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పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము చదయవల ను? 
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ఉపో ద్ఘా తము 

“ఒకర్మ పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనం చదయవల ను?” అని మనము సాంప్రదాయికమ ైన 
యూదుల లేక క ైసైతవ నపే్థయములులేని ప్రజలను ప్రశ్ించనప్ుపడు, వార్శ జవాబులు బహుశా ర్ ండు 
పరా థమికమ నై విధాలుగా ఉండవచుు. ఎకుువ నిశుయాతుకమ ైన జవాబు ఈ విధ్ంగా ఉండవచుు, 
“పాత నిబంధ్న ఒక పరా చీన ప్ుసతకమే, కాని ఈ ర్పజులలో మనకు మేలుకర్మ యైుని ఇంకా కొనిి 
విష్యాలు అందులో ఉనివి గనుక మనము దానిని అధ్యయనము చదయవల ను.” మర్శయు ఎకుువ 
వయతిర్కేారా్మ నై జవాబు ఈ విధ్ంగా ఉండవచుు, “వాసతవానికన పాత నిబంధ్న, దానిని చదువడము వలన 
ప్రయోజనమేమియు లేనంతగా పరా చీనమ నైది మర్శయు ప ంతనలేనిదెయైునిది. ” 

ఇద ిఇలా ఉండగా, పాత నిబంధ్నను గూర్శు ఇలాంటి దృకపథాలను ఇతర్మలు వయకతము 
చదయడానిి నముకమ నై క ైైసతవులు వినిప్ుపడు, సావభావికంగా మనము దిగులుతో కుంగశపల తాము. 
కరీసుత  అనుచర్మలముగా, పాత నిబంధ్న దదవుని వాకయమ ై యునిదని మనము నముుతయనాిము; అద ి
దదవుడు పేరర్ేపించన ప్వితర లేఖ్నమ యైునిది. కాబటిర , బెైబిలును గూర్శు ఎవర్ నైాగాని అలా ఎలా 
మాటాో డగలర్మ? అని మనము సులభంగా ఆశుర్యప్డుతయంటాము. అయితద ఈ మాటలు మొదటిసార్శ 
వినిప్ుపడు ఆశుర్యమనిపించవచుు, కాని “ఒకర్మ పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము చదయాల్వ?” 
అని మనము క ైైసతవులను ప్రశ్ించనప్ుపడు కూడా, మనలో చాలా మందమిి అవిశావసుల వల నే 
మాటాో డుతాము. “ఈ ర్పజులలో మనకు మలేుకర్మ యైుని ఇంకా కొనిి విష్యాలు అందులో ఉనివి 
గనుక మనము దానిని అధ్యయనము చదయవల ను” అని మనము ఆశాజనకమ ైన దృకపథంతో 
చెప్పవచుు, మర్శయు మహా అయితద, “అది సర్ే కాని, నిజం చెపాపలంటే, పాత నిబంధ్న, దానిని 
చదువడము వలన ప్రయోజనమేమియు లేనంతగా పరా చీనమ ైనది మర్శయు ప ంతనలేనిదె ైయునిది” 
అని కొందర్మ క ైైసతవులు కూడా చెప్పవచుు. 

ఈ పాఠము పాత నిబంధ్న అంతటనిి అవలోకనము చదయు పాఠముల వర్మస కీమములో 
మొదటదిి. ఈ పాఠముల వర్మస కీమమునకు మమేు ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న 
యొకు పరా మాణిక గీంథము అనే శీర్శషకలను ప టార ము. ఈ పాఠముల వర్మస కీమముల శీర్శషక 
సూచసుత నిటటర , ఈ పాఠములలో మనము పాత నిబంధ్నకు సంబంధించన మూడు కరలకమ ైన కోణాలప ై 
మన దృషిరని కేందరరకర్శసాత ము. పాత నిబంధ్న, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ప్రధానాంశమంతటనిి 
కలుప్ుకొని ఒకటగిా చదయబడని ఒక గీంథమ యైునిదనియు, ఈ ర్ాజయము దదవుడు తన ప్రజలతో చదస్టని 
నిబంధ్నల దావర్ా చార్శతరా తుకంగా ప్ర్శపాల్వంప్బడనిదె ైయుండినదనియు, పాత నిబంధ్న పరా మాణకి 
గీంథము దావర్ా ఈ నిబంధ్నలు దదవుని ప్రజల నిర్శేష్రమ నై అవసర్తలకు, ప్రతదయకమ నై కాలములలోను 
సాలములలోను అనవయింప్బడినవనియు మనము నరే్ముకుంటాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ పాఠమునకు మేము, “పాత నిబంధ్న ఎందుకు అధ్యయనము చదయవల ను?” అనే 
శీర్శషకనిచాుము. మనము ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణకి గీంథం 
గూర్శు నరే్మగా నరే్ముకొనక ముందు, ఈ మొదటి పాఠమంతటలిో — పాత నిబంధ్న యొకు పరా ముఖ్యత 
మర్శయు దాని ప ందిక — అన ేపరా థమికమ ైన విష్యంప ై మన దృషిరని కేందరరకర్శంచుదాము. పాత 
నిబంధ్న బహు జాగీతతగా అధ్యయనం చదయడానికన యోగయమ నైదనే విష్యానిి అనకే మంది 
సదుదదేశంగల క ైైసతవులు సామానయంగా నముర్నదే ివాసతవమ యైునిది. 

పాత నిబంధ్నను గూర్శు నరే్ముకొనుట ఎందుకు ముఖ్యమ యైునిదో  తెల్వయజ ప్ుప మూడు 
కార్ణాలను గూర్శు మనము ఈ పాఠంలో నేర్ముకుంటాము. మొదటదిిగా, పాత నిబంధ్నను మన నుంచ 
దూర్ంచదసుత ని ఎడము మనము పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయడానికన కష్రం కల్వగశసుత ందన ే
విష్యానిి మనము చూసాత ము. ర్ ండవదగిా, పాత నిబంధ్న నేడు సహితం కల్వగశయుండాలని మనము 
ఆశ్ంచు ప ందకి యొకు ఆచూకరని తలెుసుకుంటాము. మర్శయు మూడవదగిా, పాత నిబంధ్నను 
ఆధ్ునిక లోకంలోని మన స ంత జీవితాలకు అనవయించునటటో  మనము నరే్ముకొనుటకు సహాయప్డు 
కొనిి మార్ాగ లను మనము అనేవషిసాత ము. పాత నిబంధ్న మనకు ఎంతో దూర్ంగా ఉనిటటర  తర్చుగా 
అనిపసిుత ంది అన ేవాసతవానిి తెలుసుకొనడంతో మన పాఠమును మొదలుప టటర దాము. 

మన నుండి దూరం 

అనకే మంది విదాయర్మా లు పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయుచుండు సందర్ుములో ఇదద 
విధ్మ ైన, దాదాప్ు ముందుగానే ఊహించ చపె్ుపకొనగల ప్రకనయీ గుండా వ ళ్త ంటార్ని నేను గడచన 
సంవతిర్ములలో కనుగొనాిను. బాలయంలో, లేదా మనము యిసేు కరీసుత ను సవర్క్షకునిగా అంగరకర్శంచన 
మొదటిసార్శ, పాత నిబంధ్న ఏ విధ్ంగాను ప ర్పాటటప్డకుండా పేరర్పేింప్బడని దదవుని 
వాకయమ యైునిదని మనకు తలె్వయజేయబడుతయంది, మర్శయు దరని దృషార ా, పాత నిబంధ్నలో క ైసైతవ 
జీవితానికన సులభంగా అనవయింప్బడగల ఉప్దదశములు మాతరమే ఉనాియని మనలో అనకేులము 
మన తయది అభిపరా యానిి వ ల్వబుచుుతాము. ఆ తర్మవాత, దదవుని ప్ర్శశుదధత, ఇశాీయిలేు నిర్రక్షణలు 
మొదలుగు ప దే ప దే అంశాలు, లేదా “ద ంగతనము చదయవదుే ” లేక “నర్హతయ చదయవదుే ” వంట ి
ఆజఞలను గూర్శు మనము మాటలాడు వర్కు, మనము మనకు సుప్ర్శచతమ నై హదుే లలోనే 
ఉనాిమనిపసిుత ంది. కాని మనము పాత నిబంధ్నను మర్శ ఎకుువ తీవరంగా అధ్యయనము చదయుట 
మొదలుప టిరనప్ుపడు ఏదో  ఒక వింతెైన విష్యం సంభవిసుత ంది. మనము దానిని మర్శ ఎకుువ లోతయగా 
ప్ర్శశోధించనప్ుపడు, పాత నిబంధ్నలోని అనకే భాగాలు మనకు ఏమాతరమును ప్ర్శచయములేని 
విష్యాలను మనముందుంచుతయనివనే విష్యం బయటప్డుతయంది. వాసతవంగా చెప్ుపకుంటే, 
మనము పాత నిబంధ్నను ఎంత ఎకుువగా చదువుతయంటామో, అద ిమనకు సుప్ర్శచతమ ైనదని 
అనుకొనడానికన అంత ఎకుువ కష్రమవుతయంది; మనలో అనకేులకు అద ిఏదో  ఒక వింతెైన మర్శయు 
దూర్ంగా ఉని దదశమనిటటర ంటటంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాత నిబంధ్న తర్చుగా ఎంతో దూర్ంగా ఉనిటటర  ఎందుకు అనిపసిుత ందా అని మనము 
అనేవషించనప్ుపడు, ర్ ండు విష్యాలప  ైమనము దృషిరని ఉంచుటకు అది సహాయప్డుతయంది: 
మొదటదిి, ఈ దూర్మునకు మర్శయు పాత నిబంధ్న ఇంత అనయమ నైదిగా ఉనిటటర  అనిపంిచుటకు గల 
కార్ణములు; మర్శయు ర్ ండవది, మనమ దుర్ొును ప్లు విధ్ముల ైన దూర్ములు, 
అనయమ నైవ యైునిటటర  మనము పాత నిబంధ్నలో కనుగొని వసుత వుల వివిధ్ ర్కములు. 

 మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య చాలా దూర్మునిటటర  మనము తర్చుగా 
అనుకొనుటకుగల కొనిి ముఖ్య కార్ణాలను మొదట చూదాే ము. 

కారణఘలు 
ఆధ్ునిక ప్రజలకు పాత నిబంధ్న అనయమ నైదని అవిశావసులు సాధకిర్ంతో చపె్ుపకోడానికన వార్శకన 

ఎనని ర్కాల కార్ణాలునాియి. వార్శ కొనిి ల కనుంప్ులు నాయయసముతమ నైవే, వాటకిన వాసతవాలు 
తోడపడుతయనాియి, కాని వార్శ అనేక దృషిరకోణాలు కవేలము వార్శ అప్నమిుకల 
ప్ర్శణామముల ైయునివి. అవిశావసులలో ర్క్షణారా్మ ైన విశావసముండదు, గనుక పాత నిబంధ్న ఎంతో 
వింతెనై విష్యంగా ఉనిదని వార్శ అతిశయోకుత లు ప్లుకడానికన అద ికార్ణమవుతయంది. ఒకర్మ 
దదవునియందు విశావసముంచనప్ుపడు, సహజంగానే ఎకుువగా దదవుని గూర్శు తలె్వయజ ప్ుప ప్ుసతకము 
నిశుయంగా చాలా వింతెనై విష్యమవుతయంది. మర్శయు ఒకర్మ కరసీుత నందు విశావసముంచనప్ుపడు, 
కరీసుత  కొర్కు దదవుని ప్రజలను స్టిదధప్ర్చన ప్ుసతకం కూడా బొ తితగా ప్ర్ాయిదెైనటటర  కనబడుతయంది. కాబటిర , 
పాత నిబంధ్నకును ఆధ్ునిక జీవితానికనని ప దే అగాధ్మంతటి దూర్మునిటటర  కనబడుతయందని 
అవిశావసులు చెబుతయంటే మనము వినడం, మనలను ఏమాతరమును అబుుర్ప్ర్చనవర్సం లేదు. 

అయితద విశావసుల మాటేమిట?ి మనము లేఖ్నముల దదవుని నముుతయనాిము. కరసీుత ను 
అనుసర్శసుత నాిము. అలాంటప్ుపడు, మనకును పాత నిబంధ్నకును ఎంతో దూర్మునిటటర  
మనమ ందుకు అనుకుంటాము? మనము పాత నిబంధ్నను ఒక విదదశంగా చూడడానికన ఎకుువగా 
కనీసం ర్ ండు లక్షణాల ైనా కార్ణమవుతయంటాయి. ఒక ప్రకు దదవుడు మానవాళికన పాత నిబంధ్నను 
శర్రర్ావయవ సంబంధ్మ నై పేరర్ణ అని పలిువబడిన ప్రకనయీ దావర్ా అనుగహిీంచాడు. మర్ొక ప్రకు పాత 
నిబంధ్న దాని ఉదదేశమును దెవైికమ ైన అనుకూలమని పలిువబడద ప్రకనీయ దావర్ా న ర్వరే్మునటటో  దదవుడు 
దానిని ర్ూప ందించాడు. ఈ ర్ ండు లక్షణాలు, అవయవ సంబంధ్మ నై పేరర్ణ మర్శయు దెవైికమ ైన 
అనుకూలము, మనము అనుభవించు ఎకుువ దూర్మును కలుగజయేుచునివి. మొదట మనము 
అవయవ సంబంధ్మ నై పేరర్ణను గూర్శు తలెుసుకుందాము. 

అవయవ సంబంధమ ైన ప్రారణ 
లేఖ్నముల యొకు దెవైికమ నై పేరర్ణను గూర్శున చార్శతిరకమ ైన సౌవార్రతకర్ణ క ైసైతవ దృషిరకోణానిి 

మనము తర్చుగా “అవయవ సంబంధ్మ నై పేరర్ణ” అని పలిుసుత ంటాము. ప్ర్శశుదధ  బెైబిలును 
ర్చంచుటకు ప్ర్శశుదాధ తు దదవుడు వయకుత లను, ఆది మానవ ర్చయితల అనుభవాలను మర్శయు 
తాతపర్యములను వినియోగశంచుకునాిడని సూచంచడానికన మనము ఈ ప్దజాలమును 
ప్రయోగశసుత ంటాము. అనగా, ప్ర్శశుదాధ తు యొకు ప్రతదయక మార్గదర్ికతవము ప్రకార్ం, ఏమమేి ర్చంచాలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మానవ గీంథకర్తలు తామే నిర్ాా ర్శంచార్ని చపె్ుపకొనవచుు. దదవుడు మానవ ర్చయితలను సమాచార్ 
సరవంతయలనుగా వాడుకొనినందున యాంతిరకమ ైన పేరర్ణ వలన బెైబిలు కలుగలేదు సర్శకదా, బెైబిలు 
సంబంధ్మ నై ర్చయితలు మతప్ర్ముగా గంభీర్మ నైవ యైుండు విష్యాలను చపె్ుపటకు దదవుడు 
కేవలము వార్శని పల ర తాిహప్ర్చనటటర , అందమ నై అనుభూతయలను కలుగజేయుచుండని 
భావనాతుకమ నై పేరర్ణ వలన కూడా బెబైిలు కలుగలేదు. అలా కాకుండా, దదవుడు సూక్ష్ముతి సూక్షుమ ైన 
విష్యాలను అతిశదీధగా ప్ర్శశీల్వసూత , లేఖ్నములు ఎవివధ్మ నై తప్ుపల ైనను లేనివ యైుండునటటో ను, 
యుకతముగా ‘ఇది దదవుని వాకయమ ైయునిది’ అని పలిువబడునటటో ను లేఖ్నములలోని విష్యాలను 
తన ఆధరనంలో ఉంచుకునాిడు. అయితద అవి మానవ ర్చయితల వయకనతగతమ నై వయకనతతవములు మర్శయు 
ఉదదేశములప ై ఆధార్ప్డ ివాటనిి ప్రతిబింబించన ఒక ప్రకనయీ దావర్ా ఆయన దరనిని నిర్వహించాడు. 

పౌలు వరా స్టని ప్తిరకలను గూర్శు పతేయర్మ, 2 పతేయర్మ 3:15-16 వచనాలలో మాటాో డని విధ్ము 
ఎలా ఉనిదో ఒకసార్శ ఆలోచంచండి. అకుడ ఈ కనీంది మాటలను మనము చదువుతాము: 

మరియు మన పాభువుయొక్క ద్ీరాశాంతము రక్షణఘరథమ నైదని య ంచుకొనుడి. 
ఆలాగ్ు మన ప్రాయ సహో దరుడ ైన పౌలు క్ూడ తనక్ు అనుగ్రహ ంపబడని జ్ఞా నము 
చొపుున మీక్ు వాా స్టరయున్ఘాడు. వీటిని గ్ూరిి తన పత్రాక్లనిాటిలోను 
బో ధించుచున్ఘాడు; అయతే వాటిలో కొనిాసంగ్తులు గ్రహ ంచుటక్ు క్షరమ నైవి. 
వీటిని విద్ఘయవిహనీులును, అస్టరథరులెైనవారును, తకకకన లేఖనములను 
అపారథముచసే్టరనటలు , తమ సవకయీ న్ఘశనమునక్ు అపారథము చేయుదురు (2 
ప్రతురు 3:15-16). 

ఈ వచనాలలో, పౌలు వరా స్టని ప్తిరకలు దదవుడు అతనికన అనుగీహించన జాఞ నము చొప్ుపననే 
వరా యబడనివనే విష్యానిి అప సతలుడెనై పేతయర్మ ర్ూఢపి్ర్మసుత నాిడు. అనగా, అవి కవేలము మానవ 
ర్చనల ై యుండకూడదు, కాని దదవుని వలన కల్వగశన ర్చనల ై యుండునటటో  పౌలు వరా స్టని ప్తిరకలను 
దదవుని ఆతు పేరర్పేించాడని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. అటోయినను, పౌలు యొకు వయకనతతవము 
ఈ ప్తిరకల దావర్ానే కల్వగశనదనే విష్యానిి పతేయర్మ కూడా ర్ూఢపి్ర్చాడు. ఆయన ఎలా వరా శాడో  
గమనించండి: “పౌలు కూడా తనకు దదవుని చదత అనుగీహింప్బడని జాఞ నము చొప్ుపన మీకు 
వరా స్టియునాిడు.” ఈ లేఖ్నములు ఇంకను పౌలు ప్తిరకల ైయుండనెు. అలాగ ైతద, పతేయర్మ యొకు దృషిర 
కోణం ప్రకార్ం అప సతలుడెనై పౌలు వరా స్టని ప్తిరకలు దదవుడు మర్శయు మానవ ర్చయిత కల్వస్టయిుండిన 
ప్రకనయీ వలన కల్వనవనే విష్యానిి మనము చూడవచుు. 

పాత నిబంధ్నను గూర్శు కూడా ఇదద దృకపథము సర్ నైదెయైునిది. అందుచదత పాత నిబంధ్న 
నియమము దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము అని మాతరమగేాక, మోషే ధ్ర్ుశాసత రమని కూడా పలిువబడుతయంది. ఈ 
ధ్ర్ుశాసత రము దదవుని నుండి, మోషే దావర్ా అనుగహిీంచబడనెు. అనకే కరర్తనలు దావీదు కరర్తనలని 
పిలువబడుటకు కూడా ఇదద కార్ణమ ైయునిది. పాత నిబంధ్న యొకు గీంథకర్త దదవుడద, 
అయినప్పటికనని ఈ ప్ుసతకములు వరా యబడుటకు ఆయన ప్ర్శశుదుధ ల ైనవార్శని నియమించుకునాిడు, 
గనుక వార్మ తమ వయకనతతవములు, తాతపర్యములు, మర్శయు ప్ర్శస్టిాతయలు ప్రతిబింబింప్బడుచుని ర్రతిలో 
ర్చంచార్మ. 
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దరనిని గూర్శు మనము ఆలోచంచనప్ుపడు, మానవుల ైనవార్శ గీంథకర్తృతవము మనలను పాత 
నిబంధ్న నుంచ దూర్ంగా చదసుత నిదని ఎంచడం ఏమంత కష్రమ ైన విష్యం కాదు. పాత నిబంధ్న 
ర్చయితలందర్మను పరా చీన ప్రజల ైయుండరి్శ. వార్ందర్మ పరా చీన ప్శ్ుమ ఆస్టయిాలో నివస్టించార్మ, గనుక 
వార్మ ఆ ర్పజులలో నివస్టించన ప్రజల వల న ేఆలోచంచార్మ మర్శయు ర్చంచార్మ. దాదాప్ు ఇదద విధ్ంగా, 
వార్మ కరసీుత  ర్ాక మునుపే ర్చంచనందు వలన, పాత నిబంధ్న ర్చయితలు క ైసైతవ దదవశాసత రమును, 
నేడునిటటర , సంప్ూర్శతగా అభివృదిధచదయలేదు. తతీల్వతంగా, నీవు ననేు పాత నిబంధ్నను అధ్యయనం 
చదస్టపే్ుపడు, పాత నిబంధ్న కాలం నాట ిప్రప్ంచం నేట ిఆధ్ునిక ప్రప్ంచానికన బొ తితగా భినింగా ఉనిదని 
అతి వగేంగా గమనిసాత ము. ఈ కార్ణానిిబటిర  పాత నిబంధ్న ప్ర్ాయిదెైయునిటటర  మర్శయు 
అప్ర్శచతమ నైదెై యునిటటర  తర్చుగా అనిపసిుత ంది. 

బెైబిలు సంబంధ్మ ైన ర్చయితల యొకు మానవ సంబంధ్మ నై పేరర్పే్ణ వలన కల్వగశన 
కష్రములతోపాటట, దెవైికమ ైన సానుకూలత కూడా మనలను పాత నిబంధ్నకు దూర్ంగా 
ఉంచుతయనిదన ేవిష్యానిి మనము గుర్శతంచాల్వ. 

ద్ ైవిక్మ ైన సానుక్ూలత 
“సానుకూలత” అనదేి దదవుడు తననుతాను మానవాళికన బయలుప్ర్చుకొను ప్రతిసార్శ, ఆయన 

మనకు అగుపసిాత డు మర్శయు మనతో ప్ర్శమితమ నై ప్దాలతో మాటలాడతాడన ేవాసతవమును 
వర్శణంచడానికన దదవశాసత ర ప్ండతియలు ప్రయోగశంచు ప్దమ యైునిది. ఎటరకేలకు దదవుడు తలె్వస్టకిొన 
శకయముకానివాడెై యునాిడు గనుక, ఆయన తాననుతాను బయలుప్ర్చుకొనునప్ుపడలెాో , 
మహో నితమ నై తన సాా నము నుండి దిగశవచు, సాా యి నుండి తననుతాను తగశగంచుకొని “చనిబిడ్ 
మాటలాడనిటటర ” మనతో మాటలాడును. లేదంటే, దదవుడు చపెేపది ఏదర కూడా మనకు అరా్ంకాదు. 
యిెష్యా 55:8-9 వచనాలలో ఈ కనీంది విధ్ంగా వరా యబడయిునిటటర  మనము జాఞ ప్కం చదస్టకిొనవచుు. 

న్ఘ తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తరా వలు న్ఘ తరా వలవంటిని కావు 
ఇద్ే య హో వా వాక్ుక. ఆకాశములు భూమికకప్ నై ఎంత య తుు గా ఉనావో మీ 
మారగములక్ంటె న్ఘ మారగములు మీ తలంపులక్ంటె న్ఘ తలంపులు అంత 
య తుు గా ఉనావి (య షయా 55:8-9). 

దదవుడు ఎంతో సర్ావతిశయమ నైవాడె ై— మన ప్ర్శమితయలను ఎంతో అనంతముగా 
అధగిమించనవాడెై — యునాిడు గనుక ఆయన ఎప్ుపడెైనాగాని చూపించన ప్రతి ప్రతయక్షత మానవుల 
సామరా్ాములకు సర్శప్డు విధ్ంగా సానుకూలప్ర్చబడింది, అప్ుపడద మనలో కనీసం కొదిేమందిమ నైా 
ఆయన బయలుప్ర్చన విష్యాలను గీహించ వాటిని అనుసర్శంచవచుు. 

గనుక, పాత నిబంధ్నలో దదవుడు తననుతాను మానవాళికన సామానయంగా 
సానుకూలప్ర్చుకొనలేదని తలెుసుకొనడం ముఖ్యం. మితమ ైన మానవులు సహితం అరా్ం చదసుకొను 
విధ్ములలో ఆయన మానవ భాష్లో మాటలాడాడు. అయితద, పరా చీన ప్శ్ుమ ఆస్టయిాలో 
నివస్టించుచుండిన యూదులు ఎదుర్ొునిన నిర్శేష్రమ నై చార్శతరక ప్ర్శస్టిాతయల కొర్కు కూడా ఆయన పాత 
నిబంధ్నను ర్ూప ందించాడు. మొటరమొదటిగా, పరా చీన ఇశాీయిేలీయుల చదత లేఖ్నములు సులభంగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అరా్మయిేయటటటర  ఆయన వాటనిి ర్ూప ందించాడు. పాత నిబంధ్న యొకు తొల్వ శోీతలు పరా చీన యూదుల ై 
యుండనిందు వలన, దదవుడు పాత నిబంధ్నను పరా చీన హెబ్రర మర్శయు అర్మాయిక్స భాష్లలో 
వరా యించాడు. దదవుడు ప్ది ఆజఞలను ర్ాతి ప్లకల మీద ర్ాయించ ఇచాుడు ఎందుకనగా ముఖ్యమ ైన 
దసాత వేజులు వరా యబడిన విధానమునకు ఇద క అంతర్ాా తీయ ప్రమాణమ యైుండినది. మర్శయు, పాత 
నిబంధ్నలోని వృతాత ంతము, కావయము, జాఞ న సాహతియము, మర్శయు శాసనము యొకు సాహితయ 
సంబంధ్మ నై బాణలీు ఆనాట ిదదవుని ప్రజలు వార్శకన తలె్వయజ ప్పబడిన విష్యాలను అరా్ం 
చదసుకొనగలుగునటటో  పరా చీన ప్శ్ుమ ఆస్టియా ప్రదదశాల బాణలీను అనుసర్శంచాయి. ఈ కార్ణానిి బటిర , 
నీవు ననేు పాత నిబంధ్నను అధ్యయనం చదయునప్ుపడు, అద ిమన నుండ ిచాలా వర్కు భినింగా 
ఉండని ప్రజలకు వరా యబడింద ిఅనే వాసతవం మనకు ఎప్ుపడూ ఎదుర్వుతూనే ఉంటటంది. అద ి
ముఖ్యముగా పరా చీన ఇశాీయిలేు ప్రజల సమరా్తలు మర్శయు అవసర్ములను అనుసర్శసూత  
వరా యబడింది. 

కాబటిర , పాత నిబంధ్న లేఖ్నములు అవయవ సంబంధ్ంగా పేరర్పేింప్బడి దాని గీహీతల ై 
యుండని ఆది ఇశాీయిలేీయులకు అనుకూలప్ర్చబడనిందు వలన పాత నిబంధ్న లేఖ్నములు మనకు 
చాలా సార్మో  మనము ప్ర్దదశ హదుే లలో ఉనాిమేమో అనిటటర  కనిపిసాత యని చపె్పవచుు. పాత 
నిబంధ్న ర్చయితలు మర్శయు పేరక్షకులు నడేునిటటర గాక చాలా వయతాయసముగా ఉండని పరా చీన 
కాలములలో నివస్టించార్మ. ఈ కార్ణానిిబటిర , మనము చాలా సార్మో  మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు 
మధ్య ప దే దూర్ం ఉనిటటర  అనుకుంటాము. 

పాత నిబంధ్న మనకు ఎంతో దూర్ముగా ఉనిటటర  అనిపించుటకుగల కార్ణములు 
తెలుసుకునాిము, గనుక ఇక ర్ ండవ అంశానికన వ ళాే ము: మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మధ్య 
ఉనిటటర  మనము అనుకొను దూర్ముల ర్కములు. మన దృషిరకన వింతెైనవిగా కనబడుతయని, ఎటటవంట ి
ర్కముల ైన విష్యాలను మనము పాత నిబంధ్నలో ఎదుర్ొుంటటనాిము? 

రక్ములు 
పాత నిబంధ్న మనకు ప్ర్ాయిదెయైునిటటర  కనిపించు విధానములనిిటిని మనము ప్టిరంప్ుగా 

ఎంచనవసర్ంలేదని, వేర్మగా చపె్పనకుర్ేోదు, కాని మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య నుని 
దూర్మునకు సంబంధించన మూడు పరా థమిక ర్కాలను గూర్శు ఆలోచన చదయడం మన అధ్యయన 
ఉదదేశములను న ర్వరే్మసుత ంది: మొదటదిి, దదవశాసత ర సంబంధ్మ ైన దూర్ం — కొీతత  నిబంధ్న 
క ైైసతవులముగా మనము నముుతయని దానికనని, పాత నిబంధ్నలో తలె్వయజయేబడని దదవశాసత ర 
సంబంధ్మ నై దృషిరకోణములకును మధ్యనుని వయతాయసములు; ర్ ండవది, సాంసుృతిక దూర్ం — 
ఈనాటి మన ఆధ్ునిక సంసుృతయలకును, మనకు పాత నిబంధ్నలో కనిపించు, ప్రతదయకతను చూపించు 
విధ్ంగా నుని పరా చీన ప్శ్ుమ ఆస్టియా పరా ంతములోని సాంసుృతిక దృకపథములకును మధ్య నుని 
వయతాయసములు. మర్శయు మూడవది, వయకనతగత దూర్ం — మానవులముగా, మర్శయు పాత నిబంధ్నతో 
సంబంధ్ం గలవార్శగా, నీకును నాకును మధ్య నుని వయతాయసములు. 

దదవశాసత ర సంబంధ్మ నై, సంసుృతి సంబంధ్మ ైన మర్శయు వయకనతగతమ నై జీవిత కోణములు ఒక 
దాని నుండి మర్ొకట ిబొ తితగా వేర్మచదయబడనరే్వనియు, అవి బహు గాఢముగా ప నవసేుకొనియునివి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గనుక ల కులేననిి విధాలుగా ఒకదానిప ై మర్ొకట ిప్రభావం చూప్ుననియు మనమందర్ము 
తెలుసుకొనవలస్టియునిది. ఇది ఈనాడు మనము జీవిసుత ని ర్పజులలో ఎంత వాసతవమ యైునిదో , పాత 
నిబంధ్న ర్పజులలో కూడా ఇద ిఅంతద వాసతవమ ైయుండనిది. కాబటిర , ఈ విష్యాలను ఈ మూడు 
ప్రతదయకమ ైన ర్కాలలో గల దూర్ం దృషార ా ప్ర్శశీల్వంచడం కొంత మేర్కు కృతిరమమ ైనదద అవుతయంది. 
అటోయినప్పటకినని, ప నై పేర్ొుని విష్యాలను ఒకొుకు దానిని వ ర్ేవర్మగా ప్ర్శశీల్వంచడం మనకు 
సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. 

అలాగ తైద, మొదట, మనము పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయునప్ుపడు ఎదుర్ొును 
దదవశాసత ర సంబంధ్మ నై దూర్మును చూదాే ము, ర్ండి. 

ద్ేవశాసు ర సంబంధమ ైన 
పాత నిబంధ్న దదవశాసత రమునకును, కొీతత  నిబంధ్న క ైసైతవ దదవశాసత రమునకు మధ్య మనము 

అనుభవించద వ ల్వతి, పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయునప్ుపడు ఎదుర్యిేయ అతయంత సపష్రమ నై 
అడ్ంకులలో ఒకటి. దదవశాసత ర సంబంధ్మ నై దూర్మును గూర్శు మనము చపె్ుపకొనునప్ుపడు, మనము 
పరా థమికంగా పాత నిబంధ్న ర్చయితలకుండని ప్రతయక్ష్ీకర్ణమునకును, క ైసైతవులకుని సంప్ూర్ణమ నై 
ప్రతయక్ష్కీర్ణమునకును మధ్య గల చర్శతర సంబంధ్మ నై తదడాను గూర్శు ఆలోచసుత ంటాము. దదవుడు 
మర్శయు మనకు ఆయనతో గల సంబంధ్మును గూర్శు పాత నిబంధ్న అనకే విష్యాలను 
ఉప్దదశ్సుత ందనియు, అవ ేవిష్యాలను గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న నరే్శపంచు వివర్ాలు, కనీసం మొదటిసార్శ 
చూచనప్ుపడు, ఇందుకు చాలా భినింగా ఉనాియనే వాసతవము మన మనసుిలలో ఉనిది. దదవశాసత ర 
సంబంధ్మ నై దృషిరకోణముల విష్యంలో, కొీతత  నిబంధ్న తలె్వయజేయువాటతిో ప సగనటటర  కనిపించు 
విష్యాలను పాత నిబంధ్న తెల్వయజేయుచునిదని పాత నిబంధ్నను చదివ ేప్రతి క ైసైతవుడు ఏదో  ఒక 
సందర్ుములో తలెుసుకుంటాడు. 

దదవశాసత ర సంబంధ్మ నై వయతాయసములకు సంబంధించన కొనిి ఉదాహర్ణములను గూర్శు 
ఆలోచంచండి. ఉదాహర్ణకు, అబరా హాము తన కుమార్మడెనై ఇసాికును బలయర్పణ గావించవలస్టిందని 
దదవుడు అతనిని పలి్వచాడు. కాని, ననేు నా కుమార్మని బలయర్పణ గావించవలస్టిందని దదవుడు నాకు 
పిలుప్ునిసుత నాిడని ఈ ర్పజులలో ఎవర్ నైా చపెిపనటోయితద, వార్శని గూర్శు మనమేమనుకుంటాము? 
వాసతవానికన, ఇటటవంటి దదవశాసత ర సంబంధ్మ నై సాధకిార్ ఆపకే్షను తీవరంగా తీసుకోవాలన నైా మనము 
మొదలుప టరము. మోషే దనిములలో, నముకమ నై ఆయన ప్రజలు వార్శ ర్క్షణను వ దుకుచు, ఐగుప్ుత  
దదశంలో వాగాే నము చదయబడని దదశానికన కదంతొకుుతూ వ ళోవల నని దదవుడు ఆశ్ంచాడు. కాని, ఒక 
క ైైసతవుల గుంప్ు వార్శ ర్క్షణను వ దకుచు కదంతొకుుతూ ఈనాడు అర్ణయము గుండా వ ళ్ో చునిటటో  
మనము కనుగొనిటోయితద, అద క వింతెైన విష్యమని నిజముగా అనుకుంటాము. నాజీర్మ 
సంబంధ్మ నై ప్రతిజఞ దావర్ా తముును తాము దదవునికన అంకనతము చదసుకొనుచుండని ప్ుర్మష్యలు తమ 
తలవ ంటటర కలను కతితర్శంచుకొన కూడదన ేవిష్యమును గూర్శు కూడా మనము పాత నిబంధ్నలో 
చదువుతాము. కాని ఇటటవంటి ప్రతిజఞలతో దదవుడు సంతోషంిచాడనదేి నిశుయంగా మనకు వింతెైన 
విష్యంగా కనిపసిుత ంది. లేక, పాత నిబంధ్నలో, మర్ణమగునంతటి బాధ్లో ఉనిప్పటకినని, ఆయన 
ప్రజలు దదవాలయములో మాతరమే ఆర్ాధించాలనే ఒక నియమమును నియమించాడన ేవాసతవమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గూర్శు ఒకసార్శ ఆలోచంచండి. కాని ఈనాడు, విశావసులు దదవునిని యుకతముగా ఎకుడెనైా 
ఆర్ాధించవచుు, ఎప్ుపడెనైా ఆర్ాధించవచుునని మనము బలంగా నముుతాము. ఆనాడు, ఆయన 
ప్రజలు వార్శ పాప్ముల పరా యశ్ుతాత రా్మ  ైజంతయవులను బల్వగా అర్శపంచవల నని కోర్ాడు. ఈనాడు, 
ఇటటవంట ిసంసాుర్ విధ్ులు జంతయవుల యిడెల చూపింప్బడు కూీ ర్తవముగాను, యిసేు కరసీుత  యొకు 
బలయర్పణ అవమానప్ర్చబడుచునిటటర గాను ఎంచబడును. పాత నిబంధ్నలో, కనానీయుల ప్టరణాలు, 
స్ట్త రలు ప్ుర్మష్యలు మర్శయు పలోిలతోసహా, మొతాత నికే నాశనము చదయబడవల నని ఆజాఞ పించాడు. కాని, 
ఆధ్ునిక యుదాధ లలో ఇటటవంటి విష్యాలు జర్గడం దదవుని చదత ఆమోదింప్బడుటను మనము 
ఊహించుకోజాలము. 

కాబటిర , ఇవనీి కొీతత  నిబంధ్నకు ప్ూర్శతగా భినిమ నైిటటర  అగుపసిుత ండగా, దదవుడు ఇటటవంటి 
ప్నులు చదశాడని మనము నమువల నని పాత నిబంధ్న మనకు ఇచుుచుని పలిుప్ునుబటటర  మనము 
కొంత మరే్కు దగిా్రంతి చెందడం లేదా? దదవశాసత రమునకు సంబంధించన ఇటటవంటి వయతాయసములను 
గూర్శు ఇంకా ఎన ైి నా చపె్ుపకోవచుు. ఇంకా మనము ఏమి చెప్ుపకునాి లేదా ఎనిి చెప్ుపకునాి, 
మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య దదవశాసత ర సంబంధ్మ ైన గొప్ప దూర్ం నిశుయంగా ఉనిది అని 
గుర్శతసాత ము. 

సంసకృత్ర సంబంధమ ైన 
పాత నిబంధ్నకు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నకు మధ్య ఉనిటటర  మనము చూసుత ని దదవశాసత ర 

సంబంధ్మ నై దూర్ంతోపాటట, పరా చీన ప్శ్ుమ ఆస్టయిా మర్శయు నటేి మన ఆధ్ునిక ప్రప్ంచమునకు 
మధ్య గల సంసుృతి సంబంధ్మ ైన తదడాలనుబటిర  పాత నిబంధ్న ఒక బహు దూర్మున ఉని దదశం వల  
ఉనిటటర  కూడా కనిపిసుత ంది. మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య గల సంసుృతి సంబంధ్మ నై 
వయతాయసములను గూర్శు మనము మాటాో డినప్ుపడు, వార్మ జీవించన సంసుృతయలలో సావభావికమ  ై
యుండని ప్రస్టదిధ  వయకుత లు, పాత నిబంధ్న యొకు ఆద ిర్చయితలు మర్శయు గహీీతల జీవితమును 
గూర్శున కోణాలు మన మనసుిలలో ఉంటాయి. పరా చీన ప్రప్ంచంలో, అద ిఇశాీయిేలులోన నైా, 
కనానులోన నైా, అష్ూష ర్మలోన నైా, బబులోనులోన నైా, లేదా గతంలోని అనేక సంసుృతయలలోని 
జీవితమును గూర్శు మనము చదువునప్ుపడలెాో , మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మధ్య గల 
వయతాయసములను మనము అనుభవిసుత ంటాము. నడేు మనకునిటేర , పాత నిబంధ్నలో మనమ దుర్ొును 
ప్రజలకు కూడా ల కులేననిి సంసుృతి సంబంధ్మ ైన భావనలు, విలువలు మర్శయు 
అభాయసములుండనివి. కాని ఆ ఆశలు, అలవాటటో  మర్శయు అభాయసములు వార్మ జీవించన కాలములు 
మర్శయు సాలములనుబటిర  మనకుని వాటికన భినిమ నైవ ై యుండనివి. 

మానవ సమాజం ఎలోకాలం మార్మతూనే ఉంటటంది గనుక సంసుృతి సంబంధ్మ ైన దూర్ం 
ఏర్పడుతయంది. సమాజప్ర్మ నై వయవసాలు మార్శపల తయంటాయి; పాత అలవాటటో  అనకే విధాలుగా 
వింతెనైవవుతాయి. కవేలము ర్ ండు వందల సంవతిర్ాల నాటి నీ స ంత సంసుృతిని నీవు 
సందర్శించగలవని ఊహించుకోగలవా? మనలో అనేకులకు, ఇటిర వయతాయసాలు విప్ర్రతమ ైన అసౌకర్ాయనిి 
కల్వగశసాత యి. ఇటిర  సందర్ాులలో సర్మే బాటట చదసుకోడానికన మనము చాలా సమయం వ చుంచాల్వి 
ఉంటటంది. గతించపలయిన ఇంత తకుువ వయవధలిో మన స ంత దదశాలలోన ేఏర్పడని వయతాయసములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గూర్శునది నిజమ యైునిటోయితద, మనకును మర్శయు పాత నిబంధ్న కాలమునాట ిప్రప్ంచానికనని మధ్య 
గల వయతాయసములు యింక ంత ఎకుువగా ఉంటాయని మనము ఆశ్ంచాల్వ? పరా చీన ప్శ్ుమ ఆస్టయిాకన 
నేట ిఆధ్ునిక ప్రప్ంచానికన మధ్య ఎనని వయతాయసములునాియి గనుక మనము పాత నిబంధ్నలో చదవిే 
అనకే విష్యాలు గమనించదగశనంతగా అజాఞ తమ నైవిగా ఉంటటనాియి. 

మనలను దాని నుండి ఎంతో దూర్ంగా ఉంచుతయనాియనే అనుభూతిని కల్వగశంచు పాత 
నిబంధ్న యొకు సంసుృతి సంబంధ్మ ైన కోణములను గూర్శున కొనిి ఉదాహర్ణలను చూడండి. లౌకనక 
సాా యిలో, పాత నిబంధ్న ప్రప్ంచం ఎకుువగా వాయవసాయిక లోకమ  ైయుండనిది. పాత నిబంధ్న 
యందంతటను మనము వయవసాయము మర్శయు చదప్లు ప్టటర టను గూర్శు చదువుతాము, కాని నటేి 
ఆధ్ునిక నగర్వాసుల ైనవార్శలో అనేకులు పరా చీన కాలంనాటి జీవిత విధానాలలో న లకొని యుండని 
పరా థమిక విధానాలను అర్మదుగా అరా్ం చదసుకుంటార్మ. పాత నిబంధ్నలో ప దేలు కుదిర్శున 
వివాహములను గూర్శు మనము చదువుతాము, అయితద ఆనాటి యవవన దంప్తయలు ఆనాటి 
వాడుకలను ఎలా భర్శంచార్ా అని ఆధ్ునిక లోకంలోని అనేకులు ఆశుర్యపల తయంటార్మ. బెైబిలులోని 
వయకుత లు బహు మంది భార్యలను కల్వగశయుండు అలవాటటను అభయస్టించార్నియు, గనుక ఒకు భార్యను 
కల్వగశయుండుటను గూర్శున మన ఆదర్ిములు సవాలు చదయబడుతయనాియనియు మనము 
తెలుసుకుంటాము. పాత నిబంధ్నలో బానిసతవముండినదని తెలుసుకొని ఈ వాడుకనుబటిర 
కలవర్ప్డిపల తయంటాము. వార్శ సంసుృతి సామాా జయవాదమని ప్రస్టదిిధచెందని సామాజిక వయవసా చదత ప తతనం 
చెలాయింప్బడిందనే విష్యానిి కూడా మనము పాత నిబంధ్నలో చూసాత ము. ఏదెనై ఒక పరే్మగాంచన 
సామాా జయములో భాగమ యైుండుట, ఇశాీయిేలు దదశంతోపాటట, దాదాప్ు పరా చీన ప్శ్ుమ ఆస్టయిాలోని 
ప్రతి సంసుృతి యొకు ఆదర్ిపరా యమ నై సామాజిక వయవసాయిెై యుండనిదని ప్ర్శగణింప్బడింది. నటేి 
ఆధ్ునిక ప్రజాసావమయ ఆదర్ిపరా యములను గూర్శు ప్రయోగాతుకంగా వార్శకన ఏమి తలె్వస్టియుండలేదు. 
పాత నిబంధ్న కాలమునాట ిజీవనములో వీటిని మర్శయు ఇదద విధ్మ ైన లక్షణాలను మనము 
చూచనప్ుపడు, వీటితో ఎలా వయవహర్శంచాలో తెల్వయక తర్చుగా మనము తికమకప్డిపల తయంటాము. 
మన స ంత సంసుృతికన ఎంతో భినింగా ఉని సంసుృతి సంబంధ్మ ైన ప్ర్శసర్ ప్ర్శస్టిాతిలో ఎంతో లోతయగా 
పాతయకుపల యిన బెైబిలుతో మనము ఏమి చదయవల ను? మనము పాత నిబంధ్నను చదివినప్ుపడు, 
ఇవి మర్శయు ఇంకా అనేకమ నై ఇతఃర్ సంసుృతి సంబంధ్మ నై వయతాయసములు కూడా మనకు మర్శయు 
పాత నిబంధ్నకు మధ్య భార్ర దూర్ముని ప్ర్శస్టిాతిని మనము అనుభవించునటటో  చదసాత యి. 

వయకకుగ్తమ ైన 
మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మధ్య ఉని దదవశాసత ర సంబంధ్మ ైన మర్శయు సంసుృతి 

సంబంధ్మ నై దూర్ములతోపాటట, మూడవ దూర్ము కూడా ఒకటటనిది: వయకనతగతమ నై దూర్ము. 
వయకనతగత దూర్ము లేక వయతాయసములను గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, పాత నిబంధ్న కాలములో 
జీవించన ప్రజలు అనేక విధాలుగా ఆధ్ునిక ప్రజలకు భినిమ ైనవార్ ై యుండరి్న ేవాసతవానిి మనము 
సూచసుత నాిమని అరా్ం, మర్శయు ఇంతదగాక, మనకును వార్శకనని మధ్య ఉని దూర్ములు చాలావర్కు 
వయకనతగతమ నై, మానవ ఆలోచనలకు సంబంధించనవ  ైఉంటాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సహజంగానే, పాత నిబంధ్న ప్రజలు మన కంటే ప్ూర్శతగా భినిమ నైవార్ేమీ కాదు. ఈ పాఠంలో 
మనము అటట తర్మవాత చూడబో తయనిటటర , మనము వార్శతో కూడా అనకే ముఖ్యమ నై ర్రతయలలో 
గుర్శతంచుకొనవచుు. కాని అనకేమ ైన ఇతర్ విధాలుగా చూస్టేత , వార్మ మన కంటె చపె్ుపకోదగశనంతట ి
గణనీయమ నై మనసతతవం కల్వగశయుండిర్శ. మర్శయు ఇది ఆశుర్యము కల్వగశంచకూడదు. ఎంతెైనా, వార్శ 
గుణగణాల ైతదనమేి మర్శయు వార్మ ఇతర్మలతో వయవహర్శంచన తీర్మల ైతదనేమి వార్మ నివస్టించన 
దదవశాసత రము మర్శయు సంసుృతి సంబంధ్మ నై ప్రప్ంచంలో నుండి తల తాత యి. 

ఒక ప్రకు, పాత నిబంధ్నలోని అనకే మంది ప్రజలు ఈ ర్పజులలో మనలో ఎవర్మ నైా 
అనుభవించుచునిటటవంటివిగాక, ఆతు సంబంధ్మ నై గమనార్హమ నై అనుభావాలు కల్వగశయుండిర్శ, 
మర్శయు ఇద ికూడా ఆలోచంచదగగదద. వార్మ ప్ర్లోక దర్ినములు చూశార్మ మర్శయు దదవుని 
సవర్మును అక్షర్ాలా వినాిర్మ. ప్ర్లోక సంబంధ్మ నై దూతలతో వార్మ అక్షర్ాల పల ర్ాడార్మ. కాబటిర , 
ఒక నిమిష్మాగశ మిముును మీర్మ ఈ ప్రశి అడగండి: ఇటటవంట ిఆతు సంబంధ్మ ైన అనుభవాలే మీర్మ 
కల్వగశయుంటే మీర్మ ఏ విధ్ంగా భినింగా ఉంటార్మ? దదవుని చదత పేరర్పేింప్బడని దర్ినములు 
చూచయుండనిటోయితద, ముఖ్ాముఖీ సమావేశాలు జర్శపియుండనిటోయితద, మర్శయు దదవదూతలతో 
పల ర్ాడయిుండనిటోయితద, మీర్మ ఎటటవంట ివయకనతగా యుంటార్మ? ఈ ర్పజులలో మనము ఇటటవంట ి
అనుభవాలను అనుభవించనటోయితద మనము ప్ూర్శతగా మార్శపల తామని నేను నముుతయనాిను. 
దదవునితో ఇటటవంట ిఅనుభవాలను కల్వగశన పాత నిబంధ్న ప్రజల నుండి మనము చాలా వర్కు భినింగా 
ఉనాిమని మనము చూడగలుగునటటో  ఇది మనకు సహాయప్డుతయందని తెలుసుకుంటాను. 

మర్ొక ప్రకు, సంసుృతి సంబంధ్మ నై విష్యాలు మనప  ైచూప్ుతయని ప్రభావమునుబటిర  
ఈనాడు మనమ టటవంటవిార్మ ై యునాిమో ఒకు నిమిష్ము ఆలోచంచండి. పాత నిబంధ్న ప్రజలు 
మనకు ఎంతో వింతెనైవిగా ఉని కొనిి సంసుృతి సంబంధ్మ నై పాతరలు వహించార్మ. వార్మ ర్ాజుల ై 
యుండరి్శ, ర్ాణుల ై యుండిర్శ, వార్మ వయవసాయదార్మల ైయుండిర్శ, బానిసల ైయుండిర్శ. పాత నిబంధ్న 
ప్రజలు పరా చీన యుదధతంతరముల వలన కల్వగశన భయభీతయలను, కర్మవులు మర్శయు తెగుళో వలన 
ఏర్పడిన బదెరి్శంప్ులను సహించార్మ. యుదధ  సందర్ుములో భార్ర కాయముగలవాని ఎదుట ఒక 
యవవనుడు నిల్వచయుండుటను గూర్శు, ఒక యవవన స్ట్త ర యుదధములో స్ట ైనాయనికన నాయకతవం వహించన 
విష్యమును గూర్శు మనము చదువుతాము. ఐగుప్ుత  బానిసలు నిర్ాశ నిసపృహలతో వసే్టని కేకలు 
మనము వింటాము. మనలో చాలా తకుువ మందమిి ఇటటవంట ిప్ర్శస్టిాతయలను ఈ ర్పజులలో 
ఎదుర్ొుంటాము, తతీల్వతంగా ప్రజలు ఇటటవంట ిఅనుభవాలు అనుభవించునప్ుపడు 
వార్మేనుకుంటార్ప, ఆందోళనతో కూడని వార్శ అనుభూతయలు ఎలా ఉంటాయో అరా్ం చదసుకొనుట మనకు 
కష్రమవుతయంది. 

కాబటిర , ఈ అధాయయానిి మొదలుప టిరన మనము పాత నిబంధ్న నిజముగానే మన నుండ ి
అనకే విధాలలో ఎంతో దూర్ంగా ఉనిటటర  అనిపసిుత ందని అంగరకర్శంచుటకు సంస్టదిుధ లమ ై యుండాల్వ. 
ప్ర్శశుదధ బెైబిలులోని ఈ భాగము నేట ిఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలో వరా యబడలేదు గనుక మనము మనకును 
పాత నిబంధ్నకును మధ్యనుని దదవశాసత రము, సంసుృతి, మర్శయు వయకనతగత సంబంధ్మ నై 
వయతాయసములను ప్దద ప్దద ఎదుర్ొుంటాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య దూర్మునిదను మన అనుభూతయలకు గల 
కార్ణములను మర్శయు ర్కములను తలెుసుకునాిము, గనుక తర్మవాత అంశానికన వ ళాే ము: మన 
జీవితములకును పాత నిబంధ్నకును గల ప ందిక ఏమిటి? ఇవివధ్మ నై దూర్ముని ప్ుసతకం ఈనాడు 
మనకు ఏదో ప్రయోజనకర్మ నై పాఠములు నేర్శపసుత ందని మనమ ందుకు ఆశప్డాల్వ? అది సర్ే, ఈ 
ప్రశికు అనకే సమాధానాలునాియి, అయితద నిసిందదహంగా, పాత నిబంధ్న మన జీవితాలకు 
ముఖ్యమ ైనదెై యునిదని కొీతత  నిబంధ్న మనకు బో ధిసుత ంది గనుక మనకు పాత నిబంధ్న నేడు 
సహతిం ముఖ్యమ నైదనేద ిమనము ప్రదర్శించగల అతయంత పరా ముఖ్యమ నై ప్రతిసపందనయిెయైునిది. 

మనక్ు గ్ల ప ంద్ిక్ 

విచార్కర్మ నై విష్యమేమనగా, ఎప్ుపడెనైాగాని కొీతత  నిబంధ్నలోని ఏదెనైా ఒక బో ధ్ నడేు 
అపారా్ం చదస్టికొనబడిందనంటే, అద ిఇదద. పాత నిబంధ్న పాతబడిపలయిందనియు, గనుక మనకు దానితో 
గల అవసర్తను కొీతత  నిబంధ్న అంతమొందించనదనియు కొీతత  నిబంధ్న బో ధసిుత నిదను తలంప్ుతో 
అనకే మంది క ైసైతవులు కొీతత  నిబంధ్నను చదువుతయంటార్మ. కాని వాసతవానికన కొీతత  నిబంధ్న అనేకులు 
అనుకుంటటనిదానికన వయతిర్ేకమ ైన విష్యమును తెల్వయజసేుత ంది. క ైసైతవ జీవితానికన పాత నిబంధ్న 
ఖ్చుతంగా అవశయకమ ైయునిదని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది, మర్శయు ఈ విష్యానిి మనము 
తర్మవాత చూసాత ము. మనము పాత నిబంధ్నలో నుండి మార్గనిర్ేేశనమును ర్ాబటటర కుంటే తప్ప 
కరీసుత నందల్వ సంప్ూర్ణమ ైన జీవితం సామానయంగా సాధింప్బడనేర్దు. 

పాత నిబంధ్న ఈనాడు సహితం మన జీవితములకు ప ందికగలదెై యునిదని మనకు కొీతత  
నిబంధ్న అనేక విధాలుగా బో ధిసుత నిది, కాని మనము ర్ ండు విధాలను మాతరమ ేచూదాే ము. 
మొదటగిా, యిేసు బో ధ్లను చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, అప సతలుడెైన పౌలు యొకు బో ధ్లను చూదాే ము. 
పాత నిబంధ్న యొకు ప ందికను గూర్శు యిసేు స్ట లవిచున విష్యములను మొదట 
ఆలోచంచుదాము. 

యేసు బో ధలు 
ఈనాడు మనకుగల పాత నిబంధ్న పరా ముఖ్యతను గూర్శు యిేసు బో ధించన దాని విష్యమ ైన 

సమతయలయ దృషిరకోణమును తలెుసుకొనడం కోసం, యిసేు బో ధ్లలోని ర్ ండు కోణాలను కుో ప్తంగా 
చూదాే ము: మొదటగిా, పాత నిబంధ్నను గూర్శునవ యైునిటటర  అగుపించునవి, ఆయన చదస్టిన 
వయతిర్కేారా్కమ నై వాయఖ్యలు; ర్ ండవదిగా, పాత నిబంధ్న ప ందికను గూర్శు ఆయన చదస్టని 
నిశుయాతుకమ నై ధ్ృవీకర్ణములు. మొదట ిసార్శ చదవిినప్ుపడద అవి పాత నిబంధ్నను గూర్శు 
వయతిర్కేారా్కమ నై దృషిరకోణానిి తలె్వయజసేుత నిటటర  కనిపించద యిేసు బో ధ్లలో కొనిిటిని మొదట 
చూదాే ము. 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు 
పరా మాణిక గీంథము 

మొదటి పాఠము: పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము 
చదయవల ను? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వయత్రరేకారథక్మ ైన వాయఖయలు 
యిేసు పాత నిబంధ్న ప ందికను ఒక ముగశంప్ునకు తచెాుడని నముే అనకే మంది క ైసైతవులు 

వార్శ దృషిరకోణాలకు ఋజువుగా మతతయి 5-7 అధాయయాలలోని కొండ మీద ప్రసంగమును ఎతిత  
చూపిసాత ర్మ. కొండ మీద ప్రసంగములో యిసేు సందర్పుచతంగా అనేక న తైిక విష్యాలను బో ధించాడు, 
గనుక ఈ విష్యాలను ఆధార్ం చదసుకొని యిసేు వాసతవానికన పాత నిబంధ్న బో ధ్లను వయతిర్ేకనంచాడని 
అనకేులు అభిపరా యప్డుతయంటార్మ. కొనిి సుప్ర్శచతమ ైన వాకయభాగాలను వినండి. మతతయి 5:21-22 
వచనాలలో మనము నర్హతయను గూర్శు ఈ మాటలు చదువుతాము: 

నరహతయ చేయవదుు ; నరహతయ చేయువాడు విమరశక్ు లోనగ్ునని పూరివక్ులతర 
చ పుబడని మాట మీరు విన్ఘారు గ్ద్ఘ. న్ేను మీతర చ పుునద్మేనగాతన 
సహో దరుని మీద కోపపడు పాత్రవాడు విమరశక్ు లోనగ్ును (మతుయ 5:21-22). 

మతతయి 5:27-28లో యిసేు వయభిచార్మును గూర్శు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

వయభిచఘరము చేయవదుని చ పుబడని మాట మీరు విన్ఘారుగ్ద్ఘ; న్ేను మీతర 
చ పుునద్మేనగా ఒక్ స్ట్ు రని మోహపుచూపుతర చూచు పాత్రవాడు అపుుడే తన 
హృదయమందు ఆమ తర వయభిచఘరము చసే్టరనవాడగ్ును (మతుయ 5:27-28). 

మతతయి 5:31-32లో యిసేు విడాకులను గూర్శు స్ట లవిచాుడు: 

తన భారయను విడన్ఘడు వాడు ఆమ క్ు పరతిఘయగ్ పత్రాక్ యయయవలెనని చ పు 
బడయిునాద్ి గ్ద్ఘ; న్నేు మీతర చ పుునద్మేనగా వయభిచఘర కారణమునుబటిర  గాక్, 
తన భారయను విడన్ఘడు పాత్రవాడును ఆమ ను వయభిచఘరిణిగా చేయుచున్ఘాడు; 
విడన్ఘడబడనిద్ఘనిని ప్ ండఘు డువాడు వయభిచరించుచున్ఘాడు (మతుయ 5:31-32). 

మతతయి 5:33-34లో ఒటటర ప టటర కొనుటను గూర్శు యిసేు సంబో ధించనప్ుపడు కూడా అదద 
ధోర్ణిని అవలంబిసుత నిటటర  చూసాత ము: 

మరియు నీవు అపామాణము చేయక్ నీ పామాణములను పాభువునక్ు 
చ ల్ుంపవలెనని పూరివక్ులతర చ పుబడని మాట మీరు విన్ఘారు గ్ద్ఘ, న్ేను మీతర 
చ పుునద్మేనగా ఎంతమాతాము ఒటలర ప్ టలర కొనవదుు  (మతుయ 5:33-34). 

మతతయి 5:38-39లో యిసేు ప్గతీర్ముకొనుటను గూర్శు కూడా మాటాో డాడు: 

క్ంటికక క్నుా, పంటికక పలుు  అని చ పుబడని మాట మీరు విన్ఘారు గ్ద్ఘ. న్ేను 
మీతర చ పుునద్మేనగా దుషుర ని ఎద్ిరింపక్, నినుా క్ుడచి ంపమీద కొటలర వాని 
వ ైపునక్ు ఎడమచ ంపక్ూడ త్రపాుుము (మతుయ 5:38-39). 

ఇక చవర్శగా, శతయర వుల యిెడల చూపించవలస్టిన పేరమను గూర్శు యిేసు మతతయి 5:43-44లో 
ఇలా స్ట లవిసుత నాిడు: 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు 
పరా మాణిక గీంథము 

మొదటి పాఠము: పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము 
చదయవల ను? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీ ప రుగ్ువాని ప్రమాించి, నీ శతుా వును ద్ేవషరంచుమని చ పుబడని మాట మీరు 
విన్ఘారు గ్ద్ఘ; న్నేు మీతర చ పుునద్మేనగా, . . . మీ శతుా వులను ప్రమాించుడి. 
మిముును హ ంస్టరంచు వారికొరక్ు పాారథన చేయుడి (మతుయ 5:43-44). 

గనుక యిేసు దదవుని సర్వశరషీ్రమ ైన ప్రతయక్షతయిెై యునాిడనియు, ఆయన బో ధ్లు పాత 
నిబంధ్న బో ధ్ల కంట ేఎంతో ఎకుువ సంప్ూర్ణమ నైవనియు కరీసుత  అనుచర్మలందర్మ అంగరకర్శంచాల్వ. 
యిేసు బో ధ్లు హృదయములోనికన చొచుుకొనిపల యి పాత నిబంధ్న ఎనిడును చదర్మకొనని విధాలుగా 
సుదూర్ దిగంతముల వర్కు విసతర్శంచాయి. కాని దుర్దృష్రవశాతయత , నర్హతయ, వయభిచార్ము, విడాకులు, 
ఒటటర ప టటర కొనుట, ప్గతీర్ముకొనుట మర్శయు శతయర వులను పేరమించుటను గూర్శున యిేసు దృషిరకోణాలు 
పాత నిబంధ్న బో ధ్లను వాసతవంగా ప్ర్సపర్ం వయతిర్ేకనసుత నాియని ఈ వచనాలు బో ధసిుత నిటటర  అనకే 
మంది క ైసైతవులు అరా్ం చదసుకునాిర్మ. ఇటటవంటివార్శ హతేయవాదం సర్వసాధార్ణంగా ఈ కనంీది విధ్ంగా 
ఉంటటంది: ఒకనిని శర్రర్ ర్రతిగా హతయచదయడం తప్పని పాత నిబంధ్న బో ధించనదనియు, కాని యిసేు 
తన ధాయస అంతటిని దదవష్ంతో నిండని హృదయంవ పై్ు మళోించాడనియు వార్ంటార్మ. పాత నిబంధ్న 
శార్రర్క వయభిచార్మును నిషేధంిచంది, కాని యిసేు హృదయంలోని వయభిచార్మును గూర్శు చెబుతూ ఒక 
అడుగు ముందుకు వేశాడు. విడాకులకు సంబంధించనంత వర్కు, పాత నిబంధ్న విడాకులను ఎనని 
కార్ణాలనుబటిర  అనుమతించనదని అనకేులు నముుతార్మ, అయితద యిేసు పాత నిబంధ్న చదయుచుని 
ఈ బో ధ్ను అంగరకర్శంచక, ల ైంగశక సంబంధ్మ ైన దుర్రితి మాతరమే విడాకుల్వయయడానికన అసలు 
ఆధార్మని ప్టటర బటార డు. ఒటటర ప టటర కొనుట గూర్శు అయితద, ప టటర కొనిన ఏ ఒటటర న ైనను విచునిము 
చదయకూడదు అని పాత నిబంధ్న బో ధించంది, కాని ఆయన అనుచర్మలు ఎనిడును 
ఒటటర ప టటర కొనకూడదని యిసేు ఆదదశ్ంచాడని వార్మ వాదిసాత ర్మ. వయకనతగతంగా ప్గతీర్ముకొను వాడుకను — 
“కంటికన కనుి” — పాత నిబంధ్న ఆమోదించంది, కాని మనము క్షమించాలని యిసేు బో ధంిచాడని ఇదద 
విధ్మ ైన అరా్వివర్ణ చపెేపవార్మ తర్చుగా నముుతయంటార్మ. ప ర్మగువార్శని పేరమించ, శతయర వులను 
దదవషించమని పాత నిబంధ్న బో ధించనదనియు, కాని యిేసు శతయర వులను కూడా పేరమించమంటూ ఈ 
విష్యానిి విసత ృతంచదశాడని వార్మ భావిసుత ంటార్మ. 

యిేసు బో ధ్లను గూర్శు ప్రజాదర్ణ ప ందని ఈ బో ధ్లు సతాయనికన లేశమ ైనా సమీప్ంగా 
ఉనాియని చెప్ుపకొనబడనిటోయితద, యిసేు తన అనుచర్మలను పాత నిబంధ్న యొకు నీతి 
విష్యాలను గూర్శున అధికార్ము నుండ ివిముకుత లను చదయడానికన వచాుడని మనము అనుకోడానికన 
మన దగగర్ మంచ హతేయవ ేఉనిదని చపె్ుపకొనవచుు. కాని, మతతయి సువార్త 5వ అధాయయములో 
యిేసు వాసతవంగా బో ధించన విష్యాలను మనము మనసుిప టిర  మర్శంత లోతయగా ధాయనం చదస్టినప్ుపడు 
ఈ దృషిరకోణం ఏ మాతరమును సర్ నైది కాదని తెలుసుకుంటాము. యిసేు బయలుప్ర్చన విష్యాలు 
పాత నిబంధ్న కంటె ఎకుువ గొప్పవ నైప్పటకినని, పాత నిబంధ్న బో ధ్లను ఆయన ఏ విధ్ంగాను 
ప్ర్సపర్ం వయతిర్కేనంచలేదు. విశరష్ంగా, పాత నిబంధ్న బో ధ్లను గూర్శున కొనిి అపారా్ములు తప్పని 
తన ప్రతివాదముతో నిర్ూపించడం దావర్ా పాత నిబంధ్నను ధ్ృవీకర్శంచాలనేదద ఆయన 
తాతపర్యమ యైుండనిది. 

యిేసును సర్శగా అరా్ం చదసుకోవాలంటే, మతతయి 5వ అధాయయములో యిసేు పాత నిబంధ్న 
విష్యంలో తన అసముతిని తెల్వయజేయడంలేదన ేవాసతవానిి మనము గమనించాల్వి ఉంటటంది. అలా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాకుండా, శాసుత ీ లు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు పాత నిబంధ్నకు అరా్వివర్ణ చపెపిన విధానాలను ఆయన 
ఆక్ష్పేించాడు. యిేసు ఇహలోకంలో జీవించయుండిన ర్పజులలో, వాసతవంగా బెైబిలు కొందర్శకన మాతరమ ే
నేర్మగా అందుబాటటగా ఉండదది, మర్శయు ఈ హతేయవునుబటిరయిే, ఇశాీయిలేులోని సామానయ ప్రజానీకం 
వార్శ మతసంబంధ్మ నై నాయకుల బో ధ్లప ై అతయధికంగా ఆధార్ప్డా్ ర్మ. మతతయి 5వ అధాయయములో 
యిేసు, మనమింతకు మునుపే చూచనటటర  తార్తమయములను ర్ూప ందించాడు, ఈ విష్యానిి 
మనము ముందు కూడా చూసాత ము, ఆయన పాత నిబంధ్నతో సర్ నై సామర్సయము కల్వగశయుండని తన 
స ంత దృషిరకోణాలను, శాసుత ీ లు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు పాత నిబంధ్నకు చదర్శున సాంప్రదాయాలతో 
పల లుసూత , ఈ ర్ ండింటి నడుమ గల తార్తమయమును విశదరకర్శంచాడు. సవివర్మ నై అనకే వర్ణనలు ఈ 
విష్యానిి ర్మజువుచదసాత యి. 

మొదటగిా, యిేసు చెప్పబడని మర్శయు వినిన విష్యాలతో వయవహర్శంచాడన ేవిష్యానిి 
మనము గమనించాల్వ. అనగా, ఆయన పాత నిబంధ్న కంట ేవిశరష్ంగా వాక్స ర్ూప్మ నై సాంప్రదాయాలను 
గూర్శు ఆందోళనచెందుచుండనెు అని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. యిసేు మర్శయు ఇతర్ కొీతత  
నిబంధ్న ప్ుర్మష్యలు పాత నిబంధ్నను ప్రసాత వించనప్ుపడు, వార్మ “వరా యబడియుని” లేదా 
“చదువబడని” విష్యాలను గూర్శు చెపాపర్మ. కొీతత  నిబంధ్నలో ఈ విధ్ంగా ప్ర్శచయము చదయబడని ఏ 
విష్యాన ైి నను, ఎచపుటన నైను, యిేసు కొటిరవయేలేదు. కాని కొండ మీద ప్రసంగంలో, ఆయన ప్రజలకు 
“చెప్పబడని” వాటిని ఆక్ష్పేించాడు; ప్రజలు “వినిన” విష్యాలను ఆయన ఆక్ష్పేించాడు. శాసుత ీ లు 
మర్శయు ప్ర్శసయుయలు చపె్ుపచుండని దానికనని, ఆయన చపె్ుపచుండని దానికనని గల తార్తమయమును 
యిేసు పల ల్వు చూపించాడని దరనినే మామూలు మాటలలో చపె్ుపకొనవచుు. పాత నిబంధ్నలో 
వరా యబడియుని విష్యాలను గూర్శు కాదు, కాని ఇశాీయిలేులోని ఇతర్ ఉప్దదశకుల చదత అవి 
కొనసాగునటటో  చదయబడిన వాకూీ ప్మ నై సాంప్రదాయాల విష్యంలో యిేసు తన అసముతిని తలె్వపాడు. 
అందుచదతన ేఆయన వరా యబడియుని విష్యాల కంటె విశరష్ంగా చపె్పబడని విష్యాలను ప్దద ప్దద 
ప్రసాత వించుచుండెను. 

దరని దృషార ా, పాత నిబంధ్నకు సంబంధించన వాక్స ర్ూప్మ ైన ఈ అరా్వివర్ణలను గూర్శు యిసేు 
వాసతవంగా చపెిపన విష్యాలను మనము మర్శ ఎకుువ లోతయగా, ధాయనప్ూర్వకంగా చూడాల్వి ఉంటటంది. 
యిేసు వ ల్వకనతీస్టని ఈ తార్తమయములను గూర్శు మనము మర్ొక సార్శ ఆలోచన చదదాే ము. 

నర్హతయ సమసయకు దదవష్మును ముడపి టరడానికన యిసేు నర్హతయ యొకు నిషేధానిి విసత ృతం 
చదశాడని అనేకులు నముుతయనిప్పటికనని, పాత నిబంధ్న నర్హతయను మాతరమే కాదు, కాని దదవుని 
ప్రజల నడుమ ఉండిన అభిపరాయభదేానిి కూడా ఖ్ండించనదని తలెుసుకొనడం ముఖ్యం. దదవుని ప్రజల 
మధ్య న లకొని ఉండాల్విన సామర్సయము మర్శయు సమాధానమును గూర్శున పాత నిబంధ్న ఆదర్ిం 
కరర్తనలు 133:1లో చకుగా వయకతంచదయబడింది: 

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

అభిపరా యబధే్ం ఒకనిని అక్షర్ాలా హతయచదయడానికన దార్శతీయనంత వర్కు అది సర్ే అనిటటర , 
యిేసు దనిములలో ప్రజాదర్ణ ప ందిన సంప్రదాయాలు దానిని మనిించాయి. దరనికన తార్తమయంగా, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవానికన పాత నిబంధ్న ప్రమాణములను ప్ునర్మదాా టసిూత  ఇటిర అబదధ  బో ధ్ తప్పని యిేసు తన 
ప్రతివాదంతో నిర్ూపించాడు. సర్శకదా, నర్హతయను గూర్శున ఇటిర నిషేధాజఞకు దదవష్మును గూర్శున 
నిషధే్ంతో సంబంధ్ం కలుప్ుతూ ఆయన నిర్ూపించాడు. 

వయభిచార్ము విష్యానికొస్టేత , హృదయంలోనే వయభిచర్శంచుటను చదర్ుడానికన యిసేు వయభిచార్ 
నిషధేాజఞను విసతర్శంచ చెపాపడని అనేకులు నముుతార్మ. కాగా, పాత నిబంధ్న కోర్శన విష్యాలను గూర్శు 
యిేసు తన అసముతిని వయకతంచదయలేదని లేదా విసతర్శంచ చపె్పలేదని మర్ొక ప్ర్ాయయం సులభంగా 
గమనించవచుు. ఎంతెైనా, దదవుని ప్రజలు శార్రర్క వయభిచార్మును మాతరమే మానుకొనవల నని పాత 
నిబంధ్న కోర్లేదు; తీవరమ నై వాయమోహమును, లేదా తలంప్ులతో హృదయములోన ే
వయభిచర్శంచడమును కూడా నిషేధించంది. నిర్గమ 20:17లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

నీ ప రుగ్ువాని యలుు  ఆశంపక్ూడదు. నీ ప రుగ్ువాని భారయన్ నైను అతని 
ద్ఘసున్ నైను అతని ద్ఘస్టరన్ ైనను అతని య దుు న్ నైను అతని గాడిదన్ ైనను నీ 
ప రుగ్ువానిదగ్ు ద్నేిన్ నైను ఆశంపక్ూడదు అని చ ప్ ును (నిరగమ 20:17). 

మర్ొకని భార్యను ఆశ్ంచడమును ప్దవ ఆజఞ సుసపష్రంగా నిషేధించంది. కాబటిర , యిేసు యొకు 
వాదోప్వాదము పాత నిబంధ్న నియమమును కొటిరవేయుచుండలేదు గాని అది పాత నిబంధ్నను 
ప్ునర్మదాా టించుచుండనిదని మనము గమనిసుత నాిము. 

మర్ొక ప్ర్ాయయం, విడాకుల విష్యంలో యిసేు పాత నిబంధ్నతో ఏకరభవించలేదని అనకేమంది 
విశావసులు నముుతయనాిర్మ. కాని యిసేు దినములలో, వార్మ నాయయప్ర్ంగా సర్ నై కాగశతాలు 
ఇచునంత వర్కు, ఆచర్ణాతుకమ నై ఏ కార్ణంచదతన నైను వార్మ తమ భార్యలకు విడాకుల్వచదు హకుు 
పాత నిబంధ్న శాసనము వార్శకనచుందని ఇశాీయిేలులోని మతసంబంధ్మ నై అనకేమంది నాయకులు 
నముుచుండిర్న ేవిష్యానిి మనము అరా్ం చదసుకోవాల్వ. అయితద ఇటటవంటి నడవడిని దదవుడు 
ఆమోదించడని పాత నిబంధ్న సపష్రంగా సూచసుత ందని మనకందర్శకన తలె్వస్టిందద. మలాకర 2:16లో ఇలా 
వరా యబడియునిది: 

భారయను పరితయజంచుట న్ఘక్ు అసహయమ నై కకరయ అని ఇశరా యేలీయుల ద్వేుడగ్ు 
య హో వా స్ట లవిచుిచున్ఘాడు (మలాకీ 2:16). 

మతతయి 19:3-9లో యిేసు విడాకులను గూర్శున తన అభిపరా యమమేిటో మర్శ ఎకుువ వివర్ంగా 
వర్శణంచాడు, మర్శయు ప్రతదయకంగా ఆదాము హవవల సృషిర ఉదంతమును ప్రసాత విసూత , పాత నిబంధ్న 
ఆధార్ంగానే ఆయన విడాకులను వయతిర్కేనంచుచుండనెన ేతన దృకపథానిి ఆయన సువిదతిం చదశాడు. 

యిేసు పాత నిబంధ్న ప్రకార్ం ఒటటర ప టటర కొనుటను గూర్శున అభాయసమును అక్ష్పేించాడని 
అనకేులు అనుకుంటార్మ. కాని, ఈ సందర్ుంలో కూడా యిసేు పాత నిబంధ్న బో ధ్ను కాదు కాని దాని 
బో ధ్లు వకరకీర్శంప్బడుటను వయతిర్కేనంచాడు. సపష్రంగా, ఒకడు తన మాట నిలబెటటర కొనునని 
ఒటటర ప టటర కొననంత వర్కు, అబదధమాడుట అనుమతింప్బడంిదని యిేసు ర్పజులలో కొందర్మ బో ధించార్మ. 
ఇటిర బో ధ్తో యిసేు ఏకరభవించలేదు సర్శకదా కేవలము శప్థములను ఉలోంఘించు అబదధములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మాతరమ ేకాదు కాని అబదధమాడుటనే పాత నిబంధ్న నిషధేించనదని ప్టటర బటార డు. సామ తలు 6:16-
17లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

య హో వాక్ు అసహయమ నైవి ఆరు గ్లవు, ఏడును ఆయనక్ు హేయములు: 
అవేవనగా, అహంకార దృషరరయు, క్లులాడు న్ఘలుక్యు (సామ తలు 6:16-17). 

ఈ హతేయవు చదతనే యిేసు మతతయి 5:37లో ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

మీ మాట, “అవునంటే “అవును,” “కాదంటే” “కాదు అని యుండవలెను (మతుయ 
5:37). 

యిేసు పాత నిబంధ్నతో ఏకరభవించలేదు, కాని శాసుత ీ ల మర్శయు ప్ర్శసయుయల వాక్స ర్ూప్మ ైన 
సాంప్రదాయాలు పాత నిబంధ్న ప్రమాణాలను న ర్వరే్ులేదని సపష్రంగా చూపించాడు. 

ప్గతీర్ముకొనుటను పాత నిబంధ్న ఆమోదించంది కాని యిసేు ఆమోదించలేదని అనకేులు 
నముుతార్మ. కాని ఆద ియందు నిర్గమ 21:24వ వచనంలోని “కంటకిన కనుి” అనే పాత నిబంధ్న 
శాసనము ఇశాీయిలేులోని అధికార్శక నాయయసాా నాలలోని నాయయాధపి్తయలకు మార్గదర్ికంగా ఉండటానికన 
ర్ూప ందించబడింది. నాయయాధపి్తయలు వార్శ తీర్మపలను మర్శయు శ్క్షలను నాయయసముతంగాను, చదస్టని 
నేర్ానికన తగగటటర గాను తీర్ువలస్టి యుండిందని ఒకు మాటలో చపె్ుపకొనవచుు. ఈ ప్రమాణము ప్ర్సపర్ం 
వయకుత ల మధ్య తల తయత  సమసయలకు వర్శతంప్జేయబడాలని ఎనిడును ఉదదేశ్ంప్బడలేదు. దానికన 
బదులుగా, ఇలాంట ిసందర్ాులలో యుకతంగా ప్రవర్శతంచడానికన దయ మర్శయు కనికర్ము మార్గదర్ికమ ై 
యుండాలని పాత నిబంధ్న బో ధించంది. లేవీయ 19:18లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

కీడుక్ు పాత్రకీడు చయేక్ూడదు. నీ పాజ్ల మీద కోపముంచుకొనవదుు  . . . న్ేను 
య హో వాను (లేవీయ 19:18). 

యిేసు దనిములలో “కంటకిన కనుి” అన ేనియమము వయకనతగతంగా ప్గతీర్ముకొనుటకు దదవుడు 
ఆమోదించనదెై యునిదని ప్రజలు నమాుర్మ. ఎవర్ నైా నీకు ఏదెైనా హాని చదస్టని ప్రతిసార్శ, అతనికన అదద 
విధ్మ ైన సమాన హాని చదయడానికన నీకు హకుు ఉనిది అన ేనముకముండదది. కాని నియమము ఈ 
విధ్ంగా వకరకీర్శంప్బడుటతో యిేసు ఏకరభవించలేదు మర్శయు ఆయన పాత నిబంధ్న బో ధ్ను 
ధ్ృవీకర్శసూత  మనము అననయనయ సంబంధ్ములలో దయను చూపించాలని ప్ల్వకాడు. 

చవర్శగా, శతయర వులను పేరమించు విష్యానికొస్టేత , శతయర వులను దదవషించుట అంగరకర్శంప్బడిందని 
పాత నిబంధ్న బో ధించనదనే తప్ుపడు నముకము అనేకులలో న లకొనియునిది. లేవీయ 19:18లో “నీ 
ప ర్మగు వానిని పేరమింప్వల ను” అన ేఆజఞ సర్శసమానంగా “నీ శతయర వులను దదవషించుము” అని 
చెప్ుపకోడానికన కూడా సముచతమ నైదద అని యిసేు దనిములలోని కొందర్మ ఉప్దదశకులు భావించనటటర  
సపష్రమవుతయంది. కాని సహజంగానే, పాత నిబంధ్న ఎనిడును ఇవివధ్మ నైది ఏదియును బో ధించదు. 
వాసతవానికన, మన శతయర వులతో వయవహర్శంచాల్విన విధ్మునకు సంబంధించన ఆదదశాలు నిర్గమ 23:4లో 
ఇవవబడినవి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీ శతుా వుని య దుయనను గాడిదయ నైను తప్రుపో వుచుండగా, అద్ి నీక్ు 
క్నబడని య డల అగ్తయముగా ద్ఘని తరలుకొనివచిి వాని క్పుగింపవలెను. 
(నిరగమ 23:4). 

కాబటిర , యిసేు పాత నిబంధ్నను గూర్శున తన స ంత దృషిరకోణాలను ఎనిడును 
వయతిర్కేనంచలేదని మర్ొక ప్ర్ాయయం సపష్రమవుతయంది. దానికన బదులుగా, ఆయన తన దినములలో 
ప్రబల్వయుండని తప్ుపడు అరా్వివర్ణలను వయతిర్ేకనసూత  పాత నిబంధ్న బో ధ్ల అసల ైన ఉప్దదశములను 
ప్ునర్మదాా టించాడు. 

యిేసు పాత నిబంధ్నకే విర్పధ్ంగా దదనిన ైనను బో ధించాడని మనము ఊహించుకొనిటోయితద 
మనము యిేసు బో ధ్లను బహు తీవరంగా అపారా్ం చదసుకొంటటనాిమని అరా్ం. మనము 
చూడబో తయనిటటర , పాత నిబంధ్న ఏ దిశగా ముందడుగు వయేుచుండనిదో  యిసేు తర్చుగా 
బయలుప్ర్మసూత  అద ిఎదుర్మచూచన నముకములను మర్శయు అభాయసములను వివర్శంచాడు. ఈ 
కోణంలో ఆయన బో ధ్లు పాత నిబంధ్న బో ధ్లను మించనవ ై యుంటూ మర్శ ఎకుువగా దదవుని 
గుణశీలమును మర్శయు ఆయన ప్రజల ప్టో ఆయనకుండని చతతమును బయలుప్ర్చాయి. అంతదగాని, 
యిేసు పాత నిబంధ్ననుగాని లేదా దాని బో ధ్లనుగాని ఎనిడును వయతిర్కేనంచలేదు. వాసతవానికన ఆయన 
పాత నిబంధ్నను గూర్శున అసతయప్ు అరా్వివర్ణలను వయతిర్ేకనంచాడు. 

పాత నిబంధ్నను గూర్శు యిసేు కల్వగశయుని ధ్ృకపథములు వయతిర్కేారా్మ నైవిగా ఉనిటటర  
కనిపించునవి వాసతవానికన అవి ధ్ృవీకర్ణముల ై యునివనే విష్యానిి చూశాము, గనుక ఇప్ుపడు 
పాత నిబంధ్న యొకు అధికార్ము మర్శయు ఆయన అనుచర్మలకుండని ప ందకిను గూర్శున యిసేు 
ధ్ృవీకర్ణములు అతి సులభంగా కనుగొనబడగల ఇతర్ వాకయభాగములను మనము చూడవలస్టి 
యునిద.ి 

నిరాుణఘతుక్మ ైన ధృవీక్రణములు 
సామానయంగా చూస్టేత , పాత నిబంధ్న లేఖ్నములను గూర్శు కరసీుత  కల్వగశయుండని 

నిర్ాుణాతుకమ నై దృషిరకోణమును మనము చూడగల విధ్ములు అనకేమునాియి. ఉదాహర్ణకు, పాత 
నిబంధ్న లేఖ్నములు తన స ంత బో ధ్లకు మూలాధార్మ యైునివని ఎడతెర్శపలిేకుండా ఆయన 
ప్రసాత వించాడు. ధ్ర్ుశాసత రమిచున మోషేకును ప్రవకతలకు అధపి్తియిెనై ఏలీయాకును మధ్య 
నిలబడనిటటర ండి, ర్ూపాంతర్ కొండప ై ఆయన తన మహిమను ప్రదర్శించాడు. ఇంకా, ఆయన తన 
జీవితకాలమందంతటను పాత నిబంధ్న బో ధ్లనిిటకిన ప్ూర్ణ హృదయంతో లోబడుచుండుటకే తనను 
తాను అంకనతం చదసుకునాిడు. 

అయితద పాత నిబంధ్న విష్యమ ై యిసేుకుండిన నిర్ాుణాతుకమ నై వ ైఖ్ర్శని గూర్శున నిర్శేష్రమ ైన 
ఉదాహర్ణముల కొర్కు మనము కొండ మీద ప్రసంగమును మర్ొక ప్ర్ాయయం చూదాే ము. మతతయి 
5:17-18లో యిసేు యిమేని స్ట లవిసుత నాిడో  వినండి: 

ధరుశాసు రమున్ నైను పావక్ుల వచనములన్ నైను కొటిర  వేయవచిిత్రనని 
తలంచవదుు ; న్ రవేరుిటకే గాని కొటిర  వేయుటక్ు న్నేు రాలేదు. ఆకాశమును 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు 
పరా మాణిక గీంథము 

మొదటి పాఠము: పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము 
చదయవల ను? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భూమియు గ్త్రంచిపోయనన్ే గాని ధరుశాసు రమంతయు న్ రవేరువరక్ు ద్ఘనినుండి 
యొక్ ప లుయనను ఒక్ సునాయ నైను తప్రుపో దని నిశియముగా మీతర 
చ పుుచున్ఘాను (మతుయ 5:17-18). 

ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమునుగాని ప్రవకతల ప్లుకులనుగాని కొటిరవేయడానికన ర్ాలేదని యిసేు ఇచుట 
బహు శకనతమంతముగా ప్లుకుతయనాిడు. అద క అతి చని అక్షర్మే కావచుు లేదా ప లుో  కావచుు, 
సమసతము అంతమయిేయ వర్కు పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి వివర్ము అమలులో ఉంటటందని ఆయన 
ప్టటర బటార డు. 

దుర్దృష్రవశాతయత , యిసేు చెపపింది ఒకటెతైద, ఆయన ఉదదేశ్ంచనద ితాను చపెపిన దానికన బొ తితగా 
వయతిర్కేమ నైదని అనకే ప్ర్ాయయాలు క ైసైతవులు అనుకుంటార్మ. “కొటిరవేయుటకు ననేు ర్ాలేదు కాని 
న ర్వేర్ముటకే” అని చదవిి, “ననేు పాత నిబంధ్నను కొటిరవయేుటకు ర్ాలేదు కాని అది ప ందికలేనిదని 
చెప్పడానికే” అని యిసేు భావించాడని అనుకుంటార్మ. కాని యిేసు ఆ తర్మవాత మతతయి 5:19లో ప్ల్వకనన 
మాటలు గమనించడం దావర్ా, యిసేు భావించనద ిఅది కాదని సపష్రమవుతయంది. అకుడ ఇలా 
చదువుతాము: 

కాబటిర  యీ యాజా్లలో మిగ్ుల అలుమ ైన యొక్ద్ఘనిన్ ైనను మీర,ి మనుషుయలక్ు 
ఆలాగ్ున చయే బో ధించువాడ వడో  వాడు పరలోక్రాజ్యములో మిగ్ుల 
అలుుడనబడును; అయతే వాటిని గ ైకొని బో ధించువాడ వడో  వాడు పరలోక్ 
రాజ్యములో గొపువాడనబడును (మతుయ 5:19). 

యిేసు చబెుతయనిది ఏమిటో గమనించండి. మనుష్యయలు ఈ ఆజఞలు గ ైకొననటోయితద, లేదా 
ఆజఞలలో అతయలపమ ైనదని ప్ర్శగణింప్బడు దానిన నైా సర్ ేలక్షయప టరనవర్సం లేదని వార్మ ఇతర్మలను 
పల ర తిహించనటోయితద, వార్మ ప్ర్లోక ర్ాజయములో అలుపలనబడును. శాసుత ీ లు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు 
పాత నిబంధ్న విష్యంలో కోర్శన వాటనిే ఎనుికొనడానికన చాలా తలె్వవిగా ప్రవర్శతంచుచుండిర్ని యిసేు 
ఎర్శగశయుండెను. కాబటిర , తన శ్ష్యయలు ఏవో కొనిి ఏర్శకోర్శ ఎంపికచదసుకొనివి కాదు, కాని పాత 
నిబంధ్నలోని వివర్ాలనిిటనిి ర్ూఢపి్ర్చుకొని ఈ మీదట వాటిని అనుసర్శంచాలని ఆయన ప్టటర బటార డు. 
విశావసనీయంగా ఆయనను వ ంబడించుచుండనివార్ందర్మ పాత నిబంధ్న వివర్ాలలోని ప్రతి విష్యానికన 
లోబడవల నని కరీసుత  ఆశ్ంచాడు. వాసతవానికన, మనము పాత నిబంధ్న అంతటకిన లోబడనిప్ుపడద, శాసుత ీ లు 
మర్శయు ప్ర్శసయుయల కంటె మర్శ శరీష్రమ నై గమయము కొర్కు నిర్రక్ష్ించవచుుననే విష్యానిి ఆయన 
ధ్ృవీకర్శసుత నాిడనునంతగా పాత నిబంధ్న అధికార్మును గూర్శు ఆయన ప్టటర బటార డు. మతతయి 
5:20లో యిసేు ఇలా స్ట లవిసుత నాిడు: 

శాసుు ీ ల నీత్ర క్ంటెను పరసియుయల నీత్రక్ంటెను మీ నీత్ర అధిక్ము కానియ డల 
మీరు పరలోక్రాజ్యములో పావశేంపన్ేరరని మీతర చ పుుచున్ఘాను (మతుయ 
5:20). 

యిేసు మాటలు ఎనని ప్రయోగాతుకమ నై ప్రశిలను లేవదరసుత నాియని ఇకుడ మనము 
ఒప్ుపకొనక తప్పదు. పాత నిబంధ్న బో ధ్లనిిటికన లోబడమంటే ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో దానరా్మమేిట?ి 
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మొదటి పాఠము: పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క ైైసతవులు పాత నిబంధ్న ఆజఞలను, అది ఎంతటి అలపమ నైదెనైా, ఈనాడు ఎలా పాటించాల్వ? ముందు 
పాఠములలో మనము ముఖ్యమ ైన ఈ ప్రశిలను చర్శుసాత ము, కాని ప్రసుత తానికన యిేసు ఎంతో తదటగా 
బో ధించన పరా థమిక సూతరమును గూర్శు ప్టటర బటటర ట చాలు — ఆయన అనుచర్మలు పాత నిబంధ్నను 
దదవుని అధకిార్ప్ూర్వకమ నై వాకుుగా ప్ర్శగణించాలని వార్శకన పిలుప్ునిచాుడు. పాత నిబంధ్న 
ప ందికలేనిదని వార్మ దానిని తృణీకర్శంచకూడదు. విశరష్ంగా వార్మ దానిని నేర్ముకుంటూ దానిలోని ప్రతి 
విష్యానికన లోబడవల ను. 

పౌలు బో ధలు 
క ైైసతవ జీవితానికన పాత నిబంధ్న ప ందకిగలదెై యుండునటటో  ఆశ్ంచాలని యిసేు మనకు ఎలా 

బో ధించాడో  మనము తలెుసుకునాిము గనుక, ఇప్ుపడు అప సతలుడెనై పౌలు యొకు సాక్షయమును 
సంక్ష్పి్త ంగా చూదాే ము. పాత నిబంధ్నను గూర్శున అతని ఆమోదమును అరా్ం చదసుకోడానికన, పాత 
నిబంధ్నను గూర్శు ఆయన చదస్టిన వాయఖ్ాయనాలను మనము యిేసు మాటలను అనేవషించనటేర 
అనేవషించుదాము. మొదటగిా, అవి పాత నిబంధ్న నియమమును గూర్శు వయతిర్ేకారా్మ నైవిగా ఉనిటటర  
సపష్రమవుతయని పౌలు యొకు వాయఖ్ాయనాలను చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, పాత నిబంధ్న ప ందికను 
గూర్శు అతని నిర్ాుణాతుకమ నై ధ్ృవీకర్ణములను మననం చదదాే ము. మొదట, పాత నిబంధ్నను గూర్శు 
వయతిర్కేారా్కమ నైవిగా ఉనిటటర  కనిపించు పౌలు యొకు అంచనాలను చూదాే ము. 

వయత్రరేకారథక్మ ైన వాయఖయలు 
విచార్కర్మ నై విష్యమేమంటే, వాసతవానికన పౌలు పాత నిబంధ్నను చాలా 

వయతిర్కేనంచుచుండెనని నేడు అనేక మంది క ైసైతవులు నముుతయనాిర్మ. చతతశుదిధగల ఈ విశావసులంతా 
అప సతలుని ప్తిరకలలోని అనేక వాకయభాగాలను ఎతిత  చూపిసాత ర్మ, కాని మన చర్ుకోసమని మనము ఒక ే
ఒకు ఉదాహర్ణమును తీసుకుందాము. గలతీ 3:1-6లో ఈ కనీంది మాటలు వరా యబడియునివి. 

ఓ అవివేక్ులెైన గ్లతీయులారా! మిముును ఎవరు భామప్ టెరను? స్టరలువ 
వేయబడనివాడ ైనటలర గా యేసు కీరసుు  మీ క్నుాల య దుట పాదరిశంపబడ నుగ్ద్ఘ? 
ఇద్ి మాతామే మీ వలన త ల్స్టరకొనగోరుచున్ఘాను: ధరుశాసు ర సంబంధ కకరయల 
వలన ఆతును ప ంద్ిత్రరా లేక్ విశావసముతర వినుటవలన ప ంద్ిత్రరా? మీరింత 
అవివేక్ులెైత్రరా? మొదట ఆతఘునుసారముగా ఆరంభించి, ఇపుుడు 
శరీరానుసారముగా పరిపూరుు లగ్ుదురా? వయరథముగాన్ే యనిా క్షరములు 
అనుభవించిత్రరా? అద్ి నిజ్ముగా వయరథమగ్ున్ఘ? ఆతును మీక్ు అనుగ్రహ ంచి, 
మీలో అదుుతములు చయేంచువాడు ధరుశాసు ర సంబంధ కకరయలవలనన్ఘ లేక్ 
విశావసముతర వినుటవలనన్ఘ చయేంచుచున్ఘాడు? (గ్లతీ 3:1-5). 

దదవుని గూర్శుయు ఆయన చతతమును గూర్శుయు పాత నిబంధ్న బయలుప్ర్చన దాని కంటె 
ఎకుువగా కరీస్టేత  బయలుప్ర్చాడని పౌలు నమాుడని మనమిప్ుపడు తక్షణమ ేఒప్ుపకొనక తప్పదు. కొీతత  
నిబంధ్న విశావసము మర్శ ఎకుువ సంప్ూర్ణమ ైన ప్రతయక్షతయిెై యుండనిదని అతడు నమాుడు. కాని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తర్చుగా, సదుే దదశంగల క ైైసతవులు ఇటటవంటి వాకయభాగాలను చదవిిన తర్మవాత పాత నిబంధ్న 
ప ందికలేనిదని పౌలు నమాుడని అనుకుంటార్మ. కాని నిజానికన, పాత నిబంధ్న ప ందికను పౌలు 
కాదనలేదు. పాత నిబంధ్న అనుచతంగా వినియోగశంప్బడుటను మాతరమే ఆక్ష్పేించాడు. 

గలతీయులు ప్ర్శశుదాధ తును ధ్ర్ుశాసత ర సంబంధ్ కనీయలవలన ప ందార్ప లేక విశావసముతో 
వినుటవలన ప ందార్ప అని వార్శని పౌలు 2వ వచనంలో అడుగుతయనాిడు. వార్మ దదని మీద 
ఆధార్ప్డా్ ర్మ అని 3వ వచనములో అడుగుతయనాిడు. వార్మ ఆతుతో ఆర్ంభించ, మానవ ప్రయాసంప  ై
ఆధార్ప్డటానికన ఆర్ంభిసాత ర్ా? ఆతు చదస్టిన అదుుతములు వార్మ ధ్ర్ుశాసత రమును 
అనుసర్శంచుచునిందు వలన చదయబడినవో లేక వార్మ సువార్తను నమిునందు వలన చదయబడనివో అని 
5వ వచనంలో ప్రశ్ిసుత నాిడు. క ైసైతవ విశావసము వలన కలుగు ఆశీర్ావదములు ధ్ర్ుశాసత రమును 
అనుసర్శంచుట దావర్ా కలుగవు కాని కరసీుత  సువార్తయందు విశావసముంచుట వలనన ేకలుగుననదేి పౌలు 
పేర్ొునబడని ప్రతి ఒకు సందర్ుములోను నొకనువకాుణించ దలచన విష్యమ యైుండనిది. 

పౌలు పాత నిబంధ్న ప ందికను మర్శయు అధికార్మును తృణీకర్శంచ వాటి సాా నంలోన ేక ైసైతవ 
విశావసమును మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తును ఉంచాడనే తలంప్ును ఇవి మర్శయు పౌలు ర్చనలలోగల 
ఇటటవంట ిప్రకటనలు అనకేుల మనసుిలలో కలుగజసేుత నాియి. వాసతవానికన, తర్ుము ఈ విధ్ంగా 
ఉంది: అనుదిన క ైసైతవ జీవితంలో పాత నిబంధ్న ప ందిక గలదని చూడాలనేద ితర్చుగా సువార్త నుండ ి
వ ైద లగజసేుత ంది. 

అటోయినను, మనము ఈ వచనముల సందర్ాునిి మర్శ ఎకుువ జాగీతతతో చూచనప్ుపడు 
యిేసు వల నే, పౌలు కూడా పాత నిబంధ్నను వయతిర్ేకనంచలేదనే విష్యం తెల్వస్టిపల తయంది. పాత 
నిబంధ్నను దూషించుటను పౌలు వయతిర్ేకనంచనెు. నాయయప్ర్మ ైన మతమునకు అనగా, సతిియల వలన 
ర్క్షణ ప ందవచుునని చపెిపన మతమునకు ములాధార్ంగా పాత నిబంధ్న తప్ుపగా 
ఉప్యోగశంచబడుటకు పౌలు వయతిర్కేంగా నిలువబడా్ డు. ఈ వాకయభాగంలో, ధ్ర్ుశాసత రమును గ ైకొనుట 
వలన ర్క్షణ ప ందవచుుననే అబదధ  బో ధ్ల దావర్ా గలతీయులను ధ్ర్ుశాసత ర సంబంధ్మ ైన తీర్మప కనీందకు 
తెచున బో ధ్కులను పౌలు వయతిర్కేనంచాడు. ఇటిర  అబదధ  బో ధ్కు తార్తమయంగా, పాత నిబంధ్న యొకు 
యథారా్మ నై ఉప్దదశములతో కరీసుత  సువార్త సామర్సయం గలదెయైునిదని పౌలు దృవీకర్శంచాడు. ఈ 
ప్ర్శస్టిాతిని పౌలు అటటతర్మవాత గలతీ 3వ అధాయయంలో సంబో ధించన తీర్మను గమనించండి. 10-14 
వచనాలలో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

ధరుశాసు రము విధించిన కకరయలక్ు సంబంధులందరు శాపమునక్ు లోన్ ైయున్ఘారు: 
ఎందుక్నగా ధరుశాసు రగ్రంథమందు వాా యబడని విధులనిాయు చేయుటయందు 
నిలుక్డగా ఉండని పాత్రవాడును శాపగ్రసుు డు అని వాా యబడయిునాద్ి. 
ధరుశాసు రముచేత ఎవడును ద్వేునియ దుట నీత్రమంతుడని తీరిబడడను సంగ్త్ర 
సుషరమే. ఏలయనగా నీత్రమంతుడు విశావసమూలముగా జీవించును. ధరు 
శాసు రము విశావససంబంధమ నైద్ి కాదు గాని ద్ఘని విధులను ఆచరించువాడు 
వాటవిలనన్ే జీవించును. . . . కీరసుు  మనకోసము శాపమ ై మనలను 
ధరుశాసు రముయొక్క శాపము నుండి విమోచించ ను; ఇందునుగ్ూరిి మాా నుమీద 
వేాలాడని పాత్రవాడును శాపగ్రసుు డు అని వాా యబడయిునాద్ి (గ్లతీ 3:10-14). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ వాకయభాగము సపష్రం చదసుత నిటటర , వార్శ ర్క్షణారా్ం ధ్ర్ుశాసత రమునకు లోబడుటప ై 
ఆధార్ప్డనివార్శని పౌలు వయతిర్ేకనంచాడు. ధ్ర్ుశాసత రము చదత నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడగపర్శనవార్శని 
ఆయన వయతిర్కేనంచాడు. మతప్ర్మ ైన మన అభాయసం ఇలా ఉనిప్ుపడు, మనము 
శాప్గసీుత లమవుదుము, ఎందుకనగా మనము ఎనిటకినని ప్ర్శప్ూర్ణంగా లోబడనరే్ము. మన మీద 
ప్డాల్విన శాప్మును తన మీద వేసుకొనిన కరసీుత నందు విశావసముంచడమే ఇటిర  శాప్ము నుండ ి
తపపించుకొనుటకు ఒకే ఒకు మార్గము. 

అయితద, పౌలు పాత నిబంధ్ననే వయతిర్కేనంచలేదు. పాత నిబంధ్న యొకు యథారా్మ నై బో ధ్లు 
క ైైసతవులకు ప ందకిలేనివని పౌలు ప్ర్శగణించాడా? నిర్పేక్షంగా, లేదు. వాసతవానికన, ర్క్షణ విశావసము 
దావర్ా మాతరమే కలుగుతయందని ఋజువుచదయడానికన పౌలు పాత నిబంధ్నను ఉప్యోగశంచాడు. గలతీ 
3:11లో ఆయన హబకూుకు 2:4ను ఉలేో ఖంచ చెపాపడు, మర్శయు అకుడ ప్రవకత ఇలా 
ప్లుకుతయనాిడు: 

. . . అయతే నీత్రమంతుడు విశావసము మూలముగా బాదుక్ును (హబక్ూకక్ు 
2:4). 

పౌలు మాటల ప్రకార్ం, విశావసము మూలముగా మాతరమే ర్క్షణ కలుగుతయందనే క ైసైతవ సువార్త 
వాసతవంగా పాత నిబంధ్న బో ధ్లనుబటిర  నిజమ నైదెైయునిది. 

 పాత నిబంధ్నను గూర్శు పౌలు యొకు వాయఖ్ాయనాలు వయతిర్కేారా్మ ైనవిగా ఉనిటటర  
తెలుసుత నివి, నిజానికన నీతి కనయీలకు పాత నిబంధ్న ఒక ప్దధతెయైునిటటర  తప్ుపగా 
ఉప్యోగశంప్బడుచుండని విష్యానికన వయతిర్ేకమ నై వాయఖ్ాయనాల ై యునివనే విష్యానిి మనము 
చూశాము, గనుక కరీసుత  అనుచర్మలకుని పాత నిబంధ్న యొకు అధికార్మును మర్శయు ప ందకిను ఈ 
అప సతలుడు బహు బలముగా ధ్ృవీకర్శంచాడని తలెుసుకోడానికన అది సహాయప్డుతయంది. 

నిరాుణఘతుక్మ ైన ధృవీక్రణములు 
సామానయంగా చపె్ుపకుంటే, వాసతవానికన పౌలు తన స ంత దదవశాసత రమును సమర్శాంచుకోడానికన పాత 

నిబంధ్నను ల కులేననిి సార్మో  ప్రసాత వించాడు. తన ర్చనలనిిటలిోను పాత నిబంధ్నను గూర్శున 
ఉలేో ఖ్నములు మర్శయు ప్ర్పక్ష ఉదాహర్ణములు కనబడతాయి. కాని మర్శ ఎకుువ సపష్రంగా, పాత 
నిబంధ్న వార్శ జీవితాలకు చాలా ప ందికగలదె ైయుండాలని క ైైసతవులు కోర్మకోవాలని కూడా పౌలు 
బో ధించాడు. ర్పమా 15:4లో గల అతని మాటలను చూడండి: 

ఏలయనగా ఓరుువలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనక్ు నిరకీ్షణ 
క్లుగ్ుటక ై పూరవమందు వాా యబడిన వనిాయు మనక్ు బో ధ క్లుగ్ు నిమితుము 
వాా యబడయిునావి (రోమా 15:4). 

ఈ వాకయభాగమును బటిర , మన క ైసైతవ నిర్రక్షణను అభివృదిధ  చదసుకుంటూ దానిని నిర్వహించడానికన 
పాత నిబంధ్న ఆవశయకమ ై యునిది. పాత నిబంధ్నలోని కథనములను, కరర్తనలను, వాగాే నములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు తీర్మపలను మనము చదువుచుండు కొలది, కరసీుత నందల్వ మన నిర్రక్షణ బలముగా 
ఎదుగుచుండును. 

నిసిందదహంగా, పాత నిబంధ్న ప ందికను గూర్శు పౌలు యొకు అతయంత బలమ నై మర్శయు 
సపష్రమ నై ధ్ృవీకర్ణము 2 తిమోతి 3:16 మర్శయు 17లో ఉనిది. 

ద్ ైవజ్నుడు సనాదుు డ ై పాత్ర సతఘకరయమునక్ు పూరుముగా స్టరదుపడి యుండునటలు  
ద్ ైవావశేమువలన క్ల్గిన పాత్రలేఖనము ఉపద్శేంచుటక్ును, ఖండించుటక్ును, 
తపుు ద్ిదుు టక్ును, నీత్రయందు శక్షచయేుటక్ును పాయోజ్నక్రమ ై యునాద్ి (2 
త్రమోత్ర 3:16-17). 

ఈ వచనము దాదాప్ు క ైసైతవులందర్శకన సుప్ర్శచతమే, కాని “ప్రతి లేఖ్నము” అనే మాటలు కొీతత  
నిబంధ్నను సూచంచాయని మనము తర్చుగా ఊహసిుత ంటాము. అవును, ఈ మాటలు కొీతత  నిబంధ్న 
విష్యమ  ైమనకుగల దృషిరకోణమును గూర్శున భావాలు కల్వగశయునాియనుటలో సందదహమేమియు 
లేదు, కాని పౌలు ఈ “లేఖ్నము”ను గూర్శు తిమోతికన మర్ొక చపట వరా స్టనిప్ుపడు, ఆయన మనసుిలో 
ముఖ్యంగా పాత నిబంధ్న ఉండినది. కాబటిర , పాత నిబంధ్న మనకనయయగలుగుతయని ఆశుర్యకర్మ నై 
విష్యాలను గమనించండి. పాత నిబంధ్న ప్రతి సతాుర్యము నిమితతము ఉప్దదశ్సుత ంది, ఖ్ండిసుత ంది, 
తప్ుపదిదుే తయంది, మర్శయు నీతియందు శ్క్షచదసుత ంది. ఒకు మాటలో చెపాపలంటే, పాత నిబంధ్న క ైసైతవ 
జీవితానికన దాదాప్ు అనివార్యమ ై యునింతటి ప ందకిగలదె ైయునిదని పౌలు చెపాపడు. 

కాబటిర , పాత నిబంధ్న అధ్యయనమును మనము మొదలుప టటర చుండగా, మనకును మర్శయు 
పాత నిబంధ్నకును మధ్య నుని దూర్మును మాతరమ ేమనము అంగరకర్శంచము. కాని మనకు 
నేడుని పాత నిబంధ్న ప ందకిను గూర్శు మనము ఉనితమ ైన ఆశలు కల్వగశయుండాలని కొీతత  నిబంధ్న 
మనకు పలిుప్ు నిచుుచునిదని కూడా చూచుకోవాల్వ. పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయడమంటే, 
ఏదో  ప ందకి లేని దానిని గూర్శు సమయం వ చుంచడం కాదు. పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము 
చదయడమంటే, ర్క్షణారా్మ ై మనలను జాఞ నవంతయలను చదయగల గీంథమును అధ్యయనము చదయడమని 
అరా్ం. 

ఇప్ుపడు ఈ పాఠంలో, మనము మన మూడవ ముఖ్ాయంశమును చూదాే ము: నడేు మనము 
పాత నిబంధ్నను ఎలా అనవయించుకొనవల ను. 

మనక్ు అనవయము 

పాత నిబంధ్నను అరా్ం చదసుకొని అనవయించడమనదే ిఅపార్మ ైన ప్ని అని మనము ఈ 
పాఠంలో జర్శపని సంక్ష్పి్తమ ైన చర్ు దావర్ా విశదమవుతయంద.ి కరీసుత  అనుచర్మలు పాత నిబంధ్నను 
అధ్యయనం చదసూత  దానిని అనవయించుకోడానికన ప్ర్శశుదాధ తు సహాయం చదసాత డని తలె్వస్టకిొనడం ఎంతో 
ఊర్టను కల్వగశసుత ంది. వాసతవానికన, మన స ంత శకనతతో సాధించగల దానిని మించ సాధింప్గల 
మార్గములలో ఆయన మనలను నడిపిసాత డు, ఆ మార్గములను మనకు బో ధిసాత డు. కాని ఇది 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆతువిశావసంతో కూడని ధెైర్ాయనిి సమకూర్ముతయనిప్పటికనని, అనిి ప్నులను ప్ర్శశుదాధ తుయి ే
చదసాత డని ఎదుర్మచూసూత , మనము ఏమాతరమును ఆతు సంతృపిత గలవార్ము కాకూడదు. దానికన 
బదులుగా, మన శాయశకుత లు ప్రయాసప్డుతూ, బాధ్యతాయుతమ నై విధానాలలో పాత నిబంధ్నను 
అనవయించుకొనుటకు నేర్ముకొనాల్విన సవాలును అవగాహన చదసుకొని అంగరకర్శంచడం దదవుని యిదెుట 
అద ిమన బాధ్యత అవుతయంది. ఈ బాధ్యతను గూర్శు అప సతలుడెనై పౌలు తిమోతికన, 2 తిమోతి 2:15లో 
ఈ కనీంది విధ్ంగా చెపాపడు: 

ద్ేవునియ దుట యోగ్ుయనిగాను, స్టరగ్ుగ పడ నక్కరలేని పనివానిగాను, 
సతయవాక్యమును సరిగా ఉపద్శేంచువానిగాను నినుా నీవే ద్వేునికక క్నుపరచు 
కొనుటక్ు జ్ఞగ్రతుపడుము (2 త్రమోత్ర 2:15). 

పాత నిబంధ్నను నటేి క ైసైతవులు అనవయించుకొనుటను గూర్శు అనేవషించడానికన మూడు 
అంశాలను చూదాే ము. పాత నిబంధ్నను అనవయించుకోడానికన మనము చదస్ట ేప్రయతింలో 
మనమ దుర్ొును సవాలును మొదట అనేవషిసాత ము; ర్ ండవదిగా, ఇటటవంటి పరా చీన గీంథమును ఈనాడు 
అనవయించుకొనడమును సాధ్యం చదస్టే జోడింప్ులను అనేవషిసాత ము; మూడవదగిా, మనము పాత 
నిబంధ్న అనవయించుకొనునప్ుపడు ప్ర్శగణలోనికన తీసుకొనవలస్టని ప్ర్శణామాలను అనేవషిసాత ము. 

సవాలు 
పాత నిబంధ్నను అరా్ం చదసుకుంటూ, దానిని నడేు మన జీవితాలలో అనవయించుకోడానికన 

మనము చదస్టే ప్రయతింలో మనమ దుర్ొునుచుని సవాలు ఏమ యైునిది? ఈ సవాలును అనకే 
విధాలుగా వర్శణంచవచుు, కాని మనము ప్రధానమ ైన ఒకు విష్యంప నైే మన దృషిరని కేందరరకర్శదాే ము: 
మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య నుని దూర్మును ఎలా ప్ూర్శంచాలో మనము నరే్ముకొనాల్వి 
ఉనిది. పాత నిబంధ్న యొకు ప ందికను నేడు మనకు వర్శతంప్జసేుకొనునటటో  దాని నుండ ిమనలను 
వేర్మచదసుత ని దూర్మును ఎలా అధగిమించాలో మనము తలెుసుకొనాల్వ. 

ఈ విష్యానిి మనము వీల ైనంత సామానయ సంభాష్ణతో చెప్ుపకుందాము. మనము ఇదివర్కు 
చూచనటటర గా, వార్శ కాలములో వార్మ ఆయన కోసం జీవించగలుగునటటో  చాలా కాలం కనతీం జీవించన తన 
ప్రజలకు దదవుడు పాత నిబంధ్నను ఇచాుడు. కాని మనము చూచనటటర గానే, మనము కూడా దాని చదత 
జీవించగలుగునటటో  దదవుడు పాత నిబంధ్నను మనకనచాుడు. అయితద, తదడా ఏమంటే, మనము పాత 
నిబంధ్న కాలములోని లోకమునకు ప్ూర్శతగా భినిమ నై లోకములో జీవిసుత నాిము. కాబటిర , ఈ 
హేతయవునుబటిర , మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య దూర్మునిది, చాలా ప దే అగాధ్మునిది, 
మర్శయు మన జీవితాలకు పాత నిబంధ్నను వర్శతంప్జసేుకొను విధానానిి తలెుసుకొనుట చాలా 
కష్రముగా ఉనిది. గనుక, నడేు మనము పాత నిబంధ్నను మన జీవితాలకు బాధ్యతాయుతమ నై 
విధ్ంగా వర్శతంప్జేసుకొనవలస్ట ియునిటోయితద, మూడు విష్యాలను మనము సర్శచదసుకోవాల్వ: 
మొదటదిి, ఆద ియందు పాత నిబంధ్న వచునప్ుపడుండని పరా చీన ప్రప్ంచానిి మనము 
అరా్ంచదసుకోవాల్వ. ర్ ండవదిగా, నేట ిప్రప్ంచం పాత నిబంధ్న కాలము నాట ిప్రప్ంచానికన భినింగా నుని 
విధానముల విష్యంలో శీదధ  వహసిూత , మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య నుని చార్శతిరక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దూర్మును ధాటి వ ళాో ల్వ. మూడవదిగా, మనము పాత నిబంధ్నలో నేర్ముకొనే విష్యాలను మనకును 
మర్శయు నేడు జీవిసుత ని ఇతర్మలకును అనవయించుకుంటూ మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య 
నుని దూర్మును ప్ూర్శంచాల్వ. 

అనవయింప్ును గూర్శున సవాలును అప సతలుడెనై పౌలు 1 కొర్శంథర 10:11లో కోీడకీర్శంచన 
విధానానిి గమనించండి: ఇశాీయిేలీయులు ఐగుప్ుత  దదశం నుండి నిర్గమించుటకు సంబంధించన పాత 
నిబంధ్న కథనములను గూర్శు మాటోడుచు, పౌలు ఇలా ప్లుకుతయనాిడు: 

ఈ సంగ్తులు దృషార ంతములుగా వారికక సంభవించి, యుగాంతమందునా మనక్ు 
బుద్ిు  క్లుగ్ుటక ై వాా యబడ ను (1 కొరింథీ 10:11). 

పౌలు ఇకుడ మనకు ముఖ్యమ ైనవి కనీసం మూడు విష్యాలను చపె్ుపతయనాిడన ేవిష్యానిి 
గమనించండి. మొదటిది, “ఈ సంగతయలు . . . వార్శకన సంభవించ, . . . వరా యబడనెు” అంటూ, 
సంఘటనలు మర్శయు ర్చనలను గూర్శు ఆయన మాటాో డాడు. ర్ ండవది, “మనకు బుదిధ  కలుగుటక  ై
వరా యబడనెు” అని చెపపినప్ుపడు, పౌలు తనను గూర్శుయు కొర్శంథులోని తన తోటి క ైైసతవులను 
గూర్శుయు చెపాపడు. మూడవదిగా, “యుగాంతమందుని మనకు” అంటూ ఆయన క ైైసతవులను 
వర్శణంచనప్ుపడు కొర్శంథరయులకును పరా చీన సంఘటనలు మర్శయు ర్చనలకును మధ్య ఉండిన 
దూర్మును పౌలు ప్రసాత విసుత నాిడు. కొీతత  నిబంధ్న విశావసులు పాత నిబంధ్న విశావసులు జీవించన 
దానికన భినిమ నై కాలములో జీవించుచుండరి్నే విష్యానిి పౌలు సపష్రంగా అరా్ం చదసుకునాిడని ఈ 
మాటలు సూచసుత నాియి. మనమిప్ుపడు యుగాంతమందు, చర్శతర న ర్వేర్మప కాలములందునాిము. 
అప సతలుని ఈ మాటల దావర్ా ఆ పరా చీన ప్రప్ంచంతో, మన మధ్య నుని కాల వయవధి దూర్ముతో, 
మర్శయు నేట ిఆధ్ునిక ప్రప్ంచముతో వయవహర్శంచడానికన మనము సంస్టదిుధ లమ ై యుండాలన ే
అనవయింప్ుకు సంబంధించన సవాలును మనము అరా్ంచదసుకుంటటనాిము. 

మొటరమొదటిగా, నటేి పాత నిబంధ్నను గూర్శున సర్ ైన అనవయింప్ులో మన స ంత ప్రప్ంచం 
సంగతి మర్శుపల వుట కలదు. పాత నిబంధ్నకు దాని స ంత నియమాల ప్రకార్ం అరా్వివర్ణ చపె్పడమనదేి 
మనము చదయాల్విన ప్రధానమ ైన ప్నులలో ఒకటి. సహజంగానే, ఒకర్మ దరనిని ప్ర్శప్ూర్ణంగా చదయవచుు. 
అయితద మనము ఆధ్ునిక దృషిరకోణాలలో నుండ ిప్ూర్శతగా బయటప్డలేము. అటోయినప్పటికనని, ఒక 
పరా చీన ప్ుసతకం సూటిగా మన కోసమే వరా యబడిందని నటించడానికనని, అదద ప్ుసతకానిి దాని స ంత 
చార్శతిరక సందర్ాుల ననుసర్శసూత  చదవడానికన ప్రయతిించుటకును మధ్య గల తదడా ఏమిటో మనకు 
తెల్వస్టిందద. మనము వేల కొలద ిసంవతిర్ముల కనీతం జీవించన ప్రజలకు, వార్శ ప్ర్శస్టిాతయలకు నిర్శేష్రముగా 
అనుకూలమ నైదె ైయుండుటకు ర్చంప్బడని గీంథమును చదువుతయనాిము మర్శయు 
అనవయించుకుంటటనాిమనే వాసతవంతో పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయు ప్రతి విదాయర్శా 
ప నుగులాడాల్విందద. మనకుండాల్విన ముఖ్యమ ైన అవగాహన ఏమనగా, దదవుడు మర్శయు ఆయన చదత 
పేరర్పేింప్బడని ర్చయితలు నరే్మగా మనతో మాటలాడుచుండగా వార్శ మాటలను మనము వినడం లేదు; 
వార్మ ఇతర్మలతో మాటలాడుచుండగా మనము అప్రయతింగా వింటటనాిము. 

ఈ హతేయవు చదత, ఈ లేఖ్నముల భావం ఆద ియందు ఏమ యైుండనిదో  అని ఏదో  ఒక 
సందర్ుములో మనము ప్రశ్ించుకోవాల్వ. పాత నిబంధ్న వాకయభాగాలలోని ఆదమి అరా్ం ఆయన ప్రజలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాత నిబంధ్న దావర్ా నరే్ముకోవాలని దదవుడు కోర్శన పరా ర్ంభ దిశను సుస్టిార్ం చదస్టింది. వార్శ పరా ధానయతలు 
ఏమ ైయుండినవి? వార్మ దదనిని నమాుర్మ? వార్శ ప్ర్శస్టిాతయలు ఏమ ైయుండినవి? వార్శ యిదెుట ఉండని 
పాత నిబంధ్న వాకయభాగాలను వార్మ ఏమని అరా్ం చదసుకునాిర్మ? మనము పాత నిబంధ్నను 
చదవవలస్టని విధానమును తలెుసుకోవాలంటే, దాని ఆదమి ర్చయితలు మర్శయు శోీతలుండిన 
ప్రప్ంచానికన వ నుకకు వ ళోవలస్టి ఉంటటంది మర్శయు ఈ వివర్మును మనము ఈ ప్ర్ంప్ర్లో తర్మవాత 
వచుు పాఠములలో నేర్ముకొనబో తయనాిము. 

ర్ ండవది, పాత నిబంధ్నను సర్ ైన విధ్ంగా అనవయించుకోడానికన బెైబిలు సంబంధ్మ ైన 
విశావసంలో చపటటచదసుకుని సంబంధ్ములు మర్శయు వికాసముల విధ్ములను తలెుసుకొని, పాత 
నిబంధ్నకును నటేి ర్పజులకును మధ్య గల కాలములను మనము జాగీతతగా గమనించవలస్టి ఉంటటంది. 
మనము చూడబో తయనిటటర , పాత నిబంధ్న బో ధ్లు కాలము గడిచన కొలది అభివృదిధ  అయాయయి, 
సముచత ప్ర్శమాణానికన ఎదగిాయి. అది దదవుడు తన ప్రజలకు ఒక ప్ర్ాయయం ఏదో  ఒక విష్యానిి 
తెల్వయజ పపి, ఆ తర్మవాత దానికన సంబంధించన ఇతర్మ ైన వివర్ాలేమియు ఎనిడును చపె్పలేదనిటటర  
కాదు. ప ైప చుు, పాత నిబంధ్నకును నేట ిర్పజులకును మధ్య చర్శతర సంబంధ్మ నై అగాధ్ం ఉండని 
కాలములో, దదవుడు ఇంకా ఎనని విష్యాలను బయలుప్ర్చాడు. అధికమ ైన ఈ ప్రతయక్షతలో కొంత భాగం 
పాత నిబంధ్నలోనే కనబడుతయంది, మర్శ కొంత భాగం కొీతత  నిబంధ్నలో కనబడుతయంది. కాని అనిి 
సందర్ాులలోను, దూర్మును ప్ూర్శంచడానికన మాతరం, దదవుడు తెల్వయజ పపిన ప్రతి విష్యానిి మనము 
ప్ర్శగణలోనికన తీసుకొనాల్వి ఉంటటంది. 

మూడవదగిా, భావి తర్ాలను మనసుిలో ఉంచుకొన ేపాత నిబంధ్న వరా యబడింది గనుక ఈ 
అభిపరా యానికన కూడా మనము సుస్టిార్ంగా కటటర బడి యుండాలనదేి అనవయింప్ునకు సంబంధించన 
సవాల ైయునిది. పౌలు చబెుతయనిటటర , పాత నిబంధ్న “మనకు బుదిధ  కలుగుటక ై వరా యబడింది.” 
ఆధ్ునిక లోకంలో విశావసులముగా మనకుని బాధ్యతల ప్టో మనము శీదధవహించాలని ఈ వాసతవము 
కోర్మతయనిది. ఈనాడు సహితం దదవుని ప్రజల అవసర్తలు అనకే విష్యాలలో గతంలో జీవించన వార్శ 
అవసర్తల వల నే ఉనివి, కాని అవి కొీతతవిగాను భినిమ ైనవిగాను కూడా ఉనాియి. నేడు కూడా 
మనము పాత నిబంధ్నను ప్రభావవంతముగా అనవయింప్గపర్మతయనిటోయితద, మనలను గూర్శు 
మాతరమ ేకాదు గాని దానిని మనము అనవయించగపర్మవార్శ గూర్శు కూడా మనము ఎర్శగశయుండవల ను. 

ఈ ర్పజులలో పాత నిబంధ్నను అనవయించుకొనగపర్మతయని ప్రతి ఒకుర్మ ఎదుర్ొుంటటని 
సవాలును తెలుసుకునాిము గనుక ఇప్ుపడు మన దృషిరని అనవయింప్ుప ై నిలుప్ుదాము. పాత 
నిబంధ్న ప్రప్ంచంలో గల బో ధ్ను మనము చర్శతర సంబంధ్మ ైన మర్శయు నటేి సమకాలీన 
ప్రప్ంచమునకు మధ్యనుని దూర్ము వర్కు తీసుక ళోడానికన సాధ్యం చదయగల 
సంబంధ్ములేమ యైునివి? ఏ యిే సామయములు దరనిని సాధ్యంచదసాత యి? 

సంబంధములు 
ఏ ప్ుసతకమ ైన ఒకర్శ జీవితానికన ప ందికగలదెై యుండాలంటే, చదువర్శకన మర్శయు ప్ుసతకంలోని 

విష్యాలకు మధ్య ఏదో ఒక విధ్మ ైన సంబంధ్ం ఉండాల్విన అవసర్ం ఎంతెైనా ఉనిది. ప్ుసతకము 
చెపపేదానికనని దానిని చదవిేవార్మ అది అనవయింప్బడుతయనిదగుటకు తమ స ంత జీవితాలలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుభవించద దానికనని మధ్య చాల్వనంత సామయము ఏదో  ఒక విధ్ంగా ఉండాల్వ. మొతతం మీద 
ప్ుసతకములనిిటి విష్యంలో ఇద ినిజమగేాని ప్రతదయకంగా పాత నిబంధ్న విష్యంలో కూడా ఇది 
నిజమే. కాబటిర , నడేు మన జీవితాలకు అది అనవయింప్బడునటటో  లేదా ప ందిక గలదెై యుండునటటో  
చదస్టవేి పాత నిబంధ్న ప్రప్ంచానికనని మన ప్రప్ంచానికనని మధ్య ఏ యిే సంబంధాలునాియి? అని ఈ 
సమయంలో మనం ప్రశ్ించుకోవాల్వ. 

ఈ సంబంధ్ముల జాబితాను వర్రగకర్శంచడానికన అనేక మార్ాగ లునాియి, కాని పాత నిబంధ్న 
యొకు ఆదిమ శోీతలు కల్వగశయుండనిటటవంటివ ేమనము కూడా కల్వగశయుని మూడు విష్యాల 
దృషార ా ఆలోచంచడం సహాయకర్ంగా ఉంటటందని నేను కనుగొనాిను. నిర్శేష్రంగా చపె్ుపకుంటే, మనకు 
కూడా అదద దదవుడునాిడు, మనము అదద ప్రప్ంచంలో జీవిసుత నాిము, మనము అదద విధ్మ నై 
ప్రజలమ ైయునాిము. ఈ మూడు విష్యాలను విడమర్చ విశదరకర్శదాే ము, ర్ండి. 

అద్ ేద్ేవుడు 
మొదటదిి, మనమందర్ము కల్వస్ట ిపాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయుచుండగా, కొీతత  

నిబంధ్న క ైసైతవుల దదవుడద మనము ఆయన గూర్శు పాత నిబంధ్నలో చదువుతయని అదద 
దదవుడెయైునాిడన ేవాసతవమును గూర్శు మనము ఎలోప్ుపడు జాగుర్ూకులమ యైుండాల్వ. 
విశవసనీయుల ైన క ైైసతవులు నడేు కూడా విశవసనీయుల ైన పరా చీన ఇశాీయిేలీయులు ప్రభువు ప్ుటరక 
మునుపే స్టవేించన అదద దదవుని ఆర్ాధిసాత ర్మ, స్టవేిసాత ర్మ. 

మనము కూడా అదద దదవుని స్టవేిసుత నాిమనే వాసతవము ముఖ్యమ నై సంబంధ్ములను 
స్టిార్ప్ర్మసుత ంద ిఎందుకనగా దదవుడు మార్ని లేక మార్మపలేని దదవుడెైయునాిడని లేఖ్నములు 
బో ధిసుత నాియి. ఆయన పరా చీన కాలములలో ఉండనిటేర ఈనాడు కూడా అదద దదవుడెయైునాిడు. ఇకుడ 
మనము కొంచెం జాగతీతగా ఉండాల్వ. దదవుడు మార్ని లేక మార్మపలేని దదవుడెైయునాిడని బెబైిలు 
బో ధిసుత ంది, అయితద ఇది కొనిి విధాలలో మాతరమ ేనిజము. మార్ని లేక మార్మపలేని అంటే, దదవుడు 
ఏమియు చదయడని అరా్ం కాదు. ఆయన చల్వంచలేనివాడని అరా్ం కాదు. దానికన బదులుగా, దదవుడు 
మూడు విధాలుగా మార్మపలేని లేక మార్ని దదవుడెై యునాిడని సాంప్రదాయమ నై క ైసైతవ దదవశాసత రము 
నేర్శపసుత ంది. ఆయన తన నితయమ ైన ఆలోచనలలో మార్డు, తన గుణశీలములో లేదా 
గుణలక్షణములలో, లేక నిబంధ్న వాగాే నముల విష్యంలో మార్డు. ఆయన పాత నిబంధ్న 
దినములలో ఉండినటేర ఇప్ుపడు కూడా అదద విధ్ంగా ఉని దదవుడెయైునాిడని ర్ూఢిగా 
నిశుయప్ర్మసుత నివి, దదవుని మార్మపలేనితనమును గూర్శున ఈ విధానములను విడమర్శు 
విశదరకర్శదాే ము, ర్ండి. 

మొదటదిి, దదవుని నితయమ నై ఆలోచన మార్మపలేనిది. దదవుడు చదస్టని మర్శయు ఆయన 
చదయుచుని సకలము మార్ని, ఏకరకృతము చదయబడని ర్ూప్కలపనలోని భాగామ యైునిదని సతయవదే 
గీంథము సపష్రంగా బో ధసిుత ంది. యిషె్యా 46:10లో ప్రవకతయిెనై యిెష్యా ఇలా చబెుతయనాిడు: 

న్ఘ ఆలోచన నిలుచుననియు న్ఘ చితుమంతయు న్ రవేరుికొన్ దననియు, 
చ పుుకొనుచు ఆద్ి నుండి న్ేన్ే క్లుగ్బో వువాటిని త ల్యజ్యేుచున్ఘాను. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పూరవకాలమునుండి న్ేన్ే యంక్ జ్రుగ్నివాటిని త ల్యజ్ేయుచున్ఘాను 
(య షయా 46:10). 

నితయమ ైన ఈ లక్షయము మర్శయు దశను ఈ పాఠములలో మనము ఇంకొంచెం వివర్ంగా 
అనేవషిసాత ము, కాని ప్రసుత తానికన, పాత నిబంధ్నలోగల ఆయన సంకలపములు కొీతత  నిబంధ్నలో గల 
ఆయన సంకలపములతో సర్శసమానంగా ఉంటాయని దదవుని యొకు మార్ని నితయమ నై ప్రణాళిక మనకు 
బో ధిసుత ందని చపె్ుపకుంటే సర్శపల తయంది. మనము గమనించద ఏ భదేముతోన నైను నిమితతము లేకుండా, 
ఒకదాని సాా నంలో మర్ొకట ిఉంటూ లేదా, ఒక దానిని మర్ొకటి ప్ర్సపర్ం వయతిర్కేనసూత , ఈ ర్ ండు 
నిబంధ్నలు ర్ ండు వ వేవర్మ ప్రణాళికలను మనముందుంచవు. ప పై చుు, పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్న ఏకరకృతము చదయబడిన ఒకు ప్రణాళిక యొకు దశలు లేదా సల పానముల ైయునివి, మర్శయు 
ఈ ప్రణాళిక చర్శతరను మార్మపలేని ఒకే ఒకు లక్షయము వ పై్ు ఎలోప్ుపడు నడపిించంది, నడిపసిుత ంది. 

ర్ ండవదగిా, దదవుడు తన లక్షణము లేదా గుణగణములలో కూడా మార్ని లేక మార్మపలేనివాడు. 
తన గుణశీలమును గూర్శున వ వేవర్మ కోణాలను వ వేవర్మ కాలములలో దదవుడు ప్రదర్శిసాత డు మర్శయు 
ఆయన కొనిిసార్మో  కనికర్ము చూపిసాత డు, మర్శకొనిి సార్మో  ఉగతీ కూడా చూపిసాత డు, కాని ఎలోప్ుపడు 
ఏకర్రతిగా నుండు ఆయన గుణశీలము — లేదా నితయమ నై ఆయన సవభావము — ఎనిడును మార్దు. 
కరీసుత  యొకు నితయమ నై సవభావమును గూర్శు హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత హెబ్రర 1:10-12లో ఏమంటటనాిడో  
గమనించండి: 

మరియు పాభువా, నీవు ఆద్యిందు భూమికక పున్ఘద్ి వసే్టరత్రవి, ఆకాశములు 
క్ూడ నీ చతే్రపనులే. అవి నశంచును గాని నీవు నిల్చియుందువు అవనిాయు 
వసు రమువలె పాతగిలును ఉతు రీయమువలె వాటిని మడచిివేతువు అవి 
వసు రమువలె మారిబడును గాని నీవు ఏక్రీత్రగాన్ే యున్ఘావు నీ 
సంవతసరములు తరుగ్వు అని చ పుుచున్ఘాడు (హెబా్ర 1:10-12). 

యాకోబు 1:17 ఇలా స్ట లవిసుత నిది: 

శరరషఠమ నై పాత్ర యీవియు సంపూరుమ ైన పాత్ర వరమును, పరసంబంధమ నైద్ ై, 
జ్యయత్రరుయుడగ్ు తండిాయొదునుండి వచుిను; ఆయనయందు ఏ 
చంచలతవమ నైను గ్మన్ఘగ్మనముల వలన క్లుగ్ు ఏ ఛఘయయ నైను లేదు 
(యాకోబు 1:17). 

మన దదవుడు మార్డు; ప పై చుు, ఆయన గుణశీలము ఎలోప్ుపడు ఏకర్రతిగానే ఉంటటంది. 
దుర్దృష్రవశాతయత , అనకేమంది క ైైసతవులు నిలకడగా నిల్వచయుండు దదవుని గుణశీలమును గూర్శు 
అనుమానిసుత ని ర్పజులలో మనము జీవిసుత నాిము. ఆయన బెైబిలులో ఆదయిందు ఒక విధ్మ నై కొనిి 
గుణగణములు, అటటతర్మవాత కాలములో మర్ొక విధ్మ ైన కొనిి గుణగణములు 
కల్వగశయునాిడనిటటర గా వార్మ ప్రవర్శతసుత ంటార్మ. యిెహో ష్యవ యిెర్శకో యొదే చదస్టిన యుదధమును గూర్శు 
నేను ఆర్ళోే పరా యంలో ఉనిప్ుపడు ఆదివార్ప్ు పాఠశాలలో మా ఉపాధాయయుర్ాలు చబెుతయంటే వినిటటర  
నాకు జాఞ ప్కమునిది. కథంతా చపె్పడం ముగశస్టని తర్మవాత, ఆమ  గదలిో ఉని మముులనందర్శని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంబో ధసిూత , “పలోిలార్ా, దదవుడు పాత నిబంధ్నలో చాలా అలపమ ైన బుదిధగలవాడె ైయుండనెు” అని 
అనిది. ఆ సమయంలో పలోిలు చనిపల వాలని కూడా ఆయన కోర్ాడు. కాని దదవుడు ఇప్ుపడు 
మార్శపల యాడు. కొీతత  నిబంధ్నలో ఆయన ప్రతి ఒకుర్శని పేరమిసుత నాిడు. మీర్మ పాత నిబంధ్న 
కాలములోగాక, కొీతత  నిబంధ్న కాలములో జీవించడం మీకందర్శకర సంతోష్ంగా లేదా?” సహజంగానే, ఈ 
విష్యంలో మనకందర్శకర చాలా సంతోష్ం. యిరె్శకో ప్టరణములోని పిలోలు చంప్బడినటటో గా 
చంప్బడవల నని మనలో ఏ ఒకుర్మ నైను కోర్మకొనము. 

ఆదవిార్ప్ు పాఠశాలలోని మా ప్ంతయలము ఉదదేశం మంచదద కాని, ఆమ  గొప్ప ప ర్పాటట చదస్టింది. 
పాత నిబంధ్న కాలము నుండ ికూడా దదవుని గుణశీలము మార్లేదు. ప ైప చుు, ఆయన పాత 
నిబంధ్నలో ఎంత గొప్ప నాయయాధపి్తియిెై యుండెనన కొీతత  నిబంధ్నలో కూడా అంతద గొప్ప 
నాయయాధపి్తియిెై యునాిడు. పాత నిబంధ్నలో ఆయన ఎంత పేరమగలవాడెై యుండెనన, కొీతత  
నిబంధ్నలో కూడా అంతద పేరమగలవాడెై యునాిడు. దదవుని గుణశీలము ఎలోప్ుపడు ఒకే విధ్ంగా 
ఉండింది, మర్శయు అద ిసర్శగాగ  ఇప్ుపడునిటేర  ఉంటటంది. ఆయన మార్మపలేనివాడు. 

పాత నిబంధ్న నేట ిమన జీవితములకు ప ందికగలదెై యునిదని నముడానికన మార్ని దదవుని 
గుణగణములు కూడా మనకొక హేతయవును చూపసిుత నాియి. ప పై ైన గమనిస్టేత  పాత నిబంధ్నలోని దదవుని 
అనకే బాహయ చర్యలు కొీతత  నిబంధ్నలోని చర్యలకు చాలా భినిమ ైనవిగా ఉనిటటర  కనబడుట వాసతవమ ై 
యునిప్పటికనని, దదవుని గుణశీలము ఎనిడును మార్లేదని లేఖ్నముల బో ధ్తో మనము 
ధ్ృవీకర్శంచవల ను. పాత నిబంధ్నలో ఆయన చదస్టిన ప్రతి కార్యము ఆయన గుణశీలమును 
ప్రతిబింబించనది, మర్శయు ఆయన గుణశీలము యిసుమంతెైనా మార్లేదు గనుక, కొీతత  నిబంధ్న 
కాలములోని ఆయన కార్యములు కూడా నితయమ నై ఆయన సవభావంతో సామర్సయంగలవ  ైయునివని 
మనము నముకముతో కూడని ధెైర్యముగలవార్మ  ైయుండవచుు. పాత నిబంధ్న విశావసులు మర్శయు 
కొీతత  నిబంధ్న విశావసులు అవ ేగుణగణములుని ఒకే దదవుని కల్వగశయునిటోయితద, దదవుడు పాత 
నిబంధ్న విశావసులతో కల్వగశయుండని సంబంధ్ం మర్శయు ఆయన కొీతత  నిబంధ్న విశావసులతో 
కల్వగశయుంటటని సంబంధ్ం మధ్య గల సార్ూప్యతలను చూడగలమని మనము ఆశ్ంచవచుు. ఈ 
సార్ూప్యతలు పాత నిబంధ్నను మన జీవితములకు ప ందికగలదానిగా చదసుత నాియి. 

మూడవదగిా, బెైబిలు యందంతటను దదవుడు తన నిబంధ్న వాగాే నములలో కూడా మార్నివాడెై 
యునాిడు. ఆయన తన ప్రజలకు ఏమ ైయుండుననియు, ఏమేమి చదయుననియు దదవుడు చదస్టని ప్రతి 
నిబంధ్న వాగాే నమును ఆయన అవశయముగా న ర్వేర్మసాత డు. ఈ సందర్ుములో కూడా మనము కొంచెం 
జాగతీతగా ఉండవల ను. అనకే ప్ర్ాయయాలు లేఖ్నములలో దదవుడు బదెరి్శసుత ంటాడు, మర్శయు ప్రజలకు 
ఆయన జర్శగశంచని ఈ యా విష్యాలను అనుగీహిసుత ంటాడు. కాని ఆ బదెిర్శంప్ులు మర్శయు ఇలా 
అనుగీహించద విష్యాలు నిబంధ్న వాగాే నములు కావు. ఆయన చదసాత నని ప్రమాణం చదస్టని విష్యాలు 
నిబంధ్న వాగాే నముల ైయునివి, మర్శయు ఈ నిబంధ్న ప్రమాణాలు నముదగశనవి. హెబ్రర 6:17-18లో 
ఇలా వరా యబడయిునిది: 

ఈ విధముగా ద్ేవుడు తన సంక్లుము నిశిలమ నైదని ఆ వాగాు నమునక్ు 
వారసులెైనవారికక మర ినిశియముగా క్నుపరచవలెనని ఉద్ేుశంచినవాడ ై . . . 
పామాణము చసే్టర వాగాు నమును దృఢపరచ ను (హెబా్ర 6:17-18). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు తన నిబంధ్నల విష్యంలో మార్డు. ఆది 9:16లో, ఆయన ఆకాశములో ధ్నుసుిను 
చూచనప్ుపడలెాో  ఆయన ననవాహుతో చదస్టిన తన నితయ నిబంధ్నను జాఞ ప్కం చదసుకొనుననియు, గనుక 
ఇక ఎనిడెైనను లోకమును వర్ద చదత నాశనము చదయడనియు దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. ఆయన 
అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్న నితయమ నై నిబంధ్నగా ఉండునని దదవుడు ఆదికాండము 17వ 
అధాయయంలో మూడుసార్మో  వాగాే నం చదశాడు, ఇశాీయిలేుకు వాగాే న దదశమును అనుగీహించునని దదవుడు 
మన పతిర్మలకనచున అంతమ నై నిబంధ్నను దావీదు 1 దిన. 16:15-18లో సుర్ణకు తచెుుచునాిడు. 2 
సమూ. 23:5లో, ఇశాీయిలేు స్టింహాసనముప ై ఆస్టన్ులు కావాలని అతని వంశవృక్షప్ు సావధికార్ ఆపకే్ష 
విష్యమ  ైదదవుడు అతనితో నితయ నిబంధ్న చదశాడని దావీదు పేర్ొుంటటనాిడు. ఇశాీయిలేు, యూదా 
మర్శయు దావీదు ఇంటివార్శ వ ఫైలయములు దదశబహషి్ుర్ణకు కార్ణమ నైప్పటికనని, దదవుడు వార్శతో చదస్టని 
తన నిబంధ్నను ఎలోప్ుపడు నిలబటెటర కునాిడు. యిహె.ె 16:59-60లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

పాభువ ైన య హో వా ఈలాగ్ున స్ట లవిచుిచున్ఘాడు: చసే్టరన నిబంధనను భంగ్ము 
చేయవలెనని పామాణమును తృణీక్రించుద్ఘన్ఘ, నీవు చసే్టరనటేర  న్ేను నీక్ు 
చేయబో వుచున్ఘాను. నీ యౌవన ద్ినములయందు న్ేను నీతర చసే్టరన నిబంధనను 
జ్ఞా పక్మునక్ు త చుికొని యొక్ నితయ నిబంధనను నీతర చసే్టర ద్ఘని స్టరథరపరతును 
(య హె. 16:59-60). 

ఆయన చదస్టని వాగాే నములలో దదవుడు కొనిింటిని కొీతత  నిబంధ్నలో మర్శుపల యాడనిటటర  లేక 
ప్కునబటెేరశాడనిటటర  అప్ుపడప్ుపడు కనబడుతయందని మనము ఒప్ుపకొనాల్వి ఉంటటంది. కాని 
వాసతవము ఇలా ఉనిద ి— దదవుడు మార్డని జాఞ ప్కముంచుకొంటూ, మనము లేఖ్నములను సర్శగా 
అరా్ం చదసుకొనినప్ుపడు, ప్రతి వాగాే న నిబంధ్న న ర్వరే్శంద ిలేదా న ర్వరే్మతయందని మనము 
తెలుసుకుంటాము. ఈ కార్ణానిిబటేర , కొీతత  నిబంధ్న యుగంలో కరసీుత  అనుచర్మలమ ైయుని మనము 
పాత నిబంధ్న మనకు ప్రయోజనకర్మ నై విధ్ములుగా అనవయించుకొనబడవచుునని మనము 
నముడానికన సహతేయకమునిది. దదవుడు పాత నిబంధ్న విశావసులకు అనకే వాగాే నాలు చదశాడు, 
మర్శయు ఆయన ఆ వాగాే నములను కొీతత  నిబంధ్నలో పాటిసుత నాిడు అని మనము 
నిశుయప్ర్చుకొనవచుు. 

పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నకు మార్ని ఒకే దదవుడునాిడనే వాసతవం చదత అవి 
ర్ ండును ఒక దానితో మర్ొకట ిముడపి్డి యునివని మనము తెలుసుకునాిము, గనుక ఇప్ుపడు 
మనము అదద లోకంలో జీవిసుత నాిమన ేవాసతవానిిబటిర , పాత నిబంధ్న విశావసమునకును నేట ిక ైసైతవ 
విశావసమునకును మధ్య గల ర్ ండవ సంబంధ్మును గూర్శు తెలుసుకుందాము. 

అద్ ేలోక్ము 
ఒకు మాటలో చెప్ుపకుంటే, పాత నిబంధ్న నీవూ నేనూ ఈనాడు జీవిసుత ని అదద లోకములో 

నుండ ిప్ుటటర కొసూత  అదద లోకానిి వర్శణసుత ంది. పాత నిబంధ్న విశావసుల విశావసం మర్ొక జగతయత లో 
ప్ుటిరప ర్గలేదు. అది ఈ భూగహీంప నైే అభివృదిధ  చెందినది, గనుక మనము దానితో కూడా అందర్శకన 
సంబంధించన చర్శతరను మర్శయు కొనిి ప్ర్శస్టిాతయలను ప్ంచుకొనుచునాిము. ఈ వాసతవాలు మన కొీతత  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిబంధ్న విశావసమునకును పాత నిబంధ్న విశావసమునకును మధ్య గల కనీసం ర్ ండు 
సంబంధ్ములన నైా మనకు చూపిసాత యి. మొదటిది, ఈ ర్పజులలో మనము అనుభవిసుత ని అనేక 
అనుభవాల వ నుకనుని నపే్థయముల వివర్ములను పాత నిబంధ్న సమకూర్ముతయంది. ర్ ండవది, ఈ 
ర్పజులలో మనము అనుభవిసుత ని అనేక అనుభవాలకు సమాంతర్ముగా నుని ప్ర్శస్టిాతయలను పాత 
నిబంధ్న వర్శణసుత ంది. విశావస సంబంధ్మ నై మన అనుభవాలతో ప ందకిగల చార్శతరక నపే్థయములను పాత 
నిబంధ్న సమకూర్ముతయంది అని చెప్పడంలో గల భావమమేిటో అనేవషదిాే ము, ర్ండి. 

కొీతత  నిబంధ్న కాలములోని సంఘటనలు మర్శయు ఉప్దదశములకు నేప్థయములుగా నిలుసుత ని 
ల కులేననిి సంఘటనలు మర్శయు ఉప్దదశములను పాత నిబంధ్న నివేదించడమనేద ిదానిని గూర్శు 
అతయంత సపష్రంగా ఇంకా చెప్ుపకోదగశన విశరష్తలలో ఒకటెయైునిది. పాత నిబంధ్న సంఘటనలు ఏదో 
శూనయములో చపటటచదసుకోలేదు. అవి కటటర కథలు కావు. అవి వాసతవమ ైన చర్శతరలో సంభవించాయి, 
మర్శయు వాటిలో అనేకం లోకంప ై చెర్శపవిేయబడక నిర్ంతర్ము నిల్వచయుండు ముదరలు వేశాయి. 

ఉదాహర్ణకు, నిర్గమకాండములో ఇశాీయిేలీయులకు ఇయయబడని ప్ది ఆజఞలు కొీతత  నిబంధ్న 
యొకు న తైిక ఉప్దదశములకు అతాయవశయకమ నై నపే్థయమును సమకూర్ాుయి. అదద విధ్ంగా, దదవుని 
ప్రజల శాశవతమ ైన వంశావళికన ముఖ్ుయనిగా దదవుడు దావీదును ఎనుికొనుట, దావీదు యొకు గొప్ప 
కుమార్మనిగా నిల్వచయునాి యిేసు యొకు ప్ూర్రవకులకు చార్శతరక నేప్థయమును సమకూర్ముతయంది. 
ఇశాీయిలేీయుల ప్ర్దదశ ప్రవాసమును గూర్శున చార్శతరక వాసతవము చరె్లో నునివార్శని విడపిించడానికన 
ఆయన వచాుడని యిసేు ప్రకటించన విష్యాలకు నపే్థయమును సమకూర్ముతయంది. వీటిలోను 
మర్శయు ఇతర్మ నై ల కులేననిి విధ్ములుగాను, పాత నిబంధ్న సమకూర్ముతయని చార్శతరక 
నేప్థయమును బటిర  కొీతత  నిబంధ్న యుగములో జీవించడానికన అద ిప ందికగలదెయైునిది. 

ర్ ండవదగిా, పాత నిబంధ్నలోని సంఘటనలు నటేి క ైసైతవ విశావసమునకు సమాంతర్ముల ై 
యుండుటనుబటిర  కూడా పాత నిబంధ్న ప ందికగలదెయైునిది. “చర్శతర దానికదద 
ప్ునర్ావృతమవుతయంది” అనే నానుడ ిమనకందర్శకర తెల్వస్టిందద, మర్శయు అనకే సంఘటనలు గతంలో 
సంభవించన ఇతర్ సంఘటనల వల నే కనబడుతయనాియన ేవిష్యానిి మనము అరా్ం 
చదసుకుంటటనాిము. 

పాత నిబంధ్న విశావసుల వల నే, దదవుని చదత సృజింప్బడనిదద, కాని ప్తనమ నై లోకంలో 
మనము నివస్టిసుత నాిము. పాత నిబంధ్న విశావసులు ఇతర్ ప్రజలు మర్శయు దుర్ాతుల శకుత ల నుండి 
వయతిర్కేతను ఎదుర్ొునాిర్మ, మర్శయు అదద విధ్మ నై వయతిర్కేతను ఈనాడు మనము కూడా 
ఎదుర్ొుంటాము. వీటనిిటిని జయించడానికన వార్మ దదవుని సహాయముప ై ఆధార్ప్డా్ ర్మ; మనము కూడా 
ఆయన సహాయముప నైే ఆధార్ప్డుతయనాిము. పాత నిబంధ్న ప్రప్ంచం మర్శయు నేడు 
మనముంటటని ప్రప్ంచం మధ్య నుని సమాంతర్ములు విసత ృతమ నైవ యైునివి. ప పై ై అసమానతలకు 
ఆవల చూశామంటే, చాలా వర్కు అనేక ర్రతయలలో పాత నిబంధ్న గీంథకర్తలు మర్శయు వార్శ శోీతలుండని 
వాటి వల నే ఉనిటటర వంట ిప్ర్శస్టిాతయలలో మనము నివస్టసిుత నాిమని మనము తలెుసుకొనగలము. 

మూడవదగిా, మనము కూడా నడేు అదద విధ్మ నై ప్రజలతో వయవహర్శసుత నాిమన ే
వాసతవమునుబటిర కూడా పాత నిబంధ్న మర్శయు ఈ ర్పజులకు మధ్య గల సంబంధ్మును మనము 
కనుగొనవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అద్ ేవిధమ ైన పాజ్లు 
పాత నిబంధ్నకు సంబంధించన పరా చీన ప్రజలకును ఆధ్ునిక ప్రజలకును మధ్య ప పై ై 

వయతాయసములు చాలా ఉనిప్పటికనని, పాత నిబంధ్న కాలములో జీవించన ప్రజలతో మనలను జోడించు 
పరా థమిక కొనసాగశంప్ులు కూడా ఉనాియి. మనము కూడా అదద విధ్మ ైన ప్రజలమ యైునాిమని 
చెప్పడానికన కనీసం మూడు మార్ాగ లునాియి. సకల మానవులు దదవుని పల ల్వకలో ఉనాిర్మ; 
మనమందర్మును పాప్ములోనికన ప్తనమయాయము; దదవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ంగలవార్మ మర్శయు 
దదవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ం లేనివార్ని మానవులు విభజింప్బడయిునాిర్మ. 

మొదటదిి, మానవులంతా ఎప్ుపడు లేదా ఎకుడ నివస్టసిుత నాిర్నే దానితో నిమితతము లేకుండా, 
వార్మ దదవుని పల ల్వక గలవార్ ై యునాిర్మ. ఈ విష్యం పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న 
యందంతటను సపష్రంగా బో ధంిప్బడయిునిది. ఆది. 1:27లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

ద్ేవుడు తన సవరూపమందు నరుని సృజంచ ను; ద్వేుని సవరూపమందు వాని 
సృజంచ ను; స్ట్ు రనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజంచ ను (ఆద్ి. 1:27). 

అంతమాతరమగేాక, ఆది. 9:6లో, పాప్ము మానవజాతిని దుర్రితిమయం చదస్టని తర్మవాత 
కూడా, మానవులు యింకను దదవుని సవర్ూప్ములోనే ఉనాిర్నే విష్యానిి మనము చూసాత ము. 
అకుడ ఇలా చదువుతాము: 

నరుని రక్ుము చింద్ించు వాని రక్ుము నరుని వలనన్ే చింద్ింపబడును, 
ఏలయనగా ద్వేుడు తన సవరూపమందు నరుని చసే్ట ను (ఆద్ి. 9:6). 

దరనిని మించ, సకల మానవులు దదవుని పల ల్వకలో ఉనాిర్ని కూడా కొీతత  నిబంధ్న 
ధ్ృవీకర్శసుత నిది. యాకోబు 3:9లో ఇలా వరా యబడియునిద:ి 

ద్ీనితర తండిాయ నై పాభువును సుు త్రంతుము, ద్ీనితరన్ే ద్వేుని పో ల్క గా పుటిరన 
మనుషుయలను శప్రంతుము (యాకోబు 3:9). 

1 కొర్శంథర 11:7లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

పురుషుడ తైే ద్వేుని పో ల్క్యు మహ మయున్ ైయున్ఘాడు (1 కొరింథీ 11:7). 

దదవుని పల ల్వకలో ఉండుట అనగా అరా్మమేిటో మనము తర్మవాత పాఠములో మర్శ ఎకుువగా 
నేర్ముకొనబో తయనాిము, అయినప్పటికనని, ఒకర్శలో ఒక ప్ర్శమాణములోను మర్ొకర్శలో మర్ొక 
ప్ర్శమాణములోను ఉని గుణలక్షణాలు సార్వతిరకమ నైవి కాకపల యినా, మానవులందర్శకన సంబంధించనవి 
ఎనని ఉనాియని చపె్ుపకొనడం ఇప్పటికన సర్శపల తయంది. గతంలో, మానవులు వివకే 
విశ్ష్రమ నైవార్ యైునాిర్మ, మనకు భాషాప్రయుకతమ ైన సామర్ాా ాలునాియి, మనము నీతి మర్శయు భకనత 
గల జీవులమ యైునాిమనే వాసతవంప  ైసంఘం దాని దృషిరని కేందరరకర్శంచంది. 

బెైబిలు సంబంధ్మ ైన ఈ దృషిరకోణంలో, పాత నిబంధ్న కాలంనాట ిమనుష్యయలకును నటే ి
ఆధ్ునిక మనుష్యయలకును మధ్య గల వయతాయసములను గూర్శు అతిశయోకుత లు ప్లుకకుండునటటో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము తగు జాగతీతప్ర్మలమ  ైయుండాలనే హచెుర్శక ఉనిటటర  మనము తలెుసుకొనవచుు. ప పై ై 
చూప్ుల వ నక, ఈ ర్పజులలో జీవిసుత ని మనము పరా చీన ప్రజల కంటె ఎంతో భినిమ నైవార్ము కాదు. 
మనము సర్శగాగ  వార్శ వల నే లేకపల యినప్పటకినని, మన జీవితాలలో ప తతనం చపటటచదసుకొన ేవివేక 
విశ్ష్రమ నై, భాషాప్ర్మ నై మర్శయు న తైిక లక్షణాలు వార్శలో కూడా ఉండనివని మనము భావించవచుు. 
ఈ కార్ణాలనుబటిర , పాత నిబంధ్న నడేు కూడా సఫలీకృతంగా అనవయింప్బడవచుుననుటకు మనము 
మర్శ ఎకుువ నముకముగలవార్మ  ైయుండవచుు. పాత నిబంధ్న గీంథకర్తలు మర్శయు అద ి
వరా యబడని శోీతలు మనమునిటటర గానే దదవుని పల ల్వకలో ఉండిర్శ. 

ర్ ండవదగిా, సకల మానవులు పాప్ము చదత ప్తనమయాయర్మ గనుక మనము పాత నిబంధ్న 
కాలమునాటి ప్రజల వంటివార్మ ైయునాిము. ర్పమా 3:12లో వరా యబడనిటటో  పౌలు చెపపిన మాటలు 
మనకందర్శకన సుప్ర్శచతమే. 

అందరును తరా వ తప్రు యేక్ముగా పనికకమాల్నవార ైరి; మేలుచయేువాడు లేడు, 
ఒక్కడ నైను లేడు (రోమా 3:12). 

సకల మానవులు పాప్ంచదశార్నియు, తతీల్వతంగా దదవుని మహిమను ప ందలేకపల యార్నియు 
అప సతలుడు సపష్రంగా చెపాపడు. ఇది కవేలము కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్ మాతరమ ేకాదు — స లొమోను 
కూడా దదవాలయ ప్రతిష్ర సమయంలో అతిముఖ్యంగా 1 ర్ాజులు 8:46లో ఇదద విష్యానిి చెపాపడు: 

పాపము చేయనివాడు ఒక్డును లేడు (1 రాజులు 8:46). 

పాత నిబంధ్న కాలమునాట ిప్రజలు మర్శయు నడేుని మనము కూడా ప్డిపల యిన దదవుని 
సవర్ూప్ములకు గల సామానయ లక్షణమును ప్ంచుకొనుచునాిము, గనుక దదవుని నుండ ిదూర్మ ై 
పాప్ము చదయుటకుగల పాత నిబంధ్న ప్రజల ప్రవృతితని అవగాహన చదసుకొనడం మనకు కష్రమ నై ప్ని 
కాదు. పాత నిబంధ్న గీంథకర్తలు ఎందుకు వార్శ దృషిరని ఎకుువగా పాప్ము మర్శయు సంబంధిత 
దుర్రి తిప ై కేందరరకర్శంచార్ప అరా్ం చదసుకొనడం మనకు కష్రం కాదు. పాత నిబంధ్న యొకు ఆదిమ గీహీతల 
వల నే మనము కూడా పాప్ులమనే విష్యం మనకు తెలుసు, గనుక మనము పాత నిబంధ్నతో ఈ 
సాా యిలో సంబంధ్ం ముడపి టటర కొంటటనాిము. పాప్ుల విమోచనప ై కొీతత  నిబంధ్న దాని దృషిరని 
కేందరరకర్శసుత నిటేర , పాత నిబంధ్న కూడా కేందరరకర్శంచుచునిది. పాత నిబంధ్న కాలమునాటి పాపషి్యర ల ైన 
ప్రజలకు దదవుడు ఏమని స్ట లవిచాుడో , అదద ఈ ర్పజులలో జీవిసుత ని పాప్ులమ నై మనకు కూడా సర్ నై 
ప ందికగలదెై యునిది. 

మూడవదగిా, మానవజాతి పాప్ములో ప్తనమ ైనప్పట ినుండి, వార్మ దదవునితో కల్వగశయుని 
సంబంధ్ం ప్రకార్ం మానవులు గుంప్ులుగా విభజింప్బడినార్నే విష్యం ఎలోప్ుపడు ఉనిది. స్ట్నాయి 
ప్ర్వతముప ై, దదవుడు ఇశాీయిలేుతో కల్వగశయుండిన తన ప్రతదయకమ నై నిబంధ్న సంబంధ్మును గూర్శు 
నిర్గమ 19:6లో ఇలా మాటలాడాడని నీవు జాఞ ప్కానికన తచెుుకొనవచుు. 

. . . మీరు న్ఘక్ు యాజ్క్ రూపక్మ ైన రాజ్యముగాను, పరిశుదుమ ైన జ్నముగాను 
ఉందురు (నిరగమ 19:6). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

1 పతేయర్మ 2:9లో అప సతలుడెనై పేతయర్మ ఈ వాకయభాగానిి ఉలేో ఖంచ చెపాపడు కాని దానిని కొీతత  
నిబంధ్న సంఘానికన అనవయించాడు. ఆయన ఇలా వరా సుత నాిడు: 

అయతే మీరు . . . ఏరురచబడని వంశమును, రాజులెైన యాజ్క్ సమూహమును, 
పరిశుదు  జ్నమును, ద్వేుని స తుయన పాజ్లున్ ై యున్ఘారు (1 ప్రతురు 2:9). 

పాత నిబంధ్నలోని దదవుని ప్రజలకును, కొీతత  నిబంధ్నలో నుని వార్శకనని మధ్య 
భేదములునిప్పటకినని, సంబంధ్మును జోడించు నిలకడెనై కమీము యింకను ఒకటటనిది. మానవాళి 
దదవునితో కల్వగశయుండు సంబంధ్మును అనుసర్శంచ యింకా విభాగశంప్బడియునిది. 

మానవాళి విభజనలను అనకే విధాలుగా వర్శణంచవచుు. బెైబిలుయందంతటను దదవుడు 
భేదములను బటిర మూడు గుంప్ులను వ వేవర్మగా గుర్శతసుత నాిడని గమనించడం సహాయకర్ంగా 
ఉంటటంది: మొదటదిి, వార్శ దదవునితో గల నిబంధ్నకు వ లుప్ల ఉనాిర్మ గనుక వార్మ 
నశ్ంచయునాిర్మ; ర్ ండవది, వార్మ దదవునితో నిబంధ్నగలవార్ ై యునిప్పటికనని వార్మ 
నశ్ంచయునాిర్మ ఎందుకనగా వార్శ పాప్ముల నుండ ివార్మ ర్క్ష్ింప్బడలేదు; మూడవది, వార్మ 
దదవునితో నిబంధ్నగలవార్ ై, వార్శ విశావసమునుబటిర  నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడని నితయతవమునక ై 
ర్క్ష్ింప్బడా్ ర్మ. ఈ మూడు గుంప్ులకు సంబంధించనవార్మ పాత నిబంధ్న కాలములో ఉండిర్శ మర్శయు 
ఈనాడు కొీతత  నిబంధ్న కాలములో కూడా ఉనాిర్మ. ఈ సమాంతర్ముల మూలాన, పాత నిబంధ్న 
ఈనాడు మనకు ప ందికగలదెై యుండవల నని మనము ఆశ్ంచడం సర్ ైనదద. మానవ జాతి పాత నిబంధ్న 
కాలములో వల నే ఈ ర్పజులలో కూడా విభాగశంప్బడయిునిద.ి తతీల్వతంగా, దదవుడు ఇశాీయిేలీయులతో 
స్ట లవిచునదంతయు నేడు మనకు వర్శతసుత ంది. 

కాబటిర , పాత నిబంధ్నను నడేు మనము అనవయించు కొనునప్ుపడు, మనకును పాత 
నిబంధ్నకును మధ్య గల సంబంధ్మునకు సంబంధించనవి కనీసం మూడు జోడింప్ుల 
కీమములునాియని మనము జాఞ ప్కముంచుకొనవల ను: మనము అదద దదవుని, అదద లోకములో, అదద 
విధ్మ ైన ప్రజలవల  స్టవేిసుత నాిము. 

అదద దదవుడు, అదద లోకం, మర్శయు అదద ప్రజలు మనలను పాత నిబంధ్నతో ఎలా జోడిసుత నాిర్ప 
మనము తలెుసుకునాిము, గనుక పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నకు మధ్య చపటటచదసుకుని 
ప్ర్శణామములప  ైకూడా మన మనసుిలను కేందరరకర్శంచాల్వ. 

పరిణఘమములు 
ఆ అంశానిి మనము అనకే విధాలుగా చూడవచుు, కాని సంబంధ్ములను కలుప్ుతయని 

మూడు కీమముల చదత సాా పింప్బడని నమూనాను మనము మామూలుగా అనుసర్శసాత ము. యుగముల 
సంబంధ్మ నై, సంసుృతి సంబంధ్మ నై, మర్శయు వయకనతగతమ నై ప్ర్శణామములు ఎలా 
చపటటచదసుకునాియో మనము చూసాత ము. 
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సందర్శించండి. 

యుగ్ముల సంబంధమ ైన 
మొదటదిిగా, పాత నిబంధ్నలోన ైతదనమేి మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలోన ైతదనేమి మనము మార్ని 

లేదా మార్మపలేని అదద దదవునితో వయవహర్శసుత నాిమని మనకు తలె్వస్టయిునిప్పటకినని, దదవుడు తనను 
తాను యుగాలలో బయలుప్ర్చుకునాిడని మనము అనివార్యంగా తలెుసుకొనాల్విన అవసర్మునిది. 
బెైబిలు సంబంధ్మ ైన చర్శతర, ర్క్షణ చర్శతర దదవుని చదత నియుకతము చదయబడని ముగశంప్ునకు 
చదర్మవగుచుండగా, దదవుడు తన ప్రజలకు తననుతాను కమీకీమంగా, అంచలెంచలెుగా 
బయలుప్ర్చుకొనిన విధానమును గూర్శున ఒక సుదరర్మా ైన కథనమ యైునిది. దదవుని గూర్శు ననవహు 
కంటే ఎకుువ అబరా హాము ఎర్శగశయుండనెని మనము దరనిని సామానయంగా చపె్ుపకొనవచుు. అబరా హాము 
కంటె ఎకుువ మోష ేఎర్శగశయుండెను; మోష ేకంటె ఎకుువ దావీదు ఎర్శగశయుండనెు; మర్శయు దదవుడు 
కొీతత  నిబంధ్న విశావసులకు ఎనిడు లేనంత ఎకుువగా బయలుప్ర్చాడు. ఈ విష్యానిి హెబ్రర 1:1-
2లో ఈ ప్తిరక ర్చయిత ఇలా ఉదాా టించాడు: 

పూరవకాలమందు న్ఘన్ఘ సమయములలోను న్ఘన్ఘ విధములుగాను పావక్ులద్ఘవరా 
మన ప్రతరులతర మాటలాడని ద్ేవుడు ఈ ద్నిముల అంతమందు క్ుమారుని 
ద్ఘవరా మనతర మాటలాడ ను (హెబా్ర 1:1-2). 

దుర్దృష్రవశాతయత , మనము పాత నిబంధ్నను ఈనాటి మన జీవితములకు 
అనవయించుకొనుచుండగా చదయవలస్టియుని యుగాల సంబంధ్మ ైన ఆలోచనలను గూర్శు ఎంతో 
గందర్గపళం న లకొనియుని ర్పజులలో జీవిసుత నాిము. పాత నిబంధ్న మనకు వర్శతసుత ందని అనకేమంది 
క ైైసతవులు సర్శగా నముుతయనాిర్మ, కాని పాత నిబంధ్న సందదశానిి ఈనాటి యుగానికన 
అనవయించునప్ుపడు వార్మ వ వేవర్మ విధానాలను అనుసర్శసుత నాిర్మ. ఈ విష్యాలలో అనకే 
వ ైవిధాయలునిప్పటికనని, ముఖ్యమ ైన మూడు ధోర్ణులను గూర్శు ఆలోచంచడం సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. 

ఈ వర్ణమాలకు ఒక ప్రకున బెబైిలు సంబంధ్మ నై విశావసము విష్యమ ై ముకులు ముకులుగా 
విభాగశంప్బడనిటటర ని దృకపథమునకు పల ర తాిహకమిచుునవి అనేక తీవరమ నై స్టిాతిగతయలునివి. ఈ 
క ైైసతవులు లేఖ్నములను గూర్శున వివివధ్ముల ైన యుగాల మధ్య గల వయతాయసములను 
నొకనువకాుణిసాత ర్మ. వాసతవానికన, వార్మ ఆధ్ునిక విశావసులకు కొీతత  నిబంధ్నలో ప్ునర్ావృతతమ ైన పాత 
నిబంధ్నలోని ఈ విష్యాలను మాతరమే అనవయించుటకు సముఖ్మ యైుండు పాత నిబంధ్న 
యుగమునకును నేట ియుగమునకును మధ్య గల తదడాలప ై వార్మ తమ దృషిరని ఎకుువగా 
కేందరరకర్శసాత ర్మ. ఏదెనైా ఒక పాత నిబంధ్న బో ధ్ లేక అభాయసమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న 
వాయఖ్ాయనించనంత వర్కు, పాత నిబంధ్న వర్శతంచదని ఈ క ైసైతవులు భావిసాత ర్మ. 

వర్ణమాలకు మర్ొక ప్రకున, బెబైిలు సంబంధ్మ నై విశావసము విష్యమ ై నిసాిర్మ నై 
దృకపథమునకు పల ర తాిహకమిచుునవి అనకే తీవరమ ైన స్టిాతిగతయలునివి. ఈ దృకపథం గల క ైైసతవులు 
లేఖ్నముల వ వేవర్మ యుగాల మధ్య ఒకే ర్రతిలో నిలకడగా నిల్వచపలయిన విష్యాలప  ైతమ దృషిరని 
కేందరరకర్శసాత ర్మ. వాసతవానికన, పాత నిబంధ్న బో ధ్ లేదా అభాయసమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న 
వాయఖ్ాయనించనంత వర్కు, పాత నిబంధ్నను సాధ్యమ నైంత దగగర్గా అనుసర్శంచుచుండవల నని ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క ైైసతవులు అనుకొనునంతగా పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ఏకరకృతమ ైయునివని వార్మ 
ప్ర్శగణిసాత ర్మ. 

ఈ పాఠములలో, బెైబిలు సంబంధ్మ నై చర్శతర ఏకరకృతము చదయబడనిదనియు, అది అభివృదిధ  
చెందుచునిదనియు ప్ర్శగణించద లేఖ్నముల సంబంధ్మ నై యుగముల విధానమును అనుసర్శంచడం 
దావర్ా మనము ఈ ర్ ండు తీవరమ ైన స్టిాతిగతయలకు దూర్ంగా ఉంటాము. ఒకే విధ్ంగా నిల్వచయుని 
మర్శయు బెైబిలు చర్శతర యందంతటను మార్శన విష్యాలప ై మన దృషిరకోణం దాని సావధానమును 
సమానంగా కేందరరకర్శంచడానికన ప్రయతిిసుత ంది. పాత నిబంధ్న అంతయు మొతతంగా మనకు ప ందకిగలదెై 
యునిదని ఎంచుతూ, పాత నిబంధ్న యొకు ప్రతి కోణం అభివృదిధ  చెందనిదని కూడా భావిసాత ము. పాత 
నిబంధ్నలోని ఏ విష్యమ నైను మనకు వర్శతంచదనిగాని లేదా ప ందకిలేనిదనిగాని మనము ఎంచము, 
సర్శకదా దదవుడు కొీతత  నిబంధ్నలో బయలుప్ర్శున విష్యాలను గూర్శు ఆలోచంచకుండా పాత నిబంధ్న 
బో ధ్లలో దదనిన ైనను అనవయించము. దానికన బదులుగా, పాత నిబంధ్న బో ధ్లనీి కొీతత  నిబంధ్న 
బో ధ్లతో పల లుబడుచు, యుగాల సంబంధ్మ ైన సర్మే బాటటనకు గుర్శకావల ను. అనగా, పాత నిబంధ్న 
అంతయు మనకు ప ందికగలదెై యునిది మర్శయు అధకిార్ముగలదెై యునిదని అభివృదిధకన 
సంబంధించన నమూనా బో ధసిుత నిది, కాని పాత నిబంధ్న అంతయు కొీతత  నిబంధ్న దృషార ా 
అనవయింప్బడవల నని కూడా ఒకు మాటలో చపె్ుపకొనవచుు. 

అభివృదిధ  సంబంధ్మ ైన ఈ నమూనా అప సతలుడెనై పౌలు ర్క్షణను గూర్శున చర్శతరకు 
అనవయించన సాదృశయమును అనుసర్శసుత ంది. గలతీ 3:24లో, బెైబిలు సంబంధ్మ నై చర్శతర దశలను ఒక 
బిడ్ ఎదుగుదలలోని దశలకు పల లుసూత  వాటిని గూర్శు ఆయన చెపాపడు. 

కీరసుు  న్ొదుక్ు మనలను నడపి్రంచుటక్ు ధరుశాసు రము మనక్ు బాలశక్షక్ుడఘయ ను 
(గ్లతీ 3:24). 

పాత నిబంధ్న విశావసము చని బిడ్లకు ఇవవబడు ఆదదశముల వంటదిెై యుండనిది; కొీతత  
నిబంధ్న విశావసము ప ర్శగశ ప దేవాడెనై వార్సునికన ఇవవబడని ఆదదశముల వంటిదె ైయునిది. 

బెైబిలు సంబంధ్మ ైన విశావసము యొకు అభివృదిధని వర్శణంచడానికన పౌలు ప్రయోగశంచన ఈ 
సాదృశయమును గూర్శు ఒకు నిమిష్మాలోచంచండి. సామానయంగా, మనము చని పిలోలకు కొనిి 
సముచతమ నై నియమములు చబెుతయంటాము. “వీదలిోనికన వ ళోవదుే . సరవ్ ను తాకవదుే .” కాని ఈ 
పిలోలే ప ర్శగశ ప దేవార్ నైప్ుపడు, ఇకమీదట వీర్మ వీధ్ులలోనికన వ ళోకుండా ఉండాలనిగాని, సరవ్ ను 
తాకకూడదనిగాని మనము ఆశ్ంచము. ఎంతెైనా, వార్శప్ుపడు ప దేవార్యాయర్మ కదా. కాని ఈ ప దేలే 
బాలయములోని నియమములు బో ధించాలను ఉదదేశంతో ర్ూప ందింప్బడనివను జాఞ నమును 
జాఞ ప్కముంచుకోవాలని ఆశ్సాత ము. ర్పడుో  మర్శయు సరవువలు అపాయకర్మ ైనవి గనుక తగు జాగతీతతో 
మ లుగుచుండవల నని ఈ ప దేలు జాఞ ప్కముంచుకోవాలని మనము ఆశ్సాత ము. ప ర్శగశ ప దేవాడెనైవాడు 
ర్ ండదళో చని బిడ్ వల నే అదద నియమములను అదద విధ్ంగా పాటించాలనుకొనడం, బుదిధహనీత 
అవుతయంది. కాని అదద ర్ ండదళో పాపాయి నియమముల వ నుక ఉండని జాఞ నమును మర్శుపల వడం కూడా 
అంతద బుదిధహనీత అవుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము ఈ పాఠములలో చూడబో తయనిటటర , బెైబిలు సంబంధ్మ నై విశావసం విష్యంలో కూడా 
ఇద ిఎంతో నిజమ ైయునిది. అనకే విధాలుగా, పాత నిబంధ్న ఒక చని బిడ్కు ఇవవబడని 
నియమములను పల ల్వయునిది. పాత నిబంధ్న దినములలోని ఇశాీయిలేు ప్రజలు ఆతు సంబంధ్మ ైన 
ప్ర్శస్టిాతికన అది సముచతంగా ర్ూప ందింప్బడింది. కొీతత  నిబంధ్న విశావసులు బుదిధహనీమ నై ర్ ండు 
దశలలో వ ళోవచుు. మొదటగిా, మనమే పాత నిబంధ్న ర్పజులలో జీవిసుత నాిమనిటటర గా పాత నిబంధ్న 
దినముల వ పై్ు వ ళోి, పాత నిబంధ్న విశావసమును పల ల్వయుండుటకు ప్రయతిించద అవకాశమునిది. 
కాని అలా చదస్టనిటోయితద, కరసీుత ను మర్శయు ఆయన చదస్టిన గొప్ప ర్క్షణ కార్యమును 
కాదనవేార్మవుతాము. ర్ ండవదగిా, మనమిప్ుపడు కొీతత  నిబంధ్న విశావసులమయాయము గనుక పాత 
నిబంధ్నకు మనకు ఇకమీదట ఎలాంటి సంబంధ్మ ేలేదని చపె్పడానికన మనము శోధింప్బడద 
అవకాశమునిది. అయితద, ఇది కూడా తపపే. మన క ైసైతవ విశావసమును గూర్శు బో ధింప్బడగల 
విష్యం పాత నిబంధ్నలో ఎంతో ఉనిది. పాత నిబంధ్న యొకు అధికార్ము విష్యమ ై మనము 
హర్శషసూత  దానికన లోబడవల నని బెైబిలు సంబంధ్మ నై విశావసమును గూర్శున అభివృదిధ  సంబంధ్మ ైన 
నమూనా మనకు బో ధసిుత ంది, అయితద అద ియుగాల న ర్వరే్మప తమప ై దిగశవచునవార్శ వల  మనము ఈ 
ప్ని చదయవల ను. 

సంసకృత్ర సంబంధమ ైన 
ర్ ండవదగిా, ఈ ర్పజులలో పాత నిబంధ్నను సమగీంగా అవగాహన చదసుకోవాలంటే, మనము 

సంసుృతి సంబంధ్మ ైన ప్ర్శణామములను గూర్శు ఆలోచంచవల ను. మన జీవితములను పాత నిబంధ్న 
లేఖ్నముల మూలగీంథ పాఠములతో సంబంధ్ంగలవిగా చదసుకోవాలని ఆశ్సుత నిటోయితద, పాత 
నిబంధ్నలో పరా తినిథయం వచంచన మర్శయు నటేి ప్రప్ంచంలో న లకొనియుని సంసుృతయల మధ్య గల 
వ ైవిధ్యములను మనము తప్పనిసర్శగా ప్ర్శగణలోనికన తీసుకొనవల ను. 

సంసుృతి సంబంధ్మ ైన ప్ర్శణామాలను అంగరకర్శంచడానికన, ఒక ప్రకు మనకును పాత 
నిబంధ్నకును మధ్య గల సంసుృతి సంబంధ్మ నై సామయములను గమనించాలని మనము 
ఆతయర్ప్డాల్వ. అబరా హాము యొకు అనుభవానికన అతయంత సమీప్ంగా నుండ ిసంసుృతి సంబంధ్మ నై ఏ 
యిే నమూనాలను మనము ఎదుర్ొుంటటనాిము? మన సంసుృతి ఏ విధ్ంగా దావీదు సంసుృతివంటదిెై 
యునిద?ి మర్ొక ప్రకు ప్రసుత తముని సంసుృతి సంబంధ్మ ైన వయతాయసములను గమనించాలని 
ఆతయర్ప్డాల్వ. మానవ సంసుృతి పరా చీన సామాజిక సంసుృతి నుండి ఎంత గణనీయంగా మార్శంది? ఏ 
యిే వాడుకలు మర్శయు అభాయసములు భినిమ నైవ ై యునివి? మనము ఈ ప్రశిలకు 
సమాధానమిసూత , పాత నిబంధ్నను నటేి ఆధ్ునిక జీవితానికన అనవయించునప్ుపడు, పాత నిబంధ్న 
సందదశానికన సముచతమ నై సాంసుృతిక సర్మే బాటటో  చదయాల్వి ఉనిది. 

వయకకుగ్తమ ైన 
మూడవదగిా, ఈ ర్పజులలో పాత నిబంధ్నను అనవయించడానికన, మనము వయకనతగతమ నై 

సర్మే బాటటో  చదయాల్వి ఉనిది. మనము పాత నిబంధ్న కాలమునాటి ప్రజలను మర్శయు నటేి ప్రజలను 
ప్ర్శగణలోనికన తీసుకొనవల ను. పాత నిబంధ్న ప్రజలకును నటేి మన సమకాలీనములో జీవిసుత ని 
ప్రజలకును మధ్య చెప్ుపకోదగశననిి సామయములునివి. కాని పరా చీన ప్రజలకును ఆధ్ునిక ప్రజలకును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మధ్య అనేక అసమానమ నై సామయములునివనే విష్యానిి కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ. పాత 
నిబంధ్నలోని పరా చీన మూల గీంథ పాఠములను సర్శగా వర్శతంప్జసేుకోవాలని మనము ఆశ్సుత నిటోయితద, 
వయకనతగతమ నై వ ైవిధాయలను కూడా మనము ప్ర్శగణించాల్వి ఉంటటంది. 

ఉదాహర్ణకు, మనమందర్ము ఈ కనీంద ఇయయబడినటటవంటి ప్రశిలు వసేుకోవాల్వ: పాత 
నిబంధ్నలో ఉని ప్రజలతో పల ల్వస్టేత , మన వయకనతగత జీవితాలు ఎలా ఉనాియి? సమాజంలో మనం 
వహించవలస్టిన పాతరలేమ యైునివి? ఆతుసంబంధ్మ నై మన ప్ర్శస్టిాతి ఏమిట?ి పాత నిబంధ్నలోని 
ఎవర్ నైా ఒక వయకనతతో పల ల్వస్టేత , మనము ప్రభువును ఎలా స్టవేిసుత నాిము? మనము పాత నిబంధ్నలో 
చూచదవాటితో పల ల్వస్టేత  మన ఆలోచనలు, చర్యలు మర్శయు అనుభూతయలు ఎలా ఉంటటనాియి? పరా చీన 
పాత నిబంధ్న ప్రజలకును నటేి ఆధ్ునిక ప్రజలకును మధ్య గల వ వైిధాయలను ప్ర్శగణలోనికన తీసుకొనడం 
దావర్ా, ఈనాడు మనము పాత నిబంధ్నను మన జీవితాలకు అనవయించుకొనగల విధానాలను చకుగా 
అరా్ం చదసుకోగలము. 

పాత నిబంధ్నలోని నిర్శేష్రమ నై ప్రధానాంశముల విష్యంలో యుగాల సంబంధ్మ నై, సంసుృతి 
సంబంధ్మ నై మర్శయు వయకనతగతమ నై ప్ర్శణామాలు తల తాత యి, మర్శయు మనము ఈ పాఠములలో 
ముందుకు వ ళ్ో నప్ుపడు, ఈ ప్ర్శణామాలను ప్ర్శగణలోనికన తీసుకొనుట దావర్ా, పాత నిబంధ్న కాలము 
నుండ ిమన కాలములోనికన వ ళోడానికన మనము సంస్టదిుధ లమ ై యుండాలనే విష్యానిి మనము 
ప్లుమార్మో  చూసాత ము. ఈ విష్యాల ప్టో మనము ప్రతదయక శీదధ  వహించనటోయితద, దదవుడు 
కోర్మతయనిటటర  మనము పాత నిబంధ్నతో వయవహర్శంచలేము. 

ముగింపు 

క ైైసతవులు పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయుట ఎందుకు ముఖ్యమ ైయునిదో ఈ పాఠంలో 
మనము చూశాము. మనకును మర్శయు ఈ పరా చీన గీంథానికనని మధ్య గల దూర్మును మనము 
అంగరకర్శసూత , పాత నిబంధ్న మనకు ప ందికగలదెై యునిదని కొీతత  నిబంధ్న బహు బలముగా 
ధ్ృవీకర్శంచుచునిదన ేవిష్యానిి కూడా మనము తలెుసుకొనాిము. మన క ైసైతవ జీవితమునకు 
మార్గనిర్ేేశనమిచదు అధికార్ము పాత నిబంధ్నకు ఇంకా ఉనిది. చవర్గా, పాత నిబంధ్నను ఈనాడు 
మనము అనవయించుకొనగల ప్దధతయలను మనము తెలుసుకొనాిము. కాలము గడచన కొలది పాత 
నిబంధ్నలోని ప్రధానాంశములు అభివృదిధ  చెందిన విధానములు మర్శయు నటేి ఆధ్ునిక లోకంలో అవి 
ఉప్యోగశంచుకొనబడు మార్గముల విష్యంలో ఉతతర్దాయితయం వహించుటకు మనము ఎలోప్ుపడు 
సంస్టదిుధ లమ యైుండాల్వ. 

ఈ పాఠంలో మనము పరా థమికమ నైవ ేకాని అతయంత పరా ముఖ్యమ నై విష్యాలను కొనిింటిని 
చూశాము. ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న పరా మాణకిమును గూర్శున అధ్యయనంలో 
మనము ముందుకు వ ళ్ో చుండగా, ప  ైఆలోచనలను మనము ఎలోప్ుపడు మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. 
అలా చదస్టినప్ుపడు, దదవుడు తన ప్రజలకు ప్రతి యుగములోను సమకూర్శున ఆతు సంబంధ్మ నై 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు 
పరా మాణిక గీంథము 

మొదటి పాఠము: పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము 
చదయవల ను? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బలమునకు పాత నిబంధ్న ఆశుర్యజనకంగా సంప్నిమ నై వనర్ ైయునిదనే విష్యం మనకు 
విశదంగా అరా్మవుతయందని మనము తలెుసుకొంటాము. 
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