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పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము చదయవల ను?

ఉపో ద్ఘాతము
“ఒకర్మ పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనం చదయవల ను?” అని మనము సాంప్రదాయికమైన

యూదుల లేక కస
ై త వ నేప్థయములులేని ప్రజలను ప్రశిించినప్ుపడు, వార్శ జవాబులు బహుశా ర్ండు

పారథమికమన
ై విధాలుగా ఉండవచుు. ఎకుువ నిశుయాతుకమైన జవాబు ఈ విధ్ంగా ఉండవచుు, “పాత
నిబంధ్న ఒక పారచీన ప్ుసత కమే, కాని ఈ ర్ోజులలో మనకు మేలుకర్మైయుని ఇంకా కొనిి విషయాలు

అందులో ఉనివి గనుక మనము దానిని అధ్యయనము చదయవల ను.” మర్శయు ఎకుువ వయతిర్ేకార్ామన
ై
జవాబు ఈ విధ్ంగా ఉండవచుు, “వాసత వానికి పాత నిబంధ్న, దానిని చదువడము వలన
ప్రయోజనమేమియు లేనంతగా పారచీనమన
ై ది మర్శయు ప ంతనలేనిదెయ
ై ునిది. ”

ఇది ఇలా ఉండగా, పాత నిబంధ్నను గూర్శు ఇలాంటి దృకపథాలను ఇతర్మలు వయకత ము చదయడానిి

నముకమన
ై కస
ై త వులు వినిప్ుపడు, సావభావికంగా మనము దిగులుతో కుంగశపల తాము. కరీసత ు

అనుచర్మలముగా, పాత నిబంధ్న దదవుని వాకయమై యునిదని మనము నముుతునాిము; అది దదవుడు

పతరర్ప
ే ించిన ప్వితర లేఖ్నమయ
ై ునిది. కాబటిర, బెైబిలును గూర్శు ఎవర్ైనాగాని అలా ఎలా మాటాోడగలర్మ? అని
మనము సులభ్ంగా ఆశుర్యప్డుతుంటాము. అయితద ఈ మాటలు మొదటిసార్శ వినిప్ుపడు

ఆశుర్యమనిపించవచుు, కాని “ఒకర్మ పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము చదయాల్వ?” అని మనము
కైసతవులను ప్రశిించినప్ుపడు కూడా, మనలో చాలా మందిమి అవిశావసుల వల నే మాటాోడుతాము. “ఈ

ర్ోజులలో మనకు మేలుకర్మయ
ై ుని ఇంకా కొనిి విషయాలు అందులో ఉనివి గనుక మనము దానిని

అధ్యయనము చదయవల ను” అని మనము ఆశాజనకమైన దృకపథంతో చెప్పవచుు, మర్శయు మహా అయితద,
“అది సర్ే కాని, నిజం చెపాపలంటే, పాత నిబంధ్న, దానిని చదువడము వలన ప్రయోజనమేమియు

లేనంతగా పారచీనమైనది మర్శయు ప ంతనలేనిదెై యునిది” అని కొందర్మ కస
ై త వులు కూడా చెప్పవచుు.

ఈ పాఠము పాత నిబంధ్న అంతటిని అవలోకనము చదయు పాఠముల వర్మస కీమములో మొదటిది.

ఈ పాఠముల వర్మస కీమమునకు మేము ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు

పారమాణిక గీంథము అనే శీర్శషకలను పటారము. ఈ పాఠముల వర్మస కీమముల శీర్శషక సూచిసుతనిటుర, ఈ
పాఠములలో మనము పాత నిబంధ్నకు సంబంధించిన మూడు కరలకమన
ై కోణాలపై మన దృషిరని

కేందరక
ర ర్శసత ాము. పాత నిబంధ్న, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ప్రధానాంశమంతటిని కలుప్ుకొని ఒకటిగా
చదయబడిన ఒక గీంథమైయునిదనియు, ఈ ర్ాజయము దదవుడు తన ప్రజలతో చదస్టిన నిబంధ్నల దావర్ా
చార్శతారతుకంగా ప్ర్శపాల్వంప్బడినదెై యుండినదనియు, పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథము దావర్ా ఈ
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నిబంధ్నలు దదవుని ప్రజల నిర్శేషరమన
ై అవసర్తలకు, ప్రతదయకమైన కాలములలోను సా లములలోను
అనవయింప్బడినవనియు మనము నేర్ముకుంటాము.

ఈ పాఠమునకు మేము, “పాత నిబంధ్న ఎందుకు అధ్యయనము చదయవల ను?” అనే

శీర్శషకనిచాుము. మనము ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథం గూర్శు
నేర్మగా నేర్ముకొనక ముందు, ఈ మొదటి పాఠమంతటిలో — పాత నిబంధ్న యొకు పారముఖ్యత మర్శయు
దాని ప ందిక — అనే పారథమికమైన విషయంపై మన దృషిరని కేందరక
ర ర్శంచుదాము. పాత నిబంధ్న బహు
జాగీతతగా అధ్యయనం చదయడానికి యోగయమైనదనే విషయానిి అనేక మంది సదుదదేశంగల కైసతవులు
సామానయంగా నముర్నేది వాసత వమయ
ై ునిది.

పాత నిబంధ్నను గూర్శు నేర్ముకొనుట ఎందుకు ముఖ్యమయ
ై ునిదో తెల్వయజప్ుప మూడు

కార్ణాలను గూర్శు మనము ఈ పాఠంలో నేర్ముకుంటాము. మొదటిదిగా, పాత నిబంధ్నను మన నుంచి
దూర్ంచదసత ుని ఎడము మనము పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయడానికి కషర ం కల్వగశసత ుందనే

విషయానిి మనము చూసాతము. ర్ండవదిగా, పాత నిబంధ్న నేడు సహితం కల్వగశయుండాలని మనము
ఆశించు ప ందిక యొకు ఆచూకరని తెలుసుకుంటాము. మర్శయు మూడవదిగా, పాత నిబంధ్నను ఆధ్ునిక
లోకంలోని మన స ంత జీవితాలకు అనవయించునటు
ో మనము నేర్ముకొనుటకు సహాయప్డు కొనిి

మార్ాగలను మనము అనేవషిసత ాము. పాత నిబంధ్న మనకు ఎంతో దూర్ంగా ఉనిటుర తర్చుగా అనిపిసత ుంది
అనే వాసత వానిి తెలుసుకొనడంతో మన పాఠమును మొదలుపటురదాము.

మన నుండి దూరం
అనేక మంది విదాయర్మాలు పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయుచుండు సందర్భములో ఇదద

విధ్మైన, దాదాప్ు ముందుగానే ఊహించి చెప్ుపకొనగల ప్రకయ
ిీ
గుండా వళ్తంటార్ని నేను గడచిన

సంవతిర్ములలో కనుగొనాిను. బాలయంలో, లేదా మనము యిేసు కరీసత ును సవర్క్షకునిగా అంగరకర్శంచిన

మొదటిసార్శ, పాత నిబంధ్న ఏ విధ్ంగాను ప ర్పాటుప్డకుండా పతరర్ప
ే ింప్బడిన దదవుని వాకయమైయునిదని
మనకు తెల్వయజేయబడుతుంది, మర్శయు దరని దృష్టారా, పాత నిబంధ్నలో కస
ై త వ జీవితానికి సులభ్ంగా

అనవయింప్బడగల ఉప్దదశములు మాతరమే ఉనాియని మనలో అనేకులము మన తుది అభిపారయానిి

వల్వబుచుుతాము. ఆ తర్మవాత, దదవుని ప్ర్శశుదధ త, ఇశాీయిేలు నిర్రక్షణలు మొదలుగు పదే పదే అంశాలు,
లేదా “ద ంగతనము చదయవదుే” లేక “నర్హతయ చదయవదుే” వంటి ఆజఞ లను గూర్శు మనము మాటలాడు

వర్కు, మనము మనకు సుప్ర్శచితమన
ై హదుేలలోనే ఉనాిమనిపిసత ుంది. కాని మనము పాత నిబంధ్నను
మర్శ ఎకుువ తీవరంగా అధ్యయనము చదయుట మొదలుపటిరనప్ుపడు ఏదో ఒక వింతెన
ై విషయం

సంభ్విసుతంది. మనము దానిని మర్శ ఎకుువ లోతుగా ప్ర్శశోధించినప్ుపడు, పాత నిబంధ్నలోని అనేక
భాగాలు మనకు ఏమాతరమును ప్ర్శచయములేని విషయాలను మనముందుంచుతునివనే విషయం
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బయటప్డుతుంది. వాసత వంగా చెప్ుపకుంటే, మనము పాత నిబంధ్నను ఎంత ఎకుువగా చదువుతుంటామో,
అది మనకు సుప్ర్శచితమైనదని అనుకొనడానికి అంత ఎకుువ కషర మవుతుంది; మనలో అనేకులకు అది
ఏదో ఒక వింతెన
ై మర్శయు దూర్ంగా ఉని దదశమనిటురంటుంది.

పాత నిబంధ్న తర్చుగా ఎంతో దూర్ంగా ఉనిటుర ఎందుకు అనిపిసత ుందా అని మనము

అనేవషించినప్ుపడు, ర్ండు విషయాలపై మనము దృషిరని ఉంచుటకు అది సహాయప్డుతుంది: మొదటిది, ఈ
దూర్మునకు మర్శయు పాత నిబంధ్న ఇంత అనయమన
ై దిగా ఉనిటుర అనిపించుటకు గల కార్ణములు;

మర్శయు ర్ండవది, మనమదుర్ొును ప్లు విధ్ముల ైన దూర్ములు, అనయమన
ై వయ
ై ునిటుర మనము పాత
నిబంధ్నలో కనుగొని వసుతవుల వివిధ్ ర్కములు.

మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య చాలా దూర్మునిటుర మనము తర్చుగా అనుకొనుటకుగల

కొనిి ముఖ్య కార్ణాలను మొదట చూదాేము.

కారణఘలు
ఆధ్ునిక ప్రజలకు పాత నిబంధ్న అనయమన
ై దని అవిశావసులు సాధికర్ంతో చెప్ుపకోడానికి వార్శకి

ఎనోి ర్కాల కార్ణాలునాియి. వార్శ కొనిి ల కిుంప్ులు నాయయసముతమన
ై వే, వాటికి వాసత వాలు

తోడపడుతునాియి, కాని వార్శ అనేక దృషిరకోణాలు కేవలము వార్శ అప్నమిుకల ప్ర్శణామముల య
ై ునివి.
అవిశావసులలో ర్క్షణార్ామైన విశావసముండదు, గనుక పాత నిబంధ్న ఎంతో వింతెైన విషయంగా ఉనిదని
వార్శ అతిశయోకుతలు ప్లుకడానికి అది కార్ణమవుతుంది. ఒకర్మ దదవునియందు విశావసముంచనప్ుపడు,
సహజంగానే ఎకుువగా దదవుని గూర్శు తెల్వయజప్ుప ప్ుసత కము నిశుయంగా చాలా వింతెన
ై

విషయమవుతుంది. మర్శయు ఒకర్మ కరస
ీ త ునందు విశావసముంచనప్ుపడు, కరస
ీ త ు కొర్కు దదవుని ప్రజలను

స్టిదధప్ర్చిన ప్ుసత కం కూడా బొ తిత గా ప్ర్ాయిదెైనటుర కనబడుతుంది. కాబటిర, పాత నిబంధ్నకును ఆధ్ునిక
జీవితానికిని పదే అగాధ్మంతటి దూర్మునిటుర కనబడుతుందని అవిశావసులు చెబుతుంటే మనము
వినడం, మనలను ఏమాతరమును అబుుర్ప్ర్చనవర్సం లేదు.

అయితద విశావసుల మాటేమిటి? మనము లేఖ్నముల దదవుని నముుతునాిము. కరస
ీ త ును

అనుసర్శసత ునాిము. అలాంటప్ుపడు, మనకును పాత నిబంధ్నకును ఎంతో దూర్మునిటుర మనమందుకు

అనుకుంటాము? మనము పాత నిబంధ్నను ఒక విదదశంగా చూడడానికి ఎకుువగా కనీసం ర్ండు లక్షణాల ైనా
కార్ణమవుతుంటాయి. ఒక ప్రకు దదవుడు మానవాళికి పాత నిబంధ్నను శర్రర్ావయవ సంబంధ్మైన పతర్
ర ణ

అని పిలువబడిన ప్రకయ
ిీ
దావర్ా అనుగీహించాడు. మర్ొక ప్రకు పాత నిబంధ్న దాని ఉదదేశమును దెవి
ై కమన
ై
అనుకూలమని పిలువబడద ప్రకయ
ిీ
దావర్ా నర్వేర్మునటు
ో దదవుడు దానిని ర్ూప ందించాడు. ఈ ర్ండు

లక్షణాలు, అవయవ సంబంధ్మైన పతర్
ర ణ మర్శయు దెవి
ై కమన
ై అనుకూలము, మనము అనుభ్వించు
ఎకుువ దూర్మును కలుగజేయుచునివి. మొదట మనము అవయవ సంబంధ్మైన పతర్
ర ణను గూర్శు
తెలుసుకుందాము.
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అవయవ సంబంధమైన ప్రారణ
లేఖ్నముల యొకు దెవి
ై కమన
ై పతరర్ణను గూర్శున చార్శతిక
ర మైన సౌవార్రతకర్ణ కస
ై త వ దృషిరకోణానిి

మనము తర్చుగా “అవయవ సంబంధ్మన
ై పతర్
ర ణ” అని పిలుసుతంటాము. ప్ర్శశుదధ బెైబిలును ర్చించుటకు
ప్ర్శశుదాధతు దదవుడు వయకుతలను, ఆది మానవ ర్చయితల అనుభ్వాలను మర్శయు తాతపర్యములను
వినియోగశంచుకునాిడని సూచించడానికి మనము ఈ ప్దజాలమును ప్రయోగశసత ుంటాము. అనగా,

ప్ర్శశుదాధతు యొకు ప్రతదయక మార్గ దర్ికతవము ప్రకార్ం, ఏమేమి ర్చించాలో మానవ గీంథకర్త లు తామే

నిర్ాార్శంచార్ని చెప్ుపకొనవచుు. దదవుడు మానవ ర్చయితలను సమాచార్ సరవంతులనుగా వాడుకొనినందున
యాంతిరకమైన పతర్
ర ణ వలన బెబి
ై లు కలుగలేదు సర్శకదా, బెైబిలు సంబంధ్మన
ై ర్చయితలు మతప్ర్ముగా
గంభీర్మన
ై వైయుండు విషయాలను చెప్ుపటకు దదవుడు కేవలము వార్శని పల ర తాిహప్ర్చినటుర, అందమన
ై
అనుభ్ూతులను కలుగజేయుచుండిన భావనాతుకమైన పతర్
ర ణ వలన కూడా బెైబిలు కలుగలేదు. అలా

కాకుండా, దదవుడు సూక్ష్ముతి సూక్షుమన
ై విషయాలను అతిశీదధగా ప్ర్శశీల్వసూ
త , లేఖ్నములు ఎవివధ్మైన

తప్ుపల ైనను లేనివయ
ై ుండునటు
ో ను, యుకత ముగా ‘ఇది దదవుని వాకయమైయునిది’ అని పిలువబడునటు
ో ను
లేఖ్నములలోని విషయాలను తన ఆధరనంలో ఉంచుకునాిడు. అయితద అవి మానవ ర్చయితల

వయకితగతమన
ై వయకితతవములు మర్శయు ఉదదేశములపై ఆధార్ప్డి వాటిని ప్రతిబింబించిన ఒక ప్రకిీయ దావర్ా
ఆయన దరనిని నిర్వహించాడు.

పౌలు వారస్టిన ప్తిరకలను గూర్శు పతతుర్మ, 2 పతతుర్మ 3:15-16 వచనాలలో మాటాోడిన విధ్ము ఎలా

ఉనిదో ఒకసార్శ ఆలోచించండి. అకుడ ఈ కిీంది మాటలను మనము చదువుతాము:

మరియు మన పాభువుయొక్క ద్ీరాశాంతము రక్షణఘరథ మన
ై దని యంచుకొనుడి. ఆలాగ్ు
మన ప్రాయ సహో దరుడన
ై పౌలు క్ూడ తనక్ు అనుగ్రహంపబడిన జ్ఞానము చొపుున
మీక్ు వాాస్టరయున్ఘాడు. వీటిని గ్ూరిి తన పత్రాక్లనిాటిలోను బో ధించుచున్ఘాడు;

అయతే వాటిలో కొనిాసంగ్తులు గ్రహంచుటక్ు క్షరమైనవి. వీటిని విద్ఘయవిహీనులును,
అస్టరథరులెైనవారును, తకకకన లేఖనములను అపారథ ముచేస్టన
ర టల
ు , తమ సవకీయ
న్ఘశనమునక్ు అపారథ ము చేయుదురు (2 ప్రతురు 3:15-16).

ఈ వచనాలలో, పౌలు వారస్టిన ప్తిరకలు దదవుడు అతనికి అనుగీహించిన జాఞనము చొప్ుపననే

వారయబడినవనే విషయానిి అప సత లుడెన
ై పతతుర్మ ర్ూఢిప్ర్మసుతనాిడు. అనగా, అవి కేవలము మానవ

ర్చనల ై యుండకూడదు, కాని దదవుని వలన కల్వగశన ర్చనల ై యుండునటు
ో పౌలు వారస్టిన ప్తిరకలను దదవుని
ఆతు పతర్
ర ప
ే ించాడని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. అటో యినను, పౌలు యొకు వయకితతవము ఈ ప్తిరకల

దావర్ానే కల్వగశనదనే విషయానిి పతతుర్మ కూడా ర్ూఢిప్ర్చాడు. ఆయన ఎలా వారశాడో గమనించండి: “పౌలు
కూడా తనకు దదవుని చదత అనుగీహింప్బడిన జాఞనము చొప్ుపన మీకు వారస్టియునాిడు.” ఈ లేఖ్నములు

ఇంకను పౌలు ప్తిరకల య
ై ుండెను. అలాగత
ై ద, పతతుర్మ యొకు దృషిర కోణం ప్రకార్ం అప సత లుడెైన పౌలు వారస్టిన
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ప్తిరకలు దదవుడు మర్శయు మానవ ర్చయిత కల్వస్టియుండిన ప్రకిీయ వలన కల్వనవనే విషయానిి మనము
చూడవచుు.

పాత నిబంధ్నను గూర్శు కూడా ఇదద దృకపథము సర్న
ై దెయ
ై ునిది. అందుచదత పాత నిబంధ్న

నియమము దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ే ాక, మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు అని మాతరమగ
ర ని కూడా పిలువబడుతుంది. ఈ
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు దదవుని నుండి, మోషత దావర్ా అనుగీహించబడెను. అనేక కరర్తనలు దావీదు కరర్తనలని

పిలువబడుటకు కూడా ఇదద కార్ణమైయునిది. పాత నిబంధ్న యొకు గీంథకర్త దదవుడద, అయినప్పటికిని ఈ
ప్ుసత కములు వారయబడుటకు ఆయన ప్ర్శశుదుధల ైనవార్శని నియమించుకునాిడు, గనుక వార్మ తమ
వయకితతవములు, తాతపర్యములు, మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులు ప్రతిబింబింప్బడుచుని ర్రతిలో ర్చించార్మ.

దరనిని గూర్శు మనము ఆలోచించినప్ుపడు, మానవుల న
ై వార్శ గీంథకర్త ృతవము మనలను పాత

నిబంధ్న నుంచి దూర్ంగా చదసత ునిదని ఎంచడం ఏమంత కషర మైన విషయం కాదు. పాత నిబంధ్న

ర్చయితలందర్మను పారచీన ప్రజల య
ై ుండిర్శ. వార్ందర్మ పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియాలో నివస్టించార్మ, గనుక

వార్మ ఆ ర్ోజులలో నివస్టించిన ప్రజల వల నే ఆలోచించార్మ మర్శయు ర్చించార్మ. దాదాప్ు ఇదద విధ్ంగా, వార్మ
కరీసత ు ర్ాక మునుపత ర్చించినందు వలన, పాత నిబంధ్న ర్చయితలు కస
ై త వ దదవశాసత మ
ర ును, నేడునిటుర,

సంప్ూర్శతగా అభివృదిధచదయలేదు. తతఫల్వతంగా, నీవు నేను పాత నిబంధ్నను అధ్యయనం చదస్టతప్ుపడు, పాత
నిబంధ్న కాలం నాటి ప్రప్ంచం నేటి ఆధ్ునిక ప్రప్ంచానికి బొ తిత గా భినింగా ఉనిదని అతి వేగంగా

గమనిసాతము. ఈ కార్ణానిిబటిర పాత నిబంధ్న ప్ర్ాయిదెయ
ై ునిటుర మర్శయు అప్ర్శచితమన
ై దెై యునిటుర
తర్చుగా అనిపిసత ుంది.

బెైబిలు సంబంధ్మైన ర్చయితల యొకు మానవ సంబంధ్మన
ై పతరర్ప్
ే ణ వలన కల్వగశన

కషర ములతోపాటు, దెవి
ై కమైన సానుకూలత కూడా మనలను పాత నిబంధ్నకు దూర్ంగా ఉంచుతునిదనే
విషయానిి మనము గుర్శతంచాల్వ.

ద్ైవిక్మైన సానుక్ూలత
“సానుకూలత” అనేది దదవుడు తననుతాను మానవాళికి బయలుప్ర్చుకొను ప్రతిసార్శ, ఆయన

మనకు అగుపిసత ాడు మర్శయు మనతో ప్ర్శమితమన
ై ప్దాలతో మాటలాడతాడనే వాసత వమును వర్శణంచడానికి
దదవశాసత ర ప్ండితులు ప్రయోగశంచు ప్దమైయునిది. ఎటర కల
ే కు దదవుడు తెల్వస్టికొన శకయముకానివాడెై

యునాిడు గనుక, ఆయన తాననుతాను బయలుప్ర్చుకొనునప్ుపడెలో ా, మహో నితమన
ై తన సాానము
నుండి దిగవ
శ చిు, సాాయి నుండి తననుతాను తగశగంచుకొని “చినిబిడ్ మాటలాడినటుర” మనతో మాటలాడును.
లేదంటే, దదవుడు చెపతపది ఏదర కూడా మనకు అర్ాంకాదు. యిెషయా 55:8-9 వచనాలలో ఈ కిీంది విధ్ంగా
వారయబడియునిటుర మనము జాఞప్కం చదస్టికొనవచుు.

న్ఘ తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తరావలు న్ఘ తరావలవంటిని కావు ఇద్ే
యహో వా వాక్ుక. ఆకాశములు భూమికకప్న
ై ఎంత యతు
ు గా ఉనావో మీ
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మారగ ములక్ంటె న్ఘ మారగ ములు మీ తలంపులక్ంటె న్ఘ తలంపులు అంత యతు
ు గా
ఉనావి (యషయా 55:8-9).

దదవుడు ఎంతో సర్ావతిశయమన
ై వాడెై — మన ప్ర్శమితులను ఎంతో అనంతముగా అధిగమించినవాడెై

— యునాిడు గనుక ఆయన ఎప్ుపడెైనాగాని చూపించిన ప్రతి ప్రతయక్షత మానవుల సామర్ాాములకు

సర్శప్డు విధ్ంగా సానుకూలప్ర్చబడింది, అప్ుపడద మనలో కనీసం కొదిేమందిమైనా ఆయన బయలుప్ర్చిన
విషయాలను గీహించి వాటిని అనుసర్శంచవచుు.

గనుక, పాత నిబంధ్నలో దదవుడు తననుతాను మానవాళికి సామానయంగా సానుకూలప్ర్చుకొనలేదని

తెలుసుకొనడం ముఖ్యం. మితమైన మానవులు సహితం అర్ాం చదసుకొను విధ్ములలో ఆయన మానవ

భాషలో మాటలాడాడు. అయితద, పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియాలో నివస్టించుచుండిన యూదులు ఎదుర్ొునిన

నిర్శేషరమన
ై చార్శతరక ప్ర్శస్టా త
ి ుల కొర్కు కూడా ఆయన పాత నిబంధ్నను ర్ూప ందించాడు. మొటర మొదటిగా,

పారచీన ఇశాీయిేలీయుల చదత లేఖ్నములు సులభ్ంగా అర్ామయిేయటటుర ఆయన వాటిని ర్ూప ందించాడు. పాత
నిబంధ్న యొకు తొల్వ శోీతలు పారచీన యూదుల ై యుండినందు వలన, దదవుడు పాత నిబంధ్నను పారచీన
హెబ్రర మర్శయు అర్మాయిక్స భాషలలో వారయించాడు. దదవుడు ప్ది ఆజఞ లను ర్ాతి ప్లకల మీద ర్ాయించి
ఇచాుడు ఎందుకనగా ముఖ్యమైన దసాతవేజులు వారయబడిన విధానమునకు ఇద క అంతర్ాాతీయ

ప్రమాణమైయుండినది. మర్శయు, పాత నిబంధ్నలోని వృతాతంతము, కావయము, జాఞన సాహితయము, మర్శయు
శాసనము యొకు సాహితయ సంబంధ్మైన బాణీలు ఆనాటి దదవుని ప్రజలు వార్శకి తెల్వయజప్పబడిన

విషయాలను అర్ాం చదసుకొనగలుగునటు
ో పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియా ప్రదదశాల బాణీలను అనుసర్శంచాయి. ఈ
కార్ణానిి బటిర, నీవు నేను పాత నిబంధ్నను అధ్యయనం చదయునప్ుపడు, అది మన నుండి చాలా వర్కు
భినింగా ఉండిన ప్రజలకు వారయబడింది అనే వాసత వం మనకు ఎప్ుపడూ ఎదుర్వుతూనే ఉంటుంది. అది

ముఖ్యముగా పారచీన ఇశాీయిేలు ప్రజల సమర్ాతలు మర్శయు అవసర్ములను అనుసర్శసత ూ వారయబడింది.

కాబటిర, పాత నిబంధ్న లేఖ్నములు అవయవ సంబంధ్ంగా పతరర్ప
ే ింప్బడి దాని గీహత
ీ ల ై యుండిన

ఆది ఇశాీయిేలీయులకు అనుకూలప్ర్చబడినందు వలన పాత నిబంధ్న లేఖ్నములు మనకు చాలా సార్మో
మనము ప్ర్దదశ హదుేలలో ఉనాిమేమో అనిటుర కనిపిసత ాయని చెప్పవచుు. పాత నిబంధ్న ర్చయితలు
మర్శయు పతరక్షకులు నేడునిటురగాక చాలా వయతాయసముగా ఉండిన పారచీన కాలములలో నివస్టించార్మ. ఈ
కార్ణానిిబటిర, మనము చాలా సార్మో మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మధ్య పదే దూర్ం ఉనిటుర
అనుకుంటాము.

పాత నిబంధ్న మనకు ఎంతో దూర్ముగా ఉనిటుర అనిపించుటకుగల కార్ణములు

తెలుసుకునాిము, గనుక ఇక ర్ండవ అంశానికి వళ్దేము: మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మధ్య

ఉనిటుర మనము అనుకొను దూర్ముల ర్కములు. మన దృషిరకి వింతెైనవిగా కనబడుతుని, ఎటువంటి
ర్కముల న
ై విషయాలను మనము పాత నిబంధ్నలో ఎదుర్ొుంటునాిము?
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రక్ములు
పాత నిబంధ్న మనకు ప్ర్ాయిదెయ
ై ునిటుర కనిపించు విధానములనిిటిని మనము ప్టిరంప్ుగా

ఎంచనవసర్ంలేదని, వేర్మగా చెప్పనకుర్ేోదు, కాని మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య నుని

దూర్మునకు సంబంధించిన మూడు పారథమిక ర్కాలను గూర్శు ఆలోచన చదయడం మన అధ్యయన

ఉదదేశములను నర్వేర్మసుతంది: మొదటిది, దదవశాసత ర సంబంధ్మైన దూర్ం — కొీతత నిబంధ్న కస
ై త వులముగా
మనము నముుతుని దానికిని, పాత నిబంధ్నలో తెల్వయజేయబడిన దదవశాసత ర సంబంధ్మన
ై

దృషిరకోణములకును మధ్యనుని వయతాయసములు; ర్ండవది, సాంసుృతిక దూర్ం — ఈనాటి మన ఆధ్ునిక
సంసుృతులకును, మనకు పాత నిబంధ్నలో కనిపించు, ప్రతయద కతను చూపించు విధ్ంగా నుని పారచీన

ప్శిుమ ఆస్టియా పారంతములోని సాంసుృతిక దృకపథములకును మధ్య నుని వయతాయసములు. మర్శయు
మూడవది, వయకితగత దూర్ం — మానవులముగా, మర్శయు పాత నిబంధ్నతో సంబంధ్ం గలవార్శగా, నీకును
నాకును మధ్య నుని వయతాయసములు.

దదవశాసత ర సంబంధ్మన
ై , సంసుృతి సంబంధ్మైన మర్శయు వయకితగతమన
ై జీవిత కోణములు ఒక దాని

నుండి మర్ొకటి బొ తిత గా వేర్మచదయబడనేర్వనియు, అవి బహు గాఢముగా పనవేసుకొనియునివి గనుక
ల కులేననిి విధాలుగా ఒకదానిపై మర్ొకటి ప్రభావం చూప్ుననియు మనమందర్ము

తెలుసుకొనవలస్టియునిది. ఇది ఈనాడు మనము జీవిసుతని ర్ోజులలో ఎంత వాసత వమయ
ై ునిదో , పాత
నిబంధ్న ర్ోజులలో కూడా ఇది అంతద వాసత వమైయుండినది. కాబటిర, ఈ విషయాలను ఈ మూడు ప్రతదయకమైన
ర్కాలలో గల దూర్ం దృష్టారా ప్ర్శశీల్వంచడం కొంత మేర్కు కృతిరమమన
ై దద అవుతుంది. అటో యినప్పటికిని, పన
ై
పతర్ొుని విషయాలను ఒకొుకు దానిని వర్ేవర్మగా ప్ర్శశీల్వంచడం మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.

అలాగత
ై ద, మొదట, మనము పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయునప్ుపడు ఎదుర్ొును దదవశాసత ర

సంబంధ్మన
ై దూర్మును చూదాేము, ర్ండి.

ద్ేవశాసు ర సంబంధమైన
పాత నిబంధ్న దదవశాసత మ
ై త వ దదవశాసత మ
ర ునకును, కొీతత నిబంధ్న కస
ర ునకు మధ్య మనము

అనుభ్వించద వల్వతి, పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయునప్ుపడు ఎదుర్యిేయ అతయంత సపషర మన
ై
అడ్ ంకులలో ఒకటి. దదవశాసత ర సంబంధ్మన
ై దూర్మును గూర్శు మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు, మనము
పారథమికంగా పాత నిబంధ్న ర్చయితలకుండిన ప్రతయక్ష్ీకర్ణమునకును, కస
ై త వులకుని సంప్ూర్ణమన
ై

ప్రతయక్ష్ీకర్ణమునకును మధ్య గల చర్శతర సంబంధ్మన
ై తదడాను గూర్శు ఆలోచిసుతంటాము. దదవుడు మర్శయు

మనకు ఆయనతో గల సంబంధ్మును గూర్శు పాత నిబంధ్న అనేక విషయాలను ఉప్దదశిసుతందనియు, అవే

విషయాలను గూర్శు కొీతత నిబంధ్న నేర్శపంచు వివర్ాలు, కనీసం మొదటిసార్శ చూచినప్ుపడు, ఇందుకు చాలా
భినింగా ఉనాియనే వాసత వము మన మనసుిలలో ఉనిది. దదవశాసత ర సంబంధ్మన
ై దృషిరకోణముల
విషయంలో, కొీతత నిబంధ్న తెల్వయజేయువాటితో ప సగనటుర కనిపించు విషయాలను పాత నిబంధ్న

తెల్వయజేయుచునిదని పాత నిబంధ్నను చదివే ప్రతి కస
ై త వుడు ఏదో ఒక సందర్భములో తెలుసుకుంటాడు.
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దదవశాసత ర సంబంధ్మన
ై వయతాయసములకు సంబంధించిన కొనిి ఉదాహర్ణములను గూర్శు

ఆలోచించండి. ఉదాహర్ణకు, అబారహాము తన కుమార్మడెన
ై ఇసాికును బలయర్పణ గావించవలస్టిందని
దదవుడు అతనిని పిల్వచాడు. కాని, నేను నా కుమార్మని బలయర్పణ గావించవలస్టిందని దదవుడు నాకు

పిలుప్ునిసుతనాిడని ఈ ర్ోజులలో ఎవర్న
ై ా చెపిపనటో యితద, వార్శని గూర్శు మనమేమనుకుంటాము?

వాసత వానికి, ఇటువంటి దదవశాసత ర సంబంధ్మన
ై సాధికార్ ఆపతక్షను తీవరంగా తీసుకోవాలనన
ై ా మనము

మొదలుపటర ము. మోషత దినములలో, నముకమన
ై ఆయన ప్రజలు వార్శ ర్క్షణను వదుకుచు, ఐగుప్ుత

దదశంలో వాగాేనము చదయబడిన దదశానికి కదంతొకుుతూ వళో వల నని దదవుడు ఆశించాడు. కాని, ఒక కస
ై త వుల
గుంప్ు వార్శ ర్క్షణను వదకుచు కదంతొకుుతూ ఈనాడు అర్ణయము గుండా వళ్ోచునిటు
ో మనము

కనుగొనిటో యితద, అద క వింతెన
ై విషయమని నిజముగా అనుకుంటాము. నాజీర్మ సంబంధ్మైన ప్రతిజఞ
దావర్ా తముును తాము దదవునికి అంకితము చదసుకొనుచుండిన ప్ుర్మషులు తమ తలవంటురకలను

కతిత ర్శంచుకొన కూడదనే విషయమును గూర్శు కూడా మనము పాత నిబంధ్నలో చదువుతాము. కాని

ఇటువంటి ప్రతిజఞ లతో దదవుడు సంతోషించాడనేది నిశుయంగా మనకు వింతెన
ై విషయంగా కనిపిసత ుంది. లేక,
పాత నిబంధ్నలో, మర్ణమగునంతటి బాధ్లో ఉనిప్పటికిని, ఆయన ప్రజలు దదవాలయములో మాతరమే
ఆర్ాధించాలనే ఒక నియమమును నియమించాడనే వాసత వమును గూర్శు ఒకసార్శ ఆలోచించండి. కాని

ఈనాడు, విశావసులు దదవునిని యుకత ముగా ఎకుడెైనా ఆర్ాధించవచుు, ఎప్ుపడెన
ై ా ఆర్ాధించవచుునని

మనము బలంగా నముుతాము. ఆనాడు, ఆయన ప్రజలు వార్శ పాప్ముల పారయశిుతాతర్ామై జంతువులను
బల్వగా అర్శపంచవల నని కోర్ాడు. ఈనాడు, ఇటువంటి సంసాుర్ విధ్ులు జంతువుల యిెడల చూపింప్బడు
కూ
ీ ర్తవముగాను, యిేసు కరస
ీ త ు యొకు బలయర్పణ అవమానప్ర్చబడుచునిటురగాను ఎంచబడును. పాత
నిబంధ్నలో, కనానీయుల ప్టర ణాలు, స్ట్త ల
ర ు ప్ుర్మషులు మర్శయు పిలోలతోసహా, మొతాతనికే నాశనము

చదయబడవల నని ఆజాఞపించాడు. కాని, ఆధ్ునిక యుదాధలలో ఇటువంటి విషయాలు జర్గడం దదవుని చదత
ఆమోదింప్బడుటను మనము ఊహించుకోజాలము.

కాబటిర, ఇవనీి కొీతత నిబంధ్నకు ప్ూర్శతగా భినిమన
ై ిటుర అగుపిసత ుండగా, దదవుడు ఇటువంటి ప్నులు

చదశాడని మనము నమువల నని పాత నిబంధ్న మనకు ఇచుుచుని పిలుప్ునుబటుర మనము కొంత

మేర్కు దిగా్రంతి చెందడం లేదా? దదవశాసత మ
ర ునకు సంబంధించిన ఇటువంటి వయతాయసములను గూర్శు ఇంకా
ఎనైినా చెప్ుపకోవచుు. ఇంకా మనము ఏమి చెప్ుపకునాి లేదా ఎనిి చెప్ుపకునాి, మనకును పాత
నిబంధ్నకును మధ్య దదవశాసత ర సంబంధ్మన
ై గొప్ప దూర్ం నిశుయంగా ఉనిది అని గుర్శతసత ాము.

సంసకృత్ర సంబంధమైన
పాత నిబంధ్నకు మర్శయు కొీతత నిబంధ్నకు మధ్య ఉనిటుర మనము చూసుతని దదవశాసత ర

సంబంధ్మన
ై దూర్ంతోపాటు, పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియా మర్శయు నేటి మన ఆధ్ునిక ప్రప్ంచమునకు మధ్య
గల సంసుృతి సంబంధ్మన
ై తదడాలనుబటిర పాత నిబంధ్న ఒక బహు దూర్మున ఉని దదశం వల ఉనిటుర
కూడా కనిపిసత ుంది. మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య గల సంసుృతి సంబంధ్మైన వయతాయసములను

గూర్శు మనము మాటాోడినప్ుపడు, వార్మ జీవించిన సంసుృతులలో సావభావికమై యుండిన ప్రస్టద
ి ధ వయకుతలు,
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ీ ను thirdmill.org నందు
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పాత నిబంధ్న యొకు ఆది ర్చయితలు మర్శయు గీహత
ీ ల జీవితమును గూర్శున కోణాలు మన

మనసుిలలో ఉంటాయి. పారచీన ప్రప్ంచంలో, అది ఇశాీయిేలులోనైనా, కనానులోనన
ై ా, అషూ
ష ర్మలోనన
ై ా,
బబులోనులోనన
ై ా, లేదా గతంలోని అనేక సంసుృతులలోని జీవితమును గూర్శు మనము

చదువునప్ుపడెలో ా, మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మధ్య గల వయతాయసములను మనము

అనుభ్విసుతంటాము. నేడు మనకునిటేర, పాత నిబంధ్నలో మనమదుర్ొును ప్రజలకు కూడా ల కులేననిి
సంసుృతి సంబంధ్మైన భావనలు, విలువలు మర్శయు అభాయసములుండినవి. కాని ఆ ఆశలు, అలవాటు
ో
మర్శయు అభాయసములు వార్మ జీవించిన కాలములు మర్శయు సా లములనుబటిర మనకుని వాటికి
భినిమన
ై వై యుండినవి.

మానవ సమాజం ఎలో కాలం మార్మతూనే ఉంటుంది గనుక సంసుృతి సంబంధ్మైన దూర్ం

ఏర్పడుతుంది. సమాజప్ర్మన
ై వయవసా లు మార్శపల తుంటాయి; పాత అలవాటు
ో అనేక విధాలుగా

వింతెన
ై వవుతాయి. కేవలము ర్ండు వందల సంవతిర్ాల నాటి నీ స ంత సంసుృతిని నీవు సందర్శించగలవని
ఊహించుకోగలవా? మనలో అనేకులకు, ఇటిర వయతాయసాలు విప్ర్రతమన
ై అసౌకర్ాయనిి కల్వగశసత ాయి. ఇటిర

సందర్ాభలలో సర్మేబాటు చదసుకోడానికి మనము చాలా సమయం వచిుంచాల్వి ఉంటుంది. గతించిపల యిన
ఇంత తకుువ వయవధిలో మన స ంత దదశాలలోనే ఏర్పడిన వయతాయసములను గూర్శునది

నిజమయ
ై ునిటో యితద, మనకును మర్శయు పాత నిబంధ్న కాలమునాటి ప్రప్ంచానికిని మధ్య గల

వయతాయసములు యింకంత ఎకుువగా ఉంటాయని మనము ఆశించాల్వ? పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియాకి నేటి

ఆధ్ునిక ప్రప్ంచానికి మధ్య ఎనోి వయతాయసములునాియి గనుక మనము పాత నిబంధ్నలో చదివే అనేక
విషయాలు గమనించదగశనంతగా అజాఞతమన
ై విగా ఉంటునాియి.

మనలను దాని నుండి ఎంతో దూర్ంగా ఉంచుతునాియనే అనుభ్ూతిని కల్వగశంచు పాత నిబంధ్న

యొకు సంసుృతి సంబంధ్మన
ై కోణములను గూర్శున కొనిి ఉదాహర్ణలను చూడండి. లౌకిక సాాయిలో,
పాత నిబంధ్న ప్రప్ంచం ఎకుువగా వాయవసాయిక లోకమై యుండినది. పాత నిబంధ్న యందంతటను
మనము వయవసాయము మర్శయు చదప్లు ప్టురటను గూర్శు చదువుతాము, కాని నేటి ఆధ్ునిక

నగర్వాసుల ైనవార్శలో అనేకులు పారచీన కాలంనాటి జీవిత విధానాలలో నలకొని యుండిన పారథమిక

విధానాలను అర్మదుగా అర్ాం చదసుకుంటార్మ. పాత నిబంధ్నలో పదే లు కుదిర్ుశ న వివాహములను గూర్శు
మనము చదువుతాము, అయితద ఆనాటి యవవన దంప్తులు ఆనాటి వాడుకలను ఎలా భ్ర్శంచార్ా అని
ఆధ్ునిక లోకంలోని అనేకులు ఆశుర్యపల తుంటార్మ. బెైబిలులోని వయకుతలు బహు మంది భార్యలను

కల్వగశయుండు అలవాటును అభ్యస్టించార్నియు, గనుక ఒకు భార్యను కల్వగశయుండుటను గూర్శున మన
ఆదర్ిములు సవాలు చదయబడుతునాియనియు మనము తెలుసుకుంటాము. పాత నిబంధ్నలో
బానిసతవముండినదని తెలుసుకొని ఈ వాడుకనుబటిర కలవర్ప్డిపల తుంటాము. వార్శ సంసుృతి

సామాాజయవాదమని ప్రస్టద
ి ధచ
ి ెందిన సామాజిక వయవసా చదత పతత నం చెలాయింప్బడిందనే విషయానిి కూడా
మనము పాత నిబంధ్నలో చూసాతము. ఏదెన
ై ఒక పతర్మగాంచిన సామాాజయములో భాగమయ
ై ుండుట,

ఇశాీయిేలు దదశంతోపాటు, దాదాప్ు పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియాలోని ప్రతి సంసుృతి యొకు ఆదర్ిపారయమైన
సామాజిక వయవసా యిెై యుండినదని ప్ర్శగణింప్బడింది. నేటి ఆధ్ునిక ప్రజాసావమయ ఆదర్ిపారయములను
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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గూర్శు ప్రయోగాతుకంగా వార్శకి ఏమి తెల్వస్టియుండలేదు. పాత నిబంధ్న కాలమునాటి జీవనములో వీటిని
మర్శయు ఇదద విధ్మైన లక్షణాలను మనము చూచినప్ుపడు, వీటితో ఎలా వయవహర్శంచాలో తెల్వయక

తర్చుగా మనము తికమకప్డిపల తుంటాము. మన స ంత సంసుృతికి ఎంతో భినింగా ఉని సంసుృతి

సంబంధ్మన
ై ప్ర్శసర్ ప్ర్శస్టా తి
ి లో ఎంతో లోతుగా పాతుకుపల యిన బెైబిలుతో మనము ఏమి చదయవల ను?

మనము పాత నిబంధ్నను చదివినప్ుపడు, ఇవి మర్శయు ఇంకా అనేకమన
ై ఇతఃర్ సంసుృతి సంబంధ్మన
ై
వయతాయసములు కూడా మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మధ్య భార్ర దూర్ముని ప్ర్శస్టా తి
ి ని మనము
అనుభ్వించునటు
ో చదసత ాయి.

వయకకుగ్తమైన
మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మధ్య ఉని దదవశాసత ర సంబంధ్మైన మర్శయు సంసుృతి

సంబంధ్మన
ై దూర్ములతోపాటు, మూడవ దూర్ము కూడా ఒకటునిది: వయకితగతమన
ై దూర్ము. వయకితగత
దూర్ము లేక వయతాయసములను గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు, పాత నిబంధ్న కాలములో జీవించిన
ప్రజలు అనేక విధాలుగా ఆధ్ునిక ప్రజలకు భినిమన
ై వార్ై యుండిర్నే వాసత వానిి మనము

సూచిసుతనాిమని అర్ాం, మర్శయు ఇంతదగాక, మనకును వార్శకిని మధ్య ఉని దూర్ములు చాలావర్కు
వయకితగతమన
ై , మానవ ఆలోచనలకు సంబంధించినవై ఉంటాయి.

సహజంగానే, పాత నిబంధ్న ప్రజలు మన కంటే ప్ూర్శతగా భినిమన
ై వార్ేమీ కాదు. ఈ పాఠంలో

మనము అటు తర్మవాత చూడబో తునిటుర, మనము వార్శతో కూడా అనేక ముఖ్యమన
ై ర్రతులలో
గుర్శతంచుకొనవచుు. కాని అనేకమైన ఇతర్ విధాలుగా చూస్టతత , వార్మ మన కంటె చెప్ుపకోదగశనంతటి

గణనీయమన
ై మనసత తవం కల్వగశయుండిర్శ. మర్శయు ఇది ఆశుర్యము కల్వగశంచకూడదు. ఎంతెైనా, వార్శ

గుణగణాల త
ై దనమి
ే మర్శయు వార్మ ఇతర్మలతో వయవహర్శంచిన తీర్మల ైతన
ద ేమి వార్మ నివస్టించిన దదవశాసత మ
ర ు
మర్శయు సంసుృతి సంబంధ్మైన ప్రప్ంచంలో నుండి తల తాతయి.

ఒక ప్రకు, పాత నిబంధ్నలోని అనేక మంది ప్రజలు ఈ ర్ోజులలో మనలో ఎవర్మన
ై ా

అనుభ్వించుచునిటువంటివిగాక, ఆతు సంబంధ్మన
ై గమనార్హమన
ై అనుభావాలు కల్వగశయుండిర్శ, మర్శయు
ఇది కూడా ఆలోచించదగగ దద. వార్మ ప్ర్లోక దర్ినములు చూశార్మ మర్శయు దదవుని సవర్మును అక్షర్ాలా

వినాిర్మ. ప్ర్లోక సంబంధ్మన
ై దూతలతో వార్మ అక్షర్ాల పల ర్ాడార్మ. కాబటిర , ఒక నిమిషమాగశ మిముును
మీర్మ ఈ ప్రశి అడగండి: ఇటువంటి ఆతు సంబంధ్మైన అనుభ్వాలే మీర్మ కల్వగశయుంటే మీర్మ ఏ విధ్ంగా
భినింగా ఉంటార్మ? దదవుని చదత పతరర్ప
ే ింప్బడిన దర్ినములు చూచియుండినటో యితద, ముఖ్ాముఖీ

సమావేశాలు జర్శపియుండినటో యితద, మర్శయు దదవదూతలతో పల ర్ాడియుండినటో యితద, మీర్మ ఎటువంటి
వయకితగా యుంటార్మ? ఈ ర్ోజులలో మనము ఇటువంటి అనుభ్వాలను అనుభ్వించినటో యితద మనము

ప్ూర్శతగా మార్శపల తామని నేను నముుతునాిను. దదవునితో ఇటువంటి అనుభ్వాలను కల్వగశన పాత నిబంధ్న
ప్రజల నుండి మనము చాలా వర్కు భినింగా ఉనాిమని మనము చూడగలుగునటు
ో ఇది మనకు
సహాయప్డుతుందని తెలుసుకుంటాను.
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మర్ొక ప్రకు, సంసుృతి సంబంధ్మన
ై విషయాలు మనపై చూప్ుతుని ప్రభావమునుబటిర ఈనాడు

మనమటువంటివార్మై యునాిమో ఒకు నిమిషము ఆలోచించండి. పాత నిబంధ్న ప్రజలు మనకు ఎంతో
వింతెన
ై విగా ఉని కొనిి సంసుృతి సంబంధ్మన
ై పాతరలు వహించార్మ. వార్మ ర్ాజుల ై యుండిర్శ, ర్ాణుల ై
యుండిర్శ, వార్మ వయవసాయదార్మల ైయుండిర్శ, బానిసల ైయుండిర్శ. పాత నిబంధ్న ప్రజలు పారచీన

యుదధ తంతరముల వలన కల్వగశన భ్యభీతులను, కర్మవులు మర్శయు తెగుళో వలన ఏర్పడిన బెదర్
ి శంప్ులను
సహించార్మ. యుదధ సందర్భములో భార్ర కాయముగలవాని ఎదుట ఒక యవవనుడు నిల్వచియుండుటను
గూర్శు, ఒక యవవన స్ట్త ర యుదధ ములో స్టన
ై ాయనికి నాయకతవం వహించిన విషయమును గూర్శు మనము

చదువుతాము. ఐగుప్ుత బానిసలు నిర్ాశ నిసపృహలతో వేస్టన
ి కేకలు మనము వింటాము. మనలో చాలా

తకుువ మందిమి ఇటువంటి ప్ర్శస్టా త
ి ులను ఈ ర్ోజులలో ఎదుర్ొుంటాము, తతఫల్వతంగా ప్రజలు ఇటువంటి
అనుభ్వాలు అనుభ్వించునప్ుపడు వార్ేమనుకుంటార్ో, ఆందో ళనతో కూడిన వార్శ అనుభ్ూతులు ఎలా
ఉంటాయో అర్ాం చదసుకొనుట మనకు కషర మవుతుంది.

కాబటిర, ఈ అధాయయానిి మొదలుపటిరన మనము పాత నిబంధ్న నిజముగానే మన నుండి అనేక

విధాలలో ఎంతో దూర్ంగా ఉనిటుర అనిపిసత ుందని అంగరకర్శంచుటకు సంస్టిదధ ులమై యుండాల్వ. ప్ర్శశుదధ
బెైబిలులోని ఈ భాగము నేటి ఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలో వారయబడలేదు గనుక మనము మనకును పాత

నిబంధ్నకును మధ్యనుని దదవశాసత మ
ై వయతాయసములను ప్దద
ర ు, సంసుృతి, మర్శయు వయకితగత సంబంధ్మన
ప్దద ఎదుర్ొుంటాము.

మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య దూర్మునిదను మన అనుభ్ూతులకు గల కార్ణములను

మర్శయు ర్కములను తెలుసుకునాిము, గనుక తర్మవాత అంశానికి వళ్దేము: మన జీవితములకును పాత
నిబంధ్నకును గల ప ందిక ఏమిటి? ఇవివధ్మన
ై దూర్ముని ప్ుసత కం ఈనాడు మనకు ఏదో

ప్రయోజనకర్మన
ై పాఠములు నేర్పశ సుతందని మనమందుకు ఆశప్డాల్వ? అది సర్ే, ఈ ప్రశికు అనేక

సమాధానాలునాియి, అయితద నిసిందదహంగా, పాత నిబంధ్న మన జీవితాలకు ముఖ్యమన
ై దెై యునిదని
కొీతత నిబంధ్న మనకు బో ధిసత ుంది గనుక మనకు పాత నిబంధ్న నేడు సహితం ముఖ్యమన
ై దనేది మనము
ప్రదర్శించగల అతయంత పారముఖ్యమన
ై ప్రతిసపందనయిెయ
ై ునిది.

మనక్ు గ్ల ప ంద్ిక్
విచార్కర్మన
ై విషయమేమనగా, ఎప్ుపడెన
ై ాగాని కొీతత నిబంధ్నలోని ఏదెన
ై ా ఒక బో ధ్ నేడు అపార్ాం
చదస్టక
ి ొనబడిందనంటే, అది ఇదద. పాత నిబంధ్న పాతబడిపల యిందనియు, గనుక మనకు దానితో గల

అవసర్తను కొీతత నిబంధ్న అంతమొందించినదనియు కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ునిదను తలంప్ుతో అనేక
మంది కస
ై త వులు కొీతత నిబంధ్నను చదువుతుంటార్మ. కాని వాసత వానికి కొీతత నిబంధ్న అనేకులు

అనుకుంటునిదానికి వయతిర్ేకమైన విషయమును తెల్వయజేసత ుంది. కస
ై త వ జీవితానికి పాత నిబంధ్న
-11వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు

మొదటి పాఠము: పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము

పారమాణిక గీంథము

చదయవల ను?

ఖ్చిుతంగా అవశయకమైయునిదని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది, మర్శయు ఈ విషయానిి మనము తర్మవాత
చూసాతము. మనము పాత నిబంధ్నలో నుండి మార్గ నిర్ేేశనమును ర్ాబటురకుంటే తప్ప కరస
ీ త ునందల్వ
సంప్ూర్ణమన
ై జీవితం సామానయంగా సాధింప్బడనేర్దు.

పాత నిబంధ్న ఈనాడు సహితం మన జీవితములకు ప ందికగలదెై యునిదని మనకు కొీతత

నిబంధ్న అనేక విధాలుగా బో ధిసత ునిది, కాని మనము ర్ండు విధాలను మాతరమే చూదాేము. మొదటిగా,

యిేసు బో ధ్లను చూదాేము. ర్ండవదిగా, అప సత లుడెన
ై పౌలు యొకు బో ధ్లను చూదాేము. పాత నిబంధ్న
యొకు ప ందికను గూర్శు యిేసు స్టలవిచిున విషయములను మొదట ఆలోచించుదాము.

యేసు బో ధలు
ఈనాడు మనకుగల పాత నిబంధ్న పారముఖ్యతను గూర్శు యిేసు బో ధించిన దాని విషయమైన
సమతులయ దృషిరకోణమును తెలుసుకొనడం కోసం, యిేసు బో ధ్లలోని ర్ండు కోణాలను కుోప్త ంగా చూదాేము:
మొదటిగా, పాత నిబంధ్నను గూర్శునవైయునిటుర అగుపించునవి, ఆయన చదస్టన
ి వయతిర్ేకార్ాకమన
ై

వాయఖ్యలు; ర్ండవదిగా, పాత నిబంధ్న ప ందికను గూర్శు ఆయన చదస్టన
ి నిశుయాతుకమన
ై ధ్ృవీకర్ణములు.
మొదటి సార్శ చదివినప్ుపడద అవి పాత నిబంధ్నను గూర్శు వయతిర్ేకార్ాకమన
ై దృషిరకోణానిి తెల్వయజేసత ునిటుర
కనిపించద యిేసు బో ధ్లలో కొనిిటిని మొదట చూదాేము.

వయత్రరేకారథ క్మైన వాయఖయలు
యిేసు పాత నిబంధ్న ప ందికను ఒక ముగశంప్ునకు తెచాుడని నమేు అనేక మంది కస
ై త వులు వార్శ

దృషిరకోణాలకు ఋజువుగా మతత యి 5-7 అధాయయాలలోని కొండ మీద ప్రసంగమును ఎతిత చూపిసత ార్మ. కొండ
మీద ప్రసంగములో యిేసు సందర్ోభచితంగా అనేక నతి
ై క విషయాలను బో ధించాడు, గనుక ఈ విషయాలను
ఆధార్ం చదసుకొని యిేసు వాసత వానికి పాత నిబంధ్న బో ధ్లను వయతిర్ేకించాడని అనేకులు

అభిపారయప్డుతుంటార్మ. కొనిి సుప్ర్శచితమన
ై వాకయభాగాలను వినండి. మతత యి 5:21-22 వచనాలలో
మనము నర్హతయను గూర్శు ఈ మాటలు చదువుతాము:

నరహతయ చేయవదుు; నరహతయ చేయువాడు విమరశక్ు లోనగ్ునని పూరివక్ులతర

చపుబడిన మాట మీరు విన్ఘారు గ్ద్ఘ. న్ేను మీతర చపుునద్ేమనగాతన సహో దరుని
మీద కోపపడు పాత్రవాడు విమరశక్ు లోనగ్ును (మతు య 5:21-22).
మతత యి 5:27-28లో యిేసు వయభిచార్మును గూర్శు ఇలా స్టలవిచాుడు:
వయభిచఘరము చేయవదు ని చపుబడిన మాట మీరు విన్ఘారుగ్ద్ఘ; న్ేను మీతర

చపుునద్ేమనగా ఒక్ స్ట్ు ని
ర మోహపుచూపుతర చూచు పాత్రవాడు అపుుడే తన
హృదయమందు ఆమతర వయభిచఘరము చేస్టన
ర వాడగ్ును (మతు య 5:27-28).
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మతత యి 5:31-32లో యిేసు విడాకులను గూర్శు స్టలవిచాుడు:
తన భారయను విడన్ఘడు వాడు ఆమక్ు పరితఘయగ్ పత్రాక్ యయయవలెనని చపు

బడియునాద్ి గ్ద్ఘ; న్ేను మీతర చపుునద్ేమనగా వయభిచఘర కారణమునుబటిర గాక్,
తన భారయను విడన్ఘడు పాత్రవాడును ఆమను వయభిచఘరిణిగా చేయుచున్ఘాడు;

విడన్ఘడబడినద్ఘనిని ప్ండఘుడువాడు వయభిచరించుచున్ఘాడు (మతు య 5:31-32).
మతత యి 5:33-34లో ఒటురపటురకొనుటను గూర్శు యిేసు సంబో ధించినప్ుపడు కూడా అదద ధో ర్ణిని

అవలంబిసుతనిటుర చూసాతము:

మరియు నీవు అపామాణము చేయక్ నీ పామాణములను పాభువునక్ు చల్ు ంపవలెనని
పూరివక్ులతర చపుబడిన మాట మీరు విన్ఘారు గ్ద్ఘ, న్ేను మీతర చపుునద్ేమనగా
ఎంతమాతాము ఒటలరప్టలరకొనవదుు (మతు య 5:33-34).

మతత యి 5:38-39లో యిేసు ప్గతీర్ముకొనుటను గూర్శు కూడా మాటాోడాడు:
క్ంటికక క్నుా, పంటికక పలుు అని చపుబడిన మాట మీరు విన్ఘారు గ్ద్ఘ. న్ేను మీతర
చపుునద్ేమనగా దుషు
ై ునక్ు
ర ని ఎద్ిరింపక్, నినుా క్ుడిచంపమీద కొటలరవాని వప
ఎడమచంపక్ూడ త్రాపుుము (మతు య 5:38-39).

ఇక చివర్శగా, శతురవుల యిెడల చూపించవలస్టిన పతమ
ర ను గూర్శు యిేసు మతత యి 5:43-44లో ఇలా

స్టలవిసుతనాిడు:

నీ ప రుగ్ువాని ప్రమి
ా ంచి, నీ శతుావును ద్ేవషరంచుమని చపుబడిన మాట మీరు

విన్ఘారు గ్ద్ఘ; న్ేను మీతర చపుునద్ేమనగా, . . . మీ శతుావులను ప్రమి
ా ంచుడి.
మిముును హంస్టరంచు వారికొరక్ు పాారథ న చేయుడి (మతు య 5:43-44).

గనుక యిేసు దదవుని సర్వశరష
ీ ర మైన ప్రతయక్షతయిెై యునాిడనియు, ఆయన బో ధ్లు పాత నిబంధ్న
బో ధ్ల కంటే ఎంతో ఎకుువ సంప్ూర్ణమన
ై వనియు కరీసత ు అనుచర్మలందర్మ అంగరకర్శంచాల్వ. యిేసు బో ధ్లు

హృదయములోనికి చొచుుకొనిపల యి పాత నిబంధ్న ఎనిడును చదర్మకొనని విధాలుగా సుదూర్ దిగంతముల
వర్కు విసత ర్శంచాయి. కాని దుర్దృషర వశాతు
త , నర్హతయ, వయభిచార్ము, విడాకులు, ఒటురపటురకొనుట,

ప్గతీర్ముకొనుట మర్శయు శతురవులను పతమి
ర ంచుటను గూర్శున యిేసు దృషిరకోణాలు పాత నిబంధ్న

బో ధ్లను వాసత వంగా ప్ర్సపర్ం వయతిర్ేకస
ి త ునాియని ఈ వచనాలు బో ధిసత ునిటుర అనేక మంది కస
ై త వులు

అర్ాం చదసుకునాిర్మ. ఇటువంటివార్శ హేతువాదం సర్వసాధార్ణంగా ఈ కిీంది విధ్ంగా ఉంటుంది: ఒకనిని శర్రర్
ర్రతిగా హతయచదయడం తప్పని పాత నిబంధ్న బో ధించినదనియు, కాని యిేసు తన ధాయస అంతటిని దదవషంతో

నిండిన హృదయంవప్
ై ు మళిో ంచాడనియు వార్ంటార్మ. పాత నిబంధ్న శార్రర్క వయభిచార్మును నిషతధించింది,
కాని యిేసు హృదయంలోని వయభిచార్మును గూర్శు చెబుతూ ఒక అడుగు ముందుకు వేశాడు. విడాకులకు
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సంబంధించినంత వర్కు, పాత నిబంధ్న విడాకులను ఎనోి కార్ణాలనుబటిర అనుమతించినదని అనేకులు

నముుతార్మ, అయితద యిేసు పాత నిబంధ్న చదయుచుని ఈ బో ధ్ను అంగరకర్శంచక, ల ైంగశక సంబంధ్మైన
దుర్రితి మాతరమే విడాకుల్వయయడానికి అసలు ఆధార్మని ప్టురబటారడు. ఒటురపటురకొనుట గూర్శు అయితద,
పటురకొనిన ఏ ఒటురనన
ై ను విచిునిము చదయకూడదు అని పాత నిబంధ్న బో ధించింది, కాని ఆయన
అనుచర్మలు ఎనిడును ఒటురపటురకొనకూడదని యిేసు ఆదదశించాడని వార్మ వాదిసత ార్మ. వయకితగతంగా

ప్గతీర్ముకొను వాడుకను — “కంటికి కనుి” — పాత నిబంధ్న ఆమోదించింది, కాని మనము క్షమించాలని
యిేసు బో ధించాడని ఇదద విధ్మైన అర్ావివర్ణ చెపతపవార్మ తర్చుగా నముుతుంటార్మ. ప ర్మగువార్శని

పతరమించి, శతురవులను దదవషించమని పాత నిబంధ్న బో ధించినదనియు, కాని యిేసు శతురవులను కూడా
పతరమించమంటూ ఈ విషయానిి విసత ృతంచదశాడని వార్మ భావిసుతంటార్మ.

యిేసు బో ధ్లను గూర్శు ప్రజాదర్ణ ప ందిన ఈ బో ధ్లు సతాయనికి లేశమైనా సమీప్ంగా ఉనాియని

చెప్ుపకొనబడినటో యితద, యిేసు తన అనుచర్మలను పాత నిబంధ్న యొకు నీతి విషయాలను గూర్శున

అధికార్ము నుండి విముకుతలను చదయడానికి వచాుడని మనము అనుకోడానికి మన దగగ ర్ మంచి హేతువే
ఉనిదని చెప్ుపకొనవచుు. కాని, మతత యి సువార్త 5వ అధాయయములో యిేసు వాసత వంగా బో ధించిన

విషయాలను మనము మనసుిపటిర మర్శంత లోతుగా ధాయనం చదస్టినప్ుపడు ఈ దృషిరకోణం ఏ మాతరమును
సర్న
ై ది కాదని తెలుసుకుంటాము. యిేసు బయలుప్ర్చిన విషయాలు పాత నిబంధ్న కంటె ఎకుువ

గొప్పవన
ై ప్పటికిని, పాత నిబంధ్న బో ధ్లను ఆయన ఏ విధ్ంగాను ప్ర్సపర్ం వయతిర్ేకించలేదు. విశరషంగా,
పాత నిబంధ్న బో ధ్లను గూర్శున కొనిి అపార్ాములు తప్పని తన ప్రతివాదముతో నిర్ూపించడం దావర్ా
పాత నిబంధ్నను ధ్ృవీకర్శంచాలనేదద ఆయన తాతపర్యమైయుండినది.

యిేసును సర్శగా అర్ాం చదసుకోవాలంటే, మతత యి 5వ అధాయయములో యిేసు పాత నిబంధ్న

విషయంలో తన అసముతిని తెల్వయజేయడంలేదనే వాసత వానిి మనము గమనించాల్వి ఉంటుంది. అలా
కాకుండా, శాసుతీలు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు పాత నిబంధ్నకు అర్ావివర్ణ చెపపి న విధానాలను ఆయన

ఆక్ష్ేపించాడు. యిేసు ఇహలోకంలో జీవించియుండిన ర్ోజులలో, వాసత వంగా బెైబిలు కొందర్శకి మాతరమే నేర్మగా
అందుబాటుగా ఉండదది, మర్శయు ఈ హేతువునుబటిరయిే, ఇశాీయిేలులోని సామానయ ప్రజానీకం వార్శ

మతసంబంధ్మన
ై నాయకుల బో ధ్లపై అతయధికంగా ఆధార్ప్డా్ర్మ. మతత యి 5వ అధాయయములో యిేసు,
మనమింతకు మునుపత చూచినటుర తార్తమయములను ర్ూప ందించాడు, ఈ విషయానిి మనము ముందు

కూడా చూసాతము, ఆయన పాత నిబంధ్నతో సర్న
ై సామర్సయము కల్వగశయుండిన తన స ంత దృషిరకోణాలను,

శాసుతీలు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు పాత నిబంధ్నకు చదర్శున సాంప్రదాయాలతో పల లుసూ
త , ఈ ర్ండింటి నడుమ
గల తార్తమయమును విశదరకర్శంచాడు. సవివర్మన
ై అనేక వర్ణనలు ఈ విషయానిి ర్మజువుచదసత ాయి.

మొదటిగా, యిేసు చెప్పబడిన మర్శయు వినిన విషయాలతో వయవహర్శంచాడనే విషయానిి మనము

గమనించాల్వ. అనగా, ఆయన పాత నిబంధ్న కంటే విశరషంగా వాక్స ర్ూప్మైన సాంప్రదాయాలను గూర్శు
ఆందో ళనచెందుచుండెను అని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. యిేసు మర్శయు ఇతర్ కొీతత నిబంధ్న
ప్ుర్మషులు పాత నిబంధ్నను ప్రసత ావించినప్ుపడు, వార్మ “వారయబడియుని” లేదా “చదువబడిన”

విషయాలను గూర్శు చెపాపర్మ. కొీతత నిబంధ్నలో ఈ విధ్ంగా ప్ర్శచయము చదయబడిన ఏ విషయానైినను,
-14వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ఎచోుటనైనను, యిేసు కొటిరవయ
ే లేదు. కాని కొండ మీద ప్రసంగంలో, ఆయన ప్రజలకు “చెప్పబడిన” వాటిని
ఆక్ష్ేపించాడు; ప్రజలు “వినిన” విషయాలను ఆయన ఆక్ష్ేపించాడు. శాసుతీలు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు

చెప్ుపచుండిన దానికిని, ఆయన చెప్ుపచుండిన దానికిని గల తార్తమయమును యిేసు పల ల్వు చూపించాడని
దరనినే మామూలు మాటలలో చెప్ుపకొనవచుు. పాత నిబంధ్నలో వారయబడియుని విషయాలను గూర్శు
కాదు, కాని ఇశాీయిేలులోని ఇతర్ ఉప్దదశకుల చదత అవి కొనసాగునటు
ో చదయబడిన వాకూ
ీ ప్మన
ై

సాంప్రదాయాల విషయంలో యిేసు తన అసముతిని తెల్వపాడు. అందుచదతనే ఆయన వారయబడియుని
విషయాల కంటె విశరషంగా చెప్పబడిన విషయాలను ప్దద ప్దద ప్రసత ావించుచుండెను.

దరని దృష్టారా, పాత నిబంధ్నకు సంబంధించిన వాక్స ర్ూప్మైన ఈ అర్ావివర్ణలను గూర్శు యిేసు

వాసత వంగా చెపిపన విషయాలను మనము మర్శ ఎకుువ లోతుగా, ధాయనప్ూర్వకంగా చూడాల్వి ఉంటుంది.
యిేసు వల్వకితీస్టిన ఈ తార్తమయములను గూర్శు మనము మర్ొక సార్శ ఆలోచన చదదే ాము.

నర్హతయ సమసయకు దదవషమును ముడిపటర డానికి యిేసు నర్హతయ యొకు నిషతధానిి విసత ృతం

చదశాడని అనేకులు నముుతునిప్పటికని
ి , పాత నిబంధ్న నర్హతయను మాతరమే కాదు, కాని దదవుని ప్రజల
నడుమ ఉండిన అభిపారయభేదానిి కూడా ఖ్ండించినదని తెలుసుకొనడం ముఖ్యం. దదవుని ప్రజల మధ్య

నలకొని ఉండాల్విన సామర్సయము మర్శయు సమాధానమును గూర్శున పాత నిబంధ్న ఆదర్ిం కరర్తనలు
133:1లో చకుగా వయకత ంచదయబడింది:

సహో దరులు ఐక్యత క్ల్గి నివస్టరంచుట ఎంత మేలు! ఎంత మన్ోహరము! కీరునలు
133:1

అభిపారయబేధ్ం ఒకనిని అక్షర్ాలా హతయచదయడానికి దార్శతీయనంత వర్కు అది సర్ే అనిటుర, యిేసు

దినములలో ప్రజాదర్ణ ప ందిన సంప్రదాయాలు దానిని మనిించాయి. దరనికి తార్తమయంగా, వాసత వానికి
పాత నిబంధ్న ప్రమాణములను ప్ునర్మదాాటిసత ూ ఇటిర అబదధ బో ధ్ తప్పని యిేసు తన ప్రతివాదంతో

నిర్ూపించాడు. సర్శకదా, నర్హతయను గూర్శున ఇటిర నిషతధాజఞ కు దదవషమును గూర్శున నిషతధ్ంతో సంబంధ్ం
కలుప్ుతూ ఆయన నిర్ూపించాడు.

వయభిచార్ము విషయానికొస్టతత , హృదయంలోనే వయభిచర్శంచుటను చదర్ుడానికి యిేసు వయభిచార్

నిషతధాజఞ ను విసత ర్శంచి చెపాపడని అనేకులు నముుతార్మ. కాగా, పాత నిబంధ్న కోర్శన విషయాలను గూర్శు
యిేసు తన అసముతిని వయకత ంచదయలేదని లేదా విసత ర్శంచి చెప్పలేదని మర్ొక ప్ర్ాయయం సులభ్ంగా

గమనించవచుు. ఎంతెైనా, దదవుని ప్రజలు శార్రర్క వయభిచార్మును మాతరమే మానుకొనవల నని పాత
నిబంధ్న కోర్లేదు; తీవరమన
ై వాయమోహమును, లేదా తలంప్ులతో హృదయములోనే వయభిచర్శంచడమును
కూడా నిషతధించింది. నిర్గ మ 20:17లో ఇలా వారయబడియునిది:

నీ ప రుగ్ువాని యలుు ఆశంపక్ూడదు. నీ ప రుగ్ువాని భారయన్న
ై ను అతని

ద్ఘసున్న
ై ను అతని ద్ఘస్టరన్ైనను అతని యదుున్న
ై ను అతని గాడిదన్ైనను నీ

ప రుగ్ువానిదగ్ు ద్ేనిన్న
ై ను ఆశంపక్ూడదు అని చప్ును (నిరగ మ 20:17).
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మర్ొకని భార్యను ఆశించడమును ప్దవ ఆజఞ సుసపషర ంగా నిషతధించింది. కాబటిర, యిేసు యొకు

వాదో ప్వాదము పాత నిబంధ్న నియమమును కొటిరవేయుచుండలేదు గాని అది పాత నిబంధ్నను
ప్ునర్మదాాటించుచుండినదని మనము గమనిసుతనాిము.

మర్ొక ప్ర్ాయయం, విడాకుల విషయంలో యిేసు పాత నిబంధ్నతో ఏకరభ్వించలేదని అనేకమంది

విశావసులు నముుతునాిర్మ. కాని యిేసు దినములలో, వార్మ నాయయప్ర్ంగా సర్న
ై కాగశతాలు ఇచిునంత
వర్కు, ఆచర్ణాతుకమన
ై ఏ కార్ణంచదతనన
ై ను వార్మ తమ భార్యలకు విడాకుల్వచదు హకుు పాత నిబంధ్న
శాసనము వార్శకచి
ి ుందని ఇశాీయిేలులోని మతసంబంధ్మన
ై అనేకమంది నాయకులు నముుచుండిర్నే
విషయానిి మనము అర్ాం చదసుకోవాల్వ. అయితద ఇటువంటి నడవడిని దదవుడు ఆమోదించడని పాత

నిబంధ్న సపషర ంగా సూచిసుతందని మనకందర్శకి తెల్వస్టిందద. మలాకర 2:16లో ఇలా వారయబడియునిది:
భారయను పరితయజంచుట న్ఘక్ు అసహయమన
ై కకరయ అని ఇశారయేలీయుల ద్ేవుడగ్ు
యహో వా స్టలవిచుిచున్ఘాడు (మలాకీ 2:16).

మతత యి 19:3-9లో యిేసు విడాకులను గూర్శున తన అభిపారయమేమిటో మర్శ ఎకుువ వివర్ంగా

వర్శణంచాడు, మర్శయు ప్రతదయకంగా ఆదాము హవవల సృషిర ఉదంతమును ప్రసత ావిసూ
త , పాత నిబంధ్న

ఆధార్ంగానే ఆయన విడాకులను వయతిర్ేకించుచుండెననే తన దృకపథానిి ఆయన సువిదితం చదశాడు.
యిేసు పాత నిబంధ్న ప్రకార్ం ఒటురపటురకొనుటను గూర్శున అభాయసమును అక్ష్ేపించాడని అనేకులు

అనుకుంటార్మ. కాని, ఈ సందర్భంలో కూడా యిేసు పాత నిబంధ్న బో ధ్ను కాదు కాని దాని బో ధ్లు

వకరక
ీ ర్శంప్బడుటను వయతిర్ేకించాడు. సపషర ంగా, ఒకడు తన మాట నిలబెటర ుకొనునని ఒటురపటురకొననంత

వర్కు, అబదధ మాడుట అనుమతింప్బడిందని యిేసు ర్ోజులలో కొందర్మ బో ధించార్మ. ఇటిర బో ధ్తో యిేసు
ఏకరభ్వించలేదు సర్శకదా కేవలము శప్థములను ఉలో ంఘించు అబదధ ములను మాతరమే కాదు కాని
అబదధ మాడుటనే పాత నిబంధ్న నిషతధించినదని ప్టురబటారడు. సామతలు 6:16-17లో ఇలా
వారయబడియునిది:
యహో వాక్ు అసహయమన
ై వి ఆరు గ్లవు, ఏడును ఆయనక్ు హేయములు: అవేవనగా,
అహంకార దృషరరయు, క్లు లాడు న్ఘలుక్యు (సామతలు 6:16-17).
ఈ హేతువు చదతనే యిేసు మతత యి 5:37లో ఇలా స్టలవిచాుడు:
మీ మాట, “అవునంటే “అవును,” “కాదంటే” “కాదు అని యుండవలెను (మతు య
5:37).

యిేసు పాత నిబంధ్నతో ఏకరభ్వించలేదు, కాని శాసుతీల మర్శయు ప్ర్శసయుయల వాక్స ర్ూప్మైన

సాంప్రదాయాలు పాత నిబంధ్న ప్రమాణాలను నర్వేర్ులేదని సపషర ంగా చూపించాడు.

ప్గతీర్ముకొనుటను పాత నిబంధ్న ఆమోదించింది కాని యిేసు ఆమోదించలేదని అనేకులు

నముుతార్మ. కాని ఆది యందు నిర్గ మ 21:24వ వచనంలోని “కంటికి కనుి” అనే పాత నిబంధ్న శాసనము
-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు
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చదయవల ను?

ఇశాీయిేలులోని అధికార్శక నాయయసాానాలలోని నాయయాధిప్తులకు మార్గ దర్ికంగా ఉండటానికి

ర్ూప ందించబడింది. నాయయాధిప్తులు వార్శ తీర్మపలను మర్శయు శిక్షలను నాయయసముతంగాను, చదస్టన
ి

నేర్ానికి తగగ టర ుగాను తీర్ువలస్టి యుండిందని ఒకు మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. ఈ ప్రమాణము ప్ర్సపర్ం

వయకుతల మధ్య తల తు
త సమసయలకు వర్శతంప్జేయబడాలని ఎనిడును ఉదదేశింప్బడలేదు. దానికి బదులుగా,
ఇలాంటి సందర్ాభలలో యుకత ంగా ప్రవర్శతంచడానికి దయ మర్శయు కనికర్ము మార్గ దర్ికమై యుండాలని
పాత నిబంధ్న బో ధించింది. లేవీయ 19:18లో ఇలా వారయబడియునిది:

కీడుక్ు పాత్రకీడు చేయక్ూడదు. నీ పాజ్ల మీద కోపముంచుకొనవదుు . . . న్ేను
యహో వాను (లేవీయ 19:18).

యిేసు దినములలో “కంటికి కనుి” అనే నియమము వయకితగతంగా ప్గతీర్ముకొనుటకు దదవుడు

ఆమోదించినదెై యునిదని ప్రజలు నమాుర్మ. ఎవర్న
ై ా నీకు ఏదెైనా హాని చదస్టన
ి ప్రతిసార్శ, అతనికి అదద
విధ్మైన సమాన హాని చదయడానికి నీకు హకుు ఉనిది అనే నముకముండదది. కాని నియమము ఈ

విధ్ంగా వకరక
ీ ర్శంప్బడుటతో యిేసు ఏకరభ్వించలేదు మర్శయు ఆయన పాత నిబంధ్న బో ధ్ను ధ్ృవీకర్శసత ూ
మనము అనోయనయ సంబంధ్ములలో దయను చూపించాలని ప్ల్వకాడు.

చివర్శగా, శతురవులను పతరమించు విషయానికొస్టతత , శతురవులను దదవషించుట అంగరకర్శంప్బడిందని పాత

నిబంధ్న బో ధించినదనే తప్ుపడు నముకము అనేకులలో నలకొనియునిది. లేవీయ 19:18లో “నీ ప ర్మగు
వానిని పతరమింప్వల ను” అనే ఆజఞ సర్శసమానంగా “నీ శతురవులను దదవషించుము” అని చెప్ుపకోడానికి కూడా
సముచితమన
ై దద అని యిేసు దినములలోని కొందర్మ ఉప్దదశకులు భావించినటుర సపషర మవుతుంది. కాని
సహజంగానే, పాత నిబంధ్న ఎనిడును ఇవివధ్మన
ై ది ఏదియును బో ధించదు. వాసత వానికి, మన

శతురవులతో వయవహర్శంచాల్విన విధ్మునకు సంబంధించిన ఆదదశాలు నిర్గ మ 23:4లో ఇవవబడినవి:
నీ శతుావుని యదు యనను గాడిదయన
ై ను తప్రుపో వుచుండగా, అద్ి నీక్ు క్నబడిన
యడల అగ్తయముగా ద్ఘని తరలుకొనివచిి వాని క్పుగింపవలెను. (నిరగ మ 23:4).

కాబటిర, యిేసు పాత నిబంధ్నను గూర్శున తన స ంత దృషిరకోణాలను ఎనిడును వయతిర్ేకించలేదని
మర్ొక ప్ర్ాయయం సపషర మవుతుంది. దానికి బదులుగా, ఆయన తన దినములలో ప్రబల్వయుండిన తప్ుపడు
అర్ావివర్ణలను వయతిర్ేకస
ి త ూ పాత నిబంధ్న బో ధ్ల అసల న
ై ఉప్దదశములను ప్ునర్మదాాటించాడు.

యిేసు పాత నిబంధ్నకే విర్ోధ్ంగా దదనినైనను బో ధించాడని మనము ఊహించుకొనిటో యితద మనము

యిేసు బో ధ్లను బహు తీవరంగా అపార్ాం చదసుకొంటునాిమని అర్ాం. మనము చూడబో తునిటుర, పాత

నిబంధ్న ఏ దిశగా ముందడుగు వేయుచుండినదో యిేసు తర్చుగా బయలుప్ర్మసూ
త అది ఎదుర్మచూచిన
నముకములను మర్శయు అభాయసములను వివర్శంచాడు. ఈ కోణంలో ఆయన బో ధ్లు పాత నిబంధ్న
బో ధ్లను మించినవై యుంటూ మర్శ ఎకుువగా దదవుని గుణశీలమును మర్శయు ఆయన ప్రజల ప్టో
ఆయనకుండిన చితత మును బయలుప్ర్చాయి. అంతదగాని, యిేసు పాత నిబంధ్ననుగాని లేదా దాని
-17వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు
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బో ధ్లనుగాని ఎనిడును వయతిర్ేకించలేదు. వాసత వానికి ఆయన పాత నిబంధ్నను గూర్శున అసతయప్ు
అర్ావివర్ణలను వయతిర్ేకించాడు.

పాత నిబంధ్నను గూర్శు యిేసు కల్వగశయుని ధ్ృకపథములు వయతిర్ేకార్ామన
ై విగా ఉనిటుర

కనిపించునవి వాసత వానికి అవి ధ్ృవీకర్ణముల ై యునివనే విషయానిి చూశాము, గనుక ఇప్ుపడు పాత
నిబంధ్న యొకు అధికార్ము మర్శయు ఆయన అనుచర్మలకుండిన ప ందికను గూర్శున యిేసు

ధ్ృవీకర్ణములు అతి సులభ్ంగా కనుగొనబడగల ఇతర్ వాకయభాగములను మనము చూడవలస్టి యునిది.

నిరాుణఘతుక్మైన ధృవీక్రణములు
సామానయంగా చూస్టతత , పాత నిబంధ్న లేఖ్నములను గూర్శు కరస
ీ త ు కల్వగశయుండిన నిర్ాుణాతుకమన
ై

దృషిరకోణమును మనము చూడగల విధ్ములు అనేకమునాియి. ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్న

లేఖ్నములు తన స ంత బో ధ్లకు మూలాధార్మయ
ై ునివని ఎడతెర్శపల
ి ేకుండా ఆయన ప్రసత ావించాడు.

ధ్ర్ుశాసత మి
ై ఏలీయాకును మధ్య నిలబడినటురండి, ర్ూపాంతర్
ర చిున మోషతకును ప్రవకత లకు అధిప్తియిెన

కొండపై ఆయన తన మహిమను ప్రదర్శించాడు. ఇంకా, ఆయన తన జీవితకాలమందంతటను పాత నిబంధ్న
బో ధ్లనిిటికి ప్ూర్ణ హృదయంతో లోబడుచుండుటకే తనను తాను అంకితం చదసుకునాిడు.

అయితద పాత నిబంధ్న విషయమై యిేసుకుండిన నిర్ాుణాతుకమన
ై వైఖ్ర్శని గూర్శున నిర్శేషరమైన

ఉదాహర్ణముల కొర్కు మనము కొండ మీద ప్రసంగమును మర్ొక ప్ర్ాయయం చూదాేము. మతత యి 5:1718లో యిేసు యిేమని స్టలవిసుతనాిడో వినండి:

ధరుశాసు మ
ర ున్న
ై ను పావక్ు ల వచనములన్న
ై ను కొటిర వేయవచిిత్రనని తలంచవదుు;
న్రవేరుిటకే గాని కొటిర వేయుటక్ు న్ేను రాలేదు. ఆకాశమును భూమియు

గ్త్రంచిపో యనన్ే గాని ధరుశాసు రమంతయు న్రవేరువరక్ు ద్ఘనినుండి యొక్

ప లు యనను ఒక్ సునాయైనను తప్రుపో దని నిశియముగా మీతర చపుుచున్ఘాను
(మతు య 5:17-18).

ఆయన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునుగాని ప్రవకత ల ప్లుకులనుగాని కొటిరవేయడానికి ర్ాలేదని యిేసు ఇచుట

బహు శకితమంతముగా ప్లుకుతునాిడు. అద క అతి చిని అక్షర్మే కావచుు లేదా ప లుో కావచుు,
సమసత ము అంతమయిేయ వర్కు పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి వివర్ము అమలులో ఉంటుందని ఆయన
ప్టురబటారడు.

దుర్దృషర వశాతు
త , యిేసు చెపపి ంది ఒకటెత
ై ద, ఆయన ఉదదేశించినది తాను చెపపి న దానికి బొ తిత గా

వయతిర్ేకమన
ై దని అనేక ప్ర్ాయయాలు కస
ై త వులు అనుకుంటార్మ. “కొటిరవేయుటకు నేను ర్ాలేదు కాని

నర్వేర్ముటకే” అని చదివి, “నేను పాత నిబంధ్నను కొటిరవయ
ే ుటకు ర్ాలేదు కాని అది ప ందికలేనిదని

చెప్పడానికే” అని యిేసు భావించాడని అనుకుంటార్మ. కాని యిేసు ఆ తర్మవాత మతత యి 5:19లో ప్ల్వకిన
మాటలు గమనించడం దావర్ా, యిేసు భావించినది అది కాదని సపషర మవుతుంది. అకుడ ఇలా
చదువుతాము:
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కాబటిర యీ యాజ్ా లలో మిగ్ుల అలుమైన యొక్ద్ఘనిన్ైనను మీరి, మనుషుయలక్ు
ఆలాగ్ున చేయ బో ధించువాడవడో వాడు పరలోక్రాజ్యములో మిగ్ుల

అలుుడనబడును; అయతే వాటిని గైకొని బో ధించువాడవడో వాడు పరలోక్
రాజ్యములో గొపువాడనబడును (మతు య 5:19).

యిేసు చెబుతునిది ఏమిటో గమనించండి. మనుషుయలు ఈ ఆజఞ లు గైకొననటో యితద, లేదా ఆజఞ లలో

అతయలపమన
ై దని ప్ర్శగణింప్బడు దానినైనా సర్ే లక్షయపటర నవర్సం లేదని వార్మ ఇతర్మలను

పల ర తిహించినటో యితద, వార్మ ప్ర్లోక ర్ాజయములో అలుపలనబడును. శాసుతీలు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు పాత
నిబంధ్న విషయంలో కోర్శన వాటినే ఎనుికొనడానికి చాలా తెల్వవిగా ప్రవర్శతంచుచుండిర్ని యిేసు

ఎర్శగయ
శ ుండెను. కాబటిర, తన శిషుయలు ఏవో కొనిి ఏర్శకోర్శ ఎంపికచదసుకొనివి కాదు, కాని పాత నిబంధ్నలోని
వివర్ాలనిిటిని ర్ూఢిప్ర్చుకొని ఈ మీదట వాటిని అనుసర్శంచాలని ఆయన ప్టురబటారడు. విశావసనీయంగా

ఆయనను వంబడించుచుండినవార్ందర్మ పాత నిబంధ్న వివర్ాలలోని ప్రతి విషయానికి లోబడవల నని కరస
ీ తు
ఆశించాడు. వాసత వానికి, మనము పాత నిబంధ్న అంతటికి లోబడినప్ుపడద, శాసుతీలు మర్శయు ప్ర్శసయుయల
కంటె మర్శ శరష
ీ ర మన
ై గమయము కొర్కు నిర్రక్ష్ించవచుుననే విషయానిి ఆయన ధ్ృవీకర్శసత ునాిడనునంతగా

పాత నిబంధ్న అధికార్మును గూర్శు ఆయన ప్టురబటారడు. మతత యి 5:20లో యిేసు ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:
శాసుుీల నీత్ర క్ంటెను పరిసయుయల నీత్రక్ంటెను మీ నీత్ర అధిక్ము కానియడల మీరు
పరలోక్రాజ్యములో పావేశంపన్ేరరని మీతర చపుుచున్ఘాను (మతు య 5:20).

యిేసు మాటలు ఎనోి ప్రయోగాతుకమన
ై ప్రశిలను లేవదరసత ునాియని ఇకుడ మనము ఒప్ుపకొనక

తప్పదు. పాత నిబంధ్న బో ధ్లనిిటికి లోబడమంటే ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో దానర్ామేమిటి? కస
ై త వులు పాత
నిబంధ్న ఆజఞ లను, అది ఎంతటి అలపమన
ై దెైనా, ఈనాడు ఎలా పాటించాల్వ? ముందు పాఠములలో మనము
ముఖ్యమైన ఈ ప్రశిలను చర్శుసాతము, కాని ప్రసత ుతానికి యిేసు ఎంతో తదటగా బో ధించిన పారథమిక
సూతరమును గూర్శు ప్టురబటురట చాలు — ఆయన అనుచర్మలు పాత నిబంధ్నను దదవుని

అధికార్ప్ూర్వకమన
ై వాకుుగా ప్ర్శగణించాలని వార్శకి పిలుప్ునిచాుడు. పాత నిబంధ్న ప ందికలేనిదని వార్మ
దానిని తృణీకర్శంచకూడదు. విశరషంగా వార్మ దానిని నేర్ముకుంటూ దానిలోని ప్రతి విషయానికి లోబడవల ను.

పౌలు బో ధలు
కైసతవ జీవితానికి పాత నిబంధ్న ప ందికగలదెై యుండునటు
ో ఆశించాలని యిేసు మనకు ఎలా

బో ధించాడో మనము తెలుసుకునాిము గనుక, ఇప్ుపడు అప సత లుడెన
ై పౌలు యొకు సాక్షయమును
సంక్ష్ిప్తంగా చూదాేము. పాత నిబంధ్నను గూర్శున అతని ఆమోదమును అర్ాం చదసుకోడానికి, పాత
నిబంధ్నను గూర్శు ఆయన చదస్టిన వాయఖ్ాయనాలను మనము యిేసు మాటలను అనేవషించినటేర

అనేవషించుదాము. మొదటిగా, అవి పాత నిబంధ్న నియమమును గూర్శు వయతిర్ేకార్ామన
ై విగా ఉనిటుర

సపషర మవుతుని పౌలు యొకు వాయఖ్ాయనాలను చూదాేము. ర్ండవదిగా, పాత నిబంధ్న ప ందికను గూర్శు
-19వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు

మొదటి పాఠము: పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము

పారమాణిక గీంథము

చదయవల ను?

అతని నిర్ాుణాతుకమైన ధ్ృవీకర్ణములను మననం చదదే ాము. మొదట, పాత నిబంధ్నను గూర్శు
వయతిర్ేకార్ాకమన
ై విగా ఉనిటుర కనిపించు పౌలు యొకు అంచనాలను చూదాేము.

వయత్రరేకారథ క్మైన వాయఖయలు
విచార్కర్మన
ై విషయమేమంటే, వాసత వానికి పౌలు పాత నిబంధ్నను చాలా వయతిర్ేకించుచుండెనని

నేడు అనేక మంది కస
ై త వులు నముుతునాిర్మ. చితత శుదిధగల ఈ విశావసులంతా అప సత లుని ప్తిరకలలోని
అనేక వాకయభాగాలను ఎతిత చూపిసత ార్మ, కాని మన చర్ుకోసమని మనము ఒకే ఒకు ఉదాహర్ణమును
తీసుకుందాము. గలతీ 3:1-6లో ఈ కిీంది మాటలు వారయబడియునివి.

ఓ అవివేక్ులెైన గ్లతీయులారా! మిముును ఎవరు భామప్టెర ను? స్టరలువ

వేయబడినవాడైనటలరగా యేసు కీరసు ు మీ క్నుాల యదుట పాదరిశంపబడనుగ్ద్ఘ? ఇద్ి
మాతామే మీ వలన తల్స్టరకొనగోరుచున్ఘాను: ధరుశాసు ర సంబంధ కకరయల వలన
ఆతును ప ంద్ిత్రరా లేక్ విశావసముతర వినుటవలన ప ంద్ిత్రరా? మీరింత
అవివేక్ులెత్ర
ై రా? మొదట ఆతఘునుసారముగా ఆరంభించి, ఇపుుడు

శరీరానుసారముగా పరిపూరుులగ్ుదురా? వయరథముగాన్ే యనిా క్షరములు

అనుభవించిత్రరా? అద్ి నిజ్ముగా వయరథ మగ్ున్ఘ? ఆతును మీక్ు అనుగ్రహంచి, మీలో

అదుుతములు చేయంచువాడు ధరుశాసు ర సంబంధ కకరయలవలనన్ఘ లేక్ విశావసముతర
వినుటవలనన్ఘ చేయంచుచున్ఘాడు? (గ్లతీ 3:1-5).

దదవుని గూర్శుయు ఆయన చితత మును గూర్శుయు పాత నిబంధ్న బయలుప్ర్చిన దాని కంటె

ఎకుువగా కరీస్టతత బయలుప్ర్చాడని పౌలు నమాుడని మనమిప్ుపడు తక్షణమే ఒప్ుపకొనక తప్పదు. కొీతత
నిబంధ్న విశావసము మర్శ ఎకుువ సంప్ూర్ణమైన ప్రతయక్షతయిెై యుండినదని అతడు నమాుడు. కాని
తర్చుగా, సదుేదదశంగల కైసతవులు ఇటువంటి వాకయభాగాలను చదివిన తర్మవాత పాత నిబంధ్న

ప ందికలేనిదని పౌలు నమాుడని అనుకుంటార్మ. కాని నిజానికి, పాత నిబంధ్న ప ందికను పౌలు కాదనలేదు.
పాత నిబంధ్న అనుచితంగా వినియోగశంప్బడుటను మాతరమే ఆక్ష్ేపించాడు.

గలతీయులు ప్ర్శశుదాధతును ధ్ర్ుశాసత ర సంబంధ్ కిీయలవలన ప ందార్ో లేక విశావసముతో

వినుటవలన ప ందార్ో అని వార్శని పౌలు 2వ వచనంలో అడుగుతునాిడు. వార్మ దదని మీద ఆధార్ప్డా్ర్మ

అని 3వ వచనములో అడుగుతునాిడు. వార్మ ఆతుతో ఆర్ంభించి, మానవ ప్రయాసంపై ఆధార్ప్డటానికి
ఆర్ంభిసాతర్ా? ఆతు చదస్టన
ి అదుభతములు వార్మ ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును అనుసర్శంచుచునిందు వలన

చదయబడినవో లేక వార్మ సువార్త ను నమిునందు వలన చదయబడినవో అని 5వ వచనంలో ప్రశిిసుతనాిడు.
కైసతవ విశావసము వలన కలుగు ఆశీర్ావదములు ధ్ర్ుశాసత మ
ీ తు
ర ును అనుసర్శంచుట దావర్ా కలుగవు కాని కరస
సువార్త యందు విశావసముంచుట వలననే కలుగుననేది పౌలు పతర్ొునబడిన ప్రతి ఒకు సందర్భములోను
నొకిువకాుణించ దలచిన విషయమైయుండినది.
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పౌలు పాత నిబంధ్న ప ందికను మర్శయు అధికార్మును తృణీకర్శంచి వాటి సాానంలోనే కస
ై తవ

విశావసమును మర్శయు ప్ర్శశుదాధతును ఉంచాడనే తలంప్ును ఇవి మర్శయు పౌలు ర్చనలలోగల ఇటువంటి
ప్రకటనలు అనేకుల మనసుిలలో కలుగజేసత ునాియి. వాసత వానికి, తర్ుము ఈ విధ్ంగా ఉంది: అనుదిన
కైసతవ జీవితంలో పాత నిబంధ్న ప ందిక గలదని చూడాలనేది తర్చుగా సువార్త నుండి వద
ై లగజేసత ుంది.

అటో యినను, మనము ఈ వచనముల సందర్ాభనిి మర్శ ఎకుువ జాగీతతతో చూచినప్ుపడు యిేసు

వల నే, పౌలు కూడా పాత నిబంధ్నను వయతిర్ేకించలేదనే విషయం తెల్వస్టిపల తుంది. పాత నిబంధ్నను
దూషించుటను పౌలు వయతిర్ేకంి చెను. నాయయప్ర్మైన మతమునకు అనగా, సతిియల వలన ర్క్షణ

ప ందవచుునని చెపిపన మతమునకు ములాధార్ంగా పాత నిబంధ్న తప్ుపగా ఉప్యోగశంచబడుటకు పౌలు

వయతిర్ేకంగా నిలువబడా్డు. ఈ వాకయభాగంలో, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును గైకొనుట వలన ర్క్షణ ప ందవచుుననే అబదధ
బో ధ్ల దావర్ా గలతీయులను ధ్ర్ుశాసత ర సంబంధ్మైన తీర్మప కిీందకు తెచిున బో ధ్కులను పౌలు

వయతిర్ేకించాడు. ఇటిర అబదధ బో ధ్కు తార్తమయంగా, పాత నిబంధ్న యొకు యథార్ామన
ై ఉప్దదశములతో కరస
ీ తు
సువార్త సామర్సయం గలదెైయునిదని పౌలు దృవీకర్శంచాడు. ఈ ప్ర్శస్టా తి
ి ని పౌలు అటుతర్మవాత గలతీ 3వ
అధాయయంలో సంబో ధించిన తీర్మను గమనించండి. 10-14 వచనాలలో ఇలా వారయబడియునిది:
ధరుశాసు మ
ర ు విధించిన కకరయలక్ు సంబంధులందరు శాపమునక్ు లోన్ైయున్ఘారు:
ఎందుక్నగా ధరుశాసు రగ్రంథమందు వాాయబడిన విధులనిాయు చేయుటయందు
నిలుక్డగా ఉండని పాత్రవాడును శాపగ్రసు ుడు అని వాాయబడియునాద్ి.

ధరుశాసు మ
ర ుచేత ఎవడును ద్ేవునియదుట నీత్రమంతుడని తీరిబడడను సంగ్త్ర

సుషరమే. ఏలయనగా నీత్రమంతుడు విశావసమూలముగా జీవించును. ధరు శాసు మ
ర ు
విశావససంబంధమైనద్ి కాదు గాని ద్ఘని విధులను ఆచరించువాడు వాటివలనన్ే

జీవించును. . . . కీస
ర ు ు మనకోసము శాపమై మనలను ధరుశాసు రముయొక్క శాపము

నుండి విమోచించను; ఇందునుగ్ూరిి మాానుమీద వేాలాడిన పాత్రవాడును శాపగ్రసు ుడు
అని వాాయబడియునాద్ి (గ్లతీ 3:10-14).

ఈ వాకయభాగము సపషర ం చదసత ునిటుర, వార్శ ర్క్షణార్ాం ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు లోబడుటపై

ఆధార్ప్డినవార్శని పౌలు వయతిర్ేకించాడు. ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు చదత నీతిమంతులుగా తీర్ుబడగోర్శనవార్శని ఆయన
వయతిర్ేకించాడు. మతప్ర్మన
ై మన అభాయసం ఇలా ఉనిప్ుపడు, మనము శాప్గీసత ులమవుదుము,

ఎందుకనగా మనము ఎనిటికిని ప్ర్శప్ూర్ణంగా లోబడనేర్ము. మన మీద ప్డాల్విన శాప్మును తన మీద
వేసుకొనిన కరస
ీ త ునందు విశావసముంచడమే ఇటిర శాప్ము నుండి తపిపంచుకొనుటకు ఒకే ఒకు మార్గ ము.
అయితద, పౌలు పాత నిబంధ్ననే వయతిర్ేకించలేదు. పాత నిబంధ్న యొకు యథార్ామన
ై బో ధ్లు

కైసతవులకు ప ందికలేనివని పౌలు ప్ర్శగణించాడా? నిర్పతక్షంగా, లేదు. వాసత వానికి, ర్క్షణ విశావసము దావర్ా
మాతరమే కలుగుతుందని ఋజువుచదయడానికి పౌలు పాత నిబంధ్నను ఉప్యోగశంచాడు. గలతీ 3:11లో
ఆయన హబకూుకు 2:4ను ఉలేో ఖంచి చెపాపడు, మర్శయు అకుడ ప్రవకత ఇలా ప్లుకుతునాిడు:
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. . . అయతే నీత్రమంతుడు విశావసము మూలముగా బాదుక్ును (హబక్ూకక్ు 2:4).
పౌలు మాటల ప్రకార్ం, విశావసము మూలముగా మాతరమే ర్క్షణ కలుగుతుందనే కస
ై త వ సువార్త

వాసత వంగా పాత నిబంధ్న బో ధ్లనుబటిర నిజమన
ై దెైయునిది.

పాత నిబంధ్నను గూర్శు పౌలు యొకు వాయఖ్ాయనాలు వయతిర్ేకార్ామైనవిగా ఉనిటుర తెలుసుతనివి,

నిజానికి నీతి కిీయలకు పాత నిబంధ్న ఒక ప్దధ తయ
ెై ునిటుర తప్ుపగా ఉప్యోగశంప్బడుచుండిన విషయానికి
వయతిర్ేకమన
ై వాయఖ్ాయనాల ై యునివనే విషయానిి మనము చూశాము, గనుక కరస
ీ త ు అనుచర్మలకుని పాత
నిబంధ్న యొకు అధికార్మును మర్శయు ప ందికను ఈ అప సత లుడు బహు బలముగా ధ్ృవీకర్శంచాడని
తెలుసుకోడానికి అది సహాయప్డుతుంది.

నిరాుణఘతుక్మైన ధృవీక్రణములు
సామానయంగా చెప్ుపకుంటే, వాసత వానికి పౌలు తన స ంత దదవశాసత మ
ర ును సమర్శాంచుకోడానికి పాత

నిబంధ్నను ల కులేననిి సార్మో ప్రసత ావించాడు. తన ర్చనలనిిటిలోను పాత నిబంధ్నను గూర్శున

ఉలేో ఖ్నములు మర్శయు ప్ర్ోక్ష ఉదాహర్ణములు కనబడతాయి. కాని మర్శ ఎకుువ సపషర ంగా, పాత
నిబంధ్న వార్శ జీవితాలకు చాలా ప ందికగలదెై యుండాలని కైసతవులు కోర్మకోవాలని కూడా పౌలు
బో ధించాడు. ర్ోమా 15:4లో గల అతని మాటలను చూడండి:
ఏలయనగా ఓరుువలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనక్ు నిరీక్షణ

క్లుగ్ుటకై పూరవమందు వాాయబడిన వనిాయు మనక్ు బో ధ క్లుగ్ు నిమితు ము
వాాయబడియునావి (రోమా 15:4).

ఈ వాకయభాగమును బటిర, మన కస
ై త వ నిర్రక్షణను అభివృదిధ చదసుకుంటూ దానిని నిర్వహించడానికి

పాత నిబంధ్న ఆవశయకమై యునిది. పాత నిబంధ్నలోని కథనములను, కరర్తనలను, వాగాేనములను
మర్శయు తీర్మపలను మనము చదువుచుండు కొలది, కరస
ీ త ునందల్వ మన నిర్రక్షణ బలముగా
ఎదుగుచుండును.

నిసిందదహంగా, పాత నిబంధ్న ప ందికను గూర్శు పౌలు యొకు అతయంత బలమన
ై మర్శయు

సపషర మన
ై ధ్ృవీకర్ణము 2 తిమోతి 3:16 మర్శయు 17లో ఉనిది.

ద్ైవజ్నుడు సనాదుుడై పాత్ర సతఘకరయమునక్ు పూరు ముగా స్టరదుపడి యుండునటల
ు

ద్ైవావేశమువలన క్ల్గిన పాత్రలేఖనము ఉపద్ేశంచుటక్ును, ఖండించుటక్ును, తపుు
ద్ిదు ుటక్ును, నీత్రయందు శక్షచేయుటక్ును పాయోజ్నక్రమై యునాద్ి (2 త్రమోత్ర
3:16-17).

ఈ వచనము దాదాప్ు కస
ై త వులందర్శకి సుప్ర్శచితమే, కాని “ప్రతి లేఖ్నము” అనే మాటలు కొీతత

నిబంధ్నను సూచించాయని మనము తర్చుగా ఊహిసత ుంటాము. అవును, ఈ మాటలు కొీతత నిబంధ్న
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విషయమై మనకుగల దృషిరకోణమును గూర్శున భావాలు కల్వగశయునాియనుటలో సందదహమేమియు లేదు,
కాని పౌలు ఈ “లేఖ్నము”ను గూర్శు తిమోతికి మర్ొక చోట వారస్టినప్ుపడు, ఆయన మనసుిలో ముఖ్యంగా
పాత నిబంధ్న ఉండినది. కాబటిర, పాత నిబంధ్న మనకియయగలుగుతుని ఆశుర్యకర్మన
ై విషయాలను

గమనించండి. పాత నిబంధ్న ప్రతి సతాుర్యము నిమితత ము ఉప్దదశిసుతంది, ఖ్ండిసత ుంది, తప్ుపదిదే ుతుంది,
మర్శయు నీతియందు శిక్షచదసత ుంది. ఒకు మాటలో చెపాపలంటే, పాత నిబంధ్న కైసతవ జీవితానికి దాదాప్ు
అనివార్యమై యునింతటి ప ందికగలదెై యునిదని పౌలు చెపాపడు.

కాబటిర, పాత నిబంధ్న అధ్యయనమును మనము మొదలుపటురచుండగా, మనకును మర్శయు పాత

నిబంధ్నకును మధ్య నుని దూర్మును మాతరమే మనము అంగరకర్శంచము. కాని మనకు నేడుని పాత

నిబంధ్న ప ందికను గూర్శు మనము ఉనితమైన ఆశలు కల్వగశయుండాలని కొీతత నిబంధ్న మనకు పిలుప్ు
నిచుుచునిదని కూడా చూచుకోవాల్వ. పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయడమంటే, ఏదో ప ందిక లేని
దానిని గూర్శు సమయం వచిుంచడం కాదు. పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయడమంటే, ర్క్షణార్ామై
మనలను జాఞనవంతులను చదయగల గీంథమును అధ్యయనము చదయడమని అర్ాం.

ఇప్ుపడు ఈ పాఠంలో, మనము మన మూడవ ముఖ్ాయంశమును చూదాేము: నేడు మనము పాత

నిబంధ్నను ఎలా అనవయించుకొనవల ను.

మనక్ు అనవయము
పాత నిబంధ్నను అర్ాం చదసుకొని అనవయించడమనేది అపార్మైన ప్ని అని మనము ఈ పాఠంలో

జర్శపన
ి సంక్ష్ిప్తమన
ై చర్ు దావర్ా విశదమవుతుంది. కరస
ీ త ు అనుచర్మలు పాత నిబంధ్నను అధ్యయనం చదసత ూ
దానిని అనవయించుకోడానికి ప్ర్శశుదాధతు సహాయం చదసత ాడని తెల్వస్టికొనడం ఎంతో ఊర్టను కల్వగశసత ుంది.
వాసత వానికి, మన స ంత శకితతో సాధించగల దానిని మించి సాధింప్గల మార్గ ములలో ఆయన మనలను
నడిపిసత ాడు, ఆ మార్గ ములను మనకు బో ధిసత ాడు. కాని ఇది ఆతువిశావసంతో కూడిన ధెైర్ాయనిి

సమకూర్ముతునిప్పటికని
ి , అనిి ప్నులను ప్ర్శశుదాధతుయిే చదసత ాడని ఎదుర్మచూసూ
త , మనము
ఏమాతరమును ఆతు సంతృపిత గలవార్ము కాకూడదు. దానికి బదులుగా, మన శాయశకుతలు

ప్రయాసప్డుతూ, బాధ్యతాయుతమన
ై విధానాలలో పాత నిబంధ్నను అనవయించుకొనుటకు నేర్ముకొనాల్విన
సవాలును అవగాహన చదసుకొని అంగరకర్శంచడం దదవుని యిెదుట అది మన బాధ్యత అవుతుంది. ఈ
బాధ్యతను గూర్శు అప సత లుడెన
ై పౌలు తిమోతికి, 2 తిమోతి 2:15లో ఈ కిీంది విధ్ంగా చెపాపడు:

ద్ేవునియదుట యోగ్ుయనిగాను, స్టరగ్గ ుపడ నక్కరలేని పనివానిగాను, సతయవాక్యమును
సరిగా ఉపద్ేశంచువానిగాను నినుా నీవే ద్ేవునికక క్నుపరచు కొనుటక్ు
జ్ఞగ్రతుపడుము (2 త్రమోత్ర 2:15).
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పాత నిబంధ్నను నేటి కస
ై త వులు అనవయించుకొనుటను గూర్శు అనేవషించడానికి మూడు అంశాలను

చూదాేము. పాత నిబంధ్నను అనవయించుకోడానికి మనము చదస్టత ప్రయతింలో మనమదుర్ొును సవాలును
మొదట అనేవషిసత ాము; ర్ండవదిగా, ఇటువంటి పారచీన గీంథమును ఈనాడు అనవయించుకొనడమును

సాధ్యం చదస్టత జోడింప్ులను అనేవషిసత ాము; మూడవదిగా, మనము పాత నిబంధ్న అనవయించుకొనునప్ుపడు
ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొనవలస్టిన ప్ర్శణామాలను అనేవషిసత ాము.

సవాలు
పాత నిబంధ్నను అర్ాం చదసుకుంటూ, దానిని నేడు మన జీవితాలలో అనవయించుకోడానికి మనము

చదస్టత ప్రయతింలో మనమదుర్ొునుచుని సవాలు ఏమైయునిది? ఈ సవాలును అనేక విధాలుగా

వర్శణంచవచుు, కాని మనము ప్రధానమైన ఒకు విషయంపన
ై ే మన దృషిరని కేందరక
ర ర్శదే ాము: మనకును పాత
నిబంధ్నకును మధ్య నుని దూర్మును ఎలా ప్ూర్శంచాలో మనము నేర్ముకొనాల్వి ఉనిది. పాత నిబంధ్న
యొకు ప ందికను నేడు మనకు వర్శతంప్జేసుకొనునటు
ో దాని నుండి మనలను వేర్మచదసత ుని దూర్మును
ఎలా అధిగమించాలో మనము తెలుసుకొనాల్వ.

ఈ విషయానిి మనము వీల న
ై ంత సామానయ సంభాషణతో చెప్ుపకుందాము. మనము ఇదివర్కు

చూచినటురగా, వార్శ కాలములో వార్మ ఆయన కోసం జీవించగలుగునటు
ో చాలా కాలం కిత
ీ ం జీవించిన తన
ప్రజలకు దదవుడు పాత నిబంధ్నను ఇచాుడు. కాని మనము చూచినటురగానే, మనము కూడా దాని చదత
జీవించగలుగునటు
ో దదవుడు పాత నిబంధ్నను మనకిచాుడు. అయితద, తదడా ఏమంటే, మనము పాత
నిబంధ్న కాలములోని లోకమునకు ప్ూర్శతగా భినిమన
ై లోకములో జీవిసుతనాిము. కాబటిర, ఈ

హేతువునుబటిర, మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య దూర్మునిది, చాలా పదే అగాధ్మునిది,

మర్శయు మన జీవితాలకు పాత నిబంధ్నను వర్శతంప్జేసుకొను విధానానిి తెలుసుకొనుట చాలా కషర ముగా
ఉనిది. గనుక, నేడు మనము పాత నిబంధ్నను మన జీవితాలకు బాధ్యతాయుతమైన విధ్ంగా

వర్శతంప్జేసుకొనవలస్టి యునిటో యితద, మూడు విషయాలను మనము సర్శచస
ద ుకోవాల్వ: మొదటిది, ఆది
యందు పాత నిబంధ్న వచిునప్ుపడుండిన పారచీన ప్రప్ంచానిి మనము అర్ాంచదసుకోవాల్వ. ర్ండవదిగా, నేటి
ప్రప్ంచం పాత నిబంధ్న కాలము నాటి ప్రప్ంచానికి భినింగా నుని విధానముల విషయంలో శీదధ వహిసత ూ,
మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య నుని చార్శతిక
ర దూర్మును ధాటి వళ్దోల్వ. మూడవదిగా, మనము
పాత నిబంధ్నలో నేర్ముకొనే విషయాలను మనకును మర్శయు నేడు జీవిసుతని ఇతర్మలకును
అనవయించుకుంటూ మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య నుని దూర్మును ప్ూర్శంచాల్వ.

అనవయింప్ును గూర్శున సవాలును అప సత లుడెన
ై పౌలు 1 కొర్శంథర 10:11లో కోీడీకర్శంచిన విధానానిి

గమనించండి: ఇశాీయిేలీయులు ఐగుప్ుత దదశం నుండి నిర్గ మించుటకు సంబంధించిన పాత నిబంధ్న
కథనములను గూర్శు మాటో డుచు, పౌలు ఇలా ప్లుకుతునాిడు:

ఈ సంగ్తులు దృషారంతములుగా వారికక సంభవించి, యుగాంతమందునా మనక్ు
బుద్ిు క్లుగ్ుటకై వాాయబడను (1 కొరింథీ 10:11).
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పౌలు ఇకుడ మనకు ముఖ్యమైనవి కనీసం మూడు విషయాలను చెప్ుపతునాిడనే విషయానిి

గమనించండి. మొదటిది, “ఈ సంగతులు . . . వార్శకి సంభ్వించి, . . . వారయబడెను” అంటూ, సంఘటనలు
మర్శయు ర్చనలను గూర్శు ఆయన మాటాోడాడు. ర్ండవది, “మనకు బుదిధ కలుగుటకై వారయబడెను” అని
చెపపి నప్ుపడు, పౌలు తనను గూర్శుయు కొర్శంథులోని తన తోటి కైసతవులను గూర్శుయు చెపాపడు.
మూడవదిగా, “యుగాంతమందుని మనకు” అంటూ ఆయన కైసతవులను వర్శణంచినప్ుపడు

కొర్శంథరయులకును పారచీన సంఘటనలు మర్శయు ర్చనలకును మధ్య ఉండిన దూర్మును పౌలు
ప్రసత ావిసుతనాిడు. కొీతత నిబంధ్న విశావసులు పాత నిబంధ్న విశావసులు జీవించిన దానికి భినిమన
ై
కాలములో జీవించుచుండిర్నే విషయానిి పౌలు సపషర ంగా అర్ాం చదసుకునాిడని ఈ మాటలు

సూచిసుతనాియి. మనమిప్ుపడు యుగాంతమందు, చర్శతర నర్వేర్మప కాలములందునాిము. అప సత లుని ఈ
మాటల దావర్ా ఆ పారచీన ప్రప్ంచంతో, మన మధ్య నుని కాల వయవధి దూర్ముతో, మర్శయు నేటి ఆధ్ునిక
ప్రప్ంచముతో వయవహర్శంచడానికి మనము సంస్టిదధ ులమై యుండాలనే అనవయింప్ుకు సంబంధించిన
సవాలును మనము అర్ాంచదసుకుంటునాిము.

మొటర మొదటిగా, నేటి పాత నిబంధ్నను గూర్శున సర్ైన అనవయింప్ులో మన స ంత ప్రప్ంచం సంగతి

మర్శుపల వుట కలదు. పాత నిబంధ్నకు దాని స ంత నియమాల ప్రకార్ం అర్ావివర్ణ చెప్పడమనేది మనము
చదయాల్విన ప్రధానమన
ై ప్నులలో ఒకటి. సహజంగానే, ఒకర్మ దరనిని ప్ర్శప్ూర్ణంగా చదయవచుు. అయితద

మనము ఆధ్ునిక దృషిరకోణాలలో నుండి ప్ూర్శతగా బయటప్డలేము. అటో యినప్పటికిని, ఒక పారచీన ప్ుసత కం
సూటిగా మన కోసమే వారయబడిందని నటించడానికిని, అదద ప్ుసత కానిి దాని స ంత చార్శతిక
ర సందర్ాభల

ననుసర్శసత ూ చదవడానికి ప్రయతిించుటకును మధ్య గల తదడా ఏమిటో మనకు తెల్వస్టిందద. మనము వేల
కొలది సంవతిర్ముల కిత
ీ ం జీవించిన ప్రజలకు, వార్శ ప్ర్శస్టా త
ి ులకు నిర్శేషరముగా అనుకూలమైనదెై

యుండుటకు ర్చింప్బడిన గీంథమును చదువుతునాిము మర్శయు అనవయించుకుంటునాిమనే

వాసత వంతో పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయు ప్రతి విదాయర్శా పనుగులాడాల్విందద. మనకుండాల్విన
ముఖ్యమైన అవగాహన ఏమనగా, దదవుడు మర్శయు ఆయన చదత పతరర్ప
ే ింప్బడిన ర్చయితలు నేర్మగా

మనతో మాటలాడుచుండగా వార్శ మాటలను మనము వినడం లేదు; వార్మ ఇతర్మలతో మాటలాడుచుండగా
మనము అప్రయతింగా వింటునాిము.

ఈ హేతువు చదత, ఈ లేఖ్నముల భావం ఆది యందు ఏమయ
ై ుండినదో అని ఏదో ఒక సందర్భములో

మనము ప్రశిించుకోవాల్వ. పాత నిబంధ్న వాకయభాగాలలోని ఆదిమ అర్ాం ఆయన ప్రజలు పాత నిబంధ్న

దావర్ా నేర్ముకోవాలని దదవుడు కోర్శన పారర్ంభ్ దిశను సుస్టిార్ం చదస్టింది. వార్శ పారధానయతలు ఏమైయుండినవి?
వార్మ దదనిని నమాుర్మ? వార్శ ప్ర్శస్టా త
ి ులు ఏమైయుండినవి? వార్శ యిెదుట ఉండిన పాత నిబంధ్న

వాకయభాగాలను వార్మ ఏమని అర్ాం చదసుకునాిర్మ? మనము పాత నిబంధ్నను చదవవలస్టిన విధానమును
తెలుసుకోవాలంటే, దాని ఆదిమ ర్చయితలు మర్శయు శోీతలుండిన ప్రప్ంచానికి వనుకకు వళో వలస్టి
ఉంటుంది మర్శయు ఈ వివర్మును మనము ఈ ప్ర్ంప్ర్లో తర్మవాత వచుు పాఠములలో
నేర్ముకొనబో తునాిము.
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ర్ండవది, పాత నిబంధ్నను సర్ైన విధ్ంగా అనవయించుకోడానికి బెైబిలు సంబంధ్మైన విశావసంలో

చోటుచదసుకుని సంబంధ్ములు మర్శయు వికాసముల విధ్ములను తెలుసుకొని, పాత నిబంధ్నకును నేటి
ర్ోజులకును మధ్య గల కాలములను మనము జాగీతతగా గమనించవలస్టి ఉంటుంది. మనము

చూడబో తునిటుర, పాత నిబంధ్న బో ధ్లు కాలము గడిచిన కొలది అభివృదిధ అయాయయి, సముచిత

ప్ర్శమాణానికి ఎదిగాయి. అది దదవుడు తన ప్రజలకు ఒక ప్ర్ాయయం ఏదో ఒక విషయానిి తెల్వయజపిప, ఆ

తర్మవాత దానికి సంబంధించిన ఇతర్మైన వివర్ాలేమియు ఎనిడును చెప్పలేదనిటుర కాదు. పప
ై చుు, పాత
నిబంధ్నకును నేటి ర్ోజులకును మధ్య చర్శతర సంబంధ్మైన అగాధ్ం ఉండిన కాలములో, దదవుడు ఇంకా ఎనోి
విషయాలను బయలుప్ర్చాడు. అధికమన
ై ఈ ప్రతయక్షతలో కొంత భాగం పాత నిబంధ్నలోనే కనబడుతుంది,

మర్శ కొంత భాగం కొీతత నిబంధ్నలో కనబడుతుంది. కాని అనిి సందర్ాభలలోను, దూర్మును ప్ూర్శంచడానికి
మాతరం, దదవుడు తెల్వయజపిపన ప్రతి విషయానిి మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొనాల్వి ఉంటుంది.

మూడవదిగా, భావి తర్ాలను మనసుిలో ఉంచుకొనే పాత నిబంధ్న వారయబడింది గనుక ఈ

అభిపారయానికి కూడా మనము సుస్టిార్ంగా కటురబడి యుండాలనేది అనవయింప్ునకు సంబంధించిన

సవాల య
ై ునిది. పౌలు చెబుతునిటుర, పాత నిబంధ్న “మనకు బుదిధ కలుగుటకై వారయబడింది.” ఆధ్ునిక

లోకంలో విశావసులముగా మనకుని బాధ్యతల ప్టో మనము శీదధవహించాలని ఈ వాసత వము కోర్మతునిది.
ఈనాడు సహితం దదవుని ప్రజల అవసర్తలు అనేక విషయాలలో గతంలో జీవించిన వార్శ అవసర్తల వల నే

ఉనివి, కాని అవి కొీతత విగాను భినిమన
ై విగాను కూడా ఉనాియి. నేడు కూడా మనము పాత నిబంధ్నను
ప్రభావవంతముగా అనవయింప్గోర్మతునిటో యితద, మనలను గూర్శు మాతరమే కాదు గాని దానిని మనము
అనవయించగోర్మవార్శ గూర్శు కూడా మనము ఎర్శగశయుండవల ను.

ఈ ర్ోజులలో పాత నిబంధ్నను అనవయించుకొనగోర్మతుని ప్రతి ఒకుర్మ ఎదుర్ొుంటుని సవాలును

తెలుసుకునాిము గనుక ఇప్ుపడు మన దృషిరని అనవయింప్ుపై నిలుప్ుదాము. పాత నిబంధ్న ప్రప్ంచంలో

గల బో ధ్ను మనము చర్శతర సంబంధ్మైన మర్శయు నేటి సమకాలీన ప్రప్ంచమునకు మధ్యనుని దూర్ము
వర్కు తీసుకళో డానికి సాధ్యం చదయగల సంబంధ్ములేమయ
ై ునివి? ఏ యిే సామయములు దరనిని
సాధ్యంచదసత ాయి?

సంబంధములు
ఏ ప్ుసత కమైన ఒకర్శ జీవితానికి ప ందికగలదెై యుండాలంటే, చదువర్శకి మర్శయు ప్ుసత కంలోని

విషయాలకు మధ్య ఏదో ఒక విధ్మైన సంబంధ్ం ఉండాల్విన అవసర్ం ఎంతెైనా ఉనిది. ప్ుసత కము

చెపపత దానికిని దానిని చదివేవార్మ అది అనవయింప్బడుతునిదగుటకు తమ స ంత జీవితాలలో అనుభ్వించద

దానికిని మధ్య చాల్వనంత సామయము ఏదో ఒక విధ్ంగా ఉండాల్వ. మొతత ం మీద ప్ుసత కములనిిటి విషయంలో
ఇది నిజమేగాని ప్రతదయకంగా పాత నిబంధ్న విషయంలో కూడా ఇది నిజమే. కాబటిర, నేడు మన జీవితాలకు
అది అనవయింప్బడునటు
ో లేదా ప ందిక గలదెై యుండునటు
ో చదస్టవి
త పాత నిబంధ్న ప్రప్ంచానికిని మన
ప్రప్ంచానికిని మధ్య ఏ యిే సంబంధాలునాియి? అని ఈ సమయంలో మనం ప్రశిించుకోవాల్వ.
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ఈ సంబంధ్ముల జాబితాను వర్రగకర్శంచడానికి అనేక మార్ాగలునాియి, కాని పాత నిబంధ్న యొకు

ఆదిమ శోీతలు కల్వగశయుండినటువంటివే మనము కూడా కల్వగశయుని మూడు విషయాల దృష్టారా

ఆలోచించడం సహాయకర్ంగా ఉంటుందని నేను కనుగొనాిను. నిర్శేషరంగా చెప్ుపకుంటే, మనకు కూడా అదద

దదవుడునాిడు, మనము అదద ప్రప్ంచంలో జీవిసుతనాిము, మనము అదద విధ్మన
ై ప్రజలమైయునాిము. ఈ
మూడు విషయాలను విడమర్చి విశదరకర్శదే ాము, ర్ండి.

అద్ే ద్ేవుడు
మొదటిది, మనమందర్ము కల్వస్టి పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయుచుండగా, కొీతత నిబంధ్న
కైసతవుల దదవుడద మనము ఆయన గూర్శు పాత నిబంధ్నలో చదువుతుని అదద దదవుడెయ
ై ునాిడనే

వాసత వమును గూర్శు మనము ఎలో ప్ుపడు జాగుర్ూకులమయ
ై ుండాల్వ. విశవసనీయుల ైన కైసతవులు నేడు
కూడా విశవసనీయుల ైన పారచీన ఇశాీయిేలీయులు ప్రభ్ువు ప్ుటర క మునుపత స్టతవించిన అదద దదవుని
ఆర్ాధిసత ార్మ, స్టతవిసాతర్మ.

మనము కూడా అదద దదవుని స్టతవిసుతనాిమనే వాసత వము ముఖ్యమన
ై సంబంధ్ములను

స్టిార్ప్ర్మసుతంది ఎందుకనగా దదవుడు మార్ని లేక మార్మపలేని దదవుడెైయునాిడని లేఖ్నములు

బో ధిసత ునాియి. ఆయన పారచీన కాలములలో ఉండినటేర ఈనాడు కూడా అదద దదవుడెయ
ై ునాిడు. ఇకుడ

మనము కొంచెం జాగీతతగా ఉండాల్వ. దదవుడు మార్ని లేక మార్మపలేని దదవుడెైయునాిడని బెబి
ై లు బో ధిసత ుంది,
అయితద ఇది కొనిి విధాలలో మాతరమే నిజము. మార్ని లేక మార్మపలేని అంటే, దదవుడు ఏమియు చదయడని
అర్ాం కాదు. ఆయన చల్వంచలేనివాడని అర్ాం కాదు. దానికి బదులుగా, దదవుడు మూడు విధాలుగా

మార్మపలేని లేక మార్ని దదవుడెై యునాిడని సాంప్రదాయమైన కస
ై త వ దదవశాసత మ
ర ు నేర్శపసుతంది. ఆయన తన
నితయమైన ఆలోచనలలో మార్డు, తన గుణశీలములో లేదా గుణలక్షణములలో, లేక నిబంధ్న వాగాేనముల
విషయంలో మార్డు. ఆయన పాత నిబంధ్న దినములలో ఉండినటేర ఇప్ుపడు కూడా అదద విధ్ంగా ఉని
దదవుడెయ
ై ునాిడని ర్ూఢిగా నిశుయప్ర్మసుతనివి, దదవుని మార్మపలేనితనమును గూర్శున ఈ
విధానములను విడమర్శు విశదరకర్శదే ాము, ర్ండి.

మొదటిది, దదవుని నితయమన
ై ఆలోచన మార్మపలేనిది. దదవుడు చదస్టన
ి మర్శయు ఆయన చదయుచుని

సకలము మార్ని, ఏకరకృతము చదయబడిన ర్ూప్కలపనలోని భాగామయ
ై ునిదని సతయవేద గీంథము
సపషర ంగా బో ధిసత ుంది. యిెషయా 46:10లో ప్రవకత యిెైన యిెషయా ఇలా చెబుతునాిడు:
న్ఘ ఆలోచన నిలుచుననియు న్ఘ చితు మంతయు న్రవేరుికొన్దననియు,

చపుుకొనుచు ఆద్ి నుండి న్ేన్ే క్లుగ్బో వువాటిని తల్యజ్ేయుచున్ఘాను.
పూరవకాలమునుండి న్ేన్ే యంక్ జ్రుగ్నివాటిని తల్యజ్ేయుచున్ఘాను (యషయా
46:10).

నితయమైన ఈ లక్షయము మర్శయు దశను ఈ పాఠములలో మనము ఇంకొంచెం వివర్ంగా

అనేవషిసత ాము, కాని ప్రసత ుతానికి, పాత నిబంధ్నలోగల ఆయన సంకలపములు కొీతత నిబంధ్నలో గల ఆయన
-27వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు
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చదయవల ను?

సంకలపములతో సర్శసమానంగా ఉంటాయని దదవుని యొకు మార్ని నితయమన
ై ప్రణాళిక మనకు

బో ధిసత ుందని చెప్ుపకుంటే సర్శపల తుంది. మనము గమనించద ఏ భేదముతోనన
ై ను నిమితత ము లేకుండా,

ఒకదాని సాానంలో మర్ొకటి ఉంటూ లేదా, ఒక దానిని మర్ొకటి ప్ర్సపర్ం వయతిర్ేకస
ి త ూ, ఈ ర్ండు నిబంధ్నలు
ర్ండు వవేవర్మ ప్రణాళికలను మనముందుంచవు. పైపచుు, పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్న

ఏకరకృతము చదయబడిన ఒకు ప్రణాళిక యొకు దశలు లేదా సల పానముల ైయునివి, మర్శయు ఈ ప్రణాళిక
చర్శతన
ర ు మార్మపలేని ఒకే ఒకు లక్షయము వైప్ు ఎలో ప్ుపడు నడిపించింది, నడిపిసత ుంది.

ర్ండవదిగా, దదవుడు తన లక్షణము లేదా గుణగణములలో కూడా మార్ని లేక మార్మపలేనివాడు.

తన గుణశీలమును గూర్శున వవేవర్మ కోణాలను వవేవర్మ కాలములలో దదవుడు ప్రదర్శిసాతడు మర్శయు

ఆయన కొనిిసార్మో కనికర్ము చూపిసత ాడు, మర్శకొనిి సార్మో ఉగీత కూడా చూపిసత ాడు, కాని ఎలో ప్ుపడు

ఏకర్రతిగా నుండు ఆయన గుణశీలము — లేదా నితయమన
ై ఆయన సవభావము — ఎనిడును మార్దు. కరస
ీ తు
యొకు నితయమన
ై సవభావమును గూర్శు హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత హెబ్రర 1:10-12లో ఏమంటునాిడో
గమనించండి:

మరియు పాభువా, నీవు ఆద్ియందు భూమికక పున్ఘద్ి వేస్టత్ర
ర వి, ఆకాశములు క్ూడ నీ
చేత్రపనులే. అవి నశంచును గాని నీవు నిల్చియుందువు అవనిాయు వసు మ
ర ువలె

పాతగిలును ఉతు రీయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వసు రమువలె మారిబడును

గాని నీవు ఏక్రీత్రగాన్ే యున్ఘావు నీ సంవతసరములు తరుగ్వు అని చపుుచున్ఘాడు
(హెబ్రా 1:10-12).

యాకోబు 1:17 ఇలా స్టలవిసుతనిది:
శరరషఠమన
ై పాత్ర యీవియు సంపూరు మైన పాత్ర వరమును, పరసంబంధమన
ై ద్ై,

జ్యయత్రరుయుడగ్ు తండిాయొదు నుండి వచుిను; ఆయనయందు ఏ చంచలతవమన
ై ను
గ్మన్ఘగ్మనముల వలన క్లుగ్ు ఏ ఛఘయయన
ై ను లేదు (యాకోబు 1:17).

మన దదవుడు మార్డు; పప
ై చుు, ఆయన గుణశీలము ఎలో ప్ుపడు ఏకర్రతిగానే ఉంటుంది.
దుర్దృషర వశాతు
త , అనేకమంది కైసతవులు నిలకడగా నిల్వచియుండు దదవుని గుణశీలమును గూర్శు

అనుమానిసుతని ర్ోజులలో మనము జీవిసుతనాిము. ఆయన బెైబిలులో ఆదియందు ఒక విధ్మన
ై కొనిి

గుణగణములు, అటుతర్మవాత కాలములో మర్ొక విధ్మైన కొనిి గుణగణములు కల్వగశయునాిడనిటురగా
వార్మ ప్రవర్శతసత ుంటార్మ. యిెహో షువ యిెర్శకో యొదే చదస్టన
ి యుదధ మును గూర్శు నేను ఆర్ేళో పారయంలో

ఉనిప్ుపడు ఆదివార్ప్ు పాఠశాలలో మా ఉపాధాయయుర్ాలు చెబుతుంటే వినిటుర నాకు జాఞప్కమునిది.
కథంతా చెప్పడం ముగశస్టన
ి తర్మవాత, ఆమ గదిలో ఉని మముులనందర్శని సంబో ధిసత ూ, “పిలోలార్ా,

దదవుడు పాత నిబంధ్నలో చాలా అలపమైన బుదిధగలవాడెై యుండెను” అని అనిది. ఆ సమయంలో పిలోలు

చనిపల వాలని కూడా ఆయన కోర్ాడు. కాని దదవుడు ఇప్ుపడు మార్శపల యాడు. కొీతత నిబంధ్నలో ఆయన ప్రతి
ఒకుర్శని పతరమిసుతనాిడు. మీర్మ పాత నిబంధ్న కాలములోగాక, కొీతత నిబంధ్న కాలములో జీవించడం
-28వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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చదయవల ను?

మీకందర్శకర సంతోషంగా లేదా?” సహజంగానే, ఈ విషయంలో మనకందర్శకర చాలా సంతోషం. యిెర్క
శ ో
ప్టర ణములోని పిలోలు చంప్బడినటు
ో గా చంప్బడవల నని మనలో ఏ ఒకుర్మైనను కోర్మకొనము.

ఆదివార్ప్ు పాఠశాలలోని మా ప్ంతులము ఉదదేశం మంచిదద కాని, ఆమ గొప్ప ప ర్పాటు చదస్టింది.

పాత నిబంధ్న కాలము నుండి కూడా దదవుని గుణశీలము మార్లేదు. పైపచుు, ఆయన పాత నిబంధ్నలో

ఎంత గొప్ప నాయయాధిప్తియిెై యుండెనో కొీతత నిబంధ్నలో కూడా అంతద గొప్ప నాయయాధిప్తియిెై యునాిడు.
పాత నిబంధ్నలో ఆయన ఎంత పతరమగలవాడెై యుండెనో, కొీతత నిబంధ్నలో కూడా అంతద పతమ
ర గలవాడెై

యునాిడు. దదవుని గుణశీలము ఎలో ప్ుపడు ఒకే విధ్ంగా ఉండింది, మర్శయు అది సర్శగగ ా ఇప్ుపడునిటేర
ఉంటుంది. ఆయన మార్మపలేనివాడు.

పాత నిబంధ్న నేటి మన జీవితములకు ప ందికగలదెై యునిదని నముడానికి మార్ని దదవుని

గుణగణములు కూడా మనకొక హేతువును చూపిసత ునాియి. పప
ై ైన గమనిస్టతత పాత నిబంధ్నలోని దదవుని
అనేక బాహయ చర్యలు కొీతత నిబంధ్నలోని చర్యలకు చాలా భినిమైనవిగా ఉనిటుర కనబడుట వాసత వమై
యునిప్పటికిని, దదవుని గుణశీలము ఎనిడును మార్లేదని లేఖ్నముల బో ధ్తో మనము

ధ్ృవీకర్శంచవల ను. పాత నిబంధ్నలో ఆయన చదస్టిన ప్రతి కార్యము ఆయన గుణశీలమును ప్రతిబింబించినది,
మర్శయు ఆయన గుణశీలము యిసుమంతెన
ై ా మార్లేదు గనుక, కొీతత నిబంధ్న కాలములోని ఆయన

కార్యములు కూడా నితయమన
ై ఆయన సవభావంతో సామర్సయంగలవై యునివని మనము నముకముతో

కూడిన ధెర్
ై యముగలవార్మై యుండవచుు. పాత నిబంధ్న విశావసులు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న విశావసులు
అవే గుణగణములుని ఒకే దదవుని కల్వగశయునిటో యితద, దదవుడు పాత నిబంధ్న విశావసులతో

కల్వగశయుండిన సంబంధ్ం మర్శయు ఆయన కొీతత నిబంధ్న విశావసులతో కల్వగశయుంటుని సంబంధ్ం మధ్య
గల సార్ూప్యతలను చూడగలమని మనము ఆశించవచుు. ఈ సార్ూప్యతలు పాత నిబంధ్నను మన
జీవితములకు ప ందికగలదానిగా చదసత ునాియి.

మూడవదిగా, బెైబిలు యందంతటను దదవుడు తన నిబంధ్న వాగాేనములలో కూడా మార్నివాడెై

యునాిడు. ఆయన తన ప్రజలకు ఏమైయుండుననియు, ఏమేమి చదయుననియు దదవుడు చదస్టన
ి ప్రతి

నిబంధ్న వాగాేనమును ఆయన అవశయముగా నర్వేర్మసాతడు. ఈ సందర్భములో కూడా మనము కొంచెం
జాగీతతగా ఉండవల ను. అనేక ప్ర్ాయయాలు లేఖ్నములలో దదవుడు బెదర్
ి శసత ుంటాడు, మర్శయు ప్రజలకు
ఆయన జర్శగశంచని ఈ యా విషయాలను అనుగీహస
ి త ుంటాడు. కాని ఆ బెదిర్శంప్ులు మర్శయు ఇలా

అనుగీహించద విషయాలు నిబంధ్న వాగాేనములు కావు. ఆయన చదసత ానని ప్రమాణం చదస్టన
ి విషయాలు

నిబంధ్న వాగాేనముల య
ై ునివి, మర్శయు ఈ నిబంధ్న ప్రమాణాలు నముదగశనవి. హెబ్రర 6:17-18లో ఇలా
వారయబడియునిది:

ఈ విధముగా ద్ేవుడు తన సంక్లుము నిశిలమన
ై దని ఆ వాగాునమునక్ు

వారసులెైనవారికక మరి నిశియముగా క్నుపరచవలెనని ఉద్ేుశంచినవాడై . . .
పామాణము చేస్టర వాగాునమును దృఢపరచను (హెబ్రా 6:17-18).
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దదవుడు తన నిబంధ్నల విషయంలో మార్డు. ఆది 9:16లో, ఆయన ఆకాశములో ధ్నుసుిను

చూచినప్ుపడెలో ా ఆయన నోవాహుతో చదస్టిన తన నితయ నిబంధ్నను జాఞప్కం చదసుకొనుననియు, గనుక ఇక
ఎనిడెన
ై ను లోకమును వర్ద చదత నాశనము చదయడనియు దదవుడు వాగాేనం చదశాడు. ఆయన

అబారహాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్న నితయమన
ై నిబంధ్నగా ఉండునని దదవుడు ఆదికాండము 17వ అధాయయంలో
మూడుసార్మో వాగాేనం చదశాడు, ఇశాీయిేలుకు వాగాేన దదశమును అనుగీహించునని దదవుడు మన

పితర్మలకిచిున అంతమన
ై నిబంధ్నను దావీదు 1 దిన. 16:15-18లో సుర్ణకు తెచుుచునాిడు. 2 సమూ.
23:5లో, ఇశాీయిేలు స్టింహాసనముపై ఆస్ట్నులు కావాలని అతని వంశవృక్షప్ు సావధికార్ ఆపతక్ష విషయమై

దదవుడు అతనితో నితయ నిబంధ్న చదశాడని దావీదు పతర్ొుంటునాిడు. ఇశాీయిేలు, యూదా మర్శయు దావీదు
ఇంటివార్శ వైఫలయములు దదశబహిషుర్ణకు కార్ణమన
ై ప్పటికని
ి , దదవుడు వార్శతో చదస్టన
ి తన నిబంధ్నను
ఎలో ప్ుపడు నిలబెటర ుకునాిడు. యిెహె. 16:59-60లో ఇలా వారయబడియునిది:

పాభువైన యహో వా ఈలాగ్ున స్టలవిచుిచున్ఘాడు: చేస్టరన నిబంధనను భంగ్ము
చేయవలెనని పామాణమును తృణీక్రించుద్ఘన్ఘ, నీవు చేస్టరనటేర న్ేను నీక్ు

చేయబో వుచున్ఘాను. నీ యౌవన ద్ినములయందు న్ేను నీతర చేస్టన
ర నిబంధనను
జ్ఞాపక్మునక్ు తచుికొని యొక్ నితయ నిబంధనను నీతర చేస్టర ద్ఘని స్టరథరపరతును
(యహె. 16:59-60).

ఆయన చదస్టన
ి వాగాేనములలో దదవుడు కొనిింటిని కొీతత నిబంధ్నలో మర్శుపల యాడనిటుర లేక

ప్కునబెటర శ
ే ాడనిటుర అప్ుపడప్ుపడు కనబడుతుందని మనము ఒప్ుపకొనాల్వి ఉంటుంది. కాని వాసత వము
ఇలా ఉనిది — దదవుడు మార్డని జాఞప్కముంచుకొంటూ, మనము లేఖ్నములను సర్శగా అర్ాం

చదసుకొనినప్ుపడు, ప్రతి వాగాేన నిబంధ్న నర్వేర్శంది లేదా నర్వేర్మతుందని మనము తెలుసుకుంటాము. ఈ
కార్ణానిిబటేర, కొీతత నిబంధ్న యుగంలో కరస
ీ త ు అనుచర్మలమయ
ై ుని మనము పాత నిబంధ్న మనకు

ప్రయోజనకర్మన
ై విధ్ములుగా అనవయించుకొనబడవచుునని మనము నముడానికి సహేతుకమునిది.
దదవుడు పాత నిబంధ్న విశావసులకు అనేక వాగాేనాలు చదశాడు, మర్శయు ఆయన ఆ వాగాేనములను కొీతత
నిబంధ్నలో పాటిసత ునాిడు అని మనము నిశుయప్ర్చుకొనవచుు.

పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్నకు మార్ని ఒకే దదవుడునాిడనే వాసత వం చదత అవి ర్ండును

ఒక దానితో మర్ొకటి ముడిప్డి యునివని మనము తెలుసుకునాిము, గనుక ఇప్ుపడు మనము అదద

లోకంలో జీవిసుతనాిమనే వాసత వానిిబటిర, పాత నిబంధ్న విశావసమునకును నేటి కైసతవ విశావసమునకును
మధ్య గల ర్ండవ సంబంధ్మును గూర్శు తెలుసుకుందాము.

అద్ే లోక్ము
ఒకు మాటలో చెప్ుపకుంటే, పాత నిబంధ్న నీవూ నేనూ ఈనాడు జీవిసుతని అదద లోకములో నుండి

ప్ుటురకొసూ
త అదద లోకానిి వర్శణసత ుంది. పాత నిబంధ్న విశావసుల విశావసం మర్ొక జగతు
త లో ప్ుటిరపర్గలేదు.
అది ఈ భ్ూగీహంపన
ై ే అభివృదిధ చెందినది, గనుక మనము దానితో కూడా అందర్శకి సంబంధించిన చర్శతన
ర ు
-30వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు

మొదటి పాఠము: పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము

పారమాణిక గీంథము

చదయవల ను?

మర్శయు కొనిి ప్ర్శస్టా త
ి ులను ప్ంచుకొనుచునాిము. ఈ వాసత వాలు మన కొీతత నిబంధ్న విశావసమునకును
పాత నిబంధ్న విశావసమునకును మధ్య గల కనీసం ర్ండు సంబంధ్ములనన
ై ా మనకు చూపిసత ాయి.
మొదటిది, ఈ ర్ోజులలో మనము అనుభ్విసుతని అనేక అనుభ్వాల వనుకనుని నేప్థయముల

వివర్ములను పాత నిబంధ్న సమకూర్ముతుంది. ర్ండవది, ఈ ర్ోజులలో మనము అనుభ్విసుతని అనేక

అనుభ్వాలకు సమాంతర్ముగా నుని ప్ర్శస్టా త
ి ులను పాత నిబంధ్న వర్శణసత ుంది. విశావస సంబంధ్మైన మన
అనుభ్వాలతో ప ందికగల చార్శతరక నేప్థయములను పాత నిబంధ్న సమకూర్ముతుంది అని చెప్పడంలో గల
భావమేమిటో అనేవషిదే ాము, ర్ండి.

కొీతత నిబంధ్న కాలములోని సంఘటనలు మర్శయు ఉప్దదశములకు నేప్థయములుగా నిలుసుతని

ల కులేననిి సంఘటనలు మర్శయు ఉప్దదశములను పాత నిబంధ్న నివేదించడమనేది దానిని గూర్శు

అతయంత సపషర ంగా ఇంకా చెప్ుపకోదగశన విశరషతలలో ఒకటెయ
ై ునిది. పాత నిబంధ్న సంఘటనలు ఏదో

శూనయములో చోటుచదసుకోలేదు. అవి కటురకథలు కావు. అవి వాసత వమైన చర్శతరలో సంభ్వించాయి, మర్శయు
వాటిలో అనేకం లోకంపై చెర్ప
శ వ
ి ేయబడక నిర్ంతర్ము నిల్వచియుండు ముదరలు వేశాయి.

ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మకాండములో ఇశాీయిేలీయులకు ఇయయబడిన ప్ది ఆజఞ లు కొీతత నిబంధ్న

యొకు నతి
ై క ఉప్దదశములకు అతాయవశయకమన
ై నేప్థయమును సమకూర్ాుయి. అదద విధ్ంగా, దదవుని ప్రజల

శాశవతమన
ై వంశావళికి ముఖ్ుయనిగా దదవుడు దావీదును ఎనుికొనుట, దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మనిగా
నిల్వచియునాి యిేసు యొకు ప్ూర్రవకులకు చార్శతక
ర నేప్థయమును సమకూర్ముతుంది. ఇశాీయిేలీయుల

ప్ర్దదశ ప్రవాసమును గూర్శున చార్శతక
ర వాసత వము చెర్లో నునివార్శని విడిపించడానికి ఆయన వచాుడని
యిేసు ప్రకటించిన విషయాలకు నేప్థయమును సమకూర్ముతుంది. వీటిలోను మర్శయు ఇతర్మన
ై

ల కులేననిి విధ్ములుగాను, పాత నిబంధ్న సమకూర్ముతుని చార్శతక
ర నేప్థయమును బటిర కొీతత నిబంధ్న
యుగములో జీవించడానికి అది ప ందికగలదెైయునిది.

ర్ండవదిగా, పాత నిబంధ్నలోని సంఘటనలు నేటి కస
ై త వ విశావసమునకు సమాంతర్ముల ై

యుండుటనుబటిర కూడా పాత నిబంధ్న ప ందికగలదెయ
ై ునిది. “చర్శతర దానికదద ప్ునర్ావృతమవుతుంది”

అనే నానుడి మనకందర్శకర తెల్వస్టిందద, మర్శయు అనేక సంఘటనలు గతంలో సంభ్వించిన ఇతర్ సంఘటనల
వల నే కనబడుతునాియనే విషయానిి మనము అర్ాం చదసుకుంటునాిము.

పాత నిబంధ్న విశావసుల వల నే, దదవుని చదత సృజింప్బడినదద, కాని ప్తనమన
ై లోకంలో మనము

నివస్టిసత ునాిము. పాత నిబంధ్న విశావసులు ఇతర్ ప్రజలు మర్శయు దుర్ాతుల శకుతల నుండి వయతిర్ేకతను

ఎదుర్ొునాిర్మ, మర్శయు అదద విధ్మన
ై వయతిర్ేకతను ఈనాడు మనము కూడా ఎదుర్ొుంటాము. వీటనిిటిని
జయించడానికి వార్మ దదవుని సహాయముపై ఆధార్ప్డా్ర్మ; మనము కూడా ఆయన సహాయముపన
ై ే

ఆధార్ప్డుతునాిము. పాత నిబంధ్న ప్రప్ంచం మర్శయు నేడు మనముంటుని ప్రప్ంచం మధ్య నుని

సమాంతర్ములు విసత ృతమన
ై వైయునివి. పప
ై ై అసమానతలకు ఆవల చూశామంటే, చాలా వర్కు అనేక
ర్రతులలో పాత నిబంధ్న గీంథకర్త లు మర్శయు వార్శ శోీతలుండిన వాటి వల నే ఉనిటురవంటి ప్ర్శస్టా త
ి ులలో
మనము నివస్టిసత ునాిమని మనము తెలుసుకొనగలము.
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మూడవదిగా, మనము కూడా నేడు అదద విధ్మన
ై ప్రజలతో వయవహర్శసత ునాిమనే వాసత వమునుబటిర

కూడా పాత నిబంధ్న మర్శయు ఈ ర్ోజులకు మధ్య గల సంబంధ్మును మనము కనుగొనవచుు.

అద్ే విధమైన పాజ్లు
పాత నిబంధ్నకు సంబంధించిన పారచీన ప్రజలకును ఆధ్ునిక ప్రజలకును మధ్య పప
ై ై వయతాయసములు

చాలా ఉనిప్పటికిని, పాత నిబంధ్న కాలములో జీవించిన ప్రజలతో మనలను జోడించు పారథమిక

కొనసాగశంప్ులు కూడా ఉనాియి. మనము కూడా అదద విధ్మైన ప్రజలమయ
ై ునాిమని చెప్పడానికి కనీసం

మూడు మార్ాగలునాియి. సకల మానవులు దదవుని పల ల్వకలో ఉనాిర్మ; మనమందర్మును పాప్ములోనికి
ప్తనమయాయము; దదవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ంగలవార్మ మర్శయు దదవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ం
లేనివార్ని మానవులు విభ్జింప్బడియునాిర్మ.

మొదటిది, మానవులంతా ఎప్ుపడు లేదా ఎకుడ నివస్టిసత ునాిర్నే దానితో నిమితత ము లేకుండా,

వార్మ దదవుని పల ల్వకగలవార్ై యునాిర్మ. ఈ విషయం పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్న యందంతటను
సపషర ంగా బో ధింప్బడియునిది. ఆది. 1:27లో ఇలా వారయబడియునిది:

ద్ేవుడు తన సవరూపమందు నరుని సృజంచను; ద్ేవుని సవరూపమందు వాని
సృజంచను; స్ట్ు ని
ర గాను పురుషునిగాను వారిని సృజంచను (ఆద్ి. 1:27).

అంతమాతరమగ
ే ాక, ఆది. 9:6లో, పాప్ము మానవజాతిని దుర్రితిమయం చదస్టన
ి తర్మవాత కూడా,
మానవులు యింకను దదవుని సవర్ూప్ములోనే ఉనాిర్నే విషయానిి మనము చూసాతము. అకుడ ఇలా
చదువుతాము:

నరుని రక్ు ము చింద్ించు వాని రక్ు ము నరుని వలనన్ే చింద్ింపబడును, ఏలయనగా
ద్ేవుడు తన సవరూపమందు నరుని చేస్టను (ఆద్ి. 9:6).

దరనిని మించి, సకల మానవులు దదవుని పల ల్వకలో ఉనాిర్ని కూడా కొీతత నిబంధ్న ధ్ృవీకర్శసత ునిది.

యాకోబు 3:9లో ఇలా వారయబడియునిది:

ద్ీనితర తండిాయన
ై పాభువును సుుత్రంతుము, ద్ీనితరన్ే ద్ేవుని పో ల్కగా పుటిర న
మనుషుయలను శప్రంతుము (యాకోబు 3:9).
1 కొర్శంథర 11:7లో ఇలా వారయబడియునిది:
పురుషుడత
ై ే ద్ేవుని పో ల్క్యు మహమయున్ైయున్ఘాడు (1 కొరింథీ 11:7).
దదవుని పల ల్వకలో ఉండుట అనగా అర్ామమి
ే టో మనము తర్మవాత పాఠములో మర్శ ఎకుువగా

నేర్ముకొనబో తునాిము, అయినప్పటికిని, ఒకర్శలో ఒక ప్ర్శమాణములోను మర్ొకర్శలో మర్ొక

ప్ర్శమాణములోను ఉని గుణలక్షణాలు సార్వతిరకమన
ై వి కాకపల యినా, మానవులందర్శకి సంబంధించినవి
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ఎనోి ఉనాియని చెప్ుపకొనడం ఇప్పటికి సర్శపల తుంది. గతంలో, మానవులు వివేక

విశిషర మన
ై వార్య
ై ునాిర్మ, మనకు భాష్టాప్రయుకత మైన సామర్ాాాలునాియి, మనము నీతి మర్శయు భ్కిత గల
జీవులమైయునాిమనే వాసత వంపై సంఘం దాని దృషిరని కేందరక
ర ర్శంచింది.

బెైబిలు సంబంధ్మైన ఈ దృషిరకోణంలో, పాత నిబంధ్న కాలంనాటి మనుషుయలకును నేటి ఆధ్ునిక

మనుషుయలకును మధ్య గల వయతాయసములను గూర్శు అతిశయోకుతలు ప్లుకకుండునటు
ో మనము తగు
జాగీతతప్ర్మలమై యుండాలనే హెచుర్శక ఉనిటుర మనము తెలుసుకొనవచుు. పైపై చూప్ుల వనక, ఈ

ర్ోజులలో జీవిసుతని మనము పారచీన ప్రజల కంటె ఎంతో భినిమైనవార్ము కాదు. మనము సర్శగగ ా వార్శ
వల నే లేకపల యినప్పటికిని, మన జీవితాలలో పతత నం చోటుచదసుకొనే వివేక విశిషర మైన, భాష్టాప్ర్మన
ై

మర్శయు నైతిక లక్షణాలు వార్శలో కూడా ఉండినవని మనము భావించవచుు. ఈ కార్ణాలనుబటిర, పాత
నిబంధ్న నేడు కూడా సఫలీకృతంగా అనవయింప్బడవచుుననుటకు మనము మర్శ ఎకుువ

నముకముగలవార్మై యుండవచుు. పాత నిబంధ్న గీంథకర్త లు మర్శయు అది వారయబడిన శోీతలు
మనమునిటురగానే దదవుని పల ల్వకలో ఉండిర్శ.

ర్ండవదిగా, సకల మానవులు పాప్ము చదత ప్తనమయాయర్మ గనుక మనము పాత నిబంధ్న

కాలమునాటి ప్రజల వంటివార్మైయునాిము. ర్ోమా 3:12లో వారయబడినటు
ో పౌలు చెపపి న మాటలు
మనకందర్శకి సుప్ర్శచితమే.

అందరును తరావ తప్రు యేక్ముగా పనికకమాల్నవారైరి; మేలుచేయువాడు లేడు,
ఒక్కడన
ై ను లేడు (రోమా 3:12).

సకల మానవులు పాప్ంచదశార్నియు, తతఫల్వతంగా దదవుని మహిమను ప ందలేకపల యార్నియు

అప సత లుడు సపషర ంగా చెపాపడు. ఇది కేవలము కొీతత నిబంధ్న బో ధ్ మాతరమే కాదు — స లొమోను కూడా
దదవాలయ ప్రతిషర సమయంలో అతిముఖ్యంగా 1 ర్ాజులు 8:46లో ఇదద విషయానిి చెపాపడు:
పాపము చేయనివాడు ఒక్డును లేడు (1 రాజులు 8:46).
పాత నిబంధ్న కాలమునాటి ప్రజలు మర్శయు నేడుని మనము కూడా ప్డిపల యిన దదవుని
సవర్ూప్ములకు గల సామానయ లక్షణమును ప్ంచుకొనుచునాిము, గనుక దదవుని నుండి దూర్మై పాప్ము
చదయుటకుగల పాత నిబంధ్న ప్రజల ప్రవృతిత ని అవగాహన చదసుకొనడం మనకు కషర మైన ప్ని కాదు. పాత
నిబంధ్న గీంథకర్త లు ఎందుకు వార్శ దృషిరని ఎకుువగా పాప్ము మర్శయు సంబంధిత దుర్రితిపై

కేందరక
ర ర్శంచార్ో అర్ాం చదసుకొనడం మనకు కషర ం కాదు. పాత నిబంధ్న యొకు ఆదిమ గీహత
ీ ల వల నే

మనము కూడా పాప్ులమనే విషయం మనకు తెలుసు, గనుక మనము పాత నిబంధ్నతో ఈ సాాయిలో

సంబంధ్ం ముడిపటురకొంటునాిము. పాప్ుల విమోచనపై కొీతత నిబంధ్న దాని దృషిరని కేందరక
ర ర్శసత ునిటేర, పాత
నిబంధ్న కూడా కేందరక
ర ర్శంచుచునిది. పాత నిబంధ్న కాలమునాటి పాపిషర ుల న
ై ప్రజలకు దదవుడు ఏమని
స్టలవిచాుడో , అదద ఈ ర్ోజులలో జీవిసుతని పాప్ులమన
ై మనకు కూడా సర్న
ై ప ందికగలదెై యునిది.
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మూడవదిగా, మానవజాతి పాప్ములో ప్తనమైనప్పటి నుండి, వార్మ దదవునితో కల్వగశయుని

సంబంధ్ం ప్రకార్ం మానవులు గుంప్ులుగా విభ్జింప్బడినార్నే విషయం ఎలో ప్ుపడు ఉనిది. స్ట్నాయి

ప్ర్వతముపై, దదవుడు ఇశాీయిేలుతో కల్వగశయుండిన తన ప్రతదయకమన
ై నిబంధ్న సంబంధ్మును గూర్శు నిర్గ మ
19:6లో ఇలా మాటలాడాడని నీవు జాఞప్కానికి తెచుుకొనవచుు.

. . . మీరు న్ఘక్ు యాజ్క్ రూపక్మైన రాజ్యముగాను, పరిశుదు మైన జ్నముగాను
ఉందురు (నిరగ మ 19:6).

1 పతతుర్మ 2:9లో అప సత లుడెన
ై పతతుర్మ ఈ వాకయభాగానిి ఉలేోఖంచి చెపాపడు కాని దానిని కొీతత

నిబంధ్న సంఘానికి అనవయించాడు. ఆయన ఇలా వారసుతనాిడు:

అయతే మీరు . . . ఏరురచబడిన వంశమును, రాజులెైన యాజ్క్ సమూహమును,
పరిశుదు జ్నమును, ద్ేవుని స తు యన పాజ్లున్ై యున్ఘారు (1 ప్రతురు 2:9).
పాత నిబంధ్నలోని దదవుని ప్రజలకును, కొీతత నిబంధ్నలో నుని వార్శకని
ి మధ్య

భేదములునిప్పటికిని, సంబంధ్మును జోడించు నిలకడెన
ై కీమము యింకను ఒకటునిది. మానవాళి
దదవునితో కల్వగశయుండు సంబంధ్మును అనుసర్శంచి యింకా విభాగశంప్బడియునిది.

మానవాళి విభ్జనలను అనేక విధాలుగా వర్శణంచవచుు. బెైబిలుయందంతటను దదవుడు భేదములను

బటిర మూడు గుంప్ులను వవేవర్మగా గుర్శతసత ునాిడని గమనించడం సహాయకర్ంగా ఉంటుంది: మొదటిది, వార్శ
దదవునితో గల నిబంధ్నకు వలుప్ల ఉనాిర్మ గనుక వార్మ నశించియునాిర్మ; ర్ండవది, వార్మ దదవునితో
నిబంధ్నగలవార్ై యునిప్పటికిని వార్మ నశించియునాిర్మ ఎందుకనగా వార్శ పాప్ముల నుండి వార్మ

ర్క్ష్ింప్బడలేదు; మూడవది, వార్మ దదవునితో నిబంధ్నగలవార్ై, వార్శ విశావసమునుబటిర నీతిమంతులుగా
తీర్ుబడిన నితయతవమునకై ర్క్ష్ింప్బడా్ర్మ. ఈ మూడు గుంప్ులకు సంబంధించినవార్మ పాత నిబంధ్న

కాలములో ఉండిర్శ మర్శయు ఈనాడు కొీతత నిబంధ్న కాలములో కూడా ఉనాిర్మ. ఈ సమాంతర్ముల

మూలాన, పాత నిబంధ్న ఈనాడు మనకు ప ందికగలదెై యుండవల నని మనము ఆశించడం సర్న
ై దద.

మానవ జాతి పాత నిబంధ్న కాలములో వల నే ఈ ర్ోజులలో కూడా విభాగశంప్బడియునిది. తతఫల్వతంగా,
దదవుడు ఇశాీయిేలీయులతో స్టలవిచిునదంతయు నేడు మనకు వర్శతసత ుంది.

కాబటిర, పాత నిబంధ్నను నేడు మనము అనవయించు కొనునప్ుపడు, మనకును పాత

నిబంధ్నకును మధ్య గల సంబంధ్మునకు సంబంధించినవి కనీసం మూడు జోడింప్ుల కీమములునాియని
మనము జాఞప్కముంచుకొనవల ను: మనము అదద దదవుని, అదద లోకములో, అదద విధ్మన
ై ప్రజలవల
స్టతవిసుతనాిము.

అదద దదవుడు, అదద లోకం, మర్శయు అదద ప్రజలు మనలను పాత నిబంధ్నతో ఎలా జోడిసత ునాిర్ో

మనము తెలుసుకునాిము, గనుక పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్నకు మధ్య చోటుచదసుకుని
ప్ర్శణామములపై కూడా మన మనసుిలను కేందరక
ర ర్శంచాల్వ.
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పరిణఘమములు
ఆ అంశానిి మనము అనేక విధాలుగా చూడవచుు, కాని సంబంధ్ములను కలుప్ుతుని మూడు

కీమముల చదత సాాపింప్బడిన నమూనాను మనము మామూలుగా అనుసర్శసత ాము. యుగముల

సంబంధ్మన
ై , సంసుృతి సంబంధ్మన
ై , మర్శయు వయకితగతమన
ై ప్ర్శణామములు ఎలా చోటుచదసుకునాియో
మనము చూసాతము.

యుగ్ముల సంబంధమైన
మొదటిదిగా, పాత నిబంధ్నలోనైతన
ద మి
ే మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోనైతన
ద ేమి మనము మార్ని లేదా

మార్మపలేని అదద దదవునితో వయవహర్శసత ునాిమని మనకు తెల్వస్టియునిప్పటికిని, దదవుడు తనను తాను

యుగాలలో బయలుప్ర్చుకునాిడని మనము అనివార్యంగా తెలుసుకొనాల్విన అవసర్మునిది. బెైబిలు
సంబంధ్మన
ై చర్శతర, ర్క్షణ చర్శతర దదవుని చదత నియుకత ము చదయబడిన ముగశంప్ునకు చదర్మవగుచుండగా,
దదవుడు తన ప్రజలకు తననుతాను కీమకీమంగా, అంచెలంచెలుగా బయలుప్ర్చుకొనిన విధానమును
గూర్శున ఒక సుదరర్ామన
ై కథనమైయునిది. దదవుని గూర్శు నోవహు కంటే ఎకుువ అబారహాము

ఎర్శగయ
శ ుండెనని మనము దరనిని సామానయంగా చెప్ుపకొనవచుు. అబారహాము కంటె ఎకుువ మోషత
ఎర్శగయ
శ ుండెను; మోషత కంటె ఎకుువ దావీదు ఎర్శగయ
శ ుండెను; మర్శయు దదవుడు కొీతత నిబంధ్న

విశావసులకు ఎనిడు లేనంత ఎకుువగా బయలుప్ర్చాడు. ఈ విషయానిి హెబ్రర 1:1-2లో ఈ ప్తిరక
ర్చయిత ఇలా ఉదాాటించాడు:

పూరవకాలమందు న్ఘన్ఘ సమయములలోను న్ఘన్ఘ విధములుగాను పావక్ు లద్ఘవరా

మన ప్రతరులతర మాటలాడిన ద్ేవుడు ఈ ద్ినముల అంతమందు క్ుమారుని ద్ఘవరా
మనతర మాటలాడను (హెబ్రా 1:1-2).

దుర్దృషర వశాతు
త , మనము పాత నిబంధ్నను ఈనాటి మన జీవితములకు

అనవయించుకొనుచుండగా చదయవలస్టియుని యుగాల సంబంధ్మైన ఆలోచనలను గూర్శు ఎంతో

గందర్గోళం నలకొనియుని ర్ోజులలో జీవిసుతనాిము. పాత నిబంధ్న మనకు వర్శతసత ుందని అనేకమంది

కైసతవులు సర్శగా నముుతునాిర్మ, కాని పాత నిబంధ్న సందదశానిి ఈనాటి యుగానికి అనవయించునప్ుపడు
వార్మ వవేవర్మ విధానాలను అనుసర్శసత ునాిర్మ. ఈ విషయాలలో అనేక వవి
ై ధాయలునిప్పటికిని, ముఖ్యమైన
మూడు ధో ర్ణులను గూర్శు ఆలోచించడం సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.

ఈ వర్ణమాలకు ఒక ప్రకున బెబి
ై లు సంబంధ్మన
ై విశావసము విషయమై ముకులు ముకులుగా

విభాగశంప్బడినటురని దృకపథమునకు పల ర తాిహకమిచుునవి అనేక తీవరమన
ై స్టిాతిగతులునివి. ఈ కస
ై త వులు
లేఖ్నములను గూర్శున వివివధ్ముల ైన యుగాల మధ్య గల వయతాయసములను నొకిువకాుణిసత ార్మ.

వాసత వానికి, వార్మ ఆధ్ునిక విశావసులకు కొీతత నిబంధ్నలో ప్ునర్ావృతత మన
ై పాత నిబంధ్నలోని ఈ

విషయాలను మాతరమే అనవయించుటకు సముఖ్మయ
ై ుండు పాత నిబంధ్న యుగమునకును నేటి
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యుగమునకును మధ్య గల తదడాలపై వార్మ తమ దృషిరని ఎకుువగా కేందరరకర్శసత ార్మ. ఏదెన
ై ా ఒక పాత

నిబంధ్న బో ధ్ లేక అభాయసమును గూర్శు కొీతత నిబంధ్న వాయఖ్ాయనించనంత వర్కు, పాత నిబంధ్న వర్శతంచదని
ఈ కస
ై త వులు భావిసాతర్మ.

వర్ణమాలకు మర్ొక ప్రకున, బెబి
ై లు సంబంధ్మన
ై విశావసము విషయమై నిసాిర్మన
ై

దృకపథమునకు పల ర తాిహకమిచుునవి అనేక తీవరమైన స్టిాతిగతులునివి. ఈ దృకపథం గల కైసతవులు
లేఖ్నముల వవేవర్మ యుగాల మధ్య ఒకే ర్రతిలో నిలకడగా నిల్వచిపల యిన విషయాలపై తమ దృషిరని

కేందరక
ర ర్శసత ార్మ. వాసత వానికి, పాత నిబంధ్న బో ధ్ లేదా అభాయసమును గూర్శు కొీతత నిబంధ్న వాయఖ్ాయనించనంత
వర్కు, పాత నిబంధ్నను సాధ్యమైనంత దగగ ర్గా అనుసర్శంచుచుండవల నని ఈ కైసతవులు అనుకొనునంతగా
పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ఏకరకృతమయ
ై ునివని వార్మ ప్ర్శగణిసత ార్మ.

ఈ పాఠములలో, బెైబిలు సంబంధ్మన
ై చర్శతర ఏకరకృతము చదయబడినదనియు, అది అభివృదిధ

చెందుచునిదనియు ప్ర్శగణించద లేఖ్నముల సంబంధ్మన
ై యుగముల విధానమును అనుసర్శంచడం దావర్ా
మనము ఈ ర్ండు తీవరమైన స్టిాతిగతులకు దూర్ంగా ఉంటాము. ఒకే విధ్ంగా నిల్వచియుని మర్శయు బెైబిలు
చర్శతర యందంతటను మార్శన విషయాలపై మన దృషిరకోణం దాని సావధానమును సమానంగా

కేందరక
ర ర్శంచడానికి ప్రయతిిసుతంది. పాత నిబంధ్న అంతయు మొతత ంగా మనకు ప ందికగలదెై యునిదని

ఎంచుతూ, పాత నిబంధ్న యొకు ప్రతి కోణం అభివృదిధ చెందినదని కూడా భావిసాతము. పాత నిబంధ్నలోని ఏ
విషయమన
ై ను మనకు వర్శతంచదనిగాని లేదా ప ందికలేనిదనిగాని మనము ఎంచము, సర్శకదా దదవుడు కొీతత
నిబంధ్నలో బయలుప్ర్శున విషయాలను గూర్శు ఆలోచించకుండా పాత నిబంధ్న బో ధ్లలో దదనినన
ై ను
అనవయించము. దానికి బదులుగా, పాత నిబంధ్న బో ధ్లనీి కొీతత నిబంధ్న బో ధ్లతో పల లుబడుచు,

యుగాల సంబంధ్మన
ై సర్మేబాటునకు గుర్శకావల ను. అనగా, పాత నిబంధ్న అంతయు మనకు ప ందికగలదెై
యునిది మర్శయు అధికార్ముగలదెై యునిదని అభివృదిధకి సంబంధించిన నమూనా బో ధిసత ునిది, కాని
పాత నిబంధ్న అంతయు కొీతత నిబంధ్న దృష్టారా అనవయింప్బడవల నని కూడా ఒకు మాటలో
చెప్ుపకొనవచుు.

అభివృదిధ సంబంధ్మైన ఈ నమూనా అప సత లుడెన
ై పౌలు ర్క్షణను గూర్శున చర్శతరకు అనవయించిన

సాదృశయమును అనుసర్శసత ుంది. గలతీ 3:24లో, బెైబిలు సంబంధ్మన
ై చర్శతర దశలను ఒక బిడ్
ఎదుగుదలలోని దశలకు పల లుసూ
త వాటిని గూర్శు ఆయన చెపాపడు.

కీరసు ు న్ొదుక్ు మనలను నడిప్రంచుటక్ు ధరుశాసు మ
ర ు మనక్ు బాలశక్షక్ుడఘయను
(గ్లతీ 3:24).

పాత నిబంధ్న విశావసము చిని బిడ్ లకు ఇవవబడు ఆదదశముల వంటిదెై యుండినది; కొీతత నిబంధ్న

విశావసము పర్శగశ పదే వాడెన
ై వార్సునికి ఇవవబడిన ఆదదశముల వంటిదెై యునిది.

బెైబిలు సంబంధ్మైన విశావసము యొకు అభివృదిధని వర్శణంచడానికి పౌలు ప్రయోగశంచిన ఈ

సాదృశయమును గూర్శు ఒకు నిమిషమాలోచించండి. సామానయంగా, మనము చిని పిలోలకు కొనిి

సముచితమన
ై నియమములు చెబుతుంటాము. “వీదిలోనికి వళో వదుే. సర వ్ ను తాకవదుే.” కాని ఈ పిలోలే
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పర్శగశ పదే వార్న
ై ప్ుపడు, ఇకమీదట వీర్మ వీధ్ులలోనికి వళో కుండా ఉండాలనిగాని, సర వ్ ను తాకకూడదనిగాని
మనము ఆశించము. ఎంతెన
ై ా, వార్శప్ుపడు పదే వార్యాయర్మ కదా. కాని ఈ పదే లే బాలయములోని

నియమములు బో ధించాలను ఉదదేశంతో ర్ూప ందింప్బడినవను జాఞనమును జాఞప్కముంచుకోవాలని

ఆశిసాతము. ర్ోడుో మర్శయు సర వువలు అపాయకర్మన
ై వి గనుక తగు జాగీతతతో మలుగుచుండవల నని ఈ

పదే లు జాఞప్కముంచుకోవాలని మనము ఆశిసాతము. పర్శగశ పదే వాడెన
ై వాడు ర్ండదళో చిని బిడ్ వల నే అదద
నియమములను అదద విధ్ంగా పాటించాలనుకొనడం, బుదిధహన
ీ త అవుతుంది. కాని అదద ర్ండదళో పాపాయి
నియమముల వనుక ఉండిన జాఞనమును మర్శుపల వడం కూడా అంతద బుదిధహన
ీ త అవుతుంది.

మనము ఈ పాఠములలో చూడబో తునిటుర, బెైబిలు సంబంధ్మన
ై విశావసం విషయంలో కూడా ఇది

ఎంతో నిజమైయునిది. అనేక విధాలుగా, పాత నిబంధ్న ఒక చిని బిడ్ కు ఇవవబడిన నియమములను
పల ల్వయునిది. పాత నిబంధ్న దినములలోని ఇశాీయిేలు ప్రజలు ఆతు సంబంధ్మన
ై ప్ర్శస్టా తి
ి కి అది

సముచితంగా ర్ూప ందింప్బడింది. కొీతత నిబంధ్న విశావసులు బుదిధహన
ీ మన
ై ర్ండు దశలలో వళో వచుు.

మొదటిగా, మనమే పాత నిబంధ్న ర్ోజులలో జీవిసుతనాిమనిటురగా పాత నిబంధ్న దినముల వప్
ై ు వళిో ,
పాత నిబంధ్న విశావసమును పల ల్వయుండుటకు ప్రయతిించద అవకాశమునిది. కాని అలా చదస్టన
ి టో యితద,
కరీసత ును మర్శయు ఆయన చదస్టన
ి గొప్ప ర్క్షణ కార్యమును కాదనేవార్మవుతాము. ర్ండవదిగా,

మనమిప్ుపడు కొీతత నిబంధ్న విశావసులమయాయము గనుక పాత నిబంధ్నకు మనకు ఇకమీదట ఎలాంటి
సంబంధ్మే లేదని చెప్పడానికి మనము శోధింప్బడద అవకాశమునిది. అయితద, ఇది కూడా తపతప. మన
కైసతవ విశావసమును గూర్శు బో ధింప్బడగల విషయం పాత నిబంధ్నలో ఎంతో ఉనిది. పాత నిబంధ్న

యొకు అధికార్ము విషయమై మనము హర్శషసత ూ దానికి లోబడవల నని బెైబిలు సంబంధ్మన
ై విశావసమును
గూర్శున అభివృదిధ సంబంధ్మన
ై నమూనా మనకు బో ధిసత ుంది, అయితద అది యుగాల నర్వేర్మప తమపై
దిగవ
శ చిునవార్శ వల మనము ఈ ప్ని చదయవల ను.

సంసకృత్ర సంబంధమైన
ర్ండవదిగా, ఈ ర్ోజులలో పాత నిబంధ్నను సమగీంగా అవగాహన చదసుకోవాలంటే, మనము

సంసుృతి సంబంధ్మైన ప్ర్శణామములను గూర్శు ఆలోచించవల ను. మన జీవితములను పాత నిబంధ్న

లేఖ్నముల మూలగీంథ పాఠములతో సంబంధ్ంగలవిగా చదసుకోవాలని ఆశిసుతనిటో యితద, పాత నిబంధ్నలో
పారతినిథయం వచించిన మర్శయు నేటి ప్రప్ంచంలో నలకొనియుని సంసుృతుల మధ్య గల వవి
ై ధ్యములను
మనము తప్పనిసర్శగా ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొనవల ను.

సంసుృతి సంబంధ్మైన ప్ర్శణామాలను అంగరకర్శంచడానికి, ఒక ప్రకు మనకును పాత నిబంధ్నకును

మధ్య గల సంసుృతి సంబంధ్మైన సామయములను గమనించాలని మనము ఆతుర్ప్డాల్వ. అబారహాము

యొకు అనుభ్వానికి అతయంత సమీప్ంగా నుండి సంసుృతి సంబంధ్మన
ై ఏ యిే నమూనాలను మనము
ఎదుర్ొుంటునాిము? మన సంసుృతి ఏ విధ్ంగా దావీదు సంసుృతివంటిదెై యునిది? మర్ొక ప్రకు

ప్రసత ుతముని సంసుృతి సంబంధ్మన
ై వయతాయసములను గమనించాలని ఆతుర్ప్డాల్వ. మానవ సంసుృతి
పారచీన సామాజిక సంసుృతి నుండి ఎంత గణనీయంగా మార్శంది? ఏ యిే వాడుకలు మర్శయు అభాయసములు
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పారమాణిక గీంథము

చదయవల ను?

భినిమన
ై వై యునివి? మనము ఈ ప్రశిలకు సమాధానమిసూ
త , పాత నిబంధ్నను నేటి ఆధ్ునిక

జీవితానికి అనవయించునప్ుపడు, పాత నిబంధ్న సందదశానికి సముచితమన
ై సాంసుృతిక సర్మేబాటు
ో
చదయాల్వి ఉనిది.

వయకకుగ్తమైన
మూడవదిగా, ఈ ర్ోజులలో పాత నిబంధ్నను అనవయించడానికి, మనము వయకితగతమన
ై సర్మేబాటు
ో

చదయాల్వి ఉనిది. మనము పాత నిబంధ్న కాలమునాటి ప్రజలను మర్శయు నేటి ప్రజలను ప్ర్శగణలోనికి
తీసుకొనవల ను. పాత నిబంధ్న ప్రజలకును నేటి మన సమకాలీనములో జీవిసుతని ప్రజలకును మధ్య
చెప్ుపకోదగశననిి సామయములునివి. కాని పారచీన ప్రజలకును ఆధ్ునిక ప్రజలకును మధ్య అనేక

అసమానమన
ై సామయములునివనే విషయానిి కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ. పాత నిబంధ్నలోని పారచీన
మూల గీంథ పాఠములను సర్శగా వర్శతంప్జేసుకోవాలని మనము ఆశిసుతనిటో యితద, వయకితగతమన
ై
వైవిధాయలను కూడా మనము ప్ర్శగణించాల్వి ఉంటుంది.

ఉదాహర్ణకు, మనమందర్ము ఈ కిీంద ఇయయబడినటువంటి ప్రశిలు వేసుకోవాల్వ: పాత

నిబంధ్నలో ఉని ప్రజలతో పల ల్వస్టతత , మన వయకితగత జీవితాలు ఎలా ఉనాియి? సమాజంలో మనం

వహించవలస్టిన పాతరలేమయ
ై ునివి? ఆతుసంబంధ్మన
ై మన ప్ర్శస్టా తి
ి ఏమిటి? పాత నిబంధ్నలోని ఎవర్న
ై ా
ఒక వయకితతో పల ల్వస్టతత , మనము ప్రభ్ువును ఎలా స్టతవిసుతనాిము? మనము పాత నిబంధ్నలో చూచదవాటితో
పల ల్వస్టతత మన ఆలోచనలు, చర్యలు మర్శయు అనుభ్ూతులు ఎలా ఉంటునాియి? పారచీన పాత నిబంధ్న

ప్రజలకును నేటి ఆధ్ునిక ప్రజలకును మధ్య గల వవి
ై ధాయలను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొనడం దావర్ా, ఈనాడు

మనము పాత నిబంధ్నను మన జీవితాలకు అనవయించుకొనగల విధానాలను చకుగా అర్ాం చదసుకోగలము.
పాత నిబంధ్నలోని నిర్శేషరమన
ై ప్రధానాంశముల విషయంలో యుగాల సంబంధ్మన
ై , సంసుృతి

సంబంధ్మన
ై మర్శయు వయకితగతమన
ై ప్ర్శణామాలు తల తాతయి, మర్శయు మనము ఈ పాఠములలో

ముందుకు వళ్
ో నప్ుపడు, ఈ ప్ర్శణామాలను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొనుట దావర్ా, పాత నిబంధ్న కాలము

నుండి మన కాలములోనికి వళో డానికి మనము సంస్టిదధ ులమై యుండాలనే విషయానిి మనము ప్లుమార్మో
చూసాతము. ఈ విషయాల ప్టో మనము ప్రతదయక శీదధ వహించనటో యితద, దదవుడు కోర్మతునిటుర మనము పాత
నిబంధ్నతో వయవహర్శంచలేము.

ముగింపు
కైసతవులు పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయుట ఎందుకు ముఖ్యమైయునిదో ఈ పాఠంలో
మనము చూశాము. మనకును మర్శయు ఈ పారచీన గీంథానికిని మధ్య గల దూర్మును మనము
అంగరకర్శసత ూ, పాత నిబంధ్న మనకు ప ందికగలదెై యునిదని కొీతత నిబంధ్న బహు బలముగా
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చదయవల ను?

ధ్ృవీకర్శంచుచునిదనే విషయానిి కూడా మనము తెలుసుకొనాిము. మన కస
ై త వ జీవితమునకు

మార్గ నిర్ేేశనమిచదు అధికార్ము పాత నిబంధ్నకు ఇంకా ఉనిది. చివర్గా, పాత నిబంధ్నను ఈనాడు

మనము అనవయించుకొనగల ప్దధ తులను మనము తెలుసుకొనాిము. కాలము గడచిన కొలది పాత
నిబంధ్నలోని ప్రధానాంశములు అభివృదిధ చెందిన విధానములు మర్శయు నేటి ఆధ్ునిక లోకంలో అవి
ఉప్యోగశంచుకొనబడు మార్గ ముల విషయంలో ఉతత ర్దాయితయం వహించుటకు మనము ఎలో ప్ుపడు
సంస్టిదధ ులమయ
ై ుండాల్వ.

ఈ పాఠంలో మనము పారథమికమన
ై వే కాని అతయంత పారముఖ్యమన
ై విషయాలను కొనిింటిని

చూశాము. ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న పారమాణికమును గూర్శున అధ్యయనంలో

మనము ముందుకు వళ్
ో చుండగా, పై ఆలోచనలను మనము ఎలో ప్ుపడు మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. అలా
చదస్టన
ి ప్ుపడు, దదవుడు తన ప్రజలకు ప్రతి యుగములోను సమకూర్శున ఆతు సంబంధ్మన
ై బలమునకు
పాత నిబంధ్న ఆశుర్యజనకంగా సంప్నిమన
ై వనర్య
ై ునిదనే విషయం మనకు విశదంగా
అర్ామవుతుందని మనము తెలుసుకొంటాము.
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