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దే ని సందే నిన్ జలకు తెలియజేయడం వకత్గా
యెషయా
యొకక్
బాధయ్త.

ఉజిజ్యా

యోతాము

ఆ జు

జిక్యా



జలు దే ని మాటలు నుటకు ఆసకిత్
చూపనపప్టికి, యెషయా దే ని గురించి
కటించడం

మానలేదు.

ఉజిజ్యా

యోతాము

ఆ జు

జిక్యా



నలుగురు రాజుల కాలములో యెషయా దే ని
వరత్మానమును కటించాడు.

ఉజిజ్యా

యోతాము

ఆ జు

జిక్యా



రా న ఉజిజ్యా యెరూషలేములోనుండి యూదా
రాజయ్మును పరిపాలించాడు. రంభములో
తాను దే ని దృ ట్కి యదారధ్ముగా
వరిత్ంచుటను బటిట్ దే డు ఉజిజ్యాను

ఆ ర దించాడు.



కాని తాను థ్రపడిన తరు త అతడు
హృదయమందు గరి ంచి చెడిపోయాడు. 
అతనికి కుషఠ్రోగము వచిచ్ మరణించువరకు
ఒంటరిగా జీ ంచాలి వచిచ్ంది.



ఉజిజ్యా అర సంవత రములు రాజయ్మును
పరిపాలించాడు. అతడు చనిపోయిన తరు త

అతని కుమారు న యోతాము రాజుగా
చేయబడి పది డు సంవత రములు
పరిపాలించాడు.



యెషయా మరియు ఇతర వకత్ల
దారా దే డు చెపిప్న మాటలను ని
లోబడినందున దే డు యోతామును
ఆ ర దించాడు.



యోతాము కుమారు న ఆ జు ఇర ఒకక్ ఏండల్
రాజయ్మును ఏలనారంభించి

పద రు సంవత రములు
యెరూషలేమును
పరిపాలించాడు. 



ఆ జు దే నిని పటిట్ంచుకొనక హములను
అనయ్దేవతలను పూజించి జలను దే నికి
దూరముగా తీ కెళాల్డు.



యెషయా చచ్రించినపప్టికి అతడు
పటిట్ంచుకొనలేదు. అతడు ముపైప్
ఐదు సంవత రముల
వయ లోనే
మరణించాడు. 



తరు త రాజుగా వచిచ్న జిక్యాను
దే డు ఆ ర దించాడు. అతడు దేశములోనుండి

అనయ్ దేవతా హములను
తొలగించి నిజ దే నికి రిధ్ంచాడు.

శ నయ్ము యూదారాజయ్ము
దాడి చే నపుప్డు జిక్యా తాను
బల నుడనని తెలు కొని దే ని

స యము కొరకు వకత్ న
యెషయాను రిధ్ంచమని

చెపాప్డు.



యెషయా ఈ వరత్మానమును రాజు వదద్కు
పంపించాడు. "దే డు ల చుచ్నదేమనగా: 
శ ని చూచి భయపడకుము....
నేను అతనిని కూలజేయుదును..." 
ఆ తరు త దే డు

శ నయ్మంతటిని

సంహరించి
ఆరాజు యుదధ్ము

చేయకుండానే తన దేశమునకు
తిరిగి ళుల్నటుల్చే డు.



యెషయా మా ము
దే ని గురించి

ఎకుక్వగా
తలపో డు.

తనచుటుట్
ఉనన్ రు
దే ని
గురించి
ఎకుక్వగా
ఆలోచించకపోయినపప్టికి,



దే ని చూచాడు.
దరనము కలలో
వచేచ్దికాదు, అది

రిధ్ంచేటపుప్డు
వచేచ్ది.

ఒక దినమున
యెషయా
దరనములో
మ మలో
ఉనన్



ఆ దరనములో "నేను ఎవని
పంపెదను?" అని దే డు
అడిగాడు. అపుప్డు యెషయా-
చితత్గించుము నేనునాన్ను
ననున్ పంపుము అని దే నితో
చెపాప్డు. దే డు చెపేప్ తిపనిని
చేయుటకు మరియు దే డు
పంపించే తిచోటుకు ళల్డానికి
యెషయా
దధ్ముగా

ఉనాన్డు.



బ యెషయా
దే డు తనను దే నిమాటలను
ఇంతవరకు నని రియొదద్కు

పంపుతాడని
అనుకొనాన్డేమో.



కాని దే డు యెషయాను తన ంత
జల యొదద్కు పంపాడు. రి పాపముల
షయ దే డు కోపముగా ఉనాన్డని

యెషయా రికి
కటించాలి. 



యెషయా- జలకు తమ పాపములనుండి డిపించి
శ లనుండి రకిష్ంచే ఒక అదుభ్త న బల న

మోచకుని గురించి
చెపప్వల న

కొనిన్
షయాలు
ఉనాన్యి. 



యూదులు అతనిని మె య అని పిలిచారు. 
దే డు మె యను పంపుతాడని కొందరు

ఎదురుచూచినపప్టికి
కొందరు జలు

మా ము
మె య
ఎనన్టికి
రాడని

అనుకొనాన్రు.



యెషయా మె య
గురించి చెపిప్న

షయాలనిన్
యెషయా
ంథములో

యబడాడ్యి.



జరగబో షయములను వందల సంవత రములకు
ముందే యెషయా

నపప్టికి
అతడు మె య
గురించి న

తిమాట
తరు తి

కాలములో
నెర రుతుంది.



భు తానే
ఒక చన

చూపుతాడని యెషయా
జలకు బోధించాడు. 

యెషయా రితో-
"కనయ్క గరభ్వతి కుమారుని

కని అతనికి
ఇమామ్నియేలను పేరు

పెటుట్ను“ చెపాప్డు.



యెషయా దే డు
పంపబోయే
మె య

గురించి మాటాల్డుతునాన్డని
జలు అరధ్ము

చే కొనాన్రు, 
ఎందుకనగా
కనయ్క కుమారుని కనలేదు

మరియు ఇమామ్నియేలు
అనగా దే డు మనకు

తోడుగా ఉనాన్డని అరధ్ం.



"ఏలయనగా మనకు
పుటెట్ను మనకు కుమారుడు
అను ంపబడెను
ఆయన భుజములమీద
రాజయ్భారముండును. 
ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్
బలవంతు న దే డు
నితుయ్డగు తం
సమాధానకరత్యగు
అధిపతి అని అతనికి
పేరు పెటట్బడును.



ఈ దే ని
గాద్నము తపప్కుండ

నెర రుతుందని
యెషయాకు తెలు . ఈ
సంగతులు ముందుగానే
జరిగినటుల్ యెషయా

డు. దీనినే
వచనము అంటారు.



మె య గొపప్ గొపప్ కారయ్ములు చే త్డని
యెషయా చెపాప్డు. ఈ మె య మలు
అనుభ ంచి మరణమునకు
అపప్గింపబడతాడనే షయానిన్
జలకు కటించమని దే డు

యెషయాకు ఆజాఞ్పించాడు. 
బలవంతుడు మరియు
గొపప్ న మె య ఏ ...



... ధముగా బల నుడిగా మారి మరణి త్డో
అను షయము యెషయాకు అరధ్ము
కాకపోయియుండవచుచ్. అయితే
యెషయా దే ని న్ంచక
దే ని మాటలను జలకు
కటించాడు. యెషయా

చెపిప్న వచనములను
దే డు ఖచిచ్తముగా

నెర రు త్డు.



యూదా జనులకు మా మేగాక
అనయ్జనులకు కూడ లుగుగా ఉండుటకు
మె య రా యునాన్డని యెషయా వచించాడు. 
పంచములో యూదులు కాని రందరూ అనుయ్లే. 

దే డు అందరిని మి త్నాన్డు, మరియు ఆయన
పంపబోయే మె య అందరిని ఆ ర దించి

భూదిగంతములవరకు రకష్ణను
అను త్డు.



యెషయా భ షయ్తుత్ను చూచుట

ఈ కథను మనము బిలులో

యెషయా 1, 6, 7, 9, 53 అధాయ్యములు

అధాయ్యములలో చూడగలము

“నీ కయ్ములు లల్డి అగుటతోడనే
లుగుకలుగును” కీరత్నలు 119:130
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á u…’_˝Ÿ ø£<∏ä eTq\qT düèwæº+∫q n<äT“¤‘·yÓTÆ <˚e⁄ì >∑÷]Ã 

‘Ó*j·T#˚düTÔ+~ eT]j·TT Äj·Tq mes√ qTe⁄« ‘Ó\TdüTø√yê\ì

ø√s¡T≈£î+≥THêï&ÉT. <˚e⁄ìø ‘Ó\TdüT eTqeTT #Ó&ÉT|üqT\T

#˚dæj·TTHêïeTT nì, Äj·Tq yê{Ïì bÕ|üeTT nì |æ\TkÕÔ&ÉT,

bÕ|üeTTq≈£î •ø£å eTs¡DeTT, ø±ì <˚e⁄&ÉT ìqTï ãVüQ>± Áù|$T+∫

‘·q @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüTqT dæ\Teô|’ ˙ •ø£åqT uÛÑ]+#·T≥≈£îqT

eT]j·TT eTs¡DÏ+#·T≥≈£îqT |ü+|üã&ÓqT. |æeTà≥ j˚TdüT düJe⁄&Ó’

|üs¡˝À ø£eTqT, >ïèVü≤eTTq≈£î yÓfiËflqT. ˙e⁄ j˚TdüTì q$Tà

˙bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTì n&ç–q jÓT&É\ Äj·T ìedæ+#·TqT. q 

ìX¯Ãj·TeTT>± ø£å$T+#·TqT. Äj·Tq e∫Ã ˙˝À eT]j·TT ˙e⁄

j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î Äj·Tq‘√ J$+#Ó<äe⁄.



˙e⁄ Ç~ dü‘·´eTì q$Tàq≥T¢ nsTT‘˚ <˚e⁄ìøÏ á˝≤>ïT #Ó|üeTT:

Á|æj·TyÓTÆq j˚TdüT, MTs¡T <˚e⁄&Éì H˚qT qeTTà#·THêïqT. eT]j·TT 

Hê bÕ|üeTT\ ø=s¡≈£î ˙e⁄ eTìwæ>± |ü⁄{Ïº eTs¡DÏ+∫ eT]j·TT 

eTs¡˝≤ düJe⁄&Ó’Hêe⁄. <äj·T#˚dæHêJ$‘·eTT˝ÀìøÏ s¡eTTà eT]j·TT Hê

bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTT, Ä $<äeTT>± H˚qT ø=‘·Ô J$‘·eTTqT bı<Ó

<äqT, ˇø£ s√Eq ˙‘√ j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î ñ+<äTqT. H˚qT ˙

 _&É¶>± J$+#·T≥≈£îqT eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·T

eTT #˚j·TTeTT.T\ es¡≈£î ñ+&ÉT<äTqT. H˚qT ˙ _&É¶>± J$+#·T≥≈£îq

T eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·TeTT#˚j·TTeTT. 

Á|ür ~qeTT u…’_\T #·~$ <˚e⁄ì‘= e÷{≤¢&ÉTeTT! 

jÓTVü‰qT 3:16




