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ఉపో ద్ఘాతము
ఒక స్తుదీరఘమైన ప్రయాణాంలో చదువుక్రనుట్ క్రరకు ఒక పాత ప్ుస్త్ క్ాల క్రట్టులో ఒక పాత
ప్ుస్త్ కమును క్రనిన స్టనేహితుడు న క్రకడున ేడు. ఒక వారాం పాట్ట తన చేతిలో ఉనే ఆ చిర్శగశపో యిన
నవల తన యాత్ర స్తహచర్శగా ఉనేదని అతడు న కు చెపాాడు; అతడు ద నిని క్్ొాంద పెట్ులేకపో యిేవాడు. ఆ
ప్ుస్త్ కమును చ లా ఇష్ు ప్డియుాంట్ావు కద , అని న స్టనేహితుని అడిగాను. “అవును, న కు చ లా
నచిచాంది, క్ాని చివర్శ పనజీక్్ వచేచ స్తర్శక్్ ఆ పనజీని ఎవర్ో చిాంపివేశారని న కు అరథమయియాంది. న కు చ లా
నిరుత్ ాహాం కలిగశాంది, ఎాందుకాంట్ే నేను ఇాంట్ిక్్ వచిచ క్రొత్ ప్ుస్త్ కము క్రాంట్ె గాని ద ని ముగశాంప్ు ఏమిట్ో
న కు త్ెలియలేదు,” అని అతడు జవాబిచ చడు. ఒక మాంచి నవలను చదివి చివర్శక్్ ఆఖర్శ పనజీ లేదని
త్ెలుస్తుకుాంట్ే ఎాంత నిరుత్ ాహాం కలుగుతుాందో న కు త్ెలుస్తు.
మర్శయు అనేక విధ లుగా, బైబిలు విష్యములో కూడ ఇదే వాస్త్ వమైయునేది. ముగశాంప్ు
త్ెలుస్తుక్ోకుాండ కూడ బైబిలు యొకక ఆరాంభ భాగములను చదివి మనము దీవిాంచబడవచుచ. అయిత్ే
బైబిలు యొకక ముగశాంప్ు భాగమైన క్రొత్ నిబాంధనను మనము చదవకపో త్ే, అది ఒక నవల యొకక ఆఖర్శ
పనజీని చదవకపో వడాంత్ో స్తమానమైయునేది. పాత నిబాంధన ప్రశ్ేలను, స్తమస్తయలను, మర్శయు
నిర్ీక్షణలను లేవనెత్ ుతుాంది, క్ాని వాట్ిక్్ జవాబులు, ప్ర్శష్ాకరములు మర్శయు నెరవేరుాలు లేఖనముల
చివర్శలో ఉనే క్రొత్ నిబాంధనలో కనిపిస్ ాయి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ రమును కట్టుట్ అను మన పాఠయకొమములో ఇది న లగ వ పాఠము. ఈ

పాఠమునకు “క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక ఆకృతులు” అని పనరు పెట్ు ాము.

మర్శయు ఈ పాఠాంలో, లేఖన కథనము యొకక ముగశాంప్ు, అనగా దేవుని ప్రతయక్షయత యొకక స్తమాపి్ యిైన
క్రొత్ నిబాంధనలోని బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక ముఖయమైన లక్షణములను మనము
చూదా ము.

ఈ పాఠయకొమములో మనము చూస్టిన వాట్ిని స్తమీక్ిాంచుట్కు ఒక నిమిష్ాం తీస్తుకుాంద ము.
లేఖనములను వాయఖాయనిాంచుట్కు క్్రైస్త్వులు మూడు ముఖయమైన ప్రణ ళికలను అనుస్తర్శాంచ రని మనము
గమనిాంచ ము. సాహితయ విశలేష్ణ అనగా క్రనిే వేద ాంతశాస్త్ ర దృకాథములను ఉదఘ ట్ిాంచుట్ క్రరకు

రూప ాందిాంచబడిన ఒక సాహితయ చితరముగా బైబిలును చూచుట్; అాంశ్ విశలేష్ణ అనగా మన సాాంప్రద యిక
మర్శయు స్తమక్ాలీన ఆస్తకు్లను మర్శయు ప్రశ్ేలను ప్రతిబిాంబిాంచు అదా ముగా బైబిలును చూచుట్;
మర్శయు చ ర్శతిరక విశలేష్ణ అనగా అది వర్శణాంచు చ ర్శతిరక స్తనిేవేశాలకు ఒక క్్ట్ిక్ీగా బైబిలును చూచుట్.
లేఖనములను చదువునప్ుాడు మనము ఈ మూడు ప్దధ తులలో ఏదో ఒక ద నిని క్రాంత వరకు
ఉప్యోగశస్ ాము, క్ాని బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు అను శాఖ బైబిలును పారథమికముగా ఒక
క్్ట్ిక్ీగా భావిస్తు్ాంది, మర్శయు లేఖనముల యొకక చ ర్శతిరక విశలేష్ణ మీద దృష్ిు సార్శస్త్ ూ, బైబిలులో
-1వీడియోలు, అధయయన మారగ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర నిధుల క్రరకు థర్డ్ మిలీనియాం మినిస్ట్ుస్
ీ ను thirdmill.org నాందు
స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

నివేదిాంచబడిన చ ర్శతిరక స్తనిేవేశాలలో దేవుడు పాలుప్ాంచుక్రను మారగ ములను చూస్తు్ాంది. ఈ క్ారణము
చేత, బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు అను శాఖను మనము ఈ విధముగా నిరవచిసా్ము:
బైబిలానుసారమైన వేద్ఘాంతశాస్త్ రము అనగా లేఖనములో తెలియజేయబడిన ద్ేవుని
కారయముల యొక్క చఘరిత్రిక్ విశలేషణ నుాండి వెలువడిన వేద్ఘాంతశాస్త్ ర
ఆలోచనయైయుననద్ి.
బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు దేవుని క్ారయముల యొకక లేఖన కథనముల మీద దృష్ిు

పెడుతుాంది మర్శయు ఆ స్తనిేవేశ్ములలో నుాండి క్్రైస్త్వ వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు క్రరకు అనుమితులను వెలిక్్
తీస్తు్ాంది.

ఈ పాఠయకొమము యొకక గత ర్్ాండు పాఠములలో, బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు పాత
నిబాంధనను స్తమీపిాంచు మారగ ములను మనము చూశాము. ఈ పాఠాంలో, క్రొత్ నిబాంధనలో
బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక ఆకృతులను మనము చూదా ము. మనము

చూడబో వుతునేట్టు, బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు ర్్ాండు నిబాంధనలను స్తమీపిాంచు విధ నములలో
చ లా పో లికలు ఉన ేయి, క్ాని అనేక భేదములు కూడ ఉన ేయి.

మన పాఠాం మూడు ముఖయమైన విష్యముల మీద దృష్ిుపెడుతుాంది. మొదట్ిగా, మన అాంశ్ము
ప్ట్ే ఒక ధో రణిని ప ాందుకుాంట్ాము. ర్్ాండవదిగా, క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులోని ఒక
పారముఖయమైన అాంశ్మైన ఎస్తకట్ాలోజి, లేక అాంతయ దినములను గూర్శచ బైబిలు బో ధ యొకక అభివృదిధ ని
చూదా ము. మర్శయు మూడవదిగా, బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు క్రొత్ నిబాంధన ఎస్తకట్ాలోజిని
స్తమీపిాంచిన విధ నమును చూదా ము. మన అాంశ్ము ప్ట్ే గల సామానయ ధో రణిత్ో మొదలుపెట్ు టద ము
రాండి.

ధో రణి
పాత నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును గూర్శచ ఈ పాఠయకొమములో మనము

నేరుచకునే విష్యమును క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ుత్ో పో లుచట్ మర్శయు

వయత్ యస్తప్రచుట్ క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక మూలమును కనుగొనుట్కు
ఒక మారగ మైయునేది. మొదట్ిగా, పాత నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు మర్శయు క్రొత్
నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు దేవుని ర్్ాండిాంతల ప్రతయక్షయత ప్ట్ే ప్రస్తార ఆస్తక్్్

కలిగశయున ేయను స్తతయమును మనము చూదా ము. ర్్ాండవదిగా, మనము వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములు

అని పిలచువాట్ిని ర్్ాండు శాఖలు ఎలా అరథ ాం చేస్తుకున ేయో మనము చూదా ము. మర్శయు మూడవదిగా,

-2వీడియోలు, అధయయన మారగ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధుల క్రరకు థర్డ్ మిలీనియాం మినిస్ట్ుస్
ీ ను thirdmill.org నాందు
స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

ఈ ర్్ాండు భిన ేక్ాలిక ప్ుర్ోగమనముల మీద ఏ విధాంగా దృష్ిు పెట్ు ాయో చూదా ము. మొదట్ిగా ర్్ాండిాంతల
ప్రతయక్షయత మీద దృష్ిుపెడద ము.

రాండిాంతల ప్ితయక్ష్యత
పాత నిబాంధన క్ాలములో దేవుడు తనను త్ ను ర్్ాండు విధ లుగా ప్రతయక్షప్రచుకున ేడని మీరు
గురు్చేస్తుక్ోవచుచ: క్ారయ ప్రతయక్షయతలు మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షయతల ద వర్ా. ప్రతయక్షయత యొకక ర్్ాండిాంతల
భావన క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు మీద కూడ ప్రభావము చూపిాంది. ఒక వెైప్ున,
క్రొత్ నిబాంధన క్ీొస్త్ ు యొకక భూలోక ప్ర్శచరయ, మర్శయు మొదట్ి శ్త్ బా ప్ు స్తాంఘములో ప్ర్శశుదధ తా

ప్ర్శచరయ వాంట్ి దేవుని ప్రతయక్షత్ క్ారయములను నివేదిస్త్ ుాంది. అలాగే అది భవిష్యతు
్ లో జరగబో వు దేవుని
క్ారయములు అనగా క్ీొస్త్ ు యొకక మహిమగల ర్ాకడ వాంట్ి వాట్ిని గూర్శచ ప్రవచిస్తు్ాంది. అయిత్ే మర్ొక ప్రకక,
దేవుని క్ారయములకు స్తాంబాంధిాంచిన వాకయ ప్రతయక్షయతలను గూర్శచ కూడ క్రొత్ నిబాంధన మాట్ాేడుతుాంది:
తాండియి
ర ైన దేవుడు మాట్ాేడ డు; క్ీొస్త్ ు మాట్ాేడ డు, క్రనిే సారుే దేవదూతలు మర్శయు మనుష్ుయలు దేవుని
ఆతా ద వర్ా దేవుని వాకయమును బయలుప్రచ రు.
ఇాందు వలనే క్రొత్ నిబాంధన కథనములు యిేస్తు, అప స్త్ లులు, మర్శయు క్రొత్ నిబాంధనలోని ఇతర
క్్రైస్త్వుల యొకక క్్ొయలను మర్శయు మాట్లను నివేదిాంచ రు; ఎాందుకాంట్ే దేవుడు వార్శ క్్ొయల ద వర్ా
మర్శయు వార్శ మాట్ల ద వర్ా తనను త్ ను బయలుప్రచుకున ేడు. ఇది క్ేవలాం క్రొత్ నిబాంధన యొకక
కథన భాగములలో మాతరమేగాక, ప్తిరకలలో కూడ స్తాంభవిాంచిాంది. అవి క్రనిే సారుే తన ప్రజల క్రరకు
దేవుడు చేస్టిన క్ారయములను గూర్శచ మాట్ాేడుతూ తన ప్రజల క్రరకు దేవుని వాకయమును నివేదిస్ ాయి.
క్ారయ మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షయతల మధయ గల త్ త్ కలిక అనుబాంధములను గూర్శచ పాత నిబాంధన
బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు మాట్ాేడిన విష్యము మీకు జఞాప్కముాండియుాంట్టాంది. దేవుడు చేస్టిన
క్రనిే క్ారయముల వెనుక వాకయ ప్రతయక్షయతలు స్తాంభవిసా్యి, క్రనిే ఏకక్ాలములో స్తాంభవిాంచు వాకయ
ప్రతయక్షయతలత్ో అనుబాంధాం కలిగశయుాంట్ాయి, మర్శక్రనిే వాకయ ప్రతయక్షయతలకు ముాందు స్తాంభవిసా్యి.
క్రొత్ నిబాంధనలో మూడు రకముల వాకయ ప్రతయక్షయతలనిే ఉన ేయని బైబిలానుసారమైన
వేద ాంతవేత్లు స్తూచిాంచ రు. యిేస్తు యొకక మునుప్ట్ి క్ారయములను ప్రతిబిాంబిాంచునట్ట
ే యిేస్తు మాట్ల
ద వర్ా దేవుడు మాట్ాేడిన విధ నమును స్తువార్ లు నివేదిస్ ాయి. యిేస్తు బో ధలు తను ఆ స్తమయములో
చేస్త్ ునే క్ారయములను వివర్శాంచిన స్తమయములను, మర్శయు యిేస్తు భవిష్యతు
్ క్ారయములను ప్రవచిాంచిన
స్తమయాలను కూడ అవి నివేదిాంచ యి. అప స్త్ లుల క్ారయములు, ప్రకట్న గొాంథము మర్శయు క్రొత్ నిబాంధన
ప్తిరకలలోని రచయితలు మర్శయు పాతరలను గూర్శచ కూడ ఇదే మాట్ను చెప్ావచుచ. క్రొత్ నిబాంధన
అాంతట్ిలో దేవుడు తన క్ారయములు మర్శయు మాట్ల మధయ ఉనే కలయికల ద వర్ా తననుత్ ను
బయలుప్రచుకున ేడు.
పాత నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్ల వలెనె, క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన
వేద ాంతవేత్లు కూడ దేవుడు తనను త్ ను బయలుప్రచుకునే ర్్ాండిాంతల విధ నము మీద దృష్ిుపెట్ు ారు.
-3వీడియోలు, అధయయన మారగ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధుల క్రరకు థర్డ్ మిలీనియాం మినిస్ట్ుస్
ీ ను thirdmill.org నాందు
స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

పాత మర్శయు క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు ఇరువురు దేవుని క్ారయ మర్శయు వాకయ
ప్రతయక్షయతల మీద దృష్ిుపెట్ు ారు.

వేద్ఘాంతశాస్త్ ర నిరాాణములు
దేవుని క్ారయ మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షయతల మీద దృష్ిుపెట్ు టట్త్ో పాట్టగా, పాత నిబాంధన మర్శయు క్రొత్
నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులు వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణముల విష్యములలో ఒక్ే రకమైన ఆలోచనలు

కలిగశయుాంట్ాయి. దేవుని క్ారయ మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షయతలు ఒకద నిత్ో ఒకట్ి కలిస్టిన అనేక మారగ ములను
ముడివేస్త్ ు పాత నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు వేద ాంతశాస్త్ ర దృకాథ లను గుర్శ్ాంచ రని మీరు
జఞాప్కము చేస్తుక్రనవచుచ. దేవుడు చెపిానవాట్ిక్్ మర్శయు చేస్టినవాట్ిక్్ మధయ ఉనే త్ ర్శకకమైన

అనుస్తాంధ నముల మీద వారు ప్రత్ేయకమైన దృష్ిుని పెట్ు ారు. ఈ నిర్ాాణములు అతయాంత మౌలికమైనవాట్ి
నుాండి స్తాంక్్ేష్ుమైన అమర్శకలలో అమరచబడ్ యి మర్శయు క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు
ఇవే రకమైన వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములను క్రొత్ నిబాంధనలో కూడ గుర్శ్ాంచ రు.

పాత నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును గూర్శచ మనము ఇాంతకు ముాందు చేస్టిన స్తాంభాష్ణల ప్దధ తిని

అనుస్తర్శస్త్ ూ, క్రొత్ నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులోని వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణముల యొకక మూడు సాథయిలను
మనము చర్శచాంచుద ము: మొదట్ిగా, మౌలిక-సాథయి నిర్ాాణముల యొకక ఉద హరణ; ర్్ాండవదిగా,

మధయమిక-సాథయి నిర్ాాణముల యొకక ఉద హరణ; మర్శయు మూడవదిగా, క్్ేష్ు-సాథయి నిర్ాాణముల
యొకక ఉద హరణ. మొదట్ిగా క్రొత్ నిబాంధనలోని మౌలిక-సాథయి వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములను గూర్శచ
ఆలోచన చేదా ము.

మౌలిక్-సాాయ నిరాాణములు
దెైవిక ప్రతయక్షయతల యొకక స్తులువెైన త్ ర్శకక కలయికల ద వర్ా క్రొత్ నిబాంధనలో మౌలిక వేద ాంతశాస్త్ ర

నిర్ాాణములు అగుప్డత్ యి. దెైవికమైన మాట్లు దేవుని క్ారయములను వివర్శస్ ాయి; దేవుని క్ారయములు
విశలష్ముగా ఆయన మాట్ల యొకక అరథములను స్తాష్ు ము చేస్ ాయి. ప్లు క్ారయ ప్రతయక్షయతలు ఒకద నిత్ో
ఒకట్ి త్ ర్శకకమైన అనుబాంధాం కలిగశయుాంట్ాయి; మర్శయు ప్లు వాకయ ప్రతయక్షయతలు కూడ ఒకద నిత్ో
మర్ొకట్ి కలుసా్యి. ఈ విధమైన త్ ర్శకక నిర్ాాణములు తకుకవ ప్ర్శమాణములో కనిపిాంచినప్ుాడు,
మనము మౌలిక-సాథయి వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములు లేక దృక్ోకణములు అని పిలిచునవి
రూప ాందిాంచబడత్ యి.

ఉద హరణకు, మత్ యి 2:1-12లో, యిేస్తు జననములో దేవుడు చేస్టిన క్ారయము అనుయలెైన జఞానుల
యొకక క్్ొయలు మర్శయు మాట్లత్ో ఎలా కలిస్టిాందో మత్ యి నివేదిాంచ డు. ఆక్ాశ్ములోని ఒక నక్షతరము
ద వర్ా యిేస్తు జననము లోకమునకు ప్రకట్ిాంచబడిాంది. ఈ నక్షతరము ఒక క్రొత్ ర్ాజు యొకక జననమును
ప్రకట్ిాంచిాంది అని జఞానులు అరథము చేస్తుక్రని, ఆ క్రొత్ ర్ాజును అనేవష్ిస్త్ ూ నక్షతరమును అనుస్తర్శస్త్ ూ అనేక
నెలలు లేక ఇాంచుమిాంచు ర్్ాండు స్తాంవతార్ాలు గడిపారు. తుదకు ఆ బిడ్ ఉనే చోట్టకు చేరుకునేప్ుాడు,
-4వీడియోలు, అధయయన మారగ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధుల క్రరకు థర్డ్ మిలీనియాం మినిస్ట్ుస్
ీ ను thirdmill.org నాందు
స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

వారు ఆయనను ఆర్ాధిాంచ రు. మత్ యి ఇచిచన నివేదిక యిేస్తు జననము యొకక నిజమైన వేద ాంతశాస్త్ ర

పారముఖయతను గూర్శచ ఒక స్తాష్ు మైన ధృకాథమును స్తూచిాంచిాంది: యిేస్తు అనేక స్తాంవతారములుగా ఎదురు
చూస్టిన ఇశాొయిేలు ర్ాజ్ైయున ేడు మర్శయు ఈ అనుయలు ఆయనను ఆర్ాధిాంచిన.
అదే స్తమయములో, మత్ యి 2:16-18లో, యిేస్తు జననము యొకక త్ ర్శకక కలయికలను ర్ాజ్ైన
హేర్ోదు యొకక క్్ొయలు మర్శయు మాట్లత్ో ముడిపెడుతూ స్తువార్ రచయిత మర్ొక వేద ాంతశాస్త్ ర

నిర్ాాణమును స్తృష్ిుాంచ డు. మస్ట్ాయ ఎప్ుాడు జనిాాంచ డో జఞానులు హేర్ోదుకు త్ెలియజేశారు, మర్శయు
మస్ట్ాయ బేత్ెేహేములో జనిాసా్డని పాత నిబాంధన ప్రవచిాంచిన విష్యమును అతని స్తలహాద రులు
హేర్ోదుకు చెపాారు. యిేస్తును చాంప్ుట్కు చేస్టిన ప్రయతేములో, బేత్ెేహేములో ర్్ాండు స్తాంవతారముల
వయస్తుాలోప్ు ఉనే పిలేలను వధిాంచమని హేర్ోదు ఆజా ఇచ చడు. తరువాత దేవుని తీరుాలో హేర్ోదు
ఎదుర్ొకనే ఘోరమైన మరణమును గూర్శచ మత్ యి నివేదిాంచ డు.
ఈ క్ారయములు మర్శయు మాట్ల మధయ మత్ యి చూపిన కలయిక యిేస్తు జననము మీద మర్ొక
దృక్ోకణమును చూపిన వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణమును స్తృష్ిుాంచిాంది. యిేస్తు అనేక స్తాంవతారములుగా ఎదురు

చూస్టిన ఇశాొయిేలు ర్ాజ్ైయున ేడు మర్శయు హేర్ోదు ఆయనను చాంప్గోర్ాడు. మత్ యి ఇచిచన నివేదికలో,
ఈ ర్్ాండు గుాంప్ుల వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములు ఒకద నిత్ో ఒకట్ి గొప్ా వయత్ యస్తమును కనుప్రచ యి,

మర్శయు ఈ ప్ుస్త్ కములో అనేకమారుే అగుప్డిన ఒక అాంశ్మును బలప్రచ యి. యిేస్తు జననము ప్ట్ే
హేర్ోదు చూపిన స్తాాందన, ఇశాొయిేలులోని అనేక మాంది మస్ట్ాయగా యిేస్తును తిరస్తకర్శాంచి ఆయన
మరణమును స్తహితము క్ోరత్ రు అను స్తతయమునకు స్తూచనగా ఉనేది. అయిత్ే దీనిక్్ భినేాంగా, యిేస్తు
జననమునకు జఞానులు చూపిన స్తాాందన, అనేకమాంది అనుయలు యూదులకు వాగాానము చేయబడిన
ర్ాజును ఆహావనిాంచి భక్్్త్ోను ఆనాందముత్ోను ఆయనను క్రనియాడత్ రు అను స్తతయమునకు స్తూచనగా
ఉనేది.
క్రొత్ నిబాంధనలోని అనేక మౌలిక సాథయి వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములను చూశాము క్ాబట్ిు, ఇప్ుాడు

మధయమిక-సాథయి వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములకు క్రనిే ఉద హరణలను చూదా ము.

మధ్యమిక్-సాాయ నిరాాణములు
అనేక మౌలిక-సాథయి వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములకు అవక్ాశ్మిచుచ విధముగా మన ఆలోచనను

మనము విశాలప్రచుకునేప్ుాడు, అవి చ లా సారుే పెదావెైన మర్శయు మర్శాంత క్్ేష్ుమైన వేద ాంతశాస్త్ ర

ఆలోచనలను రూప ాందిస్ ాయని మనము చూడవచుచ. ఈ ఒక్్ాంత కష్ు మైన వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములలో
అతి పారముఖయమైనది క్రొత్ నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక నిబాంధన అమర్శక.

ఉద హరణకు, మత్ యి స్తువార్ నుాండి ప్రకట్న గొాంథము వరకు ఉనే ప్ుస్త్ కముల స్తాంగొహమును

“క్రొత్ నిబాంధన” అని పిలుసా్ము. ఇకకడ “నిబాంధన” అను ప్దము “ఒడాంబడిక”కు ప్ర్ాయయప్దముగా

ఉప్యోగశాంచబడినది. బైబిలులోని ఈ భాగము పాత నిబాంధన ప్రవక్ లు ప్రవచిాంచిన నూతన ఒడాంబడికను
గూర్శచనది క్ాబట్ిు దీనిని క్రొత్ నిబాంధన అని పిలుసా్ము. ఇశాొయిేలు యొకక చెర ముగశస్టిన తరువాత,
ఇశాొయిేలు ప్రజలత్ో దేవుడు ఒక అాంతిమ ఒడాంబడికను సాథపిస్ ాడని అనేకమాంది పాత నిబాంధన ప్రవక్ లు
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ప్రవచిాంచ రు. యిష్యా 54:10, యిహే. 34:25 మర్శయు 37:26 ఈ ఒడాంబడికను “స్తమాధ నవిష్యమైన
నిబాంధన” అని స్తాంబో ధిాంచ యి. యిర్ీాయా 31:31 ఇదే ఒడాంబడికను “క్రొత్ నిబాంధన” అని స్తాంబో ధిస్త్ ుాంది.
నూతన నిబాంధనత్ో ముడిప్డియునే మధయమిక-సాథయి వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములు క్రొత్ నిబాంధన

వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో ఒక అతి పారముఖయమైన పాతరను పో ష్ిస్ ాయి. దేవుని ఉప్క్ారము, మానవ ర్ాజభక్్్,
ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ములకు కలుగు ప్ర్శణ మములను క్్ొయాశీలకముల దృష్ాుా పాత

నిబాంధనలోని నిబాంధనలు పాత నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును ఏ విధముగా కొమప్రచ యో మీకు గురు్ాండే
ఉాంట్టాంది. ఇాంచుమిాంచు అదే విధముగా, ఈ న లుగు క్్ొయాశీలకములు క్రొత్ నిబాంధనలోని జీవితమును
శాస్టిాంచి క్రొత్ నిబాంధనలోని అనేక వేద ాంతశాస్త్ ర దృక్ోకణముల విశాలమైన గుాంప్ుల యొకక త్ ర్శకక
కలయికలను కొమప్రచ యి.

కలేషట-సాాయ నిరాాణములు
మౌలిక మర్శయు మధయమిక-సాథయి వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములత్ో పాట్ట, క్రొత్ నిబాంధన ప్లు

రకముల క్్ేష్ు-సాథయి నిర్ాాణములను కూడ అాందిస్త్ ుాంది. ఈ పాఠయకొమములో పాత నిబాంధనను గూర్శచన
పాఠముల నుాండి మనము ఊహిాంచగలిగశనట్ేే , క్రొత్ నిబాంధన యొకక అతయాంత క్్ేష్ుమైన మర్శయు విశాలమైన
వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణము దేవుని ర్ాజయమైయునేది, ఇది భూమిని పాప్మను భరష్ుతవము నుాండి దేవుని

మహిమకరమైన స్తనిేధి మర్శయు ప్ర్శపాలన కలిగశన సాథనముగా మారుచట్కు చర్శతర కలిగశయునే లక్షయముపెై
బైబిలు దృకాథమైయునేది. క్రొత్ నిబాంధనలోనే అతయాంత క్్ేష్ుమైన ఈ వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణమునకు క్రనిే
ఆకృతులను నిర్శాాంచుద ము.

క్రొత్ నిబాంధన యొకక ఆరాంభములో, దేవుని ర్ాజయము స్తమీపిాంచియునేదని బాపి్ స్తామిచుచ
యోహాను మర్శయు యిేస్తు ప్రకట్ిాంచ రు. యిేస్తు ప్రస్తాంగములు మర్శయు బో ధలు తరచుగా దేవుని
ర్ాజయమును స్తాంబో ధిాంచ యి. వాస్త్ వానిక్్, యిేస్తు స్తువార్ స్తాందేశ్మును అనేక మారుే “ర్ాజయ స్తువార్ ” అని
పిలచేవారు. మత్ యి 4:23, 9:35 మర్శయు 24:14, లూక్ా 4:43, 8:1, 16:16 మర్శయు అప . 8:12 వాంట్ి
వచనములలో మనము దీనిని చదువుత్ ము.
పాత నిబాంధన రచయితలత్ో పాట్ట, దేవుని ప్ర్శశుదధ మైన స్తవరూప్ముల యొకక ప్ర్శచరయ ద వర్ా
ఆయన ర్ాజయమును భూమియాందాంతట్ సాథపిాంచి ఆయనను మహిమప్రచుట్ ఆది నుాండి చర్శతర యొకక
లక్షయమైయుాండెనని యిేస్తు మర్శయు క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు కూడ నమాారు. క్ీొస్త్ ు యొకక మొదట్ి
ర్ాకడలో దేవుడు చేస్టిన క్ారయము దేవుని సారవతిరక ర్ాజయము యొకక అాంతిమ ఘట్ు మును ఆరాంభిాంచినదని
వారు నిర్ాథరణక్రచ చరు, అనగా తుదకు, దేవుని అతయాంత ప్ర్శశుదధ మైన స్తవరూప్మైన క్ీొస్త్ ు యొకక ర్్ాండవ
ర్ాకడలో భూమియాంత్ దేవుని ర్ాజయముగా ప్ర్శవర్ న చెాందుతుాంది. ఈ నిర్ీక్షణ గూర్శచ మనము ప్రకట్న
11:15లో చదువుత్ ము.
ఆ శబద ములు ఈ లోక్ రాజయము మన ప్ిభువు రాజయమును ఆయన కరస్త
ీ ్ ు రాజయము
నఘయను; ఆయన యుగయుగముల వరక్ు ఏలుననెను (ప్ిక్టన 11:15).
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ఈ పాఠాంలో మనము తరువాత చూడబో తునేట్టు, దేవుని ర్ాజయ వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు క్రొత్ నిబాంధన

వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులోని ప్రతి విష్యమును ప్ర్శగణలోనిక్్ తీస్తుకుాంట్టాంది. క్రొత్ నిబాంధన అాంతట్ి యొకక
స్తాష్ు మైన వయవస్తథ ను క్ీొస్త్ ు ద వర్ా దేవుని ర్ాజయము భూమి మీదిక్్ దిగశవచుచట్ అనే నిర్ేాశ్నము క్్ొాంద
క్ోొడీకర్శాంచవచుచ.

క్ాబట్ిు క్ారయ మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షయతల మీద దృష్ిుపెట్ు ట విష్యములోను, మర్శయు వేద ాంతశాస్త్ ర

నిర్ాాణములను గుర్శ్ాంచు విష్యములోను క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు పాత

నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును పో లియునేదని మనము చూడవచుచ. ఈ పో లికలనిేట్ి

మధయలో కూడ ఒక ముఖయమైన భినేతవమును గూర్శచ మనము అవగాహన కలిగశయుాండ లి: క్రొత్ నిబాంధన
బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు భినేక్ాలిక ప్ుర్ోగమనములను ఉప్యోగశాంచిన విధ నము.

భిననకాలిక్ ప్ురోగమనములు
మూడు విష్యముల మీద దృష్ిు నిలుప్ుట్ ద వర్ా బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులోని ఈ

అాంశ్మును మనము ప్ర్శగణిదా ము. మొదట్ిగా, క్రొత్ నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక భినేక్ాలిక
స్తవభావము; ర్్ాండవదిగా, క్రొత్ నిబాంధనను భినేక్ాలికముగా అధయయనము చేయుట్కు ఆట్ాంక్ాలు;

మర్శయు మూడవదిగా, భినేక్ాలిక విశలేష్ణకు బదులుగా క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు
ఉదఘ ట్ిాంచిన నూతన దిశ్. మొదట్ిగా క్రొత్ నిబాంధనలోని వేద ాంతశాస్త్ ర ప్ుర్ోగమనముల యొకక భినేక్ాలిక
స్తవభావమును చూదా ము.

భిననకాలిక్ స్తవభావము
మునుప్ట్ి పాఠాంలో, క్ాల కొమములో పాత నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు అభివృదిధ చెాందిన మారగ ముల

ప్ట్ే ఎకుకవ ఆస్తక్్్ చూప్బడినది. చర్శతల
ర ో ఏదో ఒక సాథయిలో మాట్ాేడు ద వర్ా లేక క్ారయము చేయుట్

ద వర్ా దేవుడు తనను త్ ను బయలుప్రచుక్రనిన ప్రతిసార్శ, ఆయన నూతన ప్రతయక్షయతలు అప్ాట్ిక్ే ఉనిక్్లో
ఉాండిన వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములు ప్ునర్ాకృతిప్రచబడ్ యి.

క్రొత్ నిబాంధన చర్శతరలో కూడ ఇదే జర్శగశాంది. క్రొత్ నిబాంధన చర్శతర ముాందుకు క్రనసాగగా,

వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణములు భినేక్ాలిక మారుాలు చెాంద యి. ఉద హరణకు, పాత నిబాంధన క్ాలము

యొకక అాంతమునకు, ఇశాొయిేలు చెరలో నుాండి తిర్శగశవచిచన తరువాత ప్రవక్ ల ద వర్ా దేవుని వాకయము
దేవుని ఆశీర్ావదముల క్రరకు ఎదురుచూస్టిాంది. క్ీొస్త్ ు ప్రతయక్షమైనప్ుాడు, చెరలో నుాండి తిర్శగశవచుచట్ను
గూర్శచన ఈ వేద ాంతశాస్త్ ర అాంశ్ములు క్ీొస్త్ ులో దేవుడు కుమార్శాంచుట్ ఆరాంభిాంచిన ఆశీర్ావదములను అరథము
చేస్తుక్రనుట్ వెైప్ుకు మళ్లేయి. క్ీొస్త్ ు యొకక భూలోక ప్ర్శచరయ ఆయన స్టిలువవేయబడుట్ ద వర్ా నితయ పాప్
క్షమాప్ణను గూర్శచన నిర్ీక్షణను మనకు అనుగొహిాంచిాంది; ఆయన ప్ునరుత్థ నము పాత నిబాంధన
ప్ునరుత్థ న నిర్ీక్షణకు జీవము పో స్టిాంది; మర్శయు ఆయన ప్రలోక ఆర్ోహణము పాత నిబాంధన ప్రవక్ లు
ప్రవచిాంచిన ప్ర్శశుదధ తా కుమార్శాంప్ును అనుగొహిాంచిాంది. అాంత్ేగాక, అప స్త్ లులు క్ీొస్త్ ు క్ారయమును
-7వీడియోలు, అధయయన మారగ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధుల క్రరకు థర్డ్ మిలీనియాం మినిస్ట్ుస్
ీ ను thirdmill.org నాందు
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బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

క్రనసాగశాంచుచుాండగా, చెర తరువాత అనయజనులకు దేవుని కృప్ను చూప్ు పాత నిబాంధన నిర్ీక్షణ స్తువార్
ప్రకట్న ద వర్ా వాస్త్ వమైయియాంది. అవును, క్ీొస్త్ ు యొకక మహిమకరమైన ర్ాకడను గూర్శచ క్రొత్ నిబాంధన
ప్రవచన లు ఒక నూతన స్తృష్ిుని గూర్శచన పాత నిబాంధన నిర్ీక్షణలు క్ీొస్త్ ులో నెరవేరు దినము వెైప్ుకు
చూపాయి.

ఆటాంకాలు
ఇలాాంట్ి భినేక్ాలిక వేద ాంతశాస్త్ ర ప్ుర్ోగమనములు క్రొత్ నిబాంధన క్ాలములో కనిపిస్ ాయి, అయిత్ే

భినేక్ాలిక విశలేష్ణకు కలుగు మూడు ముఖయమైన ఆట్ాంకములను క్రొత్ నిబాంధన చర్శతర త్ెలియజేస్త్ ుాంది.

మొదట్ి సాథనములో, పాత నిబాంధనత్ో పో లిస్టన్ , క్రొత్ నిబాంధన చర్శతర యొకక క్ాల వయవధి చ లా తకుకవగా
ఉాంట్టాంది. పాత మర్శయు క్రొత్ నిబాంధన చర్శతల
ర యొకక క్ాల వయవధిని ఒక సార్శ పో లచాండి.
ఆదిక్ాాండములోని మొదట్ి ప్దక్రాండు అధ యయముల యొకక చర్శతక
ర ు మునుప్ుట్ి క్ాలమును
ప్రకకనబడిత్ే, పాత నిబాంధన చర్శతర 1600 స్తాంవతార్ాల కాంట్ే ఎకుకవ క్ాల వయవధిలో అబారహాము నివస్టిాంచిన
క్ీొ.ప్ూ. 2000 నుాండి చివర్శ ప్రవక్ ప్ర్శచరయ చేస్టిన క్ీొ.ప్ూ. 400 వరకు వాయపిాంచియునేది. బదులుగా, క్రొత్
నిబాంధన చర్శతర చ లా చినేదిగా ఉనేది. క్రొత్ నిబాంధన చర్శతర క్ేవలాం 100 స్తాంవతార్ాల క్ాలమునకు
పారతినిధయము వహిస్త్ ుాంది. చర్శతర అాంతట్ిలో అతయాంత పారముఖయమైన భినేక్ాలిక ప్ుర్ోగమనమును — క్ీొస్త్ ు
భూలోక ప్ర్శచరయ — క్రొత్ నిబాంధన ప్ర్శచయాం చేస్త్ ునేప్ాట్ిక్ీ, ఆ క్ాలవయవధిలోనే ముఖయమైన భినేక్ాలిక
ప్ుర్ోగమనములను కలిగశయుాండునాంత చర్శతన
ర ు అది కలిగశలేదు.
ర్్ాండవ సాథనములో, క్రొత్ నిబాంధనలోని ప్లు ప్ర్శస్టిథతులు ఒకద నిక్రకట్ి పో లిక కలిగశయున ేయి.
భినేముగా పాత నిబాంధన ద ని చర్శతల
ర ో గొప్ా భినేతవము కలిగశన ప్ర్శస్టథ త
ి ులను కలిగశయునేది. పితరుల
క్ాలములో, దేవుని ప్రజలు కన నులో స్తాంచ ర జఞతులుగా ఉాండేవారు. తరువాత వారు ఐగుప్ు్లో

బానిస్తలుగా ఉాండేవారు. తరువాత వారు మోష్న న యకతవములో నూతన దేశ్మైయాయరు. తరువాత,
న యయాధిప్తుల క్ాలములో వారు కన నును జయిాంచ రు. ఇశాొయిేలు యొకక ఆరాంభ ర్ాజర్శకము
దేశ్మును సామాాజయవాద వెైభవములోనిక్్ నడిపినప్ుాడు, మర్శయు తరువాత ర్ాజులు, న యకులు
విధేయత మర్శయు తిరుగుబాట్ట మధయ త్ేలియాడినప్ుాడు వార్శ ప్ర్శస్టత
ిథ ులు మరలా మార్ాయి. దేవుడు
వార్శని చెరలోనిక్్ ప్ాంపినప్ుాడు వార్శ ప్ర్శస్టిథతి మర్శాంత దిగజఞర్శాంది. తరువాత చెరలో నుాండి వాగాాన
దేశ్ములోనిక్్ తిర్శగశవచిచన వార్శ ద వర్ా దేవుడు ర్ాజయమును ప్ునరుదధ ర్శాంచినప్ుాడు అది మరలా
మరుగుప్డిాంది.
దేవుని ప్రజలు ఈ ప్ర్శస్టత
ిథ ులనిేట్ిని ఎదుర్ొకనగా, వార్శ ప్ర్శస్టథ త
ి ులకు అనుగుణాంగా ఆయన వార్శ
క్రరకు క్ారయములు చేశాడు మర్శయు మాట్ాేడ డు, మర్శయు వార్శ అవస్తరతలను తీర్ాచడు. ఇశాొయిేలు
యొకక ప్ర్శస్టిథతులను భినేక్ాలికముగా తీరుచ ఈ విధ నము పాత నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ ర
ప్ుర్ోగమనములలో గొప్ా విశలష్తలను కలిగశాంచిాంది.

అయిత్ే పో లిచ చూస్టన్ , క్రొత్ నిబాంధన చర్శతరలో దేవుని ప్రజల యొకక ప్ర్శస్టిథతులు స్టిథ రముగానే
ఉన ేయి. స్తాష్ు ముగా, ప్ర్శస్టిథతులు అదే విధముగా ఉాండలేదు. యిేస్తు, అప స్త్ లులు, మర్శయు స్తాంఘము
-8వీడియోలు, అధయయన మారగ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధుల క్రరకు థర్డ్ మిలీనియాం మినిస్ట్ుస్
ీ ను thirdmill.org నాందు
స్తాందర్శిాంచాండి.
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వేర్ేవరు ప్ర్శస్టిథతులలో వేర్ేవరు రకముల ప్రజలత్ో వయవహర్శాంచ రు, మర్శయు దేవుని ప్రతయక్షయత ఆ భేదములకు
సాథనాం కలిాాంచిాంది. అయినను, ఈ చర్శతర క్ాలమాంతట్ిలో, పాత నిబాంధన క్ాలములోని దేవుని ప్రజలు
ఎదుర్ొకనిన తీవరమైన మారుాలను ఆదిమ క్్రైస్త్వులు అనుభవిాంచలేదు. క్రొత్ నిబాంధనలో, క్్రైస్త్వులు తరచుగా
వెలివేయబడ్ రు మర్శయు హిాంస్టిాంచబడ్ రు. వారు గొప్ా ఐశ్వరయము మర్శయు ఘోరమైన పనదర్శకము గల
క్ాలములను అనుభవిాంచలేదు. వారు ఒక స్తథ లము నుాండి మర్ొక స్తథ లమునకు కలిస్టికట్టుగా

ప్రయాణిాంచలేదు. అలాగే వారు విసా్రమైన-ప్ర్శమాణములో విధేయత మర్శయు తిరుగుబాట్టను
అనుభవిాంచలేదు. ఫలితాంగా, క్రొత్ నిబాంధనలో నమోదు చేయబడిన దేవుని ప్రతయక్షయతలు పాత నిబాంధన
ప్రతయక్షయతలలో ఉనే విభినేమైన ప్ర్శస్టిథతులకు సాథనాం కలిాాంచలేకపో యాయి. మర్శయు ఈ స్టిథ రతవము క్రొత్
నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులోని భినేక్ాలిక ప్ుర్ోగమనములకు తకుకవ పారముఖయతను కలిాాంచిాంది.

మూడవ సాథనములో, పాత నిబాంధనకు భినేముగా, క్రొత్ నిబాంధన క్ేవలాం ఒక్ే దెైవిక నిబాంధనను

గూర్శచ మాట్ాేడుతుాంది. మనము ఇాంతకు ముాందు చూస్టినట్ట
ే , పాత నిబాంధనలోని నిబాంధనలు
వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో ఒక ఉనేతమైన యుగ మార్శాడులకు ద ర్శ తీసాయి. ఆద ము, నోవహు, అబారహాము,

మోష్న మర్శయు ద వీదులత్ో చేయబడిన నిబాంధనలు ఒకద నిత్ో ఒకట్ి భినేముగా ఉన ేయి. ఫలితాంగా, ఈ
నిబాంధన యుగముల గుాండ చర్శతర ప్రయాణిాంచినప్ుాడు పారముఖయమైన వేద ాంతశాస్త్ ర మారుాలు కలిగాయి.
భినేముగా, క్రొత్ నిబాంధన ఒక్ే నిబాంధనకు పారతినిధయము వహిస్త్ ుాంది, అది క్ీొస్త్ ులో నూతన

నిబాంధన. క్రొత్ నిబాంధన చర్శతర క్ీొస్త్ ు యొకక మొదట్ి ర్ాకడ నుాండి స్తాంఘ చర్శతరలోనిక్్ క్రనసాగశనప్ుాడు ఈ
నిబాంధన విప్ులమగుట్ ఆరాంభమైయియాంది. మర్శయు ఈ చర్శతర యొకక స్తాంప్ూరణ ప్ర్శమితి దేవుని
ఉప్క్ారము, మానవ ర్ాజభక్్్, ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ములకు కలుగు ప్ర్శణ మములను
క్్ొయాశీలకముల ద వర్ా గుర్శ్ాంచబడిాంది. క్రొత్ నిబాంధనలో విభినేమైన నిబాంధనలు లేకపో వుట్ క్రొత్
నిబాంధనలో భినేక్ాలిక ప్ుర్ోగమనముల యొకక పారముఖయతను కుదిాంచిాంది.

నూతన ద్ిశ
క్రొత్ నిబాంధన చర్శతరలోని భినేక్ాలిక మారుాలు పాత నిబాంధనలోని మారుాలు అాంత
న ట్క్ీయమైనవి క్ాదు క్ాబట్ిు, క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు తమ ఆస్తక్్్ని ఒక నూతన
దిశ్లోనిక్్ మళిే ాంచ రు. ప్లు చ ర్శతిరక క్ాలముల మీద దృష్ిు ఉాంచుట్కు బదులుగా, క్రొత్ నిబాంధన చర్శతర
అాంతట్ిని ఒక స్తాంప్ూరణ తగా ప్ర్శగణిాంచుట్ మొదలుపెట్ు ారు.
ఇప్ుాడు, మనము ఇాంతకు ముాందు చెపిానట్ేే క్రొత్ నిబాంధనలో భినేక్ాలిక ప్ుర్ోగమనములు
ఉన ేయి. యిేస్తు యొకక భూలోక ప్ర్శచరయ, స్తాంఘ చర్శతర మర్శయు క్ీొస్త్ ు యొకక మహిమ ర్ాకడల మధయ
పారముఖయమైన మారుాలు జర్శగాయి. అయినను, క్రొత్ నిబాంధన ఈ ప్ుర్ోగమనములను ఒక స్తమగొ
స్తాంప్ూరణ తగా, అనగా క్ీొస్త్ ు మర్శయు ఆయన క్ారయము యొకక ఏక చితరములోని భాగముగా ప్ర్శగణిాంచినదని
చెప్ుాట్ స్తమాంజస్తమే. ఉద హరణకు, స్తువార్ లు యిేస్తు యొకక జీవితమును గూర్శచ మాతరమే మనకు
త్ెలియప్రచవుగాని, చ లా సారుే స్తాంఘము యొకక క్రనసాగుచునే ప్ర్శచరయను గుర్శాంచి మర్శయు
మహిమలో ఆయన ర్ాకడను గూర్శచ కూడ ప్రస్ ావిసా్యి. అప స్త్ లుల క్ారయములు మర్శయు ప్తిరకలు యిేస్తు
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ప్ర్శచరయ తరువాత జర్శగశన స్తనిేవేశ్ములను గూర్శచ మాతరమే మాట్ాేడవుగాని, యిేస్తు జీవిత క్ాలము
వెైప్ుకు తిర్శగశ చూస్తూ
్ ఆయన ర్ాకడ క్రరకు ఎదురుచూసా్యి. ప్రకట్న గొాంథము యిేస్తు యొకక భవిష్యత్త్
ర్ాకడను గూర్శచ మాతరమే మాట్ాేడదు గాని, ఆయన ఆర్ోహణమైన తరువాత స్తాంఘ చర్శతరను మర్శయు
ఆయన జీవితమును తిర్శగశ చూస్తు్ాంది.
క్రొత్ నిబాంధన యొకక కుేప్్ చర్శత,ర ఒక్ే రకమైన ప్ర్శస్టిథతులు, మర్శయు ఏక నిబాంధన ద వర్ా
స్తృష్ిుాంచబడిన వేద ాంతశాస్త్ ర ఐకయత ఒక స్తాష్ు మైన భినేక్ాలిక అధయయనము చేయుట్ను కష్ు తరము

చేస్త్ ుాంది. క్ాబట్ిు, బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు తమ ఆస్తక్్్ని చ లా వరకు ఒక నూతన దిశ్ మీద
పెట్ు ారు. దేవుని క్రొత్ నిబాంధన క్ారయ మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతల చర్శతన
ర ు చినే భాగములుగా విభజిాంచుట్కు
బదులుగా, ఈ క్ాల వాయవధిక్్ ప్లువురు క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు ఇచిచన ప్లు దృక్ోకణముల మీద వారు
దృష్ిు పెట్ు ారు.
వాస్త్ వానిక్్, ఈ క్ాలములోని చర్శతర అాంతట్ి మీద ఒక విభినేమైన వేద ాంతశాస్త్ ర విశలేష్ణను క్రొత్

నిబాంధన మనకు అాందిస్త్ ుాంది. ఉద హరణకు, యిేస్తు జీవితము యొకక ఒక చర్శతర నలుగురు స్తువార్

రచయితల ద వర్ా న లుగు వేర్ేవరు మారగ ములలో వర్శణాంచబడిాంది: మత్ యి, మారుక, లూక్ా, మర్శయు
యోహాను. స్తువార్ రచయితలు ఒకర్శనొకరు ఖాండిాంచనప్ాట్ిక్ీ, క్ీొస్త్ ు జీవితము యొకక చ ర్శతిరక
స్తనిేవేశ్ముల మీద వార్శ ప్ుస్త్ కములు విభినేమైన దృకాథములను అాందిస్ ాయి. అవి న లుగు వేర్ేవరు
వేద ాంతశాస్త్ ర దృక్ోకణములకు పారతినిధయాం వహిస్ ాయి. ఇదే విష్యమును అప స్త్ లుల క్ారయములను గూర్శచ;
పౌలు, పనతురు, యాక్ోబు, యోహాను మర్శయు యూద వారస్టిన ప్తిరకలను గూర్శచ; హెబ్రర ప్తిరక మర్శయు

ప్రకట్న గొాంథములను గూర్శచ కూడ చెప్ావచుచ. అవి క్రొత్ నిబాంధన ప్రతయక్షయత అాంతట్ి మీద విభినేమైన
వేద ాంతశాస్త్ ర దృక్ోకణములను అాందిస్ ాయి. క్రొత్ నిబాంధనలోని ఈ భాగములు ఒకద నినొకట్ి

ఖాండిాంచవుగాని, అవి విభినేమైన వేద ాంతశాస్త్ ర ప్దములను, రకములను, మర్శయు ఉదఘ ట్నలను
ప్రదర్శిసా్యి.

ఈ క్ారణము చేత, క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు తమ శాఖను ఎాంత్ో
ఫలబర్శతముగా కనిపిాంచిన ఒక దిశ్లోనిక్్ నడిపిాంచ రు. క్ీొస్త్ ు జీవితము మొదలుక్రని ఆయన ర్ాకడకు
మధయ ఉనే చ ర్శతిరక క్ాలమునకు మధయ ఉనే భినేమైన వేద ాందశాస్త్ ర అవగాహనలను ప్లువురు క్రొత్

నిబాంధన రచయితలు పో లాచరు. వారు ఇలాాంట్ి ప్రశ్ేలను అడుగుత్ రు: క్రొత్ నిబాంధన చర్శతరలోని అదుుత
క్ారయములను పౌలు ఎలా అనువదిాంచ డు? లూక్ా మర్శయు యోహాను వాట్ిని ఎలా అనువదిాంచ రు? వార్శ
మధయ ఉనే వయత్ యస్తములు ఏమిట్ి? వారు కలిగశయుాండిన ఏక్ాభిపారయములు ఏవి? ఈ దిశ్ క్రొత్ నిబాంధన
బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లను అనేక ముఖయమైన మళకువలలోనిక్్ నడిపిాంచిాంది.
క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక ఆకృతులను గూర్శచ ఇప్ుాడు మనకు

ఒక సామనయ అవగాహన వచిచనది క్ాబట్ిు, ఈ పాఠాంలోని ర్్ాండవ ముఖయ బిాందువును మనము

చూడవలస్టియునేది, ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు అనగా కడవర్శ దినములను గూర్శచన బైబిలు బో ధ యొకక

ప్ుర్ోగమనములు. మనము ముాందు చూడబో వుతునేట్టు, బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు క్రొత్
నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును స్తమీపిాంచిన మారగ ములలో దీనియాంత క్ేాందరమైన అాంశ్ము మర్ొకట్ి లేదు.
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బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు ఈ ఉదఘ ట్నను ఎాందుకు కలిగశయుాండినదో అరథ ము చేస్తుక్రనుట్కు,

కడవర్శ దినములను గూర్శచన క్రొత్ నిబాంధన దృకాథములు మునుప్ట్ి ఆలోచనలలో నుాండి ఎలా అభివృదిధ
చెాంద యో మనము అరథము చేస్తుక్ోవాలి.

రాక్డ శాస్త్ రములో ప్ురోగమనములు
మనము మూడు దిశ్లలో చూదా ము. మొదట్ిగా, సాాంప్రద యిక ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు, అనగా

కొమబదధ మైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు ఈ అాంశ్మును స్తమీపిాంచిన విధ నములను ప్ర్శగణిస్త్ ూ ఆరాంభిదా ము.

ర్్ాండవదిగా, కడవర్శ దినములను గూర్శచ పాత నిబాంధన అభిపారయములు అభివృదిధ చెాందిన మారగ ములను
చూచుట్కు పాత నిబాంధన ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ును ప్ర్శగణిదా ము. మర్శయు మూడవదిగా, ఆదిమ క్రొత్ నిబాంధన

క్ాలములోని ర్ాకడ శాస్త్ ర దృకాథములను ప్ర్శశీలిదా ము. సాాంప్రద యిక కొమబదధ మైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులోని
ర్ాకడ శాస్త్ మ
్ పారరాంభిదా ము.
ర ును చూస్తూ

సాాంప్ిద్ఘయక్
“ఎస్తకట్ాలోజి” లేక ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు అనే ప్దము గీొకు విశలష్ణమైన ఎస్తకట్ోస్ నుాండి వెలువడుతుాంది,

ద ని అరథము “అాంతిమ,” “చివర్శ” లేక “తుది.” ఈ ప్దము క్రొత్ నిబాంధనలో స్తుమారుగా యాభై ర్్ాండు సారుే
మర్శయు పాత నిబాంధన యొకక గీొకు అనువాదమైన స్టెప్ు ుజ్ాంట్ లో అనేక సారుే కనిపిస్త్ ుాంది. క్రొత్
నిబాంధనలో, ఎస్తకట్ోస్ అనే ప్దము “కడవర్శ దినములు,” “అాంతిమ విష్యములు” లేక “ఆఖరు

ఘడియలు” అను మాట్లను స్తాంబో ధిాంచుట్కు కనీస్తాం ప్దిహేను సారుే ఉప్యోగశాంచబడిాంది. క్ాబట్ిు,
ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ు అనేది వేద ాంతశాస్త్ ర సాాంక్ేతిక ప్దమైయునేది మర్శయు దీని అరథము “కడవర్శ దినములు,
అాంతిమ విష్యములు లేక ఆఖరు ఘడియలను గూర్శచన స్టిదధ ాంతము.”

శ్త్ బా ములుగా, ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు సాాంప్రద యిక కొమబదధ వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో ఒక ముఖయమైన

విభాగముగా ఉాండినది. కొమబదీధ కులు లేఖనము యొకక బో ధనలను ఐదు ముఖయమైన విభాగములలో
చర్శచాంచ రు: దేవుని గూర్శచన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు, మానవ శాస్త్ మ
ర ు, రక్షణ శాస్త్ మ
ర ు, స్తాంఘ శాస్త్ మ
ర ు మర్శయు

చివర్శగా ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు. ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు క్ీొస్త్ ు యొకక ర్ాకడకు స్తాంబాంధిాంచిన విష్యములను త్ెలియజేస్త్ ూ

పారథమికముగా భవిష్యతు
్ మీద దృష్ిు పెట్ు ాంి ది క్ాబట్ిు, కొమబదధ మైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో, అనేక ఒప్ుాక్ోలులు
మర్శయు విశావస్త ప్రమాణములలో ఇది చివర్శ ముఖయమైన అాంశ్ముగా ప్ర్శగణిాంచబడిాంది.

ఇప్ుాడు, స్తాంవతారములు తరబడి, అాంతయ దినములను గూర్శచన క్రనిే అాంశ్ముల విష్యములో
బైబిలు స్తాష్ు త కలిగశయునేదని ఎకుకవ మాంది క్్రైస్త్వులు గుర్శ్ాంచ రు. క్రనిే మౌలిక అాంశ్ములెైన క్ీొస్త్ ు
యొకక మహిమకరమైన ర్ాకడ, శ్ర్ీర ప్ునరుత్థ నము, మర్శయు నశాంచినవార్శని నితయ శక్షకు మర్శయు
క్ీొస్త్ ులో ఉనేవార్శక్్ నితయజీవమును అనుగొహిాంచు అాంతిమ తీరుా వాంట్ి వాట్ిని వారు
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బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

హృదయప్ూరవకముగా అాంగీకర్శాంచ రు. క్ాని ఈ మౌలిక బో ధనలకు వెలుప్ల, ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ును గూర్శచ వార్శ
చేస్టిన సాాంప్రద యిక చరచలు విశావస్తుల మధయ విభజనలను కలిగశాంచ యి. ప్రకట్న గొాంథము 20వ

అధ యయములో యోహాను ప్రవచిాంచిన భూమి మీద క్ీొస్త్ ు యొకక వెయిేయళళ పాలన మీద ఆధ రప్డియునే
మిలీనియాం స్తమస్తయను ఒక ఉద హరణగా తీస్తుక్ోాండి. శ్త్ బా ములుగా నిజఞయితీగల విశావస్తులు ప్లు
రకములుగా దీనిని అనువదిాంచ రు: ఈ అధ యయము అక్షర్ాల వెయిేయళళ పాలనను గూర్శచ మాట్ాేడుతుాంద ?
దీనిక్్ ముాందు క్రనిే గుర్శ్ాంచదగశన చిహేములు కలుగుత్ యా? అది ఇప్ాట్ిక్ే ఆరాంభమైయియాంద ? జఞానము
గల క్ీొస్త్ ు అనుచరులు ఈ ప్రశ్ేకు అనేక విధ లుగా జవాబులు ఇచ చరు. క్ీొస్త్ ు ర్ాకడక్్ గల ప్లు ధో రణులను
వారు అనుస్తర్శాంచ రు ఎాందుకాంట్ే ఇట్ిు అాంశ్ముల మీద బైబిలు బో ధన స్తాంప్ూరణ స్తాష్ు త కలిగశనదిగా లేదు.
ఇట్ిు ప్ర్శస్టతి
ిథ లో క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు అాంతగానో స్తహకర్శస్త్ ుాంది.

సాాంప్రద యిక వాదనలనిేట్ిని ప్ర్శగణలోనిక్్ తీస్తుక్రని బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ును

స్తమీపిాంచ రు. ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు యొకక సాాంప్రద యిక అవగాహనలకు వారు నూతన ప్రణ ళికలను ప్ర్శచయాం
చేస్టి త్ జఞ ఆలోచనలను వెలుగులోనిక్్ త్ెచ చరు. మర్శయు దీని ద వర్ా ప్లు ర్ాకడశాస్త్ ర ధో రణులు
కలిగశయునేవారాంత్ ఒక లోత్ెైన ఐకయతలోనిక్్ వచుచట్కు అవక్ాశ్ాం లభిాంచిాంది.

సాాంప్రద యిక ప్దధ తులను అధిగమిాంచి అాంతయ దినములను క్రొత్ నిబాంధన వేద ాంతవేత్లు అరథము
చేస్తుకునే విధ నమును గొహిాంచుట్కు, పాత నిబాంధన ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ు యొకక నేప్ధయమును గూర్శచన
అవగాహన మనకు క్ావాలి.

పాత నిబాంధ్న
ఈ పాఠయకొమమాంతట్ిలో మనము చూచినట్ట
ే గా, క్ారయ మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షయతల ద వర్ా దేవుడు
తనుేత్ ను ప్రతయక్షప్రచుక్రనినప్ుాడు, వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో ఆయన అభివృదుధలను కలుగజేశాడు. అాంతయ
దినములను గూర్శచ బైబిలు బో ధయిైన ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు ఇట్ిు భినేక్ాలిక ప్ుర్ోగమనములకు దూరముగా

లేదు. ఇతర అాంశ్ముల వలెనె, అాంతయ దినములను గూర్శచ పాత నిబాంధన బో ధలు కూడ క్ాల కొమములో
అభివృదిధ చెాంద యి. పాత నిబాంధనలోని ఈ భినేక్ాలిక ప్ుర్ోగమనములు క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన
వేద ాంతవేత్లు క్రొత్ నిబాంధనలో కనుగొనే ర్ాకడ శాస్త్ ర విష్యములకు మారగ మును స్టిదధప్రచ యి.
ఈ భాగములో, ఈ పాఠయ కొమములో మనము అధయయనాం చేస్టిన పాత నిబాంధన ప్రధ న

నిబాంధనలత్ో పాట్టగా ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు ఏ విధముగా అభివృదిధ చెాందుతుాందో చూదా ము. ఆద ముత్ో చేస్టిన
నిబాంధనత్ో ఆరాంభిాంచి, కొమముగా నోవహు, అబారహాము, మోష్న మర్శయు ద వీదుత్ో నిబాంధనను
చూదా ము. ఈ దశ్లనిే పాత నిబాంధన ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు యొకక ముఖయ మూలకములకు
త్ోడ ాట్టనిచ చయి.

-12వీడియోలు, అధయయన మారగ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధుల క్రరకు థర్డ్ మిలీనియాం మినిస్ట్ుస్
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బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్
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ఆద్ఘము
బైబిలు చర్శతర ఆరాంభములో, దేవుడు పాత నిబాంధన ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు యొకక ర్్ాండు క్్ేష్ుమైన

మూలకములను ప్రతయక్షప్రచ డు. దీనిలో మొదట్ిది స్తృష్ిులో స్తాష్ు ముగా కనిపిస్త్ ుాంది. మానవాళి దేవుని
పో లిక్్లో స్తృజిాంచబడ్ రు. మర్శయు ఆయన ర్ాజులెైన యాజక స్తమూహముగా, భూమిని నిాంపి ద నిని
లోప్రచుక్రనుట్కు మనము పిలువబడితిమి. స్తృష్ిు యొకక ఈ క్ోణముల ద వర్ా, చర్శతర యిడల ఆయన
లక్షయము భూమియాంత ఆయన మహిమ తన ప్రజలత్ో ఉాండు స్తథ లముగా ఉాండ లని దేవుడు
బయలుప్రచ డు.
ఆద ము మర్శయు హవవల పాప్ము, మర్శయు వార్శపెైక్్ వచిచన శాప్ముత్ో, పాత నిబాంధన ర్ాకడ
శాస్త్ మ
ర ు యొకక ర్్ాండవ క్్ేష్ుమైన మూలకమును దేవుడు బయలుప్రచ డు: ఇది మొదలుక్రని

ప్రప్ాంచమును నియాంతిరాంచుట్కు ర్్ాండు స్తమూహాలు పో ర్ాడుచున ేయి. స్ట్్ ర స్తాంత్ నము మర్శయు స్తరా

స్తాంత్ నము లోకమును నియాంతిరాంచుట్కు పో ర్ాడుత్ యి అని ఆదిక్ాాండము 3:15 చెబుతుాంది. దేవునిక్్
నమాకముగా ఉాండువారు స్ట్్ ర స్తాంత్ నములలో, మర్శయు సాత్ ను అడుగుజఞడలోే నడచువారు స్తరా
స్తాంత్ నము. క్ాలము ప్ూర్శ్యిేయ వరకు, ఈ ర్్ాండు స్తమూహములు లోకమును నియాంతిరాంచుట్కు

పో ర్ాడత్ యి. అయిత్ే తుదకు జయము తనది మర్శయు నమాకమైన స్ట్్ ర స్తాంత్ నముది అని దేవుడు
వాగాానాం చేశాడు.

ఆద ము క్ాలమాందు ప్ర్శచయము చేయబడిన ర్్ాండు మూలకములను చూశాము గనుక, ఇప్ుాడు
నోవహు నిబాంధనను చూదా ము.

నోవహు
ఆదిక్ాాండము 7లో ప్రప్ాంచవాయప్్ జలప్రళయము తరువాత, దేవుడు నోవహుత్ో నిబాంధన చేశాడు. ఈ
నిబాంధన ప్రకృతి యొకక స్టిథ రతవమును భదరప్రచెను గనుక ప్రప్ాంచము యిడల దేవుని ప్రణ ళికను మానవాళి
అనుస్తర్శాంచుచుాండగా న శ్నమును గూర్శచ కలతచెాందవలస్టిన అవస్తరము లేదు. ఆదిక్ాాండము 8:22లో,
“భూమి నిలిచియునేాంతవరకు” క్ాలములు, ర్ాతిరాంబగళల
ే ఉాండక మానవు అని దేవుడు చెపాాడు. ఈ
వాగాానము ద వర్ా, తమ క్రరకు దేవుని లక్షయమును సాధిాంచడ నిక్్ స్తహజ వాత్ వరణాం అవస్తరము అని
నమాకమైన ‘స్ట్్ ర స్తాంత్ నముకు’ ఆయన ధృవీకర్శాంచ డు. ప్తనము ద వర్ా న శ్నము చేయబడిన నేల వార్శక్్
విర్ోధముగా ఉాండదు. మర్శయు వాస్త్ వముగా, నోవహు నిబాంధన ద వర్ా ఇవవబడిన స్టిథ రతవాం చర్శతర యొకక
లక్షయము చేరుక్రనే వరకు క్రనసాగుతుాంది. ఈ స్తమయములో, ప్రకృతిత్ో ఒక నూతన నిబాంధన ఏర్ాాట్ట
చేయబడుతుాంది.
ఆద ము మర్శయు నోవహుత్ో చేయబడిన సారవతిరక నిబాంధన క్ాలములో ఇవవబడిన చర్శతర
ముగశాంప్ు యొకక పారథమిక దరినమును చూచ ము గనుక అబారహాము, దేవుడు జఞతీయ నిబాంధన చేస్టిన
మొదట్ి వయక్్్, క్ాలములో జర్శగశన పాత నిబాంధన ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు యొకక ప్రధ న భినేక్ాలిక
ప్ుర్ోగమనముల అభివృదిధని ఇప్ుాడు చూదా ము.
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అబాిహాము
దేవుడు అబారహాముత్ో చేస్టిన నిబాంధన ఆదిక్ాాండము 15 మర్శయు 17లో నమోదు చేయబడిాంది.
అయిత్ే ఆ నిబాంధన యొకక అాంశ్ము మాతరాం ఆదిక్ాాండము 12:1-3లోనే ప్ర్శచయాం చేయబడిాంది. ఆ
వచన లలో, ఆద ము మర్శయు నోవహుకు ఇవవబడిన వాగాానములను క్రనసాగశాంచుట్కు భూలోక
కుట్టాంబములనిేట్ిలో నుాండి దేవుడు అబారహామును ప్రత్ేయకప్రచ డు. అబారహాము మర్శయు ఆయన
కుట్టాంబముకు ఇవవబడిన ఆశీర్ావదములు వార్శ ద వర్ా ప్రజలాందర్శక్్ అాందిాంచబడ లి. వాస్త్ వానిక్్, ఏదెను
త్ోట్లో ఆద ము హవవలకు ఇవవబడిన పిలుప్ును నెరవేరుచట్లో, చినే శలణ
ొ ిలో, దేవుడు ఇశాొయిేలుకు
విజయము వాగాానాం చేశాడు. అాందువలన, పాత నిబాంధన యొకక ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు అబారహాము మర్శయు
ఆయన కుట్టాంబము పెైనే దృష్ిు పెడుతుాంది. చర్శతర యొకక తుది లక్షయము వార్శ ద వర్ా ప్రప్ాంచమాంతట్ిక్ీ
తీస్తుకుర్ాబడుతుాంది.

మోషే
ఇప్ుాడు మనము దేవుడు ఇశాొయిేలుత్ో చేస్టిన ర్్ాండవ నిబాంధన, మోష్నత్ో చేస్టిన నిబాంధనను
చూచుట్కు స్టిదధముగా ఉన ేము. మోష్న క్ాలములో, పాత నిబాంధన ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు మర్శాంత అభివృదిధ

చెాందినది. మోష్న నిబాంధన ఆధీనములోని ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు యొకక భినేక్ాలిక ప్ుర్ోగమన అభివృదుధలు

స్తాంక్్ేష్ుమైనవి. క్ాబట్ిు, వాట్ిని ర్్ాండు మట్ే లో ప్ర్శశీలిదా ము: మొదట్, చెర శాప్ము; మర్శయు ర్్ాండవది, చెర
నుాండి విమోచన ఆశీర్ావదము.
మనము చూచినట్ట
ే గా, మోష్న నిబాంధన ఆయన ర్ాజయమును ప్రప్ాంచమాంతట్ా వాయపి్ చేయుట్లోగల
ఇశాొయిేలు ప్ర్శచరయకు దికూాచియిైన దేవుని ధరాశాస్త్ మ
ర ుపెై దృష్ి పెట్ు ాంి ది. ఇశాొయిేలీయులు ధరాశాస్త్ మ
ర ుకు
విధేయులెైత్ే ఆశీర్ావదములు ప ాందుత్ రని, వారు మోష్న ధరాశాస్త్ మ
ర ుకు లోబడకపో త్ే అనేక శాప్ములు

ప ాందుత్ రనే బదిర్శాంప్ులకు లోనెైయాయరు. వాస్త్ వానిక్్, ర్ాబో వు ఇశాొయిేలు తరమువారు దేవుని మారగ ముల
నుాండి తపిాపో త్ రని మోష్న అనేక వాకయభాగములలో భావిాంచ డు. అవిధేయతవలన కలుగు అనేక
ప్రయవసానములను గూర్శచ ఆయన వార్శని హెచచర్శాంచ డు, క్ాని దేవుని ధరాశాస్త్ మ
ర ును ఘోరముగా
ఉలే ాంఘిాంచుట్ క్రనసాగశస్ట,న్ వాగాాన దేశ్ము నుాండి చెరలోక్్ ప్ాంపిస్ ానని హెచచర్శాంచ డు.
దివతీయోప్దేశ్క్ాాండము 4:27-28లో మోష్న దీనిని గూర్శచ ఎలా వారశాడో వినాండి:
మరియు యహో వా జనములలో మిముాను చెదరగొటటటను; యహో వా ఎక్కడికల

మిముాను తొలివేయునో అక్కడి జనములలో మీరు కొద్ిదమాంద్ే మిగిలియుాందురు.
అక్కడ మీరు మనుషయయల చేత్ర ప్నియైన క్రీ రాత్ర ద్ేవతలను ప్ూజాంచెదరు; అవి
చూడవు, వినవు, త్రనవు, వాస్తన చూడవు (ద్ివతీ 4:27-28).
ఇశాొయిేలు యొకక చెర క్ేవలము ఇశాొయిేలీయులకు మాతరమే క్ాదుగాని స్తమస్త్ మానవాళిక్్ కూడ
భయాంకరమైన దృశ్యమే. అబారహాము క్ాలమునుాండి కూడ చర్శతర ప్ట్ే దేవుని లక్షయము ఇశాొయిేలు ద వర్ానే
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నెరవేరుతుాందనే విష్యమును గమనిాంచాండి. చెర అనేది ఇశాొయిేలీయుల స్తాంఖయను గొప్ాగా తగశగస్త్ ుాంది
మర్శయు వార్శని దేశ్ము నుాండి తీస్టివేస్త్ ుాంది, గనుక అబారహముత్ో చేయబడిన వాగాానమును మర్శయు
ఆద ము హవవల పిలుప్ును నెరవేరుచట్కు మర్శాంత కష్ు తరాం చేస్త్ ుాంది.
చెరను గూర్శచ అభావారథకమైన భావనలు మనస్తుాలో ఉాంచుక్రని, దేవుడు మోష్న ద వర్ా వాగాానాం
చేస్టిన విమోచన అాంశ్మును చూదా ము. స్తాంత్ోష్ాంగా, ఇశాొయిేలు ర్ాబో యిే చెర ఉనేప్ాట్ిక్ీ కూడ ,
ఇశాొయిేలును ఆయన ప్రత్ేయక జన ాంగముగా దేవుడు కలిగశయుాంట్ాడని మోష్న స్తాష్ు ాం చేశాడు.
దివతీయోప్దేశ్క్ాాండము 4:30-31లో, ఇశాొయిేలు ద ని పాప్ములను బట్ిు ప్శాచత్్ ప్ప్డి విధేయతత్ో
దేవుని వెైప్ు తిర్శగశన యిడల, ఆయన వార్శ మొర ఆలక్్ాంచి దేశ్ముకు తిర్శగశ త్ెస్ ానని దేవుడు వాగాానాం
చేశాడు. దీని కాంట్ే కూడ , దివతీయోప్దేశ్క్ాాండము 30:5లో ఈ విమోచనలో మునప్ట్ి కాంట్ే మర్శాంత
ఎకుకవగా మర్శయు అధికముగా చేస్ ానని దేవుడు వాగాానాం చేశాడు.
ఈ ఇశాొయిేలు మారుమనస్తుా మర్శయు వాగాాన భూమిలో చేరుట్ మోష్న ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు యొకక

మూల లక్షణమైయునేది. ర్ోమా. 4:15లో ఆయన చెపిాన మాట్లను వినాండి:

ఈ స్తాంగతయలనినయు నీక్ు స్తాంభవిాంచిన తరువాత నీక్ు బాధ్ క్లుగునప్ుుడు
అాంతయద్ినములలో నీవు నీ ద్ేవుడెైన యహో వావెైప్ు త్రరిగి ఆయన మాట వినిన
యడల (ద్ివతీ 4:30).
మోష్న “అాంతయదినములలో” అని అనువదిాంచబడిన అాంతయప్రతయయమును ఉప్యోగశాంచ డు గనుక
ఇకకడ మోష్న ప్రకట్న పాత నిబాంధన ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు యొకక భినేక్ాలిక ప్ుర్ోగమన అభివృదిధక్్

స్తాంక్్ేష్ుమైనది. ఈ ప్దస్తముహము స్టెప్ు ుజ్ాంట్ లో, అనగా పాత నిబాంధన గీక
ొ ు అనువాదములో, ఎస్తకట్ోస్
అను ప్దము ద వర్ా అనువదిాంచబడిాంది మర్శయు ఇది చెర నుాండి ఇశాొయిేలు యొకక మహిమకరమైన
విమోచన క్ాలమును స్తూచిస్తు్ాంది. మోష్న ఇకకడ ఉప్యోగశాంచిన ప్దములు పాత నిబాంధన ప్రవక్ లు
మర్శయు క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు లోక చర్శతర యొకక అాంతిమ ఘడియలను వర్శణాంచుట్కు ఉప్యోగశాంచిన
“అాంతయ దినములు,” “తుది దినములు,” లేక “ఎస్తకట్ోన్” అనే ప్దములకు ఆధ రమయాయయి. ఇది
మొదలుక్రని, చెర నుాండి ఇశాొయిేలు యొకక విమోచన ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ుని గూర్శచన బైబిలు బో ధనలలో
ముఖయమైన పాతర పో ష్ిస్త్ ుాంది.

ద్ఘవీదు
ఇప్ుాడు మనము ద వీదు నిబాంధన క్ాలములో చోట్ట చేస్తుకునే ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు అభివృదుధలను

ప్ర్శశీలన చేయుట్కు స్టిదధముగా ఉన ేము. ఈ క్ాలములోని అభివృదుధలు కూడ సాపనక్షాంగా క్్ేష్ుమైనవే.
క్ాబట్ిు మనము వాట్ిని మూడు దశ్లో విశ్దీకర్శాంచుదము: మొదట్, స్తమైకయ ర్ాజయ క్ాలము; ర్్ాండవది,
ఇశాొయిేలు యొకక ఆరాంభ ప్రవక్ ల క్ాలము; మర్శయు మూడవది, ఇశాొయిేలు యొకక చివర్శ ప్రవక్ ల

క్ాలము. ఇశాొయిేలు యొకక స్తమైకయ ర్ాజయ క్ాలములో దేవుని ప్రతయక్షతలు ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ుని ఏ విధముగా
రూపాాంతరప్రచ యో చూదా ము.
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ఈ పాఠయకొమములో మనము చూచినట్ట
ే గా, ద వీదుత్ో దేవుడు చేస్టిన నిబాంధన ప్రత్ేయకముగా
ఇశాొయిేలు శాశ్వత సామాాజయముగా ద వీదు కుట్టాంబ నియామకముపెై దృష్ిుపెడుతుాంది. ఈ నిబాంధనలో,
ద వీదు వారస్తులు మర్శయు దేవాలయముత్ో పాట్టగా యిరూష్లేము ఇశాొయిేలు వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ాంతట్ిలో,

అాంతయదినములను గూర్శచన ఆలోచనత్ో స్తహా ముఖయమైన పాతర పో ష్ిస్త్ ుాంది. ఇది మొదలుక్రని, చర్శతర యొకక
ముగశాంప్ు అనేది యిరూష్లేములో ద వీదు ర్ాజ గృహము యొకక విజయవాంతమైన ప్ర్శపాలనత్ో
ముడిపెట్ుబడిాంది. వాస్త్ వానిక్్ క్ీర్నలు 72:8-11లో ద వీదు వారస్తుడు భూమియాంతట్ినీ ర్ాజయము చేస్ ాడని
మనము కనుగొాంట్ాము.
స్తముదిము నుాండి స్తముదిము వరక్ు నద్ి మొదలుకొని భూద్ిగాంతములవరక్ు అతడు
రాజయము చేస్ ాడు. అరణయ వాస్తులు అతనికల లోబడుదురు అతని శతయివులు మనున

నఘకదరు. తరషీషయ రాజులు ద్వవప్ముల రాజులు క్ప్ుము చెలిేాంచెదరు; షేబ రాజులును

సెబా రాజులును కానుక్లు తీస్తుకొని వచెెదరు. రాజులాందరు అతనికల నమసాకరము
చేసెదరు అనయ జనులాందరు అతని సేవిాంచెదరు (కరర్నలు 72:8-11).

మర్శయు భవిష్యతు
్ ను గూర్శచన ఈ దరినము క్ీర్నలు 72:17-19లో విస్త్ ర్శాంచబడిాంది.
అతని పేరు నితయము నిలుచును అతని నఘమము స్తూరుయడుననాంతకాలము
చిగురుెచుాండును అతనినిబటటట మనుషయయలు ద్వవిాంప్బడుదురు అనయజనులాందరును
అతడు ధ్నుయడని చెప్ుుకొాందురు. ద్ేవుడెైన యహో వా ఇశాీయేలు యొక్క ద్ేవుడు
స్తు్త్రాంప్బడును గాక్. ఆయన మాతిమే ఆశెరయకారయములు చేయువాడు. ఆయన
మహిమగల నఘమము నితయము స్తు్త్రాంప్బడును గాక్ స్తరవభూమియు ఆయన
మహిమతో నిాండియుాండును గాక్. ఆమేన,్ ఆమేన్(కరర్నలు 72:17-19).

ఇది మొదలుక్రని, చర్శతర యొకక ముగశాంప్ు అనేది యిరూష్లేము నుాండి లోకమాంతట్ిపెైన ద వీదు
ర్ాజ గృహము యొకక విజయవాంతమైన ప్ర్శపాలనత్ో ముడిపెట్ుబడిాంది.
ఇప్ుాడు మనము ఇశాొయిేలు ప్రవక్ ల ఆరాంభ మాట్లను చూదా ము ఇశాొయిేలు యొకక ఆరాంభ
ప్రవక్ లు మోష్న నిబాంధన యొకక క్్ొయాశీలకములను ద వీదు ర్ాజ నిబాంధనకు అనువర్శ్ాంచ రు. ద వీదు
గృహ ష్రతులు అాంతయదినములకు ఏ విధముగా వర్శ్స్ ాయో వారు వివర్శాంచ రు. ఆయన ధరాశాస్త్ మ
ర ును
ఘోరముగా ఉలే ాంఘిస్టన్ దేవుడు భర్శాంచడని, మర్శయు దేవుడు ర్ాజయమాంతట్ిని చెరలో వేస్ ాడని ఆరాంభ
ప్రవక్ లు ద వీదు యొకక అప్నమాకమైన కుమారులకు హెచచర్శాంచ రు. క్ీొ.ప్ూ. 587 లేద 586లో
బబులోనీయుల చేతిలో యిరూష్లేము ప్తనమైనప్ుాడు ఇవి నెరవేరచబడ్ యి.
ఆయనను, నిర్ీక్షణ అాంత్ నశాంచిపో లేదని ఇశాొయిేలుకు ధృవీకర్శాంచుట్కు, అాంతయ దినముల
అదుుత్ లు మర్శయు ఇశాొయిేలు యొకక చెర విమోచనకు మధయ మోష్న స్తాంబాంధమును ఆరాంభ ప్రవక్ లు
జఞాప్కము చేస్తుకున ేరు. చెర విమోచనలో, ద వీదు యొకక గొప్ా కుమారుడురు, తన ర్ాజధ ని నగరమైన
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యిరూష్లేములో, నూతన కొమముకు క్ేాందర బిాందువుగా ఉాంట్ాడని ప్రవక్ లు ప్రకట్ిాంచ రు. ప్రవక్ యిైన
ఆమోస్తు, ఆమోస్తు 9:11-12లో దీనిని ఎలా వారశాడో వినాండి:
ప్డిపో యన ద్ఘవీదు గుడఘరమును ఆ ద్ినమున నేను లేవనెత్ర్ ద్ఘని గోడను బాగుచేసి
ద్ఘని పో యన చోటే ను బాగుచేసి, ఎద్ో ము శలషమును న నఘమము ధ్రిాంచిన

అనయజనులనాందరిని నఘ జనులు స్తవతాంత్రిాంచుకొనునటట
ే ప్ూరవప్ు రషత్రగా ద్ఘనిని
మరల క్టటటదును (ఆమోస్తు 9:11-12).

ఇవే వరుస్తలత్ో పాట్టగా యిష్యా ఈ మాట్లను యిష్యా 2:2లో వారశాడు:
అాంతయద్ినములలో ప్రవతములపెైన యహో వా మాంద్ిరము ప్రవతము ప్రవత
శిఖరమున సిారప్రచబడి కొాండలక్ాంటే ఎతయ
్ గా ఎత్ బడును (యష. 2:2).
ప్రప్ాంచ దేశ్ములనిేయు యిహో వా న మమును ఎరుగునట్ట
ే ద వీదు గుడ రము “ఎత్ బడుతుాంది”
అని ఆమోస్తు ప్రకట్ిాంచ డు, మర్శయు యిష్యా “అాంతయ దినములలో,” లేక చెర తరువాత, యిరూష్లేము
భూమియాందాంతట్ గొప్ా నగరమవుతుాంది అని స్తరవలోక నివాస్తులు రక్షణ నిమిత్ ము ద నిలోనిక్్ వసా్రని
త్ెలియజేశాడు. చెర తరువాత ద వీదు కుట్టాంబము యొకక మహిమ మర్శయు యిరూష్లేము మీద అాంత
ఉనేతమైన నిర్ీక్షణను ఉాండినది క్ాబట్ిు, ఇశాొయిేలు యొకక చెర క్ాలము క్ేవలాం డెబైై స్తాంవతార్ాలు
మాతరమే ఉాంట్టాంది అని యిర్ీాయా ప్రవచిాంచుట్ ఆశ్చరయాం కలిగశాంచుట్ లేదు. యిర్ీాయా 25:11 మర్శయు
29:10లో, డెబైై యిేాండే చెరను గూర్శచ ప్రవక్ మాట్ాేడ డు — ఇది ప్ుర్ాతన లోకములో దేవుని తీరుాను
గూర్శచ మాట్ాేడు ఒక సాధ రణ విధ నము. అాంతయ దినములలో, దేవుని ప్రజలు చెర నుాండి
తిర్శగశవచిచనప్ుాడు, ద వీదు గృహమునకు మర్శయు యిరూష్లేముకు ప్రప్ాంచవాయప్్ ముగా మహిమ
కలుగుతుాంది అని యిర్ీాయా మర్శయు ఇతర మునుప్ట్ి ప్రవక్ లు తరచుగా ప్రకట్ిాంచ రు.
ఇశాొయిేలు మునుప్ట్ి ప్రవక్ ల యొకక ప్ర్శచరయల మీద నిర్శాస్తు్, దేవుడు తన తదుప్ర్శ ప్రవక్ ల
ద వర్ా ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ులో మర్శ ఎకుకవ భినేక్ాలిక ప్ుర్ోగమనములను బయలుప్రచ డు. చర్శతరలో దేవుని
యొకక పాలుప్ాంప్ులు అాంతయ దినములను గూర్శచన పాత నిబాంధన ఆలోచనలో కనీస్తాం ర్్ాండు ముఖయమైన
మారుాలను కలిగశాంచిాంది. ఒక వెైప్ున, చెరలో ఉనే ఇశాొయిేలీయులు తమ పాప్ములను ఒప్ుాక్ోలేదు
క్ాబట్ిు చెర క్ాలము ప డిగశాంచబడిాంది. ద నియిేలు 9లో, చెర క్ాలములో డెబైై స్తాంవతారముల చెరను గూర్శచ
యిర్ీాయా ప్రవచనములను త్ ను చదివాడని, క్ాని చెరలో ఉనే ఇశాొయిేలీయులు తమ పాప్ములను
ఇాంక్ా ఒప్ుాక్ోలేదని ద నియిేలు నివేదిాంచ డు. అయినను, ఇశాొయిేలును తమ దేశ్మునకు తిర్శగశ ప్ాంపి
యిరూష్లేమును కట్ు మని అతడు దేవుని అడిగాడు. ద నియిేలు 9లో మనము తరువాత చదువుచునేట్ట
ే ,
గబిరయిేలు దూత దేవుని జవాబును ద నియిేలుకు అాందిాంచ డు. యిర్ీాయా ప్రవచిాంచిన క్ాలములో
ఇశాొయిేలు యొకక చెర ముగశయలేదు. దేవుని ప్రజలు ప్శాచత్్ ప్ప్డుట్కు విఫలమైనాందున, ఈ చెర ఏడు
మారుే పెర్శగశ డెబైై వారముల వతారములకు ప డిగశాంప్బడిాంది. లేవీయక్ాాండము 26లోనే దేవుడు
సాథపిాంచినట్ట
ే , క్రనసాగు పాప్ములను ఆయన ఏడు ర్్ట్ే ట ఎకుకవగా శక్ిస్ ాడు. స్తులువుగా చెబుత్ే,
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స్తాందర్శిాంచాండి.
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ర ు యొకక
ఆకృతులు

ఇశాొయిేలు యొకక మహిమకరమైన ప్ునరుదధ రణను దేవుడు స్తుమారుగా 490 స్తాంవతార్ాలకు
ప డిగశాంచ డని ద నియిేలు నేరుచకున ేడు.
మర్ొక వెైప్ు, తమ చెర క్ాలమును కుదిాంచుకునే అవక్ాశ్ము ఇచిచ ఆయన ప్రజలకు దేవుడు గొప్ా
కరుణను చూపాడని తరువాత ప్రవక్ లు బయలుప్రచ రు. క్ీొ.శ్. 539లో, యిర్ీాయా ద వర్ా దేవుడు తన
మాట్ను అదుుతముగా నెరవేర్ాచడు. యిరూష్లేములో దేవాలయమును ప్ునఃనిర్శాాంచుట్కు ఇశాొయిేలును
విడిపిాంచునట్ట
ే పారశీక ర్ాజుయిైన క్ోర్ేష్ును దేవుడు ప్ుర్శక్రలాాడు. ఈ స్తమయములో క్రాంత మాంది
ఇశాొయిేలీయులు ద వీదు స్తాంతతివాడెైన జ్రుబాైబలు న యకతవములో వాగాాన దేశ్మునకు తిర్శగశవచ చరు.
ప్రవక్ లెైన హగగ యి, జ్కర్ాయ మర్శయు దినవృత్్ ాంతముల రచయిత దేవుని ఆశీర్ావదములత్ో
ముాందుకు క్రనసాగశ యిరూష్లేమును ప్ునర్శేర్శాాంచమని తిర్శగశవచిచన శలష్మును ప్ుర్శక్రలాారు. క్ాని
దుఖకరముగా, ఎజఞర మర్శయు నెహెమాయ క్ాలానిక్్ ప్ునరుదధ ర్శాంచబడిన స్తమాజము మర్ొకసార్శ దేవుని
ధరాశాస్త్ మ
ర ును తృణీకర్శాంచిాంది. క్ాబట్ిు, ఇాంతకు ముాందు ద నియిేలు నేరుచకునే విధముగానే ఇశాొయిేలు
యొకక మహిమకరమైన ర్ాకడశాస్త్ ర నిర్ీక్షణల యొకక ఆరాంభము ర్ానునే భవిష్యతు
్ లోని వాయిద

వేయబడినదని మలాక్ీ ప్రవక్ ప్రకట్ిాంచ డు. పాత నిబాంధన ఈ ర్ానునే క్ాలము యొకక దుఖకరమైన
వాయిద త్ో ముగుస్తు్ాంది.
క్ాబట్ిు పాత నిబాంధన ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు భినేక్ాలికముగా అభివృదిధ చెాందినదని మనము చూసా్ము.

ఆద ము క్ాలములో ఇది స్తూక్షాముగా ఆరాంభమైయియ నోవహు దినములకు వృదిధ చేయబడినది. అబారహాము
క్ాలములో, లోకమునకు ఇశాొయిేలు ఇవవబో వు ఆశీర్ావదము ద వర్ా దేవుడు చర్శతన
ర ు ఒక ముగశాంప్ులోనిక్్
తీస్తుక్రనువచుచ విధముగా ఇది రూప ాందిాంచబడిాంది. మోష్న ఈ నిర్ీక్షణను చెరలో నుాండి ఇశాొయిేలు యొకక
మహిమకరమైన ర్ాకత్ో ముడిపెట్ు ాడు. ద వీదుత్ో చేయబడిన నిబాంధన చెర తరువాత వచుచ
మహిమకరమైన అాంతయ దినములకు అతని స్టిాంహాస్తనమును మర్శయు యిరూష్లేమును క్ేాందరముగా
ఉాంచిాంది. బబులోను నుాండి క్రాంత మాంది ఇశాొయిేలీయులు వాగాాన భూమిక్్ తిర్శగశవచిచనప్ుాడు క్రాంత

నిర్ీక్షణ కనిపిాంచినప్ాట్ిక్ీ, ఇశాొయిేలు తరచుగా తిర్శగుబాట్ట చేయుట్ ద వర్ా ఎస్తకట్ోన్ యొకక నిర్ీక్షణ
ర్ానునే భవిష్యతు
్ కు వాయిద వేయబడిాంది.

పాత నిబాంధనలో ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు యొకక భినేక్ాలిక ప్ుర్ోగమనములను మనస్తుాలో ఉాంచుక్రని,

అాంతయ దినముల స్టిదధ ాంతము క్రొత్ నిబాంధన క్ాలములో మర్శాంతగా ఎలా అభివృదిధ చెాందినదో చూచుట్కు
మనము స్టిదధముగా ఉన ేము.

ఆద్ిమ కరైస్త్వ రాక్డ శాస్త్ రము
మనము ర్్ాండు విష్యములను చూదా ము: మొదట్ిగా, ఎకుకవ మాంది మొదట్ి శ్త్ బా ప్ు
యూదులు కలిగశయుాండిన అాంతయ దినముల దృకాథములు; మర్శయు ర్్ాండవదిగా, బాపి్ స్తామిచుచ
యోహాను మర్శయు యిేస్తు యొకక ప్ర్శచరయలలో ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు న ట్క్ీయముగా స్తవర్శాంచబడుట్.
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స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
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న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

మొదటట శతఘబద ప్ు యూద్ఘ మతము
మొదట్ి శ్త్ బా ములో పాలస్ట్్ న లో నివస్టిాంచిన యూదులలో ఎకుకవ శాతము పాత నిబాంధనను
ప్రతిబిాంబిాంచు అాంతయ దినముల అభిపారయములను కలిగశయుాండేవారు. ద నియిేలు ప్రవక్ ప్రవచిాంచినట్ట
ే ,
క్రనిే శ్త్ బా ముల పాట్ట ఇశాొయిేలు అనయజనుల క్్ొాంద బానిస్తతవమును అనుభవిాంచిాంది. బబులోనీయులు,
మాదీయులు మర్శయు పారశీకులు, గేొకులు మర్శయు చివర్శక్్ ర్ోమీయులు ఇశాొయిేలు యొకక చెరను క్రనిే
వాందల స్తాంవతార్ాల పాట్ట ప డిగశాంచ రు.

ఈ శ్త్ బా ములు అాంతట్ిలో, అాంతయ దినములలో ప్ునరుదధ రణ మర్శయు ఇశాొయిేలు
మహిమప్రచబడు పాత నిబాంధన నిర్ీక్షణల యొకక నెరవేరుా క్రరకు నమాకమైన యూదులు
ఎదురుచూశారు. అనేకమాంది రబ్రైలు ఈ నిర్ీక్షణను చర్శతర యొకక ర్్ాండిాంతల అభిపారయములో
వయక్ ప్రచ రు. ఒక వెైప్ున, ప్రస్త్ ుత ప్ర్శస్టిథతులను వారు “ఈ యుగము” అని స్తాంబో ధిాంచ రు. ఈ యుగము
ఇశాొయిేలు చర్శతల
ర ోని ఒడుదిడుకులలో క్రనసాగశ, యిరూష్లేము ప్తనము మర్శయు ఇశాొయిేలు యొకక
స్తుదీరఘ చెరలో అట్ు డుగుసాథయిక్్ చేర్శాంది. మాంచిని చెడు జయిాంచిన క్ారణముగా ఈ యుగమును వారు
ఎకుకవగా విష్ాదకరమైన మాట్లత్ో స్తాంబో ధిాంచ రు. అది వెైఫలయము, దుఖము మర్శయు మరణ క్ాలము.
మర్ొక వెైప్ు, అనేకమాంది రబ్రైలు చర్శతరలోని ర్్ాండవ క్ాలమును గూర్శచ, అనగా ఇశాొయిేలు యొకక
ర్ానునే మహిమ క్ాలమును గూర్శచ మాట్ాేడ రు. వారు ఈ భవిష్యతు
్ క్ాలమును “ర్ానునే యుగము”
అని పిలచ రు. చర్శతరలో ఈ క్ాలము ఇశాొయిేలు ఆశీర్ావదములకు అాంతము లేని యుగముగాను
దుష్ు తవము మీద విజయము కలుగు క్ాలముగాను ఉాంట్టాంది. ఆ క్ాలములో, దేవుడు చెదర్శపో యిన తన
ప్రజలను స్తమకూర్శచ, ఇశాొయిేలులోని అవిశావస్తులకు తీరుా తీర్శచ, దేశ్ములలోని దుష్ుులకు తీరుాతీర్శచ,
యిరూష్లేమును ద ని ర్ాజును మహిమప్రచి, అబారహాము ఆశీర్ావదములను భూదిగాంతముల వరకు
వాయపిాంప్జేస్ ాడు.
యిేస్తు జీవితము క్ాలమునకు ముాందు దశాబా ములలో మర్శయు ఆయన జీవిత క్ాలములో,
పాలస్ట్్ న లోని యూదుల మధయ అనేక మత శాఖలు ఉాండేవి. ఈ యుగము నుాండి ర్ానునే యుగముకు
మారుా ఎలా కలుగుతుాంది అనే విష్యము మీద ఈ శాఖలు ప్లు అభిపారయములను కలిగశయుాండేవారు.
ఒక ఆకస్టిాక, భయానకమైన దేవుని క్ారయము ద వర్ా ఎస్తకట్ోన్ కలుగుతుాంది అని అాంతయ దినముల

గుాంప్ులు నమాాయి. ర్ోమా న యకులకు విర్ోధముగా యూదులు ఒక స్టెైనయమును తయారు చేస్టినప్ుాడు
దేవుని మదా తు వార్శక్్ త్ోడవవగా ర్ానునే యుగము వస్తు్ాందని జిలేతులు అని పిలువబడు ఇతర గుాంప్ులు
నమాారు. ప్ర్శస్తయుయలు మర్శయు స్తదూ
ా కయుయల వాంట్ి న మిస్ు అభిపారయము కలిగశనవారు, ఇశాొయిేలు
మోష్న ధరాశాస్త్ మ
ర ునకు నమాకముగా ఉాంట్ేనే అాంతయ దినములు వసా్యని బో ధిాంచ రు.

ఈ యుగము ర్ానునే యుగములోనిక్్ మారుట్ను గూర్శచ అనేక అస్తమాతులు ఉనేప్ాట్ిక్ీ, ఏదో

ఒక విధముగా ప్థ నిబాంధనలో వాగాానము చేయబడిన ద వీదు గొప్ా కుమారుడెైన మస్ట్ాయ యొకక
ర్ాకత్ో అది జరుగుతుాంది అని ఎకుకవ మాంది యూదులు నమాారు. మస్ట్ాయ ప్రప్ాంచ చర్శతల
ర ో ఒక
నిరణయాతాకమైన మలుప్ును తీస్తుకువసా్డు, అది చీకట్ిలో ఉనే లోకమును వెలుగులోనిక్్,
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స్తాందర్శిాంచాండి.
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అప్జయములో ఉనే లోకమును జయములోనిక్్, దుష్ు తవముత్ో ఉనే లోకమును నీతిలోనిక్్,
మరణములో ఉనే లోకమును జీవములోనిక్్ నడిపిాంచు అాంతిమ మలుప్ుగా ఉాంట్టాంది.
మొదట్ి శ్త్ బా ప్ు యూదులు కలిగశయుాండిన ఆలోచనలు పాత నిబాంధన బో ధలకు అనుగుణాంగా
ఉనేప్ాట్ిక్ీ, ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ులోని ముఖయమైన భినేక్ాలిక ప్ుర్ోగమనములు బాపి్ స్తామిచుచ యోహాను
మర్శయు యిేస్తు ప్ర్శచరయలలో కలిగశన దెైవిక ప్రతయక్షత ద వర్ా కలిగాయి.

యోహాను మరియు యేస్తు
అాంతయ దినములలో దేవుని ర్ాజయము స్తమీపిాంచియునేదని బాపి్ స్తామిచుచ యోహాను మర్శయు
యిేస్తు ఇరువురు ప్రకట్ిాంచ రు. మారుక 1:15లో ఈ ప్రకట్న వివర్శాంచబడిన విధ నమును వినాండి:
కాలము స్తాంప్ూరణ మైయుననద్ి, ద్ేవుని రాజయము స్తమీపిాంచియుననద్ి; మారుమనస్తుు
ప ాంద్ి స్తువార్ నముాడి (మారుక 1:15).
“దేవుని ర్ాజయము” అనే ప్దము పాతనిబాంధనలో కనిపిాంచదు, క్ాని ఈ ర్ాజయమును గూర్శచన ప్రకట్న
దేవుని ప్ర్శపాలన మర్శయు మోష్నయు ఇతర ప్రవక్ లును “అాంతయ దినములు,” లేక ఇశాొయిేలు చెర యొకక
ముగశాంప్ు అని పిలచినద ని మధయ జర్శగశన స్తాంధిలో నుాండి బయలువచిచాంది. చెర తరువాత దేవుని
ప్ర్శపాలనను యిష్యా 52:7-10లో యిష్యా స్తాంబో ధిాంచిన విధ నమును వినాండి:
“నీ ద్ేవుడు ఏలుచునఘనడు!”్ఆలకలాంచుము! నీ కావలివారు ప్లుక్ుచునఘనరు
క్ూడుకొని బిగగ రగా పాడుచునఘనరు. యహో వా సీయోనును మరల రపిుాంచగా వారు
క్నునలార చూచుచునఘనరు. . . . స్తమస్త్ జనముల క్నునలయదుట యహో వా తన
ప్రిశుదధ బాహువును బయలుప్రచియునఘనడు. భూద్ిగాంత నివాస్తులాందరు మన
ద్ేవుని రక్ష్ణ చూచెదరు (యషయా 52:7-10).
చెరలో నుాండి తిర్శగశ వచుచట్ను దేవుడు ప్రజలను యిరూష్లేమునకు తిర్శగశ రపిాాంచునట్ట
ే గా
యిష్యా వివర్శాంచ డు. “నీ దేవుడు ఏలుచున ేడు!” అను స్తువార్ శధిలావస్తథ లో ఉనే యిరూష్లేముకు
ప్రకట్ిాంచబడిాంది. ఫలితాంగా, అాంతయ దినములలో దేవుడు ఆయన ప్రజలను తిర్శగశ తీస్తుకువచిచనప్ుాడు,
స్తమస్త్ దేశ్ముల మీదను వార్శ విగొహముల మీదను దేవుడు ర్ాజయము చేయుచున ేడని ఆయన
చూప్ుత్ డని యిష్యా ప్రకట్ిాంచ డు.
ఒక విధముగా, అాంతయ దినములను గూర్శచ బాపి్ స్తామిచుచ యోహాను తన క్ాలములో నివస్టిాంచిన
యూదులు కలిగశయుాండిన ఆలోచనలనే కలిగశయున ేడు. చర్శతర యొకక అాంతిమ భాగము అనగా భూమి
మీద దేవుని ర్ాజయము, పాప్ులకు తీరుా తీర్శచ ప్శాచత్్ ప్ప్డిన దేవుని ప్రజల మీద దీవెనల వరషము
కుమార్శాంచి మస్ట్ాయ చురుకుగా మర్శయు నిరణయాతాకముగా క్ారయము చేయుట్ ద వర్ా వస్తు్ాంది అని
అతడు నమాాడు. లూక్ా 3:9 అతడు ప్రకట్ిాంచిన మాట్లను వినాండి:
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స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్
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ఇప్ుుడే గొడడ లి చెటే వేరున ఉాంచబడియుననద్ి గనుక్ మాంచి ఫలము ఫలిాంచని ప్ిత్ర
చెటట టను నరక్బడి అగినలో వేయబడునని చెపెును (లూకా 3:9).

దేవుని ర్ాజయము యొకక ర్ాకడను దేవుని ప్రజల క్రరకు ఆశీర్ావదములను త్ెచుచ విధముగా
మాతరమే గాక దేవుని శ్తురవుల మీద తీరుాను త్ెచుచ విధముగా కూడ బాపి్ స్తామిచుచ యోహాను
అనుబాంధప్రచ డు.
ఆ విధముగా, అాంతయ దినములను గూర్శచ బాపి్ స్తామిచుచ యోహాను కలిగశయుాండిన
అభిపారయములు ఒక పారముఖయమైన ప్ుర్ోగమనమునకు పారతినిథయాం వహిస్త్ ున ేయి. యిేస్తును
మస్ట్ాయగాను, అాంతయ దినములలో దేవుని ర్ాజయమును త్ెచుచ ద వీదు యొకక గొప్ా కుమారునిగాను
గుర్శ్ాంచుట్ ద వర్ా తన యూద స్తమక్ాలీనులను అతడు అధిగమిాంచ డు. అయిత్ే బాపి్ స్తామిచుచ
యోహానుకు ఒక స్తమస్తయ ఎదుర్్రయియాంది. యిేస్తు యొకక ప్ర్శచరయలో తీరుా మర్శయు ఆశీర్ావదములు
స్తాంప్ూరణ ాంగా కనిపిాంచకపో యిేస్తర్శక్్, యిేస్తు నిజముగా మస్ట్ాయయిేన అని యోహాను ఆశ్చరయపో యాడు.
బాపి్ స్తామిచుచ యోహాను తన ఇదా రు శష్ుయలను యిేస్తు యొదా కు ప్ాంపి ఒక ప్రశ్ేను అడగమని చెపిాన
స్తాందరుమును లూక్ా 7:20లో మనము చదువుత్ ము.
రాబో వువాడవు నీవేనఘ? లేక్ మరియొక్నికొరక్ు మేము క్నిపెటటవలెనఘ? అని

అడుగుటక్ు బాపి్ స్తామిచుె యోహాను మముాను నీయొదద క్ు ప్ాంపెనని చెపిురి
(లూకా 7:20).
యోహాను ఈ ప్రశ్ేను అడుగుట్ ఆశ్చరయము కలిగశాంచదు. పాత నిబాంధన, మొదట్ి శ్త్ బా ప్ు
యూదులు మర్శయు యోహాను స్తవయాంగా మస్ట్ాయను గూర్శచ ప్రకట్ిాంచినవనిేయు యిేస్తు చేయలేదు.
ఇప్ుాడు లూక్ా 7:22-23లో యిేస్తు బాపి్ స్తామిచుచ యోహానుకు స్తాాందిాంచిన విధ నమును
వినాండి.
అప్ుుడఘయనమీరు వెళ్లే, క్ననవాటటని వినన వాటటని యోహానుక్ు తెలుప్ుడి. గుీడిడ వారు
చూప్ు ప ాందుచునఘనరు, క్ుాంటటవారు నడుచుచునఘనరు, క్ుషఠ రోగులు
శుదుధలగుచునఘనరు, చెవిటట వారు వినుచునఘనరు, చనిపో యనవారు

లేప్బడుచునఘనరు, బీద్ఘలక్ు స్తువార్ ప్ిక్టటాంప్బడుచుననద్ి. నఘ విషయమై
అభయాంతరప్డనివాడు ధ్నుయడనివారికల ఉత్ రమిచెెను (లూకా 7:22-23).
ఈ వాకయ భాగములో, చెర తరువాత అాంతయ దినములలో ఇశాొయిేలు తిర్శగశ వచుచట్ను గూర్శచ
యిష్యా చేస్టిన అనేక ప్రవచన లను యిేస్తు త్ెలియజేస్త్ ున ేడు. వీట్ిని స్తాంబో ధిాంచుట్ ద వర్ా, ఆయన
అాంతయ దినములను గూర్శచన పాత నిబాంధన ప్రవచన లను నెరవేరుచ ప్నిలో ఉన ేడని ఆయన ప్ర్శచరయ
యొకక క్ారయ మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత త్ెలియజేస్త్ ున ేయని ఉదఘ ట్ిాంచ డు.
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అయిత్ే ఆయన విష్యములో “అభయాంతరప్డవదా ని” యిేస్తు బాపి్ స్తామిచుచ యోహానుకు మర్శయు
ఇతరులాందర్శక్ీ హెచచర్శకను ఇచ చడు. అాంతయ దినములలోని దేవుని ర్ాజయము త్ ను నెరవేరుచచునే

విధ నమును చూస్టి నిర్ీక్షణ క్ోలోావదా ని యిేస్తు యోహానును పో ర తాహిాంచ డు. ఒకక మాట్లో, “అాంత దిన
దేవుని ర్ాజయ ఆక్ాాంక్షలలో నేను మిగశలిన వాట్ిననిేట్ిని నెరవేరుచత్ నని నీవు నముాట్కు క్ావలస్టిననిే
నేను ఇప్ాట్ిక్ే నెరవేర్ాచను” అని యిేస్తు బాపి్ స్తామిచుచ యోహానుకు చెపాాడు. ఈ పాఠము యొకక
ప్దజఞలములో దీనిని చెపాాలాంట్ే, యిేస్తు మాట్లు అప్ాట్ిక్ే స్తాంభవిాంచుచునే ఒక పెదా భినేక్ాలిక
ప్ుర్ోగమనమును త్ెలియజేసాయి. అాంతయ దినములను గూర్శచ పాత నిబాంధన దృక్ోకణములు ఆద ము
దినములు మొదలుక్రని మలాక్ీ క్ాలము న ట్ిక్్ న ట్క్ీయముగా మారుా చెాంద యి. అదే స్తమయములో,
యిేస్తు ద వర్ా దేవుని యొకక ప్రతయక్షతలు ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ును మర్ొకసార్శ మార్శచ వేస్టిాంది.

ఊహిాంచిన విధముగా అనుక్ోకుాండ ర్ానునే యుగము ప్రతయక్షము క్ాదని యిేస్తు ప్రకట్ిాంచ డు.

బదులుగా, ఎస్తకట్ోన్ అనునది ఒక స్తుదీరఘ క్ాలములో నెరవేరుతుాంది. మత్ యి 13-22లో యిేస్తు చెపిాన
అనేక ర్ాజయ ఉప్మానములలో, దేవుని ర్ాజయము న లుగు దశ్లలో వస్తు్ాంది అని యిేస్తు వివర్శాంచ డు.
ఆయన మొదట్ి ర్ాకడలో అది చినేగా ఆరాంభమవుతుాంది, మర్శయు నిర్శణతముక్ాని క్ాలము వరకు
ఎదుగుతుాంది, మర్శయు ఆయన మహిమలో తిర్శగశవచిచనప్ుాడు అది స్తాంప్ూరణత చెాందుతుాంది. యిేస్తు
యొకక భూలోక ప్ర్శచరయ క్రనిే అాంతయ దిన ఆశీర్ావదములు మర్శయు తీరుాలత్ో ర్ానునే యుగమును
ఆరాంభిస్తు్ాంది. యిేస్తు ప్రలోకము నుాండి పాలిాంచుచుాండగా మర్శయు స్తాంఘము ఎదుగుచుాండగా, ర్ానునే
యుగము ఈ యుగముత్ో పాట్ట క్రాంత క్ాలము క్రనసాగుతుాంది. మర్శయు క్ీొస్త్ ు యొకక ర్్ాండవ ర్ాకడలో,
ర్ానునే యుగము స్తాంప్ూరణ మవుతుాంది మర్శయు పాప్ముత్ోను మరణముత్ోను నిాండియునే ఈ
యుగము ముగశాంచబడుతుాంది.
బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ు యొకక అభివృదిధ ని అనేక విధ లుగా స్తాంబో ధిస్ ారు.

దీనిని వారు “ఇాంతకు ముాందే వచిచాందిగాని, ఇాంక్ా ర్ానట్ేే ,” “ఇప్ుాడే వచిచాంది, క్ాని ర్ాలేదు,” మర్శయు
“యుగముల కలయిక” అని వర్శణస్త్ ుాంట్ారు. క్రనిేసారుే దీనిని గూర్శచ వారు క్ేవలాం “ఆరాంభమైన ర్ాకడ

శాస్త్ మ
ర ు” అని మాతరమే అాంట్ారు. ప్దజఞలము ఏమైనప్ాట్ిక్ీ, ఆలోచన మాతరమే ఒక్ే విధముగా ఉనేది.
పాత నిబాంధన ప్రవక్ లు, మొదట్ి శ్త్ బా ప్ు యూదులు, మర్శయు బాపి్ స్తామిచుచ యోహాను

స్తహితాం అాంతయ దినముల యొకక ఆగమనమును చర్శతరలో కలుగు ఒక మట్టుగా మాతరమే ప్ర్శగణిాంచ రు.
అాంతయ దినములలోని మారుాను యిేస్తు కూడ చర్శతల
ర ోని చివర్శ మట్టుగానే ప్ర్శగణిాంచ డు, క్ాని ఈ
ఉద హరణను చూడాండి: ఒక సామనయ మానవుని యొకక అడుగును ఒక కదలిక, లేక ఒక అడుగువలె
చూడ లని మనకాందర్శక్ీ త్ెలుస్తు. అయిత్ే మనము ద నిని దగగ రగా ప్ర్శశీలన చేస్ట,న్ ద నిని కనీస్తాం మూడు
భాగములుగా విభజిాంచవచుచ అని చూడడాం అాంత కష్ు మైన ప్ని క్ాదు: నేలల మీద నుాండి పాదమును
లేప్ుట్, గాలిలో ద నిని చ ప్ుట్, మర్శయు నేల మీద పాదమును తిర్శగశ పెట్ు టట్. ఇాంచుమిాంచు ఇదే

విధముగా, అాంతయ దినములు లేక ఎస్తకట్ోన్ అాంచెలాంచెలుగా వస్తు్ాందని యిేస్తు చెపాాడు. అది ఆయన

మొదట్ి ర్ాకడలో ఆరాంభిాంచబడి, క్రాంత క్ాలము వరకు ఎదిగశ, ఆయన మహిమ గల ర్ాకడలో ముగుస్తు్ాంది
అని ఆయన ప్రకట్ిాంచ డు.
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ఆద ము క్ాలము నుాండి యిేస్తు క్ాలము వరకు బైబిలు ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు అభివృదిధ చెాందిన

విధ నములను దృష్ిులో ఉాంచుక్రని, బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు క్రొత్ నిబాంధనలోని ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ును
ఏ విధముగా ప్ర్శగణిాంచ ర్ో చూస్టన ప్ర్శస్టిథతిలో మనము ఇప్ుాడు ఉన ేము.

కొీత్ నిబాంధ్న రాక్డ శాస్త్ రము
క్ీొస్త్ ు యొకక ఆధునిక అనుచరులుగా, మనము క్్రైస్త్వ విశావస్తములోనిక్్ ఆధునిక సాాంస్తకృతిక
నేప్ధయములోనిక్్ ప్రవేశసా్ము. క్రొత్ నిబాంధన రచయితల నేప్ధయముల కాంట్ే భినేముగా ఉనే జీవన
అభిపారయములత్ో మనము క్ీొస్త్ ును ఆశ్ొయిాంచ ము. మర్శయు ఈ వయత్ యస్తముల క్ారణాంగా, క్రొత్ నిబాంధన
రచయితలు తమ విశావస్తమును గూర్శచ ఆలోచన చేస్టిన విధ నములను నియాంతిరాంచిన దృష్ిుక్ోణమును
అరథము చేస్తుక్రనుట్కు మనము చ లా సారుే కష్ు ప్డవలస్టివస్తు్ాంది. ఇది బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు
యొకక అతుయత్ మ లాభములలో ఒకట్ెైయునేది. క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు తమ క్్రైస్త్వ విశావస్తమును
వయక్ ప్రచుచుాండగా ప్రస్ ావిాంచిన మౌలిక దృకాథములకు క్రాంత వెలుగును ఇచిచాంది.
ఈ విష్యములను బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు ఆశ్ొయిాంచిన విధమును త్ెలుస్తుక్రనుట్కు,
మూడు అాంశ్ములను చూదా ము. మొదట్ిగా, క్రొత్ నిబాంధనలో ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ు యొకక పారముఖయతను
మనము చూదా ము. ర్్ాండవదిగా, క్రొత్ నిబాంధన అాంశ్మైన క్ీొస్త్ ు, లేక క్ీొస్త్ ుశాస్త్ మ
ర ు ఎస్తకట్ోన్ యొకక

నెరవేరుాగా ఉనే విధ నమును అనేవష్ిదా ము. మర్శయు మూడవదిగా, క్రొత్ నిబాంధన రక్షణశాస్త్ మ
ర ు, లేక
రక్షణ స్టిదధ ాంతము ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ు ద వర్ా ఎలా పారభావితము చేయబడినదో చూదా ము. ముాందుగా ర్ాకడ
శాస్త్ మ
ర ు యొకక పారముఖయతను చూదా ము.

పాిముఖయత
ఆరాంభములో ఇది అతిశ్యోక్్్ అనిపిాంచినప్ాట్ిక్ీ, యిేస్తు యొకక మూడు దశ్ల-ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ు

ఆదిమ క్్రైస్త్వుల హృదయాలలో ఎాంత ఖాయతిగడిాంచినదాంట్ే క్రొత్ నిబాంధనలోని ప్రతి పనజీలో ద నిని మనము
ప్రతయక్షాంగా లేక ప్ర్ోక్షముగా కనుగొనవచుచ. అవును, క్రొత్ నిబాంధన అనేక ఇతర స్టిదధ ాంతిక మర్శయు
అభాయస్టిక అాంశ్ములను గూర్శచ కూడ మాట్ాేడుతుాందని మనకు త్ెలుస్తు. ప్రతి క్రొత్ నిబాంధన బో ధన ఏదో
ఒక విధముగా అాంతయ దినములను గూర్శచ యిేస్తు యొకక మూడు దిశ్ల అభిపారయము ద వర్ా ప్రభావితము
చేయబడినదని బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు నిరూపిాంచ రు.
మస్ట్ాయ వార్శని అాంతయ దినములలోనిక్్ — అనగా జయము, రక్షణ, నితయ జీవముగల
యుగములోనిక్్ — నడిపిాంచ లని పాలస్ట్్ న లో నివస్టిాంచిన ఎకుకవ మాంది యూదులు తరతర్ాలుగా
ఎదురుచూశారు. లూక్ా మినహా, క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు అాంత్ యూదులే. మర్శయు లూక్ాత్ో స్తహా
వారాంత్ యూదుల వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో లోతుగా నిమగేమయాయరు. ఫలితాంగా, మస్ట్ాయ త్ెచుచ అాంతయ
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ీ ను thirdmill.org నాందు
స్తాందర్శిాంచాండి.
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దినముల మీద యూద వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు కలిగశయుాండిన ధ యస్త క్రొత్ నిబాంధన రచయితల యొకక
వేద ాంతశాస్త్ ర నిర్ాాణముకు పారముఖయమైన విధములుగా త్ోడ ాట్టనిచిచాంది.

ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ు క్రొత్ నిబాంధనకు మర్శముఖయముగా పారముఖయమైనది ఎాందుకాంట్ే, అాంతయ దినములను

గూర్శచ యిేస్తు చేస్టిన బో ధలు క్్రైస్త్వులు మొదట్ి శ్త్ బా ప్ు యూదులత్ో విడిపో యిన అతయాంత

నిరణయాతాకమైన మారగ ములను త్ెలియజేస్త్ ుాంది. క్ేవలాం మస్ట్ాయ త్ెచుచ అాంతయ దినములను గూర్శచ
క్్రైస్త్వులు కలిగశయుాండిన ధో రణి క్ారణముగానే యూద మత న యకులు మర్శయు యూదులు క్్రైస్త్వుల
మీద తిర్శగశబాట్ట చేశారు. ఊహిాంచని విధముగా మస్ట్ాయ ర్ానేవచ చడని క్్రైస్త్వులు నమాారు. ఆయన
యూదులు మర్శయు అనుయల చేతిలో శ్ొమనొాంది మరణిాంచ డు; ఆయన ప్ునరుత్థ నము చెాంది
ప్రలోకమునకు ఆర్ోహణమై అకకడి నుాండి ప్ర్శపాలిాంచుచున ేడు; ఇశాొయిేలులో ఉనే అవిశావస్తులత్ో స్తహా
స్తమస్త్ మానవాళిక్్ తీరుా తీరుచట్కు ఆయన ఒక దినమున తిర్శగశ వసా్డు. అట్ిు మస్ట్ాయ ఆలోచన ఆ
దినములలో యూదుల నమాకమునకు ప్ూర్శ్గా భినేముగా ఉనేది. ఈ క్ారణముల చేత, క్రొత్ నిబాంధన
రచయితలు యిేస్తు బో ధిాంచిన మూడు-దశ్ల ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ులో నిమగేమైపో యారు. మర్శయు ఈ
నిమగేము వారు వారస్టిన ప్రతిద నిలో ప్రతిబిాంబిాంచబడేది.

క్రొత్ నిబాంధన రచయితలను ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ు ఎాంతగా పనరర్ేపిాంచినదో చూచుట్కు ఒక స్తులువెైన

మారగ ము, వారు క్రొత్ నిబాంధన అాంతట్ిని “అాంతయ దినముల” క్ాలముగా మాట్ాేడుట్ను గూర్శచ

గమనిాంచుట్యిే. మొదట్ిగా, హెబ్రర. 1:1-2లో మనము చదువునట్ట
ే క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు యిేస్తు
మర్శయు ఆయన అప స్త్ లుల దినములనిేట్ిని “అాంతయ దినములు” లేక ఎస్తకట్ోన్ అని పిలచ రు.
ప్ూరవకాలమాందు నఘనఘస్తమయములలోను నఘనఘ విధ్ములుగాను ప్ివక్్ ల ద్ఘవరా
మన పితరులతో మాటలాడిన ద్ేవుడు ఈ ద్ినముల అాంతమాందు క్ుమారుని ద్ఘవరా
మనతో మాటలాడెను. ఆయన ఆ క్ుమారుని స్తమస్త్ మునక్ును వారస్తునిగా
నియమిాంచెను. ఆయన ద్ఘవరా ప్ిప్ాంచములను నిరిాాంచెను.
ఇకకడ హెబ్రర ప్తిరక రచయిత తన శరొతల క్ాలమును “అాంతయ దినములు” అని స్తాంబో ధిాంచ డు. ఇలా
చేయుట్ ద వర్ా అతడు యిేస్తు వచుచట్కు ముాందు కలుగు ఒక భవిష్యతు
్ క్ాలమును గూర్శచ మాట్ాేడుట్
లేదు, క్ాని యిేస్తులో దేవుడు చివర్శగాను నిశ్చయతత్ోను మాట్ాేడ డను స్తతయమును స్తూచిాంచ డు. యిేస్తు
ర్ాజయమును ఆరాంభము చేయుట్త్ో, వాగాానము చేయబడిన పాత నిబాంధన యొకక అాంతయ దినములు
భూమి మీదక్్ వచ చయి.
ర్్ాండవదిగా, 2 తిమోతి 3:1-5 వాంట్ి చోట్ే విస్త్ ర్శాంచ =బడిన స్తాంఘ చర్శతన
ర ు క్రొత్ నిబాంధన
రచయితలు అాంతయదినములు అని పిలచ రు.
అాంతయద్ినములలో అపాయక్రమైన కాలములు వచుెనని తెలిసికొనుము. ఏలాగనగా
మనుషయయలు సావరా పిియులు ధ్నఘపేక్షులు బిాంక్ములాడువారు అహాంకారులు
దూషక్ులు తలిే దాండుిలక్ు అవిధేయులు క్ృతజఞ త లేనివారు అప్వితయిలు
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ీ ను thirdmill.org నాందు
స్తాందర్శిాంచాండి.
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ర ు యొకక
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అనురాగరహితయలు అత్రద్ేవషయలు అప్వాదక్ులు అజతేాంద్ిియులు క్ూ
ీ రులు

స్తజజ నద్ేవషయలు ద్ోి హులు మూరుులు గరావాంధ్ులు ద్ేవునిక్ాంటె స్తుఖాను భవము
నెక్ుకవగా పేిమిాంచువారు, పెైకల భకల్గలవారివలె ఉాండియు ద్ఘని శకల్ని

ఆశీయాంచనివారునెై యుాందురు. ఇటటట వారికల విముఖుడవెై యుాండుము (2 త్రమోత్ర
3:1-5).
“అాంతయ దినముల”లో జరుగుత్ యని పౌలు స్తూచిాంచిన ఈ పాప్ములు పౌలు క్ాలములో
జరుగుతున ేయి, క్ాబట్ిు అతడు ఈ పాప్ములను గూర్శచ పౌలును హెచచర్శాంచ డు. అయిత్ే ఈ పాప్ములు
చర్శతర అాంతట్ిలో జరుగుతూ వచ చయి మర్శయు నేడు కూడ జరుతున ేయి. “ఇట్ిువార్శక్్ విముఖుడవెై
యుాండుము” అని పౌలు చెపిాన మాట్లలో పౌలు ఒక భవిష్యతు
్ క్ాలమును స్తాంబో ధిాంచుట్ లేదు అని
చూడవచుచ. “అాంతయ దినముల”లోని దుష్ు ప్రజలు తిమోతిక్్ ఒక ఆట్ాంకముగా ఉన ేరు ఎాందుకాంట్ే “అాంతయ
దినములు” యిేస్తు ద వర్ా లోకములో అప్ాట్ిక్ే ఆరాంభమయాయయి.
మూడవదిగా, క్ీొస్త్ ు ర్ాకడలో ర్ాజయము యొకక నెరవేరుాను క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు “అాంతయ
దినములు” అని పిలచ రు. దీనిని మనము యోహాను 6:39లో చూడవచుచ.
ఆయన నఘక్ు అనుగీహిాంచిన ద్ఘనియాంతటటలో నేనేమియు ప గొటటటకొనక్,

అాంతయద్ినమున ద్ఘని లేప్ుటయే ననున ప్ాంపినవాని చిత్ మైయుననద్ి (యోహాను
6:39).
ఇకకడ యిేస్తు తాండిరత్ో తనకునే అనుబాంధమును గూర్శచ శష్ుయలకు బో ధిాంచ డు. ఆయన
ఉప్యోగశాంచిన “అాంతయ దినము” అను మాట్ ఆయన మహిమలో తిర్శగశవచిచనప్ుాడు, మృతులు లేప్బడి
లోకమునకు దేవుడు తీరుా తీరుచ అాంతయ దినమును స్తూచిస్తు్ాంది.
ఇది మర్శయు అనేక ఇతర లేఖన భాగములు స్తూచిాంచుచునేట్ట
ే , యిేస్తు యొకక భూలోక ప్ర్శచరయ
మొదలుక్రని ఆయన మహిమలో తిర్శగశవచుచ క్ాలము మధయ కలిగశన ప్రతయక్షతలనిేయు అాంతయ దినములని
క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు నమిానట్ట
ే స్తూచిాంచుచున ేయి. యిేస్తు యొకక మూడు-దశ్ల ర్ాకడశాస్త్ ర
వెలుగులో మాతరమే, వార్శ బో ధనులను అరథ ము చేస్తుక్ోగలము మర్శయు స్తర్శగా అనుస్తర్శాంచగలము.

కరస్త
ీ ్ ు శాస్త్ రము
ఇప్ుాడు మనము క్రొత్ నిబాంధన క్ీొస్త్ ు శాస్త్ మ
ర ు లేక క్ీొస్త్ ు స్టిదధ ాంతము ఇశాొయిేలు యొకక ర్ాకడ

నిర్ీక్షణల యొకక నెరవేరుాగా యిేస్తును ఎలా చూపిస్త్ ుాందో చూచుట్కు స్టిదధముగా ఉన ేము. ఈ

అాంశ్మును మనము ర్్ాండు దశ్లలో చూదా ము. మొదట్ిగా, కొమబదధ మైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు క్ీొస్త్ ుశాస్త్ మ
ర ు
అను అాంశ్మును వివర్శాంచిన విధ నమును చూదా ము. మర్శయు ర్్ాండవదిగా బైబిలానుసారమైన

వేద ాంతవేత్లు ఈ అాంశ్మును ఏ విధాంగా అరథ ము చేస్తుకున ేర్ో కూడ చూదా ము. మొదట్ిగా కొమబదధ మైన
వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో క్ీొస్త్ ుశాస్త్ మ
ర ును గూర్శచ చూదా ము.
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క్ీమబదధ మైన వేద్ఘాంతశాస్త్ రము
సాాంప్రద యిక కొమబదధ వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో, స్తాంఘ చర్శతరలోని క్రనిే క్ాలములలో ఎకుకవగా ఆస్తక్్్ని

ర్ేపిన క్రనిే అాంశ్ముల మీద క్ీొస్త్ ుశాస్త్ మ
ర ు దృష్ిుపెట్ు ాంి ది. ఉద హరణకు, కొమబదీధ కులు తిరతవములోని ఇతర

ప్ురుష్మూరు్లత్ో క్ీొస్త్ ు యొకక అనుబాంధము, క్ీొస్త్ ు యొకక ఏక మూర్శ్మతవములో ర్్ాండు వయక్్్తవముల
యొకక భినేమైన ఏకతవము, క్ీొస్త్ ు యొకక అవమానము మర్శయు ఘనత అను స్టిథ తులు, ఆయన
పారయశచత్ ము యొకక స్తవభావము, మర్శయు ప్రవక్ , యాజకుడు, మర్శయు ర్ాజుగా క్ీొస్త్ ు యొకక మూడు
బాధయతలు వాంట్ి విష్యముల మీద దృష్ిుపెట్ు ారు. నిస్తాాందేహముగా, క్రొత్ నిబాంధన వీట్ిని మర్శయు వీట్ిని
పో లిన అాంశ్ములను గూర్శచ మాట్ాేడుతుాంది, మర్శయు అవి నేట్ి స్తాంఘమునకు కూడ ముఖయమైన
అాంశ్ములుగా ఉన ేయి.
అయిత్ే బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు క్ీొస్త్ ుశాస్త్ మ
ర ును ఒక నూతన దిశ్లోనిక్్ నడిపిాంచ రు.

పాత నిబాంధన నిర్ీక్షణలోని ప్రతి చినే విష్యము నెరవేర్శచన వానిగా క్ీొస్త్ ును క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు
పారథమికముగా ప్ర్శచయాం చేశారు అని వారు ఉదఘ ట్ిాంచ రు.

బైబిలానుసారమైన వేద్ఘాంతశాస్త్ రము
పాత నిబాంధనను అనువదిాంచుట్లో క్ీొస్త్ ు యొకక పారముఖయతను ఉద హర్శాంచుట్కు
బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు ఎమాాయి మారగ మున యిేస్తు కలస్టిన తన ఇదా రు శష్ుయలను స్తూచిసా్రు.
లూక్ా 24:26-27లో, మనము ఈ మాట్లను చదువుత్ ము:
కర”ీ స్తు్ ఈలాగు శీమప్డి తన మహిమలో ప్ివేశిాంచుట అగతయము కాద్ఘ?”్అని వారితో
చెపిు మోషేయు స్తమస్త్ ప్ివక్్ లును మొదలు కొని లేఖనములనినటటలో తనున
గూరిెన వచనముల భావము వారికల తెలిపెను (లూకా 24:26-27).
ఆయనను గూర్శచ పాత నిబాంధన మాట్ాేడిన విష్యములను యిేస్తు వివర్శాంచుచునే విష్యమును
గమనిాంచాండి. ఆయన తన శష్ుయలకు “మోష్నయు స్తమస్త్ ప్రవక్ లును” మర్శయు పాత నిబాంధన అాంతట్ిని
స్తాంబో ధిాంచి, “లేఖనములనిేట్ిలో తనుే గూర్శచన వచనముల భావము వార్శక్్” త్ెలియజేశాడు. పాత
నిబాంధన ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ు యొకక నెరవేరుాగా యిేస్తు తనను గూర్శచ త్ ను స్తాంబో ధిాంచిన ఉద హరణను క్రొత్
నిబాంధన రచయితలు మరలా మరలా అనుస్తర్శాంచ రని బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు త్ెలియజేస్ ారు.
అాంతయ దినముల వాగాానములను యిేస్తు నెరవేర్శచన అనేక మారగ ములను క్రొత్ నిబాంధన
త్ెలియజేస్త్ ుాంది క్ాని ప్రవచనము యొకక నెరవేరుా క్ీొస్త్ ును గూర్శచ క్రొత్ నిబాంధన కలిగశయునే ధో రణిని
స్తర్శగా త్ెలియజేయదు. బదులుగా, క్రొత్ నిబాంధన ర్ాకడ నిర్ీక్షణ యిేస్తు యొకక వయక్్్తవము మీద
ఆధ రప్డియునేదని మనము అరథము చేస్తుక్ోవాలి. క్రొత్ నిబాంధన ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ునకు యిేస్తు క్ేాందరముగా
ఉన ేడు.

-26వీడియోలు, అధయయన మారగ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధుల క్రరకు థర్డ్ మిలీనియాం మినిస్ట్ుస్
ీ ను thirdmill.org నాందు
స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

మునుప్ట్ి పాఠములో పాత నిబాంధన ప్రతీకవాదమును చర్శచాంచిన విష్యమును ఒకసార్శ జఞాప్కము
చేస్తుక్ోాండి. పాత నిబాంధన చర్శతల
ర ోని ప్రతి దశ్లోను, ముఖయమైన వయకు్లు, వయవస్తథ లు మర్శయు స్తనిేవేశాలు
దేవుడు చర్శతరను నడిపిాంచుచునే లక్షయములను స్తూచిాంచ యి. అవి చర్శతర అాంతములో ప్ూర్శ్గా
ప్రతయక్షమయిేయ వాట్ిక్్ ప్రదరినలుగాను, ముాందస్తు్ స్తూచనలుగాను, లేక రకములుగాను ఉన ేయి. ఈ

క్ారణము చేత, యిేస్టన క్ీొస్త్ ు, అనగా దేవుడు ఎస్తకట్ోన్ ను తీస్తుక్రనివచిచన మస్ట్ాయ క్ాబట్ిు, క్రొత్ నిబాంధన
రచయితలు క్ీొస్త్ ును గూర్శచ పాత నిబాంధన రకముల యొకక నెరవేరుా అని మాట్ాేడ రు.

క్రనిే ఉద హరణలుగా, చర్శతర యొకక ఆరాంభ క్ాలములలో దేవుని ర్ాజయము యొకక ర్ాజతవ
యాజకునిగా లోకమును అాంతిమ లక్షయమునకు నడిపిాంచుట్కు దేవుడు ఆద మును పిలచ డు; గొప్ా ర్ాజు
మర్శయు ప్రథ న యాజకునిగా యిేస్తు అాంతయ దినములలో లోకములో మానవ న యకతవమును
ముగశస్ ాడు. దేవుని ర్ాజయ ఉదేా శ్ములను మర్శాంతగా క్రనసాగశాంచుట్కు దేవుని తీరుా నుాండి మానవాళిని
విమోచిాంచమని దేవుడు నోవహును అభిష్నక్్ాంచ డు; యిేస్తు అాందర్శ క్రరకు ఒక్ే సార్శ ఆయన మరణ

ప్ునరుత్థ నముల ద వర్ా ఎస్తకట్ోన్ లో చేశాడు. అతని స్తాంత్ నము భూమి మీద ఉనే కుట్టాంబములనిేట్ిక్ీ
దేవుని ఆశీర్ావదములను త్ెస్త్ ుాంది అని దేవుడు అబారహాముకు వాగాానము చేశాడు; యిేస్తు స్తువార్ ప్రకట్న

ద వర్ా అాంతయ దినములలో దీనిని నెరవేర్ాచడు. ఇశాొయిేలీయులకు ధరాశాస్త్ ర ప్రతయక్షతను ఇచుచట్కు దేవుడు
మోష్నను లేపాడు; ఎస్తకట్ోన్ లో యిేస్తు దేవుని యొకక అాంతిమ వాకయమును బయలుప్రచ డు. తన

సామాాజయము దేవుని విర్ోధులను జయిాంచి దేవుని క్రరకు లోకమును ఏలుతుాంది అని దేవుడు ద వీదుకు
చెపాాడు; యిేస్తు అాంతయ దినములలో దీనిని నెరవేర్ాచడు. క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు యిేస్తును పాత
నిబాంధన యొకక నెరవేరుాగా చూశారనుట్కు ఇవి క్రనిే ఉద హరణలు.
యిేస్తు పాత నిబాంధన ఆక్ాాంక్షలను నెరవేరుచట్ మూడు దశ్లలో జరుగుతుాంది అని యిేస్తు మర్శయు
క్రొత్ నిబాంధన వివర్శాంచిన విష్యమును మనము జఞాప్కముాంచుక్ోవాలి: ర్ాజయము యొకక ఆరాంభము,
క్రనసాగశాంప్ు మర్శయు ముగశాంప్ు. దీని వలన, యిేస్తు పాత నిబాంధన నిర్ీక్షణలను నెరవేర్శచన వేర్ేవరు
విధ నముల వెైప్ుకు క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు దృష్ిుని ఆకర్శషస్త్ ుాంట్ారు. ఉద హరణకు, ప్ర్శపాలిాంచుట్ క్రరకు
ఆద ముకు ఇవవబడిన పిలుప్ును యిేస్తు తన భూలోక ప్ర్శచరయలో నెరవేర్ాచడు. ఆయన తన ప్ర్శపాలనను
లోకమాందాంతట్ వాయపిాంప్జేయుట్ క్రనసాగశస్త్ ున ేడు. మర్శయు ఆయన మహిమలో తిర్శగశవచిచనప్ుాడు
స్తృష్ిులోని ప్రతి అాంగుళమును ప్ర్శపాలిసా్డు.
స్ట్్ ర ప్ురుష్ులను మారుమనస్తుా ప ాందమని పిలచుట్ ద వర్ా మర్శయు ప్రజలకు బాపి్ స్తామియుయడని

శష్ుయలకు ఆజా ఇచుచట్ ద వర్ా యిేస్తు తన భూలోక ప్ర్శచరయలో దేవుడు నోవహుకు ఇచిచన మానవాళిని
విమోచిాంచు బాధయతను యిేస్తు నెరవేర్ాచడు. లోకమాంతట్ వాయపిాంచియునే స్తాంఘము ప్రజలను రక్షణ

మర్శయు బాపి్ స్తాము క్రరకు పిలచుచుాండగా ఆయన ఈ ప్నిని చేయుట్ క్రనసాగశాంచుచున ేడు. ఆయనను
నమాకముగా వెాంబడిాంచిన మానవాళిని దెైవిక తీరుా నుాండి రక్ిాంచుట్కు వచిచనప్ుాడు యిేస్తు తుదకు
వార్శని విమోచిసా్డు.
లోకమాంతట్ిక్ీ ఆశీర్ావదముగా ఉాండమని అబారహాముకు ఇవవబడిన పిలుప్ును కూడ యిేస్తు
నెరవేర్ాచడు. మొదట్ిగా, ఆయన మర్శయు ఆయన శష్ుయలు అనుయలకు స్తువార్ ప్రకట్ిాంచ రు. ర్్ాండవదిగా,
-27వీడియోలు, అధయయన మారగ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధుల క్రరకు థర్డ్ మిలీనియాం మినిస్ట్ుస్
ీ ను thirdmill.org నాందు
స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

లోకమాందాంతట్ ఉనే ప్రజలాందర్శక్ీ రక్షణ ఆశీర్ావదములను త్ెచుచట్ ద వర్ా ఆయన దీనిని చేయుట్
క్రనసాగశాంచుచున ేడు. మర్శయు మూడవదిగా, నూతన స్తృష్ిుని ప్రతి జఞతి మర్శయు దేశ్ములో నుాండి
విమోచిాంచబడిన ప్రజలత్ో నిాంప్ుట్ ద వర్ా దేవుని ర్ాజయము యొకక ఈ క్ోణమును ఆయన నెరవేరుచత్ డు.
ఆయన మర్శయు ఆయన శష్ుయలు దేవుని ధరాశాస్త్ మ
ర ును ఉదఘ ట్ిాంచి నూతన ప్రతయక్షతను

త్ెచిచనప్ుాడు యిేస్తు మోష్న ధరాశాస్త్ మ
ర ు యొకక మారగ దరికమును కూడ నెరవేర్ాచడు. బైబిలు బో ధలను
భూదిగాంతముల వరకు వాయపి్ చేయుట్కు ఆయన ఆతా స్తాంఘమును బలప్రచుచుాండగా యిేస్తు తన

శష్ుయలకు ఇచుచ మారగ దరికము కూడ క్రనసాగుతుాంది. మర్శయు క్ీొస్త్ ు తిర్శగశవచిచనప్ుాడు, నూతన
స్తృష్ిులోని ప్రతి ఒకకని హృదయము మీద దేవుని ధరాశాస్త్ మ
ర ు ప్ర్శప్ూరణ ముగా వారయబడియుాంట్టాంది.

చివర్శగా, యిేస్తు విజయమును గూర్శచన మర్శయు ద వీదు కుట్టాంబము లోకమును పాలిాంచుట్ను

గూర్శచన వాగాానమును కూడ నెరవేర్ాచడు. ఆయన దీనిని మొదట్ిగా తన మరణము, ప్ునరుత్థ నము
మర్శయు ఆర్ోహణముల ద వర్ా సాత్ ను జయిాంచి చేశాడు. స్తువార్ ద వర్ా లోకము మీద క్ీొస్త్ ు యొకక
ఆతీాయ విజయమును స్తాంఘము ప్రకట్ిస్త్ ుాంది. మర్శయు క్ీొస్త్ ు తిర్శగశవచిచనప్ుాడు, ద వీదు యొకక గొప్ా
కుమారునిగా ఆయన దేవుని విర్ోధులకు న యయము తీర్శచ స్తృష్ిు అాంతట్ిని పాలిసా్డు.
పాత నిబాంధన నిర్ీక్షణల యొకక నెరవేరుాగా క్ీొస్త్ ు మీద క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు దృష్ిుపెట్ు న
ి ప్లు
మారగ ములను అరథము చేస్తుక్రనుట్కు ఈ ఉద హరణలు మనకు ఒక అవక్ాశ్మును ఇసా్యి. పాత నిబాంధన
ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ు యొకక ప్రతి నిర్ీక్షణను వయక్్్గతముగా క్ీొస్త్ ు అాంతయ దినముల యొకక మూడు దశ్లలో
స్తాంప్ూరణ ముగా నెరవేరుచత్ డు.

రక్ష్ణ శాస్త్ రము
బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు రక్షణ స్టిదధ ాంతమును లేక రక్షణ శాస్త్ మ
ర ును చ లాసారుే

నూతనమైన మారగ ములలో అరథము చేస్తుకున ేరు. దీని అరథమును గొహిాంచుట్కు, సాాంప్రద యిక

వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో రక్షణశాస్త్ మ
ర ును అనేవష్ిాంచుట్ ద వర్ా ఈ అాంశ్మును మొదట్ చూదా ము. తరువాత
బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు ఈ స్టిదధ ాంతమును గూర్శచ ఏ విధముగా మాట్ాేడిాందో చూదా ము.
మొదట్ిగా కొమబదధ మైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో రక్షణశాస్త్ మ
ర ును చూదా ము.

క్ీమబదధ మైన వేద్ఘాంతశాస్త్ రము
విశాలమైన ధో రణిలో, సాాంప్రద యిక కొమబదధ వేద ాంతవేత్లు రక్షణ స్టిదధ ాంతమును ర్్ాండు మౌలిక

భాగములుగా విభజిాంచ రు: హిసు ో ర్శయ సాలుట్ిస్, లేక రక్షణ చర్శత,ర మర్శయు ఆర్ో్ సాలుట్ిస్, లేక రక్షణ

కొమము. రక్షణ చర్శతర నిష్ాాక్ిక చర్శతరలో దేవుడు రక్షణను సాధిాంచిన మారగ ములను గూర్శచ మాట్ాేడుతుాంది.
రక్షణ కొమము ప్రజలకు వయక్్్గతముగా స్తాందర్ాునుసారముగా రక్షణను అనువర్శ్ాంచుట్ను గూర్శచ
మాట్ాేడుతుాంది.
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ీ ను thirdmill.org నాందు
స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

కొమబదధ మైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో, రక్షణను లేక హిసు ో ర్శయ సాలుట్ిస్ ను సాధిాంచుట్ను, క్ీొస్త్ ు

యొకక భూలోక ప్ర్శచరయలో దేవుడు సాధిాంచిన విష్యములు అని జఞగొత్గా నిరవచిాంచ రు. క్ీొస్త్ ు యొకక
పారయశచత్ ముపెై ఎకుకవ ఆస్తక్్్ చూప్బడిాంది. క్ీొస్త్ ు ఎవర్శ క్రరకు మరణిాంచ డు? ఆయన మన క్రరకు
ఎాందుకు మరణిాంచ డు? ఆయన మరణము ఏమి సాధిాంచిాంది? ఈ మధయ దశాబా ములలో క్ీొస్త్ ు యొకక
ప్ునరుత్థ నము మీద ఎకుకవ ఆస్తక్్్ ఉాంచబడిాంది. యిేస్తు మరణము నుాండి ఎాందుకు తిర్శగశలేచ డు? ఆయన
నూతన జీవమునకు మర్శయు మన రక్షణకు స్తాంబాంధాం ఏమిట్ి? క్ీొస్త్ ు యొకక ఆర్ోహణము మర్శయు
ప్రలోక స్టిాంహాస్తము మీద కూర్ొచనుట్ను గూర్శచ, మర్శయు ఆయన ప్రస్త్ ుత ప్ర్శపాలన ఆయనను నమిా
వార్శ మీద చూప్ు ప్రభావమును గూర్శచ కూడ కొమబదధ వేద ాంతవేత్లు మాట్ాేడత్ రు. క్ీొస్త్ ు యొకక మహిమ
ర్ాకడను గూర్శచ కూడ వారు ర్ాకడశాస్త్ ర స్తాందరుములో మాట్ాేడత్ రు. అయిత్ే ఈ ముఖయమైన

విష్యములకు మిాంచి, స్తవచచమైన రక్షణను ప ాందుక్రనుట్ను గూర్శచ చర్శచాంచుట్కు కొమబదధ వేద ాంతవేత్లు
ఎకుకవ స్తమయమును క్ేట్ాయిాంచలేదు.

బదులుగా, కొమబదీధ కులు రక్షణ యొకక అనవయిాంప్ు లేక ఆర్ో్ సాలుట్ిస్ మీద ఎకుకవ ఆస్తక్్్ని

పెట్ు ారు. ఈ ఉదఘ ట్న వయక్్్గతముగా ప్రజల జీవిత్ లలో రక్షణను ఎలా అనవయిాంచ లి అను విష్యము మీద
ఎకుకవమాంది క్్రైస్త్వులు దృష్ిుపెట్ు టనట్ట
ే ప్ుర్శక్రలిాాంది. నేడు కూడ క్రొత్ గా జనిాాంచుట్, ప్శాచత్్ ప్ము,
విశావస్తము, నీతిమాంతునిగా తీరచబడుట్, ప్ర్శశుదధ ప్రచబడుట్ మర్శయు మహిమప్రచబడుట్ వాంట్ి
ప్దములను ఉప్యోగశాంచినప్ుాడు, రక్షణను వయక్్్గతముగా ప్రజలకు అనవయిాంచు ప్లు విష్యములు
మన మనస్తుాలో ఉాంట్ాయి. ఇాంచుమిాంచు స్తాంఘములోని ప్రతి శాఖ యొకక వేద ాంతశాస్త్ ర భాష్లో, క్రొత్ గా
జనిాాంచుట్ అను ప్దము రక్షణ ప ాందిన వెాంట్నే ప్రజలకు కలుగు నూతన జనాను స్తాంబో ధిస్త్ ుాంది.

ప్శాచత్్ ప్ము అనగా ఒక వయక్్్ పాప్మును విడచి క్ీొస్త్ ు వెైప్ు తిరుగుట్. విశావస్తము అనగా రక్షణ క్రరకు
క్ీొస్త్ ులో దేవుని కృప్ను నముాట్ మర్శయు ద ని మీద ఆధ రప్డుట్. నీతిమాంతునిగా తీరచబడుట్ అనగా
విశావస్తము అను ప్ర్శకరము ద వర్ా దేవుడు ఒక వయక్్్ని నీతిమాంతుడు అని శాస్ట్్ య
ర ముగా ప్రకట్ిాంచుట్.
ప్ర్శశుదధ ప్రచబడుట్ అను ప్దము ఒక వయక్్్ ప్ర్శశుదధ తలో ఎదుగుట్ను స్తూచిస్తు్ాంది. మర్శయు

మహిమప్రచబడుట్ అనగా ఒక వయక్్్క్్ రక్షణను ప్ూర్శ్గా అనవయిాంచుట్, మర్శయు దీనిని నితయజీవ
ప్రతిఫలము అాంట్ారు.
కొమబదధ మైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ులో రక్షణశాస్త్ మ
ర ుకు స్తాంబాంధిాంచిన ఈ విష్యములను చర్శచాంచు

విధ నములు మనాందర్శక్ీ త్ెలిస్టినవే. అయిత్ే క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు
రక్షణశాస్త్ మ
ర ును వేర్ొక దృష్ిుక్ోణములో నుాండి చూశారు:

బైబిలానుసారమైన వేద్ఘాంతశాస్త్ రము
కొమబదధ మైన వేద ాంతవేత్లకు భినేముగా, బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు ఆర్ో్ సాలుట్ిస్ లేక

రక్షణను ప ాంచుక్రనుట్ అను విష్యము మీద ఎకుకవ దృష్ిుని పెట్ు ారు. క్రొత్ నిబాంధనలో వయక్్్గత రక్షణ
అనవయిాంప్ు ఎలే ప్ుాడూ యిేస్తు ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ు యొకక మూడు దశ్ల దృష్ిులో, అనగా ఆయనలో
చ ర్శతిరకముగా రక్షణను ప ాందు దృష్ిులో అరథ ము చేస్తుక్ోబడినదని వారు చూపిాంచ రు.
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వీడియోలు, అధయయన మారగ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధుల క్రరకు థర్డ్ మిలీనియాం మినిస్ట్ుస్
ీ ను thirdmill.org నాందు
స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

క్రొత్ నిబాంధన రక్షణ శాస్త్ మ
ర ును ఒక రాంగస్తథ ల స్తాందరుములో ఊహిాంచాండి. బైబిలానుసారమైన

వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు దృష్ాుా, క్ీొస్త్ ులో రక్షణను ప ాందుక్రనుట్ రాంగస్తథ లము యొకక వెనుకత్ెరను పో లియునేది.
ఈ వెనుక త్ెరలో మూడు ఫలక్ాలు ఉన ేయి మర్శయు అవి అాంతయ దినముల ఆరాంభమును,

క్రనసాగశాంప్ును మర్శయు ముగశాంప్ును స్తూచిస్తు్న ేయి. ఒక వయక్్్ జీవితమునకు రక్షణను అనవయిాంచుట్
రాంగస్తథ లము యొకక ముాందుభాగములో నిలువబడియునే పాతర యొకక నట్నను పో లియునేది. శరొతల
సాథనములో మూడు వేర్ేవరు కుర్ీచలలో కూర్ొచని రాంగస్తథ లమును చూస్తు్నేవార్శవలె క్రొత్ నిబాంధన
రచయితలు ఒక వయక్్్ యొదా కు రక్షణ వచిచనప్ుాడు ఏమి జరుగుతుాందో వివర్శాంచ రు. అాంతయ దినముల
యొకక ఆరాంభము, క్రనసాగశాంప్ు మర్శయు ముగశాంప్ులను స్తూచిాంచు వెనుకత్ెర మీద ఉనే మూడు
ఫలకముల స్తాందరుములో వారు ఒక వయక్్్ యొకక రక్షణ అనుభవమును వీక్ిస్ ారు.
మొదట్ి స్తాష్ు మైన బిాందువు నుాండే, ఒక క్ీొస్త్ ు అనుచరుడు అతని లేక ఆమ రక్షణను అాంతయ
దినముల ఆరాంభములో క్ీొస్త్ ు స్తాంపాదిాంచినద నిలో పాలుప్ాంచుకునేద ని మీద ఆధ ర్శతము చేస్ ారు. ర్్ాండవ
స్తాష్ు మైన బిాందువు నుాండి, ఒక క్ీొస్త్ ు అనుచరుడు అతని/ఆమ రక్షణను అాంతయ దినముల క్రనసాగశాంప్ులో
క్ీొస్త్ ు స్తాంపాదిాంచుచునేద నిలో పాలుప్ాంచుకునేద ని మీద ఆధ ర్శతము చేస్ ారు. మూడవ స్తాష్ు మైన
బిాందువు నుాండి, క్ీొస్త్ ు అనుచరులు వార్శ రక్షణను అాంతయ దినముల ముగశాంప్ులో క్ీొస్త్ ు
స్తాంపాదిాంచబో వుద నిలో పాలుప్ాంచుకునేద ని మీద ఆధ ర్శతము చేస్ ారు.
చ లా వరకు, క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు రక్షణను స్తాంపాదిాంచుట్ను రక్షణ యొకక అనవయిాంప్ుకు
ఈ విధముగానే అనుస్తాంధ నప్ర్శచ రని కనుగొనుట్ చ లా స్తులభము. ఉద హరణకు, అప స్త్ లుడెైన పౌలు
రక్షణ అను ప్దమును మూడు సాధ రణ మారగ ములలో ఉప్యోగశాంచ డు. క్రనిేసారుే అతడు ద నిని గూర్శచ
మొదట్ి స్తాష్ు మైన బిాందువు నుాండి మాట్ాేడుతూ, అప్ాట్ిక్ే స్తాంభవిాంచినదని చెపాాడు. ఉద హరణకు ర్ోమా.
8:24లో మనము ఈ మాట్లను చదువుత్ ము:
ఏలయనగా మనము నిరషక్ష్ణ క్లిగినవారమై రక్ిాంప్బడిత్రమి (రోమా. 8:24).
ఇకకడ పౌలు ప్ర్శశుదధ తాలో మనము మునుప్ు ప ాందుక్రనిన నూతనప్రచబడి నూతన జీవన శరలిని
ఆరాంభిాంచిన అనుభవమును గూర్శచ మాట్ాేడుతూ ఎాందుకాంట్ే క్ీొస్త్ ు 2000 స్తాంవతారముల క్్ొతము
సాధిాంచిన ద నిలో మనము పాలుప్ాంచుక్రనుచున ేము.
మర్శక్రనిే స్తాందర్ాులలో, పౌలు రక్షణను గూర్శచ ర్్ాండవ స్తాష్ు మైన బిాందువులో నుాండి మాట్ాేడుతూ
ద నిని విశావస్తుల అనుభవములో క్రనసాగుచునే ప్రస్త్ ుత వాస్త్ వముగా త్ెలియప్రచ డు. 1 క్రర్శాంథీ. 1:18లో
ఆయన చెపిానట్ట
ే ,
సిలువనుగూరిెన వార్ , నశిాంచుచునన వారికల వెఱ్ఱి తనము గాని రక్ిాంప్బడుచునన
మనక్ు ద్ేవుని శకల్ (1 కొరిాంథవ. 1:18).

ఇకకడ పౌలు క్్స్త్ ులో మనము అనుదినము అనుభవిాంచు రక్షణను గూర్శచ మాట్ాేడుతున ేడు,
మర్శయు ఇది నిశ్చయముగా క్ీొస్త్ ు ర్ాజయ ఆరాంభములో చేస్టిన ద ని మీద ఆధ రప్డియునేదిగాని, ఇది
-30వీడియోలు, అధయయన మారగ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధుల క్రరకు థర్డ్ మిలీనియాం మినిస్ట్ుస్
ీ ను thirdmill.org నాందు
స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

ప్రలోకములో ఆయన ఇప్ుాడు చేయుచునే ప్ర్శచరయత్ో మనము కలిగశయునే అనుబాంధముత్ో కూడ
దగగ రగా ముడిప్డియునేది.
మర్శక్రనిే స్తాందర్ాులలో, పౌలు రక్షణను గూర్శచ మూడవ స్తాష్ు మైన బిాందువు నుాండి అనగా
భవిష్యతు
్ లో క్ీొస్త్ ు తిర్శగశవచిచన తరువాత స్తాంభవిాంచు విష్యముల దృష్ిులో కూడ మాట్ాేడుతున ేడు.
ర్ోమా. 5:9లో ఆయన చెపిానట్ట
ే :
కాబటటట ఆయన రక్్ మువలన ఇప్ుుడు నీత్రమాంతయలముగా తీరెబడి, మరిాంత
నిశెయముగా ఆయన ద్ఘవరా ఉగీతనుాండి రక్ిాంప్బడుదుము. (రోమా. 5:9).
ఒక ఉద హరణను ప్ర్శగణిాంచాండి. ఆర్ో్ సాలుట్ిస్ లోని చివర్శ ఘట్ు మును “మహిమప్రచబడుట్”

అాంట్ారు. దీనిని మనము సాధ రణాంగా క్ీొస్త్ ు తిర్శగశవచిచనప్ుాడు వయకు్లకు జరుగువాట్ిని స్తాంబో ధిాంచుట్
క్రరకు ఉప్యోగశస్ ాము. మహిమప్రచబడుట్ను క్ీొస్త్ ు ర్ాకడ ముగశాంప్ులో జరుగు క్ారయముగా మాతరమే
ప్ర్శమితము చేస్ట,న్ మనము క్రొత్ నిబాంధనలోని మహిమప్రచబడుట్ అను అాంశ్మును ఖాండిాంచినట్ట
ే
అవుతుాందని బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు గుర్శ్ాంచ రు. ఉద హరణకు, మహిమప్రచబడుట్ను గూర్శచ
పౌలు అాంతయ దినముల యొకక మూడు దశ్లను దృష్ిులో ఉాంచుక్రని వారశాడు. మొదట్ి సాథనములో, దీనిని
గూర్శచ పౌలు విశావస్తుల జీవితములో ఇాంతకు ముాందే జర్శగశనదిగా వారశాడు. ర్ోమా 8:29-30లో పౌలు
ఏమని వారస్తు్న ేడో ఒకసార్శ వినాండి:
ఎాందుక్నగా తన క్ుమారుడు అనేక్ స్తహో దరులలో జేయషయ
ే , ద్ేవుడెవరిని
ఠ డగునటట
ముాందు ఎరిగనో, వారు తన క్ుమారునితో సారూప్యము గలవారవుటక్ు వారిని

ముాందుగా నిరణ యాంచెను. మరియు ఎవరిని ముాందుగా నిరణ యాంచెనో వారిని పిలిచెను;
ఎవరిని పిలిచెనో వారిని నీత్రమాంతయలుగా తీరెను; ఎవరిని నీత్రమాంతయలుగా తీరెనో
వారిని మహిమ ప్రచెను (రోమా 8:29-30).
“మహిమప్రచబడుట్” అని అనువదిాంచబడిన క్్ొయా ప్దము యిడొ క్ాాస్టెన్ మర్శయు ఈ క్్ొయా

ప్దము ఇాంతకు ముాందే జర్శగశన ఒక స్తనిేవేశ్మును స్తూచిస్తు్ాంది. క్ీొస్త్ ు యొకక ప్ునరుత్థ నము మర్శయు
ఆర్ోహణములో ప్రజలు క్ీొస్త్ ు యొకక యొకక మహిమలో పాలివారు అవుత్ రు క్ాబట్ిు, ఆయనత్ో కూడ
వారు మహిమలో క్రాంత భాగమును ప ాందుకున ేరు. విశావస్తులు ఇప్ాట్ిక్ే క్ీొస్త్ ులో మహిమప్రచబడ్ రు.
దీనిత్ో పాట్టగా, మహిమప్రచబడుట్ అనేది నమాకమైన విశావస్తుల జీవితములో క్రనసాగు ప్రక్్ొయ
అని కూడ పౌలు స్తూచిాంచ డు. క్ీొస్త్ ుత్ో అనుబాంధములో అనుదినము జీవిాంచు అనుభవమును కూడ
మహిమప్రచబడుట్ అని పిలువవచుచ. 2 క్రర్శాంథీ. 3:18లో పౌలు తన గుర్శాంచి మర్శయు తన అనుచరులను
గూర్శచ చెపిానట్ట
ే గా:
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స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

మన మాందరమును ముస్తుక్ు లేని ముఖముతో ప్ిభువుయొక్క మహిమను
అదద మువలె ప్ిత్రఫలిాంప్జేయుచు, మహిమనుాండి అధిక్ మహిమను ప ాందుచు,
ప్ిభువగు ఆతాచేత ఆ పో లిక్గానే మారెబడుచునఘనము (2 కొరిాంథవ. 3:18).
ఇకకడ “మహిమ నుాండి అధిక మహిమను ప ాందుచు” అని అనువదిాంచబడిన గీొకు ప్దము అప

డొ క్ేాస్ యియిస్ డొ క్ొన్ మర్శయు దీనిని అక్షర్ారథముగా “మహిమ నుాండి మహిమలోనిక్్” అని

అనువదిాంచవచుచ. క్ీొస్త్ ుకు స్టనవ చేయు క్్రైస్త్వ జీవితము విశావస్టి యొకక ఎదుగుచునే మహిమకు
స్తూచనగా ఉాంది అని పౌలు చెబుతున ేడు.
అవును, పౌలు మహిమను గూర్శచ భవిష్యతు
్ లో జరుగబో వు విష్ముగా కూడ మాట్ాేడ డు.
కొమబదధ మైన వేద ాంతవేత్ల వలెనె, క్ీొస్త్ ు తిర్శగశ వచిచనప్ుాడు క్ీొస్త్ ు అనుచరులు అతయధిక మహిమను
ప ాందుకుాంట్ారు అని పౌలు అరథము చేస్తుకున ేడు. 2 తిమోతి 2:10లో మనము చదువునట్ట
ే :
అాందుచేత ఏరురచబడినవారు నితయమైన మహిమతోక్ూడ కరీస్త్ ు యేస్తునాందలి రక్ష్ణ
ప ాందవలెనని నేను వారికొరక్ు స్తమస్త్ ము ఓరుెకొనుచునఘనను (2 త్రమోత్ర 2:10).

ఇాంచుమిాంచు ఇదే విధముగా, క్రొత్ నిబాంధన రచయితలు యిేస్తు ర్ాకడ శాస్త్ మ
ర ును గూర్శచ మూడు

దశ్లలో ఆలోచన చేస్ట,ి రక్షణశాస్త్ మ
ర ులోని ప్రతి అాంశ్మును కూడ మూడిాంతలుగా ప్ర్శగణిాంచ రు అని
బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు స్తూచిసా్రు.

ముగిాంప్ు
ఈ పాఠములో, క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక ఆకృతులను ప్ర్శచయాం

చేశాము. దీనిని పాత నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ుత్ో పో లుచట్ ద వర్ా ఈ శాఖను గూర్శచ
క్రాంత అవగాహనను మనము ప ాందుకున ేము. అాంతయ దినములను గూర్శచ యిేస్తు చేస్టిన బో ధలకు

ద ర్శతీస్టిన ప్ుర్ోగమనములలో క్రొత్ నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక ముాందస్తు్ స్తూచనలను మనము

చూశాము. క్రొత్ నిబాంధన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ాంతట్ిని నియాంతిరాంచు ఆక్ారముగా యిేస్తు యొకక మూడు-దశ్ల
ర్ాకడశాస్త్ మ
ర ును బైబిలానుసారమైన వేద ాంతవేత్లు ఎలా అనేవష్ిాంచ ర్ో చూశాము.

యిేస్తు మర్శయు అప స్త్ లుల యొకక బో ధనలను గూర్శచ మనము కలిగశయునే అవగాహనను

పెాంప ాందిాంచుక్రనుట్కు క్రొత్ నిబాంధన బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు మనకు స్తహాయాం చేస్టిాంది.

అయిత్ే అనిేట్ి కాంట్ే ఎకుకవగా, యిేస్తు మొదట్ి ర్ాకడలో స్తాంపాదిాంచినద ని వెలుగులో మనము ఎలా
జీవిాంచ లో, మనలో నేడు నివాస్తమునే ఆతా శ్క్్్త్ో క్ీొస్త్ ు క్రరకు ఏ విధముగా జీవిాంచ లో, మర్శయు ఆయన
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స్తాందర్శిాంచాండి.

బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును కట్టుట్

న లుగవ పాఠము : క్రొత్ నిబాంధన బబి
ై లానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు యొకక
ఆకృతులు

మహిమగల ర్ాకను నిర్ీక్ిస్త్ ూ క్ీొస్త్ ు క్రరకు మనము ఎలా జీవిాంచ లో బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు
మనము చూపిాంచిాంది.
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