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ప్ంచగీంథము 
ప్దకొండవ పాఠం 

నిర్గమకాండము యొకు అవలోకనము 

-1-  

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

ఉపో ద్ఘా తం 

ప్రతి సంసా కొనిి మార్మపలను ఎదుర్ొుంటటంది, కాని నాయకతవము ఒక తర్మువార్శ నుండి 
మర్ొక తర్మువార్శకన బదలిీ అగునప్ుపడు కలుగు మార్మపలు విధ్వంసకర్ముగా ఉంటాయి. సంఘమును 
సాా పించనవార్శలో చవర్శ వయకనత మర్ణ ంచనప్ుపడు, లేక ఒక వాయపార్వతేత  వాయపార్ము నుండ ిప్దవి 
విర్మణ తీసుకునిప్ుపడు, ప్దవిలో ఉనివార్మ కొీతత  సవాళోను ఎదుర్ొుంటార్మ. కాబటిర , ఈలాంటి 
ప్ర్శస్టిాతయలలో ఇంచుమించు ప్రతిసార్శ తల తదత  ప్రశి ఇది: కొీతత  తర్మువార్మ మునుప్టి తర్ము యొకు 
పరా ధానయతలను మర్శయు ఆచార్ములను ఎంత వర్కు అనుసర్శంచాల్వ? 

అనకే విధాలుగా, వాగాే న దదశము యొకు సర్శహదుే లలో గుడార్ములు వసేుకొని బస 
చదస్టనిప్ుపడు ఇశాీయిలేు ప్రజలు కూడా ఈ ప్రశిను ఎదుర్ొునాిర్మ. మోష ేజీవితము ముగశంప్ునకు 
చదర్మకుంటటంది, మర్శయు ఇశాీయిేలీయులు అనేక కొీతత  సవాళోను ఎదుర్ొునుచునాిర్మ. కాబటిర , మోష ే
వార్శ కొర్కు సాా పించన పరా ధానయతలను మర్శయు ఆచార్ములను ఎంత వర్కు పాటించాలో వార్శకన 
తెలుసుకోవలస్టని అవసర్త ఉండినది. వార్మ వరే్ే మార్గమును అనుసర్శంచాలా? లేక మోషే 
మార్గములలో కొనసాగాలా? నడేు నిర్గమకాండము అని పలిువబడు బెైబిలులోని ర్ ండవ ప్ుసతకము ఇవి 
మర్శయు ఇలాంటి అనకే ఇతర్ ప్రశిలకు జవాబిచుుటకు ర్ూప ందించబడింది. 

ఈ పాఠం బెైబిలులోని ర్ ండవ ప్ుసతకమును గూర్శు ప్రసాత వించు ప్ంచగీంథములోని భాగము మీద 
దృషిరప డుతయంది. మర్శయు దనీికన “నిర్గమకాండము యొకు అవలోకనము” అని పరే్మ ప టార ము. ఈ 
పాఠంలో, నిర్గమకాండము మొదటగిా వరా యబడనిప్ుపడు దాని ఉదదేశము ఏమిటి మర్శయు నేడు మన 
జీవితములకు దానిని మనము ఎలా అనువర్శతంచుకోవాల్వ అను విష్యములను లోతయగా ప్ర్శశీల్వంచుటకు 
మనలను స్టిదధప్ర్చు అనేక సామానయ విష్యములను  మనము చూదాే ము. 

మన పాఠం మూడు ప్రధానమ నై భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదటగిా, 
నిర్గమకాండమును అధ్యయనం చదయుచుండగా మనము మనసుిలో ఉంచుకోవలస్టని కొనిి ఆర్ంభ 
ప్ర్శగణలను చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, ఈ ప్ుసతకము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను 
మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, నిర్గమకాండములోని కొనిి ముఖ్య అంశములను 
మనము చూదాే ము. కొనిి ఆర్ంభ ప్ర్శగణలను ముందుగా చూదాే ము. 

ఆర్ంభ పరిగ్ణలు 

కరీసుత  అనుచర్మలముగా, నిర్గమకాండము ప్ర్శశుదాధ తు పేరర్ణలో వరా యబడనిదని మర్శయు అది 
దదవుని వాకయమ యైునిదని మనము సర్శగానే నముుతాము. మనము ఒక సాధార్ణమ నై ప్ుసతకముతో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వయవహర్శంచుటలేదని ఈ నముకము మనకు జఞా ప్కము చదసుత ంది. నిర్గమకాండము దదవుడు తన ప్రజలకు 
ఇచున ప్వితర లేఖ్నమ ైయునిది. కాబటిర , కరసీుత  అనుచర్మలముగా, ఏదో ఒక విధ్ముగా, నడేు మీ మీద 
నా మీద ఈ ప్ుసతకమునకు అధికార్ము ఉనిది. కాని అదద సమయములో, దదవుడు ఈ ప్ుసతకమును 
మొదటగిా కొనిి వలే సంవతిర్ముల కనీతం నివస్టించన ప్రజలకు ఇచాుడు అను విష్యమును మనము 
మర్చపల కూడదు. కాబటిర , మన ఆధ్ునిక అనువర్తనములు ఈ ప్ుసతకము మొదటిగా వరా యబడని 
ఉదదేశయములకు అనుగుణంగా ఉండునటటో  మనము జఞగీతతప్డాల్వ. 

మనము నిర్గమకాండమును చూచుట ఆర్ంభించుచుండగా,  నాలుగు వరే్ేవర్మ ఆర్ంభ 
ప్ర్శగణలను ప్ర్శచయం చదసాత ము. మొదటగిా, ఈ ప్ుసతకము యొకు గీంథకర్తృతవమును చూదాే ము. ఈ 
ప్ుసతకమును ఎవర్మ వరా శార్మ? ర్ ండవదిగా, ఈ ప్ుసతకము యొకు సందర్ుమును, అనగా ఈ ప్ుసతకము 
ఎప్ుపడు ఎవర్శకన వరా యబడినదో  చూదాే ము. మూడవదగిా, నిర్గమకాండము యొకు వాసతవిక అరా్మును 
మనము కోీడీకర్శదాే ము. మర్శయు నాలగవదిగా, ఈ ప్ుసతకము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును ఈ 
విష్యములు ఏ విధ్ంగా నియంతిరంచాలో చూదాే ము. ముందుగా నిర్గమకాండము యొకు 
గీంథకర్తృతవమును చూదాే ము. 

గ్రంథక్ర్తృతవము 
నిర్గమకాండము యొకు గీంథకర్తృతవమును గూర్శున ప్రశి ప్ంచగీంథ గీంథకర్తృతవమును 

గూర్శున సుదీర్ఘమ ైన మర్శయు సంకనోష్రమ ైన వివాదములో భాగమ ైయునిది. అయితద ఈ పాఠములో, 
నిర్గమకాండమునకు ఈ వివాదము అనువర్శతంచబడు కొనిి మార్గములను మాతరమ ేమనము 
ప్రసాత విదాే ము. 

ఈ ప్ుసతకములోని విష్యములకు మర్శయు మోషేకు చాలా దగగర్ సంబంధ్ము ఉనిదని 
నిర్గమకాండమును ప పై ైన అధ్యయనం చదయుట దావర్ా కూడా అరా్మవుతయంది. నిర్గమకాండములోని 
ఎకుువ భాగమును దదవుడు స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే మోషేకు సూటగిా బయలుప్ర్చాడని ఈ 
ప్ుసతకము మర్లా మర్లా దావా చదసుత ంది. దనీిలో ప్ది ఆజాలు, నిబంధ్న గీంథము, మర్శయు ఇశాీయిలేు 
మందిర్ము కొర్కు హెచుర్శకలు ఉనాియి. 

అయితద, ప్ంచగీంథమును గూర్శున ఇతర్ పాఠములలో మనము చూస్టనిటటో , అనకేమంది 
విమర్ినాతుక ప్ండతియలు మోషే గీంథకర్తృతవమును తిర్సుర్శంచార్మ. నిర్గమకాండముతో సహా, 
ప్ంచగీంథము యొకు వేదాంతశాసత రము మోష ేదనిముల కంట ేకూడా ఎకుువ ప్ుర్పగతి చెందనిదగిా 
ఉనిదని వార్మ వాదించార్మ. బదులుగా, ఇద ికరీ.ప్ూ ఆర్వ శతాబేములో బబులోను చరె్ యొకు 
ముగశంప్ునకు ముందు వరా యబడయిుండవచుని వార్ంటార్మ. 

ఈ విమర్ినాతుక దృకపథములు ప్రచల్వతమ ైనప్పటకిర, వాటి వ నుక ఉని చార్శతిరక మర్శయు 
వేదాంతశాసత ర ప్ూర్వభావితవములు ఊహాతుకముగాను, అవిశవసనీయముగాను ఉనాియి. అంతదగాక, 
ఇవాంజ ల్వకల్ దృకోుణములో నుండి, లేఖ్నములలో మనము కనుగొను అధకిార్శక సాక్షయములను 
అనుసర్శంచుట చాలా కరలమ నైదిగా ఉనిది. నిర్గమకాండము గీంథముతో సహా ప్ంచగీంథము అంతటకిన 
మోషే బాధ్ుయడు అను దృకపథమును పాత నిబంధ్న ర్చయితలు, కరసీుత , ఆయన అప సతలులు మర్శయు 
ప్రవకతలు ఏకవాకయముగా ప్రతిపాదించార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మోషేను ఈ గీంథము యొకు “పరా ధ్మికమ నై,” “వాసతవమ ైన,” లేక “పరా ముఖ్యమ నై” ర్చయిత 
అని పిలచుట దావర్ా ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు మోష ేగీంథకర్తృతవము మీద ఈ నముకమును 
ఆమోదించార్మ. అంట ేమోష ేఊర్కే కూర్ొుని నిర్గమకాండము అంతటనిి తన స ంత చదతితో వరా శాడని దీని 
అరా్ము కాదు. అయితద అతని జననము మర్శయు ఆర్ంభ బాలయము మినహా ఈ గీంథములో 
నివదేించబడిన ప్రతి సనిివశేమునకు మోషే నముశకయమ నై ప్రతయక్షసాక్షగిా ఉనాిడు. అతడు ఆ 
కాలములోని జఞతీయ నాయకుల ప్ర్ంప్ర్ను అనుసర్శంచ తన మార్గదర్ికతవములో వరా యుటకు 
లేఖ్కులను లేక శాసుత ీ లను ప్ుర్మాయించయుంటాడు. కాబటిర , ఏది ఏమ నైా, మోష ేకాలములో 
ప్ర్శశుదాధ తయుని యొకు పేరర్పే్ణలో నిర్గమకాండము వరా యబడినది అనే నిశుయతను మనము 
కల్వగశయుండవచుు. 

నిర్గమక ండమును ఎవర్చ వ ర శ ర్చ అనునద్ి ఒక్ ప ర ముఖ్యమ నై పరశన, మరియు 
మనం సవయంగ  ఈ గ్రంథమును చద్విి, అద్ి నివదే్ించు సనినవశేముల యొక్క 
చరితరను శరదధ గ  పరిశీలంచినటల యితే, నేడు మనము క్లగియునన 
నిర్గమక ండములోని ఎక్ుకవ భాగ్మును మోషే వ ర యలేదు అనుటక్ు ఏ 
క ర్ణము లేదు. ఆ గ్రంథములో మోషే ద్వేతని పరతినిధిగ  చిత్రరక్రించబడఘ్ డు. 
ద్ేవతని పరజల చరితర అంతటిలో, సవయంగ  యిేసుక్ు ముందు ఇతర్ పరవక్తలందరి 
క్ంటే ఎక్ుకవగ  ద్వేతని ఎరిగిన వయకతతగ  పంచగ్రంథము అంతటా అతడు ఒక్ 
విశషేమ ైన పరతినిధిగ  చిత్రరక్రించబడఘ్ డు, మరియు అతడు ద్వేతని అంత 
సనినహితంగ  ఎరిగియునఘనడు క బటిర , అతడు ద్వేతనితో ఒక్ మనిషి 
స్టేనహితునితో మాటలాడు విధముగ  ముఖ్ాముఖిగ  మాటాల డఘడు, మరయిు 
పరజల క ర్క్ు ద్ేవతని పరతినిధిగ  ప ర ముఖ్యమ ైన ప తరను పో షించఘడు. మరయిు 
పంచగ్రంథము తర్చవ త క నస గ్ు ప త నిబంధన మోషే వ ర స్టని ఈ ధర్ాశ సత ర 
గ్రంథమును గ్ూరిు తర్చుగ  పరస త విసుత , ద్వి ర తరములు ద్ఘనిని ధఘయనించమని 
పరజలను పోర తసహిసుత ంద్ి క బటిర , ఈ పతసత క్ము యొక్క ర్చయిత మోషే అని 
ఆలోచన చేయుట సమంజసమే అవతతుంద్ి. ఇపతుడు, సథ లముల పేర్లను లేక్ 
క లక్రమములో క నిన వ యక్ర్ణ ర్క్ముల వంటివ టిని తర్చవ త క లములో ఒక్ 
పేరరేపిత హసత ము, లేక్ ఇశ ర యిలేులో ఒక్ పరవక్త హసత ము నవీక్రించియుంటుంద్ి. 
క ని, అవతను, నిర్గమక ండము మోషే క లములో నుండి, మోషే శ ైలలో నుండి 
వెలువడింద్ి అని నేను నముాతఘను... మరియు ఈ విధంగ  మోషే ఇశ ర యిేలులో 
ద్ేవతని యొక్క ముఖ్యమ నై పరతినిధిగ  మాతరమేగ క్, ఒక్ గ్రంథక్ర్తగ , ఒక్ పతసత క్ 
ర్చయితగ  చిత్రరక్రించబడఘ్ డు. 

— ప ర ఫ సర్డ. థామస్ ఎగగర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మోషే గీంథకర్తృతవమును గూర్శున ఈ ఆలోచనలను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆర్ంభ ప్ర్శగణలలో 
ర్ ండవ భాగమ నై, నిర్గమకాండము వరా యబడని సందర్ుము, లేక ప్ర్శస్టిాతిని ఇప్ుపడు మనము 
చూడవలస్టయిునిది. 

సందర్భము 
విశాలమ నై దృకపథములో, మోషే నిర్గమకాండమును నిర్గమ. 3:1-4:31లో మండుచుని ప ద 

యొదే అతని పలిుప్ు మర్శయు దివతీ. 34:1-12లో మోయాబు మ ైదానములలో అతని మర్ణమునకు 
మధ్య కాలములో వరా శాడు. అయితద దనీి కంటే ఖ్చుతముగా ఉండునటటో  ర్మజువులు మనకు 
సహాయప్డతాయి. ఇశాీయిలేు వాగాే న దదశము యొకు సర్శహదుే లలో గుడార్ములు వేసుకొని బస 
చదస్టని తర్మవాత ఈ ప్ుసతకము ప్ూర్శత చదయబడింది అని నిర్గమకాండములోని కనీసం ర్ ండు ఆధార్ములు 
బయలుప్ర్మసాత యి. నిర్గమ. 16:35ను చూడండి, అకుడ మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

ఇశ ర యిేలీయులు నివస్టింపవలస్టిన ద్ేశమునక్ు తఘము వచుు నలుబద్ి యిేండుల  
మనఘననే తినుచుండిరి; వ ర్చ క్నఘను ద్ేశపత పొ లమేర్లు చేర్చవర్క్ు మనఘనను 
తినిరి (నిర్గమ. 16:35). 

నిర్గమకాండము గీంథము ప్ూర్శత చదయబడక ముందద ఈ సనిివేశములు జర్శగశయుండవచుు. 
కాబటిర , ఇశాీయిలేు అప్పటకిే అర్ణయములో “నలుబది యిేండుో ” సంచార్ము చదస్టింద ిఅని మనకు తలెుసు. 
మర్శయు వార్మ “స్టిార్మ నై భూమికన” లేక “కనాను దదశ సర్శహదుే కు” చదర్మకునాిర్మ. 

అంతిమ సంకలనమును గూర్శున ఇలాంట ివిష్యమే ఈ ప్ుసతకము యొకు ఆఖ్ర్శ వచనమ ైన, 
నిర్గమ. 40:38లో కనిపసిుత ంద.ి 

ఇశ ర యిేలీయులందరి క్నునల ఎదుట పగ్టివళే యిహెో వ  మేఘము 
మంద్ిర్ముమీద ఉండ ను. ర తిరవేళ అగినద్ఘనిమీద ఉండ ను. వ రి సమసత  
పరయాణములలో ఈలాగ్ుననే జరిగెను (నిర్గమ. 40:38). 

“వార్శ సమసత ప్రయాణములలో” దదవుని మహిమగల సనిిధి మందిర్ము మీద ఉండనెు అని ఈ 
వాకయభాగము ప్రసాత వించుచుని విష్యమును గమనించండ.ి మోషే నిర్గమకాండమును తన జీవితము 
యొకు చవర్శ దనిములలో ప్ూర్శత చదశాడని ఈ చార్శతిరక గమనిక సపష్రము చదసుత ంది. ఇశాీయిేలీయులు 
తమ నలుబది సంవతిర్ముల అర్ణయ సంచార్మును ప్ూర్శత చదస్ట ిమోయాబు మ ైదానములకు వచున 
తర్మవాత అతడు దీనిని వరా శాడు. 

ఇప్పటి వర్కు, నిర్గమకాండము గీంథము యొకు గీంథకర్తృతవము మర్శయు సందర్ుమునకు 
సంబంధించన ప్లు ఆర్ంభ ప్ర్శగణలను మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, దాని యొకు వాసతవిక 
అరా్మును కోీడకీర్శంచు ప్ర్శస్టిాతిలో మనము ఉనాిము. నిర్గమకాండమును సంకలనము చదయుటకు 
దదవుడు మోషనేు ఎందుకు ఎనుికునాిడు? మర్శయు మోయాబు మ దైానములలో మోష ేతన వాసతవిక 
ఇశాీయిలేీయ శరీతలప ై ఎలాంట ిప్రభావమును చూపాలని అనుకునాిడు? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ సత విక్ అర్థము 
పాత నిబంధ్నలో తర్చుగా కనిపించు అనకే సామానయ లక్షయములను మోష ేకల్వగశయునాిడని 

ఆర్ంభములోన ేమనము గుర్శతంచాల్వ. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమకాండము ఇశాీయిలేును తర్చుగా దదవుని 
సుత తించునటటో  మర్శయు ఆర్ాధించునటటో  ప్ుర్శకొల్వపంది కాబటిర  నిర్గమకాండము దదవుని మహిమకు 
సంబంధించన ప్ుసతకముగా ఉనిది. అయితద దదవుని గూర్శున సతయములను ఇది మర్లా మర్లా 
వివర్శసుత ంద ికాబటిర  ఇద ివదేాంతశాసత ర సంబంధ్మ ైన ప్ుసతకముగా కూడా ఉనిది. మర్శయు ఈ 
ప్ుసతకమంత ఇశాీయిలేు యొకు జఞతీయ జీవితమును ర్ూపించుటకు ర్ూప ందించబడింద ికాబటిర  ఇద ిఈ 
భావనలో ర్ాజకరయమ నైదగిా కూడా ఉనిది. ఇది అబదధ అభిపరా యములను వయతిర్కేనసుత ంది కాబటిర , ఇది 
తార్శుక ప్ుసతకముగా కూడా ఉనిది. ఇశాీయిలేు దదవునికన ఎలా లోబడి ఉండాలో ఇద ిబయలుప్ర్మసుత ంద ి
కాబటిర ఇది న తైిక ప్ుసతకముగా కూడా ఉనిది. దదవుని ప్టో సావమిభకనత చూప్మని ఇద ిప్ుర్శకొలుపతయంది 
కాబటిర , సావమిదోరహమునకు విర్పధ్ముగా హచెుర్శసుత ంద ికాబటిర , ఇద ిప్ుర్శకొలుప ప్ుసతకముగా కూడా 
ఉనిది. ఇవి మర్శయు ఇలాంటి అనకే ఇతర్ లక్షయములు నిర్గమకాండము గీంథమును వర్శిసాత యి. 

నిర్గమకాండము ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ లక్షణములను బెబైిలు ప్ుసతకములతో 
ప్ంచుకుంటటంద ికాబటిర , నిర్గమకాండమును వరా యుటకు మోషే ఒక విశేష్మ నై మర్శయు పరా ముఖ్యమ నై 
ఉదదేశయమును కల్వగశయునాిడు. ఈ ఐకయప్ర్చు ఉదదేశయమును ఈ కనీంది విధ్ముగా కోీడీకర్శంచుట 
సహాయకర్ంగా ఉంటటంది: 

నిర్గమక ండము తమ జీవితముల మీద మోషే యొక్క నిలచియుండు 
అధిక ర్మును గ్ురితంచునటుల  రెండవ తర్మును నిరేేశంచుటక్ుగ ను నిర్గమనం 
తర్చవ త మొదటి తర్మువ రి మీద మోషే క్లగియుండని ద్ వైిక్మ ైన 
అధిక ర్మును త లయజసేుత ంద్.ి 

నిర్గమకాండము యొకు వాసతవిక అరా్మును గూర్శు మనకు సహాయకర్మ నై దృకపథమును 
కల్వగశంచు మూడు విష్యములను ఈ సార్ాంశము ప్రసాత విసుత ంది. మొదటగిా, ఈ ప్ుసతకము చాలా వర్కు 
నిర్గమనం తర్మవాత మొదటి తర్మువార్శని గూర్శు వరా యబడింది, కాని అదద సమయములో, ఈ 
ప్ుసతకము నిర్గమనం తర్మవాత ర్ ండవ తర్ము వార్శ కొర్కు కూడా వరా యబడింది అని ఇది మనకు 
జఞా ప్కము చదసుత ంది. 

నిర్గమకాండము చాలా వర్కు మోషే ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత  నుండ ిబయటకు తీసుకొనివచున 
తర్మవాత జర్శగశన సనిివేశములను వర్శిసుత ంద ిఅని నిర్గమకాండమును గూర్శు అవగాహన 
కల్వగశనవార్ందర్శకర తలెుసు. ఈ కాలమును మనము, చర్శతరలో “ఆ లోకము” అని పిలువవచుు. 
అయినను, మొదటి తర్మువార్శ యొకు “ఆ లోకము”ను గూర్శు నిర్గమకాండము బో ధించు ప్రతి 
విష్యము మనము “వార్శ లోకము” అని పలిచు నిర్గమకాండము యొకు ర్ ండవ తర్ము వార్శతో కూడా 
మాటాో డుటకు ర్ూప ందించబడంిది. 

ఇప్ుపడు, ప్ుర్ాతన ఇశాీయిలేీయులలో అనకేమందికన చదవడం ర్ాదు అను విష్యమును 
కూడా మనము మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. కాబటిర , ర్ ండవ తర్ము “శరీతలను” గూర్శు మనము 
మాటాో డునప్ుపడు, ప్రతి ప్ుర్మష్యడు, స్ట్త ర మర్శయు బిడ్ నిర్గమకాండము యొకు ఒక ప్రతయని తీసుకొని 



ప్ంచగీంథము ప్దకొండవ పాఠం : నిర్గమకాండము యొకు అవలోకనము 

-6- 

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

సవయంగా చదవిార్ని మన అరా్ము కాదు. భినిముగా, పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ భాగముల వల , 
మోషే నిర్గమకాండమును పరా ధ్మికముగా ఇశాీయిేలులోని నాయకుల కొర్కు వరా శాడు. యిహెో ష్యవ, 
గపతరప్ు నాయకులు, నాయయాధపి్తయలు, యాజకులు మర్శయు లేవీయుల కొర్కు నిర్గమకాండము 
ప్రధానముగా వరా యబడింది. ఈ ప్ుసతకములోని విష్యములను ఇశాీయిలేువార్ందర్శకర అందించ, వార్శకన 
వివర్శంచు బాధ్యత ఈ నాయకులకు ఇవవబడింది. ఈ కార్ణము చదత, దదశముగా ర్ ండవ తర్మువార్మ 
ఎదుర్ొుని సమసయలను గూర్శు నిర్గమకాండము సూటగిా మాటాో డుతయంది. 

“వార్శ లోకము” మీద మోషే ప టిరన దృషిర ఎకుువ శాతం ప్ర్పక్షముగానే ఉనిదని గమనించుట 
కూడా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. అయినను, మోష ే“వార్శ లోకము”ను మనసుిలో ఉంచుకొని వరా శాడని 
మనకు నిశుయత కలుగునటటో  ర్ ండవ తర్ము తర్చుగా పరా ముఖ్యతను సంతర్శంచుకుంటటంది. మనము 
ఇంతకు ముందద గుర్శతంచనటటో , నిర్గమ. 16:35 మర్శయు 40:38 ర్ ండవ తర్మును ప్రసాత విసాత యి. 
అంతదగాక, నిర్గమ. 6:13-27లో నమోదు చదయబడని వంశావళి అహర్పను మనుమడెనై ఫన్ హాసు వర్కు 
వాయపసిుత ంది. విశేష్ముగా ర్ ండవ తర్మువార్శకన ఔచతయముగా ఉని విష్యములను గూర్శు మాటాో డు 
అనకే ఇతర్ వాకయభాగములను మనము తర్మవాత చూదాే ము. మోషే ఈ ప్ుసతకమును సంకలనం 
చదయుచుండగా నిర్గమనం తర్మవాత మొదట ిమర్శయు ర్ ండవ తర్ముల ప్రజలను దృషిరలో 
ఉంచుకునాిడని ఇవి మర్శయు ఇలాంట ిఇతర్ వాకయభాగములు సూచసాత యి. 

నిర్గమకాండము “మొదట ితర్ము” వార్శ కొర్కు తలె్వయప్ర్చన ప్రతి విష్యము, “ర్ ండవ 
తర్మువార్శని నిర్ేేశంచుటకు” వరా యబడింద ిఅని నిర్గమకాండము కొర్కు మోష ేకల్వగశయుండిన వాసతవిక 
ఉదదేశయము యొకు సార్ాంశములో ర్ ండవ భాగమ ైయునిది. అనగా, తన వాసతవిక, ర్ ండవ తర్ము 
శరీతలు దదవుని స్టేవలో విధదయులుగా ఉండాలన ేఉదదేశయముతో మోషే నిర్గమకాండమును సంప్ూరి్ 
అధకిార్ము కల్వగశన గీంథముగా వరా శాడు. 

నిర్గమకాండమును మనము అధ్యయనం చదయుచుండగా, ర్ ండవ తర్ము వార్శకన ఔచతయముగా 
ఉండు విధ్ముగా మోష ేజఞగీతతగా తన చార్శతిరక నివేదకిను ర్ూప ందించాడని మనకు సపష్రమవుతయంది. 
కనాను సర్శహదుే లో తనతో కూడా గుడార్ములలో బసచదస్టని వార్శతో మాటాో డుటకు, మొదట ిమర్శయు 
ర్ ండవ తర్ముల వార్శకన మధ్య ఉని అనేక భదేములను మోషే జఞగతీతగా ప్ర్శశీలన 
చదయవలస్టయిుండెను. వార్మ వేర్ేవర్మ కాలములలో మర్శయు సాలములలో నివస్టించార్ని మర్శయు 
వేర్ేవర్మ సవాళోను ఎదుర్ొునాిర్ని అతనికన బాగా తలెుసు. కాబటిర , వార్శ మధ్య ఉని సంబంధ్ములను 
ఎతిత  చూప్ుటకుగాను మోషే నిర్గమకాండములోని ప్రతి భాగమును చాలా జఞగతీతగా ర్ూప ందించాడు. ఈ 
సంబంధ్ములు వార్శకన మర్శయు తమ ముందు తర్మువార్శకన మధ్య ఉని తదడాను అధిగమించుటలో 
వాసతవిక శరీతలకు సహాయప్డా్ యి. 

నేపథయములు 
ఈ ప్ుసతకము యొకు అధకిార్మును తన వాసతవిక శరీతలకు ర్మజువు చదయుటకు మోషే మూడు 

సామానయ ర్కముల ైన సంబంధ్ములను ఉప్యోగశంచాడు. తన సులువ నై సంబంధ్ములలో చార్శతిరక 
నేప్థయములు ఉనాియి. ఈ వాకయభాగములు వాసతవిక శరీతలు కల్వగశయుండని ప్రతదయక అధికార్ములు 
మర్శయు బాధ్యతల యొకు చార్శతిరక మూలములను కల్వగశయునాియి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిర్గమ. 3:8లో ఒక విధ్మ నై చార్శతిరక నేప్థయము కనిపిసుత ంది, అకుడ ఇశాీయిలేుకు దదవుడిచున 
వాగాే నము ఆ వాగాే నము యొకు న ర్వరే్మపతో సంబంధ్ం కల్వగశయుంటటంది. ఈ వచనములో, దదవుడు 
ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత లో నుండి “పాలు తదన లు ప్రవహించు దదశమునకు” తీసుకొనివ ళాత నని వాగాే నం 
చదశాడు. ఈ వాగాే నము మోషే యొకు శరీతలకు ఔచతయమ నైదిగా ఉనిది, ఎందుకంటే వార్మ తమ 
దినములలో ఈ వాగాే నము యొకు న ర్వరే్మపను చూచుటకు చాలా దగగర్గా ఉనాిర్మ. 

దదవుడు మొదట ితర్మువార్శకన ఇచున ఆజాలలో మర్శయు తదావర్ా ర్ ండవ తర్మువార్శకన ఇచున 
బాధ్యతలలో మర్ొక ర్కమ నై చార్శతిరక నపే్ధ్యము కనిపసిుత ంది. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమ. 20:1-17లో, 
దదవుడు మొదట ితర్మువార్శకన ప్ది ఆజాలను ఎలా ఇచాుడో  మోషే నివదేించాడు. ఈ సనిివేశము ర్ ండవ 
తర్ము వార్శ యొకు న తైిక బాధ్యతలకు ఒక ఆధార్మును ర్ూప ందించంది. 

మాద్ిర్చలు 
చార్శతిరక నేప్ధ్యములతో పాటటగా, తన శరీతలు పాటించవలస్టని లేక తిర్సుర్శంచవలస్టని కొనిి 

చార్శతిరక మాదిర్మలను కూడా మోషే ఇచాుడు. ఇలాంట ిసంబంధ్మును సాా పించుటకు, మొదట ితర్ము 
మర్శయు ర్ ండవ తర్ము శరీతల మధ్య అనేక పల ల్వకలను ఎతితచూప్ుటకు మోషే కొనిి వాకయభాగములను 
ర్ూప ందించాడు. 

అనకే వాకయభాగములలో, తన వాసతవిక శరీతలు తిర్సుర్శంచునటటో  అభావారా్కమ నై మాదిర్మలను 
ఇచుుటకు కూడా మోషే ఇలాంటి పల ల్వకలను ఉప్యోగశంచాడు. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమ. 15:24, 16:2-12, 
మర్శయు 17:3లో స్టన్ాయికన ప్రయాణము చదయుచుండగా ఇశాీయిలేు మర్లా మర్లా తిర్మగుబాటట చదస్టి 
సణ గశన విధానములు, ర్ ండవ తర్మువార్మ తిర్సుర్శంచవలస్టని అభావారా్కమ ైన మాదిర్మలకు 
పరా తినిధ్యము వహించాయి. 

దీనికన భినిముగా, మోష ేతన శరీతలకు అనుసర్శంచవలస్టిన భావారా్కమ నై మాదరి్మలను కూడా 
ఇచాుడు. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమ. 36:8-38లో మందిర్మును నిర్శుంచుటకు దదవుడు ఇశాీయిేలుకు 
ఇచున హచెుర్శకలను వార్మ పాటించార్మ. ర్ ండవ తర్మువార్మ తర్మవాత దనిములలో దదవుని 
స్టేవించనప్ుపడు వార్మ అనుసర్శంచు భావారా్కమ ైన మాదిర్శకన ఇద ిపరా తినిధ్యం వహించంది. 

మర్శయు మోషే మిశీమ మాదరి్మలను అనగా, భావారా్క మర్శయు అభావరా్క లక్షణములను 
కల్వగశయుని పాతరలను కూడా ఇచాుడు. ఒక ఉదాహర్ణగా, నిర్గమ. 7:8-13లో, అహర్పను దదవుని మాట 
విని ఫర్ప ఎదుట తన కర్ీను ప్డవశేాడు. అతని విధదయత ఐగుప్ుత  నుండి ఇశాీయిలేు యొకు విడుదలకు 
కార్ణమ యైియంది. కాని, 32:1-35లో, ప్రజలు ఆర్ాధించుటకు అతడు బంగార్మ దూడను చదశాడు, 
మర్శయు అతని అవిధదయత ఇశాీయిలేు కఠశనముగా శక్షించబడుటకు కార్ణమ యైియంది. ఇది ర్ ండవ 
తర్ము శరీతలకు అనుసర్శంచుటకు మర్శయు తిర్సుర్శంచుటకు ఒక మిశీమ మాదరి్శని అందించంది. 

ముందసుత  సూచనలు 
మూడవ సాా నములో, కొనిి సందర్ాులలో తన ర్ ండవ-తర్ము శరీతలకు చార్శతిరక ముందసుత  

సూచనలుగా, లేక సూచనలుగా ప్ని చదయు విధ్ముగా సనిివేశముల యొకు నివదేకిలను 
ర్ూప ందించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చఘలాస ర్చల  బ ైబిలు క్థనములో, ఆధునిక్ చలనచితరములు మరియు స హితయము 
వలె ర్చయితలు ముందసుత  సూచనలను ఉపయోగిస త ర్చ. మరియు మోషే 
ఐగ్ుపతత ను విడచి, బావి యొదేక్ు వచిు దుషుర లెైన క పర్చల చేతిలో నుండి యితోర  
క్ుమారెతలను ర్క్ించినపతుడు లేక్ విడిపించినపతుడు నిర్గమక ండము యొక్క 
ఆర్ంభములోనే ఒక్ మంచి ఉద్ఘహర్ణ మనక్ు ఇవవబడనిద్ి. ఈ వ క్యభాగ్ము 
మోషనేు విమోచక్ుని ప తరలో చిత్రరక్రిసుత ంద్ి. మరియు అద్ి ద్వేతడు అతని ద్ఘవర  
చేయగోర్చచునన పనికత ముందసుత  సూచనగ  ఉననద్ి. అతడు ఐగ్ుపతత నక్ు 
తిరిగివెళ్లల ద్ేవతని పరజలను బానిసతవము నుండి విడపిించబో వతచునఘనడు. 

— డా. ర్ాబర్డర బి. చషల ం, జూ. 

ఇలాంటి సంబంధ్ము పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ ప్ుసతకములలో జర్శగశనంతగా నిర్గమకాండములో 
జర్మగదు. కాని కొనిి సందర్ాులలో, మోషే మునుప్ు జర్శగశన కొనిి సనిివశేములను ఖ్చుతముగా 
తన వాసతవిక శరీతల అనుభవములను పల ల్వయుని విధ్ముగా వర్శించాడు. చర్శతర ర్ ండవ తర్మువార్శ 
దినములలో ప్ునర్ావృతమవుతయంది అని ఈ ముందసుత  సూచనలు సూచంచాయి. ఉదాహర్ణకు, 
నిర్గమ. 13:18లో, ఇశాీయిలేీయులు “యుదధమునకు స్టదిధమ ై ఐగుప్ుత  నుండి బయటకు వ ళాో ర్మ.” మొదటి 
తర్మువార్మ చదస్టిన ఈ స్ట ైనిక ఏర్ాపటట సావధీనప్ర్చుకొనుటకు స్టదిధప్డునటటో  స్ట నైయముగా ఏర్పడిన 
ర్ ండవ తర్మువార్శకన ముందసుత  సూచనగా ఉనిది. 

అదద విధ్ముగా, మందరి్ము సకీమముగా ప్ని చదయుట ఆర్ంభమ నై తర్మవాత, దదవుడు తన 
ప్రజల ప్రయాణములో ప గగాను, అగశి గాను ఉండి నడిపించాడు అని నిర్గమ. 40:34-38 
తెల్వయప్ర్మసుత ంది. నలభె ైసంవతిర్ముల తర్మవాత ర్ ండవ తర్ము శరీతలను వార్శ దినములలో దదవుని 
సనిిధి ఏ విధ్ంగా నడపిించబో తయందో  చూచుటకు ఈ చార్శతిరక వాసతవము ఎదుర్మచూస్టింది. 

మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటటో , ర్ ండవ తర్మువార్శకన నేప్థయములుగాను, 
మాదిర్మలుగాను మర్శయు ముందసుత  సూచనలుగాను ఉండు విధ్ముగా మోషే మొదటి తర్మువార్శ 
యొకు చార్శతిరక నివదేకిను ర్ూప ందించాడు. వార్శని దదవుని స్టేవలో నడిపించుటకుగాను అతడు ఇలా 
చదశాడు. కాని ఇదంతా మనలను నిర్గమకాండము యొకు వాసతవిక అరా్ము యొకు సార్ాంశములోని 
అతయంత పరా ముఖ్యమ నై మూడవ విష్యములోనికన నడపిసిుత ంది. తమ జీవితముల మీద మోషే 
కల్వగశయుండని నిల్వచయుండు అధకిార్మును ర్ ండవ తర్మువార్మ గుర్శతంచునటటో  మొదటి తర్మువార్శ 
మీద మోష ేకల్వగశయుండిన దెవైికమ ైన అధికార్మును సమర్శాంచుటకు నిర్గమకాండము గీంథము 
ప్రధానముగా వరా యబడింది. 

ఇప్ుపడు, నిర్గమకాండములో తర్చుగా అహర్పను మోషే ప్రకున కనిపిసాత డను విష్యమును 
ప్రసాత వించవలస్టయిునిది. అయితద అహర్పను పేర్మ చదర్ుబడనిప్పటికన కూడా, తమ మీద మోషే యొకు 
కొనసాగు అధకిార్మును ఉదాఘ టించమని నిర్గమకాండములోని ప్రతి భాగము ర్ ండవ తర్మునకు 
పిలుప్ునిచుంది. వార్మ మోషే యొకు వదేాంతశాసత ర దృకోుణములకు, అతని న తైిక నియమాలకు, 
జఞతీయ ప్ధ్కాలకు, మర్శయు మిగశల్వనవాటకిన సమర్శపంచుకోవాల్వ. ఈ అంశము ఎంత వాయపిత  కల్వగశనదగిా 
ఉనిదో ఈ పాఠంలో తర్మవాత మనము చూదాే ము. కాని, ఇప్ుపడు మాతరం మోషే యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా ముఖ్యతను మర్శయు ఇశాీయిేలు మీద అతడు కల్వగశయుండిన అధికార్మును ఈ ప్ుసతకము 
ఉదాఘ టించు ర్ ండు మార్గములను మాతరం కుో ప్త ంగా ప్రసాత విదాే ము. 

మొదటగిా, నిర్గమకాండము యొకు అభినయములో మోష ేకేందర సాా నమును అధిర్పహించాడు 
అని చూచుట అంత కష్రమ నై ప్ని కాదు. సపష్రముగా, నిర్గమకాండములోని మొదటి ర్ ండు 
అధాయయములు మోషనేు ప్ర్శచయం చదయవు. అయితద నిర్గమ. 2:10లో అతని పరే్మను మనము 
తెలుసుకుని తర్మవాత, ప్ుసతకములో జర్మగు ప్రతి విష్యము ఏదో  ఒక విధ్ముగా మోషతేో ముడపి్డ ి
ఉంటటంది. దదవుడు తన ప్రజలను ఐగుప్ుత  నుండి విడిపించుటకు స్టదిధప్డనిప్ుపడు, ఆయన మోషనేు 
పిలచాడు. ఐగుప్తయులకు విర్పధ్ముగా ఇవవబడని ప్రతి తీర్మపలో మోషే ముఖ్య భూమికను పల షించాడు. 
మోషే దదవుని మాటకు విధదయుడెై తన చదతిని నీటి మీద చాచనప్ుపడు సముదరము పాయల ైయియంది. 
దదవుడు దదశమును ఐగుప్ుత  నుండి స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదేకు నడపిించనప్ుపడు మోష ేఇశాీయిలేుకు 
నాయకునిగా ప్ని చదశాడు. దదవుడు ఇశాీయిేలుతో తన నిబంధ్నను మోష ేదావర్ా చదశాడు. మోషే దదవుని 
తర్మప్ున ప్ది ఆజాల ప్లకలను మర్శయు నిబంధ్నా గీంథమును ప్రజలకు అందించాడు. మందిర్ము 
కొర్కు దదవుడు మోషకేు తన హెచుర్శకలను ఇచాుడు. స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే ఇశాీయిలేీయులు 
విగీహార్ాధ్న చదస్టనిప్ుపడు మోషే దదవుని స్టేవించాడు. మర్శయు మోష ేమందిర్ము యొకు నిర్ాుణమును 
ముందుండి నడిపించాడు. 

ర్ ండవదగిా, ఇశాీయిేలు మీద మోషే కల్వగశయుండని అధకిార్మును నిర్గమకాండము 
మాటిమాటికన ఎతిత  చూప్ుతయంది. నిర్గమ. 2:14; 5:21; 15:24; 16:2 మర్శయు 3; మర్శయు 17:2 వంటి 
వాకయభాగములలో ఇశాీయిలేీయులు మర్లా మర్లా తమ నాయకునిగా మోష ేయొకు అధికార్మును 
ప్రశించార్మ అను సతయముతో ఈ ప్ుసతకము వయవహర్శసుత ంది. కాని ఇతర్ సమయాలలో, నిర్గమ. 4:31; 
14:31; మర్శయు 20:19 వంట ివాకయభాగములలో ఇశాీయిేలీయులు మోషే యొకు అధకిార్మును 
ఒప్ుపకునాిర్మ. మర్శయు నిర్గమ. 6:1-8 మర్శయు 10-13; 24:2; మర్శయు 34:1-4 వంట ి
వాకయభాగములలో తాను సవయంగా మోషనేు ఇశాీయిలేు యొకు అధికార్శక నాయకునిగా 
అభిషకేనంచానని దదవుడిచున నిశుయతను గూర్శు మనము చదువుతాము. ఒక ఉదాహర్ణగా, నిర్గమ. 
19:9లో స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే జర్మగబో వుచుని తన ప్రతయక్షతను గూర్శు దదవుడు మోషేకు 
వివర్శంచన విధానమును వినండి: 

యిహెో వ  మోషతేో ఇద్ిగో ననేు నీతో మాటలాడునపతుడు పరజలు విని నిర్ంతర్ము 
నీయందు నమాక్ముంచునటుల  నేను క ర్చ మబుులలో నీయొదేక్ు వచ ుదనని 
చ పపును (నిర్గమ. 19:9) 

ఈ వాకయభాగము సూచంచుచునిటటో , దదవుడు మోషేతో మాటాో డుచునిప్ుపడు ఇశాీయిలేీయులు 
విని “[మోషే] యందు నముకముంచునటటో ” దదవుడు స్ట్నాయి ప్ర్వతము మీద “కార్మ మబుు”లో 
ప్రతయక్షమయాయడు. ఇకుడ మనము చూసుత నటటో , నిర్గమకాండము వరా యబడిన అతయంత పరా ముఖ్యమ నై 
కార్ణము వ ైప్ుకు ఈ వచనము మన దృషిరని ఆకర్శషసుత ంది. నిర్గమకాండము ఇశాీయిలేు మీద మోషే 
యొకు నిల్వచయుండు అధికార్మును సమర్శాంచంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇవ ంజెలక్ల్ కెైసైత వతలు నిర్గమక ండము వంటి పతసత క్ముతో, లేక్ ఏద్ో  ఒక్ ఇతర్ 
పతసత క్ముతో వయవహరించుచుననపతుడు, వ ర్ంతఘ ద్వేతని కంేదరముగ  చేయుటక్ు 
పరయతినస త ర్చ, అనగ  పరతిద్ఘనికత కేందరముగ  ద్వేతని ఉంచుతఘర్చ, అలాగైెతే పరతి 
పతసత క్ము మరియు పరతి పతసత క్ములోని పరతి విషయము ద్వేతనికత 
సంబంధించినద్ేగ్ద్ఘ. క ని వ సత వ నికత, నిర్గమక ండమును మీర్చ చూస్టనిపతుడు 
మీక్ు ఆ ఆలోచన క్లుగ్దు. ద్వేతడు ప ర ముఖ్యమ నైవ డు, మరియు 
అనేక్విధఘలుగ , ద్వేతడు ముఖ్య ప తరగ  ఉనఘనడు, మరియు నిర్గమక ండము 
పతసత క్ము త లయపర్చు చరితరను ఆయన శ స్టించఘడు; ఐగ్ుపతత  నుండి 
ఇశ ర యిేలును విమోచించినద్ి ఆయనే; ధర్ాశ సత రమును ఇచిునద్ి ఆయనే; 
మంద్ిర్మును ఇచిునద్ి ఆయనే. క ని అద్ే సమయములో, నిర్గమక ండము 
పతసత క్ములో ఇవవబడని సనినవేశముల యొక్క స హితయ నిర ాణమును మీర్చ 
చూస్టినపతుడు, మీర్చ క్నుగొనునద్ి మొదటిగ  వింతగ  అనిపంిచవచుు, క ని అద్ి 
నిజమని ననేనుక్ుంటునఘనను, క ని ఒక్ మినహాయింపత ఉంద్ి, ఏమిటంటే 
నిర్గమక ండము అంతటిలో మోషే ద్ఘవర  క క్ుండఘ ద్ేవతడు ఏ పని క్ూడఘ 
చేయలేదు. నిర్గమక ండములో మోషేతో పరమేయం లేక్ుండఘ ద్వేతడు సవతహాగ  
చేస్టని ఒకే ఒక్క పని, మొదటి అధఘయయములో మంతరస నులను ఆశీర్వద్ించుట. 
క బటిర , ద్ేవతడు పరతయక్షమ ై ఇశ ర యిేలు క ర్క్ు క ర్యములను చయేుటను 
నిర్గమక ండములో మనము చూస త ము, క ని మోషే ఎలల పతుడు ఆ క ర్యము 
మధయలో ఉంటాడు, ఎందుక్ంట ేద్ేవతడు ఆ క ర్యమును చేయు పరిక్ర్ము అతడు 
అయుయనఘనడు. మరియు ద్ీనికత క ర్ణము ఏమిటంటే, మోషే మరియు అతని 
జీవితము ముగింపతనక్ు వచిునద్ి, మోషే ఇశ ర యిేలును విడచి 
వెళల బో వతచునఘనడు, క ని ద్వేతడు ఇశ ర యిేలును విడచి వళెల డు. క బటిర  వ సత వము 
ఏమిటంట,ే మీర్చ నిర్గమక ండమును చదువతచుండగ , మోయాబు మ ైద్ఘనములో 
పూరిత చేయబడిన పతసత క్మును, మోషే ఇశ ర యిేలును విడచి వళెల బో వతచునఘనడు 
అను విషయముతో వయవహరించు పతసత క్మును మీర్చ చదువతచునఘనర్చ. 
మరియు ఫలతముగ , మనము నిర్గమక ండమును చూస్టనిపతుడు, ఇశ ర యిేలు 
ఇలాంటి పరశనలను అడుగ్ుతుంద్ి: మనలను ఎవర్చ నడిపిస త ర్చ? వ ర్చ మనలను 
ఎలా నడపిిస త ర్చ? వ ర్చ ఎలాంటి ప ర ధఘనయతలను క్లగియుండఘల? మోషే 
మనలను విడచి వెళల బో వతచునఘనడు గ్నుక్, మన ద్నిములలో మనము ఎలాంటి 
అధిక ర్మును అనుసరించఘల? ఇలాంటి పరశనలక్ు జవ బిచుుటక్ు 
నిర్గమక ండము ర్ూపొ ంద్ించబడింద్ి. ద్ేవతడు ఇశ ర యిేలును ఐగ్ుపతత  నుండి 
విడపిించఘడు, క ని మోషే ద్ఘవర  ఇశ ర యిేలును ఐగ్ుపతత  నుండి విడపిించఘడు 
అనునద్ి వ సత వము. అవతను, ద్ేవతడు ఇశ ర యిేలుక్ు ధర్ాశ సత రమునిచఘుడు, క ని 
ధర్ాశ సత రమును మోషే ద్ఘవర  ఇచఘుడు. అవతను, ద్ేవతడు మంద్ిర్మును, తన 
పరిశుదధ  యుదధ  గ్ుడఘర్మును ఇచఘుడు, క ని ద్ఘనిని క్ూడఘ మోషే ద్ఘవర  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇచఘుడు. నిర్గమక ండము యొక్క ఉద్ఘా టన ఇద్ే. క బటిర , మొదటి తర్ములో 
జరిగిన వృతఘత ంతములను చ పతుట ద్ఘవర  రెండవ తర్మువ రి మీద మోషే యొక్క 
అధిక ర్మును నిర్గమక ండము నిర థ రిసుత ంద్ి మరియు పరజల ఎదుట మోషే ద్వేతని 
ద్ఘవర  ఏ విధంగ  ఘనపర్చబడఘ్ డో , మరియు ఆ ఘనత వలన, అతడు 
మర్ణ ంచబో వతచుననపుటికీ రంెడవ తర్ము వ రి ఎదుట క్ూడఘ మోషే ఏ విధంగ  
ఘనపర్చబడఘలో నిర్గమక ండము త లయజసేుత ంద్ి. 

— డా. ర్శచర్్డ ఎల్. పరా ట్ర జూ. 

నిర్గమకాండము యొకు గీంథకర్తృతవము, సందర్ుము మర్శయు వాసతవిక అరా్మునకు 
సంబంధించన కొనిి ఆర్ంభ ప్ర్శగణలను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఆధ్ునిక 
అనువర్తనము మీద కొనిి వాయఖ్యలు చదదాే ము. నటేి కరసీుత  అనుచర్మలకు ఈ ప్ుసతకము ఏ విధ్ంగా 
అనువర్శతంచబడాల్వ? 

ఆధునిక్ అనువర్తనము 
నిర్గమకాండము వంటి కనోష్రమ నై ప్ుసతకమును ఆధ్ునిక జీవితమునకు ల కులేననిి విధ్ములుగా 

అనువర్శతంచవచుు. ప్రతి వయకనత ప్రతదయకమ ైనవాడు మర్శయు వేర్వేర్మ ప్ర్శస్టిాతయలను ఎదుర్ొుంటాడు కాబటిర  
ఇద ిమనకు తలెుసు. మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును మర్శంత శదీధగా ఈ పాఠంలో తర్మవాత 
మనము చూదాే ము. కాని ఇప్ుపడు, నిర్గమకాండమును మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుచుండగా 
మనము మనసుిలో ఉంచుకోవలస్టని కొనిి సాధార్ణ దృకపధ్ములను గుర్శతంచుట సహాయకర్ముగా 
ఉంటటంది. 

నిర్గమకాండము దదవుని వాకయమ ైయునిది గనుక అది మనకు అనువర్శతంచబడుతయంది అని కరసీుత  
అనుచర్మలముగా మనకు తెలుసు. అయితద మనకు, వాసతవిక శరీతలకు మధ్య కొనిి పరా ముఖ్యమ నై 
భినితవములు ఉనాియి. ఈ కార్ణము చదత, ఆధ్ునిక అనువర్తనములో మనలను నడిపించుటకు 
మనము ఎలోప్ుపడు కొీతత  నిబంధ్నను ఆశయీించాల్వ. నిర్గమకాండమును గూర్శు సుమార్మగా ర్ ండు 
వందల నలబెైసార్మో  ప్రసాత వించుట దావర్ా కొీతత  నిబంధ్న మనకు మార్గదర్ికతవమును ఇసుత ంది. అయితద 
ఒక కొీతత  నిబంధ్న వాకయభాగము మాతరం విశషే్ముగా సహాయప్డుతయంది. 1 కొర్శంథీ. 10:1-5లో 
అప సతలుడెనై పౌలు ప్ల్వకనన ఈ మాటలను వినండి: 

మన పితర్చలందర్చ మేఘముకతరంద నుండిరి. వ ర్ందర్చను సముదరములో 
నడచిపో యిరి; అందర్చను మోషేను బటిర  మేఘములోను సముదరములోను 
బాపిత సాము పొ ంద్ిరి; అందర్చ ఆతా సంబంధమ నై ఒకే ఆహార్మును భుజంచిరి; 
అందర్చ ఆతా సంబంధమ నై ఒకే ప నీయమును ప నము చసే్టరిి. ఏలయనగ  
తముాను వెంబడించిన ఆతాసంబంధమ నై బండలోనిద్ి తఘర గిరి; ఆ బండ కీరస్టేత . 
అయితే వ రిలో ఎక్ుకవమంద్ి ద్ేవతనికతషుర లుగ  ఉండక్పో యిరి గ్నుక్ 
అర్ణయములో సంహరింపబడిరి (1 క రింథీ. 10:1-5). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ మనము చూచుచునిటటో , నిర్గమకాండములో నివదేంిచబడని అనకే సనిివశేములను 
పౌలు ప్రసాత వించాడు. అయితద ఈ లేఖ్న భాగము కొనసాగుచుండగా, 1 కొర్శంథీ. 10:11లోని మాటలను 
వినండి: 

ఈ సంగ్తులు దృష ర ంతములుగ  వ రికత సంభవించి, యుగ ంతమందునన మనక్ు 
బుద్ిధ  క్లుగ్ుటకెై వ ర యబడ ను (1 క రింథీ. 10:11) 

ఈ వచనములు కల్వస్టి, కరీసుత  అనుచర్మల కొర్కు నిర్గమకాండము యొకు ఔచతయమును 
సపష్రముగా ఉదాఘ టిసుత నాియి. “ఈ సంగతయలు దృషార ంతములుగా వార్శకన సంభవించనవి” అని పౌలు 
చెబుతయనాిడు. మర్శయు అవి “మనకు బుదిధ  కలుగుటక ై వరా యబడనెు.” నిర్గమకాండము “ఆ లోకము” 
కొర్కు మాతరమే, లేక “వార్శ లోకము” కొర్కు మాతరమే వరా యబడలేదుగాని “మన లోకము” కొర్కు కూడా 
వరా యబడనిద ిఅని చూచుటలో పౌలు మాటలు సహాయం చదసాత యి. దీనిని ఈ పాఠం యొకు ప్దములలో 
వివర్శంచనటోయితద, నిర్గమకాండము కవేలం దాని యొకు వాసతవిక శరీతలను నడిపించుట కొర్కు మాతరమ ే
వరా యబడలేదు. అద ికరసీుత  అనుచర్మలమ నై “మన కొర్కు” కూడా వరా యబడింది. 

కరీసుత  అనుచర్మల లోకమును అప సతలుడు ఏ విధ్ంగా వర్శించాడో  వినండి. మనము 
“యుగాంతమందునాిము.” “అంతము” అను మాట గరకీు ప్దమ నై τέλος (టలెోస్) నుండ ి
అనువదించబడింది, అనగా “ముగశంప్ు” లేక “లక్షయము” అని అరా్ము. చర్శతర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని 
ప్రణాళిక ముగశంప్ుకు లేక లక్షయముకు చదర్మ కాలములో క ైైసతవులు జీవించుచునాిర్మ. సామానయ 
వేదాంతశాసత ర ప్దములలో, కరీసుత ను అనుసర్శంచు మనము చర్శతర యొకు “అంతయ” లేక “చవర్శ” 
యుగములో జీవించుచునాిము. 

పౌలు మనసుిలో ఏమునిదో అరా్ము చదసుకొనుటకు, కరీసుత లో ర్క్షించు విశావసములోనికన 
మనము వచునప్ుపడు, మనము ఒక ప్రయాణములో భాగమవుతామని మనము గీహించాల్వ. 
వాసతవానికన మనము మోషే యొకు “చవర్శ దనిముల”లోకన మర్శయు ఐగుప్ుత లో బానిసతవము మర్శయు 
దౌర్జనయము నుండి దదవుని వాగాే న దదశములోని ఆశీర్ావదములు మర్శయు సావతంతయములోనికన 
ప్రవశేంచన ఇశాీయిలేు యొకు ప్రయాణములోనికన ప్రవేశంచుచునాిము. 

కొీతత  నిబంధ్న అంతా అంతయ యుగము, లేక కరసీుత లో చవర్శ దినములు, మూడు ముఖ్యమ నై 
దశలలో ప్రతయక్షమవుతాయని బో ధిసుత ంది. కాబటిర , బెైబిలు దృషిరకోణములో నుండి, మోషే జీవితములోని 
ఈ చవర్శ దశ మర్శయు ఇశాీయిేలీయుల ప్రయాణము కరసీుత  తన భూలోక ప్ర్శచర్యలో చదస్టని తన ర్ాజయము 
యొకు ఆవిష్ుృతముతో ఆర్ంభమవుతయంది. సంఘ చర్శతర అంతటా ఆయన ర్ాజయము యొకు 
కొనసాగశంప్ులో కరసీుత తో ఐకయత కల్వగశ మనము జీవించుచుండగా నిర్గమకాండములోని మోష ేమర్శయు 
ఇశాీయిలేు యొకు ప్రయాణము ఈ అంతయ దినములలో ముందుకు కొనసాగుతయంది. మర్శయు చవర్శగా, 
మోషే మర్శయు ఇశాీయిలేు వాగాే న దదశమునకు ప్రయాణ ంచన విధ్ముగానే, ఆయన మహమిలో తిర్శగశ 
వచు, కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలోనికన మనలను తీసుకొనివ ళోినప్ుపడు ఆయన ర్ాజయము 
యొకు న ర్వరే్మపలో కరసీుత తో మన ప్రయాణములోని చవర్శ దినములు ముగశంచబడతాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటిర , 1 కొర్శంథీ. 10 సూచంచుచునిటటో , నిర్గమకాండములోని ప్రతి అంశమును మనము 
కరీసుత లో అంతయ దనిముల యొకు ఆవిష్ుృతము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు న ర్వరే్మపల వ లుగులో ఆధ్ునిక 
క ైైసతవులకు అనువర్శతంచాల్వ. 

మనము ఈ సంబంధ్ములను అనేక విధ్ములుగా చదయవచుు. ఉదాహర్ణకు, ఇశాీయిలేు మోషే 
దావర్ా స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే దదవునితో నిబంధ్న చదస్టింద ిఅని నిర్గమకాండము మనకు బో ధిసుత ంది. 
ఇదద విధ్ముగా, క ైసైతవులు కరసీుత లో కొీతత  నిబంధ్నలోనికన ప్రవేశసాత ర్మ. అయితద ఈ కొీతత  నిబంధ్న కరీసుత  
యొకు మొదటి ర్ాకడతో ఆర్ంభమ యైియంది; అది ఇప్ుపడు కొనసాగుతయంది; మర్శయు అద ికరీసుత  యొకు 
ర్ ండవ ర్ాకడలో సంప్ూరి్మవుతయంది. 

మర్ొక ఉదాహర్ణగా, మోషే దనిములలో మందిర్ములో ఉండిన దదవుని సనిిధిని గూర్శు 
నిర్గమకాండము నివదేసిుత ంది. దదవుని సనిిధి కరసీుత లో మర్శఎకుువగా ఉనిదని కొీతత  నిబంధ్న 
బో ధిసుత ంది. యిేసు సవయముగా ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో మన మధ్యలో నివస్టంిచన దదవుని 
సనిిధి అయుయనాిడు. ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, ప్ర్శశుదాధ తు వయకనతగత విశావస్టలిోను మర్శయు 
సామూహిక సంఘములోను నివస్టిసాత డు. మర్శయు ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో, కొీతత  సృషిర  ఆయన 
ప్ర్శశుదధమ ైన సనిిధిగా మార్శనప్ుపడు దదవుని మహిమ సమసతమును కప్ుపతయంది. 

మోషే దినములలో దదవుడు తన విర్పధ్ులను జయించన విష్యమును కూడా నిర్గమకాండము 
బయలుప్ర్మసుత ంది. కరసీుత  పాప్మును మర్శయు మర్ణమును ఓడించాడని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది. 
కరీసుత  తన మొదటి ర్ాకడలో దదవుని యొకు బలమ ైన యుదధ వీర్మనిగా ఈ ఓటమి యొకు అంతిమ 
దశలను ఆర్ంభించాడు. ఆతీుయ యుదధములో సర్ావంగ కవచమును ధ్ర్శంచుకొనుట దావర్ా కరీసుత  
యొకు స్ట నైయముగా సంఘము ఆయనను అనుసర్శసుత ంది. మర్శయు ఆయన మహిమలో 
తిర్శగశవచుునప్ుపడు, దదవుని విర్పధ్ుల మీద ఆయన చదసుత ని గొప్ప సార్వతిరక యుదధమును ఆయన 
ప్ూర్శత చదసాత డు. 

అంతదగాక, నిర్గమకాండములో, వాగాే న దదశములో దదవుడు వార్శకన ఇవవబో వు సావసాయమును 
ప ందుకొనుటకు ఇశాీయిలేీయులు ప్రయాణ ంచార్మ. దదవుని ప్ర్శపాలనను భూమియందంతటా 
వాయపింప్జయేుటకు వార్మ తీసుకుని మొదటి అడుగు ఇది. క ైైసతవులు తమ సావసాయమును కరీసుత లో 
ప ందుకుంటార్ని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది. తన ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో కరసీుత  సవయంగా 
తన సావసాయమును భదరప్ర్చాడు. క ైసైతవులముగా నడేు మనము ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా మనకు ఇవవబడని 
సావసాయమును ఆసావదించుట కొనసాగశంచుచునాిము. మర్శయు కరీసుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు, ఆయన — 
మర్శయు ఆయనలో మనము — సమసతమును సావధనీప్ర్చుకుంటాము. 

మోషే యొకు నిల్వచయుండు అధకిార్ము మీద నిర్గమకాండము ప టిరన పరా ముఖ్యమ నై దృషిర  
కరీసుత లో నేడు మనకు కూడా అనువర్శతంచబడుతయంది అని ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ విశాలమ ైన 
సంబంధ్ములు సపష్రము చదసాత యి. కుో ప్త ంగా, దదవుడు వార్శ దనిములలో చదయుచుండిన కార్యముల 
వ లుగులో మోష ేయొకు అధకిార్మునకు నముకముగా నిల్వచయుండమని నిర్గమకాండము దాని 
యొకు వాసతవిక శరీతలకు పిలుప్ునిచుంది. మర్శయు కరసీుత లో దదవుడు సాధించన, సాధించుచుని 
మర్శయు సాధించబో వుచుని వాటి వ లుగులో మోష ేయొకు అధికార్మునకు నముకముగా ఉండమని 
ఇప్ుపడు నిర్గమకాండము మనకు పలిుప్ునిసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిర్గమకాండము యొకు కొనిి ఆర్ంభ ప్ర్శగణలను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , 
ఇప్ుపడు ఈ పాఠం యొకు ర్ ండవ ప్రధానమ నై అంశమును మనము చూదాే ము: ఈ ప్ుసతకము యొకు 
నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములు. 

నిర ాణము & విషయములు 

నిర్గమకాండములో నలబెై అధాయయములు ఉనాియి మర్శయు వీటలిో అనేకమంద ిపాతరలు, 
అనకే సందర్ుములు మర్శయు సనిివేశములు ఉనాియి. కథనము, పాట, వంశావళి, ప్టిరక, 
నియమములు, ఉప్నాయసములు, పరా రా్నలు మర్శయు ఉప్దదశముల వంట ిఅనకే ర్కముల సాహితయ 
ర్కములు దీనిలో మనము చూసాత ము. మర్శయు ఈ కనోష్రతల వలన ఈ ప్ుసతములోని ముఖ్యమ నై 
విభజనలను, భాగములను మర్శయు చని చని ముకులను నిర్ాా ర్శంచుట కొనిిసార్మో  కష్రమవుతయంది. 
కాబటిర , నిర్గమకాండమునకు అనకే ర్కములుగా ఆకార్మును ఇవవవచుని చెప్ుపట సబబే అవుతయంది. 
కాని ప్ుసతకము యొకు వాసతవిక ఉదదేశయమును మనము జఞా ప్కముంచుకునిప్ుపడు, ఈ ప్ుసతకము 
యొకు సామానయ నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను కనుగొనుట అంత కష్రమనిపించదు. 

నిర్గమకాండములో ర్ ండు ప్రధానమ నై విభజనలు ఉనాియి. 1:1-18:27లో ఉని మొదటి 
భాగము, మోషే మర్శయు ఐగుప్ుత  నుండ ిస్ట్నాయి ప్ర్వతము వర్కు ఇశాీయిలేు యొకు విమోచన మీద 
దృషిరప డుతయంది. 19:1-40:38లో ఉని ర్ ండవ భాగము, స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే కనానులో 
ప్రవశేంచుటకు మోష ేమర్శయు ఇశాీయిలేు చదస్టని స్టదిధపాటట మీద దృషిరప డుతయంది. 

ఈ ర్ ండు ముఖ్యమ నై విభజనలు నిర్గమనము తర్మవాత ర్ ండవ తర్ము వార్శ మీద మోషే 
కల్వగశయుండని నిల్వచయుండు అధకిార్ము మీద ఏ విధ్ంగా దృషిరప టార యో విశషే్ముగా చూదాే ము. మోష ే
మర్శయు ఐగుప్ుత  నుండి స్టన్ాయి ప్ర్వతము వర్కు ఇశాీయిలేు యొకు విమోచనను చూసూత  
ఆర్ంభిదాే ము. 

ఐగ్ుపతత  నుండి విమోచన (నిర్గ మ. 1:1-18:27) 
మోషే మర్శయు ఐగుప్ుత  నుండ ిఇశాీయిలేు యొకు విమోచన, ఇశాీయిలేు విమోచన ప ందుటకు 

ముందు వార్శ మీద మోషే కల్వగశయుండని అధకిార్ము మీద దృషిరప డుతూ ఆర్ంభమవుతయంది. నిర్గమ. 
1:1-4:31లో మనము దీనిని చూసాత ము. తర్మవాత, 5:1-18:27లో, ఇశాీయిేలుకు విమోచన కల్వగశన 
సమయములో జర్శగశన సనిివశేముల మీద మోష ేదృషిరప డతాడు. ఇశాీయిలేు యొకు విమోచనకు 
ముందు జర్శగశన సనిివశేములను గూర్శు నిర్గమకాండము ఏమి బో ధసిుత ందో  చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

విమోచనక్ు ముందు (1:1-4:31) 
ఇశాీయిలేు యొకు విమోచనకు ముందు జర్శగశన సనిివశేములను ర్ ండు భాగములుగా 

విభాగశంచవచుు. మొదటిగా, మోషే జననము మర్శయు ప ంప్కం 1:1లో ఆర్ంభమ ై 2:10 వర్కు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొనసాగుతయంది. దీని తర్మవాత, 2:11-4:31లో ఇశాీయిలేు మీద నాయకునిగా మోషే ఎలా ఎదిగాడో 
మనము నేర్ముకుంటాము. మోషే జననము మర్శయు ప ంప్కమును గూర్శున వృతాత ంతముతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

జననము మర్శయు ప ంప్కం (1:1-2:10). మోష ేతన బాలయమును ఐగుప్ుత  కోటలలో గడుప్ుట 
వలన మోష ేఅధికార్మునకు విర్పధ్ముగా తల తితన ప్రతి విధ్మ ైన అభయంతర్ములకు ఈ వచనములు 
సపందించాయి. వృతాత ంతము యొకు ఆర్ంభములో, ఇశాీయిేలీయుల సంఖ్య ప ర్మగుట వలన వార్మ 
ఎదుర్మతిర్శగే అవకాశం ఉందని ఫర్ప బయప్డా్ డు. ఇశాీయిలేు యొకు జనాభాను అదుప్ుచదయుటకు 
అతడు మూడు కుయుకనతతో కూడని ప్నాిగములు వశేాడు. కఠశనమ నై వ టిర  చాకనర్శ చదయించుటకు అతడు 
చదస్టని ప్రయతిము విఫలమ యైియంది. ఇశాీయిేలీయ బాలుర్ను జననమందద హతమార్ుమని అతడు 
మంతరసానులకు ఇచున ఆజా కూడా విఫలమ యైియంది. అనిిటి కంటే ముఖ్యముగా, ఇశాీయిేలీయ 
బాలుర్ను న లైు నదిలో ముంచవయేమని అతడు ఇచున ఆజా కూడా విఫలమ యైియంది. 

ఈ ఉపాఖ్ాయనములనిిటలిో, వకోీతిత  కనిపసిుత ంది. అయితద మోషేను న ైలు నదిలో నుండి ర్క్షించుట 
దావర్ా సవయంగా ఫర్ప కుమార్ త అతని చవర్శ ప్రణాళికను భంగము చదయుటలో అతి ప దే వకోీతిత  
కనిపసిుత ంది. తర్మవాత 2:10లో, “నీటిలో నుండి ఇతని తీస్టితినని చపెిప” ఫర్ప కుమార్ త మోషకేు ఈ 
పేర్మను ప టిరంది. ఇప్ుపడు, ఐగుప్తయుల భాష్లో, “మోషే” అనగా “కుమార్మడు” అని అరా్ము, మర్శయు 
ఇద ిమోష ేర్ాజ వంశమునకు చెందనివాడు అని అనకేమందకిన సూచంచంది. కాని ఆ బాలునికన మోషే 
అను పరే్మ హెబ్రర కనీయా ప్దమ నై  ָמָשה(మష్హ్) వల  అనిపంిచంది కాబటిర ఆ బాలునికన ఆ పేర్మ ప టిరనటటో  
ఫర్ప కుమార్ త సపష్రముగా వివర్శంచంది. కాబటిర , నముకమ నై ఇశాీయిలేీయుల చవెులకు, మోషే అను పరే్మ 
అతడు ఫర్ప కుమార్మడని సూచంచలేదు. బదులుగా, మోషే అను పరే్మ తమకు హాని చదయుటకు ఫర్ప 
చదస్టని యతిములు విఫలమ యైాయయి అని ఇశాీయిలేుకు జఞా ప్కము చదసుత  ఫర్పను గేల్వ చదస్టంిది. 

నాయకతవమునకు ఎదుగుట (2:11–4:31). ఐగుప్ుత  నుండ ిఇశాీయిలేు యొకు విమోచనకు 
ముందు జర్శగశన సనిివశేములను గూర్శున కథనము మోష ేజననము మర్శయు ప ంప్కము మీద 
నుండ ి2:11-4:31లో ఇశాీయిలేుకు నాయకునిగా మోష ేఎదుగుటకు సంబంధించన ప్రశిల మీదకిన 
కొనసాగుతయంది. 

నిర్గమ. 2:14లో, ఒక ఇశాీయిలేీయ బానిస మోషనేు నిలదసీ్ట ిఇలా ప్రశించాడు, “మామీద 
నినుి అధికార్శనిగాను తీర్పర్శనిగాను నియమించనవాడవెడు?” మోష ేఇశాీయిేలు యొకు అధకిార్శక 
నాయకునిగా ఎలా అయాయడో వివర్శంచుట దావర్ా ఈ ప్రశికు జఞవబిచుుట కొర్కు ఈ భాగం అంతా 
అంకనతం చదయబడింది. ఇశాీయిలేీయుడు అడగిశన ప్రశికు సమాధానం ఆర్మ-దశల ఖ్యాజం దావర్ా, 
అనగా మునుప్టి భాగము మర్శయు తర్మవాత భాగము ఒకదానికొకటి సమాంతర్ముగా ఉండు లేక 
సమతయలయమును చదసుకొను సాహితయ నిర్ాుణము దావర్ా ప్రతయక్షమవుతయంది. 

మొదటగిా, నిర్గమ. 2:1-15లో మోషే ఐగుప్ుత  నుండి పార్శపల వుట, ఇశాీయిలేీయ బానిసను 
కాపాడుటకు అతడు ఐగుప్తయుని చంపి ఐగుప్ుత  నుండ ిపార్శపల యాడు అని వివర్శసుత  మోష ేఇశాీయిలేు 
యొకు నాయకుడెైయునాిడని సమర్శాసుత ంది. 

ర్ ండవదగిా, 2:16-22లో మోషే మిదాయనీయుల కుటటంబములో కల్వస్టిపల తాడు. మోషేకు ప్ుటిరన 
కుమార్మని పేర్మ గ ర్పషము అని 22వ వచనము తెల్వయజేసుత ంది. ఈ వాకయభాగము వివర్శంచుచుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విధ్ముగా, ఈ పరే్మ ఒక హెబ్రర వయకరతకర్ణమ ైన  ר వల  వినిపసిుత (గ ర్డ ష్మ్)ָשם גֵּ ంది, మర్శయు “అకుడ ఒక 
ప్ర్దదశ” అని దనీికన అరా్ము. మిదాయనీయుల మధ్య మోషే తననుతాను ఒక ప్ర్దదశ వల  
భావించుకునవేాడని ఈ పరే్మ సూచసుత ంది. మర్ొక మాటలో, అతడు తన నిజమ నై ఇశాీయిలేీయ 
గుర్శతంప్ును ఏనాడు కోలోపలేదు. 

నిర్గమ. 2:23-25లో ఉని మూడవ భాగము, దదవుడు తన నిబంధ్నను జఞా ప్కము 
చదసుకొనుటను గూర్శు మాటాో డుతయంది. ఈ భాగంలో, ఇశాీయిేలీయులు సహాయం కొర్కు కేకలు వశేార్మ, 
మర్శయు ఇశాీయిలేు పతిర్మలకు చదస్టని వాగాే నమును జఞా ప్కము చదసుకొనుట దావర్ా దదవుడు 
సపందించాడు. 

నాలగవ భాగము ఇంతకు ముందు భాగముతో సంబంధ్ము కల్వగశయుంటటంది. 3:1-4:17లో ఉని 
వచనములు మండుచుని ప ద యొదే దదవుడు మోషకేు ఇచున ఆజాను గూర్శు మాటాో డతాయి. ఇకుడ, 
ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత  నుండ ిబయటకు తీసుకొని వచు, వాగాే న భూమిలోనికన వార్శని 
నడపిించుటకుగాను మోషనేు పిలచుట దావర్ా దదవుడు ఇశాీయిేలు పతిర్మలతో చదస్టని నిబంధ్నను 
జఞా ప్కము చదసుకునాిడు అను సతయము మోషే యొకు నాయకతవమును సమర్శాంచంది. 

నిర్గమ. 4:18-26లోని ఐదవ భాగము, మిదాయనులో తన కుటటంబముతో మోషే గడపిని ర్ ండవ 
భాగమునకు సంబంధించనది. ఈ భాగము మోషే తన మిదాయనీయ కుటటంబమును విడచ వ ళలో టను 
వర్శిసుత ంది. మోషే గ ర్పషముకు సునితి చదయుటలో విఫలమయాయడు కాబటిర , ఈ భాగము మర్ొకసార్శ అతని 
మీద దృషిరప డుతయంది. ఈ భాగములో, ఆది. 17:10-14లో దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టిన నిబంధ్నను 
అనుసర్శంచ ఆయన మోషనేు హతమార్ుగపర్ాడు. అయితద ఈ సనిివశేము కూడా మోష ే
నాయకతవమునకు దదవుడు చూపని సమరా్నను కనుప్ర్మసుత ంది. మోషే యొకు మిదాయనీయుర్ాల ైన 
భార్య అయిన స్టిపల పర్ా గ ర్పషముకు సునితి చదస్టినప్ుపడు దదవుడు కనికర్మును చూపాడు కాబటిర ఇద ి
మనకు తలెుసు. 

చవర్శగా, ఐగుప్ుత  నుండి ఆర్ంభములో మోషే పార్శపల యిన విష్యమును సమతయలయము చదసుత , 
అహర్పనుతో కల్వస్ట ిమోష ేఐగుప్ుత నకు తిర్శగశవచుుటను గూర్శు నిర్గమ. 4:27-31 నివదేసిుత ంది. మోషే 
నాయకతవమును అధరి్పహించుట ఇకుడ కూడా సమర్శధంచబడింది. దదవుడు వార్శ యొదేకు మోషేను 
ప్ంపాడు కాబటిర  ఇశాీయిలేీయులు దదవుని నమిు, ఆయనను ఆర్ాధించార్మ అని 4:31లో మనము 
నేర్ముకుంటాము. 

మనమంతఘ క్థలను చ పతు విధముగ , ఇంక  ఎవరెైనఘ క్థలను చ పతు 
విధముగ , ఒక్ ఆర్ంభము మరియు ముగింపత ఉనఘనయి, పరిచయం ఉంద్ి, 
మలుపత ఉంద్ి, ముగింపత క్ూడఘ ఉంద్ి, మరియు ఇదంతఘ సౌషరవముగ  ఉననద్ి... 
క బటిర , బ ైబిలు క్థనములలో ఇటిర  సౌషరవ నిర ాణమును చూస్టినపతుడు మనము 
ఆశుర్యపడక్ూడదు. వ సత వ నికత, బ ైబిలు క్థనములలో మనము ద్ీనినే 
క్నుగొంటాము. బ ైబిలు క్థక్ులు మరియు వ యఖ్ాయనక్ర్తలు తమ స హితయమును 
క్లుంచుట లేదు. క్ళాతాక్ముగ  ఈ విధముగ  పని చేయునటుల  వ ర్చ తమ 
స హితయమును క్లుంచుట లేదు; ఇద్ి మనము క్థలను చ పతు విధఘనము అంతే 
మరియు ద్ీనిని మనము ఎదురోకవ ల. ఒక్ క్థనము ఏ విధంగ  పని చసేుత ంద్ో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

త లుసుక నుట ద్ఘవర  ఏమి జరిగ్ుతుంద్ో  మరియు ద్నేి క ర్క్ు ఎదుర్చచూడఘలో 
మనము త లుసుక నగ్లుగ్ుతఘము. 

— డా. గపర్్న్ హచె్. జఞన ట్న్ 

ఇశాీయిలేు యొకు విమోచనకు ముందు కాలములో మోష ేమర్శయు ఐగుప్ుత  నుండి ఇశాీయిేలు 
యొకు విమోచనను గూర్శు ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు నిర్గమ. 5:1-18:27లో 
ఇశాీయిలేు యొకు విమోచన కాలములో మోషే చదస్టని కార్యములను మనము చూడవలస్టయిునాిము. 

విమోచన క లములో (5:1-18:27) 
ఇశాీయిలేు యొకు విమోచన కాలములో మోషే చదస్టని కార్యములు ఐగుప్ుత లో అతడు గడపిిన 

సమయముతో ఆర్ంభమవుతాయి, మర్శయు దీనిని గూర్శు నిర్గమ. 5:1-13:16లో వరా యబడయిునిది. 
దీని తర్మవాత, నిర్గమ. 13:17-18:27లో ఐగుప్ుత  నుండి స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదేకు చదస్టని 
ప్రయాణములో మోషే యొకు నాయకతవమును గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. ఐగుప్ుత లో మోష ే
కాలమును చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

ఐగుప్ుత లో (5:1–13:16). ఐగుప్ుత లో అతడు ఇంతకు ముందు చదస్టిన ప్రయతిములు 
ఇశాీయిలేీయులు మర్శంత శమీప్డుటకు దోహదప్డా్ యి కాబటిర  ఐగుప్ుత లో మోషే గడపిని సమయము 
మోషేకు విర్పధ్ముగా తల తితన అభయంతర్ములకు జవాబులను ఇచుయుంటటంది. 

5:1-6:27లో, మోష ేనాయకతవమును ఇశాీయిేలు తిర్సుర్శంచుట, మోష ేవిలపించుట, మర్శయు 
దదవుడు నిశుయతనిచుుట అను విష్యములను కల్వగశయుని ర్ ండు సమాంతర్ కమీములను 
మనము చదువుతాము. మొదట ికమీము 5:1-6:8లో కనిపిసుత ంది. తమకు విర్పధ్ముగా నిలచునటటో  
ఫర్పకు కోప్ము ప్ుటిరంచుట వలన ఇశాీయిేలీయులు మోషేను తిర్సుర్శంచార్మ. మోష ేవినయముతో 
విలపించాడు. మర్శయు ఇశాీయిేలుకు నాయకతవము వహంిచుటకు అతనికన ఇవవబడిన పిలుప్ును 
గూర్శు దదవుడు అతనికన నిశుయతను కల్వగశంచాడు. 

6:9-27లో ఉని ర్ ండవ కీమము కూడా, ఇదద ప్దధతిని అనుసర్శసుత ంది. అయితద ఇశాీయిలేు 
మోషేను ర్ ండవసార్శ తిర్సుర్శంచన తర్మవాత, మర్శయు మోషే ర్ ండవసార్శ విలపించన తర్మవాత, ఒక 
వంశావళి ర్ూప్ములో దదవుని యొకు నిశుయత కలుగుతయంది. 6:13-27 మోషే మర్శయు అహర్పను 
యొకు వంశమును తమ పితర్మడెనై లేవీ నుండి ఆర్ంభించ అహర్పను మనుమడెైన ఫన్ హాసు వర్కు 
తెల్వయజేసుత ంది. అవును, లేవీ ప్న ిండుమంద ిఇశాీయిలేు పతిర్మలలో ఒకడెయైునాిడు. మర్శయు, 
సంఖ్ాయకాండము 25 మర్శయు 31 ప్రకార్ం, ఫ్న హాసు ర్ ండవ తర్మువార్శ దినములలో 
ఇశాీయిలేీయులను దదవునికన నముకమ ైన స్టవేచదయుటలోనికన నడపిించాడు. మోష ేమర్శయు అహర్పనులు 
యాకోబు యొకు గపతరముల నుండి వచున నిజమ నై ఇశాీయిలేీయులని దదవుడు ఇకుడ ర్ ండవ 
తర్మువార్శకన నిశుయతనిచాుడు. మర్శయు ఫ్న హాసులో, మోషే అహర్పనుల నముకమ నై 
వార్సతవమును చూడగల్వగార్మ మర్శయు వార్శని నడపిించుటకు దదవుడు వీర్శని పలిచాడను నిశుయతను 
కల్వగశయుండగల్వగార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇద ిమనలను ఐగుప్ుత లో మోషే చదస్టని కార్యములలోని ర్ ండవ ముఖ్య భాగములోనికన 
నడపిసిుత ంది: నిర్గమ. 6:28-13:16లో దదవుడు ఐగుప్ుత నకు తీర్శున ఆశుర్యకర్మ నై తీర్మపలు. 
ఐగుప్తయులకు విర్పధ్ముగా దదవుడు తచెున అసాధార్ణమ నై తీర్మప కార్యములలో మోషే పల షించన 
ముఖ్యమ ైన పాతరను చూప్ుట దావర్ా ఈ అధాయయములు మోషే యొకు అధికార్మును నిర్ాా ర్శసాత యి. 

సర్పములకు సంబధించన ప్ర్శచయ తీర్మప 6:28-7:13లో కనిపసిుత ంది. అహర్పను కర్ీ 
అదుుతముగా ఒక సర్పము వల  మార్శపల యింది మర్శయు ఫర్ప యొకు శకునగాండుర  చదస్టని పాములను 
మింగశవయేుట దావర్ా ఐగుప్ుత  మీద దదవుని శకనతని కనుప్ర్చంది. ఈ ప్ర్శచయ ఆశుర్యకార్యము తర్మవాత, 
నిర్గమ. 7:14-10:29లో తొమిుది తీర్మపల వర్మస కనిపసిుత ంది. ఈ తొమిుది తీర్మపలు మూడు 
కీమములుగా సమానముగా విభజంచబడతాయి, మర్శయు ప్రతి ఒకుటి న ైలు నది వదే మోషే ఫర్పను 
ఎదుర్ొునుటతో ఆర్ంభమవుతాయి. 

మొదట ికీమము 7:14-8:19లో ఉనిది. దీనిలో నీర్మ ర్కతముగా మార్ుబడుట, కప్పలు 
దదశమును నింప్ుట, మర్శయు ధ్ూళిలో నుండి పేలు వచుుట వంట ిఆశుర్యకార్యములు ఉనాియి. 
ర్ ండవ కీమము 8:20-9:12లో ఉనిద ిమర్శయు దీనిలో ఈగల తగెులు, ఐగుప్తయుల ప్శువుల మీద 
తెగులు, మర్శయు దదుే ర్మల తగెులు ఉనాియి. మూడవ కమీము 9:13-10:29లో ఉనిది. దీనిలో 
వడగండుో , మిడతలు మర్శయు చీకటకిన సంబంధించన తీర్మపలు ఉనాియి. ఈ ఆశుర్యకర్మ నై 
తీర్మపలనిిటలిో మోషే పల షించన కరలకమ నై పాతర ఇశాీయిేలు యొకు నాయకునిగా అతని 
అధకిార్మును నిర్ాా ర్శంచనది. చవర్శగా, ప్సాు తీర్మప 11:1-13:6లో ఈ భాగమును ముగశసుత ంది. 
ఐగుప్ుత లోని జేయష్యర లనందర్శనీ దదవుడు హతము చదస్టిన తర్మవాత, ఫర్ప ఇశాీయిేలుకు వ ళలో టకు 
అనుమతినిచాుడు. 

ఐగుప్ుత లో జర్శగశన ఇశాీయిేలు యొకు విమోచన కాలములోని సనిివేశములను చూశాము 
కాబటిర , నిర్గమ. 13:17-18:27లో ఐగుప్ుత  నుండి స్ట్నాయి ప్ర్వతము వర్కు చదస్టని ప్రయాణములో 
దదవుడు మోషే యొకు అధకిార్మును సమర్శాంచన విధానములను మనము ఇప్ుపడు 
చూడవలస్టయిునిది. 

పరయాణములో (13:17-18:27). స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదేకు ఇశాీయిలేు చదస్టని ప్రయాణములో 
వార్మ సమసయలను ఎదుర్ొునిప్పటికర, ఇశాీయిేలు స్టదిధపాటట లేకుండా ఐగుప్ుత ను విడచిప టరలేదని 
గుర్శతంచుట చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది. “యుదధమునకు స్టదిధప్డి” ఇశాీయిలేీయులు ఐగుప్ుత ను 
విడచార్ని నిర్గమ. 13:18 చాలా సపష్రముగా మనకు తలె్వయజేసుత ంది. ఈ స్ట ైనయ ఆలోచనలో, ఈ 
భాగమంతటలిో ఇతర్ దదశములతో యుదధము మర్శయు ఇశాీయిేలీయుల స్ట ైనయము నీటి కొర్కు, 
ఆహార్ము కొర్కు తాప్తరయప్డుటను మనము చూసాత ము. 

యుదధమునకు స్టదిధప్డి ఇశాీయిేలు చదస్టిన ప్రయాణము నాలుగు ప్రధానమ నై భాగములుగా 
విభజంచబడుతయంది. 13:17-15:21లో ఉని మొదటి భాగము సముదరము యొదే మోష ేఅధికార్ము 
యొకు సమరా్నతో వయవహర్శసుత ంది. నిర్గమ. 14:31లో, ఇశాీయిేలు ఆర్శన నలే మీద సముదరమును 
దాటని తర్మవాత, మోషే యొకు సమరా్నను గూర్శు మనము ఈ విధ్ంగా చదువుతాము: 

పరజలు యిహెో వ క్ు భయపడి యిహెో వ యందును ఆయన స్టవేక్ుడ నై 
మోషేయందును నమాక్ముంచిరి (నిర్గమ. 14:31). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ వచనము ఈ భాగములోని ముఖ్య బిందువులను బలవంతముగా తలె్వయప్ర్మసుత ంది. 
ఇశాీయిలేు స్ట నైయము “యిెహో వాకు భయప్డ ిఆయనయందు నముకముంచర్శ.” మర్శయు వార్మ “ఆయన 
స్టేవకుడెనై మోషనేు” కూడా నమాుర్మ. అవును, నిర్గమకాండము యొకు వాసతవిక శరీతలకు ఈ 
సందదశము చాలా సపష్రముగా ఉనిది. వార్మ కూడా తమ దనిములలో దదవుని మర్శయు మోషేను 
నమువలస్టయిుండనెు. 

దీని తర్మవాత, 15:22-27లో ఇశాీయిలేు స్ట నైయము ష్ూర్మ అర్ణయములోనికన ప్రయాణము చదస్టింది. 
ష్ూర్మ అర్ణయములో, మోష ేకనుగొనిన నీర్మ తరా గుటకు తగశనవి కావు గనుక సణుగుట దావర్ా ప్రజలు 
మోషే యొకు అధికార్మును సవాల్ చదశార్మ. కాబటిర , నీటిని బాగుచదయుటకు ఒక చని చకెు ముకును 
ఇచుుట దావర్ా దదవుడు ఇశాీయిేలు యొకు నాయకునిగా మోషేను ఘనప్ర్చాడు. 

మూడవ భాగములో, 16:1-36లో ఇశాీయిేలీయులు స్టన్ు అర్ణయములోనికన ప్రవేశంచార్మ. స్టన్ు 
అర్ణయములో, మోషే అహర్పనుల మీద సణుగుట దావర్ా ఇశాీయిేలీయులు మర్ొకసార్శ మోష ే
నాయకతవమును సవాల్ చదశార్మ. కాని ఈ సార్శ, 7వ వచనములో, వార్మ దదవునికన విర్పధ్ముగా 
సణుగుచునాిర్ని మోషే తలె్వయజశేాడు. మర్శయు ఇశాీయిలేుకు ఆహార్ముగా ప్ూర్ళోేను ఇచుుట 
దావర్ా, మర్శయు తర్చుగా మనాిను ఇచుుట దావర్ా దదవుడు మోషనేు మర్ొకసార్శ సమర్శాంచాడు. 

అర్ణయములో పరజల యొక్క అవసర్తలను త్రర్చుట ద్ఘవర  ద్వేతడు మోషే యొక్క 
అధిక ర్మును ధృడపర్చఘడు. వ ర్చ మోషేక్ు విరోధముగ ను, ద్ేవతనికత 
విరోధముగ ను సణ గినపుటికీ, ద్ేవతడు క్ృపతో వ రికత బండ నుండి నీటిని 
అనుగ్రహించఘడు, పర్లోక్ము నుండి మనఘనను క్ురిపించఘడు, మరియు ఇదంతఘ 
వ రి పటల  ఆయన క్లగియుండని తండిర పేరమ వలన మాతరమే చేయలేదుగ ని, 
ఆయన పంపని వయకతత నిజముగ  మోషేనే అని నిర థ రించుటక్ు క్ూడఘ చశే డు... 
కెైైసత వతలముగ  మనము చఘలాస ర్చల  ఒక్ మనుషుయని నముాటను గ్ూరిు, మనిషి 
మీద విశ వసముంచుటను గ్ూరిు ఆలోచన చేస త ము, క ని ఇక్కడ పరజలు ద్వేతని 
మీద మాతరమేగ క్, ఈ సందర్భములో ద్ేవతని యొక్క ప తరగ  మరియు పరతినిధిగ  
ఉనన మోషే మీద నమిాక్యుంచుటక్ు పిలువబడఘ్ ర్చ. ద్ీనిని మనము 
సముదరము గ్ుండఘ పరయాణ ంచుచునన ఐగ్ుపతత  స్టపనైయముల మీద ద్వేతడు గొపు 
విజయమును పొ ంద్ినపతుడు యిెర్ర సముదరమునక్ు ఆవల క్ూడఘ చూశ ము. 
సముదరమునక్ు ఆవల, పరజలు సంతోషించి, ద్ేవతని సుత తించి ద్ేవతని మీద 
మరియు మోషే మీద నమిాక్యుంచఘర్చ. 

— ప ర ఫ సర్డ. థామస్ ఎగగర్డ 

నిర్గమ. 17:1-18:27లో ఇశాీయిేలు ప్రయాణము చదస్టని నాలగవ మర్శయు చవర్శ సాలము పేర్మ 
ర్ ఫద్ీము. ఈ విశాలమ నై భాగము మూడు ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదటగిా, 
నిర్గమ. 17:1-7లో, నీటిని గూర్శు మర్లా సణ గశనప్ుపడు ప్రజలు దదవుని ప్ర్రక్షించార్మ. దీనికన సపందనగా, 
స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదేకు తనతో కూడా ప దేలను తీసుకొనివ ళోమని దదవుడు మోషేను ఆజఞా పించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అకుడ దదవుడు బండను కొటరమని మోషేను హచెుర్శంచగా, దానిలో నుండి నీర్మ బయటకు వచాుయి. 
అయితద, ఈ ఆశుర్యకార్యము తర్మవాత కూడా, ఇశాీయిేలీయులు మర్శఎకుువగా దదవునితో వాదమాడార్మ. 
7వ వచనములో “దదవుడు మన మధ్యలో ఉనాిడో  లేడో ” అని వార్మ ఆశుయపలయార్మ. తర్మవాత ర్ ండు 
ఉపాఖ్ాయనములు ఈ విష్యమునకు జవాబిసాత యి. 

ఇప్ుపడు, ఈ ఉపాఖ్ాయనములు ప్రశికు జవాబును ఎలా ఇసాత యో అరా్ము చదసుకొనుటకు, 
ఇశాీయిలేీయులకు బాగుగా తలె్వస్టని ఒక విష్యమును మనము జఞా ప్కము చదసుకోవాల్వ. ఆదికాండము 
12:3లో, ఇశాీయిలేును ఆశీర్వదించువార్శని ఆయన ఆశీర్వదసిాత డని మర్శయు శపించనవార్శని శపిసాత డని 
దదవుడు అబరా హాముతో వాగాే నము చదశాడు. కాబటిర , ఈ వాగాే నమును అనుసర్శసుత , నిర్గమ. 17:8-16లో, 
అమాలేకరయులు ఇశాీయిలేు మీద దాడి చదస్టినప్ుపడు, దదవుడు వార్శని ఓడించ అమాలేకరయులను 
శపించాడు. 

తర్మవాత 18:1-27లో ఉని ఈ భాగము యొకు ఆఖ్ర్శ ఉపాఖ్ాయనములో, యితరో  
సమాధానముతో మోషే యొదేకు వచాుడు. యితరో  ఇశాీయిలేీయులను ఆశీర్వదించాడు కాబటిర , దదవుడు 
యితరోను ఆశీర్వదించాడు. ఆయన అబరా హాముకు వాగాే నము చదస్టని విధ్ముగానే దదవుడు 
ఇశాీయిలేీయులతో ఉనాిడని ఈ ర్ ండు సనిివేశములు నిసిందదహముగా తలె్వయప్ర్చాయి. ఇశాీయిలేు 
స్ట ైనయము మోషనేు అనుసర్శంచన విధ్ముగానే, వార్మ దదవుని శకనతగల సనిిధి యొకు భదరతను 
ప ందుకునాిర్మ. 

ఇప్పటి వర్కు, నిర్గమకాండము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములు మోష ేమర్శయు 
ఐగుప్ుత  నుండి స్టన్ాయి ప్ర్వతము వర్కు ఇశాీయిేలు యొకు విమోచన మీద దృషిరప టటర ట దావర్ా 
మొదటగిా మోషే యొకు అధకిార్ముతో ఎలా వయవహర్శసాత యో మనము చూశాము. ఇప్ుపడు నిర్గమ. 
19:1-40:38లో ఉని ఈ ప్ుసతకము యొకు ర్ ండవ భాగమును మనము చూడవలస్టయిునిది. 
స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే కనానులో ప్రవేశంచుటకు మోషే మర్శయు ఇశాీయిలేు చదస్టని స్టదిధపాటటను 
గూర్శు వివర్శంచుట దావర్ా ఈ అధాయయములు మోషే యొకు అధికార్మును కనుప్ర్మసాత యి. 

క్నఘను క ర్క్ు స్టిదధ ప టు (నిర్గ మ. 19:1-40:38) 
స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే మోషే మర్శయు ఇశాీయిలేీయులు బస చదస్టనిప్ుపడు ఏమి జర్శగశందో  

— దదవుడు వార్శకన ధ్ర్ుశాసత రమును మర్శయు తన మందరి్మును ఎలా ఇచాుడో  —  ఇంచుమించు 
బెైబిలు విదాయర్మా లందర్శకర తలెుసు. అయితద నిర్గమకాండము అకుడ జర్శగశన కొనిి సనిివేశములను 
గూర్శు మాతరమే తలె్వయజేసుత ంది. ఆ సమయమందు జర్శగశన అనకే ఇతర్ విష్యాలను గూర్శు 
లేవీయకాండము మనకు చబెుతయంద ికాబటిర  దీనిని గూర్శు మనకు తలెుసు. ఈ కార్ణం చదత, ఈ 
అధాయయములు ఎంతో ఎంపిక చదయబడి వరా యబడనివని మనకు తలెుసు. ఈ సనిివేశముల మీద 
కొనిి దృకపథములను నొకను చెప్పడానికన ఇవి ర్ూప ందించబడినవి. మర్శయు మనము తర్మవాత 
చూడబో వుచునిటటో , స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే దదవుడు ఇశాీయిలేు మీద మోషే యొకు 
అధకిార్మును ఎలా కనుప్ర్చాడో  అను విష్యము మీద దృషిరప డతాయి. 

కనాను కొర్కు మోషే మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు స్టదిధపాటట ర్ ండు ప్రధానమ నై భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతయంది. మొదట ిభాగము నిర్గమ. 19:1-24:11లో ప్రతయక్షమవుతయంద ిమర్శయు ఇది మోషే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అధకిార్ము మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు నిబంధ్నను గూర్శు మాటాో డుతయంది. 24:12-40:38లో ఉని 
ర్ ండవ భాగము, మోషే అధికార్మును మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు మందిర్మును ఉదాఘ టసిుత ంది. 
ఇశాీయిలేు యొకు నిబంధ్నను ముందుగా చూదాే ము. 

ఇశ ర యిేలు యొక్క నిబంధన (19:1-24:11) 
ఇప్ుపడు, ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్నను గూర్శున నివేదకి నిర్గమకాండము యొకు వాసతవిక 

శరీతల కొర్కు ఒక పరా ముఖ్యమ నై ప్రశికు జవాబునిసుత ంది: తమకు ముందు తర్ము వార్మ స్ట్నాయి 
ప్ర్వతము యొదే మోష ేదావర్ా ప ందుకొనిన నిబంధ్నా ధ్ర్ుశాసత రమునకు నిర్గమకాండము యొకు 
ర్ ండవ తర్మువార్మ ఎందుకు లోబడియుండాల్వ? వార్మ వేర్ ేమార్గమును ఎందుకు అనుసర్శంచకూడదు? 

ఇశాీయిలేు యొకు నిబంధ్నకు అంకనతం చదయబడని ఈ అధాయయములు ఈ ప్రశికు నాలుగు 
దశలలో జవాబునిసాత యి. మొదటగిా, నిర్గమ. 19:1 నుండి 8వ వచనము యొకు ఆర్ంభభాగము వర్కు, 
దదవునితో ఇశాీయిలేు యొకు నిబంధ్న పరా ర్ంభమును మనము కనుగొంటాము. 

నిబంధ్న యొకు పరా ర్ంభము (19:1-8a). ఈ వచనములు మోషే నిబంధ్నలోని మూడు 
ష్ర్తయలను వ లోడి చదసాత యి: దదవుడు ఇశాీయిేలీయుల ప్టో దయను చూపాడు; ఆయన వార్శ నుండి 
సావమిభకనతని ఆశంచాడు; వార్మ ఆయనకు విధదయుల ైతద దీవించబడతార్మ. ఇశాీయిలేు యొకు 
ఉతాిహభర్శతమ ైన మర్శయు ఏకగరవీమ నై సపందనతో నిర్గమ. 19:8 ముగుసుత ంది: “యిెహో వా 
చెపపినదంతయు చదస్ట దము.” అవును, ఇకుడ విష్యము చాలా సపష్రముగా ఉంది; నిర్గమకాండము 
యొకు ర్ ండవ తర్ము శరీతలు తమ ముందు తర్మువార్శని అనుకర్శంచాల్వ. అదద ఉతాిహముతో వార్మ 
మోషే దావర్ా దదవుని నిబంధ్నకు మర్ొకసార్శ సమర్శపంచుకోవాల్వ. 

మోషే మీద ఇశాీయిేలు ఉంచవలస్టయిుండిన నముకము (19:8b-20:20). మోషే అధికార్ము 
మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు నిబంధ్నలోని ర్ ండవ దశ దదవుని నిబంధ్నకు మధ్యవర్శతగా ఇశాీయిలేు 
మోషే మీద ఉంచవలస్టియుండని నముకమ యైునిది. ఇది నిర్గమకాండము 19వ అధాయయము, 
ఎనిమిదవ వచనము యొకు ర్ ండవ భాగముతో ఆర్ంభమ ై 20:20 వర్కు కొనసాగుతయంద.ి నిర్గమ. 
19:9లో, దదవుడు మోషకేు ఈ వాగాే నమును చదస్టిన విష్యము మీకు జఞా ప్కముండద ఉంటటంది: 

యిహెో వ  మోషతేో ఇద్ిగో ననేు నీతో మాటలాడునపతుడు పరజలు విని నిర్ంతర్ము 
నీయందు నమాక్ముంచునటుల  నేను క ర్చ మబుులలో నీయొదేక్ు వచ ుదనని 
చ పపును (నిర్గమ. 19:9) 

“ప్రజలు [మోషే] యందు నిర్ంతర్ము నముకముంచునటటో ” స్టన్ాయి ప్ర్వతము మీద 
ప్రతయక్షమ ై మోషేతో మాటాో డతానని దదవుడు ఇకుడ చపెపిన మాటను గమనించండి. దదవుడు ఈ 
వాగాే నమును ఎలా నిలబటెటర కునాిడో తర్మవాత వచుు దృశయములు వివర్శసాత యి. 

ఈ దశ యొకు ముఖ్య అంశములు దదవుడచిున హెచుర్శక, మోషే చూపని విధదయత, మర్శయు 
దదవుడు ప్రతయక్షమగుట అను ర్ ండు సమాంతర్ కమీములను కల్వగశయుంటటంది. 19:10-19లో మొదట ి
కీమము కనిపసిుత ంది, అకుడ దదవునితో కలుసుకొనుటకు ఇశాీయిేలును స్టదిధప్ర్చమని ఆయన మోషనేు 
హెచుర్శంచాడు. మోషే దదవుని హెచుర్శకకు విధదయుడెైయాయడు, ఫల్వతంగా స్టన్ాయి ప్ర్వతము మీద ఒక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నాటకరయమ నై దదవుని ప్రతయక్షత—అనగా దదవుని సనిిధి యొకు మహమికర్మ నై, దృశయమ ైన మర్శయు 
వినదగ బయలుపాటట — కల్వగశంది. 

తర్మవాత, మనము నిర్గమ. 19:20-25లో ర్ ండవ కీమమును చదువుతాము. ప్రజలను 
స్టిదధప్ర్చమని దదవుడు మర్ొకసార్శ మోషనేు హచెుర్శంచాడు, మర్శయు మోషే విధదయుడయాయడు. 
ఫల్వతంగా, 20:1-17లో, ఇశాీయిేలు అంతా వినునటటో  స్టన్ాయి ప్ర్వతము మీద దదవుడు ప్ద ిఆజాలను 
ప్ల్వకననప్ుపడు కల్వగశన దదవుని ప్రతయక్షత వ పై్ుకు మర్ొకసార్శ ఈ కథనము మళలో తయంది. 

ఈ భాగము యొకు ఆర్ంభ భాగములో దదవుడచిున వాగాే నమును సమతయలయము చదయుటకు, 
దదవుడు మోషతేో చదస్టని వాగాే నము న ర్వేర్ుబడింది అని నిర్గమ. 20:18-20 వివర్శసుత ంది. ప్ర్వతము 
మీద నుండి దదవుని సవర్మును వినిన తర్మవాత, ఇశాీయిలేీయులు భయప్డిపల యి తమతో సూటగిా 
మాటాో డుటను ఆపివయేమని దదవుని కోర్శన విధానమును ఈ వచనములు తలె్వయజేసాత యి. దదవుని 
తర్మప్ున తమతో మాటాో డమని వార్మ మోషేతో పరా ధదయప్డా్ ర్మ. ర్ ండవ తర్ము శరీతల కొర్కు ఈ నివదేన 
యొకు అంతర్ాువము చాలా సపష్రముగా ఉనిది. తమ ముందు తర్మువార్మ దదవుని నిబంధ్న 
ధ్ర్ుశాసత రమునకు మధ్యవర్శతగా ఉండుటకు మోషనేు ఆశయీించార్మ కాబటిర , వార్మ కూడా ఆశయీించాల్వ. 

మోషే యొకు నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రము (20:21-23:33). మోషే అధకిార్ము మర్శయు 
ఇశాీయిలేు యొకు నిబంధ్న అను ఈ భాగములోని మూడవ దశను నిర్గమ. 20:21-23:33లో మనము 
కనుగొనవచుు. ఈ అధాయయములు మోషే నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రములోని ముఖ్య విష్యములను 
తెల్వయజేసాత యి. ఇశాీయిేలుకు ధ్ర్ుశాసత రమును ఇవవమని దదవుడు సవయంగా మోషకేు ఆజఞా పించాడు 
అని గుర్శతసూత  ఈ దశ అంతా మోషే యొకు అధికార్మును సమర్శాసుత ంది. 

ఈ దశ 20:21-26లో ప్ర్శచయం చదయబడింది. ఇకుడ, ఆర్ాధ్న కొర్కు — విగీహములు 
మర్శయు బల్వపఠ్ములకు సంబంధించన హచెుర్శకలు — తన నియమములను ఇశాీయిేలుకు 
తెల్వయజేయమని దదవుడు హచెుర్శంచాడు. ఈ వచనములు ప్ద ిఆజాలలోని మొదటి ర్ ండు ఆజాలను 
వివర్శసాత యి. దీని తర్మవాత, 21:1-23:33లో నిబంధ్న గీంథములోని విష్యములను ఇశాీయిేలుకు 
తెల్వయజేయమని దదవుడు మోషేను హచెుర్శంచాడు. 

నిబంధ్న గీంథము ఇశాీయిేలులో ఏ విధ్ంగా ప్ని చదసుత ందో  అరా్ము చదసుకొనుటకు, నిర్గమ. 
21:1లో దదవుడు నిబంధ్న గీంథమును ఈ విధ్ంగా వర్శించాడు అని గమనించుట చాలా 
అవసర్మ ైయునిది: 

నీవత వ రికత నియమింపవలస్టని నఘయయవిధులేవనగ  (నిర్గమ. 21:1). 

ఇకుడ “నాయయవిధ్ులు” అని అనువదించబడిన హెబ్రర ప్దము ים ָפטִִּ֔ שְׁ  ఈ .(హమిుష్పటిం) ַהמִּ
ప్దమునకు “నాయయ తీర్మపలు”, లేక “నాయయ నియమములు” అను మాటల యొకు అరా్ములు 
ఉనాియి. నిబంధ్న గీంథమునకు ఇవవబడిన ఈ బిర్మదు మోషే దావర్ా దదవుడిచున ర్ ండింతల 
నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రము ప్టో మనకు ఒక సపష్రమ నై దృకపథమును కల్వగశసుత ంది. పరా ముఖ్యముగా, ప్ది 
ఆజాలు ఇశాీయిలేులో చటరబదధమ ైన నాయయవిధ్ులుగా, లేక సాధార్ణ చటరప్ర్మ ైన నియమాలుగా ప్ని 
చదశాయి. మర్శయు నిబంధ్న గంీథము ఇశాీయిేలు యొకు నాయయాధపి్తయలు అనుసర్శంచవలస్టయిుండిన 
అనకే అంశములకు సంబంధించన చటరబదధమ ైన నియమములను అందించంది. వీటలిో అనకే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నియమములు కోడ్ ఆఫ్ హముుర్బి మర్శయు ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టయిాలోని అనేక ఇతర్ నాయయ 
నియమాలను పల ల్వయునాియి. తమ దదశములలోని నాయయాలయములలో నాయయాధపి్తయలు 
ఉప్యోగశంచుట కొర్కు ఈ కోడుో  మర్శయు నిబంధ్న గీంథము నియమించబడినవి. 

నిబంధన గ్రంథమునక్ు మరియు కీర.పూ. మూడవ సహస ర బేి నుండి రెండవ 
సహస ర బేి మధయ క లములో పతర తన పశుమ ఆస్టియాలో ఉనన చటర పర్మ నై 
నియమములక్ు మధయ అనేక్ పో లక్లు ఉనఘనయి. నిబంధన నేపధయము 
విషయములో మాతరం ఇద్ి భిననముగ  ఉననద్ి. వీటిలో అనినటి క్ంటే ఎక్ుకవ 
నియమాలను క్లగిన హముార్బి కోడ్ అతయంత పరఖ్ాయతిగ ంచినద్ి... “ఒక్వళే-
అయితే” పదధ తిలో ర్ూపించబడని ఈ నియమములు — “అయితే” స ధఘర్ణంగ  
పరిస్టిథ తికత పౌర్ హక్ుకను ఇసుత ంద్ి — నిర్గమ 21:1 నుండి 22:16 వర్క్ు 
ర్ూపొ ంద్ించబడని నఘయయవిధులను పో లయుననవి, మరియు ఇవి క్ూడఘ వ యజ 
ర్ూపము అని పిలువబడు “ఒక్వేళ-అయితే” నిర ాణమును ఉపయోగించఘయని 
నఘ అభిప ర యము. మనము వ సత విక్ వివర్ములను చూస్టనిపతుడు, పతర తన 
ఇశ ర యిేలు సమాజము మరియు పతర తన బబులోను సమాజమునక్ు మధయ 
అనేక్ భిననతవములు ఉండవేి, ఉద్ఘహర్ణక్ు మ సొ పొ తమియలోని పటర ణ-ర జయ 
నిర ాణములు వంటివి భిననతవములు. బబులోనియాలోని పటర ణ-ర జయము ఎననన 
విభజనలు క్లగిన సమాజముగ  ఉండదే్ి, ద్ీనిలో సవతంతర వయక్ుత లు ఉండేవ ర్చ, 
పతటుర సవతంతరముగ్ల వయక్ుత లు మరియు స మానుయలు మరొక్ స థ యిలో 
ఉండవే ర్చ, మరియు తర్చవ త బానిసలు ఉండేవ ర్చ. ద్ఘనిలో భిననమ నై 
వ ణ జయము మరియు సమాజములో భిననమ ైన వ ణ జయ ప తరలు ఉండవేి. 
వ ణ జయమునంతఘ నియంతిరంచగ్ల బలమ ైన ద్వే లయ ప ర ంగ్ణము ఉండదే్ి. ర జ 
గ్ృహము, లేక్ కోట సమాజము యొక్క నిర ాణములో ముఖ్య భూమిక్ను 
పో షించదే్ి. మరియు ఇద్ి మధయక ల భూస వముల సమాజములను పో లయునన 
భూస వమయ వయవసథ ను అనుసరించేద్ి. ఇశ ర యిేలు సమాజము మరిక ంత 
సమతఘవ దము క్లగినద్ిగ  ఉండేద్ి, క ని ఆధునిక్ వయకతతగ్తవ ద భావనలోగ క్, 
వయవస య వ ణ జయమును క్లగియుండి భూమి విషయములో గోతర క్రమమును 
అనుసరించదే్ి. క బటిర , ఒకే విధమ ైన భదేములు ఉండవేి క దు, మరియు 
హముార్బి కోడ్ లో క్నిపించునటువంటి అద్ే ర్క్మ ైన స మాజక్ విభజన క్ూడఘ 
క్నిపించేద్ి క దు. 

— డా. డగోస్ గపీ ప్పప 

నిబంధ్నను సాా పించుట (24:1-11). మోషే అధకిార్ము మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు 
నిబంధ్నను గూర్శున నాలగవ మర్శయు చవర్శ దశలో, నిర్గమ. 24:1-11 నిబంధ్నను సాా పించుటను 
నివదేిసుత ంది. నిర్గమ. 19:1 నుండి 8వ వచనము వర్కు ఉని నిబంధ్న యొకు పరా ర్ంభముతో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆర్ంభమ నైదానిని నాలగవ దశ ప్ూర్శత చదసుత ంది. విశషే్ముగా నిర్గమ. 24:3 మర్శయు 7 ర్ ండు దదవుడు 
ఆజఞా పించదంతయు చదసాత మను సమర్పణను ఇశాీయిలేు ఏకముగా ప్ునర్ావృతం చదస్టని 19:8ను 
ప్రతిధ్వనిసాత యి అని గమనించండి. 

దీనిని మించ, ఇశాీయిేలు నాయకులు స్టన్ాయి ప్ర్వతమున కను దదవుని చూస్టి, ఆయనతో 
అదుుతమ ైన సామర్సయము కల్వగశ తిని, తరా గశన విష్యమును ఈ దశ యొకు ఆఖ్ర్శ సనిివశేము 
వర్శిసుత ంది. దదవునితో సమాధానము మర్శయు సామర్సయమును చతిరంచన ఈ సనిివశేము యొకు 
అదుుతము నిర్గమకాండము యొకు వాసతవిక శరీతలలో ఉని సందదహమును తొలగశంచుటకు 
ర్ూప ందించబడింది. వార్మ దదవునితో సమాధానమును మర్శయు సామర్సయమును ఎలా 
అనుభవించగలర్మ? తమ దనిములలో మోషే దావర్ా ఇవవబడిన దదవుని నిబంధ్న నాయయవిధ్ుల యొకు 
నిల్వచయుండు అధకిార్మును ఒప్ుపకొనుట దావర్ా మాతరమే. 

నిర్గమ. 19:1-24:11లో ఇవవబడిన ఇశాీయిేలు యొకు నిబంధ్నను చూచుట దావర్ా స్టన్ాయి 
ప్ర్వతము యొదే కనానులో ప్రవశేంచుటకు మోష ేమర్శయు ఇశాీయిలేు చదస్టని స్టదిధపాటటను మనము 
విశదీకర్శంచాము కాబటిర , ఇప్ుపడు నిర్గమకాండము యొకు చవర్శ ప్రధానమ ైన అంశమును మనము 
చూడవలస్టయిునిది. మోషే అధకిార్ము మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు మందరి్ము మీద ఉదాఘ టన 
నిర్గమ. 24:12-40:38లో కనిపిసుత ంది. దదవుని మందరి్మును సాా పించుటలో మోష ేపల షించన కరలకమ నై 
పాతర మీద దృషిరప టటర ట దావర్ా ఈ అధాయయములు మోషే యొకు నిల్వచయుండు అధికార్ముకు 
మదేతయనిసాత యి. 

ఇశ ర యిేలు యొక్క మంద్ిర్ము (24:12-40:38) 
ఇశాీయిలేు యొకు మందరి్ము ఆర్ాధ్న చదయు ఏదో ఒక చని ఛాప ల్ ను పల ల్వయుంటటంది అని 

చాలామంది విదాయర్మా లు ఆలోచసుత ంటార్మ, కాని అది దీని కంటే ఎంతో ఉనితమ నైదని ఈ మధ్య చదప్టిరన 
ప్ుర్ావసుత శాసత ర ఆవిష్ుర్ణలు తెల్వయజేసాత యి. తమ స్ట నైయములను వ ంటబటెటర కొని యుదధము చదయుటకు 
బయటకు వ ళలో ట ప్ుర్ాతన ఐగుప్ుత లోని ఫర్పలకు ఒక ఆనవాయితీగా ఉండదది. వార్మ అలా వ ళోినప్ుపడు, 
విశాలమ నై గుడార్ముల నిర్ాుణములలో, చలనశీల కోటలలో నివస్టించదవార్మ. ఈ ర్ాజర్శక యుదధ 
గుడార్ములలో లోప్ల మర్శయు బయట తరె్లుగల గదులు ఉండదవి మర్శయు వాటి చుటటర  పరా ంగణము 
ఉండదది. ఈ గుడార్ముల యొదే, స్ట ైనయములు తమ ర్ాజుకు సాషార ంగప్డ ిర్ాజు యొదే నుండి 
ఆదదశములను తీసుకునవేార్మ. ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, నిర్గమకాండము దదవుని మందిర్మును 
కేవలం ఒక ఆర్ాధ్న సాలము కంటే ఉనితమ నైదిగా ప్ర్శచయం చదసుత ంది. అద ిఆయన ర్ాజర్శక యుదధ  
గుడార్మ యైునిది. ఆ విధ్ంగా, ఇశాీయిేలు స్ట నైయము ఈ మందిర్ము వదేన ేతమ దెైవిక ర్ాజు ఎదుట 
సాషార ంగప్డదవార్మ మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు దెవైికమ ైన ర్ాజు ఇశాీయిలేు స్ట నైయమునకు ఆదదశములను 
ఇచదువాడు. 

మందిర్ము కొర్కు హెచుర్శకలు (24:12-31:18). మోష ేఅధకిార్ము మర్శయు ఇశాీయిలేు 
యొకు మందిర్మును గూర్శున నివదేిక మూడు ప్రధానమ నై భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. 
మొదటగిా, నిర్గమ. 24:12-31:18లో మందిర్ము కొర్కు మోషేకు దదవుడచిున హెచుర్శకలు ఉనాియి. 
ప్ద ిఆజాలను ర్ాతి  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్లకల మీద స్ట్వకర్శంచమని దదవుడు మోషకేు ఇచున పలిుప్ుతో నిర్గమ. 24:12-18లో మందిర్ము 
కొర్కు దదవుని యొకు హచెుర్శకలు ఆర్ంభమ యైాయయి. తర్మవాత మందిర్ము కొర్కు దదవుడిచున 
విశషే్మ నై హెచుర్శకలు 25:1-31:17లో వరా యబడయిునాియి. మందిర్ములో ఉండవలస్టిన వసుత వులు 
మర్శయు నిర్ాుణ విధానములను గూర్శు వివర్ణాతుకమ నై వరి్నలను ఈ హెచుర్శకలు ఇచాుయి. 
యాజకులు, శలుపలు, మర్శయు న పై్ుణయముగల ప్నివార్శ కొర్కు సూచనలు ఇసూత  మందరి్ములో ప్ని 
చదయువార్శని గూర్శు మర్శయు ఆచార్ములను గూర్శు కొనిి మార్గదర్ికాలను కూడా దదవుడు 
స్ట లవిచాుడు. ప్రతి వార్ము పాటించవలస్టని విశాీంతి దనిమును గూర్శు ఆయన సూటిగా హచెుర్శకలను 
ఇచాుడు. ఈ వివర్ముల యొకు సంఖ్య మర్శయు వ ైశాలయత దదవుని యొకు ర్ాజర్శక యుదధ 
గుడార్ములో కొనిి నియమములను పాటించవలస్టని పరా ముఖ్యతను ప్రతిబింబిసాత యి. తర్మవాత, 
హెచుర్శకలను గూర్శున ఈ ముఖ్య అంశముల తర్మవాత, నిర్గమ. 31:18లో మోషే ప్ద ిఆజాలను 
కల్వగశయుని ర్ాతి ప్లకలను విజయవంతముగా ప ందుకొనుటను మనము చూసాత ము. మందిర్ము 
కొర్కు దదవుడచిున సూచనలకు ఇద ిముగశంప్ుగా ఉనిది. 

ఇప్ుపడు, ఈ భాగములో అనకే సందర్ుములలో, స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే ఉని 
ఇశాీయిలేీయులకు మాతరమే తన నియమములు వర్శతంచవని దదవుడు సపష్రముగా సూచంచాడు. అవి 
నిర్గమకాండములోని ర్ ండవ-తర్ము శరీతల కొర్కు కూడా ఇవవబడనివి. నిర్గమ. 27:21; 28:43; 29:9 
మర్శయు 42; 30:21; మర్శయు 31:16 వంటి చపటో, “వార్శ తర్తర్ముల వర్కు నితయమ నై కటరడి” అను 
మాటను అనకే విధాలుగా దదవుడు ఉప్యోగశంచాడు. మందిర్ము కొర్కు ఇవవబడిన హచెుర్శకలలో ప్లు 
అంశములను భవిష్యత్ తర్ములవార్మ ఏ విధ్ంగా ఆచర్శంచాలో ఇద ిసూచంచంది. అవును, వాసతవిక 
శరీతల కొర్కు ఈ సమీకర్ణముల యొకు బిందువులు చాల సపష్రముగా ఉండనివి. దదవుడు మందరి్ము 
కొర్కు ఇచున హచెుర్శకలను వార్మ తమ దినములలో కూడా పాటించవలస్టయిుండనెు. 

నిర్గమక ండములో వరిణంచబడని విధముగ  మంద్ిర్మును నిరిాంచు 
విధఘనములో, అనగ  సత ంభములు మరియు క్ర్రలతో ద్ఘనిని నిలువబ టిర , అద్ి 
క్దులునద్ిగ  ఉండునటుల  ద్ఘనిని విపుి మోసుక ని వళెలల టక్ు వీలుగ  
నిరిాంచబడని విధఘనములో అనేక్ పో లక్లు ఉనఘనయి. ఐగ్ుపతత లో వేరేవర్చ 
క లములక్ు పో లక్లు ఉనఘనయి, క ని అబు స్టింబ ల్  ద్వే లయము యొదే 
ర మస్టేసు II చేస్టని క ద్షేు యుదధ మునక్ు విశేషముగ  ఎక్ుకవ పో లక్లు 
ఉనఘనయి, ఇద్ి క ద్షేు యుదధ మును జఞా పక్ము చేసుక్ుంటుంద్ి, మరియు అతడు 
ద్ీనిలో జయమును పొ ంద్ఘనని ద్ఘవ  చశే డు, క ని అతడు ఏద్ొ క్ విధముగ  
ప ర ణఘలతో బయటపడఘ్ డని చఘలా మంద్ి పండితులు నముాతఘర్చ. అయితే అబు 
స్టింబల్ గోడ మీద అతని గ్ుడఘర్మును, అతని సొ ంత యుదధ  గ్ుడఘర్మును 
వరిణంచు ఒక్ చితరము ఉననద్ి, మరియు ద్ఘనిలో మంద్ిర్మునక్ు ఉనన అవే 
క లతలు ఉనఘనయి, చతుర్స ర క ర్ములో లోపల గ్ద్ి ఉననద్ి, అద్ి అతని 
స్టింహాసనము ఉండు గ్ద్ి అయుయండవచుు, మరియు లోపటి గ్ద్ికత రెండింతల 
వెైశ లయమునన పొ డవ టి గ్ద్ి ఉంద్ి, మరయిు ద్ఘనికత బయట మంద్ిర్ము యొక్క 
వెలుపల ఉననటేల  ద్ీరా్ చతుర్స ర క ర్ములో ప ర ంగ్ణము ఉననద్.ి అంతేగ క్, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంఖ్ాయక ండములో వరిణంచబడని విధముగ నే, తన గ్ుడఘర్ము యొక్క నఘలుగ్ు 
ద్ిక్ుకలలో నఘలుగ్ు గ్ుంపతల స్టపైనయము ఉననటుల  ఆ చితరము చూపపడుతుంద్ి. 
మంద్ిర్ము చుటటర  క్ూడఘ మొదటిగ  లేవీయులు, అటు తర్చవ త నఘలుగ్ు 
ద్ిశలలోను మూడు గోతరముల పరజల యొక్క నఘలుగ్ు గ్ుంపతలు ఉండవేి. 

— డా. డగోస్ గపీ ప్పప 

వ ైఫలయము మర్శయు ప్ునర్మదధర్ణ (32:1-34:35). మందరి్ము కొర్కు దదవుడు హెచుర్శకలను 
ఇచున తర్మవాత, నిర్గమ. 32:1-34:35లో స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే ఇశాీయిలేు యొకు 
వ ైఫలయమును మర్శయు ప్ునర్మదధర్ణను మోష ేజఞా ప్కము చదసుకునాిడు. ఈ అధాయయములు మూడు 
ప్రధానమ ైన దశలుగా విభాగశంచబడతాయి. 32:1-35లో, స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే బంగార్మ దూడ 
యొకు ప్రతిమను ఆర్ాధించుట దావర్ా ఇశాీయిేలీయులు దదవునితో తమ నిబంధ్నను ఉలోంఘించార్మ 
అని మనము చదువుతాము. మోషే తనను తాను ఇశాీయిలేుతో గుర్శతంచుకొని, వార్శ కొర్కు విజఞా ప్న 
చదశాడు కాబటిర , ఈ అధాయయములు మోషే యొకు అధకిార్మును సమర్శాసాత యి. తన జీవితమును 
ప్ణంగా ప టిర , మోషే విజఞా ప్న చదస్ట ిఇశాీయిేలుప ైన దదవుని దయను ప ందాడు. మర్శయు దదవుడు 
దదశమును ప్ూర్శతగా నాశనము చదయలేదు. 

తర్మవాత, నిర్గమ. 33:1-23లో ఉని ఈ భాగము యొకు ర్ ండవ దశ, దదవుని అనుప్స్టిాతి వలన 
కల్వగశన భయము మీద దృషిరప డుతయంది. వ ంటనే దదశమును నాశనము చదయనని ఒప్ుపకొనిన తర్మవాత, 
దదవుడు మోషనేు ముందుకు కదలమని ఆజఞా పించాడు. మార్గమధ్యములో తాను ఇశాీయిలేును 
నాశనము చదస్ట ేఅవకాశం ఉంద ికాబటిర  దదవుడు తన సనిిధిని వార్శ మధ్య నుండ ితీస్టవిేసాత నని దదవుడు 
స్ట లవిచాుడు. అయితద మోషే మర్ొకసార్శ దదశము కొర్కు నిలువబడి, ఇశాీయిలేు కొర్కు 
విజయవంతముగా విజఞా ప్న చదస్టి, దదవుని అనుప్స్టిాతి అను భయమును తొలగశంచాడు. 

34:1-35లో ఉని ఈ భాగములోని మూడవ దశ, ఇశాీయిలేుతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న 
ప్ునర్మదధర్ణను గూర్శునది. తన నిబంధ్నను ప్ునర్మదధర్శంచుట దావర్ా తాను ఇశాీయిేలుతో కలస్టి 
కనానుకు వ ళాత నని దదవుడు నిర్ాా ర్శంచాడు. నిబంధ్న యొకు ప్ునర్మదధర్ణ సమయములో మోషే చదస్టని 
ప్రభావవంతమ నై విజఞా ప్నలను గూర్శు నివదేించుట దావర్ా ఈ అధాయయము ఇశాీయిలేు నాయకునిగా 
మోషేను ఘనప్ర్మసుత ంది. 

మందిర్ నిర్ాుణము ప్ూర్శత అగుట (35:1-40:38). చవర్శగా, మోషే అధకిార్ము మర్శయు 
ఇశాీయిలేు యొకు మందరి్మును గూర్శున భాగము నిర్గమ. 35:1-40:58లో మందరి్ నిర్ాుణము ప్ూర్శత 
అగుటతో ముగుసుత ంది. 35:1-3లో ప్రతి వార్ము పాటించవలస్టిన విశాీంతి దినమును గూర్శు జఞా ప్కము 
చదయుటతో ఈ అధాయయములు ఆర్ంభమవుతాయి. తర్మవాత 35:4-39:43లో మందరి్మును నిర్శుంచ 
దానిలోని కార్యకలాపాలను ఆర్ంభించమని దదవుడు మోషకేు ఆజా ఇచాుడు. నిర్గమ. 40:1-33 
మందిర్ము యొకు వాసతవిక కటరడమును వర్శిసుత ంది. మందరి్ము యొకు కటరడము, అనగా దదవుని 
ర్ాజర్శక యుదధ గుడార్ము దదవుడు ఇంతకు ముందు ఇచున హెచుర్శకలను సంప్ూరి్ముగా ఎలా 
న ర్వేర్ుగల్వగశనదో  ఈ వచనములలో ఉని వివర్ాలు తలె్వయజేసాత యి. మందిర్మును ప్ూర్శత చదయుట 
వలన దదవుడు ఇశాీయిలేుకు ఇచున ఆశీర్ావదముతో 40:34లో ఈ భాగము ముగుసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశాీయిలేు మీద దదవుని ఆశీర్ావదమును గూర్శున చవర్శ దృశయము మర్ొకసార్శ మోషే యొకు 
అధకిార్ము మీద దృషిరప డుతయంది. దదవుని మందిర్ములోని నియమములనిిటిని ఆచర్శంచుట దావర్ా 
మోషేకు సమర్శపంచుకోమని ఇది వాసతవిక శరీతలను పల ర తిహంిచంది, తదావర్ా వార్మ కూడా దదవుని 
ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటార్మ. ఈ ప్ుసతకము యొకు ఆఖ్ర్శ వచనముల ైన నిర్గమ. 40:36-38ని 
వినండి: 

మేఘము మంద్ిర్ముమీదనుండి పపైకత వెళలల నపతుడ లల ను ఇశ ర యిేలీయులు 
పరయాణమ ై పో యిరి. ఇద్ే వ రి పరయాణ పదధ తి. ఆ మేఘముపపకైత వెళల నియిడెల అద్ి 
వెళలల  ద్నిమువర్క్ు వ ర్చ పరయాణము చేయక్ుండిరి. ఇశ ర యిేలీయులందరి 
క్నునల ఎదుట పగ్టవిళే యిహెో వ  మేఘము మంద్ిర్ముమీద ఉండ ను. ర తిరవేళ 
అగిన ద్ఘనిమీద ఉండ ను. వ రి సమసత  పరయాణములలో ఈలాగ్ుననే జరిగెను 
(నిర్గమ. 40:36-38). 

కనాను వ పై్ునకు ఇశాీయిలేు చదస్టని ప్రయాణములను మహమికర్ముగా కోీడీకర్శంచుట దావర్ా 
మోషే ఈ ప్ుసతకమును ముగశంచాడు. మొదటి తర్మువార్మ మందిర్ము కొర్కు మోష ేఇచున 
హెచుర్శకలకు సమర్పణ కల్వగశయుండరి్శ కాబటిర దదవుని సనిిధి వార్శతో నిల్వచయుండినది అని అతడు 
చూపాడు. ర్ ండవ తర్ము శరీతలు కూడా తమ స ంత కనుిలతో దదవుని యొకు అదుుతమ నై సనిిధిని 
చూస్టే అవకాశము ఉండనిది. మర్శయు వార్మ వాగాే న దదశమును సావధనీప్ర్చుకొనుటకు ముందుకు 
కొనసాగుచుండగా దదవుని సనిిధి వార్శతో ఉండాలని వార్మ ఆశంచయుంటే, వార్మ మోష ేఇచున 
మందిర్ప్ు హచెుర్శకలకు — వార్శ దెైవిక ర్ాజు యొకు ర్ాజర్శక యుదధ గుడార్ము కొర్కు ఇవవబడని 
హెచుర్శకలకు — సమర్పణ కల్వగశయుండవలస్టియుండనెు. 

ఇప్పటి వర్కు మనము కొనిి ఆర్ంభ ప్ర్శగణలను, నిర్గమకాండము యొకు నిర్ాుణము 
మర్శయు విష్యములను చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన మూడవ ముఖ్య అంశమును 
చూడవలస్టయిునాిము: ఈ ప్ుసతకములోని ముఖ్య అంశములు. నిర్గమకాండములో వాసతవిక శరీతల 
యొకు జీవితముల మీద ప్రభావమును చూపిన కొనిి అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన విష్యములు ఏవి? 
మర్శయు నేడు కరసీుత  అనుచర్మల కొర్కు ఈ ముఖ్య అంశములు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడాల్వ? 

ముఖ్య అంశములు 

ఈ పాఠం అంతటలిో, ఇశాీయిలేు మీద మోషే యొకు నిల్వచయుండు అధికార్మును ఎతిత  
చూప్ుటకు నిర్గమకాండము ఎలా వరా యబడిందో  మనము చూశాము. ఈ అంశము ఎంత 
పరా ముఖ్యమ ైయునిప్పటికర, ఈ గీంథములో ఈ ఒకు అంశము మాతరమ ేలేదను విష్యమును 
మనమ ప్ుపడు జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. ఈ లేఖ్నములు మోష ేయొకు అధకిార్మును 
సమర్శాంచుచునిప్పటికర, ఈ పరా ముఖ్యమ నై, ఐకయప్ర్చు అంశమునకు అనుబంధ్ములో ఉని అనేక 
ఇతర్ విష్యముల మీదికన దృషిరని మళోించుట దావర్ా వార్మ దీనిని చదసాత ర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మోషే అధిక ర్ము మాతరమేగ క్ నిర్గమక ండము అనేక్ ఇతర్ అంశములను ఏ 
విధంగ  అలుల తుంద్ి అంటే, ద్ఘనిని మనము అనేక్ భిననమ నై విధఘనములలో 
కరో డీక్రించవచుు. అయితే ద్వేతని ర జయమును ఈ పతసత క్ము ఏ విధంగ  
ఉద్ఘా టిసుత ంద్ో  విశదపర్చుట ఈ పతసత క్ములోని ముఖ్య అంశములను 
కరో డీక్రించుటక్ు అతయంత ఉపయోగ్క్ర్మ ైన పరణఘళ్లక్లలో ఒక్టిగ  ఉననద్ి. 
ఇపతుడు, ఈ అంశము బ ైబిలు అంతంటిలో ఉననద్ి, మరియు క ర తత  నిబంధనలో 
ఇద్ి సంపూర్ణతను పొ ందుతుంద్ి, క బటిర  ఈ పతసత క్ములో ఈ అంశమును గ్ూరిు 
చరిుంచుట మనక్ు చఘలా ప ర ముఖ్యమ ైయుననద్ి. ఇపతుడు, క నినస ర్చల  ఆధునిక్ 
కెైైసత వతలు నిర్గమక ండములోని ఈ కోణమును చూడలేర్చ, క ని స్ట్నఘయి 
పర్వతము యొదే ద్ేవతడు ఇశ ర యిేలు ద్శేమును ఒక్ నమాక్మ ైన ద్ేశముగ  
ర్ూపించిన విషయమును గ్ూరిు, తర్చవ త ఆయన వ రిని వ గ ే న భూమిలో 
ర జయముగ  ఉండునటుల , తర్చవ త లోక్మంతటికత వ యపించునటుల  స్టిదధ పర్చిన 
విషయమును గ్ూరిు నిర్గమక ండము మాటాల డుతుందని మనక్ు త లుసు. క బటిర , 
ఈ పతసత క్ములో ద్వేతని ర జయము మీద ఈ ఉద్ఘా టనను మనము చూస త ము, క ని 
నిర్గమక ండము ద్వేతని చిత్రరక్రించు విధఘనమును గ్మనించుట ద్ీనిని చూచుటక్ు 
ఒక్ ఉతత మమ ైన మార్గముగ  ఉననద్ి. నిర్గమక ండములో ద్వేతడు పరధఘనమ నై 
ప తరగ  ఉనఘనడు, మరియు ఇద్ి ద్వేతని గ్ూరిు అనేక్ విషయములను 
త లయజేసుత ంద్ి, క ని ప ర ధమిక్ముగ  ద్ేవతడు ఇశ ర యిేలునక్ు ర జు అని ఇద్ి 
ఉద్ఘా టిసుత ంద్ి. 

— డా. ర్శచర్్డ ఎల్. పరా ట్ర జూ. 

నిర్గమకాండము లేఖ్నమంతటిలో దదవుని ర్ాజు అని సపష్రముగా సంబో ధించన మొదట ి
ప్ుసతకమ యైునిది. నిర్గమ. 15:1-18లో, ఇశాీయిలేీయులు ఆర్శన నేల మీద ఎర్ీ సముదరమును దాటని 
తర్మవాత, మోష ేమర్శయు ఇశాీయిేలీయులు యిహెో వా కొర్కు ఒక పాట పాడార్మ. ఈ పాటలోని మాటలు 
నిర్గమకాండములోని మొదట ితర్మువార్మ మర్శయు ర్ ండవ తర్మువార్శ యొకు అనుభవములను 
కల్వపి తెల్వయజేసుత ంది. ఇది దదవుడు ఇంతకుముందు ఐగుప్ుత  నుండి ఇశాీయిలేును విమోచంచన 
విధానము మీద, మర్శయు కనాను జయించ సావధీనప్ర్చుకొనుటలో ఇశాీయిలేు భవిష్యతయత లో 
ప ందబో వుచుని సఫలత మీద దృషిరప డుతయంది. ఆసకనతకర్ముగా, సముదరము యొదే మోషే ప్ల్వకనన 
చవర్శ మాటలు ఐగుప్ుత  నుండ ిఇంతకు ముందు ప ందని విమోచనను మర్శయు భవిష్యతయత లో కనానును 
జయించ, సావధీనప్ర్చుకొనుటను కల్వపి దదవుని ర్ాజతవము యొకు ఆధనీములో ఉంచుతాయి. నిర్గమ. 
15:18లోని ఈ మాటలతో మోషే దదవుని సుత తించన విధానమును వినండి: 

యిహెో వ  నిర్ంతర్మును ఏలువ డు (నిర్గమ. 15:18). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ వచనము సూచంచుచునిటటో , నిర్గమకాండములోని ర్ ండు తర్ముల కొర్కు దదవుడు చదస్టిన 
అదుుత కార్యములు ఇశాీయిలేు యొకు దెవైికమ నై ర్ాజుగా, “నిర్ంతర్ము ఏలువానిగా” ఆయన యొకు 
మహిమను కనుప్ర్చాయి. 

దీని వ లుగులో, మోష ేదినములలో నిర్గమకాండము దదవుని ర్ాజతవమును ఉదాఘ టించన నాలుగు 
విధానములను ప్ర్శగణ ంచుట దావర్ా నిర్గమకాండములోని అంశములను అమర్ముట సహాయకర్ముగా 
ఉంటటంది. మొదటిగా, నిర్గమ. 1:1-4:31లో ఇశాీయిలేుతో చదయబడని ర్ాజర్శక నిబంధ్నను 
న ర్వేర్మువానిగా దదవుని చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, నిర్గమ. 5:1-18:27లో ఇశాీయిలేు యొకు విజయుడెనై 
ర్ాజర్శక యుదధశూర్మనిగా దదవుని మీద నిర్గమకాండము ప టిరన విశషే్మ నై ధాయసను మనము చూదాే ము. 
తర్మవాత, నిర్గమ. 19:1-24:11లో ర్ాజర్శక నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రమును ఇచుువాడెనై దదవుడు అను 
అంశమును ప్ర్శశీల్వదాే ము. చవర్శగా, నిర్గమ. 24:12-40:38లో ఇశాీయిేలు యొకు ప్రసుత త 
యుదధశూర్మడెనై దదవుడు అను అంశమును ప్ర్శగణ దాే ము. ర్ాజర్శక నిబంధ్నను న ర్వేర్మువాడెనై 
దదవుడు అను అంశముతో ఆర్ంభించ, ఈ అంశములనిిటిని ఒకొకుటిగా చూదాే ము. 

నిబంధనను నెర్వేర్చువ డు (1:1-4:31) 
ఇశాీయిలేు యొకు ర్ాజర్శక నిబంధ్నను న ర్వరే్మువానిగా దదవుడు అను అంశము 

నిర్గమకాండము గీంథమంతటలిో కనిపసిుత ంది, కాని నిర్గమ. 1:1-4:31లో ఇది పరా ధ్మికముగా 
ఉదాఘ టించబడింది. ఈ అధాయయములు మోషే జననమునకు ముందు కాలము నుండ ిఇశాీయిేలు మీద 
నాయకునిగా మోష ేఎదుగు వర్కు జర్శగశన సనిివేశములను తలె్వయజసేుత ంది. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమ. 
2:24ను వినండి, అకుడ మనము ఇలా చదువుతాము: 

క గ  ద్వేతడు [ఇశ ర యిేలీయుల] మూలుగ్ును విని, అబార హాము ఇస సక్ు 
యాకోబులతో తఘను చేస్టని నిబంధనను జఞా పక్ము చేస్టకి నెను (నిర్గమ. 2:24). 

ఈ వచనము చాలా పరా ముఖ్యమ ైనది, ఎందుకంటే దదవునికన భయప్డిన మంతరసానులను దదవుడు 
దీవించాడు అని స్ట లవిచున చపట ఉని ఒక కుో ప్త  ప్రసాత వన మినహా, నిర్గమకాండములో దదవుని గూర్శు 
ఇకుడ మొదటిసార్శ ప్రసాత వించబడింది. కాబటిర , ఆర్ంభము నుండద, నిర్గమకాండము దదవుని ర్ాజర్శక 
నిబంధ్నను న ర్వరే్మువానిగా, “ఆయన చదస్టని నిబంధ్నను జఞా ప్కము చదసుకునివానిగా” ప్రసుత తిసుత ంది. 

లేఖ్నములు దదవుని గూర్శు మర్శయు ఆయన నిబంధ్నలను గూర్శు ప్రసాత వించన ప్రతిసార్శ, అవి 
ఇశాీయిలేు యొకు దెవైికమ నై ర్ాజుగా ఆయన మీద ప్ర్శప్ూరి్ముగా దృషిరప్డతాయి. బెైబిలు కాలములో, 
ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టియాలో ఉని ర్ాజులు ఇతర్ దదశములతో ఒప్పందములను చదసుకుని 
విధ్ముగాన ేదదవుడు తన ప్రజలతో నిబంధ్నలను చదశాడు. నడేు, ఈ అంతర్ాజ తీయ ఒప్పందములను 
మనము “ప్రభువు-సామంత ఒప్పందములు” అని పలిుసాత ము. ఈ ఒప్పందములో, గొప్ప ర్ాజులు, లేక 
సుజ ర్ నైుో , చని ర్ాజులతో, లేక సామంతయలతో మర్శయు వార్శ దదశములతో కొనిి గంభీర్మ నై 
ఒప్పందములను చదసుకునవేార్మ. ఇశాీయిలేు యొకు నముకమ నై నిబంధ్నను న ర్వరే్మువానిగా 
దదవుడు కూడా వార్శ యొకు దెవైికమ ైన ర్ాజు అని ఇశాీయిలేీయులు అరా్ము చదసుకునాిర్మ. మర్శయు 
మోషే దినములలో కార్యములు చదయుట దావర్ా ఇశాీయిలేు యొకు పతిర్మలతో చదస్టిన నిబంధ్నలను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన న ర్వరే్ాుడు. కాబటిర , మోషేతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న ఇంతకు ముందు ఇశాీయిలేు పతిర్మలతో 
చదయబడిన నిబంధ్నల కంటే భినిమ నైది కాదు. వాసతవానికన, అద ివాట ియొకు న ర్వరే్మపగా ఉనిది. 
దదవుడు మోషకేు తన పేర్మను బయలుప్ర్చనప్ుపడు నిర్గమ. 3:14-15లోని ఈ ఉదాఘ టనను వినండి. 

నేను ఉననవ డను అనువ డను. ఇశ ర యిేలీయులతో నీవత ఇలా చ పువలెను: ... 
ఉండుననువ డు మీయొదేక్ు ననున పంపప[ను]... మీ పితర్చల ద్ేవతడ ైన 
యిహెో వ , అనగ  అబార హాము ద్ేవతడు ఇస సక్ు ద్వేతడు యాకోబు ద్వేతడునెనై 
యిహెో వ  మీ యొదేక్ు ననున పంపప[ను]... (నిర్గమ. 3:14-15). 

ఐగుప్ుత లో ఉని ఇశాీయిలేీయులకు తనను మూడు పేరో్తో ప్ర్శచయం చదయమని దదవుడు ఇకుడ 
మోషేకు చపెిపన విష్యమును గమనించండి: “నేను ఉనివాడను అనువాడను,” “ఉండుననువాడు,” 
మర్శయు “యిహెో వా.” 

ర్ాజర్శక నిబంధ్నను న ర్వరే్మువానిగా ఈ పేర్మో  దదవునితో ఏ విధ్ముగా అనుబంధ్ం 
కల్వగశయునాియో అరా్ము చదసుకొనుటకు, ఈ మూడు పరే్మో  అను ఒక ేహెబ్రర కనీయా (హయహ్) ָהָיה 
ప్దమునకు చెందనివని మనము అరా్ము చదసుకోవాల్వ. ఈ ప్దము చాలా సార్మో  “ఉండుట” అను 
అరా్మునిచుు ఒక కనీయా ర్ూప్ము దావర్ా అనువదించబడుతయంది. “ననేు ఉనివాడను అనువాడను” — 
లేక హబె్రర భాష్ అనువదించునటటో  “ననేు ఉండబో వువాడను అనువాడను” — మర్శయు కుో ప్త  ప్దమ నై, 
“ఉనివాడను,” లేక “ఉంటాను”లో కనయీ యొకు మొదటి-ప్ుర్మష్ ర్ూప్ములు ఉనాియి. అయితద 
“యిెహో వా” అని అనువదించబడిన పరే్మకు మర్శకొంత వివర్ణ ఇవవవలస్టియునిది. 

“యిెహో వా” అను ప్దము, దెవైికమ ైన టటెరా గమషే్న్ ను, అనగా “YHWH” అని తర్చుగా 
అనువదించబడు దదవుని యొకు నాలుగు-అక్షర్ముల హెబ్రర నామమమును అనువదసిుత ంది. ఈ 
ప్దమును “యాహవవ” అని ఉచుర్శంచాలని ఈ మధ్య కాల ప్ుర్ావసుత శాసరత ఆవిష్ుర్ణములు 
సూచంచాయి. యాహవవ అను ప్దమును తర్చుగా “యిెహో వా” అని అనువదిసాత ర్మ. అయితద ఇది 
“హయహ్” అను కనయీా ప్దము యొకు తృతీయ-ప్ుర్మష్ ర్ూప్మును ఉప్యోగశసుత ంద ిమర్శయు దీనిని 
“ఆయన ఉనాిడు” లేక “ఆయన ఉంటాడు” అని అనువదించవచుు. వాసతవానికన, హెబ్రర భాష్లోని కొనిి 
సంకతేములను ఉప్యోగశసుత , దీనిని “ఆయన ఉండగపర్మచునాిడు” లేక “ఆయన ఉండాలని 
ఆశంచుచునాిడు” అని కూడా అనువదించవచుు. ఈ కీమమును అనుసర్శంచ, “ననేు ఉనివాడను 
అనువాడను” అను మాటను “నాకు నచున విధ్ముగా నేను ఉండగపర్మచునాిను” అని 
అనువదించవచుు. మర్శయు “ఉండుననువాడు”ను “నేను ఉండగపర్మచునాిను” అని అనువదించవచుు. 

ఈ అవగాహన సర్శయిెైనదద అని అనుకుంటే, ఈ వచనములలో యాహవవ అను పరే్మ, మర్శయు 
దీనికన సంబంధించన పేర్మో , దదవుడు తన నిబంధ్న వాగాే నములను సవయంగా న ర్వేర్ముచునాిడు అని 
సూటిగా తెల్వయజేయుచునాియి. మర్ొక మాటలో, ఆయన ఇశాీయిలేు పతిర్మలతో చదస్టిన నిబంధ్న 
వాగాే నములను సంప్ూరి్ము చదయుట దావర్ా ఆయన వాటనిి న ర్వేర్ముచునాిడు. 

దదవుడు తన నిబంధ్న వాగాే నములను నముకముగా న ర్వరే్ముచునాిడు అని మోషే ఎందుకు 
ఉదాఘ టించాడో చూచుట అంత కష్రమ నై ప్ని ఏమి కాదు. ఆదకిాండము 15:14లో, అనయ దదశములో 
కష్రముల నుండ ిఇశాీయిేలును విమోచసాత నని దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. దదవుడు ఈ వాగాే నమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తమ దనిములలో న ర్వేర్ముచునాిడని మోష ేయొకు శరీతలు తెలుసుకొనవలస్టియుండనెు. భూత, 
వర్తమాన, భవిష్యత్ కాలములలో వార్మ ప ందు ప్రతి ఆశీర్ావదము, వార్శ దెవైిక ర్ాజు తమ పతిర్మలతో 
చదస్టని నిబంధ్నను న ర్వేర్ముటకు ఫల్వతముగా ఉనిదని వార్మ చూడవలస్టయిుండనెు. 

అనకే విధాలుగా, కరసీుత  అనుచర్మల విష్యములో కూడా ఇదద వాసతవమ యైునిది. ఇశాీయిలేు 
పితర్మలతో చదస్టని నిబంధ్నలనిిటనిి దదవుడు మన వర్తమాన, భూత, భవిష్యత్ కాలములలో 
న ర్వేర్ముచునాిడు. అబరా హాముతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న యొకు అంతిమ న ర్వరే్మప కరీసుత  ర్ాజయము 
యొకు ఆవిష్ుృతములో, అనగా ఆయన మొదట ిర్ాకడలో జర్శగశంద ిఅని లూకా 1:68-73 వంటి లేఖ్న 
భాగములు మనకు బో ధిసాత యి. దీనితో పాటట, కరీసుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో దదవుని మర్శయు 
ఆయన అబరా హాముకు ఇచున వాగాే నములను నముుట కొనసాగశంచాల్వ అని గలతీ. 3:15-18 వంటి 
వాకయభాగములు బో ధిసాత యి. అంతదగాక, కరసీుత  ర్ాజయము యొకు న ర్వేర్మపలో, ఇశాీయిలేు పతిర్మలకు 
దదవుడచిున వాగాే నముల యొకు న ర్వరే్మపగా కరీసుత లో మనము మహిమకర్మ ైన నితయ ప్రతిఫలమును 
ప ందుతామని ర్పమా. 4:13 వంటి వచనములు బో ధిసాత యి. 

మనము కరీసుత లో ఉనాిము. కరసీుత  అబరా హాము నిబంధ్నకు వార్సునిగా ఉనాిడు. మర్శయు 
అబరా హాముతో తాను చదస్టని నిబంధ్నను న ర్వరే్ముటలో దదవుడు విఫలముకాడు. ఇశాీయిలేు యొకు 
నిబంధ్నను న ర్వరే్ము ర్ాజుగా దదవుని బయలుప్ర్చు నిర్గమకాండములోని ప్రతి వాకయభాగములో నుండి 
ఇవి మర్శయు దనీిని పల ల్వన అనువర్తనములు బయలువసాత యి. 

ద్ేవతడు తన నిబంధన పటల  ఎలల పతుడు నమాక్ముగ  ఉనఘనడని నిర్గమక ండము 
క్నుపర్చసుత ంద్ి, ఎందుక్ంటే ఇశ ర యిేలు సంతఘనము మోషేక్ు విరోధముగ  
తిర్చగ్ుబాటు చేస్టనిపతుడు మరియు మునుపటి క లములో ద్ేవతడు వ రి 
జీవితములలో చేస్టని క ర్యములను గౌర్వించనపుటకిీ క్ూడఘ, వ రిని 
విమోచించుటక్ు ద్వేతడు తన వ గ ే నములను నెర్వేర ుడు. వ రి తిర్చగ్ుబాటు 
క ర్ణంగ  ద్వేతడు వ రిని విడచిపపటర లేదుగ ని, వ రనిి విమోచించఘలని ఆయన 
క్లగియుండని లక్షయమును ఆయన స ధించుటక్ు ముందుక్ు స గ డు. మరియు 
మనలను ఆయనక్ు దగ్గ ర్గ  లాగ్ుక నుటక్ు ఆయన ఈ లక్షయమును మనందరి 
క ర్క్ు ఉంచఘడు. ద్వేతని నుండ ిమనము ఎంత దూర్మ ైనపుటికీ, ద్ేవతడు 
మనలను ఆయనక్ు దగ్గ ర్గ  లాగ్ుక నుటక్ు పరయతినసూత నే ఉంటాడు. మనము 
ఎంత విరిగినవ ర్ముగ  ఉననపుటికీ, మనలను క్టుర టక్ు మరియు మనలను 
గ్ృహమునక్ు తోడొ కని వళెలల టక్ు ఆయన మనక్ు దగ్గ ర్గ  వస త డు. క బటిర , 
నిర్గమక ండము ద్వేతడు మనలను పిలచిన జీవితము యొక్క పరతిబింబముగ  
ఉననద్ి. మరియు ఆయన మనలను విమోచించుటక్ు స్టదిధ ముగ  ఉనఘనడు. 
వ సత వ నికత, నిర్గమక ండము విమోచనను గ్ూరిున గ్రంథమ యైుననద్ి. పరజలు 
పడిపో యార్చ మరియు వ రకిత విమోచన అవసర్మ ైయుండ ను, మరియు మనము 
క్ూడఘ పరతి రోజు ఇలానే పడిపో తుంటాము. మరియు ద్ేవతడు తన పనిని చేస త డు. 
మనము ఆయన క్ృప నుండి దూర్ముగ  వళెలల టక్ు పరయతినంచినపతుడు క్ూడఘ 
మనలను దగ్గ ర్గ  లాగ్ుక నుటలో ఆయన ఉతత ముడ ైయునఘనడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ వ. డా. స్టపిిరయన్ క . గుచయింేడ 

ఇశాీయిలేు యొకు ర్ాజర్శక నిబంధ్నను న ర్వరే్మువానిగా దదవుడు అను ముఖ్యమ ైన అంశముతో 
పాటటగా, నిర్గమకాండము 5:1-18:27లో ఇశాీయిలేు యొకు విజయుడెనై ర్ాజర్శక యుదధశూర్మనిగా 
దదవునిప  ైఉంచబడని ఉదాఘ టనను చూదాే ము.  

విజయుడ ైన యుదధ శూర్చడు (5:1-18:27) 
యుదధములో జయమును దెవైిక మర్శయు మానవ ర్ాజులకు ఆపాదించుట ఎంత సామానయమ ైన 

విష్యమో మోషే దనిములలోని ప్రతి ప దే ర్ాజయములో జర్శగశన ప్ుర్ావసుత శాసత ర ఆవిష్ుర్ణలు 
తెల్వయజేసాత యి. కాబటిర , ఇశాీయిేలు యొకు విజయుడెైన యుదధశూర్మనిగా దదవునికన కొంత భూమికను 
ఇచునా, ఆయన ఇశాీయిేలు యొకు విజయుడెనై ర్ాజుగా ఉనాిడనుటకు అది సూచనగా ఉనిది. 

మొదటగిా మోషే ఐగుప్ుత లో ఉనిప్ుపడు ఇశాీయిలేు యొకు విజయుడెనై ర్ాజర్శక 
యుదధశూర్మనిగా దదవుని మనము చూదాే ము. తర్మవాత మోషే మర్శయు ఇశాీయిలేీయులు ఐగుప్ుత  
నుండ ిస్టన్ాయికన ప్రయాణము చదస్టనిప్ుపడు ఈ అంశమును మనము ప్ర్రక్షదిాే ము. ఐగుప్ుత లో మోషతేో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

ఐగ్ుపతత లో 
ఈ అంశము నిర్గమకాండము అంతటిలో కనిపసిుత ంది, కాని 5:1-13:6లో ఇశాీయిలేు యొకు 

విమోచన సందర్ుములో దనీిని మనము విశషే్ముగా చూసాత ము. ఐగుప్ుత కు విర్పధ్ముగా దదవుడు 
ఇచున ఆశుర్యకర్మ నై తీర్మపలు మోష ేఅధికార్మును సమర్శాంచాయి; ఇశాీయిలేు యొకు ర్ాజర్శక 
యుదధశూర్మనిగా అవి దదవుని విజయమును కూడా కనుప్ర్చాయి. 

నిర్గమ. 12:12లో, తాను ఇచున అతి గొప్ప తీర్మప, ప్సాు తీర్మపను దదవుడు ఈ విధ్ంగా 
కోీడీకర్శంచాడు: 

ఆ ర తిర ననేు ఐగ్ుపతత ద్శేమందు సంచరించి, ఐగ్ుపతత ద్శేమందల 
మనుషుయలలోనేగ ని జంతువతలలోనేగ ని తొల సంతతియంతయు హతముచసే్టి, 
ఐగ్ుపతత  ద్వేతలక్ందరకితని త్రర్చు త్రరెుదను; నేను యిహెో వ ను (నిర్గమ. 12:12). 

ఈ వచనములో దదవుడు “ననేు యిెహో వాను” లేక ననేు [యాహవవను]” అని ప్రకటించాడు. 
ఇకుడ మర్ొకసార్శ, తన నిబంధ్నను న ర్వరే్ముట దావర్ా దదవుడు తనను తాను నిబంధ్నను జఞా ప్కము 
చదసుకొనువానిగా గుర్శతంచుకునాిడు. ఇశాీయిలేు యొకు విజయుడెనై ర్ాజర్శక యుదధశూర్మనిగా, ఆయన 
“మనుష్యయలలోనేగాని జంతయవులలోనేగాని తొల్వ సంతతియంతయు హతముచదయ” బో వుచుండెను. 
మర్ొక మాటలో, ఐగుప్తయులు మర్శయు వార్శ సమాజము తమను తాము ఆయనకు విర్పధ్ులుగా 
చదసుకునాిర్మ కాబటిర ఆయన ఐగుప్తయులను నాశనము చదయగపర్ాడు. మర్శయు ఈ మానవ ఉదాఘ టనతో 
పాటటగా, దదవుడు “ఐగుప్ుత  దదవతలకందర్శకనని తీర్మప తీర్ ుదను” అని స్ట లవిచాుడు. ఐగుప్తయులు 
ఆర్ాధించన అబదధ దదవతలను, దుష్ర శకుత లను ఆయన జయిసాత డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఫర్ప మర్శయు ఐగుప్తయులకు విర్పధ్ముగా యిెహో వా ఇచున ఆశుర్యకర్మ నై తీర్మపలలో కూడా 
మనము ఈ దవందవతవమును చూసాత ము. ఈ తీర్మపలో ప్రతి ఒకుటి ఒకటి లేక ఎకుువ ఐగుప్ుత  అబదధ 
దదవతల మీద జయమును కల్వగశంచంది. ఉదాహర్ణకు, అహర్పను కర్ీ సర్పముగా మార్శ ఫర్ప 
శకునగాండుర  చదస్టని సర్పములను మిరంగశవేస్టనిప్ుపడు, ఇద ికవేలం ఫర్ప మీద ప ందిన జయము మాతరమ ే
కాదు. ఇద ిఫర్ప కనర్రటము మీద అలంకార్ముగా ఉని నాగుపాము ర్ూప్ములోని దెవైిక శకనత మీద 
జయముగా ఉనిది. దదవుడు న ైలు నదిని ర్కతముగా మార్శునప్ుపడు, న లైునదతిో అనుబంధ్ము 
కల్వగశయుని ముసల్వ ర్ూప్ము దాల్వున హపి, స్ట ప క్స, చదప్ ఆకార్ములో ఉని కునుమ్, మర్శయు 
హతెుహత్ వంటి ఐగుప్తయుల దదవుళలో  మర్శయు దదవతలప ై తన శకనతని కనుప్ర్చాడు. కప్పల తెగులు 
కప్ప తలతో మానవ ఆకార్ము కల్వగశయుని ఐగుప్తయుల దదవతయిెనై హఖె్ేత్ మీద దదవుని శకనతని 
కనుప్ర్చంది. పేలు తెగులుతో ఏ ఐగుప్తయుల దదవతకు నిశుయమ నై సంబంధ్ములేదు. అయితద భూమి 
దదవతయిెైన గ బ్ వంటి అనకే సూచనలను ప్ండతియలు ఇచాుర్మ. ఈ తగెులు కూడా ఐగుప్తయుల 
యాజకులు మర్శయు శకునగాండరను అవమానప్ర్చుటకు ఉప్యోగశంచబడియుంటటంది. ఈగల తెగులు 
ఎగుర్మచుని బొ దిే ంక ఆకార్మును కల్వగశయుని ఖ్ పేర అను దదవతకు విర్పధ్ముగా 
ఇవవబడియుండవచుు. జంతయవుల యొకు మర్ణము ఎదుే ల ర్ూప్ములో చతీరకర్శంచబడని ఎపసి్, 
బుచస్, న విస్, తః మర్శయు ర్,ే మర్శయు దదవతల ర్ాణ యిెనై ఐస్టసి్ మర్శయు అందము మర్శయు పేరమ 
దదవతయిెైన హతోర్డ వంట ిఅనకే దదవతలప  ైదదవుని అధికార్మును కనుప్ర్చంది. ఈ ఇదేర్మ దదవతలు 
ఆవుల ర్ూప్ములో చతిరంచబడా్ ర్మ. దదుే ర్మల తెగులు ర్పగము మర్శయు సవసాతతో అనుబంధ్ము 
కల్వగశయుని స్ట ఖ్ ుట్ మర్శయు ఇమోోటెప్ప వంటి దదవతలప ై దదవుని శకనతని కనుప్ర్చంది. వడగండో తీర్మప 
ఆకాశ దదవతయిెనై నట్ మర్శయు ఆకాశమును ప్టటర కొనియుని ష్య మీద దదవుని శకనతని కనుప్ర్చంది. 
మిడతల తెగులు తెగుళో నుండి కాపాడద దదవతయిెైన స్ట న హమె్ కు విర్పధ్ముగా ఇవవబడింది. చీకటి తీర్మప 
గొప్ప సూర్య దదవుడుయిెనై ర్ే, లేక అమోన్-ర్ ేమీద యిెహో వా యొకు శకనతని కనుప్ర్చంది. తర్మవాత 
జేయష్యర ల మర్ణమునకు సంబంధించన అంతిమ తెగులు, ప్ునర్మతపతితతో సంబంధ్ము కల్వగశన మిన్ 
మర్శయు ఐస్టసి్ దదవతలకు విర్పధ్ముగా ఇవవబడనిది. ఐగుప్ుత లో దదవుడిచున ఆశుర్యకర్మ నై తీర్మపలు 
కేవలం ఆయన భౌతిక శతయర వుల మీద మాతరమే ఆయన విజయమును కనుప్ర్చలేదుగాని, ఆతీుయ 
విర్పధ్ులు, అనగా సాతాను శకుత లప నై కూడా కనుప్ర్చబడింది అని ఈ అనుబంధ్ములు సూచసాత యి. 

మోషే ఐగుప్ుత లో ఉనిప్ుపడు ఇశాీయిలేు యొకు విజయుడెనై ర్ాజర్శక యుదధశూర్మనిగా 
దదవుడు అను అంశమును ఇప్పట ివర్కు మనము చూశాము. అయితద మానవ మర్శయు ఆతీుయ 
విర్పధ్ుల మీద దదవుని విజయము నిర్గమ. 13:17-18:27లో మోషే మర్శయు ఇశాీయిలేీయులు స్టన్ాయి 
ప్ర్వతము యొదేకు ప్రయాణ ంచుచునిప్ుపడు కూడా ప్రతయక్షమవుతాయి. 

పరయాణములో (13:17-18:27) 
అవును, స్టన్ాయి ప్ర్వతమునకు ప్రయాణ ంచన మార్గములోని కష్రముల మధ్యలో దదవుడు 

ఇశాీయిలేు స్ట నైయమును నడిపంిచాడు అను వాసతవము ఆయనను ఇశాీయిలేు యొకు ర్ాజర్శక 
యుదధశూర్మనిగా బయలుప్ర్మసుత ంది. యిరె్ీ సముదరము యొదే మోషే పాడని పాటను మర్ొకసార్శ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూచుట దావర్ నిర్గమనములోని ఈ భాగమును ఉతతమమ ైన ర్రతిలో వివర్శంచవచుు. నిర్గమ. 15:3-4లో 
మోషే ఇలా పాడుచునాిడు: 

యిహెో వ  యుదధ శూర్చడు యిహెో వ  అని ఆయనక్ు పేర్చ. ఆయన ఫరో 
ర్థములను అతని స్టేనను సముదరములో పడద్ోర స్టపను (నిర్గమ. 15:3-4). 

ఇకుడ మోషే యిెహో వాను విశషే్ముగా “యుదధశూర్మడు” అని గుర్శతంచ, “యిెహో వా అని 
ఆయనకు పేర్మ” అని ప్ునర్ావృతం చదశాడు. దదవుని పరే్మ మర్శయు యుదధశూర్మనిగా దదవునికన మధ్య 
ఉని ఈ దగగర్ సంబంధ్ము “స్ట ైనయములకధపి్తియగు యిహెో వా” లేక “స్ట నైయములను కల్వగశన యాహవవ” 
అను సుప్ర్శచతమ నై పాత నిబంధ్న వయకరతకర్ణములకు నపే్థయముగా ఉనిది. ఆయన పరే్మ 
సూచంచుచునిటటో , ర్ాజర్శక యుదధశూర్మడెనై దదవుడు స్ట నైయములను స్టదిధప్ర్చ, తన విర్పధ్ులను 
జయిసాత డు. ఈ సందర్ుములో, “ఆయన  ఫర్ప ర్థములను అతని స్టనేను సముదరములో ప్డదోరస్ట ను.” 
తర్మవాత, నిర్గమ. 15:11లో, మోషే ఇలా చబెుతయ దదవుని విజయములోని ఆతీుయ కోణమును కూడా 
గుర్శతంచాడు: 

యిహెో వ , వేలుులలో నీవంటివ డ వడు పరిశుదధ తనుబటిర  నీవత మహానీయుడవత 
సుత తికీర్తనలనుబటిర  పూజుయడవత అదుభతములు చయేువ డవత నీవంటివ డ వడు? 
(నిర్గమ. 15:11). 

దదవుని విజయము కవేలము ఐగుప్ుత  మానవ స్ట నైయము మీద మాతరమ ేఆయన శకనతని 
కనుప్ర్చలేదుగాని, ఐగుప్ుత  అబదధ దదవతలందర్శ మీద ఆయన శకనతని కనుప్ర్చంది. 

ద్ేవతడు విజయుడ నై యుదధ శూర్చడు అంటే అర్థము ఏమిటి? పతర తన 
పరపంచములో యిెహో వ  సృషిరయావతుత క్ు ద్వేతడు మరియు నిజమ నై 
ర జెైయునఘనడు అని ద్ీని అర్థము, మరియు నిర్గమ 15లో ద్నీినే మనము 
చూస త ము. 15:11లోని ఈ సుత తిలో అద్ి గొపు పరశనను అడుగ్ుతుంద్ి: యిెహో వ , 
వేలుులలో నీవంటివ డ వడు? ఎవర్చ లేర్చ, అని ద్ీనికత జవ బు. ఎవర్చ లేర్చ, 
విశషేముగ , ద్వేతని పో లన ఇతర్ ద్ేవతడు లేక్ ద్ేవత లేదు. క బటిర , విజయుడ ైన 
యుదధ శూర్చడు అని ద్వేతని గ్ూరిు మనము మాటాల డునపతుడు, ద్ేవతడు అను 
బిర్చదును పొ ందుక నుటక్ు క నిన వందల మంద్ి ద్ేవతళలల  పో టీపడుతునన 
సందర్భములో ఇద్ి ఒక్ బలమ నై వ యఖ్యగ  ఉననద్ి. స మానయముగ , ఇక్కడ 
బ ైబిలు ఒక్ త లవెనై పరశనను అడుగ్ుతుంద్ి. “యిెహో వ , నీవంటివ డ వడు?” 
అనునద్ి పరశన. ఎవర్చ లేర్చ అనునద్ి జవ బు, మరియు ఇక్కడ ముఖ్య బిందువత: 
ఇతర్ ద్వేతళలల  ఉనఘనర్ని నీవనుకోవచుు, క ని చివరకిత, కేవలం ఒక్ర్చ మాతరమే 
ద్ేవతడు అను బిర్చదుక్ు యోగ్ుయడు, ఆయనే యిహెో వ . తర్చవ త నిర్గమ 15 
“యిెహో వ  నిర్ంతర్మును ఏలువ డు” అను మాటలతో ముగ్ుసుత ంద్ి. మరియు 
అటిర  యుదధ శూర్చడు మన క ర్క్ు యుదధ ము చేయాలని మనము కోర్తఘము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. బిరయన్ డ.ి ర్సూల్ 

నిర్గమకాండము ర్ ండవ-తర్ము శరీతలకు నిశుయతను ఇచుుటకు ఫర్ప మీద మర్శయు అతని 
అబదధ దదవతల మీద యిహెో వా యొకు విజయమును ఉదాఘ టంిచంది. దదవుడు వార్శ భౌతిక మర్శయు 
ఆతీుయ విర్పధ్ులను జయించగల్వగాడు. మునుప్ు తమ ముందు తర్మువార్శ కొర్కు దదవుడు ఎలా 
పల ర్ాడాడో  వార్మ నరే్ముకునాిర్మ. ఈ విధ్ంగా, వార్మ కనానును సావధనీప్ర్చుకొనుటకు వ ళలో చుండగా 
భవిష్యతయత లో ఆయన వార్శకన ఇవవబో వు జయమును గూర్శు కూడా వార్మ నేర్ముకునాిర్మ. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ంగా, నిర్గమకాండములో దదవుడు సాధంిచన గొప్ప జయములను గూర్శు 
క ైైసతవులు నరే్ముకునిప్ుపడు, కరీసుత  విజయమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న బో ధించు విష్యములను 
మనము ప్రతిబింబించవచుు. మతతయి 12:28 మర్శయు 29, యోహాను 12:31, మర్శయు కొలస్ట్ి. 2:15 
వంట ివాకయభాగములలో, ర్ాజయమును ఆవిష్ుృతము చదస్టనిప్ుపడు కరసీుత  మన దెవైిక ర్ాజర్శక 
యుదధశూర్మనిగా వయవహర్శంచాడని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది. అయితద యిసేు సాతానును మర్శయు 
లోకములోని అబదధ దదవతలను జయించుచుండగా, ఆయనకు లోబడు ప్రతిఒకుర్శకన ఆయన క్షమాప్ణను 
మర్శయు దదవునితో సమాధానప్ర్చబడుటను కృప్తో అనుగహిీంచాడు. 

ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో యిసేు మన ర్ాజర్శక విజయుడెనై యుదధవీర్మనిగా ఉనాిడని 1 
కొర్శంథీ. 15:25, హెబ్రర. 1:3 మర్శయు 1 పతేయర్మ 3:22 వంట ివాకయభాగములలో మనము 
నేర్ముకుంటాము. సంఘ చర్శతర అంతటలిో లోకములో సాతానును మర్శయు దుష్ర శకుత లను ఓడించు కరసీుత  
ప్రణాళికను మనము అనుకర్శంచువార్శగా ఉండాల్వ. కరసీుత నందు విశావసము దావర్ా క్షమాప్ణ మర్శయు 
దదవునితో సమాధానప్డుటను మనము బో ధించుట కొనసాగశంచాల్వ. 

చవర్శగా, 2 థసెి. 1:6 మర్శయు 7, హెబ్రర. 10:27, 2 పేతయర్మ 3:7 వంట ివాకయభాగములలో, 
ర్ాజయము యొకు సంప్ూరి్తలో కరీసుత  మర్ొకసార్శ దెవైికమ నై ర్ాజర్శక యుదధశూర్మనిగా తిర్శగశవసాత డని 
మనము కనుగొంటాము. అయితద ఆయన తిర్శగశవచునప్ుపడు, కరసీుత  కృప్తో అనుగీహించన 
సమాధానము ముగశంచబడుతయంది. కరసీుత  యొదేకు వచుుటకు నిర్ాకర్శంచన ప్రతి ఒకుర్శకన సాతాను 
మర్శయు వాని అప్వాదశికుత లు అనుభవించు గతద ప్డుతయంద ి— దదవుని యొకు నితయమ ైన తీర్మప. 

ఇశాీయిలేు యొకు ర్ాజర్శక నిబంధ్నను న ర్వరే్మువానిగా మర్శయు విజయుడెనై ర్ాజర్శక 
యుదధశూర్మనిగా దదవునిని గూర్శున ముఖ్య అంశములను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , 
ఇప్ుపడు నిర్గమకాండములోని మూడవ ప్రధానమ నై అంశమును చూడవలస్టయిునిది: నిర్గమ. 19:1-
24:11లో ఇశాీయిలేుకు ర్ాజర్శక నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రమును ఇచునవానిగా దదవుడు. 

నిబంధన ధర్ాశ సత రమును ఇచిునవ డు (19:1-24:11) 
ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో , ఈ వచనములు మోషే అధకిార్ము మర్శయు ఇశాీయిేలు 

యొకు నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రము వ పై్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసాత యి. ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టియాలో, వార్మ 
ఇచున నాయయవిధ్ుల దావర్ా మానవ మర్శయు దెైవిక ర్ాజులు తమ జఞా నమును బయలుప్ర్చార్ని 
ప్రజలు నమేువార్మ. కాబటిర , దదవుడు వార్శకన ర్ాజర్శక నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రమును ఇచాుడు అను 
విష్యము నిర్గమకాండము యొకు వాసతవిక శరీతలను ఆశుర్యప్ర్చయుండదు. అయితద, మోషే ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంశమును ఏ విధ్ంగా ఉదాఘ టంిచాడో గుర్శతంచుటకు, నిర్గమకాండములో దదవుడు తన ధ్ర్ుశాసత రమును 
ఎందుకు ఇచాుడో  చూచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. 

ధ్ర్ుశాసత రము యొకు మూడు ముఖ్యమ ైన ఉప్యోగములను గూర్శు ప్రతి ప్రధానమ నై ప ర టసె్ట రంట్ 
సాంప్రదాయము మాటాో డుతయంది. మొదటి దానిని చాలా సార్మో  “యుసుస్ ప డగపగశకస్,” అని పలిుసాత ర్మ, 
అనగా ధ్ర్ుశాసత రమును బో ధ్న కొర్కు ఉప్యోగశంచుట. పాప్మును ఎతితచూపి, బటరబయలు చదయుటకు 
దదవుడు ధ్ర్ుశాసత రమును ఉప్యోగశసాత డని గలతీ. 3:23-26, ర్పమా. 3:20, మర్శయు ర్పమా. 5:20 
మర్శయు 21 వంటి కొీతత  నిబంధ్న వాకయభాగములు బో ధిసాత యి. ఈ విధ్ంగా మానవులు ర్క్షణ కొర్కు 
కరీసుత  వ పై్ుకు ఆకర్శషంచబడతార్మ. ర్ ండవదిగా, ప ర టసె్ట రంటటో  “యుసుస్ స్టివిలస్”ను గూర్శు మాటాో డతార్మ, 
అనగా ధ్ర్ుశాసత రమును పౌర్ లేక ర్ాజకరయ విష్యముల కొర్కు ఉప్యోగశంచుట. ఈ ఉప్యోగములో, 
ధ్ర్ుశాసత రము దదవుని తీర్మపను గూర్శు భయమును కల్వగశంచ సమాజములో పాప్మును అర్శకటటర టకు 
ప్రయతిిసుత ంది. అయితద, లేఖ్న బో ధ్నల విష్యములో ఈ దృకపధ్ములు వాసతవమ ైయునిప్పటికర, 
నిర్గమకాండము “ధ్ర్ుశాసత రము యొకు మూడవ ఉప్యోగము” అని పిలువబడుదానిని ఉదాఘ టసిుత ంది. 
దీనిని కొనిిసార్మో  “యుసుస్ నోర్ుటివస్,” అనగా నిర్ేేశక ఉప్యోగము, లేక “యుసుస్ డడికనరకస్,” 
అనగా ఉప్దదశ ఉప్యోగము అని పిలుసాత ర్మ. ఈ సందర్ుములో, దదవుడు ధ్ర్ుశాసత రము ఆయన కృప్ 
కనీంద ఉనివార్శ కొర్కు ఒక నిర్ేేశము, లేక ఉప్దదశము అయుయనిది. కాని, నిర్గమకాండములో, తన 
ప్రజల ైన ఇశాీయిేలీయులను తన ఆశీర్ావదములలోనికన నడపింిచుటకు దదవుడు పరా ధ్మికముగా 
ధ్ర్ుశాసత రమును ఇచాుడు. 

ఈ అంశము నిర్గమకాండములో అనకే చపటో కనిపసిుత ంది. కాని 19:1-24:11లో, ఇశాీయిేలుతో 
దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్న యొకు పరా ర్ంభము మొదలుకొని, నిబంధ్న యొకు నిర్ాా ర్ణ వర్కు మర్శంత 
సపష్రముగా కనిపసిుత ంది. నిర్గమ. 19:4లో, దదవుడు ఇశాీయిలేీయులతో ప్ల్వకనన మాటలను వినండి: 

నేను ఐగ్ుప్త యులక్ు ఏమి చసే్టతిినన, మిముాను గ్దే రెక్కలమీద మోస్టి నఘ 
యొదేక్ు మిముా నెటుల  చేర్చుక ంటినన మీర్చ చూచితిరి (నిర్గమ. 19:4). 

ఇశాీయిలేీయులు ధ్ర్ుశాసత రమును ప ందుటకు ముందద, వార్మ దదవుని కృప్ను అనుభవించార్ని 
ఇకుడ మనము చూసాత ము. 5 మర్శయు 6వ వచనములలో, ధ్ర్ుశాసత రమునకు ఇశాీయిలేీయులు 
విధదయుల ైయుండాలని, అలా చదయుట దావర్ా సావమిభకనతకన కలుగు లాభములను వార్మ ప ందుతార్ని 
దదవుడు స్ట లవిచాుడు. ఆయన ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

క గ  మీర్చ నఘ మాట శరదధ గ  విని నఘ నిబంధన ననుసరించి నడిచినయిెడల మీర్చ 
సమసత ద్ేశ జనులలో నఘక్ు సవకీయ సంప దయమగ్ుదుర్చ. సమసత భూమియు 
నఘద్ేగ్ద్ఘ. మీర్చ నఘక్ు యాజక్ ర్ూపక్మ ైన ర జయముగ ను పరిశుదధ మ నై 
జనముగ ను ఉందు[ర్చ] (నిర్గమ. 19:5-6) 

దదవుని కృప్ను ప ందార్మ కాబటిర , ఇశాీయిలేీయులు ధ్ర్ుశాసత రమునకు విధదయులుగా ఉంటే వార్మ 
దదవుని యొకు “సవకరయ సంపాదయము,” “యాజక ర్ూప్కమ నై ర్ాజయము మర్శయు ప్ర్శశుదధమ ైన 
జనము” అవుతార్మ. సపష్రముగా, ఇశాీయిలేు ర్క్షణను సంపాదించుకొనుటకు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇవవబడలేదు. ధ్ర్ుశాసత రము ఆయన వార్శప  ైకనికర్మును చూపని తర్మవాత తన ప్రజలకు ఇచున 
బహుమానమ ైయునిది. 

నిర్గమ. 20:1-17లో ఇదద ప్దధతి ప్రతయక్షమవుతయంది. 20:2లో, ఇశాీయిలేు ప్టో తన దయను 
ప్రకటసిూత  దదవుడు ఇలా స్ట లవిసూత  ప్ది ఆజాలను ఆర్ంభించాడు: 

నీ ద్ేవతడనెనై యిహెో వ ను నేనే; నేనే ద్ఘసుల గ్ృహమ ైన ఐగ్ుపతత ద్శేములోనుండి 
నినున వెలుపలకత ర్పిుంచితిని (నిర్గమ. 20:2). 

మర్ొకసార్శ, ఇశాీయిేలుకు ధ్ర్ుశాసత రమును ఇచుుటకు ముందద దదవుని కనికర్ము చూప్బడనిటటో  
మనము చూసాత ము. ఈ ప్రకటన చదస్టని తర్మవాతద ఇశాీయిలేుకు దదవుడు ప్ద ిఆజాలను ఇచాుడు. 
మర్శయు, ప్ద ిఆజాలు సపష్రముగా స్ట లవిచుుచునిటటో , ధ్ర్ుశాసత రమునకు విధదయుల ైయుండుట దావర్ా 
ఇశాీయిలేీయులు ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటార్మ. 

ద్ేవతని ధర్ాశ సత రము క్ృపను అదుపత చసేుత ంద్ి మరియు విరోధముగ  ఉననదని 
చఘలామంద్ి అనుక్ుంటార్చ, క ని ప త నిబంధనలో ద్వేతడు ధర్ాశ సత రమును 
ఇచిున విధఘనమును మనము చూస్టనిపతుడు, ఆయన ధర్ాశ సత రమును ఇచిున 
విధముగ  ద్ఘనిని ఇచుుట ద్వేతడు చసే్టిన క్ృప  క ర్యముగ  ఉననదని మనము 
చూడగ్లుగ్ుతఘము. ద్ేవతడు తన పరజలను ఐగ్ుపతత  బానిసతవము నుండి 
విమోచించిన తర్చవ త ఆయన వ రికత ధర్ాశ సత రమునిచఘుడు. ఆయన వ రిని 
బయటక్ు నడపిించి వ రి తర్చపతన శకతతగ్ల క ర్యములను చసేుత , వ రిని 
అర్ణయములోనికత నడపిించి, వ రి మధయక్ు ద్ిగివచిు, వ రి గొపు ర జుయిెైన ద్ేవతని 
యొక్క పరభుతవములో మరియు ర జతవములో ఎలా జీవించఘలో త లుపత ఒక్ 
పరణఘళ్లక్ను వ రకిత బయలుపర్చఘడు. క బటిర , ధర్ాశ సత రము ద్వేతని పరజలు ద్ఘనిని 
అనుసరించిన తర్చవ త వ రనిి విమోచించుటక్ు ఇవవబడనిద్ ిక దు. బదులుగ , 
ద్ేవతడు వ రిని ఐగ్ుపతత  నుండి విమోచించిన తర్చవ త ధర్ాశ సత రము ఇవవబడనిద్ి, 
మరియు గొపు ర జుగ  ద్ేవతని యొక్క పరభుతవములో ఎలా జీవించఘలో, మరియు 
విమోచించబడని పరజలుగ  వ ర్చ ఒక్రితో ఒక్ర్చ ఎలా జీవించఘలో ఇద్ి ఆయన 
పరజలక్ు చూపింద్ి. క బటిర , ప త నిబంధనలో ధర్ాశ సత రమును గ్ూరిు మీర్చ 
చద్విిన పరతిస రి, ద్వేతడు క్ృపతో తన పరజల మధయక్ు ద్ిగివచిున నపేథయములో 
అద్ి ఇవవబడింద్ి. 

— డా. బరా ండన్ డి. కోీ 

నిబంధ్నను స్టిార్ప్ర్చన సమయములో కూడా దదవుడు ఈ కీమమును కనుప్ర్చాడు. నిర్గమ. 
24:1 మర్శయు 2లో, స్టన్ాయి ప్ర్వతము మీద తనను కలుసుకొనుటకు ర్ముని ఆయన ఇశాీయిలేు 
నాయకులను దయతో ఆహావనించాడు. 3-8 వచనములలో, ప్రజలు ధ్ర్ుశాసత రమునకు 
విధదయుల ైయుంటామని ప్రమాణము చదశార్మ. 9-11 వచనములలో, ఇశాీయిలేు నాయకులు దదవునితో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమాధానప్డుట అను ఆశీర్ావదమును వడేుకగా జర్మప్ుకునాిర్మ, మర్శయు వాసతవానికన దదవుని 
చూశార్మ. 

వాసతవిక శరీతల విష్యములో, మునుప్ట ికాలములో దదవుడచిున ధ్ర్ుశాసత రము యొకు 
కృప్గల మర్శయు ఉప్యోగకర్ముగా ఉండు సవభావముప ై ఉంచబడిన ఈ ఉదాఘ టన తమ కాలములో 
వార్మ దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును అనుసర్శంచు విధ్ముగా ప్ుర్శకొల్వపంది. ధ్ర్ుశాసత రము తమ ప్రసుత త 
ప్ర్శస్టిాతయల కొర్కు మర్శయు భవిష్యతయత  కొర్కు కూడా దదవుడు వార్శకనచున బహుమానమ ైయునిది. 

ఈ విధ్ంగానే, కరసీుత  అనుచర్మలముగా, నిర్గమకాండములో దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఇచున 
ఆజాలను మనము చూస్టని ప్రతిసార్శ, అవి కరీసుత లో మన కొర్కు దదవుడిచున కృప్గల మర్శయు 
ఉప్యోకర్మ నై బహుమానముగా తలంచాల్వ. 

ఇప్ుపడు, ఆయన ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో మన యుగమునకు మోష ే
ధ్ర్ుశాసత రమును అనువర్శతంచుటకు సహాయము చదయుటకు యిేసు, ఆయన అప సతలులు మర్శయు 
ప్రవకతలు సంఘమునకు నూతన ప్రతయక్షతలను ఇచాుర్మ. అయితద యిసేు మర్శయు ఆయన అనుచర్మలు 
మోషే ధ్ర్ుశాసత రము యొకు అధికార్మును చనిబుచులేదు అని మతతయి 5:17, ర్పమా. 8:4 మర్శయు 
హెబ్రర. 8:10 వంటి వాకయభాగములు సపష్రము చదసాత యి. ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో కూడా ఇదద 
జర్శగశనది. నడేు, కరసీుత  ర్ాలేదు అను విధ్ముగా దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును అనుసర్శంచుటకు మనము 
ప్రయతిించకూడదు. కాని కరసీుత లో దదవుడిచున ప్రతయక్షత వ లుగులో నేడు దానిని మనము 
అనువర్శతంచుకోవాల్వ. మర్శయు, మనకు తెల్వస్టనిటటో గానే, ఆయన ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో కరసీుత  
తిర్శగశవచునప్ుపడు, ఆయన ప్రజలు సంప్ూరి్ముగా శుదిధచదయబడతార్మ. తర్మవాత మనము నూతన 
సృషిరలో మన హృదయముల మీద వరా యబడని దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూరి్మ ైన ధ్ర్ుశాసత రమునకు 
విధదయులమవుతాము. 

ఇశాీయిలేు యొకు ర్ాజర్శక నిబంధ్నను న ర్వరే్మువానిగా, విజయుడెనై ర్ాజర్శక 
యుదధశూర్మనిగా, మర్శయు ర్ాజర్శక నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రమును ఇచుువానిగా దదవుని చూచుట దావర్ా 
నిర్గమకాండములోని ముఖ్య అంశములను మనము చూశాము. చవర్శగా, నిర్గమ. 24:12-40:38లో 
ఉని ఇశాీయిలేు యొకు ప్రసుత త యుదధశూర్మనిగా దదవుడు అను అంశమును మనము చూదాే ము. 

పరసుత త యుదధ శూర్చడు (24:12-40:38) 
ఇశ ర యిేలు మీద ద్వేతని యొక్క ర జతవమును గ్ూరిు నిర్గమక ండము ఒక్ 
ఆసకతతక్ర్మ ైన వ యఖ్యను చసేుత ంద్ి. పరజలు ప త నిబంధనను అధయయనం 
చేస్టనిపతుడు చఘలాస ర్చల , వ ర్చ ఇశ ర యిేలు మొదటి ర జెైన సౌలును గ్ూరిు 
ఆలోచన చేస త ర్చ, మరయిు అతడు వ రి మొదటి భూలోక్ ర జెైయునఘనడు. 
అయితే నిర్గమ. 19:5 మరియు 6ను మీర్చ అధయయనం చసే్టనిపతుడు, అద్ి 
ఇశ ర యిేలు “యాజక్ర్ూపమ నై ర జయముగ ” ఉననదని స్టపలవిసుత ంద్ి. ర జు 
లేక్ుండఘ ర జయము ఉండదు క్ద్ఘ, క బటిర , నిర్గమ. 19:5-6 పరక ర్ం ద్ేవతడు 
సవయంగ  ఇశ ర యిేలు యొక్క మొదటి ర జెైయునఘనడు. ప త నిబంధనలో 
ద్ేవతడు కీరసుత గ  శరీర్ర్ూపము ద్ఘలునపుటికీ, ఆయన ర జుగ  తనను తఘను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరతయక్షపర్చుక్ునఘనడు మరియు కీరసుత లో ఆయన ర జతవము పగ్టివేల మేఘము 
మరియు ర తిరవేల అగిన సత ంభము ర్ూపములో వ రకిత పరతయక్షమ ైయియంద్ి. 
మంద్ిర్ము ఇమాానుయిేలునక్ు చిహనముగ  ఉండినద్ి, అనగ  “ద్ేవతడు మనక్ు 
తోడు.” క బటిర , ద్ేవతడు ఇశ ర యిేలుక్ు ఇచిున చితరములు మరియు చిహనములలో 
ద్ేవతని ర జతవము దృశయమ ైనద్ి మరియు వీటి ద్ఘవర  ఆయన కీరసుత  ద్ఘవర  ఆయన 
ఇశ ర యిేలు మీద చసే్టని సవయం పరిప లనను మరియు ర జతవమును 
క్నుపర్చఘడు. 

— డా. డాన్ కొల ో ట్ర 

దదవుని యొకు ర్ాజతవ సనిిధి అను అంశమును నిర్గమ. 24:12-40:38లో మనము 
సపష్రముగా చూసాత ము. నిర్గమకాండము యొకు ఈ నాలగవ ముఖ్య విభజన మోష ేఅధికార్ము మర్శయు 
ఇశాీయిలేు యొకు మందరి్ము మీద దృషిరప డుతయంది. మందిర్ము కొర్కు దదవుడు మోషకేు 
హెచుర్శకలను ఎలా ఇచాుడో , స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే ఇశాీయిలేు ఏ విధ్ంగా విఫలమ యైియందో , 
మర్శయు మందరి్ము యొకు నిర్ాుణములో మోషే ఇశాీయిలేును ఏ విధ్ంగా నడపిించాడో  ఈ 
అధాయయములు జఞా ప్కము చదసుకుంటాయి. ఈ సనిివేశములలో ప్రతి ఒకుటి ఆయన ప్రజలతో దదవుని 
యొకు సనిిధిని ఉదాఘ టించాయి. నిర్గమ. 33:14లో, దదవుడు మోషేకు ఈ విధ్ంగా నిశుయతనిచాుడు. 

నఘ సనినధి నీక్ు తోడుగ  వచుును, ననేు నీక్ు విశ ర ంతి క్లుగ్జేస్టపద[ను] (నిర్గమ. 
33:14). 

ఈ వచనములోని “నా సనిిధ”ి అన ేవయకరతకర్ణ  ים  అను హెబ్రర నామవాచకమును (ప్నిమ్)ָפנִּ
అనువదిసుత ంది, మర్శయు ఇద ిసాధార్ణంగా “ముఖ్ము” అని అనువదించబడుతయంది. 
నిర్గమకాండములో మర్శయు ఇతర్ చపటో ఉని అనకే వాకయభాగములలో, దదవుని “ముఖ్ము” ఆయన 
ప్రజలతో ఆయన విశేష్మ నై, బలమ నై, ఆసకనతని చూప్ు, దృశయమ నై సనిిధిని సూచసుత ంది. 

దదవుడు సర్వవాయప ిఅయినప్పటికర, బెైబిలు అంతటిలో ఆయన తన ప్రజల ప్టో విశషే్మ ైన 
మార్గములలో శదీధను చూప్ుతాడు. నిర్గమకాండములోని ఈ భాగములో, దదవుని సనిిధి మందిర్ములో 
మర్శయు దాని చుటటర ప్రకుల నిల్వచయుండదది. ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము ప్రసాత వించనటటో , 
మందిర్ము కవేలం ఒక చాప ల్ లేక ఇశాీయిేలీయులు ఆర్ాధ్న కూటములను జర్శపని సాలము మాతరమ ే
కాదు. మందిర్ము దదవుని ర్ాజర్శక యుదధ  గుడార్ము కాబటిర ఇశాీయిలేీయులు దానిలో దదవుని 
ఆర్ాధించార్మ. ప్ుర్ాతన మానవ ర్ాజులు తమ స్ట నైయములను యుదధమునకు నడపిించనప్ుపడు ర్ాజర్శక 
యుదధ గుడార్ములలో నివస్టించన విధ్ముగానే, కనానును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు ఇశాీయిేలు 
స్ట ైనయమును నడపిించునప్ుపడు దదవుడు తన మందరి్ములో నివాసము చదశాడు. 

ఇప్ుపడు, నిర్గమ. 32:1-34:35లో, తన ప్రజల మధ్య దదవుని యొకు సనిిధికన ఒక గంభీర్మ ైన 
ముప్ుప ఎదుర్ ైయియంది. ఈ ఉపాఖ్ాయనములో, ఇశాీయిలేు యొకు వ ఫైలయము మర్శయు స్ట్నాయి 
ప్ర్వతము యొదే ప్ునర్మదధర్ణను గూర్శు మనము నరే్ముకుంటాము. ఇశాీయిేలీయులు స్టన్ాయి యొదే 
బంగార్మ దూడను ఆర్ాధించుచునాిర్ని దదవుడు మొదటిసార్శ చూస్టనిప్ుపడు, మోష ేమినహా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదశమంతటిని సమూలంగా నాశనం చదసాత నని దదవుడు తెల్వయజేశాడు. అయితద మోషే చదస్టని విజఞా ప్న 
కార్ణంగా, దదవుడు శాంతించ కవేలం పాప్ము చదస్టనివార్శని మాతరమ ేశక్షించాడు. అయినను, వార్మ 
ముందుకు కొనసాగుచుండగా తన సనిిధిని వార్శ మధ్య నుండి తొలగశంచుతానని దదవుడు 
తెల్వయప్ర్చాడు. అయితద దెవైికమ నై ర్ాజు యొకు సనిిధి లేకుండా ముందుకు కొనసాగాలన ేఆలోచన 
ఊహించలేనిదిగా ఉనిది. నిర్గమ. 33:15-16లో మోషే దదవునితో చపెపిన మాటలను వినండి: 

నీ సనినధి ర నియిెడల ఇక్కడనుండి మముాను తోడుక ని పో క్ుము. నఘ 
యిెడలను నీ పరజలయిెడలను నీక్ు క్టాక్షము క్లగినదని ద్ేని వలన 
త లయబడును? నీవత మాతో వచుుటవలననే గ్ద్ఘ? అటుల  మేము, అనగ  ననేును 
నీ పరజలును భూమిమీదనునన సమసత  పరజలలోనుండి పరతేయకతంపబడుదు[ము] 
(నిర్గమ. 33:15-16). 

“[ఆయన] సనిిధి [వార్శతో] ర్ానియిెడల” వార్శని తోడుకొని పల వదేని మోష ేదదవుని కోర్శన 
విష్యమును ఇకుడ గమనించండి. వార్శ మధ్య సంబంధ్ము సర్శగా ఉనిదను నిశుయతను ఇవవమని 
అతడు కోర్ాడు. “భూమిమీదనుని సమసత ప్రజలలోనుండ ి[వార్శని] ప్రతదయకనంచన” దాని నుండి, అనగా 
వార్శతో దదవుని సనిిధి ఉండుట నుండ ివార్శని దూర్ము చదయవదేని అతడు దదవుని కోర్ాడు. నిర్గమ. 
33:17లో, దదవుడు ఈ విధ్ంగా సపందించాడు: 

నీవత చ పుిన మాటచొపతున చసే్టపదను; నీమీద నఘక్ు క్టాక్షము క్లగినద్ి, నీ 
పేర్చనుబటిర  నినున ఎర్చగ్ుదు[ను] (నిర్గమ. 33:17). 

కాబటిర ఈ ప్ుసతకములోని చవర్శ వచనమ నై నిర్గమ 40:38 మందిర్ము యొదే ఇశాీయిలేుతో 
దదవుని యొకు సనిిధిని ఎతితచూప్ుట ఆశుర్యము కల్వగశంచదు. 

ఇశ ర యిేలీయులందరి క్నునల ఎదుట పగ్టివళే యిహెో వ  మేఘము మంద్ిర్ము 
మీద ఉండ ను. ర తిరవేళ అగిన ద్ఘనిమీద ఉండ ను. వ రి సమసత  పరయాణములలో 
ఈలాగ్ుననే జరిగెను (నిర్గమ. 40:38). 

ద్ేవతడు ఆయన పరజలతో ఉనఘనడు. పొ దలో ఆయన మోషతేో ఉనఘనడు. ఈ 
మేఘము మరియు అగిన సత ంభము ద్ఘవర  ఆయన తన పరజలతో ఉండి, ర తిరవళే 
అగిన ద్ఘవర  మరియు పగ్టివళే మేఘము ద్ఘవర  వ రిని నడపిించఘడు. మరియు 
ఈ పతసత క్ములోని తర్చవ త అధఘయయములను, అనగ  చఘలాస ర్చల  నిర్లక్షయం 
చేయబడు ఈ పతసత క్ములోని భాగ్ములను మనము చూస్టనిపతుడు, ద్వేతడు 
వ రికత ఒక్ గ్ుడఘర్మును, ఒక్ మంద్ిర్మును ఇచఘుడు. మరయిు ఈ మంద్ిర్పత 
గ్ుడఘర్ములో ఆయన వ రికత ద్వేతని సనినధి చిహానతాక్ముగ  నివస్టించిన 
నిబంధన మందసమును ఇచఘుడు. ద్వేతడు తన పరజలతో ఉండుటక్ు ఆశంచు 
ద్ేవతడ ైయునఘనడు అనునద్ి నఘక్ు చఘలా నచిున విషయము, మరియు ఇద్ి 
యోహాను 1లో మనము చూచుద్ఘనికత ముందసుత  సూచనగ  ఉననద్ి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ క్యము శరీర్ధఘరయిిెై తన పరజల మధయ మంద్ిర్మాయినెు (యోహాను 1:14, 
అక్షర ర్థ అనువ దం). 

ప త నిబంధనలో ద్వేతడు తన పరజలతో ఉండగోర డు, మరియు క ర తత  నిబంధనలో 
తన పరజలతో ఉండుటక్ు ద్వేతడు తన క్ుమార్చడ నై యిసేును పంప డు. 

— డా. డదవిడ్. టి. లాంబ్ 

దదవుని విశషే్మ నై ర్ాజర్శక సనిిధి అను ఈ ముఖ్యమ నై అంశమును కొీతత  నిబంధ్న కరసీుత  
అనుచర్మలకు కరీసుత  ర్ాజయము యొకు మూడు దశలలోను అనువర్శతసుత ంది. ఆయన ర్ాజయము యొకు 
ఆవిష్ుృతములో, కరసీుత  సవయముగా ఆయన ప్రజల మధ్య అసాధార్ణమ ైన ర్ాజర్శక దదవుని సనిిధగిా 
ఉనాిడని మతతయి 18:20 మర్శయు యోహాను 2:19-21 వంటి వాకయభాగములు వివర్శసాత యి. 
వాసతవానికన, యోహాను 1:14 ఇశాీయిలేు మందిర్మునకు మర్శయు యిసేు యొకు మొదట ిర్ాకడకు 
మధ్య ఒక సపష్రమ ైన అనుబంధ్మును తలె్వయజసేుత ంది. ఈ వచనమును వినండి: 

ఆ వ క్యము శరీర్ధఘరియిెై, క్ృప సతయసంపూర్చణ డుగ  మనమధయ నివస్టించ ను; 
తండిరవలన క్లగిన అద్ివత్రయక్ుమార్చని మహమివలె మనము ఆయన 
మహమిను క్నుగొంటిమి (యోహాను 1:14). 

“మనమధ్య నివస్టించనెు” అను వయకరతకర్ణ σκηνόω (స్ట ునూ) అను గరకీు ప్దములో నుండి 
వ లువడుతయంది. గరకీు పాత నిబంధ్న అయిన స్ట ప్ుర జ ంట్, తన మందరి్ములో దదవుని సనిిధిని 
వివర్శంచుట కొర్కు నిర్గమకాండములో ఉప్యోగశంచన   ָשַכן(ష్కన్) అను అదద హెబ్రర కనయీాప్దమును 
ఉప్యోగశసుత ంది. కాబటిర , కరసీుత  నర్ావతార్ము దదవుడు ప్రజలతో నివస్టించ వార్శని విజయములోనికన 
నడపిించుట అయుయనిదని ఈ వచనము సూచసుత ంది. 

అంతదగాక, యిసేు ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ నైప్ుపడు, కరీసుత  అనుచర్మల మీద ఆయన తన 
ఆతును కుముర్శంచాడు అని అప . 2:17 మర్శయు ర్పమా. 5:5 వంటి వాకయభాగములు బో ధిసాత యి. 
కాబటిర , కరసీుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, ప్ర్శశుదాధ తు తన సంఘములో నివాసముంటాడు. 
దదవుడు తన సనిిధతిో మందరి్మును నింపని విధ్ముగానే, ఆతు తన ప్రజలకు ప్రతి దినము దదవుని 
నడపిింప్ు మర్శయు విజయము యొకు నిశుయతను కల్వగశంచు ఆయన యొకు విశషే్మ నై, బలమ నై 
సనిిధతిో నింప్ుతాడు. 

అవును, కరీసుత  నర్ావతార్ము మర్శయు ఆతు యొకు సనిిధి నూతన సృషిరలో దదవుని ర్ాజర్శక 
సనిిధి అను అదుుతమునకు ప్ూర్వగాములుగా ఉనాియని ప్రకటన 21:3 వంటి వాకయభాగములు 
బో ధిసాత యి. ఆయన ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో కరసీుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు, ఆయన సమసతమును 
నూతనముగా చదసాత డు. మర్శయు మన ప్రసుత త యుదధశూర్మడెనై ర్ాజు యొకు దృశయమ ైన మహిమతో 
సర్వసృషిర  నింప్బడుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగింపత 

“నిర్గమకాండము యొకు అవలోకనము” అను శీర్శషక ఇవవబడిన ఈ పాఠంలో, ర్చయిత, 
సందర్ుము, వాసతవిక అరా్ము మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్తనము వంటివి మనసుిలో ఉంచుకొనవలస్టని 
కొనిి ఆర్ంభ ప్ర్శగణలను మనం ప్ర్శచయం చదశాము. ఈ గంీథమును ర్ ండు ముఖ్యమ నై 
విభాగములుగా విభజంచుట దావర్ా నిర్గమకాండము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను 
కూడా మనము విశదీకర్శంచాము. ఈ గీంథము అంతట దదవుని ర్ాజతవములోని అనకే కోణములు ఏ 
విధ్ంగా ఎతిత  చూప్బడనివి అను అంశముతో సహా కొనిి ముఖ్య అంశములను మనము చూశాము. 

వాగాే న దదశము యొకు సర్శహదుే న వార్మ మోషతేో కలస్ట ిబసచదయుచుండగా నిర్గమకాండము 
దాని యొకు వాసతవిక ఇశాీయిలేీయ శరీతల కొర్కు గొప్ప పరా ముఖ్యతను కల్వగశయుండనిది. తమ 
దినములలో దదవుని కొర్కు నివస్టించు సవాళోను గూర్శు ఇశాీయిేలీయులు ఆలోచన చదయుచుండగా, వార్శ 
దదశమునకు దదవుడు-అభిషేకనంచన నాయకునిగా మోషే ప్టో వార్శ సమర్పణను ప్ునర్మదాఘ టంిచమని 
నిర్గమకాండము వార్శకన పిలుప్ునిచుంది. ఐగుప్ుత  నుండి స్టన్ాయి ప్ర్వతము వర్కు వార్మ ప ందిన 
విమోచనలో మోష ేపల షించన పాతరను అద ివార్శకన జఞా ప్కము చదస్టింది. మర్శయు దదవుడు వార్శని వాగాే న 
భూమి కొర్కు ఏ విధ్ంగా స్టిదధప్ర్చాడో  అద ివార్శకన జఞా ప్కము చదస్టింది. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, నేడు కరసీుత  అనుచర్మలముగా, కరీసుత లో దదవుడు సాధించనదాని 
వ లుగులో మోష ేఅధికార్ము ప్టో మన సావమిభకనతని ఉదాఘ టంిచమని నిర్గమకాండము మనకు 
పిలుప్ునిసుత ంది. ఇశాీయిేలు యొకు నాయకునిగా మోషే దావర్ా దదవుడు చదస్టిన కార్యములను 
నిర్గమకాండము ఎంతగా ఎతిత  చూప్ుతయందో , అంత కంటే ఎకుువగా కరసీుత  దావర్ా దదవుడు చదస్టిన 
కార్యములను అద ితలె్వయప్ర్మసుత ంది. కరసీుత లో, దదవుడు మనలను పాప్ప్ు బానిసతవము నుండి 
మర్శయు సాతాను అధకిార్మును నుండ ినితయము వర్కు విమోచంచాడు. మర్శయు కరసీుత లో, దదవుడు 
మనకు కరసీుత  ఆతు యొకు సనిిధనిి మర్శయు మనలను నడిపించుటకు సూచనలను ఇచాుడు. దీని 
వ లుగులో, కొీతత  ఆకాశము మర్శయు కొీతత  భూమిలో మన కొర్కు వాగాే నము చదయబడని నితయ 
సావసాయమును ప ందుకొనునటటో  మనలను నడిపించుచుండగా కరీసుత ను మనము ఎలా అనుసర్శంచాలో 
మర్శ ఎకుువగా నేర్ముకొనుటకు ల కులేననిి అవకాశములను నిర్గమకాండము మనకు ఇసుత ంది. 
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