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హెబీయులకు రాసిన పతిక
గంథకర
పతిక రచయిత ఎవరు అనన్ది పశాన్రధ్కంగా ఉండిపోయింది.

కొందరు పండితులు దీనిన్ రాసింది పౌలు అనాన్రు. అయితే
అస న రచయిత ఎవరో సప్షట్ంగా తెలియదు. ర్సత్వానికి పధాన
యాజకునిగా ఇంట బాగామరి ఏ ఇతర పుసత్కం కూడా వరిణ్ంచలేదు.
ఈయనది ఆహారోనుయాజకతవ్ం కనాన్ మినన్. ఈయనే ధరమ్శాసం,
పవకలకు నెరవేరుప్. కీసుత్ ను మన విశావ్సానికి కర, కొనసాగించే
వాడుగా ఈపుసత్కం చూపెడుతునన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 65 - 70
దీనిన్ యెరూషలేములో రాశారు. కీసుత్ ఆరోహణం,యెరూషలేము

నాశనం మధయ్ కాలంలో రచన జరిగింది.
సీవ్కర
ఈ పుసత్కం పాత నిబంధన లేఖనాలతో పరిచయం ఉనన్ యూదు

విశావ్సుల కోసం. వీరు ఆ సమయంలో తిరిగి యూదు మతానికి
వెళిళ్పోవడం, లేక సువారకు యూదు మతం రంగు పులమడం అనే
శోధన కింద ఉనాన్రు. ఇంకా కీసుత్ విశావ్సంలోకి వచిచ్న అనేక మంది
యాజకుల కోసం రాసినది అని కూడా అంటారు (అపో. కా. 6:7).

పయోజనం
సాథ్ నిక యూదు పబోధాలను తిరసక్రించాలని రచయిత

పురిగొలుప్తునాన్డు. వారు యేసుకు కటుట్ బడి ఉండాలి. ఆయనే
అందరికనాన్ శేషుట్ డు. వ కుమారుడు దేవా దూతలకనాన్
యాజకులకనాన్ పాత నిబంధన నాయకుల కనాన్ ఏ మతం కనాన్
కూడా అధికుడు. సిలువ మరణించి, తిరిగి లేవడం దావ్రా అయన
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విశావ్సులకు నితయ్ జీవం, రకష్ణ ఇసుత్ నాన్డు. మనపాపాలకోసం కీసుత్
బలి పరిపూరణ్ం. విశావ్సం అంటే దేవుణిణ్ సంతోషపెటట్డం. దేవునికి
లోబడడం దావ్రామన విశావ్సానిన్ వెలల్డిసాత్ ము.

ముఖాయ్ంశం
కీసుత్ ఆధికయ్త

విభాగాలు
1. యేసు కీసుత్ దేవదూతల కంటే గొపప్వాడు— 1:1-2:18
2. ధరమ్ శాసం, పాత నిబంధన కంటే యేసు కీసుత్ గొపప్వాడు —
3:1-10:18

3. బాధలోల్ నమమ్కంగా నిలకడగా ఉండాలని పిలుపు — 10:19-
12:29

4. చివరి హెచచ్రికలు, అభివాదాలు— 13:1-25

గొపప్ రకష్ణ

(1) కుమారుడు పవకలకంటే గొపప్వాడు
1పురాతన కాలంలో అనేక సమయాలోల్ అనేక రకాలుగా పవకల

దావ్రా దేవుడు మనపూరీవ్కులతోమాటాల్ డాడు. 2 ఇటీవలి కాలంలో
ఆయన తన కుమారుడి దావ్రా మనతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఆ
కుమారుణిణ్ సమసాత్ నికీ వారసుడిగా నియమించాడు. ఆ కుమారుడి
దావ్రానే ఆయన విశావ్నన్ంతా చేశాడు. 3దేవునిమహిమాపభావాల
ఘన తేజసుస్ ఆయనే. వతవ్ సవ్భావసారాంశ సంపూరణ్త ఆయనే.
బల పభావాలు గల తన వాకుక్ చేత ఆయన సమసాత్ నీన్ వహిసూత్
ఉనాన్డు. పాపాల శుదీధ్కరణం చేసిన తరువాత, మహా ఘనత
వహించి ఉనన్త సథ్లంలో విరాజిలేల్ దేవుని కుడి పకక్న కూరుచ్నాన్డు.

(2) కుమారుడు దేవదూతల కంటే గొపప్వాడు
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4 దేవదూతల కంటే ఎంతో శేషఠ్ న నామానిన్ ఆయన
వారసతవ్ంగా పొందాడు కాబటిట్ ఆయన వారి కంటే ఎంతో
శేషుఠ్ డయాయ్డు. 5ఎందుకంటే దేవుడు,
“నువువ్ నా కుమారుడివి. ఈరోజు నేను నీకు తండినయాయ్ను.”
అని గానీ,
“నేను అతనికి తండిగా ఉంటాను, అతడు నాకు కుమారుడిగా

ఉంటాడు”
అని గానీ తన దూతలోల్ ఎవరి గురిం నా అనాన్డా? 6 అంతేగాక
ఆయన సృషిట్కి ముందు ఉనన్ పథముణిణ్ భూమి కి తీసుకు
వచిచ్నపుప్డు,
“దేవదూతలందరూ ఆయననుపూజించాలి” అనాన్డు.
7తన దూతల గూరిచ్ చెపిప్నపుప్డు ఆయన,
“దేవదూతలను ఆతమ్లుగానూ,
తనసేవకులనుఅగిన్జావ్లలుగానూచేసుకునేవాడు”అనిచెపాప్డు.

8అయితే తన కుమారుణిణ్ గూరిచ్ ఇలా అనాన్డు.
“దేవా, నీ సింహాసనం కలకాలం ఉంటుంది.
నీ రాజదండం నాయ్యదండం.
9నువువ్ నీతిని పేమించి అకమానిన్ అసహియ్ంచుకునాన్వు.
కాబటిట్ దేవా, నీ దేవుడు నీ సహచరుల కంటే
ఎకుక్వగా ఆనంద లంతో నినున్ అభిషేకించాడు.
10పభూ,పారంభంలో నువువ్ భూమికి పునాది వేశావు.
నీ చేతులతోనే ఆకాశాలను చేశావు.
11అవినాశన పోతాయి. కానీ నువువ్ కొనసాగుతావు.
బటట్లు ఎలామాసిపోతాయోఅలాగే అవి కూడామాసిపోతాయి.
12వాటిని అంగవసంలాగా చుటిట్ వేసాత్ వు.
బటట్లనుమారిచ్నటుట్ వాటినిమారిచ్ వేసాత్ వు.
కానీ నువువ్ ఒకేలా ఉంటావు.
నీ సంవతస్రాలు ముగిసిపోవు.”
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13 “నేను నీ శతువులను నీపాదాల కింద పీటగాచేసే వరకూనా కుడి
పున కూరోచ్”

అని దేవుడు తన దూతలోల్ ఎవరితో నా ఎపుప్ నా చెపాప్డా?
14 ఈ దూతలంతా రకష్ణను వారసతవ్ంగా పొందబోయే వారికి సేవ
చేయడానికి పంపించిన సేవక ఆతమ్లే కదా?

2
1 అందుచేత మనం వినన్ సంగతుల నుండి కొటుట్ కుని పోకుండా

వాటి మీద ఎకుక్వ దృషిట్ పెటాట్ లి. 2 ఎందుకంటే దేవదూతలు
పలికిన సందేశం నమమ్దగిన తే, పతి అతికమానికీ అవిధేయతకూ
నాయ్య న శికష్ కలిగితే, 3 ఇంత గొపప్ రకష్ణను మనం నిరల్కష్ ం చేసి
ఎలాతపిప్ంచుకుంటాం? ఆరకష్ణనుమొదటిగాపభువేపకటించాడు,
దానిన్ వినన్ వారి దావ్రా అది మనకు రుజువు అయింది. 4 దేవుడు
తన సూచకకియలు, అదుభ్తాలు, అనేక రకాల గొపప్ గొపప్ కారాయ్లు
చేయడం దావ్రానూ, తన ఇషట్ పకారం పంచి ఇచిచ్న పరిశుదాధ్ తమ్
వరాల దావ్రానూ దానిన్ నిరాధ్ రణ చేశాడు.

భూమినియేసు కీసుత్ కు లోబరచవలసి ఉంది
5మేముమాటాల్ డుతునన్ ఆ రాబోయేలోకానిన్ దేవుడు దేవదూతల

ఆధీనంలో ఉంచలేదు. 6దీనికి పతిగా ఒక వయ్కి ఒక చోటసాకష్మిసూత్
ఇలా అనాన్డు.
“నువువ్ తలచుకోడానికి నరుడు ఎంతటివాడు?
నువువ్ పటిట్ంచుకోడానికి నరపుతుడెవడు?
7నువువ్ అతణిణ్ దేవదూతల కంటే కొంచెం తకుక్వగా చేశావు.
ఘనతాయశసుస్లతో అతనికి కిరీటం పెటాట్ వు.
8 నువువ్ సమసాత్ నీన్ అతనికి లోబరచి అతని పాదాల కింద

ఉంచావు.”
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ఆయన సమసాత్ నీన్ మానవాళి వశం చేశాడు. అతనికి వశం
చేయకుండా దేనీన్ విడిచిపెటట్లేదు. కానీ ఇపుప్డు అనీన్ పూరిగా
అతనికి వశం కావడం మనం ఇంకా చూడలేదు.

కొంచెం కాలం కీసుత్ ను దూతల కంటే తకుక్వ వానిగా చేసిన
తరువాత ఆయనమానవుల కోసం మరణించి వారిని దూతల కంటే
ఉనన్త సిథ్తికి చేరాచ్డు

9 అయితే దేవదూతలకంటే కొంచెం తకుక్వగా చేయబడిన
యేసును చూసుత్ నాన్ం. ఆయన తాను పొందిన హింసల దావ్రా
మరణం దావ్రా ఘనతా యశసుస్లతో కిరీటం పొందాడు. కాబటిట్
ఇపుప్డు యేసు దేవుని కృప వలన పతి మనిషి కోసమూ మరణానిన్
రుచి చూశాడు. 10 ఎందుకంటే ఎవరి కోసం అనీన్ ఉనికిలో
ఉనాన్యో, ఎవరి వలన సమసత్మూ కలుగుతునాన్యో ఆయన
అనేకమంది కుమారులను మహిమకు తీసుకురావడం కోసం వారి
రకష్ణ కరను తాను పొందే బాధల దావ్రా సంపూరుణ్ ణిణ్ చేయడం
దేవునికి సమంజసమే. 11 పరిశుదుధ్ లుగా అయేయ్వారికీ, వారిని
పరిశుదధ్పరిచే వానికీ దేవుడే మూలం. కాబటిట్ పరిశుదధ్ పరిచేవాడు
తాను పరిశుదధ్పరిచే వారిని సోదరులని పిలవడానికి సంకోచించడు.
12ఆయన,
“నీ నామానిన్ నాసోదరులకు పకటిసాత్ ను.
సమాజంమధయ్లో నీ గురించి గానం చేసాత్ ను” అనాన్డు.

13ఇంకా, “నేను ఆయనలో నమమ్కముంచుతాను” అనాన్డు.
ఇంకా “చూడు. నేనూ, దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లూ” అనీ అనాన్డు.

14 కనుక దేవుని పిలల్లందరూ రకమాంసాలునన్ వారు కాబటిట్
యేసు కూడా ఆ రకమాంసాలు పంచుకునాన్డు. తదావ్రా తన
మరణం మూలంగా మరణ బలం ఉనన్వాణిణ్ అంటే సాతానును
శకిహీనుడుగా చేసాడు. 15 మరణ భయంతో జీవిత కాలమంతా
బానిసతవ్ంలో జీవిసుత్ నన్ వారిని విడిపించడానికి ఆయన ఆ విధంగా
చేశాడు. 16 ఆయన కచిచ్తంగా దేవదూతలకు సహాయం చేయడం
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లేదు. అబాహాము సంతతివారికే ఆయన సహాయం చేసూత్ ఉనాన్డు.
17 వసంబంధ నవిషయాల నమమ్క న, కరుణ కలిగినపధాన
యాజకుడిగాఉండడానికీ,పజలపాపాలకు కష్మాపణసాధించడానికీ
ఆయన తన సోదరులోల్ ఒకడిగా కావాలిస్న అవసరం వచిచ్ంది.
18 ఆయన తానే బాధలు పొంది, శోధనల గుండా వెళాళ్డు కాబటిట్
శోధనలనెదురొక్ంటునన్వారికి సహాయంచేయడానికిసామరధ్ ం కలిగి
ఉనాన్డు.

3
దేవుని విశాంతి (కుమారుడు కీసుత్ సేవకు న మోషేకనాన్

గొపప్వాడు)
1 కాబటిట్ , పరలోక సంబంధ న పిలుపులో భాగసుథ్ లూ,

పరిశుదుధ్ లూ అయిన సోదరులారా, మన ఒపుప్కోలుకు
అపొసత్లుడూ, పధాన యాజకుడూ అయిన యేసును గూరిచ్
ఆలోచించండి. 2 దేవుని ఇలల్ంతటిలో మోషే నమమ్కంగా ఉనన్టేట్
ఈయన కూడా తనను నియమించిన దేవునికి నమమ్కంగా ఉనాన్డు.
3 మోషే కంటే ఎకుక్వ కీరి యశసుస్లకు ఈయన యోగుయ్డిగా
లెకక్లోకి వచాచ్డు. ఎందుకంటే నిరామ్ణం అయిన ఇంటి కంటే దానిన్
నిరిమ్ంచిన వాడికే ఎకుక్వ గౌరవం. 4 పతి ఇంటినీ ఎవరో ఒకరు
నిరిమ్సాత్ రు. కానీ సమసాత్ నీన్ నిరిమ్ంచిన వాడు దేవుడే. 5 దేవుడు
భవిషయ్తుత్ లో చెపేప్ వాటికి సాకష్మివవ్డానికి మోషే ఒక సేవకుడిగా
దేవుని ఇంటోల్ నమమ్క నవాడుగా ఉనాన్డు. 6కానీ కీసుత్ కుమారుడి
యూదాలో దేవుని ఇంటి నిరావ్హకుడిగా ఉనాన్డు. మనకు కలిగిన
ఆతమ్నిబబ్రానీన్, ఆ నిబబ్రం వలల్ కలిగే అతిశయానీన్ గటిట్గా పటుట్ కుని
ఉంటేమనమే ఆయన ఇలుల్ .

హెచచ్రిక. ఈజిపుట్ విడిచి వచిచ్న తరం అపనమమ్కం వలల్నే
కనాను విశాంతిలోకి పవేశించలేక పోయారు
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7కాబటిట్ పరిశుదాధ్ తమ్ చెపిప్నటుల్ గా,
“ఈరోజుమీరు ఆయనమాట వినన్టట్యితే
8అరణయ్ంలో శోధన ఎదు నపుప్డు
తిరుగుబాటు చేసిన ఇశాయేలీయులాల్ గా
మీహృదయాలను కఠినం చేసుకోవదుద్ .
9నల సంవతస్రాలు నేను చేసిన గొపప్ కారాయ్లనీన్ చూసినా
మీపూరీవ్కులు తిరుగుబాటు చేసి ననున్ పరీ ంచారు.
10కాబటిట్ ఆ తరం వారి వలల్ నేను అసంతృపిత్ చెందాను.
కాబటిట్ నేను కోపంతో ‘వీళ ళ్ ఎపుప్డూ తమ హృదయాలోచనలోల్

తపిప్పోతునాన్రు. నామారాగ్ లు తెలుసుకోలేదు.
11 వారు నా విశాంతిలో పవేశించరు’ అని కోపంగా శపథం

చేశాను.”
12 సోదరులారా, సజీవు న దేవుని నుండి తొలగిపోయే

హృదయం, అవిశావ్సంతో నిండిన చెడడ్ హృదయం మీలో
ఉండకుండాా జాగతత్ పడండి. 13 పాపపు వంచన వలల్ మీలో
ఎవరూ కఠినులు కాకుండా పతిరోజూ, ఈ రోజు అనే సమయం
ఉండగానే ఒకరినొకరు పోతస్హించుకోండి. 14 ఎందుకంటే పారంభం
నుండి చివరి వరకూ ఆయన మనకునన్ సిథ్ర విశావ్సం ఆధారపడి
ఉండటం వలల్ మనం కీసుత్ లో భాగసావ్ములం అయాయ్ం. 15 దీని
గూరిచ్మొదటే ఇలా చెపాప్రు.
“ఈరోజేమీరు ఆయన సవ్రం వింటే,
ఇశాయేలీయులు తిరుగుబాటు చేసినటుట్
మీ హృదయాలను కఠినం చేసుకోవదుద్ .”

16 దేవుని మాట విని కూడా తిరుగుబాటు చేసిందెవరు? మోషే
ఐగుపులోనుండి బయటకు నడిపించినవారే కదా! 17దేవుడు నల
ఏళ ళ్ ఎవరి మీద కోపపడాడ్ డు? పాపం చేసిన వారి మీదే కదా! వారి
మృతదేహాలు అరణయ్ంలోరాలిపోయాయి. 18తనకు అవిధేయు న
వారిని గూరిచ్ కాకుంటే తన విశాంతిలో పవేశించరని దేవుడు ఎవరిని
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ఉదేద్శించి పమాణం చేశాడు? 19 దీనిన్బటిట్ , అవిశావ్సం మూలానే
వారు ఆయన విశాంతిలో పవేశించలేక పోయారనిమనం చూశాము.

4
విశావ్సికి మరింత శేషఠ్ న విశాంతి ఉంది

1అందుచేత, ‘దేవుని విశాంతిలో పవేశిసాత్ ం’ అనన్ వాగాద్ నం ఇంకా
కొనసాగుతూ ఉనన్పుప్డే, మీలో ఎవరి నా ఆ వాగాద్ నం దకక్కుండా
పోతుందేమో అని జాగతత్ పడండి. 2 విశాంతిని గూరిచ్న సువార
ఇశాయేలీయులకు పకటించినటేట్ మనకూ పకటించడం జరిగింది.
కానీ వినన్ దానికి తమ విశావ్సం జోడించనివారికి ఆ పకటన వయ్రధ్
పోయింది.

3 అయితే విశవ్సించిన మనమే ఆ విశాంతిలో పవేశించేది. రాసి
ఉనన్ దాని పకారం లోకం ఆరంభం నుండి తన సృషిట్ కారయ్మంతా
ముగిసినా ఆయన,

“నేను నా తీవ ఆగహంతో శపథం చేశాను.
వారు నా విశాంతిలో పవేశించరు” అనాన్డు.
4మరోచోట ఏడవ దినం గూరిచ్ చెబుతూ,
“దేవుడు ఏడవ రోజు తన పనులనీన్ ముగించి,
విశాంతి తీసుకునాన్డు” అనాన్డు.
5మళీల్ “వారు నా విశాంతిలో పవేశించరు” అని చెపాప్డు.
6 దేవుని విశాంతి కొందరు పవేశించడానికి ఏరప్డిందనన్ది సప్షట్ం.

కాబటిట్ , ఎవరి తే సువార ముందుగా పకటించబడిందో వారు తమ
అవిధేయత కారణంగా దానిలో పవేశించలేక పోయారు. 7 కాబటిట్
దేవుడు, “ఈ దినం” అనే ఒక పతేయ్క దినానిన్ నిరణ్యించాడు.
మొదటదీనిన్ గూరిచ్నపసాత్ వనజరిగినచాలాకాలానికి,తిరిగిదావీదు
దావ్రా ఆయనమాటాల్ డినపుప్డు, ఆయన ఇలా అనాన్డు,

“మీరు మీ హృదయాలను కఠినపరచుకోకుండా నేడు ఆయన
సవ్రం వింటేమేలు.”
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8ఒక వేళయెహోషువవారికి విశాంతి ఇవవ్గలిగితే దేవుడుమరొక
రోజు గూరిచ్ చెపేప్వాడు కాదు.

పరిపూరణ్ విమోచనలో విశావ్సికి విశాంతి
9 కాబటిట్ దేవుని పజలకు విశాంతి నిలిచి ఉంది. 10 ఎందుకంటే

దేవుడు తన పనులనీన్ చేసి ముగించి విశాంతి తీసుకునన్టేల్ ఆయన
విశాంతిలోపవేశించేవాడు కూడాతనపనులనీన్ముగించి విశాంతిలో
పవేశిసాత్ డు. 11 కాబటిట్ , వారిలా అవిధేయతలో పడిపోకుండా, ఆ
విశాంతిలో పవేశించడానికి ఆతుత పడదాం.

12 ఎందుకంటే దేవుని వాకుక్ సజీవ నది, కియాశీలక నది,
రెండంచులు ఉనన్ ఎలాంటి కతిత్ కంటే కూడా పదునుగా ఉండి
పాణం నుండి ఆతమ్నూ, కీళళ్ నుండిమూలుగనూ విభజించగలిగేంత
శకి గలదిగా ఉంటుంది. అది హృదయంలోని ఆలోచనల నా
ఉదేద్శాల నా తీరుప్ చెపప్గలదు. 13సృషిట్లో ఆయనకు కనిపించనిది
అంటూ ఏదీ లేదు. మనం లెకక్ అపప్గించవలసిన దేవుని దృషిట్కి
అంతా సప్షట్ంగా ఉంది.

దేవుని కుమారుని కృప, కరుణ దావ్రా విశావ్సికి విశాంతి ఉంది
14ఆకాశాలగుండా వెళిళ్న దేవుని కుమారుడు యేసు అనే పధాన

యాజకుడు మనకు ఉనాన్డు కాబటిట్ మనం విశవ్సించినదానిన్ గటిట్గా
పటుట్ కుందాం. 15మన పధాన యాజకుడు మన బలహీనతల పటల్
సానుభూతి లేని వాడు కాడు. ఎందుకంటే ఆయన కూడా మనలాగే
శోధన ఎదురొక్నాన్డు. అయితే ఆయన పాపం లేని వాడుగా
ఉనాన్డు. 16 కాబటిట్ మన అవసరాలోల్ ఆయన కృపా కనికరాల
రయ్ంతో కృపా సింహాసనం దగగ్రికి వెళాద్ ం.

5
మన గొపప్ పధానయాజకుడు

(1) ఆయన పని
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1దేవునికి సంబంధించిన పనులు చేయడానికీ, పజలపకష్ంగావారి
పాపాల కోసం అరప్ణలనూ, బలులనూ అరిప్ంచడానికీ, పతి పధాన
యాజకుడి నియామకమూ పజలోల్ నుండే జరుగుతుంది. 2 అతడు
అజాఞ్ నుల విషయంలోనూ, దారి తపిప్న వారి విషయంలోనూ
సానుభూతి చూపుతాడు. ఎందుకంటే అతణిణ్ కూడా అలాంటి
బలహీనతలు చుటుట్ ముటిట్ ఉంటాయి గనక 3 ఆ బలహీనతల
కారణంగాపజలపాపాలకోసం ఎలాఅరప్ణలు అరిప్సుత్ నాన్డోఅలాగే
తన కోసం కూడా అరిప్ంచాలిస్ ఉంటుంది. 4ఈ గొపప్దనానిన్ ఎవరూ
తమకు తామే ఆపాదించుకునే వీలు లేదు. అహరోనుకు ఉనన్టుట్ గా
దీనికి దేవుని పతేయ్క పిలుపు ఉండాలి.

(2) కీసుత్ మెలీక్సెదెకు కమం చొపుప్న పధానయాజకుడు
5 అలానే కీసుత్ కూడా పధాన యాజకుని సాథ్ నానికి తనను తానే

హెచిచ్ంచుకోలేదు గానీ దేవుడే ఆయనతో ఇలా అనాన్డు.
“నువువ్ నా కుమారుడివి.
ఈరోజు నేను నీకు తండినయాయ్ను.”
6అలాగేమరొక చోట ఆయన,

“నువువ్ మెలీక్సెదెకు కమంలో కలకాలం ఉండే యాజకుడివి”
అనాన్డు.

7 ఆయన శరీరంతో ఉనన్పుప్డు తనను మరణం నుండి
ర ంచగల దేవునికి పారథ్నలూ, మనవులూ చేసూత్ కనీన్ళళ్తో మొర
పెటుట్ కునాన్డు. దేవుని ఆయనకునన్ పూజయ్భావం వలల్ దేవుడు
వాటిని ఆలకించాడు. 8 ఆయన కుమారు ఉండి కూడా తాను
అనుభవించిన బాధల వలల్ విధేయత అంటే ఏమిటో నేరుచ్కునాన్డు.
9 మెలీక్సెదెకు కమంలో దేవుడు ఆయనను పధాన యాజకుడిగా
నియమించాడు. 10 ఈ విధంగా ఆయన పరిపూరుణ్ డయాయ్డు,
తనకు విధేయు న వారందరి శాశవ్త రకష్ణకు కారణమయాయ్డు.

విజఞ్పిత్,హెచచ్రిక
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11 దీనిన్ గురించి చెపాప్లిస్ంది ఎంతో ఉంది. అయితే
వినడంలో మందకొడిగా ఉంటారు గనక మీకు వివరించడం కషట్ం.
12 ఈపాటికలాల్ మీరు బోధకులుగా ఉండవలసింది కానీ దేవుని
మాటలోల్ ని పాథమిక సూతాలను మరొకడు ఇంకా మీకు బోధించాలిస్
వసుత్ నన్ది. మీరింకా పాలు తాగే దశలోనే ఉనాన్రు కానీ బల న
ఆహారం తినే శకి మీకు లేదు. 13 కేవలం పాలు మాతమే తాగే
పతివాడూ పసివాడే కాబటిట్ నీతికి సంబంధించిన విషయాలోల్
అనుభవం లేని వాడుగా ఉనాన్డు. 14 దీనికి భినన్ంగా, వయసుస్
వచిచ్నపెదద్వారుతమసాధకంచేతమంచిఏదో,చెడు ఏదోవివేచించ
గలిగి,మంచీ చెడూ తేడా తెలుసుకోవడంలో శికష్ణ పొంది ఉంటారు.
అలాంటివారికి పుషిట్కర న ఆహారం కావాలి.

6
1 కాబటిట్ కీసుత్ సందేశం గురించి పారంభంలో మనం వినన్

అంశాలను వదలి, మరింత పరిణతి సాధించే దిశగా సాగిపోదాం.
నిరీజ్వ కియల కోసం పశాచ్తాత్ ప పడటమూ, దేవుని విశావ్సమూ,
2 బాపీత్సాలూ, తల చేతులుంచడమూ, చనిపోయినవారు
పునరీజ్వితులు కావడమూ, నితయ్ శి వంటి పాథమిక అంశాల
మళీళ్ పునాది వేయకుండా ముందుకు సాగుదాం. 3 ఒకవేళ దేవుడు
అనుమతిసేత్ అలా చేసాత్ ం.

4-5 తమ జీవితాలోల్ ఒకసారి వెలుగును పొందిన వారు, పరలోక
వరానిన్ అనుభవించినవారు, పరిశుదాధ్ తమ్లో భాగం పొందినవారు
దేవుని శుభవాకుక్నూ, రాబోయే కాలం తాలూకు శకులనూ రుచి
చూసిన వారు ఒకవేళ మారగ్ం విడిచి తపిప్పోతే వారిని తిరిగి
పశాచ్తాత్ ప పడేలా చేయడం అసాధయ్ం. 6 ఎందుకంటే దేవుని
కుమారుణిణ్ వారే మళీళ్ సిలువ వేసూత్ ఆయనను బహిరంగంగా
అపహాసయ్ం చేసుత్ నాన్రు.
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7 ఇది ఎలాగంటే, నేల తరచుగా తన కురిసే వాన నీటిలో తడిసి
తనను దునిన్న తులకు పయోజనకర న పంటలనిసూత్ దేవుని
దీవెనలు పొందుతుంది. 8 అయితే ముళ ళ్, ముళళ్ పొదలూ
ఆ నేల మొలిసేత్ అది పనికిరాని శాపానికి గురి అవుతుంది.
తగలబడిపోవడంతో అది అంతం అవుతుంది.

9 పియ న సేన్హితులారా, మేము ఇలా మాటాల్ డుతునన్పప్టికీ
మీరింతకంటే మంచి సిథ్తిలోనే ఉనాన్రనీ, రకష్ణకు సంబంధించిన
విషయాలోల్ మంచి సిథ్తిలోనే ఉనాన్రనీ గటిట్గా నముమ్తునాన్ం.
10 దేవుడు అనాయ్యం చేసేవాడు కాదు. పరిశుదుధ్ లకు మీరు సేవలు
చేశారు. చేసూత్ నే ఉనాన్రు. దేవుని నామానిన్ బటిట్ మీరు చూపిన
పేమనూమీ సేవలనూ ఆయనమరిచ్పోడు.

11మనందేనికోసంఎదురుచూసుత్ నాన్మోదానివిషయంలోమీలో
పతివాడూ సంపూరణ్ నిశచ్యతతో, శదధ్తో చివరి వరకూసాగాలనిమా
అభిలాష. 12 మీరు మందకొడిగా ఉండాలని మేము కోరుకోవడం
లేదు. విశావ్సంతో, సహనంతో, వాగాద్ నాలను వారసతవ్ంగా పొందిన
వారిని అనుకరించాలని కోరుకుంటునాన్ం.

(3) తెరలోపలికి పవేశించినమన పధానయాజకుడు మనలను
కూడా పవేశపెడతాడు

13 దేవుడు అబాహాముకు వాగాద్ నం చేసినపుప్డు, ఆయన కంటే
గొపప్వాడు ఎవడూ లేడు కాబటిట్ , “నా తోడు” అంటూ పమాణం
చేశాడు. 14 “నినున్ కచిచ్తంగా ఆశీరవ్దిసాత్ ను. నీ సంతతిని విసాత్ రం
చేసాత్ ను”అనాన్డు. 15ఈవిధంగాఅబాహాము సహనంతో వేచిఉనన్
తరువాత దేవుడు తనకు వాగాద్ నం చేసిన భూమినిపొందాడు.

16సాధారణంగా మనుషులు తమ కంటే గొపప్వాడి తోడు అంటూ
పమాణం చేసాత్ రు. వారికునన్ పతి వివాదానికీ పరిషాక్రం చూపేది
పమాణమే. 17వాగాద్ నానికి వారసు న వారికి తన సంకలప్ం మారుప్
లేనిదని సప్షట్ం చేయడానికి దేవుడు ఒటుట్ పెటుట్ కోవడం దావ్రా తన
వాగాద్ నానికి హామీ ఇచాచ్డు.
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18 అందువలల్ వేటి విషయం దేవుడు అబదధ్ం ఆడలేడో, మారుప్
లేని ఆ రెండింటి దావ్రా ఆశయం కోరి పరుగు తీసే మన ఎదుట
ఉనన్ ఆశాభావానిన్ మనం బలంగా పటుట్ కోడానికి గటిట్ పోతాస్హం
ఉండాలని అలా చేశాడు. 19 ఈ ఆశాభావం మన ఆతమ్లకు
చెకుక్చెదరని, సిథ్ర న లంగరు వలేఉండితెరలోపలికి పవేశిసుత్ ంది.
20మెలీక్సెదెకు కమంలో కలకాలం పధానయాజకు న యేసు మన
తరపునమనకంటేముందుగా దానిలో పవేశించాడు.

7
(4) చరిత పురుషు న మెలీక్సెదెకు కీసుత్ కు ముంగురు

1 రాజులను హతమారిచ్ తిరిగి వసుత్ నన్ అబాహామును షాలేం
పటట్ణానికి రా న మెలీక్సెదెకు కలుసుకుని ఆశీరవ్దించాడు.
2 అబాహాము తాను యుదధ్ంలో పటుట్ కునన్ వాటిలో పదవ వంతు
అతనికి ఇచాచ్డు. “మెలీక్సెదెకు” అనే అతని పేరుకు నీతికి రాజు
అనీ, ఇంకా, “షాలేం రాజు”, అంటే శాంతికి రాజు అనీ అరథ్ం.
3 అతడు తండి లేకుండానూ, తలిల్ లేకుండానూ ఉనాన్డు. ఇతనికి
పూరీవ్కులంటూ ఎవరూ లేరు. ఇతని జీవిత కాలానికి పారంభం
లేదు. జీవితానికి అంతం అంటూ లేదు. దేవుని కుమారుడిలాఇతడు
కలకాలంయాజకు ఉనాన్డు.

మెలీక్సెదెకు యాజకతవ్ం అహరోను యాజకతవ్ం కనాన్
గొపప్ది. ఎందుకంటే అహరోను అబాహాములో ఉండి మెలీక్సెదెకుకు
పదవభాగం సమరిప్ంచాడు

4ఇపుప్డు ఇతడెంత గొపప్వాడో గమనించండి. మనపూరివ్కు న
అబాహాము యుదధ్ంలో తాను కొలల్గొటిట్న శేషఠ్ న వసుత్ వులోల్
పదోవంతు ఇతనికి ఇచాచ్డు. 5 లేవి వంశం వారిలో నుండి
యాజకు న వారు, ఇతర గోతాల పజలు అబాహాము సంతతి
వా నపప్టికీ, వారి దగగ్ర పదవ వంతును కానుకగా సేకరించాలని
ధరమ్శాసం ఆదేశిసుత్ ంది.
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6 కానీ లేవీతో ఎలాంటి సంబంధమూ లేని మెలీక్సెదెకు
అబాహాము దగగ్ర పదోవంతు కానుకలు సీవ్కరించి అబాహామును
ఆశీరవ్దించాడు. 7 ఆశీరవ్దించేవాడు అధికుడనీ దానిన్
అందుకునేవాడు తకుక్వ వాడనన్ది కాదనలేని విషయం. 8 లేవీ
కమంలో యాజకు కానుక సీవ్కరించేవాడు ఒకరోజు మరణిసాత్ డు.
అయితేఅబాహాముకానుకను సీవ్కరించినవాడుశాశవ్తంగాజీవిసూత్
ఉనన్టుట్ గా వివరణ ఉంది.

9 ఒక రకంగా చెపాప్లంటే పదోవంతు కానుకలను సీవ్కరించిన
లేవీ తాను కూడా అబాహాము దావ్రా పదవ వంతు కానుకలు
ఇచాచ్డు. 10ఇది ఎలాగంటే, లేవీ అబాహాము నుండే రావాలికాబటిట్ ,
అబాహాముమెలీక్సెదెకుకుకానుక ఇచిచ్నపుప్డుఅతనిగరభ్వాసంలో
లేవీ ఉనాన్డు.

అహరోనుయాజకతవ్ం దేనినీ పరిపూరణ్ం చేయదు
11 లేవీయులుయాజకు ఉనన్పుప్డే దేవుడు వారికి ధరమ్శాసానిన్

ఇచాచ్డు. కాబటిట్ ఒకవేళ ఆ యాజక వయ్వసథ్ వలల్నే పరిపూరణ్త
కలిగిందీ అనుకుంటే లేవీయు న అహరోను కమంలో కాకుండా
మెలీక్సెదెకు కమంలో వేరేయాజకుడు రావలసిన అవసరమేంటి?

12 యాజకతవ్ం మారినపుప్డు యాజక ధరమ్ం కూడా మారాలి.
13 పసుత్ తం ఈ విషయాలనీన్ వేరే గోతంలో పుటిట్న వయ్కిని గూరిచ్
చెపుప్కుంటునాన్ం. ఈ గోతంలో పుటిట్న వారిెవరూ బలిపీఠం వదద్
సేవ చేయలేదు. 14మన పభువు యూదా గోతంలో పుటాట్ డు అనేది
తెలిసిన విషయమే. యాజకులను గూరిచ్ మాటాల్ డేటపుప్డు ఈ
గోతానిన్మోషే ఏనాడూ పసాత్ వనే చేయలేదు.

15మెలీక్సెదెకు వంటి మరొకయాజకుడు వచాచ్డు కనుక మేము
చెబుతునన్ది మరింత సప్షట్మవుతూ ఉంది. 16ఈ కొతత్ యాజకుడు
ధరమ్శాసం పకారం వంశం ఆధారంగా రాలేదు. నాశనం కావడం
అసాధయ్ం అయిన జీవానికి ఉనన్ శకి ఆధారంగా వచాచ్డు.



హెబీయులకు రాసిన పతిక 7:17 xv హెబీయులకు రాసిన పతిక 7:27

17 “నువువ్ మెలీక్సెదెకు కమంలో కలకాలం ఉండేయాజకుడివి”
అని లేఖనాలు ఆయనను గూరిచ్ సాకష్ ం ఇసుత్ నాన్యి.

18 ఈ విషయంలో ముందు వచిచ్న ఆజఞ్ను పకక్న పెటట్డం
జరిగింది. ఎందుకంటేఅదిబలహీనంగానూవయ్రధ్ నదిగానూఉంది.
19 ధరమ్శాసం దేనినీ పరిపూరణ్ం చేయలేదు. భవిషయ్తుత్ గూరిచ్ అంత
కంటే శేషఠ్ న ఆశాభావం మనలను దేవుని దగగ్రికి చేరుసూత్ ఉంది.
20ఈ శేషఠ్ న ఆశాభావం పమాణం చేయకుండా కలగలేదు. ఇతర
యాజకు తే పమాణం లేకుండానే యాజకులయాయ్రు. 21 అయితే
యేసును గూరిచ్మాటాల్ డుతూ దేవుడు ఇలా పమాణం చేశాడు,
“నువువ్ కలకాలం యాజకుడిగా ఉంటావని దేవుడు పమాణం

చేశాడు.
ఆయన తన ఆలోచననుమారుచ్కోడు.”

22 ఈ విధంగా మరింత శేషఠ్ న ఒపప్ందానికి ఆయన పూచీ
అయాయ్డు.

అహరోను వంశీకులు మరణించారు, కీసుత్ శాశవ్త కాలం
జీవిసుత్ నాన్డు

23 ఈ యాజకులు కలకాలం సేవ చేయకుండా వారిని మరణం
నిరోధిసుత్ ంది. అందుకే ఒకరి తరువాత మరొకరుగా అనేకమంది
యాజకులు అయాయ్రు. 24 యేసు కలకాలం జీవిసాత్ డు కనుక
ఆయన యాజకతవ్ం కూడా మారుప్లేనిదిగా ఉంటుంది. 25 కాబటిట్
ఈయన తన దావ్రా దేవుని దగగ్రికి వచేచ్వారిని సంపూరణ్ంగా
ర ంచడానికి సమరుధ్ డుగా ఉనాన్డు. వారి తరపున వినన్పాలు
చేయడానికి కలకాలం జీవిసూత్ ఉనాన్డు. 26 ఆయన కలమ్షం
అంటని వాడు, నిందా రహితుడు, పవితుడు, పాపులకు వేరుగా
ఉనన్వాడు, ఆకాశాల కంటే ఉనన్తంగా ఉనాన్డు. ఇలాటి
పధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయినవాడు. 27 ఇతర పధాన
యాజకులాల్ గా పతిదినం ముందుగా తన సొంత పాపాల కోసం
అరప్ణలు అరిప్ంచి తరువాత పజల కోసం అరిప్ంచాలిస్న అవసరం
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ఈయనకు లేదు. ఈయన తనను తానే అరప్ణగా ఒకక్సారే అరిప్ంచి
ముగించాడు. 28 ధరమ్శాసం బలహీనతలునన్ వారిని ముఖయ్
యాజకులుగా నియమిసుత్ ంది. కాని ధరమ్శాసం తరువాత వచిచ్న
పమాణ వాకుక్ కుమారుణిణ్ పధాన యాజకుడిగా నియమించింది.
ఈయనశాశవ్తకాలం నిలిచే పరిపూరణ్త పొందినవాడు.

8
అహరోను వంశ యాజకులు నీడలకు, ఛాయలకు పరిచరయ్

చేశారు
1ఇపుప్డు మేం చెబుతునన్ విషయంలోముఖాయ్ంశం ఇది. మనకు

ఒక పధాన యాజకుడునాన్డు. ఆయన పరలోకంలో మహా ఘనత
వహించిన దేవుని సింహాసనానికి కుడి పున ఆసీను ఉనాన్డు.
2 మానవ నిరిమ్తం కాకుండా పభువే నెలకొలిప్న పతయ్కష్ గుడారం
అయిన పరిశుదధ్ గరాభ్లయంలో ఆయన సేవకుడుగా ఉనాన్డు.

3 పధాన యాజకుణిణ్ కానుకలూ, బలులూ అరిప్ంచడానికి
నియమిసాత్ రు. కాబటిట్ అరిప్ంచడానికి ఏదో ఒకటి ఉండాలి.
4 ఇపుప్డు కీసుత్ భూమి మీదే ఉంటేయాజకుడిగా ఉండనే ఉండడు.
ఎందుకంటే ధరమ్శాస పకారం అరప్ణలు అరిప్ంచేవారునాన్రు.
5 మోషే పతయ్కష్ గుడారానిన్ నిరామ్ణం చేసుత్ నన్పుప్డు, “పరవ్తం
న నీకు నేను చూపించిన నమూనా పకారమే దానిన్ చేయాలి” అని
దేవుడు హెచచ్రించాడు. కాబటిట్ యాజకులు సేవ చేసుత్ నన్ గుడారం
పరలోకంలో ఉండే వాటికి నకలుగా, నీడగా ఉంది.

కీసుత్ మరింత శేషఠ్ న నిబంధనకు మధయ్వరి
6 కానీ ఇపుప్డు కీసుత్ మరింత మే న పరిచరయ్ను పొందాడు.

ఎందుకంటే శేషఠ్ న వాగాద్ నాల ఏరప్డిన శేషఠ్ న ఒపప్ందానికి
ఈయనమధయ్వరిగా ఉనాన్డు.

కొతత్ నిబంధన పాత నిబంధన కనాన్ శేషఠ్ నది
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7 ఎందుకంటే మొదటి ఒపప్ందం లోపం లేని తే రెండవ
ఒపప్ందానికిఅవకాశంఉండదు. 8పజలోల్ దోషాలు కనిపించినపుప్డు
దేవుడు ఇలా అనాన్డు,
“చూడండి, ఇశాయేలు పజలతోయూదా పజలతో
నేను కొతత్ ఒపప్ందానిన్ చేసే రోజులు వసుత్ నాన్యి.
9ఐగుపు దేశం నుండి వారిపూరీవ్కులను చెయియ్ పటుట్ కుని
బయటకు రపిప్ంచిన రోజున వారితో నేను చేసిన ఒపప్ందం వంటిది

కాదిది.
ఎందుకంటే వారు ఆ ఒపప్ందంలో కొనసాగలేదు.
నేనూ ఇక వారిమీదమనసు పెటట్డంమానేశాను.”
10ఇంకా పభువు ఇలా అనాన్డు,
“ఆ రోజులు గడిచాక నేను ఇశాయేలు పజలతో చేసే ఒపప్ందం ఇది.
వారిమనసులోల్ నా శాసనాలు ఉంచుతాను.
అలాగేవారిహృదయాల వాటిని రాసాత్ ను.
నేను వారి దేవుడి ఉంటాను. వారు నా పజ ఉంటారు.
11 ‘పభువును తెలుసుకో’ అంటూ వారిలో ఎవడూ తన ఇరుగు

పొరుగు వాళల్కి గానీ
తనసోదరునికి గానీ ఉపదేశం చేయడు.
ఎందుకంటే చినన్వాడి దగగ్ర నుండి గొపప్వాడి వరకూ
అందరూ ననున్ తెలుసుకుంటారు.
12నేను వారి అవినీతి పనుల విషయ కరుణ చూపుతాను.
వారిపాపాలను ఇక ఎపప్టికీ జాఞ్ పకం చేసుకోను.”

13 ఆయన ‘కొతత్ ఒపప్ందం’ అని చెపప్డం వలల్, మొదటి
ఒపప్ందానిన్ పాతదిగా చేశాడు. దే తే ఆయన పాతది అని
పకటించాడో అదిమాసిపోవడానికి సిదధ్ంగా ఉంది.

9
పాత నిబంధన నియమాలు,మందిరం కేవలం సాదృశయ్రూపాలే
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1మొదటిఒపప్ందానికి కూడాభూమిమీదఒకఆరాధనాసథ్లమూ,
ఆరాధనకు సంబంధించిన నియమాలూఉనాన్యి. 2ఇది ఎలాగంటే,
పతయ్కష్ గుడారంలో ఒక గదిని సిదధ్ం చేశారు. ఇది వెలుపలి గది.
దీనిలో ఒక బలల్, సనిన్ధిలో ఉంచే రొటెట్లు ఉంచారు. దీనినే పరిశుదధ్
సథ్లం అని పిలిచారు.

3 ఇక రెండవ తెర వెనుక మరో గది ఉంది. దీనిన్ అతి పరిశుదధ్
సథ్లం అని పిలిచారు. 4అందులోబంగారంతోచేసినసాంబాణిపళెళ్ం
ఉంది. ఇకక్డ ఇంకా, బంగారం తొడుగు ఉనన్ నిబంధన మందసం
కూడా ఉంది. ఆ పెటెట్లో ఒక బంగారు పాత, ఆ పాతలో మనాన్
ఉంది. ఇంకా ఆ పెటెట్లో చిగిరించిన అహరోను కర, నిబంధనకు
సంబంధించిన రెండు రాతి పలకలు ఉనాన్యి.

5 “కరుణా పీఠం” అని పిలిచే మందసం మూతను కపుప్తూ
తేజసుస్తో నిండిన కెరూబుల ఆకృతులునాన్యి. వాటిని గూరిచ్
ఇపుప్డు వివరించడం సాధయ్ం కాదు. 6 వీటనిన్టినీ సిదధ్ం చేశాక
యాజకులు కమంతపప్కుండాపతయ్కష్ గుడారంలోనివెలుపలిగదిలోకి
పవేశించి తమ సేవలు చేసాత్ రు.

7 కానీ పధాన యాజకుడు సంవతస్రానికి ఒకక్సారి మాతమే
లోపలి రెండవ గదిలో పవేశిసాత్ డు. అయితే అలా పవేశించడానికి
ముందు తానూ, తన పజలూ తెలియక చేసిన దోషాల కోసం బలి
అరిప్ంచి ఆ రకానిన్ చేతబటుట్ కోకుండా పవేశించడు. 8 దీనిన్ బటిట్ , ఆ
మొదటి మందిరం నిలిచి ఉండగా అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో పవేశించే
మారగ్ం వెలల్డి కాలేదని పరిశుదాధ్ తమ్ సప్షట్ం చేసుత్ నాన్డు.

9 ఆ గుడారం, ఈ కాలానికి ఒక ఉదాహరణగా ఉంది. ఈ
అరప్ణలూ కానుకలూ ఆరాధించే వయ్కి మనసాస్ ని పరిపూరణ్ం
చేయలేక పోయాయి. 10 ఇవి కేవలం అనన్పానాలకు, పలురకాల
ప ళనలకుసంబంధించినఆచారాలు. ఇవినూతనవయ్వసథ్ వచేచ్ంత
వరకూ నిలిచి ఉండే శరీర సంబంధ న నియమాలు.
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కొతత్ నిబంధనమందిరం, బలులు,వాసత్వాలు
11అయితేకీసుత్ రాబోయేమంచివిషయాలకుపధానయాజకుడిగా

వచాచ్డు. చేతులతో చేయనిదీ, సృషిట్ అయిన పపంచానికి చెందనిదీ,
పాత గుడారం కంటే మరింత ఘన నదీ, మరింత పరిపూరణ్ నదీ
అయిన గుడారం గుండా వచాచ్డు. 12మేకల, కోడె దూడల రకంతో
కాకుండా కీసుత్ తన సొంత రకంతో అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో ఒకక్సారే
పవేశించాడు. తదావ్రా శాశవ్త న రకష్ణ కలిగించాడు.

13ఎందుకంటే కేవలంఎదుద్ ల రకమూ,మేకలరకమూ,ఆవుదూడ
బూడిదను చలల్డం ఆచారపరంగా అశుదధ్ న శరీర విషయంలో
పవితపరిసేత్ 14ఇక నితయ్ న ఆతమ్ దావ్రా ఎలాంటి కళంకం లేకుండా
దేవునికి తనను తాను సమరిప్ంచుకునన్ కీసుత్ రకం, సజీవు న
దేవునికి సేవచేయడానికి నిరీజ్వ న పనుల నుండిమనమనసాస్ ని
ఎంతగా శుదిధ్ చేయగలదో ఆలోచించండి!

15 ఈ కారణం చేత ఈ కొతత్ ఒపప్ందానికి కీసుత్ మధయ్వరిగా
ఉనాన్డు. ఇలా ఎందుకంటే,మొదటి ఒపప్ందం కింద ఉనన్ పజలను
వారు చేసిన పాపాలకు కలిగే శికష్ నుండి విడిపించడానికి ఒకరు
చనిపోయారు. కాబటిట్ దేవుడు పిలిచినవారు ఆయనవాగాద్ నం చేసిన
తమశాశవ్త న వారసతావ్నిన్ సీవ్కరించడానికి వీలు కలిగింది.

16 ఎవ నా వీలునామా వదిలి వెళేత్, ఆ వయ్కి మరణించాడని
నిరూపణ కావాలి. 17 మరణం ఉంటేనే వీలునామా చెలుల్ బాటు
అవుతుంది. దానిన్ రాసిన వాడు బతికి ఉండగా ఆ వీలునామా
చెలల్దు. 18 కాబటిట్ మొదటి ఒపప్ందం కూడా రకం లేకుండా
ఏరప్డలేదు.

కొతత్ నిబంధన కీసుత్ అంతిమ వీలునామా, ఆయన రకంతోముద
వేసినది

19 మోషే కూడా ధరమ్శాసంలోని అనిన్ ఆదేశాలనూ పజలకు
వివరించినతరువాతకోడెదూడల,మేకలరకానిన్ నీళళ్తో కలిపిఎరని
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ఉనిన్, హిసోస్పుతో దానిన్ తీసుకుని ధరమ్శాసగంథం చుటట్ మీదా,
పజలందరి మీదా చిలకరించాడు. 20 తరువాత, “ఇది నిబంధన
రకం. దీనిలోనే దేవుడు మీకు ఆదేశాలు ఇచాచ్డు” అని చెపాప్డు.
21అలాగే ఆ రకానిన్, ఆరాధనా గుడారం నా, గుడారంలోనియాజక
సేవకు ఉపయోగించే పాతలనిన్టి నా చిలకరించాడు. 22 ధరమ్శాసం
పకారం, దాదాపు వసుత్ వులనీన్ రకం వలల్ శుదిధ్ అవుతాయి. రకం
చిందించకపోతేపాపాలకు కష్మాపణ కలగదు.

పరలోకమందిరం మరింత శేషఠ్ న బలిదావ్రా శుదిధ్ అయింది
23 కాబటిట్ పరలోకంలో ఉనన్వాటికి నకలుగా ఉనన్ వసుత్ వులు

జంతు బలుల వలల్ శుదిధ్ కావలసిఉంది. అయితేఅసలు పరలోకానికి
సంబంధించినవి శుదిధ్ కావాలంటే అంతకంటే శేషఠ్ న బలులు
జరగాలి. 24అందుచేత చేతులతో నిరామ్ణం జరిగి, నిజ న దానికి
నకలుగా ఉనన్ అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలోకి కీసుత్ పవేశించలేదు, పసుత్ తం
ఆయనమనందరి కోసమూ దేవుని సనిన్ధిలో కనిపించడానికి ఏకంగా
పరలోకంలోకే పవేశించాడు.

కొతత్ నిబంధనలోని ఒకే బలి పాత నిబంధనలోని అనేక
బలులకనాన్ శేషఠ్ నది

25 అంతేకాదు, పధాన యాజకుడు పతి సంవతస్రం తనది కాని
వేరే రకం తీసుకుని అతి పరిశుదధ్ సథ్లంలో పవేశిసాత్ డు. అయితే
యేసు పదే పదే తనను తాను అరిప్ంచుకోడానికి అకక్డికి వెళళ్లేదు.
26ఒకవేళ ఆయన పదేపదే అకక్డికి వెళాళ్లిస్ వసేత్ భూమిపారంభం
నుండి ఆయన అనేకసారుల్ హింస పొందాలిస్ వచేచ్ది. కానీ ఆయన
ఈకాలాంతంలో పతయ్కష్ ఒకేసారి తననుతాను బలిగాఅరిప్ంచడం
దావ్రాపాపానిన్ తీసివేశాడు.

27 మనుషులంతా ఒకేసారి చనిపోతారు. తరువాత తీరుప్
జరుగుతుంది. 28అలాగే కీసుత్ అనేకమంది పాపాలను తీసివేయడం
కోసం ఒకక్సారే తనను తాను అరిప్ంచుకునాన్డు. ఆయన రెండోసారి
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కనిపించనునాన్డు. అయితే ఈ సారి పాపాల కోసం కాదు కానీ తన
కోసం సహనంతో వేచి ఉనన్వారి రకష్ణ కోసం కనిపించనునాన్డు.

10
1 ఎందుకంటే ధరమ్శాసం అనేది భవిషయ్తుత్ లో కలిగే శేషఠ్ న

విషయాలకు పతిబింబంలా ఉంది కానీ అది వాటి నిజ సవ్రూపం
కాదు. యాజకులు పతి సంవతస్రం అరిప్ంచే ఒకే రకం బలుల దావ్రా
ధరమ్శాసం దేవుని దగగ్రికి వచేచ్ వారిని పరిపూరుణ్ లను చేయలేదు.
2ఒకవేళ అలా చేయగలిగితే ఇక ఆ బలులు అరిప్ంచడంమానేసాత్ రు
కదా! ఆరాధించేవారు ఒక సారంటూ శుదుధ్ తే పాపానికి గూరిచ్న
సప్ హవారికిక ఉండదు కదా! 3అయితేఆబలులు అరిప్ంచడం వలల్
పతి సంవతస్రం పాపాలు గురుకు వసూత్ నే ఉంటాయి. 4 ఎందుకంటే
ఎదుద్ ల, మేకల రకం పాపానిన్ తీసివేయడం అసాధయ్ం. 5 కీసుత్ ఈ
లోకంలోకి వచిచ్నపుప్డు ఇలా అనాన్డు,
“నువువ్ బలులను గానీ కానుకలను గానీ కోరుకోలేదు.
కానీనాకొక దేహానిన్ నువువ్ సిదధ్ం చేసావు.
6 దహన బలులనాన్ పాప పరిహారం కోసం చేసే బలులనాన్ నీకు

సంతోషం ఉండదు.
7అపుప్డు నేను నీతో ఇలా అనాన్ను, ‘చూడు,నా గురించి గంథంలో

రాసిన పకారం నీ ఇషాట్ నిన్ జరిగించడానికి నేనునాన్ను.’ ”
8 న చెపిప్నటుట్ గా ఆయన, “నువువ్ బలులను గానీ, కానుకలను

గానీ దహన బలులను గానీ పాప పరిహారం కోసం చేసే బలులను
గానీ కోరుకోవు, వీటిలో నీకు సంతోషం ఉండదు. ఇవి ధరమ్శాసం
పకారం అరిప్ంచబడేవి” అనాన్డు. 9 ఆ తరువాత ఆయన,
“చూడు, నీ ఇషట్ పకారం చేయడానికి నేనునాన్ను” అని చెపాప్డు.
రెండవ పకియను నెలకొలప్డానికి ఆయనమొదటి పకియను పకక్న
పెటేట్శాడు. 10 ఈ రెండవ పకియలో యేసు కీసుత్ దేహం ఒకక్సారే
బలి కావడం చేత దేవుని ఇషట్ పకారం మనకు శుదిధ్ జరిగింది.
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11 నిజంగా పతి యాజకుడూ పతి రోజూ నిలబడి ఒకే విధ న
బలులు అదేపనిగా అరిప్సూత్ సేవ చేసూత్ ఉంటాడు. అవి ఎపప్టికీ
పాపాలను తీసివేయలేవు.

12 కానీ కీసుత్ పాపాల కోసం శాశవ్తంగా నిలిచి ఉండే ఒకే బలి
అరిప్ంచి దేవుని కుడి పకక్న కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 13 తన శతువులు
అవమానంపొంది తనకాళళ్ కింద పీటగామారేసమయంకోసం వేచి
చూసూత్ ఉనాన్డు. 14 శుదిధ్ పొందిన వారిని ఆయన ఒకక్ బలి దావ్రా
శాశవ్తంగా పరిపూరుణ్ లుగా చేశాడు. 15 దీనిన్ గురించి పరిశుదాధ్ తమ్
కూడామనకు సాకష్మిసుత్ నాన్డు. మొదట ఆయన ఇలా అనాన్డు,
16 “ ‘ఆరోజులు గడిచిన తరువాత నేనువారితోచేసే ఒపప్ందం ఇదే’

అని పభువు అంటునాన్డు.
‘నా శాసనాలను వారి హృదయాలోల్ ఉంచుతాను. వారి మనసుల

వాటిని రాసాత్ ను.’ ”
17 తరువాత ఆయన, “వాళళ్ పాపాలనూ అకమాలనూ ఇక మీదట
ఎపప్టికీ జాఞ్ పకం చేసుకోను” అనాన్డు. 18ఈ విషయాలకు ఎపుప్డు
కష్మాపణ కలుగుతుందో ఇక అపప్టి నుండిపాపపరిహారం కోసం చేసే
బలులు ఉండవు.

విశావ్సి అతిపవిత సథ్లం లో ఆరాధిసాత్ డు
19కాబటిట్ సోదరులారా,యేసురకందావ్రాఅతిపరిశుదధ్ సథ్లంలోకి

పవేశించడానికి మనకు రయ్ం ఉంది. 20 తెర గుండా అంటే
తన దేహం దావ్రా పవేశించే కొతత్దీ, సజీవమూ అయిన మారాగ్ నిన్
ఆయన మనకోసం తెరిచాడు. 21 దేవుని ఇంటి న మనకు
గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుక, 22 విశావ్సం విషయంలో సంపూరణ్
నిశచ్యతఉనన్యథారధ్ హృదయంతో, కలమ్ష నమనసాస్ నుండి
శుదిధ్ అయిన హృదయంతో, సవ్చఛ్ న నీటితో కడిగిన శరీరంతో
దేవుణిణ్ సమీపిదాద్ ం.
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23 వాగాద్ నం చేసినవాడు నమమ్దగినవాడు కాబటిట్ చలించకుండా
మనకు కలిగిన ఆశాభావం గూరిచ్న మన ఒపుప్కోలుకు కటుట్ బడి
ఉందాం.

24 అధికంగా పేమించడానికీ, మంచి పనులు చేయడానికీ
ఒకరినొకరు పేరేపించుకుంటూఉండండి. 25కొంతమందిసమాజంగా
సమకూడడం మానేశారు. మీరు అలా చేయవదుద్ . ఆ దినం దగగ్ర
పడడం చూసే కొదీద్ ఇంకా ఎకుక్వగా అలా చేసూత్ ఉండండి.

చంచల బుదిధ్కి వయ్తిరేకంగాహెచచ్రిక
26 సతాయ్నిన్ గూరిచ్న జాఞ్ నం సీవ్కరించిన తరువాత కూడా

మనం ఉదేద్శపూరవ్కంగా పాపం చేసేత్ ఆ పాపాలకు ఇక బలులేమీ
ఉండవు. 27కానీ భయంతో తీరుప్ కోసం ఎదురు చూడటమే మిగిలి
ఉంటుంది. అలాగే దేవుని శతువులను దహించి వేసే పచండ న
అగిన్ ఉంటుంది. 28 ఎవ నామోషే ఇచిచ్న ధరమ్శాసానిన్ తిరసక్రిసేత్
ఇదద్రో ముగుగ్ రో చెపిప్నసాకష్ ంమీదవాడిని ఎలాంటి దయాదా ణయ్ం
లేకుండా చంపుతారు.

29 ఇలా ఉంటే మరి దేవుని కుమారుణిణ్ తమ కాళళ్ కింద
తొకిక్వేసి, తనను శుదిధ్ చేసిన నిబంధన రకానిన్ అపవిత నదిగా
ఎంచి, కృపాభరిత న ఆతమ్ను అవమానించినవాడికిమరి ఇంకెంత
ఎకుక్వ శికష్ పడుతుందో ఆలోచించండి. 30 “పతీకారం తీరచ్డం నా
పని. నేనే తిరిగి చెలిల్సాత్ ను” అనీ, అలాగే “పభువు తన పజలకు
తీరుప్ తీరుసాత్ డు”అనీచెపిప్నవాడుమనకు తెలుసు. 31సజీవు న
దేవుని చేతిలో పడడం భయానక న విషయం.

32 అయితే గతించిన రోజులను జాఞ్ పకం చేసుకోండి. మీరు
వెలుగును అనుభవించిన తరువాత ఎంత గొపప్ హింసనూ వేదననూ
భరించారో జాఞ్ పకం చేసుకోండి. 33 హింసల, అవమానాల వలల్
మీరు బహిరంగంగా అపహాసాయ్నికి గురయాయ్రు. మరో పు
అలాంటి వేదన అనుభవించిన వారితోమీరు భాగసావ్ములయాయ్రు.
34 ఇదెలాగంటే, మీరు దులో ఉనన్వారిని కనికరించారు. మీకు
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శేషఠ్ న, కలకాలం నిలిచి ఉండే సంపదలు ఉనాన్యని తెలుసుకుని
మీకునన్ ఆసిత్పాసుత్ లను ఇతరులు పటుట్ కు పోతుంటే ఆనందంగా
అంగీకరించారు. 35కాబటిట్ రయ్ం కోలోప్వదుద్ . రయ్ంగా ఉంటే గొపప్
బహ మానం ఉంటుంది. 36 దేవుని ఇషాట్ నిన్ జరిగించిన తరువాత,
ఆయనవాగాద్ నం చేసిన వాటినిపొందడానికిమీకు సహనం కావాలి.
37 “ఇక కొదిద్ కాలం తరువాత రానునన్ వాడు తపప్కుండా వసాత్ డు.
ఆయన ఆలసయ్ం చేయడు.
38నా నీతిమంతుడు విశావ్సం వలల్నే జీవిసాత్ డు.
అతడు వెనకుక్ మళిళ్తే అతణిణ్ గూరిచ్ నేను సంతోషించను.”
39 అయితే మనం నాశనానికి పోవడానికి వెనకుక్ తీసేవారం కాము.
కానీ ఆతమ్ను కాపాడుకోడానికి కావలసిన విశావ్సం గలవారిలోమనం
ఉనాన్ం.

11
విశావ్సమారగ్ం శేషఠ్ త

(1) విశావ్సం పరిథి
1 విశావ్సం అంటే ఒక వయ్కి నమమ్కంగా ఎదురు చూసే వాటిని

గూరిచ్న నిశచ్యత. కంటికి కనిపించనివాటిఉనికి గూరిచ్న నమమ్కం.
2మనపూరీవ్కులు తమవిశావ్సానిన్ బటిట్ దేవునిఆమోదంపొందారు.
3విశవ్ం దేవునివాకుక్మూలంగా కలిగిందనివిశావ్సందావ్రానేఅరథ్ం
చేసుకుంటునాన్ం. కాబటిట్ కనిపించే వాటి సృషిట్ కనిపించే వాటి వలల్
జరగలేదని విశావ్సం చేతనే అరథ్ం చేసుకుంటునాన్ం.

(2) విశావ్సం ఉదాహరణలు: హేబెలు
4విశావ్సం దావ్రాహేబెలు కయీను కంటే శేషఠ్ న బలిని దేవునికి

అరిప్ంచాడు. దీని వలల్నే అతణిణ్ నీతిమంతుడనిపొగడడం జరిగింది.
అతడు తెచిచ్న కానుకలను బటిట్ దేవుడతణిణ్ మెచుచ్కునాన్డు. దాని
వలల్ హేబెలు చనిపోయినా ఇపప్టికీమాటాల్ డుతునాన్డు.
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హనోకు
5 విశావ్సానిన్ బటిట్ దేవుడు హనోకును మరణం చూడకుండా

తీసుకు వెళాళ్డు. “దేవుడు తీసుకువెళాళ్డు కనుక అతడు
కనిపించలేదు.” దేవుడు తీసుకువెళళ్క ముందు అతడు దేవుణిణ్
సంతోషపెటాట్ డని అతని గురించి చెపాప్రు. 6 విశావ్సం లేకుండా
దేవుణిణ్ సంతోషపెటట్డం అసాధయ్ం. ఎందుకంటే దేవుని దగగ్రికి
వచేచ్వారు ఆయనఉనాన్డనీ, తనను వెదికేవారికి ఆయన పతిఫలం
ఇసాత్ డనీ నమామ్లి.

నోవహ
7 విశావ్సానిన్ బటిట్ నోవహ అపప్టివరకూ తాను చూడని

సంగతులను గూరిచ్ దేవుడు హెచచ్రించినపుప్డు దేవుని పటల్ పూజయ్
భావంతోతన కుటుంబానిన్కాపాడుకోవడంకోసంఓడను నిరిమ్ంచాడు.
ఇలా చేయడం దావ్రా నోవహ లోకం నేరం మోపాడు. విశావ్సం
దావ్రా వచేచ్ నీతికి వారసుడయాయ్డు.

అబాహాము,శారా
8 దేవుడు అబాహామును పిలిచినపుప్డు అతడు విశావ్సానిన్

బటిట్ ఆ పిలుపుకు విధేయత చూపాడు. తాను వారసతవ్ంగా
పొందబోయేసథ్లానికి పయాణ వెళాళ్డు. తాను ఎకక్డికి వెళాళ్లో
తెలియకుండానే పయాణం అయాయ్డు. 9 విశావ్సానిన్ బటిట్ అతడు
వాగాద్ న భూమిలోపరదేశిగా నివసించాడు. అతడు తనతోబాటు అదే
వాగాద్ నానికి వారసు న ఇసాస్కు, యాకోబు అనే వారితో గుడారాలోల్
నివసించాడు.

10ఎందుకంటే ఏ పటట్ణానికి, దేవుడే రూప శిలిప్గా నిరామ్ణకుడుగా
ఉనాన్డో ఆ పునాదులు గల పటట్ణం కోసం అబాహాము ఎదురు
చూసూత్ ఉనాన్డు. 11 విశావ్సానిన్ బటిట్ అబాహామూ, శారా ఎంతో
వృదాధ్ పయ్ంలోఉనన్పుప్డుతమకు కుమారుడు కలుగుతాడనివాగాద్ నం
చేసిన దేవుడు నమమ్దగిన వాడని భావించారు కనుక శారా గరభ్ం
ధరించడానికి శకి పొందింది.
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12అందుచేతచావుకు దగగ్ నఈవయ్కి నుండి లెకక్ లేనంతమంది
వారసులు పుటుట్ కొచాచ్రు. వారు ఆకాశంలో నకష్తాలాల్ గా సముద
తీరంలో ఇసుక రేణువులాల్ గా విసత్రించారు.

13వీరంతావాగాద్ నాలు పొందకుండానే విశావ్సంలో చనిపోయారు.
కానీ దూరం నుండి వాటిని వీళ ళ్ చూశారు. వాటికి సావ్గతం
పలికారు. ఈభూమిమీదతాము పరదేశులమనీ,అపరిచితులమనీ
ఒపుప్కునాన్రు. 14 ఇలాంటి విషయాలు చెబుతునన్ వారు తాము
తమ సవ్దేశానిన్ వెదుకుతునాన్మని సప్షట్ం చేసుత్ నాన్రు. 15 ఒకవేళ
వారు తాము విడిచి వచిచ్న దేశానిన్ గూరిచ్ ఆలోచిసుత్ నన్టట్యితే
తిరిగి ఆ దేశానికే వెళళ్డానికి వారికి అవకాశం ఉంది. 16 కానీ
వారు మరింత శేషఠ్ న దేశానిన్ అంటే పరలోక సంబంధ న దేశానిన్
కోరుకుంటునాన్రు. వారి కోసం ఒక నగరానిన్ సిదధ్ం చేసిన దేవుడు,
తాను వారి దేవుడినని చెపుప్కోడానికి సిగుగ్ పడడు.

17 విశావ్సానిన్ బటిట్ అబాహాము తీవ పరీకష్ ఎదురొక్ని ఇసాస్కును
బలిగా అరిప్ంచటానికి సిదధ్ం అయాయ్డు. 18 “ఇసాస్కు నుండే
నీకు వారసులు వసాత్ రు” అని ఈ ఇసాస్కును గూరిచ్ దేవుడు
చెపాప్డు. 19 దేవుడు ఇసాస్కును చనిపోయిన వారిలో నుండి
లేపగలిగే సమరుధ్ డని అబాహాము భావించాడు. అలంకారికంగా
చెపాప్లంటే చనిపోయినవాణిణ్ తిరిగి పొందాడు.

ఇసాస్కు,యాకోబు
20 విశావ్సానిన్ బటిట్ ఇసాస్కు భవిషయ్తుత్ లో జరగబోయే సంగతుల

విషయ యాకోబునూ, ఏశావునూఆశీరవ్దించాడు. 21విశావ్సానిన్
బటిట్ యాకోబు తాను చనిపోయే ముందు యోసేపు ఇదద్రు
కుమారులను ఒకొక్కక్రుగా ఆశీరవ్దించాడు. యాకోబు తన చేతికర
న ఆనుకుని దేవుణిణ్ ఆరాధించాడు.

యోసేపు
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22 విశావ్సానిన్ బటిట్ యోసేపు తన అంతిమ సమయంలో
ఇశాయేలీయులు ఐగుపు నుండి సవ్దేశానికి పయాణం కావాలిస్న
విషయం గూరిచ్ మాటాల్ డాడు. తన ఎముకలను వారితో
తీసుకువెళాళ్లని ఆజాఞ్ పించాడు.

మోషే, అతని తలిల్దండులు
23 విశావ్సానిన్ బటిట్ మోషే తలిల్దండులు అతడు పుటిట్నపుప్డు ఆ

పసివాడు అందంగా ఉండడం చూసి అతణిణ్ మూడు నెలలు దాచి
పెటాట్ రు. రాజుఆదేశాలకు వారు భయపడలేదు.

24 విశావ్సానిన్ బటిట్ మోషే పెదద్వాడయాయ్క ఫరో కుమారెకు
కొడుకును అనిపించుకోడానికి నిరాకరించాడు. 25 కొదిద్ కాలం
పాపంలోని సుఖాలు అనుభవించడానికి బదులు దేవుని పజలతో
హింసలు అనుభవించడం మంచిదని తలంచాడు. 26 ఐగుపులోని
సంపదలకంటేకీసుత్ నుఅనుసరించడంవలల్ కలిగేఅవమానంలోగొపప్
ఐశవ్రయ్ంఉందనిభావించాడు. ఎందుకంటేతనదృషిట్ని భవిషయ్తుత్ లో
కలగబోయేబహ మానం ఉంచాడు.

27 విశావ్సానిన్ బటిట్ మోషే ఐగుపును విడిచి పెటాట్ డు. కంటికి
కనిపించని దేవుణిణ్ చూసూత్ సహించాడు కనుక అతడు రాజు
ఆగహానికి జడియలేదు. 28 విశావ్సానిన్ బటిట్ అతడు పసాక్,
రక పోకష్ణ ఆచరించాడు. దానివలన పథమ సంతానానిన్
హతమారచ్డానికి బయలేద్రిన వినాశకుడు ఇశాయేలీయుల పథమ
సంతానానిన్ ముటుట్ కోలేదు.

29 విశావ్సానిన్ బటిట్ పొడినేల మీద నడిచినటుట్ గా వారు ఎర
సముదంలో నడిచి వెళాళ్రు. ఐగుపీత్యులు కూడా అలాగే వెళాళ్లని
చూశారు గానీ సముదం వారినిమింగివేసింది.

యెహోషువ, ఇశాయేలు
30 విశావ్సానిన్ బటిట్ ఏడు రోజులు యెరికో గోడల చుటూట్ తిరిగాక

అవి కూలిపోయాయి.
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రాహాబు
31 విశావ్సానిన్ బటిట్ రాహాబు అనే వేశయ్ గూఢచారులకు ఆశయం

ఇచిచ్ కాపాడింది కనుక అవిధేయులతోబాటు నశించలేదు.
అనేకమంది విశావ్స వీరులు

32 ఇంకా ఏమి చెపప్ను? గిదోయ్ను, బారాకు, సమోస్ను, యెఫాత్ ,
దావీదు, సమూయేలు అనేవారిని గురించి, ఇంకా పవకలను గురించి
చెపాప్లంటే సమయంచాలదు.

33 విశావ్సం దావ్రా వీళ ళ్ రాజాయ్లు సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు,
నాయ్యానిన్ జరిగించారు, వాగాద్ నాలు పొందారు. సింహాల నోళ ళ్
మూయించారు.

34 అగిన్కునన్ బలానిన్ చలాల్ రాచ్రు. కతిత్ పోటులను
తపిప్ంచుకునాన్రు. వాయ్ధులోల్ సవ్సథ్తపొందారు. యుదధ్ సమయంలో
బలవంతులయాయ్రు. విదేశీ నాయ్లను తరిమి కొటాట్ రు.

35 సీలు చనిపోయిన తమ వారిని బతికించుకునాన్రు. ఇతరులు
చితహింసలు అనుభవించారు. వీళ ళ్ మరింత మెరు న
పునరుజీజ్వం కోసం విడుదల కావాలని కోరుకోలేదు.

36ఇంకా కొందరు వెకిక్రింతలనూ, కొరడా దెబబ్లనూ సహించారు.
నిజమే, సంకెళల్నూ దునూ తం సహించారు.

37 వీళళ్ను రాళళ్తో కొటాట్ రు, రంపాలతో కోశారు. కతుత్ లతో
చంపారు. వీళ ళ్ గొరెల, మేకల చరామ్లు కటుట్ కుని తిరిగారు.
అనాథలాల్ గా వేదన పడడ్వారుగా ఉనాన్రు. అవమానాలకు గురి
అయాయ్రు.

38 అడవులోల్ పరవ్తాల నా గుహలోల్ భూమి కింద సొరంగాలోల్
తిరుగుతూ ఉనాన్రు. వీళళ్కి ఈలోకంయోగయ్ నది కాదు. 39వీళళ్
విశావ్సానిన్ బటిట్ దేవుడు వీళళ్ందరినీ సీవ్కరించాడు. కానీ ఆయన
వాగాద్ నం చేసింది వారు పొందలేదు. 40 మనం లేకుండా వారు
పరిపూరుణ్ లు కాకుండా దేవుడు మనకోసం మరింత మెరు న దానిన్
ముందే సిదధ్ం చేశాడు.
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12
యాజక విశావ్సి నడత, ఆరాధన (1) ఆదరశ్ంయేసే

1 మన చుటూట్ ఇంత పెదద్ సాకష్ుల సమూహం ఉంది కాబటిట్
మనలను సులభంగాఆటంకపరిచే పతిదానీన్ పతిభారానీన్మనలను
గటిట్గా బంధించి ఉంచే పతి పాపానీన్ వదిలించుకుందాం. మన
ముందునన్ పరుగు పందెంలో సహనంతో పరుగెడదాం. 2 మన
విశావ్సానికి కరా దానిన్ సంపూరణ్ం చేసే యేసు మన చూపులు
నిలుపుదాం. ఆయన తన ఎదుట ఉనన్ ఆనందం కోసం సిలువను
భరించాడు. దాని అవమానానిన్ లెకక్చేయలేదు. పసుత్ తం ఆయన
దేవుని సింహాసనానికి కుడి పున కూరుచ్నాన్డు.

తండి ఇచేచ్ శికష్
3 మీరు అలసి పోకుండా, సొమమ్సిలిల్ పోకుండా ఉండడానికి

పాపులు తనకు వయ్తిరేకంగా పలికిన మాటలను సహించిన
ఆయనను గూరిచ్ఆలోచించండి. 4మీరుఇంతవరకూరకంకారేంతగా
పాపానిన్ ఎదిరించడమూ, దానితో పోరాడటమూ చేయలేదు.
5 కుమారులుగా మీకు ఉపదేశించే పోతాస్హపు మాటలను మీరు
మరచిపోయారు.
“నా కుమారా, పభువు కమశికష్ణను తేలికగా తీసుకోవదుద్ .
ఆయన నినున్ సరి చేసినపుప్డు నిరుతాస్హ పడవదుద్ .”

6 పభువు తాను పేమించేవాణిణ్ కమశికష్ణలో పెడతాడు. తాను
సీవ్కరించే పతి కుమారుణిణ్ శి సాత్ డు. 7 హింసలను కమశికష్ణగా
భావించి సహించండి. తండి కమశికష్ణలో పెటట్ని కుమారుడు ఎవరు?
దేవుడు మిమమ్లిన్ కుమారులుగా భావించి మీతో వయ్వహరిసాత్ డు.
8 కుమారులు అయిన వారందరినీ దేవుడు కమశికష్ణలో పెడతాడు.
ఒకవేళ మీకు కమశికష్ణ లేదంటే దాని అరథ్ం మీరు నిజ న
కుమారులు కాదు, అకమ సంతానంలాంటివారనన్మాట.

9 ఇంకా చెపాప్లంటే మనకు ఈ లోకంలో తండులు శికష్ణ
ఇచేచ్వారుగా ఉనాన్రు. మనం వారిని గౌరవిసాత్ ం. అంతకంటే
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ఎకుక్వగా మనం ఆతమ్లకు తండి అయిన వాడికి విధేయులంగా
జీవించనకక్రేల్దా? 10మన తండులు వాళల్కి సరి అని తోచినటుట్ కొనిన్
సంవతస్రాలుమనకు నేరిప్ంచారు. కానిమనం ఆయనపరిశుదధ్తను
పంచుకోడానికి దేవుడు మనమంచి కోసం మనకు శికష్ణనిసుత్ నాన్డు.

11 అయితే పతి కమశికష్ణా పసుత్ తం మనకు బాధాకరంగానే
ఉంటుందికానీసంతోషంగాఏమీఉండదు. అయితేఆశికష్ణపొందిన
వారికి అది తరువాత నీతి అనే శాంతికర న ఫలితానిన్ ఇసుత్ ంది.

12 కాబటిట్ సడలి పోయిన మీ చేతులను కెతత్ండి. బలహీనంగా
మారినమోకాళళ్ను తిరిగి బలపరచండి. 13మీ కుంటికాలు బెణకక
బాగుపడేలా మీ మారాగ్ లు తినన్నివిగా చేసుకోండి 14 అందరితో
శాంతికర న సంబంధాలూ, పరిశుదధ్తా కలిగి ఉండడానికి తీవ
పయతన్ం చేయండి. ఎందుకంటే పరిశుదధ్త లేకుండా ఎవడూ
పభువును చూడడు. 15 దేవుని కృప నుండి మీలో ఎవరూ
తపిప్పోకుండా జాగతత్ పడండి. అలాగే సమసయ్లు కలిగించి
అనేకమందిని కలుషితం చేసే చేదు అనే వేరు మీలో మొలవకుండా
జాగతత్ పడండి.

యాజకతావ్నిన్ కోలోప్వదద్ని హెచచ్రిక
16 ంగిక అవినీతినిసాగించేవారుగానీ ఒకక్పూటభోజనం కోసం

తన జనమ్హకుక్ను అమిమ్ వేసుకునన్ ఏశావులాంటి వభీతి లేని
వాడు కానీ మీలో లేకుండా జాగతత్ పడండి. 17 ఏశావు ఆ తరవాత
ఆశీరావ్దానిన్ పొందాలనుకునన్పుప్డు అతనికి దకిక్ంది తిరసాక్రమే.
ఎందుకంటే అతడు కనీన్ళళ్తో శదధ్గా వెదికినా పశాచ్తాత్ పం పొందే
అవకాశం అతనికి దొరకలేదనిమీకు తెలుసు.

యాజక విశావ్సి వచేచ్ది సీనాయికొండకు కాదు
18 చేతితో తాకగలిగే పరవ్తం దగగ్రకో, మండుతూ ఉండే కొండ

దగగ్రకో, అంధకారం దగగ్రకో, విషాదం దగగ్రకో లేదా ఒక తుఫాను
దగగ్రకోమీరురాలేదు. 19బాకాశబాద్ నికిమీరురాలేదు. వినన్వారుఇక
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తమకు ఏ మాటా చెపప్వదద్ని ఏ సవ్రం గురించి బతిమాలుకునాన్రో
అది పలికిన మాటలకు మీరు రాలేదు. 20 ఎందుకంటే వారు వినన్
ఆజఞ్కు వారు తటుట్ కోలేకపోయారు: “ఆ పరవ్తానిన్ ఒక జంతువు
తాకినా సరే,దానిన్ రాళళ్తో కొటిట్ చంపాలి” అనన్దే ఆ ఆజఞ్.

21 భీకర న ఆ దృశాయ్నిన్ చూసిన మోషే, “నేను ఎంతో
భయపడి వణుకుతునాన్ను” అనాన్డు. మీరు అలాంటి వాటికి
రాలేదు. 22 ఇపుప్డు మీరు సీయోను పరవ్తం దగగ్రకూ సజీవు న
దేవుని పటట్ణం దగగ్రకూ అంటే పరలోకపు యెరూషలేము దగగ్రకూ,
ఉతస్హించే వేలాది దేవదూతల దగగ్రకూ వచాచ్రు. 23 పరలోకంలో
నమోదుఅయినజేయ్షుట్ ల సమాజందగగ్రకూ,అందరికీనాయ్యమూరి
అయిన దేవుని దగగ్రకూ సంపూరణ్త పొందిన నీతిమంతుల ఆతమ్ల
దగగ్రకూ మీరు వచాచ్రు. 24 ఇంకా కొతత్ ఒపప్ందానికి మధయ్వరిగా
ఉనన్ యేసు దగగ్రకూ, హేబెలు రకం కంటే మెరు న వాటిని
తెలియజేసే చిలకరించిన రకం దగగ్రకూ మీరు వచాచ్రు.

సూచనలు,హెచచ్రికలు
25 మీతో మాటాల్ డే వాణిణ్ నిరాకరించకుండా చూసుకోండి.

భూమి మీద తమను హెచచ్రించిన వాణిణ్ తిరసక్రించి వారు
తపిప్ంచుకోలేకపోతే, పరలోకం నుండి హెచచ్రించేవాణిణ్ తిరసక్రించి
మనం ఎలా తపిప్ంచుకుంటాం?

26 ఆ సమయంలో ఆయన సవ్రం భూమిని కదిలించింది. కానీ
ఇపుప్డు ఆయన ఇలా వాగాద్ నం చేశాడు. “మరోసారి నేను భూమిని
మాతమే కాదు, ఆకాశానిన్ కూడా కదిలిసాత్ ను.” 27 “మరోసారి” అనే
మాట కదలనివి నిలిచి ఉండడం కోసం కదిలేవాటిని అంటే దేవుడు
సృషిట్ంచిన వాటిని తీసివేయడం జరుగుతుందని సూచిసుత్ ంది.
28 కాబటిట్ మనం నిశచ్ల న రాజాయ్నిన్ పొంది దేవునికి కృతజుఞ్ ల
ఉందాం. దేవునికి అంగీకార న విధంగా భకితో, విసమ్యంతో
ఆయనను ఆరాధించుదాం. 29 ఎందుకంటే మన దేవుడు దహించే
అగిన్.
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13
1 సోదర పేమను కొనసాగనియయ్ండి. 2 అపరిచితులను

ఆహావ్నించడం మరిచ్పోవదుద్ . ఇలా చేసూత్ కొందరు తమకు
తెలియకుండానే దేవదూతలను ఆహావ్నించారు. 3 మీరు కూడా
వారితో చెరసాలోల్ ఉనన్టుట్ చెరసాలలో ఉనన్ వారిని జాఞ్ పకం
చేసుకోండి. మీరు కూడా శరీరంతో ఉనాన్రు గనక కషాట్ లోల్ ఉనన్
వారిని జాఞ్ పకం చేసుకోండి.

4 వివాహం అందరూ గౌరవించేదిగా దాంపతయ్ం పవితంగా
ఉండనివవ్ండి. ంగిక అవినీతిపరులనూ, వయ్భిచారులనూ దేవుడు
శి సాత్ డు.

5 డబుబ్ వాయ్మోహం లేకపోవడం మీ జీవన విధానంగా
ఉండనివవ్ండి. మీకు కలిగి ఉనన్ దానితో తృపిత్ చెంది ఉండండి.
“నినున్ ఎనన్టికీ విడిచి పెటట్ను. నినున్ పరితయ్జించను” అని
దేవుడే చెపాప్డు. 6 కాబటిట్ , “పభువు నాకు సహాయం చేసేవాడు.
నేను భయపడను. ననున్ ఎవరేం చేయగలరు?” అని రయ్ంగా
చెపప్గలిగేలా తృపిత్ కలిగి ఉందాం.

7 మీకు దేవుని మాటలు చెపిప్న వారిని మిమమ్లిన్ నడిపించిన
వారిని తలపోసూత్ వారి పవరన ఫలితానిన్ గురించి ఆలోచించండి.
వారి విశావ్సానిన్ అనుకరించండి. 8 యేసు కీసుత్ నినన్, నేడు ఒకే
విధంగా ఉనాన్డు. ఎపప్టికీ ఒకేలా ఉంటాడు.

9 అనేక రకా న కొతత్ బోధలకు తిరిగిపోకండి. వకృపతో మన
హృదయాలు శకి పొందాలి గాని ఆహారనియమాలతో కాదు. వాటి
పకారం పవరించిన వారికి వాటివలల్ ఏ పయోజనం కలగదు.

ర్సత్వ పతేయ్కత, ఆరాధన
10 మనకు ఒక బలిపీఠం ఉంది. గుడారంలో సేవ చేసే వారికి

దాని నుండి ఏదీ తినడానికి అధికారం లేదు. 11 ఎందుకంటే పాప
పరిహార బలి అయిన జంతువుల రకం మాతమే పధానయాజకుడి
దావ్రా పరిశుదధ్ సథ్లానికి వసుత్ ంది. వాటి కళేబరాలను శిబిరం
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బయట కాలిచ్వేసాత్ రు. 12 కాబటిట్ యేసు కూడా పజలను తన రకం
దావ్రా శుదీధ్కరించడానికి నగరదావ్రం బయట హింసలు పొందాడు.
13 కాబటిట్ మనం ఆయన అపనిందను భరిసూత్ శిబిరం బయటకు
ఆయన దగగ్రికి వెళాద్ ం. 14 ఎలాంటి నితయ్ న పటట్ణమూ ఇకక్డ
మనకు లేదు. మనం రాబోయేపటట్ణం కోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్ం.

యాజక విశావ్సి అరిప్ంచే బలులు
15 యేసు దావ్రా మనం నిరంతరం దేవునికి సుత్ తులు

యాగంగా అరిప్సూత్ ఉండాలి. సుత్ తులు అంటే మన పెదవుల
దావ్రా ఆయన పేరును అంగీకరిసూత్ మనం ఆయనకు అరిప్ంచే
ఫలం. 16 ఒకరికొకరు ఉపకారం చేసుకోవడం, ఒకరికొకరు మేలు
చేసుకోవడం మరిచ్పోవదుద్ . అలాంటి బలులు దేవునికి ఇషట్ం.

యాజక విశావ్సి విధేయత
17 మీ నాయకులకు విధేయులుగా ఉండండి. వారికి లోబడి

ఉండండి. ఎందుకంటేవారులెకక్అపప్జెపేప్వారిలామీఆతమ్ల మం
కోసంకావలివారుగాఉనాన్రు. మీగురించివారు విచారంతోకాకుండా
సంతోషంగా కావలి కాసేవారుగా ఉండడానికివారికి లోబడండి. వారు
విచారంగా ఉండడంమీకు మేలుకరం కాదు.

ముగింపు, అపొసత్లిక ఆశీరవ్చనం
18 అనిన్ విషయాలోల్ యోగయ్ంగా జీవించాలనే మంచి మనసాస్

మాకుందని నముమ్తునాన్ం. మా కోసం పారిధ్ంచండి. 19మీ దగగ్రికి
తవ్రలో తిరిగి రాగలిగేలామరింతపారిథ్ంచాలని కోరుతునాన్ను.

20 గొరెలకు గొపప్ కాపరి అయిన యేసు అనే మన పభువును
నితయ్ నిబంధన రకానిన్ బటిట్ చనిపోయిన వారిలో నుండి సజీవుడిగా
లేపినశాంతి పదాతఅయిన దేవుడు 21పతిమంచి విషయంలోతన
ఇషాట్ నిన్ జరిగించడానికి మిమమ్లిన్ సిదధ్పరుసాత్ డు గాక! తన దృషిట్లో
పీతికర న దానిన్ యేసు కీసుత్ దావ్రా మనలో జరిగిసూత్ ఉంటాడు
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గాక! ఆ యేసు కీసుత్ కు ఎపప్టికీ కీరి యశసుస్లు కలుగుతాయి.
ఆమెన్.

22 సోదరులారా మీకు సం పత్ంగా రాసిన ఈ పోతాస్హవాకుక్ను
సహించమనికోరుతునాన్ను. 23మనసోదరు నతిమోతికివిడుదల
కలిగిందని తెలుసుకోండి. అతడు తవ్రగా వసేత్ అతనితో కలసి
మిమమ్లిన్ చూసాత్ ను.

24 మీ అధికారులందరికీ పరిశుదుధ్ లందరికీ అభివందనాలు
తెలియజేయండి. ఇటలీలో ఉనన్వారు మీకు అభివందనాలు
చెబుతునాన్రు. 25మీకందరికీ కృప తో ఉండు గాక.
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