ంచనప#>డf, 
ఆ¤ా/యత FGరక% బX,-కరs¢£న ¤� ట A c-R అRBార/ ఫdతమవ#తªంco.  

అనÃయమ' 

uేవ.N 5క7 uైpా"న¡¢�న పN (అ"#$యమ' 42)  

చ()తTం�-, cేవ#డf తన పTణ-Vకలను v¥రB¦ర3z-RF¡ పTజలను [ది%ం 
:ేయz-RF¡ à7తంలP మం9 మ()య+ :ెడf ప()[ిÃతªలను ఉపZK)ం:ెను. 
ఐగ+ప#h లP F¡�ష� ప()[ిÃతªలP�  క�డ Z[\ప# cేవ#RF¡ నమ´కంKా ఉv-Mడf, 
తప#>డf ఆ(5పణల% ¤ø ంcoన బXRసKా మ()య+ ఒక 7ÖాSసËయs¢£న 
ఖ�Bc�Kానుv-Mడf (39:1-23). అదనంKా, కలల ÓXవం :పె#>టలP Z[\ప# 
cేవ#RF¡ ¤Tా ,-న/త R:ె3ను గనుక (40:1-23), య+వక%zైన ]ÁÂTయ+డను 
:ెరలP నుంzk 7zk<ిం9 మ()య+ ఐగ+ప#h లP (�ండవ అ,oFా()Kా :ేయ+టక% ఫ(5 
(c-RR గÌ]̂ంచక%ంz-v¦) cేవ#R :ే�లP ఆయ+ధం అయr/డf. Z[\ప#క% 
అత/ంత అ,oFారమ+ ఇవSబzkంco అనుFwక%ంz- Fాదు; ఐగ+ప#h లP ఆకdKnనM 
Bా()F¡ మ()య+ ఆ ప()సర cేÖాల నుంzk FGనుK5ల% :ేయ+టక% వ93న Bా()F¡ 
,-న/మ+ Rచు3టక% cేవ#డf అతRR అకJడ నుం:ెను (41:1-57). cేవ#డf తన 
క%టyంబం �తhంను ఐగ+ప#h క% కదdం:-లv¦ అం�మ పTణ-Vకను గ2()3 కృ~ ి
:ేసుh v-MడR Z[\ప#KాR ల�c- అతR బంధువ#ల% KాR ¤ాలC! నM BారA ఎవరA 
క�డ గమRంచల�క¤� �(). v-ల%గ+ వందల సంవతO(ాల వరక%, ô~\ Fాలం 
వరక% BారA అకJడ Rవ[ిం9 వృco%:ెంco() (15:13; Rర!మFాండమ+ 12:40, 41). 
అప#>డf cేవ#డf Bా()R తన శF¡hవంతs¢£న హసhమ+�� బయటక% �ె93 BాKా� న 
cేశమ+నక% నzk<ి�ాh డf. మ+కJల% మ+కJల%Kా, 77ధ ÓXKాలÒౖన cెవౖ s¢£మరAప# 
పTశMల% �()K) ఒక �ాÃ నంలPRF¡ :ేర3బzkv-�; FాË యrFwబ+ క%టyంబం c-S(ా 
cేవ#R cైBా,�నs¢£న పR సంపâరçs¢£�Ø/ మ+ందు మ()FGRM మ+కJల% 
జత:ేయబడవల[ియ+ంco.  

పTజలక% Bా() ¤ాపమ+లను గ+రAh  :ే[ి Bా() అప(ాధమ+లను 
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stలCJల>z-RF¡ cేవ#డf ప()[ిÃతªలను Bాడfక%ంటXడf. aవTs¢£న కరAవ# c-S(ా, 
Z[\ప#క% 7రAద%ంKా యrFwబ+ క%మrరAల% :ే[ిన v¦రమ+ను cేవ#డf జåæ పకమ+ 
:ే[�ను. అ,-/యమ+ 42 �దటD� , సూ9ంచబzkన కరAవ# అప>ట�F� కv-నులP 
అనుభ7ంచబzkంco. ఐగ+ప#h లP ప#షJలంKా ,-న/మ+ ఉనMదR యrFwబ+ 7R, 
తన క%టyంబం నÈం9¤� క%ంz- ఉండfటక% తన పcoమంco క%మrరAలను ,-న/మ+ 
FGనుటక% పం<�ను.  

ఇంచు�ంచు 250 s¢£ళ�  దూరం తరABాత, �� దరAల% ఐగ+ప#h  (ాజ,-RF¡ 
వ:-3రA (42:1-5). ఐగ+ప#h  ,-న/మ+ను పం9<�ట�z-RF¡ మ()య+ అమ´z-RF¡ 
బXధు/zైన Z[\ప# v¿ద�క% BారA పంపబz-Ý రA. ఐగ+ప#h యందంతట 77ధ 
పTcేÖాలలP ఆQరం Rల%వ:ే[నిప>ట�FÑ (41:48) �� దరAల% Z[\ప# ఉనM 
సÃలమ+నక% పంపబడడం ఒక అదుÅతs¢£న యrదృ93కంKా ¤ాఠక%ల% 
అనుFwవచు3. తరABాత, అతRF¡ సQయపడfటక% అv¦కమంco పర/B¦¶క%ల% 
ఉv-MరA గనుక (41:34-36) Z[\ప# వలÒ శF¡hవంతªzైన ¤ాలక%డf పT� 
,-న/మ+ FGనుK5ల% వద�  ఉండడం అ�ాధ/ంKా కR<ిసుh ంco. అ��,ే 7ÖాSస 
v¦�-T ల c-S(ా చూ[\ Bా()F¡, cేవ#R cెBౖా,�నs¢£న Fార/ం ఐగ+ప#h లP �� దరAలను 
�నMKా Z[\ప# v¿ద�క% నzk<ిందR స>ష�మEతªంco.  

యrFwబ+ క%మrరAల% �ెdయక%ంz- తన �� దరAడB¥పౖ# చూ9నప#>డf, BారA 
ఒక సంపనM అ,oFా()�«£న ఐగ+<ీhయ+డను చూ9(). అతR మ+ందు BారA 
�ాK)లపzkనప#>డf, కv-నులP 9నMBాzkKా ఉనMప#>డf చూ[ిన కలను Z[\ప# 
జæ<ిhF¡ �ెచు3FGv¥ను (37:7, 9). అప#>డf అతడf తన �� దరAలను పTÈMంచడం 
�దల% <�ట��  మ()య+ BారA Rజå�aపరAలP Fాcో  Bా() మrటలను ప(Þjkం:ెను 
(42:6-17).  

మ2డf coనమ+లÒౖన తరABాత, అతR �� దరAలలP ఒకరA (~ిô/ను) 
:రె�ాలలP ఉండKా �గ�- BారA తమ�� ,-న/మ+ను a[ిFGR కv-నులP �ంట�F¡ 
�()K) B¥ళ�వలÒనR Z[\ప# 7,oం:నెు. ఒకB¦ళ BారA ~ిô/నును మరల 
చూడదల9న:5, BారA తమ తమ+´zk�� (బµv-/�ను) ఐగ+ప#h క% �()K)(ావలÒనను 
ఒక షరతªను <�టX� డf. గ2ఢ:-రAల%Kా Fాక%ంz- Rజå�a పరAల%Kా అతR 
న�´ంచz-RF¡ F�వలం ఇcే మrర!మR Z[\ప# :ె<�>ను. అతను cేవ#RF¡ 
భయపడfBాడR మ()య+ Bా()�� v-/యంKా ఉంటXనR �� దరAలక% Q� 
ఇ:ె3ను, FాË F�వలం అతR |కJ మrటక% 7,ేయత c-S(ాv¦ మరణమ+ Bా() 
నుంzk త<>ించబడfతªంco (42:18-20).  

ఐగ+<ీh  ప()¤ాలక%డf మrటX� డడం మ+K)ం9నప#>డf, తన 7నMపమ+ను 
మ()య+ అ�తs¢£న దుఃఖమ+ను పట��ంచుFwక%ంz- సహÊ దరAల% Z[\ప#ను ఏ 
7ధంKా బXధ<�టX� (5 గ+రAh క% �ెచు3క%v-MరA. BారA Bా() cోషమ+ను గ2()3 
v¦రసుÃ ల%Kా ÓX7ం9, మ()య+ Bా()F¡ È¶ :ెd�ంచబడfతªందR BారA భయపzk() 
(42:21). అప#>డf రbబþను, 9నMBాR (Z[\ప#క%) �«డల ¤ాపం :ేయక%డR 
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అతడf Bా()�� ఏ7ధంKా బ�మrల%క%v-Mzో  Bా() v¦(ాRM గ+రAh :ే[�ను, FాË BారA 
7నుటక% �రసJ()ం9(). “అతR రFాh ప(ాధమ+ మన�ద ôపబడfచునMదR” 
అతడf Bా()F¡ :ె<�>ను (42:22).  

Bా()R ¤ాÖా3�-h పమ+నక% నzk<ిం:ే పTF¡ÌయలP ఈ సంÓXషణ F�వలం �దట� 
s¢టy�  మrతTst. Rజs¢£న ¤Tా యÈ3తhం ల�క%ంz- వ/F¡hగత ¤ాపం మ()య+ 
�ామ2]̂క ¤ాపం గ+()ం9 cో~ిKా :ెప>డం �ాధ/st; FాË తన �� దరAల% 
అప(ాధం మ()య+ aవTs¢£న పÖా3�-h పం :ేత బXధపడfచుv-MరR Z[\ప#క% 
�ెల%సు. Bా() B¦దనను స>()Fం9, “Bా()|ద�నుంzk అవతలక% ¤� � �Øzె3ను” 
(42:24). ఇco Z[\ప# |కJ ¤Tా థ�క ఆలPచన BారA :ే[ని c-RF¡ Bా()R 
బXధ<�ట�డం ల�c- శÌమను అనుభ7ం:లేr :ేయz-RM సూ9ంచదు. బదుల%Kా, 
cేవ#R మrర!దరFకతSంలP, Bా() ¤ా¤ాల |కJ aవTతను గÌ]̂ం:ేలr Bా() 
మనసుOను stలCJల�>లr :యేడం అR సూ9సుh ంco. ఒకB¦ళ మరల 
క%టyంబమ+Kా కల%వz-RF¡ R(Þ¶ణ ఉంట� BారA మr(ారv¦ 7షయమ+ను BారA 
కనుపర:-d. 

BారA ¤Tా యÈ3తhమ+ ¤ø ంco మ()య+ తన <ిల%ప#క% తK)నటy� Kా Bా()F¡BారA 
Rరb<ించుFwz-RF¡ ఒక అవFాశం ఇచు3టక% cేవ#డf పTజలక% Bా() ¤ాపమ+లను 
గ+రAh  :ే�ాh డf. ఒకప#>డf Z[\ప# తన పTÖాంతతను :ే#F¡Jంచుక%v-Mడf, అతను 
�()K)వ93 ~ిô/నును కట��B¦[ ి:ెరలP B¦యrలR ఆజæ ఇ:-3డf. అప#>డf తన 
�� దరAల రbకలను Bా() K5v¥లలP <�ట�మR మ()య+ కv-ను �()K) B¥ళG� టక% 
పTయrణమ+లP తK)న వనరAలను సమక�ర3మR తన [\వక%R ]Áచ3()ం:ెను. 
Z[\ప# :ే[ని ప(Þ¶ |కJ (�ండవ దశ ఉcే�శం ఏమనKా Bా() �� దరAలను 
మ()ంతKా (ాà:[ేి, cేవ#R పట�  మ()య+ Bా() ¤ాప ప()ణ-మrల పట�  Bా() 
భయమ+ను (�F��ంచుట. BారA :ే[ిన c-RR Z[\ప# F�వలం FGట��B¦యల�దు; 
FాË, cవే#R పట�  Rజs¢£న ¤ాÖా3�-h పమ+నక% Bా()R నzk<ి మ()య+ 
క%టyంబంలP పâ()hKా సం,o :ేయవలÒనR సూ9సుh ంco. 

ఒక (5ì c�ర$ పTయrణం తరABాత, �� దరAల% (ా�T ఆK)¤� యrరA. Kాzkదక% 
FGంత stతRచు3టక% Bా()లP ఒకడf తన K5v¥ను 7<�>ను. అతడf “తన రbకలను 
. . . తన K5v¦ మ2�లP చూ[ినప#>డf,” తన రbకల% �()K) ఇ93B¦[ిv-రR 
ఇతరAల�� :ె<�>ను. BారA భయమ+�� వణÀF¡ మ()య+ ఇc�ేట�? cేవ#డf 
మనF¡టy�  :ే[�నR ఒకR�� ఒకడf :ెప#>FGR() (42:26-28). మ(nకJ�ా(), తనను 
బXRసKా అ�´B¦య+ట c-S(ా Bా(�� :ే�ా(5 Bా() హృదయంలP v¦రమ+ను 
stలCJల%>టక% Z[\ప# అవFాÖాRM ఉపZK)ంచుక%v-Mడf. �� దరAల 
స>ందనక% అతడf �ాjkKా ఉండక¤� �నప>ట�FÑ, Bా() తదుప() సమrB¦శం c-S(ా 
Bా() భయమ+ మ()య+ అప(ాధం “cైవ9�-h ను�ారs¢£న దుఃఖమ+నక%”  
(2 FG()ం; �య+లక% 7:11) ల�c- “మరణమ+ కల%గజ�[\” “లPకను�ారs¢£న 
దుఃఖమ+నక%” (2 FG()ం; �య+లక% 7:10) 9హMంKా ఉనMcో 7:-()�ాh నR 
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స>ష�ంKా నమr´డf.  
�దట పఠనం నుంzk ఒక()F¡ ఉంz ేఆలPచనక% వ/�(�కంKా, Z[\ప# తన 

�� దరAల<�ౖ ఆ(5పణల c-S(ా, బµco()ంప#ల c-S(ా, మ()య+ :ెర c-S(ా పTaFారం 
aసుFGనుట ల�దు. అతడf Bా()F¡ Knప> ఆంcోళన కdK)ం9నప>ట�FÑ, Z[\ప# 
మనసుOలP ¤Tా థ�క అంశం మ()య+ పTశM “v¦ను ఎప#>డf Bా()R ¶�ం9 
తc-S(ా stమ+ ఒక క%టyంబం Fావd?” అv¦cే అR కథనం :ెప#h ంco. Z[\ప#క% 
స>ష�ంKా ఇంFా ఈ పTశMక% సమr,-నం �ెdయదు, అందు:తే సమr,-నం 
�ాధ/మEతªంco అనుక%v¦ వరక% తన ప(Þ¶ను FGన�ాK)ం:-డf. 

�()K) కv-నులP, �� దరAల% Bా() తంzkTF¡ జ()K)నదంతయ+ :ె<ి> మ()య+ 
~ిô/నును 7zk<ించz-RF¡ ఐగ+ప#h క% తమ�� క�డ తమ+´zkM aసుక%B¥½ù� d 
అR :ె¤ా>రA (42:29-34). అప#>డf యrFwబ+ వదరAKా, “�రA ననుM 
ప#తT]ëనుRKా :ేయ+చుv-MరA: Z[\ప# ల�డf, మ()య+ ~ôి/ను ల�డf, 
మ()య+ �రA బµv-/�నును క�డ a[ిFGR¤� వ#దురA; ఇవRMయ+ v-క% 
పT�క�లమ+Kా ఉనMవR” :ె<�>ను (42:36). (ా]§ల% మరణమ+ తరABాత 
యrFwబ+ à7తం ఒక ఇబ�ంco తరABాత మ(nక ఇబ�ంco�� FGన�ాK)ంచబzkంco; 
మ()య+ అతRF¡ 7వరణ �ెdయనప>ట�FÑ, Z[\ప#ను మ()య+ ~ిô/నును 
FwలP>వz-RF¡ అతR క%మrరAల� బXధు/ల%Kా ÓX7ం:-డf. బµv-/�నును �()K) 
j�మమ+Kా �ెచు3టక% రbబþను తన క%మrరAలను అడfÝ <�ట��నప>ట�FÑ FwలP>�న 
క%మrరAల జå÷�-లP బµv-/�నును జHzkంచz-RF¡ అతడf �ా,-రణంKా 
భయపz-Ý డf (42:37).  

ఒక మrనవ#R పTFారంKా, తన పTపంచమంత తన చుట��  ధSంసంs¢£నటy� Kా 
యrFwబ+క% కR<ిసుh ంco; FాË cేవ#R పTFారంKా, జ()K� పT� ఒకJట A యrFwబ+ 
మం9 Fwసం జరAగ+తªంco FాË FÑడfక% Fాదు. యrFwబ+ “దుఃఖమ+��” 
మరణÀంచడం అR ఊ]̂ంచడం తప> అతRF¡ B¦(� ఆశ ఏ� ల�దv¦ R(ాÖాBాద 
B¦దన�� ఈ కథ |కJ ÓXగం మ+గ+సుh ంco (42:38). అ��,ే అతR 7లrప (ా�T 
“ఉదయమ+ . . . సం��షమ+ కల%గ+”ట�� FGన�ాK)ంచబడfతªంco (FÑరhనల% 
30:5). c�R త(ాSత B¥ంటv¦ అతR క%మrరAలందరb సàవంKా మ()య+ 
బXగ+Kానుv-MరR �ెల%సుక%ంటXడf. 
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