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ఉపో ద్ాా తము 

మనము ఒక సుదరీ్ఘ ప్రయాణం చదయవలస్టినప్ుపడు, చాల్వననిి వివర్ాలు మర్శయు 
ఆధార్ప్డదగశన ఆదదశాలు, ఆ తరోవను సుప్ర్శచతముగా ఎర్శగశన ఎవర్శన నైా ఒకర్శని అడిగశ వరా సుకొనడం 
చాలా సార్మో  సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. అవును, మనము వ ళోవలస్టని మార్గము యొకు సాధార్ణ దశి 
తెల్వస్టయిుండుట చాలా సహాయకర్ంగా ఉంటటంది; సర్శకదా, దానిని గూర్శు ఒక విశాల సథా లదృషిర  
కల్వగశయుండుట ఎలోప్ుపడు మంచది. కాని మనము ఆ మార్గంలో వ ళతత  సర్ నై మలుప్ు, సర్ ైన 
సమయంలో వచునప్ుపడు జటిలమ నై ప్ర్శస్టిాతయలను తర్చుగా ఎదుర్ొునుచుంటాము. కాబటిర , 
సవివర్మ నై మార్గనిర్ేేశనములను కల్వగశయుండుట కూడా సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. 

అవును, సర్శగాగ  ఇటటవంటి విష్యమే కరీసుత ను వ ంబడించువార్శ విష్యంలో కూడా 
వాసతవమ ైయునిది. ఊహ ంచుకోడానికన అతయంత గొప్పదెైయుని ప్రయాణాలలో మనము ఒకదానిని 
చదప్టార ము, ఈ ప్రయాణం దదవుని ర్ాజయము యొకు ర్ాకడతో ముగుసుత ంది. గనుక ఈ అంతిమ పరా పితని 
మన మనసుిలో ఉంచుకొనడం మంచది; బృహత్ దృశాయనిి తెలుసుకోడానికన ఇది సహాయప్డుతయంది. 
కాని ఈ క ైసైతవ బాటలో ప్యనించడం అప్ుపడప్ుపడు ఎంతో సంకనోష్రమ నైదెై యుండగలదు గనుక 
విశాలమ నై భావనలు మర్శయు సాధార్ణ సథతరా లు మనకు అవసర్మవుతాయి; అధకిార్ప్ూర్వకమ నై, 
సవివర్మ నై ఆదదశాలు కూడా మనకు అవసర్మవుతాయి. ఈ విధ్మ నై మార్గనిర్ేేశకములను దదవుడు 
మనకు పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథంలో ఇచాుడు. 

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణకి గీంథము అన ేశీర్శషకన 
మనము పాత నిబంధ్నను గూర్శు చదయుచుని అవలోకనము సంబంధ్మ నై పాఠములలో ఇద ి
నాలుగవ పాఠము. ఇంతకు ముందు పాఠములలో, పాత నిబంధ్న దదవుని ర్ాజయమును గూర్శునదయిు, 
దదవుడు తన ర్ాజయమును నిబంధ్నల దావర్ా నిర్వహ సుత ంటాడని తలెుప్ునదయిున నై ప్ుసతకమ ై 
యునిదని మనము చథశాము. ఈ పాఠమునకు మేము, “పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణిక గీంథం” 
అన ేశీర్శషకనిచాుము. పాత నిబంధ్న మన “పరా మాణకి గీంథమ ై” యునిది, ఇది “నిర్రీత ప్రమాణము” లేదా 
“ప్రమాణము” అని అరా్మిచుు ఒక పరా చీనమ నై ప్దమ యైునిది, ఈ పరా మాణిక గీంథం దదవునితో 
నిబంధ్న సంబంధ్ంగలవార్ ై జీవిసథత  ఆయన ర్ాజయమును వ దుకుచుండు దదవుని ప్రజలకు 
అధకిార్ప్ూర్వకమ నై, సవివర్మ ైన ఆదదశములను సమకూర్ముతయంది. 

ఈ పాఠములో, పాత నిబంధ్న పరా మాణకి గీంథం నిర్శేష్రమ నై మార్గనిర్ేేశనమును 
మనముందుంచు తీర్మను మర్శయు మనము దానిని కనుగొనగల విధానమును మనము అనేవషిసాత ము. 
మనము మునుుందు చథడబో తయనిటటర , పాత నిబంధ్న ఉప్దదశము దదవుని ప్రజలకు చదర్డానికన 
ముఖ్యమ ైన మార్గములు మూడు ఉనాియి, గనుక మనము ఈ మార్గములను మూడు 
ఉప్మాలంకార్ముల దృషిరకోణంలో వర్శీంచుదాము. మొదట, ఒక అదేము వల  పరా థమికంగా మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆందోళనల నుండి తల తయత  ప్రశిలను మర్శయు ప్రధానాంశములను అధకిార్ప్ూర్వకంగా ప్రతిబింబిసథత , 
పాత నిబంధ్న మనకు ఎలా ప్నికనవచుుచునిదో చథదాే ము. ర్ ండవదిగా, దదవుని ప్రజలు ఆయనను 
తగశన విధ్ంగా స్టవేించు మార్గనిర్ేేశకములనిసథత  గతంలో చపటటచదసుకొనిన పరా ముఖ్యమ ైన సంఘటనలను 
గూర్శున అధికార్ప్ూర్వకమ ైన ర్శకార్మ్ లను అద ిసమకూర్ముతూ, చర్శతర విష్యంలో పాత నిబంధ్న 
మనకు ఒక కనటకిరయి  ైయుండుటను గూర్శు చపె్ుపకొంటాము. మూడవదగిా, పాత నిబంధ్న పరా మాణకి 
గీంథానిి ఒక ప్టముగా, గతంలో దదవుని ప్రజలను ప్రతదయకమ నై ర్రతయలలో ప్రభావితం చదయవల ననియు, 
యుగయుగాలుగా అనవయింప్బడునటటో  వార్శ మానవ కార్కుల చదత ర్ూప ందింప్బడిన చతతర్మవుల 
సాహ తయ సంబంధ్మ నై ప్ర్ంప్ర్లుగా చథసాత ము. 

ఈ విష్యాలను మనము తెలుసుకొనే విధానం ఎకుువగా ఉదాఘ టనను గూర్శున విష్యాలకు 
సంబంధించనదెై యుంటటంది, కాని మన అధ్యయనము నిమితతమ ై వీటిని వరే్మ వరే్మగా చథదాే ము. పాత 
నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథం అదేము వంటదిెైయుని విధానములను, దానిని మనము చదువునప్ుపడు 
తల తయత  ప్రశిలను మర్శయు ప్రమేయములను మననం చదసథత  ప్ర్శశీలనగా చథడటంతో 
మొదలుప టటర దాము. 

ఒక్ అద్దముగా పాామాణిక్ గ్రంథము 

మీర్మ కొందర్మ స్టేిహ తయలతో కల్వస్ట ిఏదెనైా ఒక ప్ుసతకమును చదవిునప్ుపడు, కొనిి విష్యాలు 
మీ ఆసకనతని ఆకర్శషసుత ండగా, ఇతర్ విష్యాలు ఇతర్మల ఆసకనతని ఆకర్శషసుత ంటాయనే విష్యానిి 
మీర్ ప్ుపడెనైా గమనించార్ా? “ఈ అధాయయంలో మీర్మ చదువుతయని అతయంత ముఖ్యమ నై 
విష్యమమే ైయునిద?ి” అని నీతో కూడా నుని మీ స్టేి హ తయలను అడిగశనటోయితద, ఒకొుకుర్మ 
ఒకొుకు సమాధానమిసాత ర్మ. ఇప్ుపడు, అనకే సార్మో , ఒకర్మ సర్ ైన సమాధానానిిసుత నాిర్మ, ఇతర్మలు 
తప్ుపడు సమాధానాలనిసుత నాిర్నేద ిసర్శకాదు; కాని, మనుష్యయలు వార్మ చదువుచుండు విష్యాలోో ని 
వేర్ేవర్మ కోణాలప ై తమ దృషిరని కేందీరకర్శసాత ర్మ, ఎందుకనగా వార్ందర్మ వార్శకన ప్రతదయకంగా 
ముఖ్యమ ైనవ ైయుని విష్యాలన ేగుర్శతసుత ంటార్మ. 

మనము ప్ుసతకములను చదువునప్ుపడు, తర్చుగా వాటిని అదేములుగా ఎంచుతయంటాము, 
ప్ుసతకములు మన ఆసకుత లను మర్శయు ఆందోళనలను ప్రతిబింబించుచుండగా వాటిలో మనలను 
మనమే చథచుకొంటటంటాము. ప్ుర్మష్యలు వార్శకన ఆసకనతకర్ముగా నుని విష్యాలను గమనిసుత ంటార్మ, 
స్ట్త లీు తర్చుగా వార్శకన మర్శ ఎకుువ ఆసకనతకర్ంగా నుని ఇతర్ విష్యాలను గమనిసుత ంటార్మ; వృదుధ ల ైన 
యవవనుల ైనా, ఇతడెనైా అతడెైనా — ఎంతో కొంత మేర్కు, మనమందర్ము మనకు ఎకుువ 
అవసర్మ ైయుని, ఆసకనతకర్మ ైనవ ైయుని విష్యాలప నైే మన దృషిరని కేందీరకర్శసథత  మనము చదవిదేాని 
ప్టో ప్రతిసపందిసాత ము. చాలా వర్కు ఇదద విధ్ంగా, విశావసుల ైన క ైసైతవులు తర్చుగా పాత నిబంధ్న వార్శ 
ఆసకుత లను, అభిర్మచులను ప్రతిబింబిసుత ని ఒక అదేమ ైయునిటటర  తర్చుగా ప్ర్శగణసిుత ంటార్మ. ఈ 
ఇతివృతతములు మర్శయు అంశములు చపె్ుపకోదగశనంత పరా ముఖ్యమ నైవి కాకపల యినప్పటికనని లేదా 
మనము చదువుచుండు బెైబిలు వాకయభాగాలలోని అలపమ నై కోణాల ైయునిప్పటికనని, మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆందోళనలు, మన సవాళోను గూర్శు పాత నిబంధ్న ఏమని స్ట లవిసుత నిదో  అని వ దకుతయంటాము. పాత 
నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథమును గూర్శున ఈ అందుబాటటను మనము “పరా తిప్దికప్ూర్వకమ ైన విశలోష్ణ” 
అని పిలుసుత నాిము ఎందుకనగా అది మనకు ముఖ్యమ నైవ ైయుని ఇతివృతతములను లేక 
అంశములను నొకను వకాుణసిుత నిది. 

పాత నిబంధ్న యొకు పరా తిప్దికప్ూర్వకమ నై విశలోష్ణను అనేవషించడానికన, మనము ర్ ండు 
విష్యాలను చథదాే ము: మొదటదిి, పరా తిప్దికప్ూర్వకమ నై విశలోష్ణను గూర్శున మూలాధార్ం; 
ర్ ండవది, పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైన విశలోష్ణను గూర్శున సమహార్మధ్యము. మొదటదిి, 
పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైన విశలోష్ణతో పాత నిబంధ్నను అనేవషించుటను గూర్శున మూలాధార్మును 
చథదాే ము. ఈ అందుబాటటనకుగల నాయయసముతమ నై వివర్ణమేమిటి? 

మూలాధారం 
పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథము యొకు అధికార్ప్ూర్వకమ ైన ఆదదశములను కనుగొనుటకు, 

పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైన విశలోష్ణ, ప్రయోజనకర్మ నై ప్నిముటటర గా ఉనిదని ప్ర్శగణించడానికన కనీసం 
ర్ ండు మార్గముల ైనా ఉనాియి. మొదటదిి, మనము దానిని ఈవిధ్ంగా చదవాలని లేఖ్నముల 
సవభావమ ేమనలను పల ర తిహ సుత నిది. ర్ ండవది, పరా తిప్దికప్ూర్వకమ నై విశలోష్ణను ఉప్యోగశంచు 
బెైబిలు సంబంధ్మ ైన ర్చయితలు మర్శయు విశలష్మ నై వయకుత లను గూర్శున ఉదాహర్ణములు ఉనాియి. 
పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైన విశలోష్ణను లేఖ్నముల సవభావము ఎలా పరా మాణికం చదసుత నిదో  మొదట 
చథదాే ము. 

లేఖనముల సవభావము 
పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైన విశలోష్ణ పాత నిబంధ్నను చదవడానికన ఒక సముచతమ నై 

విధానమ యైునిది, ఎందుకనగా బహు చకుగా ర్చంప్బడని చపె్ుపకోదగశనంత విసత ృతమ ైన ర్చనల 
వల నే, పాత నిబంధ్నలోని వాకయభాగములు అనేకమ ైన వరే్ేవర్మ అంశాలను గూర్శు తెలుప్ుతయనివి. అవి 
ఒక ేసమయంలో ఒకటి కంట ెఎకుువ విష్యాలకు సంబంధంిచన అంతర్ాువాలుగలవ ై యునివి. 
దుర్దృష్రవశాతయత , పాత నిబంధ్నలోని వాకయభాగాల అరా్మును గూర్శు సదుుదిధగల అనకే మంది క ైైసతవులు 
తర్చుగా అతయంత సర్ళముగా ఉండు ధోర్ణులలో తలంచుతయంటార్మ. బెైబిలు సంబంధ్మ ైన వాకయభాగాలు 
చాలా తకుువ సమాచార్మును మనముందుంచనవనిటటర గా ప్రవర్శతసుత ంటార్మ. ఒక వాకయభాగము 
యొకు అరా్ం ఇదెతైద, మర్ొక వాకయభాగము యొకు అరా్ం మర్ొకటని అనుకుంటటంటార్మ. ఈ విశావసులు 
తర్చుగా ఒక వాకయభాగములోని పరా ముఖ్యమ నై లేదా, ప్రముఖ్మ ైన ప్రధానాంశములప  ైమాతరమే 
విశలష్ంగా తమ దృషిరని కేందీరకర్శసథత , ఇదద వాకయభాగం తలెుయజేయు అలపమ నై అంశాలను అలక్షయం 
చదసుత ంటార్మ. 

కాని మనము చదువుచుండు పాత నిబంధ్న వాకయభాగాల అరా్ం వాసతవానికన మర్శ ఎకుువ 
జటలిమ ైనదని అరా్ం చదసుకోడానికన జాగతీతతో కూడిన అర్ాా నువాదం మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. 
విశలష్ంగా లేజర్మ కనర్ణము వల  ఉండుట కంటె, దానికన బదులుగా ఆ వాకయభాగము యొకు అరా్ం 
న ముదగిా మర్శ ఎకుువ సనిిహ తంగా ప్ర్శవాయప్తమ ైయుని వ లుగు కనర్ణముతో పల లుబడుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మొదటగిా, కొనిి ఇతివృతతములు చాలా పరా ముఖ్యమ నైవి; వాకయభాగం దాని వ లుగును వాటపి ై చాలా 
విసత ృతంగా వాయపింప్జసేుత ంది. వీటనిి మనము ఒక వాకయభాగమును గూర్శున “ప్రముఖ్మ నై 
ప్రధానాంశములు” అని పలిువవచుు. ర్ ండవదిగా, అతి బలహీనమ నై వ లుగు కనర్ణాలు 
విర్జిముబడుతయనాియనిటటర గా, ఇతర్ అంశాలకు ఎకుువగా ప పై ై వివర్ణ మాతరమే ఇవవబడుతయంది. 
వీటనిి మనము ఒక వాకయభాగమును గూర్శున “అప్రధానమ నై ప్రధానాంశములు” అని పిలువవచుు. 
మూడవసాా నంలో, ప్రయోగాతుకమ నై ప్రయోజనాలనిిట ిదృషార ా, కొనిి అంశాలు లేదా ప్రధానాంశాలను 
గూర్శు మనము చదవిే వాకయభాగములు ఎటటవంటి వివర్ములన నైను తలె్వయజేయడము లేదని 
చెప్ుపకొనునంతగా సంబంధ్ం లేనివ యైునిటటర  కనబడుతాయని కూడా మనము 
చెప్ుపకొనవలస్టియుంటటంది. వీటనిి మనము “అనయమ ైన ప్రధానాంశములు” అని పిలువవచుు. 
పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైనవిశలోష్ణ ఇటటవంట ిప్రధానాంశములను గుర్శతసథత , తర్చుగా మన ఆసకనతని పాత 
నిబంధ్న వాకయ భాగములు తలె్వయజ ప్ుప అప్రధానమ నై లేదా అలపమ నై అంశములను గూర్శున అమర్శక 
వ ైప్ు మళో్లసుత ంది. అయితద అలపమ నై లేక అప్రధానమ నై ఇవే అంశాలు మనకు ఆసకనతకర్మ నైవ నైప్ుపడు, 
పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైన విశలోష్ణను గూర్శున మన అధ్యయనమునకు అవి పరా థమికమ ైన 
విష్యాలవుతాయి. 

వాసతవంగా మన భావమేమ యైునిదో  తలెుసుకోడానికన, బెైబిలులోని మొటరమొదట ివచనానిి, 
అనగా ఆది. 1:1ని చథదాే ము. అకుడ ఇలా చదువుతాము: 

ఆద్ియంద్ు ద్వేుడు భూమాయకాశములను సృజంచెను (ఆద్ి. 1:1). 

“ఈ వచనము బో ధసిుత ని విష్యమేమిటో?” అని మనలను మనము ప్రశ్ించుకొనవలస్టి 
యునిటోయితద, దీనికన సమాధానం చాలా సామానయమ నైదని — “ఈ లోకమును దదవుడు సృజించాడని” 
ఆదకిాండము 1:1 మనకు తెల్వయజసేుత ంది అని మొదట ిచథప్ులోనే మనము అనుకొనవచుు. ఈ 
వచనములోని ముఖ్ాయంశానిి కోీడీకర్శంచడానికన ఇది నాయయసముతమ ైన విధానమని బహుశా మనలో 
ఎకుువ మందమిి ఏకరభవించవచుు. కాని, ఈ సార్ాంశము సతయమ  ైయుండవచుు కాని, మనలను 
మనము ఈ ప్రధానాంశం వర్క ేప్ర్శమితం చదసుకొనిటోయితద, మనము ఈ వచనము తెల్వయజేయుచుని 
ఇతర్ అనకే ప్రధానాంశములను అలక్షయం చదసాత ము. 

ఇంతకర, ఈ మాటలలో ఎనిి ప్రధానాంశాలు లేక ప్రధాన భావాలు కనబడుతయనాియి? 
వాసతవానికన, సంబంధిత జాబితా చాలా ప దేదగిా ఉనిది. దదవుడు ఈ లోకమును సృజించాడనే వాసతవానిి 
తెల్వయజేయడమగేాక, ఈ వచనము “దదవుడునాిడు” మర్శయు “సృషిర  కంటె ముందు దదవుడునాిడు” 
వంట ిదెవైశాసత  ీసంబంధ్మ నై ప్రధానాంశములను తెల్వయజ ప్ుపతయనిది. సృజించడానికన దదవుడు 
చాల్వనంత శకనతమంతయడెై యునాిడు మర్శయు దదవుడు సృషిరకర్తయని అంగరకర్శంచాల్వ అని కూడా ఈ 
వచనం మనకు తెల్వయజయేుచునిది. ఆది. 1:1 వార్శ దృషిరని ఎకుువగా సృషిరప ై కేందీరకర్శంచు అనకే 
విష్యాలను కూడా తెల్వయజయేుచునిది. సృషిరకన సంబంధంిచన సంఘటన ఒకటి ఉండినది, సృషిర  
సవయం సమృదధమ ైనది కాదు, ప్ర్లోకమనేద ిసృషిర యొకు ఒక ప్ర్శమాణమ యైునిది, భూమి సృషిర 
యొకు ప్ర్శమాణమ ై యునిదన ేవాసతవానిి అద ిమనకు తెల్వయజేయుచునిది. ఈ ఒకు వచనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అలపమ నై ఈ ప్రధానాంశములనిిటనిి గూర్శు తలె్వయజయేుచునిందు వలన, మనము నాయయ 
సముతంగా మన దృషిరని వాటలిో ఏ ఒకు దానిప నై నైను కేందీరకర్శంప్వచుు. 

గనుక, ఆద ి1:1 వంటి ఒకు వచనములోన ేఇంత ఎకుువ ప్రధానాంశములునిటోయితద, ప దే ప దే 
వాకయభాగాలలో యింక నిి ప్రధానాంశాలుంటాయో ఒక సార్శ ఊహ ంచండి. పాత నిబంధ్నలోని అతయధిక 
వాకయభాగాలు మనము వాటికన ఆపాదించు అనేక ఆసకనతకర్మ నై విష్యాలు మర్శయు సందదహాలతో 
ల కులేననిి సంబంధాలుగల అనకే అంశాలను గూర్శు తలె్వయజసేుత ంటాము. అనయ అంశాలలో నుండి 
పరా ధానయమ నై మర్శయు అపరా ధానయమ నై ప్రధానాంశములేవో తార్తమయమును కనిప టరడంలో మనము 
తగు జాగతీతప్ర్మల ై యునింత వర్కు, పాత నిబంధ్న యొకు అధికార్ప్ూర్వకమ ైన వివర్ణాతుక 
ఆదదశమును వివచేనాప్ూర్వకంగా తలెుసుకొనుటకు పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ నై విశలోష్ణను ప్రయోగశంచుట 
సంప్ూర్శతగా సమంజసమవుతయంది. 

బ ైబిలు సంబంధమ ైన ఉద్ాహరణములు 
పేరర్పేింప్బడని బెైబిలు సంబంధ్మ నై ర్చయితలు తామ ేపాత నిబంధ్నను ఈ విధ్ంగా 

అరా్ంచదసుకొనాిర్ని గుర్శతంచడము పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైన విశలోష్ణ యొకు నాయయసముతమును 
మనము తలెుసుకొనుటకు మర్ొక మార్గమ యైునిది. వార్మ తెల్వయజ పపిన ఉదాహర్ణములను 
మనము చథచునప్ుపడు, వార్మ తర్చుగా ఎకుువ అలపమ నైవ యైుని పాత నిబంధ్న వాకయభాగాల 
కోణాలప  ైతమ ఆసకనతని నిల్వపార్న ేవిష్యం వ ంటనే ర్మజువవుతయంద ిఎందుకనగా ఈ కోణాలు వార్శ స ంత 
అభిలాష్లకు అనుగుణంగా ఉండినవి. హెబ్రర. 11:32-34లో గల ముఖ్యమ ైన ఉదాహర్ణమును 
గమనించండి: 

ఇక్ను ఏమి చపె్ుుద్ును? గిద్య యను, బారాక్ు, సమ్సోను, యెఫ్ాా , ద్ావీద్ు, 
సమూయేలను వారనిి గ్ూరిియు, పా్వకా్లను గ్ూరిియు వివరించుటక్ు 
సమయము చాలద్ు. వారు విశ్ావసముద్ావరా రాజ్యములను జ్యంచిరి; 
నీతికారయములను జ్రిగించిరి; వాగాద నములను ప ంద్ిర;ి స్ట ంహముల నోళ్లను 
మూస్ట ర;ి అగిిబలమును చలాల రిిరి; ఖడగ ధారను తప ుంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 
ఉండి బలప్రచబడిరి; యుద్ధములో ప్రాక్రమశ్ాలుల ైరి; అనుయల స్టేనలను 
పారద్యలిరి (హెబా్ర. 11:32-34). 

నాయయాధపి్తయల ప్ుసతకంలోని యోఫ్ాత  మర్శయు సంసల ను కథలు తలె్వస్టియునివార్ వర్ నైను 
నాయయాధపి్తయల గీంథం ఈ ఇదేర్శని చెప్ుపకోదగశనంత ప్రశంసాతుకంగా నివేదించలేదని ఎర్శగశయుందుర్మ. 
నాయయాధపి్తయల ప్ుసతకంలోని ప్రముఖ్మ నై ప్రధానాంశములలో, యోఫ్ాత  మర్శయు సంసల నుతోపాటట, 
చర్శతరలోని ఈ కాలములో ఇశాీయిేలీయులకు నాయకుల ై యుండనివార్శ వయకనతగత మర్శయు న ైతిక 
వ ైఫలాయలను గూర్శున విశ్ష్రమ నై విష్యాలునాియి. వాసతవానికన, మనము తర్మవాత పాఠములలో 
చథడబో తయనిటటర , నాయయాధపి్తయలు దదవుని ప్రజలను నడపిించుటకు తగశనంత సామర్మా ాల ై 
యుండలేదని ర్మజువు ప్ర్చడానికన ఈ వ ఫైలాయలు ప్రముఖ్ంగా ప్రకర్శంచబడనివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అటోయినను, పల లుుకొనిటోయితద అలపమ ైనవిగా కనబడు ప్రధానాంశములుగా, వార్మ 
విశావసముతో దదవుని వ ైప్ు మళో్లనప్ుపడు, యోఫ్ాత  మర్శయు సంసల ను దదవుని శతయర వుల మీద కొనిి 
విజయాలు సాధించార్ని నాయయాధపి్తయల ప్ుసతకం పరే్ొునదు. ఇందువలన, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన 
స ంత ప్రశిలకు కావలస్టని సమాధానములుగా వీర్మ సాధించన నిశుయాతుకమ నై సాధింప్ులను 
ముఖ్యంగా పేర్ొునగల్వగాడు. హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత నాయయాధిప్తయల గీంథానికన పరా తిప్దికప్ూర్వకమ నై 
అందుబాటటను వర్శతంప్జేయుచుండినప్పటకినని, అతనికన ముఖ్యమ ైనవ ై యుండిన ప్రధానాంశములను 
ఉదాఘ టసిథత . నాయయాధిప్తయల గీంథం యొకు మూలగీంథ పాఠము ప్టో అతడు విశవసనీయమ ైనవాడుగా 
నిల్వచయుంటూ, తనను తాను పాత నిబంధ్న పరా మాణకి గీంథమునకు లోప్ర్చుకొనుచుండెను. 

పాత నిబంధ్న యొకు సాధకిార్ సందదశములను గూర్శున పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైన అందుబాటటలు 
నాయయసముతమ నైవని మనము తెలుసుకునాిము, గనుక మన తలంప్ులనిిటిని ముఖ్య విష్యాల 
వ ైప్ు లేక, పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైన విశలోష్ణ యొకు ప్రధానాంశము వ పై్ు మళో్లంచుదాము. 

పా్ధాన విషయము 
మనకు ఆసకనతకర్మ ైయుని ప్రధానాంశములు ఒకొుకుర్శ విష్యంలో, సమయానిిబటిర , 

సాలానిిబటిర , ఒకొుకు విధ్ంగా ఉంటటనాియి, గనుక పాత నిబంధ్నను గూర్శు వరే్ేవర్మ 
పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైన అందుబాటటలు అనకేమునాియని మనము కనుగొనిటోయితద మనము 
ఆశుర్యప్డనకుర్ేోదు. అదద సమయంలో, క ైసైతవులు వార్ దుర్ొును ప్రశిలకు అవసర్మ ైయుండు 
సమాధానముల నిమితతము వార్నుసర్శంచు ధోర్ణులు కొనిింటిని మనము గుర్శతంచవచుు. మనము 
మొటరమొదట స్టిదాధ ంతముల పరా ధానయత మీద; ర్ ండవదిగా, ఉదాహర్ణములప  ైనుని ఉదాఘ టన మీద; 
మూడవదగిా, వయకనతగత అవసర్ములను గూర్శున దృషిరని గూర్శు తలెుసుకొందాము. 

స్ట ద్ాధ ంతములు 
బహుశా పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ నై విశలోష్ణ దావర్ా పాత నిబంధ్న సమీపింప్బడని అతయంత 

ప్రభావవంతమ నై విధానము, క ైైసతవ స్టదిాధ ంతముల యొకు మదేతయ కొర్క నైదె ైయుంటటంద.ి వలే కొలద ి
సంవతిర్ముల తర్బడి, పాత నిబంధ్న, దదవశాసత  ీప్ండతియలు స్టదిాధ ంతములుగా ఏర్ాపటటచదయగల 
దదవశాసత  ీసంబంధ్మ నై సతయములకు ఒక మూలాధార్మ  ైయునిటటర  ప్ర్శగణింప్బడింది. 

ప్దధతి ప్రకార్మ నై దదవశాసతమీు యొకు సాంప్రదాయికమ నై వర్గముల నుండి ఉతపనిమయియే 
ప్రశిలడుగుట, పాతిప్దిక విశలోష్ణను గూర్శున చాలా ఫలప్రదమ ైన విధానమ ైయునిది. ఉదాహర్ణకు, 
“దదవుని గుణశీలమును గూర్శు ఈ వాకయభాగము ఏమి చపె్ుపతయనిద?ి” “మానవ జాతి ప్ర్శస్టిాతి గూర్శు 
అదదమి చెప్ుపతయనిద?ి” అని మనము ప్రశ్ించవచుు. “తీర్మప మర్శయు ర్క్షణ విష్యమ నై స్టిదాధ ంతము 
గూర్శు అదదమని చెప్ుపతయనిది?” అని ప్రశ్ించవచుు. పాత నిబంధ్నలోని దాదాప్ు ప్రతి 
వాకయభాగముతో లేవదీయుటకు ఈ విధ్మ నై ఆందోళనలు నాయయసముతమ నై ప్రశిల ై యునివి 
ఎందుకనగా ఇవి లేఖ్నములలో విసత ృతంగా లేవదీయబడయిునివి. కాని అవి ఎలోప్ుపడు మనము 
చదువుచుండు ఏవ నై ప్రతదయక వాకయభాగములకు సంబంధించన ముఖ్యమ ైన ఆందోళనలు కావన ే
వాసతవము గూర్శు మనము ఎలోప్ుపడు జాగర్ూకులమ ై యుండాల్వ. అవి తర్చుగా మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సాంప్రదాయిక దదవశాసతమీును గూర్శు చదస్టే అధ్యయనము చదత ప్ుర్శకొలపబడనివ ై మన స ంత ఆసకుత లలో 
నుండ ితలె తయత తయంటాయి. 

ఈ విధ్మ నై పరా తిప్దికప్ూర్వకమ ైన పాధానయత, స్టదిాధ ంతప్ర్మ ైన సాా నములను సమర్శాంచడానికన, 
తర్చుగా నిర్శేష్రమ నై పాత నిబంధ్న వాకయభాగములకు నిదర్ిక మూలగీంథ పాఠముల, శీఘర ర్శఫర్ నుిల 
ర్ూప్మును దాలుుతయంది. దాదాప్ు ప్దధతి ప్రకార్మ ైన దదవశాసతమీును గూర్శు, విశావసప్ు ఒప్ుపకోలును 
గూర్శు, లేక స్టదిాధ ంతప్ర్మ నై సాధికార్ ప్రకటనను గూర్శు మనము ఒక ప్ుసతకమును చదవి ేప్రతిసార్శ, 
స్టిదాధ ంతప్ర్మ ైన సాా నములకు మదేతివవడానికన పేర్ొునబడని అనకే పాత నిబంధ్న ర్శఫర్ నుిలను 
మనము కనుగొంటాము. దుర్దృష్రవశాతయత , కొనిి ప్ర్ాయయములు నిదర్ిక మూలగీంథ పాఠములు 
మదేతివావల్విన స్టిదాధ ంతములు ఉలేో ఖంచ పేర్ొునబడని వచనములకు వాసతవంగా అనయమ నైవ  ై
ఉంటాయి. మనముందుండు వచనాలు అవి మదేతిచుు స్టదిాధ ంతంతో ఆచర్ణాతుకముగా ఎటటవంటి 
సంబంధ్మ నైను లేనివ యైునిప్ుపడు, స్టదిాధ ంతప్ర్మ నై సాా నము అజాగతీతతో కూడినదగిా లేక నిజాయితీ 
లేనిదెయైునిటటర  కూడా అగుపిసుత ంది. వాసతవానికన, కొందర్మ దదవశాసత  ీప్ండతియలు పాత నిబంధ్న మూల 
గీంథ పాఠముల ప్టో ఈ విధ్ంగా చాలా అనాగర్శకమ ైన తీర్మలో వయవహర్శంచార్మ, అందువలన మూల గీంథ 
పాఠమూలా అచుుదదిుే  ప్రకనయీను ఇతర్మలు మొతాత నికే నిర్ాకర్శంచార్మ. కాని ఇటిర  దథష్ణలనుబటిర  
మూలగీంథ పాఠముల అచుుదిదుే  ప్రకనయీను వదులుకొనడం జాా నయుకతమ నై ప్దధతి కాదు. 
సువయవస్టిాతమ నై మూలగీంథముల అచుుదదిుే  ప్రకనయీలు బెైబిలు సంబంధ్మ ైన వాకయభాగములలోని 
ప్రధానాంశములను ప్రసాత వించడానికన, ఈ ప్రధానాంశములు చదువబడు లేక అధ్యయనము చదయబడు 
వాకయభాగములలో ప్రధానమ ైనవి కానప్ుపడు సహ తం, సాధార్ణంగా పరా మాణకిమ నైవ ై మర్శయు 
సహాయకర్మ నై మార్గముల ై యుంటటనివి. 

ఉద్ాహరణములు 
ఉదాహర్ణలను గూర్శున ఆందోళన, పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైన విశలోష్ణ యొకు మర్ొక 

సర్వసాధార్ణ ర్ూప్మ యైునిది. తర్చుగా, మనము వార్శని అనుకర్శంచగల లేదా అనుకర్శంచడానికన 
తృణీకర్శంచగల ప్రస్టదిిధ  వయకుత ల కొర్కు మనము పాత నిబంధ్నను చథసుత ంటాము. 

దుర్దృష్రవశాతయత , బెైబిలు సంబంధ్మ ైన ప్రస్టదిధ  వయకుత ల ఆలోచనలు, మాటలు మర్శయు చర్యలతో 
తప్ుపడు విధానాలలో వయవహర్శంచుట దావర్ా క ైసైతవులు పాత నిబంధ్నను గూర్శున ఈ వ ఖై్ర్శని బహుగా 
దథషించార్మ. వార్మ లేఖ్నముల విశాలమ ైన ఉప్దదశమును మనసుిలో ఉంచుకొననందువలన, 
వాసతవానికన, కొందర్మ పాత నిబంధ్నలో ప్రస్టదిధ  వయకుత లు చపె్ుపకోదగశనంత మార్గదర్ికమ నైవార్మ 
కానప్పటకినని, వార్శని క ైసైతవులు మాదరి్మలుగా హెచుంచుట తర్చుగా జర్మగుతయనిది. ఈ విధ్మ నై 
పరా తిప్దకిప్ూర్వక విశలోష్ణను అనకే మంది ప్ండితయలు సహ తం తృణీకర్శంచునంత విసత ృతంగా ఈ దథష్ణ 
విసతర్శంచపల యింది. కాని ఇనిి దథష్ణలునిప్పటికనని, మాదరి్మలను గూర్శున పరా తిప్దికప్ూర్వకమ నై 
ఆందోళన చాలా విలువ నైదె ైయుంటటంది. 

ఉదాహర్ణకు, 1 సమూ. 17వ అధాయయములో గల దావీదు గొలాయతయల సుప్రస్టిదధమ ైన కథను 
గూర్శు ఒకసార్శ ఆలోచంచండి. దావీదును ఒక మాదిర్శగా బో ధ్కులు ఎనని ప్ర్ాయయాలు పరే్ొుంటార్మ. 
అతడు ధ్ర్శంచవల నని సౌలు ఇచుుచుండని యుదోధ ప్కర్ణమును నిర్ాకర్శంచ, దదవుని శకనతయందు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నముకముంచ, గొలాయతయను ఓడించనందుకు దావీదు ప గడబడుటను మనము తర్చుగా వింటటంటాము. 
దావీదు వ ైఖ్ర్మలు, మాటలు మర్శయు చర్యలు మనము దదవుని యందు విశావసముంచ ఆయన నుండ ి
సహ తం విజయానిి ప ందడానికన మార్గదర్ిక మాదరి్మలుగా వయవహర్శంప్బడతాయి. 

విచార్కర్మ నై విష్యమేమంటే, ఈ వాకయభాగము ఆధార్ంగా దావీదును మన విశావసమునకు 
ఒక మాదరి్శగా తీస్టకిొనడం అసలు విష్యానికన బొ తితగా సంబంధ్ంలేనిదెై యునిదని ఇటీవల్వ 
దశాబేములలో అనకే మంద ిభాషానువాదకులు నొకను చెపాపర్మ. ఇశాీయిేలీయులకు ర్ాజుగా సౌలు 
సాా నంలో దావీదును నియమించుటకుగాను దదవుడు దావీదును లేవదీయడం, ఈ కథ యొకు 
పరా ముఖ్యమ నై ఇతివృతతమ  ైయునిదనదేి వాసతవమే. కాని అదొకుట ేఈ వాకయభాగము యొకు 
ప్రధానాంశమని అది ఏ విధ్ంగాను ధ్వనించుట లేదు. దావీదు విశావసం అతని విజయానికన 
సల పానమయియంది; ఇది ఈ కథను గూర్శున కరలకమ ైన వివర్మ ైయునిది ఎందుకనగా దావీదును 
మర్శయు వంశమును దదవుడు న లకొలాపడని తలె్వయజ ప్ుపతయని ఒక కార్ణానిి అది వివర్శంచుచునిది. 
కాబటిర దావీదు విశావసమును ఈ వాకయభాగములోని ఒక అలపమ నై ప్రధానాంశముగా గుర్శతంచడం, 
మర్శయు అతని మాదిర్శని అనుసర్శంచడం యుకతమే. 

పాత నిబంధ్న అనుకర్శంప్దగశన లేదా నిర్ాకర్శంప్దగశన ఉదాహర్ణములతో నిండయిునిదనేద ి
వాసతవమ ైయునిది. పాత నిబంధ్నలోని సాధకిార్, సవివర్మ నై ఉప్దదశమును కనుగొనడానికన ఈ 
ఉదాహర్ణముల కొర్కు వ దకడం ఒక నాయయసముతమ నై విధానమ యైునిది. 

వయకాిగ్త అవసరతలు 
మూడవ సాా నంలో, మన వయకనతగత పల ర్ాటములు మర్శయు అవసర్ముల నుండి ఉతపనిమయిేయ 

ప్రశిలకు సమాధానముల వంటి, ఎకుువగా వయకనతగతమ యైుండు ఇతర్ విష్యాలలో మార్గదర్ికమును 
సంపాదించుకోడానికన పాత నిబంధ్న యొకు పరా తిప్దికప్ూర్వకమ నై విశలోష్ణను క ైసైతవులు 
ఉప్యోగశంచుట ప్ూర్శతగా నాయయసముతమ నైదె ైయునిది. ఒకర్మ మంచ తండిరగా లేక తలో్వగా ఉండుట 
ఎలా, ప్నులలో సఫలీకృతయలమగుట ఎలా, దదవుని ఆర్ాధించుట ఎలా, వయకనతగతమ నై మర్శయు 
భావోదదరకములకు సంబంధించన పల ర్ాటములతో వయవహర్శంచడమ లా, మునిగు పాత నిబంధ్నలోని 
అంశములకు సంబంధించన ప్రసంగాలు మనమందర్ము వినియునాిము. పాత నిబంధ్నలోని 
వాకయభాగములు, ఇటటవంటి ప్రయోగాతుకమ నై ఆందోళనలను గూర్శు ఆలోచంచనప్ుపడు, తర్చుగా 
ప్రధానాంశములను విశలోషించడం దావర్ా సర్ నై ర్రతిలో దృషిరంప్బడతాయి. 

ఉదాహర్ణకు, దావీదు ఒక తండిరగా విఫలుడెనై విష్యాలను ప్ర్శచార్కులు తర్చుగా 
విశలోషసిుత ంటార్మ. యాకోబు తన సతీమణి కోసం ప్రయాసప్డని 14 సంవతిర్ముల శమీజీవితములో 
నుండ ివార్మ కొనిి నీతి నియమములను ర్ాబటటర తార్మ. ఆదవిార్ం నాటి ఉదయకాల ఆర్ాధ్నను 
గూర్శున అంశాలను సల దాహర్ణంగా చతీరకర్శంచడానికన పాసరర్మో  మ లీుస్ట దెకు మర్శయు అబరా హామును 
ఆదర్ింగా తీసుకొంటార్మ. ఆతుసంబంధ్మ నై కుీంగుబాటట లక్షణాల కొర్కు కర్ ులు ప్ర్వతము యొదే 
ఏలీయా ఎదుర్ొునిన భావోదదరకముతో కూడిన పల ర్ాటములను వార్మ అధ్యయనం చదసుత ంటార్మ. 

ప్రధానాంశమునకు సంబంధించన విశలోష్ణ —పాత నిబంధ్నను ఒక అదేముగా ప్ర్శగణించుట — 
ఎంతో విలువ నైది గనుక మనము దానిని ఎనిడును నిరో్క్షయము చదయకూడదు. పాత నిబంధ్న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా మాణకి గీంథం గూర్శు వివర్ణప్ూర్వకమ ైన సాధికార్ బో ధ్నను కనుగొనాలని మనము చదయుచుని 
ప్రయతింలో, దదవుడు తెల్వయజేయుచుని ప్రతి ప్రధానాంశము ప్టో, అవి అలపమ నైవని తోచనప్పటకినని, 
మన ఆసకనతని కేందీరకర్శంచుటయిే సర్ నై ప్దధతి. 

ప్రధానాంశములకు సంబంధించన విశలోష్ణ సహాయంతో, పాత నిబంధ్నను ఒక అదేముగా 
ప్ర్శగణించడం దావర్ా సంబంధతి పరా మాణకి గీంథమును గూర్శున సాధకిార్మ నై, వరీ్నాతుకమ ైన 
బో ధ్నలను మనము వివేచంప్వచుునని మనము తలెుసుకునాిము, గనుక ఇప్ుపడు మనము మన 
ర్ ండవ అంశానిి చథడవచుు: పాత నిబంధ్న పరా మాణకి గీంథమును చర్శతరకు ఒక కనటికరగా 
ప్ర్శగణించుట. 

పాామాణిక్ గ్రంథం, ఒక్ కిటికీ 

గతంలో చపటటచదసుకొనిన సంఘటనలకు సంబంధించన ఏదెనై ఒక ప్ుసతకమును మనము 
చదువునప్ుపడు, అది వర్శీంచద చార్శతరా తుకమ నై సంఘటనల వ ైప్ు మన ఆసకనత మళోడం సహజమే. కొనిి 
ప్ర్ాయయాలు, మనము మన స ంత జీవితాలను గూర్శు ఆలోచంచాల్వివునిదనే విష్యానిి 
మర్చపల వుననంతగా ఆ చర్శతరలో నిమగిమ ైపల తాము మర్శయు దాని ధోర్ణ ిమర్శయు అది కళాతుకంగా 
నివదేించు విధానము వంటవిి, ఆ ప్ుసతకమును గూర్శున అనకే కోణాలను సహ తం మనము అలక్షయం 
చదసాత ము. వాటనిిటిని తలెుసుకోడానికన బదులుగా, ఆ ప్ుసతకం వర్శీసుత ని ర్పజులలో విష్యాలు, 
ప్ర్శస్టిాతయలు ఎలా ఉండయిుండవచుుననయని ఊహ ంచుకొంటూ, అది గతమును తెల్వయజయేుచుని ఒక 
కనటకిరవంటదిి అయుయనిటటర  మనము ఆ ప్ుసతకానిి చదువుతయంటాము. 

అదద విధ్ంగా, పాత నిబంధ్న పరా మాణకి గీంథం ఎంతో కాలం కనీతం ఉనికనకల్వగశ యుండని లోకానిి 
వర్శీసుత ంది. బెైబిలులో గీంథసాం చదయబడినటటర గా, గతంలో చపటటచదసుకొనిన సంఘటనలను, ర్క్షణను 
గూర్శున చర్శతరను కనుగొనడానికన పాత నిబంధ్నను ఒక కనటకిరగా ఉప్యోగశంచడం దావర్ా క ైసైతవులు దాని 
అధకిార్మునకు లోబడుటకు అనుసర్శసుత ని ఒక ప్దధతియి ై యునిది. అది చర్శతరప ై దాని దృషిరని 
కేందీరకర్శసుత నిందు వలన, మనము పాత నిబంధ్న పరా మాణకి గీంథమును సమీపిసుత ని ఈ 
విధానమును, చార్శతరా తుకమ నై విశలోష్ణ అని పిలుదాే ము. ఈ ఉప్గమనములో, మనము గతంలో 
చపటటచదసుకొనిన సంఘటనలను గూర్శు నేర్ముకొంటాము, వాటి పరా ముఖ్యతను గూర్శు మననం చదసాత ము, 
మర్శయు ఈ చర్శతర నేర్శపసుత ని పాఠములను మన జీవితాలకు అనవయించుకొంటాము. 

ఎంతో కొంత మేర్కు, విశవసనీయుల ైన క ైైసతవులు పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథము చర్శతరకు 
ఒక కనటికరయి ై యునిటటర గా ఎలోప్ుపడు ప్ర్శగణించార్మ. ఆదమి సంఘంలో సహ తం, ప్రధానాంశములకు 
సంబంధించన విశలోష్ణ ప్రబల్వయుండనిప్ుపడు, పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతరా తుక సవభావం అలక్షయము 
చదయబడలేదు. కాని గత నాలుగు వందల సంవతిర్ముల కాలములో, ముఖ్యంగా గత వంద 
సంవతిర్ాల కాలంలో, అది దదవుడు తన ప్రజలతో వయవహర్శంచన చర్శతరను నివేదించుచునిదను 
విష్యం, పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథం యొకు ప్రధాన విశలషాంశములలో ఒకటెై యుండినదనదేి 
సపష్రమయియంది. తతీల్వతంగా, ఈ ర్పజులలో అనకే మంద ిక ైసైతవులు వార్శ ఆసకనత అంతటిని పాత నిబంధ్న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రసాత వించు చర్శతరప  ైకేందీరకర్శసథత , పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథమును చార్శతరా తుకమ ైన విశలోష్ణతో 
ఉప్గమిసుత నాిర్ని మనము తెలుసుకొనుచునాిము. 

పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథం యొకు చార్శతరా తుకమ ైన విశలోష్ణను అనేవషించడానికన, ర్ ండు 
విష్యాలను మనము చథదాే ము: మొదటదిిగా, చార్శతరా తుక విశలోష్ణను గూర్శున మూలాధార్ం, లేక 
సమరా్న; మర్శయు ర్ ండవదగిా, చార్శతరా తుక విశలోష్ణ దాని దృషిరని కేందీరకర్శసుత ని ప్రధానాంశము. చర్శతరకు 
పాత నిబంధ్న ఒక కనటికరయి ై యునిటటర  మనము నాయయసముతముగా ఉప్గమించుటకు దోహదప్డు 
మూలాధార్ానిి మొదట చథదాే ము. 

మూలాధారం 
పాత నిబంధ్నకు సంబంధించన చార్శతరా తుకమ నై విశలోష్ణను సమర్శాంచడానికన ల కులేననిి 

మార్ాగ లునాియి, కాని మనము మన చర్ును ర్ ండు ఆలోచనలకు ప్ర్శమితం చదయాల్విన 
అవసర్మునిది. ఒక ప్రకు మనము పాత నిబంధ్నను చర్శతరకు ఒక కనటకిరగా ప్ర్శగణించాలని లేఖ్నాల 
సవభావమ ేమనలను పల ర తిహ సుత నిది. మర్ొక ప్రకు చార్శతరా తుకమ నై విశలోష్ణతో మనము పాత 
నిబంధ్నను యుకతముగా సమీపింప్వచుునని బెైబిలు సంబంధ్మ నై ఉదాహర్ణములు సపష్రం 
చదసుత నాియి. చార్శతరా తుక విశలోష్ణ నిమితతమ ైన మూలాధార్మును లేఖ్నాల సవభావం సమకూర్ము 
విధానములను గూర్శు మనము మొదట ఆలోచన చదదాే ము. 

లేఖనముల సవభావము 
యిేసు మర్శయు ఆయన అప సతలులు చదస్టని బో ధ్లను అనుసర్శసథత , పాత నిబంధ్న దదవుని చదత 

పేరర్పేింప్బడనిదనియు, అది “దెైవావశేము వలన కల్వగశనదెై” యునిదనియు క ైసైతవులు 
ధ్ృవీకర్శసుత నాిర్మ. 2 తిమోతి 3:16లో వరా స్టని ప్రఖ్ాయతిగాంచన మాటలు ఇలా ఉనాియి: 

. . . ద్ెైవావేశమువలన క్లిగిన పా్తిలేఖనము ఉప్ద్ేశంచుటక్ును, 
ఖండించుటక్ును, తప్ుు ద్ది్ుద టక్ును, నీతియంద్ు శక్షచేయుటక్ును 
పా్యోజ్నక్రమ ై యునిద్ి (2 తిమ్సతి 3:16). 

ఈ పాఠములలో, పాత నిబంధ్నను గూర్శున మన అధ్యయనమును లేఖ్నాలు దెవైికమ నై 
ఆర్ంభాల ై ఉనాియన ేఒపపింప్ుప ై, అవి దెవైావేశము వలన కల్వగశనవనే వాసతవముప ై, ఏదెనై ఒక 
విష్యం సతయమని పాత నిబంధ్న చపె్ుపతయనిదంటే, అది అక్షర్ాలా సతయమ యైునిదను అరా్ము 
నిచుుచునిదను గీహ ంప్ుప  ైకటటర కొందాము. 

ఈ విష్యానిి మనము ఈ విధ్ంగా చపె్ుపకొనవచుు — చర్శతరలో సంభవించన విష్యాలను 
గూర్శు పాత నిబంధ్న అనేక సావధికార్ ఆపేక్షలను కల్వగశయునిది. మనము ఈ సావధకిార్ఆపకే్షలను 
మర్శయు వాసతవికమ నై చార్శతరా తుక వాసతవాలతో వాటకినగల సంబంధ్ములను ప్ర్శగణలోనికన 
తీసుకొనినప్ుపడు, లేఖ్నాలు కల్వగశయుని చర్శతర సంబంధ్మ ైన ప్రతి సావధకిార్ ఆపేక్ష వాసతవికమ నై 
చార్శతరా తుక సంఘటనలతో సర్శప్డునని కరీసుత  అనుచర్మలముగా మనము ధ్ృవీకర్శసాత ము. ఏదో  ఒక 
సంఘటన సంభవించనదని పాత నిబంధ్న బో ధించనప్ుపడు, అది సథటిగా దదవుని అధకిార్ముతోన ే
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మాటలాడుచుండును, కాబటిర  అద ిఅక్షర్ాలా సంభవించనదని మనము నిశుయప్ర్మలమ ై యుండవచుు. 
అటోయినప్పటకినని, పాత నిబంధ్నకును వాసతవికమ నై చర్శతరకును మధ్య గల ప ంతన యోగయమ ైనదెై 
యుండాలని పాత నిబంధ్నతో సుప్ర్శచతయల ైన ప్రతి ఒకుర్శకన తెలుసు. 

మొదటదిిగా, అది నివదేించు చర్శతర విష్యంలో పాత నిబంధ్న అతయధికంగా ఏర్శుతీర్శునదె ై
యునిదన ేవిష్యానిి మనము ఎలోప్ుపడు మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. అది పేర్ొును వాట ికంట ెఎనని 
ఎకుువ విష్యాలను విడిచప టటర చునిది. యిేసు జీవితమును గూర్శున సందర్ుములో అప సతలుడెనై 
యోహాను ఈ విష్యానిి యోహాను 21:25లో చెపాపడన ేవిష్యానిి మీర్మ జాా ప్కానికన 
తెచుుకొనవచుు. 

యసేు చసే్ట న కారయములు ఇంక్ను అనేక్ములు క్లవు. వాటిలో పా్తిద్ానిని 
వివరించి వాా స్ట నయడెల అటలల  వాా యబడని గ్రంథములక్ు భూలోక్మ ైనను చాలద్ని 
నాక్ు తోచుచునిద్ి (యోహాను 21:25). 

కేవలము ఒకు వయకనత జీవితమునకు సంబంధించన ప్రతి విష్యానిి నివదేించడానికన అవసర్మగు 
గీంథాలకు ఈ భూలోకం సహ తం చాలదనదేి నిజమ నైటోయితద, అది వర్శీంచుచుని సహసరా బేి కాలంలో 
సంభవించన అసంఖ్ాయకమ నై సంఘటనలను గూర్శున విష్యాలలో, యిసుమంతెనై భాగానిి మాతరమ ే
పాత నిబంధ్న నివదేించుచునిదనే విష్యానిి మనము అరా్ం చదసుకోవాల్వ. 

ర్ ండవ సాా నంలో, పాత నిబంధ్న యొకు చర్శతర సంబంధ్మ నై విష్యంలో అనేక 
ఆక్షపే్ణలుండనివని మనము అంగరకర్శంచాల్వ. పాత నిబంధ్న యొకు చర్శతర సంబంధ్మ నై సావధికార్ 
ఆపకే్షలకును చర్శతర యొకు వాసతవాలకును మధ్య గల సంగతతవమును అందర్మ అంగరకర్శంచలేదు. కొనిి 
ప్ర్ాయయాలు, కవేలము అప్నముకమును బటిర లేఖ్నాలు మర్శయు చర్శతర మధ్య గల ప ందిక 
సందదహాతుకంగా ప్రశ్ింప్బడుతయనిది. ఎంతెనైా, పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణకి గీంథం లౌకనకమ నై 
చర్శతర కాదు; చర్శతరను గూర్శున పాత నిబంధ్న దృకపథంలో దదవుడు మర్శయు సహజాతీతమ నై శకుత లు 
ప్రధాన పాతర వహ ంచుచునివి. కాబటిర , పాత నిబంధ్న వాసతవమ ైన చర్శతరతో సంబంధ్ం గలదెయైునిదని 
నముడం కష్రంగా ఉనిదని అవిశావసులు తర్చుగా కనుగొంటార్మ. సహజంగానే, తార్తమయమునుబటిర  
చథస్టేత , పాత నిబంధ్న వర్శీంచుచుని సహజాతీయమ నై లోకంలో నముకముంచడానికన కరసీుత  అనుచర్మలు 
ఎటటవంటి సమసయన నైను ఎదుర్ొునాల్విన అవసర్ం లేదు. 

అదద సమయంలో, పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతరా తుకమ నై విశవసనీయతను గూర్శున కొనిి 
ఆక్షపే్ణలు విశావసులను సహ తం సవాలు చదసుత ంటాయి, ఎందుకనగా అవి వదేాంతవతేతలు వ ల్వకన తీస్టిన 
నిదర్ినములలో నుండి వచునవ  ైయునివి. పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతరా తుకమ ైన విశవసనీయత 
అసతయమని వార్శ నముకము ర్మజువుచదసుత నిదని గౌర్వనీయుల ైన అనకేమంది ప్ుర్ావసుత  శాసత వీేతతలు, 
భూగర్ుశాసత వీతేతలు, మర్శయు ఇతర్ విజాా నశాసత జాీులు వార్శ సమాచార్ములో సథచంచార్మ. సృషిర  కీమము 
మర్శయు ననవహు దనిములనాటి జలప్రళయమును గూర్శు భూగర్ుశాసత వీతేతలు ప్రశిలు 
లేవదీసుత నాిర్మ. వాగాే న దదశము జయింప్బడని తదదీ మర్శయు దాని ర్రతిని మర్శయు ఇశాీయిేలు 
మర్శయు యూదా దదశముల నలే్వన ర్ాజుల తదదలీను, మర్శయు పాత నిబంధ్నలో పేర్ొునబడని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యుదధముల మర్శయు ఇతర్ సంఘటనల యొకు ప్ర్యవసానములను గూర్శు ప్ుర్ావసుత  శాసత వీతేతలు 
ప్రశ్ిసుత నాిర్మ. 

దుర్దృష్రవశాతయత , పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతరా తుకమ నై విశవసనీయతను క ైసైతవులు 
ఒప్ుపకొనకుండవల నని విజాా నశాసత  ీసంబంధ్మ నై ఈ తర్ుములు కొనిి ప్ర్ాయయాలు వార్శని కూడా 
బుజజగశసుత ంటాయి. వాసతవానికన, పాత నిబంధ్నలో చపటటచదసుకొనిన ప్రధాన సంఘటనలలో కొనిి మాతరమే 
వాసతవంగా అవి నివేదింప్బడనిటటర  చపటటచదసుకొనాియని సదాువముగల వదేాంతశాసత వీతేతలు 
ధ్ృవీకర్శంచడము మనము ఈనాడు తర్చుగా వింటటంటాము. కొనిి ప్ర్ాయయాలు వార్మ పాత నిబంధ్న 
చర్శతరను గూర్శు ఆ యా కాలములో ఆ యా సాలములో చపటటచదసుకొనిన వాసతవ సంఘటనలుగా కాదు, 
కాని “ర్క్షణ చర్శతర” లేదా “విమోచన చర్శతర”యని మాటాో డుతయంటార్మ, ఇవి సంభవించాయని పరా చీనమ నై 
ఇశాీయిలేీయులు నమాుర్మ మర్శయు సంభవించయుండకపల వచుునని ఆడంబర్ప్ూర్వకమ ైన 
అధ్ునాతన ప్రజలు అనుకొనుచుని విష్యాల ైయునివి. ఈ వదేాంతశాసత వీేతతలకు సంబంధించనంత 
వర్కు, దాని దదవశాసత  ీసంబంధ్మ ైన మర్శయు న తైిక సథతరముల విష్యంలో పాత నిబంధ్న సంప్ూరీ్ంగా 
విశవసనీయమ నైదె ైయునిది. అయితద, సహజంగానే, పాత నిబంధ్న యొకు దదవశాసతమీు మర్శయు నీతి 
బో ధ్లు, దాని సావధకిార్ చార్శతరా తుక ఆపేక్షల నుండి వేర్మచదయబడుటకు విడదీయర్ానంతగా 
ముడపి్డినవ  ైయునివి. పాత నిబంధ్నలో నుండి చార్శతరా తుకమ నై విశవసనీయతను తొలగశంచడం, 
దదవశాసత  ీసంబంధ్మ నై మర్శయు నీతి విష్యకమ నై విశవసనీయతను కూడా వినాశనము చదయడమే 
అవుతయంది. 

ఈ అర్హతలతో పాటట, పాత నిబంధ్న మర్శయు చర్శతరకు మధ్య గల సంబంధ్మును ఎలోప్ుపడు 
మనము అనుకునింత సులభంగా చథడలేమని కూడా మనము అంగరకర్శంచవల ను. ఎందుకని? పాత 
నిబంధ్న యొకు చార్శతరా తుకమ ైన విశవసనీయతను ఏ విధ్మ ైన విష్యాలు మసకబార్జయేుచునివి? 
పాత నిబంధ్న కొనిి ప్ర్ాయయాలు చార్శతరా తుకమ నై సమాచార్మునకు సంబంధించన ఇతర్ 
మూలాధార్ములతో ఉదిరకత ప్ర్శస్టిాతిలో ప్డిపల వుటకు కనీసం మూడు కార్ణాలునాియి. మొదటదిిగా, 
కొనిి ప్ర్ాయయాలు విజాా నశాసత వీేతతలు వార్శ సావధికార్ ఆపకే్షలకు మదేతయనిచు ర్మజువులను అపారా్ం 
చదసుకొంటార్మ. మనము ప్ుర్ావసుత  శాసతమీు మర్శయు ఇతర్ విజాా నశాసతమీులకు విలువనిచుుచునిటేర , 
విజాా నశాసత వీతేతలు ప ర్పాటటో  చదసుత ంటార్నేద ివిదతిమ యైుండాల్వ. వార్శ తయది అభిపరాయలు ఎలోప్ుపడు 
తదనంతర్ నిదర్ినముల చదత చదయబడు దదిుే బాటటనకు లోనగునవ ై యునివి. ఉదాహర్ణకు, ర్ ండు 
వందల సంవతిర్ాల కనతీం, పాత నిబంధ్న హ తీతయులను గూర్శు ప్రసాత వించన సందర్ుంలో అద ి
ప ర్పాటట చదసుత నిదని అనకే మంది ప్రవీణుల ైన ప్ండతియలు ప్టటర బటార ర్మ. అయితద గతించన శాతబేంలో 
ప్ుర్ావసుత  శాసత జాీులు హ తీతయుల సంసుృతిని కనుగొనాిర్మ. వాసతవానికన, హ తీతయుల అనేక ర్చనలు పాత 
నిబంధ్నకు సంబంధించన అధ్యయనముల లోతయలోో నికన చాలా ఫలప్రదమ నై ప్ర్శజాా నములను 
సమకూర్ాుయి. చాలా వర్కు అదద విధ్ంగా, ఇశాీయిేలీయుల నిర్గమము మర్శయు విజయమును 
గూర్శున కరీ.ప్ూ. 1400 తదదీ, పాత నిబంధ్న యొకు తదదీ అనదేి ఒక శతాబేం కనతీం ప్ర్శష్ుర్శంప్బడని 
అభిపరా యం, చాలా శీఘార భిపరా యమ ై యుండినది. ఏదదమ నైా, ఇటీవల్వ సంవతిర్ములలో, ప్ుర్ావసుత శాసత  ీ
సంబంధ్మ నై సమాచార్ం మర్ొక ప్ర్ాయయం మదింప్ు కటరబడంిది, గనుక అవిశావసుల చదత సహ తం, 
బెైబిలు సంబంధ్మ ైన చతతర్మవు ప్క్షముగా బలమ నై తర్ుములు బయలుదదర్ాయి. పాత నిబంధ్న, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విజాా నశాసత  ీసంబంధ్మ నై అభిపరా యంతో సంబంధ్ము లేనిదెనైప్ుపడు విజాా నశాసత జాీులు సామానయంగా 
సర్ నైవార్మ కాదని ఇవి మర్శయు ఇంకా ల కులేననిి ఇతర్ ఉదాహర్ణములు ర్మజువుచదసుత నాియి. 

ర్ ండవదగిా, కొనిి ప్ర్ాయయాలు పాత నిబంధ్నను మనము అపారా్ం చదసుకొనుట వలన బెబైిలు 
సంబంధ్మ నై ర్శకార్మ్ నకును చర్శతరకును మధ్య తదటగానుని అసమంజసతవములు తల తయత ను. 17వ 
శతాబేము ఆర్ంభ దినాలలో గలీల్వయో మర్శయు సంఘ అధకిార్మల మధ్య కొనసాగుచునుండిన పల ర్ాటం, 
ఇటటవంట ిప్ర్శస్టిాతికన ఉతతమ శలణీికన చెందని ఉదాహర్ణమ యైునిది. భూమి, సథర్మయని చుటూర ర్ 
ప్ర్శభరమించుచునిదని గలీల్వయో తర్శుంచాడు, అయితద సథర్మయడు భూమి చుటూర ర్ 
ప్ర్శభరమించుచునాిడని సంఘం తర్శుంచనది. ఈ వివాదములోని ఎకుువ శాతం యి హో ష్యవ 10:13 
చుటూర ర్ కేందీరకృతమ  ైయుండనిద ిమర్శయు అకుడ ఇలా వరా యబడియునిది: 

సూరుయడు ఆకాశమధయమున నిలిచి యంచు మించు ఒక్ నా డలెల  అసామింప్ 
తవరప్డలేద్ు (యహెో షువ 10:13). 

శతాబాే ల తర్బడి, సథర్మయడు భూమి చుటూర  ప్ర్శభరమించడం కొంత స్టేప్ు అక్షర్ాలా ఆగశపలయింది, 
గనుక సౌర్ వయవసా కమీవిర్మదధమ ైనదెై యుండుట సాధ్యమని ఈ వచనం బో ధసిుత నిదని సంఘం 
విశవస్టించంది. ఏదదమ నైా, ఈనాడు విజాా నశాసత  ీసంబంధ్మ ైన ప్ర్శశరధ్న ప్గలు మర్శయు ర్ాతిర భూమి తన 
అక్షముప  ైతాను ప్ర్శభరమించుట వలన కలుగుచునివని ఎంతో నిశుయతతో స్టిార్రకర్శంచనద.ి 
తతీల్వతంగా, ఆధ్ునిక క ైసైతవులలో అనేకులు యి హో ష్యవ 10:13ను వార్శ చర్శతర సంబంధ్మ ైన ప్ూర్రవకుల 
నుండ ిభినింగా అరా్ం చదసుకొంటటనాిర్మ. యి హో ష్యవ విష్యంలో ప్గటి వ లుగు అదుుతకర్మ నై ర్రతిగా 
విసతర్శంచనదన ేవిష్యం మనకు తలెుసు, కాని సథర్మయడు నిల్వచపల వుట వంటి, విష్యాలు యి హో ష్యవ 
ఈ భూమి మీద నిల్వచయుండని సాా నమునకు సానవయమ ైన విధ్ంగా అగప్డుట మాతరమే 
అయుయండనిదని కూడా మనకు తెలుసు. గనుక మనమిప్ుపడు ఈ వచనము మర్శయు దాని వంటి 
ఇతర్ వచనాలను, “సథర్పయదయము” మర్శయు “సథర్ాయసతమయము”ను గూర్శు అధ్ునాతన లోకంలో 
మనము ఇప్పటికనని చెప్ుపకొను సహజాతీయమ ైన విధ్ంగా సాధార్ణమ ైన, దృగశవష్యశాసత  ీసంబంధ్మ నై 
భాష్గా ప్ర్శగణించవచుు. సౌర్ వయవసా కొర్క ైన విజాా న శాసత సీంబంధ్మ ైన నిదర్ిన బలము, మనము పాత 
నిబంధ్న యొకు చార్శతరా తుకమ ైన విశవసనీయతను తృణకీర్శంచునటటో  చదయలేదు గాని మనము పాత 
నిబంధ్నను గూర్శున మన వాయఖ్ాయనమును సర్శదదిుే కొనడానికన అద ిమనకు సహాయప్డింది. 

మూడవదగిా, కొనిి ప్ర్ాయయాలు పాత నిబంధ్నను గూర్శున విజాా న శాసత సీంబంధ్మ నై 
అభిపరా యము మర్శయు మన వాయఖ్ాయనము ప ర్బడుతయంటాయి. విజాా నశాసత వీతేతలు మర్శయు బెైబిలు 
సంబంధ్మ నై అనువాదకులు ప ర్పాటట చదయడానికన ఉనుుఖ్ుల ై యునాిర్ని మనము తలెుసు, కాబటిర  
ఈ వివాదమునకు సంబంధించన ఇర్మప్క్షములవార్మ ప ర్బడా్ ర్ని మర్శ ఎకుువ నై ప్ర్శశరధ్న 
తెలుప్వచుు, గనుక మనము దీనిని నిర్ొుహమాటంగా అంగరకర్శంచడానికన స్టదిధప్డాల్వ. 
విజాా నశాసతమీులోను మర్శయు పాత నిబంధ్నతోను చదప్టరబడు జాగతీతతో కూడని ప్ని, పాత నిబంధ్న 
వాసతవంగా చర్శతర సంబంధ్మ నై వాసతవముతో సంబంధ్ంగలదె ైయునిదని ఒకానొక దనిాన ర్మజువు 
చదయవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవికమ నై చర్శతరకును, పాత నిబంధ్నకును మధ్య గల సపష్రమ నై కొనిి అసంగతమ ైన 
విష్యాలు ఎనిటకిన ప్ర్శష్ుర్శంప్బడకపల వచుుననే విష్యానిి మనము ఎలోప్ుపడు మనసుిలో 
ఉంచుకొనవల ను. మానవాళ్ల యొకు పాప్ము మర్శయు ప్ర్శమితయలు కడప్ట ితీర్ాునములను తర్చుగా 
దురో్భము చదసుత ంటాయి. అధ్యయన సంబంధ్మ నై ప్రతి శాసత ంీ పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతరా తుకమ నై 
విశవసనీయతలో గల మన నముకానికన నథతన సవాళోను నివదేిసథత నే ఉంటటంది, గనుక మనము 
వాటనిిటిని ప్ర్శష్ుర్శసాత మని ఆశ్ంచర్ాదు. దక్షతగల విజాా నశాసత వీతేతల మధ్య ప్ర్శషాుర్ము లేదదమో 
అనిటటర  కనబడు ల కులేననిి విభిని అసముతములునాియి, పాత నిబంధ్నను గూర్శున 
వాయఖ్ాయనము విష్యములో కూడా ఇది వాసతవమ ైయునిది. మనము తర్చుగా కొంత మేర్కు అరా్ం 
చదసుకొనవచుు, మర్శయు సాధ్యమయిేయ కొనిి ప్ర్శషాుర్ములను కూడా తలె్వయజయేవచుు, కాని 
ప్రశాిరా్కమ నై సకల సమసయలు తొలగశంప్బడని సాా యికన చదర్మకొనకపల వచుు. 

పాత నిబంధ్నకును, విజాా నశాసత వీతేతలకును మధ్య ఎటటవంట ిఉదిరకతతలు తల తాత యనే దానితో 
నిమితతము లేకుండా, సముకమ ైన కరసీుత  అనుచర్మలు లేఖ్నములు గీంథసాం చదయబడుటకు 
అనుగీహ ంప్బడని పేరర్పే్ణ పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతరా తుకమ నై అధకిార్మును స్టిార్రకర్శంచుచునిదనే 
తయద ిఅభిపరాయమునకు ర్ావల ను, మర్శయు లేఖ్నాల చార్శతరా తుక విశవసనీయతలో గల ఇటిర 
నముకము యొకు ఫల్వతంగా, మనము పాత నిబంధ్న చర్శతరకు ఒక సాధికార్యుకతమ ైన 
దావర్మ యైునిటటర  మనము దానిని యుకతముగాను క్షుణీంగాను సమీపించవచుు. 

లేఖ్నముల సవభావము చదత పాత నిబంధ్న యొకు చర్శతర సంబంధ్మ నై విశలోష్ణకు ఎలాంటి 
మదేతయత  లభిసుత నిదో తలెుసుకునాిము, గనుక ఇప్ుపడు ఈ దృషిరకోణమునకు గల ర్ ండవ ప్ునాదనిి 
గూర్శు తలెుసుకుందాము: బెైబిలు సంబంధ్మ నై ఉదాహర్ణములు. 

బ ైబిలు సంబంధమ ైన ఉద్ాహరణములు 
పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న లేఖ్నముల యందంతటను, పాత నిబంధ్న యొకు 

చార్శతరా తుక పరా మాణికతను బెబైిలు సంబంధ్మ నై ర్చయితలు ప్రశ్ించన సందర్ుము ఒకుటెైనను లేదు. 
దృషార ంతము కొర్కు, మనము మంచ ప్రభావమును కనుప్ర్చెడుర్ ండు వాకయభాగములను మాతరం 
పేర్ొుందాము. 

మొదట, పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతిరక పరా మాణకితవంప ై దనివృతాత ంతముల గీంథకర్త తాను 
గీంథసాంచదస్టని వంశావళులప  ైఆధార్ప్డని విధానమును ఆలోచన చదదాే ము. 1 దని. 1:1-4లో, అతడు 
ర్చంచన వంశావళులను ఈ విధ్ంగా మొదలుప డుతయనాిడు: 

ఆద్ాము షేతు ఎనోషు కయేనాను మహలలేలు యెరదె్ు హనోక్ు మ తూషెల 
ల మ క్ు నోవహు. నోవహుక్ుమారులు: షేము హాము యాపతెు (1 ద్ిన. 1:1-4). 

ఆధ్ునిక క ైసైతవుల కొర్కు, దనివృతాత ంతముల గీంథ ర్చయిత ఇచుట ప్రశంసాయోగయమ ైన ప్ని 
చదశాడు. అతడు ఆదికాండములోని మొదటి ఐదు అధాయయాలను తీసుకొని వాటిని చార్శతరా తుకంగా 
ఆధార్ప్డదగశనవాటివల  ప్రయోగశంచుకొనాిడు. అతడు ఆదికాండములోని పరా ర్ంభ అధాయయం నుండి 
ప్దమూడు మందిని పేర్ొునాిడు. ఈ ప్దముగుగ ర్మను గూర్శున బెైబిలు సంబంధ్మ ైన నివేదకి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పౌర్ాణకిమ నైదెై లేదా కాలపనికమ ైనదెై యునిటటర  ఆధ్ునిక విశావసులలో చాలా మంద ివయవహర్శసాత ర్మ. 
కాని దనివృతాత ంతముల ర్చయిత ఆదికాండములోని ఆర్ంభ అధాయయములలోగల చార్శతరా తుకమ నై 
విశవసనీయతలో గల సంప్ూరీ్ నముకమును మన ముందుంచాడు. అతడు పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ 
అనకే ప్ుసతకముల వల న ేఆదకిాండమును చర్శతరకు ఒక సాధికార్మ నై దావర్ముగా 
ఉప్యోగశంచుకొనాిడు. 

అదద విధ్ంగా, అప . 7వ అధాయయంలో ర్చంప్బడని స్ట తఫను యొకు ప్రసంగమును లూకా 
మనముందుంచుతయని ఉదాహర్ణమును గూర్శు యోచంచండి. పాత నిబంధ్నలోని నానా విధ్ముల ైన 
వాకయ భాగములను ఉప్యోగశంచుకొంటూ అబరా హాము, ఇసాికు, యాకోబు, యోస్టపే్ు, మోషే, అహర్పను, 
యి హో ష్యవ, దావీదు మర్శయు స లొమోను, మునిగు వార్శని గూర్శు మాటలాడుచు, వార్మ 
చార్శతరా తుకమ నై వయకుత ల ై యుండిర్ని స్ట తఫను తలె్వయజేయుచు, వార్శని గూర్శు పాత నిబంధ్నలో 
వరా యబడని వివర్ములనిియు వాసతవికమ నైవని ధ్ృవీకర్శంచాడు. స్ట తఫనుకు సంబంధించనంత వర్కు, 
పాత నిబంధ్నలో నివదేింప్బడని చర్శతర యథారా్మ ైనదెై యునిది, గనుక చార్శతరా తుకమ నై నివదేిక 
అతడు తన తోటి యూదులు మార్మమనసుి నొంది కరసీుత నందు విశావసముంచవల నని 
పిలుప్ునియయడానికన ఒక మూలాధార్ంగా ప్రయోజనప్డింది. 

బెైబిలు గీంథకర్తలు మర్శయు వయకుత లు ప్దద ప్దద పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతరా తుక సావధికార్ 
ఆపకే్షలకును మర్శయు వాసతవికమ నై చార్శతరా తుక వాసతవములకును మధ్య నుని సంబంధ్ంలో గల వార్శ 
నముకమును ప్రదర్శించార్మ. చర్శతరకు పాత నిబంధ్న ఒక దావర్మ ై యునిటటర  వార్మ ప్ర్శగణిసథత , ఆ 
చర్శతరలో నుండి వార్శ కాలముల కొర్కు దదవశాసత  ీసంబంధ్మ నై నిశ్ుత స్టదిాధ ంతములను ర్ాబటటర కొనాిర్మ 
మర్శయు వార్శ మాదిర్మలను అనుసర్శసథత , ఈనాడు మనము కూడా అదద చదయాల్వ. 

పా్ధాన విషయము 
పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథమును మనము చర్శతరకు సాధకిార్ దావర్ముగా సమీపించడానికన 

నాయయసముతమ నై మూలాధార్ం ఉనిదనే విష్యానిి మనము నరే్ముకొనాిము, గనుక ఇప్ుపడు 
మన ఆసకనతని ర్ ండవ అంశముప ై కేందీరకర్శంచుదాము: చార్శతరా తుక విశలోష్ణ యొకు ప్రధానాంశమేమ  ై
యునిద?ి పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథము ప్టో ఈ ప్దధతి యొకు లక్షయమేమ యైునిది? 

గత శతాబేంలో చార్శతరా తుక విశలోష్ణ సంబంధ్మ ైన ఒక వాడుక “బెైబిలు సంబంధ్మ నై 
దదవశాసతమీు” అనే శీర్శషకన ఎకుువ ప్రజాదర్ణ ప ందినది. ఇది ఈ దనిములను లేఖ్నముల కొర్క నై అనకే 
విభిని అందుబాటటలుగా సథచంచుచుని ఒక విప్ులమ నై ప్దమ ై యునిది. అయితద అతయధిక 
ప్రభావంగల బెైబిలు సంబంధ్మ ైన దదవశాసత  ీవాడుకలలో ఒకటి, ర్ ండు పరా థమికమ ైన మ టోప ై దృషిరని 
కేందీరకర్శంచుటయి ై యునిదని వర్శీంప్బడవచుు: మొదటదిి, పాత నిబంధ్నలోని ఒకానొక కాలమును 
ఒక మూల ప్రమాణాంకముగాచథసథత , ఒక “సమకాలీనమ నై తక్షణ ఛాయాప్టమును” సృషిరంచుట; 
మర్శయు ర్ ండవది, కాలము దొర్శోపల యిన కొలది చపటటచదసుకొనిన సంఘటనల మధ్య గల 
సంబంధ్ములను చథసథత , ఒక “భిని కాల్వక జాడ”ను తీయడం. సహజంగానే, ఈ ర్ ండు ప్ర్వములు 
ఒకదానితో మర్ొకటి సంబంధ్ంగలవ ై యునివి గనుక అవి ల కులేననిి విధాలుగా కల్వస్టి 
ప్నిచదయుచునివి. బెైబిలు దదవశాసత  ీప్ండితయలు తెర్శపలిేకుండా వీట ిమధ్య అటూ ఇటూ వ ళుత ంటార్మ. 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాని మనము ఒకొుకు దానిని వరే్మ వరే్మగా ప్ర్శశీల్వంచడము మన ఉదదేశము న ర్వరే్మటకు 
తోడపడుతయంది. సమకాలీనమ నై తక్షణ ఛాయాప్టమును సృషిరంచుటకు సంబంధించన ప్రకనయీను 
మొదట చథదాే ము. 

సమకాలీనమ ైన తక్షణ ఛాయాప్టము 
సమకాలీనమ ైన ప్ర్వములో, బెైబిలు దదవశాసత  ీప్ండతియలు పాత నిబంధ్నను కాల వయవధ్ులుగా 

విభజించ, ఆ యా కాలవయవధ్ులను గూర్శు లేఖ్నములేమని స్ట లవిచుుచునాియో అనేవషసిుత నాిర్మ. 
వార్మ తమ దృషిరని బెైబిలు సంబంధ్మ ైన చర్శతరను గూర్శున ఒక భాగముప  ైకేందీరకర్శసథత , ఆ కాలములో 
సంభవించన సంఘటనలకు సంబంధించన జటలిమ నై సమూహార్మును కోీడకీర్శసథత , వాటిని 
సమకాలీనమ ైన మూలప్రమాణాంకముగా, కాలములో ఒక భాగముగా ఎంచుతయనాిర్మ. పాత నిబంధ్న 
యొకు దదవశాసత  ీసంబంధ్మ నై సపష్రతను అనుసర్శసథత , వార్మ తమ దృషిరని సామానయంగా దదవుడు తన 
ప్రజలతో చదయు ప్ర్సపర్ సంభాష్ణలు ఈ సంఘటనలు వర్శీంచు విధానములప  ైకేందీరకర్శసాత ర్మ. 
తతీల్వతంగా, పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి ఒకు శకమునకు సమకాలీనమ నై తక్షణ ఛాయాప్టము 
సృషిరంప్బడుతయంది. 

ఇకుడ మనము కొంచెం జాగతీతగా ఉండవల ను. ఇంతకు మునుప్ట ిపాఠంలో మనము 
నేర్ముకొనిటటర గా, పాత నిబంధ్న చర్శతర, సముదరము దశిగా ప్రవచంచుచున ేయుండు నది వల , 
ఏకధాటిగా కొనసాగుతూన ేఉంటటంది. దాని చర్శతర ప్ుర్పగమనశీలముగా ఏకరకృతము చదయబడింది, అది 
విలక్షణమ నై విభాగములుగా విభజింప్బడలేదు, కాని ఒక కొనసాగశంప్ుగా దదవుని ర్ాజయమునకు 
సంబంధించన అతయధకిమ నై అభివృదుధ ల వ ైప్ు ముందుకు కదిల్వవ ళతత నే ఉంటటంది. కాబటిర , పాత 
నిబంధ్నను నియమిత కాలములుగా విభజించడం కొంత మేర్కు ఎలోప్ుపడు కృతిరమమ నైదవుతయంది. 
అద ిఒక నది యొకు ప డవును విలక్షణమ నై విభాగములనుగా విభజించనటరవుతయంది. ఒక నది 
ప్రవహ సథత  వ ళుో చుండు మార్గములో, అద ిఆ యా చపటో, ఆ యా ప్రయోజనముల నిమితతమ ై 
విభజింప్బడు విధ్ంగానే, పాత నిబంధ్నను గూర్శున సమకాలీన తక్షణ ఛాయాప్టములను 
సృషిరంచడానికన పాత నిబంధ్న చర్శతరను విభజించడంలో అనకే ప్రయోజనకర్మ నై మార్ాగ లునాియి. 

వాసతవానికన, పాత నిబంధ్నను యుగములుగా విభజించడానికన మనము ఉప్యోగశసుత ని 
పరా తిపాదిక, మనము సృషిరంచద విభాగములను బహు గొప్పగా ప్రభావితం చదసుత నిది. ఉదాహర్ణకు, ఈ 
పాఠముల ప్ర్ంప్ర్లోని ఇంతకు మునుప్ట ిపాఠములలో, దదవుని ర్ాజయము ఈ ప్ుడమిప  ైఅనుభవించన 
అభివృదుధ లను గూర్శు మనము మన మనసుిలో ఉంచుకొనినప్ుపడు, పరా చీన యుగము, 
ఇశాీయిలేీయుల జాతీయ చర్శతర యుగమును గూర్శు చపె్ుపకొనాిము. సహజంగానే, కొీతత  నిబంధ్న 
కాలమును మనము పాత నిబంధ్నకు సంబంధించన ఈ విభాగములకు చదర్ాుము. ఈ విభాగములు 
దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్రణాళ్లకను గూర్శున ప్రధాన ప్ర్వములను వ లుగులోనికన తచెాుయి. 

మనము మర్ొక పాఠంలో మన దృషిరని నిబంధ్నలప  ైకేందీరకర్శంచనప్ుపడు, మనము సార్వతిరక 
నిబంధ్నల యుగము, మర్శయు ఇశాీయిలేుతో చదయబడిన నిబంధ్నల యుగమును గూర్శు 
మాటాో డాము. ఇంకా, మనము కొీతత  నిబంధ్నకు కొీతత  ఒడంబడికను చదర్ాుము. ఆ తర్మవాత, మనము 
సార్వతిరక నిబంధ్నలను ఆదాము కాలములు, ఆర్ంభముల నిబంధ్న, మునిగు ఉప్భాగములుగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విభజించాము; మర్శయు ననవహు, సుస్టిార్తను సథచంచు నిబంధ్నగా విభజించాము. జాతీయ 
నిబంధ్నల కాలమును అబరా హాము కాలములు — వాగాే న నిబంధ్న, మోష ే— ధ్ర్ుశాసత  ీనిబంధ్న, 
దావీదు — ర్ాజతవముగల నిబంధ్న మునిగు ఉప్విభాగములుగా విభజించాము. ఇంకా, ఎప్పటి 
వల నే, ఆ తర్మవాత మనము కరీసుత నందల్వ కొీతత  ఒడంబడకిను, న ర్వరే్మప ఒడంబడికను చదర్ాుము. 
దదవుడు తన ర్ాజయమును నిర్వహ ంచుటకుగాను నిబంధ్నలను ఎలా ఉప్యోగశంచుకొనాిడో  
తెలుసుకోడానికన ఈ విభాగములు మనకు సహాయకర్ంగా ఉండినవి. 

పాత నిబంధ్నను సమకాలీనమ ైన కాలములలోనికన విభాగశంచడానికన గల మర్ొక మార్గం వ స్ర 
మినిసరర్డ కన ీ ష్న్ ఆఫ్ ఫ యిత్ యొకు 7వ అధాయయంలో కనబడుతయనిది. మానవుడు పాప్ములో 
ప్డిపల క మునుప్ు మర్శయు ప్డిపలయిన తర్మవాత కూడా దదవుడు మానవాళ్లతో వయవహర్శంచన 
విధానములలోని ముఖ్య మార్మపలను గూర్శున పరా తిప్దికలను అనుసర్శసథత , విశావసప్ుటొప్ుపకోలు పాత 
నిబంధ్న చర్శతరను ఆదాము పాప్ము చదయక మునుప్టి “ఒడంబడిక కార్యముల” కాలముగాను, 
మిగశల్వన బెైబిలు చర్శతరను ఇముడుు “కృపాసహ తమ ైన ఒడంబడకి”గాను విభజించుచునిద.ి ఆ తర్మవాత 
అద ి“ధ్ర్ుశాసతమీు కనీంద” అని పిలువబడని అనగా, పాత నిబంధ్న కాలములో అని అరా్మిచుు 
కాలమునకును, మర్శయు “సువార్త కనీంద” అని పలిువబడని అనగా, కొీతత  నిబంధ్న కాలములో అని 
అరా్మిచుు కాలమునకును గల మధ్యకాలములోని “కృపాసహ తమ నై ఒడంబడకి”లో గల ఒక ముఖ్య 
విభజనను గూర్శు తలె్వయజయేుచునిది. 

గతించన శతాబేములో, విసత ృతంగా గౌర్వింప్బడినవాడు, దదవశాసత  ీసంబంధ్మ నై బెైబిలు 
ప్ండతియడున నై గరర్ాహ ర్్స్ వోస్, దదవుని ప్రతయక్షతను గూర్శున తీర్మ మర్శయు అంశములలో చపటటచదసుకొనిన 
ముఖ్యమ ైన మార్మపల యొకు పరా తిప్దికల ప్రకార్ం పాత నిబంధ్నను విభజించాడు. మానవ 
ప్తనమునకు ముందటదిెైన “విమోచనకు ప్ూర్వప్ు శకము”ను గూర్శు అతడు తెల్వయజ పాపడు; మానవ 
ప్తనము తర్మవాత ఆదాము మర్శయు హవవలు ఏదనెు తోటలో నుండి వ ల్వవయేబడక ముందు యొకు 
తొల్వ విమోచనా శకము; మానవ ప్తనము మొదలుకొని ననవహు దనిములలో చపటటచదసుకొనిన 
జలప్రళయము వర్కుగల కాలము; జలప్రళయము తర్మవాత కాలము మొదలుకొని మూలప్ుర్మష్యల 
వర్కు; మూల ప్ుర్మష్యల కాలము; మోషే కాలము; మర్శయు మోషే తర్మవాత ప్రవచన కాలము; 
అవును, అతడు కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శు కూడా మాటాో డాడు. వోస్ ఈ విభజనలను అనుసర్శంచాడు 
ఎందుకనగా దదవుని ప్రతయక్షతను గూర్శున ర్ూప్ము మర్శయు అంశములలో చపటటచదసుకొనిన ముఖ్యమ నై 
మార్మపలు చర్శతరను ఒక యుగములో నుండి తర్మవాత యుగములోనికన నడిపించాయని అతడు 
నమాుడు. 

కాలము యొకు అవధి, ఒకసార్శ గుర్శతంప్బడనిదంటే, ఆ కాలవయవధలిో దదవునిని మర్శయు 
ఆయన చతతమును బయలుప్ర్చన చర్శతర సంబంధ్మ ైన సంఘటనల సమాహార్ముప ై తన దృషిరని 
కేందీరకర్శంచడం దదవశాసత  ీబెైబిలు ప్ండతియని బాధ్యత అవుతయంది. సహజంగానే, చర్శతర సంబంధ్మ నై ప్రతి 
కాలవయవధలిో సంభవించన సంఘటనలనిియు ఒకదానితో మర్ొకట ిసంబంధ్ంగలవ  ైయుండినవి. కాని 
ఏదెైన నియమిత కాలవయవధలిో, కొనిి సంఘటనలు ఇతర్ సంఘటనల కంటె అతి ప్రధానమ నై 
నిర్ాుణాతుకమ నై పాతరలు పల షిసాత యి. దదవశాసత  ీబెైబిలు ప్ండితయలు ఆదర్ిపరా యంగా పాత నిబంధ్నలోని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతి కాలవయవధిలోని ఎకుువ నిర్ాుణాతుకమ నై లేక ప్రధానమ ైన సంఘటనలప  ైతమ దృషిరని 
కేందీరకర్శసాత ర్మ. 

ఉదాహర్ణకు, దదవశాసత  ీబెైబిలు ప్ండితయలు తమ దృషిరని పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ఏదెైన ఒక 
భాగముప ై, తర్చుగా “వాగాే న కాలవయవధి,” ఇశాీయిలేీయుల మూలప్ుర్మష్యల అనగా అబరా హాము, 
ఇసాికు మర్శయు యాకోబుల కాలవయవధ ిఅని పలిువబడిన దానిప ై కేందీరకర్శంచవచుు. ఈ కాలములలో 
దదవుడు తనను తాన ేపరా థమికంగా ప్రతయక్ష సంవాదం, దర్ినములు మర్శయు కలల దావర్ా 
బయలుప్ర్చుకొనాిడని వార్మ సామానయంగా శదీధతో గమనిసుత ంటార్మ. అబరా హాము, ఇసాికు మర్శయు 
యాకోబుల సంతానముప ై కేందీరకృతం చదయబడని నిర్శేష్ర జాతి పరా ధానయతా దృషిర  అంతకంతకు 
తగశగపల వుచుండనిదని వార్మ గుర్శతసాత ర్మ. మూలప్ుర్మష్యలు అనేక బల్వప్ఠముల యొదే ఆర్ాధించార్ని 
వార్మ గమనిసాత ర్మ. అతయధకి సంతానమును గూర్శు మూలప్ుర్మష్యలకు చదయబడని వాగాే నమును వార్మ 
వర్శీసాత ర్మ, మర్శయు మూలప్ుర్మష్యలకు వాగాే నము చదయబడిన దదశము యొకు పరా ముఖ్యతను వార్మ 
గుర్శతసాత ర్మ. ఈ విధ్మ నై గమనికలు, ఆ కాలవయవధియందంతటను ప్రధాన పాతరలను వహ ంచు 
నిర్ాుణాతుకమ నై సంఘటనలను గుర్శతసథత , మూలప్ుర్మష్యల కాలవయవధిని మొతతంగా విలక్షణమ నై 
విధ్ంగా గుర్శతంచడానికన చదయబడిన ప్రయతిముల ైయునివి. 

దదవశాసత  ీబెైబిలు ప్ండతియలు తమ దృషిరని ధ్ర్ుశాసత  ీకాలవయవధిప ై, అనగా ఇశాీయిలేీయులను 
వార్శ నిర్గమ కాలములో వాగాే నము చదయబడని దదశమును జయించు దిశగా నడపిించన మోషే 
కాలముప ై కూడా కేందీరకర్శంచడానికన ఎంపిక చదసుకొనవచుు. ఈ కాలములలో, దదవుడు తనను తానే 
బహుముఖ్ విధానములలో ప్రతయక్షప్ర్చుకొనాిడు, కాని పరా థమికంగా మోష ేధ్ర్ుశాసతమీు దావర్ా 
బయలుప్ర్చుకొనాిడు. ఇశాీయిేలుప ై కేందీరకర్శంప్బడి, ఇతోధికంగా కుంచంచుకుపల తయండని దృషిర  
చవర్కు జాతీయ పరా ధానయతగా మార్శనది. గుడార్ము నిర్శుంప్బడింది మర్శయు అకుడ ఆర్ాధ్న 
కేందీరకృతము చదయబడింది. ఇశాీయిలేీయుల సంఖ్య ఇతోధికంగా ప ర్శగశపల వుచుండనిది, గనుక 
ఇశాీయిలేీయులు వాగాే నము చదయబడిన దదశమును సావధనీప్ర్చుకొనునటటో  దదవుడు వార్శని 
నడపిించాడు. ఈ విధ్మ నై సంఘటనలు మోష ేనాటి కాలవయవధనిి మొతతంగా వర్శీంచాయి గనుక బెైబిలు 
సంబంధ్మ నై చర్శతరలోని ఈ క్షణమును గూర్శున ఒక తక్షణ ఛాయాచతరమును మనముందుంచుచునివి. 

భిని కాలిక్ జ్ాడ 
బెైబిలు సంబంధ్మ ైన చర్శతరలోని నిర్శేష్రమ నై కాలవయవధ్ులను గూర్శున సమకాలీన తక్షణ 

ఛాయాప్టముతోపాటట, దదవశాసత  ీసంబంధ్ంగా ఉనుుఖ్మ నై చార్శతరా తుక విశలోష్ణ సామానయంగా ర్ ండవ 
ప్ర్వమునకు, భిని కాల్వక జాడ వ ైప్ు వ ళుత ంది. “భిని కాల్వకమ ైన” అన ేప్దజాలము సామానయంగా 
“కాలవయవధి గుండా” అని అరా్మిసుత ంది. కాబటిర , భిని కాల్వకమ ైన జాడ దాని దృషిరని బెైబిలు 
సంబంధ్మ నై సంఘటనలు కాలము గడిచన కొలది, ఒక కాలవయవధ ినుండి మర్ొక కాలవయవధితో, 
ఒకదానితో మర్ొకటి సంబంధ్ం కల్వపంచుకొను విధానములప ై కేందీరకర్శసుత ంది. 

భిని కాల్వకమ ైన జాడను ఈ విధ్ంగా స్టిార్రకర్శంచు ప్రకనీయను మనము కోీడీకర్శంప్వచుు. ప్రతి 
ఒకు కాలవయవధలిోని నిర్ాుణాతుకమ నై సంఘటనలు గుర్శతంప్బడుచుండగా, దగగర్శ సంబంధ్ంగల 
సంఘటనలు ప్రతి కాలవయవధలిో సంభవించాయని విదితమవుతయంది. ఈ సంఘటనలు ఒకదానితో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్ొకట ివరే్ేవర్మ హతేయవులనుబటిర సంబంధ్ంగలవ  ైయుండవచుు, కాని దదవశాసత  ీబెైబిలు ప్ండితయలు ఈ 
సంబంధ్ములను గుర్శతసథత , తతీల్వతంగా తల తయత  సంఘటనల ప్ర్ంప్ర్లు ప్రతిబింబించు అభివృదుధ ల 
జాడను చర్శతరలోని ఒక కాలవయవధ ిమొదలుకొని తర్మవాత కాలవయవధి వర్కు తీసాత ర్మ. ప్రతి యుగములో 
సంభవించు సంఘటనల పల ల్వకలు తర్చుగా పాత నిబంధ్న అనుసర్శంచన సదిశర్ాశులను, 
నిర్ేేశనములను లేదా బాటలను బయలుప్ర్మసాత యి. అవి దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్ుర్పగమనములోని 
ప్ర్శజాా నములను సమకూర్ముతాయి. 

భిని కాల్వకమ ైన జాడకు సంబంధించన ఒక ఉదాహర్ణమును చథదాే ము. మనము మన 
అధ్యయనమును మూలప్ుర్మష్యలకు సంబంధించన వాగాే న కాలవయవధతిో సమకాలీనముగా 
మొదలుప టరవచుు. మన లక్షయముల నిమితతము, కనాను దదశమును ఇచుెదనని దదవుడు అబరా హాముతో 
చదస్టని వాగాే నముప  ైమన దృషిరని కేందీరకర్శంచుదాము. ఆది. 15:18-21లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

ఆ ద్నిమంద్ే యహెో వా ఐగ్ుప్ుా  నద్ి మొద్లుకొని గొప్ు నద్యిెనై యూఫా్టీసు 
నద్విరక్ు ఈ ద్ేశమును . . . నీ సంతానమున కిచిియునాినని అబాా ముతో 
నిబంధన చేస్టనెు (ఆద్ి. 15:18-21). 

మనము మర్ొక చపట చథచనటటర గా, ఈ సమయంలో దదవుడు అబరా హాము సంతానమునకు 
కనాను దదశమునిచుునని వాగాే నం చదసుత నాిడు, ఈ సంఘటన మూలప్ుర్మష్యల కాలవయవధిలో 
చపటటచదసుకొనిన నిర్ాుణాతుకమ ైన సంఘటనల సమాహార్మంతటికన అతయంత పరా ధానయమ నైదెయైునిది. 

అయితద దదవుడు మూలప్ుర్మష్యల కాలవయవధిలో కనాను దదశమును గూర్శు చదస్టని వాగాే నమును 
గూర్శున సంఘటనను అరా్ం చదసుకొనడం మాతరమే చాలదు. గతంలో చపటటచదసుకొనిన ఏ యి ే
సంఘటనలు కనాను దదశమును సావధనీప్ర్చుకొనుటకు సంబంధించన ఈ వాగాే నము యొకు 
నేప్థాయనిి సృషిరసుత నాియో, భవిష్యతయత లో చపటటచదసుకొనే సంఘటనలు దాని పరా ముఖ్యతను ఎలా 
విశదప్ర్మసాత యో తలెుసుకోవాలని దదవశాసత  ీబెైబిలు ప్ండతియలు కూడా ఆశ్సుత నాిర్మ. కాబటిర , వార్మ ఈ 
సంఘటనకు సంబంధించన తమ అవగాహనను అధికం చదసుకోడానికన భిని కాల్వక అందుబాటట 
విధానానిి అవలంబిసుత నాిర్మ. 

గతానిి జాా ప్కం చదసుకొంటూ ముందుకు వ ళో్లనటోయితద, మనము బెైబిలు సంబంధ్మ ైన ఆదమి 
కాలవయవధికన, ఆదాము మొదలుకొని ననవహు వర్కు గల పరా చీన కాలవయవధకిన మళోవచుు. మనము 
మర్ొక పాఠంలో నేర్ముకొనినటటర , ఈ సమయంలో దదవుడు మొదట మానవజాతిని ఉప్ప్రతినిధ్ులనుగా 
సాా పించ వార్మ ఈ భూమి యందంతటపి ై తమ ప తతనమును చెలాయించవచుునని స్ట లవిచాుడు. ఆది. 
1:7లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

ద్ేవుడు వారిని ఆశీరవ ద్ించనెు; ఎటల నగా “మీరు ఫ్లించి అభివృద్ిధప ంద్ి విసారించి 
భూమిని నిండించి ద్ానిని లోప్రచుకొనుడి; సముదా్ప్ు చేప్లను ఆకాశ ప్క్షులను 
భూమిమీద్ పాాక్ు పా్తి జీవిని ఏలుడని ద్వేుడు వారతిో చెపుెను (ఆద్ి. 1:28). 

దదవుడు మొదట మానవాళ్లని సృజించ, వార్శని ఆయన యొకు ఉప్ప్రతినిధ్ులనుగా భూమి మీద 
నియమించనప్ుపడు, లోకంలో పాప్ము లేదు, గనుక లోప్ర్చుకొనడం ఎటటవంట ికష్రమ నైను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కలుగకుండా సాధ్యమయిేయ లక్షయమ ైయుండనిది. కాని లోప్ర్చుకొను ప్రకనయీ యంతటిని పాప్ము జటలిం 
చదస్టింది, గనుక మానవ ప్రయాసములనిియు కష్రతర్మయాయయి, అవి ఎందుకూ ప్నికనర్ానివయాయయి. 
ఆది. 3:17-19లో దదవుడద ఆదాముతో ఈ కనీంది మాటలు స్ట లవిసుత నాిడు: 

. . . నీ నిమితాము నేల శప ంప్బడయిునిద్ి; పా్యాసముతోనే నీవు బాద్ుక్ు 
ద్ినములనిియు ద్ాని ప్ంట తింద్ువు. అద్ి ముండల  తుప్ులను గ్చిప ద్లను 
నీక్ు మొలిప ంచును, ప లములోని ప్ంట తింద్ువు. నీవు నలేక్ు తిరిగి చేరువరక్ు 
నీ ముఖప్ు చమెట కారిి  ఆహారము తింద్ువు; ఏలయనగా నలే నుండి నీవు 
తీయబడతిివి; నీవు మనేి గ్నుక్ తిరిగి మన్ైిపో ద్ువని చపెెును (ఆద్ి. 3:17-
19). 

అటోయినప్పటకినని, పాప్ములో ప్తనమ నై తర్మవాత కూడా, భూమిని లోప్ర్చుకొనడానికన 
మానవులు తమ ప్రయాసములను కొనసాగశంప్వల నని దదవుడు ఆశ్ంచాడు. మానవజాతి యొకు 
దుర్ాుర్గత ఇతోధికంగా అధికమగుచుండినప్ుపడు ఈ లోకమును ననవహు దినములలోని జలప్రళయము 
చదత నాశనము చదయవల నని దదవుని మనసుి కదలి్వంప్బడనిప్ుపడు కూడా, నముకమ ైన స్ట్త పీ్ుర్మష్యల 
దావర్ా తన ర్ాజయమును ఈ లోకంలో సాా పింప్వల నని దదవుడు తన ప్రణాళ్లక ప్రకార్ం ప్నులు చదశాడు. 
ఆదకిాండము 9:1 ప్రకార్ం, జలప్రళయము ముగశస్టని వ ంటనే దదవుడు ననవహుతో ఈ కనీంద ిమాటలు 
ప్లుకుతయనాిడు: 

మీరు ఫ్లించి అభివృద్ిధప ంద్ి భూమిని నింప్ుడి. 

మానవుల పాప్ము వలన కష్రములు కల్వగశనప్పటికనని, దదవుడు ఆదయిందద నియమించనటటర గా, 
విమోచంప్బడని మానవాళ్ల భూమిని లోప్ర్చుకొని దానిని ఏలవల నని దదవుడు ఆశ్ంచాడన ేవిష్యానిి 
మనము పరా చీన ర్శకార్మ్ ల దావర్ా తలెుసుకొనగలము. 

దదవుడు మన పితర్మలకు కనాను దదశమును గూర్శు ఇచున వాగాే నము మానవాళ్ల భూమిని 
ఏలవలస్టిందని ఇయయబడని పలిుప్ు న ర్వరే్మటలో ఒక అడుగు ముందుకు వసే్టినటోయియందని 
అరా్ంచదసుకోడానికన, ఈ నపే్థయమును గూర్శున జాా నం మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. పరా చీన 
కాలములయందు, దదవుడు తన సవర్ూప్మందు సృజింప్బడిన మానవులు నిర్రా్కతవము మర్శయు 
పాప్ముతో నిండియుని లోకమును ఏలుట దావర్ా ఆయన ర్ాజయమును ఈ భూమి మీద కటరవల నని 
పిలుప్ునిచాుడు. ఈ ఏలుబడ ిదదవుడు అబరా హాము మర్శయు అతని సంతానము వాగాే నము చదయబడని 
కనాను దదశమును సావధనీప్ర్చుకొనవల నని దదవుడు పలిుప్ునిచుుటలో యింకా గటిరగా వయకతం 
చదయబడింది. 

పితర్మల కాలవయవధలిోని న ర్వరే్మపనకు సంబంధించన ప్ర్వము, అదద ఒక అంతము కాదు; 
మూలప్ుర్మష్యల కనయయబడని కనాను దదశమును గూర్శున వాగాే నము భవిష్యతయత లోని ఇంకా గొప్పదెైన 
న ర్వేర్మప దిశగా వేయబడుచుండిన ముందడుగ ై యుండినది. ఆదికాండము 22:18లో దదవుడు 
అబరా హామునకు ఈ కనీంది వాగాే నమిచుుచునాిడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భూలోక్ములోని జ్నములనిియు నీ సంతానము వలన ఆశీరవద్ింప్బడును 
(ఆద్ి. 22:18). 

దదవుడు వాగాే నము చదస్టనిటేర  ఆయన వాగాే న దదశమును అబరా హామునకును అతని 
సంతానమునకును ఒక సాా నబలమును, కాలుమోప్ుటకు పరా ర్ంభ సాలమునిచాుడనియు, గనుక 
ఇప్ుపడు వార్మ అచుట నుండ ిభూలోకంలోని తమ కుటటంబములనిిటిని విమోచన 
ఆశీర్ావదములనొందు దశిగా నడిపసిథత , దదవుడు ఆదియందద మానవాళ్లకన నియమించనటటర  దదవునికన 
గౌర్వము కలుగజేయు ఏలుబడిని ఈ భూమియందంతటను కొనసాగశంచాల్వివునిదనియు ఈ వచనం 
మనకు జాా ప్కం చదసుత నిది. 

ఈ హతేయవునుబటిరయిే, మనము నేర్ముకొనుచుని మానవజాతి ఏలుబడనిి గూర్శున భినికాల్వక 
జాడ నిర్గమము మర్శయు విజయము యొకు కాలవయవధి వ పై్ుగా, మోష ేమర్శయు అతని దాసుడెనై 
యి హో ష్యవ దనిముల దశిగా ముందుకు కొనసాగవలస్టయిునిది. ఈ కాలవయవధలిో, దదవుడు 
ఇశాీయిలేును వాగాే నము చదయబడని దదశంలో సాా పించాడు, దానిని ఇశాీయిలేు యొకు జాతీయ 
మాతృభూమిగా స్టిార్రకర్శంచాడు. మన పితర్మలకు చదయబడని వాగాే నం దదవుడు ఇశాీయిలేునకు 
విజయోతివంగా దదశమును ఇవవడం దావర్ా బలప్ర్చబడింద.ి యి హో ష్యవ 1:6లో దదవుడు 
యి హో ష్యవతో ఇలా స్ట లవిసుత నాిడు: 

నినుి విడువను నినుి ఎడబాయను, నిబబరముగ్లిగి ధెైరయముగా నుండుము. 
వారికచిెిద్నని ననేు వార ిప తరులతో పా్మాణము చసే్ట న యీ ద్ేశమును 
నిశియముగా నీవు ఈ పా్జ్ల స్ావధీనము చసే్టెద్వు (యహెో షువ 1:6). 

ఇశాీయిలేు వాగాే నము చదయబడిన దదశమును సావధీనము చదస్టికొనినప్ుపడు, మానవజాతి 
ఏలుబడి చదయవల నని చదయబడిన అసలు నియామకము, మర్శయు కనాను దదశమును గూర్శు 
అబరా హామునకు దదవుడిచున వాగాే నము మర్శ ఎకుువగా బలప్ర్చబడనివి. 

నిర్గమము చపటటచదసుకొనిన దనిములలో వాగాే నము చదయబడిన దదశమును తొల్వసార్శ 
సావధీనము చదసుకొనుట మర్శయు జయించుట, ర్ాజయము నలేుచుండిన ఒక ర్ాజును మర్శయు 
దదవాలయమును ఇశాీయిేలు కల్వగశయుండని కాలవయవధలిో మర్శ ఎకుువగా న ర్వరే్ాయి. ఇశాీయిలేు తన 
శతయర వులననడించ వాగాే న దదశమును సంపాదించుకొని ఒక గొప్ప సామార జయముగా అభివృదిధ  చెందని 
సమయం ఇదద. దావీదు కుటటంబము చదత సమకూర్ుబడని వాగాే న దదశము యొకు భదరత, 
శతయర వుననడించ మొదటిసార్శ జయించుకొనిన దదశమును సుస్టిార్ప్ర్చుచు అది విసతర్శంప్జయేబడుచుండిన 
దిశగా వయేబడని మర్ొక ముందడుగయియంది. కాని ఈ కాలవయవధలిోని సామరా జయ సంబంధ్మ ైన ఆదిమ 
వాసతవికతలు, భవిష్యతయత లో ఒక దినము కొర్కు, దావీదు కుటటంబము యొకు నీతిమంతమ ైన ఏలుబడ ి
భూమియందంతటను విసతర్శంచు దనిము కొర్కు ఎదుర్మచథచెను. దావీదు కుటటంబములో ఉండిన ఈ 
నిర్రక్షణను గూర్శు మనము కరర్తనలు 72:8-17లో చదువగలము: 

సముదా్మునుండి సముదా్మువరక్ు యూఫా్టీసునద్ి మొద్లుకొని 
భూద్ిగ్ంతములవరక్ు అతడు రాజ్యము చేయును . . . రాజులంద్రు అతనికి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నమస్ాకరము చసే్టెద్రు. అనయజ్నులంద్రు అతని స్టవేించదె్రు . . . అతనినిబటిర  
మనుషుయలు ద్వీింప్బడుద్ురు అనయజ్నులంద్రును అతడు ధనుయడని 
చెప్ుుకొంద్ురు (కీరానలు 72:8-17). 

దావీదు ఇంటివార్మ దదవుని యి డల నముకమ నైవార్  ైయునాిర్ని ర్మజువుప్ర్చుకొనుట, 
మర్శయు ర్ాజయము భూమియందంతటను నముకమ నైవార్శ యొకు విమోచనమును మర్శయు 
ఏలుబడిని ప్రవేశప టటర చు విసతర్శంచుట, ర్ాజయము కొనసాగుచుండు కాలవయవధికన సంబంధించన నిర్రక్షణయి ై 
యుండనిది. 

విచార్కర్ముగా, దావీదు ఇంటవిార్శని గూర్శున ఇటిర  గొప్ప నిర్రక్షణ దదశబహ ష్ుర్ణ కాలములో 
భయంకర్మ ైన ప్తనమును ఎదుర్ొుని ప్ునర్మదధర్శంప్బడలేకపల యినది. న ర్వేర్మప మర్శ ఎకుువగా 
జర్మగుచుని సమయమ ై యుండుటకు బదులుగా, వాసతవంగా అది ఓటమిపాలగుచుండని సమయమ ై 
యుండనిది. భూమి మీద దదవుని ప్రజల ఏలుబడికన ఈ కాలము భయంకర్మ ైన ఎదుర్మదబెబ అయియంది. 
దదవుని ప్రజలకు విర్పధ్ంగా దదవుని తీర్మప వచుంద ిగనుక ఆయన ఉతతర్ మర్శయు దక్షణి ర్ాజయములను 
వార్శ దదశములో నుండి వ లుప్ల్వకన ప్ంపివశేాడు మర్శయు వార్మ దదశబహ ష్ుృతయలయాయర్మ. ఇంత కంటె 
ఎకుువగా, ఈ కాలము ఓటమితో అంతమయియంది. దదవుడు తన కనికర్ము చొప్ుపన ఇశాీయిేలీయులలో 
అనకేులను వాగాే న దదశమునకు మర్లా తీసుకొని వచాుడు, ఆయన ప్రజలనలేు ర్ాష్ర  ీపాలకునిగా 
దావీదు వంశసుా డెనై యి ర్మబాబబెలును లేవదీశాడు, అతనికన అనయజనులప  ైగొప్ప గొప్ప విజయములను 
అనుగీహ ంచాడు. హగగయి 2:7-9లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

నేను అనయజ్నులనంద్రనిి క్ద్లింప్గా అనయజ్నులంద్రి యొక్క యషరవసుా వులు 
తేబడును; నేను ఈ మంద్ిరమును మహమితో నింప్ుద్ును; . . . ఈ క్డవరి 
మంద్ిరము యొక్క మహమి మునుప్టి మంద్ిరముయొక్క మహమిను 
మించును . . . ఈ సథలమంద్ు నేను సమాధానము నిలుప్ ననుగ్రహించదె్ను 
(హగ్గయ 2:7-9) 

ఇశాీయిలేు నముకంగా ఉండినటోయితద, ఈ విజయం సాధింప్బడదదద, విమోచన మర్శయు 
ఏలుబడిని గూర్శున దవీ న లోకమందంతటను వాయపించుట మొదలయిేయదద. కాని వాగాే న దదశంలో 
ప్రవశే్ంచన ఇశాీయిలేీయులు ప్దద ప్దద దదవునికన విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటట చదయుచుండరి్శ, అందువలన 
అనుగీహ ంప్బడునని చపెిపన ఆశీర్ావదములు అనుగీహ ంప్బడలేదు, ర్ాజయము ఎనిటికనని 
విసతర్శంచలేదు. వాసతవానికన, ఇశాీయిలేును ప్ునర్మదధర్శంచడం దికుుమాల్వన ఓటమి అయియంది. 

ఏలుబడి విష్యమ  ైఆదామునకు మర్శయు ననవహునకు ఇయయబడని పలిుప్ు, 
మూలప్ుర్మష్యలకు చదయబడని వాగాే నము, నిర్గమము తర్మవాత జాతీయ మాతృభూమిని 
సాా పించడము, విజయములను చదకూర్ుడము, ఏకర్ాజాయధపి్తయ కాలములోని సఫలీకృతములు, 
మర్శయు వేగవంతమ నై ప్ునర్మదధర్ణను గూర్శున నిర్రక్షణలు, అనిి నిర్రా్కమయాయయి. పాత నిబంధ్న 
ముగశస్టే సర్శకన, దదవుని ర్ాజయము విసతర్శంచులాగున భూమియందంతటను న లకొలపబడవల నను 
మానవాళ్ల ఏలుబడకిన సంబంధంిచన లక్షయము ఛినాిభినిమయియంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సర్శగాగ  ఈ సమయంలోన ేక ైసైతవ దదవశాసత  ీబెైబిలు ప్ండతియలు బెైబిలు సంబంధ్మ ైన చర్శతర యొకు 
చటరచవర్శ దశ వ పై్ు, కొీతత  నిబంధ్నలోని చర్శతర యొకు చర్మ దశ వ ైప్ు మళుో తయనాిర్మ. బహ ష్ుర్ణ 
మర్శయు ప్ునర్మదధర్ణ విఫలమగుట వలన ఏర్పడని వ ఫైలాయలను తలకనందలు చదస్టి, 
విమోచంప్బడనివార్శ ఏలుబడ ిన ర్వరే్మప ఈ భూమి మీద అమలుచదయబడుటకు దదవుడు కరీసుత నందు 
తన చర్యను చదప్టార డని కొీతత  నిబంధ్న, విశావసులకు అభయమిచుుచునిది. బహ ష్ుర్ణ శాప్మును 
కొటిరవసే్టి, ఆయనను అనుసర్శంచువార్మ ఆయనతో కూడా భూమిని ఏలునటటో  సవతంతరమును మర్శయు 
పాప్ విమోచనమును కలుగజయేడానికన యిసేు వచాుడు. యిేసు తానే ప్రకటన 2:26లో ఇలా 
స్ట లవిసుత నాిడు: 

జ్యంచుచు అంతము వరక్ు నా కిరయలు జ్ాగ్రతాగా చేయువానికి జ్నుల మీద్ 
అధికారము ఇచెి ద్ను (పా్క్టన 2:26). 

చర్శతర సంబంధ్మ ైన విశలోష్ణ మనకు ఎనని విష్యాలను తలె్వయజ ప్ుపతయనిదనే విష్యానిి 
చర్శతర సంబంధ్మ ైన విశలోష్ణను గూర్శున ఈ దృషార ంతము సపష్రం చదయాల్వ. పాత నిబంధ్న ఆయన 
మానవాళ్లతో వయవహర్శంచన విధానములను గూర్శున దదవుని అధకిార్ప్ూర్వకమ నై దసాత వజే యైునిది. 
పాత నిబంధ్న గుండా దాని వ నుకనుని చర్శతరను చథడడం దావర్ా, పాత నిబంధ్న పరా మాణిక 
గీంథమును మన అధకిార్ప్ూర్వకమ నై, వరీ్నాతుకమ నై మార్ాగ నిర్ేేశనముగా అనుసర్శంచడానికన మనము 
అనకే మార్ాగ లను కనుగొనవచుు. 

పాత నిబంధ్న, పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ నై విశలోష్ణ దావర్ా ఒక అదేముగాను, చర్శతర సంబంధ్మ ైన 
విశలోష్ణ దావర్ా ఒక కనటకిరగాను మనకు నతేృతవమును ఇచుుచుని విధానమును మనము 
తెలుసుకొనాిము, గనుక ఇప్ుపడు మన ఆసకనతని పాత నిబంధ్న కొర్క ైన మూడవ ర్ూప్కాలంకార్ము 
వ ైప్ు మళో్లంచుదాము. 

ప్టముగా ఉప్యోగ్ప్డు పాామాణిక్ గ్రంథం 

బహుశా, నీవు ఒక లల్వతకళాప్రదర్ినశాలను సందర్శించయుండవచుు, లేదా గొప్ప చతరకళా 
ఫల టోలను చథచయుండవచుు. ఒక గొప్ప చతరకళను జాగతీతగా గమనించ చథడటం అదుుతకర్మ నై 
అనుభవమవుతయంది, కాని కళాకార్మలు మర్శయు వార్మ చతరకళలు వేస్టనిప్పటి కాలములను గూర్శు 
కొంత చదవడం కూడా ఒక గొప్ప సహాయకర్మవుతయంది. చతరకళలను మనము మననం చదయవచుు, 
వార్శ కళానిప్ుణతలను చాటట లక్షణముల ప్టో ప్రతదయక శదీధ  వహ ంచవచుు. అయితద కళాకార్మలు 
ఇతర్మలను గూర్శున వార్శ దృకపథములను మర్శయు అనుభూతయలను వయకతం చదయు తీర్మలను కూడా 
మనము వార్మ ఉప్యోగశంచద ర్ంగులలో, గరతలలో, నతే చకుదనంలో గమనించవచుు. 

అదదవిధ్ంగా చాలావర్కు, మనము పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథమును, సాహ తయ సంబంధ్మ ైన 
విశలోష్ణ అని మనము పిలుచుకొను ప్రకనయీ దావర్ా చతిరంప్బడిన ఒక ప్టముగా సమీపించవచుు. ఇటిర  
ప్దధతిలో, పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథమును మనము సాహ తయ సంబంధ్మ నై ప్నులను గూర్శున ఒక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంగీహముగా, ఎంతో నిప్ుణతతో కూర్ుబడిన ప్ుసతకములుగా ప్ర్శగణిసాత ము. పాత నిబంధ్నలోని 
సాహ తయ సంబంధ్మ నై సృజనాతుకతను మ చుుకోడానికన మనము నరే్ముకొంటాము, కాని పాత నిబంధ్న 
గీంథకర్తలు వార్శ దృకపథములను వార్శ ఆదమి శరీతలకు ఎంతో ప్రయాసముతో తలె్వయజ పపిన 
విధానములను కూడా గీహ ంచవల నని మనము ప్రయతిిసాత ము. గనుక మనము సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై విశలోష్ణతో పాత నిబంధ్నను అనేవషించుచుని తర్మణంలో, పాత నిబంధ్న పరా మాణిక 
గీంథం దాని వివర్ణాతుకమ నై అధకిార్మును మన మీద వినియోగశసుత ని మర్శ ఎకుువ విధానములను 
మనము తలెుసుకొంటాము. కరసీుత  అనుచర్మలు ఎలోప్ుపడు బెబైిలులోని గీంథముల సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై లక్షణములను తమ ప్ర్శగణలోనికన కొంత మేర్కు తీస్టికొనినప్పటికనని, పాత నిబంధ్నను 
గూర్శున ఇటిర  ఆలోచన ఇటవీల్వ సంవతిర్ముల కాలములోన ేప్రముఖ్ పాతర వహ ంచంద.ి గతంలో, 
దదవశాసత  ీప్ండతియలలో అనేకులు పాత నిబంధ్నను పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ నై మర్శయు చార్శతరా తుకమ ైన 
విశలోష్ణ దావర్ా చథశార్మ. కాని ఇటవీల్వ దశాబేములలో, సమాచార్మును ఇచుప్ుచుుకొనడానికన 
చదయబడు ప్రతి ప్రయతిము, అద ిబెైబిలులోనిదెనైా కాకపలయినా, వాయఖ్ాయనకర్తల ఆసకనత మర్శయు చర్శతర 
సంబంధ్మ నై వాసతవాల కంటె మర్శ ఎకుువగా తలె్వయజ ప్ుపతయనిదని అనకే మంది ప్ండతియలు 
ఉదాఘ టించార్మ. మొతతం మీద, పాఠకుల అభిపరా యాలను మర్శయు జీవితాలను ప్రభావితం చదయడానికన 
చదయబడు ప్రయతింలో వార్శ స ంత దృకపథములను వయకతం చదయడానికన ర్చయితలు వార్శ ర్చనలను 
జాగతీతగా కూర్ముతార్మ. పాత నిబంధ్న పరా మాణకి గీంథ ర్చయితల యొకు ఉదదేశ్ంప్బడిన భావములను 
వయకతము చదయు శకనతని, ఈ గీంథానిి మొటరమొదట ప ంది ప్రజలప ై ఉండిన వార్శ అధికార్మును వ లోడచిదస్టి, 
అదద అధికార్మును ఈనాడు మన జీవితములకు అనవయించాలనదేి సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణ 
యొకు లక్షయమ ైయునిది. 

పాత నిబంధ్నను ఒక ప్టముగా ప్ర్శగణిసథత  దానితో ఏ యిే ర్రతయలలో వయవహర్శంప్వచుునన 
యని అనేవషించడానికన, మనము ఇంతకు మునుప్ు చదప్టిరన విధానమున ేఇప్ుపడు కూడా 
చదప్టటర దాము. మొదటిగా, పాత నిబంధ్న విష్యంలో, సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణను 
వినియోగశంచడానికనగల మూలాధార్ము లేక సమరా్నను గూర్శు మనము మాటాో డదాము. మర్శయు 
ర్ ండవదగిా, సాహ తయ సంబంధ్మ ైన విశలోష్ణ యొకు పరా ధానయతలోనికన వ ళాే ము. మొదట, సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై విశలోష్ణ యొకు సమరా్నను చథదాే ము. పాత నిబంధ్నను గూర్శున ఈ ప్దధతి ఎందుకు 
కీమబదధమ ైనదెై యునిది? 

మూలాధారం 
సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణ యొకు నాయయసముతము అనేకమ ైన విభిని విధాలలో 

సాా పింప్బడవచుు, కాని పాత నిబంధ్నను సాహ తయ సంబంధ్మ ైన విశలోష్ణతో సమీపించడమనదేి 
సహాయకర్మ నైదె ైయునిదని చపె్పడానికనగల, ర్ ండు సుప్ర్శచతమ ైన హతేయవులను మనము ఈ 
పాఠంలో నొకనువకాుణించుదాము. మొదటగిా, ఇటిర  ప్దధతికన గల నాయయసముతమును పాత నిబంధ్న 
సవభావమ ేసథచసుత ందని మనము తలెుసుకొంటాము. మర్శయు ర్ ండవది, పాత నిబంధ్న పరా మాణకి 
గీంథం విష్యంలో ఈ దృషిరకోణమునకుగల పరా ముఖ్యతను బెైబిలు ర్చయితల నుండ ితీసుకొనబడని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉదాహర్ణములు సథచసుత నాియనే విష్యానిి మనము గమనిసాత ము. మొదట, సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై ప్దధతి యొకు విలువను, పాత నిబంధ్న సవభావమే ఎలా సథచసుత నిదో  చథదాే ము. 

లేఖనముల సవభావము 
అనకే విధాలుగా, సాహ తయ సంబంధ్మ ైన విశలోష్ణ పాత నిబంధ్నను చథచుటకు గల 

ప్దధతియి ైయునిది, దీనిని సమర్శాంచడానికన ఎకుువ ప్రయాసప్డవలస్టని అవసర్ం లేదు. సపష్రమ నై 
కొనిి లక్షణాల చదత ఇద ిపరా మాణికమ నైదని ప్రకటింప్బడింది: మొదటిగా, పాత నిబంధ్న పరా మాణిక 
గీంథం మనకు ప్ుసతకముల ర్ూప్ంలో లేదా సాహ తయ సంబంధ్మ నై ప్రమాణకాంశములుగా లభిసుత నిది; 
ర్ ండవదగిా, ఈ ప్ుసతకములు సాహ తయ సంబంధ్మ నై అధ్ునాతమ నై ఆడంబర్ప్ూర్వక లక్షణములను 
చథప్ుచునిది; మూడవదగిా, పాత నిబంధ్నలోని ప్ుసతకములు సాహ తయ సంబంధ్మ నై గొప్ప 
వ ైవిధ్యమునకు పరా తినిధ్యం వహ సుత నివి. మొదట, పాత నిబంధ్నను మనకు ప్ుసతకముల ర్ూప్ంలో 
లేదా సాహ తయ సంబంధ్మ ైన ప్రమాణకాంశములుగా లభిసుత నిదనే వాసతవమును గూర్శు 
తెలుసుకొందాము. 

పరా థమిక సాా యిలోనే, సాహ తయ సంబంధ్మ ైన విశలోష్ణ పాత నిబంధ్న ఒక సాహ తయ సంబంధ్మ ైన 
సంకలనమ ై యునిదన ేవాసతవంప  ైఆధార్ప్డియుంటటంది; అద ిసాహ తయ సంబంధ్మ ైన 
ప్రమాణకాంశములను కల్వగశయునిది. మనము ఉప్యోగశంచుచుని పాత నిబంధ్నలో 39 
ప్ుసతకాలునాియని ఆధ్ునిక బెైబిలులోని విష్య సథచక విష్యమ ైన క్షణిక దృషిర  
బయలుప్ర్మసుత నిది. సంబంధిత జాబితా మనందర్శకర సుప్ర్శచతమే: ఆదికాండము, నిర్గమకాండము, 
లేవీయకాండము, సంఖ్ాయకాండము, దివతీయోప్దదశకాండము, యి హొష్యవ, నాయయాధపి్తయలు, ర్ూతయ, 
1 మర్శయు 2 సమూయిలేు, 1 మర్శయు 2 ర్ాజులు, 1 మర్శయు 2 దినవృతాత ంతములు, ఎజరా , న హెమాయ, 
ఎస్టేత ర్మ, యోబు గీంథము, కరర్తనల గీంథము, సామ తలు, ప్రసంగశ, ప్ర్మగరతము, యి ష్యా గీంథము, 
యిర్రుయా, విలాప్వాకయములు, యి హజెేులు, దానియిేలు, హొషయే, యోవలేు, ఆమోసు, ఓబదాయ, 
యోనా, మీకా, నహూము, హబకూుకు, జ ఫనాయ, హగగయి, జ కర్ాయ, మర్శయు మలాకర 

మనకు ఈ ప్ుసతకముల జాబితా సుప్ర్శచతమ ైయుండుట ఎంత ముఖ్యమ నైదెై యునిదో , 
సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణ దృషిరకోణంలో మనము ఈ ప్ుసతకములను సమీపించునప్ుపడు 
మనసుిలో ఉంచుకొనాల్విన అనకే అర్హతలను మనము పరే్ొునడం కూడా అంతద ముఖ్యమ యైునిది. 
మొదటగిా, మనము మన బెబైిలులో కనుగొను పాత నిబంధ్నలోని ప్ుసతకముల పేర్మో  పామాణిక 
గీంథంలోని ఆదమిమ నైవి కావు. కొనిి పేర్మో  యూదు సంప్రదాయముల నుండి వచుుచునివి, కొనిి 
గరీకు భాష్లోనికన అనువాదము చదయబడని బెైబిలు అయిన స్ట ప్ుర జ ంట్, అనగా పాత నిబంధ్న యొకు 
ప్రభావముగల పరా చీన గరీకు అనువాదములో నుండ ివచుుచునివి. ఇంకా కొనిి అటట తర్వాత చాలా 
కాలం నాటి క ైసైతవ సాంప్రదాయములలో నుండ ివచుుచునివి. కాని ఈ సమయంలో అతయంత 
పరా ముఖ్యమ నై వివర్ము, 1 సమూయిేలు, 2 సమూయిేలు, 1 ర్ాజులు, 2 ర్ాజులు, 1 
దినవృతాత ంతములు, 2 దనివృతాత ంతములుకు సంబంధించనదెై యునిది. నేట ిఆధ్ునిక బెబైిలులో గల 
ఈ ఆర్మ ప్ుసతకములు ఆర్ంభంలో కవేలము మూడు ప్ుసతకాలు మాతరమే: సమూయిేలు, ర్ాజులు 
మర్శయు దినవృతాత ంతములు. దీనికన అదనముగా, ఎజరా  మర్శయు న హమెాయ అనే ప్ుసతకములు కూడా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆదయిందు ఒకు గీంథమ ై యుండనెని అనకేమంది భాషానువాదకులు సథచంచార్మ. మనము పాత 
నిబంధ్నను సాహ తయ సంబంధ్మ ైన విశలోష్ణ దృషార ా చదివినప్ుపడు, పాత నిబంధ్నలోని ప్ుసతకములు 
అవి ఆర్ంభంలో ఇవవబడని విధ్ంగానే వాటిని గమనించవల నని మనము ఆందోళన చెందుతయంటాము. 
కాబటిర , ఈ అర్హతలను మనము మన మనసుిలో ఉంచుకొనడం చాలా ముఖ్యం. 

ర్ ండవదగిా, పాత నిబంధ్నలో ఈ ప్ుసతకములనీి కనబడు వర్మస కీమము చర్శతరయందంతటను 
వయతాయసమ ైపల యింది. మనము ప్రసుత తము ఉప్యోగశంచుచుని ఆధ్ునిక బెబైిలులోని వర్మస కీమము 
చాలా వర్కు స్ట ప్ుర జ ంట్ లేక గరకీు సాంప్రదాయముప ై ఆధార్ప్డుచునిదెయైునిది. కాని, యూదు 
సాంప్రదాయంలో, లేఖ్నములలోని చవర్శ విభాగం మన బెైబిలులో ఉనిదానికన భినిమ నైదెై యునిది. 
దీనిని ర్చనలు అని పలి్వచార్మ, మర్శయు ఈ ప్ుసతకములను కల్వగశయుంటటంది: కరర్తనల గీంథము, 
సామ తలు, యోబు గీంథము, ప్ర్మగరతము, ర్ూతయ, విలాప్వాకయములు, ప్రసంగశ, ఎస్టేత ర్మ, దానియిేలు, 
ఎజరా , న హెమాయ, 1 మర్శయు 2 దనివృతాత ంతములు. 

అనిి సందర్ాులలోను ఇనిి వ ైవిధాయలునిప్పటికనని, పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథం సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై ప్నుల సంకలనమ ై యునిదనదేి ఇప్పటికనని సపష్రమ నైదెైయునిది, గనుక మనము 
వాటిని విశలోషించు తర్మణంలో, సాహ తయ సంబంధ్మ నై ఈ ప్రమాణకాంకముల తిరకర్ణశుదిధని మనము 
నిర్వహ ంచుకొనుచుండుటయిే సముచతమవుతయంది. 

ప్రధానాంశముల మర్శయు చార్శతరా తుకమ నై విశలోష్ణకు తార్తమయంగా, సాహ తయ సంబంధ్మ ైన 
విశలోష్ణ దావర్ా పాత నిబంధ్నను ఒక ప్టముగా ప్ర్శగణించడము, పాత నిబంధ్నను గూర్శున మన 
అవగాహనను పరా మాణకి గీంథం యొకు నమూనాల వంటదిద, ఒక నమూనాగా మార్ము నిమితతము 
చదయబడు ప్రయతిమవుతయంది. సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణలో, దదవశాసత  ీసంబంధ్మ ైన మన 
మదింప్ులను పరా మాణిక గీంథంలోని సాహ తయ ప్రమాణకాంశములకు సమాంతర్మ యైుండు విధానాలలో 
ఏర్ాపటటచదయాలని మనము వ దకుచుందుము. కాబటిర సహజంగానే, ఏ విధ్ముగాను విశలోష్ణ 
చదయకుండా, వాయఖ్ాయనించకుండా, అనవయించకుండా, అవసర్మ తైద తర్మజ మా చదయకుండా, పాత నిబంధ్న 
పరా మాణకి గీంథమును అది ఉనిదీ ఉనిటటర గా విడిచప టరడమే, మనము పాత నిబంధ్నలో కనుగొను 
దానిని తిర్శగశ ఏర్ాపటట చదయుటను ప్ూర్శతగా తప్ుపకోడానికనగల ఒక ేఒక మార్గమ యైునిది. కాబటిర , తిర్శగశ 
ఏర్ాపటటచదయడమనేద ిఎంతో కొంత మరే్కు మానుకొనబడవచుు. 

అటోయినప్పటకినని, సాహ తయ సంబంధ్మ ైన విశలోష్ణ, పాత నిబంధ్న యొకు సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై ప్రమాణకాంశములు ప్రధాన విష్యాల కొర్కు వ దకుతూ, తిర్శగశ ఏర్ాపటటచదయడానిి 
తగశగంచడానిక ేప్రయతిిసుత ంది. మనము పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథమును ఒక ప్టముగా 
ప్ర్శగణించనప్ుపడు ఆదికాండము, నిర్గమకాండము, లేవీయకాండము, సంఖ్ాయకాండము, 
దివతీయోప్దదశకాండము మొదలగు ప్ుసతకములలోని విలక్షణమ నై దదవశాసత  ీసంబంధ్మ ైన విష్యాలు 
సంబంధతి ప్ుసతకాలక ేసంబంధించనవ  ైయునిటటర గా వివచేంచడానికన మనము ప్రయతిిసాత ము. దీనికన 
తోడుగా, మనము ఈ ప్ుసతకాలలోని ముఖ్యమ నై విష్యాలకు తగశన పరా ముఖ్యతను, ఈ ప్ుసతకాలలో 
పరా ధానయమ నై వాటకిన మన వాయఖ్ాయనములలో పరా ధానయతను ఆర్పపించడానికన ప్రయతిిసాత ము. 

పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథం యొకు ప్రధానాంశములు లేదా చర్శతర సంబంధ్మ ైన 
ప్రమాణకాంశములకు బదులుగా, వాటి కంటె ఎకుువగా సాహ తయ సంబంధ్మ నై ప్రమాణకాంశములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కల్వగశయునిదనే వాసతవంతోపాటట, సాహ తయ సంబంధ్మ ైన విశలోష్ణ పాత నిబంధ్నలోని ప్ుసతకాలు 
అధ్ునాతనమ నై సాహ తయ సంబంధ్మ ైన లక్షణములను ప్రదర్శిసుత నాియన ేవాసతవం చదత కూడా 
సమర్శాంప్బడుతయనిది. పాత నిబంధ్నలోని ప్ుసతకాలు సామానయమ నై, ఏమీప్టరనటిర  
గదయకావయమ ైనటోయితద, సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణ చపె్ుపకోదగశనంత ముఖ్యమ నైదెై 
యుండకపల వచుు. కాని పాత నిబంధ్న ప్ుసతకముల యొకు సాహ తయ సంబంధ్మ నై అదునాతనము 
వాటి సాహ తయ సంబంధ్మ నై లక్షణముల విష్యంలో మనము బహు జాగీతతగలవార్మ  ైయుండవల నని 
పిలుప్ునిచుుచునిది. 

సాధార్ణ అనుభవమునుబటిర , కొనిి విధ్ముల ైన ర్చనలు ఇతర్మ ైన వాట ికంటె మర్శ ఎకుువ ైన 
అధ్ునాతన శ లై్వని మర్శయు కనోష్రమ నై సాహ తయ సంబంధ్మ నై కళాతుకతను ప్రదర్శిసాత యనే విష్యం 
మనకందర్శకన తలె్వస్టినదద. ఉదాహర్ణకు, ర్సగంధ్మ ైన పాట ర్ూప్ంలో వరా యబడని కొనుగపలు ప్టిరకను 
కనుగొనడం వింతగా ఉంటటంద.ి ఆతయర్ముగా వరా యబడు జాా పిక, ఒక ప దే నవల ప ందునంతట ి
కళాతుకమ నై ఆసకనతని అర్మదుగా ప ందుతయంది. మనకు సామానయ ర్చనలు అనుకోకుండా 
ఎదుర్ ైనప్ుపడు, వాటిని సర్శగా అరా్ం చదసుకోడానికన వాట ిసాహ తయ సంబంధ్మ ైన లక్షణముల మీద 
సాధార్ణంగా ఎకుువ ఆసకనతని ప టరవలస్టిన అవసర్ముండదు. కాని మనము అదుుతకర్మ నై ఒక నవల 
లేదా మననహర్మ నై ఒక ప్దయం చదివినప్ుపడు, మనము వాటి జటలితలను గమనించనప్ుపడు, 
మనము వాటిని మర్శ ఎకుువ సంప్ూరీ్ంగా ప్రశంస్టించుటకు గాను, విసత ృతమ నై వాటి సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై లక్షణములప  ైమన దృషిరని కేందీరకర్శంచవలస్టయిుంటటందని మనము తలెుసుకొంటాము. 
ర్చయితలు అనుసర్శంచు అధ్ునాతన సాహ తయ సంబంధ్మ ైన పార్శభాషిక ప్దధతయలను వివేచంచగలుగుట 
వలన మనము వార్శ మూలగీంథ పాఠములను అరా్ంచదసుకోడానికన మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. 

ప్ర్శస్టిాతి ప్ర్శణమిసుత నిటటర గా, ప్ుర్ావసుత  శాసత వీతేతలు పాత నిబంధ్న ప్రప్ంచ ర్చనావసుత వులకు 
సంబంధించనవి విసత ృతమ ైన శృంఖ్లాలు కనుగొనాిర్మ. మన యొదే సాహ తయ సంబంధ్మ నై జటిలతను 
అంత ఎకుువగా ప్రదర్శింప్ని సామానయ ఉతతర్ములు, జాబితాలు, ర్స్టద్ులు మర్శయు తదతిర్మ ైనవి 
ఉనాియి. కాని ప్ుర్ావసుత  శాసత వీతేతలు సాహ తయ సంబంధ్మ నైవి, అదుుతకర్మ నై ర్చనలు కూడా పరా చీన 
ప్శ్ుమ ఆస్టయిాలో కనుగొనాిర్మ. బెైబిలు దనిముల నాటి సంసుృతయలు విసత ృతమ నై పౌర్ాణిక గాథలు 
మర్శయు పరా చీన ఇతిహాసములు, చటరప్ర్మ ైనవి జటిలమ ైన దసాత వేజులు, ఆచార్ సంబంధ్మ ైనవి 
సంకనోష్రమ నై మూల గీంథ పాఠములు కల్వగశయుండనెు. ఎనుమ ఎల్వష్, ద ిగశలాగ మషే్ ఎపకి్స, మర్శయు ది 
బాల్ స్ట కైనల్ి అనే వాటిని గూర్శు మనలో అనేకులము వినియుంటాము. ఇవి ఎంతో గొప్ప కళాతుకతతో 
కూర్ుబడని వాటిలో ప్రముఖ్ంగా చపె్ుపకోదగశన సాహ తయ సంబంధ్మ ైన ర్చనల ై యుండినవి. 

కాని నిసిందదహంగా, పరా చీన ప్రప్ంచంలో నుండ ిప్రఖ్ాయతిగాంచన అతయంత విసత ృతమ నై సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై ర్చనలలో చదర్శన పాత నిబంధ్న ప్ుసతకములు ఉనాియి. యోబు ప్ుసతకమును మించ ఏ 
నాటకము మర్శ ఎకుువ అధ్ునాతనమ ై యుండగలదు? ఆదకిాండమును మించ మర్శ ఎకుువ నిశ్తంగా 
ఏ వృతాత ంతము నిర్శుంప్బడగలదు? 23వ దావీదు కరర్తనకంటె మర్శ ఎకుువ చర్సుర్ణీయమ ైనదిగా ఏ 
కావయముంటటంద?ి అతయధకి ప్రమాణముల ప్రకార్ం, పాత నిబంధ్న ప్ుసతకములు, పరా చీన ప్రప్ంచములోని 
అతి గొప్ప సంసుృతయలలో గల అతి గొప్ప సాహ తయం యొకు సాహ తయ సంబంధ్మ నై కళాతుకతతో 
సమానమ నైవ యైునివి లేదా మినియి నైవ యైునాియి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దుర్దృష్రవశాతయత , క ైైసుత వులు పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ ైన మర్శయు చార్శతరా తుకమ నై అభిర్మచులను 
అనేవషించునప్ుపడు తర్చుగా సాహ తయ సంబంధ్మ నై ఈ లక్షణములను అంతగా ప్టిరంచుకొనర్మ. కాని 
వాసతవానికన, పాత నిబంధ్న ప్ుసతకముల యొకు సాహ తయ సంబంధ్మ ైన లక్షణములే వాటి 
అభివయకతశీలతను సుసాధ్యం చదసుత నాియి. పాత నిబంధ్న సాహ తయమునకు గల కళాతుకమ నై 
లక్షణములు, పాత నిబంధ్న ర్చయితలు వార్శ సందదశములను తలెుప్డానికన సహాయప్డని 
సాధ్నముల ైయునివి. పాత నిబంధ్న యొకు సాహ తయ సంబంధ్మ ైన లక్షణములను ప్రశంస్టించుట 
మనము నేర్ముకొనిప్ుపడద, వాటి సందదశములను తలె్వయజయేుటకు వాటికుని శకనతని — వార్శ యొకు 
ఉదదేశ్ంప్బడిన ప్రభావమును — మనము అరా్ం చదసుకొంటాము. ఈ కార్ణానిిబటిర , మనలను మనము 
పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణిక గీంథ అధకిార్మునకు అప్పగశంచుకొనవలస్ట ివచునప్ుపడు, సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై విశలోష్ణ అతయంత ఆవశయకమ నై అంశమవుతయంది. 

పాత నిబంధ్న సాహ తయ సంబంధ్మ నై ప్రమాణకాంశములు మర్శయు అధ్ునాతన సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై లక్షణములను ప్రదర్శించుచునిది గనుక సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణను 
ఉప్యోగశంచుకొనుటతోపాటట, దానిలో గల సాహ తయ వ ైవిధ్యమునుబటిర  మనము పాత నిబంధ్న యొకు 
సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణను కొనసాగశంచవల ను. పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథం, ప్రతి పేజీలోను 
ఒక ేవిధ్మ నై ర్చన కనబడుచుండు ఒక ప్లోప్ు మ దైానం వంటిద ికాదు. దానికన బదులుగా, అద ి
నానావిధ్ముల ైన ప్ర్వతములు, నదులు, సర్సుిలు, సార్వంతమ నై మ దైానములు, ఎడార్మలు, 
మర్శయు మహా సముదరములు గల ఏకసాల చతరప్టము వంటిదె ైయునిది. అనగా, పాత నిబంధ్న 
ప్ుసతకములు నానా విధ్ముల ైన సాహ తయ ప్రకనయీలకు పరా తినిధ్యం వహ సుత నాియని మర్ొక మాటలో 
చెప్ుపకొనవచుు. 

పాత నిబంధ్నలోని ఆదికాండము, నిర్గమకాండము, యి హో ష్యవ, నాయయాధపి్తయలు మర్శయు 
ర్ూతయ గీంథం వంటి కొనిి ప్ుసతకములు ప్రబలముగా కథావృతాత ంతమ ై ఉనాియి. ఈ ప్ుసతకములో 
వంశావళులు, ప్దయములు, మర్శయు ఆర్ాధ్న మర్శయు సామాజిక నిబంధ్నల వంటవిి కొనిి ఇతర్ 
సాహ తయ ప్రకనయీలు కొంత మేర్కు మిళ్లతమ  ైయునివి. ఆ తర్మవాత, ప్రబలముగా ప్దయకావయమునకు 
సంబంధించన ఇతర్ ప్ుసతకములునాియి: కరర్తనలు, యోబు, మర్శయు ఆమోసు. ఇంకా కొనిి ఇతర్ 
ప్ుసతకములు మర్శ ఎకుువగా శ ైలీకృతమ యైుని గదయకావయమ ైయునివి, ప్రసంగశ, మలాకర వంటవిి. దీనికన 
మించ, ఉప్నాయసములు దివతీయోప్దదశకాండము యొకు ముఖ్య లక్షణమ ైయునిది. ఈ విధ్ంగా ఈ 
జాబితా ప ర్శగశపల తూనే ఉంటటంది. 

పాత నిబంధ్నలో నానా విధ్ముల ైన సాహ తయ ప్రకనయీలునాియని తలెుసుకొనడం ముఖ్యం, 
ఎందుకనగా ప్రతి ఒకు సాహ తయ ప్రకనీయ దాని స ంత లోకమోదములు, దాని ప్రభావమును ప్రదర్శించు 
స ంత విధానములు కల్వగశయునిది. ప్రతి యొకు సాహ తయ ప్రకనీయ ర్చయితల తాతపర్యములను 
తెల్వయజేయు విధానములను మనము తప్పనిసర్శగా నరే్ముకొని, మనము పాత నిబంధ్నను 
చదువునప్ుపడు ఆ తెల్వవిని అనవయించుకొనవల ను. ధ్ర్ుశాసతమీును ధ్ర్ుశాసతమీు వల నే చదవవల ను, 
ఉప్నాయసములను ఉప్నాయసములుగానే, కథలను కథలుగానే, ప్దయములను ప్దయములుగానే, 
సథకుత లను సథకుత లుగానే, దర్ినములను దర్ినములుగానే, వంశావళులను వంశావళులుగాన ే
చదవవల ను. మన జీవితములను ర్ూపాంతర్ము చెందించుటలో పాత నిబంధ్న వాకయభాగములకు గల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శకనతని వ లోడిప్ర్చడానికన, పాత నిబంధ్న ర్చయితలు తమ సమాచార్ములను శరీతలకు 
తెల్వయజేయడానికన ఏ శలణీికన చంెదిన సాహ తయమును ఉప్యోగశంచార్ప, దానిని మనము ప్ర్శగణలోనికన 
తీసుకొనవల ను. ఇటటవంటి సాహ తయ సంబంధ్మ నై ప్రకనయీలను గూర్శున యోచనలు సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై విశలోష్ణతో అతయంత ప్రధానమ ైన విష్యమ ైయునివి. 

బ ైబిలు సంబంధమ ైన ఉద్ాహరణములు 
లేఖ్నముల సవభావముతోపాటటగానే, సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణ, బెైబిలు సంబంధ్మ నై 

వయకుత లు మర్శయు ర్చయితలు పాత నిబంధ్న పరా మాణకి గీంథము యొకు నిర్ేేశమును ఈ విధ్ంగా 
కూడా వ దకుచుండిర్నే వాసతవముప  ైఆధార్ప్డియునిది. వాసతవానికన, బెైబిలు గీంథకర్తలు 
జాగతీతప్ూర్వకమ ైన శదీధతో పాత నిబంధ్న వాకయభాగములను వాయఖ్ాయనించన ప్రతిసార్శ, మానవ ర్చయిత 
తన శరీతలను గూర్శు కల్వగశయుండు ముఖ్య ఆందోళనలను దృషిరలో ఉంచుకొని, వార్మ సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై విశలోష్ణను ప్రముఖ్మ నై ప్ర్శమాణములో ఉప్యోగశంచుచుండిర్ని మనము చెప్పవచుు. 

ఉదాహర్ణకు, మార్ము 10:4లో, యిేసు దివతీ. 24:1లో గల విడాకులను గూర్శున అంశమును 
వివర్శంచుచుండని తర్మణంలో, ఆయన తన దృషిరని సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణప ై కేందీరకర్శంచాడు. 
మనము ఈ వాకయభాగములో చదువుచునిటటర , ఈ కనీంద ిమాటలు ప్లుకుతూ, కొందర్మ ప్ర్శసయుయలు 
యిేసును విడాకులను గూర్శు సవాలు చదశార్మ. 

ఒక్ ప్రతిాయగ్ ప్తిాక్ వాా యంచి, ఆమ ను విడనాడవల నని మ్సషే స్టెలవిచెి ను 
(మారుక 10:4). 

యిేసు ఈ లోకంలో ఉండని దనిములలో, ఒక ప్ుర్మష్యడు తన భార్యకు ప్ర్శతాయగ ప్తిరకను 
వరా యించ ఇచునంత వర్కు, అతడు ఆచర్ణాతుకంగా ఏ హతేయవునుబటిరయి నైను ఆమ ను 
విడనాడవచుునని ఈ వచనము బో ధిసుత నిదని కొందర్మ ప్ర్శసయుయలు వాయఖ్ాయనించార్మ. కాని యిసేు 
సంబంధతి సాహ తయ సంబంధ్మ ైన ఆలోచనలప  ైతన దృషిరని కేందీరకర్శసథత  ఈ తప్ుపడు వాయఖ్ాయనమును 
సర్శదదిాే డు. దివతీ. 24:1ప  ైవాయఖ్ాయనిసథత , యిేసు మార్ము 10:5లో గల ఈ కనీంద ిమాటలు ప్ల్వకాడు: 

మీ హృద్య కాఠినయమునుబటిర  అతడు ఆజ్ఞను మీక్ు వాా స్ట  యచెిను (మారుక 
10:5). 

ఇశాీయిలేీయుల కఠశన హృదయాలకు ఒక ప్రతదయక సదుపాయముగా మోషే విడాకులను 
అనుమతించాడని యిసేు సథచంచాడు. 

ఇచుటి మన ఉదదేశముల నిమితతము, యిసేు దివతీ. 24వ అధాయయములోని మూల గీంథ 
పాఠమును ప్రతదయకంగా ప్ర్శగణించ దాని వాయకర్ణమునకు లేదా దాని అంతర్యములోని లక్షణములకు 
మాతరమ ేఅరా్వివర్ణ చపె్పలేదని గమనించడం ముఖ్యం. దానికన బదులుగా, పరా చీన ఇశాీయిేలీయులు 
మోషే యొకు శరీతలనియు, మోషే ఈ గీంథమునకు గీంథకర్త అనియు ఆయన మోషే ఎర్శగశయుండని 
దాని దృషార ా, యిేసు ఈ వాకయభాగమును ప్ర్శషాుర్ముగా చథశాడు. యిేసు ఇశాీయిేలీయుల కఠశన 
హృదయమును గూర్శు, మోష ేఇశాీయిలేీయులకు తన నియమములను ఇచుుచుండని సందర్ుములో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన వార్శ విష్యమ ై అనుభవించుచుండని ఆందోళనను గూర్శు ఎర్శగశయుండనెు. సర్ ైన సాహ తయ 
సంబంధ్మ నై తాప్తరయములను, మర్శ ముఖ్యంగా మోష ేకఠశన హృదయుల ైన తన శరీతలను గూర్శు 
కల్వగశయుండని తాతపర్యములను ప్ర్శగణించడంలో ప్ర్శసయుయలు విఫలులయాయర్మ. ఏదదమ నైప్పటికనని, ఈ 
విష్యాల పరా ముఖ్యతను యిసేు ఎర్శగశయుండెను, గనుక మోషే నిబంధ్న వాసతవానికన ఒక ప్రతదయక 
సదుపాయమ ై యుండనిదదగాని ఒక ఆదర్ింగా కాదని చబెుతూ, ఆయన తన తయద ిఅభిపరాయమును 
యుకతముగా తెల్వయజేశాడు. 

సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణను గూర్శు మర్ొక ఉదాహర్ణము గలతీ. 4:22-24లో కలదు. 
పాత నిబంధ్నలోని అబరా హాము భార్యయి ైన శార్ా మర్శయు ఆమ  కుమార్మడు ఇసాికు, మర్శయు శార్ా 
యొకు దాస్టయిి ైన హాగర్మ మర్శయు ఆమ  కుమార్మడు ఇషాుయిేలు కథలను గూర్శు అకుడ పౌలు 
వరా సుత ని వివర్ము గమనించండి. 

ద్ాస్ట వలన ఒక్డును సవతంతుా రాలివలన ఒక్డును ఇద్దరు క్ుమారులు 
అబాా హామునక్ు క్లిగిరని వాా యబడియునిద్ి గ్ద్ా? అయనను ద్ాస్ట వలన 
ప్ుటిరనవాడు శరీరపా్కారము ప్ుటటరను, సవతంతుా రాలివలన ప్ుటిరనవాడు 
వాగాద నమునుబటిర  ప్ుటటరను. ఈ సంగ్తులు అలంకార రూప్క్ముగా 
చెప్ుబడియునివి. ఈ స్ట్ా ీలు రంెడు నిబంధనల ై యునాిరు (గ్లతీ. 4:22-24). 

ఈ వచనములలోను మర్శయు వాటిని చుటటర ముటిరయుని సందర్ుములోను మనము 
చెప్ుపకొనగల దాని కంటె యింకా ఎంతో ఎకుువ వివర్మునిది, కానీ ప్రసుత తానిక తైద మన దృషిరని పౌలు 
ఇలా వాయఖ్ాయనించుటలో అతని హృదయములో నుని విష్యంప ై కేందీరకర్శంచుదాము. శార్ా మర్శయు 
ఆమ  కుమార్మడు ఇసాికుతో, హాగర్మ మర్శయు ఆమ  కుమార్మడు ఇషాుయిలేుతో అబరా హాము 
సలుప్ుచుండని అననయనయ చర్యలు “అలంకార్ ర్ూప్ముగా చపె్పబడియునివి,” ఏలయనగా, “ఈ స్ట్త లీు 
ర్ ండు నిబంధ్నల ైయునాిర్మ” అని పౌలు 24వ వచనంలో చబెుతయనాిడు. అనగా, అబరా హాము ఈ 
నలుగుర్శతో సల్వపిన అననయనయ చర్యలు, దదవునితో కూడా నిబంధ్న జీవితమును జీవించడానికన ప్రజలు 
సంబంధ్ం కల్వగయుండు మార్గముల కొర్కు, గంభీర్మ నై దదవశాసత  ీసంబంధ్మ నై ధ్వనింప్ులు 
కల్వగశయుండనివని పౌలు అరా్ం చదసుకొనాిడని మర్ొక మాటలో చపె్ుపకొనవచుు. 

దదవశాసత  ీసంబంధ్మ నై ఈ ధ్వనింప్ులను అవగాహనకు తెచుుకోడానికన, మనము మొదట 
అబరా హాము జీవితంలో సంభవించన సంఘటనలను చథదాే ము. అబరా హాము దదవునితో కూడా సంబంధ్ం 
కల్వగశయుండుటకు అతని యి దుట ర్ ండు మార్గములుండినవని ఆదికాండములో వరా యబడని 
వృతాత ంతము సపష్రంగా తెల్వపింది: ఒక ప్రకు సహార్ా మర్శయు ఆమ  కుమార్మడు ఇసాికు, మర్ొక ప్రకు 
హాగర్మ మర్శయు ఆమ  కుమార్మడు ఇషాుయిలేు. ఒక ప్రకు అతనికన శార్ా దావర్ా ఒక సంతానమును 
అనుగీహ ంచునని దదవుడు వాగాే నము చదస్టనిప్ుపడు, అబరా హాము దదవుని మీదనే ఆధార్ప్డుచు, దదవుని 
యి డల విశవసనీయమ నైవాడె ైయుండనెు. దదవుని మీద మర్శయు ఆయన వాగాే నము మీద 
ఆధార్ప్డుట గూర్శున ఈ మార్గము కష్రమ నైదెై యుండనిది, కాని అది దదవుని ఆశీర్ావదమును 
ప ందడానికన గల మార్గమ ై యుండినది. ఏదదమ నైప్పటికనని, మర్ొక ప్రకు ఐగుప్తయుర్ాల ైన దాస్టియగు 
హాగర్మ దావర్ా సంతానము కల్వగశయుండవల నని అబరా హాము తన స ంత ప్రయాసముల మీద 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆధార్ప్డనిప్ుపడు అతడు దదవుని యి డల అప్నముకసుా డెయైుండనెు. అబరా హాము తన స ంత 
ప్రయాసములప ై ఆధార్ప్డుచుండిన ఈ విధానం వలన దదవుడు అతనికన విర్పధ్ంగా తీర్మపతీర్ాుడు. 
పరా థమికమ నై ఈ మాదిర్మలను మన మనసుిలలో ఉంచుకొంటట, ఇశాీయిలేీయులను మోషే వాగాే నము 
చదయబడిన దదశమునకు నడపింిచుచుండని సందర్ుంలో ఈ మాదిర్మలను తాను ఉప్యోగశంచుకొనిన 
విధానములను చథదాే ము. 

మోషే, అబరా హాము జీవితమును గూర్శు వరా యుచుండగా, అబరా హాము యొకు ఎంపికలకు 
సంబంధించన గంభీర్మ ైన ప్రముఖ్తను అతడు ప్ూర్శతగా ఎర్శగశయుండనెు. వాసతవానికన, అవి ఆనాటి 
ఇశాీయిలేీయుల ైన తన పాఠకులు ఎదుర్ొునిన జీవితము యొకు ర్ ండు మార్గములకు ప్రతినిధ్ులుగా 
నిలుచునటటో  అతడు ఈ కథలను ఆదకిాండములో మనకు తెల్వయజేశాడు. ఒక ప్రకు దదవుడు వాగాే న 
దదశమును వార్శ సావధీనమునకు అప్పగశంచునని చదస్టని తన వాగాే నములను నేర్వేర్మునటటో , 
ఇశాీయిలేీయులు దదవుని మీద ఆధార్ప్డుచు, ఆయన యి డల నముకమ నైవార్  ైయుండాలని మోష ే
వార్శకన పలిుప్ునిచాుడు. దదవుడు మర్శయు ఆయన వాగాే నము మీద ఆధార్ప్డటం కష్రంగా ఉండనిది, 
కాని దవీింప్బడుటకు అదద మార్గమ ైయుండనిది. మర్ొక ప్రకు అబరా హాము ఐగుప్తయుర్ాల ైన దాస్టి, 
హాగర్మ వ పై్ు మళో్లనటటర గా, ఇశాీయిేలీయులు ఐగుప్ుత  వ పై్ు వ నుదరి్శగశ మానవ ప్రయాసములప  ై
ఆధార్ప్డకూడదని మోషే వార్శకన పిలుప్ునిచాుడు. వ నుదరి్మగుట వలన ఇశాీయిలేు మీద దదవుని తీర్మప 
వసుత ంది. 

మోషే యొకు అసలు అరా్మును గూర్శున ఈ దిశానిర్ేేశనమును అనుసర్శసథత , పౌలు ఈ కథలను 
గలతీయ సంఘములు ఎదుర్ొునుచుండని ఎంపికలకు అనవయిసుత నాిడు. గలతీయులు పౌలు దావర్ా 
పరా పిత ంచన యథారా్మ ైన సువార్త మర్శయు యి ర్ూష్లేము ప్రతినిధ్ుల నుండి బయలుదదర్శ వార్శ 
సంఘముల వర్కు చదర్శన అబదధ  సువార్త మధ్య ఎంపకి చదసుకొనవలస్టియుండనిది. ర్క్షణ కవేలము 
కరీసుత నందల్వ దదవుని వాగాే నముల యందు విశావసముంచుట దావర్ానే కలుగుతయందనేద ియథారా్మ ైన 
సువార్తయి ై యుండనిది. అబదధ సువార్త ప్రజలను దదవుని వాగాే నములలోగల విశావసము నుండి 
విశావసభరష్యర లనుగా చదస్టి, ర్క్షణ మార్గముగా ధ్ర్ుశాసతమీునకు లోబడుటయనే మానవ ప్రయాసముల 
వ ైప్ు మళో్లంచనది. మర్శయు పౌలు గలతీయులకు వరా స్టని ప్తిరకలో చెపపినటటర , దదవుని వాగాే నముల 
యందల్వ విశావసమునకు సంబంధించన యథారా్మ నై సువార్తను అనుసర్శంచువార్మ శార్ా పిలోలును, 
వాగాే నమునకు వార్సులున  ైయునాిర్మ, కాని అబదధ సువార్తను అనుసర్శంచువార్మ హాగర్మ పలోిల ై, ర్క్షణ 
వర్మునకు వార్సులు కార్మ. దదవుని వాగాే నముల యందల్వ విశావస విష్యమ నై యథారా్ సువార్త 
దీవ నల దిశగా నడపిిసుత ందనియు, ధ్ర్ుశాసతమీునకు లోబడవల నను అబదధ  సువార్త కవేలము తీర్మపనక ే
దార్శ తీసుత ందనియు పౌలు సపష్రం చదశాడు. అద ిసాహ తయ సంబంధ్మ ైన విశలోష్ణ విష్యమ ై పౌలు 
కల్వగశయుండని ఆందోళన, అతడు ఆదకిాండమును గలతీయలోని సంఘములకు ఎంతో కఠశనముగా 
అనవయించునటటో  అతనిని నడిపించన ఆదకిాండములోని కథలలో సాహ తయ సంబంధ్మ నై వయకుత లను 
మోషే ఉప్యోగశంచన విధానములప ై ఉండిన ఆసకనత గూర్శునదె ైయుండనిది. 

పాత నిబంధ్నను సాహ తయ సంబంధ్మ ైన ఒక చతరముగా వయవహర్శంచుటకు గల 
మూలాధార్మును మనము తెలుసుకొనాిము కాబటిర , ఇప్ుపడు సాహ తయ సంబంధ్మ ైన విశలోష్ణప ై మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దృషిరని కేందీరకర్శంచుదాము. పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథమును మనము ఈ విధ్ంగా చథస్టనిప్ుపడు 
మన ఆందోళన ఏమ ై యుండవల ను? మనము మన దృషిరని ఏ విష్యముప  ైకేందీరకర్శంచవల ను? 

పా్ధాన విషయము 
సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణను గూర్శు ఆందోళనలను మనము వర్శీంచడానికన అనేక 

మార్ాగ లునాియి, కాని మన ఉదదేశముల నిమితతం, మూడంతల సపష్రత దృషార ా ఆలోచంచడం మనకు 
సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. మొదటదిి, ఒక వాకయభాగమును ర్చంచన ర్చయితతో మనము ఆందోళన 
చెందుతయనాిము. ర్ ండవది, మనము ఆ వాకయభాగము వరా యబడని అసలు శరీతలప  ైమన దృషిరని 
కేందీరకర్శసుత నాిము. మూడవది, మనము అధ్యయనము చదయుచుని వాసతవమ ైన దసాత వజేులలో లేక 
మూల గీంథ పాఠంలో మనము ఆసకనతప్ర్మలమ యైునాిము. పాత నిబంధ్న ర్చయితల విష్యమ ై 
యోచంచుటలో గల పరా ముఖ్యతను గూర్శు మొదట ఆలోచన చదదాే ము. 

రచయత 
నిసిందదహంగా, పాత నిబంధ్న అంతటి యొకు మూల గీంథకర్త దదవుడద. పాతనిబంధ్న 

పరా మాణకి గీంథము యొకు ర్చన మొతతమును ఆయనే పేరర్పేించాడు, దానికన ఆయనే 
ప ైవిచార్ణాధకిార్శయి ై యునాిడు. కాని మనము మర్ొక పాఠంలో చథచనటటర గా, ఈ పేరర్పే్ణ ఇందిరయ 
సంబంధ్మ నైదెై యుండనిది. పరా మాణకి గీంథంలోని పాత నిబంధ్న ప్ుసతకములను సృషిరంచడానికన 
దదవుడు మానవ ర్చయితల యొకు నపే్థయములను, ఆలోచనలను, అనుభూతయలను, మర్శయు 
తాతపర్యములను ఉప్యోగశంచాడు, గనుక మనము పాత నిబంధ్నను చదువునప్ుపడు ఈ మానవ 
విష్యములను గూర్శు ఎకుువ ఆలోచంచుచుండవల ను. మనము మన దృషిరని ర్చయితలప ై 
కేందీరకర్శంచునప్ుపడు, ర్ ండు దిశలలో దృషిర నిలువవలస్టయిుంటటంది: ఒక ప్రకు అనకే అపాయములను 
గూర్శు మనము అప్రమతయత లమ ై యుండాల్వ, మర్ొక ప్రకు అనేక ప్రయోజనములను గూర్శు మనము 
ఆలోచంచాల్వ. 

ఉజాజ యింప నై ఊహలో మనము నిమగిమ ైనప్ుపడు, పాత నిబంధ్నను ర్చంచన మానవ 
ర్చయితలప ై కేందీరకర్శంప్బడని దృషిర  వలన అనకే అపాయములు కలుగును. గతంలో, అనకే మంద ి
వాయఖ్ాయతలు తమ దృషిరని మానస్టకి శాసతమీునకు సంబంధించన మర్శయు సామాజికప్ర్మ నై 
ఉజాజ యింప నై ఊహాగానాలతో, చకుుబడని అలో్వకలను ఉతపతితచదయు విధానములలో ర్చయితలప ై 
కేందీరకర్శంచార్మ. ర్చయిత యొకు నికుచుయి ైన గుర్శతంప్ు, అతడదెుర్ొునిన నిర్శేష్రమ ైన ప్ర్శస్టిాతయలు, 
మర్శయు అతని దదవశాసత  ీసంబంధ్మ నై పేరర్పే్ణల వంటి విష్యాలప ై ఒతితడి కలుగజయేుట దావర్ా వార్మ 
కొంత మరే్కు, దీనిని చథశార్మ. ఇటటవంటి విష్యాలు ముఖ్యమ ైనవ ై ఉంటటనిటటర గానే, మనము మనకు 
తెల్వస్టని దానికన ఆవల సమాధానముల కొర్కు ఒతితడ ిచదస్టనిటోయితద, మనము మన వాయఖ్ాయనములను 
సార్హనీమ నై ఊహాగానాలప ై ఆధార్ప్డుచునివాటగిా చదయుచునివార్మవుదుము. ర్చయితప ై గల 
ఇటటవంట ిమితిమీర్శన ఉదాఘ టనకు, ర్చయిత యొకు తాతపర్యములను గూర్శు మనము చదస్టే 
ప్ునర్శిర్ాుణములకు ఎకుువ పరా ముఖ్యతనిసథత , “బుదిధప్ూర్వకమ నై మిథాయహేతయవు” అని సర్దాగా ఒక 
బిర్మదు ప టరబడవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాని మర్ొక ప్రకు మనము జాగీతతప్ర్మలమును, బాధ్ుయలమున ై యునిటోయితద, మన దృషిరని 
ర్చయితలప ై కేందీరకర్శంచుట వలన గొప్ప ప్రయోజనమునిది. మనము తర్మవాత పాఠములలో 
నేర్ముకొనబో తయనిటటర గా, బెబైిలు ర్చయితలను గూర్శు మనకు మనము ఆశ్ంచనంత ఎకుువగా 
తెల్వయకపల వచుు, కాని వార్శ ర్చనలను అరా్ంచదసుకోడానికన మనకు సహాయకర్ంగా ఉండు విష్యాలను 
మనము ఎలాగ నైా తలె్వస్టకిొనవచుు. వార్శ గుర్శతంప్ులు, వార్శ విశాలమ నై ప్ర్శస్టిాతయలు, మర్శయు వార్శ 
పరా థమిక దదవశాసత  ీసంబంధ్మ నై పేరర్పే్ణలను గూర్శు మనము సాధార్ణ జాా నమును తమతమ 
ప్ర్శమాణములలో కల్వగశయుండగలము. 

ఉదాహర్ణకు, దనివృతాత ంతముల ర్చయిత, లేదా చర్శతరకార్మడు అని అతడు తర్చుగా 
పిలువబడుతయనాిడు. ఇంతకూ, ఇతన వర్ ై యుండనెన మనకు నిశుయంగా తలె్వయదు. మనకు అతని 
పేర్మ తెల్వయదు లేదా కచుతమ ైన అతని సామాజిక సాా యి, లేదా సర్శగాగ  అతడు ఎప్ుపడు జీవించాడు లేక 
తన ప్ుసతకమును ఎప్ుపడు ర్చంచాడో  మనకు తలె్వయదు. అతని మానస్టకి ఉనుుఖ్తలు లేదా అతని 
వయకనతగత బలాబలాలను గూర్శు మనకు ఎకుువగా తలె్వయదు. కాబటిర , ఒక ర్చయిత ర్చంచన 
ప్ుసతకమును గూర్శు మనము వాయఖ్ాయనించునప్ుపడు ఈ విధ్మ ైన ఆలోచనలప నైే బహుగా 
ఆధార్ప్డటం వలన తప్ుపడు భావాలను నిర్శుంచుకొనే ప్రమాదమునిది. 

అటోయినప్పటకినని, అతని గూర్శున విలువ ైన సమాచార్మును మనము పాత నిబంధ్నలో నుండద 
ర్ాబటటర కొనవచుు. ఉదాహర్ణకు, చర్శతరకార్మడు చెర్కు కొంత కాలం తర్మవాత, ఇశాీయిేలీయులలో 
అనకేులు తిర్శగశ వాగాే నము చదయబడని దదశానికన వచునప్ుపడు జీవించ, ర్చంచాడనే విష్యం మనకు 
తెల్వస్టనిదద. ఇది నిశుయమ ైనద,ి ఎందుకనగా 1 దని. 9:1-44లో గల వంశావళులు, తిర్శగశ వచున వార్శ 
జాబితానిచుుచునివి, మర్శయు తన ప్ుసతకంలోని చవర్శ వచనం అనగా 2 దని. 36:23, యూదులు 
తమ దదశానికన తిర్శగశ ర్ావల నని పార్స్ట్క దదశప్ు కోర్ేష్య జార్రచదస్టిన ఆజాను పేర్ొుంటటనిది. 

అతడు ఇశాీయిలేులోని ఉనిత వర్గమునకు చెందని విదాయవంతయల మధ్య ఉండనెని కూడా 
మనకు తలె్వయును. అతడు సమూయిేలు మర్శయు ర్ాజుల గంీథములలోని ప దే ప దే వాకయభాగాల నుండి 
ఉలేో ఖంచాడు, మర్శయు బెైబిలులోని ఇతర్ ప్ుసతకాలను కూడా సథచంచాడు. ఇంత కంట ెఎకుువగా, 
ర్ాజసంగల వార్శషక సంఘటనలను గూర్శున విష్యాలను 1 దని. 27:24లో చర్శతరకార్మడు ప్రసాత వించాడు. 
మర్శయు పాత నిబంధ్నలో కనిపించని ప్రవచనాతుకమ నై ప్రవచన ప్లుకులను గూర్శున ప్రసాత వనలను 2 
దిన. 9:29లోను చర్శతరకార్మడు పరే్ొుంటటనాిడు. 

దీనిని మించ, అతని ప్ుసతకములను సమూయిేలు మర్శయు ర్ాజుల గీంథములతో పల లుడం 
దావర్ా, చర్శతరకార్మని యొదే అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన అనేక దదవశాసత  ీసంబంధ్మ ైన నిబదధతలుండనివని 
మనకు తలె్వయుచునిది. అతడు దావీదు కుటటంబము యి డల మర్శయు యి ర్ూష్లేములోని 
దదవాలయము యొకు ప్వితరత విష్యంలో చాలా నిబదుధ డెయైుండనెు. మోషే ధ్ర్ుశాసతమీు 
ఇశాీయిలేీయుల విశావసమునకును, జీవితమునకును మార్గదర్శియి ై యునిదని అతడు ప్దద ప్దద 
ప్రసాత వించాడు. దదవుడు తన ప్రజలను వార్శ విశావసపాతరము మర్శయు విశావసదోరహమునుబటిర , ఒకానొక 
తర్ములోప్ల దీవించన మర్శయు శపించన విధానములో చర్శతరకార్మడు చాలా ఆసకనతప్ర్మడెయైుండనెని, 
అతడు పాప్ము మర్శయు అవిధదయత వలన కలుగు సతవర్ ప్ర్యవసానములను గూర్శున 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉదాహర్ణములను ఒకు చపట కూర్శున విధానమును గుర్శతంచడం దావర్ా మనము 
తెలుసుకొనుచునాిము. 

చర్శతరకార్మని నముకములు మర్శయు నిర్రక్షణలను గూర్శు మనము మాటాో డగల ఇతర్మ నైవి 
ఇంకా అనేక విష్యాలునాియి, కాని ముఖ్యమ ైనదదమనగా: అతడు తన ఆదిమ పాఠకులను ప్రభావితం 
చదయడానికన సాహ తయ సంబంధ్మ ైన ప్దధతయలను ఉప్యోగశంచన విధానమును విశలోషించడానికన 
చర్శతరకార్మని గూర్శు మనకు కావలస్టని జాా నం ఉనిది. బెైబిలు ర్చయితలను గూర్శు మర్శ ఎకుువ 
సమాచార్ం మన యొదే ఉనిది గనుక మనము చదస్టే వాయఖ్ాయనములలో ర్చయితప  ైకీమముగా దృషిరని 
కేందీరకర్శంచుట బహు ప్రయోజనకర్మ ై యుంటటంది. 

శ్రర తలు 
ర్చయితప  ైదృషిర  కేందీరకర్శంచుటతోపాటట, పాత నిబంధ్నగూర్శున బాధ్యతతో కూడని సాహ తయ 

సంబంధ్మ నై విశలోష్ణ ఆదమి శరీతలను గూర్శు కూడా ఆలోచంచుచునిది. వార్శ ప్ర్శస్టిాతి ఏమ ై 
యుండనిది? వార్మ ప ందని లేఖ్నముల చదత వార్మ ఎలా ప్రభావితం చదయబడాల్వ? మర్ొక ప్ర్ాయయం, 
పాత నిబంధ్న ప్ుసతకముల ర్చయితలను గూర్శు మనము ఆలోచంచునప్ుపడు అపాయాలు మర్శయు 
ప్రయోజనాలు ఉనిటేర , ఆదిమ శరీతలప ై మన దృషిరని కేందీరకర్శంచుట వలన కలుగు అపాయములు 
మర్శయు ప్రయోజనాలను గూర్శు కూడా మనము అప్రమతయత లమ ై యుండాల్విన అవసర్మునిది. 

మర్ొక ప్రకు సాహ తయ సంబంధ్మ ైన విశలోష్ణల యొకు కొనిి ర్ూప్ములు లేఖ్నముల 
ర్చయితలను గూర్శు అతయధకింగా ఊహ ంచుకొనుచునిటేర , ఇతర్మలు శరీతలను గూర్శున సవివర్మ ైన 
జాా నముప ై మర్శ ఎకుువగా ఆధార్ప్డుదుర్మ. శరీతల యొకు కచుతమ నై గుర్శతంప్ును గూర్శు వార్మ 
ఉజాజ యింప్ుగా ఊహ ంచుకొంటార్మ. శరీతల యొకు ప్ర్శసుా తయలను గూర్శున నిర్శేష్రమ నై వివర్ాలను వార్మ 
తిర్శగశ నిర్శుసాత ర్మ. శరీతల మానస్టిక ప్ర్శస్టిాతయలను వార్మ ఊహ ంచుకొంటార్మ. వార్శ బలాబలాలను గూర్శు 
మితిమీర్శ ఊహ ంచుకొంటార్మ. ఇటటవంట ిప్ర్శస్టిాతయలు వాయఖ్ాయనములలో మర్శ ఎకుువగా 
కేందీరకృతమ ైయునిప్ుపడు, మనము మర్ొక ప్ర్ాయయం మానస్టని మర్శయు సామాజిక ఊహాగానమనే 
ప్రమాదంలో ప్డుదుము, మర్శయు ఈ హతేయవునుబటిరయిే, శరీతలప ై ప టరబడు మితిమీర్శన ఉదాఘ టనను, 
“ప్రభావితముచదయు అభాస” అని పలిువవచుు. 

ఉదాహర్ణకు, దనివృతాత ంతముల గీంథముల విష్యంలో, చర్శతరకార్మడు కవేలము యాజకులు 
లేదా దావీదు కుటటంబము, లేదా సాధార్ణ ప్రజానీకం వంట ిఎంపిక చదయబడని ప్రజాగుంప్ు కొర్కు 
ర్చంచాడో  మనకు నిజముగా తెల్వయదు. ఈ ర్చనల ప్టో ఎంత మంది అడ్గశంచువార్  ైలేదా తమ 
అసంతయషిరని తెలుప్ుతయనివార్ ై యుండరి్ప మనకు తలె్వయదు. వార్మ ఎజరా  మర్శయు న హమెాయకు 
ముందటి కాలములో, లేదా అదద కాలములో, లేక ఆ తర్మవాత కాలంలో జీవించార్ప మనకు కచుతంగా 
తెల్వయదు. నిసిందదహంగా, ఈ విష్యాలు తలె్వయుట వలన మనము చదస్టే వాయఖ్ాయనములను అద ిమర్శ 
ఎకుువ సపష్రం చదయవచుు. కాని ఈ సమయంలో మనము ఇటటవంట ివిష్యాలను ధ్ృవీకర్శంచడానికన 
మనకు మార్గం లేదు, గనుక మనము వాటిని గూర్శు ఊహ ంచనప్ుపడు మన వాయఖ్ాయనము ఎకుువ 
బాధ్యత వహ ంచాల్వి ఉంటటంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఏదదమ నైప్పటికర, అదద సమయంలో, శరీతలను గూర్శు యోచంచుట దావర్ా మనము 
ర్ాబటటర కొనగలవి అనేక ప్రయోజనములునివి ఎందుకనగా సహాయకర్ంగా నుండు సాధార్ణ సమాచార్ం 
మనకు సాధార్ణంగా ఎకుువగానే తలె్వస్టయిుంటటంది. ఎకుువ సాధార్ణమ నై ప్దజాలములో చపె్ుపకొంటే, 
ఉదదేశ్ంప్బడిన శరీతలు పరా చీన హెబ్రర భాష్ను చదువలేకపలయినను, అరా్ం చదసుకొనగల్వగశయుండిర్ని 
మనకు తలె్వయును. వార్శ సాధార్ణ సాలం మనకు చాలా సార్మో  తలెుసుత ంది. వార్నుభవించన కొనిి 
ముఖ్య సంఘటనలు ప్దద ప్దద మనకు తలె్వయుచునివి. ఈ ప్రజాగుంప్ులకు సంబంధించనంత వర్కు, 
నిబంధ్న బాధ్యతల విష్యంలో దదవుని యి దుట వార్శలో కొందర్మ విశావసపాతరమ నైవార్ ై యుండిర్శ, మర్శ 
కొందర్మ విశావసఘాతకుల ై యుండిర్ని కూడా మనకు తలెుసు. 

దినవృతాత ంతముల విష్యంలో, ఆదమి శరీతలను గూర్శు మనకు యింకా తలెుసు. 1 దిన. 9వ 
అధాయయములోని వంశావళులు వాగాే న దదశమునకు తిర్శగశ వచున ప్రజల జాబితాతో ముగశయుచునివనే 
వాసతవము, చర్శతరకార్మడు వాగాే న దదశంలో అతనితో కూడా నివశ్ంచన ప్రజల నిమితతము ర్చంచాడని 
సథచంచుచునిది. హగగయి, జ కర్ాయ, మలాకర, ఎజరా  మర్శయు న హెమాయ వంటి ప్ుసతకములలో నుండి 
వార్శ సాధార్ణ సామాజిక ప్ర్శస్టిాతయలను గూర్శు కూడా మనము ఎంతో తలెుసుకొనవచుు. ఇవి 
కష్రకాలముల ై యుండనివి. ప్రవకత యొకు ఆశలకు భినింగా, వాగాే న దదశానికన కొందర్మ ఇశాీయిేలీయులు 
మాతరమ ేతిర్శగశ వచాుర్మ. దదవాలయములోని ఆర్ాధ్న బహు బలహీనంగా ఉండినది, మర్శయు దావీదు 
స్టింహాసనము ప్ునఃసాా పించబడలేదు. దదశం ఆర్శాక ఇబబందులను ఎదుర్ొునిది. ఇశాీయిలేు ప్దద ప్దద 
సంఘర్షణలు మర్శయు యుదధములను గూర్శున బెదరి్శంప్ులను అనుభవించనది. శరీతల ప్ర్శస్టిాతయలను 
గూర్శున ఇటటవంటి విష్యాలను మనము అతయధకి సపష్రతతో, ఎలాంటి ఊహాగానాలు లేకుండానే 
తెలుసుకొనవచుు. 

ఆదమి శరీతలను గూర్శు మనకు తెల్వస్టని విష్యం, దినవృతాత ంతముల ఉదదేశము మర్శయు 
ఆదమి అరా్మును గూర్శున లోతెైన మ ప్ుపను మనము సంపాదించుకొనగలుగునటటో  మనకు 
సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. తతీల్వతంగా, దనివృతాత ంతముల గీంథములలోని నిర్శేష్రమ నై ప్రతి 
వాకయభాగమును గూర్శున వాయఖ్ాయనములు ఆదమి శరీతలను గూర్శు మనకు తలె్వస్టనిదాని దృషార ా 
ముందుకు సాగాల్వ. 

ర్చయిత మర్శయు శరీతలను గూర్శు మనకు తలె్వస్టిన విష్యాలను ఆలోచంచుటలో గల 
పరా ముఖ్యతను గూర్శు తెలుసుకొనాిము, గనుక మనమిప్ుపడు పాత నిబంధ్న యొకు సాహ తయ 
విశలోష్ణకు సంబంధించన మూడవ మర్శయు పరా థమికమ నై సపష్రత వ ైప్ు మళోవలస్టియునిది — 
దసాత వేజును గూర్శున ఆందోళనయిే. 

ద్స్ాా వేజు 
మనము “దసాత వేజు” అన ేప్దమును ప్రయోగశసుత ండగా, అది మన దృషిరలో నుని పాత 

నిబంధ్నలోని ఏ భాగమున నైా సథచసుత ంది, అది కవేలము ఒకట ిర్ ండు వాకాయలు కావచుు, ఒకటి ర్ ండు 
వచనాలు కావచుు, కొనిి వచనాలుని ఒక భాగం కావచుు, ఒక అధాయయం కావచుు, ప్ుసతకంలోని ఒక 
విభాగం కావచుు, ప్ుసతకం మొతతం కావచుు, ప్ుసతకముల సమూహం కావచుు, లేదా పాత నిబంధ్న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా మాణకి గీంథం మొతతం కావచుు. ఈ అనిి సందర్ాులలోను, దసాత వేజుప  ైకేందీరకర్శంప్బడని మన దృషిర 
సాహ తయ విశలోష్ణకు ముఖ్యమ యైునిది. 

దుర్దృష్రవశాతయత , ఇటీవల్వ దశాబేములలో, వాయఖ్ాయనము చదయడానికన మనకు అవసర్మ ైనది 
దసాత వేజ ేఅని అనేక మంది వాయఖ్ాయతలు అర్శాంచార్మ. ర్చయిత మర్శయు శరీతలను గూర్శు యోచంచుటలో 
ఇమిడియుని అనిశుయతలను తొలగశంచడానికనగాను, మనము ర్చయిత మర్శయు శరీతలకు అధిక 
పరా ధానయతను ఆర్పపించాల్విన అవసర్ం లేదని ఈ ప్ండతియలు తర్శుంచార్మ. వాసతవానికన, అనుసర్శంచడానికన 
ఇద ిక్షమేకర్మ నై నిర్ేేశనము కాదు ఎందుకనగా అదద దసాత వజేు, అది బెైబిలు సంబంధ్మ నైదెైనా 
కాకపల యినా, దానిని వరా స్టినదవెర్మ మర్శయు అద ిఎవర్శకన వరా యబడింది మొదలగు వివర్ాల ఆధార్ంగా 
అద ిచాలా వర్కు వరే్ నై అరా్ములనియయవచుు. వాయఖ్ాయతలు తమ దృషిరని ప్రతదయకనంచ దసాత వజేుప నైే 
కేందీరకర్శంచడానికన ప్రయతిిసథత , ర్చయిత మర్శయు శరీతలను నిరో్క్షయము చదయునప్ుపడు, దసాత వేజులోనే 
అప్ర్శమితమ నై ఆశలను ప టటర కొంటూ, “కళోకు కటిరనటటర ని అవాసతవం” అని మనము పలిువగల ఒక 
ప ర్పాటట చదసాత ర్మ. 

ర్చయిత మర్శయు శరీతల సందర్ుములో దసాత వేజును జాగతీతగా ప్ర్శశీల్వంచుటలోగల 
పరా ముఖ్యతను దృషార ంతర్రకర్శంచడానికన, మనము 2 దని. 33:1-20లో నుని మనషేష  ఏలుబడనిి 
ప్ర్శశీలనగా మననం చదదాే ము. మనము ఈ వాకయభాగమును అధ్యయనం చదయునప్ుపడు, మనషేష  గూర్శు 
2 ర్ాజులు 21:1-18లో సమాంతర్మ ైన నివేదకి ఉంటటనిందువలన మనకొక గొప్ప సానుకూలత 
ఏర్పడుతయనిది. వాసతవానికన, దినవృతాత ంతముల ర్చయిత, సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణకు చాలా 
ముఖ్యమ ైనవ ైయుని విధానములలో, 2 ర్ాజులూ 21వ అధాయయము యొకు నకల తీసథత , దానిలో 
మార్మపలు చదసథత , కొనిి విష్యాలను తొలగశసథత , కొనిి విష్యాలు చదర్ముతూ ఉండనిాడు. 2 ర్ాజుల 
గీంథము యొకు వివర్ణతో మొదలుప డదాము. 

2 ర్ాజులు 21వ అధాయయము ఐదు సమర్ూప్ములో నుని భాగములుగా విభాగశంప్బడింద:ి 
ఒకటి, మొదట ివచనము, మనషేష  ఏలుబడ ియొకు ఆర్ంభము; ర్ ండు, 2-9 వచనములు, విగహీార్ాధ్న 
చదయుట దావర్ా మనషేష  చదస్టిన పాప్ము; మూడు, 10-15 వచనములు, మనషేషను గూర్శున 
ప్రవచనాతుకమ ైన ఖ్ండన; నాలుగు 16వ వచనము, దౌర్జనయమునకు ప్ూనుకొనుట వలన మనషేష  చదస్టిన 
మర్ొక పాప్ము; ఐదు, 17-18 వచనములు, మనషేష  ఏలుబడి యొకు ముగశంప్ు. 

ఈ సంక్షిప్త  వరీ్న సథచసుత నిటటర గా, 2 ర్ాజులు 21వ అధాయయంలో, మనషేష  ఆద ినుండి అంతము 
వర్కు కూడా దుష్యర డుగానే వర్శీంప్బడా్ డు. అతడొక ఘోర్ పాపిగా ప్ర్శచయం చదయబడా్ డు. మనషేష  
యొకు విగీహార్ాధ్నను గూర్శు కథలోని ర్ ండవ భాగం విసత ృతంగా విశదప్ర్మసుత నిది; అతడు 
ఆలయమును విగీహములతో అప్వితరప్ర్చాడు, ప్రజలు కనానీయుల కంట ెమర్శ ఎకుువ ైన పాప్ము 
చదయునటటో  పేరర్పేించాడు. ఇతిహాసములోని మూడవ భాగం, దదవుని ప్రవకతలు మనషేషను గూర్శు చదస్టిన 
భయంకర్మ ైన ఖ్ండింప ై యునిది. ఈ వచనముల ప్రకార్ం, మనషేష  చదస్టని పాప్ముల వలన 
యి ర్ూష్లేము నాశనమయియంది, ప్రజలు బహ ష్ుర్శంప్బడా్ ర్మ. మనషేష , యి ర్ూష్లేములో ప్టరణ 
వీధ్ులను నిర్పే ష్యల ర్కతంతో నింపాడని ఇతిహాసములోని నాలుగవ భాగం పరే్ొుంటటనిది. ఇక చవర్శ 
భాగం, మనషేష  మర్ణించాడనియు, పాతప టరబడనిాడనియు సామానయంగా నివదేించుచునిది. 2 ర్ాజులు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

21వ అధాయయంలో, మనషేష  తన జీవితంలో ప్రదర్శించన విమోచనారా్మ నై ఒకు లక్షణమ నైను 
పేర్ొునబడలేదు. 

ఇప్ుపడు 2 దని. 33వ అధాయయంలో మనషేష  ఏలుబడిని గూర్శు వరా యబడని వివర్మును 
చథదాే ము. ఈ వివర్ము 2 ర్ాజులు 21వ అధాయయంతో విభదేంిచదు, కాని ఇద ిచాలా వయతాయసమ నైదెై 
యునిద.ి 2 దని. 33:1-20 కూడా ఐదు ముఖ్య భాగాలుగా విభజింప్బడింది: ఒకటి, 1వ వచనం, 
మనషేష  ఏలుబడి పరా ర్ంభమగుట, ఇద ిఎకుువగా 2 ర్ాజుల గంీథంలో నుండి సథటిగా నకలు 
చదయబడింది; ర్ ండు, 2-9 వచనములు, మనషేష  చదప్టిరన విగహీార్ాధ్నలు 2 ర్ాజులు 21:1-9లో 
ఉనిదానికన కొంచెం భినింగా ప్ునఃల కనుంప్బడనివి. ఇంతవర్కు, చర్శతరకార్మని వివర్ము, 2 ర్ాజులు 
గీంథంలో నుని వివర్మును బహు దగగర్గా పల ల్వయునిది. ఈ ర్ ండు ర్శకార్మ్ లలోను మనషేష  ఒక 
భయంకర్మ ైన పాపిగా నివేదింప్బడనిాడు. 

కాని 2 దని. 33వ అధాయయంలోగల నివదేికలలోని మూడవ, నాలుగవ మర్శయు ఐదవ 
విభాగము, 2 ర్ాజుల గీంథంలోని నివేదకికు విచతరంగా భినిమ ైనదెై యుంటటనిది. మూడవ విభాగంలో 
అనగా, వచనములు 10-13లో, భవిష్యతయత లో యూదా బహ ష్ుర్శంప్బడుననే 2 ర్ాజుల గీంథంలోని 
ప్రవచనమును చదర్ుడానికన చర్శతరకార్మడు ఇష్రప్డలేదు. దానికన బదులుగా, మనషేష  తాన ేతన స ంత జీవిత 
కాలములో బబులోను దదశానికన బహ ష్ుృతయడయాయడని చర్శతరకార్మడు ప్రకటించాడు. అచుట ఉనిప్ుపడు, 
మనషేష  తన పాప్ములను గూర్శు మార్మమనసుి నొంది, పాప్క్షమాప్ణ ప ందాడు. ఆ తర్మవాత, 
నాలుగవ విభాగంలో అనగా, 14-17 వచనాలలో, మనషేష  చదప్టిరన దౌర్జనయమును పేర్ొునుటకు బదులుగా, 
మనషేష  యి ర్ూష్లేమునకు తిర్శగశ వచు, ప్టరణమును ప్ునఃనిర్శుంచ, దదవుని ఆలయములో సర్ నై 
విధ్ంగా ఆర్ాధించు విధానమును ప్ునర్మదధర్శంచాడని చర్శతరకార్మడు నివదేించాడు. చవర్శగా, 2 దిన. 
33:18-20లో, మనషేష  ఏలుబడి యొకు ముగశంప్ు మనషేష  మార్మమనసుి పరా రా్నకు సంబంధించన 
మర్ొక ఉలేో ఖ్నమును చదర్ముతూ, 2 ర్ాజుల గీంథంలో ఉని దాని కంట ెవిసత ృతమవుతయనిది. 

2 ర్ాజుల గీంథంతో పల ల్వునటోయితద, చర్శతరకార్మని ర్శకార్మ్  ఎకుువగా నిశుయాతుకమ ైనదెై 
యునిద.ి ఈ ర్ ండు నివేదకిలు మనషేష  చదస్టిన భయంకర్మ నై పాప్ములను తెల్వయజయేుచునివి; 2 
ర్ాజుల గీంథం ప్రవకత యొకు ఖ్ండనను మర్శయు మనషేష  యి ర్ూష్లేము ప్టరణసుా లకు విర్పధ్ంగా 
చదప్టిరన దౌర్జనయమును నివేదసిుత నిది. కాని చర్శతరకార్మడు 2 ర్ాజులు గీంథంలో గల కథలోని ఈ 
భాగములను వదలి్వప టార డు. దానికన బదులుగా, మనషేష  దదశబహ ష్ుృతయడుగా చదయబడా్ డనియు, 
మార్మమనసుి ప ంద ిఆ మీదట క్షమింప్బడని విష్యానిి చర్శతరకార్మడు చదర్ాుడు. మనషేష  
యి ర్ూష్లేమునకు తిర్శగశ వచు, ప్టరణమును మర్శయు దదవాలయమును ప్ునర్మదధర్శంచాడనే 
విష్యానిి కూడా అతడు చదర్ాుడు. చవర్శగా, ర్ ండు నివదేకిలు కూడా మనషేష  యొకు మర్ణమును 
గూర్శున వివర్ముతో ముగశయుచునిప్పటికనని, 2 దనివృతాత ంతములు మనషేష  యొకు 
మార్మమనసుిను గూర్శు మర్లా జాా ప్కం చదయుచునిది. కాబటిర , ఒకు మాటలో చపె్ుపకొంటే, 2 ర్ాజుల 
గీంథం మనషేషను ఎడతెర్శపలిేని పాపగిా చథపసిుత నిది, గాని 2 దిన. అతనిని మార్మమనసుి నొందని 
పాపిగా చథపసిుత నిది. 

2 ర్ాజుల గీంథం మర్శయు 2 దినవృతాత ంతముల గీంథంలోని ఈ సమాంతర్ వృతాత ంతముల మధ్య 
గల వయతాయసములను గూర్శు ఆలోచసథత , మనము మర్ొక సాహ తయ సంబంధ్మ నై ప్రశిను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వేసుకొనవల ను. ఈ వృతాత ంతములు ఎందుకనంత భినిమ నైవిగా ఉనాియి? మనషేష  జీవితమును గూర్శు 
ఇవి ఇటటవంటి వరే్ేవర్మ దృకపథములను ఎందుకు తలె్వయజయేుచునివి? ఒకు మాటలో చెపాపలంటే, ఈ 
వయతాయసములు ర్ాజుల గీంథాలు మర్శయు దినవృతాత ంతముల గీంథాలు వేర్ేవర్మ ర్చయితల చదత, వరే్ేవర్మ 
శరీతల కొర్కు ర్చంప్బడనివన ేవాసతవము చదత మాతరమ ేవివర్శంప్బడగలవు. ప్రతి ఒకు ర్చయిత మనషేష  
ఏలుబడిని గూర్శున వృతాత ంతమును తన శరీతల ముందుంచుటలో తన స ంత సంకలపములను 
కల్వగశయుండనెు. 

మనము తర్మవాత పాఠంలో నరే్ముకొనబో తయనిటటర , ర్ాజుల గంీథం యొకు ర్చయిత 
యి ర్ూష్లేము ప్టరణము నాశనమగుటకు గల హతేయవును గూర్శు, వార్మ వాగాే నము చదయబడని 
దదశంలో బహ ష్ుృతయలగుటకు గల హతేయవును గూర్శు పరా థమికంగా బబులోను దదశంలో 
బహ ష్ుృతయల ైయుని వార్శకన వివర్శంచడానికన ర్చంచాడు. మనషేష  చదస్టని పాప్ములే దదశం మీదకిన ఈ 
శాప్ములకు తచెాుయనదేి అతని జవాబెై యుండనిది. కాని మనమిదవిర్కే గమనించనటటర , చర్శతరకార్మని 
ప్ర్శస్టిాతి చాలా వర్కు భినిమ నైదె ైయుండనిది. ప్ునర్మదధర్శంప్బడి ప్రయాసప్డుచుండిన సమాజము 
దదవునిని విశవసనీయంగా స్టవేించుచు ముందుకు సాగశవ ళోవలస్టనిదిగా వార్శని పేరర్పేించడానికన చదస్టిన 
ప్రయతాినిిబటిర దదశబహ ష్ుర్ణ తర్మవాత అతడు తన చర్శతరను ర్చంచాడు. 

ఈ హతేయవునుబటిరయిే, తన ఉదదేశములకు సర్శప్డునవి, మనషేష  గూర్శున వాసతవమ నై 
విష్యాలను చర్శతరకార్మడు చదర్ాుడు. తన స ంత ఇశాీయిలేు పాఠకుల జీవితములలోని వివర్ములకు 
సమాంతర్మ  ైయుండనివి, మనషేష  జీవితములోని వివర్ములను వ లుగులోనికన తసెథత  అతడీప్ని చదశాడు. 
మనషేష  బహు ఘోర్ంగా పాప్ం చదశాడు, వార్మ కూడా అలాగ ేచదశార్మ. మనషేష  బబులోనునకు 
చెర్గొనిపల బడా్ డు, వార్మ కూడా చరె్గొనిపల బడా్ ర్మ. మనషేష  మార్మమనసుి నొందాడు గనుక 
క్షమింప్బడా్ డు, మర్శయు వార్మ కూడా క్షమింప్బడా్ ర్మ. అతి ముఖ్యంగా, మనషేష  యి ర్ూష్లేమునకు 
తిర్శగశ వచున మీదట, అతడు యి ర్ూష్లేము ప్టరణమును ప్ునఃనిర్శుంచ, సర్ ైన ఆర్ాధ్నా విధానమును 
కూడా ప్ునర్మదధర్శంచాడు, మర్శయు చర్శతరకార్మని శరీతలు అతని దనిములలో ఎదుర్ొుని ఆ సవాలే ఇది. 
వార్మ యి ర్ూష్లేమును ప్ునఃనిర్శుంచ, యి ర్ూష్లేములో దదవునిని సర్ నై ర్రతిలో ఆర్ాధించు 
విధానమును ప్ునర్మదధర్శంచడము దావర్ా మనషేష  యొకు మాదిర్శని అనుసర్శసాత ర్ా? చర్శతరకార్మని యొకు 
ముఖ్య విష్యము ఇది: యూదా చెర్గొనిపల బడుటకు కార్ణమ ైన అదద ర్ాజు, వాగాే న దదశమునకు తిర్శగశ 
వచున తర్మవాత ర్ాజయమును ప్ునఃనిర్శుంచ, ప్ునర్మదధర్శంచనటోయితద, కచుతంగా చర్శతరకార్మని స ంత 
శరీతలు కూడా ఇదద ప్ని చదయాల్వ. 

2 దిన. 33వ అధాయయంలో గల మనషేష  ఏలుబడిని గూర్శున సాహ తయ సంబంధ్మ నై ఈ సంక్షిప్త  
విశలోష్ణ, పాత నిబంధ్న సాహ తయం సాధకిార్మ నై దాని సందదశమును తలె్వయజేయుచుని విధానమును 
ప్రశంస్టించుటలోగల విలువను దృషార ంతర్రకర్శంచుచునిది. మనము ర్చయితలు, శరీతలు మర్శయు పాత 
నిబంధ్న దసాత వజేుల సాహ తయ సంబంధ్మ నై లక్షణములను ప్ర్శగణలోనికన తీసుకొనుచుండగా, పాత 
నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథంలోనినానా విధ్ముల ైన భాగాములు ర్చంప్బడుటలోగల ముఖ్య 
ఉదదేశములను మనము వివేచంప్వచుు. ఈ ఉదదేశములను తెల్వస్టకిొని యుండుట, దాని ఆదిమ శరీతల 
కొర్కు మాతమ ేకాదు, కాని ఈనాట ిమన కోసం కూడా వరా యబడని పాత నిబంధ్న యొకు సాధికార్ 
సందదశమును మనము గీహ ంచగలుగుటకు మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు 
పరా మాణిక గీంథము 

నాలుగవ పాఠము : పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణిక 
గీంథము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగింప్ు 

ఈ పాఠంలో మనము పాత నిబంధ్నను ఒక అధికార్ప్ూర్వక ప్ుసతకముల కూర్మపగా, దదవుని 
ప్రజలు వార్ దుర్ొునిన ప్ర్శస్టిాతయలలో మార్గనిర్ేేశనము నిచుుటకు ర్ూప ందింప్బడని ఒక పరా మాణిక 
గీంథముగా అనేవషించాము. దదవుని ప్రజలు పాత నిబంధ్న పరా మాణకి గీంథం యొకు అధికార్మునకు 
మూడు ముఖ్యమ ైన విధ్ములుగా ఎలా లోబడా్ ర్ప మనము తెలుసుకొనాిము. పరా తిప్దకిప్ూర్వకమ నై 
విశలోష్ణ దావర్ా ఒక అదేముగా పాత నిబంధ్నను గూర్శు మనము చదప్టిరన అనేవష్ణ దావర్ా, మన స ంత 
జీవితాలలో తల తయత  ప్రశిలకు అవసర్మ ైయుండని సమాధానముల కొర్కు చని చని 
ప్రధానాంశములతో సహా, పాత నిబంధ్న వాకయభాగాములలోని ప్రధానాంశముల ననిిటిని చథచుటలో 
గల విలువను మనము నరే్ముకొనాిము. చర్శతర సంబంధ్మ నై విశలోష్ణలో బెైబిలును ఒక కనటికరగా 
ఉప్యోగశంచుట దావర్ా, పాత నిబంధ్న నివేదించుచుని చర్శతర సంబంధ్మ నై సంఘటనల యొకు 
పరా ముఖ్యతను మనము తలెుసుకొనాిము. సాహ తయ సంబంధ్మ నై విశలోష్ణ దావర్ా పాత నిబంధ్నను ఒక 
ప్టముగా చథచుట వలన, పాత నిబంధ్న వాకయభాగములు దదవుని ప్రజలప ై ప్రదర్శింప్వల నని 
ర్ూప ందింప్బడిన ముఖ్యమ నై ఉదదేశములను లేదా ప్రభావములను ఎలా వివేచంచాలో మనము 
నేర్ముకొనాిము. 

పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథమును గూర్శున ఈ సర్ేవక్షణను మనము తర్మవాత పాఠములలో 
కొనసాగశంచుచుండగా, మనము ఈ మూడు అందుబాటటలకు మర్లా ప్లుమార్మో  మర్లుదుము. పాత 
నిబంధ్నను ఈ మూడు సానుకూలమ నై విష్యాలుగా అనేవషించుట, పాత నిబంధ్న పరా మాణిక గీంథం 
గతంలో దదవుని ప్రజలను నడపిించన విధానమును మనము గీహ ంచడానికన మాతరమే సహాయకర్ంగా 
ఉండదు. ఈనాడు సహ తం పాత నిబంధ్న మనకు సాధకిార్ మార్గనిర్ేేశకమ ైయుని అనకే విధానాలను 
గమనించు విష్యంలో కూడా అద ిమనకు సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. 
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