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అ"#$యమ' 45 

234ప. తన సహ: దర=లను 

�Y\r\ కల>సు@Aనుట 

తన సహÊ దరAలను ప(Þjkం9న తరABాత, Z[\ప# తనను �-ను బ]̂ర!తమ+ 
:ే[ిFGనుటక% [ది%పzెను. :-లr Fాలం F¡Ìతమ+ BారA :ే[ని పRF¡ బXధపడడం 
అతడf ప()èdం:ెను, మ()య+ బµv-/�ను పట�  Bా() ఆంcోళనను క½ù� (ా 
చూ:ెను. అందువలన, BారA ఇకను తనను బXRసతSమ+లPRF¡ అ�´B¦[ిన 
cేSషమ+గల మ()య+ �ాSరÃపâ()త వ/క%h ల% FాదR అతడf ఒ<ి>ంపబzెను. BారA 
ఇప#>డf Rజå�aగల, క%టyంబమంతట� పట�  <\Tమక% <\T(�<ింపబzkన 
మనుషª/లR పTద()Fం:-రA. 

హతªh క%v¦ ఒక సRMB¦శంలP, Z[\ప# తన సహÊ దరAలక% తన గ+()hంప#ను 
బ]̂ర!తమ+ :ే[�ను. cేవ#డf Bా() :డెf F¡Ìయల నుంzk మం9R aసుక%వ:ె3నR 
అతడf మరలr Q� ఇ:ె3ను; తన దూరదృ~ి���, అv¦క మంcoR కరAవ#నుzk 
Fా¤ాడfటక% Z[\ప#ను BాడfFGv¥ను. అప#>డf Z[\ప# తన సహÊ దరAలను 
కv-నుక% B¥V� Bా() తంzkT�� ఈ వరhమrనమ+ :ెప>మR సూ9ం:ెను. ఆ 
క%టyంబమ+ ఐగ+ప#h లPR K5~�నుక% వ93, కరAవ#లP à7ం9 ఉండfటక% 
ఆQSRంపబzెను (45:1-15). Z[\ప# |కJ పTణ-Vకక% ఫ(5 క%z-, కv-నుక% 
బండ�ను పం<ి ఆ క%టyంబం ఐగ+ప#h  పTయrణమ+లP సహక()ం9 మద�తª �ెd<�ను 
(45:16-20). ఈ బండf�  Bా() �రAగ+ పTయrణమ+నక% 7�ాh రs¢£న 
సదు¤ాయమ+ల�� Rంపబzనెు. ఆ సహÊ దరAల% కv-నుక% :ే() మ()య+ Bా() 
తంzkT�� ఈ వరhమrనమ+ :ె<>ినప#>డf, అతడf �దట RÖó3షª� z-�«ను. 
అ��ే Z[\ప# పం<ినవËM చూ9న త(ాSత, యrFwబ+ తన క%మrరAడf 
Rజమ+Kా బT�F¡ య+v-MడR నs¢´ను. అతడf ఐగ+ప#h నక% B¥V� మ()య+ �-ను 
చR¤� కమ+ందు c�ర$Fాలమ+నుంzk ¤� Knటy� FGRన తన క%మrరAR చూడ 
Rశ3�ంచుFGv¥ను (45:21-28). 
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234ప. తన సహ: దర=లక> త c̀వY© బయల>పరచుట  

(45:1-15) 

1అప.UడW 234ప. తన 5ద« NS�నpారందY\ x�దుట తనుM Q#ను 
అణచు@Aనజ�లక-`# 5ద«నుంef పD� మనుష�$N pcల>పS@o పం�ిp|య'డN 
õగÛరrా kె�·Uను. 234ప. తన సహ: దర=లక> తనుM Q#ను 
QెSయkే3@ిANనప.UడW ఎవర=ను అతN 5ద« NS�య'ండల�దు. 2అతడW 
ఎల>r��/  x�డÃrా ఐగ'�ీ/య'ల>ను ఫY© xంటjpార=ను hNY\. 3అప.UడW 
234ప.- |̀ను 234ప.ను; `# తంefD xంక బD�@oయ'`#Me# అN అefr\నప.UడW 
అతN సహ: దర=ల> అతN సమ'ఖమందు Qöందరపef అతN@o ఉత/రమ' 
ఇయ$ల�కµ¾ xY\. 4అంతట 234ప.-`# దగÛరక> రండN తన సహ: దర=లQb 
kె�ిUనప.UడW pార= అతN దగÛరక> వ��Y\. అప.UడతడW-ఐగ'ప./ నక> pcళÞn నటmn  
Xర= అ¬~p|3ని X సహ: దర=eైన 234ప.ను |̀ |̀. 5అxనను |̀Nక7ef@o 
వచు�నటmn  Xర= ననుM అ¬~p|3నిందుక> దుఃఖపడక>ef; అuv Xక> సంQ#పమ' 
ప.టj� ంప Nయ$క>ef; µDా ణరºణ @Aరక> uేవ.డW Xక> మ'ందుrా ననుM పం�ింkెను. 
6Y�ండW సంవత÷రమ'లనుంef కరవ. uేశమ'ల1 నునMuv. 34ద$¡¢�నను @Oతx��నను 
ల�N సంవత÷రమ'ల> ఇంక అxదు వచు�ను. ¬మ'~ను ఆశ�ర$మ'rా రèfం� 
uేశమ'ల1 ¬మ'~ను �øషమ'rా Nల>ప.టక>ను 7µDా ణమ'Qb @ాµాడWటక>ను 
uేవ.డW Xక> మ'ందుrా ననుM పం�ింkెను. 8@ాబటj�  uేవ.eేrాN Xర= నNMక7ef@o 
పంపల�దు. ఆయన ననుM ఫY©క> తంefDrాను అతN xంటjpాY\ కందY\@o 
పDభ'వ.rాను ఐగ'ప./  uే�ామంతటjXద ఏSకrాను Nయ¬ంkెను. 9Xర= తÃరrా 
`# తంefD 5ద«క> pcqn అతNQb-  క>మEర=eైన 234ప.-uేవ.డW ననుM ఐగ'ప./  
uేశమంతటj@o పDభ'వ.rా Nయ¬ంkెను; `# 5ద«క>రమ'~, అక7డ ఉండవదు« ; 
10 వ. r©Å·ను uేశమందు Nవ3ింkదెవ., అప.UడW  వ.ను   �ిలnల>ను   �లిnల 
�ిలnల>ను   rÌY��లమందల>ను   పùవ.ల>ను  క> కSr\నuv యEవత�/ ను `#క> 
సXపమ'rా నుండWను. 11ఇకను అxదు కరవ. సంవత÷రమ'ల> వచు�ను గనుక 
 క>ను   xంటj pాY\@oN  క> కSr\నదంతటj@oN �4దY\కమ' Yాక>ండ అక7డ 
NనుM µ¾ Åింkెదన`#MడN kెప.Uef. 12ఇuvr© XQb మEటలEడWచునMuv ̀ # ̀ òYZ అN 
X కనుMల>ను `# తమ'~eైన బ�`#$Xను కనుMల>ను చూచుచునMh. 
13ఐగ'ప./ ల1 `#క> కSr\న సమస/ ఘనతను, Xర= చూ�నuv యEవత�/  `# తంefD@o 
QెSయkే3ి తÃరrా `# తంefDN ఇక7ef@o ±3@ిANరండN తన సహ: దర=లQb kె�ిU 
14తన తమ'~eైన బ�`#$Xను ¡¢డXద పef x�eె�ను. బ�̀ #$Xను అతN 
¡¢డXదపef x�eె�ను 15అతడW తన సహ: దర=లందY\N మ'దు«  �·టm� @AN 
pాY\Xద పef x�ef�న తర=pాత అతN సహ: దర=ల> అతNQb మEటలEefY\. 
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వచనమ' 1. య2c- ఇ93న õ(59త, �-/గపâ()త పTసంగమ+ (44:18-34) 
ఏcై�ే బµv-/�ను పట�  మ()య+ Bా() తంzkT యrFwబ+ పట�  ఉనM Rజs¢£న <\Tమ 
మ()య+ ఆంcోళనను చూ<ిం9న c-RR 234ప. 7v¥ను. తనుM Q#ను 
అణచు@Aనజ�లక, Z[\ప# పRBా()F¡: పD� మనుష�$N pcల>పS@o 
పం�ిp|య'మN ఆcేÈం:నెు. ఈ రకs¢£న ఆజæ ప#(ాతన ఐగ+ప#h లP కÌమs¢£నco 
ఎందుకనKా Bా() సంసJృ�లP ఉనMత అ,oFారAల% Bా() బXధ/తలను 
RరS()hం:ేటప#>డf ÓXB"cేTFాలను అదుప#లP ఉంచుFGనవలÒను. మ+ందు (�ండf 
�ారA�  Z[\ప# తన కËMళ�ను c-9<�టy� టక% తన సహÊ దరAలనుంzk మ()య+ 
పRBా()నుంzk దూరమ+Kా B¥½¾�ను (42:24; 43:30). తన పRBా()R B¥V�¤ø మ´R 
ఆcేÈంచడం వలన, 234ప. తన సహ: దర=లక> తనుMQ#ను 
QెSయkే3@ిANనప.UడW ఎవర=ను అతN 5ద« NS�య'ండల�దు. 

వచనమ' 2. Z[\ప# c�RR వ/F¡hగత మ()య+ ఇతరAలక% �ెdయR 
క%టyంబ కల�కలr :ేయrలనుక%v-M, ÓXB"cేTFాల�� 7:-రమ+ మ()య+ 
సం��షమ+�� Rంపబzk ఎల>r��/  x�డÃrా ఐగ'�ీ/య'ల>ను ఫY© ఇంటjpార=ను 
hNY\ (43:30 �ద Bా/ఖr/నమ+ల% చూడfమ+). 

వచనమ' 3. అతడf పTÖాంతతను ¤ø ంcoన తరABాత, Z[\ప# Bా() 
సహÊ దరAల�� మ+ఖrమ+oKా మrటX� zk మ()య+ తv¥వ(5 :ె<�>ను: |̀ |̀ 
234ప.ను; `# తంefD xంక బDuv@oయ'`#Me# అR అzkK�ను. ఇప>ట� వరక%, 
అతడf “Bా() తంzkT” గ2()3 7:-రణ :[ే�ను (43:7, 27), FాR ఇప#>డf అతడf 
“v- తంzkT” అR అzkK�ను. అతR సహÊ దరAల% Bా() :ెవ#లను FాR కళ�ను FాR 
నమ´ల�క¤� �«ను. అతN సహ: దర=ల> అతN సమ'ఖమందు Qöందరపef అతN@o 
ఉత/రమ' ఇయ$ల�కµ¾ xY\. “�üందరపzk” అv¦co  ,నుంzk వ93నco (bahal)  לַהָּב
ఎప#>zై�ే “ఒక వ/F¡h ఊ]̂ంచR, భయంకరs¢£న,zరs¢£న 7షయrRM 
ఎదు(nJనMప#>డf వ/FÑhక()ం:ే ÓXB"cేSగం.”1 FGRM�ారA�  ఇco [�ౖRక పTకరణమ+ ఒక 
[�ౖv-/RM ల�క cేÖాRM �ాS,�నం :ేసుFGv¦టప#>డf కdK� భయమ+Kా వ()çంచవచు3 
(Rర!మ. 15:15; v-/యr,o. 20:41; 2 సమ2. 4:1; �(Þ́ యr. 51:32; 
�«]Áజ�Jల%. 7:27; c-R. 11:44). 

వచనమ' 4. ఆ సహÊ దరAల% 234ప.క% స>ంcoంచుటక% ఇంకను �F¡Jd 
భయపzెను; అందువల�  అతడf మరలr, బT��లrzk, `# దగÛరక> రండN :ె<�>ను. 
BారA అతRF¡ దగ!రKా వ93న త(ాSత, అతడf మరలr ధృõక()ం:ెను: Xర= 
అ¬~p|3ిన X సహ: దర=eైన 234ప.ను |̀̀ | (37:28 చూడfమ+). BారA 
అణ9<�ట��న cోషమ+�� కd<,ి BారA :-లr Fాలమ+ నుంzk c-9న రహస/మ+ 
క�z- 9వ()F¡ బయటపzనెు. 

వచనమ' 5. అ��,ే Z[\ప# B¥ంటv¦ Bా()<�ౖ పTaFారం aరA3FGv¦ పTణ-Vక 
తనక% ల�దR �ెdయ:ే[\ను. అతడf గట��Kా, |̀Nక7ef@o వచు�నటmn  Xర= ననుM 
అ¬~p|3ినందుక> దుఃఖపడక>ef. ఇco :ెప#>FwదK)న పTకటన. Z[\ప# అతR 
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సహÊ దరAలను ప(Þjkం:ెను, మ()|క వ/F¡h అ��ే Bా()R 7ప(Þతమ+Kా 
Rంcoం9, BారA పâ()hKా R(ాశపzేవరక% Bా() cోÖా(5పన�� Bా()R తగలబµట��  
వ#ంzేBారA. అలrంట� 7,-నం�� స�<ి[\h  అco Z[\ప#క% అతR సహÊ దరAలక% 
మధ/ ÖాశSతంKా gdక ఏర>రచును; అco ఆ క%టyంబమ+ మరలr �()K) 
కల%సుFGనుటను Bాసhవమ+Kా అ�ాధ/మ+Kా :ేయ+ను. బదుల%Kా Z[\ప# Bా() 
దృ~ి�R ¤ాపమ+ల నుంzk cేవ#R |కJ కృపగల పTణ-Vక B¥ౖప#నక% నzk<ిం:ెను. 
అతడf µDా ణరºణ FGరక% cేవ#డf �క% మ+ందుKా ననుM పం�ింkెను అR 
:<ె�>ను. uేవ.డW ననుM పం<ిం:ెను అv¦ మrట మ2డf �ారA�  :ెప>బzెను (45:5, 
7, 8); ఇకJడ ఇco బహÕÖా �ా,-రణమ+Kా సహజమ+, అco ఐగ+<ీhయ+లను 
మ()య+ చుట��  పTకJల cేశమ+లను అలrK� cేవ#R Rబంధన పTజలను 
సూ9సుh ంco. BారందరA ఆకd నుంzk రjkంపబడfదురA. 

వచనమ' 6. Z[\ప# తన 7వరణను FGన�ాK)సూh , ఆ కర=వ. మ+K)ంప# కంట� 
ఆరంభమ+నF� దగ!రKా వ#ందR 7వ()ం9, ఎందుకంట� Y�ండW సంవత÷రమ'లనుంef 
కరవ# uశేమ'ల1 నునMco; ఇంక అxదు సంవత÷రమ'ల> వచు3ను (41:29, 
30). అతడf ఐగ+ప#h  మ()య+ చుటy� పTకJల cేశమ+ల [\ద/మ+నక% సంబం,oం9 
ఒక 7¹ాదs¢£న 9తTమ+ను KÞ[�ను. (ాబ� �Ø FాలంలP [\ద/s¢£నను Fwత�«£నను 
ల�దు; [\ద/ ఉత>�h  ఆK)¤� �Ø అంత aవTమ+Kా ఆ కరAవ# మrరనుంco. 

వచనమ' 7. అప#>డf Z[\ప# �-ను :ె<ి>న c-RF¡ ఒకట� కd<ి మరలr 
:ె<�>ను: ¬మ'~ను ఆశ�ర$మ'rా రèfం� uేశమ'ల1 ¬మ'~ను �øషమ'rా 
Nల>ప.టక>ను µDా ణమ'Qb @ాµాడWటక>ను uేవ.డW Xక> మ'ందుrా ననుM 
పం�ింkెను. Z[\ప# c�RR ఇలr స>ష�ం :ే[�ను, cేవ#R 7,-నమ+లP, 
“¤Tా ణమ+ను Fా¤ాడfటక%” (45:5) అv¦ ¤Tా ధ�క Fారణమ+�� cేవ#డf 
Z[\ప#ను ఐగ+ప#h లP ఉం:ెను- �ా,-రణ ¤Tా ణమ+ Fాదు, FాR “� FGరక%.” aవT 
కరవ# మధ/లP, అబXT Qమ+ సంత� Bా()R అతడf ¤� ~ించు చుంzనెు (15:13-16 
చూడfమ+). cేవ#డf “భ2�<�ౖ Öóషమ+ను [ תיִרֵאְׁש , she’erith]” అబXT Qమ+క% 
తన BాKా� నమ+ v¥రB¦రA>క% ఉం:ెను. 

వచనమ' 8. Z[\ప# మరలr uేవ.erేాN Xర= నNMక7ef@o పంపల�దు. 
“cేవ#డf” అv¦ Bాక/మ+ “పం<�ను” అv¦ మrట�� Bాడబzెను. Z[\ప# తన 
సహÊ దరAల% తన<�ౖ అసూయపzk మ()య+ తనను వcodంచు FGనుటక% తనను 
బXRసతSమ+లPRF¡ అ�´B¦[ినప#>డf, cేవ#డf తనను à7తమ+ మ()య+ 
7డfదల FGరక% ఉపZగపz ే ఒక ప()కరమ+Kా ఒక ఉనMత ఉcే�శమ+ కdK) 
ఉv-MడR ఇco :ెప#h ంco. 

cైవ పTణ-Vక Z[\ప#ను ఫY©క> తంefD2 Kా :ేయ+ట. ఈ పదజåలం అతడf 
(ాì |కJ �ెdB¥ౖన మ()య+ నమ´కs¢£న ప():-రక%zkKా, ఒక తంzkT తన 
క%టyంబమ+నక% వ#ండf నటy� . ఇంFా, cేవ#డf ఇంటjpాY\కందY\@o [ఫ(5 |కJ] 
పDభ'వ.Kా :ే[�ను. (ాìక% త(ాSత అ,oప�Kా, cేశ వ/వQ(ాల% మ()య+ 
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ఖజåv-లP Rధుల ఖరA3ల% �ద అతRF¡ ఆ,oపత/ం కలదు (41:40-44, 55). 
Z[\ప# తనను �-ను ఐగ'ప./  uేశమంతటjXద ఏSకrాను <ిలచుFGనుచుv-Mడf; 
అతడf ఏco ఆజåæ <ిం9v-, పT� పTభ+తS అ,oFా() మ()య+ ఐగ+ప#h  పTజల% B¥ంటv¦ 
తన ఆcేÖాలక% 7,ేయత చూ¤ాd. 

వచనమ' 9. Z[\ప# తన �దట� పTశMలP తన తంzkTR చూడz-RF¡ 
ఆతªT త�� నుంzెను 45:3లP “v- తంzkT �ంక బTcoF¡య+v-Mz-?” ఈ 
సమయంలP, �-ను తన సహÊ దరAల�� Xర= తÃరrా `# తంefD 5ద«క> pcqn అR 
:ెప#>చుv-Mడf. BారA యrFwబ+�� ఇలr :ెప#>మ+,   క>మEర=eైన 234ప. 
ఇలE kపె.Uచుంeెను; BారA యrFwబ+క% స>ష�ంKా, తను చR¤� యrడనుక%నMతన 
క%మrరAzైన Z[\ప#, ఇంFా సàవంKా ఉv-MడR :ెప>వలÒను. అప#>డf BారA 
Z[\ప# నుంzk ఆ సంcేశమ+ను :ేరB¦యవలÒను: uవే.డW ననుM ఐగ'ప./  
uేశమంతటj@o పDభ'వ.rా Nయ¬ంkెను, `# 5ద«క> రమ'~, అక7డ ఉండవదు« . 

వచనమ' 10. మ+సdBాzైన ఈ తంzkT గ+()ం9 :-లr పTశMల% సహజమ+Kా 
కలగవచు3, మ()య+ అతడf తన వంశమ+ నంతట�R ఐగ+ప#h  లrంట� FGÌ తh  
cేశమ+నక% తరdంచz-RF¡ అనుమrRంచవచు3. Z[\ప# యrFwబ+క% ఇలrంట� 
పTశMల% వ�ాh యR మ+ందుKా ఊ]̂ం:ెను: “మనమ+ ఎకJడ Rవ[ిం:ెదమ+?”; 
మన సంత�లP పT�Bా()R ఎలr ¤� ~ించగలమ+? అందువలన, Z[\ప# తన 
సహÊ దరAలను Bా() తంzkTF¡ Bా() సంత�F¡ Fావల[ినవËM �-ను 
చూచుFGందుననM నమ´కమ+ కdK)ంచమR ఆcÈేం:ెను:  వ. r©Å·ను uేశమందు 
Nవ3ింkెదవ.. Z[\ప# c-RF¡ ¤� T �-Oహకమ+ కd<�ను:  వ.ను   �ిలnల>ను   
�ిలnల �లిnల>ను   rÌY��మందల>ను   పùవ.ల>ను  క> కSr\నuv యEవత�/ ను 
`#క> సXపమ'rా నుండWను. “K5~�ను cేశమ+” అv¦ ఖ93తs¢£న ¤Tా ంతమ+, 
ఎకJzై�ే యrFwబ+ మ()య+ క%టyంబమం�- Rవ[ిం:-లనుక%ంటyంcో  అco 
అRÈ3తమ+. “K5~�ను” అR <ిలవబzే ¤Tా ంతమ+ �«హÊ షªBా లP :ెప>బzెను 
(�«హÊ . 10:41; 11:16; 15:51); FాR ఇÖÌా �Øáయ+ల% ఆ <\రAను ఐగ+ప#h  నుంzk 
�ె93 కv-నులP BారA వ#ంzkన సÃలమ+నక% ఇ93వ#ండవచు3. :-లr మంco 
పంzkతªల% K5~�ను తÔరA> నc� ¤Tా ంతమ+లP ఐగ+ప#h లP, Wadi Tumilat 
స�పమ+లP ఉండవచు3నR ఆలP9ం:-రA. ఇco త(ాSత పTకటనలP 47:11 :<ెి>న 
Z[\ప# అతR క%టyంబమ+ “(ాs¢[\సను cేశమ+”3 లP Rవ[ిం:ెను అనM 
c-R�� ఏFÑభ7సుh ంco. ఈ పTcేశమ+ “[\ద/మ+ :యేz-RF¡ స()పడదుKాR 
మందను stప#టక% స()�«£నco, ఇco Z[\ప# తన తంzkT ఇంట�BారందరA అకJడ 
ఎందుక% ఉంz-లనుక%v-Mzో  7వ()సుh ంco”4 (46:31–47:6. చూడfమ+).  

వచనమ' 11. మ+సdBాzెనౖ తన తంzkT ఐగ+ప#h క% పTయrణమ+ :యేడమ+<�ౖ 
సంcే]̂�ాh డR Z[\ప# అరÃమ+ :ేసుక%v-Mడf. క%టyంబమ+నంతట�R-[ీh Ðల% 
మ()య+ 9నM <ిల�ల%, Bా() పÜవ#ల�� కd<ి- ఐగ+ప#h క% తరdంచడం కష�s¢£న 
పR. అ��ే, Z[\ప# Bా/<ిసుh నM కరAవ# నుంzk BారA రjkంపబz-లంట� BారA 



60 

అకJzk నుంzk తరd (ావడం అవసరమR �ెల%సుక%v-Mడf. అతడf సంవతO(ాల 
కరAవ# బట�� Bా()ంచz-RF¡ ఒక గం�రs¢£న BాKా� నమ+ :ేÖాడf: ఇకను అxదు 
కరవ. సంవత÷రమ'ల> వచు�ను గనుక  క>ను   xంటj pాY\@oN  క> 
కSr\నదంతటj@oN �4దY\కమ' Yాక>ండ అక7డ NనుMµ¾ Åింkెదను అ`#MడW. 

వచనమ' 12. ఈ ప()[ిÃ�లP, Z[\ప# తన సహÊ దరAల%, Bా() సSంత కళ��� 
�-ను సàవమ+Kా ఉv-MడR దూతల వలÒ అలrK� �ాqల%Kా క�z- వ#ంz-లR 
7వ()ం:ెను. c-RF¡��డfKా, బ�`#$Xను, తన ఏF�Æక సహ: దర=డW, తన తంzkTF¡ 
Z[\ప# సàవమ+Kా ఉv-MడR �ా¶/మ+ ఇవSవలÒను. యrFwబ+ ఇతరAలను 
నమ´క¤� �v-, తన 9నM క%మrరAR ఖ93తమ+Kా నమ+´ను. 

Z[\ప# తన `òYZ Bా()�� మEటలEడWచునMదN Bా()F¡ �ెdయజ�[�ను. 
మ+ందు సంÓXషణలలP, అతడf అతR సహÊ దరAల�� మrటX� zkనప#>డf ఒక 
coSÓX~ి ఉంzెను (42:23). అ��,ే ఇప#>డf, ఎందుకంట� అతను Rజమ+Kా Bా() 
సహÊ దరAదR �ెల%సుFGనుటక% Z[\ప# Bా()�� Bా() సSంత ÓXషలP (]ÁÂT) 
మrటలrడfచుంzనెు.5 

వచనమ' 13. c�R త(ాSత, Z[\ప# తన సహÊ దరAలక% 9వ() సూచన 
R:ె3ను: ఐగ'ప./ ల1 `#క> కSr\న సమస/ ఘనతను `# తంefD@o QSెయkేయ'ef- 
అco�Ø�టంట�, ఐశSర/మ+ మ()య+ అతడf సం¤ాcoం9న అ,oFారమ+. Z[\ప# 
Bా() సSంత కనుMల�� BారA చూ9న దంతయ' :ెప#>మR బ�మrలÒను. 

Z[\ప#, తÃరrా `# తంefDN ఇక7ef@o ±3@ిANరండN :<ె�>ను. అతడf తన 
తంzkTR చూచుటక% మ()య+ సàవమ+Kా ఉంచుటక% ఆతªT త పడfచుంzెను. 
“a[ిFGR రంzk” ( דַָרי , yarad) అv¦ F¡Ìయ 42:38 నుంzk మరలr :ెప>బzెను. 
అకJడ యrFwబ+ బµv-/�ను ఐగ+ప#h నక% ¤� � (yarad) �()K) (ాల�దR ఆంcోళన 
:ెంco, తనను మృతªల లPకమ+లPRF¡ దుఃఖమ+�� ¤� వ# (yarad) నటy�  
:ేయ+ను. c-RF¡బదుల%Kా, Z[\ప# తన తంzkTR ఐగ+ప#h నక% a[ిFGR వ93 
à7తమ+ను సం��షమ+Kా గడపవలÒనR FwరAచుv-Mడf.6 

వచనమ' 14. ఈ సమrB¦శం మ+K)ంప#లP, 234ప. తన తమ'~eైన 
బ�`#$Xను ¡¢డXద పef x�e�ెను; బ�`#$Xను క�z- తన సహÊ దరAR <\Tమను 
�-ను క�z- చూ<ిం9 అతR ¡¢డXద పzk �Øzె3ను. 

వచనమ' 15. అప#>డf Z[\ప# తన సహÊ దరAలనంద()R మ+దు�  <�టy� FGR 
Bా() �ద పzk �Øzె3ను; అ��ే ఆ <�ద�  సహÊ దరAల% ఏzk3నటy�  Bాక/మ+ 
:ెప>ల�దు, BారA అతR<�ౖ అనుమrనపzk(). బదుల%Kా, తరABాత అతR 
సహÊ దరAల% అతR�� మrటలrzk() అR :ెప>బzనెు. ఈ జåగÌతh  ఆ సహÊ దరAల% 
బµv-/�ను తప> అతR కృపగల B¥ఖౖ()R మం9Kా అంKÞక()ంచుటక% [ిద%మ+Kా 
ల�రA. Bా() తంzkT మరణమ+ త(ాSత Z[\ప# తన Rజs¢£న ÓXBాలను బయట<�ట��  
పగను aరA3FGనుv¦ô అR భయపడfట Bా() అRÈ3�R కనుపర:ెను (50:15-
18). 
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ఆ క>టmంబమ' ఐగ'ప./ క> వచు�టక> ఫY© 5క7 ఆzÃనమ' 

(45:16-20) 

16234ప.5క7 సహ: దర=ల> వ��న వర/మEనమ' ఫY© xంటjల1 
hనబeనెు. అuv ఫY©క>ను అతN 34వక>లక>ను ఇష�మ'rా నుంeనెు. 17అప.UడW 
ఫY© 234ప.Qb ఇటn c̀ను- వ.   సహ: దర=లను చూ�-XY¹లEగ' kేయ'ef, X 
పùవ.లXద బర=వ.ల> కటj�  క`#ను uేశమ'నక> pcqn 18X తంefDN X 
xంటjpాY\N pcంటబ�టm� @AN `# 5ద«క> రంef; ఐగ'ప./  uశేమందS మం� 
వసు/ వ.లను X@okె�దను, ఈ uే�ామ'5క7 ´ారమ'ను Xర= అనుభhంkెదర= 
19 క> ఆజ�x��నuv గu#? uN kేయ'ef, X �ిలnల@Aరక>ను X Ä¸ర$ల@Aరక>ను 
ఐగ'ప./ ల1నుంef బండnను ±3ి@ANµ¾ x X తంefDN pcంటబ�టm� @AN రంef. 20ఐగ'ప./  
uేశమంతటjల1నునM మం� వసు/ వ.ల> Xp| అగ'ను గనుక X ´ామEr\�N 
లº$�·ట�క>డN kపె.Uమనrా 

వచనమ'ల> 16-18. Z[\ప# తన సహÊ దరAలక% కv-నుక% �()K) B¥V� తన 
తంzkTF¡ తన ఐశSర/ం మ()య+ ఐగ+ప#h లP ఉనMత అ,oFారమ+గల �ాÃ నమ+ గ2()3 
:ెప#>మR ఇప>ట�F� సూ9ం:నెు. అతడf Bా()R తన తంzkTR ఒ<>ిం9 మ()య+ 
క%టyంబమ+నంతట�R ఐగ+ప#h నక% ర<ి>ం9 మ()య+ తనక% స�పమ+Kా 
నుంచుFGR �గ�- కరవ# సంవతOరమ+లలP Bా()R ¤� ~ించుటక% ఇష�పzెను. 

ఎప#>zై�ే ఫY© 234ప. 5క7 సహ: దర=ల> వ93న వర/మEనమ' 
అందుక%v-Mzో , అతడfను అతN 34వక>ల>ను ఇష�పeనెు (45:16). అందువలన, 
ఫY© Z[\ప#�� Ëవ# Ë సహÊ దరAల�� � పÜవ#ల�ద బరAవ#ల% కట��  క`#ను 
uేశమ'నక> B¥V� � తంzkTR � ఇంట�Bా()R B¥ంటబµటy� FGR ఐగ+ప#h క% రండR 
:ెప#>మ+ (45:17). ఈ (Þ�Kా, ఫ(5 తన (ాజ/ ఉనM�-,oFా() |కJ 
ఆQSనమ+ను ఆôcoం:నెు. అతడf Z[\ప#ను తన సహÊ దరAలను [Bా()] 
తంefDN మY\య' [Bా()] xంటjpాY\N తన5ద«క> రమ´R ఆcÈేంచమR Fw(�ను 
(45:18). ఇంకను, ఫ(5 ఐగ'ప./  uేశమ' 5క7 మం�7 వసు/ వ.లను X@okె�దను 
అR, ఈ uేశమ' 5క7 ´ారమ' అనుభhంkెదరN BాKా� నమ+ :ే[�ను. “cేశమ+ 
|కJ మం9 వసుh వ#ల%” అంట� BారA ఐగ+ప#h లP మం9 పTcేశమ+ను 
¤ø ందుక%ంటXరR Fాదు; FాR ఈ Bాక/మ+ BారA ఆ cేశమ+లPR మం9 ఉత>�hR 
�ందురR, ల�క ఆ cేశమ+ |కJ “�ారమ+”. 

వచనమ'ల> 19, 20. ఫ(5 అలrంట� ఉc-రs¢£న అవFాశం Bా()FÑ 
నమ´శక/మ+Kా కనపడదR �ెల%సుFGR, Z[\ప#ను Bా()F¡ ధృఢs¢£న 
(ాజఆజæను ఇవSమR సూ9ం:ెను: X �ిలnల@Aరక>ను X Ä¸ర$ల@Aరక>ను 
ఐగ'ప./ ల1నుంef బండn ను ±3@ిANµ¾ x X తంefDN pcంటబ�టm� @AN రంef (45:19). 
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c-RF¡ ��డf, Z[\ప# ఇలr :ె<�>ను, ఐగ'ప./  uేశమంతటjల1నునM మం� 
వసు/ వ.ల> Xp| అగ'ను గనుక X ´ామEr\�N లº$�·ట�క>ef (45:20). 18వ 
వచనమ+లP ఉనMటy� Kా, అతడf ఐగ+ప#h  |కJ మం9 వసుh వ#లను �F¡:ే3 
అవFాశమ+నMదR Bా()F¡ BాKా� నమ+ :ే[�ను. 

FGందరA ఫ(5 Z[\ప# |కJ సహÊ దరAలక% మ()య+ Bా() 
క%టyంబమంతట�F¡ ఇ93న ఉc-రతను బట��  పTశMలzkK�ను ఎందుకంట� అco 
7cేèయ+ల పట�  �ా,-రణs¢£న ఐగ+ప#h  7(5ధతక% స()పడదు. అ�నప>ట�FÑ, ఈ 
(ాì ఒక ]§ÂTయ+R ఏడf సంవతO(ాల సమృco%  c-R త(ాSత FGRM సంవతO(ాల 
భయంకర కరAవ# గ2()3 అంచv-క% సమసhమ+ను ఇ:ె3ను. Z[\ప# |కJ 
�ెdB¥ౖన సం[ిద%తను బట��  ఐగ+ప#h  ఈ భయంకరs¢£న కరAవ#ను 
త<ి>ంచుFGనగdK�ను. ఇంFా, ఫ(5 తన cశేమ+ |కJ ¤Tా ణమ+ Rd<\ ఉత>�hR 
చుట��  పTకJల cేశమ+లక% క�z- పంచు ఉc-రత వలన అనుమrనమ+ల�క%ంz- 
అco 7cేèయ+ల<� ౖక�z- ఒక మం9 పTÓXవమ+ చూ<�ను. ఇco అv¦క అప()9తªల 
కటX¶మ+ K�d9, ఫ(5ను మ()య+ అతR పTజలను B¦రAKా చూడడమ+ 
�దల%<�టÍ�ను: ప#(ాతన పTపంచమ+లP ఐగ+ప#h  దయగల “(nటÍ�ల గంప”Kా 
�ెdయపరచబzెను.8 

234ప. ఇ��న ´ామEr\� మY\య' యE@Oబ' వద«క> ఆయన 

సహ: దర=ల �Y©గమనమ' (45:21-28) 

21ఇ��ా x�ల> క>మEర=ల> ఆలEగ'న |̀ k3ేిY\. 234ప. ఫY©మEట kÌప.Uన 
pాY\@o బండn ను ఇ�ిUంkెను; మEరÛమ'నక> ఆzరమ' ఇ�ిUంkెను. 22అతడW pాY\@o 
Y�ంeే3ి దుసు/ ల బట�ల> ఇkె�ను; బ�`#$Xనుక> మ�డWవందల త�లమ'ల 
pcంefయ'ను ఐదు దుసు/ ల బట�ల> ఇkె�ను; 23అతడW తన తంefD N¬త/మ' 
ఐగ'ప./ ల1 నునM మం� వసు/ వ.లను }య'చునM పuv rాefదలను, 
మEరÛమ'నక> తన తంefD N¬త/మ' ఆzరమ'ను, ఇతర "#న$మ'ను 
�నుబండమ'లను }య'చునM పuv ఆడW rాefదలను పం�·ను. 24అప.UడతడW 
తన సహ: దర=లను ´ాగనం�ి pార= బయల>uేర=చుండrా–మEరÛమందు 
కలహపడక>డN pాY\Qb kె�·Uను. 25pార= ఐగ'ప./ నుంef బయల>uేY\ క`#ను 
uేశమ'నక> తమ తంefDx��న యE@Oబ' ̀ Ëద«క> వ�� 26234ప. ఇం@ా బDuv@oయ'ంef 
ఐగ'ప./  uేశమంతటjN ఏల>చు`#MడN అతN@o QెSయk3ేిY\. అxQే అతడW pాY\ 
మEట నమ~ల�దు గనుక అతడW N�ø�ష�� e#x�ను. 27అప.UడW pార= 234ప. 
తమQb kె�ిUన మEటలNMటjN అతNQb kె�ిUY\. అతడW తనుM ఎ@o7ంచు@AN 
µ¾ వ.టక> 234ప. పం�ిన బండWn  చూ�నప.UడW pాY\ తంefDx��న యE@Oబ' 
µDా ణమ' QెపUY\ల�n ను. 28అప.UడW ఇ��ా x�ల>–ఇంQే k#ల>ను, `# క>మEర=eైన 
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234ప. ఇంక బDuv@oయ'`#MడW, |̀ను k#వకమ'నుప. pcqn అతN చూkెదనN 
kె�·Uను. 

వచనమ' 21. ఇ��ా x�ల> [యrFwబ+] క>మEర=ల> 234ప. తమక% :ె<ి>న 
సూచనల పTFారమ+ అనుస()ం:-రA. అయన Bా()F¡ బండn ను (ఫY© 
ఆజåæ <ిం9నటy� Kా) సమక�(ా3డf మ()య+ కv-ను cేశమ+నక% B¥ళG� నప#>డf 
మEరÛమ'నక> స()పడf ఆzరమ' ఇ�ిUంk#డW. 

వచనమ' 22. ఫ(5 ఇ93న ఆజæను �ం9, Z[\ప# తన సహÊ దరAలను 
¶�ం:-డf అv¦c-RF¡ ఋìవ#Kా అ,oకs¢£న బహÕమrv-లను ఇ:-3డf: అతడW 
pాY\@o Y�ంeే3 ిదుసు/ ల బట�ల> ఇkె�ను. ఈ దుసుh ల% బహÕÖా FాపరAల% FGనుటక% 
výచుFwల�R 7ల%B¥ౖన దుసుh ల% అ� ఉండవచు3. ఖ93తమ+Kా BారA ఇకJడ 
FGంత వ/ంKా/RM చూ�ారA: యrFwబ+ Z[\ప#క% ఇ93న 7ల%B¥నౖ అంKÞ ఒకట� 
తన సహÊ దరAల Fw¤ాRF¡ ఆయనను గ+():ే[ి “ఇరAవco B¥ంzk v-ణ �మ+లక%” 
ఆయనను అ�´నటy�  :ే[ింco (37:28). 

Z[\ప# తన అనMలంద()�� ¤� d3�ే తన బ�`#$Xనుక> “అ�దంతల%” 
ఎక%Jవ ఆQరమ+ను 7ందు :ే[ినప#>డf ఇ93య+ండKా (43:34), ఇప#>డf 
తన తమ+´RF¡ అc7ేధంKా మ�డWవందల త�లమ'ల pcంefయ'ను ఐదు దుసు/ ల 
బట�ల> ఇk#�డW. ఐగ+ప#h లP ఒక శF¡hవంతs¢£న v-యక%డfKా, Z[\ప# జ�/ష?తSప# 
హక%Jను (ల�c- జ�/ష?తSమ+ను) Rర�¶/మ+ :ే[ి పT�ే/కs¢£న ఆè(ాSదమ+ను 
<�ద�BాRF¡ Fాక%ంz- 9నMBాRF¡ ఇచు3టక% ఆయనక% అ,oFారమ+ ఉంco; 
మ()య+ ఆయన :ేయ+టక% ఎంచుక%నMco ఇcే.9 తన �ø ంత సహÊ దరAR చూ9 
అతడf ఇంకను j�మమ+Kాv¦ ఉv-Mడf అR �ెల%సుFGనుటక% పT�ే/కంKా 
ఆనందంKాను మ()య+ కృతìæ డfKాను ఉv-Mడf. 

ఒకప#>డf తనను :-లr :డెÝKా చూ[ిన తన సహÊ దరAల% ఇప#>డf మr(ారA 
అR అనుటక% (�ండf సంఘటనల% Z[\ప#క% Rశ3యతను ఇ:-3�. 
�దట�co, ఆ B¥ంzk K)v¥M (44:9) ఎవ()వద�  ఉంcో, ఆఖరAక% అco బµv-/�ను దగ!(� 
ఉంco (44:12, 16) అనుFwంzk, అతR�� �గ�- BారందరA శÌమననుభ7ంచుటక% 
[ిద%మ+Kా ఉv-MరA. (�ండవco, Z[\ప#ను బXRసతSమ+నక% అ�´B¦యమR 
ఇతరAలను ¤� T తO]̂ం9న య2c- ఇప#>డf బµv-/�ను తన ��బ+టy� వ#ల�� 
ఇంట�F¡ B¥V� తన తంzkT�� ఉండfటక% అనుమ�ంచబzkనట���,ే అతR �ాÃ నంలP 
à7�-ంతమ+ బXRసKా ఉండfటక% ఇష�పz-Ý డf (44:32-34). ఇదంతయ+  
క�z- తన సహÊ దరAR పట�  BారA చూ<ని అసూయ మ()య+ ఏహ/ÓXవమ+ 
ఎంతట� 7v-శv-త´కs¢£నcో  అv¦ బX,-కరs¢£న ¤ాöాRM సహÊ దరAలందరb 
v¦రA3క%v-MరR సూ9సుh v-M�; Fాబట��  Z[\ప# తన కRకరమ+ను, 
¶మrపణను, మ()య+ సంరAco%�«£న ఆè(ాSదమ+లను Bా()పట�  కనుబర:-డf. 

వచనమ' 23. ఆఖరAKా, Z[\ప# తన తంefD@o FGRM బహÕమతªలను 
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పం¤ాడf. తన తంefD N¬త/మ' ఐగ'ప./ ల1 నునM మం� వసు/ వ.లను 
}య'చునM పuv rాefదలను పంప#ట c-S(ా యrFwబ+ను ఆ పTయrణమ+ FGరక% 
:-లr 7లrసవంతంKా [ిద%పరAసుh v-Mడf. c�RF¡ ��డf, ఆయన ఇంFా తన తంefD 
N¬త/మ' ఆzరమ'ను, ఇతర "#న$మ'ను �నుబండమ'లను }య'చునM 
పuv ఆడW rాefదలను క�z- పంµాడW. ,-న/మ+ను మ()య+ ఇతర ఆQర 
�ామK)ÌR ప#షJలంKా పంపడమv¦co ఐగ+ప#h  |కJ మ+ఖ9�-T RM ఒక సమృco% 
కdK)న cేశంKా ఉc-$ ట�సుh ంco. ఎం�� FాలంKా త<ి>¤� �న క%మrరAడf, పTసుh తం 
ఐగ+ప#h  cేశమ+లP v-యక%డfKా ఉనMBాడf, ఆయనక% మ()య+ ఆయన 
క%టyంబమ+నక% క�z- – F�వలం BారA పTయrణÀంచువరక% మrతTst Fాక, BారA 
K5~�నులPRF¡ వచు3నప#>డf క�z- – సమక�ర3గలడR యrFwబ+ను 
ఒ<ి>ంచుటక% ఇ7 cోహదపడ�-�. 

వచనమ' 24. కv-ను cేశమ+నక% తన సహ: దర=ల �(5గమనమ+నక% 
ఏ(ా>టy�  :ే[ిన తరABాత, Z[\ప# [Bా()R] ´ాగనంµాడW; FాR, pాళÞn  
pcళÞn చుండrా Bా()F¡ ఒక ఆఖరA ఆజæను ఇ:-3డf: మEరÛమందు కలహపడక>డN 
Bా()�� :ె¤ా>డf. BారA తన దృ~ి� నుంzk బయటక% B¥V�న B¥ంటv¦ Z[\ప#ను 
బం,oం9న 7షయంలP సహÊ దరAల మధ/ కలహమ+ మ()య+ RంcoంచుFwవడం 
జరAగ+�-� అR తన సహÊ దరAలను గ2()3 Z[\ప#క% బXగ+Kా �dె[\య+నMco. 
RజåRF¡, Z[\ప# తనుM �-ను Bా()F¡ ప()చయం :ేసుక%నMప#>డf క�z- 
ఇటyవంట� పTవరhv¦ Bా() మధ/ ఉండటం చూ�ాడf (42:22), మ()య+ “Z[\ప# 
[ఇంకను] బTcoF¡య+v-Mడf” (45:26) అv¦ మrటను తన తంzkT 7నుట c-S(ా 
¤ø ంcే ఆనందమ+ను తన సహÊ దరAల% ¤ాడf:ేయక�డదు అR Z[\ప# 
అనుక%v-Mడf. 

తన సహÊ దరAలక% ఈ 7ధంKా ]Áచ3()క :ేయ+టక% Z[\ప#క%నM మ(nక 
FారణstమనKా, ఐగ+ప#h లP Z[\ప# బTcoF¡య+v-Mడf అR తన తంzkT�� 
:ెప#>నప#>డf, తనక% ఇష�s¢£న క%మrరAR అపహరణక% సంబం,oం9 (�ండf 
దÖాబX� ల ¤ాటy BారA క<ి> ఉం9న ఆ RజåRM బట��  BారA తన తంzkT ¶మrపణను 
చూz-d గనుక. Z[\ప# Bా()<�ౖ క¶ను <�ంచుFGR తరABాత Bా()<�ౖ పగ 
aరA3క%ంటXzôే అR సహÊ దరAల% భయపz-Ý రA. ఆయన Bా()R అప>ట�F� 
¶�ం:-డf (45:1-8), FాR ¶�ంచడం అనునco మ()య+ ¶మrపణను 
అనుభ7ంచడం అనునco ఈ (�ండf ఒకట� Fావ#. BారA తమను �-మ+ 
¶�ంచుFGనుటక% :-లr కష�పzk ఉంటXరA, మ()య+ Z[\ప# తన ¶మrపణలP 
Rజå�aKా ఉv-MడR Bా()F¡ నమ´కం కలగడం ల�దు. సంవతO(ాల తరABాత 
(47:9, 28 చూడంzk) Bా() తంzkT మరణÀం9నప#>డf, Z[\ప#ను 
బXRసతSమ+లPRF¡ అ�´B¦[నిందుక% Kాను ఆయన Bా()<�ౖ పగ 
aరA3క%ంటXzôేనR BారA :-లr భయపzk¤� యrరA (50:15-21). 

వచనమ'ల> 25, 26. Z[\ప# |కJ సూచనలను అనుస()ం9, 
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సహÊ దరAల% ఐగ'ప./  నుంef బయల>uేY\ క`#ను uేశమ'నక> తమ తంefDx��న 
యE@Oబ'`Ëద«క> వ:-3రA. BారA వ93నప#>డf, 234ప. ఇం@ా బDuv@oయ'ంef 
ఐగ'ప./  uేశమంతటjN ఏల>చు`#MడW అR B¥ంటv¦ ఆయన�� :ె¤ా>రA. Z[\ప# 
ఐగ+ప#h లP ఎందుక% ఉv-Mడf ల�c- :-లr సంవతO(ాల F¡Ìతం ఏ� జ()K)ంco అR 
యrFwబ+ తన క%మrరAలను పTÈMం9నటy� Kా ఈ కథక%డf ఏ�య+ :ెప#>టల�దు. 
ఆ <�ద�  మR~ి ఇటyవంట� పTశMలËM అడfగ+టక% ల�c- ఆ సమయమ+లP ఈ 
పTశMల% అడfగ+టక% õల%పడనంతKా అ�-/నందభ()తªzై ఉv-MడR ఈ 
ప()హ()ంచడం మనక% �dెయజ�సుh ంco. Z[\ప# బTcoF¡య+v-Mడf అR BారA 
:ే[ిన పTకటన యrFwబ+క% అంKÞక()ంచుటక% :-లr కష�s¢£నc,ే FాR Z[\ప# 
ఐగ+ప#h లP ఏల%చుv-Mడf అv¦ మrట యrFwబ+ను N�ø�ష�� efN kే3 ి
అ7ÖాSసంలPRF¡ v¥ట��ంco. 37వ అ,-/యంలP యrFwబ+ తన క%మrరAల% :ే[ని 
ô�ాRM నమr´డf; FాR ఇప#>డf, Z[\ప# బTcoF¡య+v-Mడf అv¦ స�-/RM 
ఆయనక% :ె<>ినప#>డf, అతడW pాY\ మత నమ~ల�దు. 

వచనమ' 27. Z[\ప# ఇంకను బTcoF� ఉv-Mడf అR తమ తంzkTR 
ఒ<ి>ంచుటక%Kాను, సహÊ దరAల% అందరA ఆయన�� సుc�ర$ చర3 :ేÖారA, ఈ 
చర3లP BారA 234ప. తమQb kె�ిUన మEటలNMటjN అతNQb kెµాUర=. తన 
క%మrరAలక% అబద%మrడfట అv¦ చ()తT ఉనMదR యrFwబ+క% �ెల%సు Fాబట��  
(34:7-31), ఆయన :-లr 7మరFv-త´కంKా ఉv-Mడf. FాR, అతడW తనుM 
ఎ@o7ంచు@AN µ¾ వ.టక> 234ప. పం�ిన బండWn  చూ�నప.UడW, ఆయన 
నమr´డf. ఆ బండf�  – Bాట��� ఇరAవco Kాzkదల%, ,-న/మ+, 7ల%B¥ౖన దుసుh ల%, 
మ()య+ మ2డf వందల తªలమ+ల B¥ంzk (45:21-23)– ఇవRM క�z- ఆ 
సహÊ దరAల% సంపనుMzైన మ()య+ ఔc-ర/మ+ను కdK)న ఒక వ/F¡hR కdÖారA 
అనుటక% అనుమrRంచదగR �ా¶/మ+Kా ఉv-M�. Z[\ప# బTcoF¡య+ంzk 
ఐగ+ప#h  cేశమ+ను ఏల%చుv-MడR సహÊ దరAల% :ె<ి>న అదుÅత కథను ఈ 
వసుh వ#ల% Rరb<సిుh v-M�. ఈ Bారh FారణంKా, pాY\ తంefDx��న యE@Oబ' 
µDా ణమ' QెపUY\ల�n ను. ద()c-ప#Kా ఇరAవco సంవతO(ాల F¡Ìతం, Z[\ప# మరణÀం9 
ఉంటXడf అR న�´నప#>డf, యrFwబ+ ÷గ!రKా ఏzk3 “ఓc-రA> ¤ø ందv¿ల�క” 
ఉv-Mడf (37:34, 35). ఇప#>డf, ఆ బరAB¥ౖన ÓXరమ+ తన నుంzk ల�పబzkంco. 

వచనమ' 28. ఈ నూతన R(Þ¶ణ ఇ��ా x�ల>క>, ఇంQ ే k#ల>ను, `# 
క>మEర=eైన 234ప. ఇంక బDuv@oయ'`#MడW, |̀ను k#వకమ'నుప. pcqn అతN 
చూkెదనN :ెప#>నటy�  :ే[ింco. యrFwబ+ తగ+7ధంKాv¦ ఇకJడ “ఇÖÌా �Øల%” అR 
<ిల%వబz-Ý డf ఎందుకంట� �«హÊ Bా దూత c-S(ా ఆయనక% ఇయ/బzkన ఈ FGÌతh  
<\రA (32:28-30) FGÌతh  ఆశను మ()య+ తనక%ను తన క%టyంబమ+నక%ను ఒక 
FGÌ తh  గమనమ+ను సూ9ం9ంco. అబXT Qమ+ |కJ సం�-నs¢£న õరA ఐగ+ప#h  
అv¦ ఒక అప()9త cేశమ+లP ఒక నూతన �ాహసమ+ను :[ే\ గ7ట�దగ!ర 
Rలబzkయ+v-MరA; మ()య+ ఆ cేశమ+లP [ిÃరపz-లR BారA aసుక%నM 
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Rరçయమ+ ఇÖÌా �Øల% చ()తT |కJ ఆరంÓXRF¡ èÌFారం చుడfతªంco. 

అనÃయమ' 

సం"vkేయడమ`| uెవౖసంకSUక¡¢�న @o�య (45:1-15) 

మనమ+ పzk¤� �న లPకంలP à7సుh v-Mమ+ గనుక, ఇతరAల�� మనక%ంzే 
సంబం,-ల% ప()పâరçతక% výచుFwR7Kా ఉంటX�. గరSమ+, అసూయ, మ()య+ 
ôసమ+ అv¦ ¤ాపమ+ల% ఇద�రA మనుషª/ల మధ/ ఒక అడÝంF¡R �ేగలవ#. 
45:1-15లP Z[\ప# తన సహÊ దరAలను ¶�ంచడం అv¦co cెబ��నM 
సంబం,-ల% బXగ+:ేయబడగలవ# – అంట� సం,o అనునco �ాధ/పడfతªంco అv¦ 
7షయrRM B¥ల�zk :సేుh ంco. 

సం,o :ే[\ కÌమంలP జåd అనునco �దట� దశ. 45వ అ,-/యమ+ �దట� 
అరÃÓXగమ+లP ఎక%Jవ Öాతమ+ Z[\ప# తన సహÊ దరAల�� :ే[ిన ఉపv-/�ాRM 
�ెల%ప#తªంco. యrFwబ+ క%మrరAలక% ఇco భ2�R కం<ింపజ�[\ ఒక ఘzkయ 
మ()య+ Z[\ప#క% అ��ే ÓXB"cేSగs¢£న సమయమ+. తనను తన 
సహÊ దరAలక% బయల%పరచుFGనుచుండKా ,-(ాళంKా కËMరA వసుh ంco అR 
ఆయనక% �ెల%సు (43:30), FాR శF¡hవంతs¢£న ఒక ఐగ+<ీh  v-యక%RF¡ 
అటyవంట� పTవరhన తగRco అR తన �ంట�లPR c-సుల% ÓX7�ాh రA అR క�z- 
ఆయనక% �ెల%సు. Fాబట�� , తన సహÊ దరAల�� FGంత ఏFాంత సమయమ+ను 
గడfప#టక% Kాను Bా()నంద()Ë అకJడనుంzk బయటక% B¥ళ�మR ఆcేÈం:-డf. 
Z[\ప# |కJ ÓXB"cేSKాల స>ందన ఎంతట� బలs¢£న7 అంట� ఇకను Bాట�R 
ఆయన Rయం�TంచుFwల�క¤� యrడf. ఆయన |కJ ఏడfప# ఎంత గట��Kా 
ఉందంట� తన ఐగ+<ీh  c-సుల% c-RR 7v-MరA, మ()య+ c�RR గ2()3న ఈ Bారh 
ఫ(5 |కJ �ంట� వరక% క�z- :ే()ంco (45:2). 

లPపల నుంzk ¤ø ంK)వసుh నM ÓXBాలను ఆప#Fwల�క మ� ీ�లP ఉనM ఈ 
సహÊ దరAడf “v¦ను Z[\ప#ను. v- తంzkT �ంక బTcoF¡య+v-Mz-?” అR గట��Kా 
అర:-డf (45:3). ఈ మrటల% ఆ సహÊ దరAలక% ఎంతట� coKా��ం�R కdK)ం:-� 
అంట� BారA RB¥Sర¤� � స>ంcoంచక%ంz- ఉంzk¤� యrరA. BారA ఆశ3ర/పడfట�Ø 
Kాక, ఈ ఐగ+<ీhయ+R |కJ �ాRM,-/RM బట��  మ()య+ ఆయన :ే[ిన ఈ 
పTకటనను బట��  BారA భయపzk¤� యrరA (45:3). Bా() మనసుOలలP అv¦కs¢£న 
కలవర ఆలPచలను పరAK��h  ఉంటX�: “ఎప#>zో  త<>ి¤� �న మన సహÊ దరAR 
<\రA ఈ మR~ిF¡ ఎలr �ెd[ి ఉంటyంco? ఇప>ట�F� మరణÀం9న వ/F¡h ఈయv¦ అR 
ఎందుక% ఈయన :ెప#>FGంటyv-Mడf? ఒకB¦ళ ఈయన RజంKా Z[\ప# అ��,ే 
ఎందుక% మనలను ఈ 7ధంKా చూసుh v-Mడf? మనలను కö)నంKా Èjkంచుటక% 
మ+నుప# తన �ø ంత ఆనందమ+ FGరక% మనలను ఈ 7ధంKా ఇబ�ంco 
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<�డfతªv-Mz-?” అv¦ పTశMల% వ93 ఉంటX�. 
తమ B¥ౖప# క�Ì రs¢£న మ+ఖమ+��, Bా()F¡ aరA>a()3 దంzkం:-లR 

అనుక%నMటy� Kా, మrమ2ల%Kా చూ[\ ఐగ+<ీh  v-యక%zkR Z[\ప# సహÊ దరAల% 
చూడల�దు. c�RF¡ బదుల%, జådగల అÜÌ లను 7డfసుh నM సుRMతహృదయ+zkKా 
ఉంzk ఆయనను తమక% సహÊ దరAzైన Z[\ప#Kా గ+()hంచుక%నM ఒక వ/F¡hR 
చూసుh v-MరA. cేవ#డf క�z- దు(ా´రA! లను ÈjkంచుటలP ఆనందమ+ను ¤ø ంcే ఒక 
కö)నs¢£న v-/యr,oప� Fాడf. ఆయన ¤ాప#లను ఎంతKా <\T�ం:-డf అంట� 
Èల%వ<�ౖ మరణÀం9 ¤ాప#ల% “నÈంపక Rత/àవమ+” ¤ø ందులrగ+న తన ఏF�Æన 
క%మrరAR ఇ93నBాడf ఆయన (ZQను 3:16). �«రbషల�మ+లPR తన 
పTజల% క�z- నÈంచడం �Øసు చూ9నప#>డf ఆయన Bా()R బట��  జådపzk 
కËMట�R 7డ:-డf (మతh� 23:37, 38). 

¶మrపణ సం,o :ేయ+టక%  మrర!మ+ను ఇసుh ంco. Z[\ప# |కJ 
సుRMతs¢£న మrటల% మ()య+ జådగల ఆÜÌ c-రల% తన సహÊ దరAల�� �()K) 
సం,o :ేయబడfటక% గల అవFాÖాRM �ె():-�. ఆయనక% Bా()పట�  ఎటyవంట� 
B¥ౖర ÓXవమ+ల% ల�వR ల�c- Bా()R దంzkం:-లR ఆయన అనుFwవట��దు అR 
Z[\ప# B¥ల�zk:ేÖాడf. c�RF¡ 7రAద%ంKా, BారA ఆయనక% దగ!రKా వ93 
బXRసతSమ+నక% BారA అ�´B¦[ిన ఆ వ/F�h ఈ వ/కhR, ఆయన RజంKాv¦ తమ 
సహÊ దరAడR �లె%సుFGనులrగ+న Z[\ప# Bా()R ఆQSRం:-డf (45:4). ఈ 
7ధంKా :ేసుh నM అతR పTవరhన అంతయ+ క�z- ఆయన Bా()R ¶�ం:-డR – 
పT�ే/కంKా తన పTజల à7�-లలP cవే#డf :ే[\ cైవసంకd>కs¢£న Fార/మ+లను 
గ2()3 గట��Kా :ె<ి>నప#>డf – సూ9సుh ంco. Z[\ప# తన సహÊ దరAల�� 
“అ�నను v¦RకJzkF¡ వచు3నటy�  �రA ననుM అ�´B¦[ినందుక% దుఃఖపడక%zk; 
అco �క% సం�-పమ+ ప#ట��ంప Rయ/క%zk; ¤Tా ణర¶ణ FGరక% cేవ#డf �క% 
మ+ందుKా ననుM పం<�ను” అR అv-Mడf (45:5). 

ఆ తరABాత ఆయన మrటX� డfతÔ ఆ cేశమ+ను అప>ట�F� (�ండf 
సంవతO(ాల%Kా <ీzkసుh నM ఆ కరవ# ఇంFా ఐదు సంవతO(ాల% FGన�ాగ+తªందR 
�ెdయజ�Öాడf. aవTs¢£న ఆ jfమమ+ వలన, పంzkంచుటక% పTజలక% పంటల% 
ఉండవ# (45:6). Bా()F¡ ప#నఃRశ3యత ఇచు3టక%, ¶మrపణను గ2()3న 
ఆయన ఆలPచనను మరలr ప#న(ావృతం :ేÖాడf: “¤Tా ణమ+�� Fా¤ాడfటక%ను 
cేవ#డf �క% మ+ందుKా ననుM పం<ిం:ెను” (45:7). ఒక 7ధంKా ఆయన, 
“ననుM వcodంచుFGనుటక% �రA ఏ� పTణ-Vక అ��ే ర9ం:-(5 Fాదు KాR, 
మన క%టyంబమ+ను రjkంచుటక% � Fార/మ+లను ఉపZK)ంచడం cేవ#R 
పTణ-Vక�«£ ఉంco” అR అv-Mడf. తన సహÊ దరAల% B¦దన, అప(ాధÓXవన, ల�c- 
పగ aరA3FGంటXzేô అv¦ భయమ+�� ÓXరమ+Kా ఉండక%ంz- Z[\ప# 
చూచుక%v-Mడf. తమ 9నM సహÊ దరAR ఈ�బXధ నుంzk తమను �-మ+ 
త<ి>ంచుFGనుటక% BారA :ే[ిన పTణ-Vకను కృపలP cేవ#డf :ే[ని �ారSÓ�మ 
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పTణ-Vక అ,oగ�ం9ంco అv¦ 7షయrRM Z[\ప# ప#న(ావృతం :సేూh  :ె¤ా>డf. 
మ2డవ �ా(), FాR FGంతవరక% వ/�-/సs¢£న 7,-నంలP, ఆ మrనవ#ల పTణ-Vక 
c-S(ా Fార/రbపం c-d3న cె7ౖక పTణ-Vకను ప#నరAc-$ ట�ం:-డf. “Fాబట�� 
cేవ#zేKాR �రA నRMకJzkF¡ పంపల�దు. ఆయన ననుM ఫ(5క% తంzkTKాను అతR 
�ంట�Bా() కంద()F¡ పTభ+వ#Kాను ఐగ+ప#h  cేశమంతట��ద ఏdకKాను 
Rయ�ం:ెను” అR ఆయన అv-Mడf (45:8). 

ఒక 7ధంKా చూ[\h , “Z[\ప# |కJ కథనమ+లP ఉనM సంఘటనలRMయ+ 
మrనవ Fార/మ+లక% అaతంKా – అ7 v¥�ౖకంKా స(�Æన7 అ�నను Fాక%నMను 
– మ()య+ Bా() c-S(ా cేవ#R పTణ-Vకల% ఎలr v¦రB¦ర�-Z అv¦ 7షయrRM 
B¥ల�zk:ేయ+టక% సమక�zk జరAగ+�-�.”10 అంట� c�R c-S(ా “stల% కల%గ+టక% 
FÑడf :ేయrd” మrనవ#డf అR :పె>డం Fాదు ((5మr. 3:8), FాR cేవ#డf 
మrనవ#ల వ/వQ(ాలను �()K)(ాయ+టక% సమరAÃ డf అR :ెప>డం. cేవ#డf 
:ెడfనుంzk మం9R బయటక% �9ె3 తన Knప> పTణ-Vకను – అనKా Z[\ప# 
|కJ క%టyంబమ+ను మ()య+ అబXT Qమ+ సం�-నమ+ అంతట�R 
రjkంచులrగ+న (45:5-9) – v¥రB¦రA3టక% ఉపZK)ంచుFwగలడf. అcే 
సమయంలP, చుట��  ఉనM cేశమ+లక% క�z- cేవ#డf 7డfదలను �ె:-3డf 
(41:55-57). ఇకJడ ఉనM పT;-నs¢£న ఆలPచన ఏమంట� ఒక ఆa´యs¢£న వ/F¡h 
à7తమ+లP వ:ే3 మం9 మ()య+ :ెడf సంద(ాÅలలP క�z- cేవ#R |కJ 
హసhమ+ను గÌ]̂ం9, ఆయనను <\T�ంచుBా()F¡ stల%కల%గ+టF�Æ సమసhమ+ను 
సమక�zk జరAగ+చునMవR ఆయనను నమr´d ((5మr. 8:28). అట��  ఒక 
ఆలPచన మనలను cేSషమ+లను <�టy� FGనుట నుంzk ల�c- మనక% అపFారమ+ 
:ే[ినBా()<�ౖ పTతª/పFారమ+ aరA3FwBాలv¦ మన ఆలPచనలనుంzk త<ి>ం:-d. 
Z[\ప# తన సహÊ దరAలను ఉc-ర �ాSÓXవమ+�� ¶�ం9నప#>డf, ఆయన 
Bా()F¡ ఆదరణను అంcoం9 సం,o :ేయ+టక% FాBాdOన తల%ప#ల% �ె():-డf. 

ఎడబXటyక% గ+(�Æన Bా()నుంzk ¶మrపణ అనునco ఐక/తను మ()య+ సం,oR 
FwరAతªంco. ఈ క%టyంబమ+ అv¦క సంవతOరమ+ల%Kా మం9 సంబంధమ+లను 
అనుభ7ంచల�దు. Z[\ప#ను తన అనMల% ఐగ+ప#h క% aసుF�½ú�  వరhక%లక% 
అ�´B¦[ినందున Bా()నుంzk ఆయన B¦రA:ేయబz-Ý డf. యrFwబ+ కv-నులP తన 
క%మrరAలక% దగ!రKాv¦ à7ం9నప>ట�FÑ, FGంత stర ఆయన క�z- Bా()నుంzk 
ఎడబXయబzkన BాzkKాv¦ ఉv-Mడf. బహÕÖా, Z[\ప# మరణమ+నక% యrFwబ+ 
తన క%మrరAలv¦ బXధు/ల%Kా ఎం9 ఉంటXడf మ()య+ పTత/¶ంKాvý ప(5¶ంKాvý 
ఈ 7షయంలP õరA ¤ాతT ¤� ~ిం9 ఉంటXరR తన క%మrరAల పట�  అనుమrRం9 
క�z- ఉంటXడf. అందువలనv¦, అ,oకs¢£న ,-న/మ+ FGరక% సహÊ దరAల% 
ఐగ+ప#h నక% �()K�V� తమ�� బµv-/�నును క�z- aసుF�ళG� టక% ఆÈం9నప#>డf, 
Bా() తంzkT అv-Mడf, “�రA ననుM ప#తT]ëనుRKా :ేయ+చుv-MరA; Z[\ప# 
ల�డf; ~ిô/ను ల�దు; �రA బµv-/�నును క�డ a[ిFGన¤� వ#దురA; ఇవRMయ+ 
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v-క% పT�క�లమ+Kా ఉనMవR” Bా()�� :ె¤ా>డf (42:36). యrFwబ+ తన 
క%మrరAలను అబco%క%ల%Kా ప()గణÀం9 Bా()R F�వలం నమ´ల�దు అR ఈ మrటల% 
మనక% �ెల%ప#తªv-M�. 

ఐక/తను మ()య+ సం,oR �()K) �ెచు3టక%, Z[\ప# తన క%టyంబమ+ 
అంతట�R ఉcే�Èం9న తన ఉపv-/సమ+ను సూచనల�� మ+K)ం:-డf. తన 
సహÊ దరAల% తSరKా స>ంcoం9 యrFwబ+ v¿ద�క% ఇంట�F¡ B¥½ù� లR Bా()R 
బలవంతమ+ :ేÖాడf. BారA ఏమR :ె¤ా>లంట�,  

Ë క%మrరAzౖెన Z[\ప# – cేవ#డf ననుM ఐగ+ప#h  cేశమంతట�F¡ పTభ+వ#Kా 
Rయ�ం:ెను, మr |ద�క% రమ+´, అకJడ ఉండవదు� ; Ëవ# K5~�ను 
cేశమందు Rవ[ిం:ెదవ#; అప#>డf Ëవ#ను Ë <ిల�ల%ను Ë <ిల�ల <ిల�ల%ను Ë 
Knఱ��లమందల%ను Ë పÜవ#ల%ను Ëక% కdK)నco యrవతªh ను v-క% 
స�పమ+Kా నుండfను (45:9, 10). 

�K)d ఉనM ఐదు సంవతO(ాల కరవ# Fాలమ+నక% Fావల[ిన సమసhమ+ను, 
BారA బల]ëనమ+ Fాక%ంz- ఉండfనటy� , Bా()F¡ సమృco%Kా దయ:ే�ాh నR క�z- 
Z[\ప# Bా()F¡ BాKా� నమ+ :ేÖాడf (45:11). 

తన సహÊ దరAల c-S(ా అంcoంచబzkన సమr:-రమ+ c-S(ా cేవ#డf 
ఆయనను ఆèరScoం9 “ఐగ+ప#h  cేశమంతట�F¡ పTభ+వ#”Kా :ేÖాడf అR Z[\ప# 
తన తంzkTF¡ :పె#h v-Mడf. ఆయన అందుక%నM ఈ <లి%ప# s¢�ø ¤ø �-�యrలP 
అబXT Qమ+ ¤ø ందుFGRన cె7ౖక <ిల%వంట�cే అv¦ 7షయrRM Z[\ప# యrFwబ+ 
|కJ మనసుOలP మ+దT B¦యrలR అనుక%v-Mడf: అకJడ అబXT Qమ+నక% 
cేవ#డf తన cేశమ+ నుంzk బయల%cే() కv-ను cేశమ+నక%, అనKా cేవ#డf 
ఆయనను బహÕKా ఆèరScoం:ే cేశమ+నక% B¥ళ�వల[ినcoKా :ె¤ా>డf (12:1-5). 
అలrK� యrFwబ+ క�z- ఏÖావ# ఉగÌత నుంzk ¤ా()¤� తªనMప#>డf cవే#డf 
ఆయనక% ఇ93న సూచనల% మ()య+ BాKా� నమ+ల�� ¤� d3�ే (28:10-17) ఈ 
<ిల%ప# క�z- అంతట� వ/�-/సs¢£నco Fాదు. cేవ#R |కJ ఆజæను ఎనMడూ 
Bాcoంచక�డదు ల�c- వ/�(�F¡ంచక�డదు; FాR, Ó��కs¢£న క%టyంబమ+ను 
రjkంచుటక%ను మ()య+ c-RR సం,o:ేయ+టక%ను అco అవసరs¢£య+నMco. 

Z[\ప# ఇ93న సంcేశమ+ను తన తంzkTF¡ అంcoంచడం అv¦co ఈ 
సహÊ దరAలక% ఒక Knప> పv¦. Z[\ప# బTcoF¡య+v-Mడf అv¦ ÜభBారh�� ¤ాటy, 
BారA ఆయనను బXRసతSమ+లPRF¡ ఎలr అ�´B¦Öా(5 అv¦ దు(ాSరhను క�z- 
యrFwబ+క% BారA �ెల¤ాd. ఇంత FాలంKా తమ తంzkT పట�  మనసుల�RBా()Kా 
మ()య+ ఆయనను ôసK)ంచుట c-S(ా క�Ì రంKా పTవ()hం9న తరABాత క�z-, 
ఆ క%టyంబమ+లP Rజs¢£న సSసÃత జరKాలంట� BారA తమ ¤ాపమ+లను 
ఒప#>FGనవల[నిBా()Kా ఉv-MరA. FాKా, Z[\ప# బంధకమ+ను ఒక 7¹ాదమ+ 
నుంzk ఆè(ాSదమ+నక% మr()3నco cేవ#zే అv¦ 7షయrRM BారA 
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గ+()hంచనంతవరక% Rజs¢£న సSసÃత ల�c- సం,o అనునco �ాధ/పzే 7షయం 
Fాదు. ఫ(5క% ఆయన :[ే\ [\వ F�వలం యrFwబ+ క%టyంబమ+ను ఆèరScoంచడం 
మrతTst Fాదు KాR, తÔరA> మధ/ధ(ా ¤Tా ంతమ+లP ఉనM అv¦కs¢£న పTజలక% 
క�z- అco ఆè(ాSదకరంKా ఉంటyంco. 

కథనమ+లPR ఈ ÓXగమ+నక% మ+K)ంప#లP, కథక%డf Z[\ప# మ()య+ 
అతR సహÊ దరAల హృద/s¢£న ప#నఃకల�కను గ2()3 :ెప#h v-Mడf, పT�ే/కంKా 
బµv-/�ను గ2()3. తన సహÊ దరAడf ఐగ+ప#h క% అపహ()ంపబడfటక% మ+నుప# 
(ా]§ల% |కJ ఈ కRష� క%మrరAR వయసు ఎం�� Bాక/మ+ 
బయల%పరచుటల�దు. Z[\ప# ఐగ+<ీhయ+RKా అగ+<ించుFwBాలR ఎంత 
పTయ�Mం9నప>ట�FÑ తన ]ÁÂT పc-లను బట��  మ()య+ తన మEoక ల¶ణ-లను 
బట��  బµv-/�ను, అలrK� తన సహÊ దరAల% అందరA క�z- ఆయనను గ+()hం:-రA. 
Bా() c�ర$Fాలప# ఎడబXటy తరABాత, బµv-/�ను s¢డ�ద Z[\ప# పzk ఏzk3 
తరABాత Z[\ప# s¢డ<�ౖన బµv-/�ను పzk ఏzk3 ఈ 7ధంKా 
ÓXB"cేSగభ()తs¢£న కల�క Bా()F¡ కdK)ంco (45:14). అప#>డf Z[\ప# తన 
సహÊ దరAలంద()Ë మ+c-� zk Bా()<�బౖzk ఏz-3డf. సహÊ దరAలB¥ౖప# నుంzk ఎట��  
పÖా3�-h పమ+ను ల�c- ఏడf>ను ఈ Bాక/మ+ పT�ాh 7ంచుటల�దు గనుక (45:15), 
సం,o Fార/మ+ F�వలం ¤ాjkకst. <�ద�Bా(�Æన సహÊ దరAల% ఇంకను Z[\ప#క% 
భయపడfతÔv¦ ఉv-MరA, మ()య+ BారA తమ ¤ాపమ+ను ఒప#>FGR Bా()R 
¶�ంచవల[ినcoKా Z[\ప#ను బT�మrల%FGనుటక% Bా()F¡ :-లr సంవతO(ాల% 
పట��నco (50:15-17). 

Ó��కs¢£న క%టyంబ సభ+/ల మధ/vý ల�c- ఆa´యs¢£న క%టyంÂక%ల 
మధ/vý ఈ ఎడబXటy వ93నప#డf, సంపâరçs¢£న సం,o ¤ాపమ+ల% 
ఒప#>FGనుటక% మ()య+ ¶మrపణక% నzk<ించునటy�  (యrFwబ+ 5:16;  
1 ZQను 1:9) cైవ9�-h ను�ారs¢£న దుఃఖమ+ ఉనMప#>zే (ల�Fా 15:18-21; 
2 FG()ం; �. 7:10) వసుh ంco. ఈ F¡Ìయల% Bా�c- B¦యక�డదు ఎందుకంట� 
Fాలమ+ గzk:ేFGలc� హృదయమ+ల% బండమrరA�-�. ¶మrపణ�� ¤ాటy, 
అప(ాధుల% “అత/,oకs¢£న దుఃఖమ+లP మ+RK)¤� �” (2 FG()ంa. 2:6-8) 
మ()య+ తమ R(Þ¶ణను “తªదమటy� క% కనుపరచ”క%ంz- 7ఫలs¢£¤� �-(�ô 
(]ÁÂT. 3:6; 6:11) అR, <\Tమగల ఆదరణను క�z- చూ<ిం:-d. Z[\ప# |కJ 
సహÊ దరAల% అతR�� తమ ¤ాపమ+ను ఒప#>Fwక%ంz- తమ తంzkT�«£న యrFwబ+ 
మరణÀం:ేవరక% Bా�c- B¦[ినప>ట�FÑ, cేవ#డf Bా()R ఆèరScoసూh v¦ ఉంటXడf 
మ()య+ అబXT Qమ+ అతR సం�-నమ+Bా()F¡ ఆయన :ే[ిన BాKా� నమ+లను 
(12:1-3; 15:5-21) v¦రB¦రA�ాh డv¦ R(Þ¶ణను మrతTం గట��Kాv¦ పటy� FGR ఉv-MరA. 
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