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ఉప్ో దాా త్ం 

నేను యుక యీిన్ దదశములో బో ధించుచుని దనిములలో, మ టరర  ర్ ైలులో నా గమయమును 
చదర్మకొనుటకు కవేలం కొనిి నిమిషములు మాతరమే గడువు ఉండని ఒక సనిివేశం నాకు జఞా ప్కముంది. 
నేను స్టతరషన్ కు ప్ర్శగ తుత కొని వ ళో్ల, మ టుో  దగిశ ర్ ైలు దావర్ములు మూసుకొనుచుండగా లోప్ల్వకి ప్రవేశించాను. 
నేను ప్టరణము ఆవల్వక ిప్రయాణ ంచాల్వ కాబటిర , ననేు కూర్ొుని శావస తీసుకొని కొదిేస్టతప్ు స్టతదతీర్ాను. 
కొదిేస్టతప్ు తర్మవాత ఒకుసార్శగా నాకు ఒక విషయం అరా్మయియంది. ననేు వ నుకకు వ ళ్తత ని ర్ ైలుబండి 
ఎకాును! సావభావికముగా, తర్మవాత మ టరర  స్టతరషన్ కొనిి మ ళోై్ దూర్ములో ఉంది, మర్శయు అకుడకిి 
చదర్మకొనుటకు చాలా సమయం ప్టిరంది. ననేు అకుడ దగిశ వ నుకకు ప్రయాణం ఆర్ంభంచద సర్శకి, నేను చాలా 
ఆలసయమవుతానని నాకు సపషరమ యైియంది. అప్ుపడు, “ఇలా జర్మగుతుందని ననేు అనుకొనేలేదు, ఏది 
ఏమ ైనా కనీసం ఇప్ుపడెనైా ననేు సర్ నై దశిలో వ ళ్తత నాిను కదా” అని నాలో నేను ఆలోచన చదశాను. 

జీవితములోని అనేక కోణములలో కూడా ఇలానే జర్మగుతుంది. మన ప్ర్శస్టిాతులు ఎనిడు కూడా 
ప్ూర్ణమ ైనవి కావు, మర్శయు ఎకుువ శాతం అవి ప్ూర్ణతకు చదర్మవలో కూడా ఉండవు. మనము వ ళ్తో  ప్రతి 
చోట అనేక సమసయలను సవాళో్ను ఎదుర్ొుంటాము. అయినను, సర్శకాని మార్గములో వ ళ్తో ట కంటే కనీసం 
సర్శయి ైన దిశలో వ ళ్తో ట మేలని మనందర్శక ీతలెుసు. 

ఈ పాఠమునకు “సర్శయి ైన దిశ” అని పతర్మ ప టార ము, మర్శయు దనీిలో మనము ఆదికాండము 6:9-
11:9ని చూడబో వుచునాిము, ఇకుడ నోవహు దనిములలో సంభ్వించిన గొప్ప జలప్రళ్యము తర్మవాత 
తన ప్రజల కొర్కు దదవుడు సాా పించిన దిశను మనము అనేవషించబో వుచునాిము. మనము 
చూడబో వుచునిటుో , పరా చీన చర్శతరలోని ఈ అధాయయములలో మోషత ఇశాీయిేలు ప్రజలు అనుసర్శంచుటకు 
సపషరమ నై దశిను ఇచాుడు. అది వార్మ ఆశించినది కాకపల వచుుగాని, అది వార్శని గొప్ప ఆశీర్ావదములోనికి 
నడపిించుటకు దదవుడు నియమించినదెయైునిది. మర్శయు పరా చీన చర్శతరలోని ఈ భాగము క ైసైతవులకు 
కూడా చాలా పరా ముఖ్యమ నైది, ఎందుకంట ేమనము కూడా ఇదద దశిను అనుసర్శంచాల్వ. 

ఆదకిాండము 6:9-11:9ప  ైమన అధ్యయనము మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతుంద:ి 
మొదటగిా, ఈ అధాయయముల యొకు సాహతియ నిర్ాుణమును చూదాే ము; ర్ ండవదిగా, మోషత ఈ 
సాహితయమును ఇశాీయిలేుకు ఎందుకు వరా శాడో  వివచేిసూత  వాటి యొకు వాసతవిక అరా్మును విశదకీర్శదాే ము; 
మర్శయు మూడవదగిా, ఈ అధాయయములను మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుటకు కొీతత  నిబంధ్న 
యొకు నడపిింప్ును చూదాే ము. సర్శయి ైన దశిను గూర్శున మన అధ్యయనమును ఈ అధాయయముల 
యొకు సాహతియ నిర్ాుణమును ప్ర్శశీల్వసూత  ఆర్ంభదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సరహిత్య నిరరాణము  

ఆదకిాండము 6:9-11:9 పరా చీన చర్శతరలోని ఒక విశాలమ నై భాగమ ైయునిది, మర్శయు దనీిని అనకే 
విధాలుగా వర్రగకర్శంచవచుు. మన ఉదదేశయముల కొర్కు, ఈ అధాయయములను ర్ ండు ముఖ్య భాగములుగా 
వర్రగకర్శంచాము. మొదటి భాగము 6:9-9:17, మర్శయు దీనికి “విమోచన జలప్రళ్యము” అను 
శీర్శషకనిచాుము. ఆదికాండములోని ఈ భాగములో, నోవహు దినములలో సంభ్వించిన జలప్రళ్యమును 
మోషత వర్శణంచాడు. ఈ సాహతియములోని ర్ ండవ భాగము ఆదకిాండము 9:18-11:9, దనీికి “నూతన కీమము” 
అను శీర్శషకనిచాుము. ఇది జలప్రళ్యము తర్మవాత జర్శగశన అనకే పరా ముఖ్యమ నై సంఘటనలను 
వివర్శసుత ంది, మర్శయు జలప్రళ్యం తర్మవాత లోకమును నియంతిరంచిన కొనసాగు ప్దధతులను సాా పించిన 
సంఘటనలను వర్శణసుత ంది. ఈ అధాయయముల యొకు సాహతియ ప్దధతిని గూర్శు మలే ైన అవగాహనను 
ప ందుటకు, ఈ ర్ ండు ముఖ్య భాగములను మనము చూదాే ము. నోవహు దనిములలో సంభ్వించిన 
జలప్రళ్యమును గూర్శు మోషత వరా స్టిన వృతాత ంతములోని నిర్ాుణమును ప్ర్రక్షసిూత  ఆర్ంభదాే ము. 

విమోచన జల్పా్ళయం 
నోవహు దనిములలోని జలప్రళ్యమును గూర్శున వృతాత ంతము ఒక సపషరమ నై సాహతియ ప్దధతిని 

కనుప్ర్మసుత ంద ిఅని ఈ మధ్య కాలములో అనకేమంది వాయఖ్ాయనకర్తలు గుర్శతంచార్మ. ఈ ప్దధతిని అనేక 
విధాలుగా వర్శణంచుట సాధ్యమ నైప్పటికీ, ఈ అధాయయములు ఒక ప ందికగల ఐదు- దశల నాటకమును 
ఏవిధ్ంగా ర్ూప ందిసాత యో ఈ అధ్యయనములో చూదాే ము.  

ఆదిమ నిబంధన 
ఈ కథనము యొకు మొదట ిదశ ఆదికాండము 6:9-22లో ప్రతయక్షమవుతుంది, మర్శయు దీనిని 

మనము నోవహుతో “ఆదమి దెైవిక నిబంధ్న” అని పలిుదాే ము. కథనము యొకు ఈ భాగములో, భ్రషరమ ైన 
లోకములో నోవహు నీతిమంతునిగా ఉండెను అని మోషత నివదేించాడు. దదవుడు నోవహుకు ప్రతయక్షమ ై, తాను 
మానవాళ్లని ఎందుకు నాశనము చదయగోర్ాడో వివర్శంచాడు. ఆది. 6:13లో మనము ఈ మాటలను 
చదువుతాము. 

దేవుడు నోవహుతో సమసత  శరీరుల్ మూల్ముగర భూమి బల్ాతాకరముతో 
నిండియుననది గనుక నా సనినధిని వరరి అంత్ము వచిియుననది; ఇదిగో వరరిని 
భూమితోకూడ నాశనము చయేుద్ును (ఆది. 6:13). 

అయినను, నోవహు అను పతర్మగల ఒక మనుషుయని మర్శయు అతని కుటుంబమును విమోచించుట 
దావర్ా దదవుడు ప్ునఃఆర్ంభంచుటకు నిర్ణయించుకునాిడని ఈ కథనము యొకు మొదట ిదశ 



పరా చీన చర్శతర నాలగవ పాఠము : సర్శయి ైన దిశ 

-3-  

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

తెల్వయజేసుత ంది. నోవహుకు తన ఆలోచనలను తలె్వయప్ర్చుటకు, దదవుడు నోవహుతో ఆదమి నిబంధ్నను 
చదశాడు. ఆది. 6:17-18లో, దదవుడు నోవహుతో ఈ మాటలను ప్ల్వకాడని మనము చదువుతాము. 

ల్ోకమంద్ునన సమసతమును చనిపో్ వును; అయతే నీతో నా నిబంధన 
స్టథథరప్రచుద్ును; నీవును నీతోకూడ నీ కుమారుల్ును నీ భారయయు నీ కోడండుా ను ఆ 
ఓడల్ో పా్వేశంప్వల్ెను (ఆది. 6:17-18). 

జలప్రళ్య కథనము యొకు ఆర్ంభ్ములో, నోవహును అతని కుటుంబమును ర్ానుని 
జలప్రళ్యం నుండి విమోచిసాత నని దదవుడు ఒక నిబంధ్న ఒడంబడికను చదశాడు. ఈ నిబంధ్న నోవహు 
విమోచనను సునిశిుతము చదస్టింది, మర్శయు అతనిని జలప్రళ్యం తర్మవాత నూతన మానవాళ్లకి శిర్సుిగా 
చదస్టింది. 

దదవుడు నోవహుతో చదస్టని ఆదమి నిబంధ్నతో జలప్రళ్య వృతాత ంతము ఏ విధ్ంగా 
ఆర్ంభ్మవుతుందో  మనము చూశాము గనుక, మొదటి భాగమును సమతులయప్ర్చు చివర్శ భాగమ నై 
8:20-9:17ను మనము చూడవలస్టయిునిది, దీనిక ిమనము నోవహుతో చదస్టిన “కొనసాగు దెైవిక నిబంధ్న” 
అని పతర్మ ప టార ము. 

కొనసరగు నిబంధన 
మన శీర్శషక సూచించుచునిటుో , ఈ వాకయభాగములో జలప్రళ్యం తర్మవాత దదవుడు నోవహు 

యొదేకు తిర్శగశవ ళో్ల అతనితో మర్ొక నిబంధ్న చదశాడు. దదవుడు మానవాళ్లక ిలోకములో ఒక నూతన కమీము 
అను అవకాశమును ఇవావలని నిర్ణయించుకునాిడు. ఆది. 8:22లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

భూమి నిలిచియుననంత్వరకు వెద్కరల్మును, కోత్కరల్మును శీతోషణముల్ును వసేవి 
శీత్ కరల్ముల్ును రరత్ాంబగళలు ను ఉండక మానవని త్న హృద్యముల్ో అనుకొననెు 
(ఆది. 8:22). 

ఈ నూతన గమనము యొకు నిశుయతను స్టిార్ప్ర్చుటకు, ఆది. 9:11-15 వచనములలో 
జలప్రళ్య కథనము యొకు ముగశంప్ులో దదవుడు నోవహుతో ర్ ండవ నిబంధ్న చదశాడు. 

నేను మీతో నా నిబంధన స్టథథరప్రచుద్ును; సమసత  శరీరుల్ు పా్వరహ జల్ముల్వల్న 
ఇకను ల్యప్రచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను జల్పా్వరహము 
కల్ుగద్ని ప్లికెను ... మేఘముల్ో నా ధనుసుును ఉంచిత్ని; అది నాకును భూమికిని 
మధయ నిబంధనకు గురుత్ుగర నుండును. భూమిప ైకి ననేు మేఘమును 
రపథుంచునప్ుుడు ఆ ధనుసుు మేఘముల్ో కనబడును. అప్ుుడు నాకును మీకును 
సమసత  జీవరరసుల్కును మధయనునన నా నిబంధనను జఞా ప్కము చేస్టథకొంద్ును (ఆది. 
9:11-15). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నోవహు దనిములలో కల్వగశన జలప్రళ్య వృతాత ంతము యొకు ముగశంప్ు భ్ూమిని మర్ొకసార్శ 
నాశనము చదయను అని దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న వాగాే నముతో, మర్శయు తాను చదస్టని వాగాే నమును 
ఎనిడు మర్చిపల ను అనుటకు చిహిముగా దదవుడు మేఘములలో ఇందరధ్నుసుిను ఉంచుటతోను 
ముగుసుత ంది. ఈ ముగశంప్ు నిబంధ్న వాగాే నము పరా చీన కాలములో నోవహు కల్వగశయుండిన గొప్ప 
పరా ముఖ్యతను సూచిసుత ంది. ఆతడు నిబంధ్నకు, అనగా భ్విషయత్ తర్ములనిిటిక ివాయపించిన నిబంధ్నకు 
మధ్యవర్శతగా ఉండనెు. 

ఈ వృతాత ంతము యొకు ఆర్ంభ్ మర్శయు ముగశంప్ు భాగములను మనసుిలో ఉంచుకొని, 
జలప్రళ్య కథనము యొకు లోప్ల్వ వివర్ాలను చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. మధ్య భాగము 
దదవుని ఆదమి నిబంధ్న నుండి అంతిమ నిబంధ్నలోని కొీతత  కీమములోనికి మూడు ముఖ్యమ ైన మ టోలో 
వాయపసిుత ంది. 

నీటి నుండి త్పథుంచుకొనుట 
ఈ కథనము యొకు ర్ ండవ మ టుర  7:1-16లో కనిపసిుత ంది, దీనిక ినోవహు “నీటి నుండి 

తపపించుకొనుట” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ సాహతియము ముకుుసూటిగా ఉంది. నోవహు ఓడను తయార్మచదస్ట ి
ప్రతి ర్కమ నై జంతువులను దానిలోనిక ితెచాుడు, తర్మవాత లోకము జలప్రళ్యముతో నిండిపల యింది, కాని 
నోవహు, అతని కుటుంబము, మర్శయు అతడు పల గుచదస్టని జంతువులు ఓడలో భ్దరప్ర్చబడనివి. 

ఆరిన నేల్ల్ోనిక ిపా్వేశంచుట 
నోవహు జలప్రళ్య వృతాత ంతములోని నాలగవ భాగము ర్ ండవ మ టుర కు ఒక నాటకీయమ ైన 

వయతాయసముగా ఉనిది. ఇది ఆది. 8:6-19లో నోవహు ఆర్శన నేల మీదిక ిదగిుటను గూర్శు వర్శణసుత ంది. 
జలప్రళ్యము యొకు నీర్మ తగుగ ముఖ్ం ప్టిరన తర్మవాత, ఓడను వదలి్వప టుర టకు నోవహు ఆర్శన నేల కొర్కు 
ఎదుర్మచూశాడు. కొంతకాలం ఎదుర్మచూస్టని తర్మవాత, ఆర్శన నేల ప్రతయక్షమ యైియంది మర్శయు దదవుడు 
ఇంతకు ముందు ఓడలోనికి ప్రవేశించమని ఆజఞా పించినటేో , ఓడను విడచిివ ళో్మని నోవహుకు ఆజఞా పించాడు.  

ద ైవిక జఞా ప్కము 
ఇప్ుపడు మనము ఈ కథనము యొకు మధ్య భాగము అనగా మలుప్ుయి నై ఆది. 7:17-8:5ను 

చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము, దీనిక ి“దెవైిక జఞా ప్కము” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ వచనములు 
జలప్రళ్యము వచిు భ్ూమి మీద ఉని జీవులనిిటిని నాశనము చదస్టిన వివర్ణను ఇసూత  
ఆర్ంభ్మవుతాయి. ఈ భాగము యొకు ముగశంప్ులోగా, జలప్రళ్యం శాంతించుట ఆర్ంభ్మ ైయియంది. 

ఇప్ుపడు, దదవుడు జలప్రళ్యమును ఎందుకు శాంతింప్జేశాడో  తలెుప్ు ఒక సులువ ైన కాని 
అదుాతమ ైన మాట ఈ భాగము యొకు మధ్యలో ఉంది. ఆది. 8:1లో మోషత వరా సూత  అంటాడు, 
జలప్రళ్యము మధ్యలో: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దేవుడు నోవహును అత్నితో కూడ ఓడల్ోనునన సమసత  జంత్ువుల్ను సమసత  
ప్శువుల్ను జఞా ప్కము చసే్టథకొనెను. దేవుడు భూమిమీద్ వరయువు విసరునటలు  
చేయుటవల్న నీళలు  త్గిగ పో్ య ను (ఆది. 8:1). 

తన మహా కనికర్ము చొప్ుపన, నోవహుతోను అతనితో ఉనివార్శతోను తాను చదస్టని నిబంధ్నను 
దదవుడు మర్చిపల లేదు. ఓడలో ఉని ప్రయాణ కులను ఆయన జఞా ప్కము చదసుకునాిడు, మర్శయు వార్శ 
ప్క్షమున ప్రవాహ జలములను శాంతింప్జశేాడు. 

నోవహు జలప్రళ్యమును గూర్శున ఈ ఆకార్ము ఈ వృతాత ంతము యొకు పరా ధ్మిక 
విషయములను వ లుగులోనిక ితసెుత ంది. మోషత జలప్రళ్యమును గూర్శు ఒక విమోచనా వృతాత ంతముగా 
వరా శాడు. భ్ూమి మీద ఉని దుషుర ల మీదిక ితీర్మప వచిునప్పటకిీ, నోవహు దావర్ా దదవుడు లోకములోనికి 
అమోఘమ నై ఆశీర్ావదములను కూడా తెచాుడని చూప్ుట ఇకుడ మోషత యొకు ముఖ్య 
ఉదదేశమ యైుండినది.  

ఆదకిాండము 6:9-11:9 యొకు మొదటి భాగమును మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు 
ఆదకిాండము 9:18-11:9లో ఉని మన ర్ ండవ ముఖ్యభాగమ ైన నూతన కీమమును 
చూడబో వుచునాిము. 

నూత్న కరమము 
9-11లో మోషత ఇచిున నూతన కీమమును గూర్శున కథనము ర్ ండు ముఖ్య భాగములుగా 

విభ్జంచబడింది. ఒక వ పై్ున, ఆది. 9:18-10:32 నోవహు కుమార్మల మీద దృషిరప డుతుంద.ి మర్ొక వ పై్ున, 
ఆది. 11:1-9 బాబలెు ప్టరణము యొకు ఓటమిని గూర్శునది. ఈ ర్ ండు వాకయభాగములకు మధ్య ఎటువంటి 
సంబంధ్ము లేనటుో  అనిపించినప్పటికీ, ప్రప్ంచము యొకు నూతన కీమమునకు ఒక మాదిర్శని 
సృషిరంచుటకు ఇవి కల్వస్టి ప్ని చదసాత యని మనము చూదాే ము. ఆ సమయము మొదలుకొని ఇవి ప్రప్ంచ 
చర్శతర యొకు ముఖ్యమ నై లక్షణములను నిర్ణయించాయి. మొదటగిా నోవహు కుమార్మల యొకు 
వృతాత ంతమును మర్శయు నూతనముగా నియమించబడని ఈ లోకము యొకు చితరమునకు వార్మ ఇచిున 
తోడాపటును చూదాే ము.  

నోవహు కుమారుల్ు 
ఆదకిాండము 9-10 అధాయయములలో మోషత నమోదు చదస్టని నోవహు కుమార్మల కథనములో ఒక 

శీర్శషక మర్శయు ర్ ండు ముఖ్య భాగములు ఉనాియి. ఆదకిాండములోని ఈ భాగము నోవహు యొకు 
ముగుగ ర్మ కుమార్మల మీద, మర్శయు భ్ూమి మీద వార్మ ఎలా వాయపించార్మ అను విషయము మీద దృషిరప టుర  
శీర్శషకను 9:18-19లో మనము కనుగొంటాము.  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ శీర్శషక కోవలో, నోవహు కుమార్మలను గూర్శు మోషత యొకు నివేదకి ర్ ండు ముఖ్య భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతుంది. ప్రప్రథమంగా, 9:20-29లో ఉని వృతాత ంతము కుమార్మల మధ్య ఉని వయతాయసమును 
తెల్వయప్ర్మసుత ంది. మర్శయు ర్ ండవ సాా నంలో, 10:1-32 నోవహు కుమార్మలు మర్శయు వార్శ వార్సుల 
యొకు వాయపితని వర్శణసుత ంది. ఈ భాగములను వేర్మవేర్మగా చూచుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటుంది. 

ఆదకిాండము 9:20-29లో ఉని సుప్ర్శచితమ నై వాకయభాగము హాము కుమార్మడెనై కనాను 
శపించబడుటను గూర్శు మాటాో డుతుంది. ఆది. 9:24-27లో మోషత వరా స్టిన మాటలను వినండి: 

అప్ుుడు నోవహు మత్ుత నుండ ిమేల్ుకొని త్న చిననకుమారుడు చసే్టథనదానిని 
త లిస్టథకొని కనాను శపథంప్బడనివర[డు]... అనెను. మరియు అత్డు షమేు దవేుడ నై 
య హో వర సుత త్ంప్బడునుగరక... దేవుడు యాప త్ును విశరల్ప్రచును... అనెను 
(ఆది. 9:24-27). 

సులువుగా చెబితద, నోవహు వార్సుల మధ్య జర్శగశన ఒక ముఖ్యమ నై వయతాయసమునకు కార్ణమ నై 
సనిివశేములను ఈ కథనము నివేదసిుత ంది. నోవహు హాము కుమార్మడెైన కనానును శపంిచాడు. కనాను 
అతని సహో దర్మలకు దాసాను దాసుడుగా ఉంటాడని శపించాడు. అయినను, నోవహు మిగశల్వన ఇదేర్మ 
కుమార్మల ైన షతము మర్శయు యాప తు మీద ఆశీర్ావదములు ప్రకటించాడు, ఎందుకంట ేవార్మ ఆయనకు 
గౌర్వమును చూపార్మ. 

జలప్రళ్యము తర్మవాత నూతన కమీమును గూర్శు తాను ఇచిున వివర్ణలో మోషత ఈ 
వృతాత ంతమును చదర్ాుడు, ఎందుకంటే మానవాళ్ల అంతా నోవహు యొకు ముగుగ ర్మ కుమార్మలలో నుండ ి
ఉనికలిోక ివచిుంది. ఇకుడ చదయబడని వయతాయసములు బెైబిలు చర్శతరలో ఈ కాలము మొదలుకొని మానవ 
అనుబంధ్ముల కిీయాశీలకములను నిర్ాా ర్శంచాయి. 

నోవహు కుమార్మల మధ్య ఈ వయతాయసములప ై ఈ దృకపథము 10వ అధాయయములో 
నిర్ాా ర్శంచబడింది: నోవహు కుమార్మల యొకు వాయపిత . ఆదకిాండము 10వ అధాయయములో నోవహు 
దినములకు చాలా కాలము తర్మవాత వచిున తర్ములను చూసూత , హాము, షతము, యాప తు యొకు 
వార్సులు లోకములో ఏ పరా ంతములకు వ ళ్లో ర్ో మోషత ఒక నమూనా సూచీని ఇచాుడు. ఆదకిాండము 10వ 
అధాయయము ప్రకార్ం, యాప తు కుమార్మలు కనానుకు ఉతతర్మున, ఈశానయమున, వాయువయమూలన ఉని 
పరా ంతములను ఆకమీించార్మ. కొనిి మినహాయింప్ులతో, హాము కుమార్మలు ఉతతర్ ఆఫ్ిరకా పరా ంతమునకు 
వ ళ్లో ర్మ, మర్శయు హాము యొకు ప్రతదయకమ నై కుమార్మడెనై కనాను, ఇశాీయిేలీయుల వాగాే న దదశమ ైన 
కనానులో నివస్టించాడు. షతము కుమార్మలు లేక స్ట మిటకి్స ప్రజలు ఎకుువగా అర్ేబియా పరా ంతమును 
ఆకీమించార్మ.  

ఆదకిాండము 10వ అధాయయములో ఉని నివదేకి వర్ణాతుకముగా ఉంది మర్శయు వలసల యొకు 
సామానయ ధోర్ణ ని ఇచుునటుో  ర్ూప ందించబడింది. అయితద జలప్రళ్యము తర్మవాత నూతన కమీములో 
మానవ సంకర్షణలను తీర్శుదదిిేన సుదరీ్ఘ-కాల ధోర్ణులను ఉదాహర్శంచుటకు మోషతకు ఈ సామనయ ధోర్ణులు 
సర్శపల యాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆదకిాండము 9-10లో నోవహు కుమార్మల మీద మోషత ప టిరన దృషిర  యొకు సాహతియ నిర్ాుణమును 
మనము చూశాము కాబటిర , జలప్రళ్యం తర్మవాత నూతన కీమములోని ర్ ండవ భాగమును చూచుటకు 
మనము స్టదిధముగా ఉనాిము: 11:1-9లో బాబెలు ప్టరణము యొకు ఓటమి. 

బాబ ల్ు యొకక ప్రరజయము 
బాబెలు గోప్ుర్మును గూర్శున వృతాత ంతము ఐదు సమాంతర్ నాటకయీ దశలుగా 

విభ్జంచబడుతుంది. 1, 2 వచనములలోని మొదట ిదశ మానవాళ్లలోని ఎకుువ శాతం కల్వస్టి ఉండుటతో 
ఆర్ంభ్మవుతుంది. దీనికి భనిముగా, ఈ కథనము 8, 9 వచనాలలో దదవుడు మానవాళ్ల యొకు భాషలను 
తార్మమార్మ చదసూత  వార్శని భ్ూమియందంతట చదెర్గొటుర టతో ముగుసుత ంది. మానవాళ్ల ఒకే భాష కల్వగశ కల్వస్టి 
ఉండుటలో నుండి అనకే భాషలు కల్వగశ ఏ విధ్ంగా చదెిర్శపల యింద?ి ఏమి జర్శగశందో  మధ్య భాగము 
వివర్శసుత ంది. 

3, 4 వచనాలలో ఉని ర్ ండవ దశ ప్రజలు కల్వగశయుండని ప్రణాళ్లకను నివేదసిుత ంది. వార్మ మహా 
ఖ్ాయతిని సంపాదించుకొనుటకు మర్శయు ఎదుర్మలేనివార్శగా ఉండుటకు ఆకాశమును తాకు విధ్ముగా ఒక 
ప్టరణమును కటార లని ఆశించార్మ. అయితద, 6, 7 వచనములలో ఉని ఈ కథనము యొకు నాలగవ దశ 
దదవుని యొకు ఎదుర్మ-ప్రణాళ్లకను నివేదసిూత  మానవ ప్రణాళ్లకను సమతులయము చదసుత ంది. ప్రజల భాషలను 
తార్మమార్మ చదసుత  ప్టరణముప ై దాడ ిచదస్టి, మర్శయు దానిలోని గోప్ుర్ము యొకు నిర్ాుణ కార్యమును వముు 
చదయునటుో  దదవుడు తన ప్ర్లోక స్ట నైయమును ప్ంపాడు. 

ఈ వృతాత ంతము యొకు మలుప్ు 5వ వచనములో కనిపిసుత ంది, అకుడ దదవుడు ప్టరణమును 
మర్శయు దాని గోప్ుర్మును ప్ర్శశీల్వంచాడు. దదవుడు ప్టరణమును దానిలోని నివాసుల యొకు అహంకార్ 
ప్రణాళ్లకలను చూస్టని తర్మవాత, బాబెలు ప్టరణమును ప్డగొటార లని ఆయన నిర్ణయించుకునాిడు. 

కాబటిర , జలప్రళ్యం తర్మవాత జీవితము కూడా మనము ఊహించిన విధ్ముగా ప్ర్దెైసుగా 
ఉండలేదు అని మోషత మాటలు తలె్వయజేసాత యి. భనిముగా, నూతన కీమములో కూడా మానవులలోని 
ప్లు గుంప్ుల మధ్య కిోషరమ నై సంకర్షణలు జర్శగాయని నోవహు కుమార్మల యొకు వృతాత ంతము 
తెల్వయజేసుత ంది. దీనిలో దదవుడు చూపని బలమ ైన ప్రతిఘటన, మర్శయు ఆయనను ఎదుర్శంచినవార్శని 
దదవుడు ఓడించిన వివర్ములు కూడా ఉనాియి. ఈ నూతన కీమములోని నిర్ాుణములు ఆధ్ునిక 
జీవులమ ైన మనకు వింతగా అనిపించవచుుగాని, మోషత ఈ అధాయయములను మొదటిగా వరా స్టిన 
ఇశాీయిలేీయుల అనుభ్వాలతో ఇవి చాలా సూటగిా మాటాో డాయి.  

ఆదకిాండము 6:9-11:9 యొకు సాహతియ నిర్ాుణమును మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు 
ర్ ండవ ప్రశిను అడుగుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము: మోషత ఈ జలప్రళ్య కథనమును మర్శయు 
దాని దావర్ా ఏర్పడిన నూతన కీమమును గూర్శు ఎందుకు వరా శాడు? ఇశాీయిలేీయులు వాగాే న దదశము 
వ ైప్ుకు ఆయనను వ ంబడించుచుండగా అతడు వార్శక ిఏ పాఠములను బో ధించాడు?  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వరసతవిక అరథము 

పరా చీన చర్శతరలోని ఈ కాలము యొకు వాసతవాలను ఇశాీయిలేుకు తలె్వయప్ర్చుటకు మోషత నోవహు 
జలప్రళ్యమును గూర్శు మర్శయు నూతన కీమమును గూర్శు వరా శాడు అనుటలో ఎలాంట ిసందదహము 
లేదు. అయినను, అతని మనసుిలో ఏమునిదో  సర్శగా నిర్ాా ర్శంచుటకు, అతని నివదేిక చాలా 
వర్ణణాతుకముగాను, కొనిి శీర్శషకల మీద మాతరమే దృషిరప టిరనదగిాను ఉనిది. కేవలం మునుప్టిని గూర్శు 
నివదేించుటకు మాతరమే మోషత వరా యలేదుగాని, తన దినములలోని ఇశాీయిేలును నిర్ేేశించుటకు కూడా 
వరా శాడు.  

ఆది. 6:9-11:9లో ఉని మూడు భాగములను చూసూత  మోషత యొకు ఉదదేశయమును విశదకీర్శదాే ము: 
మొదటగిా, జలప్రళ్య కథనము యొకు వాసతవిక అరా్మును మనము ప్ర్రక్షదిాే ము; తర్మవాత నోవహు 
కుమార్మలను గూర్శు మోషత ఇచిున నివదేికను చూదాే ము; చివర్శగా, పరా చీన చర్శతర యొకు చివర్శ భాగమ నై 
— బాబెలు ప్ర్ాజయము — యొకు వాసతవిక అంతర్ాావాల మీద దృషిరప డదాము. నోవహు దినములలోని 
జలప్రళ్యమును తన కాలము నాటి ఇశాీయిలేుతో ఎలా పల లాుడో  మొదట చూదాే ము. 

విమోచన జల్పా్ళయం 
జలప్రళ్య కథనమును మోషత ఎలా ఉప్యోగశంచాడో  వివేచించుటకే, వృతాత ంతము యొకు ర్ ండు 

కోణములను మనము చూదాే ము: మొదటగిా, జలప్రళ్యము మర్శయు నిర్గమముకు మధ్య అతడు 
సాా పించిన పల ల్వకలు; ర్ ండవదగిా, ఇశాీయిలేు కొర్కు ఈ పల ల్వకల యొకు అంతర్ాావములు. తన స ంత 
జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యను ప్రతిబింబించునటుో  నోవహును గూర్శు వరా యుట దావర్ా మోషత 
జలప్రళ్యమునకు మర్శయు తన కాలమునకు మధ్య పల ల్వకలను సాా పించాడు. ఇప్ుపడు, సపషరముగా, మోషత 
మర్శయు నోవహు జీవితముల మధ్య అనకే వయతాయసములు ఉనాియి, మర్శయు వీటిని మనము 
విసర్శజంచకూడదు. అయినను, తన ఇశాీయిేలీయ పాఠకులు నోవహును మోషతకు ముందు నడచిినవానిగా లేక 
ఛాయగా చూచునటుో  అతడు ఉదదేశయప్ూర్వకముగా నోవహును గూర్శు వరా శాడని సపషరమవుతుంది. 

పో్ లికల్ు 
నోవహు మర్శయు మోషత మధ్య కనీసం ఎనిమిది పరా ముఖ్యమ ైన పల ల్వకలు ఉనాియి. మొదటగిా, 

హింస యొకు ఉదదేశము విషయములో మోషత తనకు మర్శయు నోవహుకు మధ్య పల ల్వకను చూపాడు. 
లోకము హింసతో నిండయిుండెను గనుక నోవహు కాలములోని జలప్రళ్యం సంభ్వించనెని ఆది. 6:13లో 
నుండ ిమీర్మ జఞా ప్కము చదసుకోవచుు. నిర్గమ. 1-2 సపషరము చదయుచునిటుో , మోషత ప ందని పిలుప్ునకు 
ముందు ఐగుప్తయులు ఇశాీయిేలు ప్రజలను చితరహింసలు ప టార ర్మ. ఐగుప్ుత  నుండి మోషత సాధించిన 
విమోచన ఇశాీయిలేు ప్రజలు అనుభ్వించిన హింసకు ప్రతిసపందనగా ఉనిది. కాబటిర , హింస నుండ ి
విమోచన కల్వగశంచుట నోవహు మర్శయు మోషత చదస్టని ప్ని. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మోషత “ఓడ” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచిన విధానములో ర్ ండవ పల ల్వక కనిపిసుత ంది. 
ఆదకిాండము 6-9లో నోవహు ఓడ కొర్కు ఉప్యోగశంచిన హబె్రర ప్దము తవెహ్ (ָבה  ,ఆసకితకర్ముగా .(תֵּ
తెవహ్ అను ప్దమును మోషత తర్మవాత నిర్గమ. 2:3, 4లో మాతరమ ేఉప్యోగశంచాడు. అకుడ తన తలో్వ 
తనను ఉంచిన బుటరను అతడు ఓడ, లేక తెవహ్ అని పలిచాడు. నోవహు ఓడ చాలా ప దేద ిమర్శయు మోషత 
ఓడ చాలా చినిదెనైప్పటకిీ, తాను మర్శయు నోవహు ఇర్మవుర్మ ఒక ఓడ లేక తెవహ్ దావర్ా జల 
మర్ణములను తపిపంచుకునాిర్ని మోషత గుర్శతంచాడు. 

మూడవదగిా, దెవైిక నిబంధ్నల యొకు పరా ముఖ్యత కూడా నోవహు మోషతకు ముందు నడచిాడు 
అను విషయమును సాా పసిుత ంది. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటుో , ఆది. 6:18 మర్శయు 9:11-17 
ప్రకార్ం, మానవ జఞతి అంతటకిి పరా తినిధ్యం వహసిూత  నోవహు దదవునితో నిబంధ్నలో పాలుప్ంచుకునాిడు. 
అయితద, మోషత ఇశాీయిలేుకు చదస్టని ప్రధానమ నై స్టతవలలో ఒకట ిదెవైిక నిబంధ్నకు మధ్యవర్శతగా ఉండుట అని 
మనకు తలెుసు. నిర్గమ 19-24 చాలా చకుగా తలె్వయజయేుచునిటుో , వార్మ స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదేకు 
వచిునప్ుపడు ఇశాీయిలేు ప్రజలను యి హో వాతో ఒక విశషేమ ైన నిబంధ్నలోనికి నడిపించుటకు మోషత 
ఎనుికొనబడా్ డు. 

నీటి దావర్ా తీర్మప యొకు పరా ముఖ్యత ఇదేర్మ ప్ుర్మషుల మధ్య నాలగవ పల ల్వకను సాా పసిుత ంది. 
ఆదకిాండము 6-9లో, భ్ూమి మీద ఉని దుషుర లను నాశనము చదస్టని జలప్రళ్ములో నోవహును మర్శయు 
అతని కుటుంబమును సుర్క్షతిముగా ఉంచుట దావర్ా దదవుడు వార్శని విమోచించాడు. ఇంచుమించు ఇదద 
విధ్ముగా, నిర్గమ. 13-15 స్ట లవిచుుచునటుో , యి ర్ీ సముదరప్ు నీటి మధ్యలో నుండి ప్రయాణ ంచుట దావర్ా 
మోషత ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత లో నుండ ిబయటకు నడిపించాడు, కాని అవ ేనీర్మ ఐగుప్ుత  హింసకుల 
స్ట ైనయమును నాశనము చదస్టింద.ి 

ఐదవదిగా, నోవహు దినములలో మర్శయు మోషత దినములలో కూడా నీటనిి తొలగశంచుటకు దదవుడు 
గాల్వని ప్ంపాడు. మనము ఇంతకు ముందు చదవిినటుో , ఆద.ి 8:1 ప్రకార్ం, నోవహు దనిములలోని నీటిని 
తొలగశంచుటకు దదవుడు గాల్వని ప్ంపాడు. అదద విధ్ముగా, నిర్గమ. 14:21 ప్రకార్ం, యి ర్ీ సముదరము యొదే, 
“యి హో వా బలమ నై తూర్మపగాల్వచదత సముదరమును తొలగశంచి దానిని ఆర్శన నలేగా చదస్ట ను.” 

జంతువుల మీద ప టరబడని ఉదాఘ టనలో ఆర్వ పల ల్వక కనిపిసుత ంది. ఆది. 6:19 స్ట లవిచుుచునటుో , 
ఓడలోనికి జంతువులను తీసుకొని ర్ముని దదవుడు నోవహును హచెుర్శంచాడు. కనీసం నాలుగు సార్మో , 
నిర్గమకాండము ఐగుప్ుత లో నుండి ఇశాీయిలేీయులతో వచిున జంతువులను ప్రసాత విసుత ంది. తన 
దినములలోని జంతువులను తీసుకొని ర్ముని దదవుడు నోవహును ఆజఞా పించినటేో , వాగాే న దదశములోనిక ి
జంతువులను తమెుని దదవుడు మోషతను ఆజఞా పించాడు. 

ఏడవదగిా, దెైవిక జఞా ప్కము అను అంశము కూడా నోవహు మోషతలను కలుప్ుతుంది. ఆద.ి 8:1లో, 
నోవహు దనిములలో నీర్మ ఎగస్టినప్ుపడు, దదవుడు నోవహును జఞా ప్కము చదసుకునాిడు కాబటిర అతని 
ప్క్షమున కార్యము చదశాడు. అతనిని జలప్రళ్యములో సుర్క్షితముగా ఉంచుతానని దదవుడు నోవహుతో 
నిబంధ్న చదశాడు కాబటిర , ఆయన నిబంధ్నను జఞా ప్కముంచుకునాిడు. ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, తాను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిబంధ్నను జఞా ప్కము చదసుకునాిడు కాబటిర  ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత  నుండి విడిపించానని దదవుడు మోషతకు 
స్ట లవిచాుడు. నిర్గమ. 6:5లో దదవుడు మోషతతో అనిన మాటలను వినండి: 

ఐగుప్తయుల్ు దాసత్వమునకు ల్ోప్రచియునన ఇశరర యేలీయుల్ మూల్ుగును విని నా 
నిబంధనను జఞా ప్కముచసే్టథకొని యునానను (నిరగమ. 6:5). 

దెైవిక జఞా ప్కము జలప్రళ్యములోను నిర్గమములోను ఒక పరా ముఖ్యమ నై పాతరను పల షించింది. 
చివర్శగా, ప్రకృతి ఆశీర్ావదము కూడా నోవహును మోషతతో అనుబంధ్ప్ర్మసుత ంది. మానవాళ్లకి 

ఉప్యోగప్డు స్టిార్మ నై నిల్వచియుండు పరా కృతిక కీమము ఉంటుంది అని దదవుడు వాగాే నము చదస్టని నూతన 
లోకములోనికి నోవహు మానవ జఞతిని తెచాుడు. ఇదద విధ్ంగా, వాగాే న భ్ూమిలో, ప్రకృతి స్టిార్ముగా 
ఉంటుంద ిఅని, ఇంచుమించు అదద విధ్ముగా ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటుంద ిఅని మోషత ఇశాీయిలేుకు 
తెల్వపాడు. 

నోవహు మర్శయు మోషతకు మధ్య ఉని ఈ పల ల్వకలను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఇశాీయిలేు 
దదశమునకు ఈ సమాంతర్తల యొకు అంతర్ాావములను చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 
మోషత ఈ పల ల్వకలను ఎందుకు సాా పించాడు? 

అంత్రరావముల్ు 
ఈ సాహతియము యొకు వాసతవిక అంతర్ాావములను అరా్ము చదసుకొనుటకు, ఇశాీయిలేు ప్రజలు 

మోషతప  ైఘోర్ముగా తిర్మగుబాటు చదస్టి, అతని అధకిార్మును, నిర్గమము మర్శయు సావధనీమును గూర్శు 
అతడు కల్వగశయుండని ప్రణాళ్లకలోని జఞా నమును ప్రశిించార్ని మనము జఞా ప్కము చదసుకోవాల్వ. తన 
ప్ర్శచర్యలో తాను ఎదుర్ొుని ఈ సవాళ్తో  మోషత తనను నోవహుతో పల లుుకొనునటుో  ప్ుర్శకొలాపయి.  

ఘోర్మ నై పరా చీన హింస నుండి మానవాళ్లని విడపిించుటకు మర్శయు గొప్ప ఆశీర్ావదము గల 
నూతన లోకములో మానవాళ్లని ప్ునఃసాా పించుటకు దదవుడు విమోచన జలప్రళ్యములో నోవహును 
వాడుకునాిడు. ఇంచుమించు ఇదద విధ్ంగా, ఐగుప్ుత లోని ఘోర్మ నై హింస నుండి ఇశాీయిేలును 
విడపిించుటకు మర్శయు ఇశాీయిేలును వాగాే న భ్ూమి అను నూతన లోకములోనికి నడపింిచుటకు దదవుడు 
మోషతను ఎనుికునాిడు. ఇశాీయిేలు కొర్కు మోషత యొకు ఏర్ాపటు నోవహు జలప్రళ్యమునకు ఎంత 
పల ల్వక కల్వగశయునిదంటే అద ిదదవుని హసతము దావర్ా కల్వగశంది అనుటను ఎవర్మ నిర్ాకర్శంచలేర్మ. 

విమోచన జలప్రళ్యము యొకు వాసతవిక అరా్మును మనము చూశాము కాబటిర , ఆది. 9:18-
10:32లో నోవహు కుమార్మలను గూర్శు మోషత ఇచిున నివదేికను మనము చూడవలస్టయిునిది. 

నోవహు కుమారుల్ు 
అతడు వరా స్టిన పరా చీన చర్శతరలో మోషత ఈ సాహితయమును ఎందుకు చదర్ాుడు? ఈ విషయములను 

ఇశాీయిలేు దృషిరకి తీసుకువచుుటలో అతని ఉదదేశయమమేిట?ి మోషత నివదేికలోని ఈ భాగమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్రక్షించుటకు, మనము మూడు విషయములను చూదాే ము: మొదటిగా, కనాను మీద అతడు ప టిరన 
ప్రతదయకమ ైన దృషిర ; ర్ ండవదగిా, సంఘర్షణను గూర్శున అంశము; మూడవదిగా, ఇశాీయిలేు కొర్కు ఈ 
ఉదదేశముల యొకు అంతర్ాావములు. మోషత కనాను మీద ప టిరన దృషిరని మొదటిగా చూదాే ము. 

కనాను 
నోవహు మదయం మతుత లో నుండి లేచి హాము తనను అగౌర్వప్ర్చాడని, షతము యాప తులు అతనిని 

గౌర్వించార్ని గుర్శతంచాడు. ఇప్ుపడు నోవహు కోప్ముతో హామును శపించి, ఇతర్ కుమార్మలను 
ఆశీర్వదించుట సమంజసముగానే అనిపిసుత ంది. కాని అలా జర్గలేదు. ఆది. 9:25-27లో నోవహు 
స్ట లవిచిున మాటలను ప్ూర్శతగా వినండి: 

కనాను శపథంప్బడనివరడ ై త్న సహో ద్రుల్కు దాసరను దాసుడగును అనెను. మరయిు 
అత్డు షేము దవేుడ ైన య హో వర సుత త్ంప్బడునుగరక కనాను అత్నికి దాసుడగును. 
దేవుడు యాప త్ును విశరల్ప్రచును అత్డు షమేు గుడారముల్ల్ో నివస్టథంచును 
అత్నికి కనాను దాసుడగును అనెను (ఆది. 9:25-27). 

ఈ వాకయభాగములో మనము చూచునటుో , షతము యాప తు వార్మ చూపని నీతిని బటిర తగశన 
ప్రతిఫలములను ప ందార్మ, కాని హామును గూర్శు అసలు ప్రసాత వించబడలేదు. బదులుగా, హాము 
కుమార్మడెనై కనాను నోవహు యొకు శాప్మును ప ందుకునాిడు. 

ఈ వృతాత ంతమును మనము జఞగతీతగా ప్ర్శశీలన చదస్టతత , హాము తన సహో దర్మల కంట ేభనిమ ైన 
పాతరను పల షసిుత నిటుో  కనిపసిుత ంది. కుో ప్త ంగా, హాము కనానుకు తండిర అను విషయము మినహా అతనిలో ఏ 
పరా ముఖ్యత కూడా లేదు. ఈ కథనములో మోషత హామును గూర్శు వరా స్టిన విధానమును గమనించండి. 
9:18లో మనము ఇలా చదువుతాము: 

ఓడల్ోనుండి వచిిన నోవహు కుమారుల్ు షమేు హాము యాప త్నువరరు; (హాము 
కనానుకు త్ండిా) (ఆది. 9:18). 

ఇదద గుర్శతంప్ు 9:22లో కూడా కనిపసిుత ంది: 

అప్ుుడు కనానుకు త్ండిాయ నై హాము త్న త్ండిా వసత రహీనుడ ై యుండుట చూచి (ఆది. 
9:22). 

అనకే విధాలుగా, హాము ఈ వృతాత ంతములో వ నుకకు జఞర్శపల తాడు మర్శయు అతని కుమార్మడెనై 
కనాను షతము, యాప తులతో ఆ సాా నమును భ్ర్రత చదసాత డు. 

కనాను మీద మోషత ఉంచిన విశేషమ ైన ఉదాఘ టనను దృషిరలో ఉంచుకొని, నోవహు కుమార్మలను 
గూర్శు అతడు వరా స్టని విధానములోని ర్ ండవ అంశమును మనము చూదాే ము — జలప్రళ్యం తర్మవాత 
నూతన కీమములో సంఘర్షణ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంఘరషణ 
నోవహు కుమార్మలప ై మోషత ప టిరన ధాయసలో సంఘర్షణ అను అంశము ప్రధానమ నై పాతరను 

పల షిసుత ంది. ఈ అంశమును ఆదమర్చుట అంట ేఈ వృతాత ంతములోని ముఖ్యమ నై విషయమును 
మర్చిపల వుటయిే అవుతుంది. ఆది. 9:25-27లో కూడా సంఘర్షణ అను ఆలోచన కనిపిసుత ంది: 

కనాను శపథంప్బడనివరడ ై త్న సహో ద్రుల్కు దాసరను దాసుడగును అనెను. మరయిు 
అత్డు షేము దవేుడ ైన య హో వర సుత త్ంప్బడునుగరక కనాను అత్నికి దాసుడగును. 
దేవుడు యాప త్ును విశరల్ప్రచును అత్డు షమేు గుడారముల్ల్ో నివస్టథంచును 
అత్నికి కనాను దాసుడగును అనెను (ఆది. 9:25-27). 

ఈ వాకయ భాగములో కనాను యొకు శాప్మును మూడుసార్మో  ప్ునర్ావృతం చదయుట దావర్ మోషత 
ఈ సంఘర్షణ యొకు నిశుయతను ఎలా ఉదాఘ టించాడో చూడండి. 25వ వచనములో, కనాను “దాసాను 
దాసుడు”గా, లేక అతయంత నీచమ ైన దాసునిగా ఉంటాడని అతడు శపించాడు. 26వ వచనములో, కనాను 
షతముకు దాసునిగా ఉంటాడని నోవహు ప్రవచించాడు. మర్శయు 27వ వచనములో, కనాను యాప తుకు 
కూడా బానిసగా ఉంటాడని మోషత తెల్వపాడు. ఈ ప్ునర్ావృతముల దావర్ా, కనానును నిశుయముగా తన 
సహో దర్మలు సావధనీప్ర్చుకుంటార్ను సతయమును మోషత ఉదాఘ టించాడు. 

అంతదగాక, ముఖ్యముగా షతము కనాను మీద జయము సాధించాడు అను విషయమును ఈ 
వచనములు తలెుప్ుచునివి అని గుర్శతంచుట కూడా చాలా పరా ముఖ్యము. 27వ వచనములో, “యాప తు 
షతము గుడార్ములలో నివస్టించును. అతనికి కనాను దాసుడగును” అను మాటలను “కనాను తనకు 
దాసునిగా ఉండుటకు యాప తు షతము యొకు గుడార్ములలో నివశించవల ను” అని అనువదసి్టతత  
బాగుంటుంది. యాప తు షతముతో కల్వస్ట ిఉనింత వర్కే కనాను యాప తుకు లోబడ ిఉంటాడని నోవహు 
చెబుతునటుో  అనిపసిుత ంది. ఫల్వతంగా, కనానును లోప్ర్చుకొనుటకు షతము నాయకతవము వహించాలని 
మోషత నమాుడు. 

కాబటిర , జలప్రళ్యం తర్మవాత నూతన కీమములో ఒక ఊహంిచలేని నూతన విశేషమును మోషత 
సాా పించాడని ఈ వాకయభాగములో మనము చూసాత ము. మానవ భ్విషయతుత లో షతము వార్సులు కనాను 
వార్సులను లోప్ర్చుకొను ఒక నాటకీయమ ైన సంఘర్షణ జర్మగుతుంది అని అతడు అరా్ము చదసుకునాిడు. 

మోషత కనాను మీద ప టిరన దృషిర  మర్శయు సంఘర్షణ అను అంశము వ లుగులో, ప్ుర్ాతన ఇశాీయిలేు 
కొర్కు నోవహు కుమార్మల యొకు వాసతవిక అంతర్ాావములను చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

అంత్రరావముల్ు 
జలప్రళ్యం తర్మవాత అతడు నమోదు చదస్టని నూతన కీమములో మోషత ఈ సనిివశేములను 

ఎందుకు చదర్ాుడు? మోషత నూతన కమీమును ఈ విధ్ంగా వర్శణంచుటకు ఒక విశషేమ నై కార్ణము ఉంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

షతము మర్శయు కనాను మధ్య ఉని సంఘర్షణ ఇశాీయిలేీయ పాఠకులతో సూటగిా మాటాో డంిది. ఇద ివార్శ 
జీవితములలో ఒక పరా ముఖ్యమ ైన కోణమును గూర్శు మాటాో డింది. 

మోషత ఉదదేశయమును అరా్ము చదసుకొనుటకు మూలము ఆది. 10:18-19లో కనిపసిుత ంది. కనాను 
వార్సులలో కొందర్శని గూర్శు వరా స్టిన తర్మవాత, మోషత ఇలా వరా శాడు: 

త్రువరత్ కనానీయుల్ వంశముల్ు వరయపథంచ ను. కనానీయుల్ సరిహద్ుు  స్ట్దోనునుండి 
గెరరరుకు వెళలు  మారగముల్ో గరజఞ వరకును, సొ దొమ గొమొఱ్ాా  అదాా స్ట బో యముల్కు 
వెళలు  మారగముల్ో ల్ాషర వరకును ఉననది (ఆది. 10:18-19). 

ఈ విశేషమ నై భౌగోళ్లక పరా ంతములు మోషత యొకు ఇశాీయిలేీయ పాఠకులకు సుప్ర్శచితమ ైనవి. 
కనాను వార్సులు, లేక కనానీయులు, ఉతతర్ము నుండి దక్షణ దికుు వర్కు వాయపించిన స్టదిోను మర్శయు 
గాజఞ పరా ంతములో, మర్శయు స దొమగొమొఱ్ాా   పరా ంతముల వర్కు స్టిార్ప్డా్ ర్మ. వాగాే న దదశములో స్టిార్ప్డని 
కనాను వార్సులప ై మోషత విశషేమ నై దృషిరని ప టార డు. దదవుని దావర్ా విశషేముగా పలిువబడిన షతము 
వార్సుల దదశముగా, ఇశాీయిలేు ప్రజలు కనానీయుల దదశములోనికి ప్రవేశించి దానిని సావధీనము 
చదసుకోవాల్వ. 

కాబటిర నోవహు కుమార్మలను గూర్శు మోషత ఇచిున కథనము కవేలం మునుప్ు జర్శగశన 
సంఘటనలను తలె్వయప్ర్చుటకు మాతరమ ేర్ూపించబడలేదని మనము చూసాత ము. దదవుడు పరా చీన చర్శతరలో 
నిర్ణయించిన విధ్ముగా, సావధనీప్ర్చుకొనుటకు ముందుకు సాగమని ఇశాీయిేలును ప్ుర్శకొలుపటకు మోషత 
ఇచిున పలిుప్ుకు సందర్ాముగా ఉండునటుో  ఇద ిర్ూపించబడింది. ఫల్వతంగా, కనాను దదశమును 
సావధీనప్ర్చుకొను విషయములో మోషతను మునుప్ు ప్రతిఘటించిన ఇశాీయిలేీయులు కవేలం మోషతను 
మాతరమ ేఎదుర్శంచలేదు. వాసతవానికి వార్మ దదవుని ప్రణాళ్లకను, అనగా జలప్రళ్యం తర్మవాత లోకము కొర్కు 
దదవుడు సాా పించిన కమీమును ప్రతిఘటించార్మ. 

జలప్రళ్య కథనము మర్శయు నోవహు కుమార్మల యొకు కథనము వాసతవిక ఇశాీయిలేీయ 
పాఠకులకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడనిదో  చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు మన మూడవ అంశమును 
చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము: ఆది. 11:1-9లో బాబలెు ప్ర్ాజయమును గూర్శు వరా యుచునిప్ుపడు 
మోషత కల్వగశయుండని వాసతవిక ఉదదేశము. 

బాబ ల్ు యొకక ప్రరజయము 
బాబెలు ప్ర్ాజయమును గూర్శున వృతాత ంతమును ఇశాీయిేలీయులు తమ జీవితములకు ఏ 

విధ్ముగా అనువర్శతంచుకోవాలని మోషత కోర్ాడో  గీహించుటకు, ఈ వాకయ భాగములోని మూడు 
విషయములను మనము చూదాే ము: మొదటిగా, ప్టరణమును మోషత వర్శణంచిన విధానం; ర్ ండవదిగా, 
యి హో వా జయమును గూర్శు అతని వర్ణన; మూడవదగిా, వార్మ వాగాే న దదశమునకు ప్రయాణ ంచుచుండగా 
ఇశాీయిలేీయుల కొర్కు అంతర్ాావములు. మొదటిగా ప్టరణమును గూర్శున వర్ణనను చూదాే ము. 



పరా చీన చర్శతర నాలగవ పాఠము : సర్శయి ైన దిశ 

-14-  

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

ప్టరణము 
బాబెలు అని పలిువబడని ప్టరణము యొకు పతర్మ తర్మవాత బబులోను అని పలిువబడని 

ప్టరణమునకు సాదృశయంగా ఉనిదని మనము గమనించాల్వ. మోషత కాలము నాటకిి, బబులోను ప్టరణము 
ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలో సుప్ర్శచితమ ైన ప్టరణముగా ఉండదది. అది అనకే సంవతిర్ముల వర్కు 
నాగర్శకతకు కేందరముగా ఉండదది, మర్శయు దాని ఖ్ాయతి బహుగా వాయపించింది. జలప్రళ్యం తర్మవాత బాబెలు 
అను సాలమును గూర్శు మోషత వరా స్టనిప్ుపడు, తన ఇశాీయిలేీయ పాఠకులు వ ంటన ేఈ సాలమును గూర్శు 
గొప్ప ప్టరణ కేందరము యొకు పరా చీన ఆర్ంభ్ముగా గుర్శతంచియుంటార్మ.  

జయము 
ఈ గొప్ప పరా చీన ప్టరణము మీద యి హో వా ప ందని జయమును మోషత వర్శణంచిన విధానము ఆది. 

11:1-9లోని ర్ ండవ పరా ముఖ్యమ ైన విషయముగా ఉనిది. ఈ వృతాత ంతములో అనకే చోటో, బాబలెు నివాసుల 
యొకు దృకపథములను తన వాసతవిక దృకపథముతో వయతాయసప్ర్మసుత  మోషత దదవుని జయము యొకు 
వ ైభ్వమును కనుప్ర్చాడు. ఉదాహర్ణకు, చదెరి్శపల వుట, లేక హెబ్రర భాషలో కిీయా ప్దమ నై ప్ుట్ి (ּפּוץ) 
అను ప్దమును మోషత ఉప్యోగశంచిన విధానమును చూడండి. ఒక వ పై్ున, బాబలెు వాసులు తాము 
చెదరి్శపల తామేమో అన ేభ్యమును కల్వగశయుండిర్శ. వార్మ “భ్ూమియందంతట చదెరి్శపల కుండ ఉండుటకు” ఒక 
ప్టరణమును కటార ర్ని 11:4లో మనము కనుగొంటాము. 

కాని దీనికి భనింగా, వార్మ ఏమి జర్గకూడదని కోర్ార్ో దదవుడు దానినే చదశాడని మోషత ర్ ండు సార్మో  
నివదేించాడు. ఆది. 11:8లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

ఆల్ాగు య హో వర అకకడ నుండి భూమియంద్ంత్ట వరరిని చ ద్రగొటటరను (ఆది. 11:8) 

మర్ొకసార్శ 11:9లో మనము ఇలా చదువుతాము: 

అకకడ నుండి య హో వర భూమియంద్ంత్ట వరరిని చ ద్రగొటటరను (ఆది. 11:9). 

చాలాసార్మో  పాత నిబంధ్నలో, “చెదరి్శపల వుట” అను ప్దమునకు యుదధములో చితుత గా ఓడపిల వుట 
అన ేఒక ప్రతికూల అరా్ము ఉండదది. తమ విర్ోధ్ులు వార్శని ఓడించి, వార్మ పార్శపల వుచుండగా వార్శని 
హతమార్ముచునిప్ుపడు ఓటమిపాల ైన స్ట ైనికులు చదెరి్శపల యిేవార్మ. ఈ వృతాత ంతములో కూడా ఇదద అరా్ము 
కనబడుతుంది. మోషత ఈ వృతాత ంతమును యి హో వా యొకు అజయేమ నై విజయముగా ప్రసుత తించాడు. 
బాబెలు ప్టరణము మీద యుదధము చదయుటకు, మర్శయు పార్శపల వుచుని దాని నివాసులను 
భ్ూమియందంతట చదెర్గొటుర టకు యి హో వా తన ప్ర్లోక సమూహములను పిల్వచాడు. 

మోషత తన దృకపథమును బాబెలు నివాసుల దృకపథముతో వయతాయసప్ర్చిన మర్ొక మార్గము 
ప్టరణము మర్శయు దాని గోప్ుర్ము యొకు ప్ర్శమాణమును గూర్శునదెయైునిది. ఆదకిాండము 11:4 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రకార్ం, బాబెలు నివాసులు తమ దదవతలు నివస్టించు ఆకాశమును అంటు గోప్ుర్మును కోర్ార్మ. అయితద 
మోషత ఈ ఆలోచనను ఎగతాళ్ల చదశాడు. బదులుగా, ఆద ి11:5లో అతడు ఇలా వరా శాడు: 

య హో వర నరుల్ కుమారుల్ు కటిరన ప్టరణమును గోప్ురమును చూడ దిగి వచ ిను 
(ఆది. 11:5). 

ఇకుడ “దిగశ వచెును” అని అనువదించబడని హెబ్రర ప్దమ ైన యర్ద్ కు (ָיַרד) ఈ వృతాత ంతములో 
ఒక విశేషమ ైన అరా్ము ఉనిద.ి దదవుడు కవేలం ప్టరణము చూస్ట ివిడిచిప టరలేదు; ఆయన ప్టరణములోనికి 
ఊర్కన ేర్ాలేదు కూడా. బదులుగా, బాబలెు నివాసులు ఆకాశములను తాకు ఒక గోప్ుర్మును నిర్శుంచాలని 
ఆశించగా, ప్టరణమును కవేలం చూడడానికే దదవుడు ఆకాశము నుండ ిదగిశర్ావలస్టి వచిుందని మోషత 
సూచించాడు. కాబటిర బాబలెు నివాసుల యొకు ఉదదేశమును మోషత ఎగతాళ్ల చదశాడు. యి హో వా దృషిరలో, ఈ 
ప్టరణము ఒక చిని ధ్ూళ్ల ర్ణేువు వంటిద ిమాతరమే. 

చివర్శగా, బాబలెు యొకు ప్ర్ాజయము మోషత ఈ ప్ుర్ాతన ప్టరణము యొకు ఖ్ాయతిని 
అప్హాసయము చదయు విధ్ంగా ఎలా చదస్టిందో  మనము గమనించాల్వ. ఆ ప్టరణములోని నివాసులు దానిక ి
బాబెలు అన ేపతర్మను ప టార ర్మ. మ స ప తమియ భాషలలో, బాబెలు అను ప్దమునకు “దదవుని యొదేకు 
దావర్ము” అని అరా్ము. వార్మ నిర్శుసుత ని జగుగ ర్ాట్ లేక ఆలయము దదవతల యొదేకు దావర్ముగా 
ఉనిదని, ఆకాశముల శకుత ల దావర్ా భ్దరప్ర్చబడనిటుో  వార్మ నమాుర్ని ఈ పతర్మ తెల్వయప్ర్మసుత ంది.  

అయితద ప్టరణము యొకు పతర్మ విషయములో మోషత మర్ొక దృకోుణమును కల్వగశయుండనెు. 
యి హో వా బాబెలును చితుత గా ఓడించాడు కాబటిర , ఆ ప్టరణము నిశుయముగా దదవుని యొదేకు దావర్ము 
కాదు. కాబటిర , ఆ పతర్మనకు అరా్ము ఏమిట?ి మోషత ఇచిున ఒక అప్హాసయప్ు జవాబును ఆద.ి 11:9లో 
చూసాత ము. 

దానికి బాబ ల్ు అను పేరు ప టిర రి; ఎంద్ుకనగర అకకడ య హో వర భూజనుల్ంద్రి 
భాషను తారుమారుచేస్ట ను (ఆది. 11:9). 

ఈ వచనములో మోషత యొకు అప్హాసయమును అరా్ము చదసుకొనుటకు, అతడు ర్ ండు హెబ్రర 
ప్దముల యొకు ధ్వనులను ఏ విధ్ంగా ఉప్యోగశంచాడో మనము గహిీంచాల్వ. మొదటగిా అతడు అంటాడు, 
“దానిక ిబాబలెు అను పతర్మ అందుక ేప టార ర్మ.” “బాబలెు” అను మాటకు హెబ్రర ప్దము బాబెల్ (ָבֶבל), ఇది ఆ 
సాలము యొకు మ స ప తమియ పతర్మనకు హెబ్రర వ ర్షన్ అయుయనిది. దదవుడు అకుడ మానవ భాషను 
తార్మమార్మ చదశాడు కాబటిర  ప్టరణమునకు ఆ పతర్మ ప టరబడనిదని మోషత వివర్శంచాడు. “తార్మమార్మ” అని 
అనువదించబడిన హెబ్రర ప్దము బలాల్ (ָבַלל), ఇద ిబబెల్ అను హెబ్రర ప్దములానే వినబడుతుందిగాని 
మోషత ఇకుడ కొంత అప్హాసయమును జోడించాడు. ఆ ప్ుర్ాతన ప్టరణము బాబెలు అని పలిువబడుటకు 
అసలు కార్ణం బలాల్  లేక అకుడ జర్శగశన తార్మమార్మ అని అతడు దానిని ధకిుర్శంచాడు. కాబటిర , అది 
దదవుని యొదేకు దావర్మ ైయునిందువలన కాదుగాని, అది తార్మమార్మ, అనగా సర్వలోకము తార్మమార్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదయబడిన సాలము కాబటిర మోషత దృషిరకోణములో “బాబలెు” అను పతర్మ ఈ సాలమునకు తగశనదద. ఈ 
అప్హాసయము దావర్ా, తన దనిములలో బాబెలుకు ఉని గొప్ప ఖ్ాయతిని మోషత బొ తితగా కించప్ర్చాడు. పరా చీన 
చర్శతరలోని మహాగొప్ప ప్టరణమును అప్హాసయము పాలు చదస్టిన తమ దదవుడెనై యి హో వా యొకు 
విజయమును గూర్శు వివర్శసుత  అతడు ఇశాీయిలేీయులను ఒక ఆనందభ్ర్శతమ నై నవువలోనికి నడిపించాడు. 

ప్టరణము మర్శయు యి హో వా యొకు జయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, ఇశాీయిలేు ప్రజలు వాగాే న 
దదశము వ పై్ుకు ప్యనించుచుండగా వార్శ జీవితములకు ఈ వృతాత ంతము యొకు అంతర్ాావములను 
చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. 

అంత్రరావముల్ు 
మనకు తలె్వస్టిన విధ్ముగానే, కాదదషు బర్ేియలో మోషత కనానులోనికి వగేులవార్శని ప్ంప్గా వార్మ 

ఒక చడ్ె సాక్షయమును తచెాుర్మ. కనానులోని శకుత లు మహా గొప్పవిగా ఉనిందున ఇశాీయిలేు కనాను 
దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనలేదని వార్మ తెల్వయజేశార్మ. ఫల్వతంగా, ఇశాీయిలేీయులు సావధీనప్ర్చుకొను 
ప్నిని నిల్వపవిసే్టి తదుప్ర్శ నలుబద ిసంవతిర్ములను అర్ణయములో తిర్మగుచు గడిపార్మ. తర్మవాత తర్ము 
వార్మ ప దేవార్ నై తర్మవాత మాతరమే మోషత ఇశాీయిేలును కనాను వ పై్ుకు మర్ొకసార్శ నడపింిచగల్వగాడు. 

ఈ చడ్ె సాక్షయముల యొకు ఒక కోణము పరా చీన బాబలెు ప ందిన ప్ర్ాజయము యొకు 
పరా ముఖ్యతను అరా్ము చదసుకొనుటలో తోడపడుతుంది. దివతీ. 1:28లో నివేదించబడనిటుో  కనాను 
ప్టరణములను గూర్శు వేగులవార్మ ఏమి చెపాపర్ో వినండి: 

అకకడి జనుల్ు మనకంటట బలిషుు ల్ును ఎత్తరుల్ునెై యునానరు; ఆ ప్టరణముల్ు 
గొప్ువెై ఆకరశమునంటల ప్రాకరరముల్తో నుననవి (దివతీ. 1:28). 

దుర్దృషరవశాతుత , ఈ వచనము యొకు అనకే ఆధ్ునిక అనువాదములు కనాను ప్టరణములను 
గూర్శున ఈ వర్ణన మర్శయు బాబలెు గోప్ుర్మును గూర్శున వర్ణనకు మధ్య పల ల్వకను వ ల్వకతిీయుటలో 
విఫలమవుతాయి. వగేులవార్మ “ఆకాశమునంటు పరా కార్ములను” గూర్శు మాటాో డనిప్ుపడు, “ఆకాశము” 
అను మాట కొర్కు ఉప్యోగశంచిన హెబ్రర ప్దము షమయిమ్ (ָשַמִים), ఇద ిచాలాసార్మో  “ప్ర్లోకం” అని 
అనువదించబడుతుంది. వాసతవానికి, ఆదకిాండము 11:4లో “ఆకాశమునంటు శిఖ్ర్ముగల ఒక గోప్ుర్ము” 
అని బాబెలు గోప్ుర్ము వర్శణంచబడనిప్ుపడు ఉప్యోగశంచిబడిన అదద ప్దము ఇకుడ ఉప్యోగశంచబడింది. 
ఈ ర్ ండు సందర్ాాలలో, ప్టరణములు ఆకాశమునంటునంత పరా కార్ములు కల్వగశనవి కాబటిర అవి 
జయించజఞలనివి అన ేఅరా్ము ఇవవబడింది.  

ఈ విధ్ంగా మోషత పరా చీన ప్టరణమ నై బాబెలు మర్శయు కనాను ప్టరణములకు మధ్య ఒక పల ల్వకను 
చూపాడు. బాబలెు గోప్ుర్మును కటిరన ప్రజలు తమ జగుగ ర్ాట్ లేక ఆలయము ఆకాశమును తాకింది అని 
అనుకుని విధ్ముగానే, కనాను ప్టరణము చుటటర  ఉని పరా కార్ములు ఆకాశమును తాకాయని 
ఇశాీయిలేీయులు తలంచార్మ. బాబెలు ప్టరణము మర్శయు కనాను ప్టరణముల మధ్య ఉని ఈ పల ల్వక మోషత 
యొకు ఉదదేశమును వ లుగులోనికి తెసుత ంది. సులువుగా చెబితద, ఇశాీయిలేు ప్రజల ఎదుట ఉని కనాను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్టరణములు ఆకాశమును తాకినటుో  అనిపించాయి, కాని అవి యి హో వా శకితకి ఏ మాతరమును 
సర్శపల లుబడనివిగా లేవు. పరా చీన దనిములలో, దాని గోప్ుర్ము యొకు శిఖ్ర్ము ఆకాశమునంటు 
విధ్ముగా ఉండాలని తలంచిన మానవాళ్లకి తలె్వస్టని మహా గొప్ప ప్టరణమునకు విర్ోధ్ముగా యి హో వా 
లేచాడు. అయినను, కనాను ప్టరణములనిిటిలో గొప్పదెనై ఈ పరా చీన ప్టరణమును యి హో వా నాశనము 
చదశాడు. 

పరా చీన జలప్రళ్యం దావర్ా దదవుడు మానవ జఞతిని ఒక నూతన కమీములోనిక ినడపిని విధ్ంగానే, 
ఆయన ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత  నుండి విడపిించాడు. షతము మర్శయు కనాను మధ్య దదవుడు సంఘర్షణను 
నిర్ాా ర్శంచిన విధ్ముగానే, మోషత ఇశాీయిలేును కనానీయుల భ్ూమి వ పై్ుకు నడిపించాడు. మర్శయు దదవుడు 
మహా ప్టరణమ ైన బాబలెును జయించిన విధ్ముగానే, ఆయన శీఘరమ ేఇశాీయిేలుకు కనాను ప్టరణముల 
మీద జయమును ఇవవబో వుచుండనెు. పరా చీన చర్శతరలోని ఈ అధాయయములలో, మోషత వ నుక వాగాే న 
దదశమునకు నడచుట అంట ేసర్ ైన దశిలో నడచుటయిే అని ఇశాీయిలేు ప్రజలు అరా్ము చదసుకొనియుంటార్మ. 

ఇప్పటి వర్కు, ఆది. 6:9-11:9లో మోషత ఇచిున నివదేకి యొకు సాహతియ నిర్ాుణమును మర్శయు 
వాసతవిక అరా్మును మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మనము మూడవ ప్రశిను అడుగుటకు స్టదిధముగా 
ఉనాిము: ఈ సాహతియమును మన నటేి జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనగల కొనిి మార్గములు ఏవి? 

ఆధునిక అనువరతన 

మనము ఇంతకు ముందు చదస్టినటేో , ఆధ్ునిక అనువర్తనకు సంబంధించిన ప్రశిను కీసీుత  ర్ాజయము 
యొకు మూడు దశలను కొీతత  నిబంధ్న వర్శణంచు విధానమును అనుసర్శసుత  చూదాే ము. విమోచన 
జలప్రళ్యం మర్శయు ఫల్వతంగా ఏర్పడని నూతన కమీము కీీసుత  యొకు మొదట ిర్ాకడలో ర్ాజయము 
యొకు ఆర్ంభ్మునకు ఎలా అనువర్శతంచబడతాయో మొదట చూదాే ము. తర్మవాత ఈ విషయములు సంఘ 
చర్శతర అంతటలిో ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ుకు ఏ విధ్ంగా అనవయించబడతాయో చూదాే ము. చివర్శగా, 
పరా చీన చర్శతరలోని ఈ భాగమును కొీతత  నిబంధ్న కీసీుత  మహమిలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు కలుగు ర్ాజయ 
న ర్వేర్మపకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతసుత ందో  ప్ర్రక్షదిాే ము. 

మోషత వరా స్టిన పరా చీన చర్శతర యొకు చివర్శ అధాయయములను మనము ఈ విధ్ముగా 
ప్ర్రక్షించుచుండగా, మోషత ఇశాీయిేలు కొర్కు కల్వగశయుండని వాసతవిక ఉదదేశయమును కొీతత  నిబంధ్న కీసీుత  
ర్ాజయము యొకు మూడు దశలకు, అనగా భ్ూత, వర్తమాన, భ్విషయత్ కాలములో ఆయన చదస్టని 
కార్యములకు అనవయిసుత ంద ిఅని మనము కనుగొంటాము. కీీసుత  యొకు మొదట ిర్ాకడ వ లుగులో కొీతత  
నిబంధ్న ఈ అంశములను ఏ విధ్ంగా గుర్శతసుత ందో  మొదట చూదాే ము. 



పరా చీన చర్శతర నాలగవ పాఠము : సర్శయి ైన దిశ 

-18-  

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

ఆరంభము 
ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో, ఆదకిాండము 6:9-11:9లో మోషత ఉదాఘ టించిన అంశములకు 

అనుగుణంగా ఉని విధ్ముగా కీసీుత  తన ప్రజల కొర్కు గొప్ప ర్క్షణను సంపాదించాడు. ఈ సంబంధ్మును 
మనము కనీసం ర్ ండు విధాలుగా చూడవచుు: కీసీుత  మధ్యవర్శతతవం వహించిన నిబంధ్న, మర్శయు ఆయన 
సాధించిన విజయం. 

నిబంధన 
ఒక వ పై్ున, తన ప్రజలను దదవుని తీర్మప నుండి విమోచించిన నిబంధ్న దావర్ా కీసీుత  తన ప్రజలకు 

విమోచనను తచెాుడు. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటుో , నిబంధ్నకు మధ్యవర్శతగా నోవహు ఒక 
విశషేమ నై పాతరను పల షించాడు, మర్శయు తన ప్ర్శచర్యను గూర్శు ఇశాీయిలేుకు వివర్శంచుచునిప్ుపడు 
మోషత ఈ సతయమును వార్శకి జఞా ప్కము చదశాడు. ఇదద విధ్ముగా, భ్ూమి మీదకిి వచిునప్ుపడు కీసీుత  నూతన 
నిబంధ్నకు మధ్యవర్శతతవం వహించాడు కాబటిర  కీసీుత  మన విమోచకుడు అని కొీతత  నిబంధ్న బో ధసిుత ంది.  

చాలాసార్మో , దదవుని ప్రజలు దెవైిక తీర్మపలో ఉనిప్ుపడు కీసీుత  ఈ లోకమునకు వచాుడు అని 
గీహించుటలో క ైసైతవులు విఫలమవుతార్మ. ఇశాీయిలేు అంత అఘోర్ముగా పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలను 
ఉలోంఘించినద ికాబటిర , కీీ.ప్ూ. 586లో బబులోనీయులు యి ర్ూషలేమును నాశనం చదశార్మ మర్శయు 
ఇశాీయిలేు అనయర్ాజయ ఆధపి్తయము నుండి ఎనిడు ప్ూర్శతగా కోలుకోలేదు. కాని, భ్విషయతుత లో నూతన 
నిబంధ్నను సాా పించుట దావర్ా దదవుడు ప్రజలను చెర్ అను అగశిలో నుండ ివిమోచిసాత డని యిర్రుయా ప్రవకత 
ప్రవచించాడు. యిర్రుయా 31:31లో ప్రవకత ఇలా ప్రకటించాడు: 

ఇదిగో ననేు ఇశరర యేల్ువరరితోను యూదావరరితోను కరొ త్త  నిబంధన చేయు దినముల్ు 
వచుిచుననవి; ఇదే య హో వర వరకుక (యరీా యా 31:31). 

చాలా మంద ిక ైసైతవులకు తెల్వస్టనిటుో గానే, ఈ నూతన నిబంధ్నకు మధ్యవర్శతగా యిసేు ఈ భ్ూమి 
మీదకిి వచాుడని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది. అంతిమ భోజనము యొదే తన శిషుయలతో మాటాో డనిప్ుపడు 
యిేసు తన పాతరను సవయంగా గుర్శతంచాడు. లూకా 22:20లో మనము చదువునటుో , ఆయన వార్శతో ఇలా 
అనాిడు: 

ఈ గినెన మీ కొరకు చిందింప్బడుచునన నా రకతము వల్ననెైన కరొ త్త  నిబంధన (ల్ూకర 
22:20). 

దెైవిక నిబంధ్న యొకు మధ్యవర్శతగా నోవహు తీర్మపలో నుండి విడపిించిన విధ్ముగానే, ర్ాజయము 
యొకు ఆర్ంభ్ములో యిసేు తాను స్టిలువ మీద కార్శున ర్కతము దావర్ా నూతన నిబంధ్నకు మధ్యవర్శతగా 
ఉండ ితనను నమిునవార్శని విడిపించాడని మనము చూసాత ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జయము 
నూతన నిబంధ్నను తచెుుటతో పాటుగా, యిేసు యొకు భ్ూలోక ప్ర్శచర్య ప్ర్శశుదధ యుదధములో 

జయము అను అంశమును న ర్వరే్శుంది. జలప్రళ్యం తర్మవాత నూతన కీమములో భాగముగా మోషత 
ప్ర్శశుదధ యుదధము అన ేఅంశము మీద దృషిరప్టార డు. కనానును సావధనీప్ర్చుకొనుటకు ఇశాీయిలేు 
ముందుకు సాగాలని లోకము యొకు నూతన కమీము కోర్శందని అతడు సాా పించాడు, మర్శయు వార్శకి గొప్ప 
జయము కలుగుతుంది అన ేనిశుయతను ఇచాుడు. పల ల్వు చూస్టతత , ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో కీసీుత  
ప ందిన విజయమును గూర్శు కొలస్ట్ి. 2:15లో పౌలు వర్శణంచిన విధానమును వినండి: 

ఆయనతోకూడ మిముాను జీవింప్చసే్ట ను; ఆయన పా్ధానుల్ను అధికరరుల్ను 
నిరరయుధుల్నుగరచేస్టథ, స్టథల్ువచేత్ జయోత్ువముతో వరరిని ప్టిర  త చిి బాహాటముగర 
వేడుకకు కనుప్రచ ను (కొల్స్ట్ు. 2:15). 

ఇకుడ మనము చూచుచునిటుో , మొదటి ర్ాకడలో యిసేు సాధించిన విజయము ర్ాజకయీమ నైద ి
కాదుగాని, ఆతీుయమ నైది. యిేసు మర్ణ ప్ునర్మతాా నములు ఆయన దనిములలో లోకమును ఏలుబడి 
చదస్టని దుషర శకుత లు మర్శయు ఆతీుయ అధకిార్ముల యొకు ప్ర్ాజయమును ఆర్ంభంచాయి. యి హో వా 
పరా చీన ప్టరణమ నై బాబలెును అప్హాసయము చదస్టనిటుో , తర్మవాత కనానులోని గొప్ప ప్టరణములను 
నాశనము చదస్టనిటుో  ఆయన విమోచన కార్యము వాటిని బహరి్ంగముగా అప్హాసయము చదస్టింది. 

ఈ భావనలో, తన నూతన నిబంధ్న దావర్ా యిేసు జయమును మాతరమే ప ందలేదుగాని, తన 
మర్ణ ప్ునర్మతాా నముల దావర్ా ఆయన ఆతీుయ చీకట ిశకుత ల మీద విజయమును కూడా ప ందాడు. కీసీుత  
అనుచర్మలు కీసీుత  యొకు భ్ూలోక ప్ర్శచర్యను ఆదకిాండములో చాలా కాలం కితీం వాగాే నము చదయబడిన 
అంతిమ విజయమునకు ఆర్ంభ్ముగా గుర్శతసాత ర్మ. 

మనము ఊహించు విధ్ముగానే, ఆదకిాండము 6:9-11:9లోని అంశములను కొీతత  నిబంధ్న కేవలం 
కీీసుత  యొకు మొదట ిర్ాకడకు మాతరమే అనువర్శతంచదు. అవి నడేు మనము నివస్టించుచుని కాలమ నై 
ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ునకు కూడా అనువర్శతంచబడతాయి. 

కొనసరగింప్ు 
కీీసుత  యొకు మొదట ిమర్శయు ర్ ండవ ర్ాకడలకు మధ్య ఉని కాలమును కొీతత  నిబంధ్న మోషత 

పరా చీన చర్శతరలోని చివర్శ అధాయయములకు కనీసం ర్ ండు విధాలుగా అనువర్శతసుత ంది. ఈ దృకోుణములు క ైసైతవ 
జీవితములోని బాపితసుము మర్శయు ఆతీుయ యుదధము యొకు పరా ముఖ్యతతో సూటగిా అనుబంధ్ం 
కల్వగశయునాియి. మనము ఈ యుగములో క ైైసతవ జీవితమును జీవించుచుండగా, నోవహు జలప్రళ్యం 
యొకు పరా ముఖ్యతను మర్శయు ఆ జలప్రళ్యం తర్మవాత యిేర్పర్చబడని నూతన కీమమును 
కనుగొంటాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బాపథతసాము 
ప్రతదయకముగా ఒక కొీతత  నిబంధ్న వాకయభాగము నోవహు దనిములలోని జలప్రళ్యమునకు పల ల్వకగా 

బాపితసుమును వర్శణసుత ంది. 1 పతతుర్మ 3:20-22లో అప సతలుడెైన పతతుర్మ వరా స్టని మాటలను వినండి: 

దేవుని దీరాశరంత్ము ఇంక కనిప టలర చుండనిప్ుుడు ప్ూరవము నోవహు దనిముల్ల్ో 
ఓడ స్టథద్ధప్రచబడుచుండగర, ... ఆ ఓడల్ో కొంద్రు, అనగర ఎనిమిది మంది నీటిదావరర 
రక్షణప్ొ ందిరి. దానికి సరద్ృశయమ ైన బాపథతసాము ఇప్ుుడు మిముాను రక్ించుచుననది; 
అదేద్నగర శరీరమాలినయము తీస్టథవయేుట కరద్ుగరని యసేుకరరసుత  ప్ునరుతాథ న 
మూల్ముగర దవేుని విషయము నిరాల్మ నై మనసరుక్నిిచుి పా్త్ుయత్తరమే. ఆయన 
ప్రల్ోకమునకు వళె్లు ద్ూత్ల్మీద్ను అధికరరుల్ మీద్ను శకుత ల్మీద్ను అధికరరము 
ప్ొ ందినవరడ ై దవేుని కుడిప్రర్వమున ఉనానడు (1 పేత్ురు 3:20-22). 

ఈ అసాధార్ణమ ైన వాకయ భాగములో, ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో ప్రతి వయకిత యొకు ర్క్షణ 
అనుభ్వమును పతతుర్మ నోవహు దనిములలోని జలప్రళ్యముతో సూటిగా పల లాుడు. నోవహు మర్శయు 
అతని కుటుంబము నీటి దావర్ా ర్క్షింప్బడిర్శ అని తలె్వయజసేూత  అతడు ఆర్ంభంచాడు. నీటలిో నుండి వార్మ 
ప ందిన విమోచన మానవాళ్ల నూతనప్ర్చబడని ఆశీర్ావద లోకములోనికి ప్రవశేించుటకు ఒక మార్గమును 
తెర్చింది. 

బాపితసుము మీద దృషిరప టుర ట దావర్ా నోవహు జలప్రళ్యం మర్శయు క ైైసతవ జీవితమునకు మధ్య 
పతతుర్మ ఒక సూటెనై అనుబంధ్మును సాా పించాడు అని కూడా గమనించండి. నోవహు దినములలోని నీర్మ 
క ైైసతవ బాపితసుములోని నీటకిి చిహిముగా ఉనాియి లేక ఎదుర్మచూశాయి అని అతడు చపెాపడు. ఈ 
పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటుో , మోషత యి ర్ ీసముదరము గుండా వ ళ్తో ట ఐగుప్ుత  
బానిసతవమును తీస్టివసే్టి ఇశాీయిేలు దదశమునకు నూతన ఆర్ంభ్మును కల్వగశంచినటేో , నోవహు 
దినములలోని నీర్మ లోకములోని ఘోర్మ నై భ్రషరతవమును శుదిధ  చదస్టి నూతన ఆర్ంభ్మునకు మార్గమును 
తెర్శచింది. ఇదద విధ్ముగా, బాపితసుములోని నీర్మ విశావసుల పాప్ములను కడగిశ కీసీుత లో నితయ జీవము అను 
నూతన ఆర్ంభ్మును అనుగహిీసుత ంది. 

బాపితసుము దదవుని ఎదుట మంచి మనసాిక్షనిి గూర్శున ప్రతిజా అను భావనలోనే ర్క్షసిుత ంద ిఅని 1 
పతతుర్మ 3:21 తలె్వయజసేుత ంది అని గుర్శతంచుటలో మనము జఞగీతతవహించాల్వ. మర్ొక మాటలో, బాపితసుము 
సమయములో కేవలం నీటతిో కడుగుకొనుట మాతరమే ఎవర్శని ర్క్షించలేదు. బదులుగా, బాపితసుము 
క్షమించబడని హృదయము చదయు ప్రతిజాగా మర్శయు కీసీుత నందు విశావసము దావర్ా పాప్ము నుండ ి
శుదీధకర్ణగా మాతరమే ర్క్షణకు చిహిముగా ఉనిది. కాబటిర  నోవహు జలప్రళ్యములో నుండి నూతన 
లోకములోనికి తదబడని విధ్ముగానే ర్క్షింప్బడు విశావసము దావర్ా ఒక వయకిత కీీసుత  యొదేకు వచిున 
ప్రతిసార్శ, అతడు లేక ఆమ  బాపితసుమను శుదీధకర్ణ నీటలిో నుండ ినూతన జీవితములోనికి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నడపిించబడతార్మ అని ఉదాఘ టసిూత  నోవహు దినములలోని విమోచన జలప్రళ్యమును కొీతత  నిబంధ్న 
ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ుకు అనవయిసుత ంది. 

ఆతీాయ యుద్ధము 
అయితద, మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటుో , నోవహు దనిములలోని నీర్మ మానవాళ్లని ప్ర్శశుదధ 

యుదధములోనిక ినడపిింద ిఅని మోషత యొకు పరా చీన చర్శతర సూచిసుత ంది. కనానును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు 
ముందుకు సాగుతూ ఇశాీయిలేు ఈ నూతన కీమమును అనుసర్శంచాలని పల ర తిహించుటకు మోషత ఈ 
సతయమును ఉదాఘ టించాడు. అదద విధ్ంగా, ప్రతి విశావస్టి ఎదుర్ొును ఆతీుయ యుదధమును వర్శణసుత  కొీతత  
నిబంధ్న ఈ బో ధ్ను ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ుకు అనువర్శతసుత ంది. ఎఫ్ స్ట్. 6:11-12లో పౌలు ఈ 
విషయమును గూర్శు మాటాో డుతుని విధ్మును చూడండి: 

మీరు అప్వరది త్ంతా్ముల్ను ఎదిరించుటకు శకితమంత్ుల్గునటలు  దవేుడచిుి సరరవంగ 
కవచమును ధరించుకొనుడి. ఏల్యనగర మనము ప్ో రరడునది శరీరుల్తో కరద్ు, గరని 
పా్ధానుల్తోను, అధకిరరుల్తోను, పా్సుత త్ అంధకరరసంబంధుల్గు ల్ోక నాథుల్తోను, 
ఆకరశమండల్మంద్ునన ద్ురరత్ాల్ సమూహముల్తోను ప్ో రరడుచునానము (ఎఫ స్ట్. 
6:11-12). 

క ైైసతవులు నడేు దుషరతవముతో యుదధము చదయుచునాిర్ని ఇద ిమర్శయు ఇతర్ కొీతత  నిబంధ్న 
వాకయభాగములు సపషరముగా బో ధించుచునివి. దుర్దృషరవశాతుత , మోషతను అనుసర్శంచిన ఇశాీయిలేీయులు 
కనానును సావధనీప్ర్చుకొనుటలో విఫలమ నైటుో  నడేు అనకేమంది క ైసైతవులు తమ ఆతీుయ జీవితాలలోని 
ఈ కోణములను హతుత కొనుటలో విఫలమవుతార్మ. కాని కొీతత  నిబంధ్న దృషిరకోణము చాలా సపషరముగా 
ఉనిది. ఆ ఆతీుయ యుదధములో మనము పాలుప్ంచుకోవాల్వ. ఎఫ్ స్ట్ 6:13లో పౌలు చెబుతునిటుో : 

అంద్ుచేత్ను మీరు ఆప్దిునమంద్ు వరరనిి ఎదిరించుటకును, సమసతము 
నెరవేరిినవరరైె నిల్ువబడుటకును శకితమంత్ుల్గునటలు , దవేుడిచుి సరరవంగ 
కవచమును ధరించుకొనుడి (ఎఫ స్ట్. 6:13). 

మనము దదవుడచిుు సర్ావంగ కవచమును ధ్ర్శంచుకుంటే, ఆతీుయ యుదధములో మనము 
జయమును ప ందుతాము. 

జలప్రళ్యము దావర్ా నోవహు విమోచనను మర్శయు బాపితసుము దావర్ా మనము ప ందని 
విమోచనను కొీతత  నిబంధ్న పల లుుచునిటేో , పరా చీన లోకము యుదధము చదయుటకు ఇవవబడినటేో , క ైసైతవ 
బాపితసుము దావర్ా మన జీవితములలో అనుదినము ఆతీుయ యుదధమును చదయుటకు మనము 
ఇవవబడితిమి అని మనము చూశాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నెరవేరుు 
పరా చీన చర్శతరలోని చివర్శ అధాయయములను కొీతత  నిబంధ్న ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ము మర్శయు 

కొనసాగశంప్ుకు అనువర్శతంచిన విధానము వ లుగులో, ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మప కూడా నోవహు 
జలప్రళ్యం మర్శయు నూతన పరా చీన కీమములోని యుదధము దృష్టార ా వర్శణంచబడింది అని కనుగొనుట 
ఆశుర్యమును కల్వగశంచదు.  

అంత్మ ఉప్దా్వము 
మహిమలో కీసీుత  యొకు ర్ాకడను అంతిమ ఉప్దరవము మర్శయు అంతిమ యుదధము అని 

వర్శణంచుట దావర్ా కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు ఈ పల ల్వకలను చదశార్మ. 2 పతతుర్మ 3వ అధాయయములో నోవహు 
కాలములోని పరా చీన జలప్రళ్యమునకు మర్శయు మహమిలో కీీసుత  యొకు ర్ాకడకు మధ్య ఒక సపషరమ ైన 
అనుబంధ్మును చూసాత ము. 3-6 వచనములలో పతతుర్మ తన చర్ును ఆర్ంభంచిన విధానమును వినండి. 

అంత్య దినముల్ల్ో అప్హాసకుల్ు అప్హస్టథంచుచువచిి, త్మ సవకరయ 
ద్ురరశల్చొప్ుున నడుచుకొనుచు, ఆయన రరకడను గూరిిన వరగరు న మేమాయ ను? 
పథత్రుల్ు నిదిాంచినది మొద్ల్ుకొని సమసతమును సృషథర  ఆరంభముననుననటటర  
నిలిచియుననదే అని చ ప్ుుద్ురని మొద్ట మీరు త లిస్టథకొనవల్ెను. ఏల్యనగర 
ప్ూరవమునుండి ఆకరశముండ ననియు, నీళుల్ో నుండియు నీళువల్నను 
సమకూరిబడని భూమియు దేవుని వరకయమువల్న కలిగెననియు వరరు 
బుదిధప్ూరవకముగర మరత్ురు. ఆ నీళువల్న అప్ుుడునన ల్ోకము నీటివరద్ల్ో 
మునిగి నశంచ ను (2 పేత్ురు 3:3-6). 

ఈ వాకయభాగములో, యిేసు తిర్శగశర్ాడు అని చపె్ుపటకు ప్రకృతి కీమములోని సమభావమును ఎతిత  
చూపి ఎగతాళ్ల చదయువార్శని పతతుర్మ సర్శచదశాడు. సృషిర కాలము నుండ ిసమసతము ఒకే విధ్ముగా ఉండెను 
అని వార్మ నమాుర్మ. దదవుడు దానిని ఆర్ంభ్ములో చదస్టని విధానములో నుండ ిలోకముకు ఏది కూడా 
అంతర్ాయము కల్వగశంచలేదు. మర్శయు ఏది కూడా ఎనిడూ మార్లేదు కాబటిర , ఇక ఏద ికూడా మార్మప 
చెందదు అని వార్మ నమాుర్మ. 

కాని ఇది తప్ుప అని ర్మజువు చదయుటకు పతతుర్మ మోషత వరా స్టిన నోవహు జలప్రళ్య వృతాత ంతమును 
జఞా ప్కము చదశాడు. దదవుడు ఆదియందు లోకమును నీటలిో నుండ ిసృజంచాడు, కాని నోవహు దనిములలో, 
లోకము జలాప్రళ్యం దావర్ా నాశనము చదయబడింది. లోక చర్శతరలో ఒక ప దే ఉప్దరవము సంభ్వించింది. 
నోవహు దనిములలో దదవుడు జోకయం చదసుకొని లోకమును నాశనం చదశాడు. అయితద 2 పతతుర్మ 3:7లో 
పతతుర్మ ఇచిున ముగశంప్ును చూడండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయతే ఇప్ుుడునన ఆకరశమును భూమియు భకితహీనుల్ తీరుును నాశనమును 
జరుగు దనిమువరకు అగినకొరకు నిల్ువచేయబడినవెై, అదే వరకయమువల్న భదా్ము 
చేయబడియుననవి (2 పేత్ురు 3:7). 

సులువుగా చెబితద, జలప్రళ్యం దావర్ా పరా చీన లోకము ముగశంప్ునకు వచిునటేో , ప్రసుత త 
ఆకాశములు మర్శయు భ్ూమి కూడా తీర్మపలో కీీసుత  తిర్శగశవచిునప్ుపడు ముగశంచబడతాయని పతతుర్మ 
వాదించాడు. ఈ సార్శ సపషరముగా, తీర్మప అగశి దావర్ా కలుగుతుందగిాని నీట ిదావర్ా కాదు, కాని దదవుడు 
చివర్శ సార్శగా లోకములోని పాప్మునకు విర్ోధ్ముగా పల ర్ాడుటకు నిర్ణయించుకునిప్ుపడు, పరా చీన 
జలప్రళ్యము వల న  అది ఒక గొప్ప సార్వతిరక నాశనము దావర్ా కలుగుతుంది అని మనము నిశుయతతో 
చెప్పవచుు. 

ఈ విధ్ంగా, నోవహు జలప్రళ్యం దృష్టార ా కీసీుత  యొకు ర్ాకడను చూడమని కొీతత  నిబంధ్న మనకు 
బో ధిసుత ంది. నోవహు దనిములలో, గొప్ప సార్వతిరక ఉప్దరవము దావర్ా దుషుర లు తీర్మపప ంది భ్ూమి మీద 
నుండ ితొలగశంచబడా్ ర్మ. మర్శంత ఎకుువ ప్ర్శమాణములో, కీసీుత  మహిమలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు, మనకు 
తెల్వస్టని ఈ లోకమును ప్ూర్శతగా ధ్వంసం చదయు ఒక ఉప్దరవము కలుగుతుంది. దుషుర లు భ్ూమి మీద నుండి 
తొలగశంచబడతార్మ, మర్శయు కీీసుత ను అనుసర్శంచువార్మ వ ైభ్వవంతమ నై నితయమ నై నూతన ఆకాశములు 
మర్శయు భ్ూమిలోనికి చదర్ుబడతార్మ.  

అంత్మ యుద్ధము 
అయితద, మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటుో , పరా చీన చర్శతరలో నోవహు జలప్రళ్యం తర్మవాత 

దదవుని ప్రజలు మర్శయు దదవుని విర్ోధ్ులకు మధ్య సంఘర్షణ మర్శయు యుదధము జర్శగాయి. ఈ అంశము 
వర్మసలోనే, కొీతత  నిబంధ్న కీసీుత  యొకు ర్ాకను అంతిమ సార్వతిరక యుదధము అని వర్శణసుత ంది. కీసీుత  ర్ాకడను 
గూర్శు ప్రకటన 19:11-16 వచనాలలో యోహాను ఈ కిీంది విధ్ంగా వర్శణసుత నాిడు: 

మరియు ప్రల్ోకము త రువబడియుండుట చూచిత్ని. అప్ుుడిదిగో, త ల్ుని 
గుఱా్మొకటి కనబడ ను. దానిమీద్ కూరుిండియుననవరడు నమాకమ ైనవరడును 
సత్యవంత్ుడును అను నామముగల్వరడు. ఆయన నీత్నిబటిర  విమర్ చేయుచు 
యుద్ధము జరిగించుచునానడు. ఆయన నేతా్ముల్ు అగినజఞవల్ వంటివి, ఆయన 
శరసుుమీద్ అనేక కిరీటముల్ుండ ను. వరా యబడినయొక నామము ఆయనకు కల్ద్ు, 
అది ఆయనకేగరని మరి ఎవనికనిి త లియద్ు; రకతముల్ో ముంచబడని వసత రము ఆయన 
ధరించుకొని యుండ ను. మరయిు దవేుని వరకయము అను నామము ఆయనకు 
ప టరబడియుననది. ప్రల్ోకమంద్ునన స్టనేల్ు శుభామ నై త ల్ుని నారబటరల్ు ధరించుకొని 
త ల్ుని గుఱా్ము ల్ెకిక ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. జనముల్ను కొటలర టకెై ఆయన 
నోటనుండి వరడిగల్ ఖడగము బయల్ు వెడల్ుచుననది. ఆయన యనుప్ద్ండముతో 
వరరిని ఏల్ును; ఆయనే సరరవధికరరియగు దవేుని తీక్షణమ ైన ఉగరత్ అను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మద్యప్ుతొటిర  తొా కుకను. రరజుల్కు రరజును పా్భువుల్కు పా్భువును అను నామము 
ఆయన వసత రముమీద్ను తొడమీద్ను వరా యబడియుననది (పా్కటన 19:11-16). 

అంతయదనిముల దర్ినము కొర్కు ఉప్యోగశంచు అమోఘమ ైన భాషలో, కీసీుత  యొకు ర్ాకడ ఒక 
సార్వతిరక యుదధముగా ఉంటుంది అని, అప్ుపడు కీసీుత  సవయంగా ప్రతయక్షమ ై తన విర్ోధ్ులను నాశనం చదసాత డు 
అని యోహాను ప్రకటించాడు. ర్క్షణ కొర్కు కీీసుత యందు విశావసముంచిన వార్శకి నితయ విజయము యొకు 
మహిమ కలుగుతుంది, కాని ఆయనను తిర్సుర్శంచిన వార్శకి తీర్మప మర్శయు నాశనము కలుగుతాయి.  

కాబటిర కొీతత  నిబంధ్న కీీసుత  ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపను దుషరతవము మీద దదవుని విజయమునకు 
అంతిమ అనుభ్వముగా గుర్శతసుత ందని మనము చూసాత ము. తన శతుర వులందర్శక ివిర్ోధ్ముగా తన 
ర్ాజయమును సాా పించుటకు దదవుడు నిశుయించుకునాిడు. కీసీుత  మహిమలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు, ఈ దెైవిక 
ఉదదేశము ప్ూర్శతగా న ర్వరే్ుబడుతుంది. దుషుర లు నాశనము చదయబడతార్మ మర్శయు కీసీుత లో దదవుని ప్రజలు 
నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిలో నితయ విజయమును సమాధానమును అనుభ్విసాత ర్మ. 

ముగింప్ు 

ఈ పాఠంలో మనము ఆదకిాండము 6:9-11:9 వర్కు చూశాము. లేఖ్నములోని ఈ భాగములో, 
మోషత ఇశాీయిలేు ప్రజలను వాగాే న దదశము వ ైప్ుకు నడపిించుచుండగా వార్శక ిఅతడు సర్శయి ైన దశిను 
బయలుప్ర్చాడు. ఈ అధాయయముల యొకు సాహతియ నిర్ాుణమును, మర్శయు కనానును 
సావధీనప్ర్చుకొనుటకు నిశుయతతో ముందుకు సాగునటుో  ఇశాీయిలేును పల ర తిహించుటకు మోషత వాటిని 
ఎలా ర్ూప ందించాడో  మనము చూశాము. మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ఈ అంశములను కీసీుత  ర్ాజయము యొకు 
మూడు దశలకు ఎలా అనువర్శతసుత ందో  కూడా మనము చూశాము.  

ప్తనమ ైన లోకములో కీసీుత  కొర్కు జీవించు సంఘర్షణలను సవాళో్ను మనము ఎదుర్ొునుచుండగా, 
చాలా కాలం కిీతం మోషత ఇశాీయిేలు ప్రజలకు ఇచిున సందదశమును మనము జఞా ప్కము చదసుకోవాల్వ. 
నోవహు దావర్ా దదవుడు పరా చీన లోకమును విమోచించినటేో  కీీసుత లో దదవుడు మనలను పాప్ బానిసతవము 
నుండ ివిమోచించాడు. అయితద, కీీసుత  తన ప్రజల కొర్కు తచెుు అంతిమ విజయము కొర్కు మనము 
ఎదుర్మచూచుచుండగా, సంఘర్షణ మర్శయు శమీలను ఎదుర్ొునవలస్టిన మార్గములను ఆయన మన ఎదుట 
ఉంచాడు. అప్పట ివర్కు, మనము నివస్టించుచుని లోకము ప్ూర్ణమ నైద ికాదని మనకు తలెుసు కాని 
లోకము కొర్కు కీసీుత  చదయుచుని ఆతీుయ యుదధములో ఆయనను అనుసర్శంచుట సర్శయి ైన దశిలో 
ప్రయాణ ంచుట అయుయనిదన ేనిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. 
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