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అ"#$యమ' 44 

అµాయమ'ల1 బ�`#$Xను 

Z[\ప# తన 9నM సహÊ దరAR మరలr చూచుటక% �F¡Jd సం��~ిం:ెను, 
FాR ఇతర సహÊ దరAల |కJ సమగÌతను మ()య+ సంwëÓXBాRM ప(Þjkంచుట 
FGన�ాK)ం:ెను. అతRF¡ వ/�(�కమ+Kా :ే[ిన ¤ాపమ+లను �ెd<ిv-, BారA ఆ 
స�-/RM KÎర7�ాh (ా? ఒక()R గ2()3 మ()|కరA �-/గమ+ :ేయz-RF¡ [ిద%పzk, 
కd[ి Rd9 య+ందు(ా? బµv-/�ను, యrFwబ+ |కJ ఇషª� zైన క%మrరAR��, 
Z[\ప#�� మ+ందు పTవ()hం9న c-Rకంట� బXగ+Kా పTవ()hంచుv-? 

pcంef r\ c̀M 5క7 సంఘటన (44:1-17) 

పY¹º (44:1-5) 

1234ప. ఆ మనుష�$ల r© c̀ల> పటj�నంత ఆzర పu#ర§మ'లQb pాటjN Nం�ి 
ఎవY\ రÁకల> pాY\ r© c̀మ��ల1 �·టm� మNయ', 2కNష�ª N r© c̀ మ��ల1 తన pcంef 
r\ c̀Mను అతN "#న$ప. రÁకలను �·టm� మNయ', తన గృహ NYాÃహక>N@o 
ఆజ�� �ింపrా 234ప. k�ెిUన మEట kÌప.Uన అతడW kే3·ను.  

3QెలnpాY\నప.UడW ఆ మనుష�$ల> తమ rాefదలQb క�డ పం�ిp|యబefY\. 
4pార= ఆ పట�ణమ'నుంef బయల>uేY\ x�ంQb దూరమ' pcళnక మ'నుప., 234ప. 
తన గృహNYాÃహక>N చూ�- వ. ల�� ఆ మనుష�$ల pcంటబef pcqn pాY\N 
కS3ి@AN-Xర= ¡£ల>క> @ñడW kయే |̀ల? 5uేNQb `# పDభ'వ. µానమ' kేయ'`ò 
uేNవలన అతడW శక>నమ'ల> చూచు`ò అuv xuే కu#? Xర= uN kేయ'టవలన 
@ాN పN kే3�ిరN pాY\Qb kెప.Uమ c̀ను. 

వచనమ' 1. ఆ సహÊ దరAల 9వ() ప(Þ¶ Bా() �దట� ప(Þ¶ వలÒ �దలÒౖంco, 
BారA ,-న/మ+ FGనుFwJవz-RF¡ ఉపZK)ం9న B¥ంzk Bా() K5v¥లP �()K) 
:ేర3బzెను (42:25). మరలr, Z[\ప# తన గృహ NYాÃహక>NQb ఆ మనష�$ల 
r© c̀ల> పటj�నంత ఆzరపu#ర§మ'లQb Nంపమ c̀ను. c-RF¡ ��డfKా, ఎవY\ రÁకల> 
pాY\ r© c̀ మ��ల1 �·టm� మN ఆజåæ <ిం:నెు. 

వచనమ' 2. ఈ �ా(), Z[\ప# తన pcంef r\ c̀Mను అతN "#న$ప. రÁకలను 
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క>e# . . . కNష�ª N 5క7 r© c̀ మ��ల1 నుంచుమN తన పRBాzk�� :<ె�>ను. 
ఆ గృహ R(ాSహక%డf, “తన యజమrR ఈ ]ÁÂT ప#రAషªల �ద మరల 
cొంగతనమ+ను ఎందుక% ఆ(5<ిసుh v-Mడf? ¤ాలక%R B¥ంzk K)v¥M cొంగతనమ+ 
అv¦ aవTs¢£న v¦రమ+లP ఆ కRషª? zkR ఎందుక% అనుమrRసుh v-Mడf?” అR 
అలP9ం9య+ండవచు3. అ�v-, ఆ గృహ R(ాSహక%RF¡ తన యజమrRR 
పTÈMం:ే �ాÃ � ల�దు; అతR పR తన యజమrR ఇ93న ఆజæను ¤ాట�ంచడst, 
అందువలన అతడW 234ప. k�ెిUన మEట kÌప.Uన kే3·ను. 

ఏ� జరAగ+తªంcో  ఆ పRBాzkF¡ �ెdయక¤� �v-, పTÓX7తం :ే[\ ఈ 
Bా/ఖr/నమ+, ఈ ప(Þ¶ పcoమంco సహÊ దరAల Rజs¢£న B¥ఖౖ() Bా() కRష?  
సహÊ దరAడf బµv-/�ను<�ౖ ఎలr వ#ంcో  బయల%పరచz-RకR చూప#తªంco. 
మ+నుపట�లr Z[\ప#క% వ/�(�కంKా BారA ఎలr :ే�ా(5 అలrK� బµv-/�నుక% 
వ/�(�కమ+Kా :ే�ాh (ా? Z[\ప# Bా() సహÊ దరAల<�ౖ ఒ�hzk <�ం9 Bా() తంzkTF¡ 
ఇషª� zైన: (ా]§ల% ఆఖ() FGడfక%, బµv-/�నును అడfÝ  �üలK)ంచుFGను 
అవFాశమ+ను Bా()F¡చు3టక% Rరç�ం:ెను. 

వచనమ' 3. మరAసట� ఉదయమ+, �ెల�Bా()నప#>డf, ఆ మనుష�$ల> తమ 
rాefదలQb క>e# కv-నుక% పం�ిp|యబefY\. అం�- బXగ+Kా జరAగ+చునMటy�  
ఉనMco; Bా() పRR BారA సకÌమమ+Kా మ+K)ంచుFGR సం��షమ+�� Bా()R Bా(� 
అ¨నంcoంచుక%ంట� అనుమrనమ+ ల�క%ంz- ఉv-MరA. s¢టy� క%, ఆకd�� ఉనM 
తమ క%టyంబమ+లక% ,-న/మ+ల% Kాzkదల Rంz- Rంపబzk, ~ôి/ను :ెర�ాల 
నుంzk 7zk<ింపబzk, మ()య+ బµv-/�నుక% ఎటyవంట� QR జరగక%ంz- 
సురjkతమ+Kా తSరలP Bా() తంzkT |ద�క% :ేరAదురA. 

వచనమ'ల> 4, 5. pార= ఆ పట�ణమ'నుంef బయల>uేY\ x�ంQb దూరమ' 
pcళnక మ'నుప., 234ప. తన గృహNYాÃహక>N చూ�-Ëవ# ల�9 ఆ మనుష�$ల 
pcంటబef pcqn pాY\N కS3ి@AN, pాY\Qb kపె.Uమ', Xర= ¡£ల>క> @ñడW kేయ |̀ల? 
(FÑరh. 35:12; 38:20; 109:5; �ాs¢తల%. 17:13 చూడfమ+). మ()|క 
మrటలP, అతడf :ె¤ా>లంట�, “v- యజమrR �క% 7లrసవంతs¢£న 7ందు :[ేి 
మ()య+ అ,oక �తhమ+లP ,-న/మ+లన�´�,ే అతR ఉc-రతక% పT�Kా �రA 
పTమ+ఖ B¥ంzk K)v¥Mను cొంK)dం9().” ఆ గృహR(ాSహక%డf తను ఇలr 
అడfగ+తªనMప#డf, uేNQb `# పDభ'వ. µానమ' kేయ'`ò uేNవలన అతడW 
శక>నమ'లను చూచు`ò అuv ఇuే కu#? c-RR గ+()hం9వ#ండవచు3. అప#>డf 
అతడf Bా()�� ఇలr అv¥ను, Xర= uN kేయ'ట వలన @ాN పN k3ేి�Y\. 

RజåRF¡, “B¥ంzk K)v¥M” అనునco R(��Èంచబzkనco FాR 4 ల�c- 5 వచనమ+ల 
|కJ ]ÁÂT ప#సhకమ+లP :ెప>బడల�దు. :-లr ఇంKÞ�షª అనుBాదమ+ల% (RSV; 
NRSV; NEB; REB; TEV; CEV; NLT) LXXను అనుస()ంచును, ఏcై�ే ఈ 
పTశM కdK)వ#ంco “v- B¥ంzk K)v¥Mను ఎందుక% cొంK)d()?”1 

శక%నమ+ చూడడమ+ అv¦co ప#(ాతన తÔరA> స�పమ+లP అన/జనులక% 
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ఒక �ా,-రణ అలBాటy, మ()య+ BారA ఈ ¤ాఠ/ంశమ+నక% సంబం,oం9 ÓX(Þ 
�ా]̂త/మ+ను ఉత>�h  :ే[\BారA.2 30:27లP, లrబXను యrFwబ+ను బట��  
�«హÊ Bా ననుM ఆèరScoం:ెనR శక%నమ+ చూ9 �ెd[ిFGంట�నR పT�ాh 7ం:ెను. 
శక%నమ+ మ()య+ అన/cేవతల మధ/ ఉనM మ2ఢ సంబంధమ+ను, ఎందుక% 
యrFwబ+�� ఉనMBా()లP :-లrమంco, (ా]§ల%�� కd<ి (31:19), అతడf Bా() 
అన/cేవతలRMట�R మసhF¡ వృ¶మ+ F¡Ìంద c-9<�టy� వరక% Bా()��v¦ 
వ#ంచుFGనుటను 7వ()ంచును (35:4).3 

ఐగ+ప#h లP, Z[\ప# Fాలమ+లP, (ాజ/ ఉనM�-,oFా() శక%నమ+ చూచు 
K)v¥Mను, (ాజ/మ+ |కJ పTమ+ఖ 7షయrలలP “అవ#ను” ల�క “Fాదు” అR 
జBాబ+ Rచు3టక% c-RలP ËరA, c-T jf రసమ+, ల�క �ైలమ+ను కd<ి BాzBేారA. 
పTజల% క�z- (ాజå/,oFా() ఒకJzే అలrంట� జBాబ+లను 7:-()ంచగలడR, 
దTవమ+ల 77ధ రFాల అమ()క ఆ,-రమ+Kా :ెప>గలడR నst́ BారA. Z[\ప# 
|కJ గృహR(ాSహక%డf క�z- తన యజమrR ఈ పRF� c-RR BాడfనR 
అనుFwవడం స>ష�ంKా కనబడfతªంco. అ�నప>ట�FÑ, Z[\ప# ఫ(5�� cేవ#డf 
ఒకJzే కలలక% అరÃమ+ :ెప#>ట c-S(ా భ7ష/తªh ను �ెల%సుFGv¦ జåæ నమ+ను 
ఇచు3నR మ+ందుKాv¦ �ెdయపర:ెను (41:16, 25, 39). Z[\ప#నక%, ఆ 
B¥ంzk K)v¥M బహÕÖా తన Fా(ా/లయమ+నక% ఒక గ+రAh Kా Fాదు FాR; ఈ Bాక/మ+ 
ఆ 7ల%B¥ౖన వసుh వ#ను ఒక ¤ాతT Kాv¦ FాR మ() �Ø 7ధమ+Kా Z[\ప# 
ఉపZK)ం:vెý :ెప#>టల�దు. 

కనుrÌనుట (44:6-13) 

6అతడW pాY\N కS3ి@AN ఆ మEటల> pాY\Qb kె�ిUనప.UడW 7pార= -మE 
పDభ'వ. ఇటmn  మEటలEడ |̀ల? ఇటj�  పN kేయ'ట   u#సులక> దూరమవ.ను rాక. 
8ఇuvr© మE r© c̀లమ�త�లల1 మEక> uొY\@oన రÁకలను క`#ను uశేమ'ల1నుంef 
�Y\r\ ±3ి@ANవ���¬;   పDభ'వ. ఇంటjల1నుంef ¡£మ' pcంef cౖ̀నను 
బంrారమ' cౖ̀నను ఎటmn  uొంr\ల>దుమ'? 9  u#సులల1 ఎవY\5ద« అuv uొర=క>`ò 
pాడW చచు�ను rాక; మY\య' ¡£మ' మE పDభ'వ.నక> u#సులమ'rా నుందుమN 
అతNQb అNY\. 10అందుకతడW-మం�uv, Xర= kె�ిUనటß�  @ా య'ef; ఎవY\5ద« 
అuv uొర=క>`ò అతeే ̀ #క> u#సుడగ'ను; అxQే Xర= NY©« ష�లగ'దురN kె�·Uను. 
11అప.UడW pార= తÃరపef పD�pాడW తన r© c̀ను @o�ంuv@o uvం� u#NN h�·Uను. 
12అతడW �·ద«pాడW æదల>@AN �నMpాNవరక> pాY\N ¾́ u# చూడrా ఆ r\ c̀M 
బ�`#$Xను r© c̀ల1 uొY\@�ను. 13@ావ.న pార= తమ బట�ల> �ంప.@AN పD�pాడW తన 
rాefదXద r© c̀ల> ఎ@o7ంచు@AN �Y\r\ పట�ణమ'నక> వ��Y\. 

వచనమ'ల> 6, 7. Z[\ప# 44:4, 5లP ఇ93న సూచనలను మరల 
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:ెప>క%ంz-, ఈ వచనమ+ ఆ గృహR(ాSహక%డf Bా()R కS3@ిAN తన యజమrR 
మEటల> pాY\@o k�ె·Uను. సహజమ+Kా, ఆ సహÊ దరAల% భయ<�ట��  ఈ ఆ(5పణలక% 
ఆశ3ర/¤� యrరA. ఆ ¤ాలక%R ఇంట�లP మ+ందు (5ì జ()K)న సంఘటనలను 
దృ~ి�లP వ#ంచుFGR, BారA అతR�� మr పTభ+వ# మr�� ఇటmn  మEటలEడ |̀ల? అR 
అడfగ+చుv-MరA. BారA �-మ+ అలrంట� ఆ�థ/మ+ను తృణ pక()ం9 మ()య+ 
అలEంటj [cోTహs¢£న] పNN :ేయమR <\(nJv-MరA. 

వచనమ' 8. c�RF¡��డf, ఆ సహÊ దరAల% Bా() పâరS పTవరhన ఆ,-రమ+Kా 
BారA R(5� షªలR బలమ+Kా Rd:-రA: BారA Bా() �దట� పTయrణమ+ తరABాత 
సంచులల1 కనుrÌనM రÁకల> �()K) అప>:ెప>డమ+ c-S(ా BారA cొంగల% FాదR 
Rరb<ించుక%v-MరA. Bా() సమr,-నమ+ మం9Kా వ#ంco; cొంగల% cొంK)dం9న 
వసుh వ#ల% మరలr cొంK)dంచుటక% �()K) ఇవSరA. BారA ఇలr అతR 
అడfగ+చుv-MరA,   పDభ'వ. ఇంటjల1నుంef ¡£మ' pcంef cౖ̀నను బంrారమ' cౖ̀నను 
ఎటmn  uొంr\ల>దుమ'? 

వచనమ' 9. ఆ సహÊ దరAల% Bా() R(5� షతSమ+ను బట��  నమ´కమ+ కdK) ఈ 
Rర�¶/ మ()య+ ���()న పTమrణమ+:ే[ి():   u#సులల1 ఎవY\5ద« అuv 
uొర=క>`ò pాడW చచు�ను rాక; మY\య' ¡£మ' మE పDభ'వ.నక> u#సులమ'rా 
నుందుమN అNY\. :-లr Fాలం F¡Ìంద, Bా() తంzkT క�z- ఇటyవంట� మరణ 
Öాసనమ+ను పTకట�ం:నెు, తన c-సులలP ఎవ(�Æv- లrబXను అన/cేవతలను 
cొంK)dన �«డల, తనక% ఇషª� (ాలÒౖన (ా]§ల% Bాట�R కdK) ఉంzెనR అతRF¡ 
�ెdయదు (31:31-35). అcే 7ధమ+Kా ఉv-M, ఆ సహÊ దరAల |కJ పTకటన 
Bా() క%టyంబ Rజå�aR �()K) <�ం9ందR సూ9సుh ంco, ఈ 7షయమ+లP, 
Bారందరb Rల%వబడfటక% KాR పzk¤� వ#టక% KాR కd[యి+v-MరA. ఆ 
సహÊ దరAల% Bా()F¡ �ెdయక%ంz-v¦ BారA �దట��ా() Z[\ప# |కJ ఇంట�F¡ 
B¥V�నప#>డf Bా()FÑ È¶ పడfనv¦ భయమ+: బXRసతSమ+ Rజమగ+నR 
RంcoంచుFGనుచుv-MరA (43:18). 

వచనమ' 10. ఆ గృహR(ాSహక%డf Bా() పT�¤ాదనను అంKÞక()ం9 మ()య+ 
సమr,-న�:ె3ను, Xర= k�ెిUనటß�  @ా య'ef. ఏcsే¢£v-, ఈ అప(ా,-RF¡ È¶ ఆ 
పRBాzkF¡, తరABాత Z[\ప#క% :-లr aవTమ+Kా అR<ిం9 (44:17), అతzkR 
s¢తhప():ెను: తప#> :[ేిన Bాడf మrతTst బ¸Nస, ¬గQ#pార= NY©« ష�ల> 
మ()య+ Bా()R 7zk9 <�టy� టక% అనుమ�ం:ెను. ఏ సహÊ దరAzై�ే cో~ిKా 
పటy� బడ�-zో  BాRF¡ Z[\ప# వలÒ: à7తFాల బXRసతSమ+, తను మరల 
7zk<ింపబడ�-నv¦ v-/యs¢£న ఆశ క�z- ల�దు. 

వచనమ' 11. ఆ సహÊ దరAలక% ఆ గృహR(ాSహక%R |కJ ఆ(5పణల% 
ఆ,-ర ర]̂తs¢£నవR �ెల%సు, అందుక% Bా()R BారA పâ()hKా Rవృ�h  
:ేసుFGనుటక% అనుమrRంచల�దు. అందువలన, BారA తSరపzk: పD�pాడW తన 
r© c̀ను @o�ంuv@o uvం� u#NN h�·Uను. 
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వచనమ' 12. అప#>డf ఆ గృహR(ాSహక%డf ఆ సహÊ దరAల సంచులను 
¾́ u# :ే[�ను. “�� c-” అను ]ÁÂT పదమ+ ( ׂשַפָח , chapaś) (ా]§ల% గ+z-రమ+లP 

లrబXను RÈత ప()èలనక% క�z- ఇcే Bాడబzెను (31:35). ఇకJడ, ఆ పRBాడf 
:-లr శÌద%Kా �·ద«pాడW æదల>@AN �నMpాNవరక> �� c- :[ే�ను. అతRF¡ 
చురAF�Æన బ+co%  మ()య+ మ+ందు (ా�T BారA క�రA3నM కÌమమ+ గ+రAh వ#ంzk 
ఉండవచు3 (43:33). మ()|క�ా(), ఇco ఆ సహÊ దరAలను ఆశ3ర/ప():ెను. ఆ 
గృహR(ాSహక%RF¡ Bా() ప#టy� కల |కJ ఖ93తs¢£న కÌమమ+ వరAసKా 
(�ంzో�ా() ఎలr �ెd[ ిఉండవచు3? అ�నప>ట�FÑ, ఇco పTమrదవÖాతªh  జ()K)నco 
Fాదు. Z[\ప# తన సహÊ దరAలను Óíజనమ+ |ద� క�రA3ండ బµట��నప#డf 
మ()య+ B¥ంzk K)v¥Mను బµv-/�ను సం9లP <�టy� టక% ఒF� రకs¢£న సూచనల% 
ఇ:ె3ను. ఆ గృహR(ాSహక%RF¡ õటRMట�FÑ Fారణ-ల% �ెdయనప>ట�FÑ, తన 
ఆcేÖాలక% �-ను నమ´కసుh zై ఉంzెను. 9వ() వరక% అతడf c�RR నzk<�ను; 
మ()య+ c-R ఫdతమ+Kా, ఆ r\̀ cM బ�`#$Xను r© c̀ల1 uొY\@�ను. 

వచనమ' 13. ఇco చూ9న త(ాSత, ఆ సహÊ దరAల% తమ బట�ల> �ంప.@AN, 
Bా() లP�ైన ÓXB"cేSగమ+ను మ()య+ 7:-రమ+ను వ/కhమ+ :ే[�ను. ఇరB¥ ౖ
సంవతOరమ+ల మ+ందు ఈ ఘటన, యrFwబ+ Z[\ప# మరణÀం:ెనR �ెల%సుFGR 
తన వసh Ðమ+లను Rస>ృహలP మ()య+ దుఃఖమ+లP 9ంప#FGv¥ను (37:33, 34). 
ఇప#>డf ఆ సహÊ దరAల% తన మ+సdBాzైన తంzkT వద�క% B¥V� బµv-/�ను 
చR¤� �«నR ల�క ఐగ+ప#h లP బXRస అR :పె#>టక% భయపzెను. ఇంFGక 
7ధమ+Kా, యrFwబ+ అతRR మ()�«నMట�F¡ చూడల�డf. BారA Bా() తంzkT 
ఇటyవంట� Bారhను స]̂ంచల�డR నs¢´ను; అతడf గ+ంzె పK)d చR¤� వ#ను. 
అందువలన, BారA Bా() వసh Ðమ+లను అ�తs¢£న బXధ�� 9ంప#FGR(). ఆ 
సహÊ దరAల |కJ ఐకమత/ం BారA (ా]§ల% |కJ ఆఖ() క%మrరAడf ల�క%ంz- 
Bా() తంzkT |ద�క% �()K) B¥½ù� లv¦ ఆలPచన క�z- BారA భ()ంచల�క¤� వడం 
�దట� సూచన. ఈ ప()[ిÃ� ఒక FGÌతh  Fwణ-RMచూ<ిసుh ంco: సహÊ దరAల% పTaFార 
ÓXవం�� Z[\ప#ను బXRసKా అ�´B¦[ని cోషªల%Kా ఉv-MరA; ఈ �ా() 
Bా()�ద ôపబzkన v¦రమ+<�ౖ BారA R(5� షªల%, అ�v- బµv-/�ను |కJ 
భ7ష/తªh <�ౖ BారA aవT 7:-రమ+ వ/కhప():-రA. 

మ()|క ఎం<ిక ల�క, పD�pాడW తన rాefదను Nంప.@AN, ఆ ఐగ+ప#h  
¤ాలక%R :ే�|ద� FGం:ెమ+ దయ cొరక%నv¦ ఒF� ఒక ఆశ�� Bా() గ+ంప# 
పట�ణమ'నక> �Y\r\ pcqnµ¾ x�ను. 
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234ప. `Ëద«క> అతN సహ: దర=ల> �Y\r\వచు�ట మY\య' pాY\ 

పºమ'rా య�u# 5క7 హృదయ పáరÃక hజ��ి/  (44:14-17) 

14అప.UడW య�u#య'ను అతN సహ: దర=ల>ను 234ప. ఇంటj@o వ��Y\. 
అతefంక అక7డ |̀ ఉంeనెు గనుక pార= అతN x�దుట |̀లను ´ాr\లపefY\. 
15అప.UడW 234ప.-Xర= kే3ిన ఈ పN ఏ¬టj? `#వంటj మనుష�$డW శక>నమ' 
చూ� QెS3@ిAనునN Xక> QSెయu# అN pాY\Qb అనrా 16య�u# xటn c̀ను-
ఏSనpాY\Qb ఏ¬ kెపUగలమ'? ఏమందుమ'? ¡£మ' NY©« ష�లమN x�టmn  
కనుపరచగలమ'? uేవ.eే   u#సుల |̀రమ' కనుrÌ c̀ను. ఇuvr© ¡£మ'ను 
ఎవN5ద« ఆ r\ c̀M uొY\@�`ò pాడWను ఏSన pాY\@o u#సుల మగ'దుమ c̀ను. 
17అందుకతడW-అటmn  kేయ'ట `#క> దూరమవ.నుrాక; ఎవN k�ేల1 ఆ r\ c̀M 
uొY\@�`ò pాeే `#క> u#సుడWrా నుండWను; Xర= X తంefD 5ద«క> 
సమE"#నమ'rా pcళÞn డN kెపUrా. 

వచనమ' 14. Bా() క%టyంబమ+లక% ఆQరమ+ aసుFGR ఇంట�F¡ B¥ళG� టక% 
బదుల%Kా, య�u#ను మY\య' అతN సహ: దర=ల>ను 234ప. 5క7 ఇంటj@o 
�()K) B¥½¾�ను. అ�v-, Z[\ప#క% BారA �()K) వచు3నR �ెdయ+ను, ఎందుకంట� 
ఈ ÓXగమం�- తన [\వక%R సQయమ+�� ర9ంచడం జ()K)ంco. “ఆ సహÊ దరAల%” 
అv¦ పదమ+ “య2c- మ()య+ అతR సహÊ దరAల%”Kా మrరడమ+ యrFwబ+ 
|కJ v-ల%గవ క%మrరAzైన య2c- FGతh  v-యక�-SRM సూ9సుh ంco. 
మ()|క ¤Tా మ+ఖ/s¢£న మrరA>: Z[\ప# మ+ందు మ(ా/దKా 
నమసJ()ంచz-RF¡ బదుల%Kా, ఇంతక%మ+ందు (�ండf సంద(ాÅలలP :ే[ినటy� Kా 
(42:6; 43:26, 28), అతR సహÊ దరAల% అతN ఎదుట |̀లను ´ాr\లపefY\. BారA 
ఇకను మం9మ(ా/దల% కdK)న 7cేèయ+ల%Kా పTవ()hంచుట ల�దుFాR; 
ధర´Öాసh Ð�:ే3 కö)నÈ¶ కంట� ¶మr¨¶ అవసరs¢£న R(ాశ�� Rంzkన వ/క%h ల%Kా 
మr(�ను. 

వచనమ' 15. 234ప. Bా()R: Xర= kే3ిన ఈ పN ఏ¬టj? `#వంటj 
మనుష�$డW [(ాజ/ ఉనM�-,oFా()] శక>నమ' చూ� QెS3ి@AనునN Xక> 
QెSయu#? అR పTÈMం:నెు. v-మ+ందు �రA పâ()hKా శF¡h]ëనులR ఆ 
(ాజå/,oFా() v¿F¡J :ెప#>చుv-Mడf. BారA ఆ B¥ంzk K)v¥M cొంK)dం9న FారణంKా 
పzే È¶ నుంzk తమను �-మ+ రjkంచుFGనల�R RసOQయ+లమR 
�ెల%సుFGv-MరA; BారA :ేయకdK)నదలr� , ఆ ఐగ+ప#h  ¤ాలక%R v-/యమ+నక% 
బదుల%Kా ¶మr¨¶ను అ()rంచడst. 

వచనమ' 16. య2c- Bా() సహÊ దరAల ప¶మ+Kా మrటX� zెను, ఎందుకనKా 
అతv¦ యrFwబ+క%, “v¦ను అతR [బµv-/�ను] గ2()3 పâటపడfదును” (43:9) 
అR :ె<�>ను. తనక% రjkంచు మrర!మ+ ల�దు; ఆ ¤ాలక%R��, ¡£మ' 
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NY©« ష�లమN x�టmn  కనుపరచగలమ'? అv¦ 7:-రమ+�� Rంzkన పTశM తప>, 
Bా()F¡ kెప.Uటక> KాR ల�క మEట¸n డWటక% KాR ఏ�య+ ల�దు. య2c- Bాzkన 
“R(5� షªల%Kా కనుపరచుట” అv¦ పదమ+ ]ÁÂTలP ( קֵדָצ , tsadeq) Kా తరAr మr 
:ేయబzెను, ఇco �-మrరA 7షయమ+లP అతడf, “ఆs¢ v-కంట� Ë�మంతª(ాల% 
[tsadeq]” (38:26) అR మ+ందుKా ఈ ప#సhకమ+లP :ెప>డం జ xy<ిhF¡ �ెసుh ంco. 

BారA ఈ v¦రమ+లP R(5� షªలÒౖv-, య2c- ఈ పTకటనను: uేవ.eే   u#సుల 
|̀రమ' కనుrÌ c̀ను అR బ]̂ర!తమ+Kా B¥ళ�గక%Jచుv-Mడf. ఇco (ాజ/ 

ఉనM�-,oFా() |కJ K)v¥Mను cొంK)dంచడం అv¦ అప(ాధమ+ను BారA 
ఒప#>క%ంటyనMటy�  అరÃమ+ :ేసుFGనగలమ+,మ()య+ ఒక ఐగ+<ీhయ+డf ఈ 
7ధమ+Kాv¦ Bా/ఖr/Rంచును. అ�నప>ట�F¡, య+c- తనను FGco�  Fాలమ+ నుంzk 
ఇబ�ంco <�డfతªనM ఒక Knప> v¦రమ+ను �ెల%ప#చుv-Mడf: తన సహÊ దరAzైన 
Z[\ప#ను బXRసతSమ+లPRF¡ అ�´B¦యడమ+. BారA �దట��ా() ఐగ+ప#h  
B¥V�నప#>డf, ఆ ఐగ+ప#h  ¤ాలక%డf Bా()R :-లr కö)నంKా ప()గణÀం9నప#>డf ఆ 
సహÊ దరAల% aవTs¢£న పÖా3�-h పం ¤ø ంc-రA. అప#>డf BారA-“Rశ3యమ+Kా 
మన సహÊ దరAR �«డల మనమ+ :ే[ిన అప(ాధమ+నక% È¶ ¤ø ందుచుv-Mమ+. 
అతడf మనలను బ�మrల%FGRనప#>డf మనమ+ అతR B¦దన చూ9య+ 
7నక¤� ��; అందువలన ఈ B¦దన మనక% వ:3ెనR” (42:21) ఒకR�� ఒకడf 
మrటలrడfFGR(). ఈ �ా(ాంశమ+లP, య2c- Bా() తప#>లËM కd<;ి Bాట�R 
అంKÞక()సూh  ఇలr :ె¤ా>డf, ఇuvr© ¡£మ'ను ఎవN5ద« ఆ r\̀ cM uొY\@�`ò pాడWను 
ఏSన pాY\@o u#సుల మగ'దుమ'. 

వచనమ' 17. ఒకJడf (బµv-/�ను) :ే[నిc-RF¡ సహÊ దరAలనంద()R 
Èjkం:-లv¦ య2c- |కJ ఆలPచనను Z[\ప# �రసJ()ం:-డf. 
c-Rబదుల%Kా, అతడf ఈలrగv¥ను, అటmn  kేయ'ట `#క> దూరమవ.నుrాక; ఎవN 
kే�ల1 ఆ r\ c̀M uొY\@�`ò pాeే `#క> u#సుడWrా నుండWను. ఒక R(5� ~ిR తప#>నక% 
బXRస :ే[ి మ()య+ Èjkంచడం, cైవ Öాసనమ+ను ఉల� ంŵంచటం. v-/యమ+ 
తప#> :ే[ని Bా()v¦ Èjkంచమంటyంco, మ()య+ Bా() సహÊ దరAడf :ే[ిన  
c-RF¡ BారA Èjkంపబడటం Z[\ప# �రసJ()ం:ెను. Z[\ప# 
�ెల%సుFwBాలనుక%ంటyనMco, BారA, తనక% 7(5ధమ+Kా :ే[ని ¤ాపమ+క%, BారA 
Rజమ+Kా పÖా3�-h ప పడfతªv-M(5 ల�cోనR, అందువలన అతడf :-లr 
సంవతOరమ+ల మ+ందు �-ను అనుభ7ం9న c-RR, అతR సహÊ దరAల% క%z- 
అనుభ7ం:ే అలrంట� ప()[ిÃ�లP Bా()R ఉం:నెు. ఇలrంట� ఎం<ికలP BారA, 
బµv-/�నును 7zk9<�ట��  �-మ+ సSతంతªT ల%Kా ఇంట�F¡ B¥½ùh (ా, Bా() తంzkT |కJ 
కRష� క%మrరAzkR బలవంతమ+Kా ఐగ+ప#h లP బXRసKా వcod B¥½ùh (ా? ఈ 
Rరçయrత´క సమస/లP జBాబ+B¥ౖప#క% B¥½úh , Z[\ప# ఆ సహÊ దరAల�� ఒక 
F¡�ష�s¢£న పT�¤ాదన :ే�ాడf: Xర= X తంefD 5ద«క> సమE"#నమ'rా pcళÞn ef. 
మ+ంcే సూ9ంచునటy� , ఎవ() |ద� ఆ K)v¥M ఉనMcో  Bా(� B¥నుకక% ఉండవలÒను. 
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234ప.నక> య�u# 5క7 N´ాÃర§¡¢�న hజ��ి/  (44:18-34) 

18య�u# అతN సX�ిం�-ఏSనpాe# ఒక మనh; ఒక మEట x�Sన pాY\Qb 
తమ u#సుN kపె.U@AనNమ'~; తమ @Oపమ' తమ u#సుNXద 
రవ.ల>@Aన యక>మ'; తమర= ఫY© అంతpార=గu# 19ఏSనpాడW-Xక> 
తంefDx��నను సహ: దర=eైనను ఉ`#Me# అN తమ u#సులనefr�ను. 20అందుక> 
¡£మ'-మEక> మ'సSpాeైన తంefDయ' అతN మ'సSతనమ'న ప.టj�న 5క 
�నMpాడWను ఉ`#Mర=; pాN సహ: దర=డW చNµ¾ x�ను, pాN తSn@o pాeొక7e ే
¬r\Sయ'`#MడW, pాN తంefD pాNN �4D¬ంచుచు`#MడN kె�ిU�¬. 21అప.UడW 
తమర=- |̀నతN చూచుటక> అతN `# 5ద«క> ±3ి@AN రండN తమ u#సులQb 
kె�ిU�Y\. 22అందుక> ¡£మ'-ఆ �నMpాడW తన తంefDN hడWవల�డW. pాడW తన 
తంefDN hef�నx�డల pాN తంefD చNµ¾ వ.నN x�SనpాY\Qb kె�ిU�¬. 
23అందుక> తమర=-X తమ'~డW XQb YాNఎడల Xర= మరల `# మ'ఖమ' 
చూడక�డదN తమ u#సులQb kె�ిU�Y\. 24@ాబటj�  `# తంefDx��న తమ u#సుN 
5ద«క> ¡£మ' pcqn x�SనpాY\ మEటలను అతN@o QెSయk3ేి�¬. 25మE తంefD-
Xర= �Y\r\ pcqn మన@Aరక> @Aంkెమ' ఆzరమ' @Aను@A7N రండN kె�ిUనప.UడW 
26¡£మ'-అక7ef@o pcళnల�మ'; మE తమ'~డW మEQb క�డ ఉంefనx�డల 
pcళÞn దుమ'; మE తమ'~డW మEQb నుంటß̀ |rాN ఆ మనుష�$N మ'ఖమ' 
చూడల�మN k�ెిU�¬. 27అందుక> తమ u#సుeైన `# తంefD-`# Ä¸ర$ `#@oద«Y\N 
క c̀నN XY�ర=గ'దుర=. 28pాY\ల1 ఒకడW `# 5ద«నుంef pcqnµ¾ x�ను. అతడW 
Nశ�యమ'rా దుష�మృగమ'లkేత ôల�బeెనను@AంటjN, అపUటjనుంef అతడW 
`#క> కనబడల�దు. 29Xర= `# x�దుటనుంef ఇతN ±3ి@ANµ¾ xన తర=pాత 
ఇతN@o zN సంభhం�నx�డల c̀ర3ిన pcండWD కల>గల ననుM మృత�ల 
ల1కమ'ల1N@o దుఃఖమ'Qb uvr\µ¾ వ.నటmn  kేయ'దురN మEQb kె�·Uను. 30@ావ.న 
తమ u#సుeెనౖ `# తంefD5ద«క> |̀ను pcqnనప.UడW ఈ �నMpాడW మE5ద« 
ల�Nx�డల 31అతN µDా ణమ' ఇతN µDా ణమ'Qb �·నp|3ి@AN య'నMuv గనుక ఈ 
�నMpాడW మE5ద« ల�కµ¾ వ.ట అతడW చూడrా |̀ చNµ¾ వ.ను. అటmn  తమ 
u#సుల¡¢�న ¡£మ' c̀ర3ిన pcండWD కల> గల తమ u#సుeైన మE తంefDN మృత�ల 
ల1కమ'ల1N@o దుఃఖమ'Qb uvr\µ¾ వ.నటmn kేయ'దుమ'. 32-33తమ u#సుడ c̀నౖ |̀ను 
ఈ �నM pాNNగ�Y\� `# తంefD@o పáటపef-  5ద«క> |̀నతN ±3@ిAN 
YాNx�డల `# తంefD దృÅి�యందు ఆ Nంద `# Xద ఎలnప.UడW ఉండWనN 
kె�ిU�N. @ాబటj�  తమ u#సుడ cౖ̀న ననుM ఈ �నMpాN@o పD�rా ఏSనpాY\@o 
u#సుNrా నుండN�� xî �నMpాN తన సహ: దర=లQb pcళnNమ'~. 34ఈ 
�నMpాడW `#Qbక�డ ల�Nx�డల `# తంefD5ద«క> |̀̀ cటmn  pcళnగలను? 
pcqnనx�డల `# తంefD@o వచు� అµాయమ' చూడవల3ి వచు�నN kె�·Uను. 
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వచనమ' 18. య�u# |కJ అభ/రÃన బµv-/�నును ఐగ+ప#h లP à7తFాల 
బXRసతSమ+ నుంzk రjkంచz-RF¡ ఉcేTకపâ()త 7జæ<ిhKా ¤Tా రంభs¢£నco. ఇco 
ఆcoFాండమ+ ప#సhకమ+లP ¤ø డB¥ౖన పTసంగమ+Kా ఉనMco; అందులP య2c- తన 
తంzkT<�ౖ దయ చూ<ిం:-లR ఆ ¤ాలక%R 7జæ<ిh  :ేÖాడf. ఆ పTసంగమ+లP :-లr 
వరక% తన తంzkT�� మ()య+ ఆ ఐగ+ప#h  ¤ాలక%R�� :ే[ని సంÓXషణలP 
ఎనుMFwబzkన FGRM ÓXగమ+ల% మరలr జåæ పకం:ేÖాడf. య2c- ఎప#>zై� ే ఆ 
¤ాలక%R (Z[\ప#), సX�ింk#eో  అతడf అతR�� :-లr c-jkణ/పâరSకs¢£న 
పదమ+ల�� మrటX� z-డf, అ7 ఇలr :పె>బzkన7: ఏSనpాe# ఒక మనh; ఒక 
మEట x�Sన pాY\Qb తమ u#సుN kెప.U@AనNమ'~; తమ @Oపమ' తమ u#సుN 
Xద రవ.ల>@Oన యక>మ'; తమర= ఫY© అంతpార=గu# (41:39-44 
చూడfమ+). 

వచనమ' 19. య2c- BారA �దట��ా() ఐగ+ప#h నక% వ93నప#>డf అతడf, 
Xక> తంefDx��నను ల�క [మ()|క] సహ: దర=eైనను ఉ`#Me#? అR 
మమ+´లను 7:-రణ :[ేి�() కc- అR గ+రAh :ే[\ను. “తంzkT” ( בָא , ’ab) అv¦ 
Bాడfక ఇకJడ ¤Tా మ+ఖ/s¢£నco: య2c- c�RR తన పTసంగమ+లP పc-Mల%గ+ 
ప(ా/యమ+ల% ఉపZK)ం:ెను. అతడf aసుక%నM ఆ Rరçయమ+ తన తంzkT<� ౖ
ఎటyవంట� పTÓXవమ+ చూ<ిసుh ంcో  ఆ ¤ాలక%RF¡ :ెప>z-RF¡ తరచుKా 
ప#నరAశ3()ం:నెు. 

వచనమ' 20. యrFwబ+ మ()య+ బµv-/�ను ఒక మ'సSpాeైన తంefD 
మY\య' అతN మ'సSతనమ'న ప.టj�న 5క �నMpాడW Kా సూ9ంచబz-Ý రA. 
బµv-/�నును “9నMBాడf” ( דֶֶלי , yeled) Kా వ()çంచడమ+ యrFwబ+క% అతడf 
“తన మ+సdతనమందు” జR´ంచుట వలనR అరÃమ+, అలr :ెప>డమ+ వలన 
అతడf ఆ సమయrRF¡ మ(Þ 9నMBాడR అ¤ారÃమ+ :ే[ిFwనక�డదు. c-RF¡ 
7రAద%ంKా, య2c- ఈ మrటల% :ె<\> సమయrRF¡ అతడf మ+ప>�లలP ఉనM 
ఒక యవSనసుh zై ఉండవచు3. NASBలP ఉనM కష�మ+లను, ఈ తరAr మr�� 
NRSV �üలK)ం:నెు: “మrక% ఒక తంzkT, మ+సdBాడf మ()య+ ఒక యవSనుzెనౖ 
సహÊ దరAడf, తన మ+సdతనమందు ప#ట��నBాడf.” య2c- మ+సdBాzైన తన 
తంzkTR గ2()3 అలrK� యవSనుzెనౖ బµv-/�ను గ2()3 v¿F¡J :పె>డం, ఆ ఐగ+ప#h  
¤ాలక%R |కJ జådR (ాబటy� FGv¦ పTయతMం, Rజమ+Kా ఇco అనవసరమ+ 
ఎందుకంట� Z[\ప#క% ఈ BాసhBాలËMమ+ంcే �లె%సు (43:27-29). 

ఆ పTసంగమ+ FGన�ాK)ంచబzkనco: pాN [బµv-/�ను |కJ] సహ: దర=డW 
చNµ¾ x�ను, pాN తSn@o pాeొక7eే ¬r\Sయ'`#MడW, pాN తంefD pాNN 
�4D¬ంచుచు`#MడW. య2c-, Z[\ప# |కJ మరణమ+ గ2()3 తన ఊహ 
తప>R తSరలPv¦ �లె%సుFGన బ� వ#చుv-Mడf (45:3). 

వచనమ' 21. Z[\ప# మ+ందుKా తన సహÊ దరAలను ప(Þjkం9 Bా()R 
బµv-/�నును ఐగ+ప#h నక% ±సుక> రమ~ c̀ను, తc-S(ా అతడf తన దృÅి�N pాN 
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Xద వ#ం9 మ()య+ ఆ యవSనసుh డf బXగ+Kా మ()య+ సàవమ+Kా ఉv-MడR 
�ెల%సుFwBాలv¦ Fారణమ+. ఇco BారA :ే[ిన Rబంధన ధుT õక()ంచz-RF¡ ఒక 
పద%� (42:20). 

వచనమ' 22. ఆ సహÊ దరAల% Z[\ప#ను 7ర�ంప:ేయz-RF¡ ఇలr 
పTయ�Mంచుచుv-MరA, ఆ �నMpాడW తన తంefDN hడW వల�డW. pాడW తన తంefD 
hef�నx�డల pాN తంefD చNµ¾ వ.ను. ఈ మrటల% యrFwబ+ |కJ ]Áచ3()కక% 
పT�ధSR. అతడf తన క%మrరAల�� ఇలr అv¥ను, ఐగ+ప#h క% B¥½ú�టప#>డf 
బµv-/�నుక% ఏcైv- QR జ()K)న �«డల, “v¥ర[ని B¥ండfT కల% గల ననుM 
మృతªల లPకమ+లPRF¡ దుఃఖమ+�� coK)¤� వ#నటy�  :ేయ+దురA” (42:38). 

వచనమ' 23. య2c- ఆ ఐగ+ప#h  పTభ+వ#నక% తన మ+నుపట� షరతªను 
గ+రAh :ే[�ను: X తమ'~డW XQb YాN x�డలXర= మరల `# మ'ఖమ' 
చూడక�డదN kె�ిU�Y\ (43:3-5 Bా/ఖ/ల% చూడfమ+). 

వచనమ'ల> 24-26. BారA �దట��ా() ఐగ+ప#h ను ద()Fం9నప#డf ఆ 
¤ాలక%R |కJ మrటలను మ()య+ సంఘటనలను గ+రAh :ేసుFGR, కv-నులP 
నునM యrFwబ+క% ఈ Bారhను �ెdయపర:-డf. �దట, BారA �ØdనBా() [ఆ 
ఐగ+<ీhయ+డf] మrటలను అతRF¡ �ెdయ:ే[ి�� (44:24); FాR FGంత Fాలమ+ 
గడ9న త(ాSత, Bా() ఆQర,-న/మ+ల% త()K)నప#>డf, Bా() తంzkT Bా()�� ఇలr 
:ె<�>ను, Xర= �Y\r\ pcqn మన @Aరక> @Aంkమె' ఆzరమ' @Aను@A7N రంef 
(44:25). BారA ఆ ¤ాలక%R |కJ ]Áచ3()క X తమ'~డW ��� ల�క¤� �ే �రA 
ఐగ+ప#h క% �()K) (ాక�డదv¥నR యrFwబ+క% గ+రAh :ే[�ను (44:26). అతR 
Z[\ప# |కJ మ'ఖమ' మరల చూడవల�నంట� బµv-/�ను |కJ QజరA 
అవసరమR యrFwబ+నక% 7వ()ం:నెు. BారA ఐగ+ప#h  నుంzk సరAక%ల% 
FGనుFGJనక¤� �,ే Bా() దూర పTయrణమ+ వ/రÃమగ+ను మ()య+ క%టyంబమం�- 
చR¤� �Ø పTమrదమ+ంco. 

వచనమ' 27-29. య2c- అప#>డf తన <ిTయs¢£న Ä¸ర$�«£న (ా]§ల% 
|కJ ఇద�రA క%మrరAలనూ ¤� Knటy� FGనునv¦ తన తంzkT |కJ భయమ+ను 
7వ()ం:ెను (44:27). c�RR, ఈ ఇద�రA క%మrరAలలP <�ద�Bాడf తన తంzkT 5ద« 
నుంef pcqnµ¾ x�నను కథ�� 7:-రమ+ వ/కhపరAసుh v-Mడf. త(ాSత, ఆ తంzkTF¡ 
రకhప# మరకల% పzkనఉనM �K)dన అంKÞR చూ<�ట��నప#>డf, అతడf ఇలrగ+ 
మ+K)ం:ెను, 234ప. Nశ�యమ'rా ôల�బeెను (44:28; 37:31-33 
చూడfమ+). ఈ(5ì వరక%, Z[\ప# బT�F¡ ఉండవచు3ననM ఆ,-రమ+ అతడf 
చూడల�దు. య2c- BారA ఐగ+ప#h క% బయల%cేరక మ+ందు Bా() తంzkT Bా()�� 
:ె<ి>న మ+K)ంప# మrటలను మరలr :ెప#>చుv-Mడf, Xర= `# x�దుటనుంef 
ఇతN ±3@ిONµ¾ xన తర=pాత ఇతN@o zN సంభhం�నx�డల c̀ర3ని 
pcండWD కల>గల ననుM మృత�ల ల1కమ'ల1N@o దుఃఖమ'Qb uvr\µ¾ వ.నటmn  
kేయ'దురN మEQb kె�·Uను (44:29; 42:38 చూడfమ+). 
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వచనమ'ల> 30, 31. య2c- ఆ ఐగ+ప#h  ¤ాలక%R�� ఆంcోళన�� 7డfవక 
:ే[ిన ఆఖ() 7జæ<ిh  మ+సdBాzైన తన తంzkT |కJ మrన[ిక మ()య+ Öా(Þరక 
సంj�మమ+ �ద ఆ,-రపzkఉనMco. అతడf ఇలr :ె<�>ను, @ావ.న తమ u#సుeైన 
`# తంefD5ద«క> |̀ను pcqnనప.UడW ఈ �నMpాడW మE5ద« ల�Nx�డల, అతN 
µDా ణమ' ఇతN µDా ణమ'Qb �·నp|3ి@AN య'నMuv గనుక. . . . అతడW చNµ¾ వ.ను. 
య2c- తన తంzkT<�ౖ తనక%నM భయమ+ను ఆంcోళనను <�ం9 :ెప>డమ+ ల�దు. 
అతడf, యrFwబ+ తన 9నMBాzైన FGడfక%ను ¤� Knటy� FGR బTతకల�డR నs¢´ను. 
యrFwబ+క% బµv-/�ను పట�  ఉv-M Knప> <\Tమ ఈ వFÑhకరణలP చూడవచు3 “అతR 
¤Tా ణమ+ ఇతR ¤Tా ణమ+�� <�నB¦[ిFGR య+నMco.” ఇటyవంట� ]ÁÂT పదమ+ల�  
1 సమ2�Øల% 18:1లP ఉనM Bాక/మ+లP ఉనM7: “Zv-�-ను హృదయమ+ 
c-õదు హృదయమ+�� కd[ి¤� �«ను.” 

వచనమ'ల> 32, 33. ఈ ఆకటy� FGv¦ కథలP Bా()రAవ#() సంÓXషణ <\Tమ�� 
Rంzkయ+ంco, య2c- తన తంzkT |కJ సంj�మమ+లP తన ÓXగమ+ వ#ందR 
పT�ాh 7ం:ెను. �ట� �దట�Kా య2c- ఆ ¤ాలక%R |ద� తన తంzkT�� �-ను 
:ే[ిన సంÓXషణను ఇలr బ]̂ర!తమ+ :ే�ాడf, v¦ను అతNగ�Y\� పáటపడWదును, 
Ëవ# అతRగ2()3 ననుMఅడfగవలÒను; v¦ను అతR �Y\r\  5ద«క> 
aసుFGRవ93 Ë�«దుట Rల%వబµట�R�«డల ఆ Nంద `# Xద ఎలnప.UడWను 
ఉండWను(43:9). 

మ+K)ంప#లP, య2c- తనను �-v¦ బµv-/�నుక% ఒక పT�-/మrMయంKా 
సమ()>ంచుFGను చుv-Mడf. అతR |కJ దయ�� Rంzkన అభ/రÃన @ాబటj�  తమ 
u#సుడ cౖ̀న ననుM ఈ �నMpాN@o పD�rా ఏSనpాY\@ou#సుNrా నుండN�� అతడf 
ఇలr 7జæ<ిh  :ే�ాడf xî �NMpాN తన సహ: దర=లQb కv-నులP నునM తనన 
తంzkT వద�క% B¥ళ�Rమ+´. ఈ ఉc-రs¢£న సమర>ణ య2c-లP ఒక Rజs¢£న 
మrరA>ను పT�÷ం÷సుh ంco (37:26-28 చూడfమ+). య2c- 
బµv-/�నును 7zk9<�ట�� తనను బXRసKా :ేసుFwమR :ే[ిన అభ/రÃన తన 
à7తమ+లP :-లr ¤Tా మ+ఖ/s¢£న v¥ౖ�క సమయమ+. ¤ాత RబంధనలP 
ఇటyవంట� సంఘటన ఇంతక%మ+ందు ఎనMడూ సంభ7ంచల�దు. 

వచనమ' 34. య2c- ఈ పTశM�� మ+K)ం:ెను: ఈ �నMpాడW `#Qbక�e# 
ల�Nx�డల `# తంefD5ద«క> |̀̀ cటmn  pcళnగలను? pcqnనx�డల `# తంefD@o వచు� 
అµాయమ' [“కష�మ+”; NIV] చూడవల3ి వచు�నN kె�·Uను. ఈ R�ాSరÃs¢£న 
F¡Ìయ య2c- తన సSంత à7తమ+ మ()య+ సSతంతTత కంట� ఎక%Jవ తన తంzkT<�ౖ 
మ()య+ బµv-/�ను<�ౖ శÌద%  వ]̂ం:ెను. ఇco Fాv-నులP 7డfవబzkన తన సSంత 
<ిల�లను (46:12) క�z- మ()9¤� వz-RF¡, బహÕÖా మరల ఎప#>డf �()K) Bా()R 
చూడక¤� �v-, తన తంzkT బµv-/�నును ¤� Knటy� FGనుట వలన కష�పడfట 
ఆ¤ాలR, అతడf సం[ిదు% z-�«ను. య2c- |కJ స>ందన Z[\ప#క% �-ను 
�ెల%సుFwBాలనుFGంటyనMco �ెd<�ను. 
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అనÃయమ' 

uైవకృతమ'rా పY¹èfంచుట (అ"#$యమ' 44) 

7c-/రAÃ ల% తమF¡వSబzkన పRR :ేయడం :-లr తక%JవKా ఇష�పzkv-, ఈ 
ప()క(ాల% 7c-/ 7,-నమ+లP ఒక 7ల%B¥నౖ ¤ాతT ¤� ~ి�ాh �; ప(Þ¶ల% 7c-/రAÃ ల% 
అ,oక �ాÃ �లP జåæ నమ+ను ¤ø ందుటక% :ైతన/ పరA�ాh �. అcే 7ధమ+Kా, 
à7తమ+లP మనమ+ ఎదు(nJv¦ ప(Þ¶ల% cేవ#R<�ౖ మనక%నM నమ´కమ+ను 
<�ంచు�-�. అ7 మన 7ÖాSసమ+ను <�ం¤ø ంcoంచు FGనుటక% సQయపడ�-�. 

cేవ#ను పTజల% FGRM�ారA�  aవTమ+Kా మ()య+ ఊ]̂ంచR 7ధమ+Kా 
ప(Þjkంచబడ�-రA. అబXT Qమ+ మ()య+ Öా(ా Bా() వృc-% ప/ంలP cేవ#డf Bా()F¡ 
సం�-నమ+ ఇ�ాh ననM BాKా� నమ+ను 7శS[ించz-RF¡ BారA ¤� (ాz-రA (16:1-6; 
17:1, 4-8, 15-19; 18:1, 2, 9-15). c�Rకంట� Knప> ప(Þ¶ ఎప#>zె�ౖే cేవ#డf తన 
యవSనుzైన క%మrరAడf ఇ�ాOక%ను ô(Þయr పరSతమ+<�ౖ బdKా 
ఇవSమనMప#>డf స>ష�మవ#తªంco (22:1, 2). ఈ సమయrRF¡, అబXT Qమ+ తన 
క%మrరAడfR బdKా ఇవSz-RF¡, 7ÖాSసమ+లPను మ()య+ 7,ేయతలPను 
ప()ణÀ� :ెంc-డf. అతడf, తను అలr :[ేిన, cేవ#డf ఇ�ాOక%ను 
మృతªలలPనుంzk ల�ప#�-డR నమr´డf (]ÁÂT. 11:17-19). అందువల� , ఎంత 
F¡�ష�s¢£నప>ట�FÑ అబXT Qమ+ తన క%మrరAR వ,oంచుటక% క�h  <�ౖF�తhKా cేవదూత 
ఆ 7షమ ప()[ిÃ�లP అతRR ఆ¤ాడf (22:9-18). 

మ()FGRM ఉc-హరణల% ఇÖÌా �Øáయ+ల |కJ cె7ౖక ప(Þ¶లP ఉనM7. 
అబXT Qమ+ వలÒ Fాక%ంz-, అ7ÖాS�ాRM పTద()Fసూh , cేవ#RF¡ వ/�(�కమ+Kా, 
మ()య+ పco ఆజæల Rబంధనక% 7,ేయత కdK)వ#ంటXమR అ7,ేయత 
చూ<ిసూh , తరచుKా ప(Þ¶లP 7ఫలమr�«ను (Rర!మ. 24:1-8). ô~\ :ె<�>ను, 
“మ()య+ Ëవ# ఆయన ఆజæలను K�ÆFGందుB" ల�cో  RనుM Öû,oం9 Ë 
హృదయమ+లP నునMco �లె%సుFGనుటక% RనుM అణచు R�తhమ+ను 
అరణ/మ+లP ఈ నల%వco సంవతOరమ+ల% Ë cేవ#zైన �«హÊ Bా RనుM 
నzk<ిం9న మr(ా! మంతట�R జåæ పకమ+ :ే[ిFGనుమ+” (coSa.8:2). ¤ాత 
RబంధనలP 7¹ాదst�టంట� ఎRM �ారA�  cేవ#డf ఇÖÌా �Øáయ+ల |కJ 
7ÖాSసమ+ను మ()య+ 7,ేయతను ప(Þjkం9v-, BారA zరమ+Kా 7ఫలs¢£().4 

cేవ#డf అబXT Qమ+ మ()య+ ô~\లr Fాక%ంz- Z[\ప#ను B¦(nక 
7ధమ+Kా ప(Þjkం:నెు. మ+ందుKా cవే#డf 7ÖాSసప# õరAల�� పTత/¶మ+Kా 
మrటX� zేBాడf, BారA పTజలక% ఆ వరhమrనమ+ :ె<\>BారA. ఏcేs¢£నప>ట�FÑ, 
cేవ#డf యrFwబ+ క%మrరAలÒవ()��ను పTత/¶మ+Kా మrటX� డల�దు FాR, Z[\ప# 
|కJ సహÊ దరAలను, :-()�-T త´క ప()సుÃ తªల c-S(ా ఆయన cైవకృతs¢£న 
Fార/ం :ేÖాడf. ఈ అRM 7షయrలలP cేవ#డf ప(Þjkంచz-RF¡ గల ఉcే�శమ+ 
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7ô9ంచుటF�, FాR 77ధ రకమ+ల%Kా కథల% అ¨వృco%  :ెంc-�.  
అబXT Qమ+, ô~\ మ()య+ ఇÖÌా �Øల%క% cేవ#R పట�  Bా() 7ÖాSసమ+ను 

మ()య+ Rబద%తను లPతªక% aసుక% B¥ళG� టక% aవTమ+Kా ప(Þjkం9 7,ేయత 
B¥ౖప# నzk<ిం:ెను. FGÌ తh RబంధనలP cేవ#R పTజల కథ, ఇc ే7ధమ+Kా నుంzనెు, 
య2c- మ()య+ (5మr అ,oFారAల% 7ÖాSసమ+ను మ()య+ 7,ేయతను 
]̂ం[ించుట c-S(ా ప(Þjkం:ెను. �దట� F�Æ{సhవ#ల% B¦(�SరA సÃలrలలP మ()య+ 
:-()�-T త´క పTకరణలలP .సమ2హమ+Kా నుంzెను (అ¤ø సhల%ల Fార/మ+ల%,  
2 FG()ం; �య+లక%, k ిd<ీ>, 2 �ô�, పTకటన చూడfమ+). ఇవËM c-రAణs¢£న 
పTయ�-Mల%; మ()య+ పTభ+వ# సహÊ దరAzైన యrFwబ+, Bాట� గ2()3ఇలr :<ె�>ను 
“� 7ÖాSసమ+నక% కల%గ+ ప(Þ¶”, “ఓరA>ను ప#ట��ంచును” (యrFwబ+. 1:3). 
మ()|క మrటలలP, ప(Þ¶ల% గ+ణమ+ను కటy� FGనుటక%, వ/�(�కతను 
ఎదు(nJR Rలబడడం అR అరÃమ+. కష�s¢£నప>ట�FÑ, ప(Þ¶ల% F�Æ{సhవ#R ప()ణÀ�F¡ 
c-()a�ాh �. 

ఆcoFాండమ+ కథనమ+లP, యrFwబ+ క%మrరAల ప(Þ¶లను అడÝK)ం9ంco 
అన/మత పTభ+తSô ల�క 7cేè గ+ం¤�  Fాదు FాR; Z[\ప# తనక% �-v¦, తన 
సహÊ దరAల% పÖా3�-h ¤ాRF¡ మ()య+ యrFwబ+ క%టyంబమం�- కలవz-RF¡ ఒక 
cై7క ప()కరమ+Kా మr(�ను. c-R ఫdతంKా, BారA 9వ()F¡ cేవ#డf 
అబXT Qమ+నక% ఇ93న BాKా� నమ+ను న�´ ఐగ+ప#h క% తరలÒను (15:13-16), 
ఎకJzై�ే BారA Rర!మFాండ సమయమ+ వరక% ఫdం9 మ()య+ అ¨వృco�  
:ెంc-రA. ఆ సహÊ దరAల% ఐగ+ప#h నక% �()K) వ93నప#>డf, ఐగ+ప#h  ¤ాలక%డf 
(Z[\ప#) Bా()F¡ �ాSగతమ+ :ె<ి> Bా()R తన ఇంట�F¡ ఒక ఖ(Þcైన 7ందుక% 
ఆQSRం:ెను (43:31-34). మనక% ఇలr కనబడfను, BారA “7ందు ఆరK)ం9 
అతR�� సంతª~ి�Kా �-T K)(),” అందువలన BారA పâ()hKా అపTమతhంKా ల�రA. 
బహÕÖా ఈ Fారణమ+ వల�v¦, Z[\ప# |కJ గృహ R(ాSహక%డf K5v¥ల% 
పట��నంత ఆQరమ+ Rం<,ి ఎవ() రbకల% BాR K5v¥ మ2�లP Rం<,ి బµv-/�ను 
K5v¥ మ2�లP B¥ంzk K)v¥M ఉం9న సంగ� Bా()F¡ �ెdయల�దు (44:1, 2). ఆ (ా�T 
7శÌ�ం9న తరABాత, ఆ సహÊ దరAల% కv-నుక% �()K) B¥ళG� చునMప#>డf, Bా()F¡ 
అం�- బXగ+Kా అR<ిం:నెు. BారA 7�ాh రమ+Kా ,-న/మ+ను FGనుFGJv¥ను, 
~ిô/ను :ెర�ాల నుంzk 7zk<ింపబzెను, మ()య+ బµv-/�ను Bా()�� నుంzనెు. 
BారA Bా() తంzkTF¡ మ()య+ �K)dన క%టyంబమ+నక% Bా() 7జయవంతs¢£న 
పTయrణమ+ సం��షమ+ ఇచు3నR ఊ]̂ం9(). 

Z[\ప# |కJ గృహR(ాSహక%డf Bా()R కd[ిFGR మ()య+ Bా()�ద 
cొంK)లÒనR ఆ(5పణ :ే[ినప#>డf BారA అప#>z ే ఆ పట�ణమ+ను 7zk9 <�ట��(). 
అతడf Bా()�� తన యజమrR ఇ93న మం9 ఆ�థ/మ+నక% �రA అతR 
శక%నమ+ చూచు K)v¥Mను cొంK)dం9 FÑడf :ే[ి�() (44:4, 5). ఇco aవTs¢£న 
ఆ(5పణ. మ2ఢ 7ÖాSసమ+ను బట��, ఆ (ాజå/,oFా() ఆ cశేమ+ |కJ 
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7షయrలను గ2()3 ఫ(5క% స()�«£న సలQల% ఇచు3టక% ఆ K)v¥M అవసరమ+. 
అ�v-, ఆ సహÊ దరAల% Bా() R(5� షతSమ+ను బట��  వ/�(�F¡ం9 అం�ే Fాక%ంz- 
ఎవ() సం9లP ఆ ¤ాలక%R K)v¥M cొరAక%vý Bాడf చచు3నR, �K)dన Bారందరb 
తమ యజమrRF¡ c-సులమవ#దుమR BారA అంKÞక()ం9(). అలrంట� aవTs¢£న 
పT�జæ :ేయడం ఒక తప#>, FాR BారA Bా() తంzkT లrబXను�� :ే[ిన Rర�¶/ 
పT�జæను బట��  పTÓX7తం :ేయబz-Ý రA. అతడf లrబXను అన/cేవతలను cొంK)dన 
Bా()<�,ౖ ఒక మరణ Öాసనం :ే�ాడf, అ��ే (ా]§ల% Bాట�R కdK) వ#ందR అ7 
తన ఒంటÍ �ామK)ÌలP c-:నెR అతRF¡ �ెdయదు (31:32). అ7 కనుKnనబడ 
నందున, (ా]§ల% È¶ త<ి>ంచుFGv¥ను. 

ఆ B¥ంzk K)v¥M, ఏcేs¢£నప>ట�FÑ, అతzk c-R aయక ¤� �v-, బµv-/�ను 
K5v¥లP కనుKnనబzెను. అతడf మ()య+ BాR సహÊ దరAల% పట�ణమ+నక% �()K) 
B¥V� ఆ ఐగ+ప#h  ¤ాలక%R మ+ందు aరA> Fwసం Rలబz-d. బµv-/�ను ఆ K)v¥M 
aయ+ట బట��  cో~ిKా కనబడfచుండKా, ఆ గృహR(ాSహక%డf ఆ సహÊ దరAల 
aరA>ను ¤ాjkకంKా అంKÞక()ం:ెను. అతడf cోషªలక% బXRసతSమ+ను È¶Kా 
మ()య+ R(5� షªలక% [\Sచ3ను ఇ93 È¶ను తK)!ం:ెను (44:10). 

cేవ#R |కJ ప(Þ¶ల% బXధ<�ట��  ¤ాపమ+ను బ]̂ర!తమ+ :ే[ి 
సమr,-నమ+నక% మ()య+ పÖా3తhపమ+నక% c-S(ామ+ల% �ెరచును. ఆ B¥ంzk 
K)v¥Mను �� c- :ేయ+ట <�ద�BాR నుంzk �దలÒౖ 9నMBాR వరక% �ాK�ను. ఇco 
బహÕÖా ఆ సహÊ దరAలను ఆశ3ర/పర9 ఉండవచు3 (43:33; 44:12); FాR, ఆ 
అv¦Sషణ �ాగ+చుండKా Bా() స>ందనల% R(ాశKా మ()య+ B¦దనKా మr(�ను. 
BారA తమ సంచులను Kాzkదల<�ౖ నుం9 పట�ణమ+లPR Z[\ప# ఇంట�F¡ (44:13) 
పTయrణమవ#చుండKా, ఆ ఉదయమ+ సం��షమ+Kా ఉ�-OహంKా వ#ంట� ఇco 
మరణమ+నక% నడ9 B¥ళG� చునMటy�  ఉనMco. 

BారA అకJడక% :ేరAFGR మ()య+ ఆ ఐగ+ప#h  అ,oFా()F¡5 �ా¹ా� ంగ 
నమ�ాJరమ+ :ే[ినప#>డf, అతడf Bా()నzkK�ను, “�రA :ే[ిన ఈ పR ఏ�ట�? 
v-వంట� మనుషª/డf శక%నమ+ చూ9 �ెd[ిFGనునR �క% �ెdయc-?” 
(44:15). అతడf తనR ôసమ+ :ేయz-RF¡ పTయ�Mంచడం Rష|లం 
అనుచుంzెను. ఈ సమయrRF¡, య2c- ఈ వంచన అరÃమ+ల�RదR �ెd[ిFGv¥ను, 
FాR అతR దగ!ర అబద%మ+ల% ల�వ#. అతడf తన తంzkTF¡ బµv-/�ను బXధ/త �-ను 
aసుక%ంటXనR BాKా� నమ+ :ే[�ను; అందువలన అతడf c-RR తన<�ౖ B¦[ిFGR తన 
సహÊ దరAలంద() ప¶మ+Kా మ()య+, పT�ే/కమ+Kా బµv-/�ను ప¶మ+Kా 
మrటలrడfచుంzనెు. 

ఆ సహÊ దరAల% పట�ణమ+నక% �()K) వచు3చుండKా, య2c- cేవ#R 
సQయమ+నక% మ()య+ ¶మrపణ FGరక% ¤Tా రÃన :ే[ియ+ండవచు3ను. అతడf 
సత/మ+ను :ెప#>టక% Rరç�ంచుFGv¥ను, అతR పTసంగమ+ తన |కJ 
మ()య+ తన సహÊ దరAల |కJ ¤ాపమ+లను ఒప#>FGనుచునMటy�  
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నమ´కమ+ను వ/FÑhక()ం:ెను. అతడf BారA Z[\ప#ను బXRసతSమ+ లPRF¡ 
అ�´B¦[ినప>ట�నుంzk, మరAగ+నవ#నM తమ cోషs¢£న మన�ాOjkR బ]̂ర!తమ+ 
:ే[�ను. �ాక%ల �ద మ()య+ ôసప():ే అబద%మ+ల �ద ఆ,-రపడక%ంz-, 
య2c- ఖ93తమ+Kా :ె<�>ను, “cేవ#zే Ë c-సుల v¦రమ+ను కనుKnv¥ను.” 
అతడf stమ+ ఆ ¤ాలక%RF¡ c-సులమవ#దుమR అంKÞక()ం:ెను (44:14-16). 

ఎవ(�Æ�ే Rజమ+Kా పÖా3�-h పపzk మ()య+ Bా() ¤ాపమ+లను ఒప#>FGనుvý 
BారA ఒక à7తమ+లP వ/�-/సs¢£న మrర!మ+ను అనుస()ంచుచుండKా మం9 
పTజల%Kా మrరAదురA. య2c- తనను FాR తన సహÊ దరAలను FాR 
Fా¤ాడfFGనుటక% ఇక పTయ�Mంచల�దు, FాR అతR పTకటన “cవే#zే Ë c-సుల 
v¦రమ+ను కనుKnv¥ను” (44:16) ఆ సంచులలP రbకలక% ల�క ఆ B¥ంzk K)v¥M 
కనుKnRనందుక% మrతTst వ()hంచుట ల�దు. c-RF¡ బదుల%Kా, ¤Tా ధ�కంKా అco 
BారA (�ండf దÖాబX� లనుంzk c-9య+ం9న ¤ాపమ+నక%, మ() మ+ఖ/మ+Kా 
Z[\ప#ను బXRసతSమ+లPRF¡ అ�´B¦[\ అంత cేSషమ+నక% అco 
వ()hంచబzkనco (37:4, 8, 26-28). ఇco BారA యrFwబ+నక% తన క%మrరAడf 
Z[\ప# చR¤� యrడనM ఆలPచన �ె93న హృదయ B¦దనను క�z- 
కల%ప#తªంco (37:31-35). BారA �దట ఐగ+ప#h  B¥V�నప#>డf, BారA తమ 
తంzkTR మ()య+ Z[\ప#ను చూ9న 7,-నమ+ను బట��  తప#> :ే�ామR 
వ/కhప():-రA; RజåRF¡, ఇco ఆ ఐగ+ప#h  ¤ాలక%RF¡ (Z[\ప#) కËMరA �ె<ి>ం:ెను 
(42:21-24). 

అ��,ే Z[\ప# తనను �-ను తన సహÊ దరAలక% కనపరచక మ+ందు, 
బµv-/�ను పట�  Bా() B¥ౖఖ() ఎలr వ#ంcో  చూz-లను క%v-Mడf. ఈ Fారణమ+ బట�� , 
�గ�- సహÊ దరAలందరb కv-నుక% �()K) B¥ళ�  వచు3నR పTకట�ం:ెను, FాR 
బµv-/�ను తనక% బXRసKా ఐగ+ప#h లP ఉండవలÒనv¥ను (44:17). Z[\ప#ను 
బXRసతSమ+లPRF¡ అ�´B¦[ి మ+ÓXవంKా B¥V�¤� �నటy�  బµv-/�నును ఐగ+ప#h  
బంధకమ+లP వcoల��ాh (ా? సమr,-నమ+ v¥మ´coKా (ావట��దు. య2c- ఆ 
పTకటన 7నKాv¦, B¥ంటv¦ బµv-/�నును Fా¤ాడfటక% కcodం: ే పTసంగమ+�� 
మ+ందుక% వ:ె3ను. అందులP, తన క%టyంబ చ()తTను, తనకప>ట�F� �ెd[ిన 
Z[\ప# Rజåలను అతడf ప#నరAc-$ ట�ం:ెను. అ��,ే య2c- యrFwబ+క% తన 
9నM క%మrరAR<� ౖ ఉనM <\Tమను 7వ()ం9, ఐగ+ప#h  నుంzk బµv-/�ను తన 
సహÊ దరAల�� ¤ాటyKా B¥ళ�క¤� �ే తన తంzkT ఖ93తమ+Kా మరణÀంచునR 
:ె<�>ను. ఈ ప(Þ¶ను బట��, ఆ సహÊ దరAల% బµv-/�ను cో~ి అRFాR ల�క ఆ అసత/ 
ఆ(5పణల% తమనంద()R ఇబ�ంco <�డfతªv-MయR FాR BారA నమ´ల�దR 
Z[\ప# చూ:ెను. ఆ B¥ంzk K)v¥M ఆ సం9లPRF¡ ఎలr వ:ె3నR ఆలP9ంచక%ంz-, 
అతR పట�  Rజs¢£న ఆంcోళన మ()య+ <\Tమగల B¥ఖౖ() Bా()లP కనబzెను. ఒకB¦ళ 
Bా() B¥ౖఖ() ఆ 9నM సహÊ దరAR<�ౖ కö)నంKా మ()య+ ¶�ంచక%ంz- వ#ంట�, BారA 
Z[\ప# నుంzk ల�క cేవ#R6 నుంzk ¶మrపణ ¤ø ందz-RF¡ అరA_ ల%FారA. 
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బµv-/�నుక% య2c- ÓXద/త వ]̂ంచడమ+లPR Rబద%త, Z[\ప#నక% 
ఆôదZగ/s¢£న మ()య+ హృదయrRF¡ హతªh క%నM రAìవ#. ఈ వ/F�h తన 
సహÊ దరAలను Z[\ప#ను వరhక%లక% అ�´B¦యz-RF¡ ఒ<ి>ం:ెను, అ�v- 
ఇప#>డf బµv-/�నును యrFwబ+ ఇంట�F¡ �()K) పంప#టక% తన <ిల�లను, తంzkTR, 
మ()య+ క%టyంబమ+ను 7zk9 <�ట��  బXRసKా మrరz-RF¡ [ది%పzనెు. 

44వ అ,-/యమ+ మ+K)ంప#లP, యrFwబ+ మ()య+ అతR క%మrరAల 
భ7ష/తªh  ఇంFా సంcేహమ+లP ఉంco; అ�నప>ట�FÑ, ఆ క%టyంబమ+ |కJ 
సమస/ల% త(ాSత అ,-/యమ+లP స>ష�ం :ేయబzనెు. ఈ కథ ÓXగమ+లP 
పÖా3�-h పమ+, ¶మrపణ, మ()య+ ఐగ+ప#h లP Bా() భ7ష/తªh క% నూతన 
అవFాÖాల c-S(ాల% �ెరAవబడfట ఉంzనెు. 
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