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ఆయన మనకు ప్రవకతలను అనుగీహ ంచాడు 
నాలుగవ పాఠము 

నిబంధ్నల కనీయాశీలకములు 

-1- 

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

ఉపో ద్ాా తము 

మానవ సంబంధ్ములలో కొనిి ఒడదిుడుకులు ఉంటాయని మీర్ ప్ుపడెనైా గమనించార్ా? 
స్టేిహాలు కొనిిసార్మో  ఆనందకర్ముగాను మర్శకొనిిసార్మో  దుఃఖ్కర్ముగాను ఉంటాయి. కొనిిసార్మో  అవి 
సుర్క్షతిముగాను మర్శకొనిిసార్మో  అసుర్క్షితముగాను ఉంటాయి. పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ఆయన 
ప్రజలతో దదవుడు చదయు నిబంధ్నలకు ప్రతినిధ్ులుగా ఉనాిర్మ అని మునుప్ట ిపాఠములలో మనం 
చూశాము, మర్శయు ఈ ప్రతినిధితవ పాతరను అరా్ము చదసుకొనుటకు, ఇశాీయిలేు మర్శయు దదవునికన 
మధ్య ఉని సంబంధ్ములో ఒడిదుడుకులు ఉనాియను విష్యమును ప్రవకతలు గీహ ంచనటటో  మనం 
అరా్ం చదసుకోవాల్వ. 

ఈ పాఠమునకు మనము “నిబంధ్నా కనీయాశీలకములు” అను పేర్మ ప టార ము. ఈ పాఠములో, 
మూడు వేర్ేవర్మ అంశములను మనము చూడబో వుచునాిము: మొదటగిా, నిబంధ్నా ఆదర్ికములను 
మనము విశదీకర్శదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, నిబంధ్నా తీర్మపను ప్ర్శశీల్వంచుదాము – ప్రజలు దెవైిక 
తీర్మపను ఎదుర్ొునిప్ుపడు ప్రవకతలు దదవుని ప్క్షమున ఎలా స్టేవ చదశార్మ? మర్శయు మూడవదగిా, 
మనము నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను ప్ర్శశీల్వంచుదాము – దదవుడు తన ప్రజలకు ఇచున 
ఆశీర్ావదములను గూర్శు ప్రవకతలు ఎలా మాటాో డార్మ? నిబంధ్న జీవితము యొకు ఈ 
కనీయాశీలకములను గహీ ంచుట పాత నిబంధ్నను మర్శయు నేట ిసంఘముకు మర్శయు ప్రప్ంచముకు 
దాని యొకు అనువర్తనమును అరా్ము చదసుకొనుటలో సహాయప్డుతయంది. యిెహో వాతో కల్వగశయుని 
నిబంధ్నా జీవితము యొకు పరా థమిక ఆదర్ికములు ఏమిటి? 

నిబింధనా ఆద్రశకములు 

మీర్మ ఎప్ుపడెనైా వివాహమునకు వ ళో్ల వధ్ూవర్మలు ఇర్మవుర్మ ఒకర్శతో నొకర్మ చదసుకొనే 
అదుుతమ ైన ఒడంబడకిలను వినాిర్ా? “వాయధయిందును మర్శయు ఆర్పగయమందును, ఉనినూ 
లేకప యిననూ, నీతో ఉంటాను మర్శయు నినుి విడువను.” వధ్ూవర్మలు ఇర్మవుర్ూ తమ వ వైాహ క 
జీవితములను ఆదర్ికముల కంటే తకుువగా ఉని ప్రమాణములతో ఆర్ంభించుటను గూర్శు వినుట 
వింతగా ఉంటటంది కదా? “నేను నినుి నా భార్యనుగా అంగరకర్శంచుచునాిను, కాని నిజానికన నీకు 
అనార్పగయము వస్టేత  నినుి వ నింటి ఉండడం చాలా కష్రంగా ఉంటటంది,” అని ప్ుర్మష్యడు స్ట్త తీో చపె్పడం 
మీర్మ ఊహ ంచగలర్ా? లేదా “నేను నినుి నా భర్తనుగా అంగరకర్శంచుచునాిను, కాని మనలను 
పేదర్శకములోనికన మాతరం ఈడుుక ళోవదుే ” అని స్ట్త ,ీ ప్ుర్మష్యనితో చపె్పడం మీర్మ ఊహ ంచగలర్ా? 
అలాజర్శగశతద, తమ ప ళో్ల ర్పజున వధ్ూవర్మల్వర్మవుర్మ ఒకర్శతోనొకర్మ ఆ విధ్ంగా ఎందుకు ఒడంబడకిలు 
చదసుకునాిర్మ అని మనం ఆశుర్యపల తాము, ఎందుకంట ేవివాహ జీవితము యొకు ఆర్ంభము 
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ఆదర్ిముల మీద ఆధార్ప్డయిుండాలని మనం ఆశిసాత ము. ఇది ఒక నూతనమ ైన సంబంధ్ముగా 
ఉంది. ఇది, విష్యాలు ఎలా ఉండవలస్ట ిఉనివో అదద విధ్ంగా ఉండవలస్టనిటటవంటి సమయంగా ఉంది. 
సంబంధ్ము అనదేి ఆదర్ికముగా ఉనిప్ుపడద ఈ జంట ఒకర్శతో ఒకర్మ చదసుకుని ఒడంబడకిలను 
జాా ప్కముంచుకొంటార్ని అందర్ము ఆశిసాత ము. 

ఏదిఏమ నైా, దదవునికన మర్శయు ఆయన ప్రజలకు మధ్య సంబంధ్ము విష్యములో ఇటటవంటిదద 
వాసతవమ యైుండనిది అని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలకు తలెుసు. దదవునికన మర్శయు ఇశాీయిలేుకు మధ్య 
నిబంధ్న సంబంధ్ములో నిర్శేష్రమ నై ఆదర్ికములు ఉనాియని వార్మ అరా్ం చదసుకునాిర్మ. ఈ ఆదర్ి 
సంబంధ్మును అరా్ము చదసుకోవాలంటే, మనము ర్ ండు అంశములను చూడాల్వ: మొదటగిా, పరా థమిక 
ఆదర్ి నిబంధ్నా నిర్ాుణములు; ర్ ండవదగిా, ప్రవచనాతుక ప్ర్శచర్యలు, లేదా ప్రవకతలు ఈ నిర్ాుణముల 
మీద ఎలా ఆధార్ప్డా్ ర్మ. 

నిబింధనా నిర్ాాణములు 
మునుప్టి పాఠములలో, ఇశాీయిేలుతో యిెహో వా చదస్టని ఒప్పందములు పరా చీన ప్శిుమ 

ఆస్టయిాలోని ప్రభువు-సామంత ఒప్పందములను పల ల్వనవిగా ఉనిటటో  పాత నిబంధ్న వివర్శసుత ంది అని 
చూశాము. పాత నిబంధ్న కాలములో, గొప్ప చకవీర్మత లు చని ర్ాజయములతో ఒప్పందములను లేదా 
నిబంధ్నలను చదసుకొనవేార్మ, మర్శయు యిెహో వా ఇశాీయిలేు ర్ాజయముతో ఇటటవంటి నిబంధ్ననే చదశాడు 
అని బెైబిలు చబెుతయంది. చకీవర్మత లు మొదటిగా తమ సామంత ర్ాజయములతో ఒప్పందము 
కుదుర్ముకునిప్ుపడు, వార్మ తమ ర్ాజకయీ ఏర్ాపటో యొకు పరా థమిక నిర్ాుణములను ర్ూప ందించద 
కొనిి ఆదర్ికములను ప్రకటించుట దావర్ా పరా ర్ంభించదవార్మ. 

ప్రభువు-సామంత ఒప్పందములలో కనీసము ర్ ండు భాగములు ఉనాియి. మొదటగిా, పరా చీన 
ప్శిుమ ఆస్టయిా ఒప్పందములు ఎలోప్ుపడు చకవీర్శత తన సామంతయల యిడెల చూపని దయను 
ధ్ృవీకర్శసాత యి. వార్మ గొప్ప ర్ాజు యొకు పరే్మను ప్రకటించ, ఆ ర్ాజు తన ప్రజల కొర్కు చదస్టని గొప్ప 
కార్యములనిిటిని వివర్శంచద చార్శతిరక వృతాత ంతమును తెల్వయజేసూత  ఆర్ంభించదవార్మ. ఒప్పందములు 
ఎలోప్ుపడు చకవీర్శత యొకు దయ మీద ఆధార్ప్డతాయి, మర్శయు చకవీర్శత యొకు దయ అను ఈ 
అంశము బెైబిలులోని నిబంధ్నా ఆదర్ికములో కూడా కనిపిసుత ంది. ఆయన ప్రజల యిడెల దదవుడు 
కల్వగశయుని దయ బెైబిలులోని ప్రతి దెవైిక నిబంధ్నలోని ముఖ్యభాగమ యైునిది. 

నిబంధ్న ఆదర్ికములలో మనం ఎప్పటకిీ మర్చపల కూడని మర్ొక అంశము ఉంది, అదదమనగా 
మానవుని బాధ్యత అను అంశము. పరా చీన ప్రప్ంచములోని ప్రభువు-సామంత ఒప్పందములు చకవీర్శత 
యొకు సామంత ర్ాజయము నుండి సావమిభకనతని ఆశించదవి, అదద విధ్ముగా పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి ఒకు 
నిబంధ్న కూడా దదవుని ప్రజల నుండ ిసావమిభకనతని కోర్మతయంద.ి సావమిభకనతకన చూప్ు ప్రతిసపందన 
ఎలోప్ుపడు ఒక ప్రతిసపందనగానే అనగా దదవుని దయకు ప్రతిసపందనగా ఉండదది – దదవుని యిెదుట 
ప్రజలు తమ హో దాను సంపాదంిచుకొనలేర్మ. దదవుడు ఆయన యొకు కృప్ను ఆధార్ము చదసుకొని తన 
ప్రజలకు నిబంధ్నను స్టిార్ప్ర్చదవాడు. ఎటటవంటి మినహాయింప్ు లేకుండా, నిబంధ్నా ఆదర్ికములు 
ఎలోప్ుపడు మానవ బాధ్యతను కోర్ేవి – దదవుని యిదెుట సావమిభకనతతో జీవించవలస్టని అవసర్త. 
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ఈ సమయంలో, ఈ ఆదర్ిక అంశములలో ప్రతిది పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి నిబంధ్నలో ఏ 
విధ్ంగా భాగమ యైునిదో  మనం ఆలోచన చదయాల్వ. మునుప్ట ిపాఠములలో మనము చూచనటటో గా, 
దదవుడు ఐదు నిబంధ్న సంబంధ్ములను కల్వగశయునాిడను విష్యమును పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు 
అరా్ం చదసుకునాిర్మ. ఆదాము మర్శయు నోవహుల దావర్ా భూమియందుని సమసత  ర్ాజయములతో 
ఆయన నిబంధ్నలను స్టిార్ప్ర్చాడు. అటటతర్మవాత అబరా హాము, మోషే మర్శయు దావీదు, అదద విధ్ంగా 
చెర్ తర్మవాత భవిష్యత్ కొీతత  నిబంధ్న దావర్ా ఆయన ఇశాీయిేలును ఒక ప్రతదయక సంబంధ్ములోకన 
పిలచాడు. 

ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్నను గూర్శు ఒక నిమిష్ం ఆలోచంచండి. ఆదాము కాలములో, 
మానవాళ్ల కొర్కు లోకమును సృషిరంచు విధానములో దదవుని దయ కనుప్ర్చబడింది. ఆయన 
జనవాసము లేని, అసతవయసతమ నై సృషిరని తీసుకొని దానిని మానవులు నివస్టించద ఒక అందమ ైన 
వనముగా ర్ూపించాడు. ఆదకిాండము 1:2లో మనము ఇలా చదువుతాము: 

భూమి నిర్ాక్ారముగాను శూనయముగాను ఉిండనెు; చీకటి అగాధ జలము ప ైన 
కమిాయుిండనెు; ద్వేుని ఆతా జలముల ప నై అలాా డుచుిండెను (ఆద్ిక్ాిండము 
1:2). 

అప్ుపడు దదవుడు ఆయన సవర్ూప్ము కొర్కు ఒక ప్ర్దెైసును చదస్టి అందులో ఆదాము 
హవవలను ఉంచాడు. ఈ దయను ఆధార్ము చదసుకొని దదవుడు మన మొదట ితలో్వదండుర ల ైన ఆదాము 
హవవలతో నిబంధ్నను స్టిార్ప్ర్చాడు. అదద సమయంలో, ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్నా ఆదర్ికములో 
మానవుని యొకు బాధ్యత అవసర్మ  ైఉండనెు. దదవుడు ఆదామును అందమ నై ఏదెను వనములో 
ఉంచాడు, కాని వ ంటన ేతీవరమ నై నియమాలను ఇచాుడు. ఆదికాండము 2:16-17లో, మనము ఈ 
మాటలను చదువుతాము: 

మర్ియు ద్ేవుడెనై యహెో వా ఈ తోటలోనునన ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు 
నిరభయింతరముగా తినవచుును; అయతే మించి చెడ్ల తెలివినిచుు వృక్ష 
ఫలములను తినకూడద్ు; నీవు వాటిని తిను ద్ినమున నిశ్ుయముగా 
చచుెద్వని నరపని క్ాజఞా ప ించనెు (ఆద్ిక్ాిండము 2:16-17). 

ప్ర్దెసైులో కూడా, నిబంధ్న ఆదర్ికములలో దదవుని దయతో పాటటగా మానవాళ్లకన బాధ్యత 
కూడా ఇవవబడింది. 

అలాగే, నోవహుతో చదస్టని నిబంధ్నలో కూడా ఇదద వాసతవమ  ైఉంది. ఒకవ పై్ు, దదవుడు నోవహును 
మర్శయు అతని కుటటంబమును ప్రప్ంచ జలప్రళయం నుండి దయతో ర్క్షించాడు. ఆదకిాండము 6:7-
8లో ఈ విధ్ంగా వరా యబడింది: 

అప్ుుడు యహెో వా నేను సృజించిన నరపలును ... భూమిమీద్ నుిండకుిండ 
తుడిచివేయుద్ును; అయతే నోవహు యహెో వా ద్ృష్ రయింద్ు కృప్ 
ప ింద్ినవాడాయనెు (ఆద్ిక్ాిండము 6:7-8). 
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నోవహుతో చదయబడని నిబంధ్న అనర్హమ ైనవార్శప ై చూప్బడని దదవుని దయ మీద ఆధార్ప్డి 
ఉంది. అయినప్పటకిీ, దదవుడు నోవహుతో చదస్టిన నిబంధ్న దదవుని దయ మర్శయు కనికర్మును 
మానవుని బాధ్యతతో జతప్ర్మసుత ంది. జలప్రళయం తర్మవాత నోవహు ఓడ నుండి వ లుప్లకు 
వచునప్ుపడు, దదవుడు అనేకమ ైన నియమములను ఇచాుడు. ఆదకిాండము 9:7లో, దదవుడు నోవహు 
యొకు పరా థమిక మానవ బాధ్యతను అతనికన జాా ప్కం చదశాడు: 

మీరప ఫలిించి అభివృద్ిి  న ింద్ుడి; మీరప భూమిమీద్ సమృద్ిిగా సింతానము కని 
విసత రి్ించుడని వారి్తో చెప ును (ఆద్ిక్ాిండము 9:7). 

దదవుని దయ మర్శయు మానవుని బాధ్యత నోవహు నిబంధ్నలో కనిపిసాత యి. 
ఇప్ుపడు, దదవుడు ఇశాీయిలేుతో చదస్టని ప్రతదయక నిబంధ్నలను ఒక క్షణం ఆలోచన చదదాే ము. 

ఇశాీయిలేుతో చదయబడని మొదట ినిబంధ్న పతిర్మడెైన అబరా హాముతో చదయబడిందని మీర్మ జాా ప్కం 
చదసుకొనవచుు. ఈ నిబంధ్నలో దదవుని దయ కనిపసిుత ంద ిఎందుకంటే భూమియందుని 
కుటటంబములనిిటిలో ఆశీర్ావదకర్ముగా ఉండుటకు దదవుడు ఈ ఒకు కుటటంబమును ఏర్ాపటట 
చదసుకునాిడు. ఆదికాండము 12:2-3లో ఈ మాటలను ప్ల్వకననప్ుపడు దదవుడు అబరా హాము యిడెల 
గొప్ప దయను కనుప్ర్చాడు. 

నినున గొప్ు జనముగా చేస్ట  నినున ఆశీరాద్ిించి నీ నామమును గొప్ు 
చేయుద్ును, నీవు ఆశీర్ాాద్ముగా నుింద్ువు. నినున ఆశీరాద్ిించువార్ిని 
ఆశీరాద్ిించదె్ను; నినున ద్ూష్ ించువాని శ్ప ించదె్ను; భూమియొక సమసత  
వింశ్ములు నీయింద్ు ఆశీరాద్ిించబడును (ఆద్ిక్ాిండము 12:2-3). 

మర్పసార్శ, నిబంధ్నా ఆదర్ికములో దదవుని దయ అనదేి ముఖ్యమ ైన విష్యముగా ఉంది. 
అయినప్పటికీ, అబరా హాము నిబంధ్న యొకు ఆదర్ికములో మానవ బాధ్యత అను అంశము కూడా 
ముఖ్యమ ైన భాగముగా ఉంది. అనకే సందర్ుములలో, పితర్మని యొకు బాధ్యత పరా ముఖ్యత 
సంతర్శంచుకుంది. ఉదాహర్ణకు, ఆదకిాండము 17:1-2లో, దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

నేను సరాశ్క్రతగ్ల ద్వేుడను; నా సనినధిలో నడుచుచు నిింద్ారహ తుడవ ై 
యుిండుము. నాకును నీకును మధయ నా నిబింధనను నియమిించి నినున 
అతయధికముగా అభివృద్ిి  ప ింద్ిించెద్నని అతనితో చపె ును (ఆద్ిక్ాిండము 17:1-
2). 

అబరా హాము నిబంధ్నలో మానవ బాధ్యత కూడా ఉంది. 
నేడు అనేకమంద ిక ైసైతవులకు మోషే నిబంధ్న ప్టో తప్ుపడు అభిపరా యం ఉంది. ఈ నిబంధ్న 

కనీయల ఆధార్మ నైది అని వార్మ నముుతార్మ, కాని అద ినిజము కాదు. మర్శయు పరా చీన ప్శిుమ 
ఆస్టయిాలోని ప్రభువు ఒప్పందముల వల నే, ప్ద ిఆజాలు కూడా చార్శతిరక ప్ర్శచయముతో 
ఆర్ంభమౌతాయి అను వాసతవములో దీనిని మనం సపష్రంగా చూడవచుు. ఆజాలను ఇచుుటకు ముందు, 
నిర్గమకాండము 20:2లో మనము ఈ మాటలు చదువుతాము: 
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నీ ద్ేవుడెనై యహెో వాను నేనే; నేనే ద్ాసుల గ్ృహమ నై ఐగ్ుప్ుత ద్ేశ్ములో నుిండి 
నినున వ లుప్లక్ర రప ుించిచితిని (నిరగమక్ాిండము 20:2). 

ఐగుప్ుత  దదశములో నుండి వార్శని వ లుప్ల్వకన ర్పిపంచన ఆయన యొకు కనికర్ కార్యమును 
ఆధార్ము చదసుకొని ఆయన ప్రజలు ఆయనకు విధదయత చూపాలని దదవుడు ఆశించాడు. వాసతవంగా 
చెపాపలంటే, మోషే నిబంధ్నలో మానవుని బాధ్యతతో పాటటగా మర్ప కోణము కూడా ఉంది. 
నిర్గమకాండము 19:5 ఇశాీయిలేుకు ఈ మాటలను చెబుతయంది: 

క్ాగా మీరప నా మాట శ్రది్గా విని నా నిబింధన ననుసరి్ించి నడిచినయెడల, మీరప 
సమసత  ద్శే్ జనులలో నాకు సాక్ీయ సింపాద్యమగ్ుద్ురప (నిరగమక్ాిండము 19:5). 

మోషేతో చదయబడని నిబంధ్న యొకు ఆదర్ిక దశలో దదవుని దయ అనదేి మానవుని బాధ్యతతో 
పాటట కల్వస్టి ఉంది. 

ఇప్ుపడు, దావీదుతో చదయబడని ర్ాచర్శక నిబంధ్న కూడా దదవుని దయ మీద ఆధార్ప్డి ఉంది. 
2 సమూయిలేు 7:8లో దదవుడు దావీదుతో ఇలా మాటాో డాడు: 

గొర్రరల క్ాప్ులోనునన నినున గొర్రరల ద్ొడి్లోనుిండి తీస్ట  ఇశ్రా యలేీయులను నా 
జనులమీద్ అధపి్తిగా నియమిించితిని (2 సమూయేలు 7:8). 

దదవుడు దావీదు కుటటంబమును పేరమతో తన ప్రజల మీద శాశవత ర్ాజవంశముగా 
ఎనుికునాిడు గాని, దావీదులో ఆయన చూస్టని యోగయత వలన కాదు. దదవుడు అతని యిెడల 
దయగల్వగశ ఉనాిడు గనుక దావీదు సామాాజయము స్టిార్ప్ర్చబడింది. అదద సమయంలో దదవుడు, దావీదు 
యిెడల కనుప్ర్చబడని ఈ దయను మానవుని సావమిభకనతతో కల్వపాడు. కరీ్తనలు 89:30-32లో 
సావమిభకనత యొకు ఆవశయకములు 
 నిర్ేేశించబడని విధానమును వినండి: 

అతని [ద్ావీద్ు] కుమారపలు నా ధరాశ్ాసత రము విడచిి నా నాయయవిధుల 
నాచర్ిింప్నియెడల, వారప నా కటరడలను అప్వితరప్రచి నా ఆజాలను 
గరైక్ొననియడెల, నేను వార్ి తిరపగ్ుబాటునకు ద్ిండముతోను వార్ి ద్ోషమునకు 
ద్ెబబలతోను వార్ిని శిక్ిించెద్ను (క్ీరతనలు 89:30-32). 

దావీదు కుమార్మలకు ఆయన చూపని దయను గుర్శతసూత  ఆయనకు నముకముగా ఉండాలని 
దదవుడు ఆశించాడు. 

నిబంధ్నా ఆదర్ికము యొకు ర్ ండు కోణములు కొీతత  నిబంధ్నలో కూడా కనిపిసాత యి, ఇవి 
మ స్ట్ియ దావర్ా వసాత యని ప్రవకతలు ప్రవచంచార్మ. ఎఫ స్టయ్ులకు 2:8-10లో అప సతలుడెనై పౌలు దీనిని 
కుో ప్త ంగా చపెాపడు: 
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మీరప విశ్ాాసము ద్ాార్ా కృప్చేతనే రక్ిింప్బడియునానరప; ఇద్ి మీవలన 
కలిగినద్ి క్ాద్ు, ద్ేవుని వరమే. అద్ి క్రరయలవలన కలిగినద్కి్ాద్ు గ్నుక ఎవడును 
అతిశ్యప్డ వీలులేద్ు (ఎఫ స్టయ్ులకు 2:8-9). 

కృప్ అనదేి కీీసుత లో నిబంధ్నకు ఆధార్ముగా ఉంది. వచనము 10లో ఉని మాటలను ఇప్ుపడు 
వినండి: 

మర్ియు వాటియింద్ు మనము నడుచుక్ొనవలెనని ద్వేుడు ముింద్ుగా 
స్ట ది్ప్రచిన సత క్రరయలు చయేుటక్రై, మనము క్ీరసుత యసేునింద్ు 
సృష్ ఠ ింప్బడినవారమ ై ఆయన చేస్ట న ప్నియెైయునానము (ఎఫ స్టయ్ులకు 2:10). 

కొీతత  నిబంధ్న ఆదర్ికములో కూడా సతియిలు చదయాలను మానవుని బాధ్యత ఉంది. 
ఈ సమయంలో, మనము ర్ ండవ అంశము వ పై్ు మన యొకు దృషిరని మర్లాుల్వ: ఈ నిబంధ్న 

నిర్ాుణముల మీద ప్రవకతలు ఎలా ఆధార్ప్డా్ ర్మ. 

ప్రవచానాతాక ప్ర్ిచరయ 
ఒకవ పై్ు, యిహెో వా దదవుని ప్రజల మీద చూపని దయను గూర్శు ప్రవకతలు ఎలప్ుపడు వార్శకన 

జాా ప్కం చదశార్మ. అయితద, అదద సమయంలో, నిబంధ్నలో ఉని మానవుని యొకు బాధ్యత మీద కూడా 
పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ఎకుువగా దృషిరని కేందీరకర్శంచార్మ. ప్రజలను సమీపించ, సావమిభకనత యొకు 
అవసర్తను గూర్శు వార్శకన జాా ప్కం చదయుటకు, వార్మ దదవుని చదత పలిువబడా్ ర్మ. దృశయమ ైన ఇశాీయిలేు 
సమాజములో విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు ఉని విష్యం ప్రవకతలకు తలెుసు అని మనం 
ఎలోప్ుపడు జాా ప్కం ఉంచుకోవాల్వ. మర్శయు ఈ కార్ణమును బటిర , వార్మ నిబంధ్నలోని మానవ 
బాధ్యతను ఒక ప్ర్రక్షగా లేదా ర్మజువుగా ప్ర్శగణ ంచార్మ. నిబంధ్నా ష్ర్తయల యిడెల ప్రజల యొకు 
ప్రతిసపందన తమ హృదయముల యొకు నిజమ నై సవభావమును చూపించంది. 

ఒకవ పై్ు, దృశయమ నై సమాజములోని అవిశావసులు తమ యొకు నిబంధ్న బాధ్యతల నుండి 
తొలగశపల తార్మ గనుక తమకు ర్క్షించు విశావసము లేదని చూపించార్మ. ర్క్షణ కొర్కు యిహెో వాను 
నముుటలో వార్మ విఫలమయాయర్మ, మర్శయు వార్మ తమ సావమిభకనతని చూప్ుటకు తిర్సుర్శంచార్మ. ఈ 
సపష్రమ నై నిబంధ్నను ఉలోఘ ంచనవార్మ దదవుని తీర్మపను అనుభవిసాత ర్మ. మర్పవ పై్ు, మానవుని బాధ్యత 
అను ప్ర్రక్ష నిజముగా అదృశయమ ైన సమాజములో ఉనివార్శని కూడా గుర్శతంచంది. ఇప్ుపడు, వీర్మ 
శాశవతంగా విమోచంచబడని ప్రజలు. వార్మ యిెహో వాయందు ర్క్షించు కృప్ను కాపాడుకునాిర్మ, 
మర్శయు వార్మ నితయజీవప్ు మార్గములో ఉనాిర్మ. వాసతవం ఏమిటంటే, కొీతత  నిబంధ్న వల నే, తమ 
విశావసము నిర్ూపించుకోవాలని చాలామంది ప్రవకతలు ఈ ప్రజలను సవాలు చదశార్మ. ప్రకటన 2:7లోని 
మాటలను వినండి: 

చెవిగ్లవాడు ఆతా సింఘములతో చపె్ుుచుననమాట వినునుగాక. జయించు 
వానిక్ర ద్వేుని ప్రద్ెసైులో ఉనన జీవవృక్షఫలములు భుజింప్ నితుత ను (ప్రకటన 
2:7). 
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మనకు నిజముగానే ర్క్షించు విశావసము ఉందని నిర్ూపించుకోడానికన మనము దదవునికన 
విధదయుల ై ఉండాల్వ అను ఈ విధ్మ నై అంశము, ప్రవచన గీంథములనిిటలిో కొనసాగుతయని అంశముగా 
ఉంది. 

ప్రవకతలు మానవుని యొకు బాధ్యతను ఉదాా టించార్మ కాబటిర నాయయవాధ్ులుగా ఉనాిర్ని 
భావించకుండా ఉండుటకు మనం ఇప్ుపడు జాగీతతగా ఉండాల్వ. వాసతవం ఏమిటంటే, విధదయత మర్శయు 
నముకమ నై ప్రతి కార్యము వ నుక దదవుని దయ ఉందని ప్రవకతలు అరా్ం చదసుకునాిర్మ. దదవుని ఆతు 
తమలో కార్యము చదసుత ని విధానమును బటిర  ప్రజలు ఆయనకు నముకముగా ఉంటటనాిర్మ అని 
లేఖ్నము యొకు బో ధ్నయంతట ినుండి కూడా ఇది మనకు అరా్మౌతయంది. అయితద, అదద సమయంలో, 
విధదయత చూపాలని మన బాధ్యతను కూడా బెైబిలు తర్చూ మనకు జాా ప్కం చదసుత ంది. మర్శయు ప్రతి 
విధదయత కార్యము వ నుక దదవుని దయ ఉందని ప్రవకతలకు తలెుసు కాబటిర , దదవుని ప్రజలను విధదయత 
మర్శయు నముకతవము కొర్కు పిలచుటలో వార్మ వ నుకాడలేదు. 

నిబంధ్నా కనయీాశీలకములను గూర్శున మన ప్ర్శశీలనలో ఇప్పటవిర్కు మనము, నిబంధ్నా 
ఆదర్ికము యొకు ర్ ండు కోణములను చూశాము. ఈ సమయంలో, మనము మన యొకు ర్ ండవ 
అంశమును చూదాే ము, అది నిబంధ్నా తీర్మప. దదవుని ప్రజలు యిెహో వాను స్టవేించుట నుండి 
వ నుదరి్శగశనప్ుపడు నిబంధ్నా జీవితము యొకు కనయీాశీలకములు ఏమ ైయుండనెు? 

నిబింధనా తీరపు 

ప్రప్ంచమంతటా మానవుని ప్రభుతవముకు అనేక ర్ూపాలు ఉనాియి. అయితద ప్రతి మానవ 
ప్రభుతవములోనూ ఒక విష్యం సాధార్ణంగా కనిపసిుత ంది: ఆ ప్రజలు తమ చటరములనిిటనిీ 
పాటించర్మ, మర్శయు తతీల్వతంగా, వార్మ నరే్ము మర్శయు శిక్షను గూర్శున వయవసాను ఏర్ాపటట చదసాత ర్మ. 
ఇశాీయిలేుతో దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్న విష్యంలో కూడా ఇదద వాసతవమ ై ఉంది. ఆయన ప్రజలు 
పాప్ులని ఆయనకు తలెుసు. వార్మ ఆయన మీద తిర్మగుబాటట చదసాత ర్ని ఆయనకు తెలుసు కాబటిర  
ఆయన తన ప్రజల మీద నాయయ వయవసాను ఏర్ాపటట చదశాడు. ఈ నాయయ వయవసాలో ప్రవకతలు 
పరా ముఖ్యమ నై పాతర పల షించార్మ. వార్మ నిబంధ్న యొకు దూతలుగా ఉనాిర్మ. వార్మ నరే్ములను 
జాా ప్కం చదశార్మ, మర్శయు ఆయన నిబంధ్నను ఉలోంఘ స్టేత  దదవుడు తన ప్రజలకు ఇచదు శిక్షలను గూర్శు 
కూడా వార్మ హెచుర్శంచార్మ. ఇప్ుపడు, ప్రవకతలు తీర్మపను ప్రకటించద దూతలుగా ఎలా ప్ని చదశార్ప అరా్ం 
చదసుకొనుటకు, దదవుడు తన ప్రజల మీద ఉంచన నిబంధ్నా తీర్మప యొకు ర్ ండు విష్యాలను మనం 
అరా్ం చదసుకోవాల్వ. మొదటిగా, ప్వకతలు ప్రకటించన తీర్మపల ర్కములను ప్ర్శశీల్వదాే ము, మర్శయు 
ర్ ండవదగిా, ఈ తీర్మపలు అమలు చదయబడద ప్రకనీయను చూదాే ము. యిెహో వాతో తాము చదసుకుని 
నిబంధ్నను ఉలోంఘ ంచన వార్శ మీద పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ఎటటవంటి తీర్మపలను ప్రకటించార్ప 
మొదటగిా చూదాే ము. 
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తీరపుల రకములు 
పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు తాము ప్రకటించన తీర్మపలను తాము ర్ూప ందించలేదు అను 

విష్యమును గీహ ంచుట చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. విర్మదధంగా చపెాపలంటే, ప్రజలు ఊహ ంచద 
తీర్మపల ర్కముల యొకు జాబితా కొర్కు వార్మ పాత నిబంధ్న లేఖ్నాలను అనుసర్శంచార్మ. ప్రవకతలు 
ఉప్యోగశంచన ప్దములు మోషే గీంథములలోని వాకయభాగముల మీద వార్మ ఆధార్ప్డా్ ర్మ అని 
వ లోడచిదసాత యి. దదవుని ప్రజల మీదకిన వచుు తీర్మపల ర్కముల జాబితాను తయార్మ చదస్టడేప్ుపడు 
ప్రవకతలు ఐదు ప్రధానమ నై వాకయభాగముల మీద ఆధార్ప్డా్ ర్మ: దదవుడు తన ప్రజల మీదకిన తచెుు 
తీర్మపల ర్కములను అరా్ము చదసుకొనుటకు ప్రయతిించుచుండగా దివతీయోప్దదశకాండము 4:25-28, 
దివతీయోప్దదశకాండము 28:15-68, దివతీయోప్దదశకాండము 29:16-29, మర్శయు 
దివతీయోప్దదశకాండము 32:15-43, మర్శయు చవర్శగా లేవీయకాండము 26:14-39 ప్రవకతలకు 
సమాచార్మును అందించాయి. ఈ వాకయభాగములలో చాలా విష్యాలు ఉనివి గనుక వార్మ చపెిపన 
వాటిని సంగహీ ంచడం కష్రంగా ఉంటటంది. అయితద నిబంధ్నా తీర్మపలో ర్ ండు పరా థమిక వర్గములు 
ఉనాియని విష్యమును ర్ాజయముకు తలె్వయజేయడానికన మోషే ఈ వాకయభాగములను వరా శాడు అని 
చెప్పడం మంచగా ఉంటటంది. 

ప్రకృతి ద్ాార్ా తీరపు 
మొదట ిర్కమ నై నిబంధ్నా తీర్మప ఏమనగా, నిర్ంతర్ పాప్ముకు ప్రకృతి దావర్ా తీర్మపనిసుత  

దదవుడు ప్రతిసపందించాడు. దదవుడు సహజ కమీములో నుండి తన ఆశీర్ావదమును తొలగశసాత నని 
ప్రకటించాడు తదావర్ా ప్రప్ంచం దదవుని ప్రజలకు విర్మదధంగా మార్మతయంది. దదవుడు పాలు తదన లు 
ప్రవహ ంచు దదశములోనికన ఇశాీయిేలును ర్పపించాడని మీర్మ జాా ప్కం చదసుకుంటార్మ. వాగాే న దదశములోని 
సహజ కీమము దదవుని ప్రజలకు ఎంతో ఆశీర్ావదం కానుంది. అయితద ఇశాీయిలేు తిర్మగుబాటట 
చదస్టనిప్ుపడు, ఆయన ఈ ఆశీర్ావదమును తొలగశసుత  తీర్మపతీర్ముతాడని ప్రవకతలు హచెుర్శంచార్మ. 
ఇప్ుపడు, దృశయమ నై నిబంధ్న సమాజముకు వయతిర్కేంగా ఎటటవంటి ప్రకృతి తీర్మపలు వసాత యి? 
దివతీయోప్దదశకాండము 4, 28, 29, మర్శయు 32 అదద విధ్ంగా లేవీయకాండము 26 దదవుని ప్రజల 
మీదకిన వచున కనీసము ఆర్మ ప్రకృతిప్ర్మ నై తీర్మపలను గూర్శు తలె్వయజేసాత యి. మొదటగిా, మోషే 
గీంథములలోని ఈ అధాయయములు దదవుడు కొనిిసార్మో  ఇశాీయిలేు దదశముకు కర్మవును కల్వగశసాత డని 
చెబుతాయి. ఈ కర్మవు భూమిని యిెండజసేుత ంది తదావర్ా ప్రజలు విప్ర్రతంగా నష్రపల తార్మ మర్శయు 
తెగులు వసుత ంది. ప్రజలు యిహెో వాకు వయతిర్ేకంగా తిర్మగుబాటట చదస్టనిప్ుపడు కర్మవు వసుత ంది తదావర్ా 
వార్శకన ఆహార్ం ఉండదు. మర్శయు వార్శ మీదకిన ర్పగము వసుత ంది – వార్మ జవర్ాలను, గడ్లను మర్శయు 
కణ తయలను, తగెుళోను అనుభవిసాత ర్మ. అడవి జంతయవులు మానవ పరా ణాలకు ముప్ుపను కల్వగశసాత యి 
మర్శయు జనాభా నష్రం కలుగుతయంది. వాగాే న దదశములో సంతానలేమి మర్శయు అకాల మర్ణములు 
జంతయవులను మర్శయు మానవ జనాభాను క్షణీ ంప్జేసాత యి. 

ప్రవకతలు ఈ విధ్మ నై నిబంధ్నా తీర్మపలను ప్దద ప్దద ప్రసాత వించార్మ. వాగాే న దదశములో 
జీవితముకు భంగం కల్వగశంచడానికన దదవుడు ప్రకృతి విప్తయత ను తీసుకుర్ాబో తయనాిడని వార్మ ఎలోప్ుపడు 
హెచుర్శంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, హగగయి 1:9-11లో దదవుడు యిేమని చెపాపడో  వినండి: 
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నా మింద్ిరము పాడెైయుిండగా మీరింద్రప మీ మీ యిండుా  కటుర క్ొనుటకు 
తారప్డుటచేతనే గ్ద్ా. క్ాబటిర  మిముానుబటిర  ఆక్ాశ్ప్ుమించు 
కురపవకయుననద్ి, భూమి ప్ిండక యుననద్ి. ననేు భూమిక్రని ప్రాతములకును 
అనావృష్ ర  కలుగ్జసే్ట , ధానయము విషయములోను ద్ార క్ారసము విషయములోను 
తెైలము విషయములోను భూమి ఫలిించు సమసతము విషయములోను 
మనుషుయల విషయములోను ప్శువుల విషయములోను చతేిప్నులనినటి 
విషయములోను క్ామము ప్ుటిర ించియునానను (హగ్గయ 1:9-11). 

తీర్మప సహజమ ైన కమీంలో వసుత ందని దదవుని ప్రవకతలు ప్రకటించార్మ. 

యుది్ము ద్ాార్ా తీరపు 
ప్రకృతి దావర్ా తీర్మపతో పాటటగా, ప్రవకతలు యుదధము దావర్ా తీర్మపను కూడా ప్రకటించార్మ. 

యుదధము చాలాసార్మో  కర్మవు మర్శయు ర్పగము వంట ిసహజ భయానక ప్ర్శస్టిాతయలను తసెుత ంది, కాని 
ఒక విధ్మ నై నిబంధ్నా తీర్మపగా దదవుడు తన ప్రజలకు వయతిర్ేకంగా మానవుల ైన శతయర వులను కూడా 
ప్ంప్ుటను గూర్శు మాటాో డాడు. మోషే ర్చనలలో యుదధమును గూర్శున మూలాంశములు అనకేము 
కనిపిసాత యి. దివతీయోప్దదశకాండము 4, 28, 29, 32 మర్శయు లేవీయకాండము 26లో, యుదధము 
దావర్ా తీర్మపను గూర్శున ఐదు ప్రధానమ నై వర్గములను మనం చూసాత ము. మొదటిగా, దదవుని ప్రజలు 
ఓటమిని చవి చూసాత ర్మ. వార్మ తమ శతయర వుల దాడుల యిదెుట నిలువలేర్మ. ర్ ండవదిగా, వార్శ నగర్ాలు 
ముటరడి వయేబడతాయి. తమ నగర్ములను శతయర వులు ముటరడవిేసాత ర్మ మర్శయు నగర్వాసులు 
నష్రపల తార్మ. అటట తర్మవాత శతయర వులు వార్శ యొకు దదశమును సావధనీము చదసుకుంటార్మ. దదవుని 
ప్రజల యొకు శతయర వులు వాగాే న దదశములోకన చొర్బడి, నియంతిరంచడం మొదలుప డతార్మ. యుదధములో 
మర్ణము మర్శయు నాశనము అనునవి మర్ొక నిబంధ్నా శాప్ముగా ఉనాియి ఎందుకంటే 
చాలామంది దదవుని ప్రజలు తమ శతయర వుల చదతిలో మర్ణ సాత ర్మ. మర్శయు చవర్శగా, అనిిటకింటే 
ఘోర్మ నై శాప్ము – ఆయన ప్రజలు బంధలీుగా చరె్గొనిపల బడి, ఆ దదశముల మధ్య చలెాో చదెుర్వుతార్ని 
దదవుడు చెపాపడు. 

దదవుని ప్రజలు తమ శతయర వుల చదతిలో ఓడిపల తార్ని ప్రవకతలు ప్దద ప్దద ప్రకటించడమే కాకుండా, 
వాగాే న దదశము నుండ ిబహ ష్ుర్శంచబడతార్ని కూడా ప్రకటించార్మ. ఉదాహర్ణకు, చాలామంది 
యూదులు వాగాే న దదశము నుండి చెర్గొనిపల బడతార్ని ప్రవకతయిెనై మీకా హచెుర్శంచాడు. మీకా 1:16లో 
చెర్లోని మాటలను మనం చదువుతాము: 

స్ట్యోనూ, నీకు ప రయులగ్ువారప నీయొద్ద నుిండకుిండ ప్టరబడియునానరప; నీ 
తల బో డచిసే్ట క్ొనుము, బో రపచగ్ద్దవలె నీ బో డితనము కనుప్రచుక్ొనుము (మీక్ా 
1:16). 

తీర్మపను మర్శయు యుదధమును గూర్శున బదెిర్శంప్ులు పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథమంతటా 
కనిపిసాత యి. 
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కాబటిర పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ర్ ండు ర్కముల నిబంధ్నా తీర్మపలను ప్రధానముగా ప్రకటించుట 
మనం చూసాత ము: ప్రకృతి విప్తయత లు మర్శయు యుదధము. దదవుడు తన ప్రజల మీద ఈ విధ్మ ైన 
తీర్మపలను అమలుచదయుచుండగా తాను అనుసర్శంచన ప్రకనయీను ఇప్ుపడు మనము చూదాే ము. 

తీరపు ప్రక్రరయ 
తీర్మప ప్రకనీయ అనదేి ఏ విధ్ంగా ఉంటటందని ప్రవకతలు భావించార్మ? ప్రవకతలు తీర్మప ప్రకనయీను 

గూర్శు పరా థమికంగా లేవీయకాండము 26:14-39 నుండి నేర్ముకునాిర్మ. ఈ వాకయభాగములో, తీర్మప 
అనదేి ఒక సుదరీ్ాకాలము జర్మగుతయంది మర్శయు ఒక ప్రతదయకమ ైన ప్దధతిని అనుసర్శసుత ంది అని మోషే 
వివర్శంచాడు. ఈ వాకయభాగమును మనం ప్ర్శశీల్వంచుచుండగా, ఈ తీర్మపలు జర్శగే ప్దధతిని నియంతిరంచద 
కనీసం మూడు సూతరములను మనం కనుగొంటాము. దదవుడు సహనము చూప్ుతాడు, కాని తీర్మపలు 
వాటి యొకు తీవరతను ప ంచుతాయి, మర్శయు ఈ తీర్మపలకు ఒక ప్రతదయకమ నై ముగశంప్ు కూడా 
ఉంటటంది. మొదటిగా దదవుని సహనమును గూర్శు ఆలోచన చదదాే ము. 

ద్ేవుని సహనము 
తన ప్రజలు పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు దదవుడు వార్శప్టో గొప్ప సహనము కల్వగశయుంటాడని 

లేవీయకాండము 26:14-39 సపష్రం చదసుత ంది. తన ప్రజలు తిర్మగుబాటట చదస్టి, మొండవిార్శగా ఉండి, 
ప్శాుతాత ప్ప్డుటకు నిర్ాకర్శసాత ర్ని దదవుడు గీహ ంచాడు. కాబటిర  ఈ వాకయభాగములో, దదవుడు తన 
ప్రజలతో సహనము కల్వగశ ఉంటాడని మోషే వ లోడచిదశాడు. లేవీయకాండము ఐదు ప్రధాన భాగములుగా 
విభాగశంప్బడింది: వచనములు 14-17, 18-20, 21-22, 23-26, మర్శయు 27-39. ఈ ప్రతి విభాగము 
కూడా దదవుడు ఇలా స్ట లవిచుుటతో ఆర్ంభమౌతయంది: “మీర్మ నా మాట వినక...” మర్శయు 
అటటతర్మవాత తీర్మపలో ఇశాీయిేలుకు ఏమి చదసాత డో  చపె్పడం కొనసాగశంచాడు. “మీర్మ నా మాట వినక” 
అను ప్దసమూహము యొకు ప్ునర్ావృతము ప్శాుతాత ప్ము ప ందుటకు దదవుడు వార్శకన అనేకమ నై 
అవకాశములను ఇచుుట దావర్ా సహనము కనుప్ర్చాడని చూపసిుత ంది. 

దదవుని సహనముకు సంబంధంిచన ఒక అతయంత సంక్షపి్త  వర్ణన పాత నిబంధ్న ప్రవచనములో 
కనిపసిుత ంది. యోవలేు 2లో ప్రవకతయిెైన యోవలేు ప్శాుతాత ప్ప్డుమని ప్రజలకు పిలుప్ునిచునప్ుపడు 
దదవుని సహనమును గూర్శు మాటాో డాడు. 2:13లో, ఆయన ఇశాీయిలేుకు ఈ మాటలు చపెాపడు: 

మీ ద్ేవుడెైన యహెో వా కరపణావాతసలయములుగ్ల వాడును, శ్ాింతమూరి్తయు 
అతయింతకృప్గ్లవాడున ైయుిండ,ి తాను చేయనుద్ేదశిించిన క్ీడును చేయక 
ప్శ్ాుతాత ప్ప్డును గ్నుక ... ఆయన తటుర  తిరపగ్ుడి (యోవేలు 2:13). 

నిబంధ్నా తీర్మప యందు ప్రవకతలు గటిర నముకం ఉంచార్మ, కాని యిెహో వా తన ప్రజల యిడెల 
అతయంత సహనముగలవాడు అని కూడా వార్మ నమాుర్మ. 

లేవీయకాండము 26లోని నిబంధ్నా తీర్మప యొకు మొదటి సూతరము ఏమనగా దదవుడు 
సహనముతో ఉంటాడు. అయితద ర్ ండవ సూతరము కూడా ఉంది – దదవుని నిబంధ్నా తీర్మపలు 
ప ర్మగుతయని తీవరతతో వసాత యి. 
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ప రపగ్ుతునన తీవరత 
దదవుడు సహనముగలవాడని లేవీయకాండము 26 యొకు ఐదు భాగములు 

చెబుతయనిటటో గానే, దదవుడు తన తీర్మపల యొకు తీవరతను ప ంచుతాడని కూడా అవి చబెుతాయి. 
వచనములు 18, 21, 24, మర్శయు 28లో, దదవుడు తన ప్రజలను ఇలా హచెుర్శంచాడు: వార్మ ఆయన 
మీద తిర్మగుబాటట చదయుట కొనసాగశంచనటెలో తద, ఆయన తీర్మపలను ఏడుమార్మో  అధకిము చదసాత డు. 

లేవీయకాండము 26 యొకు ఈ కోణము నిబంధ్నా తీర్మప అంచలంచలుగా వసుత ందని 
బో ధిసుత ంది. కొనిిసార్మో  ప్రవకతలు సాపేక్షంగా తకుువ తీవరంగా ఉని తీర్మపలను గూర్శు హచెుర్శంచార్మ, 
తర్మవాత అధకి తీవరత కల్వగశయుని తీర్మపలను గూర్శు హచెుర్శంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, యిెష్యా 38:1లో 
తకుువ తీవరత కల్వగశన ఒక తీర్మపను గూర్శు మనం చదువుతాము: 

నీవు మరణమవుచునానవు, బరద్ుకవు గ్నుక నీవు నీ యలుా  చకకబ టుర  క్ొనుము 
(యెషయా 38:1). 

ఇప్ుపడు, ఇది గొప్ప నిబంధ్నా తీర్మపగా హ జ్కుయా భావించాడని నా ఆలోచన, కాని 
ర్ాజయమంతట ిప్ర్ంగా, ఇద ిచనిది – కవేలం ఒక వయకనత మాతరమే దదవుని తీర్మపను అనుభవించాడు. 
అయితద మర్పవ ైప్ు, అష్షష ర్రయుల మీద అదుుతముగా జయం ప ందిన తర్మవాత కూడా హ జ్కుయా 
యిెహో వాకు విధదయత చూప్ుటకు తిర్సుర్శంచనప్ుపడు, యిషె్యా మర్శంత తీవరమ నై తీర్మపను 
ఇచాుడు. ఒక దనిమున యూదా ర్ాజయమంతట ిమీద బబులోనీయులు జయం ప ందుతార్ని అతడు 
ప్రకటించాడు. యిషె్యా 39:6లో, మనము ఈ మాటలు చదువుతాము: 

ర్ాబో వు ద్నిములలో ఏమియు మిగ్ులకుిండ నీ యింటనునన సమసతమును, ... 
అింతయును బబులోను ప్టరణమునకు ఎతితక్ొని పో వుద్ురప (యషెయా 39:6). 

ఈ ప్రకటన హ జ్కుయా యొకు వయకనతగత మర్ణ ప్రకటన కంటే మర్శంత తీవరమ ైనదగిా ఉంది. ఇద ి
ర్ాజయమంతట ిమీదికన వచుు తీర్మప. మర్శయు అనకేమంది ప్రవకతలు ఈ విధ్మ నై ప్దధతినే అనుసర్శసాత ర్మ. 
వార్మ తీవరమ నై తీర్మపలను గూర్శు మటాో డార్మ. 

దదవుడు నిబంధ్నా తీర్మపలను సహనము మర్శయు ప ర్మగుతయని తీవరత దావర్ా తచెాుడు అని 
మాతరమ ేమనం కనుగొనుట కాదుగాని, మూడవ సూతరము కూడా మనం కనుగొంటాము: తీర్మప యొకు 
ముగశంప్ు ఏమనగా దదశము నుండి చెర్గొనిపల బడుట. 

ప్రతేయకమ ైన ముగిింప్ు 
దదవుని ప్రజల మీదికన ర్ాబో యిే భయంకర్మ ైన తీర్మప భూమిని ప్ూర్శతగా నాశనము చదసుత ంది 

మర్శయు వార్మ వాగాే న దదశము నుండి చరె్గొనిపల బడతార్ని లేవీయకాండము 26:27-39 యొకు చవర్శ 
భాగము హెచుర్శసుత ంది. లేవీయకాండము 26:33లో దీనిని గూర్శు మోషే చెపపిన విధానమును వినండి: 

జనములలోనిక్ర మిముాను చదె్రగొటిర  మీవ ింట కతిత  ద్ూస్ట ద్ను, మీ ద్ేశ్ము 
పాడెైపో వును, మీ ప్టరములు పాడుప్డును (లేవీయక్ాిండము 26:33). 
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పాత నిబంధ్న విశావసుల యొకు మనసుిలలో, దీని కంటే ఘోర్మ నై మర్ొకదానిని 
ఊహ ంచడం కష్రంగా ఉంటటంది. దదవుడు ఇశాీయిేలును పాలు తదన లు ప్రవహ ంచు వాగాే న దదశములోకన 
తీసుకువచాుడు, ఇప్ుపడు, ఈ దదశము నుండి చెర్గొనిపల బడుతయనిటటో  ప్రవకతలు ప్రకటించార్మ. మనము 
అనకేమంది బెైబిలు ప్రవకతల కాలమునకు వచదు సర్శకే, దదవుడు తన ప్రజలను దదశము నుండ ి
ప్ంపవియేబో తయనాినని ప్దద ప్దద హచెుర్శంచాడు. కాబటిర చరె్ సమీపిసుత నిటటో  ప్రవకతలు ప్రకటించుట 
మనం చూసాత ము. ఉదాహర్ణకు, ఆమోసు 5:26-27లో, మనము ఈ మాటలు చదువుతాము: 

మీరప మీ ద్ేవతయెనై మోలెకు గ్ుడారమును, మీరప ప టుర క్ొనిన విగ్రహముల 
ప్ఠమును మీరప మోస్ట క్ొని వచిుతిర్ి గ్ద్ా. క్ాబటిర  ననేు మిముాను 
చెరగొనిపో వుద్ును (ఆమోసు 5:26-27). 

లేవీయకాండము 26లో అదద విధ్ంగా ఇతర్ అనేకమ ైన వాకయభాగములలో చరె్ అను విప్తయత ను 
గూర్శు మోష ేసపష్రము చదస్టనిప్పటికీ, ఇశాీయిేలు ప్రజలు నముడానికన కష్రంగా భావించార్మ. దదవుడు తన 
ప్రజలను ప్ూర్శతగా ప్ంపవిేయలేడని - కనీసం యిరె్ూష్లేమ నైా నిలుసుత ంద ిఅను నముకం ప్రస్టిదిధ  
చెందనిదిగా ఉండదది. ప్రజలు యిెహో వాతో చదసుకొనిన నిబంధ్నలో మానవుని యొకు బాధ్యత కూడా 
ఇమిడియుందని మర్చపలయార్మ, కాబటిర  యిరె్ూష్లేము భదరత యొకు చవర్శ దనిములలో కూడా, 
దదవాలయము మర్శయు నగర్ము నాశనము చదయబడు దనిము వచుుచునిదని యిర్రుయా 
ప్రకటింప్వలస్టి వచుంది. యిర్రుయా 7:13-15లో మనము ఈ మాటలు చదువుతాము: 

నేను మీతో మాటలాడనిను ప ింద్లకడ లేచి మీతో మాటలాడనిను మీరప 
వినకయు, మిముాను ప లిచినను మీరప ఉతతరమియయకయు నుిండినవార్రై యీ 
క్రరయలనినటిని చేస్ట తిరి్ గ్నుక నేను ష్ లోహునకు చసే్ట నటుా  మీకు ఆశ్రయమ ై నా 
నామముప టరబడని యీ మింద్ిరమునకును మీకును మీ తిండుర లకును నేనిచిున 
సథలమునకును ననేు ఆలాగే చయేుద్ును. ఎఫ్రా యము సింతానమగ్ు మీ 
సహో ద్రపలనింద్రి్ని ననేు వ ళా్గొటిరనటుా  మిముాను నా సనినధినుిండి 
వ ళా్గొటుర ద్ును (యర్మాయా 7:13-15). 

దదవుడు తన ప్రజల యిడెల కృప్ను, సహనమును మర్శయు దయను చూపించాడు; ఆయన 
కోపించడానికన చాలా సమయం ప్డుతయంది, కాని ఆయన కోప్మును ర్పే్వచుును. కాబటిర  దదవుడు తన 
ప్రజల యిడెల తీర్మపను కల్వగశయునాిడని మనము కనుగొంటాము, అయితద ఆ తీర్మప సహనము 
మర్శయు దయతో కూడనిదిగా ఉంటటంది. 

ఈ పాఠంలో నిబంధ్నల కనీయాశీలకములను, నిబంధ్నా ఆదర్ికములను మర్శయు నిబంధ్నా 
తీర్మపను ఇప్పటవిర్కు మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మన చర్ులోని మూడవ అంశమును చూచుటకు 
స్టిదధంగా ఉనాిము: నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములు. దదవుడు తన ప్రజల మీద ఆశీర్ావదములను ఎలా 
కుర్శపించాడు? 
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నిబింధనా ఆశీర్ాాద్ములు 

యిెదుటి వయకనత మిముును వీడలేనటటవంటి స్టేిహమును మీర్ ప్ుపడెనైా చదశార్ా? మీర్మ 
విడచిప టరవచుు, మీర్మ సపందంిచడం మర్చపలయినప్పటికీ మీ విశవసనీయమ ైన స్టేి హ తయడి వదే నుండ ి
ఉతతర్ములు లేదా ఫల ను కాల్ి వసూత నే ఉండవచుు. అవును, చర్శతరయంతటా మీతో కలస్టయిుండద 
అటటవంటి స్టేిహ తయలను కల్వగశయుండడం మంచదద. యిెహో వా మర్శయు ఇశాీయిేలు మధ్య 
సంబంధ్ములో ఇదద వాసతవమ  ైఉంది. దదవుడు తన ప్రజలకు తీవరంగా తీర్మపతీర్ముతాడని ప్రవకతలకు 
తెలుసు, అయితద యిెహో వా తన ప్రజలను విడిచప టరడు అని కూడా వార్శకన తలెుసు మర్శయు వార్మ 
దానిని ప్రకటించార్మ. 

నిబంధ్నా జీవితము యొకు ఈ కోణమును అనేవషించాలంటే, తీర్మపను ప్ర్శశీల్వంచన విధ్ముగానే 
ర్ ండు విష్యాలను మనం గమనించాల్వ. మొదటగిా, నిబంధ్నా ఆశీర్ావదముల ర్కములను చూదాే ము, 
తర్మవాత నిబంధ్నా ఆశీర్ావదముల ప్రకనీయను చూదాే ము. 

ఆశీర్ాాద్ముల రకములు 
దదవుని ప్రజలు ఆయనకు నముకముగా ఉనిప్ుపడు ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటార్మ. 

వాసతవంగా చెపాపలంటే, తన ప్రజలు ప్ర్శప్ూర్మణ లుగా ఉండాలని దదవుడు ఆశించడు, కాని ఆయన మీద 
తిర్మగుబాటట చదయకుండా హృదయప్ూర్వకంగా ఆయనను వ దకాలని మాతరం ఆశిసాత డు. నిబంధ్నా 
ప్రజలు ఈ విధ్ంగా నముకముగా ఉనిప్ుపడు, దదవుడు వార్శని బహుగా ఆశీర్వదిసాత డు. 

ప్రకృతి ద్ాార్ా ఆశీర్ాాద్ము 
ఆశీర్ావదములలో మొదటదిి ప్రకృతి దావర్ా ఆశీర్ావదము. ప్రకృతి దావర్ా తీర్మపను గూర్శు మోషే 

మాటాో డినటటో గానే, ప్రకృతి దావర్ా వచుు ఆశీర్ావదములను గూర్శు కూడా ఆయన మటాో డాడు. 
ఇశాీయిలేు నముకముగా దదవునిని స్టేవించనటెలో తద, ఆయన ప్రకృతి దావర్ా అదుుతమ నై ఆశీర్ావదములను 
ఇసాత డని మోషే వ లోడచిదశాడు. ఈ విధ్మ నై అంశము దివతీయోప్దదశకాండము 4, 28, 30, మర్శయు 
లేవీయకాండము 26లో కనీసము నాలుగు విధాలుగా కనిపసిుత ంది. మొదటిగా, మోషే ప్ుష్ులమ నై 
వయవసాయము గూర్శు మాటాో డాడు. ప్రజలు ప్రభువుకు నముకముగా ఉంటే ప లాలు బహుగా ఫల్వసాత యి. 
అంతదకాకుండ, ప్శువుల సంతానోతపతితని గూర్శు కూడా అతడు మాటాో డాడు. ప్రజలు యిహెో వాను 
నముకముగా స్టవేించనటెలో తద ప్శువులు సంఖ్యలో ప ర్మగుతాయి. ఆర్పగయము మర్శయు శరయీసుి దదవుని 
ప్రజలకు అనుగహీ ంచబడతాయి. వార్మ ఆర్పగయమును మర్శయు శరీయసుిను ఆనందిసాత ర్మ, మర్శయు 
అంతదకాకుండ, జనాభా కూడా ప ర్మగుతయంది. ఇశాీయిలేీయుల యొకు సంఖ్య ప ర్మగుతయంది తదావర్ా 
వార్మ వాగాే న దదశమును నింప్ుతార్మ. 

ప్రకృతి దావర్ా వచుు ఆశీర్ావదములను గూర్శున ప్రకటనలు మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. 
దదవుడు మొదట మానవులను చదస్టినప్ుపడు, ఆయన మనలను ప్ర్దెసైులో ఉంచాడు – ఏదెను వనము. 
అయితద పాప్ము వలన దదవుడు మనలను వ లుప్లకు ప్ంపివశేాడు. దదవుని నిబంధ్నా ప్రజలు 
ఆయనకు నముకముగా ఉనిప్ుపడు ఆశీర్ావదములు ఇసాత నని, ప్రకృతి దావర్ా ఆశీర్ావదములు 
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అనుగీహ సాత నని వాగాే నము చదశాడు, తదావర్ా ఆర్ంభములో మానవాళ్లకన దదవుడు ఉదదేశించన 
విష్యాలను వార్మ అనుభవిసాత ర్మ. ప్రకృతి దావర్ా అనుగీహ ంచబడు ఆశీర్ావదములను గూర్శు పాత 
నిబంధ్న ప్రవకతలు అనకే విధాలుగా మాటాో డార్మ. ఒక ఉదాహర్ణను వినండి. యోవలేు 2:22-23లో 
మనము ఇలా చదువుతాము: 

ప్శువులార్ా, భయప్డకుడి, గ్డి్బీళా్లో ప్చిుక మొలుచును, చెటుా  ఫలిించును, 
అింజూరప్ుచెటుా ను, ద్ార క్షచెటుా  సమృద్ిిగా ఫలిించును, స్ట్యోను జనులార్ా, 
ఉతసహ ించి మీ ద్వేుడెనై యెహో వాయింద్ు సింతోష్ ించుడి; తన నీతినిబటిర  ఆయన 
తొలకరి్ వరషమును మీకనుగ్రహ ించును, వాన కుర్పి ించి ప్ూరామింద్ువలె తొలకరి్ 
వరషమును కడవరి్ వరషమును మీకనుగ్రహ ించును (యోవేలు2:22-23). 

అదద విధ్ంగా, తన కాలములోని ప్రజలు యిెహో వాకు విధదయత చూపనిప్ుపడు దదవుని 
ఆశీర్ావదములను చూసాత ర్మ అని జ కర్ాయ ప్రవచంచాడు. జ కర్ాయ 8:12లో మనము ఈ మాటలను 
చదువుతాము: 

సమాధానసూచకమ నై ద్ార క్ష చటెుా  ఫలమిచుును, భూమి ప్ిండును, 
ఆక్ాశ్మునుిండి మించు కుర్యిును, ఈ జనులలో శ్ేష్ ించినవార్ిక్ర వీటి ననినటనిి 
నేను స్ాాసథ యముగా ఇతుత ను (జరకర్ాయ 8:12). 

యుది్ము ద్ాార్ా ఆశీర్ాాద్ము 
నిబంధ్నా ఆశీర్ావదముల యొకు మొదటి ర్కము ప్రకృతి సమృదిధ  మీద దృషిరప డుతయంది, 

మర్శయు ర్ ండవ ప్రధాన ర్కము తర్చుగా ప్రవకతల గీంథములలో కనిపసిుత ంది, అది యుదధము దావర్ా 
ఆశీర్ావదము. నిబంధ్నా ప్రజలు దదవుని తీర్మపలో ఉనిప్ుపడు యుదధములో ఓటమిని చవి చూస్టనిటేో , 
నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములలో ఉనిప్ుపడు విజయము మర్శయు సమాధానమును చవి చూసాత ర్మ. ఈ 
అంశము దివతీయోప్దదశకాండము 4, 28, 30 మర్శయు లేవీయకాండము 26లో కనీసము నాలుగు 
విధాలుగా కనిపసిుత ంది. మొదటిగా, దదవుని ప్రజలు తమ శతయర వులను ఓడిసాత ర్ని మోషే వార్శకన చెపాపడు. 
అయితద దీనికన మించ, యుదధముకు ముగశంప్ు ఉంటటంది; ర్ాజయములతో ఉని శతయర తవం ఆగశపల తయంద ి
మర్శయు విధ్వంసాలనిిట ినుండి ఉప్శమనం లభిసుత ంది. మర్శయు, వాసతవంగా చెపాపలంటే, వాగాే న 
దదశము నుండి తీసుకొనిపల బడ ిచరె్లో ఉనివార్మ తిర్శగశవసాత ర్మ. 

యుదధము దావర్ా కలుగు ఈ విధ్మ ైన ఆశీర్ావదములను గూర్శు పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ప్దద 
ప్దద మాటాో డార్మ. ఇశాీయిలేు ర్ాజయము యొకు స్ట ైనిక విజయమును గూర్శున గొప్ప భవిష్యతయత ను 
ఆమోసు ఎలా చెపాపడో  వినండ.ి ఆమోసు 9:11-12లో, చెర్-తర్మవాత కాలమును గూర్శు అతడు ఈ 
మాటలు మాటాో డాడు: 

ప్డిపోయన ద్ావీద్ు గ్ుడారమును ఆ ద్నిమున నేను లేవన తిత  ద్ాని గోడను 
బాగ్ుచసే్ట  ద్ాని పోయన చోటాను బాగ్ుచేస్ట , ఎద్ోము శ్షేమును నా నామము 
ధర్ిించిన అనయజనులనింద్ర్ిని ... ప్ూరాప్ుర్మతిగా ద్ానిని మరల కటుర ద్ును 
(ఆమోసు 9:11-12). 
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వ ైర్ము మర్శయు సమసయలతో కూడని లోకములో, దావీదు కుటటంబము శతయర వులందర్శ మీద 
విజయం సాధసిుత ందని ప్రవకతయిెైన ఆమోసు ప్రకటించాడు. అదద విధ్ంగా, ఈ విజయము దావర్ా గొప్ప 
సమాధానము ఉంటటందని మీకా 4:3లో ప్రకటించబడింది: 

వారప తమ ఖడగములను నాగ్టి నకుకలుగాను తమ యీటెలను మచుు కతుత లు 
గాను స్ాగ్క్ొటుర ద్ురప, జనము మీద్ిక్ర జనము ఖడగము ఎతతక యుిండును, 
యుధ్దముచేయ నేరపుక్ొనుట జనులు ఇక మానివేతురప (మీక్ా 4:3). 

ప్రవకతలు తముునుతాము కృప్ మర్శయు దదవుని ఆశీర్ావదము వ పై్ు తిరప్ుపకునిటటో  ఈ 
వాకయభాగముల దావర్ా మనం చూడవచుు. ప్రవకతలు తీర్మప మర్శయు పాప్మును గూర్శు చెప్పడానికన 
అభావారా్కమ ైన విష్యాలు చాలా ఉనిప్పటకిీ, ప్శాుతాత ప్ము మర్శయు నముకము ప్రకృతి దావర్ా 
మర్శయు యుదధము దావర్ా గొప్ప ఆశీర్ావదములను కల్వగశసాత యని కూడా ప్రవకతలు చెపాపర్మ. 

దదవుడు తన ప్రజలకు అనుగహీ ంచు ఆశీర్ావదముల ర్కములను ఇప్పటవిర్కు మనము 
చూశాము గనుక, ఈ ఆశీర్ావదములు ఎటటవంట ిప్రకనీయల దావర్ా వసాత యో కూడా మనం చూడాల్వ. 

ఆశీర్ాాద్ముల ప్రక్రరయ 
తీర్మప ప్రకనీయ ఉనిటటో గానే, ఆశీర్ావదముల ప్రకనీయ కూడా ఉంది. దదవుని ఆశీర్ావద ప్రకనీయను 

నియతిరంచద కనీసం మూడు సూతరములు ఉనాియి: మొదటగిా, కృప్ దావర్ా ఆశీర్ావదములు 
కలుగుతాయి; తర్మవాత, ఆశీర్ావదములు అంచలంచలుగా కలుగుతాయి; మర్శయు చవర్శగా దదవుని 
ఆశీర్ావదములకు ముగశంప్ు ఉంటటంది. 

కృప్ 
పాత నిబంధ్న ప్రజలు దదవుని యిెదుట తమ ర్క్షణను మర్శయు నీతిని సంపాదించుకునాిర్ను 

అభిపరా యమును చాలాసార్మో  ఆధ్ునిక క ైసైతవులు కల్వగశయునాిర్మ. కాని సతయము మర్మగుచదయబడలేదు. 
ప్రవకతలు స్ట్త  ీప్ుర్మష్యలకు కనీయల దావర్ా ర్క్షణ మార్గమును అందించలేదు. ప్శాుతాత ప్ప్డి దదవుని 
దయను వ దకాలని వార్మ ప్రజలకు పలిుప్ునిచాుర్మ. హో షయే 14:1-2లో, మనము ఈ మాటలు 
చదువుతాము: 

ఇశ్రా యేలూ, నీ పాప్ముచేత నీవు కూలితివి గ్నుక నీ ద్ేవుడెనై యహెో వాతటుర కు 
తిరపగ్ుము. ... మీరప ఆయనతో చెప్ువలస్ట నద్ేమనగా మా పాప్ములనినటనిి 
ప్ర్ిహర్ిింప్ుము; నీకు మా ప ద్వుల నర్ిుించుచునానము (హో ష్ేయ 14:1-2). 

తన పాఠకులు కష్రప్డి ప్ని చదస్టి దదవుని ఆశీర్ావదములు ప ందుకోవాల్వ అని హో షేయ చపె్పలేదు. 
విర్మదధంగా, కవేలము దదవుని దయ దావర్ా మాతరమ ేఆశీర్ావదములు వసాత యి అని నముకమ ైన 
ఇశాీయిలేుకు తలెుసు. నిబంధ్నా ఆశీర్ావదముకు ఆధార్ముగా క్షమాప్ణను వార్మ వ దకార్మ – 
మానవుని యోగయత కాదు. 
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ప్ర్ిమాణిం 
నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను నియతిరంచు ర్ ండవ సూతరము ఏమనగా అవి అంచలంచలుగా 

వసాత యి. తీర్మపలు అంచలంచలుగా వచునటేో , తకుువ మర్శయు ఎకుువ ఆశీర్ావదములను గూర్శు 
మనం మాటాో డవచుు. కొలబదే యొకు కనీంది భాగములో, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు దదవుని యొదే నుండి 
వచున చనిచని దయ కార్యములను గూర్శు మాటాో డార్మ. ఉదాహర్ణకు, నీవు ర్పగశయిె ై
మర్ణ ంచబో తయనాివని యిెష్యా హ జ్కుయాతో చపెిపనటటో గానే, దదవుడు నినుి బరదుకనిసాత డు అని 
చెపపినప్ుపడు, అతడు ర్ాజుకు చని ఆశీర్ావదమును గూర్శు కూడా ప్రకటించాడు. యిషె్యా 38:5లో, 
దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

నీవు తిరి్గి హ జకయా యొద్దకు పో య అతనితో ఇటానుము, “నీ ప తరపడెనై 
ద్ావీద్ునకు ద్ేవుడెనై యహెో వా నీకు స్ట లవిచుున ద్ేమనగా: నీవు కనీనళ్లా  
విడుచుట చూచితిని; నీ పరా రథన నేనింగమకరి్ించియునానను; ఇింక ప్ద్ిహనేు 
సింవతసరముల ఆయుషయము నీక్రచుెద్ను (యషెయా 38:5). 

అనకే ప్రవచనములు ఈ విధ్మ ైన వయకనతగత ఆశీర్ావదముల మీద దృషిరప డతాయి. అయితద 
అనకేసార్మో , ప్రవకతలు దదవుడు తన ప్రజలకు అనుగీహ ంచద గొప్ప జాతీయ ఆశీర్ావదముల మీద కూడా 
దృషిరప టార ర్మ. ఉదాహర్ణకు, 701లో అష్షష ర్రయులు యూదా దదశము మీద దాడచిదస్టి యిెర్ూష్లేము 
దావర్ముల యొదేకు వచాుర్మ. యిషె్యా 37:34-35లో, ప్రజలను ఈ గొప్ప ఓటమి నుండ ిదదవుడు 
విమోచసాత డని ప్రవకత సపష్రముగా చెపాపడు. 

“ఈ ప్టరణము లోప్లిక్ర ర్ాక తాను వచిున మారగముననే అతడు తిరి్గిపో వును; 
ఇద్ే యహెో వా వాకుక. నా నిమితతమును నా స్టవేకుడెనై ద్ావీద్ు నిమితతమును 
నేను ఈ ప్టరణమును క్ాపాడి రక్ిించుద్ును (యషెయా 37:34-35). 

ఇద ిదదవుని ప్రజలకు గొప్ప ఆశీర్ావదముగా ఉంది ఎందుకంటే వార్శ యొకు ఉనికనకన భంగం 
కల్వగశనప్ుపడు, యుదధములో జయమను ఆశీర్ావదమును అనుగీహ సాత నని దదవుడు స్ట లవిచాుడు. 
మనము పాత నిబంధ్న గీంథమును చదవునప్ుపడు, దదవుడు తన నిబంధ్నా ప్రజలకు ప్రకటించన చని 
మర్శయు గొప్ప ఆశీర్వదముల విష్యములో ఎలోప్ుపడు జాగతీతగా ఉండాల్వ. 

ముగిింప్ు 
దదవుని కృప్ మర్శయు ఆశీర్ావదముల ప్ర్శమాణముతో పాటటగా, నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను 

మూడవ సూతరము కూడా నియంతిరసుత ంద ి– శరషించన ప్రజల ప్ునర్మదధర్ణ దావర్ా ముగశంప్ు. తీర్మప ఎంత 
తీవరంగా వచునా, ఎలోప్ుపడు శరష్ము అనదేి మాతరం ఉంటటందని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు నమాుర్మ. 
ఇప్ుపడు, ప్రజలు ఏ విధ్ముగా సపందించార్మ అను విష్యమును బటిర  ఈ శరష్ము ఎకుువగా ఉండొచుు 
లేదా తకుువగా ఉండొచుు. అయితద దదవుడు శరష్మును సుర్క్షితముగా ఉంచ, ఆ శరష్ము మీద 
నిర్శుసాత డని ప్రవకతలు ఎలోప్ుపడు చెపాపర్మ. ఉదాహర్ణకు, యిరె్ూష్లేము ప్ూర్శతగా నాశనమవుతయందని 



ఆయన మనకు ప్రవకతలను అనుగీహ ంచాడు నాలుగవ పాఠము నిబంధ్నల కనీయాశీలకములు 

-17- 

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

యిర్రుయా చెపాపడు, అయితద యిర్రుయా 5:18లో, శరష్ము మనుగడను సాగశసుత ందని ప్రజలకు అతడు 
భర్పసా ఇచాుడు: 

“అయనను ఆ ద్ినములలో నేను మిముాను శ్ేషము లేకుిండ నశిింప్జేతును; 
ఇద్ే యహెో వా వాకుక” (యర్మాయా 5:18). 

శరష్ము యొకు మనుగడ అనదేి చాలా పరా ముఖ్యమ నైది, ఎందుకంటే దదవుడు తన ప్రజలకు 
శరష్ము దావర్ాన ేగొప్ప ఆశీర్ావదమును ఇసాత నని వాగాే నం చదశాడు. 

దదశము నుండి చెర్గొనిపల బడుట భయంకర్మ ైన నిబంధ్నా శాప్ము అని లేవీయకాండము 26లో 
మనం చూశాము. అయితద లేవీయకాండము 26:40-45లో, అదద విధ్ంగా దివతీయోప్దదశకాండము 4 
మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండము 30లో, దదవుడు శరష్మును సుర్క్షతిముగా ఉంచ, వార్శని దదశముకు 
తిర్శగశ తీసుకొనివచు, మునుప్టి కంటే గొప్పగా ఆశీర్వదిసాత నని వాగాే నం చదశాడు. 
దివతీయోప్దదశకాండము 30:4-5లో ఈ విష్యమును గూర్శు మోషే ఏమి చెపాపడో వినండి: 

మీలో న వర్రైన ఆక్ాశ్ ద్ిగ్ింతములకు వ ళ్ళగొటరబడనిను అకకడనుిండి నీ ద్ేవుడెనై 
యహెో వా మిముాను సమకూర్ిు అకకడనుిండి రప ుించును. నీ ప తరపలకు 
స్ాాధీన ప్రచిన ద్శే్మున నీ ద్ేవుడెనై యహెో వా నినున చేరపును, నీవు ద్ాని 
స్ాాధీనప్రచు క్ొింద్ువు; ఆయన నీకు మేలుచేస్ట  నీ ప తరపలకింటె నినున విసత రి్ింప్ 
జేయును (ద్ిాతీయోప్ద్ేశ్క్ాిండము 30:4-5). 

శరష్ము యొకు ప్ునర్మదధర్ణ అను అంశము ప్రవచన గీంథములనిిటా కనిపిసుత ంది. 
ఉదాహర్ణకు, చరె్ తర్మవాత దదవుడు ఆయన యొకు శరష్ముకు సాధార్ణ ఆశీర్ావదములు 
అనుగీహ సాత డని యిర్రుయా బో ధించాడు. యిర్రుయా 23:3లో, యిర్రుయా దదవుని యొకు ఈ మాటలను 
నివదేించాడు: 

మరి్యు ననేు వాటిని తోలి వసే్ట న ద్ేశ్ములనినటిలోనుిండి నా గొఱ్ఱల శ్ేషమును 
సమకూరి్ు తమ ద్ొడాకు వాటిని రప ుించెద్ను; అవి అభివృద్ిిప ింద్ి విసత రి్ించును 
(యర్మాయా 23:3). 

అదద విధ్ంగా, చరె్ తర్మవాత, యుదధములో శరష్ము కూడా గొప్ప ఆశీర్ావదములు 
ప ందుకొంటటంది. దదవుని ప్రజలు తిర్శగశ వచున తర్మవాత, ఈ శరష్ము విజయమును మర్శయు 
సమాధానమును అనుభవిసుత ందని ప్రవకతయిెైన యోవేలు బో ధించాడు. యోవలేు 3:9లో, మనము ఈ 
మాటలు చదువుతాము: 

అనయజనులకు ఈ సమాచారము ప్రకటనచయేుడి: యుది్ము ప్రతిష్ ఠ ించుడి, 
బలాఢ్ుయలను ర్ేప్ుడి, యోధులింద్రప స్ట ది్ప్డి ర్ావలెను (యోవేలు 3:9). 

అయితద 3:17లో, ఇశాీయిలేు విజయమును గూర్శు మనము చదువుతాము: 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి 

అనుయలికమీద్ట ద్ానిలో సించరి్ింప్కుిండ యెరూషలేము ప్రి్ శుది్ప్టరణముగా 
ఉిండును; మీ ద్ేవుడన నై యహెో వాను నేనే, నాకు ప్రతిష్ ఠ తమగ్ు స్టయ్ోను 
ప్రాతమింద్ు నివస్ట ించుచునాననని మీరప తెలిస్ట క్ొింద్ురప (యోవేలు3:17). 

యుదధములో గొప్ప విజయము గూర్శు యోవలేు మాటాో డాడు, అద ిఇశాీయిేలును శాశవతముగా 
స్టిార్ప్ర్మసుత ంది. 

పాత నిబంధ్న ప్రవకతలందర్ూ దదవుని శరష్ ప్రజల యొకు ప్ునర్మదధర్ణ కొర్కు ఎదుర్మచూశార్మ. 
చెర్ అను గొప్ప శిక్ష ఉనిప్పటకీ కూడా, శరష్ము ప్ునర్మదధర్ణ అను గొప్ప ఆశీర్ావదము ప ందుతయందని 
దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. 

ముగిింప్ు 

నిబంధ్నా కనయీాశీలకములను ప్రవకతలు ఏ విధ్ంగా అరా్ం చదసుకునాిర్మ అను విష్యమును ఈ 
పాఠంలో మనం అనేవషించాము మర్శయు మూడు ప్రధానమ నై అంశములను చూశాము: మొదటగిా, 
దదవుని దయ యొకు ఆదర్ికములు మర్శయు మానవుని బాధ్యత. తర్మవాత, వయకనతగత తీర్మప 
మొదలుకొని దదశము చరె్గొనిపల బడు గొప్ప తీర్మప వర్కు ప్రవకతలు ఎలా హచెుర్శంచార్ప కూడా మనం 
చూశాము. చవర్శగా, దదవుడు తన ప్రజలను చని మార్గములలో తర్మవాత శరషించన ప్రజల దావర్ా 
విమోచంచ, చరె్ తర్మవాత గొప్ప ప్ునర్మదధర్ణ తెసాత డని కూడా మనం చూశాము. పాత నిబంధ్న 
ప్రవకతలు చపెిపనవాటనిిటిని ఈ అంశములు, ఈ కనీయాశీలకములు మార్గనిర్ేేశం చదశాయి, మర్శయు పాత 
నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములను చదువుచుండగా, ఈ అంశములు మనకు మార్గనిర్ేేశం చదయాల్వ. 
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