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ఉపల దాాతము
నీవే ఒక ర్ాజువన
ై టో యితద, నీవే ఒక సమగ్రమైన సామాాటురవైనటో యితద, నీ ర్ాజ్ఞయనిి నీవు ఎలా
ఏలుతావు? నీ ఏలుబడి ఎదుగ్ుదలను మర్శయు ఎదుగ్ుదలకు ఎదుర్యియయ ఎదుర్మదబబలను ఎలా
ఎదుర్ొకంటావు? నీ సామాాజ్ఞయనికి వలుప్ల నుని నీ శతుావులతోను స్టతిహితులతోను ఎలా వయవహర్శసత ావు
మర్శయు నీ ర్ాజ్యము లోప్ల నుండి ర్ాజ్విదరా హులతోను మర్శయు నముకమన
ై దాసులతోను ఎలా
వయవహర్శసత ావు?
ఇవి పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయుచుని మనము, మనలను మనము అడుగ్ుకోడానికి
మంచి ప్ాశిలు. ఎంతైనా, పాత నిబంధ్న దదవునిని తన ర్ాజ్యమును నిర్శుసూ
త భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు దానిని
విసత ర్శంప్జ్ేయుచుని దివయమైన ర్ాజుగా మనముందుంచుతునిది. ఆయన ర్ాజ్యము ప్ుర్ోగ్మనములు
మర్శయు తిర్ోగ్మనములను గ్ూర్శున సుదీర్ా చర్శతా గ్లదైయునిది. దదవుని ర్ాజ్యమునకు వలుప్ల
శతుావులుండిర్శ మర్శయు మితుాలు కూడా ఉండిర్,శ మర్శయు దదవుని ర్ాజ్యము లోప్ల ర్ాజ్దరా హులుండిర్శ
మర్శయు నముకమైన దాసులు సహితం ఉనాిర్మ. కాబటిర , దదవుడు తన ర్ాజ్ఞయనిి ఎలా ప్ర్శపాల్వంచాలని
తీర్ాునించుకునాిడు? ఆయన ర్ాజ్యములోని కార్యకలాప్ములనిిటిని ఆయన ఎలా కరమబదధ ం చదసత ుంటాడు?
దీనికి బెైబిల్వచుు సమాధానమేమనగా — దదవుడు తన ర్ాజ్ఞయనిి ఒడంబడికల దావర్ా నడిపంి చాడు.
ర్ాజ్యము, ఒడంబడికలు మర్శయు పాత నిబంధ్న పాామాణిక గ్రంథమును గ్ూర్శున వర్మస కరమములో
ఇది మూడవ పాఠము. పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శున ఈ అవలోకనములో పాత నిబంధ్న దదవుని ర్ాజ్యమును
అనగా, దదవుడు ఒడంబడికల దావర్ా నిర్వహించిన ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున ప్ుసత కమైయునిదనియు, ఈ
ఒడంబడికలు దదవుని ప్ాజ్లకు వివర్శంప్బడి పాత నిబంధ్న ప్ుసత కములలో లేక “పాామాణిక గ్రంథములో” వార్శకి
అనవయింప్బడినవనే విషయానిి మనము తలుసుకొంటాము.
మేము ఈ పాఠమునకు “దివయమైన ఒడంబడికలు” అనే పతర్మ పటారము ఎందుకనగా దదవుడు తన
ర్ాజ్యపాలన ప్దధ తిని ఆయన పాత నిబంధ్న చర్శతాలో వయవసాాపించిన ఒడంబడికల వర్మస కరమము చొప్ుపన
నిర్వహించిన విధానానిి మనము అనేవషిసత ాము. ఈ ఒడంబడికల ప్ర్శధ్ులను మనము అవగాహనము
చదసుకొనుకొలది, దివయమన
ై ఈ ఒడంబడికలు పాత నిబంధ్నలో దదవుని ప్ాజ్ల జీవితాలకు మార్గ నిర్ేేశకమిచిున
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తీర్మను మనము మర్శ ఎకుకవ సపషరంగా తలుసుకుంటాము, అంతమాతామేగాక, అవి ఈనాడు సహితం మన
జీవితాలకు ఎలా చకకని మార్గ నిర్ేేశకమియయగ్లవో కూడా సుసపషరంగా తలుసుకొంటాము.
దివయమైన ఒడంబడికలు గ్ూర్శు మనము చదయుచుని అనేవషణ నాలుగ్ు భాగాలుగా విభ్జంప్బడి
యునిది. మొదటిది, దదవుని ర్ాజ్యమునకును ఆయన ఒడంబడికలకును మధ్య గ్ల మౌల్వక సంబంధ్మును
గ్ూర్శున ఆచూకీని ప్ర్శశీల్వసాతము. ర్ండవది, పాత నిబంధ్నలో చోటుచదసుకొనిన ఈ ఒడంబడికల చార్శతాాతుక
ప్ుర్ోగ్మనములను ప్ర్శశీల్వసాతము. మూడవది, దదవునితో కూడా నుని ఒడంబడికలోని జీవిత
చైతనయవంతములను మనము ప్ర్రక్షిసత ాము. మర్శయు నాలుగ్వది, దైవసంబంధ్మన
ై ఒడంబడికల యొకక
ప్ాజ్లను గ్ూర్శు మనము అనేవషిసత ాము. మొదటిగా, దదవుని ర్ాజ్యమునకు ఆయన ఒడంబడికలకును మధ్య
గ్ల సంబంధ్మును చూదాేము.

ర్ాజ్యము మర్శయు ఒడంబడికలు
ఇంతకు మునుప్టి పాఠంలో, పాత నిబంధ్న మొతత ం దదవుని ర్ాజ్యము ప్ర్లోకమందువల , భ్ూమి
మీదకు వచుుటను గ్ూర్శున ప్ాధానాంశముతో ఏకీకర్ణము చదయబడియునిదనే వాసత వమును గ్ూర్శు
మనము నేర్ముకొనాిము. ఈ పాఠంలో, “ఒడంబడిక” గ్ూర్శున భావన పాత నిబంధ్న విశావసమును గ్ూర్శున
ప్ాధానాంశమునకు కూడా చాలా దగ్గ ర్గా ఉనిదనే విషయానిి మనము తలుసుకొంటాము. ఒడంబడికల
గ్ూర్శున పాాముఖ్యత పాత నిబంధ్నలో అనకే విధాలుగా విదితమైయునిది, అందులో “ఒడంబడిక” అని
సర్వసాధార్ణంగా అనువదింప్బడిన ప్దము, హెబ్రా భాషలో berît (ְּית
ְּ ְְּּ)בְְּּר, దాదాప్ు 287 సార్మో
కనబడుతునిదనే వాసత వమొకటి. దదవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున ఈ ప్ుసత కంలోని “ఒడంబడిక” అనే మాట
యొకక పాాధానయత ఒక ముఖ్యమైన ప్ాశిను లేవదీయుచునిది: దవ
ై సంబంధ్మన
ై ఒడంబడికలు దదవుని
ర్ాజ్యముతో ఎలా సంబంధ్ంగ్లవై యుండినవి? అతయంత ప్ాధానమైనవైయుని, బెైబిలు సంబంధ్మైన ఈ ర్ండు
భావనల మధ్య గ్ల సంబంధ్మేమిటి?
ఈ ప్ాశిలకు సమాధానాల్వయయడానికి మనము ర్ండు విషయాలను చూదాేము. మొదటిది, బెబి
ై లు
సంబంధ్మైన ఒడంబడికల పాాథమిక సవభావమును అర్ా ంచదసుకోడానికి తోడపడు నేప్థయమును సమకూర్ము
కొనిి ఇటీవల్వ ప్ుర్ావసుత శాసత ర సంబంధ్మైన ఆవిషకర్ణములను మనము ప్ావశ
ే పటురదాము. మర్శయు
ర్ండవదిగా, దదవుని ర్ాజ్యము మర్శయు ఆయన ఒడంబడికలకు మధ్య గ్ల బెైబిలు సంబంధ్మైన
అనుబంధ్ములను తలుసుకొనుటకు మనకు అవసర్మయియయ నిశితమైన అవగాహనను ఈ ఆవిషకర్ణలు ఎలా
ఇసాతయో మనము చూసాతము. బెైబిలు సంబంధ్మన
ై ఒడంబడికలను గ్ూర్శున మన అధ్యయనముతో
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ప ందికగ్లవైయుని కొనిి ఇటీవల్వ ప్ుర్ావసుత శాసత ర సంబంధ్మైన ఆవిషకర్ణలను వర్శణంచడంతో
మొదలుపటురదాము.

ప్ుర్ావసుత శాసత ర ఆవిషకర్ణలు
అది చిని పిలోలకు చప్పబడద ఊహాలోక ఉపాఖ్ాయన కథ కాదనేది పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శు అతయంత
గ్మనార్హమైన విషయాలలో ఒకటెైయునిది. పాత నిబంధ్నలో వర్శణంప్బడి యునివని మనము కనుగొనే
సంఘటనలు వాసత వానికి పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియా ప్ాప్ంచములో ఆ నాటి ఆ యా సా లాలలోను, కాలంలోను
చోటుచదసుకునాియి. ఇటీవల్వ ప్ుర్ావసుత శాసత రం దావర్ా ఆ పాాచీన బెైబిలు ప్ాప్ంచమును గ్ూర్శు మర్శ ఎకుకవగా
తలుసుకొనగ్ల ప్ాతదయకార్హత మనకు పాాపిత ంచుచుని వాసత వము పాత నిబంధ్నను ఈ ర్ోజులలో అధ్యయనము
చదయు సందర్భములో అతయంత ఉతదత జ్మును కల్వగశంచు విషయాలలో ఒకటెైయునిది. గ్త కాలంలోని
కైసతవులకు తల్వస్టియుండిన దాని కంటె ఎంతో ఎకుకవగా మనము తలుసుకొంటునాిము, తతఫల్వతంగా, పాత
నిబంధ్న నేప్థయమును గ్ూర్శున అవగాహన దావర్ా దానిని గ్ూర్శు మన అవగాహన
పంప ందింప్బడుతునిదనే విషయానిి మనము తర్చుగా కనుగొంటునాిము. పాత నిబంధ్నలోని
ఒడంబడికలను అర్ా ం చదసుకొనునప్ుపడు ఇది నిశుయంగా నిజ్మే అవుతునిది. గ్త శతాబే ంలో, బెైబిలు
సంబంధ్మైన ఒడంబడికల సవభావమును గ్ూర్శు అనేక నిశిత దృషిరకోణములను మనకు తల్వయజ్పిపన
పాాచీన ఇశారయియలుకు సంబంధించిన సంసకర్ణలను గ్ూర్శు అనేక ఆవిషకర్ణలు చదయబడినవి.
మనము ఒడంబడికలను మర్శ ఎకుకవ క్షుణణ ంగా అర్ా ం చదసుకోడానికి అనేక వేర్ేవర్మ పాాచీన ర్చనలు
మనకు సహాయం చదసత ాయి, కాని మన గ్రహింప్ు నిమితత ము, “సుజ్ర్ైన్-వసిల్ టీాటిస్,” అనగా
సామాాజ్ఞయధినేతలు మర్శయు కప్పం చల్వో ంచుచుండిన సామంతర్ాజుల మధ్య చదస్టికొనబడిన ఒప్పందాలు, అనే
పతర్మతో ప్ాస్టిదధ గ
ి ాంచిన ర్చనల సముదాయము అటిర అతిముఖ్యమైన ఆవిషకర్ణములలో ఒకటెైయునిది. ఈ
సాంకేతిక ప్దసమూహము మిముులను తబిబబుబచదయనీయకండి. “సుజ్ర్ైన్” అనే ప్దము, స్ట్జ్ర్డ అనే
లాయటిన్ ప్దము, జ్ఞర్డ అనే ర్షయన్ ప్దము, లేక కైసర్డ అనే జ్ర్ునీ ప్దము యొకక అదద మూలము నుండి
ఉతపతిత యగ్ుచునిది. “సామాాజ్ఞయధినేత” అనేది దీని సామానయ అర్ా ం. సహజ్ంగానే, “సామంత ర్ాజు” అనే
ప్దము, “దాసుడు” అని అర్ా మిసుతంది, లేదా ఈ సందర్భములో “సామాాజ్ఞయధినేత యొకక దాసుడు” అని
అర్ా మిసుతంది. సామాాజ్ఞయధినేతకును కప్పం చల్వో ంచద సామంత ర్ాజునకును మధ్య కుదిర్శన ఒప్పందం, ఒక గొప్ప
సామాాజ్ఞయధినేతకును (లేక, భ్ూసావమి), అతనికంటె అలుపడైన ర్ాజు మర్శయు దదశమునకును మధ్య కుదిర్న
శ
ఒక అంతర్ాాతీయ ఒప్పందమై యుండినది. ఈ ఒప్పందముల ప్ాకార్ం, అలుపడన
ై దదశాధినేత మర్శయు అతని
దదశం ఈ గొప్ప సామాాజ్ఞయధినేతకు కప్పం చల్వో ంచదవార్మగా తమ స్టతవలనందించార్మ.

-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకక పాామాణిక గ్రంథము

మూడవ పాఠము: దైవికమైన ఒడంబడికలు

బెైబిలుకు సంబంధించిన పాాచీన ప్ాప్ంచం, సామాాజ్యములతో కూడిన ప్ాప్ంచమై యుండినది, గ్నుక
అనేక విధాలుగా, ఈ ర్ాజ్కీయ వాసత వము పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియా భ్ూప్ాదశ
ద ానిి అతయధికంగా అధిగ్మించింది,
తతఫల్వతంగా దాదాప్ు జీవితంలోని ప్ాతి విషయమును గ్ూర్శు ప్ాజ్లు ఆలోచించిన విదానములకు అది
ర్ూప్మిచిుంది. సామాాజ్యములు సాాపింప్బడుచు, నిర్వహింప్బడుచు, ప్ర్శపాల్వంప్బడుచుండిన విధానాల
విషయంలో ఇది నిశుయంగా నిజ్మైయుండినది. పాాచీన ప్ాప్ంచంలో, ఐగ్ుప్ుతనేల్వన ఫర్ో వంటి గొప్ప ర్ాజులు,
హితీతయుల నేల్వన శకితమంతమన
ై ర్ాజులు, లేదా స్టిర్య
శ ా దదశమునేల్వన సామాాజ్యధినేతలు బలహీనమన
ై
ర్ాజ్ఞయలను మర్శయు ప్టర ణములుండిన ర్ాష్టారీలను ప్ర్ాజతులను చదయుట దావర్ా లేదా కలుప్ుకొనుట దావర్ా
వార్శ ర్ాజ్యముల సర్శహదుేలను విసత ర్శంప్జ్ేసుకొనుచుండిర్శ. సహజ్ంగానే, ప్ాతి అంతర్ాాతీయ సంబంధ్ం ఒకే
విధానంలో నిర్వహింప్బడలేదు, కాని వాటిలో అనేకం సుజ్ర్ైన్-వసిల్ టీాటిస్ అని మనమిప్ుపడు పిలుసుతని
వాటి దావర్ా కరమబదీధకర్ణము గావింప్బడుచు నిర్వహింప్బడా్యి. సుజ్ర్న్
ై -వసిల్ టీాటస్
ి పాత నిబంధ్న
అధ్యయనములకు అనేక కార్ణాలనుబటిర పాాముఖ్యమైయునివి, కాని మేము ప్ాతదయకించి ఒకే ఒకక ముఖ్య
ఆలోచనను గ్ూర్శు ఎకుకవగా ఆలోచిసుతనాిము: సుజ్ర్న్
ై -వసిల్ టీాటిస్ వార్శ ర్ాజ్యముల కార్యనిర్ావహణ
నిమితత మై ర్ాజుల చదత ర్ూప ందింప్బడినవి.
ఈ సామాాజ్య సంబంధ్మన
ై ఏర్ాపటు
ో ఎటువంటివై యుండనో కొంతైనా అవగాహన చదసుకోడానికి,
సుజ్ర్ైన్-వసిల్ టీాటిస్ యొకక కొనిి నమూనాలను వర్శణంచడం సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. అర్మదైన
మినహాయింప్ులతో, సాంప్ాదాయికమన
ై ఈ పాాచీన ఒప్పందాల లక్షణాలు ముందుగా ఊహించుకొనదగశన
మూడింతల నమూనాను అనుసర్శంచాయి. మొదటిదిగా, ఈ ఒప్పందాలు ర్ాజు ప్ాదర్శించు ఉదార్తపై, తనకు
కప్పం చల్వో ంచుచుండిన సామంత ర్ాజులకు సామాాజ్ఞయధినేత చూపించిన దయపై కేందీాకర్శంప్బడిన దృషిరకోణంలో
పతావశ
ే పటర బడినవి. ర్ాజు తనను తానే ఒక మహిమానివతమన
ై , సలత తాార్మహడన
ై ర్ాజుగా గ్ుర్శతంచుకొనిన ప్ాసత ావనతో
అవి పాార్ంభ్మయాయయి. చర్శతల
ా ోని కొనిి దశలలో, ప్ాసత ావన తదనంతర్ము దానిలో ర్ాజు ప్ాజ్ల కొర్కు చదస్టిన
అనేక మంచి విషయాలు వర్శణంప్బడిన చార్శతాాతుకమన
ై ఒక నాంది చదకూర్ుబడుచుండినది.
సుజ్ర్ైన్-వసిల్ టీాటిస్ లోని ర్ండవ ప్ాధాన భాగ్ం, సామంత ర్ాజులు సామాాజ్ఞయధినేతల ప్టో
కల్వగశయుండవలస్టిన ర్ాజ్భ్కిత విషయంపై దాని దృషిరని కేందీాకర్శంచింది. సామంత ర్ాజులు సామాాజ్ఞయధినేతల
ప్టో ప్ాదర్శించాల్విన విధదయత వివర్ాలను అవి తల్వయజ్పాపయి. సామంత ర్ాజులు సామాాజ్ఞయధినేత
ర్ాజ్యములో జీవించాల్విన విధివిధానములను వివర్శంచిన నియమ నిబంధ్నల జ్ఞబితాలు
ఇవవబడియుండినవి.
సుజ్ర్ైన్-వసిల్ టీాటిస్ లోని మూడవ ప్ాధాన భాగ్ం, సామంత ర్ాజులు సామాాజ్ఞయధినేతల ప్టో
ప్ాదర్శించు ర్ాజ్భ్కిత మర్శయు ర్ాజ్దరా హము విషయంపై దాని దృషిరని కేందీాకర్శంచింది. నముకమైన దాసులకు
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మర్శ ఎకుకవ ప్ాతిఫలములు వాగాేనం చదయబడినవి, కాని అప్నముకసుతల ైన దాసులు వార్శ సామాాజ్ఞయధినేతల
చదత నానా విధ్ములుగా శిక్షింప్బడుదుర్ని బెదిర్శంప్బడిర్.శ
ఈ విధ్మన
ై ఒప్పందాలలో ఇతర్ అంశాలు కూడా ఉండినవి. ఉదాహర్ణకు, చదసుకొనబడిన
ఒప్పందాలకు సంబంధించిన దసాతవేజులకు భ్దాత కల్వపంప్బడింది, మర్శయు చదసుకొనబడిన ఒప్పందములలోని
షర్తులేవియును మర్శుపల బడకుండునటు
ో ఒప్పందములు చదసుకొనిన ఇర్మప్క్షముల వార్శని కనిపటురకొని
కాపాడుటకు దవ
ై సంబంధ్మైన సాక్షులు పిలువబడిర్.శ కాని సామాాజ్ఞయధినేత మర్శయు సామంతర్ాజు మధ్య గ్ల
సంబంధ్మును గ్ూర్శున ప్ాధానాంశము ఈ విధ్ంగా ఏర్ాపటుచదయబడినది. అలుపల ైన సామంత ర్ాజులు
మర్శయు దదశముల ప్టో గొప్ప ర్ాజులు ఉదార్తను ప్ాకటించార్మ. సామాాజ్ఞయధినేతలు దయ చూపించార్మ గ్నుక,
వార్శకి కప్పం చల్వో ంచుచుండిన సామంత ర్ాజులు వార్శకి ర్ాజ్భ్కితతో కూడిన స్టతవలను అందించాలని
కోర్మకొనుచుండిర్.శ ఇంకా, సామంత ర్ాజుల ర్ాజ్భ్కిత మర్శయు ర్ాజ్దరా హమునకు సంబంధించిన అనేక
నిర్ాుణాతుకమైన మర్శయు వయతిర్ేకార్ా కమన
ై ప్ర్యవసానములను వార్మ ఏర్ాపటు చదశార్మ. మనము తర్మవాత
చూడబో తునిటురగా, పాత నిబంధ్న ఒడంబడికల సవభావమును మర్శయు అవి దదవుని ర్ాజ్యముతో
కల్వగశయుని సంబంధ్మును మనము మర్శ ఎకుకవ సపషరంగా అర్ా ం చదసుకొనునటు
ై -వసిల్ టీాటిస్
ో సుజ్ర్న్
లోని ఈ మూడు ప్ాధానాంశములు మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటాయి.
సుజ్ర్ైన్-వసిల్ టీాటిస్ ను గ్ూర్శున మౌల్వక అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొనడమును బటిర
ఒడంబడికలకును మర్శయు ర్ాజ్యమునకును మధ్య గ్ల సంబంధ్ములను మనము అనేవషించునప్ుపడు అవి
మనకు సమకూర్ుగ్ల ప్ర్శజ్ా ఞనములను మనము చూడగ్లము.

బెైబిలు సంబంధ్మన
ై ప్ర్శజ్ా ఞనములు
విశాల దృషిరకోణంతో చూచినటో యితద, ఒడంబడిక (లేక berît) అనే ప్దము విభినిమైన అనేక
సంబంధాలను వర్శణసత ుందనే విషయానిి మనము పాార్ంభ్ములోనే చప్ుపకొనడం ఉతత మం. స్టతిహితులు,
దాంప్తయ భాగ్సావములు, ర్ాజ్కీయ నాయకులు, ఆ యా తగ్లు మర్శయు దదశాల మధ్య నుండు సంబంధాలను
అది సూచిసుతంది. ఈ సంబంధాలనీి పాత నిబంధ్నలో ఒడంబడికలు అని సంబో ధింప్బడా్యి ఎందుకనగా
అవి అనోయనయమైన కర్త వయములు మర్శయు ఆపతక్షలతో ప్ాజ్లను ప్దధ తి ప్ాకార్ంగా ఒకర్శతో నొకర్శని ముడివేశాయి.
కాని వార్శ ఒడంబడికలు అనేక విధాలుగా విభినిమైనవైయుండునంతగా ఈ సంబంధాలు బహువిధ్మన
ై వై
యుండినవి. దీనికి మించి, విభినిమన
ై వైయుని ఈ ఒడంబడిక సంబంధాలను లేఖ్నాలు కొనిి ప్ర్ాయయాలు
దదవుడు తన ప్ాజ్లతో కల్వగశయుని సంబంధ్ంతో పల లుుతునివి. ఉదాహర్ణకు, దదవునితో మనకుని
సంబంధ్ం వివాహముగా, కుటుంబముతో నుండు బంధ్ముగా, స్టతిహముగా వర్శణంప్బడింది. కాబటిర , విభిని
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ర్కముల ైయుని ఈ ఒడంబడికల నుండి మనలను గ్ూర్శు మర్శయు దదవుని గ్ూర్శు మనము ఎంతో
నేర్ముకొనవచుు.
కాని ఈ పాఠములోని మన ఆందర ళన విసత ృతమన
ై సాదృశయముల ప్ర్ంప్ర్ను గ్ూర్శునది కాదు, కాని
పాత నిబంధ్నలోని నిర్శేషరమన
ై ఒక ఒడంబడిక గ్ూర్శునదై, అనగా దైవసంబంధ్మైన ఒడంబడికల
గ్ూర్శునదైయునిది. ఇవి దదవుడు తానే తన ప్ాజ్లతో చదస్టిన ఒడంబడికల ైయునివి. దదవుడు పాత నిబంధ్నలో
ఇటువంటి ఆర్మ ప్ాధాన సామూహిక ఒడంబడికలు చదశాడు. ఆయన ఆదాము, నోవహు, అబాాహాము, మోషత,
దావీదు మర్శయు కీస
ర త ుతో ఒడంబడికలు చదశాడు. ఈ పాఠములో, ఈ ఒడంబడికల సవభావమును అర్ా ం
చదసుకొనుచు వాటికిని దదవుని ర్ాజ్యమునకును గ్ల సంబంధ్మేమై యునిదర తలుసుకొనుట మన పాాథమిక
ఆసకితయిైయునిది.
గ్నుక ఇప్ుపడు, మనము దవ
ై సంబంధ్మైన ఈ ఆర్మ ఒడంబడికలను ఈ పాఠంలో అనేవషించుదాము.
అయితద ఈ సమయంలో, పాత ఒడంబడికల సవభావమును మనము అర్ా ంచదసుకోడానికి సుజ్ర్ైన్-వసిల్
టీాటిస్ మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుని విధానానిి సల దాహర్ణంగా తదటప్ర్చడానికి ఒడంబడికను గ్ూర్శు
అనగా, ఆయన మోషతతో చదస్టన
ి ఒడంబడికను గ్ూర్శు మనము కుోప్త ంగా తలుసుకొందాము. మన ఉదదేశముల
నిమితత ము, ప్ాతదయకంగా దదవుడు మోషతతో చదస్టిన ఒడంబడిక చకకగా సర్శపల తునిది, ఎందుకనగా ఆయన పాత
నిబంధ్నలో చదస్టన
ి ఇతర్ ఒడంబడికల కంటె ఎంతో ఎకుకవ ఈ ఒడంబడికను గ్ూర్శు బయలుప్ర్చాడు.
దదవుడు మోషతతో చదస్టిన ఒడంబడికను మనము గ్మనించినప్ుపడు, అది పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియాలోని
సుజ్ర్ైన్-వసిల్ టీాటిస్ ను పల ల్వన విధానాలలో ఏర్ాపటు చదయబడిందనే విషయం వంటనే తల్వస్టిపల తుంది.
దదవుడు మోషతతో చదస్టిన నిబంధ్న, మనము చూచిన ఒప్పందాలలోని అవే మూడు అంశాలుగ్లదై యునిది.
మౌల్వకమైన అవగాహన ప్ాకార్ం, దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నలు, ఇశారయియలీయుల గొప్ప దదవుడుగా ఆయన తన
ర్ాజ్యమును ప్ర్శపాల్వంచడానికి ఏర్పర్చుకొనినవై యుండినవని మనము అర్ా ం చదసుకోడానికి ఈ పల ల్వక మనకు
సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.
ఈ సమయంలో ఈ పల ల్వకను బయలుప్ర్చు ఒక వాకయభాగానిి ప్ాతయద కంగా చూడటం మనకు
సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. నిర్గ మ 19:4-6లో, ఇశారయియలీయులతో చదయబడిన నిబంధ్నను దదవుడద మోషత దావర్ా
ఈ కిరంది విధ్ంగా ప్ావేశపటారడు:
నేను ఐగ్ుప్త యులకు ఏమి చదస్టతి
ి నో, మిముును గ్దే ర్కకలమీద మోస్టి నా యొదే కు
మిముునటు
ో చదర్ముకొంటినో మీర్మ చూచితిర్శ. కాగా మీర్మ నా మాట శరదధగా విని నా
నిబంధ్న ననుసర్శంచి నడిచినయిడల మీర్మ సమసత దదశ జ్నులలో నాకు సవకీయ
సంపాదయమగ్ుదుర్మ. సమసత భ్ూమియు నాదదగ్దా. మీర్మ నాకు యాజ్క ర్ూప్కమన
ై
ర్ాజ్యముగాను ప్ర్శశుదధ మైన జ్నముగాను ఉందుర్ని చప్ుపము (నిర్గ మ 19:4-6).
-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఇశారయియలు జ్నాంగ్ము వాగాేన దదశములో ప్ావేశించుటకు ప్ాయాణంచదసత ూ, స్ట్నాయి ప్ర్వతము దగ్గ ర్
సమావేశమన
ై ప్ుపడు దదవుడు వార్శతో చదస్టన
ి నిబంధ్న సనిివేశానికి ఈ వచనములు తర్దించుచునివి
మర్శయు సుజ్ర్ైన్-వసిల్ టీాటిస్ లో ప్ాధానమన
ై మూడు అంశాలను ఇవి చాలా వర్కు సపషరంగా
ప్ాతిబింబిసుతనాియి.
సుజ్ర్ైన్-వసిల్ టీాటిస్ లో ప్ాధానంగా మూడు అంశాలుండినవను విషయానిి మీర్మ గ్ుర్మతకు
తచుుకొనగ్లర్మ: ర్ాజు యొకక ఉదార్త ప్ాతిపాదింప్బడుట, సామాాజ్ఞయధినేతల ప్టో ప్ాదర్శింప్బడవలస్టిన
ర్ాజ్భ్కిత, మర్శయు ప్ాదర్శింప్బడిన ర్ాజ్భ్కిత మర్శయు ర్ాజ్దరా హమునకు ప్ాతిఫలంగా ఇయయబడు
బహుమానము లేదా దండన. నిర్గ మ 19:4-6లో ప్ావేశపటర బడిన విధ్ంగా, ఇవే మూడు ఆలోచనలు దదవుడు
మోషతతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలో కూడా అగ్ుపించడమనేదిచాలా ఆసకితకర్మన
ై విషయమే.
మొదటిదిగా, దదవుడు వార్శని ఎంతో అనుగ్రహప్ూర్వకంగా ఐగ్ుప్ుత బానిసతవములో నుండి విడిపించిన
విధానములో ప్ాదర్శింప్బడిన దైవసంబంధ్మన
ై ఔదార్యమును దదవుడు ఇశారయియలీయులకు మొదట జ్ఞాప్కం
చదశాడు. నిర్గ మ 19:4లో ఆయన ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:
నేను ఐగ్ుప్త యులకు ఏమి చదస్టతి
ి నో, మిముును గ్దే ర్కకలమీద మోస్టి నా యొదే కు
మిముునటు
ో చదర్ముకొంటినో మీర్మ చూచితిర్శ (నిర్గ మ 19:4).
పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియాను ఏల్వన సామాాజ్ఞయధినేతల వల , ఆయన వార్శ యిడల దయగ్ల
ర్ాజ్ైయుండనని దదవుడు ఇశారయియలీయులకు జ్ఞాప్కం చదశాడు; ఆయన వార్శని ఐగ్ుప్ుత చదతిలో నుండి
విడిపించడం దావర్ా గొప్ప కార్ాయలు చదశాడు, గ్నుక ఆయన తన ప్ాజ్ల ప్టో ఉదార్తను ప్ాదర్శించిన
సందర్భములో ఆయన వార్శతో నిబంధ్న చదసుకొనవల నని ఆశించాడు.
ర్ండవదిగా, మానవులు ర్ాజ్భ్కిత గ్లవార్శగా ఉండాలని దదవుడు కోర్ాడు. నిర్గ మ 19:5ను మర్ొక
ప్ర్ాయయం గ్మనించండి:
కాగా మీర్మ నా మాట శరదధగా విని నా నిబంధ్న ననుసర్శంచి నడిచినయిడల మీర్మ
సమసత దదశ జ్నులలో నాకు సవకీయ సంపాదయమగ్ుదుర్మ (నిర్గ మ 19:5).
పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియాకు చందిన సామాాజ్ఞయధినేతల వల , మానవ సామంతర్ాజుల ైన ఆయన ప్ాజ్ల
నుండి దదవుడు ర్ాజ్భ్కితని కోర్ాడు. మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న మానవుని మంచి ప్నుల మీద కాదు గాని
దదవుని కనికర్ముపై ఆధార్ప్డినదై యుండినప్పటికిని, తన దాసులు ఆయన యిడల ర్ాజ్భ్కితగ్లవార్ై
యుండాలని దదవుడు కోర్ాడు, మర్శయు వార్మ తమ ర్ాజ్భ్కితని ప్ాదర్శింప్గ్ల అనేక మార్గ ములను మోషతతో
చదయబడిన నిబంధ్న సపషరంగా వివర్శంచినది. నిబంధ్నలోని నియమముల ప్టో ప్ాజ్లు తమ విధదయతను
చూప్వలస్టియునిది.
-7వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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మూడవదిగా, దదవుని ప్ాజ్లు ప్ాదర్శించిన ర్ాజ్భ్కితకి గ్ల ప్ాతిఫలములు, ర్ాజ్దరా హమునకు గ్ల
దండన మొదల న
ై ప్ర్యవసానములను కూడా మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న తల్వయజ్పిపనది. నిర్గ మ 19:56లో ఈ అంశము సపషరమవుతునిది:
కాగా మీర్మ నా మాట శరదధగా విని నా నిబంధ్న ననుసర్శంచి నడిచినయిడల మీర్మ
సమసత దదశ జ్నులలో నాకు సవకీయ సంపాదయమగ్ుదుర్మ. సమసత భ్ూమియు
నాదదగ్దా. మీర్మ నాకు యాజ్క ర్ూప్కమైన ర్ాజ్యముగాను ప్ర్శశుదధ మన
ై జ్నముగాను
ఉందుర్ని చప్ుపము (నిర్గ మ 19:5-6).
పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియాను ఏల్వన సామాాజ్ఞయధినేతల వల నే, ప్ాజ్లు ఆయన ప్టో నముకసుతల ై
యునిటో యితద, వార్మ గొప్ప దీవనలు ప ందదర్నే విషయానిి దదవుడు సపషరంగా తల్వపాడు — వార్మ సవకీయ
సంపాదయమై యుందుర్మ, యాజ్క ర్ూప్కమన
ై ర్ాజ్యమైయుందుర్మ. మర్శయు సంబంధిత సూచనను బటిర , వార్మ
అప్నముకసుతల ైన యిడల, వార్మ ఈ గొప్ప దీవనలు ప ందర్మగాని శపింప్బడుదుర్మ.
కాబటిర , సుజ్ర్న్
ై -వసిల్ టీాటిస్ యొకక మూడింతల నమూనా దదవుడు మోషతతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలో
కనబడుతునిదనే విషయానిి మనము గ్మనిసుతనాిము. సామాాజ్ఞయధినేతలు వార్శకి కప్పం చల్వో ంచుచుండిన
సామంత ర్ాజుల ప్టో దయగ్లవార్ై యుండిర్ని వార్మ సాధికార్ంతో చప్ుపకొనినటు
ో , దదవుడు ఇశారయియలీయులతో
తన నిబంధ్న చదస్టినప్ుపడు, వార్శ యిడల ఆయనకుండిన దవ
ై సంబంధ్మైన అనుగ్రహమును మొదట
స్టిార్ప్ర్చాడు. దదవుడు మానవుల నుండి కోర్మచుండిన ర్ాజ్భ్కితని గ్ూర్శున ఏర్ాపటో ను ఈ నిబంధ్న
కొనసాగశంచింది, మర్శయు దదవుని యిడల ర్ాజ్భ్కితని ప్ాదర్శించువార్శకి పాాపిత ంచునని ప్ాజ్లు ఆశించగ్ల
దీవనలను మర్శయు ర్ాజ్దరా హమును ప్ాదర్శించువార్శకి విధింప్బడునని తలుసుకొనవలస్టిన శాప్ములను ఈ
నిబంధ్న నిర్శేషరంగా తల్వయజ్ేస్టన
ి ది.
సుజ్ర్ైన్-వసిల్ టీాటిస్ లోని అంశములను మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న ప్ాతిబింబించుచునిదనే
వాసత వము దదవుడు ఇశారయియలీయులకు కొనిి విషయాలను బయలుప్ర్చాడని విశదప్ర్చుచునిది, అవి
ఏమనగా, పాాథమిక సాాయిలోనే, అనగా దదవుడు తన ప్ాజ్లతో నిబంధ్న చదస్టన
ి ప్ుపడద, ఆయన వార్శకి గొప్ప
దదవుడైయునాిడు మర్శయు ఆయన వార్శ సామాాజ్ఞయధినేతయిై యునాిడు గ్నుక వార్మ ఆయనకు సామంత
ర్ాజుల ైయునాిర్ని అనుకొనవల నని ఆయన కోర్మతునాిడు. పాత నిబంధ్నలోని దైవసంబంధ్మైన
నిబంధ్నలు అవశయముగా ర్ాజ్భ్కితతో కూడిన ఏర్ాపటెో ల యుండినవి. దదవుని ర్ాజ్యము మర్శయు నిబంధ్నలు
జ్ంటగా ఒకదానితో మర్ొకటి సమీప్ సంబంధ్ంగ్లవై ఉంటాయి ఎందుకనగా నిబంధ్నలు, దదవుడు తన
ర్ాజ్యమును ఏలడానికి ప్ాయోజ్నప్డిన సాధ్నముల ై యుండినవి. అవి దదవుని ర్ాజ్యమునకు సంబంధించిన
ప్ర్శపాలనముల ై యుండి, దదవుని ర్ాజ్యము భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు విసత ర్శంచవలస్టి యుండిన నిర్రణత
ో చుండినవి.
గ్మయమునకు ముందుకుతీసుకొని వళల
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకక పాామాణిక గ్రంథము

మూడవ పాఠము: దైవికమైన ఒడంబడికలు

దదవుని ర్ాజ్యములోని జీవితమును కరమబదధ ం చదయడము లేదా దదవుని ర్ాజ్య కార్యనిర్ావహణను
కొనసాగశంచడము, దవ
ై సంబంధ్మైన నిబంధ్నల పాాథమిక ప్నయ
ై ుండినదనే విషయానిి మనము
తలుసుకొనాిము, గ్నుక ఇప్ుపడిక ర్ండవ అంశమును అర్ా ం చదసుకొనగ్లము: ఆ అంశమేమనగా, పాత
నిబంధ్నలోని ఒడంబడికలను గ్ూర్శున చార్శతాాతుక వికాసములు.

నిబంధ్నల చర్శతా
మనము ఇంతకు మునుప్టి పాఠములో నేర్ముకొనిటురగా, పాత నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజ్యము చాలా
జ్టిలమైనదై యుండినది. దదవుని ర్ాజ్యము భ్ూదిగ్ంతములను చదర్వల నను ధదయయము దిశగా అభివృదిధ
చందుచుండిన తర్మణంలో అది అనేక విభినిమన
ై కాలావధ్ుల గ్ుండా లేక, యుగార్ంభ్ముల గ్ుండా వళ్లో నది.
ఈ సమయంలో, ర్ాజ్యమునకు సంబంధించిన ప్ాతి కాలావధిలోను లేక దశలోను, ర్ాజ్ఞయభివృదిధకి చందిన ప్ాతి
దశలో ప్ాజ్లు ఎదుర్ొకనుచుండిన నిర్శేషరమన
ై విషయాలను సంబో ధించిన నిబంధ్నలను దదవుడు
ప్ావశ
ే పటారడనే విషయానిి మనము తలుసుకొంటాము. పాత నిబంధ్నలోని దైవసంబంధ్మన
ై ఒడంబడికల
చర్శతాతో వయవహర్శంచడానికి మనకు అనేక మార్ాగలునాియి. సంబంధిత చర్శతాను మనము మూడు
ముఖ్యమైన దశలలో అనేవషించుదాము: మొదటిదిగా, సార్వతిాక నిబంధ్నలు; ర్ండవదిగా, జ్ఞతీయ
నిబంధ్నలు; మూడవదిగా, కొరతత నిబంధ్న.
మనము ఇదివర్కే పతర్ొకనిన విధ్ంగా, పాత నిబంధ్న అంతటిలో విసత ర్శంచియుని దవ
ై సంబంధ్మైన
ఆర్మ ప్ాధాన నిబంధ్నలునాియి: దదవుడు ఆదాముతో, నోవాహుతో, అబాాహాముతో, మోషతతో, దావీదుతో
మర్శయు కీస
ి నిబంధ్నలు. ఈ ఆర్మ నిబంధ్నలను, దీనికి ముందటి పాఠంలో దదవుని ర్ాజ్యమును
ర త ుతో చదస్టన
గ్ూర్శు మనము వర్శణంచిన చార్శతాాతుక దశలతో కూడా సమర్ేఖ్లోనికి తచుునటు
ో మనము వీటిని మూడు
గ్ుంప్ులుగా విభ్జంచుదాము. ఆదిమ కాలములో ఆదాము మర్శయు నోవాహుతో చదయబడిన సార్వతిాక
నిబంధ్నలను గ్ూర్శు చప్ుపకొందాము. ఇశారయియలీయులు తన సవకీయ సంపాదయమన
ై ప్ాతదయక జ్నముగా ఉండిన
తర్మణంలో దదవుడు వార్శకి అతయంత సనిిహితుడగ్ుచుండిన కాలములో, అబాాహాము, మోషత మర్శయు
దావీదుతో చదయబడిన జ్ఞతీయ నిబంధ్నలను గ్ూర్శు చప్ుపకొందాము. మర్శయు ర్ాజ్యము యొకక పాత
నిబంధ్న దశకు సంబంధించిన కాలములోని కీస
ర త ునందల్వ కొరతత నిబంధ్నను గ్ూర్శు చప్ుపకొందాము. కాబటిర ,
మనము దవ
ై సంబంధ్మన
ై నిబంధ్నలను గ్ూర్శు చర్శుంచు సందర్భములో, నిబంధ్నలకు సంబంధించిన ఈ
మూడు గ్ుంప్ులను, పాత నిబంధ్న చర్శతాలో అవి అభివృదిధ చందిన ప్ాకార్ం ఒకొకకకటిగా చూదాేము.
మొదటిదిగా, ఆదిమ చర్శతా కాలములో దదవుడు సాాపించిన సార్వతిాక నిబంధ్నలను చూదాేము.
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సార్వతిాక నిబంధ్నలు
ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నలను మనము “సార్వతిాకమన
ై వి” అని
సంబో ధిసత ాము ఎందుకనగా అవి దదవుడు మర్శయు సమసత మానవాళ్ల మధ్య చదయబడినవి. ఆదిమ కాలములో,
ఈ నిబంధ్నలు చదయబడినప్ుపడు, ఇశారయియలీయులను తన ప్ాతయద కమైన జ్నముగా దదవుడు ఇంకా
గ్ుర్శతంచలేదు. దానికి బదులుగా, ప్ాతి జ్ఞతి మర్శయు ప్ాతి జ్నాంగ్ములోని ప్ాతి ఒకకర్శకి ఆదాము మర్శయు
నోవాహు ప్ాతినిధ్ుల ై యుండిర్.శ తతఫల్వతంగా, వార్శ విషయంలో సంభ్వించినది వార్శ తదనంతర్ము
ర్ానైయుండిన ప్ాతి మానవుని జీవితానిి ప్ాభావితం చదస్టన
ి ది.
ఈ సార్వతిాక నిబంధ్నలు ఆదిమ కాలములో దదవుని ర్ాజ్య కార్యనిర్ావహకము యొకక అవసర్మును
తీర్ాుయి. దదవుడు సమసత మానవాళ్లతో ఎలో ప్పటికని
ి కల్వగశయుండు తన సంబంధ్మును ఆధీనంలో ఉంచిన
అతయంత మౌల్వక ఏర్ాపటో ను నలకొల్వపన సమయం ఇదద.
దదవుడు ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నతో మొదలుపటిర , ఆ తర్మవాత నోవాహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నతో
పాటు సార్వతిాకమైన ఈ నిబంధ్నలను కాలకరమానుసార్మన
ై వర్మస కరమంలో ప్ర్శశీల్వంచి చూదాేము. దదవుడు
ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్నను గ్ూర్శు మొదట యోచించుదాము.

ఆదాము
మనకందర్శకి తల్వస్టిన విధ్ంగా, ఆదాము, దదవుడు సృజంచిన మొదటి మానవుడై యుండను, గ్నుక
మనము దదవుడు ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను గ్ూర్శు చప్ుపకొనునప్ుపడు, మనము మానవ చర్శతాను
గ్ూర్శు తలంచడానికి సాధ్యమన
ై మునుముందటి కాలమును ప్ాసత ావిసుతనాిమని అర్ా ం. దదవుడు ఆదాముతో
చదస్టన
ి నిబంధ్నను గ్ూర్శున బెబి
ై లు బో ధ్ మానవ జీవితమునకు అతయంత మౌల్వకమైన లేక మూలాధార్మైన
ప్ర్శమాణములపై దాని దృషిరని కేందీాకర్శంచుచునిదని మనము కనుగొనడంలో ఆశుర్యమేమియు లేదు.
ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్న ఆదికాండములోని మొదటి మూడు అధాయయాలలో గ్ల సృషిరని
గ్ూర్శున వివర్ణాతుక వృతాతంతములలో కనబడుచునిది. ఇదద సమయంలో, దదవుడు అబాాహాముతో
విధ్ుయకత మైన ఒక నిబంధ్న చదశాడనంటే కొందర్మ కైసతవులు సముతించర్ని మనము పతర్ొకనవలస్టియుంటుంది.
ఇటిర విశావసులలో అనేకమంది వార్శ దృకపథాలకు “నిబంధ్న” అనే ప్దం వాసత వంగా ఆదికాండము మొదటి
మూడు అధాయయాలలో కనబడదనే వాసత వానిి ఆధార్ం చదసుకొంటార్మ, మర్శయు ఇంకొందర్ైతద దైవ
సంబంధ్మైన నిబంధ్నల పాాథమిక ర్ూప్ుర్ేఖ్లు ఈ అధాయయాలలో కనబడవని కూడా తర్శకసాతర్మ.
అయినప్పటికిని, దదవుడు మానవ జ్ఞతికి ప్ాతినిధియిై యుండిన అబాాహాముతో వాసత వంగా ఒక నిబంధ్నను
చదశాడని మూడు నిదర్ినాలు బలముగా సూచిసుతనాియి. మొదటిది, ఈ పాఠంలోనే మనము తర్మవాత
చూడబో తునిటురగా, దివయమన
ై నిబంధ్నలలోని మౌల్వక అంశాలు ఆదికాండము మొదటి మూడు
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అధాయయాలలో నిజ్ముగా ఉనాియి. దదవుని ఔదార్యము, మానవుని ర్ాజ్భ్కిత, మర్శయు ర్ాజ్భ్కితకని
ి
ర్ాజ్దరా హమునకును సంబంధించిన ప్ర్యవసానములు ఈ మూడు అధాయయాలలో కనబడుతునాియి.
దదవుడు అబాాహాముతో నిబంధ్న చదసుకొనాిడని చప్పడానికి సర్శప్డు ర్మజువు హో షతయ 6:7లో
కలదు. అకకడ ఇలా వాాయబడియునిది:
ఆదాము [లేక “మానవాళ్ల” అని అనువదించవచుు] నిబంధ్న మీర్శనటు
ో వార్మ
నాయిడల విశావస ఘాతకుల ై నా నిబంధ్నను మీర్శయునాిర్మ (హో షతయ 6:7).
ఈ వాకయభాగ్ము ఆదాము ఏదను తోటలో చదస్టిన పాప్ముతో ఇశారయియలీయుల పాపిషర త
ి నమును
పల లుుచునిది, మర్శయు ఈ ర్ండు విషయాలు నిబంధ్నను ఉలో ంఘిసత ునాియని చప్ుపతునిది. ఆదాము
ఏదను తోటలో ఉలో ంఘించినటేో , ఇశారయియలు నిబంధ్నను ఉలో ంఘించినది.
దదవుడు ఆదాముతో నిబంధ్న చదశాడని చప్పడానికి గ్ల మూడవ ర్మజువు ఆదికాండము 6:18లో
కనబడుతునిది. వాసత వంగా “నిబంధ్న” అనే ప్దం బెైబిలులో కనబడుతుని మొటర మొదటి
వాకయభాగ్మైయుని ఆది 6:18లో, దదవుడు నోవహుతో ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:
నీతో నా నిబంధ్న స్టిార్ప్ర్చుదును (ఆది. 6:18).
ఈ వాకయభాగ్ము భావగ్ర్శభతమైనదై యునిది ఎందుకనగా, “నీతో . . . స్టిార్ప్ర్చుదును” అని
అనువదింప్బడిన ప్దజ్ఞలము సామానయంగా ఒక నిబంధ్నను “మొదలుపటురటకు” లేక “చొర్వ చూప్ుటకు”
అని కాదు కాని అదివర్కే చదయబడిన నిబంధ్నను “ర్ూడిప్ర్చుటకు” అని అర్ా మిసుతంది. నోవహుతో
చదయబడిన నిబంధ్న అదివర్కే చదయబడిన నిబంధ్న, అనగా ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్న యొకక
నిశుయతగా నివేదింప్బడింది.
దదవుడు ఆదాముతో చదస్టన
ి దవ
ై సంబంధ్మైన ఒప్పందమును మనము “నిబంధ్న” అని పిల్వచినా
పిలువకపల యినా, దదవుడు ఆదాముతో పావనమైన సంబంధ్ం కల్వగశయుండననియు, ఆదాము మానవ జ్ఞతి
అంతటికి ప్ాతినిధియిై యుండననియు సపషరంగా తల్వయుచునిది. దదవుడు మానవ జ్ఞతితో కల్వగశయుండిన
సంబంధ్ము యొకక అతయంత మూలాధార్మైన లక్షణములను సాాపించడమనేది ఆదాముతో చదయబడిన ఈ
ఏర్ాపటు లేక నిబంధ్న యొకక ప్ాధానాంశమై యుండినది మర్శయు ఈ హేతువునుబటిర , మనము దానిని
మూలాధార్ముల నిబంధ్న అని పిలువవచుు. ఈ నిబంధ్నలో, దదవుడు జీవితమునకు మూలాధార్మైన
నమూనాలను ఈ లోకంలో జీవిసుతని సమసత మానవుల కొర్కు ఏర్ాపటుచదశాడు. ఆదాము మర్శయు హవవ
ర్ాజ్సముగ్ల మర్శయు యాజ్కతవముగ్ల పల ల్వకలుగా, ఆయన ర్ాజ్యమును భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు
వాయపింప్జ్ేసత ూ దదవుని స్టతవించడానికి అభిషతకింప్బడిర్.శ వార్మ ప్ర్రక్షింప్బడా్ర్మ కాని విఫలులయాయర్మ. వార్మ
తమ తిర్మగ్ుబాటుతనమును బటిర శరమనొందార్మ, కాని నిర్రక్షణ వార్శముందుంచబడింది. దదవుడు ఆదాముతో
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చదస్టన
ి నిబంధ్న మానవులు దదవునితో కల్వగశయుండగ్ల సంబంధ్ముల యొకక అభీషరమైన ప్ర్శధ్ులను
ఎలో ప్పటికీ నియమించినదని సంక్షిప్తంగా చప్ుపకొనవచుు. అది మనము ఆయన ర్ాజ్యములో వహించాల్విన
పాతాల ప్ునాదులను నలకొల్వపనది.

నోవహు
దదవుడు నోవహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్న, ర్ండవ సార్వతిాక నిబంధ్నయిై యునిది. ఈ నిబంధ్నను గ్ూర్శు
ఎంతో చప్ుపకొనవచుు, కాని ప్ాసత ుతానికి కేవలము బెైబిలు ఉదంతములో అగ్రసా ానం వహించు కొనిి మర్శ
ఎకుకవ పాాముఖ్యమన
ై విషయాలను మేము మీకు ప్ర్శచయం చదసత ాము. నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్న
దదవుని ర్ాజ్యములోని పాాచీన కాలములో కూడా సాాపింప్బడి సమసత మానవాళ్ల ఎదుర్ొకను కొనిి మౌల్వక
విషయాలకు సంబంధించినదై యుండినది.
దదవుడు నోవహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్న ఆదికాండములోని ర్ండు అధాయయాలలో, ఆది. 6వ మర్శయు 9వ
అధాయయాలలో పతర్ొకనబడింది. ఆది. 6:18లో దదవుడు స్టలవిచిున మాటలు వినండి:
అయితద నీతో నా నిబంధ్న స్టిార్ప్ర్చుదును; నీవును నీతోకూడ నీ కుమార్మలును నీ
భార్యయు నీ కోడండుాను ఆ ఓడలో ప్ావశి
ే ంప్వల ను (ఆది. 6:18).
మనమిదివర్కే పతర్ొకనినటు
ి నిబంధ్న దాని స ంత పాాముఖ్యతగ్లదై
ో , దదవుడు నోవహుతో చదస్టన
ప్ూర్శతగా ఒక కొరతత నిబంధ్న కాదు. అది వాసత వంగా సువయవస్టిాతమైన ఏర్ాపటెై యుండను, అనగా, దదవుడు
ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్న లేక ఏర్ాపటును బలప్ర్చుచుండినది.
దదవుడు నోవాహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలో నొకికవకాకణింప్బడిన విషయమేమిటి? ఈ ప్ాశికు
సమాధానం మనకు జ్లప్ాళయం తర్మవాత అనగా, దదవుడు వాసత వంగా నోవహుతో తన నిబంధ్నను చదస్టన
ి
సందర్భములో దొ ర్మకుతుంది. ఆది. 9:9-11లో ఈ నిబంధ్న ఉదంతమును మనము చదవవచుు:
ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతర్ము మీ సంతాన ముతోను మీతోకూడనుని ప్ాతి
జీవితోను, . . . సమసత భ్ూజ్ంతువులతోను నా నిబంధ్న స్టిార్ప్ర్చుచునాిను. . .
భ్ూమిని నాశనము చదయుటకు ఇకను జ్లప్ావాహము కలుగ్దని ప్ల్వకను (ఆది. 9:911).
మనమికకడ గ్మనించుచునిటురగా, దదవుడు నోవహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్న ఆనాటి నుండి ప్ాతి జీవిని
కొనిి చాలా ముఖ్యమైన ర్రతులలో ప్ాభావితం చదస్టింది.
సృషిర కరమములో సుస్టిార్తను గ్ూర్శున అభ్యమియయడానికి నోవహు నిబంధ్న ప్ావశ
ే పటర బడింది
మర్శయు ఈ హేతువునుబటిర యియ ఈ నిబంధ్న సుస్టిార్తను గ్ూర్శున నిబంధ్న అని యుకత ముగా పిలువబడింది.
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మీర్మ జ్ఞాప్కం చదసుకొనుచునిటుర, నోవహు మర్శయు అతని కుటుంబము ఓడలో నుండి బయటికి
వచిునప్ుపడు, మానవ జ్ఞతి పాప్ము ప్టో చూప్ుచుండిన ఉనుుఖ్తను దదవుడు అంగరకర్శంచాడు, గ్నుక తన
ర్ాజ్యము యొకక సంకలపములు నర్వేర్ుబడగ్ల ఒక దీర్ాకాల్వక వూయహమును బయలుప్ర్చాడనే విషయానిి
మనము ఇంతకు మునుప్టి పాఠంలో నేర్ముకునాిము. ఆది. 8:21-22లో ఇలా వాాయబడియునిది:
ఇక మీదట నర్మలనుబటిర భ్ూమిని మర్ల శపించను. ఎందుకనగా నర్మల
హృదయాలోచన వార్శ బాలయమునుండి చడ్ ది. నేనిప్ుపడు చదస్టన
ి ప్ాకార్ముగా ఇకను
సమసత జీవులను సంహర్శంప్ను. భ్ూమి నిల్వచియునింతవర్కు వదకాలమును,
ో ను ఉండక
కోతకాలమును శీతోషణములును వేసవి శీత కాలములును ర్ాతిాంబగ్ళల
మానవని తన హృదయములో అనుకొనను (ఆది. 8:21-22).
ఈ వూయహమును సాధించడానికి, దదవుడు నోవహుతో తన నిబంధ్నను సాాపిసత ూ, మానవ జ్ఞతి
ప్తనమన
ై ఈ ప్ాప్ంచంలో దాని గ్మయమును చదర్మకొనునటు
ో ప్ాకృతి సుస్టిార్ంగా నిల్వచియుంటుందని వాగాేనం
చదశాడు. ఈ సార్వతిాక నిబంధ్న, ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్న వల నే, సమసత సా లములలోని సమసత జ్నులకు
సకల కాలములయందు వర్శతంచు మానవుల ఉనికి కొర్కన
ై పాాథమిక వయవసా లను సాాపించింది.
దదవుడు తన ర్ాజ్యమునకు సంబంధించిన పాాథమిక కరమమును ఎలా నలకొలాపడర , ఆయన ఆదాము
మర్శయు నోవహుతో చదస్టికొనిన నిబంధ్నల దావర్ా తన ర్ాజ్యమునకు సంబంధించిన సంకలపములను ఎలా
సాధించాడర మనము తలుసుకొనాిము, గ్నుక ఇప్ుపడు మన దృషిరని పాత నిబంధ్న ఇశారయియలు ప్ాధాన సాానం
వహించిన ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున కాలము వప్
ై ు మళ్లో ంచుదాము.

జ్ఞతీయ నిబంధ్నలు
దదవుని ర్ాజ్యము పాాచీన చర్శతా నుండి దదవుడు తన దృషిరని మర్శ ముఖ్యంగా ఇశారయియలు జ్నాంగ్ముపై
కేందీాకర్శంచిన కాలము వర్కు కొనసాగ్ుచుండగా, దదవుడు మూడు జ్ఞతీయ నిబంధ్నలను సాాపించాడు.
మనము ఈ నిబంధ్నలను “జ్ఞతీయ నిబంధ్నలు” అని యుకత ముగా పిలువవచుు ఎందుకనగా అవి ప్ాతదయకించి
దదవుడదర్పర్చుకొనిన జ్నులుగా ప్ాతదయకించుకొనబడిన ఇశారయియలు జ్నాంగ్ముతో ముడిప్డియునివి. దదవుడు
అబాాహాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నతో మొదలుపటిర , ఆ తర్మవాత ఆయన మోషతతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను, చివర్గా
దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను చర్శుసూ
త , జ్ఞతీయ నిబంధ్నలను మనము కాలకరమానుగ్త కరమములో
చూదాేము.
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అబాాహాము
మొటర మొదటి జ్ఞతీయ నిబంధ్న అబాాహాముతో చదయబడింది, గ్నుక అబాాహాము ఇశారయియలీయుల
పితర్మడుగా గ్ుర్శతంప్బడినాడు. దదవుడు అబాాహాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను గ్ూర్శు మనకు ఆదికాండము 15వ
మర్శయు 17వ అధాయయములో సువిదితమన
ై ఉలేో ఖ్నము మనకు లభిసుతంది. దదవుడు అబాాహాముతో చదస్టిన
నిబంధ్నను గ్ూర్శున వివర్ము మొటర మొదటిసార్శ ఆది. 15:18లో పతర్ొకనబడియునిది.
ఆ దినమందద యిహో వా . . . అబాాముతో నిబంధ్న చదస్టను (ఆది. ఆది. 15:18)
“నిబంధ్న చదస్టను” అనే వయకీతకర్ణము ఒక నిబంధ్న సంబంధ్ము యొకక ఆర్ంభ్మును
సూచించడానికి సామానయ ర్రతియిై యునిది. ఆ మీదట, అనేక సంవతిర్ములు గ్డిచిన పిదప్, దదవుడు తన
నిబంధ్నను గోతా జ్నకునికి సపషరం చదశాడు. ఆది. 17:1-2లో మనము ఈ మాటలు చదువుతాము:
నా సనిిధిలో నడుచుచు నిందార్హితుడవై యుండుము. నాకును నీకును మధ్య నా
నిబంధ్నను నియమించి నినుి అతయధికముగా అభివృదిధ ప ందించదనని అతనితో
చపపను (ఆది. 17:1-2).
దదవుడు అబాాహాముతో ఆదికాండము 15వ అధాయయంలో చదస్టన
ి నిబంధ్నను, ఈ వాకయభాగ్ంలో
“ధ్ుావీకర్శంచాడు” లేక, “సాాపించాడు.” దదవుడు అంతకు మునుప్ు ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను నోవాహుతో
ధ్ుావీకర్శంచిన సందర్భములో మనము ఆది. 6:18లో చూస్టిన ప్దజ్ఞలము కూడా ఇదద.
అబాాహాముతో చదయబడిన నిబంధ్న ముఖ్యమైనదై యుండినది ఎందుకనగా ప్ర్లోక సంబంధ్మైన
ఆయన ర్ాజ్యమును భ్ూమి యందంతటను వాయపింప్జ్ేయడానికి ఇశారయియలు ప్ాజ్లు ప్ాతదయక సాధ్నముల ై
యుండునటు
ో అది వార్శని భ్ూమి మీద నుండిన అనేక జ్నాంగ్ముల నుండి వేర్మప్ర్చినది. అబాాహామునకు
ల కికంప్బడజ్ఞలని సంతానమును మర్శయు ర్ాజ్యమును నిర్శుంచుటకు స ంత భ్ూభాగ్మును వాగాేనము
చదయుట దావర్ా ఈ జ్నాంగ్ము కొర్కు ఒక దర్ినమును కల్వపంచుట ఈ ప్ాకిరయలోని మొదటి మటెర యుండి
ల
నది.
ఈ కార్ణానిిబటిర అబాాహాముతో చదయబడిన నిబంధ్న “వాగాేన నిబంధ్న”గా గ్ుర్శతంప్బడవచుు. ఆది. 15:1821లో ఇలా వాాయబడియునిది:
ఆ దినమందద యిహో వా . . . ఈ దదశమును . . . నీ సంతానమున కిచిుయునాినని
అబాాముతో నిబంధ్న చదస్టను (ఆది. 15:18-21).
ఆది. 17:2లో ఇలా వాాయబడియునిది:

-14వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకక పాామాణిక గ్రంథము

మూడవ పాఠము: దైవికమైన ఒడంబడికలు

నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధ్నను నియమించి నినుి అతయధికముగా అభివృదిధ
ప ందించదనని అతనితో చపపను (ఆది. 17:2).
వాగాేనముల సహితమన
ై ఈ నిబంధ్న దదవుని ర్ాజ్య సంబంధ్ుల ై యుండిన ఇశారయియలు ప్ాజ్లు
కల్వగశయుండిన నిర్రక్షణలనిిటి విషయంలో ఒక శాశవతమన
ై దర్ినమును కల్వగశంచినది.

మోషత
ఇశారయియలు గోతీాకులు ఐగ్ుప్ుతనకు వలసవళ్లో అచుట బానిసతవమును బహు ఘోర్ంగా అనుభ్వించిన
తర్మవాత, దదవుడు వార్శని జ్ఞతీయ నిబంధ్న, మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న అనే ర్ండవ దశకు
తీసుకొనివచాుడు. మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న దదవుడు అబాాహాముతో చదస్టిన నిబంధ్నతో బహు దగ్గ ర్గా
ముడిప్డియుండి, అనేక విషయాలలో అది అబాాహాము నిబంధ్నను మర్శ ఎకుకవగా బలప్ర్చినది. ఏదర ఒకటి
మొతాతనికే కొరతత దిగా మొదలగ్ుచుండిన విషయానిి మోషతయియ చూడలేదు. ఇందుకు ప్ర్సపర్ం విర్మదధ ంగా,
ర్ాజ్యమునకు సంబంధించిన తన స ంత ప్నులకు ఆధార్ంగా, అబాాహాముతో చదయబడిన నిబంధ్నను మోషత
తర్చుగా వినివించుకొనుచుండను. నిర్గ మ. 32:13లో మోషత ఇశారయియలు జ్నాంగ్ము ప్క్షాన దదవునికి
మొర్రపటురచుని విధానమును గ్మనించండి:
నీ స్టతవకుల ైన అబాాహామును ఇసాికును ఇశారయియలును జ్ఞాప్కము చదస్టక
ి ొనుము. నీవు
వార్శతో ఆకాశనక్షతాములవల మీ సంతానము అభివృదిధజ్ేస్టి నేను చపిపన యిీ
సమసత భ్ూమిని మీ సంతానమున కిచుదననియు, వార్మ నిర్ంతర్ము దానికి
హకుకదార్మలగ్ుదుర్నియు వార్శతో నీతోడని ప్ామాణముచదస్టి చపిపతివనను (నిర్గ మ.
32:13).
మోషతతో చదయబడిన జ్ఞతీయ నిబంధ్న అబాాహాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్న సాానములో చదయబడినదనిటుర
మొతాతనికే ఒక కొరతత నిబంధ్నయిై యుండలేదు. కాని విశేషంగా, అది దదవుడు అబాాహాముతో చదస్టన
ి జ్ఞతీయ
నిబంధ్నతో గ్ల సామర్సయము మీద మర్శయు సామర్సయముతోను చదయబడినదై యుండను.
దదవుడు మోషత దావర్ా ఇశారయియలుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను గ్ూర్శున పాాథమిక ర్శకార్మ్ మనకు నిర్గ మ. 1924 అధాయయాలోో కనబడుతుంది. దదవుడు ఇశారయియలీయుల ప్నిండు గోతాములకు చందినవార్శనందర్శని
స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే సమావేశప్ర్చినప్ుపడు, ఆయన వార్శని ఒక జ్నాంగ్ముగా, ర్ాజ్కీయప్ర్ంగా
సమైకయమైయుని ప్ాజ్లనుగా ర్ూపించుచుండను. దదవుని ప్ాజ్లకు మోషత కాలమునకు ముందు నియమ
నిబంధ్నలుండినప్పటికని
ి , ప్ాతి నూతన జ్నాంగ్ము వల నే, చటర ప్ర్మైన ఒక ప్దధ తి, దదశ ప్ాజ్ల జీవితములను
కరమబదధ ం చదయడానికి నిబంధ్నల సముదాయము, ఈ సమయంలో ఇశారయియలుకు అవసర్మైయుండిన ముఖ్య
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విషయాలలో ఒకటెై యుండను. కాబటిర దదశానికి మార్గ దర్ిక సూతామై యుండుటకుగాను దదవుడు ఇశారయియలు
ప్ాజ్లకు ప్ది ఆజ్ా లను మర్శయు నిబంధ్న గ్రంథమునిచాుడు. ఈ కార్ణానిిబటిర , మోషతతో చదయబడిన
నిబంధ్న, నాయయశాసత ర నిబంధ్న అని పిలువబడవచుు.
వాసత వానికి, దదవుడు మోషతతో చదస్టన
ి నిబంధ్న, ఈ నిబంధ్నకు ఇశారయియలు ప్ాజ్లు
సముతించినప్ుపడు, వార్శ నిబదధ త దదవుని నియమమునకు బదుధల ైయుండు ర్ూప్ంగా మార్మనటు
ో సంబంధిత
నియమమును ఎకుకవగా నొకకి వకాకణించింది. నిర్గ మ. 19:7-8లో ఎలా వాాయబడియునిది:
మోషత వచిు . . . యిహో వా తన కాజ్ఞాపించిన ఆ మాటలనిియు వార్శయిదుట
తల్వయప్ర్చను. అందుకు ప్ాజ్లందర్మ యిహో వా చపిపనదంతయు చదస్టద మని
యియకముగా ఉతత ర్మిచిుర్శ (నిర్గ మ. 19:7-8).
కాబటిర ఇశారయియలు ప్ాజ్లతో చదయబడిన ర్ండవ నిబంధ్న మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్నయిై
యుండినదనియు, అది దదవుని నియమమును నొకికవకాకణించినదనియు మనమికకడ గ్మనిసుతనాిము.

దావీదు
ఇప్ుపడు ర్ాజ్న
ై దావీదు వార్శని ఏలుచుండిన కాలములో, ఇశారయియలు ప్ూర్శతగా అభివృదిధచందిన
సమయంలో చదయబడిన నిబంధ్నను మనము చూడాల్వియునిది.
దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న కూడా ఒక జ్ఞతీయ నిబంధ్నయిై యుండినది గ్నుక అది అంతకు
మునుప్ు మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్నతో సనిిహిత సంబంధ్ంగ్లదై యుండినది. 2 దిన. 6:16లో
స లొమోను సపషరంగా తల్వయజ్ేస్టినటుర, దదవుడు దావీదుతో చదస్టిన వాగాేనాలు మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న
ప్టో ప్ాదర్శింప్బడిన విశవసనీయతపై ఆధార్ప్డియుండినవి. అకకడ మనం ఇలా చదువుతాము:
నీవు నాముందర్ నడచినటు
ో గా నీ కుమార్మలును తమ ప్ావర్త న కాపాడుకొని, నా
ధ్ర్ుశాసత రముచొప్ుపన నడచినయిడల ఇశారయియలీయుల స్టింహాసనముమీద
కూర్ముండువాడు నా యిదుట నీకుండకపల డని నీవు నీ స్టతవకుడైన దావీదు అను నా
తండిాతో స్టలవిచిునమాట, ఇశారయియలీయుల దదవా యిహో వా, దయచదస్టి నర్వేర్ముము
(2 దిన. 6:16).
దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న అంతకు మునుప్ు ఇశారయియలు జ్నాంగ్ముతో చదయబడిన నిబంధ్నల
ఆధార్ంగా చదయబడింది.
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దదవుడు ఈ నిబంధ్నను దావీదు జీవితంలో విధ్ుయకత ంగా ఎప్ుపడు సాాపించాడర మనకు ఖ్చిుతంగా
తల్వయదు, కాని దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్నలోని విషయాలను కీర్తనలు 89 సువిదితంగా విశదప్ర్చు ఒక
వాకయభాగ్మైయునిది. కీర్తనలు 89:3-4లో దదవుడు దావీదుకిచిున వాగాేనము ఈ విధ్ంగా ఉనిది:
నేను ఏర్పర్చుకొనినవానితో నిబంధ్న చదస్టియునాిను,“నితయము నీ సంతానమును
స్టిార్ప్ర్చదను, తర్తర్ములకు నీ స్టింహాసనమును సాాపించదనని” చపిప, నా
స్టతవకుడైన దావీదుతో ప్ామాణము చదస్టియునాిను (కీర్తనలు 89:3-4).
దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న దాని దృషిరని ఇశారయియలు ర్ాజ్తవముపై కేందీాకర్శంచినదని ఈ
వాకయభాగ్ము సూచించుచునిది. లేదా ఇంకా కొంచం నిర్శేషరంగా చప్ుపకొంటే, అతని సంతానము ఎలో ప్ుపడు
ఇశారయియలు ప్ాజ్లను ప్ర్శపాల్వంచు ర్ాజ్వంశమై యుండునని అది దావీదునకు వాగాేనమిచిునది. దదవుని
ప్ాజ్లపై దావీదు ర్ాజ్న
ై ప్ుపడు, ఇశారయియలును ఆయన ఒక సామాాజ్యముగా చదయుట దావర్ా వార్శని
ఆశీర్వదించాడు, అనగా, ఆయన వార్శని ర్ాజ్ఞయభివృదిధకి సంబంధించిన ఒక ఉనితమన
ై సాాయికి
తీసుకొనివళ్ీోడు. ఈ జ్ఞతీయ ఆశీర్ావదమునకు సంబంధించిన భ్విషయతు
త ను సాధించడానికి, ర్ాజుల యొకక
శాశవతమన
ై పార్ంప్ర్యము, అనగా ర్ాజ్వంశమును గ్ూర్శున సుస్టిార్తను దదవుడు వాగాేనం చదశాడు. కాబటిర
దదవుడు దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను మనము, ర్ాజ్తవమును గ్ూర్శున నిబంధ్న అని పిలువవచుు.

కొరతత ఒడంబడిక
మనకిప్ుపడు సార్వతిాక మర్శయు జ్ఞతీయ నిబంధ్నలను గ్ూర్శున ఒక పాాథమిక అవగాహన
లభించింది గ్నుక, దదవుని ర్ాజ్యము యొకక చివర్శ దశకు అనగా, కొరతత నిబంధ్నకు నాయయసూతాంగా
ఉప్కర్శంచు నిబంధ్నను గ్ూర్శు ఆలోచన చదదే ాము.
మనమిదిర్కే తలుసుకొనిన ఐదు నిబంధ్నలతోపాటు, పాత నిబంధ్న ప్ావకత లు దదవుని ర్ాజ్యము
యొకక చివర్శ దశలో చదయబడద ఒక కొరతత నిబంధ్నను గ్ూర్శు తల్వపార్మ. ఆ నిబంధ్న దానికి ముందుగా
చదయబడిన ఏ నిబంధ్న కంటెను గొప్పదై యుండునని వార్మ ప్ాకటించార్మ.
ఈ కొరతత నిబంధ్న బెైబిలులో అనేక చోటో పతర్ొకనబడియునిది, కాని యిర్రుయా 31 మర్శయు
యిహెజ్ేకలు 37 అతయంత పాాముఖ్యమైన వాకయభాగ్ముల య
ై ునివి. ఈ “కొరతత నిబంధ్న”ను గ్ూర్శు యిర్రుయా
31:31 ఇలా స్టలవిసుతనిది:
ఇదిగో నేను ఇశారయియలువార్శతోను యూదావార్శతోను కొరతత నిబంధ్న చదయు దినములు
వచుుచునివి; ఇదద యిహో వా వాకుక (యిర్రుయా 31:31).
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మర్శయు అనేక సందర్ాభలలో, ఇది సమాధానమునకు సంబంధించిన ఒక శాశవతమైన నిబంధ్నయిై
యునిదని ఇదద నిబంధ్నను గ్ూర్శు ప్ావకత యిన
ై యిహెజ్ేకలు ప్ావచించాడు. యిహె. 37:26లో ఇలా
వాాయబడియునిది:
నేను వార్శతో సమాధా నార్ా మన
ై నిబంధ్న చదస్టదను, అది నాకును వార్శకిని నితయ
నిబంధ్నగా ఉండును. నేను వార్శని స్టిార్ప్ర్చదను, వార్శని విసత ర్శంప్జ్ేస్టి వార్శమధ్య నా
ప్ర్శశుదధ సా లమును నితయము ఉంచదను (యిహె. 37:26).
కైసతవులందర్శకి తల్వస్టిన విధ్ంగా, యియసు ప్ాభ్ువు ప్ాభ్ుర్ాతిా భోజ్న సమయంలో ప్ల్వకిన మాటలను
పౌలు కొర్శంథీయులకు జ్ఞాప్కం చదస్టన
ి ప్ుపడు సమాధానార్ా మైన ఈ నితయ నిబంధ్న కీస
ర త ునందు నర్వేర్శందనే
విషయానిి ఆయన సపషరంగా తల్వయజ్ప్పడు. ప్ాభ్ువు ప్ల్వకిన మాటలను పౌలు 1 కొర్శంథీ. 11:25లో ఇలా
ర్చించాడు:
ఆయన పాతాను ఎతిత కొని యిీ పాతా నా ర్కత మువలననన
ై కొరతత నిబంధ్న; మీర్మ
దీనిలోనిది తాాగ్ునప్ుపడలో ననుి జ్ఞాప్కము చదస్టికొనుటకై దీనిని చదయుడని చపపను (1
కొర్శంథీ. 11:25).
కీరసత ునందల్వ ఈ కొరతత నిబంధ్న దావర్ా, దదవుడు తన ర్ాజ్యముపై దాని కడప్టి దశలో నాయయపాలన
చదయుచునాిడు, దీనిని మనము కొరతత నిబంధ్న యుగ్మని పిలుసుతనాిము. దదవుడు పాాచీన కాలములో
సాాపించి ఇశారయియలు జ్నాంగ్ము దావర్ా బలప్ర్చినవి అనగా, తన ర్ాజ్యమునకు సంబంధించిన లక్షయములను
సాధించునటు
ో ఆయన తన ప్ాజ్లను ప్ర్శపాల్వంచడానికి ఒక నాయయసూతాంగా ఉప్కర్శంచడానికి కొరతత నిబంధ్న
ర్ూప ందించబడింది. ఈ హేతువునుబటిర యియ, ఇది నర్వేర్మప నిబంధ్న అని ఉతత మంగా ప్ర్శగ్ణింప్బడుతునిది.
నర్వేర్మప సంబంధ్మైన ఈ నిబంధ్న దదవుడు తన ప్ాజ్ల దదశబహిషకర్ణను అంతంచదస్టి తన
ర్ాజ్యమును భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు విసత ర్శంప్జ్ేస్టన
ి తర్మణంలో వార్శని నియంతిాంచడానికి ఉదదేశింప్బడింది.
కొరతత నిబంధ్న దదవుడు తన ప్ాజ్లను క్షమింప్బడి, మర్శయు విమోచింప్బడి, ఆయనను తప్పకుండా స్టతవించు
ప్ూర్శత అధికార్మియయబడిన జ్ఞతిగా ర్ూపాంతర్ము చందించు నిబదధ తగ్లదైయునిది. ప్ావకత యిన
ై యిర్రుయా
ఈ ర్ూపాంతర్మును యిర్రుయా 31:31-34లో వర్శణసత ుని విధానానిి గ్మనించండి:
ఇదిగో నేను ఇశారయియలువార్శతోను యూదావార్శ తోను కొరతత నిబంధ్న చదయు దినములు
వచుుచునివి; ఇదద యిహో వా వాకుక. . . ఈ దినముల న
ై తర్మవాత నేను
ఇశారయియలువార్శతోను యూదావార్శతోను చదయబో వు నిబంధ్న యిదద, వార్శ
మనసుిలలో నా ధ్ర్ువిధి ఉంచదను, వార్శ హృదయముమీద దాని వాాస్టదను; నేను
-18వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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వార్శకి దదవుడనై యుందును వార్మ నాకు జ్నులగ్ుదుర్మ. వార్మ మర్శ ఎనిడును
యిహో వాను గ్ూర్శు బో ధ్నొందుదము అని తమ ప ర్మగ్ువార్శకగ
ి ాని తమ
సహో దర్మలకుగాని ఉప్దదశము చదయర్మ; నేను వార్శ దర షములను క్షమించి వార్శ
పాప్ములను ఇక ననిడును జ్ఞాప్కము చదస్టికొనను గ్నుక అలుపలేమి ఘనులేమి
అందర్మను ననిర్మగ్ుదుర్మ; ఇదదయిహో వా వాకుక (యిర్రుయా 31:31-34).
గ్నుక మనము దీనికి ముందటి పాఠంలో నేర్ముకొనినటు
ో , దదవుని ర్ాజ్యము యొకక ర్ాకడకు
సంబంధించిన చివర్శ స్టిాతి మూడు దశలలో చోటుచదసుకొంటుంది. కీరసత ు యొకక ఇహలోక ప్ర్శచర్య మర్శయు
ఆయన అప సత లులు చదస్టిన ప్నుల దావర్ా దానికి పాార్ంభోతివము గావింప్బడింది. అది ఇప్ుపడు మన
కాలములో కొనసాగ్ుచునిది, మర్శయు సమసత ము సమాప్త మయియయ తర్మణంలో కీరసత ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు అది
దాని ప్ర్శప్ూర్ణ స్టిాతికి చదర్మకొంటుంది. కొరతత నిబంధ్నను దదవుడు సాాపించిన విధానానిి అర్ా ం చదసుకోడానికి,
ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున కొరతత నిబంధ్నలోని ఈ మూడు దశలను జ్ఞాప్కం చదసుకొనడం అవశయకమైయునిది.
వేర్ేవర్మ విధానములలో, కొరతత నిబంధ్న యొకక ప్ర్శణామాలు సహితం మూడు దశలలో
చోటుచదసుకొనుచునివి. కీస
ి ర్ూపాంతర్రకర్ణములు
ర త ు మొదటిసార్శ వచిునప్ుపడు, కొరతత నిబంధ్న కలుగ్జ్ేస్టన
వాటి ప్ాభావానిి చూపించడం మొదలయియంది. కైసతవ సంఘ చర్శతా యందంతటను అవి కొనసాగ్ుచునే
యునివి. కాని కొరతత నిబంధ్న యొకక కడప్టి వాసత వము కీస
ర త ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు మాతామే జ్ర్మగ్ుతుంది.
ఆ దినము వచిునప్ుపడు, కొరతత నిబంధ్న దదవుని నిబంధ్నలకు సంబంధించిన చర్శతా అంతటి ప్ూర్శత
నర్వేర్పవుతుంది. ఆదాము, నోవహు, అబాాహాము, మోషత మర్శయు దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న
నియంతాణల వనుక నుని దదవుని సంకలపములను స్టిదధ ంి ప్జ్ేసత ుంది.
దదవుడు చర్శతా యందంతటను తన ర్ాజ్యమును నాయయపాలన చదయడానికి నిబంధ్నలు సాధానముల ై
యునివని తలుసుకొనిన తర్మవాత, ఇక మూడవ అంశానిి చూదాేము: నిబంధ్నల చైతనయ విజ్ఞానము.
దదవునికి మర్శయు ఆయన ప్ాజ్లకు మధ్య ప్ర్సపర్ము ప్ాభావము చూపిన ప్నులను ఒకొకకక నిబంధ్న ఎలా
నియంతిాంచింది?

నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలములు
ఈ ప్ాశిలకు సమాధానం చప్పకమునుప్ు, ఒక ముఖ్య విషయానిి మనము
చప్ుపకొనవలస్టియునిది. అదదమనగా, దదవుడు తన నిబంధ్నల విషయంలో లాంఛనపాాయంగా ప్ావేశించిన
లేక వాటిని ధ్ుావీకర్శంచిన క్షణాలతో కొనిి వాకయభాగాలు ఎకుకవ ప్ాతయక్షంగా వయవహర్శసత ాయి మర్శయు ఈ
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వాకయభాగాలు ఒకొకకక నిబంధ్నను గ్ూర్శున నిర్శేషరమైన వకాకణింప్ుపై ఎకుకవ శరదధ చూపిసత ాయి. కాని ఈ
వకాకణింప్ులను మించినవైయుని, నిబంధ్న జీవితమునకు సంబంధించిన ప్ర్శణామశీలములను గ్ూర్శు
యింకా ఎకుకవ నేర్ముకొనవచుు.
ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్న లోకము ప్ుటిర నప్ుపడు సాాపింప్బడిన కొనిి ఆధార్భ్ూతమన
ై
నమూనాలను ఉదాాటించినది. నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్న ప్ాకృతి యొకక సుస్టిార్తను ఉదాాటించినది.
అబాాహాముతో చదయబడిన నిబంధ్న దదవుని వాగాేనమును తవర్శతం చదస్టినది. మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న
దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును ఉదాాటించినది. దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న దావీదుకు సంబంధించిన
ర్ాజ్వంశమును దదవుడు ప్ాతదయకించి ఏర్పర్చుకొనిన ర్ాజ్తవముగ్ల కుటుంబమని ప్ాముఖ్ంగా ప్ాకటించినది.
మర్శయు కొరతత నిబంధ్న నర్వేర్మపను ఉదాాటించినది. కాని ఈ ఉదాాటన నిబంధ్న జీవితమును గ్ూర్శు
సమగ్రమన
ై వర్ణనలు కావు; అవి కేవలము కొనిి ప్ాధానాంశములను తల్వయజ్ేయవచుు. నిబంధ్న జీవితము
యొకక ప్ర్శణామశీలములను గ్ూర్శున నిండన
ై దృశయమును చూడాలంటే, దదవునితో చదయబడిన నిబంధ్న
జీవితము పతర్ొకనబడిన ఈ ఉదాాటనల కంటె ఎంతో ఎకుకవ విషయం కల్వస్టియునిదని మనము గ్ుర్శతంచాల్వ.
ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్ననుబటిర దదవునితో ఉండిన సంబంధ్ం కేవలము మూలాధార్మైన
విషయాలను గ్ూర్శునదై యుండలేదు. నోవహు కాలంలో, మానవజ్ఞతి మర్శయు దదవునికి మధ్య ఉండిన
ప్ర్సపర్ ప్ాభావం ప్ాకృతి సుస్టిార్తను మించినదై యుండినది. అబాాహాము కాలములో దదవునితో ఉండిన
సంబంధ్ం వాగాేనము కంటె ఎనోి ఎకుకవ విషయాలకు అవసర్ం కల్వపంచినది. మోషత శకమును దదవుడు తన
ధ్ర్ుశాసత రమును దృషిరలో ఉంచుకొనిన దానిని మించి నియంతిాంచాడు. దావీదు శకములో, దావీదు యొకక
ర్ాజ్వంశమును మించిన దృషిరకోణంతో దదవుడు తన ప్ాజ్లతో దగ్గ ర్ సంబంధ్ం కల్వగశయుండను. కొరతత
నిబంధ్నలో దదవునితో కూడా నుండు జీవితం దాని నర్వేర్మప సూచించు ఉదాాటన కంటె ఎకుకవ సంకిోషరమన
ై ది.
నిబంధ్న జీవితమును మనము అనేవషిసత ుండగా, దవి
ై కమైన నిబంధ్నలనిియు ఒకే పాాథమిక
ఏర్ాపటును, ప్శిుమ ఆస్టియాలోని సుజ్ర్న్
ై -వసిల్ టీాటిస్ లో మనమిదివర్కే చూచిన మూడింతల
నిర్ాుణమును అనుసర్శంచుచునివనే విషయానిి మనము తలుసుకొంటాము. దదవునితో గ్ల నిబంధ్నలో
జీవించుటను గ్ూర్శున ప్ర్శణామశీలకములు దదవుని ఔదార్యమును, మానవుల ర్ాజ్భ్కిత యొకక అవసర్తను,
మర్శయు మానవులు ప్ాదర్శించిన ర్ాజ్భ్కిత మర్శయు ర్ాజ్దరా హము యొకక ప్ర్యవసానములను ఎలో ప్ుపడు
కల్వగశయుండినవి.
పాత నిబంధ్న యొకక ప్ర్శణామశీలకములను విప్పడానికి, ప్ాతి ఒకక పాత నిబంధ్నలో ఈ మూడు
అంశములు ఎలా కనబడుతునాియో మనము చూసాతము. మొదటిగా, మనము పాాచీన సార్వతిాక
నిబంధ్నలను చూసాతము. ర్ండవదిగా, దదవుడు పాత నిబంధ్న ఇశారయియలుతో చదస్టన
ి జ్ఞతీయ నిబంధ్నలలో ఈ
ప్ర్శణామశీలకములను మనము చూసాతము. మర్శయు మూడవదిగా, ఈ ప్ర్శణామశీలకములు కీరసత ునందల్వ కొరతత
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నిబంధ్నలో నివేదింప్బడిన విధానమును మనము చూసాతము. మొదటిగా, పాాచీన సార్వతిాక నిబంధ్నలను
చూదాేము.

సార్వతిాక నిబంధ్నలు
పాాచీన చర్శతా కాలములో దదవుడు అదాముతో మూలాధార్ములను గ్ూర్శున నిబంధ్నను, మర్శయు
నోవహుతో సావభావిక సుస్టిార్తను గ్ూర్శున నిబంధ్నను సాాపించాడు. కాని ఈ నిబంధ్నల కింర ద కొనసాగశన
జీవితం విసత ృతమన
ై శేణ
శ దయ
ై ుండినది, మర్శయు ఈ విషయాలను దదవుని
ర ులు గ్ల విషయాలు కూడా చదర్న
ఔదార్యము, మానవ ర్ాజ్భ్కిత, మర్శయు మానవుల ర్ాజ్భ్కిత మర్శయు ర్ాజ్దరా హమునకు సంబంధించిన
ప్ర్యవసానములను అంశముల కిరంద ఎర్రని అక్షర్ములతో కోరడీకర్శంచవచుు. పాాచీన కాలమునాటి ఒకొకకక
నిబంధ్న విషయంలో ఇది ఎలా వాసత వమో, మనము కుోప్త ంగా తలుసుకుందాము — మొదటిగా, ఆదాముతో
చదయబడిన నిబంధ్న, ఆ తర్మవాత నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నను చూదాేము.

ఆదాము
మొటర మొదటిగా, తొల్వ స్ట్త ర మర్శయు ప్ుర్మషుని ప్టో , వార్మ పాప్ము చదయక మునుపత, దదవుడు ఎంతో
ఔదార్యమును కనుప్ర్చాడు. ఆయన మానవాళ్ల నిమితత ం, అలో కలోోలంగా ఉండిన ప్ర్శస్టా తి
ి లో నుండి తీస్టి
చూడముచుటెైన మర్శయు వినస ంపైన కరమములో లోకమును స్టిదధం చదశాడు. ఆయన వైభ్వోపతతమైన
ప్ర్దస
ై ును ర్ూప ందించి ఆదామును మర్శయు హవవను అకకడ ఉంచి, వార్శకి సకల
ప్ాతయద కాధికార్ములనిచాుడు. దయగ్ల ఈ కార్యములు దదవుడు మానవ జ్ఞతితో చదస్టన
ి మొదటి నిబంధ్న
ఏర్ాపటుకు మార్గ మును స్టిదధంచదశాయి.
ర్ండవ సాానంలో, ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్న కూడా మానవుల నుండి విశావసపాతామును
కోర్శనది. ఆదాము మర్శయు హవవ ఆయన పల ల్వకలుగా ఆయనను స్టతవించవల నని కోర్మటతోపాటు, మంచిచడ్ ల
తల్వవినిచుు వృక్షముతో దదవుడు వార్శ వాగాేనపాలనను ప్ర్రక్షించాడు. ఆది. 2:16-17లో ఆయన వార్శకి ఈలాగ్ు
ఆజ్ఞాపించాడు:
ఈ తోటలోనుని ప్ాతి వృక్ష ఫలములను నీవు నిర్భ్యంతర్ముగా తినవచుును;
అయితద మంచి చడ్ ల తల్వవినిచుు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు (ఆది. 2:16-17).
ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్న కాలములోని నిబంధ్న జీవితము నిమితత ం మానవ సావమిభ్కిత
సాక్షాతు
త గా అగ్తయమైయుండినది.

-21వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకక పాామాణిక గ్రంథము

మూడవ పాఠము: దైవికమైన ఒడంబడికలు

మూడవ సాానంలో, ఆదాము మర్శయు హవవ ప్ాదర్శించిన ర్ాజ్భ్కిత మర్శయు ర్ాజ్విదరా హమును
గ్ూర్శున ప్ర్యవసానములుండినవి. వార్మ ర్ాజ్విదరా హుల ై నిషతధింప్బడిన ఫలమును తినిన యిడల దాని
ప్ర్యవసానములను అనుభ్వించాల్వి ఉంటుందని దదవుడు ఆదాము మర్శయు హవవకు సుసపషరంగా
తల్వయజ్ప్పడు. ఆది. 2:17లో దదవుడు ఆదాము మర్శయు హవవకు ఇలా స్టలవిచాుడు:
నీవు వాటిని తిను దినమున నిశుయముగా చచుదవు (ఆది. 2:17).
దాని అంతర్ాభవానిిబటిర , ఆదాము మర్శయు హవవ ఈ ప్ర్రక్షలో నగశగ, దదవుని స్టతవిసూ
త ఆయన
ర్ాజ్యమును వాయపింప్ జ్ేస్టియుండినటో యితద, వార్మ బహు గొప్పగా ఆశీర్వదింప్బడినవార్ై యుందుర్మ.
కాబటిర , దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్ననుబటిర ఆదాము దదవునితో కల్వగశయుండిన నిబంధ్న సంబంధ్ంలో
ర్ాజ్భ్కిత మర్శయు ర్ాజ్విదరా హమునకు సంబంధించిన ప్ర్యవసానములు సహితం చదర్శయుండినవి. ఆదాము
మర్శయు హవవ విషయంలో ఏదదది వాసత వమై యుండినదర అది వార్శ సంతానము విషయంలో కూడా
వాసత వమన
ై దై యుండినది. దదవునితో కూడా కొనసాగ్ుచుండిన జీవితంలో దదవుని ఔదార్యము, మానవ
సావమిభ్కిత, మర్శయు సంబంధిత ప్ర్యవసానములు కల్వస్టియుండినవి.

నోవహు
దదవుడు ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నతోపాటు, ఈ మూడు నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకముల విషయంలో
ఆయన నోవహు మర్శయు అతని సంతానముతో సహితం సంబంధ్ంగ్లవాడై యుండను. మొదటిగా, దదవుని
ఔదార్యము నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నకు మార్గ మును స్టిదధం చదస్టన
ి ది. దదవుడు తన నీతిమంతమన
ై
నాయయము చొప్ుపన మానవ జ్ఞతిని నాశనము చదయాలని నిశుయంగా తీర్ాునించుకొనినప్ుపడు, నోవహును
మర్శయు అతని కుటుంబమును ర్క్షించాలని కూడా ఆయన తీర్ాునించుకొనాిడు. ఆది. 6:8లో ఇలా
వాాయబడియునిది:
అయితద నోవహు యిహో వా దృషిరయందు కృప్ ప ందినవాడాయిను (ఆది. 6:8).
దదవుడు నోవహు మర్శయు అతని కుటుంబము ప్టో ఎంతో దయను ప్ాదర్శించాడు.
ర్ండవదిగా, నోవహు దదవుని యిడల సావమిభ్కితని చూపించాలని ఆయన ఆశించాడు. అతడు ఓడను
నిర్శుంచి సకల జ్ంతువులను పల గ్ుచదయాలని ఆజ్ఞాపించాడు. నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నతో,
అతనికియయబడిన బాధ్యత ఎంత దగ్గ ర్శ సంబంధ్ం గ్లదైయునిదర ఆది. 6:18-19లో గ్మనించండి. అకకడ ఇలా
చదువుతాము:
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అయితద నీతో నా నిబంధ్న స్టిార్ప్ర్చుదును; నీవును . . . ఆ ఓడలో ప్ావేశింప్వల ను.
మర్శయు నీతోకూడ వాటిని బాదికించి యుంచుకొనుటకు సమసత జీవులలో, అనగా
సమసత శర్రర్మలయొకక ప్ాతి జ్ఞతిలోనివి ర్ండదస్టి చొప్ుపన నీవు ఓడలోనికి తదవల ను;
వాటిలో మగ్దియు ఆడుదియు నుండవల ను (ఆది. 6:18-19).
నోవహు తన కుటుంబముతో కూడా ఓడలోనికి ప్ావశి
ే ంచి, అతనితో కూడా జ్ంతువులను తీస్టికొనివచిు
వాటిని బాతికించి యుంచుకొనాల్విన బాధ్యతగ్లవాడై యుండను. జ్లప్ాళయం తర్మవాత కూడా, మానవజ్ఞతి
దదవుని సవర్ూప్ముగా వహించాల్విన పాతాను నర్వేర్ాుల్విన బాధ్యతను నోవహు చదప్టారలని
దదవుడుప్ునర్మదాాటించాడు. ఇతర్ విషయాలతోపాటు, ఆది. 9:7లో ఆయన ఇలా స్టలవిచాుడు:
మీర్మ ఫల్వంచి అభివృదిధ నొందుడి; మీర్మ భ్ూమిమీద సమృదిధగా సంతానము కని
విసత ర్శంచుడని వార్శతో చపపను (ఆది. 9:7).
ప్ాకృతి సుస్టిార్తను గ్ూర్శున వాగాేనముపై నుని నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్న యొకక ఉదాాటన
నోవహు మర్శయు ఆయన వార్శకి ప్ాతినిధియిై యుండినవార్ందర్మ దదవుని యిడల సావమిభ్కితగ్లవార్ై
యుండాల్విన అవసర్తను తొలగశంచలేదు.
మూడవదిగా, నోవహు కాలములో మానవులు ప్ాదర్శించిన ర్ాజ్భ్కిత మర్శయు ర్ాజ్విదరా హమునకు
తగశన ప్ర్యవసానములుండినవి. నోవహు తానే దదవుని యిడల విశావసపాతామైనవాడై యుండను. కాబటిర ,
జ్లప్ాళయం తర్మవాత అతడర్శపంచిన అర్పణను బటిర దదవుడు సంతోషించి సుస్టిార్మన
ై లోకమునిచిు అతనిని
ఆశీర్వదించాడు. ఆది. 8:20-21లో ఇలా వాాయబడియునిది:
అప్ుపడు నోవహు యిహో వాకు బల్వప్ఠము కటిర , ప్వితా ప్శువులనిిటిలోను ప్వితా
ప్క్షులనిిటిలోను కొనిి తీస్టికొని ఆ ప్ఠముమీద దహనబల్వ అర్శపంచను. అప్ుపడు
యిహో వా ఇంప్యిన సువాసన నాఘాాణించి ఇక మీదట నర్మలనుబటిర భ్ూమిని మర్ల
శపించను. ఎందుకనగా నర్మల హృదయాలోచన వార్శ బాలయమునుండి చడ్ ది.
నేనిప్ుపడు చదస్టన
ి ప్ాకార్ముగా ఇకను సమసత జీవులను సంహర్శంప్ను (ఆది. 8:2021).
దదవుడిలా స్టలవిచిునప్పటికిని, ఆయనకు విర్ోధ్ంగా చదయబడు తిర్మగ్ుబాటు తీవాముగా శాప్గ్రసతమైన
ప్ర్యవసానములను కల్వగశయుండుననే విషయానిి కూడా ఆయన సపషరంగా తల్వయజ్ప్పడు. ఉదాహర్ణకు,
ఆది. 9:6లో, నర్హతయ చదయువార్శ మీదికి వచుు శాప్మును దదవుడు ఇలా స్టలవిచాుడు:
నర్మని ర్కత ము చిందించువాని ర్కత ము, నర్మని వలననే చిందింప్బడును (ఆది. 9:6).
-23వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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నిబంధ్న జీవితమునకు సంబంధించిన మూడు ప్ర్శణామశీలకములు నోవహు సంతానము వర్కు
కూడా కొనసాగశనవి.

జ్ఞతీయ నిబంధ్నలు
పాాచీన సార్వతిాక నిబంధ్నల విషయంలో ఏది వాసత వమై యుండనో అది దదవుడు ఇశారయియలుతో చదస్టన
ి
జ్ఞతీయ నిబంధ్నల విషయంలో కూడా వాసత వమైనదై యుండను. అబాాహాముతో చదయబడిన నిబంధ్న
వాగాేనమును ఉదాాటించింది, మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రమును ప్ాముఖ్ంగా ప్ాకటించింది,
మర్శయు దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న దావీదు ఇంటివార్శ శాశవతమన
ై ర్ాజ్వంశమును తవర్శతం చదసత ూ,
ఇవనిియు సుజ్ర్న్-వసిల్ టీాటిస్ నమూనాను అనుసర్శంచాయి. దైవికమన
ై నిబంధ్నలను గ్ూర్శున ఈ
మూడు దశలలో, ప్ాతి ఒకక దానిలోను ఔదార్యప్ు ప్ర్శణామశీలకములు, మానవుల ర్ాజ్భ్కిత మర్శయు
ప్ర్యవసానములుండినవి. ఈ నిబంధ్నలలో ప్ాతి ఒకక దానిని అవి చోటుచదసుకొనుచుని వర్మసకరమంలో
మనము మర్ొక ప్ర్ాయయం చూదాేము: మొదట అబాాహాముతో, ర్ండవదిగా మోషతతో, మర్శయు మూడవదిగా
దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న.

అబాాహాము
అబాాహాముతో చదయబడిన నిబంధ్న ఇశారయియలు ప్ాజ్ల వంశము మర్శయు వార్శ కొర్కైన భ్ూభాగ్మును
గ్ూర్శున వాగాేనములను ఉదాాటించినది, కాని ఈ మూడు నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములు ఈ సమయంలో
అమలుచదయబడుచుండినవి. మొదటిదిగా, దదవుడు అబాాహాము యిడల ఎంతో ఔదార్యమును ప్ాదర్శించాడు.
ఉదాహర్ణకు, దదవుడు అబాాహాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నకు అనేక సంవతిర్ముల కిరతం ఆయన అబాాహామును
మొదటిసార్శ పిల్వచినప్ుపడు, దదవుడు అబాాహాము ప్టో గొప్ప అనుగ్రహమును ప్ాదర్శించాడు. ఆది. 12:2లో
దదవుడు స్టలవిచిున మాటలు గ్మనించండి:
నినుి గొప్ప జ్నముగా చదస్టి నినుి ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చదయుదును,
నీవు ఆశీర్ావదముగా నుందువు (ఆది. 12:2).
అబాాహాము జీవితకాలమందంతటను దదవుడు పితర్మనికి కనికర్మును చూపాడు, అతని పాప్మును
క్షమించాడు, అతని నీతిమంతునిగా ప్ర్శగ్ణించాడు, అతనికి ఎదుర్న
ై ఆప్దలనిిటిలో అతనిని కాపాడాడు.
ర్ండవదిగా, ఈ మూలప్ుర్మషుని ర్ాజ్భ్కితని కూడా దదవుడు కోర్ాడు. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు
మొదటిసార్శ అబాాహామును పిల్వచినప్ుపడు కూడా, అబాాహాము ఆయనకు విధదయుడు కావాలని
దదవుడాశించాడు. ఆది. 12:1లో దదవుడు అబాాహామునకు ఇలా అజ్ఞాపిసత ునాిడు:
-24వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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నీవు లేచి నీ దదశమునుండియు నీ బంధ్ువుల యొదే నుండియు నీ తండిా యింటి
ో ము (ఆది. 12:1).
నుండియు బయలుదదర్శ నేను నీకు చూపించు దదశమునకు వళల
అబాాహాము తన సవదదశానిి, తన కుటుంబానిి విడిచిపటిర అతడు ఇదివర్కనిడును చూడని దదశానికి
వళ్ీోలని దదవుడు కోర్ాడు. ఆది. 17:1-2లో, దదవుడు అబాాహాముతో నిబంధ్న చదస్టి దానిని ధ్ుావీకర్శంచినప్ుపడు,
అబాాహాము దదవుని ప్టో సావమిభ్కితని ప్ాదర్శించాల్వి ఉంటుందని దదవుడతనికి ఎలా జ్ఞాప్కంచదసత ునాిడర వినండి:
నా సనిిధిలో నడుచుచు నిందార్హితుడవై యుండుము. నాకును నీకును మధ్య నా
నిబంధ్నను నియమించి నినుి అతయధికముగా అభివృదిధ ప ందించదనని అతనితో
చపపను (ఆది. 17:1-2).
అనేక మంది కస
ై త వులు ఈ విషయానిి గ్మనించక పల యినప్పటికిని, దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్ననుబటిర
అబాాహాము దదవునితో కల్వగశయుండిన సంబంధ్ం ప్ూర్శతగా వాగాేనంతో కూడినది కాదు. పాత నిబంధ్నలో ఉని
ఇతర్ ఒడంబడికలనిిటి వల నే, అబాాహాము దదవుని యిడల సావమిభ్కిత ప్ాదర్శించాలని దదవుడు కోర్ాడు.
మూడవదిగా, అబాాహాము ప్ాదర్శించు సావమిభ్కితకి లేదా సావమిదరా హమునకు తగశన
ప్ర్యవసానములుండినవనే విషయానిి కూడా దదవుడు సపషరంగా తల్వపాడు. అబాాహాము అనువర్శతంచినటో యితద,
2వ వచనంలో తలుప్బడిన ఆశీర్ావదములపై ప్ాతదయక శరదధ వహిసత ూ, ఆది. 17:1-2లో అబాాహాము నముకసుతడై
యుండాలని దదవుడు కోర్మతునాిడను విషయానిి మర్ొక ప్ర్ాయయం గ్మనించండి:
నేను సర్వశకితగ్ల దదవుడను; నా సనిిధిలో నడుచుచు నిందార్హితుడవై యుండుము
(ఆది. 17:1-2).
తర్మవాత 2వ వచనములో ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:
నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధ్నను నియమించి నినుి అతయధికముగా అభివృదిధ
ప ందించదనని అతనితో చపపను (ఆది. 17:2).
అభాాహాము యొకక సంతానాభివృదిధ అతడు ప్ాదర్శించు సావమిభ్కిత ప్ాకార్మైన ప్ర్యవసానమై
యుంటుందని దదవుడు సువిదితంగా ప్ాకటించాడు. అదద ప్ాకార్ంగా, సావమిదరా హమునుబటిర తీవామైన
శాప్ములను ఎదుర్ొకనవలస్టి యుంటుందని కూడా దదవుడు స్టలవిచాుడు. ఆది. 17:10-14లో దదవుడు
అబాాహామునకు ఏమని స్టలవిచాుడర వినండి:
నాకును నీకును నీ తర్మవాత నీ సంతతికిని మధ్య మీర్మ గైకొనవలస్టిన నా నిబంధ్న
యియదనగా మీలో ప్ాతి మగ్వాడును సునితి ప ంద వల ను . . . సునితి ప ందని
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మగ్వాడు, అనగా ఎవని గోపాయంగ్చర్ుమున సునితి చదయబడదర అటిర వాడు తన
జ్నులలోనుండి కొటిర వేయబడును. వాడు నా నిబంధ్నను మీర్శయునాిడు (ఆది.
17:10-14).
నిబంధ్న సావమిభ్కితకి సమర్పణకు చిహింగా దదవుడు సునితిని కోర్ాడు, కాబటిర ఇశారయియలు
ప్ుర్మషులలలో సునితి ప ందని ప్ాతివాడు ఆయన ప్ాజ్ల నుండి వల్వవేయబడు శాప్మును అనుభ్విసాతడు,
మర్శయు నిబంధ్న జీవితములోని ఆశీర్ావదముల నుండి తపిపంచబడతాడు. అబాాహామునకు దగ్గ ర్
సంబంధ్మునిటుర కనబడుతుని ఈ మూడు నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములును అబాాహాము మొదలు
మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న వర్కుండిన దదవుని ప్ాజ్ల జీవితాలను నియంతిాంచాయి.

మోషత
ఇశారయియలు ప్ాజ్లతో చదయబడిన ర్ండవ నిబంధ్న మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్నయిై యుండను.
మనము తల్వస్టికొనిటురగా, ఈ నిబంధ్న దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును నొకికవకాకణించినది ఎందుకనగా దదవుడు
ఇశారయియలీయుల గోతాములను సమైకయము గావింప్బడిన ఒక జ్నాంగ్ముగా ఏర్ాపటు చదయుచుండిన
సమయంలో అది సాాపింప్బడినది. కాని దదవుడు మోషతతో చదస్టిన నిబంధ్న సమయంలోని జీవిత కాలములో
ఇతర్ నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములు లేకుండినవని అనుకొనడం ఒక భీకర్మైన ప ర్పాటవుతుంది. మోషతతో
చదయబడిన నిబంధ్నలోగ్ల నిబంధ్న ప్ర్శణామ శీలకములనిిటి ఉనికిని తదటప్ర్చడానికి, ఆ నిబంధ్న యొకక
ప్ాధానాంశమును, ప్ది ఆజ్ా లను మనము కుోప్త ంగా చూదాేము.
దదవుని నియమములకు ముందుగా వచుుచుని ప్ాసత ావనలోని ప్ది ఆజ్ా లలో దవి
ై కమన
ై ఔదార్యము
సపషరంగా కనబడుతునిది. నిర్గ మ 20:2లో, ప్ది ఆజ్ా లు ఈ విధ్ంగా ఆర్ంభ్మవుతునాియనే విషయానిి
మీర్మ జ్ఞాప్కానికి తచుుకొనవచుు:
నీ దదవుడన
ై యిహో వాను నేనే, నేను దాసుల గ్ృహమైన ఐగ్ుప్ుత దదశములో నుండి
నినుి వలుప్ల్వకి ర్పిపంచితిని (నిర్గ మ. 20:2).
మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్న కిరయలకు సంబంధించిన నిబంధ్న కాదు; అది కనికర్ము మర్శయు
కృప్తో కూడిన నిబంధ్నయిై యుండినది. అయినా గాని, దదవుని ప్ాజ్లు దదవుని యిడల సావమిభ్కితగ్లవార్ై
యుండవల నని దదవుడు కోర్ాడను విషయానిి ప్ది ఆజ్ా లు సుసపషరంగా తల్వయజ్ేయుచునివి. మొటర మొదటి
ఆజ్ా , నిర్గ మ. 20:3లో ఈ కిరంది విధ్ంగా ఉనిది:
నేను తప్ప వేర్ొక దదవుడు నీకు ఉండకూడదు (నిర్గ మ. 20:3).
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దైవసంబంధ్మన
ై కృప్ మానవుల సావమిభ్కితకి ప్ర్సపర్ం విర్మదధ మైనదై యుండలేదు; దానికి
బదులుగా, అది నముకతవము కోర్బడిన విషయాలకు మదే తిసూ
త తదనుగ్ుణంగా నడిపించినది. దీనిని మించి
నిర్గ మ. 20:4-6లో, ప్ది ఆజ్ా లు సావమిభ్కిత మర్శయు సావమి దరా హము యొకక ప్ర్యవసానములను
తలుప్ుచునివి.
. . . దదని ర్ూప్మునయినను విగ్రహమునయినను నీవు చదస్టికొనకూడదు; వాటికి
సాగశలప్డకూడదు వాటిని ప్ూజంప్కూడదు. ఏలయనగా నీ దదవుడనన
ై యిహో వానగ్ు
నేను ర్ోషముగ్ల దదవుడను; ననుి దదవషించువార్శ విషయములో మూడు నాలుగ్ు
తర్ముల వర్కు, తండుాల దర షమును కుమార్మలమీదికి ర్పిపంచుచు ననుి పతామించి
నా ఆజ్ా లు గైకొనువార్శని వయియతర్ములవర్కు కర్మణించువాడనై యునాిను (నిర్గ మ.
20:4-6).
ప్ది ఆజ్ా లలో కనబడు నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములు మోషత దినములు మొదలుకొని దావీదుతో
చదయబడిన తర్మవాత నిబంధ్న వర్కు కొనసాగశన జీవితమంతటికి వర్శతంచుచునివి.

దావీదు
పాత నిబంధ్న ఇశారయియలుతో చదయబడిన చివర్శ నిబంధ్న, దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న,
ఇశారయియలును ప్ర్శపాల్వంచడానికి దదవుడు దావీదు సంతానమును శాశవత వంశముగా సాాపించుచునాిడను
విషయానిి ఉదాాటించినవి. అటో యినప్పటికిని, మనము బృహత్ దృశాయనిి చూచినప్ుపడు, ఇశారయియలు
ప్ాజ్లకియయబడిన ర్ాజ్తవప్ు వర్ము దవ
ై సంబంధ్మైన ఔదార్యము, మానవ సావమిభ్కిత మర్శయు సంబంధిత
ప్ర్యవసానముల సందర్భములో వచిునదనే విషయం కూడా విదితమవుతునిది.
దదవుడు దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను గ్ూర్శు కీర్తనలు 89:3-4 వాయఖ్ాయనించుచుని విధానానిి
గ్మనించండి:
నేను ఏర్పర్చుకొనినవానితో నిబంధ్న చదస్టియునాిను,“నితయము నీ సంతానమును
స్టిార్ప్ర్చదను, తర్తర్ములకు నీ స్టింహాసనమును సాాపించదనని” చపిప, నా
స్టతవకుడైన దావీదుతో ప్ామాణము చదస్టియునాిను (కీర్తనలు 89:3-4).
ఈ వచనములు దదవుడు దావీదునకు చూపిన ఔదార్యమును ప్ాతిబింబిసుతనాియి. ఆయన దావీదును
ఏర్పర్చుకొని అతనిని మర్శయు అతని సంతతివార్శని, ఇశారయియలీయులనేలు శాశవత ర్ాజ్వంశముగా
స్టిార్ప్ర్చాడు. అయితద దదవుడు సావమిభ్కిత సహితం కోర్మచు, సావమిదరా హానికి తగశన ప్ర్యవసానములుంటాయని
బెదిర్శంచాడు. కీర్తనలు 89:30-32 గ్మనించండి:
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అతని కుమార్మలు నా ధ్ర్ుశాసత రము విడిచి నా నాయయవిధ్ుల నాచర్శంప్నియిడల . . .
నేను వార్శ తిర్మగ్ుబాటునకు దండముతోను వార్శ దర షమునకు దబబలతోను వార్శని
శిక్షించదను (కీర్తనలు 89:30-32).
దావీదు కుమార్మలు దదవుని నియమములను విడిచిపటిర న యిడల, వార్మ తీవాంగా శిక్షింప్బడుదుర్మ.
మర్ొక ప్ాకక దదవుని యిడల విశవసనీయుల ైయుండు దావీదు కుమార్మల మీదికి గొప్ప ఆశీర్ావదములు
వచుును. దావీదు దినము మొదలుకొని పాత నిబంధ్న ముగశయు వర్కుని ఇశారయియలీయుల చర్శతాను
మనము చదివినప్ుపడు, ఈ ప్ర్శణామశీలకములు నిబంధ్న జీవితమును చితీాకర్శంచుచునే యుండినవను
విషయం సపషరమవుతుంది. కాబటిర ఈ మూడు నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములు పాత నిబంధ్న ఇశారయియలు
గ్డిపన
ి ప్ాతి ఒకక నిబంధ్న కాలములో కనబడుతునివి.
సార్వతిాక మర్శయు జ్ఞతీయ నిబంధ్నలలోని జీవితమునకు సంబంధించిన ప్ర్శణామశీలకములను
మనసుిలో ఉంచుకొనుటతో, మనమిప్ుపడు ఒక నూతన ఒడంబడికను, అనగా నర్వేర్మపనకు సంబంధించిన
ఒడంబడిక గ్ూర్శు తలుసుకోడానికి స్టిదధంగా ఉనాిమని అర్ా ం.

కొరతత ఒడంబడిక
పాత నిబంధ్న ఒడంబడికల దావర్ా నిర్వహింప్బడిన దదవుని ర్ాజ్యము యొకక భ్వితవయము కొరతత
నిబంధ్నను సాాపించడములో కీరసత ు చదస్టన
ి కార్యము దావర్ా దాని శిఖ్ర్ాగ్రమునకు చదర్మకొనిది. అదద ప్ాకార్ంగా,
దైవసంబంధ్మన
ై ఇతర్ ఒడంబడికలనిిటి వల నే, బెైబిలు సంబంధ్మన
ై ఒడంబడికలను గ్ూర్శున పాాథమిక
ప్ర్శణామశీలకములు కీస
ర త ునందల్వ కొరతత నిబంధ్నలో సపషరమగ్ుచునివి. మొటర మొదటిదిగా, కొరతత నిబంధ్నలో
దైవసంబంధ్మన
ై ఔదార్యము చదర్శయునిది. దదవుడు కొరతత నిబంధ్నను స్టిార్ప్ర్చుచుండిన సందర్భములో
ఆయన దదశబహిషకృతుల ైన తన ప్ాజ్లకు గొప్ప కనికర్మును చూపించునని వాగాేనం చదశాడు. యిర్రుయా
31:34లో ఈ కిరంది మాటలు వాాయబడియునివి:
నేను వార్శ దర షములను క్షమించి వార్శ పాప్ములను ఇకననిడును జ్ఞాప్కము
చదస్టక
ి ొనను (యిర్రుయా 31:34).
ఈ విధ్ంగా మర్శయు అనేకమన
ై విధానాలలో దదవుని కృపాకనికర్మును కొరతత నిబంధ్న సపషరంగా
ప్ాదర్శించుచునిది.
అదద సమయంలో, కొరతత నిబంధ్నలో మానవ సావమిభ్కిత సహితం ఒక అంశమైయునిది. దదవుడు తన
నియమములను ర్దుేచదయునని వాగాేనం చదయడం లేదు, గ్నుక అటిర నియమములకు లోబడకుండా ఆయన
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ఎవర్శనన
ై ను మినహాయించడు. అందుకు ప్ర్సపర్ం విర్మదధ ంగా ఆయన సావమిభ్కితని కోర్మతునాిడు. అయితద
దదవుడు యిర్రుయా 31:33లో ఈ కిరంది విధ్ంగా కూడా వాగాేనం చదయుచునాిడు:
వార్శ మనసుిలలో నా ధ్ర్ువిధి ఉంచదను, వార్శ హృదయము మీద దాని వాాస్టదను
(యిర్రుయా 31:33).
దదవుని ప్ాజ్లు చితత శుదిధతో ఆయనకు లోబడునటు
ా ంచద హృదయం
ో వార్మ ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమును పతమి
ఆయన వార్శకచ
ి ుునని ఈ వచనము తల్వయజ్ేయుచునిది.
చివర్శగా, సావమిభ్కితని ప్ాదర్శించడం దావర్ా కలుగ్ు ప్ర్శణామములు కూడా సపషరంగా తల్వయుచునివి.
ఇంకా, యిర్రుయా 31:34లో ఈ కింర ది మాటలు వాాయబడియునివి:
నేను వార్శకి దదవుడనై యుందును, వార్మ నాకు జ్నులగ్ుదుర్మ (యిర్రుయా 31:34).
దదవుని ప్ాజ్లు ఈ నిబంధ్న విధ్ులను గైకొందుర్మ గ్నుక ఆయన తన ప్ాజ్లపై గొప్ప దీవనలు
కుముర్శంచునని ఈ సూతాము అభ్యమిచిునది.
ఇప్ుపడు, కొరతత నిబంధ్న కీస
ర త ునందల్వ దదవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున కడప్టి దశ యొకక నమూనాను
అనుసర్శసత ూ, మూడు దశలలో అమలులోనికి వచుుచునిదని మనము ఎలో ప్ుపడు జ్ఞాప్కముంచుకోవాల్వ.
కీరసత ు మర్శయు ఆయన అప సత లులు మొదటిసార్శ వచిునప్ుపడు కొరతత ఒడంబడికకు పాార్ంభోతివం
గావింప్బడింది. సంఘ చర్శతాయందంతటను కొరతత ఒడంబడిక సంఘములో ప్నిచదయుచుండు కీరసత ు శకిత దావర్ా
వివిధ్ ర్రతులలో ఫలప్ాదమగ్ుచునే యుంటుంది. మర్శయు యుగ్సమాపిత యందు కీస
ర త ు మహిమలో తిర్శగశ
వచిునప్ుపడు కొరతత ఒడంబడిక సమాప్త మవుతుంది.
మొదటిదిగా, కొరతత ఒడంబడికకు పాార్ంభోతివం గావింప్బడింది ఎందుకనగా కీస
ర త ు తన ఇహలోక
ప్ర్శచర్యను ప్ూర్శతచదశాడు. ఒడంబడిక ఆయన నుండి కోర్మచుండిన విషయాలనిిటిలోను కీరసత ు నముకమన
ై వాడై
యుండను. ఆయన ప్ుటిర నప్పటి నుండి కూడా తన ప్ర్లోకప్ు తండిా యిడల ఎనిడును అవిధదయతను
ప్ాదర్శింప్లేదు. ఇంత కంటె ఎకుకవగా, ప్ాజ్ల పాప్ములకు బల్వయాగ్ముగా కీరసత ు స్టిలువ మీద మర్ణించాడు
గ్నుక, ఆయనయందల్వ ర్క్షణార్ా మైన విశావసముగ్ల వార్ందర్శకి ఆయన నీతి ఆపాదింప్బడుచునిది. కీరసత ు
ఒకకమార్ే చదస్టన
ి బల్వయాగ్ము, అది ప్ునర్ావృతము కావలస్టిన అవసర్త మర్నిటికినీ ర్ాకుండునంతగా
ప్ర్శప్ూర్ణ మన
ై దై యుండినది. ఈ విషయానిి హెబ్రా ప్తిాక ర్చయిత హెబ్ర.ా 10:12-14లో ఈ కిరంది విధ్ంగా
చప్ుపతునాిడు:
ఈయనయిత
ై ద [కీరసత ు] పాప్ములనిమితత మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక బల్వని
అర్శపంచి . . . దదవుని కుడిపార్ియమున ఆస్ట్నుడాయిను. ఒకక అర్పణచదత ఈయన
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ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడు వార్శని సదాకాలమునకు సంప్ూర్మణలనుగా చదస్టయ
ి ునాిడు (హెబ్రా.
10:12-14).
ఇటిర బల్వయాగ్మునుబటిర , కొరతత నిబంధ్నకు పాార్ంభోతివం గావింప్బడినది. హెబ్రా ప్తిాక ర్చయిత,
హెబ్రా 9:11-15లో ఈ కిరంది విధ్ంగా చప్ుపతునాిడు:
. . . నితయమైన విమోచన సంపాదించి . . . [కీరసత ు] తన సవర్కత ముతో ఒకకసార్ే
ప్ర్శశుదధ సాలములో ప్ావేశించను. . . వాగాేనమును ప ందు నిమితత ము ఆయన
కొరతత నిబంధ్నకు మధ్యవర్శతయిై యునాిడు (హెబ్రా 9:11-15).
దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును గ్ూర్శున ప్ాతి వివర్ము భ్దాప్ర్చబడునటు
ో ను, పాప్ము నిమితత మై ఆయన
తనను తాను ప్ర్శప్ూర్ణ మన
ై మర్శయు సంప్ూర్ణ మునన
ై బల్వయాగ్ముగా అర్శపంచడానికి దదవుడు తన
అదివతీయ కుమార్మని ప్ంపిసత ూ, తదావర్ా కొరతత నిబంధ్నను సాాపించడానికి ఆయన చర్శతాలో జ్ోకయము
చదసుకొనాిడు. ఆయనయందు ర్క్షణార్ా మన
ై విశావసముగ్ల వార్ందర్శకి ఆయన బల్వయాగ్ము నితయ
క్షమాప్ణను కలుగ్జ్ేసత ుంది. కీస
ి ర్క్షణార్ా మైన కార్యము
ర త ు మొదటిసార్శ వచిునప్ుపడు చదస్టన
పాాముఖ్యమన
ై దన
ై ప్పటికిని, కొరతత నిబంధ్నకు సంబంధించిన గొప్ప ర్క్షణ కొరతత నిబంధ్న మధ్యవర్శతగా ఆయన
కొనసాగశంచు కార్యముపై కూడా ఆధార్ప్డియునిది. తన ప్ాజ్ల ప్క్షాన ప్ర్లోకమందుని తన తండిా
స్టింహాసనము యిదుట కీస
ర త ు ప్ాతి దినము విజ్ఞాప్నము చదయుచునాిడు. మర్ొక ప్ర్ాయయం హెబ్రా ప్తిాక
ర్చయిత ఈ వాసత వానిి సూచించాడు. హెబ్ర.ా 7:24-25లో ఈ కిరంది మాటలు వాాసుతనాిడు:
ఈయన నిర్ంతర్ము ఉనివాడు గ్నుక మార్మపలేని యాజ్కతవము కల్వగశన
వాడాయిను. ఈయన తన దావర్ా దదవుని యొదే కు వచుువార్శ ప్క్షమున, విజ్ఞాప్నము
చదయుటకు నిర్ంతర్ము జీవించుచునాిడు గ్నుక వార్శని సంప్ూర్ణ ముగా ర్క్షించుటకు
శకితమంతుడై యునాిడు (హెబ్రా 7:24-25).
కీరసత ు మనలను ప్ర్శపాల్వసూ
త మన ప్క్షమున విజ్ఞాప్నము చదయుచునిందు వలన, మనము
ఆయనయందు ర్క్షణార్ా మన
ై విశావసముగ్ల వార్ందర్శని ఆయన మనమిప్ుపడు ఎదుర్ొకనుచుని ప్ర్రక్షలు
మర్శయు కష్టారల గ్ుండా బయటకు తచుుననే ధైర్యంగ్లవార్మై యుండవచుు.
చివర్శగా, కీస
ర త ు మన పాప్ ఋణమును చల్వో ంచి, మన ప్క్షాన విజ్ఞాప్నము చదయుచునాిడు గ్నుక
మనము, ఒకానొక దినాన ఆయన తిర్శగశ వచిు, కొరతత నిబంధ్న వాగాేనములను నర్వేర్ముననే
ధైర్యముగ్లవార్మై యుండవచుు. హెబ్రా ప్తిాక ర్చయిత, హెబ్రా 9:28లో దీనిని ఈ కిరంది మాటలలో
చబుతునాిడు:
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ఆలాగ్ుననే కీస
ర త ు కూడ అనేకుల పాప్ములను భ్ర్శంచుటకు ఒకకసార్ే అర్శపంప్బడి,
తనకొర్కు కనిపటురకొని యుండువార్శ ర్క్షణ నిమితత ము పాప్ములేకుండ ర్ండవసార్శ
ప్ాతయక్షమగ్ును (హెబ్రా 9:28).
ఆ దినము వచిునప్ుపడు, కీస
ర త ునందు విశవస్టించిన ప్ాతి ఒకకర్మ సంప్ూర్ణ ప్ర్శశుదధ తను మర్శయు కొరతత
ఆకాశములు మర్శయు కొరతత భ్ూమికి సంబంధించిన దదవుని నితయ ర్ాజ్యములోని నితయజీవ వర్మును ప ందదర్మ.
కాబటిర బెైబిలులోని ఒడంబడికలను గ్ూర్శు మనము చదువునప్ుపడు ప్ాతి ఒకక ఒడంబడిక కాలమును
గ్ూర్శున విలక్షణమన
ై ఉదాాటింప్ులను జ్ఞాప్కముంచుకోడానికి మనము జ్ఞానవంతులమై యుండుటకు తగ్ు
జ్ఞగ్రతత వహిసత ునాిము. కాని ఈ విలక్షణమైన ఉదాాటింప్ుల కంటె దదవునితో కూడా గ్డిపిన జీవితము యొకక
విశేషత మర్శ ఎకుకవగా ఉండినదనే విషయానిి కూడా మనము మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. దదవునితో
చదసుకొనబడిన ఒడంబడిక జీవితంలోని ప్ాతి దశలో ఒడంబడిక ప్ర్శణామశీలకముల ప్ూర్శత సాాయి
కల్వగశయుండినది.
దదవునితో నుండు నిబంధ్న జీవితం దవ
ై సంబంధ్మన
ై ఔదార్యము, మానవ సావమిభ్కిత, మర్శయు
తతపర్శణామముల మూడింతల ైన ప్ర్శణామశీలకములను ఎలో ప్ుపడు సూచిసుతందని మనము
తలుసుకొనాిము గ్నుక, ఇక చివర్శ అంశానిి చూదాేము: నిబంధ్నల ప్ాజ్లు.

నిబంధ్నల ప్ాజ్లు
దదవుని నిబంధ్నల ప్ాజ్లు ఎవర్ై యుండిర్?
శ దవ
ై సంబంధ్మైన నిబంధ్నలలో ఎవర్మ చదర్ుబడి
యుండిర్,శ ఎవర్మ మినహాయింప్బడి యుండిర్?
శ వవేవర్ై యుండిన ఈ ప్ాజ్ల దదవుని నిబంధ్నల
ప్ర్శణామశీలకములతో ఎలా సంబంధ్ంగ్లవార్ై యుండిర్?
శ ఈ ప్ాశిలకు సమాధానం చప్పడానికి మనము
ర్ండు విషయాలను చర్శుంచుదాము; మొదటిదిగా, మానవాళ్లలో విభాగ్ములను మనము అనేవషిదే ాము;
ర్ండవదిగా, మానవాళ్లలో వవేవర్మగా నుని ఈ విభాగ్ములు, ఒడంబడిక ప్ర్శణామశీలకములకు ఎలా
అనవయింప్బడుతునాియో మనము చూదాేము. మొదట దదవుని ఒడంబడికలకు సంబంధించినంత వర్కు
మానవ జ్ఞతి విభ్జంప్బడిన విధానములను చూదాేము.
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మానవజ్ఞతిలోని విభాగ్ములు
దుర్దృషరవశాతు
త , నిబంధ్న ప్ాజ్లను గ్ూర్శు అతయధిక గ్ందర్గోళము తల తు
త తుని ర్ోజులలో మనము
జీవిసుతనాిము. సర్ావసాధార్ణంగా, లోకంలో ర్ండు ర్కముల ైన ప్ాజ్లునాిర్ని ఇవాంజ్ల్వకల్ కైసతవులు
తలసుతంటార్మ: విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు; ర్క్షింప్బడినవార్మ మర్శయు ర్క్షింప్బడనివార్మ.
పాాథమికమైన ఈ వర్గ ములతో తపతపమీ లేదు; బెైబిలే ఈ విధ్ంగా అనేక ప్ర్ాయయాలు తల్వయజ్ేయుచునిది.
కాని సమసయలు తల తు
త చునివి ఎందుకనగా అనేక మంది ఇవాంజ్ల్వకల్ కైసతవులు, విశావసులను దదవునితో
నిబంధ్నగ్లవార్శతోను, అవిశావసులను దదవుని నిబంధ్నలకు వలుప్ట ఉనివార్శతోను సమానులుగాను
ఎంచుచుందుర్మ. ఈ ప్ాకార్మన
ై ఆలోచన ధర ర్ణిలో, ర్ండు ర్కముల ైన ప్ాజ్లు మాతామే ఉనాిర్మ —
ర్క్షింప్బడిన ప్ాతి ఒకకడు దదవునితో గ్ల నిబంధ్న సంబంధ్ంలోను, ర్క్షింప్బడని ప్ాతి ఒకకడు నిబంధ్నకు
వలుప్టను ఉనాిడు.
కాని దవ
ై సంబంధ్మైన నిబంధ్నల ప్ాజ్లను మనము మర్శ ఎకుకవ జ్ఞగ్రతతగా చూచినటో యితద, ఈ
ర్ండింతల విభ్జ్న మానవ జ్ఞతిని తగశనంతగా వర్శణంచడం లేదనేది తవర్లోనే తదటతలో మవుతునిది. మానవ
జ్ఞతి విభాగ్ములును గ్ూర్శు ఆలోచించునటు
ో మర్శ ఎకుకవగా సమంజ్సమైనదైయుండు మార్గ ము కోసం,
మనము ర్ండు విషయాలను ప్ర్శశీల్వంచుదాము: మొదటిది, దైవసంబంధ్మన
ై నిబంధ్నల లోప్ల జ్ర్శగశన
ప్ాజ్ల విభ్జ్న, మర్శయు ర్ండవదిగా, దైవసంబంధ్మన
ై నిబంధ్నలలో చదర్ుబడిన వార్శకిని,
మినహాయింప్బడిన వార్శకిని మధ్య జ్ర్శగశన విభ్జ్న.

నిబంధ్నల లోప్ల
మొటర మొదటిగా, బెైబిలులోని ప్ాతి నిబంధ్న లోప్ల ఒక ముఖ్యమైన విభ్జ్న కనబడుతునిదనే
విషయానిి గ్మనించడం ముఖ్యం. పాత నిబంధ్నలోని ప్ాతి ఒడంబడికలో విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు
కలుప్బడి యుండిర్శ. ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నల విషయంలో ఈ సంగ్తిని
గ్మనించడం అంత కషరం కాదు. అవి ఖ్చిుతంగా సార్వతిాకమన
ై నిబంధ్నలు అని పిలువబడినవి ఎందుకనగా
సమసత జ్నులు, వార్మ విశావసుల ైనా లేక అవిశావసుల ైనా, ఈ నిబంధ్నల మూలాన దదవునితో
అంటుకటర బడినవార్ై యునాిర్మ. ఆదాముతో చదయబడిన నిబంధ్నలో సాాపింప్బడిన మూలాధార్మైన
సూతాములు ర్క్షణార్ా మన
ై విశావసం గ్లవార్శకిని, అటిర విశావసం లేనివార్శకిని వర్శతసత ునాియి. నోవహుతో
చదయబడిన నిబంధ్నలో గ్ల ప్ాకృతిలోని సుస్టిార్తకు సంబంధించిన వాగాేనము విశావసులకును,
అవిశావసులకును వర్శతసత ుంది. కాబటిర పాాచీన చర్శతా కాలములో, లోకంలో ఈ ర్ండు ర్కముల ైన ప్ాజ్లుండిర్శ:
దదవునితో గ్ల నిబంధ్నకు సంబంధించిన నిజ్మన
ై విశావసులు, మర్శయు అవిశావసులు.
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అబాాహాము, మోషత మర్శయు దావీదుతో చదయబడిన జ్ఞతీయ నిబంధ్నల విషయంలో ఇదద విధ్మైన
ప్ర్శస్టా తి
ి నలకొని యుండినది. ఈ నిబంధ్నలలో ప్ాతి ఒకకటి విశావసులు మర్శయు అవిశావసులుగ్లదై
యుండినది. పాత నిబంధ్న సపషరం చదసత ునిటుర, శతాబే ములయందంతటను ఇశారయియలీయులలోని అధికశాతం
ప్ాజ్లు, దదవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ంగ్లవార్ై యుండినప్పటికిని వార్మ అవిశావసుల ై యుండిర్ని ర్మజువు
చదసుకొనాిర్మ. దదవుని నిబంధ్న ప్ాజ్లుగా ఆ దదశమందంతటను, కొందర్మ మాతామే యథార్ాంగా విశవస్టించి వార్శ
పాప్ముల నుండి శాశవతంగా ర్క్షింప్బడా్ర్మ. కాబటిర , జ్ఞతీయ ఇశారయియలును గ్ూర్శున నిబంధ్నలలో
విశావసులుండిర్శ మర్శయు అవిశావసులు కూడా ఉండిర్శ. ఈ విధ్ంగా, ఇశారయియలీయులతో చదయబడిన జ్ఞతీయ
నిబంధ్నలకు సంబంధించిన ప్ాజ్లు, చాలా వర్కు ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడిన సార్వతిాక
నిబంధ్నలకు సంబంధించిన ప్ాజ్ల వల అగ్ుపించార్మ.
కొరతత నిబంధ్నతో పల లుుకుంటే నిబంధ్న ప్ాజ్లను గ్ూర్శు మనము యోచించినప్ుపడు, మర్ొక చికుక
తల తు
త చునిది. ఎప్ుపడర ఒకప్ుపడు, కొరతత నిబంధ్న లోప్ల చదర్శయుని ప్ాతి ఒకకర్మ యథార్ామైన విశావసుల ై
యుందుర్నేది, కొరతత నిబంధ్నను గ్ూర్శున వాగాేనమై యుండినది. యిర్రుయా 31:34లో, ఈ వాసత వానిి
యిర్రుయా నొకికవకాకణిసత ుని విధానానిి ఈ కిరంది మాటలలో గ్మనించండి:
నేను వార్శకి దదవుడనై యుందును వార్మ నాకు జ్నులగ్ుదుర్మ; వార్మ మర్శ ఎనిడును
యిహో వాను గ్ూర్శు బో ధ్నొందుదము అని తమ ప ర్మగ్ువార్శకగ
ి ాని తమ
సహో దర్మలకుగాని ఉప్దదశము చదయర్మ. నేను వార్శ దర షములను క్షమించి వార్శ
పాప్ములను ఇక ననిడును జ్ఞాప్కము చదస్టికొనను (యిర్రుయా 31:34).
దదవుని ప్ాజ్లు, ఎటువంటి మినహాయింపన
ై ను లేకుండా ప్ాతి ఒకకర్మ దదవుని ఎర్శగశనవార్ై, తమ
పాప్ముల నుండి సంప్ూర్శతగా విమోచింప్బడుదుర్నేది కొరతత నిబంధ్న నిర్రక్షణయిై యుండినది.
కాని ఇది కొరతత నిబంధ్న యొకక దైవవిధియిై యుండగా, కొరతత నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజ్యము మూడు
దశలలో నర్వేర్మతునిదని మనము మర్ొక ప్ర్ాయయం జ్ఞాప్కం చదసుకొనవల ను. కీరసత ు యొకక మొదటి
ర్ాకడలో దానికి పాార్ంభోతివముజ్ర్శగశంది, ఈనాడు అది సంఘములో కొనసాగ్ుచునిది, మహిమలో కీరసత ు
తిర్శగశ వచిునప్ుపడు అది దాని చర్మదశకు చదర్మకొంటుంది. అనగా, కీరసత ు మొదటిసార్శ ఈ లోకమునకు
వచిునప్ుపడు కొరతత ఒడంబడిక యొకక నిర్రక్షణలు ఆకసాుతు
త గా లేక ప్ూర్శతగా సంభ్వింప్లేదని మర్ొక మాటలో
చప్ుపకొనవచుు.
తతఫల్వతంగా, సంప్ూర్ణ ర్క్షణను తదడానికి కీస
ర త ు తిర్శగశ వచుు ప్ర్యంతం, కొరతత ఒడంబడికలో
విశావసులుంటార్మ మర్శయు అవిశావసులుంటార్మ. ఒక ప్ాకక, కొరతత ఒడంబడిక ప్ాకార్మైన ప్ాజ్లలో కీరసత ునందల్వ
ర్క్షణార్ా మన
ై విశావసమును చదస్టికొనిన స్ట్త రప్ుర్మషులుంటార్మ. యూదుల ైనా లేదా అనయజ్నుల ైనా, వార్మ కీరసత ు
ర్కత ంచదత కొనబడి విశావసమునుబటిర నితయముగా నీతిమంతులుగా తీర్ుబడిన యథార్ా మైన విశావసుల ై
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ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకక పాామాణిక గ్రంథము

మూడవ పాఠము: దైవికమైన ఒడంబడికలు

యునాిర్మ. మర్ొక ప్ాకక కొరతత ఒడంబడిక ప్ాకార్మన
ై ప్ాజ్లలో, వార్మ యథార్ా మైన విశావసులుకార్మ, కాని
వార్శలో ర్క్షణార్ా మైన విశావసం లేకపల యినప్పటికని
ి కొరతత ఒడంబడిక సంబంధ్మన
ై దీవనలను ఎంతో కొంత
మేర్కు అనుభ్వించిన యూదులుంటార్మ, అనయజ్నులు కూడా ఉంటార్మ.
సంఘములోని అవిశావసులను గ్ూర్శు అప సత లుడైన యోహాను, 1 యోహాను 2:19లో
మాటలాడుతుని విధానానిి గ్మనించండి:
వార్మ మనలోనుండి బయలువళ్లో ర్శ గాని వార్మ మన సంబంధ్ులు కార్మ. వార్మ మన
సంబంధ్ుల ైతద మనతో కూడ నిల్వచియుందుర్మ; అయితద వార్ందర్మ మన సంబంధ్ులు
కార్ని ప్ాతయక్ష ప్ర్చబడునటు
ో వార్మ బయలువళ్లో ర్శ (1 యోహాను 2:19).
అప సత లుడు ఇచుట కస
ై త వ విశావసమును విడిచిపటుర వార్శని గ్ూర్శు వాాసుతనాిడు. ఒక విధ్ంగా, వార్మ
“మన సంబంధ్ులు” అని చప్ుపతునాిడు, అనగా, వార్మ కస
ై త వ సంఘములో భాగ్మై యుండిర్.శ కాని,
విశావసమును విడచిపటురట దావర్ా, వార్మ “నిజ్ముగా మన సంబంధ్ులు కార్మ” అనే విషయానిి వార్మ సపషరం
చదశార్ని కూడా అతడు చబుతునాిడు; అనగా, వార్మ యథార్ామైన విశావసులు కార్మ. ఈ విషయం అతనికలా
తలుసు? అతడు చబుతునిటుర, వార్మ నిజ్ముగా మన సంబంధ్ుల ై యుండినటో యితద, వార్మ మనతో కూడా
నిల్వచియుందుర్మ. అనగా, వార్మ అంతము వర్కు విశవసనీయమైనవార్మగా నిల్వచియుందుర్మ.
సంఘ సభ్ుయల జ్ఞబితాలలో, వార్శ పాప్ముల నుండి ర్క్షింప్బడినవార్మ మర్శయు ర్క్షింప్బడనివార్మ
సహితం చదర్ుబడియునాిర్నే విషయం మనకందర్శకి తల్వస్టిందద. కొరతత ఒడంబడికలకు సంబంధించినవార్శగా
ల కికంప్బడుతుని ప్ాతి ఒకకర్మ నిజ్ముగా ర్క్షింప్బడినవార్ని ఏ ఒకకర్ైనను సావధికార్ప్ూర్వకంగా చప్పడం
లేదు. ఈ తార్తమయమును మనము ఎలో ప్ుపడు ప్స్టిగ్టర లేకపల యినప్పటికిని, కీరసత ు తిర్శగశ వచుు ప్ర్యంతం,
సంఘము, కొరతత ఒడంబడికకు సంబంధించిన సమాజ్ంలో, యథార్ా మైన విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు
కూడా ఉంటార్ని పాత నిబంధ్న సపషరంగా బో ధిసత ునిది.

కలుప్ుకొనబడిన మర్శయు మినహాయింప్బడిన
ర్ండవ సాానంలో, కొనిి ఒడంబడికలలో కలుప్ుకొనబడినవార్శకిని, మినహాయింప్బడినవార్శకని
ి మధ్య
మానవులలో నుని ముఖ్యమన
ై ఒక విభ్జ్నను కూడా మనము గ్ుర్శతంచాల్వి ఉనిది. ఆదాము మర్శయు
నోవహుతో చదయబడిన సార్వతిాక ఒడంబడికలలో ప్ాతి ఒకకర్మ కలుప్బడి యునాిర్ని మనమిప్ుపడు అర్ా ం
చదసుకొంటునాిము; ఈ ఒడంబడికల మూలములు మర్శయు ఈ ఒడంబడికలలో సాాపింప్బడియుని
సావభావిక సుస్టిార్త నుండి ఏ ఒకకర్ైనను మినహాయింప్బడలేదు. కాని దదవుడు ఇశారయియలును తన ప్ాతయద కమైన
ప్ాజ్లుగా ఏర్పర్చుకొనగానే మానవజ్ఞతి ప్ర్శస్టా తి
ి మార్శపల యింది.
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ఇశారయియలు ప్ాజ్లు దదవుని నిబంధ్న ప్ాజ్లుగా ఎంపిక చదసుకొనబడటంతో, ఒక చికుక తల తిత నది.
అబాాహాము, మోషత మర్శయు దావీదుతో చదయబడిన ఒడంబడికలలో విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు
కల్వస్టియుండిర్నే విషయానిి మనము ఇదివర్కే తలుసుకొనాిము. కాని ఈ ఒడంబడికలు
ప్ాతయద కించుకొనబడిన ఒక ప్ాజ్ఞగ్ుంప్ుతో, ఇశారయియలీయులు మర్శయు ఇశారయియలులోనికి దతత తు చదసుకొనబడిన
కొదిేమంది అనయజ్నులతో చదయబడినవి. అనగా, సర్వసాధార్ణంగా, అనయ జ్నాంగ్ములు ఈ ఒడంబడికలలో
నుండి మినహాయింప్బడినవని దీని అర్ా ం. ఖ్చిుతంగా చప్ుపకోవాలంటే, అనయజ్నులను కలుప్ుకొని, సమసత
జ్నులు సార్వతిాక ఒడంబడికలకు సంబంధించిన ప్ాజ్ల ైయునాిర్మ, కాని అనయజ్నులు ఇశారయియలుతో
చదయబడిన ప్ాతదయకమన
ై జ్ఞతీయ ఒడంబడికలకు సంబంధించిన ప్ాజ్ల ై యుండలేదు. ఎఫసుి ప్టర ణంలోని
అనయజ్నులు కీరసత ునంగరకర్శంప్క మునుప్ు వార్శని పౌలు వర్శణసత ుని తీర్మను గ్మనించండి. ఎఫస్ట్. 2:12లో పౌలు
ఈ కిరంది విధ్ంగా వాాసుతనాిడు:
ఆ కాలమందు ఇశారయియలుతో సహపౌర్మలుకాక, ప్ర్దదశులును, వాగాేన నిబంధ్నలు
లేని ప్ర్జ్నులును, నిర్రక్షణలేనివార్మను, లోక మందు దదవుడులేనివార్మనైయుండి,
కీరసత ుకు దూర్సుాల ై యుంటిర్ని మీర్మ జ్ఞాప్కము చదస్టికొనుడి (ఎఫస్ట్. 2:12).
ఇశారయియలుతో చదయబడిన జ్ఞతీయ నిబంధ్నలకు వలుప్ల ఉండిన ప్ాజ్లు, దదవుడు మర్శయు నిర్రక్షణ
లేనివార్మనై యుండిర్.శ కాబటిర , మనము జ్ఞతీయ నిబంధ్నలకు వచదుసర్శకి, లోకంలో వాసత వానికి మూడు
ర్కముల ైన ప్ాజ్లునాిర్మ: దదవుడు ఇశారయియలుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలో యథార్ా మైన విశావసుల ై యుండినవార్మ,
మర్శయు అదద నిబంధ్నలో అవిశావసుల ై యుండినవార్మ, మర్శయు అదద నిబంధ్నకు వలుప్ట ఉండినవార్మ.
అదద మూడింతల ప్ర్శస్టా తి
ి కొరతత ఒడంబడికకు కూడా వర్శతసత ుంది. మనమింతకు మునుప్ు
తల్వస్టికొనినటురగా కీస
ర త ు మహిమలో తిర్శగశ వచుు ప్ర్యంతము కొరతత ఒడంబడికలో విశావసులు మర్శయు
అవిశావసులు కూడా చదర్శయుందుర్మ. కాని కొరతత ఒడంబడికలో నుని ఈ ర్ండు ర్కముల ైనవార్శతో కూడా,
మనము మూడవ వర్గ మును కలపాల్వి ఉంటుంది: సువార్త ను తృణీకర్శంచు స్ట్త ర ప్ుర్మషులు; వార్మ కైసతవులని
ఒప్ుపకొననివార్మ; సంఘములో సభ్ుయలు కానివార్మ. వీర్మ కొరతత ఒడంబడికలో నుండి వల్వవేయబడినార్మ.
జ్ఞతీయ ఇశారయియలు యొకక పాత నిబంధ్న కాలములో నిబంధ్నకు వలుప్ట ఉండినవార్మ పాాథమికంగా
అనయజ్నుల ై యుండగా, ఇప్ుపడు కీరసత ు ఏతంచను గ్నుక, కొరతత నిబంధ్నకు వలుప్ట ఉండినవార్శలో కీస
ర త ునందు
లేదా ఆయన సంఘమునందు సభ్ుయలుకాని యూదులు మర్శయు అనయజ్నులు చదర్శయునాిర్మ.
కాబటిర లేఖ్నములు, దవ
ై సంబంధ్మైన నిబంధ్నలకు సంబంధించినంత వర్కు మానవ జ్ఞతిని నానా
విధ్ములుగా విభాగశంచుచునివనే విషయానిి మనము గ్మనిసుతనాిము. సార్వతిాక నిబంధ్నలలో సమసత
జ్నులు, విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు కూడా చదర్శయుండిర్శ. జ్ఞతీయ నిబంధ్నలు అనయజ్నులలోని అధిక
శాతమును మినహాయించినవి, కాని విశావసులను మర్శయు అవిశావసులను కూడా కలుప్ుకొనిది. కీరసత ు
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మహిమలో తిర్శగశ వచిు తన సంఘమును శుదిధచదయునంత వర్కు, కొరతత నిబంధ్న, కైసతవ విశావసంలో పాలులేని
యూదులను మర్శయు అనయజ్నులను మినహాయిసుతంది, కాని విశావసులు మర్శయు అవిశావసుల ైయుని
యూదులను మర్శయు అనయజ్నులను కూడా కలుప్ుకొంటుంది.
దదవుని నిబంధ్నలకు సంబంధించినంత వర్కు మానవజ్ఞతి ఆ యా గ్ుంప్ులుగా ఎలా విభ్జంప్బడిందర
మనము తలుసుకొనాిము గ్నుక, మనమిప్ుపడు మర్ొక విషయానిి చూదాేము: నిబంధ్నల
ప్ర్శణామశీలకములు — దవ
ై సంబంధ్మన
ై ఔదార్యము, మానవ సావమిభ్కిత మర్శయు, ప్ాదర్శింప్బడు
సావమిభ్కితకిని, సావమిదరా హము వలన కలుగ్ు ప్ర్యవసానములు — ఆ యా గ్ుంప్ులకు ఎలా వర్శతంచాయి?

ప్ర్శణామశీలకముల అనవయము
పాత నిబంధ్న యొకక ఆదిమ అర్ా మును గ్రహిసత ూ దానిని ఎలా అనవయించుకోవాలో అని ఆశిసూ
త
మనము దానిని చదువునప్ుపడు, పాత నిబంధ్నను మన కంటె ముందుగా చదివిన పాత నిబంధ్న
ఇశారయియలీయులు మర్శయు దానిని ఈ ర్ోజులలో చదువుతుని కైసతవులమైన మనము, అదద విధ్మన
ై
మూడింతల మానవ జ్ఞతి విభ్జ్నను అనగా, నిబంధ్నకు వలుప్ల ఉనివార్మ, నిబంధ్నలో నుని
అవిశావసులు, మర్శయు నిబంధ్నలో ఉని విశావసులను ఎదుర్ొకనుచునాిమనే విషయం
జ్ఞాప్కముంచుకొనడం ముఖ్యం.
అనగా, పాత నిబంధ్న ఇశారయియలీయుల కాలములో జీవించుచుండిన ప్ాజ్లకు నిబంధ్న
ప్ర్శణామశీలకములు అనవయింప్బడిన విధానమును అర్ా ంచదసుకొంటూ, ఆదిమ అర్ా ంతో కూడిన ఆ
ప్ర్శమాణములతో ఈ ర్ోజులలోని ప్ర్శస్టా త
ి ులలో సంబంధ్ం ఏర్పర్చాలని మనము నిర్రక్షించినటో యితద, మనము
ఎలో ప్ుపడు మూడు ర్కముల న
ై ఈ ప్ాజ్ల దృష్టారయ ఆలోచించాల్వి ఉంటుందనేది దీని అర్ా మైయునిది.
మొదటిదిగా, ఇశారయియలుతో చదయబడిన జ్ఞతీయ నిబంధ్నల నుండి మినహాయింప్బడిన అవిశావసులను
గ్ూర్శు మర్శయు, కొరతత నిబంధ్న నుండి మినహాయింప్బడిన అవిశావసులను గ్ూర్శు మనము యోచించాల్వ.
ర్ండవదిగా, ఇశారయియలుతో చదయబడిన జ్ఞతీయ నిబంధ్నలలో చదర్ుబడిన అవిశావసులను గ్ూర్శు మర్శయు,
కొరతత నిబంధ్నలో చదర్ుబడిన అవిశావసులను గ్ూర్శు మనము యోచించాల్వ. మూడవదిగా, ఇశారయియలుతో
చదయబడిన జ్ఞతీయ నిబంధ్నలలో చదర్ుబడిన విశావసులను గ్ూర్శు మర్శయు, కొరతత నిబంధ్నలో చదర్ుబడిన
విశావసులను గ్ూర్శు మనము యోచించాల్వ.
నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములు ఇశారయియలుతో చదయబడిన మర్శయు కొరతత నిబంధ్నలో నుండి
మినహాయింప్బడిన అవిశావసులకు అనవయించు విధానమును మొదట చూదాేము.
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అవిశావసులు మినహాయింప్బడుట
వాసత వానికి ఈ అవిశావసులు నశించిన ప్ాజ్ల వల జీవించుచునిప్పటికిని ఆదాము మర్శయు
నోవహుతో చదయబడిన సార్వతిాక నిబంధ్నలలో వార్మ పాలొగనుచునాిర్మ; ఈ నిబంధ్నలకు సంబంధించిన
మూడు ప్ర్శణామశీలకముల చదత వార్శ జీవితములు ప్ాభావితం చదయబడుచునివి. మొటర మొదటిగా, సమసత
ప్ాజ్ల ప్టో ప్ాదర్శింప్బడిన కనికర్ము దావర్ా అవిశావసులందర్మ దదవుని దయను అనుభ్విసాతర్మ. మతత యి
5:45లో యియసు ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:
ఆయన చడ్ వార్శమీదను మంచివార్శమీదను తన సూర్మయని ఉదయింప్జ్ేస్టి,
నీతిమంతులమీదను, అనీతి మంతులమీదను వర్షము కుర్శపించుచునాిడు (మతత యి
5:45).
మనము ఈ ఆశీర్ావదములను “సాధార్ణ కృప్” అని పిలుసుతంటాము ఎందుకనగా అవి ర్క్షణార్ా మైన
కనికర్ములు కావు, కాని సమసత మానవుల ప్టో చూపింప్బడిన కృప్యిైయునిది.
ర్ండవ సాానంలో, జ్ఞతీయ మర్శయు కొరతత నిబంధ్నలకు వలుప్ల నుని అవిశావసులు సహితం వార్శ
సృషిరకర్త యిడల సావమిభ్కితగ్లవార్ై యుండుట వార్శ విధియియ
ై ునిది. మినహాయింపన
ై నిబంధ్నలకు
వలుప్ల నుని అనేక మంది అవిశావసులు ఇశారయియలునకు మర్శయు సంఘమునకియయబడిన ప్ాతయద క
ప్ాతయక్షీకర్ణము గ్ూర్శు కనీసం కొంత జ్ఞానమైనా కల్వగశయునాిర్మ, గ్నుక ఈ జ్ఞానము వార్శని సావమిభ్కితగ్ల
విశావసబదుధలనుగా చదయుచునిది. కాని దీనిని మించి, పాత నిబంధ్న లేక కొరతత నిబంధ్న బో ధించు ఏ బో ధ్
గ్ూర్శుయిన
ై ను నిర్శేషరమన
ై ఏ జ్ఞానమైనను లేనివార్మ సాధార్ణ లేదా సావభావికమన
ై ప్ాతయక్షీకర్ణము దావర్ా
పాాపిత ంచునది, మర్శయు వార్మ దదవుని స్టతవింప్వలస్టినవార్ై యునిర్ను వార్శ కర్త వయములను గ్ూర్శున మౌల్వక
అవగాహనను కల్వగశయునాిర్మ. పౌలు ఈ విషయానిి ర్ోమా 1:20లో ఈ కిరంది విధ్ంగా చబుతునాిడు:
ఆయన అదృశయ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయశకితయు దదవతవమును, జ్గ్దుతపతిత
మొదలుకొని సృషిరంప్బడిన వసుతవులను ఆలోచించుటవలన తదటప్డుచునివి గ్నుక
వార్మ నిర్మతత ర్మల ై యునాిర్మ (ర్ోమా 1:20).
కాబటిర , ఇశారయియలుతో చదయబడిన నిబంధ్నలు మర్శయు కొరతత నిబంధ్నకు వలుప్ల అవిశావసులు
సహితం వార్శ సృషిరకర్త ను ఆర్ాధిసత ూ ఆయనను స్టతవించవల నను మౌల్వక కర్త వయముగ్లవార్ై యునాిర్మ.
మూడవసాానంలో, జ్ఞతీయ నిబంధ్నలు మర్శయు కొరతత నిబంధ్నకు వలుప్ల నుని అవిశావసులు
వార్మ చదప్టిర న చర్యల ప్ాకార్మన
ై ప్ర్యవసానములను అనుభ్విసాతర్మ. అప్ుపడప్ుపడు, అవిశావసులు ఆయన
సతయముననుసర్శసత ూ జీవించినప్ుపడు దదవుడు వార్శకి తాతాకల్వక ఆశీర్ావదములను అనుగ్రహిసత ుంటాడు.
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ఇటువంటి అవిశావసుల మధ్యయిన
ై ను, వివేకముతో కూడిన జీవితము లాభ్ములను సమకూర్ముతుంది. ఇతర్
సమయాలలో, అతిదుషరమైన వార్శ తిర్మగ్ుబాటు ప్టో దదవుడు తాతాకల్వక శాప్ములతో ప్ాతిసపందిసత ాడు.
నిబంధ్నకు వలుప్ల నుని వార్మ ఇటువంటి మిశిరతమన
ై అనుభ్వాలను అనుభ్వించినప్పటికిని, కీరసత ు తిర్శగశ
వచిునప్ుపడు, ఈ అవిశావసులు దదవుని నుండి ఏ ఆశీర్ావదమునైనను ప ందర్మ. వార్మ నితయ తీర్మపను మాతామే
అనుభ్విసాతర్మ. ఈ విధానములలో, ఇశారయియలుతో చదయబడిన జ్ఞతీయ నిబంధ్నలకు వలుప్ల నుని
అవిశావసులు, మర్శయు కొరతత నిబంధ్న నుండి మినహాయింప్బడిన అవిశావసులు సార్వతిాక నిబంధ్నల
ప్ర్శణామశీలకములను ఈనాడు అనుభ్విసాతర్మ.

అవిశావసులు కలుప్ుకొనబడుట
మనము యోచిసుతని మానవజ్ఞతిలోని ర్ండవ వర్గ ము, ఇశారయియలుతో చదయబడిన జ్ఞతీయ
నిబంధ్నలు మర్శయు కొరతత నిబంధ్న లోప్ల ఉని అవిశావసుల వర్గ మైయునిది. దవ
ై సంబంధ్మైన
నిబంధ్నల ప్ర్శణామశీలకములు వీర్శకి ఎలా వర్శతసత ాయి? మొటర మొదటిగా, దదవుడు ఈ నిబంధ్నలకు వలుప్ల
నుని వార్శ కంటె, ఈ ప్ాజ్ల ప్టో నే ఎంతో ఎకుకవ దయను మర్శయు కనికర్మును చూపించాడు. నిజ్మే,
వార్శకి ర్క్షణార్ా మన
ై కృప్ చూపింప్బడలేదు ఎందుకనగా వార్మ యథార్ా మైన విశావసులు కార్మ. అటో యినను,
కొరతత నిబంధ్న సంఘములో భాగ్మై యుండుట వలన గొప్ప సానుకూలతలు ఇప్ుపడుని విధ్ంగానే,
ఇశారయియలుతో భాగ్మై యుండుట వలన పాత నిబంధ్నలో యింకా ఎకుకవన
ై సానుకూలములుండినవి.
అవిశావసుల ై యుండిన ఇశారయియలీయులకు సహితం కల్వగశన మేలులను వర్శణసత ూ, దదవుని ప్ాతదయక నిబంధ్నలలో
పాలొగనుట వలన ఏర్పడిన సానుకూలతలను గ్ూర్శు అప సత లుడన
ై పౌలు మననం చదశాడు. ర్ోమా 9:4లో పౌలు
ఈ కిరంది విధ్ంగా వాాసుతనాిడు:
వీర్మ ఇశారయియలీయులు; దతత ప్ుతాతవమును మహిమయు నిబంధ్నలును ధ్ర్ుశాసత ర
ప్ాధానమును అర్ునాచార్ాదులును వాగాేనములును వీర్శవి (ర్ోమా 9:4).
ఈ నిబంధ్నలకు వలుప్ల నుని అవిశావసుల ప్టో ఆయన ప్ాదర్శించుదాని కంటె, దదవుడు
ఇశారయియలుతో చదస్టిన నిబంధ్నలలోను, కొరతత నిబంధ్నలోను నుని అవిశావసుల ప్టో అతి గొప్ప కనికర్మును
చూపిసత ాడు.
పాత నిబంధ్నలో, అవిశావసుల ై యుండిన యూదులు ఐగ్ుప్ుత దదశంలో నుండి విమోచింప్బడా్ర్మ.
వార్మ దదవుని కృపాసహితమన
ై దై యుండిన ధ్ర్ుశాసత రమును స్ట్నాయి కొండపై ప ందార్మ. వార్మ వాగాేన దదశానిి
జ్యించార్మ. వార్మ ర్ాజ్న
ై దావీదు మర్శయు అతని కుమార్మల ఏలుబడుల చదత దీవింప్బడా్ర్మ. అదద విధ్ంగా,
కొరతత నిబంధ్న సంఘములోని అవిశావసులకు యథార్ా మైన విశావసుల చదత ప్ర్శచార్ము చదయబడుతునిది;
బో ధింప్బడుచుండు దదవుని వాకయమును వార్మ వినుచుందుర్మ; వార్మ ప్ర్శశుదాధతు కార్యములో
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పాలుప్ంచుకొందుర్మ. ఈ విధ్ంగాను మర్శయు ఇతర్ విధానాలలోను, ప్ాతదయకమన
ై నిబంధ్న సమాజ్ములోని
అవిశావసులప్టో దదవుడు తన గొప్ప దయను చూపించాడు.
ర్ండవ సాానంలో, నిబంధ్న లోప్ల ఉండుట దావర్ా ఈ మేలులను ప ందుటతో పాటు, జ్ఞతీయ
నిబంధ్నలలోని మర్శయు కొరతత నిబంధ్నలోని అవిశావసులు హెచైున సావమిభ్కితని ప్ాదర్శింప్వలస్టినవార్ై
యునాిర్మ. ఈ నిబంధ్నల నుండి మినహాయింప్బడిన అవిశావసుల కంటె, దదవుని చితత మును గ్ూర్శున అతి
గొప్ప జ్ఞానమును వార్ే ప ందార్మ; కాబటిర , వార్మ మర్శ ఎకుకవ విధదయతను ప్ాదర్శిసూ
త , మర్శ ఎకుకవగా
ఆయనను స్టతవించవలస్టినవార్ై యునాిర్మ. లూకా 12:48లో యియసు ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:
ఎవనికి ఎకుకవగా ఇయయబడనో వానియొదే ఎకుకవగా తీయజూతుర్మ (లూకా 12:48).
దదవుని వాకయములోని సతయములను వినువార్మ, ఆయన మార్గ ములను ఎర్శగశనవార్మ, ఆయన యిడల
సావమిభ్కితగ్లవార్ై యుండుటకు బాధ్ుయల ైయునాిర్మ.
మూడవ సాానంలో, జ్ఞతీయ నిబంధ్నలు మర్శయు కొరతత నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులు, వార్మ
ప్ాదర్శించు ర్ాజ్భ్కిత మర్శయు ర్ాజ్దరా హమునకు తగశన ప్ర్యవసానములను సహితం అనుభ్విసాతర్మ. మర్ొక
ప్ాకక వార్మ ఈ జీవితంలో హెచుై న దీవనలను మర్శయు శాప్ములను అనుభ్విసాతర్మ, అవి అనేక విధ్ముల న
ై
తాతాకల్వక దీవనలు మర్శయు శాప్ముల ైయుండును. అయితద మర్ొక ప్ాకక కీరసత ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు,
దదవునితోగ్ల నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులకు ఒకే ఒకక ఆశ అందుబాటులో ఉంటుంది: నితయ శాప్ము, నితయ
తీర్మప. కీస
ర త ునందుని దదవుని వాగాేనములను వార్మ నములేదు, గ్నుక వార్మ పాప్ములోనే నశించినవార్మగా
నిల్వచియుండి నితయ శిక్షకు గ్ుర్శయగ్ుదుర్మ.
కొరతత నిబంధ్నలో అవిశావసులకు విర్ోధ్ంగా వచుు హెచుై న నితయ తీర్మపను గ్ూర్శు హెబ్రా ప్తిాక ర్చయిత
హెచుర్శంచాడు. హెబ్రా 10:28-29లో అతడు ఈ కిరంది విధ్ంగా వాాసుతనాిడు:
ఇటు
ో ండగా దదవుని కుమార్మని, పాదములతో తొాకిక, తాను ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుటకు
సాధ్నమైన నిబంధ్న ర్కత మును అప్వితామన
ై దిగా ఎంచి, కృప్కు మూలమగ్ు ఆతును
తిర్సకర్శంచినవాడు ఎంత ఎకుకవైన దండనకు పాతుాడుగా ఎంచబడునని మీకు
తోచును? (హెబ్రా. 10:28-29).
ఈ ప్ాజ్లు “నిబంధ్న ర్కత ము” చదత “ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడిన” ప్ాజ్ల ై యునాిర్నే విషయానిి ఇచుట
గ్మనించండి. అలాగ్ని, వీర్మ ర్క్షింప్బడా్ర్ని అర్ా ం కాదు, కాని వార్మ ఆయనతో నిబంధ్నగ్లవార్ై
యునిందునుబటిర వార్మ కేవలము దదవుని కొర్కు ప్ాతదయకప్ర్చుకొనబడినవార్ై యుండిర్.శ ఈ ప్ాజ్లు, ఎంతో
కొంత మేర్కు ఎలో ప్ుపడు చదస్టన
ి టేో , దదవునికి విర్ోధ్ంగా తిర్మగ్ుబాటు చదస్టినప్ుపడు, వార్శకి ఒకే ఒకక నిర్రక్షణ
ఉంటుంది, అది దదవుని నితయ తీర్మప, ఆయన తన శతుావుల కోసం ప్ాతదయకించి ఉంచబడిన తీర్మప. ఈ తీర్మప
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యింకా ఎకుకవ తీవామన
ై దై యుంటుంది ఎందుకనగా వార్శకి చూపింప్బడిన కనికర్ము ఎంతో గొప్పదై
యుండినది.
కాబటిర , జ్ఞతీయ నిబంధ్నలు మర్శయు కొరతత నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులకు, దవ
ై సంబంధ్మైన
ఔదార్యమును గ్ూర్శున ప్ర్శణామశీలకములు, మానవులు ప్ాదర్శించాల్విన ర్ాజ్భ్కిత మర్శయు సంబంధిత
ప్ర్యవసానములు హెచిుంప్బడినవనే విషయానిి మనము తలుసుకొంటునాిము. కాని అంతిమ విశేోషణలో,
వార్మ మార్మమనసుి నొందక ర్క్షణార్ా మన
ై విశావసమును వినియోగశంచుకొనక పల యినటో యితద, ఈ
అవిశావసులు దదవుని నితయ తీర్మపను తప్పక అనుభ్విసాతర్మ.

విశావసులు కలుప్ుకొనబడుట
నిబంధ్న లోప్ల ఉని యథార్ామైన విశావసులు, పాత నిబంధ్నను చదువుచుండగా మనము
యోచిసూ
త ఈనాడు అనవయించుకొనవలస్టిన మూడవ మానవ వర్గ మైయునిది. కీస
ర త ునందల్వ నితయ
జీవమునకు తిర్మగ్ులేని విధ్ంగా విధివిహితమైయుని ఈ ప్ాజ్లు ఆశుర్యజ్నకంగా దదవుని ప్ాతయద కమైన
ప్ాజ్ల ైయునాిర్మ. యథార్ా మైన విశావసులు ప్టో చూపింప్బడిన దైవసంబంధ్మన
ై ఔదార్యము, పాప్ముల
క్షమాప్ణ మర్శయు దదవునితో నితయ సహవసముతోపాటు, నిర్పతక్షంగా అతయంత అపార్మైనదై యునిది. ర్ోమా.
8:1-2లో పౌలు ఇలా వాాసుతనాిడు:
కాబటిర యిప్ుపడు కీస
ర త ుయియసునందునివార్శకి ఏ శిక్షావిధియు లేదు. కీరసత ుయియసునందు
జీవమునిచుు ఆతుయొకక నియమము పాప్మర్ణముల నియమము నుండి ననుి
విడిపించను. ఎటో నగా ధ్ర్ుశాసత రము దదనిని చదయజ్ఞలకపల యినో దానిని దదవుడు చదస్టను
(ర్ోమా. 8:1-2).
అదద సమయంలో, మనము దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము విధించు శిక్షావిధి లేనివార్మై యుండగా, దదవుడు
కీరసత ునందు మన నిమితత ము చదస్టిన దానికొర్కన
ై కృతజ్ా తతో, ర్ాజ్భ్కితతో కూడిన విధదయతను ప్ాదర్శించడానికి
మనము పిలువబడి యునాిము. అందుచదతనే ర్ోమా 8:7లో పౌలు విశావసులకును అవిశావసులకును గ్ల
తార్తమయమును ఈ కిరంది మాటలలో చూపిసత ునాిడు:
శర్రర్ానుసార్మైన మనసుి దదవునికి విర్ోధ్మైయునిది. అది దదవుని
ధ్ర్ుశాసత రమునకు లోబడదు (ర్ోమా 8:7).
ఇందుకు భినింగా, దదవుని పతమి
ా ంచు మనసుి ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమునకు లోబడుతుంది. కాబటిర
ర్ోమా. 8:12-13లో పౌలు ఈ కిరంది మాటలు చదర్ాుడు:
-40వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకక పాామాణిక గ్రంథము

మూడవ పాఠము: దైవికమైన ఒడంబడికలు

కాబటిర , సహో దర్మలార్ా, . . . శార్రర్ కిరయలను చంపిన యిడల జీవించదర్మ (ర్ోమా.
8:12-13).
అనగా, విశావసులు అవిశావసులకు భినింగా జీవించడానికి బదుధల ైయునాిర్మ, అనగా ర్క్షణను
సంపాదించుకొనుటకు కాదు, గాని దదవునిని గౌర్వించడానికి వార్మ దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమునకు లోబడవలస్టినవార్ై
యునాిర్ని మర్ొక మాటలో చప్ుపకొనవచుు.
పాత నిబంధ్న ఇశారయియలీయుల వల , వార్శ విశావసము ప్ర్రక్షింప్బడి అది నిశులమన
ై దని
ర్మజువుచదయడానికి కస
ై త వులు లేఖ్నములలోని నియమ నిబంధ్నలను అనివార్యంగా అనుసర్శంచాల్వినవార్ై
యునాిర్మ. పాత నిబంధ్నలోని యథార్ా మైన విశావసులు మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు లోబడుచు, వార్శ
విశావసమును నిర్ూపించుకొనవల నని వార్శకి పిలుప్ు ఇయయబడింది. దివతీ. 8:2లో మోషత ప్ాజ్లతో ఈ కిరంది
విధ్ంగా మాటలాడుతునాిడు:
మర్శయు నీవు ఆయన ఆజ్ా లను గైకొందువో లేదర నినుి శోధించి నీ హృదయములో
నునిది తలుసుకొనుటకు నినుి అణచు నిమితత మును అర్ణయములో ఈ నలువది
సంవతిర్ములు నీ దదవుడన
ై యిహో వా నినుి నడిపించిన మార్గ మంతటిని జ్ఞాప్కము
చదస్టక
ి ొనుము (దివతీ. 8:2).
కొరతత నిబంధ్న కైసతవులు కూడా ఇదద విధ్మన
ై ప్ర్రక్షకు పిలువబడియునాిర్మ. 2 కొర్శంథీ. 13:5లో
పౌలు కొర్శంథీయులకు ఈ కిరంది విధ్ంగా స్టలవిసుతనాిడు:
మీర్మ విశావసముగ్లవార్ై యునాిర్ో లేదర మిముును మీర్ే శోధించుకొని
చూచుకొనుడి; మిముును మీర్ే ప్ర్రక్షించుకొనుడి. మీర్మ భ్ాషర ులు కానియిడల, యియసు
కీరసత ు మీలోనునాిడని మిముును గ్ూర్శు మీర్ే యిర్మగ్ర్ా? (2 కొర్శంథీ. 13:5)
కీరసత ు లోప్ము లేకుండా దదవుని విధదయుడైన కుమార్మడై యుండను గ్నుక మన నితయ ర్క్షణ భ్దాముగా
ప్దిలప్ర్చబడునటు
ో ఆయన నీతి మనకు ఆర్ోపింప్బడింది. కాని మనము అనుదిన జీవితములను
కొనసాగశంచు కొలది, దదవుడు మనకనుగ్రహించిన ర్క్షణను మనము నిర్ూపించుకొనవలస్టినవార్మై
యునాిము. ఫిల్వప్ప. 2:12లో, ఫిల్వప్పయులను పౌలు ఈ కిరంది మాటలతో పలా తిహిసత ునాిడు:
భ్యముతోను వణుకుతోను మీ స ంత ర్క్షణను కొనసాగశంచుడి (ఫిల్వప్ప. 2:12).
మూడవ సాానంలో, పాత నిబంధ్న మర్శయు కొరతత నిబంధ్నలోని యథార్ా మైన విశావసులు, వార్మ
దదవుని యిడల ప్ాదర్శించిన ర్ాజ్భ్కిత మర్శయు ర్ాజ్దరా హమునకు తగశన ప్ర్యవసానములను అనుభ్విసాతర్మ.
-41వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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మర్ొక ప్ాకక యథార్ా మన
ై విశావసులు దదవుడనుగ్రహించు తాతాకల్వక ఆశీర్ావదములను మర్శయు శాప్ములను
అనుభ్విసాతర్మ. కనీసం, మనము దదవుని ఆతు అనుగ్రహించు ఆశీర్ావదములను ప ందినవార్మైయునాిము,
మర్శయు దీనికి మించి, దదవుడు తన ప్ాజ్లకు భౌతిక ఆశీర్ావదములను తర్చుగా అనుగ్రహస
ి త ుంటాడు. కాని
ఇందుకు వయతిర్ేకమన
ై ది కూడా వాసత వమే. దదవుడు యథార్ావంతుల ైన తన బిడ్ లను కరమశిక్షణ దావర్ా తర్రఫదు
చదసత ాడని హెబ్రా ప్తిాక ర్చయిత వివర్శసత ునాిడు. హెబ్ర.ా 12:6లో ఈ కిరంది మాటలు వాాయబడియునివి:
ప్ాభ్ువు తాను పతమి
ా ంచువానిని శిక్షించి, తాను స్ట్వకర్శంచు ప్ాతి కుమార్మని దండించును
(హెబ్ర.ా 12:6).
ఈ మిశిరతమన
ై అనుభ్వాలు ఈ లోకంలోను, ఈ జీవితంలోను అనుభ్వింప్బడినప్పటికిని,
అంతకుముందు నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులు మర్శయు యథార్ా మైన విశావసులు మధ్య నుండు
గ్ంభీర్మైన వయతాయసం కనబడుతుంది. ర్క్షణార్ా మన
ై విశావసంగ్లవార్శకి ఒకే ఒకక అంతిమ ఫల్వతమునిది.
మహిమలో కీరసత ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు యథార్ా మన
ై విశావసులు దదవుడనుగ్రహించు నితయమన
ై
ఆశీర్ావదములను మాతామే అనుభ్విసాతర్మ. ప్ాకటన 21:7లో మనము ఈ కింర ది మాటలు చదువుతాము:
జ్యించువాడు వీటిని సవతంతిాంచుకొనును, నేనతనికి దదవుడనై యుందును మర్శయు
అతడు నాకు కుమార్మడై యుండును (ప్ాకటన 21:7).
ఈ ప్ర్ంప్ర్లలో మనము పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయుచుని తర్మణంలో, మానవజ్ఞతిని
గ్ూర్శున ఈ మూడు విభ్జ్నలను మర్శయు నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములు వార్శకి అనవయించు విధానమును
మనము అగ్తయముగా ఎలో ప్ుపడు జ్ఞాప్కముంచుకొనవల ను. జ్ఞతీయ నిబంధ్నలు మర్శయు కొరతత నిబంధ్నకు
వలుప్ల నుండు అవిశావసులకును, ఈ నిబంధ్నల లోప్ల నుండు అవిశావసులకును, ఈ నిబంధ్నల లోప్ల
నుండు యథార్ా మైన విశావసులకును మధ్య నుని అంతర్ములను మనము జ్ఞాప్కము చదసుకొనునప్ుపడు,
దానిని మొటర మొదట చదివిన పాాచీన ఇశారయియలీయులను గ్ూర్శు పాత నిబంధ్నలోగ్ల అంతర్ాభవాలను అర్ా ం
చదసుకోడానికి మనము సనాిహము చదయబడుదుము గ్నుక అది మనకు ఈనాడు అనవయించు విధానమును
తలుసుకొనునటు
ో మనము మర్శ ఎకుకవ ఉతత మంగా ఆయతత ం చదయబడుదుము.
పాత నిబంధ్నలోని ప్ాతి వాకయభాగ్ము దాని ఆదిమ చదువర్మలు, దదవుని నిబంధ్నలకు
సంబంధించినంత వర్కు వార్శ ప్ర్ప్తి ఏమైయునిదర యోచించునటు
ో వార్శని హెచుర్శంచినది మర్శయు
పలా తిహించినది గ్నుక ఈనాడు మనము కూడా ఇదద ప్ని చదయాల్వియునిది. ఏదన
ై ఒక విషయం
తల్వయజ్ేస్టన
ి ప్ాతిసార్శ, ఇశారయియలు నిబంధ్నలకు వలుప్ల ఉండిన అవిశావసులు తముునుతాము దదవునికి
లోప్ర్చుకొనుచు, ఆయన నిబంధ్నల లోనికి ప్ావశి
ే ంప్వల నని లేదా దదవుని నితయ తీర్మపను
అనుభ్వింప్వల నని పాత నిబంధ్న వార్శకి పిలుప్ునిచిునది. ఈనాడు సహితం కొరతత నిబంధ్నకు వలుప్ల
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నుని వార్మ ఇదద ప్ని చదయాలని పాత నిబంధ్న పిలుప్ునిచుుచునిది. పాత నిబంధ్న, కీరసత ునందల్వ దదవుని
వాగాేనములలో నుని ర్క్షణార్ామైన విశావసమును వార్మ వినియోగశంచుకోవాలని, లేదా, దదవునితో
వార్శకుండిన నిబంధ్న సంబంధ్మును ఉలో ంఘించుటను బటిర తీవామన
ై నితయ తీర్మపను ఎదుర్ొకనాల్వి
ఉంటుందని, ఇశారయియలు జ్ఞతీయ నిబంధ్నలో చదర్శయుండిన అవిశావసులను మొదట పిల్వచినది గ్నుక
ఇప్ుపడు కొరతత నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులను కూడా పిలుచుచునిది. దదవుడు వార్శ యిడల చూపిన
కనికర్మును జ్ఞాప్కముంచుకొనవల ననియు, దదవుని ఎదుట విశవసనీయమన
ై వార్మగా జీవించడం దావర్ా వార్శ
విశావసమును నిర్ూపించుకొనవల ననియు, ఆయన ర్ాజ్యము దాని సమాపిత కి చదర్మకొను తర్మణంలో దదవుడు
కలుగ్జ్ేయనైయుని కొరతత ఆకాశములు మర్శయు కొరతత భ్ూమిలోను నితయ జీవమును గ్ూర్శున నిర్రక్షణతో
కొనసాగ్ుచుండవల ననియు, పాత నిబంధ్న ఇశారయియలులోని విశావసులకు పాత నిబంధ్న ఒకసార్శ
పిలుప్ునిచిునది గ్నుక ఇప్ుపడు కొరతత నిబంధ్నలోని విశావసులకు కూడా పిలుప్ునిచుుచునిది.
నిబంధ్న ప్ర్శణామశీలకములు ఈనాడు జీవించుచుని ప్ాతి ర్కమైన మానవునికి అనవయించు
విధానమును మనము జ్ఞాప్కము చదసుకొనునప్ుపడు, పాత నిబంధ్నను మనము మన స ంత జీవితములకు
మర్శయు మన చుటురప్ాకకల నుండు వార్శ జీవితములకు ఏ విధ్ంగా అనవయించుకోవాలో మనకు సపషరంగా
తలుసుతంది. ఈనాడు మనము పాత నిబంధ్నను చదువునప్ుపడు, బెైబిలులోని ప్ాతి వాకయభాగ్ము నిబంధ్నకు
వలుప్ల నుండు అవిశావసులు కొరతత నిబంధ్నలోనికి ప్ావేశించునటు
ో వార్శకి ఎలా పిలుప్ునిసుతందర అని మనము
ప్ాశిించుకోవాల్వ, మర్శయు ప్ాతి వాకయభాగ్ము కొరతత నిబంధ్నలో నుని అవిశావసులు కీస
ర త ునందల్వ ర్క్షణార్ా మైన
విశావసము వప్
ై ుగా ముందుకు సాగశవళో వల నని వార్శకి ఏమని పిలుప్ునిచుుచునిదర మనలను మనము
అడుగ్ుకొనవల ను, మర్శయు ప్ాతి వాకయభాగ్ము కొరతత నిబంధ్నలో నుని యథార్ా మైన విశావసులు,
కీరసత ునందుని కొరతత నిబంధ్ననుబటిర వార్శ విశావసమును ఇతోధికంగా అభివృదిధ చదసుకొనుచు, దాని యిడల
కృతజ్ా తతో కూడిన విశవసనీయతగ్లవార్ై యుండునటు
ో , వార్శకి ఏమని పిలుప్ునిచుుచునిదర అని మనము
ప్ాశిించుకోవాల్వ.

ముగశంప్ు
ఈ పాఠంలో మనము దైవసంబంధ్మైన నిబంధ్నలను గ్ూర్శున బెైబిలు సంబంధ్మైన బో ధ్ను
ప్ర్శచయం చదశాము. నిబంధ్న సంబంధ్మైన ఏర్ాపటో దావర్ా తన ర్ాజ్యమును దదవుడద నిర్వహిసత ుంటాడని
మనము తలుసుకొనాిము. చర్శతాలోని దాని వవేవర్మ దశలలో దదవుని ర్ాజ్యము కోర్మకొనుచుండిన ప్ాతయద కమైన
విషయాలను, పాత నిబంధ్నలోని ప్ాతి ఒకక ఒడంబడిక నొకికవకాకణించిన విధానమును మనము చూశాము.
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దదవునితోగ్ల నిబంధ్న సంబంధ్మును గ్ూర్శున మౌల్వక ప్ర్శణామశీలకములను మనము అనేవషించాము,
మర్శయు ఈ ప్ర్శణామశీలకములు గ్తకాలంలో జీవించుచుండిన మర్శయు ఈనాడు జీవించుచుని ఆ యా
ర్కముల ైన ప్ాజ్లకు అనవయించు విధానమును మనము చూశాము.
పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శున అధ్యయనములో మనము ముందుకు సాగ్ు కొలది, దవ
ై సంబంధ్మైన
నిబంధ్నలకు సంబంధించిన ప్ాధానాంశమును మనము తర్చుగా చూసుతంటాము. పాత నిబంధ్నలోని
ఇశారయియలు కొర్కు, విశావస సహితమైన జీవితమునకు సంబంధించిన వయవసా లను ఈ నిబంధ్నలు
ర్ూప ందించాయి, గ్నుక ఈనాటి విశావస సహితమన
ై జీవితమునకు సంబంధించిన వయవసా లను కూడా ఈ
నిబంధ్నలే ర్ూప ందిసత ునాియి.
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