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హెబ్రరయులకు వరా స్టిన ప్తిరక 
ర్ ండవ పాఠము 

విష్యములు మర్శయు ఆకృతి 

-1- 

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

ఉపో ద్ఘా తము 

మనతో ఏకభీవించుటకు ప్రజలను ఒపిపంచాలనుకునే ప్ర్శస్టిాతయలను మనం తర్చుగా 
ఎదుర్ముంటాము. దనీిని చదయుటకు అనేక మార్గములు ఉనాియి, అయితద మన మధ్య పల ల్వక 
కల్వగశయుని నముకముల మీద సాధ్యమ ైనంత వర్కు నిర్శుంచుట అనదేి ఒక అతయంత ప్రభావవంతమ నై 
మార్గముగా ఉంది. అటటతర్మవాత, ఆ పల ల్వకగల నముకమును ఆధార్ము చదసుకొని, ఇతర్ 
విష్యములలో మనము వార్శని ఒపిపంచవచుును. అనకే సందర్ుములలో, హెబ్రర ప్తిరక యొకు 
ర్చయిత కూడా ఇలాన ేచదశాడు. సాా నిక యూదుల సమాజము బో ధించు విష్యములలోనికన 
తిర్శగశవ ళలో ట దావర్ా హ ంసను తపపించుకోవాలని శోధించబడని సంఘముకు అతడు వరా శాడు. కాబటిర , 
కీీసుత కు నముకముగా జీవించమని వార్శని ప్ుర్శకొలుపటకు, అతడు మర్శయు అతని శోీతలు 
సాధార్ణముగా కల్వగశయుని నముకముల మీద అతడు తన ఆలోచనలను నిర్శుంచాడు. 

హెబ్రరయులకు వరా స్టని ప్తిరక అను మన పాఠయకమీములో ఇద ిర్ ండవ పాఠము మర్శయు దనీికన 
మనము “విష్యములు మర్శయు ఆకృతి” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత 
కీీసుత ప్టో వార్మ కల్వగశయుని నిబదధతను ప్ునర్మదధర్శంచుకొనమని తన శోీతలను పల ర తిహ ంచుచుండగా, ఈ 
ప్ుర్శకొలుప ప్రణాళికను ఎలా అనుసర్శంచాడో  చూదాే ము. 

హెబ్రర ప్తిరక యొకు విష్యములు మర్శయు ఆకృతి అను మన పాఠము ర్ ండు భాగములుగా 
విభజంచబడుతయంది. మొదటగిా, ప్రతి ప్ుసతకము యొకు ప్రధాన భాగములో కనిపించద విష్యములను 
మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, హెబ్రర ప్తిరక యొకు అలంకార్శక ఆకృతిని, ర్చయిత ప్ునర్ావృతమయియయ 
ఈ అంశాలను ప్ుర్శకొలుప విధ్ముగా ఎలా వివర్శంచాడో  ప్ర్శశీల్వదాే ము. హెబ్రర ప్తిరక యొకు 
విష్యములను మొదటగిా చూదాే ము. 

పునరరవృతమయ్యయ విషయములు 

మన మునుప్ట ిపాఠములో, ప్తిరక యొకు విసత ృతమ ైన ఉదదేశయమును ఈ విధ్ముగా మనము 
సంగీహ ంచాము: 

స్రా నిక యూద్ుల బో ధనలను త్రరసీరిెంచి య్యసుకు నమమకముగర జీవిెంచమని 
తన పరఠకులను పోీ తసహ ెంచుట్కు హెబీ్ర పత్రకీ రచయ్త వ్రీ శరడు. 

ఇప్ుపడు మన పాఠములో, ఇలాటి అంశాలను ప్దద ప్దద ఉప్యోగశంచడము దావర్ా ర్చయిత తన 
ఉదదేశయమును ఎలా నేర్వేర్ాుడో  చూదాే ము. 
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హెబ్రర ప్తిరకలోని విష్యములను నిశితంగా ప్ర్శశీల్వంచనటోయితద, ర్చయిత మూడు ప్రధానమ నై 
అంశాలను ప్ునర్ావృతం చదయడం దావర్ా తన విసత ృతమ నై ఉదదేశయమును న ర్వరే్ాుడు అని తెలుసుత ంది. 
మొదటగిా, చర్శతర యియసులో అంతయదినములకు చదర్మకుంది అనే విష్యము మీదకన అతడు మన దృషిరని 
ఆకర్శషంచాడు. ర్ ండవదగిా, అతడు ఈ నముకముకు పాత నిబంధ్న మదేతయను తెల్వయప్ర్శచాడు. 
మర్శయు మూడవదగిా, వార్మ క ైైసతవ విశావసములో కొనసాగునటటో  అనేక ఉప్దదశములను అతడు తన 
శోతరలకు ఇచాుడు. అంతయదనిములు యియసులో వచాుయి అను ర్చయిత యొకు నముకముతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

య్యసులో అెంతయద్ినములు 
ఎకుువగా, “అంతయదనిములు” అను వయకీతకర్ణమును కీసీుత  అనుచర్మలు వినినప్ుపడు, కీసీుత  

మహ మలో తిర్శగశవచుు సంఘటనల వ పై్ుకు వార్శ దృషిర  మళలో తయంది. మనలో చాలామంద ిగొప్ప 
శీమదినాలు, యితెతబడుట, మర్శయు వ యియయండో పాలన వంట ిసంఘటనలను అరా్ం చదసుకోడానికన చాలా 
సమయం గడుప్ుతయనాిము మర్శయు చాలా కృషి చదసుత నాిము. అయితద మనము హెబ్రర ప్తిరకలోని 
“అంతయదనిములు” గూర్శు మాటాో డునప్ుపడు, కీీసుత  యొకు ర్ ండవ ర్ాకడకు దగగర్ సంబంధ్ం ఉని 
సంఘటనల కంటే మర్శంత విసత ృతమ నై ఒక విష్యము మన మనసులో ఉంటటంది. 

క ైైసతవ వదేాంతప్ండితయలు “అంతయదినములు”ను గూర్శున బెబైిలు బో ధ్నను “ఎసుటాలజ” అని 
పిలుసాత ర్మ. ఈ సాంకతేిక ప్దము గరీకు ప్దమ ైన ఎసాుటోస్ (ἔσχατος) నుండ ివ లువడుతయంది, అనగా 
“అంతిమ” లేదా “చవర్శ” అని అరా్ం. ఆసకనతకర్ముగా, ఈ కొీతత  నిబంధ్న ప్దము పాత నిబంధ్నలో 
దివతీయోప్దదశకాండము 4:30లో “అంతయదినము” గూర్శు ప్రసాత వించబడనిప్ుపడు కనిపసిుత ంది. అకుడ, 
ఇశాీయియలీయులు దదవుని మీద తిర్మగుబాటట చదస్టనిటోయితద చరె్లోనికన వ ళతార్ని మోషే హెచుర్శంచాడు. 
అయితద, “అంతయదనిములలో” వార్మ ప్శాుతాత ప్ప్డనిటోయితద, చరె్ నుండ ితిర్శగశ వచు దదవుడు 
అనుగీహ ంచు సాటలిేని ఆశీర్ావదములను ప ందుకొంటార్ని కూడా అతడు వార్శకన హామీ ఇచాుడు. 
మర్శయు చెర్ నుండి ఇశాీయియలు యొకు ర్ాకను గూర్శున సంఘటనలు “అంతయదనిములలో” 
జర్మగుతాయని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు మాటాో డార్మ. 

హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన ప్తిరకను వరా యుచుండగా అతని మనసులో ఎసుటాలజ ఉందని హెబ్రర. 
1:1-2 నుండి చూడడం అంత కష్రమేమీ కాదు. అతడు వరా స్టని మొదట ివిష్యమును వినండి: 

పూరవకరలమెంద్ు నఘనఘసమయములలోను నఘనఘ విధములుగరను పీవకత లద్ఘవరర 
మన పితరులతో మాట్లాడని ద్ేవుడు ఈ ద్నిముల అెంతమెంద్ు కుమారుని 
ద్ఘవరర మనతో మాట్లాడనెు (హెబీ్ర. 1:1-2). 

దదవుడు కీసీుత  దావర్ా చదస్టని కార్యములు “ఈ అంతిమ” — లేదా ఎసుటాలజ — “దనిములలో” 
జర్మగుతయనిటటో  ఈ ఆర్ంభ వచనములు ఎలా సూచంచుచునివో గమనించండి. ఈ విష్యములో, 
హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత యొకు అరా్ము ఏమిట?ి ఎసుటాలజ అతనికన ఎందుకు పరా ముఖ్యమ నైదగిా ఉంది? 

పీపీధమెంగర, హెబీ్ర పత్రకీ యొకీ మొద్ట్ ివచనములో, య్యసుకు ముెంద్ు 
ఇవవబడిన పీత్ర పీవచనమునకు ఆయన ేనెరవ్ేరుు అను విషయమును వ్రరు 
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అరాెం చేసుకోవ్రలని అతడు ఆశెంచఘడు. “పూరవకరలమెంద్ు 
నఘనఘసమయములలోను నఘనఘ విధములుగరను పీవకత లద్ఘవరర మన పితరులతో 
మాట్లాడిన ద్ేవుడు ఈ ద్నిముల అెంతమెంద్ు కుమారుని ద్ఘవరర మనతో 
మాట్లాడెను” అని అతడు చెపరుడు, అనగర ఆయనకు ముెంద్ు ఇవవబడని 
పీత్రద్ఘనికి కూడఘ య్యసే నెరవ్ేరుు అని అరాెం. ఆయన పీభువు 
రరకడయ్ యైునఘాడు, పీభువు ద్ినము యొకీ రరకడయ్ ైయునఘాడు, రరజయము 
యొకీ పీవ్శేమైెయునఘాడు, మానవ చరితీలో ద్వేుడు మాట్లా డఘలని ఆశెంచిన 
చివర ిమాట్య్ ైయునఘాడు; య్యసులో ఇవ్ే కనిపిస్రత య్. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయిెన్ి 

హెబ్రర ప్తిరకలోని ఎసుటాలజని అరా్ం చదసుకోవాలంటే, పాత నిబంధ్న యొకు ముగశంప్ులో, 
మర్శయు పాత నిబంధ్నకు కొీతత  నిబంధ్నకు మధ్యకాలములోని ఇశాీయియలు చర్శతరలోని కొనిి మ ల్వక లు 
మర్శయు మలుప్ులను మనం చూడాల్వ. ర్ాజుల కాలములో, ఇశాీయియలు దదవుని మీద బహుగా 
తిర్మగుబాటట చదస్టింది. చవర్శకన దదవుడు ఉతతర్ ఇశాీయియలీయులను చెర్గొనిపల వుటకు అష్షష ర్రయులను 
ప్ంపించాడు. తర్మవాత, యూదా వార్శకన కూడా అటటో  చదయుటకు దదవుడు బబులోనీయులను 
ప్ంపించాడు. ఇప్ుపడు, సుమార్మ కీీ.ప్ూ. 538లో ఇశాీయియలు మర్శయు యూదా ర్ాజయప్ు శషే్ము 
దదవుడు అంతయదనిములలో తీర్మపలు మర్శయు ఆశీర్ావదములను అనుగీహ సాత డు అను నిర్రక్షణతో 
వాగాే న దదశముకు తిర్శగశవచుంది. అయితద ప్శాుతాత ప్ము మాతరం ప దేగా జర్మగలేదు. తతీల్వతంగా, 
ఇశాీయియలు ఐదు శతాబేములుగా మాదీయులు, పార్స్ట్కులు, గేీకులు మర్శయు చవర్శగా ర్పమా 
సామాా జయము యొకు దౌర్జనయము కనీంద శీమనుభవించంది. 

పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న యొకు మధ్యకాలములో, అనకే యూదుల సమాజములు దదవుని 
యొకు అంతిమ తీర్మపలు మర్శయు ఆశీర్ావదములు అంతయదినములలో కలుగుతాయనే నిర్రక్షణను 
కల్వగశయుండనివి. ఈ నిర్రక్షణ వార్శకన చాలా ముఖ్యమ నైది గనుక వార్మ చర్శతరయంతటిని ర్ ండు గొప్ప 
యుగాలుగా విభాగశంచార్మ. వార్మ నివస్టించన కాలమును “ఈ యుగము,” అనగా ఇశాీయియలు యొకు 
విఫలమును మర్శయు చెర్ను కొనితెచున పాప్ప్ు యుగము అని వార్మ పిలచార్మ. మర్శయు “ర్ాబో వు 
యుగము”ను దదవుడు తన శతయర వులమీద కుర్శపించు తయది తీర్మప మర్శయు నముకసుత ల మీద 
కుర్శపించు మహ మకర్మ నై తయది ఆశీర్ావదములు అని పలి్వచార్మ. మర్శయు, పాత నిబంధ్న 
ప్రవచనముల ఆధార్ముగా, ఈ యుగము నుండ ిర్ాబో వు యుగములోకన నడిపించుటకు దదవుడు 
దావీదు కుమార్మని, మ స్ట్ియను ప్ంప్ుతాడని వార్శకన తెలుసు. 

ఎసుటాలజ మీద దృషిరప టటర ట దావర్ా, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన శోీతలతో మర్శయు విసత ృత 
యూదుల సమాజముతో సాధార్ణముగా కల్వగశయుని నముకము మీద నిర్శుంచాడు. అయితద అదద 
సమయములో, యియసును విశవస్టించనవార్మ మర్శయు తమ మార్గములను విడచపల నివార్మ ఉని 
సాా నమును కూడా అతడు ప్దద ప్దద చెపాపడు. ఈ యుగము మర్శయు ర్ాబో వు యుగముకు మధ్య 
మ స్ట్ియ ఒక నాటకయీమ నై మర్శయు విప్తుర్మ నై మార్మప తీసుకువసాత డని అవిశావసుల ైన 
యూదులు ఆశించార్మ. అయితద యియసు అనుచర్మలు మాతరం యియసు అంతయదనిములను మూడు దశలలో 
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తీసుకువసాత డు అని నమాుర్మ: మొదటి ర్ాకడలో ఆయన మ స్ట్ియ ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము, 
సంఘచర్శతరలో మ స్ట్ియ ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు, మర్శయు ఆయన మహ మలో 
తిర్శగశవచుునప్ుపడు మ స్ట్ియ ర్ాజయము యొకు న ర్వేర్మప. కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు ఈ మూడు 
దశలను “అంతయదనిములు" అని అప సతలుల కార్యములు 2:17 మర్శయు 2 పతేయర్మ 3:3 వంట ి
వాకయభాగములలో ప్రసాత వించార్మ. 

హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఆర్మ సందర్ుములలో “అంతయదనిము”లను గూర్శున సుప్ర్శచతమ ైన 
భాష్ను ఉప్యోగశంచాడని మనం గమనించనప్ుపడు ఈ అంశము యొకు పరా ముఖ్యతను మనం 
చూడగలుగుతాము. హెబ్రర 2:5లో, అతడు “ర్ాబో వు కాలము”ను గూర్శు కీసీుత  మహ మలో 
తిర్శగశవచుుకాలము అని వరా శాడు. 6:5లో, “ర్ాబో వు యుగ సంబంధ్మ నై శకుత ల ప్రభావము”ను అతని 
శోీతలలో చాలా మంది అనుభవించార్ని అతడు సూచంచాడు. 9:11లో, కీసీుత ను గూర్శు “ర్ాబో వుచుని 
మేలులవిష్యమ ై” ప్రధానయాజకుడు అని వరా శాడు. 9:26లో, యియసు యొకు భూలోక ప్ర్శచర్య 
కాలమును “యుగముల సమాపిత ” అని సూచంచాడు. 10:1లో, కీీసుత  బలయర్పణ దావర్ా కల్వగశన 
ఆశీర్ావదములను “ర్ాబో వుచుని మేలులు” అని ప్రసాత వించాడు. మర్శయు 13:14లో, కీసీుత  అనుచర్మల 
యొకు తయది నిర్రక్షణను “ఉండబో వుచుని ప్టరణము” అని వివర్శంచాడు. అంతయదనిములను సూచంచద 
ఈ సుప్రస్టిదధ  మార్గములను తర్చుగా ఉప్యోగశంచుట ర్చయిత యొకు ఉదదేశయముకు ఈ అంశము ఎంత 
పరా ముఖ్యమ నైదో  తలెుప్ు ఒక సంగీహావలోకనమును ఇసుత ంది. 

హెబ్రర ప్తిరకలోని ప్ునర్ావృతమయియయ విష్యములలో యియసులో అంతయదనిములు అను 
విష్యము మీద ఉదాా టన ఉంది అని ఇప్పటివర్కు మనం చూశాము గనుక, ప్తిరకలో 
ప్ునర్ావృతమయియయ ర్ ండవ విష్యమును ఇప్ుపడు చూదాే ము: ర్చయిత యొకు వదేాంతప్ర్మ నై 
దృకపథములకు అతడచిున పాత నిబంధ్న మదేతయ. 

పరత నిబెంధన మద్ద తు 
అనకే ల కుల ప్రకార్ం, హెబ్రర ప్తిరకలోని ఉలేో ఖ్నాలు, దాదాప్ు 100 సార్మో  పాత నిబంధ్నను 

సూచసాత యి లేదా ఉప్యోగశసాత యి. పాత నిబంధ్న లేఖ్నములతో ఈ సంభాష్ణలు ర్చయిత యొకు 
ఉదదేశయముకు చాలా కలీకమ నైవి గనుక అతని ప్తిరకలోని ప్రతి ప్రధాన భాగములో కనిపిసాత యి. మర్శయు 
వాసతవంగా చెపాపలంటే, ఇవి ఎందుకు కీలకమ నైవో అరా్ం చదసుకోవడం అంత కష్రమేమి కాదు. హెబ్రర ప్తిరక 
యొకు ర్చయిత సాా నిక యూదుల సమాజము యొకు బో ధ్నలను సవాలు చదయుటకు, వార్ందర్మ 
ప్ర్శశుదధమ ైనదగిా ప్ర్శగణ ంచన ఒక సాధార్ణ ప్రతయని నివదేించాడు: అది పాత నిబంధ్న. 

వ్రసత విక నేపథయములు 
ఈ పాఠము యొకు ఉదదేశయముల కొర్కు, పాత నిబంధ్నలోని ఉలేో ఖ్నములను హెబ్రర ప్తిరక 

ర్చయిత ప్దద ప్దద ప్రసాత వించన ఐదు మార్గములను చూచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. మొదటగిా, 
అతడు పాత నిబంధ్న గీంథములోని వాసతవిక నపే్థయముల మీద దృషిరప టార డు. 

సులభంగా చెపాపలంటే, హెబ్రర లేఖ్నములలోని కొనిి చార్శతిరక వివర్ణలను జఞా ప్కం చదసుకొని, 
ర్చయిత కొనిి మాటలను ఉలేో ఖంచాడు. తర్మవాత అతడు క ైైసతవ విశావసమును గూర్శు 
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మాటాో డదడప్ుపడు ఆ వాసతవములను చదర్ాుడు. ఉదాహర్ణకు, ఆదికాండము 14:18లోని “మ లీుస్ట దెకు, 
షాలేముర్ాజు” యొకు అరా్ము హెబ్రర. 7:2లో “నీతి ర్ాజనియు” మర్శయు “సమాధానప్ు ర్ాజనియు” 
అతడు వివర్శంచాడు. తర్మవాత ఈ వాసతవిక నేప్థయము యియసు మర్శయు మ లీుస్ట దెకుకు మధ్య అతడు 
చదస్టని పల ల్వకను మ ర్మగుప్ర్చంది. 

మర్ొక ఉదాహర్ణగా, హెబ్రర. 12:20 మర్శయు 21లో, నిర్గమ. 19:12-13 మర్శయు 
దివతీయోప్దదశకాండము 9:19లో నివేదించబడని స్టన్ాయి కొండమీద ఇశాీయియలుకు కల్వగశన భయమును 
ర్చయిత నమోదుచదశాడు. తర్మవాత అతడు ఇశాీయియలు యొకు భయమును కీసీుత  అనుచర్మలు 
ప ందుకొను ప్ర్లోక యిరె్ూష్లేము యొకు ఆనందముతో భినిముగా చూపాడు. 

వ్ేద్ఘెంతపరమెైన ద్ృకుథములు 
ర్ ండవదగిా, పాత నిబంధ్నలో సాా పించబడి అతని దినములలో కూడా కొనసాగుచుని 

వేదాంతప్ర్మ ైన దృకపథములను ర్చయిత నమోదు చదశాడు. 
ఈ సందర్ుములలో, కవేలం చార్శతిరక సతయములను మాతరమే గమనించకుండా, హెబ్రర 

లేఖ్నములు ధ్ృవీకర్శంచన వదేాంతప్ర్మ నై నముకముల మీద ర్చయిత తన దృషిరని కేందీరకర్శంచాడు — 
దదవునిని గూర్శున నముకము మర్శయు దదవునితో సనిిహ త సంబంధ్ం కల్వగశయుని ఇతర్ 
విష్యములను గూర్శున నముకము. 

ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర. 1:5లో, ర్చయిత 2 సమూయియలు 7:14ను — లేదా దాని యొకు 
సమాంతర్ వాకయభాగమ ైన 1 దనివృతాత ంతములు 17:13ను — సూచంచాడు. అకుడ, దావీదు 
ర్ాజవంశములోని ప్రతి ర్ాజు కూడా దావీదు కాలము మొదలుకొని దదవుని “కుమార్మని”గా 
పిలువబడతాడు అని దదవుడు ప్రకటించాడు. 

హెబ్రర. 1:7లో, ర్చయిత కీర్తనలు 104:4ను ఉలేో ఖంచాడు, అకుడ దదవదూతలు వాయువులుగా 
వర్శణంచబడనివి. 

హెబ్రర. 2:6-8లో, అతడు కీర్తనలు 8:4-6ను ఉలేో ఖంచాడు. సృషిరయంతటి మీద కీసీుత తో పాటట 
దదవాదూతలుగాక మానవులు పాల్వంచువర్కు మాతరమ ేఅని దదవుడు మానవులను దూతలకంటే 
కొంచెము తకుువగా చదశాడని అతడు వాదించాడు. 

హెబ్రర 2:13, యిషె్యా 8:17, 18ను ఉలేో ఖసుత ంది. దదవుని ఆశీర్ావదములు అబరా హాము యొకు 
కుటటంబ్రకుల మధ్యనే ప్ంచబడతాయి గాని దదవాదూతల మధ్య కాదు అని ఈ వచనములు చబెుతాయి. 

హెబ్రర. 6:13, 14లో, ఆదికాండము 22:17లో దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్నను అతడు 
ఉలేో ఖంచాడు. తాను అతనితో చదస్టని వాగాే నము శాశవతమ నైది, మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న కాలముకు 
కూడా వాయపించబడింద ిఅని దదవుడు అకుడ చెపాపడు. 

హెబ్రర. 12:29లో, ర్చయిత దివతీయోప్దదశకాండము 4:24ను ఉలేో ఖంచాడు, మర్శయు దదవునిని 
దహ ంచు అగశిగా వివర్శంచాడు. దదవుడు కీసీుత లో ఇంకనూ దహ ంచు అగశి గానే ఉనాిడు అను తన 
బో ధ్నను బలప్ర్చడానికన అతడు ఈ విధ్ంగా ఉలేో ఖంచాడు. 

ఇటటవంట ిఉదాహర్ణలు హెబ్రర. 4:4-7, 8:5, 9:20, 10:30-31, 10:38, మర్శయు 13:5లో 
కూడా కనిపిసాత యి. ఈ వాకయభాగములనిిటలిో, పాత నిబంధ్నలో సాా పించబడని కొనిి వదేాంతప్ర్మ నై 
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దృకపథములు కొీతత  నిబంధ్న కాలములో కూడా కొనసాగాయని హెబ్రర ప్తిరక యొకు ర్చయిత 
ఉదాా టించాడు. 

హెబీ్ర పత్రీక రచయ్త, య్యసు పరత నిబెంధన కెంట్ ేగొపువ్రడు అని 
ఉద్ఘా టి్ెంచినపుటి్కీ, ఏ సమయెంలో కూడఘ పరత నిబెంధనను తకుీవ చసేి 
చూపిెంచలేద్ు, అద్ి గత్రెంచిపో య్నద్ి లేద్ఘ ద్ఘనిని సులభెంగర వద్ిలివ్ేయవచుి 
అని ఉద్ఘా టి్ెంచలేద్ు; ద్ఘనిని మనెం చద్ువనవసరెం లేద్ు; మనకు య్యసు 
ఉనఘాడు కద్ఘ అని చపెులేద్ు. అట్టవెంటి్ సూచన ఎకీడ కూడఘ లేద్ు. హెబీ్ర 
పత్రీక రచయ్త పీత్రచ ోట్ కూడఘ పరత నిబెంధనను అపరరమైెన గౌరవముతో 
చూస్రత డు; అద్ి ద్వేుని వ్రకయము అని అతడు అరాెం చేసుకునఘాడు. 
మరిముఖ్యముగర, య్యసు ఎవరు అను విషయమును సుషర ము చేసే పీత్రద్ఘనిని 
సిా రపరచదే్ి పరత నిబెంధన గొెంథమే. య్యసు పీధఘన యాజకుడు. పీధఘన 
యాజకుడు అెంటే్ ఏమిట్?ి అద్ి పరత నిబెంధనలో స్రా పిెంచబడిెంద్ి? అతడు ఒక 
నిరిద షర  బలిని అరిుస్రత డు. రకత ము అెంటే్ ఏమిట్ి? పీతయక్ష గుడఘరములోని అత్ర 
పరిశుద్ధ  సాలము  
అెంటే్ ఏమిట్ి? అవును, ఇపుుడు హెబీ్ర పత్రీకలో ఇద్ి పరలోక గుడఘరము, అయ్తే 
ఇద్ి ఇపుట్ికే భూసెంబెంధమెనై గుడఘరముగరను, తరువ్రత స్ొ లొమోను 
ద్ేవ్రలయముగరను స్రా పిెంచబడిెంద్ి. అనేకమైెన స్రా పనలు, వయకిత గత పీవరత న 
స్రా య్తో సహా, విశరవసము అను పరత నిబెంధన గురుత తో స్రా పిెంచబడఘ్ య్, 
ఉద్ఘహరణకు, హెబీ్ర. 11లో లేద్ఘ హెబీ్ర 3 చివరోా  అరణయములో రరలిపో య్న వ్రర ి
యొకీ చెడు ఉద్ఘహరణ. ఇవన్నా కూడఘ పరత నిబెంధనలో నుెండే 
తీసుకొనబడినవి. 

— డా. డి. ఎ. కార్ిన్ 

నైెత్రక బలధయతలు 
మూడవదగిా, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత న తైిక బాధ్యతలను పాటంిచుటను గూర్శు కూడా 

మాటాో డాడు. ఈ సందర్ుములలో, పాత నిబంధ్న కాలములో దదవుడు తన ప్రజల మీద కొనిి న తైిక 
బాధ్యతలను ఉంచాడు అని ర్చయిత చెపాపడు. మర్శయు ఈ బాధ్యతలు, కొీతత  నిబంధ్న కాలములోని 
దదవుని ప్రజలకు పరా మాణ కతలుగా ఉండాల్వ. 

ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర. 3:7-15లో, కరీ్తనలు 95:7-11 దదవునిప ై తిర్మగుబాటట చదయవదేని 
ఇశాీయియలుకు బో ధించనటటో గా అతడు సూచంచాడు. 

దదవుడు ఇశాీయియలును కమీశిక్షణలో ప టిరనప్ుపడు నిర్మతాిహప్డవదేని సామ తలు 3:11, 12 
హెచుర్శంచనటటో గా హెబ్రర 12:5, 6 చూపసిుత ంది. 

సామ తలు 4:26ను అనుసర్శంచ, ధ్ర్ుమార్గముకు కటటర బడ ిఉండాలని హెబ్రర 12:13లో తన 
పేరక్షకులను సూచంచాడు. 
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మర్శయు హెబ్రర 13:6లో, కరీ్తనలు 118:6-7ను ఉలేో ఖసూత , తన శోీతలు దదవునిలో తమ 
విశావసమును ఒప్ుపకోవాలని ర్చయిత కోర్ాడు. 

ఈ వాకయభాగములనిియు పాత నిబంధ్నలోని న తైిక బాధ్యతలు కీసీుత  అనుచర్మల విష్యములో 
కూడా కొనసాగుతయనివి అని సూచసుత నాియి. 

రరకడశరసత రమును గూరిిన పీవచనములు 
నాలుగవదిగా, ర్చయిత పాత నిబంధ్న గీంథములో నుండ ిఅనకేమ నై ర్ాకడశాసత రమును గూర్శున 

ప్రవచనములను ఉలేో ఖంచాడు. 
అనకే వాకయభాగములలో, పాత నిబంధ్న ర్చయితలు “అంతయదినములను” గూర్శు 

ప్రవచనములను చెపాపర్మ. ఇశాీయియలు చరె్ ముగశస్టనిప్ుపడు దదవుడు ఏమి చదసాత డో  మర్శయు దదవుని 
విజయవంతమ ైన ర్ాజయము ప్రప్ంచమంతటా ఎలా వాయపసిుత ందో  వార్మ వరా శార్మ. దదవుని యొకు తయది 
తీర్మపలు మర్శయు ఆశీర్ావదములు కీసీుత లో న ర్వరే్ుబడినవి అని చూపించుటకు ర్చయిత పాత 
నిబంధ్నలోని ర్ాకడశాసత ర ప్రవచనములను ఉప్యోగశంచాడు. 

ఉదాహర్ణకు, దివతీయోప్దదశకాండము 32:43 స్ట ప్ుర జంట్ లో, అనగా పాత నిబంధ్న యొకు 
గరీకు అనువాదములో అనువదంిచబడని విధ్ముగా హెబ్రర. 1:6 దానిని నివదేిసుత ంది. దదవుడు తన 
శతయర వులందర్శమీద తయద ివిజయము ప ందిన తర్మవాత దదవదూతలు వంగశ వినమాముగా నమసుర్శసాత యి 
అని ఈ వచనము చబెుతయంది. 

అదద విధ్ముగా, హెబ్రర 1:10-12లో, ర్చయిత కీర్తనలు 102:25-27ను ఉలేో ఖంచాడు. సృషిర 
యొకు ప్రసుత త ఏర్ాపటటలో, దదవదూతలు గొప్పగా గౌర్వించబడినవి, ఇవి చర్శతర ముగశంప్ులో నాశనము 
చదయబడతాయి అని ఈ వాకయభాగము తలె్వయజసేుత ంది. 

తన గొప్ప కుమార్మడెనై మ స్ట్ియ యొకు విశవవాయప్త  సార్వభౌమాధికార్మును గూర్శున దావీదు 
చదస్టని ప్రవచనము ఆయనను దదవదూతల కంటే ఉనితముగా హెచుసుత ంది అని చూపించుటకు హెబ్రర 
1:13 కీర్తనలు 110:1ను ఉలేో ఖసుత ంది. 

హెబ్రర 5:6 మర్శయు 7:17లో, ర్చయిత కరీ్తనలు 110:4ను సూచంచాడు. దావీదు యొకు గొప్ప 
కుమార్మడు తన ర్ాజయ యాజకతవమును తనకొర్కు సావధనీం చదసుకొనడు, కాని అతడు దానిని దదవుని 
నుండ ిస్ట్వకర్శసాత డు అనే ప్రవచనమును అతడు ఉదాా టించాడు. 

హెబ్రర 8:8-12లో, ర్చయిత యిర్రుయా 31:31-34ను సూచంచాడు. ఇశాీయియలు యొకు చెర్ 
తర్మవాత, దదవుడు మోషతేో చదస్టిన నిబంధ్న విష్యంలో మానవాళి యొకు వ ైఫలయమును కొీతత  నిబంధ్న 
అధగిమిసుత ంద ిఅని ఈ వచనములు ప్రవచసుత నివి. 

కీీసుత నందు చదయబడిన కొీతత  నిబంధ్న, బలుల యొకు తదుప్ర్శ అవసర్తను తొలగశసుత ంద ిఅని 
చూపించుటకు హెబ్రర 10:16, 17 మర్లా యిర్రుయా 31ని సూచసుత నాియి. 

హెబ్రర. 7:21, 10:37, మర్శయు 12:26లో హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత అంతయదనిములు, లేదా 
ఎసుటాలాజకల్ యుగమును గూర్శు ఇలాట ిప్రవచనములనే నివదేించాడు. 
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రరజవెంశీకుల ఆద్రశములు 
ఐదవదిగా, కరీ్తనల గీంథములో దావీదు వంశము కొర్కు సాా పంిచబడని అనకేమ నై ర్ాజవంశీకుల 

ఆదర్ిములను ర్చయిత సూచంచాడు. 
ఈ వాకయభాగములు దావీదు ర్ాజవంశములో ఉని ప్రతి ఒకుర్శకీ, విశావసము మర్శయు దదవుని 

ప్ర్శచర్య యొకు పరా మాణ కతలను వయకతప్ర్మసాత యి. అయితద, దావీదు యొకు పాత నిబంధ్న వార్సులు 
ఈ పరా మాణ కతలను అసంప్ూర్ణముగా మాతరమ ేచదర్మకోగల్వగార్మ. యియసు, దావీదు యొకు ర్ాజ 
గృహమునకు సంబంధించన ఆదర్ిముల యొకు అతయయనితమ ైన, ప్ర్శప్ూర్ణమ నై న ర్వరే్మపగా ఉనాిడు 
అని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఉదాా టించాడు. 

ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర 1:5లో, ర్చయిత కీర్తనలు 2:7 మర్శయు 2 సమూయియలు 7:14ను 
ఉలేో ఖంచాడు. దదవుడు, సామంత ర్ాజయములను పాల్వంచుటకు దావీదు యొకు వార్సుని తన ర్ాజర్శక 
కుమార్మనిగా అంగరకర్శంచాడు అని ఈ వచనములు సూచసాత యి. 

హెబ్రర 1:8, 9 కరీ్తనలు 45:6, 7ను ఉలేో ఖసుత ంది. ఈ ర్ాజ వివాహ కరీ్తన నీతిని పేరమించ, 
దుష్రతవమును దదవషించద ర్ాజవంశములోని ఒక ర్ాజును గౌర్వించడం దావర్ా అందర్శ మీద దదవుని 
పాలనను ప్రశంస్టిసుత ంది. 

హెబ్రర 2:11-12లో, ర్చయిత కరీ్తనలు 22:22ను సూచంచాడు. ఈ వచనములో, ఇతర్ 
ఇశాీయియలీయుల సమాజములో తన విమోచనము యొకు ఆనందమును ప్ంచుకొంటాను అని దావీదు 
ప్రమాణం చదశాడు. యియసు తన యొకు విమోచనమును అబరా హాము కుమార్మలతో ప్ంచుకొనుట దావర్ా 
ఈ ర్ాజవంశీకుల ఆదర్ిములను ప్ర్శప్ూర్ణముగా న ర్వరే్ాుడు అని చూపించుటకు ర్చయిత ఈ 
వచనమును ఉప్యోగశంచాడు. 

హెబ్రర 10:5-7లో, ర్చయిత కరీ్తనలు 40:6-8ను సూచంచాడు. ఈ వచనములలో, దావీదు 
జంతయబల్వ సాా నములో తన సర్వశర్రర్మును దదవునికన అంకనతం చదసాత నని ప్రమాణము చదశాడు. ఈ 
ఆదర్ిమునకు ఎసుటాలాజకల్ న ర్వేర్మపయిెనై, స్టిలువ మీద ఉనితమ నై బల్వగా అర్శపంచబడని 
యియసుకు ర్చయిత దనీిని ఆపాదించాడు. 

ఇప్పటివర్కు మనము యియసులో అంతయదినములు మర్శయు ర్చయిత యొకు వదేాంతప్ర్మ ైన 
దృకపథముకు పాత నిబంధ్న మదేతయ దృషార ా హెబ్రర ప్తిరకలోని ప్ునర్ావృతమయియయ విష్యములను 
చూశాము. ఇప్ుపడు మనము మూడవ ప్ునర్ావృత విష్యమును కుో ప్త ంగా చూడగల్వగ ేస్టిాతిలో 
ఉనాిము: ప్టటర దలను గూర్శున ర్చయిత యొకు ఉప్దదశములు. 

పట్టర ద్లను గూరిిన ఉపద్ేశములు 
హెబీ్ర పత్రీక యొకీ రచయ్త అనేక విధఘలుగర విశరవసములో పట్టర ద్లతో 
ఉెండమని తన శరొతలను ఉపద్శేెంచఘడు. పరత నిబెంధన గొెంథము నుెండి 
అనేకమైెన ఉలేా ఖ్నములు ఉనఘాయ్, ఇవన్నా ద్వేుడు తన ఉద్ేద శయములను 
కొనస్రగిెంచుచునఘాడు అని మరియు పీతేయకముగర ఈ అెంతయద్ినములలో, తన 
కుమారుని పెంపుట్ ద్ఘవరర కొనస్రగిెంచుచునఘాడు అని ఊహ ెంచుచునావి. 
హ ెంసను నమమకముగర సహ ెంచిన వ్రర ియొకీ ఉద్ఘహరణలు, పీతయేకముగర 
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హెబీ్ర. 11లో, పట్టర ద్లకు ఒక గొపు మాద్ిరిగర ఇవవబడనివి. మరియు 
ముఖ్యముగర, వ్రసత వెంగర చెపరులెంటే్, కీొసుత  తఘనే, “ఆయన ఎద్ుట్ ఉెంచబడని 
[మహ మ] కొరకు సిలువను భరిెంచఘడు,” పరలోకమును నిరకీ్షిసూత  ద్ఘని యొకీ 
అవమానమును అలక్షయము చశేరడు – ఇద్ి క రసైత వులు నేడు అనుసరిెంచుట్కు ఒక 
మాద్ిరిగర ఇవవబడిెంద్ి. 

— డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

హెబ్రర. 13:22లో, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన యొకు ప్తిరక అంతటనిీ “హచెుర్శకమాట” అను 
ప్దముతో సంగీహ ంచాడు అని మునుప్ట ిపాఠములో మనం చెపాపము. మీర్మ ల కనుంచు విధానము 
ఆధార్ముగా, హెబ్రర ప్తిరకలో సుమార్మ 30 సపష్రమ నై హచెుర్శకమాటలు ఉనాియి. మనము 
చూడబో వుచునిటటో గా, ప్రతి హెచుర్శకమాట ఒక నిర్శేష్రమ నై విష్యమును సపృశిసుత ంది, అయితద 
అవనిియు వాసతవిక శోీతలు కీీసుత కు నముకముగా ఉండు విష్యములో ప్టటర దల కల్వగశ ఉండాలని 
పిలచుటకు ర్ూప ందించబడనివి. 

మన పాఠములోని ఈ సమయములో, ప్టటర దలతో ఉండమని చెప్ుప ర్చయిత యొకు 
హెచుర్శకమాటలలోని ర్ ండు కనోష్రమ నై లక్షణములను మనం చూదాే ము. మొదటగిా, ర్చయిత తన శోీతల 
నుండ ిఆశించన ప్రతిసపందనల మీద కొనిి వాయఖ్యలను చదదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, ప్టటర దలతో 
ఉండాలని అతడు తన శోీతలను ఎలా పల ర తిహ ంచాడో  చూదాే ము. ర్చయిత తమ శోీతల నుండి ఆశించన 
ప్రతిసపందనలను మొదటిగా చూదాే ము. 

పీత్రసుెంద్నలు 
హెబ్రర ప్తిరక యొకు విశేష్మ ైన లక్షణములలో ఒకట ిర్చయిత తన శోీతలను పల ర తిహ ంచ వార్శ 

నుండ ిప ందని ప్రతిసపందనల యొకు విసాత ర్త. ఇప్ుపడు, కొీతత  నిబంధ్న గరకీు భాష్ వంటి పరా చీన భాష్ను 
గూర్శు మనం మాటాో డినప్ుపడు, నిర్శేష్ర వయకీతకర్ణల కొర్కు అరా్ములను గుర్శతంచడం ఎలోప్ుపడు 
అసాధ్యముగానే ఉంటటంది. కాబటిర , మనము సాపేక్షంగా సపష్రమ నై కొనిి ఉదాహర్ణలకు మాతరమ ేమన 
సంభాష్ణను ప్ర్శమితం చదదాే ము. సాధార్ణంగా చెపాపలంటే, ర్చయిత యొకు హచెుర్శకమాటలు తన 
ప్తిరకను భావోదదవగప్ర్ముగా, అంశప్ర్ముగా మర్శయు ప్రవర్తనప్ర్ముగా అనువర్శతంచుకొనునటటో  తన 
శోీతలను పల ర తిహ ంచాయి. వాసతవిక శోీతలు ప్టటర దలతో ఉండాలంటే, ఈ ప్ర్శప్ూర్ణ ప్రతిసపందల శేణీ  మీద 
శీదధ  చూప్డం చాలా అవసర్ం. 

మొదటగిా, హబె్రర ప్తిరక ర్చయిత తన శోీతలను విశావసము యొకు భావోదదవగ కోణములలో 
ఎలోప్ుపడు పల ర తిహ ంచాడు. హెబ్రర 3:8, 15లో అతడు ఇలా చెపాపడు, “మీ హృదయములను 
కఠశనప్ర్చుకొనకుడి.” అదద అధాయయములోని 13వ వచనములో మనము ఇలా చదువుతాము, “మీలో 
ఎవడును కఠశనప్ర్చబడకుండునటటో ... ప్రతిదనిమును ఒకనికొకడు బుదిధ  చపె్ుపకొనుడి.” ఈ 
వచనములతో పాటటగా, 4:1లో అతడు ఇలా చెపాపడు, “భయము కల్వగశయుందము” లేదా మర్శంత 
అక్షర్ారా్ంగా — మర్శయు ఈ సందర్ుములో ఉతతమముగా — “దదవుని యొకు విశాీంతిలో ప్రవేశించమేమో 
అను భయము కల్వగశయుందము.” తన శోీతలు సమయోచతమ నై సహాయము కొర్కు కృప్ ప ందునటటో  
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కృపాసనమునొదేకు వచునప్ుపడు “ధెైర్యముతో” లేదా నిర్ుయముతో ఉండాలని 4:16లో వార్శని 
హెచుర్శంచాడు. “సంప్ూర్ణ నిశుయత కల్వగశ, యథారా్మ నై హృదయముతో దదవుని సనిిధానమునకు 
చదర్ాల్వ” అని 10:22లో అతడు వార్శకన పలిుప్ునిచాుడు. మర్శయు 10:35లో అతడు వార్శని ఇలా 
హెచుర్శంచాడు, “మీ ధెైర్యమును” లేదా నముకమును “విడచిప టరకుడి”. 

ఈ భావోదదవగ ఉదాా టనలు హెబ్రర ప్తిరక ర్చయితకు చాలా ముఖ్యమ నైవిగా ఉనిప్పటికీ, అతడు 
తన వాకయభాగమును అంశప్ర్ముగా కూడా అనువర్శతంచుకోవాలని తన శోీతలను హెచుర్శంచాడు. తన 
యొకు పేరర్ేపతి మాటలు వార్శ వేదాంతప్ర్మ ైన స్టదిాధ ంతములను మర్శయు నముకములను ప్రభావితం 
చదయాలని అతడు ఆశించాడు. ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర. 2:1లో వార్మ వినిన సంగతయల విష్యములో “మర్శ 
విశషే్ జఞగతీత  కల్వగశయుండవల ను” అని శోీతలకు పలిుప్ునిచాుడు. 3:1లో, వార్మ “[తాము] ఒప్ుపకొనిన 
దానికన యియసుమీద లక్షయముంచాల్వ” అని అతడు హచెుర్శంచాడు. 6:1లో “కీసీుత నుగూర్శున 
మూలోప్దదశము మాని,” జఞా నములో మర్శయు బుదిధలో సంప్ూర్మణ లగుటకు సాగశపల వాలని అతడు వార్శని 
పల ర తిహ ంచాడు. 

ఆసకనతకర్ముగా, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఆర్ంభములో నిర్శేష్ర ప్రవర్తనాప్ర్మ ైన అంశములను 
ఉదాా టించలేదు. ఖ్చుతంగా చపెాపలంటే, అతని హచెుర్శకమాటలు సాధార్ణంగా ప్రవర్తనాప్ర్మ ైన 
ప్రభావములను కల్వగశయునివి, అయితద అతని యొకు సపష్రమ ైన ప్రవర్తనాప్ర్మ ైన బో ధ్నలు 
చాలావర్కు ప్తిరక యొకు చవర్పో  కనిపిసాత యి. హెబ్రర 12:16లో, “వయభిచార్శయిెనైను ఉండునమేో అనియు, 
జఞగతీతగా చూచుకొనుడి” అని అతడు తన శోీతలను హచెుర్శంచాడు. మర్శయు 13:1-19లో, ఆతిధ్యం, 
వివాహము, కీసీుత  నామమును ప్రకటించుట మర్శయు మంచ చదయుట వంటి అంశములను చర్శుంచాడు. 

హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన ప్తిరకకు తన శోీతలు సపందించాలని కోర్మకొన ేవివిధ్ మార్గములను ఈ 
హెచుర్శకమాటలు ఉదహర్శసాత యి. సపష్రంగా, వార్మ కీీసుత కు నముకమ నై స్టవే చదయాలన ేప్టటర దలతో 
ఉండాలంటే, వార్మ తమ భావోదదవగములను, భావనలను మర్శయు ప్రవర్తనలను జఞగతీతగా చూచుకోవాల్వ. 

హెబ్రర ప్తిరకీలోని హచెుర్శకమాటల యొకు ర్చయిత అనకే విధ్ముల ైన ప్రతిసపందనలను 
పేరర్పేించాడని మనం చూశాము. ఇప్ుపడు ప్టటర దలతో ఉండమని పలర తిహ ంచుటకు ర్చయిత సానుకూల 
మర్శయు ప్రతికూల పేరర్పే్ణలను ఎలా ప్రసుత తించాడో  చూడండి. 

పేీరేపణలు 
ఒక వ పై్ున, ర్చయిత తన అనేకమ ైన హచెుర్శకమాటలను సానుకూల పేరర్పే్ణలతో 

అనుసంధానప్ర్చాడు. ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర 4:13-16లో కీీసుత  నుండి కృప్ను మర్శయు సహాయమును 
ప ందుకొనుటను గూర్శు అతడు సూచంచాడు. మర్శయు 13:16లో, కొనిి కార్యములు దదవునిని 
సంతోష్ప డతాయనే జఞా నముతో తన శోీతలను పేరర్ేపించుట కొర్కు అతడు ప్రయతిించాడు. నముకముగా 
జీవిస్టేత  శాశవతమ ైన బహుమానం కలుగుతయంది అని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ప్దద ప్దద చెపాపడు. హెబ్రర 
10:35లో, ఉదాహర్ణకు, అతడు ఇలా చెపాపడు: 

కరబటి్ర  మీ ధెైరయమును విడిచిపటె్ర కుడి; ద్ఘనికి పీత్రఫలముగర గొపు బహుమానము 
కలుగును (హెబీ్ర 10:35). 
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అయితద, మర్పవ ైప్ు, హెబ్రర ర్చయిత తన శోీతలను హెచుర్శంచడానికన ప్రతికూల పేరర్పే్ణలను 
కూడా ఉప్యోగశంచాడు. ఈ హెచుర్శకమాటలు ప్రధ్మంగా దెైవ తీర్మప యొకు హచెుర్శకమాటలుగా 
ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర 2:2-3లో, దదవదూతలను తిర్సుర్శంచన వార్మ శిక్ించబడా్ ర్మ అని అతడు 
చెపాపడు. కాబటిర , కీసీుత లో ర్క్షణను విసుర్శంచన ఎవర్ ైనా దదవుని తీర్మప నుండి తపపించుకొంటాము అని 
ఎలా అనుకుంటార్మ? 6:4-8లో తపపిపల యిన ప్రతిఒకుర్మ “విజర్శజంప్బడ ిశాప్ము ప ందతగశనవార్మ” అని 
అతడు వార్శని హచెుర్శంచాడు. 10:26-31లో “నాయయప్ు తీర్మపనకు భయముతో ఎదుర్మచూచుటయు, 
విర్పధ్ులను దహ ంప్బో వు తీక్షణమ నై అగశి”ని గూర్శు అతడు వార్శని హెచుర్శంచాడు. 

హెబీ్ర పత్రీక యొకీ అెంశములలో ఒక గొపు అెంశము ఏమనగర పట్టర ద్లతో 
ఉెండవలసని ఆవశయకత. మనము హెబీ్ర పత్రీకను కవేలము ద్ఘని యొకీ 
హెచిరికలు మరియు ఉపద్శేములతో మాతీమే చద్విి, పట్టర ద్లతో ఉెండుమని; 
కొనస్రగుతూ ఉెండఘలని; వ్ెనుద్ిరిగే అవసరత లేద్ని, అయ్త ేక రైసత వ జీవితములో 
ముెంద్ుకు స్రగిపో వ్రలని హెబీ్ర పత్రీక రచయ్త వ్రరకిి ఉపద్శేసుత నఘాడని మనెం 
చెపులేము. ఇపుుడు అతడు ద్ీనిని ఎలా చశేరడు? సర,ే అతడు 
హెచిరికమాట్లను మరియు పోీ తఘసహకరమైెన మాట్లను చకీగర 
సమతులయపరచఘడని నేను అనుకుెంట్లను, మరియు ఇవి ఒకే నఘణమెు యొకీ 
ర ెండు వ్ెైపులు అయుయనావి. పద్ే పద్ే, పోీ తఘసహకరమైెన మాట్లకు సెంబెంధిెంచి, 
కీొసుత కు మరియు పరత నిబెంధన వయకుత లు, పీజలు మరియు నిబెంధనలకు మధయ 
ఉనా భినాతవము హెబీ్ర పత్రీకలో సుపీసది్ధ మైెనద్ిగర ఉెంద్ి. అతడు మోషే కెంట్ ే
గొపువ్రడుగర ఉనఘాడు; గొపు విశరొెంత్రని తెస్రత డు; అతడు గొపు యాజకుడుగర 
ఉనఘాడు; గొపు బలిగర ఉనఘాడు...మరోవ్ెపైు, హచెిరికలు కూడఘ ఉనఘాయ్. హెబీ్ర 
పత్రీకలోని హెచిరికలు క రసైత వ శరొతలను మరియు పరఠకులను అపీమతత ెం 
చేయడఘనికి పనిచేస్రత య్, “నేను పట్టర ద్లతో ఉెండకపో తే, నఘ ద్ృషిర ని కీసొుత మీద్ 
ఉెంచకపో తే, నేను ఆయనతో నడచుట్ కొనస్రగిెంచకపో తే, ఆయన వ్ెభైవములో 
మరియు మహ మలో — ఆయన మహ మగల పీభువు, మన మధయకు వచిిన 
గొపు పీధఘన యాజకునిగర — ఆయన ఏమైెయునఘాడో  అెంద్ునుబటి్ర , ఆయనకు 
వ్ేరుగర రక్షణ లేద్ు ... కరబటి్ర , ఈ ర ెండు కలసి స్రనుకూల పోీ తఘసహమును 
మరియు మనలను పెంద్మెులో పరిగిడునట్టా  చయేు, మన విశరవసమునకు కరత  
మరియు కొనస్రగిెంచువ్రడెనై య్యసు మీద్ మన కనుాలు నిలుపునట్టా  చేయు 
పీత్రకూల సహాయమును కూడఘ మనకు ఇస్రత య్. 

— డా. స్ట్రఫ న్ జ . వ లోం 

హెబ్రర ప్తిరక యొకు శోీతల యిడెల తీర్మపను గూర్శున హచెుర్శకలు ఎలోప్ుపడు వాయఖ్ాయతలను 
సమసయలో ప టార యి ఎందుకంటే నిజమ నై విశావసులు తమ ర్క్షణను పల గొటటర కుంటార్మ అనిటటో గా అవి  
మాటాో డుతాయి. ఈ కార్ణమును బటిర , హెబ్రర ప్తిరకలోని ఈ భాగములు, ఈ సమసయ మీద ఒక 
అభిపరా యమును లేదా మర్ొక అభిపరా యమును కల్వగశ ఉని క ైైసతవుల మధ్య ఎలోప్ుపడు సంఘర్షణలకు 
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కార్ణంగా ఉనాియి. ఈ వదేాంతప్ర్మ నై విష్యములను లోతయగా చర్శుంచడానికన సమయము 
అనుకూల్వంచకపలయినప్పటకిీ, ఈ విష్యము యొకు ర్ ండు ముఖ్యమ ైన అంశముల మీద 
వాయఖ్ాయనించుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. 

మొదటగిా, హబె్రర ప్తిరక ఒక సాంకేతికమ నై కీమబదధ వదేాంతశాసత రము కాదు అని మనం 
గమనించాల్వ. అనగా, లేఖ్నములు ఎలోప్ుపడు, ప్దములను, ర్క్షణను గూర్శున ప్దములను క ైసైతవ 
వేదాంతవేతతలు మర్శయు వదేాంత సాంప్రదాయముల కంటే చాలా భినిముగా ఉప్యోగశసాత యి. 
వాసతవంగా చెపాపలంటే, సంఘములోని ప్రతి శాఖ్ కొనిి వదేాంత ప్దములను లేఖ్నములో 
ఉప్యోగశంచన వివిధ్ మార్గముల కంట ేభినిముగా ఉప్యోగశసుత ంది. నిసిందదహమ నై వదేాంత 
వయవసాలు ఉండాలని మనం ఆశించనటోయితద ఈ ఆచర్ణను పాటించవలస్టినదద. అయినను, ప్దములు 
మర్శయు వయకీతకర్ణముల యొకు మన స ంత సంకుచతమ నై అరా్ములను హెబ్రర ప్తిరకలోకన చదవడం 
చాలా సులభం గనుక ఈ దృకపథము కూడా ప్రమాదకర్మ నైదద. హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత మత భరష్యర లుగా 
మార్శనవార్శని లేదా కీసీుత లో తపిపపల యినవార్శని గూర్శు వివర్శంచన విధానమును అరా్ం చదసుకొనిప్ుపడు 
ఈ ప్రమాదం మర్శముఖ్యముగా సపష్రం అవుతయంది. 

ఒకవ పై్ున, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత మతభరష్యర లు “నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడా్ ర్మ” అని ఎనిడు 
వివర్శంచలేదని గమనించడం సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. కొీతత  నిబంధ్న గీంథములో, ఈ ప్దము 
ఎలోప్ుపడు నిజమ నై విశావసుల కొర్కు కేటాయించబడింది. అయితద మర్పవ ైప్ు, కొీతత  నిబంధ్న 
కేటాయించకపలయినప్పటిక ీకూడా, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు ఎలోప్ుపడు నిజమ నై విశావసుల కొర్కు 
మాతరమ ేకటేాయించబడద కొనిి ప్దాలను ఉప్యోగశంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర 6:4-6లో, ర్చయిత 
ఇలా హెచుర్శంచాడు: 

ఒకస్రర ివ్ెలిగిెంపబడి, పరలోకసెంబెంధమైెన వరమును రుచిచూచి, పరిశుద్ఘధ తమలో 
పరలివ్రర ర, ద్వేుని ద్వియవ్రకయమును రరబో వు యుగసెంబెంధమైెన శకుత ల 
పీభలవమును అనుభవిెంచిన తరువ్రత తపుిపో [గలరు] (హెబీ్ర. 6:4-6). 

ఇకుడ ఉని సంకనోష్రత ఏమిటంటే, మనలో చాలామందిమి మన సాంకతేిక వదేాంత 
ప్దజఞలములో ఇవి మర్శయు ఇటటవంట ిఇతర్ వయకీతకర్ణములను కవేలము నిజమ నై విశావసులను 
గూర్శు వివర్శంచడానికన మాతరమే ఉప్యోగశసుత నాిము. ఇతర్ ఉదాహర్ణలలో హెబ్రర 10:29 వంటి 
వాకయభాగములు ఉనాియి, అకుడ మతభరష్యర లు నిబంధ్న ర్కతము దావర్ా “ప్ర్శశుదధప్ర్చబడిన”వార్శగా 
వర్శణంచబడా్ ర్మ. లేదా 10:32లో “వ ల్వగశంప్బడని”వార్శగా వర్శణంచబడా్ ర్మ. 

వాసతవానికన, వదేాంతవతేతలు ఎలోప్ుపడు “దృశయమ ైన సంఘము” అని పలిచుదానిలో పాలగగ న ే
వార్శకన ఇలాటి వయకీతకర్ణములు కొీతత  నిబంధ్నలో ఉప్యోగశంచబడతాయి. ఇది “అదృశయమ నై 
సంఘము”నకు లేదా నిజమ నై విశావసుల శర్రర్ముకు చాలా భినిముగా ఉంది. దృశయమ ైన 
సంఘములోని ప్రజలు బాహయప్ర్మ ైన సంఘములో సభుయలేగాని అంతర్ంగ సంఘములో సభుయలు కార్మ. 
సంఘములోని ఈ వయతాయసము ర్పమా 2:28, 29లో “బాహయమునకు — గరకీులో ఫనేర్పస్ (φανερός) — 
యూదుడెనైవాడు బాహయమునకు, శర్రర్ప్ర్మ ైన సునితి ప ందినవానికన, మర్శయు “అంతర్ంగమందు” — 
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గరీకులో కుీపలర స్ (κρυπτός) — హృదయమందు సునితిప ందినవార్శకన మధ్య భినితవమును పల ల్వ 
ఉంటటంది. 

ర్ ండవదగిా, మతభరష్రతవము వలన కలుగు దెవైిక తీర్మప అను ముప్ుప కవేలము హెబ్రర ప్తిరకకు 
మాతరమ ేప్ర్శమితమ నైది కాదని మనం ఎలోప్ుపడు జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. ఉదాహర్ణకు, 1 
కొర్శంథయీులకు 10:1-13 మర్శయు 2 పేతయర్మ 2:21, 22 వంటి లేఖ్నములలో ఇలాట ిహచెుర్శకలనే 
మనం చూసాత ము. మొతాత నికన, కీీసుత లో ర్క్ించు విశావసమును కల్వగశనవార్మ అంతము వర్కు సహ సాత ర్మ 
అని కొీతత  నిబంధ్న బో ధసిుత ంద.ి అయితద కీసీుత ను తృణకీర్శంచువార్మ, తమ విశావసము ర్క్ించు 
విశావసము కాదని నిర్ూపిసాత ర్మ. బదులుగా, వార్శ విశావసము కవేలము వదేాంతవతేతలు ఎలోప్ుపడు 
పిలచద “తాతాుల్వకమ నై” లేదా “వేష్ధార్ణ విశావసము”గా ఉంది. 1 యోహాను 2:19 ఈ మతభరష్యర లను 
ఇలా వివర్శసుత ంది: 

వ్రరు మనలోనుెండి బయలువ్ళాె్లరి గరని వ్రరు మన సెంబెంధులు కరరు; వ్రరు మన 
సెంబెంధుల ైతే మనతో కూడ నిలిచియుెంద్ురు; అయ్తే వ్రరెంద్రు మన 
సెంబెంధులు కరరని పీతయక్ష పరచబడునట్టా  వ్రరు బయలువ్ెళా్లరి (1 యోహాను 
2:19). 

ఏ సమయములోన ైనా, ఎవర్ నైా, క ైైసతవ విశావసము నుండి తొలగశపల తార్మ, వార్మ వాసతవానికన 
అదృశయమ ైన సంఘముకు సంబంధించన వార్మ కాదు అని నిర్ూపించుకుంటార్మ. 

హెబీ్ర పత్రీకలో ఐద్ు హెచిరిక వ్రకయభలగములు ఉనఘాయ్...ఈ ఐద్ిెంటి్కీ ఒకే 
బిెంద్ువు ఉెంద్ని మనలో చఘలామెంద్ి వ్రద్ిస్రత ము, కరబటి్ర  హెచిరికలకు, 
బహువచనము, ఒక ముఖ్య ఉద్ేద శయము ఉనాద్ని మనము చపెువచుి. మరయిు 
ఒక సవేకుని కొరకు, వ్రట్ ిఉద్ేద శయము సరళెంగర ఉెంద్ి. తన సమాజములో ఉనా 
పీత్ర ఒకీరు పట్టర ద్ల కలిగి కీొసుత ను వ్ెెంబడిెంచఘలి అని అతడు ఆశస్రత డు. 
ఇపుుడు, వ్రసత వ్రనికి, పీకటి్ెంచవలసని కొనిా బిెంద్ువులు అకీడ ఉనఘాయ్. ఇవి 
నిజమైెన హెచిరికమాట్లు. ఇవి సెంద్ేహమైెనవి కరద్ు. ఇవి భయము కలిగిెంచే 
విధెంగర రూపొ ెంద్ిెంచబడలేద్ు.... చెపువలసిన ఒక విషయెం ఏమిట్ెంట్,ే 
ఆద్వి్రరము ఉద్యమున ఒక సేవకుడు తన సెంఘముతో మాట్లా డు విధముగర 
అతడు వ్రరతిో మాట్లా డుతునఘాడు. అయ్తే అతడు సరవజ్ఞు డు కరద్ు. తన 
సెంఘములోని పీత్ర ఒకీర ియొకీ శరశవత సిా త్ర ఏమిట్ో అతనిక ితెలియద్ు. వ్రరు 
కీొసుత ను ఒపుుకొెంట్టనఘారు అని అతనిక ితెలుసు, అయ్తే వ్రసత వ్రనికి, కొొతత  
నిబెంధన వ్ేద్ఘెంతశరసత రములో, కరలమే తెలియపరుసుత ెంద్ి. అెంటే్, 1 యోహాను 
2:19లో మనము ఒక ఉద్ఘహరణను చూస్రత ము, వ్రసత వ్రనికి, విశరవసమును 
విడచిిపెటి్ర న వ్రరు, విశరవస సమాజమును విడచిిపెటి్ర , బయట్కు వ్ెళలా ట్ ద్ఘవర, 
వ్రరు నిజముగర మనలో ఒకరు కరద్ని నిరూపిస్రత రు; యోహాను చినా ఆసియాలో 
ఉనా —సెంఘముకు వ్రీ శరడు. కరబటి్ర , కీసొుత ను బలహాట్ముగర ఒపుుకొనే వ్రరిని 
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గూరిి అతడు మాట్లా డుట్ను ఇకీడ మనెం చూస్రత ము, కరని వ్రసత వ్రనికి, వ్రరకిి 
ఆయన తెలుస్ో  లేద్ో  కేవలము సమయము మాతీమే చెబుతుెంద్ి. 

డా. బాయర్శ జోస్టిో న్ 

హెబ్రర ప్తిరక యొకు విష్యములు మర్శయు ఆకృతి అను మన పాఠములో, ప్తిరకలోని 
ప్ునర్ావృతమయియయ విష్యములు యొకు మూడు అంశాలను మనం చూశాము. ఇప్ుపడు, మన 
పాఠములోని ర్ ండవ ప్రధాన అంశమును చూదాే ము: హెబ్రర ప్తిరక యొకు అలంకార్ర్ూప్క ఆకృతి. 

అలెంకరరరూపక ఆకృత్ర 

మునుప్టి పాఠములో మనము చూచనటటో గా, హెబ్రర ప్తిరక యొకు వాసతవిక శోీతలు హ ంసను 
ఎదుర్ొునుచునాిర్మ. సాా నిక యూదుల సమాజము యొకు అబదధ బో ధ్నలను హతయత కొన ేశోధ్న 
విసత ృతంగా ఉంది. మర్శయు తన శోీతలు ఈ అబదధ బో ధ్నల వలన కీసీుత  నుండ ితొలగశపల కుండా 
కొనసాగాలని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత వార్శని హచెుర్శంచాడు. కాబటిర , హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన 
ఉదదేశయమును న ర్వేర్ుడానికన తన ప్తిరక యొకు విష్యములను ఎలా అలాో డు? ఈ అలంకాలర్ూప్క 
ఆకృతి ఎలా కనిపసిుత ంద?ి 

హెబ్రర ప్తిరక యొకు అలంకార్ర్ూప్క ఆకృతిని అనకే సాా యిలలో మనం చూడవచుు, కాని మన 
ఉదదేశయముల కొర్కు, ప్తిరక యొకు ఐదు ప్రధాన భాగములను మనము చూదాే ము. కీసీుత కు 
నముకముగా ఉండాలని ర్చయిత తన శోీతలను ఎలా పల ర తిహ ంచాడో  అరా్ం చదసుకోడానికన ఈ భాగములు 
మనకు సహాయప్డతాయి: 

• 1:1-2:18లోని మొదటి ప్రధాన భాగము, దదవాదూతల ప్రతయక్షతలను గూర్శున 
నముకములను ఉదాా టసిుత ంది. 

• 3:1-4:13లోని ర్ ండవ ప్రధాన భాగము, మోషే అధికార్మును చర్శుసుత ంది. 
• 4:14-7:28లోని మూడవ ప్రధాన భాగము, ర్ాజతవ మ లీుస్ట దెకును గూర్శు 

మాటాో డుతయంది. 
• 8:1-11:40లోని నాలుగవ ప్రధాన భాగము, కొీతత  నిబంధ్న మీద దృషిరప డుతయంది. 
• 12:1-13:25లోని ఐదవ ప్రధాన భాగము, ఆచర్ణాతుకమ ైన ప్టటర దలను గూర్శు 

మాటాో డుతయంది. 

ద్ేవద్ూతల పీతయక్షతలు (1:1-2:18) 
తన శోీతలు శమీల మధ్యలో కూడా కీీసుత కు నముకముగా ఉండాలని వార్శని పల ర తిహ ంచుటకు 

హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఈ ప్రధాన భాగములను ఉప్యోగశంచాడు. 1:1-2:18లో దదవదూతల ప్రతయక్షతలను 
గూర్శు హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఎలా మాటాో డాడో  మొదటిగా చూదాే ము. 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి 

మన మునుప్ట ిపాఠములో మనం చపెిపనటటో గా, కుమాా న్ నుండ ివ లువడని అనకే యూదుల 
ర్చనలు, అదద విధ్ముగా ఎఫ స్ట్ మర్శయు కొలస్ట్ి వంటి ప్తిరకలు, మొదట ిశతాబేప్ు యూదుల 
సమాజములు దదవదూతలను, శకనతవంతమ నైవిగాను, తమ కంటే తకుువవార్శగా ఉని మానవులకు దెవై 
దర్ినములు తచెదు గొప్ప సృష్రములు అని నమాుర్ని సూచంచాయి. 

సాా నిక యూదుల సమాజము యొకు దృకపథములు బెైబిలులో నాటబడియునివి, అయితద అవి 
దదవదూతలకు ఇవవతగశనదానికంటే ఎకుువ గౌర్వమును ఇచాుయి. దదవాదూతలను గూర్శున ఈ 
అతీతమ నై ప్రశంస కీసీుత  అనుచర్మలలో ఒక తీవరమ ైన సవాలును లేవన తితంది. యియసు కవేలము 
మాంసము మర్శయు శర్రర్ము కల్వగశన సహజ మానవుడు అని అందర్శకీ తెలుసు. అలాంటప్ుపడు, 
దదవదూతల ప్రతయక్షతలకు గాక ఆయన (యియసు) చపెిపనదానిని ఎవర్ నైా ఎలా అనుసర్శంచగలర్మ? 

హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఈ సవాలుకు ఐదు మ టోలో సమాధానం ఇచాుడు. మొదటగిా, యియసు దెవై 
ప్రతయక్షత కల్వగశంచు దదవుని యొకు ఉనితమ నై మూలము గనుక తన శోీతలు యియసును 
అనుసర్శంచాలని హెబ్రర 1:1-4లో అతడు వరా శాడు. దదవుడు దదవదూతల దావర్ా మాటాో డాడు మర్శయు పాత 
నిబంధ్న చర్శతర దావర్ా కూడా మాటాో డాడు అని ర్చయిత గుర్శతంచాడు. అయితద, యియసు, 
అంతయదనిములలో ర్ాజతవ ప్రధాన యాజకునిగాను దదవుడు నియమించన వానిగాను, ప్రతయక్షతను 
తెచాుడని, అద ిదదవదూతల దావర్ా ఇవవబడిన ప్రతయక్షత కంటే ఉనితమ నైదని అతడు ఉదాా టించాడు. 

1:5-14లో, యియసు దదవుని యొకు అదివతీయ మ స్ట్ియతవ కుమార్మడు గనుక ఆయన 
దదవదూతల కంటే గొప్పవాడు అని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత వివర్శంచాడు. దావీదు కుటటంబము కొర్క ైన 
ఆదర్ిములను యియసు న ర్వేర్ాుడు అని అతడు చెపాపడు. దదవుని శతయర వులందర్శ మీద దదవుని 
మ స్ట్ియతవ కుమార్మని యొకు జయమును గూర్శున దావీదు ప్రవచనమును యియసు న ర్వేర్ాుడు. 
విర్మదధంగా చెపాపలంటే, దదవదూతలు, కీసీుత లో ర్క్ించబడనివార్శకన ప్ర్శచర్య చదయుటకు ప్ంప్బడనివార్ే 
తప్ప ఎకుువ కాదు అని అతడు నివదేించాడు. 

2:1-4లో, యియసు ఆర్ంభించన గొప్ప ర్క్షణను జఞగతీతగా ప్టటర కోవాలని ర్చయిత శోీతలను 
హెచుర్శంచాడు. ప్ూర్వము దదవదూతల దావర్ా ప్లుకబడని సందదశములను తిర్సుర్శంచుట వలన దదవుని 
శిక్షకు పాతయర ల ైయాయర్మ అని అతడు వార్శకన జఞా ప్కం చదశాడు. కాబటిర , మన ర్క్షణయిెైన కీసీుత  దావర్ా 
ప్రతయక్షప్ర్చబడిన గొప్ప ర్క్షణను వార్మ నిరో్క్షయము చదస్టినయిడెల, దదవుని తీర్మప నుండి తపపించుకొనే 
అవకాశము ఉందని అతని శోీతలు అనుకొనకూడదు. 

యియసు ఇప్ుపడు దదవదూతల మీద పాలకునిగా ఉనాిడు అని వివర్శంచుట దావర్ా హెబ్రర 2:5-9 
కీీసుత  ఆధపి్తయము మీద ఉని నముకముకు మదేతయ ఇసుత ంది. మర్శయు భవిష్యతయత లో విశావసులందర్ూ 
ఆయనతో కూడా కల్వస్టి వార్శని పాల్వసాత ర్మ. దదవుడు మనుష్యయలను తాతాుల్వకముగా దదవదూతలకంట ే
కొంచెము తకుువవానిగా చదశాడు, అయితద ర్ాబో వు ప్రప్ంచములో సృషిరయంతటినీ యియలుటకు వార్మ 
నిర్ణయించబడా్ ర్మ అని ర్చయిత నివదేించాడు. మానవులకు ఇవవబడిన ఈ తయది మహ మ దదవుని 
యొకు ర్ాజతవ ప్రధాన యాజకునిగా ప్ర్లోకములో కీసీుత  యొకు ప్రసుత త పాలనలో ఊహ ంచబడింది. 

మర్శయు చవర్శగా, హెబ్రర 2:10-18లో, యియసు అబరా హాము వార్సుడు అని ర్చయిత 
తెల్వయజేశాడు. మర్శయు యియసు తన మహ మను అబరా హాము సంతానముతో ప్ంచుకుంటాడు గాని, 
దదవదూతలతో కాదు. ర్చయిత ఈ భాగములో దావీదు మర్శయు యిెష్యాలను ఉలేో ఖంచాడు, తదావర్ా 
అబరా హాము యొకు వంశవృక్షముకు యియసు అనుబంధ్మును చూపించాడు. యియసు, తన 
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మానవతవములో, ప్డిపల యిన గొప్ప దూతయిెనై సాతాను యొకు శకనతని నాశనము చదశాడు అని కూడా 
అతడు వివర్శంచాడు. దదవదూతలను విడపిించుటకు ఇలా చదయలేదుగాని, అబరా హాము సంతానమును 
మర్ణ భయము నుండి విడపింిచడానికన చదశాడు. కీసీుత  యొకు మానవతవమే ఆయనను కృప్గల 
మర్శయు నముకమ నై ప్రధాన యజకునిగా, ప్రజల పాప్ముల కొర్కు పరా యశిుతతము చదయునటటో  
చదస్టింది. 

మోషే అధికరరము (3:1-4:13) 
హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత దదవదూతల ప్రతయక్షతలను గూర్శున యూదుల బో ధ్నలతో 

వయవహర్శంచుటను మనము చూశాము గనుక, ప్తిరకలో ర్ ండవ ప్రధాన భాగమును చూదాే ము. హెబ్రర 
3:1-4:13లో, మోషే అధకిార్మును గూర్శున సవాళోకు అతడు ప్రతిసపందించాడు. మోష ేవలే ఏ 
మనుష్యయడు కూడా ఇశాీయియలులో గౌర్వించబడలేదు. 

మోషేకు ఇవవబడిన గౌర్వమును బటిర , ఈ సాా నిక యూదుల బో ధ్నల విష్యమ ై మనం 
ఆశుర్యప్డకూడదు. కీీసుత తో సంబంధ్ం లేకుండా దదవుడు మోషే దావర్ా ప్రతయక్షప్ర్చన వాటనిిటనిి 
గ ైకొనాల్వ అని హెబ్రర ప్తిరక యొకు శోీతలను వార్మ సవాలు చదశార్మ. ఈ భాగములో మనము 
చూడబో వుచునిటటో గా, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత మోషేను కూడా గౌర్వించాడు. మోష ేదదవుని యొకు 
నముకమ నై దాసుడెైనప్పటకిీ, యియసు మర్ కుువ గొప్పవాడు, ఎందుకంటే ఆయన అంతయదనిములలో 
దదవుని యొకు ర్ాజతవ ప్రధాన యాజకునిగా ఉనాిడు. 

ప్తిరకలోని ఈ భాగము మూడు ప్రధాన భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది, వీటిలో ప్రతిదీ యియసు 
అధకిార్మును మోషే అధకిార్ం కంట ేగొప్పగా చూడాలని ఉప్దదశించద ఉప్దదశమును కల్వగశ ఉంది. మొదటి 
భాగమ ైన హెబ్రర 3:1-6, మోష ేకంటే యియసును ఎకుువ మహ మకు అర్ము నునిగా భావించాలని హెబ్రర 
శోీతలకు సపష్రంగా పలిుప్ునిసుత ంది. మోషే దదవుని ఇంటనిి, ప్రతయక్షగుడార్మును నిర్శుంచాడు అని ఈ 
భాగము చూపసిుత ంది. అయితద దదవుని యొకు ర్ాజతవ కుమార్మనిగా, యియసు, దదవుని గృహమ ైన 
సంఘమును పాల్వంచుచునాిడు. 

హెబ్రర 3:1-3ను వినండి, అకుడ ర్చయిత తన శోీతలను ఈవిధ్ముగా హచెుర్శంచుచునాిడు: 

య్యసుమీద్ లక్షయముెంచుము...ఈయన మోషేకెంట్ ెఎకుీవ మహ మకు అరుు డుగర 
య్ ెంచబడనెు (హెబీ్ర 3:1-3). 

యియసు, మోష ేవల న ేదదవునికన నముకముగా ఉనాిడుగాని, యియసు “ఎకుువ మహ మకు 
అర్ము డుగా” యిెంచబడా్ డు అని ర్చయిత ఉదాా టించాడు. 

ఈ వచనముల తర్మవాత, 3:7-19లో, ఇశాీయియలీయులు మోషే మీద తిర్మగుబాటట చదస్టనిటటో గా 
తన శోీతలు తమ హృదయములను కఠశనప్ర్చుకొనకుండ, తిర్మగుబాటట చదయకుండా ఉండాలని 
ర్చయిత వార్శని హచెుర్శంచాడు. మోషనేు అనుసర్శంచన వార్శలో చాలామంది దదవుని మీద తిర్మగుబాటట 
చదస్టని కార్ణమున వాగాే న దదశములోనికన ప్రవేశింప్లేదు అని చెప్ుపట దావర్ా ర్చయిత ఈ 
వయకీతకర్ణముకు మదేతిచాుడు. అదద విధ్ముగా, కీసీుత ను అనుసర్శంచువార్మ తమ ఆర్ంభ ఒప్ుపకోలును 
అంతము వర్కు ప్టటర కొనినటోయితద కీసీుత తో పాలుప్ంచుకొంటార్మ. అవిశావసమువలన ఇశాీయియలీయులు 
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వాగాే న దదశములోనికన ప్రవేశింప్లేదు; కీీసుత లో అవిశావసము కూడా ఆ ప్ర్యవసానమునే 
కల్వగశయుంటటంది. 

హెబ్రర 4:1-13లో, కీీసుత ను అనుసర్శంచుటకు మర్శయు మోషేను అనుసర్శంచుటకు మధ్య పల ల్వకను 
గూర్శు ర్చయిత వివర్శంచాడు. దదవుని విశాీంతిలో ప్రవేశించడానికన ప్రతి విధ్మ ైన ప్రయతిమును చదయాల్వ 
అని అతడు తన శోీతలను హచెుర్శంచాడు. పాత నిబంధ్న గంీథమును ఉప్యోగశంచ, దదవుని విశాీంతిలోకన 
ప్రవశేించుట ఇంకా భవిష్యతయత లోనే ఉంది అని అతడు వివర్శంచాడు. కాబటిర  దదవుని వాకయము ప్రతిదానిని 
ఆయన యిెదుట ఎలా బటరబయలు చదసుత ందో  గమనించ వార్మ జఞగీతతప్డాల్వ. వార్మ ల కు 
యొప్పచెప్పవలస్టనిద ిదదవునికే. మర్శయు అర్ణయములో ఇశాీయియలీయులను అనుసర్శంచక ఆయన 
విశాీంతిలో ప్రవేశించుటకు వార్మ జఞగతీతప్డాల్వ. 

మెలీీసెద్కెు యొకీ యాజకతవము (4:14-7:28) 
దదవదూతల ప్రతయక్షత మర్శయు మోషే అధికార్మును గూర్శు చర్శుంచన తర్మవాత, హెబ్రర 4:14-

7:28లో హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత మ లీుస్ట దకెు యొకు ర్ాజతవ ప్రధాన యాజకతవమును గూర్శున సాా నిక 
యూదుల బో ధ్లను సవాలు చదశాడు. 

మన మునుప్ట ిపాఠములో, కుమాా న్ వదే కనుగొనబడని 11Q మ లీుజ దెక్స లేదా ది మిదరా ష్ ఆన్ 
మ లీుజ దకె్స లోని వాకయభాగమును నమోదు చదశాము. ఈ వాకయభాగము మ లీుస్ట దకెును ఒక ప్ర్లోక 
వయకనతగా వర్శణంచంది, పరా యశిుతత  బలులు అర్శపంచడానికన మర్శయు దదవుని ర్ాజయములో ప్రవశేప టటర టకు 
అతడు అంతయదనిములలో అగుప్డతాడు అని స్ట లవిసుత ంది. సపష్రంగా చెపాపలంటే, వాసతవిక శోీతలలో 
కొందర్మ ఈ విధ్మ నై బో ధ్నను బటిర  సందదహ ంచార్మ. అంతయదనిములలో మ లీుస్ట దకెు కొర్కు నిర్రక్ించక, 
దదవుని యొకు ర్ాజతవ ప్రధాన యాజకునిగా యియసును వార్మ ఎందుకు అనుసర్శంచాల్వ? కాబటిర , యియసు 
మ లీుస్ట దకెు కమీంలో వచున నిజమ నై ర్ాజతవ యాజకుడు అని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తెల్వయజశేాడు. 

ఈ భాగము నాలుగు భాగములలో తదటప్ర్చబడుతయంది. మొదట ిమర్శయు మూడవ భాగములు 
మ లీుస్ట దకెు కంటే కీీసుత ను మర్శయికెుువగా హతయత కోవాలని శోీతలను హచెుర్శసుత నాియి, మర్శయు ర్ ండు 
మర్శయు నాలుగు భాగములు ఎందుకు హతయత కోవాలో చూపిసాత యి. 

హెబ్రర 4:14-16లో, వార్మ ఒప్ుపకొనిన విశావసమును గటిరగా ప్టటర కోవాలని తన శోీతలకు 
హెచుర్శకనిచుుటతో మ లీుస్ట దకెు అను అంశమును ర్చయిత ప్ర్శచయం చదశాడు. యియసు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై 
మానవుడు, పాప్ర్హ తయడు, ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ నై గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మర్శయు 
విశావసులకు దయను, కృప్ను అనుగీహ ంప్జేశాడు మర్శయు వార్శ అకుర్ సమయాలలో సహాయం 
చదశాడు అని చపె్ుపట దావర్ా అతడు వార్శని పల ర తిహ ంచాడు. 

5:1-10లో, మ లీుస్ట దెకు యొకు కమీములో యియసు దదవుని యొకు ర్ాజతవ ప్రధాన 
యాజకునిగా ఎలా అర్ుత ప ందాడో  హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత వివర్శంచాడు. యియసు తన విధదయత మర్శయు 
శీమ దావర్ా యాజకతవముకు అవసర్మ ైన అర్ుతలనిిటిని ప ందాడు. అయితద ఈ సాా నము కొర్కు 
తనుితాను పల ర తిహ ంచుకోలేదు. కీర్తనలు 2:7 మర్శయు కరీ్తనలు 110:4ను ఉలేో ఖసూత , మ లీుస్ట దకెులో 
ఇశాీయియలు ఉంచన నిర్రక్షణలు వాసతవానికన దావీదు వంశము దావర్ా న ర్వేర్ుబడతాయని ర్చయిత 
తెల్వయజేశాడు. కాబటిర , దదవుడద సవయంగా యియసును మ లీుస్ట దెకు కీమములో ర్ాజతవ ప్రధాన 



హెబ్రరయులకు వరా స్టిన ప్తిరక ర్ ండవ పాఠము: విష్యములు మర్శయు ఆకృతి 

-18- 

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

యాజకునిగా నియమించాడు. అందుకని, యియసు తనకు విధదయుల ైన వార్ందర్శ శాశవతమ నై ర్క్షణకు 
మూలము అయాయడు. 

హెబ్రర 5:11-6:12 అనునది పరా థమిక బో ధ్లను మించ ప్ర్శప్కవతలోకన నడవాలని హెబ్రర శోీతలను 
హెచుర్శంచద సుదరీ్ామ నై ఉప్దదశముగా ఉంది. కీసీుత  మర్శయు మ లీుస్ట దకెును గూర్శున తన చర్ును తన 
శోీతలు అరా్ం చదసుకోలేని స్టిాతిలో ఉనాిర్ని ర్చయిత ఒప్ుపకునాిడు. అయితద అరా్ం చదసుకొనే 
విష్యంలో ప్ర్శప్కువలు అవావలని తదావర్ా వార్మ మతభరష్రతవములోనికన ప్డిపల ర్ని అతడు వార్శని 
ప్ుర్శకొలాపడు. ఒక ేనిజమ నై ర్ాజతవ ప్రధాన యాజకుని యందు విశావసముంచు విష్యములో వార్మ 
విఫలమ తైద, పాప్మునకు ఏ బల్వ కూడా ఉండదు అని హెచుర్శంచాడు. ర్చయిత తన శోీతలప్టో ఎకుువ 
ఆశలు కల్వగశయునాిడు, అయితద వార్మ తమ సల మర్శతనమును మాని విశావసముని వార్శని 
అనుసర్శంచాల్వ మర్శయు దదవుడు వాగాే నము చదస్టినవాటిని ప ందుకొనుటకు సహనము కల్వగశ ఉండాల్వ. 

హెబ్రర 6:13-7:28లో, యియసు మ లీుస్ట దకెు యొకు ర్ాజర్శక యాజకతవముకు న ర్వేర్మప అను 
చర్ును ర్చయిత కొనసాగశంచాడు. ప్రతదయకముగా, యియసు యొకు ర్ాజర్శక యాజకతవము లేవీయుల 
యాజకతవమును మించపలయినది, లేదా అధగిమించనది అని అతడు వివర్శంచాడు. హెబ్రర ప్తిరక 
వరా యబడనిప్ుపడు, యిరె్ూష్లేము దదవాలయములో ఆర్ాధ్నలు కొనసాగుచునివి. యియసు యొకు 
మర్ణము దదవాలయములో అర్శపంచు లేవీయుల బలులను ముగశంచంది అను క ైైసతవ ప్రకటనకు ఈ 
వాసతవము తీవరమ నై సవాలును విస్టిర్శంది. ఈ సవాలుకు జవాబుగా, అంతయదనిములలో మ లీుస్ట దెకు 
బలులననిిటిని ముగశసాత డు అను సాా నిక యూదుల నముకముల మీద ర్చయిత నిర్శుంచాడు. అయితద, 
కీర్తనలు 110:4లో దదవుని వాగాే నము ఆధార్ముగా ముగశంచాడు, అకుడ, దావీదు యొకు గొప్ప 
కుమార్మడు, మ లీుస్ట దకెు కమీము చొప్ుపన నిర్తర్ం యాజకుడెై ఉనాిడు అని చెప్పబడింది. కాబటిర , 
యియసు లేవీయుల బలుల వయవసాను ముగశంచాడు. 

లేవీయుల యాజకతవము మీద యియసు ఆధపి్తయమును చూపించడానికన, ర్చయిత ఆదకిాండము 
14:20లో, మ లీుస్ట దెకు ఉనితమ నై వాడు అని చూపించుటకు అబరా హాము ప్దయివవంతయ చలోె్వంచన 
సంఘటనను నమోదుచదశాడు. కాబటిర , అబరా హాము యొకు సంతానమ నై లేవీ, అబరా హాము దావర్ా 
ప్రతీకగా అదద చదశాడు. కాబటిర , మ లీుస్ట దకెు కమీము చొప్ుపన ర్ాజతవ ప్రధాన యాజకునిగా, లేవీయుల 
యాజకతవమును అధిగమించడం కీసీుత కు సర్శయిెనైదద. లేవీయుల బలులు ఎనిడును ప్ర్శప్ూర్ణ 
పరా యశిుతతమును ఇవవలేవు, అయితద మ లీుస్ట దకెు ర్ాజర్శక యాజకతవప్ు న ర్వేర్మపగా కీసీుత  
అందర్శకొర్కు ఒకేసార్శ పరా యశిుతతము చదశాడు. 

పీసెంగికులకు మరియు బో ధకులకు, హెబీ్ర పత్రీకలో ఒక ఇషర మైెన భలగము 
ఏమిట్ెంట్ ేపరత నిబెంధనలోని ద్ఘద్ఘపు తెలియని యాజకుడెనై మెలీీసదె్ెకుతో 
య్యసు యొకీ పో లిక. ఈ పో లికకు ముెంద్ు, రచయ్త లేవీయుల యొకీ 
అహరోను యాజకతవముతో పో లాిడు. అహరోను యాజకతవము 
వెంశపరరెంపరయమైెనద్ిగర ఉెంద్ి; ఇద్ి తెండిీ నుెండి కుమారునికి మరియు లేవీ 
గోతీము నుెండి ఇవవబడుతుెంద్ి. య్యసు యాజకతవము అలా లేద్ు. ఆయన 
లేవీయుల వ్రరసుడు కరద్ు ఎెంద్ుకెంట్ ేఆయన ద్ఘవీద్ు గోతీము, అనగర యూద్ఘ 
నుెండి వచఘిడు. అహరోను యాజకతవము నఘశనమవుతుెంద్ి గనుక, అహరోను 
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యాజకతవము తెండిీ నుెండి కుమారునికి వ్ెళ్లళెంద్ి. ద్ీనికి విరుద్ధ ెంగర, య్యసు 
యొకీ యాజకతవము శరశవతమైెనద్ి. ఆయన యాజకతవము నిరెంతరెం 
ఉెండునద్ి; ఆయన అద్ే యాజకునిగర ఉనఘాడు ... మెలీీసెద్కెుకు యాజకుడయ్యయ 
మానవ హకుీ లేద్ు, కరని అతడు చరతీలోకి యాజకునిగర, ద్వేుడు 
నియమిెంచినవ్రనిగర పీవ్శేెంచఘడు, మరియు మాయమైెపో యాడు. య్యసు కూడఘ 
ఆవిధెంగరనే చశేరడు, మరియు ఆయన భూలోక పరచిరయ ముగిసిన తరువ్రత 
పునరుతఘా నుడెైన తరువ్రత పరలోకముకు ఆరోహణమయాయడు. 

—డా. అల్వవన్ ప్డలోి, అనువాదము 

హెబీ్ర పత్రీకలో ర ెండు యాజకతవములను గూరిి నమోద్ు చయేబడిెంద్ి. ఒకటి్ 
స్రెంపీద్ఘయ్క యాజకతవము, ఇద్ి అహరోను నుెండి ఆరెంభిెంచబడి, లేవీ గోతీము 
ద్ఘవరర కొనస్రగిెంచబడనిద్ి, లేవీయుల యాజకతవము. తరువ్రత పితరుల చరితీ 
యొకీ ఆరెంభములో కనిపిెంచ ేమెలీీసెద్ెకు యొకీ అస్రధఘరణమైెన 
యాజకతవము ఉెంద్ి, ఆయన అబలీ హాము కరలములో, పీభువు యాజకుడు, 
పీభువు యొకీ పీధఘన యాజకుడుగర ఉనఘాడు. య్యసును ఈ ర ెంట్ితో పో లాిరు, 
ఒక కోణెంలో లేవీయుల యాజకతవము కెంట్ ేగొపుద్ి అని చూపిెంచుట్కు, మరో 
కోణెంలో, పీధఘన యాజకునిగర మెలీీసెద్ెకు పీతేయకత యొకీ స్రరుపయతను 
చూపిెంచడఘనికి... ఆయన యాజకతవము శరశవతకరలముకు నియమిెంచబడిెంద్ి. 
మరియు మెలీీసెద్ెకు గూరిి మనకు తెలిసని విషయెం ఏమిట్ెంట్ ేఆయనకు 
తలాిద్ెండుీ లు లేరు; ఎట్టవెంటి్ జనన వృతఘత ెంతము లేకుెండఘన ేఆయన తెరమీద్ 
కనపడతఘడు; ఆయన అబలీ హాము కెంట్ ేగొపువ్రడు అబలీ హాము ఆయనకు అరుణ 
ఇచఘిడు, పద్ియవవెంతు ఇచఘిడు, మరియు తకుీవవ్రడు ఎకుీవవ్రనికి 
పద్యివవెంతు ఇస్రత డు...అయ్తే పీత్ర విషయములోను గొపుగర ఉనా మరియు 
యూద్ఘ మతమును, ఇశరొయ్యలు చరితీను రూపొ ెంద్ిెంచి, లేవీయుల 
యాజకతవమును తమ స్రవధనీములో కలిగిన పితరుల యొకీ అరుణ తీసుకొను 
ఆ పీధఘన యాజకతవపు పద్ధ త్ర, మెలీీసెద్ెకు యొకీ చితీెంలో కొనస్రగుతుెంద్ి. 
మరియు కీసొుత  యొకీ యాజకతవము, ఆ నూతన యాజకతవము, మెలీీసదె్ెకు 
నమూనఘ మీద్ అమలు చేయబడుతుెంద్ి. 

—డా. ఎడవర్్డ యం. కాయజర్శయన్ 

కొొతత  నిబెంధన (8:1-11:40) 
నాలగవ ప్రధాన భాగమ ైన హెబ్రర 8:1-11:40, కొీతత  నిబంధ్న మీద దృషిరప డుతయంది. ఇకుడ, హెబ్రర 

ప్తిరక యొకు ర్చయిత కొీతత  నిబంధ్న పాత నిబంధ్న కంట ేగొప్పది అని చర్శుంచుట దావర్ా కీీసుత  యొకు 
ఆధపి్తయమును దదవుడు నియమించన ర్ాజర్శక ప్రధాన యాజకునిగా వివర్శంచాడు. 
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“కొీతత  నిబంధ్న” అను ప్దము యిర్రుయా 31:31 నుండి వ లువడుతయంది. ఈ వచనములో, 
ఇశాీయియలు యొకు చెర్ ముగశస్టిన తర్మవాత అంతయదినములలో దదవుడు ఇశాీయియలు మర్శయు యూదాకు 
తయద ిప్ునర్మదధర్ణ నిబంధ్నను ఇసాత డని ప్రవకత ప్రవచంచాడు. ఈ ఎసుటాలాజకల్ నిబంధ్న యిెష్యా 
54:10లో మర్శయు యిహెెజేులు 34 మర్శయు 35 అధాయయములలో “సమాధాన నిబంధ్న”గా కూడా 
పిలువబడింది. కాబటిర , ఈ సమయములో, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత అంతయదినములలో మ లీుస్ట దకెును 
గూర్శున తన చర్ు నుండ ికొీతత  నిబంధ్నను గూర్శున చర్ుకు మార్ాడు. 

హెబ్రర ప్తిరక యొకు ఈ విభజన ఎనిమిది ప్రధాన భాగములుగా విభాగశంచబడింది. మొదటిగా, 
హెబ్రర 8:1-13 యియసు కొీతత  నిబంధ్నను ప్ర్లోకప్ు ర్ాజతవ ప్రధాన యాజకునిగా మధ్యవర్శతతవం చదసాత డు 
అను ఆలోచనను ప్ర్శచయం చదసుత ంది. 

1 మర్శయు 2 వచనములలో, “[అతడు] చెప్ుపచుని విష్యము”ను ర్చయిత సపష్రముగా 
తెల్వయజేశాడు. కీీసుత , ర్ాజతవ ప్రధాన యాజకుడు, “మనుష్యయడుకాక ప్రభువే సాా పించన నిజమ ైన 
గుడార్మునకు” ప్ర్లోకములో ప్ర్శచార్కుడె ైఉనాిడు అని అతడు వివర్శంచాడు. 

మర్పమాటలలో, భూమిమీద ఆ పాతరను న ర్వేర్శునద ిలేవీయుల ైన యాజకులు. అయితద వార్శ 
యాజకతవం ధ్ర్ుశాసత రము మీద ఆధార్ప్డనిదిగా ఉంది. పాత నిబంధ్నలో, మోషేతో చదయబడని 
నిబంధ్న భూమిమీద లేవీయుల యాజకతవమును సాా పించంది, అయితద ఇశాీయియలు పాప్ము వలన అద ి
విఫలమ ైపల యింది. 

భినిముగా, యిర్రుయా 31లోని  కొీతత  నిబంధ్న విఫలమవవదు ఎందుకంటే, హెబ్రర 8:6 ఈ 
విధ్ముగా చెబుతయంది: 

అద్ి మరిఎకుీవ్ెనై వ్రగరద నముల మీద్ స్రా పిెంచబడిెంద్ి (హెబీ్ర 8:6). 

ఈ “మర్శఎకుువ వాగాే నములు” దదవుని ప్రజలకు ప్ర్శప్ూర్ణ మార్మమనసుిను కల్వగశసాత యి 
మర్శయు తమ పాప్ములకు అంతిమ శాశవత క్షమాప్ణను అనుగీహ సాత యి. 

హెబ్రర 9:1-28లో, యియసు యొకు ర్ాజతవ యాజకతవము లేవీయుల యాజకతవము కంట ే
గొప్పద ిఅని ర్చయిత వివర్శంచాడు. దదవుని ప్ర్లోకప్ు దదవాలయమును పల ల్వ ఉండద లక్షణములను 
వ లోడచిదయు మోషే యొకు భూసంబంధ్మ నై ప్రతయక్షగుడార్ప్ు అమర్శకను ప్రసాత వించుట దావర్ా అతడు 
ఈ భాగమును ఆర్ంభించాడు. అంతదకాకుండా, పరా యశిుతతప్ు దినమును గూర్శు లేవీయకాండము 
16:34లో ఆజఞా పించబడిన యాజక కార్యములను అతడు వివర్శంచాడు. భూసంబంధ్మ ైన దదవాలయము 
యొకు బలులు పాప్ సమసయను సంప్ూర్ణంగా ప్ర్శష్ుర్శంచలేవు గనుక ప్రతి సంవతిర్ం అవి 
ప్ునర్ావృతం చదయబడాల్వ అని ఇది తెల్వయజేసుత ంది. ఈ బలులు చర్శతర అంతయదనిములలో ముగశంప్ుకు 
చదర్వేర్కు ఏర్ాపటట చదయబడనివి — హెబ్రర 9:10లో అతడు దనీిని “దదిుే బాటట జర్మగు కాలము” అని 
పిలచాడు. తర్మవాత, హెబ్రర 9:11లో అతడు ఇలా చెపాపడు: 

అయ్తే కీసొుత  రరబో వుచునా మేలులవిషయమైె పీధఘనయాజకుడుగర వచఘిడు 
(హెబీ్ర. 9:11) 
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కీీసుత యందు విశావసము కల్వగశనవార్మ ఆయన యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై యాజకతవ అర్పణ దావర్ా 
పాప్ము నుండ ివిమోచంచబడా్ ర్మ గనుక ప్ర్లోకములోని కృపాసనము యొదేకు ప్రవేశము 
కల్వగశయునాిర్ని ఈ వచనము ఉదాా టిసుత ంది. 

పరత నిబెంధనలోని బలుల వయవసా మరయిు పరపమునకు య్యసు యొకీ 
పరీయశితత మును గూరిి హెబీ్ర పత్రీక రచయ్త ఇచిిన ఒక విరుద్ధ త ఏమిట్ెంట్,ే 
పరత నిబెంధనలోని బలుల వయవసాలో యాజకుని పని పూరిత  కరలేద్ు. యాజకుడు 
పరపమునకు పద్ే పద్ే బలులు అరిుెంచవలసి వచిిెంద్ి. మరయిు రచయ్త చపెేు 
విషయెం ఏమిట్ెంట్ే, ఆ పని పరపము పరహిరిెంచబడడఘనికి అవసరమైెన వ్రట్ిని 
సెంపూరణ ెంగర పూరిత  చేయద్ు, అయ్తే య్యసు పని సెంపూరణ ెంగర పూరిత  చసేుత ెంద్ి. 
వ్రసత వెంగర చెపరులెంటే్, య్యసు గొపు పీధఘన యాజకునిగర ఉనఘాడు, ఆయన పరప 
విమోచన కొరకు తనుాతఘను అరిుెంచుకునఘాడు, ద్వేుని కుడిపరరశవమున 
కూరుినఘాడు, అయ్తే ఇెంకర చేయవలసని పని మిగిలియునాెంద్ున పరత 
నిబెంధన యాజకులు తమ కరళళమీద్ నిలబడఘ్ రు. అయ్తే య్యసు కూరుినఘాడు, 
మరియు హెబీ్ర పత్రీక రచయ్త ద్ీనిని ఇలా వివరిెంచఘడు, ఆయన పని 
పూరత య్పో య్ెంద్ి, పరపము విమోచిెంచబడిెంద్ి, అద్ి ముగిసిెంద్ి. 

—డా. కాన ్టంటెలరన్ కాంప ెల్ 

యియసు యొకు బల్వ ఎందుకు అవసర్మ ైనదో ర్చయిత వివర్శంచాడు. ఆయన సంకలపము అను 
ఉదాహర్ణను ఉప్యోగశంచాడు. ఒక మర్ణము దావర్ా సాధార్ణమ ైన సంకలపములు 
ఆర్ంభించబడతాయి. మోషే నిబంధ్న మర్ణము మర్శయు ర్కతముతో ఆర్ంభించబడింది. కాబటిర , కొీతత  
నిబంధ్న కూడా మర్ణము మర్శయు ర్కతముతోన-ేదదవుని ప్ర్లోక సాా నములోని అంతర్ంగ 
దదవాలయములోని కీసీుత  ర్కతము దావర్ా ఆర్ంభించబడాల్వ అని ర్చయిత ఆలోచంచాడు — అయితద ఈ 
సందర్ుములో, “సంకలపము” యొకు సావసాాము క్షమాప్ణయిెై ఉంది. కాబటిర , యియసు బల్వ యొకు 
ర్కతము దావర్ా కడుగబడదవర్కు క్షమాప్ణ అనదేి ఇవవబడదు. హెబ్రర 9:26లో ర్చయిత దీనిని గూర్శు 
ఇలా చెపాపడు: 

అయ్తే ఆయన యుగముల సమాపిత యెంద్ు తనుాతఘనే బలిగర 
అరిుెంచుకొనుట్వలన మనుషుయలొకీస్రరే మృత్రపొ ెంద్వల నని నియమిెంపబడనెు 
(హెబీ్ర 9:26). 

యియసు అనేకుల పాప్ముల కొర్కు ఒకుసార్ే అర్శపంచబడా్ డు ఎందుకంట ేఆయన ర్కతము 
మనుష్యయలు నిర్శుంచన దదవాలయము మీద పలర క్ించబడదు. తనుితాన ేబల్వగా అర్శపంచుకొనుటవలన 
ఆయన ప్ర్లోకములో ప్రవేశించాడు. యిర్రుయా 31:34లో దదవుడు ఇలా వాగాే నం చదశాడు: 

నేను వ్రరి ద్ో షములను క్షమిెంచి వ్రర ిపరపములను ఇక ననెాడును జఞు పకము 
చేసకిొనను (య్రీమయా 31:34). 
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యియసు ఆయన ప్రజలను తీర్మపలోకన తీసుకుర్ాకుండునటటో  విమోచన కయీధ్నముగా 
అర్శపంచబడనెు. కీసీుత  ర్ ండవసార్శ ప్రతయక్షమవుతాడు, అయితద పాప్ములను భర్శంచుటకు కాదు అను 
వాకయముతో ర్చయిత ఈ భాగమును ముగశంచాడు. ఆయన వచునప్ుపడు, ఆయన కొర్కు 
కనిప టటర కొనియుండువార్శని సంప్ూర్ణ ర్క్షణలోనికన యియసు నడపిిసాత డు. 

హెబ్రర 10:1-18 మోష ేనిబంధ్నను కొీతత  నిబంధ్నతో పల లుుతయంది. కొీతత  నిబంధ్నలో, యియసు 
యొకు ప్రధాన యాజకతవము పాప్మునకు తయద ిక్షమాప్ణను తెచుందని ఇకుడ ర్చయిత నొకను 
చెపాపడు. పరా యశిుతత  దినము యొకు బలులు వార్శషక పాప్ములను జఞా ప్కం చదసాత యి గాని, 
పాప్ములను ప్ర్శహర్శంచలేవు అని అతడు ప్ునర్ావృతం చదశాడు. జంతయబలులు దదవునిని 
సంతోష్ప టరవు అని అతడు గుర్శతంచాడు. కరీ్తనలు 40లో అతడు దావీదును ఉలేో ఖంచాడు, అకుడ దావీదు 
ఒక ఆదర్ిముగా తనుితాను దదవునికన అర్శపంచుకునాిడు. యియసు స్టలిువమీద బల్వయగుట దావర్ా ఈ 
ఆదర్ిమును న ర్వరే్ాుడు అని అతడు వివర్శంచాడు. లేవీయుల బలులు పాప్ము యొకు తయది 
క్షమాప్ణను తీసుకుర్ాలేదు, దదవుడు తన ప్రజల యొకు పాప్ములను క్షమిసాత డు అని కొీతత  నిబంధ్నను 
గూర్శున యిర్శుయిా ప్రవచనం వాగాే నం చదసుత ంది. యియసు దానిని న ర్వేర్ాుడు. కాబటిర  జంతయబలుల 
యొకు అవసర్త ఇక లేదు. 

హెచుర్శకమాటలలోని నాలుగు భాగములలో హెబ్రర 10:19-23 మొదటి భాగముగా ఉంది. 
మొదటగిా, తన శోీతలు దదవుని దగగర్కు వచు తమ నిర్రక్షణను గటిరగా ప్టటర కోవాలని ర్చయిత వార్శని 
పిలచాడు. కీసీుత , ఆయన ర్కతము దావర్ా, అతి ప్ర్శశుదధ సాలములోనికన ప్రవేశము కల్వపంచాడని అతడు 
వివర్శంచాడు. ఇప్ుపడు, 23వ వచనము మనకు స్ట లవిసుత నిటటో గా, దదవుడు నముదగశనవాడు గనుక 
వార్మ “నిర్రక్షణ విష్యమ ై [వార్మ] ఒప్ుపకొనినది నిశులముగా ప్టటర కోవాల్వ.” 

10:24-31లో, “పేరమ చూప్ుటకును మర్శయు సతాుర్యములు చదయుటకును” ఒకర్శనొకర్మ 
పల ర తిహ ంచుకోవాలని ర్చయిత తన శోీతలను హచెుర్శంచాడు. వార్మ సమాజముగా కూడుకోవాలని, 
తీర్మప దనిము సమీపించుటను చూచనకొలద ిమర్శయికెుువగా ఆలాగు చదయాలని అతడు చెపాపడు. 
“దదవుని కుమార్మని పాదములతో తరొ కను,” నిబంధ్నా ర్కతమును అప్వితరమ నైదిగా యిెంచ, కృప్కు 
మూలమగు ఆతును తిర్సుర్శంచన వార్శ కొర్కు వేచయుని దండన యొకు తీవరతను గూర్శు అతడు 
వివర్శంచాడు. అతడు చపెిపనటటో గా, దదవుడు తన ప్రజలకు తీర్మపతీర్ముతాడు. 

హెబ్రర 10:32-35లో, ప్ూర్వప్ుదినములు జఞా ప్కము తచెుుకొనుడ ిమర్శయు ధెైర్యము 
విడచిప టరకుడి అని ర్చయిత తన శోీతలకు పలిుప్ునిచాుడు. ర్ాబో వు కాలములో నితయ సావసాాములు 
ఉనివని వార్శకన తలెుసు గనుక ప్ూర్వదినములో వార్మ సవచఛందంగా మర్శయు ఆనందముగా బాధ్లను 
అనుభవించార్ని అతడు వార్శకన జఞా ప్కం చదశాడు. వార్మ ఇలాన ేకొనసాగశతద, గొప్ప బహుమానం 
ప ందుకుంటార్మ. 

మర్శయు హెబ్రర 10:36-39 దదవుని చతతము జర్శగశంచుటలో ప్టటర దలతో ఉండమని శోీతలను 
పల ర తిహ సుత ంది. తయద ితీర్మపలను మర్శయు ఆశీర్ావదములను తచెుుటకు దదవుడు వసుత నాిడని వార్శకన 
జఞా ప్కం చదయుట దావర్ా అతడు ఈ వయకీతకర్ణముకు మదేతిచాుడు. విశావసము దావర్ా జీవించుట నుండి 
తొలగశపల యిన వార్శనిబటిర  దదవుడు సంతోషించడు అని అతడు వార్శని హచెుర్శంచాడు. అయితద హెబ్రర 
10:39లో అతడు ఇలా చెపాపడు: 
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అయ్తే మనము నశెంచుట్కు వ్ెనుకతీయువ్రరము కరము గరని ఆతమను 
రక్షిెంచుకొనుట్కు విశరవసము కలిగినవ్రరమైె యునఘాము (హెబీ్ర 10:39). 

సర,ే ఈ యూద్ుల ైన విశరవసులు అలసిపో యారు, వ్రరు సొ్ మమసిలాిపో యారు, 
వ్రరు హ ెంసిెంచబడఘ్ రు అని సుషర మౌతుెంద్ి — పీపెంచవ్రయపత ెంగర క రైసత వులెంద్రికీ 
మరియు చరితీయెంతట్ల సెంఘముకు చఘలా సరిపడనిద్ి — అయ్తే వ్రరు 
అలసిపో య్ విశరవసములో కద్లిెంచబడుతునఘారు. కరబటి్ర , వ్రరు తమ ఇెండాను 
ద్ో చుకునఘారు. అపుట్విరకు హతమారేి విధెంగర అయ్తే ఎట్టవెంటి్ హ ెంస 
కూడఘ లేద్ు, కరన్న అద్ి ఆ అెంచులో ఉనాట్టా  కనిపసిుత ెంద్ి, కరబటి్ర  వ్రర ి
విశరవసముకు చఘలా సవ్రళలా  ఉనఘాయ్, వ్రరు వ్నెుద్ిరిగి తమ పరత జీవితముకు 
త్రరివి వ్ెళా్లపో డఘనికి అనేక కరరణములు ఉనఘాయ్. మరియు వ్రరు య్యసును 
విశవసిెంచుట్కు సమీపిెంచిన కొొతత  నిబెంధనకు కట్టర బడి ఉెండఘలని వ్రరిని 
పోీ తసహ సూత  రచయ్త వ్రరకిి వ్రీ శరడు. 

—డా. ఎర్శక్స థోయిెన్ి 

ఈ హచెుర్శకల యొకు శీర్శషక తర్మవాత, 11:1-40లో, ర్చయిత తన ప్తిరకలో ర్క్ించు 
విశావసమును గూర్శు మాటాో డాడు. హెబ్రర ప్తిరక శోీతలు ప్ూర్వదినములలో హ ంస అనుభవించార్ని 
మర్శయు మర్శంత ఆవశయకతను ఎదుర్ొునాిర్ని ముందద మనం చెపాపము. కాబటిర , కష్ర సమయములో 
వ నకను తగశగపల ని విశావసము వార్మ కల్వగశ ఉండాలని ర్చయిత వార్శని ప ర తిహ ంచాడు. 

పాత నిబంధ్న గీంథములో కష్రసమయములలో కూడా సహనముతో నముకముగా ఉని 
వయకుత ల యొకు సుదరీ్ా జఞబితాను ఇచుుట దావర్ా అతడు తన అరా్మును ఉదాహర్శంచాడు. వార్శ 
జీవితకాలములలో, ఈ నముకసుత లు వాగాే నము చదయబడని దానిని ప ందుకోలేదు ఎందుకంటే దదవుని 
వాగాే నము భవిష్యతయత కు సంబంధించనది. అయితద, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత వివర్శంచనటటో గా, కీీసుత  తిర్శగశ 
వచునప్ుపడు ర్చయిత మర్శయు అతని శోీతలు ప్ర్శప్ూర్మణ లు అవుతార్మ. 

ఆచరణఘతమకమెైన పట్టర ద్ల (12:1-13:25) 
చవర్శ ప్రధాన భాగమ నై హెబ్రర 12:1-13:25, ఆచర్ణాతుకమ నై ప్టటర దలను గూర్శు వివర్శసూత  హెబ్రర 

ప్తిరకను ముగశంప్ుకు తసెుత ంద.ి ఈ భాగములో సుదరీ్ామ నై హెచుర్శకమాటలు మర్శయు వివర్ణలు 
ఉనాియి. మన ఉదదేశయముల కొర్కు, ఈ హెచుర్శకలను మనం సంగహీ ంచుదాము. 

హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన ప్తిరకను ముగశంచడానికన కొనసాగుచుండగా, అతడు జీవితములోని 
కొనిి ప్రతదయకమ ైన కోణములను గూర్శు వివిధ్ హెచుర్శకలను జఞర్రచదశాడు. అనకే సందర్ుములలో, ఇది 
ప్తిరకలో అతయంత ఆచర్ణాతుకమ ైన భాగముగా ఉంది ఎందుకంటే, తన శోీతలు అనుసర్శంచాలని అతడు 
ఆశించన ప్రవర్తనల మీద ఇది ప్రతదయకముగా దృషిరప డుతయంది. కీీసుత  అనుచర్మలుగా వార్మ అనుభవించన 
గొప్ప ఆశీర్ావదముల దర్ినముతో శోీతలను పల ర తిహ ంచుటకు మర్శయు పేరర్పేించుటకు ర్చయిత ఒక 
అవకాశమును కూడా తీసుకునాిడు. 
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ఈ హచెుర్శకమాటలు ఐదు సాధార్ణ భాగములుగా వర్రగకర్శంచబడతాయి చవర్శగా ముగశంప్ు 
ఉంటటంది. హెబ్రర 12:1-3లో, ఒక ప్ందమెులో వలే, తన శోీతలను ప్టటర దలతో ఉండుమని ర్చయిత 
హెచుర్శంచాడు. వార్మ పాప్మును విడచిప టటర ట దావర్ా మర్శయు కీీసుత  వ పై్ు చూచుట దావర్ా వార్మ దీనిని 
చదయగలర్మ. 

హెబ్రర 12:4-13, శోీతలు తమ కష్రములను దదవుని నుండి వచుు ఒక తండిర కమీశిక్షణగా 
సహ ంచాల్వ అని హచెుర్శసుత ంది. ర్చయిత ఈ దృకపథముకు సామ తలు 3:11, 12ను ఉలేో ఖంచుట దావర్ా 
మదేతిచాుడు. దదవుని శిక్షణ “నీతియు సమాధానకర్మ ైన ఫలమిచుును” అని అతడు వివర్శంచాడు. 
కాబటిర , వార్మ తమనుతాము బలప్ర్చుకోవాలని మర్శయు బాధ్ వలన బలహనీప్డవదేని అతడు వార్శని 
పల ర తిహ ంచాడు. 

హెబ్రర 12:14-17లో, ఒకర్శనొకర్మ పల ర తిహ ంచుకోవాలని అతడు మర్లా తన శోీతలను 
పల ర తిహ ంచాడు. సమాధానముతోను మర్శయు ప్ర్శశుదధతతోను జీవించాలని అతడు వార్శని 
హెచుర్శంచాడు. ఎవవర్మ కూడా ప్డిపల కుండా లేదా ల ైంగశక అన ైతికత కల్వగశ ఉండకుండా ఉండునటటో  వార్మ 
జఞగతీతప్డాల్వ. తన వార్సతవప్ు హకుులు వదులుకుని ఏశావు ఉదాహర్ణను ప్రసాత వించుట దావర్ా ఇది 
ఎంత పరా ముఖ్యమో అతడు వివర్శంచాడు. 

హెబ్రర 12:18-29లో, కీీసుత లో వార్మ ప ందని ఆశీర్ావదములను బటిర  కృతజాుల ై ఉండుమని ర్చయిత 
తన శోీతలను హచెుర్శంచాడు. అతని శోీతల యొకు ఆతులను ఎతితప్టరడానికన మర్శయు ప్టటర దలతో 
ఉండుమని వార్శని ప్ుర్శకొలపడానికన, వార్మ ప ందిన అప్ర్శమితమ ైన అధికార్ములను మర్శయు 
ఆశీర్ావదములను గూర్శు అతడు వివర్శంచాడు. హెబ్రరయులకు 12:22-24 వినండి: 

ఇపుుడెైతే స్యోనను కొెండకును, జీవముగల ద్వేుని పట్ర ణమునకు, అనగర 
పరలోకపు య్ రూషలేమునకును, వ్వే్ేలకొలద్ి ద్ేవద్ూతలయొద్ద కును, 
పరలోకమెంద్ు వ్రీ యబడియునా జయేషుర ల సెంఘమునకును,వ్రర ి
మహో తసవమునకును, అెంద్ర ినఘయయాధపిత్రయ్ నై ద్వేుని యొద్ద కును, 
సెంపూరణసది్ిధ  పొ ెంద్ిన న్నత్రమెంతుల ఆతమల యొద్ద కును, కొొతత నిబెంధనకు 
మధయవరిత య్ నై య్యసునొద్ద కును హేబ లుకెంటె్ మర ిశరషొఠ ముగ పలుకు పోీ క్షణ 
రకత మునకును మీరు వచిియునఘారు (హెబీ్ర 12:22-24). 

హెబీ్ర 12:22లో మరియు తరువ్రత వచనములలో, “సయ్ోనను కొెండకు 
వచిియునఘాము” అని హెబీ్ర రచయ్త చబెుతునఘాడు. ఇపుుడు, మునుపట్ి 
అధఘయయముతో పరట్టగర మీరు ద్ఘనిని తీసుకోవ్రలి ఎెంద్ుకెంట్ ే11వ 
అధఘయయములో విశరవసమును “హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్” అని పిలుస్రత ము, పరత నిబెంధన 
పరిశుద్ుధ లెంతఘ వ్రగరద నెం పొ ెంద్ుకోకుెండఘ విశరవసముతో మరణ ెంచినవ్రరిగర 
చెపుబడఘ్ రు. అయ్తే, 12వ అధఘయయము యొకీ ఆరెంభములో, కీొసుత  వచఘిడు, 
కీొసుత  పెంద్మెును ముగిెంచఘడు; ఆయన అధిగమిెంచఘడు. కరబటి్ర , 22వ వచనము 
మరియు తరువ్రత వచనములు, పరత నిబెంధన పరిశుద్ుధ లు తమ 
జీవితకరలములో ఆనెంద్ిెంచలేని స్రా నములో మనెం ఉనఘాము అని 
చెబుతునఘాయ్. మరియు హబె్ర ీపత్రీక రచయ్త ఇలా చెపుుట్ కొనస్రగిెంచఘడు, 
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“స్యోనను కొెండకు, వ్వే్ేలకొలద్ి ద్వేద్ూతలయొద్ద కును, పరలోకమెంద్ు 
వ్రీ యబడయిునా జేయషుర ల సెంఘమునకును, వ్రర ిమహో తసవమునకును,” 
మరియు అకీడ ద్వేుని సిెంహాసనము ఉెంద్ని, పరలోకములో ద్ేవుని పీసనాత 
ఉెంద్ని అతడు వివరిెంచఘడు. మరియు ద్ీని యొకీ అద్ుుతమైెన భలవములలో 
ఒకటి్ ఏమనగర పరత నిబెంధన గొెంథములో స్యోనను కొెండ మరియు 
య్ రూషలేము సూచిెంచిన పీత్రద్ీ కీొసుత లో ఉనావ్రరికి నెరవ్ేరుుగర ఉెంద్ి తద్ఘవరర 
మనము కీరత నలు 48 వెంటి్ వ్రట్ిని సరిగరనే చూడవచుి, “మన ద్వేుని 
పట్ర ణమెంద్ు ఆయన పరిశుద్ధ  పరవతమెంద్ు య్ హో వ్ర గొపువ్రడును బహు 
కీరత న్నయుడునెై యునఘాడు,” భూమిమీద్ కీసొుత  సమాజముగర మనము 
కూడుకొనియుెండగర ద్ీని అరాెం ఏమిట్ో ఆలోచిద్ఘద ము — మనము పరలోకములో 
స్యోనను కొెండ వద్ద  ఉనఘాము, భూసెంబెంధమెనై పీత్రరూపెం కరద్ు, కరని 
నిజమైెన పరలోక సయ్ోను, నూతన య్ రూషలేము ద్ిగి వచిినపుుడు కొొతత  
ఆకరశములు మరియు భూమిలో పీతయక్షపరచబడుతుెంద్ి, జయెం పొ ెంద్ిన కీొసుత  
ద్ఘవరర మనము ద్వేుని సనిాధిలో నిలబడతఘము. మరియు పీపెంచములోని 
ద్ృశయమెైన సెంఘమును మనెం చూచు విధఘనము మీద్ ఇద్ి విశరషమైెన 
పీభలవమును చూపుతుెంద్ి. 

— ర్ వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో 

హెబ్రర 13:1-19లో, అనుదని జీవితములో నముకముగా ఉండుమని ర్చయిత తన శోీతలను 
పల ర తిహ ంచాడు. ఒకర్శనొకర్మ పేరమించుకోవాల్వ, ప్ర్దదశులను మర్శయు ఖ్ దైలీను జఞా ప్కం చదసుకోవాల్వ, 
వివాహమును ఘనంగా యిెంచాల్వ, సంతృపితతో ఉండాల్వ, మర్శయు నాయకులను జఞా ప్కము చదసుకోవాల్వ 
అని అతడు నివదేించాడు. సాా నిక యూదుల సమాజముల యొకు కొీతత  బో ధ్లను తిర్సుర్శంచాలని 
మర్శయు తమ జీవితములలో కీీసుత  శమీను హతయత కోవాలని అతడు వార్శకన జఞా ప్కం చదశాడు. 
సుత తియాగము చలోె్వంచాలని, సతిియలు చదయాలని మర్శయు ఒకర్శతోనొకర్మ ప్ంచుకోవాలని 
హెచుర్శంచాడు. అతని కొర్కు మర్శయు అతని సహచర్మల కొర్కు పరా ర్శాంచుమని చపె్ుపచు అతడు ఈ 
భాగమును ముగశంచాడు. 

చవర్శగా, హెబ్రర 13:20-25లో, ర్చయిత తన ప్తిరకను ముగశంచాడు. 20 మర్శయు 21 
వచనములలో, ఆశీర్వచనమును ఇచాుడు, అంటే, యియసును మృతయలలోనుండి లేపని 
సమాధానకర్తయగు దదవుడు, వార్శలో కార్యము చదసాత డు మర్శయు మహ మ ప ందుతాడు అని పరా రా్న. 
తర్మవాత 22వ వచనములో, “ఈ హచెుర్శకమాటను సహ ంచుడని” లేదా అతడు వార్శకనచున 
ఉప్దదశమును సహ ంచమని తన శోీతలకు పలిుప్ునిచాుడు. మర్శయు అనకే వందనములతో తన 
ప్తిరకను ముగశంచాడు. 
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ముగిెంపు 

ఈ పాఠములో, హెబ్రర ప్తిరక యొకు విష్యములు మర్శయు ఆకృతిని మనము చూశాము. 
ప్ునర్ావృతమయియయ విష్యము, కీసీుత  అంతయదనిముల మీద, ర్చయిత యొకు దృకపథముకు పాత 
నిబంధ్న యొకు మదేతయ మీద, మర్శయు ప్టటర దలతో ఉండుమని అతడు ఇచున అనేకమ నై 
హెచుర్శకమాటల మీద దృషిరని కేందీరకర్శంచడం మనం చూశాము. క ైసైతవ విశావసముకు వయతిర్కేముగా 
వచున సాా నిక యూదుల బో ధ్నల యొకు సవాళోను చర్శుంచడానికన ర్చయిత ప్ునర్ావృతమయియయ 
అంశాలను ఎలా అలాో డో  గమనించుట దావర్ా ప్తిరక యొకు అలంకార్ర్ూప్క ఆకృతిని మనం 
ప్ర్శశీల్వంచాము. 

హెబ్రర ప్తిరక కీసీుత  అనుచర్మలకు గొప్ప సంప్దను ఇసుత ంది. కీసీుత  మన కొర్కు చదస్టని ప్రతి 
కార్యములోను అతని యొకు వేదాంతప్ర్మ ైన దృకపథములు లోతయగా చొచుుకుపల తాయి. కీీసుత ను 
అనుసర్శంచుట అంట ేఏమిటో అను విష్యము యొకు కేందర భాగములోకన ఇది చొచుుకుపల తయంది. 
లేఖ్నమును మన అధికార్ముగా కల్వగశ దాని వ పై్ు చూడాలని మర్శయు దదవుడు వాగాే నము చదస్టని 
ప్రతిదాని యొకు న ర్వరే్మపగా కీీసుత ను అంగరకర్శంచుమని హెబ్రర ప్తిరక మనకు పలిుప్ునిసుత ంది. మర్శయు 
ఆయన మన కొర్కు స్టదిధప్ర్చుచుని ర్ాజయమును, స్టిార్మ నై ఆ ఒక ేర్ాజయమును ప ందుకొను 
దినమువర్కు కీసీుత ను పేరమతో మర్శయు కృతజాతతో స్టవేించాలని అద ిమనలను హచెుర్శసుత ంది. 
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