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ఉపో దా తము
మా దదశములో “ప్స్టిబిడ్ ఎవర్మ?” అనే ఒక ఆట ఉంది. పార్రరని నిర్వహంచువార్మ వచున తమ

అతిధ్ుల యొకు చనినాటి ఫ టోలను స్టేకర్శంచ ఆ ఫల టోలలో ఉని వయకుతలను కనుగొనమని

ఇతర్మలను కోర్తార్మ. సాధార్ణముగానే, కొనిి ఫ టోలు వచున అతిధ్ుల పల ల్వకలను కల్వగశయుంటాయి.
ఏ వయకనత కూడా తన చనితనములోని ఫ టోలను ఖ్చుతముగా పల ల్వయుండడుగాని, చాలా సార్మో కొనిి

ముఖ్ పల ల్వకలు — మన కనుిల ఆకార్ము, చకుటి నవువ — చాలా సమాంతర్ముగా ఉంటాయి కాబటిర
ఏ ప్స్టివాడు ఏ విధ్ముగా వయసుిలోనికన ఎదిగాడో మనము చెప్పవచుు.

పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత ర విష్యములో కూడా ఇదద నిజమైయునిది. పాత నిబంధ్న కొనిి

వేల సంవతిర్ముల పాటట వారయబడినది మర్శయు ఆ కీమములో దాని వేదాంతశాసత మ
ర ు అనేక

మార్మపలు చెందింది. సమాప్త ములో అనగా ప్ర్శప్కవ దశలలో ఉని వేదాంతశాసత మ
ర ు ఖ్చుతముగా

ఆర్ంభములో అనగా యౌవవన దశలో ఉని వేదాంతశాసత మ
ర ు వల ఉండదు. అయితద మనము జాగీతతగా
ప్ర్శశీలన చదస్టిన యిెడల, కాల కీమములో పాత నిబంధ్న వాసత వానికన ఒకే విశావసమునకు పారతినిథయం
వహంచంది అని మనము చూడవచుు.
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పాఠంలో, కాలకీమములో పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు అభివృదిధ చెందిన విధానము మీద
బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు దృషిర పడుతయంది అని మనము చూసాతము.

మన మునుప్టి పాఠంలో, చార్శతిక
ర ముగా లేఖ్నములను అర్ాము చదసుకొనుట కొర్కు కస
ై త వులు

మూడు ముఖ్యమైన ప్రణాళికలను ఉప్యోగశంచార్ని మనము చూశాము: సాహతయ విశలోష్ణ, అనగా కొనిి
దృకోుణములను తెల్వయజేయుటకు ర్ూపించబడిన ఒక సాహతయ ప్టముగా బెబి
ై లును చూచుట; అంశ
విశలోష్ణ, అనగా మన సమకాలీన లేక సాంప్రదాయిక అంశములను మర్శయు ప్రశిలను ప్రతిబింబించు
ఒక అదే ముగా బెైబిలును చూచుట; మర్శయు చార్శతిరక విశలోష్ణ, అనగా అది నివేదించు చార్శతిరక

సనిివేశములకు కనటికగ
ీ ా బెైబిలును చూచుట. బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు పారథమికముగా
లేఖ్నముల యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ మీద దృషిర పడుతయంది అని, ప్రతదయకముగా బెైబిలులో

నివేదించబడిన చార్శతిరక సనిివేశములలో దదవుడు పాలుప్ంచుకుని మార్గ ములను ప్ర్శశీల్వసుతంది అని
కూడా మనము చూశాము.

బైబిలానుసారమన
ై వేద ాంతశాస్త్ రము అనగా లేఖనములో తెలియజేయబడిన
దేవుని కారయముల యొకక చ రత్రరక విశలేషణ నుాండి వెలువడిన వేద ాంతశాస్త్ ర
ఆలోచనయిైయుననది.

-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మూడవ పాఠము : పాత నిబంధ్నలోని భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములు

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుని కార్యముల యొకు లేఖ్న కథనముల మీద దృషిర

పడుతయంది మర్శయు ఆ సనిివేశములలో నుండి కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ు కొర్కు అనుమితయలను వల్వకన
తీసుతంది.

మునుప్టి పాఠంలో, చర్శతల
ర ోని కాలములను సమయము యొకు ఏకకాల్వక భాగములుగా

చదయుట దావర్ా, మర్శయు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను వివేచంచుట దావర్ా బెైబిలానుసార్మైన

వేదాంతవేతతలు పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు “ఏకకాల్వక సంయోగము”ను ఎలా సృషిరంచార్ప
చూశాము మర్శయు అది ఆ కాలములలోని దెైవిక కార్యము మర్శయు మాటల ప్రతయక్షతల యొకు
కలయిక దావర్ా జర్మగుతయంది. ఈ పాఠంలో, పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు కల్వగశయుని ర్ండవ ముఖ్యమన
ై ఆందో ళనను చూదాేము:

“భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములు,” అనగా కాల కీమములో వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు ఎదిగన
శ లేక
అభివృదిధ చెందిన విధానములు.

ఈ అంశమును ప్ర్శశీల్వంచుటకు, మనము మూడు ముఖ్యమన
ై విష్యములను చూదాేము.

మొదటిగా, భినికాల్వక ప్ుర్పగమనము ప్టో ఒక సామానయ ధో ర్ణిని ప ందుకుందాము. ర్ండవదిగా,
ప్రధానమైన చార్శతిరక కాలములు లేక యుగముల మధ్య చపటటచదసుకుని యుగానుసార్

ప్ుర్పగమనములను మనము చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, పాత నిబంధ్నలో కాలకీమాన కొనిి
అంశములు ఎలా అభివృదిధ చెందాయో చూదాేము. భినికాల్వక ప్ుర్పగమనము ప్టో గల సామానయ
ధో ర్ణితో ఆర్ంభించుదాము.

ధో రణి
భినికాల్వక ప్ుర్పగమనము అను ఆలోచనను ప్ర్శచయము చదయగల ఉతత మమన
ై మార్గ ములలో

ఒకటి ఈ ప్దముల యొకు అర్ాము మీద దృషిరపటటరట. మొదటిగా “భినికాల్వక” అను ప్దమును
చూదాేము. ర్ండవదిగా, “ప్ుర్పగమనము” అనే ప్దము యొకు అర్ామును చూదాేము. మర్శయు
మూడవదిగా, పాత నిబంధ్నలో భినికాల్వక ప్ుర్పగమనమును సమీక్ించుటకు ఒక బెైబిలు
ఉదాహర్ణను చూదాేము. మొదటిగా “భినికాల్వక” అనే ప్దమును చూదాేము.

భిననకాలిక
మన ఆంగో ప్దమన
ై “డయకోీనిక్స” లేక భినికాల్వక అను ప్దము ర్ండు గరక
ీ ు ప్దములలో నుండి

వలువడింది: మొదటిగా, డియ అనే విభకనత యొకు అర్ాము “దావర్ా,” లేక “అంతటా”; మర్శయు

ర్ండవదిగా గరక
ీ ు నామవాచకమైన కోీనోస్ యొకు అర్ాము “కాలము.” డయకోీని అనునది గడచన

కాలమునకు సంబంధించనది. బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత ర విష్యములో, “భినికాల్వక” అను
ప్దము కాల కీమములో పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు మార్మపచెందిన, అభివృదిధ చెందిన లేక
ప్ుర్పగమనము చెందిన విధానములను తెల్వయజేసత ుంది.
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సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మూడవ పాఠము : పాత నిబంధ్నలోని భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములు

పాత నిబంధ్న ప్టో భినికాల్వక ధో ర్ణులు మన మునుప్టి పాఠ అంశమన
ై ఏకకాల్వక

సంయోగముతో ఎలా అనుబంధ్ం కల్వగశయుంటాయో చూచుట మనకు సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. ఒక
వైప్ున, అది ఏకకాల్వక సంయోగమునకు వయతాయసముగా ఎలా నిలుసుతందో చూదాేము. మర్శయు మర్ొక
వైప్ున, భినికాల్వక మర్శయు ఏకకాల్వక ధో ర్ణుల మధ్య ఉని ప్ర్సపర్ాధార్శతమును మనము
చూదాేము. మొదటిగా వాటి మధ్య ఉని వయతాయసమును చూదాేము.

వయత యస్తము
ఒక చలన చతరములోని కొనిి సనిివేశముల మీద దృషిర, చతరములోని ప ందికగల పాతరలను

ఒకొుకటిగా చూచుట దావర్ా పాత నిబంధ్న యొకు ఏకకాల్వక సంయోగమును మనము పల ల్వున

విష్యము మీకు జాాప్కము ఉండియుంటటంది. ఏకకాల్వక సంయోగము బెైబిలు చర్శతల
ర ోని నిర్రీత

కాలములలో వలువడిన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల మీద దృషిరపడుతయంది. ఒక కాలములో దదవుడు
దదనిని బయలుప్ర్చాడు? వయతాయసముగా, పాత నిబంధ్నను భినికాల్వకముగా చూచుట, ఒక

సనిివేశము నుండి మర్ొక సనిివేశములోనికన కదులుచుని చలనచతరము యొకు కథనము మీద
దృషిరపటటరటను పల ల్వయునిది. అనగా ఆర్ంభము నుండి అంతము వర్కు చలనచతరము కీమముగా
కథనమును తెల్వయప్ర్చు విధానము మీద దృషిరపటటరట. బెబి
ై లు ప్టో భినికాల్వక కథనములు
కాలకీమములో ఒక కీమమున వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు ప్రతయక్షమగు విధానము మీద

దృషిరపడుతయంది. చర్శతర ముందుకు కొనసాగుచుండగా దదవుని ప్రతయక్షతలు ఎలా అభివృదిధ చెందాయి?

నిర్గ మ. 1:1-19:1లో నివేదించబడిన, ఐగుప్ుత నుండి ఇశాీయిేలు యొకు విమోచనను గూర్శున

కొదిే కాలమును ప్ర్శగణించండి. ఈ కాలము ప్టో ఏకకాల్వక దృకోుణము ఇలాంటి ప్రశిలను

అడుగుతయంది: “ఈ కాలములో దదవుడు ఏమి చెపాపడు మర్శయు ఏమి చదశాడు?” “ఈ కాలమంతటిలో ఏ
విధ్మైన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు సాాపించబడినవి?” అయితద, భినికాల్వక ప్దధ తి వేదాంతశాసత ర

నిర్ాుణములలో కల్వగశన మార్మపల మీద దృషిర పడుతయంది. అది ఇలాంటి ప్రశిలను అడుగుతయంది: “ఈ
కాలములో ప్లు విధ్ములుగా దదవుడు కార్యము చదస్టినప్ుపడు మర్శయు మాటాోడినప్ుపడు

వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఎలాంటి మార్మపలు జర్శగాయి?” “మోషే యొకు బాలయము మొదలుకొని

మండుచుని ప ద యొదే అతడు పిలుప్ును అందుకుని వర్కు ఏ వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములు

సంభవించాయి?” “మండుచుని ప ద యొదే దదవుని ప్రతయక్షత ఐగుప్ుతలో ఆయన చదయబో వు కార్యము
కొర్కు ఎలా ఎదుర్మచూస్టింది?” పాత నిబంధ్నలోని ఈ భాగము ప్టో భినికాల్వక ధో ర్ణులకు ఇవి
మర్శయు ఇలాంటి అనేక ఇతర్ విష్యములు కేందర పారముఖ్యతను సంతర్శంచుకుంటాయి.

పరస్తపరాధ రతము
భినికాల్వక మర్శయు ఏకకాల్వక ప్దధ తయలు ఎంత భినిముగా ఉనిటట
ో అనిపించనప్పటికీ, అవి

చాలా వర్కు ప్ర్సపర్ాధార్శతమైనవి కూడా. వాసత వానికన, ఒకటి లేకుండా మర్ొక దానిని గూర్శు ఎకుువ

స్టేప్ు ఆలోచన చదయుట కూడా సాధ్యము కాదు. ఈ కార్ణము చదత, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు
లేఖ్నములను ఉప్యోగశంచుచుండగా, వార్మ ఏకకాల్వక మర్శయు భినికాల్వక ప్దధ తయలను అనేక
విధాలుగా ఆశీయిసుతంటార్మ.
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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట
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మన దృకోుణము తకుువ కాలము నుండి ఎకుువ కాలము వర్కు వాయపిత చెందుచుండగా

ఏకకాల్వక మర్శయు భినికాల్వక ప్దధ తయల మధ్య మనము ఎలా ఎంచుకోవాలో ప్ర్శగణించుదాము.

ఆర్ంభించుటకు, కొనిి భినికాల్వక సమీక్షలు చాలా చని ఏకకాల్వక సంయోగములకు ముందు కూడా
కనిపిసత ాయి. ఒక కాలములో జర్శగశన విష్యములను కోీడీకర్శంచుటకు వేదాంతశాసత ర మార్మపలను
మనము భినికాల్వకముగా అర్ాము చదసుకోవాల్వ.

ఇప్ుపడు, మనము సుదీర్ఘ కాలములను ప్ర్శగణించనప్ుపడు, మన భినికాల్వక సమీక్ష ఏకకాల్వక

సంయోగము మీద ఆధార్ప్డియుంటటంది. మొదటిగా మనము అనేక కుోప్త కాలముల యొకు ఏకకాల్వక
సంయోగములను స్టిదధప్ర్మసాతము, మర్శయు తర్మవాత ఆ ర్ండు కుోప్త కాలముల మధ్య వేదాంతశాసత ర
నిర్ాుణములు ఎలా మార్మపచెందాయో మనము కనుగొంటాము. ఈ సుదీర్ఘ కాలమును ఒకసార్శ
భినికాల్వకముగా అర్ాము చదసుకుని తర్మవాత, దానిని మనము సంప్ూర్ీంగా కూడా

సంయోగప్ర్చవచుు. బెైబిలు ప్రతయక్షత యొకు ప్ూర్ీతకు చదర్మవర్కు ఈ విధ్మన
ై ఊగశసలాట
కొనసాగుతూనే ఉంటటంది.

ఏకకాల్వక మర్శయు భినికాల్వక ప్దధ తయలు ఎంత భినిముగా ఉనిప్పటికీ, మర్ొకదాని మీద

కొంత వర్కైనా ఆధార్ప్డకుండా ఒక ప్రణాళికను ఉప్యోగశంచుట సాధ్యము కాదు అని మనము ఎనిడు
మర్చపల కూడదు. అంటే దీని అర్ాము ఒక ప్దధ తి మర్ొక దాని కంటే పారముఖ్యమన
ై ది లేక ప్రధానమైనది
అని కాదు. పాత నిబంధ్న యొకు వేదాంతశాసత మ
ర ును సర్ైన విధ్ముగా అర్ాము చదసుకొనుటకు
ఏకకాల్వక మర్శయు భినికాల్వక ప్దధ తయలు ర్ండూ అవసర్మయ
ై ునివి.

పాత నిబంధ్న ప్టో భినికాల్వక ప్దధ తిని గూర్శున సామానయ ఆలోచనను మనము

ప ందుకునాిము కాబటిర, భినికాల్వక ప్ుర్పగమనము యొకు అర్ామును మనము వివర్శంచాల్వ.

పురోగమనము
ర్ండు ముఖ్య ఆలోచనలను సూచంచుటకు భినికాల్వక మార్మపలను గూర్శు మాతరమే

మాటాోడకుండా “ప్ుర్పగమనము” అనే ప్దమును మనము ఉప్యోగశసత ాము. మొదటిగా, పాత నిబంధ్న
వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములలోని మార్మపలు ఎలో ప్ుపడు చర్శతరలో దదవుని ఉదదేశములను నర్వేర్ముటకు
చదయబడా్యి. మర్శయు ర్ండవదిగా, మనము ప్ుర్పగమనమును గూర్శు ఎందుకు

మాటాోడుతయనాిమంటే, చర్శతల
ర ో దదవుని యొకు దెవ
ై కృత పాలుప్ంప్ుల దావర్ా మాతరమే వేదాంతశాసత ర
మార్మపలు కలుగుతాయి. పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్రతి మార్మప వనుక ఉని దెైవిక
ఉదదేశములను మొదట ప్ర్శగణించుదాము.

దెైవిక ఉదేేశములు
చర్శతల
ర ోని ప్రతి ఒకుటి, వేదాంతశాసత మ
ర ులో కలుగు మార్మపలతో సహా, ఆయన సృషిర ప్టో దదవుడు

కల్వగశయుని విఫలముకాని ఉదదేశములను ఎలో ప్ుపడు నర్వేర్మసాతయని లేఖ్నమంతా ఉదాఘటిసత ుంది.

యిెష్యా 46:10 పాత నిబంధ్న అంతటా ఒకే విధ్మైన దృషిరకోణమును ప్రతిబింబిసుతంది. అకుడ ఇలా
వారయబడియునిది:
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సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట
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న ఆలోచన నిలుచుననియు

న చిత్ మాంతయు నెరవేరచుకొనెద్ననియు,

చెపుపకొనుచు ఆదినుాండి నేనే కలుగబో వువాట్ిని తెలియజేయుచున నను.
పూరవకాలమునుాండి నేనే యిాంక జరచగనివాట్ిని తెలియజేయుచున నను
(యిషయా 46:10).
చర్శతర ఎలో ప్ుపడు కీమమును అనుసర్శంచ దాని కొర్కు దదవుడు ఏర్పర్చన లక్షయములను

చదర్మతయంది అనే సామనయ పాత నిబంధ్న దృకోుణమును ఇది మర్శయు అనేక ఇతర్ లేఖ్న భాగములు
బయలుప్ర్మసాతయి. చర్శతర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని లక్షయములు కేవలం విశాలమన
ై , దీర్ఘకాల్వక
లక్షయములు మాతరమే గాక ప్రతయద కమన
ై అలపకాల్వక లక్షయములుగా కూడా ఉనికనలో ఉనాియి.

ఉదాహర్ణకు, ఇశాీయిేలు మీద ర్ాజుగా దావీదును నియమించుటలో దదవుడు కొనిి ప్రతదయకమైన
అలపకాల్వక కార్ణములు కల్వగశయుండెను; ఒక శాశవతమన
ై ర్ాజర్శకమును మర్శయు ర్ాజధాని
ప్టర ణమును సాాపించుట దావర్ా ఆయన ఇశాీయిేలు ప్రజలను ఐకయప్ర్చాలని కోర్ాడు. ప్రతి

కాలములోను, దదవుని అలపకాల్వక ఉదదేశములను నర్వేర్ుశ న వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములు
చపటటచదసుకునాియి.

అయితద ఈ పాఠయకీమము అంతటిలో మనము చూస్టినటట
ో గా, చర్శతర కొర్కు దదవుడు ఒక

సమగీమన
ై ర్ాజయ ప్రణాళిక కూడా కల్వగశయునాిడు. ఆర్ంభము నుండి, ఆయన పల ల్వక యొకు కార్యము
దావర్ా సమసత భూమి మీద ఆయన ప్ర్లోక ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుచు తనను తాను
మహమప్ర్చుకోవాలనేది ఆయన ప్రణాళిక అయుయండినది మర్శయు ఈ ప్రణాళిక దదవుని

ఉదదేశములనిిటిని ఐకయప్ర్మసుతంది. ఉదాహర్ణకు, ఇశాీయిేలు కొర్కు దదవుని ప్రణాళికలో దావీదు యొకు
ర్ాజర్శకము అవయవధాన ఉదదేశములను కల్వగశయుండినా, దదవుని ర్ాజయమును భూదిగంతముల వర్కు
వాయపింప్జేయు గొప్ప లక్షయము వప్
ై ుకు అది ఒక మటెర య
ల ుండినది. దావీదు స్టింహాసనము యొకు
స్టిార్తవము తండిర యొకు మహమకర్మన
ై సనిిధి కొర్కు భూమిని స్టిదధప్ర్చు ప్ర్శప్ూర్ీమైన

నముకమన
ై దావీదు కుమార్మడెైన కీస
ీ త ు ర్ాకడకు ర్ంగమును స్టిదధం చదస్టింది. ఈ గొప్ప గమయమును

దృషిరలో ఉంచుకొని దదవుడు చర్శతన
ర ు ఆర్ంభించాడు మర్శయు చర్శతల
ర ోని ప్రతి సనిివేశము విఫలము
కాకుండా ఈ మహమకర్మన
ై గమయమునకు చదర్మతయంది.

పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు యాదృచికమన
ై వి లేక గుర్శలేనివి కావు. అవి

ఉదదేశప్ూర్వకమన
ై వి. అవి విఫలముకాకుండా దదవుని అలపకాల లక్షయములను మర్శయు ఆయన ర్ాజయ
ప్రణాళికలను నర్వేర్ాుయి. పాత నిబంధ్నలోని ఈ వేదాంతశాసత ర మార్మపలను అర్ాము చదసుకొనుట

చర్శతన
ర ు మార్మపచెందని విధ్ముగా దదవుని లక్షయముల వైప్ుకు నడిపించాయి అని తెలుసుకునాిము
కాబటిర, ఇప్ుపడు ఈ ప్ుర్పగమనములు చర్శతల
ర ో దదవుని యొకు దెవ
ై కృతమన
ై పాలుప్ంప్ుల దావర్ా
సంభవించాయని మనము గుర్శతంచాల్వ.

దేవుని దెైవకృతము
మనము వివర్ాల మీద దృషిరపటర నిప్ుపడు, చాలా సార్మో పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత ర

ప్ుర్పగమనములు దూర్ము నుండి కనిపించు ఒక దార్శ వల అగుప్డుతయంటాయి. మనము వివర్ాలను
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ఎర్శగన
శ వార్శగా ఉనిప్ుపడు, వేదాంతశాసత ర మార్మపలు అను దార్శ చాలా మృదువుగాను తినిగాను

కనిపిసత ుంది. అయితద మనము జాగీతతగా ప్ర్శశీల్వంచన యిెడల, పాత నిబంధ్న దార్శ లోతెన
ై గుంటలు,

వేగవంతమన
ై ప్లో ములు, మర్శయు కుడి ఎడమ వప్
ై ులకు ప్దునన
ై మలుప్ులు కల్వగశనదిగా ఉంటటంది.
ఈ ఆకస్టిుక మార్మపలు దదవుని దెవ
ై కృతము దావర్ా, అనగా సృషిరలో ఆయన కనోష్రమన
ై పాలుప్ంప్ుల
దావర్ా కలుగుతాయి.

నిసిందదహంగా, కొనిి దెవి
ై క ప్రతయక్షతలు మనము ఊహంచన విధ్ముగానే చార్శతిక
ర

సందర్ుములతో ముడిప్డియుంటాయి. ఉదాహర్ణకు, సంచార్మునకు అనువుగా ఉండు ప్రతయక్ష
గుడార్మును కటర మని దదవుడు మోషేను ఆజాాపించాడు, ఎందుకంటే వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు
ప్రయాణము చదయుచుండగా ఇశాీయిేలీయులు ఆయనను ఆర్ాధించవలస్టియుండినది. అదద

సమయములో, పాత నిబంధ్నలో చపటట చదసుకుని కొనిి వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములు చాలాసార్మో
మనకు యాదృచికముగాను లేక కనోష్రమన
ై విగాను కనిపిసత ాయి. మనము నిశుయతతో ఇవవగల ఒకే
వివర్ణ ఏమనగా, ఈ వేదాంతశాసత ర మార్మపలు జర్గాలని దదవుడు కోర్ాడంతద.

ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్నలో దదవుడు ఇశాీయిేలు నుండి ఆశంచన అనేక శుదీధకర్ణ

ఆచార్ములను చూడండి. తన ప్రజలను ప్ర్శశుదధ జనాంగముగా చదయుటకు దదవుడు అనేక

ఆచార్ములను పాటించాలని ఆజా ఇచాుడు. ఆశుర్యకర్ముగా, ఈ శుదీధకర్ణ నియమములలోని కొనిి
విష్యములు ప్ర్శశుదధ తకు గుర్మతయలుగా కనిపిసత ాయి ఎందుకంటే అవి ఇతర్ సంసుృతయల యొకు

ఆచార్ములకు, ఇశాీయిేలు చుటటర ఉని కనానీయుల సంసుృతయలతో సహా, భినిముగా కనిపిసత ాయి.

అయితద ప్ర్శశుదధ తకు ఇతర్ గుర్మతయలు ఇతర్ సంసుృతయల ఆచార్ములను, కనానీయుల ఆచార్ములను
కూడా పల ల్వయునాియి. ఇందుమూలముగా, కొనిి సార్మో తమను తాము వేర్మప్ర్చుకొనమని

ఇశాీయిేలీయులకు దదవుడు ఆజాాపించాడు, మర్శకొనిిసార్మో వార్శ ప ర్మగువార్శని పల ల్వన విధ్ముగా
కార్యములను చదయమని వార్శని ఆజాాపించాడు. దదవుని ప్రతయక్షత ఇలా ఎందుకు చదస్టింది? ఈ

ప్రతయక్షతలోని మార్మపలకు గల కార్ణము ఏమిటి? వీటిని అర్ాము చదసుకొనుటకు మనము కొనిి
ప్రయతాిలు చదస్టన
ి ప్పటికీ, చవర్శకన ఇది ఎందుకు జర్మగుతయందో మనకు తెల్వయదు. ఆయన ప్రతయక్షత ఈ
విధ్ముగా అభివృదిధ చెందాలని దదవుడు నిర్ీయించాడు అనేది మాతరమే మనకు నిశుయముగా తెలుసు.
మానవులు మర్శయు ఇతర్ సంకలపశకనతగల సృష్ర ములు తీసుకొని ఎంపికలకు దదవుడు

సపందించన విధానము మూడవ ర్కమన
ై వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనమునకు దార్శతీస్టింది. ఉదాహర్ణకు,
ఇశాీయిేలు చర్శత
ీ ర మానవ వఫ
ై లయములతో నిండియునిది మర్శయు అది కొనిి వేదాంతశాసత ర

ప్ుర్పగమనములను కల్వగశంచు ర్రతిలో దదవుడు తనను తాను బయలుప్ర్చుకొనుటకు దార్శ తీస్టింది.
వాటిలో కొనిి ఏమనగా: నిర్గ మములోని మొదటి తర్ము వార్శకన దదవుడు వాగాేన దదశమును
సావధీనప్ర్చుకొను భాగయం ఇచాుడుగాని, వార్శ దెైవదూష్ణ వార్శ తిర్సుర్ణకు దార్శతీస్టింది.

ప్శాుతాతప్ప్డి ఆయన తీర్మపను తపిపంచుకొనుటకు దదవుని ప్రవకత లు ఇశాీయిేలుకు ఒక అవకాశమును

ఇచాుర్మ, కాని ఇశాీయిేలు యొకు తిర్మగుబాటట దదవుడు వార్శని చెర్లోనికన ప్ంప్ునటట
ో చదస్టింది. అవును,
ఈ మానవ అవకాశములలో ఏవి కూడా దదవుని సార్వభౌమ నియంతరణకు వలుప్ల లేవు. అయినను,
లేఖ్నములో మర్లా మర్లా, మానవ దృకోుణము ప్రకార్ము, అనేక వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములు

మానవులు మర్శయు ఇతర్ సంకలపశకనతగల సృష్ర ములు చదసుకుని ఎంపికల ఆధార్ంగా సంభవించాయి.
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అది దదవుని ఉదదేశములను నర్వేర్ముచునిది కాబటిర పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు

ప్ుర్పగమనము చెందుచునిది అని మనము మాటాోడుట సర్న
ై దద అయినప్పటికీ, ఈ ప్ుర్పగమనము

ఎంత కనోష్రమైనదో కూడా మనము మనసుిలో పటటరకోవాల్వ. దదవుడు తన కార్యము దావర్ా మర్శయు తన

మాటల దావర్ా అనేక విధ్ములుగా తనను తాను బయలుప్ర్చుకునాిడు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత,
పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్ుర్పగమనములు కూడా అనేక విధ్ములుగా జర్శగాయి.

ఈ సమయములో, బెైబిలులోని పాతరలు లేక ర్చయితలు లేఖ్నములను భినికాల్వకముగా

ప్ర్శగణించన బెైబిలు ఉదాహర్ణను మనము చూడవలస్టియునిది. మన ఉదదేశముల కొర్కు, భినికాల్వక
ప్ుర్పగమనముల ప్టో మనము కల్వగశయుని ఆసకనతని ఉదాహర్శంచు మర్శయు కీమప్ర్చు ఒక
ఉదాహర్ణను మాతరమే మనము చూదాేము.

ఉద హరణ
మతత యి 19:3లో, కొంత మంది ప్ర్శసయుయలు ఈ ప్రశిను అడిగశ యిేసును ప్ర్రక్ించార్మ:
ఏ హేతువుచేతనెన
ై ను పురచషుడు తన భారయను విడన డుట్ న యయమా?
(మత్ యి 19:3).

ఇకుడ వార్మ అడిగన
శ ప్రశి యిేసు దినములలో ర్బ్బీల పాఠశాలలలో ఎకుువగా చర్శుంచబడదది.

మర్శయు వార్శ మధ్య భినాిభిపారయాలు దివతీయోప్దదశకాండములో మోషే బో ధ్న మీద
ఆధార్ప్డియుండదవి. దివతీ 24:1లో మోషే వారస్టిన మాటలను వినండి:
ఒకడు స్ట్్ ని
ర పరగరహాంచి ఆమను పాండిే చేస్టికొనిన తరచవాత ఆమయాంద్ు

మానభాంగస్తూచన ఏదో ఒకట్ి అతనికి కనబడినాంద్ున ఆమమీద్ అతనికి ఇషుము
తపిపనయిడల, అతడు ఆమకు పరత యగ పతరము వారయిాంచి ఆమచేత్రకిచిు తన
యిాంట్నుాండి ఆమను పాంపివయ
ే వలెను (దివతీ 24:1).

యిేసు దినములలో, “మానభంగ సూచన” అనే ప్దము యొకు అర్ామును గూర్శు పదే

వివాదము తల తిత ంది. భర్త ను నొపిపంచన ఏ కార్ణమైనా విడాకులకు మానయమైన కార్ణమని ఈ వయకీతకర్ణ
తెల్వయజేసత ుంది అని కొందర్మ ర్బ్బీలు నమాుర్మ, కాని మర్శ కొందర్మ ఈ ప్దమును జార్తవము అనే
అర్ాము వచుు విధ్ముగా మాతరమే అనువదించార్మ. మతత యి 19:4-6లో యిేసు మొదటిగా
ప్ర్శసయుయలకు సపందించన విధానమును వినండి.

ఆయన స్తృజాంచిన వాడు ఆదినుాండి వారని పురచషునిగాను స్ట్్ రనిగాను

స్తృజాంచెననియు ఇాంద్ు నిమిత్ ము పురచషుడు తలిద్ాండురలను విడిచి తన

భారయను హతు
్ కొనును, వారద్ే రచను ఏకశరీరముగా ఉాంద్ురని చెపపననియు మీరచ
చద్ువలేద ? కాబట్ిు వారకను ఇద్ే రచకాక ఏకశరీరముగా ఉన నరచ గనుక దేవుడు
జతపరచినవారని మనుషుయడు వేరచపరచకూడద్ని చెపపను (మత్ యి 19:4-6).
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ప్ర్శసయుయల ప్రశికు జవాబిచుుటకు, ఆదికాండము మొదటి అధాయయములలో వివాహమును

గూర్శు ఇవవబడిన విష్యములకు ఏకకాల్వక సార్ాంశమును యిేసు ఇచాుడు.

సృషిరని పాప్ము పాడుచదయక ముందు “ఆది నుండి” ఉని పారముఖ్యమన
ై వేదాంతశాసత ర

నిర్ాుణములను గూర్శున అనేక విశలష్తల వప్
ై ుకు యిేసు ఆసకనతని మళిో ంచన విష్యమును

గమనించండి. ఆది. 1:27ను ప్రసత ావిసూ
త , దదవుడు మానవులను “స్ట్త గ
ర ాను ప్ుర్మష్యనిగాను” చదశాడని
ఆయన గుర్శతంచాడు. ఆది. 2:24ను చెబుతూ, యిేసు అనాిడు, “ఇందు నిమితత ము ప్ుర్మష్యడు

తల్వదండురలను విడిచ తన భార్యను హతయ
త కొనును, వార్శదేర్మను ఏకశర్రర్ముగా ఉందుర్మ.” తర్మవాత
యిేసు ఈ ముగశంప్ును ఇచాుడు, “దదవుడు జతప్ర్చనవార్శని మనుష్యయడు వేర్మప్ర్చకూడదు.”

వివాహము చదసుకుని స్ట్త ర ప్ుర్మష్యలు ఏక శర్రర్మలగుదుర్మ అనేది వివాహమును గూర్శున వాసత విక సృషిర
నియమము అయుయనిది.

సృషిర సమయములోని వివాహమును గూర్శున వేదాంతశాసత ర దృకపథమును యిేసు వివర్శంచన

తర్మవాత, ప్ర్శసయుయలు ఆయనను ప్రతయద కముగా దివతీ. 24ను గూర్శు అడిగార్మ. మతత యి 19:7లో వార్మ
యిేమని అడుగుతయనాిర్ప వినండి:

ఆలాగైతే పరత యగ పత్రరకనిచిు ఆమను విడన డుమని మోషే యిాంద్ుకు
ఆజఞాపిాంచెను? (మత్ యి 19:7)

మొదటి శతాబే ములోని నముకములకు అనుగుణంగా, వివాహమును గూర్శు మోషే బో ధ్నలు

ఆదియందు దదవుడు నియమించన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములకు అనుగుణంగా ఉనాియని యిేసుకు

మర్శయు ప్ర్శసయుయలకు తెలుసు. కాబటిర, విడాకులను గూర్శు మోషే చెపపి న విష్యముల వలుగులో
తాను అప్ుపడద ప్ల్వకనన మాటలను యిేసు ఎలా సమర్శాంచగలడు?

దీనికన సపందనగా, సృషిరకన మర్శయు మోషే కాలమునకు మధ్య ఒక పారముఖ్యమన
ై భినికాల్వక

ప్ుర్పగమనము, ఒక వేదాంతశాసత ర మార్మప జర్శగశంది అని యిేసు వివర్శంచాడు. మతత యి 19:8లో ఆయన
ఇలా అనాిడు:

మీ హృద్యకాఠనయమును బట్ిు మీ భారయలను విడన డ మోషే స్టలవిచెును, గాని
ఆదినుాండి ఆలాగు జరచగలేద్ు (మత్ యి 19:8).

మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఇచదు సమయమునకు, దదవుడు మానవ పాప్మునకు సపందించ

వివాహమును గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ును కొనిి విధ్ములుగా మార్ాుడని యిేసు తెల్వయజేశాడు.

లేఖ్నములను భినికాల్వకముగా ప్ర్శశీల్వసూ
త , మోషే కాలమును ఆదాము కాలముతో పల లుుతూ ఇలా
అనాిడు, “ఆది నుండి ఆలాగు జర్మగలేదు,” మర్శయు మోషే కాలములో “[ఇశాీయిేలీయుల] యొకు
హృదయాలు కాఠశనయత ప ందాయని” ఆయన గుర్మత చదశాడు.

కాబటిర, కొనిి కార్ణముల వలన విడాకులను అనుమతిసూ
త దదవుడు మానవ స్టిాతికన

సపందించాడుగాని, అది దదవుడు కోర్శన విష్యము కాదు అని యిేసు నిర్ాార్శంచాడు. దివతీ. 24లో ఉని
ధ్ర్ుశాసత ర నియమము ఇశాీయిేలీయుల యొకు హృదయ కాఠశనయతకు దదవుడు ఇచున అనుమతితో
కూడిన నియమము మాతరమే.
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వివాహము మర్శయు విడాకుల ప్టో యిేసు చదస్టన
ి భినికాల్వక సమీక్ష విడాకుల కొర్కు

కార్ణములను కఠశనప్ర్చునటట
ో ఆయనను ప్ుర్శకొల్వపంది. మతత యి 19:9లో మనము చదువుతయనిటట
ో :
వయభిచ రము నిమిత్ మే తపప తన భారయను విడన డి మరయొకతెను

పాండిే చేస్టికొనువాడు వయభిచ రము చేయుచున నడనియు, . . . మీతో చెపుప
చున నను (మత్ యి 19:9).

కాబటిర యిేసు వివాహమును మర్శయు విడాకులును పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులోని

భినికాల్వక ప్ుర్పగమనముల వలుగులో అర్ాము చదసుకునాిడని మనము చూడవచుు. మొదటిగా,

విడాకులు అనేది ఊహంచలేనిది. తర్మవాత, పాప్ము దదవుని ప్రజల హృదయాలను కఠశనప్ర్చనప్ుపడు,
విడాకులు అనుమతించబడినదిగాని పల ర తిహంచబడలేదు. ఈ సందర్ుములో, మానవ ప్ర్శస్టా తి
ి లోని

మార్మప పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో మార్మపకు దార్శతీస్టింది. యిేసు ఇకుడ పాత నిబంధ్నను
ఉప్యోగశంచన విధానము పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును భినికాల్వకముగా ఉప్యోగశంచుట
సర్శయిెైనదదనని మర్శయు అది మనకు నేడు ఎంతో అవసర్మన
ై దని తెల్వయజేసత ుంది.

పాత నిబంధ్న ప్టో భినికాల్వక ప్దధ తయలను గూర్శు ఒక సామానయ ధో ర్ణిని మనము

కల్వగశయునాిము కాబటిర, మన పాఠంలోని ర్ండవ ముఖ్యమైన అంశము వప్
ై ుకు మనము
తిర్గవలస్టియునిది: యుగానుసార్ వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములు.

యుగానుసార పురోగమనములు
మీ జీవితములోని గత సంవతిర్మును గూర్శు మీర్మ మీ స్టేిహతయనికన ఒక ఉతత ర్ము

వారసుతనాిర్ని ఊహంచుకోండి. ఈ ఉతత ర్ము వారయుటకు మీర్మ ఉప్యోగశంచదగశన ఒక ప్రణాళిక

ఏమనగా, ఆ సంవతిర్మును కొనిి పారముఖ్యమన
ై భాగములుగా విభజంచునటట
ో మీ జీవితములోని
కొనిి పారముఖ్యమైన కార్కాలు కొనిి విధాలుగా ఎలా కల్వసాయో వివర్శంచుట. ఉదాహర్ణకు, మీ

కుటటంబ జీవితము, మీ సంఘ జీవితము, మర్శయు మీ ఆతీుయ స్టిాతి సంవతిర్ములోని ప్రతి నలలో
ఎలా మార్మపచెందాయో మీర్మ వివర్శంచవచుు. మీ ఉతత ర్ములోని పేర్ాలను ఈ విధ్ముగా
మొదలుపటర వచుు: “జనవర్శలో ఇలా జర్శగశంది”; “ఫిబవ
ర ర్శలో ఇది జర్శగశంది” ఇంకా ఇలా.

ఇదద విధ్ముగా, బెైబిలు వేదాంతవేతతలు చాలాసార్మో పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు

ప్ుర్పగమనమును దదవుని ప్రతయక్షతలు చర్శతన
ర ు ముఖ్యమన
ై కాలములు లేక యుగములుగా విభజంచన
విధానముల ఆధార్ంగా వివర్శసత ార్మ.

పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు యుగానుసార్ ప్ుర్పగమనములను వివర్శంచుటకు,

మనము ర్ండు విష్యములను చూదాేము. మొదటిగా, పాత నిబంధ్నలోని ప్లు యుగములలో

భినిమన
ై వేదాంతశాసత ర ఉదాఘటనలను మనము చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, యుగముల మధ్య
గల అవయవ సంబంధ్మైన వేదాంతశాసత ర ఐకయతను మనము చూదాేము. ప్రతయద కమైన వేదాంతశాసత ర

ఉదాఘటనలు కల్వగశన యుగములుగా పాత నిబంధ్న ఎలా విభజంచబడుతయందో మొదట చూదాేము.
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భిననమైన ఉదా ట్నలు
పాత నిబంధ్న చర్శతన
ర ు పారముఖ్యమన
ై వేదాంతశాసత ర కాలములుగా విభజంచుటకు అనేక

మార్గ ములు ఉనాియి. మనము భౌగపళిక విభజనల మీద దృషిర పటర వచుు; పాత నిబంధ్నను మనము
సాహతయప్ర్ముగా కూడా విభజంచవచుు. అయితద ఈ పాఠంలో మనము ఈ పాఠయకీమములోని

మునుప్టి పాఠములలో ప్రసత ావించన పాత నిబంధ్నలోని ఒక పారముఖ్యమైన లక్షణమును చర్శుసూ
త
యుగానుసార్ ప్ుర్పగమనములను వివర్శంచుదాము: దెైవిక నిబంధ్నల యొకు ప్రభావము.

మునుప్టి పాఠంలో మనము చూస్టినటట
ో , పాత నిబంధ్న ప్రతి దెైవిక-మానవ అనుబంధ్మును

మూడు నిబంధ్నా కనయ
ీ ాశీలకములతో వర్శీసత ుంది: దెవి
ై క ఉప్కార్ము యొకు ప్రదర్ిన, దదవుని ప్టో
మానవులు కల్వగశయుండవలస్టిన ర్ాజభకనత, మర్శయు విధదయతకు ఆశీర్ావదములు మర్శయు

అవిధదయతకు శాప్ముల ఫల్వతములు. ఈ నిబంధ్నా కనీయాశీలకాలు పాత నిబంధ్న అంతటా స్టిార్ముగా
ఉండినవి. కాబటిర, పాత నిబంధ్న చర్శతల
ర ో అగుప్డు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను కీమప్ర్చుటకు అవి
ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటాయి.

అయితద పాత నిబంధ్న ఈ సామనయ దృషిరలో మాతరమే నిబంధ్నానుసార్మన
ై ది కాదు. భినిమైన

వేదాంతశాసత ర ఉదాఘటనలతో దదవుడు ఆర్మ సార్మో ముఖ్యమన
ై నిబంధ్నలను సాాపించాడు: ఆదాము,

నోవహు, అబారహాము, మోషే, దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలు మర్శయు నూతన నిబంధ్న. ఈ పాఠములో

మన ఉదదేశముల కొర్కు, ప్రతి ముఖ్యమైన నిబంధ్న యొకు వేదాంతశాసత ర ఉదాఘటనను గూర్శు ఒక తవర్శత
అవలోకనమును ఇచుుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది.

ఆర్మ పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలను మూడు ముఖ్యమైన శలణ
ీ ులుగా విభజంచవచుు. మొదటిగా,

ఆదాము మర్శయు నోవహులతో చదస్టన
ి సార్వతిరక నిబంధ్నలు. ర్ండవదిగా, అబారహాము, మోషే, మర్శయు
దావీదుతో చదస్టన
ి జాతీయ నిబంధ్నలు. మర్శయు మూడవదిగా, పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు ప్రవచంచన
నూతన నిబంధ్న. సార్వతిరక నిబంధ్నలతో ఆర్ంభించ మూడు శలణ
ీ ులను చూదాేము.

సారవత్రరక నిబాంధనలు
ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నలను మనము “సార్వతిరకమైనవి” అని

సంబో ధిసత ాము ఎందుకనగా అవి దదవుడు మర్శయు సమసత మానవాళి మధ్య చదయబడినవి. కాబటిర, ఈ
నిబంధ్నల యొకు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు దదవుడు మర్శయు సమసత ప్రజల మధ్య ఉని
అనుబంధ్మును గూర్శు అనేక విష్యములను తెల్వయజేసత ాయి.

ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్న ఆదికాండము యొకు ఆర్ంభ అధాయయములలో సాాపించబడిన దెైవ-

మానవ అనుబంధ్ముల యొకు నియంతరణను సంబో ధిసత ుంది. హెబ్బర ప్దమన
ై బెర్శట్, సాధార్ణముగా
“నిబంధ్న” అని అనువదింప్బడుతయంది, ఆదికాండము యొకు మొదటి మూడు అధాయయములలో
కనిపించనప్పటికీ, ఆదాముతో దదవుని అనుబంధ్మును నిబంధ్నగా లేక కనీసం నిబంధ్నను

ప్రతిబింబించు ఒక ఏర్ాపటటగా అర్ాము చదసుకొనుటకు గొప్ప ర్మజువు ఉనిదని ఇతర్ పాఠయకీమములలో
మనము చూశాము.

మొదటి దెవ
ై నిబంధ్నా ప్ర్శపాలనలో, లేఖ్నమంతటిలో ఈ నిబంధ్న యొకు వేదాంతశాసత ర

ఉదాఘటన ఎంత మౌల్వకముగా ఉనిదంటే దానిని మనము “ప్ునాదుల నిబంధ్న” అని పిలువవచుు.
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ఆదాము మొదలుకొని నోవహు దినముల వర్కు బయలుప్ర్చబడిన ప్రతి వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణము
ఆదాము నిబంధ్నలోని ఉదాఘటన దావర్ా బహుగా ప్రభావితము చెందింది. పాప్మునకు ముందు

మానవాళిని తోటలో ఉంచుట దావర్ా దదవుడు ఎంత ఉప్కార్శగా ఉండెనో మర్శయు పాప్ము తర్మవాత

మానవాళికన చెడు మీద నితయ విజయమును వాగాేనము చదయుట దావర్ా దదవుడు ఎంత కర్మణగలవాడో
అవి ఉదాఘటించాయి. తమ సృషిరకర్త కు నముకముగా స్టేవ చదయవలస్టిన మౌల్వక బాధ్యత మానవులందర్శకీ

ఉనిదని ఆదాము మర్శయు దదవుని మధ్య అనుబంధ్ము ఉదాఘటిసత ుంది. అంతదగాక, దదవుడు ఆజాాపించన
దానికన విధదయత చూప్ుటకు లేక అవిధదయత చూప్ుటకు మానవులు చదయు ఎంపిక దావర్ా వార్శకన
కలుగు ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ములను గూర్శు ఆదికాండములోని ఈ అధాయయములు
ఉదాహర్శసత ాయి.

దదవుడు నోవహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్న, ర్ండవ సార్వతిరక నిబంధ్నయిెై యునిది. ఈ నిబంధ్న

ఆదికాండము 6 మర్శయు 7లో చాలా సపష్ర ముగా ప్రసత ావించబడింది. నోవహు నిబంధ్నలో దదవుడు

పాప్ము ప్టో మానవుడు కల్వగశయుని వాంఛను ప్ర్శగణించ ప్రకృతిలో స్టిార్తవమును కల్వగశంచుట దావర్ా
మన ప్టో సహనమును కనుప్ర్చాడు. ఈ కార్ణము చదత, ఈ నిబంధ్నను మనము “స్టిార్తవ నిబంధ్న”
అని పిలువవచుు. ఆది. 8:21-22లో దదవుడు చెపిపనటట
ో :

ఇక మీద్ట్ నరచలనుబట్ిు భూమిని మరల శపిాంచను. ఎాంద్ుకనగా నరచల

హృద్యాలోచన వార బాలయమునుాండి చెడ్ది. నేనిపుపడు చేస్టన
ి పరకారముగా
ఇకను స్తమస్త్ జీవులను స్తాంహరాంపను. భూమి నిలిచియుననాంతవరకు

వెద్కాలమును, కోతకాలమును శీతోషణములును వేస్తవి శీత కాలములును

ే ను ఉాండక మానవని తన హృద్యములో అనుకొనెను (ఆది. 8:21రాత్రరాంబగళ్ల
22).

21వ వచనము చెబుతయనిటటర, “నర్మల హృదయాలోచన వార్శ బాలయమునుండి చెడ్ది” అనే

వాసత వమును దదవుడు ప్ర్శగణించాడు. కాబటిర, మానవుల యొకు స్టిార్మన
ై పాప్ సవభావమునకు

ప్రతిసపందనగా, విమోచంచబడిన మానవాళి ఆయన ఉదదేశములను నర్వేర్మునటట
ో ప్రకృతి ప్టో ఒక
నూతనమన
ై సామానయ కృప్ను కల్వగశంచు ఒక దీర్ఘకాల్వక ప్రణాళికను దదవుడు సాాపించాడు. మనము

ప్డినను తిర్శగశ లేచ ఆయనను స్టేవించుటకు వీలుగా ఒక భదరమైన, ఊహంచదగశన పారకృతిక లోకమును
సాాపించుట దావర్ా దదవుడు దీనిని చదశాడు.

నోవహు నిబంధ్నలోని కనీయాశీలకముల యొకు గుర్శ నోవహు మొదలుకొని అబారహాము వర్కు

ఉని ప్రతి దెైవిక ప్రతయక్షతలో కనిపించాయి. ఈ కాలములోని ప్రతి దెవ
ై మానవ సంకర్షణ ప్రకృతిలో

సుదీర్ఘమన
ై స్టిార్తవము అను దదవుని ఉప్కార్ము దావర్ా, ప్రతి మానవుడు దదవుని ప్టో మర్శయు ఆయన
ఉదదేశముల ప్టో కల్వగశయుండవలస్టిన ర్ాజభకనత యొకు అవసర్త దావర్ా, మర్శయు భూమియందు
వాయపించుచు ప్లు దదశములను సాాపించుచుండగా ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ముల యొకు

ప్ర్శణామములను మానవులు ఎదుర్ముని విశలష్మన
ై మార్గ ముల దావర్ా ప్రభావితము చెందాయి.
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జఞతీయ నిబాంధనలు
సార్వతిరక నిబంధ్నల తర్మవాత, తన విశలష్ జనాంగమన
ై ఇశాీయిేలుతో దదవుడు జాతీయ

నిబంధ్నలను సాాపించాడు: అబారహాము, మోషే మర్శయు దావీదులతో నిబంధ్నలు. చర్శతల
ర ోని ఈ

ఘటర ములలో, దదవుడు తన నిబంధ్నా ధాయసను కేవలం ఒక జాతి ప్రజలకు ప్ర్శమితము చదస్టి, మిగశల్వన
మానవాళి అంతటిని దదవుని స్టేవలోనికన నడిపించు దదశముగా ఇశాీయిేలును సాాపించాడు.

దదవుడు అబారహాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను గూర్శు మనకు ఆదికాండము 15వ మర్శయు 17వ

అధాయయములో సువిదితమైన ఉలేో ఖ్నము లభిసుతంది. అబారహాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్న ఇశాీయిేలు

యొకు సంఖ్ాయభివృదిధని గూర్శు మర్శయు వాగాేన దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుటను గూర్శు వాగాేనము

చదసత ుంది, మర్శయు దాని నుండి ఇశాీయిేలు దదవుని ఆశీర్ావదములను లోకమంతటా వాయపింప్జేయవలస్టి
యుండినది. ఈ కార్ణానిిబటిర అబారహాముతో చదయబడిన నిబంధ్నను “వాగాేన నిబంధ్న”గా
గుర్శతంచవచుు.

అబారహాము మర్శయు మోషే కాలముల మధ్య ఉని సమయమును గూర్శు మనము ఏమి

చదివినా, అబారహాముతో దదవుని నిబంధ్న యొకు ఉదాఘటన ఆ కాలమంతటిని నింపింది అని మనము
కనుగొంటాము. అబారహాము మర్శయు అతని వంశము ప్టో దదవుడు చూపిన విశలష్మైన ఉప్కార్ము,

పితర్మల నుండి ఆయన ఆశంచన ర్ాజభకనత, మర్శయు ఇశాీయిేలు పితర్మల మీద ఆయన ఆశీర్ావదములు
మర్శయు శాప్ములను గూర్శున ఉదాహర్ణలు మర్లా మర్లా కనిపిసత ాయి.

వార్శని స్ట్నాయి యొదే కు తెచునప్ుపడు మోషే దావర్ా దదవుడు ఇశాీయిేలుతో ర్ండవ నిబంధ్న

చదశాడు. దదవుడు మోషే దావర్ా ఇశాీయిేలుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను గూర్శున పారథమిక ర్శకార్మ్ మనకు
నిర్గ మ. 19-24 అధాయయాలోో కనబడుతయంది. దదవుడు ప్నిండు గపతరములను స్టేకర్శంచ వార్శకన ప్ది

ఆజా లను మర్శయు నిబంధ్నా గీంథమును ఇచుుట దావర్ా వార్శని ర్ాజకీయప్ర్ముగా ఏక ర్ాజయముగా
చదస్టన
ి విష్యములను ఈ అధాయయములు ఉదాఘటిసత ాయి. ఈ కార్ణానిిబటిర, మోషేతో చదయబడిన
నిబంధ్న, “ధ్ర్ుశాసత ర నిబంధ్న” అని పిలువబడవచుు.

మోషే మర్శయు దావీదు మధ్య కాలములో బయలుప్ర్చబడిన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు

మోషేతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నా ఉదాఘటన దావర్ా బహుగా ప్రభావితము చదయబడినవి. ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు
ఇశాీయిేలు ప్టో దదవుడు చదస్టన
ి ఉప్కార్ముగా ఇవవబడినది. ఇశాీయిేలు దదవునికన నముకముగా

ఉండవలస్టిన మార్గ ములను ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు తెల్వయజేస్టింది. ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ముల యొకు
ప్ర్శణామాలు మోషే ధ్ర్ుశాసత ర ఆధార్ంగా ఇశాీయిేలు యొకు ఆదిమ జాతీయ చర్శతల
ర ో
ప్రతయక్షప్ర్చబడినవి.

తర్మవాత, దావీదు ప్ర్శపాలనలో ఇశాీయిేలు ఒక సంప్ూర్ీ ర్ాజయముగా మార్ుబడినప్ుపడు,

దదవుడు దావీదుతో ఒక నిబంధ్నను చదశాడు. దావీదు జీవితములోని ఏ సమయములో దదవుడు ఈ

నిబంధ్నను అధికార్శకముగా సాాపించాడో మనకు తెల్వయదుగాని, 2 సమూ. 7, 1 దిన. 17, కీర్తనలు 89
మర్శయు కీర్తనలు 132 వంటి వాకయభాగములు దావీదుతో చదస్టిన నిబంధ్నలోని మౌల్వక విష్యములను
తెల్వయజేసత ాయి. దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న ఇశాీయిేలులో ర్ాజర్శకము మీద ఉదాఘటన ప్ల్వకనంది.
ఇంకా సపష్ర ముగా చెపాపలంటే, అది దావీదు యొకు ర్ాజర్శక వంశము నితయము నిలచుటను గూర్శు,
ఇశాీయిేలు ర్ాజధానిగా యిెర్ూష్లేమును గూర్శు మర్శయు దదవాలయములో ఆర్ాధ్నను గూర్శు
-12వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మూడవ పాఠము : పాత నిబంధ్నలోని భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములు

వాగాేనము చదస్టింది. దదవుని నుండి దూర్మన
ై ప్ుపడు దావీదు వంశములోని ప్రతి ఒకుర్మ

శీమప ందవలస్టియునిప్పటిక,ీ ఇశాీయిేలు స్టింహాసనము మీద నితయముండునటట
ో దావీదు

కుటటంబమును దదవుడు ఎనుికొని విష్యము ఎనిడను విడనాడబడదు. ఈ కార్ణానిి బటిర, దదవుడు
దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నను మనము, “ర్ాజతవమును గూర్శున నిబంధ్న” అని పిలువవచుు.

దావీదు ర్ాజర్శక నిబంధ్న యొకు కనయ
ీ ాశీలకములు దావీదు కాలము నుండి పాత నిబంధ్న

ముగశంప్ు కాలము వర్కు ఉని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను బహుగా ప్రభావితము చదశాయి. దావీదు
గృహము దావర్ా మర్శయు దావీదు గృహమునకు దదవుడు అనేక విధ్ములుగా దయను చూపాడు.
ఆయన దావీదు వంశములోని ర్ాజుల నుండి మర్శయు వార్శ అధికార్ములో ఉని దదశము నుండి
ర్ాజభకనతని ఆశంచాడు. ఇశాీయిేలుకు మర్శయు ఇతర్ దదశముల కొర్కు ఆశీర్ావదములు మర్శయు

శాప్ముల ప్ర్శణామములు ప్రతయక్షంగానన
ై ా లేక ప్ర్పక్షంగానన
ై ా దావీదు యొకు ర్ాజ వంశమునకు
ముడిప్డియునాియి.

సార్వతిరక మర్శయు జాతీయ నిబంధ్నల యొకు ఉదాఘటనలను మనసుిలో ఉంచుకొని, పాత

నిబంధ్నలో ప్రసత ావించబడిన చవర్శ ముఖ్య నిబంధ్నయిెన
ై నూతన నిబంధ్నను మనము
చూడవలస్టియునిది.

నూతన నిబాంధన
పాత నిబంధ్న యొకు తదుప్ర్శ చర్శతరలో, ఇశాీయిేలు చెర్లోనికన వళిో న సమయమును

ఇశాీయిేలులోని ప్రవకత లు ఎదుర్ొునాిర్మ. అయితద, చెర్ తర్మవాత సాాపించబడబో వు నిబంధ్నను గూర్శు
వార్మ మాటాోడార్మ. ఆ కాలములో, ఇశాీయిేలు పాప్ములను ఒప్ుపకొంటటంది మర్శయు దదవుడు చర్శతన
ర ు
అంతిమ ఘటర ములోనికన నడిపస
ి త ాడు. మర్శయు ఈ ఆశీర్ావదములతో పాటట, దదవుడు తన ప్రజలతో ఒక
అంతిమ నిబంధ్నను సాాపిసత ాడని ప్రవకత లు తెల్వయజేశార్మ. ఈ అంతిమ నిబంధ్నను గూర్శు బెబి
ై లులో

అనేక చపటో ప్రసత ావించబడింది, కాని నూతన నిబంధ్నను గూర్శు యిర్రుయా 31:31లో యిర్రుయా సూటిగా
ఎలా మాటాోడుతయనాిడో వినండి.

ఇదిగో నేను ఇశారయిేలువారతోను యూద వారతోను కొరత్ నిబాంధన చేయు
దినములు వచుుచుననవి; ఇదే యిహో వా వాకుక (యిరీీయా 31:31).

చెర్ తర్మవాత ఆయన ప్రజలను ప్ునఃసాాపిసత ాననే వాగాేనమును మర్శయు భూదిగంతముల
వర్కు ఆయన ర్ాజయమును వాయపింప్జేసత ాననే వాగాేనమును దదవుడు నర్వేర్శునప్ుపడు నూతన

నిబంధ్న ర్ూప ందించబడినది. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, నూతన నిబంధ్నను మనము “నర్వేర్మప
నిబంధ్న” అని పిలువవచుు.

ఈ నూతన నిబంధ్నను గూర్శు ర్ానుని పాఠములలో మర్శంత క్షుణీ ంగా ప్ర్శశీల్వంచుదాము. కాని

ఈ సమయములో అది ఎలా బహర్గ తమైనదో కోీడీకర్శంచుదాము. ఈ నర్వేర్మప యుగము కీీసత ు యొకు

మొదటి ర్ాకడతో ఆర్ంభమన
ై ది అని కొీతత నిబంధ్న మనకు తెల్వయజేసత ుంది. స్టిలువ మీద ఆయన చదస్టన
ి
విమోచన కార్యము, ఆయన ప్ునర్మతాాన విజయము, ఆయన ఆర్పహణము, పంతెకొసుత దినమున

ప్ర్శశుదాధతు కుముర్శంప్ు మర్శయు అప సత లుల యొకు కార్యములు — ఈ సనిివేశములనిి బెైబిలు
-13వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మూడవ పాఠము : పాత నిబంధ్నలోని భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములు

చర్శతల
ర ో ఒక నూతన యుగమును ఆర్ంభించాయి. మన ర్పజులలో, సువార్త దావర్ా కీస
ీ త ుయందు

విశావసము భూదిగంతముల వర్కు వాయపించుచుండగా ఈ నూతన నిబంధ్న యొకు కొనసాగశంప్ును
మనము అనుభవిసాతము. మర్శయు యిేసు తిర్శగశ వచు సమసత మును నూతనప్ర్చునప్ుపడు ఈ
నూతన నిబంధ్న యొకు ముగశంప్ును మనము చూసాతము.

ఈ నూతన నిబంధ్న కీీసత ు యొకు మొదటి ర్ాకడ నుండి ఆయన మహమకర్మైన ర్ండవ ర్ాకడ

వర్కు ఉని ప్రతి వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముతో గుర్శతంప్బడుతయంది. దదవుడు కీీసత ు దావర్ా, ప్ర్శశుదాధతు

యొకు కుముర్శంప్ు దావర్ా మర్శయు అప సత లుల ప్ర్శచర్య దావర్ా కార్యము చదయుచుండగా ఆయన

చూపిన ఉప్కార్ము చర్శతరయంతటిలో కంటే ఈ కాలములో గొప్పదిగా ఉనిది. కొీతత నిబంధ్న ప్రతయక్షత

మన దినములలో మనము ఆయన ఉప్కార్ములను ప ందు అనేక మార్గ ములను జాాప్కము చదసత ుంది,
కాని కీస
ీ త ు తిర్శగశవచునప్ుపడు కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత భూమిలో మన దాయతవమన
ై దయను
మనము ప ందుకుంటాము.

దీనికన తోడుగా, భూమి మీద యిేసు గడిపిన సమయమును గూర్శున కొీతత నిబంధ్న వివర్ణ

ఆయనకు అందర్మ ర్ాజభకనత గలవార్శగా ఉండాలని ఉదాఘటించంది. ఆయన కాలములో ఇది
వాసత వమైయునిది, మర్శయు నేటక
ి న కూడా ఇది వాసత వముగానే ఉనిది. మర్శయు కీస
ీ తు

తిర్శగశవచునప్ుపడు, ఆయనకు మనము అంతములేని ర్ాజభకనతని చూప్ుతామని కొీతత నిబంధ్న
వివర్శసత ుంది.

కొీతత నిబంధ్న ప్రతయక్షత కొీతత నిబంధ్న ప్ర్శణామముల ైన ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ములను

గూర్శు కూడా తెల్వయజేసత ుంది. కీీసత ు ర్ాజయ సాాప్నలో కీీసత ును ఎర్శగన
శ వార్మ చదసుకుని ఎంపికలకు
మర్శయు అప సత లులకు గొప్ప ప్ర్శణామాలు ఉంటాయని అది నివేదిసత ుంది. విధదయత మర్శయు

అవిధదయతలకు కలుగు ప్ర్శణామములను మనము నేడు ప్ర్శగణించవలస్టిన మార్గ ములను అది

తెల్వయజేసత ుంది. మర్శయు, కీస
ీ త ు ర్ాకడను గుర్శు కొీతత నిబంధ్న దర్ినములో అంతిమ, నితయ తీర్మప
మర్శయు ప్రతిఫలములను గూర్శున నిబంధ్నా ప్ర్శణామములు ఉనాియి.

కాబటిర ఆర్మ ముఖ్యమన
ై దెైవిక నిబంధ్నలు అవి బయలుప్ర్చబడిన కాలములోని

వేదాంతశాసత మ
ై చార్శతిరక
ర ులో ఎంతగా చొచుుకుపల యాయంటే, అవి పాత నిబంధ్నలోని ముఖ్యమన

యుగముల యొకు ప్లు ఉదాఘటనలను అర్ాము చదసుకొనుటకు మనకు మార్గ ములను అందించాయి.
ఆదాము నిబంధ్న ప్ునాదుల యుగమును ప్ర్శచయం చదస్టింది; నోవహు నిబంధ్న పారకృతిక స్టిార్తవ

యుగమును ఆర్ంభించంది; అబారహాము నిబంధ్న ఇశాీయిేలు కొర్కు వాగాేనములను సాాపించంది; మోషే
నిబంధ్న దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ప్ర్శచయం చదస్టింది; దావీదు నిబంధ్న ర్ాజర్శకమును ఉదాఘటించనది
మర్శయు నూతన నిబంధ్న మునుప్టి నిబంధ్నలనిిటిని అంతిమ నర్వేర్మపలోనికన నడిపంి చంది.

అవయవ స్తాంబాంధమైన ఐకయత
ప్రతి నిబంధ్నా యుగములో భినిమన
ై ఉదాఘటనలు ఉనిప్పటికీ, ఈ యుగములలోని

వేదాంతశాసత మ
ై ఐకయతను గూర్శు కూడా మనము మాటాోడవచుు. పాత
ర ు యొకు అవయవ సంబంధ్మన
నిబంధ్న చర్శతరలోని యుగములు ఒకదానితో ఒకటి ప్ూర్శతగా భినిముగా లేవు. బదులుగా, ఒక

సజీవమైన జీవిలోని ఎదుగుదల సాాయిల వల అవి ఒకదానితో ఒకటి కొనసాగశంప్ును కనుప్ర్చాయి.
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ఈ అవయవ సంబంధ్మైన ఐకయతను గూర్శు మర్శ ఎకుువగా అర్ాము చదసుకొనుటకు, ప్లు

నిబంధ్నా యుగముల మధ్య ఉని అనుబంధ్ములలోని మూడు అంశములను మనము

ప్ర్శశీల్వంచుదాము. మొదటిగా, దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్ర్శపాలకులుగా పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలు
ఎలా ఐకయప్ర్చబడినవో మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, తదుప్ర్శ నిబంధ్నలకు మునుప్టి

నిబంధ్నలు ఇచున అధికార్మును చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, మునుప్టి నిబంధ్నలను
తదుప్ర్శ నిబంధ్నలకు అనవయించవలస్టిన అవసర్తను గూర్శు మాటాోడదాము. ఆయన ర్ాజయ
ప్ర్శపాలకులుగా దదవుని నిబంధ్నల ఐకయతను మొదటిగా చూదాేము.

రాజయ పరపాలన
లేఖ్నములోని ముఖ్యమన
ై దెవి
ై క నిబంధ్నలు ప్లు చార్శతిరక ఘటర ములలో దదవుడు ర్ాజయమును

పాల్వంచుటకు ముఖ్యమన
ై మార్గ ములుగా ప్ని చదశాయి. పాత నిబంధ్న చర్శతర లోకమంతటా దదవుని

ప్ర్శపాలనను వాయపింప్జేయు గమయము వప్
ై ుకు కొనసాగగా, ప్లు సమయాలలో ప్లు విధ్ములుగా
ఆయన ర్ాజయములోని జీవితమును నడిపించుటకు దదవుడు ప్లు నిబంధ్నలను సాాపించాడు. అయితద
పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్నలనిి ఒకే అంతిమ లక్షయము కల్వగశనవిగా ఉనాియి: భూమియందంతట
దదవుని మహమగల ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుట.

నిబంధ్నల యొకు ఈ ప్ర్శపాలనా కార్యము నిబంధ్నల మధ్య గొప్ప ఐకయతను ఆశంచునటట
ో

మనలను ప్ుర్శకొలుపతయంది. అవి ఒకదానితో ఒకటి భినిముగా ఉనిందున ప్ర్శగణ కోలోపయిన వేర్ేవర్మ
కార్యకీమములు కాదు. అవి ఒకే ర్ాజయ ఉదదేశము దావర్ా విడదీయలేని విధ్ముగా జతప్ర్చబడినవి.
వాసత వానికన, పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలు సంకీమించు వర్మస వాటి మధ్య ఉని ఐకయతను

బయలుప్ర్మసుతంది. ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్న దదవుని ర్ాజయ లక్షయములోని మౌల్వక అంశములను

మర్శయు ఆ లక్షయమును చదర్మటకు మానవులు చదస్టిన స్టేవను సాాపించంది, నోవహుతో చదస్టన
ి నిబంధ్న
పారకృతిక స్టిార్తవమును ఒక భాగముగా సాాపించంది, మర్శయు దానిలో విఫలమగు మానవాళి దదవుని
ర్ాజయ లక్షయమును చదర్మ అవకాశమును ప ందుకుంటటంది. అబారహాముతో చదస్టిన నిబంధ్న సమసత

మానవాళిని దదవుని ర్ాజయ లక్షయము వప్
ై ుకు నడిపించు జనాంగముగా ఇశాీయిేలును సాాపించంది.
మోషేతో చదస్టిన నిబంధ్న ఈ నాయకతవ దదశమును ర్ాజయ లక్షయము వప్
ై ుకు నడిపించు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

బయలుప్ర్చంది. దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్న వార్శని ఇదద గమయమునకు నడిపించుటకు ఒక శాశవతమన
ై
స్టింహాసనమును ఏర్పర్చంది. మర్శయు చవర్శగా, నూతన నిబంధ్న మానవాళి యొకు వఫ
ై లాయలకు

శాశవత ప్ర్శషాుర్ం అందించ దదవుని ర్ాజయ లక్షయమును ప్ూర్శత చదసత ుంది. పాత నిబంధ్న నిబంధ్నల మధ్య
గల ఈ తార్శుక ప్ర్శణామములు అవనీి కూడా దదవుని ర్ాజయ ప్ర్శపాలకులుగా ఐకయప్ర్చబడినవని
సూచసాతయి.

పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలు దదవుని ర్ాజయము యొకు ఒకే లక్షయమును ఎలా ఉప్యోగశంచాయో

చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు వాటి మధ్య ఉని అవయవ ఐకయతను వాటికుని అధికార్ము వలుగులో
కూడా ప్ర్శశీల్వంచాల్వ.
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నిలిచియుాండు అధికారము
మునుప్టి నిబంధ్నా యుగములు తర్మవాత కాలములలోని నిర్ాుణములలో ఏ విధ్ంగా

గుర్శతంచబడినవో మనము ప్ర్శశీల్వంచనప్ుపడు, మునుప్టి నిబంధ్నల యొకు అధికార్ము తర్మవాత
నిబంధ్నలకు కూడా వాయపించంది అని మనము వంటనే నిర్ాార్ణ ప ందగలము. ఇది నిజమని

తెల్వయజేయుటకు ల కులేననిి మార్గ ములు ఉనాియి, కాని సులువుగా ఉండుట కొర్కు మనము
కేవలం ర్ండు దశలలో మాతరమే చూదాేము; మొదటిగా, మోషేకు ముందు నిబంధ్నల యొకు

కొనసాగుచుని అధికార్ము; మర్శయు ర్ండవదిగా, మోషేతో నిబంధ్న యొకు కొనసాగుచుని
అధికార్ము.

ఆయనకు ముందు వచున దెవ
ై నిబంధ్నలను మోషే ఎలా ఉప్యోగశంచాడో మనము చూస్టేత ,

అవి ఆయన దినములలో అధికార్ము కల్వగశయునివి అని అతడు ప్ర్శగణించాడనుటలో ఏ సందదహము

లేదు. ఆదికాండమును ఒకసార్శ ప్ర్శగణించండి, అకుడ మోషే ఆదాము, నోవహు మర్శయు అబారహాముతో
చదయబడిన నిబంధ్నలను గూర్శు వారశాడు. ఈ మూడు నిబంధ్నలు మోషే దినముల కంటే చాలా
ముందు సాాపించబడినవి, కాని తన కాలములో నివస్టించుచుని ఇశాీయిేలీయుల ఎదుట వాటి

అధికార్మును ఉదాఘటించుటకు వాటిని గూర్శు అతడు ఆదికాండములో వారశాడు. ఆదాము, నోవహు

మర్శయు అబారహాముకు మునుప్ు ఇవవబడిన నిబంధ్నలు అంతర్శంచపల యాయని మోషే నములేదు.

ఆదికాండములో వారస్టినటట
ో వాటిని గూర్శు ఆయన ఎందుకు వారశాడంటే, స్ట్నాయి యొదే సాాపించబడిన
ధ్ర్ుశాసత ర నిబంధ్న కనీంద ఉని ఇశాీయిేలీయుల జీవితముల మీద వాటికన అధికార్ం ఉందని అతడు
నమాుడు. మోషే కాలములో నివస్టించన ప్రజల యొకు జీవితములను శాస్టించుటకు మునుప్టి
నిబంధ్నలకు ఇంకను అధికార్ం ఉండెను.

ర్ండవ సాానములో, మోషేతో చదయబడిన నిబంధ్నను మనము ప్ర్శగణిస్టేత, దానికన కూడా అతని

కాలము తర్మవాత కొనసాగుచుని అధికార్ం ఉండెను. ఉదాహర్ణకు, 2 దిన. 6:16లో దావీదు

నిబంధ్నను గూర్శు మర్శయు మోషే నిబంధ్నను గూర్శు స లొమోను మాటాోడిన విధానమును వినండి.
నీవు న ముాంద్ర నడచినట్ట
ే గా నీ కుమారచలును తమ పరవర్ న కాపాడుకొని, న
ధరీశాస్త్ మ
ర ుచొపుపన నడచినయిడల ఇశారయిేలీయుల స్టిాంహాస్తనముమీద్

కూరచుాండువాడు న యిద్ుట్ నీకుాండకపో డని నీవు నీ స్టేవకుడెైన ద వీద్ు అను
న తాండిరతో స్టలవిచిునమాట్, ఇశారయిేలీయుల దేవా యిహో వా, ద్యచేస్టి
నెరవేరచుము (2 దిన. 6:16).

ఈ వాకయభాగములో, స లొమోను మొదటిగా ఇలా చెబుతూ దావీదుతో చదయబడిన ర్ాజర్శక

నిబంధ్నను ప్రసత ావించాడు “ఇశాీయిేలీయుల స్టింహాసనముమీద కూర్ముండువాడు నా యిెదుట

[దావీదుకు] నీకుండకపల డు.” అయితద స లొమోను ఎంతో సునాయాసముగా మోషే నిబంధ్నలోనికన

జార్మకొనుటను గమనించండి. దావీదు కుమార్మలు “నీ కుమార్మలును తమ ప్రవర్త న కాపాడుకొని, నా
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ుచొప్ుపన నడచనయిెడల” మాతరమే ప్ర్శపాల్వసాతర్మ అని అతడు జోడించాడు. దావీదు

నిబంధ్న సాాపించబడిన తర్మవాత కూడా మోషే నిబంధ్న అధికార్శకముగా ఉనిదని స లొమోను
మాటలు ఇకుడ తెల్వయజేశాయి.
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ఇప్ుపడు ఒక నిమిష్ంలో మనము ఇప్పటి వర్కు చూస్టిన వాటికన కొనిి అర్హతలను జతచదదే ాము,

కాని తదుప్ర్శ పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలు మునుప్టి నిబంధ్నలలో దదవుడు బయలుప్ర్చన

అధికార్మును తృణీకర్శంచవని ఈ ఉదాహర్ణలు సూచంచుచునాియి. భినిముగా, మునుప్టి

నిబంధ్నా యుగములలోని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు తదుప్ర్శ యుగముల మీద నిల్వచయుండు
అధికార్మును కల్వగశయుండెను.

విస్త్ రాంచిన అనవయము
ఇప్ుపడు, మునుప్టి నిబంధ్నల యొకు నిల్వచయుండు అధికార్మును గుర్శతంచుట ఎంత

పారముఖ్యమో, మునుప్టి నిబంధ్నల యొకు వేదాంతశాసత మ
ర ును తదుప్ర్శ యుగములలోనికన

వాయపింప్జేయుటకు శీదధగల అనవయింప్ు యొకు అవసర్త ఎంతో ఉనిదని కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ.
మునుప్టి యుగములలోని నియమాలను తదుప్ర్శ కాలములకు ఉచతముగా ఉండు విధ్ముగా
అనవయించాల్వ.

దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచండి. మనము పిలోలకు కొనిి హెచుర్శకలను ఇచునప్ుపడు

ఆ హెచుర్శకలు వార్శ వయసుిలకు అనుగుణంగా ఉండాల్వ అని తల్వో తండురలందర్శకీ తెలుసు.

ఉదాహర్ణకు, నాలుగు సంవతిర్ముల బిడ్ కు “సర వ్ ని అంటటకోవదుే” అని మనమంతా చెబుతాము.
అయితద ఒకసార్శ ఊహంచుకోండి, ఒక ర్పజు ఉదయానే మీర్మ మీ 18 ఏళో కూతయర్మని వంట చదయమని
అడిగశతద, ఆమ ”నేను చదయలేను. నువేవ కదా ననుి సర వ్ అంటటకోవదే ని చెపాపవు,” అని అనిది.

అప్ుపడు, మీర్మ ఎలా సపందిసత ార్మ? మీర్మ ఈ విధ్ముగా అనవచుు, “నువువ ఇంకా నాలుగేళో పిలోవు
కాదు. ఇప్ుపడు నువువ సర వ్ ను ముటటరకోవచుు.” అయితద ఒకవేళ ఆమ నిర్ో క్షయంగా ఉండి చెయియ
కాలుుకుంది అనుకుందాం. అప్ుపడు మీర్మ “నువువ ఎందుకు జాగీతతగా ఉండలేదు? సర వో ు

అపాయకర్మైనవి అని నీకు చెపాపను కదా” అని అనవచుు. అయితద ఆమ “సర వో ు అపాయకర్మన
ై వి అని
నీవు ఎనిడును నాతో అనలేదు” అని అంటే, దానికన మీర్మ ఎలా సపందిసత ార్మ? మీర్మ సర్శగానే ఇలా
అనవచుు, “నీకు సర వ్ ముటటరకోవదే ని చెపపి న ప్రతిసార్శ, సర వో ు అపాయకర్మన
ై వని నినుి నేను

హెచుర్శంచాను.” మీ కూతయర్మతో ఈ విధ్ముగా మాటాోడుతయండగా, ఆమకు మీర్మ ర్ండు ముఖ్య
ఆలోచనలను తెల్వయజేయుచునాిర్మ. ఒక వైప్ున, ఆమ నాలుగేళో పాప్ వల వయవహర్శంచుట మీకు
ఇష్ర ముండదు, కాని మర్ొక వప్
ై ు, నాలుగేళో పారయములో మీర్మ ఆమకు నేర్శపన పాఠములు ఆమ
మర్చపల కూడదు అని కూడా మీర్మ కోర్తార్మ.

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, దదవుడు పాత నిబంధ్న అంతటిలో తన ప్రజలతో ప్ర్శప్కవత చెందు

పిలోల వల వయవహర్శంచాడు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, దదవుని ప్రజలు ర్ండు విష్యములను

గుర్మతంచుకోవాల్వ. మొదటిగా, మునుప్టి నిబంధ్నా యుగములో జీవించనటట
ో గా వార్మ జీవించకూడదు.
అలా చదయుట దదవుడు ఈ మధ్య ఇచున ప్ూర్ీమైన ప్రతయక్షతలను విసర్శజంచుట అవుతయంది. అయితద

ర్ండవదిగా, తదుప్ర్శ కాలములలో ఉని దదవుని ప్రజలు మునుప్టి యుగములలో దదవుడు బో ధించన
జాానమును ఎనిడును మర్చపల కూడదు. మునుప్టి యుగములలోని వేదాంతశాసత మ
ర ును వార్మ
దదవుడిచున నూతన కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతల వలుగులో అనవయించాల్వ. ఉదాహర్ణకు,
నోవహుతో చదస్టిన నిబంధ్న ఆదాముతో దదవుడు చదస్టిన మౌల్వక నిబంధ్నా వేదాంతము మీద
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నిర్శుంచబడినది, కాని మొదటి నిబంధ్న యొకు నియమాలు నోవహు దినములలో దదశములు

వాయపించుచుండగా పారకృతిక స్టిార్తవము మీద ఉదాఘటనలో అమర్ుబడు విధ్ముగా నియంతిరంచబడా్యి.
అబారహాము నిబంధ్న ఆదాము దినమున ఉని మౌల్వక నియమాలను మర్శయు నోవహు

యుగములోని పారకృతిక స్టిార్తవమును హతయ
త కునిది. అయినను, అబారహాము కాలము నాటికన, దదవుడు
తన నిబంధ్నా దృషిరని పారథమికముగా ఆయన స ంత జనాంగముగా ఇశాీయిేలు మీద కేందీరకర్శంచాడు.
మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, మునుప్టి నిబంధ్నల యొకు సార్వతిరక వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు

యిేర్పర్చబడిన జనాంగముగా ఇశాీయిేలు పితర్మలకు యోగయమైన మార్గ ములలో అనవయింప్బడాల్వ.

ఉదాహర్ణకు, ఆదామునకు ఇవవబడిన ఫల్వంచ, వృదిధ చెంది భూమిని నింప్ుడి అనే ఆజా ప్రతదయకముగా
వాగాేన దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు ఒక ప్ర్మగుప్ందెముగా వృదిధ ప ందుటను అనేవషించన

ఇశాీయిేలుకు అనవయించబడింది. వాగాేన దదశములో ప్రకృతి యొకు ఆశీర్ావదములను ఆసావదించన
ఇశాీయిేలు పితర్మలకు పారకృతిక స్టిార్తవ వాగాేనము అనవయించబడింది.

మోషే యొకు ధ్ర్ుశాసత ర నిబంధ్న ఆదాము ప్ునాదిని, నోవహు స్టిార్తవమును మర్శయు

అబారహాము వాగాేనములను చదర్మకుంది కాని, మోషే తన దినమున నివస్టించుచుని ఇశాీయిేలీయులకు
మునుప్టి వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను చాలా జాగీతతగా అనవయించాడు. మునుప్టి నిబంధ్నల

యొకు నియమాలను స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులో బయలుప్ర్చబడిన ఆర్ాధ్నా
మర్శయు సామాజక జీవితమునకు సంబంధించన ప్రతదయకమన
ై నియమముల వలుగులో చూడాల్వ.
దావీదు యొకు ర్ాజర్శక నిబంధ్న ఆదాము యొకు ప్ునాది, నోవహు యొకు పారకృతిక

స్టిార్తవము, అబారహాము వాగాేనములు మర్శయు మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు మీద నిర్శుంచబడినది. అయితద

దావీదు స్టింహాసనము సాాపించబడిన తర్మవాత, మునుప్టి వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములనిిటిని దావీదు

ర్ాజర్శకమును, యిెర్ూష్లేము ప్టర ణమును మర్శయు దానిలోని దదవాలయమును కేందరముగా చదస్టి దాని
వలుగులో చూడాల్వ.

దీనిని మనము ఈ విధ్ముగా కోీడీకర్శంచవచుు. పాత నిబంధ్న యొకు యుగముల

ప్ుర్పగమనములనిిటిలో, మునుప్టి నిబంధ్నల యొకు వేదాంతశాసత ర దృకోుణములు తర్మవాత
కాలములకు అనవయించబడినాయా అనేది ఇకుడ అంశము కాదు; బదులుగా, అవి ఎలా

అనవయించబడినవి అనేదద పారముఖ్యమైన ప్రశి. ఈ ప్రశికు జవాబిచుుట పాత నిబంధ్న ప్టో
యుగానుసార్ భినికాల్వక ప్దధ తయల యొకు కొనసాగు ప్నియిెైయునిది.

ఒక నిబంధ్న యుగము నుండి మర్ొక దాని వర్కు పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు ఎలా

అభివృదిధ చెందినదో మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన మూడవ ముఖ్య అంశమును మనము
చూడవలస్టియునిది: పాత నిబంధ్న చర్శతల
ర ో ప్లు అంశములు ప్ుర్పగమనము చెందిన విధానములను
బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు ఏ విధ్ముగా వల్వకన తీశార్మ.
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అాంశముల పురోగమనములు
గడచన సంవతిర్ములోని సనిివేశములను గూర్శు ఒక స్టేిహతయనికన ఉతత ర్ము వారయుటలో

మనము ఉప్యోగశంచగల ఒక ప్రణాళిక, ఎనిి విష్యములు కల్వస్టి ఒక సంవతిర్మును వేర్ేవర్మ
కాలములుగా విభజంచగలవో చూచుట అని మనము ఇంతకు ముందద చూశాము. ఈ ప్దధ తి పాత

నిబంధ్నలోని బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు యుగముల ప్ుర్పగమనములను అధ్యయనం చదయు
మార్గ ములను పల ల్వయుంటటంది. అదద సంవతిర్మును గూర్శు వారయు ర్ండవ మార్గ ము ఏమనగా, మీ
జీవితములో కొనిి విభాగములను, అనగా మీ కుటటంబము, మీ సంఘము, మీ ఆతీుయ ప్ర్శస్టా తి
ి ని
తీసుకొని ఆ విభాగములు సంవతిర్మంతటా ఏ విధ్ంగా అభివృదిధ చెందాయో వివర్శంచుట.

ఉతత ర్ములోని ప్రతి పేర్ా ఈ కనీంది మాటలతో మొదలవవవచుు: “గత సంవతిర్ములో నా కుటటంబములో
ఇలా జర్శగశంది.” “నా సంఘములో గత సంవతిర్ములో ఇది జర్శగశంది.” “నా ఆతీుయ జీవితములో గత
సంవతిర్ములో ఇలా జర్శగశంది.”

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్ుర్పగమనములను

కూడా ప్రతదయకమన
ై అంశముల ఆధార్ంగా వివర్శంచవచుు. ఈ ప్దధ తి ప్ని చదయు మార్గ ములను గూర్శు
కొంత అవగాహన ప ందుటకు, మనము ర్ండు దిశలలో చూదాేము. మొదటిగా, కీమబదధ మన
ై
వేదాంతశాసత మ
ై వేదాంతవేతతలు ఎలా
ర ులోని సాంప్రదాయిక అంశములతో బెైబిలానుసార్మన

వయవహర్శంచార్ప చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అనే విశలష్
అంశమును చూదాేము. కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై వేదాంతవేతతల కొర్కు
ర ు బెైబిలానుసార్మన
అంశములకు సంబంధించన సమసయలను కల్వగశంచన విధ్ములను మొదట చూదాేము.

సాాంపరద యిక అాంశములు
సాంప్రదాయిక కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ై సమసయల గుంప్ుగా
ర ులోని అంశములు ఒక స్టిార్మన

అభివృదిధ చెందాయి. చాలా వర్కు, కీమబదీధకులు మొదటిగా దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ును, అనగా
దదవుని స్టిదధ ాంతమును గూర్శు మాటాోడతార్మ. తర్మవాత వార్మ మానవశాసత మ
ర ు, అనగా మానవ

స్టిదధ ాంతము వైప్ుకు తిర్శగశ, మానవాళికన ఉని ర్క్షణ అవసర్త మీద దృషిరపడతార్మ. ర్క్షణశాసత మ
ర ు
తర్మవాత వసుతంది; ర్క్షణ స్టిదధ ాంతము. తర్మవాత, సంఘశాసత మ
ర ు, అనగా సంఘమును గూర్శున

స్టిదధ ాంతము మీద దృషిర సార్శంచబడుతయంది, మర్శయు చవర్శగా, ర్ాకడశాసత మ
ర ు, అనగా అంతయ దినముల
స్టిదధ ాంతము.

కాలకీమములో, బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు కూడా ఈ సామానయ విభాగములను

అనుసర్శసత ూ పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును కోీడీకర్శంచార్మ. మర్శయు ఇది కనీసం ర్ండు కార్ణముల
వలన జర్శగశంది. ఒక వప్
ై ున, సాంప్రదాయిక కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ఘ ైన చర్శతర
ర ునకు ఎంతో సుదీర్మ
ఉంది మర్శయు బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలకు ఇది ఎంతో ఉప్యోగకర్ముగా ఉండినది.

వాసత వానికన, సాంప్రదాయిక కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్ర్శణామములు ఎంత భావార్ాకముగా
ఉనాియంటే, చాలాసార్మో బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు దానిలో ఎంతో సహాయమును ప ందార్మ.
మంచ కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై దిగానే ఉంటటంది మర్శయు
ర ు ఎలో ప్ుపడు బెైబిలానుసార్మన
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లక్షయమును అందుకునింత వర్కు, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ుకు కీమబదధ కములు ఎంతో
ఉప్కర్శంచగలవు. కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత రమునకు బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు

ప్ుర్శకొలుప ఎంతగా అవసర్ం ఉందో , అంతగానే బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ునకు కీమబదధ కముల
యొకు ఘనమన
ై వార్సతవము మర్శయు స్టిార్తవము యొకు అవసర్త ఉంది.

మర్ొక వైప్ు, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అంశములు చాలా సార్మో భినికాల్వక

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై
ర ు దావర్ా అవలంబించబడినవి, ఎందుకనగా బెైబిలానుసార్మన

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఉదదేశము కీమబదధ కములకు వాయఖ్ాయన సమాచార్మును అందించుట అని

అనేకమంది ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు నమాుర్మ. మునుప్టి పాఠంలో, వార్శ మధ్య భేదములు ఉనిప్పటికీ
ప్రఖ్ాయతిగాంచన ప్ుర్మష్యల ైన చార్ో స్ హడ్జజ , బెంజమిన్ బి. వార్రీల్్ మర్శయు గరర్ాహర్్ స్ వాస్ వంటి వార్మ
బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద లేఖ్నము యొకు
ర ును కీమబదధ మన
ప్రభావమును చూప్ుటకు మార్గ ముగా ప్ర్శగణించార్మ. ఇందు మూలముగా, బెైబిలానుసార్మైన

వేదాంతశాసత మ
ర ు చాలాసార్మో దానిలో అదద సంప్ూర్ీమైనదిగా ఎంచబడలేదు, కాని లేఖ్నముల మీద
ఆధార్ప్డియుని కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును అభివృదిధ చదయుటకు సాధ్నముగా
ప్ర్శగణించబడింది.

ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ కార్ణముల వలన, పాత నిబంధ్నలోని ప్లు అంశముల యొకు

ప్ుర్పగమనములను అనేవషించుచుండగా బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు కీమబదధ మన
ై

వేదాంతశాసత మ
ర ు నుండి సంప్ూర్ీముగా సవతంతయరలగుట ఇంచుమించు అసాధ్యమే అవుతయంది. వార్మ

చదయు లేఖ్న అధ్యయనము దావర్ా వలువడు నూతన మళకువలను వార్మ ప్ర్శచయం చదస్టినప్ుపడు
కూడా, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు వార్శ చర్ులను ముఖ్యమైన మార్గ ములలోకన నడిపించంది.

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు పాత నిబంధ్నను దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు, మానవశాసత మ
ర ు,

ర్క్షణశాసత మ
ర ు, సంఘశాసత మ
ర ు మర్శయు ర్ాకడశాసత ర వలుగులో అనేవషించార్మ. అయితద బెైబిలానుసార్మైన
వేదాంతవేతతలు భినికాల్వక ప్ుర్పగమనముల మీద దృషిరపటిరనప్ుపడు, ఈ విష్యములను గూర్శు వార్మ
ఈ విశలష్మన
ై ప్రశిను అడుగుతార్మ: పాత నిబంధ్నలోని వేదాంతశాసత ర మార్మపల చర్శతర అంతటిలో ఈ
స్టిదధ ాంతము ఏ విధ్ముగా అభివృదిధ చెందినది లేక ప్ర్శప్కవత ప ందినది?

ఉదాహర్ణకు, ఒక బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతత దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ును

అనేవషించవచుు. అయితద సాంప్రదాయిక కీమబదధ కముల వల నితయ తిరతవ స్టిదధ ాంతము మీద దృషిర

పటర కుండా, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతత పాత నిబంధ్నలోని ప్లు కాలములలో దదవునిని గూర్శున
భినిమన
ై కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతలను ప్ర్శశీల్వసాతడు, మర్శయు తదుప్ర్శ ప్రతయక్షతను

ఉలో ంఘంచకుండా మర్శయు తదుప్ర్శ ప్రతయక్షతను మునుప్టి కాలములలో చదవకుండా ఎలో ప్ుపడూ
జాగీతతప్డతాడు. ఒక బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతత ఈ విధ్ముగా ప్రశించవచుు, “ఆదాము

కాలములో దదవుడు తనను గూర్శు తాను ఏమి బయలుప్ర్చుకునాిడు?” “ఆయన తనను గూర్శు తాను
నోవహు కాలములో ఏమి బయలుప్ర్చుకునాిడు?” “మోషే ఇచున దదవుని స్టిదధ ాంతము ఏమిటి?”

మొదలగునవి. దదవుడు చర్శతల
ర ో కార్యము చదయుచుండగా మర్శయు మాటాోడుచుండగా, ఆయన తనను

గూర్శు తాను ఎకుువగా బయలుప్ర్చుకునాిడు. ఈ కార్ణము చదత, దదవుని స్టిదధ ాంతము పాత నిబంధ్న
చర్శతల
ర ో కొనిి కీమములను అనుసర్శంచ అభివృదిధ చెందినది.
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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మూడవ పాఠము : పాత నిబంధ్నలోని భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములు

అదద విధ్ముగా, బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు పాత నిబంధ్న అంతటిలో మానవశాసత మ
ర ు,

ర్క్షణశాసత మ
ర ు, సంఘశాసత మ
ర ు మర్శయు ర్ాకడశాసత మ
ర ు వంటివి ఎలా అభివృదిధ చెందాయో కనుగొనాిర్మ.
మానవ ప్ర్శస్టా తి
ి ని గూర్శు పాత నిబంధ్న ఒక ధో ర్ణిని ఎలా అభివృదిధ చదస్టింది? అది ర్క్షణ మార్గ మును

ఒకొకు మటటరగా ఎలా కనుప్ర్చంది? పాత నిబంధ్న ప్లు కాలములలో దదవుని ప్రజలు అనే అంశముతో
ఎలా వయవహర్శంచంది? అంతయ దినములను గూర్శు ఒక దృకోుణమును అది కీమముగా ఎలా
విప్పగల్వగశంది?

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదంతవేతతలు ఈ సాంప్రదాయిక అంశములలో ఒకొుకు దాని మీద

దృషిరపటటరచుండగా, చాలాసార్మో సాంప్రదాయిక కీమబదధ ములలో నిర్ో క్షయం చదయబడిన అనేక మళకువలను
వార్మ కనుగొనాిర్మ. కొనిిసార్మో, కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు బెైబిలానుసార్మన
ర ు
దావర్ా సర్శచదయబడవలస్టిన మార్గ ములను కూడా వార్మ కనుగొనాిర్మ.

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై
ర ులోని అంశ ప్ుర్పగమనములు కీమబదధ మన

వేదాంతశాసత మ
ర ుతో ఎలా సంబంధ్ం కల్వగశయునాియో మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు పాత

నిబంధ్నలోని అంశ ప్ుర్పగమనముల యొకు ర్ండవ అంశమును మనము చూడవలస్టియునిది.

ఇకుడ “బెైబిలానుసార్మన
ై ప్రతీకవాదం” అని తర్చుగా పిలువబడు ఒక ప్రతయద కమన
ై భినికాల్వక అంశము
మన మనసుిలో ఉనిది.

పరతీకవాద్ాం
కైసతవ పాసర ర్ో మ మర్శయు బో ధ్కులు ఏదో ఒక దానిని గూర్శు మర్ొకదాని యొకు గుర్మతయ అని

మాటాోడినప్ుపడు, సాధార్ణంగా వార్మ పాత నిబంధ్నలోని అంశములను కీస
ీ త ు గుర్మతయలు లేక కైసతవ
విశావసములో మర్ొకటి అని సంబో ధిసత ుంటార్మ. మర్శయు “వార్మ అటిర ప్రతీకవాదమును ఎలా

ఉప్యోగశంచార్మ?” “దానిని వార్మ ఎలా సమర్శాంచార్మ?” అని మనము ఆశుర్యపల తయంటాము. మర్శయు ఆ
విష్యానికొస్టేత , “గుర్మతయ అంటే ఏమిటి?” అని కూడా మనము అడగవచుు. బెైబిలానుసార్మైన
ప్రతీకవాదములలో ఎనోి అపార్ాములు ఉనాియి కాబటిర ఇటిర ప్రశిలు తల తత డం సహజమే.

పాత నిబంధ్న బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్రతీకవాదమును అనేవషించుటకు,

మనము మూడు వేర్ేవర్మ విష్యములను చూదాేము. మొదటిగా, బెైబిలానుసార్మైన ప్రతీకవాదమును
నిర్వచంచుదాము; ర్ండవదిగా, ప్రతీకవాదము యొకు ఐదు ముఖ్యమైన లక్షణములను చూదాేము;

మర్శయు మూడవదిగా, ప్రతీకవాదములను గుర్శతంచు ప్రకనీయను మనము అనేవషిదే ాము. మొదటిగా,
బెైబిలానుసార్మన
ై ప్రతీకవాదమును నిర్వచంచుదాము.

నిరవచనాం
విజాానము మర్శయు సాహతయ అధ్యయనములు వంటి ఇతర్ శాఖ్లలో “ప్రతీకవాదము” అనే

ప్దము అనేక విధాలుగా ఉప్యోగశంచబడుతయంది. అయితద ఈ పాఠంలో మనము బెైబిలానుసార్మన
ై
వేదాంతశాసత మ
ై
ర ులో ప్రతీకవాదము యొకు ఆలోచనపై ఎకుువ ఆసకనతని చూప్ుతాము. విసత ృతమన
భావనలో, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు ప్రతీకవాదము అనే ప్దమును పాత నిబంధ్న

వేదాంతశాసత మ
ై ా అనవయిసుతంది. ఒక అంశము యొకు
ర ులోని ఏ భినికాల్వక ప్ుర్పగమన అంశముకన
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చార్శతిరక దశలలోని ప్రతి అంగము ఈ ప్దము యొకు సామనయ భావనలో ఒక ప్రతీకవాదమును

ర్ూప ందిసత ుంది. కొనిి సందర్ాులలో, బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు దదవుని స్టిదధ ాంతము యొకు

ప్రతీకవాదము, లేక ఆర్ాధ్న యొకు ప్రతీకవాదములను గూర్శు మాటో డతార్మ మర్శయు ఈ విధ్ములలో
బెైబిలులోని ఈ అంశములు అభివృదిధ చెందాయని దీని అర్ాము. అయితద చాలా వర్కు, ఆధ్ునిక

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు ప్రతీకవాదము అనే ప్దమును జాగీతతగా ఉప్యోగశసత ార్మ. ఈ
విశలష్మన
ై అర్ామును మనము ఈ విధ్ముగా కోీడీకర్శంచవచుు.

బైబిలానుసారమన
ై పరతీకవాద్ము అనగా లేఖనములోని పారముఖయమైన వయకు్లు,
వయవస్తథ లు మరయు స్తనినవేశములకు ద్గగ ర స్తాంబాంధము కలిగయునన

వేద ాంతశాస్త్ ర నిరాీణముల మధయ ఏరపడు భిననకాలిక పురోగమనముల యొకక
అధయయనమైయుననది.

సులువైన భాష్లో, ప్రతీకవాదము అనగా గుర్మతయల యొకు అధ్యయనము అని చెప్పవచుు.

“గుర్మతయ” అనే ప్దము గరీకు ప్దమన
ై టటపల స్ నుండి వలువడుతయంది, మర్శయు ఇది కొీతత నిబంధ్నలో
ప్దిహేను సార్మో ఉప్యోగశంచబడింది. మూడు ముఖ్యమన
ై లేఖ్న భాగములలో, కొీతత నిబంధ్న

ర్చయితలు పాత నిబంధ్నలోని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను గూర్శు కొీతత నిబంధ్న విశావసములోని
ఇతర్ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల యొకు “గుర్మతయలు”గా మాటాోడార్మ.

ఉదాహర్ణకు, ర్పమా. 5:14లో ఆదామును గూర్శు పౌలు మాటాోడిన విధానమును వినండి.
అయినను ఆద ము చేస్టన
ి అత్రకరమమును బో లి పాపము చేయని వారమీద్కూడ,
ఆద ము మొద్లుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆద ము రాబో వువానికి
గురచతెై యుాండెను (రోమా 5:14).

ఆదాము “ర్ాబో వువానికన గుర్మతెైయుండెను” అని ఇకుడ పౌలు ప్రకటించన విష్యమును

గమనించండి. ఇకుడ “గుర్మతయ” అని అనువదించబడిన గరక
ీ ు ప్దము టటపల స్. “ర్ాబో వుచునివాడు”
కీీసత ు అని విసత ృత నేప్థయము నుండి మనకు తెలుసు. కాబటిర, ఈ సందర్ుములో ఆదాము కీస
ీ త ుకు
గుర్మతయగా ఉనాిడని పౌలు గీహంచాడు.

1 పేతయర్మ 3:20-21లో పాత నిబంధ్న గుర్మతయకు కొీతత నిబంధ్న సమఉజీజ ని “సాదృశయము” అని

పేతయర్మ పిల్వచాడు. అకుడ ఇలా వారయబడియునిది:

నోవహు దినములలో . . . ఎనిమిది మాంది నీట్ిద వరా రక్షణప ాందిర. ద నికి

సాద్ృశయమన
ై బాపి్ స్తీము ఇపుపడు మిముీను రక్ిాంచుచుననది (1 పేతురచ 3:2021).

ఈ లేఖ్న భాగములో “సాదృశయమైన” అని అనువదించబడిన గరీకు ప్దము యాంటిటటపల స్ లేక

“యాంటిటప్
ెై ” కాబటిర ఈ ఉదాహర్ణలో, కైసతవ బాపిత సుము నోవహు కాలములోని ప్రళయమునకు
సాదృశయముగా తెల్వయజేయబడినది.
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కొలస్ట్ి. 2:17లో ఒకసార్శ అప సత లుడెైన పౌలు పాత నిబంధ్న శుదీధకర్ణ నియమమును గూర్శున

ప్దజాలములో ఒక గొప్ప మార్మపతో మాటాోడాడు.

ఇవి రాబో వువాట్ి ఛ యయిేగాని నిజ స్తవరూపము కరస్త
ర ్ ులో ఉననది (కొలస్ట్ీ.
2:17).

ఇకుడ పౌలు మోషే యొకు శుదీధకర్ణ నియమాలను “ఛాయ” (గరక
ీ ులో స్టిుయ) అని మర్శయు

“ర్ాబో వునవి” అని, “కీస
ీ త ులో ఉని నిజ సవర్ూప్మని” తెల్వయజేశాడు. అదద విధ్ముగా, హెబ్బర ప్తిరక

ర్చయిత గుర్మతయలను ఛాయలని మర్శయు సాదృశయములను నిజ సవర్ూప్ములని తెల్వయజేశాడు.

అయితద, చాలా సార్మో బెైబిలు ప్రతీకవాదములను గూర్శు మాటాోడుతయనిప్ుపడు కొీతత నిబంధ్న

ర్చయితలు ఏ విధ్మన
ై విశలష్మైన ప్దజాలములను ఉప్యోగశంచలేదు. వార్మ కేవలం కొనిి పాత

మర్శయు కొీతత నిబంధ్న విష్యములను జతచదశార్మ. ఉదాహర్ణకు, యోహాను 3:14-15లో యిేసు

మోషే చదస్టన
ి ఇతత డి సర్పము మర్శయు తనకు మధ్య ఉని వర్రగకర్ణ అనుబంధ్మును గూర్శు ఏ విధ్ంగా
మాటాోడాడో వినండి.

అరణయములో మోషే స్తరపమును ఏలాగు ఎతె్ నో, ఆలాగే విశవస్టిాంచు పరత్రవాడును
నశాంపక ఆయన ద వరా నితయజీవము ప ాంద్ునట్ట
ే మనుషయకుమారచడు
ఎత్ బడవలెను (యోహాను 3:14-15).

ఈ లేఖ్న భాగములో, ఏ విధ్మైన విశలష్మైన ప్దజాలమును ఉప్యోగశంచకుండా యిేసు ఇతత డి

సర్పమును ఆయనతో స్టిలువవేయబడుటతో పల లాుడు. అయినను సర్పము స్టిలువవేయబడుటకు
గుర్మతయ అని మర్శయు స్టిలువవేయబడుట సర్పమునకు సాదృశయమని మనము చెప్పవచుు.

ప్రతీకవాదమును గూర్శున ఈ సామానయ అవగాహనను దృషిరలో ఉంచుకొని, బెైబిలానుసార్మైన

వేదాంతవేతతలు సాధార్ణముగా గుర్శతంచు ప్రతీకవాదము యొకు అనేక లక్షణములను మనము
చూడవల ను.

లక్షణములు
మన ఉదదేశముల కొర్కు, మనము ఐదు విష్యముల మీద దృషిర పడదాము. మొదటిగా,

ప్రతీకవాదము ఒక భాషా ర్ూప్ముగా ఎలా ప్నిచదసత ుందో మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా,

బెైబిలానుసార్మన
ై ప్రతీకవాదములో గల ప్లు ర్కముల మూలకాల మీద దృషిరపడదాము.

మూడవదిగా, ప్రతీకవాదములు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల యొకు పల ల్వకలు అని మనము గుర్శతసత ాము.

నాలగ వదిగా, ప్రతీకవాదములు వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములకు ఎలా పారతినిథయం వహసాతయో చూదాేము.
మర్శయు ఐదవదిగా, బెైబిలులోని అనేక ప్రతీకవాదముల యొకు కీమ వర్మస వప్
ై ుకు మన ధాయసను
మళిో ంచుదాము. మొదటిగా ప్రతీకవాదములు భాషా ర్ూప్ములుగా ఎలా ప్ని చదసత ాయో చూడండి.

సాహతయ సాాయిలో, లేఖ్నములోని ప్రతీకవాదముల యొకు వయకీతకర్ణమును ఒక విశలష్మన
ై

భాషా ర్ూప్ముగా, లేక మర్శంత సపష్ర ముగా, ఒక పల ల్వక ర్ూప్కముగా ప్ర్శగణించుట సహాయకర్ముగా
ఉంటటంది. పల ల్వక ర్ూప్కములు అనగా మనము అలంకార్ములు లేక ఉప్మాలంకార్ములు,
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ీ ను thirdmill.org నందు
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సార్ూప్యములు మొదలగువాటితో మనము వయవహర్శంచునటేో , మర్ొకదానితో పల లుుతూ కొనిి

విష్యములను గూర్శు ప్ర్పక్షమైన మార్గ ములలో వర్శీంచుట. దానిని పల ల్వక ర్ూప్కముగా చూచుట
దావర్ా బెైబిలులోని ప్రతీకవాదమును గూర్శున మౌల్వక విష్యములను గూర్శు మనము మర్శంత
అవగాహన ప ందుకోవచుు.

ప్రతి పల ల్వక ర్ూప్కము మూడు ముఖ్యమన
ై మూలకాల దావర్ా ప్ని చదసత ుంది: ముఖ్య

వసుతవుయిెైన ర్ూప్కమును అందుబాటటలో ఉని మర్ొక ముఖ్య వసుతవుతో పల లుుట; మర్శయు ర్ంటి
మధ్య పల ల్వకా బిందువులు. ఉదాహర్ణకు, ఈ సులువన
ై ఉప్మాలంకార్మును గూర్శు ఆలోచన

చెయయండి, “ఆ ప డవాటి భవనము ప్ర్వతము వల ఎతయ
త గా ఉనిది.” ఈ కథనములో, ర్ూప్ము
“ప్ర్వతము.” ఇకుడ ఒక వసుతవు ముఖ్యమైన విష్యముతో పల లుబడుతయంది. ఇకుడ ముఖ్య

విష్యము లేక అంశము “ప డవాటి భవనము,” అనగా కనబడుతయని భవనమైయునిది. మర్శయు
సపష్ర మన
ై పల ల్వక బిందువు ర్ండూ “ప డవు”గా ఉనాియి అను విష్యము.

ఇప్ుపడు భాషా ర్ూప్కాలను మనము ఉప్యోగశంచన ప్రతిసార్శ ఈ మూడు ములాకాలను

మనము సపష్ర ముగా తెల్వయజేయము. కాని ర్ూప్ము, అంశము మర్శయు ఒకటి లేక అంత కంటే
ఎకుువ పల ల్వక బిందువులు సఫలవంతముగా తెల్వయజేయుటకు ఏ పల ల్వక ర్ూప్కములోనన
ై ా
ఉప్యోగశంచబడతాయి. ఈ మూడు మూలకములు సపష్ర ముగానన
ై ా లేక ప్ర్పక్షముగానైనా

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో కూడా కనిపిసత ాయి. మొదటిగా, ఒక “గుర్మతయ” ఒక ర్ూప్ముగా
అనగా, ముఖ్య విష్యమునకు సంబంధించన వసుతవుతో పల లుబడిన వసుతవుగా ప్ని చదసత ుంది.

ర్ండవదిగా, “సాదృశయము” అనేది అంశముగా, అనగా గుర్మతయ పల లుబడు వసుతవుగా ఉనిది. మర్శయు
మూడవదిగా, గుర్మతయ మర్శయు సాదృశయము ఒకదానితో ఒకటి ఒకటీ లేదా అంత కంటే ఎకుువ పల ల్వక
బిందువుల దావర్ా జతచదయబడతాయి.

ఉదాహర్ణకు, ఆదాము “ర్ాబో వు కీీసత ుకు గుర్మతయగాను సాదృశయముగాను” ఉనాిడని ర్పమా.

5:14లో పౌలు ప్రకటించన మాటను మీర్మ జాాప్కము చదసుకోవచుు. కాబటిర, ఈ సందర్ుములో, ఆదాము
కీీసత ుతో పల లుబడిన ర్ూప్ముగాను లేక గుర్మతయగాను ఉనాిడు, మర్శయు కీస
ీ త ు అంశముగాను లేక

సాదృశయముగాను ఉనాిడు. ఆదాము మర్శయు కీస
ీ త ు మధ్య ఉని పల ల్వక బిందువులు ర్పమా ప్తిరక 5వ
అధాయయము యొకు విసత ృత నేప్థయములో వివర్శంచబడినాయి. ఆదాము కీీసత ుకు గుర్మతయగా ఉనాిడు
ఎందుకంటే ఆదాము యొకు కార్యములు మర్శయు కీస
ీ త ు యొకు కార్యములు ర్ండు వార్శతో

గుర్శతంచబడిన ప్రజల మీద గొప్ప ప్రభావమును చూపాయి. ఒక వైప్ున, ఆదాముతో గుర్శతంప్బడినవార్మ
మృతినొందార్మ. మర్ొక వప్
ై ున, కీస
ీ త ుతో గుర్శతంప్బడినవార్మ నితయ జీవమును ప ందార్మ.

బెైబిలానుసర్మైన ప్రతీకవాదం యొకు ర్ండవ లక్షణము ఏమనగా పల లుబడిన మూలకములు

భినిముగా ఉంటాయి. ప్లు ర్కముల వసుతవుల మధ్య పల ల్వకలు చూప్బడినవి. గుర్మతయలుగాను

సాదృశయములుగాను ప్ని చదయు మూలకములను విభాగశంచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియిగాని,
వాటిని గూర్శు మూడు సామానయ శలణ
ీ ులలో ఆలోచంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. గుర్మతయలు

మర్శయు సాదృశయములు పారముఖ్యమైన వయకుతలు, వయవసా లు, లేక సనిివేశములు అయుయండవచుు.

వయకుతలు అనగా, లేఖ్నములలో కనిపించు పాతరలు, అనగా పారముఖ్యమన
ై మానవ పాతరలు, ఆతీుయ
సృష్ర ములు, దదవుడు, మర్శయు కొనిి అర్మదెన
ై సందర్ాులలో శర్రర్ర్ూప్ము దాల్వున సృషిరలోని ఇతర్
-24వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట
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అంగములు. వయవసా లు అనగా, నిల్వచయుండు చార్శతిక
ర సతయములు, అనగా పారముఖ్యమన
ై సా లములు
లేక నిల్వచయుండు పారముఖ్యతగల పారంతములు, ఆచార్ములు, సంసా లు, ముఖ్యమన
ై భవనములు
మొదలగునవి. మర్శయు సనిివేశములు అనగా, పారముఖ్యమైన చార్శతిక
ర సనిివేశములు, అనగా

జర్శగశన విష్యములు. గుర్మతయలు మర్శయు సాదృశయములలో ఈ మూడు మూలకముల యొకు ప్రతి
కలయిక ఉంటటంది.

మనము గుర్శతంచన కొీతత నిబంధ్న ప్రతీకవాదము యొకు ఉదాహర్ణలు వీటిలో కొనిింటిని

ప్రతిబింబిసాతయి. ర్పమా 5:14లో ఆదాము మర్శయు కీస
ీ త ుకు మధ్య పౌలు ఇచున ప్రతీకవాదము ఒక

ముఖ్యమైన వయకనతని మర్ొక ముఖ్యమన
ై వయకనతతో పల ల్వుంది. 1 పేతయర్మ 3:21లో, నోవహు దినములలోని
జలప్రళయమును పేతయర్మ కస
ై త వ బాపిత సు వయవసా తో పల లాుడు. యోహాను 3:14లో, మోషే ఇతత డి

సర్పమును ఎతిత న సనిివేశమును యిేసు తన స ంత స్టిలువవేయబడుటతో పల లాుడు. ఇతర్ పల ల్వకలు
లేఖ్నములోని ఇతర్ భాగములలో కనిపిసత ాయి. ఏది ఏమన
ై ా, ప్రతీకవాదములు పారముఖ్యమైన
వయకుతలను, వయవసా లను మర్శయు సనిివేశములను పల లుుతాయి.

మూడవ సాానములో, బెైబిలులోని ప్రతీకవాదములు ఎలో ప్ుపడు వాటి యొకు మూలకములతో

దగగ ర్ అనుబంధ్ం కల్వగశయుని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను పల లుుతాయి. దుర్దృష్ర వశాతయ
త , సదాువన
గల ఇవాంజల్వకల్ బెబి
ై లానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు చాలాసార్మో ప్రతీకవాదము దావర్ా ఎంతగా

కుతూహలం ప ందుతార్ంటే, లేఖ్నములోని ర్ండు విష్యముల మధ్య పల ల్వకలను చూస్టిన ప్రతిసార్శ
దానిలో వార్మ గుర్మతయలను మర్శయు సాదృశయములను వదకుతయంటార్మ. అయితద వార్శ పల ల్వకలలో చాలా
సార్మో అనుకోకుండా సంభవించన లక్షణములే కనిపిసత ాయిగాని, స్టిార్మన
ై వేదాంతశాసత ర సంబంధ్ములు
కనిపించవు.

ఉదాహర్ణకు, అబారహాముకు ర్ండు చదతయలు కలవు, కాని ర్ండు చదతయలు కల్వగశయుని తదుప్ర్శ

బెైబిలు పాతరలకు అబారహాము గుర్మతయగా ఉనాిడని ఆలోచన చదయుటకు మంచ కార్ణము ఏదియు

లేదు. పాత నిబంధ్నలో ఒకటి కంటే ఎకుువసార్మో ప్రజలు అంగరలను ధ్ర్శంచుకునాిర్మ అనే సతయము
వార్మ ఒకర్శకొకర్మ గుర్మతయలుగాను మర్శయు సాదృశయములుగాను ఉనాిర్ని సూచంచదు. ఇటిర పల ల్వకలు
చార్శతిరక యాదృచిక సనిివేశములతో వయవహర్శంచవు.

ఇటిర అలపమన
ై పల ల్వకలతో దార్శ మళలోటకు బదులుగా, స్టిార్మన
ై ప్రతీకవాదములు వాటి

మూలకములతో ముడిప్డియుని పారముఖ్యమన
ై వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల యొకు పల ల్వకలను

కల్వగశయుంటాయి. ప్రతీకవాదముల, వయకుతల, వయవసా ల మర్శయు సనిివేశముల యొకు మూలకములు
వాటి ప్రతీకవాదములలో ఒంటర్శగా నిల్వచయుండవు. అవి సంక్ిప్త ప్దాలుగాను, అనగా పదే వైన దగగ ర్
సంబంధ్ము కల్వగశన వేదాంతశాసత ర ఆలోచనల కొర్కు నిలబడు భాగములుగా ప్నిచదసత ాయి. బెబి
ై లు

ర్చయితలు సదర్మ వయకుతలను, వయవసా లను, లేక సనిివేశములను ప్రతీకవాదములో మూలకములుగా
ప్రసత ావించనప్ుపడు, ఆ మూలకములు పారతినిథయం వహంచన పదే వన
ై వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు వార్శ
మనసుిలో ఉండదవి.

ఉదాహర్ణకు, ర్పమా. 5:14లో కీీసత ుకు గుర్మతయగా ఆదామును గూర్శు పౌలు మాటాోడిన

ఉదాహర్ణను మర్ొక సార్శ చూడండి. ఇదే ర్మ ప్ుర్మష్యలకు జుటటర ఉండెను అనే సతయమును పౌలు
పల లులేదు. ఇదే ర్క
శ న ర్ండు కనుిలు మర్శయు ర్ండు చెవులు ఉని సతయము వప్
ై ుకు అతడు ఆసకనతని
-25వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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మళిో ంచలేదు. బదులుగా, పౌలు ఆదాము మర్శయు కీీసత ు యొకు వేదాంతశాసత ర పారముఖ్యతను

పల లుుతయనాిడు కాబటిర అతడు ఈ ప్రతీకవాదమును ఉప్యోగశంచాడు. వార్శతో గుర్శతంచబడిన ప్రజల మీద
ఇదే ర్మ ప్ుర్మష్యలు గొప్ప ప్రభావమును చూపార్మ అనే గమనిక మీద పౌలు యొకు పల ల్వక
ఆధార్ప్డినది.

1 పేతయర్మ 3:20-21లో నోవహు కాలములోని జల ప్రళయమును కస
ై త వ బాపిత సుమును పల ల్వున

పేతయర్మను గూర్శు కూడా ఇదద చెప్పవచుు. దదవుని తీర్మప ప ందిన లోకములో నుండి దదవునిచద

ఆశీర్వదించబడిన లోకములోనికన నోవహు ప్రవశ
ే ంచుటకు మాధ్యమముగా జలప్రళయము యొకు
వేదాంతశాసత ర పారముఖ్యతను గూర్శు అతడు ఆలోచంచాడని పేతయర్మ వారస్టిన ప్తిరక యొకు విసత ృత
నేప్థయము సపష్ర ము చదసత ుంది. అవును, కస
ై త వ బాపిత సుము అదద విధ్మన
ై నముకములతో

ముడిప్డియునిది ఎందుకంటే తీర్మపకు స్టిదధప్డిన లోకములో నుండి కీస
ీ త ులోని నూతన సృషిరలోనికన
ప్రవశ
ే ంచుటకు అది ఒక చహిముగా ఉనిది. ఈ సాాయిలో పేతయర్మ నోవహు దినములలోని నీటిని
మర్శయు బాపిత సుములోని నీటిని పల లాుడు.

లేఖ్నములో ప్రతీకవాదము యొకు నాలగ వ లక్షణము ఏమనగా, అవి ఎలో ప్ుపడు భినికాల్వక

ప్ుర్పగమనములను ప్రతిబింబిసాతయి. లేఖ్నములు గుర్మతయలను మర్శయు సాదృశయములను

గుర్శతంచనప్ుపడు అవి ఎలో ప్ుపడు చర్శతల
ర ోని ప్లు కాలములకు చెందినవిగా ఉంటాయి మర్శయు ఆ

విధ్ముగా, అవి ఆ కాలములలోని భినికాల్వక వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములను ప్రతిబింబిసాతయి. ఈ

కార్ణము చదత, అనిి పల ల్వకల ర్ూప్కముల వల న, ప్రతీకవాదములో కూడా వాటి మూలకముల మధ్య
సార్మప్యతలు మర్శయు భినితవములు ఉంటాయి. ఒక వైప్ున, మనము సార్మప్యతలను

చూడగలగుతయనాిము. కొందర్మ వయకుతలు, వయవసా లు మర్శయు సనిివేశములు తదుప్ర్శ వయకుతలు,
వయవసా లు మర్శయు సనిివేశములకు గుర్మతయలుగా ఉనాియి ఎందుకంటే వాటి వేదాంతశాసత ర

పారముఖ్యతలు సార్మప్యతగలవిగా ఉనాియి. అయితద మర్ొక వైప్ు, ఈ పల లుదగశన మూలకములు

భినితవముగలవిగా కూడా ఉనాియి; అవి ఎనిడు కూడా ఖ్చుతముగా ఒకే విధ్ముగా లేవు. కాలము
గడచన కొలది, వాటి వేదాంతశాసత ర పారముఖ్యతలలో ప్ుర్పగమనములను కల్వగశంచన గుర్మతయలు మర్శయు
సాదృశయముల మధ్య నూతన ప్రతయక్షతలు వలుగులోనికన వచాుయి.

ర్పమా. 5:14లో పౌలు ఇచున ప్రతీకవాదమును గూర్శు మర్ొకసార్శ ఆలోచన చెయయండి, అకుడ

ఆదాము గుర్మతయగా ఉనాిడు మర్శయు కీీసత ు సాదృశయముగా ఉనాిడు. ఇప్ుపడు, మనము ఇంతకు

ముందు చూస్టినటట
ో గా, ఆదాము వేదాంతప్ర్ముగా కీీసత ుతో సార్మప్యత కల్వగశయునాిడు మర్శయు వార్శతో
గుర్శతంప్బడినవార్శని దదవుడు చూస్టిన విధానము మీద ఇర్మవుర్మ విసత ృతమన
ై ప్రభావమును చూపార్మ.

అయితద భినికాల్వక ప్ుర్పగమనముల కార్ణంగా పౌలు వార్శ మధ్య ఒక పారముఖ్యమన
ై వయతాయసమును
తెల్వయప్ర్చాడని కూడా మనము గమనించాల్వ. ర్పమా. 5:15లో ఆయన చెపిపన మాటలను వినండి:
అయితే అపరాధము కలిగనట్టు కృపావరము కలుగలేద్ు. ఎట్ే నగా ఒకని

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపో యినయిడల మర యికుకవగా దేవుని

కృపయు, యిేస్తు కరస్త
ర ్ ను ఒక మనుషుయని కృపచేతనెైన ద నమును, అనేకులకు
విస్త్ రాంచెను. మరయు పాపము చేస్టన
ి యొకనివలన శక్ావిధి కలిగనట్టు ఆ
ద నము కలుగలేద్ు. (రోమా. 5:15).

-26వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మూడవ పాఠము : పాత నిబంధ్నలోని భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములు

ఇకుడ పౌలు కేవలం ఆదాము మర్శయు కీస
ీ త ుకు మధ్య ఉని సార్మప్యతలను మాతరమే

తెల్వయజేయడం లేదని గుర్శతంచండి. వార్శ మధ్య ఉని ఒక ముఖ్యమన
ై వయతాయసమును అతడు

వారసుతనాిడు. ఆదాము బెైబిలు చర్శతర యొకు ఆర్ంభ యుగములో జీవించాడు మర్శయు అతని

అవిధదయత మానవ చర్శతక
ర ు పాప్ము మర్శయు మర్ణమును ప్ర్శచయం చదస్టింది. అయితద, కీస
ీ త ు దదవుని
విమోచనా ప్రణాళికలు నర్వేర్ుబడవలస్టియుని బెైబిలు చర్శతర యొకు ఆఖ్ర్శ దశలలో నివస్టించాడు.
ఫల్వతంగా, కీస
ీ త ు చూపిన విధదయత నితయ జీవమును కల్వగశంచంది. పౌలు యొకు ప్రతీకవాదములకు

ఆదాము మర్శయు కీీసత ు మధ్య ఉని భినితవములు వాటి సార్మప్యతల వల న పారముఖ్యమయ
ై ునివి,
మర్శయు అనిి ప్రతీకవాదములకు ఇది వర్శతసత ుంది.

ప్రతీకవాదముల యొకు మర్ొక లక్షణము ఏమనగా అవి ఎలో ప్ుపడు ఒక కీమములో

కనిపిసత ాయి. కేవలం ఒక గుర్మతయ మర్శయు సాదృశయము మాతరమే కల్వగశయుండుట కంటే, దానిలో మూడు
లేక అంతకంటే ఎకుువ మూలకాల యొకు కీమము ఉంటటంది. ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్నలోని

కీమమన
ై ఆర్ాధ్నా ప్రతీకవాదమును చూడండి. సామానయ మాటలలో, భూమి మీద మానవులు చదయు
ఆర్ాధ్న ఎలో ప్ుపడు ప్రతి సాాయిలోను ప్ర్లోకములో దదవదూతలు దదవునికన చదయు ఆర్ాధ్నను

అనుకర్శసత ుంది అని మర్శయు ప్రతిబింబిసుతంది అని మనము చెప్పవచుు. కాని భూమి మీద ఆర్ాధ్నా

అలవాటట చార్శతిరకముగా ప్ుర్పగమనము చెందింది మర్శయు ఈ చార్శతిరక ప్ుర్పగమనములు కీమవర్మసలో
ఉని ప్రతీకవాదములను సృషిరంచాయి. మొదటిగా, ఆదాము హవవలను దదవుడు తన ప్ర్శశుదధ మన
ై
తోటలో ఉంచనప్ుపడద ఆర్ాధ్న ఆర్ంభమయియంది. ఆది. 2:15లోని నివేదికను వినండి:
మరయు దేవుడెన
ై యిహో వా నరచని తీస్టికొని ఏదెను తోట్ను స్టేద్యపరచుట్కును
ద ని కాచుట్కును ద నిలో ఉాంచెను (ఆది. 2:15).

తోటలో ఆదాము హవవల యొకు ప్నిని వర్శీంచుట కొర్కు ఉప్యోగశంచన భాష్ చాలా

అసాధార్ణమన
ై దిగా ఉనిది. సంఖ్ాయ. 3:7-8 మర్శయు 8:26 వంటి ప్ంచకాండములోని ఇతర్

సా లములలో ఇది కనిపిసత ుంది, అకుడ మోషే ప్రతయక్ష గుడార్ములో లేవీయుల ప్ర్శచర్యను గూర్శు

వర్శీంచాడు. తోటలోని ఆదాము హవవలను వర్శీంచుటకు ప్రతయక్ష గుడార్ భాష్ను మోషే ఉప్యోగశంచుట,
ఏదెను తోట మర్శయు ప్రతయక్ష గుడార్ము మధ్య మోషే ఒక వర్రగకర్ణ విధానమన
ై అనుబంధ్మును
చూశాడని సూచసుతంది. ప్రతయక్ష గుడార్ము యొకు కటర డము మర్శయు అలంకార్ములు ఏదెను
తోటలోని ప్ర్దెైశును ప్రతిబింబించాయి అనే సతయము ఈ ప్రతీకవాదమును నిర్ాార్శసత ుంది.

ఆర్ాధ్న యొకు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణము ఏదెను తోటలో ఆర్ంభమన
ై దని ఏదెను తోటలో

ఆదాము హవవల యొకు కార్యకలాపాలను మోషే వర్శీంచన విధానము సూచసుతంది. మానవాళి తోటలో
నుండి తోరస్టివయ
ే బడినప్ుపడు, ఆర్ాధ్నలో ఒక భినికాల్వక అభివృదిధ ఆర్ంభమయియంది. హేబెలు, స్టేతయ,

నోవహు మర్శయు అబారహాము యొకు ఉదాహర్ణలు సూచంచుచునిటట
ో , వేర్ేవర్మ సా లములలో ఆర్ాధ్న
కొర్కు బల్వప్ఠములను నిర్శుంచ తోట వలుప్ల కూడా తన ప్రజలు ఆయనను ఆర్ాధించాలని దదవుడు
పిలచాడు.

తర్మవాత దదవుడు ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుతలో నుండి బయటకు పిలచ స్ట్నాయి యొదే వార్శతో

నిబంధ్న చదసుకునిప్ుపడు, ఆర్ాధ్నలో మర్ొక పారముఖ్యమైన భినికాల్వక ప్ుర్పగమనము
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చపటటచదసుకునిది. ఇశాీయిేలు యొకు ఆర్ాధ్న ప్రతయక్ష గుడార్ములో ఉనిభూమిమీద దదవుని
పాదప్ఠమైన నిబంధ్నా మందసము చుటట
ర కేందీరకర్శంచబడినది. తర్మవాత, ఇశాీయిేలు వాగాేన
భూమిలో స్టిార్ప్డిన వంటనే మర్ొక భినికాల్వక ప్ుర్పగమనము ఆర్ంభమయియంది. నిబంధ్నా

మందసమును యిెర్ూష్లేములో ఉని దదవాలయములోనికన మార్శు అకుడ ఆర్ాధ్న చదయమని దదవుడు
తన ప్రజలకు పిలుప్ునిచాుడు.

తయదకు, స లొమోను నిర్శుంచన దదవాలయమును బబులోనీయులు నాశనం చదస్టన
ి తర్మవాత,

ఆర్ాధ్నను గూర్శు ప్రవకత యిన
ెై యిెహజ
ే ేులు ఒక కొీతత ప్రతయక్షతను ప్రకటించాడు. చెర్ తర్మవాత దావీదు
స్టింహాసనము మర్శయు యిెర్ూష్లేము ప్ునర్మదధ ర్శంచబడిన తర్మవాత మర్శంత గొప్ప దదవాలయము

నిర్శుంచబడుతయంది అని అతడు ప్రవచంచాడు. ఆశుర్యమేమి లేకుండా, జర్మబాీబెలు దినములలో, చెర్
తర్మవాత వాగాేన దదశములోనికన తిర్శగశ వచునవార్మ దదవుని ఆర్ాధించుట కొర్కు ఒక నూతన
దదవాలయమును నిర్శుంచాలని ప్రవకత ల ైన హగగ యి మర్శయు జకర్ాయ కోర్ార్మ.

కాబటిర, ఏదెను తోట మొదలుకొని, మోషే దినములకు ముందు కటర బడిన ఆర్ంభ బల్వప్ఠముల

నుండి, మోషే ప్రతయక్ష గుడార్ము, స లొమోను దదవాలయము మర్శయు జర్మబాీబెలు దదవాలయము
వర్కు ప్లు ఆర్ాధ్నా వేదాంత నిర్ాుణములలో మనము వర్మస కీమములో ప్రతీకవాదమును

చూసాతము. పాత నిబంధ్నలో చాలా సార్మో, ముఖ్యమైన వయకుతలు, వయవసా లు మర్శయు సనిివేశములకు
సంబంధించన ముఖ్యమన
ై వేదాంతశాసత ర విష్యములను గూర్శు దదవుడు మర్లా మర్లా మాటాోడాడు.
మర్శయు ఈ విష్యముల ప్టో దదవుడు చూపిన ప్ునర్ావృతత ఆసకనత వర్మస కీమ ప్రతీకవాదములను
ర్ూప ందించంది.

లేఖ్నములో ప్రతీకవాదముల యొకు ఐదు ముఖ్యమన
ై లక్షణములను మనము చూశాము

కాబటిర, ఇప్ుపడు మన మూడవ అంశమును చూడవలస్టియునిది: పాత నిబంధ్నలోని

ప్రతీకవాదములను ఎలా గుర్శతంచాల్వ. పాత నిబంధ్న వయకుతలు, వయవసా లు మర్శయు సనిివేశములకు
సంబంధించ విశలష్మైన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల యొకు ప్ుర్పగమనములను మనము
అనేవషించుచుండగా మనము పాటించవలస్టిన ప్రకనీయలు ఏమిటి?

గుర్ ాంపు
ప్రతీకవాదముల యొకు ర్ండు ముఖ్యమన
ై దృకపథములను ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా మనము ఈ

ప్రశికు జవాబునిదాేము. మొదటిగా, ఎదుర్మచూప్ుగా ప్రతీకవాదమును చూచుట. మర్శయు ర్ండవదిగా,
విశలోష్ణగా ప్రతీకవాదమును చూచుట. ఎదుర్మచూప్ుగా ప్రతీకవాదమును మొదటిగా ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

ఎదుర్మచూప్ుగా ప్రతీకవాదమును గూర్శు మనము ఆలోచన చదస్టినప్ుపడు, పాత నిబంధ్నలో గుర్మతయలు
ప్రతయక్షమైనప్ుపడు, అవి ర్ాబో వు సాదృశయముల వైప్ుకు చూప్ుటకు ర్ూప ందించబడినాయి అనే

నముకము మన మనసుిలో ఉంటటంది. సంఘ చర్శతర అంతటా, అనేకమంది అనువాదకులు లేఖ్న

ప్రతీకవాదములను ఈ విధ్ముగా చూశార్మ. ఈ అభిపారయములో, భవిష్యతయ
త లో ర్ాబో వువాటిని గూర్శు ఆ
ర్పజులలో నివస్టించుచుని ప్రజలకు సూచంచుట కొర్కు చర్శతల
ర ో దదవుడు తన సార్వభౌమతవములో
ముఖ్యమైన వయకుతలు, వయవసా లు మర్శయు సనిివేశములను నియుకనతచశ
ద ాడు. ఈ సాంప్రదాయిక
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దృకపథము ప్రతీకవాదము ప్టో ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఆర్ంభ
దశాబే ములతో సహా కస
ై త వ కందకములనిిటిని వర్శీంచంది.

ఇప్ుపడు నేటి దినములలో, అనేక మంది బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు ఒక నూతన

దృకపథమన
ై “అంతర్డ విష్యము” అనుదానిని ఉప్యోగశసత ూ ఈ సాంప్రదాయిక ఎదుర్మచూప్ు

అభిపారయమును తిర్సుర్శంచార్మ. అంతర్డ విష్యము ప్రతీకవాదములను ర్ానునివాటిని సూచంచుట
కొర్కు దదవుడు మార్శున చార్శతిక
ర సతయములుగా ప్ర్శగణించక ఒక బెైబిలు లేఖ్న భాగము మర్ొక

భాగముతో వయవహర్శంచునటట
ో ఒక సాహతయ దృగశవష్యముగా మాతరమే ప్ర్శగణిసత ుంది. బెైబిలానుసార్మైన
ప్రతీకవాదములు కొనిి వేదాంతప్ర్మన
ై అవసర్తల కొర్కు తదుప్ర్శ బెైబిలు లేఖ్న భాగములు
మునుప్టి బెైబిలు లేఖ్న భాగములను ఉప్యోగశంచుకుని మార్గ ములుగా మాతరమే
ఉప్యోగశంచబడా్యి.

ఈ నూతన ధో ర్ణులకు భినిముగా, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ఈ ప్రతీకవాదమును “అంతర్డ

సతయములు” అని వర్శీంచార్మ. మర్ొక మాటలో, గుర్మతయలు సాదృశయములుగా భవిష్యత్ చార్శతిక
ర

వాసత వములను గూర్శు ఎదుర్మచూస్టిన చార్శతిక
ర వాసత వములుగా ఉనాియి. మీకు గుర్మతనిటో యితద,

ర్పమా. 5:14లో పౌలు ఆదామును “ర్ాబో వువానికన గుర్మతెయ
ై ుండెను” అని పిల్వచాడు. పౌలు చార్శతిరక
ఆదామును గూర్శు, చార్శతిరక కీస
ీ త ు యొకు ప్ుర్వగామిగా వారసాడుగాని, ఆదికాండములో లేఖ్న

భాగమును గూర్శు కాదు. అదద విధ్ముగా, కొలస్ట్ి. 2:17లో, పాత నిబంధ్న శుదీధకర్ణ నియమము
యొకు గుర్మతయను పౌలు “ర్ాబో వు వాటికన ఛాయ” అని పిలచాడు. పాత నిబంధ్న శుదీధకర్ణ

నియమములు కీస
ీ త ు యొకు వాసత వికతలు మునుప్టి కాలము యొకు చార్శతిరక వాసత వికతల మీద

ఛాయలను వేయుట దావర్ా కల్వగశన ప్ర్శణామాల ైయునివని ఛాయను గూర్శున ఈ ఉప్మాలంకార్ము
సూచసుతంది. పాత నిబంధ్న సాక్షయమును అనుసర్శంచ, కొందర్మ మునుప్టి వయకుతలు, వయవసా లు,
మర్శయు సనిివేశములు తదుప్ర్శ వయకుతలను, వయవసా లను, మర్శయు సనిివేశములను గూర్శు
ఎదుర్మచూచునటట
ో దదవుడు తన దెైవకృతములో చర్శతన
ర ు అమర్ాుడని మనము ఉదాఘటించాల్వ.

గుర్మతయల ఎదుర్మచూప్ు అభిపారయములను ఉదాఘటించునప్ుపడు మనము ఎదుర్ొును ఒక

ప్రశి ఏమనగా: పాత నిబంధ్నలో నివస్టించన ప్రజలు గుర్మతయలు చూప్ుచుని భవిష్యతయ
త ను అర్ాము
చదసుకునాిర్ా? తమ దినములలో ఉనికనలో ఉని గుర్మతయలను చూచుట దావర్ా పాత నిబంధ్న

కాలములోని పాతరలు మర్శయు ర్చయితలు ర్ాబో వు సాదృశయములను గూర్శు తెలుసుకోగల్వగార్ా?

“అవును,” అని మనము జవాబు ఇచుుటకు కొనిి భావనలు ఉనాియి. మొదటి సాానంలో, అటిర

భవిష్యద్ జాానమును కల్వగశయుండుటకు కాల కీమములో దదవుడు ప్రజలకు విశలష్మన
ై , ప్రతదయకమన
ై

ప్రతయక్షతలను ఇచాుడు అను విష్యమును మనము తోరస్టిప్ుచులేము. ఉదాహర్ణకు, గుర్మతయలు

ర్ాబో వు సాదృశయములను గూర్శు ఏ విధ్ముగా ఎదుర్మచూశాయో పాత నిబంధ్నలోని ప్రవకత లు మర్శయు
పారముఖ్యమన
ై వయకుతలు చూస్టియుండవచుు.

ర్ండవ సాానములో, కొనిి సార్మో గుర్మతయల కాలములో నివస్టించుచుని ప్రజలు సాధార్ణ

మాధ్యమాలను ఉప్యోగశంచుట దావర్ా ర్ాబో వు సాదృశయములను గూర్శు ఎదుర్మచూశార్మ. చాలా

తర్చుగా, దదవుడు వాటి భవిష్యద్ ప్ుర్పగమనములను ముందుగానే బయలుప్ర్చన వేదాంతశాసత ర
నిర్ాుణములతో పాత నిబంధ్న గుర్మతయలు ముడిప్డియుండదవి. అనగా, కొనిి వేదాంతశాసత ర
-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
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నిర్ాుణములు ఒక ఉనితమన
ై గమయము వప్
ై ుకు ముందుకు సాగవలస్టిన మార్గ ములను దదవుడు

ముందుగానే సూచంచాడు. ఆదిమ గుర్మతయలు ర్ానుని వాసత వికతలతో ముడిప్డియునింత వర్కు,
ఎటటవంటి భవిష్యద్ సాదృశయములను మనము ఆశంచాలో అవి సూచంచాయి.

ఉదాహర్ణకు, ఈ పాఠయకీమములో మనము చెపిపన విధ్ముగా, ఆది. 1:28లో ఆదాము

హవవలు ఫల్వంచ అభివృదిధ చెంది భూమిని నింప్ుచు ఏదెను వనములో ఉని ప్ర్దెైశును

వాయపింప్జేయమని ఆజా ఇచునప్ుపడు దదవుడు భూమి యొకు అంతిమ గమయమును బయలుప్ర్చాడు.
లోకమంతటిని ఏదెను వంటి అదుుతమన
ై ప్ర్శశుదధ మైన సా లముగా మార్ముటకు దదవుడు తన

సవర్ూప్మును నియమించాడని దదవుడు ఆర్ంభము నుండద బయలుప్ర్చాడు. ఏదెను వనము అనే
అదుుతమే ఒక గుర్మతయ అని, మర్శయు లోకమంతా ఒక దినాన అలానే ఉంటటంది అని ఆదాము
హవవలు అర్ాము చదసుకునాిర్మ.

ఆది. 15:18లో, ఏదెను వనములో ఉని నదులతో అనుబంధ్ము కల్వగశయుండు విధ్ముగా

దదవుడు అబారహామునకు ఇచున వాగాేన దదశము యొకు నదీ సర్శహదుేలను గుర్శతంచాడు. కాబటిర,

అబారహాము తనకు వాగాేనము చదయబడిన దదశములో నడచుచుండగా, ఆ దదశము మాతరమే సర్శహదుే
కాదని, మర్శయు తన సంతతి వార్మ దదవుని ఆశీర్ావదములను భూదిగంతముల వర్కు

వాయపింప్జేయుటకు అది ఒక ఆర్ంభ బిందువని అతడు అర్ాము చదసుకునాిడు. అందు వలననే పౌలు
ర్పమా. 4:13లో ఇలా వారసుతనాిడు:

అతడు లోకమునకు వారస్తుడగునను వాగాేనము అబారహామునకన
ై ను అతని
స్తాంత నమునకన
ై ను . . . కలిగను (రోమా 4:13).

అబారహాముకు వాగాేనము చదయబడిన దదశము ఇశాీయిేలీయులు దదవుని ఆశీర్ావదములను

భూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేయుటకు ఒక ఆర్ంభ బిందువుగా ఉండినది. ఈ భావనలో, ఏదెను
తోట వల న, అబారహాము సంతతికన ఇవవబడిన వాగాేన దదశము లోకమంతా ఒకదినమున మార్బో వు
ర్ూప్మునకు ఒక గుర్మతయగా ఉనిది.

దీనికన తోడుగా, ఆది. 15:18లో ప్రసత ావించబడిన వాగాేన దదశము యొకు సర్శహదుేలు కొనిి

తర్ముల తర్మవాత దావీదు ర్ాజయము అందుకుని సర్శహదుేల ైయునివి. అబారహాముకు వాగాేనము
చదయబడిన దదశమును సంప్ూర్ీతలో దావీదు చదర్మకునాిడు. అకుడ నుండి, దావీదు యొకు

నముకమన
ై సంతతి వార్మ దదవుని ఆశీర్ావదములను ఇతర్ దదశములకు వాయపింప్జేయుట మీద

మనసుి పటారర్మ. కాబటిర ఈ భావనలో, భూమి మీదనుని ఈ పారంతములో దావీదు స్టింహాసనము
యొకు సాాప్న లోకమంతట ఒక దినమున సంభవించు కార్యము కొర్కు ఎదుర్మచూస్టింది. దావీదు

యొకు భవిష్యద్ కుమార్మని ర్ాజయమును గూర్శు కీర్తనలు 72:11, 17 ఎదుర్మ చూస్టిన విధానమును
గూర్శు వినండి.

రాజులాంద్రచ అతనికి నమసాకరము చేస్టద్రచ. అనయజనులాంద్రచ అతని
స్టేవిాంచెద్రచ. . . . అతనినిబట్ిు మనుషుయలు దీవిాంపబడుద్ురచ

అనయజనులాంద్రచను అతడు ధనుయడని చెపుపకొాంద్ురచ (కరర్నలు 72:11, 17).
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కాబటిర, ఆదాము హవవలు ఏదెనులో నుండి భూదిగంతముల వర్కు వాయపిత

చెందవలస్టియుండినటట
ో , అబారహాము దదవుని ఆశీర్ావదములను భూదిగంతముల వర్కు

వాయపింప్జేయుటకు వాగాేన దదశమును ప ందుకునిటట
ో , దావీదు వంశము దదవుని ర్ాజయమును మర్శయు
ఆశీర్ావదమును భూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేయుటకు వాగాేన భూమిని సావధీనం చదసుకునిదని
మనము చూసాతము.

ప్రతి దశలోను, దదవుడు సాధించనది భవిష్యతయ
త లో ర్ాబో వువాటిని గూర్శు ఎదుర్మచూస్టినది.

ఆయన ప్రజలు తమ దినమున అనుభవించువాటి యొకు ప్రతీకవాదము యొకు పారముఖ్యత

భవిష్యతయ
త లో ర్ానుని గొప్ప సాదృశయము వైప్ుకు ఎలా దిశను చూప్ుతయనిదో అని కొంత వర్కు ఎదుర్మ
చూడవచుు. అనేక ఇతర్ సందర్ాులలో, దదవుని ఉదదేశములను అర్ాము చదసుకుని పాత నిబంధ్న
ప్రజలు కొందర్మ వయకుతలు, వయవసా లు, మర్శయు సనిివేశములు ర్ానుని వాటికన గుర్మతయల ై ఎలా
ఉనాియో చూడగల్వగార్మ. వార్శ అవగాహన నిజముగానే ప్ర్శమితమైనదెైయుండెను, కాని వార్శ

దినములలోని గుర్మతయలు భవిష్యతయ
త కొర్కు ఎదుర్మచూస్టిన అనేక మార్గ ములను వార్మ అర్ాము
చదసుకునేవార్మ.

ఇప్ుపడు ఇది ఎంత నిజమయ
ై ునిదో , అనేక ఇతర్ సందర్ాులలో గుర్మతయలను మర్శయు

సాదృశయములను అర్ాము చదసుకొనుట ఎదుర్మ చూస్టే విష్యముగాక విశలోష్ణకు సంబంధించన
విష్యమయ
ై ుండెనని గుర్శతంచుట కూడా అంతద పారముఖ్యమయ
ై ునిది. అనేక గుర్మతయలు

సాదృశయములుగా ఎలా అభివృదిధ చెందుతాయో గుర్శతంచుటలో, మునుప్టి వయకుతలు, వయవసా లు మర్శయు
సనిివేశములను గూర్శు తదుప్ర్శ సమయముల యొకు అవసర్తలకు అనుగుణంగా విశలోషించుట
యొకు సంలగిత ఉంటటంది.

ఈ ఉదాహర్ణను చూడండి. మీ చదతిలో ఒక వితత నము ఉనిది అనుకోండి మర్శయు అది పర్శగశ

పదే వృక్షమైన తర్మవాత అది ఎలా కనిపిసత ుందో మీకు చూడాలని ఉంది. ప్ూర్శతగా ఎదిగశన స్టింధ్ూర్
వృక్షము ఒక వితత నము కంటే చాలా వేర్మగా కనిపిసత ుంది. కాబటిర, భవిష్యతయ
త ను ప్రవచంచగల

అదుుతమైన సామర్ాయం ఉంటే తప్ప, మీ చదతిలో ఉని వితత నము ఎదిగశ వృక్షమైన తర్మవాత ఎలా
కనిపిసత ుందో కనుగొనుట సులువైన ప్ని కాదు.

అనేక విధాలుగా, పాత నిబంధ్నలోని ప్రజలు ఇలాంటి ప్ర్శస్టా తి
ి నే ఎదుర్ొునాిర్మ. చాలా సార్మో,

గుర్మతయలు వాటి సాదృశయముల కంటే ఎంత భినిముగా కనిపిసత ాయంటే, వాటి యొకు

ప్ుర్పగమనములను ఊహంచుట ఇంచుమించు అసాధ్యమవుతయంది. ఉదాహర్ణకు, పేతయర్మ నోవహు

కాలములోని జలప్రళయమును కస
ై త వ బాపిత సుముతో గుర్శతంచనప్పటికీ, వార్శ కాలములోని ప్రప్ంచ జల
ప్రళయము ఒక దినాన ప్రజలు కీస
ీ త ులో ప ందు బాపిత సుమును ఎదుర్మ చూచనది అని నోవహు

దినములలో ఎవర్మ ఊహంచయుంటార్మ? మోషే ఇతత డి సర్పము కీస
ీ త ు యొకు స్టిలువకు ప్ూర్వగామిగా
ఉనిదని మోషే దినములలోని సగటట ఇశాీయిేలీయుడు ఊహంచుట ఇంచుమించు అసాధ్యమైన ప్నే.

అదుుతమైన ప్రతయక్షత లేకుండా వాటిని గూర్శు ముందుగా తెల్వయజేయుటకు సాదృశయములు గుర్మతయల
కంటే ఎంతో భినిమన
ై వైయునివి.

కాబటిర మన ఉదాహర్ణలోనికన తిర్శగశ వళిో ముందుకు చూదాేము. మన చదతిలో ఉని వితత నమును

మధ్యలోనికన కోస్టి దానికన డి ఎన్ ఏ ప్ర్రక్షలు చదశామనుకుందాము. ఆ విధ్ముగా చదయుట దావర్ా, ఆ
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వితత నము యొకు మర్మగైన అనేక గుణములను గూర్శు మనము నేర్ముకోవచుు. అయినను, డి ఎన్ ఏ
కూడా ఈ వితత నము ఎదగబో వు సంప్ూర్ీ వృక్షము యొకు లక్షణములనిిటిని నిర్ాార్శంచలేదు. ఆ

వితత నము ఒక ఆపిల్ లేక ముంతమామిడి వృక్షముగాక స్టింధ్ూర్ వృక్షమవుతయంది అని మనకు నిర్ాార్ణ
కలుగుతయంది. కాని దాని ఎతయ
త , కొముల సంఖ్య లేక వేర్ో కొలత వంటి విష్యములు మాతరం మనము

నిర్ాార్శంచలేము. ఈ లక్షణములు బాహయ శకుతల ైన వాతావర్ణము, నీర్మ, పల ష్ణ, వలుగు మర్శయు వాయధి
వంటి వాటి దావర్ా ప్రభావితము చదయబడతాయి. ఇవి ఒక జనటిక్స కోడ్జ దావర్ా ప్ూర్శతగా
నిర్ాార్శంచబడలేవు.

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, బెైబిలు చర్శతల
ర ో గుర్మతయలుగా ప్ని చదయు పారముఖ్యమన
ై

వయకుతలు, వయవసా లు మర్శయు సనిివేశములకు సంబంధించన జనటిక్స కోడ్జి లేక వేదాంతశాసత ర

నిర్ాుణములను మనము అర్ాము చదసుకోగలము. ఈ జాానము తదుప్ర్శ ప్ుర్పగమనముల కొర్కు కొనిి
ఆకాంక్షలను మనకు అందించగలదు, కాని ఈ గుర్మతయ మర్శయు సాదృశయములకు మధ్య ఉని

ప్ుర్పగమనములు ఈ విధ్ముగా ప్ూర్శతగా తెలుసుకొనబడలేవు. దదవుడిచుు నూతన ప్రతయక్షతలు చాలా
సార్మో చర్శతరను ఊహంచని దశలలోనికన నడిపిసత ాయి. ఒక గుర్మతయ యొకు వేదాంతశాసత ర పారముఖ్యతను
ప్ూర్శతగా అర్ాము చదసుకొనుట దావర్ా కూడా, దాని సాదృశయము యొకు వివర్ాలను మనము ప్ూర్శతగా
ఊహంచలేము.

గుర్మతయల నుండి సాదృశయములను ఊహంచుట దావర్ా వాటిని అర్ాము చదసుకొనుటకు

ప్రయతిించుటకు బదులుగా, మనము సాధార్ణంగా విశలోష్ణ ప్రకనీయ మీద ఆధార్ప్డాల్వ. బెబి
ై లు

ర్చయితల వల , మన చార్శతిక
ర సందర్ుము ఇచుు అవకాశమును మనము స్ట్వకర్శంచ మునుప్టి
వయకుతలు, వయవసా లు మర్శయు సనిివేశములు తదుప్ర్శ సాదృశయములుగా అభివృదిధ చెందిన
మార్గ ములను మనము విశలోషంి చాల్వ.

మన ఉదాహర్ణను మర్ొకసార్శ ప్ర్శశీలన చదదే ాము, మన దగగ ర్ అనేక వితత నములు ఉండి వాటిని

ఇతర్ వితత నాలతో పాతినటో యితద, అనేక సంవతిర్ముల తర్మవాత అడవిలో ఉని ప్రతి వృక్షము యొకు

డి ఎన్ ఎ ను మనము ఇంతకు ముందు చదస్టన
ి వితత నాల డి ఎన్ ఎ తో పల లువచుు. ఈ ఉప్యోగకర్మన
ై

బిందువు దావర్ా, ఏ చెటర ట ఏ వితత నములో నుండి వచునదో మనము కనుగొనగలము. ఇంచుమించు ఇదద
విధ్ముగా, బెైబిలు చర్శతల
ర ోని తదుప్ర్శ కాలముల యొకు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను తెలుసుకొను
ఉప్యోగకర్ బిందువు నుండి, గుర్మతయల యొకు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను తదుప్ర్శ వయకుతలు,

వయవసా లు మర్శయు సనిివేశముల యొకు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములతో పల లుుట దావర్ా మనము
గుర్మతయలను కనుగొనవచుు.

ఒక కస
ై త వునిగా, కీస
ీ త ు విధదయతకు సంబంధించన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను పౌలు అర్ాము

చదసుకునాిడు మర్శయు ఆదాము అవిధదయతకు సంబంధించన అవే విధ్మైన వేదాంతశాసత ర

నిర్ాుణములతో వాటిని పల ల్వు చూడగల్వగాడు. దీని ఆధార్ంగా, ఆదాము కీస
ీ త ుకు గుర్మతయగా ఉనాిడని
చెపాపడు. కైసతవ బాపిత సుములోని నీటితో ముడిప్డియుని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను పేతయర్మ

అర్ాము చదసుకునాిడు మర్శయు నోవహు జలప్రళయములోని నీటితో ముడిప్డియుని వేదాంతశాసత ర

నిర్ాుణములతో వాటిని పల ల్వు చూశాడు. యిేసు స్టిలువ వేయబడుట యొకు వేదాంతశాసత ర పారముఖ్యతను
గీహంచాడు మర్శయు మోషే దినములలోని అదద విధ్మన
ై పారముఖ్యత ఉని ఇతత డి సర్పము సర్సన
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దానిని ఉంచాడు. కాబటిర, గుర్మతయలు నిజముగా వాటి యొకు సాదృశయముల కొర్కు ఎదుర్మచూడగా,

సాధార్ణంగా ఈ గుర్మతయలను మనము వాటి యొకు సాదృశయములు చర్శతల
ర ో ప్రతయక్షమన
ై తర్మవాతనే
గుర్శతంచగలము.

ఈ విశలోష్ణ ప్రకనీయను మనము ఒకసార్శ అర్ాము చదసుకుని పిముట, పాత నిబంధ్నలోని

భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములను అధ్యయనం చదయుటలో ప్రతీకవాదములను గుర్శతంచుట ఒక ముఖ్యమన
ై
భాగమని మనము చూడగలుగుతాము. ఖ్చుతముగా ఉండుటకు, లేఖ్నములు ప్రతీకవాదములను

గుర్శతంచునప్ుపడు, అది నిర్ేేశకమైన విష్యము కాబటిర దానిని మనము నిర్ాకర్శంచకూడదు. అయితద
లేఖ్నములు భినికాల్వక వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములను సంప్ూర్ీంగా వల్వకనతీయవు.

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు పాత నిబంధ్నలోని వేదాంతశాసత మ
ర ును సంప్ూర్ీంగా వల్వకనతీయుటకు
అనేవషించుచుండగా, వార్మ తదుప్ర్శ ప్రతయక్షతలో గల వయకుతలు, వయవసా లు మర్శయు సనిివేశముల
యొకు వేదాంతశాసత ర పారముఖ్యతను నేర్ముకోవాల్వ, మర్శయు వార్శ ఎదుర్మచూప్ులను మునుప్టి
కాలములోని ప్రతయక్షతతో గుర్శతంచుకోవాల్వ. ఈ విధ్ముగా, పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు కాల
కీమములో ఏ విధ్ముగా ప్ుర్పగమనము చెందినదో వార్మ చూడగలుగుతార్మ.

ముగాంపు
ఈ పాఠంలో, పాత నిబంధ్నలోని భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములను మనము ప్ర్రక్ించాము. పాత

నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు ప్టో భినికాల్వక లేక ప్ుర్పగమన ప్దధ తయలను గూర్శు ఒక సామనయ ధో ర్ణిని
మనము ప ందుకునాిము. చార్శతిక
ర యుగములు లేక దశలలో పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ుఏ

విధ్ముగా ప్ుర్పగమనము చెందినదో మనము చూశాము. మర్శయు పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో
విశలష్మన
ై అంశముల యొకు ప్ుర్పగమనమును కూడా మనము అనేవషించాము.

పాత నిబంధ్నలోని భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములను గూర్శు ఇంకా ఎనోి విష్యములను

చెప్పవచుు. కాని ఈ పాఠములో మేము తెల్వయజేస్టన
ి విష్యాలను అర్ాము చదసుకొనుట ఆదికాండము
యొకు ఆర్ంభ దినముల నుండి పాత నిబంధ్న యొకు చవర్శ దినముల వర్కు వేదాంతశాసత మ
ర ు
ప్ుర్పగమనము చెందిన విధానములను మర్శ ఎకుువగా ప్ర్శశీల్వంచుటకు ఒక స్టిార్మైన ప్ునాదిని
అందిసత ుంది.
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