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ఉపల దాాతం
మనము చాలా తవర్గా మర్శచిపల యిే అనుభ్వాలను మనమంతా కల్వగశయుంటాము, కాని కొనిి
అనుభ్వాలు ఎంతగా మనలను ప్రభావితము చదసత ాయి అంటే మన జీవితాంతం అవి మనతో
నిల్వచియుండిపల తాయి. అది, మీర్మ కరస
ీ త ును మొదటిగా స్ట్వకర్శంచిన సమయము కావచుు, మీ వివాహ
దినము కావచుు, లేక మీ ఆప్ుతలను కోలోపయిన సమయము కావచుు. ఏది ఏమన
ై ా, ఇటిర అనుభ్వాలను
మనము ఎదుర్మునిప్ుపడు, అవి మనము విషయములను చూస్టత విధానమును శాశవతంగా
మార్శువేసత ాయి. మర్శయు మన ఆధ్ునిక లోకమునకు లేఖ్నములను అనువర్శతంచుటకు మనము
ప్రయతిించుచుండగా, కరస
ీ త ు అనుచర్మలమైన మన విషయములో కూడా ఇదద వాసత వమయ
ై ునిది. దదవుడు
చదస్టన
ి అనేక కార్యములను గూర్శు బెైబిలు మనకు చెప్ుపచునిప్పటికర, కరీసత ులో కొీతత నిబంధ్న యొకు ర్ాక
మన ఆధ్ునిక జీవితములకు లేఖ్నమును అనువర్శతంచుటతో సహా మనము సమసత మును అర్ాము
చదసుకొను విధానమును ప్ూర్శతగా మార్శువేస్టిన ఒక కరలకమన
ై సనిివేశమయ
ై ునిది.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన
పాఠయకీమములో ఇది తొమిుదవ పాఠము మర్శయు దీనికి “ఆధ్ునిక అనువర్త నము మర్శయు కొీతత నిబంధ్న”
అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, కరస
ీ త ులో కొీతత నిబంధ్న నేటి దినములలో మన లేఖ్న అనువర్త నమును
నిర్ేేశించవలస్టిన విధానములను మనము చూదాేము.
మన మునుప్టి పాఠములో, బెైబిలును మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుచుండగా పాత
నిబంధ్నలోని యుగముల సంబంధ్మైన ప్ుర్ోగమనములను మనము గుర్శతంచవలస్టిన విధానమును
మనము నేర్ముకునాిము. మర్శయు బెైబిలు చర్శతర అంతా ఒక వృతాతంత కీమమును కల్వగశయునిది అని
మనము గమనించాము. దదవుడు తన వభ్
ై వమన
ై మహిమతో ప్ర్లోక స్టింహాసనము నుండి
పాల్వంచుచునాిడని, మర్శయు ఎంతమంది ఆయనను వయతిర్ేకించినను ఆయన దృశయ మహిమను
ప్ర్లోకము నుండి భ్ూమియందంతటా వాయపింప్జేయుట ఆర్ంభ్ము నుండి ఆయన లక్షయమైయునిది అని
బెైబిలు బో ధిసత ుంది. ఆయన సవర్ూప్మందు చదయబడిన జీవులుగా, ఆయన మహిమ యొకు ఉనితమైన
ప్రదర్ినకు స్టిదధపాటుగా భ్ూమిని నింపి దానిని పాల్వంచమని దదవుడు మానవులకు ఆజఞాపించాడు. మర్శయు
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వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

దదవుని యొకు వభ్
ై వము ప్రతి సా లమందు ప్రకాశించుచుండగా, ప్రతి జీవి అంతములేని విధ్ముగా ఆయనను
ఆర్ాధిసత ుంది మర్శయు సుతతిసుతంది.
బెైబిలులోని ఈ వృతాతంత కీమము ఆర్మ ప్రధానమైన అధాయయములు, లేక యుగములు ఒకదాని
మీద ఒకటి నిర్శుంచబడుట దావర్ా అభివృదిధ చెందినది అని కూడా మనము చూశాము: ఆదాము, నోవహు,
అబారహాము, మోషత, దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న యుగములు మర్శయు కరస
ీ త ునందు కొీతత నిబంధ్న. ఈ
యుగముల సంబంధ్మన
ై ప్ుర్ోగమనములు ఒకదాని మీద ఒకటి నిర్శుంచబడు విధానము మునుప్టి
విధానములలో దదవుని ప్రజలు దదవుని స్టతవించుటలోనికి తిర్శగశ వళ్ో కుండానే, మునుప్టి కాలములోని
పాఠములను నేటి దినములకు అనువర్శతంచుట కూడా మర్చిపల కూడదు అని మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది.
ఈ పాఠములో, ఆధ్ునిక అనువర్త నము మర్శయు కొీతత నిబంధ్నను మనము ర్ండు దశలలో
చూదాేము. మొదటిగా, కరీసత ునందు కొీతత నిబంధ్న యొకు నర్వేర్మపను మనము చూదాేము. మర్శయు
ర్ండవదిగా, కొీతత నిబంధ్న నేటి మన లేఖ్న అనువర్త నమును ఏ విధ్ంగా నిర్ేేశించాలో మనము చూదాేము.
కరీసత ునందు కొీతత నిబంధ్న యొకు నర్వేర్మపతో ఆర్ంభిదాేము.

నర్వేర్మప
మనము చాలాసార్మో ఒక సనిివేశము జర్మగుటకు మునుప్ు అది ఏ విధ్ంగా ఉంటుంది అని
ఊహించుకుంటాము — ఒక పల టీని గలచుట లేక జీవితములో ఒక కొీతత అడుగు వేయుట వంటివి. అయితద
చాలాసార్మో, మనము ఊహించిన దాని కంటే అనుభ్వాలు భినిముగా ఉండునటు
ో మనము కనుగొంటాము.
అవును, బెైబిలు కాలములలో దదవుని ప్రజల విషయములో కూడా ఇలానే జర్శగశంది. కరీసత ు ర్ాకకు ముందు,
కరీసత ులో ఆయన నర్వేర్ుబో వుచుండిన విషయములను గూర్శు దదవుడు తన ప్రజలకు అనేక మళ్కువలను
ప్రతయక్షప్ర్శచాడు. అయితద కరీసత ునందు కొీతత నిబంధ్న చివర్శకి నర్వేర్మపలోనికి వచిునప్ుపడు, ఆయన ప్రజలు
ఊహించిన విధ్ముగా అది ర్ాలేదు.
ఇది ఎలా జర్శగన
శ దో తెలుసుకొనుటకు, లేఖ్నములో కొీతత నిబంధ్న నర్వేర్ుబడిన మూడు
కోణములను మనము చూదాేము. మొదటిగా, పాత నిబంధ్నలో ప్రతయక్షమయిేయ దృకపథములను మనము
చూదాేము. ర్ండవదిగా, నిబంధ్నల మధ్య కాలములో అభివృదిధ చెందిన దృకోుణములను మనము
వర్శణంచుదాము. మర్శయు మూడవదిగా, కొీతత నిబంధ్న యొకు నర్వేర్మపను కొీతత నిబంధ్న ఎలా
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తెల్వయజేసత ుందో మనము వివర్శదే ాము. కొీతత నిబంధ్నను గూర్శు పాత నిబంధ్న దృకపథములను చూసూ
త
ఆర్ంభిదాేము.

పాత నిబంధ్న
కొీతత నిబంధ్న కొర్కు పాత నిబంధ్న నిర్రక్షణలు కరీ.ప్ూ. 586లో యిెర్ూషలేము యొకు ప్తనము
జర్శగశన కాలములో ప్ర్శచర్య చదస్టిన యిర్రుయా ప్రవకత దావర్ా దదవుడు మాటాోడిన మాటలలో నుండి
వలువడినవి.
యిర్రుయా 31:31-34లో బబులోను చెర్ దావర్ా యూదాకు విర్ోధ్ముగా వచిున తీవరమన
ై తీర్మపల
తర్మవాత కూడా, భ్విషయతు
త కొర్కు దదవుడు ఒక వైభ్వమానమైన నిర్రక్షణను ప్రకటించాడు. అకుడ
వారయబడిన మాటలను వినండి:
ఇదిగో నేను ఇశాీయిేలువార్శతోను యూదావార్శ తోను కొీతత నిబంధ్న చదయు
దినములు వచుుచునివి; ఇదద యిెహో వా వాకుు. . . వార్శ మనసుిలలో నా
ధ్ర్ువిధి ఉంచెదను, వార్శ హృదయముమీద దాని వారస్టదను; నేను వార్శకి దదవుడనై
యుందును వార్మ నాకు జనులగుదుర్మ; … నేను (యిర్రుయా 31:31-34).
ఈ వాకయభాగము దదవుని ప్రజల కొర్కు ఒక ఆశుర్యకర్మైన నిర్రక్షణలను కల్వగశంచింది. యిర్రుయా
31:31లో మనము చదువునటు
ో , ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు, మర్శయు దక్షిణ ర్ాజయమన
ై యూదాతో ఒక
కొీతత నిబంధ్నను చదసత ాడు. కొీతత నిబంధ్న విఫలము కాదు ఎందుకంటే, 33వ వచనము వివర్శంచుచునటు
ో ,
“వార్శ మనసుిలలో” మర్శయు “వార్శ హృదయము మీద” తన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును స్టిార్ప్ర్చు కార్యమును
దదవుడు నర్వేర్ాుడు. మర్శయు 34వ వచనము సూచించుచునిటు
ో , దదవుడు “వార్శ దో షములను క్షమించి
వార్శ పాప్ములను ఇక ననిడును జఞాప్కము” చదస్టికొనడు కాబటిర ఈ ఆశీర్ావదములు ఎనిడును
అంతర్శంచవు. కొీతత నిబంధ్న యుగము కొర్కు ఈ నిర్రక్షణలను మనము ప్ర్శగణంచినప్ుపడు, దీని కంటే
గొప్ప విషయములను గూర్శు ఊహించుట కషర మవుతుంది.
మన పాఠములో ఈ సమయమందు, ఈ కొీతత నిబంధ్న నిర్రక్షణల యొకు నర్వేర్మపతో పాత నిబంధ్న
వయవహర్శంచిన విధానమును మనము చూడగోర్మచునాిము. ఆర్ంభించుటకు, దదవుడు ఇశాీయిేలును చెర్లో
నుండి వనుకకు తీసుకొనివచిునప్ుపడు ఈ ఆశీర్ావదములను ఇచుుటకు ప్రతిపాదించాడు అని
సపషర మవుతుంది.
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మనము ఇంతకు ముందద చదివినటు
ో , యిర్రుయా 31:31 “దినములు వచుుచునివి” అను
వయకరతకర్ణతో ఆర్ంభ్మవుతుంది, కాని వాసత విక నేప్థయములో ఈ తాతాుల్వక సూచన ఖ్చిుతముగా ఉనిది.
యిర్రుయా 31:31-34 యిర్రుయా గీంథము యొకు పదే విభాగములో భాగమైయునిది, మర్శయు ఇది
యిర్రుయా 30:1-31:40 వర్కు విసత ర్శంచబడిన ప్ునర్మదధ ర్ణ గీంథము అని పిలువబడుతుంది. చెర్ను గూర్శు
మర్శయు చెర్ తర్మవాత కలుగు ఆశీర్ావదములను గూర్శు అనేక వర్ణనలు ఉనాియి కాబటిర ఈ విభాగమునకు
ఈ పతర్మ ఇవవబడినది. ప్ునర్మదధ ర్ణ గీంథము యొకు ఆర్ంభ్ములో యిర్రుయా 30:3లో వారయబడిన
విషయమును వినండి:
ర్ాబో వు దినములలో నేను ఇశాీయిేలువార్మను యూదావార్మనగు నా ప్రజలను
చెర్లోనుండి విడిపంి చి, వార్శ పితర్మలకు నేనిచిున దదశమును వార్మ
సావధీనప్ర్చుకొనునటు
ో వార్శని తిర్శగశ ర్పిపంచెదనని యిెహో వా స్టలవిచుుచునాిడు
(యిర్రుయా 30:3).
“ర్ాబో వు దినములు” అను వయకరతకర్ణము యిర్రుయా 31:31లో కొీతత నిబంధ్నను గూర్శున
ప్రవచనము యొకు ఆర్ంభ్ములో కనిపించు విధ్ముగా ఈ వచనములో ప్రతయక్షమవుతుంది. మర్శయు ఈ
వచనములో, “ర్ాబో వు దినములు” అను మాట విశేషముగా దదవుడు తన ప్రజలను “చెర్లోనుండి విడిపించి
దదశమును వార్మ సావధీనప్ర్చుకొనునటు
ో వార్శని తిర్శగశ ర్పిపంచు” సమయమును సూచిసుతంది.
దీని వలుగులో, యిర్రుయా 31:31 ఆర్ంభ్ములో కొీతత నిబంధ్నను వాగాేన దదశములోనికి ఇశాీయిేలు
యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణతో అనుసంధానప్ర్శచింది అని సపషర మవుతుంది. పాత నిబంధ్న దృకోుణము నుండి,
చర్శతర యొకు ముగశంప్ులో “తదుప్ర్శ దినములలో,” లేక “అంతయ దినములలో” ఇశాీయిేలు యొకు
ప్ునర్మదధ ర్ణ జర్మగుతుంది. ఇశాీయిేలు చెర్ నుండి తిర్శగశవచుుట, యిెర్ూషలేము మర్శయు దాని
దదవాలయము యొకు ప్ునఃనిర్ాుణము, అభిషికత ుడెైన దావీదు కుమార్మని సార్వతిరక ప్ర్శపాలన, మర్శయు
సృషిర యొకు నూతనీకర్ణతో పాటుగా కొీతత నిబంధ్న యొకు సాాప్నకు కూడా ఆర్ంభ్మవుతుంది.
యిర్రుయా 29:10-14లో, కొీతత నిబంధ్న యుగమును ఎప్ుపడు ఆశించవచోు కూడా దదవుడు
యిర్రుయాకు బయలుప్ర్చాడు. ప్రవకత చెపిపన మాటలను వినండి:
యిెహో వా ఈ ఆజా ఇచుుచునాిడు- బబులోను ర్ాజయమునకు డెబబది
సంవతిర్ములు గతించిన తర్మవాతనే మిముునుగూర్శు నేను ప్ల్వకిన శుభ్వార్త
నర్వేర్ుశ యిీ సా లమునకు మిముును తిర్శగశ ర్పిపంచునటు
ో నేను మిముును
దర్శింతును ... మీర్మ నాకు మొఱ్ఱ పటురదుర్ేని మీర్మ నాకు పారర్ా నచదయుచు వతు
త ర్ేని
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నేను మీ మనవి ఆలకింతును ... నేను మిముును చెర్పటిర యిే జనులలోనికి ఏ
సా లములలోనికి మిముును తోల్వవేస్టతి
ి నో ఆ జనులందర్శ నుండియు ఆ
సా లములనిిటిలో నుండియు మిముును సమకూర్శు ర్పిపంచెదను (యిర్రుయా
29:10-14).
ఇశాీయిేలు “ఆయనకు మొర్ీపటిర, ఆయనకు పారర్ాన చదయుచు వచిున యిెడల” డెబెైబ
సంవతిర్ముల తర్మవాత దదవుడు వార్శని వాగాేన దదశములోనికి “తిర్శగశ ర్పిపంచుదును” అను నిర్రక్షణను
దదవుడు ఇకుడ ఇచుుచునాిడు. ఇదద కాలకీమము యిర్రుయా 25:12లో బయలుప్ర్చబడింది.
వాసత వానికి, కరీ. ప్ూ. 538లో ఇశాీయిేలును వాగాేన దదశములోనికి తిర్శగశ ర్పిపంచుటకు పార్శీక
చకీవర్శతయిన
ెై కోర్ేషును దదవుడు నడిపించాడు. కాబటిర, 2 దిన. 36:20-22లో, యిర్రుయా యొకు డెబబది
సంవతిర్ముల చెర్ కాలము ఈ కాలమందు నర్వేర్ుబడుతుంది అని చెబుతూ దినవృతాతంతముల గీంథ
ర్చయిత తన గీంథమును ముగశంచాడు.
చివర్శ దినములలో, కొీతత నిబంధ్న దినములలో ర్ాబో వు అనేక ఇతర్ ఆశీర్ావదముల విషయము
ఏమిటి? విచార్కర్ముగా, వాగాేన దదశమునకు తిర్శగశ వచిునవార్మ కూడా దదవుని స్టతవించుటలో మర్లా
మర్లా విఫలమయ
ై ాయర్మ. ఫల్వతంగా, యిర్రుయా 31లో ప్రవచించబడిన కొీతత నిబంధ్నలోని అదుుతమైన
ఆశీర్ావదములు వాయిదా వేయబడినాయి.
డెబబెై సంవతిర్ములను గూర్శు యిర్రుయా చదస్టన
ి ప్రవచనము యొకు నర్వేర్మపను గూర్శు
దానియిేలు 9:24లో దదవుడు ఒక మాటను ప్ంపినప్ుపడు దానియిేలు ఖ్చిుతముగా దీనినే నేర్ముకునాిడు.
తిర్మగుబాటును మానుపటకును, పాప్మును నివార్ణ చదయుటకును, దో షము
నిమితత ము పారయశిుతత ము చదయుటకును, యుగాంతమువర్కుండునటిర నీతిని
బయలు ప్ర్చుటకును, దర్ినమును ప్రవచనమును ముదింర చుటకును, అతి
ప్ర్శశుదధ సా లమును అభిషతకంి చుటకును, నీ జనమునకును ప్ర్శశుదధ
ప్టర ణమునకును డెబబదివార్ములు విధింప్బడెను (దానియిేలు 9:24).
ఈ వాకయభాగము సూచించుచునిటు
ో , అంతయ దినములలోని గొప్ప ఆశీర్ావదములు, అనగా కొీతత
నిబంధ్న దినములు, “డెబబదివార్ముల” పాటు అనగా, యిర్రుయా యొకు వాసత విక డెబబది సంవతిర్ముల
కంటే ఏడుమాటలు ప డిగశంప్బడునటు
ో దదవుడు ఆజఞాపించాడు. ఆ సమయమందు, కొీతత నిబంధ్న నిర్రక్షణలు
నర్వేర్ుబడతాయి. అప్ర్ాధ్ము అంతమవుతుంది, పాప్ము ముగశంచబడుతుంది, పారయశిుతత ము

-5వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును

తొమిుదవ పాఠము:

అనుగీహించాడు:

ఆధ్ునిక అనువర్త నము & కొీతత నిబంధ్న

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

జర్మగుతుంది, నీతి కలుగుతుంది, దర్ినము మర్శయు ప్రవచనము నిర్ణయించబడుతుంది, మర్శయు అతి
ప్ర్శశుదధ సా లము అభిషతకించబడుతుంది.
యిర్రుయా ప్రవచించిన డెబబది సంవతిర్ముల చెర్ను గూర్శు దానియిేలు
పారర్శాంచుచుండగా, “సమయము అయియపల యింది. ప్రభ్ువా, ఏమి జర్మగుతుంది?”
అని అతడు పారర్శాంచాడు. మర్శయు డెబబెై సంవతిర్ములు కాదు, డెబబది వార్ముల
సంవతిర్ముల పాటు చెర్లో ఉండవలస్టియునిదని జవాబు వచిుంది, దదశము
నిర్ో క్షయము చదస్టన
ి విశాీంతి దినములనిిటి కొర్కు పారయశిుతత ము కలుగుతుంది.
లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించు విషయములో మనకు సూచించబడు ఒక విషయము
ఏమిటంటే, కొనిిసార్మో దదవుడు అక్షర్ాలా తాను వాగాేనము చదస్టన
ి దానిని చదసత ాడు,
కాని దానిలోని కొనిి అంతర్ాువములు ప్రవచనాతుకముగా తర్మవాత నర్వేర్ుబడు
కోణము కూడా ఉనిది. కాబటిర, ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన గీంథములో, పాత నిబంధ్న
కంటే భినిమన
ై విధానములలో ఉప్యోగశంచబడిన పాత నిబంధ్న ర్ూప్కములు
తర్చుగా కనబడతాయి. అవును ప్రకటన గీంథము సపషర ముగా ఐగుప్ుతలో
సంభ్వించిన తెగుళ్ో ను గూర్శు మాటాోడుటలేదు, కాని దదవుడు తీర్మపను
తీసుకొనివచుుచుని విధానమును పల లుుటకు ప్రకటన గీంథములో తెగుళ్ో
ర్ూప్కమును మర్లా మర్లా ఉప్యోగశంచబడుట మనము చూసాతము. కాబటిర,
లేఖ్నములో ర్చయితలు మునుప్టి ర్చయితలతో వయవహర్శంచుచుని
విధానమును గూర్శు మనము చదువునప్ుపడు, మనము ఉదార్ మనసుి
కల్వగశయుండాల్వ. అనగా, డెబబెై సంవతిర్ముల చెర్కు సంబంధించిన ఒక భావన
ఉనిది, కాని దదవదూత దావర్ా చూప్బడకపల తద దానియిేలు ఏనాడు
చూస్టియుండదవాడు కాడు అను ఆలోచనను దదవుడు తన మనసుిలో
కల్వగశయుండినాడు అను భావన కూడా కనిపిసత ుంది.
— డా. కైగ్ ఎస్. కరనర్డ
ప్రజల అవిధదయత వలన కొీతత నిబంధ్న యొకు ప్ూర్ణత వాయిదా వేయబడుటను పాత నిబంధ్నలో
మనము చూసాతము. ఇప్ుపడు నిబంధ్నల మధ్య కాలమును — కొీతత మర్శయు పాత నిబంధ్న మధ్య
కాలములను — చూదాేము మర్శయు యిేసు యొకు భ్ూలోక ప్ర్శచర్యకు ముందు యిర్రుయా ప్రవచనము
-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును

తొమిుదవ పాఠము:

అనుగీహించాడు:

ఆధ్ునిక అనువర్త నము & కొీతత నిబంధ్న

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

యొకు నర్వేర్మపను గూర్శు ఇశాీయిేలులో అనేకమంది అభివృదిధ చదస్టిన కొనిి దృకోుణములను మనము
చూదాేము.

నిబంధ్నల మధ్య కాలము
కొీతత నిబంధ్నను గూర్శు యిర్రుయా యొకు ప్రవచనము ఇంకా ప్ూర్శతగా నర్వేర్ుబడలేదు అని
మొదటి శతాబే ములో ప్రతి ఒకుర్శకి సపషర ముగా కనిపించింది. ఇశాీయిేలు ప్రజలలో ఉని ప్లు మత
సమూహములు విభినిమైన దృకోుణములను కల్వగశయుండిర్శ అని కొీతత నిబంధ్న నివేదక
ి లు మర్శయు
ప్ుర్ావసుతశాసత ర ఆవిషుర్ణలు సూచిసాతయి, కాని అనేక సామానయ విషయములను గూర్శు సార్వతిరక సముతి
కూడా కనిపించదది.
నిబంధ్నల మధ్య కాలము చివర్శ నాటికి, అంతయ దినముల నిర్రక్షణ, లేక కొీతత నిబంధ్న యుగమును
గూర్శు, చర్శతల
ర ో ర్ండు గొప్ప యుగముల దృష్టారా అనేకమంది ర్బాబయిలు మాటో డార్మ.
మొదటిగా, మునుప్టి చర్శతర మర్శయు తమ వర్త మాన ప్ర్శస్టా త
ి ులను వార్మ “ఈ యుగము” అని
పిల్వచార్మ. చెర్లో దదవుని ప్రజల మీద దుషర తవము యొకు సపషర మన
ై విజయము ఈ యుగమును
వైఫలయము, బాధ్ మర్శయు మర్ణముతో నిండియుని యుగముగా గుర్శతంచునటు
ో ర్ాబాబయిలను
ప్ుర్శకొల్వపంది.
ర్ండవదిగా, ర్బాబయిలు చర్శతల
ర ో ర్ండవ గొప్ప యుగమును గూర్శు, భ్విషయత్ మహిమను గూర్శు
“ర్ాబో వు యుగము”గా మాటాోడార్ని ర్బాబయిలు మాటాోడార్మ. ర్ాబో వు యుగమును వార్మ “అంతయ
దినములు,” “దదవుని ర్ాజయము,” మర్శయు కొీతత నిబంధ్న యుగము అని గుర్శతంచార్మ. ర్ాబో వు యుగము
ఆసనిమైనప్ుపడు, చర్శతర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ఉదదేశయములు నర్వేర్ుబడతాయని ర్బాబయిలు
ఆకాంక్షించార్మ. ప్శాుతాతప్ప్డిన, చెర్గొనిపల బడిన ప్రజలను పదే సంఖ్యలో ఆయన తిర్శగశ తీసుకొనివచిు,
దావీదు స్టింహాసనమును ప్ునర్మదధ ర్శంచి, తన ప్ర్శపాలనను భ్ూమియందంతటా వాయపింప్జేస్టి, దదవునికి
మర్శయు దావీదు కుమార్మనికి సమర్శపంచుకొనుటకు నిర్ాకర్శంచిన వార్శ మీదికి తీర్మపను తీసుకొని వచిు,
అబారహాము ఆశీర్ావదములను భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేసత ాడు.
దీనికి తోడు, ఈ యుగము నుండి ర్ాబో వు యుగములోనికి మార్మప దావీదు గొప్ప కుమార్మడెైన
మస్ట్ియ యొకు ర్ాకతో నిర్ణయాతుకముగా జర్మగుతుంది అని అనేకమంది ర్బాబయిలు బో ధించార్మ.
మస్ట్ియ ప్రప్ంచ చర్శతల
ర ో గొప్ప మలుప్ుర్ాయిని తెసత ాడు, మర్శయు ఓటమి నుండి జయములోనికి,
దుషర తవము నుండి నీతిలోనికి, మర్ణము నుండి నితయ జీవములోనికి, చీకటి నుండి దదవుని మహిమతో
నింప్బడిన లోకములోనికి గొప్ప మార్మపను కల్వగశసత ాడు.
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పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్నల మధ్య కాలముల యొకు నేప్థయమును గూర్శున ఈ దృకపథములను
మనసుిలో ఉంచుకొని, కొీతత నిబంధ్న కొర్కు యిర్రుయా కల్వగశయుని నిర్రక్షణ యొకు నర్వేర్మపను కొీతత
నిబంధ్న వివర్శంచు విధానమును చూదాేము.

కొీతత నిబంధ్న
యిేసు తన శిషుయలతో కలస్టి చదస్టిన చివర్శ భోజనములో ఒక గశనిను తీసుకొని, “ఈ గశని నా ర్కత ము
వలనన
ై కొీతత నిబంధ్న” అని స్టలవిచాుడు. అంతదగాక, పౌలు తనను తాను మర్శయు తన సహచర్మలను “కొీతత
నిబంధ్నకు ప్ర్శచార్కులు” అని పిలచుకునాిడు. మర్శయు హెబ్రర ప్తిరక యిర్రుయా 31ను సూచిసూ
త ,
కైసతవులు కొీతత నిబంధ్న యుగములో నివస్టిసత ునాిర్మ అని ఉదాాటిసత ుంది. మన దినములలో జర్మగు
విషయములను యిర్రుయా 31లోని కొీతత నిబంధ్నను గూర్శున వర్ణనతో మనము పల ల్వునప్ుపడు, కొీతత
నిబంధ్న వాగాేనములను మనము ఇంకా ప్ూర్ణతలో చూడవలస్టియునిది అని మనము గీహిసత ాము.
దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు మన మనసుిల మీద మర్శయు హృదయముల మీద ఇంకా ప్ర్శప్ూర్ణముగా
వారయబడలేదు. ప్రభ్ువును తెలుసుకోమని సంఘములోని ప్రజలకు ఇప్పటికి చెప్పవలస్టివసుతంది. మన
పాప్ముల కొర్కు క్షమాప్ణ కోర్మని మనకు ఇప్పటికర ఆజఞాపించబడుతుంది. కాబటిర, యిర్రుయా
ఆకాంక్షలలో ఇంకా చాలా నర్వేర్ుబడకుండానే మనము కొీతత నిబంధ్న యుగములో ఉనాిమని ఎలా
చెప్పగలము? కరస
ీ త ునందు దదవుడు బయలుప్ర్చిన మర్ుములో, కొీతత నిబంధ్న నర్వేర్మపను ఆయన
వివృతము చదయు విధానములోనే దీనికి జవాబు కనిపిసత ుంది.
ప్లువుర్మ పాత నిబంధ్న పాతరలు ఈ విషయములను గూర్శు ప్లు విధ్ములుగా మాటాోడార్మ.
ఉదాహర్ణకు, యిేసు, తాను చెపపి న అనేక ఉప్మానములలో, తన భ్ూలోక ప్ర్శచర్య దావర్ా దదవుని
ర్ాజయము ఆర్ంభ్మై, కాలకీమములో ఎదుగుతుంది అని, మర్శయు ఆయన మహిమలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు
నర్వేర్మపలోనికి చదర్మతుంది అని ప్రకటించాడు.
ఎఫస్ట్. 3:3-5 వంటి చోటో అప సత లుడెైన పౌలు ఈ విషయములను గూర్శు మాటాోడుతూ,
అంతయదినములను గూర్శున మర్ుము మునుప్టి కాలములలోనికి ప్రజలకు మర్మగుచదయబడినది, కాని
కరీసత ునందు ఇప్ుపడు బయలుప్ర్చబడినది అను వాసత వమును అతడు తెల్వయజేశాడు.
ర్ోమా. 11:25 మర్శయు 16:25-26 మర్శయు కొలస్ట్ి. 1:26-27 వంటి చోటో అనేక విధానములలో
పౌలు ఈ మర్ుమును ప్రసత ావించాడు. ఇవి మర్శయు ఇతర్ వాకయభాగములలో, కరీసత ునందు అంతయ
దినములను గూర్శు కస
ై త వ దృకోుణములలోని ప్లు కోణములను అతడు మర్ుములు అని పిల్వచాడు,
ఎందుకంటే అవి మునుప్టి తర్ములవార్శ నుండి మర్మగు చదయబడినవి.
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పౌలు ప్తిరకలలో అనేక చోటో, సువార్త ను గూర్శు లేక సువార్త లోని ప్లు కోణములను
గూర్శు అతడు మర్ుము, లేక గరీకులో ముషిరర్య
శ ాన్ అని మాటాోడతాడు. మర్శయు
మర్ుము అనగా ఒకుసార్శగా తెర్మీదికి వచుు ఏదో ఒక వింతెన
ై , మసకబార్శన
విషయము అని లేక ప్ర్శషుర్శంచజఞలని ఒక చికుు అని అతని అర్ాము కాదు. ఒక
కొీతత నిబంధ్న ప్ండితుడు దానిని వర్శణంచినటు
ో , పౌలు ఆలోచన ప్రకార్ం ఒక మర్ుము
అనగా సపషర మన
ై దృషిరలో దదవుడు మర్మగుచదస్టన
ి విషయము, అనగా పాత
నిబంధ్నలో సపషర మన
ై దృషిరలో దదవుడు మర్మగుచదస్టన
ి ఒక విషయమయ
ై ునిది.
మర్శయు అది ఇప్ుపడు కరీసత ు బయలుప్ర్చబడుట అను సపషర ప్ర్చు ప్రతయక్షత
దావర్ా, ప్రజలు వనుకకు చూస్టి, “అయోయ చూడండి! ఇకుడ ఏమి ఉనిదో చూడండి”
అని చెప్పవచుు. కాబటిర పౌలు ఏదో కొీతత విషయమును తెల్వయజేయుటలేదు, కాని
“మనము చూచుటలో విఫలమన
ై విషయమును, ఇకుడ వారయబడియునిదానిని
చూడండి” అని అతడు అనుచునాిడు ... మర్శయు అనేక విధ్ములుగా, ర్ానుని
మస్ట్ియను గూర్శు మర్శయు యూదులు మర్శయు అనుయల యొకు ఐకయతను
గూర్శున సతయము పాత నిబంధ్నలో, కరర్తనలలో మర్శయు యిెషయాలో సపషర ముగా
ఉనిది, కాని అది కల్వస్టి ప్రతయక్షమగుట ... “ఇకుడ ఏమి ఉనిదో చూడండి; ఈ
ముకులు అనిి ఏ విధ్ంగా అమర్ుబడియునివో చూడండి” అను విధ్ముగా పౌలు
మాటాోడుచుని విధ్ముగా దదవుడు తన ఆతును మర్శయు కొీతత నిబంధ్న
వాగాేనములను అనుగీహంి చుటను గూర్శు ఎదుర్మచూచుచునిది.
— డా. ర్ాబర్డర ఎల్. ప్ో ముర్డ
ఎఫస్ట్. 3లో మర్ుము తనకు బయలుప్ర్చబడుటను గూర్శు
పౌలుమాటాోడుచునిప్ుపడు, అతడు సువార్త ను గూర్శు మాటాోడుచునాిడు.
సువార్త యిే ఆ మర్ుము. దదవుడు దానిని మనకు బయలుప్ర్చుటకు నిర్ణ యించనిదద
అది మనకు మర్మగయ
ై ుంటుంది, కాని సువార్త విషయములో, అది బహిర్ంగ
మర్ుమయ
ై ునిది. దీనిని బహిర్ంగ ర్హసయము అని మనము పిలువవచుు. అయితద
ప్ర్శశుదాధతు యొకు శకిత దావర్ా ఇది సువార్త ప్రకటన దావర్ా మాతరమే వివృతము
కాగలదు. ఇప్ుపడు, ఎఫస్ట్. 3 వంటి చోటో వల పౌలు మర్ుమును గూర్శు
మాటాోడునప్ుపడు, అతడు కొనిిసార్మో సువార్త ప్రకటన దావర్ా వాసత వికతలోనికి
-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును

తొమిుదవ పాఠము:

అనుగీహించాడు:

ఆధ్ునిక అనువర్త నము & కొీతత నిబంధ్న

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

వచిున కరీసత ు శర్రర్ము అను మర్ుమును గూర్శు మాటాోడుతునాిడు. మర్శయు
ఎఫస్ట్. 3లో అతడు ఇలా అనుచునాిడు, యూదుడు మర్శయు అనుయడు ఒకనినొకడు
పతమి
ర ంచుచునాిడు మర్శయు ర్ాజయములో కర్బన సంబంధ్మన
ై ఐకయతలోనికి
తీసుకొని ర్ాబడినాడు అనునది మర్ుమయ
ై ునిది. ఇది అదుుతమన
ై విషయము.
కాబటిర, కరీసత ులోని శోధింప్శకయముకాని ఐశవర్యమును గూర్శు ఈ అనుయలకు
ప్రకటించబడినది. అవును, ఒక అనుయనిగా, అది అనుయల యొదే కు వచిునందుకు
నేను సంతోషించుచునాిను. అయితద అది ఒక మర్ుమయ
ై ునిది... స్టిలువ ర్కత ము
దావర్ా మర్శయు ఆయన ఆతు శకిత దావర్ా యూదుని మర్శయు అనుయని
ఐకయప్ర్చువాడు ఆయనే.
— డా. సాండర్డి ఎల్. విలిన్
అప సత లులకు మర్శయు ప్రవకత లకు దదవుడు బయలుప్ర్చిన మర్ుము కొీతత నిబంధ్న ప్ండితులు
చాలాసార్మో వర్శణంచిన “ఆర్ంభ్మైన యుగాంతశాసత మ
ర ు” లేక “ఇకుడ ఉనిది, కాని ఇంకా లేదు” అను కొీతత
నిబంధ్న యుగమును గూర్శున దృకపథములోనికి నడిపించింది. మనము ఏ ప్దజఞలమును
ఎనుికునప్పటికర, అంతయ దినముల కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ప్రణాళికలో, కొీతత నిబంధ్న యుగము
యొకు నర్వేర్మప మూడు ప్రధానమన
ై దశలలో నర్వేర్ుబడుతుంది అని యిేసు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న
ర్చయితలు బో ధించినటు
ో మనము చూడవచుు.
మొదటిగా, కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు ఆర్ంభ్ము యిేసు యొకు మొదటి ర్ాకడలో మర్శయు
అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల యొకు ప్ర్శచర్యలలో పారర్ంభ్మైయియంది. ఇందుమూలముగానే యిేసు
మర్శయు ఆయన అప సత లుల యొకు దినములను కొీతత నిబంధ్న “అంతయ దినములు” అని పిలుసుతంది.
హెబ్రర. 1:1-2లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
ప్ూర్వకాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధ్ములుగాను ప్రవకత ల దావర్ా
మన పితర్మలతో మాటలాడిన దదవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమార్మని దావర్ా
మనతో మాటలాడెను. ఆయన ఆ కుమార్మని సమసత మునకును వార్సునిగా
నియమించెను. ఆయన దావర్ా ప్రప్ంచములను నిర్శుంచెను (హెబ్ర.ర 1:1-2) .
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ఇకుడ, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత యిేసు యొకు భ్ూలోక ప్ర్శచర్య మర్శయు తన శోీతల కాలమును “ఈ
దినముల అంతమందు” అని పిలచుచునాిడు. ఈ వాకయభాగము సూచించుచునిటు
ో , యిేసు ర్ాజయమును
ఆర్ంభించుట దావర్ా, పాత నిబంధ్నలో వాగాేనము చదయబడిన అంతయదినములు లోకములోనికి వచాుయి.
ఈ కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు ఆర్ంభ్ దశలో యిేసు తన నర్ావతార్ము, మర్ణము,
ప్ునర్మతాానము, ప్ర్లోక ఆర్ోహణము, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు యొకు కుముర్శంప్ులో చదస్టిన కార్యములనీి
భాగమైయునాియి అని కొీతత నిబంధ్న ఉదాాటిసత ుంది. విశేషమైన కాలములో సంఘమునకు ప్ునాది
వేయుటకు అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లు చదస్టన
ి ప్ర్శచర్యలు కూడా భాగమయ
ై ునాియి. ఎఫస్ట్. 2:1920లో, పౌలు దీనిని గూర్శు ఇలా మాటాోడుతునాిడు:
కరీసత ుయిేస్టత ముఖ్యమన
ై మూలర్ాయియిెై యుండగా అప సత లులును ప్రవకత లును వేస్టన
ి
ప్ునాదిమీద మీర్మ కటర బడియునాిర్మ (ఎఫస్ట్. 2:19-20).
ర్ండవదిగా, కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు కొనసాగశంప్ు సంఘ చర్శతర కాలమంతా
వాయపించబడుతుంది. ఈ కాలములో, సువార్త ప్రకటన దావర్ా మర్శయు మార్మపకల్వగశంచు శకిత దావర్ా కరస
ీ తు
సంఘమును దదశములనిిటిలో వాయపింప్జేసత ాడు.
2 తిమోతి 3:1-5 వంటి చోటో సంఘ చర్శతర కాలమంతటిని కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు
అంతయదినములు అని పిలచార్మ. అకుడ వారయబడిన మాటలను వినండి:
అంతయదినములలో అపాయకర్మన
ై కాలములు వచుునని తెల్వస్టికొనుము.
ఏలాగనగా మనుషుయలు సావర్ా పియ
ర ులు ధ్నాపతక్షులు బింకములాడువార్మ
అహంకార్మలు దూషకులు తల్వో దండురలకు అవిధదయులు కృతజా త లేనివార్మ
అప్వితురలు అనుర్ాగర్హితులు అతిదదవషులు అప్వాదకులు అజితదందియ
ర ులు
కూ
ీ ర్మలు సజజ నదదవషులు దోర హులు మూర్ములు గర్ావంధ్ులు దదవునికంటె సుఖ్ాను
భ్వము నకుువగా పతమి
ర ంచువార్మ, పక
ై ి భ్కితగలవార్శవల ఉండియు దాని శకితని
ఆశీయించనివార్మనై యుందుర్మ (2 తిమోతి 3:1-5).
“అంతయదినములలో” జర్మగు పాప్ములను గూర్శు ఇకుడ ఇవవబడిన ప్టిరకలోని పాప్ములు పౌలు
దినములలోజర్శగన
శ వి, మర్శయు చర్శతర అంతటా నేటి వర్కు కూడా జర్మగుతూ వసుతనాియి.
ఎఫస్ట్. 3:9-10లో పౌలు ఈ కాలము యొకు లక్షణమును కరస
ీ త ునందు బయలుప్ర్చబడిన మర్ుము
అని పిల్వచాడు:
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దదవుడు ... సంఘముదావర్ా తనయొకు నానావిధ్మన
ై జఞానము ఇప్ుపడు
తెల్వయబడ వల నని ఉదదే శించి, ... ప్ూర్వకాలమునుండి మర్మగయ
ై ుని ఆ
మర్ుమునుగూర్శున యిేర్ాపటు ఎటిరదో అందర్శకని
ి తదటప్ర్చుటకును ...
అనుగీహంి చెను (ఎఫస్ట్. 3:9-10).
ఈ వలుగులో, సంఘ చర్శతర కాలమంతటిని మనము కొీతత నిబంధ్న యుగము అని సర్శగానే
పిలువవచుు.
మూడవదిగా, కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు అంతయ దినములు కరస
ీ త ు తిర్శగశవచిు చర్శతర అంతటి
కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ఉనితమన
ై ఉదదేశయములను సంప్ూర్ణతలోనికి తెచిునప్ుపడు నర్వేర్మపలోనికి
వసాతయి. ఇందుమూలముగానే, కరీసత ు ర్ాకడలో ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపను కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు
“అంతయ దినములు” అని పిలచార్మ. యోహాను 6:39లో యిేసు శిషుయలతో ఇలా స్టలవిచాుడు:
ఆయన నాకు అనుగీహంి చిన దానియంతటిలో నేనమి
ే యు ప గొటురకొనక,
అంతయదినమున దాని లేప్ుటయిే ననుి ప్ంపినవాని చితత మయ
ై ునిది (యోహాను
6:39).
ఇకుడ యిేసు తండిత
ర ో తనకుని అనుబంధ్మును గూర్శు శిషుయలకు బో ధించాడు. ఆయన
ఉప్యోగశంచిన “అంతయ దినము” అను మాట ఆయన మహిమలో తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు, మృతులు లేప్బడి
లోకమునకు దదవుడు తీర్మప తీర్ము అంతయ దినమును సూచిసుతంది.
ఎఫస్ట్. 1:9-10లో, పౌలు ఈ సమయమును కరస
ీ త ునందు దదవుడు బయలుప్ర్చిన మర్ుము అని
వర్శణంచాడు. ఈ వచనములలో, పౌలు నర్వేర్మపను ఈ విధ్ంగా వర్శణంచాడు:
కాలము సంప్ూర్ణ మన
ై ప్ుపడు జర్మగవలస్టిన యిేర్ాపటునుబటిర, ఆయన తన
దయాసంకలపము చొప్ుపన తన చితత మును గూర్శున మర్ుమును మనకు
తెల్వయజేస్ట,ి ... ప్ర్లోకములో ఉనివే గాని, భ్ూమిమీద ఉనివే గాని, సమసత మును
కరీసత ునందు ఏకముగా సమకూర్ువల నని తనలోతాను నిర్ణయించుకొనను (ఎఫస్ట్.
1:9-10).
కొీతత నిబంధ్న సూచించుచునిటు
ో , యిేసు తన మొదటి ర్ాకడలో కొీతత నిబంధ్నను ఆర్ంభించాడు,
నేడు సార్వతిరక సంఘము దావర్ా కొీతత నిబంధ్నను బయలుప్ర్చుటను ఆయన కొనసాగశంచుచునాిడు,
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మర్శయు కరీసత ు అందర్శకర ర్ాజుగా మహిమలో తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు
సంప్ూర్ణమన
ై తీర్మపలు మర్శయు ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయి.
కరీసత ునందు కొీతత నిబంధ్న యొకు నర్వేర్మపను విశదీకర్శంచాము కాబటిర, మన పాఠములోని ర్ండవ
ప్రధానమైన అంశమును చూచుటకు ఇప్ుపడు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: కొీతత నిబంధ్న యుగము
యొకు వివృతమగు సవభావము మీద ఆధార్ప్డియుని లేఖ్నము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నము.

అనువర్త నము
మనము తర్మవాత పాఠములలో చూడబో వుచునిటు
ో , కొీతత నిబంధ్న యుగములో నివస్టించుచుని
ప్రజలకు లేఖ్నమును అనువర్శతంచవలస్టిన విషయములో అనేక విషయములు తెల్వయజేయవలస్టియునిది.
వీటిలో ల కులేననిి సాంసుృతిక మర్శయు వయకితగత ప్ర్శగణలు కూడా భాగమైయునాియి. అయితద ఈ
సమయమందు, కొీతత నిబంధ్న యొకు మూడు దశలను గూర్శున కొీతత నిబంధ్న బో ధ్న నేడు మన
జీవితములకు బెైబిలును అనువర్శతంచుటలో మనకు మార్గ నిర్ేేశనం ఎలా చదయగలదో మనము చూదాేము. ఈ
అనువర్త న అంశములు సామనయమన
ై విగా ఉనాియి, కాని నేడు మన జీవితములలో లేఖ్నములను ఎలా
ఉప్యోగశంచాల్వ అను విషయమును గూర్శు అవి మనకు గొప్ప దృకోుణములను అనుగీహస
ి త ాయి.
మీర్మ కూర్ొునియుని సాానము ప్రదర్ినను గూర్శు మీర్మ కల్వగశయుని దృకోుణమును ప్రభావితము
చదసత ుంది అని ఒక ధియిట
ే ర్డ లో ఒక నాటికను చూస్టిన ప్రతి వార్శకి తెల్వస్టత ఉంటుంది. ఒకే పాతర మర్శయు
కిీయలు ప్లు కోణముల నుండి ప్లు విధ్ములుగా కనిపించవచుు. మర్శయు ప్లు కుర్రులలో నుండి
ఒకసార్శ కంటే ఎకుువగా ప్రదర్ినను చూచుట ప్రదర్ిననంతటినీ గీహించుటకు ఉతత మమన
ై
మార్గ మయ
ై ునిది. అనేక విధాలుగా, యిేసు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కస
ై త వ సంఘమునకు కొీతత
నిబంధ్న యుగములో లేఖ్నములను అనువర్శతంచుటను గూర్శు ఇదద విధ్ముగా బో ధించార్మ. విభినిమన
ై
సా లములలో నుండి లేఖ్నమును ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా, బెైబిలును మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుట
కొర్కు మనము మర్శంత స్టిదధప్డగలము.
ఒక నముకమన
ై కరస
ీ త ు అనుచర్మడు లేఖ్నములను మూడు పదే ప్లకలుగా విభ్జించబడిన
వనుకతెర్ ఉని స్టతరజి నుండి అధ్యయనము చదయుచుని చితరమును ఊహించుకోండి. శోీతలలో ఒక వప్
ై ు
నుండి, కస
ై త వుడు బెైబిలును కరస
ీ త ు కొీతత నిబంధ్నను ఆర్ంభించుట అను తెర్ ముందు నిలువబడి
చదువుచునిటు
ో మనము చూసాతము. శోీతలు కూర్ముని సా లములోని మధ్య భాగములో నుండి, కస
ై త వుడు
-13వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును
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బెైబిలును కరీసత ు కొీతత నిబంధ్నను కొనసాగశంచుట అను తెర్ ముందు నిలువబడి చదువుచునిటు
ో మనము
చూసాతము. శోీతలో మర్ొక వప్
ై ు నుండి, కైసతవుడు బెైబిలును కరీసత ు కొీతత నిబంధ్నను నర్వేర్ముట అను తెర్
ముందు నిలువబడి చదువుచునిటు
ో మనము చూసాతము. ఏదో ఒక విధ్ముగా, ఈ మూడు
దృకోుణములను మనసుిలో ఉంచుకొని బెైబిలును అధ్యయనం చదయుట దావర్ా కరీసత ు అనుచర్మలు
లేఖ్నములను ఆధ్ునిక లోకమునకు అనువర్శతంచాల్వ.
మర్ొక మాటలో, బెైబిలును అధ్యయనం చదయుచునిప్ుపడు, విశావసులు ప్రతి లేఖ్న భాగమును
కొీతత నిబంధ్న యొకు ఆర్ంభ్ములో కరస
ీ త ు నర్వేర్ుశ న విషయములనిిటికి అనుబంధ్ప్ర్చాల్వ మర్శయు కరస
ీ తు
తన భ్ూలోక ప్ర్శచర్యలో మన కొర్కు సాధించిన ప్రతిదానిని ప్ర్శగణంచాల్వ. అయితద మనము లేఖ్నము
యొకు బో ధ్నలను కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు కొనసాగశంప్ు వలుగులో కూడా ప్ర్శగణంచి, నేడు మన
జీవితములలో లేఖ్నము యొకు పారముఖ్యత కొర్కు కూడా వదకాల్వ. అంతదగాక, మన యుగము యొకు
నర్వేర్మపలో కరీసత ు సాధించబో వువాటి దృష్టారా లేఖ్నములను చూచి, మహిమలో కరస
ీ త ు యొకు అదుుతమైన
ర్ాకడ కొర్కు స్టిదధప్డుట కూడా చాలా పారముఖ్యమైయునిది.
కొీతత నిబంధ్న అనువర్త నములను గూర్శు ఈ మూడు దృకోుణములను మనము అనేక విధాలుగా
విశదీకర్శంచవచుు, కాని మనము ర్ండు పారముఖ్యమన
ై బిందువులను మాతరమే ప్ర్శగణదాేము. మొదటిగా,
కొీతత నిబంధ్న యుగములో అనువర్త నమునకు కొనిి సాధార్ణ మార్గ దర్ికములను మనము కోీడీకర్శదే ాము.
ర్ండవదిగా, ఈ ప్రణాళికలను ఉదాహర్శంచు ఒక అనువర్త నము యొకు ఉదాహర్ణను మనము ఇదాేము.
కొనిి సాధార్ణ మార్గ దర్ికములతో ఆర్ంభిదాేము.

మార్గ దర్ికములు
మునుప్టి పాఠములలో అనువర్త న ప్రకయ
ిీ ను మనము ఈ విధ్ంగా నిర్వచించాము:
సమకాలీన శోీతల యొకు భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగముల మీద
ప్రభావము చూప్ు విధ్ముగా బెబి
ై లు ప్తరము యొకు వాసత విక అర్ామును తగశన
విధ్ముగా వార్శకి అనుసంధానము చదయుట.
ఈ నిర్వచనము సూచించుచునిటు
ో , లేఖ్నము యొకు ప్రతి అనువర్త నములో వాసత విక అర్ామును
సమకాలీన శోీతలకు తగశన ర్రతిలో అనుసంధానము చదయుట భాగమైయునిది.
మొదటిగా, బెైబిలు ర్చయితలు తమ వాసత విక శోీతల యొకు భావనలను, ప్రవర్త నలను మర్శయు
భావోదదవగములను ప్రభావితము చదయుటకు ప్రయతిించిన మార్గ ములను కనుగొనుట దావర్ా మనము ఒక
-14వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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బెైబిలు భాగము యొకు వాసత విక అర్ామును నిర్ాార్శంచాల్వ. తర్మవాత, ఒక బెైబిలు భాగము నేటి ప్రజల యొకు
భావనలను, ప్రవర్త నలను మర్శయు భావోదదవగములను ప్రభావితము చదయవలస్టిన విధానమును నిర్ాార్శంచుట
దావర్ా ఈ వాసత విక అర్ామును మనము సమకాలీన శోీతలకు అనువర్శతంచవచుు. ఇతర్ పాఠములలో
మనము చూస్టినటు
ో , మనము లేఖ్నములను అనువర్శతంచునప్ుపడు యుగముల సంబంధ్మైన
ప్ుర్ోగమనములను మనసుిలో ఉంచుకొనుట చాలా పారముఖ్యమైయునిది, ఎందుకంటే వాసత వముగా
లేఖ్నములోని ప్రతి వాకయభాగము మన కంటే విభినిమన
ై బెైబిలు విశావస దశలో జీవించుచుని ప్రజల
కొర్కు వారయబడినది. కాబటిర, మన పాఠములో ఈ సమయమందు, యుగముల సంబంధ్మైన
ప్ుర్ోగమనములు లేఖ్నము యొకు వాసత విక శోీతలను కొీతత నిబంధ్న యుగములో నివస్టించుచుని
సమకాలీన శోీతలతో అనుబంధ్ప్ర్చిన విధానముల మీద దృషిరపడదాము.
మన మనసుిలో ఉని విషయము ఏమిటో చూచుటకు, మనము ర్ండు దశలలో కుోప్త ంగా
చూదాేము. మొదటిగా, పాత నిబంధ్న వాకయభాగముల యొకు కొీతత నిబంధ్న అనువర్త నములను గూర్శు
కొనిి సామానయ వాయఖ్యలను చదదే ాము. తర్మవాత ర్ండవదిగా, కొీతత నిబంధ్న వాకయభాగములను కూడా
ప్ర్శగణదాేము. పాత నిబంధ్నతో మొదలుపడదాము, ర్ండి.

పాత నిబంధ్న
మునుప్టి పాఠములో మనము చూస్టినటు
ో , బెైబిలు చర్శతల
ర ోని ఆర్మ ప్రధానమైన నిబంధ్నలను
గూర్శు పాత నిబంధ్న మాటాోడుతుంది, కాని పాత నిబంధ్న గీంథముల యొకు ర్చన ఈ నిబంధ్న
యుగములలో ర్ండింటిలో మాతరమే జర్శగశంది: మోషత మర్శయు దావీదు యొకు నిబంధ్నా యుగములు. ప్రతి
పాత నిబంధ్న వాకయభాగము మోషత నిబంధ్నా యుగములో లేక దావీదు నిబంధ్నా యుగములో నివస్టించిన
దదవుని ప్రజల యొకు అవసర్తల కొర్కు ర్ూప ందించబడినది. ఒక విధ్ంగా, పాత నిబంధ్న వాకయభాగములు
వాసత వానికి దదవుని ప్రజలకు ఈ ర్ండు నిబంధ్నా యుగములలోని వేదాంతశాసత ర ప్ుర్ోగమనములకు
అనుగుణంగా ఉని భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగములను తెల్వయజేసత ాయి.
ఈ కార్ణము చదత, పాత నిబంధ్న వాకయభాగములలో నుండి కొీతత నిబంధ్న యుగమునకు అర్ా ము
యొకు వంతెనలను నిర్శుంచుట అవసర్మైయునిది. కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా, ఈ ప్రకయ
ిీ లో మన ముందు
ఉని ఒకే ఒకు తపిపదములేని మార్గ దర్ికము కొీతత నిబంధ్న అయుయనిది. కాబటిర, కొీతత నిబంధ్న
ర్చయితలు పాత నిబంధ్నను కొీతత నిబంధ్న యొకు మూడు దశలనిిటిలో అనువర్శతంచిన విధానములను
చూచుట చాలా పారముఖ్యమయ
ై ునిది. ఉదాహర్ణకు, కరీసత ు తన మొదటి ర్ాకడలో పాత నిబంధ్న
బో ధ్నలను నర్వేర్శున అనేక ఉదాహర్ణలను కొీతత నిబంధ్న మనకు ఇసుతంది. కొనసాగశంప్ు కాలములో కరీసత ు
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పాత నిబంధ్న బో ధ్నలను నర్వేర్ముచుని విధానముల వప్
ై ుకు కూడా అది దృషిరని ఆకర్శషసత ుంది . దీనికి
తోడు, కొీతత నిబంధ్న యొకు నర్వేర్మపలో కరీసత ు పాత నిబంధ్న బో ధ్నలను నర్వేర్ము విధానములను కొీతత
నిబంధ్న ఎతిత చూపింది.
బెబి
ై లు అంశములలో పారముఖ్యమన
ై వాటిలో ఒకటి దదవుని ర్ాజయమయ
ై ునిది,
అయినను ఈ మాట కేవలం కొీతత నిబంధ్నలో మాతరమే కనిపిసత ుంది. అవును, దానిని
మనము పాత నిబంధ్న అంతటిలో, ముఖ్యముగా కరర్తనలలో “యిెహో వా
ఏలుచునాిడు” అను మాటలో చూసాతము. కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు పాత నిబంధ్న
అంశములను కరీసత ు ర్ాకడ వలుగులో చూసాతర్మ, కాబటిర సువార్త ప్రకటించు వార్మ
యిేసు బో ధ్నలను కోీడీకర్శంచుచుండగా, వార్మ దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు మర్శయు
సవయంగా యిేసును గూర్శు, ప్ర్లోక ర్ాజయము సమీపించి యునిది, దదవుని
ర్ాజయము సమీపించి యునిది అని ఆయన మాటాోడినటు
ో వారయబడియుని
విధ్మును అనుసర్శసత ూ మాటాోడతార్మ. కాబటిర, తన ప్రజల మీద మర్శయు దదశముల
మీద యిెహో వా యొకు ప్ర్శపాలనను గూర్శు మాటాోడు ఒక విషయము ఇప్ుపడు
ఇశాీయిేలులోనికి ప్రవశి
ే ంచిన దావీదు కుమార్మడును, మస్ట్ియయిెన
ై కరీసత ు దృష్టారా
చితీరకర్శంచబడింది... దీనిని మనము ఆయన ఆర్ోహణమ,ై ప్ునర్మతాానము
ప్రకటించబడి, తిర్శగల
శ ేచిన మర్శయు ఆర్ోహణమన
ై కరీసత ు వప్
ై ుకు ప్రజలు
ఆకర్శషంచబడుచుండగా అప సత లుల కార్యములు 1లో కరీసత ు ఆర్ోహణమగుట మర్శయు
స్టింహాసనము మీద నుండి పాల్వంచుట దృష్టారా చూసాతము, కాని దీనికి భ్విషయతు
త లో
ప్రభ్ువు దినమందు కరీసత ు తిర్శగవ
శ సాతడు అను భావన కూడా ఉనిది. అప సత లుల
కార్యములు 1వ అధాయయము మనకు బో ధించుచునిటు
ో , ఆయన తిర్శగవ
శ ళిో న
విధ్ముగానే మర్లా తిర్శగవ
శ సాతడు, మర్శయు సాతాను విడిచిపటర బడినప్ుపడు దదవుని
ప్రజలు అంతిమ మోసమును మర్శయు తిర్మగుబాటును అనుభ్వించుచుండగా చివర్శ
విమోచన కలుగుతుంది, అంతదగాక కరీసత ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు తుదుకు సాతాను
తంతరములనిిటి మీద విజయము సాధిసత ాడు.
— డా. గీగ్ పర్రీ
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సువార్త యిేసును పాత నిబంధ్నలోని అంశముల వలుగులో చూచుటకు అతయంత
అదుుతమన
ై విషయములలో ఒకటెయ
ై ునిది. దీనిని మనము అనేక చోటో
చూసాతము. యిేసు మోషత సాానములో చూప్బడిన సా లములో దీనిని మనము
ప్రధానముగా చూసాతము. ఒక విధ్ముగా ఆయన కొీతత ర్ండవ మర్శయు గొప్ప
నిర్గ మనలో నడిపంి చుటకు వచిున ర్ండవ మోషత అయుయనాిడు. యిేసును గూర్శు
ర్ండవ మోషతగా ఆలోచన చదయునప్ుపడు అనేక ఉదాహర్ణలు మనకు జఞాప్కము
వసాతయి. అవును, బాపిత సుము తర్మవాత ఆయన అర్ణయములోనికి వళ్ల
ో ట అనునది
ఒక ఆలోచన అయుయనిది. కాబటిర, ఆయన యొర్ాేను నది యొదే బాపిత సుము
ప ందినప్ుపడు, ఒక విధ్ముగా, ఈ నీటి నుండి నడచుట ఇశాీయిేలీయులు
యిెర్ీసముదరమును దాటివళిో , వంటనే అర్ణయములోనికి వళ్ల
ో టను పల ల్వయునిది.
అర్ణయములో ఆయన ఇశాీయిేలీయుల వల శోధ్నలను అనుభ్వించాడు, కాని
ఇశాీయిేలు అవిధదయుడెన
ై కుమార్మనిగా ఉండగా, ఆయన విధదయత చూపిన
కుమార్మడెై యునాిడు. అర్ణయ అనుభ్వములో, నూతన నిర్గ మనలో యిేసు
విజయుడెన
ై నాయకుడెయ
ై ాయడు మర్శయు ఆయన వచిు మతత యి 5లోని కొండ మీద
ప్రసంగములో ఒక కొీతత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఇచాుడు మర్శయు ఆయన ఒక కొీతత
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునిచిునవానిగా కనుప్ర్చబడా్డు... కాబటిర సువార్త లు మర్శయు పాత
నిబంధ్న మధ్య ఈ సామర్సయమును మర్శయు ఐకయతను మీర్మ మర్లా మర్లా
చూసాతర్మ మర్శయు అనేక సంవతిర్ముల కిీతం ఆర్ంభ్మన
ై కథను యిేసు ప్ూర్శత
చదశాడు.
— డా. మఖ్
ై ేల్ జే. కృగర్డ
పాత నిబంధ్న వాకయభాగములను అనువర్శతంచుటను గూర్శున ఈ సామానయ ధో ర్ణని మనసుిలో
ఉంచుకొని, కొీతత నిబంధ్న వాకయభాగములను కొీతత నిబంధ్న యుగమునకు అనువర్శతంచుటను మనము
చూదాేము.

కొీతత నిబంధ్న
మొదటిసార్శ చూస్టినప్ుపడు, కొీతత నిబంధ్న కొీతత నిబంధ్న యుగములో వారయబడినది కాబటిర
కైసతవులు కొీతత నిబంధ్నను అనువర్శతంచుకొనునప్ుపడు యుగముల సంబంధ్మన
ై ప్ుర్ోగమనములను
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ప్ర్శగణంచవలస్టిన అవసర్ము లేదు అనిటు
ో అనిపిసత ుంది. అయితద కొీతత నిబంధ్న యొకు ఆర్ంభ్ దశలో
కొీతత నిబంధ్న అంతా వారయబడినది అని మనము మనసుిలో ఉంచుకొనుట చాలా అవసర్మైయునిది.
నేడు, మనము ఆ దశలో జీవించుటలేదు. బదులుగా, మనము కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు
కొనసాగశంప్ులో జీవించుచునాిము. కాబటిర, కొీతత నిబంధ్నను మన జీవితములకు
అనువర్శతంచుకొనునప్ుపడు ఈ యుగముల సంబంధ్మన
ై వయతాయసమును మనము మనసుిలో
ఉంచుకోవాల్వ.
కొీతత నిబంధ్న గీంథములు సంఘమును సాాపించిన నాయకుల చదతులలో నుండి వచాుయి మర్శయు
కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు ఆర్ంభ్ కాలములో నివస్టించిన ప్రజల కొర్కు ముందుగా ఇవవబడినవి. కొీతత
నిబంధ్న యుగము యొకు కొనసాగశంప్ులో మనము జీవించుచుండగా ఈ ర్చయితలు వారస్టిన
విషయములు మన కొర్కు అనేక అంతర్ాువములను కల్వగశయునివి. కాబటిర, ఈ ర్చనలు వారయబడిన
కొనిి వేల సంవతిర్ముల తర్మవాత మనము జీవించుచునిప్పటికర, మన మీద అవి నిసిందదహమన
ై
అధికార్మును కల్వగశయునివి.
నేటి మన జీవితములకు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న వారయబడిన కాలములకు మధ్య ఉని కొనిి
వయతాయసములను ప్ర్శగణంచండి. ఉదాహర్ణకు, నేటికి భినిముగా, మార్గ దర్ికము కొర్కు సహాయమును ఆ
దినములలో నివస్టించుచుని వయకితగత అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లతో సూటిగా అడిగయ
శ ుండవచుు.
ఫిలేమోను ప్తిరకలో దీనిని మనము చూడవచుు. అంతదగాక, సంఘమునకు ప్ునాది వేస్టన
ి నాయకుల మధ్య
జర్శగశన సంభాషణల దావర్ా అనేక ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచిన సమసయలు ప్ర్శషుర్శంచబడినవి, ఉదాహర్ణకు అప సత లుల
కార్యములు 15వ అధాయయములో యిెర్ూషలేము సభ్ వంటివి. అయితద మన దినమున, ఈ సంఘమును
సాాపించిన అధికార్మలు మన మధ్య నివస్టించుటలేదు. కాబటిర, మనకు మార్గ దర్ికముగా ఉండుటకు కొీతత
నిబంధ్నలో వార్శ బో ధ్నల యొకు సంగీహముల మీద మనము ఆధార్ప్డాల్వ.
దీనికి తోడు, కొీతత నిబంధ్నలో అదుుతమైన మర్శయు ఆశుర్యకర్మైన సనిివేశములను గూర్శున
ఉదాహర్ణలు ఉనాియి. యిేసు, ఆయన అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లు పారముఖ్యముగా వార్శ
అధికార్మును సాాపించుకొనుటకు వర్ములను ప ందుకునాిర్మ. అప్ుపడు ఇది వాసత వమయ
ై ుండినప్పటికర,
నేడు అధికార్ము కేవలం కొీతత నిబంధ్న దావర్ా మాతరమే సాాపించబడుతుంది. ఈ వయతాయసమును మనము
మర్చిపల యినటో యితద, మన దినము కొర్కు మనము అబదధ ఆకాంక్షలను కల్వగశయుంటాము. ఖ్చిుతముగా
ఉండుటకు, కొీతత నిబంధ్న యొకు కొనసాగశంప్ులో దదవుడు సంఘములో ఆశుర్యములను చదయుట
కొనసాగశసత ాడు, అయితద ఈ యుగములో అటిర సనిివేశములు కరస
ీ త ు మర్శయు ఆయన అప సత లులు భ్ూమి
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మీద జీవించిన కాలములో జర్శగశనంత తర్చుగా జర్గవు అని కనుగొనినప్ుపడు మనము
నిర్మతాిహప్డకూడదు.
అంతదగాక, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కొీతత నిబంధ్న యొకు ఆర్ంభ్ములో విశేషముగా
పారముఖ్యమైయుండిన స్టద
ై ధ ాంతిక మర్శయు అభాయస్టిక విషయములకు తమను తాము అంకితము
చదసుకునాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, దదవుని ర్ాజయమును దాని యొకు యూదా మూలముల నుండి అనయజనుల
లోకమునకు వాయపింప్జేయుట కంటే ఎకుువ దృషిరని కొీతత నిబంధ్నలో ఏ ఇతర్ విషయము ఆకర్శషంచలేదు.
కొీతత నిబంధ్నలో ప్ర్శషుర్శంచబడిన అనేక వివాదములు, కరస
ీ త ు అనుచర్మలు పాత నిబంధ్న ఆచార్ములను
మర్శయు ఇతర్ యూదుల ప్ర్ంప్ర్లను ఆచర్శంచాలా లేక ఆచర్శంచకూడదా అను విషయముతో
వయవహర్శంచాయి. ఈ బో ధ్నలు నేటి సంఘము కొర్కు అంతర్ాువములను కల్వగశయుని మాట
వాసత వమైనప్పటికర, కైసతవ సంఘము ఈ ఆర్ంభ్ వివాదములలో చాలా వాటిని విడచి ముందుకు వళిో ంది.
సువార్త ప్రప్ంచ వాయప్త ముగా వాయపించుచుండగా, మనము ఇతర్ ర్కమన
ై సమసయలను ఎదుర్ముంటాము.
నేను అప సత లుల కాలమునకు తిర్శగవ
శ ళిో , అప సత లుల యొకు ప్రసంగ ప్ర్శచర్యను
మర్శయు వార్మ చదస్టన
ి ఆశుర్యకార్యములను మర్శయు సంఘ జీవితములో వార్మ
ప్ర్శచయము చదస్టన
ి ప్రతి విషయమును వీక్షించాలని నాకు కొనిిసార్మో ఆశ
కలుగుతుంది. మర్శయు అవును, ఆదిమ సంఘము యొకు అనుభ్వాలలో చాలా
వర్కు నేడు మనము లోకములో కల్వగశయుని అనుభ్వాలను పల ల్వయునివి.
అనగా, లోకములో అనేక చోటో సంఘము హింస్టించబడుతుంది, మర్శయు మొదటి
విశావసులు ప్టురకొనియుండిన సువార్త ను వార్మ కూడా ప్టురకొనియునాిర్మ. అయితద
అప సత లుల యొకు ప్ర్శచర్య సంఘ చర్శతల
ర ోని విశేషమన
ై కాలములలో విశేషమన
ై
ర్రతిలో ఉనిదను భావన కూడా ఉనిది, మర్శయు ఆ అప సత లులు ఇచిున
లేఖ్నములను చదువుట దావర్ా మనము వార్మ వేస్టన
ి ప్ునాదుల మీద నిర్శుసాతము.
అయితద అప సత లుని యొకు సాానము సంఘ జీవితములో ఒక కొనసాగు
సాానమయ
ై ునిది. అది వార్శకి ఇవవబడిన విశేషమన
ై ప్ునాదివయ
ే ు ప్ర్శచర్య
అయుయనిది మర్శయు ఇప్ుపడు మనము నేడు సంఘములో ఆ ప్ునాది మీద
నిర్శుంచుచునాిము.
— డా. ఫిల్వప్ ర్ైకన్
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ఈ కార్ణము చదత, కొీతత నిబంధ్నను మనము ఆధ్ునిక లోకమునకు అనువర్శతంచునప్ుపడు, వాసత విక
అర్ాము కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు ఆర్ంభ్ దశ మీద స్టిార్ముగా నాటబడియునిది అని గీహించుట
చాలా కరలకమైయునిది. ఈ వాసత విక అర్ామును మనసుిలో ఉంచుకొని, కొీతత నిబంధ్న యుగములో జర్శగశన
తదుప్ర్శ ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొనుట దావర్ా దీనిని మన కాలమునకు
అనువర్శతంచుకోవచుు.
పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలలో కొీతత నిబంధ్న అనువర్త నమునకు సాధార్ణ మార్గ దర్ికములను
చూశాము. కాబటిర, ఈ నియమములను ఉదహర్శంచు లేఖ్నములోని ఒక ఉదాహర్ణను ఇప్ుపడు మనము
చూదాేము. యుదధ ము మీద బెబి
ై లు పటిరన ఉదాాటనను ఒక ఉదాహర్ణగా మనము చూదాేము.

ఉదాహర్ణ
బెైబిలు దుషర శకుతలు మర్శయు వాటిని అనుసర్శంచు దదశముతో జర్మగు యుదధ ము అను అంశము
మీద ఎకుువ దృషిరని పడుతుంది అని బెైబిలు ఎర్శగశన ప్రతి ఒకుర్శకి తెల్వస్టిన విషయమే. ఇంచుమించు పాత
నిబంధ్నలోని ప్రతి ప్ుసత కము ఏదో ఒక విధ్ంగా ఈ అంశమును ప్రసత ావిసుతంది. మర్శయు పాత నిబంధ్నలో
కనిపించు దుషర తవమునకు విర్ోధ్ముగా యుదధ ము కొీతత నిబంధ్న యుగములో కూడా కొనసాగుతుంది అని
కొీతత నిబంధ్న ప్దద ప్దద సూచిసుతంది.
పాత నిబంధ్నలో, దదవుడు ఒక యుదధ వీర్మనిగాను, యుదధ వీర్మడెన
ై ర్ాజుగాను, ఒక
స్టన
ై యముకు అధిప్తిగాను కనుప్ర్చబడుట తర్చుగా మనము చూసాతము. అవును,
మన నేప్థయములో ఇది సర్శయిన
ెై భావనను కల్వగశంచకపల వచుు, మర్శయు దీనిని
మనము సర్శగా అర్ా ము చదసుకొనలేకపల వచుు. అయితద పారచీన ఇశాీయిేలు
జీవితములో యుదధ ములు ఒక సామానయ విషయమయ
ై ుండదవి... ఫర్ో దదవుని ప్రజలు
వళ్ల
ో టకు ఇషర ప్డలేదు, కాబటిర దదవుడు ఏమి చదశాడంటే... ముందుగా తెగుళ్ో ను
ప్ంపాడు, కాని తర్మవాత దదవుడు యిెర్ీ సముదరములో ఐగుప్ుత స్టన
ై యమును
ముంచుట దావర్ా ఆయన వార్శతో యుదధ ము చదశాడు. కాబటిర మర్ొక ఉదాహర్ణను
మనము చూసాతము. తర్మవాత మోషత మర్శయు మిర్ాయము దదవుని సుతతించుట కొర్కు
ఈ పాటను పాడార్మ: గుఱ్ఱ మును దాని ర్ౌతును ... గుఱ్ఱ మును దాని ర్ౌతును
సముదరములో ఆయన ప్డదోర స్టను. కాబటిర ఇకుడ దదవుడు యుదధ వీర్మనిగా
కొనియాడబడినాడు. మర్శయు ఇశాీయిేలు దదశము కనానీయుల భ్ూమిలోనికి
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వళ్ల
ో చుండగా, దదవుడు వార్శ ప్క్షమున పల ర్ాడుచుండినప్ుపడు మనము దానిని
నిశుయముగా చూసాతము.
— డా. డదవిడ్. టి. లాంబ్
ఈ అంశము యొకు పారముఖ్యత ఒక కరలకమైన ప్రశిను లేవనతు
త తుంది. దీనిని మనము నేటి మన
జీవితములకు ఏవిధ్ంగా అనువర్శతంచుకోవాల్వ? మనము పాత నిబంధ్నను లేక కొీతత నిబంధ్నను
చదివినప్ుపడు, మన జీవితములకు ఈ అంశము అనువర్శతంచబడు విధానమును గూర్శు సంప్ూర్ణమైన
చితరమును మనము ప ందుకోవాలని కోర్శనటో యితద, కరస
ీ త ునందు నూతన నిబంధ్న యుగములోని మూడు
దశల దృష్టారా దానిని మనము చూడాల్వ.
మొదటిగా, మన యుగము యొకు ఆర్ంభ్మునకు మనము విశేషమన
ై ధాయసను ఇవావల్వ.
లోకములో దుషర తవము మీద యుదధ ము అను అంశములోని కొనిి కోణములు యిేసు యొకు భ్ూలోక
ప్ర్శచర్యలో విశేషముగా నర్వేర్ుబడినవి అని కొీతత నిబంధ్న సపషర ము చదసత ుంది. తన ప్ర్శచర్యలో
జర్మగుచునిది దుషర తవము మీద విజయమైయునిది అని యిేసు సవయంగా తన శిశుయలకు
తెల్వయజేశాడు.
ఉదాహర్ణకు, లూకా 10:18-19లో, ఆయన శిషుయలు దయయములను వళ్ో గొటిర తిర్శగవ
శ చిున తర్మవాత
యిేసు ఇచిున జవాబును మనము చదువుతాము.
సాతాను మర్మప్ు వల ఆకాశమునుండి ప్డుట చూచితిని. ఇదిగో పాములను తదళ్ోను
తొరకుుటకును శతురవు బలమంతటి మీదను మీకు అధికార్ము
అనుగీహంి చియునాిను (లూకా 10:18-19).
అంతదగాక, కొలస్ట్ి. 2:15 ప్రకార్ం, యిేసు స్టిలువ మీద తాను ప ందిన మర్ణము దావర్ా దుషర
ఆతీుయ శకుతలను ఓడించాడు:
ఆయనతోకూడ మిముును జీవింప్చదస్టను; [యిేసు] ప్రధానులను అధికార్మలను
నిర్ాయుధ్ులనుగాచదస్ట,ి స్టిలువచదత జయోతివముతో వార్శని ప్టిర తెచిు
బాహాటముగా వేడుకకు కనుప్ర్చెను (కొలస్ట్ి. 2:15).
ఇదద విధ్ముగా, ఎఫస్ట్. 4:8లో, కరీసత ు ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్ోహణమును పౌలు యుదధ ములో
విజయముగా సూచించాడు.
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అందుచదత ఆయన ఆర్ోహణమన
ై ప్ుపడు, చెర్ను చెర్గా ప్టురకొనిపల యి మనషుయలకు
ఈవులను అనుగీహంి చెను [ను] (ఎఫస్ట్. 4:8).
ఇవి మర్శయు ఇలాంటి ఇతర్ వాకయ భాగముల వలుగులో, పాత లేక కొీతత నిబంధ్నలలో దదవుని
విర్ోధ్ుల మీద యుదధ మును గూర్శున అంశమును మనము చూస్టిన ప్రతిసార్శ, కొీతత నిబంధ్న యుగము
యొకు ఆర్ంభ్ములో జర్శగన
శ యుదధ ములో కరస
ీ త ు తన పాతరను నర్వేర్శున విధానమును ఎలో ప్ుపడూ
మనము మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. కరస
ీ త ు ఇంతకు ముందద సాధించిన దానికి వేర్మగా, పాప్ము మర్శయు
మర్ణము అను శకుతల మీద అంతిమ విజయము అను నిర్రక్షణ లేనేలేదు.
తన మొదటి ర్ాకడలో కరీసత ు యుదధ మును, లేక సాతానుతో యుదధ మును
కనుప్ర్చాడు, లేక యుదధ మును నర్వేర్ాుడు. మర్శయు అది ప్తనము
జర్శగన
శ ప్ుపడు ఒక విమోచకుని ప్ంప్ుతానని దదవుడు ఆదాము హవవలకు
వాగాేనము చదస్టన
ి ప్ుపడు ఆదికాండము 3:15లో ఆర్ంభ్మయి
ై యంది. తర్మవాత అది
స్టిలువ మీద జర్మగుటను మనము చూసాతము. సాతాను తల చితక దరర కుబడింది,
యిేసు మడిమమీద కాటువేయబడింది, కొటర బడింది — మీర్మ ఏ ప్దమన
ై
ఉప్యోగశంచవచుు — తర్మవాత ఆయన మర్ణములో నుండి తిర్శగల
శ ేచి సాతాను
మీద సంప్ూర్ణ మన
ై విజయమును సాధించాడు.
— డా. హో వార్డ్ ఐర్శచ్
అంతయ కాలమందు కరీసత ు తిర్శగవ
శ చుునంత వర్కు ఆయన దుషు
ర ని ప్ూర్శతగా నాశనము
చదయడు అని అనేకమంది కస
ై త వులు అనుకుంటార్మ. అయితద కరీసత ు తన మొదటి
ర్ాకడలోనే దుషు
ర ని సమూలముగా నాశనము చదశాడు అనునది వాసత వమయ
ై ునిది.
ఆయన నియమ ర్ూప్ములో దుషర తవమును నాశనం చదశాడు అని మనము
చెప్పవచుు, అనగా ఆయన స్టిలువ మీద అప్వాదిని ఓడించాడు మర్శయు అంతిమ
ర్ండవ ర్ాకడ కొర్కు ప్ునాదిని వేశాడు. లోకములో నేటక
ి ి దుషర తవము ఉనిది,
మర్శయు ఇప్పటికర మనము దానిలో నివస్టిసత ాము, కాని ఆ దుషర తవము
నిర్ూులమగు మార్గ ములో ప్రయాణసుతంది. మన ప్రభ్ువన
ై యిేసు కరీసత ు చదస్టన
ి
యుదధ ములో, “ఆయన ప్రధానులను అధికార్మలను నిర్ాయుధ్ులనుగాచదస్టి,
స్టిలువచదత జయోతివముతో వార్శని ప్టిర తెచిు బాహాటముగా వేడుకకు
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కనుప్ర్చెను” మర్శయు ఆయన మర్ణ ప్ునర్మతాానముల దావర్ా అప్వాది కిీయల
మీద గొప్ప విజయమును సాధించాడు.
— డా. ఘసిన్ ఖ్లాఫ్, అనువాదము
మన యుగము యొకు ఆర్ంభ్ముతో పాటుగా, లేఖ్నములో మనము యుదధ ము అను అంశమును
చూస్టత ప్రతిసార్శ, దానిని కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు కొనసాగశంప్ునకు కూడా అనువర్శతంచుటకు
స్టిదధముగా ఉండాల్వ.
తన మొదటి ర్ాకడలో దుషర తవము యొకు అంతిమ ఓటమిని కరస
ీ త ు సవయంగా ఆర్ంభించినప్పటికర,
ఈ యుదధ ము సంఘ చర్శతర అంతటిలో ప్రతి విశావస్టి యొకు అనుభ్వములో భాగమైయునిది అని కొీతత
నిబంధ్న బో ధిసత ుంది.
ఉదాహర్ణకు, 2 కొర్శంథీ. 10:4లో, సువార్త యొకు వాయపిత దుర్ాతు శకుతల మీద యుదధ ము
అయుయనిది అని పౌలు ఉదాాటించాడు. అకుడ అతడు ఇలా అంటాడు:
మా యుదోధ ప్కర్ణములు శర్రర్సంబంధ్మన
ై వి కావుగాని, దదవుని యిెదుట
దుర్గ ములను ప్డదోర యజఞల్వనంత బలము కలవై యునివి (2 కొర్శంథీ. 10:4).
ఎఫస్ట్. 6:12లో సంఘములో యుదధ మును గూర్శు పౌలు ఈ విధ్ంగానే సంబో ధించాడు:
ఏలయనగా మనము పల ర్ాడునది శర్రర్మలతో కాదు, గాని ప్రధానులతోను,
అధికార్మలతోను, ప్రసత ుత అంధ్కార్సంబంధ్ులగు లోక నాథులతోను,
ఆకాశమండలమందుని దుర్ాతుల సమూహములతోను పల ర్ాడుచునాిము
(ఎఫస్ట్. 6:12).
ఈ ర్ండు వాకయభాగములలో కస
ై త వులముగా మనము చదయు యుదధ ము సావభావికముగా
ఆతీుయమయ
ై ునిది అను విషయమును గమనించండి. మన యుగము యొకు ఆర్ంభ్ములో యిేసు
చదస్టన
ి విధ్ముగానే, మనము “ర్కత మాంసము”లతో పల ర్ాడుటలేదు. మనము “ప్రధానులతోను,
అధికార్మలతోను, ప్రసత ుత అంధ్కార్సంబంధ్ులగు లోక నాథులతోను” పల ర్ాడుచునాిము. కరస
ీ త ు ర్ాజయము
యొకు కొనసాగశంప్ులో, మనము లోకములో ప్ని చదయుచుని సాతానుతోను మర్శయు ఇతర్ దుర్ాతు
శకుతలతోను యుదధ ము చదయుచునాిముగాని ప్రజలతో కాదు. 2 కొర్శంథీ. 5:19-20లో, పౌలు ఈ మాటలను
వారశాడు:
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[దదవుడు] ఆ సమాధానవాకయమును మాకు అప్పగశంచెను. కావున దదవుడు మా
దావర్ా వేడుకొనినటుర మేము కరీసత ుకు ర్ాయబార్మలమై దదవునితో సమాధానప్డుడని
కరీసత ు ప్క్షముగా మిముును బతిమాలుకొనుచునాిము (2 కొర్శంథీ. 5:19-20).
కొీతత నిబంధ్న యొకు కొనసాగశంప్ు కాలములో నివస్టించుచుని దదవుని ప్రజలముగా, మనము మన
తోటి మనుషుయలతో పల ర్ాడుటలేదు. బదులుగా, మనము “కరస
ీ త ు ర్ాయబార్మలమై”యుండి కరస
ీ త ు సువార్త
యొకు వాయపిత దావర్ా పాప్ము యొకు అధికార్ములో నుండిమానవులను విడిపించుట కొర్కు
ప్రయతిించుచునాిము. “దదవునితో సమాధానప్డుడి” అని ప్రజలను బతిమాలుకొనుట దావర్ా మనము
సాతాను ర్ాజయము యొకు ఓటమిని మర్శ ముందుకు తీసుకొనివళ్ీతము.
కాబటిర, 2 కొర్శంథీ. 2:14లో పౌలు సువార్త ప్ర్శచర్యను కరీసత ు యొకు విజయోతివము అని వర్శణంచుట
మనకు ఆశుర్యము కల్వగశంచకూడదు:
మా దావర్ా ప్రతి సా లమందును కరీసత ునుగూర్శున జఞానము యొకు సువాసనను
కనుప్ర్చుచు ఆయనయందు మముును ఎలో ప్ుపడు విజయోతివముతో
ఊర్ేగంశ చుచుని దదవునికి సలత తరము (2 కొర్శంథీ. 2:14).
యుదధ మును గూర్శున ఉదాహర్ణలను మనము పాత నిబంధ్న నుండి లేక కొీతత నిబంధ్న నుండి
వల్వకితీస్టినా, కరీసత ు అనుచర్మలు కొీతత నిబంధ్న యొకు కొనసాగశంప్ులో తమ అనుదిన ప్ర్శచర్యకు ఈ
అంశమును అనువర్శతంచుటకు స్టిదధముగా ఉండాల్వ.
అనేక విధ్ములుగా కరీసత ు నేడు సంఘము దావర్ా దుషర తవము మీద యుదధ మును
నర్వేర్ముచునాిడు, కాని మనము ప్ర్శగణంచవలస్టిన ఒక ప్రధానమన
ై విషయము
ఏమిటంటే, కరీసత ు ర్ాజయము నేడు మనము ఊహించుకొను ఇతర్ ర్ాజయముల కంటే
భినిమన
ై కీమమును కల్వగశయునిది. యిేసు దినములలో ఆయన ర్ాజకరయ
కీమమును సాాపిసత ాడు అని అపార్ా ము చదసుకొనినవార్శ విషయములో ఇది ఎంత
వాసత వమయ
ై ునిదో , నేడు కూడా ఇది అంతద వాసత వమయ
ై ునిది, నేడు మన జఞతీయ
లేక సామజిక-ఆర్శాక ఆసకుతల కార్ణంగా, కరీసత ు యొకు యుదధ మును మనము
స్టిలువ యుదధ ముగా గాక స్టింహాసనము లేక ఖ్డగ యుదధ ముగా ప్ర్శగణసాతము. ఇటిర
ఆతీుయ పల ర్ాటమును గూర్శు ఎఫస్ట్. 6లో పౌలు మనకు మార్గ దర్ికములను
ఇసాతడు. మనము పారర్శాంచవలస్టియునిది. మనము సువార్త ను
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ప్రకటించవలస్టియునిది. మనము విశావసమును ప్ంచవలస్టియునిది. మనము
నీతిని మర్శయు దదవుని వాకయములో నియమములను పాటించవలస్టియునిది...
వాసత వానికి, మార్శరన్ లూథర్డ, తాను వారస్టిన “ఏ మట
ై ీ ఫల ర్రెస్”లో ఈ వాకయము భ్ూలోక
అధికార్ములనిిటి కంటే ఉనితమన
ై ది అని తెల్వయప్ర్శచాడు. కాబటిర, దదవుని
స్టతవకుని కుమార్మడెన
ై యిేసు కరీసత ు దావర్ా కరీసత ు యొకు ఆతీుయ పల ర్ాటమునకు
నర్వేర్మపగా దదవుని వాకయము ప్రబలుతుంది. కాబటిర, మన కొర్కు దీని అర్ా ము
ఏమిటంటే, మనము కరీసత ు ప్దధ తిని, స్టిలువ-ఆకార్ములో జీవితమును
పాటించవలస్టియునిది. ఫిల్వప్ప 2 చెబుతునిటు
ో అదద వఖ్
ై ర్శని కల్వగశయుండి
మనము కరీసత ును అనుకర్శంచుచునాిము, తదావర్ా సువార్త విశేషముగా
కనబడుతుంది, మతమును ప్రధానముగా బలవంతపటురనదిగా చూచు మిగశల్వన
మతముల కంటే కస
ై త వయము విశేషముగా కనబడుతుంది. కస
ై త వయము మర్శయు
ఇసాోంలో ఉని ప్రధానమన
ై వయతాయసము ఇదద. ఇసాోం బలవంతపటర ని విధ్ముగా
దదవునిని నముుటను ఊహించుకోలేదు, మర్శయు కస
ై త వయము ప్రధానముగా స్టిలువ
మతమయ
ై ునిది, సవయం-సమర్పణ, కరీసత ు మన కొర్కు తన జీవితమును
అనుగీహంి చాడు కాబటిర ఇతర్మల కొర్కు మన పారణములను పటుర మతమయ
ై ునిది,
కాబటిర ఇది ఇతర్మలు మనసూపర్శతగా వచిు ఆయనను ప్రభ్ువుగా చదసుకొనునటు
ో కరీసత ు
మాదిర్ని
శ అనుసర్శంచుటకు మర్శయు సమర్పణ కల్వగశయుండుటకు పిలుపయ
ై ునిది.
— ర్వ. మైక్స గోోడో
కొీతత నిబంధ్న యుదధ ము అను అంశమును మన యుగము యొకు ఆర్ంభ్ము మర్శయు
కొనసాగశంప్ుకు మాతరమే అనుబంధ్ప్ర్చదుగాని, కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు నర్వేర్మపకు కూడా
అనుసంధానము చదసత ుంది.
కరీసత ు సవయంగా తన మొదటి ర్ాకడలో యుదధ మునుచదస్టన
ి విధ్ముగానే, ఆయన మహిమలో
తిర్శగశవచిునప్ుపడు దుషర తవము మీద యుదధ మును ఆయన ముగశసత ాడు. ఆయన ఉగీతకు పాతురలుగా
ఆతీుయ శకుతలను మర్శయు ఆయన కనికర్మునకు పాతురలుగా మానవులను ప్ర్శగణంచుట దావర్ా ఆయన
చదస్టన
ి వయతాయసము ర్ండవ ర్ాకడలో అంతర్శంచిపల తుంది. ప్రకటన 19:11-15లో, ర్ాబో వు యుదధ మును
యోహాను ఈ విధ్ంగా వర్శణంచాడు:
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మర్శయు ప్ర్లోకము తెర్మవబడియుండుట చూచితిని. అప్ుపడిదగ
ి ో, తెలోని
గుఱ్ఱ మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూర్ముండి యునివాడు నముకమన
ై వాడును
సతయవంతుడును అను నామముగలవాడు. ప్ర్లోకమందుని స్టతనలు శుభ్రమన
ై
తెలోని నార్బటర లు ధ్ర్శంచుకొని తెలోని గుఱ్ఱ ము ల కిు ఆయనను వంబడించుచుండిర్శ.
జనములను కొటురటకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖ్డగ ము బయలు వడలుచునిది.
ఆయన యినుప్ దండముతో వార్శని ఏలును (ప్రకటన 19:11-15).
అనేక విధాలుగా, దుషు
ర ని మీద కరీసత ు అంతిమ యుదధ ము చదయు ఈ సనిివేశము కొీతత ఆకాశములు
మర్శయు కొీతత భ్ూమి మీద మన విజయము మర్శయు నితయ జీవమునకు నిర్రక్షణ అయుయనిది. పాప్ము
మర్శయు మర్ణము యొకు అంతిమ ఓటమి జర్శగశనప్ుపడు, కరీసత ు ప్ర్శపాల్వంచుచు విజయములో ఆయనతో
కూడా పాల్వంచుటకు ఆయన తన అనుచర్మలందర్శనీ ఆహావనిసాతడు.
బెబి
ై లులో, విశేషముగా పాత నిబంధ్నలో యుదధ ము అను అంశము, మర్శయు
దదవుని తీర్మప మర్శయు ఆయన ఉగీత, అది వివృతమగు విధానము మర్శయు అంతయ
దినములలో అది ఎలా ఉంటుంది అను విషయము ఒక పదే అంశమయ
ై ునిది ...
అయితద కొీతత నిబంధ్నలో ఈ అంశము ర్ండు విభినిమన
ై మార్గ ములలో అభివృదిధ
చెందినది. మొదటిది యిేసు పాప్ము మీద యుదధ ము చదయుటకు ఆయన దెవి
ై క
యోధ్ునిగా వచాుడు, కాని ఈసార్శ పాపి మీద కాదు పాప్ము మీద యుదధ ము
చదయుటకు వచాుడు. ఒక విధ్ముగా ఆయన ఇకుడ క్షతగాతురనిగా ఉనాిడు.
ఆయన ఉగీతను తెచుువానిగా గాక దదవుని యొకు సంప్ూర్ణ ఉగీతను ప ందుకొను
వాడెయ
ై ాయడు. ఇప్ుపడు, తమను తాము దాచుకొనుట దావర్ా లేక కరీసత ులో ఆ
తీర్మపను అనుభ్వించినవార్శగా కరీసత ుతో ఐకయప్ర్చబడుట దావర్ా పాప్ులు తుదకు
దదవుని ఉగీతను తపిపంచుకుంటార్మ. కాబటిర కరీసత ు వచిునప్ుపడు, ఆయన తన
ప్రజలతో కల్వస్టి ర్ావాలనుకొనుచునాిడు, మర్శయు ఆయన ర్ాబో వుచునాిడు
మర్శయు ప్శాుతాతప్ ప్డనివార్శ మీద మర్శయు విశావసములో ఆయనతో
ఐకయప్ర్చబడనివార్శ మీద యుదధ ము చదయబో తునాిడు. కాబటిర మనము ఒక
విధ్ముగా జలప్రళ్యములో, ఇశాీయిేలు మర్శయు వాగాేన దదశము విషయములో,
అషూ
ష ర్మ మర్శయు బబులోను ఇశాీయిేలు మీద యుదధ ము చదస్టన
ి ప్ుపడు కూడా
అంతయదినముల తీర్మపనకు చితరములుగా మనము యుదధ మును గూర్శున
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అవగాహనలను ప ందుకుంటాము. అయితద మన కొర్కు కరీసత ు అనుభ్వించినవాటికి
అవి నిజముగా చితరముల య
ై ునివి. కాబటిర ర్ండు చితరములు ఉనాియి: ఒకటి,
దదవుని కృప్ — ఆయన యుదధ మును ఉగీతను ఎదుర్ొుని మన కొర్కు వాటి
శాప్మును అనుభ్వించాడు, కాని దదవుని నాయయము కూడా దానిలో ఉనిది.
ఆయన తిర్శగర్
శ ాబో వుచునాిడు మర్శయు ఆయనతో ఐకయముకాని వార్మ అదద
విధ్మన
ై తీర్మపను ఎదుర్ముంటార్మ.
— డా. మల్
ై ి వాన్ పల్ర
లేఖ్నమంతటా కనిపించు యుదధ ము అను అంశమును మనము జయించిన యోధ్ునిగా కరస
ీ త ు గొప్ప
ర్ాకడ యొకు నర్వేర్మప వలుగులో వాయఖ్ాయనించుటను ఎలో ప్ుపడూ జఞాప్కముంచుకోవాల్వ.
నేడు మనము లేఖ్నములను అనువర్శతంచుకొనుచుండగా యుదధ ము అను అంశమును కొీతత
నిబంధ్న ఉప్యోగశంచు విధానము మనకు సూచనగా ఉనిది. సపషర ముగా చెపాపలంటే, కొీతత నిబంధ్న
వాటిని విభినిమన
ై ర్రతులలో అభివృదిధ చదసత ుంది కాబటిర మనము ప్రతి అంశమును వయకితగతముగా
అధ్యయనం చదయాల్వ. అయినను, ఏ బెైబిలు అంశమునన
ై ా మర్శఎకుువగా అనువర్శతంచుటకు, కరస
ీ త ునందు కొీతత
నిబంధ్న యుగము యొకు ఆర్ంభ్ము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు నర్వేర్మప దృష్టారా అది ప్ర్శగణంచబడిన
విధానమును మనము చూడాల్వ. ఏ అంశమునన
ై ా అనేవషించుటకు మనము ఏ విధ్ంగా ఆర్ంభించినా,
మనము పాత లేక కొీతత నిబంధ్నలో ఆర్ంభించినా, కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా కొీతత నిబంధ్న యుగములోని
మూడు దశలలో అవి నర్వేర్ుబడిన విధానమును కనుగొనుట దావర్ా ఈ అంశములను మన జీవితములకు
మనము అనువర్శతంచుకోవచుు.

ముగశంప్ు
ఆధ్ునిక అనువర్త నము మర్శయు కొీతత నిబంధ్నను గూర్శున ఈ పాఠములో, కరస
ీ త ునందు కొీతత
నిబంధ్న బెైబిలును మనము ఆధ్ునిక లోకమునకు అనువర్శతంచు విధానమును ప్రభావితము చదయవలస్టిన
మార్గ ములను మనము చూశాము. కొీతత నిబంధ్న కొర్కు పాత నిబంధ్న నిర్రక్షణల యొకు నర్వేర్మప
కరీసత ునందు మన యుగము యొకు ఆర్ంభ్ము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు నర్వేర్మపలో ఎలా కనబడుతుందో
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మనము గమనించాము. పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని ప్రతి అంశమును మన ఆధ్ునిక జీవితమునకు
అనువర్శతంచుట కొీతత నిబంధ్నలోని అవే మూడు దశలతో ఎలా అనుసంధానము కల్వగశయుండాలో మనము
ఉదాహర్శంచాము.
కరీసత ునందు కొీతత నిబంధ్న ఒక చిని విషయము కాదు. బదులుగా, అది చర్శతర అంతటి కొర్కు దదవుని
ఉదదేశయముల యొకు నర్వేర్మప అయుయనిది. ఈ విధ్ంగా, మన ఆధ్ునిక లోకములో బెైబిలులోని ప్రతి
భాగమును మనము అనువర్శతంచవలస్టిన విధానమును కరస
ీ త ునందు కొీతత నిబంధ్న ప్రభావితము చదసత ుంది.
కరీసత ు అనుచర్మలముగా, కరీసత ునందు దదవుడు తన ఉదదేశయములను నర్వేర్ము విధానము వలుగులో మనము
లేఖ్నములను చదవాల్వ. కరీసత ు ఇప్పటికే చదస్టన
ి కార్యముల తటుర మనము వనుదిర్గ
శ శ చూసాతము, ఆయన
ఇప్ుపడు చదయుచుని వాటిని మనము చూసాతము, మర్శయు ఆయన తిర్శగశ వచిునప్ుపడు ఆయన
చదయబో వు కార్యముల కొర్కు ఎదుర్మచూసాతము. అప్ుపడు మాతరమే కొీతత నిబంధ్న ప్రజలముగా మనము
లేఖ్నములను మన ఆధ్ునిక లోకమునకు సర్శయిన
ెై ర్రతిలో అనువర్శతంచుకోగలము.
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