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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉపల దాా తం 

మనము చాలా తవర్గా మర్శచిపల యిే అనుభ్వాలను మనమంతా కల్వగశయుంటాము, కాని కొనిి 
అనుభ్వాలు ఎంతగా మనలను ప్రభావితము చదసాత యి అంట ేమన జీవితాంతం అవి మనతో 
నిల్వచియుండిపల తాయి. అది, మీర్మ కరసీుత ను మొదటగిా స్ట్వకర్శంచిన సమయము కావచుు, మీ వివాహ 
దినము కావచుు, లేక మీ ఆప్ుత లను కోలోపయిన సమయము కావచుు. ఏది ఏమ నైా, ఇటిర  అనుభ్వాలను 
మనము ఎదుర్మునిప్ుపడు, అవి మనము విషయములను చూస్టత విధానమును శాశవతంగా 
మార్శువేసాత యి. మర్శయు మన ఆధ్ునిక లోకమునకు లేఖ్నములను అనువర్శతంచుటకు మనము 
ప్రయతిించుచుండగా, కరసీుత  అనుచర్మలమ ైన మన విషయములో కూడా ఇదద వాసతవమ యైునిది. దదవుడు 
చదస్టని అనేక కార్యములను గూర్శు బెైబిలు మనకు చపె్ుపచునిప్పటకిర, కరీసుత లో కొీతత  నిబంధ్న యొకు ర్ాక 
మన ఆధ్ునిక జీవితములకు లేఖ్నమును అనువర్శతంచుటతో సహా మనము సమసతమును అరా్ము 
చదసుకొను విధానమును ప్ూర్శతగా మార్శువసే్టిన ఒక కరలకమ నై సనిివశేమ యైునిది.  

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన 
పాఠయకీమములో ఇది తొమిుదవ పాఠము మర్శయు దీనిక ి“ఆధ్ునిక అనువర్తనము మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న” 
అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, కరసీుత లో కొీతత  నిబంధ్న నేట ిదనిములలో మన లేఖ్న అనువర్తనమును 
నిర్ేేశించవలస్టని విధానములను మనము చూదాే ము. 

మన మునుప్ట ిపాఠములో, బెైబిలును మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుచుండగా పాత 
నిబంధ్నలోని యుగముల సంబంధ్మ ైన ప్ుర్ోగమనములను మనము గుర్శతంచవలస్టని విధానమును 
మనము నేర్ముకునాిము. మర్శయు బెైబిలు చర్శతర అంతా ఒక వృతాత ంత కీమమును కల్వగశయునిది అని 
మనము గమనించాము. దదవుడు తన వ భై్వమ నై మహిమతో ప్ర్లోక స్టింహాసనము నుండ ి
పాల్వంచుచునాిడని, మర్శయు ఎంతమంద ిఆయనను వయతిర్కేించినను ఆయన దృశయ మహమిను 
ప్ర్లోకము నుండ ిభ్ూమియందంతటా వాయపింప్జేయుట ఆర్ంభ్ము నుండ ిఆయన లక్షయమ ైయునిది అని 
బెైబిలు బో ధసిుత ంది. ఆయన సవర్ూప్మందు చదయబడిన జీవులుగా, ఆయన మహమి యొకు ఉనితమ ైన 
ప్రదర్ినకు స్టిదధపాటుగా భ్ూమిని నింపి దానిని పాల్వంచమని దదవుడు మానవులకు ఆజఞా పించాడు. మర్శయు 
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సందర్శించండి. 

దదవుని యొకు వ భై్వము ప్రతి సాలమందు ప్రకాశించుచుండగా, ప్రతి జీవి అంతములేని విధ్ముగా ఆయనను 
ఆర్ాధసిుత ంద ిమర్శయు సుత తిసుత ంది. 

బెైబిలులోని ఈ వృతాత ంత కీమము ఆర్మ ప్రధానమ ైన అధాయయములు, లేక యుగములు ఒకదాని 
మీద ఒకట ినిర్శుంచబడుట దావర్ా అభివృదిధ  చెందినది అని కూడా మనము చూశాము: ఆదాము, నోవహు, 
అబరా హాము, మోషత, దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్న యుగములు మర్శయు కరసీుత నందు కొీతత  నిబంధ్న. ఈ 
యుగముల సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనములు ఒకదాని మీద ఒకటి నిర్శుంచబడు విధానము మునుప్ట ి
విధానములలో దదవుని ప్రజలు దదవుని స్టతవించుటలోనిక ితిర్శగశ వ ళో్కుండానే, మునుప్ట ికాలములోని 
పాఠములను నటేి దినములకు అనువర్శతంచుట కూడా మర్చిపల కూడదు అని మనకు జఞా ప్కము చదసుత ంది.  

ఈ పాఠములో, ఆధ్ునిక అనువర్తనము మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నను మనము ర్ ండు దశలలో 
చూదాే ము. మొదటగిా, కరీసుత నందు కొీతత  నిబంధ్న యొకు న ర్వరే్మపను మనము చూదాే ము. మర్శయు 
ర్ ండవదగిా, కొీతత  నిబంధ్న నటేి మన లేఖ్న అనువర్తనమును ఏ విధ్ంగా నిర్ేేశించాలో మనము చూదాే ము. 
కరీసుత నందు కొీతత  నిబంధ్న యొకు న ర్వేర్మపతో ఆర్ంభిదాే ము. 

న ర్వరే్మప 

మనము చాలాసార్మో  ఒక సనిివేశము జర్మగుటకు మునుప్ు అది ఏ విధ్ంగా ఉంటుంది అని 
ఊహించుకుంటాము — ఒక పల టీని గ లచుట లేక జీవితములో ఒక కొీతత  అడుగు వయేుట వంటివి. అయితద 
చాలాసార్మో , మనము ఊహించిన దాని కంట ేఅనుభ్వాలు భినిముగా ఉండునటుో  మనము కనుగొంటాము. 
అవును, బెైబిలు కాలములలో దదవుని ప్రజల విషయములో కూడా ఇలానే జర్శగశంది. కరీసుత  ర్ాకకు ముందు, 
కరీసుత లో ఆయన న ర్వరే్ుబో వుచుండని విషయములను గూర్శు దదవుడు తన ప్రజలకు అనేక మ ళ్కువలను 
ప్రతయక్షప్ర్శచాడు. అయితద కరీసుత నందు కొీతత  నిబంధ్న చివర్శకి న ర్వేర్మపలోనికి వచిునప్ుపడు, ఆయన ప్రజలు 
ఊహించిన విధ్ముగా అది ర్ాలేదు. 

ఇద ిఎలా జర్శగశనదో  తలెుసుకొనుటకు, లేఖ్నములో కొీతత  నిబంధ్న న ర్వరే్ుబడిన మూడు 
కోణములను మనము చూదాే ము. మొదటగిా, పాత నిబంధ్నలో ప్రతయక్షమయిేయ దృకపథములను మనము 
చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, నిబంధ్నల మధ్య కాలములో అభివృదిధ  చెందిన దృకోుణములను మనము 
వర్శణంచుదాము. మర్శయు మూడవదగిా, కొీతత  నిబంధ్న యొకు న ర్వరే్మపను కొీతత  నిబంధ్న ఎలా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తెల్వయజేసుత ందో  మనము వివర్శదాే ము. కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శు పాత నిబంధ్న దృకపథములను చూసూత  
ఆర్ంభిదాే ము. 

పాత నిబంధ్న 
కొీతత  నిబంధ్న కొర్కు పాత నిబంధ్న నిర్రక్షణలు కరీ.ప్ూ. 586లో యిరె్ూషలేము యొకు ప్తనము 

జర్శగశన కాలములో ప్ర్శచర్య చదస్టిన యిర్రుయా ప్రవకత దావర్ా దదవుడు మాటాో డని మాటలలో నుండ ి
వ లువడనివి. 

యిర్రుయా 31:31-34లో బబులోను చరె్ దావర్ా యూదాకు విర్ోధ్ముగా వచిున తీవరమ నై తీర్మపల 
తర్మవాత కూడా, భ్విషయతుత  కొర్కు దదవుడు ఒక వ ైభ్వమానమ ైన నిర్రక్షణను ప్రకటించాడు. అకుడ 
వరా యబడని మాటలను వినండి: 

ఇదగిో ననేు ఇశాీ యిలేువార్శతోను యూదావార్శ తోను కొీ తత  నిబంధ్న చదయు 
దనిములు వచుుచునివి; ఇదద యిహెో వా వాకుు. . . వార్శ మనసుిలలో నా 
ధ్ర్ువిధ ిఉంచదెను, వార్శ హృదయముమీద దాని వార స్ట దను; ననేు వార్శక ిదదవుడన  ై
యుందును వార్మ నాకు జనులగుదుర్మ; … ననేు (యిర్రుయా 31:31-34). 

ఈ వాకయభాగము దదవుని ప్రజల కొర్కు ఒక ఆశుర్యకర్మ ైన నిర్రక్షణలను కల్వగశంచింది. యిర్రుయా 
31:31లో మనము చదువునటుో , ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేు, మర్శయు దక్షణి ర్ాజయమ నై యూదాతో ఒక 
కొీతత  నిబంధ్నను చదసాత డు. కొీతత  నిబంధ్న విఫలము కాదు ఎందుకంటే, 33వ వచనము వివర్శంచుచునటుో , 
“వార్శ మనసుిలలో” మర్శయు “వార్శ హృదయము మీద” తన ధ్ర్ుశాసత రమును స్టిార్ప్ర్చు కార్యమును 
దదవుడు న ర్వరే్ాుడు. మర్శయు 34వ వచనము సూచించుచునిటుో , దదవుడు “వార్శ దోషములను క్షమించి 
వార్శ పాప్ములను ఇక న నిడును జఞా ప్కము” చదస్టికొనడు కాబటిర ఈ ఆశీర్ావదములు ఎనిడును 
అంతర్శంచవు. కొీతత  నిబంధ్న యుగము కొర్కు ఈ నిర్రక్షణలను మనము ప్ర్శగణ ంచినప్ుపడు, దీని కంట ే
గొప్ప విషయములను గూర్శు ఊహించుట కషరమవుతుంది.  

మన పాఠములో ఈ సమయమందు, ఈ కొీతత  నిబంధ్న నిర్రక్షణల యొకు న ర్వేర్మపతో పాత నిబంధ్న 
వయవహర్శంచిన విధానమును మనము చూడగోర్మచునాిము. ఆర్ంభించుటకు, దదవుడు ఇశాీయిేలును చెర్లో 
నుండ ివ నుకకు తీసుకొనివచిునప్ుపడు ఈ ఆశీర్ావదములను ఇచుుటకు ప్రతిపాదించాడు అని 
సపషరమవుతుంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము ఇంతకు ముందద చదవిినటుో , యిర్రుయా 31:31 “దనిములు వచుుచునివి” అను 
వయకరతకర్ణతో ఆర్ంభ్మవుతుంది, కాని వాసతవిక నపే్థయములో ఈ తాతాుల్వక సూచన ఖ్చిుతముగా ఉనిది. 
యిర్రుయా 31:31-34 యిర్రుయా గీంథము యొకు ప దే విభాగములో భాగమ ైయునిది, మర్శయు ఇద ి
యిర్రుయా 30:1-31:40 వర్కు విసతర్శంచబడిన ప్ునర్మదధర్ణ గీంథము అని పలిువబడుతుంది. చెర్ను గూర్శు 
మర్శయు చెర్ తర్మవాత కలుగు ఆశీర్ావదములను గూర్శు అనేక వర్ణనలు ఉనాియి కాబటిర ఈ విభాగమునకు 
ఈ పతర్మ ఇవవబడనిది. ప్ునర్మదధర్ణ గీంథము యొకు ఆర్ంభ్ములో యిర్రుయా 30:3లో వరా యబడని 
విషయమును వినండి: 

ర్ాబో వు దనిములలో ననేు ఇశాీ యిలేువార్మను యూదావార్మనగు నా ప్రజలను 
చరె్లోనుండ ివిడపింిచి, వార్శ పతిర్మలకు ననేిచిున దదశమును వార్మ 
సావధనీప్ర్చుకొనునటుో  వార్శని తిర్శగశ ర్పపించదెనని యిహెో వా స్ట లవిచుుచునాిడు 
(యిర్రుయా 30:3). 

“ర్ాబో వు దనిములు” అను వయకరతకర్ణము యిర్రుయా 31:31లో కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శున 
ప్రవచనము యొకు ఆర్ంభ్ములో కనిపించు విధ్ముగా ఈ వచనములో ప్రతయక్షమవుతుంది. మర్శయు ఈ 
వచనములో, “ర్ాబో వు దినములు” అను మాట విశేషముగా దదవుడు తన ప్రజలను “చెర్లోనుండ ివిడపిించి 
దదశమును వార్మ సావధనీప్ర్చుకొనునటుో  వార్శని తిర్శగశ ర్పిపంచు” సమయమును సూచిసుత ంది. 

దీని వ లుగులో, యిర్రుయా 31:31 ఆర్ంభ్ములో కొీతత  నిబంధ్నను వాగాే న దదశములోనికి ఇశాీయిలేు 
యొకు ప్ునర్మదధర్ణతో అనుసంధానప్ర్శచింద ిఅని సపషరమవుతుంది. పాత నిబంధ్న దృకోుణము నుండి, 
చర్శతర యొకు ముగశంప్ులో “తదుప్ర్శ దనిములలో,” లేక “అంతయ దనిములలో” ఇశాీయిేలు యొకు 
ప్ునర్మదధర్ణ జర్మగుతుంది. ఇశాీయిలేు చెర్ నుండి తిర్శగశవచుుట, యిెర్ూషలేము మర్శయు దాని 
దదవాలయము యొకు ప్ునఃనిర్ాుణము, అభిషికుత డెైన దావీదు కుమార్మని సార్వతిరక ప్ర్శపాలన, మర్శయు 
సృషిర  యొకు నూతనీకర్ణతో పాటుగా కొీతత  నిబంధ్న యొకు సాా ప్నకు కూడా ఆర్ంభ్మవుతుంది. 

యిర్రుయా 29:10-14లో, కొీతత  నిబంధ్న యుగమును ఎప్ుపడు ఆశించవచోు కూడా దదవుడు 
యిర్రుయాకు బయలుప్ర్చాడు. ప్రవకత చపెిపన మాటలను వినండి: 

యిహెో వా ఈ ఆజా ఇచుుచునాిడు- బబులోను ర్ాజయమునకు డబెబద ి
సంవతిర్ములు గతించిన తర్మవాతన ేమిముునుగూర్శు ననేు ప్ల్వకని శుభ్వార్త 
న ర్వరే్శు యిీ సాలమునకు మిముును తిర్శగశ ర్పపించునటుో  ననేు మిముును 
దర్శి ంతును ... మీర్మ నాకు మొఱ్ఱప టుర దుర్నేి మీర్మ నాకు పరా రా్నచదయుచు వతుత ర్నేి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ననేు మీ మనవి ఆలకంితును ... ననేు మిముును చరె్ప టిర  యి ేజనులలోనిక ిఏ 
సాలములలోనిక ిమిముును తోల్వవసే్టతిినో ఆ జనులందర్శ నుండయిు ఆ 
సాలములనిిటలిో నుండయిు మిముును సమకూర్శు ర్పపించదెను (యిర్రుయా 
29:10-14). 

ఇశాీయిలేు “ఆయనకు మొర్పీ టిర , ఆయనకు పరా రా్న చదయుచు వచిున యిెడల” డబెెైబ 
సంవతిర్ముల తర్మవాత దదవుడు వార్శని వాగాే న దదశములోనికి “తిర్శగశ ర్పపించుదును” అను నిర్రక్షణను 
దదవుడు ఇకుడ ఇచుుచునాిడు. ఇదద కాలకీమము యిర్రుయా 25:12లో బయలుప్ర్చబడింది. 

వాసతవానికి, కరీ. ప్ూ. 538లో ఇశాీయిలేును వాగాే న దదశములోనిక ితిర్శగశ ర్పిపంచుటకు పార్శీక 
చకవీర్శతయిెనై కోర్ేషును దదవుడు నడిపించాడు. కాబటిర , 2 దిన. 36:20-22లో, యిర్రుయా యొకు డబెబది 
సంవతిర్ముల చెర్ కాలము ఈ కాలమందు న ర్వరే్ుబడుతుంది అని చెబుతూ దనివృతాత ంతముల గీంథ 
ర్చయిత తన గీంథమును ముగశంచాడు. 

చివర్శ దినములలో, కొీతత  నిబంధ్న దనిములలో ర్ాబో వు అనకే ఇతర్ ఆశీర్ావదముల విషయము 
ఏమిట?ి విచార్కర్ముగా, వాగాే న దదశమునకు తిర్శగశ వచిునవార్మ కూడా దదవుని స్టతవించుటలో మర్లా 
మర్లా విఫలమ యైాయర్మ. ఫల్వతంగా, యిర్రుయా 31లో ప్రవచించబడని కొీతత  నిబంధ్నలోని అదుుతమ ైన 
ఆశీర్ావదములు వాయిదా వయేబడనిాయి. 

డెబెబై సంవతిర్ములను గూర్శు యిర్రుయా చదస్టని ప్రవచనము యొకు న ర్వరే్మపను గూర్శు 
దానియిేలు 9:24లో దదవుడు ఒక మాటను ప్ంపినప్ుపడు దానియిలేు ఖ్చిుతముగా దీనిన ేనరే్ముకునాిడు. 

తిర్మగుబాటును మానుపటకును, పాప్మును నివార్ణ చదయుటకును, దోషము 
నిమితతము పరా యశిుతతము చదయుటకును, యుగాంతమువర్కుండునటిర  నీతిని 
బయలు ప్ర్చుటకును, దర్ినమును ప్రవచనమును ముదిరంచుటకును, అతి 
ప్ర్శశుదధ సాలమును అభిషతకంిచుటకును, నీ జనమునకును ప్ర్శశుదధ 
ప్టరణమునకును డబెబదవిార్ములు విధంిప్బడనెు (దానియిలేు 9:24). 

ఈ వాకయభాగము సూచించుచునిటుో , అంతయ దనిములలోని గొప్ప ఆశీర్ావదములు, అనగా కొీతత  
నిబంధ్న దనిములు, “డెబబదవిార్ముల” పాటు అనగా, యిర్రుయా యొకు వాసతవిక డెబబది సంవతిర్ముల 
కంటే ఏడుమాటలు ప డిగశంప్బడునటుో  దదవుడు ఆజఞా పించాడు.  ఆ సమయమందు, కొీతత  నిబంధ్న నిర్రక్షణలు 
న ర్వేర్ుబడతాయి. అప్ర్ాధ్ము అంతమవుతుంది, పాప్ము ముగశంచబడుతుంది, పరా యశిుతతము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జర్మగుతుంది, నీతి కలుగుతుంది, దర్ినము మర్శయు ప్రవచనము నిర్ణయించబడుతుంది, మర్శయు అతి 
ప్ర్శశుదధ సాలము అభిషతకించబడుతుంది. 

యిర్రుయా ప్రవచించిన డబెబద ిసంవతిర్ముల చరె్ను గూర్శు దానియిలేు 
పరా ర్శాంచుచుండగా, “సమయము అయియపలయింద.ి ప్రభ్ువా, ఏమి జర్మగుతుంద?ి” 
అని అతడు పరా ర్శాంచాడు. మర్శయు డబెెబై సంవతిర్ములు కాదు, డబెబద ివార్ముల 
సంవతిర్ముల పాటు చరె్లో ఉండవలస్టయిునిదని జవాబు వచిుంది, దదశము 
నిరో్క్షయము చదస్టని విశాీ ంతి దనిములనిిట ికొర్కు పరా యశిుతతము కలుగుతుంది. 
లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించు విషయములో మనకు సూచించబడు ఒక విషయము 
ఏమిటంట,ే కొనిిసార్మో  దదవుడు అక్షర్ాలా తాను వాగాే నము చదస్టనిదానిని చదసాత డు, 
కాని దానిలోని కొనిి అంతర్ాువములు ప్రవచనాతుకముగా తర్మవాత న ర్వరే్ుబడు 
కోణము కూడా ఉనిద.ి కాబటిర , ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన గీంథములో, పాత నిబంధ్న 
కంట ేభినిమ నై విధానములలో ఉప్యోగశంచబడని పాత నిబంధ్న ర్ూప్కములు 
తర్చుగా కనబడతాయి. అవును ప్రకటన గీంథము సపషరముగా ఐగుప్ుత లో 
సంభ్వించిన తగెుళో్ను గూర్శు మాటాో డుటలేదు, కాని దదవుడు తీర్మపను 
తీసుకొనివచుుచుని విధానమును పల లుుటకు ప్రకటన గీంథములో తగెుళో్ 
ర్ూప్కమును మర్లా మర్లా ఉప్యోగశంచబడుట మనము చూసాత ము. కాబటిర , 
లేఖ్నములో ర్చయితలు మునుప్ట ిర్చయితలతో వయవహర్శంచుచుని 
విధానమును గూర్శు మనము చదువునప్ుపడు, మనము ఉదార్ మనసుి 
కల్వగశయుండాల్వ. అనగా, డబెెబై సంవతిర్ముల చరె్కు సంబంధంిచిన ఒక భావన 
ఉనిద,ి కాని దదవదూత దావర్ా చూప్బడకపల తద దానియిలేు ఏనాడు 
చూస్టయిుండదవాడు కాడు అను ఆలోచనను దదవుడు తన మనసుిలో 
కల్వగశయుండనిాడు అను భావన కూడా కనిపసిుత ంది. 

— డా. క ైైగ్ ఎస్. కరనర్డ 

ప్రజల అవిధదయత వలన కొీతత  నిబంధ్న యొకు ప్ూర్ణత వాయిదా వయేబడుటను పాత నిబంధ్నలో 
మనము చూసాత ము. ఇప్ుపడు నిబంధ్నల మధ్య కాలమును — కొీతత  మర్శయు పాత నిబంధ్న మధ్య 
కాలములను — చూదాే ము మర్శయు యిేసు యొకు భ్ూలోక ప్ర్శచర్యకు ముందు యిర్రుయా ప్రవచనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యొకు న ర్వరే్మపను గూర్శు ఇశాీయిలేులో అనకేమంది అభివృదిధ  చదస్టిన కొనిి దృకోుణములను మనము 
చూదాే ము. 

నిబంధ్నల మధ్య కాలము 
కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శు యిర్రుయా యొకు ప్రవచనము ఇంకా ప్ూర్శతగా న ర్వేర్ుబడలేదు అని 

మొదట ిశతాబేములో ప్రతి ఒకుర్శకి సపషరముగా కనిపించింది. ఇశాీయిలేు ప్రజలలో ఉని ప్లు మత 
సమూహములు విభినిమ ైన దృకోుణములను కల్వగశయుండరి్శ అని కొీతత  నిబంధ్న నివేదకిలు మర్శయు 
ప్ుర్ావసుత శాసత ర ఆవిషుర్ణలు సూచిసాత యి, కాని అనకే సామానయ విషయములను గూర్శు సార్వతిరక సముతి 
కూడా కనిపించదది. 

నిబంధ్నల మధ్య కాలము చివర్శ నాటకిి, అంతయ దనిముల నిర్రక్షణ, లేక కొీతత  నిబంధ్న యుగమును 
గూర్శు, చర్శతరలో ర్ ండు గొప్ప యుగముల దృష్టార ా అనేకమంది ర్బాబయిలు మాటోడార్మ. 

మొదటగిా, మునుప్టి చర్శతర మర్శయు తమ వర్తమాన ప్ర్శస్టిాతులను వార్మ “ఈ యుగము” అని 
పిల్వచార్మ. చరె్లో దదవుని ప్రజల మీద దుషరతవము యొకు సపషరమ నై విజయము ఈ యుగమును 
వ ైఫలయము, బాధ్ మర్శయు మర్ణముతో నిండయిుని యుగముగా గుర్శతంచునటుో  ర్ాబాబయిలను 
ప్ుర్శకొల్వపంది. 

ర్ ండవదగిా, ర్బాబయిలు చర్శతరలో ర్ ండవ గొప్ప యుగమును గూర్శు, భ్విషయత్ మహిమను గూర్శు 
“ర్ాబో వు యుగము”గా మాటాో డార్ని ర్బాబయిలు మాటాో డార్మ. ర్ాబో వు యుగమును వార్మ “అంతయ 
దినములు,” “దదవుని ర్ాజయము,” మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న యుగము అని గుర్శతంచార్మ. ర్ాబో వు యుగము 
ఆసనిమ ైనప్ుపడు, చర్శతర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ఉదదేశయములు న ర్వరే్ుబడతాయని ర్బాబయిలు 
ఆకాంక్షించార్మ. ప్శాుతాత ప్ప్డని, చెర్గొనిపల బడని ప్రజలను ప దే సంఖ్యలో ఆయన తిర్శగశ తీసుకొనివచిు, 
దావీదు స్టింహాసనమును ప్ునర్మదధర్శంచి, తన ప్ర్శపాలనను భ్ూమియందంతటా వాయపింప్జేస్టి, దదవునికి 
మర్శయు దావీదు కుమార్మనిక ిసమర్శపంచుకొనుటకు నిర్ాకర్శంచిన వార్శ మీదకిి తీర్మపను తీసుకొని వచిు, 
అబరా హాము ఆశీర్ావదములను భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపంిప్జేసాత డు. 

దీనిక ితోడు, ఈ యుగము నుండి ర్ాబో వు యుగములోనికి మార్మప దావీదు గొప్ప కుమార్మడెైన 
మ స్ట్ియ యొకు ర్ాకతో నిర్ణయాతుకముగా జర్మగుతుంది అని అనకేమంది ర్బాబయిలు బో ధించార్మ. 
మ స్ట్ియ ప్రప్ంచ చర్శతరలో గొప్ప మలుప్ుర్ాయిని తెసాత డు, మర్శయు ఓటమి నుండి జయములోనికి, 
దుషరతవము నుండ ినీతిలోనికి, మర్ణము నుండ ినితయ జీవములోనికి, చీకటి నుండ ిదదవుని మహమితో 
నింప్బడని లోకములోనికి గొప్ప మార్మపను కల్వగశసాత డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్నల మధ్య కాలముల యొకు నేప్థయమును గూర్శున ఈ దృకపథములను 
మనసుిలో ఉంచుకొని, కొీతత  నిబంధ్న కొర్కు యిర్రుయా కల్వగశయుని నిర్రక్షణ యొకు న ర్వేర్మపను కొీతత  
నిబంధ్న వివర్శంచు విధానమును చూదాే ము.  

కొీ తత  నిబంధ్న 
యిేసు తన శిషుయలతో కలస్టి చదస్టిన చివర్శ భోజనములో ఒక గశన ిను తీసుకొని, “ఈ గశన ి నా ర్కతము 

వలన నై కొీతత  నిబంధ్న” అని స్ట లవిచాుడు. అంతదగాక, పౌలు తనను తాను మర్శయు తన సహచర్మలను “కొీతత  
నిబంధ్నకు ప్ర్శచార్కులు” అని పలిచుకునాిడు. మర్శయు హెబ్రర ప్తిరక యిర్రుయా 31ను సూచిసూత , 
క ైైసతవులు కొీతత  నిబంధ్న యుగములో నివస్టిసుత నాిర్మ అని ఉదాా టసిుత ంది. మన దనిములలో జర్మగు 
విషయములను యిర్రుయా 31లోని కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శున వర్ణనతో మనము పల ల్వునప్ుపడు, కొీతత  
నిబంధ్న వాగాే నములను మనము ఇంకా ప్ూర్ణతలో చూడవలస్టయిునిది అని మనము గీహిసాత ము. 
దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము మన మనసుిల మీద మర్శయు హృదయముల మీద ఇంకా ప్ర్శప్ూర్ణముగా 
వరా యబడలేదు. ప్రభ్ువును తలెుసుకోమని సంఘములోని ప్రజలకు ఇప్పటకిి చెప్పవలస్టవిసుత ంది. మన 
పాప్ముల కొర్కు క్షమాప్ణ కోర్మని మనకు ఇప్పటికర ఆజఞా పించబడుతుంది. కాబటిర , యిర్రుయా 
ఆకాంక్షలలో ఇంకా చాలా న ర్వేర్ుబడకుండాన ేమనము కొీతత  నిబంధ్న యుగములో ఉనాిమని ఎలా 
చెప్పగలము? కరసీుత నందు దదవుడు బయలుప్ర్చిన మర్ుములో, కొీతత  నిబంధ్న న ర్వరే్మపను ఆయన 
వివృతము చదయు విధానములోనే దీనికి జవాబు కనిపిసుత ంది. 

ప్లువుర్మ పాత నిబంధ్న పాతరలు ఈ విషయములను గూర్శు ప్లు విధ్ములుగా మాటాో డార్మ. 
ఉదాహర్ణకు, యిసేు, తాను చెపపిన అనకే ఉప్మానములలో, తన భ్ూలోక ప్ర్శచర్య దావర్ా దదవుని 
ర్ాజయము ఆర్ంభ్మ ై, కాలకీమములో ఎదుగుతుంద ిఅని, మర్శయు ఆయన మహమిలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు 
న ర్వేర్మపలోనికి చదర్మతుంది అని ప్రకటించాడు. 

ఎఫ స్ట్. 3:3-5 వంట ిచోటో అప సతలుడెైన పౌలు ఈ విషయములను గూర్శు మాటాో డుతూ, 
అంతయదనిములను గూర్శున మర్ుము మునుప్టి కాలములలోనికి ప్రజలకు మర్మగుచదయబడనిది, కాని 
కరీసుత నందు ఇప్ుపడు బయలుప్ర్చబడనిది అను వాసతవమును అతడు తలె్వయజేశాడు.  

ర్ోమా. 11:25 మర్శయు 16:25-26 మర్శయు కొలస్ట్ి. 1:26-27 వంటి చోటో అనేక విధానములలో 
పౌలు ఈ మర్ుమును ప్రసాత వించాడు. ఇవి మర్శయు ఇతర్ వాకయభాగములలో, కరీసుత నందు అంతయ 
దినములను గూర్శు క ైసైతవ దృకోుణములలోని ప్లు కోణములను అతడు మర్ుములు అని పలి్వచాడు, 
ఎందుకంటే అవి మునుప్టి తర్ములవార్శ నుండి మర్మగు చదయబడనివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పౌలు ప్తిరకలలో అనకే చోటో, సువార్తను గూర్శు లేక సువార్తలోని ప్లు కోణములను 
గూర్శు అతడు మర్ుము, లేక గరీకులో ముషిరర్శయాన్ అని మాటాో డతాడు. మర్శయు 
మర్ుము అనగా ఒకుసార్శగా తరె్మీదకి ివచుు ఏదో ఒక వింతెనై, మసకబార్శన 
విషయము అని లేక ప్ర్శషుర్శంచజఞలని ఒక చికుు అని అతని అరా్ము కాదు. ఒక 
కొీ తత  నిబంధ్న ప్ండతిుడు దానిని వర్శణంచినటుో , పౌలు ఆలోచన ప్రకార్ం ఒక మర్ుము 
అనగా సపషరమ నై దృషిరలో దదవుడు మర్మగుచదస్టని విషయము, అనగా పాత 
నిబంధ్నలో సపషరమ నై దృషిరలో దదవుడు మర్మగుచదస్టని ఒక విషయమ యైునిది. 
మర్శయు అద ిఇప్ుపడు కరీసుత  బయలుప్ర్చబడుట అను సపషరప్ర్చు ప్రతయక్షత 
దావర్ా, ప్రజలు వ నుకకు చూస్ట,ి “అయోయ చూడండ!ి ఇకుడ ఏమి ఉనిదో చూడండ”ి 
అని చపె్పవచుు. కాబటిర  పౌలు ఏదో కొీ తత  విషయమును తలె్వయజయేుటలేదు, కాని 
“మనము చూచుటలో విఫలమ నై విషయమును, ఇకుడ వార యబడయిునిదానిని 
చూడండ”ి అని అతడు అనుచునాిడు ... మర్శయు అనకే విధ్ములుగా, ర్ానుని 
మ స్ట్ి యను గూర్శు మర్శయు యూదులు మర్శయు అనుయల యొకు ఐకయతను 
గూర్శున సతయము పాత నిబంధ్నలో, కరర్తనలలో మర్శయు యిషెయాలో సపషరముగా 
ఉనిద,ి కాని అద ికల్వస్ట ిప్రతయక్షమగుట ... “ఇకుడ ఏమి ఉనిదో చూడండ;ి ఈ 
ముకులు అనిి ఏ విధ్ంగా అమర్ుబడయిునివో చూడండి” అను విధ్ముగా పౌలు 
మాటాో డుచుని విధ్ముగా దదవుడు తన ఆతును మర్శయు కొీ తత  నిబంధ్న 
వాగాే నములను అనుగీహంిచుటను గూర్శు ఎదుర్మచూచుచునిద.ి  

— డా. ర్ాబర్డర ఎల్. పో్ముర్డ 

ఎఫ స్ట.్ 3లో మర్ుము తనకు బయలుప్ర్చబడుటను గూర్శు 
పౌలుమాటాో డుచునిప్ుపడు, అతడు సువార్తను గూర్శు మాటాో డుచునాిడు. 
సువార్తయి ేఆ మర్ుము. దదవుడు దానిని మనకు బయలుప్ర్చుటకు నిర్ణయించనిదద 
అద ిమనకు మర్మగ యైుంటుంద,ి కాని సువార్త విషయములో, అద ిబహరి్ంగ 
మర్ుమ యైునిద.ి దనీిని బహరి్ంగ ర్హసయము అని మనము పలిువవచుు. అయితద 
ప్ర్శశుదాధ తు యొకు శకిత దావర్ా ఇద ిసువార్త ప్రకటన దావర్ా మాతరమ ేవివృతము 
కాగలదు. ఇప్ుపడు, ఎఫ స్ట.్ 3 వంట ిచోటో వల  పౌలు మర్ుమును గూర్శు 
మాటాో డునప్ుపడు, అతడు కొనిిసార్మో  సువార్త ప్రకటన దావర్ా వాసతవికతలోనిక ి
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-10- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వచిున కరీసుత  శర్రర్ము అను మర్ుమును గూర్శు మాటాో డుతునాిడు. మర్శయు 
ఎఫ స్ట.్ 3లో అతడు ఇలా అనుచునాిడు, యూదుడు మర్శయు అనుయడు ఒకనినొకడు 
పతరమించుచునాిడు మర్శయు ర్ాజయములో కర్బన సంబంధ్మ నై ఐకయతలోనిక ి
తీసుకొని ర్ాబడనిాడు అనునద ిమర్ుమ యైునిది. ఇద ిఅదుుతమ నై విషయము. 
కాబటిర , కరీసుత లోని శోధంిప్శకయముకాని ఐశవర్యమును గూర్శు ఈ అనుయలకు 
ప్రకటంిచబడనిద.ి అవును, ఒక అనుయనిగా, అద ిఅనుయల యొదేకు వచిునందుకు 
ననేు సంతోషంిచుచునాిను. అయితద అద ిఒక మర్ుమ యైునిద.ి.. స్టలిువ ర్కతము 
దావర్ా మర్శయు ఆయన ఆతు శకిత దావర్ా యూదుని మర్శయు అనుయని 
ఐకయప్ర్చువాడు ఆయన.ే 

— డా. సాండర్డి ఎల్. విలిన్ 

అప సతలులకు మర్శయు ప్రవకతలకు దదవుడు బయలుప్ర్చిన మర్ుము కొీతత  నిబంధ్న ప్ండతిులు 
చాలాసార్మో  వర్శణంచిన “ఆర్ంభ్మ ైన యుగాంతశాసత రము” లేక “ఇకుడ ఉనిది, కాని ఇంకా లేదు” అను కొీతత  
నిబంధ్న యుగమును గూర్శున దృకపథములోనికి నడపిించింది. మనము ఏ ప్దజఞలమును 
ఎనుికునప్పటకిర, అంతయ దనిముల కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ప్రణాళికలో, కొీతత  నిబంధ్న యుగము 
యొకు న ర్వరే్మప మూడు ప్రధానమ నై దశలలో న ర్వేర్ుబడుతుంది అని యిసేు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న 
ర్చయితలు బో ధించినటుో  మనము చూడవచుు.  

మొదటగిా, కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు ఆర్ంభ్ము యిసేు యొకు మొదటి ర్ాకడలో మర్శయు 
అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతల యొకు ప్ర్శచర్యలలో పరా ర్ంభ్మ ైయియంది. ఇందుమూలముగానే యిసేు 
మర్శయు ఆయన అప సతలుల యొకు దనిములను కొీతత  నిబంధ్న “అంతయ దనిములు” అని పలిుసుత ంది. 
హెబ్రర. 1:1-2లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

ప్ూర్వకాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధ్ములుగాను ప్రవకతల దావర్ా 
మన పతిర్మలతో మాటలాడని దదవుడు ఈ దనిముల అంతమందు కుమార్మని దావర్ా 
మనతో మాటలాడనెు. ఆయన ఆ కుమార్మని సమసతమునకును వార్సునిగా 
నియమించనెు. ఆయన దావర్ా ప్రప్ంచములను నిర్శుంచనెు (హబె్రర. 1:1-2) . 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 తొమిుదవ పాఠము:  
ఆధ్ునిక అనువర్తనము & కొీతత  నిబంధ్న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత యిేసు యొకు భ్ూలోక ప్ర్శచర్య మర్శయు తన శోీతల కాలమును “ఈ 
దినముల అంతమందు” అని పిలచుచునాిడు. ఈ వాకయభాగము సూచించుచునిటుో , యిసేు ర్ాజయమును 
ఆర్ంభించుట దావర్ా, పాత నిబంధ్నలో వాగాే నము చదయబడిన అంతయదినములు లోకములోనిక ివచాుయి. 

ఈ కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు ఆర్ంభ్ దశలో యిసేు తన నర్ావతార్ము, మర్ణము, 
ప్ునర్మతాా నము, ప్ర్లోక ఆర్ోహణము, మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు యొకు కుముర్శంప్ులో చదస్టిన కార్యములనీి 
భాగమ ైయునాియి అని కొీతత  నిబంధ్న ఉదాా టిసుత ంది. విశషేమ ైన కాలములో సంఘమునకు ప్ునాది 
వేయుటకు అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు చదస్టని ప్ర్శచర్యలు కూడా భాగమ యైునాియి. ఎఫ స్ట్. 2:19-
20లో, పౌలు దీనిని గూర్శు ఇలా మాటాో డుతునాిడు: 

కరీసుత యిసే్టత ముఖ్యమ నై మూలర్ాయియిె ైయుండగా అప సతలులును ప్రవకతలును వసే్టని 
ప్ునాదమిీద మీర్మ కటరబడయిునాిర్మ (ఎఫ స్ట.్ 2:19-20). 

ర్ ండవదగిా, కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు కొనసాగశంప్ు సంఘ చర్శతర కాలమంతా 
వాయపించబడుతుంది. ఈ కాలములో, సువార్త ప్రకటన దావర్ా మర్శయు మార్మపకల్వగశంచు శకిత దావర్ా కరసీుత  
సంఘమును దదశములనిిటిలో వాయపింప్జేసాత డు. 

2 తిమోతి 3:1-5 వంట ిచోటో సంఘ చర్శతర కాలమంతటిని కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు 
అంతయదనిములు అని పలిచార్మ. అకుడ వరా యబడిన మాటలను వినండి: 

అంతయదనిములలో అపాయకర్మ నై కాలములు వచుునని తలె్వస్టకిొనుము. 
ఏలాగనగా మనుషుయలు సావరా్ పిరయులు ధ్నాపతక్షులు బింకములాడువార్మ 
అహంకార్మలు దూషకులు తలో్వదండుర లకు అవిధదయులు కృతజాత లేనివార్మ 
అప్వితుర లు అనుర్ాగర్హతిులు అతిదదవషులు అప్వాదకులు అజితదందిరయులు 
కూీ ర్మలు సజజనదదవషులు దోరహులు మూర్ము లు గర్ావంధ్ులు దదవునికంట ెసుఖ్ాను 
భ్వము న కుువగా పతరమించువార్మ, ప కై ిభ్కితగలవార్శవల  ఉండయిు దాని శకితని 
ఆశీయించనివార్మన  ైయుందుర్మ (2 తిమోతి 3:1-5). 

“అంతయదనిములలో” జర్మగు పాప్ములను గూర్శు ఇకుడ ఇవవబడని ప్టిరకలోని పాప్ములు పౌలు 
దినములలోజర్శగశనవి, మర్శయు చర్శతర అంతటా నటేి వర్కు కూడా జర్మగుతూ వసుత నాియి.  

ఎఫ స్ట్. 3:9-10లో పౌలు ఈ కాలము యొకు లక్షణమును కరసీుత నందు బయలుప్ర్చబడని మర్ుము 
అని పిల్వచాడు: 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 తొమిుదవ పాఠము:  
ఆధ్ునిక అనువర్తనము & కొీతత  నిబంధ్న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు ... సంఘముదావర్ా తనయొకు నానావిధ్మ నై జఞా నము ఇప్ుపడు 
తలె్వయబడ వల నని ఉదదేశించి, ... ప్ూర్వకాలమునుండ ిమర్మగ యైుని ఆ 
మర్ుమునుగూర్శున యిరే్ాపటు ఎటిరదో  అందర్శకనిి తదటప్ర్చుటకును ... 
అనుగీహంిచనెు (ఎఫ స్ట.్ 3:9-10). 

ఈ వ లుగులో, సంఘ చర్శతర కాలమంతటనిి మనము కొీతత  నిబంధ్న యుగము అని సర్శగానే 
పిలువవచుు. 

మూడవదగిా, కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు అంతయ దనిములు కరసీుత  తిర్శగశవచిు చర్శతర అంతటి 
కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ఉనితమ నై ఉదదేశయములను సంప్ూర్ణతలోనికి తచెిునప్ుపడు న ర్వేర్మపలోనికి 
వసాత యి. ఇందుమూలముగాన,ే కరీసుత  ర్ాకడలో ర్ాజయము యొకు న ర్వేర్మపను కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు 
“అంతయ దనిములు” అని పలిచార్మ. యోహాను 6:39లో యిేసు శిషుయలతో ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

ఆయన నాకు అనుగీహంిచిన దానియంతటలిో ననేమేియు ప గొటుర కొనక, 
అంతయదనిమున దాని లేప్ుటయి ేననుి ప్ంపనివాని చితతమ యైునిద ి(యోహాను 
6:39). 

ఇకుడ యిేసు తండిరతో తనకుని అనుబంధ్మును గూర్శు శిషుయలకు బో ధించాడు. ఆయన 
ఉప్యోగశంచిన “అంతయ దనిము” అను మాట ఆయన మహమిలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు, మృతులు లేప్బడి 
లోకమునకు దదవుడు తీర్మప తీర్ము అంతయ దనిమును సూచిసుత ంది. 

ఎఫ స్ట్. 1:9-10లో, పౌలు ఈ సమయమును కరసీుత నందు దదవుడు బయలుప్ర్చిన మర్ుము అని 
వర్శణంచాడు. ఈ వచనములలో, పౌలు న ర్వేర్మపను ఈ విధ్ంగా వర్శణంచాడు: 

కాలము సంప్ూర్ణమ నైప్ుపడు జర్మగవలస్టని యిరే్ాపటునుబటిర , ఆయన తన 
దయాసంకలపము చొప్ుపన తన చితతమును గూర్శున మర్ుమును మనకు 
తలె్వయజసే్ట,ి ... ప్ర్లోకములో ఉనివ ేగాని, భ్ూమిమీద ఉనివ ేగాని, సమసతమును 
కరీసుత నందు ఏకముగా సమకూర్ువల నని తనలోతాను నిర్ణయించుకొన ను (ఎఫ స్ట.్ 
1:9-10). 

కొీతత  నిబంధ్న సూచించుచునిటుో , యిసేు తన మొదటి ర్ాకడలో కొీతత  నిబంధ్నను ఆర్ంభించాడు, 
నేడు సార్వతిరక సంఘము దావర్ా కొీతత  నిబంధ్నను బయలుప్ర్చుటను ఆయన కొనసాగశంచుచునాిడు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు కరీసుత  అందర్శకర ర్ాజుగా మహమిలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు 
సంప్ూర్ణమ నై తీర్మపలు మర్శయు ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయి. 

కరీసుత నందు కొీతత  నిబంధ్న యొకు న ర్వేర్మపను విశదకీర్శంచాము కాబటిర , మన పాఠములోని ర్ ండవ 
ప్రధానమ ైన అంశమును చూచుటకు ఇప్ుపడు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము: కొీతత  నిబంధ్న యుగము 
యొకు వివృతమగు సవభావము మీద ఆధార్ప్డియుని లేఖ్నము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనము. 

అనువర్తనము 

మనము తర్మవాత పాఠములలో చూడబో వుచునిటుో , కొీతత  నిబంధ్న యుగములో నివస్టించుచుని 
ప్రజలకు లేఖ్నమును అనువర్శతంచవలస్టని విషయములో అనేక విషయములు తలె్వయజయేవలస్టియునిది. 
వీటలిో ల కులేననిి సాంసుృతిక మర్శయు వయకితగత ప్ర్శగణలు కూడా భాగమ ైయునాియి. అయితద ఈ 
సమయమందు, కొీతత  నిబంధ్న యొకు మూడు దశలను గూర్శున కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్న నడేు మన 
జీవితములకు బెైబిలును అనువర్శతంచుటలో మనకు మార్గనిర్ేేశనం ఎలా చదయగలదో మనము చూదాే ము. ఈ 
అనువర్తన అంశములు సామనయమ నైవిగా ఉనాియి, కాని నేడు మన జీవితములలో లేఖ్నములను ఎలా 
ఉప్యోగశంచాల్వ అను విషయమును గూర్శు అవి మనకు గొప్ప దృకోుణములను అనుగహిీసాత యి. 

మీర్మ కూర్ొునియుని సాా నము ప్రదర్ినను గూర్శు మీర్మ కల్వగశయుని దృకోుణమును ప్రభావితము 
చదసుత ంది అని ఒక ధియిటేర్డ లో ఒక నాటకిను చూస్టని ప్రతి వార్శక ితలె్వస్టత ఉంటుంది. ఒకే పాతర మర్శయు 
కిీయలు ప్లు కోణముల నుండి ప్లు విధ్ములుగా కనిపించవచుు. మర్శయు ప్లు కుర్రులలో నుండి 
ఒకసార్శ కంట ేఎకుువగా ప్రదర్ినను చూచుట ప్రదర్ిననంతటినీ గీహించుటకు ఉతతమమ నై 
మార్గమ యైునిది. అనేక విధాలుగా, యిసేు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు క ైసైతవ సంఘమునకు కొీతత  
నిబంధ్న యుగములో లేఖ్నములను అనువర్శతంచుటను గూర్శు ఇదద విధ్ముగా బో ధించార్మ. విభినిమ నై 
సాలములలో నుండి లేఖ్నమును ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా, బెైబిలును మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుట 
కొర్కు మనము మర్శంత స్టిదధప్డగలము.  

ఒక నముకమ నై కరసీుత  అనుచర్మడు లేఖ్నములను మూడు ప దే ప్లకలుగా విభ్జించబడని 
వ నుకతెర్ ఉని స్టతరజి నుండి అధ్యయనము చదయుచుని చితరమును ఊహించుకోండి. శోీతలలో ఒక వ పై్ు 
నుండి, క ైసైతవుడు బెైబిలును కరసీుత  కొీతత  నిబంధ్నను ఆర్ంభించుట అను తరె్ ముందు నిలువబడి 
చదువుచునిటుో  మనము చూసాత ము. శోీతలు కూర్ముని సాలములోని మధ్య భాగములో నుండి, క ైసైతవుడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బెైబిలును కరీసుత  కొీతత  నిబంధ్నను కొనసాగశంచుట అను తెర్ ముందు నిలువబడ ిచదువుచునిటుో  మనము 
చూసాత ము. శోీతలో మర్ొక వ పై్ు నుండి, క ైైసతవుడు బెైబిలును కరీసుత  కొీతత  నిబంధ్నను న ర్వేర్ముట అను తెర్ 
ముందు నిలువబడ ిచదువుచునిటుో  మనము చూసాత ము. ఏదో  ఒక విధ్ముగా, ఈ మూడు 
దృకోుణములను మనసుిలో ఉంచుకొని బెైబిలును అధ్యయనం చదయుట దావర్ా కరీసుత  అనుచర్మలు 
లేఖ్నములను ఆధ్ునిక లోకమునకు అనువర్శతంచాల్వ. 

మర్ొక మాటలో, బెైబిలును అధ్యయనం చదయుచునిప్ుపడు, విశావసులు ప్రతి లేఖ్న భాగమును 
కొీతత  నిబంధ్న యొకు ఆర్ంభ్ములో కరసీుత  న ర్వేర్శున విషయములనిిటకిి అనుబంధ్ప్ర్చాల్వ మర్శయు కరసీుత  
తన భ్ూలోక ప్ర్శచర్యలో మన కొర్కు సాధించిన ప్రతిదానిని ప్ర్శగణ ంచాల్వ. అయితద మనము లేఖ్నము 
యొకు బో ధ్నలను కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు కొనసాగశంప్ు వ లుగులో కూడా ప్ర్శగణ ంచి, నడేు మన 
జీవితములలో లేఖ్నము యొకు పరా ముఖ్యత కొర్కు కూడా వ దకాల్వ. అంతదగాక, మన యుగము యొకు 
న ర్వేర్మపలో కరీసుత  సాధించబో వువాటి దృష్టార ా లేఖ్నములను చూచి, మహిమలో కరసీుత  యొకు అదుుతమ ైన 
ర్ాకడ కొర్కు స్టదిధప్డుట కూడా చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది.  

కొీతత  నిబంధ్న అనువర్తనములను గూర్శు ఈ మూడు దృకోుణములను మనము అనేక విధాలుగా 
విశదీకర్శంచవచుు, కాని మనము ర్ ండు పరా ముఖ్యమ నై బిందువులను మాతరమే ప్ర్శగణ దాే ము. మొదటగిా, 
కొీతత  నిబంధ్న యుగములో అనువర్తనమునకు కొనిి సాధార్ణ మార్గదర్ికములను మనము కోీడీకర్శదాే ము. 
ర్ ండవదగిా, ఈ ప్రణాళికలను ఉదాహర్శంచు ఒక అనువర్తనము యొకు ఉదాహర్ణను మనము ఇదాే ము. 
కొనిి సాధార్ణ మార్గదర్ికములతో ఆర్ంభిదాే ము. 

మార్గదర్ికములు 
మునుప్టి పాఠములలో అనువర్తన ప్రకియీను మనము ఈ విధ్ంగా నిర్వచించాము: 

సమకాలీన శోీ తల యొకు భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగముల మీద 
ప్రభావము చూప్ు విధ్ముగా బెబైిలు ప్తరము యొకు వాసతవిక అరా్మును తగశన 
విధ్ముగా వార్శక ిఅనుసంధానము చదయుట. 

ఈ నిర్వచనము సూచించుచునిటుో , లేఖ్నము యొకు ప్రతి అనువర్తనములో వాసతవిక అరా్మును 
సమకాలీన శోీతలకు తగశన ర్రతిలో అనుసంధానము చదయుట భాగమ ైయునిది. 

మొదటగిా, బెైబిలు ర్చయితలు తమ వాసతవిక శోీతల యొకు భావనలను, ప్రవర్తనలను మర్శయు 
భావోదదవగములను ప్రభావితము చదయుటకు ప్రయతిించిన మార్గములను కనుగొనుట దావర్ా మనము ఒక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బెైబిలు భాగము యొకు వాసతవిక అరా్మును నిర్ాా ర్శంచాల్వ. తర్మవాత, ఒక బెైబిలు భాగము నేట ిప్రజల యొకు 
భావనలను, ప్రవర్తనలను మర్శయు భావోదదవగములను ప్రభావితము చదయవలస్టిన విధానమును నిర్ాా ర్శంచుట 
దావర్ా ఈ వాసతవిక అరా్మును మనము సమకాలీన శోీతలకు అనువర్శతంచవచుు. ఇతర్ పాఠములలో 
మనము చూస్టనిటుో , మనము లేఖ్నములను అనువర్శతంచునప్ుపడు యుగముల సంబంధ్మ ైన 
ప్ుర్ోగమనములను మనసుిలో ఉంచుకొనుట చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది, ఎందుకంటే వాసతవముగా 
లేఖ్నములోని ప్రతి వాకయభాగము మన కంటే విభినిమ నై బెైబిలు విశావస దశలో జీవించుచుని ప్రజల 
కొర్కు వరా యబడనిది. కాబటిర , మన పాఠములో ఈ సమయమందు, యుగముల సంబంధ్మ ైన 
ప్ుర్ోగమనములు లేఖ్నము యొకు వాసతవిక శోీతలను కొీతత  నిబంధ్న యుగములో నివస్టంిచుచుని 
సమకాలీన శోీతలతో అనుబంధ్ప్ర్చిన విధానముల మీద దృషిరప డదాము. 

మన మనసుిలో ఉని విషయము ఏమిటో చూచుటకు, మనము ర్ ండు దశలలో కుో ప్త ంగా 
చూదాే ము. మొదటగిా, పాత నిబంధ్న వాకయభాగముల యొకు కొీతత  నిబంధ్న అనువర్తనములను గూర్శు 
కొనిి సామానయ వాయఖ్యలను చదదాే ము. తర్మవాత ర్ ండవదగిా, కొీతత  నిబంధ్న వాకయభాగములను కూడా 
ప్ర్శగణ దాే ము. పాత నిబంధ్నతో మొదలుప డదాము, ర్ండి. 

పాత నిబంధ్న 
మునుప్టి పాఠములో మనము చూస్టనిటుో , బెైబిలు చర్శతరలోని ఆర్మ ప్రధానమ ైన నిబంధ్నలను 

గూర్శు పాత నిబంధ్న మాటాో డుతుంది, కాని పాత నిబంధ్న గంీథముల యొకు ర్చన ఈ నిబంధ్న 
యుగములలో ర్ ండింటలిో మాతరమే జర్శగశంది: మోషత మర్శయు దావీదు యొకు నిబంధ్నా యుగములు. ప్రతి 
పాత నిబంధ్న వాకయభాగము మోషత నిబంధ్నా యుగములో లేక దావీదు నిబంధ్నా యుగములో నివస్టించిన 
దదవుని ప్రజల యొకు అవసర్తల కొర్కు ర్ూప ందించబడనిది. ఒక విధ్ంగా, పాత నిబంధ్న వాకయభాగములు 
వాసతవానిక ిదదవుని ప్రజలకు ఈ ర్ ండు నిబంధ్నా యుగములలోని వేదాంతశాసత ర ప్ుర్ోగమనములకు 
అనుగుణంగా ఉని భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగములను తెల్వయజేసాత యి.  

ఈ కార్ణము చదత, పాత నిబంధ్న వాకయభాగములలో నుండ ికొీతత  నిబంధ్న యుగమునకు అరా్ము 
యొకు వంతనెలను నిర్శుంచుట అవసర్మ ైయునిది. కరసీుత  అనుచర్మలముగా, ఈ ప్రకియీలో మన ముందు 
ఉని ఒక ేఒకు తపపిదములేని మార్గదర్ికము కొీతత  నిబంధ్న అయుయనిది. కాబటిర , కొీతత  నిబంధ్న 
ర్చయితలు పాత నిబంధ్నను కొీతత  నిబంధ్న యొకు మూడు దశలనిిటిలో అనువర్శతంచిన విధానములను 
చూచుట చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది. ఉదాహర్ణకు, కరీసుత  తన మొదట ిర్ాకడలో పాత నిబంధ్న 
బో ధ్నలను న ర్వరే్శున అనకే ఉదాహర్ణలను కొీతత  నిబంధ్న మనకు ఇసుత ంది. కొనసాగశంప్ు కాలములో కరీసుత  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాత నిబంధ్న బో ధ్నలను న ర్వరే్ముచుని విధానముల వ పై్ుకు కూడా అద ిదృషిరని ఆకర్శషసుత ంది. దనీికి 
తోడు, కొీతత  నిబంధ్న యొకు న ర్వేర్మపలో కరీసుత  పాత నిబంధ్న బో ధ్నలను న ర్వరే్ము విధానములను కొీతత  
నిబంధ్న ఎతితచూపింది. 

బెబైిలు అంశములలో పరా ముఖ్యమ నై వాటలిో ఒకట ిదదవుని ర్ాజయమ యైునిది, 
అయినను ఈ మాట కవేలం కొీ తత  నిబంధ్నలో మాతరమ ేకనిపసిుత ంద.ి అవును, దానిని 
మనము పాత నిబంధ్న అంతటలిో, ముఖ్యముగా కరర్తనలలో “యిహెో వా 
ఏలుచునాిడు” అను మాటలో చూసాత ము. కొీ తత  నిబంధ్న ర్చయితలు పాత నిబంధ్న 
అంశములను కరీసుత  ర్ాకడ వ లుగులో చూసాత ర్మ, కాబటిర  సువార్త ప్రకటంిచు వార్మ 
యిసేు బో ధ్నలను కోీ డకీర్శంచుచుండగా, వార్మ దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు మర్శయు 
సవయంగా యిసేును గూర్శు, ప్ర్లోక ర్ాజయము సమీపంిచి యునిద,ి దదవుని 
ర్ాజయము సమీపంిచి యునిద ిఅని ఆయన మాటాో డనిటుో  వార యబడయిుని 
విధ్మును అనుసర్శసూత  మాటాో డతార్మ. కాబటిర , తన ప్రజల మీద మర్శయు దదశముల 
మీద యిహెో వా యొకు ప్ర్శపాలనను గూర్శు మాటాో డు ఒక విషయము ఇప్ుపడు 
ఇశాీ యిలేులోనిక ిప్రవశేించిన దావీదు కుమార్మడును, మ స్ట్ి యయిెనై కరీసుత  దృష్టార ా 
చితీరకర్శంచబడంిద.ి.. దనీిని మనము ఆయన ఆర్ోహణమ ,ై ప్ునర్మతాా నము 
ప్రకటంిచబడ,ి తిర్శగశలేచిన మర్శయు ఆర్ోహణమ నై కరీసుత  వ పై్ుకు ప్రజలు 
ఆకర్శషంచబడుచుండగా అప సతలుల కార్యములు 1లో కరీసుత  ఆర్ోహణమగుట మర్శయు 
స్టంిహాసనము మీద నుండ ిపాల్వంచుట దృష్టార ా చూసాత ము, కాని దనీిక ిభ్విషయతుత లో 
ప్రభ్ువు దనిమందు కరీసుత  తిర్శగశవసాత డు అను భావన కూడా ఉనిది. అప సతలుల 
కార్యములు 1వ అధాయయము మనకు బో ధంిచుచునిటుో , ఆయన తిర్శగశవ ళోిన 
విధ్ముగాన ేమర్లా తిర్శగశవసాత డు, మర్శయు సాతాను విడచిిప టరబడనిప్ుపడు దదవుని 
ప్రజలు అంతిమ మోసమును మర్శయు తిర్మగుబాటును అనుభ్వించుచుండగా చివర్శ 
విమోచన కలుగుతుంద,ి అంతదగాక కరీసుత  తిర్శగశ వచిునప్ుపడు తుదుకు సాతాను 
తంతరములనిిట ిమీద విజయము సాధసిాత డు. 

— డా. గ ీగ్ ప ర్ర ీ



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 తొమిుదవ పాఠము:  
ఆధ్ునిక అనువర్తనము & కొీతత  నిబంధ్న 

 

-17- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సువార్త యిసేును పాత నిబంధ్నలోని అంశముల వ లుగులో చూచుటకు అతయంత 
అదుుతమ నై విషయములలో ఒకటెయైునిది. దనీిని మనము అనకే చోటో 
చూసాత ము. యిసేు మోషత సాా నములో చూప్బడని సాలములో దనీిని మనము 
ప్రధానముగా చూసాత ము. ఒక విధ్ముగా ఆయన కొీ తత  ర్ ండవ మర్శయు గొప్ప 
నిర్గమనలో నడపింిచుటకు వచిున ర్ ండవ మోషత అయుయనాిడు. యిసేును గూర్శు 
ర్ ండవ మోషతగా ఆలోచన చదయునప్ుపడు అనకే ఉదాహర్ణలు మనకు జఞా ప్కము 
వసాత యి. అవును, బాపితసుము తర్మవాత ఆయన అర్ణయములోనిక ివ ళ్లో ట అనునద ి
ఒక ఆలోచన అయుయనిద.ి కాబటిర , ఆయన యొర్ాే ను నద ియొదే బాపితసుము 
ప ందనిప్ుపడు, ఒక విధ్ముగా, ఈ నీట ినుండ ినడచుట ఇశాీ యిలేీయులు 
యిరీె్సముదరమును దాటవి ళోి, వ ంటన ేఅర్ణయములోనిక ివ ళ్లో టను పల ల్వయునిది. 
అర్ణయములో ఆయన ఇశాీ యిలేీయుల వల  శోధ్నలను అనుభ్వించాడు, కాని 
ఇశాీ యిలేు అవిధదయుడెనై కుమార్మనిగా ఉండగా, ఆయన విధదయత చూపని 
కుమార్మడె ైయునాిడు. అర్ణయ అనుభ్వములో, నూతన నిర్గమనలో యిసేు 
విజయుడెనై నాయకుడెయైాయడు మర్శయు ఆయన వచిు మతతయి 5లోని కొండ మీద 
ప్రసంగములో ఒక కొీ తత  ధ్ర్ుశాసత రమును ఇచాుడు మర్శయు ఆయన ఒక కొీ తత  
ధ్ర్ుశాసత రమునిచిునవానిగా కనుప్ర్చబడా్ డు... కాబటిర  సువార్తలు మర్శయు పాత 
నిబంధ్న మధ్య ఈ సామర్సయమును మర్శయు ఐకయతను మీర్మ మర్లా మర్లా 
చూసాత ర్మ మర్శయు అనకే సంవతిర్ముల కిీతం ఆర్ంభ్మ నై కథను యిసేు ప్ూర్శత 
చదశాడు. 

— డా. మ ఖై్ేల్ జే. కృగర్డ 

పాత నిబంధ్న వాకయభాగములను అనువర్శతంచుటను గూర్శున ఈ సామానయ ధోర్ణ ని మనసుిలో 
ఉంచుకొని, కొీతత  నిబంధ్న వాకయభాగములను కొీతత  నిబంధ్న యుగమునకు అనువర్శతంచుటను మనము 
చూదాే ము.  

కొీ తత  నిబంధ్న 
మొదటిసార్శ చూస్టనిప్ుపడు, కొీతత  నిబంధ్న కొీతత  నిబంధ్న యుగములో వరా యబడనిద ికాబటిర  

క ైైసతవులు కొీతత  నిబంధ్నను అనువర్శతంచుకొనునప్ుపడు యుగముల సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్శగణ ంచవలస్టని అవసర్ము లేదు అనిటుో  అనిపసిుత ంది. అయితద కొీతత  నిబంధ్న యొకు ఆర్ంభ్ దశలో 
కొీతత  నిబంధ్న అంతా వరా యబడినది అని మనము మనసుిలో ఉంచుకొనుట చాలా అవసర్మ ైయునిది. 
నేడు, మనము ఆ దశలో జీవించుటలేదు. బదులుగా, మనము కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు 
కొనసాగశంప్ులో జీవించుచునాిము. కాబటిర , కొీతత  నిబంధ్నను మన జీవితములకు 
అనువర్శతంచుకొనునప్ుపడు ఈ యుగముల సంబంధ్మ నై వయతాయసమును మనము మనసుిలో 
ఉంచుకోవాల్వ. 

కొీతత  నిబంధ్న గీంథములు సంఘమును సాా పించిన నాయకుల చదతులలో నుండి వచాుయి మర్శయు 
కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు ఆర్ంభ్ కాలములో నివస్టించిన ప్రజల కొర్కు ముందుగా ఇవవబడినవి. కొీతత  
నిబంధ్న యుగము యొకు కొనసాగశంప్ులో మనము జీవించుచుండగా ఈ ర్చయితలు వరా స్టని 
విషయములు మన కొర్కు అనేక అంతర్ాువములను కల్వగశయునివి. కాబటిర , ఈ ర్చనలు వరా యబడిన 
కొనిి వేల సంవతిర్ముల తర్మవాత మనము జీవించుచునిప్పటికర, మన మీద అవి నిసిందదహమ నై 
అధకిార్మును కల్వగశయునివి. 

నేట ిమన జీవితములకు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న వరా యబడని కాలములకు మధ్య ఉని కొనిి 
వయతాయసములను ప్ర్శగణ ంచండి. ఉదాహర్ణకు, నటేిక ిభినిముగా, మార్గదర్ికము కొర్కు సహాయమును ఆ 
దినములలో నివస్టించుచుని వయకితగత అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలతో సూటగిా అడిగశయుండవచుు. 
ఫిలేమోను ప్తిరకలో దీనిని మనము చూడవచుు. అంతదగాక, సంఘమునకు ప్ునాద ివసే్టని నాయకుల మధ్య 
జర్శగశన సంభాషణల దావర్ా అనేక ప్రస్టదిిధగాంచిన సమసయలు ప్ర్శషుర్శంచబడనివి, ఉదాహర్ణకు అప సతలుల 
కార్యములు 15వ అధాయయములో యిెర్ూషలేము సభ్ వంటవిి. అయితద మన దనిమున, ఈ సంఘమును 
సాా పించిన అధికార్మలు మన మధ్య నివస్టించుటలేదు. కాబటిర , మనకు మార్గదర్ికముగా ఉండుటకు కొీతత  
నిబంధ్నలో వార్శ బో ధ్నల యొకు సంగీహముల మీద మనము ఆధార్ప్డాల్వ. 

దీనిక ితోడు, కొీతత  నిబంధ్నలో అదుుతమ ైన మర్శయు ఆశుర్యకర్మ ైన సనిివేశములను గూర్శున 
ఉదాహర్ణలు ఉనాియి. యిసేు, ఆయన అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు పరా ముఖ్యముగా వార్శ 
అధకిార్మును సాా పించుకొనుటకు వర్ములను ప ందుకునాిర్మ. అప్ుపడు ఇది వాసతవమ యైుండనిప్పటికర, 
నేడు అధికార్ము కేవలం కొీతత  నిబంధ్న దావర్ా మాతరమ ేసాా పించబడుతుంది. ఈ వయతాయసమును మనము 
మర్చిపలయినటోయితద, మన దనిము కొర్కు మనము అబదధ  ఆకాంక్షలను కల్వగశయుంటాము. ఖ్చిుతముగా 
ఉండుటకు, కొీతత  నిబంధ్న యొకు కొనసాగశంప్ులో దదవుడు సంఘములో ఆశుర్యములను చదయుట 
కొనసాగశసాత డు, అయితద ఈ యుగములో అటిర సనిివేశములు కరసీుత  మర్శయు ఆయన అప సతలులు భ్ూమి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీద జీవించిన కాలములో జర్శగశనంత తర్చుగా జర్గవు అని కనుగొనినప్ుపడు మనము 
నిర్మతాిహప్డకూడదు. 

అంతదగాక, కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు కొీతత  నిబంధ్న యొకు ఆర్ంభ్ములో విశషేముగా 
పరా ముఖ్యమ ైయుండని స్ట దైాధ ంతిక మర్శయు అభాయస్టకి విషయములకు తమను తాము అంకతిము 
చదసుకునాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, దదవుని ర్ాజయమును దాని యొకు యూదా మూలముల నుండి అనయజనుల 
లోకమునకు వాయపింప్జేయుట కంట ేఎకుువ దృషిరని కొీతత  నిబంధ్నలో ఏ ఇతర్ విషయము ఆకర్శషంచలేదు. 
కొీతత  నిబంధ్నలో ప్ర్శషుర్శంచబడిన అనేక వివాదములు, కరసీుత  అనుచర్మలు పాత నిబంధ్న ఆచార్ములను 
మర్శయు ఇతర్ యూదుల ప్ర్ంప్ర్లను ఆచర్శంచాలా లేక ఆచర్శంచకూడదా అను విషయముతో 
వయవహర్శంచాయి. ఈ బో ధ్నలు నటేి సంఘము కొర్కు అంతర్ాువములను కల్వగశయుని మాట 
వాసతవమ ైనప్పటకిర, క ైైసతవ సంఘము ఈ ఆర్ంభ్ వివాదములలో చాలా వాటిని విడచి ముందుకు వ ళోింది.  
సువార్త ప్రప్ంచ వాయప్తముగా వాయపించుచుండగా, మనము ఇతర్ ర్కమ నై సమసయలను ఎదుర్ముంటాము.  

ననేు అప సతలుల కాలమునకు తిర్శగశవ ళోి, అప సతలుల యొకు ప్రసంగ ప్ర్శచర్యను 
మర్శయు వార్మ చదస్టని ఆశుర్యకార్యములను మర్శయు సంఘ జీవితములో వార్మ 
ప్ర్శచయము చదస్టని ప్రతి విషయమును వీక్షంిచాలని నాకు కొనిిసార్మో  ఆశ 
కలుగుతుంద.ి మర్శయు అవును, ఆదమి సంఘము యొకు అనుభ్వాలలో చాలా 
వర్కు నడేు మనము లోకములో కల్వగశయుని అనుభ్వాలను పల ల్వయునివి. 
అనగా, లోకములో అనకే చోటో సంఘము హంిస్టంిచబడుతుంది, మర్శయు మొదట ి
విశావసులు ప్టుర కొనియుండని సువార్తను వార్మ కూడా ప్టుర కొనియునాిర్మ. అయితద 
అప సతలుల యొకు ప్ర్శచర్య సంఘ చర్శతరలోని విశషేమ నై కాలములలో విశషేమ నై 
ర్రతిలో ఉనిదను భావన కూడా ఉనిద,ి మర్శయు ఆ అప సతలులు ఇచిున 
లేఖ్నములను చదువుట దావర్ా మనము వార్మ వసే్టని ప్ునాదుల మీద నిర్శుసాత ము. 
అయితద అప సతలుని యొకు సాా నము సంఘ జీవితములో ఒక కొనసాగు 
సాా నమ యైునిద.ి అద ివార్శక ిఇవవబడని విశషేమ నై ప్ునాదవియేు ప్ర్శచర్య 
అయుయనిద ిమర్శయు ఇప్ుపడు మనము నడేు సంఘములో ఆ ప్ునాద ిమీద 
నిర్శుంచుచునాిము.  

— డా. ఫిల్వప్ ర్ ైక న్ 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 తొమిుదవ పాఠము:  
ఆధ్ునిక అనువర్తనము & కొీతత  నిబంధ్న 

 

-20- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ కార్ణము చదత, కొీతత  నిబంధ్నను మనము ఆధ్ునిక లోకమునకు అనువర్శతంచునప్ుపడు, వాసతవిక 
అరా్ము కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు ఆర్ంభ్ దశ మీద స్టిార్ముగా నాటబడియునిద ిఅని గీహించుట 
చాలా కరలకమ ైయునిది. ఈ వాసతవిక అరా్మును మనసుిలో ఉంచుకొని, కొీతత  నిబంధ్న యుగములో జర్శగశన 
తదుప్ర్శ ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొనుట దావర్ా దీనిని మన కాలమునకు 
అనువర్శతంచుకోవచుు.  

పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలలో కొీతత  నిబంధ్న అనువర్తనమునకు సాధార్ణ మార్గదర్ికములను 
చూశాము. కాబటిర , ఈ నియమములను ఉదహర్శంచు లేఖ్నములోని ఒక ఉదాహర్ణను ఇప్ుపడు మనము 
చూదాే ము. యుదధము మీద బెబైిలు ప టిరన ఉదాా టనను ఒక ఉదాహర్ణగా మనము చూదాే ము. 

ఉదాహర్ణ 
బెైబిలు దుషరశకుత లు మర్శయు వాటిని అనుసర్శంచు దదశముతో జర్మగు యుదధము అను అంశము 

మీద ఎకుువ దృషిరని ప డుతుంది అని బెైబిలు ఎర్శగశన ప్రతి ఒకుర్శకి తలె్వస్టని విషయమే. ఇంచుమించు పాత 
నిబంధ్నలోని ప్రతి ప్ుసతకము ఏదో  ఒక విధ్ంగా ఈ అంశమును ప్రసాత విసుత ంది. మర్శయు పాత నిబంధ్నలో 
కనిపించు దుషరతవమునకు విర్ోధ్ముగా యుదధము కొీతత  నిబంధ్న యుగములో కూడా కొనసాగుతుంద ిఅని 
కొీతత  నిబంధ్న ప్దద ప్దద సూచిసుత ంది. 

పాత నిబంధ్నలో, దదవుడు ఒక యుదధవీర్మనిగాను, యుదధవీర్మడెనై ర్ాజుగాను, ఒక 
స్ట నైయముకు అధపి్తిగాను కనుప్ర్చబడుట తర్చుగా మనము చూసాత ము. అవును, 
మన నపే్థయములో ఇద ిసర్శయిెనై భావనను కల్వగశంచకపల వచుు, మర్శయు దనీిని 
మనము సర్శగా అరా్ము చదసుకొనలేకపల వచుు. అయితద పరా చీన ఇశాీ యిలేు 
జీవితములో యుదధములు ఒక సామానయ విషయమ యైుండదవి... ఫర్ో దదవుని ప్రజలు 
వ ళ్లో టకు ఇషరప్డలేదు, కాబటిర  దదవుడు ఏమి చదశాడంటే... ముందుగా తగెుళో్ను 
ప్ంపాడు, కాని తర్మవాత దదవుడు యిరీె్ సముదరములో ఐగుప్ుత  స్ట నైయమును 
ముంచుట దావర్ా ఆయన వార్శతో యుదధము చదశాడు. కాబటిర  మర్ొక ఉదాహర్ణను 
మనము చూసాత ము. తర్మవాత మోషత మర్శయు మిర్ాయము దదవుని సుత తించుట కొర్కు 
ఈ పాటను పాడార్మ: గుఱ్ఱమును దాని ర్ౌతును ... గుఱ్ఱమును దాని ర్ౌతును 
సముదరములో ఆయన ప్డదోరస్ట ను. కాబటిర  ఇకుడ దదవుడు యుదధవీర్మనిగా 
కొనియాడబడనిాడు. మర్శయు ఇశాీ యిలేు దదశము కనానీయుల భ్ూమిలోనిక ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ ళ్లో చుండగా, దదవుడు వార్శ ప్క్షమున పల ర్ాడుచుండనిప్ుపడు మనము దానిని 
నిశుయముగా చూసాత ము. 

— డా. డదవిడ్. టి. లాంబ్ 

ఈ అంశము యొకు పరా ముఖ్యత ఒక కరలకమ ైన ప్రశిను లేవన తుత తుంది. దనీిని మనము నేట ిమన 
జీవితములకు ఏవిధ్ంగా అనువర్శతంచుకోవాల్వ? మనము పాత నిబంధ్నను లేక కొీతత  నిబంధ్నను 
చదవిినప్ుపడు, మన జీవితములకు ఈ అంశము అనువర్శతంచబడు విధానమును గూర్శు సంప్ూర్ణమ ైన 
చితరమును మనము ప ందుకోవాలని కోర్శనటోయితద, కరసీుత నందు నూతన నిబంధ్న యుగములోని మూడు 
దశల దృష్టార ా దానిని మనము చూడాల్వ. 

మొదటగిా, మన యుగము యొకు ఆర్ంభ్మునకు మనము విశషేమ నై ధాయసను ఇవావల్వ. 
లోకములో దుషరతవము మీద యుదధము అను అంశములోని కొనిి కోణములు యిసేు యొకు భ్ూలోక 
ప్ర్శచర్యలో విశేషముగా న ర్వేర్ుబడనివి అని కొీతత  నిబంధ్న సపషరము చదసుత ంది. తన ప్ర్శచర్యలో 
జర్మగుచునిది దుషరతవము మీద విజయమ ైయునిద ిఅని యిసేు సవయంగా తన శిశుయలకు 
తెల్వయజేశాడు. 

ఉదాహర్ణకు, లూకా 10:18-19లో, ఆయన శిషుయలు దయయములను వ ళో్గొటిర  తిర్శగశవచిున తర్మవాత 
యిేసు ఇచిున జవాబును మనము చదువుతాము. 

సాతాను మ ర్మప్ు వల  ఆకాశమునుండ ిప్డుట చూచితిని. ఇదగిో పాములను తదళో్ను 
తొర కుుటకును శతుర వు బలమంతట ిమీదను మీకు అధకిార్ము 
అనుగీహంిచియునాిను (లూకా 10:18-19). 

అంతదగాక, కొలస్ట్ి. 2:15 ప్రకార్ం, యిసేు స్టలిువ మీద తాను ప ందిన మర్ణము దావర్ా దుషర 
ఆతీుయ శకుత లను ఓడించాడు: 

ఆయనతోకూడ మిముును జీవింప్చదస్ట ను; [యిసేు] ప్రధానులను అధకిార్మలను 
నిర్ాయుధ్ులనుగాచదస్ట,ి స్టలిువచదత జయోతివముతో వార్శని ప్టిర  తచెిు 
బాహాటముగా వడేుకకు కనుప్ర్చనెు (కొలస్ట్ి . 2:15). 

ఇదద విధ్ముగా, ఎఫ స్ట్. 4:8లో, కరీసుత  ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్ోహణమును పౌలు యుదధములో 
విజయముగా సూచించాడు.  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అందుచదత ఆయన ఆర్ోహణమ నైప్ుపడు, చరె్ను చరె్గా ప్టుర కొనిపలయి మనషుయలకు 
ఈవులను అనుగీహంిచనెు [ను] (ఎఫ స్ట.్ 4:8). 

ఇవి మర్శయు ఇలాంట ిఇతర్ వాకయ భాగముల వ లుగులో, పాత లేక కొీతత  నిబంధ్నలలో దదవుని 
విర్ోధ్ుల మీద యుదధమును గూర్శున అంశమును మనము చూస్టని ప్రతిసార్శ, కొీతత  నిబంధ్న యుగము 
యొకు ఆర్ంభ్ములో జర్శగశన యుదధములో కరసీుత  తన పాతరను న ర్వరే్శున విధానమును ఎలోప్ుపడూ 
మనము మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. కరసీుత  ఇంతకు ముందద సాధించిన దానికి వేర్మగా, పాప్ము మర్శయు 
మర్ణము అను శకుత ల మీద అంతిమ విజయము అను నిర్రక్షణ లేనేలేదు.  

తన మొదట ిర్ాకడలో కరీసుత  యుదధమును, లేక సాతానుతో యుదధ  మును 
కనుప్ర్చాడు, లేక యుదధ  మును న ర్వరే్ాుడు. మర్శయు అద ిప్తనము 
జర్శగశనప్ుపడు ఒక విమోచకుని ప్ంప్ుతానని దదవుడు ఆదాము హవవలకు 
వాగాే నము చదస్టనిప్ుపడు ఆదకిాండము 3:15లో ఆర్ంభ్మ యైియంద.ి తర్మవాత అద ి
స్టలిువ మీద జర్మగుటను మనము చూసాత ము. సాతాను తల చితక దరరకుబడంిద,ి 
యిసేు మడమి మీద కాటువయేబడంిద,ి కొటరబడంిద ి— మీర్మ ఏ ప్దమ నై 
ఉప్యోగశంచవచుు — తర్మవాత ఆయన మర్ణములో నుండ ితిర్శగశలేచి సాతాను 
మీద సంప్ూర్ణమ నై విజయమును సాధంిచాడు. 

— డా. హో వార్్డ ఐర్శచ్ 

అంతయ కాలమందు కరీసుత  తిర్శగశవచుునంత వర్కు ఆయన దుషుర ని ప్ూర్శతగా నాశనము 
చదయడు అని అనకేమంద ిక ైసైతవులు అనుకుంటార్మ. అయితద కరీసుత  తన మొదట ి
ర్ాకడలోన ేదుషుర ని సమూలముగా నాశనము చదశాడు అనునద ివాసతవమ యైునిది. 
ఆయన నియమ ర్ూప్ములో దుషరతవమును నాశనం చదశాడు అని మనము 
చపె్పవచుు, అనగా ఆయన స్టలిువ మీద అప్వాదనిి ఓడంిచాడు మర్శయు అంతిమ 
ర్ ండవ ర్ాకడ కొర్కు ప్ునాదనిి వశేాడు. లోకములో నటేకి ిదుషరతవము ఉనిద,ి 
మర్శయు ఇప్పటకిర మనము దానిలో నివస్టసిాత ము, కాని ఆ దుషరతవము 
నిర్ూులమగు మార్గములో ప్రయాణ సుత ంద.ి మన ప్రభ్ువ నై యిసేు కరీసుత  చదస్టని 
యుదధములో, “ఆయన ప్రధానులను అధకిార్మలను నిర్ాయుధ్ులనుగాచదస్టి, 
స్టలిువచదత జయోతివముతో వార్శని ప్టిర  తచెిు బాహాటముగా వడేుకకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కనుప్ర్చనెు” మర్శయు ఆయన మర్ణ ప్ునర్మతాా నముల దావర్ా అప్వాద ికిీయల 
మీద గొప్ప విజయమును సాధంిచాడు. 

— డా. ఘసిన్ ఖ్లాఫ్, అనువాదము 

మన యుగము యొకు ఆర్ంభ్ముతో పాటుగా, లేఖ్నములో మనము యుదధము అను అంశమును 
చూస్టత ప్రతిసార్శ, దానిని కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు కొనసాగశంప్ునకు కూడా అనువర్శతంచుటకు 
స్టిదధముగా ఉండాల్వ. 

తన మొదటి ర్ాకడలో దుషరతవము యొకు అంతిమ ఓటమిని కరసీుత  సవయంగా ఆర్ంభించినప్పటికర, 
ఈ యుదధము సంఘ చర్శతర అంతటలిో ప్రతి విశావస్టి యొకు అనుభ్వములో భాగమ ైయునిది అని కొీతత  
నిబంధ్న బో ధసిుత ంది. 

ఉదాహర్ణకు, 2 కొర్శంథీ. 10:4లో, సువార్త యొకు వాయపిత  దుర్ాతు శకుత ల మీద యుదధము 
అయుయనిద ిఅని పౌలు ఉదాా టించాడు. అకుడ అతడు ఇలా అంటాడు: 

మా యుదోధ ప్కర్ణములు శర్రర్సంబంధ్మ నైవి కావుగాని, దదవుని యిదెుట 
దుర్గములను ప్డదోరయజఞల్వనంత బలము కలవ  ైయునివి (2 కొర్శంథ.ీ 10:4). 

ఎఫ స్ట్. 6:12లో సంఘములో యుదధమును గూర్శు పౌలు ఈ విధ్ంగానే సంబో ధించాడు: 

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

ఈ ర్ ండు వాకయభాగములలో క ైసైతవులముగా మనము చదయు యుదధము సావభావికముగా 
ఆతీుయమ యైునిది అను విషయమును గమనించండి. మన యుగము యొకు ఆర్ంభ్ములో యిసేు 
చదస్టని విధ్ముగానే, మనము “ర్కత మాంసము”లతో పల ర్ాడుటలేదు. మనము “ప్రధానులతోను, 
అధకిార్మలతోను, ప్రసుత త అంధ్కార్సంబంధ్ులగు లోక నాథులతోను” పల ర్ాడుచునాిము. కరసీుత  ర్ాజయము 
యొకు కొనసాగశంప్ులో, మనము లోకములో ప్ని చదయుచుని సాతానుతోను మర్శయు ఇతర్ దుర్ాతు 
శకుత లతోను యుదధము చదయుచునాిముగాని ప్రజలతో కాదు. 2 కొర్శంథీ. 5:19-20లో, పౌలు ఈ మాటలను 
వరా శాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

[దదవుడు] ఆ సమాధానవాకయమును మాకు అప్పగశంచనెు. కావున దదవుడు మా 
దావర్ా వడేుకొనినటుర  మమేు కరీసుత కు ర్ాయబార్మలమ  ైదదవునితో సమాధానప్డుడని 
కరీసుత  ప్క్షముగా మిముును బతిమాలుకొనుచునాిము (2 కొర్శంథ.ీ 5:19-20). 

కొీతత  నిబంధ్న యొకు కొనసాగశంప్ు కాలములో నివస్టించుచుని దదవుని ప్రజలముగా, మనము మన 
తోటి మనుషుయలతో పల ర్ాడుటలేదు. బదులుగా, మనము “కరసీుత  ర్ాయబార్మలమ ై”యుండి కరసీుత  సువార్త 
యొకు వాయపిత  దావర్ా పాప్ము యొకు అధకిార్ములో నుండమిానవులను విడిపించుట కొర్కు 
ప్రయతిించుచునాిము. “దదవునితో సమాధానప్డుడి” అని ప్రజలను బతిమాలుకొనుట దావర్ా మనము 
సాతాను ర్ాజయము యొకు ఓటమిని మర్శ ముందుకు తీసుకొనివ ళ్ీత ము. 

కాబటిర , 2 కొర్శంథీ. 2:14లో పౌలు సువార్త ప్ర్శచర్యను కరీసుత  యొకు విజయోతివము అని వర్శణంచుట 
మనకు ఆశుర్యము కల్వగశంచకూడదు: 

మా దావర్ా ప్రతి సాలమందును కరీసుత నుగూర్శున జఞా నము యొకు సువాసనను 
కనుప్ర్చుచు ఆయనయందు మముును ఎలోప్ుపడు విజయోతివముతో 
ఊర్గేశంచుచుని దదవునిక ిసలత తరము (2 కొర్శంథ.ీ 2:14). 

యుదధ మును గూర్శున ఉదాహర్ణలను మనము పాత నిబంధ్న నుండి లేక కొీతత  నిబంధ్న నుండ ి
వ ల్వకతిీస్టనిా, కరీసుత  అనుచర్మలు కొీతత  నిబంధ్న యొకు కొనసాగశంప్ులో తమ అనుదని ప్ర్శచర్యకు ఈ 
అంశమును అనువర్శతంచుటకు స్టిదధముగా ఉండాల్వ. 

అనకే విధ్ములుగా కరీసుత  నడేు సంఘము దావర్ా దుషరతవము మీద యుదధమును 
న ర్వరే్ముచునాిడు, కాని మనము ప్ర్శగణ ంచవలస్టని ఒక ప్రధానమ నై విషయము 
ఏమిటంట,ే కరీసుత  ర్ాజయము నడేు మనము ఊహంిచుకొను ఇతర్ ర్ాజయముల కంట ే
భినిమ నై కీమమును కల్వగశయునిది. యిసేు దనిములలో ఆయన ర్ాజకరయ 
కీమమును సాా పసిాత డు అని అపారా్ము చదసుకొనినవార్శ విషయములో ఇద ిఎంత 
వాసతవమ యైునిదో, నడేు కూడా ఇద ిఅంతద వాసతవమ యైునిది, నడేు మన జఞతీయ 
లేక సామజిక-ఆర్శాక ఆసకుత ల కార్ణంగా, కరీసుత  యొకు యుదధ  మును మనము 
స్టలిువ యుదధముగా గాక స్టంిహాసనము లేక ఖ్డగ  యుదధముగా ప్ర్శగణ సాత ము. ఇటిర  
ఆతీుయ పల ర్ాటమును గూర్శు ఎఫ స్ట.్ 6లో పౌలు మనకు మార్గదర్ికములను 
ఇసాత డు. మనము పరా ర్శాంచవలస్టయిునిద.ి మనము సువార్తను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రకటంిచవలస్టయిునిద.ి మనము విశావసమును ప్ంచవలస్టయిునిద.ి మనము 
నీతిని మర్శయు దదవుని వాకయములో నియమములను పాటంిచవలస్టయిునిది... 
వాసతవానిక,ి మార్శరన్ లూథర్డ, తాను వార స్టని “ఏ మ టై ీఫల ర్ రెస్”లో ఈ వాకయము భ్ూలోక 
అధకిార్ములనిిట ికంట ేఉనితమ నైద ిఅని తలె్వయప్ర్శచాడు. కాబటిర , దదవుని 
స్టతవకుని కుమార్మడెనై యిసేు కరీసుత  దావర్ా కరీసుత  యొకు ఆతీుయ పల ర్ాటమునకు 
న ర్వరే్మపగా దదవుని వాకయము ప్రబలుతుంది. కాబటిర , మన కొర్కు దనీి అరా్ము 
ఏమిటంట,ే మనము కరీసుత  ప్దధతిని, స్టలిువ-ఆకార్ములో జీవితమును 
పాటంిచవలస్టయిునిద.ి ఫలి్వపప్ 2 చబెుతునిటుో  అదద వ ఖై్ర్శని కల్వగశయుండ ి
మనము కరీసుత ను అనుకర్శంచుచునాిము, తదావర్ా సువార్త విశషేముగా 
కనబడుతుంద,ి మతమును ప్రధానముగా బలవంతప టుర నదగిా చూచు మిగశల్వన 
మతముల కంట ేక ైసైతవయము విశషేముగా కనబడుతుంది. క ైసైతవయము మర్శయు 
ఇసాో ంలో ఉని ప్రధానమ నై వయతాయసము ఇదద. ఇసాో ం బలవంతప టరని విధ్ముగా 
దదవునిని నముుటను ఊహంిచుకోలేదు, మర్శయు క ైసైతవయము ప్రధానముగా స్టలిువ 
మతమ యైునిద,ి సవయం-సమర్పణ, కరీసుత  మన కొర్కు తన జీవితమును 
అనుగీహంిచాడు కాబటిర  ఇతర్మల కొర్కు మన పరా ణములను ప టుర  మతమ యైునిది, 
కాబటిర  ఇద ిఇతర్మలు మనసూపర్శతగా వచిు ఆయనను ప్రభ్ువుగా చదసుకొనునటుో  కరీసుత  
మాదరి్శని అనుసర్శంచుటకు మర్శయు సమర్పణ కల్వగశయుండుటకు పలిుప యైునిది. 

— ర్ వ. మ ైక్స గోో డో 

కొీతత  నిబంధ్న యుదధము అను అంశమును మన యుగము యొకు ఆర్ంభ్ము మర్శయు 
కొనసాగశంప్ుకు మాతరమే అనుబంధ్ప్ర్చదుగాని, కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు న ర్వేర్మపకు కూడా 
అనుసంధానము చదసుత ంది. 

కరీసుత  సవయంగా తన మొదటి ర్ాకడలో యుదధమునుచదస్టని విధ్ముగానే, ఆయన మహమిలో 
తిర్శగశవచిునప్ుపడు దుషరతవము మీద యుదధమును ఆయన ముగశసాత డు. ఆయన ఉగీతకు పాతుర లుగా 
ఆతీుయ శకుత లను మర్శయు ఆయన కనికర్మునకు పాతుర లుగా మానవులను ప్ర్శగణ ంచుట దావర్ా ఆయన 
చదస్టని వయతాయసము ర్ ండవ ర్ాకడలో అంతర్శంచిపల తుంది. ప్రకటన 19:11-15లో, ర్ాబో వు యుదధమును 
యోహాను ఈ విధ్ంగా వర్శణంచాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ప్ర్లోకము తరె్మవబడయిుండుట చూచితిని. అప్ుపడదిగిో, తలోెని 
గుఱ్ఱమొకట ికనబడనెు. దానిమీద కూర్ముండ ియునివాడు నముకమ నై వాడును 
సతయవంతుడును అను నామముగలవాడు. ప్ర్లోకమందుని స్టతనలు శుభ్రమ నై 
తలోెని నార్బటరలు ధ్ర్శంచుకొని తలోెని గుఱ్ఱము ల కుి ఆయనను వ ంబడంిచుచుండరి్శ. 
జనములను కొటుర టక  ైఆయన నోటనుండ ివాడగిల ఖ్డగము బయలు వ డలుచునిది. 
ఆయన యినుప్ దండముతో వార్శని ఏలును (ప్రకటన 19:11-15). 

అనకే విధాలుగా, దుషుర ని మీద కరీసుత  అంతిమ యుదధము చదయు ఈ సనిివేశము కొీతత  ఆకాశములు 
మర్శయు కొీతత  భ్ూమి మీద మన విజయము మర్శయు నితయ జీవమునకు నిర్రక్షణ అయుయనిది. పాప్ము 
మర్శయు మర్ణము యొకు అంతిమ ఓటమి జర్శగశనప్ుపడు, కరీసుత  ప్ర్శపాల్వంచుచు విజయములో ఆయనతో 
కూడా పాల్వంచుటకు ఆయన తన అనుచర్మలందర్శనీ ఆహావనిసాత డు. 

బెబైిలులో, విశషేముగా పాత నిబంధ్నలో యుదధము అను అంశము, మర్శయు 
దదవుని తీర్మప మర్శయు ఆయన ఉగీత, అద ివివృతమగు విధానము మర్శయు అంతయ 
దనిములలో అద ిఎలా ఉంటుంద ిఅను విషయము ఒక ప దే అంశమ యైునిద ి... 
అయితద కొీ తత  నిబంధ్నలో ఈ అంశము ర్ ండు విభినిమ నై మార్గములలో అభివృదిధ  
చంెదనిద.ి మొదటది ియిసేు పాప్ము మీద యుదధము చదయుటకు ఆయన దెవైిక 
యోధ్ునిగా వచాుడు, కాని ఈసార్శ పాప ిమీద కాదు పాప్ము మీద యుదధము 
చదయుటకు వచాుడు. ఒక విధ్ముగా ఆయన ఇకుడ క్షతగాతుర నిగా ఉనాిడు. 
ఆయన ఉగీతను తచెుువానిగా గాక దదవుని యొకు సంప్ూర్ణ ఉగీతను ప ందుకొను 
వాడెయైాయడు. ఇప్ుపడు, తమను తాము దాచుకొనుట దావర్ా లేక కరీసుత లో ఆ 
తీర్మపను అనుభ్వించినవార్శగా కరీసుత తో ఐకయప్ర్చబడుట దావర్ా పాప్ులు తుదకు 
దదవుని ఉగీతను తపపించుకుంటార్మ. కాబటిర  కరీసుత  వచిునప్ుపడు, ఆయన తన 
ప్రజలతో కల్వస్ట ిర్ావాలనుకొనుచునాిడు, మర్శయు ఆయన ర్ాబో వుచునాిడు 
మర్శయు ప్శాుతాత ప్ ప్డనివార్శ మీద మర్శయు విశావసములో ఆయనతో 
ఐకయప్ర్చబడనివార్శ మీద యుదధము చదయబో తునాిడు. కాబటిర  మనము ఒక 
విధ్ముగా జలప్రళ్యములో, ఇశాీ యిలేు మర్శయు వాగాే న దదశము విషయములో, 
అషూష ర్మ మర్శయు బబులోను ఇశాీ యిలేు మీద యుదధము చదస్టనిప్ుపడు కూడా 
అంతయదనిముల తీర్మపనకు చితరములుగా మనము యుదధమును గూర్శున 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అవగాహనలను ప ందుకుంటాము. అయితద మన కొర్కు కరీసుత  అనుభ్వించినవాటకి ి
అవి నిజముగా చితరముల యైునివి. కాబటిర  ర్ ండు చితరములు ఉనాియి: ఒకట,ి 
దదవుని కృప్ — ఆయన యుదధ మును ఉగీతను ఎదుర్ొుని మన కొర్కు వాట ి
శాప్మును అనుభ్వించాడు, కాని దదవుని నాయయము కూడా దానిలో ఉనిద.ి 
ఆయన తిర్శగశర్ాబో వుచునాిడు మర్శయు ఆయనతో ఐకయముకాని వార్మ అదద 
విధ్మ నై తీర్మపను ఎదుర్ముంటార్మ. 

— డా. మ లై్ి వాన్ ప ల్ర 

లేఖ్నమంతటా కనిపించు యుదధము అను అంశమును మనము జయించిన యోధ్ునిగా కరసీుత  గొప్ప 
ర్ాకడ యొకు న ర్వేర్మప వ లుగులో వాయఖ్ాయనించుటను ఎలోప్ుపడూ జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ.  

నేడు మనము లేఖ్నములను అనువర్శతంచుకొనుచుండగా యుదధము అను అంశమును కొీతత  
నిబంధ్న ఉప్యోగశంచు విధానము మనకు సూచనగా ఉనిది. సపషరముగా చెపాపలంటే, కొీతత  నిబంధ్న 
వాటిని విభినిమ నై ర్రతులలో అభివృదిధ  చదసుత ంది కాబటిర  మనము ప్రతి అంశమును వయకితగతముగా 
అధ్యయనం చదయాల్వ. అయినను, ఏ బెైబిలు అంశమున నైా మర్శఎకుువగా అనువర్శతంచుటకు, కరసీుత నందు కొీతత  
నిబంధ్న యుగము యొకు ఆర్ంభ్ము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు న ర్వరే్మప దృష్టార ా అది ప్ర్శగణ ంచబడని 
విధానమును మనము చూడాల్వ. ఏ అంశమున నైా అనేవషించుటకు మనము ఏ విధ్ంగా ఆర్ంభించినా, 
మనము పాత లేక కొీతత  నిబంధ్నలో ఆర్ంభించినా, కరసీుత  అనుచర్మలముగా కొీతత  నిబంధ్న యుగములోని 
మూడు దశలలో అవి న ర్వరే్ుబడని విధానమును కనుగొనుట దావర్ా ఈ అంశములను మన జీవితములకు 
మనము అనువర్శతంచుకోవచుు.  

ముగశంప్ు 

ఆధ్ునిక అనువర్తనము మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శున ఈ పాఠములో, కరసీుత నందు కొీతత  
నిబంధ్న బెైబిలును మనము ఆధ్ునిక లోకమునకు అనువర్శతంచు విధానమును ప్రభావితము చదయవలస్టని 
మార్గములను మనము చూశాము. కొీతత  నిబంధ్న కొర్కు పాత నిబంధ్న నిర్రక్షణల యొకు న ర్వేర్మప 
కరీసుత నందు మన యుగము యొకు ఆర్ంభ్ము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు న ర్వరే్మపలో ఎలా కనబడుతుందో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము గమనించాము. పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలోని ప్రతి అంశమును మన ఆధ్ునిక జీవితమునకు 
అనువర్శతంచుట కొీతత  నిబంధ్నలోని అవ ేమూడు దశలతో ఎలా అనుసంధానము కల్వగశయుండాలో మనము 
ఉదాహర్శంచాము. 

కరీసుత నందు కొీతత  నిబంధ్న ఒక చిని విషయము కాదు. బదులుగా, అది చర్శతర అంతటి కొర్కు దదవుని 
ఉదదేశయముల యొకు న ర్వరే్మప అయుయనిది. ఈ విధ్ంగా, మన ఆధ్ునిక లోకములో బెైబిలులోని ప్రతి 
భాగమును మనము అనువర్శతంచవలస్టిన విధానమును కరసీుత నందు కొీతత  నిబంధ్న ప్రభావితము చదసుత ంది. 
కరీసుత  అనుచర్మలముగా, కరీసుత నందు దదవుడు తన ఉదదేశయములను న ర్వరే్ము విధానము వ లుగులో మనము 
లేఖ్నములను చదవాల్వ. కరీసుత  ఇప్పటిక ేచదస్టని కార్యముల తటుర  మనము వ నుదిర్శగశ చూసాత ము, ఆయన 
ఇప్ుపడు చదయుచుని వాటిని మనము చూసాత ము, మర్శయు ఆయన తిర్శగశ వచిునప్ుపడు ఆయన 
చదయబో వు కార్యముల కొర్కు ఎదుర్మచూసాత ము. అప్ుపడు మాతరమ ేకొీతత  నిబంధ్న ప్రజలముగా మనము 
లేఖ్నములను మన ఆధ్ునిక లోకమునకు సర్శయిెనై ర్రతిలో అనువర్శతంచుకోగలము. 
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