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అ"#$యమ' 46 

ఐగ'ప./  uేశమ'నక> యE@Oబ' 

క>టmంబమ' 5క7 వలస 

చ()తTలP జ()K)న అత/ంత v-టFÑయs¢£న క%టyం÷క ప#నఃకల�కల 
ననుస()ం9, తన క%టyంబమ+ ఐగ+ప#h నక% మrరAటక% Z[\ప# అRM ఏ(ా>టy�  
:ేÖాడf. 46వ అ,-/యమ+ అకJడక% BారA :ే[ని పTయrణమ+ను పT�ాh 7సుh ంco 
మ()య+ యrFwబ+ |కJ సం�-నమ+ Bా() వంÖావVR క�z- ఇసుh ంco. 
]§ÂTయ+ల% ఐగ+ప#h లPRF¡ వ93నప#>డf, ఫ(5 తన మం�T�� Bా()క%నM 
సంబం,-RM బట��  Bా()R �ాSగ�ం:-డf మ()య+ K5~�నులP Bా() RBాసమ+ను 
:ేసుFGనమR Bా()R అనుమ�ం:-డf. 

బ�x�Y�úబ¸ దగÛర uేవ.డW యE@Oబ'క> ఆదరణNచు�ట  

మY\య' ఐగ'ప./ నక> pాY\ పDయEణమ' (46:1-7) 

1అప.UడW ఇ��ా x�ల> తనక> కSr\నదంతయ' ±3ి@AN పDయEణ¡¢� 
బ�x�Y�úబ¸క> వ�� తన తంefDx��న ఇ´ా÷క> uవే.N@o బల>లనY\Uంkనెు. 2అప.UడW 
Yా�D దరïనమ'లయందు uేవ.డW–యE@Oబ� యE@Oబ� అN ఇ��ా x�ల>ను 
�ిSkెను. అందుకతడW–�త/మ' పDభ'pా అ c̀ను. 3ఆయన– |̀ |̀ uవే.డను,   తంefD 
uేవ.డను, ఐగ'ప./ నక> pcళÞn టక> భయపడక>మ', అక7డ NనుM rÌపU జనమ'rా 
kే3·దను. 4 |̀ను ఐగ'ప./ నక>  Qbగ�డ వkె�దను, అంQ@ేాదు |̀ను Nశ�యమ'rా 
NనుM �Y\r\ ±3@ిAN వkె�దను; 234ప.   కనుMలXద తన kెx$ య'ంచునN 
3·లhయ$rా 5యE@Oబ' ల�� బ�x�Y�úబ¸ నుంef pcûünను. ఫY© అతN c̀@o7ం� 
±3ి@ANవచు�టక> పం�ిన బండnXద ఇ��ా x�ల> క>మEర=ల> తమ తంefDx��న 
యE@Oబ'ను తమ �లిnలను తమ Ä¸ర$లను ఎ@o7ం�Y\. 6pార=, అనrా యE@Oబ'ను 
అతN యEవత�/  సంQ#నమ'ను, తమ పùవ.లను Q#మ' క`#నుల1 సంµాuvం�న 
సంపద యEవత�/ ను ±3ి@AN ఐగ'ప./ నక> వ��Y\. 7అతడW తన క>మEర=లను తన 
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క>మEర=ల క>మEర=లను తన క>మEY�/లను తన క>మEర=ల క>మEY�/లను తన 
యEవత�/  సంQ#నమ'ను ఐగ'ప./ నక> తనQbక�డ ±3@ిANవkె�ను. 

వచనమ' 1. ప()èలన :ేయKా, ఇ��ా x�ల> (యrFwబ+) అబXT Qమ+ మ()య+ 
ఇ�ాOక%నక% ఒకప>ట� RBాస సÃలs¢£న ]Áబ�T నులP à7ం9 ఉంటXరA (35:27; 
37:14). Z[\ప# మ()య+ ఫ(5 :ే[ని 7నMపమ+ stరక%, తనక> 
కSr\నదంతయ' ±3ి@AN ద()c-ప#Kా ఇరAవco ఆరA s¢£ళ�  దూరమ+ పTయrణమ+ 
:ే[,ి బ�x�Y�úబ¸ దగ!ర ఆKాడf. BాKా� న cేశమ+ నుంzk యrFwబ+ :ే[ిన (�ండf 
పTయrణమ+ల% క�z- ఇకJzే ¤Tా రంభమయr/�, మ()య+ బµ�Ø(�äబX దగ!ర 
యrFwబ+క% కdK)న cైవపTత/¶త 28:10-15లP బþ�ేల% దగ!ర కdK)న పTత/¶తక% 
¤� dనcoKా ఉంco. ఇco ద()c-ప#Kా ¤Tా gన కv-నుక% దjkణ స()హదు�  (2 సమ2. 
24:2) మ()య+ ఇ�ాOక%క% పT;-నs¢£న [ిÃ(ాBాసమ+ (26:23-33; 28:10). ఆ 
సÃలమ+ను c-ట��ే Ëట� FGరత ఉనMందున �ాగ+:ేయడం కష�మ+. అకJడ ఉనM 
అరణ/ ¤Tా ంతమ+ నుంzk ఐగ+ప#h లP ఉనM v¥ౖల% లPయక% పTయrణం :ేయడం 
యrFwబ+ లrంట� వయసు గల వ/F¡hF¡, అలrK� ఆయన ÓXర/లక% మ()య+ తన 
క%మrరAల ÷డÝలక% క�z- కష�s¢£న పR. 

ఈ పTయrణమ+నక% [ిద%పzే మ+ందు యrFwబ+ తన తంefDx��న ఇ´ా÷క> 
uేవ.N@o బల>లనY\Uంkెను. ఇకJడ “బd” అను పదమ+నక% పTZK)ంచబzkన 
పదమ+, ఇco ఆcoFాండమ+లP మ(nక�ా() 31:54లP మrతTst వసుh ంco. ఆ 
సందరÅంలP, cేవ#R మ+ందు Rబంధన Óíజనమ+ :ే[\ఉండf మrంసమ+ను 
ఉzkF¡ం:ే బd<ీఠమ+ను సూ9సుh ంco. తరABాత, חֶַבז  (zebach) అను పదమ+ 
cేవ#RF¡ �î క%Jబడfలను మ()య+ కృతజæత అర>ణలను సమ()>ం:ే కÌమంలP 
సమr,-న అర>ణను సూ9ంచుటక% �ా,-రణ పదమ+Kా ఉంco (ల�õయ. 3:1; 
17:5).1 ఇకJడ బdన()>ంచుట c-S(ా, బహÕÖా తన తంzkT R()´ం9న బd<ీఠమ+ 
<�ౖv¦ అ()>ంచుట c-S(ా, ఇ�ాOక% ఆ(ా,oం9న ఆ cేవ#ణ �ç  యrFwబ+ క�z- 
ఆ(ా,oసుh v-MడR B¥ల�zk :ేసుh v-Mడf. ఇంFా పT�ే/కంKా, అబXT Qమ+ మ()య+ 
ఇ�ాOక% |కJ cేవ#డf ఆయన��ను మ()య+ ఆయన క%టyంబమ+��ను 
ఉంటXడR, మ+ఖ/ంKా BారA BాKా� న cేశమ+ను 7డ9 ఐగ+ప#h నక% B¥ళGh ండKా 
మ()య+ cేవ#డf Bా()F¡ BాKా� నమ+ :ే[ినటy� Kాv¦ అకJడ ఒక v-ల%గ+ వందల 
సంవతOరమ+ల% 7సh()ంచుటక% B¥ళG� చుండKా, Bా()�� ఉంటXడv¦ Rశ3యత FGరక% 
ఆయన ఎదురA చూ�ాడf (15:13-16). 

వచనమ' 2. బల%ల% అ()>ం9న తరABాత, అప.UడW Yా�D 
దరïనమ'లయందు2 uేవ.డW–యE@Oబ� యE@Oబ� అN ఇ��ా x�ల>ను �ిSk#డW. 
<ితరAడf �త/మ' పDభ'pా3 అR :<ెి> స>ంcoం:-డf. 22:11లP, cేవ#R దూత 
c-S(ా అబXT Qమ+క% ఇయ/బzkన <లి%ప# క�z- ఇcే 7ధs¢£న గ+ణ-లను–అనKా 
మరలr మరలr <ిలవడం (“అబTQమr,” “అబXT Qమr”) మ()య+ ఆయన క�z- 
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అcే7ధంKా స>ంcoంచడం (“9తhK)ంచుమ+”)–కdK) ఉంco. ఈ 7,-నమ+ తరABాత 
Fాలమ+లP Rర!మFాండమ+ 3:4లP ô~\ <లి%ప#లP ప#న(ావృతమEతªంco. 

వచనమ' 3. ప#నఃRశ3యతను కdK)ం:ే మrటల�� cేవ#డf యrFwబ+క% 
తనుM�-ను గ+()hంచుక%v-Mడf: |̀ |̀ uేవ.డను,   తంefD uేవ.డను, ఐగ'ప./ నక> 
pcళÞn టక> భయపడక>మ' అR పdFాడf. cేవ#డf ఇటyవంట� మrటలv¦ యrFwబ+ 
తంzkT�«£న ఇసOక%�� ఆయన బµ�Ø(�äబX నుంzk వ93నప#>డf పdFాడf: “v¦ను Ë 
తంzkT�«£న అబXT Qమ+ cేవ#డను, v¦ను Ëక% ��zైయ+v-Mను గనుక 
భయపడక%మ+; v- c-సుzెనౖ అబXT Qమ+ను బట�� RనుM ఆèరScoం9 Ë 
సం�-నమ+ను 7సh()ంపజ�[�దనR :ె<�>ను” (26:24). ఇ�ాOక% మ()య+ ఆయన 
మందల FాపరAల% k ిd~ీhయ+ల ¤Tా ంతమ+లP సంచ()ంచుచునMప#>డf Bా()�� 
BారA పzkన అv¦క ¤� (ాటమ+ల v¦పథ/ంలP ఈ మrటల% :ెప>బz-Ý � (26:15-
23). 

cేవ#R <ిల%ప# |కJ ÓXష మ()య+ 7షయమ+ cేవ#డf యrFwబ+ను ఒక 
పTవకhKా ప()గణÀసుh v-Mz- అనMటy� Kా ఉv-M�. ఐగ+ప#h లP ఇÖÌా �Øల% 
:ేయవల[ిన సం:-రమ+ను గ2()3, ఆయన తరABా� FాలంలP పTవకhKా <ిd9న 
(20:7) అబXT Qమ+క% :ే[ినటy� Kాv¦ (15:13), cేవ#డf ఈ <ితరARF¡ క�z- FGంత 
ఆలPచనను ఇసుh v-Mడf. అబXT Qమ+ ఐగ+ప#h  B¥ళG� టక% భయపz-Ý డf గనుక ఇco 
¤Tా మ+ఖ/ం (12:10-13); మ()య+ యrFwబ+ Z[\ప#�� ఉండfటక% Fw()నప>ట�FÑ, 
ఆ పరcేశమ+లP ఆయనక% మ()య+ ఆయన క%టyంబమ+నక% ఏ� 
జరAగబ� తªంcో  అv¦ 7షయs¢£ ఆయన FGంత అనుమrనమ+��v¦ ఉv-Mడf. 
పTయrణమ+ :ే[ి K5~�నులP Rవ[ిం:ే 7షయంలP Bా()లP ఉనM పT�7ధs¢£న 
భయrలను cేవ#డf �üలK)సుh v-Mడf. 

ఇంFా cేవ#డf [ఐగ+ప#h లP] NనుM rÌపU జనమ'rా kే3·దను అR :ె¤ా>డf. 
ఆయన అబXT Qమ+�� :<ెి>న BాKా� నమ+నక% ఇco ¤� dనcoKా ఉంco (12:2; 17:6, 
16; 18:18 చూడంzk). బþ�ెల% దగ!ర cేవ#డf యrFwబ+�� మrటX� డfతÔ ఆయనలP 
నుంzk “జనమ+ను జనమ+ల సమ2హమ+ను” వచు3నR B¥ల�zk :Öేాడf (35:11). 
RజåRF¡, యrFwబ+ (ఇÖÌా �Øల%) |కJ సం�-నమ+ BారA ఐగ+ప#h లP 
“7సh()ం:-రA” (Rర!మ. 1:7, 20)4; ఎట�నKా Bా() Rర!మమ+ సమయమ+లP అకJడ 
నుంzk [ీh Ðల% మ()య+ <ిల�ల% Fాక%ంz- 600,000 మంco బయటక% B¥½ù� రA 
(Rర!మ. 12:37; 38:26). �ారమ+లP “తన cేశమ+నక% జన´Rచు3టక% cేవ#డf 
Bాడfక%నM గరÅమ+” ఐగ+ప#h  cేశమ+.5 

వచనమ' 4. క%� పh Bాక/మ+లP cేవ#డf <ితరARF¡ ̀ |ను ఐగ'ప./ నక>  Qbగ�డ 
వkె�దను అR :ె¤ా>డf. తదుప() FాలంలP cవే#డf ఇc7ేధs¢£న BాKా� నమ+ను 
ô~\క%ను (Rర!మ. 3:12) మ()య+ �«హÊ షªవక%ను (�«హÊ షªవ 1:5), తన 
పTజల% Bా() మ+ందునM కష�s¢£న సBాళ�నుంzk నzk<ించమR Bా()R 
<ిd9నప#>డf, Bా()F¡ :ేÖాడf. 
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cేవ#డf యrFwబ+�� |̀ను Nశ�యమ'rా NనుM �Y\r\ ±3ి@AN వkె�దను; 
234ప.   కనుMలXద తన kెx$ య'ంచునN :ె<ి> తన పT�జæను 
మ+K)ం:-డf. యrFwబ+�� :ే[ిన ఈ ఆఖరA Bా/ఖ/ :-లr హృద/s¢£నcoKా ఉంco. 
యrFwబ+ |కJ భ2లPక పTయrణమ+ మ+K)[ినప#>డf, ÖాశSతమ+Kా 
FwలP>యrను అనుక%నM ఆయనక% ఇష�s¢£న క%మrరAడf ఆయనక% పTకJన 
ఉంటXడf (49:33–50:1). Nahum M. Sarna పTFారం, ఇకJడ ఇయ/బzkన 
7వరణ “చR¤� �న వ/F¡h కనుMలను జ�/ష?  క%మrరAడf FాR ల�c- స�ప 
బంధువ# FాR సుRMతంKా మ2�ాh డf”6 అv¦ ఆ:-(ాRM పT�÷ం÷సుh ంco. 
యrFwబ+క% ఇష�s¢£న క%మrరAzైన Z[\ప# తన తంzkTFGరక% ఈ ¤ాతTను 
¤� ~ి�ాh డf. 

“v¦ను Rశ3యమ+Kా RనుM �()K) a[ిFGR వ:ె3దను” అv¦ మrట యrFwబ+ 
ఏÖావ# |కJ ఉగÌతనుంzk త<>ించుFGనుచునMప#>డf Q(ాను B¥ళG� టక% 
కv-నును õzkనప#>డf cవే#డf యrFwబ+�� :ేÖాడf. అకJడ cేవ#డf అv-Mడf, 
“ఇcoK5 v¦ను Ëక% ��zైయ+ంzk, Ëవ# B¥ళG�  పT� సÃలమందు RనుM Fా¤ాడfచు ఈ 
cేశమ+నక% RనుM మరల ర<ి>ం:ెదను” (28:15). ఈ సందరÅంలP ఈ మrటల% 
ఐగ+ప#h  నుంzk యrFwబ+ �()K) వచు3టక% సూ9సుh నM7. ఈ <ితరAడf ఏFాంతంKా 
7cేè సమr,oలP ¤ా�<�ట�బడడf; ఆయన |కJ శ(Þరమ+ తన క%టyంబ 
సమr,o�«£న మF�>లrలP ¤ా�<�ట�బడfటక% కv-నుక% �ేబడfను (49:28-33; 
50:12-14). cేవ#R BాKా� నమ+ ఐగ+ప#h  నుంzk ఇÖÌా �Øáయ+ల% బయటక% వ93 
BాKా� న cేశమ+లP [ిÃరపడ�-రv¦ 7షయrRM క�z- సూ9సుh ంco (15:13-16 
చూడంzk). 

వచనమ' 5. cేవ#R |కJ ఈ BాKా� నమ+లను 7Rన తరABాత, యE@Oబ' 
B¥ంటv¦ Rరçయrత´కs¢£న Fా(ా/RM :ేÖాడf. ఆయన తన క%మrరAల 
బలమ+<�ౖనను మ()య+ cేవ#R |కJ కృపగల ఏ(ా>టyల<�నౖ 
ఆ,-రపzkయ+నMను, ఆయన బ�x�Y�úబ¸ను మరలr �()K) వ�ాh మv¦ ఎట��  ఆలPచన 
క�z- ల�క%ంz- 7డచుటక% [ిద%పz-Ý డf. Fాబట��, ఫY© అతN c̀@o7ం� 
±3ి@ANవచు�టక> పం�ిన బండnXద ఇ��ా x�ల> క>మEర=ల> తమ తంefDx��న 
యE@Oబ'ను తమ �ిలnలను తమ Ä¸ర$లను ఎ@o7ం� మ+ందుక% కcoలrరA (45:19, 
21, 27 చూడంzk). 

వచనమ' 6. క%టyంబమ+ ��-h RF¡ ఈ Rరçయం B¦గs¢£న మrరA>ను 
�ె93ంco, పT�ే/కంKా వృదు% zైన <ితరARF¡; అ�నప>ట�FÑ యrFwబ+ ఎదు()ంచల�దు. 
క%టyంబమ+ తమ పùవ.లను Q#మ' క`#నుల1 సంµాuvం�న సంపద 
యEవత�/ ను ±3ి@A`#Mర=. ఆఖరAక% యE@Oబ'ను అతN యEవత�/  సంQ#నమ'ను 
ఐగ'ప./ నక> వ��Y\. 

వచనమ' 7. యrFwబ+ |కJ క%మrరAల% యrFwబ+ను, Bా() 
క%టyంబXలను, మ()య+ Bా() చ(ాసుh లRMట�R ఐగ+ప#h నక% �ె:-3రR 5 మ()య+ 
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6 వచనమ+ల% :పె#h ండKా, 7వ వచనమ+ మrతTమ+ అతడW [యrFwబ+] తన 
క>మEర=లను తన క>మEర=ల క>మEర=లను తన క>మEY�/లను తన క>మEర=ల 
క>మEY�/లను తన యEవత�/  సంQ#నమ'ను ఐగ'ప./ నక> తనQbక�డ 
±3ి@ANవkె�ను అR :ెప#h ంco. మ+నుపట� Bాక/మ+ తన క%మrరAల c-S(ా 
యrFwబ+ రBాణ- :ేయబzkన ఒక Ó��కపరs¢£న Bాసh7కతను �ెdయజ�సుh ండKా, 
(�ండవ మrట మrతTమ+ <ితరAల సంసJృ�లPR �ామr#క కÌమrRF¡ అనుగ+ణ/ంKా 
ఉంco. K5తTమ+ |కJ సమ2ల వలస అనునco అ,�కృతమ+ :ేయబz-d 
మ()య+ అప#>డf మనుగడలP ఉనM <ితరAR:ే సూచన¤Tా యంKా జరAపబz-d. 

ఐగ+ప#h  cేశమ+నక% పTయrణమ+ను :ే[ినBా()లP యrFwబ+ “క%మr(�hల%” 
క�z- ఉనMటy� Kా 7వ వచనమ+ <\(nJంటyంco, FాR ఆcoFాండమ+ �తhమ+లP 
<\(nJనబzkన ఒF�ఒక క%మr(�h c�v- మrతTst (30:21; 34:1; 46:15). ఈ 
7షయrRM ఎలr 7వ()ంచగలమ+? �ాధ/పzే ఒక సమr,-నం ఏమంట� <\రAలను 
నôదు :ేయR ఇంFGంతమంco క%మr(�hల% యrFwబ+క% ఉంzkయ+ంటXరA (34:9, 
16, 21 చూడంzk). ¤Tా gన బµౖ÷j పTపంచంలP, �ాSసÃ�మ+ అనునco ఎప#>డf క�z- 
మగ సం�-నమ+ c-S(ాv¦ సం¤Tా <ిh ం:ేco; Fాబట�� , [ీh Ðల |కJ <\రAల% FGRM�ారA�  
వcoల�[\BారA. ఇంFGక ఆలPచన ఏమంట� “క%మr(�hల%” అv¦ పదమ+ యrFwబ+ 
|కJ “Fwడళ�”ను క�డ సూ9సుh ంco (37:35<�ౖ గల Bా/ఖ/లను చూడంzk). 
మ2డవ ఆలPచన ఏమనKా “క%మr(�hల%” అv¦ బహÕవచనమ+ ఇకJడ (మ()య+ 
46:15లP క�z-) ఏకవచన అరÃమ+లP, అంట� ఇతర పదమ+లక% (“క%మrరAల%,” 
“క%మrరAల క%మrరAల%,” “క%మrరAల క%మr(�hల%”) సమrంతరమ+Kా 
ఉండfటక%Kాను, ఉపZK)ంచబzk ఉంటyంco అనునco. 46:23లP “క%మrరAల%” 
అv¦ పదమ+ పTZK)ంచబzkనప>ట�FÑ ఒF� క%మrరAడf అకJడ పT�ాh 7ంచబz-Ý డf 
గనుక ఈ 7ధs¢£న 7వరణ వ93ంco. 

7వ వచనమ+లP యrFwబ+ |కJ ÓXర/లను గ2()3 ఏ�య+ :పె>ల�దు. 
క%టyంబమ+ ఐగ+ప#h నక% B¥½ú�  మ+ను<\ (ా]§ల% మ()య+ ల�యrల% కv-నులPv¦ 
మరణÀం:-రR ఇతర Bాక/ÓXKాల% :ెప>Kా (35:19; 49:31), #లr> మ()య+ ÷లr_  
అనుBా()F¡ ఏ� జ()K)నcో  Bాక/మ+ :-లr మEనమ+Kాv¦ ఉంco. 

యE@Oబ' 5క7 వం�ావq (46:8-27) 

8యE@Oబ'ను అతN క>మEర=ల>ను ఐగ'ప./ నక> వ��Y\. ఇ��ా x�ల> క>మEర=ల 
�4ళÞn  ఇp|; 9యE@Oబ' జZ$షª  క>మEర=డW రÁబÂను. రÁబÂను క>మEర=ల�ౖన హ`òక> 
పల>n  Æí ¾́ D ను కY¹~. 10Åి}$ను క>మEర=ల�ౖన x�మ�x�ల> యEXను ఓహదు 
యE@ñను ¾́ హర= క`# య'YాS క>మEర=eైన ¶ావáల>. 11ల�h క>మEర=ల�ౖన 
r�Y©ú ను కzత� ¡¢YాY\. 12య�u# క>మEర=ల�ౖన ఏర= ఓ`#ను Å4లE �·Y�సు జ�రహþ. 
ఆ ఏర=ను ఓ`#నును క`#ను uశేమ'ల1 చNµ¾ xY\. �·Y�సు క>మEర=ల�ౖన  
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Æé ¾́D ను zమ�ల>. 13ఇ�ాïఖEర= క>మEర=ల�ౖన QbలE ప.pాÃ 2బ' Åి}ÿ ను. 
14జ�బ�ల�ను క>మEర=ల�ౖన 3·Y�దు ఏల1ను యహల�ల>. 15!ర= ల�యE క>మEర=ల>. 
ఆ¡¢ పద«నYామ'ల1 యE@Oబ' pాY\N అతN క>మEY�/x��న u`#ను క c̀ను. అతN 
క>మEర=ల>ను అతN క>మEY�/ల>ను అందర=ను మ'పUuv మ'గ'Û ర=. 16rాదు 
క>మEర=ల�ౖన 3ిµ¾ $ను హr¹Û  షç  ఎ ¾́ »ను ఏY¹ ఆY©u అYZ". 17ఆÅ4ర= క>మEర=ల�ౖన 
ఇమEM ఇ¶ాÃ ఇÅీÃ బ�Y¹యE; pాY\ సహ: దY\x��న �#రహþ. ఆ బ�Y¹యE క>మEర=ల�ౖన 
Æéబ�ర= మ"7x�ల>. 18లEబ¸ను తన క>మEY�/x��న ల�యE @o��న $లEU 
క>మEర=ల> !YZ. ఆ¡¢ xî పదు`#ర= మంuvN యE@Oబ'నక> క c̀ను. 19యE@Oబ' 
Ä¸ర$x��న YాÆíల> క>మEర=ల�ౖన 234ప. బ�̀ #$Xను. 20234ప.నక> మనÅ4ú  
ఎ% Dా xమ'ల> ప.టj�Y\. pాY\N ఐగ'ప./ uేశమందు ఓనుక> యEజక>డగ' µ¾ ±& ·ర 
క>మEY�/x��న అ3·నత� అతN@o క c̀ను. 21బ�`#$Xను క>మEర=ల�ౖన బ�ల బÂ@�ర= 
అÅ4»ల> r�Yా నయమEను ఏÆÚ Y©ష� మ'�ీUమ' హþ�ీUమ' ఆర=« . 22యE@Oబ'నక> 
YాÆíల> కNన క>మEర=లగ' !రందర= పదునల>గ'ర=. 23u#ను క>మEర=eైన 
హþÅీమ'. 24న'ా/ S క>మEర=ల�ౖన యహ34ల> గ�  x�3·ర= Åిల�n మ'. 25లEబ¸ను 
తన క>మEY�/x��న YాÆíల>నక> ఇ��న õలE(  క>మEర=ల> !YZ. ఆ¡¢ pాY\N 
యE@Oబ'నక> క c̀ను. pారందర= ఏడWగ'ర=. 26యE@Oబ' @OడండWD ను h`#xం� 
అతN గర)pాసమ'న ప.టj�  యE@Oబ'Qb ఐగ'ప./ నక> వ��నpారందర= అర=వuv 
ఆర=గ'ర=. 27ఐగ'ప./ ల1 అతN@o ప.టj�న 234ప. క>మEర=Sద«ర=; ఐగ'ప./ నక> 
వ��న యE@Oబ' క>టmంబప. pారందర= eెబ»uv మంuv. 

వచనమ'ల> 8-15. యrFwబ+ సం�-నమ+ |కJ వంÖావV (ఇ��ా x�ల> 
క>మEర=ల) <ితరAల చ()తTను గ2()3న ఈ ÓXKాRM మ+K)ం9 ఐగ+ప#h లP 
అబXT Qమ+ సం�-నమ+ BారA అడfగ+<�ట��న FGÌ తh  Fాలమ+నక% v-ంco 
పల%క%తªంco. ఐగ'ప./ నక> వ��Y\ (46:8) మ()య+ “ఐగ+ప#h నక% వ93()” 
(46:27) అv¦ పదసమ2హమ+ల% ఈ వంÖావVR అమ()3 46:5-7లP ఉనM 
:-()తTక కథనమ+�� అనుసం,-Rసుh v-M�. 

ఈ వంÖావV యrFwబ+క% �దట� ÓXర/�«£న ల�యE క>మEర=లQb 
�దల�తªంco. Bా() <\రAల% రÁబÂను (జZ$ష�� డW), Åి}$ను, ల�!, య�u#, 
ఇ�ాïఖEర=, మ()య+ జ�బ�ల�ను. క%టyంబమ+ పద�న(ామ+లP 
Rవ[ిం9నప#>డf ఆs¢ õ()F¡ జన´R93ంco (29:31-35; 30:17-20). ఈ 
ప#రAషªల క%మrరAల% (అంట� యrFwబ+ |కJ క%మrరAల క%మrరAల%) క�z- 
<\(nJనబz-Ý రA.7 య2c- క%మrరAలÒౖన ఏర=ను ఓ`#నును క`#ను uేశమ'ల1 
చNµ¾ xY\ (38:1-11) అR :పె#>టక% రచ�త :-లr జåగÌతhపz-Ý డf; ఆ 7ధంKా, 
BారA యrFwబ+ క%టyంబమ+�� ఐగ+ప#h  cేశమ+నక% B¥ళ�ల�దు. �-మrరA c-S(ా 
య2c- కRన కవలలÒౖన �·Y�సు మY\య' జ�రహþలను క�z- పT�ాh 7ం:-డf, õ() 
ప#టy� కల% 38:27-30లP నôదు :ేయబzkన7. <�(�సు |కJ ఇద�రA 



78 

క%మrరAల% (అంట� యrFwబ+క% క%మrరAల క%మrరAల క%మrరAల%) క�z- 
<\(nJనబz-Ý రA. జå÷�-లPR ఈ వరAస యrFwబ+ క>మEY�/x��న u`#�� 
మ+గ+సుh ంco, ఈs¢ను ల�యr కనMco (30:21). �తhమ+Kా, యrFwబ+ మ()య+ 
ల�యrక% ప#ట��న BారA మ'పUuv మ'గ'Û ర=. 

ఇకJడ ఒక 9క%J ఉంco ఎందుకంట� ల�యr F¡Ìంద <\(nJనబzkన Bారంద() 
సంఖ/ మ+ప>co-v-ల%గ+Kా ఉంco. Bాక/మ+లP అతN క>మEర=ల>ను అతN 
క>మEY�/ల>ను అందర=ను8 “మ+ప>co మ+గ+! రA” అR ఉనMప>ట�FÑ, c�v- ఈ 
కథనమ+ నుంzk త<ి>ంచబzkందR FGందరA అంటyంటXరA. మ(nక ప()¹ాJరమ+ 
ఏమంట� ఏరA మ()య+ ఓv-ను కv-నులP మరణÀం:-రA గనుక ఇకJడ 
లÒF¡Jంచబడల�దు, FాR c�v- మ()య+ యrFwబ+ క�z- లÒF¡Jంచబz-Ý రA (యrFwబ+ 
అసల% మ2లప#రAషªడf అ�నప>ట�FÑ). తరABాత, ఈ నల%గ+() c-S(ా ¤ø ంcoన 
సం�-నమ+ సంఖ/ (33+16+14+7) “zెబ�co,” అంట� యrFwబ+ను క�z- కd<ి 
లÒF¡Jం9న లÒకJ �ేల%తªంco (46:27). 

వచనమ'ల> 16-18. ఆ తరABాత లEబ¸ను తన క>మEY�/x��న ల�యE @o��న 
$లEU క>మEర=ల> వంÖావV ఇవSబzkంco. FGంతFాలమ+ మటy� క% ÷డÝలను కనడం 
ల�యr Rd<ిB¦[ినప#>డf, ఆs¢ యrFwబ+క% #లr>ను ఉపప�MKా ఇ93ంco. 
అప#>డf #లr> ఇద�రA క%మrరAలక% జన´R93ంco, rాదు మ()య+ ఆÅ4ర= 
(30:9-13). ఇకJడ Kాదు |కJ ఏడfగ+రA క%మrరAల% <\(nJనబz-Ý రA, అలrK� 
ఆ~\రA |కJ నల%గ+రA క%మrరAల% మ()య+ ఒక క%మr(�h (�#రహþ). ఆ~\రA 
|కJ క%మrరAల క%మrరAల% క�z- ఇద�రA <\(nJనబz-Ý రA. #లr> c-S(ా 
యrFwబ+క% కdK)న సం�-నమ+ |కJ �తhమ+ సంఖ/ పదు`#ర= మంuv. 

వచనమ'ల> 19-22. యE@Oబ' [(�ండవ మ()య+ అ�<ిTయs¢£న] Ä¸ర$x��న 
YాÆíల> క>మEర=ల�� వంÖావV ఇంFా FGన�ాగ+తªంco. ¤Tా మ+ఖ/ంKా, ఈ 
జå÷�-లP రచ�త “యrFwబ+ ÓXర/Kా” <\(nJనM ÓXర/ ఈ నల%గ+()లP ఈst 
Fావడం 7Öóషం; పTథమంKా <�ంzk�  :ేసుFGనుటక%Kాను లrబXనును Fw()న [ీh Ð ఈst 
(29:18). 

(ా]§ల% |కJ �దట� క%మrరAడf 234ప., ఈయన పద�న(ామ+లP 
జR´ం:-డf (30:22-24). క%టyంబమ+ కv-ను cేశమ+నక% �()K) వ93న 
తరABాత, పco]§డవ సంవతOరమ+లP Z[\ప# ఐగ'ప./  cేశమ+నక% బXRసKా 
అ�´B¦యబz-Ý డf (37:2, 28). :-లr సంవతO(ాల తరABాత, ఆయన ఫ(5 F¡Ìంద 
(�ండవ అ,oFా()Kా Rయ�ంచబzk ఓను యEజక>eైన µ¾ �& ·Yా క>మEY�/యగ' 
అ3·నత�ను <�ంz-� z-డf (41:45). ఈs¢ Z[\ప#క% ఇద�రA క%మrరAలను 
కనMco, మనÅ4ú  మ()య+ ఎ% Dా xమ' (41:50-52). కv-ను నుంzk వలస B¥V�న 
Bా()లP ఈ ఇరAవ#రA ల�రA. 

(ా]§ల% |కJ మ(nక క%మrరAడf బ�`#$Xను. v-టFÑయ ప()[ిÃతªలమధ/, 
కv-ను cేశంలP యrFwబ+ |కJ ఈ క%మrరARF¡ జన´R93న తరABాత (ా]§ల% 
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చR¤� �ంco (35:16-19). క%టyంబమ+ ఐగ+ప#h నక% తరdనప#>డf బµv-/�ను 
తన మ+ప>యవ దశమrంకప# �దట� సంవతOరమ+లలP ఉv-Mడf గనుక, తన 
క>మEర=లలP ఎక%Jవ మంco (ఒకB¦ళ అందరb Fాక¤� �v-) బT�F¡ ఉంzk 
ఉండక¤� వచు3. ఇతర Bాక/ÓXKామ+ల ఆ,-రంKా (సంఖr/. 26:38-40; 1 coన. 
8:1-5), ఇకJడ <\(nJనబzkన వ/క%h లలP FGందరA RజåRF¡ బµv-/�ను |కJ 
క%మrరAల క%మrరAల% అR FGందరA అంటyంటXరA.9 õరA వలస B¥V�న 
సమయrRF¡ õరA ప#ట��య+ండక ¤� �నప>ట�FÑ, ఈ సం�-నమ+ BారA బT�F� 
ఉనMటy� Kా రచ�త :ెప#h v-Mడf.10 ]ÁÂT ప�Tక రచ�త మrటలను అరAవ#క% 
�చెు3FwBాలంట�, BారA ఇంకను “[తమ] <ితరAల గరÅమ+లPv¦” ఉv-MరA (]ÁÂT. 
7:10). యE@Oబ'నక> YాÆíల> కNన క>మEర=లగ' – Z[\ప# మ()య+ అతR 
ఇద�రA క%మrరAల% ఇంFా బµv-/�ను మ()య+ అతR పcoమంco క%మrరAల% - 
!రందర= పదునల>గ'ర=. 

వచనమ'ల> 23-25. వంÖావVలPR ఆఖరA ÓXగమ+ లEబ¸ను తన 
క>మEY�/x��న YాÆíల>నక> ఇ��న õలE(  క>మEర=లను <\(nJంటyంco. :-లr 
సంవతO(ాల Fాలం ¤ాటy (ా]§ల% ÷డÝలను కనల�క¤� �నco గనుక, ఆs¢ 
÷లr_ ను యE@Oబ'క% ఉపప�MKా ఇ93ంco. ÷లr_  ఇద�రA క%మrరAలను కనMuv, 
u#ను మ()య+ న'ా/ S (30:1-8). c-ను ఒక క%మrరARF¡ తంzkT FాKా, న�ాh dF¡ 
నల%గ+రA క%మrరAల% కdKారA. Fాబట�� , ÷లr_  c-S(ా యrFwబ+ |కJ 
సం�-నమ+ pారందర= ఏడWగ'ర=.  

వచనమ'ల> 26, 27. <ితరAల కథనమ+లను భదTపరచుటలP, ¤Tా gన 
రచ�తల% – <\T(�<ితs¢£న ప()దుద%  గÌంథప# రచ�తల�� కd<ి – ఆధుRక 
కతనమ+ల ల�c- వంÖావVR నôదు :[ే\BారA ఏర>రచుక%నM కö)నs¢£న 
Rయమrలనుంzk FGం:ెం వ/�-/సమ+Kాv¦ ఉv-MరR :ె¤ా>d. సంపâరç వంÖావV 
కంట� క�z- ÖÚÆd బþధమ+ ¤Tా ,-న/త సంత()ంచుక%నMco గనుక ఆ జå÷�-లను 
కంఠత :ే[\BారA (మతh� 1:1-17 చూడంzk). ఇంFా, ఒక వంÖావV అనునco ఒక 
<ితరAR �దvý ల�c- K5తTమ+ �దvý ఉంచుతªనM ఉc-$ టనను క�z- చూడగలం. 
ఐగ+ప#h లP ఈ <ితరAR క%టyంబమ+ ఉనM కథనమ+నక% ప()Üద%  గÌంథంలP 
మ2డf 77ధ సంఖ/ల% ఇవSబz-Ý �: అర=వuv ఆర= (46:26), eబె»uv (46:27; 
Rర!మ. 1:5; coSaయ. 10:22 చూడంzk), మ()య+ “zెబ�co ఐదు” (అ¤ø . 7:14, 
15). 

�దట� సంఖ/, “అరAవco ఆరA” (46:26)లP ఐగ'ప./  నుంzk యrFwబ+�� 
క�z- వలస వ93న తన À́ ంత సంQ#నమ'pార= మ()య+ యE@Oబ' 5క7 
క>మEర=ల> Ä¸ర$లQb సz <\(nJనబడల�దు. ఏరA మ()య+ ఓv-ను అనుBారA ఈ 
మ2డf గణ-ంFాల నుంzk క�z- �üలK)ంచబz-Ý రA ఎందుకంట� õరA వలస 
:ేయ+టక% మ+నుప# :-లr సంవతO(ాల F¡Ìతst BారA మరణÀం:-రA (38:7, 10; 
46:12). ఈ �దట� సంఖ/లP, యrFwబ+ లÒF¡Jంచబడల�దు; మ()య+ 234ప., 
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ఎl Tా �మ+, మ()య+ మన~\ä అప>ట�F� ఐగ+ప#h లPv¦ ఉv-MరA. zెబ�co మంco 
క%టyంబ సభ+/ల% ఉనM ఈ క%టyంబమ+లP నుంzk ఈ v-ల%గ+ <\రAలను 
�üలK)ం9నట���ే �తhమ+ సంఖ/ అరAవco ఆరA అవ#తªంco. ఈ సంఖ/ 
యrFwబ+ క%మr(�h�«£న c�v-ను క�z- <\(nJంటyంco (46:15). 

యrFwబ+ క%టyంబమ+ను గ2()3న (�ండవ సంఖ/ 46:27లP ఇవSబzkంco. 
“zెబ�co” అv¦ సంఖ/ యrFwబ+ను (మ2ల ప#రAషªRKా) కdK)య+ంzk, మ()య+ 
Z[\ప#, ఇంFా అతR ఇద�రA క%మrరAలÒౖన మన~\ä మ()య+ ఎl Tా �మ+ల%. 
“ఐగ+ప#h  cేశమ+లP యrFwబ+ క%టyంబ సభ+/ల” |కJ పâ()h సంఖ/ ఇco (NLT). 

FGÌ తhRబంధన Fాలమ+లP, యrFwబ+ మ()య+ అతR ప()Bారమంతట� |కJ 
సంఖ/ను [�hఫను “zబె�co అ�దు”Kా అ¤ø సhల%ల Fార/మ+ల% 7:14, 15లP, KÞÌక% 
ÓXషలPR LXX ఆ,-రంKా ఇ:-3డf, KÞÌక% సంపTc-యమ+నక% (KÞÌక% ÓXష 
మrటX� z)ే :ెంcoన [�hఫను సన_cెTను సభలP, అనKా య2c- మతమ+లP ఉనMత 
v-/య�ాÃ నs¢£న సభలP, �Øసు |కJ s¢[ీOయతSమ+ను గ2()3 
�ా¶/�సుh నM v¦పథ/ంలP ఈ సంఖ/ను ఇ:-3డf (అ¤ø . 6:8–7:57). ఈ 
య2దులను ఉcే�Èం9 మrటX� డfతÔ, ]ÁÂT పTతªలలP ఉనM ఆcoFాండప# 
కథనమ+ను ఉపZK)ంచక%ంz- [�hఫను KÞÌక% అనుBాc-RM ఎందుక% 
పT�ాh 7ం:-డf? ఈ య2దుల% KÞÌక% ÓXషను మrటX� zేBారA గనుక ఆయన ఇలr 
:ేÖాడf. బబ+లPను cేశప# :రె Fాలమ+లP, య2దుల% అ(ా� ÓXషను తమ 
�ø ంత ÓXషKా aసుక%v-MరA11; ఆ తరABాత (FÑÌ.పâ. 538-536) �«రbషల�మ+లP 
[ిÃరపzkన Bా()లP FGco�మంco ]ÁÂT ÓXషను మrటX� డగలరA. అలÒFాr ండరA చకÌవ()h 
:ే[ిన దండయrతTల�� (FÑÌ.పâ. 334-323), మధ/ధ(ా పTపంచంలP KÞÌక% అనునco 
పT;-నs¢£న ÓXషKా అ�ంco. ఎక%JB¥క%Jవ మంco పTజల% coSÓX¹ా పTజల%Kా 
మr(ారA; ¤ాల[ీhv-లP ఉనM య2దులలP :-లrమంco అ(ా� మ()య+ KÞÌక% 
ÓXషలను FÑÌ.శ. �దట� శ�-బ�మ+లPv¦ మrటX� zేBారA.12 Fాబట�� , [�hఫను LXX 
నుంzk పT�ాh 7ంచడం సహజst.13 

ఈ v¦పథ/మ+ను మనసుOలP <�టy� FGR, మన మ2ల పTశMక% సమr,-v-RM 
చూc-� ం. అ¤ø సhల%ల Fార/మ+ల% 7:14లP [�hఫను ఎక%Jవ మంcoR :ెప#>టక% గల 
Fారణమ+ ఏమనKా KÞÌక% Bాక/మ+ ఆcoFాండమ+ 46:20లPR Bాక/ÓXగమ+నక% 
మన~\ä |కJ ఒకJ క%మrరAR, ఎl Tా �మ+ |కJ ఇద�రA క%మrరAలను, 
మ()య+ ఈ ఇరAవ#() క%మrరAల క%మrరAR ఒFGJక()R కd<ి ఆ సంఖ/ను zెబ�co 
అ�దు :[ేింco. LXX :ెప#h ంco, 

ఐగ+ప#h  cేశమ+లP ]ëáZ¤� dసుక% యrజక%zౖెన <��ేk\Te క%మr(�hయగ+ 
అ[�నతª Z[\ప#నక% క%మrరAలను కv¥ను, మv-[\Oసు మ()య+ ఎl Tా �మ+ 
అనుBారల%. [ి()యr cేశప# ఉపప�M మv-[\Oసుక% క%మrరAలను కv¥ను, 
Bా()లP మFÑరA ఒకడf. మ()య+ మFÑరA Kాలrదును కv¥ను. మv-[\Oసు 
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సహÊ దరAzౖెన ఎl Tా �మ+ క%మrరAల%; సుతలrమ+, మ()య+ �-మ+. మ()య+ 
సుతలrమ+ క%మrరAలలP ఏcోమ+ ఒకడf.14 

ఇయ/బzkన ఈ మ2డf లÒకJలలP ¤Tా మ+ఖ/s¢£నco ఏదనKా ఆcoFాండమ+ 
46:27లP ]ÁÂT Bాక/ÓXగమ+ <\(nJనబzే సంఖ�/: “zెబ�co.” ఆcoFాండమ+ 10వ 
అ,-/యమ+లP జనమ+ల సంఖ/ను క�z- “zెబ�co”Kా ఇవSడం అv¦co <�ద�Kా 
ఆశ3ర/ం కdK)ం:ే 7షయం Fాదు. మ() (�ండf పT;-నs¢£న అంF�ల, అనKా “�Øడf” 
మ()య+ “పco” (7x10=70), ]Áచ3B¦తKా “zబె�co” అను సంఖ/ ¤Tా gన 
Fాలమ+లలP సంపâరçతక%, ప()పâరçతక% మ()య+ సమ�ాh RF¡ సూచనKా ఉంco. 
ఆ zెబ�co cేశమ+ల% ఆc-మ+ |కJ సం�-నమంతట�R సూ9ంచKా, “zబె�co” 
అv¦ అంF� ఇకJడ “ఇÖÌా �Øల%” క%మrరAల%Kా <\(nంcoన అబXT Qమ+, ఇ�ాOక% 
మ()య+ యrFwబ+ సం�-నమ+Bా()R సూ9ం:cేoKా ఉంco (46:8). 

యE@Oబ' మY\య' అతN క>టmంబమ'ను  

234ప. ఆzÃNంచుట (46:28-34) 

28అతడW r©Å·నుక> QbD వ చూప.టక> 234ప. Ë̀ద«క> తనక> మ'ందుrా 
య�u#ను పం�·ను. pార= r©Å·ను uేశమ'నక> Yాrా 29234ప. తన రథమ'ను 
3ిదâమ' kxేం� తన తంefDx��న ఇ��ా x�ల>ను ఎదుYÌ7నుటక> r©Å·నుక> pcqn 
అతN@o కనబeెను. అప.UడతడW అతN ¡¢డXద పef అతN ¡¢డ పటm� @AN x�ంQb 
ఏeె�ను. 30అప.UడW ఇ��ా x�ల> 234ప.Qb –  hంక బDuv@oయ'`#Mవ.;   
మ'ఖమ' చూ��N గనుక |̀Nకను చNµ¾ వ.దునN kె�·Uను. 31234ప. తన 
సహ: దర=లను తన తంefD క>టmంబప. pాY\Nచూ� – |̀ను pcqn xuv ఫY©క> 
QెSయkే3,ి క`#నుuేశమ'ల1 ఉంefన `# సహ: దర=ల>ను `# తంefD 
క>టmంబప.pార=ను `#5ద«క> వ��Y\; 32ఆ మనుష�$ల> పùవ.ల> గలpార=, 
pార= rÌఱ,- ల @ాపర=ల>. pార= తమ rÌఱ,- లను పùవ.లను తమక> కSr\నదంతయ' 
±3ి@ANవ��రN అతNQb kె�·Uదను. 33rÌఱ,- ల @ాపY\x��న పD�pాడW 
ఐగ'�ీ/య'లక> Æíయ'డW గనుక ఫY© ¬మ'~ను �ిS�ిం� X వృ�/  x�¬టN 
అefr\నx�డల 34Xర= r©Å·ను uేశమందు @ాప.రమ'ండWనటmn  – మE 
�నMతనమ'నుంef ఇuvవరక>   u#సుల¡¢�న ¡£మ'ను మE పáY\Ãక>ల>ను 
పùవ.ల> గల pార¡¢� య'`#MమN ఉత/ర¬య'$డN kె�·Uను. 

వచనమ' 28. యrFwబ+�� ¤ాటy ఐగ+ప#h నక% వలస వ93న యrFwబ+ 
సంత�Bా()R <\(nJRన తరABాత, రచ�త ఆ పTయrణమ+ను గ2()3న తన 
కథనమ+ను FGన�ాK)సుh v-Mడf. BారA ఐగ+ప#h  |కJ స()హదు� క% వ93నప#>డf, 
<ితరAడf య�u#ను తమక% మ+ందుKా పం¤ాడf. య2c- తన సహÊ దరAల�� 
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Z[\ప#ను ఆ ఐగ+<ీhయ+లÒౖన వరhక%లక% అమ´వల[ినcoKా సలQ ఇ93 
(37:26-28) యrFwబ+ మ()య+ తనక% అత/ంత ఇషª� zైన క%మrరAR మధ/ 
దూ(ాRM సృ~ి�ంచKా, తన తంzkTR Z[\ప#�� �()K) ఐఖ/పరచుటక% ఆయన 
పT;-న ¤ాతTను ¤� ~ించవల[ి వ93ంco. సుస>ష�ంKా, ఈయన యrFwబ+ దృ~ి�లP 
ఒక నూతన �ాÃ v-RM ¤ø ంc-డf (43:3-5 <�ౖ గల Bా/ఖ/లను చూడంzk). ఐగ+ప#h లP 
తన క%టyంబమ+ వ93య+నMదR �ెల%ప#టక% య2c- 234ప.`Ëద«క> 
[యrFwబ+క%] మ'ందుrా B¥V�, Z[\ప# సూచనలననుస()ం9, r©Å·ను 
uేశమ'నక> Bా()F¡ QbD వచూµాడW (45:10 చూడంzk).15 “K5~�నుక% మrర!మ+ను 
B¥దుక%టక%” ఆయన మ+ందుKా పంపబz-Ý డf అR NIV :ెప#h ంco. 

వచనమ' 29. య2c- ఐగ+ప#h లP పTB¦Èం9నటy� Kా మనక% ఎట��  సమr:-రమ+ 
ల�దు, FాR బహÕÖా 234ప.ను ఎకJడ కనుKnv-లP ఆయనక% �ెల%సు గనుక 
ఆయన నుంzk �ాదరs¢£న ఆQSv-RM ¤ø ంc-డf. తన క%టyంబ ఆగమనమ+ను 
గ2()3 ఆశ�� ఎదురA చూసుh నM Z[\ప# B¥ంటv¦ తన రధమ'ను 3ిదâమ' 
:ే�ం:-డf. తన ఆతªరతలP, Z[\ప# ఐగ+<ీh  పTభ+తSంలP ఉనMతs¢£న 
అ,oFా()F¡ ఉంzే హÊ c-ను మ()య+ లrంచv-లను మర:-డf. ఆయన :-లr 
ఆతªరత�� ఉనM ఒక క%మrరAడf, Fాబట��  B¥ంటv¦ ఆయన తన తంefDx��న 
ఇ��ా x�ల>ను ఎదుYÌ7నుటక> r©Å·నుక> pcûîn డW. యrFwబ+ను చూ�న pcంట |̀, తన 
సహÊ దరAల s¢డ<�ౖ పzk మ+నుప# ఏzk3న Z[\ప# ÓXB"cేSKాల�� RంzkనBాzె ౖ
అతN [తన తంzkT|కJ] ¡¢డXద పef అతN ¡¢డ పటm� @AN x�ంQb ఏe#�డW. 

వచనమ' 30. ఇ��ా x�ల> (యrFwబ+) Z[\ప# చంపబz-Ý డf అR  
న�´న అv¦క సంవతO(ాల%Kా :-లr 7()K)¤� �న మ()య+ R(ాశ�� Rంzkన 
వ/F¡hKా ఉv-Mడf. “v¦ను అంగలrరA3చు మృతªల లPకమ+నక% v- క%మrరAR 
|ద�క% B¥½¾�దను” అR ఆయన పT½ù<ిం:-డf (37:35). అ�నప>ట�FÑ,  
Z[\ప# ఇంకను బT�F�య+v-MడనM Bారhను 7నMప#>డf మ()య+ c�RF¡ 
FాBాdOన ఆ,-(ాలను చూ[ినప#>డf, ఆయన |కJ “¤Tా ణమ+ �ెప>()లÒ� ను” 
(45:27). ఈ సమయమ+లP, సుc�ర$FాలంKా త<ి>¤� �న తన క%మrరAR 
FÎగdంచుFGనుచుండKా, ఆఖరAKా ఆయన సంపâరçతను మ()య+ సమr,-v-RM 
అనుభ7ం9నBాడfKా అయr/డf. <�ద�Bాzైన ఈ <ితరAడf,  hంక 
బDuv@oయ'`#Mవ.;   మ'ఖమ' చూ��N గనుక |̀Nకను చNµ¾ వ.దును అR 
234ప.Qb అంట¸డW.16 �-ను సమr,-నంKా చR¤� వ#టక% [ిద%మ+Kా ఉv-MడR 
యrFwబ+ :ెప#h నMప>ట�FÑ, ఆయన ఇంకను పco]§డf సంవతO(ాల% బT�Fాడf 
(47:9, 28). కv-ను cేశమ+లP Z[\ప#�� యrFwబ+ పco]§డf సంవతO(ాల 
à7�-RM అనుభ7ం:-డf (37:2); మ()య+, అv¦క సంవతOరమ+ల ఎడబXటy 
తరABాత, ఐగ+ప#h లP Z[\ప#�� కd[ి ఆనంcoంచుటక% cేవ#డf తన కృపగల 
అనుగÌహం�� సమrనs¢£న సంవతO(ాలను ఇ:-3డf. తన Öóషà7తమ+ను ఆయన 
తన క%టyంÂక%ల��, బంధువ#ల�� ఫ(5 |కJ అ,�నంలP మ()య+ 
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ఆè(ాSదమ+ల�� ఐగ+ప#h లPv¦ à7ం:-డf.  
వచనమ' 31. మ(nక�ా() ఐగ+<ీhలrంఛనమ+ను జåæ పకమ+ :ేసూh , 234ప. 

తన సహ: దర=లక> మY\య' . . . తన తంefD క>టmంబమంతటj@o ఆయన మ+ందుKా 
pcqnక`#ను uేశమ'నుంef తన À́ ంత క>టmంబమ' వ93నco అR ఆయనక% 
సమr:-రమ+ ఇBాSలR Z[\ప# Bా()F¡ �ెd¤ాడf. ఫ(5 ఇ93న కృపగల ఏ(ా>టy 
ఈ క%టyంబమ+ ఐగ+ప#h నక% వలస వ93 [ిÃరపడfటక% అవFాÖాRM ఇ93ంco 
(45:17, 18) మ()య+ ఈ మ(ా/దసూచకమ+నక% Z[\ప# తK)న KÎరవమ+ను 
చూపవల[ినBాRKా ఉv-Mడf. 

వచనమ' 32. BారA పÜవ#ల% కలBారA మ()య+ BారA Knఱ��ల FాపరAల% 
అv¦ 7షయrRM ఫ(5క% �ెdయజ�యడం అv¦co క�z- Z[\ప# బXధ/�ే. 
ఎందుకనKా, BారA తమ rÌఱ,- లను పùవ.లను తమక% కdK)నదంతయ+ 
±3ి@ANవ��Y\ గనుక. ఐగ+<ీh  cేశమ+లP ఉనM �ాగ+భ2మ+లను ఆకÌ�ంచక%ంz- 
ఈ వలసవ93న BారA [ిÃరపడfటక%Kాను K5~�ను అv¦ ¤Tా ంతమ+ õల%Kా 
ఉంటyందv¦ 7షయమ+ను ఫ(5 �లె%సుFwBాలR Z[\ప# అనుక%v-Mడf. తమ�� 
తమక% కdK)నదంతయ+ aసుFGRవచు3ట c-S(ా, తమ వృతªh లలP Fాక తమ 
RBాససÃలంలP ÖాశSత మrరA>ను aసుక%(ాBాలv¦ Bా() ఆశను యrFwబ+ 
మ()య+ ఆయన క%టyంబమ+ B¥ల�zk :సేుh ంco. 

వచనమ'ల> 33, 34. ఆ (ాì |కJ పT;-నs¢£న ఆలPచనను మ+ందుKాv¦ 
కR<�డfతÔ యrFwబ+ తన క%టyంబమ+ను ఫY©Qb కలవz-RF¡ [ిద%పర:-డf. 
పరcేÜలÒౖన Knఱ��ల FాపరAల% Bా()నుంzk మ()య+ Bా() �ాగ+భ2� నుంzk 
B¦రAపరచబz-లv¦co ఐగ+<ీhయ+ల ఆలPచన అv¦ 7షయం ఆయనక% �ెల%సు. అట��  
Knప> క%టyంబమ+ను మ()య+ Bా() c-సులను ¤� ~ించుటక%Kాను BారA :ే[\ 
వృ�/R గ2()3 ఫ(5 Bా()R పTÈM�ాh డf అR Z[\ప# Bా()F¡ �ెdయజ�Öాడf. ఆ 
7ధంKా (ాì పTÈMం9నప#>డf మE �నMతనమ'నుంef ఇuvవరక>   u#సుల¡¢�న 
¡£మ'ను మE పáY\Ãక>ల>ను పùవ.ల> గల pార¡¢� య'`#MమN 
ఉత/ర¬య'$డN kె�ిU బదుdవSమR Z[\ప# Bా()F¡ ఆcేÈం:-డf. Z[\ప# 
|కJ బంధువర!మ+ BారA ఐగ+<ీh  పTజల |కJ �ారవంతs¢£న భ2మ+లక% 
దూరంKా r©Å·నులP à7ంచుటలP మ+ఖ/ పTణ-Vక ఏమనKా, BారA ఐగ+<ీhయ+ల:ే 
ఒక QRKా ÓX7ంచబడక%ంz- ఉంz-లv¦.17 rÌఱ,- ల @ాపY\x��న పD�pాడW 
ఐగ'�ీ/య'లక> Æíయ'డW అv¦ 7షయrRM బహÕÖా BారA 7Rయ+ంటXరA. 
ఐగ+<ీhయ+ల పంటలను మ()య+ �ాగ+భ2మ+లను ఇట��  Knప>�«£న మందల% 
మ()య+ Knఱ��ల% ¤ాడf:ే[\ అవFాశం ఉనMందున ఈ 7ధs¢£న Bా() ఆలPచన 
స()�«£నcే. ఐగ+<ీhయ+ల% పÜవ#లRMట�F¡ 7(5ధుల% FారR మనక% �ెల%సు; 
47:6లP యrFwబ+క% :ెంcoన FGంతమంco “పTజæకలBా()R” తన �ø ంత మందల<� ౖ
“అ,oపతªల%Kా Rయ�ంచు”టక% అ,oFారమ+ ఇ:-3డf. ఇంFా, v¥లౖ% నco ఒడfÝ న 
బ+రదలP stసుh నM బd[ని ఆవ#లను గ2()3న ఫ(5 |కJ కల ¤Tా gన ఐగ+ప#h లP 
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తరచూ కనబzే దృశ/st (41:1-3). FGRM పÜవ#ల% బహÕÖా v¥ౖల% నco 
స�పంలP కం:ెB¦[ిన ¤Tా ంగణమ+లP బహÕÖా ఉంచబz7ే. ఐగ+<ీhయ+ల% Knఱ��ల 
FాపరAలను cేS~ించుFGనుటక% మ(nక Fారణమ+ v¥ౖల% ప(ÞBాహక లPయలPR 
పTజల% ప7తTంKా ÓX7ం:ే జంతªవ#లను ఇÖÌా �Øáయ+ల% FGRM�ారA�  తమ 
ఆ(ాధనలలP బdKా ఉపZK)ం:ేBారA గనుక (Rర!మ. 8:25-27).18 

K5~�నులP ఒక నూతన గృహమ+లP [ిÃరపzkన తరABాత యrFwబ+ 
క%టyంబమ+ |కJ సమసhs¢£న అవసరతల% a(ా�. భ7ష/తªh లP Bా()F¡ 
సంÓX7ంపబ� �Ø7 ఏ� Bా()F¡ �ెdయదు, FాR cేవ#R పTణ-VకలP తరABా� 
దశక% :ేరAFGనుటక% BారA [ిద%మ+Kా ఉv-MరA. 

అనÃయమ' 

h�ాÃసమ' u#ÃYా నడచుట (45:16–46:34) 

à7తమ+లP మనమ+ అనుభ7ం:ే FGRM ప(Þ¶ల% తరచూ మనక% 
అరÃంFాక%ంz- ఉంటX�. ఉపదTవం మధ/లP క�z- F�Æ{సhవ#ల% “B¥dచూప#ను బట�� 
Fాక, 7ÖాSసమ+ c-S(ాv¦ నడవవల[ిన”Bా()Kా ఉv-MరA (2 FG()ం; �. 5:7). 
Ó��కపరంKా మనం చూ[\ c-Rకంట� క�z- à7తమ+ ఎం�� ఉనMతs¢£నco. 
“సమసhమ+ సమక�zk జరAగ+లrగ+న” మనమ+ cేవ#R<�ౖ ఆ,-రపz-d ((5మr. 
8:28) మ()య+ <\T(�<ితs¢£న తన Bాక/మ+లPR BాKా� v-లను నమr´d. 

cై7కs¢£న పTణ-Vకక% cేవ#R పTజల% 7ÖాSసమ+ c-S(ా స>ంcoం9 తన 
9తhమ+ను v¥రB¦రA3టక% Kాను cైBానుగÌహమ+ కdK)న తన హసhమ+ 
Fార/మ+:ేసుh ంco అR గÌ]̂ం:-d. �ా,-రణంKా, 7ÖాSసమ+ c-S(ా Fాక%ంz- 
B¥dచూప#ను బట��  నడచుటక% పTజల% :-లr �:కర/వంతంKా అనుక%ంటXరA. 
యrFwబ+ తన చూప#ను న�´ Z[\ప# మరణÀం:-డR నమr´డf. B¦(� FwణంలP 
చూ[\h , తన క%మrరAR |కJ కథను గ2()3 ఆయనక% ఎప#>డూ FGRM 
అనుమrv-ల% ఉనMటy� Kా �ెల%సుh ంco. ~ిô/ను�� BారA ఐగ+ప#h  నుంzk �()K) 
వ93 మరలr ~ిô/నును �()K) �ెచు3టక% BారA మరలr ఐగ+ప#h  
B¥ళ�వల[నిBా()Kా ఉv-MరA అR తన క%మrరAల% యrFwబ+�� అనMప#>డf, 
<�ద�వయసు గల ఈ <ితరAడf తన అనుభ2తªలను ఈ 7ధంKా B¥ళ�గÌFాJడf: 
“�రA ననుM ప#తT]ëనుRKా :యే+చుv-MరA; Z[\ప# ల�డf; ~ôి/ను ల�డf; 
�రA బµv-/�నును క�z- a[ిFGన¤� వ#దురA; ఇవRMయ+ v-క% పT�క�లమ+Kా 
ఉనM7” అR పdFాడf (42:36). ఇకJడ Z[\ప#ను పT�ాh 7ంచుటలP, తన 
క%మrరAల% Z[\ప# |కJ అపహరణ 7షయంలP అగ+పడfతªనMంత 
అమrయక%ల% అ��ే FారA అR యrFwబ+ ఎప#>డూ అనుమrRం9నటy� Kా 
�ెల%సుh ంco. 
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,-న/మ+ను FGనుK5ల% :ేయ+టక% సహÊ దరAల% (�ండవమrరA ఐగ+ప#h నక% 
B¥V� �()K)వ93నప#>డf, BారA :-లr మQతhరంKా అR<ిం9న ఒక కథను 
:ె¤ా>రA. “Z[\ప# ఇంక బTcoF¡య+ంzk ఐగ+ప#h  cేశమంతట�R ఏల%చుv-Mడf” 
అR BారA :ె¤ా>రA. తన క%మrరAల% :<ెి>న మrటలను బట��  యrFwబ+ 
“RÖó3షª� z-�«ను”; మ()య+, అv¦క సంవతO(ాల%Kా Bా()మధ/ గల సంబంధం 
FGంత cెబ��నMco గనుక “అతడf Bా() మrట నమ´ల�దు” (45:26). 
ఏs¢£నప>ట�FÑ, తన క%టyంబమ+ అంతయ+ ఐగ+ప#h నక% B¥ళ�వల[ినcoKా ఫ(5 
అ,oFా(ాRM ఇ:-3డR BారA యrFwబ+క% �ెdయజ�ÖారA. BారA ఐగ+ప#h  
cేశమందd “మం9 వసుh వ#లను” ¤ø ందు�-రA మ()య+ ఆ “cశేమ+ |కJ 
�ారమ+ను” అనుభ7ం:దెరA అR ఫ(5 BాKా� నమ+ :ేÖాడf (45:18). ఇంFా, Bా() 
ÓXర/ల, ÷డÝల మ()య+ వృదు% zైన తంzkT |కJ ÓXరమ+ను భ()ంచులrగ+న 
“ఐగ+ప#h లP నుంzk బండ�ను a[ిFGR¤� �” Bాట�F¡ అv¦కs¢£న పÜవ#లను క�z- 
అంcoంచమR Z[\ప#ను ఆcేÈం:-డf (45:19). õట�F¡ ��డf, Z[\ప# తన 
సహÊ దరAలక% వసh Ðమ+లను మr(ా3డf మ()య+ పTయrణమ+నక% FాBాdOన అRM 
వసతªల% :ేÖాడf; FాR బµv-/�నుక% మrతTం మ2డf వందల తªలమ+ల B¥ంzkR 
మ()య+ ఐదు దుసుh ల బట�ల%ఇ:-3డf (45:22). తన తంzkTF¡, ఐగ+ప#h లPనునM 
మం9 వసుh వ#లను ôయ+చునM పco Kాzkదలను, ఇంFా ఇతర ,-న/మ+లను 
�నుబండమ+లను ôయ+చునM పco ఆడf Kాzkదలను ఐగ+ప#h  cేశమ+ వరక% 
పTయrణమ+ FGరక% ఇ:-3డf (45:23). 

“అప#>డf BారA Z[\ప# తమ�� :ె<>ిన మrటలRMట�R అతR�� 
[యrFwబ+��] :ె<ి>()” అR కథక%డf :ె<ి>నప>ట�FÑ (45:27), తన సహÊ దరAR 
అపహరణక% �-st FారణమR BారA తమ తంzkT�� ఎప#>డf :ె¤ా>(5 అv¦ 7షయం 
స>ష�మ+Kా ల�దు. ఖ93తంKా, Z[\ప# ఐగ+ప#h లPRF¡ ఎలr వ:-3డf మ()య+ 
ఫ(5 ఆయనను అంతట� అ,oFారమ+గల ఉనMతs¢£న �ాÃ నమ+నక% ఎందుక% 
]Á93ం:-డf అv¦ 7షయrలను యrFwబ+ తన క%మrరAలను అzkK� ఉంటXడf. 
42:36లP వలÒ తమ తంzkTనుంzk కö)నs¢£న మrటలను Rయం�Tంచుటక% Z[\ప# 
తమ�� పdF¡న ¶మrపణ-రÃs¢£న మrటల v¦పథ/ంలP యrFwబ+�� Z[\ప# పట�  
õరA :ే[ిన కö)నs¢£న పRR బయల%పర:ే ఉంటXరA. “అ�నను v¦RకJzkF¡ 
వచు3నటy�  �రA ననుM అ�´B¦[నిందుక% దుఃఖపడక%zk, అco �క% సం�-పమ+ 
ప#ట��ంపRయ/క%zk; ¤Tా ణర¶ణ FGరక% cేవ#డf �క% మ+ందుKా ననుM 
పం<ిం:ెను” (45:5) అR పల%క%ట c-S(ా Z[\ప# cైBానుగÌహs¢£న ఈ 
Fార/మ+ను 7వ()ం:-డf. B¦(�7ధంKా :ె¤ా>లంట�, “stమ+ Z[\ప#నక% :ే[ిన 
c-RR cేవ#డf మం9FGరF� :యే+టక% సమరAÃ డf” అR õరA యrFwబ+�� 
:ెప#h v-MరA. RజంKా, తన ప()Bారమంతట�Ë, అలrK� కరAవ#�� Rంzkన మధ/ధ(ా 
¤Tా ంతప# పTజలంద()Ë ఆకdదప#>ల నుంzk Fా¤ాడfటక% cేవ#డf Z[\ప# c-S(ా 
Fార/మ+ :ేÖాడf. 
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ఆ cేశమ+ను (�ండf సంవతO(ాల%Kా ఆవ()ం9న ఆ కరAవ# ఇంFా ఐదు 
సంవతO(ాల% FGన�ాగ+తªందR Z[\ప# Bా()F¡ �ెdయజ�Öాడf. “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 తన సహÊ దరAల�� Z[\ప# అv-Mడf (45:8). 

యrFwబ+ Z[\ప#ను చూడక%నMనూ ల�c- ఆయన సSరమ+ను 
7నక%నMనూ, Bారందరb మ()|క�ా() కd[ి ఉండfలrగ+న Bారంద()Ë ఐగ+ప#h  
cేశమ+నక% తరdంచుటక% త<ి>¤� �న తన క%మrరAడf పం<ిం9న ఆ బండ�ను 
చూ9నప#>డf ఆయన ¤Tా ణమ+ �పె>()d�నco (45:27). అతను నమr´డf గనుక 
v-టFÑయs¢£న ఈ మrరA> :5టy:ేసుక%ంco. “ఇం� ే :-ల%ను, v- క%మrరAzెనౖ 
Z[\ప# ఇంFా బTcoF¡య+v-Mడf, v¦ను :-వకమ+నుప# B¥V� అతR చూ:దెను” 
అR ఆయన పdFాడf (45:28). 

శ�-బX� ల%Kా, �Øసును చూడR ల�c- ఆయన సSరమ+ను 7నR 
7ÖాSసులక% క�z- ఇటyవంట� ఒక సBాల� ఎదుర�ంco. FÑÌసుh  |కJ 
మరణమ+ను, ప#నరA�-Ã నమ+ను, మ()య+ పరలPక ఆ(5హణమ+ను F�వలమ+ 
FGco�మంco మrతTst చూడగdKారA (ZQను 20:19-31; అ¤ø . 1:9-11; 1 FG()ం; �. 
15:1-8). (�ండf B¦ల సంవతO(ాల%Kా 7ÖాSసుల% కdK)య+నM 7ÖాSసమ+ 
ఆయనను చూచుట వలనvý ల�c- ఆయనను వ/F¡hగతమ+Kా 7నుటవలనvý 
వ93నco Fాదు, FాR ల�ఖనమ+లలP ఇంకను సàవంKా ఉనM అ¤ø సhల%ల 
�ా¶/మ+ అv¦ ఆ,-రమ+ c-S(ా నమr´రA ((5మr. 10:17; ]ÁÂT. 4:12). శÌమలను 
అనుభ7సుh నM F�Æ{సhవ#లక% <\తªరA BTా [నిప#>డf ఇటyవంట� 7ÖాSసమ+v¦ 
పT�ాh 7సుh v-Mడf. తన వ/F¡hగత ప()చర/ Fాలమ+లP BారA �Øసును చూడనూల�దు 
ల�c- 7ననూల�దు, FాR :ెప>నశక/s¢£న సం��షమ+�� BారA ఆయనను 
7శS[ిం:-రA. అట��  7ÖాSసమ+ |కJ ఫలమ+ “[Bా() �ø ంత] ఆత´ర¶ణ”  
(1 <\తªరA 1:6-9). v¦ట� Fాలమ+లP ట(ÞJ అR <ిల%వబడfతªనM ¤Tా ంతంలP, 
<\తªరA à7తమ+ |కJ యc-రÃతను బట��  మ()య+ �ØసుFÑÌసుh  |కJ 
�ా¶/మ+ను బట��  �దట� శ�-బ�ప# F�Æ{సhవ#ల% 7శS[ిం:-రA. తనను 
<\T�ంచుBా()కంద()FÑ పరలPకమ+లP BాడబXరRcoయ+v¥ౖన �ాSసÃ�మ+ను తన 
నూతన జన´c-S(ా పT�ాcoం9న పTభ+వ# మ()య+ ర¶క%డf �Øసు అR <\తªరAక% 
�ెల%సు (1 <\తªరA 1:1-5). అబద%మrడfట వలన ఈ Knప> అ¤ø సhల%RF¡ వ:ే3co 
ఏ�య+ ల�దు; RజåRF¡, మrనవపరంKా ఆలP9[\h  ఆయన సమసhమ+ను 
FwలP>వవల[ి వ93ంco, FాR ఆ cె7ౖకs¢£న <ిల%ప#నక% ఆయన నమ´కమ+Kా 
ఉv-Mడf. 7ÖాSసమ+లP ఆయన ఉం9న మrco() తన సంcేశమ+ను మ()ంత 
శF¡hవంతs¢£నcoKా :ే[ింco. 

“7ÖాSసమనునco R(ÞjkంపబడfBాట�|కJ RజసSరbపమ+ను, 
అదృశ/s¢£న7 ఉనMవనుటక% ఋìవ#” అR ]ÁÂT ప�Tక రచ�త అv-Mడf (]ÁÂT. 
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11:1; NEB). 7ÖాSస v¦తTమ+ c-S(ా, మన R(Þ¶ణల% ఎంతట� BాసhవంKా మ()య+ 
ఖ93తంKా అవ#�-యంట� మనమ+ Bాట�<�ౖ F¡Ìయ :ేయవచు3. ~ôి/ను మ()య+ 
బµv-/�ను�� తన క%మrరAల% ఐగ+ప#h  నుంzk �()K)వ93 Z[\ప# ఇంFా 
బTcoF�య+ంzk ఐగ+<ీh  పTభ+తSంలP ఫ(5క% మrతTst F¡Ìంద అ,oFారంలP ఉv-Mడf అR 
:ె<ి>నప#>డf యrFwబ+ :ేయవల[ినదలr�  ఇcే. B¦దనలP ఉనM ఈ <ితరAడf అv¦క 
సంవతO(ాల ¤ాటy Z[\ప#ను చూడక ఆయన మరణÀం9 ఉంటXడf అR 
అనుక%ంటyనMప>ట�FÑ, 7ÖాSసమ+లP–అంట� తన <�ద�  క%మrరAల% ఇ93న 
�ా¶/మ+ c-S(ాను – తనF¡షª� zైన క%మrరAడf ఐగ+ప#h  cేశమ+లP శF¡hవంతs¢£న 
Knప> v-యక%డf అయr/డf అR అంKÞక()ం:-డf. Z[\ప#ను మరలr చూ�ాh ను 
అv¦ యrFwబ+ R(Þ¶ణక% ఆ,-రమ+ల% ఏవనKా ఆయన మ+ందు ఉనMటyవంట� 
బండf� , పÜవ#ల%, బహÕమతªల%, మ()య+ వసుh వ#ల%. యrFwబ+ ఆ బంzkv¥F¡J 
ఐగ+ప#h క% తన పTయrణమ+ను ¤Tా రం¨ంచుచుండKా, ఆయన “B¥dచూప#నుబట�� ” 
Fాక “7ÖాSసమ+” c-S(ాv¦ B¥ళG� చుv-Mడf (2 FG()ం; �. 5:7). పT� య+గమ+లPను 
cేవ#డf తన పTజల నుంzk ఇట��  స>ందనv¦ FwరAతªv-Mడf. పరలPకమv¦ మన �ø ంత 
గృహమ+నక% 7ÖాSసమv¦ ఈ యrతTలP మనమ+ FGన�ాగ+తªండKా, ఈ లPకప# 
అనుమrv-లను మ()య+ భయrలను అ,oగ�ం:ే ఒక ఆయ+ధం 7ÖాSసమ+ అv¦ 
జåæ నమ+�� మనమ+ Fార/మ+ :ేయrd (1 ZQను 5:4). 

పTభ+వ#నందు 7శS[ిం9 ఆయనక% లPబడfBా()F¡ తన సRM,ový గ2()3న 
మ()య+ తªco గమనమ+ B¥ౖప# మన�� ఉంzే తన నzk<ింప#ను గ2()3న 
Rశ3యత ఉంటyంco. Z[\ప#, ఫ(5, మ()య+ తన క%టyంబమ+ను గ2()3న 
సంఘటనల% FGRM యrFwబ+ కనుల మ+ందు cొరA� తªనMప#>డf, అv¦క 
సంతవO(ాల F¡Ìతమ+ cేవ#డf తన �-త�«£న అబXT Qమ+నక% పTకట�ం9న తన 
పTణ-VFా v¥రB¦రA> ఇcేv- అR <ితరAడf ఆశ3ర/పzk¤� � ఉంటXడf (15:13-16). 
�ాS¨మrనమ+, ఈరä�, బలr�-Jరమ+, మ()య+ ôసమ+ అv¦ 7ప(Þత :ేష�ల�� 
తన క%టyంబమ+ Rంzk¤� � ఉనMప>ట�FÑ క�z-, cవే#డf తన క%టyంబమ+ 
నుంzk మ()య+ తన సం�-నమ+ Bా()నుంzk అంతట� Knప> జv-ంగమ+ను 
Rజమ+Kా :ేయగలz-? 

యrFwబ+ మ()య+ అతR క%మrరAలక% ఇco ఒక Knప> ఆనందమ+ను 
మ()య+ 7నయమ+ను కdK)ంచవల[ినటyవంట� అనుభవమ+. Fాబట�� , తమ తంzkT 
మ()య+ తమ �-తల% à7ం9 ఆ(ా,oం9న (21:31-33; 22:19; 26:23, 33) 
బµ�Ø(�äబXక% BారA వ93నప#>డf, “తన తంzkT�«£న ఇ�ాOక% cేవ#RF¡ 
బల%లన()>ం:ెను” (46:1). ఐగ+ప#h నక% B¥ళG� టక% c-టవల[ని అరణ/మ+లPRF¡ 
BారA పTB¦Èం:ే మ+ందు వ:3ే ఆఖరA మ#á ఈ బµ�Ø(�äబX. అనుభవìæ లÒౖన 
బXట�ారAలక%, మ+ఖ/ంKా మ]̂ళల% మ()య+ <ిల�ల�� B¥ళGతªనM Bా()F¡, ఈ 
మrర!మ+ గ+ంz- B¥ళ�డం అv¦co :-లr RరA�-Oహకరs¢£న సBాల%. ప()[ిÃతªల% 
అRMయ+ ఐగ+ప#h నక% మrర!మ+ను సూ9సుh ండKా ఆ BాKా� న cేశమ+ను õzk  
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v¥ౖల% ప(ÞBాహక ¤Tా ంతంలPR తÔరA> ÓXKాన, Z[\ప# ఉనM:5ట�F¡ దగ!రKా,  
తన క%టyంబXRM తరdంచడం అv¦co cేవ#R 9తhstనR యrFwబ+ 
�ెల%సుFGనవల[ియ+ంco. 

సమr,-నమ+ FGరక% యrFwబ+ ఎక%Jవ Fాలమ+ ఉండవల[ిన అవసరమ+ 
ల�దు. బµ�Ø(�äబXలP ఆ (ా�T cవే#డf సSపMమందు పTత/¶s¢£ తన తంzkT�«£న 
ఇ�ాOక% cవే#RKా తనుM�-ను గ+()hంచుక%v-Mడf. ఐగ+ప#h నక% B¥ళG� టయందు 
ఆయనక%నM భయrలను అRMట�R a[ిB¦సుFwBాలR యrFwబ+ను ఆయన 
¤� T �-O]̂ం:-డf. ఆయన�� క�z- B¥V� అకJడ తన సం�-నమ+ను Knప> 
జనమ+Kా :ే[�దను అR ఆయనక% BాKా� నమ+ :ేÖాడf. ఇంFా, తªదక% యrFwబ+ 
పTజలంద()Ë ఐగ+ప#h  నుంzk బయటక% a[ిFGRవ�ాh నR, మ()� యrFwబ+ 
మరణÀం9నప#>డf తన కనుMల �ద :ే�R ఉంచుటక% Z[\ప# తన పTకJv¦ 
ఉంటXడR cేవ#డf :ె¤ా>డf (46:3, 4). c�RF¡ �ం9 ఆ తంzkT ఇంF�� 
FwరAFGనగలడf? తన హృదయమ+ Bాం�o9న పT�c-RR cేవ#డf ఆయనక% 
దయ:ేÖాడf. ఈ గÌ]̂ంప#��, <ితరAడf మ()య+ ఆయన పTజలందరb 
బµ�Ø(�äబXను 7డ9, cేవ#డf తన�� ఉంటXడR మ()య+ j�మకరs¢£న 
పTయrణమ+R93 ఐగ+ప#h లP Bా()F¡ ఉజSలs¢£న భ7ష/తªh ను దయ:ే�ాh డv¦ Knప> 
నమ´కమ+��, ఐగ+ప#h నక% తన పTయrణమ+ను FGన�ాK)ం:-రA (46:5, 7). 

cేవ#R |కJ పTజల% ఎల�ప#>డూ BారA ఆయన 9తhమ+ను :ేయrలv¦ Fw()క 
కdK) ఆయన Bా()�� ఉంz-లv¦ Q�R FwరAక%v-MరA. ఆయన B¥ళG� చుv-Mను 
మ()య+ BారA ఆయన�� B¥ళ�ల�రA అR �Øసు తన Èషª/ల�� :ె<ి>నప#>డf 
(ZQను 13:33) ప�ాJ పండfగ 9వ() (ా�T బ� జన సమయంలP ఇco 
స>ష�మగ+చునMco. BారA తరABాత cవే#R |కJ పరలPక RBాస సÃలమ+నక% 
ఆయనను B¥ంబzkంచుదురA అR :ె<ి>నప>ట�FÑ (ZQను 13:36; 14:1, 2), ఆ 
Bారh Bా()R కలవరపర:ెను. �మ+´ను అv-థల%Kా 7డfవను, “� |ద� 
ఎల�ప#>డూ ఉండfటF�Æ” తంzkT “B¦(nక ఆదరణకరh” (ప()Üc-� త´)ను 
�కనుగÌ]̂ంచును అR �Øసు BాKా� నమ+ :ే[�ను (ZQను 14:16, 18). Bా() 
హృదయrలలP మ()య+ à7�-లలP ప()Üc-� త´ Rవ[ించుట అనునco, ¤:ల% 
తరABాత :ె<ి>నటy� , “� [Bా()] యందునM FÑÌసుh , మ]̂మ R(Þ¶ణ�«£ 
య+v-Mడf” (FGల[ీO. 1:27).19 Èషª/లను భయమ+ మ()య+ కలవరs¢£న 
హృదయrల�� 7zk9 B¥½ú� ందుక% బదుల% �Øసు Bా()R Öాం��� 7zk9 B¥½¾�ను 
(ZQను 14:27). ఆయన మrటలక% ఋìవ# తన శ(Þర ప#నరA�-Ã నమ+ 
(ల�Fా 24:36-49), మ()య+ ఆయన “అv¦క ఆôదZగ/s¢£న ఆ,-(ాలను” 
ఋìవ# పర:ెను (అ¤ø . 1:3). cేవ#R |కJ �ాRధ/మ+ అతR�� ఉండfనను 
BాKా� నమ+�� యrFwబ+ కv-ను నుంzk ఐగ+ప#h క% B¥V�న 7ధమ+Kా, సుBారh 
Bా/<ిhR గ2()3 �Øసు తన Èషª/లను పTపంచమంతట�FÑ పం<�ను, “య+గసమr<ిh ” 
వరక% ఆయన Bా()�� ఉందునR పT�జæ:ే[�ను (మతh� 28:18-20).  
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õzోJల% |కJ కËMట�R �ం9 7ÖాSసుల% క%z- ÖాశSతs¢£న à7తమ+ 
�ద నమ´కమ+ కdK) ఉంz-d. ఆయన ఆs¢ |కJ సహÊ దరAడf లrజరA 
మరణÀం9న తరABాత మrరh�� మrటX� zkనప#>డf మన R(Þ¶ణక% మ(nక 
Fారణమ+ను ఇ:3ెను: “ప#నరA�-Ã నమ+ను àవమ+ను v¦v¦; v-యందు 
7ÖాSసమ+ంచుBాడf చR¤� �నను బTదుక%ను; బTcoF¡ v- యందు 
7ÖాSసమ+ంచు పT�Bాడfను ఎనMట�F¡R చR¤� డf” అR :<ె�>ను (ZQను 
11:25, 26). ఈ వరçనక% ఋìవ#Kా, v-ల%గ+ (5ìల%Kా సమr,oలP ఉనM, లrజరA 
|కJ సమrco B¥పౖ#నక% �Øసు �()K) (ZQను 11:39), మ()య+ “లrజరb, 
బయట�F¡ రమ+´” అR :<ె�>ను (ZQను 11:43). తరABాత, చూసుh నMBా()F¡ 
ఆశ3ర/ం కdK)సూh , సమr,o గ+డÝ�� చుట�బzk లrజరA సమr,oలP నుంzk బయటక% 
వ:-3డf (ZQను 11:44).  మరణమ+ మ+K)ంప# FాదR ఇco ఋìవ#పర9ంco, 
మ()య+ శ(Þరమ+ మrతTst మరణÀసుh ంco. తమ ¤ాపమ+ల R�తhమ+ 
పÖా3�-h పపడf Bా()F¡, cేవ#R క%మrరAzైన FÑÌసుh లP Bా() 7ÖాSసమ+ను 
ఒప#>FGR, మ()య+ Bా() ¤ాపమ+ల% కడగబడfటక% బX<ిhస´మ+ aసుFGRన BారA 
à7సూh v¦ ఉంటXరA. 7cేయత గల ఈ 7ÖాSసుల% ఒక(5ì �Øసు FÑÌసుh  |కJ 
ప#నరA�-Ã నమ+ ¤ø ంcoన 7ధమ+Kా ల�పబడfదురA మ()య+ ఆయన 
Rత/àవమ+లP ÓXగ�ాSమ/మ+ కdK)య+ందురA ((5మr. 6:5; 1 ZQను 3:2, 
3; 5:13). 
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