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ఉపల దాా తం 

పాత నిబంధ్నను ఆధ్ునిక జీవితమునకు అనువర్శతంచు విషయములో క ైసైతవులు తీవరతలలోనికి 
వ ళో్లపల వుటను మీర్మ ఎప్ుపడెనైా గమనించార్ా? ఒక వ పై్ున, పాత నిబంధ్న కాలములో దదవుని ప్రజలు చదస్టని 
ప్నులను ఉనివి ఉనిటుో గా మనము కూడా చదయాలని కొందర్మ విశావసులు ఆలోచిసాత ర్మ. మర్ొక వ పై్ున, 
పాత నిబంధ్న దినములలో దదవుడు తన ప్రజలకు ఆజఞా పించిన విషయములను మనము మర్చిపల వాలని 
కొందర్మ విశావసులు అనుకుంటార్మ. అయితద వాసతవానికి, వాసతవము అనునది ఈ ర్ ండు తీవరతల మధ్య 
ఉంటుంది. 

మన దనిములకు పాత నిబంధ్నను అనువర్శతంచు విషయములో, మనము ర్ ండు విషయములను 
జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ: మనము ఎనిడును మునుప్ట ిలోనికి తిర్శగశవ ళో్కూడదు, కాని మనము మునుప్ును 
ఏనాడు మర్శచిపల కూడదు.  

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన 
పాఠయకీమములో ఇది ఎనిమిదవ పాఠము, మర్శయు దీనిక ి“ఆధ్ునిక అనువర్తనము మర్శయు పాత నిబంధ్న 
యుగములు” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, చర్శతరలోని గొప్ప యుగములలో పాత నిబంధ్న 
విశావసము అభివృదిధ  చెందిన విధానములను విశదకీర్శంచి, ఈ ప్ుర్ోగమనములు మన వయకితగత లేఖ్న 
అనువర్తనము మీద ప్రభావమును చూప్గల విధానములను వివర్శదాే ము. 

మునుప్టి పాఠములో, కనీసం మూడు మార్గములలో లేఖ్నము యొకు వాసతవిక శరీతలు మన 
సమకాలీన శరీతల కంటే భినిముగా ఉనాిర్ని మనము చూశాము. వాసతవిక శరీతలు మన కంటే విభినిమ ైన 
చార్శతిరక యుగములలో జీవించార్మ. వార్శ సంసుృతులు మన కంటే భినిమ నైవిగా ఉనాియి. మర్శయు వార్మ 
మన కంటే విభినిమ నై ప్రజల ైయునాిర్మ. ఈ మూడు భినితవములు ల కులేననిి విధానములలో ప్ర్సపర్ 
అనుబంధ్ము కల్వగశనవిగా ఉనిప్పటకిీ, ఈ పాఠములో పాత నిబంధ్న యుగముల మీద మర్శయు అవి 
ఆధ్ునిక అనువర్తనమును ప్రభావితము చదయు విధానముల మీద దృషిరప డదాము. 

ఆధ్ునిక అనువర్తనము మర్శయు పాత నిబంధ్న యుగముల మధ్య ఉని అనుబంధ్మును 
మనము ర్ ండు మార్గములలో విశదీకర్శదాే ము. మొదటిగా, పాత నిబంధ్న చర్శతర యొకు యుగముల 
సంబంధ్మ నై విభ్జనలను మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, ఈ విభ్జనలు పరా తినిధ్యం వహించు 
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యుగముల సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనములను మనము ప్ర్శగణిదాే ము. పాత నిబంధ్న చర్శతర యొకు 
యుగముల సంబంధ్మ నై విభ్జనలతో ఆర్ంభిదాే ము. 

యుగముల సంబంధ్మ ైన విభ్జనలు 

చర్శతరలో జర్శగశన అనేక వదేాంతశాసత ర మార్మపలను పాత నిబంధ్న నివదేిసుత ంది. తన ప్రజల యొకు 
భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగములను గూర్శు తాను కల్వగశయుని ఆకాంక్షలలో దదవుడు 
మార్మపచదర్మపలు చదస్టని ప్రతిసార్శ వేదాంతశాసత ర మార్మపలు జర్శగాయి. మర్శయు ఆ మార్మపలు ప దేవి 
అయినప్ుపడు, అవి యుగముల విభ్జనను గుర్శతంచుటకు ఆధార్మ ైయాయయి. 

క ైైసతవులు ఈ మార్మపలను అనకే విధ్ములుగా వర్శణంచార్మ, అయితద పాత నిబంధ్న 
వేదాంతశాసత రమును ఎదుగుచుని ఒక చెటుర తో పల లుుట ఒక సాధార్ణమ ైన మర్శయు సహాయకర్మ నై 
ఉదాహర్ణయి యైునిది. ఒక ఆర్ోగయకర్మ నై చటెుర  చిని వితతనము నుండి ప దే వృక్షముగా 
ఎదుగుచునిప్ుపడు అనేక మార్మపలను అనుభ్విసుత ంది. అయితద లోకములోని అనకే పరా ంతములలో ఒక 
చెటుర  యొకు ఎదుగుదల వార్శషక వాతావర్ణ మార్మపల మీద ఆధార్ప్డయిుంటుంది. చెటుో  చల్వకాలములలో 
తకుువగా ఎదుగుతాయి, మర్శయు అధకి ఉష్లణ గతీ ఉని కాలములలో తవర్గా ఎదుగుతాయి. 

పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము యొకు ఎదుగుదల కూడా కాలములకు అనుగుణంగా జర్శగశంది. 
కొనిిసార్మో  అద ిచాలా తకుువగా ఎదగిశంది. అయితద మర్శకొనిిసార్మో  అద ినాటకీయముగా మార్మప చెంది, 
నూతన ప్ర్శప్కవత దశలకు చదర్శంది. ఈ ప్ర్శప్కవత దశలు పాత నిబంధ్నలోని యుగముల సంబంధ్మ నై 
విభ్జనలతో అనుసంధానం కల్వగశయునాియి. ప్రతి యుగము పాత నిబంధ్న వదేాంతశాసత రములో విశషేమ ైన 
మర్శయు స్టిార్మ ైన మార్మపలు జర్శగశన కాలమ ైయునిది. 

పాత నిబంధ్న యొకు యుగముల సంబంధ్మ నై విభ్జనలను మనము మూడు దశలలో 
చూదాే ము. మొదటగిా, బెైబిలులో నమోదు చదయబడని చర్శతరను ప్ండతిులు విభ్జంచిన విభినిమ నై 
విధానములను మనము గుర్శతదాే ము. ర్ ండవదగిా, అనకే క ైైసతవ ప్ర్ంప్ర్లు ఉప్యోగశంచు సహాయకర్మ నై 
యుగముల సంబంధ్మ నై ఆకార్మును మనము వర్శణంచుదాము. మర్శయు మూడవదగిా, లేఖ్నము యొకు 
ఆధ్ునిక అనువర్తనము కొర్కు ఈ ఆకార్ము కల్వగశయుని కొనిి అంతర్ాావములను మనము 
ఎతితచూప్ుదాము. పాత నిబంధ్న చర్శతర విభ్జంచబడని విభినిమ నై విధానములను చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విభినిత 
పాత నిబంధ్నలో నమోదు చదయబడని చర్శతరను విభాగశంచుటకు వదేాంతవతేతలు అనకే మార్గములను 

కనుగొనాిర్మ అను విషయము మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. ఒక విషయము ఏమిటంట,ే సమయము 
ఖ్చిుతముగా విభాగశంచబడిన కాల వయవధ్ులలో కదలదు. కాబటిర , యుగముల మధ్య మార్మపలు నిదానంగా 
జర్శగాయి, మర్శయు చాలాసార్మో  యుగములు ఒకదాని మీదకి ిఒకట ిఅతివాయపిత  చెందాయి. మర్ొక వ ైప్ు, 
వేదాంతవేతతలు నిర్ాా ర్శంచిన విభ్జనలు వార్మ ఉప్యోగశంచిన అర్హతల మీద ఆధార్ప్డియుంటాయి. 
విజఞా నములో ఇది జర్మగు విధానమును గూర్శు ఆలోచన చయెయండి. ప్ుర్ావసుత శాసత రజాులు లోహశాసత రములో 
కల్వగశన ప్ుర్ోగమనముల ఆధార్ముగా చర్శతరను విభ్జసాత ర్మ. కాబటిర , వార్మ ఆర్ంభ్, మధ్య మర్శయు చివర్శ 
కాంసయ యుగమును గూర్శు; ఆర్ంభ్, మధ్య మర్శయు చివర్శ లోహయుగమును గూర్శు మాటాో డతార్మ. 
సామాజకశాసత రవేతతలు ర్ాజకయీ ప్ుర్ోగమనములను ఉదాా టిసాత ర్మ. కాబటిర , వార్మ గోతరముల కాలములను 
గూర్శు, ఆర్ంభ్ జఞతీయ యుగమును గూర్శు, ర్ాజుల ప్ర్శపాలనను గూర్శు, చెర్ కాలమును గూర్శు, మర్శయు 
చెర్ తర్మవాత కాలమును గూర్శు మాటాో డతార్మ. 

ఇదద విధ్ముగా, యుగములను విభాగశంచుటకు వదేాంతవతేతలు సపషరముగా వదేాంతశాసత ర అర్హతలను 
ఉప్యోగశసాత ర్మ. అయితద వార్మ విభ్జనల విషయములో ఎలోప్ుపడూ సముతించర్మ, ఎందుకంటే పాత 
నిబంధ్నలోని వదేాంతశాసత రము ప్లు కాలములలో ప్లు విధ్ములుగా వృదిధ  చెందింది. ఒక చెటుర  ఎదుగుదల 
జర్మగునప్ుపడు, దానిలోని ప్లు భాగములు ఒకే సమయములో లేక ఒకే వేగముతో ఎదగవు.  కొనిిసార్మో  
మిగశల్వన కొములు ఎదుగుచుండగా, ఒక కొముకు ర్ోగము వచుుట వలన దాని ఎదుగుదలకు ఆటంకం 
కలుగవచుు. ఒక చెటుర  మొదుే  మీద తోలు నిదానముగాను కనిపించకుండా ఎదుగుతుంది, మర్శయు దీనితో 
పల ల్వుతద చటెుర  యొకు చిని కొములు మర్శయు ఆకులు తవర్గా ప ర్మగుతాయి. ఇదద విధ్ముగా, పాత 
నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము నిదానముగా ముందుకు కదలగా, కొనిి తగు వగేముతో ముందుకు కదిలాయి, 
ఇంకొనిి సర్వగేముగా ముందుకు కదిలాయి. మర్శయు ఈ భాగములు విభినిమ నై కాలములలో ఎదిగాయి. 
ఇశాీయిలేు విశావసములోని ప్రతి కోణము ఒకే వగేముతో ఒకే సమయములో ముందుకు కదలి్వయుంటే, దాని 
యొకు విభ్జనల విషయములో సముతించుట వాయఖ్ాయతలకు సులభ్మ యైిేయది. అయితద మన యొదే 
అందుబాటులో ఉని విధ్ముగా పాత నిబంధ్న చర్శతర ప్లు విధ్ములుగా విభాగశంచబడింద.ి 

లేఖ్నము ప్రకిీయాతుక ప్రతయక్షత అయుయనిద ికాబటిర , కాలకీమములో అద ిమనకు 
ఇవవబడనిద ికాబటిర , వివృతమగుచుని దదవుని ప్రణాళ్లకలో మనము ఖ్చిుతముగా 
ఎకుడ ఉనాిమో కనుగొనుట చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిద.ి దదవుని ప్రణాళ్లకను ప్లు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాలములు మర్శయు యుగములుగా విభ్జంచాలని వదేాంతవతేతలు చాలాసార్మో  
మాటాో డుతుంటార్మ... కొీ తత  నిబంధ్న పాత నిబంధ్నను విభాగశంచు విధానమును 
గూర్శు కొీ తత  నిబంధ్నలో మనకు అనకే ఉదాహర్ణలు ఉనాియి.  మతతయి 
వంశావళ్లని గూర్శు ఆలోచన చయెయండ.ి అద ిఅబార హాముతో ఆర్ంభ్మ ,ై దావీదు 
గుండా ప్రయాణసిుత ంద.ి అద ిపాత నిబంధ్న చర్శతరను అబార హాము నుండ ిదావీదు, 
దావీదు నుండ ిచరె్, చరె్ నుండ ికీీసుత  దృష్ార ా చూసుత ంద.ి ఈ విధ్ంగా బెబైిలు పాత 
నిబంధ్న చర్శతరను విభాగశసుత ంద,ి దాని యొకు విశషేమ నై పరా ముఖ్యతను చూసుత ంద ి
మర్శయు అద ిమన యొదేకు వచిున విధానమును తలె్వయప్ర్మసుత ంద.ి కొీ తత  
నిబంధ్న దానిని విభాగశంచు ఇతర్ విధానములు కూడా ఉనాియి. ర్ోమా. 5 
మర్శయు 1 కొర్శంథ.ీ 15లో పౌలును గూర్శు ఆలోచన చయెయండ.ి ఆదాము మర్శయు 
కీీసుత ను గూర్శు ధ్ర్ుశాసత రము ముందు, ధ్ర్ుశాసత రము తర్మవాత దృష్ార ా మాటాో డవచుు. 
కాబటిర , దనీిని విభాగశంచు అనకే విధ్ములను కొీ తత  నిబంధ్న చూప్ుతుంద.ి దదవుని 
యొకు ప్ూర్ణ ఆలోచన దృష్ార ా, బెబైిలు నిబంధ్నల ఆధార్ముగా మనము ఒక 
కలీకమ నై ర్రతిలో దనీిని చదయవచుు అని నా ఆలోచన. మీర్మ ఆదాము — సృషిర  
నిబంధ్న — నోవహు, అబార హాము — అబార హాము నిబంధ్న, ఇశాీ యిలేుతో పాత 
నిబంధ్న — మర్శయు మోషత, దావీదు నిబంధ్న, మర్శయు కొీ తత  నిబంధ్న యొకు 
ఆకాంక్ష గుండా ప్రయాణంిచుచుండగా, నిబంధ్న తర్మవాత నిబంధ్నలోనిక ి
ప్రయాణసిూత  తుదకు యిసేు కీీసుత లో ముగశంచబడుట విమోచన చర్శతర 
వివృతమగుటకు దదవుడచిిున విధానము అని నా ఆలోచన. ఆదకిాండము నుండ ి
కీీసుత  వర్కు మనము కదులు విధానమును గూర్శు, దదవుని ప్ూర్ణ ఆలోచన చకుగా 
అమర్ుబడు విధానమును గూర్శు ఆలోచించుటకు ఇద ిచాలా చాలా 
ఉప్యోగకర్మ నై మార్గమ యైునిద.ి మర్శయు పాత నిబంధ్న చర్శతర, విమోచన 
చర్శతరను గూర్శు కొీ తత  నిబంధ్న మాటాో డు అనకే మార్గములు ఈ నిబంధ్నా ప్దధతిని 
అనుసర్శసాత యి.  

— డా. స్ట్రఫ న్ జే. వ లుో మ్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని యుగముల సంబంధ్మ నై విభాగముల విభినితల యొకు అర్హతను 
గుర్శతంచాము కాబటిర , అనకేమంది వాయఖ్ాయతలు అలవర్చుకుని ఒక సహాయకర్మ నై ఆకార్మును 
ప్ర్శగణదిాే ము. 

ఆకార్ము 
పాత నిబంధ్న చర్శతర విభాగశంచబడని అనేక ప్రఖ్ాయతిగాంచిన మార్గములలో ఒకటి, ప్రతి యుగమును 

దదవుని నిబంధ్నలలో ఒకదానితో అనుసంధానము చదయుట అయుయనిది. ఆయన ప్రజలతో దదవుని 
నిబంధ్నలు ఎలోప్ుపడూ పరా ముఖ్యమ నై వదేాంతశాసత ర మార్మపలను ఎదుర్ొునాియి, తదావర్ా యుగముల 
సంబంధ్మ నై విభ్జనల కొర్కు ఉప్యోగకర్మ నై ప్ర్శమితులను అందిసాత యి. 

అనకే క ైైసతవ ప్ర్ంప్ర్లు పాత నిబంధ్నలో ఆర్మ ప్రధానమ నై దెైవిక నిబంధ్నలను గుర్శతసాత యి: 
ఆదాము, నోవహు, అబరా హాము, మోషత మర్శయు దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్నలు, మర్శయు వాగాే న 
దదశము నుండి ఇశాీయిలేు ఎదుర్ొునిన చరె్ యొకు ముగశంప్ు తర్మవాత కలుగుతుంది అని పాత నిబంధ్న 
ప్రవకతలు ప్రవచించిన కొీతత  నిబంధ్న. 

ఆదాము విషయములో, ఆదికాండము 1-3లో ఉని నివదేిక మనము సాధార్ణంగా “నిబంధ్న” అని 
అనువదించు హెబ్రర ప్దమ నై బరె్శత్ ను ఉప్యోగశంచదు. అయినను, ఆదాముతో దదవుడు నిబంధ్న చదశాడు 
అని ఆదకిాండము గటిరగా తెల్వయజసేుత ంది. ఒక ఉదాహర్ణగా, ఆదకిాండము 6:18లో, నోవహుతో తన 
నిబంధ్నను “స్టిార్ప్ర్చుదును” అని దదవుడు స్ట లవిచాుడు. “స్టిార్ప్ర్చుదును” అని అనువదంిచబడని హెబ్రర 
ప్దము కుమ్, ఇది కొీతతగా ఆర్ంభ్మ యైిేయ ఒకదానిని తలెుప్ుటకు బదులుగా, ముందుగా ఉనికలిో ఉని ఒక 
విషయమును నిర్ాా ర్శంచుట కొర్కు ఉప్యోగశంచబడుతుంది. కాబటిర , ఆదాముతో దదవుని యొకు 
అనుబంధ్మును ఆదికాండము నిబంధ్నా అనుబంధ్ముగా ప్రసుత తిసుత ంది అను నిశుయతను మనము 
కల్వగశయుండవచుు. అంతదగాక, హో షతయా 6:7 వల , దదవుడు మర్శయు ఆదాము మధ్య నిబంధ్నను, లేక 
దదవునిక ిమర్శయు సర్వ మానవ జఞతికి ప్రతినిధిగా ఆదాముకు మధ్య జర్శగశన నిబంధ్నను సూచించాడు.   

నోవహుతో దదవుని నిబంధ్న ఆదికాండము 6:18లో జలప్రళ్యమునకు ముందు, మర్శయు 9:9-
17లో జలప్రళ్యం తర్మవాత ప్రతయక్షమవుతుంది. అబరా హాముతో దదవుని నిబంధ్న ఆదికాండము 15:18లో 
అబరా హాము తన భార్య దాస్టయ్ి ైన హాగర్మ దావర్ా వార్సుని ప ందుటకు ప్రయతిించుటకు ముందు, మర్శయు 
17:2లో హాగర్మ దావర్ా వార్సుని ప ందుటకు ప్రయతిించిన తర్మవాత ప్రసాత వించబడింది. మోషత దావర్ా 
ఇశాీయిలేుతో దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్న ఆదికాండము 19-24లో స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే నమోదు 
చదయబడింది, మర్శయు సాహసవంతుడెైన ఫన్ హాసుతో ఆయన యొకు దగగర్ సంబంధ్ము కల్వగశన నిబంధ్న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంఖ్ాయ 25:13లో ప్రసాత వించబడింది. దావీదుతో దదవుని నిబంధ్న 2 సమూయిలేు 7లో మర్శయు కీర్తనలు 89 
మర్శయు 132లో నమోదు చదయబడింది. మర్శయు చివర్శగా, యిర్రుయా 31:31లో మనము కొీతత  నిబంధ్న 
యొకు ప్రవచనమును కనుగొంటాము. ఇదద నిబంధ్న యి షయా 54:10 మర్శయు యి హెజుేలు 34:25లో 
“సమాధాన నిబంధ్న” అని పలిువబడింది. ఈ నిబంధ్న కీసీుత లో కల్వగశంది అని లూకా 22:20 మర్శయు హెబ్రర 
8:6-12 వంటి వాకయభాగములు తెల్వయజసేాత యి. 

ఈ నిబంధ్నలు చర్శతరలో దదవుడు అదుాతమ నై ర్రతులలో కదిల్వన కాలములను సూచిసాత యి, 
మర్శయు అవి నితయము నిల్వచియుండు వదేాంతశాసత ర ఉదాా టనలను ప్ర్శచయం చదశాయి. దదవునితో ఆదాము 
యొకు నిబంధ్నా అనుబంధ్ము సృషిర  మర్శయు మానవాళ్ల పాప్ములోనికి ప్డిపల యినప్ుపడు దదవుడు 
ఇచిున మొటరమొదట ిప్రతిసపందన యొకు నపే్థయములో జర్శగశంది. ఇది దదవుని ప్టో మానవాళ్ల చదస్టని స్టతవ 
యొకు ప్ునాదులను ఉదాా టించి, పాప్ము ఈ స్టతవను సంకిోషరతర్ము చదస్టిన విధానమును వర్శణంచింది. 
మానవాళ్ల తుదకు ఈ ప్ర్శచర్యలో సఫలతను సాధిసుత ంది అని దదవుడిచిున వాగాే నము కూడా దీనిలో ఉనిది. 

నోవహు దనిములలో, మానవాళ్ల లోకమును బహుగా కలుషతిము చదయుట వలన దదవుడు బహు 
ఘోర్మ నై ఒక జలప్రళ్యమును ప్ంపాడు. నిర్ాశుర్యముగా, నోవహుతో దదవుని నిబంధ్న పాపాతుుల ైన 
ప్రజలు తమ పాప్మును అదుప్ు చదయుటకు సమయమును మర్శయు అవకాశమును ఇచుుటకు మర్శయు 
దదవుని కొర్కు వార్మ వాసతవముగా చదయవలస్టిన ప్ర్శచర్యను జర్శగశంచుటకు సృషిర యొకు నిల్వచియుండు 
స్టిార్తవమును సాా పించింది. 

అబరా హాము దనిములలో, మానవాళ్లని దదవుని ప్ర్శచర్యలోనిక ినడిపించు ప్రజలుగా దదవుడు 
ఇశాీయిలేును ఏర్పర్చుకునాిడు. కాబటిర , అబరా హాముతో చదయబడని నిబంధ్న ఇశాీయిేలు యొకు ఎంపిక 
మీద దృషిరప డుతుంది. ఈ నిబంధ్నా యుగము ఇశాీయిలేు దదవుని వాగాే నముల మీద విశావసముంచి, 
ఆయనకు నముకముగా నిల్వచియుండవలస్టని అవసర్తను ఉదాా టించింది. 

తాను ఇశాీయిేలీయులను ఐగుప్ుత  బానిసతవము నుండి విమోచించిన తర్మవాత మర్శయు వార్శని 
వాగాే న దదశము వ ైప్ుకు నడపింిచుట ఆర్ంభించిన తర్మవాత దదవుడు మోషత దావర్ా ఒక నిబంధ్నను చదశాడు. 
నిర్ాశుర్యముగా, ఈ నిబంధ్న ఇశాీయిలేీయులు దదవుని ప్ర్శచర్యలో ముందుకు కొనసాగుచుండగా వార్శకి 
మార్గదర్ికమును చూపని మోషత యొకు వరా యబడిన జఞతీయ ధ్ర్ుశాసత రము మీద దృషిరప టిరంది. 

దావీదు దనిములలో, దదవుడు దావీదును ఇశాీయిలేునకు ర్ాజుగా లేవన తాత డు. దావీదుతో ఆయన 
చదస్టని నిబంధ్న ఇశాీయిలేు యొకు ర్ాజర్శక వాయపితకి నాయకతవము వహించు శాశవతమ నై ర్ాజ వంశముగా 
దావీదు కుటుంబమును స్టిార్ప్ర్చింది. ఈ వాయపిత  దదవునికి ఇశాీయిేలు చదస్టని ప్ర్శచర్యలో ఒక పరా ముఖ్యమ నై 
కోణమ యైునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చివర్శగా, ఇశాీయిేలు యొకు చెర్ ముగశంప్ులో దదవుడు చర్శతర యావతుత ను న ర్వేర్శునప్ుపడు ఒక కొీతత  
నిబంధ్న కలుగుతుంద ిఅని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ప్రవచించార్మ. మ స్ట్ియ దదవుని ప్రజలను విమోచించి, 
దదవుని ర్ాజయమును లోకమంతటా వాయపింప్జేసాత డు. 

దదవుని నిబంధ్నలలో ప్రతిది ఆయన మానవులతో అనుబంధ్ము కల్వగశయుండని ప్లు మార్గములను 
స్టిార్ప్ర్చింది, మర్శయు ఆయన ప్ర్శచర్యలో కొనసాగుటకు ఆయన నముకమ నై ప్రజలకు నూతన 
నియమములను అనుగహిీంచింది. 

యుగముల సంబంధ్మ నై విభ్జనలను గూర్శున మన సంభాషణలో ఇప్పటి వర్కు, బెైబిలు చర్శతర 
ప్లు విధ్ములుగా విభాగశంచబడి, యుగముల కొర్కు సహాయకర్మ నై ఆకార్మును అందించిన 
విధానమును చూశాము. ఇప్ుపడు, లేఖ్నము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనము కొర్కు ఈ ఆకార్ము 
కల్వగశయుని కొనిి అంతర్ాావములను చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

అంతర్ాావములు 
తన ప్రజలు వేదాంతశాసత ర అంశములను అరా్ము చదసుకొని ప్లు కాలములలో ప్లు విధ్ములుగా 

అనువర్శతంచాలని దదవుడు కోర్ాడని పాత నిబంధ్నను యుగములుగా విభ్జంచుట సపషరము చదసుత ంది. 
చర్శతరలోని మునుప్టి కాలములలో నివస్టించినటుో గా పాత నిబంధ్న విశావసులు ఏ విధ్ంగా దదవుని 
స్టతవించవలస్టయిుండలేదో , ఆలాగే చర్శతరలోని మునుప్ట ికాలములలో నివస్టించుచునిటుో  కొీతత  నిబంధ్న 
విశావసులు ఏనాడు లేఖ్నములను అనువర్శతంచకూడదు.  

మీర్మ యి ర్ూషలేములో స లొమోను దదవుని దదవాలయమును నిర్శుంచిన తర్మవాత కొంత కాలానికి 
అకుడ నివస్టించు ఇశాీయిేలీయుడు అనుకోండి. దావీదు నిబంధ్నా యుగములో నివస్టించుచునాిర్ని మీకు 
తెలుసు. మునుప్టి మోషత యుగములో, ఇశాీయిేలు ప్రజలు మోషత మందిర్ము యొదే బలులను 
అర్శపంచార్ని మీకు తెలుసు. అలాగే మీ స ంత యుగములో, దదవాలయములో మాతరమ ేబలులను 
అర్శపంచాలని దదవుడు ఆజఞా పించాడు. మీ చార్శతిరక నపే్థయములో, మోషత మందిర్ము యొదే బలులను 
అర్శపంచుట దదవుని ఉలోంఘించుట అవుతుంది. అలాగే మీర్మ మోషత నిబంధ్న కాలములో నివస్టించువార్ ైతద, 
అబరా హాము మర్శయు ఇతర్ పతిర్మలు చదస్టనిటుో  సంచార్ము చదయుచు ప్లు సాలములలో బల్వపఠ్ములను 
కటిర బలులను అర్శపంచుట తప్ుప అయిేయది. ఆర్ాధ్నలో బల్వ అర్శపంచుట కొర్కు దదవుడు ఒక నూతన 
విధానమును ఆజఞా పించిన తర్మవాత, తన ప్రజలు ఇక ఎనిడు పాత మార్గములకు తిర్శగశవ ళో్కూడదు అని 
ఆయన కోర్ాడు.  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇదద విధ్ముగా, ఆర్ాధ్నలో బలులు అను పాత నిబంధ్న అంశము యొకు ఆధ్ునిక 
అనువర్తనమును గూర్శు మనము ఆలోచన చదయునప్ుపడు, మనము కొీతత  నిబంధ్న యుగములో 
నివస్టించుచునాిము అను సతయమును గూర్శున అవగాహన మనము కల్వగశయుండాల్వ. కొీతత  నిబంధ్న 
మర్లా మర్లా వివర్శంచుచునటుో , కీసీుత  అందర్శ కొర్కు ఒకేసార్శ అర్శపంచిన ప్ర్శప్ూర్ణమ నై బల్వ మునుప్టి బల్వ 
విధానములనిిటిని అధగిమించింది. స్టలిువప ై ఆయన మర్ణము దదవుని ఆర్ాధ్నలో దదవునికి నముకమ నై 
ప్రజలు బల్వని అర్శపంచు విధానమును ప్ూర్శతగా మార్శువసే్టింది. ఇందుమూలముగానే పాత నిబంధ్నలోని 
బలుల వయవసాలోనికి తిర్శగశవ ళ్లో లని కోర్శన క ైసైతవులను కొీతత  నిబంధ్నలోని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత బలముగా 
ఖ్ండించాడు. మొదటగిా, యిర్రుయా 31లో యిర్రుయా ప్రవచించిన కొీతత  నిబంధ్నను కీసీుత  ఆర్ంభించాడు అని 
అతడు వాదించాడు. తర్మవాత కొీతత  నిబంధ్న పాత బలుల వయవసాను పాతదగిా చదస్టింద ిఅని అతడు చెపాపడు. 
హెబ్రర. 8:13లో అతడు ఏమని వరా సుత నాిడో  ఒకసార్శ వినండి: 

ఆయన కొీ తతనిబంధ్న అని చపె్ుపటచదత మొదటది ిపాతదగిా చదస్టయిునాిడు. ఏద ి
పాతగశల్వ ఉడగిశపల వునో అద ిఅదృశయమగుటకు స్టదిధముగా ఉనిద ి(హబె్రర. 8:13). 

ఇకుడ, “పాతవిగా చదయబడు” లేక “పాతగశల్వన” అని అనువదంిచబడు ప్లయూ అను గరకీు 
ప్దమును ఉప్యోగశంచుట దావర్ా కొీతత  నిబంధ్న యొకు ర్ాక పాత మార్గములను “పాతవి”గా చదస్టింది అని 
హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తలె్వపాడు. 

ఇప్ుపడు, ఇకుడ మనము కొంచెం జఞగతీతగా ఉండాల్వ, ఎందుకంటే కీసీుత  అనుచర్మలు పాత 
నిబంధ్నను ప్ూర్శతగా తొలగశంచివేస్టి, దాని బో ధ్నలకు ఎలాంట ిపరా ముఖ్యతను ఇవవకూడదు అని దీని అరా్ము 
అని అనకేమంది సదాావన కల్వగశన క ైైసతవులు అనుకుంటార్మ. అయితద ఇది వాసతవము కాదు. హెబ్రర ప్తిరక 
సవయంగా పాత నిబంధ్నను క ైైసతవులకు అనువర్శతసుత ంది. పాత నిబంధ్న ఇక ఔచితయము లేనిది అని దీని 
ర్చయిత క ైసైతవులకు తెలుప్ుటలేదు. బదులుగా, మనము విభినిమ నై యుగములో నివస్టించుచునాిమని, 
మర్శయు బల్వ అర్శపంచు ఆచార్ములో మనము మార్మపలను చదయాలని కొీతత  నిబంధ్న కోర్మతుంది అని 
అతడు చెప్ుపచునాిడు. మనము పాత మార్గములను నిరో్క్షయము చదయము, కాని పాత దనిములలో 
నివస్టించుచునిటుో  మనము ఏనాడు దదవుని స్టతవించకూడదు. 

యుదధములో నాయకతవము అను అంశము మర్ొక విశషేమ ైన ఉదాహర్ణను అందిసుత ంది. మీర్మ 
దావీదు యొకు ర్ాజవంశప్ు నిబంధ్న కాలములో నివస్టించుచునాిర్ని ఊహించుకోండి. దుషరతవము మీద 
యుదధములో నాయకతవము వహించుటకు దదవుడు ఇశాీయిలేు ర్ాజులను అభిషతకించాడు అని మీకు 
తెలుసు. ర్ాజులు దదవుని నుండి నిర్ేేశనములను ప ంది, మీర్మ యుదధములో పాలుప్ంచుకొను మార్గములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నియంతిరసాత ర్మ. అయితద మీకు వయకితగతముగా దావీదు ర్ాజు అంటే ఇషరములేక, మోషత మునుప్ు ఇచిున 
జఞతీయ ధ్ర్ుశాసత ర యుగము యొకు నిబంధ్నలోనికి మీర్మ తిర్శగశ వ ళ్లో లని ఆశించార్మ అనుకోండి. సాా నిక 
నాయయాధపి్తియి నై గశదో యనును, లేక ఎఫ్రా యిలమీయుడెనై యి హో షువను, లేక లేవీయుడెనై మోషతను, లేక 
ఇతర్ పతిర్మలను మీర్మ అనుసర్శంచాలని ఆశించార్మ అనుకోండి. మర్శయు దావీదు కుటుంబమునకు 
బదులుగా, వీర్శలో ఒకర్శని మీర్మ అనుసర్శంచియుంటే, మీర్మ పాప్ము చదస్టనివార్ ైయుండదవార్మ. మీ యుగము 
కొర్కు దదవుడచిిున ఆజాను మీర్మ ఉలోంఘించియుండదవార్మ. అలాగ ేమీర్మ మోషత దనిములలో నివస్టించుచు 
అబరా హాముతో నిబంధ్న యుగములో దదవుని ప్రజలు అనుసర్శంచినటుో  గోతర పతిర్మని మీర్మ 
అనుసర్శంచియుంటే ఇదద తపిపదమును చదస్టియుండదవార్మ. ప్రతి యుగములోను, ఆ యుగము కొర్కు దదవుడు 
సాా పించిన స్ట నైయ నాయకతవమును మనము అనుసర్శంచవలస్టియునిది. 

ఆధ్ునిక క ైసైతవులకు కూడా ఇదద వర్శతసుత ంది. కొీతత  నిబంధ్నలో నివస్టించుచుని ప్రజలముగా, 
దావీదునకు గొప్ప కుమార్మడెనై యిేసును మనము అనుసర్శంచుచునాిము. ఆయన మన కొర్కు దదవుడు 
నియమించిన ర్ాజ యైునాిడు. మర్శయు దుషర శకుత ల మీద యుదధము చదయుటలో తన ప్రజలకు 
నాయకతవము వహించు విశషేమ ైన హకుును దదవుడు ఆయనకు అనుగీహించాడు. అయితద మనము దీనిని 
ఎలా చదసాత ము? యుదధము కొర్కు మన ప్రసుత త ప్రణాళ్లక ఏమిట?ి ఎఫ స్ట్. 6:12లో అప సతలుడెనై పౌలు కొీతత  
నిబంధ్నలోని యుధ్ధమును వివర్శంచిన విధానమును వినండ:ి 

ఏలయనగా మనము పల ర్ాడునద ిశర్రర్మలతో కాదు, గాని ప్రధానులతోను, 
అధకిార్మలతోను, ప్రసుత త అంధ్కార్సంబంధ్ులగు లోక నాథులతోను, 
ఆకాశమండలమందుని దుర్ాతుల సమూహములతోను పల ర్ాడుచునాిము 
(ఎఫ స్ట.్ 6:12). 

ఇద ిమునుప్టి యుగములలోని ప్రణాళ్లకకు చాలా భినిమ నైదిగా ఉనిది, ఆ ర్ోజులలో మోషత 
మర్శయు దావీదు వంటి నాయకులు దదవుని ప్రజలను భౌతిక, ర్కత మాంసములతో యుదధములోనిక ి
నడపిించార్మ. ఆ ర్ోజులలో ఆతీుయ యుదధములు కూడా ఉండదవి, కాని ఈ నాయకులు దదవుని యొకు 
ఆతీుయ స్ట నైయముల మీద దాడి చదయలేదు. భినిముగా, యిేసు సంఘమును భౌతికమ నై 
యుదధములలోనికి నడిపించడు. అయితద ఆయన మనలను ఆతీుయ యుదధములోనికి నడపిిసాత డు, మర్శయు 
ఈ ప్రణాళ్లకబదధమ ైన మార్మపను మనము నిరో్క్షయము చదస్టతత  మనము దదవుని చితతమును 
ఉలోంఘించినవార్మవుతాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొీ తత  నిబంధ్న పాత నిబంధ్నలోని యుదధములను మర్శయు పల ర్ాటములను దదవుడు 
మర్శయు సాతానుకు మధ్య మర్శయు దదవుని ప్రజలు మర్శయు దదవుని ప్రణాళ్లకను 
నిర్ూులము చదయుటకు ప్రయతిించు సాతానుకు మధ్య కలుగు గొప్ప యుదధములో 
భాగముగా ప్ర్శగణసిుత ంద.ి కాబటిర  మీర్మ ఎఫ స్ట ్6ను గూర్శు ఆలోచన చదస్టనిటోయితద, 
అదద యుదధములో భాగమ యైుని నటే ిక ైసైతవులకు కూడా ఇద ి
అనువర్శతంచబడుతుంద,ి మర్శయు మీ పల ర్ాటము సాతాను యొకు దుషర శకుత లతో 
అని మర్శయు క ైసైతవులు ఈ యుదధములో స్టిార్ముగా నిలబడుటకు దదవుని యొకు 
సర్ావంగ కవచనమును ధ్ర్శంచుకోవాలని ఎఫ స్ట ్6 తలె్వయజసేుత ంద.ి  

— డా. పి. జే. బయ్సి 

కొీ తత  నిబంధ్న ర్చయితలు పాత నిబంధ్నలోని ఆతీుయ మర్శయు జఞతీయ 
యుదధములను తీసుకొని, వాటనిి నిజముగా కొనిి మార్గములలో విపో్వాతుకముగా 
చదస్ట,ి నడేు ప్రజలు అరా్ము చదసుకొను విధానమునకు భినిమ నై ర్రతులలో దానిని 
అనువర్శతసాత ర్మ. మొదటగిా, కీీసుత  ఆతీుయ యుదధమును చదయుటకు వచాుడు. 
ఆయన చీకటనిి అధగిమించుటకు వచాుడు అని యోహాను 1 తలె్వయజసేుత ంద.ి చీకట ి
ఆయనను అరా్ము చదసుకొనకపల వుట సమసయ కాదుగాని, ఆయనను 
అధగిమించుటకు ప్రయతిించుట సమసయ అయుయనిద,ి మర్శయు ఆయన చీకటకి ి
విర్ోధ్ముగా యుదధము చదసాత డు — దనీిని మనము విశషేముగా యోహాను 
సువార్తలో చూసాత ము. కాబటిర , కీీసుత  దెవైికమ నై యోధ్ునిగా వచిు లోకాధకిార్శయి నై 
సాతానుతో పల ర్ాడాడు. వాసతవానిక,ి యోహాను 12లో ఆయన మహమిప్ర్చబడు 
ఘడయి వచిుయునిద ిఅని యిసేు స్ట లవిచాుడు, అద ిఆయన స్టలిువ వయేబడని 
ఘడయి, మర్శయు ఆ సమయమందు ఈ లోకాధకిార్శ ప్డదోరయబడతాడు అని 
ఆయన తలె్వపాడు... కాబటిర  ఎఫ స్ట.్ 6లో వల  మన యుదోధ ప్కర్ణములు దదవుని 
వాకయము మర్శయు పరా రా్న మర్శయు విశావసము మొదలగునవ యైునివి అని పౌలు 
చపె్ుపనప్ుపడు, అద ిఇక మీదట ర్ాజకయీ, జఞతీయ యుదధము కాదు అని, 
క ైసైతవులు యుదధమును గీహంిచు విషయములో జఞతీయవాదులుగా ఉండకూడదు 
అని చబెుతునాిడు... ఖ్డగము ఉనిద ిమర్శయు స్టలిువ కూడా ఉనిద,ి మర్శయు 
మానవులుగా మనము స్టలిువను కిీందప టిర  ఖ్డగము ప్టుర కొన ేశరధ్న కూడా ఉనిద.ి  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద తన స్టలిువను ఎతుత కొని ననుి వ ంబడంిచని వాడవెవడు నా శిషుయడు 
కానరే్డు అని యిసేు స్ట లవిచాుడు. కాబటిర  నడేు యిసేు తన స్టలిువలో, తన భ్ూలోక 
ప్ర్శచర్య మర్శయు జీవితము అంతటలిో కనుప్ర్చిన విధ్ముగా సవయమును-
సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా, సవయమును అర్శపంచు పతరమ దావర్ా నడేు మనము 
ఆతీుయ యుదధములను చదయగలుగుతాము. 

— ర్ వ. మ ైక్స గోో డో 

తాము నివస్టించుచుని నిబంధ్న యుగమునకు తగశన విధ్ముగా తన ప్రజలు ఆయనను 
స్టతవించాలని దదవుడు కోర్ాడు. కాబటిర , పాత నిబంధ్న చర్శతర అనకే ప్రధానమ ైన నిబంధ్నా యుగములుగా 
విభ్జంచబడని విధానమును అరా్ము చదసుకొనుట నడేు లేఖ్నములను అనువర్శతంచుటకు 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. దదవుడు చర్శతరను ముందుకు సాగశంచలేదు అనిటుో  గడియార్మును వ నుకకు 
తిరప్ుపటకు బదులుగా, కీసీుత నందు కొీతత  నిబంధ్న కాలము వర్కు ప్రతి నిబంధ్నా యుగములో అభివృదిధ  
చెందని విధ్ముగా మనము ప్రతి వేదాంతశాసత ర అంశమును కనుగొనాల్వ. 

పాత నిబంధ్న యొకు యుగముల సంబంధ్మ నై విభ్జనల దృష్ార ా ఆధ్ునిక అనువర్తనమును 
మర్శయ పాత నిబంధ్న యుగములను ఇప్పటి వర్కు మనము ప్ర్శగణించాము కాబటిర , యుగముల 
సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనములు ఆధ్ునిక అనువర్తనమునకు సహాయప్డవలస్టని విధానములను ఇప్ుపడు 
విశదీకర్శదాే ము. 

యుగముల సంబంధ్మ ైన ప్ుర్ోగమనములు 

యుగముల సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనములు అను ఆలోచనను ఉదహర్శంచుటకు, మర్ొకసార్శ 
మనము ఎదుగుచుని చెటుర ను గూర్శు ఆలోచన చదదాే ము. ఈ సార్శ, ఒక వితతనము, మర్శయు ఆ 
వితతనములో నుండి ఎదుగుచుని చటెుర  యొకు చితరము మీ యొదే ఉనిద ిఅని ఊహించుకోండి. వితతనము 
మర్శయు చెటుర  ఎంత భినిముగా కనిపిసాత యి అంటే, అవి వరే్వేర్మ కాలములలో ఒకే వసతవు అయుయనివి 
అని నముుట కషరమవుతుంది. కాని అవి ఒకటే అయుయనివి. అవి ప్ుర్ోగమనములోని ప్లు సాా యిలలో 
ఉని ఒక ేజీవము అయుయనివి. వాటి డి ఎన్ ఏలో ఒక ేజ న టిక్స నిర్ాుణములు ఉనాియి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇదద విధ్ముగా, మునుప్టి మర్శయు తదుప్ర్శ పాత నిబంధ్న యుగముల మధ్య ల కులేననిి 
వేదాంతశాసత ర భినితవములు ఉనాియి. అయితద వాట ియొకు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను, లేక డి ఎన్ 
ఏను మనము నేర్ముకునిటోయితద, ఈ వదేాంతశాసత ర మార్మపలు వాసతవానికి ఒకే ఎదుగుచుని విశావసము 
యొకు కర్బన సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనమును ప్రతిబింబిసుత ంది అని మనము కనుగొంటాము. 

పాత నిబంధ్న యుగముల సంబంధ్మ ైన ప్ుర్ోగమనములను మనము నాలుగు భాగములలో 
విశదీకర్శదాే ము. మొదటిగా, ఈ ప్ుర్ోగమనములకు వ నుక ఉని ర్ ండు ప్రధానమ నై పాతరలు బెైబిలు చర్శతర 
అంతటిలో స్టిార్ముగా ఉంటార్మ అని చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, ఇతర్మలతో అనుబంధ్ము కల్వగశయుని ప్రతి 
యుగము ఐకయ వృతాత ంత కమీమును కల్వగశయుంటుంది అని చూదాే ము. మూడవదగిా, పాత నిబంధ్న 
ర్చయితలు సవయంగా మునుప్ట ియుగములను తర్మవాత శరీతలకు అనువర్శతంచార్మ అని మనము 
చూదాే ము. మర్శయు నాలగవదగిా, ఈ అనువర్తనములను చదయుటకు పాత నిబంధ్న ర్చయితలు 
ఆధార్ప్డని యుగముల మధ్య ఉని అనుబంధ్ములను మనము ఉదాా టదిాే ము. బెైబిలు చర్శతరలోని 
ప్రధానమ ైన పాతరలతో ఆర్ంభిదాే ము. 

పాతరలు 
లేఖ్నములో నమోదు చదయబడిన చర్శతర అంతటిలో, మంచి శకుత లు మర్శయు దుషర శకుత ల మధ్య 

జర్శగశన గొప్ప యుదధములో అవే పాతరలు పాలుప్ంచుకునాిర్మ. 
అక్షర్ారా్ముగా, ఈ వృతాత ంతములోని మంచి శకుత లకు కథానాయకుడు, అనగా సవయంగా దదవుడు 

నాయకతవము వహించాడు. మర్శయు దుషర శకుత లకు వ రై్శ లేక విలన్ అయిన ఉనితమ నై దుషర 
సృషరముయి నై సాతానుడు నాయకతవము వహించాడు, వీడు దదవుడు తన లక్షయమును సాధించకుండా 
ఆటంకము కల్వగశంచుటకు ప్రయతిిసాత డు. సాతనుడు బహు బలవంతుడు మర్శయు యుకితగలవాడు. 
అయినను వాడు ఒక సృషరము అయుయనాిడు, మర్శయు ఎలోప్ుపడు సృషిరకర్త యొకు సార్వభౌమ 
ఆధనీములో ఉంటాడు. అయినను, దెవైికమ నై వృతాత ంతము ఆర్ంభ్మ నైప్ుపడు సాతానుడు ఆయనకు 
విర్ోధ్ముగా నిలబడుటకు దదవుడు వానికి అనుమతినిచాుడు.  

దదవుడు తన ప్ర్లోక స్టింహాసనము నుండి పాల్వంచుచు, తన ప్ర్లోక భ్వనమును అదుాతమ నై 
మహిమతో నింపని సర్ోవనితమ ైన సృషిరకర్త-ర్ాజు అయుయనాిడు. ప్ర్లోకములో ఆయనను స్టతవించుచుని 
సృషరములు ఇప్పటికే ఆయనను గౌర్వించుచునివి. అయితద తన మహిమను భ్ూమియందంతటా 
వాయపింప్జయేుట దావర్ా తన ఘనతను ప ంచుకోవాలని దదవుడు ఎలోప్ుపడూ ఆశించాడు. ఈ లక్షయమును 
సాధించుటకు, దదవుడు తన ర్ాజయమును భ్ూమి మీద కూడా వాయపించుటకు ప్రణాళ్లకను స్టిదధప్ర్చాడు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తదావర్ా భ్ూమి కూడా ప్ర్లోకము వల  మార్శపల తుంది. అలా జర్శగశనప్ుపడు, భ్ూమికి ప నై, మీద మర్శయు 
కిీంద ఉని ప్రతి జీవి ఆయనకు ముగశంప్ులేని ఆర్ాధ్నను మర్శయు సుత తిని చెలో్వసుత ంది. ఈ లక్షయమును 
న ర్వేర్ముట కొర్కు దదవుడు ఆతుల సమూహమును ప్ుర్మాయించాడు. అయితద తన భ్ూలోక సవర్ూప్మ నై 
మానవాళ్లకి దదవుడు భ్ూమిని నింపి, దానిని లోప్ర్చుకొను ఘనతను అనుగీహించాడు. భెబైిలు అంతటలిో, 
మనము దదవుని ప్రతినిధ్ులమ యైునాిము, మర్శయు ఆయన యొకు ఉనితమ నై మహమిను 
కనుప్ర్చుటకు లోకమును స్టదిధప్ర్చుచునాిము. 

సంఘర్షణలో మర్ొక వ పై్ున, దదవుని కొర్కు భ్ూమిని నింపి లోప్ర్చుకొనకుండా మానవాళ్లని 
నివార్శసూత  సాతాను దదవుని మహిమ యొకు వాయపిత కి ఆటంకము కల్వగశసాత డు. భ్ూమియందంతటా దదవుని 
ర్ాజయ వాయపితని ఎదుర్శంచుట కొర్కు, దదవునికి తిర్మగుబాటు చదయనటుో  సాతానుడు అనేకమంది ఆతులను 
మర్శయు మానవులను నడపిసిాత డు, మర్శయు దదవుని ఆతీుయ మర్శయు మానవ స్టతవకులతో పల ర్ాటము 
చదయునటుో  ప్ుర్శకొలుపతాడు. అబదధము, మోసము, అబదధ మతము, మర్శయు ప్తనమ ైన మానవుల 
యొకు పాప్ప్ు వాంఛల వంట ివాటి దావర్ా అనకే విధ్ములుగా వాడు మానవ మదేతుదార్మలను 
ప ందుకుంటాడు.  

ప్రతి గొప్ప కథలోను ఒక కథానాయకుడు ఉంటాడు, మర్శయు ఆ కథానాయకునిక ి
విర్ోధ్ముగా నిలుచువాడు ఉంటాడు. కథలోని ముఖ్య పాతరయి నై కథానాయకుడు 
ఉంటాడు మర్శయు అతనిక ివిర్ోధ్ముగా నిల్వచియుండు వ రై్శ కూడా ఉంటాడు.  
మర్శయు బెబైిలు వృతాత ంతములనిిటలిో ఉనితమ నైదగిా ఉనిద,ి మర్శయు దనీిలో 
కూడా, మనము పాత నిబంధ్నలో చదువునటుో , దదవుడు మర్శయు ఆయన 
వాగాే నము చదస్టని మ స్ట్ి య మర్శయు మ స్ట్ి య యొకు ర్ాకను నివార్శంచుటకు 
తనకు తోచినదంతయు చదయు అప్వాదకి ిమధ్య జర్మగు ఒక యుదధమును చూచుట 
మనకు ఆశుర్యము కల్వగశంచకూడదు. కాబటిర , అప్వాద ియొకు తలను చితకదరరకుు 
ఒక వార్సుడు స్ట్త రక ిజనిుసాత డు అని ఏదనెు తోటలో దదవుడు వాగాే నము చదస్టనిప్ుపడు, 
అద ిమొదలుకొని అప్వాద ిప్రతి మలుప్ులోనూ దదవునిక ివయతిర్కేముగా నిలబడుట 
మీర్మ చూసాత ర్మ. మర్శ విశషేమ నై విషయము ఏమిటంట,ే ఒక యౌవవన బాలుని 
విషయములో కూడా, అనకేసార్మో  అప్వాద ిఆ బాలుని యొకు పరా ణమును 
తీయజూశాడు, లేక దదవుని ప్రజలు గొప్పగా దవీించబడుచుని కాలములో వాడు 
వార్శని చరె్లోనిక ితచెిు నాశనము చదయగోర్ాడు. పాత నిబంధ్న అంతటా ఇదద కథ 
మర్లా మర్లా ప్ునర్ావృతమగుట మీర్మ చూడవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. ఫిల్వప్ ర్ ైక న్ 

పాత నిబంధ్న చర్శతర యొకు వృతాత ంత కీమములో, ఆర్ంభ్ము నుండద, దదవుడు 
కథానాయకుడెయైునాిడు మర్శయు సాతాను వ రై్శయి యైునాిడు. తోటలో ఆర్ంభ్ము 
నుండద దనీిని మీర్మ చూసాత ర్మ ఎందుకంట ేసాతానుడు వచిు ఆదాము హవవలను 
శరధసిాత డు, అయితద దదవునిక ివిర్ోధ్ముగా అతడు వార్శని శరధసిాత డు... తర్మవాత 
అవును ప్తనము తర్మవాత, పాత నిబంధ్నలో మిగశల్వన కాలమంతా కొనసాగు ఒక 
సంఘర్షణను మనము చూసాత ము, మర్శయు అద ికొీ తత  నిబంధ్నలోనిక ికూడా సర్ప 
సంతానము మర్శయు స్ట్త ర అనగా హవవ సంతతిక ిమధ్య కూడా కొనసాగుటను 
మనము చూసాత ము.  మర్శయు అవును ఇద ిఅప్వాదకి ిఅవమానము కల్వగశంచి, 
వానిని సమూలముగా ఓడంిచిన కీీసుత లో ముగశంప్ునకు, న ర్వరే్మపనకు చదర్శంద.ి.. 
మర్శయు ఇద ిపాత నిబంధ్నలో మర్లా మర్లా కనబడుతుని విషయమును మీర్మ 
చూడవచుు, మర్శయు సర్ప సంతతి, అనగా దదవుని విర్ోధ్ులు, దదవుని 
ఎదుర్శంచుటను, ఆయన ప్రజలను ఎదుర్శంచుటను, ఆయన ప్రజలతో యుదధము 
చదయుటను, ఆయన ప్రజలను అణగదరరకుుటను పాత నిబంధ్న అంతటా మనము 
చూసాత ము. కాబటిర , ఉదాహర్ణకు, ఇశాీ యిలేు ఫలి్వష్తయులచద అణగదరరకుబడ ివార్శతో 
యుదధము చదసుత ంద ిఅని మీర్మ వినినప్ుపడు ఆ యుదధము కవేలం ఇశాీ యిలేు 
మర్శయు ఫలి్వష్తయులకు మధ్య మాతరమ ేజర్మగుట లేదు అని మీర్మ 
తలెుసుకుంటార్మ. దాని వ నుక దదవుడు మర్శయు సాతానుకు మధ్య జర్మగు కొనసాగు 
పల ర్ాటము కలదు అని ననేనుకుంటాను. 

— డా. బిరయన్ జే. వికుర్డి 

ఇప్ుపడు, దదవునికి సాతానుకు మధ్య జర్మగు ఈ సంఘర్షణ యొకు పరా ముఖ్యతను ఆధ్ునిక 
క ైైసతవులు చాలాసార్మో  కనుగొనలేకపల తార్మ అని మనము ఒప్ుపకోవాల్వ. మన అనుభావిక లోకము దదవుని 
దావర్ా మర్శయు ఆయనను స్టతవించు ఆతుల దావర్ా, అలాగే సాతాను దావర్ా మర్శయు వానిని స్టతవించు 
ఆతుల దావర్ా ప్రభావితము చదయబడుతుంది అన ేఅవగాహన లేకుండానే మనలో చాలామందిమి బెైబిలును 
ఆశయీిసాత ము. అయితద లేఖ్నము యొకు వాసతవిక శరీతలు ఈ సమసయను ఎదుర్ోులేదు. ఆతీుయ మర్శయు 
అనుభావిక వాసతవికతల మధ్య ఉని కిీయాశీల ప్ర్సపర్ాధ్ర్ములను వార్మ అరా్ము చదసుకునాిర్మ. 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవానికి, పరా చీన లోకములో ఈ నముకము ఎంత సాధార్ణమ నైదిగా ఉండదది అంటే, దీనిని గూర్శున ప్ూర్శత 
వివర్ణను ఇవావలని లేఖ్న ర్చయితలు కోర్లేదు. కాబటిర , ఆధ్ునిక ప్రజలముగా, ఈ ఆతీుయ పల ర్ాటము 
దృష్ార ా లేఖ్నము యొకు నాటకిను మనము చూచుట ఆర్ంభిస్టతత , బెైబిలు యొకు వాసతవిక శరీతలు అప్పటకిే 
ఎర్శగశయుండిన విషయములను మనము కనుగొనవచుు: ఈ సంఘర్షణ బెైబిలు బో ధించు ప్రతి మాటలో 
కనిపసిుత ంది. 

లేఖ్నము యొకు ప్రధానమ నై పాతరలను మనసుిలో ఉంచుకొని, పాత నిబంధ్నలోని యుగముల 
సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనములలోని ర్ ండవ విషయమును ఇప్ుపడు మనము చూదాే ము: బెైబిలులోని 
వృతాత ంత కమీము.  

వృతాత ంత కీమము 
నిబంధ్నా యుగముల మధ్య ల కులేననిి భినితవములు ఉనిప్పటికీ, ఈ భినితవములనీి 

దదవునిక ిసాతానుకు మధ్య ఉని సంఘర్షణను గూర్శున ఐకయ, సమసతమును కల్వగశయుని కథనములో 
చకుగా అమర్ుబడతాయి. సౌకర్యముగా ఉండుటకు, లేఖ్నము యొకు నిబంధ్నా యుగములను 
అమితమ నై సుత తులను ప ందుటకు దదవుడు తన మహిమను వాయపింప్జయేు బెైబిలు వృతాత ంతములోని 
ప్రధానమ ైన అధాయయములుగా ప్ర్శగణిదాే ము. 

నాటకి మొదట ిఅధాయయము, అనగా ఆదాము యుగముతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. ఈ అధాయయము 
యొకు ఆర్ంభ్ములో, దదవుడు మొదట ిమానవులను భ్ూమి మీద తన దృశయ మహిమ నిల్వచియుని ఒక 
సాలమందు ఉంచాడు: ఆయనకు ప్వితరమ నై సాలముగా ప్ని చదస్టని ఏదనెు తోట. తాను సృషిరని చదస్టిన 
ఉదదేశయమునకు అనుగుణంగా, భ్ూమిని లోప్ర్చుకొని నింప్ుట దావర్ా తన ప్ర్శశుదధమ నై తోట యొకు 
సర్శహదుే లను వాయపింప్జయేమని దదవుడు ఆదాము హవవలకు ఆజఞా పించాడు. తన దృశయమ ైన మహమిగల 
సనిిధిని వయకతప్ర్చుటకు భ్ూమిని దదవుని కొర్కు తగశన సాలముగా చదయుట లక్షయమ యైుండెను. 

అవును, మొదట ిమానవులను దదవుని మీద తిర్మగుబాటు చదయునటుో  ప్ుర్శకొలుపట దావర్ా 
సాతానుడు ఈ ప్రణాళ్లకను వయతిర్కేించాడు. మర్శయు దీనికి సపందనగా, దదవుడు తన సృషిరని శపించాడు 
మర్శయు మానవాళ్ల యొకు ప్నిని కషరతర్ము చదశాడు. ఆ సమయము మొదలుకొని మానవాళ్ల వయతిర్కే 
గుంప్ులుగా విభ్జంచబడుతుంది అని ఆయన ప్రకటించాడు: స్ట్త ర సంతతిలో దదవుని ఉదదేశయములను చదయు 
ప్రజలు భాగమ ైయుంటార్మ మర్శయు సర్పము యొకు సంతానములో సాతాను యొకు తిర్మగుబాటులో 
పాల్వవార్ నైవార్మ ఉంటార్మ. అదద సమయములో, స్ట్త ర సంతతి తుదకు సాతాను మర్శయు వాని సంతతి మీద 
జయమును ప ందుతుంద ిఅని కూడా దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాత నిబంధ్నలోని మిగశల్వన నిబంధ్న యుగములు బెైబిలు వృతాత ంత కమీములో ముఖ్య భాగముగా 
ప్ని చదసాత యి. 

ర్ ండవ అధాయయమ ైన, నోవహు నిబంధ్న యుగములో, సాతానును అనుసర్శంచి మానవాళ్ల చదస్టని 
ఘోర్మ నై హింస నుండి దదవుడు భ్ూమిని శుదిధ  చదశాడు.  స్ట్త ర సంతతిలో శేషమును, అనగా నోవహును అతని 
కుటుంబమును ఆయన విమోచించాడు, మర్శయు మానవులు భ్ూమిని నింప ిలోప్ర్చుకొనుచుండగా 
తదుప్ర్శ భ్రషరతవమును వయతిర్కేించమని చబెుతూ ఒక స్టిార్మ నై లోకమును సాా పించాడు. 

మూడవ అధాయయమ నై, అబరా హాముతో నిబంధ్న యుగములో, సాతాను మర్శయు వాని 
అనుచర్మలతో పల ర్ాడుటలో మానవాళ్లకి నాయకతవము వహంిచుటకు స్ట్త ర సంతతిలో భాగముగా దదవుడు 
అబరా హాము కుటుంబమును ఎనుికునాిడు. అబరా హామును వార్సులను వృదిధ  చదస్టి కనాను దదశమును 
వార్శకఇిచుుదునని దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. ఆ భౌగోళ్లక ఆర్ంభ్ బిందువు నుండి, వార్మ తుదకు దదవునిక ి
మర్శయు ఆయన ప్రణాళ్లకకు ఎదుర్యిేయ ప్రతి వయతిర్ేకతను అధగిమిసాత ర్మ. వార్మ సర్వభ్ూమిని సావధీనము 
చదసుకొని, మానవ జఞతిలోని ప్రతి కుటుంబమునకు దదవుని ఆశీర్ావదములను వాయపింప్జేసాత ర్మ. 

నాలగవ అధాయయమ నై మోషతతో నిబంధ్న యుగములో, ఐగుప్తయులు మర్శయు వార్శ దయయప్ు 
దదవతల మీద దదవుడు ఇశాీయిలేుకు గొప్ప విజయమును అనుగహిీంచాడు. ఆయన ఇశాీయిేలును దదశముగా 
సాా పించి, అది నడిపించబడుటకు తన ధ్ర్ుశాసత రమును అనుగీహించి, కనానీయులను తర్శమికొటరమని వార్శని 
ఆజఞా పించాడు. ఇశాీయిలేీయులు కనానులోనికి ప్రవేశించుచుండగా, దదవుడు వార్శకి కనానీయుల మీద 
మర్శయు వార్మ స్టతవించు దయయప్ు శకుత ల మీద జయమును అనుగీహించాడు. ఆయన ఇశాీయిేలీయులను 
దదశములో స్టిార్ప్ర్చి, వృదిధ  చదస్ట,ి భ్ూమియందంతటా దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జేయు అంతిమ లక్షయము 
వ ైప్ుకు వార్శని నడపిించాడు.  

ఐదవ అధాయయమ నై, దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్న యుగములో, దదవుని ప్రజలను పాల్వంచుటకు, 
మర్శయు వార్శని సాతానును స్టతవించిన దదశముల మీద యుదధములో మర్శంత ముందుకు నడిపించుట కొర్కు 
దావీదు కుటుంబము అభిషతకించబడింది. దావీదు ర్ాజవంశము కనానులో భ్దరతను తెచిుంది మర్శయు 
లోకము కొర్కు దదవుని ప్రణాళ్లకకు సపందనగా ఇశాీయిలేు యొకు సర్శహదుే లను వాయపితప్ర్చుట 
కొనసాగశంచింది. విచార్కర్ముగా, కాలకీమములో ఇశాీయిలేు ర్ాజులు దదవునిప  ైవిచులవిడగిా తిర్మగుబాటు 
చదస్టి, దదవుడు వార్శ ర్ాజయమును నాశనము చదస్టి వార్శని చెర్లోనికి ప్ంప్ునటుో  ప్ుర్శకొలపబడుటకు 
కార్ణమయాయర్మ. చెర్ కాలములో, వార్మ అనయ ర్ాజయములు మర్శయు వార్శ దదవతల యొకు బానిసతవములో 
శీమను అనుభ్వించార్మ. తుదకు, దదవుడు చరె్ను ముగశంచుటకు నిర్ణయించుకొని కనానులో ర్ాజయమును 
ప్ునర్మదధర్శంచుటకు ప్రయతిించునటుో  ఆయన ఒక చిని శషేమును వాగాే న దదశములోనికి తిర్శగశ తీసుకొని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వచాుడు. అయితద ఆ శషేము కూడా దదవునికి నముకముగా ఉండుటలో విఫలమ ైయియంది, కాబటిర  
దుషరతవము యొకు బానిసతవములో చరె్ కొనసాగశంది. 

పాత నిబంధ్నలో ప్రసాత వించబడిన చివర్శ అధాయయము, ఇశాీయిేలు యొకు శషేము ప్శాుతాత ప్ప్డి 
దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడెనై మ స్ట్ియ లేక కీీసుత , వార్శ పాప్ముల కొర్కు పరా యశిుతతము చదస్టని 
తర్మవాత సాా పిసాత నని దదవుడు వాగాే నము చదస్టని ఆ తుది కొీతత  నిబంధ్న అయుయనిది. మ స్ట్ియ 
ఇశాీయిలేును సాతాను మీద, దుషరశకుత లు మర్శయు వాటనిి స్టతవించు దదశముల మీద అంతిమ 
విజయములోనికి నడపిిసాత డు. ఆయన సాతానును చితకదరరకుి వానిని అనుసర్శంచినవార్ందర్శకీ 
తీర్మపతీర్ముతాడు. చివర్శకి, మ స్ట్ియ సమసతమును నూతనముగా చదస్టి, దదవుని ప్రజలతో కలస్ట ిభ్ూమిని 
పాల్వసాత డు. దదవుని మహిమ సృషిరని నింప్ుతుంది, మర్శయు ప్రతి జీవి ఆయనను అంతములేకుండా 
సుత తిసుత ంది. 

పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్న యుగముల మధ్య భదేములు ఉనిప్పటికీ, ఒక సుదరీ్ామ నై 
కథనములోని అధాయయముల వల  ఈ యుగములు ఒకదాని మీద మర్ొకటి నిర్శుంచబడతాయి అని ఈ 
బెైబిలు వృతాత ంత సార్ాంశము మనకు చూప్ుతుంది. ఒకదానినొకట ివయతిర్కేప్ర్చుటకు, తొలగశంచుటకు, లేక 
చినిచూప్ుచూచుటకు బదులుగా, చర్శతరలోని ఈ దశలలో ప్రతిద ిలేఖ్నము యొకు వృదిధ  చెందుచుని ఏక 
వృతాత ంతమునకు తోడాపటునిసాత యి. 

ఇప్పటి వర్కు, పాత నిబంధ్నలోని యుగముల సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనముల వ నుక ఉని ముఖ్య 
పాతరలను మనము ప్ర్శగణించాము, మర్శయు ఐకయ వృతాత ంత కీమములో ప్రతి యుగము ఇతర్మలతో 
అనుబంధ్ము కల్వగశయునిది అని మనము చూపాము. ఇప్ుపడు పాత నిబంధ్న ర్చయితలు చాలాసార్మో  
మునుప్టి యుగములను తదుప్ర్శ శరీతలకు అనువర్శతంచార్మ అని చూచుటకు మనము స్టదిధముగా 
ఉనాిము.  

ర్చయితలు 
ఈ పాఠము యొకు ఆర్ంభ్ములో, ఈ విధ్ంగా చబెుతూ మనము పాత నిబంధ్న యొకు 

అనువర్తనమును కోీడీకర్శంచిన విధానము మీకు గుర్మత ండద ఉంటుంది: “ఎనిడును మునుప్టి లోనిక ి
తిర్శగశవ ళో్వదుే , కాని మునుప్ును ఏనాడు మర్శచిపల వదుే .” మనము మునుప్టలిో జీవించుట లేదు, మర్శయు 
ఈ కార్ణము చదత మనము మునుప్టి కాలములలో జీవించుచునాిము అనిటుో  ఆలోచించకూడదు, 
ప్రవర్శతంచకూడదు లేక భావించకూడదు. అయితద మునుప్టనిి భాగముగా కల్వగశయుని వృతాత ంతములో 
మనము భాగమ ైయునాిము. మర్శయు పాత నిబంధ్న ర్చయితలకు ఇది బాగా తలెుసు. కాలకీమములో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఏక సతయ దదవుడు ఏక సతయ మతము దావర్ా తనను తాను బయలుప్ర్చుకొనుచునాిడు అని వార్మ 
గుర్శతంచార్మ. అనగా మునుప్ు దదవుడు చదస్టిన మర్శయు చెపపిన విషయములు కాలమంతటలిో దదవుని 
ప్రజలకు మార్గదర్ికమును అందిసాత యి. దనీి వ లుగులో, పాత నిబంధ్న ర్చయితలు మునుప్ు నేర్ముకుని 
విషయములను తీసుకొని, తర్చుగా వాటిని తమ దనిములకు అనువర్శతంచార్మ. దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా 
ఆలోచించండి: పాత నిబంధ్నలో ఆర్మ ప్రధానమ నై నిబంధ్నా యుగములు ప్రసాత వించబడినవి. అయితద 
మూడు ఆర్ంభ్ యుగములను గూర్శు — ఆదాము, నోవహు, మర్శయు అబరా హాము కాలములు — మనము 
కల్వగశయుని సమాచార్మంతా మోషత, దావీదు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న యొకు తదుప్ర్శ యుగములలో 
వరా యబడని బెైబిలు గీంథములలో నుండి వ లువడుతుంది. 

యుగముల సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనములను గూర్శు వార్మ కల్వగశయుండని అవగాహనను 
బయలుప్ర్చుటకు పాత నిబంధ్న ర్చయితలు తమ ర్చనలలో చదర్శున ర్ ండు సామానయ విషయములను 
మనము ప్ర్శగణిదాే ము. మొదటిగా, పాత నిబంధ్న ర్చయితలు మునుప్టనిి గూర్శు వరా శార్ని మనము 
చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, వార్మ ప్రసుత తము కొర్కు వరా శార్ని మనము చూదాే ము. అనగా, వార్శ 
ప్రసుత తములో, వార్శ దనిములలో నివస్టించిన శరీతల కొర్కు వార్మ వరా శార్మ. ముందుగా పాత నిబంధ్న 
ర్చయితలు మునుప్టిని గూర్శు వరా శార్మ అను వాసతవమును చూదాే ము.  

మునుప్టనిి గూర్శు 
పాత నిబంధ్న గీంథములనీి విశషేముగా మునుప్టనిి గూర్శు మాటాో డతాయి. ప్ంచగీంథమును 

ప్ర్శగణించండి — ఆదకిాండము, నిర్గమకాండము, లేవీయకాండము, సంఖ్ాయకాండము మర్శయు 
దివతీయోప్దదశకాండము గీంథములు.  తన నిబంధ్న యుగములో మోషత ఈ గీంథములనిిటిని వరా శాడు. 
అయితద ఆదకిాండములో అతడు చాలా కాలము కితీము, ఆదాము, నోవహు మర్శయు అబరా హాము 
నిబంధ్నల యుగములలో జర్శగశన సనిివేశములను నివేదించాడు. నిర్గమకాండము, లేవీయకాండము, 
సంఖ్ాయకాండము మర్శయు దివతీయప్దదశకాండములలో, అతడు చర్శతరలో వ నుకకు అంత దూర్ము వ ళో్లేదు. 
అయితద అకుడ కూడా గీంథములు వరా యబడుటకు ముందు జర్శగశన సనిివేశముల మీద అతడు 
దృషిరప టార డు. 

మిగశల్వన పాత నిబంధ్న గీంథములనీి దావీదు నిబంధ్న యుగములో వరా యబడినవి. మర్శయు అవి 
కూడా తమ శరీతలను గతంలోనికి తీసుకొనివ ళ్లాయి. ఉదాహర్ణకు, యోబు గీంథము దావీదు 
యుగమునకు చెందని ర్ాజుల ప్ర్శపాలన కాలములో వరా యబడియుండవచుు. అయితద అద ిర్ాజుల 
ప్ర్శపాలనకు చాలా కాలము కితీం అబరా హాము యుగములో జర్శగశన సనిివేశములను నివదేిసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యి హో షువ, నాయయాధపి్తులు, మర్శయు ర్ూతు గీంథములు దావీదు నిబంధ్నా యుగములో 
వరా యబడనివి, కాని దావీదు ర్ాజు అగుటకు ముందు మోషత యుగము యొకు ముగశంప్ు కాలములో జర్శగశన 
సనిివశేములను నివదేిసాత యి. సమూయిేలు, ర్ాజులు, దనివృతాత ంతములు, ఎజఞర , న హెమాయ గీంథములు 
మునుప్ు ఆ మధ్య కాలములో జర్శగశన సనిివేశములను శరీతలకు జఞా ప్కము చదశాయి. యి షయా నుండ ి
మలాక ీవర్కు ఉని పాత నిబంధ్న ప్రవకతల గీంథముల విషయములో కూడా ఇది వాసతవమ ైయునిది. 
ప్రవకతలు ముందుగా ప్రవచన ప్లుకులు మర్శయు కార్యముల దావర్ా ప్ర్శచర్య చదశార్మ, మర్శయు తర్మవాత 
మాతరమ ేవార్శ సమకాలీన శరీతలను వాయపితప్ర్చుట కొర్కు వార్శ ప్ర్శచర్యలు నమోదు చదయబడినవి. కాబటిర , 
వార్శ గీంథములు చాలా వర్కు అప్పటకిే ఇవవబడని ప్రవచన కార్యములు మర్శయు ఉప్నాయసముల యొకు 
వరా యబడని నివదేికలుగా ఉనాియి. ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, సామ తలు, ప్ర్మగరతము మర్శయు 
ప్రసంగశ గీంథములు కూడా మునుప్ు కొంత కాలము కిీతము జర్శగశన సనిివేశముల యొకు వదేాంతశాసత ర 
విశేోషణల ైయునివి. 

పాత నిబంధ్న ర్చయితలు మునుప్టనిి గూర్శు వరా శార్మ అని ఇప్ుపడు మనము అరా్ము 
చదసుకునాిము గనుక, వార్మ వర్తమానము కొర్కు, అనగా తమ సమకాలీన శరీతల కొర్కు కూడా వరా శార్మ 
అను వాసతవమును ఇప్ుపడు మనము చూదాే ము. 

ప్రసుత తము కొర్కు 

బెబైిలు ర్చయితలు లేఖ్నములను వార యుట ఆర్ంభించినప్ుపడు ... వార్మ 
పాఠకులు, అనగా తమ ప్రజల యొకు అవసర్తలను తీర్ముట కొర్కు వార శార్మ. 
మర్శయు వార్మ ఊర్కన ేకూర్ొుని వార యుట అంట ేఇషరము కాబటిర  మాతరమ ే
వార యలేదు. బదులుగా, నరే్ముకొనుటకు, నడపింిప్ు కొర్కు మర్శయు నిర్ాుణము 
కొర్కు ప్రజలు కల్వగశయుండని అవసర్తలను తీర్ముటకు వార్మ వార శార్మ. ఈ కార్ణం 
చదత, ప్రతి గీంథము వ నుక ఒక సపషరమ నై ఉదదేశయము ఉనిద.ి  పతరర్ణ అనునద ి
“కవేలం కూర్ొుని వార యుటకు” సంబంధంిచినద ిమాతరమ ేకాదు. కాదు, అకుడ ఒక 
అవసర్త ఉనిద ికాబటేర  వార యుట జర్శగశనద ి— “లేచి వార యుము.” ఇందు 
మూలముగాన ేప్రతి ర్చయిత తన ప్రజల యొకు అవసర్తను ప్ర్శగణలోనిక ి
తీసుకొని ప్రజలకు అరా్మ నై ర్రతిలో సమాచార్మును అందంిచార్మ. 

— డా. ఘసిన్ ఖ్లాఫ్, అనువాదము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖ్న ర్చయితలు వార్మ వార యుచుండని శరీ తల యొకు ప్ర్శస్టిాతులను దగగర్గా 
ప్ర్శశీల్వంచార్మ. దనీిని మనము అతిగా ఉదాా టంిచవలస్టని ప్నిలేదు. అవి వాసతవిక 
ప్ర్శస్టిాతుల కొర్కు ఎంతగా ఉదదేశించబడనివి అంట,ే తదుప్ర్శ శరీ తలకు అవి ఎలాంట ి
ప్రయోజనమును కల్వగశంచవు అని మనము అనకూడదు. ఇతర్ సాలములతో పాటు 
ర్ోమా 15:4లో పౌలు మాటల ప్రకార్ం వార యబడని సమసతము మన పలర తాిహము 
కొర్కు వార యబడనివి అని మనకు తలెుసు. అయినను, తాము వార యుచుని శరీ తల 
యొకు జీవితములలో జర్మగుచుని విషయముల మీద లేఖ్న ర్చయితలు 
విశషేమ నై దృషిరని ప టార ర్మ... ఉదాహర్ణకు, ఆదకిాండము ఐగుప్ుత  నుండ ిబయటకు 
వచిున ప్రజల సమూహమునకు వార యబడంిద.ి వార్మ ఇంతకు ముందద భ్ూమి మీద 
ఉని అతయంత బలవంతుడెనై చకీవర్శతక ికోప్ము ప్ుటిరంచార్మ. వార్మ తమ ఇతర్ 
విర్ోధ్ులతో యుదధము చదయవలస్టయిుండని ఒక భ్ూమిలోనిక ిప్రవశేించుటకు 
స్టదిధముగా ఉనాిర్మ. వార్మ దదనిని గూర్శు కూడా భ్యప్డవలస్టని ప్నిలేదు అని 
వార్మ తలెుసుకొనవలస్టయిుండనెు, కాబటిర  సమసతమును సృజంచిన, 
సర్వదదశములను నియంతరణలో ఉంచుకొనిన, పతిర్మలకు వాగాే నములను చదస్ట,ి ఆ 
వాగాే నములను న ర్వరే్శున దదవుని గూర్శు తలె్వయజసేూత  ఆదకిాండము 
ఆర్ంభ్మవుతుంద.ి ఇశాీ యిలేు భ్యప్డవలస్టని ప్నిలేదు... కాబటిర , ఒకసార్శ 
మనము వాసతవిక శరీ తల యొకు ప్ర్శస్టిాతులను తలెుసుకుంట,ే లేఖ్నము చపె్ుప 
విషయములను మర్శయు అద ిఎందుకు చబెుతుందో  తలెుసుకొనుటలో అద ి
సహాయప్డుతుంద.ి తర్మవాత మనము ఇలాంట ిప్రశిలను అడగవచుు, ఐగుప్ుత ను 
విడచిన తర్మవాత అర్ణయములో ఇశాీ యిలేు ఎదుర్ొునిన ప్ర్శస్టిాతులను పల ల్వన 
ప్ర్శస్టిాతులను మనము ఏ సందర్ాములలో అనుభ్వించుచునాిము? ... మర్శయు 
దదవుడు ఒక కాప్ర్శ వల  తన ప్రజల మీద శదీధ  వహంిచు విధానమును మర్శయు మన 
అవసర్తల కొర్కు దయ చూప్ు విధానమును మనము చూచుట ఆర్ంభిసాత ము. 

— డా. జమీు అగన్ 

మునుప్ు బెైబిలు విశావసము యొకు కర్బన సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనములో ఆర్ంభ్ దశలకు 
పరా తినిధ్యము వహసిుత ంది అని లేఖ్న ర్చయితలు అరా్ము చదసుకునాిర్మ. అయితద వార్శ దనిములలో 
నివస్టించిన శరీతలకు ప్ర్శచర్య చదయుట కొర్కు వార్మ అనిిటి కంటే ఎకుువగా పలిువబడా్ ర్మ. కాబటిర , వార్శ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవిక శరీతల జీవితముల కొర్కు వంతనెలు నిర్శుంచిన విధ్ముగా వార్మ మునుప్టిని గూర్శు వరా శార్మ.  
వార్మ చార్శతిరక ప్రజలను, కిీయలను, మాటలను, వయవసాలను మొదలగువాటిని గూర్శు చార్శతిరక అంశములు 
వార్శ శరీతల యొకు జీవితములకు అనుబంధ్ప్ర్చబడు విధానములలో ఉదాా టించార్మ. చాలా వర్కు, ఈ 
వంతనెలను నిర్శుంచుట కొర్కు బెైబిలు ర్చయితలు ఉప్యోగశంచిన సాహతియ ప్దధతులను గూర్శు పాత 
నిబంధ్న గీంథముల యొకు వాసతవిక శరీతలు సుప్ర్శచితుల ైయునాిర్మ. కాబటిర , ర్చయితలు ఈ 
అనుబంధ్ములను వివర్శంచవలస్టని అవసర్తను చూడలేదు. మర్శకొనిి సార్మో , మునుప్టకిి మర్శయు 
ప్రసుత తానికి మధ్య ఉని అనుబంధ్ములను ఎతితచూప్ు కొనిి చిని ఆధార్ములను ర్చయితలు 
అందించార్మ. మర్శకొనిి వాకయభాగములలో, మునుప్ు వార్శక ిఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడుతుందో  చూచునటుో  
తమ శరీతలకు సహాయము చదయుట కొర్కు బెైబిలు ర్చయితలు సూటెైన వివర్ణలను అందంిచార్మ. 

తమ స ంత ప్రసుత త శరీతలతో మునుప్టిని అనుసంధానము చదయుటకు పాత నిబంధ్న ర్చయితలు 
మార్గములను కనుగొనిన విధ్ముగానే, ఆధ్ునిక క ైసైతవులు కూడా మునుప్టి కాలములోని ర్చనలను 
తమకు అనుసంధానము చదసుకోవాల్వ. అవును, ఆధ్ునిక అనువర్తనము మన దనిములలో జర్మగుతుని 
విషయముల మీద దృషిరప డుతుంది. అయితద అది ఎలోప్ుపడూ మునుప్టి మార్గముల మీద 
ఆధార్ప్డయిుంటుంది. 

ఆధ్ునిక లోకములో నివస్టించు దదవుని ప్రజలముగా, మన విశావసము దదవుడు చాలా కాలము కిీతం 
బయలుప్ర్చిన దానితో లోతెనై అనుబంధ్మును కల్వగశయునిది. మునుప్టతిో వయవహర్శంచు పాత నిబంధ్న 
గీంథముల యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమునకు మనము అంకతిభావమును కల్వగశయునాిము. మర్శయు 
మనము కొీతత  నిబంధ్న గీంథములను అనువర్శతంచునప్ుపడు కూడా, మనము మునుప్టి వ ైప్ునకే 
చూచుచునాిము. ఇప్ుపడు, ప్రకటన గీంథము వంట ికొనిి ప్ుసతకములు భ్విషయతుత  మీద ఎకుువ దృషిరని 
ప డతాయి. అయితద ప్రకటన గంీథము కూడా దాని ర్చయిత అయిన యోహాను మునుప్టకిి చెందని తన 
వాసతవిక శరీతలకు అనువర్శతంచిన దర్ినముల యొకు నివదేకి అయుయనిది. ఏదో ఒక విధ్ముగా, 
లేఖ్నములోని ప్రతి గీంథము దదవుడు మునుప్ు చదస్టని కార్యముల మీద దృషిరప డుతుంది. కాబటిర , ఈ 
గీంథములను ఆధ్ునిక లోకమునకు అనువర్శతంచుటకు, మనము మునుప్టి మీద కూడా 
దృషిరప టరవలస్టయిునిది. 

ఇప్పటి వర్కు, యుగముల సంబంధ్మ ైన ప్ుర్ోగమనములను గూర్శున మన చర్ు పాత 
నిబంధ్నలోని యుగముల సంబంధ్మ ైన ప్ుర్ోగమనముల వ నుక ఉని ముఖ్య పాతరల మీద, లేఖ్నము 
యొకు ఐకయ వృతాత ంత కీమము మీద, మర్శయు పాత నిబంధ్న ర్చయితలు మునుప్టి యుగములను తమ 
సమకాలీన శరీతలకు అనువర్శతంచార్మ అను వాసతవము మీద దృషిర  ప టిరంది. కాబటిర , మునుప్టకిి మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రసుత తానికి మధ్య బెైబిలు ర్చయితలు వ ల్వకితీస్టని అనుబంధ్ముల ర్కముల మీద దృషిరప టుర టకు మనము 
ఇప్ుపడు స్టిదధముగా ఉనాిము. 

అనుబంధ్ములు 
మునుప్టిక ిమర్శయు ప్రసుత తానికి మధ్య పాత నిబంధ్న ర్చయితలు వ ల్వకితీస్టని మూడు ర్కముల 

అనుబంధ్ములను గూర్శు మనము మాటాో డదాము. మొదటిగా, వార్శ విశావసములోని ప్లు కోణములకు 
చార్శతిరక నేప్థయములను వార్మ తమ శరీతలకు అందించార్మ. ర్ ండవదిగా, వార్శ శరీతలు అనుకర్శంచవలస్టని 
మర్శయు తిర్సుర్శంచవలస్టని కొనిి మాదిర్మలను వార్మ ఇచాుర్మ. మర్శయు మూడవదగిా, వార్శ శరీతల 
అనుభ్వముల యొకు ఆకాంక్షలను వార్మ అందించార్మ. బెబైిలు ర్చయితలు తమ శరీతలకు చార్శతిరక 
నేప్థయములను ఇచిున విధానమును చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

నపే్ధ్యములు 
వార్శ శరీతల యొకు ప్రసుత త అనుభ్వముల యొకు నపే్థయమును లేక మూలమును వివర్శంచుట 

దావర్ా పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు చాలాసార్మో  మునుప్టి యొకు ఔచితయమును చూపార్మ. ఉదాహర్ణకు, మోషత 
ఆదాము హవవల వివాహమును గూర్శు వర్శణంచిన తర్మవాత, ఈ సనిివేశమును తన శరీతలతో సూటగిా 
అనుసంధానము చదయుటకు అతడు ఒక క్షణం ఆగాడు. ఆద.ి 2:24లో మోషత వరా స్టని మాటలను వినండి: 

ఇందు నిమితతము ప్ుర్మషుడు తల్వదండుర లను విడచిి తన భార్యను హతుత కొనును, 
వార్శదేర్మను ఏకశర్రర్ముగా ఉందుర్మ (ఆద.ి 2:24). 

ఈ వచనములో, ఆదాము నిబంధ్నా యుగమునకు చెందని ఒక విషయము మోషత యుగమునకు 
చెందని శరీతలకు ఏ విధ్ంగా ఔచితయముగా ఉనిదో  మోషత వివర్శంచాడు. విశషేముగా, ఆదాము హవవల 
వివాహము మోషత దినములలో కూడా కొనసాగశన నిల్వచియుండు వివాహ ఆజాను స్టిార్ప్ర్చింది. 

తన వాసతవిక శరీతల కొర్కు మోషత ఈ సనిివేశమును ఒక నేప్థయముగా ఉప్యోగశంచుకునాిడు అని 
ఒకసార్శ మనము చూడగల్వగశతద, దానిని మనము అదద విధ్ముగా మనకు కూడా అనుసంధానము 
చదసుకోవచుు. ఆదాము హవవల వివాహము పరా చీన ఇశాీయిలేులో వివాహము కొర్కు నేప్థయమ యైునిది, 
మర్శయు మన దనిములలో కూడా వివాహమునకు నేప్థయమ ైయునిది. 

ఇతర్ సందర్ాాలలో, చార్శతిరక వయకుత లను దదవుడు ఆమోదించుటను లేక తిర్సుర్శంచుటను 
బయలుప్ర్చుటకు బెైబిలు ర్చయితలు నపే్థయములను ఉప్యోగశంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, ర్ూతు గీంథము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ూతులోగాని, నయోమిలోగాని లేక బో యజులో గాని ఎలాంటి తపపిదము లేదు అని తెల్వయజసేూత , దదవుని 
సంప్ూర్ణ ఆమోదమును వార్మ కల్వగశయుండిర్శ అని చూప్ుతుంది. దీనిక ికార్ణమును మనము గీంథము 
యొకు ముగశంప్ులో చూసాత ము. ర్ూతు 4:20-21లో ర్ూతు గీంథమును ముగశంచు వంశావళ్లని వినండి: 

శలాును బో యజును కన ను, బో యజు ఓబదేును కన ను, ఓబదేు యి షషయిని కన ను, 
యి షషయి దావీదును కన ను (ర్ూతు 4:20-21). 

బో యజు ర్ాజ ైన దావీదు యొకు పతిర్మడు అని ఈ వంశావళ్ల తెల్వయజేసుత ంది. ఈ ముగశంప్ు మోషత 
యుగములో జర్శగశన సనిివశేములను దావీదు నిబంధ్నా కాలములో నివస్టించిన వాసతవిక శరీతల 
కాలమునకు అనుసంధానము చదసుత ంది. 

మొతతము మీద, దావీదు మొయాబ్రయుర్ాల ైన ర్ూతు వార్సతవములో జనిుంచాడు కాబటిర  దావీదు 
ర్ాజర్శకము యొకు మానయతను గూర్శు తీవరమ నై ప్రశిలు తల తాత యి. అయితద ఇశాీయిలేులో ఆమ  యొకు 
చదర్శక అనిి విధ్ములుగా మాదిర్శకర్మ ైనది అని, దదవుడు ఆమ ను ప్ూర్శతగా ఆమోదించాడు అని ర్ూతు 
గీంథములోని వృతాత ంతము కనుప్ర్మసుత ంది. ఈ విధ్ంగా, ఇశాీయిలేు ర్ాజుగా దావీదు యొకు ఎంపికను 
ప్ునర్మదాా టించిన నపే్థయమును ర్ూతు గీంథము అందసిుత ంది. 

మర్ొకసార్శ, తన వాసతవిక శరీతల కొర్కు ర్ూతు గీంథము యొకు ర్చయిత నిర్శుంచిన వంతెనను 
ఆధ్ునిక అనువర్తనములో విసతర్శంప్జేయుటకు మనకు అవకాశము ఉనిది. దదవుడు ర్ూతును 
ఆమోదించుట దావీదు కాలములో దావీదు యొకు ర్ాజవంశము యొకు మానయతను చూపిన విధ్ముగానే, 
మన దనిమున దావీదు గొప్ప వార్సుడెనై యిేసు యొకు ర్ాజర్శకమును ఆమోదించుటకు మనకు 
నేప్థయమును అందసిుత ంది. 

మునుప్టిక ిమర్శయు ప్రసుత తానికి మధ్య ర్చయితలు వ ల్వకితీస్టిన అనుబంధ్ములు నపే్థయములను 
అందించుటతో పాటుగా, తమ వాసతవిక శరీతలు అనుకర్శంచుటకు లేక తిర్సుర్శంచుటకు మాదిర్మలను కూడా 
అందించాయి. 

మాదరి్మలు 

కొనిిసార్మో  మనము బెబైిలు వృతాత ంతమును చదువునప్ుపడు మనలను మనము 
ఇలా అడుగుతుంటాము, “ఇప్ుపడు, ఇద ిమంచి మాదరి్ా లేక చడ్ె మాదరి్ా? 
బెబైిలులో ఉని ఈ వయకిత చదస్టనిటుో  ననేు చదయాలా, లేక దనీిక ిభినిమ నై ప్నిని 
చదయాలా?” మర్శయు ఈ ప్రశికు ప్లు వాకయభాగములలో ప్లు విధ్ములుగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జవాబు ఇవవవచుు, కాని అనకే బెబైిలు వృతాత ంతములకు అనువర్శతంచబడు ఒక 
చాలా పరా ముఖ్యమ నై నియమము ఇకుడ ఉనిద,ి మర్శయు దానిని ననేు 
ప్రతిఫలముల నియమము అని పలిుసాత ను, మర్శయు అద ివృతాత ంతము యొకు 
ముగశంప్ు వ పై్ుకు చూస్ట ిఆ వయకితక ిఏమి జర్మగుతుందో  చూచుట అయుయనిద.ి వార్మ 
దదవుని ఆశీర్ావదమును ప ందుకుంటార్ా లేక దదవుని తీర్మపను ప ందుకుంటార్ా? 
మర్శయు చాలాసార్మో  ఒక వయకిత మంచి మాదరి్శని ఇచుుచునాిడా లేక చడ్ె మాదరి్శని 
ఇచుుచునాిడా అని కనుగొనుటకు ఆధార్మునిచుుటకు ఇద ిమనకు సర్శపల తుంద.ి 

— డా. ఫిల్వప్ ర్ ైక న్ 

మోషత యుగములోని సనిివశేములను దావీదు యుగములో నివస్టించుచుని వాసతవిక శరీతల 
కొర్కు నమోదు చదయు యి హో షువ గీంథములోని ర్ ండు మాదిర్మలను ఉదాహర్ణలుగా చూదాే ము.  
యి హో షువ 2-6లో యి ర్శకో ప్టరణము కొర్కు చదయబడని యుదధములో ఇశాీయిలేు యొకు ప్ని తీర్మని 
గూర్శు యి హో షువ గీంథ ర్చయిత ఒక అనుకూలమ నై మాదిర్శని, మర్శయు యి హో షువ 7లో హాయి 
ప్టరణము కొర్కు చదయబడిన యుదధములో వార్శ ప్ని తీర్మను గూర్శు ప్రతికూలమ నై మాదరి్శని ఇచాుడు. 

యి ర్శకో ప్టరణము కొర్కు చదయబడని యుదధమును గూర్శున సుదరీ్ామ నై కథనములో, 
యి హో షువగాని, వగేులవార్మగాని, ఇశాీయిేలు స్ట నైయముగాని దదవుని చితతమునకు విర్ోధ్ముగా ఏదెనైా ప్ని 
చదస్టనిటుో  ఎలాంటి సూచనా లేదు. యి ర్శకోకు కొనిి మ ళోై్ దూర్ములో గశలాగ లు వదే సునితికి సమర్శపంచుకొని 
వార్మ దదవునికి తమ సంప్ూర్ణ భ్కితని కనుప్ర్చార్మ, మర్శయు దదవుడు ఆజఞా పించిన విధ్ముగా లేవీయులు 
పాడుచు, కకేలు వయేుచు, బూర్లు ఊదుచు యి ర్శకో చుటటర  తిర్మగుచుండగా వార్శని వ ంబడించార్మ. కాబటిర , 
యి హో షువ 6:27లో ఈ అనుకూలమ నై మాటలతో యి హో షువ గీంథ ర్చయిత వృతాత ంతమును 
ముగశంచాడు: 

యి హో వా యి హో షువకు తోడె ైయుండనెు గనుక అతని కరీ్శత దదశమందంతటను 
వాయపంిచనెు (యి హో షువ 6:27). 

అయితద యి హో షువ 7:1లో హాయి ప్టరణము కొర్కు జర్శగశన యుదధమును గూర్శున కథనము ఏ 
విధ్ంగా ఆర్ంభ్మ యైియందో  వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శపతిమ నై దాని విషయములో ఇశాీ యిలేీయులు తిర్మగుబాటుచదస్టరి్శ (యి హో షువ 
7:1). 

ఈ వచనము యి ర్శకో కొర్కు జర్శగశన యుదధములో ఇశాీయిలేు యొకు అనుకూలమ నై మాదరి్శని 
హాయి ప్టరణము కొర్కు జర్శగశన యుదధములో ఇశాీయిలేు యొకు ప్రతికూలమ ైన మాదిర్శతో వయతాయసముగా 
చూప్ుతుంది. 

ఇశాీయిలేు హాయి ప్టరణము మీద ముందు దాడి చదస్టనిప్ుపడు, యుదధములో వచిున కొలోస ముు 
అంతా దదవుని కొర్కు ప్రతదయకించబడాలని దదవుడిచిున ఆజాకు తిర్మగుబాటుగా యి ర్శకో నుండి ఆకాను కొంత 
స తుత ను దరంగశల్వంచుట వలన ఇశాీయిలేు యొకు మహా స్ట నైయము ఓటమి చవిచూస్టింది. వార్మ ముందు 
దదవుని ఎదుర్ొుని, తమ పాప్మును ఒప్ుపకొని, ఆకాను మర్శయు అతని కుటుంబమును తీవరముగా 
శిక్ించినంత వర్కు యి హో షువా మర్శయు ఇశాీయిలేు యుదధములో హాయి ప్టరణమును ఓడించలేదు. 

యి ర్శకో మర్శయు హాయి ప్టరణముల కొర్కు జర్శగశన యుదధములలోని భినితవములు యి హో షువ 
యొకు పాఠకులకు అనుకర్శంచుటకు అనుకూలమ నై మాదరి్శని మర్శయు తిర్సుర్శంచుటకు ప్రతికూలమ నై 
మాదిర్శని అందించాయి. ఈ మాదిర్మలను గమనించుట దావర్ా, దావీదు యుగములోని వాసతవిక శరీతలు 
యుదధములో తమ స ంత ర్ాజులను ఏ విధ్ంగా అనుసర్శంచాలో నరే్ముకొనవలస్టియునిది. 

అవును, కీీసుత  అనుచర్మలముగా, యి హో షువ చదస్టనిటుో  మనము శార్రర్శక యుదధమును చదయము, 
ఎందుకంటే కొీతత  నిబంధ్న మనలను కవేలం ఆతీుయ పల ర్ాటము కొర్కు మాతరమే పలిుసుత ంది. అయినను, 
ఆధ్ునిక అనువర్తనములో ఆతీుయ పల ర్ాటములో పాలుప ందుటకు సర్శయి ైన మార్గములను నేర్ముకొనునటుో  
ఇవ ేఅనుకూల మర్శయు ప్రతికూల మాదరి్మల వంతనెను మనము ప డగిశసాత ము. సులువ ైన మాటలలో, 
యి ర్శకోలో యి హో షువ చదస్టినటుో  మనము దదవునిక ిఅంకతిము చదయబడయిుండాల్వ, మర్శయు హాయి 
ప్టరణము యొదే ఆకాను చదస్టనిటుో  ఆయన ఆజాలను నిరో్క్షయము చదయకుండా మనము జఞగీతతప్డాల్వ. 
అవును, ఈ విసత ృతమ ైన ఆధ్ునిక అనువర్తనములకు సంబంధించి ల కులేననిి వివర్ములు ఉనాియి.  
అయితద తన వాసతవిక శరీతలకు యి హో షువ గీంథ ర్చయిత ఇచిున అనుబంధ్ములు ఆ వివర్ములను మన 
స ంత ప్ర్శస్టిాతుల కొర్కు నిర్ాధ ర్శంచుకొనుటలో మనకు సహాయము చదయు మార్గములలో మనము 
వాయపింప్జయేవచుు.  

దెవైికమ నై జీవితము అంట ేపాప్ము అంట ేఏమిటో గమనించుట అని బెబైిలు మనకు 
అనకే విధ్ములుగా బో ధసిుత ంద,ి కొనిిసార్మో  అద ిదనీిని సూటగిా చబెుతుంద ి— మీర్మ 
ఇలా చయెాయల్వ, లేక మీర్మ ఇలా చదయకూడదు అనిటుో  — కాని కొనిిసార్మో  చర్శతరలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిజమ నై ప్రజలు అనుదనిము తమ జీవితములను జీవించిన విధానమును 
తలె్వయజసేూత  చబెుతుంద.ి  మర్శయు వాటనిి మనము చదువుచుండగా, వార్శ మాదరి్శ 
నుండ ిమనము అనుకూలముగా లేక ప్రతికూలముగా నరే్ముకోవలస్టయిునిద ిఅని 
మనకు తలెుసుత ంద.ి “ఏలయనగా ఓర్మపవలనను, లేఖ్నములవలని ఆదర్ణవలనను 
మనకు నిర్రక్షణ కలుగుటక  ైప్ూర్వమందు వార యబడని వనిియు మనకు బో ధ్ 
కలుగు నిమితతము వార యబడయిునివి” అని ర్ోమా ప్తిరకలో వార యబడయిునిద.ి 
కాబటిర  మనము అనుకర్శంచవలస్టని అనుకూల మాదరి్మలు మనకు ఉనాియి, 
మర్శయు మనము విసర్శజంచవలస్టని ప్రతికూల మాదరి్మలు కూడా ఉనాియి... 
బతెషబతో దావీదు వయభిచార్ము చదస్టనిప్ుపడు, అద ితప్ుప అని ప్ద ిఆజాల దావర్ా 
మనకు తలెుసు; నాతాను అతనిని పాప్మును బటిర  గదంిచుట దావర్ా కథనములో 
నుండ ిఅద ిమనకు తలెుసుత ంద.ి మర్శయు ఇతర్ సూచనలు కూడా ఉనాియి. కాబటిర  
ఇద ిసాధార్ణంగా మంచి మాదరి్శని ఇచుు ఒక వయకిత, దదవునిక ిఇషుర డెనై వయకిత ఇచిున 
ఒక చడ్ె మాదరి్శ అని మనకు తలెుసు... అయితద ఈ తదడాను మనము ఎలా 
తలెుసుకోగలము? దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము, సపషరమ నై బో ధ్నలు, ఆజాలు, మర్శయు 
తర్మవాత అద ికార్యర్ూప్ం దాలుుతుంద,ి మర్శయు ఈ ర్ ంటనిి మనము కల్వప ి
చపె్పవచుు.   

— డా. ఆండూర  డదవిస్ 

కొనిిసార్మో  లేఖ్నములను మనము ప్ర్శశీల్వంచుచునిప్ుపడు ఒక వయకితగత పాతర లేక 
అతని జీవితమును మనము అనుకర్శంచాలా లేదా అని కనుగొనుట చాలా 
కషరమవుతుంద.ి మర్శయు మనము అనుకర్శంచాలని మనకు తలె్వస్టని ఏక కై వయకిత 
యిసేు మాతరమ ేఅని మనము జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. మన విమర్ిలో సంప్ూర్ణముగా 
ఉతీతర్ణత ప ందదద ిఆయన ఒకుడు మాతరమ.ే మిగశల్వన వార్ందర్శనీ మనం జఞగీతతగా 
ప్ర్శశీలన చదయాల్వ. వార్మ బెబైిలులో ఉండుటకు కార్ణం ప్రధానముగా మనము 
అనుకర్శంచునటుో  మాదరి్శగా ఉండుట కాదు... అయితద మనము దానిని అరా్ము 
చదసుకొనుటకు ప్రయతిించినప్ుపడు, మనము అనుకర్శంచుటకు మర్శయు 
అనుకర్శంచకపల వుటకు ఒక జీవిత పాఠమును ప ందుకొనునప్ుపడు, మనము 
నపే్థయమును, ఆ కిీయలను గూర్శు ఏమి చపె్పబడయిునిదో , ఆ కిీయల యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్శణామాలు ఏమిటో, అవి ర్ాజయ వాయపిత క ితోడపడతాయా లేదా అను విషయములను 
మనము చూడాల్వ, అయితద ప్రధానముగా లేఖ్నములలో ఉని న తైిక విలువలను 
చూస్ట ిమనము తీర్మప తీర్శునప్ుపడు యిసేు మినహా ఎవర్మ కూడా ఆ సాా యిక ి
చదర్లేర్మ. ఆయన చదస్టని మర్శయు చపెపిన ప్రతిద ిమంచిద,ి సతయము మర్శయు 
అందమ నైద ిఅని మనకు తలెుసు. మిగశల్వన వార్ంతా బెబైిలు న తైికత అను 
భ్ూతదేము కిీందకి ివసాత ర్మ. 

— డా. సాండర్డి ఎల్. విలిన్ 

చివర్శగా, నపే్థయములను మర్శయు మాదిర్మలను ఇచుుటతో పాటుగా, పాత నిబంధ్న ర్చయితలు 
తమ వాసతవిక శరీతల యొకు స ంత అనుభ్వముల యొకు ఆకాంక్షలను చదర్ముట దావర్ా మునుప్టిక ి
మర్శయు ప్రసుత తానికి మధ్య అనుబంధ్ములను వ ల్వకతిీశార్మ. 

ఆకాంక్షలు 
మునుప్టి కాలములో జర్శగశన సనిివశేములు తమ శరీతలు ఎదుర్ొునుచుని ప్ర్శస్టిాతులను 

పల ల్వయుని విధానములను తెలుప్ుటకు బెైబిలు ర్చయితలు చాలాసార్మో  మునుప్టనిి గూర్శు వరా శార్మ. ఇటిర  
వంతనె “ముందసుత  సూచన” అను ఒక సాహితయ ర్కమును పల ల్వయునిది. ముందసుత  సూచనలో, తదుప్ర్శ 
వివర్ములను ఆకాంక్ించు విధ్ముగా ర్చయిత వృతాత ంతములోని ఆర్ంభ్ వివర్ములను అందిసాత డు.  
మర్శయు బెైబిలు ర్చయితలు కొనిిసార్మో  మునుప్టిని గూర్శున ఇవే ఉదదేశములతో వరా యుట జర్శగశంది. వార్శ 
పాఠకుల యొకు అనుభ్వములను ఆకాంక్ించు విధానములలో వార్మ మునుప్టి సనిివశేములను గూర్శు 
వరా శార్మ. 

ఒక సుప్ర్శచితమ నై ఆకాంక్ష ఆదికాండము 12:10-20లో నమోదు చదయబడిన అబరా హాము 
ఐగుప్ుత కు వ ళ్లో టను గూర్శు మోషత ఇచిున వృతాత ంతములో జర్మగుతుంది. అవును, అబరా హాము యుగములో 
జర్శగశన ఒక వాసతవమును గూర్శు మోషత తలె్వపాడు, కాని అబరా హాముకు మర్శయు తమకు మధ్య ఉని అనేక 
పల ల్వకలను గుర్శతంచుటలో తన వాసతవిక శరీతలకు సహాయము చదయు విధానములలో అతడు వృతాత ంతమును 
వివర్శంచాడు. ఉదాహర్ణకు, మోషత యొకు వాసతవిక శరీతలు కర్వు వలన ఐగుప్ుత నకు వ ళో్లన విధ్ముగాన ే
అబరా హాము కూడా కర్వు కార్ణంగా ఐగుప్ుత నకు వ ళ్లో డు. శార్ాను తన భ్వనములోనికి తీసుకొనుట దావర్ా 
ఫర్ో అనాయయముగా అబరా హామును ఐగుప్ుత లో బంధించిన విధ్ముగానే, మోషత దనిములలో ఐగుప్తయులు 
అనాయయముగా ఇశాీయిేలీయులను బానిసలను చదశార్మ. ఫర్ో కుటుంబము మీదకిి తగెులును ర్పిపంచుట 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దావర్ా దదవుడు అబరా హామును విమోచించాడు, మర్శయు మోషత దినములలో ఐగుప్ుత  మర్శయు ఫర్ో 
కుటుంబము మీద ప్లు తెగుళో్ను ప్ంప్ుట దావర్ా ఆయన ఇశాీయిలేును విడిపించాడు. ఫర్ో అబరా హామును 
గొప్ప ఐశవర్యముతో తిర్శగశ ప్ంపాడు, మర్శయు మోషత దనిములలోని నిర్గమములో, ఫర్ో మర్శయు 
ఐగుప్తయులు ఐగుప్ుత  యొకు ఐశవర్యమును ఇచిు ఇశాీయిలేీయులను ప్ంపవిశేార్మ. 

అబరా హాము యొకు అనుభ్వము, వార్శ స ంత అనుభ్వమునకు ముందసుత  సూచనగా ఉనిదని 
చూప్ుతూ మోషత ఈ పల ల్వకలను వ ల్వకతిీసాడు. తన వాసతవిక శరీతలు ఐగుప్ుత లోని సమయమును తమ గతిగా 
ఎంచుకొనుట ఆప్మని, మర్శయు వార్శ విమోచనను దదవుడు వార్శ ప్క్షమున చదయబో వు గొప్ప కార్యముగా 
చూచునటుో  వార్శని పల ర తిహించాలని మోషత కోర్ాడు. 

మర్ొకసార్శ, ఆధ్ునిక అనువర్తనములో అబరా హాము జీవితము నుండి తన వాసతవిక శరీతలకు మధ్య 
మోషత నిర్శుంచిన వంతెనను చూస్టి, ఆ వంతెనను మన ఆధ్ునిక జీవితముల కొర్కు ప డగిశంచుట మన ప్ని 
అయుయనిది. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు ముందు అబరా హామును తర్మవాత ఇశాీయిలేును విమోచించిన 
విధ్ముగాన ేకీసీుత  మనలను దుషుర ని యొకు బానిసతవము నుండ ివిమోచించాడు అని కొీతత  నిబంధ్న 
బో ధిసుత ంది. ఇటిర  పల ల్వకల దావర్ా, ఐగుప్ుత నకు అబరా హాము చదస్టిన ప్రయాణము ఆధ్ునిక క ైసైతవులు మన 
విశావసమును మర్శయు దదవుని స్టతవను అరా్ము చదసుకొనవలస్టని విధానమును ఆకాంక్ించింది. 

మనము లేఖ్నమును అనువర్శతంచిన ప్రతిసార్శ, బెైబిలు కాలములకు మర్శయు మన దనిములకు 
మధ్య జర్శగశన యుగముల సంబంధ్మ ైన ప్ుర్ోగమనములను మనము ప్ర్శగణించాల్వ. నపే్థయములు, 
మాదిర్మలు మర్శయు ఆకాంక్షల దావర్ా పాత నిబంధ్న ర్చయితలు వ ల్వకితీస్టని అనుబంధ్ములు చార్శతిరక 
యుగముల మధ్య ఉని ఖ్ాళీని ప్ూర్శంచు వంతనెను నిర్శుంచు ప్దధలను మనకు అందిసాత యి.  

ముగశంప్ు 

ఆధ్ునిక అనువర్తనము మర్శయు పాత నిబంధ్న యుగములను గూర్శున ఈ పాఠములో, వాటి 
భినితవము, యుగముల యొకు సామానయ ఆకార్ము, మర్శయు ఈ విభాగముల యొకు ప్ర్ాయవసానముల 
దృష్ార ా పాత నిబంధ్న చర్శతర యొకు యుగముల సంబంధ్మ ైన విభ్జనలను మనము చూశాము. మర్శయు 
వాటి స్టిార్మ ైన పాతరలు, ఐకయ వృతాత ంత కమీము, బెైబిలు ర్చయితలు మునుప్టి యుగములను 
ఉప్యోగశంచుట, మర్శయు మన అనువర్తనములో సహాయప్డు యుగముల మధ్య అనుబంధ్ముల దృష్ార ా 
ఈ విభ్జనల మధ్య ఉని యుగముల సంబంధ్మ ైన ప్ుర్ోగమనములను మనము ప్ర్శగణించాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము చూస్టనిటుో గా, దదవుని నిబంధ్నలు బెైబిలు చర్శతరను విభినిమ నై వదేాంతశాసత ర ధోర్ణులు 
గల ప్రధానమ నై యుగములుగా విభాగశంచాయి. కాబటిర , మునుప్ట ిమార్గములలోనికి తిర్శగశవ ళ్లో ట దావర్ా 
మన దనిములలో దదవుని స్టతవించుటకు మనము ఏనాడు ప్రయతిించకూడదు. అయితద మునుప్టి 
కాలములో దదవుడు బయలుప్ర్చిన విషయములను మనము ఏనాడు మర్చిపల కూడదు. వదేాంతశాసత ర 
అంశములు ఒక యుగము నుండి మర్ొక యుగములోనికి కర్బన సంబంధ్మ నై ర్రతిలో వృదిధ  చెందని 
విధానములను మనము ప్ర్శగణించినప్ుపడు, మునుప్టి నిబంధ్నా యుగములలో దదవుడు బయలుప్ర్చిన 
విషయములనీి మన యుగములో, మర్శయు కీసీుత నందు నూతన నిబంధ్నా యుగములో కూడా 
ఆయనను స్టతవించుటను గూర్శు మనకు అనేక విషయములను నేర్శపసాత యి. 
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