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మూడవ పాఠము
కొీతత నిబంధ్న

ఉపో ద్ఘాత్ము
కరీసత ు అనుచర్మలు తమకు తెల్వస్టిన వయకరతకర్ణములను వివిధ్ ర్కాలుగా ఎలా ఉప్యోగశసత ార్ప మీర్మ

ఎప్ుపడెన
ై ా గమనించార్ా? “కొీతత నిబంధ్న” అనే ప్దాలతో కూడా ఖ్చుతంగా ఇదద జర్మగుతయంది. “ఈ

గశని కొీతత నిబంధ్న” అని యిేసు చెపిపన మాటలను ప్రభుర్ాతిర భోజనము ఆచర్శంచన ప్రతిసార్శ ప్దద ప్దద

మనం చెబుతాము. మర్శయు ప్రప్ంచమంతటా, సాానిక సంఘాలు “కొీతత నిబంధ్న” అనే ప్దాలుగల పేర్ోను
కల్వగశయునాియి. “కొీతత నిబంధ్న అంటే ఏమిటి?” అని అనేకమంది కస
ై త వులను మీర్మ అడిగన
శ టెో తద
ల , మీర్మ
అడిగే వయకుతల సంఖ్యకు తగశనటట
ో గా అనేక సమాధానాలు లభిసాతయి. కొనిిసార్మో ఇటటవంటి వయతాయసాలు
పదే గా ప్టిరంచుకోనవసర్ము లేదు. కాని ఈ పాఠంలో మనము చూడబో వుచునిటట
ో గా, కొీతత నిబంధ్న

అను అంశము కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలను బహుగా ప్రభావితం చదస్టింది గనుక వార్శ వేదాంతశాసత మ
ర ును
“కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు” అని మనము పిలుసాతము. ఈ కార్ణమును బటిర, కొీతత నిబంధ్న అంటే
ఏమిటో అర్ాం చదసుకొనుటకు మనం చదయగల్వగశన ప్రయతాిలనీి చదయాల్వ.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న అను మన పాఠయకీమములో ఇది మూడవ

పాఠము. ఈ పాఠమునకు మనము “కొీతత నిబంధ్న” అను పేర్మ పటారము. మర్శయు ఈ పాఠంలో కొీతత
నిబంధ్న ర్చయితలు తమ వేదాంతశాసత ర దృకపథాలను ర్ూప ందించుకొనుటకు కొీతత నిబంధ్న మీద
ఆధార్ప్డా్ర్మ అను విష్యమును మనం అనేవషిదే ాము.

మన పాఠము ర్ండు ప్రధాన భాగములుగా విభజంచబడుతయంది. మొదటిగా, కొీతత నిబంధ్న

దదవుని ర్ాజయ పాలనను ఏ విధ్ముగా వర్శిసత ుందో చూదాేము. ర్ండవదిగా, కొీతత నిబంధ్న దదవునికన

మర్శయు ఆయన ప్రజలకు మధ్య సంకర్షణా కనీయాశీలకాలను ఎలా వలో డి చదసత ుందో అనేవషిదే ాము. కొీతత
నిబంధ్న దావర్ా దదవుని ర్ాజయ పాలన ఎలా జర్మగుతయందో మొదటిగా చూదాేము.

రాజ్య పాలన
మనం సాధార్ణంగా “నిబంధ్న” అని అనువదించద హెబ్రర ప్దము “బెర్త్
శ .” స్టప్ురజంట్, అనగా పాత

నిబంధ్న యొకు గరీకు అనువాదములో, ఈ హెబ్రర ప్దము “దియాతదకే” అని అనువదించబడింది.

“దియాతదకే” అను ప్దము కొీతత నిబంధ్నలో “నిబంధ్న” అను ప్దములో కూడా కనిపిసత ుంది. బెర్శత్

మర్శయు దియాతదకే అను ర్ండు ప్దాలు “గంభీర్మన
ై ఒప్పందము లేదా ఒడంబడిక” అను అర్ాాలను

కల్వగశయునాియి. బెైబిలులో, సామానుయల మధ్య నిబంధ్నలను మనం చూసాతము. ర్ాజులకు మర్శయు
వార్శ పౌర్మలకు మధ్య అదదవిధ్ంగా ర్ాజులకు మర్శయు ఇతర్ ర్ాజులకు మధ్య నిబంధ్నలను కూడా
మనం చూసాతము. దదవుడు ర్ాజయయలతో మర్శయు ప్రజలతో నిబంధ్న చదశాడు. ఈ పాఠంలో, దదవుడు
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప్రజలతో చదస్టన
ి నిబంధ్న మీద, ప్రతదయకంగా కరస
ీ త ులో ఆయన కొీతత నిబంధ్నపై దృషిరపటటరట మీద మనం
ప్రతయద క ఆసకనత కల్వగశయునాిము.

దదవుని యొకు బెైబిలు నిబంధ్నల పై మన అవగాహనలో చాలా ముఖ్యమన
ై ప్ుర్పభివృదిధ

ఇర్వైయయవ శతాబే ప్ు ర్ండవ భాగంలో జర్శగశందని తెలుసుకోవడం చాలా పారముఖ్యం. ఈ సమయంలో,
చాలామంది ప్ండితయలు బెైబిలు నిబంధ్నలను సాధార్ణంగా “ప్రభువు-సామంత ఒప్పందాలు” అని పిల్వచద
పారచీన ప్శ్చుమ ఆస్టియా ప్తారల సమూహంతో పల లుడం పారర్ంభించార్మ. ఈ ప్తారలు పాత నిబంధ్న

కాలంలో దదశాల మధ్య అంతర్ాాతీయ ఒప్పందాలుగా ఉనాియి. ఈ ఒప్పందాలలో, ప్రభువులు, లేదా

గొప్ప ర్ాజులు, తమ ర్ాజయయలను తమ అధికార్ంలో ఉని సామంతర్ాజులతో, లేదా తకుువ హో దా కల్వగశన
ర్ాజులతో ఒప్పందము దావర్ా పాల్వంచదవార్మగా ఉనాిర్మ. మనము చూడబో వుచునిటట
ో గా, బెైబిలు

నిబంధ్నలకు మర్శయు ప్రభువు-సామంత ఒప్పందాలకు మధ్యనుని సార్మప్యతలు దదవుడు తన ర్ాజయం
యొకు వయవహార్ాలను నిర్వహంచడానికన లేఖ్నములో ఉని దదవుని నిబంధ్నలే ప్రధాన మార్గ ం అని
సపష్ర ం చదసత ునాియి.

పాత్ నిబంధనలో, ప్రత్యయకముగా ఆద్ధక్ాండములో, రండు రక్ాల ైన ఒప్పంద్ఘలు

లేఖనములో ఉననట్ల
ు గా మనము చూస్ాతము. మొద్ట్ిగా, సమానత్వ స్ామర్యం,
సమానత్వ అధధక్ారం ఉనన ఇద్ద రు వయకుతల మధయ చయయబడు ఒప్పంద్ఘనిన

“సమానత్వ ఒప్పంద్ం” అని మనం పిలుస్ాతము. ద్ీనిలో వారిద్దరూ ప్రసపరం
ప్రయోజ్నకరంగా ఉండయ ఒక ఒప్పంద్ఘనిన చయసుకుంట్ారు. క్ాబట్ిర అబారహాము
మరియు అబీమల కును ఉద్ఘహరణగా తీసుక్రనండి ... మనం చూస్టే రండవ

విధమన
ై ఒప్పంద్ము స్ాధఘరణంగా ప్ురాత్న ప్శ్చిమ ఆస్టియాలో “ప్రభువుస్ామంత్ ఒప్పంద్ముగా” పిలువబడుత్ ంద్ధ, మరియు ఇద్ధ స్ాధఘరణంగా

సమానము క్ాని అధధక్ారముల మధయజ్రిగే ఒప్పంద్ము, ఇంద్ులో ఒకవప్
ై ు
గొప్పవాడు, బలమైనవాడు, నినునఓడించి గల్చినవాడు ఉంట్ాడు మరియు

ఇప్ుపడు ఒక సంబంధం కల్చగియుండఘలని క్ోరుత్ న్ఘనడు, ద్ీనిలో గొప్ప వయక్రత,
ప్రభువు స్ామంత్రాజుల నుండి లాభాలనినట్ిని ప ంద్ుకుంట్ాడు. క్ాబట్ిర

ప్రభువుకు త్మ విధయయత్ను కనుప్రుస్ాతనని ప్రతిజ్ఞ చయయుట్ను క్రనస్ాగించుట్కు
స్ామంత్ లు విధయయత్ చూపించఘల్చ... అయిత్య స్ామంత్ నిక్ర కూడఘ ప్రయోజ్నం

ఉంట్లంద్ధ అద్యమిట్ంట్ే ఏద్ైన్ఘ జ్యించయ స్టన
ై యం లేద్ఘ ఆకొమించుక్రన్ే స్టన
ై యం వారి
సమక్షంలోక్ర వచిినప్ుపడు ప్రభువు వారిని రక్షిస్త ాడు, క్ాబట్ిర వారిరువురు
ప్రసపర భద్రత్ సంబంధం కల్చగియున్ఘనరు.

— డా. డదనియల్ యల్. కనమ్
మీకు త్లుస్ా, రాజులు త్మ పౌరులను హంస్టించయ కూ
ొ రులని మరియు

ధనవంత్ ల ైన అధధప్త్ లని మనం చఘలాస్ారుు భావిస్ాతము. క్ాని వాసత వంగా
చపాపలంట్ే, యిేసు క్ాలప్ు ప్శ్చిమ ఆస్టియా సంద్రభంలో మరియు ద్ఘనిక్ర

ముంద్ు రాజ్త్వము అన్ేద్ధ ఎకుువగా నిబంధన అను అంశములో స్ా్పిత్మై
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఉంద్ధ. క్ాబట్ిర మనకు ఒప్పంద్ఘలు మరియు ప్ురాత్న ఒప్పంద్ఘలను గూరిిన
ఆధఘరాలు ఉన్ఘనయి, ద్ీనిలో ఒక రాజు, లేద్ఘ అధధప్తి లేద్ఘ ప్రభువుగా

పిలువబడయవాడు త్న స్టేవకుల న
ై లేద్ఘ స్ామంత్ ల ైన ప్రజ్లత్ో ఒప్పంద్ం

కుద్ురుికుంట్ాడు, మరియు వారిత్ో సంబంధమును నిరవచిస్ాతడు, అధధప్తి,

ప్రభువు సంబంధమును క్రనస్ాగించగల నిబంధనల సమితిని నిరవచిసుత ఇలా

చబుత్ఘడు: “ఇత్ర రాజులత్ో లేద్ఘ అధధప్త్ లత్ో స్టేనహం ఏరపచుక్ోకుండఘ న్ఘత్ో
ఒప్పంద్ం చయసుక్రని మీ ప్ంట్లో క్రంత్ భాగానిన ప్ంచుక్ోవడం ద్ఘవర న్ఘకు

విధయయత్ చూపిస్టేత బద్ులుగా మీకు న్ేను రక్షణ కల్చగిస్త ాను, శ్రయ
ొ సుు కల్చగిస్త ాను
మరియు గురితంప్ును ఇస్ాతను.” క్ాబట్ిర ఒక విధంగా చపాపలంట్ే ఇద్ధ ప్రసపర
విధమన
ై ప్రిస్ట్ తి
ి ని కల్చగియుంద్ధ. ఈ విధమన
ై ఒప్పంద్ప్ు వలుగులో

రాజ్త్వమును మరియు నిబంధన సవభావమును మనం ఆలోచన చయస్టినట్్ు త్య
ల ,
పాత్ నిబంధనలోని వివిధ భాగాలు ఈ ప్రభువు ఒప్పంద్ఘల యొకు అంశ్ాలత్ో
ముడిప్డియుననట్ల
ు మనం కనుగొంట్ాము.

— బారడలో టి. జయనిన్
దదవుని ర్ాజయ పాలనను మూడు ప్రధాన మార్ాగలలో మనం ప్ర్శశీల్వదాేము. మొదటిగా, నిబంధ్న

ప్రతినిధ్ుల యొకు పారముఖ్యతను గమనించుదాము. ర్ండవదిగా, దదవుని ర్ాజయమునకు తగశన ప్థకాల
మీద దదవుని నిబంధ్నలు ఎలా దృషిరపడతాయో చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, దదవుడు తన

నిబంధ్న ప్థకాల యొకు కర్బన సంబంధ్మైన అభివృదిధ దావర్ా తన ర్ాజయమును ఎలా పాల్వంచాడో
ప్ర్శశీల్వదాేము. మొదటిగా దదవుని యొకు నిబంధ్న ప్రతినిధ్ులను చూదాేము.

నిబంధన ప్రతినిధులు
మనం ముందు సూచంచనటట
ో గానే, పారచీన ప్రభువులు తమ ర్ాజయయలను తకుువ హో దా కల్వగశన

ర్ాజులతో లేదా సామంతర్ాజులతో ఒప్పందాలు చదసుకోవడం దావర్ా పాల్వంచార్మ. ఈ సామంతర్ాజులు

తమ ర్ాజయయలకు పారతినిధ్యం వహంచార్మ మర్శయు ప్రభువుకు లోబడుతూ తమ ర్ాజయయలను నడిపించార్మ.
అదదవిధ్ంగా, దదవుడు తన నిబంధ్న ప్రజల ప్క్షమున పారతినిధ్యం వహంచడానికన నియమించుకొనిన
వయకుతలతో నిబంధ్న చదయుట దావర్ా తన ర్ాజయయనిి పాల్వసాతడు.

దీని అర్ామును చూడాలంటే, పాత నిబంధ్నలో దదవుడు నిబంధ్న ప్రతినిధ్ులను ఎలా

నియమించుకునాిడో మొదటిగా చూదాేము. అటటతర్మవాత కొీతత నిబంధ్నను చూదాేము. పాత
నిబంధ్నతో ఆర్ంభించుదము.

పాత్ నిబంధన
పాత నిబంధ్న కాలములో దదవుడు నిబంధ్న ప్రతినిధ్ులను ఏర్ాపటట చదసుకునాిడను

విష్యమును చూడడం అంత కష్ర మేమీ కాదు. ఆదికాండము 1-3 మర్శయు హో షేయ 6:7 ర్ండూ
-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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దదవుడు ఆదాముతో మొదటి బెబి
ై లు నిబంధ్నను చదశాడని సూచసాతయి. ఆదికాండము 6:18 మర్శయు

ఆదికాండము 9:9-17 దదవుడు నోవహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను సూచసాతయి. మర్శయు ఆదికాండము 1517లో, దదవుడు అబారహాముతో నిబంధ్న చదశాడు. నిర్గ మకాండము 19-24 అధాయయములు దదవుడు

మోషేను తన నిబంధ్న ప్రతినిధిగా నియమించుకునాిడని సూచసాతయి. మర్శయు చవర్శగా, కరర్తనలు 89
మర్శయు 132 వంటి వాకయభాగాలు దదవుడు దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను సూచసాతయి.

దదవుడు ఈ వయకుతలతో నిబంధ్న చదస్టన
ి ప్ుపడు ఒకొకుర్శతో ఒకొకు విధ్ంగా వయవహర్శంచాడు. కాని

వార్ందర్ూ దదవుని ప్ర్లోక నాయయసాానంలో జర్శగే తీర్మపలలో దదవుని యిెదుట ఇతర్మలకు పారతినిధ్యం

వహసాతర్మ. ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదస్టిన నిబంధ్నలు “సార్వతిరక నిబంధ్నలు”గా పిలువబడా్యి

ఎందుకంటే ఆదాము మర్శయు నోవహు సమసత మనవాళిని దదవుని నిబంధ్న ప్రజలుగా సూచసుతనాిర్మ.
అబారహాము, మోషే మర్శయు దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలు “ర్ాజయ నిబంధ్నలుగా” వర్శించబడా్యి. ఈ
నిబంధ్నలలో, ఈ మనుష్యయలు ఇశాీయిేలు ర్ాజయముకు పారతినిధ్యం వహంచార్మ మర్శయు అనుయలు
నిబంధ్న ప్రజలుగా ఇశాీయిేలులో చదర్ుబడా్ర్మ.

పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్న ప్రతినిధ్ులను దృషిరలో ఉంచుకొని, దదవుడు తన నిబంధ్న ప్రతినిధి

దావర్ా కొీతత నిబంధ్నను ఎలా నిర్వహంచాడో చూదాేము.

క్రొత్త నిబంధన
కొీతత నిబంధ్న కరస
ీ త ును కొీతత నిబంధ్న ప్రతినిధిగా ప్దద ప్దద గుర్శతసత ుంది. దదవుడు ఆయన

సంఘమును అనగా – కరస
ీ త ుతో గుర్శతంచబడు ప్రతి యూదుడు మర్శయు అనుయని ప్క్షమున ప్రతదయక
మార్ాగలోో వయవహర్శంచుటకు ఆయనను ఎనుికునాిడు. హెబ్రరయులకు 9:15లో మనము ఇలా
చదువుతాము:
పిలువబడిన వారు నిత్యమన
ై స్ావస్ యమును గూరిిన వాగాదనమును ప ంద్ు

నిమిత్త ము ఆయన క్రొత్త నిబంధనకు మధయవరితయిై యున్ఘనడు (హెబీరయులకు
9:15).

ర్పమీయులకు 8:34 మర్శయు 1 తిమోతి 2:5-6 వంటి వాకయభాగాలోో ఈ విధ్మైనటటవంటి

బో ధ్నలే కనిపిసత ాయి.

సంఘము కొర్కు దదవుడు ఎనుికొనిన నిబంధ్నా ప్రతినిధి కరస
ీ త ు అను వాసత వము కొీతత నిబంధ్న

వేదాంతశాసత ంర యొకు అతి ముఖ్యమన
ై ఒక లక్షణమును అర్ాం చదసుకోడానికన సహాయప్డుతయంది.

అనేకమంది బెైబిలు అనువాదకులు గుర్శతంచనటట
ో , కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ై దిగా”
ర ు “కరీసత ు కేందరమన

ఉంది. మర్ప మాటలో చెపాపలంటే, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్రతి కోణము కరీసత ు వయకనతతవము
మర్శయు కార్యముతో ముడిప్డి ఉంది. అయితద ఇదెందుకు వాసత వమైయుంది? ఉదాహర్ణకు, ర్క్షణ

ప ందాలంటే యిేసును నమాులని కొీతత నిబంధ్న ఎందుకు బో ధిసత ుంది? యిేసు నామములో ఎందుకు

పారర్శాంచాల్వ మర్శయు కనికర్ము చూపించాల్వ? సంఘము “కరస
ీ త ు శర్రర్ము” అని ఎందుకు పిలువబడింది?
దీనికన జవాబు సపష్ర ంగా ఉంది. కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ీ త ు ఈ ప్రధాన పాతర పల షిసత ునాిడు
ర ులో కరస
ఎందుకంటే కొీతత నిబంధ్న జీవితములోని ప్రతి కోణమును సంఘ ప్రతినిధియిెైన కరస
ీ త ు దావర్ా దదవుడు
-4వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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నిర్వహసాతడు. కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఈ లక్షణమును విసుర్శంచడమంటే దాని యొకు
అతయంత కరలకమన
ై లక్షణాలలో ఒకదానిని కోలోపవడమే అని అర్ాం.

దదవుడు తన ర్ాజయమును నిబంధ్న ప్రతినిధ్ుల దావర్ా, మర్శయు ప్రతదయకముగా కొీతత నిబంధ్నలో

కరీసత ు దావర్ా ఎలా పాల్వంచాడో మనము చూశాము గనుక ఇప్ుపడు, దదవుని ర్ాజయ పాలనలో ర్ండవ

లక్షణానిి చూదాేము: బెైబిలు చర్శతల
ర ోని వివిధ్ కాలాలకు బెబి
ై లు నిబంధ్నలు ఏర్ాపటటచదస్టన
ి సర్న
ై
ప్థకాలు.

సరైన ప్థక్ాలు
ప్శ్చుమ ఆస్టియాలోని ప్రభువు-సామంత ఒప్పందాలనిిటిలో సాధార్ణ అంశాలు ఉనాియి, కాని
అవి అనేక మార్ాగలోో భినింగా కూడా ఉనాియి. ఎందుకంటే ప్రతి వయకనత యొకు ఒప్పందం ప్రతి

అంతర్ాాతీయ సంబంధానికన సంబంధించ నిర్శేష్ర సమసయలను ప్ర్శష్ుర్శంచంది. అదదవిధ్ంగా, దదవుని

నిబంధ్నలనిిటిలో సాధార్ణ అంశాలు ఉనాియి, కాని ప్రతి నిబంధ్న ప్థకాలు బెైబిలు చర్శతరలోని వివిధ్
దశలలో ముఖ్యమన
ై నిర్శేష్ర సమసయల కొర్కు ర్ూప ందించబడా్యి.

వివిధ్ చార్శతిక
ర దశలకు దదవుని నిబంధ్నల ప్థకాలు ఏ విధ్ంగా తగశనవో చూడాలంటే, మర్పసార్శ

పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్నలను మనం చూడాల్వ, అటటతర్మవాత కొీతత నిబంధ్న ప్థకాలను చూడాల్వ.
పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్న ప్థకాలను మొదటిగా ప్ర్శశీల్వదాేము.

పాత్ నిబంధన
పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్నలను మనం చదివినటెో తద
ల దదవుని ర్ాజయం యొకు నిర్శేష్ర దశలకు

సంబంధించన ప్థకాల ఉదాాటనను అది వలో డిచస
ద త ుంది.

దదవుడు ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్న “ప్ునాదుల నిబంధ్న” అని సర్శగానే పిలువబడింది. ఇది

దదవుని ర్ాజయము యొకు లక్ష్యయలను మర్శయు పాప్ము ప్రప్ంచములోకన ప్రవేశ్చంచక మునుప్ు మర్శయు
తర్మవాత ఆయన ర్ాజయములో మానవుల యొకు పాతరను ఉదాాటిసత ుంది.

జలప్రళయము తర్మవాత, దదవుడు నోవహుతో నిబంధ్న చదశాడు దీనిని మనము “స్టిార్తవ

నిబంధ్న” అని పిలువవచుు. ఈ నిబంధ్న సుర్క్ష్ితమన
ై ప్ర్ాయవర్ణంగా ప్రకృతి స్టిార్తవము మీద
దృషిరపడుతయంది. దీనిలో పాప్ముతో నిండిన మానవులు దదవుని యొకు ర్ాజయ ఉదదేశాలను
జర్శగశంచలేనివార్మగా ఉనాిర్మ.

అబారహాము నిబంధ్నను “ఇశాీయిేలు ఎంపిక నిబంధ్న” అని మనం పిలువవచుు. ఇది దదవుడు

ఏర్ాపటటచదసుకొనిన ప్రజలుగా ఇశాీయిేలు యొకు అధికార్ములు మర్శయు బాధ్యతల మీద
దృషిరపడుతయంది.

మోషేతో చదస్టిన నిబంధ్న చాలాసార్మో “ధ్ర్ుశాసత ర నిబంధ్న”గా పిలువబడుతయంది ఎందుకంటే

ఆయన ఇశాీయిేలు తెగలను ఒక ర్ాజయముగా ఐకయప్ర్చనందున దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు మీద ఇది

దృషిరపడుతయంది. ఈ నిబంధ్నతో, దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్రజలను తమ వాగాేన దదశముకు నడిపించాడు.

-5వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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చవర్శగా, దావీదు నిబంధ్నను “ర్ాజతవ నిబంధ్న”గా మనం పిలువవచుు. ఈ నిబంధ్న

ఇశాీయిేలును ఒక నిజమన
ై ర్ాజయంగా సాాపించంది మర్శయు దావీదు ర్ాజయ సామాాజయము ఇశాీయిేలును
ర్ాజయ స్టేవలో ఎలా నడిపించాలో ఉదాాటించంది.

పాత నిబంధ్నలో నిబంధ్నలు సాాపించన సర్ైన ప్థకాలను మనం ప్ర్శగణంచనప్ుపడు, కొీతత

నిబంధ్న కూడా కొీతత నిబంధ్న యుగముకు తగశన ప్థకాలను సాాపించందని చూచుటలో మనం
ఆశుర్యపల కూడదు.

క్రొత్త నిబంధన
కొీతత నిబంధ్న బెైబిలు చర్శతర యొకు చవర్శ కాలంలో వసుతంది — దదవుడు ఆదాము, నోవహు,

అబారహాము, మోషే మర్శయు దావీదుతో నిబంధ్న చదస్టిన తర్మవాత. ఇందు మూలముగా, కొీతత

నిబంధ్నను, “నర్వేర్మప నిబంధ్న” అని మనం వర్శించవచుు. కాబటిర, ఇది గతంలో వఫ
ై లాయలను
తలకనీందులు చదయడానికన మర్శయు కరీసత ులో దదవుని ర్ాజయ ప్రణాళికలను ప్ూర్శతచదయడానికన లేదా
నర్వేర్ుడానికన ర్ూప ందించబడిన ప్థకాలను ఏర్ాపటట చదస్టంి ది.

కొీతత నిబంధ్న యిర్రుయా 31:31లో మొదటిసార్శ లేఖ్నంలో ప్రసత ావించబడింది, అకుడ మనము

ఈ మాటలను చదువుతాము:

“ఇద్ధగో న్ేను ఇశ్ాొయిేలువారిత్ోను యూద్ఘవారిత్ోను క్రొత్త నిబంధన చయయు
ద్ధనములు వచుిచుననవి;” ఇద్య యిహో వా వాకుు (యిరీమయా 31:31).

ఈ వచనము యొకు విసత ృత నేప్థయంలో, “దినములు వచుుచునివి” అను ప్దసమూహము

ఇశాీయిేలు చెర్ తర్మవాత కాలమును సూచసుతంది. మునుప్టి పాఠంలో మనము చూచనటట
ో గా, కస
ై తవ
సువర్త మానము – లేదా “సువార్త ” యొకు సందదశం ఏమిటంటే, ఇశాీయిేలు చెర్ ముగశస్టన
ి తర్మవాత

దదవుని ర్ాజయము దాని యొకు చవర్శ, ప్రప్ంచవాయప్త విజయానిి చదర్మకుంటటంది. కాబటిర, కొీతత నిబంధ్న
యొకు మొదటి ప్రసత ావన నుండి, దదవుని ర్ాజయం యొకు విజయవంతమన
ై నర్వేర్మపతో దాని
అనుబంధానిి మనం చూసాతము.

ఈ కార్ణమును బటిర, యిర్రుయా 31:33-34లో, దదవుడు కొీతత నిబంధ్న యొకు ప్థకాలను,

కరీసత ులో ర్ాజయము యొకు చవర్శ దశకు తగశన ప్థకాలను వలో డిచశ
ద ాడు. అకుడ దదవుడు ఏమి చెపాపడో
వినండి:

ఈ ద్ధనముల ైన త్రువాత్ న్ేను ఇశ్ాొయిేలువారిత్ోను యూద్ఘవారిత్ోను

చయయబో వు నిబంధన యిద్య … వారి మనసుులలో న్ఘ ధరమవిధధ ఉంచద్ను, వారి

హృద్యముమీద్ ద్ఘని వారస్టద్ను. న్ేను వారిక్ర ద్యవుడన్ై యుంద్ును వారు న్ఘకు
జ్నులగుద్ురు; వారు మరి ఎననడును “యిహో వాను గూరిి” బో ధన్ ంద్ుద్ము
అని త్మ ప రుగువారిక్రగాని త్మ సహో ద్రులకుగాని ఉప్ద్యశము చయయరు ...

న్ేను వారి ద్ో షములను క్షమించి వారి పాప్ములను ఇక న్ననడును జ్ఞఞప్కము

చయస్టక్
ి రనను గనుక అలుపలేమి ఘనులేమి అంద్రును నన్నరుగుద్ురు (యిరీమయా
31:33-34).

-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మూడవ పాఠము: కొీతత నిబంధ్న

కొీతత నిబంధ్న దదవుని ర్ాజయమును ముగశంప్ుకు తెసత ుంది అప్ుపడు “[దదవుడు] [ఆయన ప్రజల

యొకు] దో ష్ములను క్షమించ వార్శ పాప్ములను ఇక ననిడును జయాప్కము చదస్టక
ి ొనడు” అను

విష్యమును ఈ వాకయభాగములో గమనించండి. దదవుని ప్రజలకు ఈ చవర్శ శాశవతమన
ై ఆశీర్ావదముల
సమయములో, “[ఆయన] వార్శ మనసుిలలో [తన] ధ్ర్ువిధి ఉంచును మర్శయు వార్శ

హృదయముమీద దాని వారయును.” వాసత వంగా చెపాపలంటే, కొీతత నిబంధ్నలో ఉని ప్రతి వయకనత యిెడల

దీనిని జర్శగశసత ానని దదవుడు వాగాేనం చదశాడు. ఆయన చెపపి నటట
ో గా, “అలుపలేమి ఘనులేమి అందర్మను
ననిర్మగుదుర్మ.”

దివతీయోప్దదశకాండము 10:16 మర్శయు యిర్రుయా 4:4 వంటి వాకయభాగాలోో, ఆయన

నిబంధ్నలను బాహయంగా మాతరమే పాటించక, హృదయమునకు సునితి చదస్టక
ి ొనుమని దదవుడు

ఇశాీయిేలు ర్ాజయముకు ప్దద ప్దద పిలుప్ునిచాుడు. మర్పమాటలో చెపాపలంటే, వార్మ ఆయన ధ్ర్ువిధిని
తమ హృదయములమీద వారస్టికొనుట దావర్ా వార్మ దదవునిని ఎకుువగా పేరమించాల్వ. అయితద కొీతత

నిబంధ్న యుగము యొకు ప్థకాలలో, దదవుడు తన నిబంధ్న ప్రజలందర్శ జీవితాలలో ఇది నిజమయి
ై ేయ
విధ్ంగా జోకయం చదసుకుంటానని వాగాేనం చదశాడు.

యిేసు యొకు ప్ునరుత్ఘ్నము మరియు ఆరోహణము త్రువాత్, ద్యవుడు త్న

ప్రజ్లను త్న స్ా్నంలో నుండయ పాల్చంచయ విధంగా ద్యవుని రాజ్య ఆకృతి ఉంద్ధ, క్ాని
అద్ధ ప్ూరితగా మారిపో యింద్ధ. ద్యవుని కుడిపార్వమున ఉనన యిేసు నుండి ఒక

పారముఖయమన
ై విషయం ఏమిట్ంట్ే — అప సత లుల క్ారయములు 2లో పంత్క్రసత ను
ద్ధనమంద్ు అప సత లుడైన పేత్ రు ప్రసంగించుచుండగా — యోవేలు గొంథములో

ప్రవచించబడినట్ల
ు ఆయన త్న ప్రిశుద్ఘిత్మను త్న ప్రజ్లమీద్ కుమమరించఘడు.

మరియు యూద్ులలో ఉనన ఈ ఆత్మ, - వారి ఆశిరాయనిక్ర మరియు, మొద్ట్స్ారి,

అరుద్ైన రీతిలో – అనుయలకు కూడఘ ఇవవబడుట్ అన్ేద్ధ ద్యవుని రాజ్యము క్ేవలము
ఇశ్ాొయిేలు ప్రజ్లకు అనగా అబారహాము వారసులత్ో మాత్రమే గాక అప సత లుడైన
పౌలు రోమా 4లో చపిపన రీతిగా విశ్ావసము ద్ఘవరా అబారహాము వారసులుగా
చయయబడినవారిత్ో కూడఘ ఏరపడుత్ ంద్ని ఇద్ధ సూచిసుతంద్ధ. క్ాబట్ిర , ద్యవుని

రాజ్యములో ప్రతి జ్నము, ప్రతి వంశము మరియు ఆయా భాషలు మాట్ాుడయవారు
ఉంట్ారు; క్రొసత ునంద్ు విశ్ావసముంచినవారు ఆత్మను ప ంద్ుకుంట్ారు, మరియు
ఆత్మను కల్చగినవారు ద్యవుని పాలనను వారి జీవిత్ఘలలో కల్చగియుంట్ారు
మరియు ద్ైవికంగా నడుస్ాతరు.

-డా. కానాటానర న్
ల ఆర్డ. కాంపబల్
మునుప్టి పాఠంలో మనం చూస్టినటట
ో గా, కొీతత నిబంధ్న యుగము మూడు దశలోో

వలో డిచదయబడుతయందని యిేసు బో ధించాడు. మొదటిగా, దాని యొకు ఆవిష్ుృతము కరస
ీ త ు యొకు
మొదటి ఆగమనములో వచుంది. ఈ దశలో, కరీసత ు అనేకమన
ై వాటిని నర్వేర్ాుడు, కాని కొీతత

నిబంధ్నలోని అనిి ఆకాంక్షలను కాదు. అటటతర్మవాత, కొనసాగశంప్ులో, సంఘ చర్శతర దావర్ా కొీతత

నిబంధ్న అనిర్శేష్ర కాలమువర్కు కొనసాగుతయంది. ఈ దశలో, యిేసు మర్శనిిటిని నర్వేర్ాుడు, కాని కొీతత
-7వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మూడవ పాఠము: కొీతత నిబంధ్న

నిబంధ్నలోని అనిి ఆకాంక్షలను కాదు. మర్శయు చవర్శగా, కరీసత ు యొకు ర్ండవ ర్ాకడలో కొీతత నిబంధ్న
యుగము ముగశంప్ుకు వసుతంది, అప్ుపడు ప్రతి ఆకాంక్ష కూడా నర్వేర్ుబడుతయంది.

కొీతత నిబంధ్న యొకు ఈ మూడు దశల నర్వేర్మప కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు

ర్ండవ ప్రధాన లక్షణమును గుర్శతంచుటకు సహాయప్డుతయంది. కేవలం ఇది కరీసత ు కేందీరకృతమే కాదు; కొీతత
నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు ఈ మూడు దశలోో కొీతత నిబంధ్న యొకు ప్థకాలను వివర్శంచడానికన అంకనతం
చదయబడింది.

సంగీహంగా చెపాపలంటే, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కొీతత నిబంధ్న జీవితం కొర్కు ఆకాంక్షలను

సవర్శంచడానికన తమ సమయానిి కేటాయించాల్వి వచుంది. ఉదాహర్ణకు, యిర్రుయా 31 సృషిరంచన
ఆకాంక్షలవల కాక, మతత యి 6:12 మర్శయు 1 యోహాను 1:9 వంటి వాకయభాగాలు కరస
ీ త ు అనుచర్మలు
ఇంకనూ క్షమాప్ణ ప ందవలస్టిన అవసర్త ఉంది అని వివర్శంచుచునాియి ఎందుకంటే వార్శంకనూ

దదవుని నియమాలను ఉలో ంఘంచుచునాిర్మ. కొీతత నిబంధ్న సంఘములో నిజమైన విశావసుల మధ్య
అబదధ విశావసులు కూడా ఉనాిర్మ అని 2 కొర్శంథీయులకు 11:13 మర్శయు గలతీయులకు 2:4 వంటి
వాకయభాగాలోో మనం చూసాతము. ఇవి మర్శయు ఇతర్ విష్యాలు కొీతత నిబంధ్న ప్థకాల దావర్ా ఎలా
ప్రభావితం చదయబడా్యి? ఒక విధ్ంగా లేదా వేర్ొక విధ్ంగా, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్రతి
కోణము ఈ ప్రశికు సమాధానమిచుుటకు అంకనతం చదయబడింది.

దదవుడు తన యొకు నిబంధ్న ప్రతినిధ్ుల దావర్ా మర్శయు చార్శతిరకంగా సర్ైన ప్థకాల దావర్ా

తన ర్ాజయమును ఎలా పాల్వంచాడో ఇప్పటివర్కు మనం చూశాము, గనుక బెైబిలు నిబంధ్నలలోని
ప్థకాల యొకు కర్బన సంబంధ్మన
ై అభివృదిధని విశదీకర్శంచుటకు ఇప్ుపడు స్టిదధంగా ఉనాిము.

కరబన సంబంధమన
ై అభివృద్ధి
నిబంధ్న ప్థకాలు ఎలా కర్బన అభివృదిధ చెందుతయనివో అను విష్యం గూర్శు మనం
మాటాోడుకునిప్ుపడు, పర్మగుతయని ఒక చెటర ట చతరము మన మనసుిలో ఉంటటంది. ఒక చెటర ట

వితత నము నుండి ప్ూర్శతగా ప్ర్శప్కవత వర్కు పర్శగట
ే ప్ుపడు అది మార్మతూ ఉంటటంది, కాని అది అదద

బ్రజయనికన చెందినదిగా ఉంటటంది. పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలను కూడా మనం ఇదద విధ్ంగా చూడవచుు.
పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి నిబంధ్నకు వేర్ేవర్మ ప్రతినిధ్ులు ఉనాిర్మ మర్శయు వార్మ చర్శతల
ర ో ఒక నిర్శేష్ర
సమయానికన తగశన ప్థకాల మీద దృషిరపటారర్మ. కాని చెటర టవల , మార్మపలు ఉనిప్పటికర కర్బన
సంబంధ్మన
ై ఐకయత మాతరం ఉంటటంది.

దదవుని నిబంధ్నలలోని కర్బన సంబంధ్మైన అభివృదిధని మొదటిగా పాత నిబంధ్న గీంథములో

చూదాేము. అటటతర్మవాత పాత నిబంధ్న నుండి కొీతత నిబంధ్నలోని కర్బన సంబంధ్మన
ై అభివృదిధని
చూదాేము. పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలతో ఆర్ంభించుదము.

పాత్ నిబంధన
పాత నిబంధ్న చర్శతల
ర ో నిబంధ్న ప్థకాలు ఎలా అమలులో ఉనివో మనం జయాప్కం

ఉంచుకొనిప్ుపడు పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్నల యొకు కర్బన సంబంధ్మన
ై అభివృదిేని మనం
చూడవచుు. ఉదాహర్ణకు, ఆదాము కాలము నుండి, తన సవర్ూప్ముగా, భూమియంతటా తన
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మూడవ పాఠము: కొీతత నిబంధ్న

ర్ాజయమును వాయపింప్జేయాలని దదవుడు మానవజయతిని నియమించాడు. ఈ ప్థకము కాలకీమేణా
అభివృదిధ చెందింది, కాని ఇది ప్ూర్శతగా విసుర్శంచబడలేదు.

నోవహు కాలము మొదలుకొని, దదవుడు తన ర్ాజయ ప్రణాళికలను నర్వేర్ముట కొర్కు ప్డిపల యిన

దదవుని సవర్ూప్ులకు సుర్క్ష్ితమైన ప్రదదశముగా ప్రకృతిని స్టిార్ప్ర్చాడు. ఈ పాలనా ప్దధ తి తర్మవాత
నిబంధ్నలతో వివిధ్ ర్కాలుగా మార్శపల యింది, కాని దదవుడు దానిని ఎనిడు ప్రకున పటర లేదు.

అబారహాము కాలము మొదలుకొని, దదవుడు ఎనుికొనిన ప్రజలుగా ఇశాీయిేలుకు ప్రతదయకమన
ై

అధికార్ాలు మర్శయు బాధ్యతలు అప్పగశంచబడా్యి. చర్శతరలో ఈ ప్రతదయక పాతర మర్శనిి నిబంధ్నలు

చదర్ముట దావర్ా అభివృదిధ చెందింది, కాని దదవుని ర్ాజయ పాలన నుండి అది ఎనిడు అదృశయమైపల లేదు.
మోషే కాలము మొదలుకొని, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు ఇశాీయిేలుకు ఒక దికూిచగా ఉండినది. ఇతర్

నిబంధ్నలు జతచదయబడినందున ఈ ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు వేర్మగా అనువర్శతంచబడింది, కాని అది ఎనిడూ
ర్దుేచదయబడలేదు.

మర్శయు దావీదు కాలము మొదలుకొని, దావీదు యొకు ర్ాజయ సామాాజయము దదవుని ప్రజలను

తమ ర్ాజయ పాలనలో స్టేవకు నడిపించంది. ఈ నాయకతవము కొీతత నిబంధ్న మర్శయు యిేసు
ర్ాజతవముతో మార్మపచెందిననూ, అది విసుర్శంచబడలేదు.

పాత నిబంధ్నలో మనము చూచన కర్బన అభివృదిధ ప్దధ తి కొీతత నిబంధ్నలో కరీసత ులో

కొనసాగశంచబడింది. ఇది కూడా మునుప్టి నిబంధ్నల నుండి అభివృదిే చెందింది.

క్రొత్త నిబంధన
యిర్రుయా 31:31 మర్ొకుసార్శ చూడండి, అకుడ దదవుడు ఇలా చెపాపడు:
ఇద్ధగో న్ేను ఇశ్ాొయిేలు వారిత్ోను యూద్ఘవారిత్ోను క్రొత్త నిబంధన చయయు
ద్ధనములు వచుిచుననవి (యిరీమయా 31:31).

చాలాసార్మో, కస
ై త వులు “కొీతత నిబంధ్న” అను వయకరతకర్ణమును కొీతత నిబంధ్న అనగా ప్ర్శప్ూర్ింగా

కొీతత ది, మర్శయు బెైబిలులోని మునుప్టి నిబంధ్నలకు సంబంధించనది కాదు అనిటట
ో అర్ాం

చదసుకునాిర్మ. అయితద, “కొీతత ’ అను ప్దము ఖ్దాష్ అను హెబ్రర ప్దము యొకు అనువాదము అని

తెలుసుకోవడం చాలా పారముఖ్యం. యిెష్యా 61:4; యిెహజ
ె ేులు 36:26 మర్శయు యోబు 29:20 వంటి
వాకయభాగాలు ఈ ప్దము మర్శయు దీనికన సంబంధించన ఇతర్ ప్దాలు, “ప్ర్శప్ూర్ింగా కొీతత వి” అని

అర్ామును ఇవవవని సపష్ర ం చదశాయి. బదులుగా, ఈ ప్దాల కుటటంబము “ప్ునఃసృషిర,” “ప్ునఃనిర్ాుణము
చదయుట,” “ప్ునఃనిర్శుంచుట,” లేదా “ప్ునఃతాజీకర్శంచుట” అను అర్ామునిసుతంది.

“ఇశాీయిేలువార్శతోను యూదావార్శతోను” కొీతత నిబంధ్న చదయబడుతయంది అని దదవుడు చెపిపన

వాసత వం ఈ దృకపథానికన మదే తిసుతంది. మర్పమాటలో చెపాపలంటే, కొీతత నిబంధ్న అనగా ఇశాీయిేలు చెర్
ముగశస్టన
ి తర్మవాత అబారహాము వార్సులతో మర్శయు తన కుటటంబములో చదర్ుబడిన అనయజనులతో
ప్ునర్మదధ ర్శంచబడిన జయతీయ నిబంధ్న.

వాసత వంగా చెపాపలంటే, పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి నిబంధ్న మాదిర్గ
శ ానే, కొీతత నిబంధ్న కూడా

చర్శతల
ర ో దాని సాానమునకు తగశన ప్థకాలను ఏర్ాపటట చదస్టింది. ఈ నూతన ప్థకాలు కరస
ీ త ు మర్శయు
ఆయన యొకు అప సత లులు, ప్రవకత ల దావర్ా వలో డిచయ
ద బడా్యి. అయితద పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి
-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మూడవ పాఠము: కొీతత నిబంధ్న

నిబంధ్న మాదిర్శగానే, కొీతత నిబంధ్న కూడా దదవుడు మునుప్టి నిబంధ్నా పాలనలలో సాాపించన

ప్థకాలను ప్ునఃసృషిరంచాయి, ప్ునఃనిర్ాుణము చదశాయి, ప్ునఃనిర్శుంచాయి లేదా ప్ునఃతాజీకర్శంచాయి.
మనము ద్యవుని రాజ్యమును గూరిి లేఖన నియమావళిలో మరియు విమోచన
చరిత్రలో ఆలోచన చయస్టన
ి ప్ుపడు, బైబిలు నిబంధనలను గూరిి మరియు క్రస
ొ త ులో
ద్ఘని న్రవేరుపను గూరిి మనం గొహంచినప్ుపడు, ద్ఘనిని అమలు చయయుట్లో
మారుపలు కనిపిస్త ాయి. క్ాబట్ిర , ఉద్ఘహరణకు, ముఖయంగా పాత్ నిబంధన

గొంథములో, పాత్ నిబంధనలో ఇశ్ాొయిేలు రాజ్యము ద్ఘవరా ద్యవుడు త్న రక్షణఘ

ప్రణఘళికను తీసుక్రసుతండగా, ఆయన ప్రధమంగా రాజ్యముత్ో ప్నిచయసత ున్ఘనడు, ఒక
ద్ైవప్రిపాలన్ఘ ప్రంగా ప్నిచయసత ున్ఘనడు, ఆ రాజ్య ప్రంగా ఇద్ొ క ద్ృశయమన
ై

పారతినిధయంగా ఉంద్ధ, ఇంద్ులో వారి ద్ఘవరా వారు మస్ట్ుయ రాకను, ప్రభువన
ై

యిేసు రాకను ఆహావనిస్ాతరు. మరియు ఆ రాజ్య పాలన ఒక నిరిదషర ప్రద్శ
య ం, స్ా్నం,
పారంత్ం, ఒక ప్రత్యయ కమైన ప్రిపాలన, ప్రభుత్వము మరియు మొద్లగువాట్ిత్ో

ముడిప్డియుననట్ల
ొ త ులో ద్ఘని యొకు న్రవేరుపను
ు మీరు చూస్ాతరు. మరియు క్రస
గూరిి మీరు ఆలోచన చయస్టన
ి ప్ుపడు, క్రొత్త నిబంధనలో రాజ్యము ముగింప్ుకు

వచిినప్ుపడు, క్రనిన మారుపలు జ్రుగుత్ఘయి. క్రస
ొ త ు రాజుగా ఉంట్ాడు. పాత్
నిబంధన యొకు రకమును మరియు ఛఘయలను న్రవేరిి నవాడు ఆయన్ే.
ద్ఘవీద్ు మరియు మోషే పాత్రను ఆయన న్రవేరుిత్ఘడు. ఆయన త్న

జీవిత్ములో, మరణము మరియు ప్ునరుత్ఘ్నములో రాజ్యమును ఆవిషురిస్త ాడు,
ద్యవుని యొకు రక్షణ పాలనను ఈలోక్ానిక్ర త్స్ాతడు, ఆపై అంత్రాాతీయ

సమాజ్మును త్స్ాతడు – ద్ీనిని మనము సంఘము, నవీన ప్ురుష డు,

యూద్ులు మరియు అనుయలు అని పిలుస్ాతము – త్ద్ఘవరా ఆయన ఇప్ుపడు

సంఘములో మరియు సంఘము ద్ఘవరా పాల్చసుతన్ఘనడు ... ప్ురుష లు మరియు
స్ట్త ీలు, బాలలు మరియు బాల్చకలు విశ్ావసము మరియు మారుమనసుులోక్ర
వసుతండగా ఇద్ధ ఆతీమయ పాలనగా మరియు క్రొసత ు పాలనగా ఉంద్ధ. వారు

విశవస్టించుచుండగా, రాజ్యములోక్ర ప్రవశ్చ
ే స్ాతరు. ద్యవుని యొకు రక్షణకరమైన

పాలన వారిలోక్ర వసుతంద్ధ. ఆ రాజ్యము ఇప్ుపడు అంత్రాాతీయమైనద్ధగా ఉంద్ధ,
ఇకుడ ప్రతి వంశములోనుండి, ప్రతి ప్రజ్లోనుండి మరియు ఆయా భాషలు
మాట్ాుడువారిలో నుండి ప్రజ్లు ద్యవుని రాజ్య పాలనలోక్ర వస్ాతరు. స్ా్నిక

సంఘములో క్రస
ై ద్వ
ై పాలనను ఇద్ధ
ొ త ు త్న ప్రజ్లను పాల్చంచయ ఒక విధమన
చూపిసత ుంద్ధ, క్ాని ఇశ్ాొయిేలు రాజ్య ఆధీనములో ఉండిన విధంగా క్ాద్ు.

-డా. స్ట్రఫన్ జ. వలో ం
క్ాబట్ిర , ద్యవుని రాజ్య పాలనను గూరిి మరియు అద్ధ ఎలా మారుత్ ంద్ధ అన్ే
విషయమును గూరిి మనం అలోచించినప్ుపడు, క్రొత్త సంస్ా్గత్ ప్ట్మును
గూరిి ఆలోచించడఘనిక్ర ప్రయతినసుతనన ఒక రకమన
ై ప్ురాత్న అధధక్ారిగా
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ఆయనను మనం చూడకూడద్ు ఎంద్ుకంట్ే మొద్ట్ి ప్రణఘళిక ప్నిచయయనంద్ువలు ,
“ప్రణఘళిక బి”ని ఆయన కల్చగియున్ఘనడు అని అర్ ము క్ాద్ు. అద్లా

ఉండకూడద్ు. ఆయన ప్రణఘళికలు స్టి్రంగా ఉండఘల్చ. క్ాబట్ిర , న్ఘ ఆలోచన ప్రక్ారం,
ఆయన అమలుచయస్టే ప్రణఘళికలు స్ాపేక్షంగా సమానంగా ఉంట్ాయని ఊహంచడం
మరియు అట్లత్రువాత్ ఎట్లవంట్ి మారుపలు జ్రుగుచుననవో గొహంచుట్

ఉత్త మమన
ై విషయంగా ఉంద్ధ. ఈ సంద్రభంలో, న్ఘ ఆలోచన ప్రక్ారం, యిేసు ఇక

లేడు అన్ే సత్యం పారముఖయమన
ై ద్ని న్ేను భావిసుతన్ఘనను, త్ద్ఘవరా ఆత్మ వస్ాతడు,
సంఘము భౌతికమైన యిేసు మీద్ ఆధఘరప్డి ఒక నిరిదషర ప్రద్శ
య ంలో మాత్రమే
క్ేంద్ీరకరించబడకుండఘ ఆయన యొకు సంద్యశమును మరియు ప్రిచరయను

ప్రప్ంచమంత్ట్ిక్ర ప్రకట్ించునట్ల
ు యిేసు ఆత్మ ద్ఘవరా సవత్ంతిరంచబడుత్ ంద్ధ.

ఇప్ుపడు, నిబంధనలలో ఈ మారుప ఉంద్ధ, మునుప్ు శరీర ఆధీనములో ఉననవి
ఇప్ుపడు ఆత్మ ఆధీనములోక్ర వచఘియి త్ద్ఘవరా పాత్ నిబంధన లక్షయమును –
ప్ూరణ హృద్యముత్ో, మనసుుత్ో, ఆత్మత్ో, మరియు బలముత్ో నీ ద్యవుడన
ై
యిహో వాను పేమి
ర ంచఘల్చ మరియు నీవల నీ ప రుగువారిని పేమి
ర ంచఘల్చ –
న్రవేరుిట్కు విశ్ావసులు శక్రతప ంద్ఘరు.

-డా. స్ట్న్ మక్స డో నో
పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్నలు, మర్శయు కొీతత నిబంధ్న మధ్యనుని ఈ కర్బన అభివృదుధలు

కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ీ తు
ర ు మీద మన మూడవ ప్రధాన దృకపథమును అందిసత ాయి. కరస

కేందరముగా, మర్శయు కరస
ీ త ు ర్ాజయము మూడు దశలోో విసత ర్శంచడానికన తగశన ప్థకాల మీద దృషిరపటర డంతో
పాటటగా, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద ఆధార్ప్డి ఉంది.

పారధ్మికముగా, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు ఒక కొీతత విశావసము కాదు. బదులుగా, కొీతత

నిబంధ్న ర్చయితలు పాత నిబంధ్న బో ధ్నలను కరస
ీ త ులో దదవుని ప్రతయక్షతా వలుగులో అనువర్శతంచార్మ.
కాబటిర కొీతత నిబంధ్న సాపేక్ష్ికంగా చనిగా ఉంది. ఇది పాత నిబంధ్న యొకు స్టిార్మైన పారమాణకతను
ఆకాంక్ష్ించంది. అందువలో నే కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు తమ వేదాంత దృకపథాలకు మదే తయగా పాత
నిబంధ్నను వందలసార్మో నివేదించార్మ. కాబటిర, కొీతత నిబంధ్న వేదంతశాసత మ
ర ును కొీతత నిబంధ్న
వేదంతశాసత మ
ో కాదు. దీనికన
ర ుగా మనం చెపిపనప్ుపడు, అది పాత నిబంధ్నను ప్ర్శతయజంచనటట

విర్మదధ ంగా, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్రతి కోణము పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద
నిర్శుంచబడింది.

కొీతత నిబంధ్నను గూర్శున మన పాఠంలో ఇప్పటివర్కు, దదవుని ర్ాజయ పాలనను ప్ర్శశీల్వంచాము.

ఇప్ుపడు ఈ పాఠంలో ర్ండవ ప్రధాన అంశమును ప్ర్శశీల్వదాేము: దదవునికన మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని
తన ప్రజలకు మధ్యనుని సంకర్షణా కనీయాశీలకాలు.
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సంకరషణఘ క్రయ
ొ ాశీలక్ాలు
కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు దదవునికన మర్శయు తన నిబంధ్న ప్రజలకు మధ్యనుని సంకర్షణలను

ల కులేననిి మార్ాగలోో వివర్శంచార్మ. దదవుని కృప్ను అదద విధ్ంగా ఆయన ఉగీతను వార్మ ప్రసత ావించార్మ.

వార్మ విధదయతను కోర్ార్మ మర్శయు అవిధదయతను ఖ్ండించార్మ. దదవుడు కొంతమందిని ప్రమాదం నుండి
ఏ విధ్ంగా తపిపంచాడో మర్శయు కొంతమందికన ఏ విధ్ంగా హాని కల్వగశంచాడో వార్మ వివర్శంచార్మ. దదవునికన
మర్శయు ఆయన ప్రజలకు మధ్యనుని సంకర్షణను గూర్శున ఇవి మర్శయు ఇతర్ ప్రతయక్ష ప్ర్పక్ష

సూచనలు కొనిి ముఖ్యమన
ై ప్రశిలను లేవనతయ
త తాయి. ఏ వేదాంత దృకపథాలు ఈ వయతాయసము

కల్వగశంచుచునాియి? కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు వీటనిిటిని ఎలా అర్ాం చదసుకునాిర్మ? దెవ
ై మర్శయు
మానవ సంకర్షణా కనయ
ీ ాశీలకాలను వార్మ ఎలా చూశార్మ?

మర్పసార్శ, ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియా ప్రభువు-సామంత ఒప్పందాలతో ఆర్ంభించుదాము.

సాధార్ణంగా చెపాపలంటే, ఈ ఒప్పందాలు గొప్ప మర్శయు అలప ర్ాజుల మధ్య సంకర్షణ యొకు మూడు
లక్షణాల మీద దృషిరసార్శంచాయి. మొదటిగా, గొప్పర్ాజులు తమ సామంతయల యిెడల ఎలో ప్ుపడు దయ

చూపిసత ార్ని పేర్ొునబడింది. ర్ండవదిగా, సామంతర్ాజులు తమ విధదయతను నిర్ూపించుకోవడానికన గొప్ప
ర్ాజులు కొనిి మార్ాగలను నిర్ేేశ్చంచార్మ. మూడవదిగా, విధదయతకు మర్శయు అవిధదయతకు

సామంతర్ాజులు ఆశ్చంచద ఆశీర్ావదములను మర్శయు శాప్ములను గొప్ప ర్ాజులు ప్రకటించార్మ.

ఇప్ుపడు, గొప్ప ర్ాజులు తమ నిబంధ్న ష్ర్తయలను జయర్రచస్ట
ద ే హకుును ఎలో ప్ుపడు కల్వగశయునాిర్ని
మనం చెపాపల్వ. కాని సాధార్ణంగా చెపాపలంటే, దయ, విధదయత మర్శయు ప్ర్శణామాలు పారధ్మిక

సూతారలను ఏర్ాపటట చదసత ాయి, ఈ సూతారల దావర్ా ఈ ఒప్పంద సంబంధాలు నియంతిరంచబడతాయి.

మర్శయు మనము చూడబో వుచునిటట
ో గా, ఇవే విష్యాలు బెైబిలు నిబంధ్నలలో దెైవ మర్శయు

మానవ సంకర్షణా కనయ
ీ ాశీలకాలలో కనిపిసత ాయి. సర్పవనిత ర్ాజుగా, తన నిబంధ్నా కనయ
ీ ాశీలకాలు ఏ
విధ్ంగా ఫల్వసాతయో నిర్ియించదది దదవుడద అను విష్యం మనం గుర్మతంచుకోవలస్టిన అవసర్త ఉంది.
మర్శయు ఆయన దీనిని మానవ అంచనాల ప్రకార్ం కాకుండా తన స ంత సాటిలేని జయానం ప్రకార్ం

చదశాడు. ఇందుమూలముగానే దదవునికన మర్శయు ఆయన ప్రజలకు మధ్యనుని సంకర్షణ మానవ
అవగాహనకు మించనదని లేఖ్నాలు వివర్శసత ాయి. దివతీయోప్దదశకాండము 29:29, యిెష్యా 55:8-9,
అనేక కరర్తనల వంటి వాకయభాగాలు, యోబు మర్శయు ప్రసంగశ వంటి గీంథాలనీి మనకు జయాప్కం

చదసత ునటట
ో గా, దదవుడు అమలుచదస్టన
ి ఈ నిబంధ్న కనయ
ీ ాశీలకాలు ఎలో ప్ుపడు మంచవిగాను మర్శయు
జయానయుకత మన
ై విగాని ఉనివి.

దదవునికన మర్శయు మానవునికన మధ్య సంకర్షణా కనీయాశీలకాలను మొదటిగా దదవుడు తన ప్రజల

యిెడల చూపిన దెవి
ై కమైన దయను గుర్శతంచుట దావర్ా ప్ర్శశీల్వదాేము. ర్ండవదిగా, బెైబిలు నిబంధ్నలు
దదవుని నిబంధ్న ప్రజల నముకతవ ప్ర్రక్షలను ఎలా కల్వగశయునివో మనం చూదాేము. మర్శయు

మూడవదిగా, విధదయత మర్శయు అవిధదయతకు ప్ర్శణామంగా వచదు ఆశీర్ావదములను మర్శయు
శాప్ములను మనము ప్ర్శశీల్వదాేము. మొదటిగా దెైవికమన
ై దయతో ఆర్ంభిదాేము.
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ద్ైవికమన
ై ద్య
పాత నిబంధ్న గీంథములోని నిబంధ్నలలో మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో దెైవికమైన దయ అను
మూలకమును మనం చూదాేము. మొదటిగా పాత నిబంధ్న గీంథములోని నిబంధ్నలలో దెవి
ై కమైన
దయను చూదాేము.

పాత్ నిబంధన
దదవుని యొకు దయ, లేదా కనికర్ము, ర్ండూ ఆయన నిబంధ్న దావర్ా ఏర్పడిన

సంబంధాలను ఆర్ంభించాయి మర్శయు కొనసాగశంచాయని పాత నిబంధ్న సపష్ర ం చదసత ుంది. మొదటిగా,
ప్ునాదులుగల నిబంధ్నలో దదవుడు, తన నిబంధ్న ప్రతినిధిగా ఉని ఆదాముకు దెవి
ై కమన
ై దయ

చూపించాడు. ఆదాము పాప్ములో ప్డిపల యిే ముందు, దదవుడు ఏదెను తోటను చదస్టి అందులో దదవుని
సవర్ూపిగా ఆదామును ఉంచుట దావర్ా దదవుడు ఆయనకు కనికర్ము చూపించాడు. మర్శయు మన
మొదటి తల్వో దండురల ైన ఆదాము హవవలు, పాప్ములో ప్డిపల యిన తర్మవాత, ఆయన తన ర్క్ష్ించు
కృప్ను వార్శకన అనుగీహంచాడు. అంతదకాక, ఆదాము దదవుని నాయయసాానంలో సమసత మానవాళికన
పారతినిధ్యం వహంచాడు. కాబటిర, దదవుడు ఆదాము యిెడల చూపిన కనికర్ము తాను పారతినిధ్యం

వహంచన నిబంధ్న ప్రజలకు కూడా అనుగీహంచబడింది. ఒక విధ్ంగా లేదా మర్ొక విధ్ంగా దదవుడు

అవిశావసులతో సహా ప్రజలందర్శకర సామానయ దయను చూపించాడు. హేబెలు, స్టేతయ మర్శయు అనేకమంది
ఇతర్ నిజమైన విశావసులకు దదవుడు ర్క్ష్ించు కృప్ను అనుగీహంచాడు.

ఆయన జీవితకాలంతా, దదవుని యొకు స్టిార్తవ నిబంధ్నా ప్రతినిధియిన
ెై నోవహు కూడా

దెైవికమన
ై దయను – అనగా సామానయ కృప్ను మర్శయు ర్క్ష్ించు కృప్ను – ప ందుకునాిడు.

ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్న వల నే, నోవహు యిెడల దదవుడు చూపిన కృప్, నోవహు పారతినిధ్యం

వహంచన నిబంధ్న ప్రజలందర్శకన అనుగీహంచబడింది: మానవులందర్శకన. వివిధ్ మార్ాగలలో, దదవుడు
ప్రజలందర్శకన సామానయ కృప్ అనుగీహంచాడు. మర్శయు నిజమైన విశావసులకు, ప్రతదయకంగా షేము
వంశమువార్శకన, దదవుడు ర్క్ష్ించు కృప్ను అనుగీహంచాడు.

ఇశాీయిేలు యొకు ఎంపికను గూర్శున నిబంధ్నలో దదవుని నిబంధ్న ప్రతినిధిగా ఉని

అబారహాము కూడా సామానయ మర్శయు ర్క్ష్ించు కృప్ను అనుభవించాడు. దదవుడు అబారహాముకు
చూపించన కనికర్ం, ఆయన పారతినిధ్యం వహంచన నిబంధ్న ప్రజలకు కూడా వర్శతసత ుంది:

ఇశాీయిేలీయులు, మర్శయు ఇశాీయిేలు ర్ాజయంలో చదర్ుబడిన అనుయలు. అది తగశనటట
ో గా ఆయన

భావించనప్ుపడు, ఏశావు వంటి అవిశావసులతో సహా ఈ నిబంధ్న ప్రజలందర్శకన దదవుడు సామానయ
కృప్ను అనుగీహంచాడు. అయితద యాకోబు, యోస్టేప్ు మర్శయు అనేకమంది ఇతర్ నముకమన
ై
వయకుతలపై దదవుడు తన ర్క్ష్ించు కృప్ను కుముర్శంచాడు.

మోషే జీవితము మనకు చెబుతయనిటట
ో గా, ధ్ర్ుశాసత ర నిబంధ్న ప్రతినిధియిన
ెై మోషేకు దదవుడు

తన దెవి
ై కమన
ై దయను సామానయ మర్శయు ర్క్ష్ించు కృప్ దావర్ా విశేష్మన
ై మార్ాగలోో చూపించాడు.
మర్శయు మోషే యిెడల దదవుడు చూపిన కనికర్ము ఆయన పారతినిధ్యం వహంచన ప్రజలందర్శకర

వర్శతసత ుంది: ఇశాీయిేలు ర్ాజయం మర్శయు ఇశాీయిేలు ర్ాజయంలో చదర్ుబడినవార్మ. ఇశాీయిేలీయులందర్మ,
ర్క్ష్ించు కృప్ ప ందని వార్మ కూడా దదవుని యొకు సామానయ కృప్ దావర్ా ప్రయోజనం ప ందార్మ.
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మర్శయు ఇశాీయిేలులో ఉనివార్శకన మర్శయు ఇశాీయిేలులో చదర్ుబడిన వార్శకన దదవుడు తన ర్క్ష్ించు
కృప్ను అనుగీహంచాడు.

చవర్శగా, ర్ాజతవ నిబంధ్న ప్రతినిధిగా దదవుడు ఏర్ాపటట చదసుకొనిన దావీదు కూడా విశేష్మైన

మార్ాగలలో దెవి
ై కమైన దయను, సామానయ మర్శయు ర్క్ష్ించు కృప్ దావర్ా ప ందుకునాిడు. మర్శయు
దావీదు యిెడల దదవుడు చూపిన కనికర్ము ఆయన పారతినిధ్యం వహంచన నిబంధ్న ప్రజలందర్శకన
వర్శతసత ుంది: ఆయన యొకు ర్ాకుమార్మలు, ఇశాీయిేలు ర్ాజయము మర్శయు ఇశాీయిేలు ర్ాజయంలో

చదర్ుబడిన అనుయలు. దదవుని యొకు నిగూఢమన
ై ఆలోచన ప్రకార్ం, ఇశాీయిేలులో ఉని అవిశావసులతో
సహా అందర్ూ సామానయ దయను అనుభవించార్మ. అయితద ఇశాీయిేలులో ఉని విశావసులు దదవుని
యొకు ర్క్ష్ించు కృప్ను ప ందుకునాిర్మ.

పాత నిబంధ్న గీంథములోని నిబంధ్నల దావర్ా దదవుడు తన ప్రజలకు అనుగీహంచన దెవి
ై కమైన

దయ, దదవుని యొకు దెైవికమైన దయ కొీతత నిబంధ్న కనయ
ీ ాశీలకాలను ప్రభావితం చదస్టన
ి మార్గ ముల
కొర్కు వేదక
ి ను స్టిదధం చదస్టింది.

క్రొత్త నిబంధన
మొదటిగా, కొీతత నిబంధ్న ప్రతినిధిగా కరీసత ుకు దదవుడు అనుగీహంచన దెవి
ై కమన
ై దయను గూర్శు

కొీతత నిబంధ్న మాటాోడుతయంది. ఆదాము పాప్ములో ప్డిపల కముందు, యిేసుకు దదవుని దయ,

క్షమాప్ణ లేదా ర్క్ష్ించు కృప్ అనేవి అవసర్ము లేదు అని మనం సపష్ర ంగా గమనించాల్వ. ఆయన ర్ాజయ
ఆవిష్ుృతము సమయంలో, తన ప్ర్శచర్యలో శకనతనిచదులా యిేసును తన ఆతుతో తండిర అభిషేకనంచాడు
అని మతత యి 3:16-17; మతత యి 12:18; లూకా 3:22 వంటి లేఖ్నభాగాలు కూడా సూచసుతనాియి.
వాసత వంగా చెపాపలంటే, ర్పమా 8:11 ప్రకార్ం, తండిర ప్ర్శశుదాధతు శకనత దావర్ానే యిేసును మృతయలలో

నుండి లేపాడు. అంతదకాక, కరర్తనలు 2:4-6; మతత యి 28:18; మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 2:3133 ప్రకార్ం, యిేసు యిెడల తండిర చూపిన దయ ఆయన ర్ాజయ కొనసాగశంప్ు సమయంలో ఆయనకు
అధికార్ము మర్శయు శకనతని అనుగీహంచంది. మర్శయు ఈ దయ ఆయన ర్ాజయ ముగశంప్ులో ప ందద
అధికార్ము మర్శయు కరర్త క
శ న దార్శతీసుతంది.

ర్ండవదిగా, కస
ై త వ వేదాంతప్ండితయలు “కరస
ీ త ుతో ఐకయత” అని పిలచద విష్యమును కొీతత నిబంధ్న

ఉదాాటిసత ుంది. కరస
ీ త ు యిెడల దదవుడు చూపించన దయ సంఘమును, ఆయన పారతినిధ్యం వహంచు
నిబంధ్న ప్రజలను ప్రభావితం చదసత ుంది.

కరీసత ుతో విశావసులు ఐకయప్ర్చబడుట ర్ండింతలుగా ఉంది. ఒకవప్
ై ు, మనము “కరీసత ులో”

ఉనాిము. అనగా కరీసత ు మన నిబంధ్న ప్రతినిధి గనుక, కొీతత నిబంధ్న ప్రజలు కరస
ీ త ుతో కూడా దదవుని

యొకు ప్ర్లోక పారంగణములో గుర్శతంచబడతార్మ. కాబటిర, అనేక మార్ాగలలో, దదవుని సముఖ్ములో కరస
ీ తు
విష్యంలో ఏదెత
ై ద వాసత వమయ
ై ుందో అదద ఆయన పారతినిధ్యం వహసుతని వార్ందర్శ విష్యంలో కూడా
వాసత వమై ఉంది. ఎఫస్ట్యులకు 1:13లో పౌలు మాటాోడినప్ుపడు, పౌలు మనసుిలో ఇదద ఉంది:
మీరును సత్యవాకయమును, అనగా మీ రక్షణ సువారత ను విని, క్రస
ొ త ునంద్ు
విశ్ావసముంచి, వాగాదనము చయయబడిన ఆత్మచయత్ ముద్ధరంప్బడితిరి
(ఎఫస్ట్యులకు 1:13).
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అయితద మర్పవైప్ు, విశావసులు “కరీసత ులో” ఉనాిర్మ అని మాతరమే కొీతత నిబంధ్న

మాటాోడుటలేదు. కానీ “కరస
ీ త ు మనలో ఉనాిడు” అని కూడా మాటాోడుతయంది. అనగా, భూలోకములో
మన అనుదిన అనుభవాలలో ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా కరీసత ు విశావసులలో ఉనాిడు మర్శయు ప్ని
చదసత ునాిడు. ర్పమీయులకు 8:10-11ను వినండి:

క్రస
ొ త ు మీలోనుననయిడల మీ శరీరము పాప్విషయమై మృత్మైనద్ధ గాని మీ ఆత్మ
నీతివిషయమై జీవము కల్చగియుననద్ధ. మృత్ లలో నుండి యిేసును లేపినవాని

ఆత్మ మీలో నివస్టించినయిడల, మృత్ లలోనుండి క్రొసత ుయిేసును లేపినవాడు ...

చఘవునకులోన్న
ై మీ శరీరములను కూడ మీలో నివస్టించుచునన త్న ఆత్మద్ఘవరా
జీవింప్జ్ేయును (రోమీయులకు 8:10-11).

మర్శయు ఈ వాకయభాగము సూచంచనటట
ో గా, సంఘము ప్ర్లోకములో కరీసత ుతో గుర్శతంచబడిందని

కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు అంగరకర్శంచనప్పటికర, కొీతత నిబంధ్న యుగము దాని యొకు ముగశంప్ుకు
చదర్మకోలేదని వార్శకన తెలుసు. తతీల్వతంగా, ఇప్ుపడుని కొీతత నిబంధ్న జీవితము కరస
ీ తు

తిర్శగశవచునప్ుపడు ఉండద జీవితానికన భినింగా ఉంటటంది. ఉదాహర్ణకు, దదవుని యొకు కొీతత నిబంధ్న
ప్రజలు పాప్ం చదయుట కొనసాగశసత ూ ఉంటార్మ. అంతదగాక, అబదధ విశావసులు – ర్క్ష్ించు విశావసము

లేనివార్మ – నిజమన
ై విశావసులతో కూడా కల్వస్టి దృశయమన
ై సంఘంలో ఉంటార్మ. ముగశంప్ులో మాతరమే
మనలో కరస
ీ త ు కార్యము ప్ూర్త వుతయంది.

ఈ కార్ణమును బటిర, కరీసత ు ర్ాకడకు ముందు, అబదధ విశావసులతో సహా దృశయమైన సంఘములో

ఉని ప్రజలందర్శకర దదవుడు సామానయ కృప్ను అనుగీహసాతడని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. వాసత వంగా

చెపాపలంటే, అవిశావసులు తర్చూ దదవుని నుండి తాతాుల్వకమైన దయను అనుభవించుచునిప్పటికర,
వార్మ ర్క్ష్ించు విశావసమును ప ందర్మ అని యోహాను 15:1-6 మర్శయు హెబ్రయ
ర ులకు 6:4-6 వంటి
వాకయభాగాలు ఉదహర్శసత ునాియి. అయితద అదద సమయంలో, దదవుడు ఇప్ుపడు కూడా నిజమైన

విశావసులకు ర్క్ష్ించు విశావసమును అనుగీహంచుచునాిడు. కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు
ప్రతి కోణమును దెవి
ై కమన
ై దయ ప్ర్ంగా చూపించడంలో ఆశుర్యం లేదు.

ప్రభువు మానవులంద్రి యిడల, మంచివారు చడ్ వారు, న్ఘయయసుతలు

అన్ఘయయసుతలు, ఆయన పిలులు ఆయన పిలులుక్ానివారి యిడల ద్య

చూపించువాడని పాత్ మరియు క్రొత్త నిబంధన రండింట్ిలోనూ మనం చూస్ాతము.
ప్రభువు ఈ విధంగా ద్యగలవాడు: మొద్ట్ిగా, మనంద్రమూ పాప్ులమన
ై నూ

ఆయన మనలను వంట్న్ే న్ఘశనం చయయడు. ఆయన మనలను త్న కృప్ ద్ఘవరా

జీవింప్జ్ేస్త ాడు. రండవద్ధగా, ఆయన ఆశీరావద్ వరషమును మనకు అనుగొహస్ాతడు,
మరియు ద్ుషర ల ప లములో నీతిమంత్ ల ప లములో వరషము కురిపిస్త ాడు.

సూరుయడు మొకులను పరిగేలా చయస్త ాడు మరియు నీతిమంత్ లకు ద్ుషర లకు

జీవిత్ఘనిన ఇస్ాతడు అని మనకు చప్పబడింద్ధ. అనగా ద్యవుడు సృషిరయంత్ట్ిక్ర,

మంచి మరియు చడు యిడల ద్య చూపించువాడని అర్ ం. మరియు ఆయన
ఎవరోయని గురితంచు అవక్ాశమును ఆయన మనకు అనుగొహస్ాతడు. ఆయన
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ద్య ద్ఘవరా, ప్రభువును వంబడించని వారిక్ర లేద్ఘ ఆయనను తిరసురించువారిక్ర
ఆయన సంద్యశమును ఆలక్రంచి, ఆయన వాకయమును చద్ధవి రక్షించబడయ

అవక్ాశము కల్చగిస్త ానని ఆయన చపాపడు. క్ాబట్ిర ఆయన ఉనిక్రని తిరసురించు
వాట్ి ప్ట్ు కూడఘ ప్రభువు కనికరము చూపిస్త ాడు. మరియు ఆయనకు చంద్ధన
వారిక్ర, శ్ాశవత్ ఆశీరావద్ములు ఇస్ాతనని వాగాదనం చయశ్ాడు.

-డా. అల్వవన్ ప్డిలో, అనువాదము
ఎఫస్ట్యులకు 2:8లో పౌలు ఈ విధ్ముగా చెబుతయనాిడు:
మీరు విశ్ావసము ద్ఘవరా కృప్చయత్న్ే రక్షింప్బడియున్ఘనరు; ఇద్ధ మీవలన
కల్చగినద్ధ క్ాద్ు, ద్యవుని వరమే (ఎఫస్ట్యులకు 2:8).

దదవునికన మర్శయు ప్రజలకు మధ్యనుని సంకర్షణా కనీయాశీలకాలు దెైవికమన
ై దయా ప్రతయక్షతను

కల్వగశయునివి అని మనము చూశాము గనుక, దదవునితో నిబంధ్నలో ఉని జీవితం కూడా నముకతవ
ప్ర్రక్షలను కల్వగశసత ుంది అను విష్యము ఇప్ుపడు ప్ర్శశీల్వదాేము. విధదయత యొకు అవసర్తలు
దదవునితో నిబంధ్నలో ఉనివార్శ హృదయ ప్ర్శస్టా తి
ి ని వలో డిచస
ద త ాయి.

నమమకత్వ ప్రీక్షలు
ఇర్వైయయవ శతాబే ంలో చాలామంది ప్ండితయలు బెైబిలు నిబంధ్నలను తర్చుగా “ర్ాయల్

గాీంట్ి” అని పిలువబడద ప్శ్చుమ ఆస్టియా గీంథములతో పల లుడం పారర్ంభించార్మ అని ఇకుడ మనం
ప్రసత ావించాల్వ. ఈ గాీంట్ి లో, ప్రభువు సామంతర్ాజుకు లేదా ఆయన ఆధీనములో ఉనివానికన

ప్రయోజనాలను మంజూర్మ చదసత ాడు. గాీంట్ మంజూర్మ చదయబడిన వార్శకన ఏ బాధ్యతలు లేదా అవసర్తలు,
నముకతవ ప్ర్రక్షలు ఉండదవి కాదని తదలుునటట
ో ఆర్ంభ ప్ర్శశోధ్నలు అనేకమందిని ప్ుర్శకొలాపయి.

తతీల్వతంగా, కొనిి బెైబిలు నిబంధ్నలు దదవుని ప్రజల నుండి విధదయత కోర్వని చాలామంది బెైబిలు
అనువాదకులు సూచంచార్మ. కాని, ఇటీవల ప్ర్శశోధ్న వయతిర్ేక దిశను సూచసుతంది. ర్ాయల్ గాీంట్ి
కూడా గీహీతల నుండి నముకమైన స్టేవను కోర్మతయంది అని ఇప్ుపడు మనకు తెలుసు. కాబటిర, కొీతత

నిబంధ్నతో సహా ప్రతి బెైబిల్ నిబంధ్నలోనూ దదవుడు తన ప్రజలకు నముకతవ ప్ర్రక్ష చదశాడని లేఖ్నాలు
మనకు చెపిపనప్ుపడు మనం ఆశుర్యప్డకూడదు.

కొీతత నిబంధ్న జీవితములో భాగంగా దదవుడు మన నముకతవమును ప్ర్రక్ష్ిసత ాడని మనం

చెపపి నప్ుపడు, కొనిి తీవరమన
ై అపార్ాములను మనం నివార్శంచాల్వ. మొదటిగా, బెైబిలంతటా, ఏ పాపి

కూడా తన సతిియల వలన ర్క్షణ ప ందలేదు. దదవుని శాశవతమన
ై ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు

తగశన ప్ర్శప్ూర్ితను మన స ంత ప్రయతాిల దావర్ా ఎనిటికర చదర్మకోలేము. ర్ండవదిగా, మనము చదయు
ప్రతి సతిియ మనలో ప్నిచదసత ుని దదవుని కృప్వలన సాధ్యమౌతయంది. దదవుని దయ మర్శయు ఆతు శకనత
లేకుండా మనము ఏ సతిియను కూడా చదయలేము. మర్శయు మూడవదిగా, దదవుడు తన నిబంధ్న

ప్రజల నుండి ఎలో ప్ుపడు విధదయతను కోర్తాడు అని మనం గీహంచాల్వ. పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్న
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ర్ండింటిలోనూ, దదవుని ఆజా ల యిెడల ప్రజల యొకు ప్రతిసపందనను బటిర తన ప్రజల యొకు హృదయ
ప్ర్శస్టా తి
ి ని దదవుడు ప్ర్రక్ష్ించాడు లేదా నిర్ూపించాడు.

ద్యవునిత్ో వయక్రతగత్ సంబంధం క్రొత్త నిబంధనలో ఆరంభమవవద్ు అన్ే విషయమును
క్రొసత ులో ఉనన విశ్ావసులంద్రు త్లుసుక్ోవాలని న్ేను ఆశ్చంచుచున్ఘనను. ఇద్ధ

“వారు న్ఘకు ప్రజ్ల ైయుంద్ురు న్ేను వారిక్ర ద్యవుడన్ై యుంద్ును” అన్ే సుద్ీరాక్ాల
న్రవేరుపగా ఉంద్ధ. ఇద్ధ మొద్ట్ి నుండి అనగా, ఏద్ను త్ోట్ నుండి, ఆద్ధక్ాండము

12 నుండి, నిబంధన ప్రజ్లను ఏరాపట్ల చయస్టిన సమయము నుండి ఉనన సూత్రమే
అని మీకు త్లుసు. క్ాబట్ిర , అంత్రంగ భక్రత అన్ేద్ధ విధయయత్ యొకు ఆరంభముగా

ఉంద్ధ. ఇద్ధ విధయయత్ ఫల్చత్ము క్ాద్ు. ఇద్ధ విధయయత్కు వేరుగా ఉననద్ధ-- క్ాద్ు ...
ద్యవుడు మనలను పేమి
ర ంచఘడు గనుక, మనలను మిళిత్ము చయశ్ాడు గనుక,
మనలను ఏరపరచుకున్ఘనడు గనుక, ప్రతి లోయలోనూ, అరణయములోనూ,

జ్యములోనూ మనత్ో ఉన్ఘనడు గనుక మనము ఆయనకు లోబడత్ఘము.
క్ాబట్ిర , విధయయత్ అనునద్ధ సంబంధముకు మరియు నియంత్రణకు వలుప్ల
ఉననద్ధ క్ాద్ు.

-డా. జోయల్ స్టి. హంటర్డ
దీని అర్ాం ఏంటో తెలుసుకోవడానికన, నముకతవ ప్ర్రక్షలు పాత నిబంధ్న గీంథములో ఏ విధ్ంగా

ఉనివో సంగీహంగా చూదాేము. తర్మవాత కొీతత నిబంధ్నలోని నముకతవ ప్ర్రక్షలను మనం చూదాేము.
పాత నిబంధ్నతో ఆర్ంభించుదము.

పాత్ నిబంధన
ఏదెను తోటలో తన ఆజా ల దావర్ా దదవుని నిబంధ్న ప్రతినిధిగా ఉని ఆదామును దదవుడు
ప్ర్రక్ష్ించాడని బెైబిలు తెల్వస్టిన వార్ందర్శకర తెలుసు. ఆదాములో నిబంధ్న ప్రజలుగా ఉని వార్శనుండి
దదవుడు విధదయత కోర్ాడని కూడా మనకు తెలుసు: సమసత మానవాళి.

జలప్రళయముకు ముందు మర్శయు తర్మవాత దదవుని యొకు నిబంధ్న ప్రతినిధియిెైన

నోవహును కూడా దదవుడు ప్ర్రక్ష్ించాడు. మర్శయు నోవహులో ఉని తన నిబంధ్న ప్రజలందర్శని దదవుడు
ప్ర్రక్ష్ించుట కొనసాగశంచాడని లేఖ్నము సూచసుతంది: మర్లా, సమసత మనవాళి.

దదవుడు తన నిబంధ్న ప్రతినిధియిెైన పితర్మని యొకు నముకతవమును అనేక మార్ాగలలో ఎలా

ప్ర్రక్ష్ించాడో అబారహాము జీవితము ఉదహర్శసత ుంది. మర్శయు ఒక ఉదాహర్ణగా, దదవుడు తన

కుమార్మడెన
ై ఇసాికును బల్వవవమని కోర్శనప్ుపడు అబారహామును ప్ర్రక్ష్ించాడు అని ఆదికాండము

22:1-19 సపష్ర ంగా చెబుతయంది. ఆదికాండము 22:12లో, దదవుని దూత అబారహాముతో ఇలా చెపపను:
నీకు ఒకుడైయునన నీ కుమారుని న్ఘక్రయయ వనుతీయ లేద్ుగనుక నీవు ద్యవునిక్ర
భయప్డువాడవని యింద్ువలన న్ఘకు కనబడుచుననద్న్ను (ఆద్ధక్ాండము
22:12).
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దదవుడు అబారహామును ఎందుకు ఆజయాపించాడో ఈ వాకయభాగంలో మనం చూడవచుు: అతని

హృదయము యొకు నిజమైన ప్ర్శస్టా తి
ి ని ప్ర్రక్ష్ించుటకు ఆయన అబారహామును ప్ర్రక్ష్ించాడు.

అదదవిధ్ంగా, అబారహాములో ఉని తన నిబంధ్న ప్రజలను కూడా దదవుడు ప్ర్రక్ష్ించాడని

లేఖ్నము బో ధిసత ుంది: ఇశాీయిేలు ప్రజలు మర్శయు ఇశాీయిేలులో చదర్ుబడిన అనుయలు.

ఇశాీయిేలు నిబంధ్న ప్రతినిధిగా ఉని మోషే తన జీవితమంతా దదవుని ఆజా ల దావర్ా

ప్ర్రక్ష్ించబడా్డు. మర్శయు ఆయన తన నిబంధ్న ప్రజల ైన ఇశాీయిేలీయులను ప్ర్రక్ష్ించడానికన

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఇచాునని దదవుడు సపష్ర ం చదశాడు. దివతీయోప్దదశకాండము 8:2లో మోషే తన ప్రజలకు
ఏమి చెపాపడో వినండి:

మరియు నీవు ఆయన ఆజ్ఞ లను గైక్రంద్ువో లేద్ో నినున శ్ోధధంచి నీ

హృద్యములో నుననద్ధ త్లుసుక్రనుట్కు నినున అణచు నిమిత్త మును

అరణయములో ఈ నలువద్ధ సంవత్ురములు నీ ద్యవుడైన యిహో వా నినున

నడిపించిన మారగ మంత్ట్ిని జ్ఞఞప్కము చయస్టిక్రనుము (ద్ధవతీయోప్ద్యశక్ాండము
8:2).

అదదవిధ్ంగా, ర్ాజతవ నిబంధ్న ప్రతినిధిగా దావీదు నముకతవమును కూడా దదవుడు

ప్ర్రక్ష్ించాడని దావీదు జీవిత కథనము సూచసుతంది. మర్శయు ఇతర్ పాత నిబంధ్న వాకయభాగాలు ప్దద
ప్దద ప్రసత ావిసుతనిటట
ో గా, దదవుడు తన యొకు నిబంధ్న ప్రజలను, దావీదు కుమార్మలను మర్శయు
ఇశాీయిేలు ర్ాజయమును, తమ తర్ములనిిటిని ప్ర్రక్ష్ించాడు.

పాత నిబంధ్న గీంథములోని నిబంధ్నలలో దదవుడు చదస్టన
ి నముకతవ ప్ర్రక్షలను ప్ర్శశీల్వంచాము

గనుక, ఇప్ుపడు కొీతత నిబంధ్నలో దదవుడు తన ప్రజలను ప్ర్రక్ష్ించన విధ్మును చూదాేము.

క్రొత్త నిబంధన
ఇప్ుపడు, ఇంతకుముందు మనం చూచనటట
ో గా, బెైబిలు చర్శతరలో మునుపనిడు లేని విధ్ంగా

దదవుని కృప్ కొీతత నిబంధ్నలో కుముర్శంచబడింది. అయినను, కొీతత నిబంధ్నలో కూడా దదవుని ఆజా లు
మర్శయు ఆదదశాలు చాలా ఉనాియని సపష్ర ంగా తెలుసుతంది. ఇదెందుకు నిజం? ఎందుకంటే, పాత

నిబంధ్న గీంథములోని నిబంధ్నల వల నే, కొీతత నిబంధ్న కూడా నముకతవ ప్ర్రక్షలను కోర్మతయంది.
ఈ కార్ణంగా, కొీతత నిబంధ్న యొకు ప్రతినిధిగా ఉని కరీసత ు యొకు విధదయత యిెడల కొీతత

నిబంధ్న గీంథము శీదధ చూప్ుతయంది. ర్ాజయ ఆవిష్ుృతము సమయంలో దదవుడు కరస
ీ త ు నుండి కోర్ే ప్రతి
విధ్మైన ప్ర్రక్షను యిేసు నర్వేర్ాుడు అని అది మనకు తెల్వయజేసత ుంది. హెబ్రయ
ర ులకు 4:15లో మనం
ఇలా చదువుతాము:

...సమసత విషయములలోను మనవల న్ే శ్ోధధంప్బడినను, ఆయన పాప్ము
లేనివాడుగా ఉండను (హెబీరయులకు 4:15).

మర్శయు కరీసత ు యొకు గొప్ప విధదయతను పౌలు ప్రసత ావించన ఫిల్వప్పయులకు 2:8 వినండి:
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ఆయన ఆక్ారమంద్ు మనుష యడుగా కనబడి, మరణము ప ంద్ునంత్గా, అనగా
స్టిలువమరణము ప ంద్ునంత్గా విధయయత్ చూపినవాడై, త్నునత్ఘను
త్గిగంచుక్రన్ను (ఫిల్చప్పయులకు 2:8).

కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో, దదవుని యిెడల యిేసు చూపిన నముకమైన స్టేవలో

ఉనితమన
ై ది స్టిలువలో ఆయన యొకు సవచఛంద మర్ణం. అయితద ఈ విధ్మన
ై విధదయతా కార్యము
ఎందుకు ముఖ్యమన
ై ది?

పాప్ం లోకంలో ప్రవేశ్చంచనది మొదలుకొని, దదవుడు తన నిబంధ్న ప్రజల పాప్ములకు

జంతయబల్వ ర్కత ము దావర్ా తాతాుల్వక సదుపాయాలు కల్వగశంచాడు. అయితద హెబ్రయ
ర ులకు 10:1-14

బో ధిసత ునిటట
ో గా, ఈ బలులు దదవుని విజయవంతమైన ర్ాజయము యొకు చవర్శ, శాశవత క్షమాప్ణను
అందించలేకపల యాయి. కాబటిర, ఇశాీయిేలు చెర్ సమీపించనప్ుపడు, ప్రజల పాప్ములకు

పారయశ్చుతత ముగా ప్రభువు స్టేవకుడు, మస్ట్ియ సవచఛందంగా మర్ణంచవలస్టిన అవసర్త ఉందని

దదవుడు యిెష్యా 53:1-12లో వలో డిచశ
ద ాడు. ఆయన మర్ణము దావర్ా, ర్ాజతవ నిబంధ్న ప్రతినిధి
దదవుని ప్రజలను తన శాశవత విజయవంతమైన ర్ాజయ మహమలోకన తెసత ాడు. యిేసు స్టిలువలో

మర్ణముకు అప్పగశంచుకునిప్ుపడు ర్ాజయ ఆవిష్ుృతములో ఈ పాతరను ఆయన నర్వేర్ాుడు. మతత యి
8:17; అప సత లుల కార్యములు 8:32-33; ర్పమీయులకు 6:10; మర్శయు 1 పేతయర్మ 2:22-25 వంటి
లేఖ్నభాగాలలో దీనిని మనం చూసాతము. కొీతత నిబంధ్న ప్రతినిధిగా ఈ నముకతవ ప్ర్రక్షలో ఉతీత ర్ిత

చెందుటవలన, యిేసునందు విశావసముంచువార్శకన శాశవత పారయశ్చుతత మును మర్శయు క్షమాప్ణను
ఆయన ఇసాతడు.

స్టిలువపై యిేసు మర్ణముతో పాటటగా, కరస
ీ త ు దావీదు కుమార్మడుగా, తన ర్ాజయ కొనసాగశంప్ు

అంతటా ప్ర్లోకంలో విధదయతతో స్టేవ చదసత ునాిడని హెబ్రయ
ర ులకు 8:1-12 వంటి లేఖ్నభాగాలు
సూచసుతనాియి. మర్శయు ర్ాజయ ముగశంప్ులో కరస
ీ త ు మహమలో తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు, వినయ

ప్ూర్వకమన
ై స్టేవ యొకు చర్యగా ర్ాజయమును తండిరయిన
ెై దదవుని చదతికన అప్పగశసత ాడని 1 కొర్శంథీయులకు
15:24బో ధిసత ుంది.

ఇప్ుపడు, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు కొీతత నిబంధ్న ప్రతినిధిగా కరీసత ు యొకు ప్ర్శప్ూర్ి

విధదయతను ఉదాాటించనటేో , సంఘములో, కొీతత నిబంధ్న ప్రజలలో కూడా ఈ నముకతవ ప్ర్రక్షలు
అమలులో ఉనాియని నొకను చెబుతయంది.

మర్పసార్శ, కరస
ీ త ుతో సంఘము యొకు ఐకయత ప్ర్ంగా సంఘ నముకతవ ప్ర్రక్షలను అర్ాం

చదసుకోడానికన ఇది సహాయప్డుతయంది. ఒకవప్
ై ు, సంఘము “కరీసత ులో” ఉంది అనగా ప్ర్లోక

పారంగణములో దదవుని యిెదుట కరస
ీ త ుతో కూడా మనం గుర్శతంచబడినవార్ము అని అర్ాం. మర్శయు 1
తిమోతి 3:16 ప్రకార్ం, నముకతవ ప్ర్రక్షను ప్ర్శప్ూర్ింగా నర్వేర్ుశ నవాడు కరీసత ు, మర్శయు

ప్ర్శశుదాధతయుడు ఆయనను మృతయలలో నుండి లేపన
ి ప్ుపడు ఇది నిర్ూపించబడింది. ఈ కార్ణంగా,
ర్పమీయులకు 4:23-25 వంటి లేఖ్నభాగాలు బో ధిసత ునిటట
ో , ప్ర్లోక పారంగణంలో చటర బదధ మైన ఈ

నిర్ూప్ణ ర్క్ష్ించు విశావసము కల్వగశన ప్రతి ఒకుర్శకన ఆపాదించబడుతయంది. కరస
ీ త ులో, నిజమన
ై విశావసులు
ప్ర్రక్షలో ఉతీత ర్మిల ైనవార్శగా తీర్మపతీర్ుబడతార్మ ఎందుకంటే మనకు ప్రతిగా కరీసత ు ప్ర్రక్షలో

ఉతీత ర్ిమడెయ
ై ాయడు. దదవుని ప్ర్లోక పారంగణంలో కరస
ీ త ును గూర్శున ఈ అదుుత సతయం కొీతత నిబంధ్న
-19వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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వేదాంతశాసత ర దృకపథముకు ఆధార్మయ
ై ునిది, ప ర టెస్టర ంట్ వేదాంతప్ండితయలు దీనిని “సల లా ఫిడద,” లేదా
“విశావసము దావర్ నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడుట” అని పిలుసాతర్మ.

అయితద, మర్పవైప్ు, కరస
ీ త ుతో ఐకయత అనేది కూడా అనుదినము “మనలో కరస
ీ త ును”

అనుభవించుటను సూచసుతంది. కరీసత ు మహమలో తిర్శగర్
శ ాక ముందు సంఘము భూలోకంలో
ఉనిప్పటికర, సంఘములోని ప్రజల యొకు హృదయ ప్ర్శస్టా తి
ి ర్మజువుచదయబడద నముకతవ ప్ర్రక్షలు
వార్మ అనుభవిసాతర్మ. మర్శయు మనలను ప్ర్శశుదధ ప్ర్చుటకు కరస
ీ త ు ఆతు నిజమన
ై విశావసులలో
ప్నిచదసత ుంది. కరస
ీ త ుతో ఐకయతను గూర్శున ఈ దృకపథము సాంప్రదాయ ప ర టెస్టర ంటో ప్వితీరకర్ణ

స్టిదధ ాంతముకు, లేదా ప్వితరత యొకు ప్రగతిశీల సాధ్నకు అనుగుణంగా ఉంటటంది. మర్శయు

ప్వితీరకర్ణలో దదవుడు మనలను నడిపించదందుకు ప్ర్రక్ష అనేది ఒక ప్దధ తి అని లేఖ్నము బో ధిసత ుంది.
యాకోబు 1:2-3 దీనిని ఇలా చెబుతయంది:

న్ఘ సహో ద్రులారా, మీ విశ్ావసమునకు కలుగు ప్రీక్ష ఓరుపను ప్ుట్ిర ంచునని

యిరిగి, మీరు న్ఘన్ఘ విధముల న
ై శ్ోధనలలో ప్డునప్ుపడు, అద్ధ మహానంద్మని
యించుక్రనుడి (యాక్ోబు 1:2-3).
ఇప్ుపడు, మర్పసార్శ, కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతము మర్శయు కొనసాగశంప్ులో, దృశయమైన

సంఘములో నిజమైన మర్శయు అబదధ విశావసులు ఉంటార్ని మనం జయాప్కం చదసుకోవాల్వ. మర్శయు

నముకతవ ప్ర్రక్ష దావర్ా ఇర్మ వర్ాగలు ర్క్ష్ించు విశావసం కల్వగశ ఉనాిర్ప లేదో తెల్వయజేయబడుతయంది.
అబదధ విశావసులు నముకతవ ప్ర్రక్షలో విఫలమై కరస
ీ త ును స్టేవించర్మ. దీనికన విర్మదధ ంగా, నిజమైన

విశావసులు, ఈ జీవితములో ప్ర్శప్ూర్ింగా లేకునాి, ప్ర్శశుదాధతు శకనతతో కరస
ీ త ుకు విధదయులుగా ఉండుట
దావర్ా ర్క్ష్ించబడతార్మ. 1 యోహాను 2:19లో అబదధ విశావసులను గూర్శు మనం ఇలా చదువుతాము:
వారు మనలోనుండి బయలువళిు రి గాని వారు మన సంబంధులు క్ారు; వారు మన
సంబంధుల ైత్య మనత్ో కూడ నిల్చచియుంద్ురు; అయిత్య వారంద్రు మన

సంబంధులు క్ారని ప్రత్యక్ష ప్రచబడునట్ల
ు వారు బయలువళిు రి (1 యోహాను
2:19).

ఈ వాకయభాగం సూచసుతనిటట
ో గా, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుడిచున అనేక ఆజా లు

నముకతవ ప్ర్రక్షలుగా ఉనాియి, ఇవి నిజమన
ై విశావసుల బృందముకు చెందినవార్వర్ప
ర్మజువుచదసత ాయి.

ఆయన అప్పగించబడిన రాతిర, యిేసు క్రొత్త నిబంధనను స్ా్పించఘడు. మరియు

ఇత్ర నిబంధనలనినట్ివల , ఇద్ధ కూడఘ ప్రసపర కట్లరబాట్ల
ు మరియు బాధయత్లు
కల్చగినద్ధగా ఉంద్ధ. మరియు ఈ అద్ుభత్మైన నిబంధనలో ఒక ఉత్త మమన
ై

నిబద్ి త్ ఏమనగా యిేసు ప్రభుత్వము యిడల నిబద్ి త్ కల్చగియుండుట్, ఆయన
చిత్త ముకు మరియు మారాగలకు విధయయుల ై ఉండుట్, నిజ్మన
ై ఆయన
ప్రభుత్వముకు మన కత్త లను సమరిపంచుక్రనుట్, మరియు ద్ఘనిని

అధధక్ారికమన
ై మారాగలలో జీవించుట్కు, మన హృద్యాలలో మరియు
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ప్రప్ంచంలో ద్యవుని హృద్యమును అనుసరించి నడచుట్కు అంగీకరించుట్.

అయిత్య ఇకుడ ఖచిిత్ంగా అద్నముగా చయరివలస్టిన ఒక విషయం ఏమిట్ంట్ే,
న్ేడు మన నిబంధన బాధయత్ల న్రవేరుప అన్ేద్ధ మనము ప్రిశుద్ఘిత్మ శక్రతలో,

ఉనిక్రలో జీవిసుతన్ఘనమన్ే న్రవేరుపలుగా ఉననద్ధ. మరియు ప్రిశుద్ఘిత్ మడు ఆ
విధయయత్ యొకు స్ా్నమును మారుిత్ఘడు మరియు ద్ఘనిని నవీకరిస్త ాడు

త్ద్ఘవరా లేఖన భాషలో, ఈ నిబంధన ప్రసపరం ఆనంద్ధంచయ నిబంధన అవుత్ ంద్ధ.
మనలను చూచయ వారు మనలను బట్ిర ఆనంద్ధస్త ారు మరియు మనము వారిని బట్ిర
ఆనంద్ధస్త ాము. ద్యవుని రాజ్యము అనగా నలుగగొట్ేర విధధ క్ాద్ని, నీతి సమాధఘనం

మరియు ప్రిశుద్ఘిత్మలో ఆనంద్ం అని అప సత లులు ఎంద్ుకు చబుత్ న్ఘనరో అర్ ం
చయసుక్రనుట్కు సహాయప్డుత్ ంద్ధ. ప్రభువు మనలను గలుచుకున్ఘనడు గనుక
ఆయన యిడల నిజ్ఞయితీగా మరియు విశ్ావసంగా ఉండఘలన్ే ఈ బాధయత్ను

అయిషరంగా క్ాక, హృద్యప్ూరవకంగా ఆసక్రతత్ో వంట్న్ే న్రవేరివలస్టిన బాధయత్
అని క్రంద్రు మహానుభావులు ఈ విధంగా చపాపరు. అప్ుపడు మనము

ఆయనను మరియు ఆయన మారాగలను బట్ిర ఆనంద్ధచవ
య ారముగా ఉంట్ాము.
-డా. గో న్ జ. సాుర్శగ
ఇప్పటివర్కు మనము కొీతత నిబంధ్నలో దదవుని దెవి
ై కమన
ై దయకు మర్శయు నముకతవ
ప్ర్రక్షకు సంబంధించ సంకర్షణా కనీయాశీలకాలను చూశాము గనుక ఇప్ుపడు, మన యొకు మూడవ
అంశమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము: విధదయత మర్శయు అవిధదయత వలన కల్వగే
ఆశీర్ావదములను మర్శయు శాప్ములను ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

ప్రిణఘమాలు
మనము మునుప్ు చదస్టన
ి సంభాష్ణల ఆధార్ంగా దదవునితో నిబంధ్నలో ఉని విధదయుల

మర్శయు అవిధదయుల యొకు ప్ర్శణామాలను మనం చూదాేము. పాత నిబంధ్న గీంథములోని

నిబంధ్నలను కుోప్త ంగా అనేవషిదే ాము, అటటతర్మవాత కొీతత నిబంధ్నను ప్ర్శశీల్వదాేము. పాత నిబంధ్న
గీంథములోని నిబంధ్నలలో ఆశీర్ావదము మర్శయు శాప్ముల ప్ర్శణామాలను మొదట చూదాేము.

పాత్ నిబంధన
కొీతత నిబంధ్నకు ముందు, ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ములు అను ప్ర్శణామాలు ఆయన

నిబంధ్న ప్రతినిధ్ులతో మర్శయు, నిబంధ్న ప్రజలతో దదవుడు చదస్టన
ి సంకర్షణల యొకు కరలకమన
ై

కోణాలుగా ఉనాియి. ఇప్ుపడు, మనము ఇంతకుముందు ప్రసత ావించనటట
ో గా, దదవుడు చాలాసార్మో తన
నిబంధ్నల యొకు ష్ర్తయలను మానవుల అవగాహనకు మించన ర్రతిలో అమలుచదశాడు. కాబటిర,
లేఖ్నములో దదవుడు చాలాసార్మో తన నిబంధ్నల యొకు ఆశీర్ావదములను మర్శయు శాపాలను
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మానవ గీహణశకనతకన మించన మార్ాగలోో తవర్పడతాడు, పంచుతాడు, తగశగసత ాడు, ఆలసయం చదసత ాడు మర్శయు
కొటిరవేసత ాడు. కాని ఆయన ఎలో ప్ుపడు తన ప్ర్శప్ూర్ి జయానం మర్శయు మంచతనం ప్రకార్ంగానే చదసత ాడు.
ప్ునాదుల నిబంధ్నలో, దదవుడు తన నిబంధ్న ప్రతినిధియిన
ెై ఆదామును, తన అవిధదయత

కార్ణంగా బాధ్ మర్శయు మర్ణంతో శపించాడు. అయితద, దదవుడు ఆదాముకు ఇచున ఆశీర్ావదములను
కూడా మనం చూసాతము. ఆదికాండము 3:15లో, సర్పము యొకు సంతానము మీద మానవాళికన
విజయమును వాగాేనం చదశాడు. మర్శయు ఈ మర్ణమనే శాప్ము మర్శయు విజయము యొకు

నిర్రక్షణ ర్ండు కూడా ఆదాము పారతినిధ్యం వహంచన నిబంధ్న ప్రజలకు సంకీమించబడా్యి, మానవాళికన
ఇవి తగశనవి అని దదవుడు చూశాడు.

ప్రకృతి స్టిార్తవ నిబంధ్నలో, నిబంధ్న ప్రతినిధియిన
ెై నోవహు, నముకమైన తన ప్ర్శచర్యను బటిర

ఆశీర్ావదములు ప ందుకునాిడు. కాని జలప్రళయము తర్మవాత తన కుటటంబములో ఇబబందులు

వంటి శాప్ములను కూడా ఆయన ఎదుర్ొునాిడు. ఇదద విధ్మన
ై ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ములు
నోవహు పారతినిధ్యం వహంచన భవిష్యత్ తర్ాల నిబంధ్న ప్రజలకు కూడా కల్వగాయి.

ఇశాీయిేలును ఎనుికొనే నిబంధ్నలో, దదవుని నిబంధ్న ప్రతినిధియిన
ెై అబారహాము కూడా

ఆశీర్ావదములను మర్శయు శాప్ములను ప ందుకునాిడు. ఈ ప్ర్శణామాలు ఇశాీయిేలు నిబంధ్న
ప్రజలకు మర్శయు తర్మవాత తర్ాలలో ఇశాీయిేలులో చదర్ుబడిన వార్శకన కూడా సంకీమించాయి.

అదదవిధ్ంగా, ధ్ర్ుశాసత ర నిబంధ్నలో, నిబంధ్న ప్రతినిధియిన
ెై మోషే కూడా తన జీవితములో

దదవుని ఆశీర్ావదములను మర్శయు శాప్ములను ప ందుకునాిడు. అంతదకాక, ఇశాీయిేలు నిబంధ్న

ప్రజలు మర్శయు ఇశాీయిేలులో చదర్ుబడిన అనుయలు ప ందుకునే ప్రతయద కమైన అనేక ఆశీర్ావదములను
మర్శయు శాపాలను మోషే ధ్ర్ుశాసత ంర వివర్శంచంది.

ర్ాజతవ నిబంధ్నలో, నిబంధ్న ప్రతినిధియిన
ెై దావీదు విధదయుడుగాను మర్శయు

అవిధదయుడుగాను ఉనిందున ఆశీర్ావదములను మర్శయు శాపాలను ప ందుకునాిడు. ఆయన
పారతినిధ్యం వహంచన నిబంధ్న ప్రజలు, ఆయన ర్ాజ వార్సులు మర్శయు ఇశాీయిేలు ప్రజలు,
ఇశాీయిేలులో చదర్ుబడిన అనుయలు కూడా వీటిని ప ందుకునాిర్మ.

పాత నిబంధ్న గీంథములోని నిబంధ్నలలో ఆశీర్ావదములను మర్శయు శాపాలను మనం

కుోప్త ంగా చూశాము. కరస
ీ త ులో కొీతత నిబంధ్నతో అనుసంధానించబడిన విధదయత మర్శయు అవిధదయత

యొకు ప్ర్శణామాలను గూర్శు కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు బో ధించన వాటికన ఇవి వేదికగా ఉనాియి.

క్రొత్త నిబంధన
కరీసత ు, కొీతత నిబంధ్న ప్రతినిధిగా, దదవుని శాప్ములను మర్శయు ఆశీర్ావదములను

అనుభవించాడు అని కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు ఉదాాటిసత ుంది. గలతీయులకు 3:13లో పౌలు
సూచంచనటట
ో గా, యిేసు స్టిలువపై మర్ణ బాధ్ను అనుభవించనప్ుపడు ఆయనయందు

విశావసముంచన వార్ందర్శ పాప్ములకు ప్ర్యవసానంగా వచున దదవుని శాప్మును ఆయన భర్శంచాడు.

ఇప్ుపడు, యిేసు తన వయకనతగత వఫ
ై లాయల కార్ణంగా దదవుని శాప్ములకు గుర్శకాలేదు. ఆయనకు

వయకనతగత పాప్ములు లేవు. అయితద యిెష్యా 53:1-12 యొకు నర్వేర్మపగా, ప్రతి యుగములోని దదవుని
ప్రజలకు ప్రతిగా దదవుని యొకు తీర్మపను ఆయన భర్శంచాడు. అయితద, దీనికన విర్మదధ ంగా, తన వయకనతగత
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నీతి దావర్ా, కరస
ీ త ు కూడా దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందాడు. దదవునిని ప్ర్శప్ూర్ింగా స్టేవించ, దదవుని
యొకు నితయ ఆశీర్ావదములకు హకుుదార్మడెైన మానవుడు కేవలం యిేసు ఒకుడద.

కరీసత ు విధదయతకు మర్శయు దదవుని ఆశీర్ావదములకు మధ్య సంబంధ్మును ఫిల్వప్పయులకు

2:8-9లో వినండి:

[క్రస
ొ త ు] మరణము ప ంద్ునంత్గా అనగా స్టిలువ మరణము ప ంద్ునంత్గా

విధయయత్ చూపను. అంద్ుచయత్ ద్యవుడు ఆయనను అధధకముగా హెచిించి, ప్రతి
న్ఘమమునకు పైన్ఘమమును ఆయనకు అనుగొహంచను (ఫిల్చప్పయులకు 2:89).

కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు ప్రకార్ం, ర్ాజయ ఆవిష్ుృతములో యిేసు ప్ునర్మతాానము

మర్శయు ఆర్పహణము అనునవి దదవుని యిెడల ఆయన చూపిన విధదయతకు ప్రతిఫలములు. యిేసు
తండిర కుడిపార్ివము నుండి సృషిరయంతటిని ఏలుబడి చదసత ుండగా తన ర్ాజయ కొనసాగశంప్ుయంతటిలో
దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుతాడు. మర్శయు నూతన సృషిరమీద ప్ర్శపాలన చదయు శాశవతమన
ై
సావసా యమును ఆయన ప ందినప్ుపడు, తన ర్ాజయము యొకు ముగశంప్ులో మర్శంత
ఆశీర్వదించబడతాడు.

ఇప్ుపడు, సృషిరయంతటిని పాల్వంచు ఆశీర్ావదము ప ందినందున కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు

యిేసును ప్రశంశ్చంచనటేో , కొీతత నిబంధ్న యొకు ప్ర్శణామాలు కూడా సంఘమును, కొీతత నిబంధ్న
ప్రజలను ప్రభావితం చదసత ాయని మనకు తెలుసు.

మర్పసార్శ, కరస
ీ త ుతో ఐకయత అను కొీతత నిబంధ్న స్టిదధ ాంతము ఈ వాసత వికత యొకు ర్ండు వైప్ులా

ఎతిత చూప్ుతయంది. ఒకవైప్ు, మనము “కరస
ీ త ులో” ఉనాిము గనుక, దదవుని యొకు ప్రతి శాశవత

ఆశీర్ావదము ఇప్పటికే నిజమన
ై విశావసులకు కేటాయించబడింది. నిజమన
ై విశావసులు ఇక ఎనిడూ
దదవుని యొకు శాశవత శాప్మును అనుభవించర్ని నముకముతో విశాీంతి ప ందవచుు. కరస
ీ త ు వార్శ
యొకు నిబంధ్న ప్రతినిధిగా ఉనాిడు గనుక వార్శ యొకు శాశవత ఆశీర్ావదములు భదరప్ర్చబడి
ఉనివి.

ఎఫస్ట్యులకు 1:3లో పౌలు ప్రస్టిదధమన
ై మహమ స్టిదధ ాంతమును వారస్టినప్ుపడు ఈ భావనను

తన మనసుిలో కల్వగశయునాిడు:
మన ప్రభువైన యిేసుక్రస
ొ త ు యొకు త్ండిరయగు ద్యవుడు సుతతింప్బడును గాక.
ఆయన క్రస
ై ప్రతి
ొ త ునంద్ు ప్రలోక విషయములలో ఆత్మసంబంధమన
ఆశీరావద్మును మనకనుగొహంచను (ఎఫస్ట్యులకు 1:3).

మనము ప్ర్లోకములో కరస
ీ త ుతో కూడా గుర్శతంచబడితిమి గనుక, నిజమన
ై విశావసులు ఇప్పటికే

“ప్రతి ఆశీర్ావదమును” ప ందుకునాిర్మ. కరస
ీ త ు మనకు ప్రతిగా దదవుని యొకు శాశవతమన
ై శాప్మును
భర్శంచనటేో , మనకు ప్రతిగా తండిర యొకు శాశవతమన
ై ఆశీర్ావదముల ఫల్వతానిి కూడా ప ందాడు.
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అయితద, మర్పవైప్ు, కరస
ీ త ుతో మన ఐకయత అనగా కరస
ీ త ు మనలో ఉనాిడు అని అర్ాం. అనగా,

ఆయన నిజమన
ై విశావసులలో ప్నిచదసత ునాిడు గనుక అనుదిన జీవితాలలో వార్మ విధదయత మర్శయు
అవిధదయతకు తగశన ఫల్వతాలను అనుభవించుచునాిర్మ.

ఇప్ుపడు, మర్పసార్శ, కరస
ీ త ు మహమలో వచుువర్కు, దృశయమైన సంఘములో అబదధ విశావసులు

మర్శయు నిజమన
ై విశావసులు ఇదే ర్ూ ఉంటార్ని మనం జయాప్కం చదసుకోవాల్వ. ఆశీర్ావదములు మర్శయు
శాప్ముల యొకు ఫల్వతాలు ఈ జీవితములో మర్శయు నితయతవములో, ఈ ర్ండు సమూహాలకు ఎలా
అనువర్శతంచబడతాయో కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు వివర్శసత ుంది.

అబదధ విశావసులు దదవునికన వయతిర్ేకంగా తిర్మగుబాటట చదసత ుండగా, ఈ జీవితములో వార్మ

ప ందుకుని ఆశీర్ావదములు చవర్శ తీర్మపలో దదవుని యొకు శాశవతమైన శాప్ములను అధికము
చదసత ాయని లూకా 12:45-46 మర్శయు ర్పమీయులకు 2:4-5 వంటి లేఖ్నభాగాలు వివర్శసత ాయి.

మర్శయు వార్మ ఈ జీవితములో ప ందద శీమలు మర్శయు కషారలు కరస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చునప్ుపడు వార్మ
ప ందుకొనే శాశవతమన
ై శాప్ములకు సూచనలుగా ఉనాియి.

దీనికన విర్మదధ ంగా చెపాపలంటే, నిజమన
ై విశావసులు కూడా ఈ జీవితములో ఆశీర్ావదములను

మర్శయు శాప్ములను ప ందుతార్మ. కాని ఈ జీవితములో నిజమన
ై విశావసులు ప ందద ఆశీర్ావదములు
ర్ాజయము యొకు ముగశంప్ులో వచదు శాశవతమైన ఆశీర్ావదములకు సూచనలుగా ఉనాియి.

హెబ్రరయులకు 12:1-11 వంటి లేఖ్నభాగాలు మనకు చెబుతయనిటట
ో గా, నిజమైన విశావసుల కొర్కు, ఈ
తాతాుల్వక కషారలు, లేదా శాప్ములు దదవుని పేరమగల, తండిర కీమశ్చక్షణగా ఉనాియి. ఈ కషారలు
మనలను శుదిధచదసత ాయి మర్శయు కరీసత ు తిర్శగశ వచునప్ుపడు మనము ప ందద శాశవతమన
ై

ఆశీర్ావదములను ఇవి పంచుతాయి. ప్రకటన 21:6-8లో మనము చదువునటట
ో గా, దదవుడు ఇలా
చెబుతయనాిడు:

ద్పిపగొను వానిక్ర జీవజ్లముల బుగగ లోని జ్లమును న్ేను ఉచిత్ముగా

అనుగొహంత్ ను. జ్యించువాడు వీట్ిని సవత్ంతిరంచుక్రనును; న్ేనత్నిక్ర ద్యవుడన్ై
యుంద్ును అత్డు న్ఘకు కుమారుడై యుండును. పిరిక్వ
ర ారును,

అవిశ్ావసులును, అసహయయలును, నరహంత్కులును, వయభిచఘరులును,

మాంతిరకులును, విగొహారాధకులును, అబద్ధికులంద్రును అగిన గంధకములత్ో
మండు గుండములో పాలుప ంద్ుద్ురు (ప్రకట్న 21:6-8).

ఆ దినమందు, కొీతత నిబంధ్న సంఘములోని అబదధ విశావసులు నితయనర్కములో

వేయబడతార్మ. అయితద నిజమైన విశావసులు మహమకర్మైన నూతన సృషిరలో నితయ సావసా యమును
ప ందుతార్మ.

చివరి తీరుప త్రువాత్ ద్యవుని ప్రజ్లు ప ంద్ుక్రన్ే ఆశీరావద్ములను మనం

చూడఘలనుకుంట్ే, ప్రప్ంచము యొకు ముగింప్ులో నూత్న సృషిరని గూరిిన ఈ
అద్ుభత్మన
ై చిత్రము ఉనన ప్రకట్న 21 మరియు 22ను చూడఘల్చ. ప్రకట్న 21

మరియు 22లోని నూత్న సృషిరని గూరిిన ఈ వరణ నంట్ే న్ఘకు ఇషరం, ఎంద్ుకంట్ే
ఇద్ధ ఆద్ధక్ాండము యొకు ప్ునరుద్ఘాట్న క్ాద్ు, త్ోట్కు తిరిగిరావడం కూడఘ
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క్ాద్ు. ఇద్ధ వాసత వానిక్ర త్ోట్ యొకు విసత రణ. ఇద్ధ క్రొయాశీలకమైనద్ధ. ఇద్ధ ఏద్ను
త్ోట్ కంట్ే ఉత్త మమైనద్ధ. క్ాబట్ిర , ఏద్నులో, ద్యవుని ఆధీనములో ఆద్ఘము

మరియు హవవ పాల్చంచయ బాధయత్ కల్చగినవారిగాను, త్ోట్ను మరియు భూమిని

యిేలేవారిగాను ఉన్ఘనరు. నూత్న సృషిరలో మనం కూడఘ ఏలుత్ఘము, మరియు
అద్ధ మన ఆశీరావద్ముగా ఉంద్ధ. అయిత్య మనం పాప్ము చయయము. ఆద్ఘము
మరియు హవవలకు పాప్ము చయస్టే అవక్ాశం ఉంద్ధ. నూత్న సృషిరలో, ద్యవుని
ప్రజ్లు ఎననడూ ప్డిపో రు. ఏద్నులో, యిేసు భౌతికంగా, శ్ారీరకంగా లేడు.
నూత్న సృషిరలో యిేసు ఉంట్ాడు. క్ాబట్ిర , ద్యవుని ప్రజ్లుగా, క్రొత్త నిబంధన
ప్రజ్లుగా మనకు లభించయ ఆశీరావద్ము నిజ్ఞనిక్ర నూత్న సృషిర, ప్రప్ంచం
ఇప్పట్ివరకు ఎరిగిన ద్ఘనికన్ఘన ఇద్ధ ఉత్త మమన
ై ద్ధగా ఉంద్ధ.

-డా. స్ట్రఫన్ ఇ. విటుర్డ

ముగింప్ు
కరీసత ులో కొీతత నిబంధ్నను గూర్శు చర్శుంచద ఈ పాఠంలో, దదవుని ర్ాజయ పాలనను మనం చూశాము

మర్శయు దదవుడు తన నిబంధ్న ప్రతినిధ్ుల దావర్ా తన ర్ాజయ పాలనను ఎలా జర్శగశంచాడో చూశాము,
మర్శయు తన నిబంధ్నలు కర్బన సంబంధ్మైన అభివృదిధని ప ందుతయండగా తగశన ప్థకాలను ఎలా

సాాపించాడో మనం చూశాము. దదవుడు మర్శయు ఆయన నిబంధ్న ప్రజల మధ్య సంకర్షణా కనయ
ీ ాశీలకాలు
ఆయన యొకు దెవి
ై కమన
ై దయను, నముకతవ ప్ర్రక్షలను, విధదయత మర్శయు అవిధదయత యొకు
ప్ర్శణామాలను ఎలా కల్వగశయునాియో కూడా మనం అనేవషించాము.

కొీతత నిబంధ్నను మర్శంత లోతయగా అర్ాం చదసుకొనుటకు మనం ప్రయతిించనప్ుపడు, కరస
ీ త ులో

కొీతత నిబంధ్న అనునది కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో కేవలం ఒక చని భాగం మాతరమే కాదని

మనం గుర్మతంచుకోవాల్వ. దదవుడు తన ప్రజలతో చదస్టిన చవర్శ నిబంధ్నగా, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు

వారస్టిన ప్రతిదానిని కూడా కొీతత నిబంధ్న ప్రభావితం చదస్టింది. దదవుడు కొీతత నిబంధ్న దావర్ా కరీసత ులో తన
ప్రజలతో ఒక గంభీర్మన
ై నిబంధ్న చదసుకునాిడు. మర్శయు ఈ కొీతత నిబంధ్నను గూర్శు మనం ఎంత
ఎకుువ అర్ాం చదసుకుంటే, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు అతి ముఖ్యమైన లక్షణాలను అంత
ఉతత మంగా మనం చూడగలుగుతాము.

-25వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

