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ఇంటర్నే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ ఈ పాఠాలలో లేదా మర్నదైనా మూలం నండి చెప్ప బడిన 

వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్్న అధ్ూ యనం చేయాలన్స్ మేము సిఫారుట  

చేస్తతనేా ము. ఇంటర్నే షనల్ ఇన్్సిట్యట్యూ ట్ ఆఫ్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్(IBKI) పాఠాలలో సమర్ప ంచబడిన 

"వాూ ఖూ లు" రచయితలు లేదా క్ంపైలర్ల అభిప్రపాయాలు. అభిప్రపాయాలు తరచుగా ఆడియో, వీడియో 

మర్యు ప్రరంట్ పాఠాలు, అలాగే బైబిల్ వాూ ఖ్యూ నాలలో తమ మారా్గన్స్ే  క్నగంటాయి; మర్యు, 

బోధ్కులు, మంప్రులు, పాసట్యరుు, పూజారులు లేదా రబ్బీ ల బోధ్నలలో. దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్ే  వెతక్డం, 

తెలుస్తకోవడం మర్యు చేయడం మీ బాధ్ూ త కాబటిట్య మీరు వీటి యొక్క  అన్స్ే  వాూ ఖూ లు, అభిప్రపాయాలు 

మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 

బైబిల్ న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన సంప్రప్దంచండి. ఏదైనా న్స్ఘంటువు న్స్రా చనాలతో 

జాప్రరతతగా ఉండండి, ఎందుక్ంటే న్స్ఘంటువులు అసలు భాష నండి ప్రప్స్తతత వాడుక్ వరకు ప్దాలు 

మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 
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God’s Sabbath 

You are encouraged to study your Bible to prove the truth 

presented in these lessons or any other lesson. The 

comments presented herein are those of the compiler. You 

should verify them and anything else taught by others; 

e.g., a pastor, preacher, priest, some Bible scholar, 

commentator, or BibleWay Publishing as it is YOUR 

responsibility to seek, know and do God's will.  

In verifying you may wish to read different Bible 

translations – ESV, NIV, NASU, RSV, KJV. Also use 

Strong’s Greek and Hebrew Dictionary, Thayer’s Greek-

English Lexicon and Vines Expository Dictionary for 

 

దేవుని సబా్బ త్ 

ఈ పాఠాలు లేదా మరేదైనా పాఠంలో అందంచిన 

సతా్య న్ని  న్నరూపంచడాన్నకి మీ బైబిల్ను అధా్ యనం 

చేయమన్న మీరు ప్రోత్స హంచబడాారు. ఇక్క డ 

అందంచిన వ్యా ఖా్ లు క్ంపైలర్ యొక్క వి. మీరు 

వ్యటిన్న మరియు ఇత్రులు బోధంచిన మరేదైనా 

ధ్ృవీక్రించాలి; ఉదా, ఒక్ పాసటర్, బోధ్కుడు, పూజారి, 

కంత్మంద బైబిల పండితుడు, వ్యా ఖా్య త్ లేదా 

బైబిల్వే పబిషింగ్ దేవున్న చితా్యని్న  వెత్క్డం, 

తెలుసుకోవడం మరియు చేయడం మీ బాధా్ త్. 



meaning of words or phrases you do not know. Be careful 

with definitions as all dictionaries give both current and 

old meaning of words and phrases. 

The meaning of words and phrases change over time. 

Also, several Greek words may be translated into one 

word in English and may distort the original meaning. For 

instance, the Greek words de and kai” were translated as 

“and” in English. De is used to separate two nouns 

whereas kai connects two nouns 

Let God speak to you from His Holy Word as recorded 

in the Bible.  

 

 

The Sabbath 
 

A Change of Law? 
 

Daniel 7:25 refers to man’s changing God’s laws – a thing 

that is wrong. But, if God has changed his own law, that 

is an altogether different matter – and wrong not to 

recognize and adjust to it. So, what I wish to do now is to 

point out that God did make such a change when making 

Jesus Christ to be our high priest after the order of 

Melchizedek, and not after the Levitical order of Aaron as 

he had legislated for priests under the law of which he 

made Moses mediator and by which he also gave the Ten 

commandments at Mount Sinai. 

 

1. Hebrews (7:11-25) (American Standard Version): 

 a. "Now if there was perfection [referring to salvation to 

the uttermost, v. 25] through the Levitical priesthood 

(for under it hath the people received the law), what 

further need was there that another priest should arise 

after the order of Melchizedek, and not be reckoned 

after the order of Aaron? For the priesthood being 

changed, there is made of necessity a change also of 

the law. For he of whom these things are said belongeth 

to another tribe, from which no man hath given 

attendance at the altar. For it is evident that our Lord 

hath sprung out of Judah; as to which tribe Moses 

[through whom God gave the Old Covenant law] spake 

nothing concerning priests. And what we say is more 

abundantly evident, if after the likeness of 

Melchizedek there ariseth another priest, who hath 

been made, not after the law of a carnal [fleshly] 

commandment [the Old Covenant law], but after the 

power of an endless life [of Christ after his 

resurrection]: for it is witnessed of him, Thou art a 

priest for ever, after the order of Melchizedek. For 

there is a disannulling of the former commandment, 

because of its weakness and unprofitableness (for the 

law made nothing perfect), and a bringing in thereupon 

of a better hope, through which we draw nigh unto 

God. And inasmuch as it is not without the taking of an 

ధ్ృవీక్రించడంలో మీరు వివిధ్ బైబిల అనువ్యదాలను 

చదవ్యలనుకోవచ్చు  - ESV, NIV, NASU, RSV, KJV. 

మీకు తెలియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అర్థం కోసం 

స్ట ట్ ంగ్ యొక్క  ప్రీక్ మరియు హీప్రూ న్నఘంటువు, 

థాయర్స  ప్రీక్-ఇంీషి్ లెకిస కాన్ మరియు వైన్స  

ఎక్స ్ జిటరీ డిక్షనరీన్న కూడా ఉపయోగంచండి. అన్ని  

డిక్షనరీలు పదాలు మరియు పదబంధాలకు ప్రపసాుత్ 

మరియు పాత్ అర్థథలను ఇ్ాయి కాబటిట న్నర్వ చనాలతో 

జాప్రరత్గాా ఉండండి. 

పదాలు మరియు పదబంధాల అర్థం కాలప్రక్మేణా 

మారుతుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు పదాలు ఆంరంిలో ఒక్ 

పదంలోకి అనువదంచబడవచ్చు  మరియు అసలు 

అర్థథని్న  వప్రీక్రించవచ్చు . ఉదాహర్ణకు, ప్రీకు పదాలు 

డి మరియు కై" ఆంరంిలో "మరియు" అన్న 

అనువదంచబడాాయి. రండు నామవ్యచకాలను వేరు 

చేయడాన్నకి De ఉపయోగంచబడుతుంద, అయితే కై 

రండు నామవ్యచకాలను క్లుపుతుంద 

బైబిలిో నమోదు చేయబడినటిుగా దేవుడు త్న పవిప్రత్ 

వ్యక్ా ం నుండి మీతో మాటి్లడన్నవవ ండి. 

 

 

 

సబా్బ త్ 

 
చట్టం యొక్క  మార్పు ? 
 

డేన్నయల 7:25 మానవుడు దేవున్న చట్లట లను 

మార్ు డాన్ని  సూచిసాుంద - ఇద త్పుు . కానీ, దేవుడు 

త్న సవ ంత్ చట్లట ని్న  మారుు కుని టయిితే, అద 

పూరిగాా భిని మైన విషయం - మరియు దాన్నన్న గురింాచి 

సరుుబాటు చేయక్ోవడం త్పుు . కాబటిట, ఇపుు డు నేను 

చేయదలిచినద ఏమిటంటే, మెల్కక సెదెకు ఆజ్ఞ 

త్ర్థవ త్ యేసుప్రీసాును మన ప్రపధాన యాజ్కున్నగా 

చేసినపుు డు దేవుడు అలాంటి మారుు  చే్డు 

మరియు అహరోను యొక్క  లెవిటిక్ల ప్రక్మాన్ని  

అనుసరించి కాదు. అత్ను మోషేను మధా్ వరిగాా 

చేసిన చటటం మరియు దాన్న దావ ర్థ అత్ను సీనాయి 

పర్వ త్ం వదు పద ఆజ్ఞలను కూడా ఇచాు డు. 

 

1. హెప్రీయులు (7:11-25) (అమెరిక్న్ ్ ట ండర్ ావెర్షన్): 

a. "ఇపుు డు లేవీయుల యాజ్క్త్వ ం దావ ర్థ పరిపూర్ణత్ 

[పూరిగాా మోక్షాని్న  సూచిసాుంద, v. 25] ఉంటే (దాన్న 

ప్రకింద ప్రపజ్లు ధ్ర్మ శాస్ట్ాని్న  సీవ క్రించారు), 

మెల్కక సెడెక్ ఆజ్ఞ త్ర్థవ త్ మరొక్ యాజ్కుడు 



oath (for they [after the order of Aaron, the Levitical 

priest] indeed have been made priest without an oath; 

but he [Christ] with an oath him that saith of him), The 

Lord sware and will not repent himself, Thou art a 

priest for ever; By so much also hath Jesus become the 

surety of a better covenant. And they have been made 

priest many in number [successively], because that by 

death they are hindered from continuing: but he, 

because he abideth for ever, hath his priesthood 

unchangeable. “Wherefore He Is Able To Save To The 

Uttermost Them That Draw Near Unto God Through 

Him, Seeing He Liveth To Make Intercession For 

Them.”  

 

The above passage is saying there is no "salvation to 

the uttermost" (no eternal salvation) under the 

Levitical priesthood of the Old Covenant. No one 

priest, and not even the entire succession of the mortal 

priest, could provide salvation beyond their lifetime 

upon earth, for the sacrifices they offered year by year 

availed for no more than a year at a time – hence, not 

beyond life on earth. Therefore, even those living 

under the Old Covenant could have eternal life only 

through the later and perpetual priesthood of Jesus 

Christ, the benefit of whose one-time sacrifice of 

himself for sins was retroactive to provide their 

salvation in eternity (noted in c. below in 9:15) – 

because the blood of animals that the Levitical priests 

repeatedly offered could not "take away sins" (10:4) to 

the extent of being "remembered no more," as under 

the New Covenant (8:12; 10:17-18). 

 

b. "But now he [Christ] hath obtained a ministry the more 

excellent, by so much as he is also the mediator of a 

better covenant [than that of which Moses was the 

mediator], which has been enacted upon better 

promises. For if the first covenant had been faultless 

[that is, had it not been inadequate for ‘salvation to the 

uttermost’], then would no place have been sought for 

a second. For finding fault with them [the nation of 

Israel, which had come to be divided into the kingdom 

of Israel and the kingdom of Judah], he saith, Behold, 

the days come, saith the Lord, that I will make a New 

Covenant with the house of Israel and with the house 

of Judah; Not according to the covenant that I made 

with their fathers in the day that I took by the hand to 

lead them out forth out of the land of Egypt; For they 

continued not in my covenant, and I regarded them not, 

saith the Lord [see Jeremiah 31:31-34] … In that he 

saith, A new covenant, he hath made the first old. But 

that which is becoming old and waxeth aged is nigh 

unto vanishing away." (8:6-13) 

 

c.  Already referred to above: "And for this cause he 

[Christ] is the mediator of a new covenant, that a death 

having taken place for the redemption of the 

త్లెత్వాలసిన అవసర్ం ఏమిటి, మరియు 

అహరోను యొక్క  ఆజ్ఞను అనుసరించి 

లెకిక ంచబడలేదా?యాజ్క్త్వ ము 

మార్ు బడినందున, ధ్ర్మ శాస్టసమాులో కూడా మారుు  

అవసర్ము, ఈ మాటలు చెపు బడినవ్యడు వేరొక్ 

గోప్రత్యన్నకి చెందనవ్యడు, దాన్న నుండి ఎవవ రూ 

హాజ్రుకాలేదు. బలిపీఠం, ఎందుక్ంటే మన ప్రపభువు 

యూదా నుండి ఉదభ వించాడన్న సు షటంగా 

తెలుసాుంద; మోషే ఏ తెర గురించి [దేవుడు పాత్ 

ఒడంబడిక్ చట్లట ని్న  ఇచాు డు] యాజ్కులను 

గురించి ఏమీ మాటి్లడలేదు మరియు మెల్కక సెదెకు 

ోలిక్ త్ర్థవ త్ మనం చెప్పు ద చాలా సు షటంగా 

క్న్నపసాుంద. మరొక్ పూజారి లేచాడు, అత్ను 

త్యారు చేయబడాాడు, శరీర్సంబంధ్మైన 

[మాంసపు] ఆజ్ఞ [పాత్ ఒడంబడిక్ చటటం] త్ర్థవ త్ 

కాదు, కానీ [ప్రీసాు పునరుత్యథనం త్ర్థవ త్] అంతులేన్న 

జీవిత్ం యొక్క  శకి ాత్ర్థవ త్: ఇద అత్న్న గురించి 

్క్షిగా ఉంద, నీవు ఎపు టిీ పూజారివి. మెల్కక సెడెక్ 

యొక్క  ప్రక్మం. ఎందుక్ంటే దాన్న బలహీనత్ 

మరియు లాభదాయక్త్ (చటటం ఏదీ పరిపూర్ణం 

చేయలేదు) కార్ణంగా పూర్వ పు ఆజ్ఞను ర్దుు 

చేయడం జ్రిగంద మరియు దాన్న దావ ర్థ మనం 

దేవున్నకి దర గర్వుతుని  ఒక్ మంచి న్నరీక్షణను 

తీసుకుర్థవడం జ్రిగంద. మరియు ప్రపమాణం 

చేయకుండా కాదు కాబటిట (వ్యరు [అహరోన్ యొక్క  

ఆజ్ఞను అనుసరించి, లేవీయ పూజారి] న్నజాన్నకి 

ప్రపమాణం లేకుండా యాజ్కున్నగా చేయబడాారు; కానీ 

అత్ను [ప్రీసాు] అత్న్న గురించి చెప్పు  ప్రపమాణంతో) 

ప్రపభువు ప్రపమాణం చే్డు మరియు 

పశాు తా్యపపడడు, నీవు ఎపు టిీ పూజారివి; చాలా 

దావ ర్థ కూడా యేసు ఒక్ మంచి ఒడంబడిక్ యొక్క  

హామీ అయాా డు. మరియు వ్యరు అనేక్ సంఖా్ లో 

[వరుసగా] యాజ్కులుగా చేయబడాారు, ఎందుక్ంటే 

మర్ణం దావ ర్థ వ్యరు కన్రడాన్నకి ఆటంక్ం క్లిగ 

ఉనాి రు: కానీ అత్ను శాశవ త్ంగా ఉంట్లడు కాబటిట, 

అత్న్న యాజ్క్త్వ ం మార్దు. "అందుచేత్ వ్యరి 

కర్కు మధా్ వరితా్వ ం చేయుటకు ఆయన 

జీవించియుండుట చూచి, త్న దావ ర్థ దేవున్నకి 

చేరువైన వ్యరిన్న పూరిగాా ర్క్షించరలడు." 

 

పాత్ ఒడంబడిక్ యొక్క  లేవిటిక్ల యాజ్క్త్వ ం 

ప్రకింద "అత్ా ంత్ మోక్షం" (శాశవ త్మైన మోక్షం 

లేదు) లేదన్న పై భారం చెబుతోంద. ఏ పూజారి, 

మరియు మర్ాా  పూజారి యొక్క  మొత్ంా వ్యర్సత్వ ం 

కూడా, భూమిపై వ్యరి జీవిత్కాలం దాటి మోక్షాని్న  

అందంచలేక్ోయింద, ఎందుక్ంటే వ్యరు 

సంవత్స ర్థన్నకి అరిు ంచిన తా్య గాలు ఒకే్రి ఒక్ 



transgressions that were under the first covenant, they 

that have been called may receive the promise of 

eternal inheritance [‘salvation to the uttermost’]." 

(9:15) 

 

Please read carefully Chapters 7-10 of Hebrews, from 

which I have taken only excerpts and notice 

particularly that: 

(a) what occurred under the Old Covenant were types 

and shadows   

      of "good things to come" (10:1) under the New 

Covenant, and 

(b) He taketh away the first, that he may establish the 

second. (10:9) 

 2. Please read also the 2 Corinthians 3 and notice the 

following: 

 a. What is "written, and engraven on stones," namely the 

Ten Commandments of the Old Covenant, 

containing the Sabbath commandment (Exodus 

31:18; 32:15; 34:28), passed away (vs. 4-16). 

 b.  It is specifically stated that "the Old Covenant… is 

done away in Christ" (v. 14). 

 

3. Please note Colossians 2:16-17, which reads as follows: 

"Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or 

in respect of a feast day or a new moon or a sabbath day 

[all of which pertained to the Old Covenant]: which are 

a shadow of things to come; but the body [casting the 

shadow, so to speak] is Christ’s [literally, ‘of Christ,’ as 

in the King James Version]." 

 

 

Are The Ten Commandments Still 

Binding? 

 
Now, as to whether "the Ten Commandments are still as 

true today as nearly two thousand years ago," if you mean 

they are still as "binding" today as they were then, it 

depends on whether they were also incorporated into the 

New Covenant law, or law of Christ. It is freely conceded 

that all of them have been thus incorporated, except for the 

Sabbath command. But in Colossians 2:16-17, cited above, 

we see it specifically included in the category of things by 

which we are not to be judged – that is, not to be 

condemned for not observing them – meaning, therefore, 

that they are not binding under Christ. 

 

 That is basic, and means there has been a change of law by 

God himself, so that under Christ the sabbath command is 

no longer binding – a conclusion I think is beyond 

successful contradiction. And, logically, I could stop with 

that alone. 

 

But I promised to "endeavor to be comprehensive enough 

to provide a sufficiently detailed overview for a clear and 

సంవత్స ర్థన్నకి మించి ఫలించలేదు - అందుకే, 

భూమిపై జీవిత్యన్నకి మించినద కాదు. . కాబటిట, పాత్ 

ఒడంబడిక్ ప్రకింద జీవించే వ్యరు కూడా యేసుప్రీసాు 

యొక్క  త్రువ్యతి మరియు శాశవ త్మైన యాజ్క్త్వ ం 

దావ ర్థ మాప్రత్మే శాశవ త్ జీవిత్యన్ని  పందరలరు, 

వ్యరి పాపాల కోసం ఒక్ ్రి త్నను త్యను తా్య రం 

చేయడం వల ి శాశవ త్త్వ ంలో వ్యరి మోక్షాని్న  

అందంచడం వెనుక్బడి ఉంద (ప్రకింద సి.లో 

గురింాచబడింద. లో 9:15) – ఎందుక్ంటే లేవీయ 

మత్ గురువులు పదే పదే అరిు ంచిన జ్ంతువుల 

ర్క్ంా "పాపాలను తీసివేయలేక్ోయింద" (10:4) "ఇక్ 

్జాఞ పక్ం ఉండదు, 

 

బి. "కానీ ఇపుు డు అత్ను [ప్రీసాు] మరింత్ అదుభ త్మైన 

పరిచరా్ ను పందాడు, అత్ను మెరుగైన వ్యగాునాల 

మీద రూపందంచబడిన [మోషే మధా్ వరిగాా 

ఉని దాన్న క్ంటే] మెరుగైన ఒడంబడిక్కు 

మధా్ వరిగాా కూడా ఉనిా డు. మొదటి ఒడంబడిక్ 

దోషర్హత్మైనద [అనగా, 'అత్ా ంత్ మోక్షాన్నకి' 

సరిోక్ోతే], అపుు డు ఒక్క  క్షణం కూడా ్సథలం 

వెత్క్లేదు, వ్యరితో [ఇప్రశాయేలు దేశం, వచిు నద] 

త్పుు ను క్నుగొనడం కోసం ఇప్రశాయేలు ర్థజ్ా ం 

మరియు యూదా ర్థజా్ ంగా విభజించబడింద], 

అత్ను చెపాు డు, ఇదగో, రోజులు వ్ాయి, నేను 

ఇప్రశాయేలు ఇంటితో మరియు యూదా ఇంటితో కత్ ా

ఒడంబడిక్ను చే్ాను; న్నబంధ్న ప్రపకార్ం కాదు 

నేను వ్యరి పత్రులను ఈజిపుట దేశం నుండి 

బయటకు నడిపంచడాన్నకి చేయి పటుటకుని  రోజున 

నేను వ్యరితో చే్ను, ఎందుక్ంటే వ్యరు నా 

ఒడంబడిక్లో కన్రలేదు. మరియు నేను వ్యటిన్న 

పటిటంచ్చకోలేదు, లార్ ాచెపాు రు [యిరీమ యా 31:31-34 

చూడండి] ... అత్ను చెపాు డు, ఒక్ కత్ ాఒడంబడిక్, 

అత్ను మొదటి పాత్ చేసింద. కానీ వృదాాపా ం 

మరియు వృదాాపా ం అంత్రించిోవడాన్నకి 

సమీపంలో ఉంద." (8:6-13) 

 

సి. ఇపు టికే పైన ప్రప్ావించబడింద: "మరియు ఈ 

కార్ణంగా అత్ను [ప్రీసాు] కత్ ా ఒడంబడిక్కు 

మధా్ వరిగాా ఉనిా డు, మొదటి ఒడంబడిక్ ప్రకింద 

ఉని  అతిప్రక్మణల విముకి ా కోసం మర్ణం 

సంభవించింద, పలువబడిన వ్యరు వ్యగాునాని్న  

పందవచ్చు . శాశవ త్మైన వ్యర్సత్వ ం ['అత్ా ంత్ 

వర్కు మోక్షం']." (9:15) 



proper perspective of what I believe to be the teaching of 

scripture on the subject under consideration" -- an 

enhancement, and further confirmation of divine rational, 

if you please. And that I now attempt from both Old and 

New Covenant scriptures, though it means a much, much 

longer treatment. 

 

1.    Status of the Sabbath Under New Covenant Law. 

In Galatians 4:10-11, the apostle Paul, when writing to 

Gentile Christians who were being influenced by 

Judaizing teachers to be circumcised and keep the Old 

Covenant law of Moses in order to be saved (see Acts 

15:1-5), said: "Ye observe days [which would include 

sabbath days], and months, and seasons, and years. I 

am afraid of you, lest by any means I have bestowed 

labor upon you in vain." And, in regard to 

circumcision, which had been required under the Old 

Covenant, he said: "…if ye receive circumcision, 

Christ will profit you nothing. Yes, I testify again to 

every man that receiveth circumcision, that he is a 

debtor to do the whole law. Ye are severed from Christ, 

ye who would be justified by the law. Ye are fallen 

from grace. … For in Christ Jesus neither circumcision 

availeth anything, nor un-circumcision; but faith 

working through love" (Gal. 5:2-6). 

 

The principle seen in the foregoing is this: Under 

Christ "circumcision" is not commanded, neither is it 

forbidden if not done to obey Old Covenant law to be 

saved. But if it is done because required under Old 

covenant law, and to be justified or saved, that 

obligates us to keep all that law, yet severs us from 

Christ and therefore from the grace of God through 

Christ, without which we cannot be saved. That 

principle, applying to any command of the Old 

Covenant not incorporated into New Covenant law, 

INCLUDES THE "SABBATH" COMMAND, 

ALREADY NOTED IN Colossians 2:16-17.  

 

And, since in that passage the "sabbath" is listed among 

items that "are a shadow of things to come" – "the law 

having a shadow of the good things to come" (Hebrews 

10:1) – that is, to come through Christ, who is mediator 

of the New Covenant– that makes it important to 

examine the sabbath more fully under both Old and 

New Covenants, for a still broader perspective and 

clearer perception of it. 

 

2. The Sabbath in the Old Covenant scriptures: Genesis 

to  

Malachi. 

  a. First Mentioned (Genesis 2:1-3): "And the heavens 

and the earth were finished, and all the host of them 

[in the six days of Genesis 1]. And on the seventh 

day God finished his work which he had made; and 

he rested on the seventh day from all his work which 

 

దయచేసి హెప్రీస్లోన్న 7-10 అధాా యాలను 

జాప్రరత్గాా చదవండి, దాన్న నుండి నేను 

్ర్థంశాలను మాప్రత్మే తీసుకునిా ను మరియు 

ముఖా్ ంగా రమన్నంచండి: 

(a) పాత్ ఒడంబడిక్ ప్రకింద సంభవించినవి ర్కాలు 

మరియు నీడలు 

కత్ ాఒడంబడిక్ ప్రకింద "ర్థబోయే మంచి విషయాలు" 

(10:1) మరియు 

(బి) అత్ను రండవదాన్ని  ్ థ పంచడాన్నకి 

మొదటిదాని్న  తీసివే్ాడు. (10:9) 

2. దయచేసి 2 కరింథీయులు 3న్న కూడా చదవండి 

మరియు ఈ ప్రకింద వ్యటిన్న రమన్నంచండి: 

a. సబాా త్ క్మాండెమ ంట్ (న్నర్గమకాండము 31:18; 

32:15; 34:28) క్లిగ ఉని  పాత్ ఒడంబడిక్ యొక్క  

పద ఆజ్ఞలు "ప్రవ్యసినవి మరియు ర్థళ్ళ పై 

చెక్క బడినవి" (వరస స 4-16). 

బి. "పాత్ ఒడంబడిక్... ప్రీసాులో అంత్రించిోయింద" 

(v. 14) అన్న ప్రపతేా క్ంగా చెపు బడింద. 

 

3. దయచేసి కలొసస యులు 2:16-17న్న రమన్నంచండి, 

ఇద ప్రకింద విధ్ంగా ఉంద: "కాబటిట మాం్హార్ం 

లేదా పానీయాలు లేదా పండుర రోజు లేదా 

అమావ్యసా  లేదా విప్రశాంతి దనం విషయంలో ఎవరూ 

మిమమ లిి  తీరుు  తీర్ు కూడదు. పాత్ ఒడంబడిక్కు]: 

అవి ర్థబోయే విషయాల నీడ; కానీ శరీర్ం [నీడను 

వేయడం, అలా మాటి్లడటం] ప్రీసాు యొక్క  

[అక్షర్థలా, కింగ్ జేమ్సస  వెర్షన్్లో వలె 'ప్రీసాు']." 

 

 

పది ఆజ్ఞలు ఇపు టికీ క్ట్టటబడి 

ఉనా్న యా? 

 
ఇపుు డు, "పద ఆజ్ఞలు దాదాపు రండు వేల 

సంవత్స ర్థల ప్రకిత్ం నేటిీ న్నజ్మైనవి" అన్న మీరు అర్థం 

చేసుకుంటే, అవి అపు టిలాగే నేటిీ "క్టుటబడి" 

ఉనాి యన్న మీరు అర్థం చేసుకుంటే, అవి కూడా కత్ ా



he had made. And God blessed the seventh day, and 

hollowed it; because that in it he had rested from all 

his work which God had created and made." 

 

The Hebrew verb here translated "rest" is shabath, 

meaning to cease, or rest. The seventh day, which 

marked the cessation of God’s work of creation, 

came to be referred to as the "sabbath" (shabbath) or 

"sabbath day." It marked the end of the first week of 

the earth’s existence, and the beginning of a weekly 

succession of seventh-days, later spoken of by God 

as "my sabbaths" (Exodus 31:13; Leviticus 19:3, 30; 

26:2). 

 

b. Second Mentioned (Exodus 16): Israel, recently 

delivered from Egyptian bondage and was in the 

early stages of its long trek to the promised land of 

Canaan, had been led into the wilderness of Sin, not 

far distance from Mt. Sinai, where they would be 

encamped for a year and receive the Old Covenant 

law, with its famous Ten Commandments, which 

included the sabbath legislation with which we are 

now concerned. 

 

Food had given out in the wilderness of Sin, and the 

people murmured. "then said Jehovah unto Moses, 

Behold I will rain bread down from heaven for you; 

and the people shall go out and gather a day’s portion 

every day, that I may prove them, whether they will 

walk in my law, or not. And it shall come to pass on 

the sixth day, that they shall prepare that which they 

shall bring in, and it shall be twice as much as they 

gather daily" (16:4-5). 

 

And on the first sixth day, Moses explained to the 

people as follows: "This is that which Jehovah hath 

spoken, Tomorrow is a solemn rest, a holy sabbath 

unto Jehovah: Bake [today] that which ye will bake, 

and boil that which ye shall boil; and all that 

remaineth over lay up for you to be kept until the 

morning" (16:23). And when morning came Moses 

further said: "Eat that today; for today is a sabbath 

unto Jehovah: today ye shall not find it in the field. 

Six days ye shall gather it; but on the seventh day is 

the sabbath, in it there shall be none" (vs. 25-26). 

 

Some of the people went out anyhow on the sabbath 

day to gather, but found none. "And Jehovah said 

unto Moses [to be delivered to the people], How long 

refuse ye to keep my commandments and my laws? 

For that Jehovah hath given you the sabbath, 

therefore he giveth you the sixth day the bread for 

two days; abide ye every man in his place, let no man 

go out of his place on the seventh day. So the people 

rested on the seventh day" (vs. 28-39). 

 

ఒడంబడిక్లో చేర్ు బడాాయా అనే దాన్నపై ఆధార్పడి 

ఉంటుంద. చటటం, లేదా ప్రీసాు చటటం. సబాా త్ క్మాండ్ 

మినహా అవనీి  ఈ విధ్ంగా చేర్ు బడాాయన్న స్వవ చఛ గా 

అంీక్రించబడింద. కానీ పైన ఉదహరించబడిన 

కలొసస యులు 2:16-17లో, మనం తీరుు  చెపు కూడన్న 

విషయాల వర్గంలో ఇద ప్రపతేా క్ంగా చేర్ు బడిందన్న 

మనం చూ్ాము - అంటే, వ్యటిన్న రమన్నంచనందుకు 

ఖ్ండించబడదు - అంటే, కాబటిట, అవి ప్రీసాు కింద 

క్టుటబడి లేదు. 
 

అద ప్రపాథమిక్మైనద, మరియు దేవుడు సవ యంగా 

చట్లట ని్న  మార్థు డన్న అర్థం, త్దావ ర్థ ప్రీసాు కింద సబాా త్ 

ఆదేశం ఇక్పై క్టుటబడి ఉండదు - ఇద 

విజ్యవంత్మైన వైరుధాా న్నకి మించినద అన్న నేను 

భావిసాునిా ను. మరియు, త్యరిక క్ంగా, నేను దాన్నతోనే 

ఆపరలను. 

 

కానీ నేను "పరిశీలనలో ఉని  సబ్జకె్ ట్పై ప్రసిక పు ర్ యొక్క  

బోధ్నగా నేను నముమ తుని  దాన్న గురించి సు షటమైన 

మరియు సరైన దృక్ు థం కోసం త్గనంత్ వివర్ణాత్మ క్ 

అవలోక్నాన్ని  అందంచడాన్నకి త్గనంత్ సమప్రరంగా 

ఉండట్లన్నకి ప్రపయతిి ్ాను" -- దైవిక్ హేతుబదతా్ను 

మెరుగుపర్చడం మరియు మరింత్ ధ్ృవీక్ర్ణ, మీరు 

దయచేసి ఉంటే. మరియు నేను ఇపుు డు పాత్ మరియు 

కత్ ా ఒడంబడిక్ ప్రరంథాల నుండి ప్రపయతిి సాునిా ను, 

అయితే ఇద చాలా ఎకుక వ, సుదీర్ఘమైన చికిత్స . 

 

1. కత్ ాఒడంబడిక్ చటటం ప్రపకార్ం సబాా త్ ్సిథతి. 

రలతీయులకు 4:10-11లో, అపసలాుడైన పౌలు, 

జుడాయిజింగ్ బోధ్కులచే ప్రపభావిత్మైన అనాు ల 

స్టకైసవాులకు సుని తి చేయవలసిందగా మరియు 

మోషే యొక్క  పాత్ ఒడంబడిక్ చట్లట ని్న  

కాపాడుకోవడాన్నకి ప్రవ్యసాుని పుు డు (చట్లటలు 15:1-5 

చూడండి), అనిా డు: "మీరు రోజులు [విప్రశాంతి 

రోజులు], మరియు నెలలు, మరియు రుతువులు 

మరియు సంవత్స ర్థలను పాటిసాునిా రు. నేను 

మీకు భయపడుతునిా ను, ఏ విధ్ంగానైనా నేను 

మీకు ప్రశమను ఫలించలేదన్న." మరియు, పాత్ 

ఒడంబడిక్ ప్రకింద అవసర్మైన సుని తి గురించి, 

అత్ను ఇలా అనిా డు: "...మీరు సుని తి 

పందనటయిితే, ప్రీసాు మీకు ఏమీ ప్రపయోజ్నం 

చేకూర్ు డు. అవును, సుని తి పందే ప్రపతి వా కికాి 

అత్ను రుణప్రరహీత్ అన్న నేను మళ్ళళ  



That was a prelude to, and a conditioning for, the 

sabbath command as an especially significant part of 

the covenant between God and Israel, soon to be 

made at Sinai. 

 

c. Third Mentioned (Exodus 20); On the third day after 

Israel had arrived in the wilderness of Sinai, God 

awesomely spoke from the summit of Mount Sinai 

the Ten Commandments that he later wrote on two 

tables of stone and delivered to Moses. He began by 

saying, "I am Jehovah thy God, who brought you out 

of the land of Egypt and out of the house of bondage" 

(v. 2). The first command was to have no other gods 

before (or besides) him. And the fourth was:  

“remember the sabbath day, to keep it holy. Six days 

shalt thou labor, and do all thy work; but the seventh 

day is a sabbath unto Jehovah thy God: in it thou 

shalt not do any work, thou, nor thy daughter, thy 

man-servant, nor thy cattle, nor thy stranger that is 

within thy gates: for in six days Jehovah made 

heaven and earth, the sea, and all that in them is, and 

rested the seventh day, and hallowed it" (vs. 8-11). 

 

d. Further Explanatory Scriptures – that emphasize the 

tremendous significance and importance of the 

seventh-day sabbath for Israel: Exodus 31:12-17: 

"Verily ye shall keep my sabbaths: for it is a sign 

between me and you throughout your generations; 

that ye may know that I am Jehovah who sanctified 

you. …Wherefore the children of Israel shall keep 

the sabbath, to observe the sabbath throughout their 

generations for a perpetual covenant. It is a sign 

between me and the children of Israel throughout 

their generations for ever: for in six days Jehovah 

made heaven and earth, and on the seventh day he 

rested and was refreshed. 

 

The plural, "sabbaths," refers simply to the seventh-

day sabbath in its weekly recurrences (each week 

having a sabbath) – hence, "Verily ye shall keep my 

sabbaths: for it is a sign between me and you 

throughout your generations." 

 

Deuteronomy 4:7-8: "For what great nation is there, 

that hath a god so nigh unto them, as Jehovah our 

God is whenever we call upon him? And what great 

nation is there that hath statutes and ordinances so 

righteous as all this law, which I set before you this 

day?" This Moses said in his farewell address to 

Israel forty years after giving of the law initially at 

Sinai, which he was now repeating just before his 

death and their then entering Canaan under the 

leadership of Joshua. 

 

Deuteronomy 5:12-15: When Moses had repeated 

the sabbath commandment of Exodus 20:8-11, 

్క్షా మిసాునిా ను. ధ్ర్మ శాస్టసమాంత్టిన్న 

ఆచరించ్చడి, ధ్ర్మ శాస్టసమాుచేత్ నీతిమంతులుగా 

తీర్ు బడునటిు మీరు ప్రీసాు నుండి 

వేరుచేయబడియునాి రు, మీరు క్ృపనుండి 

పడిోయియునిా రు. … ప్రీసాుయేసులో సుని తి 

ఏదీ ప్రపయోజ్నక్ర్ం కాదు, సుని తి పందదు; 

 

పైన ప్పరొక ని  సూప్రత్ం ఇద: ప్రీసాు కింద "సుని తి" 

ఆజాఞ పంచబడలేదు, అలాగే పాత్ ఒడంబడిక్ 

చట్లట ని్న  ర్క్షింపబడట్లన్నకి క్టుటబడి ఉండక్ోతే 

అద న్నషేధంచబడదు. పాత్ ఒడంబడిక్ చటటం 

ప్రపకార్ం అద జ్రిగతే, మరియు సమరిథంచబడాలి 

లేదా ర్క్షించబడాలి, అద ఆ చట్లట ని్న  అన్ని ంటినీ 

పాటించేలా చేసాుంద, అయినపు టిీ మనలిి  ప్రీసాు 

నుండి వేరు చేసాుంద మరియు అందువల ి ప్రీసాు 

దావ ర్థ దేవున్న దయ నుండి విడదీసాుంద, అద 

లేకుండా మనం ర్క్షించలేము. ఆ సూప్రత్ం, కత్ ా

ఒడంబడిక్ చటటంలో చేర్ు బడన్న పాత్ ఒడంబడిక్ 

యొక్క  ఏదైనా ఆదేశాన్నకి వరింాపజేయడం, కలసీస  

2:16-17లో ఇపు టికే గురింాచబడిన "సబా త్" 

ఆదేశాన్ని  క్లిగ ఉంటుంద. 

 

మరియు, ఆ ప్రపక్ర్ణంలో "విప్రశాంతి" అనేద 

"ర్థబోయే వ్యటి నీడ" - "ర్థబోయే మంచి విషయాల 

నీడను క్లిగ ఉని  ధ్ర్మ శాస్టసంా" (హెప్రీయులు 10:1) 

- అంటే, ర్థబోయే అంశాలలో జాబిత్య చేయబడింద. 

కత్ ాఒడంబడిక్కు మధా్ వరిగాా ఉని  ప్రీసాు దావ ర్థ- 

పాత్ మరియు కత్ ా ఒడంబడిక్లలో సబాా త్్ను 

మరింత్ విసృాత్ంగా పరిశీలించడం మరియు దాన్న 

గురించి సు షటమైన అవగాహన కోసం ఇద 

ముఖా్ మైనదగా చేసాుంద. 

 

2. పాత్ ఒడంబడిక్ ప్రరంథాలలో సబాా త్: ఆదకాండము 

నుండి 

మలాీ. 

a. మొదట ప్రప్ావించబడినద (ఆదకాండము 2:1-3): 

"మరియు సవ ర్ గము మరియు భూమి మరియు 

వ్యటిలోన్న సమసమాు [ఆదకాండము 1 యొక్క  ఆరు 

రోజులలో] పూర్యాాా యి. మరియు దేవుడు త్యను 

చేసిన పన్నన్న ఏడవ రోజున ముగంచాడు. ; 

మరియు అత్ను త్యను చేసిన అన్ని  పన్న నుండి 



requiring rest from labor on the sabbath day even for 

their "man-servant" and "maid-servant," he added: 

"And thou shalt remember that thou wast a servant 

in the land of Egypt, and Jehovah thy God brought 

thee out thence by a mighty hand and outstretched 

arm: therefore Jehovah thy God commandeth thee to 

keep the sabbath day" (v. 15). 

 

Ezekiel 20: Centuries later, when elders of Israel had 

come to the prophet Ezekiel to enquire of Jehovah 

through him, Jehovah had him to remind them twice 

of the fact stated above in Exodus 31:12-17, as 

follows: 

(a) "Moreover also I gave them my sabbaths, to be a 

sign between me and them, that they might know 

that I am Jehovah that sanctifieth them" (v. 12); 

and  

(b) "my sabbaths … shall be a sign between me and 

you, that ye may know that I am Jehovah your 

God" (v. 20). 

 

Nehemiah 9:12-15: About another century and half 

later, after the return of Israel from Babylonian 

captivity, when in a general assembly in Jerusalem a 

lone prayer of thanksgiving was addressed to God in 

which general history of his dealings with Israel were 

recounted from the call of their ancestor Abraham to 

the then present time, among other things it was said:  

"Thou camest down also upon Sinai, and spakest 

with them from heaven, and gavest them right 

ordinances and true laws, good statutes and 

commandments, and madest known to them thy holy 

sabbath, them commandments, and statutes, and a 

law, by Moses thy servant, and gavest them bread 

from heaven for their hunger, and broughtest forth 

water for them out of the rock for their thirst, and 

commandest them that they should go in to possess 

the land which thou hadest sworn to give them." 

 

Isaiah 66:23-24, now mentioned lastly though 

chronologically about a century earlier than the text 

from Ezekiel, is different from all the foregoing, 

being a prophetic promise to Israel of a time when 

"all flesh" (all nations) will worship Israel’s God 

"from sabbath to sabbath," as follows: "For as the 

new heavens and the new earth, which I will make, 

shall remain before me, saith Jehovah, so shall your 

seed and your name remain. And it shall come to 

pass, that from one new moon to another, and from 

one sabbath to another, shall all flesh [Gentiles as 

well as Israelites] come to worship before me, saith 

Jehovah." 

 

By way of summary of the foregoing we have the 

following: 

ఏడవ రోజు విప్రశాంతి తీసుకునిా డు మరియు 

దేవుడు ఏడవ రోజును ఆశీర్వ దంచాడు మరియు 

దాన్నన్న ఖ్యళ్ళ చేశాడు, ఎందుక్ంటే దేవుడు 

సృషటంచిన మరియు చేసిన త్న పన్న అంత్టి 

నుండి అత్ను విప్రశాంతి తీసుకునిా డు." 

 

ఇక్క డ "విప్రశాంతి" అన్న అనువదంచబడిన హీప్రూ 

ప్రకియాపదం షబాత్, అంటే న్నలిపవేయడం లేదా 

విప్రశాంతి తీసుకోవడం. సృషట యొక్క  దేవున్న పన్నన్న 

న్నలిపవేసిన ఏడవ రోజు, "సబా త్" (షబా త్) లేదా 

"విప్రశాంతి దనం"గా సూచించబడింద. ఇద భూమి 

యొక్క  ఉన్నకి యొక్క  మొదటి వ్యర్ం ముగంపును 

సూచిసాుంద మరియు ఏడవ-రోజుల వ్యర్పు 

వ్యర్సత్వ ం యొక్క  ప్రపార్ంభాన్ని  గురింాచింద, 

త్రువ్యత్ దేవుడు "నా విప్రశాంతి రోజులు" 

(న్నర్గమకాండము 31:13; లేవీయకాండము 19:3, 30; 

26: 2) 

 

బి. రండవ ప్రప్ావన (న్నర్గమకాండము 16): 

ఇప్రజాయెల, ఇటీవల ఈజిపుట బాన్నసత్వ ం నుండి 

విముకి ాపందంద మరియు వ్యగాునం చేయబడిన 

క్నాను దేశాన్నకి సుదీర్ఘ ప్రెకిక ంగ్ ప్రపార్ంభ దశలో 

ఉంద, సినాయ్ పర్వ త్యన్నకి చాలా దూర్ంలో ఉని  

సిన్ అర్ణా ంలోకి తీసుకువెళ్బిడింద, అక్క డ 

వ్యరు ఒక్ సంవత్స ర్ం పాటు విడిద చేసి, పాత్ 

ఒడంబడిక్ చట్లట ని్న  దాన్న ప్రపసిద ా పద ఆజ్ఞలతో 

అందుకుంట్లరు, ఇందులో మనం ఇపుు డు 

ఆందోళ్న చెందుతుని  సబాా త్ శాసనం కూడా 

ఉంద. 

 

సిన్ అర్ణా ంలో ఆహార్ం అయిోయింద, ప్రపజ్లు 

గొణుగుతునిా రు. "అపుు డు యెహోవ్య మోషేతో 

ఇలా అనిా డు: ఇదగో నేను నీ కర్కు సవ ర్ గం 

నుండి రొెటల వర్షం కురిప్ాను; మరియు ప్రపజ్లు 

బయటకు వెళ్ల ి ప్రపతిరోజూ ఒక్ రోజు భాగాన్ని  

స్వక్రించ్చకుంట్లరు, వ్యరు నా ధ్ర్మ శాస్టసంాలో 

నడుచ్చకుంట్లరో లేదో నేను న్నరూపంచడాన్నకి. 

ఇద ఆర్వ రోజున జ్రుగుతుంద, వ్యరు 

తీసుకుర్థవ్యలిస న వ్యటిన్న వ్యరు సిదంా చే్ారు, 

మరియు వ్యరు రోజువ్యరీ స్వక్రించిన దాన్నక్ంటే 

రటిటంపు అవుతుంద" (16:4-5). 

 



(1) God gave his sabbaths to fleshly Israel as a sign 

between him and them of the covenant made with 

them at Sinai as his specially chosen people (Exodus 

31:12-17; Ezekiel 20:12, 20), setting them apart from 

all others. There is no record of human observance 

of the seventh day of the week as a day of solemn 

rest unto Jehovah prior to its being given to Israel as 

such – a period of no less than 2500 years of human 

history – not before the flood, by Adam, Abel, Seth, 

Enoch, Noah, or any other – and not after the flood, 

by Abraham, Isaac, Jacob, or any other person or 

people. 

  

However, the word "week" (Hebrew shabua, a 

seven) occurs in Genesis 29:27-28, reporting 

languages used by Laban in conversation with Jacob 

more than 250 years before the giving of Jehovah’s 

"sabbath" to Israel at Sinai. So, no doubt the seven-

day cycle was derived from the six days of creation 

plus the day of God’s rest from creation on the 

seventh day – yet without any record of the seventh’s 

day being enjoined upon man as a rest unto Jehovah, 

until given to Israel as a sign of the covenant between 

him and them as his then special chosen people, as 

stated above. 

   

(2) No other great nation had such a god or covenant as 

Israel’s God and covenant, and, by implication, no 

sabbath to keep. (Deuteronomy 4:7-8; 5:12-15) By 

way of analogy, it was as when a husband gives his 

wife a wedding ring as a sign of the covenant of 

marriage between him and her, and them alone, 

setting her apart from all others. And God himself 

likened it unto such a covenant, saying: "which my 

covenant they brake, although I was a husband unto 

them" (Jeremiah 31:32). 

 

Moreover, the seventh-day sabbath was especially 

appropriate as such a sign between God and Israel of 

the covenant they entered into at Sinai. For his 

sabbath signified the end of all the work he had done 

during the six days of creation, and memorialized it 

(Genesis 2:1-3). And giving his sabbaths to Israel 

likewise symbolized and memorialized his ending 

their servitude in Egypt, per Deuteronomy 5:15. This 

symbolized the fact that the God of creation was now 

Israel’s God, and they were to have no other – just as 

no other nation shared such in history, or the sabbath 

to keep as a solemn rest to Jehovah. 

 

(3) Making known to Israel his "holy sabbath" was one 

of the events clustering around and upon God’s 

coming down "upon mount Sinai" and speaking to 

them from heaven (Nehemiah 9:13-15). And their 

previous ignorance of it is evidenced by the conduct 

of some of them when its observance was 

మరియు మొదటి ఆర్వ రోజున, మోషే ప్రపజ్లకు 

ఈ విధ్ంగా వివరించాడు: "ఇద యెహోవ్య 

చెపు నద, రేపు రంభీర్మైన విప్రశాంతి, 

యెహోవ్యకు పవిప్రత్మైన విప్రశాంతి దనం: మీరు 

కాలేు దాన్ని  [ఈరోజు] కాలు ండి మరియు వ్యటిన్న 

ఉడక్బ్జటటండి. మీరు ఉడక్బ్జట్లట లి; మరియు 

మిగలినదంత్య ఉదయం వర్కు ఉంచడాన్నకి మీ 

కోసం ఉంచబడుతుంద ”(16:23). ఉదయం 

వచిు నపుు డు మోషే ఇంకా ఇలా అనిా డు: "ఈ 

రోజు అద తినండి; ఈ రోజు యెహోవ్యకు 

విప్రశాంతిద: ఈ రోజు మీరు దాన్నన్న పలంలో 

క్నుగొనలేరు. ఆరు రోజులు మీరు దాన్నన్న 

స్వక్రించాలి; కానీ ఏడవ రోజున విప్రశాంతిదనం, 

అందులో అక్క డ ఉంద. ఏదీ ఉండదు" (vs. 25-

26). 

 

కంత్మంద సబాా త్ రోజున గుమిగూడేందుకు 

ఎలాగైనా బయటకు వెళి్లరు, కానీ ఎవరూ 

క్న్నపంచలేదు. "మరియు యెహోవ్య మోషేతో 

[ప్రపజ్లకు అపు గంచబడట్లన్నకి], మీరు నా 

ఆజ్ఞలను మరియు నా చట్లట లను పాటించడాన్నకి 

ఎంత్కాలం న్నర్థక్రి్ారు? యెహోవ్య మీకు 

విప్రశాంతి దనం ఇచాు డు, కాబటిట అత్ను ఆర్వ 

రోజు మీకు రండు రోజులు రొెటలు ఇ్ాడు; 

ఉండండి. మీరు ప్రపతి ఒక్క రు అత్న్న ్ థ నంలో, 

ఏడవ రోజున ఎవరూ త్న ్సథలం నుండి బయటకు 

వెళ్ని్నవవ ండి. కాబటిట ప్రపజ్లు ఏడవ రోజు విప్రశాంతి 

తీసుకునాి రు" (vs. 28-39). 

 

దేవుడు మరియు ఇప్రజాయెల మధా్  త్వ ర్లో 

సీనాయిలో చేయబోయే ఒడంబడిక్లో ముఖా్ ంగా 

ముఖా్ మైన భారమైన సబాా త్ ఆజ్ఞకు ఇద ఒక్ 

ముందసాు సూచన మరియు షర్తు. 

 

సి. మూడవద ప్రప్ావించబడింద (న్నర్గమకాండము 

20); ఇప్రశాయేలు సీనాయి అర్ణా ంలోకి వచిు న 

మూడవ రోజున, దేవుడు సీనాయి పర్వ త్ శిఖ్ర్ం 

నుండి అదుభ త్ంగా మాటి్లడిన పద ఆజ్ఞలను 

అత్ను రండు ర్థతి పలక్లపై ప్రవ్యసి మోషేకు 

అందంచాడు. అత్ను ఇలా చెపు డం 

ప్రపార్ంభించాడు, "నేను న్ననిు  ఈజిపుట దేశం 

నుండి మరియు దాసుల ఇంటి నుండి బయటకు 

తీసుకువచిు న నీ దేవుడైన యెహోవ్యను" (వ. 2). 



preliminarily enjoined in the wilderness of Sin in 

connection with God’s beginning to feed them with 

manna (Exodus 16). 

   

(4) The reference in (2) above to Israel’s breaking the 

marriage covenant between Jehovah and them, 

included also their "profaning" the sabbath day, the 

sign of the covenant between them and him, by not 

keeping it holy, as a day of rest unto Jehovah. The 

first mention of such profaning is found in Numbers 

15:32-36. But further references are too numerous to 

recite here. 

  

 (5) Lastly, the prophetic promise in Isaiah 66:22-23 to 

Israel involving sabbatism on the new earth he would 

make, does not refer to sabbath keeping on this 

present earth under the New Covenant of which 

Christ is the mediator, superseding the Old Covenant 

of which Moses was mediator, but to the ultimate 

sabbatism for the redeemed of all nations in the 

world yet to come. While said promise was couched 

in language of the then present sabbatism under the 

Old Covenant (as coming to worship him "from one 

sabbath to another," and "from one new moon to 

another"), it had to be figuratively used though 

nonetheless expressive of the perpetual sabbatism. 

 

For, as the apostle John saw in his vision on Patmos, 

of the "new earth," with its "holy city, new 

Jerusalem" (Revelation 21:1 - 22:5), "the city hath no 

need of the sun, neither of the moon to shine upon it: 

for the glory of God did lighten it, And the light 

thereof is the Lamb" (21:23); "and the gates thereof 

shall in no wise be shut by day (for there shall be no 

night there)" (v. 25); "and there shall be night no 

more; and they need no light of lamp, neither light of 

sun; for the Lord God shall give them light" (22:5). 

Moreover, the foregoing three verses are followed by 

a final verse reading as follows, which, being 

simultaneous in time, likewise has to be figurative: 

"And they shall go forth, and look upon the dead 

bodies of the men that have transgressed against me: 

for their worm shall not die, neither shall their fire be 

quenched; and they shall be an abhorring unto all 

flesh" (Isaiah 66:24). 

 

The underscored phrases [for their worm shall not 

die, neither shall their fire be quenched] were later 

employed by Jesus, as recorded in the New Covenant 

scripture of Mark 9:43-48, as applying to the "worm" 

and "fire" of "hell" (Gehenna). The latter was 

literally the Valley of Hinnom, which had come to 

be used as the city dump on the outskirts of earthly 

Jerusalem, not only of garbage but also for unburied 

carcasses, "where worms gnawed and fires burned" 

(as expressed in A. T. Robertson’s Word Pictures in 

అత్న్నకి ముందు (లేదా త్పు ) వేరే దేవుళ్ళళ  

ఉండకూడదనేద మొదటి ఆజ్ఞ. మరియు 

నాలగవద: “విప్రశాంతి దనాన్ని  పవిప్రత్ంగా 

ఉంచడాన్నకి దాన్నన్న గురాుంచ్చకోండి. ఆరు 

దనములు నీవు ప్రశమించి నీ పనులన్ని యు 

చేయుము; అయితే ఏడవ రోజు నీ దేవుడైన 

యెహోవ్యకు విప్రశాంతిదనము; అందులో నీవు, నీ 

కుమార,ా నీ స్వవకుడు, నీ పశువులు, నీ 

గుమమ ములలోనుని  నీ పర్దేశి ఏ పనీ 

చేయకూడదు; ఆరు రోజులలో యెహోవ్య 

సవ ర్థగ ని్న , భూమిన్న, సముప్రదాని్న , వ్యటిలోన్న 

సమ్ాని్న  సృషటంచి, ఏడవ రోజు విప్రశాంతి 

తీసుకునాి రు. 

 

డి. మరింత్ వివర్ణాత్మ క్ ప్రరంథాలు – ఇప్రజాయెల్కు 

ఏడవ రోజు విప్రశాంతి దనం యొక్క  విపరీత్మైన 

ప్రపాముఖా్ త్ మరియు ప్రపాముఖా్ త్ను నొకిక  

చెబుతుంద: న్నర్గమకాండము 31: 12-17: 

"న్నశు యంగా మీరు నా విప్రశాంతి దనాలను 

పాటించాలి: ఇద మీ త్ర్థలకు నాకు మరియు 

మీకు మధా్  ఒక్ సంకేత్ం; మీరు నేనే న్ననిు  

పరిశుదపార్చిన యెహోవ్యనన్న 

తెలిసికనవలెను..కాబటిట ఇప్రశాయేల్కయులు త్మ 

త్ర్ములలో విప్రశాంతి దనమును ఆచరించి, 

శాశవ త్మైన ఒడంబడిక్ కర్కు విప్రశాంతి 

దనమును ఆచరించవలెను; ఎందుక్ంటే ఆరు 

రోజులలో యెహోవ్య ఆకాశాన్ని  భూమిన్న 

సృషటంచాడు మరియు ఏడవ రోజు అత్ను 

విప్రశాంతి తీసుకునిా డు మరియు విప్రశాంతి 

పందాడు. 

 

బహువచనం, "సబా త్్లు," కేవలం ఏడవ రోజు 

సబాా త్్ను దాన్న వ్యర్పు పునర్థవృత్యలలో (ప్రపతి 

వ్యర్ం సబాా త్ క్లిగ ఉంటుంద) సూచిసాుంద - 

అందుకే, "న్నశు యంగా మీరు నా సబాా త్్లను 

పాటించాలి: ఇద మీ త్ర్థలకు నాకు మరియు 

మీకు మధా్  ఒక్ సంకేత్ం. " 

 

దవ తీయోపదేశకాండము 4:7-8: "మన దేవుడైన 

యెహోవ్యను మనము పలిచినపుు డలిా మన 

దేవుడైన యెహోవ్య వ్యరికి దర గర్గా ఉని  దేవుడు ఏ 

గొపు  జ్నాంరముని ద? మరియు నేను ఏర్ు ర్చిన 

ఈ ధ్ర్మ శాస్టసమాంత్టి వలె నీతియుక్మాైన 



the New Testament). But it was employed by our 

Lord figuratively of "the eternal fire which was 

prepared for the devil and his angel’s" (Matthew 

25:41), – called "the lake of fire" in Revelation 

20:14-15 – where the unrighteous "shall go away 

unto eternal punishment" (v. 26), from the universal 

judgment when Jesus comes again (Matthew 25:31-

46), which is to follow the universal resurrection of 

the dead and the fleeing away of the present earth and 

heaven (evidently its atmospheric heaven and 

possibly the sidereal heavens, but not the abode of 

God) (Revelation 20:11-15). Surely, however, the 

lake of eternal fire will not be on the outskirts of, or 

accessible to the sights of the redeemed inhabitants 

of, the "holy city, New Jerusalem" (Revelation 21:1 

- 22:5). 

 

For such reasons, the passage of Isaiah 66:23-24 

regarding the sabbath in the "new earth" which 

Jehovah would yet "make" seems to be appropriately 

characterized in Elliott’s Commentary on the Whole 

Bible, as follows: "It lies in the nature of the case that 

the words never have received, and never can 

receive, a literal fulfillment. The true realization is 

found in the new Jerusalem of Revelation 21:22-27 

of the perpetual sabbatism of Hebrews 4:9, and even 

that glorious vision is but a symbol of spiritual 

realities." 

 

It has been aptly said that the Old Testament is the New 

Testament concealed, and the New is the Old revealed. So, 

we now return primarily to the New for the things 

foreshadowed by the Old. 

Observations from New Covenant 

Scriptures 
 
1. That the Old Covenant passage of Isaiah 66:22-23 cites 

us to a perpetual sabbatism that must be the ultimate rest 

for the people of God, to be enjoyed through Jesus Christ, 

and foreshadowed but not enjoyed under the Old Covenant, 

and not before our present earth has been superseded by a 

new and eternal one, after the second coming of Christ to 

this earth at the close of its history, is made evident, among 

other passages, by the following basic ones: 

 

 a. 2 Peter 3:10-13: "But the day of the Lord [the day of his 

‘coming.’ v.4] will come as a thief; in which the heavens 

[evidently the atmospheric and possible the sidereal 

heavens, as already mentioned] shall pass away with a 

great noise, and the elements shall be dissolved with 

fervent heat, and the earth and the works that are therein 

shall be burned up. Seeing these things are thus all to be 

dissolved, what manner of person ought we to be in all 

holy living and godliness, looking for and earnestly 

desiring the coming of the day of God, by reason of 

which the heavens being on fire shall be dissolved and 

శాసనములు మరియు శాసనములు క్లిగన గొపు  

జ్నము ఏద? ఈ రోజు నీ ముందు?" ఈ మోషే 

ఇప్రజాయెల్కు త్న వీడ్కక లు ప్రపసంరంలో నలభై 

సంవత్స ర్థల త్ర్థవ త్ సినాయ్్లో చట్లట ని్న  

అందంచాడు, అత్ను ఇపుు డు త్న మర్ణాన్నకి 

ముందు మరియు జాషువ్య నాయక్త్వ ంలో 

క్నాన్్లోకి ప్రపవేశించే ముందు దాన్నన్న 

పునర్థవృత్ం చేశాడు. 

 

దవ తీయోపదేశకాండము 5:12-15: మోషే 

న్నర్గమకాండము 20:8-11లోన్న సబాా త్ ఆజ్ఞను 

పునర్థవృత్ం చేసినపుు డు, వ్యరి "మన్నష-

స్వవకుడు" మరియు "పన్నచేస్వ పన్నవ్యడు" కూడా 

విప్రశాంతి రోజున ప్రశమ నుండి విప్రశాంతి 

తీసుకోవ్యలన్న కోరినపుు డు, అత్ను ఇలా 

అనిా డు: "మరియు మీరు ఉనాి ర్న్న మీరు 

గురాుంచ్చకోవ్యలి. ఈజిపుట దేశంలో ఒక్ స్వవకుడు, 

మరియు నీ దేవుడైన యెహోవ్య బలమైన చేతితో 

మరియు చాచిన బాహువుతో న్ననిు  అక్క డి నుండి 

బయటకు తీసుకువచాు డు, కాబటిట నీ దేవుడైన 

యెహోవ్య విప్రశాంతి దనాన్ని  ఆచరించమన్న నీకు 

ఆజాఞ పంచాడు" (వ. 15). 

 

యెహెజేక లు 20: శత్యబాుల త్ర్థవ త్, ఇప్రశాయేలు 

పెదులు యెహెజేక లు ప్రపవక్ ాదావ ర్థ యెహోవ్యను 

విచారించడాన్నకి అత్న్న వదుకు వచిు నపుు డు, 

న్నర్గమకాండము 31:12-17లో పైన ప్పరొక ని  

వ్యసవా్యని్న  ఈ ప్రకింద విధ్ంగా వ్యరికి రండు్రిు 

గురాుచేయమన్న యెహోవ్య కోర్థడు: 

(ఎ) "అంతేకాక్, నేను వ్యరిన్న పవిప్రత్ం చేస్వ 

యెహోవ్యనన్న వ్యరు తెలుసుకునేలా నాకు 

మరియు వ్యరికి మధా్  సూచనగా ఉండట్లన్నకి 

నేను వ్యరికి నా విప్రశాంతి దనాలను ఇచాు ను" 

(వ. 12); మరియు 

(బి) "నేను మీ దేవుడైన యెహోవ్యనన్న మీరు 

తెలుసుకునేలా నా విప్రశాంతి దనాలు ... నాకు 

మరియు మీకు మధా్  సూచనగా ఉంట్లయి" 

(వ. 20). 

 

నెహెమాా  9:12-15: దాదాపు మరో శత్యబిుని ర్ 

త్ర్థవ త్, బాబిలోన్నయన్ చెర్ నుండి ఇప్రజాయెల 



the elements shall melt with fervent heat? But according 

to his promise [where but in Isaiah 66:22-23?], we look 

for new heavens and a new earth wherein dwelleth 

righteousness." 

 

b. Revelation 20:11-15: "And I saw a white throne, and him 

that sat upon it, from whose face the earth and the 

heaven fled away; and there was found no place for 

them and I saw the dead, the great and the small, 

standing before the throne; and the books were opened: 

and another book was opened. Which is the book of life: 

and the dead were judged out of things which were 

written in the books, according to their works. And the 

sea gave up the dead that were in them: and they were 

judged every man according to their works. … and if 

any was not found written in the book of life, he was 

cast into the lake of fire." 

 

Thus, we have the present "earth and the heaven" 

fleeing away in connection with the universal 

resurrection and judgment of mankind, as seen by the 

apostle John in his visions of the future while exiled on 

the Isle of Patmos. 

 

c.  Revelation 21:1 - 22:5: Though too much to quote here, 

it should be carefully read in its entirety. It is a vision of 

the above being followed by a new heaven and new 

earth for the righteous of all nations, with the "holy city, 

new Jerusalem [in contrast with the earthly Jerusalem of 

Palestine] coming down out of heaven from God" ("the 

city of the living God, the heavenly Jerusalem" 

(Hebrews 12:22). 

 

This "new earth" and "the holy city, New Jerusalem," 

were evidently the "heavenly country" and "the city 

which hath the foundations, whose builder and maker is 

God," sought after by Abraham, Sarah, and Isaac and 

Jacob (Hebrews 11:8-16) as the ultimate for them rather 

than Canaan, which was only a type or "shadow" of that 

which was to come. 

 

"And these all [including the persons just mentioned, 

plus many others also cited for their faith], having had 

witness borne to them through their faith, received not 

the promise [of the heavenly country and city], God 

having provided some better thing concerning us [than 

afforded on this earth], that apart from us they should 

not be made perfect" (Hebrews 11:39-40). That is, they 

will not enter into the perfection of the world to come 

before the resurrection when Christ comes to earth 

again, the same as will be true for us. 

 

d.  Hebrews 3:1 - 4:11: Here again we have an extended 

passage (which please read in its entirety, noting its 

progression). 

 

తిరిగ వచిు న త్ర్థవ త్, జెరూసలేంలో జ్రిగన ఒక్ 

్ధార్ణ సభలో దేవున్నకి క్ృత్జ్ఞత్లు తెలుపుతూ 

ఒంటరిగా ప్రపార్ థన చేసినపుు డు, ఇప్రజాయెల్తో 

అత్న్న వా వహార్థల ్ధార్ణ చరిప్రత్ వ్యరి 

పూరీవ కుల పలుపు నుండి వివరించబడింద. 

అప్రబాహాము అపు టి వర్కు, ఇత్ర్ 

విషయాలతోపాటు ఇలా చెపు బడింద: "నీవు 

సీనాయిపైకి దగ వచిు , సవ ర్ గం నుండి వ్యరితో 

మాటి్లడి, వ్యరికి సరైన శాసనాలు మరియు 

న్నజ్మైన చట్లటలు, మంచి శాసనాలు మరియు 

ఆజ్ఞలను ఇచిు , నీ పవిప్రత్త్ను వ్యరికి 

తెలియజేశావు. విప్రశాంతిదనము, నీ స్వవకుడైన 

మోషే దావ ర్థ వ్యరికి ఆజ్ఞలు, శాసనాలు మరియు 

ధ్ర్మ శాస్టసమాు, మరియు వ్యరి ఆక్లికి సవ ్ర్ గం 

నుండి రొెటలు ఇచిు , వ్యరి దాహాన్నకి బండలో 

నుండి నీరు తెచిు , వ్యరు లోపలికి వెళ్మిన్న వ్యరికి 

ఆజాఞ పంచాడు. వ్యరికి ఇ్ానన్న ప్రపమాణం చేసిన 

భూమిన్న వ్ ధీనం చేసుకో." 

 

యెషయా 66:23-24,యెహెజేక లు నుండి వచిు న 

వచనం క్ంటే దాదాపు ఒక్ శత్యబుం ముందు 

కాలప్రక్మాను్ర్ంగా ఇపుు డు చివరిగా 

ప్రప్ావించబడింద, ఇద పైన ప్పరొక ని  వ్యటికి 

భిని ంగా ఉంద, ఇద ఇప్రజాయెల్కు "సమస ా

మానవులు" (అన్ని  దేశాలు) "విప్రశాంతి నుండి 

విప్రశాంతి దనం వర్కు" ఇప్రశాయేలు దేవుణ్ణణ 

ఆర్థధంచే సమయం గురించి ప్రపవచనాత్మ క్ 

వ్యగాునం. " ఈ ప్రకింద విధ్ంగా: "నేను చేయబోయే 

కత్ ాఆకాశాలు మరియు కత్ ాభూమి నా యెదుట 

న్నలిచి ఉంట్లయి, మీ సంత్యనం మరియు మీ ప్పరు 

అలాగే ఉంట్లయి అన్న యెహోవ్య చెపాునిా డు. 

మరియు అద ఒక్ అమావ్యసా  నుండి 

జ్రుగుతుంద. మరొక్టి, మరియు ఒక్ 

విప్రశాంతిదనము నుండి వేరొక్ విప్రశాంతి 

దనమునకు, సర్వ శరీరులు [అనా జ్నులు 

మరియు ఇప్రశాయేల్కయులు] నా యెదుట 

ఆర్థధంచ్చటకు వ్ారు, అన్న యెహోవ్య 

సెలవిచ్చు చ్చనిా డు." 

 

పైన ప్పరొక ని  ్ర్థంశం దావ ర్థ మనకు ఈ ప్రకిందవి 

ఉనాి యి: 

(1) దేవుడు ప్రపతేా క్ంగా ఎంపక్ చేసుకుని  ప్రపజ్లుగా 

సీనాయిలో వ్యరితో చేసిన ఒడంబడిక్కు అత్న్నకి 

మరియు వ్యరికి మధా్  ఒక్ సంకేత్ంగా త్న 



Beginning: 

   "Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly 

calling, consider the Apostle and High Priest of our 

confession, even Jesus, … a son over his [God’s] house 

[in the sense of  ‘household’], whose house are we, if 

we hold fast our boldness and the glorying of our hope 

firm unto the end" (3:1-6). 

 

Continuing: 

Reminding the readers of the disbelief and 

unfaithfulness of so many of fleshly Israel and 

therefore their never entering the rest intended for them 

in the earthly Canaan: also exhorting to take warning 

from this and not miss the rest intended for spiritual 

Israel in the heavenly Canaan (3:7 - 4:8). 

 

Concluding: 

"There remaineth therefore a sabbath rest for the 

people of God. For he that hath entered into his rest 

hath himself also rested from his works, as God did 

from his. Let us therefore give diligence to enter into 

that rest, that no man fall after the same example of 

disobedience" (4:9-11). 

The latter may remind us of Revelation 14:13: 

"Blessed are the dead who die in the Lord from 

henceforth: yea, saith the Spirit, that they may rest 

from their labors; for their works follow with them." 

 

2.  For a complete and clear over-all perspective, we need 

a further survey of relevant events and developments 

in the New Covenant era, between the first and second 

comings of Christ, when the Old Covenant "sabbath" 

was no longer binding, and why not, since all the other 

commands of the Decalogue (Exodus 20:1-17) were 

incorporated into the New Covenant law also. So we 

shall start with why not binding, after the following 

caution: 

 

CAUTION: The reader may find some of the following to 

be more tedious and technical than parts of the foregoing, 

but he needs to know that each item is important to 

understanding what might otherwise seem to be conflicting 

bits of information here and there. At one time, in the midst 

of a series of parables pertaining to his coming kingdom 

(Matthew 13:1-58; Mark 4:1-34 and Luke 8:4-15), Jesus 

stated: "So is the kingdom of God, as if a man should cast 

seed upon the earth; and should sleep and rise night and 

day, and the seed should spring up and grow, he knoweth 

not how. The earth beareth fruit of herself; first the blade, 

then the ear, then the full grain in the ear. But when fruit is 

ripe, straightway he putteth forth the sickle, because the 

harvest is come" (Mark 4:26-29). 

 

This suggests successive phases of stages of the kingdom, 

that need to be recognized if we are able to avoid 

confusion. And elsewhere in the above mentioned series of 

విప్రశాంతి దనాలను ఇప్రశాయేలుకు ఇచాు డు 

(న్నర్గమకాండము 31:12-17; యెహెజేక లు 20:12, 

20), వ్యరిన్న వేరుగా ఉంచాడు. అని్న  ఇత్రులు. 

వ్యర్ంలోన్న ఏడవ రోజును ఇప్రజాయెల్కు 

ఇవవ డాన్నకి ముందు యెహోవ్యకు రంభీర్మైన 

విప్రశాంతి దనంగా మానవుడు ఆచరించిన 

దాఖ్లాలు లేవు - ఇద 2500 సంవత్స ర్థల క్ంటే 

త్కుక వ మానవ చరిప్రత్ - వర్దలకు ముందు కాదు. 

ఆడమ్స, అబ్జల, స్వథ్, ఎనోచ్, నోహ్ లేదా మరేదైనా 

- మరియు వర్ద త్ర్థవ త్, అప్రబహం, ఐజాక్, జాక్బ్ 

లేదా మరే ఇత్ర్ వా కి ాలేదా వా కాుల దావ ర్థ కాదు. 

 

అయితే, "వ్యర్ం" (హీప్రూ షబువ్య, ఏడు) అనే 

పదం ఆదకాండము 29:27-28లో ఉంద, 

సీనాయిలో ఇప్రజాయెల్కు యెహోవ్య "విప్రశాంతి 

దనం" ఇవవ డాన్నకి 250 సంవత్స ర్థల క్ంటే 

ముందు జాక్బ్్తో సంభాషణలో లాబాన్ 

ఉపయోగంచిన భాషలను న్నవేదసాుంద. కాబ్టిట, 

ఏడు రోజుల చప్రక్ం సృషట యొక్క  ఆరు రోజుల 

నుండి మరియు ఏడవ రోజు నుండి సృషట నుండి 

దేవున్న విప్రశాంతి రోజు నుండి ఉదభ వించిందన్న 

న్నసస ందేహంగా చెపు వచ్చు  - అయినపు టిీ 

ఏడవ రోజును యెహోవ్యకు విప్రశాంతిగా మన్నషకి 

ఆజాఞ పంచినటిు ఎటువంటి రికారాు లేకుండా, 

ఇవవ బడే వర్కు ఇప్రజాయెల్కు, పైన ప్పరొక ని  

విధ్ంగా అత్న్నకి మరియు వ్యరికి మధా్  ఉని  

ఒడంబడిక్కు సంకేత్ంగా అత్న్న అపు టి ప్రపతేా క్ 

ఎంపక్ చేయబడిన ప్రపజ్లు. 

  

(2) ఇప్రజాయెల యొక్క  దేవుడు మరియు ఒడంబడిక్ 

వంటి దేవుడు లేదా ఒడంబడిక్ మరే ఇత్ర్ గొపు  

దేశాన్నకి లేదు మరియు అంత్రీనింగా, సబాా త్ 

పాటించాలిస న అవసర్ం లేదు. 

(దవ తీయోపదేశకాండము 4:7-8; 5:12-15) 

్రూపా త్తో, ఒక్ భర్ ాత్న భారా్ కు త్న భారా్ కు 

వివ్యహ ఉంరర్థని్న  ఇచిు నటిుగా, అత్న్నకి 

మరియు ఆమెకు మధా్  వివ్యహ ఒడంబడిక్కు 

చిహి ంగా, వ్యరు ఒంటరిగా ఆమెను ఏర్థు టు 

చేశారు. అన్ని  ఇత్ర్ నుండి కాకుండా. మరియు 

దేవుడు సవ యంగా దాన్నన్న అటువంటి 

ఒడంబడిక్తో ోలాు డు: "నేను వ్యరికి భర్గాా 

ఉని పు టిీ వ్యరు నా ఒడంబడిక్ను 

ఉలంిఘంచారు" (యిరీమ యా 31:32). 



parables, "The seed is the word of God" (Luke 8 - 10), "the 

word of the kingdom" (Matthew 13:19); and "the harvest is 

the end of the world" (Matthew 13:39), when the wicked 

are "severed" from among the righteous, and cast "into the 

furnace of fire" (vs. 47-50) – which will be at the second 

coming of Christ (Matthew 25:31-46) – when the righteous 

shall "inherit the kingdom" (v. 34) and enter "into eternal 

life" (v. 46), "in the world to come" (Mark 10:29-30; Luke 

18:29-30) – their "entrance into the eternal kingdom of our 

Lord and Savior Jesus Christ" (2 Peter 1:11) – into "an 

inheritance incorruptible. And undefiled, and that fadeth 

not away, reserved in heaven for you … a salvation "to the 

uttermost," as has previously been mentioned from 

Hebrews 7:25. 

 

In a nutshell, we shall discover 

(1) a preliminary stage and 

(2) a fully-come phase of the kingdom of heaven in this 

world,between the first and second comings of 

Christ; and then 

(3) a final stage (or rather the eternal ongoingness of 

the  heavenly phase) in the world to come 

following the end of the world – the first being 

probationary, preparatory to entering the third.  

 

We might also think of those entering stage No.1 as being 

charter citizens of No.2 (if faithful), and then the faithful 

citizens of the latter as entering and inheriting No.3. in 

which they will enjoy the "sabbath rest" that remains "for 

the people of God," as promised in Hebrews 4:9 and noted 

previously, as distinguished from the "seventh-day" 

sabbath of Old Covenant law but is not a part of the New 

Covenant law under Jesus Christ, as already seen.  

 

Notice why the seventh-day sabbath is not a part of New 

Covenant law before proceeding to other relevant 

considerations. 

 

a.  As already well documented, the seventh-day sabbath 

had been given to Israel according to the flesh, and it 

alone, at Sinai, as a sign of the covenant then being 

made by Jehovah with the people of Israel, setting them 

apart and distinguishing them from the rest of the 

nations of the world (Gentiles)., and was most 

appropriate historically for that purpose. 

 

But in Christ that distinction and separation no longer 

exist. And the Old Covenant making and requiring such 

has given way to a New Covenant that not only does not 

require them, but obliterates them -–embracing Gentiles 

as well as Jews, and on identical terms, thus making 

them all to be one nation, a spiritual Israel (see 

Ephesians 2:11-22; Romans 2:28-29; 9:6-8; Galatians 

3:26-29; 6:16, this last passage specifically calling it 

"the Israel of God"). 

 

 

అంతేకాకుండా, దేవుడు మరియు ఇప్రశాయేలు 

మధా్  వ్యరు సీనాయిలో ప్రపవేశించిన ఒడంబడిక్కు 

ఏడవ రోజు సబాా త్ ప్రపతాే కించి సముచిత్మైనద. 

అత్న్న విప్రశాంతి దనం సృషట యొక్క  ఆరు 

రోజులలో అత్ను చేసిన అన్ని  పన్నన్న సూచిసాుంద 

మరియు దాన్నన్న ్జాఞ పక్ం చేసుకునిా డు 

(ఆదకాండము 2:1-3). మరియు అత్న్న విప్రశాంతి 

దనాలను ఇప్రజాయెల్కు ఇవవ డం కూడా 

దవ తీయోపదేశకాండము 5:15 ప్రపకార్ం, ఈజిపుటలో 

వ్యరి దా్ా న్ని  ముగంచడాన్ని  సూచిసాుంద 

మరియు ్జాఞ పకార్ థం చేసింద. సృషట యొక్క  దేవుడు 

ఇపుు డు ఇప్రజాయెల యొక్క  దేవుడు, మరియు 

వ్యరికి మరొక్టి ఉండకూడదనే వ్యసవా్యని్న  ఇద 

సూచిసాుంద - చరిప్రత్లో మరే ఇత్ర్ దేశం 

భార వ్ మా ం చేయనటే,ి లేదా యెహోవ్యకు 

రంభీర్మైన విప్రశాంతిగా ఉంచడాన్నకి సబాా త్. 

 

(3) ఇప్రజాయెల్కు అత్న్న "పవిప్రత్ విప్రశాంతి దనం" 

గురించి తెలియజేయడం అనేద దేవుడు "సీనాయి 

పర్వ త్ం మీద" దగ వచిు నపుు డు మరియు 

సవ ర్ గం నుండి వ్యరితో మాటి్లడుతుని  

సంఘటనలలో ఒక్టి (నెహెమాా  9:13-15). 

మరియు మనాి  (న్నర్గమకాండము 16) వ్యరికి 

ఆహార్ం ఇవవ డాన్నకి దేవుడు 

ప్రపార్ంభించినందుకు సంబంధంచి సిన్ యొక్క  

అర్ణా ంలో ప్రపాథమిక్ంగా ఆచరించినపుు డు 

వ్యరిలో కందరి ప్రపవర్నా దావ ర్థ వ్యరి మునుపటి 

అజాఞనం రుజువు చేయబడింద. 

  

(4) ఇప్రశాయేల్కయులు యెహోవ్య మరియు వ్యరి మధా్  

వివ్యహ ఒడంబడిక్ను ఉలంిఘంచినటిు పైన 

ప్పరొక ని  (2) ప్రప్ావన, వ్యరు విప్రశాంతి దనాన్ని  

"అపవిప్రత్పర్చడం", వ్యరికి మరియు అత్న్నకి 

మధా్  ఉని  ఒడంబడిక్కు సంకేత్ం, దాన్నన్న ఒక్ 

రోజుగా పవిప్రత్ంగా ఉంచకుండా చేయడం కూడా 

ఉనాి యి. యెహోవ్యకు విప్రశాంతి. అటువంటి 

అపవిప్రత్త్ యొక్క  మొదటి ప్రప్ావన 

సంఖా్య కాండము 15:32-36లో క్నుగొనబడింద. కానీ 

ఇక్క డ పఠంచడాన్నకి మరిన్ని  సూచనలు చాలా 

ఉనాి యి. 

 



Jesus himself had said, "Other sheep [Gentiles] have I 

[in purpose and prospect] which are not of this [Jewish] 

fold; them also I must bring, and they shall hear my 

voice; and they shall become one flock [with Jewish 

sheep], [having] one shepherd" – or, alternate reading, 

"there shall be one flock, one shepherd" John 10:21). 

Also, he had said, "And I, if I be lifted up from the earth, 

will draw all men [Jews and Gentiles] unto myself" 

(John 12:32). 

 

And before his ascension, he commissioned that the 

gospel be preached to all nationalities alike (Matthew 

28:19-20; Mark 16:15-16 and Luke 24:46-47) – which 

it was, "to the Jew first, and also to the Greek [Gentile]" 

(Romans 1:16) – beginning in A.D. 34 to the former 

(Acts 2), and apparently about A.D. 41 to the latter 

(Acts10-11). 

 

Therefore, to continue to bind the sign of that Old 

Covenant between God and Israel according to the 

flesh in the New Covenant era (after Christ’s death, 

resurrection, and ascension) would be an anomaly – on 

par with binding circumcision of the flesh under the 

Old Covenant as a sign of the descendants of Abraham 

according to the flesh, which Gentile Christians are 

not. On the other hand, all the commandments of the 

Decalogue of the Old Covenant, except for the sabbath 

commandment, would be as appropriate for Christians, 

whether of Jewish or Gentile background, as they were 

for fleshly Israel under the Old Covenant– and have 

therefore been incorporated into New Covenant law. 

 

With that highly relevant reason we could again close 

our study. But we shall continue with relevant events 

and developments in connection with New Covenant 

era, between the first and second coming of Christ, 

when the sabbath command of the Old Covenant law 

ceased to be binding. For said development and events 

will give a still better perspective in some respects and 

help us to avoid some very common errors. (Some 

repetition, but for different emphasis, may be noticed.)  

 

b. "The law and the prophets [representing the Old 

Covenant] were until John [the Baptist, the forerunner 

of Jesus]: from that time the gospel of the kingdom of 

God [superseding the kingdom of fleshly Israel] is 

preached, and every man entereth violently into it," 

said Jesus (Luke 16:16). That is, those who entered do 

so against much opposition. For, he also said: "Woe 

unto you lawyers! For ye took away the key of 

knowledge: and them that were entering in ye 

hindered" (Luke 11:52); also, "But woe unto you, 

scribes and Pharisees, hypocrites! Because ye shut up 

the kingdom of heaven against men: for ye enter not in 

yourselves, neither suffer ye them that are entering in 

to enter" (Matthew 23:13). 

(5) చివర్గా, యెషయా 66:22-23లో ఇప్రజాయెల్కు త్యను 

చేయబోయే కత్ ా భూమిపై సబాటిజ్ంతో కూడిన 

ప్రపవచనాత్మ క్ వ్యగాునం, ప్రీసాు మధా్ వరిగాా ఉని  

కత్ ా ఒడంబడిక్ ప్రకింద ఈ ప్రపసాుత్ భూమిపై 

విప్రశాంతి దనాన్ని  పాటించడాన్ని  సూచించదు. 

మోషే మధా్ వరిగాా ఉని  పాత్ ఒడంబడిక్, కానీ 

ఇంకా ర్థబోయే ప్రపపంచంలోన్న అన్ని  దేశాల 

విమోచన కోసం అంతిమ విప్రశాంతి కోసం. పాత్ 

ఒడంబడిక్ ప్రకింద అపు టి ప్రపసాుత్ సబాా టిజ్ం 

భాషలో వ్యగాునం చెపు బడినపు టిీ ("ఒక్ సబాా త్ 

నుండి మరొక్ సబాా త్ వర్కు," మరియు "ఒక్ 

అమావ్యసా  నుండి మరొక్టి వర్కు" అత్న్నన్న 

ఆర్థధంచడాన్నకి వచిు నటిుగా), అయితే అద 

వా ీకా్రించబడినపు టిీ అద అలంకారిక్ంగా 

ఉపయోగంచబడాలి. శాశవ త్మైన శబటిజ్ం. 

 

అపసలాుడైన యోహాను పతోమ స్పై త్న 

దర్శ నంలో చూసినటిుగా, "నూత్న భూమి" దాన్న 

"పవిప్రత్ నరర్ం, కత్ ాజెరూసలేం" (ప్రపక్టన 21:1 - 

22:5), "నరర్థన్నకి సూరుా న్న అవసర్ం లేదు, 

చంప్రదుడు దాన్న మీద ప్రపకాశింపజేయలేదు: దేవున్న 

మహమ దాన్నన్న ప్రపకాశింపజేయెను మరియు దాన్న 

వెలుగు గొప్రరపల"ి (21:23); "మరియు దాన్న 

దావ ర్థలు పరటిపూట మూసివేయబడవు (అక్క డ 

ర్థప్రతి ఉండదు)" (వ. 25); "మరియు ఇక్పై ర్థప్రతి 

ఉండదు; మరియు వ్యరికి దీపం యొక్క  కాంతి 

లేదా సూరుా న్న కాంతి అవసర్ం లేదు; ప్రపభువైన 

దేవుడు వ్యరికి కాంతిన్న ఇ్ాడు" (22:5). 

అంతేకాకుండా, పైన ప్పరొక ని  మూడు ్ ికాల 

త్ర్థవ త్ ఈ ప్రకింద విధ్ంగా చివరి పదా ం 

చదవబడుతుంద, ఇద ఏక్కాలంలో ఉని ందున, 

అదే విధ్ంగా అలంకారిక్ంగా ఉండాలి: "మరియు 

వ్యరు బయలుదేరి, నాపై అతిప్రక్మించిన 

మనుషుా ల మృత్దేహాలను చూ్ారు. : వ్యరి 

పురుగు చావదు, వ్యరి అగి  ఆరిోదు, మరియు 

వ్యరు సర్వ జ్నులకు అసహా క్ర్మైనవ్యరు" 

(యెషయా 66:24). 

 

మార్క  9:43-48లోన్న కత్ ా ఒడంబడిక్ ప్రరంథంలో 

"పురుగు" మరియు "అగి "కి 

వరింాపజేయబడినటిుగా, అండర్ స్కక ర్ 

చేయబడిన పదబంధాలు [వ్యరి పురుగు చావదు, 

లేదా వ్యరి మంటలు ఆర్ు బడవు] త్రువ్యత్ యేసు 

చేత్ ఉపయోగంచబడాాయి. "నర్క్ం" (గెహెనాి ). 



 

c. That "entering," however, was only into the preliminary 

and preparatory phase of the kingdom on earth, 

preached first by John and then by Jesus as "at hand" 

(Matthew 3:1-2; 4:1) – not yet fully come. For that 

reason Jesus could say to the Pharisees who asked 

when the kingdom of God would come, "the kingdom 

of God is within you" (Luke 17:21), or "in the midst of 

you," as in the margin of the American Standard 

Version, or "among you," as the New English Bible 

and some other versions have it – likely meaning 

among them in the person of himself, its king-to-be, 

and maybe also those already described as "entering" 

into it. Yet he taught his disciple to pray, "Thy 

kingdom come" (Matthew 6:10), because not yet fully 

come as promised. 

 

Later, however, six days before his transfiguration, 

Jesus made two significant statements: 

 

(1) To the apostle Peter, after he had confessed him as 

"the Christ, the son of the living God," saying, "… 

upon this rock [evidently the truth Peter had 

confessed about him] I will build my church; and 

… I will give unto thee the keys of the kingdom of 

heaven" (Matthew 16:16-19). 

 

(2) Then to all his apostles, saying, "There are some 

here of them that stand by, who shall in no wise 

taste death [but Judas Iscariot would, committing 

suicide], till they see the kingdom come with 

power" (Mark 9:1; cf. Matthew 16:28) – which 

occurred on Pentecost, forty days after his 

resurrection and about ten days after his ascension 

(Acts 1:1-9 and Chapter 2), to be noticed more at 

length later.  

 

NOTE: (1) The "kingdom" spoken of many times 

interchangeably as "kingdom of God" or "kingdom 

of heaven," is also referred to as Christ’s kingdom 

(see Matthew 16"28; Luke 1:31-32; 22:29-30; 

23:42; John 18:36-37; Colossians 1:13; 2 Peter 

2:11 and Revelation 1:9), and is also called "the 

kingdom of Christ and God" (Ephesians 5:5; cf. 

Revelation 11:15) – with Christ sitting on "the 

right hand of God [as co-regent]" (Mark 16:19; 

Acts 2:33; Romans 8:34; Colossians 3:1; Hebrews 

10:12; 1 Peter 3:22 and Revelation 3:21). 

 

(3) Moreover, the terms "church" and "kingdom," 

occurring in consecutive verses (Matthew 6:18 and 

19), are also used interchangeably because the 

members of one are the citizens of the other on 

earth and in that sense are the same. Hence, in 

Colossians 1:13 the apostle Paul spoke of the 

"saints" at Colossae (the "body" of Christ’s people 

త్రువ్యతిద అక్షర్థలా హనిో మ్స లోయ, ఇద 

భూసంబంధ్మైన జెరూసలేం శివ్యర్లిో నరర్ 

డంప్గా ఉపయోగంచబడింద, చెత్ ా మాప్రత్మే 

కాకుండా పూడు బడన్న మృత్దేహాల కోసం కూడా 

ఉపయోగంచబడింద, "ఇక్క డ పురుగులు కరికి 

మంటలు కాలు బడాాయి" (AT ర్థబర్ట్సన్్లో 

వా ీకా్రించబడింద కత్ ా న్నబంధ్నలో వర్ ా

పక్ు ర్స ). కానీ దాన్నన్న మన ప్రపభువు అలంకారిక్ంగా 

"డెవిల మరియు అత్న్న దేవదూత్ కోసం సిదంా 

చేసిన శాశవ త్మైన అగి " (మత్యాి 25:41), - 

ప్రపక్టన 20:14-15లో "అగి  సర్సుస " అన్న 

పలు్ ా రు - ఇక్క డ అనాా యమైన " శాశవ త్మైన 

శిక్షకు దూర్ంగా వెళ్లళ ోతుంద" (వ. 26), యేసు 

మళ్ళ ి వచిు నపుు డు ్ర్వ ప్రతిక్ తీరుు  నుండి 

(మత్యాి 25:31-46), ఇద చన్నోయినవ్యరి 

్ర్వ ప్రతిక్ పునరుత్యథనం మరియు ప్రపసాుత్ భూమి 

మరియు సవ ర్ గం నుండి పారిోవడాన్ని  

అనుసరించడం (సు షటంగా దాన్న వ్యత్యవర్ణ 

సవ ర్ గం మరియు బహుశా సైప్రడియల ఆకాశం, కానీ 

కాదు దేవున్న న్నవ్యసం) (ప్రపక్టన 20:11-15). అయితే, 

న్నశు యంగా, శాశవ త్మైన అగి  సర్సుస  "పవిప్రత్ 

నరర్ం, కత్ ా జెరూసలేం" (ప్రపక్టన 21:1 - 22:5) 

యొక్క  పలిమేర్లలో లేదా విమోచించబడిన 

న్నవ్యసుల దృశాా లకు అందుబాటులో ఉండదు. 

 

అటువంటి కార్ణాల వల,ి యెహోవ్య ఇంకా 

"చేయబోయే" "కత్ ా భూమి"లోన్న సబాా త్ 

గురించిన యెషయా 66:23-24 ప్రపక్ర్ణము, 

ఇలియట్ యొక్క  మొత్ంా బైబిల వ్యా ఖా్య నంలో ఈ 

ప్రకింద విధ్ంగా త్గన విధ్ంగా వరిణంచబడినటిు 

అన్నపసాుంద: "ఇద పదాలు ఎని డూ పందన్న 

మరియు ఎని టిీ అందుకోలేన్న సందర్భ ం 

యొక్క  సవ భావం, అక్షర్థర్థమైన నెర్వేరుు , 

హెప్రీయులు 4:9 యొక్క  శాశవ త్మైన సబాటిజ్ం 

యొక్క  ప్రపక్టన 21:22-27లోన్న కత్ ాజెరూసలేంలో 

న్నజ్మైన ్క్షాత్యక ర్ం క్నుగొనబడింద మరియు 

అద కూడా అదుభ త్మైనద. దృషట అనేద 

ఆధాా తిమ క్ వ్యసవా్యలకు చిహి ం." 

 

పాత్ న్నబంధ్న దాచిపెటటబడిన ప్రకత్ ా న్నబంధ్న అన్న, 

ప్రకత్దా పాత్ద వెలడిి అన్న సముచిత్ంగా చెపు బడింద. 

కాబటిట, మనం ఇపుు డు పాత్ వ్యటి దావ ర్థ ముందుగా 

సూచించబడిన విషయాల కోసం ప్రపాథమిక్ంగా 

కత్దాాన్నకి తిరిగ వ్ాము. 



and therefore his "church" there (1:1, 24) as having 

been "translated [by God] … into the kingdom of 

the Son of his love." And the apostle John, who 

addressed the Book of Revelation to "the seven 

churches which are in Asia" (1:4), also describes 

himself as "your brother and partaker with you in 

the tribulation and kingdom and patience which 

are in Jesus" (v. 9). 

 

d.  In the passage first mentioned above, "the law and the 

prophets" were representatives of the Old Covenant 

between God and Israel (which was unto God "a 

kingdom," Exodus 19:6 of whom David was its most 

nearly ideal king, ruling over the covenant people of 

God on earth for God, and leading them to victory over 

their enemies), of which covenant Moses was mediator 

and the prophets were among other things, interpreters 

of its law to the people. On the other hand, "the kingdom 

of God" or "kingdom of heaven" mentioned in the 

above and other New Testament texts, represents the 

New Covenant, of which Christ is the mediator 

(Hebrews 8:6; 9:15; 12:24), and under which He is king, 

ruling over the people of God for God, and conquering 

enemies, as his fleshly ancestor David did. His mother-

to-be was promised, "He shall be great, and shall be 

called the Son of the Most High: and the Lord God shall 

give him the throne of his father David: and he shall 

reign over the house of Jacob [Israel] for ever; and of 

his kingdom there shall be no end" (Luke 1:32-33). 

(Compare also the Old Testament prophecy of Isaiah 

9:6-7). 

 

e.  Christ’s reign, however, would not be over "Israel after 

the flesh" (cf. 1 Corinthians 10:18), but over spiritual 

Israel (cf. Romans 2:17-29; 4:1-12). And it would 

include all Gentiles as well as all Israelites who would 

embrace the New Covenant made by God with the 

"house of Israel and the house of Judah" (Hebrews 8:8-

12). That would be after (1) the middle wall of partition 

between Jew and Gentile had be broken down "through 

the cross" of Christ, in order to "create in himself one 

new man" as it were (neither Jew nor Gentile according 

to the flesh, but Christian, constituting spiritual Israel) 

, and (2) nailed it [Old Covenant law, distinguishing 

and separating Israelite from Gentile] to the cross as it 

were (see Ephesians 2:11-22; Colossians 2:8-15). That 

describes something of the nature of the kingdom that 

John first and then Jesus preached as being "at hand" 

(Matthew 3:1-2; 4:1). 

 

f. As previously mentioned, only six days before his 

transfiguration, Jesus said to his apostles, "There are 

some here of them that stand by, who shall in no wise 

taste death, till they see the kingdom of God come with 

power" (Mark 9:1; cf. Matthew 16:28) – which 

occurred on Pentecost after the crucifixion, 

కొత్త ఒడంబడిక్ గ్రంథాల నండి 

పరిశీలనలు 
 

1. యెషయా 66:22-23లోన్న పాత్ ఒడంబడిక్ ప్రపక్ర్ణము, 

యేసుప్రీసాు దావ ర్థ ఆ వ్ దంచబడట్లన్నకి మరియు పాత్ 

ఒడంబడిక్ ప్రకింద ఆ వ్ దంచబడకుండా ఉండేందుకు, 

దేవున్న ప్రపజ్లకు అంతిమ విప్రశాంతిగా ఉండవలసిన ఒక్ 

శాశవ త్మైన విప్రశాంతిన్న సూచిసాుంద. మన ప్రపసాుత్ 

భూమి కత్ ామరియు శాశవ త్మైన దాన్నతో భరీ ాచేయబడక్ 

ముందు కాదు, ప్రీ్సాు ఈ భూమికి దాన్న చరిప్రత్ ముగంపులో 

రండవ ర్థక్డ త్ర్థవ త్, ఇత్ర్ భాగాలతో పాటు, ఈ ప్రకింద 

ప్రపాథమిక్ వ్యటి దావ ర్థ సు షటంగా తెలుసాుంద: 

 

a. 2 ప్పతురు 3:10-13: "అయితే ప్రపభువు దనము [ఆయన 

'ర్థక్డ' దనము. v.4] ఒక్ దంరలా వ్ాడు; అందులో 

సవ ర్ గం [సు షటంగా వ్యత్యవర్ణం మరియు ్ధా్ మైన 

నైరూపా  సవ ర్ గం, ఇదవర్కే చెపు నటిుగా] ఒక్ గొపు  

శబుంతో ోతుంద, మరియు మూలకాలు తీప్రవమైన 

వేడితో క్రిగోత్యయి, మరియు భూమి మరియు 

దాన్నలో ఉని  పనులు కాలిోత్యయి, ఈ 

విషయాలనీి  క్రిగోవ్యలన్న చూసాుంటే, మనం ఏ 

విధ్మైన వా కిగాా ఉండాలి, అన్ని  పవిప్రత్ జీవనంలో 

మరియు దైవభకితాో, దేవున్న దనం ర్థక్డన్న 

హేతుబదంాగా వెతుకుతూ మరియు 

హృదయపూర్వ క్ంగా కోరుకుంట్లము. అందులో 

ఆకాశం మంటలిో క్రిగోతుంద మరియు మూలకాలు 

తీప్రవమైన వేడితో క్రిగోత్యయి?అయితే ఆయన 

వ్యగాునం ప్రపకార్ం [యెషయా 66:22-23లో త్పు  

ఎక్క డ?], మనం కత్ ాఆకాశం మరియు కత్ ాభూమి 

కోసం వెతుకుతునిా ము, అందులో నీతి 

న్నవసించబడుతుంద. " 

 

బి. ప్రపక్టన 20:11-15: "మరియు నేను ఒక్ తెలని్న 

సింహాసనాన్ని  చూశాను, దాన్నపై కూరుు ని  వా కినా్న 

చూశాను, అత్న్న ముఖ్ం నుండి భూమి మరియు 

ఆకాశం పారిోయాయి; మరియు వ్యరికి చోటు 

దర్క్లేదు మరియు నేను చన్నోయిన, గొపు  

మరియు చిని ద, సింహాసనం ముందు న్నలబడి 

ఉంద, మరియు పుసకాాలు తెర్వబడాాయి: మరియు 

మరొక్ పుసకా్ం తెర్వబడింద, ఇద జీవిత్ పుసకా్ం: 

మరియు చన్నోయినవ్యరు వ్యరి ర్చనల ప్రపకార్ం 

పుసకాాలలో ప్రవ్యయబడిన వ్యటి నుండి తీరుు  

ఇవవ బడాారు. మరియు సముప్రదం త్మలో ఉని  

చన్నోయినవ్యరిన్న విడిచిపెటిట, ప్రపతి మన్నషకి వ్యరి 

వ్యరి ప్రకియల ప్రపకార్ం తీరుు  తీర్ు బడింద. … 



resurrection, and ascension of Christ (see Acts 1:1-9, 

and Chapter 2). That was approximately six months 

after the above announcement of Jesus, and he had told 

the apostle Peter, "I will give unto you the keys of the 

kingdom of heaven" (Matthew 16:19), after Peter’s 

confession of him as "the Christ, the Son of the living 

God." At that time, Jesus had also said, "upon this rock 

[evidently the truth Peter had confessed about him] I 

will build my church" (vs. 16-18). 

 

g.  In harmony with Mark 9:1, mentioned above, in which 

Jesus had said that some then present would not taste 

death till seeing "the kingdom of God come with 

power," Luke in Acts 1:1-9 reports that between "his 

passion [his suffering and death, followed by his 

resurrection]" and being "received up [his ascension 

into heaven]," he charged his apostles "not to depart 

from Jerusalem, but wait for the promise of the Father 

[of the Holy Spirit as their comforter, or Helper, in his 

stead, after he had gone from them into heaven (see 

John 14:16-17)], which, said he, ye heard from me: for 

John [the Baptist] indeed baptized with water; but ye 

shall be baptized in the Holy Spirit not many days 

hence. …[and] ye shall receive power when the Holy 

Spirit is come upon you: and [being thus empowered] 

ye shall be my witnesses both in Jerusalem, and in all 

Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the 

earth." 

 

The points to remember are: 

 (1) Christ’s apostles (except for Judas Iscariot) 

would see the kingdom come; 

 (2)  it would come with power; 

 (3) they themselves would receive power when 

the Holy  Spirit had come and they had been 

"baptized" in it not many days after Christ 

ascension. Therefore, when item (3) had 

occurred, items (1) and (2) would have had 

their fulfillment. 

 

h.  Accordingly, as recorded in Acts 2, when the day of 

Pentecost was come, about ten days after the ascension 

of Christ, and the apostles were all together in one 

place, the following dramatic events occurred: 

 (1)  "… suddenly there came from heaven a sound as 

of a rushing mighty wind," filling all the house 

where the apostles were sitting. 

(2)  "And there appeared unto them tongues parting 

asunder, like as of fire; and … sat upon each one 

of them." 

(3)   "And they were all filled with the Holy Spirit, and 

began to speak with other tongues [other 

languages] as the Spirit gave them utterances." 

 

i.  And the apostle Peter, who had been given "the keys of 

the kingdom of heaven," delivered the keynote address 

మరియు జీవిత్ ప్రరంథంలో ప్రవ్యయబడినద 

క్నుగొనబడక్ోతే, అత్ను అగి  సర్సుస లో 

పడవేయబడాాడు. 

 

ఈ విధ్ంగా, మనము ప్రపసాుత్ "భూమి మరియు 

సవ ర్ గం" మానవజాతి యొక్క  ్ర్వ ప్రతిక్ పునరుత్యథనం 

మరియు తీరుు కు సంబంధంచి పారిోతునిా ము, 

అపసలాుడైన జాన్ పతోమ స దీవ పంలో 

బహషక రించబడినపుు డు త్న భవిషా తాు 

దర్శ నాలలో చూసినటిుగా. 

 

సి. ప్రపక్టన 21:1 - 22:5: ఇక్క డ కోట్ చేయడాన్నకి చాలా 

ఎకుక వ ఉని పు టిీ, దాన్నన్న పూరిగాా పూరిగాా 

చదవ్యలి. "పవిప్రత్ నరర్ం, కత్ ా జెరూసలేం 

[పాలసీనాాలోన్న భూసంబంధ్మైన జెరూసలేంకు 

భిని ంగా] దేవున్న నుండి సవ ర్ గం నుండి దగ 

ర్థవడంతో, అన్ని  దేశాల నీతిమంతుల కోసం కత్ ా

సవ ర్ గం మరియు కత్ ాభూమిన్న అనుసరించడం పైన 

ప్పరొక ని  దర్శ నం" ( "జీవమురల దేవున్న పటటణము, 

పర్లోక్ యెరూషలేము" (హెప్రీయులు 12:22). 

 

ఈ "కత్ ా భూమి" మరియు "పవిప్రత్ నరర్ం, కత్ ా

జెరూసలేం" సు షటంగా "పర్లోక్ దేశం" మరియు 

"పునాదులు క్లిగ ఉని  నరర్ం, దీన్న న్నర్థమ త్ 

మరియు సృషటక్ర్ ాదేవుడు," అప్రబహం, ్ర్థ మరియు 

ఇ స్ క్ మరియు యాకోబులు కోరుకునిా రు. 

(హెప్రీయులు 11:8-16) క్నాను క్ంటే వ్యరికి 

అంతిమమైనద, ఇద ర్థబోయే దాన్నలో ఒక్ ర్క్ం లేదా 

"నీడ" మాప్రత్మే. 

 

"వీర్ందరూ [ఇపుు డే ప్రప్ావించబడిన వా ్కాులతో 

సహా, వ్యరి విశావ సం కోసం ఉదహరించిన అనేక్ 

మందతో సహా], వ్యరి విశావ సం దావ ర్థ వ్యరికి 

్క్షా మివవ డం వలన, [సవ ర్ గపు దేశం మరియు 

నరర్ం] వ్యగాునాని్న  పందలేదు, దేవుడు కన్ని  మంచి 

విషయాలను అందంచాడు. మన గురించి [ఈ 

భూమిపై ఉని దాన్నక్ంటే], మనతో పాటు వ్యరు 

పరిపూరుణలుగా ఉండకూడదు" (హెప్రీయులు 11:39-

40). అంటే, ప్రీసాు మళ్ళ ి భూమిపైకి వచిు నపుు డు 

పునరుత్యథనాన్నకి ముందు వ్యరు ర్థబోయే ప్రపపంచం 



of that beginning day, in the city of Jerusalem, where 

their first labors would be for an extended period of 

time. On that day "about three thousand souls" 

responded. And from that day "The Lord added to the 

church daily those who were being saved" (Acts 2:27, 

New King James Version). So, on the Pentecost day 

the "church" had been established; the "kingdom of 

heaven" had come. And Peter’s Pentecost sermon of 

Acts 2:22-40 had in it further points relevant to our 

present study. 

 

j.  In his sermon, the apostle Peter declared that Christ had 

been "raised up" (from the dead) and exalted to the right 

had of God in heaven; that he had received of the Father 

the promise of the Holy Spirit, responsible for the 

miraculous manifestations seen and heard that day; and 

that he would "sit at God’s right hand till his enemies 

are made the footstool of his feet – Jesus having been 

made "both Lord and Christ" (Acts 2:22-36). 

 

In 1 Corinthians 15:24-28, the apostle Paul later 

expanded on the part we have underscored {and that he 

would "sit" at God’s right hand till his enemies are 

made the footstool of his feet}, as follows "Then 

cometh the end [that is, of time on the present earth and 

of the earth itself, and therefore of the earthly phase of 

the kingdom of heaven, but not of the kingdom itself. 

For the latter is eternal and its glorious heavenly phase 

will then be entered by its faithful citizens, per 2 Peter 

1:11; cf. Matthew 25:31-46; Acts 14:21-22; 2 Timothy 

4:18], when he shall deliver up the kingdom to God, 

even the Father; when he shall have abolished all 

[opposing] rule and authority and power. For he must 

reign, till he hath put all enemies under his feet. The 

last enemy to be abolished is death [by the universal 

resurrection of the dead (Revelation 20:13-20) and the 

transforming of the bodies of living saints unto 

incorruptible and immortal ones (1 Corinthians 15:50 -

57)]. … And when all things have been subjected unto 

him, then shall the Son also himself be subjected to him 

that did subject all things unto him, that God may be 

all in all" – as the Father has made the Son to be for the 

present – with "all authority … in heaven and on earth" 

(Matthew 28:18) – "angels and authorities and powers 

being made subject unto him" (1 Peter 3:22). 

 

That does not mean Christ will no longer reign in any 

sense, for "the throne of God and of the Lamb [Christ] 

shall be therein [that is, in the ‘holy city, new 

Jerusalem, coming down out of heaven’ to the ‘new 

earth’]: and his servants shall serve him; … and they 

shall reign for ever and ever" (Revelation 22:3-5) – 

they also being co-regents as it were with him, see 

3:21; cf. 2 Timothy 2:12). Though he will still be co-

regent with the Father as he is now (Revelation 3:21), 

his reign will not be distinguished then as now by the 

యొక్క  పరిపూర్ణత్లోకి ప్రపవేశించరు, అదే మనకు 

న్నజ్ం. 

 

డి. హెప్రీయులు 3:1 - 4:11: ఇక్క డ మర్లా మనకు 

పడిగంచిన భారము ఉంద (దయచేసి దాన్న 

పురోరతిన్న రమన్నంచి పూరిగాా చదవండి). 

 

ప్రపార్ంభం: 

"కాబటిట, పవిప్రత్ సహోదరులార్థ, పర్లోక్ పలుపులో 

భార వ్ ములు, మన ఒపుు కోలు యొక్క  

అపసలాుడు మరియు ప్రపధాన యాజ్కుడైన 

యేసును కూడా పరిరణ్ణంచండి ... అత్న్న [దేవున్న] 

ఇంటిపై ఒక్ కుమారుడు ['రృహం' అనే అర్థంలో], 

మనం ఎవరి ఇలిు అయితే, మేము మా ధైరా్థ న్ని  

మరియు మా న్నరీక్షణ యొక్క  మహమను చివరి 

వర్కు రటిటగా పటుటకుంట్లము" (3:1-6). 

 

కన్గుతోంద: 

చాలా మంద శారీర్క్ ఇప్రజాయెల యొక్క  అవిశావ సం 

మరియు అవిశావ సం గురించి పాఠకులకు 

గురాుచేసాూ, భూసంబంధ్మైన క్నాన్్లో వ్యరి కోసం 

ఉదేుశించిన మిగలిన వ్యటిలోకి వ్యరు ఎని డూ 

ప్రపవేశించరు: దీన్న నుండి హెచు రిక్ను 

తీసుకోవ్యలన్న మరియు సవ ర్ గపు క్నాన్్లో ఆధాా తిమ క్ 

ఇప్రజాయెల కోసం ఉదేుశించిన మిగలిన వ్యటిన్న 

కోలోు వదున్న ఉదాో ధంచడం ( 3:7 - 4:8). 

 

ముగంపు: 

"కాబటిట దేవున్న ప్రపజ్లకు విప్రశాంతిదనము 

మిగలియుని ద. దేవుడు త్న పన్న నుండి 

విప్రశమించినటిు, త్న విప్రశాంతిలో ప్రపవేశించినవ్యడు 

త్న పనుల నుండి విప్రశమించెను. కాబటిట మనము ఆ 

విప్రశాంతిలో ప్రపవేశించ్చటకు ప్రశద ా చూపుదాము, 

ఎవవ రూ పడకుండ అవిధేయత్ యొక్క  అదే 

ఉదాహర్ణ త్రువ్యత్" (4:9-11). 

త్రువ్యతిద మనకు ప్రపక్టన 14:13న్న 

గురాుచేయవచ్చు : "ఇక్నుండి ప్రపభువునందు 

మర్ణ్ణంచినవ్యరు ధ్నాు లు: అవును, వ్యరు త్మ 



assigned role of conquering all enemies of the divine 

rule – that assignment having then already been 

accomplished. 

 

k.  In his sermon on Pentecost, the apostle Peter also quoted 

from David in Psalm 16:8-10, and then commented as 

follows: "Brethren, may I say unto you freely of the 

patriarch David, that he both died and was buried, and 

his tomb is with us unto this day. Being therefore a 

prophet [as well as king over Israel], and knowing that 

God had sworn with an oath to him, that of the fruit of 

his loins he would set one upon his throne; he 

foreseeing this spake of the resurrection of the Christ, 

that neither was he [‘his soul,’ v. 27] left unto Hades, 

nor did his flesh see corruption. This Jesus did God 

raise up, whereof we all [Peter and the other apostles] 

are witnesses. Being therefore by the right hand of God 

exalted, and having received of the father the promise 

of the Holy Spirit, he hath poured forth this, which ye 

see and hear" (Acts 2:25-33). 

 

In other words, God had raised Jesus from the dead and 

exhaled him to his own right hand to "set" him on the 

throne of David, as promised both to David, as per the 

above, and to Mary, the mother-to-be of his fleshly 

body (Luke 1:16-33). 

 

If that should seem strange because David reigned on 

earth, and Christ would reign from heaven, it should be 

recognized that the authority and not the location is 

signified by the word "throne". Note the following: 

"Now David the son of Jesse reigned over Israel. And 

the time that he reigned over Israel was forty years; 

seven years reigned he in Hebron, and thirty and three 

years reigned in Jerusalem. And he died in a good old 

age, …and Solomon his son reigned in his stead" (1 

Chronicles 29:26-28). Also: "Then Solomon sat on the 

throne of Jehovah as king instead of David his father" 

(v. 33) – and it was in Jerusalem that Solomon reigned.  

 

Solomon’s throne was Jehovah’s throne, which he 

occupied instead of David his father; therefore, 

David’s throne was God’s throne, which he sat upon 

first at Hebron, then in Jerusalem. And the throne Jesus 

occupies in heaven is God’s throne. Which he occupies 

jointly with him, at his right hand – where "of his 

kingdom there shall be no end," according to promise 

to the virgin Mary (Luke 1:33), though the earthly 

phase of it would end, as already noted. 

l.   As Solomon was a son of David and heir to his throne, 

so was Christ according to the flesh many years later. 

The last occupant of David’s throne before Christ 

occupied it was Jehoiachin (2 Kings 24:8) – also called 

Jeconiah (1 Chronicles 3:16), and Coniah (Jeremiah 

22:24) – who was taken into Babylonian captivity by 

king Nebuchadnezzar about 597 B.C., where he died 

ప్రశమలనుండి విప్రశాంతి పందునటిు ఆత్మ  

చెపుు చ్చని ద; వ్యరి ప్రకియలు వ్యరిన్న 

అనుసరించ్చచ్చని వి." 

 

2. పూరి ామరియు సు షటమైన సమప్రర దృక్ు థం కోసం, 

పాత్ ఒడంబడిక్ "సబా త్" ఇక్పై క్టుటబడి 

లేనపుు డు, ప్రీసాు మొదటి మరియు రండవ ర్థక్డల 

మధా్ , కత్ ా ఒడంబడిక్ యురంలో సంబంధత్ 

సంఘటనలు మరియు పరిణామాలపై మరింత్ 

సరేవ  అవసర్ం, మరియు ఎందుకు కాదు, 

ఎందుక్ంటే Decalogue యొక్క  అని్న  ఇత్ర్ 

ఆదేశాలు (న్నర్గమకాండము 20:1-17) కత్ ాఒడంబడిక్ 

చటటంలో కూడా చేర్ు బడాాయి. కాబటిట మనం ఈ 

ప్రకింద జాప్రరత్లా త్ర్థవ త్ ఎందుకు బైండింగ్ 

చేయకూడదు అనే దాన్నతో ప్రపార్ంభిదాు ం: 

 

జాప్రరత్:ా పాఠకుడు పైన ప్పరొక ని  భాగాల క్ంటే కింద 

వ్యటిలో కన్ని  మరింత్ దుర్భ ర్మైన మరియు 

్ంకేతిక్ంగా ఉని టిు క్నుగొనవచ్చు , కానీ ప్రపతి అంశం 

ఇక్క డ మరియు అక్క డ పర్సు ర్ విరుదమాైన బిట్్లుగా 

అన్నపంచే వ్యటిన్న అర్థం చేసుకోవడాన్నకి ముఖా్ మైనదన్న 

అత్ను తెలుసుకోవ్యలి. ఒక్ సమయంలో, త్న ర్థబోయే 

ర్థజాా న్నకి సంబంధంచిన ఉపమానాల పర్ంపర్లో 

(మత్యాి 13:1-58; మారుక  4:1-34 మరియు లూకా 8:4-15), 

యేసు ఇలా అనిా డు: "దేవున్న ర్థజ్ా ం కూడా అలాగే 

ఉంద. , మన్నష భూమిపై విత్నాం వేయాలి, మరియు 

ర్థప్రతి మరియు పరలు న్నప్రదోయి, లేచి, విత్నాం 

చిగురించి, ఎలా పెరుగుతుందో అత్న్నకి తెలియదు, 

భూమి త్నంత్ట త్యనుగా ఫలిసాుంద, మొదట ్ డి్, 

త్రువ్యత్ చెవి, అపుు డు చెవిలో పూ్రి ాధానా ం ఉంద, కానీ 

పండు పండిన వెంటనే అత్ను కడవలిన్న 

బయటపెడత్యడు, ఎందుక్ంటే పంట వచిు ంద" 

(మారుక  4:26-29). 

 

ఇద ర్థజ్ా ం యొక్క  దశల వరుస దశలను సూచిసాుంద, 

మనం రందర్గోళ్లన్ని  న్నవ్యరించరలిగతే దాన్నన్న 

గురింాచాలి. మరియు పైన ప్పరొక ని  ఉపమానాల 

పర్ంపర్లో మరక్క డా, "వి్త్నాం దేవున్న వ్యక్ా ం" (లూకా 8 

- 10), "ర్థజ్ా ం యొక్క  పదం" (మత్యాి 13:19); మరియు 

"కోత్ ప్రపపంచం అంత్ం" (మత్యాి 13:39), దుర్థమ రుగలు 

నీతిమంతుల నుండి "విచిఛ ని ం" చేయబడినపుు డు 

మరియు "అగి  కలిమిలో" పడవేయబడినపుు డు 

(వరస స 47-50) - ఇద ప్రీసాు రండవ ర్థక్డలో (మత్యాి 



about 37 years later. Nebuchadnezzar had replaced him 

by Zedekiah, a brother but not a son, who later rebelled 

and was also taken into Babylonian captivity (2 

Chronicles 36:10-21). And to the prophet Jeremiah, 

God said of Coniah: "Write thee this man childless, a 

man that shall not prosper in his days; for no more shall 

a man of his seed prosper, sitting upon the throne of 

David, and ruling Judah" (Jeremiah 22:30). 

 

He was not childless in the sense of having no 

prosperity, for in captivity he had a son Shealtiel, who 

was one of the ancestors of Jesus (Matthew 1:12-16); 

but he was childless in the sense of having no posterity 

to succeed him "sitting on the throne of David, and 

ruling Judah." Though Christ evidently succeeded him 

to the throne of David, in accord with God’s decree he 

did not rule in Judah, but in heaven, and will never 

return to earth for the purpose of ruling on David’s 

throne in Judah and Jerusalem as many today teach. 

 

m. Moreover, since Christ was to be a "high priest for ever 

after the order of Melchizedek" (Hebrews 6:20), as 

learned early on (p.2 above), he was to be both king 

and priest, for Melchizedek was "king of Salem [later 

called Jerusalem], priest of God Most High" (Hebrews 

7:1). And in Zechariah 6:12-13, believed to be 

prophetic of Christ, it is said that "he shall be a priest 

upon his throne." However, "if he were on earth, he 

would not be a priest at all" (Hebrews 8:4), and was not 

made priest before "suffering" on earth (Hebrews 5:7-

10) and before entering "within the veil [that is, into 

heaven itself]" (Hebrews 7:17-20). That means he was 

not yet king, and therefore not on the throne of David, 

until after his ascension into heaven – where he still is, 

and always will be except for his second coming for 

judgment and to receive his own into eternal glory with 

himself in the world to come. 

 

n. That accords with what was foreseen by the prophet 

Daniel, namely, his ascension and receiving his 

kingdom, as follows: "I saw in the night-visions, and 

behold, there came with the clouds of heaven one like 

a son of man [cf. Acts 1:9-11], and he came even to the 

ancient of days, and they brought him near before him. 

And there was given him dominion, and glory, and a 

kingdom, that all the peoples, nations, and languages 

should serve him: His dominion is an everlasting 

dominion, which shall not pass away, and his kingdom 

that which shall not be destroyed" (Daniel 7:13-14). 

 

o.  It accords also with a parable that Jesus spoke as he was 

nearing Jerusalem for the last week before his 

crucifixion, as recorded in Luke 19:11-30, though the 

latter covers more detail than the foregoing. For he 

spoke it "because he was nigh unto Jerusalem, and 

because they supposed that the kingdom of God was 

25:31-46) – నీతిమంతులు "ర్థజాా న్ని  వ్యర్సత్వ ంగా" 

పందనపుు డు (వ. 34) మరియు "న్నత్ా  జీవిత్ంలోకి" (వ. 

46), "ర్థబోయే లోక్ంలో" ( మారుక  10:29-30; లూకా 18:29-

30) – “మన ప్రపభువు మరియు ర్క్షకుడైన యేసుప్రీసాు 

యొక్క  శాశవ త్మైన ర్థజ్ా ంలోకి వ్యరి ప్రపవేశం” (2 

ప్పతురు 1:11) – లోకి చెడిోన్న వ్యర్సత్వ ం. మరియు 

న్నషక లమ షమైనద, మరియు అద మసక్బార్దు, 

పర్లోక్ంలో మీ కర్కు భప్రదపర్చబడి ఉంద ... రత్ంలో 

హెప్రీయులు 7:25 నుండి చెపు బడినటిుగా, "పూరిగాా" 

మోక్షం. 

 

్కిుపంాగా, మేము క్నుగొంట్లము 

(1) ఒక్ ప్రపాథమిక్ దశ మరియు 

(2) ప్రీసాు మొదటి మరియు రండవ ర్థక్డల మధా్  

ఈ ప్రపపంచంలో పర్లోక్ ర్థజ్ా ం యొక్క  పూరిగాా 

వచిు న దశ; ఆపై 

(3) ప్రపపంచం అంత్ం త్ర్థవ త్ ర్థబోయే 

ప్రపపంచంలో చివరి దశ (లేదా సవ ర్ గపు దశ 

యొక్క  శాశవ త్మైన కన్గంపు) - మొదటిద 

ప్రపేషనరీ, మూడవ దశలోకి ప్రపవేశించడాన్నకి 

సనిా హక్మైనద. 

 

దశ నం.1లోకి ప్రపవేశించే వ్యరు నం.2 (విశవ సనీయులు 

అయితే) యొక్క  చార్టర్ పౌరులుగా కూడా 

భావించవచ్చు , మరియు త్రువ్యతి వ్యరిలో 

విశావ సపాప్రతులైన పౌరులు నం.3లోకి ప్రపవేశించి, 

వ్యర్సత్వ ంగా పందుత్యర్న్న కూడా మనం 

భావించవచ్చు . హెప్రీయులు 4:9లో వ్యగాునం 

చేయబడినటిుగా మరియు రత్ంలో గురింాచబడినటిుగా, 

పాత్ ఒడంబడిక్ చటటంలోన్న "ఏడవ-దన" సబాా త్ 

నుండి వేరు చేయబడినటిుగా, "దేవున్న ప్రపజ్లకు" మిగలి 

ఉని  "సబాా త్ విప్రశాంతి"న్న వ్యరు ఆనంద్ారు. 

ఇపు టికే చూసినటిుగా, యేసు ప్రీసాు ప్రకింద ఉని  కత్ ా

ఒడంబడిక్ చటటం. 

 

ఇత్ర్ సంబంధత్ పరిశీలనలకు వెళి్ల ముందు ఏడవ 

రోజు సబాా త్ కత్ ాఒడంబడిక్ చటటంలో ఎందుకు భారం 

కాదో రమన్నంచండి. 

 



immediately to appear" – the popular concept being that 

it would be an earthly kingdom, that Rome would be 

defeated by the Messiah, who would restore the 

kingdom to Israel, make it world-wide, and occupy the 

throne of David again in Jerusalem after more than 600 

years as of then, which may have been shared by 

Christ’s own apostles up to the time of his ascension 

(Acts1:6). 

 

"He said therefore, A certain nobleman went into a far 

country, to receive for himself a kingdom, and to return 

would " (vs. 11-12) – (the return not having been 

included in Daniel’s vision); and upon his return, he 

had a reckoning with both his servants and his enemies 

(vs. 13-30). 

 

Christ himself was the nobleman, heaven the far 

country, and the return would be his second coming – 

described in partially similar parables as after "a long 

time" (Luke 20:9; Matthew 25:19); also the reckoning 

upon his return would be final and universal judgment 

at the end of the world, with reward for the righteous 

and punishment for the wicked to be experienced in 

eternity. 

 

The apostle Paul speaks of that as "his appearing and 

his kingdom" (2 Timothy 4:1) – that is, of his appearing 

and manifestation of his kingdom in his and its 

heavenly glory. Matthew states it this way: "But when 

the Son of man shall come in his glory, and all the 

angels with him, then shall he sit upon the throne of his 

glory [previously received], and before him shall be 

gathered all nations" (that is, for judgment) – when the 

wicked "shall go away into eternal punishment: but the 

righteous into eternal life" (25:31-32, 46) – "eternal 

life" being the experience of the righteous in the 

heavenly phase of the kingdom, and "eternal 

punishment" that of the wicked in the lake of fire. 

 

Other scriptures already noticed indicate that the 

kingdom would be received by Christ shortly upon 

arrival in heaven after his death, resurrection, and 

ascension, when he would receive "all authority … in 

heaven and on earth" as had been promised him 

(Matthew 28:19), and was indicated on Pentecost 

after his ascension as having already been 

accomplished. This means, then, that any references 

after that to the kingdom as yet future (as Acts 14:23; 

2 Timothy 4:1, 18; and 2 Peter 1:11, already 

mentioned) have to do with it, not on earth between 

his first and second comings, but to its eternal 

continuation in heavenly glory in the world to come – 

when and where "THERE REMAINETH A 

SABBATH REST FOR THE PEOPLE OF GOD" 

Hebrews 4:8) – prefigured by the seventh-day sabbath 

of Israel according to the flesh, but not retained under 

a. ఇపు టికే చక్క గా నమోదు చేయబడినటిుగా, ఏడవ 

రోజు సబాా త్ మాంసం ప్రపకార్ం ఇప్రజాయెలుక  

ఇవవ బడింద మరియు అద మాప్రత్మే, సీనాయిలో, 

అపుు డు ఇప్రశాయేలు ప్రపజ్లతో యెహోవ్య చేసిన 

ఒడంబడిక్కు చిహి ంగా, వ్యరిన్న వేరు చేసి, వ్యరిన్న 

వేరు చేసింద. ప్రపపంచంలోన్న మిగలిన దేశాల 

(అనా జ్నులు) నుండి, మరియు ఆ ప్రపయోజ్నం 

కోసం చారిప్రత్యత్మ క్ంగా చాలా సముచిత్మైనద. 

 

కానీ ప్రీసాులో ఆ భేదం మరియు వేరు ఇపుు డు లేవు. 

మరియు పాత్ ఒడంబడిక్ను రూపందంచడం 

మరియు కోర్డం కత్ ా ఒడంబడిక్కు దారితీసింద, 

అద వ్యరికి అవసర్ం లేదు, కానీ వ్యరిన్న 

తుడిచివేసాుంద - అనాు లను అలాగే యూదులను 

ఆలింరనం చేయడం మరియు ఒకే విధ్మైన 

న్నబంధ్నలతో, త్దావ ర్థ వ్యర్ందరినీ ఒకే దేశంగా 

మార్ు డం. ఆధాా తిమ క్ ఇప్రజాయెల (ఎఫెసీయులు 

2:11-22; రోమనిు 2:28-29; 9:6-8; రలతీయులు 3:26-29; 

6:16 చూడండి, ఈ చివరి భాగాన్ని  ప్రపతేా క్ంగా "దేవున్న 

ఇప్రజాయెల" అన్న పలుసాునిా రు). 

 

యేసు సవ యంగా ఇలా చెపాు డు, "ఈ [యూదుల] 

మందలో లేన్న ఇత్ర్ గొప్రరలు [ఉదేుశం మరియు 

ఆశతో] నాకు ఉనాి యి; వ్యటిన్న కూడా నేను 

తీసుకుర్థవ్యలి, మరియు వ్యరు నా సవ ర్ం వింట్లరు; 

మరియు వ్యరు ఒకే మంద అవుత్యరు. యూదు 

గొప్రరలు], [ఒకే కాపరి]" - లేదా, ప్రపతా్య మిా య పఠనం, 

"ఒకే మంద, ఒక్ కాపరి" జాన్ 10:21). అలాగే, "మరియు 

నేను, నేను భూమి నుండి పైకి ఎత్బాడినటయిితే, 

మనుషుా లందరినీ [యూదులను మరియు 

అనాు లను] నా వైపుకు ఆక్రి షంచ్చకుంట్లను" 

(యోహాను 12:32). 

 

మరియు అత్న్న ఆరోహణకు ముందు, అత్ను సువ్యర్ ా

అన్ని  దేశాలకు ఒకేలా ప్రపక్టించబడాలన్న 

ఆదేశించాడు (మత్యాి 28:19-20; మారుక  16:15-16 

మరియు లూకా 24:46-47) - అద "మొదట 

యూదులకు, మరియు ప్రీకు [అనా జ్నులకు] కూడా" 

(రోమనిు 1:16) – AD 34 నుండి పూర్వ ం (చట్లటలు 2), 

మరియు సు షటంగా AD 41 నుండి త్రువ్యతి వర్కు 

(చట్లటలు 10-11). 

 



the New Covenant mediated by Christ for spiritual 

Israel (consisting of both Jews and Gentiles according 

to the flesh, who accept it). Final 

Observations  
 

1.   Christ and the Sabbath till His Death (The Gospels). 

 

Christ lived and died on earth under the Old Covenant 

law of Moses, and he and his disciples kept the 

seventh-day, Sabbath of the Decalogue, though at 

times he and they violated what had come to be the 

traditional Jewish interpretations of its intended 

restrictions -- he being divine as well as human, and 

knowing the divine intent of it, declared himself to be 

"lord of the sabbath" (Mark 2:28; Luke 6:5). 

 

But as already documented, at his death the Old 

Covenant law was abrogated and his shed blood was 

the blood of the New Covenant, which did not 

incorporate the sabbath command as it did in the other 

nine commandments of the Decalogue of the Old 

Covenant, for reasons that have already been noted. 

After his resurrection, which occurred on the first day 

of the week, that day begins to be featured. 

 

2. The First Day of the Week Featured after His 

Resurrection (Gospels through Revelation). 

 

On resurrection Sunday, the risen Christ appeared to 

Mary Magdalene, a group of women, the apostle Peter, 

two disciples on the road to Emmaus, and to all his 

apostles that evening except for Thomas, who was absent 

from the others at that time, but was present a week later 

when Jesus made his next recorded appearance. 

 

The Pentecost day, when the kingdom came that had 

been preached by John the Baptist and then by Jesus as 

"at hand," was the first day of the week – occurring fifty 

days after the sabbath of Passover week (Leviticus 

23:15-16). And following that, when about three 

thousand were baptized and added to the number of 

Christ’s disciples, "they continued steadfastly in the 

apostles’ teaching and fellowship, in the breaking of 

bread and the prayers" (Acts 2:42) – with "the breaking 

of bread" in the context obviously referring to partaking 

of "the Lord’s supper" (1 Corinthians 11:20), instituted 

by Christ the night before his death (Matthew 26:26-28; 

Mark 14:22-24; Luke 22:19-20; 1 Corinthians 11:23-25). 

 

In Acts 20:6-7, we have a record of Paul and his 

company, who had arrived seven days earlier in Troas 

and tarried till "the first day of the week, when we were 

gathered to break bread, [and] Paul discoursed with them 

[with the disciples at Troas], intending to depart on the 

morrow" – implying a weekly practice of meeting 

అందువలన, కత్ ా ఒడంబడిక్ యురంలో (ప్రీసాు 

మర్ణం, పునరుత్యథనం మరియు ఆరోహణం 

త్ర్థవ త్) మాంసం ప్రపకార్ం దేవుడు మరియు 

ఇప్రజాయెల మధా్  పాత్ ఒడంబడిక్ యొక్క  

చిహిా ని్న  బంధంచడం కన్గంచడం ఒక్ 

అ్ధార్ణమైనద - పాత్ ప్రపకార్ం మాం్న్ని  

బంధంచడంతో సమానంగా ఉంటుంద. మాంసం 

ప్రపకార్ం అప్రబహం వ్యర్సుల సంకేత్ంగా ఒడంబడిక్, 

ఇద అనాు ల స్టకైసవాులు కాదు. మరోవైపు, పాత్ 

ఒడంబడిక్ యొక్క  డెక్లాగ్ యొక్క  అన్ని  ఆజ్ఞలు, 

సబాా త్ క్మాండెమ ంట్ మినహా, స్టకైసవాులకు, యూదు 

లేదా అనాు ల నేపథాా న్నకి త్గనవిగా ఉంట్లయి, అవి 

పాత్ ఒడంబడిక్ ప్రకింద మాంసంతో కూడిన 

ఇప్రజాయెల్కు ఉనాి యి. కత్ ాఒడంబడిక్ చటటంలో 

చేర్ు బడింద. 

 

ఆ అత్ా ంత్ సంబంధత్ కార్ణంతో మేము మా 

అధా్ యనాన్ని  మళ్ళ ిముగంచవచ్చు . అయితే పాత్ 

ఒడంబడిక్ చటటం యొక్క  సబాా త్ ఆదేశం క్టుటబడి 

ఉండటం ఆగోయినపుు డు, ప్రీసాు మొదటి 

మరియు రండవ ర్థక్డ మధా్ , కత్ ా ఒడంబడిక్ 

యుగాన్నకి సంబంధంచి సంబంధత్ సంఘటనలు 

మరియు పరిణామాలను మేము కన్గ్ాము. 

అభివృద ామరియు సంఘటనలు కన్ని  అంశాలలో 

ఇంకా మెరుగైన దృక్ు థాన్ని  ఇ్ాయి మరియు కని్న  

్ధార్ణ లోపాలను న్నవ్యరించడంలో మాకు 

సహాయపడత్యయి. (కని్న  పునర్థవృతాులు, కానీ 

వేరేవ రు ఉదాఘ టన కోసం, రమన్నంచవచ్చు .) 

 

బి. "చటటం మరియు ప్రపవక్లాు [పాత్ ఒడంబడిక్ను 

సూచి్ారు] జాన్ [బాపటసట, యేసు యొక్క  

పూరీవ కుడు] వర్కు ఉనాి రు: అపు టి నుండి దేవున్న 

ర్థజ్ా ం యొక్క  సువ్యర్ ా [మాంసపు ఇప్రజాయెల 

ర్థజాా న్ని  అధరమించడం] బోధంచబడుతుంద 

మరియు ప్రపతి మన్నష ప్రపవేశి్ాడు. హం్త్మ క్ంగా 

దాన్నలోకి ప్రపవేశించాడు" అన్న యేసు చెపాు డు (లూకా 

16:16). అంటే, ప్రపవేశించిన వ్యరు చాలా వా తిరేక్త్కు 

వా తిరేక్ంగా చే్ారు. ఎందుక్ంటే, అత్ను కూడా 

ఇలా అనిా డు: "అయాో , నాా యవ్యదులార్థ! మీరు 

్జాఞ నం యొక్క  త్యళ్పుచెవిన్న తీసివే్రు: మరియు 

మీరు ప్రపవేశించే వ్యరిన్న అడుాకునాి రు" (లూకా 

11:52); ఇంకా, "అయితే మీకు అయాో , క్పట 

శాస్టసాులార్థ మరియు పరిసయుా లార్థ, మీరు 

మనుషుా లకు వా తిరేక్ంగా పర్లోక్ ర్థజాా ని్న  

మూసివే్రు: మీరు మీలో ప్రపవేశించరు, 



together on the first day of the week to "break bread" or 

partake of the Lord’s supper. 

 

In 1 Corinthians 16:1-4, we have the apostle Paul giving 

directions to the saints in Corinth, as he had given to the 

churches in Galatia, for a collection for the needy saints 

in Jerusalem, saying: "Upon the first day of the week 

[literally, ‘of every week’] let each one of you lay by him 

in store [perhaps more accurately, put into the treasury 

by itself,’ that is in a separate fund], as he may prosper, 

that no collections be made when I come" to take or send 

"your bounty unto Jerusalem" – the implication being 

that their contributions be made on every first day of the 

week before his arrival, because of the regularly coming 

together on that day for Christian worship. (See 

Macknight, Apostolical Epistles, and McGarvey and 

Pendleton, Thessalonians, Corinthians, Galatians, and 

Romans, with reference to 1 Corinthians 16:2 in 

particular.) 

 

In Revelation 1:9, likely written about A.D. 96, the 

apostle John speaks of being "in the Spirit on the Lord’s 

day" (te kuriake hemera) when having his first vision 

during exile on the isle of Patmos, understood by early 

Christians as referring to the first day of the week, also 

called "the eighth day" – the day following the Jewish 

sabbath, the seventh day. To them it was a day in memory 

of the resurrection of Christ, as "the Lord’s supper" was 

a supper in memory of the death of Christ; and they 

assembled on "the Lord’s day" to observe "the Lord’s 

supper" – their "Lord" being Christ, and him alone. 

 

That distinguished Christians 

(a) from Jews religiously speaking, whose weekly 

worship   assembly day was Saturday, their sabbath, on 

one hand,  

 

(b) from pagans on the other hand, who in Egypt and 

Asia Minor had a similar phrase, te sebste herma, for the 

first day of the month, in honor of the Roman emperor, 

Caesar, whom they worshipped as divine, employing the 

Greek word sebaste, a symbol of kuriake used instead by 

Christians of Christ. (See Interpreter’s Dictionary of the 

Bible, Vol. KQ, p.152). 

 

Sebaste is the genitive of sabastos, from sebas, meaning 

reverential awe, and is a cognate of sebazomai, to worship, 

and sebasma, an object of worship. So, in the final analysis 

and in particular usage, the two words as applied to Christ 

and Caesar, respectively, were equivalents. And those who 

believed in Christ as Lord could not acknowledge Caesar 

as such, often resulting in the severest of persecution for 

Christians – which they were beginning to suffer in Asia 

Minor at the time of John’s banishment to the isle of 

Patmos, where he wrote the Book of Revelation at the 

behest of Christ for the immediate edification and 

ప్రపవేశించేవ్యరిన్న మీరు అనుమతించరు" (మత్యాి 

23:13). 

 

సి. అయితే, ఆ "ప్రపవేశించడం" అనేద భూమిపై ర్థజ్ా ం 

యొక్క  ప్రపాథమిక్ మరియు సనిా హక్ దశలో 

మాప్రత్మే ఉంద, మొదట యోహాను మరియు 

త్రువ్యత్ యేసు "చేతిలో" బోధంచాడు (మత్యాి 

3:1-2; 4:1) - ఇంకా పూరిగాా లేదు. ర్ండి. అందుకే 

దేవున్న ర్థజ్ా ం ఎపుు డు వసాుందన్న అడిగన 

పరిసయుా లకు యేసు ఇలా చెపు రలిగాడు, "దేవున్న 

ర్థజ్ా ం మీలో ఉంద" (లూకా 17:21), లేదా "మీ 

మధా్ లో", అమెరిక్న్ ్ ట ండర్ ావెర్షన్, లేదా "మీలో", 

నాూ  ఇంీషి్ బైబిల మరియు కన్ని  ఇత్ర్ వెర్షన్్లు 

క్లిగ ఉనాి యి - వ్యటిలో బహుశా త్న వా కితా్వ ం, 

దాన్న ర్థజు కాబోయే వా కి ా మరియు ఇపు టికే 

"ప్రపవేశిసాుని టిు" వరిణంచబడిన వ్యటిలో 

ఉండవచ్చు . అద. అయినపు టిీ, "నీ ర్థజ్ా ం 

ర్థవ్యలి" (మత్యాి 6:10) అన్న ప్రపారి థంచమన్న త్న 

శిషుా డికి బోధంచాడు, ఎందుక్ంటే వ్యగాునం 

చేసినటిు ఇంకా పూరిగాా ర్థలేదు. 

 

అయితే, త్ర్థవ త్, త్న రూపాంత్ర్థన్నకి ఆరు రోజుల 

ముందు, యేసు రండు ముఖా్ మైన ప్రపక్టనలు 

చేశాడు: 

 

(1) అపసలాుడైన ప్పతురుకు, అత్ను "ప్రీసాు, సజీవ 

దేవున్న కుమారుడు" అన్న ఒపుు కుని  త్ర్థవ త్, 

"... ఈ బండపై [సు షటంగా పీటర్ అత్న్న గురించి 

ఒపుు కుని  సత్ా ం] నేను నా చరిు న్న న్నరిమ ్ాను; 

మరియు ... నేను మీకు ఇ్ాను పర్లోక్ ర్థజ్ా ం 

యొక్క  త్యళ్లలు" (మత్యాి 16:16-19). 

 

(2) త్ర్థవ త్ త్న అపసలాులందరిీ, "ఇక్క డ ఉని  

వ్యరిలో కందరు ఉనాి రు, వ్యరు ర్థజ్ా ం శకితాో 

ర్థవడాన్ని  చూస్వ వర్కు మర్ణాన్ని  రుచి 

చూడరు [కానీ జుడాస ఇ క్ రియోట్ ఆత్మ హత్ా  

చేసుకుంట్లడు]" (మార్క  9:1; cf. మత్యాి 16 :28) 

– ఇద పెంతెకసాు నాడు, అత్న్న పునరుత్యథనాన్నకి 

నలభై రోజుల త్ర్థవ త్ మరియు అత్న్న సవ ర్థగన్నకి 

దాదాపు పద రోజుల త్ర్థవ త్ (చట్లటలు 1:1-9 

మరియు అధాా యం 2) సంభవించింద, త్ర్థవ త్ 

మరింత్ సుదీర్ఘంగా రమన్నంచవచ్చు . 



encouragement of the seven churches in the Roman 

province of Asia (in the western part of Asia Minor, now 

Turkey). 

 

The following excerpts of quotations from decades of the 

second Christian century will demonstrate the use of 

"Lord’s day" for the "first day of the week," the day 

Christ’s resurrection from the dead, and being a weekly 

assembly day of early Christians – instead of being "the 

day of the Lord" (1 Corinthians 5:5; 2 Corinthians 1:14; 1 

Thessalonians 5:2; 2 Peter 34:10), when the Lord Jesus 

Christ returns at the end of time on earth for the universal 

resurrection and judgment of mankind, as claimed by some 

in our day. 

 

DIDACHE: " … Come together each Lord’s day of the 

Lord, eat bread, and give thanks "(14:1) – late first or early 

second century A.D. 

 

NOTE: The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Vol. 

KQ, p. 152, states this, to us, curious wording "seems to 

mean ‘meeting for worship on the Lord’s Day – his 

special day.’ In contrast to the sabbath." That 

interpretation is confirmed by the following 

considerations: 

 

Although the expression "the Lord’s day" in Revelation 1:9 

is he kuriake hemera, it became common to omit the word 

day, leaving it to be understood from context, with the 

adjective "Lord’s" actually coming to be used as a noun for 

"Sunday" or "first day of the week." which is the case in 

the above quotation from the Didache. "Thus in modern 

Greek the word for Sunday or the first day of the week is 

kuriake. This usage was well established at an early date, 

for the Christian Latin word for Sunday was dominica, the 

exact translation of the Greek, ‘Lord’s.’ The word for 

Sunday in modern Romance languages is derived from this 

usage – dominica (Italian), domingo (Spanish), and 

dimanche (French)." (Everett Ferguson, Early Christians 

Speak, p.71.) 

 

IGNATIUS: " … no longer observing the Sabbath but 

living according to the Lord’s day, in which also our life 

arose through him …" (Magnesians 9) – 110 A.D. 

BARNABAS: "Wherefore we [Christians] keep the eighth 

day with joy, on which Jesus arose from the dead and when 

he appeared ascended into heaven" (15:8f) – about 130 

A.D. 

 

NOTE: If the 40 days of Acts 1:3 were exclusive of 

resurrection and ascension days, which is possible, then his 

ascension was also on the same day of the week as his 

resurrection – "eighth" (= "first"), as indicated in the 

quotation from Barnabas. 

 

 

రమన్నక్: (1) "దేవున్న ర్థజ్ా ం" లేదా "పర్లోక్ 

ర్థజ్ా ం" అన్న అనేక్ ్రిు పర్సు ర్ం మాటి్లడే 

"ర్థజ్ా ం" ప్రీసాు ర్థజ్ా ంగా కూడా 

సూచించబడుతుంద (మత్యాి 16"28; లూకా 

1:31-32; 22: 29-30; 23:42; యోహాను 18:36-37; 

కలొసిస యనిు 1:13; 2 ప్పతురు 2:11 మరియు 

ప్రపక్టన 1:9), మరియు దీన్నన్న "ప్రీసాు మరియు 

దేవున్న ర్థజ్ా ం" అన్న కూడా పలు్ారు 

(ఎఫెసీయులు 5:5; cf. ప్రపక్టన 11:15) – ప్రీసాు 

"దేవున్న కుడిపార్శ వ మున [సహ-ప్రపతిన్నధగా]" 

కూరుు ని పుు డు (మారుక  16:19; అపసలాుల 

కారా్ ములు 2:33; రోమనిు 8:34; కలొసీస యులు 

3:1; హెప్రీయులు 10:12 ; 1 ప్పతురు 3:22 

మరియు ప్రపక్టన 3:21). 

 

(3) అంతేకాకుండా, "చరిు " మరియు "ర్థజ్ా ం" అనే 

పదాలు వరుస వచనాలలో (మత్యాి 6:18 

మరియు 19) కూడా ఉపయోగంచబడత్యయి, 

ఎందుక్ంటే ఒక్రి సభాు లు భూమిపై మరొక్రికి 

పౌరులు మరియు ఆ అర్థంలో అదే. అందువల,ి 

కలొసస యులు 1:13లో అపసలాుడైన పౌలు 

కలొసీస  వదు ఉని  "పరిశుదాుల" గురించి 

మాటి్లడాడు (ప్రీసాు ప్రపజ్ల "శరీర్ం" మరియు 

అందువల ి అక్క డ అత్న్న "చరిు " (1:1, 24) 

"[దేవున్నచే] అనువదంచబడినటిు... త్న ప్రప్పమ 

కుమారున్న ర్థజ్ా ంలోకి." మరియు "ఆసియాలోన్న 

ఏడు చరిు లకు" (1:4) ప్రపక్టన ప్రరంథాన్ని  

ఉదేుశించి ప్రపసంగంచిన అపసలాుడైన జాన్, 

త్నను త్యను "మీ స్కదరుడు మరియు మీతో 

భార వ్ మాు డు" అన్న కూడా వరిణంచ్చకునిా డు. 

యేసులో ఉని  ప్రశమ మరియు ర్థజ్ా ం మరియు 

సహనం" (వ. 9). 

 

డి. పైన ప్పరొక ని  మొదటి భారంలో, "ధ్ర్మ శాస్టసంా 

మరియు ప్రపవక్లాు" దేవుడు మరియు ఇప్రజాయెల 

మధా్  పాత్ ఒడంబడిక్కు ప్రపతిన్నధులు (ఇద దేవున్నకి 

"ఒక్ ర్థజ్ా ం," న్నర్గమకాండము 19:6 వీరిలో దావీదు 

దాన్న అత్ా ంత్ ఆదర్శ వంత్మైన ర్థజు, 

పాలించేవ్యడు దేవున్న కోసం భూమిపై దేవున్న 

ఒడంబడిక్ ప్రపజ్లు, మరియు వ్యరి శప్రతువులపై 

విజ్యం ్ధంచడాన్నకి దారితీసింద), వీటిలో 

ఒడంబడిక్ మోషే మధా్ వరి ా మరియు ప్రపవక్లాు 



3. Christians and the Sabbath after Pentecost (Acts 

through the  

Epistles). 

 

While Christians observed the first day of the week as their 

regular assembly day for their own distinctive worship, 

Jewish Christians usually still lived as Jews as a matter of 

custom and culture in whatever respects {it} did not 

conflict with Christian principles. Also, the apostle Paul; 

conformed in such respects to the customs or culture of 

whatever people he might be among – whether  

(a) Jews or Jewish proselytes, who lived according to the 

law of Moses, that he might gain them for Christ;  

(b) non-Jewish, who were without that law (though not 

being without law himself to Christ), that he might gain 

them also for Christ  

(c) those he called "weak," that he might likewise gain 

them (1 Corinthians 9:19-23). 

 

For example, Paul observed the Mosaic law in regard to 

Nazirite vows, found in Numbers 6:1-21 (see Acts 18:8; 

21:17-26). He circumcised Timothy, a half Jew, to make 

him acceptable in Jewish as well as Gentile society (Acts 

16:1-3). But he refused to circumcise Titus, a non-Jew, in 

order not to compromise the gospel when a Jewish faction 

was attempting to bind circumcision on Gentile converts 

(Galatians 2:1-5; cf. Acts 15:1-31). Yet he did not teach 

Jewish Christians not to circumcise their children as a 

matter of custom (Acts 21:17-26, as already cited) – but did 

teach that "in Christ Jesus neither circumcision availeth 

anything, nor un-circumcision; but faith [in Christ] 

working through love" (Galatians 5:6) – which principle he 

applied broadly, saying, "Let no man therefore judge you 

in meat, or in drink, or in respect of feast days or a new 

moon or a sabbath day" (Colossians 2:16), because such 

were not binding on Christians, as previously discussed 

more fully. 

 

The gospel was preached first to the Jews, and then to the 

Gentiles (Romans1:16). And to Jews it was first preached 

in Jerusalem, not only in the temple, by the apostles, but 

also in the synagogues of the city by others. A notable 

example of the latter was that by Stephen in the synagogue 

"of the Libertines, and of the Cyretians, and of the 

Alexandrians, and of them of Cilicia and Asia" (a 

synagogue of Jews outside of Palestine), who disputed with 

him but could not "withstand the wisdom and the Spirit by 

which he spake." Yet they succeeded in bringing him into 

the "council" (Sanhedrin), and getting him stoned to death 

as the first Christian martyr. It is probable that Saul of 

Tarsus, who later converted and became the apostle Paul, 

was of that synagogue, for he was of Cilicia and held the 

garments of those who did the stoning. (See Acts 6:8 - 8:1; 

22:3-21). 

 

ఇత్ర్ విషయాలతోపాటు, ప్రపజ్లకు దాన్న చటటం 

యొక్క  వ్యా ఖా్య త్లు. మరోవైపు, పైన ప్పరొక ని  

మరియు ఇత్ర్ కత్ ాన్నబంధ్న ప్రరంథాలలో ప్పరొక ని  

"దేవున్న ర్థజ్ా ం" లేదా "పర్లోక్ ర్థజ్ా ం", ప్రీసాు 

మధా్ వరిగాా ఉని  కత్ ా ఒడంబడిక్ను సూచిసాుంద 

(హెప్రీయులు 8:6; 9:15; 12: 24), మరియు దాన్న కింద 

అత్ను ర్థజుగా ఉనిా డు, దేవున్న కోసం దేవున్న 

ప్రపజ్లను పరిపాలిసాునిా డు మరియు అత్న్న శరీర్ 

పూరీవ కుడైన డేవిడ్ చేసినటిు శప్రతువులను 

జ్యించాడు. అత్న్న కాబోయే త్లికిి వ్యగాునం 

చేయబడింద, " అత్డు గొపు వ్యడై సరోవ ని తున్న 

కుమారుడనబడును; మరియు ప్రపభువైన దేవుడు 

అత్న్నకి అత్న్న త్ంప్రడియైన దావీదు సింహాసనమును 

అనుప్రరహంచ్చను; అత్డు యాకోబు [ఇప్రశాయేలు] 

వంశమును శాశవ త్ముగా పరిపాలించ్చను; మరియు 

అత్న్న ర్థజాా న్నకి అంత్ం ఉండదు" (లూకా 1:32-33). 

(యెషయా 9:6-7 యొక్క  పాత్ న్నబంధ్న ప్రపవచనాన్ని  

కూడా ోలు ండి). 

 

ఇ. అయితే, ప్రీసాు పాలన "శరీర్ం త్రువ్యత్ ఇప్రజాయెల" 

(cf. 1 కరింథీయులు 10:18)పై కాదు, ఆధాా తిమ క్ 

ఇప్రజాయెల (cf. రోమనిు 2:17-29; 4:1-12). మరియు 

అద "ఇప్రశాయేలు మరియు యూదా ఇంటి" 

(హెప్రీయులు 8:8-12) తో దేవుడు చేసిన కత్ ా

ఒడంబడిక్ను సీవ క్రించే అనాు లందరితో పాటు 

ఇప్రశాయేల్కయులందరినీ క్లిగ ఉంటుంద. అద (1) 

యూదుడు మరియు అనాు ల మధా్  విభజ్న యొక్క  

మధా్  గోడ ప్రీసాు యొక్క  "సిలువ దావ ర్థ" విచిఛ ని ం 

చేయబడిన త్ర్థవ త్, "త్నలో ఒక్ కత్ ా మన్నషన్న 

సృషటంచడాన్నకి" (యూదు లేదా అనాు లు కాదు. 

మాంసం, కానీ ప్రకిసిటయన్, ఆధాా తిమ క్ ఇప్రజాయెల్ను 

ఏర్ు రుసాుంద) , మరియు (2) దాన్నన్న [పాత్ 

ఒడంబడిక్ చటటం, ఇప్రజాయెల్ను అనాు ల నుండి 

వేరు చేయడం మరియు వేరు చేయడం] శిలువకు 

ప్రవేలాడదీయబడింద (ఎఫెసీయులు 2:11-22; 

కలొసీస యులు 2:8-15 చూడండి) . 

 

f. ఇంత్కు ముందు చెపు నటిుగా, త్న రూపాంత్ర్థన్నకి 

కేవలం ఆరు రోజుల ముందు, యేసు త్న 

అపసలాులతో ఇలా అనిా డు, "ఇక్క డ ఉని  

వ్యరిలో కందరు ఉనాి రు, వ్యరు దేవున్న ర్థజ్ా ం శకితాో 

ర్థవడాన్ని  చూస్వ వర్కు మర్ణం రుచి చూడరు" 

(మారుక  9 :1; cf. మత్యాి 16:28) – ఇద ప్రీసాు శిలువ 

వేయడం, పునరుత్యథనం మరియు ఆరోహణ త్ర్థవ త్ 

పెంతెకోసాు రోజున జ్రిగంద (చట్లటలు 1:1-9, 



After Paul became an apostle to the Gentiles, when in a city 

where there was a Jewish synagogue, he would go to it first 

(for it was God’s will that all Jews as well as all Gentiles 

have opportunity to hear and obey the gospel of Christ and 

thus become Christians, and Gentiles would usually 

initially be reached through God-fearers attending Jewish 

synagogue services) – as in Antioch in Pisidia (Acts 13:13-

51), in Iconium (14:1-7), in Thessalonica (17:1-9), in Berea 

(17:10-14), in Corinth (18:1-17), in Ephesus, where he left 

his helpers, Aquilla and Priscilla, until his return (Acts 

18:18-19:20). In some instances, Christians continued 

attending synagogue services as long as allowed to do so, 

but likely assembling in some member’s home for their 

own Lord’s day services (cf. Acts 18:7; Romans 16:5; 1 

Corinthians 16:9 and Philemon 1-2), or some other 

welcome place, as the school of Tyrannus in Ephesus, 

where there was daily access (Acts 19:9-10). 

 

So, according to principles involved in what has been 

noted, if a Jewish Christian as an individual wished not 

only to observe the first day of the week as the "Lord’s 

day," which was not necessarily a rest day as the sabbath 

had been under Moses, and in that sense "every day" could 

be "esteemed alike," but also felt constrained to continue 

observing the "seventh day as a day of rest and worship, he 

must not be forbidden to do so, yet he must not attempt to 

bind its observance on others – with the same thing true in 

reverse in regard to meats, which Gentile Christians could 

eat without reservations of conscience, that the Jewish 

Christians might still have scruples against though he need 

not have (Romans 14:1-23) – which principle, however, 

applies only to matters optional – only to what is 

permissible, but neither commanded nor forbidden. 

 

On the other hand, if Gentile Christians were allowing 

themselves to be brought into bondage to (that is, bound to 

observe) that from which Christ had liberated even the 

Jews (including the "sabbath day" observance, Colossians 

2:16), that was reason for the apostle Paul to be concerned 

about their salvation – a very insignificant faith (see 

Galatians 4:8-10; 5:1-8, also exegeted much earlier). The 

bottom line: "FOR FREEDOM DID CHRIST SET US 

FREE [in regard to such]: STAND FAST THEREFORE, 

AND BE NOT ENTANGLED AGAIN IN A YOKE OF 

BONDAGE" (Galatians 5:1). 

 

Hence, although Christians ought to have private 

devotions daily, and may assemble for worship and 

edification at any time or at various times, or even daily 

for extended periods, as is possible and may seem 

expedient, only the first day of the week is featured for 

them in the New Testament scriptures as a day of regular 

and general assembly, observed as the "Lord’s day," when 

the "Lord’s supper" is a special and added feature of their 

worship.  

మరియు అధాా యం 2 చూడండి). అద యేసు 

యొక్క  పై ప్రపక్టన త్ర్థవ త్ దాదాపు ఆరు నెలల 

త్ర్థవ త్, మరియు అత్ను అపసలాుడైన ప్పతురుతో, 

"పర్లోక్ ర్థజ్ా పు త్యళ్పుచెవులు నీకు ఇ్ాను" 

(మత్యాి 16:19), "ప్రీసాు" అన్న ప్పతురు ఒపుు కుని  

త్ర్థవ త్ అత్ను చెపాు డు. , సజీవ దేవున్న 

కుమారుడు." ఆ సమయంలో, యేసు కూడా ఇలా 

చెపాు డు, "ఈ ర్థయిపై [సు షటంగా పీటర్ అత్న్న 

గురించి ఒపుు కుని  సత్ా ం] నేను నా చరిు న్న 

న్నరిమ ్ాను" (vs. 16-18). 

 

g. పైన ప్పరొక ని  మారుక  9:1కి అనుగుణంగా, "దేవున్న 

ర్థజ్ా ం శకితాో ర్థవడాన్ని " చూస్వ వర్కు అక్క డ ఉని  

కందరు మర్ణాన్ని  రుచి చూడర్న్న యేసు చెపాు డు, 

అపసలాుల కారా్ ములు 1:1-9లో లూకా "అత్న్న 

అభిరుచి మధా్ " న్నవేదసాునిా డు. [అత్న్న బాధ్ 

మరియు మర్ణం, అత్న్న పునరుత్యథనం త్రువ్యత్]" 

మరియు "[సవ ర్ గంలోకి అత్న్న ఆరోహణం] 

పందబడినందున," అత్ను త్న అపసలాులకు 

"యెరూషలేము నుండి బయలుదేర్కుండా, త్ంప్రడి 

[పరిశుదాాత్మ  యొక్క  వ్యగాునం కోసం వేచి ఉండండి" 

అన్న ఆజాఞ పంచాడు. అత్ను వ్యరి నుండి సవ ర్థగన్నకి 

వెళ్లళ న త్ర్థవ త్ అత్న్న ్ థ నంలో వ్యరి ఓదారుు , లేదా 

సహాయకుడు (జాన్ 14:16-17 చూడండి)], అత్ను 

చెపాు డు, మీరు నా నుండి వినిా రు: జాన్ [బాపటసట] 

న్నజాన్నకి నీటితో బాపసామ ం తీసుకునిా డు; అయితే 

మీరు చాలా రోజుల త్ర్థవ త్ పరిశుదాాత్మ లో బాపసామ ం 

తీసుకుంట్లరు. … [మరియు] పరిశుదాాత్మ  మీపైకి 

వచిు నపుు డు మీరు శకినా్న పందుత్యరు. 

 

గురాుంచ్చకోవలసిన అంశాలు: 

(1) ప్రీసాు అపసలాులు (జుడాస ఇ క్ రియోట్ 

త్పు ) ర్థజ్ా ం ర్థవడాన్ని  చూ్ారు; 

(2) అద శకితాో వసాుంద; 

(3) పరిశుదాాత్మ  వచిు , ప్రీసాు ఆరోహణమైన చాలా 

రోజుల త్ర్థవ త్ వ్యరు "బాపసామ ము" 

పందనపుు డు వ్యరు త్మంత్ట త్యముగా 

శకినా్న పందుత్యరు. కాబటిట, అంశం (3) 

సంభవించినపుు డు, అంశాలు (1) మరియు 

(2) వ్యటి నెర్వేరుు ను క్లిగ ఉండేవి. 



Adapted from God’s Sabbath, Searching the Scriptures. Cecil N. 

WrightThe Lord's Day 

The First Day of the Week 
 

.... "The Lord's Day or the First Day of the Week" is the 

theme that has been announced for discussion on this 

occasion. Since the Sabbath day has ceased by divine 

authority when the Old Covenant was taken out of the way, 

since a special day of worship under the law of Moses has 

ceased, and since we live under the new covenant, better 

established on better promises, the question arises: "Is there 

a special day of worship designated in the New Covenant 

for Christian worship?" It is not the Christian Sabbath. 

There is no Scripture in the New Covenant that teaches that 

the Sabbath day has been set apart as a special day of 

worship for Christians; neither is there any Scripture that 

teaches that the special day set apart for Christians to 

worship should be called the Christian Sabbath. The Lord's 

day, or the first day of the week, is never called by divine 

authority the Sabbath day or the Christian Sabbath. The 

special day set apart and known as the Lord's day is not a 

substitute for the Sabbath day under the law. The New 

Covenant is not in the true sense a substitute for the old 

covenant; the Old Covenant served its purpose and Christ 

took it out of the way. He then gave a New Covenant with 

new promises, new purposes, new requirements, and a 

new day for worship. It should be kept clear in mind that 

the Lord's day or the first day of the week does not take the 

place of anything or any day under the law of Moses. 

[emphasis added] 

The Lord's day, or the first day of the week, is not a day of 

rest.' The Sabbath was a day of rest for the Children of 

Israel, but the Lord's day is in no sense a day of rest as was 

the Jewish Sabbath. Under the Old Covenant the Sabbath 

day was designated as a day of rest for man and beast; it 

was a memorial day of the deliverance from Egyptian 

bondage and Egyptian taskmasters; it was a sign between 

Jehovah and the Children of Israel that God through his 

goodness had delivered the children of Israel from the 

ceaseless toil to which they were subjected while in Egypt. 

They were to rest and tell their children that they had this 

rest day because of the goodness of God in delivering them 

from the bondage in Egypt. Under the New Covenant the 

Lord's day has a higher and a holier purpose than that of 

merely giving physical rest to man and beast. We let this 

point rest at this time, as it will be brought up further on in 

this speech. All of the babbling and prattling that you hear 

about changing the Sabbath day to the first day of the week 

is out of place and serves only to confuse the minds of 

people and prejudice them against the truth. 

NEW THINGS IN THE NEW 

COVENANT 

 

h. త్దనుగుణంగా, అపసలాుల కారా్ ములు 2లో 

నమోదు చేయబడినటిుగా, పెంతెకసాు దనము 

వచిు నపుు డు, ప్రీసాు ఆరోహణమై దాదాపు పద 

రోజుల త్రువ్యత్, మరియు అపసలాులు అందరూ 

ఒకే చోట క్లిసి ఉండగా, ఈ ప్రకింద నాటీయ 

సంఘటనలు సంభవించాయి: 

(1) "... అక్ మ్ తాుగా బలమైన గాలి వీచినటిు సవ ర్ గం 

నుండి ఒక్ శబుం వచిు ంద," అపసలాులు 

కూరుు ని  ఇలిు అంత్య న్నండిోయింద. 

(2) "మరియు అగి వంటి నాలుక్లు విడిోతుని టిు 

వ్యరికి క్న్నపంచాయి; మరియు ... వ్యటిలో ప్రపతి 

ఒక్క రిపై కూరుు నాి యి." 

(3) "మరియు వ్యర్ందరు పరిశుదాాత్మ తో న్నంపబడి, 

ఆత్మ  వ్యరికి చెపు నటిు ఇత్ర్ భాషలతో [ఇత్ర్ 

భాషలు] మాటి్లడటం ప్రపార్ంభించారు." 

 

i. మరియు "పర్లోక్ ర్థజ్ా పు త్యళ్పుచెవులు" ఇవవ బడిన 

అపసలాుడైన ప్పతురు, ఆ ప్రపార్ంభ దనం యొక్క  

ముఖా్  ప్రపసంగాన్ని  జెరూసలేం నరర్ంలో 

అందంచాడు, అక్క డ వ్యరి మొదటి ప్రశమ చాలా 

కాలం పాటు ఉంటుంద. ఆ రోజు "సుమారు మూడు 

వేల మంద ఆత్మ లు" సు ందంచారు. మరియు ఆ 

రోజు నుండి "ప్రపభువు ర్క్షింపబడుతుని  వ్యరిన్న 

ప్రపతిరోజూ చరిు లో చేర్థు డు" (చట్లటలు 2:27, నాూ  

కింగ్ జేమ్సస  వెర్షన్). కాబటిట, పెంతెకసాు రోజున 

"చరిు " ్ థ పంచబడింద; "పర్లోక్ ర్థజ్ా ం" 

వచిు ంద. మరియు అపసలాుల కారా్ ములు 2:22-

40లోన్న పీటర్ యొక్క  పెంతెకోసట ఉపనాా సంలో మన 

ప్రపసాుత్ అధా్ యనాన్నకి సంబంధంచిన మరిని్న  

అంశాలు ఉనాి యి. 

 

జె. త్న ఉపనాా సంలో, అపసలాుడైన ప్పతురు ప్రీసాు 

"పునరుత్యథనం" (చన్నోయిన వ్యరిలో నుండి) 

మరియు కుడివైపున దేవున్నకి సవ ర్ గంలో ఉనిా డన్న 

ప్రపక్టించాడు; అత్ను ఆ రోజు చూసిన మరియు 

విని  అదుభ త్ వా ీకా్ర్ణలకు బాధా్ త్ వహంచే 

పరిశుదాాత్మ  వ్యగాునాని్న  త్ంప్రడి నుండి 

అందుకునిా డు; మరియు అత్ను "త్న శప్రతువులు 

త్న పాదాల పీఠంగా త్యార్యేా  వర్కు దేవున్న 



The New Covenant is true to its name; it is truly new in all 

of its parts. We have but to notice a few of the new things 

that are included in the new covenant. The teachings of 

Jesus while in the flesh was designated as "new teaching." 

(Mark 1:27.) Christ did not reiterate any of the law of 

Moses to impose it upon people; throughout the Sermon on 

the Mount he brings into contrast his teachings with the 

traditions and interpretations of the rabbis; he fulfilled the 

law and then gave something new in its stead. "He taught 

them as one having authority, and not as their scribes." 

(Matthew 7:29.) There never had been such teachings as 

Jesus gave: there never has been any new teaching that is 

comparable to the teaching of the Lord Jesus Christ. He 

came to reveal the Father's will, the will of the Father as 

expressed in the new covenant. Again we have "a new 

commandment" (John 13:34), which expresses a higher 

degree of love among the Lord's people than had ever been 

taught before. Christians are new creatures in Christ. (2 

Corinthians 5:17.) Old things have passed away, and all 

things become new. The church is composed of converts 

from all nations; Jews and Gentiles were converted by the 

gospel and constituted into "one new man." (Ephesians 

2:15.) Again, we read of "a new and living way." (Hebrews 

10:20.) Young Christians are called "new babes in Christ." 

(1 Peter. 2:2.) We have a "new Passover." (1 Corinthians 

5:7.) We offer up "new sacrifices" (1 Peter 2:5) and give 

"new praise offerings" unto God (Hebrews 13:15). The 

prophet Isaiah said that God's people should be given "a 

new name." (Isaiah 62:2.) This prophecy was fulfilled 

when the disciples were called "Christians first at Antioch." 

(Acts 11:26.) Moreover, in the New Covenant we have a 

"new day of worship" (1 Corinthians 16:1-2; Revelation 

1:10), which is the first day of the week or the Lord's day. 

It will be seen that everything in the New Covenant is new. 

THE LORD'S THINGS 

In the New Covenant there are so many things which are 

designated as belonging to the Lord --- "the Lord's things." 

A recitation of a few of these things will, help us to 

appreciate the "Lord's day." We have mentioned in the 

New Testament "the Lord's body" (1 Corinthians 11:27-

29), "the Lord's death" (1 Corinthians 11:26), "the Lord's 

table" (1 Corinthians 10:21), "the Lord's Supper" (1 

Corinthians 11:20), "the Lord's disciples" (Acts 9:1), "the 

Lord's blood" (1 Corinthians 11:27), "the Lord's house" (1 

Timothy 3:15), and "the Lord's day." (Revelation 1:10.) 

Other things could be mentioned as belonging to the Lord, 

but these are enough to show that when we speak of "the 

Lord's day" that we are putting it in the class of many, many 

other important things that belong to the Lord under the 

new covenant. In fact, the New Covenant came through the 

Lord Jesus Christ; he is the mediator of a better covenant. 

Moses was the mediator of the old covenant, but Christ is 

the mediator of the new covenant. The Old Covenant was 

sealed and sanctified by the blood of animals, but the New 

కుడిపార్శ వ ంలో కూరుు ంట్లడు - యేసు "ప్రపభువు 

మరియు ప్రీసాు" (అపసలాుల కారా్ ములు 2:22-36). 

 

న్నరూమ లించబడే చివరి శప్రతువు మర్ణం 

[చన్నోయినవ్యరి ్ర్వ ప్రతిక్ పునరుత్యథనం (ప్రపక్టన 

20:13-20) మరియు జీవించి ఉని  పరిశుదాుల 

శరీర్థలను నాశనమైన మరియు అమర్త్వ ం లేన్న 

వ్యటిగా మార్ు డం (1 కరింథీయులు 15:50-57)]. … 

మరియు ప్రపతిదీ అత్న్నకి లోబడి ఉని పుు డు, 

కుమారుడు కూడా త్నకు అన్ని ంటిీ లోబడి 

ఉంట్లడు, దేవుడు అని్న ంటిలోనూ ఉంట్లడు" - 

త్ంప్రడి కుమారుడిన్న ప్రపసాుత్యన్నకి ఉంచినటిు. - 

"సవ ర్ గంలో మరియు భూమిపై సర్థవ ధకార్ంతో" 

(మత్యాి 28:18) - "దేవదూత్లు మరియు 

అధకారులు మరియు అధకార్థలు అత్న్నకి లోబడి 

ఉంట్లయి" (1 ప్పతురు 3:22). 

 

ప్రీసాు ఇక్పై ఏ భావంలోనూ పరిపాలించడు అన్న దీన్న 

అర్థం కాదు, ఎందుక్ంటే "దేవున్న మరియు గొఱ్ఱపెల ి

[ప్రీసాు] సింహాసనం అందులో ఉంటుంద [అనగా, 

'పవిప్రత్ నరర్ంలో, కత్ ాజెరూసలేం, సవ ర్ గం నుండి 

దగవసాుంద' 'కత్ ా భూమి']: మరియు అత్న్న 

స్వవకులు అత్న్నకి స్వవ చే్ారు; … మరియు వ్యరు 

ఎపు టిీ మరియు శాశవ త్ంగా పరిపాలి్ారు" 

(ప్రపక్టన 22:3-5) - వ్యరు అత్న్నతో ఉని టే ి సహ-

ప్రపజ్లు కూడా, 3:21 చూడండి; cf 2 తిమోతి 2:12). 

అత్ను ఇపుు డు ఉని టే ిత్ంప్రడితో సహ-ప్రపతిన్నధగా 

ఉని పు టిీ (ప్రపక్టన 3:21), అత్న్న పాలన దైవిక్ 

పాలన యొక్క  శప్రతువులందరినీ జ్యించే 

కేట్లయించిన పాప్రత్ దావ ర్థ అపు టికి వేరు 

చేయబడదు - ఆ న్నయామక్ం అపు టికే ఉంద. 

్ధంచారు. 

 

కె. పెంతెకసాుపై త్న ప్రపసంరంలో, అపసలాుడైన 

ప్పతురు కూడా దావీదు నుండి ీర్నా 16:8-10లో 

ఉలేఖించాడు, ఆపై ఈ విధ్ంగా వ్యా ఖా్య న్నంచాడు: 

"స్కదరులార్థ, పత్ృ వ్ ముా డైన దావీదు గురించి 

నేను మీకు స్వవ చఛ గా చెపు రలను, అత్ను 

చన్నోయి పాతిపెటటబడాాడు మరియు ఆయన 

సమాధ ఈనాటిీ మన దర గర్ ఉంద.కాబటిట ప్రపవక్గాా 

[అలాగే ఇప్రజాయెల ర్థజుగా] ఉండి, దేవుడు త్న 

నడుము పండులో ఒక్రిన్న త్న సింహాసనం మీద 

ఉంచ్చత్యనన్న ప్రపమాణం చేసి ఆయనతో ప్రపమాణం 



Covenant is sealed and sanctified by the blood of the Lord 

Jesus Christ. It is the Lord's covenant, his last will and 

testament to man. It would be strange if a new day of 

worship was designated in the New Covenant and it not be 

called "the Lord's day." We know that "day" is used in 

different senses in the Bible, but the first day of the week 

has been designated as the Lord's day and was recognized 

as the day of worship by the early Christians. In fact, since 

Pentecost the first day of the week has been used, the 

special day of worship under the new covenant. 

THE FIRST DAY OF THE WEEK 

"The first day of the week" has been called by the Holy 

Spirit "the Lord's day." "I was in the Spirit on the Lord's 

day." (Revelation 1:10) Here we have John stating that he 

was "in the Spirit" on a special day, "the Lord's day." There 

are many reasons for designating this day as "the Lord's 

day." First, the Lord was raised from the dead on "the first 

day of the week." (Matthew 28:1; Mark 16:2; Luke 24:1 

and John 20:19) Here all four of the writers of the gospel 

tell us that Jesus was raised from the dead on the first day 

of the week. This is one reason for designating the first day 

of the week as the Lord's day. After his resurrection, he 

remained on earth for about forty days. (Acts 1:3) During 

these forty days he made a number of appearances; we have 

a record of about thirteen appearances that Jesus made after 

his resurrection and before his ascension. Every 

appearance where the time is mentioned it was on the first 

day of the week. There are some appearances where the 

time, is not mentioned, but when the time is mentioned, it 

is designated as being on the first day of the week. He made 

his ascension to the Father and then sent the Holy Spirit, 

according to promise, to the apostles on Pentecost, which 

was the first day of the week. (Leviticus 23:11, 15-21.) The 

church was organized on Pentecost, and the first gospel 

sermon in its fullness was preached by Peter on this 

Pentecost. Hence, since Pentecost was the first day of the 

week, the first day of the week becomes the birth day of the 

church of the Lord. The early disciples met on the first day 

of the week to eat the Lord's Supper. "And upon the first 

day of the week, when we were gathered together to break 

bread, Paul discoursed with them, intending to depart on 

the morrow; and prolonged his speech until midnight." 

(Acts 20:7) Moreover, the early disciples were commanded 

to make a special contribution on the first day of the week. 

"Now concerning the collection for the saints, as I gave 

order to the churches of Galatia, so also do ye. Upon the 

first day of the week let each one of you lay by him in store, 

as he may prosper, that no collections be made when I 

come." (1 Corinthians16:1-2.) Here Paul gives instruction 

to the church at Corinth to do as he had commanded the 

churches in Galatia; they were to make this contribution on 

the first day of the week. This was to be done so that there 

would be no delay in collecting the contribution when Paul 

arrived. It shows that the early Christians were meeting on 

చేశాడన్న తెలుసుకునిా డు. ప్రీసాు యొక్క  

పునరుత్యథనం గురించి ఈ మాటలను ముందుగానే 

చూసి, అత్ను ['ఆయన ఆత్మ ,' v. 27] పాత్యళ్లన్నకి 

విడిచిపెటటబడలేదు, లేదా అత్న్న శరీర్ం అవినీతిన్న 

చూడలేదు, ఈ యేసును దేవుడు లేపాడు, 

మనమందర్ం [ప్పతురు మరియు ఇత్ర్ 

అపసలాులు] ్క్షులు.కాబటిట దేవున్న కుడిచేతిలో 

ఉని త్ంగా ఉండి, త్ంప్రడి నుండి పరిశుదాాత్మ  

వ్యగాునాని్న  పంద, మీరు చూస్వ మరియు వినే దాని్న  

ఆయన కుమమ రించాడు" (అపసలాుల కారా్ ములు 

2: 

 

మరో మాటలో చెపాు లంటే, పైన ప్పరొక ని  ప్రపకార్ం 

దావీదుకు మరియు మేరీకి వ్యగాునం చేసినటిుగా, 

దేవుడు యేసును మృతులలో నుండి లేప, అత్న్నన్న 

దావీదు సింహాసనంపై "న్నలు డాన్నకి" త్న కుడి 

చేతితో ఊపరి పీలుు కునిా డు. అత్న్న శరీర్ 

సంబంధ్మైన శరీర్థన్నకి చెందనవ్యడు (లూకా 1:16-

33). 

 

దావీదు భూమిపై పరిపాలించినందున అద వింత్గా 

అన్నపంచినటయిితే, మరియు ప్రీసాు పర్లోక్ం 

నుండి పరిపాలించేవ్యడు, "సింహాసనం" అనే పదం 

దావ ర్థ అధకార్ం మరియు ్ థ నం సూచించబడదన్న 

గురింాచాలి. ఈ ప్రకింద వ్యటిన్న రమన్నంచండి: 

"ఇపుు డు యెషషయి కుమారుడైన దావీదు 

ఇప్రశాయేలును ఏలాడు. అత్డు ఇప్రశాయేల్కయులను 

ఏలిన కాలము నలభై సంవత్స ర్థలు; అత్డు 

హెప్రబోనులో ఏడు సంవత్స ర్థలు, యెరూషలేములో 

ముపైు  మూడు సంవత్స ర్థలు ఏలాడు. అత్డు 

మంచి వయసుస లో మర్ణ్ణంచాడు. వయసుస , 

…మరియు అత్న్న కుమారుడైన సొలొమోను అత్న్నకి 

బదులుగా ర్థజాయెను" (1 దనవృతా్యంత్ములు 

29:26-28). ఇంకా: "అపుు డు సొలొమోను త్న త్ంప్రడి 

డేవిడ్్కు బదులుగా ర్థజుగా యెహోవ్య 

సింహాసనంపై కూరుు నిా డు" (v. 33) - మరియు 

సొలొమోను యెరూషలేములో పరిపాలించాడు. 

 

సొలొమోను సింహాసనం యెహోవ్య సింహాసనం, 

అత్ను త్న త్ంప్రడి డేవిడ్్కు బదులుగా దాన్నన్న 

ఆప్రక్మించాడు; కాబటిట, దావీదు సింహాసనం దేవున్న 

సింహాసనం, అత్ను మొదట హెప్రబోనులో, త్రువ్యత్ 

జెరూసలేంలో కూరుు నిా డు. మరియు యేసు 

పర్లోక్ంలో ఆప్రక్మించిన సింహాసనం దేవున్న 



the first day of the week. "And let us consider one another 

to provoke unto love and good works; not forsaking our 

own assembling together, as the custom of some is, but 

exhorting one another; and so much the more, as ye see the 

day drawing nigh." (Hebrews 10:24-25.) These are some of 

the reasons that may be assigned for calling the first day of 

the week the Lord's day. 

In Psalm 2:7 we have the following: "Thou art my son; this 

day have I begotten thee." Note carefully "this day" as 

mentioned here. In Acts 13:32-33 we learn that this was 

fulfilled in the resurrection of Christ. "And we bring you 

good tidings of the promise made unto the fathers, that God 

hath fulfilled the same unto our children, in that he raised 

up Jesus; as also it is written in the second psalm, Thou art 

my Son, this day have I begotten thee." Hence, Jesus was 

acknowledged as the begotten Son of God by his 

resurrection from the dead on the first day of the week. The 

prophecy of Joel (Joel 2:28; Acts 2:1-4, 16, 17) was 

fulfilled on Pentecost which is the first day of the week. 

Christ was crowned king on his throne on that day. 

(Zechariah 6:13; Acts 2:29-36.) The new law went into 

effect as the word of the Lord went forth from Jerusalem 

on that day. (Isaiah 2:3; Luke 24:47, 49 and Acts 2.) All of 

these events show that God honored the first day of the 

week as the day for the accomplishment of so many great 

things. No one should be astonished that the first day of the 

week has been called "the Lord's day." Peter said that 

"Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, 

who according to his great mercy begat us again unto a 

living hope by the resurrection of Jesus Christ from the 

dead." (1 Peter 1:3.) What does this mean? It simply means 

that by the resurrection of Jesus Christ that the apostles 

were begotten again unto a living hope by the resurrection 

of Christ; that is, his resurrection completed the act of their 

regeneration. They had gone back to their former calling 

after the crucifixion of Christ, but now they are revived in 

hope that their crucified Lord is now the risen Redeemer of 

man. It is interesting to note the important place that the 

resurrection has in the early preaching of the apostles; in 

fact, Peter never mentions the crucifixion of Jesus without 

mentioning his resurrection. Attention is called here to 

Psalm 118:22-24. "The stone which the builders rejected is 

become the head of the corner. This is Jehovah's doing; it 

is marvelous in our eyes. This is the day which Jehovah 

hath made; we will rejoice and be glad in it." What day? It 

is the resurrection day, the most important day in the plan 

of human redemption. There are those who celebrate his 

birthday without any divine authority. God has designated 

the first day of the week, the resurrection day of our Lord, 

as the special day of worship for his people under the new 

covenant. Hence, we have many reasons for calling the first 

day of the week the Lord's day. 

WHAT ADVENTISTS TEACH 

సింహాసనం. అత్ను అత్న్నతో క్లిసి, అత్న్న కుడి 

వైపున ఆప్రక్మించాడు - అక్క డ "అత్న్న ర్థజాా న్నకి 

అంత్ం ఉండదు," క్నా  మేరీ (లూకా 1:33) వ్యగాునం 

ప్రపకార్ం, దాన్న భూసంబంధ్మైన దశ ఇపు టికే 

గురింాచినటిుగా ముగుసాుంద. . 

ఎల. సొలొమోను దావీదు కుమారుడు మరియు అత్న్న 

సింహాసనాన్నకి వ్యర్సుడు అయినటే,ి అనేక్ 

సంవత్స ర్థల త్రువ్యత్ ప్రీసాు శరీర్థను్ర్ంగా 

ఉనిా డు. ప్రీసాు దాన్నన్న ఆప్రక్మించక్ ముందు 

దావీదు సింహాసనాన్ని  ఆప్రక్మించ్చకోక్ముందు 

చివరి ఆప్రక్మణదారు జెహోయాచిన్ (2 ర్థజులు 

24:8) - జెకోన్నయా (1 ప్రకాన్నక్లస  3:16) అన్న కూడా 

పలు్ారు మరియు కన్నయా (యిరీమ యా 22:24) - 

ఇత్ను ర్థజు నెబుచాడిె జెార్ చేత్ బాబిలోన్నయన్ 

చెర్లోకి తీసుకువెళ్ళ బడాాడు. 597 BC, అక్క డ 

అత్ను సుమారు 37 సంవత్స ర్థల త్రువ్యత్ 

మర్ణ్ణంచాడు. నెబుచాడిె జెార్ అత్న్న ్ థ నంలో 

సిదక యాను న్నయమించాడు, కానీ కడుకు కాదు, 

అత్ను త్రువ్యత్ తిరుగుబాటు చేసి బాబిలోన్నయన్ 

చెర్లోకి తీసుకోబడాాడు (2 ప్రకాన్నక్లస  36:10-21). 

మరియు ప్రపవక్యాైన యిరీమ యాకు దేవుడు కన్నయా 

గురించి ఇలా చెపాు డు: "ఈ వా ్కి ా సంత్యనం 

లేన్నవ్యడు, అత్న్న రోజులిో వరిలాని్న వా కి ా అన్న 

ప్రవ్యయండి; అత్న్న సంత్యనంలోన్న వా కి ా ఇక్పై 

దావీదు సింహాసనంపై కూరుు న్న యూదాను 

పరిపాలించడు" (యిరీమ యా 22:30). 

 

అత్ను ప్రేయసుస  లేన్న భావంలో సంత్యనం 

లేన్నవ్యడు కాదు, ఎందుక్ంటే బందఖ్యనాలో అత్న్నకి 

షీల్కటల అనే కుమారుడు ఉనిా డు, అత్ను యేసు 

పూరీవ కులలో ఒక్డు (మత్యాి 1:12-16); కానీ అత్ను 

"దావీదు సింహాసనంపై కూరొు న్న యూదాను 

పరిపాలిసాునిా డు" అత్న్న త్ర్థవ త్ సంత్యనం లేన్న 

భావంలో సంత్యనం లేన్నవ్యడు. ప్రీసాు అత్న్న త్ర్థవ త్ 

దావీదు సింహాసనాన్ని  అధషటంచినపు టిీ, దేవున్న 

శాసనం ప్రపకార్ం అత్ను యూదాలో పాలించలేదు, 

కానీ పర్లోక్ంలో ఉనిా డు మరియు ఈ రోజు చాలా 

మంద బోధసాుని టిుగా యూదా మరియు 

జెరూసలేంలో దావీదు సింహాసనంపై పాలించే 

ఉదేుశా ంతో భూమికి తిరిగ ర్థడు. 

 

m. అంతేకాకుండా, ప్రీసాు "మెల్కక సెడెక్ ప్రక్మం త్రువ్యత్ 

ఎపు టిీ ప్రపధాన యాజ్కుడిగా" (హెప్రీయులు 6:20) 

ఉండవలసి ఉంద కాబటిట (హెప్రీయులు 6:20), 



Adventists first met on the first day of the week. Joseph 

Bates visited some relatives who were members of the 

Seventh-Day Baptist Church. He learned some arguments 

from them for meeting on the Sabbath day; he brought 

these arguments back and introduced them to the Advent 

Church. Mrs. White contended against meeting on the 

Sabbath day until she was unable to answer the arguments 

which Joseph Bates produced. She then had a vision in 

which she saw that the Sabbath day was retained and was 

binding on Christians today. The Seventh-Day Advent 

Church was then founded in 1845. If keeping the first day 

of the week is a "mark of the beast," then the Advent 

Church had the mark of the beast; Mrs. Ellen G. White had 

the mark of the beast. We have a record in "Life Sketches 

of Ellen G. White" of the vision that Mrs. White had. 

"Elder Bates was resting upon Saturday, the seventh day of 

the week, and he urged it upon our attention as the true 

Sabbath. I did not feel its importance, and thought that he 

erred in dwelling upon the fourth commandment more than 

upon the other nine. But the Lord gave me a view of the 

heavenly sanctuary. The temple of God was opened in 

heaven, and I was shown the ark of God covered with the 

mercy seat. Two angels stood one at either end of the ark 

with their wings spread over the mercy seat, and their faces 

turned toward it. This, my accompanying angel informed 

me, represented all the heavenly host looking with 

reverential awe toward the law of God, which had been 

written by the finger of God. Jesus raised the cover of the 

ark, and 1 beheld the tables of stone on which the Ten 

Commandments were written. I was amazed as I saw the 

fourth commandment in the very center of the ten precepts 

with a soft halo of light encircling it. Said the angel, 'It is 

the only one of the ten which defines the living God who 

created the heavens and the earth and all things that are 

therein."' (Pages 95 and 96.) Now such foolishness as is 

revealed in the visions of Mrs. White become the authority 

for the Seventh-Day Adventists worshiping on the Sabbath 

Day. She saw the two tables of stone upon which was 

written the Ten Commandments, she claims, and then she 

saw a halo around the fourth commandment which contains 

the Sabbath day, which placed this commandment above 

all of the others. She puts the fourth commandment which 

was given to the Jewish people above the commandment 

that thou shalt have no other God before me. To the 

Seventh-Day Adventists the Sabbath day is the only thing 

that differentiates the Adventist from all other 

denominations. There are six kinds of Adventists, and the 

Seventh-Day Adventist, founded by Mrs. White, are 

lacking in a representative who has the courage to. defend 

her as a prophet of God; they claim that she was inspired 

of God, and she claims that she was inspired of God, but 

their cause is crying for a defender and not a one of them 

is willing to come to her defense. Why? Because they 

cannot defend her. 

ప్రపార్ంభంలోనే (పైన 2 ప్పజీ), అత్ను ర్థజుగా 

మరియు యాజ్కుడిగా ఉంట్లడు, ఎందుక్ంటే 

మెల్కక సెడెక్ " స్వలం ర్థజు [త్రువ్యత్ జెరూసలేం 

అన్న పలు్ారు], సరోవ ని తుడైన దేవున్న పూజారి" 

(హెప్రీయులు 7:1). మరియు జెక్రా్థ  6:12-13లో, 

ప్రీసాు ప్రపవచనార్థక్ంగా నముమ త్యరు, "అత్ను త్న 

సింహాసనంపై పూజారిగా ఉండాలి" అన్న 

చెపు బడింద. అయితే, "అత్ను భూమిపై 

ఉని టయిితే, అత్ను యాజ్కుడే కాదు" 

(హెప్రీయులు 8:4), మరియు భూమిపై "బాధ్" 

అనుభవించే ముందు (హెప్రీయులు 5:7-10) 

మరియు "లోపలికి" ప్రపవేశించే ముందు యాజ్కున్నగా 

చేయబడలేదు. ముసుగు [అంటే సవ ర్ గంలోకి]" 

(హెప్రీయులు 7:17-20). అంటే అత్ను ఇంకా ర్థజుగా 

లేడు, అందువల ి దావీదు సింహాసనంపై లేడు, 

అత్ను సవ ర్థగన్నకి ఆరోహణమయేా  వర్కు - అత్ను 

ఇంకా ఎక్క డ ఉనిా డు, 

 

n. అద ప్రపవక్ ా డేన్నయల ఊహంచిన దాన్నతో 

ఏీభవిసాుంద, అంటే, అత్న్న ఆరోహణ మరియు 

అత్న్న ర్థజాా న్ని  సీవ క్రించడం, ఈ ప్రకింద విధ్ంగా 

ఉంద: "నేను ర్థప్రతి దర్శ నాలలో చూశాను, మరియు 

ఇదగో, సవ ర్ గపు మేఘాలతో ఒక్ మనుషా కుమారున్న 

వలె వచాు డన్న [cf. అోసలాుల కారా్ ములు 1:9-11], 

మరియు అత్ను పుర్థత్న కాలం వర్కు కూడా 

వచాు డు, మరియు వ్యరు అత్న్నన్న అత్న్న ముందు 

దర గర్కు తీసుకువచాు రు, మరియు అత్న్నకి 

ఆధపత్ా ం మరియు ీరి ా మరియు ర్థజా్ ం 

ఇవవ బడాాయి, అన్ని  ప్రపజ్లు, దేశాలు మరియు 

భాషలు. అత్న్నకి స్వవ చేయాలి: అత్న్న ఆధపత్ా ం 

శాశవ త్మైన ఆధపత్ా ం, అద రతించదు, మరియు 

అత్న్న ర్థజ్ా ం నాశనం కాదు" (డేన్నయల 7:13-14). 

 

ఓ. లూకా 19:11-30లో నమోదు చేయబడినటిుగా, సిలువ 

వేయబడట్లన్నకి ముందు చివరి వ్యర్ంలో యేసు 

జెరూసలేంకు సమీపంలో ఉని పుు డు మాటి్లడిన 

ఉపమానంతో కూడా ఇద ఏీభవిసాుంద, అయితే 

రండ్కద పైన ప్పరొక ని దాన్నక్ంటే ఎకుక వ వివర్థలను 

క్లిగ ఉంద. అత్ను ఇలా అనిా డు, ఎందుక్ంటే 

అత్ను జెరూసలేంకు సమీపంలో ఉనిా డు మరియు 

దేవున్న ర్థజ్ా ం వెంటనే ప్రపత్ా క్షమవుతుందన్న వ్యరు 

భావించారు - ఇద భూసంబంధ్మైన ర్థజా్ ం అన్న, 

రోమ్స మెసీస యా చేతిలో ఓడిోతుందన్న ప్రపసిద ా

భావన. ఇప్రజాయెల్కు ర్థజాా న్ని  పునరుదరాించండి, 

దాన్నన్న ప్రపపంచవా్య పంా చేయండి మరియు అపు టికి 



DID POPE OF ROME CHANGE THE 

SABBATH? 

This claim that the pope of Rome changed the Sabbath day 

to the first day of the week was first made by Mrs. Ellen G. 

White. Mrs. White says, "In the ark was the golden pot of 

manna, Aaron's rod that budded, and the tables of stone, 

which folded together like a book. Jesus opened them, and 

I saw the Ten Commandments written on them with the 

finger of God. On one table were four and on the other six. 

The four on the first table shone brighter than the other six. 

But the fourth, the Sabbath commandment, shone above 

them all; for the Sabbath was set apart to be kept in honor 

of God's holy name. The holy Sabbath looked glorious-a 

halo of glory was all around it. I saw that the Sabbath 

commandment was not nailed to the cross. If it was, the 

other nine commandments were; and we are at liberty to 

break them all as well as to break the fourth. I saw that God 

had not changed the Sabbath, for he never changes. But the 

pope had changed it from the seventh day to the first day 

of the week; for he was to change times and laws." ("Early 

Writings of Ellen G. White," page 33.) Again on page 65 

of the same book Mrs. White says, "The pope has changed 

the day of rest from the seventh to the first day." In 

different visions Mrs. White claimed that the pope changed 

the Sabbath day to the first day of the week. Let us examine 

her charge and see how much truth there is in it. Remember 

that the Lord showed her in a vision that the pope had 

changed the Sabbath to the first day of the week. Why did 

the Lord have to reveal to Mrs. White in a vision that the 

pope changed the Sabbath from the seventh day to the first 

day of the week if they can prove it has been changed by 

the New Testament? Why do not Seventh-Day Adventists 

not attempt to prove by the New Testament that the 

Sabbath day has been changed to the first day of the week? 

Seventh-Day Adventists admit that the Catholic Church 

was not founded until the fourth century; they admit that 

the Catholic Church was not fully developed until about 

A.D. 304. Christians were meeting on the first day of the 

week for three centuries before even Adventists claim that 

the Sabbath was changed to the first day of the week. How 

can they give any reason for Christians meeting on the first 

day of the week so long? They even now claim that they 

can give some evidence that the Catholic pope did make 

the change. They cannot tell us which pope made the 

change; they know there is no sacred or profane history that 

records the fact that the pope made a change. Even if the 

Catholics should make such a claim, how could the claim 

be proved? There is no evidence that the pope made any 

such change, and when Seventh-Day Adventists make the 

charge they do so without any evidence. They can only 

point to Mrs. White's vision that the pope made the change. 

Constantine was emperor of Rome, but he was not a pope; 

he was emperor from A.D. 306-337. He had laws passed 

regulating conduct on the first day of the week, but there is 

no law or edict in Roman history where he changed the 

600 సంవత్స ర్థల క్ంటే ఎకుక వ కాలం త్ర్థవ త్ 

జెరూసలేంలో మళ్ళ ి దావీదు సింహాసనాన్ని  

ఆప్రక్మించండి, ఇద ప్రీసాు ఆరోహణ సమయం వర్కు 

అత్న్న సవ ంత్ అపసలాులచే భార వ్ మా ం 

చేయబడి ఉండవచ్చు  (అపసలాుల కారా్ ములు 1:6 

) 

 

"అత్డు చెపాు డు, ఒక్ గొపు  గొపు  వా కి ా త్నకు 

త్యనుగా ఒక్ ర్థజాా న్ని  సీవ క్రించడాన్నకి దూర్ 

దేశాన్నకి వెళ్లళ డు మరియు తిరిగ వ్ాడు" (vs. 11-12) 

- (తిరిగ డేన్నయల దృషటలో చేర్ు బడలేదు); 

మరియు అత్ను తిరిగ వచిు న త్ర్థవ త్, అత్ను త్న 

స్వవకులు మరియు అత్న్న శప్రతువులతో ఒక్ లెకిక ంపు 

క్లిగ ఉనిా డు (vs. 13-30). 

 

ప్రీసాు సవ యంగా గొపు  వా కి,ా సవ ర్ గం సుదూర్ దేశం, 

మరియు తిరిగ ర్థవడం అత్న్న రండవ ర్థక్డ - 

"చాలా కాలం" (లూకా 20:9; మత్యాి 25:19); అత్ను 

తిరిగ వచిు న త్ర్థవ త్ లెకిక ంచడం అనేద 

ప్రపపంచం చివర్లో అంతిమ మరియు ్ర్వ ప్రతిక్ 

తీరుు గా ఉంటుంద, నీతిమంతులకు ప్రపతిఫలం 

మరియు దుషుట లకు శాశవ త్త్వ ంలో శిక్ష ఉంటుంద. 

 

అపసలాుడైన పౌలు దాన్నన్న "అత్న్న ప్రపత్ా క్షత్ 

మరియు అత్న్న ర్థజ్ా ం" (2 తిమోతి 4:1) అన్న 

మాటి్లడుతునిా డు - అంటే, అత్న్న మరియు దాన్న 

పర్లోక్ మహమలో అత్న్న ర్థజ్ా ం యొక్క  ప్రపత్ా క్షత్ 

మరియు అభివా కి.ా మాథ్యా  ఈ విధ్ంగా 

ప్పరొక నిా డు: "అయితే మనుషా కుమారుడు త్న 

మహమతో, మరియు అత్న్నతో పాటు 

దేవదూత్లందరూ వచిు నపుు డు, అత్ను త్న 

మహమ సింహాసనంపై కూరుు ంట్లడు [రత్ంలో 

అందుకునిా డు] మరియు అత్న్న ముందు అన్ని  

దేశాలు సమీక్రించబడత్యయి" (అనగా, తీరుు  

కోసం) – దుషుటలు "న్నత్ా  శిక్షలోకి వెళ్లిో త్యరు: కానీ 

నీతిమంతులు న్నత్ా  జీవిత్ంలోకి వెళ్త్యరు" (25:31-

32, 46) - "న్నత్ా  జీవిత్ం" అనేద సవ ర్ గపు దశలో 

నీతిమంతుల అనుభవం. ర్థజ్ా ం, మరియు అగి  

సర్సుస లో చెడవా్యరికి "శాశవ త్మైన శిక్ష". 

 

ప్రీసాు త్న మర్ణం, పునరుత్యథనం మరియు 

ఆరోహణం త్ర్థవ త్ పర్లోకాన్నకి చేరుకోగానే 

ర్థజాా న్ని  సీవ క్రి్ాడన్న ఇపు టికే రమన్నంచిన 



Sabbath day to the first day of the week. It is one thing to 

make laws regulating the conduct of citizens on the first 

day of the week, and another thing to appoint the first day 

of the week as a day of worship. Again, they claim that the 

Council of Laodicea, which met A.D. 363, confirmed the 

first day of the week as the Lord's day. It should be 

remembered that the first day of the week was already 

observed from the earliest days of the church of our Lord 

down to that time by all Christians. 

The speaker knew that from this platform it had been 

preached that the pope of the Catholic Church changed the 

Sabbath day from the seventh to the first day of the week; 

hence, he called on the highest authority in the Catholic 

Church in Nashville, Tennessee, to give the teachings of 

the Catholic Church on this matter. He asked this question: 

"Do Catholics teach that the pope of Rome changed the 

seventh day Sabbath to the first day of the week?" The 

answer came with an emphatic "No"! "They do not make 

such a claim; they never have made such a claim." The 

priest was then asked: "Will you put that statement in 

writing?" He then wrote the following letter, dated 

December 14, 1944. 

"Doctor H. Leo Boles 
Dear Sir: 

"In answer to your query, Who changed the Sabbath to Sunday? 
I wish to say that, according to the best evidence, it was the 
apostles themselves in order to commemorate the resurrection of 
Christ. The practice of meeting together on, the first day of the 
week for the celebration of the Lord's Supper and the designation 
of that day as the Lord's day is indicated by St. Paul, Acts 20: 7 
and 1 Corinthians16: 2, and by St. John, Rev. 1: 10. 

"In the 'Didache or the Teaching of the Twelve Apostles,' dating 
from the year A.D. 100 (that's back there just a few, maybe a 
few, years after John died), the command is given: 'On the Lord's 
day come together and break bread and give thanks, after 
confessing your sins, that your sacrifice may be pure. (Chapter 
14.) 

"St. Ignatius, martyr (year 107), speaks of Christians as 'no longer 
observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's 
day on which also Our Life rose again." (Ad Magnes IX.) In his 
Epistle to Barnabas, chapter XV, he says: "Wherefore also we 
keep the eighth day (i.e., the first of the week) with joyfulness, 
the day also on which Jesus rose again from the dead." 

"St. Justin (year 165) is the first Christian writer to call the day 
Sunday in the celebrated passage in which he describes in detail 
the worship offered to God on that day by the early Christians-
i.e., the offering up of the body and blood of Christ with the 
accompanying prayers, preaching, and reading of the Old and 
New Testaments. (Apol. 65.) 

"Thus, it is clear from the most ancient and authentic testimonies 
we have that the practice of celebrating the Lord's Supper on 
Sunday originated with the apostles, and, therefore, it was in 
accordance with the will of Christ who gave them the power to 

ఇత్ర్ ప్రరంథాలు సూచిసాునిా యి, అత్న్నకి వ్యగాునం 

చేయబడినటిుగా "పర్లోక్ంలో మరియు భూమిపై 

సర్థవ ధకార్థలు" లభి్ాయి (మత్యాి 28: 19), 

మరియు అత్న్న ఆరోహణ త్ర్థవ త్ పెంతెకోసట నాడు 

ఇపు టికే ్ధంచినటిు సూచించబడింద. దీనర్థం, 

ఆ త్ర్థవ త్ ర్థజాా న్నకి సంబంధంచిన ఏవైనా 

ప్రప్ావనలు (అపసలాుల కారా్ ములు 14:23; 2 

తిమోతి 4:1, 18; మరియు 2 ప్పతురు 1:11, ఇదవర్కే 

ప్రప్ావించబడినటిుగా) భూమిపై కాదు. అత్న్న 

మొదటి మరియు రండవ ర్థక్డల మధా్ , కానీ 

ర్థబోయే ప్రపపంచంలో పర్లోక్ మహమలో దాన్న 

శాశవ త్మైన కన్గంపుగా - ఎపుు డు మరియు 

ఎక్క డ "దేవున్న ప్రపజ్లకు విప్రశాంతి ఉంటుంద" 

హెప్రీయులు 4:8) - ఏడవ రోజు సబాా త్ దావ ర్థ 

సూచించబడింద మాంసం ప్రపకార్ం ఇప్రజాయెల, 

తుది పరిశీలనలు 
 

1. ప్రీసాు మరియు అత్న్న మర్ణం వర్కు సబాా త్ 

(సువ్యర్లాు). 

 

ప్రీసాు భూమిపై జీవించి మర్ణ్ణంచాడుమోషే యొక్క  

పాత్ ఒడంబడిక్ చటటం ప్రపకార్ం, మరియు అత్ను 

మరియు అత్న్న శిషుా లు ఏడవ రోజు, డికాలాగ్ 

యొక్క  సబాా త్్ను పాటించారు, అయితే కని్న ్రిు 

అత్ను మరియు వ్యరు దాన్న ఉదేుశించిన పరిమితుల 

యొక్క  ్ంప్రపదాయ యూదుల వివర్ణలను 

ఉలంిఘంచారు -- అత్ను దైవంగా ఉనిా డు అలాగే 

మానవుడు, మరియు దాన్న యొక్క  దైవిక్ ఉదేుశాని్న  

తెలుసుకున్న, త్నను త్యను "విప్రశాంతి దనాన్నకి 

ప్రపభువు"గా ప్రపక్టించ్చకునిా డు (మారుక  2:28; 

లూకా 6:5). 

 

కానీ ఇపు టికే డాకాు మెంట్ చేయబడింద, అత్న్న 

మర్ణంతో పాత్ ఒడంబడిక్ చటటం ర్దుు 

చేయబడింద మరియు అత్న్న చిందంచిన ర్క్ంా కత్ ా

ఒడంబడిక్ యొక్క  ర్క్ంా, ఇద పాత్ ఒడంబడిక్ 

యొక్క  డికాలాగ్్లోన్న ఇత్ర్ తొమిమ ద 

క్మాండ్్మెంట్్లలో చేసినటిుగా సబాా త్ ఆదేశాని్న  

చేర్ు లేదు, ఇద ఇపు టికే ఉని  కార్ణాల వల ి

గురింాచబడింద. వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున 

సంభవించిన అత్న్న పునరుత్యథనం త్ర్థవ త్, ఆ 

రోజును ప్రపదరిశ ంచడం ప్రపార్ంభమవుతుంద. 

 



make such accidental changes of time and manner of religious 
observance. They, of course, were not empowered to change the 
natural law obliging all men to devote a certain time exclusively 
to the worship of God which is the essential duty enjoined by the 

third commandment, but the time and details of its observance 
were subject to change. Certainly the practice would not have 
originated with the apostles and become universal throughout the 
Christian world if our Lord had not willed it. The fact that a small 
group of Christians (speaking of the Adventists), originating 
eighteen hundred years after the apostles, choose to worship on 
the seventh day is insignificant when compared to universal 
practice and ancient traditions in favor of Sunday."I hope this is 
a satisfactory answer to your question. 

Very sincerely yours, 
"RT. Rev. MSGR. A. A. SIFNER, V.G." 

It is fair to the Catholics to say that they do not claim that 

the pope of Rome changed the Sabbath to the first day of 

the week. Any literature that anyone may have from the 

Seventh-Day Adventists making the charge that the pope 

changed the Sabbath is false; if any of you have such 

literature, you may write on it, "This is not true." 

THE LORD'S SUPPER 

Jesus commanded his disciples to eat the Lord's Supper. 

(Matthew 26:26; Luke 22:19; 1 Corinthians 11:24-25.) The 

Lord commanded his people to assemble. "Not forsaking 

the assembling of yourselves together, as the manner of 

some is." (Hebrews 10:25.) Never mind what the other part 

of this verse may mean, we do have the simple and clear 

teaching that Christians were not to forsake the assembling 

of themselves together. They are also commanded to eat 

the Lord's Supper; they must assemble in order to eat the 

supper together. They ate the supper when they assembled. 

(1 Corinthians 11:20-33.) Paul here says: "When therefore 

ye assemble yourselves together, it is not possible to eat the 

Lord's supper." Hence, then, they ate the supper when they 

assembled. Now they are commanded to eat it, and they are 

commanded to assemble; and we find that they ate the 

supper when they assembled. Why are they eating it? In 

commemoration of the Lord's death and suffering till he 

comes. Hence, then there is implied here his resurrection; 

he could not come again the second time if he were not 

alive, if he had not been raised from the dead. Hence, the 

Lord's Supper by its implication then is eaten on the first 

day of the week as a memorial institution of the Lord's 

death and second coming. This is clear enough. However, 

Christians came together for the purpose of eating the 

Lord's Supper. (1 Corinthians 11:33.) But they came 

together to break bread or eat the Lord's Supper on the first 

day of the week. The resurrection of the Lord on the first 

day of the week, the descent of the Holy Spirit on the first 

day of the week, and the eating of the Lord's Supper on the 

first day-all emphasize that this is the Lord's day. We have 

learned that the Holy Spirit came on the first day of the 

week, that the church was organized or began its operation 

2. అత్న్న పునరుత్యథనం త్ర్థవ త్ ఫీచర్ చేయబడిన 

వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజు (ప్రపక్టన దావ ర్థ సువ్యర్లాు). 

 

పునరుత్యథనం ఆదవ్యర్ం నాడు, లేచిన ప్రీసాు మేరీ 

మారలా్కన్, స్టసీలా సమూహం, అపసలాుడైన ప్పతురు, 

ఇదురు శిషుా లు ఎమామ స్కు వెళి్ల మార్గంలో 

క్న్నపంచారు మరియు ఆ ్యంప్రత్ం థామస మినహా 

అత్న్న అపసలాులందరిీ క్న్నపంచారు, ఆ 

సమయంలో ఇత్రులకు హాజ్రుకాలేదు, కానీ అక్క డ 

ఉనాి రు. ఒక్ వ్యర్ం త్రువ్యత్, యేసు త్న త్దుపరి 

ప్రపదర్శ నను నమోదు చేసినపుు డు. 

 

పెంతెకసాు రోజు, జాన్ బాపటసట మరియు యేసు 

"చేతిలో" బోధంచిన ర్థజ్ా ం వచిు నపుు డు, వ్యర్ంలోన్న 

మొదటి రోజు - ప క్  వ్యర్ంలోన్న సబాా త్ త్ర్థవ త్ 

యాభై రోజుల త్ర్థవ త్ (లేవీయకాండము 23:15-16). 

మరియు దాన్నన్న అనుసరించి, దాదాపు మూడు వేల 

మంద బాపటజ్ం పంద ప్రీసాు శిషాు ల సంఖా్ కు 

చేర్ు బడినపుు డు, "వ్యరు అపసలాుల బోధ్నలో 

మరియు సహవ్యసంలో, రొెటలు విర్గొటటడంలో 

మరియు ప్రపార్ థనలలో ్సిథర్ంగా కన్గారు" 

(అపసలాుల కారా్ ములు 2:42) - "ద. రొెట విర్రడం" 

అనేద సు షటంగా "ప్రపభువు ర్థప్రతి భోజ్నం" (1 

కరింథీయులు 11:20), ప్రీసాు త్న మర్ణాన్నకి ముందు 

ర్థప్రతి ప్రపార్ంభించాడు (మత్యాి 26:26-28; మారుక  

14:22-24; లూకా 22)లో పాలొగనడాని్న  సూచిసాుంద. :19-

20; 1 కరింథీయులు 11:23-25). 

 

చట్లటలు 20:6-7లో, పౌలు మరియు అత్న్న బృందం 

ఏడు రోజుల ప్రకిత్ం ప్రతోయస్కు వచిు  "వ్యర్ం మొదటి 

రోజు వర్కు, మేము రొెటలు విర్చడాన్నకి 

గుమిగూడినపుు డు, [మరియు] పౌలు వ్యరితో 

[శిషుా లతో] ప్రపసంగంచాడు. ప్రతోవ్యస], రేపు 

బయలుదేర్థలనుకుంటునాి రు" - ఇద వ్యర్ంలోన్న 

మొదటి రోజున "రొెటలు విర్గొగటటడాన్నకి" లేదా ప్రపభువు 

ర్థప్రతి భోజ్నంలో పాలొగనడాన్నకి వ్యర్థన్నకక్్రి క్లిస్వ 

పదతాిన్న సూచిసాుంద. 

 

1 కరింథీయులు 16:1-4లో, అపసలాుడైన పౌలు 

యెరూషలేములో న్నరుప్పద పరిశుదాుల కోసం స్వక్ర్ణ 

కోసం, రలతీయలోన్న చరిు లకు ఇచిు నటిుగా, 

కరింథులోన్న పరిశుదాులకు ఆదేశాలు ఇసాునిా డు: 



on the first day of the week, that Christians met to eat the 

Lord's Supper on the first day of the week, and that John 

was in the Spirit on the Lord's day, all of which teach us 

that the first day of the week is the Lord's day. 

God's people today assemble to eat the Lord's Supper on 

the first day of the week. The Sabbath of the law was an 

entirely different day and was kept for an entirely different 

purpose. There is as much difference in the purpose of 

Christians meeting on the Lord's day and the Jews resting 

on the Sabbath day as there is between day and night, 

Christ and Satan. The Lord's day does not take the place of 

the Jewish Sabbath; the Sabbath was taken out of the way 

when the Old Covenant was fulfilled; a new day, the first 

day of the week, was given for Christians under the new 

covenant. The eating of the Lord's Supper on the first day 

of the week is the only thing that distinguishes the first day 

of the week from any other day. We may sing the praises 

of God on the first day of the week, but we may sing his 

praises any day and every day. We read the Bible on the 

first day of the week, but we may and should read the Bible 

every day. We pray on the first day of the week, but we 

may pray and should pray every day. We may give of our 

means on the first day of the week, but we may give as we 

have opportunity and as there is a need on any day. Hence, 

the eating of the Lord's Supper on the first day of the week 

is the only thing that differentiates this day from any other 

day. Upon this day and this day only may we eat the Lord's 

Supper. 

There is just one thing further with respect to the first day 

of the week. God has arranged it so that his people can meet 

on the first day of the week. Man may change the calendar; 

he may construct a calendar with only six days to the week; 

Russia did this and lived for a quarter of a century on the 

six-day week schedule. Other nations have done the same. 

How would a Seventh-Day Adventist worship on the 

seventh day of the week when there are only six days in the 

week? God has fixed it so that man cannot construct a 

calendar of days in the week but that there will be "a first 

day of the week." Hence, he has fixed it so that his people-

it matters not how many changes may take place-may meet 

on the first day of the week. If man should construct a 

schedule of only five days in the week, Christians would 

meet on the first day of the week for worship. Seventh-Day 

Adventists could not meet for worship, since the week does 

not have seven days. This shows the wisdom of God in the 

arrangement of the first day of the week, the Lord's day, as 

the special day for worship. (Speech Delivered by H. Leo Boles, 

December 21, 1944, in the War Memorial Building, Nashville, 

Tennessee) 

 

 

 

 

"వ్యర్ం మొదటి రోజున [అక్షర్థలా, 'ప్రపతి వ్యర్ం'] మీలో 

ప్రపతి ఒక్క రు అత్న్న దర గర్ ఉంచ్చకోన్నవవ ండి [బహుశా 

మరింత్ ఖ్చిు త్ంగా, ఖ్జానాలో పెటటండి, అద ప్రపతేా క్ 

న్నధలో ఉంద], అత్ను అభివృద ాచెందరలడు, నేను 

వచిు నపుు డు ఎటువంటి స్వక్ర్ణలు జ్ర్రవు" లేదా 

"మీ అనుప్రరహాని్న  జెరూసలేంకు" పంపండి - స్టకైసవా 

ఆర్థధ్న కోసం ఆ రోజు ప్రక్మం త్పు కుండా క్లిసి 

ర్థవడం వల,ి అత్న్న ర్థక్కు ముందు వ్యర్ంలోన్న ప్రపతి 

మొదటి రోజున వ్యరి విర్థళ్లలు అందంచబడత్యయి. 

(ముఖా్ ంగా 1 కరింథీయులు 16:2 ప్రప్ావనతో 

మాక్్నైట్, అోస్కటలిక్ల ఎపసటలస , మరియు మెక్్గారేవ  

మరియు పెండిలటన్, థెసస లోన్నయనిు, కరింథియనిు, 

రలతీయులు మరియు రోమనిు చూడండి.) 

 

ప్రపక్టన 1:9 లో, AD 96లో ప్రవ్యయబడి ఉండవచ్చు , 

అపసలాుడైన జాన్ "ప్రపభువు రోజున ఆత్మ లో 

ఉనిా డన్న" (టే కురియాకే హెమెర్థ) పతోమ స దీవ పంలో 

ప్రపవ్యస సమయంలో త్న మొదటి దర్శ నం గురించి 

మాటి్లడాడు, ప్రపార్ంభ స్టకైసవాులు మొదటి రోజును 

సూచిసాుని టిు అర్థం చేసుకునాి రు. వ్యర్ంలోన్న, 

"ఎన్నమిదవ రోజు" అన్న కూడా పలు్ారు - యూదుల 

సబాా త్ త్ర్థవ త్ రోజు, ఏడవ రోజు. వ్యరికి ఇద ప్రీసాు 

పునరుత్యథనం ్జాఞ పకార్ థం ఒక్ రోజు, "ప్రపభువు ర్థప్రతి" ప్రీసాు 

మర్ణ ్జాఞ పకార్ థం విందు; మరియు వ్యరు "లార్ాస  డే" 

నాడు "లార్ాస  సపు ర్"న్న రమన్నంచడాన్నకి 

సమావేశమయాా రు - వ్యరి "ప్రపభువు" ప్రీసాు, మరియు 

ఆయన మాప్రత్మే. 

 

అద విశిషట స్టకైసవాులను 

(ఎ) మత్పర్ంగా మాటి్లడే యూదుల నుండి, వ్యర్పు 

ఆర్థధ్న సమావేశ దనం శన్నవ్యర్ం, వ్యరి విప్రశాంతి 

దనం, ఒక్వైపు, 

 

(బి) మరోవైపు, ఈజిపట మరియు ఆసియా మైనర్్లలోన్న 

అనా మత్సుథల నుండి, ఈ నెల మొదటి రోజున, 

రోమన్ చప్రక్వరి ా సీజ్ర్ గౌర్వ్యర్థం, వ్యరు దైవంగా 

ఆర్థధంచే, వ్యరిన్న న్నయమిసాూ, ఇదే విధ్మైన 

పదబంధాన్ని  క్లిగ ఉనాి రు. సెబాస్వట అనే ప్రీకు 

పదం, ప్రీసాు స్టకైసవాులు బదులుగా ఉపయోగంచే 

కురియాకే యొక్క  చిహి ం. (ఇంటప్రరు టర్స  డిక్షనరీ 

ఆఫ్ ద బైబిల, వ్యలూా ం. KQ, p.152 చూడండి). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

సెబాసటసెబాస నుండి సబాస్కటస యొక్క  వంశావళ్ల, 

అంటే గౌర్వప్రపదమైన విసమ యం, మరియు సెబాజోమై, 

పూజించడాన్నకి మరియు సెబా మ్ , ఆర్థధ్న వసాువు. 

కాబటిట, తుద విేషిణలో మరియు ప్రపతేా క్ ఉపయోరంలో, 

వరుసగా ప్రీసాు మరియు సీజ్ర్్లకు వరింాచే రండు 

పదాలు సమానమైనవి. మరియు ప్రీసాును ప్రపభువుగా 

విశవ సించిన వ్యరు సీజ్ర్్న్న గురింాచలేక్ోయారు, దీన్న 

ఫలిత్ంగా స్టకైసవాులు తీప్రవమైన హంసకు గుర్వుత్యరు - 

జాన్ పాట్మమ స దీవ పాన్నకి బహషక రించబడిన 

సమయంలో వ్యరు ఆసియా మైనర్్లో బాధ్పడటం 

ప్రపార్ంభించారు, అక్క డ అత్ను ప్రవ్య్డు. ఆసియాలోన్న 

రోమన్ ప్రపావిన్స ్లో (ఆసియా మైనర్ యొక్క  పశిు మ 

భారంలో, ఇపుు డు టరీక లో) ఏడు చరిు ల త్క్షణ సవర్ణ 

మరియు ప్రోత్యస హం కోసం ప్రీసాు ఆదేశాను్ర్ం బుక్ 

ఆఫ్ రివిలేషన్. 

 

రండవ స్టకైసవా శత్యబుపు దశాబాు ల నుండి వచిు న 

ఉలేఖి్నాల ప్రకింద ్ర్థంశాలు "వ్యర్ంలో మొదటి రోజు" 

కోసం "లార్ాస  డే"న్న ఉపయోగంచడాన్ని  ప్రపదరిశ ్ాయి, 

ప్రీసాు మృతులలో నుండి పునరుత్యథనం చేయబడిన రోజు 

మరియు ప్రపార్ంభ స్టకైసవాుల వ్యర్పు సమావేశ దనం - 

బదులుగా "ప్రపభువు దనము" (1 కరింథీయులు 5:5; 2 

కరింథీయులు 1:14; 1 థెసస లొనీక్యులు 5:2; 2 ప్పతురు 

34:10), ప్రపభువైన యేసుప్రీసాు భూమిపై కాలము చివరిలో 

తిరిగ వచిు నపుు డు మానవజాతి యొక్క  ్ర్వ ప్రతిక్ 

పునరుత్యథనం మరియు తీరుు , మన కాలంలోన్న కందరు 

ప్పరొక నిా రు. 

 

డిడాచే: "... ప్రపభువు యొక్క  ప్రపతి ప్రపభువు రోజున క్లిసి 

ర్ండి, రొెటలు తినండి మరియు క్ృత్జ్ఞత్లు చెపు ండి" 

(14:1) - మొదటి శత్యబుం చివరిలో లేదా ప్రీ.శ. 

 

రమన్నక్: ద ఇంటర్్ప్రపెటర్స  డిక్షనరీ ఆఫ్ ద బైబిల, 

వ్యలూా ం. KQ, p. 152, ఈ విధ్ంగా చెబుతుంద, మాకు, 

ఆసకికా్ర్మైన పదాలు "లార్ాస  డేలో ఆర్థధ్న కోసం 

సమావేశం - అత్న్న ప్రపతేా క్ రోజు" అన్న అర్థం. 

సబాా త్్కి విరుదంాగా." ఆ వివర్ణ ప్రకింద పరిశీలనల 

దావ ర్థ న్నరా్థరించబడింద: 

 



ప్రపక్టన 1:9లోన్న "ద లార్ాస  డే" అనే పదం హ కురియాకే 

హెమెర్థ అయినపు టిీ, రోజు అనే పదాన్ని  

వదలివేయడం ్ధార్ణమైంద, సందర్భ ం నుండి 

అర్థం చేసుకోవడాన్నకి వదలివేయడం, "లార్ాస " అనే 

విేషణం వ్యసవా్యన్నకి నామవ్యచక్ంగా 

ఉపయోగంచబడుతోంద. "ఆదవ్యర్ం" లేదా "వ్యర్ంలో 

మొదటి రోజు." దడాచే నుండి పై ఉలేఖి్నంలో ఇద 

ఉంద. "అందువలన ఆధున్నక్ ప్రీకులో ఆదవ్యర్ం లేదా 

వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజు అనే పదం కురియాకే. ఈ 

వ్యడుక్ ప్రపార్ంభ తేదీలో బాగా ్సిథర్పడింద, ఎందుక్ంటే 

ఆదవ్యర్థన్నకి ప్రకిసిటయన్ లాటిన్ పదం డొమిన్నకా, ప్రీకు 

యొక్క  ఖ్చిు త్మైన అనువ్యదం 'లార్ాస '. ఆధున్నక్ 

శృంగార్ భాషలలో ఆదవ్యర్ం అనే పదం ఈ వ్యడుక్ 

నుండి వచిు ంద - డొమిన్నకా (ఇట్లలియన్), డొమింగో 

( ు్ న్నష్), మరియు డిమాంచె (ప్రఫెంచ్)." (ఎవెరట్ 

ఫెరూగ సన్, ఎరీ ిప్రకి్సిటయన్స  సీు క్, ప్పజి.71.) 

 

ఇగేి షయస: " ... ఇక్పై సబాా తును పాటించడం లేదు 

కానీ ప్రపభువు దనం ప్రపకార్ం జీవి్ాము, అందులో మన 

జీవిత్ం కూడా అత్న్న దావ ర్థ ఉదభ వించింద ..." 

(మెీి షయనిు 9) - 110 AD 

బరి్థ బాస: "అందుకే మేము [స్టకైసవాులు] ఎన్నమిదవ 

రోజును ఆనందంతో జ్రుపుకుంట్లము, ఆ రోజున యేసు 

మృతులలో నుండి లేచి సవ ర్థగన్నకి ఆరోహణమయాా డు" 

(15:8f) - సుమారు 130 AD 

 

రమన్నక్: అపసలాుల కారా్ ములు 1:3లోన్న 40 రోజులు 

పునరుత్యథనం మరియు ఆరోహణ దనాలు మాప్రత్మే 

కాకుండా ఉంటే, అత్న్న ఆరోహణ కూడా వ్యర్ంలోన్న అదే 

రోజున అత్న్న పునరుత్యథనం - "ఎన్నమిదవ" (= "మొదటి"), 

బరి్ బాస నుండి కటేషన్్లో సూచించబడింద. 

 

3. పెంతెకోసాు త్ర్థవ త్ స్టకైసవాులు మరియు 

సబాా త్(దావ ర్థ పన్నచేసాుంద 

ఉపదేశాలు). 

 

స్టకైసవాులు వ్యరి సవ ంత్ విలక్షణమైన ఆర్థధ్న కోసం 

వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజును వ్యరి ్ధార్ణ సమావేశ 

దనంగా పాటించగా, యూదు స్టకైసవాులు ్ధార్ణంగా 

ఇపు టిీ యూదులుగానే జీవించారు, ఏ అంశాలలో 



అయినా {ఇద} స్టకైసవా సూప్రత్యలకు విరుదంాగా లేదు. 

అలాగే, అపసలాుడైన పౌలు; అటువంటి అంశాలలో 

అత్ను ఏ వా కాులలో ఉనాి  - వ్యరి ఆచార్థలు లేదా 

సంసక ృతికి అనుగుణంగా ఉంట్లడు 

(ఎ) యూదులు లేదా యూదు మత్మారిు డి చేసినవ్యరు, 

మోషే ధ్ర్మ శాస్ట్ాని్న  అనుసరించి జీవించారు, వ్యరు 

ప్రీసాు కర్కు వ్యరిన్న పందరలరు; 

(బి) యూదులు కాన్నవ్యరు, ఆ చటటం లేన్నవ్యరు (ప్రీసాుకు 

త్యను చ్టటం లేకుండా ఉండక్ోయినా), అత్ను 

వ్యరిన్న కూడా ప్రీసాు కోసం పందరలడు. 

(సి) అత్ను "బలహీనులు" అన్న పలిచాడు, అత్ను 

కూడా వ్యటిన్న పందరలడు (1 కరింథీయులు 9:19-

23). 

 

ఉదాహర్ణకు, సంఖా్య కాండము 6:1-21 (చట్లటలు 18:8; 

21:17-26 చూడండి). అత్ను తిమోతి, సరం యూదుడు, 

అత్న్నన్న యూదు మరియు అనా జ్నుల సమాజ్ంలో 

ఆమోదయోరా ంగా చేయడాన్నకి సుని తి చే్డు 

(చట్లటలు 16:1-3). అయితే యూదుల వర్గం 

అనా జ్నులపై సునీ ా చేయించాలన్న 

ప్రపయతిి సాుని పుు డు సువ్యర్తాో ర్థజీ పడకుండా 

ఉండేందుకు యూదుడు కాన్న టైటస్కు సుని తి 

చేయడాన్నకి న్నర్థక్రించాడు (రలతీయులు 2:1-5; cf. 

చట్లటలు 15:1-31). అయినపు టిీ, యూదు స్టకైసవాులకు 

ఆచార్ం ప్రపకార్ం వ్యరి పలలికు సుని తి చేయకూడదన్న 

అత్ను బోధంచలేదు (అపసలాుల కారా్ ములు 21:17-

26, ఇదవర్కే ఉదహరించినటిు) - కానీ "ప్రీసాు యేసులో 

సుని తి లేదా సుని తి దేన్నీ ఉపయోరపడదు, కానీ 

విశావ సం" అన్న బోధంచాడు. [ప్రీ్సాులో] ప్రప్పమ దావ ర్థ పన్న 

చేయడం" (రలతీయులు 5:6) - అత్ను విసృాత్ంగా ఈ 

సూప్రత్యన్ని  అనవ యించాడు, "కాబటిట మాం్హార్ం లేదా 

పానీయాల విషయంలో ఎవరూ మిమమ లిి  తీరుు  

తీర్ు కూడదు. 

 

సువ్యర్ ామొదట యూదులకు, త్రువ్యత్ అనా జ్నులకు 

బోధంచబడింద (రోమా 1:16). మరియు యూదులకు 

ఇద మొదట యెరూషలేములో, దేవ్యలయంలో, 

అపసలాుల దావ ర్థ మాప్రత్మే కాకుండా, ఇత్రుల దావ ర్థ 

నరర్ంలోన్న సమాజ్ మందర్థలలో కూడా 

బోధంచబడింద. "లిబరట టన్స , మరియు సైరేటియనిు, 

మరియు అలెగెాంప్రడియనిు, మరియు సిలిసియా 

మరియు ఆసియా వ్యరి" (పాలసీనాా వెలుపల ఉని  



యూదుల ప్రపార్ థనా మందర్ం) యొక్క  సినాగోగ్్లో ్సీటఫెన్ 

అత్న్నతో వివ్యదాసు దమైనద, త్రువ్యతి దాన్నకి ఒక్ 

ముఖా్ మైన ఉదాహర్ణ. కానీ "అత్ను మాటి్లడిన 

్జాఞనాని్న  మరియు ఆత్మ ను త్టుటకోలేక్ోయాడు." 

అయినపు టిీ వ్యరు అత్న్ని  "కౌన్నస ల" (సనెపె్రడిన్) లోకి 

తీసుకుర్థవడంలో విజ్యం ్ధంచారు మరియు 

మొదటి స్టకైసవా అమర్వీరుడుగా ర్థళ్తిో కటిట 

చంపబడాారు. ట్లర్స స్కు చెందన సౌలు, ఆ త్ర్థవ త్ 

మత్ం మారి అపసలాుడైన పౌలుగా మార్థడు, ఆ 

సమాజ్మందర్థన్నకి చెందనవ్యడు, ఎందుక్ంటే అత్ను 

కిలికియ దేశసుథడు మరియు ర్థళ్తిో కటేటవ్యరి బటటలు 

పటుటకునిా డు. (చట్లటలు 6:8 - 8:1; 22:3-21 చూడండి). 

 

పౌలు అనా జ్నులకు అపసలాుడైన త్ర్థవ త్, యూదుల 

ప్రపార్ థనా మందర్ం ఉని  నరర్ంలో ఉని పుు డు, అత్ను 

మొదట దాన్నకి వెళ్లళ వ్యడు (యూదులతోపాటు 

అనా జ్నులందరిీ ప్రీసాు సువ్యర్నాు వినడాన్నకి మరియు 

పాటించే అవకాశం దేవున్న చిత్ంా. మరియు ఆ విధ్ంగా 

స్టకైసవాులుగా మార్త్యరు, మరియు అనాు లు 

్ధార్ణంగా యూదుల ప్రపార్ థనా మందర్ స్వవలకు 

హాజ్ర్యేా  దైవభకాుల దావ ర్థ చేరుకుంట్లరు - 

పసిడియాలోన్న ఆంటియోక్ (చట్లటలు 13:13-51), 

ఇకోన్నయమ్స్లో (14:1-7), థెసస లొనీక్లో (17) :1-9), 

బ్జరియాలో (17:10-14), కరింథులో (18:1-17), ఎఫెసస్లో, 

అత్ను తిరిగ వచేు  వర్కు త్న సహాయకులైన అకిలిా 

మరియు ప్రపసిక లిాలను విడిచిపెట్లటడు (అపసలాుల 

కారా్ ములు 18:18-19: 20) కన్ని  సందర్థభ లిో, స్టకైసవాులు 

యూదుల ప్రపార్ థనా మందర్ స్వవలకు 

అనుమతించినంత్ కాలం హాజ్ర్వుతూ ఉంట్లరు, 

అయితే వ్యరి సవ ంత్ ప్రపభువు దనం స్వవల కోసం 

కంత్మంద సభుా ల ఇంటిలో సమావేశమయాే  

అవకాశం ఉంద (cf. చట్లటలు 18:7; రోమనిు 16:5; 1 

కరింథీయులు 16:9 మరియు ఫిలేమోను 1-2), 

 

కాబటిట, గురింాచబడిన దాన్నలో ఇమిడి ఉని  సూప్రత్యల 

ప్రపకార్ం, ఒక్ వా కిగాా ఒక్ యూదు స్టకైసవాుడు వ్యర్ంలోన్న 

మొదటి రోజును "ప్రపభువు దనం"గా మాప్రత్మే 

పాటించాలన్న కోరుకుంటే, అద విప్రశాంతి దనంగా 

ఉండవలసిన అవసర్ం లేదు. మోషే, మరియు ఆ 

కోణంలో "ప్రపతిరోజు" "ఒకేలా గౌర్వించబడవచ్చు ", కానీ 

"ఏడవ రోజును విప్రశాంతి మరియు ఆర్థధ్న దనంగా 

పాటించడాన్ని  కన్గంచడాన్నకి న్నరా్ ంధంచబడాాడు, 

అత్ను అలా చేయడాన్ని  న్నషేధంచకూడదు, 

అయినపు టిీ అత్ను ప్రపయతిి ంచకూడదు. 

ఇత్రులపై దాన్న ఆచార్థన్ని  క్టటబ్జటటడాన్నకి - 



మాం్హార్థన్నకి సంబంధంచి అదే విషయం రివర్స ్లో 

న్నజ్ం, అనా జ్నులైన స్టకైసవాులు మన్స క్షికి ఎటువంటి 

అభా ంత్ర్ం లేకుండా తినవచ్చు , యూదు స్టకైసవాులు 

త్నకు అవసర్ం లేక్ోయినా వ్యరికి వా తిరేక్ంగా 

చిత్శాుద ాఉండవచ్చు  (రోమనిు 14:1-23 ) – ఏ సూప్రత్ం 

అయితే, ఐచిఛ క్ విషయాలకు మాప్రత్మే వరిసాాుంద – 

అనుమతించబడిన వ్యటికి మాప్రత్మే,కానీ 

ఆజాఞ పంచలేదు లేదా న్నషేధంచబడలేదు. 

 

మరోవైపు, అనా  స్టకైసవాులు త్మను త్యము 

బాన్నసత్వ ంలోకి తీసుకుర్థవడాన్నకి 

అనుమతించినటయిితే (అంటే, ప్రీసాు యూదులను 

కూడా విడిపంచాడు) ("విప్రశాంతి దనం" ఆచార్ంతో సహా, 

కలొసస యులు 2:16), అద అపసలాుడైన పౌలు వ్యరి 

ర్క్షణ గురించి ఆందోళ్న చెందడాన్నకి కార్ణం - చాలా 

త్కుక వ విశావ సం (రలతీయులు 4:8-10; 5:1-8 చూడండి, 

చాలా ముందు కూడా వివరించబడింద). బాటమ్స లైన్: 

"స్వవ చఛ  కోసం ప్రీసాు [అటువంటి విషయంలో] 

మమమ లిి  విడిపంచాడు: అందుచేత్ వేరంగా 

న్నలబడండి మరియు మళ్ళ ిబాన్నసత్వ ం యొక్క  కాడిలో 

చికుక కోక్ండి" (రలతీయులు 5:1). 

 

అందువల,ి స్టకైసవాులు ప్రపతిరోజూ వా కిరాత్ ఆర్థధ్నలను 

క్లిగ ఉండాలి మరియు ఏ సమయంలోనైనా లేదా 

వివిధ్ సమయాలిో లేదా ప్రపతిరోజూ ఎకుక వ కాలం పాటు 

ఆర్థధ్న మరియు పునరుదరా్ణ కోసం సమావేశమై 

ఉండవచ్చు , అయితే, ్ధా్ మయేా  మరియు 

అనుకూలమైనదగా అన్నపంచవచ్చు , వ్యర్ంలో మొదటి 

రోజు మాప్రత్మే ప్రపదరిశ ంచబడుతుంద. వ్యరి కోసం కత్ ా

న్నబంధ్న ప్రరంథాలలో ్ధార్ణ మరియు ్ధార్ణ 

సమావేశాల రోజుగా, "లార్ాస  డే"గా పాటి్ారు, "ప్రపభువు 

ర్థప్రతి భోజ్నం" వ్యరి ఆర్థధ్న యొక్క  ప్రపతాే క్ మరియు 

అదనపు లక్షణం.  

దేవున్న సబాా త్ నుండి సీవ క్రించబడింద, లేఖ్నాలను ోధంచడం. 

సెసిల ఎన్. రైట్ 

లార్డ్స్  డే వారంలో మొదటి రోజు 
 

 

.... "ద లార్ాస  డే లేదా ద ఫసట డే ఆఫ్ ద వీక్" అనే థీమ్స్ను 

ఈ సందర్భ ంగా చర్ు కు ప్రపక్టించారు. పాత్ 

ఒడంబడిక్ను తొలగంచినపుు డు సబాా త్ రోజు దైవిక్ 

అధకార్ం దావ ర్థ న్నలిపవేయబడినందున, మోషే చటటం 



ప్రపకార్ం ఒక్ ప్రపతేా క్ ఆర్థధ్న ఆగోయింద కాబటిట, 

మరియు మనం కత్ ా ఒడంబడిక్ ప్రకింద 

జీవిసాుని ందున, మంచి వ్యగాునాలపై బాగా 

్సిథర్పడినందున, ప్రపశి  త్లెతాుతుంద: "స్టకైసవా ఆర్థధ్న 

కోసం కత్ ా ఒడంబడిక్లో ప్రపతేా క్మైన ఆర్థధ్న దనం 

ఉందా?" ఇద స్టకైసవా సబాా త్ కాదు. కత్ ాఒడంబడిక్లో 

సబాా త్ రోజు స్టకైసవాులకు ప్రపతాే క్ ఆర్థధ్న దనంగా 

కేట్లయించబడిందన్న బోధంచే ప్రరంథం లేదు; స్టకైసవాులు 

ఆర్థధంచడాన్నకి ప్రపతేా క్ దనాన్ని  స్టకైసవా సబాా త్ అన్న 

పలవ్యలన్న బోధంచే ఏ ప్రరంథం కూడా లేదు. ప్రపభువు 

దనము, లేదా వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజు, దైవిక్ అధకార్ం 

దావ ర్థ సబాా త్ రోజు లేదా స్టకైసవా సబాా త్ అన్న 

పలవబడదు. లార్ాస  డే అన్న పలువబడే ప్రపతేా క్ రోజు, 

చటటం ప్రపకార్ం సబాా త్ రోజుకు ప్రపతా్య మిా యం కాదు. 

కత్ ాఒడంబడిక్ న్నజ్మైన అర్థంలో పాత్ ఒడంబడిక్కు 

ప్రపతా్య మిా యం కాదు; పాత్ ఒడంబడిక్ దాన్న 

ప్రపయోజ్నాన్ని  అందంచింద మరియు ప్రీసాు దాన్నన్న 

మార్గం నుండి తీసివేశాడు. అత్ను కత్ ావ్యగాునాలు, కత్ ా

ఉదేుశాలు, కత్ ాఅవసర్థలు మరియు ఆర్థధ్న కోసం కత్ ా

రోజుతో కత్ ాఒడంబడిక్ను ఇచాు డు. మోషే ధ్ర్మ శాస్టసంా 

ప్రపకార్ం ప్రపభువు దనం లేదా వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజు 

ఏదైనా లేదా ఏ రోజు ్ థ నంలో ఉండదన్న సు షటంగా 

గురాుంచ్చకోవ్యలి. [ప్రపాముఖా్ త్ జోడించబడింద] కత్ ా

ఒడంబడిక్ న్నజ్మైన అర్థంలో పాత్ ఒడంబడిక్కు 

ప్రపతా్య మిా యం కాదు; పాత్ ఒడంబడిక్ దాన్న 

ప్రపయోజ్నాన్ని  అందంచింద మరియు ప్రీసాు దాన్నన్న 

మార్గం నుండి తీసివేశాడు. అత్ను కత్ ావ్యగాునాలు, కత్ ా

ఉదేుశాలు, కత్ ాఅవసర్థలు మరియు ఆర్థధ్న కోసం కత్ ా

రోజుతో కత్ ాఒడంబడిక్ను ఇచాు డు. మోషే ధ్ర్మ శాస్టసంా 

ప్రపకార్ం ప్రపభువు దనం లేదా వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజు 

ఏదైనా లేదా ఏ రోజు ్ థ నంలో ఉండదన్న సు షటంగా 

గురాుంచ్చకోవ్యలి. [ప్రపాముఖా్ త్ జోడించబడింద] కత్ ా

ఒడంబడిక్ న్నజ్మైన అర్థంలో పాత్ ఒడంబడిక్కు 

ప్రపతా్య మిా యం కాదు; పాత్ ఒడంబడిక్ దాన్న 

ప్రపయోజ్నాన్ని  అందంచింద మరియు ప్రీసాు దాన్నన్న 

మార్గం నుండి తీసివేశాడు. అత్ను కత్ ావ్యగాునాలు, కత్ ా

ఉదేుశాలు, కత్ ాఅవసర్థలు మరియు ఆర్థధ్న కోసం కత్ ా

రోజుతో కత్ ాఒడంబడిక్ను ఇచాు డు. మోషే ధ్ర్మ శాస్టసంా 

ప్రపకార్ం ప్రపభువు దనం లేదా వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజు 

ఏదైనా లేదా ఏ రోజు ్ థ నంలో ఉండదన్న సు షటంగా 

గురాుంచ్చకోవ్యలి. [ప్రపాముఖా్ త్ జోడించబడింద] 

ప్రపభువు దనము లేక్ వ్యర్ములో మొదటి దనము 

విప్రశాంతి దనము కాదు.' సబాా త్ అనేద ఇప్రజాయెల 

పలలికు విప్రశాంతి దనం, అయితే యూదుల సబాా త్ 

లాగా లార్ాస  డే ఎటువంటి విర్థమ దనం కాదు. పాత్ 

ఒడంబడిక్ ప్రపకార్ం సబాా త్ రోజును మన్నష మరియు 

మృగాన్నకి విప్రశాంతి దనంగా న్నర్ణయించారు; ఇద 

ఈజిపషయన్ బాన్నసత్వ ం మరియు ఈజిపషయన్ 



ట్లసక ్మాసటర్ ి నుండి విముకి ా పందన మ్ ర్క్ దనం; 

దేవుడు త్న మంచిత్నం దావ ర్థ ఇప్రశాయేల్కయులను 

ఈజిపుటలో ఉని పుు డు ఎడతెరన్న ప్రశమ నుండి 

విడిపంచాడన్న యెహోవ్య మరియు ఇప్రశాయేల్కయుల 

మధా్  ఒక్ సంకేత్ం. వ్యరు విప్రశాంతి తీసుకన్న త్మ 

పలలికు ఈజిపుటలోన్న బాన్నసత్వ ం నుండి 

విడిపంచడంలో దేవున్న మంచిత్నం వల ి త్మకు ఈ 

విప్రశాంతి దనం ఉందన్న చెపాు లి. కత్ ాఒడంబడిక్ ప్రకింద 

ప్రపభువు' మన్నషకి మరియు మృగాన్నకి కేవలం శారీర్క్ 

విప్రశాంతి ఇవవ డం క్ంటే s రోజు ఉని త్మైన మరియు 

పవిప్రత్మైన ఉదేుశాా న్ని  క్లిగ ఉంద. మేము ఈ 

సమయంలో ఈ అంశాన్ని  విప్రశాంతి తీసుకుంట్లము, 

ఎందుక్ంటే ఈ ప్రపసంరంలో ఇద మరింత్ ముందుకు 

తీసుకుర్థబడుతుంద. సబాా త్ రోజును వ్యర్ంలోన్న 

మొదటి రోజుకి మార్ు డం గురించి మీరు వినే 

వ్యగావ దాలు మరియు ప్రపాటింిగ్ అనిీ  అసంపూరిగాా 

ఉనాి యి మరియు ప్రపజ్ల మనసుస లను 

రందర్గోళ్లన్నకి గురిచేయడాన్నకి మరియు సతా్య న్నకి 

వా తిరేక్ంగా వ్యరిన్న పక్షపాత్ం చేయడాన్నకి మాప్రత్మే 

ఉపయోరపడత్యయి. 

కొత్త ఒడంబడిక్లో కొత్త విషయాలు 

కత్ ాఒడంబడిక్ దాన్న ప్పరుకు న్నజ్ం; ఇద దాన్న అన్ని  

భాగాలలో న్నజ్ంగా కత్దా. కత్ ాఒడంబడిక్లో చేర్ు బడిన 

కన్ని  కత్ ావిషయాలను మనం రమన్నంచవలసి ఉంద. 

శరీర్ములో ఉని పుు డు యేసు యొక్క  బోధ్లు "కత్ ా

బోధ్"గా ప్పరొక నబడాాయి. (మార్క  1:27.) ప్రీసాు మోషే 

యొక్క  ఏ చట్లట ని్న  ప్రపజ్లపై విధంచడాన్నకి 

పునరుదాఘటించలేదు; మంట్్పై ప్రపసంరం అంత్ట్ల 

అత్ను త్న బోధ్నలను ర్ీా ల సంప్రపదాయాలు 

మరియు వివర్ణలతో విభేదంచాడు; అత్ను చట్లట ని్న  

నెర్వేర్థు డు మరియు దాన్న ్ థ నంలో కత్దాాని్న  

ఇచాు డు. "అత్డు వ్యరి శాస్టసాులవలె కాక్, అధకార్ము 

రలవ్యన్నగా వ్యరికి బోధంచెను." (మత్యాి 7:29.) యేసు 

ఇచిు న బోధ్లు ఎని డూ లేవు: ప్రపభువైన యేసుప్రీసాు 

బోధ్తో ోలు దగన కత్ ాబోధ్ ఎపుు డూ లేదు. అత్ను 

త్ంప్రడి చితా్యని్న  వెలడిించడాన్నకి వచాు డు, కత్ ా

ఒడంబడిక్లో వా ీకా్రించబడిన త్ంప్రడి చిత్ంా. మళ్ళళ  

మనకు "ఒక్ కత్ ాఆజ్ఞ" ఉంద (యోహాను 13:34), ఇద 

ప్రపభువు ప్రపజ్లలో ఇంత్కు ముందు బోధంచబడిన 

దాన్నక్ంటే ఎకుక వ ప్రప్పమను వా క్పారుసాుంద. స్టకైసవాులు 

ప్రీసాులో కత్ ా జీవులు. (2 కరింథీయులు 5:17.) పాత్వి 

రతించిోయాయి, అనిీ  కత్వాి అయాా యి. చరిు  అన్ని  

దేశాల నుండి మారిన వ్యరితో కూడి ఉంటుంద; 

యూదులు మరియు అనా జ్నులు సువ్యర్ ా దావ ర్థ 

మార్ు బడాారు మరియు "ఒక్ కత్ ా మన్నష"గా 

ఏర్ు ర్చబడాారు. (ఎఫెసీయులు 2:15.) మర్లా, మనం 



"కత్ ా మరియు సజీవమైన మార్గం" గురించి 

చదువుత్యము. (హెప్రీయులు 10:20.) యువ స్టకైసవాులు 

"ప్రీసాులో కత్ ాశిశువులు" అన్న పలు్ారు. (1 ప్పతురు. 2:2.) 

మనకు “కత్ ాప క్ ” ఉంద. (1 కరింథీయులకు 5:7.) 

మేము "కత్ ాబలులు" (1 ప్పతురు 2:5) మరియు దేవున్నకి 

"కత్ ా ్సాుతి అర్ు ణలు" (హెప్రీయులు 13:15) 

అరిు ్ాము. దేవున్న ప్రపజ్లకు “కత్ ా ప్పరు” పెట్లట లన్న 

యెషయా ప్రపవక్ ాచెపాు డు. (యెషయా 62:2.) శిషుా లు 

"మొదట అంతియోకా్ లో స్టకైసవాులు" అన్న 

పలువబడినపుు డు ఈ ప్రపవచనం నెర్వేరింద. 

(అపసలాుల కారా్ ములు 11:26.) అంతేకాకుండా, కత్ ా

ఒడంబడిక్లో మనకు "కత్ ాఆర్థధ్న దనం" ఉంద (1 

కరింథీయులు 16:1-2; ప్రపక్టన 1:10), ఇద వ్యర్ంలోన్న 

మొదటి రోజు లేదా ప్రపభువు దనం. ప్రకత్ ాఒడంబడిక్లోన్న 

ప్రపతిదీ ప్రకత్దా అన్న చూడవచ్చు . 

గ్పభువు విషయాలు 

కత్ ా ఒడంబడిక్లో చాలా విషయాలు ప్రపభువుకు 

చెందనవిగా ప్పరొక నబడాాయి --- "ప్రపభువు విషయాలు." 

ఈ విషయాలలో కన్ని ంటిన్న పఠంచడం, "లార్ాస  డే"న్న 

అభినందంచేందుకు మనకు సహాయం చేసాుంద. 

మనము ప్రకత్ ా న్నబంధ్నలో "ప్రపభువు శరీర్ము" (1 

కరింథీయులు 11:27-29), "ప్రపభువు మర్ణం" (1 

కరింథీయులు 11:26), "ప్రపభువు పటిటక్" (1 కరింథీయులు 

10:21), "ద. ప్రపభువు భోజ్నం" (1 కరింథీయులు 11:20), 

"ప్రపభువు శిషుా లు" (అపసలాుల కారా్ ములు 9:1), 

"ప్రపభువు ర్క్మాు" (1 కరింథీయులు 11:27), "ప్రపభువు 

ఇలిు" (1 తిమోతి 3:15), మరియు "ప్రపభువు దనము." 

(ప్రపక్టన 1:10.) ఇత్ర్ విషయాలు ప్రపభువుకు 

చెందనవిగా ప్పరొక నబడవచ్చు , కానీ మనం "ప్రపభువు 

దనం" గురించి మాటి్లడేటపుు డు ఇవి సరిోత్యయి. కత్ ా

ఒడంబడిక్ ప్రకింద ప్రపభువుకు చెందన అనేక్ ఇత్ర్ 

ముఖా్ మైన విషయాలలో మేము దాన్నన్న 

ఉంచ్చతునిా ము. న్నజాన్నకి, కత్ ాఒడంబడిక్ ప్రపభువైన 

యేసుప్రీసాు దావ ర్థ వచిు ంద; అత్ను ఒక్ మంచి 

ఒడంబడిక్కు మధా్ వరి.ా మోషే పాత్ ఒడంబడిక్కు 

మధా్ వరి,ా అయితే ప్రీసాు కత్ ాఒడంబడిక్కు మధా్ వరి.ా 

పాత్ ఒడంబడిక్ జ్ంతువుల ర్క్ంా దావ ర్థ సీలు 

చేయబడింద మరియు పవిప్రత్ం చేయబడింద, అయితే 

కత్ ా ఒడంబడిక్ ప్రపభువైన యేసుప్రీసాు ర్క్ంా దావ ర్థ 

మూసివేయబడింద మరియు పవిప్రత్ం చేయబడింద. 

ఇద లార్ ాయొక్క  ఒడంబడిక్, అత్న్న చివరి సంక్లు ం 

మరియు మన్నషకి న్నబంధ్న. కత్ ా ఒడంబడిక్లో కత్ ా

ఆర్థధ్న దనాన్ని  న్నయమించినటయిితే మరియు 

దాన్నన్న "ప్రపభువు దనం" అన్న పలవక్ోతే అద వింత్గా 

ఉంటుంద. బైబిలిో "రోజు" అనేద వివిధ్ అర్థథలలో 

ఉపయోగంచబడిందన్న మనకు తెలుసు, అయితే 



వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజు ప్రపభువుగా ప్పరొక నబడింద' 

యొక్క  రోజు మరియు ప్రపార్ంభ స్టకైసవాులచే ఆర్థధ్న 

దనంగా గురింాచబడింద. న్నజాన్నకి, పెంతెకసాు నుండి 

వ్యర్ంలో మొదటి రోజు ఉపయోగంచబడింద, కత్ ా

ఒడంబడిక్ ప్రకింద ప్రపతేా క్ ఆర్థధ్న రోజు. 

వారంలోని మొదటి రోజు 

"వ్యర్ంలో మొదటి రోజు" పరిశుదాాత్మ చే "ప్రపభువు దనం" 

అన్న పలువబడింద. "ప్రపభువు దనమున నేను ఆత్మ లో 

ఉనిా ను." (ప్రపక్టన 1:10) ఇక్క డ మనం యోహాను ఒక్ 

ప్రపతేా క్మైన రోజున అంటే "ప్రపభువు దనం"లో "ఆత్మ లో" 

ఉనిా డన్న ప్పరొక నిా డు. ఈ రోజును "ప్రపభువు దనం"గా 

ప్పరొక నడాన్నకి అనేక్ కార్ణాలు ఉనాి యి. మొదటిద, 

లార్ ా "వ్యర్ంలో మొదటి రోజు" మృతులలో నుండి 

లేపబడాాడు. (మత్యాి 28:1; మారుక  16:2; లూకా 24:1 

మరియు యోహాను 20:19) ఇక్క డ సువ్యర్ ా ప్రవ్యసిన 

నలుగురూ యేసు వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున 

మృతులలోనుండి లేచాడన్న మనకు చెపాు రు. 

వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజును ప్రపభువు దనంగా 

ప్పరొక నడాన్నకి ఇద ఒక్ కార్ణం. అత్న్న పునరుత్యథనం 

త్రువ్యత్, అత్ను దాదాపు నలభై రోజులు భూమిపై 

ఉనిా డు. (అపసలాుల కారా్ ములు 1:3) ఈ నలభై 

రోజులలో అత్ను అనేక్ ప్రపదర్శ నలు ఇచాు డు; యేసు 

త్న పునరుత్యథనం త్ర్థవ త్ మరియు ఆరోహణాన్నకి 

ముందు చేసిన దాదాపు పదమూడు ప్రపదర్శ నల రికారాు 

మన దర గర్ ఉంద. సమయం ప్పరొక నబడిన ప్రపతి 

ప్రపదర్శ న వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజునే. సమయం 

ప్పరొక నబడన్న కన్ని  ప్రపదర్శ నలు ఉనాి యి, కానీ 

సమయం ప్పరొక నబడినపుు డు, అద వ్యర్ంలోన్న 

మొదటి రోజున ఉని టిు సూచించబడుతుంద. అత్ను 

త్న ఆరోహణను త్ంప్రడి వదుకు చే్డు మరియు 

వ్యగాునం ప్రపకార్ం, వ్యర్ంలో మొదటి రోజు అయిన 

పెంతెకసాు రోజున అపసలాులకు పరిశుదాాత్మ ను 

పంపాడు. (లేవీయకాండము 23:11, 15-21.) చరిు  

పెంతెకసాు రోజున న్నర్వ హంచబడింద మరియు దాన్న 

సంపూర్ణత్లో మొదటి సువ్యర్ ా ప్రపసంరం ఈ 

పెంతెకసాునాడు పీటర్ దావ ర్థ బోధంచబడింద. 

అందువల,ి పెంతెకోసాు వ్యర్ంలో మొదటి రోజు కాబటిట, 

వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజు చరిు  యొక్క  పుటిటనరోజు 

అవుతుంద. మొదటి శిషుా లు ప్రపభువును తినడాన్నకి 

వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున క్లుసుకునాి రు. లు 

భోజ్నం. "మరియు వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున, మేము 

రొెటలు విరిచేందుకు సమావేశమైనపుు డు, పౌలు 

వ్యరితో ప్రపసంగంచాడు, మరుసటి రోజు 

బయలుదేర్థలన్న అనుకునిా డు మరియు అర్రా్థప్రతి 

వర్కు త్న ప్రపసంగాన్ని  పడిగంచాడు." (అపసలాుల 

కారా్ ములు 20:7) అంతేకాక్, తొలి శిషుా లు వ్యర్ంలోన్న 



మొదటి రోజున ప్రపతేా క్ విర్థళ్ం ఇవవ మన్న 

ఆజాఞ పంచబడాారు. "ఇపుు డు పరిశుదాుల స్వక్ర్ణ 

గురించి, నేను రలతీయ చరిు లకు ఆజాఞ పంచినటిు 

మీరు కూడా చేయండి. వ్యర్ంలో మొదటి రోజున మీలో 

ప్రపతి ఒక్క రూ అత్న్న వదు ఉంచ్చకోన్నవవ ండి, అత్ను 

వరిలావిచ్చు , త్దావ ర్థ స్వక్ర్ణలు జ్ర్రవు. నేను 

వచిు నపుు డు త్యారుచే్ాను." (1 కరింథీయులు 16:1-

2.) ఇక్క డ పౌలు కరింథులోన్న చరిు కి త్యను 

రలతీయలోన్న చరిు లకు ఆజాఞ పంచినటిు చేయమన్న 

ఆదేశాన్ని  ఇచాు డు; వ్యర్ంలో మొదటి రోజున వ్యరు ఈ 

సహకార్థన్ని  అందంచాలిస  ఉంద. పాల వచిు నపుు డు 

విర్థళ్ం వసూలు చేయడంలో జాపా ం జ్ర్రకుండా ఇలా 

చేయాలి. తొలి స్టకైసవాులు వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున 

సమావేశమవుతునాి ర్న్న ఇద చూపసాుంద. "మరియు 

మనం ప్రప్పమ మరియు మంచి పనుల కోసం ఒక్రినొక్రు 

రచు గొటేటలా పరిశీలిదాు ం; కందరి ఆచార్ం ప్రపకార్ం, 

మన సవ ంత్ సమావేశాన్ని  విడిచిపెటటకుండా, 

ఒక్రినొక్రు ప్రపబోధంచండి; మరియు రోజు 

సమీపసాుని టిు మీరు చూసాుని పుు డు చాలా ఎకుక వ." 

(హెప్రీయులు 10:24-25.) వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజును 

ప్రపభువు దనం అన్న పలవడాన్నకి కేట్లయించబడే కన్ని  

కార్ణాలు ఇవి. 

ీర్నా 2:7లో మనకు ఈ ప్రకిందవి ఉనాి యి: "నువువ  నా 

కుమారుడవు, ఈ రోజు నేను న్ననిు  క్నెను." ఇక్క డ 

ప్పరొక ని  విధ్ంగా "ఈ రోజు" జాప్రరత్గాా రమన్నంచండి. 

అపసలాుల కారా్ ములు 13:32-33లో ఇద ప్రీసాు 

పునరుత్యథనంలో నెర్వేరిందన్న మనం 

తెలుసుకుంట్లము. "మరియు యేసును లేపనందుకు 

దేవుడు మన పలలికు అదే నెర్వేర్థు డన్న, త్ంప్రడులకు 

చేసిన వ్యగాునాన్నకి సంబంధంచిన శుభవ్యర్లాను మేము 

మీకు అందసాునిా ము; రండవ ీర్నాలో, "నువువ  నా 

కుమారుడివి, ఈ రోజును క్లిగ ఉనిా వు" అన్న కూడా 

ప్రవ్యయబడింద. నేను న్ననిు  పుటిటంచాను." అందుకే, 

యేసు వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున మృతులలోనుండి 

పునరుత్యథనం చేయడం దావ ర్థ దేవున్నకి పుటిటన 

కుమారున్నగా గురింాచబడాాడు. జోయెల ప్రపవచనం 

(జోయెల 2:28; అపసలాుల కారా్ ములు 2:1-4, 16, 17) 

వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజు పెంతెకసాు రోజున నెర్వేరింద. 

ఆ రోజున ప్రీసాు త్న సింహాసనంపై ర్థజుగా 

పట్లట భిషకాుడైనాడు. (జెక్రా్థ  6:13; అపసలాుల 

కారా్ ములు 2:29-36. ) ఆ రోజున యెరూషలేము నుండి 

ప్రపభువు వ్యక్ా ం వెలువడినందున కత్ ా చటటం 

అమలులోకి వచిు ంద. (యెషయా 2:3; లూకా 24:47, 49 

మరియు అపసలాుల కారా్ ములు 2.) ఈ 

సంఘటనలన్ని టినీ, దేవుడు వ్యర్ంలోన్న మొదటి 

రోజును చాలా గొపు  కారా్థ లను ్ధంచే రోజుగా 

గౌర్వించాడన్న చూపసాునిా యి. వ్యర్ంలో మొదటి రోజు 

"ప్రపభువు దనం" అన్న పలవబడడం గురించి ఎవరూ 



ఆశు రా్ ోనవసర్ం లేదు. ప్పతురు ఇలా అనిా డు, 

"మన ప్రపభువైన యేసుప్రీసాు యొక్క  దేవుడు మరియు 

త్ంప్రడి, ఆయన త్న గొపు  క్న్నక్ర్ం ప్రపకార్ం యేసుప్రీసాు 

మృతులలో నుండి పునరుత్యథనం చేయడం దావ ర్థ 

సజీవమైన న్నరీక్షణకు మమమ లిి  తిరిగ పుటిటంచాడు." (1 

ప్పతురు 1:3.) దీన్న అర్థం ఏమిటి? యేసుప్రీసాు 

పునరుత్యథనం దావ ర్థ అపసలాులు ప్రీసాు పునరుత్యథనం 

దావ ర్థ సజీవమైన న్నరీక్షణకు మళ్ళ ిజ్న్నమ ంచార్న్న దీన్న 

అర్థం; అంటే, అత్న్న పునరుత్యథనం వ్యరి పునర్నెమ  

చరా్ ను పూ్రి ా చేసింద. ప్రీసాు సిలువ వేయబడిన 

త్రువ్యత్ వ్యరు త్మ పూర్వ పు పలుపుకు తిరిగ వెళ్లళ రు, 

కానీ ఇపుు డు సిలువ వేయబడిన వ్యరి ప్రపభువు ఇపుు డు 

మానవున్న యొక్క  పునరుత్యథన విమోచకుడన్న ఆశతో 

వ్యరు పునరుదరాించబడాారు. అపసలాుల ప్రపార్ంభ 

బోధ్నలో పునరుత్యథనాన్నకి ఉని  ముఖా్ మైన ్ థ నాని్న  

రమన్నంచడం ఆసకికా్ర్ంగా ఉంటుంద; న్నజాన్నకి, పీటర్ 

త్న పునరుత్యథనం గురించి ప్రప్ావించకుండా యేసు 

సిలువ వేయడం గురించి ఎపుు డూ ప్రప్ావించలేదు. 

ఇక్క డ ీర్నా 118:22-24 పై ప్రశద ాపెటటబడింద. "అటిటవ్యరు 

తిర్సక రించిన ర్థయి మూలకు శిర్సుస  అయింద. ఇద 

యెహోవ్య కారా్ ము; ఇద మన దృషటకి 

ఆశు రా్ క్ర్మైనద. ఇద యెహోవ్య చేసిన దనము; 

మేము దాన్నయందు సంతోషంచి సంతోషంచ్చదుము." 

ఏ రోజు? ఇద పునరుత్యథన దనం, మానవ విమోచన 

ప్రపణాళ్లక్లో అత్ా ంత్ ముఖా్ మైన రోజు. ఏ దవా  

అధకార్ం లేకుండా ఆయన పుటిటనరోజు జ్రుపుకునే 

వ్యరు ఉనాి రు. దేవుడు వ్యర్ంలో మొదటి రోజున్న 

న్నయమించాడు, మన ప్రపభువు పునరుత్యథన దనం, కత్ ా

ఒడంబడిక్ ప్రకింద ఆయన ప్రపజ్లకు ప్రపతేా క్ ఆర్థధ్న 

దనం. కాబటిట, వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజును ప్రపభువు దనం 

అన్న పలవడాన్నకి మనకు చాలా కార్ణాలు ఉనాి యి. 

అడ్వ ంటిస్ట్లు ఏమి బోధిస్తత ర్ప 

అడెవ ంటిసుటలు మొదట వ్యర్ంలో మొదటి రోజున 

క్లుసుకునిా రు. జోసెఫ్ ేట్స  సెవెంత్-డే బాపటసట 

చరిు లో సభుా లుగా ఉని  కంత్మంద బంధువులను 

సందరిశ ంచారు. సబాా త్ రోజున క్లుసుకోవడాన్నకి 

అత్ను వ్యరి నుండి కని్న  వ్యదనలు నేరుు కునిా డు; 

అత్ను ఈ వ్యదనలను తిరిగ తీసుకువచాు డు మరియు 

వ్యటిన్న అడెవ ంట్ చరిు కి పరిచయం చేశాడు. జోసెఫ్ 

ేట్స  చేసిన వ్యదనలకు సమాధానం చెపు లేన్న వర్కు 

్శీ మమతి వైట్ సబాా త్ రోజు సమావేశాన్నకి వా తిరేక్ంగా 

వ్యదంచారు. ఆ త్ర్థవ త్ ఆమెకు ఒక్ దర్శ నం ఉంద, 

దీన్నలో సబాా త్ రోజు అలాగే ఉంచబడిందన్న మరియు 

ఈ రోజు స్టకైసవాులకు క్టుటబడి ఉందన్న ఆమె చూసింద. 

సెవెంత్-డే అడెవ ంట్ చర్ు  అపుు డు 1845లో 

్ థ పంచబడింద. వ్యర్ంలో మొదటి రోజును ఉంచడం 



"మృరం యొక్క  గురాు" అయితే, అడెవ ంట్ చర్ు  మృరం 

యొక్క  గురాును క్లిగ ఉంటుంద; ్శీ మమతి ఎలెన్ జి. వైట్ 

మృరం యొక్క  గురాును క్లిగ ఉంద. "లైఫ్ సెక చెస ఆఫ్ 

ఎలెని్ జి. వైట్"లో ్శీ మమతి వైట్ క్లిగ ఉని  దర్శ నాన్నకి 

సంబంధంచిన రికారాు మాకు ఉంద. " ఎలరా్ ేట్స  

వ్యర్ంలోన్న ఏడవ రోజు శన్నవ్యర్ం విప్రశాంతి 

తీసుకుంటునిా డు మరియు అత్ను దాన్నన్న న్నజ్మైన 

సబాా త్్గా మా దృషటకి తీసుకువెళి్లడు. నేను దాన్న 

ప్రపాముఖా్ త్ను అనుభవించలేదు మరియు అత్ను 

ఇత్ర్ తొమిమ ద ఆజ్ఞల క్ంటే నాలగవ ఆజ్ఞపై ఎకుక వ 

త్పుు  చేశాడన్న అనుకునిా ను. కానీ ప్రపభువు నాకు 

సవ ర్ గపు అభయార్ణా ం యొక్క  దృశాా న్ని  ఇచాు డు. 

సవ ర్ గంలో దేవున్న మందర్ం తెర్వబడింద మరియు 

క్రుణాపీఠంతో క్పు బడిన దేవున్న మందసము నాకు 

చూపంచబడింద. ఇదురు దేవదూత్లు మంద్న్నకి 

ఇరువైపులా న్నలబడి, వ్యరి రక్క లు క్రుణాపీఠంపై 

విపాు రు మరియు వ్యరి ముఖ్యలు దాన్న వైపుకు తిరిగాయి. 

ఇద, నా తోడుగా ఉని  దేవదూత్ నాకు తెలియజే్డు, 

ఇద దేవున్న వేలితో ప్రవ్యయబడిన దేవున్న చటటం పట ి

భకిపాూర్వ క్మైన విసమ యంతో చూసాుని  సవ ర్ గపు 

అతిధేయులందరినీ సూచిసాుంద. యేసు ఓడ యొక్క  

క్వర్ పైకి లేపాడు, మరియు 1 పద ఆజ్ఞలు ప్రవ్యయబడిన 

ర్థతి బలలిను చూశాడు. పద సూప్రత్యల మధా్ లో నాలగవ 

ఆజ్ఞను చ్చటుటముటిటన కాంతి కాంతితో నేను 

ఆశు రా్ ోయాను. దేవదూత్ ఇలా అనిా డు, 

'ఆకాశాలను మరియు భూమిన్న మరియు వ్యటిలో ఉని  

సమ్ాని్న  సృషటంచిన సజీవుడైన దేవుణ్ణణ న్నర్వ చించే 

పదమందలో ఇద ఒక్క టే." (ప్పజీ 95 మరియు 96.) 

ఇపుు డు దర్శ నాలలో వెలడిి చేయబడిన అటువంటి 

మూర్ఖత్వ ం. సబాా త్ రోజున పూజించే సెవెంత్-డే 

అడెవ ంటిసట్లకు ్శీ మమతి వైట్ యొక్క  అధకార్ం ఉంద, 

ఆమె పద క్మాండ్్మెంట్స  అన్న ప్రవ్యసిన రండు ర్థతి 

బలలిను చూసింద, ఆపై ఆమె నాలగవ క్మాండెమ ంట్ 

చ్చట్టట  ఒక్ హాలోను చూసింద. సబాా త్ రోజు, ఈ ఆజ్ఞను 

ఇత్రులందరి క్ంటే ఎకుక వగా ఉంచింద, ఆమె యూదు 

ప్రపజ్లకు ఇచిు న నాలగవ ఆజ్ఞను నా క్ంటే ముందు నీకు 

వేరే దేవుడు లేడన్న ఆజ్ఞను ఉంచింద. సెవెంత్-డే 

అడెవ ంటిసట్లకు సబాా త్ రోజు మాప్రత్మే అడెవ ంటిసట్ను 

అన్ని  ఇత్ర్ తెరల నుండి వేరు చేసాుంద. ఆరు ర్కాల 

అడెవ ంటిసుటలు ఉనాి రు మరియు ్శీ మమతి వైట్ 

్ థ పంచిన సెవెంత్-డే అడెవ ంటిసట్లో ధైరా్ ం ఉని  

ప్రపతిన్నధ లేరు. ఆమెను దేవున్న ప్రపవక్గాా సమరిథంచండి; 

ఆమె దేవుడి నుండి ప్రప్పరేపంచబడిందన్న వ్యరు 

ప్పరొక నిా రు, మరియు ఆమె దేవున్న నుండి ప్రప్పర్ణ 

పందందన్న ఆమె ప్పరొక ంద, కానీ వ్యరి కార్ణం డిఫెండర్ 

కోసం ఏడుసా్కంద మరియు వ్యరిలో ఒక్రు కూడా ఆమెను 

ర్క్షించడాన్నకి సిదంాగా లేరు. ఎందుకు? ఎందుక్ంటే 

వ్యరు ఆమెను ర్క్షించలేరు. మరియు ఆమె దేవుడి నుండి 

ప్రప్పర్ణ పందందన్న ఆమె ప్పరొక ంద, కానీ వ్యరి కార్ణం 



ఒక్ డిఫెండర్ కోసం ఏడుసా్కంద మరియు వ్యరిలో ఒక్రు 

కూడా త్న ర్క్షణకు ర్థవడాన్నకి ఇషటపడలేదు. ఎందుకు? 

ఎందుక్ంటే వ్యరు ఆమెను ర్క్షించలేరు. మరియు ఆమె 

దేవుడి నుండి ప్రప్పర్ణ పందందన్న ఆమె ప్పరొక ంద, కానీ 

వ్యరి కార్ణం ఒక్ డిఫెండర్ కోసం ఏడుసా్కంద మరియు 

వ్యరిలో ఒక్రు కూడా ఆమె ర్క్షణకు ర్థవడాన్నకి 

ఇషటపడలేదు. ఎందుకు? ఎందుక్ంటే వ్యరు ఆమెను 

ర్క్షించలేరు. 

రోమ్ పోప్ సబా్బ త్్న మారా్చ ర్చ? 

రోమ్స్లోన్న ోప సబాా త్ రోజును వ్యర్ంలోన్న మొదటి 

రోజుగా మార్థు డన్న ఈ వ్యదనను మొదటగా ్శీ మమతి ఎలెన్ 

జి. వైట్ చేశారు. ్శీ మమతి వైట్ ఇలా అంట్మంద, "ఆ ఓడలో 

బంగారు మనాి , మొర గలు పడిన అహరోను క్ప్రర్, ఒక్ 

పుసకా్ంలా ముడుచ్చకుని  ర్థతి బలలిు ఉనాి యి. 

యేసు వ్యటిన్న తెరిచాడు, నేను వేలితో వ్యటిపై ప్రవ్యసిన 

పద ఆజ్ఞలను చూశాను. దేవున్నకి సంబంధంచినద.ఒక్ 

టేబుల్పై నాలుగు మరియు మరో ఆరు 

ఉనాి యి.మొదటి టేబుల్పై ఉని  నాలుగు ఇత్ర్ 

ఆరింటి క్ంటే ప్రపకాశవంత్ంగా ప్రపకాశించాయి. అయితే 

నాలగవద, సబాా త్ ఆజ్ఞ వ్యటన్ని ంటిీ మించి 

ప్రపకాశించింద, ఎందుక్ంటే సబాా త్్ను ఉంచడాన్నకి 

ప్రపతేా క్ంగా ఉంచబడింద. దేవున్న పవిప్రత్ నామాన్నకి 

గౌర్వం.పవిప్రత్మైన సబాా త్ మహమాన్నవ త్మైనదగా 

క్న్నపంచింద-దాన్న చ్చట్టట  మహమ 

ప్రపవహసాుంద.సబాా త్ ఆజ్ఞ సిలువకు 

ప్రవేలాడదీయబడలేదన్న నేను చూశాను, అద ఉంటే, 

మిగలిన తొమిమ ద ఆజ్ఞలు; మరియు మనకు స్వవ చఛ  

ఉంద నాలగవదాన్నన్న విచిఛ ని ం చేయడంతోపాటు 

వ్యటన్ని ంటినీ విచిఛ ని ం చేయండి. దేవుడు 

సబాా తును మార్ు లేదన్న నేను చూశాను, ఎందుక్ంటే 

ఆయన ఎపుు డూ మార్డు. కానీ ోప దాన్నన్న ఏడవ రోజు 

నుండి వ్యర్ం మొదటి రోజుకి మార్థు డు; అత్ను కాలాలు 

మరియు చట్లట లను మార్ు వలసి ఉంద." ("ఎలెన్ జి. 

వైట్ యొక్క  ప్రపార్ంభ ర్చనలు," ప్పజీ 33.) మళ్ళళ  అదే 

పుసకా్ంలోన్న 65వ ప్పజీలో ్శీ మమతి వైట్ ఇలా చెపు ంద, 

"ోప ఏడవ రోజు నుండి విప్రశాంతి దనాన్ని  మార్థు రు. 

మొదటి రోజు వర్కు." వేరేవ రు దర్శ నాలలో ోప 

సబాా త్ రోజును వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజుగా మార్థు ర్న్న 

్శీ మమతి వైట్ ప్పరొక నాి రు. ఆమె ఆరోపణను పరిశీలించి, 

అందులో ఎంత్ న్నజ్ం ఉందో చూదాు ం. ప్రపభువు ఆమెకు 

చూపంచాడన్న గురాుంచ్చకోండి. ోప సబాా త్్ను 

వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజుకి మారిు నటిు ఒక్ దర్శ నం. 

ప్రపభువు ్శీ మమతికి ఎందుకు వెలడిించాలిస  వచిు ంద. కత్ ా

న్నబంధ్న దావ ర్థ మార్ు బడిందన్న వ్యరు రుజువు 

చేయరలిగతే, ోప సబాా త్్ను ఏడవ రోజు నుండి 

వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజుకి మారిు నటిు వైట్ దృషటలో 



ఉంద? సెవెంత్-డే అడెవ ంటిసుటలు కత్ ా న్నబంధ్న 

దావ ర్థ సబాా త్ రోజును వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజుగా 

మార్థు ర్న్న ఎందుకు న్నరూపంచడాన్నకి 

ప్రపయతిి ంచరు? నాలగవ శత్యబుం వర్కు కాథలిక్ చరిు  

్ థ పంచబడలేదన్న సెవెంత్-డే అడెవ ంటిసుటలు 

అంీక్రించారు; ప్రీ.శ. 304 వర్కు కాథలిక్ చరిు  పూరిగాా 

అభివృద ాచెందలేదన్న వ్యరు అంీక్రించారు. స్టకైసవాులు 

మూడు శత్యబాు ల పాటు వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున 

సమావేశమయేా వ్యరు, అడెవ ంటిసుటలు కూడా 

సబాా త్్ను వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజుకి మార్థు ర్న్న 

ప్పరొక నిా రు. వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున స్టకైసవాులు 

ఇంత్ కాలం సమావేశం కావడాన్నకి వ్యరు ఏ కార్ణాన్ని  

ఎలా చెపు రలరు? కాా థలిక్ ోప ఆ మారుు  

చేశార్నడాన్నకి త్యము కన్ని  ఆధార్థలు ఇవవ రలమన్న 

వ్యరు ఇపుు డు కూడా ప్పరొక నిా రు. ఏ ోప మారుు  

చేశారో వ్యరు మాకు చెపు లేరు; ోప ఒక్ మారుు  చేసిన 

విషయాన్ని  నమోదు చేస్వ పవిప్రత్మైన లేదా 

అపవిప్రత్మైన చరిప్రత్ ఏదీ లేదన్న వ్యరికి తెలుసు. 

కాా థలిక్్లు అలాంటి దావ్య వేసినపు టిీ, దావ్య ఎలా 

న్నరూపంచబడుతుంద? ోప అటువంటి మారుు  

చేసినటిు ఎటువంటి ఆధార్థలు లేవు మరియు సెవెంత్-

డే అడెవ ంటిసుటలు ఆరోపణ చేసినపుు డు వ్యరు 

ఎటువంటి ఆధార్థలు లేకుండా చే్ారు. వ్యరు ోప 

మారుు  చే్ర్న్న ్శీ మమతి వైట్ యొక్క  దృషటన్న మాప్రత్మే 

సూచించరలరు. కానాస టంటైన్ రోమ్స చప్రక్వరి,ా కానీ 

అత్ను ోప కాదు; అత్ను AD 306-337 వర్కు చప్రక్వరి.ా 

అత్ను వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజు ప్రపవర్నాను 

న్నయంప్రతించే చట్లట లను ఆమోదంచాడు, కానీ రోమన్ 

చరిప్రత్లో అత్ను సబాా త్ రోజును వ్యర్ంలో మొదటి 

రోజుగా మారిు న చటటం లేదా శాసనం లేదు. వ్యర్ంలో 

మొదటి రోజున పౌరుల ప్రపవర్నాను న్నయంప్రతించే 

చట్లట లను రూపందంచడం ఒక్ విషయం, మరియు 

వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజును ఆర్థధ్న దనంగా 

న్నయమించడం మరొక్ విషయం. మళ్ళ,ి AD 363లో 

సమావేశమైన లావోడిసియా కౌన్నస ల, వ్యర్ంలోన్న మొదటి 

రోజును ప్రపభువు దనంగా న్నరా్థరించిందన్న వ్యరు 

ప్పరొక నిా రు. మన ప్రపభువు చరిు  యొక్క  ప్రపార్ంభ 

రోజుల నుండి స్టకై్సవాులందరూ ఆ సమయం వర్కు 

వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజును ఇపు టికే రమన్నంచార్న్న 

గురాుంచ్చకోవ్యలి. 

కాథలిక్ చరిు  యొక్క  ోప సబాా త్ రోజును ఏడవ రోజు 

నుండి వ్యర్ం మొదటి రోజుకి మారిు నటిు ఈ వేదక్ 

నుండి బోధంచబడిందన్న సీు క్ర్్కు తెలుసు; 

అందువల,ి అత్ను ఈ విషయంపై కాథలిక్ చరిు  

యొక్క  బోధ్నలను అందంచడాన్నకి ెనిె సీస లోన్న 

నాష్్విలేలిోన్న కాథలిక్ చరిు లోన్న అతుా ని త్ 

అధకార్థన్ని  పలిచాడు. అత్ను ఈ ప్రపశి ను అడిగాడు: 

"రోమ్స ోప ఏడవ రోజు సబాా త్్ను వ్యర్ంలోన్న మొదటి 



రోజుగా మార్థు ర్న్న కాథలికుక లు బోధ్ార్థ?" 

సమాధానం "లేదు" అన్న రటిటగానే వచిు ంద! "వ్యరు 

అలాంటి దావ్య వేయరు; వ్యరు ఎపుు డూ అలాంటి దావ్య 

వేయలేదు." అపుు డు పూజారిన్న అడిగారు: "మీరు ఆ 

ప్రపక్టనను ప్రవ్యత్పూర్వ క్ంగా పెడత్యర్థ?" ఆ త్ర్థవ త్ 

అత్ను డిసెంబర్ 14, 1944 నాటి ఈ ప్రకింద లేఖ్ ర్థశాడు. 

"డాక్ టర్ హెచ్. లియో బోలస  

డియర్ సర్: 

"సబాా త్్ను ఆదవ్యర్ంగా ఎవరు మార్థు రు? అనే మీ ప్రపశి కు 

సమాధానంగా, ప్రీసు ా పునరుత్యథనాన్ని  సమ రించ్చకోవడాన్నకి 

అపసలాులే ఉత్మామైన ్క్షాా ల ప్రపకార్ం అన్న నేను 

చెపాు లనుకుంటునిా ను. మొదటి రోజున క్లిస్వ ఆచార్ం ప్రపభువు 

ర్థప్రతి వేడుక్ జ్రుపుకునే వ్యర్ం మరియు ఆ రోజును ప్రపభువు దనంగా 

ప్పరొక నడం సెయింట్ పాల, చట్లటలు 20: 7 మరియు 1 

కరింథీయులు 16: 2, మరియు సెయింట్ జాన్, రవ. 1: 10 దావ ర్థ 

సూచించబడింద. 

AD 100 సంవత్స ర్థన్నకి చెందన 'డిదాచే లేదా పనిె ండు 

అపసలాుల బోధ్న'లో (అద జాన్ మర్ణ్ణంచిన కన్ని  సంవత్స ర్థల 

త్ర్థవ త్ కన్ని , బహుశా కన్ని  సంవత్స ర్థలు మాప్రత్మే) ఈ ఆదేశం 

ఇవవ బడింద: 'ప్రపభువు రోజున క్లిసి ర్ండి మరియు రొెట విరిచి 

క్ృత్జ్ఞత్లు చెపు ండి, మీ పాపాలను ఒపుు కుని  త్ర్థవ త్, మీ 

త్యా రం సవ చఛ మైనదగా ఉంటుంద. (అధాా యం 14.) 

"సెయింట్ ఇగేి షయస, అమర్వీరుడు (సంవత్స ర్ం 107), 

స్టకైసవాులు 'ఇక్పై సబాా త్్ను పాటించడం లేదు, కానీ ప్రపభువు 

దనాన్ని  పాటించడంలో జీవించడం కూడా మన జీవిత్ం మళ్ళ ి

పుంజుకుంద." (యాడ్ మాగిె స IX.) బర్ి బాస్కి త్న లేఖ్లో, XV 

అధాా యంలో, అత్ను ఇలా చెపాు డు: "అందుకే మనం ఎన్నమిదవ 

రోజు (అంటే, వ్యర్ంలో మొదటిద) ఆనందంగా జ్రుపుకుంట్లము, 

అదే రోజున యేసు మృతులలో నుండి తిరిగ లేచాడు. " 

"సెయింట్ జ్సిటన్ (సంవత్స ర్ం 165) ఆ రోజును ఆదవ్యర్ం అన్న 

పలిచిన మొదటి స్టకైసవా ర్చయిత్, దీన్నలో అత్ను ప్రపార్ంభ 

స్టకైసవాులు ఆ రోజున దేవున్నకి సమరిు ంచిన ఆర్థధ్నను వివర్ంగా 

వివరించాడు-అంటే, శరీర్థన్ని  సమరిు ంచడం మరియు ప్రీసు ా

ర్క్ంాతో పాటు ప్రపార్ థనలు, బోధంచడం మరియు పాత్ మరియు ప్రకత్ ా

న్నబంధ్నలను చదవడం. (అోల. 65.) 

"అందువలన, ఆదవ్యర్ము ప్రపభువు ర్థప్రతి భోజ్నాన్ని  జ్రుపుకునే 

ఆచార్ం అపసలాుల నుండి ఉదభ వించిందన్న, అందువల,ి ప్రీసుా 

సంక్లు ం ప్రపకార్ం, దాన్నన్న త్యారు చేస్వ శకినా్న వ్యరికి ఇచిు నటిు 

మనకు చాలా పుర్థత్నమైన మరియు ప్రపామాణ్ణక్మైన ్కా్షా లను 

బటిట సు షటమవుతుంద. సమయం మరియు మత్పర్మైన ఆచార్థల 

యొక్క  అటువంటి ప్రపమాదవశాతాూ మారుు లు, సహజ్ంగానే, సహజ్ 

న్నయమాన్ని  మార్ు డాన్నకి వ్యరికి అధకార్ం లేదు. దాన్న ఆచరించే 

సమయం మరియు వివర్థలు మార్వచ్చు , మన ప్రపభువు 

ఇషటపడక్ోతే ఖ్చిు త్ంగా ఈ అభాా సం అపసలాుల నుండి 

ఉదభ వించి స్టకైసవా ప్రపపంచం అంత్ట్ల విశవ వా్య పంా అయేా ద కాదు, 

స్టకైసవాుల యొక్క  చిని  సమూహం (అడెవ ంటిసుటల గురించి 

మాటి్లడటం) వ్యసవాం ),అపసలాుల త్ర్థవ త్ పదెున్నమిద వందల 

సంవత్స ర్థల త్ర్థవ త్ ఉదభ వించింద, ్ర్వ ప్రతిక్ అభాా సం 

మరియు ఆదవ్యర్థన్నకి అనుకూలంగా ఉని  పుర్థత్న 

సంప్రపదాయాలతో ోలిు నపుు డు ఏడవ రోజున ఆర్థధ్నను 



ఎంచ్చకోవడం చాలా త్కుక వ." ఇద మీ ప్రపశి కు సంత్ృపకా్ర్మైన 

సమాధానం అన్న నేను ఆశిసుానిా ను. 

చాలా హృదయపూర్వ క్ంగా మీ, 

"RT. Rev. MSGR. AA SIFNER, VG" 

రోమ్స్లోన్న ోప సబాా త్్ను వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజుగా 

మార్థు ర్న్న వ్యరు చెపు లేదన్న కాథలికుక లు చెపు డం 

నాా యంగా ఉంద. సెవెంత్-డే అడెవ ంటిసుటల నుండి 

ఎవరైనా క్లిగ ఉని  ఏదైనా ్హత్ా ం ోప సబాా త్్ను 

మారిు నటిు ఆరోపంచింద; మీలో ఎవరికైనా అలాంటి 

్హత్ా ం ఉంటే, మీరు దాన్నపై "ఇద న్నజ్ం కాదు" అన్న 

ప్రవ్యయవచ్చు . 

గ్పభువు భోజ్నం 

ప్రపభువు ర్థప్రతి భోజ్నం చేయమన్న యేసు త్న శిషుా లకు 

ఆజాఞ పంచాడు. (మత్యాి 26:26; లూకా 22:19; 1 

కరింథీయులు 11:24-25.) ప్రపభువు త్న ప్రపజ్లను 

సమీక్రించమన్న ఆజాఞ పంచాడు. "కందరి పదతాిలో 

మీరు క్లిసి ఉండట్లని్న  విడిచిపెటటరు." (హెప్రీయులు 

10:25.) ఈ వచనంలోన్న ఇత్ర్ భాగాన్నకి అర్థం ఏమిటనేద 

పర్థవ లేదు, స్టకైసవాులు త్మను త్యము సమీక్రించడాన్ని  

విడిచిపెటటకూడదనే సర్ళ్మైన మరియు సు షటమైన 

బోధ్న మనకు ఉంద. వ్యరు ప్రపభువు ర్థప్రతి భోజ్నం 

చేయాలన్న కూడా ఆజాఞ పంచబడాారు; వ్యరు క్లిసి విందు 

తినడాన్నకి త్పు న్నసరిగా సమీక్రించాలి. వ్యరు 

సమావేశమైనపుు డు వ్యరు ర్థప్రతి భోజ్నం తినాి రు. (1 

కరింథీయులు 11:20-33.) పౌలు ఇక్క డ ఇలా 

అంటునిా డు: "కాబటిట మీరు సమకూడినపుు డు, 

ప్రపభువు ర్థప్రతి భోజ్నం చేయడం ్ధా్ ం కాదు." 

అందువల,ి వ్యరు సమావేశమైనపుు డు ర్థప్రతి భోజ్నం 

తినాి రు. ఇపుు డు వ్యరు దాన్నన్న తినమన్న 

ఆజాఞ పంచబడాారు, మరియు వ్యరు సమీక్రించమన్న 

ఆజాఞ పంచబడాారు; మరియు వ్యరు సమావేశమైనపుు డు 

వ్యరు విందు తినాి ర్న్న మేము క్నుగొనిా ము. వ్యరు 

ఎందుకు తింట్లరు? ప్రపభువు మర్ణం ్జాఞ పకార్ థం 

మరియు అత్ను వచేు  వర్కు బాధ్. అందువల,ి అత్న్న 

పునరుత్యథనం ఇక్క డ సూచించబడింద; అత్డు 

సజీవంగా లేక్ోయినా, మృతులలోనుండి 

లేపబడనటయిితే, అత్డు రండవ్రి తిరిగ ర్థలేడు. 

అందుచేత్, ప్రపభువు ర్థప్రతి భోజ్నాన్ని  దాన్న అంత్ర్థర్థం 

ప్రపకార్ం, వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున ప్రపభువు మర్ణం 

మరియు రండవ ర్థక్డ యొక్క  మ్ ర్క్ సంసథగా 

తింట్లరు. ఇద త్గనంత్ సు షటంగా ఉంద. అయితే, 

స్టకైసవాులు ప్రపభువు ర్థప్రతి భోజ్నం చేస్వ ఉదేుశా ంతో క్లిసి 

వచాు రు. (1 కరింథీయులు 11:33.) అయితే వ్యర్ంలో 

మొదటి రోజున రొెటలు విర్చడాన్నకి లేదా ప్రపభువు ర్థప్రతి 



భోజ్నం చేయడాన్నకి వ్యరు క్లిసి వచాు రు. వ్యర్ం 

మొదటి రోజున ప్రపభువు పునరుత్యథనం, వ్యర్ం మొదటి 

రోజున పరిశుదాాత్మ  దరడం, ప్రపభువు భోజ్నం చేయడం. 

మొదటి రోజు ర్థప్రతి భోజ్నం-ఇద ప్రపభువు దనమన్న 

అందరూ నొకిక  చెబుత్యరు. వ్యర్ంలో మొదటి రోజున 

పరిశుదాాత్మ  వచాు డన్న, చరిు  న్నర్వ హంచబడిందన్న 

లేదా వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున త్న కారా్ క్లాపాలను 

ప్రపార్ంభించిందన్న, స్టకైసవాులు వ్యర్ంలో మొదటి రోజున 

ప్రపభువు ర్థప్రతి భోజ్నం చేస్వందుకు క్లిశార్న్న మనం 

తెలుసుకునిా ం. ప్రపభువు దనమున యోహాను ఆత్మ లో 

ఉనిా డన్న, వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజు ప్రపభువు దనమన్న 

ఇవనీి  మనకు బోధ్ాయి. 

ఈరోజు దేవున్న ప్రపజ్లు వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున 

ప్రపభువు ర్థప్రతి భోజ్నం చేయడాన్నకి సమావేశమవుత్యరు. 

చటటం యొక్క  సబాా త్ పూరిగాా భిని మైన రోజు మరియు 

పూరిగాా భిని మైన ప్రపయోజ్నం కోసం ఉంచబడింద. 

స్టకైసవాులు ప్రపభువు రోజున క్లుసుకోవడం మరియు 

యూదులు సబాా త్ రోజున విప్రశాంతి తీసుకోవడం అనే 

ఉదేుశా ంలో పరలు మరియు ర్థప్రతి, ప్రీసాు మరియు 

్త్యను మధా్  ఉని ంత్ వా తా్య సం ఉంద. యూదుల 

సబాా త్ ్ థ నంలో లార్ాస  డే తీసుకోదు; పాత్ ఒడంబడిక్ 

నెర్వేరినపుు డు సబాా త్ మార్గం నుండి 

తీసివేయబడింద; కత్ ా ఒడంబడిక్ ప్రకింద స్టకైసవాులకు 

ఒక్ కత్ ా రోజు, వ్యర్ంలో మొదటి రోజు ఇవవ బడింద. 

వ్యర్ంలో మొదటి రోజున భరవంతున్న ర్థప్రతి భోజ్నం 

చేయడం ఒక్క టే వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున్న ఇత్ర్ రోజు 

నుండి వేరు చేసాుంద. వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున మనం 

దేవున్న ్సాుతించవచ్చు , కానీ మనం ఏ రోజు మరియు 

ప్రపతిరోజు ఆయన ్సాుతిన్న పాడవచ్చు . మేము వ్యర్ంలో 

మొదటి రోజు బైబిల చదువుత్యము, కానీ మనం 

ప్రపతిరోజూ బైబిల చదవవచ్చు  మరియు చదవ్యలి. 

మేము వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున ప్రపారి థ్ ాము, కానీ 

మనం ప్రపారి థంచవచ్చు  మరియు ప్రపతిరోజూ ప్రపార్ థన 

చేయాలి. మేము వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున మా ధ్నాన్ని  

ఇవవ వచ్చు , కానీ మనకు అవకాశం ఉని ందున 

మరియు ఏ రోజున అవసర్మో ఇవవ వచ్చు . అందుచేత్, 

వ్యర్ంలో మొదటి రోజున భరవంతున్న ర్థప్రతి భోజ్నం 

చేయడం మాప్రత్మే ఈ రోజును ఏ ఇత్ర్ రోజు క్ంటే వేరు 

చేసాుంద. ఈ రోజు మరియు ఈ రోజున మాప్రత్మే మనం 

ప్రపభువు ర్థప్రతి భోజ్నం చేయవచ్చు . వ్యర్ంలో మొదటి 

రోజున భోజ్నం చేయడం మాప్రత్మే ఈ రోజును ఏ ఇత్ర్ 

రోజు క్ంటే వేరు చేసాుంద. ఈ రోజు మరియు ఈ రోజున 

మాప్రత్మే మనం ప్రపభువు ర్థప్రతి భోజ్నం చేయవచ్చు . 

వ్యర్ంలో మొదటి రోజున భోజ్నం చేయడం మాప్రత్మే ఈ 

రోజును ఏ ఇత్ర్ రోజు క్ంటే వేరు చేసాుంద. ఈ రోజు 

మరియు ఈ రోజున మాప్రత్మే మనం ప్రపభువు ర్థప్రతి 

భోజ్నం చేయవచ్చు . 



వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజుకు సంబంధంచి ఒక్ విషయం 

మాప్రత్మే ఉంద. త్న ప్రపజ్లు వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజున 

క్లుసుకునేలా దేవుడు దాన్నన్న ఏర్థు టు చేశాడు. మన్నష 

కాా లెండర్ మార్ు వచ్చు ; అత్ను వ్యర్థన్నకి ఆరు రోజులు 

మాప్రత్మే కాా లెండర్్న్న న్నరిమ ంచవచ్చు ; ర్షా్య  దీన్ని  

చేసింద మరియు ఆరు రోజుల వ్యర్పు షెడూా ల్లో పావు 

శత్యబుం పాటు జీవించింద. ఇత్ర్ దేశాలు కూడా అలాగే 

చేశాయి. వ్యర్ంలో ఆరు రోజులు మాప్రత్మే ఉని పుు డు 

సెవెంత్-డే అడెవ ంటిసట వ్యర్ంలోన్న ఏడవ రోజున ఎలా 

ఆర్థధ్ారు? మన్నష వ్యర్ంలోన్న రోజుల కాా లెండర్్ను 

న్నరిమ ంచలేనటిు దేవుడు దాన్నన్న న్నర్ణయించాడు, కానీ 

"వ్యర్ంలో మొదటి రోజు" ఉంటుంద. అందువల,ి 

అత్ను దాన్నన్న పరిషక రించాడు, త్దావ ర్థ అత్న్న 

వా కాులు-ఎన్ని  మారుు లు చోటుచేసుకుంట్లయనేద 

ముఖా్ ం కాదు-వ్యర్ం మొదటి రోజున క్లవవచ్చు . 

మన్నష వ్యర్ంలో ఐదు రోజులు మాప్రత్మే షెడాూ ల్న్న 

రూపందంచ్చకుంటే, స్టకైసవాులు ఆర్థధ్న కోసం 

వ్యర్ంలో మొదటి రోజు సమావేశమవుత్యరు. సెవెంత్-డే 

అడెవ ంటిసుటలు ఆర్థధ్న కోసం క్లుసుకోలేరు, 

ఎందుక్ంటే వ్యర్థన్నకి ఏడు రోజులు ఉండవు. ఇద 

వ్యర్ంలోన్న మొదటి రోజు, ప్రపభువు దనం, ఆర్థధ్నకు 

ప్రపతేా క్ దనంగా ఏర్థు టు చేయడంలో దేవున్న ్జాఞనాని్న  

చూపుతుంద.(హెచ్. లియో బోలస , డిసెంబర్ 21, 1944, వ్యర్ 

మెమోరియల బిలింాగ్, నాష్్విలే,ి ెనెి సీస లో ప్రపసంరం) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


