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ఉపో దఘాతము
నీవే ఒక ర్ాజువైనటో యితద, నీవే ఒక సమగీమన
ై సామాాటురవన
ై టో యితద, నీ ర్ాజయయనిి నీవు ఎలా

ఏలుతావు? నీ ఏలుబడి ఎదుగుదలను మర్శయు ఎదుగుదలకు ఎదుర్యియయ ఎదుర్మదెబబలను ఎలా

ఎదుర్ొుంటావు? నీ సామాాజయయనికి వలుప్ల నుని నీ శతురవులతోను స్టతిహితులతోను ఎలా వయవహర్శసత ావు
మర్శయు నీ ర్ాజయము లోప్ల నుండి ర్ాజవిదరర హులతోను మర్శయు నముకమన
ై దాసులతోను ఎలా
వయవహర్శసత ావు?

ఇవి పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయుచుని మనము, మనలను మనము అడుగుకోడానికి

మంచి ప్రశిలు. ఎంతెన
ై ా, పాత నిబంధ్న దదవునిని తన ర్ాజయమును నిర్శుసూ
త భ్ూదిగంతముల వర్కు దానిని
విసత ర్శంప్జేయుచుని దివయమన
ై ర్ాజుగా మనముందుంచుతునిది. ఆయన ర్ాజయము ప్ుర్ోగమనములు
మర్శయు తిర్ోగమనములను గూర్శున సుదీర్ఘ చర్శతర గలదెయ
ై ునిది. దదవుని ర్ాజయమునకు వలుప్ల

శతురవులుండిర్శ మర్శయు మితురలు కూడా ఉండిర్శ, మర్శయు దదవుని ర్ాజయము లోప్ల ర్ాజదరర హులుండిర్శ

మర్శయు నముకమన
ై దాసులు సహితం ఉనాిర్మ. కాబటిర, దదవుడు తన ర్ాజయయనిి ఎలా ప్ర్శపాల్వంచాలని
తీర్ాునించుకునాిడు? ఆయన ర్ాజయములోని కార్యకలాప్ములనిిటిని ఆయన ఎలా కీమబదధ ం

చదసత ుంటాడు? దీనికి బెైబిల్వచుు సమాధానమేమనగా — దదవుడు తన ర్ాజయయనిి ఒడంబడికల దావర్ా
నడిపించాడు.

ర్ాజయము, ఒడంబడికలు మర్శయు పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమును గూర్శున వర్మస కీమములో

ఇది మూడవ పాఠము. పాత నిబంధ్నను గూర్శున ఈ అవలోకనములో పాత నిబంధ్న దదవుని ర్ాజయమును
అనగా, దదవుడు ఒడంబడికల దావర్ా నిర్వహించిన ర్ాజయమును గూర్శున ప్ుసత కమైయునిదనియు, ఈ

ఒడంబడికలు దదవుని ప్రజలకు వివర్శంప్బడి పాత నిబంధ్న ప్ుసత కములలో లేక “పారమాణిక గీంథములో”
వార్శకి అనవయింప్బడినవనే విషయానిి మనము తెలుసుకొంటాము.

మేము ఈ పాఠమునకు “దివయమైన ఒడంబడికలు” అనే పతర్మ పటారము ఎందుకనగా దదవుడు తన

ర్ాజయపాలన ప్దధ తిని ఆయన పాత నిబంధ్న చర్శతల
ర ో వయవసాాపించిన ఒడంబడికల వర్మస కీమము చొప్ుపన
నిర్వహించిన విధానానిి మనము అనేవషిసత ాము. ఈ ఒడంబడికల ప్ర్శధ్ులను మనము అవగాహనము
చదసుకొనుకొలది, దివయమన
ై ఈ ఒడంబడికలు పాత నిబంధ్నలో దదవుని ప్రజల జీవితాలకు

మార్గ నిర్ేేశకమిచిున తీర్మను మనము మర్శ ఎకుువ సపషర ంగా తెలుసుకుంటాము, అంతమాతరమగ
ే ాక, అవి
ఈనాడు సహితం మన జీవితాలకు ఎలా చకుని మార్గ నిర్ేేశకమియయగలవో కూడా సుసపషర ంగా
తెలుసుకొంటాము.
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దివయమన
ై ఒడంబడికలు గూర్శు మనము చదయుచుని అనేవషణ నాలుగు భాగాలుగా విభ్జంప్బడి

యునిది. మొదటిది, దదవుని ర్ాజయమునకును ఆయన ఒడంబడికలకును మధ్య గల మౌల్వక సంబంధ్మును
గూర్శున ఆచూకీని ప్ర్శశీల్వసాతము. ర్ండవది, పాత నిబంధ్నలో చోటుచదసుకొనిన ఈ ఒడంబడికల చార్శతారతుక
ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శశీల్వసాతము. మూడవది, దదవునితో కూడా నుని ఒడంబడికలోని జీవిత

చెైతనయవంతములను మనము ప్ర్రక్షిసత ాము. మర్శయు నాలుగవది, దెవ
ై సంబంధ్మన
ై ఒడంబడికల యొకు

ప్రజలను గూర్శు మనము అనేవషిసత ాము. మొదటిగా, దదవుని ర్ాజయమునకు ఆయన ఒడంబడికలకును మధ్య
గల సంబంధ్మును చూదాేము.

రాజ్యము మరియు ఒడంబడిక్లు
ఇంతకు మునుప్టి పాఠంలో, పాత నిబంధ్న మొతత ం దదవుని ర్ాజయము ప్ర్లోకమందువల , భ్ూమి

మీదకు వచుుటను గూర్శున ప్రధానాంశముతో ఏకీకర్ణము చదయబడియునిదనే వాసత వమును గూర్శు

మనము నేర్ముకొనాిము. ఈ పాఠంలో, “ఒడంబడిక” గూర్శున భావన పాత నిబంధ్న విశావసమును గూర్శున
ప్రధానాంశమునకు కూడా చాలా దగగ ర్గా ఉనిదనే విషయానిి మనము తెలుసుకొంటాము. ఒడంబడికల
గూర్శున పారముఖ్యత పాత నిబంధ్నలో అనకే విధాలుగా విదితమయ
ై ునిది, అందులో “ఒడంబడిక” అని
సర్వసాధార్ణంగా అనువదింప్బడిన ప్దము, హెబ్రర భాషలో berît (ְּית
ְּ ְְּּ)בְְּּר, దాదాప్ు 287 సార్మో

కనబడుతునిదనే వాసత వమొకటి. దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ఈ ప్ుసత కంలోని “ఒడంబడిక” అనే మాట
యొకు పారధానయత ఒక ముఖ్యమైన ప్రశిను లేవదీయుచునిది: దెవ
ై సంబంధ్మన
ై ఒడంబడికలు దదవుని
ర్ాజయముతో ఎలా సంబంధ్ంగలవై యుండినవి? అతయంత ప్రధానమన
ై వైయుని, బెైబిలు సంబంధ్మైన ఈ
ర్ండు భావనల మధ్య గల సంబంధ్మేమిటి?

ఈ ప్రశిలకు సమాధానాల్వయయడానికి మనము ర్ండు విషయాలను చూదాేము. మొదటిది, బెైబిలు

సంబంధ్మన
ై ఒడంబడికల పారథమిక సవభావమును అర్ాంచదసుకోడానికి తోడపడు నేప్థయమును సమకూర్ము
కొనిి ఇటీవల్వ ప్ుర్ావసుత శాసత ర సంబంధ్మన
ై ఆవిషుర్ణములను మనము ప్రవేశపటురదాము. మర్శయు
ర్ండవదిగా, దదవుని ర్ాజయము మర్శయు ఆయన ఒడంబడికలకు మధ్య గల బెైబిలు సంబంధ్మైన

అనుబంధ్ములను తెలుసుకొనుటకు మనకు అవసర్మయియయ నిశితమన
ై అవగాహనను ఈ ఆవిషుర్ణలు

ఎలా ఇసాతయో మనము చూసాతము. బెైబిలు సంబంధ్మన
ై ఒడంబడికలను గూర్శున మన అధ్యయనముతో
ప ందికగలవైయుని కొనిి ఇటీవల్వ ప్ుర్ావసుత శాసత ర సంబంధ్మన
ై ఆవిషుర్ణలను వర్శణంచడంతో
మొదలుపటురదాము.

-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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పురావసతు శాసు ర ఆవిషకరణలు
అది చిని పిలోలకు చెప్పబడద ఊహాలోక ఉపాఖ్ాయన కథ కాదనేది పాత నిబంధ్నను గూర్శు అతయంత

గమనార్హమైన విషయాలలో ఒకటెయ
ై ునిది. పాత నిబంధ్నలో వర్శణంప్బడి యునివని మనము కనుగొనే

సంఘటనలు వాసత వానికి పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియా ప్రప్ంచములో ఆ నాటి ఆ యా సా లాలలోను, కాలంలోను
చోటుచదసుకునాియి. ఇటీవల్వ ప్ుర్ావసుత శాసత ంర దావర్ా ఆ పారచీన బెైబిలు ప్రప్ంచమును గూర్శు మర్శ

ఎకుువగా తెలుసుకొనగల ప్రతయద కార్హత మనకు పారపిత ంచుచుని వాసత వము పాత నిబంధ్నను ఈ ర్ోజులలో
అధ్యయనము చదయు సందర్భములో అతయంత ఉతదత జమును కల్వగశంచు విషయాలలో ఒకటెయ
ై ునిది. గత
కాలంలోని కస
ై త వులకు తెల్వస్టియుండిన దాని కంటె ఎంతో ఎకుువగా మనము తెలుసుకొంటునాిము,

తతఫల్వతంగా, పాత నిబంధ్న నేప్థయమును గూర్శున అవగాహన దావర్ా దానిని గూర్శు మన అవగాహన
పంప ందింప్బడుతునిదనే విషయానిి మనము తర్చుగా కనుగొంటునాిము. పాత నిబంధ్నలోని

ఒడంబడికలను అర్ాం చదసుకొనునప్ుపడు ఇది నిశుయంగా నిజమే అవుతునిది. గత శతాబే ంలో, బెైబిలు
సంబంధ్మన
ై ఒడంబడికల సవభావమును గూర్శు అనేక నిశిత దృషిరకోణములను మనకు తెల్వయజపిపన
పారచీన ఇశాీయియలుకు సంబంధించిన సంసుర్ణలను గూర్శు అనేక ఆవిషుర్ణలు చదయబడినవి.

మనము ఒడంబడికలను మర్శ ఎకుువ క్షుణణ ంగా అర్ాం చదసుకోడానికి అనేక వేర్ేవర్మ పారచీన ర్చనలు

మనకు సహాయం చదసత ాయి, కాని మన గీహింప్ు నిమితత ము, “సుజర్న్
ై -వసిల్ టీరటస్
ి ,” అనగా

సామాాజయయధినేతలు మర్శయు కప్పం చెల్వోంచుచుండిన సామంతర్ాజుల మధ్య చదస్టక
ి ొనబడిన ఒప్పందాలు, అనే
పతర్మతో ప్రస్టిదధ గ
ి ాంచిన ర్చనల సముదాయము అటిర అతిముఖ్యమన
ై ఆవిషుర్ణములలో ఒకటెయ
ై ునిది. ఈ
సాంకేతిక ప్దసమూహము మిముులను తబిబబుబచదయనీయకండి. “సుజర్ైన్” అనే ప్దము, స్ట్జర్డ అనే

లాయటిన్ ప్దము, జయర్డ అనే ర్షయన్ ప్దము, లేక కస
ై ర్డ అనే జర్ునీ ప్దము యొకు అదద మూలము నుండి
ఉతపతిత యగుచునిది. “సామాాజయయధినత
ే ” అనేది దీని సామానయ అర్ాం. సహజంగానే, “సామంత ర్ాజు” అనే
ప్దము, “దాసుడు” అని అర్ామిసుతంది, లేదా ఈ సందర్భములో “సామాాజయయధినత
ే యొకు దాసుడు” అని
అర్ామిసుతంది. సామాాజయయధినేతకును కప్పం చెల్వోంచద సామంత ర్ాజునకును మధ్య కుదిర్న
శ ఒప్పందం, ఒక

గొప్ప సామాాజయయధినేతకును (లేక, భ్ూసావమి), అతనికంటె అలుపడెన
ై ర్ాజు మర్శయు దదశమునకును మధ్య
కుదిర్న
శ ఒక అంతర్ాాతీయ ఒప్పందమై యుండినది. ఈ ఒప్పందముల ప్రకార్ం, అలుపడెన
ై దదశాధినత
ే
మర్శయు అతని దదశం ఈ గొప్ప సామాాజయయధినత
ే కు కప్పం చెల్వోంచదవార్మగా తమ స్టతవలనందించార్మ.

బెైబిలుకు సంబంధించిన పారచీన ప్రప్ంచం, సామాాజయములతో కూడిన ప్రప్ంచమై యుండినది, గనుక

అనేక విధాలుగా, ఈ ర్ాజకీయ వాసత వము పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియా భ్ూప్రదశ
ద ానిి అతయధికంగా

అధిగమించింది, తతఫల్వతంగా దాదాప్ు జీవితంలోని ప్రతి విషయమును గూర్శు ప్రజలు ఆలోచించిన
విదానములకు అది ర్ూప్మిచిుంది. సామాాజయములు సాాపింప్బడుచు, నిర్వహింప్బడుచు,

ప్ర్శపాల్వంప్బడుచుండిన విధానాల విషయంలో ఇది నిశుయంగా నిజమయ
ై ుండినది. పారచీన ప్రప్ంచంలో,
ఐగుప్ుతనేల్వన ఫర్ో వంటి గొప్ప ర్ాజులు, హితీతయుల నేల్వన శకితమంతమన
ై ర్ాజులు, లేదా స్టిర్య
శ ా

దదశమునేల్వన సామాాజయధినత
ే లు బలహీనమైన ర్ాజయయలను మర్శయు ప్టర ణములుండిన ర్ాష్టారీలను
-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప్ర్ాజతులను చదయుట దావర్ా లేదా కలుప్ుకొనుట దావర్ా వార్శ ర్ాజయముల సర్శహదుేలను

విసత ర్శంప్జేసుకొనుచుండిర్శ. సహజంగానే, ప్రతి అంతర్ాాతీయ సంబంధ్ం ఒకే విధానంలో నిర్వహింప్బడలేదు,

కాని వాటిలో అనేకం సుజర్ైన్-వసిల్ టీరటస్
ి అని మనమిప్ుపడు పిలుసుతని వాటి దావర్ా కీమబదీధకర్ణము
గావింప్బడుచు నిర్వహింప్బడా్యి. సుజర్న్
ై -వసిల్ టీరటస్
ి పాత నిబంధ్న అధ్యయనములకు అనేక
కార్ణాలనుబటిర పారముఖ్యమయ
ై ునివి, కాని మేము ప్రతదయకించి ఒకే ఒకు ముఖ్య ఆలోచనను గూర్శు

ఎకుువగా ఆలోచిసుతనాిము: సుజర్న్
ై -వసిల్ టీరటస్
ి వార్శ ర్ాజయముల కార్యనిర్ావహణ నిమితత మై ర్ాజుల చదత
ర్ూప ందింప్బడినవి.

ఈ సామాాజయ సంబంధ్మైన ఏర్ాపటు
ో ఎటువంటివై యుండెనో కొంతెన
ై ా అవగాహన చదసుకోడానికి,

సుజర్న్
ై -వసిల్ టీరటస్
ి యొకు కొనిి నమూనాలను వర్శణంచడం సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. అర్మదెైన

మినహాయింప్ులతో, సాంప్రదాయికమన
ై ఈ పారచీన ఒప్పందాల లక్షణాలు ముందుగా ఊహించుకొనదగశన
మూడింతల నమూనాను అనుసర్శంచాయి. మొదటిదగ
ి ా, ఈ ఒప్పందాలు ర్ాజు ప్రదర్శించు ఉదార్తపై, తనకు
కప్పం చెల్వోంచుచుండిన సామంత ర్ాజులకు సామాాజయయధినత
ే చూపించిన దయపై కేందీరకర్శంప్బడిన
దృషిరకోణంలో పతరవశ
ే పటర బడినవి. ర్ాజు తనను తానే ఒక మహిమానివతమన
ై , సలత తారర్మహడెన
ై ర్ాజుగా

గుర్శతంచుకొనిన ప్రసత ావనతో అవి పారర్ంభ్మయాయయి. చర్శతల
ర ోని కొనిి దశలలో, ప్రసత ావన తదనంతర్ము
దానిలో ర్ాజు ప్రజల కొర్కు చదస్టిన అనేక మంచి విషయాలు వర్శణంప్బడిన చార్శతారతుకమన
ై ఒక నాంది
చదకూర్ుబడుచుండినది.

సుజర్న్
ై -వసిల్ టీరటస్
ి లోని ర్ండవ ప్రధాన భాగం, సామంత ర్ాజులు సామాాజయయధినత
ే ల ప్టో

కల్వగశయుండవలస్టిన ర్ాజభ్కిత విషయంపై దాని దృషిరని కేందీక
ర ర్శంచింది. సామంత ర్ాజులు సామాాజయయధినత
ే ల
ప్టో ప్రదర్శించాల్విన విధదయత వివర్ాలను అవి తెల్వయజపాపయి. సామంత ర్ాజులు సామాాజయయధినత
ే
ర్ాజయములో జీవించాల్విన విధివిధానములను వివర్శంచిన నియమ నిబంధ్నల జయబితాలు
ఇవవబడియుండినవి.

సుజర్న్
ై -వసిల్ టీరటస్
ి లోని మూడవ ప్రధాన భాగం, సామంత ర్ాజులు సామాాజయయధినత
ే ల ప్టో

ప్రదర్శించు ర్ాజభ్కిత మర్శయు ర్ాజదరర హము విషయంపై దాని దృషిరని కేందీక
ర ర్శంచింది. నముకమన
ై దాసులకు
మర్శ ఎకుువ ప్రతిఫలములు వాగాేనం చదయబడినవి, కాని అప్నముకసుతల ైన దాసులు వార్శ
సామాాజయయధినేతల చదత నానా విధ్ములుగా శిక్షింప్బడుదుర్ని బెదర్
ి శంప్బడిర్శ.

ఈ విధ్మన
ై ఒప్పందాలలో ఇతర్ అంశాలు కూడా ఉండినవి. ఉదాహర్ణకు, చదసుకొనబడిన

ఒప్పందాలకు సంబంధించిన దసాతవేజులకు భ్దరత కల్వపంప్బడింది, మర్శయు చదసుకొనబడిన

ఒప్పందములలోని షర్తులేవియును మర్శుపల బడకుండునటు
ో ఒప్పందములు చదసుకొనిన ఇర్మప్క్షముల
వార్శని కనిపటురకొని కాపాడుటకు దెవ
ై సంబంధ్మన
ై సాక్షులు పిలువబడిర్శ. కాని సామాాజయయధినేత మర్శయు
సామంతర్ాజు మధ్య గల సంబంధ్మును గూర్శున ప్రధానాంశము ఈ విధ్ంగా ఏర్ాపటుచదయబడినది.
అలుపల ైన సామంత ర్ాజులు మర్శయు దదశముల ప్టో గొప్ప ర్ాజులు ఉదార్తను ప్రకటించార్మ.

సామాాజయయధినేతలు దయ చూపించార్మ గనుక, వార్శకి కప్పం చెల్వోంచుచుండిన సామంత ర్ాజులు వార్శకి

ర్ాజభ్కితతో కూడిన స్టతవలను అందించాలని కోర్మకొనుచుండిర్శ. ఇంకా, సామంత ర్ాజుల ర్ాజభ్కిత మర్శయు
-4వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము

మూడవ పాఠము : దెైవికమైన ఒడంబడికలు

ర్ాజదరర హమునకు సంబంధించిన అనేక నిర్ాుణాతుకమన
ై మర్శయు వయతిర్ేకార్ాకమన
ై ప్ర్యవసానములను

వార్మ ఏర్ాపటు చదశార్మ. మనము తర్మవాత చూడబో తునిటురగా, పాత నిబంధ్న ఒడంబడికల సవభావమును
మర్శయు అవి దదవుని ర్ాజయముతో కల్వగశయుని సంబంధ్మును మనము మర్శ ఎకుువ సపషర ంగా అర్ాం

చదసుకొనునటు
ో సుజర్ైన్-వసిల్ టీరటస్
ి లోని ఈ మూడు ప్రధానాంశములు మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటాయి.
సుజర్న్
ై -వసిల్ టీరటస్
ి ను గూర్శున మౌల్వక అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొనడమును బటిర

ఒడంబడికలకును మర్శయు ర్ాజయమునకును మధ్య గల సంబంధ్ములను మనము అనేవషించునప్ుపడు
అవి మనకు సమకూర్ుగల ప్ర్శజా యనములను మనము చూడగలము.

బైబిలు సంబంధమన
ై పరిజ్ా ఞనములు
విశాల దృషిరకోణంతో చూచినటో యితద, ఒడంబడిక (లేక berît) అనే ప్దము విభినిమన
ై అనేక

సంబంధాలను వర్శణసత ుందనే విషయానిి మనము పారర్ంభ్ములోనే చెప్ుపకొనడం ఉతత మం. స్టతిహితులు,
దాంప్తయ భాగసావములు, ర్ాజకీయ నాయకులు, ఆ యా తెగలు మర్శయు దదశాల మధ్య నుండు

సంబంధాలను అది సూచిసుతంది. ఈ సంబంధాలనీి పాత నిబంధ్నలో ఒడంబడికలు అని సంబో ధింప్బడా్యి
ఎందుకనగా అవి అనోయనయమన
ై కర్త వయములు మర్శయు ఆపతక్షలతో ప్రజలను ప్దధ తి ప్రకార్ంగా ఒకర్శతో నొకర్శని
ముడివశ
ే ాయి. కాని వార్శ ఒడంబడికలు అనేక విధాలుగా విభినిమన
ై వైయుండునంతగా ఈ సంబంధాలు

బహువిధ్మన
ై వై యుండినవి. దీనికి మించి, విభినిమన
ై వయ
ై ుని ఈ ఒడంబడిక సంబంధాలను లేఖ్నాలు
కొనిి ప్ర్ాయయాలు దదవుడు తన ప్రజలతో కల్వగశయుని సంబంధ్ంతో పల లుుతునివి. ఉదాహర్ణకు,
దదవునితో మనకుని సంబంధ్ం వివాహముగా, కుటుంబముతో నుండు బంధ్ముగా, స్టతిహముగా

వర్శణంప్బడింది. కాబటిర, విభిని ర్కముల ైయుని ఈ ఒడంబడికల నుండి మనలను గూర్శు మర్శయు దదవుని
గూర్శు మనము ఎంతో నేర్ముకొనవచుు.

కాని ఈ పాఠములోని మన ఆందర ళన విసత ృతమన
ై సాదృశయముల ప్ర్ంప్ర్ను గూర్శునది కాదు, కాని

పాత నిబంధ్నలోని నిర్శేషరమన
ై ఒక ఒడంబడిక గూర్శునదెై, అనగా దెైవసంబంధ్మన
ై ఒడంబడికల

గూర్శునదెైయునిది. ఇవి దదవుడు తానే తన ప్రజలతో చదస్టన
ి ఒడంబడికల ైయునివి. దదవుడు పాత

నిబంధ్నలో ఇటువంటి ఆర్మ ప్రధాన సామూహిక ఒడంబడికలు చదశాడు. ఆయన ఆదాము, నోవహు,

అబారహాము, మోషత, దావీదు మర్శయు కీీసత ుతో ఒడంబడికలు చదశాడు. ఈ పాఠములో, ఈ ఒడంబడికల
సవభావమును అర్ాం చదసుకొనుచు వాటికని
ి దదవుని ర్ాజయమునకును గల సంబంధ్మేమై యునిదర
తెలుసుకొనుట మన పారథమిక ఆసకితయిైయునిది.

గనుక ఇప్ుపడు, మనము దెైవసంబంధ్మన
ై ఈ ఆర్మ ఒడంబడికలను ఈ పాఠంలో

అనేవషించుదాము. అయితద ఈ సమయంలో, పాత ఒడంబడికల సవభావమును మనము అర్ాంచదసుకోడానికి
సుజర్న్
ై -వసిల్ టీరటస్
ి మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుని విధానానిి సల దాహర్ణంగా తదటప్ర్చడానికి
ఒడంబడికను గూర్శు అనగా, ఆయన మోషతతో చదస్టిన ఒడంబడికను గూర్శు మనము కుోప్త ంగా

తెలుసుకొందాము. మన ఉదదేశముల నిమితత ము, ప్రతయద కంగా దదవుడు మోషతతో చదస్టన
ి ఒడంబడిక చకుగా
-5వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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సర్శపల తునిది, ఎందుకనగా ఆయన పాత నిబంధ్నలో చదస్టన
ి ఇతర్ ఒడంబడికల కంటె ఎంతో ఎకుువ ఈ
ఒడంబడికను గూర్శు బయలుప్ర్చాడు.

దదవుడు మోషతతో చదస్టన
ి ఒడంబడికను మనము గమనించినప్ుపడు, అది పారచీన ప్శిుమ

ఆస్టియాలోని సుజర్న్
ై -వసిల్ టీట
ర ిస్ ను పల ల్వన విధానాలలో ఏర్ాపటు చదయబడిందనే విషయం వంటనే
తెల్వస్టిపల తుంది. దదవుడు మోషతతో చదస్టన
ి నిబంధ్న, మనము చూచిన ఒప్పందాలలోని అవే మూడు

అంశాలుగలదెై యునిది. మౌల్వకమైన అవగాహన ప్రకార్ం, దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్నలు, ఇశాీయియలీయుల

గొప్ప దదవుడుగా ఆయన తన ర్ాజయమును ప్ర్శపాల్వంచడానికి ఏర్పర్చుకొనినవై యుండినవని మనము అర్ాం
చదసుకోడానికి ఈ పల ల్వక మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.

ఈ సమయంలో ఈ పల ల్వకను బయలుప్ర్చు ఒక వాకయభాగానిి ప్రతయద కంగా చూడటం మనకు

సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. నిర్గ మ 19:4-6లో, ఇశాీయియలీయులతో చదయబడిన నిబంధ్నను దదవుడద మోషత
దావర్ా ఈ కిీంది విధ్ంగా ప్రవశ
ే పటారడు:
నేనత ఐగ్ుప్్ు యులక్ు ఏమి చేస్టత్ర
ి నో, మిముునత గ్ద్ద రెక్కలమీద్ మోస్టి నఘ యొద్ద క్ు
మిముునెట్ు ల చేరచుకొంట్ినో మీరచ చూచిత్రరి. కాగా మీరచ నఘ మాట్ శ్రద్ధగా విని నఘ
నిబంధన ననతసరించి నడిచినయెడల మీరచ సమసు దేశ్ జ్నతలలో నఘక్ు సవకీయ

సంపాద్యమగ్ుద్తరచ. సమసు భూమియు నఘదేగ్దఘ. మీరచ నఘక్ు యాజ్క్ రూపక్మన
ై
రాజ్యముగానత పరిశుద్ధ మైన జ్నముగానత ఉంద్తరని చపుుము (నిరగ మ 19:4-6).

ఇశాీయియలు జనాంగము వాగాేన దదశములో ప్రవశి
ే ంచుటకు ప్రయాణంచదసత ూ, స్ట్నాయి ప్ర్వతము దగగ ర్

సమావేశమన
ై ప్ుపడు దదవుడు వార్శతో చదస్టన
ి నిబంధ్న సనిివేశానికి ఈ వచనములు తెర్దించుచునివి
మర్శయు సుజర్న్
ై -వసిల్ టీట
ర స్
ి లో ప్రధానమన
ై మూడు అంశాలను ఇవి చాలా వర్కు సపషర ంగా
ప్రతిబింబిసుతనాియి.

సుజర్న్
ై -వసిల్ టీరటస్
ి లో ప్రధానంగా మూడు అంశాలుండినవను విషయానిి మీర్మ గుర్మతకు

తెచుుకొనగలర్మ: ర్ాజు యొకు ఉదార్త ప్రతిపాదింప్బడుట, సామాాజయయధినేతల ప్టో ప్రదర్శింప్బడవలస్టిన
ర్ాజభ్కిత, మర్శయు ప్రదర్శింప్బడిన ర్ాజభ్కిత మర్శయు ర్ాజదరర హమునకు ప్రతిఫలంగా ఇయయబడు

బహుమానము లేదా దండన. నిర్గ మ 19:4-6లో ప్రవశ
ే పటర బడిన విధ్ంగా, ఇవే మూడు ఆలోచనలు దదవుడు
మోషతతో చదస్టిన నిబంధ్నలో కూడా అగుపించడమనేదచ
ి ాలా ఆసకితకర్మన
ై విషయమే.

మొదటిదిగా, దదవుడు వార్శని ఎంతో అనుగీహప్ూర్వకంగా ఐగుప్ుత బానిసతవములో నుండి విడిపించిన

విధానములో ప్రదర్శింప్బడిన దెైవసంబంధ్మైన ఔదార్యమును దదవుడు ఇశాీయియలీయులకు మొదట జయాప్కం
చదశాడు. నిర్గ మ 19:4లో ఆయన ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:

నేనత ఐగ్ుప్్ు యులక్ు ఏమి చేస్టత్ర
ి నో, మిముునత గ్ద్ద రెక్కలమీద్ మోస్టి నఘ యొద్ద క్ు
మిముునెట్ు ల చేరచుకొంట్ినో మీరచ చూచిత్రరి (నిరగ మ 19:4).
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియాను ఏల్వన సామాాజయయధినత
ే ల వల , ఆయన వార్శ యిడల దయగల

ర్ాజయ
ై ుండెనని దదవుడు ఇశాీయియలీయులకు జయాప్కం చదశాడు; ఆయన వార్శని ఐగుప్ుత చదతిలో నుండి

విడిపించడం దావర్ా గొప్ప కార్ాయలు చదశాడు, గనుక ఆయన తన ప్రజల ప్టో ఉదార్తను ప్రదర్శించిన
సందర్భములో ఆయన వార్శతో నిబంధ్న చదసుకొనవల నని ఆశించాడు.

ర్ండవదిగా, మానవులు ర్ాజభ్కిత గలవార్శగా ఉండాలని దదవుడు కోర్ాడు. నిర్గ మ 19:5ను మర్ొక

ప్ర్ాయయం గమనించండి:

కాగా మీరచ నఘ మాట్ శ్రద్ధగా విని నఘ నిబంధన ననతసరించి నడిచినయెడల మీరచ
సమసు దేశ్ జ్నతలలో నఘక్ు సవకీయ సంపాద్యమగ్ుద్తరచ (నిరగ మ 19:5).

పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియాకు చెందిన సామాాజయయధినత
ే ల వల , మానవ సామంతర్ాజుల ైన ఆయన ప్రజల

నుండి దదవుడు ర్ాజభ్కితని కోర్ాడు. మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న మానవుని మంచి ప్నుల మీద కాదు గాని
దదవుని కనికర్ముపై ఆధార్ప్డినదెై యుండినప్పటికిని, తన దాసులు ఆయన యిడల ర్ాజభ్కితగలవార్ై

యుండాలని దదవుడు కోర్ాడు, మర్శయు వార్మ తమ ర్ాజభ్కితని ప్రదర్శింప్గల అనేక మార్గ ములను మోషతతో
చదయబడిన నిబంధ్న సపషర ంగా వివర్శంచినది. నిబంధ్నలోని నియమముల ప్టో ప్రజలు తమ విధదయతను
చూప్వలస్టియునిది.

మూడవదిగా, దదవుని ప్రజలు ప్రదర్శించిన ర్ాజభ్కితకి గల ప్రతిఫలములు, ర్ాజదరర హమునకు గల

దండన మొదల న
ై ప్ర్యవసానములను కూడా మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న తెల్వయజపిపనది. నిర్గ మ 19:56లో ఈ అంశము సపషర మవుతునిది:

కాగా మీరచ నఘ మాట్ శ్రద్ధగా విని నఘ నిబంధన ననతసరించి నడిచినయెడల మీరచ
సమసు దేశ్ జ్నతలలో నఘక్ు సవకీయ సంపాద్యమగ్ుద్తరచ. సమసు భూమియు

నఘదేగ్దఘ. మీరచ నఘక్ు యాజ్క్ రూపక్మైన రాజ్యముగానత పరిశుద్ధ మన
ై జ్నముగానత
ఉంద్తరని చపుుము (నిరగ మ 19:5-6).
పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియాను ఏల్వన సామాాజయయధినత
ే ల వల నే, ప్రజలు ఆయన ప్టో నముకసుతల ై

యునిటో యితద, వార్మ గొప్ప దీవనలు ప ందెదర్నే విషయానిి దదవుడు సపషర ంగా తెల్వపాడు — వార్మ సవకీయ
సంపాదయమై యుందుర్మ, యాజక ర్ూప్కమన
ై ర్ాజయమయ
ై ుందుర్మ. మర్శయు సంబంధిత సూచనను బటిర,
వార్మ అప్నముకసుతల ైన యిడల, వార్మ ఈ గొప్ప దీవనలు ప ందర్మగాని శపింప్బడుదుర్మ.

కాబటిర, సుజర్న్
ై -వసిల్ టీట
ర స్
ి యొకు మూడింతల నమూనా దదవుడు మోషతతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలో

కనబడుతునిదనే విషయానిి మనము గమనిసుతనాిము. సామాాజయయధినత
ే లు వార్శకి కప్పం

చెల్వోంచుచుండిన సామంత ర్ాజుల ప్టో దయగలవార్ై యుండిర్ని వార్మ సాధికార్ంతో చెప్ుపకొనినటు
ో , దదవుడు
ఇశాీయియలీయులతో తన నిబంధ్న చదస్టన
ి ప్ుపడు, వార్శ యిడల ఆయనకుండిన దెవ
ై సంబంధ్మన
ై

అనుగీహమును మొదట స్టిార్ప్ర్చాడు. దదవుడు మానవుల నుండి కోర్మచుండిన ర్ాజభ్కితని గూర్శున

ఏర్ాపటో ను ఈ నిబంధ్న కొనసాగశంచింది, మర్శయు దదవుని యిడల ర్ాజభ్కితని ప్రదర్శించువార్శకి పారపిత ంచునని
-7వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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ప్రజలు ఆశించగల దీవనలను మర్శయు ర్ాజదరర హమును ప్రదర్శించువార్శకి విధింప్బడునని
తెలుసుకొనవలస్టిన శాప్ములను ఈ నిబంధ్న నిర్శేషరంగా తెల్వయజేస్టన
ి ది.

సుజర్న్
ై -వసిల్ టీరటస్
ి లోని అంశములను మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న ప్రతిబింబించుచునిదనే

వాసత వము దదవుడు ఇశాీయియలీయులకు కొనిి విషయాలను బయలుప్ర్చాడని విశదప్ర్చుచునిది, అవి

ఏమనగా, పారథమిక సాాయిలోనే, అనగా దదవుడు తన ప్రజలతో నిబంధ్న చదస్టన
ి ప్ుపడద, ఆయన వార్శకి గొప్ప

దదవుడెయ
ై ునాిడు మర్శయు ఆయన వార్శ సామాాజయయధినత
ే యిై యునాిడు గనుక వార్మ ఆయనకు సామంత
ర్ాజుల ైయునాిర్ని అనుకొనవల నని ఆయన కోర్మతునాిడు. పాత నిబంధ్నలోని దెైవసంబంధ్మన
ై

నిబంధ్నలు అవశయముగా ర్ాజభ్కితతో కూడిన ఏర్ాపటెో ల యుండినవి. దదవుని ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్నలు
జంటగా ఒకదానితో మర్ొకటి సమీప్ సంబంధ్ంగలవై ఉంటాయి ఎందుకనగా నిబంధ్నలు, దదవుడు తన

ర్ాజయమును ఏలడానికి ప్రయోజనప్డిన సాధ్నముల ై యుండినవి. అవి దదవుని ర్ాజయమునకు సంబంధించిన
ప్ర్శపాలనముల ై యుండి, దదవుని ర్ాజయము భ్ూదిగంతముల వర్కు విసత ర్శంచవలస్టి యుండిన నిర్రణత
గమయమునకు ముందుకుతీసుకొని వళల
ో చుండినవి.

దదవుని ర్ాజయములోని జీవితమును కీమబదధ ం చదయడము లేదా దదవుని ర్ాజయ కార్యనిర్ావహణను

కొనసాగశంచడము, దెవ
ై సంబంధ్మన
ై నిబంధ్నల పారథమిక ప్నయ
ై ుండినదనే విషయానిి మనము

తెలుసుకొనాిము, గనుక ఇప్ుపడిక ర్ండవ అంశమును అర్ాం చదసుకొనగలము: ఆ అంశమేమనగా, పాత
నిబంధ్నలోని ఒడంబడికలను గూర్శున చార్శతారతుక వికాసములు.

నిబంధనల చరితా
మనము ఇంతకు మునుప్టి పాఠములో నేర్ముకొనిటురగా, పాత నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజయము

చాలా జటిలమన
ై దెై యుండినది. దదవుని ర్ాజయము భ్ూదిగంతములను చదర్వల నను ధదయయము దిశగా

అభివృదిధ చెందుచుండిన తర్మణంలో అది అనేక విభినిమన
ై కాలావధ్ుల గుండా లేక, యుగార్ంభ్ముల
గుండా వళ్లో నది. ఈ సమయంలో, ర్ాజయమునకు సంబంధించిన ప్రతి కాలావధిలోను లేక దశలోను,

ర్ాజయయభివృదిధకి చెందిన ప్రతి దశలో ప్రజలు ఎదుర్ొునుచుండిన నిర్శేషరమన
ై విషయాలను సంబో ధించిన
నిబంధ్నలను దదవుడు ప్రవేశపటారడనే విషయానిి మనము తెలుసుకొంటాము. పాత నిబంధ్నలోని

దెైవసంబంధ్మైన ఒడంబడికల చర్శతత
ర ో వయవహర్శంచడానికి మనకు అనేక మార్ాగలునాియి. సంబంధిత

చర్శతన
ర ు మనము మూడు ముఖ్యమన
ై దశలలో అనేవషించుదాము: మొదటిదిగా, సార్వతిరక నిబంధ్నలు;
ర్ండవదిగా, జయతీయ నిబంధ్నలు; మూడవదిగా, కొీతత నిబంధ్న.

మనము ఇదివర్కే పతర్ొునిన విధ్ంగా, పాత నిబంధ్న అంతటిలో విసత ర్శంచియుని దెవ
ై సంబంధ్మైన

ఆర్మ ప్రధాన నిబంధ్నలునాియి: దదవుడు ఆదాముతో, నోవాహుతో, అబారహాముతో, మోషతతో, దావీదుతో

మర్శయు కీీసత ుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలు. ఈ ఆర్మ నిబంధ్నలను, దీనికి ముందటి పాఠంలో దదవుని ర్ాజయమును
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము

మూడవ పాఠము : దెైవికమైన ఒడంబడికలు

గూర్శు మనము వర్శణంచిన చార్శతారతుక దశలతో కూడా సమర్ేఖ్లోనికి తెచుునటు
ో మనము వీటిని మూడు
గుంప్ులుగా విభ్జంచుదాము. ఆదిమ కాలములో ఆదాము మర్శయు నోవాహుతో చదయబడిన సార్వతిరక
నిబంధ్నలను గూర్శు చెప్ుపకొందాము. ఇశాీయియలీయులు తన సవకీయ సంపాదయమన
ై ప్రతదయక జనముగా
ఉండిన తర్మణంలో దదవుడు వార్శకి అతయంత సనిిహితుడగుచుండిన కాలములో, అబారహాము, మోషత

మర్శయు దావీదుతో చదయబడిన జయతీయ నిబంధ్నలను గూర్శు చెప్ుపకొందాము. మర్శయు ర్ాజయము యొకు
పాత నిబంధ్న దశకు సంబంధించిన కాలములోని కీస
ీ త ునందల్వ కొీతత నిబంధ్నను గూర్శు చెప్ుపకొందాము.
కాబటిర, మనము దెవ
ై సంబంధ్మైన నిబంధ్నలను గూర్శు చర్శుంచు సందర్భములో, నిబంధ్నలకు

సంబంధించిన ఈ మూడు గుంప్ులను, పాత నిబంధ్న చర్శతల
ర ో అవి అభివృదిధ చెందిన ప్రకార్ం ఒకొుకుటిగా
చూదాేము. మొదటిదిగా, ఆదిమ చర్శతర కాలములో దదవుడు సాాపించిన సార్వతిరక నిబంధ్నలను చూదాేము.

సారవత్రాక్ నిబంధనలు
ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నలను మనము “సార్వతిరకమైనవి” అని

సంబో ధిసత ాము ఎందుకనగా అవి దదవుడు మర్శయు సమసత మానవాళ్ల మధ్య చదయబడినవి. ఆదిమ

కాలములో, ఈ నిబంధ్నలు చదయబడినప్ుపడు, ఇశాీయియలీయులను తన ప్రతయద కమన
ై జనముగా దదవుడు
ఇంకా గుర్శతంచలేదు. దానికి బదులుగా, ప్రతి జయతి మర్శయు ప్రతి జనాంగములోని ప్రతి ఒకుర్శకి ఆదాము

మర్శయు నోవాహు ప్రతినిధ్ుల ై యుండిర్శ. తతఫల్వతంగా, వార్శ విషయంలో సంభ్వించినది వార్శ తదనంతర్ము
ర్ానయ
ై ుండిన ప్రతి మానవుని జీవితానిి ప్రభావితం చదస్టన
ి ది.

ఈ సార్వతిరక నిబంధ్నలు ఆదిమ కాలములో దదవుని ర్ాజయ కార్యనిర్ావహకము యొకు అవసర్మును

తీర్ాుయి. దదవుడు సమసత మానవాళ్లతో ఎలో ప్పటికిని కల్వగశయుండు తన సంబంధ్మును ఆధీనంలో ఉంచిన
అతయంత మౌల్వక ఏర్ాపటో ను నలకొల్వపన సమయం ఇదద.

దదవుడు ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నతో మొదలుపటిర, ఆ తర్మవాత నోవాహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నతో

పాటు సార్వతిరకమన
ై ఈ నిబంధ్నలను కాలకీమానుసార్మన
ై వర్మస కీమంలో ప్ర్శశీల్వంచి చూదాేము. దదవుడు
ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్నను గూర్శు మొదట యోచించుదాము.

ఆదఘము
మనకందర్శకి తెల్వస్టిన విధ్ంగా, ఆదాము, దదవుడు సృజంచిన మొదటి మానవుడెై యుండెను, గనుక

మనము దదవుడు ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను గూర్శు చెప్ుపకొనునప్ుపడు, మనము మానవ చర్శతన
ర ు

గూర్శు తలంచడానికి సాధ్యమన
ై మునుముందటి కాలమును ప్రసత ావిసుతనాిమని అర్ాం. దదవుడు ఆదాముతో

చదస్టన
ి నిబంధ్నను గూర్శున బెబి
ై లు బో ధ్ మానవ జీవితమునకు అతయంత మౌల్వకమన
ై లేక మూలాధార్మైన
ప్ర్శమాణములపై దాని దృషిరని కేందీక
ర ర్శంచుచునిదని మనము కనుగొనడంలో ఆశుర్యమేమియు లేదు.

ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్న ఆదికాండములోని మొదటి మూడు అధాయయాలలో గల సృషిరని

గూర్శున వివర్ణాతుక వృతాతంతములలో కనబడుచునిది. ఇదద సమయంలో, దదవుడు అబారహాముతో
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము

మూడవ పాఠము : దెైవికమైన ఒడంబడికలు

విధ్ుయకత మైన ఒక నిబంధ్న చదశాడనంటే కొందర్మ కస
ై త వులు సముతించర్ని మనము పతర్ొునవలస్టియుంటుంది.
ఇటిర విశావసులలో అనేకమంది వార్శ దృకపథాలకు “నిబంధ్న” అనే ప్దం వాసత వంగా ఆదికాండము మొదటి
మూడు అధాయయాలలో కనబడదనే వాసత వానిి ఆధార్ం చదసుకొంటార్మ, మర్శయు ఇంకొందర్ైతద దెవ
ై

సంబంధ్మన
ై నిబంధ్నల పారథమిక ర్ూప్ుర్ేఖ్లు ఈ అధాయయాలలో కనబడవని కూడా తర్శుసాతర్మ.
అయినప్పటికిని, దదవుడు మానవ జయతికి ప్రతినిధియిై యుండిన అబారహాముతో వాసత వంగా ఒక నిబంధ్నను
చదశాడని మూడు నిదర్ినాలు బలముగా సూచిసుతనాియి. మొదటిది, ఈ పాఠంలోనే మనము తర్మవాత
చూడబో తునిటురగా, దివయమన
ై నిబంధ్నలలోని మౌల్వక అంశాలు ఆదికాండము మొదటి మూడు

అధాయయాలలో నిజముగా ఉనాియి. దదవుని ఔదార్యము, మానవుని ర్ాజభ్కిత, మర్శయు ర్ాజభ్కితకని
ి

ర్ాజదరర హమునకును సంబంధించిన ప్ర్యవసానములు ఈ మూడు అధాయయాలలో కనబడుతునాియి.

దదవుడు అబారహాముతో నిబంధ్న చదసుకొనాిడని చెప్పడానికి సర్శప్డు ర్మజువు హో షతయ 6:7లో

కలదు. అకుడ ఇలా వారయబడియునిది:
ఆదఘము [లేక్ “మానవాళి” అని అనతవదంచవచతు] నిబంధన మీరినట్ల
ు వారచ

నఘయెడల విశావస ఘాతక్ుల ై నఘ నిబంధననత మీరియునఘారచ (హో షేయ 6:7).
ఈ వాకయభాగము ఆదాము ఏదెను తోటలో చదస్టన
ి పాప్ముతో ఇశాీయియలీయుల పాపిషర త
ి నమును

పల లుుచునిది, మర్శయు ఈ ర్ండు విషయాలు నిబంధ్నను ఉలో ంఘిసత ునాియని చెప్ుపతునిది. ఆదాము
ఏదెను తోటలో ఉలో ంఘించినటేో , ఇశాీయియలు నిబంధ్నను ఉలో ంఘించినది.

దదవుడు ఆదాముతో నిబంధ్న చదశాడని చెప్పడానికి గల మూడవ ర్మజువు ఆదికాండము 6:18లో

కనబడుతునిది. వాసత వంగా “నిబంధ్న” అనే ప్దం బెైబిలులో కనబడుతుని మొటర మొదటి
వాకయభాగమయ
ై ుని ఆది 6:18లో, దదవుడు నోవహుతో ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:
నీతో నఘ నిబంధన స్టిిరపరచతద్తనత (ఆద. 6:18).

ఈ వాకయభాగము భావగర్శభతమైనదెై యునిది ఎందుకనగా, “నీతో . . . స్టిార్ప్ర్చుదును” అని

అనువదింప్బడిన ప్దజయలము సామానయంగా ఒక నిబంధ్నను “మొదలుపటురటకు” లేక “చొర్వ చూప్ుటకు”
అని కాదు కాని అదివర్కే చదయబడిన నిబంధ్నను “ర్ూడిప్ర్చుటకు” అని అర్ామిసుతంది. నోవహుతో
చదయబడిన నిబంధ్న అదివర్కే చదయబడిన నిబంధ్న, అనగా ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్న యొకు
నిశుయతగా నివేదింప్బడింది.

దదవుడు ఆదాముతో చదస్టన
ి దెవ
ై సంబంధ్మన
ై ఒప్పందమును మనము “నిబంధ్న” అని పిల్వచినా

పిలువకపల యినా, దదవుడు ఆదాముతో పావనమన
ై సంబంధ్ం కల్వగశయుండెననియు, ఆదాము మానవ జయతి
అంతటికి ప్రతినిధియిై యుండెననియు సపషర ంగా తెల్వయుచునిది. దదవుడు మానవ జయతితో కల్వగశయుండిన

సంబంధ్ము యొకు అతయంత మూలాధార్మన
ై లక్షణములను సాాపించడమనేది ఆదాముతో చదయబడిన ఈ
ఏర్ాపటు లేక నిబంధ్న యొకు ప్రధానాంశమై యుండినది మర్శయు ఈ హేతువునుబటిర, మనము దానిని
మూలాధార్ముల నిబంధ్న అని పిలువవచుు. ఈ నిబంధ్నలో, దదవుడు జీవితమునకు మూలాధార్మన
ై
-10వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము

మూడవ పాఠము : దెైవికమైన ఒడంబడికలు

నమూనాలను ఈ లోకంలో జీవిసుతని సమసత మానవుల కొర్కు ఏర్ాపటుచదశాడు. ఆదాము మర్శయు హవవ
ర్ాజసముగల మర్శయు యాజకతవముగల పల ల్వకలుగా, ఆయన ర్ాజయమును భ్ూదిగంతముల వర్కు

వాయపింప్జేసత ూ దదవుని స్టతవించడానికి అభిషతకింప్బడిర్శ. వార్మ ప్ర్రక్షింప్బడా్ర్మ కాని విఫలులయాయర్మ. వార్మ

తమ తిర్మగుబాటుతనమును బటిర శీమనొందార్మ, కాని నిర్రక్షణ వార్శముందుంచబడింది. దదవుడు ఆదాముతో
చదస్టన
ి నిబంధ్న మానవులు దదవునితో కల్వగశయుండగల సంబంధ్ముల యొకు అభీషర మన
ై ప్ర్శధ్ులను

ఎలో ప్పటికీ నియమించినదని సంక్షిప్తంగా చెప్ుపకొనవచుు. అది మనము ఆయన ర్ాజయములో వహించాల్విన
పాతరల ప్ునాదులను నలకొల్వపనది.

నోవహు
దదవుడు నోవహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్న, ర్ండవ సార్వతిరక నిబంధ్నయిై యునిది. ఈ నిబంధ్నను

గూర్శు ఎంతో చెప్ుపకొనవచుు, కాని ప్రసత ుతానికి కేవలము బెబి
ై లు ఉదంతములో అగీసా ానం వహించు కొనిి
మర్శ ఎకుువ పారముఖ్యమన
ై విషయాలను మేము మీకు ప్ర్శచయం చదసత ాము. నోవహుతో చదయబడిన

నిబంధ్న దదవుని ర్ాజయములోని పారచీన కాలములో కూడా సాాపింప్బడి సమసత మానవాళ్ల ఎదుర్ొును కొనిి
మౌల్వక విషయాలకు సంబంధించినదెై యుండినది.

దదవుడు నోవహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్న ఆదికాండములోని ర్ండు అధాయయాలలో, ఆది. 6వ మర్శయు

9వ అధాయయాలలో పతర్ొునబడింది. ఆది. 6:18లో దదవుడు స్టలవిచిున మాటలు వినండి:

అయతే నీతో నఘ నిబంధన స్టిిరపరచతద్తనత; నీవునత నీతోక్ూడ నీ క్ుమారచలునత నీ
భారయయు నీ కోడండరానత ఆ ఓడలో పావశ
ే ంపవల నత (ఆద. 6:18).

మనమిదివర్కే పతర్ొునినటు
ో , దదవుడు నోవహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్న దాని స ంత పారముఖ్యతగలదెై

ప్ూర్శతగా ఒక కొీతత నిబంధ్న కాదు. అది వాసత వంగా సువయవస్టిాతమన
ై ఏర్ాపటెై యుండెను, అనగా, దదవుడు
ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్న లేక ఏర్ాపటును బలప్ర్చుచుండినది.

దదవుడు నోవాహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలో నొకిువకాుణింప్బడిన విషయమేమిటి? ఈ ప్రశికు

సమాధానం మనకు జలప్రళయం తర్మవాత అనగా, దదవుడు వాసత వంగా నోవహుతో తన నిబంధ్నను చదస్టిన
సందర్భములో దొ ర్మకుతుంది. ఆది. 9:9-11లో ఈ నిబంధ్న ఉదంతమును మనము చదవవచుు:
ఇదగో నేనత మీతోనత మీ తద్నంతరము మీ సంతఘన ముతోనత మీతోక్ూడనతనా పాత్ర
జీవితోనత, . . . సమసు భూజ్ంతువులతోనత నఘ నిబంధన స్టిిరపరచతచతనఘానత. . .

భూమిని నఘశ్నము చేయుట్క్ు ఇక్నత జ్లపావాహము క్లుగ్ద్ని పలికెనత (ఆద. 9:911).

మనమికుడ గమనించుచునిటురగా, దదవుడు నోవహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్న ఆనాటి నుండి ప్రతి జీవిని

కొనిి చాలా ముఖ్యమన
ై ర్రతులలో ప్రభావితం చదస్టింది.

-11వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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సృషిర కీమములో సుస్టిార్తను గూర్శున అభ్యమియయడానికి నోవహు నిబంధ్న ప్రవశ
ే పటర బడింది

మర్శయు ఈ హేతువునుబటిరయియ ఈ నిబంధ్న సుస్టిార్తను గూర్శున నిబంధ్న అని యుకత ముగా

పిలువబడింది. మీర్మ జయాప్కం చదసుకొనుచునిటుర, నోవహు మర్శయు అతని కుటుంబము ఓడలో నుండి

బయటికి వచిునప్ుపడు, మానవ జయతి పాప్ము ప్టో చూప్ుచుండిన ఉనుుఖ్తను దదవుడు అంగరకర్శంచాడు,
గనుక తన ర్ాజయము యొకు సంకలపములు నర్వేర్ుబడగల ఒక దీర్ఘకాల్వక వూయహమును

బయలుప్ర్చాడనే విషయానిి మనము ఇంతకు మునుప్టి పాఠంలో నేర్ముకునాిము. ఆది. 8:21-22లో
ఇలా వారయబడియునిది:

ఇక్ మీద్ట్ నరచలనతబట్ిర భూమిని మరల శ్ప్ించనత. ఎంద్తక్నగా నరచల

హృద్యాలోచన వారి బాలయమునతండి చడ్ ద. నేనిపుుడర చేస్టన
ి పాకారముగా ఇక్నత
సమసు జీవులనత సంహరింపనత. భూమి నిలిచియునాంతవరక్ు వెద్కాలమునత,
ు నత ఉండక్
కోతకాలమునత శీతోషణములునత వేసవి శీత కాలములునత రాత్రాంబగ్ళ్ల
మానవని తన హృద్యములో అనతకొనెనత (ఆద. 8:21-22).

ఈ వూయహమును సాధించడానికి, దదవుడు నోవహుతో తన నిబంధ్నను సాాపిసత ూ, మానవ జయతి

ప్తనమైన ఈ ప్రప్ంచంలో దాని గమయమును చదర్మకొనునటు
ో ప్రకృతి సుస్టిార్ంగా నిల్వచియుంటుందని వాగాేనం

చదశాడు. ఈ సార్వతిరక నిబంధ్న, ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్న వల నే, సమసత సా లములలోని సమసత జనులకు
సకల కాలములయందు వర్శతంచు మానవుల ఉనికి కొర్కైన పారథమిక వయవసా లను సాాపించింది.

దదవుడు తన ర్ాజయమునకు సంబంధించిన పారథమిక కీమమును ఎలా నలకొలాపడర , ఆయన ఆదాము

మర్శయు నోవహుతో చదస్టికొనిన నిబంధ్నల దావర్ా తన ర్ాజయమునకు సంబంధించిన సంకలపములను ఎలా
సాధించాడర మనము తెలుసుకొనాిము, గనుక ఇప్ుపడు మన దృషిరని పాత నిబంధ్న ఇశాీయియలు ప్రధాన
సాానం వహించిన ర్ాజయమును గూర్శున కాలము వైప్ు మళ్లో ంచుదాము.

జ్ఞతీయ నిబంధనలు
దదవుని ర్ాజయము పారచీన చర్శతర నుండి దదవుడు తన దృషిరని మర్శ ముఖ్యంగా ఇశాీయియలు జనాంగముపై

కేందీక
ర ర్శంచిన కాలము వర్కు కొనసాగుచుండగా, దదవుడు మూడు జయతీయ నిబంధ్నలను సాాపించాడు.
మనము ఈ నిబంధ్నలను “జయతీయ నిబంధ్నలు” అని యుకత ముగా పిలువవచుు ఎందుకనగా అవి
ప్రతయద కించి దదవుడదర్పర్చుకొనిన జనులుగా ప్రతదయకించుకొనబడిన ఇశాీయియలు జనాంగముతో

ముడిప్డియునివి. దదవుడు అబారహాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నతో మొదలుపటిర, ఆ తర్మవాత ఆయన మోషతతో
చదస్టన
ి నిబంధ్నను, చివర్గా దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను చర్శుసూ
త , జయతీయ నిబంధ్నలను మనము
కాలకీమానుగత కీమములో చూదాేము.
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అబాాహాము
మొటర మొదటి జయతీయ నిబంధ్న అబారహాముతో చదయబడింది, గనుక అబారహాము ఇశాీయియలీయుల

పితర్మడుగా గుర్శతంప్బడినాడు. దదవుడు అబారహాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను గూర్శు మనకు ఆదికాండము 15వ

మర్శయు 17వ అధాయయములో సువిదితమన
ై ఉలేోఖ్నము మనకు లభిసుతంది. దదవుడు అబారహాముతో చదస్టిన
నిబంధ్నను గూర్శున వివర్ము మొటర మొదటిసార్శ ఆది. 15:18లో పతర్ొునబడియునిది.

ఆ దనమందే యెహో వా . . . అబాాముతో నిబంధన చేస్టన
ె త (ఆద. ఆద. 15:18)
“నిబంధ్న చదస్టను” అనే వయకీతకర్ణము ఒక నిబంధ్న సంబంధ్ము యొకు ఆర్ంభ్మును
సూచించడానికి సామానయ ర్రతియిై యునిది. ఆ మీదట, అనేక సంవతిర్ములు గడిచిన పిదప్, దదవుడు తన
నిబంధ్నను గోతర జనకునికి సపషర ం చదశాడు. ఆది. 17:1-2లో మనము ఈ మాటలు చదువుతాము:
నఘ సనిాధలో నడరచతచత నిందఘరహితుడవెై యుండరము. నఘక్ునత నీక్ునత మధయ నఘ
నిబంధననత నియమించి నినతా అతయధక్ముగా అభివృదధ ప ందంచద్నని అతనితో
చప్ెునత (ఆద. 17:1-2).

దదవుడు అబారహాముతో ఆదికాండము 15వ అధాయయంలో చదస్టన
ి నిబంధ్నను, ఈ వాకయభాగంలో

“ధ్ురవీకర్శంచాడు” లేక, “సాాపించాడు.” దదవుడు అంతకు మునుప్ు ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను నోవాహుతో
ధ్ురవీకర్శంచిన సందర్భములో మనము ఆది. 6:18లో చూస్టిన ప్దజయలము కూడా ఇదద.

అబారహాముతో చదయబడిన నిబంధ్న ముఖ్యమన
ై దెై యుండినది ఎందుకనగా ప్ర్లోక సంబంధ్మన
ై

ఆయన ర్ాజయమును భ్ూమి యందంతటను వాయపింప్జేయడానికి ఇశాీయియలు ప్రజలు ప్రతదయక సాధ్నముల ై

యుండునటు
ో అది వార్శని భ్ూమి మీద నుండిన అనేక జనాంగముల నుండి వేర్మప్ర్చినది. అబారహామునకు
ల కిుంప్బడజయలని సంతానమును మర్శయు ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు స ంత భ్ూభాగమును వాగాేనము
చదయుట దావర్ా ఈ జనాంగము కొర్కు ఒక దర్ినమును కల్వపంచుట ఈ ప్రకిీయలోని మొదటి

మటెర య
ల ుండినది. ఈ కార్ణానిిబటిర అబారహాముతో చదయబడిన నిబంధ్న “వాగాేన నిబంధ్న”గా
గుర్శతంప్బడవచుు. ఆది. 15:18-21లో ఇలా వారయబడియునిది:
ఆ దనమందే యెహో వా . . . ఈ దేశ్మునత . . . నీ సంతఘనమున కిచిుయునఘానని
అబాాముతో నిబంధన చేస్టన
ె త (ఆద. 15:18-21).
ఆది. 17:2లో ఇలా వారయబడియునిది:
నఘక్ునత నీక్ునత మధయ నఘ నిబంధననత నియమించి నినతా అతయధక్ముగా అభివృదధ
ప ందంచద్నని అతనితో చప్ెునత (ఆద. 17:2).
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వాగాేనముల సహితమన
ై ఈ నిబంధ్న దదవుని ర్ాజయ సంబంధ్ుల ై యుండిన ఇశాీయియలు ప్రజలు

కల్వగశయుండిన నిర్రక్షణలనిిటి విషయంలో ఒక శాశవతమన
ై దర్ినమును కల్వగశంచినది.

మోషే
ఇశాీయియలు గోతీరకులు ఐగుప్ుతనకు వలసవళ్లో అచుట బానిసతవమును బహు ఘోర్ంగా అనుభ్వించిన

తర్మవాత, దదవుడు వార్శని జయతీయ నిబంధ్న, మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న అనే ర్ండవ దశకు

తీసుకొనివచాుడు. మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న దదవుడు అబారహాముతో చదస్టిన నిబంధ్నతో బహు దగగ ర్గా
ముడిప్డియుండి, అనేక విషయాలలో అది అబారహాము నిబంధ్నను మర్శ ఎకుువగా బలప్ర్చినది. ఏదర
ఒకటి మొతాతనికే కొీతత దిగా మొదలగుచుండిన విషయానిి మోషతయియ చూడలేదు. ఇందుకు ప్ర్సపర్ం
విర్మదధ ంగా, ర్ాజయమునకు సంబంధించిన తన స ంత ప్నులకు ఆధార్ంగా, అబారహాముతో చదయబడిన

నిబంధ్నను మోషత తర్చుగా వినివించుకొనుచుండెను. నిర్గ మ. 32:13లో మోషత ఇశాీయియలు జనాంగము
ప్క్షాన దదవునికి మొర్ీపటురచుని విధానమును గమనించండి:

నీ స్టేవక్ుల ైన అబాాహామునత ఇసాాక్ునత ఇశారయేలునత జ్ఞాపక్ము చేస్టక
ి ొనతము. నీవు
వారితో ఆకాశ్నక్షతాములవల మీ సంతఘనము అభివృదధ జ్ేస్టి నేనత చప్ిున యీ
సమసు భూమిని మీ సంతఘనమున కిచుద్ననియు, వారచ నిరంతరము దఘనికి

హక్ుకదఘరచలగ్ుద్తరనియు వారితో నీతోడని పామాణముచేస్టి చప్ిుత్రవనెనత (నిరగ మ.
32:13).

మోషతతో చదయబడిన జయతీయ నిబంధ్న అబారహాముతో చదస్టిన నిబంధ్న సాానములో

చదయబడినదనిటుర మొతాతనికే ఒక కొీతత నిబంధ్నయిై యుండలేదు. కాని విశేషంగా, అది దదవుడు
అబారహాముతో చదస్టన
ి జయతీయ నిబంధ్నతో గల సామర్సయము మీద మర్శయు సామర్సయముతోను
చదయబడినదెై యుండెను.

దదవుడు మోషత దావర్ా ఇశాీయియలుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను గూర్శున పారథమిక ర్శకార్మ్ మనకు నిర్గ మ.

19-24 అధాయయాలోో కనబడుతుంది. దదవుడు ఇశాీయియలీయుల ప్నిండు గోతరములకు చెందినవార్శనందర్శని
స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే సమావేశప్ర్చినప్ుపడు, ఆయన వార్శని ఒక జనాంగముగా, ర్ాజకీయప్ర్ంగా

సమక
ై యమయ
ై ుని ప్రజలనుగా ర్ూపించుచుండెను. దదవుని ప్రజలకు మోషత కాలమునకు ముందు నియమ
నిబంధ్నలుండినప్పటికిని, ప్రతి నూతన జనాంగము వల నే, చటర ప్ర్మన
ై ఒక ప్దధ తి, దదశ ప్రజల

జీవితములను కీమబదధ ం చదయడానికి నిబంధ్నల సముదాయము, ఈ సమయంలో ఇశాీయియలుకు
అవసర్మైయుండిన ముఖ్య విషయాలలో ఒకటెై యుండెను. కాబటిర దదశానికి మార్గ దర్ిక సూతరమై

యుండుటకుగాను దదవుడు ఇశాీయియలు ప్రజలకు ప్ది ఆజా లను మర్శయు నిబంధ్న గీంథమునిచాుడు. ఈ
కార్ణానిిబటిర, మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న, నాయయశాసత ర నిబంధ్న అని పిలువబడవచుు.
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వాసత వానికి, దదవుడు మోషతతో చదస్టన
ి నిబంధ్న, ఈ నిబంధ్నకు ఇశాీయియలు ప్రజలు

సముతించినప్ుపడు, వార్శ నిబదధ త దదవుని నియమమునకు బదుధల ైయుండు ర్ూప్ంగా మార్మనటు
ో

సంబంధిత నియమమును ఎకుువగా నొకిువకాుణించింది. నిర్గ మ. 19:7-8లో ఎలా వారయబడియునిది:
మోషే వచిు . . . యెహో వా తన కాజ్ఞాప్ించిన ఆ మాట్లనిాయు వారియద్
ె తట్

తలియపరచనత. అంద్తక్ు పాజ్లంద్రచ యెహో వా చప్ిునద్ంతయు చేస్టెద్ మని
యేక్ముగా ఉతు రమిచిురి (నిరగ మ. 19:7-8).

కాబటిర ఇశాీయియలు ప్రజలతో చదయబడిన ర్ండవ నిబంధ్న మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్నయిై

యుండినదనియు, అది దదవుని నియమమును నొకిువకాుణించినదనియు మనమికుడ గమనిసుతనాిము.

దఘవీద్త
ఇప్ుపడు ర్ాజన
ై దావీదు వార్శని ఏలుచుండిన కాలములో, ఇశాీయియలు ప్ూర్శతగా అభివృదిధచెందిన

సమయంలో చదయబడిన నిబంధ్నను మనము చూడాల్వియునిది.

దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న కూడా ఒక జయతీయ నిబంధ్నయిై యుండినది గనుక అది అంతకు

మునుప్ు మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్నతో సనిిహిత సంబంధ్ంగలదెై యుండినది. 2 దిన. 6:16లో

స లొమోను సపషర ంగా తెల్వయజేస్టన
ి టుర, దదవుడు దావీదుతో చదస్టన
ి వాగాేనాలు మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న
ప్టో ప్రదర్శింప్బడిన విశవసనీయతపై ఆధార్ప్డియుండినవి. అకుడ మనం ఇలా చదువుతాము:
నీవు నఘముంద్ర నడచినట్ల
ు గా నీ క్ుమారచలునత తమ పావరు న కాపాడరకొని, నఘ
ధరుశాసు మ
ర ుచొపుున నడచినయెడల ఇశారయేలీయుల స్టింహాసనముమీద్

క్ూరచుండరవాడర నఘ యెద్తట్ నీక్ుండక్పో డని నీవు నీ స్టేవక్ుడైన దఘవీద్త అనత నఘ

తండిాతో స్టెలవిచిునమాట్, ఇశారయేలీయుల దేవా యెహో వా, ద్యచేస్టి నెరవేరచుము
(2 దన. 6:16).

దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న అంతకు మునుప్ు ఇశాీయియలు జనాంగముతో చదయబడిన
నిబంధ్నల ఆధార్ంగా చదయబడింది.

దదవుడు ఈ నిబంధ్నను దావీదు జీవితంలో విధ్ుయకత ంగా ఎప్ుపడు సాాపించాడర మనకు ఖ్చిుతంగా

తెల్వయదు, కాని దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్నలోని విషయాలను కీర్తనలు 89 సువిదితంగా విశదప్ర్చు
ఒక వాకయభాగమయ
ై ునిది. కీర్తనలు 89:3-4లో దదవుడు దావీదుకిచిున వాగాేనము ఈ విధ్ంగా ఉనిది:
నేనత ఏరురచతకొనినవానితో నిబంధన చేస్టియునఘానత,“నితయము నీ సంతఘనమునత
స్టిిరపరచద్నత, తరతరములక్ు నీ స్టింహాసనమునత సాిప్ించద్నని” చప్ిు, నఘ
స్టేవక్ుడైన దఘవీద్తతో పామాణము చేస్టియునఘానత (కీరునలు 89:3-4).
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దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న దాని దృషిరని ఇశాీయియలు ర్ాజతవముపై కేందీక
ర ర్శంచినదని ఈ

వాకయభాగము సూచించుచునిది. లేదా ఇంకా కొంచెం నిర్శేషరంగా చెప్ుపకొంటే, అతని సంతానము ఎలో ప్ుపడు
ఇశాీయియలు ప్రజలను ప్ర్శపాల్వంచు ర్ాజవంశమై యుండునని అది దావీదునకు వాగాేనమిచిునది. దదవుని
ప్రజలపై దావీదు ర్ాజన
ై ప్ుపడు, ఇశాీయియలును ఆయన ఒక సామాాజయముగా చదయుట దావర్ా వార్శని
ఆశీర్వదించాడు, అనగా, ఆయన వార్శని ర్ాజయయభివృదిధకి సంబంధించిన ఒక ఉనితమన
ై సాాయికి

తీసుకొనివళ్లోడు. ఈ జయతీయ ఆశీర్ావదమునకు సంబంధించిన భ్విషయతు
త ను సాధించడానికి, ర్ాజుల యొకు
శాశవతమన
ై పార్ంప్ర్యము, అనగా ర్ాజవంశమును గూర్శున సుస్టిార్తను దదవుడు వాగాేనం చదశాడు. కాబటిర
దదవుడు దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను మనము, ర్ాజతవమును గూర్శున నిబంధ్న అని పిలువవచుు.

కొరతు ఒడంబడిక్
మనకిప్ుపడు సార్వతిరక మర్శయు జయతీయ నిబంధ్నలను గూర్శున ఒక పారథమిక అవగాహన

లభించింది గనుక, దదవుని ర్ాజయము యొకు చివర్శ దశకు అనగా, కొీతత నిబంధ్నకు నాయయసూతరంగా
ఉప్కర్శంచు నిబంధ్నను గూర్శు ఆలోచన చదదే ాము.

మనమిదిర్కే తెలుసుకొనిన ఐదు నిబంధ్నలతోపాటు, పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు దదవుని ర్ాజయము

యొకు చివర్శ దశలో చదయబడద ఒక కొీతత నిబంధ్నను గూర్శు తెల్వపార్మ. ఆ నిబంధ్న దానికి ముందుగా
చదయబడిన ఏ నిబంధ్న కంటెను గొప్పదెై యుండునని వార్మ ప్రకటించార్మ.

ఈ కొీతత నిబంధ్న బెైబిలులో అనేక చోటో పతర్ొునబడియునిది, కాని యిర్రుయా 31 మర్శయు

యిహెజేులు 37 అతయంత పారముఖ్యమైన వాకయభాగముల య
ై ునివి. ఈ “కొీతత నిబంధ్న”ను గూర్శు యిర్రుయా
31:31 ఇలా స్టలవిసుతనిది:

ఇదగో నేనత ఇశారయేలువారితోనత యూదఘవారితోనత కొరతు నిబంధన చేయు దనములు
వచతుచతనావి; ఇదే యెహో వా వాక్ుక (యరముయా 31:31).

మర్శయు అనేక సందర్ాభలలో, ఇది సమాధానమునకు సంబంధించిన ఒక శాశవతమైన నిబంధ్నయిై
యునిదని ఇదద నిబంధ్నను గూర్శు ప్రవకత యిన
ై యిహెజేులు ప్రవచించాడు. యిహె. 37:26లో ఇలా
వారయబడియునిది:

నేనత వారితో సమాధఘ నఘరి మన
ై నిబంధన చేస్టెద్నత, అద నఘక్ునత వారికిని నితయ

నిబంధనగా ఉండరనత. నేనత వారిని స్టిిరపరచద్నత, వారిని విసు రింపజ్ేస్టి వారిమధయ నఘ
పరిశుద్ధ సి లమునత నితయము ఉంచద్నత (యెహె. 37:26).

కైసతవులందర్శకి తెల్వస్టిన విధ్ంగా, యియసు ప్రభ్ువు ప్రభ్ుర్ాతిర భోజన సమయంలో ప్ల్వకిన మాటలను

పౌలు కొర్శంథీయులకు జయాప్కం చదస్టినప్ుపడు సమాధానార్ామన
ై ఈ నితయ నిబంధ్న కీస
ీ త ునందు నర్వేర్శందనే
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విషయానిి ఆయన సపషర ంగా తెల్వయజప్పడు. ప్రభ్ువు ప్ల్వకిన మాటలను పౌలు 1 కొర్శంథీ. 11:25లో ఇలా
ర్చించాడు:

ఆయన పాతానత ఎత్రు కొని యీ పాతా నఘ రక్ు మువలననెన
ై కొరతు నిబంధన; మీరచ

దీనిలోనిద తఘాగ్ునపుుడలు ననతా జ్ఞాపక్ము చేస్టికొనతట్కెై దీనిని చేయుడని చప్ెునత (1
కొరింథీ. 11:25).

కీీసత ునందల్వ ఈ కొీతత నిబంధ్న దావర్ా, దదవుడు తన ర్ాజయముపై దాని కడప్టి దశలో నాయయపాలన
చదయుచునాిడు, దీనిని మనము కొీతత నిబంధ్న యుగమని పిలుసుతనాిము. దదవుడు పారచీన కాలములో

సాాపించి ఇశాీయియలు జనాంగము దావర్ా బలప్ర్చినవి అనగా, తన ర్ాజయమునకు సంబంధించిన లక్షయములను
సాధించునటు
ో ఆయన తన ప్రజలను ప్ర్శపాల్వంచడానికి ఒక నాయయసూతరంగా ఉప్కర్శంచడానికి కొీతత నిబంధ్న
ర్ూప ందించబడింది. ఈ హేతువునుబటిరయియ, ఇది నర్వేర్మప నిబంధ్న అని ఉతత మంగా
ప్ర్శగణింప్బడుతునిది.

నర్వేర్మప సంబంధ్మన
ై ఈ నిబంధ్న దదవుడు తన ప్రజల దదశబహిషుర్ణను అంతంచదస్టి తన

ర్ాజయమును భ్ూదిగంతముల వర్కు విసత ర్శంప్జేస్టన
ి తర్మణంలో వార్శని నియంతిరంచడానికి ఉదదేశింప్బడింది.

కొీతత నిబంధ్న దదవుడు తన ప్రజలను క్షమింప్బడి, మర్శయు విమోచింప్బడి, ఆయనను తప్పకుండా స్టతవించు
ప్ూర్శత అధికార్మియయబడిన జయతిగా ర్ూపాంతర్ము చెందించు నిబదధ తగలదెైయునిది. ప్రవకత యిైన యిర్రుయా
ఈ ర్ూపాంతర్మును యిర్రుయా 31:31-34లో వర్శణసత ుని విధానానిి గమనించండి:

ఇదగో నేనత ఇశారయేలువారితోనత యూదఘవారి తోనత కొరతు నిబంధన చేయు దనములు
వచతుచతనావి; ఇదే యెహో వా వాక్ుక. . . ఈ దనముల న
ై తరచవాత నేనత
ఇశారయేలువారితోనత యూదఘవారితోనత చేయబో వు నిబంధన యదే, వారి

మనసతాలలో నఘ ధరువిధ ఉంచద్నత, వారి హృద్యముమీద్ దఘని వాాస్టెద్నత; నేనత
వారికి దేవుడనెై యుంద్తనత వారచ నఘక్ు జ్నతలగ్ుద్తరచ. వారచ మరి ఎనాడరనత
యెహో వానత గ్ూరిు బో ధన ంద్తద్ము అని తమ ప రచగ్ువారికగ
ి ాని తమ

సహో ద్రచలక్ుగాని ఉపదేశ్ము చేయరచ; నేనత వారి దో షములనత క్షమించి వారి

పాపములనత ఇక్ నెనాడరనత జ్ఞాపక్ము చేస్టికొననత గ్నతక్ అలుులేమి ఘనతలేమి
అంద్రచనత ననెారచగ్ుద్తరచ; ఇదేయెహో వా వాక్ుక (యరముయా 31:31-34).

గనుక మనము దీనికి ముందటి పాఠంలో నేర్ముకొనినటు
ో , దదవుని ర్ాజయము యొకు ర్ాకడకు
సంబంధించిన చివర్శ స్టిాతి మూడు దశలలో చోటుచదసుకొంటుంది. కీస
ీ త ు యొకు ఇహలోక ప్ర్శచర్య మర్శయు
ఆయన అప సత లులు చదస్టన
ి ప్నుల దావర్ా దానికి పారర్ంభోతివము గావింప్బడింది. అది ఇప్ుపడు మన

కాలములో కొనసాగుచునిది, మర్శయు సమసత ము సమాప్త మయియయ తర్మణంలో కీస
ీ త ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు
అది దాని ప్ర్శప్ూర్ణ స్టిాతికి చదర్మకొంటుంది. కొీతత నిబంధ్నను దదవుడు సాాపించిన విధానానిి అర్ాం
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ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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చదసుకోడానికి, ర్ాజయమును గూర్శున కొీతత నిబంధ్నలోని ఈ మూడు దశలను జయాప్కం చదసుకొనడం
అవశయకమైయునిది.

వేర్ేవర్మ విధానములలో, కొీతత నిబంధ్న యొకు ప్ర్శణామాలు సహితం మూడు దశలలో

చోటుచదసుకొనుచునివి. కీస
ీ త ు మొదటిసార్శ వచిునప్ుపడు, కొీతత నిబంధ్న కలుగజేస్టన
ి ర్ూపాంతర్రకర్ణములు
వాటి ప్రభావానిి చూపించడం మొదలయియంది. కస
ై త వ సంఘ చర్శతర యందంతటను అవి కొనసాగుచునే

యునివి. కాని కొీతత నిబంధ్న యొకు కడప్టి వాసత వము కీస
ీ త ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు మాతరమే జర్మగుతుంది.
ఆ దినము వచిునప్ుపడు, కొీతత నిబంధ్న దదవుని నిబంధ్నలకు సంబంధించిన చర్శతర అంతటి ప్ూర్శత

నర్వేర్పవుతుంది. ఆదాము, నోవహు, అబారహాము, మోషత మర్శయు దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న
నియంతరణల వనుక నుని దదవుని సంకలపములను స్టిదధ ంి ప్జేసత ుంది.

దదవుడు చర్శతర యందంతటను తన ర్ాజయమును నాయయపాలన చదయడానికి నిబంధ్నలు

సాధానముల ై యునివని తెలుసుకొనిన తర్మవాత, ఇక మూడవ అంశానిి చూదాేము: నిబంధ్నల చెత
ై నయ

విజయానము. దదవునికి మర్శయు ఆయన ప్రజలకు మధ్య ప్ర్సపర్ము ప్రభావము చూపిన ప్నులను ఒకొుకు
నిబంధ్న ఎలా నియంతిరంచింది?

నిబంధనల పరిణఘమశీలములు
ఈ ప్రశిలకు సమాధానం చెప్పకమునుప్ు, ఒక ముఖ్య విషయానిి మనము

చెప్ుపకొనవలస్టియునిది. అదదమనగా, దదవుడు తన నిబంధ్నల విషయంలో లాంఛనపారయంగా ప్రవేశించిన
లేక వాటిని ధ్ురవీకర్శంచిన క్షణాలతో కొనిి వాకయభాగాలు ఎకుువ ప్రతయక్షంగా వయవహర్శసత ాయి మర్శయు ఈ

వాకయభాగాలు ఒకొుకు నిబంధ్నను గూర్శున నిర్శేషరమన
ై వకాుణింప్ుపై ఎకుువ శీదధ చూపిసత ాయి. కాని ఈ

వకాుణింప్ులను మించినవయ
ై ుని, నిబంధ్న జీవితమునకు సంబంధించిన ప్ర్శణామశీలములను గూర్శు
యింకా ఎకుువ నేర్ముకొనవచుు.

ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్న లోకము ప్ుటిరనప్ుపడు సాాపింప్బడిన కొనిి ఆధార్భ్ూతమైన

నమూనాలను ఉదాఘటించినది. నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్న ప్రకృతి యొకు సుస్టిార్తను ఉదాఘటించినది.

అబారహాముతో చదయబడిన నిబంధ్న దదవుని వాగాేనమును తవర్శతం చదస్టినది. మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న
దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఉదాఘటించినది. దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న దావీదుకు సంబంధించిన

ర్ాజవంశమును దదవుడు ప్రతదయకించి ఏర్పర్చుకొనిన ర్ాజతవముగల కుటుంబమని ప్రముఖ్ంగా ప్రకటించినది.
మర్శయు కొీతత నిబంధ్న నర్వేర్మపను ఉదాఘటించినది. కాని ఈ ఉదాఘటన నిబంధ్న జీవితమును గూర్శు
సమగీమన
ై వర్ణనలు కావు; అవి కేవలము కొనిి ప్రధానాంశములను తెల్వయజేయవచుు. నిబంధ్న

జీవితము యొకు ప్ర్శణామశీలములను గూర్శున నిండెన
ై దృశయమును చూడాలంటే, దదవునితో చదయబడిన
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ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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నిబంధ్న జీవితము పతర్ొునబడిన ఈ ఉదాఘటనల కంటె ఎంతో ఎకుువ విషయం కల్వస్టియునిదని మనము
గుర్శతంచాల్వ.

ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్ననుబటిర దదవునితో ఉండిన సంబంధ్ం కేవలము మూలాధార్మన
ై

విషయాలను గూర్శునదెై యుండలేదు. నోవహు కాలంలో, మానవజయతి మర్శయు దదవునికి మధ్య ఉండిన
ప్ర్సపర్ ప్రభావం ప్రకృతి సుస్టిార్తను మించినదెై యుండినది. అబారహాము కాలములో దదవునితో ఉండిన

సంబంధ్ం వాగాేనము కంటె ఎనోి ఎకుువ విషయాలకు అవసర్ం కల్వపంచినది. మోషత శకమును దదవుడు తన
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును దృషిరలో ఉంచుకొనిన దానిని మించి నియంతిరంచాడు. దావీదు శకములో, దావీదు యొకు
ర్ాజవంశమును మించిన దృషిరకోణంతో దదవుడు తన ప్రజలతో దగగ ర్ సంబంధ్ం కల్వగశయుండెను. కొీతత
నిబంధ్నలో దదవునితో కూడా నుండు జీవితం దాని నర్వేర్మప సూచించు ఉదాఘటన కంటె ఎకుువ
సంకిోషరమన
ై ది.

నిబంధ్న జీవితమును మనము అనేవషిసత ుండగా, దెైవికమన
ై నిబంధ్నలనిియు ఒకే పారథమిక

ఏర్ాపటును, ప్శిుమ ఆస్టియాలోని సుజర్న్
ై -వసిల్ టీరటస్
ి లో మనమిదివర్కే చూచిన మూడింతల

నిర్ాుణమును అనుసర్శంచుచునివనే విషయానిి మనము తెలుసుకొంటాము. దదవునితో గల నిబంధ్నలో
జీవించుటను గూర్శున ప్ర్శణామశీలకములు దదవుని ఔదార్యమును, మానవుల ర్ాజభ్కిత యొకు

అవసర్తను, మర్శయు మానవులు ప్రదర్శించిన ర్ాజభ్కిత మర్శయు ర్ాజదరర హము యొకు ప్ర్యవసానములను
ఎలో ప్ుపడు కల్వగశయుండినవి.

పాత నిబంధ్న యొకు ప్ర్శణామశీలకములను విప్పడానికి, ప్రతి ఒకు పాత నిబంధ్నలో ఈ మూడు

అంశములు ఎలా కనబడుతునాియో మనము చూసాతము. మొదటిగా, మనము పారచీన సార్వతిరక

నిబంధ్నలను చూసాతము. ర్ండవదిగా, దదవుడు పాత నిబంధ్న ఇశాీయియలుతో చదస్టన
ి జయతీయ నిబంధ్నలలో
ఈ ప్ర్శణామశీలకములను మనము చూసాతము. మర్శయు మూడవదిగా, ఈ ప్ర్శణామశీలకములు

కీీసత ునందల్వ కొీతత నిబంధ్నలో నివేదింప్బడిన విధానమును మనము చూసాతము. మొదటిగా, పారచీన
సార్వతిరక నిబంధ్నలను చూదాేము.

సారవత్రాక్ నిబంధనలు
పారచీన చర్శతర కాలములో దదవుడు అదాముతో మూలాధార్ములను గూర్శున నిబంధ్నను, మర్శయు

నోవహుతో సావభావిక సుస్టిార్తను గూర్శున నిబంధ్నను సాాపించాడు. కాని ఈ నిబంధ్నల కింీ ద కొనసాగశన

జీవితం విసత ృతమన
ై శేణ
ీ ులు గల విషయాలు కూడా చదర్న
శ దెయ
ై ుండినది, మర్శయు ఈ విషయాలను దదవుని
ఔదార్యము, మానవ ర్ాజభ్కిత, మర్శయు మానవుల ర్ాజభ్కిత మర్శయు ర్ాజదరర హమునకు సంబంధించిన

ప్ర్యవసానములను అంశముల కిీంద ఎర్ీని అక్షర్ములతో కోీడీకర్శంచవచుు. పారచీన కాలమునాటి ఒకొుకు

నిబంధ్న విషయంలో ఇది ఎలా వాసత వమో, మనము కుోప్త ంగా తెలుసుకుందాము — మొదటిగా, ఆదాముతో
చదయబడిన నిబంధ్న, ఆ తర్మవాత నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నను చూదాేము.

-19వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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ఆదఘము
మొటర మొదటిగా, తొల్వ స్ట్త ర మర్శయు ప్ుర్మషుని ప్టో , వార్మ పాప్ము చదయక మునుపత, దదవుడు ఎంతో

ఔదార్యమును కనుప్ర్చాడు. ఆయన మానవాళ్ల నిమితత ం, అలో కలోోలంగా ఉండిన ప్ర్శస్టా తి
ి లో నుండి తీస్టి
చూడముచుటెన
ై మర్శయు వినస ంపన
ై కీమములో లోకమును స్టిదధం చదశాడు. ఆయన వభ్
ై వోపతతమన
ై
ప్ర్దెస
ై ును ర్ూప ందించి ఆదామును మర్శయు హవవను అకుడ ఉంచి, వార్శకి సకల

ప్రతయద కాధికార్ములనిచాుడు. దయగల ఈ కార్యములు దదవుడు మానవ జయతితో చదస్టన
ి మొదటి నిబంధ్న
ఏర్ాపటుకు మార్గ మును స్టిదధంచదశాయి.

ర్ండవ సాానంలో, ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్న కూడా మానవుల నుండి విశావసపాతరమును

కోర్శనది. ఆదాము మర్శయు హవవ ఆయన పల ల్వకలుగా ఆయనను స్టతవించవల నని కోర్మటతోపాటు,

మంచిచెడ్ల తెల్వవినిచుు వృక్షముతో దదవుడు వార్శ వాగాేనపాలనను ప్ర్రక్షించాడు. ఆది. 2:16-17లో ఆయన
వార్శకి ఈలాగు ఆజయాపించాడు:

ఈ తోట్లోనతనా పాత్ర వృక్ష ఫలములనత నీవు నిరభయంతరముగా త్రనవచతునత;

అయతే మంచి చడ్ ల తలివినిచతు వృక్ష ఫలములనత త్రనక్ూడద్త (ఆద. 2:16-17).
ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్న కాలములోని నిబంధ్న జీవితము నిమితత ం మానవ సావమిభ్కిత

సాక్షాతు
త గా అగతయమయ
ై ుండినది.

మూడవ సాానంలో, ఆదాము మర్శయు హవవ ప్రదర్శించిన ర్ాజభ్కిత మర్శయు ర్ాజవిదరర హమును

గూర్శున ప్ర్యవసానములుండినవి. వార్మ ర్ాజవిదరర హుల ై నిషతధింప్బడిన ఫలమును తినిన యిడల దాని
ప్ర్యవసానములను అనుభ్వించాల్వి ఉంటుందని దదవుడు ఆదాము మర్శయు హవవకు సుసపషర ంగా
తెల్వయజప్పడు. ఆది. 2:17లో దదవుడు ఆదాము మర్శయు హవవకు ఇలా స్టలవిచాుడు:
నీవు వాట్ిని త్రనత దనమున నిశ్ుయముగా చచుద్వు (ఆద. 2:17).
దాని అంతర్ాభవానిిబటిర, ఆదాము మర్శయు హవవ ఈ ప్ర్రక్షలో నగశగ, దదవుని స్టతవిసూ
త ఆయన
ర్ాజయమును వాయపింప్ జేస్టియుండినటో యితద, వార్మ బహు గొప్పగా ఆశీర్వదింప్బడినవార్ై యుందుర్మ.

కాబటిర, దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్ననుబటిర ఆదాము దదవునితో కల్వగశయుండిన నిబంధ్న సంబంధ్ంలో

ర్ాజభ్కిత మర్శయు ర్ాజవిదరర హమునకు సంబంధించిన ప్ర్యవసానములు సహితం చదర్య
శ ుండినవి. ఆదాము
మర్శయు హవవ విషయంలో ఏదదది వాసత వమై యుండినదర అది వార్శ సంతానము విషయంలో కూడా

వాసత వమైనదెై యుండినది. దదవునితో కూడా కొనసాగుచుండిన జీవితంలో దదవుని ఔదార్యము, మానవ
సావమిభ్కిత, మర్శయు సంబంధిత ప్ర్యవసానములు కల్వస్టియుండినవి.

నోవహు
దదవుడు ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నతోపాటు, ఈ మూడు నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకముల విషయంలో

ఆయన నోవహు మర్శయు అతని సంతానముతో సహితం సంబంధ్ంగలవాడెై యుండెను. మొదటిగా, దదవుని
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సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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ఔదార్యము నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నకు మార్గ మును స్టిదధం చదస్టన
ి ది. దదవుడు తన నీతిమంతమన
ై
నాయయము చొప్ుపన మానవ జయతిని నాశనము చదయాలని నిశుయంగా తీర్ాునించుకొనినప్ుపడు,

నోవహును మర్శయు అతని కుటుంబమును ర్క్షించాలని కూడా ఆయన తీర్ాునించుకొనాిడు. ఆది. 6:8లో
ఇలా వారయబడియునిది:

అయతే నోవహు యెహో వా ద్ృషిరయంద్త క్ృప ప ందనవాడఘయెనత (ఆద. 6:8).
దదవుడు నోవహు మర్శయు అతని కుటుంబము ప్టో ఎంతో దయను ప్రదర్శించాడు.
ర్ండవదిగా, నోవహు దదవుని యిడల సావమిభ్కితని చూపించాలని ఆయన ఆశించాడు. అతడు ఓడను

నిర్శుంచి సకల జంతువులను పల గుచదయాలని ఆజయాపించాడు. నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నతో,

అతనికియయబడిన బాధ్యత ఎంత దగగ ర్శ సంబంధ్ం గలదెయ
ై ునిదర ఆది. 6:18-19లో గమనించండి. అకుడ
ఇలా చదువుతాము:

అయతే నీతో నఘ నిబంధన స్టిిరపరచతద్తనత; నీవునత . . . ఆ ఓడలో పావేశంపవల నత.
మరియు నీతోక్ూడ వాట్ిని బాదకించి యుంచతకొనతట్క్ు సమసు జీవులలో, అనగా

సమసు శ్రమరచలయొక్క పాత్ర జ్ఞత్రలోనివి రెండేస్టి చొపుున నీవు ఓడలోనికి తేవల నత;
వాట్ిలో మగ్దయు ఆడరదయు నతండవల నత (ఆద. 6:18-19).

నోవహు తన కుటుంబముతో కూడా ఓడలోనికి ప్రవేశించి, అతనితో కూడా జంతువులను

తీస్టికొనివచిు వాటిని బరతికించి యుంచుకొనాల్విన బాధ్యతగలవాడెై యుండెను. జలప్రళయం తర్మవాత కూడా,
మానవజయతి దదవుని సవర్ూప్ముగా వహించాల్విన పాతరను నర్వేర్ాుల్విన బాధ్యతను నోవహు చదప్టారలని
దదవుడుప్ునర్మదాఘటించాడు. ఇతర్ విషయాలతోపాటు, ఆది. 9:7లో ఆయన ఇలా స్టలవిచాుడు:
మీరచ ఫలించి అభివృదధ న ంద్తడి; మీరచ భూమిమీద్ సమృదధ గా సంతఘనము క్ని
విసు రించతడని వారితో చప్ెునత (ఆద. 9:7).

ప్రకృతి సుస్టిార్తను గూర్శున వాగాేనముపై నుని నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్న యొకు ఉదాఘటన

నోవహు మర్శయు ఆయన వార్శకి ప్రతినిధియిై యుండినవార్ందర్మ దదవుని యిడల సావమిభ్కితగలవార్ై
యుండాల్విన అవసర్తను తొలగశంచలేదు.

మూడవదిగా, నోవహు కాలములో మానవులు ప్రదర్శించిన ర్ాజభ్కిత మర్శయు ర్ాజవిదరర హమునకు

తగశన ప్ర్యవసానములుండినవి. నోవహు తానే దదవుని యిడల విశావసపాతరమన
ై వాడెై యుండెను. కాబటిర,

జలప్రళయం తర్మవాత అతడర్శపంచిన అర్పణను బటిర దదవుడు సంతోషించి సుస్టిార్మన
ై లోకమునిచిు అతనిని
ఆశీర్వదించాడు. ఆది. 8:20-21లో ఇలా వారయబడియునిది:

అపుుడర నోవహు యెహో వాక్ు బలిప్్ఠము క్ట్ిర , పవితా పశువులనిాట్ిలోనత పవితా
పక్షులనిాట్ిలోనత కొనిా తీస్టికొని ఆ ప్్ఠముమీద్ ద్హనబలి అరిుంచనత. అపుుడర
-21వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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యెహో వా ఇంపయన సతవాసన నఘఘాాణించి ఇక్ మీద్ట్ నరచలనతబట్ిర భూమిని మరల
శ్ప్ించనత. ఎంద్తక్నగా నరచల హృద్యాలోచన వారి బాలయమునతండి చడ్ ద.

నేనిపుుడర చేస్టన
ి పాకారముగా ఇక్నత సమసు జీవులనత సంహరింపనత (ఆద. 8:2021).

దదవుడిలా స్టలవిచిునప్పటికిని, ఆయనకు విర్ోధ్ంగా చదయబడు తిర్మగుబాటు తీవరముగా శాప్గీసతమన
ై

ప్ర్యవసానములను కల్వగశయుండుననే విషయానిి కూడా ఆయన సపషర ంగా తెల్వయజప్పడు. ఉదాహర్ణకు,
ఆది. 9:6లో, నర్హతయ చదయువార్శ మీదికి వచుు శాప్మును దదవుడు ఇలా స్టలవిచాుడు:

నరచని రక్ు ము చిందంచతవాని రక్ు ము, నరచని వలననే చిందంపబడరనత (ఆద. 9:6).
నిబంధ్న జీవితమునకు సంబంధించిన మూడు ప్ర్శణామశీలకములు నోవహు సంతానము వర్కు

కూడా కొనసాగశనవి.

జ్ఞతీయ నిబంధనలు
పారచీన సార్వతిరక నిబంధ్నల విషయంలో ఏది వాసత వమై యుండెనో అది దదవుడు ఇశాీయియలుతో చదస్టన
ి

జయతీయ నిబంధ్నల విషయంలో కూడా వాసత వమన
ై దెై యుండెను. అబారహాముతో చదయబడిన నిబంధ్న

వాగాేనమును ఉదాఘటించింది, మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ప్రముఖ్ంగా ప్రకటించింది,

మర్శయు దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న దావీదు ఇంటివార్శ శాశవతమైన ర్ాజవంశమును తవర్శతం చదసత ూ,
ఇవనిియు సుజర్న్-వసిల్ టీరటస్
ి నమూనాను అనుసర్శంచాయి. దెవి
ై కమైన నిబంధ్నలను గూర్శున ఈ
మూడు దశలలో, ప్రతి ఒకు దానిలోను ఔదార్యప్ు ప్ర్శణామశీలకములు, మానవుల ర్ాజభ్కిత మర్శయు

ప్ర్యవసానములుండినవి. ఈ నిబంధ్నలలో ప్రతి ఒకు దానిని అవి చోటుచదసుకొనుచుని వర్మసకీమంలో

మనము మర్ొక ప్ర్ాయయం చూదాేము: మొదట అబారహాముతో, ర్ండవదిగా మోషతతో, మర్శయు మూడవదిగా
దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న.

అబాాహాము
అబారహాముతో చదయబడిన నిబంధ్న ఇశాీయియలు ప్రజల వంశము మర్శయు వార్శ కొర్కన
ై

భ్ూభాగమును గూర్శున వాగాేనములను ఉదాఘటించినది, కాని ఈ మూడు నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములు
ఈ సమయంలో అమలుచదయబడుచుండినవి. మొదటిదగ
ి ా, దదవుడు అబారహాము యిడల ఎంతో

ఔదార్యమును ప్రదర్శించాడు. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు అబారహాముతో చదస్టిన నిబంధ్నకు అనేక సంవతిర్ముల
కిీతం ఆయన అబారహామును మొదటిసార్శ పిల్వచినప్ుపడు, దదవుడు అబారహాము ప్టో గొప్ప అనుగీహమును
ప్రదర్శించాడు. ఆది. 12:2లో దదవుడు స్టలవిచిున మాటలు గమనించండి:

-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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నినతా గొపు జ్నముగా చేస్టి నినతా ఆశీరవదంచి నీ నఘమమునత గొపు చేయుద్తనత,
నీవు ఆశీరావద్ముగా నతంద్తవు (ఆద. 12:2).

అబారహాము జీవితకాలమందంతటను దదవుడు పితర్మనికి కనికర్మును చూపాడు, అతని పాప్మును

క్షమించాడు, అతని నీతిమంతునిగా ప్ర్శగణించాడు, అతనికి ఎదుర్ైన ఆప్దలనిిటిలో అతనిని కాపాడాడు.
ర్ండవదిగా, ఈ మూలప్ుర్మషుని ర్ాజభ్కితని కూడా దదవుడు కోర్ాడు. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు

మొదటిసార్శ అబారహామును పిల్వచినప్ుపడు కూడా, అబారహాము ఆయనకు విధదయుడు కావాలని
దదవుడాశించాడు. ఆది. 12:1లో దదవుడు అబారహామునకు ఇలా అజయాపిసత ునాిడు:

నీవు లేచి నీ దేశ్మునతండియు నీ బంధతవుల యొద్ద నతండియు నీ తండిా యంట్ి

నతండియు బయలుదేరి నేనత నీక్ు చూప్ించత దేశ్మునక్ు వెళ్ు లము (ఆద. 12:1).
అబారహాము తన సవదదశానిి, తన కుటుంబానిి విడిచిపటిర అతడు ఇదివర్కనిడును చూడని

దదశానికి వళ్లోలని దదవుడు కోర్ాడు. ఆది. 17:1-2లో, దదవుడు అబారహాముతో నిబంధ్న చదస్టి దానిని

ధ్ురవీకర్శంచినప్ుపడు, అబారహాము దదవుని ప్టో సావమిభ్కితని ప్రదర్శించాల్వి ఉంటుందని దదవుడతనికి ఎలా
జయాప్కంచదసత ునాిడర వినండి:
నఘ సనిాధలో నడరచతచత నిందఘరహితుడవెై యుండరము. నఘక్ునత నీక్ునత మధయ నఘ
నిబంధననత నియమించి నినతా అతయధక్ముగా అభివృదధ ప ందంచద్నని అతనితో
చప్ెునత (ఆద. 17:1-2).

అనేక మంది కస
ై త వులు ఈ విషయానిి గమనించక పల యినప్పటికిని, దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్ననుబటిర

అబారహాము దదవునితో కల్వగశయుండిన సంబంధ్ం ప్ూర్శతగా వాగాేనంతో కూడినది కాదు. పాత నిబంధ్నలో ఉని
ఇతర్ ఒడంబడికలనిిటి వల నే, అబారహాము దదవుని యిడల సావమిభ్కిత ప్రదర్శించాలని దదవుడు కోర్ాడు.
మూడవదిగా, అబారహాము ప్రదర్శించు సావమిభ్కితకి లేదా సావమిదరర హమునకు తగశన

ప్ర్యవసానములుండినవనే విషయానిి కూడా దదవుడు సపషర ంగా తెల్వపాడు. అబారహాము

అనువర్శతంచినటో యితద, 2వ వచనంలో తెలుప్బడిన ఆశీర్ావదములపై ప్రతదయక శీదధ వహిసత ూ, ఆది. 17:1-2లో
అబారహాము నముకసుతడెై యుండాలని దదవుడు కోర్మతునాిడను విషయానిి మర్ొక ప్ర్ాయయం
గమనించండి:

నేనత సరవశ్కిుగ్ల దేవుడనత; నఘ సనిాధలో నడరచతచత నిందఘరహితుడవెై యుండరము
(ఆద. 17:1-2).

తర్మవాత 2వ వచనములో ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:
నఘక్ునత నీక్ునత మధయ నఘ నిబంధననత నియమించి నినతా అతయధక్ముగా అభివృదధ
ప ందంచద్నని అతనితో చప్ెునత (ఆద. 17:2).
-23వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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అభారహాము యొకు సంతానాభివృదిధ అతడు ప్రదర్శించు సావమిభ్కిత ప్రకార్మన
ై ప్ర్యవసానమై

యుంటుందని దదవుడు సువిదితంగా ప్రకటించాడు. అదద ప్రకార్ంగా, సావమిదరర హమునుబటిర తీవరమన
ై

శాప్ములను ఎదుర్ొునవలస్టి యుంటుందని కూడా దదవుడు స్టలవిచాుడు. ఆది. 17:10-14లో దదవుడు
అబారహామునకు ఏమని స్టలవిచాుడర వినండి:

నఘక్ునత నీక్ునత నీ తరచవాత నీ సంతత్రకిని మధయ మీరచ గెైకొనవలస్టిన నఘ నిబంధన
యేద్నగా మీలో పాత్ర మగ్వాడరనత సతనాత్ర ప ంద్ వల నత . . . సతనాత్ర ప ంద్ని

మగ్వాడర, అనగా ఎవని గోపాయంగ్చరుమున సతనాత్ర చేయబడదో అట్ిర వాడర తన

జ్నతలలోనతండి కొట్ిర వేయబడరనత. వాడర నఘ నిబంధననత మీరియునఘాడర (ఆద.
17:10-14).

నిబంధ్న సావమిభ్కితకి సమర్పణకు చిహింగా దదవుడు సునితిని కోర్ాడు, కాబటిర ఇశాీయియలు

ప్ుర్మషులలలో సునితి ప ందని ప్రతివాడు ఆయన ప్రజల నుండి వల్వవేయబడు శాప్మును అనుభ్విసాతడు,
మర్శయు నిబంధ్న జీవితములోని ఆశీర్ావదముల నుండి తపిపంచబడతాడు. అబారహామునకు దగగ ర్

సంబంధ్మునిటుర కనబడుతుని ఈ మూడు నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములును అబారహాము మొదలు
మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న వర్కుండిన దదవుని ప్రజల జీవితాలను నియంతిరంచాయి.

మోషే
ఇశాీయియలు ప్రజలతో చదయబడిన ర్ండవ నిబంధ్న మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్నయిై యుండెను.

మనము తెల్వస్టికొనిటురగా, ఈ నిబంధ్న దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును నొకిువకాుణించినది ఎందుకనగా దదవుడు
ఇశాీయియలీయుల గోతరములను సమక
ై యము గావింప్బడిన ఒక జనాంగముగా ఏర్ాపటు చదయుచుండిన

సమయంలో అది సాాపింప్బడినది. కాని దదవుడు మోషతతో చదస్టిన నిబంధ్న సమయంలోని జీవిత కాలములో
ఇతర్ నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములు లేకుండినవని అనుకొనడం ఒక భీకర్మైన ప ర్పాటవుతుంది. మోషతతో
చదయబడిన నిబంధ్నలోగల నిబంధ్న ప్ర్శణామ శీలకములనిిటి ఉనికిని తదటప్ర్చడానికి, ఆ నిబంధ్న
యొకు ప్రధానాంశమును, ప్ది ఆజా లను మనము కుోప్త ంగా చూదాేము.

దదవుని నియమములకు ముందుగా వచుుచుని ప్రసత ావనలోని ప్ది ఆజా లలో దెైవికమన
ై ఔదార్యము

సపషర ంగా కనబడుతునిది. నిర్గ మ 20:2లో, ప్ది ఆజా లు ఈ విధ్ంగా ఆర్ంభ్మవుతునాియనే విషయానిి
మీర్మ జయాప్కానికి తెచుుకొనవచుు:

నీ దేవుడన
ై యెహో వానత నేనే, నేనత దఘసతల గ్ృహమైన ఐగ్ుపుు దేశ్ములో నతండి
నినతా వెలుపలికి రప్ిుంచిత్రని (నిరగ మ. 20:2).

మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న కిీయలకు సంబంధించిన నిబంధ్న కాదు; అది కనికర్ము మర్శయు

కృప్తో కూడిన నిబంధ్నయిై యుండినది. అయినా గాని, దదవుని ప్రజలు దదవుని యిడల సావమిభ్కితగలవార్ై
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సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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యుండవల నని దదవుడు కోర్ాడను విషయానిి ప్ది ఆజా లు సుసపషర ంగా తెల్వయజేయుచునివి. మొటర
మొదటి ఆజా , నిర్గ మ. 20:3లో ఈ కిీంది విధ్ంగా ఉనిది:

నేనత తపు వేరొక్ దేవుడర నీక్ు ఉండక్ూడద్త (నిరగ మ. 20:3).
దెైవసంబంధ్మైన కృప్ మానవుల సావమిభ్కితకి ప్ర్సపర్ం విర్మదధ మైనదెై యుండలేదు; దానికి

బదులుగా, అది నముకతవము కోర్బడిన విషయాలకు మదే తిసూ
త తదనుగుణంగా నడిపించినది. దీనిని

మించి నిర్గ మ. 20:4-6లో, ప్ది ఆజా లు సావమిభ్కిత మర్శయు సావమి దరర హము యొకు ప్ర్యవసానములను
తెలుప్ుచునివి.
. . . దేని రూపమునయననత విగ్రహమునయననత నీవు చేస్టికొనక్ూడద్త; వాట్ికి

సాగిలపడక్ూడద్త వాట్ిని పూజంపక్ూడద్త. ఏలయనగా నీ దేవుడనెన
ై యెహో వానగ్ు
నేనత రోషముగ్ల దేవుడనత; ననతా దేవషించతవారి విషయములో మూడర నఘలుగ్ు

తరముల వరక్ు, తండరాల దో షమునత క్ుమారచలమీదకి రప్ిుంచతచత ననతా ప్ేామించి

నఘ ఆజ్ా లు గెైకొనతవారిని వెయయతరములవరక్ు క్రచణించతవాడనెై యునఘానత (నిరగ మ.
20:4-6).

ప్ది ఆజా లలో కనబడు నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములు మోషత దినములు మొదలుకొని దావీదుతో
చదయబడిన తర్మవాత నిబంధ్న వర్కు కొనసాగశన జీవితమంతటికి వర్శతంచుచునివి.

దఘవీద్త
పాత నిబంధ్న ఇశాీయియలుతో చదయబడిన చివర్శ నిబంధ్న, దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న,

ఇశాీయియలును ప్ర్శపాల్వంచడానికి దదవుడు దావీదు సంతానమును శాశవత వంశముగా సాాపించుచునాిడను
విషయానిి ఉదాఘటించినవి. అటో యినప్పటికని
ి , మనము బృహత్ దృశాయనిి చూచినప్ుపడు, ఇశాీయియలు

ప్రజలకియయబడిన ర్ాజతవప్ు వర్ము దెవ
ై సంబంధ్మన
ై ఔదార్యము, మానవ సావమిభ్కిత మర్శయు సంబంధిత
ప్ర్యవసానముల సందర్భములో వచిునదనే విషయం కూడా విదితమవుతునిది.

దదవుడు దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను గూర్శు కీర్తనలు 89:3-4 వాయఖ్ాయనించుచుని విధానానిి

గమనించండి:

నేనత ఏరురచతకొనినవానితో నిబంధన చేస్టియునఘానత,“నితయము నీ సంతఘనమునత
స్టిిరపరచద్నత, తరతరములక్ు నీ స్టింహాసనమునత సాిప్ించద్నని” చప్ిు, నఘ
స్టేవక్ుడైన దఘవీద్తతో పామాణము చేస్టియునఘానత (కీరునలు 89:3-4).

ఈ వచనములు దదవుడు దావీదునకు చూపిన ఔదార్యమును ప్రతిబింబిసుతనాియి. ఆయన

దావీదును ఏర్పర్చుకొని అతనిని మర్శయు అతని సంతతివార్శని, ఇశాీయియలీయులనేలు శాశవత
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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ర్ాజవంశముగా స్టిార్ప్ర్చాడు. అయితద దదవుడు సావమిభ్కిత సహితం కోర్మచు, సావమిదరర హానికి తగశన
ప్ర్యవసానములుంటాయని బెదిర్శంచాడు. కీర్తనలు 89:30-32 గమనించండి:

అతని క్ుమారచలు నఘ ధరుశాసు రము విడిచి నఘ నఘయయవిధతల నఘచరింపనియెడల . . .
నేనత వారి త్రరచగ్ుబాట్లనక్ు ద్ండముతోనత వారి దో షమునక్ు దబబలతోనత వారిని
శక్ించద్నత (కీరునలు 89:30-32).

దావీదు కుమార్మలు దదవుని నియమములను విడిచిపటిరన యిడల, వార్మ తీవరంగా శిక్షింప్బడుదుర్మ.
మర్ొక ప్రకు దదవుని యిడల విశవసనీయుల ైయుండు దావీదు కుమార్మల మీదికి గొప్ప ఆశీర్ావదములు

వచుును. దావీదు దినము మొదలుకొని పాత నిబంధ్న ముగశయు వర్కుని ఇశాీయియలీయుల చర్శతరను

మనము చదివినప్ుపడు, ఈ ప్ర్శణామశీలకములు నిబంధ్న జీవితమును చితీరకర్శంచుచునే యుండినవను

విషయం సపషర మవుతుంది. కాబటిర ఈ మూడు నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములు పాత నిబంధ్న ఇశాీయియలు
గడిపన
ి ప్రతి ఒకు నిబంధ్న కాలములో కనబడుతునివి.

సార్వతిరక మర్శయు జయతీయ నిబంధ్నలలోని జీవితమునకు సంబంధించిన ప్ర్శణామశీలకములను

మనసుిలో ఉంచుకొనుటతో, మనమిప్ుపడు ఒక నూతన ఒడంబడికను, అనగా నర్వేర్మపనకు సంబంధించిన
ఒడంబడిక గూర్శు తెలుసుకోడానికి స్టిదధంగా ఉనాిమని అర్ాం.

కొరతు ఒడంబడిక్
పాత నిబంధ్న ఒడంబడికల దావర్ా నిర్వహింప్బడిన దదవుని ర్ాజయము యొకు భ్వితవయము కొీతత

నిబంధ్నను సాాపించడములో కీీసత ు చదస్టన
ి కార్యము దావర్ా దాని శిఖ్ర్ాగీమునకు చదర్మకొనిది. అదద

ప్రకార్ంగా, దెైవసంబంధ్మైన ఇతర్ ఒడంబడికలనిిటి వల నే, బెైబిలు సంబంధ్మన
ై ఒడంబడికలను గూర్శున
పారథమిక ప్ర్శణామశీలకములు కీస
ీ త ునందల్వ కొీతత నిబంధ్నలో సపషర మగుచునివి. మొటర మొదటిదగ
ి ా, కొీతత
నిబంధ్నలో దెైవసంబంధ్మైన ఔదార్యము చదర్శయునిది. దదవుడు కొీతత నిబంధ్నను స్టిార్ప్ర్చుచుండిన
సందర్భములో ఆయన దదశబహిషుృతుల న
ై తన ప్రజలకు గొప్ప కనికర్మును చూపించునని వాగాేనం
చదశాడు. యిర్రుయా 31:34లో ఈ కిీంది మాటలు వారయబడియునివి:
నేనత వారి దో షములనత క్షమించి వారి పాపములనత ఇక్నెనాడరనత జ్ఞాపక్ము
చేస్టక
ి ొననత (యరముయా 31:34).

ఈ విధ్ంగా మర్శయు అనేకమన
ై విధానాలలో దదవుని కృపాకనికర్మును కొీతత నిబంధ్న సపషర ంగా

ప్రదర్శించుచునిది.

అదద సమయంలో, కొీతత నిబంధ్నలో మానవ సావమిభ్కిత సహితం ఒక అంశమైయునిది. దదవుడు తన

నియమములను ర్దుేచదయునని వాగాేనం చదయడం లేదు, గనుక అటిర నియమములకు లోబడకుండా
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ఆయన ఎవర్శనన
ై ను మినహాయించడు. అందుకు ప్ర్సపర్ం విర్మదధ ంగా ఆయన సావమిభ్కితని కోర్మతునాిడు.
అయితద దదవుడు యిర్రుయా 31:33లో ఈ కిీంది విధ్ంగా కూడా వాగాేనం చదయుచునాిడు:

వారి మనసతాలలో నఘ ధరువిధ ఉంచద్నత, వారి హృద్యము మీద్ దఘని వాాస్టెద్నత
(యరముయా 31:33).

దదవుని ప్రజలు చితత శుదిధతో ఆయనకు లోబడునటు
ో వార్మ ఆయన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును పతరమించద

హృదయం ఆయన వార్శకచ
ి ుునని ఈ వచనము తెల్వయజేయుచునిది.

చివర్శగా, సావమిభ్కితని ప్రదర్శించడం దావర్ా కలుగు ప్ర్శణామములు కూడా సపషర ంగా

తెల్వయుచునివి. ఇంకా, యిర్రుయా 31:34లో ఈ కిీంది మాటలు వారయబడియునివి:

నేనత వారికి దేవుడనెై యుంద్తనత, వారచ నఘక్ు జ్నతలగ్ుద్తరచ (యరముయా 31:34).
దదవుని ప్రజలు ఈ నిబంధ్న విధ్ులను గక
ై ొందుర్మ గనుక ఆయన తన ప్రజలపై గొప్ప దీవనలు

కుముర్శంచునని ఈ సూతరము అభ్యమిచిునది.

ఇప్ుపడు, కొీతత నిబంధ్న కీస
ీ త ునందల్వ దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున కడప్టి దశ యొకు నమూనాను

అనుసర్శసత ూ, మూడు దశలలో అమలులోనికి వచుుచునిదని మనము ఎలో ప్ుపడు జయాప్కముంచుకోవాల్వ.
కీీసత ు మర్శయు ఆయన అప సత లులు మొదటిసార్శ వచిునప్ుపడు కొీతత ఒడంబడికకు పారర్ంభోతివం

గావింప్బడింది. సంఘ చర్శతయ
ర ందంతటను కొీతత ఒడంబడిక సంఘములో ప్నిచదయుచుండు కీస
ీ త ు శకిత దావర్ా
వివిధ్ ర్రతులలో ఫలప్రదమగుచునే యుంటుంది. మర్శయు యుగసమాపిత యందు కీస
ీ త ు మహిమలో తిర్శగశ
వచిునప్ుపడు కొీతత ఒడంబడిక సమాప్త మవుతుంది.

మొదటిదిగా, కొీతత ఒడంబడికకు పారర్ంభోతివం గావింప్బడింది ఎందుకనగా కీీసత ు తన ఇహలోక

ప్ర్శచర్యను ప్ూర్శతచదశాడు. ఒడంబడిక ఆయన నుండి కోర్మచుండిన విషయాలనిిటిలోను కీస
ీ తు

నముకమన
ై వాడెై యుండెను. ఆయన ప్ుటిరనప్పటి నుండి కూడా తన ప్ర్లోకప్ు తండిర యిడల ఎనిడును
అవిధదయతను ప్రదర్శింప్లేదు. ఇంత కంటె ఎకుువగా, ప్రజల పాప్ములకు బల్వయాగముగా కీీసత ు స్టిలువ
మీద మర్ణించాడు గనుక, ఆయనయందల్వ ర్క్షణార్ామన
ై విశావసముగల వార్ందర్శకి ఆయన నీతి

ఆపాదింప్బడుచునిది. కీీసత ు ఒకుమార్ే చదస్టన
ి బల్వయాగము, అది ప్ునర్ావృతము కావలస్టిన అవసర్త
మర్నిటికినీ ర్ాకుండునంతగా ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై దెై యుండినది. ఈ విషయానిి హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత హెబ్ర.ర
10:12-14లో ఈ కిీంది విధ్ంగా చెప్ుపతునాిడు:

ఈయనయెత
ై ే [కీరసు త] పాపములనిమితు మై సదఘకాలము నిలుచత ఒక్క బలిని

అరిుంచి . . . దేవుని క్ుడిపార్యమున ఆస్ట్నతడఘయెనత. ఒక్క అరుణచేత ఈయన

పరిశుద్ధ పరచబడర వారిని సదఘకాలమునక్ు సంపూరచణలనతగా చేస్టయ
ి ునఘాడర (హెబ్రా.
10:12-14).

-27వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము

మూడవ పాఠము : దెైవికమైన ఒడంబడికలు

ఇటిర బల్వయాగమునుబటిర, కొీతత నిబంధ్నకు పారర్ంభోతివం గావింప్బడినది. హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత,

హెబ్రర 9:11-15లో ఈ కిీంది విధ్ంగా చెప్ుపతునాిడు:

. . . నితయమైన విమోచన సంపాదంచి . . . [కీరసు త] తన సవరక్ు ముతో ఒక్కసారే

పరిశుద్ధ సిలములో పావేశంచనత. . . వాగాదనమునత ప ంద్త నిమితు ము ఆయన
కొరతు నిబంధనక్ు మధయవరిుయెై యునఘాడర (హెబ్రా 9:11-15).

దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ో ను, పాప్ము నిమితత మై ఆయన
ర ును గూర్శున ప్రతి వివర్ము భ్దరప్ర్చబడునటు

తనను తాను ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై మర్శయు సంప్ూర్ణమునన
ై బల్వయాగముగా అర్శపంచడానికి దదవుడు తన

అదివతీయ కుమార్మని ప్ంపిసత ూ, తదావర్ా కొీతత నిబంధ్నను సాాపించడానికి ఆయన చర్శతల
ర ో జోకయము
చదసుకొనాిడు. ఆయనయందు ర్క్షణార్ామన
ై విశావసముగల వార్ందర్శకి ఆయన బల్వయాగము నితయ
క్షమాప్ణను కలుగజేసత ుంది. కీస
ీ త ు మొదటిసార్శ వచిునప్ుపడు చదస్టిన ర్క్షణార్ామైన కార్యము

పారముఖ్యమన
ై దెన
ై ప్పటికని
ి , కొీతత నిబంధ్నకు సంబంధించిన గొప్ప ర్క్షణ కొీతత నిబంధ్న మధ్యవర్శతగా ఆయన
కొనసాగశంచు కార్యముపై కూడా ఆధార్ప్డియునిది. తన ప్రజల ప్క్షాన ప్ర్లోకమందుని తన తండిర

స్టింహాసనము యిదుట కీస
ీ త ు ప్రతి దినము విజయాప్నము చదయుచునాిడు. మర్ొక ప్ర్ాయయం హెబ్రర ప్తిరక
ర్చయిత ఈ వాసత వానిి సూచించాడు. హెబ్ర.ర 7:24-25లో ఈ కిీంది మాటలు వారసుతనాిడు:
ఈయన నిరంతరము ఉనావాడర గ్నతక్ మారచులేని యాజ్క్తవము క్లిగిన

వాడఘయెనత. ఈయన తన దఘవరా దేవుని యొద్ద క్ు వచతువారి పక్షమున, విజ్ఞాపనము
చేయుట్క్ు నిరంతరము జీవించతచతనఘాడర గ్నతక్ వారిని సంపూరణ ముగా రక్ించతట్క్ు
శ్కిుమంతుడై యునఘాడర (హెబ్రా 7:24-25).

కీీసత ు మనలను ప్ర్శపాల్వసూ
త మన ప్క్షమున విజయాప్నము చదయుచునిందు వలన, మనము

ఆయనయందు ర్క్షణార్ామన
ై విశావసముగల వార్ందర్శని ఆయన మనమిప్ుపడు ఎదుర్ొునుచుని ప్ర్రక్షలు
మర్శయు కష్టారల గుండా బయటకు తెచుుననే ధెైర్యంగలవార్మై యుండవచుు.

చివర్శగా, కీస
ీ త ు మన పాప్ ఋణమును చెల్వోంచి, మన ప్క్షాన విజయాప్నము చదయుచునాిడు గనుక

మనము, ఒకానొక దినాన ఆయన తిర్శగశ వచిు, కొీతత నిబంధ్న వాగాేనములను నర్వేర్ముననే

ధెైర్యముగలవార్మై యుండవచుు. హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత, హెబ్రర 9:28లో దీనిని ఈ కిీంది మాటలలో
చెబుతునాిడు:

ఆలాగ్ుననే కీస
ర ు త క్ూడ అనేక్ుల పాపములనత భరించతట్క్ు ఒక్కసారే అరిుంపబడి,

తనకొరక్ు క్నిప్ెట్ర లకొని యుండరవారి రక్షణ నిమితు ము పాపములేక్ుండ రెండవసారి
పాతయక్షమగ్ునత (హెబ్రా 9:28).

ఆ దినము వచిునప్ుపడు, కీస
ీ త ునందు విశవస్టించిన ప్రతి ఒకుర్మ సంప్ూర్ణ ప్ర్శశుదధ తను మర్శయు

కొీతత ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భ్ూమికి సంబంధించిన దదవుని నితయ ర్ాజయములోని నితయజీవ వర్మును
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ప ందెదర్మ. కాబటిర బెబి
ై లులోని ఒడంబడికలను గూర్శు మనము చదువునప్ుపడు ప్రతి ఒకు ఒడంబడిక
కాలమును గూర్శున విలక్షణమైన ఉదాఘటింప్ులను జయాప్కముంచుకోడానికి మనము జయానవంతులమై

యుండుటకు తగు జయగీతత వహిసత ునాిము. కాని ఈ విలక్షణమైన ఉదాఘటింప్ుల కంటె దదవునితో కూడా గడిపన
ి
జీవితము యొకు విశేషత మర్శ ఎకుువగా ఉండినదనే విషయానిి కూడా మనము మనసుిలో

ఉంచుకోవాల్వ. దదవునితో చదసుకొనబడిన ఒడంబడిక జీవితంలోని ప్రతి దశలో ఒడంబడిక ప్ర్శణామశీలకముల
ప్ూర్శత సాాయి కల్వగశయుండినది.

దదవునితో నుండు నిబంధ్న జీవితం దెవ
ై సంబంధ్మన
ై ఔదార్యము, మానవ సావమిభ్కిత, మర్శయు

తతపర్శణామముల మూడింతల న
ై ప్ర్శణామశీలకములను ఎలో ప్ుపడు సూచిసుతందని మనము
తెలుసుకొనాిము గనుక, ఇక చివర్శ అంశానిి చూదాేము: నిబంధ్నల ప్రజలు.

నిబంధనల పాజ్లు
దదవుని నిబంధ్నల ప్రజలు ఎవర్ై యుండిర్శ? దెవ
ై సంబంధ్మన
ై నిబంధ్నలలో ఎవర్మ చదర్ుబడి
యుండిర్శ, ఎవర్మ మినహాయింప్బడి యుండిర్?
శ వవేవర్ై యుండిన ఈ ప్రజల దదవుని నిబంధ్నల

ప్ర్శణామశీలకములతో ఎలా సంబంధ్ంగలవార్ై యుండిర్శ? ఈ ప్రశిలకు సమాధానం చెప్పడానికి మనము
ర్ండు విషయాలను చర్శుంచుదాము; మొదటిదిగా, మానవాళ్లలో విభాగములను మనము అనేవషిదే ాము;
ర్ండవదిగా, మానవాళ్లలో వవేవర్మగా నుని ఈ విభాగములు, ఒడంబడిక ప్ర్శణామశీలకములకు ఎలా

అనవయింప్బడుతునాియో మనము చూదాేము. మొదట దదవుని ఒడంబడికలకు సంబంధించినంత వర్కు
మానవ జయతి విభ్జంప్బడిన విధానములను చూదాేము.

మానవజ్ఞత్రలోని విభాగ్ములు
దుర్దృషర వశాతు
త , నిబంధ్న ప్రజలను గూర్శు అతయధిక గందర్గోళము తల తు
త తుని ర్ోజులలో

మనము జీవిసుతనాిము. సర్ావసాధార్ణంగా, లోకంలో ర్ండు ర్కముల ైన ప్రజలునాిర్ని ఇవాంజల్వకల్
కైసతవులు తలసుతంటార్మ: విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు; ర్క్షింప్బడినవార్మ మర్శయు ర్క్షింప్బడనివార్మ.
పారథమికమన
ై ఈ వర్గ ములతో తపతపమీ లేదు; బెైబిలే ఈ విధ్ంగా అనేక ప్ర్ాయయాలు తెల్వయజేయుచునిది.
కాని సమసయలు తల తు
త చునివి ఎందుకనగా అనేక మంది ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు, విశావసులను దదవునితో
నిబంధ్నగలవార్శతోను, అవిశావసులను దదవుని నిబంధ్నలకు వలుప్ట ఉనివార్శతోను సమానులుగాను
ఎంచుచుందుర్మ. ఈ ప్రకార్మన
ై ఆలోచన ధర ర్ణిలో, ర్ండు ర్కముల ైన ప్రజలు మాతరమే ఉనాిర్మ —

ర్క్షింప్బడిన ప్రతి ఒకుడు దదవునితో గల నిబంధ్న సంబంధ్ంలోను, ర్క్షింప్బడని ప్రతి ఒకుడు నిబంధ్నకు
వలుప్టను ఉనాిడు.
-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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కాని దెవ
ై సంబంధ్మన
ై నిబంధ్నల ప్రజలను మనము మర్శ ఎకుువ జయగీతతగా చూచినటో యితద, ఈ

ర్ండింతల విభ్జన మానవ జయతిని తగశనంతగా వర్శణంచడం లేదనేది తవర్లోనే తదటతెలోమవుతునిది. మానవ
జయతి విభాగములును గూర్శు ఆలోచించునటు
ో మర్శ ఎకుువగా సమంజసమన
ై దెయ
ై ుండు మార్గ ము కోసం,

మనము ర్ండు విషయాలను ప్ర్శశీల్వంచుదాము: మొదటిది, దెైవసంబంధ్మైన నిబంధ్నల లోప్ల జర్శగన
శ
ప్రజల విభ్జన, మర్శయు ర్ండవదిగా, దెవ
ై సంబంధ్మన
ై నిబంధ్నలలో చదర్ుబడిన వార్శకిని,
మినహాయింప్బడిన వార్శకిని మధ్య జర్శగన
శ విభ్జన.

నిబంధనల లోపల
మొటర మొదటిగా, బెైబిలులోని ప్రతి నిబంధ్న లోప్ల ఒక ముఖ్యమన
ై విభ్జన కనబడుతునిదనే

విషయానిి గమనించడం ముఖ్యం. పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి ఒడంబడికలో విశావసులు మర్శయు

అవిశావసులు కలుప్బడి యుండిర్శ. ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నల విషయంలో ఈ
సంగతిని గమనించడం అంత కషర ం కాదు. అవి ఖ్చిుతంగా సార్వతిరకమన
ై నిబంధ్నలు అని పిలువబడినవి

ఎందుకనగా సమసత జనులు, వార్మ విశావసుల ైనా లేక అవిశావసుల న
ై ా, ఈ నిబంధ్నల మూలాన దదవునితో
అంటుకటర బడినవార్ై యునాిర్మ. ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్నలో సాాపింప్బడిన మూలాధార్మైన

సూతరములు ర్క్షణార్ామన
ై విశావసం గలవార్శకిని, అటిర విశావసం లేనివార్శకిని వర్శతసత ునాియి. నోవహుతో
చదయబడిన నిబంధ్నలో గల ప్రకృతిలోని సుస్టిార్తకు సంబంధించిన వాగాేనము విశావసులకును,

అవిశావసులకును వర్శతసత ుంది. కాబటిర పారచీన చర్శతర కాలములో, లోకంలో ఈ ర్ండు ర్కముల ైన ప్రజలుండిర్శ:
దదవునితో గల నిబంధ్నకు సంబంధించిన నిజమన
ై విశావసులు, మర్శయు అవిశావసులు.

అబారహాము, మోషత మర్శయు దావీదుతో చదయబడిన జయతీయ నిబంధ్నల విషయంలో ఇదద విధ్మైన

ప్ర్శస్టా తి
ి నలకొని యుండినది. ఈ నిబంధ్నలలో ప్రతి ఒకుటి విశావసులు మర్శయు అవిశావసులుగలదెై
యుండినది. పాత నిబంధ్న సపషర ం చదసత ునిటుర, శతాబే ములయందంతటను ఇశాీయియలీయులలోని

అధికశాతం ప్రజలు, దదవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ంగలవార్ై యుండినప్పటికని
ి వార్మ అవిశావసుల ై యుండిర్ని
ర్మజువు చదసుకొనాిర్మ. దదవుని నిబంధ్న ప్రజలుగా ఆ దదశమందంతటను, కొందర్మ మాతరమే యథార్ాంగా
విశవస్టించి వార్శ పాప్ముల నుండి శాశవతంగా ర్క్షింప్బడా్ర్మ. కాబటిర, జయతీయ ఇశాీయియలును గూర్శున

నిబంధ్నలలో విశావసులుండిర్శ మర్శయు అవిశావసులు కూడా ఉండిర్శ. ఈ విధ్ంగా, ఇశాీయియలీయులతో
చదయబడిన జయతీయ నిబంధ్నలకు సంబంధించిన ప్రజలు, చాలా వర్కు ఆదాము మర్శయు నోవహుతో
చదయబడిన సార్వతిరక నిబంధ్నలకు సంబంధించిన ప్రజల వల అగుపించార్మ.

కొీతత నిబంధ్నతో పల లుుకుంటే నిబంధ్న ప్రజలను గూర్శు మనము యోచించినప్ుపడు, మర్ొక చికుు

తల తు
త చునిది. ఎప్ుపడర ఒకప్ుపడు, కొీతత నిబంధ్న లోప్ల చదర్య
శ ుని ప్రతి ఒకుర్మ యథార్ామన
ై

విశావసుల ై యుందుర్నేది, కొీతత నిబంధ్నను గూర్శున వాగాేనమై యుండినది. యిర్రుయా 31:34లో, ఈ
వాసత వానిి యిర్రుయా నొకిువకాుణిసత ుని విధానానిి ఈ కిీంది మాటలలో గమనించండి:
నేనత వారికి దేవుడనెై యుంద్తనత వారచ నఘక్ు జ్నతలగ్ుద్తరచ; వారచ మరి ఎనాడరనత
యెహో వానత గ్ూరిు బో ధన ంద్తద్ము అని తమ ప రచగ్ువారికగ
ి ాని తమ
-30వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము

మూడవ పాఠము : దెైవికమైన ఒడంబడికలు

సహో ద్రచలక్ుగాని ఉపదేశ్ము చేయరచ. నేనత వారి దో షములనత క్షమించి వారి
పాపములనత ఇక్ నెనాడరనత జ్ఞాపక్ము చేస్టికొననత (యరముయా 31:34).

దదవుని ప్రజలు, ఎటువంటి మినహాయింపన
ై ను లేకుండా ప్రతి ఒకుర్మ దదవుని ఎర్శగన
శ వార్ై, తమ

పాప్ముల నుండి సంప్ూర్శతగా విమోచింప్బడుదుర్నేది కొీతత నిబంధ్న నిర్రక్షణయిై యుండినది.

కాని ఇది కొీతత నిబంధ్న యొకు దెవ
ై విధియిై యుండగా, కొీతత నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజయము మూడు

దశలలో నర్వేర్మతునిదని మనము మర్ొక ప్ర్ాయయం జయాప్కం చదసుకొనవల ను. కీస
ీ త ు యొకు మొదటి

ర్ాకడలో దానికి పారర్ంభోతివముజర్శగశంది, ఈనాడు అది సంఘములో కొనసాగుచునిది, మహిమలో కీస
ీ తు
తిర్శగశ వచిునప్ుపడు అది దాని చర్మదశకు చదర్మకొంటుంది. అనగా, కీీసత ు మొదటిసార్శ ఈ లోకమునకు
వచిునప్ుపడు కొీతత ఒడంబడిక యొకు నిర్రక్షణలు ఆకసాుతు
త గా లేక ప్ూర్శతగా సంభ్వింప్లేదని మర్ొక
మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.

తతఫల్వతంగా, సంప్ూర్ణ ర్క్షణను తదడానికి కీస
ీ త ు తిర్శగశ వచుు ప్ర్యంతం, కొీతత ఒడంబడికలో

విశావసులుంటార్మ మర్శయు అవిశావసులుంటార్మ. ఒక ప్రకు, కొీతత ఒడంబడిక ప్రకార్మన
ై ప్రజలలో

కీీసత ునందల్వ ర్క్షణార్ామన
ై విశావసమును చదస్టికొనిన స్ట్త ప్
ర ుర్మషులుంటార్మ. యూదుల ైనా లేదా అనయజనుల ైనా,
వార్మ కీస
ీ త ు ర్కత ంచదత కొనబడి విశావసమునుబటిర నితయముగా నీతిమంతులుగా తీర్ుబడిన యథార్ామన
ై
విశావసుల ై యునాిర్మ. మర్ొక ప్రకు కొీతత ఒడంబడిక ప్రకార్మైన ప్రజలలో, వార్మ యథార్ామైన

విశావసులుకార్మ, కాని వార్శలో ర్క్షణార్ామైన విశావసం లేకపల యినప్పటికిని కొీతత ఒడంబడిక సంబంధ్మైన
దీవనలను ఎంతో కొంత మేర్కు అనుభ్వించిన యూదులుంటార్మ, అనయజనులు కూడా ఉంటార్మ.
సంఘములోని అవిశావసులను గూర్శు అప సత లుడెన
ై యోహాను, 1 యోహాను 2:19లో

మాటలాడుతుని విధానానిి గమనించండి:

వారచ మనలోనతండి బయలువెళిురి గాని వారచ మన సంబంధతలు కారచ. వారచ మన

సంబంధతల ైతే మనతో క్ూడ నిలిచియుంద్తరచ; అయతే వారంద్రచ మన సంబంధతలు
కారని పాతయక్ష పరచబడరనట్ల
ు వారచ బయలువెళిురి (1 యోహానత 2:19).

అప సత లుడు ఇచుట కస
ై త వ విశావసమును విడిచిపటుర వార్శని గూర్శు వారసుతనాిడు. ఒక విధ్ంగా,

వార్మ “మన సంబంధ్ులు” అని చెప్ుపతునాిడు, అనగా, వార్మ కస
ై త వ సంఘములో భాగమై యుండిర్శ. కాని,
విశావసమును విడచిపటురట దావర్ా, వార్మ “నిజముగా మన సంబంధ్ులు కార్మ” అనే విషయానిి వార్మ

సపషర ం చదశార్ని కూడా అతడు చెబుతునాిడు; అనగా, వార్మ యథార్ామన
ై విశావసులు కార్మ. ఈ విషయం
అతనికలా తెలుసు? అతడు చెబుతునిటుర, వార్మ నిజముగా మన సంబంధ్ుల ై యుండినటో యితద, వార్మ

మనతో కూడా నిల్వచియుందుర్మ. అనగా, వార్మ అంతము వర్కు విశవసనీయమన
ై వార్మగా నిల్వచియుందుర్మ.
సంఘ సభ్ుయల జయబితాలలో, వార్శ పాప్ముల నుండి ర్క్షింప్బడినవార్మ మర్శయు ర్క్షింప్బడనివార్మ

సహితం చదర్ుబడియునాిర్నే విషయం మనకందర్శకి తెల్వస్టిందద. కొీతత ఒడంబడికలకు సంబంధించినవార్శగా

ల కిుంప్బడుతుని ప్రతి ఒకుర్మ నిజముగా ర్క్షింప్బడినవార్ని ఏ ఒకుర్న
ై ను సావధికార్ప్ూర్వకంగా చెప్పడం
-31వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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లేదు. ఈ తార్తమయమును మనము ఎలో ప్ుపడు ప్స్టిగటర లేకపల యినప్పటికిని, కీస
ీ త ు తిర్శగశ వచుు ప్ర్యంతం,

సంఘము, కొీతత ఒడంబడికకు సంబంధించిన సమాజంలో, యథార్ామన
ై విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు
కూడా ఉంటార్ని పాత నిబంధ్న సపషర ంగా బో ధిసత ునిది.

క్లుపుకొనబడిన మరియు మినహాయంపబడిన
ర్ండవ సాానంలో, కొనిి ఒడంబడికలలో కలుప్ుకొనబడినవార్శకిని, మినహాయింప్బడినవార్శకిని మధ్య
మానవులలో నుని ముఖ్యమైన ఒక విభ్జనను కూడా మనము గుర్శతంచాల్వి ఉనిది. ఆదాము మర్శయు

నోవహుతో చదయబడిన సార్వతిరక ఒడంబడికలలో ప్రతి ఒకుర్మ కలుప్బడి యునాిర్ని మనమిప్ుపడు అర్ాం
చదసుకొంటునాిము; ఈ ఒడంబడికల మూలములు మర్శయు ఈ ఒడంబడికలలో సాాపింప్బడియుని
సావభావిక సుస్టిార్త నుండి ఏ ఒకుర్ైనను మినహాయింప్బడలేదు. కాని దదవుడు ఇశాీయియలును తన
ప్రతయద కమైన ప్రజలుగా ఏర్పర్చుకొనగానే మానవజయతి ప్ర్శస్టా తి
ి మార్శపల యింది.

ఇశాీయియలు ప్రజలు దదవుని నిబంధ్న ప్రజలుగా ఎంపిక చదసుకొనబడటంతో, ఒక చికుు తల తిత నది.

అబారహాము, మోషత మర్శయు దావీదుతో చదయబడిన ఒడంబడికలలో విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు
కల్వస్టియుండిర్నే విషయానిి మనము ఇదివర్కే తెలుసుకొనాిము. కాని ఈ ఒడంబడికలు

ప్రతయద కించుకొనబడిన ఒక ప్రజయగుంప్ుతో, ఇశాీయియలీయులు మర్శయు ఇశాీయియలులోనికి దతత తు చదసుకొనబడిన
కొదిేమంది అనయజనులతో చదయబడినవి. అనగా, సర్వసాధార్ణంగా, అనయ జనాంగములు ఈ ఒడంబడికలలో

నుండి మినహాయింప్బడినవని దీని అర్ాం. ఖ్చిుతంగా చెప్ుపకోవాలంటే, అనయజనులను కలుప్ుకొని, సమసత
జనులు సార్వతిరక ఒడంబడికలకు సంబంధించిన ప్రజల ైయునాిర్మ, కాని అనయజనులు ఇశాీయియలుతో

చదయబడిన ప్రతదయకమన
ై జయతీయ ఒడంబడికలకు సంబంధించిన ప్రజల ై యుండలేదు. ఎఫసుి ప్టర ణంలోని
అనయజనులు కీస
ీ త ునంగరకర్శంప్క మునుప్ు వార్శని పౌలు వర్శణసత ుని తీర్మను గమనించండి. ఎఫస్ట్. 2:12లో
పౌలు ఈ కిీంది విధ్ంగా వారసుతనాిడు:

ఆ కాలమంద్త ఇశారయేలుతో సహపౌరచలుకాక్, పరదేశులునత, వాగాదన నిబంధనలు
లేని పరజ్నతలునత, నిరమక్షణలేనివారచనత, లోక్ మంద్త దేవుడరలేనివారచనెైయుండి,
కీరసు తక్ు ద్ూరసతిల ై యుంట్ిరని మీరచ జ్ఞాపక్ము చేస్టికొనతడి (ఎఫెస్ట్. 2:12).

ఇశాీయియలుతో చదయబడిన జయతీయ నిబంధ్నలకు వలుప్ల ఉండిన ప్రజలు, దదవుడు మర్శయు నిర్రక్షణ

లేనివార్మనై యుండిర్శ. కాబటిర, మనము జయతీయ నిబంధ్నలకు వచదుసర్శకి, లోకంలో వాసత వానికి మూడు
ర్కముల న
ై ప్రజలునాిర్మ: దదవుడు ఇశాీయియలుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలో యథార్ామన
ై విశావసుల ై

యుండినవార్మ, మర్శయు అదద నిబంధ్నలో అవిశావసుల ై యుండినవార్మ, మర్శయు అదద నిబంధ్నకు
వలుప్ట ఉండినవార్మ.

అదద మూడింతల ప్ర్శస్టా తి
ి కొీతత ఒడంబడికకు కూడా వర్శతసత ుంది. మనమింతకు మునుప్ు

తెల్వస్టికొనినటురగా కీస
ీ త ు మహిమలో తిర్శగశ వచుు ప్ర్యంతము కొీతత ఒడంబడికలో విశావసులు మర్శయు

అవిశావసులు కూడా చదర్య
శ ుందుర్మ. కాని కొీతత ఒడంబడికలో నుని ఈ ర్ండు ర్కముల ైనవార్శతో కూడా,
-32వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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మనము మూడవ వర్గ మును కలపాల్వి ఉంటుంది: సువార్త ను తృణీకర్శంచు స్ట్త ర ప్ుర్మషులు; వార్మ కస
ై త వులని
ఒప్ుపకొననివార్మ; సంఘములో సభ్ుయలు కానివార్మ. వీర్మ కొీతత ఒడంబడికలో నుండి వల్వవేయబడినార్మ.

జయతీయ ఇశాీయియలు యొకు పాత నిబంధ్న కాలములో నిబంధ్నకు వలుప్ట ఉండినవార్మ పారథమికంగా
అనయజనుల ై యుండగా, ఇప్ుపడు కీస
ీ త ు ఏతెంచెను గనుక, కొీతత నిబంధ్నకు వలుప్ట ఉండినవార్శలో

కీీసత ునందు లేదా ఆయన సంఘమునందు సభ్ుయలుకాని యూదులు మర్శయు అనయజనులు చదర్శయునాిర్మ.

కాబటిర లేఖ్నములు, దెైవసంబంధ్మన
ై నిబంధ్నలకు సంబంధించినంత వర్కు మానవ జయతిని నానా

విధ్ములుగా విభాగశంచుచునివనే విషయానిి మనము గమనిసుతనాిము. సార్వతిరక నిబంధ్నలలో సమసత
జనులు, విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు కూడా చదర్య
శ ుండిర్శ. జయతీయ నిబంధ్నలు అనయజనులలోని

అధిక శాతమును మినహాయించినవి, కాని విశావసులను మర్శయు అవిశావసులను కూడా కలుప్ుకొనిది.

కీీసత ు మహిమలో తిర్శగశ వచిు తన సంఘమును శుదిధచయ
ద ునంత వర్కు, కొీతత నిబంధ్న, కస
ై త వ విశావసంలో
పాలులేని యూదులను మర్శయు అనయజనులను మినహాయిసుతంది, కాని విశావసులు మర్శయు
అవిశావసుల ైయుని యూదులను మర్శయు అనయజనులను కూడా కలుప్ుకొంటుంది.

దదవుని నిబంధ్నలకు సంబంధించినంత వర్కు మానవజయతి ఆ యా గుంప్ులుగా ఎలా

విభ్జంప్బడిందర మనము తెలుసుకొనాిము గనుక, మనమిప్ుపడు మర్ొక విషయానిి చూదాేము:
నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములు — దెవ
ై సంబంధ్మన
ై ఔదార్యము, మానవ సావమిభ్కిత మర్శయు,

ప్రదర్శింప్బడు సావమిభ్కితకిని, సావమిదరర హము వలన కలుగు ప్ర్యవసానములు — ఆ యా గుంప్ులకు ఎలా
వర్శతంచాయి?

పరిణఘమశీలక్ముల అనవయము
పాత నిబంధ్న యొకు ఆదిమ అర్ామును గీహస
ి త ూ దానిని ఎలా అనవయించుకోవాలో అని ఆశిసూ
త
మనము దానిని చదువునప్ుపడు, పాత నిబంధ్నను మన కంటె ముందుగా చదివిన పాత నిబంధ్న

ఇశాీయియలీయులు మర్శయు దానిని ఈ ర్ోజులలో చదువుతుని కస
ై త వులమైన మనము, అదద విధ్మన
ై
మూడింతల మానవ జయతి విభ్జనను అనగా, నిబంధ్నకు వలుప్ల ఉనివార్మ, నిబంధ్నలో నుని
అవిశావసులు, మర్శయు నిబంధ్నలో ఉని విశావసులను ఎదుర్ొునుచునాిమనే విషయం
జయాప్కముంచుకొనడం ముఖ్యం.

అనగా, పాత నిబంధ్న ఇశాీయియలీయుల కాలములో జీవించుచుండిన ప్రజలకు నిబంధ్న

ప్ర్శణామశీలకములు అనవయింప్బడిన విధానమును అర్ాంచదసుకొంటూ, ఆదిమ అర్ాంతో కూడిన ఆ
ప్ర్శమాణములతో ఈ ర్ోజులలోని ప్ర్శస్టా త
ి ులలో సంబంధ్ం ఏర్పర్చాలని మనము నిర్రక్షించినటో యితద,
మనము ఎలో ప్ుపడు మూడు ర్కముల న
ై ఈ ప్రజల దృష్టారా ఆలోచించాల్వి ఉంటుందనేది దీని

అర్ామయ
ై ునిది. మొదటిదగ
ి ా, ఇశాీయియలుతో చదయబడిన జయతీయ నిబంధ్నల నుండి మినహాయింప్బడిన

అవిశావసులను గూర్శు మర్శయు, కొీతత నిబంధ్న నుండి మినహాయింప్బడిన అవిశావసులను గూర్శు మనము
యోచించాల్వ. ర్ండవదిగా, ఇశాీయియలుతో చదయబడిన జయతీయ నిబంధ్నలలో చదర్ుబడిన అవిశావసులను
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గూర్శు మర్శయు, కొీతత నిబంధ్నలో చదర్ుబడిన అవిశావసులను గూర్శు మనము యోచించాల్వ. మూడవదిగా,
ఇశాీయియలుతో చదయబడిన జయతీయ నిబంధ్నలలో చదర్ుబడిన విశావసులను గూర్శు మర్శయు, కొీతత
నిబంధ్నలో చదర్ుబడిన విశావసులను గూర్శు మనము యోచించాల్వ.

నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములు ఇశాీయియలుతో చదయబడిన మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో నుండి

మినహాయింప్బడిన అవిశావసులకు అనవయించు విధానమును మొదట చూదాేము.

అవిశావసతలు మినహాయంపబడరట్
వాసత వానికి ఈ అవిశావసులు నశించిన ప్రజల వల జీవించుచునిప్పటికిని ఆదాము మర్శయు

నోవహుతో చదయబడిన సార్వతిరక నిబంధ్నలలో వార్మ పాలొగనుచునాిర్మ; ఈ నిబంధ్నలకు సంబంధించిన

మూడు ప్ర్శణామశీలకముల చదత వార్శ జీవితములు ప్రభావితం చదయబడుచునివి. మొటర మొదటిగా, సమసత
ప్రజల ప్టో ప్రదర్శింప్బడిన కనికర్ము దావర్ా అవిశావసులందర్మ దదవుని దయను అనుభ్విసాతర్మ. మతత యి
5:45లో యియసు ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:

ఆయన చడ్ వారిమీద్నత మంచివారిమీద్నత తన సూరచయని ఉద్యంపజ్ేస్టి,

నీత్రమంతులమీద్నత, అనీత్ర మంతులమీద్నత వరషము క్ురిప్ించతచతనఘాడర (మతు య
5:45).
మనము ఈ ఆశీర్ావదములను “సాధార్ణ కృప్” అని పిలుసుతంటాము ఎందుకనగా అవి ర్క్షణార్ామైన

కనికర్ములు కావు, కాని సమసత మానవుల ప్టో చూపింప్బడిన కృప్యియ
ై ునిది.

ర్ండవ సాానంలో, జయతీయ మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలకు వలుప్ల నుని అవిశావసులు సహితం వార్శ

సృషిరకర్త యిడల సావమిభ్కితగలవార్ై యుండుట వార్శ విధియియ
ై ునిది. మినహాయింపన
ై నిబంధ్నలకు
వలుప్ల నుని అనేక మంది అవిశావసులు ఇశాీయియలునకు మర్శయు సంఘమునకియయబడిన ప్రతదయక

ప్రతయక్షీకర్ణము గూర్శు కనీసం కొంత జయానమన
ై ా కల్వగశయునాిర్మ, గనుక ఈ జయానము వార్శని సావమిభ్కితగల

విశావసబదుధలనుగా చదయుచునిది. కాని దీనిని మించి, పాత నిబంధ్న లేక కొీతత నిబంధ్న బో ధించు ఏ బో ధ్
గూర్శుయిన
ై ను నిర్శేషరమైన ఏ జయానమైనను లేనివార్మ సాధార్ణ లేదా సావభావికమన
ై ప్రతయక్షీకర్ణము దావర్ా

పారపిత ంచునది, మర్శయు వార్మ దదవుని స్టతవింప్వలస్టినవార్ై యునిర్ను వార్శ కర్త వయములను గూర్శున మౌల్వక
అవగాహనను కల్వగశయునాిర్మ. పౌలు ఈ విషయానిి ర్ోమా 1:20లో ఈ కిీంది విధ్ంగా చెబుతునాిడు:
ఆయన అద్ృశ్య లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయశ్కిుయు దేవతవమునత, జ్గ్ద్తతుత్రు
మొద్లుకొని సృషిరంపబడిన వసతువులనత ఆలోచించతట్వలన తేట్పడరచతనావి గ్నతక్
వారచ నిరచతు రచల ై యునఘారచ (రోమా 1:20).

కాబటిర, ఇశాీయియలుతో చదయబడిన నిబంధ్నలు మర్శయు కొీతత నిబంధ్నకు వలుప్ల అవిశావసులు

సహితం వార్శ సృషిరకర్త ను ఆర్ాధిసత ూ ఆయనను స్టతవించవల నను మౌల్వక కర్త వయముగలవార్ై యునాిర్మ.
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మూడవసాానంలో, జయతీయ నిబంధ్నలు మర్శయు కొీతత నిబంధ్నకు వలుప్ల నుని అవిశావసులు

వార్మ చదప్టిరన చర్యల ప్రకార్మన
ై ప్ర్యవసానములను అనుభ్విసాతర్మ. అప్ుపడప్ుపడు, అవిశావసులు ఆయన
సతయముననుసర్శసత ూ జీవించినప్ుపడు దదవుడు వార్శకి తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను అనుగీహిసత ుంటాడు.

ఇటువంటి అవిశావసుల మధ్యయిైనను, వివేకముతో కూడిన జీవితము లాభ్ములను సమకూర్ముతుంది.
ఇతర్ సమయాలలో, అతిదుషర మైన వార్శ తిర్మగుబాటు ప్టో దదవుడు తాతాుల్వక శాప్ములతో ప్రతిసపందిసత ాడు.
నిబంధ్నకు వలుప్ల నుని వార్మ ఇటువంటి మిశిీతమన
ై అనుభ్వాలను అనుభ్వించినప్పటికని
ి , కీస
ీ త ు తిర్శగశ
వచిునప్ుపడు, ఈ అవిశావసులు దదవుని నుండి ఏ ఆశీర్ావదమునన
ై ను ప ందర్మ. వార్మ నితయ తీర్మపను

మాతరమే అనుభ్విసాతర్మ. ఈ విధానములలో, ఇశాీయియలుతో చదయబడిన జయతీయ నిబంధ్నలకు వలుప్ల
నుని అవిశావసులు, మర్శయు కొీతత నిబంధ్న నుండి మినహాయింప్బడిన అవిశావసులు సార్వతిరక
నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములను ఈనాడు అనుభ్విసాతర్మ.

అవిశావసతలు క్లుపుకొనబడరట్
మనము యోచిసుతని మానవజయతిలోని ర్ండవ వర్గ ము, ఇశాీయియలుతో చదయబడిన జయతీయ

నిబంధ్నలు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న లోప్ల ఉని అవిశావసుల వర్గ మైయునిది. దెవ
ై సంబంధ్మన
ై

నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములు వీర్శకి ఎలా వర్శతసత ాయి? మొటర మొదటిగా, దదవుడు ఈ నిబంధ్నలకు

వలుప్ల నుని వార్శ కంటె, ఈ ప్రజల ప్టో నే ఎంతో ఎకుువ దయను మర్శయు కనికర్మును చూపించాడు.
నిజమే, వార్శకి ర్క్షణార్ామైన కృప్ చూపింప్బడలేదు ఎందుకనగా వార్మ యథార్ామైన విశావసులు కార్మ.

అటో యినను, కొీతత నిబంధ్న సంఘములో భాగమై యుండుట వలన గొప్ప సానుకూలతలు ఇప్ుపడుని
విధ్ంగానే, ఇశాీయియలుతో భాగమై యుండుట వలన పాత నిబంధ్నలో యింకా ఎకుువన
ై

సానుకూలములుండినవి. అవిశావసుల ై యుండిన ఇశాీయియలీయులకు సహితం కల్వగశన మేలులను వర్శణసత ూ,
దదవుని ప్రతయద క నిబంధ్నలలో పాలొగనుట వలన ఏర్పడిన సానుకూలతలను గూర్శు అప సత లుడెన
ై పౌలు
మననం చదశాడు. ర్ోమా 9:4లో పౌలు ఈ కిీంది విధ్ంగా వారసుతనాిడు:

వీరచ ఇశారయేలీయులు; ద్తు పుతాతవమునత మహిమయు నిబంధనలునత ధరుశాసు ర
పాధఘనమునత అరునఘచఘరాద్తలునత వాగాదనములునత వీరివి (రోమా 9:4).

ఈ నిబంధ్నలకు వలుప్ల నుని అవిశావసుల ప్టో ఆయన ప్రదర్శించుదాని కంటె, దదవుడు

ఇశాీయియలుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలలోను, కొీతత నిబంధ్నలోను నుని అవిశావసుల ప్టో అతి గొప్ప కనికర్మును
చూపిసత ాడు.

పాత నిబంధ్నలో, అవిశావసుల ై యుండిన యూదులు ఐగుప్ుత దదశంలో నుండి విమోచింప్బడా్ర్మ.

వార్మ దదవుని కృపాసహితమైనదెై యుండిన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును స్ట్నాయి కొండపై ప ందార్మ. వార్మ వాగాేన

దదశానిి జయించార్మ. వార్మ ర్ాజైన దావీదు మర్శయు అతని కుమార్మల ఏలుబడుల చదత దీవింప్బడా్ర్మ. అదద
విధ్ంగా, కొీతత నిబంధ్న సంఘములోని అవిశావసులకు యథార్ామన
ై విశావసుల చదత ప్ర్శచార్ము

చదయబడుతునిది; బో ధింప్బడుచుండు దదవుని వాకయమును వార్మ వినుచుందుర్మ; వార్మ ప్ర్శశుదాధతు
-35వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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కార్యములో పాలుప్ంచుకొందుర్మ. ఈ విధ్ంగాను మర్శయు ఇతర్ విధానాలలోను, ప్రతదయకమన
ై నిబంధ్న
సమాజములోని అవిశావసులప్టో దదవుడు తన గొప్ప దయను చూపించాడు.

ర్ండవ సాానంలో, నిబంధ్న లోప్ల ఉండుట దావర్ా ఈ మేలులను ప ందుటతో పాటు, జయతీయ

నిబంధ్నలలోని మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని అవిశావసులు హెచెైున సావమిభ్కితని ప్రదర్శింప్వలస్టినవార్ై
యునాిర్మ. ఈ నిబంధ్నల నుండి మినహాయింప్బడిన అవిశావసుల కంటె, దదవుని చితత మును గూర్శున అతి
గొప్ప జయానమును వార్ే ప ందార్మ; కాబటిర, వార్మ మర్శ ఎకుువ విధదయతను ప్రదర్శిసూ
త , మర్శ ఎకుువగా
ఆయనను స్టతవించవలస్టినవార్ై యునాిర్మ. లూకా 12:48లో యియసు ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:

ఎవనికి ఎక్ుకవగా ఇయయబడనో వానియొద్ద ఎక్ుకవగా తీయజూతురచ (లూకా 12:48).
దదవుని వాకయములోని సతయములను వినువార్మ, ఆయన మార్గ ములను ఎర్శగన
శ వార్మ, ఆయన

యిడల సావమిభ్కితగలవార్ై యుండుటకు బాధ్ుయల య
ై ునాిర్మ.

మూడవ సాానంలో, జయతీయ నిబంధ్నలు మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులు, వార్మ

ప్రదర్శించు ర్ాజభ్కిత మర్శయు ర్ాజదరర హమునకు తగశన ప్ర్యవసానములను సహితం అనుభ్విసాతర్మ. మర్ొక
ప్రకు వార్మ ఈ జీవితంలో హెచుెై న దీవనలను మర్శయు శాప్ములను అనుభ్విసాతర్మ, అవి అనేక విధ్ముల ైన
తాతాుల్వక దీవనలు మర్శయు శాప్ముల ైయుండును. అయితద మర్ొక ప్రకు కీస
ీ త ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు,

దదవునితోగల నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులకు ఒకే ఒకు ఆశ అందుబాటులో ఉంటుంది: నితయ శాప్ము,
నితయ తీర్మప. కీీసత ునందుని దదవుని వాగాేనములను వార్మ నములేదు, గనుక వార్మ పాప్ములోనే
నశించినవార్మగా నిల్వచియుండి నితయ శిక్షకు గుర్శయగుదుర్మ.

కొీతత నిబంధ్నలో అవిశావసులకు విర్ోధ్ంగా వచుు హెచుెై న నితయ తీర్మపను గూర్శు హెబ్రర ప్తిరక

ర్చయిత హెచుర్శంచాడు. హెబ్రర 10:28-29లో అతడు ఈ కిీంది విధ్ంగా వారసుతనాిడు:
ఇట్ల
ు ండగా దేవుని క్ుమారచని, పాద్ములతో తరాకిక, తఘనత పరిశుద్ధ పరచబడరట్క్ు

సాధనమైన నిబంధన రక్ుమునత అపవితామన
ై దగా ఎంచి, క్ృపక్ు మూలమగ్ు ఆతునత
త్రరసకరించినవాడర ఎంత ఎక్ుకవెైన ద్ండనక్ు పాతుాడరగా ఎంచబడరనని మీక్ు
తోచతనత? (హెబ్రా. 10:28-29).

ఈ ప్రజలు “నిబంధ్న ర్కత ము” చదత “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడిన” ప్రజల ై యునాిర్నే విషయానిి ఇచుట

గమనించండి. అలాగని, వీర్మ ర్క్షింప్బడా్ర్ని అర్ాం కాదు, కాని వార్మ ఆయనతో నిబంధ్నగలవార్ై

యునిందునుబటిర వార్మ కేవలము దదవుని కొర్కు ప్రతదయకప్ర్చుకొనబడినవార్ై యుండిర్శ. ఈ ప్రజలు, ఎంతో
కొంత మేర్కు ఎలో ప్ుపడు చదస్టన
ి టేో , దదవునికి విర్ోధ్ంగా తిర్మగుబాటు చదస్టన
ి ప్ుపడు, వార్శకి ఒకే ఒకు నిర్రక్షణ
ఉంటుంది, అది దదవుని నితయ తీర్మప, ఆయన తన శతురవుల కోసం ప్రతయద కించి ఉంచబడిన తీర్మప. ఈ తీర్మప
యింకా ఎకుువ తీవరమైనదెై యుంటుంది ఎందుకనగా వార్శకి చూపింప్బడిన కనికర్ము ఎంతో గొప్పదెై
యుండినది.
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సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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కాబటిర, జయతీయ నిబంధ్నలు మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులకు, దెైవసంబంధ్మన
ై

ఔదార్యమును గూర్శున ప్ర్శణామశీలకములు, మానవులు ప్రదర్శించాల్విన ర్ాజభ్కిత మర్శయు సంబంధిత
ప్ర్యవసానములు హెచిుంప్బడినవనే విషయానిి మనము తెలుసుకొంటునాిము. కాని అంతిమ

విశేోషణలో, వార్మ మార్మమనసుి నొందక ర్క్షణార్ామైన విశావసమును వినియోగశంచుకొనక పల యినటో యితద,
ఈ అవిశావసులు దదవుని నితయ తీర్మపను తప్పక అనుభ్విసాతర్మ.

విశావసతలు క్లుపుకొనబడరట్
నిబంధ్న లోప్ల ఉని యథార్ామన
ై విశావసులు, పాత నిబంధ్నను చదువుచుండగా మనము

యోచిసూ
త ఈనాడు అనవయించుకొనవలస్టిన మూడవ మానవ వర్గ మైయునిది. కీస
ీ త ునందల్వ నితయ

జీవమునకు తిర్మగులేని విధ్ంగా విధివిహితమయ
ై ుని ఈ ప్రజలు ఆశుర్యజనకంగా దదవుని ప్రతయద కమైన

ప్రజల ైయునాిర్మ. యథార్ామన
ై విశావసులు ప్టో చూపింప్బడిన దెవ
ై సంబంధ్మన
ై ఔదార్యము, పాప్ముల
క్షమాప్ణ మర్శయు దదవునితో నితయ సహవసముతోపాటు, నిర్పతక్షంగా అతయంత అపార్మైనదెై యునిది.
ర్ోమా. 8:1-2లో పౌలు ఇలా వారసుతనాిడు:
కాబట్ిర యపుుడర కీస
ర ు తయేసతనంద్తనావారికి ఏ శక్ావిధయు లేద్త. కీరసు తయేసతనంద్త

జీవమునిచతు ఆతుయొక్క నియమము పాపమరణముల నియమము నతండి ననతా

విడిప్ించనత. ఎట్ు నగా ధరుశాసు రము దేనిని చేయజ్ఞలక్పో యెనో దఘనిని దేవుడర చేస్టన
ె త
(రోమా. 8:1-2).

అదద సమయంలో, మనము దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు విధించు శిక్షావిధి లేనివార్మై యుండగా, దదవుడు

కీీసత ునందు మన నిమితత ము చదస్టిన దానికొర్కైన కృతజా తతో, ర్ాజభ్కితతో కూడిన విధదయతను ప్రదర్శించడానికి
మనము పిలువబడి యునాిము. అందుచదతనే ర్ోమా 8:7లో పౌలు విశావసులకును అవిశావసులకును గల
తార్తమయమును ఈ కిీంది మాటలలో చూపిసత ునాిడు:
శ్రమరానతసారమైన మనసతా దేవునికి విరోధమైయునాద. అద దేవుని
ధరుశాసు మ
ర ునక్ు లోబడద్త (రోమా 8:7).

ఇందుకు భినింగా, దదవుని పతమి
ర ంచు మనసుి ఆయన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు లోబడుతుంది. కాబటిర

ర్ోమా. 8:12-13లో పౌలు ఈ కిీంది మాటలు చదర్ాుడు:

కాబట్ిర , సహో ద్రచలారా, . . . శారమర కిరయలనత చంప్ిన యెడల జీవించద్రచ (రోమా.
8:12-13).

అనగా, విశావసులు అవిశావసులకు భినింగా జీవించడానికి బదుధల ైయునాిర్మ, అనగా ర్క్షణను

సంపాదించుకొనుటకు కాదు, గాని దదవునిని గౌర్వించడానికి వార్మ దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు
లోబడవలస్టినవార్ై యునాిర్ని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.
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పాత నిబంధ్న ఇశాీయియలీయుల వల , వార్శ విశావసము ప్ర్రక్షింప్బడి అది నిశులమైనదని

ర్మజువుచదయడానికి కస
ై త వులు లేఖ్నములలోని నియమ నిబంధ్నలను అనివార్యంగా అనుసర్శంచాల్వినవార్ై
యునాిర్మ. పాత నిబంధ్నలోని యథార్ామైన విశావసులు మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు లోబడుచు, వార్శ

విశావసమును నిర్ూపించుకొనవల నని వార్శకి పిలుప్ు ఇయయబడింది. దివతీ. 8:2లో మోషత ప్రజలతో ఈ కిీంది
విధ్ంగా మాటలాడుతునాిడు:
మరియు నీవు ఆయన ఆజ్ా లనత గెైకొంద్తవో లేదో నినతా శోధంచి నీ హృద్యములో
నతనాద తలుసతకొనతట్క్ు నినతా అణచత నిమితు మునత అరణయములో ఈ నలువద

సంవతారములు నీ దేవుడన
ై యెహో వా నినతా నడిప్ించిన మారగ మంతట్ిని జ్ఞాపక్ము
చేస్టక
ి ొనతము (దవతీ. 8:2).

కొీతత నిబంధ్న కస
ై త వులు కూడా ఇదద విధ్మన
ై ప్ర్రక్షకు పిలువబడియునాిర్మ. 2 కొర్శంథీ. 13:5లో

పౌలు కొర్శంథీయులకు ఈ కిీంది విధ్ంగా స్టలవిసుతనాిడు:

మీరచ విశావసముగ్లవారెై యునఘారో లేదో మిముునత మీరే శోధంచతకొని

చూచతకొనతడి; మిముునత మీరే పరమక్ించతకొనతడి. మీరచ భాషర ులు కానియెడల, యేసత
కీరసు త మీలోనతనఘాడని మిముునత గ్ూరిు మీరే యెరచగ్రా? (2 కొరింథీ. 13:5)

కీీసత ు లోప్ము లేకుండా దదవుని విధదయుడెన
ై కుమార్మడెై యుండెను గనుక మన నితయ ర్క్షణ

భ్దరముగా ప్దిలప్ర్చబడునటు
ో ఆయన నీతి మనకు ఆర్ోపింప్బడింది. కాని మనము అనుదిన
జీవితములను కొనసాగశంచు కొలది, దదవుడు మనకనుగీహించిన ర్క్షణను మనము

నిర్ూపించుకొనవలస్టినవార్మై యునాిము. ఫిల్వప్ప. 2:12లో, ఫిల్వప్పయులను పౌలు ఈ కింీ ది మాటలతో
పల ర తిహిసత ునాిడు:

భయముతోనత వణుక్ుతోనత మీ స ంత రక్షణనత కొనసాగించతడి (ఫిలిప్్ు. 2:12).
మూడవ సాానంలో, పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని యథార్ామన
ై విశావసులు, వార్మ

దదవుని యిడల ప్రదర్శించిన ర్ాజభ్కిత మర్శయు ర్ాజదరర హమునకు తగశన ప్ర్యవసానములను అనుభ్విసాతర్మ.
మర్ొక ప్రకు యథార్ామన
ై విశావసులు దదవుడనుగీహించు తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను మర్శయు
శాప్ములను అనుభ్విసాతర్మ. కనీసం, మనము దదవుని ఆతు అనుగీహించు ఆశీర్ావదములను

ప ందినవార్మైయునాిము, మర్శయు దీనికి మించి, దదవుడు తన ప్రజలకు భౌతిక ఆశీర్ావదములను

తర్చుగా అనుగీహస
ి త ుంటాడు. కాని ఇందుకు వయతిర్ేకమన
ై ది కూడా వాసత వమే. దదవుడు యథార్ావంతుల ైన

తన బిడ్ లను కీమశిక్షణ దావర్ా తర్రఫదు చదసత ాడని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత వివర్శసత ునాిడు. హెబ్ర.ర 12:6లో ఈ
కిీంది మాటలు వారయబడియునివి:
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పాభువు తఘనత ప్ేమి
ా ంచతవానిని శక్ించి, తఘనత స్ట్వక్రించత పాత్ర క్ుమారచని ద్ండించతనత
(హెబ్ర.ా 12:6).

ఈ మిశిీతమన
ై అనుభ్వాలు ఈ లోకంలోను, ఈ జీవితంలోను అనుభ్వింప్బడినప్పటికిని,

అంతకుముందు నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులు మర్శయు యథార్ామైన విశావసులు మధ్య నుండు
గంభీర్మన
ై వయతాయసం కనబడుతుంది. ర్క్షణార్ామన
ై విశావసంగలవార్శకి ఒకే ఒకు అంతిమ ఫల్వతమునిది.
మహిమలో కీస
ీ త ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు యథార్ామన
ై విశావసులు దదవుడనుగీహించు నితయమన
ై

ఆశీర్ావదములను మాతరమే అనుభ్విసాతర్మ. ప్రకటన 21:7లో మనము ఈ కిీంది మాటలు చదువుతాము:
జ్యంచతవాడర వీట్ిని సవతంత్రాంచతకొనతనత, నేనతనికి దేవుడనెై యుంద్తనత మరియు
అతడర నఘక్ు క్ుమారచడై యుండరనత (పాక్ట్న 21:7).

ఈ ప్ర్ంప్ర్లలో మనము పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయుచుని తర్మణంలో, మానవజయతిని

గూర్శున ఈ మూడు విభ్జనలను మర్శయు నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములు వార్శకి అనవయించు

విధానమును మనము అగతయముగా ఎలో ప్ుపడు జయాప్కముంచుకొనవల ను. జయతీయ నిబంధ్నలు మర్శయు
కొీతత నిబంధ్నకు వలుప్ల నుండు అవిశావసులకును, ఈ నిబంధ్నల లోప్ల నుండు అవిశావసులకును, ఈ

నిబంధ్నల లోప్ల నుండు యథార్ామైన విశావసులకును మధ్య నుని అంతర్ములను మనము జయాప్కము
చదసుకొనునప్ుపడు, దానిని మొటర మొదట చదివిన పారచీన ఇశాీయియలీయులను గూర్శు పాత నిబంధ్నలోగల

అంతర్ాభవాలను అర్ాం చదసుకోడానికి మనము సనాిహము చదయబడుదుము గనుక అది మనకు ఈనాడు

అనవయించు విధానమును తెలుసుకొనునటు
ో మనము మర్శ ఎకుువ ఉతత మంగా ఆయతత ం చదయబడుదుము.
పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి వాకయభాగము దాని ఆదిమ చదువర్మలు, దదవుని నిబంధ్నలకు

సంబంధించినంత వర్కు వార్శ ప్ర్ప్తి ఏమయ
ై ునిదర యోచించునటు
ో వార్శని హెచుర్శంచినది మర్శయు
పల ర తిహించినది గనుక ఈనాడు మనము కూడా ఇదద ప్ని చదయాల్వియునిది. ఏదెన
ై ఒక విషయం

తెల్వయజేస్టన
ి ప్రతిసార్శ, ఇశాీయియలు నిబంధ్నలకు వలుప్ల ఉండిన అవిశావసులు తముునుతాము దదవునికి
లోప్ర్చుకొనుచు, ఆయన నిబంధ్నల లోనికి ప్రవశి
ే ంప్వల నని లేదా దదవుని నితయ తీర్మపను

అనుభ్వింప్వల నని పాత నిబంధ్న వార్శకి పిలుప్ునిచిునది. ఈనాడు సహితం కొీతత నిబంధ్నకు వలుప్ల

నుని వార్మ ఇదద ప్ని చదయాలని పాత నిబంధ్న పిలుప్ునిచుుచునిది. పాత నిబంధ్న, కీీసత ునందల్వ దదవుని
వాగాేనములలో నుని ర్క్షణార్ామన
ై విశావసమును వార్మ వినియోగశంచుకోవాలని, లేదా, దదవునితో

వార్శకుండిన నిబంధ్న సంబంధ్మును ఉలో ంఘించుటను బటిర తీవరమన
ై నితయ తీర్మపను ఎదుర్ొునాల్వి

ఉంటుందని, ఇశాీయియలు జయతీయ నిబంధ్నలో చదర్య
శ ుండిన అవిశావసులను మొదట పిల్వచినది గనుక

ఇప్ుపడు కొీతత నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులను కూడా పిలుచుచునిది. దదవుడు వార్శ యిడల చూపిన
కనికర్మును జయాప్కముంచుకొనవల ననియు, దదవుని ఎదుట విశవసనీయమన
ై వార్మగా జీవించడం దావర్ా
వార్శ విశావసమును నిర్ూపించుకొనవల ననియు, ఆయన ర్ాజయము దాని సమాపిత కి చదర్మకొను తర్మణంలో
దదవుడు కలుగజేయనైయుని కొీతత ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భ్ూమిలోను నితయ జీవమును గూర్శున
-39వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము

మూడవ పాఠము : దెైవికమైన ఒడంబడికలు

నిర్రక్షణతో కొనసాగుచుండవల ననియు, పాత నిబంధ్న ఇశాీయియలులోని విశావసులకు పాత నిబంధ్న ఒకసార్శ
పిలుప్ునిచిునది గనుక ఇప్ుపడు కొీతత నిబంధ్నలోని విశావసులకు కూడా పిలుప్ునిచుుచునిది.

నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములు ఈనాడు జీవించుచుని ప్రతి ర్కమన
ై మానవునికి అనవయించు

విధానమును మనము జయాప్కము చదసుకొనునప్ుపడు, పాత నిబంధ్నను మనము మన స ంత

జీవితములకు మర్శయు మన చుటురప్రకుల నుండు వార్శ జీవితములకు ఏ విధ్ంగా అనవయించుకోవాలో
మనకు సపషర ంగా తెలుసుతంది. ఈనాడు మనము పాత నిబంధ్నను చదువునప్ుపడు, బెైబిలులోని ప్రతి

వాకయభాగము నిబంధ్నకు వలుప్ల నుండు అవిశావసులు కొీతత నిబంధ్నలోనికి ప్రవశి
ే ంచునటు
ో వార్శకి ఎలా
పిలుప్ునిసుతందర అని మనము ప్రశిించుకోవాల్వ, మర్శయు ప్రతి వాకయభాగము కొీతత నిబంధ్నలో నుని

అవిశావసులు కీీసత ునందల్వ ర్క్షణార్ామైన విశావసము వప్
ై ుగా ముందుకు సాగశవళో వల నని వార్శకి ఏమని

పిలుప్ునిచుుచునిదర మనలను మనము అడుగుకొనవల ను, మర్శయు ప్రతి వాకయభాగము కొీతత నిబంధ్నలో
నుని యథార్ామన
ై విశావసులు, కీస
ీ త ునందుని కొీతత నిబంధ్ననుబటిర వార్శ విశావసమును ఇతోధికంగా

అభివృదిధ చదసుకొనుచు, దాని యిడల కృతజా తతో కూడిన విశవసనీయతగలవార్ై యుండునటు
ో , వార్శకి ఏమని
పిలుప్ునిచుుచునిదర అని మనము ప్రశిించుకోవాల్వ.

ముగింపు
ఈ పాఠంలో మనము దెైవసంబంధ్మైన నిబంధ్నలను గూర్శున బెైబిలు సంబంధ్మన
ై బో ధ్ను

ప్ర్శచయం చదశాము. నిబంధ్న సంబంధ్మన
ై ఏర్ాపటో దావర్ా తన ర్ాజయమును దదవుడద నిర్వహిసత ుంటాడని
మనము తెలుసుకొనాిము. చర్శతల
ర ోని దాని వవేవర్మ దశలలో దదవుని ర్ాజయము కోర్మకొనుచుండిన

ప్రతయద కమైన విషయాలను, పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి ఒకు ఒడంబడిక నొకిువకాుణించిన విధానమును

మనము చూశాము. దదవునితోగల నిబంధ్న సంబంధ్మును గూర్శున మౌల్వక ప్ర్శణామశీలకములను

మనము అనేవషించాము, మర్శయు ఈ ప్ర్శణామశీలకములు గతకాలంలో జీవించుచుండిన మర్శయు ఈనాడు
జీవించుచుని ఆ యా ర్కముల ైన ప్రజలకు అనవయించు విధానమును మనము చూశాము.

పాత నిబంధ్నను గూర్శున అధ్యయనములో మనము ముందుకు సాగు కొలది, దెవ
ై సంబంధ్మన
ై

నిబంధ్నలకు సంబంధించిన ప్రధానాంశమును మనము తర్చుగా చూసుతంటాము. పాత నిబంధ్నలోని
ఇశాీయియలు కొర్కు, విశావస సహితమన
ై జీవితమునకు సంబంధించిన వయవసా లను ఈ నిబంధ్నలు

ర్ూప ందించాయి, గనుక ఈనాటి విశావస సహితమన
ై జీవితమునకు సంబంధించిన వయవసా లను కూడా ఈ
నిబంధ్నలే ర్ూప ందిసత ునాియి.

-40వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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