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ఉపో ద్ఘాతం
వార్శ దదశము సాాపించబడినప్ుపడు జర్శగన
శ ఘనమైన సంఘటనలను బటిర ప్రప్ంచవాయప్త ముగా

ఉని ప్రజలు ఆనందించుట చాలా సాధార్ణమన
ై విష్యము. అయితద తర్మవాత తర్ములు సవాళో ను
ఎదుర్మునిప్ుపడు, ఓటమిని, నిర్ాశను అనుభవించనప్ుపడు అనేక సంవతిర్ముల కనీతం జర్శగశన

సనిివేశముల యొకు పారముఖ్యతను వార్శకన తెల్వయజేయుట చాలాసార్మో అవసర్మవుతయంది. అనేక
విధాలుగా, ఈ సామానయ అనుభవము పాత నిబంధ్న ప్ుసత కమైన యిెహో ష్యవ గీంథములో

ప్రతిబింబించబడింది. ఇశాీయిేలీయులు తమ మాతృ దదశమన
ై కనానులోనికన ప్రవేశంచనప్ుపడు ఘనమైన
కార్యములు జర్శగాయి. అయితద తర్మవాత తర్ములవార్మ కష్ర ములను ఎదుర్ొునగా, ఆ సనిివేశములు
ఎంత పారముఖ్యమయ
ై ునివో వార్మ మర్లా నేర్ముకోవలస్టివచుంది.

యిెహో ష్యవ గీంథము అను మన పాఠయకీమములో ఇది మొదటి పాఠము, మర్శయు దీనికన

“యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు ప్ర్శచయం” అను శీర్శషకనిచాుము. మనము చూడబో వుచునిటట
ో ,
యిెహో ష్యవ గీంథము ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలు ప్రజలకు ఎంత అవసర్మైయుండినదో మనము

నేర్ముకునిప్ుపడు, అది నేడు మనకు ఏమి నేర్శపంచుచునిదో చూచుటకు కూడా మనము
స్టిదధప్డియుండగలుగుతాము.

మన యిెహో ష్యవ గీంథ ప్ర్శచయము మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదటిగా,

మనము దాని గీంథకర్త ృతవమును మర్శయు తదదీని చూదాేము. ర్ండవదిగా, దాని ర్ూప్ర్చన మర్శయు
ఉదదేశయము యొకు అవలోకనమును ప్ర్శచయం చదదే ాము. మర్శయు మూడవదిగా, మన గీంథమునకు
కైసతవ అనువర్త నములను చదయుచుండగా మన మనసుిలో ఉంచుకొనవలస్టిన కొనిి విశాలమన
ై
ప్ర్శగణలను చూదాేము. యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవము మర్శయు తదదీని చూసూ
త
ఆర్ంభిదాేము.

గ్రంథక్రత ృతవము మరియు తేద్ి
మనకు నిజమన
ై చార్శతిరక నివేదికలను ఇచుుటకుగాను ప్ర్శశుదాధతయుడు యిెహో ష్యవ
గీంథమును పేరర్ప
ే ించాడు. అయితద వార్మ ఇచున చార్శతిరక నివేదికలను ర్ూప్ుదిదే ుటకుగాను

ప్ర్శశుదాధతయుడు లేఖ్నముల మానవ ర్చయితల యొకు దృకోుణములను మర్శయు ఉదదేశయములను
ఉప్యోగశంచుకునాిడు అని కూడా మనము గుర్మతంచుకోవాల్వ. కాబటిర, బెైబిలులోని ఇతర్ భాగముల
వల నే, మానవ ర్చయిత మర్శయు అతడు జీవించన కాలములను గూర్శు మనము ఎంత ఎకుువగా
తెలుసుకుంటే, అంత చకుగా మనము యిెహో ష్యవ గీంథమును అర్ాము చదసుకోగలుగుతాము.
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవము మర్శయు తదదక
ీ న సంబంధించన మూడు

దృషిరకోణాలను మనము కుోప్త ంగా వివర్శదే ాము: మొదటిగా, సాంప్రదాయిక దృకపధ్ములు; ర్ండవదిగా,
ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక దృకపధ్ములు; మర్శయు, మూడవదిగా, ఈ పాఠంలో మనలను

మార్గ నిర్ేేశనము చదయు కొనిి సామానయమైన ఇవాంజల్వకల్ దృకపధ్ములను చూదాేము. ముందుగా ఈ
గీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవము మర్శయు తదదని
ీ గూర్శు ప్ుర్ాతన, సాంప్రదాయిక దృకపధ్ములను
చూదాేము.

సాంపరద్ఘయక్ దృక్పధము
యిెహో ష్యవ గీంథము అనామధదయముగా ఉనిది. ఈ గీంథము యొకు అంతిమ సంపాదకుడు
లేక ర్చయిత ఎవర్మ అను విష్యమును గూర్శు సవయంగా ఈ గీంథము, లేక మిగశల్వన లేఖ్నము ఏ
విష్యమును తెలుప్ుటలేదు. నేడు మన ఆధ్ునిక బెైబిళో లో కనిపించు “యిెహో ష్యవ గీంథము” అనే

పేర్మ ఈ ప్ుసత కము వారయబడిన తర్మవాత చాలా కాలానికన జోడించబడింది. అయితద ఈ విష్యములను
గూర్శు ప్ుర్ాతన యూదుల మర్శయు కైసతవుల ధో ర్ణులు తాలుుడ్ లో వయకత ప్ర్చబడిన ర్ాబాాయిల
యొకు దృషిరకోణములలో చకుగా కోీడీకర్శంచబడినవి.

టారకరటే బాబా బతర 15 అని పిలువబడు తాలుుడ్ లోని భాగములో ఇవవబడిన ప్రశిలు మర్శయు

జవాబుల కీమములో, మనము ఇలా చదువుతాము:

యెహో షువ తన గ్రంథమును వారశాడని [నీవంటావు]. అయతే “నూను

క్ుమారపడును యెహో వా ద్ఘసుడునెన
ై యెహో షువ మృతిన ంద్ెను” అని

వారయబడిలేద్ఘ? — ద్ఘనిని ఎలియాజరప పూరిత చేశాడు. అయతే “అహరోను
క్ుమారపడెన
ై ఎలియాజరప మృతిన ంద్ెను” అని క్ూడఘ అక్కడ
వారయబడియుననద్ి. ద్ఘనిని ఫ్నెహాసు పూరిత చేశాడు.

ఇకుడ మనము చూచుచునిటట
ో , మన గీంథములోని ఎకుువ శాతమునకు యిెహో ష్యవయిే

ర్చయితగా ఉనాిడని ప్రఖ్ాయతిగాంచన ర్ాబాాయిలు గుర్శతంచార్మ. అయితద యిెహో ష్యవ గీంథములోని
కొనిి భాగములను యిెహో ష్యవ మర్ణము తర్మవాత వారయవలస్టియుండెను అని కూడా వార్మ

గుర్శతంచార్మ. 24:29లో యిెహో ష్యవ యొకు మర్ణమును గూర్శున వృతాతంతమును, ప్రధాన యాజకుడెైన
ఎల్వయాజర్మ వారశాడని వార్మ చెపాపర్మ. మర్శయు 24:33లో ఉని ఎల్వయాజర్మ మర్ణమును గూర్శున
వృతాతంతమును ఎల్వయాజర్మ కుమార్మడెన
ై ఫ్నహాసు వారశాడని వార్మ చెపాపర్మ. ఈ సాంప్రదాయిక

దృషిరకోణము నుండి, యిెహో ష్యవ గీంథము ఆ గీంథములోని సనిివేశములు జర్శగశన వంటనే చాలా
తవర్గా వారయబడింది.

వాసత వానికన, తాలుుడ్ బో ధించు కొనిి విష్యములకు మదే తయనిచుుటకు చాలా తకుువ

ఆధార్ములు ఉనాియి. అయితద బెైబిలులోని ఈ గీంథమును వారయుటలో యిెహో ష్యవ, ఎల్వయాజర్మ
మర్శయు ఫ్నహాసు ముఖ్య భూమికను పల షించార్మ అను సాధ్యతను మాతరం మనము ప్ూర్శతగా

తిర్సుర్శంచలేము. ఇశాీయిేలు యొకు ఆదిమ చార్శతిక
ర నివేదక
ి లను భదరప్ర్చుటలో యిెహో ష్యవ
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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పాలుప్ంచుకునాిడని నిర్గ మకాండము 17:14లోనే మనము నేర్ముకుంటాము. అంతదగాక, యిెహో ష్యవ

8:32 మర్శయు 24:26లో ఆచార్ములలో ఉప్యోగశంచుటకు అవసర్మగు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యొకు
ర్చనలో యిెహో ష్యవ పాలుప్ంచుకునాిడు. ఇదద విధ్ముగా, ఎల్వయాజర్మ మర్శయు అతని కుమార్మడెన
ై
ఫ్నహాసు వంటి యాజకులు మర్శయు లేవీయులు లేఖ్నములను భదరము చదయుటలో మర్శయు
బో ధించుటలో పారముఖ్యమన
ై పాతరలను పల షించార్మ.

యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును సంకలనం చదయుచుండగా ప్లు విధ్ముల న
ై

వారతప్ూర్వక మూలముల మీద ఆధార్ప్డా్డని తర్మవాత మనము చూడబో తయనాిము. మర్శయు
యిెహో ష్యవ, ఎల్వయాజర్మ, ఫ్నహాసు మర్శయు అలాంటివార్మ ప్ర్పక్షముగా ఈ మూలములను
స్టిదధప్ర్చుటలో కృషిచస్ట
ద ియుండవచుు.

యెహో షువ గ్రంథము యొక్క రచనను గ్ూరిి అద్ి మనక్ు కొనిన ఆధఘరములను
ఇసుతంద్ి. 18వ అధఘయయములో తమ వంతు భూమిని ప ందుకొనని ఏడు
గోతరములను గ్ూరిి వారయబడియుంద్ి, మరియు వారప ద్ీనిని గ్ూరిి

యెహో షువతో మాటాాడఘరప, కాబటిర ఆ గోతరములలోని పురపషులు భూమిలోనికి
వెళ్లా ఆ పారంతము ఏ విధముగా ఉననద్ో ఒక్ నివేద్ిక్ను తెమమని పంపాడు

మరియు వారప తమ నివేద్ిక్ను తెచఘిరప. అయతే 18-20 అధఘయయములలో
క్నిపంచు వరణనలో వారప ఈ గోతరములక్ు భూమి కేటాయంచబడింద్ి అని

మాటాాడుచుననపుపడు, అద్ి వారప సావధీనము చేసుకొనిన పటర ణములను గ్ూరిి

మరియు భూమి యొక్క సరిహదుేలను గ్ూరిి మాటాాడుతుంద్ి అని నఘ ఆలోచన.
కాబటిర , పురపషులు పంపబడి, ఆ పారంతమును గ్ూరిిన వివరణతో తిరిగవ
ి చిిన
నివేద్ిక్ ఆరంభ రచనలలో భాగ్మైయుండవచుి... యెహో షువ ధరమశాసత ర

గ్రంథములో లిఖంచఘడు అని 24వ అధఘయయము చెబుతుంద్ి, మరియు ద్ఘనిలో
క్నీసం ఆ కాలమందు అతడు ఇశారయేలు పలా లతో చేయుచుండిన నిబంధన
చేరిబడియుననద్ి. మరియు ఇద్ి మోషే వారస్టన ధరమశాసత ర గ్రంథమే

అయుయండవచుి, ఎందుక్ంటే మంద్ిరములో పవితరమన
ై నిధివలె మోషే యొక్క
రచనలు యెహో వా ఎదుట ఉంచిన విధముగానే యెహో షువ ద్ీనిని యెహో వా

ఎదుట ఉంచుతఘడు — అతడు ద్ఘనిని వారసాతడు; మరియు ద్ఘనిని యెహో వా ఎదుట
ఉంచుతఘడు. కాబటిర , యెహో షువ గ్రంథములోని ఈ భాగ్ము క్ూడఘ యెహో షువ

గ్రంథములో సపషరముగా పరసత ావించబడింద్ి. మన ఎదుట భూమిని గ్ూరిిన వివరణ
ఉననద్ి అను మాట వాసత వమే, మరియు యెహో షువ యొక్క అంతయ ద్ినములలో
సాథపంచబడిన నిబంధనను గ్ూరిిన క్థనము క్ూడఘ ఉననద్ి, కాబటిర

యుదధ ములను గ్ూరిిన వివరములను ఇచుి ఇతర నివేద్ిక్లు క్ూడఘ పలు

కారణములను బటిర మరియు ఉద్ేేశ్యముల కొరక్ు యెహో షువ ద్ఘవరా ముందుగానే
వారయబడినవి అని చెపుపట సమంజసమే అవుతుంద్ి.

— డా. చప్ మక్స డదనియల్
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యిెహో ష్యవ యొకు గీంథకర్త ృతవము మర్శయు తదదీని గుర్శున ఈ సాంప్రదాయిక దృకపధ్ములను

దృషిరలో ఉంచుకొని, ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక దృకపధ్ములను — అనగా లేఖ్నముల యొకు సంప్ూర్ణ
అధికార్మును తిర్సుర్శంచు ఆధ్ునిక ప్ండితయలు సాధార్ణముగా కల్వగశయుని దృషిరకోణములను —
ఇప్ుపడు ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

విమరశనఘతమక్ దృక్పధములు
యిెహో ష్యవ గీంథము మీద అతయంత ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక ప్ండితయలు 1943లో మార్శరన్ నార్డత

దావర్ా వారయబడిన ది డూయటిర్పనామిస్టిరక్స హిసరర్ర అను ప్ుసత కము దావర్ా బహుగా ప్రభావితము

చదయబడా్ర్మ. కుోప్త ంగా, నార్డత ఆలోచన ప్రకార్ం దివతీయోప్దదశకాండము, యిెహో ష్యవ, నాయయాధిప్తయలు,
సమూయిేలు మర్శయు ర్ాజుల గీంథములను “ది డూయటిర్పనామిస్ర ” అను పేర్మగల వయకనత బబులోను చెర్

కాలములో వారశాడు, మర్శయు ఈ దృకోుణము ప్రకార్ం దివతీయోప్దదశకాండముతో సహా దివతీయోప్దదశ
చర్శతర అంతా బబులోను చెర్ కాలములో వారయబడిన ప్లు మూలములలో నుండి సంకలనం

చదయబడింది. ఉతత ర్ మర్శయు దక్షిణ ర్ాజయములకు కల్వగశన ఓటమి మర్శయు చెర్ అను తీర్మపనకు
ఇశాీయిేలు యోగయమన
ై దద అని కనుప్ర్చుట ఈ గీంథముల యొకు ముఖ్య ఉదదేశయమైయునిది.

దశాబే ములు తర్బడి, విమర్ినాతుక వాయఖ్యనకర్త లలో ఎకుువమంది నార్డత యొకు కేందర

దృకపధ్ములను, ముఖ్యముగా బబులోను చెర్ కాలమునకు గీంథము యొకు తదదీని ఆపాదించుటను
ఉదాాటించార్మ. అయినను, పాత నిబంధ్నలోని ఈ భాగములో ఉని వయకనతగత ప్ుసత కముల యొకు
విశేష్మన
ై వేదాంతశాసత ర దృకపధ్ములను గుర్శతంచుటలో నార్డత విఫలమయ
ై ాయడు అని అనేకమంది

విమర్ినాతుక ప్ండితయలు సర్శగానే వాదించార్మ. మర్శయు ఈ గీంథములలో కనిపించు భావార్ాకమన
ై ,
నిర్రక్షణతో కూడిన దృకపధ్ములను నార్డత నిర్ో క్షయం చదశాడు అని కూడా వార్మ వాదించార్మ.

మన గీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవము మర్శయు తదదీకన సంబంధించన సాంప్రదాయిక మర్శయు

విమర్ినాతుక దృకపధ్ములను చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు కొనిి ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్

దృకపధ్ములను — అనగా లేఖ్నము యొకు సంప్ూర్ణ అధికార్మును ఉదాాటించు ప్ండితయలు

కల్వగశయుని దృకపధ్ములు — ప్ర్శగణిదే ాము. ఈ పాఠములనిిటిలో మనము యిెహో ష్యవ గీంథమును
చూచు విధానము మీద ఈ దృకోుణములు ప్రభావము చూప్ుతాయి.

ఇవాంజెలిక్ల్ దృక్పధములు
మనము ఇంతకు ముందద గుర్శతంచనటట
ో , యిెహో ష్యవ గీంథము అనామధదయముగా ఉనిది.

ఫల్వతంగా, దాని కర్త ృతవము మర్శయు తదదని
ీ గూర్శు ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు అనేక భినిమైన

దృకపధ్ములను కల్వగశయుండిర్శ. అయినను, ర్ండు ప్ర్శశీలనలను చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది.
మొదటిగా, ఈ గీంథము యొకు కూర్మపకు సంబంధించన ప్ుర్పగమనమును మనము చూదాేము.
మర్శయు ర్ండవదిగా, ఇది ప్ూర్శత చదయబడిన సాధ్యమన
ై తదదల
ీ శేీణని
ి విశదీకర్శదే ాము. ముందుగా
యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు కూర్మపకు సంబంధించన ప్ుర్పగమనమును చూదాేము.
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పురోగ్మనము
మన గీంథము యొకు ప్ుర్పగమనమును గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు, ఇతర్ పాత

నిబంధ్న ర్చయితల వల నే, యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత తన చర్శతన
ర ు డి నోవో, లేక ఆర్ంభము నుండి
వారయలేదు అని మనము మనసుిలో ఉంచుకుంటాము. బదులుగా, అతడు తన గీంథమును

ర్ూప ందించుచుండగా ప్లు ల్వఖత మూలముల నుండి సంకలనం చదశాడు. మనము ఇంతకు ముందద

చూస్టినటట
ో , తాలుుడ్ మర్శయు విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు చెప్ుపనటట
ో , మన గీంథము ఒక విధ్మన
ై
కూర్మపకు సంబంధించన ప్ుర్పగమనమును ప్రతిబింబిసుతంది. మర్శయు, చాలా వర్కు, ఇవాంజల్వకల్
కైసతవులు కూడా మన ర్చయిత ఉప్యోగశంచన మూలములను గుర్శతసత ార్మ.

ఇది నిజమయ
ై ునిదని కొంత వర్కు మనము నిశుయతతో చెప్పవచుు, ఎందుకంటే 10:13లో,

మన ర్చయిత సూటిగా యాషార్మ గీంథమును — లేక కాగశతప్ుచుటర ను — గూర్శు ప్రసత ావించాడు. ఈ
గీంథమును గూర్శు మనకు ఎకుువగా తెల్వయదు, కాని సపష్ర ముగా ర్చయితకు మర్శయు వాసత విక

శరీతలకు దీనిని గూర్శు తెలుసు. అంతదగాక, ఈ పాఠయకీమము అంతటిలో మనము చూడబో వుచునిటట
ో ,
తర్చుగా మన ర్చయిత ప్ంచగీంథములోని భాగములను మర్శయు బెైబిలేతర్ గీంథములలోని

భాగములను దీనిలో చదర్ాుడు. చాలావర్కు ఊహించకుండా మనము ఈ గుర్మతతెల్వయని మూలములను
ప్ునర్శిర్శుంచలేము. అయితద యాషేర్మ గీంథము వంటి మునుప్టి మూలములను మన ర్చయిత

ఉప్యోగశంచాడు అని తెలుసుకొనుట, అతని గీంథము కొనిిసార్మో ప్ునర్ావృతమన
ై టట
ో మర్శకొనిిసార్మో
ప ంతనలేనటట
ో ఎందుకు ఉనిదో అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయం చదసత ుంది.

మునుప్టి మూలములను ఉప్యోగశంచుట మన గీంథము యొకు అంతిమ స్టిాతి యొకు తదదని
ీ

గుర్శతంచునప్ుపడు మనము చదయు సామానయమన
ై తపిపదమును నివార్శంచుటలో సహాయప్డుతయంది.

కనీసం ప్దిహన
ే ు సందర్ుములలో, ఒక ప్ర్శస్టా తి
ి లేక విష్యము “నేటవ
ి ర్కు” ఉనిది అని యిెహో ష్యవ
గీంథము చెబుతయంది. సావభావికముగా, “నేటవ
ి ర్కు” అను ప్దము ర్చయిత యొకు కాలమును
సూచసుతంది అని ఆలోచనచదయుట చాలా సులభమన
ై ప్ని. అయితద, 1 ర్ాజులు 8:8 వంటి చపటో

సపష్ర మగుచునిటట
ో , “నేటివర్కు” అను ప్దము వాసత వానికన మునుప్టి మూలముల దినములను
సూచసూ
త ఉండవచుు.

యిెహో ష్యవ గీంథములో కొంత వర్కు కూర్మపకు సంబంధించన ప్ుర్పగమనము జర్శగశంది అని

ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు సాధార్ణంగా సముతించునప్పటికీ, ఈ గీంథము ఎప్ుపడు ముగశంచబడింది?
అను ప్రశికు జవాబు లేకుండా మనముంటాము. నేడు బెైబిలులో ఉని విధ్ముగా అది ఎప్ుపడు
కూర్మప చదయబడినది?

సమాపత
అనేక ఇతర్ పాత నిబంధ్న గీంథముల వల నే, మన ర్చయిత యిెహో ష్యవ గీంథమును దాని

యొకు అంతిమ స్టిాతిలోనికన ఎప్ుపడు తీసుకొని వచాుడో మనము ఖ్చుతముగా గుర్శతంచలేము. ఈ

ర్మజువు సాధ్యమన
ై ఆర్ంభ మర్శయు చవర్శ తదదల
ీ యొకు సాధ్యతల అవధిని గుర్శతంచుటకు మాతరమే

మనకు అనుమతి ఇసుతంది. అయినను, ఈ పాఠములలో మనము చూడబో వుచునిటట
ో , ఈ సంప్ూర్ణ
సాధ్యతల శేీణిని మనము మనసుిలో ఉంచుకొనినప్ుపడు, మన ర్చయిత తన వాసత విక శరీతలను
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ప్రభావితము చదయుటకు తన గీంథమును ర్ూపించన విధానమును గూర్శు మనము అనేక
మళకువలను ప ందుకుంటాము.

యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు సమాపిత కన సంబంధించన ఈ కాలము యొకు శేీణని
ి మనము

ర్ండు దశలలో చూదాేము. మొదటిగా, ఈ గీంథము యొకు సమాపిత కన సాధ్యమన
ై చవర్శ తదదని
ీ మనము
ప్ర్శగణిదే ాము. మర్శయు ర్ండవదిగా, సాధ్యమన
ై ఆర్ంభ తదదని
ీ మనము ప్ర్రక్షిదే ాము. యిెహో ష్యవ
గీంథము వారయబడిన చవర్శ తదదీని చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

గీంథము వలుప్లకు చూచుట యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు చవర్శ కూర్మపకు సాధ్యమైన చవర్శ

తదదని
ీ నిర్ాార్శంచుటకు ఉతత మమైన మార్గ ములలో ఒకటెయ
ై ునిది. అనేకమంది ప్ండితయలు నేడు

ఇశాీయిేలు యొకు పారధ్మిక చర్శతర — అనగా ర్ూతయ గీంథము మినహా ఆదికాండము నుండి ర్ాజుల

గీంథము వర్కు కొనసాగు చర్శతర — అను పిలచుదానికన మన ర్చయిత ఉదదేశప్ూర్వకముగా సహాయము
చదశాడు అనుటకు మంచ ఆధార్ము ఉనిది. ఈ గీంథములు ఒకదాని తర్మవాత ఒకటి ముడిప్డియుని
గొలుసుల వల ఒక కాలకీమమును సృషిరసత ాయి కాబటిర ఈ దృకోుణము పారముఖ్యమయ
ై ునిది.

దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచండి: ప్ంచగీంథము మోషే దినములలో వారయబడినది

మర్శయు ఈ చార్శతిరక “పదే గొలుసు”లో మొదటి ఐదు గొలుసులను కల్వగశయునిది. ఆదికాండము
సృషిరతో ఆర్ంభమై, యోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలు ఐగుప్ుతకు చదర్మటతో ముగుసుతంది.

నిర్గ మకాండము యోస్టేప్ు మర్ణముతో ఆర్ంభమై స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే మోషే మర్శయు
ఇశాీయిేలు చదర్మకొనుటతో ముగశంప్బడుట దావర్ా కాలకీమమును అనుసర్శసత ుంది కాబటిర అది

ఆదికాండము యొకు ఉనికనని అంగరకర్శంచంది. స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే జర్శగన
శ సనిివేశములను

గూర్శు నివేదించుట దావర్ా లేవీయకాండము మనలను మర్శంత ముందుకు తీసుకొని వళ్తంది. స్ట్నాయి
ప్ర్వతము నుండి మోయాబు మైదానముల వర్కు ఇశాీయిేలీయులు చదస్టన
ి ప్రయాణముల యొకు

నివేదికను సంఖ్ాయకాండము ఇసుతంది. మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండము మోయాబు మైదానములలో
మోషే ఇచున ఉప్నాయసము మర్శయు మోషే మర్ణముతో ప్ంచగీంథమును ముగశసత ుంది.

ఇదద విధ్ముగా, యిెహో ష్యవ గీంథము పారధ్మిక చర్శతరలోని తర్మవాత దివతీయోప్దదశ

భాగమునకు — అనగా దివతీయోప్దదశకాండము యొకు వేదాంతశాసత ర దృకపధ్ముల మీద ఎకుువగా
ఆధార్ప్డియుని భాగమునకు — మొదటి గొలుసుగా ఉనిది. యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత మోషే

యొకు మర్ణముతో ఆర్ంభించ యిెహో ష్యవ మర్ణము వర్కు కొనసాగాడు. నాయయాధిప్తయల గీంథము

యిెహో ష్యవ గీంథము ముగశంచన చపటట నుండి ఇశాీయిేలు యొకు చర్శతన
ర ు ఆర్ంభిసుతంది. సమూయిేలు
గీంథము ఇశాీయిేలు యొకు చవర్శ నాయయాధిప్తియిెన
ై సమూయిేలు యొకు ఎదుగుదలతో ఆర్ంభమై

దావీదు ప్ర్శపాలనతో ముగశంచబడుతయంది. మర్శయు ర్ాజుల గీంథములు దావీదు యొకు మర్ణముతో
ఆర్ంభమై, బబులోను చెర్తో ముగశంచబడుట దావర్ా పారధ్మిక చర్శతరలోని చవర్శ సాాయిని కల్వగశయునిది.
ఈ భావనలో, ర్ాజుల గీంథము దివతీయోప్దదశ చర్శతల
ర ోని మునుప్టి ప్ుసత కములనిిటి నుండి

వలువడుతయంది. మర్శయు ఈ వాసత వము యిెహో ష్యవ గీంథము వారయుట ముగశంచబడిన చవర్శ తదదని
ీ
గూర్శు ఒక పారముఖ్యమన
ై విష్యమును మనకు తెల్వయజేసత ుంది: అది ర్ాజుల గీంథము వారయబడుట
ముగశంచబడక మునుపే వారయబడియుండాల్వ.
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ఈ ప్ర్శశీలన సహాయకర్ముగా ఉంటటంది, ఎందుకంటే ర్ాజుల గీంథము వారయబడిన కాలమును

గూర్శు మనకు అనేక విష్యములు తెలుసు. ర్ాజుల గీంథములో వారయబడిన చవర్శ నివేదిక 2 ర్ాజులు
25:27-30లో కనబడుతయంది. ఇకుడ కీీ.ప్ూ. 561లో దావీదు ర్ాజవంశ వార్సుడెన
ై యిెహో యాకీను

బబులోను చెర్సాలలో నుండి విడుదల ప ందాడు అని మనము నేర్ముకుంటాము. ఈ కార్ణము చదత,
ర్ాజుల గీంథము ఈ తదదక
ీ న ముందు ప్ూర్శత చదయబడలేదు అను నిశుయతను మనము

కల్వగశయుండవచుు. అంతదగాక, కీీ.ప్ూ. 538లో ఇశాీయిేలు చెర్ నుండి విడుదల చదయబడిన

పారముఖ్యమన
ై విష్యమును ర్ాజుల గీంథము నివేదించదు. ఇశాీయిేలు చెర్ నుండి విడుదల

చదయబడుట ర్ాజుల గీంథము వారయబడిన కాలము నాటికన జర్శగయ
శ ుంటే ర్ాజుల గీంథ ర్చయిత దీనిని
గూర్శు ప్రసత ావించకపల వుటను గూర్శు మనము ఊహించలేము. కాబటిర, ఇశాీయిేలు యొకు పారధ్మిక
చర్శతర యొకు కీమము ప్రకార్ం, యిెహో ష్యవ గీంథము వారయబడుట ముగశంచబడిన చవర్శ తదదీ
బబులోను చెర్ కాలము అయుయండవచుు.

ఈ చవర్శ తదదీని మనసుిలో ఉంచుకొని, మర్ొక దిశను మనము అనేవషించాల్వ. యిెహో ష్యవ

గీంథము ప్ూర్శత చదయబడిన ఆర్ంభ తదదీ ఏదెైయుండవచుు? యిెహో ష్యవ గీంథము దాని యొకు ఆఖ్ర్మ
ర్ూప్మును దాల్వున ఆర్ంభ కాలము, యిెహో ష్యవ మర్ణించన తర్మవాత ఒక తర్మునకు

నాయయాధిప్తయల కాలమయ
ై ునిదని చూచుట అంత కష్ర మమి
ే కాదు. ఇంచుమించు తన గీంథము
యొకు ముగశంప్ులో 24:31లో మన ర్చయిత వారస్టిన విష్యములను ప్ర్శగణించండి:

యెహో షువ ద్ినములనినటను యెహో షువ తరపవాత ఇంక్ బరతికి యెహో వా

ఇశారయేలీయులకొరక్ు చేస్టన కియ
ర లనినటిని ఎరిగిన పెదేల ద్ినములనినటను
ఇశారయేలీయులు యెహో వాను స్టేవించుచు వచిిరి (యెహో షువ 24:31).

ఈ వాకయభాగము “యిెహో ష్యవ తర్మవాత ఇంక బరతికన[న]... పదే లను” గూర్శు మాటాోడుతయని

విష్యమును గమనించండి. ఇదద విధ్ముగా, “యిెహో వా ఇశాీయిేలీయుల కొర్కు చదస్టన
ి కనయ
ీ లనిిటిని
ఎర్శగన
శ ”వార్మ తమ జీవిత కాలమంతా “యిెహో వాను స్టేవించుచు వచుర్శ” అని కూడా మనము
చదువుతాము. ఇశాీయిేలు యొకు ఆతీుయ స్టిాతిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా అనుకూలమన
ై ర్రతిలో

విశేోషించుట మన ర్చయితను గూర్శు కొనిి విష్యములను తెల్వయజేసత ుంది. యిెహో ష్యవ మర్ణము
తర్మవాత వచున తర్మువార్మ దదవుని నముకముగా స్టేవించలేదు అని అతనికన తెల్వస్టేయుండవచుు —
ఈ సతయము నాయయాధిప్తయల గీంథములో తెల్వయజేయబడింది. కాబటిర, మన గీంథము ప్ూర్శత

చదయబడుటకు సాధ్యమన
ై ఆర్ంభ తదదీ ఇశాీయిేలు యొకు నాయయాధిప్తయల కాలమయ
ై ునిది అని ఈ
వచనము సూచసుతంది.

నాయయాధిప్తయల కాలములో జర్శగశన సనిివేశములను గూర్శు యిెహో ష్యవ గీంథములోని ఇతర్

వాకయభాగములు కూడా తెల్వయజేసత ాయి. ఉదాహర్ణకు, దాను గపతరము వార్మ ఉతత ర్ దికుున ఉని

నూతన ప్రదశ
ద ములోనికన వలస వళ్
ో టను యిెహో ష్యవ 19:47 ప్రసత ావిసుతంది. నాయయాధిప్తయలు 18:2729 ప్రకార్ం, ఈ సనిివేశము నాయయాధిప్తయల కాలములో జర్శగశంది. కాబటిర, ఈ గీంథము సంకలనం
చదయబడుటకు ఇది ఆర్ంభ తదదీ కావచుు అని మనము చెప్పవచుు.
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ఇప్ుపడు, అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు ర్ాజుల ప్ర్శపాలన కాలములోని తదదీని గూర్శు వాదించార్మ

అని కూడా మనము ప్రసత ావించాల్వ. అనేక కార్ణముల చదత, అంతిమ కూర్మపకు ఇది సాధ్యమైన ఆర్ంభ
తదది అని వార్మ నిర్ాార్శంచార్మ కూడా. మర్శయు ఈ సాధ్యతను మనము తోరస్టిప్ుచులేము. ఈ

దృకపధ్మునకు పారధ్మిక ఆధార్ము యిెహో ష్యవ 11:21లో కనబడుతయంది, అకుడ మనము ఈ
మాటలను చదువుతాము:
ఆ కాలమున యెహో షువ వచిి... యూద్ఘ మనయములనినటిలోను

ఇశారయేలీయుల మనయపరద్ేశ్ములనినటిలోను ఉనన అనఘకీయులను నఘశ్నము
చేస్టన
ె ు (యెహో షువ 11:21).

ఇకుడ మనము చూసుతనిటట
ో , ఈ వచనము “యూదా మనయములను” లేక దక్షిణ ర్ాజయమును

“ఇశాీయిేలు మనయపారంతములు” లేక ఉతత ర్ ర్ాజయము నుండి వయతాయసముగా చూప్ుతయంది.

యూదా మర్శయు ఇశాీయిేలు మధ్య ఇకుడ చూప్బడిన వయతాయసము కీీ.ప్ూ. 930లో ఇశాీయిేలు

ర్ాజయము విభజంచబడుటకు ముందు మన గీంథము వారయబడియుండుట సాధ్యము కాదు అని

సూచంచునటట
ో కొందర్శని ప్ుర్శకొల్వపంది. అయినప్పటికీ, స్టప్ురజంట్ — అనగా పాత నిబంధ్న యొకు
ప్ుర్ాతన గరక
ీ ు అనువాదము — యొకు ఒక వర్షన్ అయినా ఈ వయతాయసమును చూప్దు అని

గమనించుట పారముఖ్యమైయునిది. మర్శయు హెబ్రర లేక గరక
ీ ు వర్షనో ర్ంటిలో దదనిని ఉతత మమైన

అధ్యయనముగా భావించవచుు అను విష్యమును గూర్శు ప్ండితయలు అసముతి తెలుప్ుతార్మ. కాబటిర,
యిెహో ష్యవ 11:21 ర్ాజయము యొకు విభజనను గూర్శు ప్రసత ావించుట సాధ్యమన
ై ప్పటికీ, నిశుయత
మాతరం లేదు.

మనము ఈ ఆధార్ములనిిటిని ఒక చపట చదర్ుగల్వగశతద, యిెహో ష్యవ గీంథము కూర్మప

చదయబడుటకు సాధ్యమన
ై ఆర్ంభ తదదీ నాయయాధిప్తయల కాలము కావచుు. అయితద తర్మవాత ర్ాజుల

కాలములో ఏదో ఒక తదదీ కూడా సాధ్యమే. మర్శయు బబులోను చెర్ కాలము అంత తర్మవాత తదదీ కూడా
సాధ్యమే. మనము కాస్టేప్టలో చూడబో వుచునిటట
ో , ఈ సాధ్యతల యొకు సంప్ూర్ణ శేణ
ీ ిని గుర్శతంచుట

దావర్ా యిెహో ష్యవ గీంథము ర్ూప ందించబడుటకు కార్ణమన
ై విష్యములను అర్ాము చదసుకొనుటలో
సహాయప్డుతయంది.

యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవము మర్శయు తదదని
ీ గూర్శు మనము నేర్ముకుని

విష్యములను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు మన ర్ండవ ప్ర్శచయ ప్ర్శగణను

చూడవలస్టియునిది: గీంథము యొకు ర్ూప్ర్చన మర్శయు ఉదదేశయము. యిెహో ష్యవ దినములను

గూర్శు తాను ఇచున నివేదిక యొకు ర్ూప్ర్చనను మన ర్చయిత ఎలా చదశాడు? మర్శయు అతడు
దానిని ఈ విధ్ంగా ఎందుకు ర్చంచాడు?
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రూపరచన మరియు ఉద్ేేశ్యము
యిెహో ష్యవ వంటి బెైబిలు చర్శతరకు సంబంధించన ప్ుసత కమును మనము అధ్యయనం చదస్టన
ి

ప్రతిసార్శ, ఎలాంటి తపిపదములను ప్ర్శచయం చదయకుండా అవే చార్శతిక
ర సనిివేశములను చెప్పవచుని
జఞాప్కము చదసుకొనుట చాలా పారముఖ్యమైయునిది. చార్శతిక
ర సనిివేశములను గూర్శు నివేదించు ప్రతి

బెైబిలు గీంథము కొనిి ఉదదేశయములను నర్వేర్ముట కొర్కు మర్శయు దాని యొకు వాసత విక శరీతల కొర్కు
కొనిి దృకోుణములను ఉదాాటించుట కొర్కు దాని నివేదికలను అమర్ముతయంది.

తర్మవాత పాఠములలో మనము ఈ విష్యములను మర్శంత వివర్ముగా చూదాేము, కాని ఈ

సమయములో యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు ర్ూప్ర్చన మర్శయు ఉదదేశయమును ర్ండు దశలలో

చూదాేము. మొదటిగా, మన గీంథము యొకు ముఖ్యమన
ై విష్యములు మర్శయు నిర్ాుణమును,

విసత ృతమైన అమర్శకను ప్ర్శచయం చదదే ాము. మర్శయు ర్ండవదిగా, దాని యొకు వాసత విక అర్ామును,
అనగా తన వాసత విక శరీతల మీద మన ర్చయిత చూపాలని ప్రయతిించన ప్రభావమును గూర్శు

మాటాోడదాము. ముందుగా యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు విష్యములు మర్శయు నిర్ాుణమును
చూదాేము.

విషయములు మరియు నిరామణము
యిెహో ష్యవ గీంథములో అనేక ర్కముల సాహితయముగల ఇర్వై-నాలుగు అధాయయములు
ఉనాియి. దానిలో మనము కథనములను, నివేదక
ి లను, ఉప్నాయసములను, మర్శయు అనేక

మూలములలో నుండి వలువడిన ప్రజలు మర్శయు సా లముల యొకు ప్టిరకలను కనుగొంటాము. ఇందు
మూలముగా, వాయఖ్ాయనకర్త లు యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు నిర్ాుణాతుక వివర్ములను అనేక

విధాలుగా సమీక్షించార్మ. అయితద విసత ృతమన
ై ర్రతిలో దీని యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములు
కలస్టి ఎలా ప్ని చదసత ాయో చూచుట అంత కష్ర మన
ై ప్ని ఏమికాదు.

బైబిలులో ఉనన పలు గ్రంథములలోని సాహితయ రక్ములను నిరాధరించు లేక్

గ్ురితంచు అనేక్ విధఘనములను పాత నిబంధన పండితులు ఉపయోగించేవారప,
కాని సామానయముగా, యెహో షువ గ్రంథములో మూడు పరధఘనమైన సాహితయ

రక్ములు ఉనఘనయ. ద్ఘనిలో క్థనములు లేక్ క్థలు అని మనము పలచునవి
ఉనఘనయ, అనగా యెరికో యుదధ మును గ్ూరిిన క్థనముల వలె మనము

అరథ ము చేసుకొనే వృతఘతంతముల వంటివి. ద్ఘనిలో సుద్ీరామన
ై పటిర క్లు ఉనఘనయ,
అనగా ద్ేవుడు వారికి ఇచిిన విధముగా పలు గోతరములు సావధీనము చేసుక్ునన
సథ లములక్ు సంబంధించిన భౌగోళ్లక్ పటిర క్లు ఒక్ద్ఘని తరపవాత ఒక్టి వరపసగా

ఉనఘనయ. మరియు ద్ఘనిలో ఉపనఘయసములు, లేక్ ఒక్ వయకిత ఒక్ పరజల గ్ుంపుక్ు
ఇచిిన ఉపనఘయసముల భాగ్ములు క్ూడఘ ఉనఘనయ. మరియు ఈ మూడు పెదే
విభాగ్ముల దృష్టారా మీరప ఆలోచన చేస్టనటా యతే, అవి గ్రంథములోని మొదటి

పరధఘన విభాగ్ము మరియు రెండవ పరధఘన విభాగ్ము మరియు మూడవ పరధఘన
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విభాగ్ముతో అనుబంధము క్లిగియునఘనయని మీరప చూడగ్లుగ్ుతఘరప.

మొదటిద్ి పరధఘనముగా క్థనమైయుననద్ి, రెండవద్ి పరధఘనముగా భౌగోళ్లక్
పటిర క్లు అయుయననద్ి, మరియు మూడవద్ి పరధఘనముగా

ఉపనఘయసములెైయుననద్ి. అయతే ఈ విధంగా సమసయ ఎదురవుతుంద్ి, అద్ి

ఏమిటంటే ఆ పెదే సాహితయ విభాగ్ములలోని ఇతర రెండు భాగ్ములు కొనినసారపా
దూరినటల
ా అనిపసాతయ... కాబటిర , యెహో షువ గ్రంథములోని ఈ పలు

భాగ్ములను మరియు పలు సాహితయ రక్ములను మనము చూచుచుండగా,

వీటిని మనసుులో ఉంచుకొనుట మరియు ముందుక్ు కొనసాగ్ుచుండగా వీటిని
గ్ురితంచగ్లుగ్ుట చఘలా పారముఖ్యమైయుననద్ి. వాయఖ్ాయనక్రత లు, ముఖ్యముగా

పాత నిబంధన యొక్క కొరతత వాయఖ్ాయనక్రత లు లేక్ కొరతత విద్ఘయరపథలు క్లిగియునన
సంద్ిగ్ధతలలోని ముఖ్యమన
ై బిందువులలో ఒక్టి ఏమిటంటే, వారప ఈ
విభిననమైన సాహితయ రక్ములను గ్ురితంచరప మరియు వాటితో

వయవహరించవలస్టన విధముగా వయవహరించరప. మరియు ఒక్రప యెహో షువ

గ్రంథమును చూచునటల
ా మనము యెహో షువ గ్రంథమును చూచుచుండగా, ఈ

విభిననమైన సాహితయ రక్ములపెై మరియు గ్రంథములోని పలు భాగ్ములలో అవి
మిళ్లతము చేయబడిన విధఘనము మీద మీరప దృషర పెటరని యెడల, అద్ి గొపప
సంద్ిగ్ధతక్ు కారణమయేయ అవకాశ్ం ఉంద్ి.

— డా. ర్శచర్డ్ ఎల్. పారట్ర , జూ.
కుోప్త ంగా, యిెహో ష్యవ గీంథములో మూడు ప్రధానమైన విభాగములు ఉనాియి. ప్రతి విభాగము

కాలములో ఒక పారముఖ్యమన
ై మార్మపను సూచంచు కథనముతో ఆర్ంభమవుతయంది. 1-12

అధాయయములలో ఉని మొదటి విభాగము ఇశాీయిేలు కనాను పారంతములను సావధీనము చదసుకొనుట
దావర్ా సాధించన విజయములు — అనగా కనానీయుల మీద యిెహో ష్యవ సాధించన నిర్ణయాతుక

విజయములు — మీద దృషిరపడుతయంది. “మోషే మృతిన ందిన తర్మవాత” దదవుడు యిెహో ష్యవకు ఆజా
ఇచాుడు అను ఒక కాలకీమ గమనికతో 1:1లో ఈ భాగము ఆర్ంభమవుతయంది.

విజయవంతముగా సావధీనపరచుకొనుట (1-12)
యిెహో ష్యవ కనాను దదశమును సావధీనము చదసుకొనిన కాలములో జర్శగన
శ ప్లు

సనిివేశములను ఈ ప్నిండు అధాయయములు నివేదిసత ాయి. అవి ఇశాీయిేలు యొర్ాేను నదిని దాటి

ఆర్ంభములో యిెర్క
శ ో మర్శయు హాయి ప్టర ణముల మీద సాధించన జయములతో ఆర్ంభమవుతాయి.
మర్శయు ఈ విజయముల తర్మవాత గర్శజీము ప్ర్వతము మర్శయు ఏబాలు ప్ర్వతముల యొదే

నిబంధ్నను నూతనప్ర్చు కార్యకీమము జర్శగశంది. ఈ కథనము తర్మవాత వాగాేన భూమిలో దక్షిణ
పారంతములలో ఉనివార్మ ఏర్పర్చన కూటమికన విర్పధ్ముగా యిెహో ష్యవ చదస్టన
ి ఒక ప్రధానమైన
యుదధ ము ఉనిది. ఈ నివేదక
ి తర్మవాత ఉతత ర్ పారంతములలో ఉనివార్మ ఏర్పర్చన కూటమికన
విర్పధ్ముగా యిెహో ష్యవ చదస్టన
ి యుదధ ము ఉనిది.
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గోతరములు ప ంద్ిన సావసథ ాములు (13-22)
13-22 అధాయయములలో ఉని ర్ండవ భాగము, ఇశాీయిేలులోని గపతరములు ప ందిన

సావసా యములను గూర్శు మాటాోడుతయంది — ఇశాీయిేలు గపతరములకు విశేష్మన
ై సావసా యములను

నియమించుచుండగా ఇశాీయిేలు యొకు ఐకయత ఏ విధ్ంగా స్టిార్ప్ర్చబడింది. ఈ విభాగము 13:1లో

“యిెహో ష్యవ బహు దినములు గడచన వృదుధడుకాగా” అను కాలకీమ కథనముతో ఆర్ంభమవుతయంది.
యిెహో ష్యవ గీంథములోని ర్ండవ ప్రధాన విభాగము దదవుడు యొర్ాేనుకు అవతల — అనగా

యొర్ాేను నదిని తూర్మప పారంతములలో — మర్శయు యొర్ాేనుకు ఇవతల — అనగా యొర్ాేను నదికన
ప్శుమ భాగములలో — ఇశాీయిేలుకు ఇచున పారంతముల యొకు ప్ర్శమాణమును మొదటిగా

సాాపించంది. యొర్ాేను నదికన అవతల స్టిార్ప్డుటకు అనుమతిని ప ందిన గపతరములకు కేటాయించబడిన
భూములను గూర్శు ఇది కొనిి వివర్ములను ఇసుతంది. మర్శయు యొర్ాేనుకు ప్శుమ భాగమున

దదవుడు యూదా, ఎఫ్ారయిము మర్శయు మనషేషలకు విశాలమైన పారంతములను ఇచుుటను మర్శయు
ఇశాీయిేలులోని ఇతర్ గపతరములకు తకుువ పారంతములను ఇచుుటను గూర్శు కూడా ఇది

తెల్వయజేసత ుంది. మర్శయు యొర్ాేనుకు అవతల మర్శయు యొర్ాేనుకు ఇవతల ఉని గపతరములకు

మధ్య సంఘర్షణ తల తిత నప్ుపడు, వార్మ దదవుని ప్రజలుగా జఞతీయ ఐకయతను ఏ విధ్ంగా కల్వగశయుండిర్ప
మనము నేర్ముకుంటాము.

నిబంధనఘ విధేయత (23-24)
23, 24 అధాయయములలో ఉని మూడవ ప్రధానమన
ై విభాగము ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్నా

విధదయత మీద దృషిరపడుతూ మన గీంథమును ముగశసత ుంది — దదవుని నిబంధ్నలోని ష్ర్తయల ప్టో
ఇశాీయిేలు చూప్ు విధదయత మర్శయు అవిధదయత వార్శ భవిష్యతయ
త ను ఏవిధ్ంగా ర్ూపిసత ుంది. ఇది
23:1లో కాలమును గూర్శు మనకు సూచంచు మర్ొక కథనముతో ఆర్ంభమవుతయంది. “అనేక
దినముల ైన తర్మవాత యిెహో ష్యవ బహు సంవతిర్ములుగల వృదుధడాయిెను” అని మనము

చదువుతాము. 14వ వచనములో యిెహో ష్యవ ప్ల్వకనన, “ఇదిగప నేడు నేను సర్వలోకుల మార్గ మున
వళ్ోచునాిను” అను మాటల దావర్ా ఈ కాలకీమ గమనిక ప్ునర్మదాాటించబడింది.

మన గీంథములోని ఈ చవర్శ ర్ండు అధాయయములు తన మర్ణము సమీపించుచునిప్ుపడు

యిెహో ష్యవ సమకూర్శున ర్ండు సభల మీద దృషిర పడతాయి. ఈ ర్ండు సభలలో మొదటిది,

యిెహో ష్యవ దినములలోను మర్శయు తర్మవాత నాయయాధిప్తయల కాలములోను పారముఖ్యమన
ై పాతరను
పల షించన ప్ర్శశుదధ సా లమన
ై షిలోహులో జర్శగశంది. మర్శయు కనాను దదశములో అబారహాము మొదటి
బల్వప్ఠమును నిర్శుంచన సా లమైన షకములో చవర్శ సభతో ముగశంచబడుతయంది. ఈ సభలలో

ఇశాీయిేలీయులు అందర్మ సమకూడార్మ, మర్శయు దదవుని నిబంధ్నను ఉలో ంఘించుటకు విర్పధ్ముగా
యిెహో ష్యవ వార్శని హెచుర్శంచాడు. మర్శయు ఇశాీయిేలు ప్రజలు దదవునికన మాతరమే

విధదయుల ైయుండునటట
ో సమర్పణ చదసుకొనుటకు వార్శని యిెహో ష్యవ నడిపించుటతో మన గీంథము
యొకు ముఖ్య భాగము ముగశంచబడుతయంది. వార్మ ఇతర్ దదశములలోని దదవతలను తిర్సుర్శంచ, వార్శ
పితర్మల దదవుడు వార్శతో చదస్టన
ి నిబంధ్న ప్రకార్ం ఆయనను మాతరమే స్టేవిసాతమని ప్రమాణము చదశార్మ.
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ఈ నిబంధ్న నూతనీకర్ణ తర్మవాత, ఈ గీంథము యిెహో ష్యవ మర్ణము మర్శయు తర్మవాత జర్శగన
శ
అనేక సనిివేశములను గూర్శు కుోప్త ంగా తెల్వయజేసత ూ ముగుసుతంది.

యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు విష్యములు మర్శయు నిర్ాుణమును ప్ర్శగణించుట దావర్ా

మనము ఈ గీంథము యొకు ర్ూప్ర్చన మర్శయు ఉదదేశయమును చూశాము. ఇప్ుపడు, యిెహో ష్యవ
గీంథము యొకు వాసత విక అర్ామును ఏ విధ్ంగా కోీడీకర్శంచాల్వ అను విష్యమును చూచద స్టిాతిలో

మనము ఉనాిము. ఈ గీంథమును వారయుట వనుక మన ర్చయిత కల్వగశయుండిన ఉదదేశయము ఏమిటి?

వాసత విక్ అరథ ము
అనేక విధాలుగా, ప్రతి బెైబిలు ర్చయిత కల్వగశయుండిన ఉదదేశయముల నిమితత మే యిెహో ష్యవ
గీంథము వారయబడినది అని చెప్ుపట సబబే. దదవుని ఘనప్ర్చుటకు అతడు తన గీంథమును

ర్ూప ందించాడు. మర్శయు దదవుని నిబంధ్నలలోని నియమములను తన వాసత విక శరీతల యొకు
ఆలోచనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావనలకు అనువర్శతంచుట దావర్ా అతడు దదవుని ర్ాజయమును
వాయపింప్జేయుటకు ప్రయతిించాడు. అయితద మనము యిెహో ష్యవ గీంథమును అధ్యయనం

చదయుచుండగా, మన ర్చయిత తన గీంథమును వారస్టినప్ుపడు తన శరీతల మీద పటిరన విశేష్మన
ై
దృషిరని కూడా మనము గమనించవచుు.

యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు వాసత విక అర్ామును కోీడీకర్శంచుటకు అనేక మార్గ ములు

ఉనాియి, కాని మన ఉదదేశయముల కొర్కు, మనము దానిని ఈ విధ్ంగా వయకత ప్ర్మదాేము:
రానునన తరముల వారప ఎదురొకను ఇవే రక్ములెైన సవాళ్ా ను గ్ూరిి

మారగ నిరేేశ్నం చేయుటక్ు యెహో షువ ద్ినములలో ఇశారయేలు భూమిని
సావధీనపరచుకొనుటలో సాధించిన జయములను గ్ూరిి, గోతరముల

సావసథ ాములను గ్ూరిి, మరియు వారప చూపన నిబంధనఘ విధేయతను గ్ూరిి
తెలియపరచుటక్ు యెహో షువ గ్రంథము వారయబడింద్ి.

మనము ఇకుడ చూసుతనిటట
ో , ఈ సార్ాంశము యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు మూడు
ప్రధానమైన విభాగములను సూచసుతంది: సావధీనప్ర్చుకొనుటలో విజయము, గపతరముల సావసా యములు

మర్శయు నిబంధ్నా విధదయత. అయితద మన ర్చయిత ఈ అంశముల మీద ఎందుకు దృషిరపటారడు? మన
సార్ాంశము సూచంచుచునిటట
ో , మొదటిగా, యిెహో ష్యవ దినములలో జర్శగశన సనిివేశములను అతడు
తన శరీతలకు జఞాప్కము చదయగపర్ాడు. మర్శయు ర్ండవదిగా, తర్మవాత తర్ముల వార్శకన మర్శయు వార్మ
ఎదుర్ొుని సవాళో ను ఉదదేశంచ మాటాోడుటకు అతడు వారశాడు. ఈ ర్ండు ఉదదేశయములను ఒకొుకుటిగా
చూదాేము, మర్శయు మన ర్చయిత యిెహో ష్యవ దినములను గూర్శు ఎందుకు వారశాడో చూసూ
త
ఆర్ంభిదాేము.

యిెహో ష్యవ గీంథము యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలుకు నాయకతవము వహించనప్ుపడు జర్శగన
శ

సనిివేశములను గూర్శు ఎకుువగా మాటాోడుతయంది అని యిెహో ష్యవ గీంథమును గూర్శు తెల్వస్టినవార్శకన
ఎవర్శకన
ై ా అర్ామవుతయంది. దీనిలో: ఇశాీయిేలు విజయవంతముగా కనానును సావధీనప్ర్చుకొనుట,
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ీ ను thirdmill.org నందు
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ఇశాీయిేలు గపతరముల యొకు సావసా యములను యిెహో ష్యవ విభాగశంచుట మర్శయు దదవుని ప్టో

ఇశాీయిేలు చూపిన నిబంధ్న విధదయత ఉనాియి. కాబటిర, “ఆ లోకము”లో — అనగా యిెహో ష్యవ

కాలములోని లోకములో — జర్శగన
శ విష్యములను గూర్శు తన వాసత విక శరీతలకు తెల్వయజేయుట

మన ర్చయిత యొకు కేందర ఉదదేశయములలో ఒకటెయ
ై ుండెను అని మనము చెప్పవచుు. దదవుడు తమ
కొర్కు మునుప్టి కాలములో చదస్టన
ి కార్యములను ఇశాీయిేలీయులు మర్చపల యార్మ కాబటిర వార్మ దార్శ
తపిపపల యార్మ అని అనేక పాత నిబంధ్న లేఖ్న భాగములు ఉదాాటిసత ాయి. 24:31లో, “యిెహో వా

ఇశాీయిేలీయుల కొర్కు చదస్టన
ి కనీయలనిిటిని ఎర్శగన
శ ” అని చెబుతూ మన ర్చయిత తనకు మర్శయు తన
శరీతలకు మధ్య ఉని వయతాయసము చూపి, వాసత విక శరీతల యొకు సమసయను గూర్శు ఒక
సూచననిచాుడు.

మన గీంథము యొకు వాసత విక శరీతలు నాయయాధిప్తయల కాలములో నివస్టించయుండినా,

ర్ాజుల కాలములో, లేక బబులోను చెర్ కాలములో నివస్టించయుండినా యిెహో ష్యవ దినములలో

జర్శగశన కార్యములను గూర్శు వార్శకన జఞాప్కము చదయబడవలస్టియుండెను. కాబటిర, మౌల్వక సాాయిలో,

యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత తన వాసత విక శరీతలకు యిెహో ష్యవ దినములలో కల్వగశన విజయములను
గూర్శు నిజమన
ై నివేదికను ఇచుుటకు ఈ గీంథమును వారశాడని మనము చెప్పవచుు.

ర్ండవదిగా, మన సార్ాంశము సూచంచుచునిటట
ో , తర్మవాత తర్ములవార్మ ఎదుర్ొునిన

సవాళో ను ఉదదేశంచ మాటాోడుటకు కూడా యిెహో ష్యవ గీంథము వారయబడింది. మన ర్చయిత ర్ండు
లోకముల మధ్య నిలబడా్డు: “ఆ లోకము” — అనగా యిెహో ష్యవ దినములలో ఇశాీయిేలు యొకు

లోకము — మర్శయు “వార్శ లోకము” — అనగా వాసత విక శరీతల యొకు లోకము. ఈ కార్ణముచదత,
మన ర్చయిత కేవలం చార్శతిక
ర సతయములను వయకత ప్ర్చు విధ్ముగా మాతరమే ఒక నివేదికను

వారయలేదు. “ఆ లోకము” మర్శయు “వార్శ లోకము” మధ్య అర్ావంతమైన అనుబంధ్ బిందువులను

అందించుటకుగాను, అతడు ఇశాీయిేలు భూమిని సావధీనప్ర్చుకొనుటలో సాధించన విజయములను
గూర్శు, గపతరముల సావసా యముల విభజనను గూర్శు మర్శయు నిబంధ్న విధదయత కొర్కు ఇవవబడిన
పిలుప్ును గూర్శు కూడా వారశాడు. ఇతర్ బెైబిలు ర్చయితల వలే, తన శరీతలు ప్రసత ుతము

కల్వగశయుండిన ధ్నయతలు మర్శయు బాధ్యతల యొకు మూలములను వివర్శంచుటకు అతడు తర్చుగా

చార్శతిరక నేప్థయములను తెల్వయప్ర్చాడు. వార్మ పాటించవలస్టిన లేక తిర్సుర్శంచవలస్టిన మాదిర్మలను
కూడా అతడు అందించాడు. మర్శయు కొనిి సందర్ాులలో, అతడు యిెహో ష్యవ కాలములలోని
కథనములను తన వాసత విక శరీతల అనుభవాలకు ప్ూర్వసూచకములుగా కూడా వారశాడు.

ఇటిర అనుబంధ్ములు మన ర్చయితను గూర్శు మనము జఞాప్కముంచుకోవలస్టిన కొనిి

విష్యములను బయలుప్ర్మసాతయి. ఒక వప్
ై ున, యిెహో ష్యవ దినములలో జర్శగన
శ విష్యములను
అతని శరీతలు గుర్మతంచుకోవాలని అతడు కోర్ాడు. అయితద మర్ొక వప్
ై ున, యిెహో ష్యవ దినములలో

ఇశాీయిేలు చదస్టన
ి విధ్ముగా కార్యములను వార్మ చదయకూడదు అని కూడా అతడు ఆశంచాడు. అతని

వాసత విక శరీతలు భినిమన
ై కాలములలో జీవించుచుండిర్శ. మర్శయు తాము జీవించుచుని దినములకు
అనుగుణంగా వార్మ చార్శతిక
ర నివేదక
ి ను తమ జీవితములకు అనువర్శతంచుకోవలస్టియుండెను.
యెహో షువ గ్రంథము యొక్క వాసత విక్ శరరతలు ద్ఘనిలోని సంద్ేశ్ము ద్ఘవరా
బహుగా పరభావితమైయాయరని నేను నముమతఘను... ద్ేవుడు చేస్టన
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వాగాేనములనిన, అనగా వాగాేన ద్ేశ్మును సావధీనపరచుకొనుటను గ్ూరిి

ఇశారయేలుక్ు ఆయన చేస్టన వాగాేనములనీన నెరవేరిబడఘ్య. వాటిలో ఏవియు
విఫలము కాలేదు. మరియు ఇద్ి ముఖ్యముగా, ద్ేవుడు నమమదగినవాడని

పరజలక్ు బో ధించుటక్ు జరిగింద్ి అని నఘ ఆలోచన; ద్ేవుడు నమమదగినవానిగా
ఉనఘనడు మరియు నమమదగినవానిగా ఉంటాడు. మరియు వారప
నఘయయాధిపతుల కాలములోనికి కొనసాగ్ుచుండగా ఇద్ి మరింత

పారముఖ్యమైయుండినద్ి, ఎందుక్ంటే నఘయయాధిపతుల కాలములో ఈ పరజలు

యెహో వాక్ు నమమక్ముగా ఉండమని వారప పలువబడిన పలుపును నిరా క్ష్యం చేస్ట,
తమ మనసుుక్ు నచిిన విధముగా చేస్టవ
ే ారని వారిని గ్ూరిి వివరించబడుటను
మనము చూసాతము. కాబటిర , యెహో షువ జీవితము మరియు యెహో షువతో
నమమక్ముగా నడచినవారి జీవితము యొక్క వెలుగ్ులో, వారప యెహో షువ

యొక్క అడుగ్ుజాడలలో నడుసుతనన తరమువారిగా లేరప అను సంద్ేశ్ము ఇక్కడ
ఇవవబడుతుంద్ి. మరియు ఇద్ి వారప నిజముగా పశాితఘతపపడి, వారప
పలువబడిన స్టథ తికి తిరిగిరమమని వారికి ఇవవబడిన పలుపెయ
ై ుననద్ి.

— డా. టి. జే. బెట్ర్
ఇప్ుపడు కొనిిసార్మో, వాసత విక శరీతలు చార్శతిరక నివేదక
ి ను తమ జీవితములకు ఎలా
అనువర్శతంచుకోవాల్వ అను విష్యమును అర్ాము చదసుకొనుటలో ఆధ్ునిక వాయఖ్యనకర్త లు కొంత

కష్ర మును ఎదుర్ముంటార్మ. అవును, మన ర్చయిత తన గీంథములో ఈ విష్యములను గూర్శు చెప్పనే
లేదు. అయితద తమ దినములలో అందుబాటటలో ఉండిన లేఖ్నముల నుండి మన ర్చయిత మర్శయు
అతని శరీతలు నేర్ముకుని కొనిి దృకోుణములను మనము జఞాప్కము చదసుకోవాల్వ. ఈ

దృషిరకోణములను మనసుిలో ఉంచుకునిటో యితద, “ఆ లోకము” మర్శయు “వార్శ లోకము”ను గూర్శు
మన ర్చయిత ఇచున నివేదికలోని భావములను వివేచంచుట ముందుగా ఊహించనంత కష్ర మమి
ే
అనిపించదు.

విజయవంతముగా సావధీనపరచుకొనుట
ఇశాీయిేలు విజయవంతముగా భూమిని సావధీనప్ర్చుకొనుటను వాసత విక శరీతలు అర్ాము

చదసుకొనుటకు ప్ంచగీంథము ర్ంగమును స్టిదధప్ర్చన విధానమును ప్ర్శగణించండి. మన గీంథములోని
ఈ విభాగము యిెహో ష్యవ సాధించన గొప్ప విజయములను గూర్శున నివేదక
ి ను ఇసుతంది. అయితద

ప్ంచగీంథములో నుండి వల్వకనతీయబడిన యుదధ మును గూర్శున మూడు మౌల్వకమన
ై దృకపధ్ములు,
యిెహో ష్యవ గీంథములోని ఈ భాగమును ఎలా అనువర్శతంచాలో నేర్ముకొనుటలో వార్శకన సహాయము
చదసత ాయి.

పారచీన సంఘర్షణ. మొదటి సాానములో, దదవునికన సాతానుకు మధ్య జర్శగన
శ పారచీన సంఘర్షణలో

నాటబడియుని యుదధ ములో వార్మ పాలుప్ంచుకొనుచునాిర్ని మన ర్చయితకు మర్శయు అతని
యొకు వాసత విక శరీతలకు తెలుసు. పాప్ములోనికన ప్తనమన
ై తర్మవాత, మానవ చర్శతరయంతటిలో
-14-
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దదవుడు మర్శయు సాతాను సంఘర్షణ చదయుచునాిర్మ అని ఆదికాండము 3:15 సూచసుతంది. ఈ

అదృశయమైన సంఘర్షణ సర్పము యొకు సంతతి లేక వార్సులు — అనగా సాతాను శకుతలను స్టేవించు

ప్రజలు — మర్శయు స్ట్త ర సంతతి లేక వార్సులు — అనగా దదవుని స్టేవించు ప్రజలు — మధ్య భూమి మీద
జర్మగుచుని సంఘర్షణలో దృశయముగా కనిపిసత ుంది. ఇందువలనే యిెహో ష్యవ గీంథము ఇశాీయిేలు

యొకు సంఘర్షణను కేవలం ఒక భౌతిక యుదధ ముగా మాతరమే కుదించదు. బదులుగా, యిెహో ష్యవ
5:14లో, దదవదూతను “యిెహో వా స్టేనాధిప్తి” అని ర్చయిత సంబో ధించాడు. యిెహో ష్యవ మర్శయు

ఇశాీయిేలు యొకు స్టన
ై యము, దదవుడు మర్శయు ఆయన దదవదూతల స్టైనయములు కూడా పాల్వవార్న
ై

యుదధ ములో పాలుప్ంచుకొనుచునాిర్ని ఈ వాకయభాగము సూచసుతంది. మర్శయు యిెహో ష్యవ 23:16

వంటి వాకయభాగములు సూచంచుచునిటట
ో , ఇశాీయిేలు ప్రజలకు విర్పధ్ముగా కనాను ప్రజలతో పాటటగా
కనానులోని సాతాను దదవతలు కూడా నిలబడినవని మన ర్చయిత గుర్శతంచాడు. యిెహో ష్యవ యొకు

వాసత విక శరీతలు ఇశాీయిేలు భూమిని సావధీనప్ర్చుకొనిన సనిివేశములో నుండి అనేక విష్యములను
నేర్ముకొనవలస్టియుండెను, ఎందుకంటే యిెహో ష్యవ దినములలోని ఇశాీయిేలీయుల వల నే వార్మ కూడా
దదవునికన సాతానుకు మధ్య మర్శయు వార్శని స్టేవించుచుని వార్శ మధ్య కొనసాగుచుని సంఘర్షణలో
పాలుప్ంచుకొనుచుండిర్శ అని వార్శకన తెలుసు.

ఇశాీయిేలు యొకు విశేష్మన
ై సంఘర్షణ. ర్ండవదిగా, యిెహో ష్యవ చదస్టన
ి సావధీనప్ర్చుకొను

కార్యము ఇశాీయిేలు ఎదుర్ొునిన విశేష్మైన సంఘర్షణ కూడా అయుయనిదని ప్ంచగీంథము ర్మజువు

చదసత ుంది. ఇశాీయిేలు భూమిని సావధీనప్ర్చుకొనుటలో నుండి వాసత విక శరీతలు అనేక విష్యములను
నేర్ముకొనినప్పటికీ, వార్మ, మర్శయు ర్ాబో వు తర్ములవార్మ దానిని ఉనిది ఉనిటట
ో గా

అనుసర్శంచవలస్టియుండలేదు. యిెహో ష్యవ దినములు అసాధార్ణమన
ై వి అని ప్రంచగీంథములు
సపష్ర ము చదశాయి.

ఆదికాండము 15:13-16లో, “అమోర్రయుల” — కనానీయులకు మర్ొక పేర్మ — “అకీమము

ఇంకను సంప్ూర్ణము కాలేదు” కాబటిర అతని వార్సులు ఐగుప్ుతలో బానిసల ైయుంటార్మ అని దదవుడు

అబారహాముకు స్టలవిచాుడు. అయితద యిెహో ష్యవ సావధీనప్ర్చుకొనిన నాటికన, కనానీయుల పాప్ము
ఎంత ఘోర్ముగా పర్శగశపల యింది అంటే, అబారహాము దినములలో ఆయన స దొ మ గొమొర్ాీలను
నాశనము చదయమని పిలుప్ునిచున విధ్ముగానే కనానీయులను కూడా సమూలంగా నాశనం
చదయమని దదవుడు పిలుప్ునిచాుడు.

ఇందుమూలముగానే మన ర్చయిత ప్ంచగీంథములోని ప్దములను ఉప్యోగశంచ కనాను

నాశనమును హెబ్రర కనీయా ప్దమైన చర్మ్ (  ))חָ ַרםమర్శయు నామవాచకమన
ై చెర్మ్ () ֵ֫ח ֶרםలను

ఉప్యోగశంచ వర్శణంచాడు. యిెహో ష్యవ 6:17, 19, 21 వచనములు ఉదహర్శంచుచునిటట
ో , యిెహో ష్యవ
భూమిని సావధీనము చదసుకొనిన సందర్ుములో, ఈ ప్దములు కేవలం “నాశనము చదయుట” అను

అర్ామును మాతరమే ఇవవలేదు. బదులుగా “యిెహో వాకు ప్ూర్ణ మనసుితో అంకనతము చదసుకొనుట” లేక
“యిెహో వా ప్టో భకనత కల్వగశ నాశనము చదయుట” అను అర్ామునిచాుయి. కాబటిర, ఇశాీయిేలీయులు
కనానుతో యుదధ ము చదస్టన
ి ప్ుపడు, అది కనానీయులు విర్ీవీగశ చదస్టన
ి పాప్మునకు దదవుడిచున

నాయయప్ర్మన
ై తీర్మపకు గుర్శతంప్ుగా ఉనిది. మర్శయు వార్మ సావధీనప్ర్చుకొని ప్రతిదానిని దదవునికన
ఆర్ాధ్న చదయుచు గౌర్వించనటట
ో గా నాశనము చదశార్మ మర్శయు ఆయనకు అంకనతం చదశార్మ.
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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యిెహో ష్యవ దినములలో సమూలముగా నాశనము చదయుటను గూర్శు మర్శయు యిెహో వా ప్టో

భకనతని కనుప్ర్చుటను గూర్శు ఇవవబడిన ఈ ఆజా అనేక కార్ణములను బటిర అసామానయమన
ై ది అని

మనకు తెలుసు. ఒక ఉదాహర్ణగా, దివతీ. 20:10-20లో, కనానీయులను సమూలముగా నాశనము
చదయమని మోషే సూచంచాడు గాని, కనాను దదశమునకు వలుప్ల ఉనివార్శతో సమధాన

ఒప్పందములు చదసుకోమని ఆజఞాపించాడు. గశబియోనీయులు కనాను దదశమునకు వలుప్ల నుండి

వచాుర్ని నమిు వార్శతో సమాధాన ఒప్పందము చదసుకునిప్ుపడు 9వ అధాయయములో యిెహో ష్యవ
సవయంగా ఈ విష్యమును గుర్శతంచాడు.

దీనికన తోడు, యిెహో ష్యవ భూమిని సావధీనప్ర్చుకొనుటలోని అసాధార్ణమైన సవభావము

దదవునికన సాతానుకు మధ్య కొనసాగుచుని సంఘర్షణ యిెహో ష్యవకు ముందు మర్శయు తర్మవాత అనేక
ర్ూప్ములను దాల్వుంది అని జఞాప్కము చదసుకొనినప్ుపడు సపష్ర మవుతయంది. కొనిి ఉదాహర్ణలుగా,

యిెహో ష్యవకు ముందు, ఆదికాండము 11:1-9లో, దదవుడు మర్శయు ఆయన ప్ర్లోక స్టన
ై యము బాబెలు
గపప్ుర్ము యొదే తిర్మగుబాటట చదస్టన
ి మానవులతో యుదధ ము చదశార్మ. అయితద వార్మ దీనిని మానవ
స్టైనయము యొకు సహాయము లేకుండా చదస్టి ప్రజలను చెదర్గొటారర్మ. ఆదికాండము 14:1-24లో,
అబారహాము దదవుని సహాయముతో యుదధ ము చదశాడు, కాని అబారహాము యొకు విర్పధ్ులను

సమూలంగా నాశనము చదయమని మాతరం దదవుడు ఆజా ఇవవలేదు. నిర్గ మకాండము 12:12లో, ఐగుప్ుత
దదశములో తెగుళ్
ో సంభవించనప్ుపడు దదవుడు ఐగుప్త యుల మీద మర్శయు వార్శ దదవతల మీద

యుదధ ము చదయుటకు వళాోడని మనము నేర్ముకుంటాము. అయితద ఇశాీయిేలు ప్ర్పక్షముగా ఉనిది,
మర్శయు దదవుడు ప్రతి ఐగుప్త యుని హతమార్ులేదు. నిర్గ మకాండము 14వ అధాయయములో, యిెర్ీ

సముదరము యొదే , యుదధ మునకు స్టిదధప్డు ప్రకనీయలో ఇశాీయిేలు దదవుని విధదయతతో అనుసర్శంచంది,
కాని దదవుడద ఐగుప్ుత స్టన
ై యమును నాశనము చదశాడు.

ఇదద విధ్మన
ై కార్యములు యిెహో ష్యవ దినముల తర్మవాత కూడా సంభవించాయి. సమూయిేలు

గీంథము వివర్శంచుచునిటట
ో , దదవుని యొకు అసాధార్ణమన
ై సహాయముతో దావీదు ఇశాీయిేలు

విర్పధ్ులలో అనేకమందితో పల ర్ాడాడు. అయితద దదవుడు తన విర్పధ్ులందర్శనీ సమూలముగా నాశనము
చదయలేదు. దావీదు యొకు ర్ాజర్శక వార్సుల విష్యములో కూడా అనేక తర్ముల పాటట ఇలానే

జర్శగశంది అని ర్ాజుల గీంథము సూచసుతంది. మర్శయు ఇశాీయిేలీయుల యొకు చెర్ కూడా సాటిలేని
అదుుతమైన దెవి
ై క పాలుప్ంప్ుల దావర్ా ముగశంచబడుతయంది అని ఇశాీయిేలులోని ప్రవకత లు
ప్రవచంచార్మ.

మనము చూసుతనిటట
ో , దుష్ర తవముతో దదవుని యొకు కొనసాగు సంఘర్షణ ప్ంచగీంథములో

మర్శయు పాత నిబంధ్న అంతటా అనేక విధాలుగా బయలుప్ర్చబడింది. యిెహో ష్యవ చదస్టన
ి

యుదధ ముల విధానము యుదధ ములనిిటికీ ఒక ప్రతీకగా లేదను వాసత వమును ఈ విష్యములు

మనకు తెల్వయజేసత ాయి. అవును, యిెహో ష్యవ నుండి వాసత విక శరీతలు తమ దినమున జర్మగుతయని
యుదధ ములను గూర్శు అనేక పాఠములను నేర్ముకొనియుంటార్మ. అయితద యిెహో ష్యవ భూమిని

సావధీనప్ర్చుకొనుట మాతరం ఒక అసాధార్ణమైన తీర్మప సమయమునకు సంబంధించనదెైయునిది.
అనేక ఇతర్ యుదధ ములకు భినిముగా, కనానీయులు — ర్ాహాబు వంటి కొందర్మ మినహా —
సమూలముగా నాశనము చదయబడుటకు అర్ముల ైయుండిర్శ అని దదవుడు నిర్ాార్శంచాడు.
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క్నఘనీయుల పాపము నిద్ఘనముగా పెరపగ్ుతూ చివరికి ఘోరమైనద్ిగా ఎద్ిగింద్ి.
ఆద్ికాండము గ్రంథములో, ముఖ్యముగా ఆద్ికాండము 15లో, అమోరీయుల

పాపము సంపూరణమగ్ుటను గ్ూరిి వారయబడియుననద్ి. అలా జరపగ్ునంత వరక్ు
ద్ేవుని పరజలు ద్ేశ్మును సావధీనము చేసుకోలేరప. కాబటిర , క్నఘను ద్ేశ్ము

ద్ిగ్జారిపో వుచుండగా ద్ేవుడు చూసూ
త ఉనఘనడు మరియు వారి భరషరతవము ఒక్
సాథయకి చేరిన తరపవాత అయన వారి మీద తన ఉగ్రతను క్ుమమరిసత ాడు అను
అవగాహన లేఖ్నములలో ఉననద్ి. మరియు ఆయన తన ఉగ్రతను

క్ుమమరించుటక్ు ఇశారయేలు ద్ేశ్మును ఒక్ ఆయుధముగా ఉపయోగిసత ాడు, కాని
ద్ీనికి కారణము ఇశారయేలు ద్ేశ్మునక్ు గొపప నెతి
ై క్ స్టథ తి ఉననదని మాతరము

కాదు. వారప చఘలా చినన ద్ేశ్మైయుండిర.ి యెహో షువ పారముఖ్యతలోనికి రాక్
ముందు తరములో మనము చూచునటల
ా వారప బహుగా పాపము చేస్టరి, మరియు
తఘము భూమిని సావధీనపరచుకొను సమయములో క్ూడఘ వారప పాపము చేస్టరి.
అయతే వాసత వమేమిటంటే, ద్ేవుడు తన క్ృపలో, ద్ేశ్మును తన స తు
త గా

పలచుక్ునఘనడు మరియు అక్కడ నివస్టంచుటక్ు అనుమతి ఇస్టేత వారిని క్ూడఘ
భరషరతవములోనికి నడిపంచగ్ల మరొక్ ద్ేశ్మును నిరూమలము చేయుటక్ు ఆ

ద్ేశ్మును ఉపయోగించుకొనుచునఘనడు, మరియు ద్ేవుడు ఇశారయేలు ద్ేశ్మును
క్నఘనుక్ు వెళ్ా లనటల
ా అనుమతి ఇచుిటక్ు ఇద్ి మరొక్ కారణమైయుననద్ి,
మరియు వారప ఆ ద్ేశ్ములో నివస్టంచుచుండిన పరతి వారిని నఘశ్నము

చేయవలస్టయుండెను. తన పరజలు వారి మత ఆచఘరముల ద్ఘవరా, వారి

విగ్రహారాధన ద్ఘవరా, అక్కడ నివస్టంచుచునన పరజల యొక్క పాపము ద్ఘవరా

భరషరమైపో వాలని ద్ేవుడు ఆశంచలేదు, మరియు తన ద్ేశ్ము తమ చుటట
ర ఉనన
ద్ేశ్ముల వలె తయారప కాక్ూడదు అని ఆయన కోరాడు. ఆయనే వారికి రాజుగా
వారప ఆయనను వెంబడించఘలని ఆయన కోరాడు. కాబటిర , ఇశారయేలు ద్ేశ్ము

భూమిలోనికి పరవేశంచింద్ి, మరియు అవును, ద్ఘనికి ఇవవబడిన పనిని సరిగా
ముగించలేక్పో యంద్ి. కాబటిర , యెహో షువ గ్రంథములో క్ూడఘ, ద్ీనిని గ్ూరిి

కొనిన గ్ురపతులను మనము చూసాతము, అయతే ద్ీని తరపవాత గ్రంథములో —

అనగా నఘయయాధిపతుల గ్రంథములో — ద్ీనిని సంపూరణముగా చూసాతము, ద్ఘనిలో
ఇశారయేలు ద్ేశ్ము మరి ఎక్ుకవగా భరషరమైపో య పాపము మరియు పతనము

అను వృతత ములో తరచుగా చిక్ుకబడిపో యంద్ి, మరియు ఇద్ి ఇశారయేలీయులు
వెళ్లా ఆ భూమిలో నివస్టంచుచుననవాటిని పూరితగా నిరూమలము చేయుట ద్ఘవరా

ద్ేవుడు చూడరాదని ఆశంచిన విధమునక్ు భిననముగా వారప అనయ ద్ేశ్ములవలె
మారిపో య ద్ేవునితో నిబంధనఘ అనుబంధములో ఉనన పరజలుగా
మసులుకోలేదు.

— ర్వ. కవిన్ లబిా
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ీ ను thirdmill.org నందు
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ఇశాీయిేలు ర్ాజు యొకు భవిష్యత్ విజయము. మూడవదిగా, యిెహో ష్యవ భూమిని

సావధీనప్ర్చుకొనుట భవిష్యతయ
త లో ఇశాీయిేలు ర్ాజు — అనగా లోకమంతటిని నితయము పాల్వంచుటకు
వసాతడని ఎదుర్మచూసుతని ర్ాజు — సాధించు విజయము వప్
ై ుకు మర్ొక అడుగు అయుయనిది అని

కూడా మన ర్చయిత ప్ంచగీంథము దావర్ా యిెర్గ
శ శయునాిడు. ఇంతకు ముందద, యూదా గపతరములోని
ర్ాజ కుటటంబముకు “ప్రజలు విధదయుల ైయుందుర్మ” అని ఆదికాండము 49:10లో పితర్మడెన
ై యాకోబు
ప్రకటించాడు. నాయయాధిప్తయల కాలములో, యూదా గపతరము యొకు ర్ాజర్శక వర్మస మీద ఈ నిర్రక్షణ

నాయయాధిప్తయలు 1:1, 2లో యూదా గపతరమునకు ఇవవబడిన పారముఖ్యమన
ై బాధ్యతలో గుర్శతంచబడింది.
ర్ాజుల ప్ర్శపాలన కాలములో, కీర్తనలు 72 వంటి వాకయభాగములలో ఈ ఆకాంక్ష యొకు నర్వేర్మప

విశేష్ముగా దావీదు కుటటంబముతో గుర్శతంచబడింది. మర్శయు అనేక వాకయభాగములలో, దావీదు యొకు
గొప్ప కుమార్మడు అనేక దదశముల మీద విజయము సాధించుటతో చెర్ కాలము ముగశంచబడుతయంది
అని ఇశాీయిేలు యొకు ప్రవకత లు ప్రవచంచార్మ.

కాబటిర, యిెహో ష్యవ దినములలోని ఇశాీయిేలీయుల వలే, వార్మ తాము కల్వగశయుండిన దాని

కంటే ఉనితమన
ై దానిలో భాగమైయుండిర్శ అని వాసత విక శరీతలకు తెల్వస్టేయుండినది. మర్శయు ఈ

కార్ణము చదత, వార్మ మర్లా యిెహో ష్యవ చదస్టన
ి కార్యములను చదయవలస్టిన అవసర్త ఉండలేదు.

ఇశాీయిేలు ర్ాజు యొకు భవిష్యత్ సార్వతిరక విజయము వప్
ై ుకు దదవుడు చర్శతన
ర ు కొనసాగశంచుచుండగా
వార్మ కనానును సావధీనప్ర్చుకొనుటలో జర్శగన
శ సనిివేశములను తమ దినములకు
అనువర్శతంచుకోవలస్టియుండెను.

గోతరముల సావసథ ాములు
ఇశాీయిేలు యొకు గపతరముల సావసా యముల విష్యములో తన గీంథము యొకు ర్ండవ

విభాగములో కూడా, తన శరీతలు అవే వేదాంతశాసత ర దృకపధ్ములు కల్వగశయుండాలని మన ర్చయిత
ఆశంచాడు.

పారచీన మానవుల ఏలుబడి. మొదటిగా, ఇశాీయిేలు కనానును సావధీనము చదసుకొనుట భూమి

మీద ఏలుబడి చదయమని దదవుడు మానవులకు ఇచున పారచీన పిలుప్ు మీద ఆధార్ప్డియునిదని

మోషే గీంథములలో నుండి అతడు అర్ాము చదసుకునాిడు. తన నముకమన
ై సవర్ూప్ములు భూమిని
నింపి, దానిని లోప్ర్చుకొనుట దావర్ా భూమి దదవుని ర్ాజయముగా మార్ుబడుతయంది అని దదవుడు పారచీన

కాలముల నుండద నిర్ణయించాడు. ఈ పిలుప్ు ముందుగా ఆదికాండము 1:26-30లో, మర్శయు తర్మవాత
ఆదికాండము 9:1-3లో నివేదంి చబడింది. కాబటిర, ఇశాీయిేలు యొకు గపతరముల సావసా యములను గూర్శు
యిెహో ష్యవ గీంథములో ఇవవబడిన నివేదక
ి వాసత విక శరీతలకు సపష్ర ముగా ఔచతయమన
ై దిగా ఉండినది.

యిెహో ష్యవ దినములలోని ఇశాీయిేలీయుల వలే, భూమిని పాల్వంచుటకు దదవుడు మానవాళికన ఇచున
ఆజా లో పాలుప్ంచుకొనుటకు వాసత విక శరీతలు కూడా పిలువబడిర్శ.

ఇశాీయిేలు యొకు విశేష్మన
ై సావసా యము. ర్ండవదిగా, దదవుడు ఇశాీయిేలు యొకు విశేష్మైన

సావసా యమును సాాపించాడు అని ప్ంచగీంథములో నుండి మన ర్చయిత సర్శగానే అర్ాము చదసుకునాిడు.
యిెహో ష్యవ దినములలో ఇశాీయిేలుకు భూములను కేటాయించుట ఈ సావసా యము యొకు ఆర్ంభ
నర్వేర్మపను సూచంచంది. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 15:18-21లో, ఐగుప్ుత సర్శహదుే మొదలుకొని
-18వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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యూఫరటీసు నది వర్కు వాయపించన సావసా యమును దదవుడు అబారహాముకు వాగాేనము చదశాడు. కాబటిర,
ప్ంచగీంథములోని ప్దములను ఉప్యోగశంచ, యిెహో ష్యవ గీంథము ఇశాీయిేలు భూమిని

సావధీనప్ర్చుకొనుటను హెబ్రర కనీయా ప్దమన
ై నచల్ ( — ) ַַ֫נחַ לఅనగా “సావధీనప్ర్చుకొనుట” —

మర్శయు నామవాచకమైన నచలాహ్ — అనగా సావసా యము ( — )נַחֲ לָ הఅను ప్దములను ఉప్యోగశంచ
సంబో ధిసత ుంది. ఇశాీయిేలు యొకు భూమి వార్మ దదవుని యొదే నుండి ప ందుకొనిన నిల్వచయుండు
సావసా యమయ
ై ునిదని ఈ ప్దములు సూచసాతయి.

ఈ కార్ణం చదత, వార్శ గపతరముల సావసా యమును ప్ంచు ప్రకయ
నీ లో యిెహో ష్యవ చదస్టన
ి

కార్యములలో నుండి వాసత విక శరీతలు ఎంతో నేర్ముకొనవలస్టియుండెను. నాయయాధిప్తయల కాలములో,
ఇశాీయిేలులోని గపతరముల మధ్య సామర్సయము లేకపల వుట మర్శయు ఇతర్ ప్రజల నుండి కల్వగశన
సమసయలు యిెహో ష్యవ సాధించన విజయములకు ఆటంకము కల్వగశంచాయి. ర్ాజుల ప్ర్శపాలన
కాలములో, ఇశాీయిేలు ర్ాజులు ఇశాీయిేలు యొకు భూములను వాయపింప్జేశార్మ, కాని వార్మ

ఎదుర్మదెబాలను మర్శయు అప్జయములను కూడా అనుభవించార్మ. మర్శయు అవును, బబులోను
చెర్ కాలములో, కేవలం దదవుని ప్రజల యొకు చని శేష్ము మాతరమే భూమిలో మిగశల్వయుండినది.
మర్శయు అకుడ కూడా వార్మ ఇతర్ దదశముల బానిసతవములోనే నివస్టించార్మ. కాబటిర, యిెహో ష్యవ
ఇశాీయిేలు యొకు గపతరముల సావసా యములను ప్ంచుట తమ దినములలో దదవుని స్టేవించుటకు
ప్రయతిించుచుండిన వాసత విక శరీతలకు గొప్ప మళకువను అందించంది.

ఇశాీయిేలు ర్ాజు యొకు భవిష్యత్ సావసా యము. మూడవదిగా, ఇశాీయిేలు కనానును సావధీనము

చదసుకొనుట ఇశాీయిేలు ర్ాజు యొకు భవిష్యత్ సావసా యము వైప్ుకు మర్ొక అడుగయ
ై ునిది అని కూడా
ర్చయితకు తెలుసు. నిర్ణయ కాలములో, భూమియంతటి మీద అధికార్ము కల్వగశయుండుటకు

మానవాళికన ఇవవబడిన వాసత విక పిలుప్ును నర్వేర్ముటకు ఇశాీయిేలు యొకు గొప్ప మర్శయు నీతిగల
ర్ాజు ప్రతి భూమిని మర్శయు దదశమును సావధీనము చదసుకుంటాడు. మనము ఇంతకు ముందు
ప్రసత ావించనటట
ో , ఒక దినమున యూదా గపతరము యొకు ర్ాజర్శక కుమార్మనికన “ప్రజలు

విధదయుల ైయుందుర్మ” అని ఆదికాండము 49:10 ప్రకటిసత ుంది. దీనికన తోడు, ఆదికాండము 17:4లో,

“నీవు అనేక జనములకు తండిరవగుదువు” అని దదవుడు అబారహాముకు వాగాేనము చదశాడు. ఇందువలనే,
కీర్తనలు 2:8లో, దదవుడు దావీదు గృహమునకు విశేష్ముగా ఈ విధ్ంగా స్టలవిచాుడు, “జనములను

నీకు సావసా యముగాను, భూమిని దిగంతములవర్కు స తయ
త గాను ఇచెుదను.” దావీదు గొప్ప కుమార్మని

యొకు దదశము భూమి యొకు ఒక భాగము నుండి మర్ొక భాగమునకు వాయపిసత ుంది అని ఇశాీయిేలు

ప్రవకత లు ప్రకటించార్మ. మర్శయు పౌలు ఈ పాత నిబంధ్న దృకపధ్ములను ర్పమా 4:13లో ఇలా వారసూ
త
కోీడీకర్శంచాడు, “అతడు లోకమునకు వార్సుడగునను వాగాేనము అబారహామునకన
ై ను అతని

సంతానమునకన
ై ను... కల్వగను.” మన ర్చయిత యొకు వాసత విక శరీతల కొర్కు భావములు చాలా

సపష్ర ముగా ఉనాియి. ఈ సార్వతిరక సావసా యము అను లక్షయము వైప్ుకు వార్శ దినములలో దదవుడు వార్శని
నడిపించుచుండిన విధ్ములకు వార్మ యిెహో ష్యవ గీంథములో చదివిన విష్యములను
అనువర్శతంచుకొనవలస్టియుండెను.

అబారహాము కొరక్ు మరియు అతని సంతఘనము కొరక్ు వాగాేనము చేయబడిన
సావసథ ామును సరవలోక్మునక్ు ఆపాద్ించబడు విధముగా పౌలు
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వాయఖ్ాయనించుచునఘనడని రోమా. 4లో మనము చూసాతము. మరియు ఇద్ి

ఆరంభములో మనక్ు ఆశ్ిరయము క్లిగించవచుి. మనము వాగాేన ద్ేశ్మును
గ్ూరిి కేవలం మధయధరా సముదరమునక్ు తూరపప తీరమున ఉనన ఒక్ చినన
భూభాగ్మని ఆలోచిసాతము. అయతే అబారహాము యొక్క వాగాేనము

సారవతిరక్ముగాను, పరపంచవాయపత ముగాను ఇవవబడినద్ి అని పౌలు అరథ ము

చేసుక్ునన విధఘనములో ఇద్ి ఒక్ భాగ్మైయుననద్ి. చఘలా తరచుగా అబారహాము
యొక్క భౌతిక్ వారసులను గ్ూరిి మాతరమేగాక్, అబారహాము అడుగ్ుజాడలలో,
అనగా విశావసపు అడుగ్ులలో నడచుచు ద్ేవుని వాగాేనములను నముమ

సంతతిని గ్ూరిి, అనగా అబారహాము పలా లను గ్ూరిి అతడు మాటాాడతఘడు.

వాసత వానికి, యూదుడు మాతరమేగాక్ కీరసత ునందు విశావసముంచు అనుయడు క్ూడఘ
ద్ేవుని వాగాేనము పరకారం — గ్లతీ పతిరక్ 3వ అధఘయయం చివరిలో — అబారహాము
యొక్క వారసుడెయ
ై ునఘనడని పౌలు ఉద్ఘాటించఘడు. విశావసము ద్ఘవరా

అబారహాము క్ుమారపలు సరవలోక్మును సావధీనపరచుక్ుంటారప అని చేయబడిన
వాగాేనములను గ్ూరిి రోమా. 4లో మాటాాడునపుపడు, పౌలు ఇద్ే అవగాహనను
కొనసాగించఘడు.

— డా. డెనిిస్ ఈ. జఞనిన్

నిబంధనఘ విధేయత
మన గీంథములోని మొదటి మర్శయు ర్ండవ విభాగములలో వల నే, మూడవ విభాగమును —
అనగా నిబంధ్నా విధదయత చూప్ుట కొర్కు ఇశాీయిేలుకు ఇవవబడిన పిలుప్ు —

అనువర్శతంచుచునిప్ుపడు కూడా తన వాసత విక శరీతలు ప్ంచగీంథములోని కొనిి వేదాంతశాసత ర
దృకపధ్ములను దృషిరలో ఉంచుకోవాలని యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత ఆకాంక్షించాడు.

పారచీన మానవాళి చూపిన విధదయత. మొదటిగా, మానవాళి దదవునికన విధదయత చూప్వల ను

అను పారచీన అవసర్తలో నిబంధ్నా విధదయత నాటబడియునిది అని ప్ంచగీంథములో నుండి మన

ర్చయిత అర్ాము చదసుకునాిడు. కేవలం దదవుని సవర్ూప్ములుగా ఉండుట మాతరమే నిబంధ్న దావర్ా
మనలను దదవునితో ఐకయప్ర్మసుతంది, మర్శయు ఈ ఐకయతకు నముకమన
ై భకనత అవసర్మయ
ై ునిది.
ఆదికాండము 1-3లో మర్శయు హో షేయ 6:7లో సూచంచబడినటట
ో , ఆదాములో దదవుడు

సవర్మానవాళితో చదస్టన
ి నిబంధ్నలో విధదయత అవసర్మయ
ై ుండెను. మర్శయు సర్వమానవులు

నిబంధ్న ఆధార్ంగా దదవుని స్టేవించాలని ఆదికాండము 6, 7లో దదవుడు నోవహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్న
బయలుప్ర్చంది. ఇది అనిి కాలములలో ప్రజలందర్శ విష్యములో నిజమయ
ై ునిది కాబటిర, తన
దినములలో నిబంధ్నా విధదయతను గూర్శు యిెహో ష్యవ ఇచున పిలుప్ు నుండి వాసత విక శరీతలు

నేర్ముకునే అవకాశము ఉండినది. ఇతర్ మానవులందర్శ వల నే, వార్మ కూడా దదవునికన నముకమన
ై స్టేవ
చదయుటకు బదుధల ైయుండిర్శ.
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ఇశాీయిేలు యొకు విశేష్మన
ై నిబంధ్నా విధదయత. ర్ండవదిగా, ఇశాీయిేలు

చూప్వలస్టియుండిన విశేష్మన
ై నిబంధ్నా విధదయతను గూర్శు కూడా వాసత విక శరీతలకు

తెల్వయవలస్టియుండెను. భూమిని సావధీనప్ర్చుకొనిన కాలములో, దదవుని నిబంధ్నకు నముకముగా
నిల్వచయుండమని యిెహో ష్యవ ప్రజలకు ఉప్దదశంచన విధానమును గుర్శతంచునటట
ో ర్చయిత
జఞగీతతప్డా్డు. మర్శయు ప్రజలు అలా చదసత ామని ప్రమాణము చదశార్మ.

ఆదికాండము 17వ అధాయయములో దదవుడు అబారహాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్న వాసత విక శరీతలకు

తెల్వస్టేయుంటటంది. ఇకుడ ఆయన ఎదుట నిందార్హితయలుగా ఉండునటట
ో దదవుడు సునితిని ఒక

సమర్పణగా నియమించాడు. మర్శయు మోషే దావర్ా దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్న — నిర్గ మకాండము 1924లో చదయబడి తర్మవాత దివతీయోప్దదశకాండములో నూతనప్ర్చబడిన నిబంధ్న — మోషే

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు ఇశాీయిేలు విధదయత చూపాలని సపష్ర ము చదస్టింది. ఇప్ుపడు, మన గీంథము యొకు
మూడవ విభాగములో, ఈ అర్ుతలను, ముఖ్యముగా అబదధ దదవతలను తిర్సుర్శంచు విష్యములో
ఇవవబడిన అర్ుతలను, నర్వేర్ుకపల తద ఇశాీయిేలుకు ఎదుర్యి
ై ేయ శీమలను గూర్శు యిెహో ష్యవ

తెల్వయజేశాడు. మర్శయు వార్మ అప్నముకసుతలుగా ఉంటే కలుగబో వు సమసయలు, ఓటమి మర్శయు
వాగాేన దదశము నుండి చెర్గొనిపల బడుటను గూర్శు అతడు వార్శకన తెల్వయజేశాడు.

గీంథము యొకు వాసత విక శరీతల కాలము నాటికన, ఈ శీమలు ఆర్ంభమయాయయి.

నాయయాధిప్తయల కాలములో, ఇశాీయిేలు సమసయల వృతత ములలోనికన ప్రవేశంచంది. ర్ాజుల ప్ర్శపాలన
కాలములో, ప్రజలు మర్శయు వార్శ ర్ాజులు మర్లా మర్లా చదస్టన
ి విగీహార్ాధ్న కార్ణముగా మర్శనిి
తీర్మపలు ఇశాీయిేలు మీదికన వచాుయి. మర్శయు బబులోను చెర్ కాలములో, వాగాేన దదశమును
కోలోపవుటను గూర్శు ఇవవబడిన హెచుర్శక ఒక భయానకమన
ై వాసత వమైయియంది. కాబటిర, తమ

దినములలో వార్మ ఎదుర్ొునుచుండిన దదవుని తీర్మపల వలుగులో వాసత విక శరీతలు ఇశాీయిేలును గూర్శు
యిెహో ష్యవ ఇచున హెచుర్శకలను చూడవలస్టియుండెను.

ఇశాీయిేలు ర్ాజుతో భవిష్యత్ నిబంధ్న. మూడవదిగా, యిెహో ష్యవ దినములలో జర్శగన
శ

సనిివేశములు ఇశాీయిేలు ర్ాజుతో భవిష్యతయ
త లో దదవుడు చదయు నిబంధ్న కొర్కు కూడా

ఎదుర్మచూశాయి. యూదుల ర్ాజు పాల్వంచునటట
ో దదవుడు నియమించాడు అని ఆది. 49:10

సూచంచుచునిదని మనకు తెలుసు. మర్శయు ఇశాీయిేలుకు ఒక ర్ాజు ఉంటాడు అని ఆది. 17:6 కూడా
సూచసుతంది. నాయయాధిప్తయల కాలములో ఇశాీయిేలుకు అధికార్శక ర్ాజు లేకపల యినప్పటికీ, ఈ

కాలములో కూడా, నముకమన
ై వార్మ ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజర్శక కుటటంబము దావర్ా విమోచన

ప ందుటకు ఎదుర్మచూశార్మ అని నాయయాధి. 21:25 మర్శయు హనాి పాడిన పాటకు చవర్శ భాగమైన 1
సమూ. 2:10 వంటి వాకయభాగములు సూచసాతయి.

ఇప్ుపడు, యిెహో ష్యవ గీంథము ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజుల ప్ర్శపాలన కాలములో లేక

బబులోను చెర్ తర్మవాత వారయబడియుంటే, వాసత విక శరీతలు నిబంధ్న విధదయతను గూర్శు యిెహో ష్యవ
ఇచున పిలుప్ును దావీదుతో దదవుడు చదస్టిన ర్ాజర్శక నిబంధ్నతో అనుబంధ్ప్ర్చుకోవాల్వ. దావీదుతో
దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్న విధదయత యొకు అవసర్త మీద దృషిరపటిరన విధానమును 2 సమూ. 7

మర్శయు 89, 132 కీర్తనలు వంటి వాకయభాగములలో మనము చూసాతము. దావీదు యొకు ర్ాజర్శక
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సంతానము దదవునికన విధదయత చూప్వలస్టియుండెను, ఎందుకంటే వార్మ దదవుని ఎదుట ఇశాీయిేలు
ప్రజలకు ప్రతినిధ్ుల ైయుండిర్శ.

దీనికన తోడు, యిెష్యా 53:11లో ఇవవబడిన ప్రవచనము ప్రకార్ం, ఇశాీయిేలు యొకు

ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై నీతిగల ర్ాజన
ై “నీతిగల [ప్రభువు] స్టేవకు[ని]” యొకు పారయశుతత మర్ణము దావర్ా
భవిష్యతయ
త లో నితయ క్షమాప్ణ కలుగుతయంది. మర్శయు ఈ గొప్ప ర్ాజు ఎవర్ప కాదు యిేస్టే, ఈయన
యిర్రుయా 31లో ప్రవచంచబడిన కొీతత నిబంధ్నను తీసుకొని వచున కీస
ీ త ు. కీీసత ు తిర్శగశవచు

సమసత మును నూతనప్ర్చునప్ుపడు నిబంధ్న సంప్ూర్ణతలోనికన చదర్మతయంది. వాసత విక శరీతలు నిబంధ్నా
విధదయతను గూర్శు యిెహో ష్యవ ఇచున పిలుప్ును తమ దినములకు అనువర్శతంచుకొనుచుండగా,

దదవుడు తన ప్రజలతో చదస్టన
ి ఈ నిబంధ్నల యొకు ప్ుర్పగమన ప్రకనీయలో వార్మ నిల్వచయుని సాానము
దృషారయ వార్మ అనువర్మతంచుకోవలస్టియుండెను.

కాబటిర, యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు వాసత విక అర్ామును గీహించుటకు మనము

ప్రయతిించుచుండగా, యిెహో ష్యవ దినములలో జర్శగన
శ విష్యములను తన శరీతలు నేర్ముకోవాలని
మన ర్చయిత కోర్శన విష్యమును మనము ఎలో ప్ుపడు దృషిరలో ఉంచుకోవాల్వ. అయితద, భూమిని

సావధీనప్ర్చుకొనుటలో విజయములు, గపతరముల సావసా యములు మర్శయు నిబంధ్నా విధదయత కొర్కు
ఇవవబడిన పిలుప్ును గూర్శు అతడు ఇచున నివేదక
ి ను వార్శ కాలములు మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి యలకు
అనుగుణంగా వార్మ అనువర్శతంచుకోవాలని కూడా అతడు కోర్ాడు.

యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు ప్ర్శచయంలో ఇప్పటి వర్కు, మనము దాని యొకు

గీంథకర్త ృతవము మర్శయు తదదని
ీ , మర్శయు దాని యొకు ర్ూప్ర్చన మర్శయు వాసత విక ఉదదేశయమును
చూశాము. ఇప్ుపడు మన పాఠం యొకు మూడవ ప్రధానమన
ై భాగమును ప్ర్శచయం చదయు స్టిాతిలో
మనము ఉనాిము: కస
ై త వ అనువర్త నము. మనము కీస
ీ త ును అనుసర్శంచుచుండగా, యిెహో ష్యవ
గీంథము మన మీద ఏ విధ్ంగా ప్రభావము చూపాల్వ?

కెరైసతవ అనువరత నము
హెబ్రర భాష్లో, “యిేసు” అను పేర్మ “యిెహో ష్యవ” అయుయనిది. కస
ై త వ దృకోుణములో ఈ
సర్ళమన
ై వాసత వము యిెహో ష్యవ తన దినములలో ఆర్ంభించన దానిని కీీసత ు నర్వేర్ముతాడు లేక ప్ూర్శత
చదసత ాడు అని మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది. మర్శయు అనేక విధాలుగా, యిెహో ష్యవ గీంథమును మన

జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుట కీస
ీ త ులో ఈ నర్వేర్మపలో నుండి వలువడాల్వ. యిెహో ష్యవ గీంథము
మర్శయు యిేసుకు మధ్య ఉని ఈ అనుబంధ్మును మనము ఎంత ఎకుువగా అర్ాము చదసుకుంటే,

కీీసత ు అనుచర్మలుగా ఈ ప్ుసత కము మన మీద చూప్వలస్టిన ప్రభావమును మనము అంత ఎకుువగా
అర్ాము చదసుకుంటాము. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , మన గీంథము యొకు ర్చయిత

ఇశాీయిేలులోని తర్మవాత తర్ముల వార్శని నడిపించుటకు యిెహో ష్యవ యొకు నాయకతవము కనీంద

ఇశాీయిేలు భూమిని సావధీనప్ర్చుకొనుటలో సాధించన విజయము, గపతరముల సావసా యములు, మర్శయు
-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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నిబంధ్నా విధదయతను గూర్శు వారశాడు. అయితద భవిష్యతయ
త లో ఒక దినమున, ఇశాీయిేలు యొకు గొప్ప
ర్ాజు వసాతడని, మర్శయు యిెహో ష్యవ గీంథములో గుర్శతంచబడిన లక్షయములనిిటిని సాధిసత ాడని కూడా
మన ర్చయిత అర్ాము చదసుకునాిడు.

యెహో షువ జయోతువముతో యుదధ ములను చేయుచుండగా, అతడు వాగాేన
ద్ేశ్మును సావధీనపరచుకొను పరకయ
ిర లో ద్ేశ్మును నడిపంచఘడు. ద్ేశ్ము

విఫలమై, పాపము చేస్టనపుపడు అతడు ద్ేశ్ము పక్ష్మున వాద్ించఘడు. అతడు
ద్ేశ్ము కొరక్ు విజాాపన చేస్ట, వాగాేన ద్ేశ్మును వాగాేన భూమిలోనికి

నడిపంచఘడు. ఇదంతఘ పరభువెన
ై యేసు కీస
ై ుననద్ి. హెబ్రర. 4లో
ర త ు యొక్క చితరమయ
వారయబడిన విధముగా కీస
ర త ు ద్ేవుని పరజలను వాగాేనము చేయబడిన

సావసథ ాములోనికి నడిపంచఘడు. ద్ేవుని ద్ేశ్ము పక్ష్మున ఆయన వాద్ిసత ాడు,

ద్ేశ్ము కొరక్ు పారరిథసత ాడు, మరియు ద్ేశ్ము కొరక్ు విజాాపన చేసత ాడు, మరియు
కొరతత నిబంధన ద్ేశ్మైన మన పరభువెన
ై యేసు కీస
ర త ు యొక్క సంఘము కొరక్ు
ఆయన పరధఘన యాజక్ుని వలే కారయములు చేసత ాడు. ఈ దృశ్యమంతఘ కొరతత
నిబంధన కాలము కొరక్ు ఉద్ేేశంచబడింద్ి.

— ర్వ. హెనిక్స
ర టర్ునిక్స, అనువాదం
కుోప్త ంగా, ఇశాీయిేలు యొకు మస్ట్ియగా, యిేసు ఈ లక్షయములను ర్ండు ప్రధానమన
ై

మార్గ ములలో నర్వేర్ముతాడు. మొదటిగా, యిెహో ష్యవ దినములలో ఇశాీయిేలు సాధించన మంచ
విష్యములతో — అనగా కనానును సావధీనము చదసుకొనుట, వాగాేన దదశమును ఆర్ంభములో

సావధీనము చదసుకొనుట, మర్శయు ఇశాీయిేలు విధదయతతో దదవునికన నిబంధ్నా ప్ర్శచర్య చదయుటతో —
యిేసును మనము పల ల్వునప్ుపడు యిేసు ప్రతి లక్షయమును ఏ విధ్ంగా విశాలప్ర్చ తయదకు

నర్వేర్ముతాడో మనము చూడగలుగుతాము. మర్శయు ర్ండవదిగా, యిేసు యొకు సాధ్యతలను
ఇశాీయిేలు యొకు వఫ
ై లయములతో — అనగా ఆజా ఇవవబడినటట
ో కనానీయులందర్శనీ నాశనము

చదయుటలో వైఫలయము, తమ గపతరముల సావసా యములను గూర్శు వార్మ సణుగుట మర్శయు వాదించుట,
మర్శయు దదవుని నిబంధ్నకు నముకముగా ఉండుటలో వార్శ వఫ
ై లయము — మనము వయతాయస

ప్ర్చనప్ుపడు యిేసు వాసత వానికన ఇశాీయిేలు యొకు వఫ
ై లయములను తిర్గవారసుతనాిడని మనము
చూడవచుు. మర్శయు ఈ కార్ణముల చదత, యిేసు భూమియంతటిని విజయవంతముగా

సావధీనప్ర్చుకుంటాడు, ఆయన సమసత మును సావసా యముగా ప ందుకుంటాడు, మర్శయు లోకములో
ప్రతిచపట ఆయన నిబంధ్నా విధదయతను సాాపిసత ాడు.

అయితద నేడు యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు కైసతవ అనువర్త నములను అర్ాము చదసుకొనుటకు,

మనము ఒక విష్యమును జఞాప్కముంచుకోవాల్వ. ఈ లక్షయముల యొకు మస్ట్ియ నర్వేర్మపలు

కాలకీమములో బయలుప్ర్చబడతాయని దదవుడు నిర్ాార్శంచాడు.

పాత నిబంధ్న ప్రవచనముల ఆధార్ంగా, మస్ట్ియ ఒక సార్వతిరక విజయమును సాధిసత ాడని,

లోకమును సావధీనము చదసుకుంటాడని, మర్శయు ప్రతిచపట నిబంధ్నా విధదయతను వాయపిత ప్ర్మసాతడని
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ీ ను thirdmill.org నందు
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మొదటి శతాబే ప్ు పాలస్ట్త నాలోని అనేకమంది యూదులు సర్శగానే నమాుర్మ. అయితద ఆయన దీనిని

తవర్గా మర్శయు భయంకర్మన
ై ర్రతిలో చదసత ాడని వార్మ నమాుర్మ. దీనికన భినిముగా, యిేసు సాాపించు
ర్ాజయము నిదానముగా మూడు ముడిప్డియుని దశలలో బయలుప్ర్చబడుతయంది అని యిేసు
మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు మర్లా మర్లా వివర్శంచార్మ.

ర్ాజయములోని ప్రతి దశను వేర్వే ర్మగా ప్ర్శశీలన చదయుట దావర్ా, యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు

కైసతవ అనువర్త నను గూర్శు ఒక అవగాహనను ప ందుకుందాము.

ఆరంభము
మొదటిగా, ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో యిేసు ఏమి సాధించాడో ప్ర్రక్షస
ి త ూ, యిెహో ష్యవ
గీంథములో సాాపించబడిన ఆకాంక్షలను కీస
ీ త ు నర్వేర్శున విధానమును ప్ర్శగణిదే ాము. ర్ండవదిగా,

ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో ఆయన యిెహో ష్యవ గీంథమును ఏ విధ్ంగా నర్వేర్ముతాడో ప్ర్శశీలన
చదదే ాము. మర్శయు మూడవదిగా, ఆయన మహిమతో తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు ర్ాజయము యొకు

నర్వేర్మపలో యిేసు ఏమి సాధిసత ాడో విశదీకర్శదే ాము. ముందుగా కీీసత ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభమును
ప్ర్శగణిదే ాము.

విజయవంతముగా సావధీనపరచుకొనుట
యిేసు దదవుని ర్ాజయమును ఆర్ంభించుట ఆయన మహిమకర్ముగాను విజయవంతముగాను
సర్వలోకమును సావధీనము చదసుకొనుటలో ఆర్ంభ దశ అయుయనిదని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది.
అయితద యిెహో ష్యవ గీంథములో ఇశాీయిేలు భూమిని విజయవంతముగా సావధీనప్ర్చుకొనుటను

యిేసు యొకు మొదటి ర్ాకడతో పల ల్వుతద, మనము ఒక విశేష్మన
ై తదడాను చూసాతము. యిెహో ష్యవ వలే
ఒక నిజమన
ై ఖ్డగ మును ప్టటరకొనుటకు బదులుగా, యిేసు ర్ండింతల ప్రణాళికను ఉప్యోగశంచాడు:
ఆయన సాతాను మర్శయు వాని దయయముల యొకు అంతిమ ఓటమిని ఆర్ంభించాడు. మర్శయు

ఆయన మానవులకు ర్ానుని తీర్మపను గూర్శు హెచుర్శంచుట దావర్ా మర్శయు దదవుని కనికర్మును
ప్రసాదించుట దావర్ా ఆయన ర్ాజయ సువార్త ను, లేక “శుభవార్త ”ను కూడా ప్రకటించాడు.

యోహాను 12:31, 32లో, ఇలా చెబుతూ యిేసు తన ర్ండింతల ప్రణాళికను వర్శణంచాడు:

“ఇప్ుపడు ఈ లోకధికార్శ బయటకు తోరస్టివయ
ే బడును. నేను... అందర్శని నాయొదే కు

ఆకర్శషంచుకొందు[ను].” ఇందుమూలముగానే, కొలస్ట్ి. 2:15లో, అప సత లుడెన
ై పౌలు యిేసు

మర్ణమును “ఆయన ప్రధానులను అధికార్మలను నిర్ాయుధ్ులనుగాచదస్టి... జయోతివముతో వార్శని
ప్టిర తెచున” కాలముగా వర్శణంచాడు. ఇందువలనే ఎఫస్ట్. 4:8లో పౌలు ఇలా స్టలవిచాుడు, “అందుచదత
[కీీసత ు] ఆర్పహణమన
ై ప్ుపడు,” సాతాను ర్ాజయమును స్టేవించు ప్రజలలో నుండి “చెర్ను చెర్గా
ప్టటరకొనిపల యి మనుష్యయలకు ఈవులను అనుగీహించెను.”

గోతరముల సావసథ ాములు
కీీసత ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము దదవుని ప్రజల యొకు సార్వతిరక సావసా యమును గూర్శున

నిర్రక్షణను నర్వేర్శున విధానమును గూర్శు కొీతత నిబంధ్న ర్ండు దృకోుణములను ఉదాాటిసత ుంది. ఒక
-24వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిెహో ష్యవ గీంథము

మొదటి పాఠము: యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు ప్ర్శచయము

వైప్ున, “[దదవుడు] కుమార్మని దావర్ా మనతో మాటలాడెను. ఆయన ఆ కుమార్మని సమసత మునకు
వార్సునిగా నియమించెను” అని హెబ్ర.ర 1:2 వివర్శసత ుంది. మతత యి 28:18లో, “ప్ర్లోకమందును

భూమిమీదను నాకు సర్ావధికార్ము ఇయయబడియునిది” అని చెబుతూ తాను తన సావసా యమును
ప ందియునాినని యిేసు తన శష్యయలకు తెల్వపాడు.

మర్ొక వైప్ున, యిేసు ప్ర్శశుదాధతును సంఘము మీద కుముర్శంచనప్ుపడు తన సర్వలోక

సావసా యము యొకు ముందుర్మచని ఆయన ప్ంచ ఇచాుడని కూడా కొీతత నిబంధ్న ఉదాాటిసత ుంది.

యిెష్యా 44:3, 4లోని ప్రవచనములు సూచంచుచునిటట
ో , ప్ర్శశుదాధతు కుముర్శంప్ు ఒక దినమున
సర్వసృషిరని నూతనప్ర్మసుతంది. కాబటిర, ఎఫస్ట్. 1:14లో, ప్ర్శశుదాధతు సంఘముపైన “మన

సావసా యమునకు సంచకర్మవుగా” కుముర్శంచబడా్డు అని పౌలు స్టలవిచాుడు. మర్శయు, 2 కొర్శంథీ. 1:22
మర్శయు 5:5లో అతడు చెబుతయనిటట
ో , ఆతు ర్ానునివాటికన — అనగా కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత
భూమిలో మన భవిష్యత్ సావసా యమునకు — “సంచకర్మవు”గా ఉనాిడు.

నిబంధనఘ విధేయత
దీనికన తోడు, కీస
ీ త ు ర్ాజయమును ఆర్ంభించుట ఆయన నూతన నిబంధ్న యుగములోనికన

నడిపించనప్ుపడు నిబంధ్నా విధదయతను ఉదాాటించంది అని కొీతత నిబంధ్న ప్రకటిసత ుంది. యిర్రుయా

31లో కొీతత నిబంధ్నను గూర్శున ప్రవచనమును ఉప్యోగశసత ూ, లూకా 22:20లో యిేసు తన శష్యయలకు
ఇలా స్టలవిచాుడు, “ఈ గశని... నా ర్కత ము వలనైన కొీతత నిబంధ్న.” మర్శయు నిజమన
ై విశావసుల
యొకు అంతిమ పారయశుతత ము కొర్కు యిేసు స్టిలువ మీద దదవుని యొకు నితయ తీర్మపను
అనుభవించాడు అని కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు సపష్ర ము చదశార్మ.

అయితద యిేసు తన మొదటి ర్ాకడలో కొీతత నిబంధ్న యొకు సంప్ూర్ణతను తీసుకొని ర్ాలేదని

మనము గుర్మతంచుకోవాల్వ. కాబటిర, నిజమన
ై విశావసులు కూడా దదవునికన నముకముగా ఉండాలని

ఆయన, ఆయన అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లు బో ధించార్మ, ఎందుకంటే మనము ఇంకా ప్ూర్శతగా

ప్వితరప్ర్చబడలేదు. దీని కంటే ఎకుువగా, 2 కొర్శంథీ. 11:26 మర్శయు గలతీ 2:4లో పౌలు పిలచనటట
ో ,
మన మధ్యన “కప్ట సహో దర్మలు” ఉనాిర్మ. కొీతత నిబంధ్న సంప్ూర్ణముగా నర్వేర్ుబడుట కొర్కు
మనము ఎదుర్మచూసుతనాిము కాబటిర నిబంధ్నా విధదయత కొర్కు పిలుప్ు ఇంకా ముందుకు
కొనసాగుతయంది.

కొనసాగింపు
అనేక విధాలుగా, ఆర్ంభము విష్యములో యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు మన కస
ై తవ
అనువర్త నము, కీీసత ు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ును గూర్శు కొీతత నిబంధ్న బో ధించు విష్యములకు
సర్శపల ల్వనదిగా ఉనిది.

విజయవంతముగా సావధీనపరచుకొనుట
సంఘములో ఆతు యొకు కార్యము దావర్ా లోకమంతటిని యిేసు విజయోతాిహముతో

సావధీనప్ర్చుకొనుటను కొీతత నిబంధ్న యిేసు ర్ాజయము యొకు కొనసాగు కాలముగా వర్శణసత ుంది. 1
-25వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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కొర్శంథీ. 15:25లో పౌలు చెపపి నటట
ో , “తన శతయరవులందర్శని తన పాదముల కనీంద ఉంచువర్కు [కీస
ీ త ు]
ర్ాజయప్ర్శపాలన [ప్ర్లోకమందు] చదయుచుండవల ను.” అయితద సంఘముగా మన ప్నిలో, యిేసు,

ఆయన అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల వల నే మనము కూడా భౌతిక ఆయుధ్ములను చదతప్టటరకోము.
బదులుగా, యిేసు తన మొదటి ర్ాకడలో సాాపించన ర్ండింతల ప్రణాళికను మనము కొనసాగశసత ాము.

ఒక వప్
ై ున, లోకములోని ఇంకా ఎకుువ భాగములలో సాతాను మర్శయు దుష్ర ఆతుల యొకు

ఓటమిని మనము కొనసాగశసత ాము. ఎఫస్ట్. 6:12 మనకు తెల్వయజేయుచునిటట
ో , “ఏలయనగా మనము
పల ర్ాడునది శర్రర్మలతో కాదుగాని ప్రధానులతోను, అధికార్మలతోను, ప్రసత ుత అంధ్కార్సంబంధ్ులగు

లోకనాధ్ులతోను, ఆకాశమండలమందుని దుర్ాతుల సమూహములతోను పల ర్ాడుచునాిము.” మర్ొక
వైప్ున, దదవుని యొకు ర్ానుని తీర్మపను గూర్శు మానవులను హెచుర్శంచు మర్శయు వార్శకన క్షమాప్ణ
మర్శయు నితయ జీవము అను కనికర్మును అనుగీహించు సువార్త ను ప్రకటించుట దావర్ా మనము

కీీసత ుకు పారతినిధ్యం వహిసత ునాిము. 2 కొర్శంథీ. 5:20లోని మాటలలో, “మేము కీస
ీ త ుకు ర్ాయబార్మలమైదదవునితో సమాధానప్డుడని కీీసత ు ప్క్షమున మిముును బతిమాలుకొనుచునాిము.”

గోతరముల సావసథ ాములు
దదవుని ప్రజల యొకు సార్వతిరక సావసా యమును గూర్శు మనము చదయు ఆకాంక్ష సంఘ చర్శతల
ర ో

ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు అంతటలో కూడా బలప్ర్చబడుతయంది. యిేసు దదవుడు నియమించ
సమసత విష్యములకు వార్సుడు అను వాసత వము, ప్రతి చపట ప్రజలు ఆయనను ప్రభువుగా

హతయ
త కొనుటలో మర్శంత సపష్ర మవుతయంది. మర్శయు లోకములోని ఇంకా ఎకుువమంది ప్రజలకు కీస
ీ తు
ప్ర్శశుదాధతును సంచకర్మవుగా అనుగీహించుట కొనసాగశసత ాడు. గలతీ. 3:29 వంటి వాకయభాగములు
తెల్వయజేయుచునిటట
ో , “మీర్మ కీస
ీ త ు సంబంధ్ుల ైతద ఆ ప్క్షమందు ... వాగాేన ప్రకార్ము

వార్సుల ైయునాిర్మ.” ర్పమా. 8:16, 17లోని మాటలలో, “మనము... వార్సులము, అనగా దదవుని
వార్సులము... కీస
ీ త ుతోడి వార్సులము.”

నిబంధనఘ విధేయత
నిబంధ్నా విధదయత మీద యిెహో ష్యవ పటిరన ఉదాాటన కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో

కూడా ఎలా వాసత వమైయునిదో అనేక విధాలుగా మనము చూడవచుు. సంఘము ప్రప్ంచవాయప్త ంగా
వాయపించుచుండగా, కొీతత నిబంధ్నలోని ర్కత ము దావర్ా కలుగు సంప్ూర్ణ పారయశుతత ము ర్క్షింప్బడు

విశావసము ఉండు ప్రజలందర్శ పాప్ములను కప్ుపట కొనసాగశసత ుంది. కీస
ీ త ునందు ఉనివార్మ నితయ తీర్మప
నుండి ప్ూర్శతగా సవతంతయరలవుతార్మ. అయినను అనిి యుగములలోని సంఘము నిబంధ్నా విధదయత
చూప్ుటకు పిలువబడిన విష్యము కూడా చాలా పారముఖ్యమైయునిది.

ఒక వప్
ై ున, నిజమన
ై విశావసులు దదవుని ప్టో తమ నిజమన
ై భకనతలో ఎదగవలస్టియునాిర్మ.

హెబ్ర.ర 12:14 వంటి వాకయభాగములలో ఇవవబడిన హెచుర్శకలను వార్మ హృదయప్ూర్వకముగా

స్ట్వకర్శంచవలస్టియునిది, అకుడ మనము ఇలా చదువుతాము, “అందర్శతో సమాధానము... కల్వగశ
యుండుటకు ప్రయతిించుడి. ప్ర్శశుదధ త లేకుండ ఎవడును ప్రభువును చూడడు.” మర్ొక వైప్ున, మన
మధ్యన ఉని కప్ట సహో దర్మలు ప్శాుతాతప్ప్డి ర్క్షింప్బడునటట
ో మనము వార్శని
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హెచుర్శంచవలస్టియునిది. హెబ్ర.ర 10:26, 27 తెల్వయజేయుచునిటట
ో , “మనము... బుదిధప్ూర్వకముగా
పాప్ము చదస్టన
ి యిెడల పాప్ములకు బల్వ యికను ఉండదు గాని నాయయప్ు తీర్మపనకు భయముతో

ఎదుర్మచూచుటయు, [దదవుని] విర్పధ్ులను దహింప్బో వు తీక్షణమైన అగశియు నికను ఉండును.”
నిబంధనఘ విధేయత మరియు నూతనీక్రణ అను అంశ్ము యెహో షువ

గ్రంథములో ఒక్ పారముఖ్యమన
ై అంశ్మైయుననద్ి. యెహో షువ గ్రంథములో
యెహో షువ పరజలక్ు నఘయక్తవం వహించిన ఇంచుమించు పరతి యుదధ ము
తరపవాత, నిబంధనను నూతనపరచు మరియు నిబంధనఘ నేపథయములో

యెహో వాక్ు విధేయత చూపు విధఘనమును నూతనపరచు ఒక్ కారయక్రమమును
మనము చూసాతము... కెరైసతవులముగా ఈ అంశ్ము మనక్ు చఘలా

పారముఖ్యమైయుననద్ి, ఎందుక్ంటే మనము క్ూడఘ పరభువుతో నిబంధనలో

ఉనఘనము — కీరసత ు తన రక్త ముతో మనతో చేసుక్ునన కొరతత నిబంధన. నిబంధనఘ
విధేయత అను అంశ్ము ద్ేవుడు చేస్టన కారయమునక్ు, ద్ేవుడు చూపన
క్నిక్రము మరియు ద్ేవుని క్ృపక్ు అనుబంధము క్లిగియునన ఒక్

అంశ్మైయుననద్ి. కాబటిర , ద్ేవుడు ఇశారయేలుక్ు క్నిక్రమును చూపుతూ,
ఆయన వారితో చేస్టన వాగాేనములను నెరవేరపిచుండగా, నిబంధన లోపల

ద్ేవునికి విధేయులెై నమమక్ముగా ఉండుట యొక్క పారముఖ్యతను పరజలక్ు

గ్ురపతచేయుట యెహో షువక్ు పారముఖ్యమైయుండినద్ి. ఇద్ే విషయము మనక్ు

క్ూడఘ వరితసత ుంద్ి. కీరసత ునందు ద్ేవుడు మనక్ు క్నిక్రమును చూపాడు, మరియు
క్ృపా కారయము ద్ఘవరా మనము రక్ష్ణను ప ందుక్ుంటాము. ఫలితంగా, మనము
ద్ేవునికి నమమక్సుతలమైయుండవలెను, మరియు ఇద్ి మనము చూపు

విధేయతలో, అనగా ద్ేవుని ఆజా లక్ు మరియు విధులక్ు చూపు విధేయతలో
క్నిపంచవలెను. విధేయత, నమమక్తవము మరియు విధేయతతో క్ూడిన

జీవితములను మనము జీవించినపుపడు, ఆరంభము నుండి ద్ేవుడు మన కొరక్ు
చేస్టన కారయములను బటిర మనము ఆయనక్ు క్ృతజా తలు తెలుపగ్లము. మనక్ు

ఆశీరావదములను ఇచుిట ద్ఘవరా మరియు దయా కారయములను చేయుట ద్ఘవరా
నిబంధనలో ద్ేవుడు మొదటి అడుగ్ు వేసత ాడు, మరియు నిబంధనఘ నేపథయములో
మన విధేయత మరియు సావమిభకిత ద్ఘవరా ఆ ఆశీరావదములు మరియు
ద్ెైవక్ృతములక్ు మనము సపంద్ిసత ాము.

— ర్వ. షర్శఫ్ గండి, అనువాదము

నెరవేరపప
వివృతమగుతయని కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము మర్శయు కొనసాగశంప్ులో యిెహో ష్యవ

గీంథము యొకు కస
ై త వ అనువర్త నము ఎలా కనిపిసత ుందో మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ర్ాజయము
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యొకు నర్వేర్మపను కుోప్త ంగా చూదాేము. కీస
ీ త ు యొకు భవిష్యత్ మర్శయు అంతిమ నర్వేర్మపను గూర్శు
మనము కల్వగశయుని నిర్రక్షణను యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు వలుగులో ఎలా అనువర్శతంచుకోవాల్వ?

విజయవంతముగా సావధీనపరచుకొనుట
నిసిందదహముగా, కీీసత ు ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మప ఆయన విజయవంతమన
ై సార్వతిరక

సావధీనమునకు ఒక ఘనమన
ై ముగశంప్ు అవుతయంది అని కొీతత నిబంధ్న సూచసుతంది. ఆయన సాతాను
మర్శయు దుష్ర శకుతల యొకు ఓటమిని ప్ూర్శత చదసత ాడు. మర్శయు యిేసు మహిమలో తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు,
అవిశావసుల ప్టో దదవుడు చూప్ు కనికర్ కాలము ముగశంచబడుతయంది. యిెహో ష్యవ దినములలో

కనానుకు దదవుడు తీర్శున తీర్మప, దదవుని యొకు ప్రతి మానవ విర్పధికన ప్రతిగా యిేసు ఆ సమయములో
తీర్ము తీర్మపతో పల ల్వునటో యితద చనిగా అనిపిసత ుంది. ప్రకటన 19:14, 15లో మనము చదువునటట
ో ,
“ప్ర్లోకమందుని స్టేనలు ... ఆయనను వంబడించుచుండిర్.శ .. జనములను కొటటరటకై ఆయన
నోటనుండి వాడిగల ఖ్డగ ము బయలు వడలు చునిది.”

గోతరముల సావసథ ాములు
అవును, తన ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో కీస
ీ త ు తిర్శగశవచుునప్ుపడు, ఆయన యొకు
సార్వతిరక సావసా యము — సమసత మునకు వార్సునిగా ఆయన హకుు — ప్ూర్శతగా నర్వేర్ుబడుతయంది.
మర్శయు ప్రకటన 11:15లో మనము చదువునటట
ో , “ఈ లోక ర్ాజయము మన ప్రభువు ర్ాజయమును

ఆయన కీీసత ు ర్ాజయము నాయిెను.” మర్శయు ఈ సార్వతిరక ర్ాజయము కీస
ీ త ును అనుసర్శంచువార్ందర్శకీ

ప్ంచబడుతయంది. మతత యి 25:34 ప్రకార్ం, అంతయ తీర్మప దినమున “ర్ాజు తన కుడివప్
ై ున ఉనివార్శని
చూచ ... ర్ండి, లోకము ప్ుటిరనది మొదలుకొని మీకొర్కు స్టిదధప్ర్చబడిన ర్ాజయమును
సవతంతిరంచుకొనుడి.”

నిబంధనఘ విధేయత
దదవుని ప్రజలను నిబంధ్నా విధదయత కొర్కు పిలచు హెచుర్శకలు కీీసత ు ర్ాజయము యొకు

నర్వేర్మపలో మాతరమే ముగశంచబడతాయి. కీస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చునప్ుపడు, ర్క్షింప్బడు విశావసముతో
ఆయనను ఆశీయించనివార్ంతా దదవుని యొకు నితయ తీర్మపను ఎదుర్ముంటార్మ. మర్శయు కొీతత

నిబంధ్నలోని ఆశీర్ావదములు ప్ర్శప్ూర్ణముగా ప ందుకొను నూతన సృషిరలోనికన ఆయనకు నిజమన
ై
విశావసులందర్మ ప్రవేశసాతర్మ. ప్రకటన 22:3 బో ధించుచునిటట
ో , ఆ కాలమందు, “ఇక మీదట

శాప్గీసతమన
ై దదదయ
ి ు దానిలో ఉండదు, దదవునియొకుయు గొఱ్ఱెపిలోయొకుయు స్టింహాసనము దానిలో
ఉండును. ఆయన దాసులు ఆయనను స్టేవించుచు ఆయన ముఖ్దర్ినము చదయుచుందుర్మ.”
ఫల్వతంగా, తన ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు నర్వేర్మపలో కీీసత ు

యిెహో ష్యవలోని అంశములను నర్వేర్ము విధానమును మనము జఞాప్కముంచుకోవాలని కొీతత నిబంధ్న
పిలుప్ునిసుతంది. మనము దీనిని జఞాప్కముంచుకునిప్ుపడు, యిెహో ష్యవ దినములలో ఇశాీయిేలు
భూమిని సావధీనము చదసుకొనుట, వార్శ సావసా యము మర్శయు నిబంధ్నా విధదయత, తన మొదటి

ర్ాకడలో కీస
ీ త ు సాాపించన అదుుతమును గూర్శు మనము కల్వగశయుని అవగాహనను బలప్ర్మసుతంది.
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మన జీవితములలో అనుదినము దదవుని స్టేవలో మనము ఎలా జీవించాలో అవి మనకు బో ధిసత ాయి.

మర్శయు సావధీనప్ర్చుకొనుట ప్ూర్శత చదయబడినప్ుపడు చర్శతర యొకు ఘనమన
ై ముగశంప్ు వప్
ై ుకు అవి
మనలను నడిపిసత ాయి, నూతన సృషిరలోని సావసా యము మనదవుతయంది, మర్శయు కీస
ీ త ులో దదవునికన
నముకమన
ై నిబంధ్నా జనులముగా మనము విమోచంచబడతాము.

ముగింపు
మన “యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు ప్ర్శచయము”లో, మనము మూడు ప్రధానమన
ై

విష్యములను తెల్వయజేశాము. మొదటిగా, ఈ గీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవము మర్శయు తదదీని,
వాటి యొకు సాంప్రదాయిక, విమర్ినాతుక మర్శయు ఇవాంజల్వకల్ దృకపధ్ములను చూశాము.

ర్ండవదిగా, గీంథము యొకు విష్యములు మర్శయు నిర్ాుణమును, దాని యొకు వాసత విక అర్ామును
ప్ర్శగణించుట దావర్ా యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు ర్ూప్ర్చన మర్శయు ఉదదేశయమును మనము

ప్ర్రక్షించాము. మర్శయు మూడవదిగా, యిెహో ష్యవ సాాపించన ఆకాంక్షలను దదవుని మహిమకర్మన
ై
ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు నర్వేర్మపలో కీీసత ు నర్వేర్ము విధానమును చూసూ
త
ఈ గీంథములో నుండి మనము వల్వకనతీయగల కొనిి కైసతవ అనువర్త నములను మనము
విశదీకర్శంచాము.

వార్మ తమ దినములలో సవాళో ను ఎదుర్ొునుచుండగా యిెహో ష్యవ యొకు జీవితము దావర్ా

దదవుడు చదయగల్వగశన కార్యములను గూర్శు ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలీయులకు యిెహో ష్యవ గీంథము జఞాప్కము
చదస్టింది. మర్శయు అనేక విధాలుగా, మనము కూడా మన జీవితములో ఇలాంటి సవాళో నే

ఎదుర్ముంటాము. అయితద ఈ పాఠయకీమములో మనము చూడబో వుచునిటట
ో , వార్శ దినములలో దదవుడు
చదయు కార్యముల ప్టో వార్శ ఆసకనతని నూతనప్ర్చుటకు యిెహో ష్యవ గీంథము ఇశాీయిేలీయులకు
అవకాశములను అందించంది. మర్శయు మీకు, నాకు కూడా అది నూతనప్ర్చబడుటకు

అవకాశములను అనుగీహస
ి త ుంది. ఈ గీంథమును గూర్శు మనము మర్శనిి విష్యములను

నేర్ముకొనుచుండగా, పాత నిబంధ్నలో దదవుడు యిెహో ష్యవ దావర్ా చదస్టన
ి కార్యములను గూర్శు

కల్వగశయుని అవగాహనలో మాతరమే మనము ఎదగముగాని, మన గొప్ప యిెహో ష్యవ, అనగా మన
ర్క్షకుడెన
ై యిేసు దావర్ా దదవుడు సాధించన, సాధిసత ుని మర్శయు సాధించబో వుచుని విష్యములను
గూర్శు మనము కల్వగశయుని అవగాహనలో కూడా ఎదుగుతాము.

-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

