
రాజ్యము, నిబంధనలు మరియు పాత 
నిబంధన యొక్క పాామాణిక్ గ్రంథము 

ద ైవిక్మ ైన ఒడంబడిక్లు మూడవ పాఠము 

Manuscript 



ii 

వీడియోలు ,అధ్యయన మార్గదర్శిలు ,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను  thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి . 

© 2021 థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్ 

సర్వహకుులు ప్రచుర్ణకర్తలవే. ఈ ప్రచుర్ణలోని ఏ భాగమ ైనను ఏ ర్ూప్ములోన ైనను లేదా ఏ 
సాధ్నము దావర్ాన ైనను ప్రచుర్ణకర్తల ైన థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్, ఐఎనిి, 316 ల ైవ్ ఓక్సి బిఎల్వవడి, 
కాస్టలి్ బరె్రీ, ఫ్లో ర్శడా 32707, నుండ ివరా తప్ూర్వకమ నై అనుమతి ప ందకుండా ప్ునఃసమీలలో కుో ప్త ంగా 
ఉలేో ఖంప్బడుట, వాయఖ్ాయనించుట, లేదా పాండతియము సంపాదించు ఉదదేశం కొర్కు మినహా 
ప్ునఃర్ముదిరంప్కూడదు. 

మర్ొక విధ్ంగా సుచంప్బడతిద తప్ప ఇందులోని లేఖ్న ఉలేో ఖ్నములనిియు తలెుగు OV వ ర్షన్ నుండి 
తీస్టకిొనబడినవి. కాపిర్ టై్ © ద ిబెైబిల్ స స్ట టైీ అఫ్ ఇండయిా. 

థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్ 
1997లో సాా పించబడని థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్ ఒక లాభాపేక్షలేని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవ ప్ర్శచర్యగా 

లోకమునకు ఉచతముగా బెైబిలు సంబంధ్మ నై విదయను అందించుటకు ప్రతిషిరంప్బడింది. 

బ ైబిలు విద్య. లోక్ము కొరక్ు. ఉచితముగా. 

ప్రప్ంచవాయప్తముగా ప్ర్శచర్య కొర్కు తగశన తర్రీ దులేని కొనిి వందల వలే మంది క ైసైతవ 
నాయకులకు ఉచత క ైసైతవ విదయను అందించుట మా లక్షయమ యైునిది. ఆంగోము, అర్బిక్స, మాండర్శన్, 
ర్ష్యన్, మర్శయు సాపనిష్ భాష్లలో సాటలిేని మలీరమీడయిా స్ట మినార్శని స్టదిధప్ర్చ, విశవవాయప్తముగా 
ప్ంచప టటర ట దావర్ా మమేు ఈ లక్షయమును చదధించుచునాిము. మా ప్ర్శచర్య భాగసావముల దావర్ా మా 
పాఠాయంశములు ఒక డజను కంటే ఎకుువ భాష్లలో ప్రసుత తము అనువదించబడుచునాియి. ఈ 
పాఠాయంశములలో చతరములతో కూడిన వీడియోలు, ముదిరంచబడని ఉప్దదశములు, మర్శయు ఇంటర్ ి ట్ 
వనర్మలు ఉనాియి. పాటశాలలు, సమూహములు, మర్శయు వయకుత లు ఆన లో న్ లో మర్శయు 
అధ్యయనము చదయు సమాజములలో ఉప్యోగశంచుటకు అనుగుణంగా ఇవి ర్ూప ందించబడినవి. 

అనకే సంవతిర్ాలుగా, అవార్మ్ లు సంపాదించన అతయయతతమమ ైన విష్యములు మర్శయు 
నాణయతగల మలీరమీడయిా పాఠములను ఉతపతిత  చదయుటకు తగుమాతరప్ు ఖ్ర్ముతో కూడని ప్దధతిని 
మేము అభివృదిధ  చదశాము. మా ర్చయితలు మర్శయు సంపాదకులు వదేాంతవిదయలో తర్రీదు ప ందిన 
విదాయవతేతలు, మా అనువాదకులు వదేాంత పరా వీణయతకల్వగశ తాము అనువదించు భాష్లలో మాతృభాషా 
న ైప్ుణయత కల్వగశయునివార్మ, మర్శయు మా పాఠములు లోకవాయప్తముగా అనేక స్ట మినార్రలలో బో ధించు 
వందలమంది గౌర్వనీయుల ైన అధాయప్కులు మర్శయు కాప్ర్మల యొకు మ ళకువలను 
కల్వగశయునాియి. ఇంతదగాక, మా గాీఫిక్స డజి నైర్మో , ఉదాహర్ణలను ఇచుువార్మ, మర్శయు ప ర డుయసర్మో  
అదుుతమ ైన ప్ర్శకర్ములను మర్శయు టెకని కోను ఉప్యోగశంచ ఉనితమ ైన ప్రమాణములతో 
ప్నిచదసాత ర్మ. 

మా డసి్టిరబీూయష్న్ లక్షయములను చదధించుటకు, సంఘములతో, స్ట మినార్రలతో, బెైబిల్ కళాశాలలతో, 
మిష్నర్రలతో, క ైసైతవ బరా డాుసరరో్తో, శాటలి ైట్ టలె్వవిజన్ వార్శతో, మర్శయు ఇతర్ సంసాలతో థర్్డ మిలీనియం 
వూయహాతుక భాగసావమయములను కల్వగశయునిది. ఈ భాగసావమయములు ఇప్పటకిే ల కులేననిి వీడియో 
పాఠములను సాా నిక నయాకులు, కాప్ర్మలు, మర్శయు స్ట మినర్ర విదాయర్మా లకు ప్ంచుటకు 



iii 
వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 

సందర్శించండి. 

కార్ణమ యైాయయి. మా వ బెైిటటలు కూడా డిస్టిరబీూయష్న్ కు మాధ్యమాలుగా ఉండి, మా పాఠములతో 
పాటటగా సహాయకర్ముగా ఉండుటకు అదనప్ు వనర్మలను కూడా అందించుచునివి. ఉదాహర్ణకు, మీ 
స ంత అధ్యయన సమాజమును ఆర్ంభించుటను గూర్శున వనర్మలు. 

థర్్డ మిలీనియం IRS 501(c)(3) కార్పపర్ేష్న్ గా గుర్శతంప్ుప ందినది. మేము సంఘములు, 
సంసాలు, వాయపార్ములు, మర్శయు ప్రజలు వయకనతగతంగా ఇచుు టాక్సి-మినహాయింప ైన కానుకల మీద 
ఆధార్ప్డ ిప్నిచదసాత ము. మా ప్ర్శచర్యలను గూర్శు అదనప్ు సమాచార్ము కొర్కు మర్శయు మీర్మ మాతో 
కలస్టి ప్ర్శచర్య చదయు మార్గములను తెలుసుకొనుటకు, ఈ వ బెైిటటను దర్శించండి 
http://thirdmill.org. 



iv 
వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 

సందర్శించండి. 

విషయ సూచిక్ 
ఉపో దఘా తము ....................................................................................................... 1 

రాజ్యము మరియు ఒడంబడిక్లు ............................................................................ 2 

పురావసతు  శాసు ర ఆవిషకరణలు ..................................................................................... 2 

బ ైబిలు సంబంధమ నై పరిజ్ఞా నములు ............................................................................ 5 

నిబంధనల చరితా ................................................................................................. 8 

సారవత్రాక్ నిబంధనలు ............................................................................................... 9 

ఆదాము ......................................................................................................... 9 

నోవహు ........................................................................................................ 10 

జ్ఞతీయ నిబంధనలు .............................................................................................. 12 

అబరా హాము ................................................................................................... 12 

మోష ే........................................................................................................... 13 

దావీదు ........................................................................................................ 14 

కరొతు  ఒడంబడిక్...................................................................................................... 15 

నిబంధనల పరిణఘమశీలములు ............................................................................. 17 

సారవత్రాక్ నిబంధనలు ............................................................................................. 18 

ఆదాము ....................................................................................................... 19 

నోవహు ........................................................................................................ 20 

జ్ఞతీయ నిబంధనలు .............................................................................................. 21 

అబరా హాము ................................................................................................... 21 
మోష ే........................................................................................................... 23 

దావీదు ........................................................................................................ 24 

కరొతు  ఒడంబడిక్...................................................................................................... 25 

నిబంధనల పాజ్లు .............................................................................................. 28 

మానవజ్ఞత్రలోని విభాగ్ములు .................................................................................. 28 

నిబంధ్నల లోప్ల .......................................................................................... 29 

కలుప్ుకొనబడిన మర్శయు మినహాయింప్బడిన ................................................... 31 
పరిణఘమశీలక్ముల అనవయము .............................................................................. 32 

అవిశావసులు మినహాయింప్బడుట .................................................................... 33 

అవిశావసులు కలుప్ుకొనబడుట ........................................................................ 34 

విశావసులు కలుప్ుకొనబడుట ........................................................................... 36 

ముగింపు ......................................................................................................... 39 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు 
పరా మాణిక గీంథము 

మూడవ పాఠము 
దెైవికమ ైన ఒడంబడికలు 

-1- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉపో దఘా తము 

నీవే ఒక ర్ాజువ ైనటోయితద, నీవ ేఒక సమగీమ నై సామాా టటర వ నైటోయితద, నీ ర్ాజయయనిి నీవు ఎలా 
ఏలుతావు? నీ ఏలుబడి ఎదుగుదలను మర్శయు ఎదుగుదలకు ఎదుర్యియయ ఎదుర్మదెబబలను ఎలా 
ఎదుర్ొుంటావు? నీ సామాాజయయనికన వ లుప్ల నుని నీ శతయర వులతోను స్టేిహతియలతోను ఎలా 
వయవహర్శసాత వు మర్శయు నీ ర్ాజయము లోప్ల నుండ ిర్ాజవిదరరహులతోను మర్శయు నముకమ ైన 
దాసులతోను ఎలా వయవహర్శసాత వు? 

ఇవి పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయుచుని మనము, మనలను మనము 
అడుగుకోడానికన మంచ ప్రశిలు. ఎంతెైనా, పాత నిబంధ్న దదవునిని తన ర్ాజయమును నిర్శుసతత  
భూదగింతముల వర్కు దానిని విసతర్శంప్జయేుచుని దవియమ నై ర్ాజుగా మనముందుంచుతయనిది. 
ఆయన ర్ాజయము ప్ుర్పగమనములు మర్శయు తిర్పగమనములను గూర్శున సుదీర్ఘ చర్శతర 
గలదెైయునిది. దదవుని ర్ాజయమునకు వ లుప్ల శతయర వులుండిర్శ మర్శయు మితయర లు కూడా ఉండరి్శ, 
మర్శయు దదవుని ర్ాజయము లోప్ల ర్ాజదరరహులుండిర్శ మర్శయు నముకమ నై దాసులు సహితం ఉనాిర్మ. 
కాబటిర , దదవుడు తన ర్ాజయయనిి ఎలా ప్ర్శపాల్వంచాలని తీర్ాునించుకునాిడు? ఆయన ర్ాజయములోని 
కార్యకలాప్ములనిిటిని ఆయన ఎలా కీమబదధం చదసుత ంటాడు? దీనికన బెైబిల్వచుు సమాధానమేమనగా — 
దదవుడు తన ర్ాజయయనిి ఒడంబడికల దావర్ా నడపిించాడు. 

ర్ాజయము, ఒడంబడకిలు మర్శయు పాత నిబంధ్న పరా మాణకి గీంథమును గూర్శున వర్మస 
కీమములో ఇది మూడవ పాఠము. పాత నిబంధ్నను గూర్శున ఈ అవలోకనములో పాత నిబంధ్న 
దదవుని ర్ాజయమును అనగా, దదవుడు ఒడంబడకిల దావర్ా నిర్వహించన ర్ాజయమును గూర్శున 
ప్ుసతకమ యైునిదనియు, ఈ ఒడంబడికలు దదవుని ప్రజలకు వివర్శంప్బడి పాత నిబంధ్న 
ప్ుసతకములలో లేక “పరా మాణకి గీంథములో” వార్శకన అనవయింప్బడనివన ేవిష్యానిి మనము 
తెలుసుకొంటాము. 

మేము ఈ పాఠమునకు “దవియమ ైన ఒడంబడకిలు” అన ేపరే్మ ప టార ము ఎందుకనగా దదవుడు తన 
ర్ాజయపాలన ప్దధతిని ఆయన పాత నిబంధ్న చర్శతరలో వయవసాా పించన ఒడంబడకిల వర్మస కమీము 
చొప్ుపన నిర్వహించన విధానానిి మనము అనేవషిసాత ము. ఈ ఒడంబడకిల ప్ర్శధ్ులను మనము 
అవగాహనము చదసుకొనుకొలది, దివయమ నై ఈ ఒడంబడకిలు పాత నిబంధ్నలో దదవుని ప్రజల జీవితాలకు 
మార్గనిర్ేేశకమిచున తీర్మను మనము మర్శ ఎకుువ సపష్రంగా తలెుసుకుంటాము, అంతమాతరమగేాక, 
అవి ఈనాడు సహతిం మన జీవితాలకు ఎలా చకుని మార్గనిర్ేేశకమియయగలవో కూడా సుసపష్రంగా 
తెలుసుకొంటాము. 

దివయమ నై ఒడంబడికలు గూర్శు మనము చదయుచుని అనేవష్ణ నాలుగు భాగాలుగా 
విభజంప్బడి యునిది. మొదటదిి, దదవుని ర్ాజయమునకును ఆయన ఒడంబడకిలకును మధ్య గల 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణిక గీంథము మూడవ పాఠము : దెైవికమ ైన ఒడంబడికలు 

-2- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మౌల్వక సంబంధ్మును గూర్శున ఆచతకనీి ప్ర్శశీల్వసాత ము. ర్ ండవది, పాత నిబంధ్నలో చపటటచదసుకొనిన 
ఈ ఒడంబడకిల చార్శతరా తుక ప్ుర్పగమనములను ప్ర్శశీల్వసాత ము. మూడవది, దదవునితో కూడా నుని 
ఒడంబడికలోని జీవిత చెతైనయవంతములను మనము ప్ర్రక్షసిాత ము. మర్శయు నాలుగవది, 
దెైవసంబంధ్మ ైన ఒడంబడకిల యొకు ప్రజలను గూర్శు మనము అనేవషిసాత ము. మొదటగిా, దదవుని 
ర్ాజయమునకు ఆయన ఒడంబడికలకును మధ్య గల సంబంధ్మును చతదాే ము. 

రాజ్యము మరియు ఒడంబడిక్లు 

ఇంతకు మునుప్టి పాఠంలో, పాత నిబంధ్న మొతతం దదవుని ర్ాజయము ప్ర్లోకమందువల , 
భూమి మీదకు వచుుటను గూర్శున ప్రధానాంశముతో ఏకకీర్ణము చదయబడియునిదనే వాసతవమును 
గూర్శు మనము నరే్ముకొనాిము. ఈ పాఠంలో, “ఒడంబడకి” గూర్శున భావన పాత నిబంధ్న 
విశావసమును గూర్శున ప్రధానాంశమునకు కూడా చాలా దగగర్గా ఉనిదనే విష్యానిి మనము 
తెలుసుకొంటాము. ఒడంబడకిల గూర్శున పరా ముఖ్యత పాత నిబంధ్నలో అనకే విధాలుగా 
విదతిమ యైునిది, అందులో “ఒడంబడిక” అని సర్వసాధార్ణంగా అనువదింప్బడిన ప్దము, హెబ్రర 
భాష్లో berît (ִרית దాదాప్ు 287 సార్మో ,(בְּ  కనబడుతయనిదనే వాసతవమొకటి. దదవుని ర్ాజయమును 
గూర్శున ఈ ప్ుసతకంలోని “ఒడంబడకి” అన ేమాట యొకు పరా ధానయత ఒక ముఖ్యమ నై ప్రశిను 
లేవదీయుచునిది: దెవైసంబంధ్మ నై ఒడంబడికలు దదవుని ర్ాజయముతో ఎలా సంబంధ్ంగలవ ై 
యుండనివి? అతయంత ప్రధానమ ైనవ ైయుని, బెైబిలు సంబంధ్మ నై ఈ ర్ ండు భావనల మధ్య గల 
సంబంధ్మమేిట?ి 

ఈ ప్రశిలకు సమాధానాల్వయయడానికన మనము ర్ ండు విష్యాలను చతదాే ము. మొదటిది, 
బెైబిలు సంబంధ్మ ైన ఒడంబడకిల పరా థమిక సవభావమును అరా్ంచదసుకోడానికన తోడపడు నపే్థయమును 
సమకూర్ము కొనిి ఇటవీల్వ ప్ుర్ావసుత  శాసత ర సంబంధ్మ ైన ఆవిష్ుర్ణములను మనము 
ప్రవశేప టటర దాము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, దదవుని ర్ాజయము మర్శయు ఆయన ఒడంబడికలకు మధ్య గల 
బెైబిలు సంబంధ్మ ైన అనుబంధ్ములను తలెుసుకొనుటకు మనకు అవసర్మయియయ నిశితమ ైన 
అవగాహనను ఈ ఆవిష్ుర్ణలు ఎలా ఇసాత యో మనము చతసాత ము. బెైబిలు సంబంధ్మ నై 
ఒడంబడికలను గూర్శున మన అధ్యయనముతో ప ందకిగలవ యైుని కొనిి ఇటీవల్వ ప్ుర్ావసుత  శాసత ర 
సంబంధ్మ నై ఆవిష్ుర్ణలను వర్శణంచడంతో మొదలుప టటర దాము. 

పురావసతు  శాసు ర ఆవిషకరణలు 
అద ిచని పలోిలకు చెప్పబడద ఊహాలోక ఉపాఖ్ాయన కథ కాదనేద ిపాత నిబంధ్నను గూర్శు 

అతయంత గమనార్హమ నై విష్యాలలో ఒకటెయైునిది. పాత నిబంధ్నలో వర్శణంప్బడి యునివని మనము 
కనుగొనే సంఘటనలు వాసతవానికన పరా చీన ప్శిుమ ఆస్టయిా ప్రప్ంచములో ఆ నాటి ఆ యా సాలాలలోను, 
కాలంలోను చపటటచదసుకునాియి. ఇటవీల్వ ప్ుర్ావసుత  శాసత రం దావర్ా ఆ పరా చీన బెైబిలు ప్రప్ంచమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గూర్శు మర్శ ఎకుువగా తెలుసుకొనగల ప్రతదయకార్హత మనకు పరా పిత ంచుచుని వాసతవము పాత నిబంధ్నను 
ఈ ర్పజులలో అధ్యయనము చదయు సందర్ుములో అతయంత ఉతదతజమును కల్వగశంచు విష్యాలలో 
ఒకటెైయునిది. గత కాలంలోని క ైసైతవులకు తలె్వస్టియుండని దాని కంట ెఎంతో ఎకుువగా మనము 
తెలుసుకొంటటనాిము, తతీల్వతంగా, పాత నిబంధ్న నపే్థయమును గూర్శున అవగాహన దావర్ా దానిని 
గూర్శు మన అవగాహన ప ంప ందింప్బడుతయనిదన ేవిష్యానిి మనము తర్చుగా కనుగొంటటనాిము. 
పాత నిబంధ్నలోని ఒడంబడకిలను అరా్ం చదసుకొనునప్ుపడు ఇద ినిశుయంగా నిజమే అవుతయనిది. 
గత శతాబేంలో, బెైబిలు సంబంధ్మ నై ఒడంబడికల సవభావమును గూర్శు అనేక నిశిత దృషిరకోణములను 
మనకు తలె్వయజ పిపన పరా చీన ఇశాీయియలుకు సంబంధించన సంసుర్ణలను గూర్శు అనకే ఆవిష్ుర్ణలు 
చదయబడినవి. 

మనము ఒడంబడికలను మర్శ ఎకుువ క్షుణణంగా అరా్ం చదసుకోడానికన అనేక వరే్ేవర్మ పరా చీన 
ర్చనలు మనకు సహాయం చదసాత యి, కాని మన గహిీంప్ు నిమితతము, “సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటిస్,” అనగా 
సామాా జయయధనిేతలు మర్శయు కప్పం చలోె్వంచుచుండిన సామంతర్ాజుల మధ్య చదస్టకిొనబడని ఒప్పందాలు, 
అన ేపరే్మతో ప్రస్టదిిధగాంచన ర్చనల సముదాయము అటిర  అతిముఖ్యమ ైన ఆవిష్ుర్ణములలో 
ఒకటెైయునిది. ఈ సాంకతేిక ప్దసమూహము మిముులను తబిబబుబచదయనీయకండి. “సుజ ర్ నై్” అన ే
ప్దము, స్టజ్ర్డ అనే లాయటిన్ ప్దము, జయర్డ అన ేర్ష్యన్ ప్దము, లేక క ైసర్డ అన ేజర్ునీ ప్దము యొకు 
అదద మూలము నుండి ఉతపతితయగుచునిది. “సామాా జయయధినతే” అనదేి దీని సామానయ అరా్ం. 
సహజంగానే, “సామంత ర్ాజు” అన ేప్దము, “దాసుడు” అని అరా్మిసుత ంది, లేదా ఈ సందర్ుములో 
“సామాా జయయధినతే యొకు దాసుడు” అని అరా్మిసుత ంది. సామాా జయయధనితేకును కప్పం చలోె్వంచద సామంత 
ర్ాజునకును మధ్య కుదిర్శన ఒప్పందం, ఒక గొప్ప సామాా జయయధినతేకును (లేక, భూసావమి), అతనికంటె 
అలుపడెనై ర్ాజు మర్శయు దదశమునకును మధ్య కుదరి్శన ఒక అంతర్ాా తీయ ఒప్పందమ ై యుండనిది. ఈ 
ఒప్పందముల ప్రకార్ం, అలుపడెైన దదశాధనిేత మర్శయు అతని దదశం ఈ గొప్ప సామాా జయయధనిేతకు కప్పం 
చెలో్వంచదవార్మగా తమ స్టవేలనందించార్మ. 

బెైబిలుకు సంబంధించన పరా చీన ప్రప్ంచం, సామాా జయములతో కూడిన ప్రప్ంచమ  ైయుండనిది, 
గనుక అనకే విధాలుగా, ఈ ర్ాజకయీ వాసతవము పరా చీన ప్శిుమ ఆస్టయిా భూప్రదదశానిి అతయధికంగా 
అధగిమించంది, తతీల్వతంగా దాదాప్ు జీవితంలోని ప్రతి విష్యమును గూర్శు ప్రజలు ఆలోచంచన 
విదానములకు అది ర్ూప్మిచుంది. సామాాజయములు సాా పింప్బడుచు, నిర్వహింప్బడుచు, 
ప్ర్శపాల్వంప్బడుచుండని విధానాల విష్యంలో ఇది నిశుయంగా నిజమ యైుండినది. పరా చీన ప్రప్ంచంలో, 
ఐగుప్ుత నలే్వన ఫర్ప వంట ిగొప్ప ర్ాజులు, హతిీతయుల నలే్వన శకనతమంతమ నై ర్ాజులు, లేదా స్టరి్శయా 
దదశమునేల్వన సామాాజయధనితేలు బలహీనమ ైన ర్ాజయయలను మర్శయు ప్టరణములుండని ర్ాషార ీ లను 
ప్ర్ాజతయలను చదయుట దావర్ా లేదా కలుప్ుకొనుట దావర్ా వార్శ ర్ాజయముల సర్శహదుే లను 
విసతర్శంప్జసేుకొనుచుండిర్శ. సహజంగానే, ప్రతి అంతర్ాా తీయ సంబంధ్ం ఒక ేవిధానంలో 
నిర్వహింప్బడలేదు, కాని వాటలిో అనేకం సుజ ర్ ైన్-వసిల్ టీరటిస్ అని మనమిప్ుపడు పలిుసుత ని వాటి 
దావర్ా కమీబదీధకర్ణము గావింప్బడుచు నిర్వహింప్బడా్ యి. సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటసి్ పాత నిబంధ్న 
అధ్యయనములకు అనేక కార్ణాలనుబటిర  పరా ముఖ్యమ ైయునివి, కాని మేము ప్రతదయకనంచ ఒక ేఒకు 
ముఖ్య ఆలోచనను గూర్శు ఎకుువగా ఆలోచసుత నాిము: సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటిస్ వార్శ ర్ాజయముల 
కార్యనిర్ావహణ నిమితతమ  ైర్ాజుల చదత ర్ూప ందింప్బడనివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ సామాా జయ సంబంధ్మ ైన ఏర్ాపటటో  ఎటటవంటవి ై యుండెనో కొంతెనైా అవగాహన చదసుకోడానికన, 
సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటసి్ యొకు కొనిి నమూనాలను వర్శణంచడం సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. అర్మదెైన 
మినహాయింప్ులతో, సాంప్రదాయికమ నై ఈ పరా చీన ఒప్పందాల లక్షణాలు ముందుగా ఊహంిచుకొనదగశన 
మూడింతల నమూనాను అనుసర్శంచాయి. మొదటిదగిా, ఈ ఒప్పందాలు ర్ాజు ప్రదర్శించు ఉదార్తప ై, 
తనకు కప్పం చలోె్వంచుచుండని సామంత ర్ాజులకు సామాాజయయధినతే చతపించన దయప ై కేందీరకర్శంప్బడిన 
దృషిరకోణంలో పేరవశేప టరబడినవి. ర్ాజు తనను తానే ఒక మహమిానివతమ నై, సలత తరా ర్మహ డెనై ర్ాజుగా 
గుర్శతంచుకొనిన ప్రసాత వనతో అవి పరా ర్ంభమయాయయి. చర్శతరలోని కొనిి దశలలో, ప్రసాత వన తదనంతర్ము 
దానిలో ర్ాజు ప్రజల కొర్కు చదస్టిన అనేక మంచ విష్యాలు వర్శణంప్బడని చార్శతరా తుకమ నై ఒక నాంది 
చదకూర్ుబడుచుండనిది. 

సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటసి్ లోని ర్ ండవ ప్రధాన భాగం, సామంత ర్ాజులు సామాా జయయధినతేల ప్టో 
కల్వగశయుండవలస్టని ర్ాజభకనత విష్యంప  ైదాని దృషిరని కేందీరకర్శంచంది. సామంత ర్ాజులు 
సామాా జయయధనిేతల ప్టో ప్రదర్శించాల్విన విధదయత వివర్ాలను అవి తలె్వయజ పాపయి. సామంత ర్ాజులు 
సామాా జయయధనిేత ర్ాజయములో జీవించాల్విన విధివిధానములను వివర్శంచన నియమ నిబంధ్నల 
జయబితాలు ఇవవబడియుండనివి. 

సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటసి్ లోని మూడవ ప్రధాన భాగం, సామంత ర్ాజులు సామాా జయయధినతేల ప్టో 
ప్రదర్శించు ర్ాజభకనత మర్శయు ర్ాజదరరహము విష్యంప ై దాని దృషిరని కేందీరకర్శంచంది. నముకమ నై 
దాసులకు మర్శ ఎకుువ ప్రతిఫలములు వాగాే నం చదయబడనివి, కాని అప్నముకసుత ల ైన దాసులు వార్శ 
సామాా జయయధనిేతల చదత నానా విధ్ములుగా శిక్షింప్బడుదుర్ని బదెరి్శంప్బడిర్శ. 

ఈ విధ్మ నై ఒప్పందాలలో ఇతర్ అంశాలు కూడా ఉండనివి. ఉదాహర్ణకు, చదసుకొనబడని 
ఒప్పందాలకు సంబంధించన దసాత వేజులకు భదరత కల్వపంప్బడంిది, మర్శయు చదసుకొనబడని 
ఒప్పందములలోని ష్ర్తయలేవియును మర్శుపల బడకుండునటటో  ఒప్పందములు చదసుకొనిన 
ఇర్మప్క్షముల వార్శని కనిప టటర కొని కాపాడుటకు దెవైసంబంధ్మ ైన సాక్షులు పలిువబడిర్శ. కాని 
సామాా జయయధనిేత మర్శయు సామంతర్ాజు మధ్య గల సంబంధ్మును గూర్శున ప్రధానాంశము ఈ విధ్ంగా 
ఏర్ాపటటచదయబడనిది. అలుపల ైన సామంత ర్ాజులు మర్శయు దదశముల ప్టో గొప్ప ర్ాజులు ఉదార్తను 
ప్రకటించార్మ. సామాా జయయధినతేలు దయ చతపించార్మ గనుక, వార్శకన కప్పం చలోె్వంచుచుండిన సామంత 
ర్ాజులు వార్శకన ర్ాజభకనతతో కూడిన స్టవేలను అందించాలని కోర్మకొనుచుండరి్శ. ఇంకా, సామంత ర్ాజుల 
ర్ాజభకనత మర్శయు ర్ాజదరరహమునకు సంబంధించన అనేక నిర్ాుణాతుకమ నై మర్శయు వయతిర్ేకారా్కమ ైన 
ప్ర్యవసానములను వార్మ ఏర్ాపటట చదశార్మ. మనము తర్మవాత చతడబో తయనిటటర గా, పాత నిబంధ్న 
ఒడంబడికల సవభావమును మర్శయు అవి దదవుని ర్ాజయముతో కల్వగశయుని సంబంధ్మును మనము 
మర్శ ఎకుువ సపష్రంగా అరా్ం చదసుకొనునటటో  సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటసి్ లోని ఈ మూడు ప్రధానాంశములు 
మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటాయి. 

సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటసి్ ను గూర్శున మౌల్వక అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొనడమును బటిర  
ఒడంబడికలకును మర్శయు ర్ాజయమునకును మధ్య గల సంబంధ్ములను మనము 
అనేవషించునప్ుపడు అవి మనకు సమకూర్ుగల ప్ర్శజయా నములను మనము చతడగలము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బ ైబిలు సంబంధమ నై పరిజ్ఞా నములు 
విశాల దృషిరకోణంతో చతచనటోయితద, ఒడంబడకి (లేక berît) అనే ప్దము విభినిమ నై అనేక 

సంబంధాలను వర్శణసుత ందనే విష్యానిి మనము పరా ర్ంభములోన ేచపె్ుపకొనడం ఉతతమం. స్టేిహతియలు, 
దాంప్తయ భాగసావములు, ర్ాజకీయ నాయకులు, ఆ యా తగెలు మర్శయు దదశాల మధ్య నుండు 
సంబంధాలను అది సతచసుత ంది. ఈ సంబంధాలనీి పాత నిబంధ్నలో ఒడంబడకిలు అని 
సంబో ధింప్బడా్ యి ఎందుకనగా అవి అనోయనయమ నై కర్తవయములు మర్శయు ఆపకే్షలతో ప్రజలను ప్దధతి 
ప్రకార్ంగా ఒకర్శతో నొకర్శని ముడివశేాయి. కాని వార్శ ఒడంబడకిలు అనకే విధాలుగా 
విభినిమ నైవ యైుండునంతగా ఈ సంబంధాలు బహువిధ్మ నైవ  ైయుండనివి. దనీికన మించ, 
విభినిమ నైవ యైుని ఈ ఒడంబడకి సంబంధాలను లేఖ్నాలు కొనిి ప్ర్ాయయాలు దదవుడు తన ప్రజలతో 
కల్వగశయుని సంబంధ్ంతో పల లుుతయనివి. ఉదాహర్ణకు, దదవునితో మనకుని సంబంధ్ం 
వివాహముగా, కుటటంబముతో నుండు బంధ్ముగా, స్టేిహముగా వర్శణంప్బడింది. కాబటిర , విభిని 
ర్కముల ైయుని ఈ ఒడంబడకిల నుండి మనలను గూర్శు మర్శయు దదవుని గూర్శు మనము ఎంతో 
నేర్ముకొనవచుు. 

కాని ఈ పాఠములోని మన ఆందరళన విసత ృతమ నై సాదృశయముల ప్ర్ంప్ర్ను గూర్శునది కాదు, 
కాని పాత నిబంధ్నలోని నిర్శేష్రమ ైన ఒక ఒడంబడిక గూర్శునదెై, అనగా దెవైసంబంధ్మ నై ఒడంబడికల 
గూర్శునదెైయునిది. ఇవి దదవుడు తాన ేతన ప్రజలతో చదస్టని ఒడంబడికల ైయునివి. దదవుడు పాత 
నిబంధ్నలో ఇటటవంట ిఆర్మ ప్రధాన సామూహిక ఒడంబడకిలు చదశాడు. ఆయన ఆదాము, నోవహు, 
అబరా హాము, మోషే, దావీదు మర్శయు కీీసుత తో ఒడంబడకిలు చదశాడు. ఈ పాఠములో, ఈ ఒడంబడికల 
సవభావమును అరా్ం చదసుకొనుచు వాటికనని దదవుని ర్ాజయమునకును గల సంబంధ్మేమ ై యునిదర  
తెలుసుకొనుట మన పరా థమిక ఆసకనతయి ైయునిది. 

గనుక ఇప్ుపడు, మనము దెైవసంబంధ్మ నై ఈ ఆర్మ ఒడంబడికలను ఈ పాఠంలో 
అనేవషించుదాము. అయితద ఈ సమయంలో, పాత ఒడంబడికల సవభావమును మనము 
అరా్ంచదసుకోడానికన సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటిస్ మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటటని విధానానిి సల దాహర్ణంగా 
తదటప్ర్చడానికన ఒడంబడికను గూర్శు అనగా, ఆయన మోషేతో చదస్టని ఒడంబడికను గూర్శు మనము 
కుో ప్త ంగా తలెుసుకొందాము. మన ఉదదేశముల నిమితతము, ప్రతదయకంగా దదవుడు మోషతేో చదస్టిన ఒడంబడకి 
చకుగా సర్శపల తయనిది, ఎందుకనగా ఆయన పాత నిబంధ్నలో చదస్టని ఇతర్ ఒడంబడకిల కంటె ఎంతో 
ఎకుువ ఈ ఒడంబడికను గూర్శు బయలుప్ర్చాడు. 

దదవుడు మోషతేో చదస్టని ఒడంబడకిను మనము గమనించనప్ుపడు, అద ిపరా చీన ప్శిుమ 
ఆస్టయిాలోని సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటిస్ ను పల ల్వన విధానాలలో ఏర్ాపటట చదయబడిందన ేవిష్యం వ ంటనే 
తెల్వస్టిపల తయంది. దదవుడు మోషతేో చదస్టని నిబంధ్న, మనము చతచన ఒప్పందాలలోని అవ ేమూడు 
అంశాలుగలదె ైయునిది. మౌల్వకమ ైన అవగాహన ప్రకార్ం, దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్నలు, ఇశాీయియలీయుల 
గొప్ప దదవుడుగా ఆయన తన ర్ాజయమును ప్ర్శపాల్వంచడానికన ఏర్పర్చుకొనినవ  ైయుండనివని మనము 
అరా్ం చదసుకోడానికన ఈ పల ల్వక మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ సమయంలో ఈ పల ల్వకను బయలుప్ర్చు ఒక వాకయభాగానిి ప్రతదయకంగా చతడటం మనకు 
సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. నిర్గమ 19:4-6లో, ఇశాీయియలీయులతో చదయబడని నిబంధ్నను దదవుడద మోష ే
దావర్ా ఈ కనీంద ివిధ్ంగా ప్రవశేప టార డు: 

నేనత ఐగ్ుప్్ుయులక్ు ఏమి చసే్టతి్రనో, మిముునత గ్ద్ద  రెక్కలమీద్ మోస్టి నఘ 
యొద్దక్ు మిముునెట్లు  చేరచుకొంటి్నో మీరచ చూచిత్రర.ి కాగా మీరచ నఘ మాట్ శ్రద్ధగా 
విని నఘ నిబంధన ననతసరించి నడచిినయడెల మీరచ సమసుదశే్ జ్నతలలో నఘక్ు 
సవకీయ సంపాద్యమగ్ుద్తరచ. సమసు  భూమియు నఘదేగ్దఘ. మీరచ నఘక్ు యాజ్క్ 
రూపక్మ ైన రాజ్యముగానత పరిశుద్ధమ నై జ్నముగానత ఉంద్తరని చ పుుము 
(నిరగమ 19:4-6). 

ఇశాీయియలు జనాంగము వాగాే న దదశములో ప్రవశేించుటకు ప్రయాణంచదసతత , స్ట్నాయి ప్ర్వతము 
దగగర్ సమావేశమ నైప్ుపడు దదవుడు వార్శతో చదస్టని నిబంధ్న సనిివశేానికన ఈ వచనములు 
తెర్దించుచునివి మర్శయు సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటిస్ లో ప్రధానమ నై మూడు అంశాలను ఇవి చాలా 
వర్కు సపష్రంగా ప్రతిబింబిసుత నాియి. 

సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటసి్ లో ప్రధానంగా మూడు అంశాలుండనివను విష్యానిి మీర్మ గుర్మత కు 
తెచుుకొనగలర్మ: ర్ాజు యొకు ఉదార్త ప్రతిపాదింప్బడుట, సామాా జయయధనిేతల ప్టో ప్రదర్శింప్బడవలస్టని 
ర్ాజభకనత, మర్శయు ప్రదర్శింప్బడిన ర్ాజభకనత మర్శయు ర్ాజదరరహమునకు ప్రతిఫలంగా ఇయయబడు 
బహుమానము లేదా దండన. నిర్గమ 19:4-6లో ప్రవశేప టరబడిన విధ్ంగా, ఇవ ేమూడు ఆలోచనలు 
దదవుడు మోషతేో చదస్టని నిబంధ్నలో కూడా అగుపించడమనదేిచాలా ఆసకనతకర్మ నై విష్యమే. 

మొదటదిిగా, దదవుడు వార్శని ఎంతో అనుగహీప్ూర్వకంగా ఐగుప్ుత  బానిసతవములో నుండి 
విడపిించన విధానములో ప్రదర్శింప్బడని దెవైసంబంధ్మ నై ఔదార్యమును దదవుడు ఇశాీయియలీయులకు 
మొదట జయా ప్కం చదశాడు. నిర్గమ 19:4లో ఆయన ఇలా స్ట లవిసుత నాిడు: 

నేనత ఐగ్ుప్్ుయులక్ు ఏమి చసే్టతి్రనో, మిముునత గ్ద్ద  రెక్కలమీద్ మోస్టి నఘ 
యొద్దక్ు మిముునెట్లు  చేరచుకొంటి్నో మీరచ చూచిత్రర ి(నిరగమ 19:4). 

పరా చీన ప్శిుమ ఆస్టయిాను ఏల్వన సామాా జయయధినతేల వల , ఆయన వార్శ యి డల దయగల 
ర్ాజ యైుండనెని దదవుడు ఇశాీయియలీయులకు జయా ప్కం చదశాడు; ఆయన వార్శని ఐగుప్ుత  చదతిలో నుండి 
విడపిించడం దావర్ా గొప్ప కార్ాయలు చదశాడు, గనుక ఆయన తన ప్రజల ప్టో ఉదార్తను ప్రదర్శించన 
సందర్ుములో ఆయన వార్శతో నిబంధ్న చదసుకొనవల నని ఆశించాడు. 

ర్ ండవదగిా, మానవులు ర్ాజభకనత గలవార్శగా ఉండాలని దదవుడు కోర్ాడు. నిర్గమ 19:5ను మర్ొక 
ప్ర్ాయయం గమనించండి: 

కాగా మీరచ నఘ మాట్ శ్రద్ధగా విని నఘ నిబంధన ననతసరించి నడిచినయెడల మీరచ 
సమసుదేశ్ జ్నతలలో నఘక్ు సవకీయ సంపాద్యమగ్ుద్తరచ (నిరగమ 19:5). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా చీన ప్శిుమ ఆస్టయిాకు చంెదిన సామాా జయయధనితేల వల , మానవ సామంతర్ాజుల ైన ఆయన 
ప్రజల నుండి దదవుడు ర్ాజభకనతని కోర్ాడు. మోషతేో చదయబడని నిబంధ్న మానవుని మంచ ప్నుల మీద 
కాదు గాని దదవుని కనికర్ముప ై ఆధార్ప్డనిదెై యుండనిప్పటికనని, తన దాసులు ఆయన యి డల 
ర్ాజభకనతగలవార్  ైయుండాలని దదవుడు కోర్ాడు, మర్శయు వార్మ తమ ర్ాజభకనతని ప్రదర్శింప్గల అనకే 
మార్గములను మోషతేో చదయబడని నిబంధ్న సపష్రంగా వివర్శంచనది. నిబంధ్నలోని నియమముల ప్టో 
ప్రజలు తమ విధదయతను చతప్వలస్టియునిది. 

మూడవదగిా, దదవుని ప్రజలు ప్రదర్శించన ర్ాజభకనతకన గల ప్రతిఫలములు, ర్ాజదరరహమునకు గల 
దండన మొదల ైన ప్ర్యవసానములను కూడా మోషతేో చదయబడని నిబంధ్న తెల్వయజ పపినది. నిర్గమ 
19:5-6లో ఈ అంశము సపష్రమవుతయనిది: 

కాగా మీరచ నఘ మాట్ శ్రద్ధగా విని నఘ నిబంధన ననతసరించి నడిచినయెడల మీరచ 
సమసుదేశ్ జ్నతలలో నఘక్ు సవకీయ సంపాద్యమగ్ుద్తరచ. సమసు  భూమియు 
నఘదేగ్దఘ. మీరచ నఘక్ు యాజ్క్ రూపక్మ ైన రాజ్యముగానత పరిశుద్ధమ నై 
జ్నముగానత ఉంద్తరని చ పుుము (నిరగమ 19:5-6). 

పరా చీన ప్శిుమ ఆస్టయిాను ఏల్వన సామాా జయయధినతేల వల నే, ప్రజలు ఆయన ప్టో నముకసుత ల ై 
యునిటోయితద, వార్మ గొప్ప దీవ నలు ప ందదెర్నే విష్యానిి దదవుడు సపష్రంగా తెల్వపాడు — వార్మ 
సవకయీ సంపాదయమ ై యుందుర్మ, యాజక ర్ూప్కమ నై ర్ాజయమ ైయుందుర్మ. మర్శయు సంబంధిత 
సతచనను బటిర , వార్మ అప్నముకసుత ల ైన యి డల, వార్మ ఈ గొప్ప దవీ నలు ప ందర్మగాని 
శపింప్బడుదుర్మ. 

కాబటిర , సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటసి్ యొకు మూడింతల నమూనా దదవుడు మోషతేో చదస్టని 
నిబంధ్నలో కనబడుతయనిదనే విష్యానిి మనము గమనిసుత నాిము. సామాా జయయధనిేతలు వార్శకన 
కప్పం చెలో్వంచుచుండని సామంత ర్ాజుల ప్టో దయగలవార్ ై యుండరి్ని వార్మ సాధికార్ంతో 
చెప్ుపకొనినటటో , దదవుడు ఇశాీయియలీయులతో తన నిబంధ్న చదస్టనిప్ుపడు, వార్శ యి డల ఆయనకుండని 
దెైవసంబంధ్మ ైన అనుగహీమును మొదట స్టిార్ప్ర్చాడు. దదవుడు మానవుల నుండి కోర్మచుండని 
ర్ాజభకనతని గూర్శున ఏర్ాపటోను ఈ నిబంధ్న కొనసాగశంచంది, మర్శయు దదవుని యి డల ర్ాజభకనతని 
ప్రదర్శించువార్శకన పరా పిత ంచునని ప్రజలు ఆశించగల దీవ నలను మర్శయు ర్ాజదరరహమును ప్రదర్శించువార్శకన 
విధింప్బడునని తలెుసుకొనవలస్టని శాప్ములను ఈ నిబంధ్న నిర్శేష్రంగా తలె్వయజసే్టినది. 

సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటసి్ లోని అంశములను మోషతేో చదయబడిన నిబంధ్న 
ప్రతిబింబించుచునిదన ేవాసతవము దదవుడు ఇశాీయియలీయులకు కొనిి విష్యాలను బయలుప్ర్చాడని 
విశదప్ర్చుచునిది, అవి ఏమనగా, పరా థమిక సాా యిలోనే, అనగా దదవుడు తన ప్రజలతో నిబంధ్న 
చదస్టనిప్ుపడద, ఆయన వార్శకన గొప్ప దదవుడెైయునాిడు మర్శయు ఆయన వార్శ సామాా జయయధనిేతయి ై 
యునాిడు గనుక వార్మ ఆయనకు సామంత ర్ాజుల ైయునాిర్ని అనుకొనవల నని ఆయన 
కోర్మతయనాిడు. పాత నిబంధ్నలోని దెైవసంబంధ్మ ైన నిబంధ్నలు అవశయముగా ర్ాజభకనతతో కూడని 
ఏర్ాపటెలో  యుండినవి. దదవుని ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్నలు జంటగా ఒకదానితో మర్ొకటి సమీప్ 
సంబంధ్ంగలవ ై ఉంటాయి ఎందుకనగా నిబంధ్నలు, దదవుడు తన ర్ాజయమును ఏలడానికన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రయోజనప్డని సాధ్నముల ై యుండనివి. అవి దదవుని ర్ాజయమునకు సంబంధించన ప్ర్శపాలనముల ై 
యుండి, దదవుని ర్ాజయము భూదిగంతముల వర్కు విసతర్శంచవలస్ట ియుండని నిర్రణత గమయమునకు 
ముందుకుతీసుకొని వ ళలో చుండినవి. 

 దదవుని ర్ాజయములోని జీవితమును కమీబదధం చదయడము లేదా దదవుని ర్ాజయ కార్యనిర్ావహణను 
కొనసాగశంచడము, దెవైసంబంధ్మ నై నిబంధ్నల పరా థమిక ప్న యైుండినదనే విష్యానిి మనము 
తెలుసుకొనాిము, గనుక ఇప్ుపడకి ర్ ండవ అంశమును అరా్ం చదసుకొనగలము: ఆ అంశమమేనగా, పాత 
నిబంధ్నలోని ఒడంబడికలను గూర్శున చార్శతరా తుక వికాసములు. 

నిబంధనల చరితా 

మనము ఇంతకు మునుప్టి పాఠములో నేర్ముకొనిటటర గా, పాత నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజయము 
చాలా జటలిమ నైదె ైయుండనిది. దదవుని ర్ాజయము భూదగింతములను చదర్వల నను ధదయయము దశిగా 
అభివృదిధ  చెందుచుండని తర్మణంలో అద ిఅనకే విభినిమ నై కాలావధ్ుల గుండా లేక, యుగార్ంభముల 
గుండా వ ళో్లనది. ఈ సమయంలో, ర్ాజయమునకు సంబంధించన ప్రతి కాలావధలిోను లేక దశలోను, 
ర్ాజయయభివృదిధకన చెందని ప్రతి దశలో ప్రజలు ఎదుర్ొునుచుండని నిర్శేష్రమ నై విష్యాలను సంబో ధించన 
నిబంధ్నలను దదవుడు ప్రవేశప టార డన ేవిష్యానిి మనము తెలుసుకొంటాము. పాత నిబంధ్నలోని 
దెైవసంబంధ్మ ైన ఒడంబడకిల చర్శతరతో వయవహర్శంచడానికన మనకు అనేక మార్ాగ లునాియి. సంబంధిత 
చర్శతరను మనము మూడు ముఖ్యమ నై దశలలో అనేవషించుదాము: మొదటదిిగా, సార్వతిరక నిబంధ్నలు; 
ర్ ండవదగిా, జయతీయ నిబంధ్నలు; మూడవదిగా, కొీతత  నిబంధ్న. 

మనము ఇదివర్క ేపరే్ొునిన విధ్ంగా, పాత నిబంధ్న అంతటిలో విసతర్శంచయుని 
దెైవసంబంధ్మ ైన ఆర్మ ప్రధాన నిబంధ్నలునాియి: దదవుడు ఆదాముతో, నోవాహుతో, అబరా హాముతో, 
మోషేతో, దావీదుతో మర్శయు కీీసుత తో చదస్టని నిబంధ్నలు. ఈ ఆర్మ నిబంధ్నలను, దీనికన ముందటి 
పాఠంలో దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు మనము వర్శణంచన చార్శతరా తుక దశలతో కూడా సమర్ఖే్లోనికన 
తెచుునటటో  మనము వీటిని మూడు గుంప్ులుగా విభజంచుదాము. ఆదిమ కాలములో ఆదాము 
మర్శయు నోవాహుతో చదయబడిన సార్వతిరక నిబంధ్నలను గూర్శు చపె్ుపకొందాము. ఇశాీయియలీయులు 
తన సవకీయ సంపాదయమ నై ప్రతదయక జనముగా ఉండని తర్మణంలో దదవుడు వార్శకన అతయంత 
సనిిహితయడగుచుండని కాలములో, అబరా హాము, మోషే మర్శయు దావీదుతో చదయబడని జయతీయ 
నిబంధ్నలను గూర్శు చపె్ుపకొందాము. మర్శయు ర్ాజయము యొకు పాత నిబంధ్న దశకు సంబంధించన 
కాలములోని కీీసుత నందల్వ కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శు చెప్ుపకొందాము. కాబటిర , మనము దెవై సంబంధ్మ నై 
నిబంధ్నలను గూర్శు చర్శుంచు సందర్ుములో, నిబంధ్నలకు సంబంధించన ఈ మూడు గుంప్ులను, 
పాత నిబంధ్న చర్శతరలో అవి అభివృదిధ  చెందిన ప్రకార్ం ఒకొుకుటగిా చతదాే ము. మొదటదిగిా, ఆదమి 
చర్శతర కాలములో దదవుడు సాా పించన సార్వతిరక నిబంధ్నలను చతదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సారవత్రాక్ నిబంధనలు 
ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నలను మనము “సార్వతిరకమ ైనవి” అని 

సంబో ధిసాత ము ఎందుకనగా అవి దదవుడు మర్శయు సమసత  మానవాళ్ల మధ్య చదయబడినవి. ఆదమి 
కాలములో, ఈ నిబంధ్నలు చదయబడనిప్ుపడు, ఇశాీయియలీయులను తన ప్రతదయకమ నై జనముగా దదవుడు 
ఇంకా గుర్శతంచలేదు. దానికన బదులుగా, ప్రతి జయతి మర్శయు ప్రతి జనాంగములోని ప్రతి ఒకుర్శకన ఆదాము 
మర్శయు నోవాహు ప్రతినిధ్ుల ై యుండిర్శ. తతీల్వతంగా, వార్శ విష్యంలో సంభవించనద ివార్శ 
తదనంతర్ము ర్ాన ైయుండని ప్రతి మానవుని జీవితానిి ప్రభావితం చదస్టనిది. 

ఈ సార్వతిరక నిబంధ్నలు ఆదమి కాలములో దదవుని ర్ాజయ కార్యనిర్ావహకము యొకు 
అవసర్మును తీర్ాుయి. దదవుడు సమసత  మానవాళ్లతో ఎలోప్పటకినని కల్వగశయుండు తన సంబంధ్మును 
ఆధనీంలో ఉంచన అతయంత మౌల్వక ఏర్ాపటోను న లకొల్వపన సమయం ఇదద. 

దదవుడు ఆదాముతో చదస్టని నిబంధ్నతో మొదలుప టిర , ఆ తర్మవాత నోవాహుతో చదస్టని నిబంధ్నతో 
పాటట సార్వతిరకమ నై ఈ నిబంధ్నలను కాలకమీానుసార్మ నై వర్మస కమీంలో ప్ర్శశీల్వంచ చతదాే ము. 
దదవుడు ఆదాముతో చదస్టని నిబంధ్నను గూర్శు మొదట యోచంచుదాము. 

ఆదఘము 
మనకందర్శకన తలె్వస్టిన విధ్ంగా, ఆదాము, దదవుడు సృజంచన మొదట ిమానవుడెై యుండనెు, 

గనుక మనము దదవుడు ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్నను గూర్శు చపె్ుపకొనునప్ుపడు, మనము మానవ 
చర్శతరను గూర్శు తలంచడానికన సాధ్యమ ైన మునుముందటి కాలమును ప్రసాత విసుత నాిమని అరా్ం. దదవుడు 
ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్నను గూర్శున బెైబిలు బో ధ్ మానవ జీవితమునకు అతయంత మౌల్వకమ నై లేక 
మూలాధార్మ నై ప్ర్శమాణములప  ైదాని దృషిరని కేందీరకర్శంచుచునిదని మనము కనుగొనడంలో 
ఆశుర్యమేమియు లేదు. 

ఆదాముతో చదయబడని నిబంధ్న ఆదికాండములోని మొదటి మూడు అధాయయాలలో గల సృషిరని 
గూర్శున వివర్ణాతుక వృతాత ంతములలో కనబడుచునిది. ఇదద సమయంలో, దదవుడు అబరా హాముతో 
విధ్ుయకతమ ైన ఒక నిబంధ్న చదశాడనంట ేకొందర్మ క ైసైతవులు సముతించర్ని మనము 
పేర్ొునవలస్టియుంటటంది. ఇటిర విశావసులలో అనేకమంద ివార్శ దృకపథాలకు “నిబంధ్న” అనే ప్దం 
వాసతవంగా ఆదికాండము మొదట ిమూడు అధాయయాలలో కనబడదనే వాసతవానిి ఆధార్ం చదసుకొంటార్మ, 
మర్శయు ఇంకొందర్ ైతద దెవై సంబంధ్మ ైన నిబంధ్నల పరా థమిక ర్ూప్ుర్ేఖ్లు ఈ అధాయయాలలో 
కనబడవని కూడా తర్శుసాత ర్మ. అయినప్పటికనని, దదవుడు మానవ జయతికన ప్రతినిధయిి ై యుండిన 
అబరా హాముతో వాసతవంగా ఒక నిబంధ్నను చదశాడని మూడు నిదర్ినాలు బలముగా సతచసుత నాియి. 
మొదటదిి, ఈ పాఠంలోన ేమనము తర్మవాత చతడబో తయనిటటర గా, దవియమ నై నిబంధ్నలలోని మౌల్వక 
అంశాలు ఆదికాండము మొదటి మూడు అధాయయాలలో నిజముగా ఉనాియి. దదవుని ఔదార్యము, 
మానవుని ర్ాజభకనత, మర్శయు ర్ాజభకనతకనని ర్ాజదరరహమునకును సంబంధించన ప్ర్యవసానములు ఈ 
మూడు అధాయయాలలో కనబడుతయనాియి. 

దదవుడు అబరా హాముతో నిబంధ్న చదసుకొనాిడని చెప్పడానికన సర్శప్డు ర్మజువు హో షేయ 6:7లో 
కలదు. అకుడ ఇలా వరా యబడియునిది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆదఘము [లేక్ “మానవాళి” అని అనతవద ంచవచతు] నిబంధన మీరినట్లు  వారచ 
నఘయడెల విశావస ఘాతక్ుల ై నఘ నిబంధననత మీరియునఘారచ (హో షేయ 6:7). 

ఈ వాకయభాగము ఆదాము ఏదనెు తోటలో చదస్టని పాప్ముతో ఇశాీయియలీయుల పాపషిిరతనమును 
పల లుుచునిది, మర్శయు ఈ ర్ ండు విష్యాలు నిబంధ్నను ఉలోంఘసిుత నాియని చెప్ుపతయనిది. 
ఆదాము ఏదనెు తోటలో ఉలోంఘించనటేో , ఇశాీయియలు నిబంధ్నను ఉలోంఘించనది. 

దదవుడు ఆదాముతో నిబంధ్న చదశాడని చపె్పడానికన గల మూడవ ర్మజువు ఆదికాండము 6:18లో 
కనబడుతయనిది. వాసతవంగా “నిబంధ్న” అనే ప్దం బెైబిలులో కనబడుతయని మొటరమొదట ి
వాకయభాగమ యైుని ఆది 6:18లో, దదవుడు నోవహుతో ఇలా స్ట లవిసుత నాిడు: 

నీతో నఘ నిబంధన స్టిిరపరచతద్తనత (ఆద . 6:18). 

ఈ వాకయభాగము భావగర్శుతమ ైనదెై యునిది ఎందుకనగా, “నీతో . . . స్టిార్ప్ర్చుదును” అని 
అనువదింప్బడిన ప్దజయలము సామానయంగా ఒక నిబంధ్నను “మొదలుప టటర టకు” లేక “చొర్వ 
చతప్ుటకు” అని కాదు కాని అదివర్క ేచదయబడని నిబంధ్నను “ర్ూడిప్ర్చుటకు” అని అరా్మిసుత ంది. 
నోవహుతో చదయబడని నిబంధ్న అదవిర్కే చదయబడని నిబంధ్న, అనగా ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్న 
యొకు నిశుయతగా నివదేింప్బడింది. 

దదవుడు ఆదాముతో చదస్టని దెవైసంబంధ్మ నై ఒప్పందమును మనము “నిబంధ్న” అని పలి్వచనా 
పిలువకపల యినా, దదవుడు ఆదాముతో పావనమ నై సంబంధ్ం కల్వగశయుండనెనియు, ఆదాము మానవ 
జయతి అంతటకిన ప్రతినిధియి ై యుండనెనియు సపష్రంగా తలె్వయుచునిది. దదవుడు మానవ జయతితో 
కల్వగశయుండని సంబంధ్ము యొకు అతయంత మూలాధార్మ ైన లక్షణములను సాా పించడమనదేి 
ఆదాముతో చదయబడని ఈ ఏర్ాపటట లేక నిబంధ్న యొకు ప్రధానాంశమ  ైయుండనిద ిమర్శయు ఈ 
హేతయవునుబటిర , మనము దానిని మూలాధార్ముల నిబంధ్న అని పలిువవచుు. ఈ నిబంధ్నలో, 
దదవుడు జీవితమునకు మూలాధార్మ ైన నమూనాలను ఈ లోకంలో జీవిసుత ని సమసత  మానవుల కొర్కు 
ఏర్ాపటటచదశాడు. ఆదాము మర్శయు హవవ ర్ాజసముగల మర్శయు యాజకతవముగల పల ల్వకలుగా, 
ఆయన ర్ాజయమును భూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జసేతత  దదవుని స్టేవించడానికన అభిషేకనంప్బడరి్శ. 
వార్మ ప్ర్రక్షింప్బడా్ ర్మ కాని విఫలులయాయర్మ. వార్మ తమ తిర్మగుబాటటతనమును బటిర  శమీనొందార్మ, 
కాని నిర్రక్షణ వార్శముందుంచబడింది. దదవుడు ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్న మానవులు దదవునితో 
కల్వగశయుండగల సంబంధ్ముల యొకు అభీష్రమ నై ప్ర్శధ్ులను ఎలోప్పటిక ీనియమించనదని సంక్షిప్తంగా 
చెప్ుపకొనవచుు. అది మనము ఆయన ర్ాజయములో వహించాల్విన పాతరల ప్ునాదులను న లకొల్వపనది. 

నోవహు 
దదవుడు నోవహుతో చదస్టని నిబంధ్న, ర్ ండవ సార్వతిరక నిబంధ్నయి ై యునిది. ఈ నిబంధ్నను 

గూర్శు ఎంతో చపె్ుపకొనవచుు, కాని ప్రసుత తానికన కేవలము బెబైిలు ఉదంతములో అగీసాా నం వహించు 
కొనిి మర్శ ఎకుువ పరా ముఖ్యమ ైన విష్యాలను మమేు మీకు ప్ర్శచయం చదసాత ము. నోవహుతో 
చదయబడిన నిబంధ్న దదవుని ర్ాజయములోని పరా చీన కాలములో కూడా సాా పింప్బడ ిసమసత  మానవాళ్ల 
ఎదుర్ొును కొనిి మౌల్వక విష్యాలకు సంబంధించనదెై యుండినది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు నోవహుతో చదస్టని నిబంధ్న ఆదికాండములోని ర్ ండు అధాయయాలలో, ఆది. 6వ 
మర్శయు 9వ అధాయయాలలో పేర్ొునబడింది. ఆది. 6:18లో దదవుడు స్ట లవిచున మాటలు వినండి: 

అయతే నీతో నఘ నిబంధన స్టిిరపరచతద్తనత; నీవునత నీతోక్ూడ నీ క్ుమారచలునత 
నీ భారయయు నీ కోడండరా నత ఆ ఓడలో పావేశంపవల నత (ఆద . 6:18). 

మనమిదవిర్కే పరే్ొునినటటో , దదవుడు నోవహుతో చదస్టని నిబంధ్న దాని స ంత పరా ముఖ్యతగలదె ై
ప్ూర్శతగా ఒక కొీతత  నిబంధ్న కాదు. అద ివాసతవంగా సువయవస్టిాతమ నై ఏర్ాపటెై యుండనెు, అనగా, దదవుడు 
ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్న లేక ఏర్ాపటటను బలప్ర్చుచుండినది. 

దదవుడు నోవాహుతో చదస్టని నిబంధ్నలో నొకనువకాుణింప్బడని విష్యమమేిట?ి ఈ ప్రశికు 
సమాధానం మనకు జలప్రళయం తర్మవాత అనగా, దదవుడు వాసతవంగా నోవహుతో తన నిబంధ్నను 
చదస్టని సందర్ుములో దొర్మకుతయంది. ఆది. 9:9-11లో ఈ నిబంధ్న ఉదంతమును మనము చదవవచుు: 

ఇద గో ననేత మీతోనత మీ తద్నంతరము మీ సంతఘన ముతోనత మీతోక్ూడనతనా 
పాత్ర జీవితోనత, . . . సమసు  భూజ్ంతువులతోనత నఘ నిబంధన 
స్టిిరపరచతచతనఘానత. . . భూమిని నఘశ్నము చేయుట్క్ు ఇక్నత జ్లపావాహము 
క్లుగ్ద్ని పలికెనత (ఆద . 9:9-11). 

మనమికుడ గమనించుచునిటటర గా, దదవుడు నోవహుతో చదస్టని నిబంధ్న ఆనాటి నుండ ిప్రతి 
జీవిని కొనిి చాలా ముఖ్యమ నై ర్రతయలలో ప్రభావితం చదస్టింది. 

సృషిర  కీమములో సుస్టిార్తను గూర్శున అభయమియయడానికన నోవహు నిబంధ్న ప్రవశేప టరబడింద ి
మర్శయు ఈ హతేయవునుబటిరయియ ఈ నిబంధ్న సుస్టిార్తను గూర్శున నిబంధ్న అని యుకతముగా 
పిలువబడింది. మీర్మ జయా ప్కం చదసుకొనుచునిటటర , నోవహు మర్శయు అతని కుటటంబము ఓడలో నుండ ి
బయటికన వచునప్ుపడు, మానవ జయతి పాప్ము ప్టో చతప్ుచుండని ఉనుుఖ్తను దదవుడు 
అంగరకర్శంచాడు, గనుక తన ర్ాజయము యొకు సంకలపములు న ర్వరే్ుబడగల ఒక దరీ్ఘకాల్వక 
వూయహమును బయలుప్ర్చాడన ేవిష్యానిి మనము ఇంతకు మునుప్టి పాఠంలో నరే్ముకునాిము. 
ఆది. 8:21-22లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

ఇక్ మీద్ట్ నరచలనతబటి్ర  భూమిని మరల శ్ప్ించనత. ఎంద్తక్నగా నరచల 
హృద్యాలోచన వార ిబాలయమునతండి చ డ్ద . ననేిపుుడర చేస్టని పాకారముగా 
ఇక్నత సమసు  జీవులనత సంహరింపనత. భూమి నిలిచియునాంతవరక్ు 
వెద్కాలమునత, కోతకాలమునత శీతోషణములునత వసేవి శీత కాలములునత 
రాత్రాంబగ్ళ్లు నత ఉండక్ మానవని తన హృద్యములో అనతకొనెనత (ఆద . 8:21-
22). 

ఈ వూయహమును సాధించడానికన, దదవుడు నోవహుతో తన నిబంధ్నను సాా పసితత , మానవ జయతి 
ప్తనమ ైన ఈ ప్రప్ంచంలో దాని గమయమును చదర్మకొనునటటో  ప్రకృతి సుస్టిార్ంగా నిల్వచయుంటటందని 
వాగాే నం చదశాడు. ఈ సార్వతిరక నిబంధ్న, ఆదాముతో చదస్టని నిబంధ్న వల నే, సమసత సాలములలోని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమసత  జనులకు సకల కాలములయందు వర్శతంచు మానవుల ఉనికన కొర్క నై పరా థమిక వయవసాలను 
సాా పించంది. 

దదవుడు తన ర్ాజయమునకు సంబంధించన పరా థమిక కమీమును ఎలా న లకొలాపడర , ఆయన 
ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదస్టకిొనిన నిబంధ్నల దావర్ా తన ర్ాజయమునకు సంబంధించన 
సంకలపములను ఎలా సాధించాడర  మనము తలెుసుకొనాిము, గనుక ఇప్ుపడు మన దృషిరని పాత 
నిబంధ్న ఇశాీయియలు ప్రధాన సాా నం వహించన ర్ాజయమును గూర్శున కాలము వ పై్ు మళో్లంచుదాము. 

జ్ఞతీయ నిబంధనలు 
దదవుని ర్ాజయము పరా చీన చర్శతర నుండి దదవుడు తన దృషిరని మర్శ ముఖ్యంగా ఇశాీయియలు 

జనాంగముప  ైకేందీరకర్శంచన కాలము వర్కు కొనసాగుచుండగా, దదవుడు మూడు జయతీయ నిబంధ్నలను 
సాా పించాడు. మనము ఈ నిబంధ్నలను “జయతీయ నిబంధ్నలు” అని యుకతముగా పలిువవచుు 
ఎందుకనగా అవి ప్రతదయకనంచ దదవుడదర్పర్చుకొనిన జనులుగా ప్రతదయకనంచుకొనబడని ఇశాీయియలు 
జనాంగముతో ముడపి్డియునివి. దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టిన నిబంధ్నతో మొదలుప టిర , ఆ తర్మవాత 
ఆయన మోషతేో చదస్టిన నిబంధ్నను, చవర్గా దావీదుతో చదస్టని నిబంధ్నను చర్శుసతత , జయతీయ 
నిబంధ్నలను మనము కాలకమీానుగత కీమములో చతదాే ము. 

అబాా హాము 
మొటరమొదటి జయతీయ నిబంధ్న అబరా హాముతో చదయబడింది, గనుక అబరా హాము 

ఇశాీయియలీయుల పతిర్మడుగా గుర్శతంప్బడినాడు. దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్నను గూర్శు మనకు 
ఆదకిాండము 15వ మర్శయు 17వ అధాయయములో సువిదతిమ ైన ఉలేో ఖ్నము మనకు లభిసుత ంది. 
దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్నను గూర్శున వివర్ము మొటరమొదటిసార్శ ఆది. 15:18లో 
పేర్ొునబడయిునిది. 

ఆ ద నమందే యహెో వా . . . అబాా ముతో నిబంధన చసే్టనెత (ఆద . ఆద . 15:18) 

“నిబంధ్న చదస్ట ను” అనే వయకీతకర్ణము ఒక నిబంధ్న సంబంధ్ము యొకు ఆర్ంభమును 
సతచంచడానికన సామానయ ర్రతియి ై యునిది. ఆ మీదట, అనేక సంవతిర్ములు గడచిన పిదప్, దదవుడు 
తన నిబంధ్నను గపతర జనకునికన సపష్రం చదశాడు. ఆది. 17:1-2లో మనము ఈ మాటలు చదువుతాము: 

నఘ సనిాధ లో నడరచతచత నిందఘరహితుడవెై యుండరము. నఘక్ునత నీక్ునత మధయ 
నఘ నిబంధననత నియమించి నినతా అతయధ క్ముగా అభివృద ధ  ప ంద ంచ ద్నని 
అతనితో చ ప్ుెనత (ఆద . 17:1-2). 

దదవుడు అబరా హాముతో ఆదకిాండము 15వ అధాయయంలో చదస్టని నిబంధ్నను, ఈ వాకయభాగంలో 
“ధ్ుర వీకర్శంచాడు” లేక, “సాా పించాడు.” దదవుడు అంతకు మునుప్ు ఆదాముతో చదస్టని నిబంధ్నను 
నోవాహుతో ధ్ుర వీకర్శంచన సందర్ుములో మనము ఆది. 6:18లో చతస్టని ప్దజయలము కూడా ఇదద. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబరా హాముతో చదయబడని నిబంధ్న ముఖ్యమ నైదెై యుండనిది ఎందుకనగా ప్ర్లోక 
సంబంధ్మ నై ఆయన ర్ాజయమును భూమి యందంతటను వాయపింప్జయేడానికన ఇశాీయియలు ప్రజలు 
ప్రతదయక సాధ్నముల ై యుండునటటో  అది వార్శని భూమి మీద నుండని అనేక జనాంగముల నుండ ి
వేర్మప్ర్చనది. అబరా హామునకు ల కనుంప్బడజయలని సంతానమును మర్శయు ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు 
స ంత భూభాగమును వాగాే నము చదయుట దావర్ా ఈ జనాంగము కొర్కు ఒక దర్ినమును కల్వపంచుట 
ఈ ప్రకనీయలోని మొదట ిమ టెలరయుండనిది. ఈ కార్ణానిిబటిర అబరా హాముతో చదయబడిన నిబంధ్న 
“వాగాే న నిబంధ్న”గా గుర్శతంప్బడవచుు. ఆది. 15:18-21లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

ఆ ద నమందే యహెో వా . . . ఈ దేశ్మునత . . . నీ సంతఘనమున కిచిుయునఘానని 
అబాా ముతో నిబంధన చసే్టనెత (ఆద . 15:18-21). 

ఆది. 17:2లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

నఘక్ునత నీక్ునత మధయ నఘ నిబంధననత నియమించి నినతా అతయధ క్ముగా 
అభివృద ధ  ప ంద ంచ ద్నని అతనితో చ ప్ుెనత (ఆద . 17:2). 

వాగాే నముల సహతిమ నై ఈ నిబంధ్న దదవుని ర్ాజయ సంబంధ్ుల ై యుండని ఇశాీయియలు ప్రజలు 
కల్వగశయుండని నిర్రక్షణలనిిటి విష్యంలో ఒక శాశవతమ నై దర్ినమును కల్వగశంచనది. 

మోషే 
ఇశాీయియలు గపతీరకులు ఐగుప్ుత నకు వలసవ ళో్ల అచుట బానిసతవమును బహు ఘోర్ంగా 

అనుభవించన తర్మవాత, దదవుడు వార్శని జయతీయ నిబంధ్న, మోషేతో చదయబడని నిబంధ్న అన ేర్ ండవ 
దశకు తీసుకొనివచాుడు. మోషేతో చదయబడని నిబంధ్న దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్నతో 
బహు దగగర్గా ముడపి్డియుండి, అనకే విష్యాలలో అద ిఅబరా హాము నిబంధ్నను మర్శ ఎకుువగా 
బలప్ర్చనది. ఏదర  ఒకటి మొతాత నికే కొీతతదగిా మొదలగుచుండిన విష్యానిి మోషేయియ చతడలేదు. 
ఇందుకు ప్ర్సపర్ం విర్మదధంగా, ర్ాజయమునకు సంబంధించన తన స ంత ప్నులకు ఆధార్ంగా, 
అబరా హాముతో చదయబడని నిబంధ్నను మోషే తర్చుగా వినివించుకొనుచుండనెు. నిర్గమ. 32:13లో 
మోషే ఇశాీయియలు జనాంగము ప్క్షాన దదవునికన మొర్పీ టటర చుని విధానమును గమనించండి: 

నీ స్టేవక్ుల ైన అబాా హామునత ఇసాాక్ునత ఇశరా యేలునత జ్ఞా పక్ము చేస్టకిొనతము. 
నీవు వారితో ఆకాశ్నక్షతాములవల  మీ సంతఘనము అభివృద ధజ్ేస్టి ననేత చ ప్ుిన 
యీ సమసుభూమిని మీ సంతఘనమున కిచ ుద్ననియు, వారచ నిరంతరము దఘనికి 
హక్ుకదఘరచలగ్ుద్తరనియు వారితో నీతోడని పామాణముచసే్టి చ ప్ుిత్రవనెనత 
(నిరగమ. 32:13). 

మోషేతో చదయబడని జయతీయ నిబంధ్న అబరా హాముతో చదస్టిన నిబంధ్న సాా నములో 
చదయబడినదనిటటర  మొతాత నిక ేఒక కొీతత  నిబంధ్నయి ై యుండలేదు. కాని విశేష్ంగా, అద ిదదవుడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబరా హాముతో చదస్టని జయతీయ నిబంధ్నతో గల సామర్సయము మీద మర్శయు సామర్సయముతోను 
చదయబడినదెై యుండెను. 

దదవుడు మోషే దావర్ా ఇశాీయియలుతో చదస్టని నిబంధ్నను గూర్శున పరా థమిక ర్శకార్మ్  మనకు 
నిర్గమ. 19-24 అధాయయాలోో  కనబడుతయంది. దదవుడు ఇశాీయియలీయుల ప్న ిండు గపతరములకు 
చెందనివార్శనందర్శని స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే సమావశేప్ర్చనప్ుపడు, ఆయన వార్శని ఒక 
జనాంగముగా, ర్ాజకయీప్ర్ంగా సమ కైయమ యైుని ప్రజలనుగా ర్ూపించుచుండనెు. దదవుని ప్రజలకు 
మోషే కాలమునకు ముందు నియమ నిబంధ్నలుండినప్పటికనని, ప్రతి నతతన జనాంగము వల నే, 
చటరప్ర్మ నై ఒక ప్దధతి, దదశ ప్రజల జీవితములను కీమబదధం చదయడానికన నిబంధ్నల సముదాయము, 
ఈ సమయంలో ఇశాీయియలుకు అవసర్మ ైయుండని ముఖ్య విష్యాలలో ఒకటె ైయుండనెు. కాబటిర 
దదశానికన మార్గదర్ిక సతతరమ ై యుండుటకుగాను దదవుడు ఇశాీయియలు ప్రజలకు ప్ది ఆజాలను మర్శయు 
నిబంధ్న గీంథమునిచాుడు. ఈ కార్ణానిిబటిర , మోషేతో చదయబడని నిబంధ్న, నాయయశాసత ర నిబంధ్న 
అని పిలువబడవచుు. 

వాసతవానికన, దదవుడు మోషేతో చదస్టని నిబంధ్న, ఈ నిబంధ్నకు ఇశాీయియలు ప్రజలు 
సముతించనప్ుపడు, వార్శ నిబదధత దదవుని నియమమునకు బదుధ ల ైయుండు ర్ూప్ంగా మార్మనటటో  
సంబంధతి నియమమును ఎకుువగా నొకనువకాుణించంది. నిర్గమ. 19:7-8లో ఎలా వరా యబడయిునిది: 

మోషే వచిు . . . యెహో వా తన కాజ్ఞా ప్ించిన ఆ మాట్లనిాయు వారయిదె్తట్ 
త లియపరచ నత. అంద్తక్ు పాజ్లంద్రచ యెహో వా చ ప్ిునద్ంతయు చసే్టెద్ మని 
యేక్ముగా ఉతురమిచిురి (నిరగమ. 19:7-8). 

కాబటిర ఇశాీయియలు ప్రజలతో చదయబడని ర్ ండవ నిబంధ్న మోషేతో చదయబడని నిబంధ్నయి ై 
యుండనిదనియు, అద ిదదవుని నియమమును నొకనువకాుణించనదనియు మనమికుడ 
గమనిసుత నాిము. 

దఘవీద్త 
ఇప్ుపడు ర్ాజ నై దావీదు వార్శని ఏలుచుండని కాలములో, ఇశాీయియలు ప్ూర్శతగా అభివృదిధచెందిన 

సమయంలో చదయబడని నిబంధ్నను మనము చతడాల్వియునిది. 
దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్న కూడా ఒక జయతీయ నిబంధ్నయి  ైయుండనిద ిగనుక అది 

అంతకు మునుప్ు మోషేతో చదయబడని నిబంధ్నతో సనిిహతి సంబంధ్ంగలదెై యుండనిద.ి 2 దిన. 
6:16లో స లొమోను సపష్రంగా తలె్వయజసే్టినటటర , దదవుడు దావీదుతో చదస్టని వాగాే నాలు మోషేతో 
చదయబడిన నిబంధ్న ప్టో ప్రదర్శింప్బడని విశవసనీయతప  ైఆధార్ప్డయిుండినవి. అకుడ మనం ఇలా 
చదువుతాము: 

నీవు నఘముంద్ర నడచినట్లు గా నీ క్ుమారచలునత తమ పావరున కాపాడరకొని, నఘ 
ధరుశాసు రముచొపుున నడచినయెడల ఇశరా యేలీయుల స్టింహాసనముమీద్ 
క్ూరచుండరవాడర నఘ యెద్తట్ నీక్ుండక్పో డని నీవు నీ స్టవేక్ుడ ైన దఘవీద్త అనత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నఘ తండిాతో స్టెలవిచిునమాట్, ఇశరా యేలీయుల దవేా యెహో వా, ద్యచసే్టి 
నెరవేరచుము (2 ద న. 6:16). 

దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్న అంతకు మునుప్ు ఇశాీయియలు జనాంగముతో చదయబడని 
నిబంధ్నల ఆధార్ంగా చదయబడింది. 

దదవుడు ఈ నిబంధ్నను దావీదు జీవితంలో విధ్ుయకతంగా ఎప్ుపడు సాా పించాడర  మనకు ఖ్చుతంగా 
తెల్వయదు, కాని దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్నలోని విష్యాలను కీర్తనలు 89 సువిదతింగా 
విశదప్ర్చు ఒక వాకయభాగమ యైునిది. కరీ్తనలు 89:3-4లో దదవుడు దావీదుకనచున వాగాే నము ఈ 
విధ్ంగా ఉనిది: 

నేనత ఏరురచతకొనినవానితో నిబంధన చసే్టియునఘానత,“నితయము నీ 
సంతఘనమునత స్టిిరపరచ ద్నత, తరతరములక్ు నీ స్టింహాసనమునత సాి ప్ించ ద్నని” 
చ ప్ుి, నఘ స్టవేక్ుడ నై దఘవీద్తతో పామాణము చసే్టియునఘానత (కీరునలు 89:3-4). 

దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్న దాని దృషిరని ఇశాీయియలు ర్ాజతవముప ై కేందీరకర్శంచనదని ఈ 
వాకయభాగము సతచంచుచునిది. లేదా ఇంకా కొంచెం నిర్శేష్రంగా చపె్ుపకొంటే, అతని సంతానము 
ఎలోప్ుపడు ఇశాీయియలు ప్రజలను ప్ర్శపాల్వంచు ర్ాజవంశమ  ైయుండునని అది దావీదునకు 
వాగాే నమిచునది. దదవుని ప్రజలప  ైదావీదు ర్ాజ ైనప్ుపడు, ఇశాీయియలును ఆయన ఒక సామాా జయముగా 
చదయుట దావర్ా వార్శని ఆశీర్వదించాడు, అనగా, ఆయన వార్శని ర్ాజయయభివృదిధకన సంబంధించన ఒక 
ఉనితమ నై సాా యికన తీసుకొనివ ళాో డు. ఈ జయతీయ ఆశీర్ావదమునకు సంబంధించన భవిష్యతయత ను 
సాధించడానికన, ర్ాజుల యొకు శాశవతమ ైన పార్ంప్ర్యము, అనగా ర్ాజవంశమును గూర్శున సుస్టిార్తను 
దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. కాబటిర  దదవుడు దావీదుతో చదస్టని నిబంధ్నను మనము, ర్ాజతవమును 
గూర్శున నిబంధ్న అని పిలువవచుు. 

కరొ తు  ఒడంబడిక్ 
మనకనప్ుపడు సార్వతిరక మర్శయు జయతీయ నిబంధ్నలను గూర్శున ఒక పరా థమిక అవగాహన 

లభించంది గనుక, దదవుని ర్ాజయము యొకు చవర్శ దశకు అనగా, కొీతత  నిబంధ్నకు నాయయసతతరంగా 
ఉప్కర్శంచు నిబంధ్నను గూర్శు ఆలోచన చదదాే ము. 

మనమిదరి్క ేతలెుసుకొనిన ఐదు నిబంధ్నలతోపాటట, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు దదవుని ర్ాజయము 
యొకు చవర్శ దశలో చదయబడద ఒక కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శు తెల్వపార్మ. ఆ నిబంధ్న దానికన ముందుగా 
చదయబడిన ఏ నిబంధ్న కంటనెు గొప్పదెై యుండునని వార్మ ప్రకటించార్మ. 

ఈ కొీతత  నిబంధ్న బెైబిలులో అనేక చపటో పేర్ొునబడయిునిద,ి కాని యిర్రుయా 31 మర్శయు 
యి హజెేులు 37 అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన వాకయభాగముల ైయునివి. ఈ “కొీతత  నిబంధ్న”ను గూర్శు 
యిర్రుయా 31:31 ఇలా స్ట లవిసుత నిది: 

ఇద గో ననేత ఇశరా యేలువారితోనత యూదఘవారతిోనత కరొ తు  నిబంధన చేయు 
ద నములు వచతుచతనావి; ఇద ేయెహో వా వాక్ుక (యరముయా 31:31). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు అనకే సందర్ాులలో, ఇది సమాధానమునకు సంబంధించన ఒక శాశవతమ ైన 
నిబంధ్నయి ై యునిదని ఇదద నిబంధ్నను గూర్శు ప్రవకతయి నై యి హజెేులు ప్రవచంచాడు. యి హె. 
37:26లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

నేనత వారతిో సమాధఘ నఘరిమ నై నిబంధన చసే్టెద్నత, అద  నఘక్ునత వారికిని నితయ 
నిబంధనగా ఉండరనత. నేనత వారిని స్టిిరపరచ ద్నత, వారిని విసు రింపజ్సే్టి వారిమధయ 
నఘ పరిశుద్ధ  సిలమునత నితయము ఉంచ ద్నత (యెహె. 37:26). 

క ైైసతవులందర్శకన తలె్వస్టిన విధ్ంగా, యియసు ప్రభువు ప్రభుర్ాతిర భోజన సమయంలో ప్ల్వకనన 
మాటలను పౌలు కొర్శంథయీులకు జయా ప్కం చదస్టినప్ుపడు సమాధానారా్మ నై ఈ నితయ నిబంధ్న కీసీుత నందు 
న ర్వేర్శందనే విష్యానిి ఆయన సపష్రంగా తెల్వయజ ప్పడు. ప్రభువు ప్ల్వకనన మాటలను పౌలు 1 కొర్శంథీ. 
11:25లో ఇలా ర్చంచాడు: 

ఆయన పాతానత ఎత్రుకొని యీ పాతా నఘ రక్ుమువలననెనై కరొ తునిబంధన; మీరచ 
దీనిలోనిద  తఘా గ్ునపుుడ లుననతా జ్ఞా పక్ము చసే్టికొనతట్కెై దీనిని చేయుడని 
చ ప్ుెనత (1 కొరింథీ. 11:25). 

కీీసుత నందల్వ ఈ కొీతత  నిబంధ్న దావర్ా, దదవుడు తన ర్ాజయముప ై దాని కడప్టి దశలో 
నాయయపాలన చదయుచునాిడు, దీనిని మనము కొీతత  నిబంధ్న యుగమని పలిుసుత నాిము. దదవుడు 
పరా చీన కాలములో సాా పించ ఇశాీయియలు జనాంగము దావర్ా బలప్ర్చనవి అనగా, తన ర్ాజయమునకు 
సంబంధించన లక్షయములను సాధించునటటో  ఆయన తన ప్రజలను ప్ర్శపాల్వంచడానికన ఒక 
నాయయసతతరంగా ఉప్కర్శంచడానికన కొీతత  నిబంధ్న ర్ూప ందించబడింది. ఈ హతేయవునుబటిరయియ, ఇద ి
న ర్వేర్మప నిబంధ్న అని ఉతతమంగా ప్ర్శగణింప్బడుతయనిద.ి 

న ర్వేర్మప సంబంధ్మ నై ఈ నిబంధ్న దదవుడు తన ప్రజల దదశబహిష్ుర్ణను అంతంచదస్టి తన 
ర్ాజయమును భూదిగంతముల వర్కు విసతర్శంప్జేస్టని తర్మణంలో వార్శని నియంతిరంచడానికన 
ఉదదేశింప్బడింది. కొీతత  నిబంధ్న దదవుడు తన ప్రజలను క్షమింప్బడి, మర్శయు విమోచంప్బడి, 
ఆయనను తప్పకుండా స్టవేించు ప్ూర్శత అధకిార్మియయబడని జయతిగా ర్ూపాంతర్ము చెందించు 
నిబదధతగలదెయైునిది. ప్రవకతయి ైన యిర్రుయా ఈ ర్ూపాంతర్మును యిర్రుయా 31:31-34లో 
వర్శణసుత ని విధానానిి గమనించండి: 

ఇద గో ననేత ఇశరా యేలువారితోనత యూదఘవారి తోనత కరొ తు  నిబంధన చేయు 
ద నములు వచతుచతనావి; ఇద ేయెహో వా వాక్ుక. . . ఈ ద నముల ైన తరచవాత 
నేనత ఇశరా యేలువారితోనత యూదఘవారితోనత చేయబో వు నిబంధన యదే, వార ి
మనసతాలలో నఘ ధరువిధ  ఉంచ ద్నత, వారి హృద్యముమీద్ దఘని వాా స్టదె్నత; 
నేనత వారికి దేవుడనెై యుంద్తనత వారచ నఘక్ు జ్నతలగ్ుద్తరచ. వారచ మర ి
ఎనాడరనత యహెో వానత గ్ూరిు బో ధన ంద్తద్ము అని తమ ప రచగ్ువారికిగాని 
తమ సహో ద్రచలక్ుగాని ఉపదశే్ము చేయరచ; ననేత వార ిదోషములనత క్షమించి 
వార ిపాపములనత ఇక్ ననెాడరనత జ్ఞా పక్ము చేస్టకిొననత గ్నతక్ అలుులేమి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఘనతలేమి అంద్రచనత ననెారచగ్ుద్తరచ; ఇదయేెహో వా వాక్ుక (యరముయా 
31:31-34). 

గనుక మనము దీనికన ముందటి పాఠంలో నరే్ముకొనినటటో , దదవుని ర్ాజయము యొకు ర్ాకడకు 
సంబంధించన చవర్శ స్టిాతి మూడు దశలలో చపటటచదసుకొంటటంది. కీసీుత  యొకు ఇహలోక ప్ర్శచర్య 
మర్శయు ఆయన అప సతలులు చదస్టిన ప్నుల దావర్ా దానికన పరా ర్ంభోతివము గావింప్బడింది. అద ి
ఇప్ుపడు మన కాలములో కొనసాగుచునిది, మర్శయు సమసతము సమాప్తమయియయ తర్మణంలో కీసీుత  
తిర్శగశ వచునప్ుపడు అది దాని ప్ర్శప్ూర్ణ స్టిాతికన చదర్మకొంటటంద.ి కొీతత  నిబంధ్నను దదవుడు సాా పించన 
విధానానిి అరా్ం చదసుకోడానికన, ర్ాజయమును గూర్శున కొీతత  నిబంధ్నలోని ఈ మూడు దశలను జయా ప్కం 
చదసుకొనడం అవశయకమ ైయునిది. 

వేర్ేవర్మ విధానములలో, కొీతత  నిబంధ్న యొకు ప్ర్శణామాలు సహతిం మూడు దశలలో 
చపటటచదసుకొనుచునివి. కీసీుత  మొదటిసార్శ వచునప్ుపడు, కొీతత  నిబంధ్న కలుగజేస్టని 
ర్ూపాంతర్రకర్ణములు వాటి ప్రభావానిి చతపించడం మొదలయియంది. క ైసైతవ సంఘ చర్శతర 
యందంతటను అవి కొనసాగుచున ేయునివి. కాని కొీతత  నిబంధ్న యొకు కడప్టి వాసతవము కీీసుత  తిర్శగశ 
వచునప్ుపడు మాతరమే జర్మగుతయంది. ఆ దనిము వచునప్ుపడు, కొీతత  నిబంధ్న దదవుని నిబంధ్నలకు 
సంబంధించన చర్శతర అంతట ిప్ూర్శత న ర్వేర్పవుతయంది. ఆదాము, నోవహు, అబరా హాము, మోషే మర్శయు 
దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్న నియంతరణల వ నుక నుని దదవుని సంకలపములను స్టదిిధ ంప్జసేుత ంది. 

దదవుడు చర్శతర యందంతటను తన ర్ాజయమును నాయయపాలన చదయడానికన నిబంధ్నలు 
సాధానముల ై యునివని తలెుసుకొనిన తర్మవాత, ఇక మూడవ అంశానిి చతదాే ము: నిబంధ్నల 
చెైతనయ విజయా నము. దదవునికన మర్శయు ఆయన ప్రజలకు మధ్య ప్ర్సపర్ము ప్రభావము చతపని 
ప్నులను ఒకొుకు నిబంధ్న ఎలా నియంతిరంచంద?ి 

నిబంధనల పరిణఘమశీలములు 

ఈ ప్రశిలకు సమాధానం చపె్పకమునుప్ు, ఒక ముఖ్య విష్యానిి మనము 
చెప్ుపకొనవలస్టియునిది. అదదమనగా, దదవుడు తన నిబంధ్నల విష్యంలో లాంఛనపరాయంగా 
ప్రవశేించన లేక వాటిని ధ్ుర వీకర్శంచన క్షణాలతో కొనిి వాకయభాగాలు ఎకుువ ప్రతయక్షంగా వయవహర్శసాత యి 
మర్శయు ఈ వాకయభాగాలు ఒకొుకు నిబంధ్నను గూర్శున నిర్శేష్రమ నై వకాుణింప్ుప  ైఎకుువ శీదధ  
చతపిసాత యి. కాని ఈ వకాుణింప్ులను మించనవ ైయుని, నిబంధ్న జీవితమునకు సంబంధించన 
ప్ర్శణామశీలములను గూర్శు యింకా ఎకుువ నరే్ముకొనవచుు. 

ఆదాముతో చదయబడని నిబంధ్న లోకము ప్ుటిరనప్ుపడు సాా పింప్బడిన కొనిి ఆధార్భూతమ ైన 
నమూనాలను ఉదాఘ టించనది. నోవహుతో చదయబడని నిబంధ్న ప్రకృతి యొకు సుస్టిార్తను 
ఉదాఘ టించనది. అబరా హాముతో చదయబడిన నిబంధ్న దదవుని వాగాే నమును తవర్శతం చదస్టినది. మోషేతో 
చదయబడిన నిబంధ్న దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును ఉదాఘ టించనద.ి దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న దావీదుకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంబంధించన ర్ాజవంశమును దదవుడు ప్రతదయకనంచ ఏర్పర్చుకొనిన ర్ాజతవముగల కుటటంబమని 
ప్రముఖ్ంగా ప్రకటించనది. మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న న ర్వరే్మపను ఉదాఘ టించనది. కాని ఈ ఉదాఘ టన 
నిబంధ్న జీవితమును గూర్శు సమగీమ నై వర్ణనలు కావు; అవి కవేలము కొనిి ప్రధానాంశములను 
తెల్వయజేయవచుు. నిబంధ్న జీవితము యొకు ప్ర్శణామశీలములను గూర్శున నిండెనై దృశయమును 
చతడాలంటే, దదవునితో చదయబడిన నిబంధ్న జీవితము పరే్ొునబడని ఈ ఉదాఘ టనల కంటె ఎంతో ఎకుువ 
విష్యం కల్వస్టియునిదని మనము గుర్శతంచాల్వ. 

 ఆదాముతో చదయబడని నిబంధ్ననుబటిర  దదవునితో ఉండని సంబంధ్ం కేవలము మూలాధార్మ నై 
విష్యాలను గూర్శునదెై యుండలేదు. నోవహు కాలంలో, మానవజయతి మర్శయు దదవునికన మధ్య ఉండని 
ప్ర్సపర్ ప్రభావం ప్రకృతి సుస్టిార్తను మించనదె ైయుండనిది. అబరా హాము కాలములో దదవునితో ఉండని 
సంబంధ్ం వాగాే నము కంటె ఎనోి ఎకుువ విష్యాలకు అవసర్ం కల్వపంచనది. మోషే శకమును దదవుడు 
తన ధ్ర్ుశాసత రమును దృషిరలో ఉంచుకొనిన దానిని మించ నియంతిరంచాడు. దావీదు శకములో, దావీదు 
యొకు ర్ాజవంశమును మించన దృషిరకోణంతో దదవుడు తన ప్రజలతో దగగర్ సంబంధ్ం కల్వగశయుండనెు. 
కొీతత  నిబంధ్నలో దదవునితో కూడా నుండు జీవితం దాని న ర్వరే్మప సతచంచు ఉదాఘ టన కంటె ఎకుువ 
సంకనోష్రమ నైది. 

నిబంధ్న జీవితమును మనము అనేవషిసుత ండగా, దెైవికమ నై నిబంధ్నలనిియు ఒకే పరా థమిక 
ఏర్ాపటటను, ప్శిుమ ఆస్టయిాలోని సుజ ర్ నై్-వసిల్ టీరటసి్ లో మనమిదవిర్కే చతచన మూడింతల 
నిర్ాుణమును అనుసర్శంచుచునివన ేవిష్యానిి మనము తెలుసుకొంటాము. దదవునితో గల 
నిబంధ్నలో జీవించుటను గూర్శున ప్ర్శణామశీలకములు దదవుని ఔదార్యమును, మానవుల ర్ాజభకనత 
యొకు అవసర్తను, మర్శయు మానవులు ప్రదర్శించన ర్ాజభకనత మర్శయు ర్ాజదరరహము యొకు 
ప్ర్యవసానములను ఎలోప్ుపడు కల్వగశయుండనివి. 

పాత నిబంధ్న యొకు ప్ర్శణామశీలకములను విప్పడానికన, ప్రతి ఒకు పాత నిబంధ్నలో ఈ 
మూడు అంశములు ఎలా కనబడుతయనాియో మనము చతసాత ము. మొదటగిా, మనము పరా చీన 
సార్వతిరక నిబంధ్నలను చతసాత ము. ర్ ండవదగిా, దదవుడు పాత నిబంధ్న ఇశాీయియలుతో చదస్టని జయతీయ 
నిబంధ్నలలో ఈ ప్ర్శణామశీలకములను మనము చతసాత ము. మర్శయు మూడవదిగా, ఈ 
ప్ర్శణామశీలకములు కీీసుత నందల్వ కొీతత  నిబంధ్నలో నివేదింప్బడని విధానమును మనము చతసాత ము. 
మొదటగిా, పరా చీన సార్వతిరక నిబంధ్నలను చతదాే ము. 

సారవత్రాక్ నిబంధనలు 
పరా చీన చర్శతర కాలములో దదవుడు అదాముతో మూలాధార్ములను గూర్శున నిబంధ్నను, 

మర్శయు నోవహుతో సావభావిక సుస్టిార్తను గూర్శున నిబంధ్నను సాా పించాడు. కాని ఈ నిబంధ్నల కనీంద 
కొనసాగశన జీవితం విసత ృతమ నై శేణీులు గల విష్యాలు కూడా చదర్శనదెయైుండనిది, మర్శయు ఈ 
విష్యాలను దదవుని ఔదార్యము, మానవ ర్ాజభకనత, మర్శయు మానవుల ర్ాజభకనత మర్శయు 
ర్ాజదరరహమునకు సంబంధించన ప్ర్యవసానములను అంశముల కనీంద ఎర్ీని అక్షర్ములతో 
కోీడీకర్శంచవచుు. పరా చీన కాలమునాటి ఒకొుకు నిబంధ్న విష్యంలో ఇద ిఎలా వాసతవమో, మనము 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణిక గీంథము మూడవ పాఠము : దెైవికమ ైన ఒడంబడికలు 

-19- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కుో ప్త ంగా తలెుసుకుందాము — మొదటిగా, ఆదాముతో చదయబడని నిబంధ్న, ఆ తర్మవాత నోవహుతో 
చదయబడిన నిబంధ్నను చతదాే ము. 

ఆదఘము 
మొటరమొదటిగా, తొల్వ స్ట్త ర మర్శయు ప్ుర్మష్యని ప్టో, వార్మ పాప్ము చదయక మునుపే, దదవుడు 

ఎంతో ఔదార్యమును కనుప్ర్చాడు. ఆయన మానవాళ్ల నిమితతం, అలోకలోో లంగా ఉండని ప్ర్శస్టిాతిలో 
నుండ ితీస్టి చతడముచుటెనై మర్శయు వినస ంప ైన కీమములో లోకమును స్టదిధం చదశాడు. ఆయన 
వ ైభవోపేతమ ైన ప్ర్దెైసును ర్ూప ందించ ఆదామును మర్శయు హవవను అకుడ ఉంచ, వార్శకన సకల 
ప్రతదయకాధకిార్ములనిచాుడు. దయగల ఈ కార్యములు దదవుడు మానవ జయతితో చదస్టని మొదట ినిబంధ్న 
ఏర్ాపటటకు మార్గమును స్టదిధంచదశాయి. 

ర్ ండవ సాా నంలో, ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్న కూడా మానవుల నుండి విశావసపాతరమును 
కోర్శనది. ఆదాము మర్శయు హవవ ఆయన పల ల్వకలుగా ఆయనను స్టవేించవల నని కోర్మటతోపాటట, 
మంచచడ్ెల తలె్వవినిచుు వృక్షముతో దదవుడు వార్శ వాగాే నపాలనను ప్ర్రక్షించాడు. ఆది. 2:16-17లో 
ఆయన వార్శకన ఈలాగు ఆజయా పంిచాడు: 

ఈ తోట్లోనతనా పాత్ర వృక్ష ఫలములనత నీవు నిరభయంతరముగా త్రనవచతునత; 
అయతే మంచి చ డ్ల త లివినిచతు వృక్ష ఫలములనత త్రనక్ూడద్త (ఆద . 2:16-
17). 

ఆదాముతో చదయబడని నిబంధ్న కాలములోని నిబంధ్న జీవితము నిమితతం మానవ సావమిభకనత 
సాక్షాతయత గా అగతయమ యైుండనిది. 

మూడవ సాా నంలో, ఆదాము మర్శయు హవవ ప్రదర్శించన ర్ాజభకనత మర్శయు ర్ాజవిదరరహమును 
గూర్శున ప్ర్యవసానములుండనివి. వార్మ ర్ాజవిదరరహుల ై నిషధేింప్బడిన ఫలమును తినిన యి డల దాని 
ప్ర్యవసానములను అనుభవించాల్వి ఉంటటందని దదవుడు ఆదాము మర్శయు హవవకు సుసపష్రంగా 
తెల్వయజ ప్పడు. ఆది. 2:17లో దదవుడు ఆదాము మర్శయు హవవకు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

నీవు వాట్ిని త్రనత ద నమున నిశ్ుయముగా చచ ుద్వు (ఆద . 2:17). 

దాని అంతర్ాువానిిబటిర , ఆదాము మర్శయు హవవ ఈ ప్ర్రక్షలో న గశగ , దదవుని స్టవేిసతత  ఆయన 
ర్ాజయమును వాయపింప్ జసే్టియుండినటోయితద, వార్మ బహు గొప్పగా ఆశీర్వదింప్బడనివార్  ైయుందుర్మ. 

కాబటిర , దదవుడు చదస్టని నిబంధ్ననుబటిర  ఆదాము దదవునితో కల్వగశయుండని నిబంధ్న 
సంబంధ్ంలో ర్ాజభకనత మర్శయు ర్ాజవిదరరహమునకు సంబంధించన ప్ర్యవసానములు సహతిం 
చదర్శయుండినవి. ఆదాము మర్శయు హవవ విష్యంలో ఏదదద ివాసతవమ ై యుండనిదర  అద ివార్శ 
సంతానము విష్యంలో కూడా వాసతవమ నైదెై యుండనిది. దదవునితో కూడా కొనసాగుచుండని జీవితంలో 
దదవుని ఔదార్యము, మానవ సావమిభకనత, మర్శయు సంబంధతి ప్ర్యవసానములు కల్వస్టియుండినవి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నోవహు 
దదవుడు ఆదాముతో చదస్టని నిబంధ్నతోపాటట, ఈ మూడు నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకముల 

విష్యంలో ఆయన నోవహు మర్శయు అతని సంతానముతో సహతిం సంబంధ్ంగలవాడెై యుండనెు. 
మొదటగిా, దదవుని ఔదార్యము నోవహుతో చదయబడని నిబంధ్నకు మార్గమును స్టదిధం చదస్టనిది. దదవుడు 
తన నీతిమంతమ నై నాయయము చొప్ుపన మానవ జయతిని నాశనము చదయాలని నిశుయంగా 
తీర్ాునించుకొనినప్ుపడు, నోవహును మర్శయు అతని కుటటంబమును ర్క్షించాలని కూడా ఆయన 
తీర్ాునించుకొనాిడు. ఆది. 6:8లో ఇలా వరా యబడియునిద:ి 

అయతే నోవహు యహెో వా ద్ృషిరయంద్త క్ృప ప ంద నవాడఘయనెత (ఆద . 6:8). 

దదవుడు నోవహు మర్శయు అతని కుటటంబము ప్టో ఎంతో దయను ప్రదర్శించాడు. 
ర్ ండవదగిా, నోవహు దదవుని యి డల సావమిభకనతని చతపించాలని ఆయన ఆశించాడు. అతడు 

ఓడను నిర్శుంచ సకల జంతయవులను పల గుచదయాలని ఆజయా పించాడు. నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నతో, 
అతనికనయయబడని బాధ్యత ఎంత దగగర్శ సంబంధ్ం గలదెయైునిదర  ఆది. 6:18-19లో గమనించండి. 
అకుడ ఇలా చదువుతాము: 

అయతే నీతో నఘ నిబంధన స్టిిరపరచతద్తనత; నీవునత . . . ఆ ఓడలో 
పావశేంపవల నత. మరియు నీతోక్ూడ వాట్ిని బాద కించి యుంచతకొనతట్క్ు సమసు  
జీవులలో, అనగా సమసు  శ్రమరచలయొక్క పాత్ర జ్ఞత్రలోనివి రెండసే్టి చొపుున నీవు 
ఓడలోనికి తవేల నత; వాట్ిలో మగ్ద యు ఆడరద యు నతండవల నత (ఆద . 6:18-
19). 

నోవహు తన కుటటంబముతో కూడా ఓడలోనికన ప్రవేశించ, అతనితో కూడా జంతయవులను 
తీస్టకిొనివచు వాటనిి బరతికనంచ యుంచుకొనాల్విన బాధ్యతగలవాడెై యుండనెు. జలప్రళయం తర్మవాత 
కూడా, మానవజయతి దదవుని సవర్ూప్ముగా వహించాల్విన పాతరను న ర్వేర్ాుల్విన బాధ్యతను నోవహు 
చదప్టార లని దదవుడుప్ునర్మదాఘ టంిచాడు. ఇతర్ విష్యాలతోపాటట, ఆది. 9:7లో ఆయన ఇలా 
స్ట లవిచాుడు: 

మీరచ ఫలించి అభివృద ధ  న ంద్తడి; మీరచ భూమిమీద్ సమృద ధగా సంతఘనము క్ని 
విసు రించతడని వారతిో చ ప్ుెనత (ఆద . 9:7). 

ప్రకృతి సుస్టిార్తను గూర్శున వాగాే నముప ై నుని నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్న యొకు 
ఉదాఘ టన నోవహు మర్శయు ఆయన వార్శకన ప్రతినిధయిి ై యుండినవార్ందర్మ దదవుని యి డల 
సావమిభకనతగలవార్  ైయుండాల్విన అవసర్తను తొలగశంచలేదు. 

మూడవదగిా, నోవహు కాలములో మానవులు ప్రదర్శించన ర్ాజభకనత మర్శయు 
ర్ాజవిదరరహమునకు తగశన ప్ర్యవసానములుండనివి. నోవహు తాన ేదదవుని యి డల విశావసపాతరమ నైవాడెై 
యుండనెు. కాబటిర , జలప్రళయం తర్మవాత అతడర్శపంచన అర్పణను బటిర  దదవుడు సంతోషించ సుస్టిార్మ ైన 
లోకమునిచు అతనిని ఆశీర్వదించాడు. ఆది. 8:20-21లో ఇలా వరా యబడియునిది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అపుుడర నోవహు యహెో వాక్ు బలిప్్ఠము క్టి్ర , పవితా పశువులనిాట్ిలోనత 
పవితా పక్షులనిాట్ిలోనత కొనిా తీస్టికొని ఆ ప్్ఠముమీద్ ద్హనబలి అరిుంచ నత. 
అపుుడర యహెో వా ఇంపయన సతవాసన నఘఘాా ణించి ఇక్ మీద్ట్ నరచలనతబటి్ర  
భూమిని మరల శ్ప్ించనత. ఎంద్తక్నగా నరచల హృద్యాలోచన వార ి
బాలయమునతండి చ డ్ద . నేనిపుుడర చసే్టని పాకారముగా ఇక్నత సమసు  జీవులనత 
సంహరింపనత (ఆద . 8:20-21). 

దదవుడలిా స్ట లవిచునప్పటకినని, ఆయనకు విర్పధ్ంగా చదయబడు తిర్మగుబాటట తీవరముగా 
శాప్గసీతమ నై ప్ర్యవసానములను కల్వగశయుండునన ేవిష్యానిి కూడా ఆయన సపష్రంగా 
తెల్వయజ ప్పడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 9:6లో, నర్హతయ చదయువార్శ మీదకిన వచుు శాప్మును దదవుడు 
ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

నరచని రక్ుము చింద ంచతవాని రక్ుము, నరచని వలననే చింద ంపబడరనత (ఆద . 
9:6). 

నిబంధ్న జీవితమునకు సంబంధించన మూడు ప్ర్శణామశీలకములు నోవహు సంతానము 
వర్కు కూడా కొనసాగశనవి. 

జ్ఞతీయ నిబంధనలు 
పరా చీన సార్వతిరక నిబంధ్నల విష్యంలో ఏది వాసతవమ ై యుండెనో అద ిదదవుడు ఇశాీయియలుతో 

చదస్టని జయతీయ నిబంధ్నల విష్యంలో కూడా వాసతవమ నైదె ైయుండెను. అబరా హాముతో చదయబడని 
నిబంధ్న వాగాే నమును ఉదాఘ టించంది, మోషేతో చదయబడిన నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రమును ప్రముఖ్ంగా 
ప్రకటించంది, మర్శయు దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్న దావీదు ఇంటవిార్శ శాశవతమ నై ర్ాజవంశమును 
తవర్శతం చదసతత , ఇవనిియు సుజ ర్ న్-వసిల్ టీరటిస్ నమూనాను అనుసర్శంచాయి. దెైవికమ నై 
నిబంధ్నలను గూర్శున ఈ మూడు దశలలో, ప్రతి ఒకు దానిలోను ఔదార్యప్ు ప్ర్శణామశీలకములు, 
మానవుల ర్ాజభకనత మర్శయు ప్ర్యవసానములుండినవి. ఈ నిబంధ్నలలో ప్రతి ఒకు దానిని అవి 
చపటటచదసుకొనుచుని వర్మసకమీంలో మనము మర్ొక ప్ర్ాయయం చతదాే ము: మొదట అబరా హాముతో, 
ర్ ండవదగిా మోషతేో, మర్శయు మూడవదిగా దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్న. 

అబాా హాము 
అబరా హాముతో చదయబడని నిబంధ్న ఇశాీయియలు ప్రజల వంశము మర్శయు వార్శ కొర్క నై 

భూభాగమును గూర్శున వాగాే నములను ఉదాఘ టించనది, కాని ఈ మూడు నిబంధ్నల 
ప్ర్శణామశీలకములు ఈ సమయంలో అమలుచదయబడుచుండినవి. మొదటదిగిా, దదవుడు అబరా హాము 
యి డల ఎంతో ఔదార్యమును ప్రదర్శించాడు. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్నకు 
అనకే సంవతిర్ముల కనతీం ఆయన అబరా హామును మొదటసిార్శ పిల్వచనప్ుపడు, దదవుడు అబరా హాము 
ప్టో గొప్ప అనుగీహమును ప్రదర్శించాడు. ఆది. 12:2లో దదవుడు స్ట లవిచున మాటలు గమనించండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నినతా గొపు జ్నముగా చేస్టి నినతా ఆశీరవద ంచి నీ నఘమమునత గొపు 
చేయుద్తనత, నీవు ఆశీరావద్ముగా నతంద్తవు (ఆద . 12:2). 

అబరా హాము జీవితకాలమందంతటను దదవుడు పితర్మనికన కనికర్మును చతపాడు, అతని 
పాప్మును క్షమించాడు, అతని నీతిమంతయనిగా ప్ర్శగణించాడు, అతనికన ఎదుర్ ైన ఆప్దలనిిటలిో 
అతనిని కాపాడాడు. 

ర్ ండవదగిా, ఈ మూలప్ుర్మష్యని ర్ాజభకనతని కూడా దదవుడు కోర్ాడు. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు 
మొదటిసార్శ అబరా హామును పలి్వచనప్ుపడు కూడా, అబరా హాము ఆయనకు విధదయుడు కావాలని 
దదవుడాశించాడు. ఆది. 12:1లో దదవుడు అబరా హామునకు ఇలా అజయా పసిుత నాిడు: 

నీవు లేచి నీ దేశ్మునతండియు నీ బంధతవుల యొద్దనతండియు నీ తండిా యంటి్ 
నతండయిు బయలుదేర ినేనత నీక్ు చూప్ించత దశే్మునక్ు వళె్లు ము (ఆద . 12:1). 

అబరా హాము తన సవదదశానిి, తన కుటటంబానిి విడచిప టిర  అతడు ఇదవిర్క నిడును చతడని 
దదశానికన వ ళాో లని దదవుడు కోర్ాడు. ఆది. 17:1-2లో, దదవుడు అబరా హాముతో నిబంధ్న చదస్టి దానిని 
ధ్ుర వీకర్శంచనప్ుపడు, అబరా హాము దదవుని ప్టో సావమిభకనతని ప్రదర్శించాల్వి ఉంటటందని దదవుడతనికన ఎలా 
జయా ప్కంచదసుత నాిడర  వినండి: 

నఘ సనిాధ లో నడరచతచత నిందఘరహితుడవెై యుండరము. నఘక్ునత నీక్ునత మధయ 
నఘ నిబంధననత నియమించి నినతా అతయధ క్ముగా అభివృద ధ  ప ంద ంచ ద్నని 
అతనితో చ ప్ుెనత (ఆద . 17:1-2). 

అనకే మంది క ైసైతవులు ఈ విష్యానిి గమనించక పల యినప్పటకినని, దదవుడు చదస్టని 
నిబంధ్ననుబటిర అబరా హాము దదవునితో కల్వగశయుండని సంబంధ్ం ప్ూర్శతగా వాగాే నంతో కూడనిద ికాదు. 
పాత నిబంధ్నలో ఉని ఇతర్ ఒడంబడికలనిిట ివల నే, అబరా హాము దదవుని యి డల సావమిభకనత 
ప్రదర్శించాలని దదవుడు కోర్ాడు. 

మూడవదగిా, అబరా హాము ప్రదర్శించు సావమిభకనతకన లేదా సావమిదరరహమునకు తగశన 
ప్ర్యవసానములుండినవనే విష్యానిి కూడా దదవుడు సపష్రంగా తలె్వపాడు. అబరా హాము 
అనువర్శతంచనటోయితద, 2వ వచనంలో తలెుప్బడని ఆశీర్ావదములప ై ప్రతదయక శదీధ  వహిసతత , ఆది. 17:1-
2లో అబరా హాము నముకసుత డెై యుండాలని దదవుడు కోర్మతయనాిడను విష్యానిి మర్ొక ప్ర్ాయయం 
గమనించండి: 

నేనత సరవశ్కిుగ్ల దవేుడనత; నఘ సనిాధ లో నడరచతచత నిందఘరహితుడవెై 
యుండరము (ఆద . 17:1-2). 

తర్మవాత 2వ వచనములో ఇలా స్ట లవిసుత నాిడు: 

నఘక్ునత నీక్ునత మధయ నఘ నిబంధననత నియమించి నినతా అతయధ క్ముగా 
అభివృద ధ  ప ంద ంచ ద్నని అతనితో చ ప్ుెనత (ఆద . 17:2). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అభరా హాము యొకు సంతానాభివృదిధ  అతడు ప్రదర్శించు సావమిభకనత ప్రకార్మ నై ప్ర్యవసానమ ై 
యుంటటందని దదవుడు సువిదతింగా ప్రకటించాడు. అదద ప్రకార్ంగా, సావమిదరరహమునుబటిర  తీవరమ నై 
శాప్ములను ఎదుర్ొునవలస్ట ియుంటటందని కూడా దదవుడు స్ట లవిచాుడు. ఆది. 17:10-14లో దదవుడు 
అబరా హామునకు ఏమని స్ట లవిచాుడర  వినండి: 

నఘక్ునత నీక్ునత నీ తరచవాత నీ సంతత్రకిని మధయ మీరచ గైెకొనవలస్టని నఘ 
నిబంధన యేద్నగా మీలో పాత్ర మగ్వాడరనత సతనాత్ర ప ంద్ వల నత . . . సతనాత్ర 
ప ంద్ని మగ్వాడర, అనగా ఎవని గోపాయంగ్చరుమున సతనాత్ర చేయబడదో  
అటి్రవాడర తన జ్నతలలోనతండ ికొటి్ర  వేయబడరనత. వాడర నఘ నిబంధననత 
మీరియునఘాడర (ఆద . 17:10-14). 

నిబంధ్న సావమిభకనతకన సమర్పణకు చహింగా దదవుడు సునితిని కోర్ాడు, కాబటిర  ఇశాీయియలు 
ప్ుర్మష్యలలలో సునితి ప ందని ప్రతివాడు ఆయన ప్రజల నుండి వ ల్వవయేబడు శాప్మును 
అనుభవిసాత డు, మర్శయు నిబంధ్న జీవితములోని ఆశీర్ావదముల నుండి తపిపంచబడతాడు. 
అబరా హామునకు దగగర్ సంబంధ్మునిటటర  కనబడుతయని ఈ మూడు నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములును 
అబరా హాము మొదలు మోషతేో చదయబడిన నిబంధ్న వర్కుండిన దదవుని ప్రజల జీవితాలను 
నియంతిరంచాయి. 

మోషే 
ఇశాీయియలు ప్రజలతో చదయబడని ర్ ండవ నిబంధ్న మోషతేో చదయబడిన నిబంధ్నయి  ైయుండెను. 

మనము తెల్వస్టకిొనిటటర గా, ఈ నిబంధ్న దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును నొకనువకాుణించనది ఎందుకనగా 
దదవుడు ఇశాీయియలీయుల గపతరములను సమ ైకయము గావింప్బడని ఒక జనాంగముగా ఏర్ాపటట 
చదయుచుండని సమయంలో అది సాా పింప్బడనిది. కాని దదవుడు మోషేతో చదస్టని నిబంధ్న సమయంలోని 
జీవిత కాలములో ఇతర్ నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములు లేకుండనివని అనుకొనడం ఒక భీకర్మ నై 
ప ర్పాటవుతయంది. మోషతేో చదయబడని నిబంధ్నలోగల నిబంధ్న ప్ర్శణామ శీలకములనిిటి ఉనికనని 
తదటప్ర్చడానికన, ఆ నిబంధ్న యొకు ప్రధానాంశమును, ప్ద ిఆజాలను మనము కుో ప్త ంగా చతదాే ము. 

దదవుని నియమములకు ముందుగా వచుుచుని ప్రసాత వనలోని ప్ది ఆజాలలో దెైవికమ నై 
ఔదార్యము సపష్రంగా కనబడుతయనిది. నిర్గమ 20:2లో, ప్ది ఆజాలు ఈ విధ్ంగా 
ఆర్ంభమవుతయనాియనే విష్యానిి మీర్మ జయా ప్కానికన తచెుుకొనవచుు: 

నీ దేవుడ నై యహెో వానత నేనే, నేనత దఘసతల గ్ృహమ ైన ఐగ్ుపుు  దేశ్ములో నతండి 
నినతా వెలుపలికి రప్ిుంచిత్రని (నిరగమ. 20:2). 

మోషేతో చదయబడని నిబంధ్న కనీయలకు సంబంధించన నిబంధ్న కాదు; అది కనికర్ము 
మర్శయు కృప్తో కూడని నిబంధ్నయి ై యుండినది. అయినా గాని, దదవుని ప్రజలు దదవుని యి డల 
సావమిభకనతగలవార్  ైయుండవల నని దదవుడు కోర్ాడను విష్యానిి ప్ది ఆజాలు సుసపష్రంగా 
తెల్వయజేయుచునివి. మొటర మొదట ిఆజా, నిర్గమ. 20:3లో ఈ కనీంది విధ్ంగా ఉనిది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నేనత తపు వేరొక్ దవేుడర నీక్ు ఉండక్ూడద్త (నిరగమ. 20:3). 

దెైవసంబంధ్మ ైన కృప్ మానవుల సావమిభకనతకన ప్ర్సపర్ం విర్మదధమ ైనదెై యుండలేదు; దానికన 
బదులుగా, అది నముకతవము కోర్బడిన విష్యాలకు మదేతిసతత  తదనుగుణంగా నడపిించనది. దీనిని 
మించ నిర్గమ. 20:4-6లో, ప్ది ఆజాలు సావమిభకనత మర్శయు సావమి దరరహము యొకు 
ప్ర్యవసానములను తలెుప్ుచునివి. 

. . . దేని రూపమునయననత విగ్రహమునయననత నీవు చసే్టికొనక్ూడద్త; వాట్ికి 
సాగిలపడక్ూడద్త వాట్ిని పూజంపక్ూడద్త. ఏలయనగా నీ దేవుడనెనై 
యహెో వానగ్ు నేనత రోషముగ్ల దేవుడనత; ననతా దేవషించతవారి విషయములో 
మూడర నఘలుగ్ు తరముల వరక్ు, తండరా ల దోషమునత క్ుమారచలమీద కి 
రప్ిుంచతచత ననతా ప్ేామించి నఘ ఆజా్లు గైెకొనతవారిని వయెయతరములవరక్ు 
క్రచణించతవాడనెై యునఘానత (నిరగమ. 20:4-6). 

ప్ద ిఆజాలలో కనబడు నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములు మోష ేదనిములు మొదలుకొని దావీదుతో 
చదయబడిన తర్మవాత నిబంధ్న వర్కు కొనసాగశన జీవితమంతటకిన వర్శతంచుచునివి. 

దఘవీద్త 
పాత నిబంధ్న ఇశాీయియలుతో చదయబడిన చవర్శ నిబంధ్న, దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న, 

ఇశాీయియలును ప్ర్శపాల్వంచడానికన దదవుడు దావీదు సంతానమును శాశవత వంశముగా 
సాా పించుచునాిడను విష్యానిి ఉదాఘ టించనవి. అటోయినప్పటకినని, మనము బృహత్ దృశాయనిి 
చతచనప్ుపడు, ఇశాీయియలు ప్రజలకనయయబడని ర్ాజతవప్ు వర్ము దెవైసంబంధ్మ నై ఔదార్యము, మానవ 
సావమిభకనత మర్శయు సంబంధతి ప్ర్యవసానముల సందర్ుములో వచునదనే విష్యం కూడా 
విదతిమవుతయనిది. 

దదవుడు దావీదుతో చదస్టని నిబంధ్నను గూర్శు కీర్తనలు 89:3-4 వాయఖ్ాయనించుచుని విధానానిి 
గమనించండి: 

నేనత ఏరురచతకొనినవానితో నిబంధన చసే్టియునఘానత,“నితయము నీ 
సంతఘనమునత స్టిిరపరచ ద్నత, తరతరములక్ు నీ స్టింహాసనమునత సాి ప్ించ ద్నని” 
చ ప్ుి, నఘ స్టవేక్ుడ నై దఘవీద్తతో పామాణము చసే్టియునఘానత (కీరునలు 89:3-4). 

ఈ వచనములు దదవుడు దావీదునకు చతపని ఔదార్యమును ప్రతిబింబిసుత నాియి. ఆయన 
దావీదును ఏర్పర్చుకొని అతనిని మర్శయు అతని సంతతివార్శని, ఇశాీయియలీయులనలేు శాశవత 
ర్ాజవంశముగా స్టిార్ప్ర్చాడు. అయితద దదవుడు సావమిభకనత సహితం కోర్మచు, సావమిదరరహానికన తగశన 
ప్ర్యవసానములుంటాయని బదెిర్శంచాడు. కరీ్తనలు 89:30-32 గమనించండి: 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణిక గీంథము మూడవ పాఠము : దెైవికమ ైన ఒడంబడికలు 

-25- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అతని క్ుమారచలు నఘ ధరుశాసు రము విడిచి నఘ నఘయయవిధతల 
నఘచరింపనియెడల . . . నేనత వార ిత్రరచగ్ుబాట్లనక్ు ద్ండముతోనత వార ి
దోషమునక్ు ద బబలతోనత వారనిి శక్ించ ద్నత (కీరునలు 89:30-32). 

దావీదు కుమార్మలు దదవుని నియమములను విడిచప టిరన యి డల, వార్మ తీవరంగా 
శిక్షింప్బడుదుర్మ. మర్ొక ప్రకు దదవుని యి డల విశవసనీయుల ైయుండు దావీదు కుమార్మల మీదకిన గొప్ప 
ఆశీర్ావదములు వచుును. దావీదు దనిము మొదలుకొని పాత నిబంధ్న ముగశయు వర్కుని 
ఇశాీయియలీయుల చర్శతరను మనము చదవిినప్ుపడు, ఈ ప్ర్శణామశీలకములు నిబంధ్న జీవితమును 
చతీరకర్శంచుచున ేయుండనివను విష్యం సపష్రమవుతయంది. కాబటిర ఈ మూడు నిబంధ్నల 
ప్ర్శణామశీలకములు పాత నిబంధ్న ఇశాీయియలు గడపిని ప్రతి ఒకు నిబంధ్న కాలములో 
కనబడుతయనివి. 

సార్వతిరక మర్శయు జయతీయ నిబంధ్నలలోని జీవితమునకు సంబంధించన 
ప్ర్శణామశీలకములను మనసుిలో ఉంచుకొనుటతో, మనమిప్ుపడు ఒక నతతన ఒడంబడకిను, అనగా 
న ర్వేర్మపనకు సంబంధించన ఒడంబడిక గూర్శు తలెుసుకోడానికన స్టిదధంగా ఉనాిమని అరా్ం. 

కరొ తు  ఒడంబడిక్ 
పాత నిబంధ్న ఒడంబడికల దావర్ా నిర్వహింప్బడిన దదవుని ర్ాజయము యొకు భవితవయము కొీతత  

నిబంధ్నను సాా పించడములో కీీసుత  చదస్టని కార్యము దావర్ా దాని శిఖ్ర్ాగమీునకు చదర్మకొనిది. అదద 
ప్రకార్ంగా, దెైవసంబంధ్మ ైన ఇతర్ ఒడంబడికలనిిట ివల న,ే బెైబిలు సంబంధ్మ నై ఒడంబడికలను 
గూర్శున పరా థమిక ప్ర్శణామశీలకములు కీసీుత నందల్వ కొీతత  నిబంధ్నలో సపష్రమగుచునివి. 
మొటరమొదటిదగిా, కొీతత  నిబంధ్నలో దెవైసంబంధ్మ నై ఔదార్యము చదర్శయునిది. దదవుడు కొీతత  
నిబంధ్నను స్టిార్ప్ర్చుచుండని సందర్ుములో ఆయన దదశబహిష్ుృతయల నై తన ప్రజలకు గొప్ప 
కనికర్మును చతపించునని వాగాే నం చదశాడు. యిర్రుయా 31:34లో ఈ కనీంద ిమాటలు 
వరా యబడియునివి: 

నేనత వారి దోషములనత క్షమించి వార ిపాపములనత ఇక్ననెాడరనత జ్ఞా పక్ము 
చేస్టకిొననత (యరముయా 31:34). 

ఈ విధ్ంగా మర్శయు అనకేమ నై విధానాలలో దదవుని కృపాకనికర్మును కొీతత  నిబంధ్న సపష్రంగా 
ప్రదర్శించుచునిది. 

అదద సమయంలో, కొీతత  నిబంధ్నలో మానవ సావమిభకనత సహతిం ఒక అంశమ ైయునిది. దదవుడు 
తన నియమములను ర్దుే చదయునని వాగాే నం చదయడం లేదు, గనుక అటిర నియమములకు 
లోబడకుండా ఆయన ఎవర్శన నైను మినహాయించడు. అందుకు ప్ర్సపర్ం విర్మదధంగా ఆయన 
సావమిభకనతని కోర్మతయనాిడు. అయితద దదవుడు యిర్రుయా 31:33లో ఈ కనీంది విధ్ంగా కూడా వాగాే నం 
చదయుచునాిడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వార ిమనసతాలలో నఘ ధరువిధ  ఉంచ ద్నత, వార ిహృద్యము మీద్ దఘని 
వాా స్టెద్నత (యరముయా 31:33). 

దదవుని ప్రజలు చతతశుదిధతో ఆయనకు లోబడునటటో  వార్మ ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమును పేరమించద 
హృదయం ఆయన వార్శకనచుునని ఈ వచనము తెల్వయజయేుచునిది. 

చవర్శగా, సావమిభకనతని ప్రదర్శించడం దావర్ా కలుగు ప్ర్శణామములు కూడా సపష్రంగా 
తెల్వయుచునివి. ఇంకా, యిర్రుయా 31:34లో ఈ కనీంద ిమాటలు వరా యబడయిునివి: 

నేనత వారికి దేవుడనెై యుంద్తనత, వారచ నఘక్ు జ్నతలగ్ుద్తరచ (యరముయా 
31:34). 

దదవుని ప్రజలు ఈ నిబంధ్న విధ్ులను గ కైొందుర్మ గనుక ఆయన తన ప్రజలప  ైగొప్ప దవీ నలు 
కుముర్శంచునని ఈ సతతరము అభయమిచునది. 

ఇప్ుపడు, కొీతత  నిబంధ్న కీసీుత నందల్వ దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున కడప్ట ిదశ యొకు 
నమూనాను అనుసర్శసతత , మూడు దశలలో అమలులోనికన వచుుచునిదని మనము ఎలోప్ుపడు 
జయా ప్కముంచుకోవాల్వ. కీసీుత  మర్శయు ఆయన అప సతలులు మొదటిసార్శ వచునప్ుపడు కొీతత  ఒడంబడికకు 
పరా ర్ంభోతివం గావింప్బడింది. సంఘ చర్శతరయందంతటను కొీతత  ఒడంబడకి సంఘములో 
ప్నిచదయుచుండు కీసీుత  శకనత దావర్ా వివిధ్ ర్రతయలలో ఫలప్రదమగుచునే యుంటటంది. మర్శయు 
యుగసమాపితయందు కీసీుత  మహిమలో తిర్శగశ వచునప్ుపడు కొీతత  ఒడంబడిక సమాప్తమవుతయంది. 

మొదటదిిగా, కొీతత  ఒడంబడికకు పరా ర్ంభోతివం గావింప్బడింది ఎందుకనగా కీీసుత  తన ఇహలోక 
ప్ర్శచర్యను ప్ూర్శతచదశాడు. ఒడంబడకి ఆయన నుండి కోర్మచుండిన విష్యాలనిిటలిోను కీసీుత  
నముకమ నైవాడెై యుండనెు. ఆయన ప్ుటిరనప్పటి నుండి కూడా తన ప్ర్లోకప్ు తండిర యి డల 
ఎనిడును అవిధదయతను ప్రదర్శింప్లేదు. ఇంత కంటె ఎకుువగా, ప్రజల పాప్ములకు బల్వయాగముగా 
కీీసుత  స్టలిువ మీద మర్ణించాడు గనుక, ఆయనయందల్వ ర్క్షణారా్మ ైన విశావసముగల వార్ందర్శకన 
ఆయన నీతి ఆపాదింప్బడుచునిది. కీీసుత  ఒకుమార్ ేచదస్టని బల్వయాగము, అద ిప్ునర్ావృతము 
కావలస్టని అవసర్త మర్ నిటకిననీ ర్ాకుండునంతగా ప్ర్శప్ూర్ణమ ైనదెై యుండినది. ఈ విష్యానిి హెబ్రర 
ప్తిరక ర్చయిత హెబ్రర. 10:12-14లో ఈ కనీంది విధ్ంగా చపె్ుపతయనాిడు: 

ఈయనయెతైే [కీరసతు ] పాపములనిమితుమ ై సదఘకాలము నిలుచత ఒక్క బలిని 
అరిుంచి . . . దేవుని క్ుడిపార్యమున ఆస్టన్తడఘయెనత. ఒక్క అరుణచేత ఈయన 
పరిశుద్ధపరచబడర వారిని సదఘకాలమునక్ు సంపూరచణ లనతగా చేస్టయిునఘాడర 
(హెబా్ర. 10:12-14). 

ఇటిర బల్వయాగమునుబటిర , కొీతత  నిబంధ్నకు పరా ర్ంభోతివం గావింప్బడినది. హెబ్రర ప్తిరక 
ర్చయిత, హెబ్రర 9:11-15లో ఈ కనీంద ివిధ్ంగా చెప్ుపతయనాిడు: 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణిక గీంథము మూడవ పాఠము : దెైవికమ ైన ఒడంబడికలు 

-27- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

. . . నితయమ ైన విమోచన సంపాద ంచి . . . [కీరసతు ] తన సవరక్ుముతో ఒక్కసారే 
పరిశుద్ధసిలములో పావేశంచ నత. . . వాగాద నమునత ప ంద్త నిమితుము ఆయన 
కరొతునిబంధనక్ు మధయవరిుయెై యునఘాడర (హెబా్ర 9:11-15). 

దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును గూర్శున ప్రతి వివర్ము భదరప్ర్చబడునటటో ను, పాప్ము నిమితతమ ై 
ఆయన తనను తాను ప్ర్శప్ూర్ణమ నై మర్శయు సంప్ూర్ణమున ైన బల్వయాగముగా అర్శపంచడానికన దదవుడు 
తన అదివతీయ కుమార్మని ప్ంపిసతత , తదావర్ా కొీతత  నిబంధ్నను సాా పించడానికన ఆయన చర్శతరలో 
జోకయము చదసుకొనాిడు. ఆయనయందు ర్క్షణారా్మ నై విశావసముగల వార్ందర్శకన ఆయన బల్వయాగము 
నితయ క్షమాప్ణను కలుగజసేుత ంది. కీసీుత  మొదటిసార్శ వచునప్ుపడు చదస్టని ర్క్షణారా్మ ైన కార్యము 
పరా ముఖ్యమ నైదెనైప్పటికనని, కొీతత  నిబంధ్నకు సంబంధించన గొప్ప ర్క్షణ కొీతత  నిబంధ్న మధ్యవర్శతగా 
ఆయన కొనసాగశంచు కార్యముప ై కూడా ఆధార్ప్డయిునిది. తన ప్రజల ప్క్షాన ప్ర్లోకమందుని తన 
తండిర స్టింహాసనము యి దుట కీీసుత  ప్రతి దనిము విజయా ప్నము చదయుచునాిడు. మర్ొక ప్ర్ాయయం హెబ్రర 
ప్తిరక ర్చయిత ఈ వాసతవానిి సతచంచాడు. హెబ్రర. 7:24-25లో ఈ కనీంది మాటలు వరా సుత నాిడు: 

ఈయన నిరంతరము ఉనావాడర గ్నతక్ మారచులేని యాజ్క్తవము క్లిగిన 
వాడఘయెనత. ఈయన తన దఘవరా దేవుని యొద్దక్ు వచతువార ిపక్షమున, 
విజ్ఞా పనము చేయుట్క్ు నిరంతరము జీవించతచతనఘాడర గ్నతక్ వారిని 
సంపూరణముగా రక్ించతట్క్ు శ్కిుమంతుడ ై యునఘాడర (హెబా్ర 7:24-25). 

కీీసుత  మనలను ప్ర్శపాల్వసతత  మన ప్క్షమున విజయా ప్నము చదయుచునిందు వలన, మనము 
ఆయనయందు ర్క్షణారా్మ నై విశావసముగల వార్ందర్శని ఆయన మనమిప్ుపడు ఎదుర్ొునుచుని 
ప్ర్రక్షలు మర్శయు కషార ల గుండా బయటకు తచెుుననే ధెైర్యంగలవార్మ ై యుండవచుు. 

చవర్శగా, కీసీుత  మన పాప్ ఋణమును చలోె్వంచ, మన ప్క్షాన విజయా ప్నము చదయుచునాిడు 
గనుక మనము, ఒకానొక దనిాన ఆయన తిర్శగశ వచు, కొీతత  నిబంధ్న వాగాే నములను న ర్వరే్ముననే 
ధెైర్యముగలవార్మ  ైయుండవచుు. హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత, హెబ్రర 9:28లో దనీిని ఈ కనీంది మాటలలో 
చెబుతయనాిడు: 

ఆలాగ్ుననే కీరసతు  క్ూడ అనేక్ుల పాపములనత భరించతట్క్ు ఒక్కసారే అరిుంపబడి, 
తనకొరక్ు క్నిప్ెట్లర కొని యుండరవారి రక్షణ నిమితుము పాపములేక్ుండ 
రెండవసారి పాతయక్షమగ్ునత (హబె్ర ా9:28). 

ఆ దినము వచునప్ుపడు, కీసీుత నందు విశవస్టించన ప్రతి ఒకుర్మ సంప్ూర్ణ ప్ర్శశుదధతను మర్శయు 
కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమికన సంబంధించన దదవుని నితయ ర్ాజయములోని నితయజీవ వర్మును 
ప ందెదర్మ. కాబటిర బెబైిలులోని ఒడంబడికలను గూర్శు మనము చదువునప్ుపడు ప్రతి ఒకు ఒడంబడిక 
కాలమును గూర్శున విలక్షణమ ైన ఉదాఘ టింప్ులను జయా ప్కముంచుకోడానికన మనము జయా నవంతయలమ ై 
యుండుటకు తగు జయగతీత  వహసిుత నాిము. కాని ఈ విలక్షణమ ైన ఉదాఘ టింప్ుల కంట ెదదవునితో కూడా 
గడపిని జీవితము యొకు విశషే్త మర్శ ఎకుువగా ఉండనిదనే విష్యానిి కూడా మనము మనసుిలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉంచుకోవాల్వ. దదవునితో చదసుకొనబడిన ఒడంబడకి జీవితంలోని ప్రతి దశలో ఒడంబడకి 
ప్ర్శణామశీలకముల ప్ూర్శత సాా యి కల్వగశయుండనిది. 

దదవునితో నుండు నిబంధ్న జీవితం దెవైసంబంధ్మ నై ఔదార్యము, మానవ సావమిభకనత, మర్శయు 
తతపర్శణామముల మూడింతల ైన ప్ర్శణామశీలకములను ఎలోప్ుపడు సతచసుత ందని మనము 
తెలుసుకొనాిము గనుక, ఇక చవర్శ అంశానిి చతదాే ము: నిబంధ్నల ప్రజలు. 

నిబంధనల పాజ్లు 

దదవుని నిబంధ్నల ప్రజలు ఎవర్ ై యుండరి్శ? దెవైసంబంధ్మ నై నిబంధ్నలలో ఎవర్మ చదర్ుబడ ి
యుండరి్శ, ఎవర్మ మినహాయింప్బడి యుండిర్శ? వ వేవర్ ై యుండిన ఈ ప్రజల దదవుని నిబంధ్నల 
ప్ర్శణామశీలకములతో ఎలా సంబంధ్ంగలవార్ ై యుండరి్శ? ఈ ప్రశిలకు సమాధానం చపె్పడానికన 
మనము ర్ ండు విష్యాలను చర్శుంచుదాము; మొదటదిిగా, మానవాళ్లలో విభాగములను మనము 
అనేవషిదాే ము; ర్ ండవదిగా, మానవాళ్లలో వ వేవర్మగా నుని ఈ విభాగములు, ఒడంబడకి 
ప్ర్శణామశీలకములకు ఎలా అనవయింప్బడుతయనాియో మనము చతదాే ము. మొదట దదవుని 
ఒడంబడికలకు సంబంధించనంత వర్కు మానవ జయతి విభజంప్బడని విధానములను చతదాే ము. 

మానవజ్ఞత్రలోని విభాగ్ములు 
దుర్దృష్రవశాతయత , నిబంధ్న ప్రజలను గూర్శు అతయధకి గందర్గపళము తల తయత తయని ర్పజులలో 

మనము జీవిసుత నాిము. సర్ావసాధార్ణంగా, లోకంలో ర్ ండు ర్కముల ైన ప్రజలునాిర్ని ఇవాంజ ల్వకల్ 
క ైైసతవులు తలసుత ంటార్మ: విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు; ర్క్షింప్బడనివార్మ మర్శయు 
ర్క్షింప్బడనివార్మ. పరా థమికమ ైన ఈ వర్గములతో తపపేమీ లేదు; బెైబిలే ఈ విధ్ంగా అనేక ప్ర్ాయయాలు 
తెల్వయజేయుచునిది. కాని సమసయలు తల తయత చునివి ఎందుకనగా అనేక మంద ిఇవాంజ ల్వకల్ 
క ైైసతవులు, విశావసులను దదవునితో నిబంధ్నగలవార్శతోను, అవిశావసులను దదవుని నిబంధ్నలకు 
వ లుప్ట ఉనివార్శతోను సమానులుగాను ఎంచుచుందుర్మ. ఈ ప్రకార్మ నై ఆలోచన ధరర్ణలిో, ర్ ండు 
ర్కముల ైన ప్రజలు మాతరమ ేఉనాిర్మ — ర్క్షింప్బడిన ప్రతి ఒకుడు దదవునితో గల నిబంధ్న 
సంబంధ్ంలోను, ర్క్షింప్బడని ప్రతి ఒకుడు నిబంధ్నకు వ లుప్టను ఉనాిడు. 

కాని దెవైసంబంధ్మ నై నిబంధ్నల ప్రజలను మనము మర్శ ఎకుువ జయగతీతగా చతచనటోయితద, ఈ 
ర్ ండింతల విభజన మానవ జయతిని తగశనంతగా వర్శణంచడం లేదనదేి తవర్లోనే తదటతలోెమవుతయనిది. 
మానవ జయతి విభాగములును గూర్శు ఆలోచంచునటటో  మర్శ ఎకుువగా సమంజసమ ైనదెైయుండు 
మార్గము కోసం, మనము ర్ ండు విష్యాలను ప్ర్శశీల్వంచుదాము: మొదటదిి, దెవైసంబంధ్మ ైన 
నిబంధ్నల లోప్ల జర్శగశన ప్రజల విభజన, మర్శయు ర్ ండవదగిా, దెైవసంబంధ్మ ైన నిబంధ్నలలో 
చదర్ుబడని వార్శకనని, మినహాయింప్బడిన వార్శకనని మధ్య జర్శగశన విభజన. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిబంధనల లోపల 
మొటరమొదటిగా, బెైబిలులోని ప్రతి నిబంధ్న లోప్ల ఒక ముఖ్యమ నై విభజన కనబడుతయనిదనే 

విష్యానిి గమనించడం ముఖ్యం. పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి ఒడంబడికలో విశావసులు మర్శయు 
అవిశావసులు కలుప్బడి యుండిర్శ. ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడని నిబంధ్నల విష్యంలో 
ఈ సంగతిని గమనించడం అంత కష్రం కాదు. అవి ఖ్చుతంగా సార్వతిరకమ ైన నిబంధ్నలు అని 
పిలువబడనివి ఎందుకనగా సమసత  జనులు, వార్మ విశావసుల ైనా లేక అవిశావసుల ైనా, ఈ నిబంధ్నల 
మూలాన దదవునితో అంటటకటరబడనివార్ ై యునాిర్మ. ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్నలో సాా పింప్బడని 
మూలాధార్మ నై సతతరములు ర్క్షణారా్మ ైన విశావసం గలవార్శకనని, అటిర విశావసం లేనివార్శకనని 
వర్శతసుత నాియి. నోవహుతో చదయబడని నిబంధ్నలో గల ప్రకృతిలోని సుస్టిార్తకు సంబంధించన 
వాగాే నము విశావసులకును, అవిశావసులకును వర్శతసుత ంది. కాబటిర పరా చీన చర్శతర కాలములో, లోకంలో ఈ 
ర్ ండు ర్కముల ైన ప్రజలుండిర్శ: దదవునితో గల నిబంధ్నకు సంబంధించన నిజమ నై విశావసులు, మర్శయు 
అవిశావసులు. 

అబరా హాము, మోష ేమర్శయు దావీదుతో చదయబడని జయతీయ నిబంధ్నల విష్యంలో ఇదద 
విధ్మ ైన ప్ర్శస్టిాతి న లకొని యుండినది. ఈ నిబంధ్నలలో ప్రతి ఒకుటి విశావసులు మర్శయు 
అవిశావసులుగలదెై యుండనిది. పాత నిబంధ్న సపష్రం చదసుత నిటటర , శతాబేములయందంతటను 
ఇశాీయియలీయులలోని అధకిశాతం ప్రజలు, దదవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ంగలవార్  ైయుండనిప్పటికనని వార్మ 
అవిశావసుల ై యుండరి్ని ర్మజువు చదసుకొనాిర్మ. దదవుని నిబంధ్న ప్రజలుగా ఆ దదశమందంతటను, 
కొందర్మ మాతరమ ేయథారా్ంగా విశవస్టించ వార్శ పాప్ముల నుండి శాశవతంగా ర్క్షింప్బడా్ ర్మ. కాబటిర , 
జయతీయ ఇశాీయియలును గూర్శున నిబంధ్నలలో విశావసులుండిర్శ మర్శయు అవిశావసులు కూడా ఉండిర్శ. 
ఈ విధ్ంగా, ఇశాీయియలీయులతో చదయబడని జయతీయ నిబంధ్నలకు సంబంధించన ప్రజలు, చాలా వర్కు 
ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడిన సార్వతిరక నిబంధ్నలకు సంబంధించన ప్రజల వల  
అగుపించార్మ. 

కొీతత  నిబంధ్నతో పల లుుకుంటే నిబంధ్న ప్రజలను గూర్శు మనము యోచంచనప్ుపడు, మర్ొక 
చకుు తల తయత చునిది. ఎప్ుపడర  ఒకప్ుపడు, కొీతత  నిబంధ్న లోప్ల చదర్శయుని ప్రతి ఒకుర్మ యథారా్మ నై 
విశావసుల ై యుందుర్నదేి, కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శున వాగాే నమ ై యుండనిది. యిర్రుయా 31:34లో, ఈ 
వాసతవానిి యిర్రుయా నొకనువకాుణసిుత ని విధానానిి ఈ కనీంది మాటలలో గమనించండి: 

నేనత వారికి దేవుడనెై యుంద్తనత వారచ నఘక్ు జ్నతలగ్ుద్తరచ; వారచ మర ి
ఎనాడరనత యహెో వానత గ్ూరిు బో ధన ంద్తద్ము అని తమ ప రచగ్ువారికిగాని 
తమ సహో ద్రచలక్ుగాని ఉపదశే్ము చేయరచ. ననేత వార ిదోషములనత క్షమించి 
వార ిపాపములనత ఇక్ ననెాడరనత జ్ఞా పక్ము చేస్టకిొననత (యరముయా 31:34). 

దదవుని ప్రజలు, ఎటటవంటి మినహాయింప నైను లేకుండా ప్రతి ఒకుర్మ దదవుని ఎర్శగశనవార్ ై, తమ 
పాప్ముల నుండి సంప్ూర్శతగా విమోచంప్బడుదుర్నదేి కొీతత  నిబంధ్న నిర్రక్షణయి  ైయుండనిది. 

కాని ఇది కొీతత  నిబంధ్న యొకు దెవైవిధియి  ైయుండగా, కొీతత  నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజయము 
మూడు దశలలో న ర్వేర్మతయనిదని మనము మర్ొక ప్ర్ాయయం జయా ప్కం చదసుకొనవల ను. కీసీుత  యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మొదట ిర్ాకడలో దానికన పరా ర్ంభోతివముజర్శగశంది, ఈనాడు అద ిసంఘములో కొనసాగుచునిది, 
మహిమలో కీసీుత  తిర్శగశ వచునప్ుపడు అద ిదాని చర్మదశకు చదర్మకొంటటంది. అనగా, కీసీుత  మొదటిసార్శ 
ఈ లోకమునకు వచునప్ుపడు కొీతత  ఒడంబడకి యొకు నిర్రక్షణలు ఆకసాుతయత గా లేక ప్ూర్శతగా 
సంభవింప్లేదని మర్ొక మాటలో చపె్ుపకొనవచుు. 

తతీల్వతంగా, సంప్ూర్ణ ర్క్షణను తదడానికన కీసీుత  తిర్శగశ వచుు ప్ర్యంతం, కొీతత  ఒడంబడికలో 
విశావసులుంటార్మ మర్శయు అవిశావసులుంటార్మ. ఒక ప్రకు, కొీతత  ఒడంబడిక ప్రకార్మ నై ప్రజలలో 
కీీసుత నందల్వ ర్క్షణారా్మ నై విశావసమును చదస్టికొనిన స్ట్త రప్ుర్మష్యలుంటార్మ. యూదుల ైనా లేదా 
అనయజనుల ైనా, వార్మ కీసీుత  ర్కతంచదత కొనబడి విశావసమునుబటిర  నితయముగా నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడిన 
యథారా్మ నై విశావసుల ై యునాిర్మ. మర్ొక ప్రకు కొీతత  ఒడంబడకి ప్రకార్మ ైన ప్రజలలో, వార్మ 
యథారా్మ నై విశావసులుకార్మ, కాని వార్శలో ర్క్షణారా్మ ైన విశావసం లేకపల యినప్పటికనని కొీతత  ఒడంబడిక 
సంబంధ్మ నై దవీ నలను ఎంతో కొంత మరే్కు అనుభవించన యూదులుంటార్మ, అనయజనులు కూడా 
ఉంటార్మ. 

సంఘములోని అవిశావసులను గూర్శు అప సతలుడెనై యోహాను, 1 యోహాను 2:19లో 
మాటలాడుతయని విధానానిి గమనించండి: 

వారచ మనలోనతండి బయలువళెిురి గాని వారచ మన సంబంధతలు కారచ. వారచ మన 
సంబంధతల ైతే మనతో క్ూడ నిలిచియుంద్తరచ; అయతే వారంద్రచ మన 
సంబంధతలు కారని పాతయక్ష పరచబడరనట్లు  వారచ బయలువెళిురి (1 యోహానత 
2:19). 

అప సతలుడు ఇచుట క ైసైతవ విశావసమును విడిచప టటర  వార్శని గూర్శు వరా సుత నాిడు. ఒక విధ్ంగా, 
వార్మ “మన సంబంధ్ులు” అని చపె్ుపతయనాిడు, అనగా, వార్మ క సైతవ సంఘములో భాగమ  ైయుండరి్శ. 
కాని, విశావసమును విడచప టటర ట దావర్ా, వార్మ “నిజముగా మన సంబంధ్ులు కార్మ” అన ేవిష్యానిి 
వార్మ సపష్రం చదశార్ని కూడా అతడు చబెుతయనాిడు; అనగా, వార్మ యథారా్మ ైన విశావసులు కార్మ. ఈ 
విష్యం అతనిక లా తలెుసు? అతడు చెబుతయనిటటర , వార్మ నిజముగా మన సంబంధ్ుల ై 
యుండనిటోయితద, వార్మ మనతో కూడా నిల్వచయుందుర్మ. అనగా, వార్మ అంతము వర్కు 
విశవసనీయమ నైవార్మగా నిల్వచయుందుర్మ. 

సంఘ సభుయల జయబితాలలో, వార్శ పాప్ముల నుండి ర్క్షింప్బడనివార్మ మర్శయు 
ర్క్షింప్బడనివార్మ సహితం చదర్ుబడియునాిర్నే విష్యం మనకందర్శకన తెల్వస్టిందద. కొీతత  ఒడంబడకిలకు 
సంబంధించనవార్శగా ల కనుంప్బడుతయని ప్రతి ఒకుర్మ నిజముగా ర్క్షింప్బడనివార్ని ఏ ఒకుర్ ైనను 
సావధికార్ప్ూర్వకంగా చపె్పడం లేదు. ఈ తార్తమయమును మనము ఎలోప్ుపడు 
ప్స్టగిటరలేకపలయినప్పటకినని, కీసీుత  తిర్శగశ వచుు ప్ర్యంతం, సంఘము, కొీతత  ఒడంబడకికు సంబంధించన 
సమాజంలో, యథారా్మ నై విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు కూడా ఉంటార్ని పాత నిబంధ్న సపష్రంగా 
బో ధిసుత నిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క్లుపుకొనబడిన మరియు మినహాయంపబడిన 
ర్ ండవ సాా నంలో, కొనిి ఒడంబడకిలలో కలుప్ుకొనబడనివార్శకనని, మినహాయింప్బడనివార్శకనని 

మధ్య మానవులలో నుని ముఖ్యమ నై ఒక విభజనను కూడా మనము గుర్శతంచాల్వి ఉనిద.ి ఆదాము 
మర్శయు నోవహుతో చదయబడని సార్వతిరక ఒడంబడికలలో ప్రతి ఒకుర్మ కలుప్బడి యునాిర్ని 
మనమిప్ుపడు అరా్ం చదసుకొంటటనాిము; ఈ ఒడంబడికల మూలములు మర్శయు ఈ ఒడంబడికలలో 
సాా పింప్బడియుని సావభావిక సుస్టిార్త నుండి ఏ ఒకుర్ నైను మినహాయింప్బడలేదు. కాని దదవుడు 
ఇశాీయియలును తన ప్రతదయకమ ైన ప్రజలుగా ఏర్పర్చుకొనగానే మానవజయతి ప్ర్శస్టిాతి మార్శపల యింది. 

ఇశాీయియలు ప్రజలు దదవుని నిబంధ్న ప్రజలుగా ఎంపకి చదసుకొనబడటంతో, ఒక చకుు తల తితనది. 
అబరా హాము, మోష ేమర్శయు దావీదుతో చదయబడని ఒడంబడికలలో విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు 
కల్వస్టియుండరి్న ేవిష్యానిి మనము ఇదివర్క ేతలెుసుకొనాిము. కాని ఈ ఒడంబడికలు 
ప్రతదయకనంచుకొనబడని ఒక ప్రజయగుంప్ుతో, ఇశాీయియలీయులు మర్శయు ఇశాీయియలులోనికన దతతతయ 
చదసుకొనబడిన కొదిేమంద ిఅనయజనులతో చదయబడినవి. అనగా, సర్వసాధార్ణంగా, అనయ జనాంగములు 
ఈ ఒడంబడకిలలో నుండి మినహాయింప్బడినవని దీని అరా్ం. ఖ్చుతంగా చెప్ుపకోవాలంట,ే 
అనయజనులను కలుప్ుకొని, సమసత  జనులు సార్వతిరక ఒడంబడకిలకు సంబంధించన ప్రజల ైయునాిర్మ, 
కాని అనయజనులు ఇశాీయియలుతో చదయబడని ప్రతదయకమ ైన జయతీయ ఒడంబడకిలకు సంబంధంిచన ప్రజల ై 
యుండలేదు. ఎఫ సుి ప్టరణంలోని అనయజనులు కీసీుత నంగరకర్శంప్క మునుప్ు వార్శని పౌలు వర్శణసుత ని 
తీర్మను గమనించండి. ఎఫ స్ట్. 2:12లో పౌలు ఈ కనీంది విధ్ంగా వరా సుత నాిడు: 

ఆ కాలమంద్త ఇశరా యేలుతో సహపౌరచలుకాక్, పరదశేులునత, వాగాద న 
నిబంధనలు లేని పరజ్నతలునత, నిరమక్షణలేనివారచనత, లోక్ మంద్త 
దేవుడరలేనివారచనెైయుండి, కీరసతు క్ు ద్ూరసతి ల ై యుంటి్రని మీరచ జ్ఞా పక్ము 
చేస్టకిొనతడి (ఎఫసె్ట్. 2:12). 

ఇశాీయియలుతో చదయబడని జయతీయ నిబంధ్నలకు వ లుప్ల ఉండిన ప్రజలు, దదవుడు మర్శయు 
నిర్రక్షణ లేనివార్మన ై యుండరి్శ. కాబటిర , మనము జయతీయ నిబంధ్నలకు వచదుసర్శకన, లోకంలో వాసతవానికన 
మూడు ర్కముల ైన ప్రజలునాిర్మ: దదవుడు ఇశాీయియలుతో చదస్టిన నిబంధ్నలో యథారా్మ నై విశావసుల ై 
యుండనివార్మ, మర్శయు అదద నిబంధ్నలో అవిశావసుల ై యుండనివార్మ, మర్శయు అదద నిబంధ్నకు 
వ లుప్ట ఉండనివార్మ. 

అదద మూడింతల ప్ర్శస్టిాతి కొీతత  ఒడంబడికకు కూడా వర్శతసుత ంద.ి మనమింతకు మునుప్ు 
తెల్వస్టకిొనినటటర గా కీసీుత  మహమిలో తిర్శగశ వచుు ప్ర్యంతము కొీతత  ఒడంబడకిలో విశావసులు మర్శయు 
అవిశావసులు కూడా చదర్శయుందుర్మ. కాని కొీతత  ఒడంబడకిలో నుని ఈ ర్ ండు ర్కముల ైనవార్శతో కూడా, 
మనము మూడవ వర్గమును కలపాల్వి ఉంటటంది: సువార్తను తృణకీర్శంచు స్ట్త ర ప్ుర్మష్యలు; వార్మ 
క ైైసతవులని ఒప్ుపకొననివార్మ; సంఘములో సభుయలు కానివార్మ. వీర్మ కొీతత  ఒడంబడకిలో నుండి 
వ ల్వవయేబడనిార్మ. జయతీయ ఇశాీయియలు యొకు పాత నిబంధ్న కాలములో నిబంధ్నకు వ లుప్ట 
ఉండనివార్మ పరా థమికంగా అనయజనుల ై యుండగా, ఇప్ుపడు కీీసుత  ఏతెంచనెు గనుక, కొీతత  నిబంధ్నకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ లుప్ట ఉండనివార్శలో కీసీుత నందు లేదా ఆయన సంఘమునందు సభుయలుకాని యూదులు మర్శయు 
అనయజనులు చదర్శయునాిర్మ. 

కాబటిర లేఖ్నములు, దెైవసంబంధ్మ నై నిబంధ్నలకు సంబంధించనంత వర్కు మానవ జయతిని 
నానా విధ్ములుగా విభాగశంచుచునివన ేవిష్యానిి మనము గమనిసుత నాిము. సార్వతిరక 
నిబంధ్నలలో సమసత జనులు, విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు కూడా చదర్శయుండిర్శ. జయతీయ 
నిబంధ్నలు అనయజనులలోని అధకి శాతమును మినహాయించనవి, కాని విశావసులను మర్శయు 
అవిశావసులను కూడా కలుప్ుకొనిది. కీీసుత  మహమిలో తిర్శగశ వచు తన సంఘమును శుదిధచదయునంత 
వర్కు, కొీతత  నిబంధ్న, క ైైసతవ విశావసంలో పాలులేని యూదులను మర్శయు అనయజనులను 
మినహాయిసుత ంది, కాని విశావసులు మర్శయు అవిశావసుల ైయుని యూదులను మర్శయు 
అనయజనులను కూడా కలుప్ుకొంటటంది. 

దదవుని నిబంధ్నలకు సంబంధంిచనంత వర్కు మానవజయతి ఆ యా గుంప్ులుగా ఎలా 
విభజంప్బడిందర  మనము తెలుసుకొనాిము గనుక, మనమిప్ుపడు మర్ొక విష్యానిి చతదాే ము: 
నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములు — దెవైసంబంధ్మ నై ఔదార్యము, మానవ సావమిభకనత మర్శయు, 
ప్రదర్శింప్బడు సావమిభకనతకనని, సావమిదరరహము వలన కలుగు ప్ర్యవసానములు — ఆ యా గుంప్ులకు 
ఎలా వర్శతంచాయి? 

పరిణఘమశీలక్ముల అనవయము 
పాత నిబంధ్న యొకు ఆదిమ అరా్మును గీహిసతత  దానిని ఎలా అనవయించుకోవాలో అని 

ఆశిసతత  మనము దానిని చదువునప్ుపడు, పాత నిబంధ్నను మన కంటె ముందుగా చదవిిన పాత 
నిబంధ్న ఇశాీయియలీయులు మర్శయు దానిని ఈ ర్పజులలో చదువుతయని క ైసైతవులమ ైన మనము, అదద 
విధ్మ ైన మూడింతల మానవ జయతి విభజనను అనగా, నిబంధ్నకు వ లుప్ల ఉనివార్మ, నిబంధ్నలో 
నుని అవిశావసులు, మర్శయు నిబంధ్నలో ఉని విశావసులను ఎదుర్ొునుచునాిమనే విష్యం 
జయా ప్కముంచుకొనడం ముఖ్యం. 

అనగా, పాత నిబంధ్న ఇశాీయియలీయుల కాలములో జీవించుచుండని ప్రజలకు నిబంధ్న 
ప్ర్శణామశీలకములు అనవయింప్బడని విధానమును అరా్ంచదసుకొంటూ, ఆదిమ అరా్ంతో కూడిన ఆ 
ప్ర్శమాణములతో ఈ ర్పజులలోని ప్ర్శస్టిాతయలలో సంబంధ్ం ఏర్పర్చాలని మనము నిర్రక్షించనటోయితద, 
మనము ఎలోప్ుపడు మూడు ర్కముల ైన ఈ ప్రజల దృషార ా ఆలోచంచాల్వి ఉంటటందనదేి దనీి 
అరా్మ యైునిది. మొదటదిగిా, ఇశాీయియలుతో చదయబడిన జయతీయ నిబంధ్నల నుండ ి
మినహాయింప్బడని అవిశావసులను గూర్శు మర్శయు, కొీతత  నిబంధ్న నుండి మినహాయింప్బడని 
అవిశావసులను గూర్శు మనము యోచంచాల్వ. ర్ ండవదిగా, ఇశాీయియలుతో చదయబడిన జయతీయ 
నిబంధ్నలలో చదర్ుబడిన అవిశావసులను గూర్శు మర్శయు, కొీతత  నిబంధ్నలో చదర్ుబడని అవిశావసులను 
గూర్శు మనము యోచంచాల్వ. మూడవదగిా, ఇశాీయియలుతో చదయబడని జయతీయ నిబంధ్నలలో 
చదర్ుబడని విశావసులను గూర్శు మర్శయు, కొీతత  నిబంధ్నలో చదర్ుబడని విశావసులను గూర్శు మనము 
యోచంచాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములు ఇశాీయియలుతో చదయబడని మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలో నుండి 
మినహాయింప్బడని అవిశావసులకు అనవయించు విధానమును మొదట చతదాే ము. 

అవిశావసతలు మినహాయంపబడరట్ 
వాసతవానికన ఈ అవిశావసులు నశించన ప్రజల వల  జీవించుచునిప్పటికనని ఆదాము మర్శయు 

నోవహుతో చదయబడని సార్వతిరక నిబంధ్నలలో వార్మ పాలొగ నుచునాిర్మ; ఈ నిబంధ్నలకు సంబంధించన 
మూడు ప్ర్శణామశీలకముల చదత వార్శ జీవితములు ప్రభావితం చదయబడుచునివి. మొటరమొదటగిా, 
సమసత  ప్రజల ప్టో ప్రదర్శింప్బడిన కనికర్ము దావర్ా అవిశావసులందర్మ దదవుని దయను అనుభవిసాత ర్మ. 
మతతయి 5:45లో యియసు ఇలా స్ట లవిసుత నాిడు: 

ఆయన చ డ్వారిమీద్నత మంచివారిమీద్నత తన సూరచయని ఉద్యంపజ్సే్టి, 
నీత్రమంతులమీద్నత, అనీత్ర మంతులమీద్నత వరషము క్ురపి్ించతచతనఘాడర 
(మతుయ 5:45). 

మనము ఈ ఆశీర్ావదములను “సాధార్ణ కృప్” అని పలిుసుత ంటాము ఎందుకనగా అవి 
ర్క్షణారా్మ ైన కనికర్ములు కావు, కాని సమసత మానవుల ప్టో చతపింప్బడని కృప్యి యైునిది. 

ర్ ండవ సాా నంలో, జయతీయ మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలకు వ లుప్ల నుని అవిశావసులు సహతిం 
వార్శ సృషిరకర్త యి డల సావమిభకనతగలవార్  ైయుండుట వార్శ విధయిి ైయునిది. మినహాయింప నై 
నిబంధ్నలకు వ లుప్ల నుని అనేక మంద ిఅవిశావసులు ఇశాీయియలునకు మర్శయు 
సంఘమునకనయయబడని ప్రతదయక ప్రతయక్షీకర్ణము గూర్శు కనీసం కొంత జయా నమ ైనా కల్వగశయునాిర్మ, గనుక 
ఈ జయా నము వార్శని సావమిభకనతగల విశావసబదుధ లనుగా చదయుచునిది. కాని దీనిని మించ, పాత 
నిబంధ్న లేక కొీతత  నిబంధ్న బో ధించు ఏ బో ధ్ గూర్శుయి నైను నిర్శేష్రమ నై ఏ జయా నమ నైను లేనివార్మ 
సాధార్ణ లేదా సావభావికమ నై ప్రతయక్షీకర్ణము దావర్ా పరా పిత ంచునది, మర్శయు వార్మ దదవుని 
స్టేవింప్వలస్టనివార్  ైయునిర్ను వార్శ కర్తవయములను గూర్శున మౌల్వక అవగాహనను కల్వగశయునాిర్మ. 
పౌలు ఈ విష్యానిి ర్పమా 1:20లో ఈ కనీంద ివిధ్ంగా చెబుతయనాిడు: 

ఆయన అద్ృశ్య లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయశ్కిుయు దవేతవమునత, 
జ్గ్ద్తతుత్రు  మొద్లుకొని సృషిరంపబడని వసతు వులనత ఆలోచించతట్వలన 
తేట్పడరచతనావి గ్నతక్ వారచ నిరచతురచల ై యునఘారచ (రోమా 1:20). 

కాబటిర , ఇశాీయియలుతో చదయబడిన నిబంధ్నలు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నకు వ లుప్ల అవిశావసులు 
సహతిం వార్శ సృషిరకర్తను ఆర్ాధిసతత  ఆయనను స్టేవించవల నను మౌల్వక కర్తవయముగలవార్  ైయునాిర్మ. 

మూడవసాా నంలో, జయతీయ నిబంధ్నలు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నకు వ లుప్ల నుని 
అవిశావసులు వార్మ చదప్టిరన చర్యల ప్రకార్మ నై ప్ర్యవసానములను అనుభవిసాత ర్మ. అప్ుపడప్ుపడు, 
అవిశావసులు ఆయన సతయముననుసర్శసతత  జీవించనప్ుపడు దదవుడు వార్శకన తాతాుల్వక 
ఆశీర్ావదములను అనుగహిీసుత ంటాడు. ఇటటవంటి అవిశావసుల మధ్యయి నైను, వివకేముతో కూడిన 
జీవితము లాభములను సమకూర్ముతయంది. ఇతర్ సమయాలలో, అతిదుష్రమ నై వార్శ తిర్మగుబాటట ప్టో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు తాతాుల్వక శాప్ములతో ప్రతిసపందిసాత డు. నిబంధ్నకు వ లుప్ల నుని వార్మ ఇటటవంటి 
మిశిీతమ నై అనుభవాలను అనుభవించనప్పటికనని, కీీసుత  తిర్శగశ వచునప్ుపడు, ఈ అవిశావసులు దదవుని 
నుండ ిఏ ఆశీర్ావదమున ైనను ప ందర్మ. వార్మ నితయ తీర్మపను మాతరమ ేఅనుభవిసాత ర్మ. ఈ 
విధానములలో, ఇశాీయియలుతో చదయబడిన జయతీయ నిబంధ్నలకు వ లుప్ల నుని అవిశావసులు, 
మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న నుండ ిమినహాయింప్బడని అవిశావసులు సార్వతిరక నిబంధ్నల 
ప్ర్శణామశీలకములను ఈనాడు అనుభవిసాత ర్మ. 

అవిశావసతలు క్లుపుకొనబడరట్ 
మనము యోచసుత ని మానవజయతిలోని ర్ ండవ వర్గము, ఇశాీయియలుతో చదయబడని జయతీయ 

నిబంధ్నలు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న లోప్ల ఉని అవిశావసుల వర్గమ ైయునిది. దెవైసంబంధ్మ నై 
నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములు వీర్శకన ఎలా వర్శతసాత యి? మొటరమొదటిగా, దదవుడు ఈ నిబంధ్నలకు 
వ లుప్ల నుని వార్శ కంటె, ఈ ప్రజల ప్టోనే ఎంతో ఎకుువ దయను మర్శయు కనికర్మును 
చతపించాడు. నిజమే, వార్శకన ర్క్షణారా్మ నై కృప్ చతపింప్బడలేదు ఎందుకనగా వార్మ యథారా్మ నై 
విశావసులు కార్మ. అటోయినను, కొీతత  నిబంధ్న సంఘములో భాగమ ై యుండుట వలన గొప్ప 
సానుకూలతలు ఇప్ుపడుని విధ్ంగానే, ఇశాీయియలుతో భాగమ ై యుండుట వలన పాత నిబంధ్నలో 
యింకా ఎకుువ నై సానుకూలములుండినవి. అవిశావసుల ై యుండని ఇశాీయియలీయులకు సహతిం కల్వగశన 
మేలులను వర్శణసతత , దదవుని ప్రతదయక నిబంధ్నలలో పాలొగ నుట వలన ఏర్పడని సానుకూలతలను గూర్శు 
అప సతలుడెనై పౌలు మననం చదశాడు. ర్పమా 9:4లో పౌలు ఈ కనీంది విధ్ంగా వరా సుత నాిడు: 

వీరచ ఇశరా యేలీయులు; ద్తుపుతాతవమునత మహిమయు నిబంధనలునత ధరుశాసు ర 
పాధఘనమునత అరునఘచఘరాద్తలునత వాగాద నములునత వీరవిి (రోమా 9:4). 

ఈ నిబంధ్నలకు వ లుప్ల నుని అవిశావసుల ప్టో ఆయన ప్రదర్శించుదాని కంటె, దదవుడు 
ఇశాీయియలుతో చదస్టని నిబంధ్నలలోను, కొీతత  నిబంధ్నలోను నుని అవిశావసుల ప్టో అతి గొప్ప 
కనికర్మును చతపిసాత డు. 

పాత నిబంధ్నలో, అవిశావసుల ై యుండని యూదులు ఐగుప్ుత  దదశంలో నుండ ి
విమోచంప్బడా్ ర్మ. వార్మ దదవుని కృపాసహితమ ైనదె ైయుండని ధ్ర్ుశాసత రమును స్టన్ాయి కొండప  ై
ప ందార్మ. వార్మ వాగాే న దదశానిి జయించార్మ. వార్మ ర్ాజ నై దావీదు మర్శయు అతని కుమార్మల 
ఏలుబడుల చదత దవీింప్బడా్ ర్మ. అదద విధ్ంగా, కొీతత  నిబంధ్న సంఘములోని అవిశావసులకు 
యథారా్మ నై విశావసుల చదత ప్ర్శచార్ము చదయబడుతయనిది; బో ధింప్బడుచుండు దదవుని వాకయమును 
వార్మ వినుచుందుర్మ; వార్మ ప్ర్శశుదాధ తు కార్యములో పాలుప్ంచుకొందుర్మ. ఈ విధ్ంగాను మర్శయు 
ఇతర్ విధానాలలోను, ప్రతదయకమ ైన నిబంధ్న సమాజములోని అవిశావసులప్టో దదవుడు తన గొప్ప 
దయను చతపించాడు. 

ర్ ండవ సాా నంలో, నిబంధ్న లోప్ల ఉండుట దావర్ా ఈ మేలులను ప ందుటతో పాటట, జయతీయ 
నిబంధ్నలలోని మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలోని అవిశావసులు హెచెైున సావమిభకనతని ప్రదర్శింప్వలస్టనివార్ ై 
యునాిర్మ. ఈ నిబంధ్నల నుండి మినహాయింప్బడని అవిశావసుల కంటె, దదవుని చతతమును గూర్శున 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అతి గొప్ప జయా నమును వార్ే ప ందార్మ; కాబటిర , వార్మ మర్శ ఎకుువ విధదయతను ప్రదర్శిసతత , మర్శ 
ఎకుువగా ఆయనను స్టేవించవలస్టనివార్  ైయునాిర్మ. లూకా 12:48లో యియసు ఇలా స్ట లవిసుత నాిడు: 

ఎవనికి ఎక్ుకవగా ఇయయబడ నో వానియొద్ద ఎక్ుకవగా తీయజూతురచ (లూకా 
12:48). 

దదవుని వాకయములోని సతయములను వినువార్మ, ఆయన మార్గములను ఎర్శగశనవార్మ, ఆయన 
యి డల సావమిభకనతగలవార్ ై యుండుటకు బాధ్ుయల ైయునాిర్మ. 

మూడవ సాా నంలో, జయతీయ నిబంధ్నలు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులు, వార్మ 
ప్రదర్శించు ర్ాజభకనత మర్శయు ర్ాజదరరహమునకు తగశన ప్ర్యవసానములను సహతిం అనుభవిసాత ర్మ. 
మర్ొక ప్రకు వార్మ ఈ జీవితంలో హచెెైున దవీ నలను మర్శయు శాప్ములను అనుభవిసాత ర్మ, అవి అనకే 
విధ్ముల ైన తాతాుల్వక దవీ నలు మర్శయు శాప్ముల ైయుండును. అయితద మర్ొక ప్రకు కీసీుత  తిర్శగశ 
వచునప్ుపడు, దదవునితోగల నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులకు ఒక ేఒకు ఆశ అందుబాటటలో 
ఉంటటంది: నితయ శాప్ము, నితయ తీర్మప. కీీసుత నందుని దదవుని వాగాే నములను వార్మ నములేదు, గనుక 
వార్మ పాప్ములోనే నశించనవార్మగా నిల్వచయుండ ినితయ శిక్షకు గుర్శయగుదుర్మ. 

కొీతత  నిబంధ్నలో అవిశావసులకు విర్పధ్ంగా వచుు హెచెుైన నితయ తీర్మపను గూర్శు హెబ్రర ప్తిరక 
ర్చయిత హచెుర్శంచాడు. హెబ్రర 10:28-29లో అతడు ఈ కనీంది విధ్ంగా వరా సుత నాిడు: 

ఇట్లు ండగా దవేుని క్ుమారచని, పాద్ములతో తరా కిక, తఘనత పరిశుద్ధపరచబడరట్క్ు 
సాధనమ ైన నిబంధన రక్ుమునత అపవితామ నైద గా ఎంచి, క్ృపక్ు మూలమగ్ు 
ఆతునత త్రరసకరించినవాడర ఎంత ఎక్ుకవెైన ద్ండనక్ు పాతుా డరగా ఎంచబడరనని 
మీక్ు తోచతనత? (హెబా్ర. 10:28-29). 

ఈ ప్రజలు “నిబంధ్న ర్కతము” చదత “ప్ర్శశుదధప్ర్చబడని” ప్రజల ై యునాిర్నే విష్యానిి ఇచుట 
గమనించండి. అలాగని, వీర్మ ర్క్షింప్బడా్ ర్ని అరా్ం కాదు, కాని వార్మ ఆయనతో నిబంధ్నగలవార్  ై
యునిందునుబటిర  వార్మ కవేలము దదవుని కొర్కు ప్రతదయకప్ర్చుకొనబడనివార్ ై యుండిర్శ. ఈ ప్రజలు, 
ఎంతో కొంత మేర్కు ఎలోప్ుపడు చదస్టినటేో , దదవునికన విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటట చదస్టినప్ుపడు, వార్శకన ఒకే ఒకు 
నిర్రక్షణ ఉంటటంది, అద ిదదవుని నితయ తీర్మప, ఆయన తన శతయర వుల కోసం ప్రతదయకనంచ ఉంచబడిన తీర్మప. 
ఈ తీర్మప యింకా ఎకుువ తీవరమ ైనదెై యుంటటంది ఎందుకనగా వార్శకన చతపింప్బడని కనికర్ము ఎంతో 
గొప్పదె ైయుండనిది. 

కాబటిర , జయతీయ నిబంధ్నలు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులకు, 
దెైవసంబంధ్మ ైన ఔదార్యమును గూర్శున ప్ర్శణామశీలకములు, మానవులు ప్రదర్శించాల్విన ర్ాజభకనత 
మర్శయు సంబంధతి ప్ర్యవసానములు హచెుంప్బడనివన ేవిష్యానిి మనము తలెుసుకొంటటనాిము. 
కాని అంతిమ విశేోష్ణలో, వార్మ మార్మమనసుి నొందక ర్క్షణారా్మ ైన విశావసమును వినియోగశంచుకొనక 
పల యినటోయితద, ఈ అవిశావసులు దదవుని నితయ తీర్మపను తప్పక అనుభవిసాత ర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విశావసతలు క్లుపుకొనబడరట్ 
నిబంధ్న లోప్ల ఉని యథారా్మ నై విశావసులు, పాత నిబంధ్నను చదువుచుండగా మనము 

యోచసతత  ఈనాడు అనవయించుకొనవలస్టిన మూడవ మానవ వర్గమ ైయునిది. కీసీుత నందల్వ నితయ 
జీవమునకు తిర్మగులేని విధ్ంగా విధవిిహతిమ యైుని ఈ ప్రజలు ఆశుర్యజనకంగా దదవుని ప్రతదయకమ ైన 
ప్రజల ైయునాిర్మ. యథారా్మ నై విశావసులు ప్టో చతపింప్బడిన దెవైసంబంధ్మ నై ఔదార్యము, 
పాప్ముల క్షమాప్ణ మర్శయు దదవునితో నితయ సహవసముతోపాటట, నిర్పేక్షంగా అతయంత అపార్మ నైదెై 
యునిద.ి ర్పమా. 8:1-2లో పౌలు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

కాబటి్ర  యపుుడర కీరసతు యసేతనంద్తనావారికి ఏ శక్ావిధ యు లేద్త. 
కీరసతు యసేతనంద్త జీవమునిచతు ఆతుయొక్క నియమము పాపమరణముల 
నియమము నతండి ననతా విడపి్ించ నత. ఎట్ు నగా ధరుశాసు రము దేనిని 
చేయజ్ఞలక్పోయెనో దఘనిని దవేుడర చేస్టనెత (రోమా. 8:1-2). 

అదద సమయంలో, మనము దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము విధించు శిక్షావిధి లేనివార్మ ై యుండగా, 
దదవుడు కీసీుత నందు మన నిమితతము చదస్టని దానికొర్క నై కృతజాతతో, ర్ాజభకనతతో కూడని విధదయతను 
ప్రదర్శించడానికన మనము పలిువబడి యునాిము. అందుచదతన ేర్పమా 8:7లో పౌలు విశావసులకును 
అవిశావసులకును గల తార్తమయమును ఈ కనీంది మాటలలో చతపసిుత నాిడు: 

శ్రమరానతసారమ ైన మనసతా దవేునికి విరోధమ ైయునాద . అద  దేవుని 
ధరుశాసు రమునక్ు లోబడద్త (రోమా 8:7). 

ఇందుకు భినింగా, దదవుని పేరమించు మనసుి ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమునకు లోబడుతయంది. కాబటిర  
ర్పమా. 8:12-13లో పౌలు ఈ కనీంది మాటలు చదర్ాుడు: 

కాబటి్ర , సహో ద్రచలారా, . . . శారమర కిరయలనత చంప్ిన యెడల జీవించ ద్రచ (రోమా. 
8:12-13). 

అనగా, విశావసులు అవిశావసులకు భినింగా జీవించడానికన బదుధ ల ైయునాిర్మ, అనగా ర్క్షణను 
సంపాదించుకొనుటకు కాదు, గాని దదవునిని గౌర్వించడానికన వార్మ దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమునకు 
లోబడవలస్టనివార్ ై యునాిర్ని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. 

పాత నిబంధ్న ఇశాీయియలీయుల వల , వార్శ విశావసము ప్ర్రక్షింప్బడి అది నిశులమ ైనదని 
ర్మజువుచదయడానికన క ైసైతవులు లేఖ్నములలోని నియమ నిబంధ్నలను అనివార్యంగా 
అనుసర్శంచాల్వినవార్ ై యునాిర్మ. పాత నిబంధ్నలోని యథారా్మ ైన విశావసులు మోషే ధ్ర్ుశాసత రమునకు 
లోబడుచు, వార్శ విశావసమును నిర్ూపించుకొనవల నని వార్శకన పిలుప్ు ఇయయబడింది. దివతీ. 8:2లో 
మోషే ప్రజలతో ఈ కనీంద ివిధ్ంగా మాటలాడుతయనాిడు: 

మరియు నీవు ఆయన ఆజా్లనత గైెకొంద్తవో లేదో  నినతా శోధ ంచి నీ 
హృద్యములో నతనాద  త లుసతకొనతట్క్ు నినతా అణచత నిమితుమునత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అరణయములో ఈ నలువద  సంవతారములు నీ దవేుడ ైన యహెో వా నినతా 
నడపి్ించిన మారగమంతటి్ని జ్ఞా పక్ము చసే్టికొనతము (ద వతీ. 8:2). 

కొీతత  నిబంధ్న క ైసైతవులు కూడా ఇదద విధ్మ నై ప్ర్రక్షకు పలిువబడయిునాిర్మ. 2 కొర్శంథీ. 13:5లో 
పౌలు కొర్శంథీయులకు ఈ కనీంది విధ్ంగా స్ట లవిసుత నాిడు: 

మీరచ విశావసముగ్లవారెై యునఘారో లేదో  మిముునత మీర ేశోధ ంచతకొని 
చూచతకొనతడి; మిముునత మీర ేపరమక్ించతకొనతడి. మీరచ భాషుర లు కానియెడల, 
యసేత కీరసతు  మీలోనతనఘాడని మిముునత గ్ూరిు మీర ేయెరచగ్రా? (2 కొరింథీ. 
13:5) 

కీీసుత  లోప్ము లేకుండా దదవుని విధదయుడెనై కుమార్మడె ైయుండనెు గనుక మన నితయ ర్క్షణ 
భదరముగా ప్దిలప్ర్చబడునటటో  ఆయన నీతి మనకు ఆర్పపింప్బడింది. కాని మనము అనుదిన 
జీవితములను కొనసాగశంచు కొలది, దదవుడు మనకనుగీహించన ర్క్షణను మనము 
నిర్ూపించుకొనవలస్టనివార్మ  ైయునాిము. ఫిల్వపప్. 2:12లో, ఫిల్వప్పయులను పౌలు ఈ కనంీది 
మాటలతో పల ర తిహసిుత నాిడు: 

భయముతోనత వణుక్ుతోనత మీ స ంత రక్షణనత కొనసాగించతడి (ఫిలిప్్ు. 2:12). 

మూడవ సాా నంలో, పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలోని యథారా్మ నై విశావసులు, వార్మ 
దదవుని యి డల ప్రదర్శించన ర్ాజభకనత మర్శయు ర్ాజదరరహమునకు తగశన ప్ర్యవసానములను 
అనుభవిసాత ర్మ. మర్ొక ప్రకు యథారా్మ నై విశావసులు దదవుడనుగీహించు తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను 
మర్శయు శాప్ములను అనుభవిసాత ర్మ. కనీసం, మనము దదవుని ఆతు అనుగీహించు ఆశీర్ావదములను 
ప ందినవార్మ ైయునాిము, మర్శయు దీనికన మించ, దదవుడు తన ప్రజలకు భౌతిక ఆశీర్ావదములను 
తర్చుగా అనుగీహిసుత ంటాడు. కాని ఇందుకు వయతిర్కేమ నైది కూడా వాసతవమే. దదవుడు 
యథారా్వంతయల ైన తన బిడ్లను కీమశిక్షణ దావర్ా తర్రీదు చదసాత డని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత 
వివర్శసుత నాిడు. హెబ్రర. 12:6లో ఈ కనీంది మాటలు వరా యబడయిునివి: 

పాభువు తఘనత ప్ేమాించతవానిని శక్ించి, తఘనత స్ట్వక్రించత పాత్ర క్ుమారచని 
ద్ండించతనత (హెబా్ర. 12:6). 

ఈ మిశితీమ నై అనుభవాలు ఈ లోకంలోను, ఈ జీవితంలోను అనుభవింప్బడినప్పటకినని, 
అంతకుముందు నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులు మర్శయు యథారా్మ ైన విశావసులు మధ్య నుండు 
గంభీర్మ నై వయతాయసం కనబడుతయంది. ర్క్షణారా్మ నై విశావసంగలవార్శకన ఒకే ఒకు అంతిమ 
ఫల్వతమునిది. మహమిలో కీసీుత  తిర్శగశ వచునప్ుపడు యథారా్మ నై విశావసులు దదవుడనుగహిీంచు 
నితయమ ైన ఆశీర్ావదములను మాతరమ ేఅనుభవిసాత ర్మ. ప్రకటన 21:7లో మనము ఈ కనీంద ిమాటలు 
చదువుతాము: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జ్యంచతవాడర వీట్ిని సవతంత్రంాచతకొనతనత, ననేతనికి దవేుడనెై యుంద్తనత 
మరియు అతడర నఘక్ు క్ుమారచడ ై యుండరనత (పాక్ట్న 21:7). 

ఈ ప్ర్ంప్ర్లలో మనము పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయుచుని తర్మణంలో, 
మానవజయతిని గూర్శున ఈ మూడు విభజనలను మర్శయు నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములు వార్శకన 
అనవయించు విధానమును మనము అగతయముగా ఎలోప్ుపడు జయా ప్కముంచుకొనవల ను. జయతీయ 
నిబంధ్నలు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నకు వ లుప్ల నుండు అవిశావసులకును, ఈ నిబంధ్నల లోప్ల 
నుండు అవిశావసులకును, ఈ నిబంధ్నల లోప్ల నుండు యథారా్మ ైన విశావసులకును మధ్య నుని 
అంతర్ములను మనము జయా ప్కము చదసుకొనునప్ుపడు, దానిని మొటరమొదట చదవిిన పరా చీన 
ఇశాీయియలీయులను గూర్శు పాత నిబంధ్నలోగల అంతర్ాువాలను అరా్ం చదసుకోడానికన మనము 
సనాిహము చదయబడుదుము గనుక అది మనకు ఈనాడు అనవయించు విధానమును 
తెలుసుకొనునటటో  మనము మర్శ ఎకుువ ఉతతమంగా ఆయతతం చదయబడుదుము. 

పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి వాకయభాగము దాని ఆదిమ చదువర్మలు, దదవుని నిబంధ్నలకు 
సంబంధించనంత వర్కు వార్శ ప్ర్ప్తి ఏమ యైునిదర  యోచంచునటటో  వార్శని హచెుర్శంచనది మర్శయు 
పలర తిహించనది గనుక ఈనాడు మనము కూడా ఇదద ప్ని చదయాల్వియునిది. ఏదెనై ఒక విష్యం 
తెల్వయజేస్టని ప్రతిసార్శ, ఇశాీయియలు నిబంధ్నలకు వ లుప్ల ఉండిన అవిశావసులు తముునుతాము 
దదవునికన లోప్ర్చుకొనుచు, ఆయన నిబంధ్నల లోనికన ప్రవేశింప్వల నని లేదా దదవుని నితయ తీర్మపను 
అనుభవింప్వల నని పాత నిబంధ్న వార్శకన పిలుప్ునిచునది. ఈనాడు సహతిం కొీతత  నిబంధ్నకు వ లుప్ల 
నుని వార్మ ఇదద ప్ని చదయాలని పాత నిబంధ్న పలిుప్ునిచుుచునిది. పాత నిబంధ్న, కీీసుత నందల్వ 
దదవుని వాగాే నములలో నుని ర్క్షణారా్మ నై విశావసమును వార్మ వినియోగశంచుకోవాలని, లేదా, 
దదవునితో వార్శకుండని నిబంధ్న సంబంధ్మును ఉలోంఘించుటను బటిర తీవరమ నై నితయ తీర్మపను 
ఎదుర్ొునాల్వి ఉంటటందని, ఇశాీయియలు జయతీయ నిబంధ్నలో చదర్శయుండిన అవిశావసులను మొదట 
పిల్వచనద ిగనుక ఇప్ుపడు కొీతత  నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులను కూడా పలిుచుచునిది. దదవుడు 
వార్శ యి డల చతపని కనికర్మును జయా ప్కముంచుకొనవల ననియు, దదవుని ఎదుట 
విశవసనీయమ నైవార్మగా జీవించడం దావర్ా వార్శ విశావసమును నిర్ూపించుకొనవల ననియు, ఆయన 
ర్ాజయము దాని సమాపిత కన చదర్మకొను తర్మణంలో దదవుడు కలుగజయేన యైుని కొీతత  ఆకాశములు 
మర్శయు కొీతత  భూమిలోను నితయ జీవమును గూర్శున నిర్రక్షణతో కొనసాగుచుండవల ననియు, పాత 
నిబంధ్న ఇశాీయియలులోని విశావసులకు పాత నిబంధ్న ఒకసార్శ పిలుప్ునిచునద ిగనుక ఇప్ుపడు కొీతత  
నిబంధ్నలోని విశావసులకు కూడా పలిుప్ునిచుుచునిది. 

నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములు ఈనాడు జీవించుచుని ప్రతి ర్కమ నై మానవునికన అనవయించు 
విధానమును మనము జయా ప్కము చదసుకొనునప్ుపడు, పాత నిబంధ్నను మనము మన స ంత 
జీవితములకు మర్శయు మన చుటటర ప్రకుల నుండు వార్శ జీవితములకు ఏ విధ్ంగా అనవయించుకోవాలో 
మనకు సపష్రంగా తలెుసుత ంది. ఈనాడు మనము పాత నిబంధ్నను చదువునప్ుపడు, బెైబిలులోని ప్రతి 
వాకయభాగము నిబంధ్నకు వ లుప్ల నుండు అవిశావసులు కొీతత  నిబంధ్నలోనికన ప్రవశేించునటటో  వార్శకన 
ఎలా పిలుప్ునిసుత ందర  అని మనము ప్రశిించుకోవాల్వ, మర్శయు ప్రతి వాకయభాగము కొీతత  నిబంధ్నలో 
నుని అవిశావసులు కీీసుత నందల్వ ర్క్షణారా్మ నై విశావసము వ ైప్ుగా ముందుకు సాగశవ ళోవల నని వార్శకన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఏమని పిలుప్ునిచుుచునిదర  మనలను మనము అడుగుకొనవల ను, మర్శయు ప్రతి వాకయభాగము కొీతత  
నిబంధ్నలో నుని యథారా్మ నై విశావసులు, కీసీుత నందుని కొీతత  నిబంధ్ననుబటిర వార్శ విశావసమును 
ఇతోధికంగా అభివృదిధ  చదసుకొనుచు, దాని యి డల కృతజాతతో కూడని విశవసనీయతగలవార్  ై
యుండునటటో , వార్శకన ఏమని పిలుప్ునిచుుచునిదర  అని మనము ప్రశిించుకోవాల్వ. 

ముగింపు 

ఈ పాఠంలో మనము దెైవసంబంధ్మ ైన నిబంధ్నలను గూర్శున బెైబిలు సంబంధ్మ నై బో ధ్ను 
ప్ర్శచయం చదశాము. నిబంధ్న సంబంధ్మ నై ఏర్ాపటో దావర్ా తన ర్ాజయమును దదవుడద నిర్వహిసుత ంటాడని 
మనము తలెుసుకొనాిము. చర్శతరలోని దాని వ వేవర్మ దశలలో దదవుని ర్ాజయము కోర్మకొనుచుండని 
ప్రతదయకమ ైన విష్యాలను, పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి ఒకు ఒడంబడిక నొకనువకాుణించన విధానమును 
మనము చతశాము. దదవునితోగల నిబంధ్న సంబంధ్మును గూర్శున మౌల్వక ప్ర్శణామశీలకములను 
మనము అనేవషించాము, మర్శయు ఈ ప్ర్శణామశీలకములు గతకాలంలో జీవించుచుండిన మర్శయు 
ఈనాడు జీవించుచుని ఆ యా ర్కముల ైన ప్రజలకు అనవయించు విధానమును మనము చతశాము. 

పాత నిబంధ్నను గూర్శున అధ్యయనములో మనము ముందుకు సాగు కొలది, 
దెైవసంబంధ్మ ైన నిబంధ్నలకు సంబంధించన ప్రధానాంశమును మనము తర్చుగా చతసుత ంటాము. 
పాత నిబంధ్నలోని ఇశాీయియలు కొర్కు, విశావస సహతిమ ైన జీవితమునకు సంబంధించన వయవసాలను ఈ 
నిబంధ్నలు ర్ూప ందించాయి, గనుక ఈనాటి విశావస సహతిమ ైన జీవితమునకు సంబంధించన 
వయవసాలను కూడా ఈ నిబంధ్నలే ర్ూప ందసిుత నాియి. 
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