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యిెహో ష్యవ గీంథము
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నిబంధ్న విధదయత

ఉపో ద్ాాతం
మీర్మ ఒక నాటికను చూసుతనాిర్ని, ఆ నాటికలోని ప్రతి సనిివేశములోను ఒక వయకనత ప్రధానమన
ై

పాతరను పల షించుచునాిడని ఊహంచుక ండి. ఆ కథలో అతని భూమిక చాలా పారముఖ్యమన
ై దని దీని
దావర్ా సపష్ర మవుతయంది. అయితద చవర్శ సనిివేశమునకు వచదుసర్శకన, ఆ వయకనత ర్ంగసా లము మధ్యలో
నిలబడి, నాటిక అంతటి యొకు పారముఖ్యతను శరీతలకు వివర్శసత ాడు.

అనేక విధాలుగా, యిెహో ష్యవ గీంథములో ఇదద జర్శగశంది. గీంథము అంతటిలో యిెహో ష్యవ

ముఖ్య భూమికను పల షించాడు. మర్శయు అతడు చదయు ప్రతిది పారముఖ్యమైయునిది. అయితద చవర్శ
సనిివేశములలో, అతడు ర్ండు ఉప్నాయసములను చదశాడు, మర్శయు ఇశాీయిేలు ప్రజల కొర్కు

గీంథమంతటి యొకు పారముఖ్యతను బయలుప్ర్చుటకు మన ర్చయిత వాటిని ఉప్యోగశంచుకునాిడు.

యిెహో ష్యవ గీంథము అను మన పాఠయకీమములో ఇది నాలగ వ పాఠము, మర్శయు దీనికన

ఇశాీయిేలు యొకు “నిబంధ్న విధదయత” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, దదవునితో చదయబడిన

నిబంధ్నలోని ష్ర్తయలకు నముకముగా ఉండమని ఇశాీయిేలుకు పిలుప్ునిచుుట దావర్ా యిెహో ష్యవ

గీంథములోని మూడవ మర్శయు చవర్శ విభాగము మన గీంథము యొకు పారముఖ్యతను బయలుప్ర్చు
విధానమును మనము విశదీకర్శదే ాము.

ఈ పాఠయకీమము యొకు ఆర్ంభములో, యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు వాసత విక అర్ామును ఈ

విధ్ంగా కీ డీకర్శంచవచుని మనము చెపాపము:
రానునన తరముల్ వారప ఎద్ురకొను ఇవే రకముల్ ైన సవాళ్ల ను గ్ూరిచ

మారగ నిరదేశనం చేయుటకు యెహో షువ ద్ినముల్ల్ో ఇశ్ారయేల్ు భూమిని
సాాధీనపరచ్ుకొనుటల్ో సాధించిన జయముల్ను గ్ూరిచ, గోతరముల్

సాాసథ యముల్ను గ్ూరిచ, మరియు వారప చ్ూపిన నిబంధనా విధేయతను గ్ూరిచ
తెలియపరచ్ుటకు యెహో షువ గ్రంథము వారయబడంద్ి.

నాయయాధిప్తయల కాలములో, ర్ాజుల ప్ర్శపాలన కాలములో, లేక బబులోను చెర్ కాలములో

నివస్టించన పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలీయులకు మార్గ నిర్ేేశనమునిచుుటకు ఈ గీంథము వాసత వముగా
కూర్మప చదయబడినది. వాసత విక శరీతలు తమ విర్పధ్ులతో, తమ సవదదశముతో, మర్శయు దదవుని
నిబంధ్నా ప్రజలుగా తమ ఆధికయతలు మర్శయు బాధ్యతలతో ఎలా వయవహర్శంచాలో ఇది వార్శకన
తెల్వయప్ర్చంది.

ఇంతకుముందు పాఠములలో మనము నేర్ముకునిటట
ో , ఈ లక్షయమును సాధించుట కొర్కు, మన

ర్చయిత తన గీంథమును మూడు ప్రధానమన
ై భాగములుగా విభాగశంచాడు. 1-12 అధాయయములలో,

అతడు ఇశాీయిేలు యొకు విజయవంతమన
ై సావధీనము మీద దృషిరపటారడు. 13-22 అధాయయములలో,
అతడు తన ధాయసను ఇశాీయిేలు యొకు గపతరముల సావసా యముల మీద పటారడు. 23, 24
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అధాయయములలో, అతడు ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్న విధదయత మీద దృషిరపటారడు. ఈ పాఠములో,
మనము ఈ చవర్శ ప్రధానమన
ై విభాగము మీద దృషిరపడదాము.

యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు మూడవ విభాగములో ర్ండు ముఖ్య భాగములు మర్శయు

చవర్శమాట ఉనాియి. 23:1-16లో ఇశాీయిేలుకు యిెహో ష్యవ ఇచున నిబంధ్న హెచుర్శకలతో కూడిన
ఉప్నాయసముతో ఇది ఆర్ంభమవుతయంది. తర్మవాత ఇది 24:1-28లో ఉని నిబంధ్న నూతనీకర్ణ

కార్యకీమము సమయములో ఇవవబడిన ర్ండవ ఉప్నాయసము వైప్ు మళలోతయంది, తర్మవాత 29-33

వచనములలో, యిెహో ష్యవ మర్ణము మర్శయు తర్మవాత జర్శగన
శ సనిివేశములను గూర్శు నివేదించు
కుోప్త మన
ై చవర్శమాట ఉనిది.

ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్న విధదయతను గూర్శున మన పాఠం ఈ చవర్శ అధాయయములను

మూడు దశలలో విశదీకర్శసత ుంది. తన మొదటి ఉప్నాయసములో మర్శయు తర్మవాత ఇశాీయిేలు యొకు
నిబంధ్న నూతనీకర్ణ సమయములో యిెహో ష్యవ ఇచున నిబంధ్న హెచుర్శకలను మొదట చూదాేము,
తర్మవాత చవర్శమాటను గూర్శు కుోప్త ంగా కొనిి వాయఖ్యలను చదదే ాము. చవర్శగా, మన గీంథములోని ఈ
విభాగము యొకు కస
ై త వ అనువర్త నములను చూదాేము. యిెహో ష్యవ ఇచున నిబంధ్న హెచుర్శకలతో
ఆర్ంభిదాేము.

నిబంధన హెచ్చరికల్ు
దదవుని మీద తిర్మగుబాటట చదయవదే ని పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు తర్చుగా తమ

శరీతలను హెచుర్శంచార్ని బెైబిలును యిెర్గ
శ న
శ ప్రతి ఒకుర్శకన తెల్వస్టే ఉంటటంది. అయితద అనేకమంది

ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు అటిర హెచుర్శకలను “నిబంధ్న” అను బెైబిలు ఆలోచనతో అనుబంధ్ప్ర్చర్మ.

బదులుగా, మనము దదవుని నిబంధ్నలను ఆయన ఆశీర్ావదములతో మాతరమే అనుబంధ్ప్ర్చుటకు

ప్రయతిిసూ
త ఉంటాము. ఇప్ుపడు, దదవుడు ఇశాీయిేలుతో చదస్టిన నిబంధ్న దావర్ా ఆయన ఇశాీయిేలు
ప్టో చూపిన దయ వప్
ై ుకు యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత దృషిరని ఆకర్శషంచాడు అని ఈ పాఠయకీమములో

ఇంతకుముందద మనము చూశాము. అయితద మనము చూడబో వుచునిటట
ో , మన గీంథములోని 23వ

అధాయయము దదవుని ప్రజలు నిబంధ్నను ఉలో ంఘంచనప్ుపడు కలుగు తీర్మపలను గూర్శున హెచుర్శకల
మీద విశేష్మైన దృషిరని పడుతయంది.

ఇదద ప్దధ తిని ఉప్యోగశంచ యిెహో ష్యవ యొకు నిబంధ్న హెచుర్శకలను మనము

విశదీకర్శదే ాము. మొదటిగా, ఈ భాగము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను మనము

ప్ర్శగణిదే ాము. మర్శయు ర్ండవదిగా, దీని యొకు వాసత విక అర్ామును, లేక దాని మొదటి శరీతల మీద
ప్రభావము చూప్ుటకు ఈ గీంథము ర్ూప ందించబడిన విధానమును మనము విశేోషద
ి ే ాము. ఈ
అధాయయము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములతో ఆర్ంభిదాేము.
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సందర్శించండి.

యిెహో ష్యవ గీంథము

నాలగ వ పాఠము: నిబంధ్న విధదయత

నిరాాణము మరియు విషయముల్ు
యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలు యొకు సావధీనప్ర్చుకొను ప్రకయ
నీ ను కనాను నడిబొ డు్ వర్కు
నడిపించ, దక్షిణ మర్శయు ఉతత ర్ దికుులలో పారముఖ్యమైన యుదధ ములను చదస్టన
ి విష్యమును మీర్మ
జఞాప్కము చదసుక వచుు. యొర్ాేనుకు ఇవతల మర్శయు యొర్ాేనుకు అవతల వార్శకన కేటాయించబడిన
గపతర సావసా యములలో వార్మ స్టిార్ప్డుచుండగా ఇశాీయిేలు దదశము యొకు ఐకయతను కూడా అతడు

స్టిార్ప్ర్చాడు. అయితద మన గీంథములోని ఈ సమయములో, ఎఫ్ారయిాము భూభాగములో ఉని

షిలోహు యొదే యిెహో ష్యవ ఏర్ాపటట చదస్టన
ి సభ మీద మన ర్చయిత దృషిరపటారడు. యిెహో ష్యవ ఇచుు
పారముఖ్యమన
ై హెచుర్శకలను స్ట్వకర్శంచుటకు ఇశాీయిేలు ప్రజలు అకుడ కూడుకునాిర్మ.

మన ఉదదేశయముల కొర్కు, 23:1-2aలో ఉని యిెహో ష్యవ ఇచున సమనో తో ఆర్ంభించ, ఈ

అధాయయమును ర్ండు దశలలో చూచుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది.

యెహో షువ ఇచిచన సమనుల
యిెహో ష్యవ గీంథము యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలుకు సమకూర్శున అనేక ఇతర్ సందర్ుములను

గూర్శు కూడా సంబో ధిసత ుంది అని జఞాప్కముంచుకొనుట చాలా పారముఖ్యమన
ై విష్యమయ
ై ునిది.

అయితద మన ర్చయిత మునుప్టి సమావేశముల కంటే ఈ సమావేశమునకు ఎకుువ పారధానయతను
ఇసుతనాిడని ఈ సమనో యొకు వర్ణన సూచసుతంది.

మొదటి సాానములో, 23:1లో మన ర్చయిత ప్రసత ావించనటట
ో , యిెహో ష్యవ “బహు

సంవతిర్ములుగల వృదుధడాయిెను.” ఇప్ుపడు, 13:1లో, మన గీంథములోని ర్ండవ విభాగము యొకు
ఆర్ంభములో కూడా ఇదద వయకతతకర్ణ ఉనిదిగాని, ఇకుడ మనము “అనేక దినముల న
ై తర్మవాత” అనే

అదనప్ు సమాచార్మును చూసాతము. మర్శయు ఇదద విధానమును అనుసర్శంచ, 23:2లో, “నేను బహు
సంవతిర్ములు గడచన ముసల్వవాడను” అని చెబుతూ యిెహో ష్యవ తన ఉప్నాయసమును

ఆర్ంభించాడు. మర్శయు 14వ వచనములో, “ఇదిగప నేడు నేను సర్వలోకుల మార్గ మున వళలోచునాిను”
అని కూడా అతడు వాయఖ్ాయనించాడు. యిెహో ష్యవ యొకు బహు వృదాధప్యము మీద మన ర్చయిత

పటిరన ఉదాాటన, ఇశాీయిేలు యొకు నాయకునిగా ఈ సమావేశం అతడు చదస్టిన చవర్శ కార్యములలో
ఒకటెైయునిదని సూచసుతంది. నేటి ప్రజలు మర్ణప్డక మీద ఉనివార్మ చెప్ుప చవర్శ మాటలకు
విశేష్మన
ై పారముఖ్యతను ఇచుు విధ్ముగానే, వాసత విక శరీతలలో ఉని ప్రతి నముకమైన

ఇశాీయిేలీయుడు ఇది చాలా పారముఖ్యమన
ై సనిివేశము అయుయనిదని అర్ాము చదసుకొనియుంటాడు.
ర్ండవదిగా, “అప్ుపడతడు ఇశాీయిేలీయులనందర్శని వార్శ పదే లను వార్శ ముఖ్ుయలను వార్శ

నాయయాధిప్తయలను వార్శ నాయకులను పిల్వపించెను” అని కూడా 23:2 తెల్వయజేసత ుంది. ఇశాీయిేలు
ప్రజల నుండి కొంత దూర్మున ఉండు ప్రధాన యాజకులను మర్శయు ఉనిత సాాయి లేవీయులను

సంబో ధించ ఇకుడ యిెహో ష్యవ మాటాోడలేదు అను విష్యమును గమనించండి. బదులుగా, ప్రజలతో
అనేక సాాయిలలో పాలుప్ంచుకొను ప్లు ర్కముల నాయకులను ఆహావనించుట దావర్ా అతడు

“ఇశాీయిేలీయులనందర్శనీ” సంబో ధించ మాటాోడాడు. యిెహో ష్యవ తెల్వయజేయబో వు విష్యములను

అమలుప్ర్చుట “పదే లు, ముఖ్ుయలు... నాయయాధిప్తయలు మర్శయు నాయకుల” బాధ్యత అయుయనిది.
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కాబటిర, ప్రతి ఇశాీయిేలీయుని మీద, అనుదినము మర్శయు జీవితములోని ప్రతి క ణములోను ప్రభావము
చూప్ు విష్యములను గూర్శు సమావేశములో యిెహో ష్యవ మాటాోడిన విష్యమును మనము

చూసాతము. అయితద ఈ సమావేశములో అంత పారముఖ్యమన
ై విష్యము ఏమిటి? దీనికన జవాబును

23వ అధాయయములో యిెహో ష్యవ ఇచున ఉప్నాయసములోని ర్ండవ భాగములో మనము చూసాతము.
2b-16 వచనములలో, దదవుని నిబంధ్నను ఉలో ంఘంచు విష్యములో యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలును
హెచుర్శంచాడు.

యెహో షువ యొకొ ఉపనాయసము
దెైవిక నిబంధ్నలను గూర్శు ఇతర్ చపటో మర్శంత వివర్ముగా మనము మాటాోడాము. అయితద

కుోప్త ంగా, దెవి
ై క నిబంధ్నలు తన ర్ాజయము కొర్కు దదవుడు సాాపించన కేందర ప్ర్శపాలన ప్థకములను

బయలుప్ర్మసాతయి. ఈ నిబంధ్న ప్థకముల యొకు కనీయాశీలకములను మనము మూడు ప్రధానమన
ై
విభాగములలో కీమప్ర్చవచుు: దదవుని దయ, మానవ సావమిభకనత, ఆశీర్ావదములు మర్శయు
శాప్ములకు ప్ర్శణామాలు.

దదవుని దయను గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు, ఆయన చదయు నిబంధ్నలనిిటిని

ఆర్ంభించు మర్శయు కొనసాగశంచు దదవుని దయ మన దృషిరలో ఉనిది. మానవులు ఏనాడు కూడా తమ

స ంత యోగయతతో లేక శకనతతో దదవునితో నిబంధ్న అనుబంధ్మును ఆర్ంభించలేదు లేక కొనసాగశంచలేదు.
దదవుని దయ ఎలో ప్ుపడూ పారముఖ్యమైయునిది. అదద సమయములో, దెైవిక నిబంధ్నలు దదవుని

దయకు మన కృతజా తప్ూర్వకమైన సపందనగా మానవ సావమిభకనతని కూడా క ర్తాయి. దదవుడు మన
కొర్కు చదస్టన
ి కార్యముల వలుగులో మనము ఆయనకు నముకమైన స్టేవ చదయాలని మానవులకు

ఎలో ప్ుపడూ ఆదదశంచబడింది. మర్శయు లేఖ్నములలో, దదవుని నిబంధ్నలు ఆశీర్ావదములు మర్శయు
శాప్ములు అను ప్ర్శణామాలను కూడా కల్వగశంచాయి. దదవుని ప్రజలు ఆయనకు విధదయుల ైనప్ుపడు

మర్శయు ఆయన ఆజా లను పాటించనప్ుపడు, వార్మ ఆయన గొప్ప ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటార్మ.
అయితద వార్మ అవిధదయుల ై ఆయన ఆజా లను ఉలో ంఘస్టేత , ఆయన శాప్ములను అనుభవిసాతర్మ.

ఇప్ుపడు, ఈ కనీయాశీలకములు అనేకసార్మో మానవమాతయరలకు అర్ాముకాని విధానములలో

వివృతమవుతాయని బెైబిలు ర్చయితలు తెల్వయజేశార్మ. దదవుని సహనము మర్శయు క్షమాగుణము,
అదద విధ్ముగా ఆయన ఉగీత మర్శయు తీర్మప, మనలను చాలాసార్మో ఆశుర్యప్ర్మసాతయి ఎందుకంటే

ఆయన మార్గ ములు మన ఆలోచనా సామర్ాయమునకు మించనవైయునివి. అయితద దదవుడు ఎలో ప్ుపడూ
తన నిబంధ్నల ష్ర్తయలకు కటటరబడియుంటాడని, మర్శయు బహు మంచతనముతోను, జఞానముతోను
మర్శయు వివేకముతోను వాటిని అమలుప్ర్మసాతడని బెైబిలు ర్చయితలు మర్లా మర్లా మనకు
నిశుయతనిచాుర్మ.

మనము చూడబో వుచునిటట
ో , 23వ అధాయయములో యిెహో ష్యవ యొకు ఉప్నాయసము

మూడు నిబంధ్న కనయ
ీ ాశీలకములనిిటిని సూటిగా సూచసుతంది. అయితద, ఇకుడ యిెహో ష్యవ
పారధ్మికముగా దదవునికన అవిధదయులగుట దావర్ా కలుగు శాప్ములను గూర్శు హెచుర్శకలను
ఉదాాటించాడు.
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23వ అధాయయముల్ో యెహో షువ పరజల్తో మాటలలడుచ్ుననపుుడు, మొద్టి 16
వచ్నముల్ల్ో, అతడు నిబంధనల్ోని హెచ్చరికల్ను గ్ూరిచ మాటలలడాడు.

నమాకతామును చ్ూపమని ఇవాబడన ద్ేవుని ఆజఞ ను యెహో షువ వారికి
జఞఞపకము చేసత ునానడు. ఈ గ్రంథమంతా నిబంధనల్ోని ద్ేవుని గ్ూరిచ

మాటలలడుతుంద్ి; ఈ ద్ేవుని యొకొ ద్యను గ్ూరిచ, యుద్ధ ముల్ో పో రాడు
ద్ేవుని గ్ూరిచ, జయమును అనుగ్రహంచ్ు ద్ేవుని గ్ూరిచ, తన శరద్ధను

కుమారించ్ు ద్ేవుని గ్ూరిచ, తన అనుగ్రహముల్ను కుమారించ్ు ద్ేవుని గ్ూరిచ,
అనినటి కంటే ఎకుొవగా మనము నమాకముగా ఉండాల్ని కోరప ద్ేవుని గ్ూరిచ

ఇద్ి మాటలలడుతుంద్ి. కాబటిర , యెహో షువ పరజల్తో విధేయతను గ్ూరిచ, విధేయత
మరియు అవిధేయత వల్న కల్ుగ్ు పరిణామముల్ను గ్ూరిచ

మాటలలడుతునానడు. ఇతర నిబంధనల్ వల్ నే, ఒక బల్మైన రాజు బల్హీనమన
ై
రాజుతో నిబంధన చేయుట మాతరమే కాద్ుగాని, బల్మైన రాజు యొకొ ద్య

మాతరమే కాద్ుగాని, మనము నమాకముగా ఉండాల్ను ఆజఞ , విధేయుల్గ్ుట

ద్ాారా మరియు అవిధేయుల్గ్ుట ద్ాారా కల్ుగ్ు, సాామిభకిత చ్ూపుట మరియు
సాామిద్రర హము చ్ూపుట వల్న కల్ుగ్ు పరిణామాల్ను గ్ూరిచ కూడా ద్ీనిల్ో
ఇవాబడనద్ి. ద్ేవుని గకపుతనమును గ్ూరిచ — అనగా మన యోగ్యత

మూల్ముగా గాక, మనతో నిబంధన చేస్టన
ి కారణంగా సమసత మును చేయు

నిబంధన ద్ేవుని యొకొ గకపుతనమును గ్ూరిచ — ఒక గ్రంథమంతటిని వారస్టిన
తరపవాత ఆ ద్ేవునికి మనము కూడా నమాకముగా ఉండాలి అని పరజల్ను
హెచ్చరించ్ుట యెహో షువ మరచిపో ల్ేద్ు.

— పాసర ర్డ ఒర్ాిన్ కూ
ీ జ్, అనువాదము
అటిర పారముఖ్యమన
ై సభలో యిెహో ష్యవ ఇంకా అనేక విష్యములను చెపిపయుండవచుుగాని,
మన ర్చయిత అతని ఉప్నాయసమును మూడు విభాగములలో కీ డీకర్శంచాడు. ప్రతి విభాగము దదవుని
దయను గూర్శు జఞాప్కము చదసత ూ ఆర్ంభమై, నిబంధ్న విధదయత, నిబంధ్న ప్ర్శణామాలు, లేక ర్ంటి
మీద దృషిర పడుతయంది.

యిెహో ష్యవ 23:2-8. 23:2-8లో ఉని మొదటి భాగము, ఇశాీయిేలు ప్టో దదవుడు చూపిన

దయను గూర్శున ర్ండు ఉదాహర్ణలతో ఆర్ంభమవుతయంది. 3వ వచనములో, “మీ నిమితత ము
యుదధ ము చదస్టన
ి వాడు మీ దదవుడెన
ై యిెహో వాయిే” కాబటిర వార్మ దదశమును విజయవంతముగా
సావధీనము చదసుకునాిర్మ అని యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలుకు జఞాప్కము చదశాడు. మర్శయు 4వ

వచనములో, “సావసా యము మధ్య మిగశల్వయుని యిా జనముల దదశమును” దదవుడు సవయంగా ప్ంచ
ఇచాుడని యిెహో ష్యవ జఞాప్కము చదసుకునాిడు.

తర్మవాత యిెహో ష్యవ దదవుని ప్టో ఇశాీయిేలు కృతజా తతో చూప్వలస్టిన సావమిభకనత యొకు

అవసర్తను గూర్శు మాటాోడాడు. 6వ వచనములో, “మీర్మ మోషే ధ్ర్ుశాసత ర గీంథములో
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వారయబడినదంతటిని గైకొని అనుసర్శంచుటకు మనసుి ధ్ృడము చదస్టక
ి ొని”యుండమని యిెహో ష్యవ

ఇశాీయిేలుకు పిలుప్ునిచాుడు. ఈ మాటలు 1:7లో యిెహో ష్యవకు దదవుడిచున ఆజా లను జఞాప్కము

చదసుకునాియి. అయితద ఈ సుప్ర్శచతమన
ై మాటలను అనుసర్శంచ, నముకమన
ై ప్ర్శచర్య కొర్కు ఒక
విశేష్మన
ై పిలుప్ును మనము చూసాతము. గీంథములో మొదటిసార్శ, కనానులో ఉని విగీహార్ాధ్న
మర్శయు కనానులోని విగీహార్ాధ్న సమాజములలో ఉని భరష్ర ఆచార్ములను నివార్శంచమని

ఇశాీయిేలుకు యిెహో ష్యవ ఇచున పిలుప్ును మనము వింటాము. 7వ వచనములో అతడు ఇలా

స్టలవిచాుడు, “మీయొదే మిగశల్వయుని యిా జనుల సహవాసము చదయక వార్శ దదవతల పేళోను ఎతత క
వాటి తోడని ప్రమాణము చదయక వాటిని ప్ూజంప్క వాటికన నమసుర్శంప్క...” బదులుగా “మీ దదవుడెన
ై
యిెహో వాను హతయ
త కొని యుండవల ను” అని 8వ వచనములో యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలుకు చెపాపడు.
యిెహో ష్యవ విగీహార్ాధ్నను నిర్పధించమని చెప్ుపట కొీతత విష్యము ఏమి కాదు అని

చెప్పవలస్టిన ప్నిలేదు. ఇది అబదధ దదవతల యొకు భరష్రమన
ై ప్రభావములను గూర్శు హెచుర్శంచన ప్ది
ఆజా లలోని మొదటి ర్ండు ఆజా లను మర్శయు ప్ంచగీంథములోని అనేక ఇతర్ వాకయభాగములను

జఞాప్కము చదసుకుంటటంది. అయితద దీనిని ఇకుడ ప్ర్శచయం చదయుట దావర్ా, తన గీంథములోని ఆర్ంభ

అధాయయములలో అతడు వారస్టిన విష్యములనిిటిలో ఈ భాగము చాలా పారముఖ్యమైయునిదని మన
ర్చయిత సపష్ర ము చదశాడు. యిెహో ష్యవ నాయకతవములో దదవుడు ఆయన ప్రజల కొర్కు చదస్టిన

కార్యములనిిటి దృషారయ ఇశాీయిేలీయులు ఇతర్ దదవతల వప్
ై ుకు తిర్గకుండా ఉండ బదుధల ైయునాిర్మ.
యిెహో ష్యవ 23:9-13. 23:9-13లో ఉని యిెహో ష్యవ ఉప్నాయసములోని ర్ండవ భాగము

కూడా దదవుని దయతో ఆర్ంభమవుతయంది. యిెహో వా బలముగల గొప్ప జనములను మీ యిెదుట

నుండి కొటిరవస్ట
ే ియునాిడు ఇప్ుపడు కూడా “మీ దదవుడెైన యిెహో వా మీకనచున మాటచొప్ుపన తానే
మీకొర్కు యుదధ ము చదయువాడు” అని 10వ వచనములో అతడు స్టలవిచాుడు.

తర్మవాత, మొదటి భాగములో వల నే, 11వ వచనములో ఇశాీయిేలును సావమిభకనతతో

సపందించమని యిెహో ష్యవ పిలుప్ునిచాుడు. “మీ దదవుడెన
ై యిెహో వాను పేరమింప్వల ను” అని అతడు
వార్శని హెచుర్శంచాడు. ఇకుడ యిెహో ష్యవ దివతీ. 6:5లో ఉని అనిిటి కంటే గొప్ప ఆజా ను గూర్శు

మాటాోడాడు. “నీ ప్ూర్ణహృదయముతోను నీ ప్ూర్ాణతుతోను నీ ప్ూర్ణశకనతతోను నీ దదవుడెన
ై యిెహో వాను
పేరమింప్వల ను” అని ఈ సుప్ర్శచత వచనము తెల్వయజేసత ుంది. దివతీయోప్దదశకాండము మర్శయు

యిెహో ష్యవ ర్ంటిలో, దదవుని పేరమించుట అంటే ఏ ఇతర్ దదవతగాక సంప్ూర్ణముగా యిెహో వాకు మాతరమే
సమర్పణ కల్వగశయుండుట అయుయనిది.

అయితద తన ఉప్నాయసములోని ఈ భాగములో, యిెహో ష్యవ ఒక అడుగు ముందుకు వళాోడు. ఈ

ఏక భకనతని కొనసాగశంచు యొకు పారముఖ్యతను సూచంచుటకు, దదవునికన అవిధదయత చూప్ుట వలన

కలుగు శాప్ముల ప్ర్శణామముల యొకు తీవరతను గూర్శు ఇశాీయిేలును అతడు హెచుర్శంచాడు. 12,
13 వచనములలో అతడు తెల్వపినటట
ో , “అయితద మీర్మ వనుకకు తొలగశ మీయొదే మిగశల్వయుని యిా

జనములను హతయ
త కొని వార్శతో వియయమంది, వార్శతో మీర్మను మీతో వార్మను సాంగతయము చదస్టన
ి యిెడల
మీ దదవుడెన
ై యిెహో వా మీ యిెదుటనుండి యిా జనములను కొటిరవేయుట మానును.” “యిా మంచ
దదశములో ఉండకుండ మీర్మ నశంచువర్కు వార్మ మీకు ఉర్శగాను బో నుగాను ... ఉందుర్మ” అని

తర్మవాత అతడు తెల్వయజేశాడు. దదవుడు వార్శ కొర్కు ఎనని గొప్ప కార్యములు చదస్టన
ి తర్మవాత కూడా,
-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిెహో ష్యవ గీంథము

నాలగ వ పాఠము: నిబంధ్న విధదయత

వాగాేన దదశములో మిగశల్వయుండిన కనానీయులను ఇశాీయిేలు అనుసర్శస్టేత, వార్మ దదవుని యొకు
తీవరమన
ై తీర్మపను ఎదుర్ొుంటార్మ.

అనేక విధాలుగా, శాప్ముల మీద ఈ విధ్ంగా దృషిర పటటరట ఒక అసాధార్ణమైన

విష్యమయ
ై ునిది. నిర్గ మ. 19:4-6 వంటి చపటో భవిష్యతయ
త లో కలుగు ఆశీర్ావదములను గూర్శున
అనుకూలమన
ై ప్ర్శణామములను మాతరమే మనము చూసాతము. దివతీ. 28 మర్శయు 30:15-19 వంటి
ఇతర్ వాకయభాగములలో, ఆశీర్ావదములను గూర్శున ప్రతిపాదన మర్శయు శాప్ములను గూర్శున

హెచుర్శక ఒకదానితో ఒకటి కలస్టి ఉంటాయి. అయితద యిెహో ష్యవ ఉప్నాయసములోని ఈ భాగములో,
అతడు భవిష్యతయ
త లో కలుగు శాప్ములు అను ప్ర్శణామాలను గూర్శు మాతరమే మాటాోడాడు.

యిెహో ష్యవ 23:14-16. 23:14-16లో ఉని తన ఉప్నాయసములోని మూడవ భాగములో,

యిెహో ష్యవ మర్ొకసార్శ దదవుని దయతో ఆర్ంభించాడు. “మీ దదవుడెన
ై యిెహో వా మీ విష్యమై

స్టలవిచున మంచమాటలనిిటిలో ఒకుటియిెైనను తపిపయుండలే[దు]” అని 14వ వచనములో

మనము చదువుతాము. ఈ కథనము 21:45లో మన ర్చయిత చదస్టన
ి ఇదద విధ్మైన కథనమును

పల ల్వయునిది. అయితద ఈ మూడవ భాగములో, యిెహో ష్యవ నముకతవము కొర్కు పిలుప్ునిచుుట

మాని, బదులుగా నిబంధ్నను ఉలో ంఘంచనందుకు కలుగు ప్ర్శణామాలను గూర్శు ఇశాీయిేలును వంటనే

హెచుర్శంచాడు. “మంచ దదశములో ఉండకుండ ఆయన మిముు నశంప్జేయువర్కు యిెహో వా మీ మీదికన
కతడంతయు ర్ాజేయును” అని 23:15లో అతడు ఉదాాటించాడు. లేవీయకాండము 26 మర్శయు

దివతీయోప్దదశకాండము 4, 28 వంటి చపటో బో ధింప్బడినటట
ో , దదవుని మీద తిర్మగుబాటట చదయుట
ఇశాీయిేలు యొకు నాశనమునకు, వాగాేన దదశములో నుండి చెర్గొనిపల బడుటకు దార్శతీసుతంది.
ఈ భాగముల మధ్య ఉని ప్ుర్పగతి ఈ ఉప్నాయసములో యిెహో ష్యవ యొకు పారధ్మిక

ఉదాాటనను బయలుప్ర్మసుతంది. అనిిటి కంటే ముందుగా, దదవుని దయకు కృతజా త చూప్ని ప్క్షమున

వార్శ మీదికన వచుు శాప్ములను గూర్శు అతడు ఇశాీయిేలును హెచుర్శంచగపర్ాడు. ఇప్ుపడు, చని చని
వైఫలయముల కొర్కు యిెహో ష్యవ ఈ తీవరమన
ై ప్ర్శణామాలు ఎదుర్వుతాయని చెప్పలేదు అని

గమనించుట చాలా పారముఖ్యమైయునిది. “మీ దదవుడెన
ై యిెహో వా మీకు నియమించన ఆయన

నిబంధ్నను మీర్శ యితర్ దదవతలను ప్ూజంచ”వదే ని అతడు 23:16లో ఇశాీయిేలును హెచుర్శంచాడు.
“మీర్శ” అను మాట అబర్డ ( )רבַ ָעఅను హెబ్రర కనీయా ప్దమును అనువదిసత ుంది. మన ర్చయిత ఇటిర

ప్దములను 7:10, 15లో ఆకాను సందర్ుములో వల తీవరమైన మర్శయు ఘోర్మన
ై అప్ర్ాధ్ముల

కొర్కు ఉప్యోగశంచాడు. యిెహో ష్యవ కొనిి బలహీనతలు లేక అలపదో ష్ములను దృషిరలో ఉంచుకొని

మాటాోడలేదు. బదులుగా, అతడు తీవరమైన మతభరష్రతవము, లేక ఇకుడ తెల్వయజేయబడినటట
ో , ఇతర్
దదవతలను స్టేవించు ఘోర్మన
ై పాప్మును గూర్శు మాటాోడుతయనాిడు.

వారప వెళ్లల ఇతర ద్ేవతల్ను స్టేవించ్కూడద్ు అని అతడు పరజల్ను

హెచ్చరించ్ుచ్ునానడని 23:16ల్ో ఉనన వాకయభలగ్ము ద్ాారా కూడా

సుషరమవుతుంద్ి. కాబటిర , ఈ సంద్రభముల్ో, ద్ేవుని నిబంధనను మీరపట అనగా
మొద్టి ర్ండు ఆజఞ ల్ను ఉల్ల ంఘంచ్ుట అయుయననద్ి, తద్ాారా నిబంధనను

ఉల్ల ంఘంచ్ుట అయుయననద్ి. ల్ేవీయకాండము 26ల్ో ఇవాబడన ఆశీరాాద్ముల్ు
మరియు శ్ాపముల్ సంద్రభముల్ో ద్ీనిని చేయవద్ే నే మోషే పరజల్ను
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హెచ్చరించాడు, మరియు ద్ిాతీ. 4:25-31 మరియు ద్ిాతీ. 28-32 వంటి చోటల

కూడా ఇల్ా చేయవద్ే నే అతడు విజఞఞపన చేశ్ాడు. కాబటిర , తన గ్ురపవు అయన
మోషే ఇచిచన ఉపద్ేశమునే యెహో షువ కొనసాగించాడు. మరియు పరజల్ు

ద్ేశముల్ోనికి పరవేశంచి భూమిని సాాధీనపరచ్ుకునానరప కాబటిర , వారప ద్ేవుని
ఆజఞ ల్ను ఉల్ల ంఘంచి, ద్ేవుని నిబంధనను మీరకూడద్ు అని అతడు పరజల్కు

విజఞఞపన చేశ్ాడు. మరియు ఏమి జరపగ్బో తుంద్ర మోషే హెచ్చరించాడు: వారప
అల్ా చేస్టిన యెడల్, వారప ద్ేశము నుండ చెరగకనిపో బడతారప. కాబటిర , ఒక
విధముగా, నిబంధనను అనుసరించ్ుట ద్ాారా ద్ేశముల్ో ద్ీరాాయువు
కలిగియుండమని యెహో షువ వారికి విజఞఞపన చేశ్ాడు.

— డా. జేమ్సి ఎమ్స. హమిలర న్
యిెహో ష్యవ ఇచున నిబంధ్న హెచుర్శకల యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను

మనసుిలో ఉంచుకొని, ఈ అధాయయము యొకు వాసత విక అర్ామును ప్ర్శగణించు ప్ర్శస్టా తి
ి లో మనము
ఉనాిము.

వాసత విక అరథ ము
సాధార్ణ ప్ర్శభాష్లో, ఈ అధాయయము తన శరీతల మీద చూపాలని యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత

ఆశంచన ప్రభావమును గూర్శు ఊహంచుట అంత కష్ర మన
ై ప్ని ఏమి కాదు. నాయయాధిప్తయల కాలము
నాటికన, ఇశాీయిేలు ప్రజలు కనానీయ విగీహార్ాధ్న వప్
ై ుకు ఆకర్శషంచబడా్ర్మ కాబటిర అప్పటికే వార్మ

నిబంధ్న శాప్ములను అనుభవించుట ఆర్ంభమయి
ై యంది. ర్ాజుల కాలములో అనేక సమయములలో,
ఇశాీయిేలు ప్రజలు బయలు మర్శయు ఇతర్ దదవతల యొకు ఆర్ాధ్నలో పాలుప్ంచుకునాిర్మ కాబటిర

వార్మ ఇంకా ఘోర్మన
ై ప్ర్శణామాలను అనుభవించార్మ. అవును, యిెహో ష్యవ స్టలవిచున విధ్ముగానే
బబులోను చెర్ ఇశాీయిేలుకు ఎదుర్ైయియంది. కాబటిర, వార్మ ఎదుర్ొునుచుని సమసయల విష్యములో
దదవుడు తన ప్రజలకు నముకముగా ఉండుటలో విఫలమైయాయడని తన శరీతలు దదవుని నిందించుటకు
ఆసాుర్ం ఇవవకుండా ఉండుటకు, మన ర్చయిత వంటనే దదవునికన నముకముగా ఉండుటలో వార్మ

విఫలమగుట వలన వార్మ సమసయలను ఎదుర్ొునుచుండిర్శ అని తన వాసత విక శరీతలకు తెల్వయజేశాడు.

వార్శ ప్ర్శస్టా త
ి యలకు వార్ే బాధ్ుయలు అని మన శరీతలను ఒపిపంచుటకు, మన ర్చయిత తానిచున

నిబంధ్న హెచుర్శకలలోనికన మనము ఈ గీంథములో చూస్టిన ఐదు ప్రధానమన
ై అంశములను చదర్ాుడు.

ద్ెైవిక అధికారము
మొదటిగా, యిెహో ష్యవ ఇచున సమనో లో, సమావేశమునకు వనుక ఉని దెవి
ై క అధికార్మును

అతడు బయలుప్ర్చాడు. యిెహో ష్యవ ప్రజలను సమావేశప్ర్శచాడని 23:2aలో అతడు తెల్వయజేశాడు.

మనకు తెల్వస్టినటేో , దదవుడు యిెహో ష్యవను మోషే యొకు అధికార్శక వార్సునిగా నిశుయించాడని మన
ర్చయిత మర్లా మర్లా ఉదాాటించాడు. కాబటిర, యిెహో ష్యవ ప్రజలను సమావేశప్ర్శచాడు అని చెప్ుపట
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దావర్ా, తర్మవాత 2b-16 వచనములలో ఉని ఉప్నాయసమును యిెహో ష్యవ ఇచాుడని చెప్ుపట దావర్ా,
మన ర్చయిత ర్ంటి వనుక ఉని దెవి
ై క అధికార్మును ఉదాాటించాడు.

మనము ఇంతకు ముందద తెల్వయప్ర్చనటట
ో , మన గీంథములోని ఈ అధాయయము వాసత విక

శరీతలలో అనేకమంది అంగరకర్శంచుటకు కష్ర మయిేయ ఒక దృషిరక ణమును అందించంది. నిబంధ్నను

అనుసర్శంచుటలో వార్మ ఎదుర్ొునిన వఫ
ై లయముల యొకు బాధ్యతను అంగరకర్శంచుటకు అనేకమంది
నిర్ాకర్శంచార్మ. కాబటిర, యిెహో ష్యవ సవయంగా ఈ మాటలను ప్ల్వకాడు అని చెప్ుపట దావర్ా మన
ర్చయిత వాసత విక శరీతల మనసుిలో ఉని ఆలోచనలను ఉదదేశంచ మాటాోడాడు.

ద్ేవుని నిబంధన
ర్ండవదిగా, యిెహో ష్యవ ఉప్నాయసములోని నిబంధ్న హెచుర్శకలు దదవుని నిబంధ్న అను

అంశమునకు అంకనతం చదయబడినవి అని చూచుట కూడా ఆశుర్యమును కల్వగశంచదు. 23:4లో,

యొర్ాేను ఇవతల భాగమును ఇశాీయిేలు యొకు “సావసా యము” అని పిలచనప్ుపడు ర్చయిత దదవుని
నిబంధ్నను జఞాప్కము చదశాడు. “సావసా యము”నకు హెబ్రర ప్దమైన “నచలహ్” — ( — )הל ֲח ַָנఆది

15:18లో వల ఒడంబడిక లేక నిబంధ్న దావర్ా పితర్మలకు వాగాేనము చదయబడిన భూమిని సూచసుతంది
అని మీర్మ జఞాప్కము చదసుక వచుు. అలానే 23:16లో, “మీ దదవుడెన
ై యిెహో వా మీకు నియమించన

ఆయన నిబంధ్నను మీర్”వదే ని ఇశాీయిేలును హెచుర్శంచుట దావర్ా యిెహో ష్యవ తన ఉప్నాయసమును
కీ డీకర్శంచాడు అని మీర్మ జఞాప్కము చదసుక వచుు.

దదవుని నిబంధ్న మీద మన ర్చయిత పటిరన దృషిర, వార్శకన మర్శయు వార్శ పితర్మలకు దదవుడు

చూపిన అనేక దయాకృతములను బటిర ఆయనకు కృతజా త తెలుప్మని తన వాసత విక శరీతలకు

పిలుప్ునిచుంది. మర్శయు వార్మ అలా చదయని ప్క్షమున దదవుని శాప్ములు అను తీవర ప్ర్శణామాలను
వార్మ ఎదుర్ొుంటార్మ అని యిెహో ష్యవ హెచుర్శంచాడు.

మోషే ధరాశ్ాసత రము యొకొ పారమాణికత
మూడవదిగా, యిెహో ష్యవ ఇచున నిబంధ్న హెచుర్శకలు మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యొకు

పారమాణికతను కూడా అనేక విధాలుగా ఉదాాటించాయి. యిెహో ష్యవ ఇచున ఉప్నాయసములో, 23:6లో,
“మోషే ధ్ర్ుశాసత ర గీంథములో వారయబడినదంతటిని గైకొన”మని అతడు ఇశాీయిేలును ఆజఞాపించాడు.

23:11లో, దివతీ. 6:5లో ఇవవబడిన మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఉప్యోగశసత ూ “మీ దదవుడెైన యిెహో వాను
పేరమింప్వల ను” అని ఇశాీయిేలును ఆజఞాపించాడు. మర్శయు 7వ వచనములో, “యిా జనుల

సహవాసము” చదయవదే ని మర్శయు వార్శ దదవతలను ఆర్ాధించవదే ని యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలును
ఆజఞాపించాడు. ఇవి మర్శయు 8, 12 వచనములలోని ఇతర్ హెచుర్శకలు దివతీ. 7:3 మర్శయు 10:20లో
నుండి వల్వకనతీయబడినవి.

తన గీంథములో మర్లా మర్లా ప్రతయక్షమయిేయ దృషిరక ణమును వాసత విక శరీతలకు జఞాప్కము

చదయుటకు మన ర్చయిత యిెహో ష్యవ మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఉప్యోగశంచన విధానమును

ప్రసత ావించాడు. మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యొకు పారమాణికత ప్టో వార్మ కల్వగశయుని నముకతవమును

ప్ునర్మదాాటించుట దావర్ా మాతరమే వార్మ దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుకునే అవకాశము ఉనిది.
-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిెహో ష్యవ గీంథము

నాలగ వ పాఠము: నిబంధ్న విధదయత

ద్ేవుని అసాధారణమైన శకిత
నాలగ వదిగా, యిెహో ష్యవ ఇచున నిబంధ్న హెచుర్శకలను వివర్శంచన ఈ అధాయయము దదవుని

అసాధార్ణమన
ై శకనత వప్
ై ుకు కూడా దృషిరని ఆకర్శషంచంది. ఉదాహర్ణకు, 23:1లో, “చుటటరనుని వార్శ

శతయరవులలో ఎవర్మను వార్శ మీదికన ర్ాకుండ యిెహో వా ఇశాీయిేలీయులకు నముది కలుగ జే[స్టను]”
అని చెబుతూ యిెహో ష్యవ ఇచున సమనో ను గూర్శున నివేదక
ి దదవుని యొకు గొప్ప అధికార్మును
గూర్శు మాటాోడుతయంది. ఇదద అంశము యిెహో ష్యవ ఉప్నాయసములో అనేక ఇతర్ చపటో కూడా

కనిపిసత ుంది. 23:3లో, "మీ నిమితత ము యుదధ ము చదస్టన
ి వాడు మీ దదవుడెన
ై యిెహో వాయిే” అని

యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలుకు జఞాప్కము చదశాడు. 5వ వచనములో, “మీ దదవుడెైన యిెహో వాయిే [మీ

శతయరవులను] మీ యిెదుట నిలువకుండ వళో గొ[టెరను]” అని అతడు వార్శకన నిశుయతనిచాుడు. 9వ

వచనములో ఇలా చెబుతూ అతడు ఈ ఆలోచనను ప్ునర్ావృతం చదశాడు, “యిెహో వా బలముగల గొప్ప
జనములను మీ యిెదుటనుండి కొటిరవస్ట
ే య
ి ునాిడు.” మర్శయు 10వ వచనములో, అతడు ఇలా

స్టలవిచాుడు, “మీ దదవుడెైన యిెహో వా మీకనచున మాటచొప్ుపన తానే మీకొర్కు యుదధ ము చదయువాడు.”
ఇశాీయిేలుకు విర్పధ్ముగా వచుు తీర్మప విష్యములో కూడా యిెహో ష్యవ దదవుని అసాధార్ణమన
ై శకనతని
గూర్శు సూచంచాడు. 15వ వచనములో అతడు తెల్వపినటట
ో , “యిా మంచ దదశములో ఉండకుండ ఆయన
మిముు నశంప్జేయువర్కు యిెహో వా మీ మీదికన కతడంతయు ర్ాజేయును.” 16వ వచనములో,
“యిెహో వా క ప్ము మీ మీద మండును” అని యిెహో ష్యవ వార్శని హెచుర్శంచాడు.

మనము చూసుతనిటట
ో , దదవుని యొకు అసాధార్ణమన
ై శకనతని గూర్శు యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలుకు

జఞాప్కము చదస్టన
ి విధానమును మన ర్చయిత మర్లా మర్లా ప్ునర్ావృతం చదశాడు. యిెహో ష్యవ

ప్ల్వకనన మాటలు తమ వాసత విక శరీతలను కృతజా త మర్శయు ఆశీర్ావదముల వప్
ై ుకు ఆకర్శషంచాల్వ అని
అతడు క ర్ాడు. ఇదద విధ్ముగా, వార్శ హృదయములలో భయమును కల్వగశంచ, వార్మ

ప్శాుతాతప్ప్డునటట
ో ప్ుర్శకొలుపటకు అవిధదయత వలన కలుగు అసాధార్ణమన
ై శాప్ములను గూర్శున
ప్రతి హెచుర్శకను అతడు ర్ూప ందించాడు.

ఇశ్ారయేల్ువారంద్రప
ఐదవదిగా, 23వ అధాయయములో ఉని నిబంధ్న హెచుర్శకలు ఇశాీయిేలువార్ందర్శ యొకు

పాలుప్ంప్ులను కూడా ఉదాాటించాయి. యిెహో ష్యవ ఇచున సమనో లో, యిెహో ష్యవ

“ఇశాీయిేలీయులనందర్శనీ” సమావేశప్ర్శచాడని 2వ వచనము సూచసుతంది. మర్శయు యిెహో ష్యవ

ఉప్నాయసములో, దదవుని నిబంధ్నను ఉలో ంఘంచనందు వలన కలుగు ప్ర్శణామములను గూర్శు అతడు
ఇచున హెచుర్శకలు దదవుని ప్రజలలో కొంతమందికన మాతరమే వర్శతంచలేదు. ఈ అధాయయములో

యిెహో ష్యవ ప్రకటించన నియమముల ఆధార్ంగా ఇశాీయిేలు దదశము అంతటి యొకు భవిష్యతయ
త
నిర్ాార్శంచబడుతయంది.

నిసిందదహముగా, యిెహో ష్యవ చెపిపన విష్యముల వైప్ుకు ఇశాీయిేలువార్ందర్శ యొకు

ఆసకనతని ఆకర్శషంచుటకు 23వ అధాయయములో యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత ఈ ప్రధానమన
ై అంశము మీద
దృషిరపటారడు. యిెహో ష్యవ దినములలో వల , మన ర్చయిత దినములలో దదశమంతా యిెహో ష్యవ

-10వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిెహో ష్యవ గీంథము

నాలగ వ పాఠము: నిబంధ్న విధదయత

హెచుర్శకలను విని, పాటించవలస్టియుండెను. అలా చదస్టన
ి ప్ుపడు మాతరమే వార్మ దదవుని
ఆశీర్ావదములను నిర్రక్షించగలర్మ.

ఇశ్ారయేలీయుల్ు చేయవల్స్టిన మరియు చేయకూడని విషయముల్ను ద్ేవుడు
వారికి తెలియపరచాడు... అయతే వారప ఇతర ద్ేవతల్ను ఆరాధించిన మరియు
అనేక ఇతర ఘోరమైన ఆచారముల్ను అనుసరించిన పరజల్ మధయల్ో

నివస్టించ్బో వుచ్ుండరి. కాబటిర , ద్ేవునితో నిబంధనల్ో ఇశ్ారయేలీయుల్ు

నమాకముగా ఉండాల్ని ఆయన కోరాడు. మరియు వారప ద్ేవునితో నిబంధనల్ో
నమాకముగా ఉంటే, వారికి మేల్ు జరపగ్ుతుంద్ి అని ఆయన వాగాేనం చేశ్ాడు.
కాని వారప నిబంధనను ఉల్ల ంఘంచినటల యతే, వారికి కీడు జరపగ్ుతుంద్ి. మన
జీవితముల్ల్ో కూడా ఇద్ి నిజమైయుననద్ి. మనము ద్ేవుని నిబంధనకు

నమాకముగా ఉంటే, ద్ేవుడు మనతో ఉంటలడు, మనల్ను నడపిసత ాడు, మరియు
ఆయన యెహో షువకు వాగాేనము చేస్టన
ి విధముగా మన ద్ాారా కారయముల్ను
చేయుట కొనసాగిసత ాడు.
— పాసర ర్డ మీకా గుసాి
యిెహో ష్యవ ఇచున నిబంధ్న హెచుర్శకలను గూర్శు నివేదించుట దావర్ా ఇప్పటి వర్కు మనము

ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్న విధదయతతో యిెహో ష్యవ గీంథము వయవహర్శంచు విధానమును చూశాము
కాబటిర, ఇప్ుడు మన పాఠములోని ర్ండవ ప్రధాన అంశమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా
ఉనాిము. నిబంధ్న నూతనీకర్ణ కొర్కు యిెహో ష్యవ ఏర్ాపటట చదస్టన
ి సమావేశము.

నిబంధన నూతనీకరణ
అనేక విధాలుగా, 23వ అధాయయములో ఉని కథనము మనలను సందిగధతలోనికన నటిరవేసత ుంది.

దదవునితో వార్శ నిబంధ్నను ఉలో ంఘంచనటో యితద వార్శకన కలుగు తీవర ప్ర్శణామములను గూర్శు

ఇశాీయిేలును హెచుర్శంచు ఉప్నాయసమును యిెహో ష్యవ ఇచాుడు. అయితద ఇశాీయిేలు సపందించన
విధానమును గూర్శు ఎలాంటి సూచన లేదు. 24వ అధాయయములో తాను వారయబో వుచుండిన

విష్యముల కొర్కు తన శరీతలను స్టిదధప్ర్చుటకు వార్శ సపందనను గూర్శున నివేదికను మన ర్చయిత
చదర్ులేదు. ఈ చవర్శ అధాయయములో, యిెహో ష్యవ ర్ండవ సమావేశమును పిల్వచాడు. ఇకుడ,

నూతనీకర్ణ సమావేశములో, దదవునితో నిబంధ్నలో విధదయులుగా ఉండునటట
ో ఇశాీయిేలీయులు

తమను తాము ప్ునఃసమర్శపంచుకునాిర్మ. మర్శయు యిెహో ష్యవ గీంథములో నుండి వార్మ నేర్ముకొనిన
ప్రతి విష్యమునకు మన వాసత విక శరీతలు సపందించవలస్టిన విధానమునకు ఈ వేడుక ఒక మాదిర్శని
ఇచుంది.
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నిబంధ్న నూతనీకర్ణ కొర్కు యిెహో ష్యవ ఏర్ాపటట చదస్టన
ి సమావేశమును కూడా మన

సామానయ ప్దధ తిని ఉప్యోగశసత ూ చూదాేము. దీని నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను మనము

ముందు చూదాేము, తర్మవాత దీని యొకు వాసత విక అర్ామును మనము చూదాేము. యిెహో ష్యవ
నిబంధ్న నూతనీకర్ణలోని నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను మొదటిగా ప్ర్శగణిదే ాము.

నిరాాణము మరియు విషయముల్ు
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , ఇశాీయిేలు గపతరములు తమకు కేటాయించబడిన

సావసా యములలో స్టిార్ప్డిన తర్మవాత, యిెహో ష్యవ వార్శని మర్ొక సమావేశము కొర్కు పిల్వచాడు, ఇది

బహుశా షిలోహులో జర్శగయ
శ ుండవచుు. అయితద ఈ అధాయయములో, మనము మర్ొక సమావేశమును
చూసాతము — ఈ సార్శ సమావేశము షకములో జర్శగశంది. షకము ఇశాీయిేలు ప్రజలకు ఒక విశేష్మన
ై
ప్వితర సా లమయ
ై ునిది. ఆది. 12:7లో అబారహాము వాగాేన దదశములో దదవుని కొర్కు మొటర మొదటి
బల్వప్ఠమును ఇకుడద కటారడు. మర్శయు షకము దివతీ. 11, 27లో దదవునితో నిబంధ్నను

నూతనప్ర్చుకొనమని మోషే ఇశాీయిేలుకు ఆజఞాపించన గర్శజీము ప్ర్వతము మర్శయు ఏబాలు ప్ర్వత

పారంతములో ఉనిది. మర్శయు, మన గీంథములోని చవర్శ అధాయయములో, ఇశాీయిేలుకు నాయకునిగా
యిెహో ష్యవ ప్ర్శచర్య యొకు ముగశంప్ును కూడా మనము షకములో చూసాతము.

షకములో ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్న నూతనీకర్ణ నాలుగు ప్రధానమన
ై భాగములుగా

విభాగశంచబడు ఏక కథనమయ
ై ునిది. మనము ముందుగా 24:1లో యిెహో ష్యవ సమావేశము కొర్కు
ఇచున ర్ండవ సమనో ను గూర్శు చదువుతాము. 24:28లో యిెహో ష్యవ సమావేశమును ముగశంచ

ప్రజలను ప్ంపివయ
ే ుటతో గీంథము యొకు ముగశంప్ులో ఈ సమనుో సమతయలయము చదయబడినవి. ఈ
ర్ంటికన మధ్య, 2-24 వచనములలోని ముఖ్య కథనములో యిెహో ష్యవ ఇచున ర్ండవ కథనము

మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు ప్రతయయతత ర్ములు ఉనివి, తర్మవాత 25-27లో నిబంధ్నను స్టిార్ప్ర్చుట
ఉనిది. ముందుగా 1వ వచనములో ఉని ఆర్ంభ సమనో ను చూదాేము.

సమనుల
యిెహో ష్యవ ఈ సమావేశము కొర్కు ఇచున సమనో ను గూర్శున నివేదక
ి 23వ అధాయయములో

అతడు ఇచున సమనో కు పల ల్వన విధ్ముగాను మర్శయు భినిముగాను ఉనిది. ఇంతకు ముందు

సమావేశము వల నే, యిెహో ష్యవ “ఇశాీయిేలీయుల గపతరముల వార్శనందర్శని ... వార్శ పదే లను వార్శ
ప్రధానులను వార్శ నాయయాధిప్తయలను వార్శ నాయకులను పిల్వపిం[చాడు]” అని 24:1 మనకు

తెల్వయజేసత ుంది. యిెహో ష్యవ మర్శయు ఇశాీయిేలు “వచు దదవుని సనిిధిని నిల్వచర్శ” అనునది ఈ
సమనో లో ఉని అతయంత పారముఖ్యమైన భినితవము అయుయనిది. మర్ొక మాటలో, వార్మ మందిర్ము
యొదే దదవుని యొకు దృశయమైన మహమ ఎదుట సమావేశమయాయర్మ. నిర్గ మకాండము 19-24

అధాయయములతో పల లుుట దావర్ా మన ర్చయిత ఈ సనిివేశము యొకు పారముఖ్యతను ఉదాాటించన
అనేక సందర్ుములలో మొదటి సందర్ుము ఇది. ఈ అధాయయములలో, స్ట్నాయి ప్ర్వతము మీద

ఇశాీయిేలు దదవుని యొకు దృశయమన
ై ప్రతయక్షతతో ఒక నిబంధ్నను చదస్టింది. కాబటిర, నిర్గ మకాండములో
వల నే, యిెహో ష్యవ ఆధీనములో నిబంధ్న నూతనీకర్ణ దదవుని దృశయమైన సనిిధిలో జర్శగంశ ది.
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ఉపనాయసము & పరతుయతత రముల్ు
యిెహో ష్యవ సమను
ో ఇచున తర్మవాత, 24:2-24లో మన ర్చయిత యిెహో ష్యవ ఇచున

ఉప్నాయసము వప్
ై ుకు తిర్శగాడు. సాధార్ణ ప్ర్శభాష్లో, ఇకుడ యిెహో ష్యవ ఇచున ఉప్నాయసము 23వ
అధాయయములో అతడిచున ఉప్నాయసమును ప్రతిబింబిసుతంది, ఎందుకంటే ఇది ఇశాీయిేలుతో దదవుడు

చదస్టన
ి నిబంధ్నలోని సామానయ కనీయాశీలకముల వప్
ై ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచంది: ఇది దదవుని దయ మీద
దృషిర పటిరంది; ఇశాీయిేలు దదవునికన విధదయత చూపాలని పిలుప్ునిచుంది; వార్శ అవిధదయత వలన

కలుగు ప్ర్శణామాలను గూర్శు హెచుర్శంచంది. విగీహార్ాధ్న మీద కూడా, 23వ అధాయయములో వల నే,

24వ అధాయయములో విశేష్మన
ై దృషిర పటర బడింది. అయితద మునుప్టి అధాయయమునకు భినిముగా,
యిెహో ష్యవ చెపిపన మాటలకు ఇశాీయిేలు సపందించన విధానమును గూర్శు ఈ అధాయయము
నివేదిసత ుంది.

ఈ ఉప్నాయసములోని మొదటి భాగము 24:2-13లో ఉని దదవుని దయను గూర్శున ఒక

విశాలమన
ై వర్ణనను కల్వగశయునిది. 23వ అధాయయములో, దదవుడు ఇశాీయిేలు కొర్కు చదస్టన
ి అనేక
విష్యములను యిెహో ష్యవ కీ డీకర్శంచాడని మీకు గుర్మతండద ఉంటటంది. అయితద ఇకుడ, తన స ంత
మాటలను ఉప్యోగశంచుటకు బదులుగా, యిెహో ష్యవ “ఇశాీయిేలీయుల దదవుడెన
ై యిెహో వా

చెప్ుపనదదమనగా...” అని చెబుతూ 2వ వచనములో ఆర్ంభించాడు, ఈ వచనములనిిటిలో, బహుశా
మందిర్ము యొదే దదవుడు సవయంగా ప్ల్వకనన మాటలను యిెహో ష్యవ నివేదించాడు. “నేను” అను
సర్వనామమును ఉప్యోగశంచ ఇశాీయిేలు కొర్కు తాను చదస్టిన కార్యములను గూర్శు దదవుడు

సుమార్మగా ప్దెేనిమిది సార్మో ప్రకటించాడు. ఇకుడ ఉప్యోగశంచబడిన ప్రధ్మ-ప్ుర్మష్ దృక ుణము,
స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే దదవుడు చెపపి న మాటలను విని మోషే నివేదించనప్ుపడు స్ట్నాయి వదే

ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్నను ప్రతిబింబిసుతంది. దదవుడు సవయంగా తన అనేక దయాకృతములను
గూర్శు ఇశాీయిేలుకు సూటిగా జఞాప్కము చదశాడు అను వాసత వము వప్
ై ుకు ఇది దృషిరని ఆకర్శషంచంది.
మూడు కాలములలో ఇశాీయిేలుకు దదవుడు చదస్టన
ి దయాకృతములను దదవుడు జఞాప్కము

చదశాడు. మొదటిగా, 3, 4 వచనములలో ఇశాీయిేలు యొకు పితర్మల కాలములో మునుప్టి

తర్ములకు ఆయన చూపిన అనుగీహమును దదవుడు జఞాప్కము చదసుకునాిడు. ర్ండవదిగా, 5-10
వచనములలో, మోషే దినములలో ఆయన చూపిన అనుగీహమును గూర్శు ఆయన చర్శుంచాడు.

మర్శయు మూడవదిగా, 11-13 వచనములలో, యిెహో ష్యవ దినములలో ఇశాీయిేలు ప్రజలకు జర్శగన
శ
విష్యములను గూర్శు చెబుతూ ఆయన ముగశంచాడు. 12వ వచనములో ఇశాీయిేలు శతయరవులను

ఓడించంది “నీ ఖ్డగ ము కాదు నీ విలుోకాదు” అని దదవుడు సపష్ర ము చదశాడు. మర్శయు 13వ వచనములో
“మీర్మ స్టేదయముచదయని దదశమును మీర్మ కటర ని ప్టర ణములను మీకనచుయునాిను. మీర్మ వాటిలో
నివస్టించుచునాిర్మ. మీర్మ నాటని దారక్షతోటల ప్ండో ను ఒలీవతోటల ప్ండో ను తినుచునాిర్మ” అని

ఆయన తెల్వయప్ర్చాడు. ముఖ్య ఆలోచన చాలా సపష్ర ముగా ఉనిది. దదవుని ఎదుట సమావేశమన
ై
ఇశాీయిేలీయులు తాము సాధించన విజయములనిిటికత కార్ణము దదవుడదనని ఒప్ుపకునాిర్మ.
నిబంధన సమావేశము ఇశ్ారయేల్ు పిల్లల్కు ఒక పారముఖ్యమైన సంద్ేశమును
ఇచిచంద్ి అని నేను నముాతాను. ఇశ్ారయేల్ు చ్రితరల్ో ద్ేవుడు చ్ూపిన
-13వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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నమాకతామును గ్ూరిచ మాటలలడుతూ తన చివరి ఉపనాయసమును ఆరంభంచిన
విధానము ద్ీనిని చ్ూడగ్ల్ ఒక కోణమైయుయననద్ి. అతడు అబలరహాముతో

ఆరంభంచి, ఇతర పితరపల్తో మాటలలడుతూ కొనసాగించాడు. తరపవాత అతడు
ద్ేవుడు ఇశ్ారయేల్ును కాపాడన యెరర సముద్రము అనుభవమును గ్ూరిచ
మాటలలడాడు, తరపవాత అరణయముల్ో ద్ేవుని నమాకతామును గ్ూరిచ

మాటలలడాడు, మరియు చివరికి వాగాేన ద్ేశముల్ో ద్ేవుడు వారికి ఇచిచన

విజయమును గ్ూరిచ మాటలలడుతూ ముగించాడు. ఈ సనినవేశముల్ ద్ాారా వారప
ద్ేవుని నమాకతామును గ్ూరిచ మాతరమే వినల్ేద్ుగాని, వారప సాయంగా వీటిల్ో
కొనినంటిని చ్ూశ్ారప. మరియు విషయము ఏమిటంటే, యెహో షువ ఈ చ్రితరను
గ్ూరిచన పాఠమును వారికి ఇచ్ుచచ్ుండగా, వారికి ద్ేవుని నమాకతామును

గ్ూరిచ జఞఞపకము చేయుచ్ునానడని, అబలరహాము కాల్ము నుండ ద్ేవుడు తన
పరజల్కు నమాకముగానే ఉంటునానడని వారికి జఞఞపకము చేశ్ాడని

నేననుకుంటునానను; కాబటిర , వారప నమాకముగా ఉండవల్స్టియుననద్ి.
— డా. టి. జే. బెట్ర్
14-24 వచనములలో, యిెహో ష్యవ ఉప్నాయసములోని ర్ండవ భాగములో, విధదయులుగా

ఉండమని పిలుప్ునిచుుట దావర్ా మర్శయు విఫలమత
ై ద కలుగు ప్ర్శణామాలను గూర్శు హెచుర్శంచుట
దావర్ా యిెహో ష్యవ దదవుని దయను ప్రతిబింబించాడు. మర్శయు, నిర్గ మకాండము 19, 24

అధాయయములలో, యిెహో ష్యవ ప్రజల నుండి ప్రతయయతత ర్ములని ఆశంచ, ప ందాడు. ఈ భాగము మూడు
పిలుప్ులు మర్శయు ప్రతయయతత ర్ములుగా విభాగశంచబడింది.

మొదటి పిలుప్ు మర్శయు ప్రతయయతత ర్ము. మొదటి పిలుప్ు మర్శయు ప్రతయయతత ర్ము 14-18

వచనములలో కనిపిసత ుంది. “మీర్మ యిెహో వాయందు భయభకుతలుగలవార్ై, ఆయనను

నిష్ుప్టముగాను సతయముగాను స్టేవించు[ము]” అని యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలీయులను ఉప్దదశంచాడు.
“మీ పితర్మలు నది అదే ర్శని ఐగుప్ుతలోను స్టేవించన దదవతలను తొలగదోర [యుట]” ఈ ప్రకయ
నీ లో మొదటి
ప్ని అయుయనిదని తర్మవాత అతడు వివర్శంచాడు. దీని తర్మవాత, 15వ వచనములో, “మీర్మ ఎవని

స్టేవించెదర్ప ... నేడు మీర్మ క ర్మకొనుడి” అని అతడు వార్శకన చెపాపడు. 23వ అధాయయములో యిెహో ష్యవ
విగీహార్ాధ్నకు విర్పధ్ముగా హెచుర్శంచనప్పటికన కూడా, ఇశాీయిేలీయులు తమ మధ్య విగీహములను
కల్వగశయుండిర్శ. ఇప్ుపడు, వార్మ ప్రతి విగీహమును పార్వేస్టి అబదధ దదవతలనిిటిని తీస్టివయ
ే ాలని
దదవుడు క ర్ాడని యిెహో ష్యవ నొకను చెపాపడు. మర్శయు 24:15లో ఈ సుప్ర్శచతమన
ై మాటలను
చెబుతూ యిెహో ష్యవ ఒక మాదిర్శని కనుప్ర్చాడు: “నేనును నా యింటివార్మను యిెహో వాను
స్టేవించెదము."

దదవుని స్టేవించుట అను అంశము యిెహో ష్యవకు ఎంత పారముఖ్యమైనదిగా ఉండినది అంటే,

అతడు “స్టేవించుట,” లేక “అబద్” ( )עבַ דఅను హెబ్రర ప్దమును, ఈ అధాయయములో ప్దహార్మసార్మో
ఉప్యోగశంచాడు. మర్శయు 16-18 వచనములలో, దదవుని స్టేవించుట ప్టో తాము కల్వగశయుని
-14వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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సమర్పణను వయకత ప్ర్చుట దావర్ా ఇశాీయిేలు యిెహో ష్యవ ఇచున పిలుప్ునకు అనుకూలముగా

సపందించంది. 18వ వచనములో మనము చదువునటట
ో , ప్రజలు “యిెహో వానే స్టేవించెదము; ఆయనయిే
మా దదవుడని ప్రతయయతత ర్మిచుర్శ.”

ర్ండవ పిలుప్ు మర్శయు ప్రతయయతత ర్ము. ర్ండవ పిలుప్ు మర్శయు ప్రతయయతత ర్ము 19-22

వచనములలో కనిపిసత ుంది. 19వ వచనములో, “యిెహో వా ప్ర్శశుదధ దదవుడు, ర్పష్ముగల దదవుడు,

ఆయన మీ అప్ర్ాధ్ములను మీ పాప్ములను ప్ర్శహర్శంప్నివాడు, మీర్ాయనను స్టేవింప్లేర్మ” అని
చెబుతూ యిెహో ష్యవ కూడివచున ప్రజలను ప్ుర్శకొలాపడు. ఇప్ుపడు, ఇశాీయిేలు యిెహో వాను
స్టేవించలేదు అని మర్శయు దదవుడు అనిి వేళలలోను, అనిి ప్ర్శస్టా ితయలలోను వార్మ చదస్టన
ి

తిర్మగుబాటటను మర్శయు పాప్ములను క్షమింప్డు అని యిెహో ష్యవ చెప్పలేదు. బదులుగా, వార్మ
విగీహములను పార్వేయు వర్కు వార్మ దదవుని స్టేవించుటకు మర్లా సమర్శపంచుక లేర్మ మర్శయు

దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుక లేర్మ అను సతయము మీద అతడు దృషిరపటారడు. దదవుడు మునుప్ు
సహనముతో ఈ పాప్మును చూస్టిచూడనటట
ో ఊర్మకునాి గాని, ఇక ఆయన దానిని సహంచలేడు.

24:20లో యిెహో ష్యవ హెచుర్శంచనటట
ో , విగీహములను ప్ూజంచుటను కొనసాగశంచుట వలన “ఆయన

మీకు మేలుచదయువాడెైనను మనసుి తిరప్ుపకొని మీకు కతడుచదస్టి మిముును క్షీణింప్ జేయు[ను]” అని
అతడు హెచుర్శంచాడు. సంతోష్కర్ముగా, ప్రజలు ఈ భయంకర్మన
ై హెచుర్శకను వినిన తర్మవాత,

24:21లో ఈ విధ్ంగా సపందించార్మ, “అటట
ో కాదు, మేము యిెహో వానే స్టేవించెదమని యిెహో ష్యవతో
చెపపి ర్శ.”

మూడవ పిలుప్ు మర్శయు ప్రతయయతత ర్ము. మూడవ పిలుప్ు మర్శయు ప్రతయయతత ర్ము 23, 24

వచనములలో కనిపిసత ుంది. 18, 21, 22 వచనములలో ప్రజల యొదే నుండి అనుకూలమన
ై
ప్రతయయతత ర్ములను ప ందిన తర్మవాత, 23వ వచనములో యిెహో ష్యవ దదవునికన విధదయతను

నూతనప్ర్చుకొనుటలోని మొటర మొదటి బహర్ంగ వయకతతకర్ణ, “మీ మధ్యనుని అనయదదవతలను
తొలగదోర స్టి, ఇశాీయిేలీయుల దదవుడెన
ై యిెహో వాతటటర మీ హృదయమును తిరప్ుపకొను[ట]”

అయుయనిదని ఉదాాటించాడు. మర్శయు 24వ వచనములో ఇశాీయిేలు ఈ విధ్ంగా సపందించంది, “మన
దదవుడెన
ై యిెహో వానే స్టేవించెదము, ఆయన మాటయిే విందుమని యిెహో ష్యవతో చెపపి ర్శ.”
యెహో షువ గ్రంథముల్ోని చివరి అధాయయముల్ల్ో అనగా — 23, 24

అధాయయముల్ల్ో — ద్ేవునికి మాతరమే నమాకముగా ఉండవల్స్టిన అవసరతను
గ్ూరిచ తెలిపిన యెహో షువ యొకొ ఉపనాయసము ఉననద్ి. విశ్ేషముగా వారి

పితరపల్ు నద్ికి అవతల్ మరియు ఐగ్ుపుతల్ో స్టేవించిన ద్ేవతల్ను పరకొనబటర మని
యెహో షువ వారిని హెచ్చరించిన విధానమును మీరప అకొడ చ్ూసాతరప. మరియు
అనేకసారపల ద్ారితపిు ఈ అబద్ధ ద్ేవతల్ను అనుసరించ్ు ధర రణి ఇశ్ారయేల్ుకు

ఉననద్ి అను సతయమునకు ఇద్ి ఒక సూచ్నగా ఉననద్ి. ఏ.డబులయ. టోజర్డ మాటల్
పరకారం, ఇద్ి మానవ హృద్యము యొకొ పారధమిక నియమమైయుననద్ి,
మరియు మన హృద్యముల్ు విగ్రహారాధన వెప
ై ుకు ఎకుొవ మొగ్ుగ

చ్ూపుతాయ. యెహో వాకు, ద్ేవునికి మాతరమే విధేయత చ్ూపుట ద్ాారా
ఇశ్ారయేల్ు సఫల్మవుట మాతరమేగాక, సంపూరణ మైన ఆశీరాాద్మును
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అనుభవిసాతరప అని యెహో షువకు తెల్ుసు, ఎంద్ుకంటే కీరతనల్ు

తెలియజదయుచ్ుననటు
ై ుననవి, మరియు
ల ద్ేశముల్ల్ోని ద్ేవతల్ు మృతముల్ య

వాటిని ఆరాధించ్ువారిని అవి ఆ విధముగానే మారిచవేసత ాయ, అయతే సజీవమైన,
నిజ ద్ేవుడు ఒకడు మాతరమే ఉనానడు. కాబటిర , ఇశ్ారయేల్ు ద్ేవునికి

నమాకముగా ఉండుట మరియు ఆయనకు మాతరమే సమరుణ కలిగియుండుట
మాతరమే — ఆయన వారికి మాతరమే కటురబడయుననటు
ల — భవిషయతు
త ల్ో వారప
జీవమును మరియు ఐశారయమును గ్ూరిచన నిరీక్షణను కలిగియుండుటకు
మూల్మైయుననద్ి.

— ర్వ. మైఖ్ల్
ే జే. గపోడో

నూతనీకరణ సమావేశము
యిెహో ష్యవ ఉప్నాయసము మర్శయు ఇశాీయిేలు ఇచున ప్రతయయతత ర్ముల తర్మవాత, కథనము
25-27 వచనములలో ఉని దదవుని ప్టో ఇశాీయిేలు చూపిన నూతన సమర్పణ యొకు ఆచార్ప్ర్మన
ై
నిర్ాార్ణను గూర్శు మాటాోడుతయంది. “అటట
ో యిెహో ష్యవ ఆ దినమున ప్రజలతో నిబంధ్న చదస్టి వార్శకన
షకములో కటర డను విధిని నియమించెను” అని చెబుతూ 25వ వచనములో ఈ భాగము

ఆర్ంభమవుతయంది. “దదవుని ధ్ర్ుశాసత ర గీంథములో ఆ వాకయములను వారయించ పదే ర్ాతిని తెపిపంచ
యిెహో వా ప్ర్శశుదధ సాలములోనుని స్టింధ్ూర్ వృక్షముకనీంద దాని నిలువబె[టటరట]” దావర్ా 26వ
వచనములో యిెహో ష్యవ నిబంధ్నను నిర్ాార్శంచాడు.

ఇకుడ ప్రసత ావించబడిన స్టింధ్ూర్ వృక్షము ఆదికాండము 12:6కు మర్శయు షకములో మోర్శయా

యొదే ఉని మహా వృక్షమునకు ప్రతిబింబముగా ఉనిది. అబారహాము కనానులో మొదటి బల్వప్ఠమును
అకుడద కటారడు. మర్శయు, ఈ పాఠయకీమము అంతటిలో మనము చూస్టిన విధ్ముగా, యిెహో ష్యవ

గీంథములో ర్ాళల
ో జఞాపికలుగా చాలాసార్మో ఉప్యోగశంచబడినవి. ఉదాహర్ణకు, 4:7లో, “నితయముండు
జఞాపిక”గా యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలీయుల కొర్కు గశలగ ాలులో ప్నిండు ర్ాళో ను నిలువబెటర ాడు. మర్శయు
22:34లో, యొర్ాేనుకు అవతల ఉని గపతరములవార్మ నిర్శుంచన బల్వప్ఠము, “యిెహో వాయిే

దదవుడనుటకు ... సాక్షియగు”నటట
ో నిర్శుంచబడెను. “మీర్మ మీ దదవుని విసర్శజంచనయిెడల అది మీమీద
సాక్షిగా ఉండును” అని 24:27లో యిెహో ష్యవ వివర్శంచాడు. భవిష్యత్ తర్ములలో, విగీహార్ాధ్న

అంతటిని తిర్సుర్శంచుటకు ఇశాీయిేలు సవతహాగా చదసుకుని నిబంధ్నను మర్చపల వుటను ఈ సాక్షప్ు
ర్ాయి అసాధ్యము చదసత ుంది. ఒకవేళ వార్మ ఈ ఒడంబడికను అనుసర్శంచుటలో విఫలమత
ై ద, వార్శ మీదికన
వచుు దదవుని తీర్మపల విష్యములో వార్మ మాతరమే బాధ్ుయల ైయుందుర్మ.

పంపివేయుట
ఈ సమాధానకర్మన
ై సనిివేశముల తర్మవాత, ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్న నూతనీకర్ణను

గూర్శున కథనము 28వ వచనములో యిెహో ష్యవ సమావేశమైన ప్రజలను ప్ంపివేయుటతో

ముగుసుతంది. “అప్ుపడు యిెహో ష్యవ ప్రజలను తమ సావసా యములకు వళో నంపను” అని చెబుతూ మన
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ర్చయిత తన నివేదక
ి కు ముగశంప్ునిచాుడు. కథనమును ఈ విధ్ంగా ముగశంచుట వాసత విక శరీతల

మనసుిలలో ఒక కతలకమైన ప్రశిను లేవనతిత ంది. విగీహార్ాధ్నను తిర్సుర్శంచ, యిెహో వాను మాతరమే
స్టేవిసాతము అని తాము చదసుకుని సమర్పణకు ఇశాీయిేలీయులు కటటరబడియుండిర్ా? 24:31లో,

“యిెహో ష్యవ దినములనిిటను... యిెహో వా ఇశాీయిేలీయులకొర్కు చదస్టన
ి కనీయలనిిటిని ఎర్శగన
శ పదే ల
దినములనిిటను ఇశాీయిేలీయులు యిెహో వాను స్టేవించుచు వచుర్శ” అను చవర్శమాటతో మన
ర్చయిత గీంథమును ముగశంచాడు. అయితద నాయయాధిప్తయలు, సమూయిేలు మర్శయు ర్ాజుల

గీంథములలో నుండి మనము నేర్ముకొనునటట
ో , ఇశాీయిేలు కొంత కాలము పాటట నముకముగా

ఉండినప్పటికత, తర్మవాత తర్ములవార్మ విగీహార్ాధ్నను గూర్శు వార్మ చదస్టన
ి ప్వితరమన
ై ఒడంబడికను
తర్చుగా ఉలో ంఘంచార్మ. అందువలన వార్మ ఎదుర్ొునిన ప్ర్శణామములను గూర్శు మన గీంథము
యొకు వాసత విక శరీతలకు తెలుసు.

యిెహో ష్యవ చదస్టన
ి నిబంధ్న నూతనీకర్ణ యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను

మనసుిలో ఉంచుకొని, మనము ఇప్ుపడు వాసత విక అర్ామును చూడవలస్టియునిది.

వాసత విక అరథ ము
మొతాతనికన, వాసత విక శరీతల కొర్కు యిెహో ష్యవ చదస్టన
ి నిబంధ్న నూతనీకర్ణ యొకు
అంతర్ాువములు సూటిగా ఉనాియి. మన ర్చయిత యిెహో ష్యవ గీంథమును ముగశంచన సమయానికన,
యిెహో ష్యవ దినములలో వార్శ పితర్మలు చదస్టన
ి ఒడంబడికలను నిలబెటర టకొనుటలో ఇశాీయిేలు ప్రజలు
విఫలమయాయర్మ. మర్శయు వార్శ అవిధదయతకు ప్ర్శణామాలు చాలా సపష్ర ముగా కనిపించాయి. వార్మ

ఎందుకు అంతగా శీమను అనుభవిసుతనాిర్మ అని ఇశాీయిేలులో ఎవర్న
ై ా ఆశుర్యపల యిన యిెడల, వార్మ
నిబంధ్నను తీవరముగా ఉలో ంఘంచుట వలన దదవుని తీర్మపకు వార్మ అర్ములే అని యిెహో ష్యవ 24వ
అధాయయము వివర్శసత ుంది.

మన గీంథము యొకు శరీతలు నాయయాధిప్తయల కాలములో, ర్ాజుల ప్ర్శపాలన కాలములో, లేక

ఆ తర్మవాత బబులోను చెర్ కాలములో జీవించయుంటార్ని ఇంతకుముందు పాఠంలో మనము

చూశాము. ఏది ఏమన
ై ా, మన గీంథములోని 24వ అధాయయములో యిెహో ష్యవ నూతనప్ర్చన

నిబంధ్నను ఉలో ంఘంచనందుకు దదవుని ప్రజలు తీవర ప్ర్శణామాలను ఎదుర్ొునాిర్మ. నాయయాధిప్తయల
కాలములో, ఇశాీయిేలులో అనేకమంది విగీహార్ాధ్న అను శరధ్నలో ప్డిపల యార్మ. ఫల్వతంగా,

దదశములోని ప్లు పారంతములు ఓటమి మర్శయు విమోచన అను వృతత ములను ఎదుర్ొునాిర్మ. ర్ాజుల
పార్శపాలన కాలములో, విగీహార్ాధ్న అనిి విధ్ముల కష్ర ములకు కార్ణమైయియంది. ఉతత ర్ ర్ాజయములో,
అష్ూ
ష ర్రయులు తీవరముగా దాడి చదయుట వలన షల మోోను ప్తనమై, దానిలోని అనేకమంది

చెర్గొనిపల బడా్ర్మ. తర్మవాత, దక్షిణ ర్ాజయములో విగీహార్ాధ్న కార్ణంగా, యిెర్ూష్లేము ప్తనమై

బబులోను చెర్లోనికన వళ్ో ంది. ఈ కాలములనిిటిలో, దదవుని క్షమాప్ణను మర్శయు ఆశీర్ావదములను

ప ందుకొనుటకు వార్మ ఏమి చెయాయలో తెలుసుక వాలని ఇశాీయిేలులో నముకమన
ై ప్రజలు ఆశంచార్మ.
యిెహో ష్యవ 24వ అధాయయము వార్శకన మార్గ దర్ికమును ఇచుంది: ఇశాీయిేలు దదవుడు వార్శ మీద

చూపిన అనేక విధ్ముల అనుగీహమును గుర్మతచదసుకొని, ఆయనతో నిబంధ్నను నూతనప్ర్చుక వాల్వ.
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మర్శయు యిెహో ష్యవ దినములలో ఇశాీయిేలు చదస్టన
ి విధ్ముగానే, తన ఏక సతయ దదవుని స్టేవించుటకు
మాతరమే తమను తాము సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా వార్శ దీనిని చదయాల్వ.

తన వాసత విక శరీతలను కార్యములు చదయునటట
ో ప్ుర్శకొలుపటకుగాను, నిబంధ్న నూతనీకర్ణను

గూర్శున ఈ అధాయయములో మర్ొకసార్శ మన ర్చయిత ఐదు అంశములను చదర్ాుడు.

ద్ెైవిక అధికారము
మొదటిగా, ఈ నూతనీకర్ణ దెవి
ై క అధికార్ముతో చదయబడింది అని అతడు సపష్ర ము చదశాడు.

23వ అధాయయములో వల నే, ఈ సమావేశమును దదవుడు నియమించన నాయకుడు ముందుండి
నడిపించాడు అని సపష్ర ము చదయుటకు 24:1లోని సమనుో యిెహో ష్యవను గూర్శు ప్రసత ావిసాతయి.

అంతదగాక, 24:2లోని యిెహో ష్యవ ఉప్నాయసము మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు ప్రతయయతత ర్ము “యిెహో వా
జనులందర్శతో ఇటో నను...” అను మాటలతో ఆర్ంభమవుతాయి... ఈ అధాయయములో జర్శగశన

సనిివేశములను సవయంగా దదవుని అధికార్ము ఆమోదించంది అని ఈ ప్ర్శచయ ప్లుకులు సపష్ర ము
చదసత ాయి. అంతదగాక, దదవుడు నియమించన ప్రతినిధియిన
ెై యిెహో ష్యవ సమావేశముతో మాటాోడాడు అని
యిెహో ష్యవ ఇచున ఉప్నాయసములో మన ర్చయిత అనేకమార్మో ప్రసత ావించాడు.

ఈ అధాయయములో దెైవిక అధికార్ము మీద విశేష్మన
ై దృషిర పటటరట దావర్ా, మన ర్చయిత తన

వాసత విక శరీతలలోని ప్రతి వయకనతకన విశేష్మైన దృషిరని నిలుప్మని పిలుప్ునిచాుడు. యిెహో ష్యవ చదస్టన
ి
నిబంధ్న నూతనీకర్ణలో జర్శగశన విష్యములను వార్మ విసర్శజస్టేత, వార్మ దదవుని అధికార్ము మీద
తిర్మగుబాటట చదసత ునాిర్ని మన ర్చయిత నొకను చెపాపడు.

ద్ేవుని నిబంధన
ర్ండవదిగా, నిబంధ్న నూతనీకర్ణను గూర్శున ఈ కథనము అంతటిలో, యిెహో ష్యవ ప్దద ప్దద
దదవుని నిబంధ్నను గూర్శు మాటాోడాడు. అతని ఉప్నాయసము మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు

ప్రతయయతత ర్ములు దదవుని దయ, మానవ విధదయత, మర్శయు అవిధదయతకు కలుగు ప్ర్శణామాల మీద
దృషిరపటారయి. ఇంతదగాక, యిెహో ష్యవ చదస్టన
ి నిర్ాార్ణ సమావేశములలో, 24:25లో మన ర్చయిత
సపష్ర ముగా ఇలా ప్రకటించాడు, “అటట
ో యిెహో ష్యవ ఆ దినమున ప్రజలతో నిబంధ్న చద[స్టను].”

సమావేశమును ప్ంపివేస్టన
ి సందర్ుములో కూడా మన ర్చయిత దదవుడు ఇశాీయిేలుతో చదస్టిన
నిబంధ్నను గూర్శు ప్రసత ావించాడు. 28వ అధాయయములో, మర్ొకసార్శ “నచలహ్” ( )הל ֲח ַָנఅను హెబ్రర
ప్దమును ఉప్యోగశసత ూ అతడు ఇలా స్టలవిచాుడు, “యిెహో ష్యవ ప్రజలను తమ సావసా యములకు
వళో నంపను.”

ఇప్ుపడు, మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటట
ో , ఈ అధాయయములో దదవుని నిబంధ్న అను

అంశము దదవుని దయ మీద మర్శయు విధదయత యొకు అవసర్త మీద దృషిరపడుతయంది. సపష్ర ముగా,
తన వాసత విక శరీతలు దదవుని నిబంధ్నను ఉలో ంఘంచన విధానమును గీహసాతర్మ అని మన ర్చయిత
నిర్రక్షించాడు. మర్శయు దదవునితో నిబంధ్నను పాటించుట ప్టో వార్మ కల్వగశయుని సమర్పణను

నూతనప్ర్చుకొనమని అతడు వార్శకన పిలుప్ునిచాుడు. ప్శాుతాతప్ము మర్శయు నూతనీకర్ణ లేకుండా
వార్శ పిలోలు నిబంధ్న శాప్ములను ఎదుర్ొునుట కొనసాగుతయంది.
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మోషే ధరాశ్ాసత రము యొకొ పారమాణికత
మూడవదిగా, 24వ అధాయయములో యిెహో ష్యవ నిబంధ్నను నూతనప్ర్చుట మోషే

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యొకు పారమాణికతను గుర్శతంచంది. ఉదాహర్ణకు, యిెహో ష్యవ ఉప్నాయసము మర్శయు

ఇశాీయిేలు ఇచున ప్రతయయతత ర్ములలో, 14, 15 వచనములు “మీ పితర్మలు నది అదే ర్శని ఐగుప్ుతలోను
స్టేవించన దదవతలను తొలగదోర స్టి,” “అమోర్రయుల దదవతలను” — కనానీయులకు మర్ొక పేర్మ —

తిర్సుర్శంచమని పిలుప్ునిచాుయి. ఈ నిర్ేేశములు దివతీ. 11:28 వంటి లేఖ్నభాగములలో మోషే

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు విగీహార్ాధ్నను నిషేధించన విధానముల మీద ఆధార్ప్డియునిది. దీనికన తోడు, 19వ

వచనములో, “యిెహో వా ప్ర్శశుదధ దదవుడు, ర్పష్ముగల దదవుడు” అని యిెహో ష్యవ ప్రకటించనప్ుపడు,

అతడు ప్ంచగీంథములోని నిర్గ మ. 20:5 వంటి వాకయభాగములను ఉప్యోగశంచాడు. మన ర్చయిత తన
వాసత విక శరీతల యొకు మనసుిలలో ఎలాంటి సందదహమును మిగలులేదు. ఒకవేళ వార్మ దదవుని
ఆశీర్ావదములను చూడాలని ఆశస్టేత , వార్మ మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు అను పారమాణికతను
అనుసర్శంచవలస్టియుండెను.

ద్ేవుని అసాధారణమైన శకిత
నాలగ వదిగా, నిబంధ్న నూతనీకర్ణ మీద ఈ అధాయయము దదవుని అసాధార్ణమన
ై శకనతని కూడా

ఉదాాటించంది. ఇశాీయిేలు ప్టో చూప్ు దయను గూర్శు దదవుడు చెపపి న విష్యములను గూర్శు

యిెహో ష్యవ నివేదించనప్ుపడు మన ర్చయిత దీనిని యిెహో ష్యవ యొకు ఉప్నాయసము మర్శయు

ఇశాీయిేలు యొకు ప్రతయయతత ర్ములలో చాలా సపష్ర ముగా చూపాడు. 3-6a వచనములలో, దదవుడు

ప్రధ్మ ప్ుర్మష్ భాష్లో మాటాోడాడు మర్శయు ఇశాీయిేలు కొర్కు ఆయన చదస్టన
ి అనేక విష్యములను
గూర్శు తెల్వయప్ర్చాడు. ఉదాహర్ణను, 3వ వచనములో ఆయన ఇలా స్టలవిచాుడు, “మీ పితర్మడెన
ై
అబారహామును తోడుకొని వచు కనాను దదశమందంతట సంచర్శంప్జేస్టి, అతనికన సంతానమును

విసత ర్శంప్జేస్టి[తిని]” 5వ వచనములో ఆయన ఇలా స్టలవిచాుడు, “ఐగుప్త యులను హతముచదస్టి[తిని]”
6b-7 వచనములలో, ఇశాీయిేలు కొర్కు దదవుడు చదస్టన
ి కార్యములను గూర్శు యిెహో ష్యవ తన స ంత
వివర్ణను జోడించాడు. 7వ వచనములో, ఐగుప్త యులు ఇశాీయిేలీయులను సముదరము వర్కు

తర్శమినప్ుపడు, దదవుడు “సముదరమును వార్శమీదికన ర్పిపంచ వార్శని ముంచవేస్టను” అని యిెహో ష్యవ
తెల్వయప్ర్శచాడు. 8-13 వచనములలో, వాకయభాగము మర్ొకసార్శ ప్రధ్మ ప్ుర్మష్ భాష్ను

ఉప్యోగశసత ుంది. 8వ వచనములో, “నేను మీ చదతికన వార్శని అప్పగశంచతిని...వార్శని నశంప్జేస్టతి
ి ని” అని
దదవుడు స్టలవిచాుడు. మర్శయు 12వ వచనములో, కనానును సావధీనప్ర్చుకొను విష్యమును
గూర్శు, దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఇలా స్టలవిచాుడు, “నీ ఖ్డగ ము కాదు నీ విలుోకాదు.”

దీనికన తోడు, యిెహో ష్యవ మాటలకు ఇశాీయిేలు ఇచున ప్రతయయతత ర్ములు దదవుని యొకు

అసాధార్ణమన
ై శకనత మీద దృషిరపటారయి. ఐగుప్ుతలో దదవుడు “మన కనుిలయిెదుట ఆ గొప్ప

సూచకకనయ
ీ లను చదస్టి, మనము నడిచన మార్గ ములనిిటిలోను, మనము వళ్ో న ప్రజలందర్శమధ్యను
మనలను కాపా[డెను]” అని 17వ వచనములో ప్రజలు ఒప్ుపకునాిర్మ. మర్శయు 18వ వచనములో,

“యిెహో వా ఆ దదశములో నివస్టించన అమోర్రయులు మొదల న
ై ప్రజలందర్మ మనయిెదుట నిలువకుండ
వార్శని తోల్వవేస్టన
ి వాడు” అని వార్మ అంగరకర్శంచార్మ. అయితద 20వ వచనములో యిెహో ష్యవ
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ఇశాీయిేలును ఇలా హెచుర్శంచాడు, “మీర్మ యిెహో వాను విసర్శజంచ అనయదదవతలను స్టేవించనయిెడల
ఆయన ... మీకు కతడుచదస్టి మిముును క్షీణింప్జేయు[ను] .”

దదవుని అసాధార్ణమన
ై శకనతని గూర్శున ఈ ప్రకటనలు వార్మ స్టేవించన దదవుని గూర్శు వాసత విక

శరీతలకు జఞాప్కము చదశాయి. ఆయన శకనతగల దదవుడు మర్శయు ఆయనను ఎనిడును నిర్ో క్షయము
చదయకూడదు. ఆశీర్వదించుటకు మర్శయు శపించుటకు ఆయన కల్వగశయుని సామర్ాయము

ల కనుంప్లేనిది. ఈ కార్ణము చదత, వార్మ ఎలో ప్ుపడు ఆయన నిబంధ్నకు నముకముగా ఉండాల్వ.
ఇశ్ారయేల్ు పరజల్తో ద్ేవుని అనుబంధమును మనము చ్ూస్టినపుుడు, ఆయన

వారిని మరల్ా మరల్ా అసాధారణమైన రీతుల్ల్ో ఆశీరాద్ిసత ాడు అను విషయము

సుషరమవుతుంద్ి. మరియు ద్ాని వెనుక ఉనన నిజమైన ఉద్ేేశయము ద్ేవునితో వారి
అనుబంధమును కొనసాగించ్ుటకు మరియు ఆయన నిబంధనకు నమాకముగా

ఉండుటకు వారికి సహాయము చేసత ుంద్ి అని నేననుకుంటునానను... ఆయన వారి
మీద్ కుమారించ్ు అసాధారణమైన ఆశీరాాద్ముల్ు, ఈ ద్ేవుడు వారిని

పేరమించ్ువాడని, వారిని గ్ూరిచ ఆల్ోచించ్ువాడని, వారిని ఎననడును విడువడు,
యెడబలయడు అని పరజల్కు అనేక తరముల్ పాటు జఞఞపకము చేయగ్ల్

ఉతత మమన
ై విధానము అయుయననద్ని నా ఆల్ోచ్న, మరియు ద్ేవుని నుండ

మనము ప ంద్ుకొనిన ఆ పేమ
ర కారణంగా, మనము కూడా వెనుద్ిరిగి ఆయనను
పేరమించ్ుటను, ఆయనతో అనుబంధముల్ో ఉండుటను కొనసాగిసత ాము.

— డా. డెన్ లకనచ్

ఇశ్ారయేల్ువారంద్రప
చవర్శగా, ఐదవదిగా, యిెహో ష్యవ యొకు నిబంధ్న నూతనీకర్ణ యొకు ఆర్ంభము మర్శయు
ముగశంప్ు ఇశాీయిేలీయులందర్శ యొకు పాలుప్ంప్ులతో ఆర్ంభమవుతయంది మర్శయు ముగుసుతంది. 1వ
వచనములో యిెహో ష్యవ ఇచున ఆర్ంభ సమనో లో, “ఇశాీయిేలీయుల గపతరముల వార్శనందర్శని ... వార్శ

పదే లను వార్శ ప్రధానులను వార్శ నాయయాధిప్తయలను వార్శ నాయకులను పిల్వపింప్గా వార్మ వచు దదవుని
సనిిధిని నిల్వచర్శ.” “ప్రజలను తమ సావసా యములకు వళో నం[ప్ుట]”తో 28వ వచనములో ఈ కథనము
ముగుసుతంది.

ఇశాీయిేలు వార్ందర్మ సమావేశమునకు వచాుర్మ, నిబంధ్నను నూతనప్ర్చుకునాిర్మ,

మర్శయు దదవుడు వార్శకన ఇచున సావసా యములలో స్టిార్ప్డుటకు తిర్శగశవళాోర్మ. తన శరీతల కొర్కు మన

ర్చయిత కల్వగశయుండిన ఉదదేశయము చాలా సపష్ర ముగా ఉనిది. యిెహో ష్యవ దినములలో ఇలా జర్శగన
శ ది
కాబటిర, వాసత విక శరీతలలో ప్రతి ఒకుర్మ కూడా తమ దినములలో నిబంధ్నను
నూతనప్ర్చుక వలస్టియుండినది.

నిబంధ్న విధదయతను గూర్శున మన పాఠంలో ఇప్పటి వర్కు, యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు

వాసత విక శరీతలకు నిబంధ్న హెచుర్శకలు మర్శయు నిబంధ్న నూతనీకర్ణ యొకు పారముఖ్యతను

చూశాము. ఇప్ుపడు ఈ పాఠంలోని మూడవ ప్రధానమైన అంశమును మనము చూడవలస్టియునిది,
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మన గీంథములోని ఈ భాగమునకు కస
ై త వ అనువర్త నము. నేటి కతీసత ు అనుచర్మలముగా మనము వీటిని
మన జీవితములకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచుక వాల్వ?

క్రైసతవ అనువరత నము
మన గీంథములోని చవర్శ ప్రధానమన
ై విభాగము దదవునితో నిబంధ్నలోని కనయ
ీ ాశీలకముల

మీద, ముఖ్యముగా విధదయత యొకు అవసర్త మర్శయు అవిధదయత వలన కలుగు శాప్ముల యొకు
ప్ర్శణామాల మీద దృషిరపటర మని వాసత విక శరీతలకు పిలుప్ునిచుంది. యిెహో ష్యవ సవయంగా అబారహాము
మర్శయు మోషేతో దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్నల మీద దృషిరపటిరయుంటాడు. తర్మవాత పాత నిబంధ్న

శరీతలు కూడా దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నను ప్ర్శగణించయుంటార్మ. అయితద ఈ ఉదాాటనలు
దదవుడు నేడు మనతో కల్వగశయుని నిబంధ్నతో ఎలాంటి అనుబంధ్మును కల్వగశయునాియి?

కైసతవులముగా, దదవునితో మన అనుబంధ్ము యిర్రుయా ప్రవకత , యిేసు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న

ర్చయితలు “కొీతత నిబంధ్న” అని పిలచన దాని దావర్ా నియంతిరంచబడింది. విచార్కర్ముగా, అనేకమంది
నముకమన
ై కతస
ీ త ు అనుచర్మలు యిెహో ష్యవ గీంథములోని ఈ భాగమును కస
ై త వ జీవితమునకు

అనుబంధ్ప్ర్చుటకు కష్ర మయిేయ విధ్ముగా కొీతత నిబంధ్నను అర్ాము చదసుకునాిర్మ. కాబటిర, మనము
ఒక క్షణం ఆగశ, కొీతత నిబంధ్నను గూర్శు యిర్రుయా ప్రవచంచన దానిని మర్శయు కతీసత ులో దాని యొకు
నర్వేర్మపను కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు అర్ాము చదసుకుని విధానమును విశేోషించాల్వ.
యిర్రుయా 31:31-32లో యిర్రుయా ప్రవకత చెపపి న మాటలను వినండి:

ఇద్ిగో నేను ఇశ్ారయేల్ువారితోను యూద్ావారితోను కొరతత నిబంధనచేయు

ద్ినముల్ు వచ్ుచచ్ుననవి; ఇద్ే యెహో వా వాకుొ. అద్ి ఐగ్ుపుతల్ోనుండ వారిని
రపిుంచ్ుటక్ర నేను వారిని చెయయ పటురకొనిన ద్ినమున, వారి పితరపల్తో నేను

చేస్టన
ి నిబంధనవంటిద్ి కాద్ు; నేను వారి పెనిమిటినన
ెై ను వారప ఆ నిబంధనను
భంగ్ము చేస్టికొనిరి; యద్ే యెహో వా వాకుొ (యరీాయా 31:31-32).

బబులోను చెర్ తర్మవాత దదవుడు “ఇశాీయిేలువార్శతోను” లేక ప్రజలతోను మర్శయు

“యూదావార్శతోను” లేక ప్రజలతోను ఒక “కొీతత నిబంధ్నను” — లేక “నూతనప్ర్చబడిన నిబంధ్నను” —
చదసత ాడని ఈ వాకయభాగము ప్రకటిసత ుంది.

యూదా ఓటమిని ఎదుర్ొుని బబులోనీయుల చెర్లోనికన వళో బో తయంది అని ప్రకటిసత ూ యిర్రుయా

తన ప్ర్శచర్యలోని ఎకుువ సమయమును గడిపాడు. అయితద యిర్రుయా 31లో, “దినములు
వచుుచునివి” అని ప్రకటిసత ూ అతడు ఆర్ంభించాడు. ఈ అధాయయములో మర్ొక చపట

ఉప్యోగశంచబడిన “దినములు వచుుచునివి” అను వయకతతకర్ణము, బబులోను చెర్ తర్మవాత
ఇశాీయిేలు మీద దదవుని ఆశీర్ావదములు కుముర్శంప్బడు కాలమును సంబో ధించుచునిది.
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ఇప్ుపడు, ఈ కొీతత నిబంధ్న మోషే దినములలో దదవుడు వార్శ పితర్మలతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను

పల ల్వనదిగా ఉండదు. యిెహో ష్యవ 23, 24లో మనము చూస్టినటట
ో , విగీహార్ాధ్న వప్
ై ుకు తిర్మగుట దావర్ా
ఇశాీయిేలు దదవునితో తమ నిబంధ్నను తీవరముగా ఉలో ంఘంచన యిెడల, వార్మ కష్ర ములు మర్శయు
వాగాేన దదశము నుండి చెర్గొనిపల బడుట అను తీవర ప్ర్శణామాలను ఎదుర్ొుంటార్మ.

విచార్కర్ముగా, ఇశాీయిేలు దదవునితో నిబంధ్నను ఉలో ంఘంచంది మర్శయు అనయ దదశముల

కనీంద కొనిి వందల సంవతిర్ముల పాటట బానిసలుగా బరదక
ి ార్మ. అయితద చెర్ కాలము తర్మవాత,

దదవుడు కనికర్ము చూపి కొీతత నిబంధ్న సాాపిసత ాడు అని యిర్రుయా ఇశాీయిేలుకు నిర్రక్షణను ఇచాుడు.
యిర్రుయా 31:33-34లో, ఈ కొీతత నిబంధ్న మోషేతో చదయబడిన నిబంధ్న వల విఫలము కాదు అని
దదవుడు నిశుయప్ర్శచాడు. అకుడ మనము ఇలా చదువుతాము:

వారి మనసుుల్ల్ో నా ధరావిధి ఉంచెద్ను, వారి హృద్యముమీద్ ద్ాని

వారస్టెద్ను; నేను వారికి ద్ేవుడనెై యుంద్ును వారప నాకు జనుల్గ్ుద్ురప. వారప
మరి ఎనన డును–యెహో వానుగ్ూరిచ బో ధన ంద్ుద్ము అని తమ

ప రపగ్ువారికిగాని తమ సహో ద్రపల్కుగాని ఉపద్ేశము చేయరప; నేను వారి

ద్ర షముల్ను క్షమించి వారి పాపముల్ను ఇక నెననడును జఞఞపకము చేస్టికొనను
గ్నుక అల్ుు ల్ేమి ఘనుల్ేమి అంద్రపను ననెనరపగ్ుద్ురప (యరీాయా 31:3334).

ఫల్వతంగా, ఆయన ప్రజలు ఆయనకు నముకముగా ఉండునటట
ో దదవుడు వార్శని ప్ూర్శతగా

మార్శువేసత ాడు కాబటిర, ఈ కొీతత నిబంధ్న విఫలము కాదు అని ఈ వచనములు వివర్శంచుచునాియి.
ఆయన “వార్శ మనసుిలలో [తన] ధ్ర్ువిధి ఉంచ, వార్శ హృదయముమీద దాని [వారసాతడు].”

దివతీ. 30:10 వంటి వాకయభాగములు సూచంచుచునిటట
ో , దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ై ుకు
ర ు వప్

మనసుిలను తిరప్ుపకొనుట దదవుని ప్రజలకు ఎలో ప్ుపడు ఒక ఆదర్ిముగా ఉనిది. మర్శయు, దదవుని
కృప్ దావర్ా, ఈ ఆదర్ిము వప్
ై ుకు నడిచన నముకమన
ై శేష్ము ఎలో ప్ుపడూ ఇశాీయిేలులో

మిగశల్వయుండెను. అయితద కొీతత నిబంధ్న సంప్ూర్ణముగా వలుగులోనికన వచునప్ుపడు, ఆతీుయ
నూతనీకర్ణ — కొంతమందికన మాతరమగ
ే ాక, దదవుని ప్రజలలో ఉని ప్రతి వయకనత విష్యములో —
సంప్ూర్ణమవుతయంది అని యిర్రుయా 31 ప్రవచసుతంది.

ఇకుడ యిెహో ష్యవ దినములతో ఒక సపష్ర మన
ై పల ల్వకను చూసాతము. కొీతత నిబంధ్న

ప్ర్శప్ూర్ణముగా వలుగులోనికన వచునప్ుపడు, దదవునికన నముకముగా ఉండమని దదవుని ప్రజలకు

పిలుప్ునివవవలస్టిన అవసర్ము ఉండదు. వార్ంతా ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై నముకతవమును కనుప్ర్మసాతర్మ.
దదవుడు “వార్శ దో ష్ములను క్షమించ వార్శ పాప్ములను ఇక ననిడును జఞాప్కము చదస్టికొనడు.”
ద్ేవుడు తన నాయయవిధుల్ను మన హృద్యముల్ మీద్ వారస్టి, ఆయన

మారగ ముల్ల్ో నడచ్ునటు
ల మనల్ను పురికొలిు, మనల్ో ఆయన ఆతాను ఉంచి,
మన పాపముల్ను క్షమిసాతడు అని యరీాయాల్ో వాగాేనము మరియు

యెహజ
ె దొల్ుల్ో వాగాేనము తెలియజదసత ాయ. కాబటిర , కొరతత నిబంధన కూడా పాత
నిబంధన వల్ నే రకత ము ద్ాారా నిరాథరించ్బడంద్ి, కానీ హెబ్రర పత్రరక
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తెలియపరచ్ుచ్ుననటు
ల , ఇద్ి ఉతత మమైన నిబంధన అయుయననద్ి, ఎంద్ుకంటే ఇద్ి
మన పాపముల్ను నిరమాలించ్ల్ేని ఎద్ుేల్ు మరియు మేకల్ రకత ముతో గాక,

ద్ేవుని స ంత కుమారపని యొకొ రకత ముతో చేయబడన నిబంధన అయుయననద్ి.
కాబటిర , కొరతత నిబంధనల్ో నివస్టించ్ుట మరియు పాత నిబంధన కాల్ముల్ల్ో
తెలియని విధముగా ఈ విషయముల్ను తెల్ుసుకొనుట ఒక అద్ుభతమన
ై
విషయమైయుననద్ి.

పాసర ర్డ డగ్ మక్స కొనిల్
కొీతత నిబంధ్నను గూర్శు యిర్రుయా ఇచున వర్ణన కతస
ీ త ు అనుచర్మలముగా మీలో మర్శయు నాలో

కొనిి కతలకమన
ై ప్రశిలను లేవనతయ
త తాయని చూచుట అంత కష్ర మన
ై ప్ని ఏమి కాదు. కొీతత నిబంధ్న
ప్రజలను నముకమన
ై ప్ర్శచర్య కొర్కు పిలువవలస్టిన అవసర్త లేకపల తద, కొీతత నిబంధ్న విధదయత

చూప్మని ఇవవబడిన పిలుప్ులతో ఎందుకు నిండియునిది? శాప్ముల ప్ర్శణామాలను గూర్శున

హెచుర్శకల యొకు అవసర్త లేకపల తద, కతస
ీ త ు నుండి దూర్మగుటకు ప్రయతిించు వార్శని కొీతత నిబంధ్న
ఎందుకు హెచుర్శసత ుంది?

ఈ ప్రశిలకు జవాబిచుుటకు, యిెహో ష్యవ గీంథమును కతస
ీ త ు నర్వేర్ముటను గూర్శు ఈ

పాఠయకీమములో మనము చూస్టిన విష్యములను మనము మర్ొకసార్శ చూడాల్వ. మీకు

జఞాప్కమునిటో యితద, ఇశాీయిేలు యొకు విజయవంతమైన సావధీనము మర్శయు గపతరముల
సావసా యముల యొకు లక్షయములను కతస
ీ త ు మూడు దశలు లేక సాాయిలలో నేర్వేర్ముతాడు అని కొీతత

నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. ఈ లక్షయముల యొకు ఘనమైన నర్వేర్మపను ఆయన తన మొదటి ర్ాకడలో
ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో పారర్ంభించాడు. సంఘ చర్శతర అంతటిలో తన ర్ాజయము యొకు

కొనసాగశంప్ులో ఆయన వాటిని నర్వేర్ముటను కొనసాగశసత ాడు. మర్శయు అయన మహమలో

తిర్శగశవచునప్ుపడు ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో ఆయన వాటిని నర్వేర్ముతాడు. ఈ మూడు దశలలో
కతీసత ు నిబంధ్న విధదయత కొర్కు యిెహో ష్యవ ఇచున పిలుప్ును నర్వేర్ముతాడు కాబటిర ఈ నర్వేర్మప
విధానము చాలా పారముఖ్యమన
ై దిగా ఉనిది.

ప్రతి సాాయిలో నిబంధ్న విధదయతను గూర్శు కొీతత నిబంధ్న బో ధించు విష్యములను చూసూ
త ,

యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు ఈ చవర్శ విభాగమునకు కస
ై త వ అనువర్త నములను మనము

సాధార్ణముగా ఉప్యోగశంచు విధానములలో చూదాేము. కతస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో
నిబంధ్న విధదయతతో పారర్ంభిదాేము.

ఆరంభము
కతీసత ు యొకు మొదటి ర్ాకడతో కొీతత నిబంధ్న యుగము ఆర్ంభమైయియంది అని మనకు

నిశుయముగా తెలుసు. లూకా 22:20లో “నా ర్కత మను కొీతత నిబంధ్న”ను గూర్శు యిేసు సవయంగా
మాటాోడాడు. హెబ్రర 8:6లో, కొీతత నిబంధ్నకు యిేసు మధ్యవర్శత అయుయనాిడు అని మనము
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చదువుతాము. మర్శయు 2 కొర్శంథీ. 3:6లో, అప సత లుడెైన పౌలు తనను తాను మర్శయు తన తోటి
స్టేవకులను “కొీతత నిబంధ్నకు ప్ర్శచార్కులము” అని పిల్వచాడు.

ఆఖ్రప భోజన సమయముల్ో, తన బల్ాయరుణ మరణమునకు ర్ండు సాథయల్ల్ో
పారముఖ్యత ఉననద్ని సువారత ల్ల్ో పరభువెన
ై యేసు వివరించాడు. అవును, అద్ి
మనము తపిుంచ్ుకొనుటకుగాను మన సాథనముల్ో మన పాపముల్ కొరకు

పరిశుద్ధ ద్ేవుని యొకొ ఉగ్రతను అనుభవించిన పారయశచతత బలి అయుయననద్ి,

కాని ఆయన తన మరణమును నిబంధనను-ఆరంభంచ్ు బలిగా కూడా వరిణంచాడు.
ఆయన రకతము కొరతత నిబంధనను ఆరంభంచింద్ి అని మతత య మరియు ల్ూకాల్ో
ఆయన సుషరముగా స్టెల్విచాచడు. కాబటిర , ఆయన మరణము కొరతత నిబంధన
యుగ్మును ఆరంభంచిన బలియెైయుననద్ి.

— డా. ఛార్ో స్ ఎల్. కావర్ో స్
కతీసత ు కొీతత నిబంధ్నను ఆర్ంభించన విధానమును కొీతత నిబంధ్న ర్ండు విధాలుగా ఎతిత
చూప్ుతయంది. ఒక వైప్ున, మస్ట్ియగా యిేసు యొకు కార్యమును అది ఉదాాటిసత ుంది. వార్శ మీదికన
వసుతంది అని యిెహో ష్యవ హెచుర్శంచన చెర్ అను శాప్మును ఇశాీయిేలీయులు కొనిి వందల

సంవతిర్ముల పాటట అనుభవించార్మ. మర్శయు అసామానయమైన దయ మర్శయు కర్మణకు ప్రతీకగా
తండిర యిేసును ప్ంపాడు. తిరతవములోని ర్ండవ ప్ుర్మష్మూర్శత గొప్ప దావీదు కుమార్మనిగా

నర్ావతార్మతిత దదవునికన చూప్వలస్టిన నిబంధ్న విధదయతను ప్ర్శప్ూర్ణముగా నర్వేర్శు, మర్ణించ,
ఆయనయందు నిజముగా నముకముంచువార్శ పాప్ముల కొర్కు పారయశుతత మును చెల్వోంచాడు.
మర్శయు ఈ స్టేవ చదస్టన
ి ందుకు, దదవుడు ఆయనకు ప్ునర్మతాానము మర్శయు సమసత మునకు

ఉనితమన
ై అధిప్తిగా పాల్వంచుటకు ప్ర్లోక ఆర్పహణము అను బహుమానములను అనుగీహంచాడు.
నిజమన
ై విశావసులు ఇప్ుపడు “కతీసత ునందు” ఉనాిర్ని, ప్ర్లోక సా లములలో కతీసత ు దావర్ా వార్మ

గుర్శతంచబడతార్ని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. మనము ప్ర్లోకమందు కూర్ొుని, మహమలో కతస
ీ త ుతో
కూడా పాల్వంచుచునాిము.

అయితద మర్ొక వైప్ు, ఆయన ర్ాజయమును ఆర్ంభించనప్ుపడు యిేసు చదస్టన
ి అదుుతమైన

కార్యము, కొీతత నిబంధ్న కొర్కు యిర్రుయా ప్రవచంచన విధ్ముగా భూమి మీద ఉని సంఘమును
ప్ూర్ణతలోనికన నడిపించలేదు. 2 కొర్శంథీ. 11:26 మర్శయు గలతీ. 2:4లో పౌలు తెల్వపినటట
ో , మొదటి
శతాబే ప్ు సంఘములో, “కప్ట సహో దర్మలు ఉండిర్శ.” మర్శయు వార్మ మార్మమనసుి ప ందని

ప్క్షమున, కప్ట సహో దర్మలు దదవుని యొకు నితయ తీర్మపను ఎదుర్ముంటార్మ. అయితద నిజమైన

విశావసులు, “కతస
ీ త ునందు” ఉండుట మాతరమేకాదుగాని, మనము భూమి మీద నివస్టించుచుండగా

ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా కతీసత ు మనలో ఉనాిడు. ప్ర్శశుదాధతు నిజమన
ై విశావసులను ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట
అను జీవితకాల ప్రకనీయలో నడిపిసత ాడు, మర్ొక మాటలో 2 కొర్శంథీ. 7:1 ప్రకార్ం, “దదవుని భయముతో
ప్ర్శశుదధ తను సంప్ూర్శతచస
ద త ాడు.”
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తన ఉప్నాయసములలో యిెహో ష్యవ ఇచున హెచుర్శకలను పల ల్వన విధ్ముగానే మొదటి

శతాబే ములో యిేసు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు నిబంధ్న కనీయాశీలకములను ఉదాాటించన
విధానమును ఈ భూసంబంధ్మైన వాసత వము వివర్శసత ుంది. యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలును నిబంధ్న

నూతనీకణలోనికన నడిపన
ి విధ్ముగానే, యిేసు మర్శయు ఆయన అప సత లులు కొీతత నిబంధ్నలో వాకయ
ప్రకటనను మర్శయు ప్రభుర్ాతిర భోజనమును నిబంధ్న నూతనీకర్ణగా నియమించార్మ.

తర్చుగా, వార్మ దదవుని దయాకృతములను ఉదాాటించార్మ. అయితద సంఘము దదవునికన

విధదయత చూప్ుతూ సపందించాలని కూడా వార్మ పిలుప్ునిచాుర్మ. ర్పమా. 12:2లోని ఈ సుప్ర్శచతమైన
మాటలలో, వార్మ ఇలా ఉదాాటించార్మ, “ఈ లోక మర్ాయదను అనుసర్శంప్క, ... మీ మనసుి మార్శ

నూతనమగుటవలన ర్ూపాంతర్ము ప ందుడి.” మర్శయు కతస
ీ త ు నుండి వనుదిర్శగన
శ వార్శకన తీవరమన
ై

ప్ర్శణామాలు ఎదుర్ొునవలస్టి వసుతంది అని వార్మ దృశయ సంఘమును తర్చుగా హెచుర్శంచార్మ. హెబ్ర.ర
10:29లో మనము చదువునటట
ో , “ఇటట
ో ండగా దదవుని కుమార్మని, పాదములతో తొరకను, తాను

ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుటకు సాధ్నమైన నిబంధ్న ర్కత మును అప్వితరమైనదిగా ఎంచ, కృప్కు మూలమగు

ఆతును తిర్సుర్శంచనవాడు ఎంత ఎకుువన
ై దండనకు పాతయరడుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును?” తన
దినమున యిెహో ష్యవ ఇచున నిబంధ్న హెచుర్శకలను పల ల్వన విధ్ముగానే, కప్ట సల దర్మలను ర్క్షించు
విశావసములోనికన తిర్శగశ ర్ముని ఇవి మర్శయు ఇతర్ వాకయభాగములు ఉప్దదశంచాయి. మర్శయు
దదవునికన నముకమన
ై ప్ర్శచర్యలో కొనసాగమని వార్మ నిజమన
ై విశావసులను ఉప్దదశంచార్మ.

దీని వలుగులో, యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు చవర్శ అధాయయములలోని ఐదు అంశములు కొీతత

నిబంధ్న యొకు ఆర్ంభమునకు అనువర్శతంచబడు విధానమును చూచుట అంత కష్ర మవవదు.

యిెహో ష్యవ గీంథములోని చవర్శ విభాగములో దెవి
ై క అధికార్ము ఉదాాటించబడుటను మనము

చూస్టినప్ుపడు, ఆయన యొకు మొదటి ర్ాకడలో కతస
ీ త ు ఉనితముగా కనుప్ర్చన దెవి
ై క అధికార్ము
మనకు జఞాప్కము చదయబడుతయంది. దదవుని నిబంధ్న యొకు కనయ
ీ ాశీలకములను మనము

యిెహో ష్యవ యొకు నివేదికలో కనుగొనినప్ుపడు, కతీసత ు కొీతత నిబంధ్న యొకు కనీయాశీలకములను
సాాపించన విధానము మనకు జఞాప్కము చదయబడుతయంది. మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యొకు పారమాణికతను
యిెహో ష్యవ ఉదాాటించుట, మన హృదయములను కతస
ీ త ు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై విధదయత వైప్ుకు

మర్శయు కొీతత నిబంధ్న వలుగులో దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ో ఆయన తన
ర ునకు అనుగుణంగా జీవించునటట

అనుచర్మలకు ఇచున పిలుప్ు వప్
ై ుకు తిరపాపల్వ. ఇశాీయిేలు ప్టో దదవుడు చూపిన అసాధార్ణమన
ై శకనతని
గూర్శు యిెహో ష్యవ చదస్టిన ప్రసత ావనలు, కతీసత ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో కనుప్ర్చబడిన

అసాధార్ణమన
ై శకనతని గుర్శతంచునటట
ో మనలను నడిపించాల్వ. చవర్శగా, యిెహో ష్యవ గీంథములోని ఈ

విభాగములో ఇశాీయిేలువార్ందర్శ యొకు ఐకయత మీద పటర బడిన దృషిర, యిేసు, ఆయన అప సత లులు
మర్శయు ప్రవకత లు సంఘము యొకు ఐకయత కొర్కు ఇచున పిలుప్ును మనకు జఞాప్కము చదయాల్వ.

నిబంధ్న విధదయత మర్శయు కతీసత ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభముతో అనుబంధ్ముగా ఉని ఈ

కైసతవ అనువర్త నములను అనుసర్శసత ూ, యిెహో ష్యవ ఇచున హెచుర్శకలు మర్శయు నిబంధ్న
నూతనీకర్ణ కొర్కు ఆయన ఇచున పిలుప్ు సంఘ చర్శతర అంతటిలో దదవుని ప్రజల యొకు
కొనసాగశంప్ుకు ఎలా అనువర్శతంచబడుతయందో మనము చూడాల్వ.

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

యిెహో ష్యవ గీంథము

నాలగ వ పాఠము: నిబంధ్న విధదయత

కొనసాగింపు
మొదటి శతాబే ములో కతస
ీ త ు ర్ాజయమును మనము నేడు ఆయన ర్ాజయముతో పల ల్వునప్ుపడు,
ఆర్పహణమన
ై కతస
ీ త ు ఎనని విష్యములను సాధించాడు అని సపష్ర మవుతయంది. గత ర్ండు

సహసారబుేలుగా, ఆయన ఆకాశమును భూమిని పాల్వంచుచుండగా, ఆయన సంఘము లోకమంతటా
విర్శవిగా వాయపిత చెందింది. మర్శయు అది మన దినమున కూడా వాయపించుట కొనసాగుతయంది.

ఆర్పహణమన
ై కతస
ీ త ు తన విర్పధ్ుల మీద విజయములను సాధించన తర్మవాత కూడా, నిబంధ్న విధదయత
కొర్కు యిెహో ష్యవ ఇచున పిలుప్ు ప్రతి యుగములోని సంఘమునకు అనువర్శతంచబడుతయంది.
ఒక వప్
ై ున, కతీసత ు సవయంగా నేడు ప్ర్లోకములో పాల్వంచుచునాిడు మర్శయు ప్ర్లోక

సా లములలో తన ప్రజలకు పారతినిథయం వహంచుచునాిడు. మనము “కతస
ీ త ునందు” ఉనాిము, మర్శయు
ఆయనలో వార్శ నితయ ఆశీర్ావదములు భదరప్ర్చబడుటకు, ర్క్షించు విశావసమునకు వచుు ప్రతి వయకనతకన

దదవుడు కతస
ీ త ు యొకు నీతిని ఆపాదించుచునాిడు. అంతదగాక, మనము పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు కూడా,
దదవుని స్టింహాసనము ఎదుట మన ప్క్షమున ఆయన విజఞాప్న చదసత ునాిడు. హెబ్ర.ర 7:25 మాటలలో,
“[కతీసత ు] తనదావర్ా దదవునియొదే కు వచుువార్శ ప్క్షమున, విజఞాప్నము చదయుటకు నిర్ంతర్ము
జీవించుచునాిడు గనుక వార్శని సంప్ూర్ణముగా ర్క్షించుటకు శకనతమంతయడెైయునాిడు.”

మర్ొక వైప్ున, భూమి మీద ఉని కతస
ీ త ు సంఘము సంప్ూర్ణమైన ప్ర్శప్ూర్ణత లేకుండానే ఉనిది.

హెబ్ర.ర 12:14లో ఉని ఈ మాటలను మనము ఎలో ప్ుపడు సంఘమునకు జఞాప్కము చదయాల్వ,

“ప్ర్శశుదధ తయు కల్వగశ యుండుటకు ప్రయతిించుడి. ప్ర్శశుదధ త లేకుండ ఎవడును ప్రభువును చూడడు.”
ఇప్పటికత విశావసమును ఒప్ుపకొనువార్మ ఉనాిర్మగాని, వార్మ “కప్ట సహో దర్మలు” మర్శయు

వేదాంతవేతతలు చాలాసార్మో “వేష్ధార్ణ” లేక “తాతాుల్వక” విశావసము అని పిలచుదానిని కల్వగశయుంటార్మ.
వాసత వానికన, కాలకీమములో సంఘములో దెవ
ై దూష్ణ అధికముగా పర్మగుతూ వచుంది, మర్శయు 1

కొర్శంథీ. 10:12లో ఉని హెచుర్శకలను మనము ప్రకటించుట సర్శయిెైన ప్నే. “తాను నిలుచుచునాినని
తలంచుకొనువాడు ప్డకుండునటట
ో జఞగీతతగా చూచుకొనవల ను.”

అవును, దదవుని కర్మణ దావర్ా ఆతు దావర్ా కతస
ీ త ులో నివస్టించు నిజమన
ై విశావసుల శేష్ము

ఎలో ప్ుపడూ ఉనికనలో ఉనిది. మర్శయు దదవుని నుండి కలుగు కీమశక్షణగా వార్మ తాతాుల్వక

కష్ర ములను ఎదుర్ొుంటార్మ. ప్రకటన 3:19లో లవొదికయలో ఉని సంఘమునకు యిేసు వివర్శంచనటట
ో
“నేను పేమి
ర ంచువార్శనందర్శని గదిేంచ శక్షించుచునాిను గనుక నీవు ఆసకనత కల్వగశ మార్మమనసుి
ప ందుము.”
ఈ ల్ోకముల్ో వారి జీవితముల్ల్ోనికి కరమశక్షణను పంపుట ద్ాారా ద్ేవుడు

ఆయన పరజల్ పటల కలిగియునన పేరమను చ్ూపుతాడు... కాబటిర , స్టిల్ువ మీద్

మరణించినపుుడు యేసు తన మీద్ నితయ శ్ాపముల్ను వేసుకొనుట అద్ుభతమన
ై
విషయమన
ై పుటికీ, మనము ఈ జీవితముల్ో నివస్టించ్ుచ్ుననపుుడు కూడా అద్ి
అద్ుభతమన
ై బహుమానమయ
ై ుననద్ి, నిజముగా నముావారి జీవితముల్ో

నుండ ద్ేవుడు సమసయల్నినటిని, శ్ోధనల్నినటిని, కరమశక్షణను తీస్టివేయల్ేద్ు,

ఎంద్ుకంటే ఇద్ి ఆయన పరికరమైయుననద్ి, మనల్ను పరిశుద్ధ తల్ోనికి మరియు
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సమసత నీత్రల్ోని నడుపుటకు ఆయన ఉపయోగించ్ు పరికరమైయుననద్ి, తద్ాారా
రానునన ల్ోకముల్ో మనము ప ంద్ు ఆశీరాాద్ముల్ు అనుద్ినము
సుషరమవుతాయ.

— డా. ర్శచర్డ్ ఎల్. పారట్ర , జూ.
యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు చవర్శ విభాగములోని అంశములు కతస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు

కొనసాగశంప్ు అంతటిలో సంఘముతో మాటాోడతాయని సపష్ర మవుతయంది. యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు

ఈ విభాగములోని దెైవిక అధికార్ము నేడు సంఘముల మీద మర్శయు మన వయకనతగత జీవితముల మీద
కతీసత ు యొకు అధికార్మును మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది. యిెహో ష్యవ గీంథములో దదవుని నిబంధ్న
కనీయాశీలకములు, మనము దదవుని దయను గుర్శతంచుచుండగా, ఆయనకు మన విధదయతను

చూప్ుచుండగా, మర్శయు ఆయన నిబంధ్నల యొకు ప్ర్శణామాలను ప ందుకొనుచుండగా కతీసత ులో కొీతత
నిబంధ్న యొకు కనీయాశీలకములను అనువర్శతంచుటకు మనకు పిలుప్ునిసాతయి. మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు
యొకు పారమాణికత మీద యిెహో ష్యవ పటిరన ఉదాాటనను మనము అధ్యయనం చదయుచుండగా, మన

అనుదిన జీవితములలో మనలను నడిపించుటకు మనము పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలు ర్ంటిని —
ఎలో ప్ుపడూ కతస
ీ త ు సాధించన దాని వలుగులో — చూడాల్వ. ఇశాీయిేలు ప్టో దదవుడు చూపిన

అసాధార్ణమన
ై శకనతని యిెహో ష్యవ ప్రతిబింబించన విధ్ముగానే, నేడు కూడా యిేసు దావర్ా సంఘములో
దదవుడు కనుప్ర్చు అసాధార్ణమన
ై శకనతని బటిర మనము ఆనందించాల్వ. అవును, యిెహో ష్యవ గీంథము
యొకు ఈ భాగములో ఇశాీయిేలువార్ందర్శ మీద పటర బడిన ఉదాాటన, లోకమంతట సంఘము
వాయపించుచుండగా కతీసత ులో దదవుని నిబంధ్న ప్రజల యొకు ఐకయతను బలప్ర్చుటకు మనకు
పిలుప్ునిసుతంది.

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , యిెహో ష్యవ గీంథములోని చవర్శ విభాగము యొకు

కైసతవ అనువర్త నము తన ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో మర్శయు మన దినములలో దాని యొకు

కొనసాగశంప్ులో కతస
ీ త ు సాధించన విష్యముల మీద దృషిరపడుతయంది. అయితద కతీసత ు వీటిని సంప్ూర్ణమైన
నర్వేర్మపలోనికన తెచుు ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపకు కూడా ఇవి అనువర్శతంచబడతాయి.

నెరవేరపు
ఒక వప్
ై ున, కతీసత ు మహమలో తిర్శగశవచునప్ుపడు కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత భూమి మీద

ఆయన సవయంగా చూపిన ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై నిబంధ్న విధదయత కొర్కు సంప్ూర్ణ సావసా యమును

ప ందుకుంటాడు. ప్రకటన 11:15లో, మనము చదువునప్ుపడు ఆ కాలమందు, “ఈ లోక ర్ాజయము మన
ప్రభువు ర్ాజయమును ఆయన కతీసత ు ర్ాజయము నాయిెను; ఆయన యుగయుగములవర్కు ఏలును.”

మర్శయు ఫిల్వప్ప. 2:11 మాటలలో, “ప్రతివాని నాలుకయు తండిరయిన
ెై దదవుని మహమార్ామై యిేసుకతీసత ు
ప్రభువని ఒప్ుపకొనును.”

మర్ొక వైప్ున, కతీసత ు తిర్శగశవచునప్ుపడు, సంఘము మర్శయు లోకము సంప్ూర్ణముగా

శుదిధచదయబడుతయంది మర్శయు మహమప్ర్చబడుతయంది. ఈ జీవితములో అవిశావసులు ప ందుకొనిన
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిెహో ష్యవ గీంథము

నాలగ వ పాఠము: నిబంధ్న విధదయత

దదవుని యొకు సామానయ కృపా ఆశీర్ావదములు వార్శ నితయ తీర్మపను మర్శంత పంచుతాయి. మర్శయు ఈ
జీవితములో వార్మ అనుభవించన శాప్ములు వార్మ అనుభవించు నితయ తీర్మపనకు ముందు

సూచనలుగా మాతరమే ఉనాియి. అయితద కతస
ీ త ునందు ర్క్షింప్బడు విశావసమును వయకత ప్ర్చనవార్మ
నూతన సృషిరలో ఆయనతో కూడా పాలుప్ంచుకుంటార్మ. ఈ జీవితములో వార్మ ప ందుకొనిన ప్రతి

ఆశీర్ావదము వార్మ ప ందుకొను మహమలకు ప్ూర్వసూచకములుగా ఉనాియి. ఈ లోకములో వార్మ

తాతాుల్వకముగా అనుభవించు కీమశక్షణ శాప్ములు వార్శ కొర్కు గొప్ప ప్రతిఫలమును సంపాదిసత ాయి.
యాక బు 1:12లో యాక బు స్టలవిచుుచునిటట
ో , “శరధ్న సహంచువాడు ధ్నుయడు; అతడు శరధ్నకు

నిల్వచనవాడెై ప్రభువు తనుి పేమి
ర ంచువార్శకన వాగాేనము చదస్టన
ి జీవకనర్ట
ర ము ప ందును.” ఆ దినమందు,
కొీతత నిబంధ్నను గూర్శున వాగాేనము సంప్ూర్ణముగా నర్వేర్ుబడుతయంది. ప్రకటన 22:3
బో ధించుచునిటట
ో , ఆ కాలమందు, “ఇకమీదట శాప్గీసతమన
ై దదదయ
ి ు దానిలో ఉండదు,

దదవునియొకుయు గొఱ్ఱెపిలోయొకుయు స్టింహాసనము దానిలో ఉండును. ఆయన దాసులు ఆయనను
స్టేవించుచు ఆయన ముఖ్దర్ినముచదయుచుందుర్మ.”

యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు చవర్శ విభాగములోని అంశములు కతస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు

నర్వేర్మప కొర్కు ఎదుర్మచూచుచుండగా మనకు గొప్ప నిర్రక్షణను అనుగీహసాతయి. యిెహో ష్యవ గీంథము
యొకు ఈ విభాగములో కనుప్ర్చబడిన దెవి
ై క అధికార్ము కతీసత ునందు మనము కల్వగశయుని నిర్రక్షణ
దదవుని యొకు సంప్ూర్ణ అధికార్ము కల్వగశనదిగా ఉనిదని మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది. దదవుని

నిబంధ్న మీద యిెహో ష్యవ పటిరన దృషిర, ఒకదినమున మనము కతీసత ు చూపిన ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై విధదయతకు
సంప్ూర్ణ ప్రతిఫలమును ప ందు విధానమును బటిర ఆనందించమని మనకు పిలుప్ునిసుతంది. యిెహో ష్యవ
గీంథములో మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ీ త ుతో ఐకయప్ర్చబడినప్ుపడు
ర ు యొకు పారమాణికత నూతన సృషిరలో కతస
దదవుని చతత మునకు మనము చూప్ు సంప్ూర్ణ విధదయతలో నర్వేర్ుబడుతయంది అని మనము

పల ర తిహంచబడవచుు. మర్శయు ఇశాీయిేలు ప్టో దదవుడు చూపిన అసాధార్ణమన
ై శకనత మీద యిెహో ష్యవ
పటిరన దృషిర, ఆయన తిర్శగవ
శ చునప్ుపడు కతీసత ు కనుప్ర్చు అసాధార్ణమైన శకనతని ప్రతిబింబించు

విధ్ముగా మనలను ప్ుర్శకొలుపతయంది. చవర్శగా, యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు ఈ విభాగములో
ఉదాాటించబడిన ఇశాీయిేలీయులందర్మ అను అంశము, కతీసత ు ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో,

అంతములేని ఆనందముతో ఆయనను ఆర్ాధించు మర్శయు స్టేవించు దదవుని నముకమైన ప్రజలతో
నిండియుండు నూతన లోకమును వేడుకగా జర్మప్ుకొనుటకు మనకు పిలుప్ునిసుతంది.

ముగింపు
ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్న విధదయతను గూర్శున ఈ పాఠంలో, యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు

చవర్శ ప్రధానమైన విభాగమును మనము చూశాము. యిెహో ష్యవ నిబంధ్న హెచుర్శకలు విధదయతతో

స్టేవ చదయమని వాసత విక శరీతలకు పిలునిచు, అవిధదయత వలన వచుు తీర్మపను గూర్శు హెచుర్శంచాయి
అని మనము చూశాము. ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్న నూతనీకర్ణ తమ దినములలో దదవునితో
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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నిబంధ్నను ఎలా నూతనప్ర్చుక వాలో వాసత విక శరీతలకు చూపింది అని మనము చూశాము.

యిెహో ష్యవ గీంథములోని ఈ విభాగము యొకు కస
ై త వ అనువర్త నము, ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్న
విధదయత అను లక్షయమును కతస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు నర్వేర్మపలో
నర్వేర్ుశ న విధానముల మీద ఆధార్ప్డియుండాలని మనము గమనించాము.

యిెహో ష్యవ గీంథములోని చవర్శ విభాగము ఈ గీంథమంతటి యొకు ఘనమన
ై పారముఖ్యతను

దాని యొకు వాసత విక శరీతలకు బయలుప్ర్చంది. విజయవంతమన
ై సావధీనముతో దదవుడు తన

ప్రజలను దీవించ, ఇశాీయిేలు గపతరములకు ఆయన నిల్వచయుండు సావసా యములను కేటాయించాడు.
మర్శయు దదవుని దయను గూర్శున ఈ వయకతతకర్ణలు నిబంధ్న విధదయతతో సపందించునటట
ో మన

గీంథము యొకు వాసత విక శరీతలను నడిపించవలస్టియుండెను. విశావసము మర్శయు స్టేవించుటతో

ఆయనకు సపందించనివార్శ మీదికన దదవుని ఉగీత దిగవ
శ సుతంది. అయితద వినయముతో కూడిన భకనతతో
దదవుని కనికర్మునకు సపందించువార్శకన గొప్ప ప్రతిఫలము దాచయుంచబడింది. మీ విష్యములో
మర్శయు నా విష్యములో కూడా ఇదద వాసత వమైయునిది. కతస
ీ త ునందు, దదవుని కృప్ యొకు

ఉనితమన
ై వయకతతకర్ణను మనము చూశాము. కతస
ీ త ునందు కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత భూమిలో

దదవుడు నితయ విజయమును మర్శయు నితయ సావసా యమును ప్రతిపాదించాడు. మర్శయు ఈ ప్రతిపాదన
ర్క్షకుని యొదే కు ర్క్షింప్బడు విశావసముతో వచుు ప్రతి ఒకుర్శ జీవితములో నర్వేర్ుబడుతయంది.

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

