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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి. 

ఉపో ద్ాా తము 

 “ఈ ప్ని ప్రజలకు సంబంధించనద ికానటెలో తద చాలా బావుంటటంది” అని చెపపిన ఒక పాసరర్మ గార్శని 
గూర్శున పాత హాసయమును మీర్మ వినే ఉంటార్మ అనుకుంటటనాిను. అవును, జీవితములోని ప్లు 
కోణములలో ఇలానే జర్మగుతయంది. జీవితము అనదేి మన ప్రజలకు సంబంధించనద ికానటెలో తద అద ిఎంత 
బాగుంటటంది, కాని వాసతవం ఏమిటంటే మనము ప్రజల నుండి దూర్ముగా ఉండలేము. జీవితము అనదే ి
మన చుటటర  ఉని ఇతర్మలతో ముడిప్డనిదిగా ర్ూప ందించబడింది. మర్శయు పాత నిబంధ్న ప్రవకతల 
విష్యములో కూడా ఇదద జర్శగశంది. వార్మ కూడా ప్రజలతో వయవహర్శంచార్మ. 

ఈ కార్ణమును బటిర , ఈ పాఠమునకు మనము “నిబంధ్న ప్రజలు” అను పరే్మ ప టార ము. 
మనము మూడు అంశములను ప్ర్శశీల్వంచుదాము: మొదటగిా, నిబంధ్నలో మానవాళి – దదవునికన 
మర్శయు ప్రజలందర్శకన మధ్యనుని నిబంధ్న సంబంధ్మును పాత నిబంధ్న ప్రజలు ఎలా చూశార్మ? 
ర్ ండవదగిా, నిబంధ్నలో ఇశాీయిేలు – నిబంధ్న సంబంధ్ము దావర్ా ఇశాీయిలేు ప్రజలకు ఎటటవంటి 
ప్రతదయక పాతర ఇవవబడింద?ి మర్శయు చవర్శగా, నిబంధ్న సమాజములో ర్క్షణ. సమసత  మానవాళి 
దదవునితో కల్వగశయుని నిబంధ్నను పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ఏ విధ్ముగా అరా్ము చదసుకునాిర్ప 
మొదటగిా చూదాే ము. 

నిబింధనలో మానవాళి 

 ప్రజలను గూర్శు మనకు తలె్వస్టిన ఒక విష్యం ఉనిదంటే, అది వార్మ ఒకర్శకొకర్మ భినింగా 
ఉంటార్నే విష్యం. మనము వివిధ్ సంసుృతయల నుండి వచాుము మర్శయు మనము వివిధ్ 
వయకనతతవములు కల్వగశన వార్ము. అయితద అదద సమయంలో, ప్రజలందర్శలో సాధార్ణమ నై కొనిి 
విష్యాలు ఉనాియని మనకు తెలుసు. మనందర్శకన ఆకల్వ వేసుత ంది. మనందర్శకన స్టేిహ తయడు 
అవసర్ము. మనందర్ము సుంకము చలోె్వసాత ము. అవును, ప్రజల విష్యములో ఇద ి
వాసతవమ యైునిదని ప్రవకతలకు కూడా తలెుసు. దదవుడు ఇశాీయిలేును తన ప్రతదయకమ నై ప్రజలుగా 
ఎనుికునాిడు కాబటిర  భూలోకములో ఉని వివిధ్ దదశాలతో దదవుడు వరే్మవరే్మగా వయవహర్శంచాడని 
వార్మ అరా్ం చదసుకునాిర్మ. అయితద అదద సమయంలో దదవుడు భూమి మీద ఉని దదశములనిిటతిో 
కూడా నిబంధ్న చదశాడని ప్రవకతలు ఎర్శగశయుండిర్శ.  

 మన పాఠములోని ఈ భాగములో ఈ సార్వతిరక నిబంధ్నలను మర్శయు ప్రవకతలు దదశములతో 
చదయబడిన ఈ నిబంధ్నలకు ప్రవకతలు పరా తినిధ్యం ఎలా వహ ంచార్ప ప్ర్శశీల్వంచబో వుచునాిము. వివిధ్ 
క ైైసతవ సమూహాలు నిబంధ్నలను గూర్శు వివిధ్ ర్కాలుగా ఆలోచంచునిప్పటకిీ, అనకే క ైైసతవ 
సాంప్రదాయాలు పాత నిబంధ్నలో ఐదు ప్రధానమ నై నిబంధ్న సంఘటనలను ఉనిటటో  గుర్శతంచార్మ అని 
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మనము చపె్పవచుు. ముఖ్యముగా ఈ సంఘటనలు బెైబిలు చర్శతరను ర్ూప్ుదదిాే యి. ఐదు వరే్ేవర్మ 
సందర్ుములలో, దదవుడు తనకు మర్శయు తన ప్రజలకు మధ్య ప్రతినిధ్ుల దావర్ా నిబంధ్నలను 
ఏర్ాపటట చదసుకునాిడు. ఈ ప్రతినిధ్ులు ఎవర్నగా ఆదాము, నోవహు, అబరా హాము, మోషే మర్శయు 
దావీదు. 

ముఖ్యమ ైన విషయాలు 
 పాత నిబంధ్న గీంథములోని మొదట ిర్ ండు నిబంధ్నలు, ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదస్టిన 

నిబంధ్నల ైయునాిము మర్శయు ఇవి సార్వతిరక నిబంధ్నలు కాబటిర  ఇతర్ వాటకింట ేభినిమ ైనవిగా 
ఉనాియి. ఇవి దదవునికన మర్శయు సమసత  మానవాళికన మధ్య స్టిార్ప్ర్చబడని నిబంధ్నలు. ఇవి 
నిర్శేష్రమ నై ప్రజలకు కాదుగాని సమసత  ప్రజలకు వర్శతంచు నిబంధ్నలుగా ఉనాియి. ఇవి దదవునికన 
మర్శయు అనిి తర్ములలో జీవించద ప్రతి మానవునికన మధ్య శాశవతమ ైన నిబంధ్నను సాా పించాయి. 
పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు దదవుని యొకు నిబంధ్న ప్రతినిధ్ులుగా ప్ని చదస్టనిిప్ుపడు ఈ సార్వతిరక 
నిబంధ్నలు వార్శకన ముఖ్యమ నై వేదాంత దృకపథములను అందించాయి. ఈ సార్వతిరక నిబంధ్నలను 
విశదీకర్శంచుటకు, మనము ర్ ండు విష్యాలను ప్ర్శశీల్వంచుదాము: మొదటిగా, ఈ సార్వతిరక 
నిబంధ్నలలోని ముఖ్యమ ైన విష్యాలు ఏమ యైుండనెు? మర్శయు ర్ ండవదగిా, ప్రవకతల ప్ర్శచర్యలు ఈ 
నిబంధ్నల మీద ఎలా ఆధార్ప్డ ిఉండనెు? ఆదాము మర్శయు నోవహులతో చదస్టిన నిబంధ్నలలోని 
ముఖ్యమ ైన విష్యాలను మొదటగిా ప్ర్శశీల్వంచుదాము. 

ఆద్ాము 
 దదవుడు ఆదాముతో చదస్టని నిబంధ్న బెైబిలులోని మొదటి నిబంధ్నయి యైునిది. ఈ 

నిబంధ్నను సాంప్రదాయంగా “కనీయలను గూర్శున నిబంధ్న” అని పిలుసాత ర్మ. మన ర్పజులలో చాలామంద ి
వేదాంత ప్ండితయలు దీనిని నిబంధ్న అని పలిువకూడదు అని చబెుతార్మ, మర్శయు వాసతవానికన, 
“నిబంధ్న” అను ప్దమును ఆదకిాండము 1-3లో ఉప్యోగశంచలేదు కూడా. అదద విధ్ంగా, ఆదాముతో 
చదస్టని ఈ నిబంధ్నలో కనీయలు మాతరమే లేవు. దదవుడు తనకు మర్శయు ఆదాముకు మధ్య సాా పించన ఈ 
నిబంధ్నను “అమర్శక” అని పలి్వస్టేత  బాగుంటటంది. అయితద బెబైిలు చర్శతరయంతటలిో అమలులో ఉండిన 
కొనిి ఆధార్ములను దదవుడు ఆదాము కాలములో సాా పించాడు. 

 ఆదాము కాలములో కనీసం మూడు సతంభాలు సాా పించబడా్ యి, ఇవి బెైబిలు చర్శతరయంతట 
స్టిార్ముగా ఉనాియి. ఈ సతంభాలు ఏవనగా మానవుని యొకు బాధ్యత, మానవుని యొకు అవినీతి 
మర్శయు మానవుని యొకు విమోచన. మొదటగిా, ఆదాము కాలములో దదవుడు మానవుని యొకు 
బాధ్యతను నిర్ేేశంచాడు. దదవుడు ఈ లోకములో మానవాళిని తన సవర్ూప్ములో సృజంచాడు, మర్శయు 
ఆదకిాండము 1:26లో మానవులను గూర్శు దదవుడు మొదటగిా మాటాో డినప్ుపడు, ఆయన ఈ 
మాటలను ప్ల్వకాడు: 

 మన సవరూప్మింద్ు చేయుద్ము ... [మరియు వారు] ఏలుద్ురు గాక 
(ఆద్ికాిండము 1:26). 
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 మానవులందర్మ దదవుని సవర్ూప్ులు గనుక ఈ లోకములో తన ర్ాజయమును సూచంచవలస్టిన 
బాధ్యత కల్వగశనవార్శగా వార్మ ఉనాిర్మ. మానవులు భూమి యొకు ప్రతి భాగములోను దదవుని గౌర్వించద 
విధ్ముగా జీవించాల్వ. మర్శయు లేఖ్నములోని ప్రతి ఇతర్ భాగములతో పాటటగా, సమసత  దదశములలో 
నివస్టించు ప్రజలందర్ూ ఆదాము కాలములోని ఈ ప్వితరమ నై బాధ్యతను స్ట్వకర్శంచార్ని ప్రవకతలు అరా్ం 
చదసుకునాిర్మ. 

 అంతద కాకుండ, ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్న మానవులందర్మ అవినీతికన గుర్ ైయాయర్ని కూడా 
నిర్ణయించంది. బెైబిలు చర్శతర అంతయు సపష్రముగా వివర్శంచనిటటో గా, ఆదకిాండము 3లోని 
సంఘటనలు ఆదాము మర్శయు హవవ జీవితములకు భినిమ నైవి కావు. ర్పమీయులకు వరా స్టిన ప్తిరక 
అధాయయము 5 బో ధసిుత నిటటో గా, ఆదాము పాప్ము వలన, సమసత  మానవాళి పాప్ులుగా మార్శ 
మర్శయు దదవుని యి దుట తీర్మపలో నిలబడతార్మ. ప్రప్ంచ దదశములు తమ సృషిరకర్తను మర్చ, ఆయన 
సవర్ూప్ులుగా తమకు అప్పగశంచబడిని బాధ్యతలను మర్చార్ను విష్యమును ప్ర్శశీల్వంచుటకు 
ప్రవకతలు చాలా దూర్ం చూడవలస్టని అవసర్ం లేదు. 

 అంతద గాక, ఆదాముతో చదస్టని నిబంధ్న మానవాళి కొర్కు విమోచన నిర్రక్షణను కూడా 
సాా పించంది. ఆదకిాండము 3:15లో, ఆదాము హవవలను శోధించన సర్పమును దదవుడు శపించాడు. ఒక 
దినమున స్ట్త  ీసంతానము సర్పము యొకు తలను చతకదరరకుుతయంది అని అకుడ ఆయన వాగాే నము 
చదశాడు. తయదకు భూమిమీద ఉని ప్రతి దదశము చెడు మర్శయు మర్ణము మీద విజయం సాధసిుత ంది 
అని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు అరా్ం చదసుకునాిర్మ. మానవుని యొకు బాధ్యత, అవినీతి మర్శయు 
విమోచన అను ఈ పరా థమిక సతంభాలు చర్శతరయందంతట దెవైిక, మానవ ప్ర్సపర్ సంకర్షణల 
నిర్ాుణములను సాా పించాయి. అవి సమసత మానవాళికన విసతర్శసాత యి. 

నోవహు 
 దదవుడు మర్శయు నోవహు మధ్య జర్శగశన ర్ ండవ సార్వతిరక నిబంధ్న యొకు ప్రధాన 

విష్యాలను ఇప్ుపడు చూదాే ము. సులభంగా చెపాపలంటే, ఆదాము నిబంధ్న యొకు నిర్ాుణములను 
దదవుడు మర్శంత విసత ృతప్ర్చాడు, కాని భౌతిక విశవము కొర్కు స్టిార్తవము అను లక్షణమును 
జోడించాడు. జలప్రళయం తర్మవాత, పాప్ము చదస్టని ప్రతిసార్శ మానవులను వ ంటనే శక్ించను అనుటకు 
నిదర్ినముగా దదవుడు ఒక ఇందరధ్నుసుిను మేఘాలలో ఉంచాడు. బదులుగా, దదవుడు ఒక నూతన 
కీమమును వాగాే నం చదశాడు, ఈ కీమములో ఆయన మన పాప్ముల విష్యములో సహనమును 
చూప్ుతాడు. ఆదికాండము 8:22లో దదవుడు ప్రకటించనటటో గా: 

 భూమి నిలిచియుననింతవరకు వెద్కాలమును కోతకాలమును శీతోషణములును 
వేసవి శీత కాలములును రాత్రింబగ్ళ్లు ను ఉిండక మానవని తన హృద్యములో 
అనుకొననెు (ఆద్కిాిండము 8:22). 

 పరా కృతిక స్టిార్తవమును గూర్శున ఈ వాగాే నమును దదవుడు ఎందుకు చదశాడు? ఆయన యొకు 
ముఖ్య ఆలోచన ఏమిట?ి నోవహు కాలములో ఇవవబడిన విశవము యొకు స్టిార్తవముకు కనీసము 
ర్ ండు ప్రధానమ నై కార్ణములు ఉనాియి. మొదటిగా, దదవుడు మానవాళి ప్టో తన సహనమును 
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కనుప్ర్చాడు. ఈ కార్ణము నూయ అమ ర్శకన్ సార ండర్్డ బెైబిలు ఆదకిాండము 8:21ను అనువదించన 
విధానములో సపష్రమౌతయంది: 

 అప్ుుడు యెహో వా “ఇక మీద్ట నరులనుబటటర  భూమిని మరల శ్ప ించను. 
ఎింద్ుకనగా నరుల హృద్యాలోచన వారి బరలయమునుిండి చడ్ెద్ి. నేనిప్ుుడు 
చేస్ట న ప్రకారముగా ఇకను సమసత  జీవులను సింహరిింప్ను” (ఆద్ికాిండము 8:21, 
NASB). 

 దదవుడు మానవుల యొకు సమసత  భరష్రతవమును గుర్శతంచాడని మర్శయు మనము పాప్ము 
చదస్టని ప్రతిసార్శ ప్రప్ంచమును నాశనము చదయకుండా మన యి డల సహనము కల్వగశ ఉండుటకు 
నిశుయించుకునాిడని ఈ వచనము మనకు తెల్వయజేసుత ంది. నోవహు నిబంధ్నలో ప్రకృతి 
స్టిార్తవమును గూర్శున ర్ ండవ ఉదదేశము కూడా సపష్రంగా కనిపిసుత ంది. ఆయన సవర్ూప్ములుగా 
ప్నిచదయు మానవ విధిని మనము న ర్వేర్మునటటో , దదవుడు మనకు కమీమ నై ప్రప్ంచమును ఇచాుడు. 
జలప్రళయం తర్మవాత దదవుడు నోవహుతో, అనగా జనములకు తండిరతో మాటాో తయ, ఆదకిాండము 9:1, 
3లో ఈ మాటలను ప్ల్వకాడు: 

 ఫలిించి అభివృద్ిి  ప ింద్ి భూమిని నిింప్ుడి ... వాటటని మీకిచిియునానను 
(ఆద్ికాిండము 9:1, 3). 

 ఆదికాండము 1లో తాను మొదట ఆదాముతో మాటాో డిన మాటలను ఆధార్ము చదసుకొని, 
సమసత  దదశములకు ఇవవబడని తన సవర్ూప్ులుగా ప్నిచదయవలస్టిన బాధ్యతను దదవుడు మర్పసార్శ 
ధ్ృవీకర్శంచాడు. కాబటిర దదవుడు సహనము కల్వగశ ఉంటానని మర్శయు మానవాళికన స్టిార్మ ైన 
ప్రప్ంచమును ఇసాత నని వాగాే నం చదస్టనిటటో  మనం చూసాత ము, తదావర్ా భూమిమీద ఉని సమసత  
దదశములు ఆయన సవర్ూప్ులుగా ప్నిచదసాత యి. 

 బెైబిలులోని మొదటి నిబంధ్నలలోని ముఖ్యమ నై విష్యాలు పల ల్వకలు కల్వగశనవిగా ఉనాియి. 
దదవుడు ఆదాముతో చదస్టని నిబంధ్నలో బాధ్యత, అవినీతి మర్శయు విమోచన అను ఆధార్ములను 
సాా పించాడు. నోవహుతో, ఆయన దెైవికమ నై సహనము మర్శయు దదవుని సవర్ూప్ులుగా మన యొకు 
మానవ విధిని ప్ునర్మదాా టించుటతో పాటటగా ఈ సూతరములను కొనసాగశంచాడు. 

ప్రవకతల యొకక ఆధారితము 
 ఇప్ుపడు మనము ర్ ండవ ప్రశిను అడగాల్వ: పాత నిబంధ్న ప్రవకతల యొకు ప్ర్శచర్యలు ఈ 

సార్వతిరక నిబంధ్నల మీద ఎలా ఆధార్ప్డతాయి? ఇప్ుపడు, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ఆదాము 
మర్శయు నోవహులను ప్దద ప్దద ప్రసాత వించర్మ అను విష్యమును మనం ఒప్ుపకోవాల్వ. చాలావర్కు, 
ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నల నుండ ిప ందిన వదేాంతప్ర్మ నై దృకపథముల 
మీద పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ప్రకటించన విష్యములు ఆధార్ప్డియుండనివి. బహుశా అనయ దదశముల 
ప్టో వార్శ యొకు ఆసకనత విష్యములో ప్రవకతలు ఈ నిబంధ్నల మీద మర్శ ఎకుువగా ఆధార్ప్డా్ ర్మ. 
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 దదవుని యొకు నిబంధ్నా ప్రతినిధ్ులుగా, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు చాలావర్కు తమ యొకు 
దృషిరని ఇశాీయిలేు దదశము మీద ఉంచార్మ, కాని ప్రప్ంచములోని అనయదదశములకు కూడా వార్మ 
ప్రతినిధ్ులుగా ఉండదవార్మ. యిర్రుయా 1:5లో ప్ర్శచర్య చదయుటకు దదవుడు యిర్రుయాను మొదటిగా 
పిలచనప్ుపడు ఈ విధ్ంగా చెపాపడు: 

 జనములకు ప్రవకతగా నినున నియమిించిత్ని (యరమీయా 1:5). 

 వార్మ ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడని సార్వతిరక నిబంధ్నలకు ప్రతినిధ్ులుగా 
ఉనాిర్మ కాబటిర ప్రవకతలు తర్చుగా అనయర్ాజయములతో మాటాో డదవార్మ. 

రాజయముల యొకక పాప్ములు 
 ర్ాజయముల యి డల ప్రవకతలు కల్వగశయుండని ఆలోచన ర్ ండు దశిల మీద దృషిరప టిరంది: 

మొదటగిా, ప్రవకతలు సాధార్ణంగా ర్ాజయముల యొకు పాప్ములను ఎతిత  చూపార్మ, మర్శయు వార్శ 
మీదకిన దదవుని తీర్మప వసుత ందని బదెరి్శంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, ఓబదాయ గీంథమంతా ఎదోము యొకు 
పాప్ములను ఎతితచూప్ుటకు మర్శయు దెైవిక తీర్మపను ప్రకటంిచుటకు అంకనతం చదయబడింది. అతడు 
నిన వ  ప్టరణముకు ప్రవకతగా ప్ర్శచర్య చదశానని యోనా నివదేించాడు. అష్షష ర్మకు విర్పధ్ంగా దదవుని 
తీర్మపను గూర్శు నహూము గంీథము చబెుతయంది. ఇతర్ గీంథములలోని ఎకుువ భాగములు 
ఇశాీయిలేుగాక మిగశల్వన ర్ాజయముల మీదికన వచుు యి హో వా ఉగీతను గూర్శు మాటాో డతాయి. 
ప్రజలందర్ూ పాప్ులు మర్శయు దదవుని తీర్మపకు పాతయర లు అని ప్రవకతలు నమిునటటో  అనేక 
వాకయభాగములు సపష్తం చదసాత యి. 

రాజయములకు విమోచన 
 ప్రవకతలు ర్ాజయములను ఉదదేశంచ మాటాో డని విష్యములలో తీర్మప అను అంశము 

ముఖ్యమ ైనదిగా ఉనిప్పటికీ, మనము ర్ ండవ అంశమును కూడా జఞా ప్కం చదసుకోవాల్వ, అది 
ర్ాజయములకు విమోచన. భూమిమీదనుని ర్ాజయములకు వచుు భవిష్యత్ కాలప్ు ఆశీర్ావదములను 
గూర్శు ప్రవకతలు తర్చూ మాటాో డార్మ. వార్శ దృకోుణములో, ప్రతి జనము మర్శయు భాష్కు భవిష్యతయత లో 
విమోచన కలుగుతయంది అను నిర్రక్షణ ఉంది. కవేలము ఒక ర్ాజయము మాతరమ ేపాప్ము మర్శయు 
మర్ణప్ు ఉచుులో నుంచ తపపించబడాల్వ అనునది దదవుని ప్రణాళిక కాదు. బదులుగా, మానవాళి 
కొర్క నై ఆయన యొకు వాసతవిక ప్రణాళికకు న ర్వరే్మపగా, దదవుడు ఎలోప్ుపడు ప్రతి జనములోని ప్రజలను 
విమోచంచాలని ఉదదేశంచాడు. 

 ఈ కార్ణముచదత, ఇశాీయిలేు చెర్ నుండి విమోచంచబడు, గొప్ప ఆశీర్ావదప్ు దనిము కొర్కు 
మాతరమ ేప్రవకతలు ఎదుర్మచూడలేదు; బదులుగా, అనయజనులలో చాలామంది చెర్ నుండి విమోచంచబడి 
ఈ గొప్ప విమోచనలో పాలుప ందుతార్మ. ఉదాహర్ణకు, యి ష్యా 25:6-8లో, ఒకానొక దనిమున 
భవిష్యతయత లో ఇలా ఉంటటంది అని ప్రవకత ప్రకటించాడు: 

 స్ట ైనయములకధపి్త్యగ్ు యహెో వా సమసతజనముల నిమితతము కరొ వివనవాటటతో 
విింద్ు చేయును ... సమసతజనముల ముఖ్ములను కప్ుుచునన ముసుకును 
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సమసత  జనములమీద్ ప్రచబడిన తెరను ఈ ప్రవతము మీద్ ఆయన 
తీస్ట వేయును. మరనెనడును ఉిండకుిండ మరణమును ఆయన మిింగి వేయును 
(యెషయా 25:6-8). 

 యిర్రుయా 3:17లో ఇటటవంటి అంశమ ేకనిపసిుత ంది: 

 జనములనినయు తమ ద్ుషరమనసుులో ప్ుటటర  మూరఖతవము చొప్ుున 
నడుచుకొనక యహెో వా నామమునుబటటర  యెరూషలేమునకు గ్ుింప్ులుగా కూడి 
వచెి ద్రు (యరమీయా 3:17). 

 దదవునికన వయతిర్కేముగా చదస్టిన తిర్మగుబాటటను గూర్శు అనయజనులు కూడా ప్శాుతాత ప్ప్డద 
దినము ర్ాబో వుతయంది అని చాలామంద ిప్రవకతలు ప్రకటించార్మ. వార్మ ఇశాీయిలేు యొదేకు వచు దెైవిక 
తీర్మప నుండి ర్క్షణను ప ందుతార్మ. ఇప్ుపడు, వాసతవంగా చపెాపలంటే, కీీసుత  సువార్త ప్రప్ంచమంతటా 
వాయపించంది అనుదానిలో ఈ వాగాే నము న ర్వరే్ుబడిందని క ైైసతవులముగా మనకు తెలుసు. సర్వజనుల 
యొదేకు వ ళోమని కీసీుత  అప సతలులకు ఆజా ఇచునప్ుపడు, భూమిమీద నుని ర్ాజయముల 
విష్యములో పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు కల్వగశయుని భావారా్క నిర్రక్షణలను ఆయన న ర్వేర్ముచుండనెు. 

 ఆదాము మర్శయు నోవహు కాలములో, సమసత  జనులకు విసతర్శంచద సార్వతిరక నిబంధ్నలను 
దదవుడు చదశాడు అని మనము చూసాత ము. ప్రప్ంచమంతటకిీ ర్ాజ నై దదవుని ప్రతినిధ్ులుగా, దదవునికన 
వయతిర్కేంగా దదశములు తీవరంగా ఉలోంఘ ంచన విష్యాల మీద పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు దృషిరప టార ర్మ. ఒక 
దినమున దదవుడు భూమిమీద ఉని ప్రతి జనమును ప్రతి వంశములోని ప్రజలను విడిపిసాత డని కూడా 
వార్మ ప్రకటించార్మ. ఆదాము మర్శయు నోవహు దావర్ా దదవుడు ప్రజలందర్శతో నిబంధ్న చదశాడు అని 
ఇప్పటికే మనము చూశాము. దదవుని యొకు ప్రతదయకమ నై నిబంధ్న జనులుగా ఇశాీయిలేును గూర్శు 
ఇప్ుపడు మనం చూడబో తయనాిము. దదవుడు ఇశాీయిేలు ర్ాజయముతో ఎటటవంటి నిబంధ్నలు చదశాడు? 

నిబింధనలో ఇశ్రా యేలు 

 మా కుటటంబము స్ట మినర్ర విదాయర్మా లకు తర్చూ విందు ఏర్పటట చదసుత ంటటంది, కాని కొనిిసార్మో  
జఞబితా చాలా ప దేదగిా ఉంటటంది కాబటిర  ప్రతి ఒకుర్శని మేము సవయంగా పలిువము. బదులుగా, 
కొంతమంది విదాయర్మా లను ఎనుికొంటాము మర్శయు వార్మ ఇతర్మలను పలిుసాత ర్మ. అనకే 
సందర్ుములలో, ఇశాీయిలేుతో దదవుడు ఈ విధ్ముగానే చదశాడు. వార్మ ఆయన ఎనుికొనిన ప్రజలు, 
మర్శయు ఆయన ఇశాీయిలేును ప్రతదయక నిబంధ్నల దావర్ా తన యొదేకు పిలచాడు తదావర్ా ఇశాీయిేలు 
ఇతర్ ప్రజలందర్శకన ప్ర్శచర్య చదశార్మ లేదా ప్రజలందర్శని దదవుడు యొదేకు పిలచార్మ. 

 దదవుడు ఇశాీయిేలుతో మూడు ప్రధానమ నై నిబంధ్నలు చదశాడు అని మీకు 
జఞా ప్కముండియుంటటంది. ఆయన అబరా హాము, మోషే మర్శయు దావీదులతో నిబంధ్నలు చదశాడు. ఈ 
ప్రతి నిబంధ్న కవేలం దాని స ంత ర్క్షణ కొర్కు మాతరమగేాక భూమిమీద ఉని ప్రతి కుటటంబము యొకు 
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ర్క్షణ కొర్కు ఇశాీయిలేును ప్రతదయకమ నై మార్గములలో స్టదిధప్ర్చంది. ముందుగా అబరా హాముతో చదస్టని 
నిబంధ్నను చూదాే ము. 

అబరర హాము 
 దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్న ప్రతదయకమ నైది, ఎందుకంటే దదవుని యొకు కృప్గల 

విమోచనను ప్రప్ంచమంతటిక ీతీసుకొనివ ళలో  కుటటంబముగా ఇశాీయిలేును ఇది మొదటగిా గుర్శతంచంది. 
వార్మ దీనిని ఏ విధ్ంగా చదయవలస్టయిుండనెు? యి హో వాతో విమోచన నిబంధ్నలో నివస్టించుట దావర్ా. 
అబరా హాముతో చదయబడని ఈ నిబంధ్న యొకు కేందరమ ైన విష్యములను ముందుగా చూస్టినటోయితద, 
తర్మవాత అబరా హాముతో చదయబడని నిబంధ్న మీద పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ఆధార్ప్డని మార్గములను 
మనము చూడగలుగుతాము. 

ముఖ్యమ ైన విషయాలు 
అబరా హాము నిబంధ్నను దదవుడు ప్రతదయకమ నై జనమును ఎనుికొనిన నిబంధ్న అని మనం 

కోీడీకర్శంచవచుు. దదవుని ప్రతదయక జనముగా ఇశాీయిలేు స్టిార్ప్ర్చబడుట దదవుని నుండి ర్ ండు ప్రధానమ ైన 
ఆశీర్ావదములను కల్వగశయుంది. దదవుడు అబరా హాముకు అనకేమంద ివార్సులను మర్శయు ప్రతదయకమ నై 
భూమిని వాగాే నం చదశాడు. ఆదికాండము 15 మర్శయు 17లో, దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్న, 
ప కుుమంది వార్ాసులగుటకు మర్శయు భూమిలోని భాగమును ప ందుకొనుటకు ఇశాీయిలేుకు 
మార్గమును చూపించంది. ఇప్ుపడు, ఈ అభివృదిధ  మర్శయు భూభాగ సావధనీము దదవుని ర్ాజయమును 
భూమియందంతట విసతర్శంప్జయేుటకు ఆర్ంభ బిందువుగా ఉంది. ఈ సమయము నుండి కూడా 
అబరా హాము వార్సులు మర్శయు వార్మ నివస్టించన భూభాగము బెైబిలు చర్శతరలో కేందర సాా నమును 
ప ందుకునాియి. 

ప్రవకతల యొకక ఆధారితము 
 అబరా హాముకు అనకేమంది వార్సులు మర్శయు ప్రతదయక భూమి వాగాే నము చదయబడనివి అని 

మనం చూశాము. కాబటిర , ఇప్ుపడు మనము ఈ ప్రశిను అడగాల్వ, అబరా హముతో చదయబడిన ఈ 
నిబంధ్న మీద పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ఎలా ఆధార్ప్డా్ ర్మ? ఈ నిబంధ్నను గూర్శు వార్ేమి నమాుర్మ? 
పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు దదవునికన మర్శయు అబరా హాముకు మధ్య చదయబడని నిబంధ్న సూతరముల మీద 
ప్దద ప్దద ఆధార్ప్డా్ ర్మ. ఈ నిబంధ్న యొకు స్టిార్మ ైన పరా ముఖ్యతను ప్రవకతలందర్మ ఊహ ంచార్మ. 
అనకేమంది వార్సులు మర్శయు భూభాగమును గూర్శున వాగాే నమును గూర్శు వార్మ తర్చూ 
మాటాో డార్మ. 

 ఉదాహర్ణకు, యి ష్యా 41:8లో ప్రవకతయి ైన యి ష్యా ఇశాీయిేలు ర్ాజయమును ఈ విధ్ంగా 
ప్రసాత వించాడు: 

 నా స్టేనహ తుడెనై అబరర హాము సింతానమా (యెషయా 41:8). 
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 యి ష్యా దృషిరలో ఇశాీయిేలు ర్ాజయము, తన కాలములో కూడా, అబరా హాము నిబంధ్నకు 
నిజమ నై వార్సతవం కల్వగశ ఉంది. అదద విధ్ంగా, హో షేయ కూడా అబరా హాముతో చదయబడని నిబంధ్నను 
గూర్శు మాటాో డతాడు. చెర్ తర్మవాత, 1:10లో అతడు ఇలా స్ట లవిచాుడు 

 ఇశ్రా యేలీయుల జనసింఖ్య అమితమ ై లెకకలేని సముద్రప్ు ఇసుకింత 
విస్ాత రమగ్ును (హో షయే 1:10). 

 అబరా హాము నిబంధ్న మీద ప్రవకతలు అమితముగా ఆధార్ప్డా్ ర్మ అని ఇటటవంటి ఉలేో ఖ్నములు 
సూచసుత నాియి. దదవుడు తన ప్రజలకు భూభాగమును ఇసుత నాిడు లేదా తమ సంఖ్యను అభివృదిధ  
చదసుత నాిడని వార్మ మాటాో డని ప్రతిసార్శ, దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్నను వార్మ జఞా ప్కము 
చదసుకునాిర్మ. పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములలో అబరా హాము పరే్మ కవేలం ఏడుసార్మో  మాతరమే 
ప్రసాత వించబడింది, కాని అబరా హాము నిబంధ్నను గూర్శున వేదాంతము మాతరము వార్శ ప్ర్శచర్యలలో 
సర్వతరా  వాయపించంది. 

మోష ే
 అబరా హాము నిబంధ్న ఇశాీయిలేు ర్ాజయముతో చదయబడని మొదట ినిబంధ్న, కాని దాని 

తర్మవాత ర్ ండవ నిబంధ్న కూడా ఉంది, అది మోషతేో చదయబడని నిబంధ్న. మన కాలములో, మోషే 
నిబంధ్నను ఎలోప్ుపడు భావారా్కముగా చూడర్మ, కాని సతయముకు మించనద ిఏద ిలేదు. మానవాళి 
యొకు భావారా్కమ ైన విమోచనలో మోష ేనిబంధ్న కీలకమ నై పాతర పల షిసుత ంది. మర్పసార్శ, మోషే 
నిబంధ్నలోని ముఖ్యమ నై విష్యాలను మనం చూడాల్వ, అటటతర్మవాత పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ఈ 
నిబంధ్న మీద ఎలా ఆధార్ప్డా్ ర్ప చూడాల్వ. 

ముఖ్యమ ైన విషయాలు 
 మోషతేో చదయబడని నిబంధ్న దదవుని ధ్ర్ుశాసతమీు మీద దృషిరప డుతయంది. దదవుని ధ్ర్ుశాసతమీు 

ఇశాీయిలేులో నిబంధ్నా జీవితమును నియంతిరంచద నియమ నిబంధ్నలను అందించంది. ఈ నిబంధ్న 
నిర్గమకాండము 19-24లో సపష్రముగా కనిపసిుత ంది, అకుడ నిబంధ్న ప్ుసతకము మర్శయు ప్ద ిఆజాలతో 
నిబంధ్న ఆర్ంభమౌతయంది. లేవీయకాండములో ఆర్ాధ్న సూతరములలో కూడా ఇది కనిపసిుత ంది. మోష ే
మర్ణ సమయము సమీపించుచునిప్ుపడు ఇశాీయిలేు యొకు నిబంధ్న ప్ునర్మదధర్ణను 
దివతీయోప్దదశకాండము నమోదు చదసుత ంది. సర్ళంగా చెపాపలంటే, మోష ేనిబంధ్న నిబంధ్నా జీవితము 
యొకు నియమనిబంధ్నల మీద, అనగా గొప్ప దెవైికమ నై ప్రభువు నుండి కలుగు ఆశీర్ావదములకు 
మర్శయు శాప్ములకు కార్ణమగు నియమముల మీద దృషిర  ప డుతయంది. 

ప్రవకతల యొకక ఆధారితము 
 మంచది, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు మోషే నిబంధ్న మీద ఎలా ఆధార్ప్డా్ ర్మ? పాత నిబంధ్న 

ప్రవకతలు మోషకేు మర్శయు అతని ధ్ర్ుశాసతమీుకు తీవరంగా ర్మణప్డియునాిర్మ ఎందుకంటే అతని 
ధ్ర్ుశాసతమీు, ప్రవకతలు ఇశాీయిేలు ర్ాజయమును విమర్శించడానికన ప్రధానమ నై ప్రమాణాలను అందించంది. 
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మోషే ధ్ర్ుశాసతమీునకు నముకముగా ఉండాలని ఇశాీయిలేుకు ఇవవబడని బాధ్యతను వార్శకన జఞా ప్కము 
చదసూత  ప్రవకతలు నిబంధ్నను విచార్శంచార్మ. తర్మవాత పాఠములో మనము చూడబో తయనిటటో గా, దదవుని 
ప్రజలకు ప్రవకతలు ప్రకటించన నిర్శేష్రమ నై ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ములు కూడా చాలావర్కు మోషే 
నిబంధ్న నుండి వచునవి. మోషే నియమాలు ప్రవకత యొకు ప్ర్శచర్యలో పరా ధ్మిక సాధ్నములుగా 
ఉండనివి. 

 ఉదాహర్ణకు, దదవుని ప్రజలు యి హో వాకు అప్నముకసుత లుగా ఉనాిర్ని యి ష్యా 
సూచంచాలనుకునిప్ుపడు, అతడు మోషే ధ్ర్ుశాసతమీును అధకిార్శకమ నై పరా మాణకిముగా 
నివదేించాడు. యి ష్యా 5:24లో అతడు చెపపినటటో గా: 

 స్ట ైనయములకధపి్త్యగ్ు యహెో వా యొకక ధరీశ్ాసత రమును నిరుక్షయప టటర ద్ురు 
(యెషయా 5:24). 

 మోషే మర్శయు అతని ధ్ర్ుశాసతమీును గూర్శున ఈ సూచన ప్రవకతల గీంథములలో అనకేమార్మో  
కనిపసిుత ంది ఎందుకంటే పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు దదవుని ప్రతినిధ్ుల ైయునాిర్మ, మర్శయు వీర్మ మోషే 
నిబంధ్నను ఉలోఘ ంచన విధానములను గూర్శు ల కు అప్పగశంచమని ఇశాీయిలేుకు పిలుప్ునిచాుర్మ. 

ద్ావీద్ు 
దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్న ఒక ర్ాజయముగా ఇశాీయిలేుకు ఇవవబడని చవర్శ పాత నిబంధ్న 

నిబంధ్న అయుయనిది. అబరా హాము నిబంధ్న వార్సులు మర్శయు భూభాగము మీద దృషిరప టిరంది. 
మోషే నిబంధ్న దదశములో జీవించుటకు ఇవవబడని నియమాల మీద దృషిర ప టిరంది. మోషే తర్మవాత, 
దదవుడు ఇశాీయిలేు ర్ాజ నై దావీదుతో ప్రతదయక నిబంధ్న చదశాడు. మర్పసార్శ, ఈ నిబంధ్న యొకు 
ముఖ్యమ ైన విష్యములను మర్శయు ప్రవకతలు దాని మీద ఎలా ఆధార్ప్డా్ ర్మ అను విష్యమును 
మనం చూదాే ము. 

ముఖ్యమ ైన విషయాలు 
 దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్నలోని ముఖ్యమ నై విష్యాలు ఏమిట?ి దావీదు నిబంధ్న 

దదవుని ప్రజలను ఒక అఖ్ండమ ైన సామాాజయముగా నిర్శుంచుట మీద దృషిరప టిరంది. దావీదు నిబంధ్న 2 
సమూయిలేు 7, కరీ్తనలు 89, మర్శయు కీర్తనలు 132లో కనిపిసుత ంది. దావీదు కుటటంబమును దదవుని 
ప్రజల మీద శాశవత ర్ాజవంశముగా సాా పించడము ఈ నిబంధ్నలో ఒక ముఖ్యమ నై అంశము అని ఈ 
వాకయభాగములు సపష్రము చదసాత యి. దావీదు కుటటంబములో ఖ్చుతముగా కష్రములు మర్శయు 
వ ైఫలయములు ఉనాియి, కాని దదవుడు ఈ కుటటంబమును తన ప్రజలమీద శాశవతమ నై ర్ాజవంశముగా 
ఎంచుకునాిడు. ఒక దనిమున దావీదు వార్సులు ప్రప్ంచవాయప్తంగా ర్క్షణ ర్ాజయమును సాా పిసాత ర్మ. ఈ 
నిబంధ్న దదవుని ప్రజలకు విజయవంతమ నై భవిష్యతయత ను మర్శయు భూమిమీద ఆధపి్తయమును 
ఇచునదని ప్రతదయకముగా చపె్పనవసర్ము లేదు. మర్శయు నడేు క ైసైతవులముగా కూడా, యిసేును మన 
ర్ాజుగా వ ంబడించుచునాిము ఎందుకంట ేఆయన దావీదు యొకు చవర్శ గొప్ప కుమార్మడెైయునాిడు, 
దావీదు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై కుమార్మడెయైునాిడు, ఆయన ర్ాజయము శాశవత ర్ాజయముగా ఉంటటంది. 
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ప్రవకతల యొకక ఆధారితము 
 ఇప్ుపడు మనము మర్ొక ప్రశి అడగాల్వ: దావీదుతో చదయబడని ఈ నిబంధ్న మీద ప్రవకతలు 

ఎలా ఆధార్ప్డా్ ర్మ? పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ఇశాీయిలేుకు ప్ర్శచర్య చదయుచుండగా దావీదు నిబంధ్న 
మీద తర్చూ ఆధార్ప్డా్ ర్మ. ప్రవకతల విష్యానికొస్టేత , చవర్కన దావీదు ర్ాజయము అదుుతమ నై 
ప్రప్ంచవాయప్త  ర్ాజయంగా అవుతయందని దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. వార్మ దీనిని బలంగా నమాుర్మ మర్శయు 
ఇద ిభవిష్యతయత లో ఒక దినమున జర్మగుతయందని కూడా చెపాపర్మ. ఉదాహర్ణకు, ఆమోసు 9:11లో, చరె్ 
తర్మవాత ప్ునర్మదధర్ణ దనిములను ప్రవకత ఈ విధ్ంగా వివర్శంచాడు: 

 ప్డిపోయన ద్ావీద్ు గ్ుడారమును ఆ ద్ినమున ననేు లేవనెత్త  ద్ాని గోడను 
బరగ్ుచసే్ట  ద్ాని పోయన చోటు ను బరగ్ుచేస్ట  ప్ూరవప్ురమత్గా ద్ానిని మరల 
కటటర ద్ును (ఆమోసు 9:11). 

 దావీదు నిబంధ్నను గూర్శు పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు అనేకమార్మో  ఈ విధ్ంగా మాటాో డార్మ. 
అతని నిబంధ్న వార్శకన ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైయుండనిది కాబటిర  వార్మ దావీదు యొకు పరే్మను ముప పై-
నాలుగు మార్మో  ప్రసాత వించార్మ. 

కరొ తత  నిబింధన 
 వాసతవానికన, నిబంధ్న తమ భవిష్యతయత కు కూడా సంబంధించనదను అవగాహనను పాత 

నిబంధ్న ప్రవకతలు కల్వగశయునాిర్ని ప్రసాత వించకపల తద మనం నష్రపల తాము. దదవుడు కీీసుత  దావర్ా చదస్టని 
కొీతత  నిబంధ్న ఇకుడ నా మనసుిలో ఉంది. ఈ కొీతత  నిబంధ్న యొకు ముఖ్యమ నై విష్యాలు ఏమిట?ి 
కొీతత  నిబంధ్న అను దానిని ఒక మాటలో చపె్పవచుును: న ర్వరే్మప. అబరా హాము, మోష ేమర్శయు 
దావీదుతో చదయబడని మునుప్ట ినిబంధ్నలలో దదవుని ప్రజలకు ఇవవబడిన వాగాే నములనీి కొీతత  
నిబంధ్న కాలములో న ర్వరే్ుబడవలస్టినవిగా ఉనాియి. దదవుని ప్రజలు అసంఖ్ాయకముగా అవుతార్మ 
మర్శయు భూలోకమంతటిని తమ సావసాయముగా సావధనీప్ర్చుకుంటార్మ. మోషే ధ్ర్ుశాసతమీు 
హృదయము మీద వరా యబడుతయంది మర్శయు హృదయప్ూర్వకముగా అనుసర్శంచబడుతయంది. దావీదు 
కుమార్మడు, దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడు, స్టింహాసనము మీద శాశవతముగా పాల్వసాత డు. 

 ప్రవకతలు ఈ కొీతత  నిబంధ్న దావర్ా ఎలా ప్రభావితము చదయబడా్ ర్మ? పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ఈ 
గొప్ప నిబంధ్న దనిము కొర్కు వచే చూశార్మ. ఉదాహర్ణకు, యిర్రుయా 31:31లో యిర్రుయా కొీతత  
నిబంధ్నను గూర్శు ఇలా మాటాో డాడు. 

 ఇద్ిగో నేను ఇశ్రా యేలువారితోను యూద్ావారితోను కరొ తత  నిబింధన చేయు 
“ద్ినములు వచుిచుననవి”; ఇద్ే యహెో వా వాకుక (యరమీయా 31:31). 

 ఇశాీయిలేు చెర్ తర్మవాత దనిములలో, దదవుడు నాటకయీమ ైన విధానములలో తన 
నిబంధ్నను ప్ునర్మదధర్శసాత డు. యి హజెేులు ప్రవకత కూడా ఈ భవిష్యతయత  నిబంధ్నను గూర్శు మాటాో డాడు. 
యి హజెేులు 34:25 మర్శయు 26లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 
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నేను వారితో సమాధానారథ నిబింధన చేయుద్ును మరియు వారిని ... 
ద్ీవనెకరముగా చేయుద్ును (యెహజెకకలు 34:25, 26). 

 పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు గొప్ప చవర్శ-కాల నిబంధ్న వసుత ందను ఆలోచనతో దదవుని 
ప్రతినిధ్ులుగా ప్ర్శచర్య చదశార్మ. మర్శయు పాత నిబంధ్న ప్రవకతలను గూర్శు మనము 
నేర్ముకొనుచుండగా, వార్మ ప్దద ప్దద ఈ కొీతత  నిబంధ్న కొర్కు నిర్రక్ించుచునిటటో  మనం చూసాత ము. 

 దదవుడు ఇశాీయిేలుతో స్టిార్ప్ర్చుకొనిన నిబంధ్నలు, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు చదసుత ని ప్రతి 
ప్నిలోనూ వార్శకన మార్గనిర్ేేశం చదశాయి. ఇశాీయిలేు ర్ాజయము కొర్కు దదవుడు ఒక విశషే్మ నై బాధ్యతను 
కల్వగశయునాిడని మర్శయు అబరా హాము, మోషే మర్శయు దావీదు నిబంధ్నలు ఆ విశేష్మ నై బాధ్యతలో 
ఇశాీయిలేును మార్గనిర్ేేశం చదశాయని వార్మ అరా్ం చదసుకునాిర్మ. కాబటిర  ప్రవకతలు దదవుని ప్రజలకు 
ప్ర్శచర్య చదస్టనిప్ుపడు, దదవుడు తన ప్రజలతో చదస్టని ఈ ప్రతదయకమ ైన నిబంధ్నల ప్ర్శధిలోనే ప్ర్శచర్య 
చదశార్మ. 

 నిబంధ్న జనులు అను ఈ పాఠములో ఇప్పటివర్కు మనము, సాధార్ణంగా సమసత  జనులతో, 
మర్శయు ప్రతదయకముగా ఇశాీయిేలుతో దదవుని నిబంధ్నా ప్రతినిధ్ులుగా పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ఎలా ప్ని 
చదశార్ప చూశాము. ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడని సార్వతిరక నిబంధ్నలకు భూలోకములోని 
సమసత  జనులు కటటర బడి ఉనాిర్మ. అయితద ఇశాీయిేలీయులు మర్శయు వార్శ దదవుని విశవస్టించన 
అనయజనులు దదవునితో ప్రతదయకమ ైన నిబంధ్నలు కల్వగశయుండిర్శ. వార్మ మిగశల్వన మానవాళికన భినింగా 
ఉనాిర్మ. ఈ సమయములో, నిబంధ్న జనులను గూర్శున మర్ొక కోణమును మనం చూడాల్వ. పాత 
నిబంధ్న ప్రవకతలు నిబంధ్న సమాజములో ర్క్షణను ఎలా అరా్ం చదసుకునాిర్మ? 

నిబింధనలో రక్షణ 

నిబంధ్నలోని ర్క్షణను అరా్ం చదసుకొనుట ఆధ్ునిక క ైసైతవులకు చాలాసార్మో  కష్రముగా ఉంటటంద ి
ఎందుకంటే ప్రవకతలు అనుసర్శంచని వయతాయసములను మనం చదసాత ము. ప్ునర్మదధర్ణ ప్రభావములో, 
చాలాసార్మో  మనము మానవాళిని ర్ ండు చని గుంప్ులుగా విభజంచుతాము – ర్క్ించబడనివార్మ 
మర్శయు ర్క్ించబడనివార్మ, లేదా తిర్శగశ జనిుంచనవార్మ మర్శయు జనిుంచనివార్మ. ఇప్ుపడు, ననుి 
తప్ుపగా అనుకోకండి, ఆ భినితవము చాలా ముఖ్యమ ైనది ఎందుకంటే ప్రజలు ర్క్ించబడతార్మ లేదా 
ర్క్ించబడర్మ లేదా తిర్శగశ జనిుసాత ర్మ లేదా జనిుంచర్మ. అయితద అదద సమయంలో, పాత నిబంధ్న 
ప్రవకతలు ఈ గుంప్ులను గూర్శు ఆలోచంచలేదు. 

 మూడు ర్కముల ప్రజల మధ్య భినితవం చూప్ుట ప్రవకతలు ర్క్షణను ఎలా అరా్ము 
చదసుకునాిర్మ అను విష్యమును అరా్ం చదసుకోడానికన ఒక ఉతతమమ ైన మార్గమ యైునిది: మొదటగిా, 
ఇశాీయిలేు నిబంధ్న సమాజము వ లుప్ల ఉనివార్మ; ర్ ండవదగిా, దృశయమ నై ఇశాీయిలేు నిబంధ్న 
సమాజములో ఉనివార్మ; మర్శయు మూడవదగిా, అదృశయమ ైన ఇశాీయిలేు నిబంధ్న సమాజములో 
ఉనివార్మ. 
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నిబింధన వలెుప్ల 
 నిబంధ్న వ లుప్ల ఉని మొదట ివర్గమును చూదాే ము. వాసతవానికన, ప్రవకతలు అనుసర్శంచన 

సపష్రమ నై వర్గము ఇది. దదవుడు ఇశాీయిలేుతో చదస్టని నిబంధ్నల వ లుప్ల ఉనివార్మ వీర్మ. దదవుడు 
ఇశాీయిలేు దదశమును ఎనుికొని, మోషే, అబరా హాము మర్శయు దావీదు దావర్ా ప్రతదయకమ నై 
నిబంధ్నలను ఇచునప్ుపడు, ఇశాీయిలేును ఎనుికొనుట భూలోకములోని ఇతర్ ర్ాజయములు ఆ 
ఎనుికొనిన ప్రజలలో లేర్మ అని అరా్మునిచుంది. ర్ూతయ మర్శయు ర్ాహాబు వంటవిార్మ మినహా, 
అనయజనులు దదవుని ప్రజలకు వేర్మగా ఉనాిర్మ కాబటిర ర్ాజయముతో చదయబడిన ఈ ప్రతదయకమ ైన 
నిబంధ్నలకు వ లుప్ల ఉనాిర్మ. మనము చూస్టనిటటో గా, అనయజనులు ఆదాము మర్శయు నోవహుతో 
చదస్టని సార్వతిరక నిబంధ్నలకు కటటర బడ ిఉనాిర్మ. ఆ నిబంధ్నలలోని తీర్మప మర్శయు విమోచన యొకు 
పరా ధ్మిక నిర్ాుణములు ర్ాజయములనిిటికన వర్శతసాత యి. అయితద అదద సమయములో, పాత నిబంధ్న 
కాలములో, నిబంధ్న సమాజము వ లుప్ల ఉనివార్మ లేదా దదవునితో ఇశాీయిేలు యొకు ప్రతదయకమ ైన 
నిబంధ్న వ లుప్ల ఉనివార్మ, ర్క్షణ ప ందద అవకాశమును కోలోపయార్మ. వార్శ పాప్ము వార్శని ఈ 
లోకములో నిర్రక్షణ లేనివార్శగా చదస్టింది. 

 ఎఫ స్టయ్ులకు వరా స్టిన ప్తిరకలో పౌలు అనయజనులను గూర్శు ఇలా మాటాో డాడు. ఎఫ స్టయ్ులకు 
2:11-12లో అతడు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

 కాబటటర  మునుప్ు శ్రమరవిషయములో అనయజనులెైయుిండి... ఆ కాలమింద్ు 
ఇశ్రా యేలుతో సహపౌరులుకాక, ప్రద్శేులును, వాగాా న నిబింధనలు లేని 
ప్రజనులును, నిరమక్షణలేనివారును, లోకమింద్ు ద్వేుడులేనివారునెైయుిండి, 
కరరసుత కు ద్ూరసుథ లెై యుింటటరని మీరు జఞా ప్కము చసే్ట కొనుడి (ఎఫ స్టయ్ులకు 2:11-
12). 

 పాత నిబంధ్న కాలములో అనయజనుల యొకు ప్ర్శస్టిాతి ఇద.ి వార్మ నిబంధ్న వ లుప్ల ఉనాిర్మ 
మర్శయు, అర్మదెనై మినహాయింప్ుతో, ఇశాీయిలేు నిబంధ్నల దావర్ా వచున ర్క్షణ అవకాశమునకు 
దూర్ముగా ఉనాిర్మ. 

ద్ృశ్యమ ైన నిబింధన 
 అనయజనులను నిబంధ్న వ లుప్ల ఉనివార్శగా అరా్ం చదసుకొనుటకు చాలామంది క ైసైతవులు 

అంతగా ఇబబందపి్డర్మగాని, ప్రవకతల దృకోుణములోని ర్ ండవ వర్గప్ు ప్రజలను చూచనప్ుపడు కొనిి 
ఇబబందులు ఎదుర్గుట ననేు కనుగొనాిను – వార్మ దృశయమ ైన ఇశాీయిలేు సమాజములో ఉనివార్మ. 
దృశయమ నై నిబంధ్న సమాజమును గూర్శు మనం మాటాో డదడప్ుపడు, ఇశాీయిేలు ర్ాజయములో భాగముగా 
ఉని పాత నిబంధ్న కాలప్ు ప్రజలను గూర్శు ఆలోచసాత ము. ఈ వర్గములో నిజమ నై విశావసుల ైనవార్మ 
మర్శయు నిజమ నై విశావసులు కానివార్మ ఇర్మవుర్మ ఉనాిర్మ. తిర్శగశ పాత ప ర టసె్ట రంట్ 
వేదాంతశాసతమీులోకన వ ళలో ట, ఈ నిబంధ్న వర్గమును ప్ర్శచయం చదయుటకు బహుశా ఉతతమమ నై 
మార్గమ యైునిది. 



ఆయన మనకు ప్రవకతలను అనుగీహ ంచాడు మూడవ పాఠము : నిబంధ్న ప్రజలు 

-13- 

వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి 

 పాత ప ర టసె్ట రంటటో  ప్రవకతలు ఉప్యోగశంచన వాటికన భినిమ నై ప్దాలు ఉప్యోగశంచనప్పటకిీ, 
పాత ప ర టెస్ట రంట్ వదేాంత ప్ండతియలు ఇశాీయిలేు నిబంధ్న సమాజమును గూర్శు ప్రవకతలు అరా్ము 
చదసుకుని వాటికన సమాంతర్ముగా సంఘమును గూర్శు వివర్శంచార్మ. ఇకుడ నా మనసుిలో 
“దృశయమ నై సంఘము” అను సాంప్రదాయబదధమ నై పేర్మ ఉంది. దుర్దృష్రవశాతషత , ఈ పేర్మ నడేు అంత 
వాడుకలో లేదు కాబటిర ఈ ప్దము యి డల పాత ప ర టసె్ట రంటటో  కల్వగశయుని అరా్ము ఏమిటో మనం 
చూడాల్వ. వ స్టిరిన ట్ర్డ కన ీ ష్న్ ఆఫ్ ఫ యిత్ అధాయయము 25, పరే్ా 1లో “దృశయమ ైన సంఘము”ను గూర్శు 
ఈ విధ్ంగా వివర్శంచబడింది: 

 ప్రప్ించములో నిజమ నై మతమును గ్ూరిి ప్రకటటించేవారు మరియు వార ిబిడ్లు 
ద్ృశ్యమ ైన సింఘములో ఉింటరరు; మరియు ద్ృశ్యమ నై సింఘము అనగా ప్రభువెైన 
యసేుకరరసుత  రాజయము, ద్వేుని ఇలుు  మరియు కుటటింబము, వీటటకి మినహా రక్షణలో 
ప్రవశేించే అవకాశ్ిం లేద్ు. 

 దృశయమ నై సంఘమును గూర్శున ఈ వివర్ణ దృశయమ నై నిబంధ్న సమాజము యొకు ర్ ండు 
లక్షణముల విష్యములో మనలను హచెుర్శసుత ంది. మొదటగిా, దృశయమ నై సంఘములో కవేలము 
నిజమ నై విశావసులు మాతరమ ేఉండర్మ. సంఘముకు వచదు చాలామంది కీసీుత ను అనుసర్శసుత నాిము 
అని చెప్ుపకుంటార్మ, కాని ఈ అవిశావసులు క ైైసతవ విశావసముతో కల్వగశయుని అనుబంధ్ము దావర్ా 
ప్రప్ంచము నుండ ివరే్మచదయబడతార్మ. వార్మ సంఘములో సభుయలుగా ఉంటార్మ, కాని వార్మ తమ 
పాప్ముల నుండి శాశవతంగా విమోచంచబడలేదు. 

 అంతద కాకుండ, దృశయమ ైన సంఘమునకు ఇవవబడని ప్రతదయకమ ైన బిర్మదులను గమనించుట 
కూడా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. ఇద ిమన చవెులకు వింతగా ఉండరచుు, కాని సాంప్రదాయ ప ర టెస్ట రంట్ 
వేదాంతశాసతమీు ప్రకార్ం, దృశయమ ైన సంఘము, విశావసులు మర్శయు అవిశావసులతో సహా, 
“సంఘము,” “ర్ాజయము,” “దదవుని గృహము,” మర్శయు “దదవుని కుటటంబము” అని సర్శగాన ే
పిలువబడుతయంది. సమకాలీన క ైసైతవ ప్దజఞలంలో, నిజముగా తిర్శగశ జనిుంచార్మ మర్శయు 
ప్ర్లోకముకు కటటర బడ ిఉనాిర్మ అని మనము నమిున ప్రజలకు మాతరమ ేసాధార్ణంగా ఈ 
ప్దములను కటేాయిసాత ము, అయితద సాంప్రదాయ వదేాంతశాసతమీు ప్రకార్ం, శాశవతంగా 
విమోచంచబడని, విమోచంచబడకపలయినా దృశయమ నై సంఘములో ఉని ప్రతి ఒకుర్శని హతయత కొనే 
సాధార్ణమ ైన బిర్మదులు ఇవి. పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములను మనం చదవిినప్ుపడు, దృశయమ నై 
ఇశాీయిలేు ర్ాజయమును గూర్శు కూడా వార్మ ఇదద విధ్ంగా భావించార్ని చూడడం అంత కష్రమేమీ కాదు. 

 దృశయమ నై నిబంధ్న సమాజము ప్రవచన గీంథములోని అనేక వాకయభాగములను అరా్ం 
చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డుతయంది. ఉదాహర్ణకు, హో షయే గీంథములోని ఆర్ంభ అధాయయాలు 
దృశయమ నై నిబంధ్న సమాజమును గూర్శు వివర్శంచుటకు ఉప్యోగశంచు ప్దముల మధ్య 
వయతాయసమును తలె్వయజేసాత యి. 1:3-9లో, ఉతతర్ ఇశాీయిలేు మీద ర్ాబో వు గొప్ప శాప్ములను గూర్శు 
హో షయే ప్రకటించాడు. అతడు తన ముగుగ ర్మ పిలోలకు ఘోర్మ ైన శాప్ములను సూచంచు పేర్మో  ప టరడం 
దావర్ా ఇలా చదశాడు. యి హూ కాలములో జర్శగశన నాశనమును జఞా ప్కం చదసుకొని ఒక బిడ్కు 
యి జ రయిేలని పేర్మ ప టార డు. ఇశాీయిలేును నాశనము చదసాత నని దదవుడు చెపపినదానికన ఈ బిడ్ ప్రతీకగా 
ఉనాిడు. హో షేయ తన ర్ ండవ బిడ్కు లోర్ూహామా అని పరే్మ ప టార డు. ఆమ  పేర్మకు “దదవుని నుండి 
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పేరమనొందనిది” అని అరా్ము. మర్శయు ఈ సందర్ుములో, పేరమ అనేద ిదదవుడు మర్శయు ఆయన ప్రజల 
మధ్య ఆశీర్ావదప్ు సానుకూల నిబంధ్న సంబంధ్మును వివర్శసుత ంది. దదవుని యొకు నిబంధ్న 
ఆశీర్ావదములు తవర్లోనే ర్ాజయము నుండ ితీస్టవిేయబడతాయనుటకు ఈ బిడ్ ప్రతీకగా ఉంది. హో షేయ 
యొకు మూడవ బిడ్ లోఅమీు అని పలిువబడింది, అనగా “నా జనము కాదు” అని అరా్ం. ఇశాీయిలేు 
ర్ాజయము నుండి తన నిబంధ్న ఆశీర్ావదములను ఉప్సంహర్శంచుకొనుట దావర్ా దదవుడు తన ప్రజలను 
విడచిప డతాడు అనే ముప్ుపకు ఈ బిడ్ ప్రతీకగా ఉంది. 

 అయితద, అదద సమయంలో, చరె్ అను దదవుని తీర్మపలో ప్డబో యిే ప్రజలకు నిర్రక్షణను కూడా 
హో షయే ఇచాుడు. ఒక దనిమున దదశమునకు తిర్శగశ వ ళలో ట అనదేి జర్మగుతయందని ఇశాీయిేలు 
ర్ాజయమునకు ప్రవకత హామీ ఇచాుడు. ఈ నిర్రక్షణను తెల్వయజయేడానికన, తన బిడ్లకు ప టిరన పరోే్ను 
మర్పసార్శ జఞా ప్కం చదసుకునాిడు. 1:10లో, యి జ రయిలేు మర్లా జర్మగుతయందని అతడు చపెాపడు, కాని 
ఈసార్శ దదవుడు తన ప్రజలకు వయతిర్కేంగా మర్లా పల ర్ాడుతాడని అరా్ము కాదు. బదులుగా, దదవుడు 
ఇశాీయిలేు యొకు శతయర వులతో యుదధము చదసాత డు. అంతద కాకుండ, దదవుడు చెర్ తర్మవాత 
ఇశాీయిలేును దదశముకు తిర్శగశ ర్పిపంచనప్ుపడు, ఆయన వార్శకన “ర్ూహామా,” అని పరే్మ ప టార డు, అనగా 
2:1 ప్రకార్ం “నా జనులని” అరా్ం. ఆ దినమందు, “నా జనము కాదు” అని పలిువబడనివార్మ ఇప్ుపడు 
అమీు, “నా జనులు” అని పలిువబడా్ ర్మ. 

 దృశయమ నై నిబంధ్న సమాజమును గూర్శు భినిమ నై ప్దాలలో మాటాో డాడు అని చూడడం 
చాలా పరా ముఖ్యం. హో షయే వీర్శని ర్క్షణ ప ంది, దానిని కోలోపయి మర్లా ప ందుకుని వార్శగా చూచుట 
లేదని మిగశల్వన వాఖ్యభాగములు సపష్రం చదసాత యి. బదులుగా, ఇది నిబంధ్న భాష్గా ఉంది. ఈ 
ప్రతదయకమ ైన పరోే్తో, దదవుడు తన నిబంధ్న ఆశీర్ావదములను ఉప్సంహర్శంచుకుంటాడు, కాని ఒక 
దినమున తన నిబంధ్నను ప్ునర్మదధర్శసాత డు, మర్శయు ఇశాీయిేలు దదవుని ఆశీర్ావదములను తిర్శగశ 
ప ందుకుంటటంది అని హో షేయ ప్రకటించాడు. 

 మన ప్దజఞలములో నిజమ నై విశావసుల కొర్కు సాధార్ణంగా అనకే ప్దములను మనం 
కేటాయిసాత ము, వీటనిి ప్రవకతలు దృశయమ నై ఇశాీయిేలు నిబంధ్న సమాజముకు అనువర్శతసాత ర్మ. 
“యిేర్పర్చబడని,” లేదా “ఎనుికొనబడని,” వంటి ప్దములను మనం ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, ర్క్షణ 
కొర్కు ఏర్ాపటట చదయబడినవార్మ అని అరా్ం. అయితద ప్రవకతలు చాలాసార్మో  ఇలా భావించలేదు. బదులుగా, 
విశావసుల ైనా కాకపల యినా దృశయమ నై నిబంధ్న సమాజములో ఉని ప్రజలను గూర్శు వివర్శంచుటకు 
“యిరే్పర్చబడని,” లేదా “ఎనుికొనబడని” అను ప్దమును వార్మ ఉప్యోగశంచార్మ. ఈ కార్ణమును 
బటిర , యి ష్యా 14:1లో మనము ఈ ప్దములను చదువుతాము: 

 ఏలయనగా యెహో వా యాకోబునింద్ు జఞలిప్డును ఇింకను ఇశ్రా యేలును 
ఏరురచుకొనును [నియమిించును] (యషెయా 14:1). 

 ఇశాీయిలేు మర్లా ఏర్పర్చుకొనబడనిదిగా అవుతయందని యి ష్యా చెపపిన విష్యం 
గమనించండి. ఇది మన చెవులకు ఎంత వింతగా వినిపించనప్పటికీ, ప్రవకతల భాష్లో దదవుడు ప్రజలను 
ఎనుికుంటాడు, తిర్సుర్శసాత డు, మర్శయు మర్లా ఎనుికుంటాడు. ఎందుకంటే దదవుడు ఏర్పర్చుకొనుట 
అనునది ప్రవకతల భాష్లో ర్క్షణ కొర్కు ఏర్పర్చుకొనుట కాదుగాని నిబంధ్న ఆశీర్ావదముల కొర్కు 
ఏర్పర్చుకొనుటయి  ైయునిది. ఏర్పర్చబడనివార్మ ఎవర్నగా దృశయమ నై నిబంధ్న సమాజములో 
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ఉనివార్మ, మర్శయు ఆ సమాజములో విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు ఇదేర్ూ ఉంటార్మ. కొీతత  
నిబంధ్నలో కూడా, కొనిిసార్మో  ఏర్పర్చుకొనుట అను ప్దము ఈ విధ్ంగా ఉప్యోగశంచబడంిది. 
యోహాను 6:70లో యిసేు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

 నేను మిముీను ప్ిండెరిండుగ్ురిని ఏరురచుకొనలేద్ా? మీలో ఒకడు స్ాతాను అని 
వారతిో చపె ును (యోహాను 6:70) 

 యూదాను మర్శయు ఇతర్ అప సతలులను ఆశీర్ావదముగల ప్రతదయకమ ైన నిబంధ్న 
సంబంధ్ములోకన పలి్వచనటటో  యిేసు స్ట లవిచాుడు. ఆయన నితయ ర్క్షణను గూర్శు మాటాో డుటలేదు. 

అద్ృశ్యమ ైన నిబింధన 
 ప్రవకతలు వయవహర్శంచన మూడవ వర్గప్ు ప్రజలను మనం ఇప్ుపడు చూడబో వుతయనాిము: 

అదృశయమ ైన నిబంధ్న సమాజము. మర్పసార్శ, సాంప్రదాయ ప ర టెస్ట రంట్ వేదాంతశాసతమీు ఈ అంశములో 
మనకు సహాయము చదసుత ంది. దృశయమ నై సంఘములో, “అదృశయమ నై సంఘముగా” పిలువబడద ఏర్ాపటట 
చదయబడిన గుంప్ు ఉంది. వ స్టిరిన ట్ర్డ కన ీష్న్ ఆఫ్ ఫ యిత్ అధాయయము 25, పేర్ా 1లో, అదృశయమ ైన 
సంఘములో: 

శరసుుయెైన కరరసుత  ద్ావరా ఇప్ుటట వరకు సమకూరిబడని, సమకూరిబడుచునన, 
సమకూరిబడబో వుచునన యేరురచబడని ప్రజలింద్రి సమాజము ఉననద్ి; 
మరియు అద్ి వధువు సింఘముగాను, శ్రమరముగాను, ఆయన సింప్ూరణతవము 
అింద్రిలో నిింప్బడనిద్ిగాను ఉననద్ి. 

 ఈ ఒప్ుపకోలు ప్రకటనలో, అదృశయమ నై సంఘము దదవుని దృషిరకోణంలో వివర్శంచబడింది. 
ర్క్ించు విశావసములోకన వచున సంప్ూర్ణ సంఖ్యగా మర్శయు దదవుని శాశవతమ ైన ఆశీర్ావదములో 
నితయతవం గడపివేార్శగా ఇది శాశవతమ నై దృషిరకోణం నుండ ినిర్వచంచబడింది. 

 అదృశయమ నై సంఘమును గూర్శున ఈ వివర్ణలో, కనీసం ర్ ండు పరా ధ్మిక ఆలోచనలను మనం 
చూడగలము. మొదటగిా, అదృశయమ నై సంఘములో కవేలము నిజమ నై విశావసులు మాతరమే ఉంటార్మ. 
ఈ నిజమ నై విశావసులు అదృశయమ ైన సంఘములో ఉంటార్మ, కాని వార్మ ర్క్ించు విశావసమును 
అభయస్టించార్మ, కాబటిర వార్మ అదృశయమ నై సంఘము అను చని సమాజములోనికన ప్రవశేసాత ర్మ. 
ర్ ండవదగిా, అదృశయమ నై సంఘములో ర్క్షణావిధి భదరము చదయబడిందని మనము చూసాత ము. ఈ 
ప్రజలకు కీసీుత  ప్ర్శచర్య యి డల మనసు ఉంది గనుక, వార్శ ర్క్షణ వార్శని అంతము వర్కు సుర్క్తిముగా 
ఉంచుతయంది. 

 ఇశాీయిలేు ర్ాజయములోని ఈ దృశయ మర్శయు అదృశయమ ైన నిబంధ్న సమాజముల మధ్య ఈ 
విధ్మ ైన భినితవమును అప సతలుడెైన పౌలు కూడా సూచంచాడు. ర్పమీయులకు వరా స్టని ప్తిరక 
అధాయయము 9, వచనములు 6 మర్శయు 7లో, అతను ఈ మాటలు చెపాపడు: 

 ఇశ్రా యేలు సింబింధులింద్రును ఇశ్రా యేలీయులు కారు. అబరర హాము 
సింతానమ నైింత మాతరముచతే అింద్రును ప లులుకారు (రోమీయులకు 9:6-7). 
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 పౌలు ఆలోచన ఈ విధ్ంగా ఉంది – అబరా హాము యొకు శార్రర్క సంతానముగా ఉండుట దావర్ా 
అబరా హాము మిముులను ఇశాీయిేలు ర్ాజయములోకన తీసుకుర్ావచుు, కాని ర్క్షణ ప ందడానికన అది 
సర్శపల దు. నిజమ నై అబరా హాము సంతానముకు, అబరా హాము వల నే ర్క్ించు విశావసము ఉండాల్వ. ఈ 
కార్ణము చదత, ఇశాీయిేలు లోప్ల మర్ొక ఇశాీయిేలును గూర్శు మాటాో డవచుు – దృశయమ నై దదవుని 
ప్రజల సమాజములో విమోచంచబడని ప్రజలు మర్శయు అదృశయమ నై సమాజము. 

 పాత నిబంధ్న ప్రవకతల యొకు ఆలోచనకు అదృశయమ ైన సంఘమును గూర్శున ఈ ఆలోచన 
సమాంతర్ంగా ఉంది. వార్మ ఇశాీయిలేు సమాజము వ పై్ు చూచ, అదృశయమ నై నిబంధ్న సమాజము 
ఉందని నమాుర్మ. ఇశాీయిలేు ర్ాజయములో కొందర్మ ఎలోప్ుపడు నముకముగా ఉనాిర్మ; వార్మ ర్క్ించు 
విశావసమును అభయస్టించార్మ గనుక నముకమ నై శషే్ ప్రజలుగా ఉనాిర్మ. ర్ాజయమంతయు దదవుని 
యొకు భయంకర్మ నై తీర్మపను అనుభవించుచునిప్పటకిీ వార్శ యొకు నితయ గమయము 
భదరప్ర్చబడింది. దృశయమ ైన సమాజములో ఉని విమోచంచబడని వయకుత ల యొకు వయతాయసము ప్రవకతల 
గీంథములలోని అనేక వాకయభాగాలలో సపష్రం చదయబడింది. 

దృశయమ నై నిబంధ్న సమాజము ఉని ఇశాీయిలేీయులకు, నిజమ ైన ప్శాుతాత ప్ం కల్వగశ తమ 
గమయములను భదరము చదసుకొని అదృశయమ నై సంఘములో ఉని నిజమ నై విశావసులకు మధ్య ప్రవకతలు 
ప్దద ప్దద వయతాయసము చూపించార్మ. ఉదాహర్ణకు, యిర్రుయా 4:4లో దృశయమ నై యూదా ర్ాజయమును 
ఉదదేశంచ యిర్రుయా మాటాో డని మాటలను మనము చదువుతాము: 

 అవిధేయులెైయుిండుట మానుకొని మీ ద్ుషరకిరయలను బటటర  యవెడును 
ఆరిువేయలేనింతగా నా ఉగ్రత అగినవలె కాలికుిండునటటు  యూద్ావారలారా, 
యెరూషలేము నివాసులారా, యహెో వాకు లోబడియుిండుడి (యరమీయా 4:4). 

 యిర్రుయా యూదా ర్ాజయముకు ప్ర్శచర్య చదస్టనిప్ుపడు, ఇశాీయిేలు ప్ుర్మష్యలందర్ూ సునితి 
చదయబడా్ ర్మ. ఈ కార్ణమును బటిర , వార్మ మర్శయు వార్శ కుటటంబములు దృశయమ నై నిబంధ్న 
సమాజములో ఉనాిర్మ. అయితద, అదద సమయములో, యూదా ర్ాజయములోని అనేకుల హృదయములు 
దదవుని యి దుట సర్ ైనవిగా లేవు అని యిర్రుయాకు తలెుసు. కాబటిర , నిజమ నై విశావసము దావర్ా తమ 
హృదయములు సునితి చదసుకొని దదవుని ఉగతీ నుండ ితపపించుకొనమని యిర్రుయా హెచుర్శంచాడు. 

 ప్రవకతయి నై యి హెజేులు కూడా ఈ వయతాయసమును ఉదహర్శంచాడు. యి హజెేులు 18:31లో, 
అతను ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

మీరు జరిగిించిన అకరమ కిరయలనినటటని విడిచి నూతన హృద్యమును నూతన 
బుద్ిాయు తచెుికొనుడి. ఇశ్రా యేలీయులారా, మీరెింద్ుకు మరణము న ింద్ుద్ురు? 
(యెహెజకకలు 18:31). 

 ఇశాీయిలేు యొకు శార్రర్క పలోిల ైన వార్శతో యి హజెేులు మాటాో డాడు, కాని వార్మ 
విమోచంచబడి నితయజీవము కొర్కు కటటర బడ ిఉనాిర్మ అని కాదు దీని అరా్ం. ఈ కార్ణమును బటిర , 
హృదయములో లోతెనై ప్శాుతాత ప్ం కొర్కు ప్రవకత వార్శకన పలిుప్ునిచాుడు. 
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 పాత నిబంధ్న ప్రవకతల గీంథములను మనం చదవిినప్ుపడలెాో , నిబంధ్నకు సంబంధించ 
ర్క్షణను వార్మ ఏ విధ్ంగా అరా్ము చదసుకునాిర్మ అను విష్యమును మనము ఎలోప్ుపడు జఞా ప్కం 
చదసుకోవాల్వ. నిబంధ్నలో ఉండడము అంటే విమోచంచబడుట లేదా శాశవతంగా ర్క్ించబడుట కాదు. 
పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ప్రజలను వర్రగకర్శంచనప్ుపడు మొదటి వార్మ అనయజనులను, దృశయమ ైన 
ఇశాీయిలేు ర్ాజయముకు వ లుప్ల ఉనివార్శని గూర్శు ఆలోచన చదశార్మ. వార్మ ఇశాీయిేలు దగగర్కు వచు 
ఇశాీయిలేు దదవునిలో ర్క్షణను వ దకనతద తప్ప, ఈ ప్రజలు నశంచనవార్శగాను, నిర్రక్షణలేనివార్శగాను 
ఉంటార్మ. 

 దృశయమ నై ఇశాీయిేలు ర్ాజయము దదవుని దృషిరలో ప్రతదయకమ నైదని ఇప్ుపడు ప్రవకతలకు తెలుసు. 
ఇందులో ఇశాీయిలేు యొకు శార్రర్క సంబంధ్మ నై పిలోలు మర్శయు ఇశాీయిలేు మతముతో సమీప్ 
సంబంధ్ము ఉని అనయజనులు ఉనాిర్మ. ఈ దృశయమ ైన నిబంధ్న సమాజములో విశావసులు మర్శయు 
అవిశావసులు ఉనాిర్మ, అయిననూ, ఇది అబరా హాము, మోష ేమర్శయు దావీదుతో చదయబడని 
నిబంధ్నల యొకు బాధ్యతలను మర్శయు ఆశీర్ావదములను ఆనందించుటకు ఏర్ాపటట చదయబడనిది. 
ఇద ిప్రజలు ర్క్షణను వ దకే ప్రదదశముగా ఉనిది. 

 అంతద కాకుండ, మూడవ వర్గము కూడా ప్రవకతల ఆలోచనలను అధగిమించంది. ఇశాీయిలేు 
ర్ాజయములోన ేఅదృశయమ నై సమాజము ఉందని ప్రవకతలకు తెలుసు. ఇద ినీతిగా ఉని దదవుని యొకు 
శేష్మ ైన ప్రజల సమాజమ యైునిది, మర్శయు నిజముగా విశవస్టించన విశావసులను కల్వగశయుని 
సమాజమ యైునిది. వార్మ కష్రకాలములను అనుభవించనప్పటికీ, శషే్ ప్రజలు సంప్ూర్ణతకు 
దూర్ముగా ఉనిప్పటకిీ కూడా, వార్మ అబరా హాము వల నే యి హో వాను నమాుర్మ, మర్శయు కేవలము 
విశావసము దావర్ానే నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడా్ ర్మ.  

ముగిింప్ు 

ప్రవకతల గీంథములను మనం చదవిినప్ుపడెలాో , ఈ మూడు వయతాయసములను మనసుిలో 
ఉంచుకోవాల్వ: నిబంధ్న వ లుప్ల ఉనివార్మ, దృశయమ నై నిబంధ్న ర్ాజయము, మర్శయు అదృశయమ నై 
నిబంధ్న ప్రజలు. ఈ విభదేాలను మనం ఎలోప్ుపడు మర్చపల కుండా ఉంటే, సందిగధమును నివార్శంచ, 
ప్రవకతల సందదశములోని గొప్ప అంతరే్ృష్యర లను ప ందుతాము. 

 ఈ పాఠములో మనము, నిబంధ్న జనులను గూర్శు ప్రవకతలు అరా్ము చదసుకుని విధానముకు 
సంబంధించన అనకే అంశములను చూశాము. ఆదాము మర్శయు నోవహు నిబంధ్నల దావర్ా సకల 
ప్రజలు ప్రభువుకు కటటర బడ ిఉనాిర్ని వార్మ భావించనటటో గా మనం చూశాము. అయితద, అబరా హాము, 
మోషే, దావీదు మర్శయు కీసీుత లో నూతన నిబంధ్న అను నిబంధ్నల దావర్ా ఇశాీయిేలు దదవునితో ఒక 
ప్రతదయకమ ైన సంబంధ్మును కల్వగశ ఉంది. తదుప్ర్శ, చాలాసార్మో  మనము చదయని వయతాయసములను 
ప్రవకతలు చదస్టనిటటో  మనం గమనించాము. వార్మ ప్రప్ంచములోని మూడు ర్కముల ప్రజలను గుర్శతంచార్మ: 
నిబంధ్న వ లుప్ల ఉనివార్మ, నిబంధ్నలోని అవిశావసులు, మర్శయు నిబంధ్నలో ఉని నిజమ నై 
విశావసులు. ఈ విభదేాలను మర్శయు నిబంధ్న ప్రజలను ప్రవకతలు అరా్ం చదసుకుని విధానమును మనం 
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జఞా ప్కం చదసుకొనుచుండగా, మనము ప్రవచన వాకుులను అరా్ము చదసుకొని, వాటిని మన కాలముకు 
అనువర్శతంచుకోగలుగుతాము. 
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