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నిర్గ మకాండము యొకు అవలోకనము

ఉపో ద్ఘాతం
ప్రతి సంసా కొనిి మార్మపలను ఎదుర్ొుంటుంది, కాని నాయకతవము ఒక తర్మువార్శ నుండి మర్ొక

తర్మువార్శకి బదిలీ అగునప్ుపడు కలుగు మార్మపలు విధ్వంసకర్ముగా ఉంటాయి. సంఘమును

సాాపించినవార్శలో చివర్శ వయకిత మర్ణంచినప్ుపడు, లేక ఒక వాయపార్వేతత వాయపార్ము నుండి ప్దవి విర్మణ
తీసుకునిప్ుపడు, ప్దవిలో ఉనివార్మ కొీతత సవాళ్ో ను ఎదుర్ొుంటార్మ. కాబటిర, ఈలాంటి ప్ర్శస్టా త
ి ులలో

ఇంచుమించు ప్రతిసార్శ తల తదత ప్రశి ఇది: కొీతత తర్మువార్మ మునుప్టి తర్ము యొకు పారధానయతలను
మర్శయు ఆచార్ములను ఎంత వర్కు అనుసర్శంచాల్వ?

అనేక విధాలుగా, వాగాేన దదశము యొకు సర్శహదుేలలో గుడార్ములు వేసుకొని బస చదస్టన
ి ప్ుపడు

ఇశాీయిేలు ప్రజలు కూడా ఈ ప్రశిను ఎదుర్ొునాిర్మ. మోషత జీవితము ముగశంప్ునకు చదర్మకుంటుంది,

మర్శయు ఇశాీయిేలీయులు అనేక కొీతత సవాళ్ో ను ఎదుర్ొునుచునాిర్మ. కాబటిర, మోషత వార్శ కొర్కు సాాపించిన
పారధానయతలను మర్శయు ఆచార్ములను ఎంత వర్కు పాటించాలో వార్శకి తెలుసుకోవలస్టిన అవసర్త
ఉండినది. వార్మ వేర్ే మార్గ మును అనుసర్శంచాలా? లేక మోషత మార్గ ములలో కొనసాగాలా? నేడు

నిర్గ మకాండము అని పిలువబడు బెైబిలులోని ర్ండవ ప్ుసత కము ఇవి మర్శయు ఇలాంటి అనేక ఇతర్
ప్రశిలకు జవాబిచుుటకు ర్ూప ందించబడింది.

ఈ పాఠం బెైబిలులోని ర్ండవ ప్ుసత కమును గూర్శు ప్రసత ావించు ప్ంచగీంథములోని భాగము మీద

దృషిరపడుతుంది. మర్శయు దీనికి “నిర్గ మకాండము యొకు అవలోకనము” అని పతర్మ పటారము. ఈ పాఠంలో,
నిర్గ మకాండము మొదటిగా వారయబడినప్ుపడు దాని ఉదదేశము ఏమిటి మర్శయు నేడు మన జీవితములకు
దానిని మనము ఎలా అనువర్శతంచుకోవాల్వ అను విషయములను లోతుగా ప్ర్శశీల్వంచుటకు మనలను
స్టిదధప్ర్చు అనేక సామానయ విషయములను మనము చూదాేము.

మన పాఠం మూడు ప్రధానమన
ై భాగములుగా విభాగశంచబడుతుంది. మొదటిగా, నిర్గ మకాండమును

అధ్యయనం చదయుచుండగా మనము మనసుిలో ఉంచుకోవలస్టిన కొనిి ఆర్ంభ్ ప్ర్శగణలను చూదాే ము.
ర్ండవదిగా, ఈ ప్ుసత కము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము.
మర్శయు మూడవదిగా, నిర్గ మకాండములోని కొనిి ముఖ్య అంశములను మనము చూదాేము. కొనిి
ఆర్ంభ్ ప్ర్శగణలను ముందుగా చూదాేము.
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ప్దకొండవ పాఠం : నిర్గ మకాండము యొకు అవలోకనము

ఆర్ంభ పరిగ్ణలు
కరీసత ు అనుచర్మలముగా, నిర్గ మకాండము ప్ర్శశుదాధతు పతరర్ణలో వారయబడినదని మర్శయు అది

దదవుని వాకయమయ
ై ునిదని మనము సర్శగానే నముుతాము. మనము ఒక సాధార్ణమన
ై ప్ుసత కముతో

వయవహర్శంచుటలేదని ఈ నముకము మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది. నిర్గ మకాండము దదవుడు తన ప్రజలకు

ఇచిున ప్వితర లేఖ్నమైయునిది. కాబటిర, కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా, ఏదో ఒక విధ్ముగా, నేడు మీ మీద నా
మీద ఈ ప్ుసత కమునకు అధికార్ము ఉనిది. కాని అదద సమయములో, దదవుడు ఈ ప్ుసత కమును మొదటిగా
కొనిి వేల సంవతిర్ముల కిత
ీ ం నివస్టించిన ప్రజలకు ఇచాుడు అను విషయమును మనము

మర్చిపల కూడదు. కాబటిర, మన ఆధ్ునిక అనువర్త నములు ఈ ప్ుసత కము మొదటిగా వారయబడిన
ఉదదేశయములకు అనుగుణంగా ఉండునటు
ో మనము జఞగీతతప్డాల్వ.

మనము నిర్గ మకాండమును చూచుట ఆర్ంభంచుచుండగా, నాలుగు వేర్ేవర్మ ఆర్ంభ్ ప్ర్శగణలను

ప్ర్శచయం చదసత ాము. మొదటిగా, ఈ ప్ుసత కము యొకు గీంథకర్త ృతవమును చూదాేము. ఈ ప్ుసత కమును

ఎవర్మ వారశార్మ? ర్ండవదిగా, ఈ ప్ుసత కము యొకు సందర్భమును, అనగా ఈ ప్ుసత కము ఎప్ుపడు ఎవర్శకి
వారయబడినదో చూదాేము. మూడవదిగా, నిర్గ మకాండము యొకు వాసత విక అర్ామును మనము

కోీడీకర్శదే ాము. మర్శయు నాలగ వదిగా, ఈ ప్ుసత కము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును ఈ విషయములు ఏ
విధ్ంగా నియంతిరంచాలో చూదాేము. ముందుగా నిర్గ మకాండము యొకు గీంథకర్త ృతవమును చూదాేము.

గ్రంథక్ర్త ృతవము
నిర్గ మకాండము యొకు గీంథకర్త ృతవమును గూర్శున ప్రశి ప్ంచగీంథ గీంథకర్త ృతవమును గూర్శున

సుదీర్ఘమన
ై మర్శయు సంకిోషరమైన వివాదములో భాగమైయునిది. అయితద ఈ పాఠములో,

నిర్గ మకాండమునకు ఈ వివాదము అనువర్శతంచబడు కొనిి మార్గ ములను మాతరమే మనము ప్రసత ావిదాేము.
ఈ ప్ుసత కములోని విషయములకు మర్శయు మోషతకు చాలా దగగ ర్ సంబంధ్ము ఉనిదని

నిర్గ మకాండమును పప
ై ైన అధ్యయనం చదయుట దావర్ా కూడా అర్ామవుతుంది. నిర్గ మకాండములోని ఎకుువ
భాగమును దదవుడు స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే మోషతకు సూటిగా బయలుప్ర్చాడని ఈ ప్ుసత కము మర్లా
మర్లా దావా చదసత ుంది. దీనిలో ప్ది ఆజా లు, నిబంధ్న గీంథము, మర్శయు ఇశాీయిేలు మందిర్ము కొర్కు
హెచుర్శకలు ఉనాియి.

అయితద, ప్ంచగీంథమును గూర్శున ఇతర్ పాఠములలో మనము చూస్టినటు
ో , అనేకమంది

విమర్ినాతుక ప్ండితులు మోషత గీంథకర్త ృతవమును తిర్సుర్శంచార్మ. నిర్గ మకాండముతో సహా,

ప్ంచగీంథము యొకు వేదాంతశాసత మ
ర ు మోషత దినముల కంటే కూడా ఎకుువ ప్ుర్ోగతి చెందినదిగా ఉనిదని
వార్మ వాదించార్మ. బదులుగా, ఇది కరీ.ప్ూ ఆర్వ శతాబే ములో బబులోను చెర్ యొకు ముగశంప్ునకు
ముందు వారయబడియుండవచుని వార్ంటార్మ.
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ఈ విమర్ినాతుక దృకపథములు ప్రచిల్వతమైనప్పటికర, వాటి వనుక ఉని చార్శతిక
ర మర్శయు

వేదాంతశాసత ర ప్ూర్వభావితవములు ఊహాతుకముగాను, అవిశవసనీయముగాను ఉనాియి. అంతదగాక,
ఇవాంజల్వకల్ దృకోుణములో నుండి, లేఖ్నములలో మనము కనుగొను అధికార్శక సాక్షయములను

అనుసర్శంచుట చాలా కరలమన
ై దిగా ఉనిది. నిర్గ మకాండము గీంథముతో సహా ప్ంచగీంథము అంతటికి మోషత
బాధ్ుయడు అను దృకపథమును పాత నిబంధ్న ర్చయితలు, కరీసత ు, ఆయన అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లు
ఏకవాకయముగా ప్రతిపాదించార్మ.

మోషతను ఈ గీంథము యొకు “పారధ్మికమన
ై ,” “వాసత వమైన,” లేక “పారముఖ్యమన
ై ” ర్చయిత అని

పిలచుట దావర్ా ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు మోషత గీంథకర్త ృతవము మీద ఈ నముకమును ఆమోదించార్మ.
అంటే మోషత ఊర్కే కూర్ొుని నిర్గ మకాండము అంతటిని తన స ంత చదతితో వారశాడని దీని అర్ాము కాదు.
అయితద అతని జననము మర్శయు ఆర్ంభ్ బాలయము మినహా ఈ గీంథములో నివేదించబడిన ప్రతి

సనిివేశమునకు మోషత నముశకయమైన ప్రతయక్షసాక్షిగా ఉనాిడు. అతడు ఆ కాలములోని జఞతీయ నాయకుల
ప్ర్ంప్ర్ను అనుసర్శంచి తన మార్గ దర్ికతవములో వారయుటకు లేఖ్కులను లేక శాసుతీలను

ప్ుర్మాయించియుంటాడు. కాబటిర, ఏది ఏమన
ై ా, మోషత కాలములో ప్ర్శశుదాధతుుని యొకు పతర్
ర ేప్ణలో
నిర్గ మకాండము వారయబడినది అనే నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు.

నిర్గ మక ండమును ఎవర్చ వర శ ర్చ అనునద్ి ఒక్ పర ముఖ్యమన
ై పరశన, మరియు
మనం సవయంగ ఈ గ్రంథమును చద్ివి, అద్ి నివేద్ించు సనినవేశముల యొక్క

చరితరను శరద్ధగ పరిశీలంచినటల యితే, నేడు మనము క్లగియునన నిర్గ మక ండములోని
ఎక్ుకవ భాగ్మును మోషే వర యలేద్ు అనుటక్ు ఏ క ర్ణము లేద్ు. ఆ గ్రంథములో
మోషే ద్ేవతని పరతినిధిగ చిత్రరక్రించబడఘ్డు. ద్ేవతని పరజల చరితర అంతటిలో,

సవయంగ యిేసుక్ు ముంద్ు ఇతర్ పరవక్త లంద్రి క్ంటే ఎక్ుకవగ ద్ేవతని ఎరిగిన

వయకతతగ పంచగ్రంథము అంతటా అతడు ఒక్ విశేషమన
ై పరతినిధిగ చిత్రరక్రించబడఘ్డు,
మరియు అతడు ద్ేవతని అంత సనినహితంగ ఎరిగియునఘనడు క బటిర , అతడు
ద్ేవతనితో ఒక్ మనిషి స్టేనహితునితో మాటలాడు విధముగ ముఖ్ాముఖిగ

మాటాలడఘడు, మరియు పరజల కొర్క్ు ద్ేవతని పరతినిధిగ పర ముఖ్యమన
ై ప తరను

పో షించఘడు. మరియు పంచగ్రంథము తర్చవ త కొనస గ్ు ప త నిబంధన మోషే వర స్టిన
ఈ ధర్ాశ సత ర గ్రంథమును గ్ూరిు తర్చుగ పరసత విసుత, ద్ివ ర తరములు ద్ఘనిని

ధఘయనించమని పరజలను పోర తసహిసత ుంద్ి క బటిర , ఈ పతసత క్ము యొక్క ర్చయిత మోషే
అని ఆలోచన చేయుట సమంజసమే అవతతుంద్ి. ఇపతుడు, సథ లముల పేర్లను లేక్
క లక్రమములో కొనిన వ యక్ర్ణ ర్క్ముల వంటివ టిని తర్చవ త క లములో ఒక్

పేరరేపిత హసత ము, లేక్ ఇశర యిేలులో ఒక్ పరవక్త హసత ము నవీక్రించియుంటుంద్ి. క ని,
అవతను, నిర్గ మక ండము మోషే క లములో నుండి, మోషే శల
ై లో నుండి వెలువడింద్ి
అని నేను నముాతఘను... మరియు ఈ విధంగ మోషే ఇశర యిేలులో ద్ేవతని యొక్క
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ముఖ్యమైన పరతినిధిగ మాతరమేగ క్, ఒక్ గ్రంథక్ర్త గ , ఒక్ పతసత క్ ర్చయితగ
చిత్రరక్రించబడఘ్డు.

— ప ర ఫసర్డ. థామస్ ఎగగ ర్డ
మోషత గీంథకర్త ృతవమును గూర్శున ఈ ఆలోచనలను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆర్ంభ్ ప్ర్శగణలలో
ర్ండవ భాగమన
ై , నిర్గ మకాండము వారయబడిన సందర్భము, లేక ప్ర్శస్టా తి
ి ని ఇప్ుపడు మనము
చూడవలస్టియునిది.

సంద్ర్భము
విశాలమన
ై దృకపథములో, మోషత నిర్గ మకాండమును నిర్గ మ. 3:1-4:31లో మండుచుని ప ద
యొదే అతని పిలుప్ు మర్శయు దివతీ. 34:1-12లో మోయాబు మైదానములలో అతని మర్ణమునకు మధ్య
కాలములో వారశాడు. అయితద దీని కంటే ఖ్చిుతముగా ఉండునటు
ో ర్మజువులు మనకు సహాయప్డతాయి.
ఇశాీయిేలు వాగాేన దదశము యొకు సర్శహదుేలలో గుడార్ములు వేసుకొని బస చదస్టిన తర్మవాత ఈ

ప్ుసత కము ప్ూర్శత చదయబడింది అని నిర్గ మకాండములోని కనీసం ర్ండు ఆధార్ములు బయలుప్ర్మసాతయి.
నిర్గ మ. 16:35ను చూడండి, అకుడ మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:

ఇశర యిేలీయులు నివస్టింపవలస్టిన ద్ేశమునక్ు తఘము వచుు నలుబద్ి యిేండుల

మనఘననే తినుచుండిరి; వ ర్చ క్నఘను ద్ేశపత పొ లమేర్లు చేర్చవర్క్ు మనఘనను తినిరి
(నిర్గ మ. 16:35).

నిర్గ మకాండము గీంథము ప్ూర్శత చదయబడక ముందద ఈ సనిివేశములు జర్శగయ
శ ుండవచుు. కాబటిర,

ఇశాీయిేలు అప్పటికే అర్ణయములో “నలుబది యిేండుో” సంచార్ము చదస్టింది అని మనకు తెలుసు. మర్శయు
వార్మ “స్టిార్మన
ై భ్ూమికి” లేక “కనాను దదశ సర్శహదుేకు” చదర్మకునాిర్మ.

అంతిమ సంకలనమును గూర్శున ఇలాంటి విషయమే ఈ ప్ుసత కము యొకు ఆఖ్ర్శ వచనమైన,

నిర్గ మ. 40:38లో కనిపిసత ుంది.

ఇశర యిేలీయులంద్రి క్నునల ఎద్ుట పగ్టివళ
ే యిెహో వ మేఘము మంద్ిర్ముమీద్

ఉండను. ర తిరవళ
ే అగినద్ఘనిమీద్ ఉండను. వ రి సమసత పరయాణములలో ఈలాగ్ుననే
జరిగెను (నిర్గ మ. 40:38).

“వార్శ సమసత ప్రయాణములలో” దదవుని మహిమగల సనిిధి మందిర్ము మీద ఉండెను అని ఈ

వాకయభాగము ప్రసత ావించుచుని విషయమును గమనించండి. మోషత నిర్గ మకాండమును తన జీవితము

యొకు చివర్శ దినములలో ప్ూర్శత చదశాడని ఈ చార్శతిక
ర గమనిక సపషర ము చదసత ుంది. ఇశాీయిేలీయులు తమ
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నలుబది సంవతిర్ముల అర్ణయ సంచార్మును ప్ూర్శత చదస్టి మోయాబు మద
ై ానములకు వచిున తర్మవాత
అతడు దీనిని వారశాడు.

ఇప్పటి వర్కు, నిర్గ మకాండము గీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవము మర్శయు సందర్భమునకు

సంబంధించిన ప్లు ఆర్ంభ్ ప్ర్శగణలను మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, దాని యొకు వాసత విక అర్ామును
కోీడీకర్శంచు ప్ర్శస్టా తి
ి లో మనము ఉనాిము. నిర్గ మకాండమును సంకలనము చదయుటకు దదవుడు మోషతను

ఎందుకు ఎనుికునాిడు? మర్శయు మోయాబు మైదానములలో మోషత తన వాసత విక ఇశాీయిేలీయ శరీతలపై
ఎలాంటి ప్రభావమును చూపాలని అనుకునాిడు?

వ సత విక్ అర్థ ము
పాత నిబంధ్నలో తర్చుగా కనిపించు అనేక సామానయ లక్షయములను మోషత కల్వగశయునాిడని

ఆర్ంభ్ములోనే మనము గుర్శతంచాల్వ. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మకాండము ఇశాీయిేలును తర్చుగా దదవుని
సుతతించునటు
ో మర్శయు ఆర్ాధించునటు
ో ప్ుర్శకొల్వపంది కాబటిర నిర్గ మకాండము దదవుని మహిమకు

సంబంధించిన ప్ుసత కముగా ఉనిది. అయితద దదవుని గూర్శున సతయములను ఇది మర్లా మర్లా వివర్శసత ుంది
కాబటిర ఇది వేదాంతశాసత ర సంబంధ్మన
ై ప్ుసత కముగా కూడా ఉనిది. మర్శయు ఈ ప్ుసత కమంత ఇశాీయిేలు
యొకు జఞతీయ జీవితమును ర్ూపించుటకు ర్ూప ందించబడింది కాబటిర ఇది ఈ భావనలో

ర్ాజకరయమన
ై దిగా కూడా ఉనిది. ఇది అబదధ అభపారయములను వయతిర్ేకిసత ుంది కాబటిర, ఇది తార్శుక

ప్ుసత కముగా కూడా ఉనిది. ఇశాీయిేలు దదవునికి ఎలా లోబడి ఉండాలో ఇది బయలుప్ర్మసుతంది కాబటిర ఇది
నైతిక ప్ుసత కముగా కూడా ఉనిది. దదవుని ప్టో సావమిభ్కిత చూప్మని ఇది ప్ుర్శకొలుపతుంది కాబటిర,

సావమిదోర హమునకు విర్ోధ్ముగా హెచుర్శసత ుంది కాబటిర, ఇది ప్ుర్శకొలుప ప్ుసత కముగా కూడా ఉనిది. ఇవి
మర్శయు ఇలాంటి అనేక ఇతర్ లక్షయములు నిర్గ మకాండము గీంథమును వర్శిసత ాయి.

నిర్గ మకాండము ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ లక్షణములను బెబి
ై లు ప్ుసత కములతో ప్ంచుకుంటుంది

కాబటిర, నిర్గ మకాండమును వారయుటకు మోషత ఒక విశేషమైన మర్శయు పారముఖ్యమన
ై ఉదదేశయమును

కల్వగశయునాిడు. ఈ ఐకయప్ర్చు ఉదదేశయమును ఈ కిీంది విధ్ముగా కోీడీకర్శంచుట సహాయకర్ంగా ఉంటుంది:
నిర్గ మక ండము తమ జీవితముల మీద్ మోషే యొక్క నిలచియుండు అధిక ర్మును
గ్ురితంచునటు
ల రెండవ తర్మును నిరేేశంచుటక్ుగ ను నిర్గ మనం తర్చవ త మొద్టి

తర్మువ రి మీద్ మోషే క్లగియుండిన ద్వి
ై క్మన
ై అధిక ర్మును తలయజేసత ుంద్ి.
నిర్గ మకాండము యొకు వాసత విక అర్ామును గూర్శు మనకు సహాయకర్మన
ై దృకపథమును

కల్వగశంచు మూడు విషయములను ఈ సార్ాంశము ప్రసత ావిసుతంది. మొదటిగా, ఈ ప్ుసత కము చాలా వర్కు

నిర్గ మనం తర్మవాత మొదటి తర్మువార్శని గూర్శు వారయబడింది, కాని అదద సమయములో, ఈ ప్ుసత కము

నిర్గ మనం తర్మవాత ర్ండవ తర్ము వార్శ కొర్కు కూడా వారయబడింది అని ఇది మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది.
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నిర్గ మకాండము చాలా వర్కు మోషత ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుత నుండి బయటకు తీసుకొనివచిున

తర్మవాత జర్శగశన సనిివేశములను వర్శిసత ుంది అని నిర్గ మకాండమును గూర్శు అవగాహన కల్వగశనవార్ందర్శకర
తెలుసు. ఈ కాలమును మనము, చర్శతల
ర ో “ఆ లోకము” అని పిలువవచుు. అయినను, మొదటి

తర్మువార్శ యొకు “ఆ లోకము”ను గూర్శు నిర్గ మకాండము బో ధించు ప్రతి విషయము మనము “వార్శ
లోకము” అని పిలచు నిర్గ మకాండము యొకు ర్ండవ తర్ము వార్శతో కూడా మాటాోడుటకు
ర్ూప ందించబడింది.

ఇప్ుపడు, ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలీయులలో అనేకమందికి చదవడం ర్ాదు అను విషయమును కూడా

మనము మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. కాబటిర, ర్ండవ తర్ము “శరీతలను” గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు,

ప్రతి ప్ుర్మషుడు, స్ట్త ర మర్శయు బిడ్ నిర్గ మకాండము యొకు ఒక ప్రతుని తీసుకొని సవయంగా చదివార్ని మన
అర్ాము కాదు. భనిముగా, పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ భాగముల వల , మోషత నిర్గ మకాండమును
పారధ్మికముగా ఇశాీయిేలులోని నాయకుల కొర్కు వారశాడు. యిెహో షువ, గోతరప్ు నాయకులు,

నాయయాధిప్తులు, యాజకులు మర్శయు లేవీయుల కొర్కు నిర్గ మకాండము ప్రధానముగా వారయబడింది. ఈ
ప్ుసత కములోని విషయములను ఇశాీయిేలువార్ందర్శకర అందించి, వార్శకి వివర్శంచు బాధ్యత ఈ నాయకులకు
ఇవవబడింది. ఈ కార్ణము చదత, దదశముగా ర్ండవ తర్మువార్మ ఎదుర్ొుని సమసయలను గూర్శు
నిర్గ మకాండము సూటిగా మాటాోడుతుంది.

“వార్శ లోకము” మీద మోషత పటిరన దృషిర ఎకుువ శాతం ప్ర్ోక్షముగానే ఉనిదని గమనించుట కూడా

పారముఖ్యమైయునిది. అయినను, మోషత “వార్శ లోకము”ను మనసుిలో ఉంచుకొని వారశాడని మనకు

నిశుయత కలుగునటు
ో ర్ండవ తర్ము తర్చుగా పారముఖ్యతను సంతర్శంచుకుంటుంది. మనము ఇంతకు

ముందద గుర్శతంచినటు
ో , నిర్గ మ. 16:35 మర్శయు 40:38 ర్ండవ తర్మును ప్రసత ావిసాతయి. అంతదగాక, నిర్గ మ.
6:13-27లో నమోదు చదయబడిన వంశావళి అహర్ోను మనుమడెన
ై ఫ్నహాసు వర్కు వాయపిసత ుంది.

విశేషముగా ర్ండవ తర్మువార్శకి ఔచితయముగా ఉని విషయములను గూర్శు మాటాోడు అనేక ఇతర్

వాకయభాగములను మనము తర్మవాత చూదాేము. మోషత ఈ ప్ుసత కమును సంకలనం చదయుచుండగా
నిర్గ మనం తర్మవాత మొదటి మర్శయు ర్ండవ తర్ముల ప్రజలను దృషిరలో ఉంచుకునాిడని ఇవి మర్శయు
ఇలాంటి ఇతర్ వాకయభాగములు సూచిసాతయి.

నిర్గ మకాండము “మొదటి తర్ము” వార్శ కొర్కు తెల్వయప్ర్చిన ప్రతి విషయము, “ర్ండవ

తర్మువార్శని నిర్ేేశించుటకు” వారయబడింది అని నిర్గ మకాండము కొర్కు మోషత కల్వగశయుండిన వాసత విక

ఉదదేశయము యొకు సార్ాంశములో ర్ండవ భాగమైయునిది. అనగా, తన వాసత విక, ర్ండవ తర్ము శరీతలు

దదవుని స్టతవలో విధదయులుగా ఉండాలనే ఉదదేశయముతో మోషత నిర్గ మకాండమును సంప్ూర్ి అధికార్ము కల్వగశన
గీంథముగా వారశాడు.

నిర్గ మకాండమును మనము అధ్యయనం చదయుచుండగా, ర్ండవ తర్ము వార్శకి ఔచితయముగా

ఉండు విధ్ముగా మోషత జఞగీతతగా తన చార్శతిరక నివేదక
ి ను ర్ూప ందించాడని మనకు సపషర మవుతుంది.
కనాను సర్శహదుేలో తనతో కూడా గుడార్ములలో బసచదస్టన
ి వార్శతో మాటాోడుటకు, మొదటి మర్శయు

ర్ండవ తర్ముల వార్శకి మధ్య ఉని అనేక భేదములను మోషత జఞగీతతగా ప్ర్శశీలన చదయవలస్టియుండెను.
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వార్మ వేర్ేవర్మ కాలములలో మర్శయు సా లములలో నివస్టించార్ని మర్శయు వేర్ేవర్మ సవాళ్ో ను

ఎదుర్ొునాిర్ని అతనికి బాగా తెలుసు. కాబటిర, వార్శ మధ్య ఉని సంబంధ్ములను ఎతిత చూప్ుటకుగాను
మోషత నిర్గ మకాండములోని ప్రతి భాగమును చాలా జఞగీతతగా ర్ూప ందించాడు. ఈ సంబంధ్ములు వార్శకి
మర్శయు తమ ముందు తర్మువార్శకి మధ్య ఉని తదడాను అధిగమించుటలో వాసత విక శరీతలకు
సహాయప్డా్యి.

నేపథయములు
ఈ ప్ుసత కము యొకు అధికార్మును తన వాసత విక శరీతలకు ర్మజువు చదయుటకు మోషత మూడు

సామానయ ర్కముల ైన సంబంధ్ములను ఉప్యోగశంచాడు. తన సులువన
ై సంబంధ్ములలో చార్శతిక
ర

నేప్థయములు ఉనాియి. ఈ వాకయభాగములు వాసత విక శరీతలు కల్వగశయుండిన ప్రతయద క అధికార్ములు
మర్శయు బాధ్యతల యొకు చార్శతిక
ర మూలములను కల్వగశయునాియి.

నిర్గ మ. 3:8లో ఒక విధ్మన
ై చార్శతిరక నేప్థయము కనిపిసత ుంది, అకుడ ఇశాీయిేలుకు దదవుడిచిున

వాగాేనము ఆ వాగాేనము యొకు నర్వేర్మపతో సంబంధ్ం కల్వగశయుంటుంది. ఈ వచనములో, దదవుడు

ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుతలో నుండి “పాలు తదనలు ప్రవహించు దదశమునకు” తీసుకొనివళ్తతనని వాగాేనం చదశాడు.
ఈ వాగాేనము మోషత యొకు శరీతలకు ఔచితయమన
ై దిగా ఉనిది, ఎందుకంటే వార్మ తమ దినములలో ఈ
వాగాేనము యొకు నర్వేర్మపను చూచుటకు చాలా దగగ ర్గా ఉనాిర్మ.

దదవుడు మొదటి తర్మువార్శకి ఇచిున ఆజా లలో మర్శయు తదావర్ా ర్ండవ తర్మువార్శకి ఇచిున

బాధ్యతలలో మర్ొక ర్కమన
ై చార్శతిక
ర నేప్ధ్యము కనిపిసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మ. 20:1-17లో, దదవుడు
మొదటి తర్మువార్శకి ప్ది ఆజా లను ఎలా ఇచాుడో మోషత నివేదించాడు. ఈ సనిివేశము ర్ండవ తర్ము
వార్శ యొకు నతి
ై క బాధ్యతలకు ఒక ఆధార్మును ర్ూప ందించింది.

మాద్ిర్చలు
చార్శతిరక నేప్ధ్యములతో పాటుగా, తన శరీతలు పాటించవలస్టిన లేక తిర్సుర్శంచవలస్టిన కొనిి

చార్శతిరక మాదిర్మలను కూడా మోషత ఇచాుడు. ఇలాంటి సంబంధ్మును సాాపించుటకు, మొదటి తర్ము

మర్శయు ర్ండవ తర్ము శరీతల మధ్య అనేక పల ల్వకలను ఎతిత చూప్ుటకు మోషత కొనిి వాకయభాగములను
ర్ూప ందించాడు.

అనేక వాకయభాగములలో, తన వాసత విక శరీతలు తిర్సుర్శంచునటు
ో అభావార్ాకమన
ై మాదిర్మలను

ఇచుుటకు కూడా మోషత ఇలాంటి పల ల్వకలను ఉప్యోగశంచాడు. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మ. 15:24, 16:2-12,
మర్శయు 17:3లో స్ట్నాయికి ప్రయాణము చదయుచుండగా ఇశాీయిేలు మర్లా మర్లా తిర్మగుబాటు చదస్టి

సణగశన విధానములు, ర్ండవ తర్మువార్మ తిర్సుర్శంచవలస్టిన అభావార్ాకమైన మాదిర్మలకు పారతినిధ్యము
వహించాయి.

దీనికి భనిముగా, మోషత తన శరీతలకు అనుసర్శంచవలస్టిన భావార్ాకమన
ై మాదిర్మలను కూడా

ఇచాుడు. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మ. 36:8-38లో మందిర్మును నిర్శుంచుటకు దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఇచిున
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హెచుర్శకలను వార్మ పాటించార్మ. ర్ండవ తర్మువార్మ తర్మవాత దినములలో దదవుని స్టతవించినప్ుపడు వార్మ
అనుసర్శంచు భావార్ాకమైన మాదిర్శకి ఇది పారతినిధ్యం వహించింది.

మర్శయు మోషత మిశీమ మాదిర్మలను అనగా, భావార్ాక మర్శయు అభావర్ాక లక్షణములను

కల్వగశయుని పాతరలను కూడా ఇచాుడు. ఒక ఉదాహర్ణగా, నిర్గ మ. 7:8-13లో, అహర్ోను దదవుని మాట విని
ఫర్ో ఎదుట తన కర్ీను ప్డవేశాడు. అతని విధదయత ఐగుప్ుత నుండి ఇశాీయిేలు యొకు విడుదలకు

కార్ణమయి
ై యంది. కాని, 32:1-35లో, ప్రజలు ఆర్ాధించుటకు అతడు బంగార్మ దూడను చదశాడు, మర్శయు

అతని అవిధదయత ఇశాీయిేలు కఠశనముగా శిక్షించబడుటకు కార్ణమైయియంది. ఇది ర్ండవ తర్ము శరీతలకు
అనుసర్శంచుటకు మర్శయు తిర్సుర్శంచుటకు ఒక మిశీమ మాదిర్ని
శ అందించింది.

ముంద్సుత సూచనలు
మూడవ సాానములో, కొనిి సందర్ాభలలో తన ర్ండవ-తర్ము శరీతలకు చార్శతిక
ర ముందసుత

సూచనలుగా, లేక సూచనలుగా ప్ని చదయు విధ్ముగా సనిివేశముల యొకు నివేదక
ి లను ర్ూప ందించాడు.
చఘలాస ర్చల బైబిలు క్థనములో, ఆధునిక్ చలనచితరములు మరియు స హితయము వలె
ర్చయితలు ముంద్సుత సూచనలను ఉపయోగిసత ర్చ. మరియు మోషే ఐగ్ుపతతను

విడచి, బావి యొద్ే క్ు వచిు ద్ుషు
ర లెైన క పర్చల చేతిలో నుండి యితోర క్ుమారెతలను

ర్క్ించినపతుడు లేక్ విడిపించినపతుడు నిర్గ మక ండము యొక్క ఆర్ంభములోనే ఒక్
మంచి ఉద్ఘహర్ణ మనక్ు ఇవవబడినద్ి. ఈ వ క్యభాగ్ము మోషేను విమోచక్ుని

ప తరలో చిత్రరక్రిసత ుంద్ి. మరియు అద్ి ద్ేవతడు అతని ద్ఘవర చేయగోర్చచునన పనికత
ముంద్సుత సూచనగ ఉననద్ి. అతడు ఐగ్ుపతతనక్ు తిరిగివళ్ల
ె ల ద్ేవతని పరజలను
బానిసతవము నుండి విడిపించబో వతచునఘనడు.

— డా. ర్ాబర్డర బి. చిషల ం, జూ.
ఇలాంటి సంబంధ్ము పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ ప్ుసత కములలో జర్శగన
శ ంతగా నిర్గ మకాండములో

జర్మగదు. కాని కొనిి సందర్ాభలలో, మోషత మునుప్ు జర్శగశన కొనిి సనిివేశములను ఖ్చిుతముగా తన

వాసత విక శరీతల అనుభ్వములను పల ల్వయుని విధ్ముగా వర్శించాడు. చర్శతర ర్ండవ తర్మువార్శ దినములలో
ప్ునర్ావృతమవుతుంది అని ఈ ముందసుత సూచనలు సూచించాయి. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మ. 13:18లో,

ఇశాీయిేలీయులు “యుదధ మునకు స్టిదధమై ఐగుప్ుత నుండి బయటకు వళ్తోర్మ.” మొదటి తర్మువార్మ చదస్టన
ి ఈ
స్టైనిక ఏర్ాపటు సావధీనప్ర్చుకొనుటకు స్టిదధప్డునటు
ో స్టైనయముగా ఏర్పడిన ర్ండవ తర్మువార్శకి ముందసుత
సూచనగా ఉనిది.

అదద విధ్ముగా, మందిర్ము సకీమముగా ప్ని చదయుట ఆర్ంభ్మన
ై తర్మవాత, దదవుడు తన ప్రజల

ప్రయాణములో ప గగాను, అగశిగాను ఉండి నడిపించాడు అని నిర్గ మ. 40:34-38 తెల్వయప్ర్మసుతంది. నలభెై
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సంవతిర్ముల తర్మవాత ర్ండవ తర్ము శరీతలను వార్శ దినములలో దదవుని సనిిధి ఏ విధ్ంగా
నడిపించబో తుందో చూచుటకు ఈ చార్శతిరక వాసత వము ఎదుర్మచూస్టింది.

మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటు
ో , ర్ండవ తర్మువార్శకి నేప్థయములుగాను, మాదిర్మలుగాను

మర్శయు ముందసుత సూచనలుగాను ఉండు విధ్ముగా మోషత మొదటి తర్మువార్శ యొకు చార్శతిరక

నివేదికను ర్ూప ందించాడు. వార్శని దదవుని స్టతవలో నడిపించుటకుగాను అతడు ఇలా చదశాడు. కాని ఇదంతా
మనలను నిర్గ మకాండము యొకు వాసత విక అర్ాము యొకు సార్ాంశములోని అతయంత పారముఖ్యమన
ై
మూడవ విషయములోనికి నడిపస
ి త ుంది. తమ జీవితముల మీద మోషత కల్వగశయుండిన నిల్వచియుండు
అధికార్మును ర్ండవ తర్మువార్మ గుర్శతంచునటు
ో మొదటి తర్మువార్శ మీద మోషత కల్వగశయుండిన
దెైవికమన
ై అధికార్మును సమర్శాంచుటకు నిర్గ మకాండము గీంథము ప్రధానముగా వారయబడింది.

ఇప్ుపడు, నిర్గ మకాండములో తర్చుగా అహర్ోను మోషత ప్రకున కనిపిసత ాడను విషయమును

ప్రసత ావించవలస్టియునిది. అయితద అహర్ోను పతర్మ చదర్ుబడినప్పటికి కూడా, తమ మీద మోషత యొకు
కొనసాగు అధికార్మును ఉదాఘటించమని నిర్గ మకాండములోని ప్రతి భాగము ర్ండవ తర్మునకు

పిలుప్ునిచిుంది. వార్మ మోషత యొకు వేదాంతశాసత ర దృకోుణములకు, అతని నతి
ై క నియమాలకు, జఞతీయ
ప్ధ్కాలకు, మర్శయు మిగశల్వనవాటికి సమర్శపంచుకోవాల్వ. ఈ అంశము ఎంత వాయపిత కల్వగశనదిగా ఉనిదో ఈ
పాఠంలో తర్మవాత మనము చూదాేము. కాని, ఇప్ుపడు మాతరం మోషత యొకు పారముఖ్యతను మర్శయు
ఇశాీయిేలు మీద అతడు కల్వగశయుండిన అధికార్మును ఈ ప్ుసత కము ఉదాఘటించు ర్ండు మార్గ ములను
మాతరం కుోప్త ంగా ప్రసత ావిదాేము.

మొదటిగా, నిర్గ మకాండము యొకు అభనయములో మోషత కేందర సాానమును అధిర్ోహించాడు అని

చూచుట అంత కషర మన
ై ప్ని కాదు. సపషర ముగా, నిర్గ మకాండములోని మొదటి ర్ండు అధాయయములు

మోషతను ప్ర్శచయం చదయవు. అయితద నిర్గ మ. 2:10లో అతని పతర్మను మనము తెలుసుకుని తర్మవాత,
ప్ుసత కములో జర్మగు ప్రతి విషయము ఏదో ఒక విధ్ముగా మోషతతో ముడిప్డి ఉంటుంది. దదవుడు తన

ప్రజలను ఐగుప్ుత నుండి విడిపంి చుటకు స్టిదధప్డినప్ుపడు, ఆయన మోషతను పిలచాడు. ఐగుప్త యులకు
విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ప్రతి తీర్మపలో మోషత ముఖ్య భ్ూమికను పల షించాడు. మోషత దదవుని మాటకు

విధదయుడెై తన చదతిని నీటి మీద చాచినప్ుపడు సముదరము పాయల యి
ై యంది. దదవుడు దదశమును ఐగుప్ుత
నుండి స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే కు నడిపించినప్ుపడు మోషత ఇశాీయిేలుకు నాయకునిగా ప్ని చదశాడు.

దదవుడు ఇశాీయిేలుతో తన నిబంధ్నను మోషత దావర్ా చదశాడు. మోషత దదవుని తర్మప్ున ప్ది ఆజా ల ప్లకలను
మర్శయు నిబంధ్నా గీంథమును ప్రజలకు అందించాడు. మందిర్ము కొర్కు దదవుడు మోషతకు తన

హెచుర్శకలను ఇచాుడు. స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే ఇశాీయిేలీయులు విగీహార్ాధ్న చదస్టన
ి ప్ుపడు మోషత
దదవుని స్టతవించాడు. మర్శయు మోషత మందిర్ము యొకు నిర్ాుణమును ముందుండి నడిపంి చాడు.

ర్ండవదిగా, ఇశాీయిేలు మీద మోషత కల్వగశయుండిన అధికార్మును నిర్గ మకాండము మాటిమాటికి

ఎతిత చూప్ుతుంది. నిర్గ మ. 2:14; 5:21; 15:24; 16:2 మర్శయు 3; మర్శయు 17:2 వంటి వాకయభాగములలో
ఇశాీయిేలీయులు మర్లా మర్లా తమ నాయకునిగా మోషత యొకు అధికార్మును ప్రశిించార్మ అను

సతయముతో ఈ ప్ుసత కము వయవహర్శసత ుంది. కాని ఇతర్ సమయాలలో, నిర్గ మ. 4:31; 14:31; మర్శయు
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20:19 వంటి వాకయభాగములలో ఇశాీయిేలీయులు మోషత యొకు అధికార్మును ఒప్ుపకునాిర్మ. మర్శయు
నిర్గ మ. 6:1-8 మర్శయు 10-13; 24:2; మర్శయు 34:1-4 వంటి వాకయభాగములలో తాను సవయంగా

మోషతను ఇశాీయిేలు యొకు అధికార్శక నాయకునిగా అభషతకించానని దదవుడిచిున నిశుయతను గూర్శు

మనము చదువుతాము. ఒక ఉదాహర్ణగా, నిర్గ మ. 19:9లో స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే జర్మగబో వుచుని
తన ప్రతయక్షతను గూర్శు దదవుడు మోషతకు వివర్శంచిన విధానమును వినండి:
యిెహో వ మోషేతో ఇద్ిగో నేను నీతో మాటలాడునపతుడు పరజలు విని నిర్ంతర్ము
నీయంద్ు నమాక్ముంచునటు
ల నేను క ర్చ మబుులలో నీయొద్ే క్ు వచుద్నని
చపపును (నిర్గ మ. 19:9)

ఈ వాకయభాగము సూచించుచునిటు
ో , దదవుడు మోషతతో మాటాోడుచునిప్ుపడు ఇశాీయిేలీయులు

విని “[మోషత] యందు నముకముంచునటు
ో ” దదవుడు స్ట్నాయి ప్ర్వతము మీద “కార్మ మబుు”లో

ప్రతయక్షమయాయడు. ఇకుడ మనము చూసుతనటు
ో , నిర్గ మకాండము వారయబడిన అతయంత పారముఖ్యమన
ై

కార్ణము వైప్ుకు ఈ వచనము మన దృషిరని ఆకర్శషసత ుంది. నిర్గ మకాండము ఇశాీయిేలు మీద మోషత యొకు
నిల్వచియుండు అధికార్మును సమర్శాంచింది.
ఇవ ంజెలక్ల్ కెస
ై త వతలు నిర్గ మక ండము వంటి పతసత క్ముతో, లేక్ ఏద్ో ఒక్ ఇతర్

పతసత క్ముతో వయవహరించుచుననపతుడు, వ ర్ంతఘ ద్ేవతని కేంద్రముగ చేయుటక్ు
పరయతినసత ర్చ, అనగ పరతిద్ఘనికత కేంద్రముగ ద్ేవతని ఉంచుతఘర్చ, అలాగెైతే పరతి
పతసత క్ము మరియు పరతి పతసత క్ములోని పరతి విషయము ద్ేవతనికత

సంబంధించినద్ేగ్ద్ఘ. క ని వ సత వ నికత, నిర్గ మక ండమును మీర్చ చూస్టినపతుడు మీక్ు
ఆ ఆలోచన క్లుగ్ద్ు. ద్ేవతడు పర ముఖ్యమన
ై వ డు, మరియు అనేక్విధఘలుగ ,

ద్ేవతడు ముఖ్య ప తరగ ఉనఘనడు, మరియు నిర్గ మక ండము పతసత క్ము తలయపర్చు
చరితరను ఆయన శ స్టించఘడు; ఐగ్ుపతత నుండి ఇశర యిేలును విమోచించినద్ి ఆయనే;
ధర్ాశ సత మ
ర ును ఇచిునద్ి ఆయనే; మంద్ిర్మును ఇచిునద్ి ఆయనే. క ని అద్ే

సమయములో, నిర్గ మక ండము పతసత క్ములో ఇవవబడిన సనినవేశముల యొక్క

స హితయ నిర ాణమును మీర్చ చూస్టినపతుడు, మీర్చ క్నుగొనునద్ి మొద్టిగ వింతగ
అనిపించవచుు, క ని అద్ి నిజమని నేననుక్ుంటునఘనను, క ని ఒక్ మినహాయింపత
ఉంద్ి, ఏమిటంటే నిర్గ మక ండము అంతటిలో మోషే ద్ఘవర క క్ుండఘ ద్ేవతడు ఏ పని

క్ూడఘ చేయలేద్ు. నిర్గ మక ండములో మోషేతో పరమేయం లేక్ుండఘ ద్ేవతడు సవతహాగ
చేస్టన
ి ఒకే ఒక్క పని, మొద్టి అధఘయయములో మంతరస నులను ఆశీర్వద్ించుట.
క బటిర , ద్ేవతడు పరతయక్షమై ఇశర యిేలు కొర్క్ు క ర్యములను చేయుటను

నిర్గ మక ండములో మనము చూసత ము, క ని మోషే ఎలల పతుడు ఆ క ర్యము మధయలో
ఉంటాడు, ఎంద్ుక్ంటే ద్ేవతడు ఆ క ర్యమును చేయు పరిక్ర్ము అతడు
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అయుయనఘనడు. మరియు ద్ీనికత క ర్ణము ఏమిటంటే, మోషే మరియు అతని జీవితము
ముగింపతనక్ు వచిునద్ి, మోషే ఇశర యిేలును విడచి వెళలబో వతచునఘనడు, క ని
ద్ేవతడు ఇశర యిేలును విడచి వెళలడు. క బటిర వ సత వము ఏమిటంటే, మీర్చ

నిర్గ మక ండమును చద్ువతచుండగ , మోయాబు మైద్ఘనములో పూరిత చేయబడిన

పతసత క్మును, మోషే ఇశర యిేలును విడచి వెళలబో వతచునఘనడు అను విషయముతో

వయవహరించు పతసత క్మును మీర్చ చద్ువతచునఘనర్చ. మరియు ఫలతముగ , మనము
నిర్గ మక ండమును చూస్టినపతుడు, ఇశర యిేలు ఇలాంటి పరశనలను అడుగ్ుతుంద్ి:
మనలను ఎవర్చ నడిపిసత ర్చ? వ ర్చ మనలను ఎలా నడిపిసత ర్చ? వ ర్చ ఎలాంటి

పర ధఘనయతలను క్లగియుండఘల? మోషే మనలను విడచి వెళలబో వతచునఘనడు గ్నుక్,
మన ద్ినములలో మనము ఎలాంటి అధిక ర్మును అనుసరించఘల? ఇలాంటి

పరశనలక్ు జవ బిచుుటక్ు నిర్గ మక ండము ర్ూపొ ంద్ించబడింద్ి. ద్ేవతడు ఇశర యిేలును
ఐగ్ుపతత నుండి విడిపించఘడు, క ని మోషే ద్ఘవర ఇశర యిేలును ఐగ్ుపతత నుండి
విడిపించఘడు అనునద్ి వ సత వము. అవతను, ద్ేవతడు ఇశర యిేలుక్ు

ధర్ాశ సత మ
ర ునిచఘుడు, క ని ధర్ాశ సత రమును మోషే ద్ఘవర ఇచఘుడు. అవతను, ద్ేవతడు
మంద్ిర్మును, తన పరిశుద్ధ యుద్ధ గ్ుడఘర్మును ఇచఘుడు, క ని ద్ఘనిని క్ూడఘ
మోషే ద్ఘవర ఇచఘుడు. నిర్గ మక ండము యొక్క ఉద్ఘాటన ఇద్ే. క బటిర , మొద్టి

తర్ములో జరిగన
ి వృతఘతంతములను చపతుట ద్ఘవర రెండవ తర్మువ రి మీద్ మోషే
యొక్క అధిక ర్మును నిర్గ మక ండము నిరథ రిసత ుంద్ి మరియు పరజల ఎద్ుట మోషే
ద్ేవతని ద్ఘవర ఏ విధంగ ఘనపర్చబడఘ్డో , మరియు ఆ ఘనత వలన, అతడు

మర్ణంచబో వతచుననపుటికీ రెండవ తర్ము వ రి ఎద్ుట క్ూడఘ మోషే ఏ విధంగ
ఘనపర్చబడఘలో నిర్గ మక ండము తలయజేసత ుంద్ి.

— డా. ర్శచర్డ్ ఎల్. పారట్ర జూ.
నిర్గ మకాండము యొకు గీంథకర్త ృతవము, సందర్భము మర్శయు వాసత విక అర్ామునకు సంబంధించిన

కొనిి ఆర్ంభ్ ప్ర్శగణలను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ఆధ్ునిక అనువర్త నము మీద
కొనిి వాయఖ్యలు చదదే ాము. నేటి కరస
ీ త ు అనుచర్మలకు ఈ ప్ుసత కము ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడాల్వ?

ఆధునిక్ అనువర్త నము
నిర్గ మకాండము వంటి కిోషరమన
ై ప్ుసత కమును ఆధ్ునిక జీవితమునకు ల కులేననిి విధ్ములుగా

అనువర్శతంచవచుు. ప్రతి వయకిత ప్రతయద కమైనవాడు మర్శయు వేర్వే ర్మ ప్ర్శస్టా త
ి ులను ఎదుర్ొుంటాడు కాబటిర ఇది
మనకు తెలుసు. మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును మర్శంత శీదధగా ఈ పాఠంలో తర్మవాత మనము
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చూదాేము. కాని ఇప్ుపడు, నిర్గ మకాండమును మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుచుండగా మనము
మనసుిలో ఉంచుకోవలస్టిన కొనిి సాధార్ణ దృకపధ్ములను గుర్శతంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది.

నిర్గ మకాండము దదవుని వాకయమైయునిది గనుక అది మనకు అనువర్శతంచబడుతుంది అని కరస
ీ తు

అనుచర్మలముగా మనకు తెలుసు. అయితద మనకు, వాసత విక శరీతలకు మధ్య కొనిి పారముఖ్యమన
ై

భనితవములు ఉనాియి. ఈ కార్ణము చదత, ఆధ్ునిక అనువర్త నములో మనలను నడిపించుటకు మనము
ఎలో ప్ుపడు కొీతత నిబంధ్నను ఆశీయించాల్వ. నిర్గ మకాండమును గూర్శు సుమార్మగా ర్ండు వందల నలబెైసార్మో
ప్రసత ావించుట దావర్ా కొీతత నిబంధ్న మనకు మార్గ దర్ికతవమును ఇసుతంది. అయితద ఒక కొీతత నిబంధ్న

వాకయభాగము మాతరం విశేషముగా సహాయప్డుతుంది. 1 కొర్శంథీ. 10:1-5లో అప సత లుడెన
ై పౌలు ప్ల్వకిన ఈ
మాటలను వినండి:

మన పితర్చలంద్ర్చ మేఘముకతరంద్ నుండిరి. వ ర్ంద్ర్చను సముద్రములో

నడచిపో యిరి; అంద్ర్చను మోషేను బటిర మేఘములోను సముద్రములోను బాపిత సాము
పొ ంద్ిర;ి అంద్ర్చ ఆతా సంబంధమైన ఒకే ఆహార్మును భుజంచిరి; అంద్ర్చ ఆతా

సంబంధమైన ఒకే ప నీయమును ప నము చేస్టిరి. ఏలయనగ తముాను వెంబడించిన
ఆతాసంబంధమైన బండలోనిద్ి తఘరగిరి; ఆ బండ కీస్ట
ర ేత . అయితే వ రిలో ఎక్ుకవమంద్ి
ద్ేవతనికతషర ులుగ ఉండక్పో యిరి గ్నుక్ అర్ణయములో సంహరింపబడిరి (1 కొరింథీ.
10:1-5).

ఇకుడ మనము చూచుచునిటు
ో , నిర్గ మకాండములో నివేదంి చబడిన అనేక సనిివేశములను పౌలు

ప్రసత ావించాడు. అయితద ఈ లేఖ్న భాగము కొనసాగుచుండగా, 1 కొర్శంథీ. 10:11లోని మాటలను వినండి:
ఈ సంగ్తులు ద్ృషర ంతములుగ వ రికత సంభవించి, యుగ ంతమంద్ునన మనక్ు
బుద్ిధ క్లుగ్ుటకెై వర యబడను (1 కొరింథీ. 10:11)

ఈ వచనములు కల్వస్టి, కరీసత ు అనుచర్మల కొర్కు నిర్గ మకాండము యొకు ఔచితయమును సపషర ముగా

ఉదాఘటిసత ునాియి. “ఈ సంగతులు దృషారంతములుగా వార్శకి సంభ్వించినవి” అని పౌలు చెబుతునాిడు.

మర్శయు అవి “మనకు బుదిధ కలుగుటకై వారయబడెను.” నిర్గ మకాండము “ఆ లోకము” కొర్కు మాతరమే, లేక
“వార్శ లోకము” కొర్కు మాతరమే వారయబడలేదుగాని “మన లోకము” కొర్కు కూడా వారయబడినది అని

చూచుటలో పౌలు మాటలు సహాయం చదసత ాయి. దీనిని ఈ పాఠం యొకు ప్దములలో వివర్శంచినటో యితద,

నిర్గ మకాండము కేవలం దాని యొకు వాసత విక శరీతలను నడిపించుట కొర్కు మాతరమే వారయబడలేదు. అది
కరీసత ు అనుచర్మలమన
ై “మన కొర్కు” కూడా వారయబడింది.

కరీసత ు అనుచర్మల లోకమును అప సత లుడు ఏ విధ్ంగా వర్శించాడో వినండి. మనము

“యుగాంతమందునాిము.” “అంతము” అను మాట గరక
ై τέλος (టెలోస్) నుండి
ీ ు ప్దమన

అనువదించబడింది, అనగా “ముగశంప్ు” లేక “లక్షయము” అని అర్ాము. చర్శతర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని

ప్రణాళిక ముగశంప్ుకు లేక లక్షయముకు చదర్మ కాలములో కైసతవులు జీవించుచునాిర్మ. సామానయ వేదాంతశాసత ర
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ప్దములలో, కరస
ీ త ును అనుసర్శంచు మనము చర్శతర యొకు “అంతయ” లేక “చివర్శ” యుగములో
జీవించుచునాిము.

పౌలు మనసుిలో ఏమునిదో అర్ాము చదసుకొనుటకు, కరస
ీ త ులో ర్క్షించు విశావసములోనికి మనము

వచిునప్ుపడు, మనము ఒక ప్రయాణములో భాగమవుతామని మనము గీహించాల్వ. వాసత వానికి మనము

మోషత యొకు “చివర్శ దినముల”లోకి మర్శయు ఐగుప్ుతలో బానిసతవము మర్శయు దౌర్జనయము నుండి దదవుని
వాగాేన దదశములోని ఆశీర్ావదములు మర్శయు సావతంతయములోనికి ప్రవశి
ే ంచిన ఇశాీయిేలు యొకు
ప్రయాణములోనికి ప్రవశి
ే ంచుచునాిము.

కొీతత నిబంధ్న అంతా అంతయ యుగము, లేక కరస
ీ త ులో చివర్శ దినములు, మూడు ముఖ్యమన
ై దశలలో

ప్రతయక్షమవుతాయని బో ధిసత ుంది. కాబటిర, బెైబిలు దృషిరకోణములో నుండి, మోషత జీవితములోని ఈ చివర్శ దశ
మర్శయు ఇశాీయిేలీయుల ప్రయాణము కరస
ీ త ు తన భ్ూలోక ప్ర్శచర్యలో చదస్టన
ి తన ర్ాజయము యొకు

ఆవిషుృతముతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. సంఘ చర్శతర అంతటా ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో

కరీసత ుతో ఐకయత కల్వగశ మనము జీవించుచుండగా నిర్గ మకాండములోని మోషత మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు
ప్రయాణము ఈ అంతయ దినములలో ముందుకు కొనసాగుతుంది. మర్శయు చివర్శగా, మోషత మర్శయు
ఇశాీయిేలు వాగాేన దదశమునకు ప్రయాణంచిన విధ్ముగానే, ఆయన మహిమలో తిర్శగశ వచిు, కొీతత

ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భ్ూమిలోనికి మనలను తీసుకొనివళిో నప్ుపడు ఆయన ర్ాజయము యొకు
నర్వేర్మపలో కరీసత ుతో మన ప్రయాణములోని చివర్శ దినములు ముగశంచబడతాయి.

కాబటిర, 1 కొర్శంథీ. 10 సూచించుచునిటు
ో , నిర్గ మకాండములోని ప్రతి అంశమును మనము కరీసత ులో

అంతయ దినముల యొకు ఆవిషుృతము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు నర్వేర్మపల వలుగులో ఆధ్ునిక కస
ై త వులకు
అనువర్శతంచాల్వ.

మనము ఈ సంబంధ్ములను అనేక విధ్ములుగా చదయవచుు. ఉదాహర్ణకు, ఇశాీయిేలు మోషత

దావర్ా స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే దదవునితో నిబంధ్న చదస్టింది అని నిర్గ మకాండము మనకు బో ధిసత ుంది. ఇదద
విధ్ముగా, కైసతవులు కరస
ీ త ులో కొీతత నిబంధ్నలోనికి ప్రవశి
ే సాతర్మ. అయితద ఈ కొీతత నిబంధ్న కరస
ీ త ు యొకు

మొదటి ర్ాకడతో ఆర్ంభ్మైయియంది; అది ఇప్ుపడు కొనసాగుతుంది; మర్శయు అది కరస
ీ త ు యొకు ర్ండవ
ర్ాకడలో సంప్ూర్ిమవుతుంది.

మర్ొక ఉదాహర్ణగా, మోషత దినములలో మందిర్ములో ఉండిన దదవుని సనిిధిని గూర్శు

నిర్గ మకాండము నివేదస
ి త ుంది. దదవుని సనిిధి కరస
ీ త ులో మర్శఎకుువగా ఉనిదని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది.
యిేసు సవయముగా ర్ాజయము యొకు ఆవిషుృతములో మన మధ్యలో నివస్టించిన దదవుని సనిిధి

అయుయనాిడు. ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, ప్ర్శశుదాధతు వయకితగత విశావస్టిలోను మర్శయు సామూహిక
సంఘములోను నివస్టిసత ాడు. మర్శయు ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో, కొీతత సృషిర ఆయన ప్ర్శశుదధ మైన
సనిిధిగా మార్శనప్ుపడు దదవుని మహిమ సమసత మును కప్ుపతుంది.

మోషత దినములలో దదవుడు తన విర్ోధ్ులను జయించిన విషయమును కూడా నిర్గ మకాండము

బయలుప్ర్మసుతంది. కరస
ీ త ు పాప్మును మర్శయు మర్ణమును ఓడించాడని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. కరస
ీ తు
తన మొదటి ర్ాకడలో దదవుని యొకు బలమన
ై యుదధ వీర్మనిగా ఈ ఓటమి యొకు అంతిమ దశలను
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ఆర్ంభంచాడు. ఆతీుయ యుదధ ములో సర్ావంగ కవచమును ధ్ర్శంచుకొనుట దావర్ా కరస
ీ త ు యొకు స్టన
ై యముగా
సంఘము ఆయనను అనుసర్శసత ుంది. మర్శయు ఆయన మహిమలో తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు, దదవుని విర్ోధ్ుల
మీద ఆయన చదసత ుని గొప్ప సార్వతిరక యుదధ మును ఆయన ప్ూర్శత చదసత ాడు.

అంతదగాక, నిర్గ మకాండములో, వాగాేన దదశములో దదవుడు వార్శకి ఇవవబో వు సావసా యమును

ప ందుకొనుటకు ఇశాీయిేలీయులు ప్రయాణంచార్మ. దదవుని ప్ర్శపాలనను భ్ూమియందంతటా

వాయపింప్జేయుటకు వార్మ తీసుకుని మొదటి అడుగు ఇది. కైసతవులు తమ సావసా యమును కరీసత ులో

ప ందుకుంటార్ని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. తన ర్ాజయము యొకు ఆవిషుృతములో కరస
ీ త ు సవయంగా తన
సావసా యమును భ్దరప్ర్చాడు. కస
ై త వులముగా నేడు మనము ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా మనకు ఇవవబడిన

సావసా యమును ఆసావదించుట కొనసాగశంచుచునాిము. మర్శయు కరీసత ు తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు, ఆయన —
మర్శయు ఆయనలో మనము — సమసత మును సావధీనప్ర్చుకుంటాము.

మోషత యొకు నిల్వచియుండు అధికార్ము మీద నిర్గ మకాండము పటిరన పారముఖ్యమన
ై దృషిర కరీసత ులో

నేడు మనకు కూడా అనువర్శతంచబడుతుంది అని ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ విశాలమన
ై సంబంధ్ములు

సపషర ము చదసత ాయి. కుోప్త ంగా, దదవుడు వార్శ దినములలో చదయుచుండిన కార్యముల వలుగులో మోషత యొకు
అధికార్మునకు నముకముగా నిల్వచియుండమని నిర్గ మకాండము దాని యొకు వాసత విక శరీతలకు

పిలుప్ునిచిుంది. మర్శయు కరస
ీ త ులో దదవుడు సాధించిన, సాధించుచుని మర్శయు సాధించబో వుచుని వాటి
వలుగులో మోషత యొకు అధికార్మునకు నముకముగా ఉండమని ఇప్ుపడు నిర్గ మకాండము మనకు
పిలుప్ునిసుతంది.

నిర్గ మకాండము యొకు కొనిి ఆర్ంభ్ ప్ర్శగణలను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర,

ఇప్ుపడు ఈ పాఠం యొకు ర్ండవ ప్రధానమన
ై అంశమును మనము చూదాేము: ఈ ప్ుసత కము యొకు
నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు.

నిర ాణము & విషయములు
నిర్గ మకాండములో నలబెై అధాయయములు ఉనాియి మర్శయు వీటిలో అనేకమంది పాతరలు, అనేక

సందర్భములు మర్శయు సనిివేశములు ఉనాియి. కథనము, పాట, వంశావళి, ప్టిరక, నియమములు,
ఉప్నాయసములు, పారర్ానలు మర్శయు ఉప్దదశముల వంటి అనేక ర్కముల సాహితయ ర్కములు దీనిలో

మనము చూసాతము. మర్శయు ఈ కిోషరతల వలన ఈ ప్ుసత ములోని ముఖ్యమైన విభ్జనలను, భాగములను
మర్శయు చిని చిని ముకులను నిర్ాార్శంచుట కొనిిసార్మో కషర మవుతుంది. కాబటిర, నిర్గ మకాండమునకు

అనేక ర్కములుగా ఆకార్మును ఇవవవచుని చెప్ుపట సబబే అవుతుంది. కాని ప్ుసత కము యొకు వాసత విక
ఉదదేశయమును మనము జఞాప్కముంచుకునిప్ుపడు, ఈ ప్ుసత కము యొకు సామానయ నిర్ాుణము మర్శయు
విషయములను కనుగొనుట అంత కషర మనిపించదు.

-14వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్ంచగీంథము

ప్దకొండవ పాఠం : నిర్గ మకాండము యొకు అవలోకనము

నిర్గ మకాండములో ర్ండు ప్రధానమన
ై విభ్జనలు ఉనాియి. 1:1-18:27లో ఉని మొదటి భాగము,

మోషత మర్శయు ఐగుప్ుత నుండి స్ట్నాయి ప్ర్వతము వర్కు ఇశాీయిేలు యొకు విమోచన మీద

దృషిరపడుతుంది. 19:1-40:38లో ఉని ర్ండవ భాగము, స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే కనానులో
ప్రవశి
ే ంచుటకు మోషత మర్శయు ఇశాీయిేలు చదస్టన
ి స్టిదధపాటు మీద దృషిరపడుతుంది.

ఈ ర్ండు ముఖ్యమన
ై విభ్జనలు నిర్గ మనము తర్మవాత ర్ండవ తర్ము వార్శ మీద మోషత

కల్వగశయుండిన నిల్వచియుండు అధికార్ము మీద ఏ విధ్ంగా దృషిరపటారయో విశేషముగా చూదాేము. మోషత

మర్శయు ఐగుప్ుత నుండి స్ట్నాయి ప్ర్వతము వర్కు ఇశాీయిేలు యొకు విమోచనను చూసూ
త ఆర్ంభదాేము.

ఐగ్ుపతత నుండి విమోచన (నిర్గ మ. 1:1-18:27)
మోషత మర్శయు ఐగుప్ుత నుండి ఇశాీయిేలు యొకు విమోచన, ఇశాీయిేలు విమోచన ప ందుటకు

ముందు వార్శ మీద మోషత కల్వగశయుండిన అధికార్ము మీద దృషిరపడుతూ ఆర్ంభ్మవుతుంది. నిర్గ మ. 1:14:31లో మనము దీనిని చూసాతము. తర్మవాత, 5:1-18:27లో, ఇశాీయిేలుకు విమోచన కల్వగశన

సమయములో జర్శగశన సనిివేశముల మీద మోషత దృషిరపడతాడు. ఇశాీయిేలు యొకు విమోచనకు ముందు
జర్శగశన సనిివేశములను గూర్శు నిర్గ మకాండము ఏమి బో ధిసత ుందో చూసూ
త ఆర్ంభదాేము.

విమోచనక్ు ముంద్ు (1:1-4:31)
ఇశాీయిేలు యొకు విమోచనకు ముందు జర్శగన
శ సనిివేశములను ర్ండు భాగములుగా
విభాగశంచవచుు. మొదటిగా, మోషత జననము మర్శయు పంప్కం 1:1లో ఆర్ంభ్మై 2:10 వర్కు

కొనసాగుతుంది. దీని తర్మవాత, 2:11-4:31లో ఇశాీయిేలు మీద నాయకునిగా మోషత ఎలా ఎదిగాడో మనము
నేర్ముకుంటాము. మోషత జననము మర్శయు పంప్కమును గూర్శున వృతాతంతముతో ఆర్ంభదాేము.

జననము మరియు పపంపక్ం (1:1-2:10). మోషత తన బాలయమును ఐగుప్ుత కోటలలో గడుప్ుట వలన

మోషత అధికార్మునకు విర్ోధ్ముగా తల తిత న ప్రతి విధ్మన
ై అభ్యంతర్ములకు ఈ వచనములు

సపందించాయి. వృతాతంతము యొకు ఆర్ంభ్ములో, ఇశాీయిేలీయుల సంఖ్య పర్మగుట వలన వార్మ
ఎదుర్మతిర్శగే అవకాశం ఉందని ఫర్ో బయప్డా్డు. ఇశాీయిేలు యొకు జనాభాను అదుప్ుచదయుటకు అతడు
మూడు కుయుకితతో కూడిన ప్నాిగములు వేశాడు. కఠశనమన
ై వటిర చాకిర్శ చదయించుటకు అతడు చదస్టన
ి
ప్రయతిము విఫలమైయియంది. ఇశాీయిేలీయ బాలుర్ను జననమందద హతమార్ుమని అతడు

మంతరసానులకు ఇచిున ఆజా కూడా విఫలమయి
ై యంది. అనిిటి కంటే ముఖ్యముగా, ఇశాీయిేలీయ బాలుర్ను
నైలు నదిలో ముంచివేయమని అతడు ఇచిున ఆజా కూడా విఫలమైయియంది.

ఈ ఉపాఖ్ాయనములనిిటిలో, వకోీతిత కనిపిసత ుంది. అయితద మోషతను నైలు నదిలో నుండి ర్క్షించుట

దావర్ా సవయంగా ఫర్ో కుమార్త అతని చివర్శ ప్రణాళికను భ్ంగము చదయుటలో అతి పదే వకోీతిత కనిపిసత ుంది.
తర్మవాత 2:10లో, “నీటిలో నుండి ఇతని తీస్టితినని చెపిప” ఫర్ో కుమార్త మోషతకు ఈ పతర్మను పటిరంది.

ఇప్ుపడు, ఐగుప్త యుల భాషలో, “మోషత” అనగా “కుమార్మడు” అని అర్ాము, మర్శయు ఇది మోషత ర్ాజ
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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వంశమునకు చెందినవాడు అని అనేకమందికి సూచించింది. కాని ఆ బాలునికి మోషత అను పతర్మ హెబ్రర కిీయా
ప్దమన
ై (מָ שָ הమషహ్) వల అనిపించింది కాబటిర ఆ బాలునికి ఆ పతర్మ పటిరనటు
ో ఫర్ో కుమార్త సపషర ముగా
వివర్శంచింది. కాబటిర, నముకమైన ఇశాీయిేలీయుల చెవులకు, మోషత అను పతర్మ అతడు ఫర్ో కుమార్మడని
సూచించలేదు. బదులుగా, మోషత అను పతర్మ తమకు హాని చదయుటకు ఫర్ో చదస్టన
ి యతిములు
విఫలమయ
ై ాయయి అని ఇశాీయిేలుకు జఞాప్కము చదసత ు ఫర్ోను గేల్వ చదస్టింది.

నఘయక్తవమునక్ు ఎద్ుగ్ుట (2:11–4:31). ఐగుప్ుత నుండి ఇశాీయిేలు యొకు విమోచనకు

ముందు జర్శగన
శ సనిివేశములను గూర్శున కథనము మోషత జననము మర్శయు పంప్కము మీద నుండి

2:11-4:31లో ఇశాీయిేలుకు నాయకునిగా మోషత ఎదుగుటకు సంబంధించిన ప్రశిల మీదికి కొనసాగుతుంది.
నిర్గ మ. 2:14లో, ఒక ఇశాీయిేలీయ బానిస మోషతను నిలదీస్టి ఇలా ప్రశిించాడు, “మామీద నినుి

అధికార్శనిగాను తీర్పర్శనిగాను నియమించినవాడెవడు?” మోషత ఇశాీయిేలు యొకు అధికార్శక నాయకునిగా

ఎలా అయాయడో వివర్శంచుట దావర్ా ఈ ప్రశికు జఞవబిచుుట కొర్కు ఈ భాగం అంతా అంకితం చదయబడింది.
ఇశాీయిేలీయుడు అడిగన
శ ప్రశికు సమాధానం ఆర్మ-దశల ఖ్యాజం దావర్ా, అనగా మునుప్టి భాగము
మర్శయు తర్మవాత భాగము ఒకదానికొకటి సమాంతర్ముగా ఉండు లేక సమతులయమును చదసుకొను
సాహితయ నిర్ాుణము దావర్ా ప్రతయక్షమవుతుంది.

మొదటిగా, నిర్గ మ. 2:1-15లో మోషత ఐగుప్ుత నుండి పార్శపల వుట, ఇశాీయిేలీయ బానిసను

కాపాడుటకు అతడు ఐగుప్త యుని చంపి ఐగుప్ుత నుండి పార్శపల యాడు అని వివర్శసత ు మోషత ఇశాీయిేలు
యొకు నాయకుడెైయునాిడని సమర్శాసత ుంది.

ర్ండవదిగా, 2:16-22లో మోషత మిదాయనీయుల కుటుంబములో కల్వస్టిపల తాడు. మోషతకు ప్ుటిరన

కుమార్మని పతర్మ గర్ోషము అని 22వ వచనము తెల్వయజేసత ుంది. ఈ వాకయభాగము వివర్శంచుచుని విధ్ముగా,
ఈ పతర్మ ఒక హెబ్రర వయకరతకర్ణమన
ై (שָ ם גֵּרగర్డ షమ్) వల వినిపిసత ుంది, మర్శయు “అకుడ ఒక ప్ర్దదశి” అని
దీనికి అర్ాము. మిదాయనీయుల మధ్య మోషత తననుతాను ఒక ప్ర్దదశి వల భావించుకునేవాడని ఈ పతర్మ
సూచిసుతంది. మర్ొక మాటలో, అతడు తన నిజమన
ై ఇశాీయిేలీయ గుర్శతంప్ును ఏనాడు కోలోపలేదు.

నిర్గ మ. 2:23-25లో ఉని మూడవ భాగము, దదవుడు తన నిబంధ్నను జఞాప్కము చదసుకొనుటను

గూర్శు మాటాోడుతుంది. ఈ భాగంలో, ఇశాీయిేలీయులు సహాయం కొర్కు కేకలు వేశార్మ, మర్శయు ఇశాీయిేలు
పితర్మలకు చదస్టన
ి వాగాేనమును జఞాప్కము చదసుకొనుట దావర్ా దదవుడు సపందించాడు.

నాలగ వ భాగము ఇంతకు ముందు భాగముతో సంబంధ్ము కల్వగశయుంటుంది. 3:1-4:17లో ఉని

వచనములు మండుచుని ప ద యొదే దదవుడు మోషతకు ఇచిున ఆజా ను గూర్శు మాటాోడతాయి. ఇకుడ,

ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుత నుండి బయటకు తీసుకొని వచిు, వాగాేన భ్ూమిలోనికి వార్శని నడిపించుటకుగాను

మోషతను పిలచుట దావర్ా దదవుడు ఇశాీయిేలు పితర్మలతో చదస్టిన నిబంధ్నను జఞాప్కము చదసుకునాిడు అను
సతయము మోషత యొకు నాయకతవమును సమర్శాంచింది.

నిర్గ మ. 4:18-26లోని ఐదవ భాగము, మిదాయనులో తన కుటుంబముతో మోషత గడిపిన ర్ండవ

భాగమునకు సంబంధించినది. ఈ భాగము మోషత తన మిదాయనీయ కుటుంబమును విడచి వళ్లోటను

వర్శిసత ుంది. మోషత గర్ోషముకు సునితి చదయుటలో విఫలమయాయడు కాబటిర, ఈ భాగము మర్ొకసార్శ అతని
-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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మీద దృషిరపడుతుంది. ఈ భాగములో, ఆది. 17:10-14లో దదవుడు అబారహాముతో చదస్టిన నిబంధ్నను

అనుసర్శంచి ఆయన మోషతను హతమార్ుగోర్ాడు. అయితద ఈ సనిివేశము కూడా మోషత నాయకతవమునకు
దదవుడు చూపిన సమర్ానను కనుప్ర్మసుతంది. మోషత యొకు మిదాయనీయుర్ాల ైన భార్య అయిన స్టిపల పర్ా
గర్ోషముకు సునితి చదస్టన
ి ప్ుపడు దదవుడు కనికర్మును చూపాడు కాబటిర ఇది మనకు తెలుసు.

చివర్శగా, ఐగుప్ుత నుండి ఆర్ంభ్ములో మోషత పార్శపల యిన విషయమును సమతులయము చదసత ు,

అహర్ోనుతో కల్వస్టి మోషత ఐగుప్ుతనకు తిర్శగశవచుుటను గూర్శు నిర్గ మ. 4:27-31 నివేదస
ి త ుంది. మోషత

నాయకతవమును అధిర్ోహించుట ఇకుడ కూడా సమర్శధంచబడింది. దదవుడు వార్శ యొదే కు మోషతను ప్ంపాడు
కాబటిర ఇశాీయిేలీయులు దదవుని నమిు, ఆయనను ఆర్ాధించార్మ అని 4:31లో మనము నేర్ముకుంటాము.
మనమంతఘ క్థలను చపతు విధముగ , ఇంక ఎవరెైనఘ క్థలను చపతు విధముగ ,
ఒక్ ఆర్ంభము మరియు ముగింపత ఉనఘనయి, పరిచయం ఉంద్ి, మలుపత ఉంద్ి,

ముగింపత క్ూడఘ ఉంద్ి, మరియు ఇద్ంతఘ సౌషరవముగ ఉననద్ి... క బటిర , బైబిలు
క్థనములలో ఇటిర సౌషరవ నిర ాణమును చూస్టినపతుడు మనము

ఆశుర్యపడక్ూడద్ు. వ సత వ నికత, బైబిలు క్థనములలో మనము ద్ీనినే

క్నుగొంటాము. బైబిలు క్థక్ులు మరియు వ యఖ్ాయనక్ర్త లు తమ స హితయమును
క్లుంచుట లేద్ు. క్ళాతాక్ముగ ఈ విధముగ పని చేయునటు
ల వ ర్చ తమ

స హితయమును క్లుంచుట లేద్ు; ఇద్ి మనము క్థలను చపతు విధఘనము అంతే
మరియు ద్ీనిని మనము ఎద్ురోకవ ల. ఒక్ క్థనము ఏ విధంగ పని చేసత ుంద్ో

తలుసుకొనుట ద్ఘవర ఏమి జరిగ్ుతుంద్ో మరియు ద్ేని కొర్క్ు ఎద్ుర్చచూడఘలో
మనము తలుసుకొనగ్లుగ్ుతఘము.
— డా. గోర్్న్ హెచ్. జఞన్టన్
ఇశాీయిేలు యొకు విమోచనకు ముందు కాలములో మోషత మర్శయు ఐగుప్ుత నుండి ఇశాీయిేలు

యొకు విమోచనను గూర్శు ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు నిర్గ మ. 5:1-18:27లో

ఇశాీయిేలు యొకు విమోచన కాలములో మోషత చదస్టన
ి కార్యములను మనము చూడవలస్టియునాిము.

విమోచన క లములో (5:1-18:27)
ఇశాీయిేలు యొకు విమోచన కాలములో మోషత చదస్టన
ి కార్యములు ఐగుప్ుతలో అతడు గడిపిన

సమయముతో ఆర్ంభ్మవుతాయి, మర్శయు దీనిని గూర్శు నిర్గ మ. 5:1-13:16లో వారయబడియునిది. దీని
తర్మవాత, నిర్గ మ. 13:17-18:27లో ఐగుప్ుత నుండి స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే కు చదస్టిన ప్రయాణములో

మోషత యొకు నాయకతవమును గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. ఐగుప్ుతలో మోషత కాలమును చూసూ
త
ఆర్ంభదాేము.
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ఐగ్ుపతతలో (5:1–13:16). ఐగుప్ుతలో అతడు ఇంతకు ముందు చదస్టిన ప్రయతిములు

ఇశాీయిేలీయులు మర్శంత శీమప్డుటకు దో హదప్డా్యి కాబటిర ఐగుప్ుతలో మోషత గడిపన
ి సమయము
మోషతకు విర్ోధ్ముగా తల తిత న అభ్యంతర్ములకు జవాబులను ఇచిుయుంటుంది.

5:1-6:27లో, మోషత నాయకతవమును ఇశాీయిేలు తిర్సుర్శంచుట, మోషత విలపించుట, మర్శయు

దదవుడు నిశుయతనిచుుట అను విషయములను కల్వగశయుని ర్ండు సమాంతర్ కీమములను మనము

చదువుతాము. మొదటి కీమము 5:1-6:8లో కనిపిసత ుంది. తమకు విర్ోధ్ముగా నిలచునటు
ో ఫర్ోకు కోప్ము
ప్ుటిరంచుట వలన ఇశాీయిేలీయులు మోషతను తిర్సుర్శంచార్మ. మోషత వినయముతో విలపించాడు. మర్శయు
ఇశాీయిేలుకు నాయకతవము వహించుటకు అతనికి ఇవవబడిన పిలుప్ును గూర్శు దదవుడు అతనికి
నిశుయతను కల్వగశంచాడు.

6:9-27లో ఉని ర్ండవ కీమము కూడా, ఇదద ప్దధ తిని అనుసర్శసత ుంది. అయితద ఇశాీయిేలు మోషతను

ర్ండవసార్శ తిర్సుర్శంచిన తర్మవాత, మర్శయు మోషత ర్ండవసార్శ విలపించిన తర్మవాత, ఒక వంశావళి
ర్ూప్ములో దదవుని యొకు నిశుయత కలుగుతుంది. 6:13-27 మోషత మర్శయు అహర్ోను యొకు
వంశమును తమ పితర్మడెైన లేవీ నుండి ఆర్ంభంచి అహర్ోను మనుమడెన
ై ఫ్నహాసు వర్కు

తెల్వయజేసత ుంది. అవును, లేవీ ప్నిండుమంది ఇశాీయిేలు పితర్మలలో ఒకడెయ
ై ునాిడు. మర్శయు,

సంఖ్ాయకాండము 25 మర్శయు 31 ప్రకార్ం, ఫ్నహాసు ర్ండవ తర్మువార్శ దినములలో ఇశాీయిేలీయులను
దదవునికి నముకమన
ై స్టతవచదయుటలోనికి నడిపించాడు. మోషత మర్శయు అహర్ోనులు యాకోబు యొకు
గోతరముల నుండి వచిున నిజమైన ఇశాీయిేలీయులని దదవుడు ఇకుడ ర్ండవ తర్మువార్శకి

నిశుయతనిచాుడు. మర్శయు ఫ్నహాసులో, మోషత అహర్ోనుల నముకమన
ై వార్సతవమును చూడగల్వగార్మ
మర్శయు వార్శని నడిపించుటకు దదవుడు వీర్శని పిలచాడను నిశుయతను కల్వగశయుండగల్వగార్మ.

ఇది మనలను ఐగుప్ుతలో మోషత చదస్టన
ి కార్యములలోని ర్ండవ ముఖ్య భాగములోనికి నడిపిసత ుంది:

నిర్గ మ. 6:28-13:16లో దదవుడు ఐగుప్ుతనకు తీర్శున ఆశుర్యకర్మైన తీర్మపలు. ఐగుప్త యులకు విర్ోధ్ముగా
దదవుడు తెచిున అసాధార్ణమన
ై తీర్మప కార్యములలో మోషత పల షించిన ముఖ్యమన
ై పాతరను చూప్ుట దావర్ా
ఈ అధాయయములు మోషత యొకు అధికార్మును నిర్ాార్శసత ాయి.

సర్పములకు సంబధించిన ప్ర్శచయ తీర్మప 6:28-7:13లో కనిపిసత ుంది. అహర్ోను కర్ీ అదుభతముగా

ఒక సర్పము వల మార్శపల యింది మర్శయు ఫర్ో యొకు శకునగాండుర చదస్టిన పాములను మింగశవయ
ే ుట

దావర్ా ఐగుప్ుత మీద దదవుని శకితని కనుప్ర్చింది. ఈ ప్ర్శచయ ఆశుర్యకార్యము తర్మవాత, నిర్గ మ. 7:14-

10:29లో తొమిుది తీర్మపల వర్మస కనిపిసత ుంది. ఈ తొమిుది తీర్మపలు మూడు కీమములుగా సమానముగా

విభ్జంచబడతాయి, మర్శయు ప్రతి ఒకుటి నైలు నది వదే మోషత ఫర్ోను ఎదుర్ొునుటతో ఆర్ంభ్మవుతాయి.
మొదటి కీమము 7:14-8:19లో ఉనిది. దీనిలో నీర్మ ర్కత ముగా మార్ుబడుట, కప్పలు దదశమును

నింప్ుట, మర్శయు ధ్ూళిలో నుండి పతలు వచుుట వంటి ఆశుర్యకార్యములు ఉనాియి. ర్ండవ కీమము

8:20-9:12లో ఉనిది మర్శయు దీనిలో ఈగల తెగులు, ఐగుప్త యుల ప్శువుల మీద తెగులు, మర్శయు
దదుేర్మల తెగులు ఉనాియి. మూడవ కీమము 9:13-10:29లో ఉనిది. దీనిలో వడగండుో, మిడతలు

మర్శయు చీకటికి సంబంధించిన తీర్మపలు ఉనాియి. ఈ ఆశుర్యకర్మైన తీర్మపలనిిటిలో మోషత పల షించిన
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కరలకమన
ై పాతర ఇశాీయిేలు యొకు నాయకునిగా అతని అధికార్మును నిర్ాార్శంచినది. చివర్శగా, ప్సాు తీర్మప
11:1-13:6లో ఈ భాగమును ముగశసత ుంది. ఐగుప్ుతలోని జేయషు
ర లనందర్శనీ దదవుడు హతము చదస్టన
ి తర్మవాత,
ఫర్ో ఇశాీయిేలుకు వళ్ల
ో టకు అనుమతినిచాుడు.

ఐగుప్ుతలో జర్శగశన ఇశాీయిేలు యొకు విమోచన కాలములోని సనిివేశములను చూశాము కాబటిర,

నిర్గ మ. 13:17-18:27లో ఐగుప్ుత నుండి స్ట్నాయి ప్ర్వతము వర్కు చదస్టన
ి ప్రయాణములో దదవుడు మోషత
యొకు అధికార్మును సమర్శాంచిన విధానములను మనము ఇప్ుపడు చూడవలస్టియునిది.

పరయాణములో (13:17-18:27). స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే కు ఇశాీయిేలు చదస్టన
ి ప్రయాణములో

వార్మ సమసయలను ఎదుర్ొునిప్పటికర, ఇశాీయిేలు స్టిదధపాటు లేకుండా ఐగుప్ుతను విడిచిపటర లేదని గుర్శతంచుట
చాలా పారముఖ్యమయ
ై ునిది. “యుదధ మునకు స్టిదధప్డి” ఇశాీయిేలీయులు ఐగుప్ుతను విడచార్ని నిర్గ మ.
13:18 చాలా సపషర ముగా మనకు తెల్వయజేసత ుంది. ఈ స్టన
ై య ఆలోచనలో, ఈ భాగమంతటిలో ఇతర్
దదశములతో యుదధ ము మర్శయు ఇశాీయిేలీయుల స్టన
ై యము నీటి కొర్కు, ఆహార్ము కొర్కు
తాప్తరయప్డుటను మనము చూసాతము.

యుదధ మునకు స్టిదధప్డి ఇశాీయిేలు చదస్టిన ప్రయాణము నాలుగు ప్రధానమన
ై భాగములుగా

విభ్జంచబడుతుంది. 13:17-15:21లో ఉని మొదటి భాగము సముదరము యొదే మోషత అధికార్ము

యొకు సమర్ానతో వయవహర్శసత ుంది. నిర్గ మ. 14:31లో, ఇశాీయిేలు ఆర్శన నేల మీద సముదరమును దాటిన
తర్మవాత, మోషత యొకు సమర్ానను గూర్శు మనము ఈ విధ్ంగా చదువుతాము:

పరజలు యిెహో వ క్ు భయపడి యిెహో వ యంద్ును ఆయన స్టేవక్ుడన
ై
మోషేయంద్ును నమాక్ముంచిరి (నిర్గ మ. 14:31).

ఈ వచనము ఈ భాగములోని ముఖ్య బిందువులను బలవంతముగా తెల్వయప్ర్మసుతంది. ఇశాీయిేలు

స్టైనయము “యిెహో వాకు భ్యప్డి ఆయనయందు నముకముంచిర్శ.” మర్శయు వార్మ “ఆయన స్టతవకుడెన
ై
మోషతను” కూడా నమాుర్మ. అవును, నిర్గ మకాండము యొకు వాసత విక శరీతలకు ఈ సందదశము చాలా

సపషర ముగా ఉనిది. వార్మ కూడా తమ దినములలో దదవుని మర్శయు మోషతను నమువలస్టియుండెను.

దీని తర్మవాత, 15:22-27లో ఇశాీయిేలు స్టన
ై యము షూర్మ అర్ణయములోనికి ప్రయాణము చదస్టింది.

షూర్మ అర్ణయములో, మోషత కనుగొనిన నీర్మ తారగుటకు తగశనవి కావు గనుక సణుగుట దావర్ా ప్రజలు మోషత
యొకు అధికార్మును సవాల్ చదశార్మ. కాబటిర, నీటిని బాగుచదయుటకు ఒక చిని చెకు ముకును ఇచుుట
దావర్ా దదవుడు ఇశాీయిేలు యొకు నాయకునిగా మోషతను ఘనప్ర్చాడు.

మూడవ భాగములో, 16:1-36లో ఇశాీయిేలీయులు స్ట్ను అర్ణయములోనికి ప్రవేశించార్మ. స్ట్ను

అర్ణయములో, మోషత అహర్ోనుల మీద సణుగుట దావర్ా ఇశాీయిేలీయులు మర్ొకసార్శ మోషత

నాయకతవమును సవాల్ చదశార్మ. కాని ఈ సార్శ, 7వ వచనములో, వార్మ దదవునికి విర్ోధ్ముగా

సణుగుచునాిర్ని మోషత తెల్వయజేశాడు. మర్శయు ఇశాీయిేలుకు ఆహార్ముగా ప్ూర్ేళ్ోను ఇచుుట దావర్ా,
మర్శయు తర్చుగా మనాిను ఇచుుట దావర్ా దదవుడు మోషతను మర్ొకసార్శ సమర్శాంచాడు.

-19వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అర్ణయములో పరజల యొక్క అవసర్తలను త్రర్చుట ద్ఘవర ద్ేవతడు మోషే యొక్క
అధిక ర్మును ధృడపర్చఘడు. వ ర్చ మోషేక్ు విరోధముగ ను, ద్ేవతనికత

విరోధముగ ను సణగినపుటికీ, ద్ేవతడు క్ృపతో వ రికత బండ నుండి నీటిని

అనుగ్రహించఘడు, పర్లోక్ము నుండి మనఘనను క్ురిపించఘడు, మరియు ఇద్ంతఘ వ రి
పటల ఆయన క్లగియుండిన తండిర పేమ
ర వలన మాతరమే చేయలేద్ుగ ని, ఆయన

పంపిన వయకతత నిజముగ మోషేనే అని నిరథ రించుటక్ు క్ూడఘ చేశ డు... కెైసతవతలముగ
మనము చఘలాస ర్చల ఒక్ మనుషుయని నముాటను గ్ూరిు, మనిషి మీద్

విశ వసముంచుటను గ్ూరిు ఆలోచన చేసత ము, క ని ఇక్కడ పరజలు ద్ేవతని మీద్

మాతరమేగ క్, ఈ సంద్ర్భములో ద్ేవతని యొక్క ప తరగ మరియు పరతినిధిగ ఉనన

మోషే మీద్ నమిాక్యుంచుటక్ు పిలువబడఘ్ర్చ. ద్ీనిని మనము సముద్రము గ్ుండఘ
పరయాణంచుచునన ఐగ్ుపతత స్టపన
ై యముల మీద్ ద్ేవతడు గొపు విజయమును

పొ ంద్ినపతుడు యిెర్ర సముద్రమునక్ు ఆవల క్ూడఘ చూశ ము. సముద్రమునక్ు
ఆవల, పరజలు సంతోషించి, ద్ేవతని సుతతించి ద్ేవతని మీద్ మరియు మోషే మీద్
నమిాక్యుంచఘర్చ.

— ప ర ఫసర్డ. థామస్ ఎగగ ర్డ
నిర్గ మ. 17:1-18:27లో ఇశాీయిేలు ప్రయాణము చదస్టన
ి నాలగ వ మర్శయు చివర్శ సా లము పతర్మ
ర్ఫ్దీము. ఈ విశాలమన
ై భాగము మూడు ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడుతుంది. మొదటిగా, నిర్గ మ.
17:1-7లో, నీటిని గూర్శు మర్లా సణగశనప్ుపడు ప్రజలు దదవుని ప్ర్రక్షించార్మ. దీనికి సపందనగా, స్ట్నాయి
ప్ర్వతము యొదే కు తనతో కూడా పదే లను తీసుకొనివళ్ో మని దదవుడు మోషతను ఆజఞాపించాడు. అకుడ

దదవుడు బండను కొటర మని మోషతను హెచుర్శంచగా, దానిలో నుండి నీర్మ బయటకు వచాుయి. అయితద, ఈ
ఆశుర్యకార్యము తర్మవాత కూడా, ఇశాీయిేలీయులు మర్శఎకుువగా దదవునితో వాదమాడార్మ. 7వ

వచనములో “దదవుడు మన మధ్యలో ఉనాిడో లేడో ” అని వార్మ ఆశుయపల యార్మ. తర్మవాత ర్ండు
ఉపాఖ్ాయనములు ఈ విషయమునకు జవాబిసాతయి.

ఇప్ుపడు, ఈ ఉపాఖ్ాయనములు ప్రశికు జవాబును ఎలా ఇసాతయో అర్ాము చదసుకొనుటకు,

ఇశాీయిేలీయులకు బాగుగా తెల్వస్టిన ఒక విషయమును మనము జఞాప్కము చదసుకోవాల్వ. ఆదికాండము

12:3లో, ఇశాీయిేలును ఆశీర్వదించువార్శని ఆయన ఆశీర్వదిసత ాడని మర్శయు శపించినవార్శని శపిసత ాడని
దదవుడు అబారహాముతో వాగాేనము చదశాడు. కాబటిర, ఈ వాగాేనమును అనుసర్శసత ు, నిర్గ మ. 17:8-16లో,
అమాలేకయ
ర ులు ఇశాీయిేలు మీద దాడి చదస్టినప్ుపడు, దదవుడు వార్శని ఓడించి అమాలేకయ
ర ులను
శపించాడు.

తర్మవాత 18:1-27లో ఉని ఈ భాగము యొకు ఆఖ్ర్శ ఉపాఖ్ాయనములో, యితోర సమాధానముతో

మోషత యొదే కు వచాుడు. యితోర ఇశాీయిేలీయులను ఆశీర్వదించాడు కాబటిర, దదవుడు యితోరను
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఆశీర్వదించాడు. ఆయన అబారహాముకు వాగాేనము చదస్టన
ి విధ్ముగానే దదవుడు ఇశాీయిేలీయులతో ఉనాిడని
ఈ ర్ండు సనిివేశములు నిసిందదహముగా తెల్వయప్ర్చాయి. ఇశాీయిేలు స్టన
ై యము మోషతను అనుసర్శంచిన
విధ్ముగానే, వార్మ దదవుని శకితగల సనిిధి యొకు భ్దరతను ప ందుకునాిర్మ.

ఇప్పటి వర్కు, నిర్గ మకాండము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు మోషత మర్శయు

ఐగుప్ుత నుండి స్ట్నాయి ప్ర్వతము వర్కు ఇశాీయిేలు యొకు విమోచన మీద దృషిరపటురట దావర్ా మొదటిగా
మోషత యొకు అధికార్ముతో ఎలా వయవహర్శసత ాయో మనము చూశాము. ఇప్ుపడు నిర్గ మ. 19:1-40:38లో

ఉని ఈ ప్ుసత కము యొకు ర్ండవ భాగమును మనము చూడవలస్టియునిది. స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే
కనానులో ప్రవశి
ే ంచుటకు మోషత మర్శయు ఇశాీయిేలు చదస్టన
ి స్టిదధపాటును గూర్శు వివర్శంచుట దావర్ా ఈ
అధాయయములు మోషత యొకు అధికార్మును కనుప్ర్మసాతయి.

క్నఘను కొర్క్ు స్టిద్ధప టు (నిర్గ మ. 19:1-40:38)
స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే మోషత మర్శయు ఇశాీయిేలీయులు బస చదస్టన
ి ప్ుపడు ఏమి జర్శగశందో —

దదవుడు వార్శకి ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును మర్శయు తన మందిర్మును ఎలా ఇచాుడో — ఇంచుమించు బెైబిలు

విదాయర్మాలందర్శకర తెలుసు. అయితద నిర్గ మకాండము అకుడ జర్శగశన కొనిి సనిివేశములను గూర్శు మాతరమే
తెల్వయజేసత ుంది. ఆ సమయమందు జర్శగన
శ అనేక ఇతర్ విషయాలను గూర్శు లేవీయకాండము మనకు
చెబుతుంది కాబటిర దీనిని గూర్శు మనకు తెలుసు. ఈ కార్ణం చదత, ఈ అధాయయములు ఎంతో ఎంపిక
చదయబడి వారయబడినవని మనకు తెలుసు. ఈ సనిివేశముల మీద కొనిి దృకపథములను నొకిు

చెప్పడానికి ఇవి ర్ూప ందించబడినవి. మర్శయు మనము తర్మవాత చూడబో వుచునిటు
ో , స్ట్నాయి

ప్ర్వతము యొదే దదవుడు ఇశాీయిేలు మీద మోషత యొకు అధికార్మును ఎలా కనుప్ర్చాడో అను
విషయము మీద దృషిరపడతాయి.

కనాను కొర్కు మోషత మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు స్టిదధపాటు ర్ండు ప్రధానమన
ై భాగములుగా

విభాగశంచబడుతుంది. మొదటి భాగము నిర్గ మ. 19:1-24:11లో ప్రతయక్షమవుతుంది మర్శయు ఇది మోషత

అధికార్ము మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్నను గూర్శు మాటాోడుతుంది. 24:12-40:38లో ఉని
ర్ండవ భాగము, మోషత అధికార్మును మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు మందిర్మును ఉదాఘటిసత ుంది.
ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్నను ముందుగా చూదాేము.

ఇశర యిేలు యొక్క నిబంధన (19:1-24:11)
ఇప్ుపడు, ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్నను గూర్శున నివేదక
ి నిర్గ మకాండము యొకు వాసత విక శరీతల

కొర్కు ఒక పారముఖ్యమన
ై ప్రశికు జవాబునిసుతంది: తమకు ముందు తర్ము వార్మ స్ట్నాయి ప్ర్వతము

యొదే మోషత దావర్ా ప ందుకొనిన నిబంధ్నా ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు నిర్గ మకాండము యొకు ర్ండవ తర్మువార్మ
ఎందుకు లోబడియుండాల్వ? వార్మ వేర్ే మార్గ మును ఎందుకు అనుసర్శంచకూడదు?
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ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్నకు అంకితం చదయబడిన ఈ అధాయయములు ఈ ప్రశికు నాలుగు

దశలలో జవాబునిసాతయి. మొదటిగా, నిర్గ మ. 19:1 నుండి 8వ వచనము యొకు ఆర్ంభ్భాగము వర్కు,
దదవునితో ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్న పారర్ంభ్మును మనము కనుగొంటాము.

నిబంధన యొక్క పర ర్ంభము (19:1-8a). ఈ వచనములు మోషత నిబంధ్నలోని మూడు షర్తులను

వలో డి చదసత ాయి: దదవుడు ఇశాీయిేలీయుల ప్టో దయను చూపాడు; ఆయన వార్శ నుండి సావమిభ్కితని

ఆశించాడు; వార్మ ఆయనకు విధదయుల ైతద దీవించబడతార్మ. ఇశాీయిేలు యొకు ఉతాిహభ్ర్శతమైన మర్శయు
ఏకగరవ
ై సపందనతో నిర్గ మ. 19:8 ముగుసుతంది: “యిెహో వా చెపిపనదంతయు చదస్టదము.” అవును,
ీ మన

ఇకుడ విషయము చాలా సపషర ముగా ఉంది; నిర్గ మకాండము యొకు ర్ండవ తర్ము శరీతలు తమ ముందు
తర్మువార్శని అనుకర్శంచాల్వ. అదద ఉతాిహముతో వార్మ మోషత దావర్ా దదవుని నిబంధ్నకు మర్ొకసార్శ
సమర్శపంచుకోవాల్వ.

మోషే మీద్ ఇశర యిేలు ఉంచవలస్టియుండిన నమాక్ము (19:8b-20:20). మోషత అధికార్ము

మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్నలోని ర్ండవ దశ దదవుని నిబంధ్నకు మధ్యవర్శతగా ఇశాీయిేలు మోషత
మీద ఉంచవలస్టియుండిన నముకమైయునిది. ఇది నిర్గ మకాండము 19వ అధాయయము, ఎనిమిదవ

వచనము యొకు ర్ండవ భాగముతో ఆర్ంభ్మై 20:20 వర్కు కొనసాగుతుంది. నిర్గ మ. 19:9లో, దదవుడు
మోషతకు ఈ వాగాేనమును చదస్టన
ి విషయము మీకు జఞాప్కముండద ఉంటుంది:

యిెహో వ మోషేతో ఇద్ిగో నేను నీతో మాటలాడునపతుడు పరజలు విని నిర్ంతర్ము
నీయంద్ు నమాక్ముంచునటు
ల నేను క ర్చ మబుులలో నీయొద్ే క్ు వచుద్నని
చపపును (నిర్గ మ. 19:9)

“ప్రజలు [మోషత] యందు నిర్ంతర్ము నముకముంచునటు
ో ” స్ట్నాయి ప్ర్వతము మీద ప్రతయక్షమై

మోషతతో మాటాోడతానని దదవుడు ఇకుడ చెపపి న మాటను గమనించండి. దదవుడు ఈ వాగాేనమును ఎలా
నిలబెటర ుకునాిడో తర్మవాత వచుు దృశయములు వివర్శసత ాయి.

ఈ దశ యొకు ముఖ్య అంశములు దదవుడిచిున హెచుర్శక, మోషత చూపిన విధదయత, మర్శయు

దదవుడు ప్రతయక్షమగుట అను ర్ండు సమాంతర్ కీమములను కల్వగశయుంటుంది. 19:10-19లో మొదటి

కీమము కనిపిసత ుంది, అకుడ దదవునితో కలుసుకొనుటకు ఇశాీయిేలును స్టిదధప్ర్చమని ఆయన మోషతను
హెచుర్శంచాడు. మోషత దదవుని హెచుర్శకకు విధదయుడెైయాయడు, ఫల్వతంగా స్ట్నాయి ప్ర్వతము మీద ఒక

నాటకరయమన
ై దదవుని ప్రతయక్షత—అనగా దదవుని సనిిధి యొకు మహిమకర్మన
ై , దృశయమైన మర్శయు
వినదగ బయలుపాటు — కల్వగశంది.

తర్మవాత, మనము నిర్గ మ. 19:20-25లో ర్ండవ కీమమును చదువుతాము. ప్రజలను

స్టిదధప్ర్చమని దదవుడు మర్ొకసార్శ మోషతను హెచుర్శంచాడు, మర్శయు మోషత విధదయుడయాయడు. ఫల్వతంగా,
20:1-17లో, ఇశాీయిేలు అంతా వినునటు
ో స్ట్నాయి ప్ర్వతము మీద దదవుడు ప్ది ఆజా లను ప్ల్వకినప్ుపడు
కల్వగశన దదవుని ప్రతయక్షత వైప్ుకు మర్ొకసార్శ ఈ కథనము మళ్లోతుంది.
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ఈ భాగము యొకు ఆర్ంభ్ భాగములో దదవుడిచిున వాగాేనమును సమతులయము చదయుటకు,

దదవుడు మోషతతో చదస్టన
ి వాగాేనము నర్వేర్ుబడింది అని నిర్గ మ. 20:18-20 వివర్శసత ుంది. ప్ర్వతము మీద
నుండి దదవుని సవర్మును వినిన తర్మవాత, ఇశాీయిేలీయులు భ్యప్డిపల యి తమతో సూటిగా

మాటాోడుటను ఆపివయ
ే మని దదవుని కోర్శన విధానమును ఈ వచనములు తెల్వయజేసత ాయి. దదవుని తర్మప్ున
తమతో మాటాోడమని వార్మ మోషతతో పారధదయప్డా్ర్మ. ర్ండవ తర్ము శరీతల కొర్కు ఈ నివేదన యొకు

అంతర్ాభవము చాలా సపషర ముగా ఉనిది. తమ ముందు తర్మువార్మ దదవుని నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు
మధ్యవర్శతగా ఉండుటకు మోషతను ఆశీయించార్మ కాబటిర, వార్మ కూడా ఆశీయించాల్వ.

మోషే యొక్క నిబంధన ధర్ాశ సత మ
ర ు (20:21-23:33). మోషత అధికార్ము మర్శయు ఇశాీయిేలు

యొకు నిబంధ్న అను ఈ భాగములోని మూడవ దశను నిర్గ మ. 20:21-23:33లో మనము

కనుగొనవచుు. ఈ అధాయయములు మోషత నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులోని ముఖ్య విషయములను

తెల్వయజేసత ాయి. ఇశాీయిేలుకు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఇవవమని దదవుడు సవయంగా మోషతకు ఆజఞాపించాడు అని
గుర్శతసత ూ ఈ దశ అంతా మోషత యొకు అధికార్మును సమర్శాసత ుంది.

ఈ దశ 20:21-26లో ప్ర్శచయం చదయబడింది. ఇకుడ, ఆర్ాధ్న కొర్కు — విగీహములు మర్శయు

బల్వప్ఠములకు సంబంధించిన హెచుర్శకలు — తన నియమములను ఇశాీయిేలుకు తెల్వయజేయమని
దదవుడు హెచుర్శంచాడు. ఈ వచనములు ప్ది ఆజా లలోని మొదటి ర్ండు ఆజా లను వివర్శసత ాయి. దీని

తర్మవాత, 21:1-23:33లో నిబంధ్న గీంథములోని విషయములను ఇశాీయిేలుకు తెల్వయజేయమని దదవుడు
మోషతను హెచుర్శంచాడు.

నిబంధ్న గీంథము ఇశాీయిేలులో ఏ విధ్ంగా ప్ని చదసత ుందో అర్ాము చదసుకొనుటకు, నిర్గ మ. 21:1లో

దదవుడు నిబంధ్న గీంథమును ఈ విధ్ంగా వర్శించాడు అని గమనించుట చాలా అవసర్మయ
ై ునిది:
నీవత వ రికత నియమింపవలస్టిన నఘయయవిధులేవనగ (నిర్గ మ. 21:1).

ఇకుడ “నాయయవిధ్ులు” అని అనువదించబడిన హెబ్రర ప్దము ( הַ ִּמ ְׁש ָפ ִִּ֔טיםహమిుషపటిం). ఈ

ప్దమునకు “నాయయ తీర్మపలు”, లేక “నాయయ నియమములు” అను మాటల యొకు అర్ాములు ఉనాియి.

నిబంధ్న గీంథమునకు ఇవవబడిన ఈ బిర్మదు మోషత దావర్ా దదవుడిచిున ర్ండింతల నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు
ప్టో మనకు ఒక సపషర మన
ై దృకపథమును కల్వగశసత ుంది. పారముఖ్యముగా, ప్ది ఆజా లు ఇశాీయిేలులో

చటర బదధ మన
ై నాయయవిధ్ులుగా, లేక సాధార్ణ చటర ప్ర్మన
ై నియమాలుగా ప్ని చదశాయి. మర్శయు నిబంధ్న
గీంథము ఇశాీయిేలు యొకు నాయయాధిప్తులు అనుసర్శంచవలస్టియుండిన అనేక అంశములకు

సంబంధించిన చటర బదధ మన
ై నియమములను అందించింది. వీటిలో అనేక నియమములు కోడ్ ఆఫ్

హముుర్బి మర్శయు ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలోని అనేక ఇతర్ నాయయ నియమాలను పల ల్వయునాియి.
తమ దదశములలోని నాయయాలయములలో నాయయాధిప్తులు ఉప్యోగశంచుట కొర్కు ఈ కోడుో మర్శయు
నిబంధ్న గీంథము నియమించబడినవి.
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నిబంధన గ్రంథమునక్ు మరియు కీర.పూ. మూడవ సహసర బిే నుండి రెండవ సహసర బిే

మధయ క లములో పతర తన పశుమ ఆస్టియాలో ఉనన చటర పర్మైన నియమములక్ు
మధయ అనేక్ పో లక్లు ఉనఘనయి. నిబంధన నేపధయము విషయములో మాతరం ఇద్ి

భిననముగ ఉననద్ి. వీటిలో అనినటి క్ంటే ఎక్ుకవ నియమాలను క్లగిన హముార్బి
కోడ్ అతయంత పరఖ్ాయతిగ ంచినద్ి... “ఒక్వేళ-అయితే” పద్ధ తిలో ర్ూపించబడిన ఈ

నియమములు — “అయితే” స ధఘర్ణంగ పరిస్టథ తి
ి కత పౌర్ హక్ుకను ఇసుతంద్ి — నిర్గ మ
21:1 నుండి 22:16 వర్క్ు ర్ూపొ ంద్ించబడిన నఘయయవిధులను పో లయుననవి,
మరియు ఇవి క్ూడఘ వ యజ ర్ూపము అని పిలువబడు “ఒక్వేళ-అయితే”
నిర ాణమును ఉపయోగించఘయని నఘ అభిపర యము. మనము వ సత విక్

వివర్ములను చూస్టినపతుడు, పతర తన ఇశర యిేలు సమాజము మరియు పతర తన
బబులోను సమాజమునక్ు మధయ అనేక్ భిననతవములు ఉండేవి, ఉద్ఘహర్ణక్ు
మసొ పొ తమియలోని పటర ణ-ర జయ నిర ాణములు వంటివి భిననతవములు.

బబులోనియాలోని పటర ణ-ర జయము ఎననన విభజనలు క్లగిన సమాజముగ ఉండేద్ి,
ద్ీనిలో సవతంతర వయక్ుతలు ఉండేవ ర్చ, పతటురసవతంతరముగ్ల వయక్ుతలు మరియు

స మానుయలు మరొక్ సథ యిలో ఉండేవ ర్చ, మరియు తర్చవ త బానిసలు ఉండేవ ర్చ.
ద్ఘనిలో భిననమైన వ ణజయము మరియు సమాజములో భిననమైన వ ణజయ ప తరలు

ఉండేవి. వ ణజయమునంతఘ నియంతిరంచగ్ల బలమన
ై ద్ేవ లయ పర ంగ్ణము ఉండేద్ి.
ర జ గ్ృహము, లేక్ కోట సమాజము యొక్క నిర ాణములో ముఖ్య భూమిక్ను

పో షించేద్ి. మరియు ఇద్ి మధయక ల భూస వముల సమాజములను పో లయునన
భూస వమయ వయవసథ ను అనుసరించేద్ి. ఇశర యిేలు సమాజము మరికొంత

సమతఘవ ద్ము క్లగినద్ిగ ఉండేద్ి, క ని ఆధునిక్ వయకతతగ్తవ ద్ భావనలోగ క్,
వయవస య వ ణజయమును క్లగియుండి భూమి విషయములో గోతర క్రమమును

అనుసరించేద్ి. క బటిర , ఒకే విధమైన భేద్ములు ఉండేవి క ద్ు, మరియు హముార్బి

కోడ్ లో క్నిపించునటువంటి అద్ే ర్క్మైన స మాజక్ విభజన క్ూడఘ క్నిపించేద్ి క ద్ు.
— డా. డగో స్ గోీప్పప
నిబంధనను సథ పించుట (24:1-11). మోషత అధికార్ము మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్నను

గూర్శున నాలగ వ మర్శయు చివర్శ దశలో, నిర్గ మ. 24:1-11 నిబంధ్నను సాాపించుటను నివేదిసత ుంది. నిర్గ మ.
19:1 నుండి 8వ వచనము వర్కు ఉని నిబంధ్న యొకు పారర్ంభ్ముతో ఆర్ంభ్మన
ై దానిని నాలగ వ దశ
ప్ూర్శత చదసత ుంది. విశేషముగా నిర్గ మ. 24:3 మర్శయు 7 ర్ండు దదవుడు ఆజఞాపించదంతయు చదసత ామను
సమర్పణను ఇశాీయిేలు ఏకముగా ప్ునర్ావృతం చదస్టన
ి 19:8ను ప్రతిధ్వనిసాతయి అని గమనించండి.
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దీనిని మించి, ఇశాీయిేలు నాయకులు స్ట్నాయి ప్ర్వతమునకిు దదవుని చూస్టి, ఆయనతో

అదుభతమైన సామర్సయము కల్వగశ తిని, తారగశన విషయమును ఈ దశ యొకు ఆఖ్ర్శ సనిివేశము వర్శిసత ుంది.
దదవునితో సమాధానము మర్శయు సామర్సయమును చితిరంచిన ఈ సనిివేశము యొకు అదుభతము

నిర్గ మకాండము యొకు వాసత విక శరీతలలో ఉని సందదహమును తొలగశంచుటకు ర్ూప ందించబడింది. వార్మ
దదవునితో సమాధానమును మర్శయు సామర్సయమును ఎలా అనుభ్వించగలర్మ? తమ దినములలో మోషత
దావర్ా ఇవవబడిన దదవుని నిబంధ్న నాయయవిధ్ుల యొకు నిల్వచియుండు అధికార్మును ఒప్ుపకొనుట
దావర్ా మాతరమే.

నిర్గ మ. 19:1-24:11లో ఇవవబడిన ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్నను చూచుట దావర్ా స్ట్నాయి

ప్ర్వతము యొదే కనానులో ప్రవశి
ే ంచుటకు మోషత మర్శయు ఇశాీయిేలు చదస్టన
ి స్టిదధపాటును మనము
విశదీకర్శంచాము కాబటిర, ఇప్ుపడు నిర్గ మకాండము యొకు చివర్శ ప్రధానమైన అంశమును మనము

చూడవలస్టియునిది. మోషత అధికార్ము మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు మందిర్ము మీద ఉదాఘటన నిర్గ మ.

24:12-40:38లో కనిపిసత ుంది. దదవుని మందిర్మును సాాపించుటలో మోషత పల షించిన కరలకమైన పాతర మీద
దృషిరపటురట దావర్ా ఈ అధాయయములు మోషత యొకు నిల్వచియుండు అధికార్ముకు మదే తునిసాతయి.

ఇశర యిేలు యొక్క మంద్ిర్ము (24:12-40:38)
ఇశాీయిేలు యొకు మందిర్ము ఆర్ాధ్న చదయు ఏదో ఒక చిని ఛాపల్ ను పల ల్వయుంటుంది అని

చాలామంది విదాయర్మాలు ఆలోచిసుతంటార్మ, కాని అది దీని కంటే ఎంతో ఉనితమన
ై దని ఈ మధ్య చదప్టిరన

ప్ుర్ావసుతశాసత ర ఆవిషుర్ణలు తెల్వయజేసత ాయి. తమ స్టన
ై యములను వంటబెటర ుకొని యుదధ ము చదయుటకు

బయటకు వళ్లోట ప్ుర్ాతన ఐగుప్ుతలోని ఫర్ోలకు ఒక ఆనవాయితీగా ఉండదది. వార్మ అలా వళిో నప్ుపడు,
విశాలమన
ై గుడార్ముల నిర్ాుణములలో, చలనశీల కోటలలో నివస్టించదవార్మ. ఈ ర్ాజర్శక యుదధ

గుడార్ములలో లోప్ల మర్శయు బయట తెర్లుగల గదులు ఉండదవి మర్శయు వాటి చుటట
ర పారంగణము

ఉండదది. ఈ గుడార్ముల యొదే , స్టైనయములు తమ ర్ాజుకు సాషారంగప్డి ర్ాజు యొదే నుండి ఆదదశములను
తీసుకునేవార్మ. ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, నిర్గ మకాండము దదవుని మందిర్మును కేవలం ఒక ఆర్ాధ్న
సా లము కంటే ఉనితమైనదిగా ప్ర్శచయం చదసత ుంది. అది ఆయన ర్ాజర్శక యుదధ గుడార్మైయునిది. ఆ

విధ్ంగా, ఇశాీయిేలు స్టైనయము ఈ మందిర్ము వదే నే తమ దెవి
ై క ర్ాజు ఎదుట సాషారంగప్డదవార్మ మర్శయు
ఇశాీయిేలు యొకు దెవి
ై కమన
ై ర్ాజు ఇశాీయిేలు స్టన
ై యమునకు ఆదదశములను ఇచదువాడు.

మంద్ిర్ము కొర్క్ు హెచురిక్లు (24:12-31:18). మోషత అధికార్ము మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు

మందిర్మును గూర్శున నివేదక
ి మూడు ప్రధానమైన భాగములుగా విభాగశంచబడుతుంది. మొదటిగా, నిర్గ మ.
24:12-31:18లో మందిర్ము కొర్కు మోషతకు దదవుడిచిున హెచుర్శకలు ఉనాియి. ప్ది ఆజా లను ర్ాతి

ప్లకల మీద స్ట్వకర్శంచమని దదవుడు మోషతకు ఇచిున పిలుప్ుతో నిర్గ మ. 24:12-18లో మందిర్ము కొర్కు
దదవుని యొకు హెచుర్శకలు ఆర్ంభ్మయ
ై ాయయి. తర్మవాత మందిర్ము కొర్కు దదవుడిచిున విశేషమన
ై

హెచుర్శకలు 25:1-31:17లో వారయబడియునాియి. మందిర్ములో ఉండవలస్టిన వసుతవులు మర్శయు
నిర్ాుణ విధానములను గూర్శు వివర్ణాతుకమైన వర్ినలను ఈ హెచుర్శకలు ఇచాుయి. యాజకులు,
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శిలుపలు, మర్శయు నప్
ై ుణయముగల ప్నివార్శ కొర్కు సూచనలు ఇసూ
త మందిర్ములో ప్ని చదయువార్శని

గూర్శు మర్శయు ఆచార్ములను గూర్శు కొనిి మార్గ దర్ికాలను కూడా దదవుడు స్టలవిచాుడు. ప్రతి వార్ము

పాటించవలస్టిన విశాీంతి దినమును గూర్శు ఆయన సూటిగా హెచుర్శకలను ఇచాుడు. ఈ వివర్ముల యొకు
సంఖ్య మర్శయు వశ
ై ాలయత దదవుని యొకు ర్ాజర్శక యుదధ గుడార్ములో కొనిి నియమములను

పాటించవలస్టిన పారముఖ్యతను ప్రతిబింబిసాతయి. తర్మవాత, హెచుర్శకలను గూర్శున ఈ ముఖ్య అంశముల
తర్మవాత, నిర్గ మ. 31:18లో మోషత ప్ది ఆజా లను కల్వగశయుని ర్ాతి ప్లకలను విజయవంతముగా

ప ందుకొనుటను మనము చూసాతము. మందిర్ము కొర్కు దదవుడిచిున సూచనలకు ఇది ముగశంప్ుగా
ఉనిది.

ఇప్ుపడు, ఈ భాగములో అనేక సందర్భములలో, స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే ఉని

ఇశాీయిేలీయులకు మాతరమే తన నియమములు వర్శతంచవని దదవుడు సపషర ముగా సూచించాడు. అవి
నిర్గ మకాండములోని ర్ండవ-తర్ము శరీతల కొర్కు కూడా ఇవవబడినవి. నిర్గ మ. 27:21; 28:43; 29:9
మర్శయు 42; 30:21; మర్శయు 31:16 వంటి చోటో, “వార్శ తర్తర్ముల వర్కు నితయమన
ై కటర డి” అను

మాటను అనేక విధాలుగా దదవుడు ఉప్యోగశంచాడు. మందిర్ము కొర్కు ఇవవబడిన హెచుర్శకలలో ప్లు

అంశములను భ్విషయత్ తర్ములవార్మ ఏ విధ్ంగా ఆచర్శంచాలో ఇది సూచించింది. అవును, వాసత విక శరీతల
కొర్కు ఈ సమీకర్ణముల యొకు బిందువులు చాల సపషర ముగా ఉండినవి. దదవుడు మందిర్ము కొర్కు
ఇచిున హెచుర్శకలను వార్మ తమ దినములలో కూడా పాటించవలస్టియుండెను.

నిర్గ మక ండములో వరిణంచబడిన విధముగ మంద్ిర్మును నిరిాంచు విధఘనములో,
అనగ సత ంభములు మరియు క్ర్రలతో ద్ఘనిని నిలువబటిర , అద్ి క్ద్ులునద్ిగ

ఉండునటు
ల ద్ఘనిని విపిు మోసుకొని వెళల లటక్ు వీలుగ నిరిాంచబడిన విధఘనములో

అనేక్ పో లక్లు ఉనఘనయి. ఐగ్ుపతతలో వేరేవర్చ క లములక్ు పో లక్లు ఉనఘనయి, క ని
అబు స్టింబల్ ద్ేవ లయము యొద్ే ర మస్టేసు II చేస్టన
ి క ద్ేషు యుద్ధ మునక్ు
విశేషముగ ఎక్ుకవ పో లక్లు ఉనఘనయి, ఇద్ి క ద్ేషు యుద్ధ మును జఞాపక్ము

చేసుక్ుంటుంద్ి, మరియు అతడు ద్ీనిలో జయమును పొ ంద్ఘనని ద్ఘవ చేశ డు, క ని
అతడు ఏద్ొ క్ విధముగ పర ణఘలతో బయటపడఘ్డని చఘలా మంద్ి పండితులు

నముాతఘర్చ. అయితే అబు స్టింబల్ గోడ మీద్ అతని గ్ుడఘర్మును, అతని సొ ంత

యుద్ధ గ్ుడఘర్మును వరిణంచు ఒక్ చితరము ఉననద్ి, మరియు ద్ఘనిలో మంద్ిర్మునక్ు
ఉనన అవే కొలతలు ఉనఘనయి, చతుర్సర క ర్ములో లోపల గ్ద్ి ఉననద్ి, అద్ి అతని
స్టింహాసనము ఉండు గ్ద్ి అయుయండవచుు, మరియు లోపటి గ్ద్ికత రెండింతల

వెైశ లయమునన పొ డవ టి గ్ద్ి ఉంద్ి, మరియు ద్ఘనికత బయట మంద్ిర్ము యొక్క
వెలుపల ఉననటేల ద్ీర్ా చతుర్సర క ర్ములో పర ంగ్ణము ఉననద్ి. అంతేగ క్,

సంఖ్ాయక ండములో వరిణంచబడిన విధముగ నే, తన గ్ుడఘర్ము యొక్క నఘలుగ్ు
ద్ిక్ుకలలో నఘలుగ్ు గ్ుంపతల స్టపైనయము ఉననటు
ల ఆ చితరము చూపపడుతుంద్ి.
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మంద్ిర్ము చుటట
ర క్ూడఘ మొద్టిగ లేవీయులు, అటు తర్చవ త నఘలుగ్ు ద్ిశలలోను
మూడు గోతరముల పరజల యొక్క నఘలుగ్ు గ్ుంపతలు ఉండేవి.

— డా. డగో స్ గోీప్పప
వెైఫలయము మరియు పతనర్చద్ధ ర్ణ (32:1-34:35). మందిర్ము కొర్కు దదవుడు హెచుర్శకలను ఇచిున
తర్మవాత, నిర్గ మ. 32:1-34:35లో స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే ఇశాీయిేలు యొకు వఫ
ై లయమును మర్శయు
ప్ునర్మదధ ర్ణను మోషత జఞాప్కము చదసుకునాిడు. ఈ అధాయయములు మూడు ప్రధానమన
ై దశలుగా
విభాగశంచబడతాయి. 32:1-35లో, స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే బంగార్మ దూడ యొకు ప్రతిమను
ఆర్ాధించుట దావర్ా ఇశాీయిేలీయులు దదవునితో తమ నిబంధ్నను ఉలో ంఘించార్మ అని మనము

చదువుతాము. మోషత తనను తాను ఇశాీయిేలుతో గుర్శతంచుకొని, వార్శ కొర్కు విజఞాప్న చదశాడు కాబటిర, ఈ

అధాయయములు మోషత యొకు అధికార్మును సమర్శాసత ాయి. తన జీవితమును ప్ణంగా పటిర, మోషత విజఞాప్న
చదస్టి ఇశాీయిేలుపైన దదవుని దయను ప ందాడు. మర్శయు దదవుడు దదశమును ప్ూర్శతగా నాశనము చదయలేదు.
తర్మవాత, నిర్గ మ. 33:1-23లో ఉని ఈ భాగము యొకు ర్ండవ దశ, దదవుని అనుప్స్టిాతి వలన

కల్వగశన భ్యము మీద దృషిరపడుతుంది. వంటనే దదశమును నాశనము చదయనని ఒప్ుపకొనిన తర్మవాత,

దదవుడు మోషతను ముందుకు కదలమని ఆజఞాపించాడు. మార్గ మధ్యములో తాను ఇశాీయిేలును నాశనము
చదస్టత అవకాశం ఉంది కాబటిర దదవుడు తన సనిిధిని వార్శ మధ్య నుండి తీస్టివేసత ానని దదవుడు స్టలవిచాుడు.

అయితద మోషత మర్ొకసార్శ దదశము కొర్కు నిలువబడి, ఇశాీయిేలు కొర్కు విజయవంతముగా విజఞాప్న చదస్టి,
దదవుని అనుప్స్టిాతి అను భ్యమును తొలగశంచాడు.

34:1-35లో ఉని ఈ భాగములోని మూడవ దశ, ఇశాీయిేలుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న

ప్ునర్మదధ ర్ణను గూర్శునది. తన నిబంధ్నను ప్ునర్మదధ ర్శంచుట దావర్ా తాను ఇశాీయిేలుతో కలస్టి కనానుకు
వళ్తతనని దదవుడు నిర్ాార్శంచాడు. నిబంధ్న యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ సమయములో మోషత చదస్టిన

ప్రభావవంతమన
ై విజఞాప్నలను గూర్శు నివేదించుట దావర్ా ఈ అధాయయము ఇశాీయిేలు నాయకునిగా
మోషతను ఘనప్ర్మసుతంది.

మంద్ిర్ నిర ాణము పూరిత అగ్ుట (35:1-40:38). చివర్శగా, మోషత అధికార్ము మర్శయు ఇశాీయిేలు

యొకు మందిర్మును గూర్శున భాగము నిర్గ మ. 35:1-40:58లో మందిర్ నిర్ాుణము ప్ూర్శత అగుటతో

ముగుసుతంది. 35:1-3లో ప్రతి వార్ము పాటించవలస్టిన విశాీంతి దినమును గూర్శు జఞాప్కము చదయుటతో ఈ
అధాయయములు ఆర్ంభ్మవుతాయి. తర్మవాత 35:4-39:43లో మందిర్మును నిర్శుంచి దానిలోని

కార్యకలాపాలను ఆర్ంభంచమని దదవుడు మోషతకు ఆజా ఇచాుడు. నిర్గ మ. 40:1-33 మందిర్ము యొకు

వాసత విక కటర డమును వర్శిసత ుంది. మందిర్ము యొకు కటర డము, అనగా దదవుని ర్ాజర్శక యుదధ గుడార్ము
దదవుడు ఇంతకు ముందు ఇచిున హెచుర్శకలను సంప్ూర్ిముగా ఎలా నర్వేర్ుగల్వగశనదో ఈ వచనములలో
ఉని వివర్ాలు తెల్వయజేసత ాయి. మందిర్మును ప్ూర్శత చదయుట వలన దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఇచిున
ఆశీర్ావదముతో 40:34లో ఈ భాగము ముగుసుతంది.
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ఇశాీయిేలు మీద దదవుని ఆశీర్ావదమును గూర్శున చివర్శ దృశయము మర్ొకసార్శ మోషత యొకు

అధికార్ము మీద దృషిరపడుతుంది. దదవుని మందిర్ములోని నియమములనిిటిని ఆచర్శంచుట దావర్ా
మోషతకు సమర్శపంచుకోమని ఇది వాసత విక శరీతలను పల ర తిహించింది, తదావర్ా వార్మ కూడా దదవుని

ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటార్మ. ఈ ప్ుసత కము యొకు ఆఖ్ర్శ వచనముల ైన నిర్గ మ. 40:36-38ని
వినండి:
మేఘము మంద్ిర్ముమీద్నుండి పపైకత వెళల లనపతుడలల ను ఇశర యిేలీయులు పరయాణమై
పో యిరి. ఇద్ే వ రి పరయాణ పద్ధ తి. ఆ మేఘముపపైకత వెళలనియిెడల అద్ి వెళల ల

ద్ినమువర్క్ు వ ర్చ పరయాణము చేయక్ుండిరి. ఇశర యిేలీయులంద్రి క్నునల ఎద్ుట
పగ్టివళ
ే యిెహో వ మేఘము మంద్ిర్ముమీద్ ఉండను. ర తిరవేళ అగిన ద్ఘనిమీద్

ఉండను. వ రి సమసత పరయాణములలో ఈలాగ్ుననే జరిగన
ె ు (నిర్గ మ. 40:36-38).
కనాను వప్
ై ునకు ఇశాీయిేలు చదస్టన
ి ప్రయాణములను మహిమకర్ముగా కోీడీకర్శంచుట దావర్ా మోషత

ఈ ప్ుసత కమును ముగశంచాడు. మొదటి తర్మువార్మ మందిర్ము కొర్కు మోషత ఇచిున హెచుర్శకలకు

సమర్పణ కల్వగశయుండిర్శ కాబటిర దదవుని సనిిధి వార్శతో నిల్వచియుండినది అని అతడు చూపాడు. ర్ండవ

తర్ము శరీతలు కూడా తమ స ంత కనుిలతో దదవుని యొకు అదుభతమన
ై సనిిధిని చూస్టత అవకాశము

ఉండినది. మర్శయు వార్మ వాగాేన దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు ముందుకు కొనసాగుచుండగా దదవుని
సనిిధి వార్శతో ఉండాలని వార్మ ఆశించియుంటే, వార్మ మోషత ఇచిున మందిర్ప్ు హెచుర్శకలకు — వార్శ
దెైవిక ర్ాజు యొకు ర్ాజర్శక యుదధ గుడార్ము కొర్కు ఇవవబడిన హెచుర్శకలకు — సమర్పణ
కల్వగశయుండవలస్టియుండెను.

ఇప్పటి వర్కు మనము కొనిి ఆర్ంభ్ ప్ర్శగణలను, నిర్గ మకాండము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు

విషయములను చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన మూడవ ముఖ్య అంశమును చూడవలస్టియునాిము:
ఈ ప్ుసత కములోని ముఖ్య అంశములు. నిర్గ మకాండములో వాసత విక శరీతల యొకు జీవితముల మీద

ప్రభావమును చూపిన కొనిి అతయంత పారముఖ్యమన
ై విషయములు ఏవి? మర్శయు నేడు కరస
ీ త ు అనుచర్మల
కొర్కు ఈ ముఖ్య అంశములు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడాల్వ?

ముఖ్య అంశములు
ఈ పాఠం అంతటిలో, ఇశాీయిేలు మీద మోషత యొకు నిల్వచియుండు అధికార్మును ఎతిత చూప్ుటకు
నిర్గ మకాండము ఎలా వారయబడిందో మనము చూశాము. ఈ అంశము ఎంత పారముఖ్యమయ
ై ునిప్పటికర, ఈ
గీంథములో ఈ ఒకు అంశము మాతరమే లేదను విషయమును మనమప్ుపడు జఞాప్కముంచుకోవాల్వ. ఈ
లేఖ్నములు మోషత యొకు అధికార్మును సమర్శాంచుచునిప్పటికర, ఈ పారముఖ్యమన
ై , ఐకయప్ర్చు
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అంశమునకు అనుబంధ్ములో ఉని అనేక ఇతర్ విషయముల మీదికి దృషిరని మళిో ంచుట దావర్ా వార్మ
దీనిని చదసత ార్మ.

మోషే అధిక ర్ము మాతరమేగ క్ నిర్గ మక ండము అనేక్ ఇతర్ అంశములను ఏ విధంగ

అలులతుంద్ి అంటే, ద్ఘనిని మనము అనేక్ భిననమైన విధఘనములలో కోరడీక్రించవచుు.
అయితే ద్ేవతని ర జయమును ఈ పతసత క్ము ఏ విధంగ ఉద్ఘాటిసత ుంద్ో విశద్పర్చుట ఈ
పతసత క్ములోని ముఖ్య అంశములను కోరడీక్రించుటక్ు అతయంత ఉపయోగ్క్ర్మైన

పరణఘళ్లక్లలో ఒక్టిగ ఉననద్ి. ఇపతుడు, ఈ అంశము బైబిలు అంతంటిలో ఉననద్ి,

మరియు కొరతత నిబంధనలో ఇద్ి సంపూర్ణ తను పొ ంద్ుతుంద్ి, క బటిర ఈ పతసత క్ములో ఈ
అంశమును గ్ూరిు చరిుంచుట మనక్ు చఘలా పర ముఖ్యమైయుననద్ి. ఇపతుడు,

కొనినస ర్చల ఆధునిక్ కెస
ై త వతలు నిర్గ మక ండములోని ఈ కోణమును చూడలేర్చ, క ని

స్ట్నఘయి పర్వతము యొద్ే ద్ేవతడు ఇశర యిేలు ద్ేశమును ఒక్ నమాక్మైన ద్ేశముగ
ర్ూపించిన విషయమును గ్ూరిు, తర్చవ త ఆయన వ రిని వ గే న భూమిలో
ర జయముగ ఉండునటు
ల , తర్చవ త లోక్మంతటికత వ యపించునటు
ల స్టిద్ధపర్చిన

విషయమును గ్ూరిు నిర్గ మక ండము మాటాలడుతుంద్ని మనక్ు తలుసు. క బటిర , ఈ
పతసత క్ములో ద్ేవతని ర జయము మీద్ ఈ ఉద్ఘాటనను మనము చూసత ము, క ని

నిర్గ మక ండము ద్ేవతని చిత్రరక్రించు విధఘనమును గ్మనించుట ద్ీనిని చూచుటక్ు ఒక్
ఉతత మమన
ై మార్గ ముగ ఉననద్ి. నిర్గ మక ండములో ద్ేవతడు పరధఘనమైన ప తరగ

ఉనఘనడు, మరియు ఇద్ి ద్ేవతని గ్ూరిు అనేక్ విషయములను తలయజేసత ుంద్ి, క ని
పర ధమిక్ముగ ద్ేవతడు ఇశర యిేలునక్ు ర జు అని ఇద్ి ఉద్ఘాటిసత ుంద్ి.

— డా. ర్శచర్డ్ ఎల్. పారట్ర జూ.
నిర్గ మకాండము లేఖ్నమంతటిలో దదవుని ర్ాజు అని సపషర ముగా సంబో ధించిన మొదటి

ప్ుసత కమయ
ై ునిది. నిర్గ మ. 15:1-18లో, ఇశాీయిేలీయులు ఆర్శన నేల మీద ఎర్ీ సముదరమును దాటిన

తర్మవాత, మోషత మర్శయు ఇశాీయిేలీయులు యిెహో వా కొర్కు ఒక పాట పాడార్మ. ఈ పాటలోని మాటలు

నిర్గ మకాండములోని మొదటి తర్మువార్మ మర్శయు ర్ండవ తర్మువార్శ యొకు అనుభ్వములను కల్వపి
తెల్వయజేసత ుంది. ఇది దదవుడు ఇంతకుముందు ఐగుప్ుత నుండి ఇశాీయిేలును విమోచించిన విధానము మీద,

మర్శయు కనాను జయించి సావధీనప్ర్చుకొనుటలో ఇశాీయిేలు భ్విషయతు
త లో ప ందబో వుచుని సఫలత మీద
దృషిరపడుతుంది. ఆసకితకర్ముగా, సముదరము యొదే మోషత ప్ల్వకిన చివర్శ మాటలు ఐగుప్ుత నుండి ఇంతకు
ముందు ప ందిన విమోచనను మర్శయు భ్విషయతు
త లో కనానును జయించి, సావధీనప్ర్చుకొనుటను కల్వపి
దదవుని ర్ాజతవము యొకు ఆధీనములో ఉంచుతాయి. నిర్గ మ. 15:18లోని ఈ మాటలతో మోషత దదవుని
సుతతించిన విధానమును వినండి:
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యిెహో వ నిర్ంతర్మును ఏలువ డు (నిర్గ మ. 15:18).
ఈ వచనము సూచించుచునిటు
ో , నిర్గ మకాండములోని ర్ండు తర్ముల కొర్కు దదవుడు చదస్టిన

అదుభత కార్యములు ఇశాీయిేలు యొకు దెవి
ై కమన
ై ర్ాజుగా, “నిర్ంతర్ము ఏలువానిగా” ఆయన యొకు
మహిమను కనుప్ర్చాయి.

దీని వలుగులో, మోషత దినములలో నిర్గ మకాండము దదవుని ర్ాజతవమును ఉదాఘటించిన నాలుగు

విధానములను ప్ర్శగణంచుట దావర్ా నిర్గ మకాండములోని అంశములను అమర్ముట సహాయకర్ముగా

ఉంటుంది. మొదటిగా, నిర్గ మ. 1:1-4:31లో ఇశాీయిేలుతో చదయబడిన ర్ాజర్శక నిబంధ్నను నర్వేర్మువానిగా
దదవుని చూదాేము. ర్ండవదిగా, నిర్గ మ. 5:1-18:27లో ఇశాీయిేలు యొకు విజయుడెైన ర్ాజర్శక

యుదధ శూర్మనిగా దదవుని మీద నిర్గ మకాండము పటిరన విశేషమైన ధాయసను మనము చూదాేము. తర్మవాత,
నిర్గ మ. 19:1-24:11లో ర్ాజర్శక నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ై దదవుడు అను అంశమును
ర ును ఇచుువాడెన

ప్ర్శశీల్వదాేము. చివర్శగా, నిర్గ మ. 24:12-40:38లో ఇశాీయిేలు యొకు ప్రసత ుత యుదధ శూర్మడెైన దదవుడు

అను అంశమును ప్ర్శగణదాేము. ర్ాజర్శక నిబంధ్నను నర్వేర్మువాడెైన దదవుడు అను అంశముతో ఆర్ంభంచి,
ఈ అంశములనిిటిని ఒకొకుటిగా చూదాేము.

నిబంధనను నెర్వేర్చువ డు (1:1-4:31)
ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజర్శక నిబంధ్నను నర్వేర్మువానిగా దదవుడు అను అంశము నిర్గ మకాండము

గీంథమంతటిలో కనిపిసత ుంది, కాని నిర్గ మ. 1:1-4:31లో ఇది పారధ్మికముగా ఉదాఘటించబడింది. ఈ

అధాయయములు మోషత జననమునకు ముందు కాలము నుండి ఇశాీయిేలు మీద నాయకునిగా మోషత ఎదుగు
వర్కు జర్శగన
శ సనిివేశములను తెల్వయజేసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మ. 2:24ను వినండి, అకుడ మనము
ఇలా చదువుతాము:

క గ ద్ేవతడు [ఇశర యిేలీయుల] మూలుగ్ును విని, అబారహాము ఇస సక్ు యాకోబులతో
తఘను చేస్టిన నిబంధనను జఞాపక్ము చేస్టక
ి ొనెను (నిర్గ మ. 2:24).

ఈ వచనము చాలా పారముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే దదవునికి భ్యప్డిన మంతరసానులను దదవుడు
దీవించాడు అని స్టలవిచిున చోట ఉని ఒక కుోప్త ప్రసత ావన మినహా, నిర్గ మకాండములో దదవుని గూర్శు ఇకుడ
మొదటిసార్శ ప్రసత ావించబడింది. కాబటిర, ఆర్ంభ్ము నుండద, నిర్గ మకాండము దదవుని ర్ాజర్శక నిబంధ్నను
నర్వేర్మువానిగా, “ఆయన చదస్టిన నిబంధ్నను జఞాప్కము చదసుకునివానిగా” ప్రసత ుతిసుతంది.

లేఖ్నములు దదవుని గూర్శు మర్శయు ఆయన నిబంధ్నలను గూర్శు ప్రసత ావించిన ప్రతిసార్శ, అవి

ఇశాీయిేలు యొకు దెవి
ై కమన
ై ర్ాజుగా ఆయన మీద ప్ర్శప్ూర్ిముగా దృషిరప్డతాయి. బెైబిలు కాలములో,

ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలో ఉని ర్ాజులు ఇతర్ దదశములతో ఒప్పందములను చదసుకుని విధ్ముగానే
దదవుడు తన ప్రజలతో నిబంధ్నలను చదశాడు. నేడు, ఈ అంతర్ాజతీయ ఒప్పందములను మనము “ప్రభ్ువుసామంత ఒప్పందములు” అని పిలుసాతము. ఈ ఒప్పందములో, గొప్ప ర్ాజులు, లేక సుజర్న
ై ో ు, చిని
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ర్ాజులతో, లేక సామంతులతో మర్శయు వార్శ దదశములతో కొనిి గంభీర్మన
ై ఒప్పందములను

చదసుకునేవార్మ. ఇశాీయిేలు యొకు నముకమన
ై నిబంధ్నను నర్వేర్మువానిగా దదవుడు కూడా వార్శ యొకు
దెైవికమన
ై ర్ాజు అని ఇశాీయిేలీయులు అర్ాము చదసుకునాిర్మ. మర్శయు మోషత దినములలో కార్యములు

చదయుట దావర్ా ఇశాీయిేలు యొకు పితర్మలతో చదస్టిన నిబంధ్నలను ఆయన నర్వేర్ాుడు. కాబటిర, మోషతతో
దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్న ఇంతకు ముందు ఇశాీయిేలు పితర్మలతో చదయబడిన నిబంధ్నల కంటే భనిమన
ై ది
కాదు. వాసత వానికి, అది వాటి యొకు నర్వేర్మపగా ఉనిది. దదవుడు మోషతకు తన పతర్మను
బయలుప్ర్చినప్ుపడు నిర్గ మ. 3:14-15లోని ఈ ఉదాఘటనను వినండి.

నేను ఉననవ డను అనువ డను. ఇశర యిేలీయులతో నీవత ఇలా చపువలెను: ...

ఉండుననువ డు మీయొద్ే క్ు ననున పంపప[ను]... మీ పితర్చల ద్ేవతడైన యిెహో వ ,
అనగ అబారహాము ద్ేవతడు ఇస సక్ు ద్ేవతడు యాకోబు ద్ేవతడునెన
ై యిెహో వ మీ
యొద్ే క్ు ననున పంపప[ను]... (నిర్గ మ. 3:14-15).

ఐగుప్ుతలో ఉని ఇశాీయిేలీయులకు తనను మూడు పతర్ోతో ప్ర్శచయం చదయమని దదవుడు ఇకుడ

మోషతకు చెపిపన విషయమును గమనించండి: “నేను ఉనివాడను అనువాడను,” “ఉండుననువాడు,”
మర్శయు “యిెహో వా.”

ర్ాజర్శక నిబంధ్నను నర్వేర్మువానిగా ఈ పతర్ో మ దదవునితో ఏ విధ్ముగా అనుబంధ్ం కల్వగశయునాియో

అర్ాము చదసుకొనుటకు, ఈ మూడు పతర్ో మ ( הָ יָהహయహ్) అను ఒకే హెబ్రర కిీయా ప్దమునకు చెందినవని

మనము అర్ాము చదసుకోవాల్వ. ఈ ప్దము చాలా సార్మో “ఉండుట” అను అర్ామునిచుు ఒక కియ
ీ ా ర్ూప్ము
దావర్ా అనువదించబడుతుంది. “నేను ఉనివాడను అనువాడను” — లేక హెబ్రర భాష అనువదించునటు
ో

“నేను ఉండబో వువాడను అనువాడను” — మర్శయు కుోప్త ప్దమన
ై , “ఉనివాడను,” లేక “ఉంటాను”లో కియ
ీ
యొకు మొదటి-ప్ుర్మష ర్ూప్ములు ఉనాియి. అయితద “యిెహో వా” అని అనువదించబడిన పతర్మకు
మర్శకొంత వివర్ణ ఇవవవలస్టియునిది.

“యిెహో వా” అను ప్దము, దెవి
ై కమైన టెటారగమేషన్ ను, అనగా “YHWH” అని తర్చుగా

అనువదించబడు దదవుని యొకు నాలుగు-అక్షర్ముల హెబ్రర నామమమును అనువదిసత ుంది. ఈ ప్దమును

“యాహవవ” అని ఉచుర్శంచాలని ఈ మధ్య కాల ప్ుర్ావసుతశాసరత ఆవిషుర్ణములు సూచించాయి. యాహవవ అను
ప్దమును తర్చుగా “యిెహో వా” అని అనువదిసత ార్మ. అయితద ఇది “హయహ్” అను కియ
ీ ా ప్దము యొకు

తృతీయ-ప్ుర్మష ర్ూప్మును ఉప్యోగశసత ుంది మర్శయు దీనిని “ఆయన ఉనాిడు” లేక “ఆయన ఉంటాడు”
అని అనువదించవచుు. వాసత వానికి, హెబ్రర భాషలోని కొనిి సంకేతములను ఉప్యోగశసత ు, దీనిని “ఆయన
ఉండగోర్మచునాిడు” లేక “ఆయన ఉండాలని ఆశించుచునాిడు” అని కూడా అనువదించవచుు. ఈ

కీమమును అనుసర్శంచి, “నేను ఉనివాడను అనువాడను” అను మాటను “నాకు నచిున విధ్ముగా నేను
ఉండగోర్మచునాిను” అని అనువదించవచుు. మర్శయు “ఉండుననువాడు”ను “నేను ఉండగోర్మచునాిను”
అని అనువదించవచుు.
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ఈ అవగాహన సర్శయిెైనదద అని అనుకుంటే, ఈ వచనములలో యాహవవ అను పతర్మ, మర్శయు దీనికి

సంబంధించిన పతర్ో మ, దదవుడు తన నిబంధ్న వాగాేనములను సవయంగా నర్వేర్ముచునాిడు అని సూటిగా

తెల్వయజేయుచునాియి. మర్ొక మాటలో, ఆయన ఇశాీయిేలు పితర్మలతో చదస్టన
ి నిబంధ్న వాగాేనములను
సంప్ూర్ిము చదయుట దావర్ా ఆయన వాటిని నర్వేర్ముచునాిడు.

దదవుడు తన నిబంధ్న వాగాేనములను నముకముగా నర్వేర్ముచునాిడు అని మోషత ఎందుకు

ఉదాఘటించాడో చూచుట అంత కషర మైన ప్ని ఏమి కాదు. ఆదికాండము 15:14లో, అనయ దదశములో కషర ముల
నుండి ఇశాీయిేలును విమోచిసాతనని దదవుడు వాగాేనము చదశాడు. దదవుడు ఈ వాగాేనమును తమ

దినములలో నర్వేర్ముచునాిడని మోషత యొకు శరీతలు తెలుసుకొనవలస్టియుండెను. భ్ూత, వర్త మాన,

భ్విషయత్ కాలములలో వార్మ ప ందు ప్రతి ఆశీర్ావదము, వార్శ దెైవిక ర్ాజు తమ పితర్మలతో చదస్టిన నిబంధ్నను
నర్వేర్ముటకు ఫల్వతముగా ఉనిదని వార్మ చూడవలస్టియుండెను.

అనేక విధాలుగా, కరస
ీ త ు అనుచర్మల విషయములో కూడా ఇదద వాసత వమయ
ై ునిది. ఇశాీయిేలు

పితర్మలతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలనిిటిని దదవుడు మన వర్త మాన, భ్ూత, భ్విషయత్ కాలములలో

నర్వేర్ముచునాిడు. అబారహాముతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న యొకు అంతిమ నర్వేర్మప కరీసత ు ర్ాజయము

యొకు ఆవిషుృతములో, అనగా ఆయన మొదటి ర్ాకడలో జర్శగశంది అని లూకా 1:68-73 వంటి లేఖ్న
భాగములు మనకు బో ధిసత ాయి. దీనితో పాటు, కరీసత ు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో దదవుని మర్శయు
ఆయన అబారహాముకు ఇచిున వాగాేనములను నముుట కొనసాగశంచాల్వ అని గలతీ. 3:15-18 వంటి

వాకయభాగములు బో ధిసత ాయి. అంతదగాక, కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో, ఇశాీయిేలు పితర్మలకు

దదవుడిచిున వాగాేనముల యొకు నర్వేర్మపగా కరీసత ులో మనము మహిమకర్మైన నితయ ప్రతిఫలమును
ప ందుతామని ర్ోమా. 4:13 వంటి వచనములు బో ధిసత ాయి.

మనము కరీసత ులో ఉనాిము. కరస
ీ త ు అబారహాము నిబంధ్నకు వార్సునిగా ఉనాిడు. మర్శయు

అబారహాముతో తాను చదస్టన
ి నిబంధ్నను నర్వేర్ముటలో దదవుడు విఫలముకాడు. ఇశాీయిేలు యొకు

నిబంధ్నను నర్వేర్ము ర్ాజుగా దదవుని బయలుప్ర్చు నిర్గ మకాండములోని ప్రతి వాకయభాగములో నుండి ఇవి
మర్శయు దీనిని పల ల్వన అనువర్త నములు బయలువసాతయి.
ద్ేవతడు తన నిబంధన పటల ఎలల పతుడు నమాక్ముగ ఉనఘనడని నిర్గ మక ండము
క్నుపర్చసుతంద్ి, ఎంద్ుక్ంటే ఇశర యిేలు సంతఘనము మోషేక్ు విరోధముగ

తిర్చగ్ుబాటు చేస్టన
ి పతుడు మరియు మునుపటి క లములో ద్ేవతడు వ రి

జీవితములలో చేస్టన
ి క ర్యములను గౌర్వించనపుటికీ క్ూడఘ, వ రిని విమోచించుటక్ు
ద్ేవతడు తన వ గే నములను నెర్వేర ుడు. వ రి తిర్చగ్ుబాటు క ర్ణంగ ద్ేవతడు

వ రిని విడచిపపటరలేద్ుగ ని, వ రిని విమోచించఘలని ఆయన క్లగియుండిన లక్షయమును
ఆయన స ధించుటక్ు ముంద్ుక్ు స గ డు. మరియు మనలను ఆయనక్ు ద్గ్గ ర్గ
లాగ్ుకొనుటక్ు ఆయన ఈ లక్షయమును మనంద్రి కొర్క్ు ఉంచఘడు. ద్ేవతని నుండి

మనము ఎంత ద్ూర్మన
ై పుటికీ, ద్ేవతడు మనలను ఆయనక్ు ద్గ్గ ర్గ లాగ్ుకొనుటక్ు
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పరయతినసూ
ి వ ర్ముగ ఉననపుటికీ, మనలను
త నే ఉంటాడు. మనము ఎంత విరిగన
క్టురటక్ు మరియు మనలను గ్ృహమునక్ు తోడొ కని వెళల లటక్ు ఆయన మనక్ు

ద్గ్గ ర్గ వసత డు. క బటిర , నిర్గ మక ండము ద్ేవతడు మనలను పిలచిన జీవితము
యొక్క పరతిబింబముగ ఉననద్ి. మరియు ఆయన మనలను విమోచించుటక్ు
స్టిద్ధముగ ఉనఘనడు. వ సత వ నికత, నిర్గ మక ండము విమోచనను గ్ూరిున
గ్రంథమైయుననద్ి. పరజలు పడిపో యార్చ మరియు వ రికత విమోచన

అవసర్మైయుండను, మరియు మనము క్ూడఘ పరతి రోజు ఇలానే పడిపో తుంటాము.
మరియు ద్ేవతడు తన పనిని చేసత డు. మనము ఆయన క్ృప నుండి ద్ూర్ముగ

వెళల లటక్ు పరయతినంచినపతుడు క్ూడఘ మనలను ద్గ్గ ర్గ లాగ్ుకొనుటలో ఆయన
ఉతత ముడైయునఘనడు.

ర్వ. డా. స్టిపిరయన్ క. గుచియిేండ
ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజర్శక నిబంధ్నను నర్వేర్మువానిగా దదవుడు అను ముఖ్యమైన అంశముతో

పాటుగా, నిర్గ మకాండము 5:1-18:27లో ఇశాీయిేలు యొకు విజయుడెన
ై ర్ాజర్శక యుదధ శూర్మనిగా దదవునిపై
ఉంచబడిన ఉదాఘటనను చూదాేము.

విజయుడైన యుద్ధ శూర్చడు (5:1-18:27)
యుదధ ములో జయమును దెవి
ై క మర్శయు మానవ ర్ాజులకు ఆపాదించుట ఎంత సామానయమైన

విషయమో మోషత దినములలోని ప్రతి పదే ర్ాజయములో జర్శగన
శ ప్ుర్ావసుతశాసత ర ఆవిషుర్ణలు

తెల్వయజేసత ాయి. కాబటిర, ఇశాీయిేలు యొకు విజయుడెైన యుదధ శూర్మనిగా దదవునికి కొంత భ్ూమికను
ఇచిునా, ఆయన ఇశాీయిేలు యొకు విజయుడెన
ై ర్ాజుగా ఉనాిడనుటకు అది సూచనగా ఉనిది.

మొదటిగా మోషత ఐగుప్ుతలో ఉనిప్ుపడు ఇశాీయిేలు యొకు విజయుడెన
ై ర్ాజర్శక యుదధ శూర్మనిగా

దదవుని మనము చూదాేము. తర్మవాత మోషత మర్శయు ఇశాీయిేలీయులు ఐగుప్ుత నుండి స్ట్నాయికి

ప్రయాణము చదస్టన
ి ప్ుపడు ఈ అంశమును మనము ప్ర్రక్షిదే ాము. ఐగుప్ుతలో మోషతతో ఆర్ంభదాేము.

ఐగ్ుపతతలో
ఈ అంశము నిర్గ మకాండము అంతటిలో కనిపిసత ుంది, కాని 5:1-13:6లో ఇశాీయిేలు యొకు

విమోచన సందర్భములో దీనిని మనము విశేషముగా చూసాతము. ఐగుప్ుతకు విర్ోధ్ముగా దదవుడు ఇచిున

ఆశుర్యకర్మైన తీర్మపలు మోషత అధికార్మును సమర్శాంచాయి; ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజర్శక యుదధ శూర్మనిగా
అవి దదవుని విజయమును కూడా కనుప్ర్చాయి.

నిర్గ మ. 12:12లో, తాను ఇచిున అతి గొప్ప తీర్మప, ప్సాు తీర్మపను దదవుడు ఈ విధ్ంగా

కోీడీకర్శంచాడు:
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ఆ ర తిర నేను ఐగ్ుపతతద్ేశమంద్ు సంచరించి, ఐగ్ుపతతద్ేశమంద్ల మనుషుయలలోనేగ ని

జంతువతలలోనేగ ని తొల సంతతియంతయు హతముచేస్టి, ఐగ్ుపతత ద్ేవతలక్ంద్రికతని
త్రర్చు త్రరెుద్ను; నేను యిెహో వ ను (నిర్గ మ. 12:12).

ఈ వచనములో దదవుడు “నేను యిెహో వాను” లేక నేను [యాహవవను]” అని ప్రకటించాడు. ఇకుడ
మర్ొకసార్శ, తన నిబంధ్నను నర్వేర్ముట దావర్ా దదవుడు తనను తాను నిబంధ్నను జఞాప్కము

చదసుకొనువానిగా గుర్శతంచుకునాిడు. ఇశాీయిేలు యొకు విజయుడెన
ై ర్ాజర్శక యుదధ శూర్మనిగా, ఆయన

“మనుషుయలలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొల్వ సంతతియంతయు హతముచదయ” బో వుచుండెను. మర్ొక

మాటలో, ఐగుప్త యులు మర్శయు వార్శ సమాజము తమను తాము ఆయనకు విర్ోధ్ులుగా చదసుకునాిర్మ

కాబటిర ఆయన ఐగుప్త యులను నాశనము చదయగోర్ాడు. మర్శయు ఈ మానవ ఉదాఘటనతో పాటుగా, దదవుడు
“ఐగుప్ుత దదవతలకందర్శకని
ి తీర్మప తీర్ుదను” అని స్టలవిచాుడు. ఐగుప్త యులు ఆర్ాధించిన అబదధ
దదవతలను, దుషర శకుతలను ఆయన జయిసాతడు.

ఫర్ో మర్శయు ఐగుప్త యులకు విర్ోధ్ముగా యిెహో వా ఇచిున ఆశుర్యకర్మన
ై తీర్మపలలో కూడా

మనము ఈ దవందవతవమును చూసాతము. ఈ తీర్మపలో ప్రతి ఒకుటి ఒకటి లేక ఎకుువ ఐగుప్ుత అబదధ

దదవతల మీద జయమును కల్వగశంచింది. ఉదాహర్ణకు, అహర్ోను కర్ీ సర్పముగా మార్శ ఫర్ో శకునగాండుర

చదస్టన
ి సర్పములను మిరంగశవస్ట
ే న
ి ప్ుపడు, ఇది కేవలం ఫర్ో మీద ప ందిన జయము మాతరమే కాదు. ఇది ఫర్ో
కిర్ట
ర ము మీద అలంకార్ముగా ఉని నాగుపాము ర్ూప్ములోని దెవి
ై క శకిత మీద జయముగా ఉనిది.

దదవుడు నల
ై ు నదిని ర్కత ముగా మార్శునప్ుపడు, నల
ై ునదితో అనుబంధ్ము కల్వగశయుని ముసల్వ ర్ూప్ము
దాల్వున హపి, స్టపక్స, చదప్ ఆకార్ములో ఉని కునుమ్, మర్శయు హతెుహత్ వంటి ఐగుప్త యుల దదవుళ్లో

మర్శయు దదవతలపై తన శకితని కనుప్ర్చాడు. కప్పల తెగులు కప్ప తలతో మానవ ఆకార్ము కల్వగశయుని

ఐగుప్త యుల దదవతయిెైన హెఖ్త్
ే మీద దదవుని శకితని కనుప్ర్చింది. పతలు తెగులుతో ఏ ఐగుప్త యుల దదవతకు
నిశుయమన
ై సంబంధ్ములేదు. అయితద భ్ూమి దదవతయిెన
ై గబ్ వంటి అనేక సూచనలను ప్ండితులు
ఇచాుర్మ. ఈ తెగులు కూడా ఐగుప్త యుల యాజకులు మర్శయు శకునగాండరను అవమానప్ర్చుటకు

ఉప్యోగశంచబడియుంటుంది. ఈగల తెగులు ఎగుర్మచుని బొ దిేంక ఆకార్మును కల్వగశయుని ఖ్పతర అను
దదవతకు విర్ోధ్ముగా ఇవవబడియుండవచుు. జంతువుల యొకు మర్ణము ఎదుేల ర్ూప్ములో

చితీరకర్శంచబడిన ఎపిస్, బుచిస్, నవిస్, తః మర్శయు ర్ే, మర్శయు దదవతల ర్ాణయిెన
ై ఐస్టిస్ మర్శయు

అందము మర్శయు పతరమ దదవతయిెన
ై హతోర్డ వంటి అనేక దదవతలపై దదవుని అధికార్మును కనుప్ర్చింది . ఈ
ఇదే ర్మ దదవతలు ఆవుల ర్ూప్ములో చితిరంచబడా్ర్మ. దదుేర్మల తెగులు ర్ోగము మర్శయు సవసా తతో

అనుబంధ్ము కల్వగశయుని స్టఖ్ుట్ మర్శయు ఇమో
ో టెప్ప వంటి దదవతలపై దదవుని శకితని కనుప్ర్చింది.

వడగండో తీర్మప ఆకాశ దదవతయిెన
ై నట్ మర్శయు ఆకాశమును ప్టురకొనియుని షు మీద దదవుని శకితని
కనుప్ర్చింది. మిడతల తెగులు తెగుళ్ో నుండి కాపాడద దదవతయిెైన స్టనహెమ్ కు విర్ోధ్ముగా ఇవవబడింది.
చీకటి తీర్మప గొప్ప సూర్య దదవుడుయిెన
ై ర్ే, లేక అమోన్-ర్ే మీద యిెహో వా యొకు శకితని కనుప్ర్చింది.

తర్మవాత జేయషు
ర ల మర్ణమునకు సంబంధించిన అంతిమ తెగులు, ప్ునర్మతపతిత తో సంబంధ్ము కల్వగశన మిన్
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మర్శయు ఐస్టిస్ దదవతలకు విర్ోధ్ముగా ఇవవబడినది. ఐగుప్ుతలో దదవుడిచిున ఆశుర్యకర్మన
ై తీర్మపలు
కేవలం ఆయన భౌతిక శతురవుల మీద మాతరమే ఆయన విజయమును కనుప్ర్చలేదుగాని, ఆతీుయ

విర్ోధ్ులు, అనగా సాతాను శకుతలపన
ై కూడా కనుప్ర్చబడింది అని ఈ అనుబంధ్ములు సూచిసాతయి.

మోషత ఐగుప్ుతలో ఉనిప్ుపడు ఇశాీయిేలు యొకు విజయుడెన
ై ర్ాజర్శక యుదధ శూర్మనిగా దదవుడు

అను అంశమును ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము. అయితద మానవ మర్శయు ఆతీుయ విర్ోధ్ుల మీద
దదవుని విజయము నిర్గ మ. 13:17-18:27లో మోషత మర్శయు ఇశాీయిేలీయులు స్ట్నాయి ప్ర్వతము
యొదే కు ప్రయాణంచుచునిప్ుపడు కూడా ప్రతయక్షమవుతాయి.

పరయాణములో (13:17-18:27)
అవును, స్ట్నాయి ప్ర్వతమునకు ప్రయాణంచిన మార్గ ములోని కషర ముల మధ్యలో దదవుడు

ఇశాీయిేలు స్టన
ై యమును నడిపంి చాడు అను వాసత వము ఆయనను ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజర్శక

యుదధ శూర్మనిగా బయలుప్ర్మసుతంది. యిెర్ీ సముదరము యొదే మోషత పాడిన పాటను మర్ొకసార్శ చూచుట
దావర్ నిర్గ మనములోని ఈ భాగమును ఉతత మమైన ర్రతిలో వివర్శంచవచుు. నిర్గ మ. 15:3-4లో మోషత ఇలా
పాడుచునాిడు:

యిెహో వ యుద్ధ శూర్చడు యిెహో వ అని ఆయనక్ు పేర్చ. ఆయన ఫరో ర్థములను
అతని స్టేనను సముద్రములో పడద్ోర స్టన
ప ు (నిర్గ మ. 15:3-4).

ఇకుడ మోషత యిెహో వాను విశేషముగా “యుదధ శూర్మడు” అని గుర్శతంచి, “యిెహో వా అని ఆయనకు

పతర్మ” అని ప్ునర్ావృతం చదశాడు. దదవుని పతర్మ మర్శయు యుదధ శూర్మనిగా దదవునికి మధ్య ఉని ఈ దగగ ర్

సంబంధ్ము “స్టన
ై యములకధిప్తియగు యిెహో వా” లేక “స్టన
ై యములను కల్వగశన యాహవవ” అను సుప్ర్శచితమైన
పాత నిబంధ్న వయకరతకర్ణములకు నేప్థయముగా ఉనిది. ఆయన పతర్మ సూచించుచునిటు
ో , ర్ాజర్శక

యుదధ శూర్మడెన
ై దదవుడు స్టన
ై యములను స్టిదధప్ర్చి, తన విర్ోధ్ులను జయిసాతడు. ఈ సందర్భములో, “ఆయన
ఫర్ో ర్థములను అతని స్టతనను సముదరములో ప్డదోర స్టను.” తర్మవాత, నిర్గ మ. 15:11లో, మోషత ఇలా
చెబుతు దదవుని విజయములోని ఆతీుయ కోణమును కూడా గుర్శతంచాడు:

యిెహో వ , వేలుులలో నీవంటివ డవడు పరిశుద్ధ తనుబటిర నీవత మహానీయుడవత

సుతతికీర్తనలనుబటిర పూజుయడవత అద్ుభతములు చేయువ డవత నీవంటివ డవడు?
(నిర్గ మ. 15:11).

దదవుని విజయము కేవలము ఐగుప్ుత మానవ స్టన
ై యము మీద మాతరమే ఆయన శకితని

కనుప్ర్చలేదుగాని, ఐగుప్ుత అబదధ దదవతలందర్శ మీద ఆయన శకితని కనుప్ర్చింది.

ద్ేవతడు విజయుడన
ై యుద్ధ శూర్చడు అంటే అర్థ ము ఏమిటి? పతర తన పరపంచములో
యిెహో వ సృషిరయావతు
ై ునఘనడు అని ద్ీని
త క్ు ద్ేవతడు మరియు నిజమైన ర జెయ
-35వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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అర్థ ము, మరియు నిర్గ మ 15లో ద్ీనినే మనము చూసత ము. 15:11లోని ఈ సుతతిలో
అద్ి గొపు పరశనను అడుగ్ుతుంద్ి: యిెహో వ , వేలుులలో నీవంటివ డవడు? ఎవర్చ

లేర్చ, అని ద్ీనికత జవ బు. ఎవర్చ లేర్చ, విశేషముగ , ద్ేవతని పో లన ఇతర్ ద్ేవతడు లేక్
ద్ేవత లేద్ు. క బటిర , విజయుడన
ై యుద్ధ శూర్చడు అని ద్ేవతని గ్ూరిు మనము

మాటాలడునపతుడు, ద్ేవతడు అను బిర్చద్ును పొ ంద్ుకొనుటక్ు కొనిన వంద్ల మంద్ి
ల పో టీపడుతునన సంద్ర్భములో ఇద్ి ఒక్ బలమన
ద్ేవతళల
ై వ యఖ్యగ ఉననద్ి.

స మానయముగ , ఇక్కడ బైబిలు ఒక్ తలవెన
ై పరశనను అడుగ్ుతుంద్ి. “యిెహో వ ,

నీవంటివ డవడు?” అనునద్ి పరశన. ఎవర్చ లేర్చ అనునద్ి జవ బు, మరియు ఇక్కడ
ల ఉనఘనర్ని నీవనుకోవచుు, క ని చివరిక,త కేవలం
ముఖ్య బింద్ువత: ఇతర్ ద్ేవతళల

ఒక్ర్చ మాతరమే ద్ేవతడు అను బిర్చద్ుక్ు యోగ్ుయడు, ఆయనే యిెహో వ . తర్చవ త
నిర్గ మ 15 “యిెహో వ నిర్ంతర్మును ఏలువ డు” అను మాటలతో ముగ్ుసుతంద్ి.

మరియు అటిర యుద్ధ శూర్చడు మన కొర్క్ు యుద్ధ ము చేయాలని మనము కోర్తఘము.
— డా. బిరయన్ డి. ర్సూల్
నిర్గ మకాండము ర్ండవ-తర్ము శరీతలకు నిశుయతను ఇచుుటకు ఫర్ో మీద మర్శయు అతని అబదధ

దదవతల మీద యిెహో వా యొకు విజయమును ఉదాఘటించింది. దదవుడు వార్శ భౌతిక మర్శయు ఆతీుయ

విర్ోధ్ులను జయించగల్వగాడు. మునుప్ు తమ ముందు తర్మువార్శ కొర్కు దదవుడు ఎలా పల ర్ాడాడో వార్మ
నేర్ముకునాిర్మ. ఈ విధ్ంగా, వార్మ కనానును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు వళ్లోచుండగా భ్విషయతు
త లో ఆయన
వార్శకి ఇవవబో వు జయమును గూర్శు కూడా వార్మ నేర్ముకునాిర్మ.

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ంగా, నిర్గ మకాండములో దదవుడు సాధించిన గొప్ప జయములను గూర్శు

కైసతవులు నేర్ముకునిప్ుపడు, కరీసత ు విజయమును గూర్శు కొీతత నిబంధ్న బో ధించు విషయములను మనము
ప్రతిబింబించవచుు. మతత యి 12:28 మర్శయు 29, యోహాను 12:31, మర్శయు కొలస్ట్ి. 2:15 వంటి

వాకయభాగములలో, ర్ాజయమును ఆవిషుృతము చదస్టన
ి ప్ుపడు కరీసత ు మన దెైవిక ర్ాజర్శక యుదధ శూర్మనిగా
వయవహర్శంచాడని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. అయితద యిేసు సాతానును మర్శయు లోకములోని అబదధ

దదవతలను జయించుచుండగా, ఆయనకు లోబడు ప్రతిఒకుర్శకి ఆయన క్షమాప్ణను మర్శయు దదవునితో
సమాధానప్ర్చబడుటను కృప్తో అనుగీహించాడు.

ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో యిేసు మన ర్ాజర్శక విజయుడెన
ై యుదధ వీర్మనిగా ఉనాిడని 1

కొర్శంథీ. 15:25, హెబ్రర. 1:3 మర్శయు 1 పతతుర్మ 3:22 వంటి వాకయభాగములలో మనము నేర్ముకుంటాము.

సంఘ చర్శతర అంతటిలో లోకములో సాతానును మర్శయు దుషర శకుతలను ఓడించు కరస
ీ త ు ప్రణాళికను మనము
అనుకర్శంచువార్శగా ఉండాల్వ. కరస
ీ త ునందు విశావసము దావర్ా క్షమాప్ణ మర్శయు దదవునితో
సమాధానప్డుటను మనము బో ధించుట కొనసాగశంచాల్వ.
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చివర్శగా, 2 థెసి. 1:6 మర్శయు 7, హెబ్రర. 10:27, 2 పతతుర్మ 3:7 వంటి వాకయభాగములలో,

ర్ాజయము యొకు సంప్ూర్ితలో కరీసత ు మర్ొకసార్శ దెవి
ై కమన
ై ర్ాజర్శక యుదధ శూర్మనిగా తిర్శగశవసాతడని

మనము కనుగొంటాము. అయితద ఆయన తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు, కరస
ీ త ు కృప్తో అనుగీహించిన సమాధానము
ముగశంచబడుతుంది. కరస
ీ త ు యొదే కు వచుుటకు నిర్ాకర్శంచిన ప్రతి ఒకుర్శకి సాతాను మర్శయు వాని
అప్వాదిశకుతలు అనుభ్వించు గతద ప్డుతుంది — దదవుని యొకు నితయమన
ై తీర్మప.

ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజర్శక నిబంధ్నను నర్వేర్మువానిగా మర్శయు విజయుడెన
ై ర్ాజర్శక

యుదధ శూర్మనిగా దదవునిని గూర్శున ముఖ్య అంశములను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర,

ఇప్ుపడు నిర్గ మకాండములోని మూడవ ప్రధానమన
ై అంశమును చూడవలస్టియునిది: నిర్గ మ. 19:124:11లో ఇశాీయిేలుకు ర్ాజర్శక నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఇచిునవానిగా దదవుడు.

నిబంధన ధర్ాశ సత రమును ఇచిునవ డు (19:1-24:11)
ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటు
ో , ఈ వచనములు మోషత అధికార్ము మర్శయు ఇశాీయిేలు

యొకు నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ై ుకు దృషిరని ఆకర్శషసత ాయి. ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలో, వార్మ ఇచిున
ర ు వప్
నాయయవిధ్ుల దావర్ా మానవ మర్శయు దెైవిక ర్ాజులు తమ జఞానమును బయలుప్ర్చార్ని ప్రజలు
నమేువార్మ. కాబటిర, దదవుడు వార్శకి ర్ాజర్శక నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఇచాుడు అను విషయము

నిర్గ మకాండము యొకు వాసత విక శరీతలను ఆశుర్యప్ర్చియుండదు. అయితద, మోషత ఈ అంశమును ఏ

విధ్ంగా ఉదాఘటించాడో గుర్శతంచుటకు, నిర్గ మకాండములో దదవుడు తన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఎందుకు ఇచాుడో
చూచుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది.

ధ్ర్ుశాసత మ
ై ప ర టెస్టర ంట్
ర ు యొకు మూడు ముఖ్యమైన ఉప్యోగములను గూర్శు ప్రతి ప్రధానమన

సాంప్రదాయము మాటాోడుతుంది. మొదటి దానిని చాలా సార్మో “యుసుస్ పడగోగశకస్,” అని పిలుసాతర్మ,

అనగా ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును బో ధ్న కొర్కు ఉప్యోగశంచుట. పాప్మును ఎతిత చూపి, బటర బయలు చదయుటకు

దదవుడు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఉప్యోగశసత ాడని గలతీ. 3:23-26, ర్ోమా. 3:20, మర్శయు ర్ోమా. 5:20 మర్శయు
21 వంటి కొీతత నిబంధ్న వాకయభాగములు బో ధిసత ాయి. ఈ విధ్ంగా మానవులు ర్క్షణ కొర్కు కరస
ీ త ు వైప్ుకు
ఆకర్శషంచబడతార్మ. ర్ండవదిగా, ప ర టెస్టర ంటు
ో “యుసుస్ స్టివిలస్”ను గూర్శు మాటాోడతార్మ, అనగా

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును పౌర్ లేక ర్ాజకరయ విషయముల కొర్కు ఉప్యోగశంచుట. ఈ ఉప్యోగములో, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు
దదవుని తీర్మపను గూర్శు భ్యమును కల్వగశంచి సమాజములో పాప్మును అర్శకటురటకు ప్రయతిిసుతంది.
అయితద, లేఖ్న బో ధ్నల విషయములో ఈ దృకపధ్ములు వాసత వమైయునిప్పటికర, నిర్గ మకాండము

“ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యొకు మూడవ ఉప్యోగము” అని పిలువబడుదానిని ఉదాఘటిసత ుంది. దీనిని కొనిిసార్మో
“యుసుస్ నోర్ుటివస్,” అనగా నిర్ేేశక ఉప్యోగము, లేక “యుసుస్ డిడకిరకస్,” అనగా ఉప్దదశ

ఉప్యోగము అని పిలుసాతర్మ. ఈ సందర్భములో, దదవుడు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు ఆయన కృప్ కిీంద ఉనివార్శ కొర్కు
ఒక నిర్ేేశము, లేక ఉప్దదశము అయుయనిది. కాని, నిర్గ మకాండములో, తన ప్రజల ైన ఇశాీయిేలీయులను
తన ఆశీర్ావదములలోనికి నడిపించుటకు దదవుడు పారధ్మికముగా ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఇచాుడు.
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ఈ అంశము నిర్గ మకాండములో అనేక చోటో కనిపిసత ుంది. కాని 19:1-24:11లో, ఇశాీయిేలుతో దదవుడు

చదస్టన
ి నిబంధ్న యొకు పారర్ంభ్ము మొదలుకొని, నిబంధ్న యొకు నిర్ాార్ణ వర్కు మర్శంత సపషర ముగా
కనిపిసత ుంది. నిర్గ మ. 19:4లో, దదవుడు ఇశాీయిేలీయులతో ప్ల్వకిన మాటలను వినండి:

నేను ఐగ్ుప్త యులక్ు ఏమి చేస్టతి
ి నన, మిముాను గ్ద్ే రెక్కలమీద్ మోస్టి నఘ యొద్ే క్ు
మిముా నెటల ు చేర్చుకొంటినన మీర్చ చూచితిరి (నిర్గ మ. 19:4).

ఇశాీయిేలీయులు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ప ందుటకు ముందద, వార్మ దదవుని కృప్ను అనుభ్వించార్ని ఇకుడ

మనము చూసాతము. 5 మర్శయు 6వ వచనములలో, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు ఇశాీయిేలీయులు

విధదయుల ైయుండాలని, అలా చదయుట దావర్ా సావమిభ్కితకి కలుగు లాభ్ములను వార్మ ప ందుతార్ని దదవుడు
స్టలవిచాుడు. ఆయన ఇలా స్టలవిచాుడు:

క గ మీర్చ నఘ మాట శరద్ధగ విని నఘ నిబంధన ననుసరించి నడిచినయిెడల మీర్చ

సమసత ద్ేశ జనులలో నఘక్ు సవకీయ సంప ద్యమగ్ుద్ుర్చ. సమసత భూమియు నఘద్ేగ్ద్ఘ.
మీర్చ నఘక్ు యాజక్ ర్ూపక్మన
ై ర జయముగ ను పరిశుద్ధ మన
ై జనముగ ను
ఉంద్ు[ర్చ] (నిర్గ మ. 19:5-6)

దదవుని కృప్ను ప ందార్మ కాబటిర, ఇశాీయిేలీయులు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు విధదయులుగా ఉంటే వార్మ

దదవుని యొకు “సవకరయ సంపాదయము,” “యాజక ర్ూప్కమన
ై ర్ాజయము మర్శయు ప్ర్శశుదధ మైన జనము”
అవుతార్మ. సపషర ముగా, ఇశాీయిేలు ర్క్షణను సంపాదించుకొనుటకు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు ఇవవబడలేదు.

ధ్ర్ుశాసత మ
ై ునిది.
ర ు ఆయన వార్శపై కనికర్మును చూపిన తర్మవాత తన ప్రజలకు ఇచిున బహుమానమయ
నిర్గ మ. 20:1-17లో ఇదద ప్దధ తి ప్రతయక్షమవుతుంది. 20:2లో, ఇశాీయిేలు ప్టో తన దయను

ప్రకటిసత ూ దదవుడు ఇలా స్టలవిసూ
త ప్ది ఆజా లను ఆర్ంభంచాడు:

నీ ద్ేవతడనెన
ై యిెహో వ ను నేనే; నేనే ద్ఘసుల గ్ృహమైన ఐగ్ుపతతద్ేశములోనుండి
నినున వెలుపలకత ర్పిుంచితిని (నిర్గ మ. 20:2).

మర్ొకసార్శ, ఇశాీయిేలుకు ధ్ర్ుశాసత మ
ో
ర ును ఇచుుటకు ముందద దదవుని కనికర్ము చూప్బడినటు

మనము చూసాతము. ఈ ప్రకటన చదస్టన
ి తర్మవాతద ఇశాీయిేలుకు దదవుడు ప్ది ఆజా లను ఇచాుడు. మర్శయు,
ప్ది ఆజా లు సపషర ముగా స్టలవిచుుచునిటు
ో , ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు విధదయుల ైయుండుట దావర్ా
ఇశాీయిేలీయులు ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటార్మ.

ద్ేవతని ధర్ాశ సత రము క్ృపను అద్ుపత చేసత ుంద్ి మరియు విరోధముగ ఉననద్ని

చఘలామంద్ి అనుక్ుంటార్చ, క ని ప త నిబంధనలో ద్ేవతడు ధర్ాశ సత రమును ఇచిున
విధఘనమును మనము చూస్టినపతుడు, ఆయన ధర్ాశ సత రమును ఇచిున విధముగ
ద్ఘనిని ఇచుుట ద్ేవతడు చేస్టిన క్ృప క ర్యముగ ఉననద్ని మనము
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చూడగ్లుగ్ుతఘము. ద్ేవతడు తన పరజలను ఐగ్ుపతత బానిసతవము నుండి విమోచించిన
తర్చవ త ఆయన వ రికత ధర్ాశ సత మ
ర ునిచఘుడు. ఆయన వ రిని బయటక్ు నడిపించి
వ రి తర్చపతన శకతతగ్ల క ర్యములను చేసత ు, వ రిని అర్ణయములోనికత నడిపించి, వ రి
మధయక్ు ద్ిగవ
ి చిు, వ రి గొపు ర జుయిెైన ద్ేవతని యొక్క పరభుతవములో మరియు
ర జతవములో ఎలా జీవించఘలో తలుపత ఒక్ పరణఘళ్లక్ను వ రికత బయలుపర్చఘడు.
క బటిర , ధర్ాశ సత మ
ర ు ద్ేవతని పరజలు ద్ఘనిని అనుసరించిన తర్చవ త వ రిని

విమోచించుటక్ు ఇవవబడినద్ి క ద్ు. బద్ులుగ , ద్ేవతడు వ రిని ఐగ్ుపతత నుండి

విమోచించిన తర్చవ త ధర్ాశ సత రము ఇవవబడినద్ి, మరియు గొపు ర జుగ ద్ేవతని

యొక్క పరభుతవములో ఎలా జీవించఘలో, మరియు విమోచించబడిన పరజలుగ వ ర్చ
ఒక్రితో ఒక్ర్చ ఎలా జీవించఘలో ఇద్ి ఆయన పరజలక్ు చూపింద్ి. క బటిర , ప త

నిబంధనలో ధర్ాశ సత మ
ర ును గ్ూరిు మీర్చ చద్ివిన పరతిస రి, ద్ేవతడు క్ృపతో తన
పరజల మధయక్ు ద్ిగవ
ి చిున నేపథయములో అద్ి ఇవవబడింద్ి.

— డా. బారండన్ డి. కోీ
నిబంధ్నను స్టిార్ప్ర్చిన సమయములో కూడా దదవుడు ఈ కీమమును కనుప్ర్చాడు. నిర్గ మ. 24:1

మర్శయు 2లో, స్ట్నాయి ప్ర్వతము మీద తనను కలుసుకొనుటకు ర్ముని ఆయన ఇశాీయిేలు
నాయకులను దయతో ఆహావనించాడు. 3-8 వచనములలో, ప్రజలు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు

విధదయుల ైయుంటామని ప్రమాణము చదశార్మ. 9-11 వచనములలో, ఇశాీయిేలు నాయకులు దదవునితో

సమాధానప్డుట అను ఆశీర్ావదమును వేడుకగా జర్మప్ుకునాిర్మ, మర్శయు వాసత వానికి దదవుని చూశార్మ.
వాసత విక శరీతల విషయములో, మునుప్టి కాలములో దదవుడిచిున ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యొకు కృప్గల

మర్శయు ఉప్యోగకర్ముగా ఉండు సవభావముపై ఉంచబడిన ఈ ఉదాఘటన తమ కాలములో వార్మ దదవుని
ధ్ర్ుశాసత మ
ి ుల కొర్కు
ర ును అనుసర్శంచు విధ్ముగా ప్ుర్శకొల్వపంది. ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు తమ ప్రసత ుత ప్ర్శస్టా త
మర్శయు భ్విషయతు
త కొర్కు కూడా దదవుడు వార్శకచి
ి ున బహుమానమయ
ై ునిది.

ఈ విధ్ంగానే, కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా, నిర్గ మకాండములో దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఇచిున ఆజా లను

మనము చూస్టిన ప్రతిసార్శ, అవి కరస
ీ త ులో మన కొర్కు దదవుడిచిున కృప్గల మర్శయు ఉప్యోకర్మైన
బహుమానముగా తలంచాల్వ.

ఇప్ుపడు, ఆయన ర్ాజయము యొకు ఆవిషుృతములో మన యుగమునకు మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

అనువర్శతంచుటకు సహాయము చదయుటకు యిేసు, ఆయన అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లు సంఘమునకు

నూతన ప్రతయక్షతలను ఇచాుర్మ. అయితద యిేసు మర్శయు ఆయన అనుచర్మలు మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యొకు
అధికార్మును చినిబుచులేదు అని మతత యి 5:17, ర్ోమా. 8:4 మర్శయు హెబ్రర. 8:10 వంటి

వాకయభాగములు సపషర ము చదసత ాయి. ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో కూడా ఇదద జర్శగన
శ ది. నేడు, కరస
ీ తు
ర్ాలేదు అను విధ్ముగా దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును అనుసర్శంచుటకు మనము ప్రయతిించకూడదు. కాని
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కరీసత ులో దదవుడిచిున ప్రతయక్షత వలుగులో నేడు దానిని మనము అనువర్శతంచుకోవాల్వ. మర్శయు, మనకు
తెల్వస్టినటు
ో గానే, ఆయన ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో కరస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు, ఆయన ప్రజలు

సంప్ూర్ిముగా శుదిధచయ
ద బడతార్మ. తర్మవాత మనము నూతన సృషిరలో మన హృదయముల మీద
వారయబడిన దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ిమన
ై ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు విధదయులమవుతాము.

ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజర్శక నిబంధ్నను నర్వేర్మువానిగా, విజయుడెన
ై ర్ాజర్శక యుదధ శూర్మనిగా,

మర్శయు ర్ాజర్శక నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఇచుువానిగా దదవుని చూచుట దావర్ా నిర్గ మకాండములోని

ముఖ్య అంశములను మనము చూశాము. చివర్శగా, నిర్గ మ. 24:12-40:38లో ఉని ఇశాీయిేలు యొకు
ప్రసత ుత యుదధ శూర్మనిగా దదవుడు అను అంశమును మనము చూదాేము.

పరసత ుత యుద్ధ శూర్చడు (24:12-40:38)
ఇశర యిేలు మీద్ ద్ేవతని యొక్క ర జతవమును గ్ూరిు నిర్గ మక ండము ఒక్

ఆసకతతక్ర్మైన వ యఖ్యను చేసత ుంద్ి. పరజలు ప త నిబంధనను అధయయనం చేస్టినపతుడు
చఘలాస ర్చల, వ ర్చ ఇశర యిేలు మొద్టి ర జెన
ై సౌలును గ్ూరిు ఆలోచన చేసత ర్చ,
మరియు అతడు వ రి మొద్టి భూలోక్ ర జెైయునఘనడు. అయితే నిర్గ మ. 19:5

మరియు 6ను మీర్చ అధయయనం చేస్టన
ి పతుడు, అద్ి ఇశర యిేలు “యాజక్ర్ూపమన
ై

ర జయముగ ” ఉననద్ని స్టపలవిసుతంద్ి. ర జు లేక్ుండఘ ర జయము ఉండద్ు క్ద్ఘ, క బటిర ,
నిర్గ మ. 19:5-6 పరక ర్ం ద్ేవతడు సవయంగ ఇశర యిేలు యొక్క మొద్టి

ర జెైయునఘనడు. ప త నిబంధనలో ద్ేవతడు కీస
ర త ుగ శరీర్ర్ూపము ద్ఘలునపుటికీ,
ఆయన ర జుగ తనను తఘను పరతయక్షపర్చుక్ునఘనడు మరియు కీరసత ులో ఆయన

ర జతవము పగ్టివేల మేఘము మరియు ర తిరవేల అగిన సత ంభము ర్ూపములో వ రికత
పరతయక్షమైయియంద్ి. మంద్ిర్ము ఇమాానుయిేలునక్ు చిహనముగ ఉండినద్ి, అనగ

“ద్ేవతడు మనక్ు తోడు.” క బటిర , ద్ేవతడు ఇశర యిేలుక్ు ఇచిున చితరములు మరియు
చిహనములలో ద్ేవతని ర జతవము ద్ృశయమైనద్ి మరియు వీటి ద్ఘవర ఆయన కీస
ర తు

ద్ఘవర ఆయన ఇశర యిేలు మీద్ చేస్టిన సవయం పరిప లనను మరియు ర జతవమును
క్నుపర్చఘడు.

— డా. డాన్ కొలో ట్ర
దదవుని యొకు ర్ాజతవ సనిిధి అను అంశమును నిర్గ మ. 24:12-40:38లో మనము సపషర ముగా

చూసాతము. నిర్గ మకాండము యొకు ఈ నాలగ వ ముఖ్య విభ్జన మోషత అధికార్ము మర్శయు ఇశాీయిేలు
యొకు మందిర్ము మీద దృషిరపడుతుంది. మందిర్ము కొర్కు దదవుడు మోషతకు హెచుర్శకలను ఎలా

ఇచాుడో , స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే ఇశాీయిేలు ఏ విధ్ంగా విఫలమయి
ై యందో , మర్శయు మందిర్ము యొకు
నిర్ాుణములో మోషత ఇశాీయిేలును ఏ విధ్ంగా నడిపించాడో ఈ అధాయయములు జఞాప్కము చదసుకుంటాయి.
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ఈ సనిివేశములలో ప్రతి ఒకుటి ఆయన ప్రజలతో దదవుని యొకు సనిిధిని ఉదాఘటించాయి. నిర్గ మ.
33:14లో, దదవుడు మోషతకు ఈ విధ్ంగా నిశుయతనిచాుడు.

నఘ సనినధి నీక్ు తోడుగ వచుును, నేను నీక్ు విశర ంతి క్లుగ్జేస్టద్
ప [ను] (నిర్గ మ.
33:14).

ఈ వచనములోని “నా సనిిధి” అనే వయకరతకర్ణ (פָנִּ יםప్నిమ్) అను హెబ్రర నామవాచకమును

అనువదిసత ుంది, మర్శయు ఇది సాధార్ణంగా “ముఖ్ము” అని అనువదించబడుతుంది. నిర్గ మకాండములో
మర్శయు ఇతర్ చోటో ఉని అనేక వాకయభాగములలో, దదవుని “ముఖ్ము” ఆయన ప్రజలతో ఆయన
విశేషమన
ై , బలమన
ై , ఆసకితని చూప్ు, దృశయమన
ై సనిిధిని సూచిసుతంది.

దదవుడు సర్వవాయపి అయినప్పటికర, బెైబిలు అంతటిలో ఆయన తన ప్రజల ప్టో విశేషమైన

మార్గ ములలో శీదధను చూప్ుతాడు. నిర్గ మకాండములోని ఈ భాగములో, దదవుని సనిిధి మందిర్ములో
మర్శయు దాని చుటురప్రకుల నిల్వచియుండదది. ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము ప్రసత ావించినటు
ో ,

మందిర్ము కేవలం ఒక చాపల్ లేక ఇశాీయిేలీయులు ఆర్ాధ్న కూటములను జర్శపన
ి సా లము మాతరమే

కాదు. మందిర్ము దదవుని ర్ాజర్శక యుదధ గుడార్ము కాబటిర ఇశాీయిేలీయులు దానిలో దదవుని ఆర్ాధించార్మ.
ప్ుర్ాతన మానవ ర్ాజులు తమ స్టన
ై యములను యుదధ మునకు నడిపించినప్ుపడు ర్ాజర్శక యుదధ

గుడార్ములలో నివస్టించిన విధ్ముగానే, కనానును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు ఇశాీయిేలు స్టన
ై యమును
నడిపించునప్ుపడు దదవుడు తన మందిర్ములో నివాసము చదశాడు.

ఇప్ుపడు, నిర్గ మ. 32:1-34:35లో, తన ప్రజల మధ్య దదవుని యొకు సనిిధికి ఒక గంభీర్మైన

ముప్ుప ఎదుర్ైయియంది. ఈ ఉపాఖ్ాయనములో, ఇశాీయిేలు యొకు వఫ
ై లయము మర్శయు స్ట్నాయి ప్ర్వతము
యొదే ప్ునర్మదధ ర్ణను గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. ఇశాీయిేలీయులు స్ట్నాయి యొదే బంగార్మ
దూడను ఆర్ాధించుచునాిర్ని దదవుడు మొదటిసార్శ చూస్టినప్ుపడు, మోషత మినహా దదశమంతటిని

సమూలంగా నాశనం చదసత ానని దదవుడు తెల్వయజేశాడు. అయితద మోషత చదస్టిన విజఞాప్న కార్ణంగా, దదవుడు

శాంతించి కేవలం పాప్ము చదస్టన
ి వార్శని మాతరమే శిక్షించాడు. అయినను, వార్మ ముందుకు కొనసాగుచుండగా
తన సనిిధిని వార్శ మధ్య నుండి తొలగశంచుతానని దదవుడు తెల్వయప్ర్చాడు. అయితద దెైవికమైన ర్ాజు

యొకు సనిిధి లేకుండా ముందుకు కొనసాగాలనే ఆలోచన ఊహించలేనిదిగా ఉనిది. నిర్గ మ. 33:15-16లో
మోషత దదవునితో చెపిపన మాటలను వినండి:

నీ సనినధి ర నియిెడల ఇక్కడనుండి మముాను తోడుకొని పో క్ుము. నఘ యిెడలను నీ
పరజలయిెడలను నీక్ు క్టాక్షము క్లగినద్ని ద్ేని వలన తలయబడును? నీవత మాతో
వచుుటవలననే గ్ద్ఘ? అటు
ల మేము, అనగ నేనును నీ పరజలును భూమిమీద్నునన
సమసత పరజలలోనుండి పరతయే కతంపబడుద్ు[ము] (నిర్గ మ. 33:15-16).

“[ఆయన] సనిిధి [వార్శతో] ర్ానియిెడల” వార్శని తోడుకొని పల వదే ని మోషత దదవుని కోర్శన

విషయమును ఇకుడ గమనించండి. వార్శ మధ్య సంబంధ్ము సర్శగా ఉనిదను నిశుయతను ఇవవమని
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అతడు కోర్ాడు. “భ్ూమిమీదనుని సమసత ప్రజలలోనుండి [వార్శని] ప్రతదయకించిన” దాని నుండి, అనగా
వార్శతో దదవుని సనిిధి ఉండుట నుండి వార్శని దూర్ము చదయవదే ని అతడు దదవుని కోర్ాడు. నిర్గ మ.
33:17లో, దదవుడు ఈ విధ్ంగా సపందించాడు:

నీవత చపిున మాటచొపతున చేస్టపద్ను; నీమీద్ నఘక్ు క్టాక్షము క్లగినద్ి, నీ
పేర్చనుబటిర నినున ఎర్చగ్ుద్ు[ను] (నిర్గ మ. 33:17).

కాబటిర ఈ ప్ుసత కములోని చివర్శ వచనమైన నిర్గ మ 40:38 మందిర్ము యొదే ఇశాీయిేలుతో దదవుని
యొకు సనిిధిని ఎతిత చూప్ుట ఆశుర్యము కల్వగశంచదు.
ఇశర యిేలీయులంద్రి క్నునల ఎద్ుట పగ్టివళ
ే యిెహో వ మేఘము మంద్ిర్ము మీద్

ఉండను. ర తిరవళ
ే అగిన ద్ఘనిమీద్ ఉండను. వ రి సమసత పరయాణములలో ఈలాగ్ుననే
జరిగెను (నిర్గ మ. 40:38).

ద్ేవతడు ఆయన పరజలతో ఉనఘనడు. పొ ద్లో ఆయన మోషేతో ఉనఘనడు. ఈ మేఘము
మరియు అగిన సత ంభము ద్ఘవర ఆయన తన పరజలతో ఉండి, ర తిరవేళ అగిన ద్ఘవర

మరియు పగ్టివళ
ే మేఘము ద్ఘవర వ రిని నడిపించఘడు. మరియు ఈ పతసత క్ములోని
తర్చవ త అధఘయయములను, అనగ చఘలాస ర్చల నిర్ల క్షయం చేయబడు ఈ పతసత క్ములోని
భాగ్ములను మనము చూస్టినపతుడు, ద్ేవతడు వ రికత ఒక్ గ్ుడఘర్మును, ఒక్

మంద్ిర్మును ఇచఘుడు. మరియు ఈ మంద్ిర్పత గ్ుడఘర్ములో ఆయన వ రికత ద్ేవతని
సనినధి చిహానతాక్ముగ నివస్టించిన నిబంధన మంద్సమును ఇచఘుడు. ద్ేవతడు
తన పరజలతో ఉండుటక్ు ఆశంచు ద్ేవతడైయునఘనడు అనునద్ి నఘక్ు చఘలా నచిున
విషయము, మరియు ఇద్ి యోహాను 1లో మనము చూచుద్ఘనికత ముంద్సుత
సూచనగ ఉననద్ి:

వ క్యము శరీర్ధఘరియిెై తన పరజల మధయ మంద్ిర్మాయిెను (యోహాను 1:14, అక్షర ర్థ
అనువ ద్ం).

ప త నిబంధనలో ద్ేవతడు తన పరజలతో ఉండగోర డు, మరియు కొరతత నిబంధనలో తన
పరజలతో ఉండుటక్ు ద్ేవతడు తన క్ుమార్చడైన యిేసును పంప డు.

— డా. డదవిడ్. టి. లాంబ్
దదవుని విశేషమన
ై ర్ాజర్శక సనిిధి అను ఈ ముఖ్యమన
ై అంశమును కొీతత నిబంధ్న కరస
ీ తు

అనుచర్మలకు కరీసత ు ర్ాజయము యొకు మూడు దశలలోను అనువర్శతసత ుంది. ఆయన ర్ాజయము యొకు
ఆవిషుృతములో, కరస
ీ త ు సవయముగా ఆయన ప్రజల మధ్య అసాధార్ణమైన ర్ాజర్శక దదవుని సనిిధిగా
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ఉనాిడని మతత యి 18:20 మర్శయు యోహాను 2:19-21 వంటి వాకయభాగములు వివర్శసత ాయి. వాసత వానికి,
యోహాను 1:14 ఇశాీయిేలు మందిర్మునకు మర్శయు యిేసు యొకు మొదటి ర్ాకడకు మధ్య ఒక
సపషర మన
ై అనుబంధ్మును తెల్వయజేసత ుంది. ఈ వచనమును వినండి:

ఆ వ క్యము శరీర్ధఘరియిెై, క్ృప సతయసంపూర్చణడుగ మనమధయ నివస్టించను;

తండిరవలన క్లగిన అద్ివత్రయక్ుమార్చని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను
క్నుగొంటిమి (యోహాను 1:14).

“మనమధ్య నివస్టించెను” అను వయకరతకర్ణ σκηνόω (స్టునూ) అను గరక
ీ ు ప్దములో నుండి

వలువడుతుంది. గరక
ీ ు పాత నిబంధ్న అయిన స్టప్ురజంట్, తన మందిర్ములో దదవుని సనిిధిని వివర్శంచుట
కొర్కు నిర్గ మకాండములో ఉప్యోగశంచిన (שָ כַןషకన్) అను అదద హెబ్రర కిీయాప్దమును ఉప్యోగశసత ుంది.

కాబటిర, కరస
ీ త ు నర్ావతార్ము దదవుడు ప్రజలతో నివస్టించి వార్శని విజయములోనికి నడిపించుట అయుయనిదని
ఈ వచనము సూచిసుతంది.

అంతదగాక, యిేసు ప్ర్లోకమునకు ఆర్ోహణమన
ై ప్ుపడు, కరీసత ు అనుచర్మల మీద ఆయన తన

ఆతును కుముర్శంచాడు అని అప . 2:17 మర్శయు ర్ోమా. 5:5 వంటి వాకయభాగములు బో ధిసత ాయి. కాబటిర,
కరీసత ు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, ప్ర్శశుదాధతు తన సంఘములో నివాసముంటాడు. దదవుడు తన

సనిిధితో మందిర్మును నింపిన విధ్ముగానే, ఆతు తన ప్రజలకు ప్రతి దినము దదవుని నడిపింప్ు మర్శయు
విజయము యొకు నిశుయతను కల్వగశంచు ఆయన యొకు విశేషమన
ై , బలమన
ై సనిిధితో నింప్ుతాడు.
అవును, కరీసత ు నర్ావతార్ము మర్శయు ఆతు యొకు సనిిధి నూతన సృషిరలో దదవుని ర్ాజర్శక

సనిిధి అను అదుభతమునకు ప్ూర్వగాములుగా ఉనాియని ప్రకటన 21:3 వంటి వాకయభాగములు

బో ధిసత ాయి. ఆయన ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో కరస
ీ త ు తిర్శగశవచిునప్ుపడు, ఆయన సమసత మును

నూతనముగా చదసత ాడు. మర్శయు మన ప్రసత ుత యుదధ శూర్మడెన
ై ర్ాజు యొకు దృశయమైన మహిమతో
సర్వసృషిర నింప్బడుతుంది.

ముగింపత
“నిర్గ మకాండము యొకు అవలోకనము” అను శీర్శషక ఇవవబడిన ఈ పాఠంలో, ర్చయిత, సందర్భము,

వాసత విక అర్ాము మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్త నము వంటివి మనసుిలో ఉంచుకొనవలస్టిన కొనిి ఆర్ంభ్
ప్ర్శగణలను మనం ప్ర్శచయం చదశాము. ఈ గీంథమును ర్ండు ముఖ్యమైన విభాగములుగా విభ్జంచుట

దావర్ా నిర్గ మకాండము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను కూడా మనము విశదీకర్శంచాము. ఈ
గీంథము అంతట దదవుని ర్ాజతవములోని అనేక కోణములు ఏ విధ్ంగా ఎతిత చూప్బడినవి అను అంశముతో
సహా కొనిి ముఖ్య అంశములను మనము చూశాము.
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వాగాేన దదశము యొకు సర్శహదుేన వార్మ మోషతతో కలస్టి బసచదయుచుండగా నిర్గ మకాండము దాని

యొకు వాసత విక ఇశాీయిేలీయ శరీతల కొర్కు గొప్ప పారముఖ్యతను కల్వగశయుండినది. తమ దినములలో

దదవుని కొర్కు నివస్టించు సవాళ్ో ను గూర్శు ఇశాీయిేలీయులు ఆలోచన చదయుచుండగా, వార్శ దదశమునకు
దదవుడు-అభషతకించిన నాయకునిగా మోషత ప్టో వార్శ సమర్పణను ప్ునర్మదాఘటించమని నిర్గ మకాండము
వార్శకి పిలుప్ునిచిుంది. ఐగుప్ుత నుండి స్ట్నాయి ప్ర్వతము వర్కు వార్మ ప ందిన విమోచనలో మోషత

పల షించిన పాతరను అది వార్శకి జఞాప్కము చదస్టింది. మర్శయు దదవుడు వార్శని వాగాేన భ్ూమి కొర్కు ఏ విధ్ంగా
స్టిదధప్ర్చాడో అది వార్శకి జఞాప్కము చదస్టింది.

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, నేడు కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా, కరీసత ులో దదవుడు సాధించినదాని

వలుగులో మోషత అధికార్ము ప్టో మన సావమిభ్కితని ఉదాఘటించమని నిర్గ మకాండము మనకు

పిలుప్ునిసుతంది. ఇశాీయిేలు యొకు నాయకునిగా మోషత దావర్ా దదవుడు చదస్టిన కార్యములను
నిర్గ మకాండము ఎంతగా ఎతిత చూప్ుతుందో , అంత కంటే ఎకుువగా కరస
ీ త ు దావర్ా దదవుడు చదస్టిన కార్యములను
అది తెల్వయప్ర్మసుతంది. కరస
ీ త ులో, దదవుడు మనలను పాప్ప్ు బానిసతవము నుండి మర్శయు సాతాను

అధికార్మును నుండి నితయము వర్కు విమోచించాడు. మర్శయు కరీసత ులో, దదవుడు మనకు కరీసత ు ఆతు

యొకు సనిిధిని మర్శయు మనలను నడిపించుటకు సూచనలను ఇచాుడు. దీని వలుగులో, కొీతత ఆకాశము
మర్శయు కొీతత భ్ూమిలో మన కొర్కు వాగాేనము చదయబడిన నితయ సావసా యమును ప ందుకొనునటు
ో మనలను
నడిపించుచుండగా కరీసత ును మనము ఎలా అనుసర్శంచాలో మర్శ ఎకుువగా నేర్ముకొనుటకు ల కులేననిి
అవకాశములను నిర్గ మకాండము మనకు ఇసుతంది.

-44వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

