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అ"#$యమ' 43 

సహ: దర=ల> ఐగ'ప./ క> 

�Y\r\వచు�ట 

యrFwబ+ క%మrరAల% Bా() రbకల% తమ సంచులలP ఉనMదR గÌ]̂ంచక 
తమ క%టyంబమ+క% ఆQరమ+�� కv-నుక% �()K) వ93() (అ,-/. 42). ~ôి/ను 
ఐగ+<ీh  :ెరలP 7డfవబz-Ý డf, FాË అతRR 7zk<ించుటక% బµv-/�నును 
పం¤ాలv¦ ఆలPచనను యrFwబ+ �రసJ()ం:-డf. అ��,ే కరAవ# 
FGన�ాK)ంచబzkంco మ()య+ ,-న/మ+ 9వరF¡ అ�¤� �ంco (అ,-/. 43). 
ప()[ిÃ� 7ష�ం9ంco తc-S(ా యrFwబ+క% B¦(� మrర!ం కనపడల�దు. ,-న/మ+ను 
FGనుటక% మ()య+ ~ిô/నును 7zk<ించుటక% తన �తర క%మrరAల�� 
బµv-/�నును ఐగ+ప#h క% పం<�ను.  

బ�`#$Xనును ఐగ'ప./  ±సుక>pcళÞn టక> అనుమ�ంచమN 

యE@Oబ'Qb య�u# hజ�� పన (43:1-15)  

1ఆ uేశమందు కరవ. Ä¸రమ'rా ఉంeెను గనుక 2pార= ఐగ'ప./  నుంef Qె��న 
"#న$మ' �Np|3ిన తర=pాత pాY\ తంefD- Xర= మరల pcqn మన@Aరక> @Aంkమె' 
ఆzరమ' @AనుడN pాY\Qb అనrా 3య�u# అతN చూ�- ఆ మనుష�$డW X 
తమ'~డW XQb ఉంటß |̀ rాN Xర= `# మ'ఖమ' చూడక�డదN మEQb గటj�rా 
kె�·Uను. 4@ాబటj�   వ. మE తమ'~N మEQbక�డ పం�ని x�డల ¡£మ' pcqn 
 @Aరక> ఆzరమ' @Aందుమ'. 5 వ. pాNN పంప`ËలnNx�డల ¡£మ' pcళnమ'; ఆ 
మనుష�$డW–X తమ'~డW XQb ల�Nx�డల Xర= `# మ'ఖమ' చూడక�డదN 
మEQb kె�·Uన c̀ను. 6అందుక> ఇ��ా x�ల>-Xక> ఇం@Aక సహ: దర=డW కలడN Xర= 
ఆ మనుష�$NQb kె�ిU `#క> ఇంత శ�మ కల>గజZయ |̀ల అనrా 7pార=-ఆ 
మనుష�$డW-X తంefD xంక స¯వ.eై య'`#Me#? Xక> సహ: దర=డW ఉ`#Me# 
అN మమ'~ను గ�Y\�య' మE బంధువ.లను గ�Y\�య' ఖంefతమ'rా 
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అefr\నప.UడW ¡£మ' ఆ పDశMలక> తr\నటm�  అతN@o pాస/వమ' QెSయkె�ిU�¬-
X సహ: దర=N ±3@ిAN రండN అతడW kెప.UనN మE@�టmn  QSెయ'నNY\. 8య�u# 
తన తంefDx��న ఇ��ా x�ల>ను చూ�-ఆ �నMpాNN `#Qb క�డ పంప.మ', ¡£మ' 
ల�� pcళÞn దుమ', అప.UడW ¡£¡£ @ాదు  వ.ను మE �ిలnల>ను k#వక 
బDదుక>దుమ'; 9 |̀ను అతN గ�Y\� పáటపడWదును,  వ. అతNగ�Y\� ననుM 
అడWగవల�ను; |̀ను అతN �Y\r\  5ద«క> ±3ి@ANవ��  x�దుట 
Nల>వబ�ట�Nx�డల ఆ Nంద `# Xదఎలnప.UడWను ఉండWను. 10మEక> తడవ. @ాక 
µ¾ xనx�డల ఈµాటj@o Y�ండవమEర= �Y\r\ వ�� య'ందుమN kెపUrా 11pాY\ 
తంefDx��న ఇ��ా x�ల> pాY\Qb-అటn xన XY¹లEగ' kేయ'ef; ఈ uేశమందు 
పD3ిదâమ'ల�ౖనh, అనrా @Aంkమె' మస/@o @Aంkమె' Qే c̀ సుగంధ దDవ$మ'ల> 
బw ళమ' �ి´ా/ చ@ాయల> బ¸దమ' @ాయల> X r© c̀లల1 p|3ి@AN ఆ మనుష�$N@o 
@ానుకrా ±3ి@AN µ¾ వ.ef. 12Y�టj� ంప. రÁకల> Xర= ±3ి@Aనుef, X r© c̀ల మ��ల1 
ఉంచబef �Y\r\వ��న రÁకల> క�డ kేత పటm� @ANµ¾ x మరల ఇ��p|య'ef; 
ఒకp|ళ అuv µÀ రబ¸ట�ౖ య'ండWను; 13X తమ'~N ±3ి@AN ల�� ఆ మనుష�$N 
5ద«క>�Y\r\ pcళÞn ef. 14ఆ మనుష�$డW X xతర సహ: దర=N బ�`#$Xనును X 
కపUr\ంచునటmn  సరÃశక>/ eైన uేవ.డW ఆ మనుష�$N x�దుట ¬మ'~ను 
కర=ణãంచును rాక. |̀ను ప.తDÆÚనుడ cౖ̀ య'ండవల3ిన x�డల ప.తDÆÚనుడ 
నగ'దునN pాY\Qb kె�·Uను. 

15ఆ మనుష�$ల> ఆ @ానుకను ±3ి@AN, kేత�లల1 Y�టj� ంప. రÁకలను 
తమpcంట బ�`#$Xనును ±3@ిAN ల�� ఐగ'ప./ నక>pcqn 234ప. x�దుట NS�Y\. 

వచనమ' 1. యrFwబ+ మ()య+ అతR క%టyంబమ+ Knప> అవసరతలP 
ఉv-MరA ఎందుకంటÍ uేశమందు కరవ. Ä¸రమ'rా ఉంeెను (41:31, 56, 57 
చూడంzk). “ÓXరమ+Kా” అను పదమ+ דֵבָּכ  (kabed)ను, అనువcoసుh ంco అంట� 
అ¶(ారÃంKా “ÓX(Þ” అR అరÃం. ఈ సందరÅంలP, ఇco కv-ను కరAవ# పTÓXవమ+ను 
7వ()సుh ంco మ()య+ అలంFార శబX� రÃమ+Kా ఉంco. ఒక ÓX(Þ, బX,oం:ే ÓXరం 
భ2�<� ౖ పzkంco, మ()య+ అబXT Qమ+ FాలంలP వ93న ÓXరs¢£న కరAవ#ను 
సూ9ంచుటక% ఆcoFాండమ+ 12:10లP క�డ ఇcే పదమ+ ఉపZK)ంచబzkంco. 
ô~\ FాలంలP ఐగ+ప#h లP వ93న బX,-కరs¢£న వడగండ�క% (Rర!మFాండమ+ 
9:18, 24), అc7ేధంKా పచ3R �కJలRMట�Ë ప#రAగ+ల% �RB¦[ినప#>డf 
(Rర!మFాండమ+ 10:14) �డతల �ెగ+ల% భ2�R v-శనం :[ేని 7ధమ+నక% 
kabed అv¦co Bాడబzkంco.1 Kabed అను పదమ+ను ఉపZK)ంచడం c-S(ా 
కv-నులP ప()[ిÃ� �«ంత aవTంKా ఉనMcో  సూ9సుh ంco. 

వచనమ' 2. ,-న/మ+ FGనుటక% �� దరAల |కJ �దట� పTయrణం నుంzk 
ఎంత Fాలం గzk9ంcో  Bాక/మ+లP 7శదపరచల�దు. బదుల%Kా, F�వలం pార= 
ఐగ'ప./  నుంef Qె��న "#న$మ' �Np|3ిన తర=pాత, �రAగ+ పTయrణంలP ఎక%Jవ 
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సమక�రA3FGందుమv¦ ఆలPచన నుంzk యrFwబ+ తన మనుసుOను 
మrరA3FGv¥ను. గతంలP, మ2డవ క%మrరAR FwలP>�-నv¦ భయం�� 
బµv-/�నును Bా()�� aసుక%B¥ళG� టక% ఒప#>FGనక¤� �«ను (42:36, 38); FాË 
ఈ సమయrRF¡ సమసh క%టyంబం నÈం9¤� �Ø ప()[ిÃ�లP ఉనMco. అందు:ేత, 
Xర= మరల pcqn మన@Aరక> @Aంkమె' ఆzరమ' @AనుడN pాY\ తంefD pాY\@o 
kె�·Uను. 

వచనమ'ల> 3-5. గతంలP, బµv-/�నును తమ�� ఐగ+ప#h క% aసుక%B¥ళ�డం 
ఎంత ¤Tా మ+ఖ/ô రbబþను యrFwబ+ను ఒ<ి>ంచల�క¤� �«ను (42:37). :-లr 
Fాలం F¡Ìతం నుంzే <ితరAడf జ�/ష?  క%మrరAR<�ౖ నమ´కమ+ను FwలP>�«ను. 
రbబþను ÷లr_ �� లÒౖంK)క సంబంధం కdK) య+ండడం మrతTst Fాదు KాË (35:22), 
Z[\ప#ను రjkంచల�క¤� �«ను (37:29-35) మ()య+ ~ిô/ను ల�క%ంz- 
ఐగ+ప#h  నుంzk �()K)వ:ె3ను (42:24, 36). �� దరAల |కJ (�ండవ యrతTలP 
బµv-/�నును రjkంచుటక% యrFwబ+ ఎవ()R నమ´వలÒను? క%టyంబంలP (�ండవ 
క%మrరAzైన ~ôి/ను v-యకతSం aసుFwవz-RF¡ తరABాత ÖóÌణÀలP ఉv-Mడf; 
BాసhవంKా, అతడf ఐగ+ప#h  :ెరలP ఉv-Mడf గనుక అతR నమ´క�-SRF¡ గల పTశM 
సంధరÅర]̂తs¢£నco. యrFwబ+ మ2డవ క%మrరAzైన ల�õ v-యక�-SRF¡ మం9 
Bాడf Fాదు ఎందుకంటÍ ~�F�మ+క% వ/�రకంKా :ే[ిన పTమrదకరs¢£న పనులలP 
~ిô/ను�� ÓXగ�ాS�. అతడf క�z- తన తంzkT అనుగÌహమ+ నుంzk 
త<ి>¤� యrడf (34:25-30).  

అందు:ేత, య�u#, తన తంzkT�� మం9 సంబంధం కdK)న <�ద�  క%మrరAడf, 
v-యకతSప# 7Öాలమ+ను Rంప#టక% మ+ందుక% నడ:ెను (49:8-10 
చూడంzk). ఐగ+ప#h  ¤ాలక%డf X తమ'~డW XQb ఉంటß |̀ rాN Xర= ̀ # మ'ఖమ' 
చూడక�డదN pాY\Qb గటj�rా k�ె·UనN యrFwబ+క% గ+రAh  :ే[�ను (43:3). ఈ 
సందరÅంలP, “v- మ+ఖమ+ చూడfమ+” అv¦co FwరA�  ÓXష అంట� “Z[\ప#�� 
<\T¶క%లను ¤ø ందంzk” అR అరÃం.”2 బµv-/�ను ల�క%ంz-, BారA తన �«దుట 
పTB¦Èంచz-RF¡ క�z- అనుమ�ంచబడల�దు. 

య2c- తన తంzkT�� గట��Kా మrటX� zెను:  వ. మE తమ'~N [బµv-/�నును] 
మEQbక�డ పం�ిన x�డల, ¡£మ' pcqn  @Aరక> ఆzరమ' @Aందుమ'.  వ. 
pాNN పంప`ËలnNx�డల, ¡£మ' pcళnమ' (43:4, 5a). కడపట� aరA> అతRF¡ 
�ø ంతం Fాదు; ~ôి/నును :ెరB¦[ిన ఐగ+<ీhయ+zk (Z[\ప#) మrటలను �()K) 
:ె<ి>, X తమ'~డW XQb ల�Nx�డల Xర= `# మ'ఖమ' చూడక�డదN Bా()�� 
:ె<�>ను (43:5b).  

వచనమ' 6. ఇ��ా x�ల> (యrFwబ+) ఇప#>డf తన క%మrరAల B¥పౖ# చూ9 
Xక> ఇం@Aక సహ: దర=డW కలడN Xర= ఆ మనుష�$NQb kె�ిU `#క> ఇంత శ�మ 
కల>గజZయ |̀ల? అR Bా()R అzkK�ను. తమ ఆలPచనల�R పనుల c-S(ా తనక% 
శÌమ కdK)ంచుట :ేత తన క%మrరAలను Rంcoంచడం ఇco �దట� �ా() Fాదు 
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(34:30); FాË, Z[\ప#ను బXRసతSంలPF¡ అ�´B¦[ి మ()య+ Bాడf 
చR¤� �నటy� Kా కనుపరచుట c-S(ా (37:25-35) అతRR BారA ఎంత :ెడÝKా 
చూ�ా(5 అతRF¡ �ెdయదు.  

వచనమ' 7. �� దరAల% ఈ సంఘటనక% స>ంcoసూh  తమ తంzkTF¡ వ/�రకంKా 
ఏకమయr/రA. ఐగ+ప#h  ¤ాలక%డf |కJ పTశMల% ఏ 7ధంKా ఉంటXZ మ()య+ 
అతR మనసుOలP ఏమ+ంcో  �ెల%సుFwవz-RF¡ Bా()F¡ మrర!st� ల�దR BారA 
:ె¤ా>రA. X తంefD xంక స¯వ.eై య'`#Me# Xక> సహ: దర=డW ఉ`#Me# అN 
మమ'~ను గ�Y\�య' మE బంధువ.లను గ�Y\�య' ఖంefతమ'rా అefr�నN 
జBా÷:ె3ను. BాసhవంKా, 42:10-16 పTFారం, Z[\ప# తన �� దరAలను v¦రAKా 
పTÈMంచల�దు. BారA B¦గ+లBారR �-ను :ే[ిన ఆ(5పణల% తప>R :ె<ి> 
సSచ3ందంKా BారA ఎక%Jవ సమr:-రం :ె¤ా>రA. శF¡hవంతªzైన ఐగ+ప#h  ¤ాలక%R 
ఆ(5పణల �«దుట BారA RసOQయ+ల%Kా ఉv-MరA, మ()య+ Bా()R 7డfదల 
:ేసుFwవz-RF¡ ఒF� ఒక మrర!ం తన క%టyంబం గ+()ం9 మ()య+ Bా() గ+()ం9 
7వరమ+లను అందజ�య+ట�Ø అR BారA నమr´రA. BారA తమ తంzkT�� “X 
సహ: దర=N ±3ి@AN రండN అతడW kెప.UనN మE@�టmn  QెSయ'నNY\?”  

వచనమ' 8. ఈ సమయంలP, య�u# మరల మ+ందుక% వ93, 43:3-5 
|కJ 7వరణను FGన�ాK)ం:నెు. బµv-/�నును పంప#టలP ఆలస/మ+ 
:ేయ+టను గ2()3 తన తంefDN ఈ 7ధంKా ]Áచ3()ం:ెను, ఆ �నMpాNN `#Qb 
క�డ పంప.మ', ¡£మ' ల�� pcళÞn దుమ'. బµv-/�నును “9నMBాzkKా” ( רַַענ , 
na‘ar3) య2c- :ె<>ినందుక% FGంతమంco అనుమrRం:-రA. ఈ సమయrRF¡ 
బµv-/�ను 9నMBాడf Fాదు ల�c- య+వక%డf క�z- Fాదు.4 Z[\ప# మ+<�ౖ> 
�ü�´co �Øండ�  Bాడf5; బµv-/�ను తన �� దరAR కంట� :-లr సంవతO(ాల% 
9నMBాzెనౖప>ట�FÑ, అతడf ఖ93తంKా య+కhవయసుO గలBాడf. బహÕÖా 
య2c- తన తంzkT |కJ ÓXB"cేSKాలక% �ానుభ2� పలకz-RF¡ ఈ పదమ+ను 
య2c- అను(ాగంKా Bాడfతªv-Mడf. బµv-/�ను ప()పకS మR~ి 
అ�నప>ట�FÑ, తన తంzkT దృ~ి�లP 9నMBాడf మ()య+ ఎప#>డf <ిల�BాడfKాv¦ 
(na‘ar) ఉంటXడf.  

యrFwబ+ Bాసhవమ+ను ఎదు(5JBాd, మ()య+ య2c- పTసంగం పTÓXవ 
వంతs¢£నco. ఇco ఇక<�ౖ మ(nక క%మrరAzkM (బµv-/�నును) FwలP>�Ø పTశM 
Fాదు. ఈ మనుషª/ల% 7ల%B¥నౖ సమయమ+ను BాcoంచడంలP వృ,- :ే[�ను, 
క%టyంబమంత ఆకdR ఎదురAJంటyంco. అందు:ేత, అతను మ()య+ అతR 
�� దరAల% B¥ంటv¦ బయల%cే() ఐగ+ప#h క% B¥½ù� లR, తc-S(ా BారA k#వక 
బDదుక>దురN య2c- బలs¢£న మrటలను :ె<�>ను. యrFwబ+ తన క%మrరAలను 
,-న/మ+ FGనుటక% �దటKా ఐగ+ప#h క% పం<ినప#>డf ఉపZK)ంచబzkన 
మrటల� ఇ7 (42:2).  

మ2డf త(ాల% కdK)య+నM క%టyంబమంతట� <� ౖ య2c-క% ఆలPచన 
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ఉనMco: (1)  వ. అv¦co యrFwబ+ను (సూతT¤Tా యంKా తన �K)dన ÓXర/లను) 
సూ9సుh ంco; (2) మనమ' యrFwబ+ క%మrరAలను (సూతT¤Tా యంKా అతR FwడళG�  
క�z-) సూ9సుh ంco; (3) మన �నMpార= యrFwబ+ |కJ మనుమళ�ను 
సూ9సుh ంco (45:19; 46:8-26; 47:12). 

వచనమ' 9. స>ష�ంKా, వృ,-ప/ంలP తన తంzkT అభ/[ిం9న aరA> కంట� 
య2c- మం9 aరA>ను అభ/[ిం:-డf. బµv-/�నుక% సంబం,oం9 యrFwబ+ 
మనసుOను ఆ,-రం :ే[ిFGనక ÓXB"cేSKాల :తే Rయం�Tంచబz-Ý డf. ఐగ+ప#h క% 
B¥ళG� టకంట� B¦(� మrర!ం ల�దR య2c-క% �ెల%సు; అ��ే తన 7నMపమ+ ఎంత 
¤Tా మ+ఖ/s¢£నcో  �ెdయపరచz-RF¡ తన తంzkTF¡ ఒF� పTమrణమ+ :ే[�ను: |̀ను 
అతN గ�Y\� పáటపడWదును,  వ. అతNగ�Y\� ననుM అడWగవల�ను. 
“పâటపడfదునుక%”, బదుల%Kా “అభయమ+” (NIV; NLT) ల�c- బµv-/�నును 
రjkంచుటక% “ఒక పT�జæKా” (ESV) B¦(� B¥రäను�  :ెప#h v-M�.6 ఇకJడ 
“పâటపడడం” అv¦co ఎలr ఉనMcో య2c- 7వ()ంచల�క¤� �«ను. ఒకp|ళ 
బµv-/�నును �()K) aసుFGRవ93 తన తంzkT x�దుట Nల>వబ�ట�Nx�డల అతR 
à7�-RM అతడf పTమrదంలP ఉం:-డf అR FGంతమంco ఆలPచన. ఈ 
అనుBాదమ+ బµv-/�నును ఐగ+ప#h  నుంzk �()K) aసుక%(ాR�«డల v- �ద�రA 
క%మrరAలను యrFwబ+ చంపవచు3నR గతంలP రbబþను :ే[ిన BాKా� నమ+నక% 
మద�తª పల%క%తªంco (42:37). అ��,ే వచనమ+ 9 |కJ తరABాత ÓXగం 
ఈ దృశ/మ+నక% వ/�(�కంKా Bాcoసుh ంco. అకJడ య2c- ఆ Nంద `# Xద 
ఎలnప.UడW ఉండWనN :ె<�>ను (44:32 చూడంzk). ఒకB¦ళ అతడf 7ఫలs¢£� ే
à7�-ంతం అవమrనమ+ను అనుÓX7�ాh నR సూ9సుh ంco.  

వచనమ' 10. బµv-/�ను భదTతక% Q� పdF¡న తరABాత, ఒక Rరçయం 
aసుFwవడంలP మEక> తడవ. @ాకµ¾ xనx�డల, ఈµాటj@o ఐగ+ప#h క% (�ండfమrరA�  
యrతTల% :[ేి Bా() క%టyంబXల FGరక% సమృco%Kా ,-న/ం ఉంzేదR య2c- 
యrFwబ+క% జåæ పకం :ే[�ను. 

వచనమ' 11. య2c- �ర 9వరక% తన తంefDN ఒ<ి>ం9 బµv-/�ను�� 
�� దరAల% ఐగ+ప#h క% B¥½ú�  7ధంKా :ే[ింco; అ��,ే ఖr` :ేతªల�� B¥ళ�వద�R 
ఆయన Bా()F¡ :ె<�>ను. అ��,ే BారA ఆ:-(ాలను ¤ాట�ం9 (1 సమ2�Øల% 
16:20; 17:18; 2 (ాìల% 5:15 చూడంzk) శF¡hవంతªzైన ఐగ+ప#h  ¤ాలక%R FGరక% 
Bా() r© c̀లల1 @ానుకలను ( הְָחנִמ , minchah) Rంప#FwBాd. ఏÖావ# 
v-ల%గ+వందలమంco �ాయ+ధ ప#రAషªల% తన గ+ంప#ను స�<ిసుh నMప#>డf 
ఒక సంjaÓXRM ఎదు(nJంటyనM సమయంలP యrFwబ+ ఈ 7,-v-RM 
7జయవంతంKా ఉపZK)ం:-డf. అతనF¡ అv¦క జంతªవ#లను FానుకKా పం< ి
అతR �«దుట �ాK)ల¤ాడfట c-S(ా తన �� దరAడf తన కంట� ఉనMతs¢£నBాడfKా 
గÌ]̂ం:-డf (32:3–33:17). BాసhBాRF¡, పTసుh త ప()[ిÃతªల% కరAవ# FారణంKా 
7¨నMంKా ఉv-M�. కv-నులP Knప> సమృco%�«£న ఉత>తªh లక% బదుల%Kా, 
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,-న/ం వంట� సరAక%లక% FGరత ఉంco. అ�నప>ట�F¡, ఐగ+ప#h  ¤ాలక%RF¡ తన 
క%మrరAల% FానుకKా ఇచు3టక% యrFwబ+ వద�  uశేమందు పD3దిâమ'ల�ౖనh @ANM 
ఉనM7. అ7 #గ+రA సరAక%ల%, అనKా మస/@o, సుగంధ దDవ$మ'ల>, మ()య+ 
బw ళమ' ఇ7 ఇ¹ా´�Øáయ+లÒౖన వరhక%ల% ఐగ+ప#h క% Z[\ప#�� క�z- 
aసుక%B¥V�న FGRM సరAక%ల% (37:25). యrFwబ+ Fానుక Qే c̀, �ి´ా/ చ@ాయల> 
మ()య+ బ¸దమ' @ాయలను క�డ కdK)య+నMco. కv-నులP c-c-ప# (�ండf 
సంవతO(ాల% కరAవ# ఉనMప>ట�FÑ �� దరAల% తమ యrతTలP తమ�� ¤ాటy 
aసుక%B¥ళG� టక% FGRM సరAక%ల% ఉనMవR అందుబXటyలP ఉనM ఈ సరAక%ల% 
సూ9�ాh �.  

వచనమ' 12. అదనంKా, ఐగ+ప#h లP ,-న/మ+ FGనుటక% Bా() �దట� 
యrతTలP BారA aసుక%B¥V�న c-Rకంట� Y�టj� ంప. రÁకల> ±సు@AనమN యrFwబ+ 
తన క%మrరAలను ]Áచ3()ం:ెను. �దట�Kా, �� దరAల% (తమ) r©̀ cల మ��ల1 
కనుKnనబzkన రÁకల> ¤ø రబXటy వలన జ()K)న 7షయం ఐగ+ప#h  ¤ాలక%RF¡ 
�ెdయrd అనుక%v-MరA; BారA �()K) ఇ93B¦యrలనుక%నM ఆశ Bా()R 
R(5� షªల%Kా ప()గణÀం9ంco. యrFwబ+ |కJ ¤Tా థ�క à7తంలP, తనco FాదనM 
c-RR aసుFGనుటలP అతడf v¦ర>(), ¤Tా మ+ఖ/ంKా, తన �� దరAR |కJ 
జ�ష�తSం మ()య+ మరణ పడక c�B¥నల% (25:27-34; 27:1-41). అటyవంట� 
Fా(ా/ల% :ేcైన ఫలrలను ఇ�ాh యR బXధకరs¢£న ¤ాఠమ+ను v¦రA3క%v-Mడf; 
ఆయన ఫలrల% v-శనం కdK)ం:7ే మ()య+ 7ధSంసకs¢£న7 మ()య+ ¤Tా ణQR 
కdK)ం:ే7. అందు:ేత, వృదు% డf తన క%మrరAలక% �ెdయక%ంz- Bా() K5v¥లలP 
రbకల% వ93న 7షయం ఐగ+ప#h  ¤ాలక%RF¡ స>ష�మBాSd అనుక%v-Mడf, 
మ()య+ ఒక Rజå�aపరARKా, Bాట�R �()K) ఇ93B¦యrలనుక%v-Mడf. �()K) 
ఇ93న తరABాత, “(�ట��ంప#ల” రbకలలP మ(5 ÓXగం మ(�క%Jవ ,-న/మ+ 
FGనుK5ల%క% ఉపZగపడfతªంco. 

వచనమ' 13. తమ తమ'~efM తమ�� ఐK)ప#h క% aసుక%B¥ళ�మR :ెప>క 
మ+ను<\, యrFwబ+ తన క%మrరAలను రbకల% �()K) aసుక%B¥ళ�మR :ె<�>ను. 
ఆయన |కJ ¤Tా మ+ఖ/త ఎకJడ ఉనMcో  మ()య+ సంవతOరమ+ల తరబzk 
ఆయన ఎలr మr(ాzో  ఇco �ెdయజ�సుh ంco. రbకల% �()K) ఇచు3టలP అతRF¡ 
బX,ే� ల�దు FాË, తన క%మrరAzైన బµv-/�నును వదలడం B¦(� 7షయం. తను 
<ిTయ+(ాలÒౖన (ా]§ల% 9వ() క%మrరAzైన బµv-/�నును FwలP>వడం అతRF¡ 
హృదయ B¦దన; మ()య+ కరAవ# ÓXరమ+Kా ఉంzk క%టyంబమంతట� బTతªక%ను 
అ¤ాయమ+లP పడB¦[ింco Fాబట��  9వరక% తన �� దరAల�� క�డ బµv-/�నును 
ఐK)ప#h క% aసుక%B¥ళG� టక% అనుమ�ం:ెను.  

వచనమ' 14. ఐగ+ప#h లP ,-న/మ+ FGనుటక% యrFwబ+ �దట�Kా తన పco 
మంco క%మrరAలను పం<నిప#>డf, అతడf Bా() FGరక% ¤Tా రÃన :ే�ాzో  ల�cో  
Bాక/మ+లP :ెప>బడల�దు; అ��,ే ఈ సమయంలP అతడf మQ దుఃఖమ+ 
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¤ø ంco RసOQయ+RKా ఉండడం మనం చూ�ాh ం. అతడf అv¦క పTశMల<�ౖ ,-/స <�ట�� 
య+ండవచు3ను: బµv-/�నును అతడf మరలr చూ�ాh z-? ~ôి/ను :ెరలP 
నుంzk 7zk<ించబడ�-z-? శF¡hవంతªzెనౖ మ()య+ భయంకరంKా కR<ిం:ే ఐగ+ప#h  
¤ాలక%డf |ద� సQయం ¤ø ందz-RF¡ B¥ళGh నM ఈ పTమrదకరs¢£న 
పTయrణమ+ను తన క%మrరAల% ఎవ(�Æv- అ,oగ��ాh (ా? ఈ F¡�ష� సమయంలP, 
అబXT Qమ+క% (17:1), ఇ�ాOక%క% (28:3) మ()య+ తనక% (35:11) కR<ిం9 F¡�ష� 
ప()[ిÃతªలP�  ఆదరణ మ()య+ బTతªక%టక% R(Þ¶ణ కdK)ం:ే సరÃశక>/ eైన uేవ.efM 
( יַּדַׁש לֵא , ’El Shadday), యrFwబ+ స>ష�ంKా జåæ పకం :సేుFGv¥ను. ఈ 
ఆలPచనలను మనసుOలP ఉంచుFGR, సరSశక%h zైన cవే#RF¡ ఈ 7ధంKా ¤Tా ()Ãసూh  
తన క%మrరAలను c�7ం:నెు: ఆ మనుష�$డW X xతర సహ: దర=N 
బ�`#$Xనును XకపUr\ంచునటmn  సరÃశక>/ eైన uేవ.డW ఆ మనుష�$N x�దుట 
¬మ'~ను కర=ణãంచును rాక. |̀ను ప.తDÆÚనుడ cౖ̀ య'ండవల3ిన x�డల 
ప.తDÆÚనుడ నగ'దునN pాY\Qb kె�·Uను. యrFwబ+ ÖóÌష?s¢£నc-R FGరక% ఎదురA 
చూ:ెను, FాË 7జయవంతªzౌ�-డv¦ నమ´కం అతRF¡ ల�క¤� �«ను; అందు:ేత, 
ఊ]̂ం9నco జరAగ+నR అంKÞక()ంచుటక% [ది%పzెను. �ా(ాంశంKా, అతడf, “v¦ను 
ప#తT]ëనుడv¥ ౖయ+ండవల[ిన �«డల ప#తT]ëనుడనగ+దునR :<ె�>ను.”7 cేవ#R 
9తhమ+ను అంKÞక()ంచడం తప> అతRF¡ B¦(� మrర!ం ల�క¤� �«ను. 

వచనమ' 15. యrFwబ+ c�B¥న ¤Tా రÃన మ+K)ం9న తరABాత, అతR 
క%మrరAల% (అతR) @ానుకను అcే 7ధంKా తమ తంzkT తమ kతే�ల1n  ఉం9న 
రÁకలను aసుFGv¥ను. అప#>డf, Bా()�� బ�`#$Xనును ±సు@AN ల�� 
ఐగ'ప./ నక>pcqn 234ప. x�దుట NS�Y\. 

234ప. 34వక>NQb సహ: దర=ల 5క7 hజ��ి/  (43:16-25) 

16234ప. pాY\Qb నునM బ�̀ #$Xనును చూ� తన గృహNYాÃహక>NQb-ఈ 
మనుష�$లను ఇంటj@o ±సు@ANµ¾ x ఒక p|టను @O3ి వంట 3ిదâమ' kేxంచుమ'; 
మ"#$హMమందు ఈ మనుష�$ల> `#Qb ÄÉజనమ' kేయ'దురN kె�·Uను. 
17234ప. k�ెిUనటmn  అతడW kే3 ి ఆ మనుష�$లను 234ప. ఇంటj@o 
±3ి@ANµ¾ x�ను. 18ఆ మనుష�$ల> 234ప. ఇంటj@o ర�Uింపబefనందున  
pార= భయపef-æదట మన r© c̀లల1 �Y\r\ �·ట�బefన రÁకల N¬త/మ' అతడW 
మన Xuv@o అక´ా~త�/ rా వ�� Xదపef మనలను u#సుల>rా kెరపటj�  మన 
rాefదలను ±3ి@Aనుటక> ల1పS@o Qె�ిUంkనెను@ANY\.  

19pార= 234ప. గృహNYాÃహక>N5ద«క> వ�� xంటj u#ÃYామ'న 
అతNQb మEటలEef 20అయE$ ఒక మనh; æదట ¡£మ' ఆzరమ' @Aనుట@Z 
వ���¬. 21అxQే ¡£మ' uvr\నk©టj@o వ�� మE r© c̀లను h�ిUనప.UడW, ఇuvr© 
మE మE రÁకల తçN@�క> సY\rా ఎవY\ రÁకల> pాY\ r© c̀మ��ల1 నుంeెను. అh 
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kేతపటm� @AN వ���¬. 22ఆzరమ'@Aనుటక> మY\ రÁకలను ±3ి@AN వ���¬; 
మE రÁకలను మE r© c̀లల1 c̀వర= p|3ిY© మEక> QెSయదN kె�ిUY\. 
23అందుకతడW-Xక> èZమమగ'ను rాక భయపడక>ef; X �ితర=ల uేవ.eెనౖ X 
uేవ.డW Xక> X r© c̀లల1 ధన¬kె�ను. X రÁకల> `#క> మ'టj�నవN kె�ిU 
Åి}$నును pాY\5ద«క> ±3ి@AN వkె�ను. 24-25ఆ మనుష�$డW pాY\N 234ప. 
ఇంటj@o ±3ి@AN వ�� pాY\@o  qnయ$rా pార= @ాళÞn  కడWగ'@ANY\. మY\య' అతడW 
pాY\ rాefదలక> ¡£త p|xంkెను. అక7డ Q#మ' ÄÉజనమ' kేయవల�నN hNY\ 
గనుక మ"#$హMమందు 234ప. వచు� p|ళక> తమ @ానుకను 3దిâమ'kే3ిY\.  

వచనమ' 16. �� దరAల% ఐగ+ప#h లP పTB¦Èం9నప#>డf, తమ తంzkT :ె<ి>న 
7ధంKా :ే[ి(). �దట, ఆయన�� <\T¶క%ల% ఉంటXరR R(Þjkం9 BారA Z[\ప# 
�ంట�F¡ B¥V�(). ఖ93తంKా Bా()�� బµv-/�ను క�z- ఉంటXడR గÌ]̂ం9 234ప. 
Bా() Fwసం B¦9య+ంzk ఎదురA చూసుh v-Mడf అR FGంతమంco అనువcoసుh ంటXరA. 
అ��,ే �� దరAల% ఐగ+ప#h ను 7zk9 కv-నుక% �()K) B¥V�నప>ట�నుంzk :-లr 
v¥లల% గzk:-�. ఐగ+ప#h క% (ాజ/ ఉనM�-,oFా()Kా, తన �� దరAల (ాకF�Æ తన 
F¡ట�FÑ వద�  క�రA3R B¦9చూ:ేకంట� Z[\ప#క% :ేయrdOంco :-లr ఉంco. 
మ()ంతKా, Bా() FGరక% ఎదురA చూ9 BారA స�<ించడం చూ[ిన B¥ంటv¦ అతRF¡ 
�ెdయజ�య+మR తన [\వక%లలP ఒక()F¡ ఆజåæ <ిం:ెను. తన �� దరAల% వ:-3రR 
7నMప#>డf, ఖ93తంKా BారA చూడక మ+ను<\ అతడf Bా()R చూ3·ను. 

�� దరAల% వ93న తరABాత Z[\ప# :ే[ిన పT�c� తన తమ+´zైన 
బµv-/�ను pాY\Qb ఉ`#MడనM గÌ]̂ంప#<�ౖ ఆ,-రపzk ఉంco. 234ప. తన 
గృహNYాÃహక>NQb: ఆ మనుష�$లను ఇంటj@o ±సు@AN µÀ మ~N ]Áచ3()ం:ెను. 
అప#>డf [\వక%డf B¥V� p|టను @O3ి మ"#$హMమందు ఈ మనుష�$ల> (అతR��) 
ÄÉజనమ' kయే'టక> సమసhమ+ను 3ిదâపరచవల�ను (18:7, 8; ల�Fా 15:23 
చూడంzk). 

వచనమ' 17. సంపనుMడf మ()య+ శF¡hవంతªzైన యజమrR కv-ను నుంzk 
పరcేÜల%Kా వ93న ఒక సమ2హమ+ను Óíజనమ+నక% (43:32), ఎందుక% 
ఆశ�� ఆQSRసుh v-Mzో  బహÕÖా [\వక%RF¡ అరÃం Fాల�దు, అతడf తన యజమrR 
మrటను అనుస()ం9, ఆ మనుష�$లను 234ప. ఇంటj@o ల�c- “అంతఃప#(ాRF¡” 
(NLT) ±సు@ANµ¾ x�ను. 

వచనమ' 18. 234ప. ఇంటj@o ర�ిUంపబefనందున �� దరAల% ఆశ3ర/పzk(). 
ఐగ+<ిh  ¤ాలక%డf తమను పటy� FGనుటక% వల B¥య/z-RF¡ చూసుh v-MడR 
అనుమrRం9(). ఐగ+ప#h క% Bా() �దట యrతTలP Bా() r© c̀లల1 �Y\r\ �·ట�బefన 
రÁకల N¬త/మ' Bా()R Èjkంచుటక% ఇco ఒక మrర!మR Bారనుక%v-MరA. 
రbకలను cొంK)dంచుట వలన Èjk�ాh డR BారA �ా,-రణంKా భయపz-Ý రA. 
తరABాత, Bా()F¡ వ/�రకమ+Kా c�RR ఉపZK)ం9 అక�ా´తªh Kా ఆ మనుషª/ల% 
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Bా() Xద పef, Bా()R u#సుల>rా :ెరపట�� Bా() rాefదలను aసుక%ంటXరR 
ఆంcోళన :ెంc-రA. BారA Z[\ప#ను BాణÀజ/FారAలÒౖన పTయrణÀక%లక% 
అ�´B¦[ినప#>డf Z[\ప# ఏ RసOQయ [ిÃ�లP ఉv-Mzో (37:25-28; 
42:21)-ఈ శFÑhవంతs¢£న ¤ాలక%RF¡ మ()య+ అతR మనుషª/లక% 7రAద%ంKా 
�� దరAల% క�z- RసOQయ [ిÃ�లP ఉv-MరA. 

వచనమ' 19. BారA 234ప. గృహNYాÃహక>N5ద«క> వ��నప.UడW, 
�� దరAల% xంటj u#ÃYామ'న అతNQb మEటలEefY\. “u#ÃYామ'”నక> ÆéêD 
పదమ' ( חַתֶּפ , pethach) “�రెచుట” ల�c- “తల%ప# మrర!మ+” అR క�z- 
అనువcoంచవచు3.8 �� దరAల% Z[\ప# �ంట� c-S(ామ+ మ+ందు ¤Tా ంగణంలP 
ఉv-MరR Bాక/మ+ �లె%ప#తªంco (43:24 చూడంzk). 

వచనమ' 20. Bా()R పటy� క%ంటXరR మ()య+ తమను �-మ+ రjkంచుక%v¦ 
అవFాశం ల�క%ంz- cో~ిKా ప()గణÀంచబz-Ý రR భయపzk ¤ాలక%R �ంట�లP 
పTB¦Èంపక మ+ను<\ Bా() 7షయమ+ను �ేటపర:-లR �� దరAల% అనుక%v-MరA. 
[\వక%R�� BారందరA ఒF� సSరం�� మrటX� zk, BారA ఐగ+ప#h  (ావz-RF¡ గల 
ఒF�ఒకJ Fారణం æదట ¡£మ' ఆzరమ' @Aనుట@Z వ���మN :<ెి>().  

వచనమ' 21. BారA కv-నుక% �రAగ+ పTయrణంలP, BారA uvr\నk©ట [Bా()] 
r© c̀లను h�ిUనప.UడW, ఆశ3ర/ంKా ఎవY\ రÁకల> pాY\ r© c̀మ��ల1 నుంeెనN 
అప#>డf ఒ�h  :ె<�>ను. ఇకJడ Bా() 7వరణ (�ండf సంఘటనలను 42:27, 28 
(ఒక �� దరAR :తే రbకల% కనుKnనబzనెు) మ()య+ 42:35 (Bారంద() K5v¥లలP 
రbకల% కనుKnనబడfట) ఒF� కథనంలP సూ9సుh ంco. ఇco [\వక%R 
ôసప#చు3టక% :ేయబడల�దు, FాË అ� ¤Tా మ+ఖ/s¢£న సంఘటనలPF¡ తSరKా 
¤� వ#టక% :ేయబzkంco: తçN@�క> సY\rా రbకలను �ెచు3ట c-S(ా �� దరAల 
Rజå�aR కనుపర:ెను. 

వచనమ' 22. అదనంKా ఆzరమ' @Aనుటక> రbకలను aసుFGR ఐగ+ప#h క% 
�()K) వ93�మR మ()య+ Bా() ,-న/ప# r© c̀లల1 రÁకల> ఎవరA <�టX� (5 
�ెdయదR Bా() |కJ 7నMపమ+ను FGన�ాK)ం:నెు. Bా()R 
పTÈMంచక¤� �నప>ట�F¡Ë మ()య+ Bా()<� ౖ వ/�(�కంKా ఆ(5పణల% 
B¦యనప>ట�F¡Ë �� దరAల% ఈ 7షయrలRMట�R �-మంతట �-st :ెప#>టక% 
పâనుFGR(). Bా() �దట� యrతTలP ఐగ+ప#h  ¤ాలక%డf Bా()R చూ9న 7ధమ+ను 
ఆ,-రమ+ :ే[ిFGR, అతడf Bా()R cొంగల%Kా చూ�ాh zôే అనుక%v-MరA.  

వచనమ' 23. �� దరAల% ఆÈం9నc-RF¡ వ/�(�కంKా, Z[\ప# 
గృహR(ాSహక%R |కJ స>ందన Bా()R ఆద()ం:ే 7ధంKా ఉంco. cేవ#R దయ 
వల�  రbకల% �()K) ఇవSబzkన7 :ెపâh  Bా() బXధను ఆంcోళనను వ/కhపర:ెను. 
అందు:ేత, Xక> èZమమగ'ను rాక,9 భయపడక>ef; X �తిర=ల uేవ.eెనౖ X 
uేవ.డW Xక> X r© c̀లల1 ధన¬k�ెను అR :ె<�>ను. అప#>డf [\వక%డf, X 
రÁకల> `#క> మ'టj�నవN :ె<�>ను. BాసhBాRF¡, రbకల% �()K) ఇచు3టలP cేవ#R 
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కృపక% ఒక ¤ాతTKా అతడf పR:[ే\ను. ఇవËM క�డ �� దరAలక% అనుమrనం 
కdK)ం9 ఉంటX�, మ()య+ Åి}$నును pాY\5ద«క> ±3ి@AN వ��నప.UడW 
BారA ఆశ3ర/పzk RÈ3ంతKా ఉండవల[ింcే. ఖ93తంKా, BారA త¶ణ పTమrదంలP 
ల�రR ఇco �ెdయజ�సుh ంco. 

వచనమ'ల> 24, 25. [\వక%డf �� దరAలను 234ప. ఇంటj@o ±సు@AN వ�� 
pాY\@o  qnయ$rా, pార= @ాళÞn  కడWగ'@ANY\. అతడW pాY\ rాefదలక> ¡£త 
p|xం�నప.UడW అతR దయrళతSం FGన�ాK�ను. ఇ7 ఆ�థ/మ+నక% 
�ాంపTc-యs¢£నటyవంట� Fా(ా/ల% అ�నప>ట�FÑ (18:4; 19:2; 24:32; 
v-/యr,oపతªల% 20:21 చూడంzk), ఈ మనుషª/ల% Bా()�� అంత మం9Kా 
వ/వహ()�ాh రR అనుFwల�దు. 7ÖÌా ం� ¤ø ంcoన తరABాత, ఐగ+ప#h  ¤ాలక%డf 
మ"#$హMమ' వచు�p|ళక> �� దరAల% యrFwబ+ @ానుకను 3ిదâమ'kే3ిY\ (43:11, 
15) ల�c- “ఏర>ర9()” (NJB). అక7డ Q#మ' ÄÉజనమ' kేయవల�నN hNY\ గనుక 
మనుషª/ల% ఈ 7ధంKా :[ేి(). 

సహ: దర=ల> మY\య' 234ప. ÄÉజనమ' పంచు@Aనుట 

(43:26-34) 

26234ప. ఇంటj@o వ��నప.UడW pార= తమ kేత�లల1నునM @ానుకను 
ఇంటjల1N@o Qె�� అతN@o��, అతN@o |̀లను ´ాr\లపefY\. 27అప.UడW-Xర= 
kె�ిUన మ'సSpాeైన X తంefD èZమమ'rా ఉ`#Me#? అతడW ఇంక 
బD�@oయ'`#Me#? అN pాY\ èZమసమEk#రమ' అefr\నందున pార= 28  u#సుeైన 
మE తంefD ఇంక బD�@oయ'`#MడW èZమమ'rాను`#MడN వంr\ ´ాr\లపefY\. 
29అప.UడతడW కనుMల��/  తన తSn క>మEర=డWను తన తమ'~eైన బ�`#$Xనును 
చూ�-Xర= `#Qb k�ెిUన X తమ'~డW ఇతeే`#? అN అefr\–`# క>మEర=e#, 
uేవ.డW NనుM కర=ణãంచును rాక అ c̀ను. 30అప.UడW తన తమ'~NXద 
234ప.నక> �4Dమ µÀ ర=n @AN వkె�ను గనుక అతడW తÃరపef x�డW�టక> k©టm 
pcద@o ల1పS గuvల1N@o pcqn అక7డ ఏe�ెను. 31అప.UడW అతడW మ'ఖమ' 
కడWగ'@AN pcల>పS@o వ�� తనుMQ#ను అణచు@AN, ÄÉజనమ' వefëంచుడN 
kె�·Uను. 32అతN@oN pాY\@oN అతNQb ÄÉజనమ' kేయ'చునM ఐగ'�ీ/య'లక>ను 
p|ర=p|ర=rా వefë ం�Y\. ఐగ'�ీ/య'ల> ÆéêDయ'లQb కS3ి ÄÉజనమ' kేయర=; అuv 
ఐగ'�ీ/య'లక> Æíయమ'. 33జZ$ష�ª డW æదల>@AN కNష�ª N వరక> pార= అతN 
x�దుట తమ తమ xîడW kÌప.Uన క�ర=�ంefY\ గనుక ఆ మనుష�$ల> ఒకNpcౖప. 
ఒకడW చూ� ఆశ�ర$పefY\. 34మY\య' అతడW తనx�దుటనుంef pాY\@o వంత�ల��/  
పం�·ను. బ�`#$Xను వంత� pారందY\ వంత�లకంట� అxదంతల> rÌపUuv. pార= 
hందు ఆరr\ం� అతNQb కS3ి సంత�Åి�rా Q#D r\Y\.  
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వచనమ' 26. ఐగ+ప#h క% (ాజ/ఉనM�-,oFా()Kా, 234ప.క> (ాజ,-RలP 
మ()య+ v¥ౖల% zెలr�  ప()సర ¤Tా ం�-లP�  బXధ/తల% ఉv-M�. తన �� దరAల% 
స�<ిసుh నMప#>డf చూ9 అతడf Bా/¤ారమ+నక% B¥V�¤� �«ను, FాË తరABాత 
ఇంటj@o �()K)వ:ె3ను. అప#>డf BారA యrFwబ+ తమ�� పం<ిన @ానుకను 
ఇంటjల1N@o Qె�� మ()య+ అతN@o |̀లను ´ాr\లపef KÎరవమ+ను పTచురపర9(). 
ఇco 42:6ను మరల :ెప>డం మ()య+ Z[\ప# కలలక% మ(5 v¥రB¦రA>. అ��,ే 
ఈ సంఘటనలP, Z[\ప# (�ండవ కలక% తK)నటy� Kా (37:7, 9, 10) “పదFGండf 
న¶�-T లక%” సూచనKా పదFGండfమంco �� దరAల% Qజరయr/రA. 

వచనమ'ల> 27, 28. అదనంKా, Bా()R అzkK�వరక% మrటX� డక%ంz-, 
�� దరAల% తమ Rజs¢£న cౌత/మ(ా/దలను ¤ాట�ం:-రA. pాY\ èZమ 
సమEk#రమ'ను ( םֹולָׁש , shalom, “సమr,-నమ+”) Z[\ప# అefr�ను. తన 
�� దరAలక% B¦[ిన Rజs¢£న పTశM ఏంటంట� “� మనసులలP మ()య+ 
హృదయrలలP సమr,-నం (పâ()h j�మమ+) ఉనMc-?” అ��,ే Bా()�� ఆగల�దు; 
యrFwబ+ గ+()ం9 క�z- అcే పTశM అzkK�ను: Xర= kె�ిUన మ'సSpాeైన X తంefD 
èZమమ'rా [shalom, ‘సమసhమ+ సమr,-నం��], ఉ`#Me#? ఈ సమయrRF¡ 
యrFwబ+ మ+సdBాడfKా ఉv-MడR యrFwబ+ �«()K), అతడW ఇంక 
బD�@oయ'`#Me#? అR అzkK�ను.   u#సుeైన మE తంefD” అR యrFwబ+ను 
సూ9సూh  �� దరAల% ఐగ+ప#h  ¤ాలక%RF¡ స()Kా ఉతhర�93(). అతడf ఇంక 
బD�@oయ'`#MడW మ()య+ èZమమ'rా [shalom] ను`#MడN :ె<ి>(). ఈ 
సమr:-రం మ+K)ం9న తరABాత, మరల ´ాr\లపefY\. 

వచనమ' 29. తన మ+ందు �ాK)లపzkన తన �� దరAల B¥ౖప# Z[\ప# 
స>ష�ంKా చూసుh v-Mడf; FాË కనుMల��/  చూడrా k#లE సంవతO(ాల%Kా చూడR 
మ+ఖమ+ను చూkెను. అతడf తన తSn ((ా]§ల%) క>మEర=డWను , తన తమ'~eెనౖ 
బ�`#$Xను. FGంత సమయం ¤ాటy సం��షం కdK) య+ంzk, Xర= `#Qb kె�ిUన 
X తమ'~డW ఇతeే`#? అను ఈ పTశM�� తన సంజåæ v-త´క మrటలను 
FGన�ాK)ం:ెను. అ��,ే అతను :-లr కదdంచబz-Ý డf గనుక BారA స>ంcoం:ే 
సమయమ+ను Bా()F¡ ఇవSల�దు. బదుల%Kా, `# క>మEర=e# uేవ.డW NనుM 
కర=ణãంచును rాక అ c̀ను. 

ఈ అనుFGనR c�B¥న ఇతర �� దరAలక% ఆశ3ర/ం కdK)ం9 Bా()R 
ఆశ3ర/చF¡తªల%Kా :ే[ింco, “ఈ ¤ాలక%డf అలrట�co ఏc� క�z- ఎనMడf 
మనF�ందుక% :ెప>ల�దు?” తన �� దరAR కంట� అతడf :-లr సంవతO(ాల% 
<�ద�Bాzెనౖప>ట�FÑ, Z[\ప# బµv-/�నును “v- క%మrరAz-” అR <ిd9ంco 
వయసుO �zే- వలన Fాదు. బదుల%Kా, ఇco ఒక ఉనMతs¢£న వ/F¡h తన కంట� 
తక%JవBాR<�ౖ చూ<ని 7,ేయతను పT�÷ం÷సుh ంco. ఐగ+ప#h  పTభ+తSంలP ఉనMత 
అ,oFా() ¤ాతT ¤� ~ిం9 ఒక య+వక%zైన ]ÁÂT వ/F¡hR (na‘ar; 43:8) 
సంబ� ,oంచుట Z[\ప# |కJ మrరAB¦షంలP ఒక ÓXగం Fావచు3.  
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వచనమ' 30. �4Dమ µÀ ర=n @AN వ�� బµv-/�ను �«దుట తన 
ÓXB"cేSకమ+ను ఆప#FGR, 234ప. తÃరపef తన గcoలPనుంzk బయటక% వ93 
x�డW�టక> స§లమ' pcద@�ను. �� దరAల% చూడక%ంz-, తనుM �-ను 
Rయం�TంచుFGను వరక% కనుKnనబడfట నుంzk త<ి>ంచుFGనుటక% õల%Kా తన 
గuvల1N@o pcqn అక7డ ఏeె�ను. ఈ కథనమ+ Z[\ప#ను ఏzే3BాzkKా చూ<సిుh ంco 
(42:24; 43:30; 45:2, 14, 15; 46:29; 50:1, 17). “�(Þ́ యr ‘7లrప పTవకh’Kా 
<ిల%వబzkనప#>డf, Z[\ప# ‘7లrప <ితరAడf’ అR F�v¥Md ఏ. మrథూ/e 
:ె¤ా>డf.”10 

వచనమ' 31. అప.UడW అతడW మ'ఖమ' కడWగ'@AN pcల>పS@o వ�� 
ÓXB"cేSKాలను అణచుFGR ÄÉజనమ' వefëంచుడN :<ె�>ను. కరAవ#�� 
బXధపడfతªనM �� దరAలక% Z[\ప# Óíజనమ+ ఏ(ా>టy :ే[�ను-Bా()లP 
�ü�´coమంco :-లr Fాలం F¡Ìతం అతడf K5�లP నుంzk Bా() కరAణ FGరక% ఏzk3 
7నM7ంచుచుండKా Óíజనమ+నక% క�రA3v¥ను (37:24, 25; 42:21). 

వచనమ' 32. Z[\ప# ఏ(ా>టy :ే[ని Óíజనమ+ వద�  క�రA3v¦ పద%� ఈ 
coన ¤ాఠక%లక% 7ంతKా ఉంటyంco: [\వక%ల% ఆQరమ+ను మ()య+ 
c-T jfరసమ+ను Bా() యజమrనుRF¡ B¦రAKా వefëంk#ర= మ()య+ అతR 
�� దరAలక% B¦రAKా వefëంk#ర= మ()య+ అతNQb ÄÉజనమ' kేయ'చునM 
ఐగ'�ీ/య'ల> p|ర=rా వefë ంచు@ANY\. ¤Tా gన సమrజంలP సంసJృ� మ()య+ 
�ాంపTc-య ]Áచు3తగ+! ల% ¤ాట�ం:ేBారA. �ా,-రణ ఐగ+<ీhయ+ల% Z[\ప#లrంట� 
ఉనM�-,oFారAల�� భ+#ంచక�డదు మ()య+ ఐగ'�ీ/య'లందర= పరcేÜల 
నుంzk B¦రAKా ఉంz-d. ఈ RషhiమణలP, BారA కల3 ి ÄÉజనమ' kేయNpాY�¨న 
ÆéêDయ'ల> ఇ�zkయ+v-MరA; Óíజనప# బల�  వద�  Óíజనమ+ పం9<�ట�డం Bా()F¡ 
Æíయమ' (46:33, 34; Rర!మ. 8:26). ]§యమ+క% ]ÁÂT పదs¢£న ( הָבֵעֹוּת , 
tho‘ebah), “స]̂ంచక�డR” (NIV) “అసహ/s¢£న” (ESV) అR క�z- 
:ెప>వచు3. 

వచనమ' 33. పTÓX7త ఐగ+<ీh  అ,oFా()�«£న ఈ అ,oFా()�� Óíజనమ+ 
:ేయ+టక% ఆQSRం9నప#>డf �� దరAల% ఆశ3ర/పz-Ý రA, FాR జZ$ష�ª డW 
æదల>@AN కNష�ª N వరక> pార= అతN x�దుట తమ తమ xîడW kÌప.Uన 
క�Y©�ండWట c-S(ా Bా() ఆశ3ర/మ+ను F�వలం ఊ]̂ంచవచు3ను (44:12 
చూడంzk). “మనdM అడfగక%ంz- మన �ùడf :nప#>న అతను మనను ఎలr 
క�(53బµటX� zో?” అR BారA ఆశ3ర/¤� Bాd. ఇco అనుFwక%ంz- జ()K)ంco Fాదు, FాË 
ఇco ఎలr v¥రB¦()ంcో  Bా() వద�  జBాబ+ ల�దు. BారA :ేయగdK)ంco ఒకN pcౖప. 
ఒకడW చూ� ఆశ�ర$పడడం మEతD¡£. 

వచనమ' 34. �� దరAలను Rజs¢£న కÌమంలP క�(53బµట��  అతడW తన 
x�దుటనుంef pాY\@o వంత�ల��/, Z[\ప# అ�థులను అZమయపర:ెను; 
FాË Z[\ప# బµv-/�నుక% pారందY\ వంత�లకంటß అxదంతల> rÌపUuv 
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ఇ93నప#>డf BారA బహÕÖా అజåæ తంలP య+ండవచు3. అతడf బµv-/�నుక% 
ప¶¤ాతం ఎందుక% చూ<ిం:-zో  �� దరAల% Bా()F¡ BారA అనుFGRయ+ండfటలP 
సంcేహం ల�దు (45:22; 1 సమ2�Øల% 1:4, 5). ఈ అRBార/ Fా(ా/ల c-S(ా 
Z[\ప# తన గ+()ం9 తన �� దరAల�� �ేటKా :ెప>క%ంz- FGRM గ+()hంప#ల% 
ఇసుh నMటy� Kా కR<ిసుh ంco. 

Bా() అనుమrనమ+ను పTకJన <�zk�,ే Z[\ప#�� కS3ి సంత�Åి�rా Q#D r\Y\. 
¤Tా gన 7ందుల �ాంపTc-య పTFారంKా, “BారA అతR�� కd[ి సంతృ<ిhKా �-T K)()” 
(NJPSV). BారA �-T K)న బలs¢£న ¤ాËయమ+ |కJ FGలత Bా()R “Rమ´ళంKా” 
(CEB) ఉం9ంco. ఈ Bాక/మ+లP רַכָׁש  (shakar) అను ]ÁÂT పదమ+నక% 
“�-T గడం” ల�c- “మతªh లP ఉండడం”11 అR అరÃం. అ��,ే ఒకB¦ళ అ¶(ారÃ 
అనుBాదంను ఒప#>క%నMప>ట�FÑ (TEV చూడంzk), Z[\ప# మ()య+ అతR 
�� దరAల పనులను రచ�త s¢చు3క%v-MడR Fాదు c�R అరÃం.12 ఒకB¦ళ ఆ 
బలs¢£న ¤ాËయమ+ను �-T K)న మతªh లP ఉంzk¤� �,ే v¦ట� cేవ#R పTజలక% ఇco 
ఉc-హరణKా ఉపZK)ంచక�డదు, జలపTళయం తరABాత výవహÕ |కJ 
మద/ం మతªh ను మనం అనుస()ంచక%ంz- ఉండfనట��  (9:21). 

అనÃయమ' 

uేవ.N మEరÛదరïకం (అ"#$యమ' 43) 

cేవ#డf తన 9తhమ+ను v¥రB¦ర3z-RF¡ à7తంలP జ()K� సంఘటనల c-S(ా 
పTజలను ఎలr నzk<ిం:-zో  Z[\ప# కథ మనక% బ� ,oసుh ంco. 7ÖóషంKా, 
అ,-/యమ+ 43 ఆయన మrర!దరFంలPRF¡ ఒక s¢ళక%వను �ెdయజ�సుh ంco. 

పTజలను అతR B¥ౖప# �Tప#>FGనుటక% à7త ప()[ిÃతªల ఒ�hzkR cేవ#డf 
ఉపZK)ంచుక%ంటXడf. కరAవ# వలన, ఆQరమ+ FGనుటక% FGరక% ఐగ+ప#h క% 
�()K)B¥ళ�మR యrFwబ+ తన క%మrరAలక% అనుమ�R:3ెను. �దటKా, రbబþను 
తన �ద�() క%మrరAల à7తమ+ను బµv-/�నుక% ర¶ణKా అడfÝ <�ట��నప>ట�FÑ 
(42:37, 38) ఐగ+ప#h క% �()K) B¥½ú�టప#>డf బµv-/�నును తన క%మrరAల�� 
పంప#టక% యrFwబ+ అనుమ�ంచక¤� �«ను. :-లr Fాలం F¡Ìందట యrFwబ+ 
రbబþను<�ౖ నమ´కమ+ను FwలP>�«ను; మ()య+ Z[\ప#ను మ()య+ 
~ిô/నును à7తంలP ఎప>ట�FÑ FwలP>యrను అనుక%v-Mడf. అందు:ేత, BాRR 
క�డ FwలP>�-నv¦ భయమ+��, తన క%మrరAల% ఐగ+ప#h క% �()K) B¥½ú�టప#>డf 
Bా()�� క�డ బµv-/�నును పంప#టక% ఇష�పడక ¤� �«ను. క%టyంబమ+ ఈ 
కరAవ#లP à7ంచగలదనM నమ´కం భయంకరంKా కR<ిం9ంco. 
క%టyంబంలPనునM ఉcoTకhత యrFwబ+క% మ()య+ తన <�ద�  క%మrరAలక% మధ/ 
ఎప#>డూ భ()ంచ(ాRcoKా ఉంco; FాË మ+ఖ/ంKా ఇco బµv-/�నుక% కష�ంKా 
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ఉండవచు3 ఎందుకంట� అతR తంzkT తన క%మrరAలంద(ÞM అంట� అతR 
క%మrరAలను, అతR ÓXర/లను, అతR <ిల�లను (46:26 పTFారంKా “అరB¥ౖ-ఆరA 
మంco”) FwలP>�v- అతRR ప¶¤ాతంKా రjkసుh v-Mడf. 

�ాSరÃం బµౖ÷j అంతటX ఖంzkంచబzkంco. �దట ఇco �ø ంత అవస(ాల��, 
Fw()కల�� మ()య+ అకJరల�� సంబంధం కdK)య+ంటyంco. పTపంచమంత తమ 
Fw()కల% aర3z-RF¡ ఉనMదR �ాSరÃపరAల% పR :ేసుh ంటXరA మ()య+ Bా()F¡ 
Fావల[ినco cొరకనప#>డf QRకరs¢£న 7ధంKా పT�c-zk :�ేాh రA. అలrట� 
7ధSంసక పTవరhనక% ఉc-హరణల% క�ùనులP (4:1-15), జలపTళయం మ+ందు 
దుషª� లలP (6:1-12), �ø cొమ మనుషª/లలP (19:1-9), k ీd~ీhయ+ల [ీh Ðల�� 
సం�� ను |కJ లÒౖంK)క సంబంధంలP (v-/యr,oపతªల% 14:1–16:31), బ�ెäబX�� 
c-õదు వ/¨:-రంలP (2 సమ2�Øల% 11:2–12:23), v-బ� తª c-T ¶��ట FGరక% 
ఆQబ+ Fw()కలP (1 (ాìల% 21:1-16), మ()య+ ధనమ+ FGరక% య2c- Fw()కలP 
(మతh� 26:14-16; ZQను 12:3-8) కR<ి�ాh �.  

కv-నులP Knప> jfమమ+ FGన�ాగ+తªండKా, యrFwబ+ మ()య+ అతR 
క%టyంబమ+ ఐగ+ప#h  సరఫ(ా నుంzk [\క()ం9న ఆQరమ+ను [\7ం9(). 
అందు:ేత, <తిరAడf బµv-/�ను తప> తన క%మrరAలను ఐగ+ప#h క% B¥V� 
“FGం:ెమ+ ఆQరమ+ . . . FGనమR” (43:1, 2) ఆజåæ <ిం:నెు. ఈ F¡�ష� ప()[ిÃ�లP 
తన తంzkT�� Bాcoంచుటక% య2c- మ+ందుక% వ:ె3ను. తన తమ+´డf ల�క%ంz- 
ఐగ+ప#h క% �()K) B¥ళ�డం RరరÃకం అR ఐగ+ప#h  ¤ాలక%డf ఒ�h  :ె<>ిన పTకటనను 
అతడf యrFwబ+క% జåæ పకం :ే[�ను. బµv-/�నును aసుక%B¥V�vే¦ తప>, Bా() 
పTయrణం ఫdంచదు; BారA ఏ ,-న/ం ల�క%ంz- మ()య+ ~ిô/నును :ెరలPv¦ 
ఉం9 BారA మల%ప# �రAగ+�-రA. cేవ#డf, Z[\ప# c-S(ా, ¤ాÖా3�-h పం 
మ()య+ ¶మrపణ ఫdతంKా ఒక ప#నఃకల�కను �ెసుh v-Mడf.  

cేవ#డf హృదయrలను మrరA3టక% ÓXరంను ఉపZK)ంచవచు3. య2c- 
హృదయంలP ఉనM ÓXరం తన పTవరhనలP మrరA>క% c-()a[ింco. అతR క%టyంబ 
పTZజనం FGరక% తను చర/ aసుFwవడం అవసరమR అతRF¡ �ెల%సు. 
ఆcoFాండంలP ఈ సమయrRF¡ మ+ందు, య2c- à7తం మ()య+ పTవరhన  
గ+()ం9 FGco�Kా [ిlారAO :ేయrdO ఉంco; అతడf [ీSయ F�ంc�TకృతªడfKా, 
అసత/వంతªడfKా మ()య+ అv¥ౖ�క%డfKా :ెప>బz-Ý డf (38:1-26). అదనంKా, 
బXRస Bా/¤ారAలక% అతRR 7కÌ�ం:ేందుక% �� దరAలను ]Áచ3()ం9ంco అతz ే
గనుక స>ష�ంKా Z[\ప# కంట� అతడf ధనమ+ను <\T�ం:-డf (37:26, 27). 
v-యకతSమ+నక% అవసరs¢£న ఏ ల¶ణ-ల% క�డ యrFwబ+ <లి�లP�  ల�నటy� Kా 
¤ాఠక%ల% ఊ]̂ంచవచు3. BాసhవంKా, య2c- ఐగ+ప#h  నుంzk బµv-/�నును 
సురjkతంKా �()K) �చెు3టక% తన తంzkTF¡ తనను ఒక జå�నుKా అంcoంచz-RF¡ 
తక%JవKా కR<ించవచు3; FాË అతడf :ే[ింco అcే (43:9). యrFwబ+ |కJ 
v-ల%గవ క%మrరAR à7తంలP cేవ#R అదృశ/ (cెBౖా,�నs¢£న) హసhమ+ పR 
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:ేయడం �దల%<�ట��నటy� Kా కR<సిుh ంco. BారA RవÈం9 “v-ల%గ+ వందల 
సంవతO(ాల%” అ¨వృco%  :ెందుటక% యrFwబ+ను మ()య+ అతR క%టyంబమ+ను 
ఐగ+ప#h క% నzk<,ి Rర!మమ+నక% స()�«£న సమయం వ:ే3వరక% Bా()R అకJడ 
ఉంచుట cవే#R |కJ అం�మ ల¶/ం (15:13-16; Rర!మFాండమ+ 12:40 
చూడంzk).  

�దట, ఐగ+ప#h  ¤ాలక%R కd[\ందుక% బµv-/�నును తన �� దరAల�� 
పంప#టక% యrFwబ+ సమ´�ం:-d. ఈ సమయంలP, cేవ#డf ఇతర హృదయrలలP 
పR:ే�ాh డf. బµv-/�ను FGరక% య2c- హృదయంలP ఒక Knప> ÓXరం ఉనMదనM 
7షయమ+ను యrFwబ+ గÌ]̂ం9నప#>డf స()�«£న దశలP ఒక పT,-న అడfగ+ 
:5టy:ేసుక%ంco. అతRF¡ పâ()h Fారణం �ెáదు, FాË తన తమ+´R<�ౖ య2c- 
|కJ ఆంcోళన Rజమనుక%R ఒప#>క%v-Mడf మ()య+ అco Rజst. 
Z[\ప#ను బXRసKా అ�´B¦యz-RF¡ ¤� T తO]̂ం9నందుF� v¦రమ+గల మన�ాjk 
కలగడం FాదుKాË, Z[\ప#ను FwలP>వ#టలP అతR తంzkT కdK)న దుఃఖమ+ను 
మ()య+ 7()K)న మనుసుOను అతడf జåæ పకం :ేసుFGv¥ను. అందు:ేత, 
బµv-/�నుక% ఒకB¦ళ ఏcైv- జ()K)�ే య2c- బXధ/త భ()ం:ేందుక% 
అంKÞక()ం:-డf. స>ష�ంKా, తన �ద�రA క%మrరAలను FwలP>వ#టలP తన తంzkT 
7()K)న హృదయం�� చసుh v-MడనM ఆలPచనను అతడf భ()ంచల�క¤� యrడf. 

ఐగ+ప#h క% ,-న/మ+ను FGనుటక% ఐగ+ప#h  ¤ాలక%R |కJ ఆజæ R�తhs¢£ 
బµv-/�నును తన �� దరAల�� పంప#టక% యrFwబ+ ఇష�ంల�క%ంz- 
ఒప#>క%నMప>ట�FÑ తన క%మrరAలక% ఏ� జరAగ+తªంcోనR ఆంcోళన :ెంc-డf. 
అందు:ేత, :-లr సంవతO(ాల F¡Ìతం ఇ�ాOక% గృహమ+ను 7zk9 Q(ానుక% 
B¥ళG� దునR పTయrణs¢£నప#>డf తన తంzkT ఇ93నటyవంట� c�B¥నలను 
¤� dయ+నM 7ధంKా యrFwబ+ బµv-/�నును మ()య+ అతR �� దరAలను cేవ#R 
<\()ట c�7ం:ెను (28:3, 4). “ఆ మనుషª/డf � �తర సహÊ దరAR 
బµv-/�నును � కప>K)ంచునటy�  సరSశక%h zెనౖ cేవ#డf ఆ మనుషª/R �«దుట 
�మ+´ను కరAణÀంచును Kాక” అR యrFwబ+ :ె<�>ను. అప#>డf “v¦ను 
ప#తT]ëనుడv¥ౖ య+ండవల[ిన �«డల ప#తT]ëనుడ నగ+దునR Bా()�� :<ె�>ను” 
(43:14). 

�ెdయR భ7ష/తªh  గ2()3 9ంతపడడం FGRM�ారA�  ఒక వ/F¡h |కJ 
మం9తనమ+ను బయటక% �ెసుh ందR యrFwబ+ ¤Tా రÃన 7వ()సుh ంco. తన <ిల�లను 
రjkంచడం cేవ#R 9తhం FాcేôనR యrFwబ+ గÌ]̂ం:-డf-ఒకB¦ళ అలr అ��,ే 
అతడf అంKÞక()ంచవల[ింcే. అపనమ´కం చూ<ించz-RF¡ బదుల%, అతడf 
RజåRF¡ “7ÖాSస c-Sరమ+ను . . . మ2[ిB¦[�ను” (గలaయ+లక% 3:23). 
7ÖాSసం 7జయం గ+()ం9 Q� ఇవSదు, FాË నÈం9¤� క%ంz- క%టyంబమ+ను 
రjkంచుటక% అతRF¡ B¦(� మrర!ం ల�దు. 

తన ఆQSనం ల�క%ంz- ఆs¢ (ాì వద�క% B¥V�ే B¥ంటv¦ తన à7తం 
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పTమrదంలP ఉంటyందనM 7షయం తప> (ాణÀ�«£న ఎ[\hరAక% క�డ అటyవంట� 
అనుమrనst వ93ంco (ఎ[\hరA 4:11). ¤ార[ీక �ామrî జ/ంలPనునM య2దులను 
దుషª� zైన Qమrను Rరb´లమ+ :ే�ాh నR బµco()ం9నప#>డf (ఎ[\hరA 3:12, 13), 
ఆs¢ �ెK)ం9 “v¦ను నÈం9న, నÈం:ెదను” అR :ె<�>ను (ఎ[\hరA 4:16). ఆs¢ 
పTకటన యrFwబ+ పTకట�ం9నc-RR ¤� dయ+ంco “v¦ను ప#తT]ëనుడv¥ ౖ
య+ండవల[ిన �«డల ప#తT]ëనుడ నగ+దును.” Bా() హృదయrలక% ÓXరం 
కdK)ం9న సంఘటనలను గ2()3 అనుక�లs¢£న ఫd�-ల% వ�ాh యR ఎవ()FÑ 
క�z- Q� ఇవSల�మ+; FాË cేవ#డf అబXT Qమ+�� మ()య+ తన 
తరమ+లBా()�� :ే[ని దయగల మ()య+ కRకరమ+ గల BాKా� నమ+లను ఆ,-రం 
:ే[ిFGR �ద�రb క�డ 7ÖాSసం�� Fా(ా/ల% :ే�ారA (12:3; 17:7, 19; 22:18; 
26:4; 28:14; ఎ[\hరA 4:14; 8:10, 11, 17; 9:1-10). ఈ (�ండf సంఘటనలలP 
cేవ#డf Bా() Bా() హృదయ Bాంఛలను v¥రB¦(ా3డf మ()య+, తమను తమ 
పTజలను 7¹ాద మరణమ+ల నుంzk రjkంచుటక% ఆయన తన cైBాకృత 
Fార/మ+లను :ే�ాడf.  

తనక% నమ´కంKా ఉనM పTజలక% |కJ అభ/రÃనలను cేవ#డf ఎప#>డూ 
ఖ93తమ+Kా మంnరA :ేయడf; FGRM�ారA�  వ/F¡hగత Fw()కలక% 7రAద%ంKా ÓX(Þ 
పTణ-Vకల% ఉంటX�. c�RF¡ ఉనMతs¢£న ఉc-హరణ K��Oేమv¦ ��టలP �Øసు 
దుఃoం9 ఈ శÌమల K)v¥Mను �-T గకక%ంz- �üలK)ంచు అR :[ేిన ¤Tా రÃనలP 
కR<ిసుh ంco ([ిల%వలP మరణమ+). “v- �ష�మ+Fాదు, Ë 9తhst 
[ిco%ంచునుKాక” అR :ెప#>ట�� తన ¤Tా రÃనను మ+K)ం:ెను (ల�Fా 22:42). పâ()h 
మR~ిKా, �Øసు [ిల%వ<�ౖ మరణం అతR గమ/మR :ె¤ా>డf; FాË పâ()hKా 
cైవతSం గలBాడf గనుక అv¦క%లక% పT�Kా 7ôచన కÌయధనమ+Kా తన 
¤Tా ణమ+ను ఇవSవలÒనR గÌ]̂ం:-డf (�«షయr 53:11, 12; మrరAJ 10:45).  

]ÁÂT రచ�త, K��ేOమv¦ ��టలP గల ఆత´ |కJ gకట� (ా�TR సూ9సూh  
ఇలr :ె<�>ను, �Øసు “మQ (5దనమ+��ను కËMళ���ను “తనుM మరణమ+నుంzk 
రjkంపగలBాRF¡” ¤Tా రÃనలను యrచనలను సమ()>ం:ెను” (]ÁÂTయ+లక% 5:7). 
అ��,ే cేవ#R 9�-h RF¡ పTభ+వ# లPబడడం గ+Ì zkÝ  7,oR ఆôcoంచడం Fాదు. 
యrFwబ+ Rరçయం క�డ. యrFwబ+ 7ÖాSసం �Øసు 7ÖాSసం కంట� Knప>co 
Fానప>ట�FÑ, అco తృణ pక()ంచ(ాదు. బµv-/�నును ఐగ+ప#h క% పంప#టక% యrFwబ+ 
భయపzెను, FాË క%టyంబం à7ంచుటక% గల ఒF�ఒకJ R(Þ¶ణ తన �� దరAల�� 
9నM క%మ´రAzkM పంపడst గనుక ఒప#>క%v-Mడf. యrFwబ+ ¤Tా రÃన �ెdయR 
భ7ష/తªh  గ2()3న ఆంcోళన FGRM�ారA�  వ/F¡h |కJ మం9తనమ+ను బయటక% 
�ెసుh ందR �ెdయజ�సుh ంco. యrFwబ+ తన �ø ంత ôసFా(ా/ల c-S(ా ఆ (5ìను 
అ,oగ�ం:ే ôసKాడf Fాదు మ()య+ క%టTKాడf Fాదు; తన క%టyంబం |కJ 
దు(ావసÃ  [ిÃ�లP ఇప#>డf అతడf RసOQయంKా తనను తన క%టyంబమ+ను 
cేవ#R దయrc-jkణ-/లక% అప>K)ం:-డf. తరAచూ, F¡�ష� ప()[ిÃతªలP�  cేవ#R <లి�ల% 
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:ేయవల[ింco ఇcే.  
పTజలను మrరAమనసుOలPRF¡ నzk<ించుటక% cేవ#డf Bా() హృదయrలను 

గ+చు3�-డf. ఐగ+ప#h లPనునM �� దరAల హృదయrలలP తన [\వక%డf 
పR:ేయ+టక% అతడf Z[\ప# |కJ మర´s¢£న ఆ�థ/మ+ను 
ఉపZK)ం:నెు. 9వరక% యrFwబ+ తన క%మrరAలను, బµv-/�ను�� సQ 
ఐగ+ప#h క% పంపz-RF¡ Rరç�ంచుక%నMప#>డf, ఐగ+ప#h  (ాìనక% BారA FGRM 
Fానుకలను aసుక%B¥V�(). మ()ంత మ+ఖ/ంKా, BారA Rజå�a పరAల%Kా రAìవ# 
:ేసుFwవz-RF¡, Bా() K5v¥లలP కనుKnనM రbకలను �()K) ఇచు3టక% పâనుFGR(). 
BారA రbకలను చూ9 కలవరపzk(). BారA cొంగతనమ+ అను v¦రమ+నక% 
అమrయక%ల% అ�నప>ట�FÑ, BారA v¦రసుh ల వలÒ ప()గణÀంపబడ�-రR 
భయపzk().  

�� దరAల% ఐగ+ప#h క% వ93నప#>డf, Bా() సమ2హమ+లP Z[\ప# 
బµv-/�నును చూ:నెు; అందు:ేత, మనుషª/లను దయ�� చూ9 అందరA కల[ి 
Óíజనమ+ :ేయ+టక% Bా()R �ంట�F¡ ఆQSRంచమR [\వక%RF¡ ]Áచ3()ం:ెను 
(43:16). ఇco �� దరAలక%నM భయమ+ను ¤� Knట�ల�దు. ఎందుకంటÍ, Bా()R 
పటy� FGనz-RF¡ ఇco ఒక వల అనుక%v-MరA. BారA ఆ v¦రం FGరక% cొంగల%Kా 
ప()గణÀంపబడడం, :ెరపట�బడడం, మ()య+ È¶ 7,oంచబడడం ల�c- చంపబడటం 
ఖrయం అనుక%v-MరA (43:18). 

BారA cొంగతనం :ే[ిన మ+c-� �ల% FాదR �«()K) Bా() R(5� షతSమ+ను 
Rరb<ించుటక% రbకలను �()K) �ె93నప#>డf, �� దరAల% ఎందుక% 
భయపz-Ý రA? BారA మ(5 cోTహ Fార/మ+ను బట��  v¦రసుh ల%Kా ఉండడం 
గమRం:-రv¦ సమr,-నం ఉనMటy� Kా �ెల%సుh ంco: బXRసతSంలPF¡ అ�´B¦యడం 
c-S(ా తమ �� దరAzైన Z[\ప# |కJ [\Sచ3ను cోచుక%v-MరA. Z[\ప#క% 
అలrట� భయంకరs¢£న Fార/ం :ేయ+ట వలన c-RలP ఒక వంచక Fారణం ఉందR 
అనుFGR �� దరAలక% ఒక కృ¤ాFార/ం క�z- అనుమrనంKా మ()య+ 
అపనమ´కంKా కR<ిం9ంco. అప(ాధం |కJ ÓXరం భ()ంచడం సులభం Fాదు, 
మ()య+ c�RF¡ పTజల ఆనందమ+ను cోచుక%v¦ మrర!ం ఉంco.  

BాసhవంKా, Bా()F¡ ఒకప#>డf Z[\ప#<�ౖనునM అసూయ మ()య+ :ెడf 
ఆలPచనల% ఇప#>డf బµv-/�ను<�ౖ ఉనMB" ల�B" కనుKnనుటక%Kాను తన 
�� దరAలను సుఖవంతమ+Kా ఉంచుటక% కృ¤ాF¡ÌయKా Z[\ప# ఈ Óíజనమ+ను 
[ిద%పర9నటy�  అR<ిసుh ంco. Z[\ప# మనసులP ఉనMco �� దరAలక% �ెdయదు; 
Bా() అమrయకతSం గ+()ం9 Z[\ప# [\వక%R ఒ<ి>ం:ేందుక% పTయ�Mం:-రA. 
ఒకB¦ళ అతRR BారA ఒ<ి>[\h  అతడf ఐగ+ప#h  ¤ాలక%zk �«దుట తమ సమస/ 
గ+()ం9 మrటX� zk BారA భయపzkన È¶క% ¤ాతªT ల% Fాక%ంz- దయను Bా()<� ౖ
చూ<ించుటక% ఒ<ి>ంచమR :<ెి>నటy� Kా కR<సిుh ంco (43:20-22).  

సంపనుMzెనౖ మ()య+ శF¡hవంతªzైన ఐగ+<ీhయ+zk ఇంటD� F¡ ఆQSRంపబzk 
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ఆయన�� Óíజనమ+ :ేయ+ట �� దరAలక% భయం కdK)ం9 ఆశ3ర/పర9�,ే 
[\వక%డf Bా() ఊ]̂ంచR అదృష�ం గ+()ం9 c-RF¡ B¦c-ంత అనుBాదం 
ఇ93నప#>డf (�ండవ ఆశ3ర/ం కdK)ంco: “�క% j�మమగ+ను Kాక భయపడక%zk. 
� <ితరAల cేవ#zైన � cేవ#డf �క% � K5v¥లలP ధన�:ె3ను; � రbకల% 
v-క% మ+ట��నవR :ె<�>ను” (43:23). ఈ [\వక%zkF¡ Bా() cేవ#zk గ+()ం9 మ()య+ 
Bా() <ితరAల cవే#డf గ+()ం9 ఎలr �ెల%��  �� దరAల% ఆశ3ర/పzk 
య+ండవచు3ను. తరABాత, ధనమ+ cేవ#R బహÕమrనం అR అతడf ఎలr 
:ెప>గలడf? సంఘటనను గ2()3 �� దరAల% అనువcoం9న c-RF¡ ఇco 
వ/�(�కంKా ఉనMco: Bా() K5v¥లలP నునM రbకల% Bా() ¤ాపమ+లక% cేవ#R 
|కJ È¶ అR Bారనుక%v-MరA (42:28).  

ఒకc-R తరABాత మ(nకట�, అZమయ సంఘటనల% FGన�ాK)న7. తన 
�� దరAల�� కలవz-RF¡ ~ిô/నును :ేరలP నుంzk బయటక% �బేz-Ý డf, మ()య+ 
BారందరA పTఖr/� అ�థుల% వలÒ ప()గణÀంచబz-Ý రA (43:24). Z[\ప# 
వ93నప#>డf, Bా()R అతడf దయKా :ేరA3క%v-Mడf మ()య+ Bా() |కJ 
j�మమ+ మ()య+ తమ తంzkT |కJ j�మమ+ గ+()ం9 అzkKాడf. అతడf Bా() 
తమ+´zkM c�7ం9 లPRF¡ B¥V�¤� �«ను (43:27-30). ఈ సమయrRF¡, Z[\ప# 
తన ÓXB"cేSKాలను అరAదుKా Rయం�Tంచుక%v-Mడf; FాË �-ను నమ´దK)న 
7ధంKా తన �� దరAల% మr()న మనుషª/లR నమ´ల�క¤� యrడf.  

అతను తన పTÖాంతత �()K)¤ø ంcoనప#>డf, Z[\ప# మ+ఖమ+ కడfగ+FGR 
Óíజనమ+ FGరక% తన �� దరAల�� :ే(�ను (43:31). ఆ 7ం�ైన 7ందు Bా()F¡ 
తదుప() ప(Þ¶లక% సంద(ాÅRM ఏ(ా>టy :ేసుh ంco. �ామr#క మ()య+ 
ఆ:-రసంబంధs¢£న Fార/లక% Z[\ప# మ()య+ ఐగ+<ీhయ+లక% వzkÝంచడం 
మrతTst Fాక%ంz-, �� దరAల% తమ �ùడf :nప#>న క�రA3ంzk() (43:32, 33). 
ఇద ఒక భ()ంచల�R యrదృ93కంKా ల�c- cెవౖం కల%గజ�సుక%నM పTదరFనల వలÒ 
కR<ిసుh ంco.  

ఈ ప(Þ¶లP, ప¶¤ాతమ+నక% తన �� దరAల% ఎలr స>ంcoసుh v-M(5 Z[\ప# 
చూz-లనుక%v-Mడf. తన �ø ంత బల�<�ౖ తన �� దరAల% aసుక%నMc-Rకంట� 
బµv-/�నుక% అ�దంతల% ఇచు3ట c-S(ా, తన తంzkTF¡ <ిTయs¢£న ÓXర/�«£న 
(ా]§ల% 9వ() క%మrరAR పట�  �� దరAల% ఆగÌహ ఆB¦Öాలను qణçంKా 
�ెల%సుFwBాలR Z[\ప# అనుక%v-Mడf. అలrట� ఆగÌQB¦శం కనుKnనబడల�దు 
గనుక Bారందరb 7ందును ఆరK)ం9, [\Sచ3Kా �-T K) ఆనంcoం:-రA (43:34).  

Bా() ÓXగంKా ¤ాÖా3�-h పం (“cైవ9�-h ను�ారs¢£న”; 2 FG()ం; �య+లక% 7:9-
11) �ా¶/ం FGరక% Z[\ప# ఇంకనూ ఎదురAచూసుh v-Mడf. అతRR బXRసKా 
అ�´B¦య+టక% Z[\ప# తమను ¶�ం:-లR �� దరAల% అడKాdOన అవసరం 
ఉంco; మ()య+ తమ తంzkTR ôసం :ేయడం వలన BారA ¶మrపణ 
అడగవల[ిన అవసరం ఉంco. సంవతO(ాల%Kా, ఉ÷�న అహంÓXBాల%, అసూయ, 
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కలQల%, అబc-% ల%, క�Ì రs¢£న మrటల% మ()య+ Fా(ా/ల వలన ఈ క%టyంబం 
Kాయపzkన హృదయrల�� బXధపడfతªంco. BారA సమసhs¢£న cేSషమ+, Fwపమ+, 
FwÌ ధమ+, మ()య+ దుష�తSంను 7స()rం9 దయను, కరAణ-హృదయమ+ను, 
ఒక()v¿కరA ¶�ంచుటను v¦రA3FwBాd (ఎk �[ీయ+లక% 4:31, 32 చూడంzk).  

సమE"#నమ' (43:23, 27) 

Z[\ప# కథలP ]ÁÂT పదs¢£న  అv¦క 7,-ల%Kా (shalom)  םֹולָׁש
Bాడబzkంco. అ,-/యమ+ 37లP, �� దరAల% Z[\ప#క% “సమr,-నమ+” 
(“[\Mహపâ()తంKా”) అR పల%కల�దు. ఎందుకంటÍ, ఇతర క%మrరAల కంట� 
యrFwబ+క% ఇషª� డf కనుక (37:4). తరABాత, యrFwబ+ Z[\ప#ను తన 
�� దరAల |కJ j�మమ+ను (“సంj�మం”) గ2()3 �ెల%సుFGR రమ´R 
~�F�మ+నక% పం<�ను (37:14). 43:23 లP, Z[\ప# [\వక%డf j�మమ+�� 
(Öాంతం��) �� దరAలక% తన Bా/ఖr/లను ¤Tా రం¨ం:నెు మ()య+ “భయపడక%zk” 
అR Bా()R ]Áచ3()ం:నెు. Z[\ప# ఇంట�F¡ �()K) వ93నప#>డf, తన �� దరAల% 
యrFwబ+ పం<ిన Fానుకను అతR F¡:ె3ను మ()య+ అతడf Bా() |కJ 
j�మమ+ను (“సంj�మం”) గ2()3 మ()య+ Bా() తంzkTR గ2()3 అzkK�ను (43:27). 
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