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ఉపో ద ా తము 

మా దదశములో “ప్స్టిబిడ్ ఎవర్మ?” అన ేఒక ఆట ఉంది. పార్రరని నిర్వహ ంచువార్మ వచున తమ 
అతిధ్ుల యొకు చనినాటి ఫ టోలను స్టేకర్శంచ ఆ ఫల టోలలో ఉని వయకుత లను కనుగొనమని 
ఇతర్మలను కోర్తార్మ. సాధార్ణముగానే, కొనిి ఫ టోలు వచున అతిధ్ుల పల ల్వకలను కల్వగశయుంటాయి. 
ఏ వయకనత కూడా తన చనితనములోని ఫ టోలను ఖ్చుతముగా పల ల్వయుండడుగాని, చాలా సార్మో  కొనిి 
ముఖ్ పల ల్వకలు — మన కనుిల ఆకార్ము, చకుటి నవువ — చాలా సమాంతర్ముగా ఉంటాయి కాబటిర  
ఏ ప్స్టివాడు ఏ విధ్ముగా వయసుిలోనికన ఎదగిాడో  మనము చెప్పవచుు. 

పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత ర విష్యములో కూడా ఇదద నిజమ ైయునిది. పాత నిబంధ్న కొనిి 
వేల సంవతిర్ముల పాటట వరా యబడనిద ిమర్శయు ఆ కమీములో దాని వదేాంతశాసత రము అనకే 
మార్మపలు చెందింది. సమాప్తములో అనగా ప్ర్శప్కవ దశలలో ఉని వదేాంతశాసత రము ఖ్చుతముగా 
ఆర్ంభములో అనగా యౌవవన దశలో ఉని వదేాంతశాసత రము వల  ఉండదు. అయితద మనము జాగతీతగా 
ప్ర్శశీలన చదస్టిన యిడెల, కాల కీమములో పాత నిబంధ్న వాసతవానికన ఒకే విశావసమునకు పరా తినిథయం 
వహ ంచంది అని మనము చూడవచుు. 

బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రమును కటటర ట అను మన పాఠయకీమములో ఇది మూడవ 
పాఠము. ఈ పాఠమునకు “పాత నిబంధ్నలోని భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములు” అని పేర్మ ప టార ము. ఈ 
పాఠంలో, కాలకమీములో పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము అభివృదిధ  చెందని విధానము మీద 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము దృషిర ప డుతయంది అని మనము చూసాత ము. 

మన మునుప్ట ిపాఠంలో, చార్శతిరకముగా లేఖ్నములను అరా్ము చదసుకొనుట కొర్కు క ైసైతవులు 
మూడు ముఖ్యమ ైన ప్రణాళికలను ఉప్యోగశంచార్ని మనము చూశాము: సాహ తయ విశలోష్ణ, అనగా కొనిి 
దృకోుణములను తెల్వయజేయుటకు ర్ూపించబడిన ఒక సాహ తయ ప్టముగా బెబైిలును చూచుట; అంశ 
విశలోష్ణ, అనగా మన సమకాలీన లేక సాంప్రదాయిక అంశములను మర్శయు ప్రశిలను ప్రతిబింబించు 
ఒక అదేముగా బెైబిలును చూచుట; మర్శయు చార్శతిరక విశలోష్ణ, అనగా అద ినివేదించు చార్శతిరక 
సనిివశేములకు కనటికగీా బెైబిలును చూచుట. బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము పరా థమికముగా 
లేఖ్నముల యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ మీద దృషిర  ప డుతయంద ిఅని, ప్రతదయకముగా బెైబిలులో 
నివదేించబడిన చార్శతిరక సనిివేశములలో దదవుడు పాలుప్ంచుకుని మార్గములను ప్ర్శశీల్వసుత ంది అని 
కూడా మనము చూశాము. 

బ ైబిలానుసారమ నై వదే ాంతశాస్్తరము అనగా లేఖనములో తెలియజేయబడని 
దేవుని కారయముల యొకక చ ర త్రరక విశలేషణ నుాండి వెలువడని వేద ాంతశాస్్తర 
ఆలోచనయి ైయుననది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము దదవుని కార్యముల యొకు లేఖ్న కథనముల మీద దృషిర  
ప డుతయంద ిమర్శయు ఆ సనిివేశములలో నుండి క ైైసతవ వదేాంతశాసత రము కొర్కు అనుమితయలను వ ల్వకన 
తీసుత ంది. 

మునుప్టి పాఠంలో, చర్శతరలోని కాలములను సమయము యొకు ఏకకాల్వక భాగములుగా 
చదయుట దావర్ా, మర్శయు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను వివచేంచుట దావర్ా బెైబిలానుసార్మ ైన 
వేదాంతవేతతలు పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము యొకు “ఏకకాల్వక సంయోగము”ను ఎలా సృషిరంచార్ప 
చూశాము మర్శయు అద ిఆ కాలములలోని దెైవిక కార్యము మర్శయు మాటల ప్రతయక్షతల యొకు 
కలయిక దావర్ా జర్మగుతయంది. ఈ పాఠంలో, పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రమును గూర్శు 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు కల్వగశయుని ర్ ండవ ముఖ్యమ నై ఆందోళనను చూదాే ము: 
“భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములు,” అనగా కాల కీమములో వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములు ఎదిగశన లేక 
అభివృదిధ  చెందిన విధానములు. 

ఈ అంశమును ప్ర్శశీల్వంచుటకు, మనము మూడు ముఖ్యమ నై విష్యములను చూదాే ము. 
మొదటగిా, భినికాల్వక ప్ుర్పగమనము ప్టో ఒక సామానయ ధోర్ణిని ప ందుకుందాము. ర్ ండవదగిా, 
ప్రధానమ ైన చార్శతిరక కాలములు లేక యుగముల మధ్య చపటటచదసుకుని యుగానుసార్ 
ప్ుర్పగమనములను మనము చూదాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, పాత నిబంధ్నలో కాలకమీాన కొనిి 
అంశములు ఎలా అభివృదిధ  చెందాయో చూదాే ము. భినికాల్వక ప్ుర్పగమనము ప్టో గల సామానయ 
ధోర్ణతిో ఆర్ంభించుదాము. 

ధోరణి 

భినికాల్వక ప్ుర్పగమనము అను ఆలోచనను ప్ర్శచయము చదయగల ఉతతమమ నై మార్గములలో 
ఒకటి ఈ ప్దముల యొకు అరా్ము మీద దృషిరప టటర ట. మొదటగిా “భినికాల్వక” అను ప్దమును 
చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, “ప్ుర్పగమనము” అనే ప్దము యొకు అరా్మును చూదాే ము. మర్శయు 
మూడవదగిా, పాత నిబంధ్నలో భినికాల్వక ప్ుర్పగమనమును సమీక్ించుటకు ఒక బెైబిలు 
ఉదాహర్ణను చూదాే ము. మొదటగిా “భినికాల్వక” అనే ప్దమును చూదాే ము. 

భిననకాలిక 
మన ఆంగో ప్దమ నై “డయకోీనిక్స” లేక భినికాల్వక అను ప్దము ర్ ండు గరకీు ప్దములలో నుండి 

వ లువడింది: మొదటగిా, డయి అనే విభకనత యొకు అరా్ము “దావర్ా,” లేక “అంతటా”; మర్శయు 
ర్ ండవదగిా గరకీు నామవాచకమ ైన కోీనోస్ యొకు అరా్ము “కాలము.” డయకోీని అనునది గడచన 
కాలమునకు సంబంధించనది. బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత ర విష్యములో, “భినికాల్వక” అను 
ప్దము కాల కీమములో పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము మార్మపచెందిన, అభివృదిధ  చెందని లేక 
ప్ుర్పగమనము చెందని విధానములను తలె్వయజసేుత ంది.  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాత నిబంధ్న ప్టో భినికాల్వక ధోర్ణులు మన మునుప్టి పాఠ అంశమ నై ఏకకాల్వక 
సంయోగముతో ఎలా అనుబంధ్ం కల్వగశయుంటాయో చూచుట మనకు సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. ఒక 
వ ైప్ున, అది ఏకకాల్వక సంయోగమునకు వయతాయసముగా ఎలా నిలుసుత ందో  చూదాే ము. మర్శయు మర్ొక 
వ ైప్ున, భినికాల్వక మర్శయు ఏకకాల్వక ధోర్ణుల మధ్య ఉని ప్ర్సపర్ాధార్శతమును మనము 
చూదాే ము. మొదటగిా వాటి మధ్య ఉని వయతాయసమును చూదాే ము. 

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

ఒకొుకటిగా చూచుట దావర్ా పాత నిబంధ్న యొకు ఏకకాల్వక సంయోగమును మనము పల ల్వున 
విష్యము మీకు జాా ప్కము ఉండయిుంటటంది. ఏకకాల్వక సంయోగము బెైబిలు చర్శతరలోని నిర్రీత 
కాలములలో వ లువడని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల మీద దృషిరప డుతయంది. ఒక కాలములో దదవుడు 
దదనిని బయలుప్ర్చాడు? వయతాయసముగా, పాత నిబంధ్నను భినికాల్వకముగా చూచుట, ఒక 
సనిివశేము నుండి మర్ొక సనిివశేములోనికన కదులుచుని చలనచతరము యొకు కథనము మీద 
దృషిరప టటర టను పల ల్వయునిది. అనగా ఆర్ంభము నుండి అంతము వర్కు చలనచతరము కమీముగా 
కథనమును తలె్వయప్ర్చు విధానము మీద దృషిరప టటర ట. బెబైిలు ప్టో భినికాల్వక కథనములు 
కాలకీమములో ఒక కీమమున వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములు ప్రతయక్షమగు విధానము మీద 
దృషిరప డుతయంది. చర్శతర ముందుకు కొనసాగుచుండగా దదవుని ప్రతయక్షతలు ఎలా అభివృదిధ  చెందాయి? 

నిర్గమ. 1:1-19:1లో నివదేించబడని, ఐగుప్ుత  నుండ ిఇశాీయిలేు యొకు విమోచనను గూర్శున 
కొదిే  కాలమును ప్ర్శగణించండి. ఈ కాలము ప్టో ఏకకాల్వక దృకోుణము ఇలాంట ిప్రశిలను 
అడుగుతయంది: “ఈ కాలములో దదవుడు ఏమి చెపాపడు మర్శయు ఏమి చదశాడు?” “ఈ కాలమంతటిలో ఏ 
విధ్మ ైన వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములు సాా పించబడనివి?” అయితద, భినికాల్వక ప్దధతి వదేాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములలో కల్వగశన మార్మపల మీద దృషిర  ప డుతయంది. అది ఇలాంటి ప్రశిలను అడుగుతయంది: “ఈ 
కాలములో ప్లు విధ్ములుగా దదవుడు కార్యము చదస్టినప్ుపడు మర్శయు మాటాో డనిప్ుపడు 
వేదాంతశాసత రములో ఎలాంటి మార్మపలు జర్శగాయి?” “మోష ేయొకు బాలయము మొదలుకొని 
మండుచుని ప ద యొదే అతడు పిలుప్ును అందుకుని వర్కు ఏ వదేాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములు 
సంభవించాయి?” “మండుచుని ప ద యొదే దదవుని ప్రతయక్షత ఐగుప్ుత లో ఆయన చదయబో వు కార్యము 
కొర్కు ఎలా ఎదుర్మచూస్టింది?” పాత నిబంధ్నలోని ఈ భాగము ప్టో భినికాల్వక ధోర్ణులకు ఇవి 
మర్శయు ఇలాంటి అనకే ఇతర్ విష్యములు కేందర పరా ముఖ్యతను సంతర్శంచుకుంటాయి. 

పరస్తపరాధ ర తము 
భినికాల్వక మర్శయు ఏకకాల్వక ప్దధతయలు ఎంత భినిముగా ఉనిటటో  అనిపించనప్పటికీ, అవి 

చాలా వర్కు ప్ర్సపర్ాధార్శతమ ైనవి కూడా. వాసతవానికన, ఒకట ిలేకుండా మర్ొక దానిని గూర్శు ఎకుువ 
స్టేప్ు ఆలోచన చదయుట కూడా సాధ్యము కాదు. ఈ కార్ణము చదత, బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు 
లేఖ్నములను ఉప్యోగశంచుచుండగా, వార్మ ఏకకాల్వక మర్శయు భినికాల్వక ప్దధతయలను అనకే 
విధాలుగా ఆశీయిసుత ంటార్మ.  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన దృకోుణము తకుువ కాలము నుండి ఎకుువ కాలము వర్కు వాయపిత  చెందుచుండగా 
ఏకకాల్వక మర్శయు భినికాల్వక ప్దధతయల మధ్య మనము ఎలా ఎంచుకోవాలో ప్ర్శగణించుదాము. 
ఆర్ంభించుటకు, కొనిి భినికాల్వక సమీక్షలు చాలా చని ఏకకాల్వక సంయోగములకు ముందు కూడా 
కనిపిసాత యి. ఒక కాలములో జర్శగశన విష్యములను కోీడీకర్శంచుటకు వదేాంతశాసత ర మార్మపలను 
మనము భినికాల్వకముగా అరా్ము చదసుకోవాల్వ. 

ఇప్ుపడు, మనము సుదరీ్ఘ కాలములను ప్ర్శగణించనప్ుపడు, మన భినికాల్వక సమీక్ష ఏకకాల్వక 
సంయోగము మీద ఆధార్ప్డయిుంటటంది. మొదటిగా మనము అనకే కుో ప్త  కాలముల యొకు ఏకకాల్వక 
సంయోగములను స్టిదధప్ర్మసాత ము, మర్శయు తర్మవాత ఆ ర్ ండు కుో ప్త  కాలముల మధ్య వదేాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములు ఎలా మార్మపచంెదాయో మనము కనుగొంటాము. ఈ సుదరీ్ఘ కాలమును ఒకసార్శ 
భినికాల్వకముగా అరా్ము చదసుకుని తర్మవాత, దానిని మనము సంప్ూరీ్ంగా కూడా 
సంయోగప్ర్చవచుు. బెైబిలు ప్రతయక్షత యొకు ప్ూరీ్తకు చదర్మవర్కు ఈ విధ్మ నై ఊగశసలాట 
కొనసాగుతూన ేఉంటటంది. 

ఏకకాల్వక మర్శయు భినికాల్వక ప్దధతయలు ఎంత భినిముగా ఉనిప్పటికీ, మర్ొకదాని మీద 
కొంత వర్క ైనా ఆధార్ప్డకుండా ఒక ప్రణాళికను ఉప్యోగశంచుట సాధ్యము కాదు అని మనము ఎనిడు 
మర్చపల కూడదు. అంటే దీని అరా్ము ఒక ప్దధతి మర్ొక దాని కంటే పరా ముఖ్యమ నైద ిలేక ప్రధానమ ైనది 
అని కాదు. పాత నిబంధ్న యొకు వదేాంతశాసత రమును సర్ ైన విధ్ముగా అరా్ము చదసుకొనుటకు 
ఏకకాల్వక మర్శయు భినికాల్వక ప్దధతయలు ర్ ండూ అవసర్మ యైునివి. 

పాత నిబంధ్న ప్టో భినికాల్వక ప్దధతిని గూర్శున సామానయ ఆలోచనను మనము 
ప ందుకునాిము కాబటిర , భినికాల్వక ప్ుర్పగమనము యొకు అరా్మును మనము వివర్శంచాల్వ. 

పురోగమనము 
ర్ ండు ముఖ్య ఆలోచనలను సూచంచుటకు భినికాల్వక మార్మపలను గూర్శు మాతరమే 

మాటాో డకుండా “ప్ుర్పగమనము” అనే ప్దమును మనము ఉప్యోగశసాత ము. మొదటిగా, పాత నిబంధ్న 
వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములలోని మార్మపలు ఎలోప్ుపడు చర్శతరలో దదవుని ఉదదేశములను న ర్వరే్ముటకు 
చదయబడా్ యి. మర్శయు ర్ ండవదగిా, మనము ప్ుర్పగమనమును గూర్శు ఎందుకు 
మాటాో డుతయనాిమంటే, చర్శతరలో దదవుని యొకు దెవైకృత పాలుప్ంప్ుల దావర్ా మాతరమే వేదాంతశాసత ర 
మార్మపలు కలుగుతాయి. పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రములోని ప్రతి మార్మప వ నుక ఉని దెైవిక 
ఉదదేశములను మొదట ప్ర్శగణంిచుదాము. 

దెైవిక ఉదేేశములు 
చర్శతరలోని ప్రతి ఒకుటి, వదేాంతశాసత రములో కలుగు మార్మపలతో సహా, ఆయన సృషిర ప్టో దదవుడు 

కల్వగశయుని విఫలముకాని ఉదదేశములను ఎలోప్ుపడు న ర్వరే్మసాత యని లేఖ్నమంతా ఉదాఘ టిసుత ంది. 
యిెష్యా 46:10 పాత నిబంధ్న అంతటా ఒకే విధ్మ ైన దృషిరకోణమును ప్రతిబింబిసుత ంది. అకుడ ఇలా 
వరా యబడియునిది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

న  ఆలోచన నిలుచుననియు  
న  చిత్మాంతయు నెరవేరచుకొనెద్ననియు, 
చెపుపకొనుచు ఆదనిుాండి నేనే కలుగబో వువాట్ిని తెలియజయేుచున నను. 
పూరవకాలమునుాండి నేనే యిాంక జరచగనివాట్ిని తెలియజేయుచున నను 
(యి షయా 46:10). 

చర్శతర ఎలోప్ుపడు కీమమును అనుసర్శంచ దాని కొర్కు దదవుడు ఏర్పర్చన లక్షయములను 
చదర్మతయంది అన ేసామనయ పాత నిబంధ్న దృకోుణమును ఇద ిమర్శయు అనేక ఇతర్ లేఖ్న భాగములు 
బయలుప్ర్మసాత యి. చర్శతర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని లక్షయములు కవేలం విశాలమ నై, దరీ్ఘకాల్వక 
లక్షయములు మాతరమే గాక ప్రతదయకమ నై అలపకాల్వక లక్షయములుగా కూడా ఉనికనలో ఉనాియి. 
ఉదాహర్ణకు, ఇశాీయిలేు మీద ర్ాజుగా దావీదును నియమించుటలో దదవుడు కొనిి ప్రతదయకమ ైన 
అలపకాల్వక కార్ణములు కల్వగశయుండనెు; ఒక శాశవతమ నై ర్ాజర్శకమును మర్శయు ర్ాజధాని 
ప్టరణమును సాా పించుట దావర్ా ఆయన ఇశాీయిేలు ప్రజలను ఐకయప్ర్చాలని కోర్ాడు. ప్రతి 
కాలములోను, దదవుని అలపకాల్వక ఉదదేశములను న ర్వేర్శున వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములు 
చపటటచదసుకునాియి.  

అయితద ఈ పాఠయకమీము అంతటలిో మనము చూస్టనిటటో గా, చర్శతర కొర్కు దదవుడు ఒక 
సమగీమ నై ర్ాజయ ప్రణాళిక కూడా కల్వగశయునాిడు. ఆర్ంభము నుండి, ఆయన పల ల్వక  యొకు కార్యము 
దావర్ా సమసత భూమి మీద ఆయన ప్ర్లోక ర్ాజయమును వాయపింప్జయేుచు తనను తాను 
మహ మప్ర్చుకోవాలనదే ిఆయన ప్రణాళిక అయుయండనిది మర్శయు ఈ ప్రణాళిక దదవుని 
ఉదదేశములనిిటిని ఐకయప్ర్మసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, ఇశాీయిలేు కొర్కు దదవుని ప్రణాళికలో దావీదు యొకు 
ర్ాజర్శకము అవయవధాన ఉదదేశములను కల్వగశయుండనిా, దదవుని ర్ాజయమును భూదగింతముల వర్కు 
వాయపింప్జయేు గొప్ప లక్షయము వ పై్ుకు అద ిఒక మ టెలరయుండనిది. దావీదు స్టింహాసనము యొకు 
స్టిార్తవము తండిర యొకు మహ మకర్మ నై సనిిధ ికొర్కు భూమిని స్టదిధప్ర్చు ప్ర్శప్ూరీ్మ ైన 
నముకమ నై దావీదు కుమార్మడెైన కీసీుత  ర్ాకడకు ర్ంగమును స్టదిధం చదస్టింది. ఈ గొప్ప గమయమును 
దృషిరలో ఉంచుకొని దదవుడు చర్శతరను ఆర్ంభించాడు మర్శయు చర్శతరలోని ప్రతి సనిివశేము విఫలము 
కాకుండా ఈ మహ మకర్మ నై గమయమునకు చదర్మతయంది. 

పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు యాదృచికమ నైవి లేక గుర్శలేనివి కావు. అవి 
ఉదదేశప్ూర్వకమ నైవి. అవి విఫలముకాకుండా దదవుని అలపకాల లక్షయములను మర్శయు ఆయన ర్ాజయ 
ప్రణాళికలను న ర్వేర్ాుయి. పాత నిబంధ్నలోని ఈ వేదాంతశాసత ర మార్మపలను అరా్ము చదసుకొనుట 
చర్శతరను మార్మపచెందని విధ్ముగా దదవుని లక్షయముల వ ైప్ుకు నడపిించాయి అని తలెుసుకునాిము 
కాబటిర , ఇప్ుపడు ఈ ప్ుర్పగమనములు చర్శతరలో దదవుని యొకు దెవైకృతమ నై పాలుప్ంప్ుల దావర్ా 
సంభవించాయని మనము గుర్శతంచాల్వ. 

దేవుని దెైవకృతము 
మనము వివర్ాల మీద దృషిరప టరనిప్ుపడు, చాలా సార్మో  పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత ర 

ప్ుర్పగమనములు దూర్ము నుండి కనిపించు ఒక దార్శ వల  అగుప్డుతయంటాయి. మనము వివర్ాలను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎర్శగశనవార్శగా ఉనిప్ుపడు, వదేాంతశాసత ర మార్మపలు అను దార్శ చాలా మృదువుగాను తినిగాను 
కనిపసిుత ంది. అయితద మనము జాగతీతగా ప్ర్శశీల్వంచన యిడెల, పాత నిబంధ్న దార్శ లోతెనై గుంటలు, 
వేగవంతమ నై ప్లోములు, మర్శయు కుడ ిఎడమ వ పై్ులకు ప్దున నై మలుప్ులు కల్వగశనదగిా ఉంటటంది. 
ఈ ఆకస్టుిక మార్మపలు దదవుని దెవైకృతము దావర్ా, అనగా సృషిరలో ఆయన కనోష్రమ నై పాలుప్ంప్ుల 
దావర్ా కలుగుతాయి. 

నిసిందదహంగా, కొనిి దెవైిక ప్రతయక్షతలు మనము ఊహ ంచన విధ్ముగానే చార్శతిరక 
సందర్ుములతో ముడపి్డియుంటాయి. ఉదాహర్ణకు, సంచార్మునకు అనువుగా ఉండు ప్రతయక్ష 
గుడార్మును కటరమని దదవుడు మోషనేు ఆజాా పించాడు, ఎందుకంటే వాగాే న దదశము వ పై్ుకు 
ప్రయాణము చదయుచుండగా ఇశాీయిలేీయులు ఆయనను ఆర్ాధించవలస్టియుండనిది. అదద 
సమయములో, పాత నిబంధ్నలో చపటట చదసుకుని కొనిి వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములు చాలాసార్మో  
మనకు యాదృచికముగాను లేక కనోష్రమ నైవిగాను కనిపిసాత యి. మనము నిశుయతతో ఇవవగల ఒక ే
వివర్ణ ఏమనగా, ఈ వదేాంతశాసత ర మార్మపలు జర్గాలని దదవుడు కోర్ాడంతద. 

ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్నలో దదవుడు ఇశాీయిలేు నుండి ఆశంచన అనకే శుదీధకర్ణ 
ఆచార్ములను చూడండి. తన ప్రజలను ప్ర్శశుదధ  జనాంగముగా చదయుటకు దదవుడు అనకే 
ఆచార్ములను పాటించాలని ఆజా ఇచాుడు. ఆశుర్యకర్ముగా, ఈ శుదీధకర్ణ నియమములలోని కొనిి 
విష్యములు ప్ర్శశుదధతకు గుర్మతయలుగా కనిపిసాత యి ఎందుకంటే అవి ఇతర్ సంసుృతయల యొకు 
ఆచార్ములకు, ఇశాీయిలేు చుటటర  ఉని కనానీయుల సంసుృతయలతో సహా, భినిముగా కనిపిసాత యి. 
అయితద ప్ర్శశుదధతకు ఇతర్ గుర్మతయలు ఇతర్ సంసుృతయల ఆచార్ములను, కనానీయుల ఆచార్ములను 
కూడా పల ల్వయునాియి. ఇందుమూలముగా, కొనిి సార్మో  తమను తాము వేర్మప్ర్చుకొనమని 
ఇశాీయిలేీయులకు దదవుడు ఆజాా పించాడు, మర్శకొనిిసార్మో  వార్శ ప ర్మగువార్శని పల ల్వన విధ్ముగా 
కార్యములను చదయమని వార్శని ఆజాా పించాడు. దదవుని ప్రతయక్షత ఇలా ఎందుకు చదస్టింద?ి ఈ 
ప్రతయక్షతలోని మార్మపలకు గల కార్ణము ఏమిట?ి వీటిని అరా్ము చదసుకొనుటకు మనము కొనిి 
ప్రయతాిలు చదస్టనిప్పటికీ, చవర్శకన ఇద ిఎందుకు జర్మగుతయందో  మనకు తలె్వయదు. ఆయన ప్రతయక్షత ఈ 
విధ్ముగా అభివృదిధ  చెందాలని దదవుడు నిరీ్యించాడు అనేద ిమాతరమ ేమనకు నిశుయముగా తలెుసు.  

మానవులు మర్శయు ఇతర్ సంకలపశకనతగల సృష్రములు తీసుకొని ఎంపకిలకు దదవుడు 
సపందించన విధానము మూడవ ర్కమ నై వదేాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనమునకు దార్శతీస్టింది. ఉదాహర్ణకు, 
ఇశాీయిలేు చర్శతీర మానవ వ ఫైలయములతో నిండియునిది మర్శయు అది కొనిి వదేాంతశాసత ర 
ప్ుర్పగమనములను కల్వగశంచు ర్రతిలో దదవుడు తనను తాను బయలుప్ర్చుకొనుటకు దార్శ తీస్టింది. 
వాటిలో కొనిి ఏమనగా: నిర్గమములోని మొదట ితర్ము వార్శకన దదవుడు వాగాే న దదశమును 
సావధీనప్ర్చుకొను భాగయం ఇచాుడుగాని, వార్శ దెైవదూష్ణ వార్శ తిర్సుర్ణకు దార్శతీస్టింది. 
ప్శాుతాత ప్ప్డి ఆయన తీర్మపను తపిపంచుకొనుటకు దదవుని ప్రవకతలు ఇశాీయిలేుకు ఒక అవకాశమును 
ఇచాుర్మ, కాని ఇశాీయిేలు యొకు తిర్మగుబాటట దదవుడు వార్శని చెర్లోనికన ప్ంప్ునటటో  చదస్టింది. అవును, 
ఈ మానవ అవకాశములలో ఏవి కూడా దదవుని సార్వభౌమ నియంతరణకు వ లుప్ల లేవు. అయినను, 
లేఖ్నములో మర్లా మర్లా, మానవ దృకోుణము ప్రకార్ము, అనేక వదేాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములు 
మానవులు మర్శయు ఇతర్ సంకలపశకనతగల సృష్రములు చదసుకుని ఎంపకిల ఆధార్ంగా సంభవించాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అద ిదదవుని ఉదదేశములను న ర్వేర్ముచునిది కాబటిర  పాత నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము 
ప్ుర్పగమనము చెందుచునిద ిఅని మనము మాటాో డుట సర్ నైదద అయినప్పటకిీ, ఈ ప్ుర్పగమనము 
ఎంత కనోష్రమ ైనదో  కూడా మనము మనసుిలో ప టటర కోవాల్వ. దదవుడు తన కార్యము దావర్ా మర్శయు తన 
మాటల దావర్ా అనేక విధ్ములుగా తనను తాను బయలుప్ర్చుకునాిడు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, 
పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రములోని ప్ుర్పగమనములు కూడా అనేక విధ్ములుగా జర్శగాయి. 

ఈ సమయములో, బెైబిలులోని పాతరలు లేక ర్చయితలు లేఖ్నములను భినికాల్వకముగా 
ప్ర్శగణించన బెైబిలు ఉదాహర్ణను మనము చూడవలస్టయిునిది. మన ఉదదేశముల కొర్కు, భినికాల్వక 
ప్ుర్పగమనముల ప్టో మనము కల్వగశయుని ఆసకనతని ఉదాహర్శంచు మర్శయు కమీప్ర్చు ఒక 
ఉదాహర్ణను మాతరమ ేమనము చూదాే ము. 

ఉద హరణ 
మతతయి 19:3లో, కొంత మంద ిప్ర్శసయుయలు ఈ ప్రశిను అడిగశ యిసేును ప్ర్రక్ించార్మ: 

ఏ హేతువుచేతనెనైను పురచషుడు తన భారయను విడన డుట్ న యయమా? 
(మత్యి 19:3). 

ఇకుడ వార్మ అడిగశన ప్రశి యిేసు దనిములలో ర్బ్బీల పాఠశాలలలో ఎకుువగా చర్శుంచబడదది. 
మర్శయు వార్శ మధ్య భినాిభిపరా యాలు దివతీయోప్దదశకాండములో మోషే బో ధ్న మీద 
ఆధార్ప్డయిుండదవి. దివతీ 24:1లో మోష ేవరా స్టని మాటలను వినండి: 

ఒకడు స్ట్్ రని పర గరహ ాంచి ఆమ ను ప ాండిేచసే్టికొనిన తరచవాత ఆమ యాంద్ు 
మానభాంగస్తూచన ఏదో  ఒకటి్ అతనిక ికనబడనిాంద్ున ఆమ మీద్ అతనిక ిఇషుము 
తపిపనయి డల, అతడు ఆమ కు పర త యగ పతరము వార యిాంచి ఆమ చేత్రకిచిు తన 
యిాంట్నుాండి ఆమ ను పాంపవియేవలెను (దివతీ 24:1). 

యిేసు దనిములలో, “మానభంగ సూచన” అనే ప్దము యొకు అరా్మును గూర్శు ప దే 
వివాదము తల తితంది. భర్తను నొపిపంచన ఏ కార్ణమ ైనా విడాకులకు మానయమ ైన కార్ణమని ఈ వయకీతకర్ణ 
తెల్వయజేసుత ంది అని కొందర్మ ర్బ్బీలు నమాుర్మ, కాని మర్శ కొందర్మ ఈ ప్దమును జార్తవము అన ే
అరా్ము వచుు విధ్ముగా మాతరమే అనువదించార్మ. మతతయి 19:4-6లో యిేసు మొదటగిా 
ప్ర్శసయుయలకు సపందించన విధానమును వినండి. 

ఆయన స్తృజాంచిన వాడు ఆదనిుాండి వార ని పురచషునిగాను స్ట్్ రనిగాను 
స్తృజాంచనెనియు ఇాంద్ు నిమిత్ము పురచషుడు తలిద్ాండుర లను విడచిి తన 
భారయను హతు్ కొనును, వార దే్రచను ఏకశరీరముగా ఉాంద్ురని చెప పననియు మీరచ 
చద్ువలేద ? కాబటి్ు  వార కను ఇదే్రచకాక ఏకశరీరముగా ఉన నరచ గనుక దవేుడు 
జతపరచినవార ని మనుషుయడు వేరచపరచకూడద్ని చపె పను (మత్యి 19:4-6). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్శసయుయల ప్రశికు జవాబిచుుటకు, ఆదికాండము మొదట ిఅధాయయములలో వివాహమును 
గూర్శు ఇవవబడని విష్యములకు ఏకకాల్వక సార్ాంశమును యిేసు ఇచాుడు.  

సృషిరని పాప్ము పాడుచదయక ముందు “ఆది నుండి” ఉని పరా ముఖ్యమ నై వేదాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములను గూర్శున అనకే విశలష్తల వ పై్ుకు యిసేు ఆసకనతని మళోించన విష్యమును 
గమనించండి. ఆది. 1:27ను ప్రసాత విసూత , దదవుడు మానవులను “స్ట్త రగాను ప్ుర్మష్యనిగాను” చదశాడని 
ఆయన గుర్శతంచాడు. ఆది. 2:24ను చబెుతూ, యిసేు అనాిడు, “ఇందు నిమితతము ప్ుర్మష్యడు 
తల్వదండుర లను విడిచ తన భార్యను హతయత కొనును, వార్శదేర్మను ఏకశర్రర్ముగా ఉందుర్మ.” తర్మవాత 
యిేసు ఈ ముగశంప్ును ఇచాుడు, “దదవుడు జతప్ర్చనవార్శని మనుష్యయడు వరే్మప్ర్చకూడదు.” 
వివాహము చదసుకుని స్ట్త ర ప్ుర్మష్యలు ఏక శర్రర్మలగుదుర్మ అనదేి వివాహమును గూర్శున వాసతవిక సృషిర  
నియమము అయుయనిది. 

సృషిర  సమయములోని వివాహమును గూర్శున వదేాంతశాసత ర దృకపథమును యిసేు వివర్శంచన 
తర్మవాత, ప్ర్శసయుయలు ఆయనను ప్రతదయకముగా దివతీ. 24ను గూర్శు అడగిార్మ. మతతయి 19:7లో వార్మ 
యిేమని అడుగుతయనాిర్ప వినండి: 

ఆలాగ ైతే పర త యగ పత్రరకనిచిు ఆమ ను విడన డుమని మోషే యి ాంద్ుకు 
ఆజఞా పిాంచనెు? (మత్యి 19:7) 

మొదట ిశతాబేములోని నముకములకు అనుగుణంగా, వివాహమును గూర్శు మోష ేబో ధ్నలు 
ఆదయిందు దదవుడు నియమించన వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములకు అనుగుణంగా ఉనాియని యిసేుకు 
మర్శయు ప్ర్శసయుయలకు తలెుసు. కాబటిర , విడాకులను గూర్శు మోష ేచెపపిన విష్యముల వ లుగులో 
తాను అప్ుపడద ప్ల్వకనన మాటలను యిేసు ఎలా సమర్శాంచగలడు? 

దీనికన సపందనగా, సృషిరకన మర్శయు మోషే కాలమునకు మధ్య ఒక పరా ముఖ్యమ నై భినికాల్వక 
ప్ుర్పగమనము, ఒక వదేాంతశాసత ర మార్మప జర్శగశంది అని యిసేు వివర్శంచాడు. మతతయి 19:8లో ఆయన 
ఇలా అనాిడు: 

మీ హృద్యకాఠ నయమును బటి్ు  మీ భారయలను విడన డ మోషే స్ట లవిచెును, గాని 
ఆదనిుాండి ఆలాగు జరచగలేద్ు (మత్యి 19:8). 

మోషే ధ్ర్ుశాసత రమును ఇచదు సమయమునకు, దదవుడు మానవ పాప్మునకు సపందించ 
వివాహమును గూర్శున వేదాంతశాసత రమును కొనిి విధ్ములుగా మార్ాుడని యిసేు తలె్వయజేశాడు. 
లేఖ్నములను భినికాల్వకముగా ప్ర్శశీల్వసూత , మోషే కాలమును ఆదాము కాలముతో పల లుుతూ ఇలా 
అనాిడు, “ఆద ినుండి ఆలాగు జర్మగలేదు,” మర్శయు మోషే కాలములో “[ఇశాీయిేలీయుల] యొకు 
హృదయాలు కాఠశనయత ప ందాయని” ఆయన గుర్మత  చదశాడు.  

కాబటిర , కొనిి కార్ణముల వలన విడాకులను అనుమతిసూత  దదవుడు మానవ స్టిాతికన 
సపందించాడుగాని, అద ిదదవుడు కోర్శన విష్యము కాదు అని యిసేు నిర్ాా ర్శంచాడు. దివతీ. 24లో ఉని 
ధ్ర్ుశాసత ర నియమము ఇశాీయిలేీయుల యొకు హృదయ కాఠశనయతకు దదవుడు ఇచున అనుమతితో 
కూడని నియమము మాతరమే.  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వివాహము మర్శయు విడాకుల ప్టో యిసేు చదస్టని భినికాల్వక సమీక్ష విడాకుల కొర్కు 
కార్ణములను కఠశనప్ర్చునటటో  ఆయనను ప్ుర్శకొల్వపంది. మతతయి 19:9లో మనము చదువుతయనిటటో : 

వయభిచ రము నిమిత్మే తపప తన భారయను విడన డి మర యొకతనెు 
ప ాండిేచసే్టికొనువాడు వయభిచ రము చేయుచున నడనియు, . . . మీతో చపెుప 
చున నను (మత్యి 19:9). 

కాబటిర యిసేు వివాహమును మర్శయు విడాకులును పాత నిబంధ్న వదేాంతశాసత రములోని 
భినికాల్వక ప్ుర్పగమనముల వ లుగులో అరా్ము చదసుకునాిడని మనము చూడవచుు. మొదటగిా, 
విడాకులు అనదేి ఊహ ంచలేనిది. తర్మవాత, పాప్ము దదవుని ప్రజల హృదయాలను కఠశనప్ర్చనప్ుపడు, 
విడాకులు అనుమతించబడనిదిగాని పల ర తిహ ంచబడలేదు. ఈ సందర్ుములో, మానవ ప్ర్శస్టిాతిలోని 
మార్మప పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రములో మార్మపకు దార్శతీస్టింది. యిసేు ఇకుడ పాత నిబంధ్నను 
ఉప్యోగశంచన విధానము పాత నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును భినికాల్వకముగా ఉప్యోగశంచుట 
సర్శయిెైనదదనని మర్శయు అది మనకు నడేు ఎంతో అవసర్మ నైదని తెల్వయజేసుత ంది.  

పాత నిబంధ్న ప్టో భినికాల్వక ప్దధతయలను గూర్శు ఒక సామానయ ధోర్ణనిి మనము 
కల్వగశయునాిము కాబటిర , మన పాఠంలోని ర్ ండవ ముఖ్యమ ైన అంశము వ పై్ుకు మనము 
తిర్గవలస్టియునిది: యుగానుసార్ వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములు. 

యుగానుసార పురోగమనములు 

మీ జీవితములోని గత సంవతిర్మును గూర్శు మీర్మ మీ స్టేి హ తయనికన ఒక ఉతతర్ము 
వరా సుత నాిర్ని ఊహ ంచుకోండి. ఈ ఉతతర్ము వరా యుటకు మీర్మ ఉప్యోగశంచదగశన ఒక ప్రణాళిక 
ఏమనగా, ఆ సంవతిర్మును కొనిి పరా ముఖ్యమ నై భాగములుగా విభజంచునటటో  మీ జీవితములోని 
కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన కార్కాలు కొనిి విధాలుగా ఎలా కల్వసాయో వివర్శంచుట. ఉదాహర్ణకు, మీ 
కుటటంబ జీవితము, మీ సంఘ జీవితము, మర్శయు మీ ఆతీుయ స్టిాతి సంవతిర్ములోని ప్రతి న లలో 
ఎలా మార్మపచెందాయో మీర్మ వివర్శంచవచుు. మీ ఉతతర్ములోని పేర్ాలను ఈ విధ్ముగా 
మొదలుప టరవచుు: “జనవర్శలో ఇలా జర్శగశంది”; “ఫబిరవర్శలో ఇద ిజర్శగశంది” ఇంకా ఇలా. 

ఇదద విధ్ముగా, బెైబిలు వదేాంతవతేతలు చాలాసార్మో  పాత నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము యొకు 
ప్ుర్పగమనమును దదవుని ప్రతయక్షతలు చర్శతరను ముఖ్యమ నై కాలములు లేక యుగములుగా విభజంచన 
విధానముల ఆధార్ంగా వివర్శసాత ర్మ. 

పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము యొకు యుగానుసార్ ప్ుర్పగమనములను వివర్శంచుటకు, 
మనము ర్ ండు విష్యములను చూదాే ము. మొదటగిా, పాత నిబంధ్నలోని ప్లు యుగములలో 
భినిమ నై వదేాంతశాసత ర ఉదాఘ టనలను మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, యుగముల మధ్య 
గల అవయవ సంబంధ్మ ైన వదేాంతశాసత ర ఐకయతను మనము చూదాే ము. ప్రతదయకమ ైన వదేాంతశాసత ర 
ఉదాఘ టనలు కల్వగశన యుగములుగా పాత నిబంధ్న ఎలా విభజంచబడుతయందో  మొదట చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భిననమ ైన ఉద ా ట్నలు 
పాత నిబంధ్న చర్శతరను పరా ముఖ్యమ నై వదేాంతశాసత ర కాలములుగా విభజంచుటకు అనకే 

మార్గములు ఉనాియి. మనము భౌగపళిక విభజనల మీద దృషిర  ప టరవచుు; పాత నిబంధ్నను మనము 
సాహ తయప్ర్ముగా కూడా విభజంచవచుు. అయితద ఈ పాఠంలో మనము ఈ పాఠయకీమములోని 
మునుప్టి పాఠములలో ప్రసాత వించన పాత నిబంధ్నలోని ఒక పరా ముఖ్యమ ైన లక్షణమును చర్శుసూత  
యుగానుసార్ ప్ుర్పగమనములను వివర్శంచుదాము: దెైవిక నిబంధ్నల యొకు ప్రభావము. 

మునుప్టి పాఠంలో మనము చూస్టనిటటో , పాత నిబంధ్న ప్రతి దెైవిక-మానవ అనుబంధ్మును 
మూడు నిబంధ్నా కనయీాశీలకములతో వర్శీసుత ంది: దెవైిక ఉప్కార్ము యొకు ప్రదర్ిన, దదవుని ప్టో 
మానవులు కల్వగశయుండవలస్టని ర్ాజభకనత, మర్శయు విధదయతకు ఆశీర్ావదములు మర్శయు 
అవిధదయతకు శాప్ముల ఫల్వతములు. ఈ నిబంధ్నా కనీయాశీలకాలు పాత నిబంధ్న అంతటా స్టిార్ముగా 
ఉండనివి. కాబటిర , పాత నిబంధ్న చర్శతరలో అగుప్డు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను కీమప్ర్చుటకు అవి 
ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటాయి.  

అయితద పాత నిబంధ్న ఈ సామనయ దృషిరలో మాతరమ ేనిబంధ్నానుసార్మ నైది కాదు. భినిమ ైన 
వేదాంతశాసత ర ఉదాఘ టనలతో దదవుడు ఆర్మ సార్మో  ముఖ్యమ నై నిబంధ్నలను సాా పించాడు: ఆదాము, 
నోవహు, అబరా హాము, మోషే, దావీదుతో చదస్టని నిబంధ్నలు మర్శయు నూతన నిబంధ్న. ఈ పాఠములో 
మన ఉదదేశముల కొర్కు, ప్రతి ముఖ్యమ ైన నిబంధ్న యొకు వేదాంతశాసత ర ఉదాఘ టనను గూర్శు ఒక తవర్శత 
అవలోకనమును ఇచుుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది.  

ఆర్మ పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలను మూడు ముఖ్యమ ైన శలణీులుగా విభజంచవచుు. మొదటిగా, 
ఆదాము మర్శయు నోవహులతో చదస్టని సార్వతిరక నిబంధ్నలు. ర్ ండవదగిా, అబరా హాము, మోషే, మర్శయు 
దావీదుతో చదస్టని జాతీయ నిబంధ్నలు. మర్శయు మూడవదగిా, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ప్రవచంచన 
నూతన నిబంధ్న. సార్వతిరక నిబంధ్నలతో ఆర్ంభించ మూడు శలణీులను చూదాే ము. 

సారవత్రరక నిబాంధనలు 
ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదయబడిన నిబంధ్నలను మనము “సార్వతిరకమ ైనవి” అని 

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

ఆదాముతో చదస్టిన నిబంధ్న ఆదికాండము యొకు ఆర్ంభ అధాయయములలో సాా పించబడిన దెైవ-
మానవ అనుబంధ్ముల యొకు నియంతరణను సంబో ధసిుత ంది. హెబ్బర ప్దమ నై బరె్శట్, సాధార్ణముగా 
“నిబంధ్న” అని అనువదింప్బడుతయంది, ఆదకిాండము యొకు మొదటి మూడు అధాయయములలో 
కనిపించనప్పటికీ, ఆదాముతో దదవుని అనుబంధ్మును నిబంధ్నగా లేక కనీసం నిబంధ్నను 
ప్రతిబింబించు ఒక ఏర్ాపటటగా అరా్ము చదసుకొనుటకు గొప్ప ర్మజువు ఉనిదని ఇతర్ పాఠయకమీములలో 
మనము చూశాము.  

మొదట ిదెవై నిబంధ్నా ప్ర్శపాలనలో, లేఖ్నమంతటలిో ఈ నిబంధ్న యొకు వదేాంతశాసత ర 
ఉదాఘ టన ఎంత మౌల్వకముగా ఉనిదంటే దానిని మనము “ప్ునాదుల నిబంధ్న” అని పిలువవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆదాము మొదలుకొని నోవహు దినముల వర్కు బయలుప్ర్చబడిన ప్రతి వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణము 
ఆదాము నిబంధ్నలోని ఉదాఘ టన దావర్ా బహుగా ప్రభావితము చెందింది. పాప్మునకు ముందు 
మానవాళిని తోటలో ఉంచుట దావర్ా దదవుడు ఎంత ఉప్కార్శగా ఉండనెో మర్శయు పాప్ము తర్మవాత 
మానవాళికన చెడు మీద నితయ విజయమును వాగాే నము చదయుట దావర్ా దదవుడు ఎంత కర్మణగలవాడో  
అవి ఉదాఘ టించాయి. తమ సృషిరకర్తకు నముకముగా స్టేవ చదయవలస్టిన మౌల్వక బాధ్యత మానవులందర్శకీ 
ఉనిదని ఆదాము మర్శయు దదవుని మధ్య అనుబంధ్ము ఉదాఘ టసిుత ంది. అంతదగాక, దదవుడు ఆజాా పించన 
దానికన విధదయత చూప్ుటకు లేక అవిధదయత చూప్ుటకు మానవులు చదయు ఎంపిక దావర్ా వార్శకన 
కలుగు ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ములను గూర్శు ఆదకిాండములోని ఈ అధాయయములు 
ఉదాహర్శసాత యి.  

దదవుడు నోవహుతో చదస్టని నిబంధ్న, ర్ ండవ సార్వతిరక నిబంధ్నయిెై యునిది. ఈ నిబంధ్న 
ఆదకిాండము 6 మర్శయు 7లో చాలా సపష్రముగా ప్రసాత వించబడింది. నోవహు నిబంధ్నలో దదవుడు 
పాప్ము ప్టో మానవుడు కల్వగశయుని వాంఛను ప్ర్శగణించ ప్రకృతిలో స్టిార్తవమును కల్వగశంచుట దావర్ా 
మన ప్టో సహనమును కనుప్ర్చాడు. ఈ కార్ణము చదత, ఈ నిబంధ్నను మనము “స్టిార్తవ నిబంధ్న” 
అని పిలువవచుు. ఆది. 8:21-22లో దదవుడు చపెిపనటటో : 

ఇక మీద్ట్ నరచలనుబటి్ు  భూమిని మరల శపిాంచను. ఎాంద్ుకనగా నరచల 
హృద్యాలోచన వార  బాలయమునుాండి చడ్ెది. ననేిపుపడు చేస్టని పరకారముగా 
ఇకను స్తమస్్త జీవులను స్తాంహర ాంపను. భూమి నిలిచియుననాంతవరకు 
వెద్కాలమును, కోతకాలమును శీతోషణములును వసే్తవి శీత కాలములును 
రాత్రరాంబగళ్లే ను ఉాండక మానవని తన హృద్యములో అనుకొనెను (ఆది. 8:21-
22). 

21వ వచనము చబెుతయనిటటర , “నర్మల హృదయాలోచన వార్శ బాలయమునుండి చెడ్ది” అన ే
వాసతవమును దదవుడు ప్ర్శగణంిచాడు. కాబటిర , మానవుల యొకు స్టిార్మ నై పాప్ సవభావమునకు 
ప్రతిసపందనగా, విమోచంచబడని మానవాళి ఆయన ఉదదేశములను న ర్వరే్మునటటో  ప్రకృతి ప్టో ఒక 
నూతనమ నై సామానయ కృప్ను కల్వగశంచు ఒక దరీ్ఘకాల్వక ప్రణాళికను దదవుడు సాా పించాడు. మనము 
ప్డనిను తిర్శగశ లేచ ఆయనను స్టవేించుటకు వీలుగా ఒక భదరమ ైన, ఊహ ంచదగశన పరా కృతిక లోకమును 
సాా పించుట దావర్ా దదవుడు దనీిని చదశాడు. 

నోవహు నిబంధ్నలోని కనీయాశీలకముల యొకు గుర్శ నోవహు మొదలుకొని అబరా హాము వర్కు 
ఉని ప్రతి దెైవిక ప్రతయక్షతలో కనిపించాయి. ఈ కాలములోని ప్రతి దెవై మానవ సంకర్షణ ప్రకృతిలో 
సుదరీ్ఘమ నై స్టిార్తవము అను దదవుని ఉప్కార్ము దావర్ా, ప్రతి మానవుడు దదవుని ప్టో మర్శయు ఆయన 
ఉదదేశముల ప్టో కల్వగశయుండవలస్టని ర్ాజభకనత యొకు అవసర్త దావర్ా, మర్శయు భూమియందు 
వాయపించుచు ప్లు దదశములను సాా పించుచుండగా ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ముల యొకు 
ప్ర్శణామములను మానవులు ఎదుర్ముని విశలష్మ నై మార్గముల దావర్ా ప్రభావితము చెందాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జఞతీయ నిబాంధనలు 
సార్వతిరక నిబంధ్నల తర్మవాత, తన విశలష్ జనాంగమ నై ఇశాీయిేలుతో దదవుడు జాతీయ 

నిబంధ్నలను సాా పించాడు: అబరా హాము, మోషే మర్శయు దావీదులతో నిబంధ్నలు. చర్శతరలోని ఈ 
ఘటరములలో, దదవుడు తన నిబంధ్నా ధాయసను కేవలం ఒక జాతి ప్రజలకు ప్ర్శమితము చదస్టి, మిగశల్వన 
మానవాళి అంతటిని దదవుని స్టవేలోనికన నడిపించు దదశముగా ఇశాీయిలేును సాా పించాడు. 

దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్నను గూర్శు మనకు ఆదికాండము 15వ మర్శయు 17వ 
అధాయయములో సువిదతిమ ైన ఉలేో ఖ్నము లభిసుత ంది. అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్న ఇశాీయిేలు 
యొకు సంఖ్ాయభివృదిధని గూర్శు మర్శయు వాగాే న దదశమును సావధనీప్ర్చుకొనుటను గూర్శు వాగాే నము 
చదసుత ంది, మర్శయు దాని నుండి ఇశాీయిలేు దదవుని ఆశీర్ావదములను లోకమంతటా వాయపింప్జయేవలస్టి 
యుండనిది. ఈ కార్ణానిిబటిర అబరా హాముతో చదయబడిన నిబంధ్నను “వాగాే న నిబంధ్న”గా 
గుర్శతంచవచుు. 

అబరా హాము మర్శయు మోష ేకాలముల మధ్య ఉని సమయమును గూర్శు మనము ఏమి 
చదవిినా, అబరా హాముతో దదవుని నిబంధ్న యొకు ఉదాఘ టన ఆ కాలమంతటిని నింపింది అని మనము 
కనుగొంటాము. అబరా హాము మర్శయు అతని వంశము ప్టో దదవుడు చూపని విశలష్మ ైన ఉప్కార్ము, 
పితర్మల నుండి ఆయన ఆశంచన ర్ాజభకనత, మర్శయు ఇశాీయిేలు పతిర్మల మీద ఆయన ఆశీర్ావదములు 
మర్శయు శాప్ములను గూర్శున ఉదాహర్ణలు మర్లా మర్లా కనిపిసాత యి. 

వార్శని స్ట్నాయి యొదేకు తచెునప్ుపడు మోషే దావర్ా దదవుడు ఇశాీయిలేుతో ర్ ండవ నిబంధ్న 
చదశాడు. దదవుడు మోష ేదావర్ా ఇశాీయిలేుతో చదస్టని నిబంధ్నను గూర్శున పరా థమిక ర్శకార్మ్  మనకు 
నిర్గమ. 19-24 అధాయయాలోో  కనబడుతయంది. దదవుడు ప్న ిండు గపతరములను స్టకేర్శంచ వార్శకన ప్ద ి
ఆజాలను మర్శయు నిబంధ్నా గీంథమును ఇచుుట దావర్ా వార్శని ర్ాజకయీప్ర్ముగా ఏక ర్ాజయముగా 
చదస్టని విష్యములను ఈ అధాయయములు ఉదాఘ టిసాత యి. ఈ కార్ణానిిబటిర , మోషతేో చదయబడని 
నిబంధ్న, “ధ్ర్ుశాసత ర నిబంధ్న” అని పలిువబడవచుు. 

మోషే మర్శయు దావీదు మధ్య కాలములో బయలుప్ర్చబడని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు 
మోషేతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నా ఉదాఘ టన దావర్ా బహుగా ప్రభావితము చదయబడనివి. ధ్ర్ుశాసత రము 
ఇశాీయిలేు ప్టో దదవుడు చదస్టని ఉప్కార్ముగా ఇవవబడనిది. ఇశాీయిలేు దదవునికన నముకముగా 
ఉండవలస్టని మార్గములను ధ్ర్ుశాసత రము తలె్వయజేస్టింది. ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ముల యొకు 
ప్ర్శణామాలు మోష ేధ్ర్ుశాసత ర ఆధార్ంగా ఇశాీయిేలు యొకు ఆదమి జాతీయ చర్శతరలో 
ప్రతయక్షప్ర్చబడినవి. 

తర్మవాత, దావీదు ప్ర్శపాలనలో ఇశాీయిేలు ఒక సంప్ూరీ్ ర్ాజయముగా మార్ుబడనిప్ుపడు, 
దదవుడు దావీదుతో ఒక నిబంధ్నను చదశాడు. దావీదు జీవితములోని ఏ సమయములో దదవుడు ఈ 
నిబంధ్నను అధికార్శకముగా సాా పించాడో  మనకు తలె్వయదుగాని, 2 సమూ. 7, 1 దని. 17, కీర్తనలు 89 
మర్శయు కీర్తనలు 132 వంటి వాకయభాగములు దావీదుతో చదస్టిన నిబంధ్నలోని మౌల్వక విష్యములను 
తెల్వయజేసాత యి. దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్న ఇశాీయిేలులో ర్ాజర్శకము మీద ఉదాఘ టన ప్ల్వకనంది. 
ఇంకా సపష్రముగా చెపాపలంటే, అది దావీదు యొకు ర్ాజర్శక వంశము నితయము నిలచుటను గూర్శు, 
ఇశాీయిలేు ర్ాజధానిగా యిెర్ూష్లేమును గూర్శు మర్శయు దదవాలయములో ఆర్ాధ్నను గూర్శు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాగాే నము చదస్టింది. దదవుని నుండి దూర్మ నైప్ుపడు దావీదు వంశములోని ప్రతి ఒకుర్మ 
శీమప ందవలస్టయిునిప్పటిక,ీ ఇశాీయిలేు స్టింహాసనము మీద నితయముండునటటో  దావీదు 
కుటటంబమును దదవుడు ఎనుికొని విష్యము ఎనిడను విడనాడబడదు. ఈ కార్ణానిి బటిర , దదవుడు 
దావీదుతో చదస్టని నిబంధ్నను మనము, “ర్ాజతవమును గూర్శున నిబంధ్న” అని పలిువవచుు. 

దావీదు ర్ాజర్శక నిబంధ్న యొకు కనయీాశీలకములు దావీదు కాలము నుండి పాత నిబంధ్న 
ముగశంప్ు కాలము వర్కు ఉని వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను బహుగా ప్రభావితము చదశాయి. దావీదు 
గృహము దావర్ా మర్శయు దావీదు గృహమునకు దదవుడు అనేక విధ్ములుగా దయను చూపాడు. 
ఆయన దావీదు వంశములోని ర్ాజుల నుండి మర్శయు వార్శ అధకిార్ములో ఉని దదశము నుండ ి
ర్ాజభకనతని ఆశంచాడు. ఇశాీయిలేుకు మర్శయు ఇతర్ దదశముల కొర్కు ఆశీర్ావదములు మర్శయు 
శాప్ముల ప్ర్శణామములు ప్రతయక్షంగాన నైా లేక ప్ర్పక్షంగాన నైా దావీదు యొకు ర్ాజ వంశమునకు 
ముడపి్డియునాియి.  

సార్వతిరక మర్శయు జాతీయ నిబంధ్నల యొకు ఉదాఘ టనలను మనసుిలో ఉంచుకొని, పాత 
నిబంధ్నలో ప్రసాత వించబడిన చవర్శ ముఖ్య నిబంధ్నయిెనై నూతన నిబంధ్నను మనము 
చూడవలస్టయిునిది. 

నూతన నిబాంధన 
పాత నిబంధ్న యొకు తదుప్ర్శ చర్శతరలో, ఇశాీయిలేు చెర్లోనికన వ ళోిన సమయమును 

ఇశాీయిలేులోని ప్రవకతలు ఎదుర్ొునాిర్మ. అయితద, చెర్ తర్మవాత సాా పించబడబో వు నిబంధ్నను గూర్శు 
వార్మ మాటాో డార్మ. ఆ కాలములో, ఇశాీయిేలు పాప్ములను ఒప్ుపకొంటటంది మర్శయు దదవుడు చర్శతరను 
అంతిమ ఘటరములోనికన నడపిసిాత డు. మర్శయు ఈ ఆశీర్ావదములతో పాటట, దదవుడు తన ప్రజలతో ఒక 
అంతిమ నిబంధ్నను సాా పిసాత డని ప్రవకతలు తెల్వయజశేార్మ. ఈ అంతిమ నిబంధ్నను గూర్శు బెబైిలులో 
అనకే చపటో ప్రసాత వించబడింది, కాని నూతన నిబంధ్నను గూర్శు యిర్రుయా 31:31లో యిర్రుయా సూటిగా 
ఎలా మాటాో డుతయనాిడో  వినండి. 

ఇదిగో ననేు ఇశరా యిేలువార తోను యూద వార తోను కరొ త్ నిబాంధన చేయు 
దినములు వచుుచుననవి; ఇద ేయి హో వా వాకుక (యిరీీయా 31:31). 

చెర్ తర్మవాత ఆయన ప్రజలను ప్ునఃసాా పిసాత ననే వాగాే నమును మర్శయు భూదగింతముల 
వర్కు ఆయన ర్ాజయమును వాయపింప్జేసాత ననే వాగాే నమును దదవుడు న ర్వరే్శునప్ుపడు నూతన 
నిబంధ్న ర్ూప ందించబడనిది. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, నూతన నిబంధ్నను మనము “న ర్వేర్మప 
నిబంధ్న” అని పలిువవచుు. 

ఈ నూతన నిబంధ్నను గూర్శు ర్ానుని పాఠములలో మర్శంత క్షుణీంగా ప్ర్శశీల్వంచుదాము. కాని 
ఈ సమయములో అది ఎలా బహ ర్గతమ ైనదో  కోీడకీర్శంచుదాము. ఈ న ర్వరే్మప యుగము కీీసుత  యొకు 
మొదట ిర్ాకడతో ఆర్ంభమ నైది అని కొీతత  నిబంధ్న మనకు తెల్వయజేసుత ంది. స్టలిువ మీద ఆయన చదస్టని 
విమోచన కార్యము, ఆయన ప్ునర్మతాా న విజయము, ఆయన ఆర్పహణము, ప ంతకెొసుత  దనిమున 
ప్ర్శశుదాధ తు కుముర్శంప్ు మర్శయు అప సతలుల యొకు కార్యములు — ఈ సనిివేశములనిి బెైబిలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చర్శతరలో ఒక నూతన యుగమును ఆర్ంభించాయి. మన ర్పజులలో, సువార్త దావర్ా కీసీుత యందు 
విశావసము భూదగింతముల వర్కు వాయపించుచుండగా ఈ నూతన నిబంధ్న యొకు కొనసాగశంప్ును 
మనము అనుభవిసాత ము. మర్శయు యిసేు తిర్శగశ వచు సమసతమును నూతనప్ర్చునప్ుపడు ఈ 
నూతన నిబంధ్న యొకు ముగశంప్ును మనము చూసాత ము. 

ఈ నూతన నిబంధ్న కీీసుత  యొకు మొదటి ర్ాకడ నుండి ఆయన మహ మకర్మ ైన ర్ ండవ ర్ాకడ 
వర్కు ఉని ప్రతి వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణముతో గుర్శతంప్బడుతయంది. దదవుడు కీీసుత  దావర్ా, ప్ర్శశుదాధ తు 
యొకు కుముర్శంప్ు దావర్ా మర్శయు అప సతలుల ప్ర్శచర్య దావర్ా కార్యము చదయుచుండగా ఆయన 
చూపని ఉప్కార్ము చర్శతరయంతటలిో కంటే ఈ కాలములో గొప్పదగిా ఉనిది. కొీతత  నిబంధ్న ప్రతయక్షత 
మన దనిములలో మనము ఆయన ఉప్కార్ములను ప ందు అనేక మార్గములను జాా ప్కము చదసుత ంది, 
కాని కీసీుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు కొీతత  ఆకాశము మర్శయు కొీతత  భూమిలో మన దాయతవమ నై దయను 
మనము ప ందుకుంటాము. 

దీనికన తోడుగా, భూమి మీద యిేసు గడపిిన సమయమును గూర్శున కొీతత  నిబంధ్న వివర్ణ 
ఆయనకు అందర్మ ర్ాజభకనత గలవార్శగా ఉండాలని ఉదాఘ టించంది. ఆయన కాలములో ఇద ి
వాసతవమ ైయునిది, మర్శయు నేటకిన కూడా ఇద ివాసతవముగానే ఉనిది. మర్శయు కీసీుత  
తిర్శగశవచునప్ుపడు, ఆయనకు మనము అంతములేని ర్ాజభకనతని చూప్ుతామని కొీతత  నిబంధ్న 
వివర్శసుత ంది. 

కొీతత  నిబంధ్న ప్రతయక్షత కొీతత  నిబంధ్న ప్ర్శణామముల ైన ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ములను 
గూర్శు కూడా తలె్వయజసేుత ంది. కీీసుత  ర్ాజయ సాా ప్నలో కీీసుత ను ఎర్శగశనవార్మ చదసుకుని ఎంపకిలకు 
మర్శయు అప సతలులకు గొప్ప ప్ర్శణామాలు ఉంటాయని అద ినివదేిసుత ంది. విధదయత మర్శయు 
అవిధదయతలకు కలుగు ప్ర్శణామములను మనము నేడు ప్ర్శగణించవలస్టని మార్గములను అది 
తెల్వయజేసుత ంది. మర్శయు, కీసీుత  ర్ాకడను గుర్శు కొీతత  నిబంధ్న దర్ినములో అంతిమ, నితయ తీర్మప 
మర్శయు ప్రతిఫలములను గూర్శున నిబంధ్నా ప్ర్శణామములు ఉనాియి. 

కాబటిర ఆర్మ ముఖ్యమ నై దెైవిక నిబంధ్నలు అవి బయలుప్ర్చబడని కాలములోని 
వేదాంతశాసత రములో ఎంతగా చొచుుకుపల యాయంటే, అవి పాత నిబంధ్నలోని ముఖ్యమ నై చార్శతిరక 
యుగముల యొకు ప్లు ఉదాఘ టనలను అరా్ము చదసుకొనుటకు మనకు మార్గములను అందించాయి. 
ఆదాము నిబంధ్న ప్ునాదుల యుగమును ప్ర్శచయం చదస్టింది; నోవహు నిబంధ్న పరా కృతిక స్టిార్తవ 
యుగమును ఆర్ంభించంది; అబరా హాము నిబంధ్న ఇశాీయిేలు కొర్కు వాగాే నములను సాా పించంది; మోషే 
నిబంధ్న దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును ప్ర్శచయం చదస్టింది; దావీదు నిబంధ్న ర్ాజర్శకమును ఉదాఘ టించనద ి
మర్శయు నూతన నిబంధ్న మునుప్టి నిబంధ్నలనిిటనిి అంతిమ న ర్వేర్మపలోనికన నడపింిచంది.  

అవయవ స్తాంబాంధమ ైన ఐకయత 
ప్రతి నిబంధ్నా యుగములో భినిమ నై ఉదాఘ టనలు ఉనిప్పటికీ, ఈ యుగములలోని 

వేదాంతశాసత రము యొకు అవయవ సంబంధ్మ నై ఐకయతను గూర్శు కూడా మనము మాటాో డవచుు. పాత 
నిబంధ్న చర్శతరలోని యుగములు ఒకదానితో ఒకట ిప్ూర్శతగా భినిముగా లేవు. బదులుగా, ఒక 
సజీవమ ైన జీవిలోని ఎదుగుదల సాా యిల వల  అవి ఒకదానితో ఒకట ికొనసాగశంప్ును కనుప్ర్చాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ అవయవ సంబంధ్మ ైన ఐకయతను గూర్శు మర్శ ఎకుువగా అరా్ము చదసుకొనుటకు, ప్లు 
నిబంధ్నా యుగముల మధ్య ఉని అనుబంధ్ములలోని మూడు అంశములను మనము 
ప్ర్శశీల్వంచుదాము. మొదటిగా, దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్ర్శపాలకులుగా పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలు 
ఎలా ఐకయప్ర్చబడనివో మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, తదుప్ర్శ నిబంధ్నలకు మునుప్ట ి
నిబంధ్నలు ఇచున అధికార్మును చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, మునుప్ట ినిబంధ్నలను 
తదుప్ర్శ నిబంధ్నలకు అనవయించవలస్టని అవసర్తను గూర్శు మాటాో డదాము. ఆయన ర్ాజయ 
ప్ర్శపాలకులుగా దదవుని నిబంధ్నల ఐకయతను మొదటిగా చూదాే ము. 

రాజయ పర పాలన 
లేఖ్నములోని ముఖ్యమ నై దెవైిక నిబంధ్నలు ప్లు చార్శతిరక ఘటరములలో దదవుడు ర్ాజయమును 

పాల్వంచుటకు ముఖ్యమ నై మార్గములుగా ప్ని చదశాయి. పాత నిబంధ్న చర్శతర లోకమంతటా దదవుని 
ప్ర్శపాలనను వాయపింప్జయేు గమయము వ పై్ుకు కొనసాగగా, ప్లు సమయాలలో ప్లు విధ్ములుగా 
ఆయన ర్ాజయములోని జీవితమును నడపిించుటకు దదవుడు ప్లు నిబంధ్నలను సాా పించాడు. అయితద 
పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్నలనిి ఒక ేఅంతిమ లక్షయము కల్వగశనవిగా ఉనాియి: భూమియందంతట 
దదవుని మహ మగల ర్ాజయమును వాయపింప్జయేుట. 

నిబంధ్నల యొకు ఈ ప్ర్శపాలనా కార్యము నిబంధ్నల మధ్య గొప్ప ఐకయతను ఆశంచునటటో  
మనలను ప్ుర్శకొలుపతయంది. అవి ఒకదానితో ఒకటి భినిముగా ఉనిందున ప్ర్శగణ కోలోపయిన వరే్ేవర్మ 
కార్యకీమములు కాదు. అవి ఒకే ర్ాజయ ఉదదేశము దావర్ా విడదీయలేని విధ్ముగా జతప్ర్చబడనివి. 
వాసతవానికన, పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలు సంకీమించు వర్మస వాటి మధ్య ఉని ఐకయతను 
బయలుప్ర్మసుత ంది. ఆదాముతో చదస్టని నిబంధ్న దదవుని ర్ాజయ లక్షయములోని మౌల్వక అంశములను 
మర్శయు ఆ లక్షయమును చదర్మటకు మానవులు చదస్టిన స్టేవను సాా పించంది, నోవహుతో చదస్టని నిబంధ్న 
పరా కృతిక స్టిార్తవమును ఒక భాగముగా సాా పించంది, మర్శయు దానిలో విఫలమగు మానవాళి దదవుని 
ర్ాజయ లక్షయమును చదర్మ అవకాశమును ప ందుకుంటటంది. అబరా హాముతో చదస్టిన నిబంధ్న సమసత  
మానవాళిని దదవుని ర్ాజయ లక్షయము వ పై్ుకు నడిపించు జనాంగముగా ఇశాీయిలేును సాా పించంది. 
మోషేతో చదస్టిన నిబంధ్న ఈ నాయకతవ దదశమును ర్ాజయ లక్షయము వ పై్ుకు నడిపించు ధ్ర్ుశాసత రమును 
బయలుప్ర్చంది. దావీదుతో చదస్టని నిబంధ్న వార్శని ఇదద గమయమునకు నడపిించుటకు ఒక శాశవతమ నై 
స్టింహాసనమును ఏర్పర్చంది. మర్శయు చవర్శగా, నూతన నిబంధ్న మానవాళి యొకు వ ఫైలాయలకు 
శాశవత ప్ర్శషాుర్ం అందించ దదవుని ర్ాజయ లక్షయమును ప్ూర్శత చదసుత ంది. పాత నిబంధ్న నిబంధ్నల మధ్య 
గల ఈ తార్శుక ప్ర్శణామములు అవనీి కూడా దదవుని ర్ాజయ ప్ర్శపాలకులుగా ఐకయప్ర్చబడనివని 
సూచసాత యి. 

పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలు దదవుని ర్ాజయము యొకు ఒకే లక్షయమును ఎలా ఉప్యోగశంచాయో 
చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు వాటి మధ్య ఉని అవయవ ఐకయతను వాటకిుని అధకిార్ము వ లుగులో 
కూడా ప్ర్శశీల్వంచాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిలిచియుాండు అధికారము 
మునుప్టి నిబంధ్నా యుగములు తర్మవాత కాలములలోని నిర్ాుణములలో ఏ విధ్ంగా 

గుర్శతంచబడనివో మనము ప్ర్శశీల్వంచనప్ుపడు, మునుప్టి నిబంధ్నల యొకు అధికార్ము తర్మవాత 
నిబంధ్నలకు కూడా వాయపించంది అని మనము వ ంటనే నిర్ాా ర్ణ ప ందగలము. ఇద ినిజమని 
తెల్వయజేయుటకు ల కులేననిి మార్గములు ఉనాియి, కాని సులువుగా ఉండుట కొర్కు మనము 
కేవలం ర్ ండు దశలలో మాతరమే చూదాే ము; మొదటిగా, మోషేకు ముందు నిబంధ్నల యొకు 
కొనసాగుచుని అధకిార్ము; మర్శయు ర్ ండవదిగా, మోషతేో నిబంధ్న యొకు కొనసాగుచుని 
అధకిార్ము. 

ఆయనకు ముందు వచున దెవై నిబంధ్నలను మోషే ఎలా ఉప్యోగశంచాడో  మనము చూస్టేత , 
అవి ఆయన దనిములలో అధకిార్ము కల్వగశయునివి అని అతడు ప్ర్శగణించాడనుటలో ఏ సందదహము 
లేదు. ఆదికాండమును ఒకసార్శ ప్ర్శగణించండి, అకుడ మోష ేఆదాము, నోవహు మర్శయు అబరా హాముతో 
చదయబడిన నిబంధ్నలను గూర్శు వరా శాడు. ఈ మూడు నిబంధ్నలు మోషే దనిముల కంట ేచాలా 
ముందు సాా పించబడినవి, కాని తన కాలములో నివస్టించుచుని ఇశాీయిలేీయుల ఎదుట వాటి 
అధకిార్మును ఉదాఘ టించుటకు వాటిని గూర్శు అతడు ఆదికాండములో వరా శాడు. ఆదాము, నోవహు 
మర్శయు అబరా హాముకు మునుప్ు ఇవవబడిన నిబంధ్నలు అంతర్శంచపల యాయని మోషే నములేదు. 
ఆదకిాండములో వరా స్టినటటో  వాటిని గూర్శు ఆయన ఎందుకు వరా శాడంటే, స్టన్ాయి యొదే సాా పించబడిన 
ధ్ర్ుశాసత ర నిబంధ్న కనీంద ఉని ఇశాీయిలేీయుల జీవితముల మీద వాటకిన అధకిార్ం ఉందని అతడు 
నమాుడు. మోషే కాలములో నివస్టించన ప్రజల యొకు జీవితములను శాస్టించుటకు మునుప్ట ి
నిబంధ్నలకు ఇంకను అధికార్ం ఉండనెు. 

ర్ ండవ సాా నములో, మోషతేో చదయబడిన నిబంధ్నను మనము ప్ర్శగణసి్టేత , దానికన కూడా అతని 
కాలము తర్మవాత కొనసాగుచుని అధికార్ం ఉండనెు. ఉదాహర్ణకు, 2 దని. 6:16లో దావీదు 
నిబంధ్నను గూర్శు మర్శయు మోషే నిబంధ్నను గూర్శు స లొమోను మాటాో డని విధానమును వినండి. 

నీవు న ముాంద్ర నడచినట్టే గా నీ కుమారచలును తమ పరవర్న కాపాడుకొని, న  
ధరీశాస్్తరముచొపుపన నడచినయి డల ఇశరా యిేలీయుల స్టిాంహాస్తనముమీద్ 
కూరచుాండువాడు న  యి ద్ుట్ నీకుాండకపో డని నీవు నీ స్టవేకుడెైన ద వీద్ు అను 
న  తాండిరతో స్ట లవిచిునమాట్, ఇశరా యిేలీయుల దవేా యి హో వా, ద్యచసే్టి 
నెరవేరచుము (2 దిన. 6:16). 

ఈ వాకయభాగములో, స లొమోను మొదటగిా ఇలా చెబుతూ దావీదుతో చదయబడని ర్ాజర్శక 
నిబంధ్నను ప్రసాత వించాడు “ఇశాీయిలేీయుల స్టింహాసనముమీద కూర్ముండువాడు నా యిదెుట 
[దావీదుకు] నీకుండకపల డు.” అయితద స లొమోను ఎంతో సునాయాసముగా మోషే నిబంధ్నలోనికన 
జార్మకొనుటను గమనించండి. దావీదు కుమార్మలు “నీ కుమార్మలును తమ ప్రవర్తన కాపాడుకొని, నా 
ధ్ర్ుశాసత రముచొప్ుపన నడచనయిెడల” మాతరమ ేప్ర్శపాల్వసాత ర్మ అని అతడు జోడించాడు. దావీదు 
నిబంధ్న సాా పించబడిన తర్మవాత కూడా మోషే నిబంధ్న అధకిార్శకముగా ఉనిదని స లొమోను 
మాటలు ఇకుడ తలె్వయజశేాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు ఒక నిమిష్ంలో మనము ఇప్పటి వర్కు చూస్టిన వాటికన కొనిి అర్హతలను జతచదదాే ము, 
కాని తదుప్ర్శ పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలు మునుప్టి నిబంధ్నలలో దదవుడు బయలుప్ర్చన 
అధకిార్మును తృణీకర్శంచవని ఈ ఉదాహర్ణలు సూచంచుచునాియి. భినిముగా, మునుప్ట ి
నిబంధ్నా యుగములలోని వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములు తదుప్ర్శ యుగముల మీద నిల్వచయుండు 
అధకిార్మును కల్వగశయుండనెు. 

విస్్తర ాంచిన అనవయము 
ఇప్ుపడు, మునుప్టి నిబంధ్నల యొకు నిల్వచయుండు అధికార్మును గుర్శతంచుట ఎంత 

పరా ముఖ్యమో, మునుప్టి నిబంధ్నల యొకు వేదాంతశాసత రమును తదుప్ర్శ యుగములలోనికన 
వాయపింప్జయేుటకు శీదధగల అనవయింప్ు యొకు అవసర్త ఎంతో ఉనిదని కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ. 
మునుప్టి యుగములలోని నియమాలను తదుప్ర్శ కాలములకు ఉచతముగా ఉండు విధ్ముగా 
అనవయించాల్వ. 

దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచండి. మనము పిలోలకు కొనిి హచెుర్శకలను ఇచునప్ుపడు 
ఆ హచెుర్శకలు వార్శ వయసుిలకు అనుగుణంగా ఉండాల్వ అని తలో్వతండుర లందర్శక ీతలెుసు. 
ఉదాహర్ణకు, నాలుగు సంవతిర్ముల బిడ్కు “సరవ్ ని అంటటకోవదుే ” అని మనమంతా చబెుతాము. 
అయితద ఒకసార్శ ఊహ ంచుకోండి, ఒక ర్పజు ఉదయానే మీర్మ మీ 18 ఏళో కూతయర్మని వంట చదయమని 
అడగిశతద, ఆమ  ”ననేు చదయలేను. నువేవ కదా ననుి సరవ్ అంటటకోవదేని చెపాపవు,” అని అనిది. 
అప్ుపడు, మీర్మ ఎలా సపందిసాత ర్మ? మీర్మ ఈ విధ్ముగా అనవచుు, “నువువ ఇంకా నాలుగళోే పిలోవు 
కాదు. ఇప్ుపడు నువువ సరవ్ ను ముటటర కోవచుు.” అయితద ఒకవళే ఆమ  నిరో్క్షయంగా ఉండి చెయియ 
కాలుుకుంద ిఅనుకుందాం. అప్ుపడు మీర్మ “నువువ ఎందుకు జాగతీతగా ఉండలేదు? సరవుో  
అపాయకర్మ ైనవి అని నీకు చపెాపను కదా” అని అనవచుు. అయితద ఆమ  “సరవుో  అపాయకర్మ నైవి అని 
నీవు ఎనిడును నాతో అనలేదు” అని అంటే, దానికన మీర్మ ఎలా సపందిసాత ర్మ? మీర్మ సర్శగానే ఇలా 
అనవచుు, “నీకు సరవ్ ముటటర కోవదేని చెపపిన ప్రతిసార్శ, సరవుో  అపాయకర్మ నైవని నినుి ననేు 
హెచుర్శంచాను.” మీ కూతయర్మతో ఈ విధ్ముగా మాటాో డుతయండగా, ఆమ కు మీర్మ ర్ ండు ముఖ్య 
ఆలోచనలను తెల్వయజేయుచునాిర్మ. ఒక వ ైప్ున, ఆమ  నాలుగేళో పాప్ వల  వయవహర్శంచుట మీకు 
ఇష్రముండదు, కాని మర్ొక వ పై్ు, నాలుగేళో పరా యములో మీర్మ ఆమ కు నేర్శపన పాఠములు ఆమ  
మర్చపల కూడదు అని కూడా మీర్మ కోర్తార్మ. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, దదవుడు పాత నిబంధ్న అంతటలిో తన ప్రజలతో ప్ర్శప్కవత చంెదు 
పిలోల వల  వయవహర్శంచాడు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, దదవుని ప్రజలు ర్ ండు విష్యములను 
గుర్మత ంచుకోవాల్వ. మొదటిగా, మునుప్టి నిబంధ్నా యుగములో జీవించనటటో గా వార్మ జీవించకూడదు. 
అలా చదయుట దదవుడు ఈ మధ్య ఇచున ప్ూరీ్మ ైన ప్రతయక్షతలను విసర్శజంచుట అవుతయంది. అయితద 
ర్ ండవదగిా, తదుప్ర్శ కాలములలో ఉని దదవుని ప్రజలు మునుప్ట ియుగములలో దదవుడు బో ధించన 
జాా నమును ఎనిడును మర్చపల కూడదు. మునుప్టి యుగములలోని వదేాంతశాసత రమును వార్మ 
దదవుడచిున నూతన కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతల వ లుగులో అనవయించాల్వ. ఉదాహర్ణకు, 
నోవహుతో చదస్టిన నిబంధ్న ఆదాముతో దదవుడు చదస్టిన మౌల్వక నిబంధ్నా వదేాంతము మీద 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిర్శుంచబడనిది, కాని మొదట ినిబంధ్న యొకు నియమాలు నోవహు దనిములలో దదశములు 
వాయపించుచుండగా పరా కృతిక స్టిార్తవము మీద ఉదాఘ టనలో అమర్ుబడు విధ్ముగా నియంతిరంచబడా్ యి. 

అబరా హాము నిబంధ్న ఆదాము దనిమున ఉని మౌల్వక నియమాలను మర్శయు నోవహు 
యుగములోని పరా కృతిక స్టిార్తవమును హతయత కునిది. అయినను, అబరా హాము కాలము నాటికన, దదవుడు 
తన నిబంధ్నా దృషిరని పరా థమికముగా ఆయన స ంత జనాంగముగా ఇశాీయిేలు మీద కేందీరకర్శంచాడు. 
మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, మునుప్టి నిబంధ్నల యొకు సార్వతిరక వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములు 
యిేర్పర్చబడని జనాంగముగా ఇశాీయిలేు పితర్మలకు యోగయమ ైన మార్గములలో అనవయింప్బడాల్వ. 
ఉదాహర్ణకు, ఆదామునకు ఇవవబడని ఫల్వంచ, వృదిధ  చెంద ిభూమిని నింప్ుడి అనే ఆజా ప్రతదయకముగా 
వాగాే న దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు ఒక ప్ర్మగుప్ందమెుగా వృదిధ  ప ందుటను అనేవషించన 
ఇశాీయిలేుకు అనవయించబడంిది. వాగాే న దదశములో ప్రకృతి యొకు ఆశీర్ావదములను ఆసావదించన 
ఇశాీయిలేు పతిర్మలకు పరా కృతిక స్టిార్తవ వాగాే నము అనవయించబడింది. 

మోషే యొకు ధ్ర్ుశాసత ర నిబంధ్న ఆదాము ప్ునాదిని, నోవహు స్టిార్తవమును మర్శయు 
అబరా హాము వాగాే నములను చదర్మకుంది కాని, మోషే తన దనిమున నివస్టించుచుని ఇశాీయిేలీయులకు 
మునుప్టి వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను చాలా జాగీతతగా అనవయించాడు. మునుప్ట ినిబంధ్నల 
యొకు నియమాలను స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే దదవుని ధ్ర్ుశాసత రములో బయలుప్ర్చబడని ఆర్ాధ్నా 
మర్శయు సామాజక జీవితమునకు సంబంధించన ప్రతదయకమ నై నియమముల వ లుగులో చూడాల్వ. 

దావీదు యొకు ర్ాజర్శక నిబంధ్న ఆదాము యొకు ప్ునాది, నోవహు యొకు పరా కృతిక 
స్టిార్తవము, అబరా హాము వాగాే నములు మర్శయు మోషే ధ్ర్ుశాసత రము మీద నిర్శుంచబడనిద.ి అయితద 
దావీదు స్టింహాసనము సాా పించబడని తర్మవాత, మునుప్టి వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములనిిటనిి దావీదు 
ర్ాజర్శకమును, యిెర్ూష్లేము ప్టరణమును మర్శయు దానిలోని దదవాలయమును కేందరముగా చదస్టి దాని 
వ లుగులో చూడాల్వ. 

దీనిని మనము ఈ విధ్ముగా కోీడీకర్శంచవచుు. పాత నిబంధ్న యొకు యుగముల 
ప్ుర్పగమనములనిిటలిో, మునుప్ట ినిబంధ్నల యొకు వదేాంతశాసత ర దృకోుణములు తర్మవాత 
కాలములకు అనవయించబడనిాయా అనదే ిఇకుడ అంశము కాదు; బదులుగా, అవి ఎలా 
అనవయించబడనివి అనదేద పరా ముఖ్యమ ైన ప్రశి. ఈ ప్రశికు జవాబిచుుట పాత నిబంధ్న ప్టో 
యుగానుసార్ భినికాల్వక ప్దధతయల యొకు కొనసాగు ప్నియిెైయునిది. 

ఒక నిబంధ్న యుగము నుండి మర్ొక దాని వర్కు పాత నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము ఎలా 
అభివృదిధ  చెందినదో మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన మూడవ ముఖ్య అంశమును మనము 
చూడవలస్టయిునిది: పాత నిబంధ్న చర్శతరలో ప్లు అంశములు ప్ుర్పగమనము చెందని విధానములను 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు ఏ విధ్ముగా వ ల్వకన తీశార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అాంశముల పురోగమనములు 

గడచన సంవతిర్ములోని సనిివశేములను గూర్శు ఒక స్టేి హ తయనికన ఉతతర్ము వరా యుటలో 
మనము ఉప్యోగశంచగల ఒక ప్రణాళిక, ఎనిి విష్యములు కల్వస్ట ిఒక సంవతిర్మును వరే్ేవర్మ 
కాలములుగా విభజంచగలవో చూచుట అని మనము ఇంతకు ముందద చూశాము. ఈ ప్దధతి పాత 
నిబంధ్నలోని బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవతేతలు యుగముల ప్ుర్పగమనములను అధ్యయనం చదయు 
మార్గములను పల ల్వయుంటటంది. అదద సంవతిర్మును గూర్శు వరా యు ర్ ండవ మార్గము ఏమనగా, మీ 
జీవితములో కొనిి విభాగములను, అనగా మీ కుటటంబము, మీ సంఘము, మీ ఆతీుయ ప్ర్శస్టిాతిని 
తీసుకొని ఆ విభాగములు సంవతిర్మంతటా ఏ విధ్ంగా అభివృదిధ  చెందాయో వివర్శంచుట. 
ఉతతర్ములోని ప్రతి పరే్ా ఈ కనీంది మాటలతో మొదలవవవచుు: “గత సంవతిర్ములో నా కుటటంబములో 
ఇలా జర్శగశంది.” “నా సంఘములో గత సంవతిర్ములో ఇద ిజర్శగశంది.” “నా ఆతీుయ జీవితములో గత 
సంవతిర్ములో ఇలా జర్శగశంది.” 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము యొకు ప్ుర్పగమనములను 
కూడా ప్రతదయకమ నై అంశముల ఆధార్ంగా వివర్శంచవచుు. ఈ ప్దధతి ప్ని చదయు మార్గములను గూర్శు 
కొంత అవగాహన ప ందుటకు, మనము ర్ ండు దశిలలో చూదాే ము. మొదటగిా, కీమబదధమ నై 
వేదాంతశాసత రములోని సాంప్రదాయిక అంశములతో బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు ఎలా 
వయవహర్శంచార్ప చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము అనే విశలష్ 
అంశమును చూదాే ము. కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రము బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతల కొర్కు 
అంశములకు సంబంధించన సమసయలను కల్వగశంచన విధ్ములను మొదట చూదాే ము. 

సాాంపరద యిక అాంశములు 
సాంప్రదాయిక కమీబదధమ ైన వదేాంతశాసత రములోని అంశములు ఒక స్టిార్మ నై సమసయల గుంప్ుగా 

అభివృదిధ  చెందాయి. చాలా వర్కు, కీమబదీధకులు మొదటిగా దదవుని గూర్శున వదేాంతశాసత రమును, అనగా 
దదవుని స్టిదాధ ంతమును గూర్శు మాటాో డతార్మ. తర్మవాత వార్మ మానవశాసత రము, అనగా మానవ 
స్టిదాధ ంతము వ ైప్ుకు తిర్శగశ, మానవాళికన ఉని ర్క్షణ అవసర్త మీద దృషిరప డతార్మ. ర్క్షణశాసత రము 
తర్మవాత వసుత ంది; ర్క్షణ స్టదిాధ ంతము. తర్మవాత, సంఘశాసత రము, అనగా సంఘమును గూర్శున 
స్టిదాధ ంతము మీద దృషిర సార్శంచబడుతయంది, మర్శయు చవర్శగా, ర్ాకడశాసత రము, అనగా అంతయ దనిముల 
స్టిదాధ ంతము. 

కాలకీమములో, బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవతేతలు కూడా ఈ సామానయ విభాగములను 
అనుసర్శసూత  పాత నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును కోీడకీర్శంచార్మ. మర్శయు ఇద ికనీసం ర్ ండు కార్ణముల 
వలన జర్శగశంది. ఒక వ పై్ున, సాంప్రదాయిక కమీబదధమ ైన వదేాంతశాసత రమునకు ఎంతో సుదీర్ఘమ ైన చర్శతర 
ఉంద ిమర్శయు బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవతేతలకు ఇద ిఎంతో ఉప్యోగకర్ముగా ఉండినది. 
వాసతవానికన, సాంప్రదాయిక కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రము యొకు ప్ర్శణామములు ఎంత భావారా్కముగా 
ఉనాియంటే, చాలాసార్మో  బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు దానిలో ఎంతో సహాయమును ప ందార్మ. 
మంచ కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రము ఎలోప్ుపడు బెైబిలానుసార్మ నైదిగానే ఉంటటంది మర్శయు 
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లక్షయమును అందుకునింత వర్కు, బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రముకు కీమబదధకములు ఎంతో 
ఉప్కర్శంచగలవు. కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రరమునకు బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము యొకు 
ప్ుర్శకొలుప ఎంతగా అవసర్ం ఉందో , అంతగానే బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రమునకు కమీబదధకముల 
యొకు ఘనమ నై వార్సతవము మర్శయు స్టిార్తవము యొకు అవసర్త ఉంది. 

మర్ొక వ ైప్ు, కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రములోని అంశములు చాలా సార్మో  భినికాల్వక 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము దావర్ా అవలంబించబడనివి, ఎందుకనగా బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతశాసత రము యొకు ఉదదేశము కీమబదధకములకు వాయఖ్ాయన సమాచార్మును అందించుట అని 
అనకేమంది ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు నమాుర్మ. మునుప్టి పాఠంలో, వార్శ మధ్య భేదములు ఉనిప్పటకిీ 
ప్రఖ్ాయతిగాంచన ప్ుర్మష్యల ైన చార్ ోస్ హడ్జజ , బెంజమిన్ బి. వార్రీల్్ మర్శయు గరర్ాహ ర్్స్ వాస్ వంట ివార్మ 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రమును కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రరము మీద లేఖ్నము యొకు 
ప్రభావమును చూప్ుటకు మార్గముగా ప్ర్శగణించార్మ. ఇందు మూలముగా, బెైబిలానుసార్మ ైన 
వేదాంతశాసత రము చాలాసార్మో  దానిలో అదద సంప్ూరీ్మ ైనదగిా ఎంచబడలేదు, కాని లేఖ్నముల మీద 
ఆధార్ప్డయిుని కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రమును అభివృదిధ  చదయుటకు సాధ్నముగా 
ప్ర్శగణించబడింది. 

ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ కార్ణముల వలన, పాత నిబంధ్నలోని ప్లు అంశముల యొకు 
ప్ుర్పగమనములను అనేవషించుచుండగా బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతవేతతలు కీమబదధమ నై 
వేదాంతశాసత రము నుండి సంప్ూరీ్ముగా సవతంతయర లగుట ఇంచుమించు అసాధ్యమే అవుతయంది. వార్మ 
చదయు లేఖ్న అధ్యయనము దావర్ా వ లువడు నూతన మ ళకువలను వార్మ ప్ర్శచయం చదస్టినప్ుపడు 
కూడా, కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రము వార్శ చర్ులను ముఖ్యమ ైన మార్గములలోకన నడపిించంది. 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు పాత నిబంధ్నను దదవుని గూర్శున వదేాంతశాసత రము, మానవశాసత రము, 
ర్క్షణశాసత రము, సంఘశాసత రము మర్శయు ర్ాకడశాసత ర వ లుగులో అనేవషించార్మ. అయితద బెైబిలానుసార్మ ైన 
వేదాంతవేతతలు భినికాల్వక ప్ుర్పగమనముల మీద దృషిరప టిరనప్ుపడు, ఈ విష్యములను గూర్శు వార్మ 
ఈ విశలష్మ నై ప్రశిను అడుగుతార్మ: పాత నిబంధ్నలోని వదేాంతశాసత ర మార్మపల చర్శతర అంతటలిో ఈ 
స్టిదాధ ంతము ఏ విధ్ముగా అభివృదిధ  చెందనిది లేక ప్ర్శప్కవత ప ందినది? 

ఉదాహర్ణకు, ఒక బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేత  దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత రమును 
అనేవషించవచుు. అయితద సాంప్రదాయిక కమీబదధకముల వల  నితయ తిరతవ స్టదిాధ ంతము మీద దృషిర  
ప టరకుండా, బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేత  పాత నిబంధ్నలోని ప్లు కాలములలో దదవునిని గూర్శున 
భినిమ నై కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతలను ప్ర్శశీల్వసాత డు, మర్శయు తదుప్ర్శ ప్రతయక్షతను 
ఉలోంఘ ంచకుండా మర్శయు తదుప్ర్శ ప్రతయక్షతను మునుప్ట ికాలములలో చదవకుండా ఎలోప్ుపడూ 
జాగతీతప్డతాడు. ఒక బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేత  ఈ విధ్ముగా ప్రశించవచుు, “ఆదాము 
కాలములో దదవుడు తనను గూర్శు తాను ఏమి బయలుప్ర్చుకునాిడు?” “ఆయన తనను గూర్శు తాను 
నోవహు కాలములో ఏమి బయలుప్ర్చుకునాిడు?” “మోషే ఇచున దదవుని స్టదిాధ ంతము ఏమిట?ి” 
మొదలగునవి. దదవుడు చర్శతరలో కార్యము చదయుచుండగా మర్శయు మాటాో డుచుండగా, ఆయన తనను 
గూర్శు తాను ఎకుువగా బయలుప్ర్చుకునాిడు. ఈ కార్ణము చదత, దదవుని స్టదిాధ ంతము పాత నిబంధ్న 
చర్శతరలో కొనిి కమీములను అనుసర్శంచ అభివృదిధ  చెందనిది.  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అదద విధ్ముగా, బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవతేతలు పాత నిబంధ్న అంతటలిో మానవశాసత రము, 
ర్క్షణశాసత రము, సంఘశాసత రము మర్శయు ర్ాకడశాసత రము వంటవిి ఎలా అభివృదిధ  చెందాయో కనుగొనాిర్మ. 
మానవ ప్ర్శస్టిాతిని గూర్శు పాత నిబంధ్న ఒక ధోర్ణనిి ఎలా అభివృదిధ  చదస్టింది? అది ర్క్షణ మార్గమును 
ఒకొకు మ టటర గా ఎలా కనుప్ర్చంది? పాత నిబంధ్న ప్లు కాలములలో దదవుని ప్రజలు అనే అంశముతో 
ఎలా వయవహర్శంచంద?ి అంతయ దినములను గూర్శు ఒక దృకోుణమును అది కమీముగా ఎలా 
విప్పగల్వగశంది? 

బెైబిలానుసార్మ నై వదేంతవతేతలు ఈ సాంప్రదాయిక అంశములలో ఒకొుకు దాని మీద 
దృషిరప టటర చుండగా, చాలాసార్మో  సాంప్రదాయిక కీమబదధములలో నిరో్క్షయం చదయబడని అనకే మ ళకువలను 
వార్మ కనుగొనాిర్మ. కొనిిసార్మో , కమీబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము 
దావర్ా సర్శచదయబడవలస్టిన మార్గములను కూడా వార్మ కనుగొనాిర్మ. 

బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములోని అంశ ప్ుర్పగమనములు కీమబదధమ నై 
వేదాంతశాసత రముతో ఎలా సంబంధ్ం కల్వగశయునాియో మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు పాత 
నిబంధ్నలోని అంశ ప్ుర్పగమనముల యొకు ర్ ండవ అంశమును మనము చూడవలస్టయిునిది. 
ఇకుడ “బెైబిలానుసార్మ నై ప్రతీకవాదం” అని తర్చుగా పలిువబడు ఒక ప్రతదయకమ నై భినికాల్వక అంశము 
మన మనసుిలో ఉనిది. 

పరతీకవాద్ాం 
క ైైసతవ పాసరర్మో  మర్శయు బో ధ్కులు ఏదో  ఒక దానిని గూర్శు మర్ొకదాని యొకు గుర్మతయ అని 

మాటాో డినప్ుపడు, సాధార్ణంగా వార్మ పాత నిబంధ్నలోని అంశములను కీసీుత  గుర్మతయలు లేక క ైైసతవ 
విశావసములో మర్ొకట ిఅని సంబో ధసిుత ంటార్మ. మర్శయు “వార్మ అటిర  ప్రతీకవాదమును ఎలా 
ఉప్యోగశంచార్మ?” “దానిని వార్మ ఎలా సమర్శాంచార్మ?” అని మనము ఆశుర్యపల తయంటాము. మర్శయు ఆ 
విష్యానికొస్టేత , “గుర్మతయ అంట ేఏమిట?ి” అని కూడా మనము అడగవచుు. బెైబిలానుసార్మ ైన 
ప్రతీకవాదములలో ఎనోి అపారా్ములు ఉనాియి కాబటిర  ఇటిర ప్రశిలు తల తతడం సహజమే.  

పాత నిబంధ్న బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రములోని ప్రతీకవాదమును అనేవషించుటకు, 
మనము మూడు వేర్ేవర్మ విష్యములను చూదాే ము. మొదటగిా, బెైబిలానుసార్మ ైన ప్రతీకవాదమును 
నిర్వచంచుదాము; ర్ ండవదిగా, ప్రతీకవాదము యొకు ఐదు ముఖ్యమ ైన లక్షణములను చూదాే ము; 
మర్శయు మూడవదగిా, ప్రతీకవాదములను గుర్శతంచు ప్రకనీయను మనము అనేవషదిాే ము. మొదటగిా, 
బెైబిలానుసార్మ నై ప్రతీకవాదమును నిర్వచంచుదాము. 

నిరవచనాం 
విజాా నము మర్శయు సాహ తయ అధ్యయనములు వంట ిఇతర్ శాఖ్లలో “ప్రతీకవాదము” అన ే

ప్దము అనేక విధాలుగా ఉప్యోగశంచబడుతయంది. అయితద ఈ పాఠంలో మనము బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతశాసత రములో ప్రతీకవాదము యొకు ఆలోచనప ై ఎకుువ ఆసకనతని చూప్ుతాము. విసత ృతమ నై 
భావనలో, బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము ప్రతీకవాదము అనే ప్దమును పాత నిబంధ్న 
వేదాంతశాసత రములోని ఏ భినికాల్వక ప్ుర్పగమన అంశముక నైా అనవయిసుత ంది. ఒక అంశము యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చార్శతిరక దశలలోని ప్రతి అంగము ఈ ప్దము యొకు సామనయ భావనలో ఒక ప్రతీకవాదమును 
ర్ూప ందిసుత ంది. కొనిి సందర్ాులలో, బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవతేతలు దదవుని స్టదిాధ ంతము యొకు 
ప్రతీకవాదము, లేక ఆర్ాధ్న యొకు ప్రతీకవాదములను గూర్శు మాటోడతార్మ మర్శయు ఈ విధ్ములలో 
బెైబిలులోని ఈ అంశములు అభివృదిధ  చెందాయని దీని అరా్ము. అయితద చాలా వర్కు, ఆధ్ునిక 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు ప్రతీకవాదము అనే ప్దమును జాగతీతగా ఉప్యోగశసాత ర్మ. ఈ 
విశలష్మ నై అరా్మును మనము ఈ విధ్ముగా కోీడీకర్శంచవచుు. 

బ ైబిలానుసారమ నై పరతీకవాద్ము అనగా లేఖనములోని పరా ముఖయమ ైన వయకు్ లు, 
వయవస్తథలు మర యు స్తనినవశేములకు ద్గగర స్తాంబాంధము కలిగ యునన 
వేద ాంతశాస్్తర నిరాీణముల మధయ ఏరపడు భిననకాలిక పురోగమనముల యొకక 
అధయయనమ ైయుననది. 

సులువ ైన భాష్లో, ప్రతీకవాదము అనగా గుర్మతయల యొకు అధ్యయనము అని చపె్పవచుు. 
“గుర్మతయ” అనే ప్దము గరీకు ప్దమ నై టటపల స్ నుండి వ లువడుతయంది, మర్శయు ఇద ికొీతత  నిబంధ్నలో 
ప్దహిేను సార్మో  ఉప్యోగశంచబడింది. మూడు ముఖ్యమ నై లేఖ్న భాగములలో, కొీతత  నిబంధ్న 
ర్చయితలు పాత నిబంధ్నలోని వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న విశావసములోని 
ఇతర్ వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణముల యొకు “గుర్మతయలు”గా మాటాో డార్మ. 

ఉదాహర్ణకు, ర్పమా. 5:14లో ఆదామును గూర్శు పౌలు మాటాో డిన విధానమును వినండి. 

అయినను ఆద ము చేస్టని అత్రకరమమును బో లి పాపము చయేని వార మీద్కూడ, 
ఆద ము మొద్లుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆద ము రాబో వువానికి 
గురచతెై యుాండెను (రోమా 5:14). 

ఆదాము “ర్ాబో వువానికన గుర్మతెైయుండనెు” అని ఇకుడ పౌలు ప్రకటించన విష్యమును 
గమనించండి. ఇకుడ “గుర్మతయ” అని అనువదించబడిన గరకీు ప్దము టటపల స్. “ర్ాబో వుచునివాడు” 
కీీసుత  అని విసత ృత నపే్థయము నుండి మనకు తలెుసు. కాబటిర , ఈ సందర్ుములో ఆదాము కీసీుత కు 
గుర్మతయగా ఉనాిడని పౌలు గహీ ంచాడు. 

1 పతేయర్మ 3:20-21లో పాత నిబంధ్న గుర్మతయకు కొీతత  నిబంధ్న సమఉజీజని “సాదృశయము” అని 
పేతయర్మ పలి్వచాడు. అకుడ ఇలా వరా యబడియునిది: 

నోవహు దినములలో . . . ఎనిమిది మాంది నీట్ది వరా రక్షణప ాందిర . ద నికి 
సాద్ృశయమ నై బాపి్స్తీము ఇపుపడు మిముీను రక్ిాంచుచుననది (1 పేతురచ 3:20-
21). 

ఈ లేఖ్న భాగములో “సాదృశయమ ైన” అని అనువదించబడని గరీకు ప్దము యాంటటిటపల స్ లేక 
“యాంటిటెపై్” కాబటిర ఈ ఉదాహర్ణలో, క ైైసతవ బాపితసుము నోవహు కాలములోని ప్రళయమునకు 
సాదృశయముగా తలె్వయజయేబడినది.  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొలస్ట్ి. 2:17లో ఒకసార్శ అప సతలుడెైన పౌలు పాత నిబంధ్న శుదీధకర్ణ నియమమును గూర్శున 
ప్దజాలములో ఒక గొప్ప మార్మపతో మాటాో డాడు. 

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

ఇకుడ పౌలు మోష ేయొకు శుదీధకర్ణ నియమాలను “ఛాయ” (గరకీులో స్టిుయ) అని మర్శయు 
“ర్ాబో వునవి” అని, “కీసీుత లో ఉని నిజ సవర్ూప్మని” తలె్వయజశేాడు. అదద విధ్ముగా, హెబ్బర ప్తిరక 
ర్చయిత గుర్మతయలను ఛాయలని మర్శయు సాదృశయములను నిజ సవర్ూప్ములని తలె్వయజేశాడు. 

అయితద, చాలా సార్మో  బెైబిలు ప్రతీకవాదములను గూర్శు మాటాో డుతయనిప్ుపడు కొీతత  నిబంధ్న 
ర్చయితలు ఏ విధ్మ నై విశలష్మ ైన ప్దజాలములను ఉప్యోగశంచలేదు. వార్మ కేవలం కొనిి పాత 
మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న విష్యములను జతచదశార్మ. ఉదాహర్ణకు, యోహాను 3:14-15లో యిసేు 
మోషే చదస్టని ఇతతడి సర్పము మర్శయు తనకు మధ్య ఉని వర్రగకర్ణ అనుబంధ్మును గూర్శు ఏ విధ్ంగా 
మాటాో డాడో  వినండి. 

అరణయములో మోషే స్తరపమును ఏలాగు ఎతె్నో, ఆలాగే విశవస్టాించు పరత్రవాడును 
నశాంపక ఆయన ద వరా నితయజీవము ప ాంద్ునట్టే  మనుషయకుమారచడు 
ఎత్బడవలెను (యోహాను 3:14-15). 

ఈ లేఖ్న భాగములో, ఏ విధ్మ ైన విశలష్మ ైన ప్దజాలమును ఉప్యోగశంచకుండా యిేసు ఇతతడ ి
సర్పమును ఆయనతో స్టలిువవేయబడుటతో పల లాుడు. అయినను సర్పము స్టిలువవయేబడుటకు 
గుర్మతయ అని మర్శయు స్టిలువవేయబడుట సర్పమునకు సాదృశయమని మనము చెప్పవచుు.  

ప్రతీకవాదమును గూర్శున ఈ సామానయ అవగాహనను దృషిరలో ఉంచుకొని, బెైబిలానుసార్మ ైన 
వేదాంతవేతతలు సాధార్ణముగా గుర్శతంచు ప్రతీకవాదము యొకు అనేక లక్షణములను మనము 
చూడవల ను. 

లక్షణములు 
మన ఉదదేశముల కొర్కు, మనము ఐదు విష్యముల మీద దృషిర  ప డదాము. మొదటగిా, 

ప్రతీకవాదము ఒక భాషా ర్ూప్ముగా ఎలా ప్నిచదసుత ందో  మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, 
బెైబిలానుసార్మ నై ప్రతీకవాదములో గల ప్లు ర్కముల మూలకాల మీద దృషిరప డదాము. 
మూడవదగిా, ప్రతీకవాదములు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల యొకు పల ల్వకలు అని మనము గుర్శతసాత ము. 
నాలగవదిగా, ప్రతీకవాదములు వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములకు ఎలా పరా తినిథయం వహ సాత యో చూదాే ము. 
మర్శయు ఐదవదిగా, బెైబిలులోని అనకే ప్రతీకవాదముల యొకు కీమ వర్మస వ పై్ుకు మన ధాయసను 
మళోించుదాము. మొదటగిా ప్రతీకవాదములు భాషా ర్ూప్ములుగా ఎలా ప్ని చదసాత యో చూడండి. 

సాహ తయ సాా యిలో, లేఖ్నములోని ప్రతీకవాదముల యొకు వయకీతకర్ణమును ఒక విశలష్మ నై 
భాషా ర్ూప్ముగా, లేక మర్శంత సపష్రముగా, ఒక పల ల్వక ర్ూప్కముగా ప్ర్శగణించుట సహాయకర్ముగా 
ఉంటటంది. పల ల్వక ర్ూప్కములు అనగా మనము అలంకార్ములు లేక ఉప్మాలంకార్ములు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సార్ూప్యములు మొదలగువాటితో మనము వయవహర్శంచునటేో , మర్ొకదానితో పల లుుతూ కొనిి 
విష్యములను గూర్శు ప్ర్పక్షమ ైన మార్గములలో వర్శీంచుట. దానిని పల ల్వక ర్ూప్కముగా చూచుట 
దావర్ా బెైబిలులోని ప్రతీకవాదమును గూర్శున మౌల్వక విష్యములను గూర్శు మనము మర్శంత 
అవగాహన ప ందుకోవచుు. 

ప్రతి పల ల్వక ర్ూప్కము మూడు ముఖ్యమ నై మూలకాల దావర్ా ప్ని చదసుత ంది: ముఖ్య 
వసుత వుయిెైన ర్ూప్కమును అందుబాటటలో ఉని మర్ొక ముఖ్య వసుత వుతో పల లుుట; మర్శయు ర్ ంట ి
మధ్య పల ల్వకా బిందువులు. ఉదాహర్ణకు, ఈ సులువ నై ఉప్మాలంకార్మును గూర్శు ఆలోచన 
చెయయండి, “ఆ ప డవాటి భవనము ప్ర్వతము వల  ఎతయత గా ఉనిది.” ఈ కథనములో, ర్ూప్ము 
“ప్ర్వతము.” ఇకుడ ఒక వసుత వు ముఖ్యమ ైన విష్యముతో పల లుబడుతయంది. ఇకుడ ముఖ్య 
విష్యము లేక అంశము “ప డవాట ిభవనము,” అనగా కనబడుతయని భవనమ ైయునిద.ి మర్శయు 
సపష్రమ నై పల ల్వక బిందువు ర్ ండూ “ప డవు”గా ఉనాియి అను విష్యము. 

ఇప్ుపడు భాషా ర్ూప్కాలను మనము ఉప్యోగశంచన ప్రతిసార్శ ఈ మూడు ములాకాలను 
మనము సపష్రముగా తలె్వయజేయము. కాని ర్ూప్ము, అంశము మర్శయు ఒకట ిలేక అంత కంటే 
ఎకుువ పల ల్వక బిందువులు సఫలవంతముగా తలె్వయజయేుటకు ఏ పల ల్వక ర్ూప్కములోన నైా 
ఉప్యోగశంచబడతాయి. ఈ మూడు మూలకములు సపష్రముగాన నైా లేక ప్ర్పక్షముగాన ైనా 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములో కూడా కనిపిసాత యి. మొదటగిా, ఒక “గుర్మతయ” ఒక ర్ూప్ముగా 
అనగా, ముఖ్య విష్యమునకు సంబంధించన వసుత వుతో పల లుబడిన వసుత వుగా ప్ని చదసుత ంది. 
ర్ ండవదగిా, “సాదృశయము” అనదేి అంశముగా, అనగా గుర్మతయ పల లుబడు వసుత వుగా ఉనిద.ి మర్శయు 
మూడవదగిా, గుర్మతయ మర్శయు సాదృశయము ఒకదానితో ఒకటి ఒకట ీలేదా అంత కంట ేఎకుువ పల ల్వక 
బిందువుల దావర్ా జతచదయబడతాయి. 

ఉదాహర్ణకు, ఆదాము “ర్ాబో వు కీీసుత కు గుర్మతయగాను సాదృశయముగాను” ఉనాిడని ర్పమా. 
5:14లో పౌలు ప్రకటించన మాటను మీర్మ జాా ప్కము చదసుకోవచుు. కాబటిర , ఈ సందర్ుములో, ఆదాము 
కీీసుత తో పల లుబడని ర్ూప్ముగాను లేక గుర్మతయగాను ఉనాిడు, మర్శయు కీసీుత  అంశముగాను లేక 
సాదృశయముగాను ఉనాిడు. ఆదాము మర్శయు కీసీుత  మధ్య ఉని పల ల్వక బిందువులు ర్పమా ప్తిరక 5వ 
అధాయయము యొకు విసత ృత నేప్థయములో వివర్శంచబడినాయి. ఆదాము కీీసుత కు గుర్మతయగా ఉనాిడు 
ఎందుకంటే ఆదాము యొకు కార్యములు మర్శయు కీసీుత  యొకు కార్యములు ర్ ండు వార్శతో 
గుర్శతంచబడని ప్రజల మీద గొప్ప ప్రభావమును చూపాయి. ఒక వ ైప్ున, ఆదాముతో గుర్శతంప్బడనివార్మ 
మృతినొందార్మ. మర్ొక వ పై్ున, కీసీుత తో గుర్శతంప్బడనివార్మ నితయ జీవమును ప ందార్మ. 

బెైబిలానుసర్మ ైన ప్రతీకవాదం యొకు ర్ ండవ లక్షణము ఏమనగా పల లుబడని మూలకములు 
భినిముగా ఉంటాయి. ప్లు ర్కముల వసుత వుల మధ్య పల ల్వకలు చూప్బడినవి. గుర్మతయలుగాను 
సాదృశయములుగాను ప్ని చదయు మూలకములను విభాగశంచుటకు అనకే మార్గములు ఉనాియిగాని, 
వాటిని గూర్శు మూడు సామానయ శలణీులలో ఆలోచంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. గుర్మతయలు 
మర్శయు సాదృశయములు పరా ముఖ్యమ ైన వయకుత లు, వయవసాలు, లేక సనిివశేములు అయుయండవచుు. 
వయకుత లు అనగా, లేఖ్నములలో కనిపించు పాతరలు, అనగా పరా ముఖ్యమ నై మానవ పాతరలు, ఆతీుయ 
సృష్రములు, దదవుడు, మర్శయు కొనిి అర్మదెనై సందర్ాులలో శర్రర్ర్ూప్ము దాల్వున సృషిరలోని ఇతర్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంగములు. వయవసాలు అనగా, నిల్వచయుండు చార్శతిరక సతయములు, అనగా పరా ముఖ్యమ నై సాలములు 
లేక నిల్వచయుండు పరా ముఖ్యతగల పరా ంతములు, ఆచార్ములు, సంసాలు, ముఖ్యమ నై భవనములు 
మొదలగునవి. మర్శయు సనిివశేములు అనగా, పరా ముఖ్యమ ైన చార్శతిరక సనిివశేములు, అనగా 
జర్శగశన విష్యములు. గుర్మతయలు మర్శయు సాదృశయములలో ఈ మూడు మూలకముల యొకు ప్రతి 
కలయిక ఉంటటంది. 

మనము గుర్శతంచన కొీతత  నిబంధ్న ప్రతీకవాదము యొకు ఉదాహర్ణలు వీటలిో కొనిింటిని 
ప్రతిబింబిసాత యి. ర్పమా 5:14లో ఆదాము మర్శయు కీసీుత కు మధ్య పౌలు ఇచున ప్రతీకవాదము ఒక 
ముఖ్యమ ైన వయకనతని మర్ొక ముఖ్యమ నై వయకనతతో పల ల్వుంది. 1 పతేయర్మ 3:21లో, నోవహు దనిములలోని 
జలప్రళయమును పతేయర్మ క ైసైతవ బాపితసు వయవసాతో పల లాుడు. యోహాను 3:14లో, మోషే ఇతతడ ి
సర్పమును ఎతితన సనిివశేమును యిసేు తన స ంత స్టలిువవేయబడుటతో పల లాుడు. ఇతర్ పల ల్వకలు 
లేఖ్నములోని ఇతర్ భాగములలో కనిపిసాత యి. ఏది ఏమ నైా, ప్రతీకవాదములు పరా ముఖ్యమ ైన 
వయకుత లను, వయవసాలను మర్శయు సనిివశేములను పల లుుతాయి. 

మూడవ సాా నములో, బెైబిలులోని ప్రతీకవాదములు ఎలోప్ుపడు వాటి యొకు మూలకములతో 
దగగర్ అనుబంధ్ం కల్వగశయుని వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను పల లుుతాయి. దుర్దృష్రవశాతయత , సదాువన 
గల ఇవాంజ ల్వకల్ బెబైిలానుసార్మ నై వేదాంతవేతతలు చాలాసార్మో  ప్రతీకవాదము దావర్ా ఎంతగా 
కుతూహలం ప ందుతార్ంటే, లేఖ్నములోని ర్ ండు విష్యముల మధ్య పల ల్వకలను చూస్టిన ప్రతిసార్శ 
దానిలో వార్మ గుర్మతయలను మర్శయు సాదృశయములను వ దకుతయంటార్మ. అయితద వార్శ పల ల్వకలలో చాలా 
సార్మో  అనుకోకుండా సంభవించన లక్షణములే కనిపిసాత యిగాని, స్టిార్మ నై వదేాంతశాసత ర సంబంధ్ములు 
కనిపించవు. 

ఉదాహర్ణకు, అబరా హాముకు ర్ ండు చదతయలు కలవు, కాని ర్ ండు చదతయలు కల్వగశయుని తదుప్ర్శ 
బెైబిలు పాతరలకు అబరా హాము గుర్మతయగా ఉనాిడని ఆలోచన చదయుటకు మంచ కార్ణము ఏదియు 
లేదు. పాత నిబంధ్నలో ఒకటి కంటే ఎకుువసార్మో  ప్రజలు అంగరలను ధ్ర్శంచుకునాిర్మ అనే సతయము 
వార్మ ఒకర్శకొకర్మ గుర్మతయలుగాను మర్శయు సాదృశయములుగాను ఉనాిర్ని సూచంచదు. ఇటిర  పల ల్వకలు 
చార్శతిరక యాదృచిక సనిివేశములతో వయవహర్శంచవు. 

ఇటిర అలపమ నై పల ల్వకలతో దార్శ మళలో టకు బదులుగా, స్టిార్మ నై ప్రతీకవాదములు వాటి 
మూలకములతో ముడిప్డయిుని పరా ముఖ్యమ నై వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణముల యొకు పల ల్వకలను 
కల్వగశయుంటాయి. ప్రతీకవాదముల, వయకుత ల, వయవసాల మర్శయు సనిివశేముల యొకు మూలకములు 
వాటి ప్రతీకవాదములలో ఒంటర్శగా నిల్వచయుండవు. అవి సంక్ిప్త  ప్దాలుగాను, అనగా ప దేవ ైన దగగర్ 
సంబంధ్ము కల్వగశన వదేాంతశాసత ర ఆలోచనల కొర్కు నిలబడు భాగములుగా ప్నిచదసాత యి. బెబైిలు 
ర్చయితలు సదర్మ వయకుత లను, వయవసాలను, లేక సనిివేశములను ప్రతీకవాదములో మూలకములుగా 
ప్రసాత వించనప్ుపడు, ఆ మూలకములు పరా తినిథయం వహ ంచన ప దేవ నై వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములు వార్శ 
మనసుిలో ఉండదవి. 

ఉదాహర్ణకు, ర్పమా. 5:14లో కీీసుత కు గుర్మతయగా ఆదామును గూర్శు పౌలు మాటాో డని 
ఉదాహర్ణను మర్ొక సార్శ చూడండి. ఇదేర్మ ప్ుర్మష్యలకు జుటటర  ఉండనెు అన ేసతయమును పౌలు 
పల లులేదు. ఇదేర్శకన ర్ ండు కనుిలు మర్శయు ర్ ండు చవెులు ఉని సతయము వ పై్ుకు అతడు ఆసకనతని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మళోించలేదు. బదులుగా, పౌలు ఆదాము మర్శయు కీీసుత  యొకు వదేాంతశాసత ర పరా ముఖ్యతను 
పల లుుతయనాిడు కాబటిర  అతడు ఈ ప్రతీకవాదమును ఉప్యోగశంచాడు. వార్శతో గుర్శతంచబడని ప్రజల మీద 
ఇదేర్మ ప్ుర్మష్యలు గొప్ప ప్రభావమును చూపార్మ అనే గమనిక మీద పౌలు యొకు పల ల్వక 
ఆధార్ప్డనిది. 

1 పతేయర్మ 3:20-21లో నోవహు కాలములోని జల ప్రళయమును క ైసైతవ బాపితసుమును పల ల్వున 
పేతయర్మను గూర్శు కూడా ఇదద చెప్పవచుు. దదవుని తీర్మప ప ందిన లోకములో నుండ ిదదవునిచద 
ఆశీర్వదించబడని లోకములోనికన నోవహు ప్రవశేంచుటకు మాధ్యమముగా జలప్రళయము యొకు 
వేదాంతశాసత ర పరా ముఖ్యతను గూర్శు అతడు ఆలోచంచాడని పతేయర్మ వరా స్టిన ప్తిరక యొకు విసత ృత 
నేప్థయము సపష్రము చదసుత ంది. అవును, క ైసైతవ బాపితసుము అదద విధ్మ నై నముకములతో 
ముడపి్డియునిద ిఎందుకంటే తీర్మపకు స్టదిధప్డిన లోకములో నుండి కీసీుత లోని నూతన సృషిరలోనికన 
ప్రవశేంచుటకు అది ఒక చహిముగా ఉనిది. ఈ సాా యిలో పేతయర్మ నోవహు దినములలోని నీటిని 
మర్శయు బాపితసుములోని నీటనిి పల లాుడు. 

లేఖ్నములో ప్రతీకవాదము యొకు నాలగవ లక్షణము ఏమనగా, అవి ఎలోప్ుపడు భినికాల్వక 
ప్ుర్పగమనములను ప్రతిబింబిసాత యి. లేఖ్నములు గుర్మతయలను మర్శయు సాదృశయములను 
గుర్శతంచనప్ుపడు అవి ఎలోప్ుపడు చర్శతరలోని ప్లు కాలములకు చెందినవిగా ఉంటాయి మర్శయు ఆ 
విధ్ముగా, అవి ఆ కాలములలోని భినికాల్వక వదేాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములను ప్రతిబింబిసాత యి. ఈ 
కార్ణము చదత, అనిి పల ల్వకల ర్ూప్కముల వల న , ప్రతీకవాదములో కూడా వాటి మూలకముల మధ్య 
సార్మప్యతలు మర్శయు భినితవములు ఉంటాయి. ఒక వ ైప్ున, మనము సార్మప్యతలను 
చూడగలగుతయనాిము. కొందర్మ వయకుత లు, వయవసాలు మర్శయు సనిివశేములు తదుప్ర్శ వయకుత లు, 
వయవసాలు మర్శయు సనిివశేములకు గుర్మతయలుగా ఉనాియి ఎందుకంటే వాటి వదేాంతశాసత ర 
పరా ముఖ్యతలు సార్మప్యతగలవిగా ఉనాియి. అయితద మర్ొక వ ైప్ు, ఈ పల లుదగశన మూలకములు 
భినితవముగలవిగా కూడా ఉనాియి; అవి ఎనిడు కూడా ఖ్చుతముగా ఒకే విధ్ముగా లేవు. కాలము 
గడచన కొలది, వాటి వదేాంతశాసత ర పరా ముఖ్యతలలో ప్ుర్పగమనములను కల్వగశంచన గుర్మతయలు మర్శయు 
సాదృశయముల మధ్య నూతన ప్రతయక్షతలు వ లుగులోనికన వచాుయి.  

ర్పమా. 5:14లో పౌలు ఇచున ప్రతీకవాదమును గూర్శు మర్ొకసార్శ ఆలోచన చయెయండి, అకుడ 
ఆదాము గుర్మతయగా ఉనాిడు మర్శయు కీీసుత  సాదృశయముగా ఉనాిడు. ఇప్ుపడు, మనము ఇంతకు 
ముందు చూస్టినటటో గా, ఆదాము వేదాంతప్ర్ముగా కీీసుత తో సార్మప్యత కల్వగశయునాిడు మర్శయు వార్శతో 
గుర్శతంప్బడనివార్శని దదవుడు చూస్టని విధానము మీద ఇర్మవుర్మ విసత ృతమ నై ప్రభావమును చూపార్మ. 
అయితద భినికాల్వక ప్ుర్పగమనముల కార్ణంగా పౌలు వార్శ మధ్య ఒక పరా ముఖ్యమ నై వయతాయసమును 
తెల్వయప్ర్చాడని కూడా మనము గమనించాల్వ. ర్పమా. 5:15లో ఆయన చపెిపన మాటలను వినండి: 

అయితే అపరాధము కలిగ నట్టు  కృపావరము కలుగలేద్ు. ఎటే్నగా ఒకని 
అపరాధమువలన అనేకులు చనిపో యినయి డల మర  యి కుకవగా దవేుని 
కృపయు, యిసే్తు కరరస్్తను ఒక మనుషుయని కృపచేతనెైన ద నమును, అనేకులకు 
విస్్తర ాంచనెు. మర యు పాపము చేస్టని యొకనివలన శక్ావిధి కలిగ నట్టు  ఆ 
ద నము కలుగలేద్ు. (రోమా. 5:15). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ పౌలు కవేలం ఆదాము మర్శయు కీసీుత కు మధ్య ఉని సార్మప్యతలను మాతరమ ే
తెల్వయజేయడం లేదని గుర్శతంచండి. వార్శ మధ్య ఉని ఒక ముఖ్యమ నై వయతాయసమును అతడు 
వరా సుత నాిడు. ఆదాము బెైబిలు చర్శతర యొకు ఆర్ంభ యుగములో జీవించాడు మర్శయు అతని 
అవిధదయత మానవ చర్శతరకు పాప్ము మర్శయు మర్ణమును ప్ర్శచయం చదస్టింది. అయితద, కీసీుత  దదవుని 
విమోచనా ప్రణాళికలు న ర్వరే్ుబడవలస్టియుని బెైబిలు చర్శతర యొకు ఆఖ్ర్శ దశలలో నివస్టించాడు. 
ఫల్వతంగా, కీసీుత  చూపిన విధదయత నితయ జీవమును కల్వగశంచంది. పౌలు యొకు ప్రతీకవాదములకు 
ఆదాము మర్శయు కీీసుత  మధ్య ఉని భినితవములు వాటి సార్మప్యతల వల న  పరా ముఖ్యమ యైునివి, 
మర్శయు అనిి ప్రతీకవాదములకు ఇది వర్శతసుత ంది. 

ప్రతీకవాదముల యొకు మర్ొక లక్షణము ఏమనగా అవి ఎలోప్ుపడు ఒక కీమములో 
కనిపిసాత యి. కవేలం ఒక గుర్మతయ మర్శయు సాదృశయము మాతరమే కల్వగశయుండుట కంటే, దానిలో మూడు 
లేక అంతకంట ేఎకుువ మూలకాల యొకు కీమము ఉంటటంది. ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్నలోని 
కీమమ నై ఆర్ాధ్నా ప్రతీకవాదమును చూడండి. సామానయ మాటలలో, భూమి మీద మానవులు చదయు 
ఆర్ాధ్న ఎలోప్ుపడు ప్రతి సాా యిలోను ప్ర్లోకములో దదవదూతలు దదవునికన చదయు ఆర్ాధ్నను 
అనుకర్శసుత ంది అని మర్శయు ప్రతిబింబిసుత ంది అని మనము చెప్పవచుు. కాని భూమి మీద ఆర్ాధ్నా 
అలవాటట చార్శతిరకముగా ప్ుర్పగమనము చెందింద ిమర్శయు ఈ చార్శతిరక ప్ుర్పగమనములు కీమవర్మసలో 
ఉని ప్రతీకవాదములను సృషిరంచాయి. మొదటిగా, ఆదాము హవవలను దదవుడు తన ప్ర్శశుదధమ నై 
తోటలో ఉంచనప్ుపడద ఆర్ాధ్న ఆర్ంభమయియంది. ఆది. 2:15లోని నివదేికను వినండి: 

మర యు దేవుడెనై యి హో వా నరచని తీస్టికొని ఏదనెు తోట్ను స్టేద్యపరచుట్కును 
ద ని కాచుట్కును ద నిలో ఉాంచెను (ఆది. 2:15). 

తోటలో ఆదాము హవవల యొకు ప్నిని వర్శీంచుట కొర్కు ఉప్యోగశంచన భాష్ చాలా 
అసాధార్ణమ నైదిగా ఉనిది. సంఖ్ాయ. 3:7-8 మర్శయు 8:26 వంటి ప్ంచకాండములోని ఇతర్ 
సాలములలో ఇది కనిపిసుత ంది, అకుడ మోషే ప్రతయక్ష గుడార్ములో లేవీయుల ప్ర్శచర్యను గూర్శు 
వర్శీంచాడు. తోటలోని ఆదాము హవవలను వర్శీంచుటకు ప్రతయక్ష గుడార్ భాష్ను మోషే ఉప్యోగశంచుట, 
ఏదెను తోట మర్శయు ప్రతయక్ష గుడార్ము మధ్య మోష ేఒక వర్రగకర్ణ విధానమ నై అనుబంధ్మును 
చూశాడని సూచసుత ంది. ప్రతయక్ష గుడార్ము యొకు కటరడము మర్శయు అలంకార్ములు ఏదనెు 
తోటలోని ప్ర్దెైశును ప్రతిబింబించాయి అనే సతయము ఈ ప్రతీకవాదమును నిర్ాా ర్శసుత ంది. 

ఆర్ాధ్న యొకు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణము ఏదెను తోటలో ఆర్ంభమ నైదని ఏదనెు తోటలో 
ఆదాము హవవల యొకు కార్యకలాపాలను మోషే వర్శీంచన విధానము సూచసుత ంది. మానవాళి తోటలో 
నుండ ితరోస్టివయేబడనిప్ుపడు, ఆర్ాధ్నలో ఒక భినికాల్వక అభివృదిధ  ఆర్ంభమయియంది. హేబెలు, స్టతేయ, 
నోవహు మర్శయు అబరా హాము యొకు ఉదాహర్ణలు సూచంచుచునిటటో , వేర్ేవర్మ సాలములలో ఆర్ాధ్న 
కొర్కు బల్వప్ఠములను నిర్శుంచ తోట వ లుప్ల కూడా తన ప్రజలు ఆయనను ఆర్ాధించాలని దదవుడు 
పిలచాడు. 

తర్మవాత దదవుడు ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత లో నుండ ిబయటకు పిలచ స్టన్ాయి యొదే వార్శతో 
నిబంధ్న చదసుకునిప్ుపడు, ఆర్ాధ్నలో మర్ొక పరా ముఖ్యమ ైన భినికాల్వక ప్ుర్పగమనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చపటటచదసుకునిది. ఇశాీయిేలు యొకు ఆర్ాధ్న ప్రతయక్ష గుడార్ములో ఉనిభూమిమీద దదవుని 
పాదప్ఠమ ైన నిబంధ్నా మందసము చుటటర  కేందీరకర్శంచబడనిది. తర్మవాత, ఇశాీయిలేు వాగాే న 
భూమిలో స్టిార్ప్డని వ ంటన ేమర్ొక భినికాల్వక ప్ుర్పగమనము ఆర్ంభమయియంది. నిబంధ్నా 
మందసమును యిెర్ూష్లేములో ఉని దదవాలయములోనికన మార్శు అకుడ ఆర్ాధ్న చదయమని దదవుడు 
తన ప్రజలకు పలిుప్ునిచాుడు. 

తయదకు, స లొమోను నిర్శుంచన దదవాలయమును బబులోనీయులు నాశనం చదస్టని తర్మవాత, 
ఆర్ాధ్నను గూర్శు ప్రవకతయిెనై యిెహజేేులు ఒక కొీతత  ప్రతయక్షతను ప్రకటించాడు. చరె్ తర్మవాత దావీదు 
స్టింహాసనము మర్శయు యిెర్ూష్లేము ప్ునర్మదధర్శంచబడని తర్మవాత మర్శంత గొప్ప దదవాలయము 
నిర్శుంచబడుతయంది అని అతడు ప్రవచంచాడు. ఆశుర్యమమేి లేకుండా, జ ర్మబాీబలెు దనిములలో, చెర్ 
తర్మవాత వాగాే న దదశములోనికన తిర్శగశ వచునవార్మ దదవుని ఆర్ాధించుట కొర్కు ఒక నూతన 
దదవాలయమును నిర్శుంచాలని ప్రవకతల ైన హగగయి మర్శయు జ కర్ాయ కోర్ార్మ.  

కాబటిర , ఏదనెు తోట మొదలుకొని, మోషే దనిములకు ముందు కటరబడని ఆర్ంభ బల్వపఠ్ముల 
నుండి, మోష ేప్రతయక్ష గుడార్ము, స లొమోను దదవాలయము మర్శయు జ ర్మబాీబెలు దదవాలయము 
వర్కు ప్లు ఆర్ాధ్నా వేదాంత నిర్ాుణములలో మనము వర్మస కమీములో ప్రతీకవాదమును 
చూసాత ము. పాత నిబంధ్నలో చాలా సార్మో , ముఖ్యమ ైన వయకుత లు, వయవసాలు మర్శయు సనిివశేములకు 
సంబంధించన ముఖ్యమ నై వేదాంతశాసత ర విష్యములను గూర్శు దదవుడు మర్లా మర్లా మాటాో డాడు. 
మర్శయు ఈ విష్యముల ప్టో దదవుడు చూపని ప్ునర్ావృతత  ఆసకనత వర్మస కీమ ప్రతీకవాదములను 
ర్ూప ందించంది. 

లేఖ్నములో ప్రతీకవాదముల యొకు ఐదు ముఖ్యమ నై లక్షణములను మనము చూశాము 
కాబటిర , ఇప్ుపడు మన మూడవ అంశమును చూడవలస్టియునిది: పాత నిబంధ్నలోని 
ప్రతీకవాదములను ఎలా గుర్శతంచాల్వ. పాత నిబంధ్న వయకుత లు, వయవసాలు మర్శయు సనిివశేములకు 
సంబంధించ విశలష్మ ైన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల యొకు ప్ుర్పగమనములను మనము 
అనేవషించుచుండగా మనము పాటించవలస్టిన ప్రకనీయలు ఏమిట?ి 

గుర ్ాంపు 
ప్రతీకవాదముల యొకు ర్ ండు ముఖ్యమ నై దృకపథములను ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా మనము ఈ 

ప్రశికు జవాబునిదాే ము. మొదటగిా, ఎదుర్మచూప్ుగా ప్రతీకవాదమును చూచుట. మర్శయు ర్ ండవదగిా, 
విశలోష్ణగా ప్రతీకవాదమును చూచుట. ఎదుర్మచూప్ుగా ప్రతీకవాదమును మొదటిగా ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 
ఎదుర్మచూప్ుగా ప్రతీకవాదమును గూర్శు మనము ఆలోచన చదస్టినప్ుపడు, పాత నిబంధ్నలో గుర్మతయలు 
ప్రతయక్షమ ైనప్ుపడు, అవి ర్ాబో వు సాదృశయముల వ ైప్ుకు చూప్ుటకు ర్ూప ందించబడినాయి అనే 
నముకము మన మనసుిలో ఉంటటంది. సంఘ చర్శతర అంతటా, అనకేమంది అనువాదకులు లేఖ్న 
ప్రతీకవాదములను ఈ విధ్ముగా చూశార్మ. ఈ అభిపరా యములో, భవిష్యతయత లో ర్ాబో వువాటనిి గూర్శు ఆ 
ర్పజులలో నివస్టించుచుని ప్రజలకు సూచంచుట కొర్కు చర్శతరలో దదవుడు తన సార్వభౌమతవములో 
ముఖ్యమ ైన వయకుత లు, వయవసాలు మర్శయు సనిివేశములను నియుకనతచదశాడు. ఈ సాంప్రదాయిక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దృకపథము ప్రతీకవాదము ప్టో ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము యొకు ఆర్ంభ 
దశాబేములతో సహా క ైసైతవ కందకములనిిటిని వర్శీంచంది.  

ఇప్ుపడు నేట ిదనిములలో, అనేక మంది బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతవేతతలు ఒక నూతన 
దృకపథమ నై “అంతర్డ విష్యము” అనుదానిని ఉప్యోగశసూత  ఈ సాంప్రదాయిక ఎదుర్మచూప్ు 
అభిపరా యమును తిర్సుర్శంచార్మ. అంతర్డ విష్యము ప్రతీకవాదములను ర్ానునివాటనిి సూచంచుట 
కొర్కు దదవుడు మార్శున చార్శతిరక సతయములుగా ప్ర్శగణించక ఒక బెైబిలు లేఖ్న భాగము మర్ొక 
భాగముతో వయవహర్శంచునటటో  ఒక సాహ తయ దృగశవష్యముగా మాతరమే ప్ర్శగణసిుత ంది. బెైబిలానుసార్మ ైన 
ప్రతీకవాదములు కొనిి వేదాంతప్ర్మ నై అవసర్తల కొర్కు తదుప్ర్శ బెైబిలు లేఖ్న భాగములు 
మునుప్టి బెైబిలు లేఖ్న భాగములను ఉప్యోగశంచుకుని మార్గములుగా మాతరమే 
ఉప్యోగశంచబడా్ యి. 

ఈ నూతన ధోర్ణులకు భినిముగా, కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు ఈ ప్రతీకవాదమును “అంతర్డ 
సతయములు” అని వర్శీంచార్మ. మర్ొక మాటలో, గుర్మతయలు సాదృశయములుగా భవిష్యత్ చార్శతిరక 
వాసతవములను గూర్శు ఎదుర్మచూస్టని చార్శతిరక వాసతవములుగా ఉనాియి. మీకు గుర్మత నిటోయితద, 
ర్పమా. 5:14లో పౌలు ఆదామును “ర్ాబో వువానికన గుర్మతెయైుండనెు” అని పలి్వచాడు. పౌలు చార్శతిరక 
ఆదామును గూర్శు, చార్శతిరక కీసీుత  యొకు ప్ుర్వగామిగా వరా సాడుగాని, ఆదకిాండములో లేఖ్న 
భాగమును గూర్శు కాదు. అదద విధ్ముగా, కొలస్ట్ి. 2:17లో, పాత నిబంధ్న శుదీధకర్ణ నియమము 
యొకు గుర్మతయను పౌలు “ర్ాబో వు వాటికన ఛాయ” అని పిలచాడు. పాత నిబంధ్న శుదీధకర్ణ 
నియమములు కీసీుత  యొకు వాసతవికతలు మునుప్టి కాలము యొకు చార్శతిరక వాసతవికతల మీద 
ఛాయలను వేయుట దావర్ా కల్వగశన ప్ర్శణామాల ైయునివని ఛాయను గూర్శున ఈ ఉప్మాలంకార్ము 
సూచసుత ంది. పాత నిబంధ్న సాక్షయమును అనుసర్శంచ, కొందర్మ మునుప్ట ివయకుత లు, వయవసాలు, 
మర్శయు సనిివశేములు తదుప్ర్శ వయకుత లను, వయవసాలను, మర్శయు సనిివశేములను గూర్శు 
ఎదుర్మచూచునటటో  దదవుడు తన దెైవకృతములో చర్శతరను అమర్ాుడని మనము ఉదాఘ టించాల్వ. 

గుర్మతయల ఎదుర్మచూప్ు అభిపరా యములను ఉదాఘ టించునప్ుపడు మనము ఎదుర్ొును ఒక 
ప్రశి ఏమనగా: పాత నిబంధ్నలో నివస్టించన ప్రజలు గుర్మతయలు చూప్ుచుని భవిష్యతయత ను అరా్ము 
చదసుకునాిర్ా? తమ దనిములలో ఉనికనలో ఉని గుర్మతయలను చూచుట దావర్ా పాత నిబంధ్న 
కాలములోని పాతరలు మర్శయు ర్చయితలు ర్ాబో వు సాదృశయములను గూర్శు తలెుసుకోగల్వగార్ా? 

“అవును,” అని మనము జవాబు ఇచుుటకు కొనిి భావనలు ఉనాియి. మొదటి సాా నంలో, అటిర 
భవిష్యద్ జాా నమును కల్వగశయుండుటకు కాల కమీములో దదవుడు ప్రజలకు విశలష్మ నై, ప్రతదయకమ నై 
ప్రతయక్షతలను ఇచాుడు అను విష్యమును మనము తరోస్టిప్ుచులేము. ఉదాహర్ణకు, గుర్మతయలు 
ర్ాబో వు సాదృశయములను గూర్శు ఏ విధ్ముగా ఎదుర్మచూశాయో పాత నిబంధ్నలోని ప్రవకతలు మర్శయు 
పరా ముఖ్యమ నై వయకుత లు చూస్టయిుండవచుు. 

ర్ ండవ సాా నములో, కొనిి సార్మో  గుర్మతయల కాలములో నివస్టంిచుచుని ప్రజలు సాధార్ణ 
మాధ్యమాలను ఉప్యోగశంచుట దావర్ా ర్ాబో వు సాదృశయములను గూర్శు ఎదుర్మచూశార్మ. చాలా 
తర్చుగా, దదవుడు వాటి భవిష్యద్ ప్ుర్పగమనములను ముందుగాన ేబయలుప్ర్చన వేదాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములతో పాత నిబంధ్న గుర్మతయలు ముడపి్డయిుండదవి. అనగా, కొనిి వేదాంతశాసత ర 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిర్ాుణములు ఒక ఉనితమ నై గమయము వ పై్ుకు ముందుకు సాగవలస్టని మార్గములను దదవుడు 
ముందుగానే సూచంచాడు. ఆదిమ గుర్మతయలు ర్ానుని వాసతవికతలతో ముడపి్డయిునింత వర్కు, 
ఎటటవంటి భవిష్యద్ సాదృశయములను మనము ఆశంచాలో అవి సూచంచాయి. 

ఉదాహర్ణకు, ఈ పాఠయకమీములో మనము చపెిపన విధ్ముగా, ఆది. 1:28లో ఆదాము 
హవవలు ఫల్వంచ అభివృదిధ  చెంది భూమిని నింప్ుచు ఏదనెు వనములో ఉని ప్ర్దెైశును 
వాయపింప్జయేమని ఆజా ఇచునప్ుపడు దదవుడు భూమి యొకు అంతిమ గమయమును బయలుప్ర్చాడు. 
లోకమంతటిని ఏదనెు వంట ిఅదుుతమ నై ప్ర్శశుదధమ ైన సాలముగా మార్ముటకు దదవుడు తన 
సవర్ూప్మును నియమించాడని దదవుడు ఆర్ంభము నుండద బయలుప్ర్చాడు. ఏదనెు వనము అన ే
అదుుతమే ఒక గుర్మతయ అని, మర్శయు లోకమంతా ఒక దినాన అలానే ఉంటటంద ిఅని ఆదాము 
హవవలు అరా్ము చదసుకునాిర్మ. 

ఆది. 15:18లో, ఏదనెు వనములో ఉని నదులతో అనుబంధ్ము కల్వగశయుండు విధ్ముగా 
దదవుడు అబరా హామునకు ఇచున వాగాే న దదశము యొకు నదీ సర్శహదుే లను గుర్శతంచాడు. కాబటిర , 
అబరా హాము తనకు వాగాే నము చదయబడని దదశములో నడచుచుండగా, ఆ దదశము మాతరమే సర్శహదుే  
కాదని, మర్శయు తన సంతతి వార్మ దదవుని ఆశీర్ావదములను భూదిగంతముల వర్కు 
వాయపింప్జయేుటకు అద ిఒక ఆర్ంభ బిందువని అతడు అరా్ము చదసుకునాిడు. అందు వలననే పౌలు 
ర్పమా. 4:13లో ఇలా వరా సుత నాిడు: 

అతడు లోకమునకు వారస్తుడగునను వాగాే నము అబార హామునక నైను అతని 
స్తాంత నమునక నైను . . . కలిగ ను (రోమా 4:13). 

అబరా హాముకు వాగాే నము చదయబడని దదశము ఇశాీయిలేీయులు దదవుని ఆశీర్ావదములను 
భూదగింతముల వర్కు వాయపింప్జయేుటకు ఒక ఆర్ంభ బిందువుగా ఉండనిది. ఈ భావనలో, ఏదనెు 
తోట వల న , అబరా హాము సంతతికన ఇవవబడని వాగాే న దదశము లోకమంతా ఒకదినమున మార్బో వు 
ర్ూప్మునకు ఒక గుర్మతయగా ఉనిది. 

దీనికన తోడుగా, ఆది. 15:18లో ప్రసాత వించబడిన వాగాే న దదశము యొకు సర్శహదుే లు కొనిి 
తర్ముల తర్మవాత దావీదు ర్ాజయము అందుకుని సర్శహదుే ల ైయునివి. అబరా హాముకు వాగాే నము 
చదయబడిన దదశమును సంప్ూరీ్తలో దావీదు చదర్మకునాిడు. అకుడ నుండి, దావీదు యొకు 
నముకమ నై సంతతి వార్మ దదవుని ఆశీర్ావదములను ఇతర్ దదశములకు వాయపింప్జయేుట మీద 
మనసుి ప టార ర్మ. కాబటిర  ఈ భావనలో, భూమి మీదనుని ఈ పరా ంతములో దావీదు స్టింహాసనము 
యొకు సాా ప్న లోకమంతట ఒక దినమున సంభవించు కార్యము కొర్కు ఎదుర్మచూస్టింది. దావీదు 
యొకు భవిష్యద్ కుమార్మని ర్ాజయమును గూర్శు కరీ్తనలు 72:11, 17 ఎదుర్మ చూస్టని విధానమును 
గూర్శు వినండి.  

రాజులాంద్రచ అతనిక ినమసాకరము చేస్ట ద్రచ. అనయజనులాంద్రచ అతని 
స్టేవిాంచదె్రచ. . . . అతనినిబటి్ు  మనుషుయలు దవీిాంపబడుద్ురచ 
అనయజనులాంద్రచను అతడు ధనుయడని చపెుపకొాంద్ురచ (కరర్నలు 72:11, 17). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటిర , ఆదాము హవవలు ఏదనెులో నుండి భూదగింతముల వర్కు వాయపిత  
చెందవలస్టయిుండినటటో , అబరా హాము దదవుని ఆశీర్ావదములను భూదగింతముల వర్కు 
వాయపింప్జయేుటకు వాగాే న దదశమును ప ందుకునిటటో , దావీదు వంశము దదవుని ర్ాజయమును మర్శయు 
ఆశీర్ావదమును భూదగింతముల వర్కు వాయపింప్జయేుటకు వాగాే న భూమిని సావధనీం చదసుకునిదని 
మనము చూసాత ము.  

ప్రతి దశలోను, దదవుడు సాధించనది భవిష్యతయత లో ర్ాబో వువాటిని గూర్శు ఎదుర్మచూస్టనిది. 
ఆయన ప్రజలు తమ దనిమున అనుభవించువాటి యొకు ప్రతీకవాదము యొకు పరా ముఖ్యత 
భవిష్యతయత లో ర్ానుని గొప్ప సాదృశయము వ ైప్ుకు ఎలా దిశను చూప్ుతయనిదో  అని కొంత వర్కు ఎదుర్మ 
చూడవచుు. అనకే ఇతర్ సందర్ాులలో, దదవుని ఉదదేశములను అరా్ము చదసుకుని పాత నిబంధ్న 
ప్రజలు కొందర్మ వయకుత లు, వయవసాలు, మర్శయు సనిివశేములు ర్ానుని వాటకిన గుర్మతయల  ైఎలా 
ఉనాియో చూడగల్వగార్మ. వార్శ అవగాహన నిజముగాన ేప్ర్శమితమ ైనదెైయుండనెు, కాని వార్శ 
దినములలోని గుర్మతయలు భవిష్యతయత  కొర్కు ఎదుర్మచూస్టని అనకే మార్గములను వార్మ అరా్ము 
చదసుకునవేార్మ.  

ఇప్ుపడు ఇద ిఎంత నిజమ యైునిదో , అనకే ఇతర్ సందర్ాులలో గుర్మతయలను మర్శయు 
సాదృశయములను అరా్ము చదసుకొనుట ఎదుర్మ చూస్ట ేవిష్యముగాక విశలోష్ణకు సంబంధించన 
విష్యమ యైుండెనని గుర్శతంచుట కూడా అంతద పరా ముఖ్యమ యైునిది. అనేక గుర్మతయలు 
సాదృశయములుగా ఎలా అభివృదిధ  చెందుతాయో గుర్శతంచుటలో, మునుప్ట ివయకుత లు, వయవసాలు మర్శయు 
సనిివశేములను గూర్శు తదుప్ర్శ సమయముల యొకు అవసర్తలకు అనుగుణంగా విశలోషించుట 
యొకు సంలగిత ఉంటటంది. 

ఈ ఉదాహర్ణను చూడండి. మీ చదతిలో ఒక వితతనము ఉనిది అనుకోండ ిమర్శయు అది ప ర్శగశ 
ప దే వృక్షమ ైన తర్మవాత అది ఎలా కనిపసిుత ందో  మీకు చూడాలని ఉంది. ప్ూర్శతగా ఎదగిశన స్టంిధ్ూర్ 
వృక్షము ఒక వితతనము కంట ేచాలా వరే్మగా కనిపసిుత ంది. కాబటిర , భవిష్యతయత ను ప్రవచంచగల 
అదుుతమ ైన సామరా్యం ఉంట ేతప్ప, మీ చదతిలో ఉని వితతనము ఎదిగశ వృక్షమ ైన తర్మవాత ఎలా 
కనిపసిుత ందో  కనుగొనుట సులువ ైన ప్ని కాదు. 

అనకే విధాలుగా, పాత నిబంధ్నలోని ప్రజలు ఇలాంట ిప్ర్శస్టిాతిన ేఎదుర్ొునాిర్మ. చాలా సార్మో , 
గుర్మతయలు వాటి సాదృశయముల కంటే ఎంత భినిముగా కనిపిసాత యంటే, వాటి యొకు 
ప్ుర్పగమనములను ఊహ ంచుట ఇంచుమించు అసాధ్యమవుతయంది. ఉదాహర్ణకు, పతేయర్మ నోవహు 
కాలములోని జలప్రళయమును క ైసైతవ బాపితసుముతో గుర్శతంచనప్పటికీ, వార్శ కాలములోని ప్రప్ంచ జల 
ప్రళయము ఒక దనిాన ప్రజలు కీసీుత లో ప ందు బాపితసుమును ఎదుర్మ చూచనది అని నోవహు 
దినములలో ఎవర్మ ఊహ ంచయుంటార్మ? మోషే ఇతతడి సర్పము కీసీుత  యొకు స్టలిువకు ప్ూర్వగామిగా 
ఉనిదని మోషే దనిములలోని సగటట ఇశాీయిలేీయుడు ఊహ ంచుట ఇంచుమించు అసాధ్యమ ైన ప్నే. 
అదుుతమ ైన ప్రతయక్షత లేకుండా వాటిని గూర్శు ముందుగా తెల్వయజేయుటకు సాదృశయములు గుర్మతయల 
కంటే ఎంతో భినిమ నైవ ైయునివి. 

కాబటిర మన ఉదాహర్ణలోనికన తిర్శగశ వ ళోి ముందుకు చూదాే ము. మన చదతిలో ఉని వితతనమును 
మధ్యలోనికన కోస్టి దానికన డి ఎన్ ఏ ప్ర్రక్షలు చదశామనుకుందాము. ఆ విధ్ముగా చదయుట దావర్ా, ఆ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వితతనము యొకు మర్మగ ైన అనేక గుణములను గూర్శు మనము నేర్ముకోవచుు. అయినను, డి ఎన్ ఏ 
కూడా ఈ వితతనము ఎదగబో వు సంప్ూరీ్ వృక్షము యొకు లక్షణములనిిటిని నిర్ాా ర్శంచలేదు. ఆ 
వితతనము ఒక ఆపిల్ లేక ముంతమామిడి వృక్షముగాక స్టింధ్ూర్ వృక్షమవుతయంది అని మనకు నిర్ాా ర్ణ 
కలుగుతయంది. కాని దాని ఎతయత , కొముల సంఖ్య లేక వరోే్ కొలత వంట ివిష్యములు మాతరం మనము 
నిర్ాా ర్శంచలేము. ఈ లక్షణములు బాహయ శకుత ల ైన వాతావర్ణము, నీర్మ, పల ష్ణ, వ లుగు మర్శయు వాయధి 
వంట ివాట ిదావర్ా ప్రభావితము చదయబడతాయి. ఇవి ఒక జ న టకి్స కోడ్జ దావర్ా ప్ూర్శతగా 
నిర్ాా ర్శంచబడలేవు. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, బెైబిలు చర్శతరలో గుర్మతయలుగా ప్ని చదయు పరా ముఖ్యమ నై 
వయకుత లు, వయవసాలు మర్శయు సనిివశేములకు సంబంధించన జ న టకి్స కోడ్జి లేక వేదాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములను మనము అరా్ము చదసుకోగలము. ఈ జాా నము తదుప్ర్శ ప్ుర్పగమనముల కొర్కు కొనిి 
ఆకాంక్షలను మనకు అందించగలదు, కాని ఈ గుర్మతయ మర్శయు సాదృశయములకు మధ్య ఉని 
ప్ుర్పగమనములు ఈ విధ్ముగా ప్ూర్శతగా తలెుసుకొనబడలేవు. దదవుడచిుు నూతన ప్రతయక్షతలు చాలా 
సార్మో  చర్శతరను ఊహ ంచని దశలలోనికన నడిపిసాత యి. ఒక గుర్మతయ యొకు వదేాంతశాసత ర పరా ముఖ్యతను 
ప్ూర్శతగా అరా్ము చదసుకొనుట దావర్ా కూడా, దాని సాదృశయము యొకు వివర్ాలను మనము ప్ూర్శతగా 
ఊహ ంచలేము. 

గుర్మతయల నుండి సాదృశయములను ఊహ ంచుట దావర్ా వాటనిి అరా్ము చదసుకొనుటకు 
ప్రయతిించుటకు బదులుగా, మనము సాధార్ణంగా విశలోష్ణ ప్రకనీయ మీద ఆధార్ప్డాల్వ. బెబైిలు 
ర్చయితల వల , మన చార్శతిరక సందర్ుము ఇచుు అవకాశమును మనము స్ట్వకర్శంచ మునుప్ట ి
వయకుత లు, వయవసాలు మర్శయు సనిివశేములు తదుప్ర్శ సాదృశయములుగా అభివృదిధ  చెందని 
మార్గములను మనము విశలోషంిచాల్వ. 

మన ఉదాహర్ణను మర్ొకసార్శ ప్ర్శశీలన చదదాే ము, మన దగగర్ అనకే వితతనములు ఉండ ివాటిని 
ఇతర్ వితతనాలతో పాతినటోయితద, అనకే సంవతిర్ముల తర్మవాత అడవిలో ఉని ప్రతి వృక్షము యొకు 
డి ఎన్ ఎ ను మనము ఇంతకు ముందు చదస్టని వితతనాల డి ఎన్ ఎ తో పల లువచుు. ఈ ఉప్యోగకర్మ నై 
బిందువు దావర్ా, ఏ చటెటర  ఏ వితతనములో నుండి వచునదో  మనము కనుగొనగలము. ఇంచుమించు ఇదద 
విధ్ముగా, బెైబిలు చర్శతరలోని తదుప్ర్శ కాలముల యొకు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను తలెుసుకొను 
ఉప్యోగకర్ బిందువు నుండి, గుర్మతయల యొకు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను తదుప్ర్శ వయకుత లు, 
వయవసాలు మర్శయు సనిివశేముల యొకు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములతో పల లుుట దావర్ా మనము 
గుర్మతయలను కనుగొనవచుు. 

ఒక క ైసైతవునిగా, కీసీుత  విధదయతకు సంబంధించన వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను పౌలు అరా్ము 
చదసుకునాిడు మర్శయు ఆదాము అవిధదయతకు సంబంధించన అవే విధ్మ ైన వేదాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములతో వాటనిి పల ల్వు చూడగల్వగాడు. దనీి ఆధార్ంగా, ఆదాము కీసీుత కు గుర్మతయగా ఉనాిడని 
చెపాపడు. క ైైసతవ బాపితసుములోని నీటితో ముడపి్డియుని వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను పతేయర్మ 
అరా్ము చదసుకునాిడు మర్శయు నోవహు జలప్రళయములోని నీటతిో ముడిప్డయిుని వదేాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములతో వాటనిి పల ల్వు చూశాడు. యిసేు స్టలిువ వయేబడుట యొకు వేదాంతశాసత ర పరా ముఖ్యతను 
గీహ ంచాడు మర్శయు మోషే దనిములలోని అదద విధ్మ నై పరా ముఖ్యత ఉని ఇతతడ ిసర్పము సర్సన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దానిని ఉంచాడు. కాబటిర , గుర్మతయలు నిజముగా వాటి యొకు సాదృశయముల కొర్కు ఎదుర్మచూడగా, 
సాధార్ణంగా ఈ గుర్మతయలను మనము వాటి యొకు సాదృశయములు చర్శతరలో ప్రతయక్షమ నై తర్మవాతన ే
గుర్శతంచగలము.  

ఈ విశలోష్ణ ప్రకనీయను మనము ఒకసార్శ అరా్ము చదసుకుని పిముట, పాత నిబంధ్నలోని 
భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములను అధ్యయనం చదయుటలో ప్రతీకవాదములను గుర్శతంచుట ఒక ముఖ్యమ నై 
భాగమని మనము చూడగలుగుతాము. ఖ్చుతముగా ఉండుటకు, లేఖ్నములు ప్రతీకవాదములను 
గుర్శతంచునప్ుపడు, అది నిర్ేేశకమ ైన విష్యము కాబటిర దానిని మనము నిర్ాకర్శంచకూడదు. అయితద 
లేఖ్నములు భినికాల్వక వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములను సంప్ూరీ్ంగా వ ల్వకనతీయవు. 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు పాత నిబంధ్నలోని వేదాంతశాసత రమును సంప్ూరీ్ంగా వ ల్వకనతీయుటకు 
అనేవషించుచుండగా, వార్మ తదుప్ర్శ ప్రతయక్షతలో గల వయకుత లు, వయవసాలు మర్శయు సనిివశేముల 
యొకు వదేాంతశాసత ర పరా ముఖ్యతను నేర్ముకోవాల్వ, మర్శయు వార్శ ఎదుర్మచూప్ులను మునుప్ట ి
కాలములోని ప్రతయక్షతతో గుర్శతంచుకోవాల్వ. ఈ విధ్ముగా, పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము కాల 
కీమములో ఏ విధ్ముగా ప్ుర్పగమనము చెందనిదో  వార్మ చూడగలుగుతార్మ. 

ముగ ాంపు 

ఈ పాఠంలో, పాత నిబంధ్నలోని భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములను మనము ప్ర్రక్ించాము. పాత 
నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము ప్టో భినికాల్వక లేక ప్ుర్పగమన ప్దధతయలను గూర్శు ఒక సామనయ ధోర్ణనిి 
మనము ప ందుకునాిము. చార్శతిరక యుగములు లేక దశలలో పాత నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము ఏ 
విధ్ముగా ప్ుర్పగమనము చెందినదో మనము చూశాము. మర్శయు పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రములో 
విశలష్మ నై అంశముల యొకు ప్ుర్పగమనమును కూడా మనము అనేవషించాము. 

పాత నిబంధ్నలోని భినికాల్వక ప్ుర్పగమనములను గూర్శు ఇంకా ఎనోి విష్యములను 
చెప్పవచుు. కాని ఈ పాఠములో మమేు తెల్వయజేస్టని విష్యాలను అరా్ము చదసుకొనుట ఆదకిాండము 
యొకు ఆర్ంభ దనిముల నుండి పాత నిబంధ్న యొకు చవర్శ దినముల వర్కు వదేాంతశాసత రము 
ప్ుర్పగమనము చెందని విధానములను మర్శ ఎకుువగా ప్ర్శశీల్వంచుటకు ఒక స్టిార్మ ైన ప్ునాదిని 
అందసిుత ంది. 
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