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పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము చేయవలెను?

ఉపల దాాతము
“ఒకర్మ పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనం చేయవలెను?” అని మనము సాంప్ాదాయికమైన
యూదుల లేక కైసతవ నేప్థయములులేని ప్ాజ్లను ప్ాశిించినప్ుపడు, వార్శ జ్వాబులు బహుశా ర్ండు
పాాథమికమైన విధాలుగా ఉండవచుు. ఎకుకవ నిశుయాతుకమైన జ్వాబు ఈ విధ్ంగా ఉండవచుు, “పాత
నిబంధ్న ఒక పాాచీన ప్ుసత కమే, కాని ఈ ర్ోజులలో మనకు మేలుకర్మైయుని ఇంకా కొనిి విషయాలు
అందులో ఉనివి గ్నుక మనము దానిని అధ్యయనము చేయవలెను.” మర్శయు ఎకుకవ వయతిర్ేకార్ా మన
ై
జ్వాబు ఈ విధ్ంగా ఉండవచుు, “వాసత వానికి పాత నిబంధ్న, దానిని చదువడము వలన ప్ాయోజ్నమేమియు
లేనంతగా పాాచీనమన
ై ది మర్శయు ప ంతనలేనిదెైయునిది. ”
ఇది ఇలా ఉండగా, పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శు ఇలాంటి దృకపథాలను ఇతర్మలు వయకత ము చేయడానిి
నముకమైన కస
ై త వులు వినిప్ుపడు, సావభావికంగా మనము దిగ్ులుతో కుంగశపల తాము. కరరసత ు
అనుచర్మలముగా, పాత నిబంధ్న దేవుని వాకయమై యునిదని మనము నముుతునాిము; అది దేవుడు
పతార్ేపించిన ప్వితా లేఖ్నమైయునిది. కాబటిర , బెైబిలును గ్ూర్శు ఎవర్ైనాగాని అలా ఎలా మాటాోడగ్లర్మ? అని
మనము సులభ్ంగా ఆశుర్యప్డుతుంటాము. అయితే ఈ మాటలు మొదటిసార్శ వినిప్ుపడు
ఆశుర్యమనిపించవచుు, కాని “ఒకర్మ పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము చేయాల్వ?” అని మనము
కైసతవులను ప్ాశిించినప్ుపడు కూడా, మనలో చాలా మందిమి అవిశావసుల వలెనే మాటాోడుతాము. “ఈ
ర్ోజులలో మనకు మేలుకర్మైయుని ఇంకా కొనిి విషయాలు అందులో ఉనివి గ్నుక మనము దానిని
అధ్యయనము చేయవలెను” అని మనము ఆశాజ్నకమైన దృకపథంతో చెప్పవచుు, మర్శయు మహా అయితే,
“అది సర్ే కాని, నిజ్ం చెపాపలంటే, పాత నిబంధ్న, దానిని చదువడము వలన ప్ాయోజ్నమేమియు లేనంతగా
పాాచీనమన
ై ది మర్శయు ప ంతనలేనిదెై యునిది” అని కొందర్మ కైసతవులు కూడా చెప్పవచుు.
ఈ పాఠము పాత నిబంధ్న అంతటిని అవలోకనము చేయు పాఠముల వర్మస కరమములో మొదటిది.
ఈ పాఠముల వర్మస కరమమునకు మేము ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకక పాామాణిక
గ్రంథము అనే శీర్శషకలను పటారము. ఈ పాఠముల వర్మస కరమముల శీర్శషక సూచిసుతనిటుర, ఈ పాఠములలో
మనము పాత నిబంధ్నకు సంబంధించిన మూడు కరలకమైన కోణాలపై మన దృషిరని కేందరాకర్శసత ాము. పాత
నిబంధ్న, దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున ప్ాధానాంశమంతటిని కలుప్ుకొని ఒకటిగా చేయబడిన ఒక
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
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గ్రంథమైయునిదనియు, ఈ ర్ాజ్యము దేవుడు తన ప్ాజ్లతో చేస్టన
ి నిబంధ్నల దావర్ా చార్శతాాతుకంగా
ప్ర్శపాల్వంప్బడినదెై యుండినదనియు, పాత నిబంధ్న పాామాణిక గ్రంథము దావర్ా ఈ నిబంధ్నలు దేవుని
ప్ాజ్ల నిర్శేషరమన
ై అవసర్తలకు, ప్ాతయే కమైన కాలములలోను సా లములలోను అనవయింప్బడినవనియు
మనము నేర్ముకుంటాము.
ఈ పాఠమునకు మేము, “పాత నిబంధ్న ఎందుకు అధ్యయనము చేయవలెను?” అనే శీర్శషకనిచాుము.
మనము ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకక పాామాణిక గ్రంథం గ్ూర్శు నేర్మగా నేర్ముకొనక
ముందు, ఈ మొదటి పాఠమంతటిలో — పాత నిబంధ్న యొకక పాాముఖ్యత మర్శయు దాని ప ందిక — అనే
పాాథమికమైన విషయంపై మన దృషిరని కేందరాకర్శంచుదాము. పాత నిబంధ్న బహు జ్ాగ్రతతగా అధ్యయనం
చేయడానికి యోగ్యమైనదనే విషయానిి అనేక మంది సదుదేేశంగ్ల కైసతవులు సామానయంగా నముర్నేది
వాసత వమైయునిది.
పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శు నేర్ముకొనుట ఎందుకు ముఖ్యమైయునిదో తెల్వయజ్ప్ుప మూడు
కార్ణాలను గ్ూర్శు మనము ఈ పాఠంలో నేర్ముకుంటాము. మొదటిదిగా, పాత నిబంధ్నను మన నుంచి
దూర్ంచేసత ుని ఎడము మనము పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చేయడానికి కషరం కల్వగశసత ుందనే విషయానిి
మనము చూసాతము. ర్ండవదిగా, పాత నిబంధ్న నేడు సహితం కల్వగశయుండాలని మనము ఆశించు ప ందిక
యొకక ఆచూకరని తెలుసుకుంటాము. మర్శయు మూడవదిగా, పాత నిబంధ్నను ఆధ్ునిక లోకంలోని మన
స ంత జీవితాలకు అనవయించునటు
ో మనము నేర్ముకొనుటకు సహాయప్డు కొనిి మార్ాగలను మనము
అనేవషిసత ాము. పాత నిబంధ్న మనకు ఎంతో దూర్ంగా ఉనిటుర తర్చుగా అనిపిసత ుంది అనే వాసత వానిి
తెలుసుకొనడంతో మన పాఠమును మొదలుపటురదాము.

మన నుండి దూర్ం
అనేక మంది విదాయర్మాలు పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చేయుచుండు సందర్భములో ఇదే విధ్మైన,
దాదాప్ు ముందుగానే ఊహించి చెప్ుపకొనగ్ల ప్ాకిరయ గ్ుండా వళ్తంటార్ని నేను గ్డచిన సంవతిర్ములలో
కనుగొనాిను. బాలయంలో, లేదా మనము యిేసు కరరసత ును సవర్క్షకునిగా అంగరకర్శంచిన మొదటిసార్శ, పాత
నిబంధ్న ఏ విధ్ంగాను ప ర్పాటుప్డకుండా పతార్ప
ే ింప్బడిన దేవుని వాకయమైయునిదని మనకు
తెల్వయజ్ేయబడుతుంది, మర్శయు దరని దృష్టారా, పాత నిబంధ్నలో కైసతవ జీవితానికి సులభ్ంగా
అనవయింప్బడగ్ల ఉప్దేశములు మాతామే ఉనాియని మనలో అనేకులము మన తుది అభిపాాయానిి
వల్వబుచుుతాము. ఆ తర్మవాత, దేవుని ప్ర్శశుదధ త, ఇశారయిేలు నిర్రక్షణలు మొదలుగ్ు పదే పదే అంశాలు,
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లేదా “ద ంగ్తనము చేయవదుే” లేక “నర్హతయ చేయవదుే” వంటి ఆజ్ఞ లను గ్ూర్శు మనము మాటలాడు
వర్కు, మనము మనకు సుప్ర్శచితమైన హదుేలలోనే ఉనాిమనిపిసత ుంది. కాని మనము పాత నిబంధ్నను
మర్శ ఎకుకవ తీవాంగా అధ్యయనము చేయుట మొదలుపటిర నప్ుపడు ఏదో ఒక వింతెన
ై విషయం సంభ్విసుతంది.
మనము దానిని మర్శ ఎకుకవ లోతుగా ప్ర్శశోధించినప్ుపడు, పాత నిబంధ్నలోని అనేక భాగాలు మనకు
ఏమాతామును ప్ర్శచయములేని విషయాలను మనముందుంచుతునివనే విషయం బయటప్డుతుంది.
వాసత వంగా చెప్ుపకుంటే, మనము పాత నిబంధ్నను ఎంత ఎకుకవగా చదువుతుంటామో, అది మనకు
సుప్ర్శచితమన
ై దని అనుకొనడానికి అంత ఎకుకవ కషరమవుతుంది; మనలో అనేకులకు అది ఏదో ఒక వింతెన
ై
మర్శయు దూర్ంగా ఉని దేశమనిటురంటుంది.
పాత నిబంధ్న తర్చుగా ఎంతో దూర్ంగా ఉనిటుర ఎందుకు అనిపిసత ుందా అని మనము
అనేవషించినప్ుపడు, ర్ండు విషయాలపై మనము దృషిరని ఉంచుటకు అది సహాయప్డుతుంది: మొదటిది, ఈ
దూర్మునకు మర్శయు పాత నిబంధ్న ఇంత అనయమైనదిగా ఉనిటుర అనిపించుటకు గ్ల కార్ణములు;
మర్శయు ర్ండవది, మనమదుర్ొకను ప్లు విధ్ములెైన దూర్ములు, అనయమైనవైయునిటుర మనము పాత
నిబంధ్నలో కనుగొని వసుతవుల వివిధ్ ర్కములు.
మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య చాలా దూర్మునిటుర మనము తర్చుగా అనుకొనుటకుగ్ల
కొనిి ముఖ్య కార్ణాలను మొదట చూదాేము.

కార్ణాలు
ఆధ్ునిక ప్ాజ్లకు పాత నిబంధ్న అనయమన
ై దని అవిశావసులు సాధికర్ంతో చెప్ుపకోడానికి వార్శకి ఎనోి
ర్కాల కార్ణాలునాియి. వార్శ కొనిి లెకికంప్ులు నాయయసముతమైనవే, వాటికి వాసత వాలు
తోడపడుతునాియి, కాని వార్శ అనేక దృషిరకోణాలు కేవలము వార్శ అప్నమిుకల ప్ర్శణామములెైయునివి.
అవిశావసులలో ర్క్షణార్ా మైన విశావసముండదు, గ్నుక పాత నిబంధ్న ఎంతో వింతెైన విషయంగా ఉనిదని
వార్శ అతిశయోకుతలు ప్లుకడానికి అది కార్ణమవుతుంది. ఒకర్మ దేవునియందు విశావసముంచనప్ుపడు,
సహజ్ంగానే ఎకుకవగా దేవుని గ్ూర్శు తెల్వయజ్ప్ుప ప్ుసత కము నిశుయంగా చాలా వింతెన
ై
విషయమవుతుంది. మర్శయు ఒకర్మ కరరసత ునందు విశావసముంచనప్ుపడు, కరస
ర త ు కొర్కు దేవుని ప్ాజ్లను
స్టిదధప్ర్చిన ప్ుసత కం కూడా బొ తిత గా ప్ర్ాయిదెైనటుర కనబడుతుంది. కాబటిర , పాత నిబంధ్నకును ఆధ్ునిక
జీవితానికిని పదే అగాధ్మంతటి దూర్మునిటుర కనబడుతుందని అవిశావసులు చెబుతుంటే మనము వినడం,
మనలను ఏమాతామును అబుుర్ప్ర్చనవర్సం లేదు.
అయితే విశావసుల మాటేమిటి? మనము లేఖ్నముల దేవుని నముుతునాిము. కరరసత ును
అనుసర్శసత ునాిము. అలాంటప్ుపడు, మనకును పాత నిబంధ్నకును ఎంతో దూర్మునిటుర మనమందుకు
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అనుకుంటాము? మనము పాత నిబంధ్నను ఒక విదేశంగా చూడడానికి ఎకుకవగా కనీసం ర్ండు లక్షణాలెైనా
కార్ణమవుతుంటాయి. ఒక ప్ాకక దేవుడు మానవాళికి పాత నిబంధ్నను శర్రర్ావయవ సంబంధ్మన
ై పతార్ణ
అని పిలువబడిన ప్ాకిరయ దావర్ా అనుగ్రహించాడు. మర్ొక ప్ాకక పాత నిబంధ్న దాని ఉదేేశమును దెైవికమైన
అనుకూలమని పిలువబడే ప్ాకయ
ిర దావర్ా నర్వేర్మునటు
ో దేవుడు దానిని ర్ూప ందించాడు. ఈ ర్ండు
లక్షణాలు, అవయవ సంబంధ్మైన పతార్ణ మర్శయు దెవి
ై కమన
ై అనుకూలము, మనము అనుభ్వించు ఎకుకవ
దూర్మును కలుగ్జ్ేయుచునివి. మొదట మనము అవయవ సంబంధ్మన
ై పతార్ణను గ్ూర్శు
తెలుసుకుందాము.

అవయవ సంబంధ్మైన పతార్ణ
లేఖ్నముల యొకక దెైవికమన
ై పతార్ణను గ్ూర్శున చార్శతిాకమన
ై సౌవార్రతకర్ణ కస
ై త వ దృషిరకోణానిి
మనము తర్చుగా “అవయవ సంబంధ్మైన పతార్ణ” అని పిలుసుతంటాము. ప్ర్శశుదధ బెైబిలును ర్చించుటకు
ప్ర్శశుదాధతు దేవుడు వయకుతలను, ఆది మానవ ర్చయితల అనుభ్వాలను మర్శయు తాతపర్యములను
వినియోగశంచుకునాిడని సూచించడానికి మనము ఈ ప్దజ్ాలమును ప్ాయోగశసత ుంటాము. అనగా,
ప్ర్శశుదాధతు యొకక ప్ాతేయక మార్గ దర్ికతవము ప్ాకార్ం, ఏమేమి ర్చించాలో మానవ గ్రంథకర్త లు తామే
నిర్ాార్శంచార్ని చెప్ుపకొనవచుు. దేవుడు మానవ ర్చయితలను సమాచార్ సావంతులనుగా వాడుకొనినందున
యాంతిాకమైన పతార్ణ వలన బెబి
ై లు కలుగ్లేదు సర్శకదా, బెైబిలు సంబంధ్మైన ర్చయితలు మతప్ర్ముగా
గ్ంభీర్మన
ై వైయుండు విషయాలను చెప్ుపటకు దేవుడు కేవలము వార్శని పలా తాిహప్ర్చినటుర, అందమైన
అనుభ్ూతులను కలుగ్జ్ేయుచుండిన భావనాతుకమన
ై పతార్ణ వలన కూడా బెైబిలు కలుగ్లేదు. అలా
కాకుండా, దేవుడు సూక్ష్ముతి సూక్షుమన
ై విషయాలను అతిశరదధగా ప్ర్శశీల్వసూ
ై
త , లేఖ్నములు ఎవివధ్మన
తప్ుపలెైనను లేనివయ
ై ుండునటు
ో ను, యుకత ముగా ‘ఇది దేవుని వాకయమైయునిది’ అని పిలువబడునటు
ో ను
లేఖ్నములలోని విషయాలను తన ఆధరనంలో ఉంచుకునాిడు. అయితే అవి మానవ ర్చయితల వయకితగ్తమైన
వయకితతవములు మర్శయు ఉదేేశములపై ఆధార్ప్డి వాటిని ప్ాతిబింబించిన ఒక ప్ాకిరయ దావర్ా ఆయన దరనిని
నిర్వహించాడు.
పౌలు వాాస్టిన ప్తిాకలను గ్ూర్శు పతతుర్మ, 2 పతతుర్మ 3:15-16 వచనాలలో మాటాోడిన విధ్ము ఎలా
ఉనిదో ఒకసార్శ ఆలోచించండి. అకకడ ఈ కింర ది మాటలను మనము చదువుతాము:
మర్శయు మన ప్ాభ్ువుయొకక దరర్ాశాంతము ర్క్షణార్ా మన
ై దని యించుకొనుడి. ఆలాగ్ు
మన పిాయ సహో దర్మడెన
ై పౌలు కూడ తనకు అనుగ్రహింప్బడిన జ్ాఞనము చొప్ుపన
మీకు వాాస్టియునాిడు. వీటిని గ్ూర్శు తన ప్తిాకలనిిటిలోను బో ధించుచునాిడు;
అయితే వాటిలో కొనిిసంగ్తులు గ్రహించుటకు కషరమైనవి. వీటిని విదాయవిహీనులును,
-4వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అస్టిార్మలెైనవార్మను, తకికన లేఖ్నములను అపార్ా ముచేస్టన
ి టు
ో , తమ సవకరయ
నాశనమునకు అపార్ా ము చేయుదుర్మ (2 పతతుర్మ 3:15-16).
ఈ వచనాలలో, పౌలు వాాస్టిన ప్తిాకలు దేవుడు అతనికి అనుగ్రహించిన జ్ాఞనము చొప్ుపననే
వాాయబడినవనే విషయానిి అప సత లుడెన
ై పతతుర్మ ర్ూఢిప్ర్మసుతనాిడు. అనగా, అవి కేవలము మానవ
ర్చనలెై యుండకూడదు, కాని దేవుని వలన కల్వగశన ర్చనలెై యుండునటు
ో పౌలు వాాస్టిన ప్తిాకలను దేవుని
ఆతు పతార్ప
ే ించాడని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. అటో యినను, పౌలు యొకక వయకితతవము ఈ ప్తిాకల
దావర్ానే కల్వగశనదనే విషయానిి పతతుర్మ కూడా ర్ూఢిప్ర్చాడు. ఆయన ఎలా వాాశాడో గ్మనించండి: “పౌలు
కూడా తనకు దేవుని చేత అనుగ్రహింప్బడిన జ్ాఞనము చొప్ుపన మీకు వాాస్టియునాిడు.” ఈ లేఖ్నములు
ఇంకను పౌలు ప్తిాకలెైయుండెను. అలాగైతే, పతతుర్మ యొకక దృషిర కోణం ప్ాకార్ం అప సత లుడెన
ై పౌలు వాాస్టిన
ప్తిాకలు దేవుడు మర్శయు మానవ ర్చయిత కల్వస్టియుండిన ప్ాకిరయ వలన కల్వనవనే విషయానిి మనము
చూడవచుు.
పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శు కూడా ఇదే దృకపథము సర్న
ై దెైయునిది. అందుచేత పాత నిబంధ్న
నియమము దేవుని ధ్ర్ుశాసత రము అని మాతామేగాక, మోషత ధ్ర్ుశాసత రమని కూడా పిలువబడుతుంది. ఈ
ధ్ర్ుశాసత రము దేవుని నుండి, మోషత దావర్ా అనుగ్రహించబడెను. అనేక కరర్తనలు దావీదు కరర్తనలని
పిలువబడుటకు కూడా ఇదే కార్ణమైయునిది. పాత నిబంధ్న యొకక గ్రంథకర్త దేవుడే, అయినప్పటికిని ఈ
ప్ుసత కములు వాాయబడుటకు ఆయన ప్ర్శశుదుధలెైనవార్శని నియమించుకునాిడు, గ్నుక వార్మ తమ
వయకితతవములు, తాతపర్యములు, మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులు ప్ాతిబింబింప్బడుచుని ర్రతిలో ర్చించార్మ.
దరనిని గ్ూర్శు మనము ఆలోచించినప్ుపడు, మానవులెైనవార్శ గ్రంథకర్త ృతవము మనలను పాత
నిబంధ్న నుంచి దూర్ంగా చేసత ునిదని ఎంచడం ఏమంత కషరమైన విషయం కాదు. పాత నిబంధ్న
ర్చయితలందర్మను పాాచీన ప్ాజ్లెైయుండిర్శ. వార్ందర్మ పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియాలో నివస్టించార్మ, గ్నుక వార్మ
ఆ ర్ోజులలో నివస్టించిన ప్ాజ్ల వలెనే ఆలోచించార్మ మర్శయు ర్చించార్మ. దాదాప్ు ఇదే విధ్ంగా, వార్మ కరరసత ు
ర్ాక మునుపత ర్చించినందు వలన, పాత నిబంధ్న ర్చయితలు కైసతవ దేవశాసత మ
ర ును, నేడునిటుర, సంప్ూర్శతగా
అభివృదిధచేయలేదు. తతఫల్వతంగా, నీవు నేను పాత నిబంధ్నను అధ్యయనం చేస్టప్
త ుపడు, పాత నిబంధ్న కాలం
నాటి ప్ాప్ంచం నేటి ఆధ్ునిక ప్ాప్ంచానికి బొ తిత గా భినింగా ఉనిదని అతి వేగ్ంగా గ్మనిసాతము. ఈ
కార్ణానిిబటిర పాత నిబంధ్న ప్ర్ాయిదెయ
ై ునిటుర మర్శయు అప్ర్శచితమన
ై దెై యునిటుర తర్చుగా
అనిపిసత ుంది.
బెైబిలు సంబంధ్మన
ై ర్చయితల యొకక మానవ సంబంధ్మన
ై పతార్ప్
ే ణ వలన కల్వగశన
కషరములతోపాటు, దెవి
ై కమన
ై సానుకూలత కూడా మనలను పాత నిబంధ్నకు దూర్ంగా ఉంచుతునిదనే
విషయానిి మనము గ్ుర్శతంచాల్వ.
-5వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
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దెైవికమైన సానుకూలత
“సానుకూలత” అనేది దేవుడు తననుతాను మానవాళికి బయలుప్ర్చుకొను ప్ాతిసార్శ, ఆయన మనకు
అగ్ుపిసత ాడు మర్శయు మనతో ప్ర్శమితమన
ై ప్దాలతో మాటలాడతాడనే వాసత వమును వర్శణంచడానికి దేవశాసత ర
ప్ండితులు ప్ాయోగశంచు ప్దమైయునిది. ఎటర కేలకు దేవుడు తెల్వస్టికొన శకయముకానివాడెై యునాిడు గ్నుక,
ఆయన తాననుతాను బయలుప్ర్చుకొనునప్ుపడెలో ా, మహో నితమన
ై తన సాానము నుండి దిగశవచిు, సాాయి
నుండి తననుతాను తగశగంచుకొని “చినిబిడ్ మాటలాడినటుర” మనతో మాటలాడును. లేదంటే, దేవుడు చెపతపది
ఏదర కూడా మనకు అర్ా ంకాదు. యిషయా 55:8-9 వచనాలలో ఈ కిరంది విధ్ంగా వాాయబడియునిటుర మనము
జ్ాఞప్కం చేస్టక
ి ొనవచుు.
నా తలంప్ులు మీ తలంప్ులవంటిని కావు మీ తోావలు నా తోావలవంటిని కావు ఇదే
యిహో వా వాకుక. ఆకాశములు భ్ూమికిపన
ై ఎంత యితు
త గా ఉనివో మీ
మార్గ ములకంటె నా మార్గ ములు మీ తలంప్ులకంటె నా తలంప్ులు అంత యితు
త గా
ఉనివి (యిషయా 55:8-9).
దేవుడు ఎంతో సర్ావతిశయమైనవాడెై — మన ప్ర్శమితులను ఎంతో అనంతముగా అధిగ్మించినవాడెై
— యునాిడు గ్నుక ఆయన ఎప్ుపడెన
ై ాగాని చూపించిన ప్ాతి ప్ాతయక్షత మానవుల సామర్ాాములకు సర్శప్డు
విధ్ంగా సానుకూలప్ర్చబడింది, అప్ుపడే మనలో కనీసం కొదిేమందిమైనా ఆయన బయలుప్ర్చిన
విషయాలను గ్రహించి వాటిని అనుసర్శంచవచుు.
గ్నుక, పాత నిబంధ్నలో దేవుడు తననుతాను మానవాళికి సామానయంగా సానుకూలప్ర్చుకొనలేదని
తెలుసుకొనడం ముఖ్యం. మితమైన మానవులు సహితం అర్ా ం చేసుకొను విధ్ములలో ఆయన మానవ భాషలో
మాటలాడాడు. అయితే, పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియాలో నివస్టించుచుండిన యూదులు ఎదుర్ొకనిన నిర్శేషరమన
ై
చార్శతాక ప్ర్శస్టా త
ి ుల కొర్కు కూడా ఆయన పాత నిబంధ్నను ర్ూప ందించాడు. మొటర మొదటిగా, పాాచీన
ఇశారయిేలీయుల చేత లేఖ్నములు సులభ్ంగా అర్ా మయిేయటటుర ఆయన వాటిని ర్ూప ందించాడు. పాత
నిబంధ్న యొకక తొల్వ శోరతలు పాాచీన యూదులెై యుండినందు వలన, దేవుడు పాత నిబంధ్నను పాాచీన హెబ్రా
మర్శయు అర్మాయిక్స భాషలలో వాాయించాడు. దేవుడు ప్ది ఆజ్ఞ లను ర్ాతి ప్లకల మీద ర్ాయించి ఇచాుడు
ఎందుకనగా ముఖ్యమన
ై దసాతవేజులు వాాయబడిన విధానమునకు ఇద క అంతర్ాాతీయ ప్ామాణమైయుండినది.
మర్శయు, పాత నిబంధ్నలోని వృతాతంతము, కావయము, జ్ాఞన సాహితయము, మర్శయు శాసనము యొకక
సాహితయ సంబంధ్మన
ై బాణీలు ఆనాటి దేవుని ప్ాజ్లు వార్శకి తెల్వయజ్ప్పబడిన విషయాలను అర్ా ం
చేసుకొనగ్లుగ్ునటు
ే ాల బాణీలను అనుసర్శంచాయి. ఈ కార్ణానిి బటిర , నీవు
ో పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియా ప్ాదశ
నేను పాత నిబంధ్నను అధ్యయనం చేయునప్ుపడు, అది మన నుండి చాలా వర్కు భినింగా ఉండిన ప్ాజ్లకు
-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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వాాయబడింది అనే వాసత వం మనకు ఎప్ుపడూ ఎదుర్వుతూనే ఉంటుంది. అది ముఖ్యముగా పాాచీన ఇశారయిేలు
ప్ాజ్ల సమర్ా తలు మర్శయు అవసర్ములను అనుసర్శసత ూ వాాయబడింది.
కాబటిర , పాత నిబంధ్న లేఖ్నములు అవయవ సంబంధ్ంగా పతార్ేపింప్బడి దాని గ్రహీతలెై యుండిన ఆది
ఇశారయిేలీయులకు అనుకూలప్ర్చబడినందు వలన పాత నిబంధ్న లేఖ్నములు మనకు చాలా సార్మో మనము
ప్ర్దేశ హదుేలలో ఉనాిమేమో అనిటుర కనిపిసత ాయని చెప్పవచుు. పాత నిబంధ్న ర్చయితలు మర్శయు
పతాక్షకులు నేడునిటురగాక చాలా వయతాయసముగా ఉండిన పాాచీన కాలములలో నివస్టించార్మ. ఈ కార్ణానిిబటిర ,
మనము చాలా సార్మో మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మధ్య పదే దూర్ం ఉనిటుర అనుకుంటాము.
పాత నిబంధ్న మనకు ఎంతో దూర్ముగా ఉనిటుర అనిపించుటకుగ్ల కార్ణములు
తెలుసుకునాిము, గ్నుక ఇక ర్ండవ అంశానికి వళ్దేము: మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మధ్య ఉనిటుర
మనము అనుకొను దూర్ముల ర్కములు. మన దృషిరకి వింతెన
ై విగా కనబడుతుని, ఎటువంటి ర్కములెైన
విషయాలను మనము పాత నిబంధ్నలో ఎదుర్ొకంటునాిము?

ర్కములు
పాత నిబంధ్న మనకు ప్ర్ాయిదెైయునిటుర కనిపించు విధానములనిిటిని మనము ప్టిర ంప్ుగా
ఎంచనవసర్ంలేదని, వేర్మగా చెప్పనకకర్ేోదు, కాని మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య నుని దూర్మునకు
సంబంధించిన మూడు పాాథమిక ర్కాలను గ్ూర్శు ఆలోచన చేయడం మన అధ్యయన ఉదేేశములను
నర్వేర్మసుతంది: మొదటిది, దేవశాసత ర సంబంధ్మన
ై దూర్ం — కొరతత నిబంధ్న కస
ై త వులముగా మనము
నముుతుని దానికిని, పాత నిబంధ్నలో తెల్వయజ్ేయబడిన దేవశాసత ర సంబంధ్మన
ై దృషిరకోణములకును
మధ్యనుని వయతాయసములు; ర్ండవది, సాంసకృతిక దూర్ం — ఈనాటి మన ఆధ్ునిక సంసకృతులకును,
మనకు పాత నిబంధ్నలో కనిపించు, ప్ాతయే కతను చూపించు విధ్ంగా నుని పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియా
పాాంతములోని సాంసకృతిక దృకపథములకును మధ్య నుని వయతాయసములు. మర్శయు మూడవది, వయకితగ్త
దూర్ం — మానవులముగా, మర్శయు పాత నిబంధ్నతో సంబంధ్ం గ్లవార్శగా, నీకును నాకును మధ్య నుని
వయతాయసములు.
దేవశాసత ర సంబంధ్మన
ై , సంసకృతి సంబంధ్మన
ై మర్శయు వయకితగ్తమైన జీవిత కోణములు ఒక దాని
నుండి మర్ొకటి బొ తిత గా వేర్మచేయబడనేర్వనియు, అవి బహు గాఢముగా పనవేసుకొనియునివి గ్నుక
లెకకలేననిి విధాలుగా ఒకదానిపై మర్ొకటి ప్ాభావం చూప్ుననియు మనమందర్ము
తెలుసుకొనవలస్టియునిది. ఇది ఈనాడు మనము జీవిసుతని ర్ోజులలో ఎంత వాసత వమైయునిదో , పాత
నిబంధ్న ర్ోజులలో కూడా ఇది అంతే వాసత వమైయుండినది. కాబటిర , ఈ విషయాలను ఈ మూడు ప్ాతేయకమైన
-7వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ర్కాలలో గ్ల దూర్ం దృష్టారా ప్ర్శశీల్వంచడం కొంత మేర్కు కృతిామమైనదే అవుతుంది. అటో యినప్పటికిని, పైన
పతర్ొకని విషయాలను ఒకొకకక దానిని వర్ేవర్మగా ప్ర్శశీల్వంచడం మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.
అలాగైతే, మొదట, మనము పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చేయునప్ుపడు ఎదుర్ొకను దేవశాసత ర
సంబంధ్మైన దూర్మును చూదాేము, ర్ండి.

దేవశాసత ర సంబంధ్మైన
పాత నిబంధ్న దేవశాసత రమునకును, కొరతత నిబంధ్న కైసతవ దేవశాసత రమునకు మధ్య మనము అనుభ్వించే
వల్వతి, పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చేయునప్ుపడు ఎదుర్యిేయ అతయంత సపషరమన
ై అడ్ ంకులలో ఒకటి.
దేవశాసత ర సంబంధ్మన
ై దూర్మును గ్ూర్శు మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు, మనము పాాథమికంగా పాత
నిబంధ్న ర్చయితలకుండిన ప్ాతయక్ష్ీకర్ణమునకును, కైసతవులకుని సంప్ూర్ణ మన
ై ప్ాతయక్ష్ీకర్ణమునకును
మధ్య గ్ల చర్శతా సంబంధ్మైన తేడాను గ్ూర్శు ఆలోచిసుతంటాము. దేవుడు మర్శయు మనకు ఆయనతో గ్ల
సంబంధ్మును గ్ూర్శు పాత నిబంధ్న అనేక విషయాలను ఉప్దేశిసుతందనియు, అవే విషయాలను గ్ూర్శు కొరతత
నిబంధ్న నేర్పశ ంచు వివర్ాలు, కనీసం మొదటిసార్శ చూచినప్ుపడు, ఇందుకు చాలా భినింగా ఉనాియనే
వాసత వము మన మనసుిలలో ఉనిది. దేవశాసత ర సంబంధ్మన
ై దృషిరకోణముల విషయంలో, కొరతత నిబంధ్న
తెల్వయజ్ేయువాటితో ప సగ్నటుర కనిపించు విషయాలను పాత నిబంధ్న తెల్వయజ్ేయుచునిదని పాత
నిబంధ్నను చదివే ప్ాతి కస
ై త వుడు ఏదో ఒక సందర్భములో తెలుసుకుంటాడు.
దేవశాసత ర సంబంధ్మన
ై వయతాయసములకు సంబంధించిన కొనిి ఉదాహర్ణములను గ్ూర్శు
ఆలోచించండి. ఉదాహర్ణకు, అబాాహాము తన కుమార్మడెన
ై ఇసాికును బలయర్పణ గావించవలస్టిందని దేవుడు
అతనిని పిల్వచాడు. కాని, నేను నా కుమార్మని బలయర్పణ గావించవలస్టిందని దేవుడు నాకు
పిలుప్ునిసుతనాిడని ఈ ర్ోజులలో ఎవర్ైనా చెపిపనటో యితే, వార్శని గ్ూర్శు మనమేమనుకుంటాము?
వాసత వానికి, ఇటువంటి దేవశాసత ర సంబంధ్మన
ై సాధికార్ ఆపతక్షను తీవాంగా తీసుకోవాలనైనా మనము
మొదలుపటర ము. మోషత దినములలో, నముకమైన ఆయన ప్ాజ్లు వార్శ ర్క్షణను వదుకుచు, ఐగ్ుప్ుత దేశంలో
వాగాేనము చేయబడిన దేశానికి కదంతొకుకతూ వళో వలెనని దేవుడు ఆశించాడు. కాని, ఒక కైసతవుల గ్ుంప్ు
ో చునిటు
వార్శ ర్క్షణను వదకుచు కదంతొకుకతూ ఈనాడు అర్ణయము గ్ుండా వళ్
ో మనము కనుగొనిటో యితే,
అద క వింతెన
ై విషయమని నిజ్ముగా అనుకుంటాము. నాజీర్మ సంబంధ్మన
ై ప్ాతిజ్ఞ దావర్ా తముును తాము
దేవునికి అంకితము చేసుకొనుచుండిన ప్ుర్మషులు తమ తలవంటుాకలను కతిత ర్శంచుకొన కూడదనే
విషయమును గ్ూర్శు కూడా మనము పాత నిబంధ్నలో చదువుతాము. కాని ఇటువంటి ప్ాతిజ్ఞ లతో దేవుడు
సంతోషించాడనేది నిశుయంగా మనకు వింతెైన విషయంగా కనిపిసత ుంది. లేక, పాత నిబంధ్నలో,
మర్ణమగ్ునంతటి బాధ్లో ఉనిప్పటికిని, ఆయన ప్ాజ్లు దేవాలయములో మాతామే ఆర్ాధించాలనే ఒక
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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నియమమును నియమించాడనే వాసత వమును గ్ూర్శు ఒకసార్శ ఆలోచించండి. కాని ఈనాడు, విశావసులు
దేవునిని యుకత ముగా ఎకకడెైనా ఆర్ాధించవచుు, ఎప్ుపడెన
ై ా ఆర్ాధించవచుునని మనము బలంగా
నముుతాము. ఆనాడు, ఆయన ప్ాజ్లు వార్శ పాప్ముల పాాయశిుతాతర్ా మై జ్ంతువులను బల్వగా
అర్శపంచవలెనని కోర్ాడు. ఈనాడు, ఇటువంటి సంసాకర్ విధ్ులు జ్ంతువుల యిడల చూపింప్బడు
కూ
ర ర్తవముగాను, యిేసు కరస
ర త ు యొకక బలయర్పణ అవమానప్ర్చబడుచునిటురగాను ఎంచబడును. పాత
నిబంధ్నలో, కనానీయుల ప్టర ణాలు, స్ట్త రలు ప్ుర్మషులు మర్శయు పిలోలతోసహా, మొతాతనికే నాశనము
చేయబడవలెనని ఆజ్ాఞపించాడు. కాని, ఆధ్ునిక యుదాధలలో ఇటువంటి విషయాలు జ్ర్గ్డం దేవుని చేత
ఆమోదింప్బడుటను మనము ఊహించుకోజ్ాలము.
కాబటిర , ఇవనీి కొరతత నిబంధ్నకు ప్ూర్శతగా భినిమన
ై ిటుర అగ్ుపిసత ుండగా, దేవుడు ఇటువంటి ప్నులు
చేశాడని మనము నమువలెనని పాత నిబంధ్న మనకు ఇచుుచుని పిలుప్ునుబటుర మనము కొంత మేర్కు
దిగా్రంతి చెందడం లేదా? దేవశాసత రమునకు సంబంధించిన ఇటువంటి వయతాయసములను గ్ూర్శు ఇంకా ఎని
ై నా
చెప్ుపకోవచుు. ఇంకా మనము ఏమి చెప్ుపకునాి లేదా ఎనిి చెప్ుపకునాి, మనకును పాత నిబంధ్నకును
మధ్య దేవశాసత ర సంబంధ్మైన గొప్ప దూర్ం నిశుయంగా ఉనిది అని గ్ుర్శతసత ాము.

సంసకృతి సంబంధ్మైన
పాత నిబంధ్నకు మర్శయు కొరతత నిబంధ్నకు మధ్య ఉనిటుర మనము చూసుతని దేవశాసత ర
సంబంధ్మైన దూర్ంతోపాటు, పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియా మర్శయు నేటి మన ఆధ్ునిక ప్ాప్ంచమునకు మధ్య
గ్ల సంసకృతి సంబంధ్మైన తేడాలనుబటిర పాత నిబంధ్న ఒక బహు దూర్మున ఉని దేశం వలె ఉనిటుర
కూడా కనిపిసత ుంది. మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య గ్ల సంసకృతి సంబంధ్మైన వయతాయసములను
గ్ూర్శు మనము మాటాోడినప్ుపడు, వార్మ జీవించిన సంసకృతులలో సావభావికమై యుండిన ప్ాస్టద
ి ధ వయకుతలు,
పాత నిబంధ్న యొకక ఆది ర్చయితలు మర్శయు గ్రహీతల జీవితమును గ్ూర్శున కోణాలు మన మనసుిలలో
ఉంటాయి. పాాచీన ప్ాప్ంచంలో, అది ఇశారయిేలులోనైనా, కనానులోనైనా, అషూ
ష ర్మలోనైనా, బబులోనులోనైనా,
లేదా గ్తంలోని అనేక సంసకృతులలోని జీవితమును గ్ూర్శు మనము చదువునప్ుపడెలో ా, మనకు మర్శయు
పాత నిబంధ్నకు మధ్య గ్ల వయతాయసములను మనము అనుభ్విసుతంటాము. నేడు మనకునిటేర , పాత
నిబంధ్నలో మనమదుర్ొకను ప్ాజ్లకు కూడా లెకకలేననిి సంసకృతి సంబంధ్మన
ై భావనలు, విలువలు
మర్శయు అభాయసములుండినవి. కాని ఆ ఆశలు, అలవాటు
ో మర్శయు అభాయసములు వార్మ జీవించిన
కాలములు మర్శయు సా లములనుబటిర మనకుని వాటికి భినిమైనవై యుండినవి.
మానవ సమాజ్ం ఎలో కాలం మార్మతూనే ఉంటుంది గ్నుక సంసకృతి సంబంధ్మన
ై దూర్ం
ఏర్పడుతుంది. సమాజ్ప్ర్మైన వయవసా లు మార్శపల తుంటాయి; పాత అలవాటు
ో అనేక విధాలుగా
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వింతెన
ై వవుతాయి. కేవలము ర్ండు వందల సంవతిర్ాల నాటి నీ స ంత సంసకృతిని నీవు సందర్శించగ్లవని
ఊహించుకోగ్లవా? మనలో అనేకులకు, ఇటిర వయతాయసాలు విప్ర్రతమైన అసౌకర్ాయనిి కల్వగశసత ాయి. ఇటిర
సందర్ాభలలో సర్మేబాటు చేసుకోడానికి మనము చాలా సమయం వచిుంచాల్వి ఉంటుంది. గ్తించిపల యిన ఇంత
తకుకవ వయవధిలో మన స ంత దేశాలలోనే ఏర్పడిన వయతాయసములను గ్ూర్శునది నిజ్మైయునిటో యితే,
మనకును మర్శయు పాత నిబంధ్న కాలమునాటి ప్ాప్ంచానికిని మధ్య గ్ల వయతాయసములు యింకంత
ఎకుకవగా ఉంటాయని మనము ఆశించాల్వ? పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియాకి నేటి ఆధ్ునిక ప్ాప్ంచానికి మధ్య ఎనోి
వయతాయసములునాియి గ్నుక మనము పాత నిబంధ్నలో చదివే అనేక విషయాలు గ్మనించదగశనంతగా
అజ్ాఞతమైనవిగా ఉంటునాియి.
మనలను దాని నుండి ఎంతో దూర్ంగా ఉంచుతునాియనే అనుభ్ూతిని కల్వగశంచు పాత నిబంధ్న
యొకక సంసకృతి సంబంధ్మన
ై కోణములను గ్ూర్శున కొనిి ఉదాహర్ణలను చూడండి. లౌకిక సాాయిలో, పాత
నిబంధ్న ప్ాప్ంచం ఎకుకవగా వాయవసాయిక లోకమై యుండినది. పాత నిబంధ్న యందంతటను మనము
వయవసాయము మర్శయు చేప్లు ప్టురటను గ్ూర్శు చదువుతాము, కాని నేటి ఆధ్ునిక నగ్ర్వాసులెైనవార్శలో
అనేకులు పాాచీన కాలంనాటి జీవిత విధానాలలో నలకొని యుండిన పాాథమిక విధానాలను అర్మదుగా అర్ా ం
చేసుకుంటార్మ. పాత నిబంధ్నలో పదే లు కుదిర్శున వివాహములను గ్ూర్శు మనము చదువుతాము, అయితే
ఆనాటి యవవన దంప్తులు ఆనాటి వాడుకలను ఎలా భ్ర్శంచార్ా అని ఆధ్ునిక లోకంలోని అనేకులు
ఆశుర్యపల తుంటార్మ. బెైబిలులోని వయకుతలు బహు మంది భార్యలను కల్వగశయుండు అలవాటును
అభ్యస్టించార్నియు, గ్నుక ఒకక భార్యను కల్వగశయుండుటను గ్ూర్శున మన ఆదర్ిములు సవాలు
చేయబడుతునాియనియు మనము తెలుసుకుంటాము. పాత నిబంధ్నలో బానిసతవముండినదని
తెలుసుకొని ఈ వాడుకనుబటిర కలవర్ప్డిపల తుంటాము. వార్శ సంసకృతి సామాాజ్యవాదమని ప్ాస్టద
ి ధచ
ి ెందిన
సామాజిక వయవసా చేత పతత నం చెలాయింప్బడిందనే విషయానిి కూడా మనము పాత నిబంధ్నలో చూసాతము.
ఏదెైన ఒక పతర్మగాంచిన సామాాజ్యములో భాగ్మైయుండుట, ఇశారయిేలు దేశంతోపాటు, దాదాప్ు పాాచీన ప్శిుమ
ఆస్టియాలోని ప్ాతి సంసకృతి యొకక ఆదర్ిపాాయమన
ై సామాజిక వయవసా యిై యుండినదని ప్ర్శగ్ణింప్బడింది.
నేటి ఆధ్ునిక ప్ాజ్ాసావమయ ఆదర్ిపాాయములను గ్ూర్శు ప్ాయోగాతుకంగా వార్శకి ఏమి తెల్వస్టియుండలేదు.
పాత నిబంధ్న కాలమునాటి జీవనములో వీటిని మర్శయు ఇదే విధ్మన
ై లక్షణాలను మనము చూచినప్ుపడు,
వీటితో ఎలా వయవహర్శంచాలో తెల్వయక తర్చుగా మనము తికమకప్డిపల తుంటాము. మన స ంత సంసకృతికి
ఎంతో భినింగా ఉని సంసకృతి సంబంధ్మన
ై ప్ర్శసర్ ప్ర్శస్టా తి
ి లో ఎంతో లోతుగా పాతుకుపల యిన బెైబిలుతో
మనము ఏమి చేయవలెను? మనము పాత నిబంధ్నను చదివినప్ుపడు, ఇవి మర్శయు ఇంకా అనేకమైన
ఇతఃర్ సంసకృతి సంబంధ్మన
ై వయతాయసములు కూడా మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మధ్య భార్ర
దూర్ముని ప్ర్శస్టా తి
ి ని మనము అనుభ్వించునటు
ో చేసత ాయి.
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వయకితగ్తమైన
మనకు మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మధ్య ఉని దేవశాసత ర సంబంధ్మన
ై మర్శయు సంసకృతి
సంబంధ్మైన దూర్ములతోపాటు, మూడవ దూర్ము కూడా ఒకటునిది: వయకితగ్తమైన దూర్ము. వయకితగ్త
దూర్ము లేక వయతాయసములను గ్ూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు, పాత నిబంధ్న కాలములో జీవించిన
ప్ాజ్లు అనేక విధాలుగా ఆధ్ునిక ప్ాజ్లకు భినిమన
ై వార్ై యుండిర్నే వాసత వానిి మనము సూచిసుతనాిమని
అర్ా ం, మర్శయు ఇంతేగాక, మనకును వార్శకిని మధ్య ఉని దూర్ములు చాలావర్కు వయకితగ్తమైన, మానవ
ఆలోచనలకు సంబంధించినవై ఉంటాయి.
సహజ్ంగానే, పాత నిబంధ్న ప్ాజ్లు మన కంటే ప్ూర్శతగా భినిమైనవార్ేమీ కాదు. ఈ పాఠంలో
మనము అటు తర్మవాత చూడబో తునిటుర, మనము వార్శతో కూడా అనేక ముఖ్యమన
ై ర్రతులలో
గ్ుర్శతంచుకొనవచుు. కాని అనేకమైన ఇతర్ విధాలుగా చూస్టతత , వార్మ మన కంటె చెప్ుపకోదగశనంతటి
గ్ణనీయమైన మనసత తవం కల్వగశయుండిర్శ. మర్శయు ఇది ఆశుర్యము కల్వగశంచకూడదు. ఎంతెైనా, వార్శ
గ్ుణగ్ణాలెత
ై ేనమి
ే మర్శయు వార్మ ఇతర్మలతో వయవహర్శంచిన తీర్మలెైతేనమి
ే వార్మ నివస్టించిన దేవశాసత రము
మర్శయు సంసకృతి సంబంధ్మైన ప్ాప్ంచంలో నుండి తలెతత ాయి.
ఒక ప్ాకక, పాత నిబంధ్నలోని అనేక మంది ప్ాజ్లు ఈ ర్ోజులలో మనలో ఎవర్మన
ై ా
అనుభ్వించుచునిటువంటివిగాక, ఆతు సంబంధ్మన
ై గ్మనార్హమైన అనుభావాలు కల్వగశయుండిర్శ, మర్శయు
ఇది కూడా ఆలోచించదగ్గ దే. వార్మ ప్ర్లోక దర్ినములు చూశార్మ మర్శయు దేవుని సవర్మును అక్షర్ాలా
వినాిర్మ. ప్ర్లోక సంబంధ్మన
ై దూతలతో వార్మ అక్షర్ాల పల ర్ాడార్మ. కాబటిర , ఒక నిమిషమాగశ మిముును
మీర్మ ఈ ప్ాశి అడగ్ండి: ఇటువంటి ఆతు సంబంధ్మన
ై అనుభ్వాలే మీర్మ కల్వగశయుంటే మీర్మ ఏ విధ్ంగా
భినింగా ఉంటార్మ? దేవుని చేత పతార్ేపింప్బడిన దర్ినములు చూచియుండినటో యితే, ముఖ్ాముఖీ
సమావేశాలు జ్ర్శపియుండినటో యితే, మర్శయు దేవదూతలతో పల ర్ాడియుండినటో యితే, మీర్మ ఎటువంటి
వయకితగా యుంటార్మ? ఈ ర్ోజులలో మనము ఇటువంటి అనుభ్వాలను అనుభ్వించినటో యితే మనము ప్ూర్శతగా
మార్శపల తామని నేను నముుతునాిను. దేవునితో ఇటువంటి అనుభ్వాలను కల్వగశన పాత నిబంధ్న ప్ాజ్ల
నుండి మనము చాలా వర్కు భినింగా ఉనాిమని మనము చూడగ్లుగ్ునటు
ో ఇది మనకు
సహాయప్డుతుందని తెలుసుకుంటాను.
మర్ొక ప్ాకక, సంసకృతి సంబంధ్మైన విషయాలు మనపై చూప్ుతుని ప్ాభావమునుబటిర ఈనాడు
మనమటువంటివార్మై యునాిమో ఒకక నిమిషము ఆలోచించండి. పాత నిబంధ్న ప్ాజ్లు మనకు ఎంతో
వింతెన
ై విగా ఉని కొనిి సంసకృతి సంబంధ్మన
ై పాతాలు వహించార్మ. వార్మ ర్ాజులెై యుండిర్,శ ర్ాణులెై
యుండిర్,శ వార్మ వయవసాయదార్మలెైయుండిర్శ, బానిసలెైయుండిర్.శ పాత నిబంధ్న ప్ాజ్లు పాాచీన
యుదధ తంతాముల వలన కల్వగశన భ్యభీతులను, కర్మవులు మర్శయు తెగ్ుళో వలన ఏర్పడిన బెదిర్శంప్ులను
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సహించార్మ. యుదధ సందర్భములో భార్ర కాయముగ్లవాని ఎదుట ఒక యవవనుడు నిల్వచియుండుటను
గ్ూర్శు, ఒక యవవన స్ట్త ర యుదధ ములో స్టైనాయనికి నాయకతవం వహించిన విషయమును గ్ూర్శు మనము
చదువుతాము. ఐగ్ుప్ుత బానిసలు నిర్ాశ నిసపృహలతో వేస్టన
ి కేకలు మనము వింటాము. మనలో చాలా
తకుకవ మందిమి ఇటువంటి ప్ర్శస్టా త
ి ులను ఈ ర్ోజులలో ఎదుర్ొకంటాము, తతఫల్వతంగా ప్ాజ్లు ఇటువంటి
అనుభ్వాలు అనుభ్వించునప్ుపడు వార్ేమనుకుంటార్ో, ఆందో ళనతో కూడిన వార్శ అనుభ్ూతులు ఎలా
ఉంటాయో అర్ా ం చేసుకొనుట మనకు కషరమవుతుంది.
కాబటిర , ఈ అధాయయానిి మొదలుపటిర న మనము పాత నిబంధ్న నిజ్ముగానే మన నుండి అనేక
విధాలలో ఎంతో దూర్ంగా ఉనిటుర అనిపిసత ుందని అంగరకర్శంచుటకు సంస్టిదధ ులమై యుండాల్వ. ప్ర్శశుదధ
బెైబిలులోని ఈ భాగ్ము నేటి ఆధ్ునిక ప్ాప్ంచంలో వాాయబడలేదు గ్నుక మనము మనకును పాత
నిబంధ్నకును మధ్యనుని దేవశాసత రము, సంసకృతి, మర్శయు వయకితగ్త సంబంధ్మైన వయతాయసములను ప్దే
ప్దే ఎదుర్ొకంటాము.
మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య దూర్మునిదను మన అనుభ్ూతులకు గ్ల కార్ణములను
మర్శయు ర్కములను తెలుసుకునాిము, గ్నుక తర్మవాత అంశానికి వళ్దేము: మన జీవితములకును పాత
నిబంధ్నకును గ్ల ప ందిక ఏమిటి? ఇవివధ్మన
ై దూర్ముని ప్ుసత కం ఈనాడు మనకు ఏదో
ప్ాయోజ్నకర్మైన పాఠములు నేర్శపసుతందని మనమందుకు ఆశప్డాల్వ? అది సర్ే, ఈ ప్ాశికు అనేక
సమాధానాలునాియి, అయితే నిసిందేహంగా, పాత నిబంధ్న మన జీవితాలకు ముఖ్యమన
ై దెై యునిదని
కొరతత నిబంధ్న మనకు బో ధిసత ుంది గ్నుక మనకు పాత నిబంధ్న నేడు సహితం ముఖ్యమైనదనేది మనము
ప్ాదర్శించగ్ల అతయంత పాాముఖ్యమైన ప్ాతిసపందనయియ
ై ునిది.

మనకు గ్ల ప ందిక
విచార్కర్మన
ై విషయమేమనగా, ఎప్ుపడెైనాగాని కొరతత నిబంధ్నలోని ఏదెైనా ఒక బో ధ్ నేడు అపార్ా ం
చేస్టక
ి ొనబడిందనంటే, అది ఇదే. పాత నిబంధ్న పాతబడిపల యిందనియు, గ్నుక మనకు దానితో గ్ల
అవసర్తను కొరతత నిబంధ్న అంతమొందించినదనియు కొరతత నిబంధ్న బో ధిసత ునిదను తలంప్ుతో అనేక మంది
కైసతవులు కొరతత నిబంధ్నను చదువుతుంటార్మ. కాని వాసత వానికి కొరతత నిబంధ్న అనేకులు అనుకుంటునిదానికి
వయతిర్ేకమైన విషయమును తెల్వయజ్ేసత ుంది. కస
ై త వ జీవితానికి పాత నిబంధ్న ఖ్చిుతంగా
అవశయకమైయునిదని కొరతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది, మర్శయు ఈ విషయానిి మనము తర్మవాత చూసాతము.
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మనము పాత నిబంధ్నలో నుండి మార్గ నిర్ేేశనమును ర్ాబటురకుంటే తప్ప కరస
ర త ునందల్వ సంప్ూర్ణ మైన జీవితం
సామానయంగా సాధింప్బడనేర్దు.
పాత నిబంధ్న ఈనాడు సహితం మన జీవితములకు ప ందికగ్లదెై యునిదని మనకు కొరతత నిబంధ్న
అనేక విధాలుగా బో ధిసత ునిది, కాని మనము ర్ండు విధాలను మాతామే చూదాేము. మొదటిగా, యిేసు
బో ధ్లను చూదాేము. ర్ండవదిగా, అప సత లుడెైన పౌలు యొకక బో ధ్లను చూదాేము. పాత నిబంధ్న యొకక
ప ందికను గ్ూర్శు యిేసు స్టలవిచిున విషయములను మొదట ఆలోచించుదాము.

యిేసు బో ధ్లు
ఈనాడు మనకుగ్ల పాత నిబంధ్న పాాముఖ్యతను గ్ూర్శు యిేసు బో ధించిన దాని విషయమన
ై
సమతులయ దృషిరకోణమును తెలుసుకొనడం కోసం, యిేసు బో ధ్లలోని ర్ండు కోణాలను కుోప్త ంగా చూదాేము:
మొదటిగా, పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శునవైయునిటుర అగ్ుపించునవి, ఆయన చేస్టన
ి వయతిర్ేకార్ా కమైన
వాయఖ్యలు; ర్ండవదిగా, పాత నిబంధ్న ప ందికను గ్ూర్శు ఆయన చేస్టిన నిశుయాతుకమన
ై ధ్ృవీకర్ణములు.
మొదటి సార్శ చదివినప్ుపడే అవి పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శు వయతిర్ేకార్ా కమన
ై దృషిరకోణానిి తెల్వయజ్ేసత ునిటుర
కనిపించే యిేసు బో ధ్లలో కొనిిటిని మొదట చూదాేము.

వయతిర్ేకార్ా కమైన వాయఖ్యలు
యిేసు పాత నిబంధ్న ప ందికను ఒక ముగశంప్ునకు తెచాుడని నమేు అనేక మంది కస
ై త వులు వార్శ
దృషిరకోణాలకు ఋజువుగా మతత యి 5-7 అధాయయాలలోని కొండ మీద ప్ాసంగ్మును ఎతిత చూపిసత ార్మ. కొండ
మీద ప్ాసంగ్ములో యిేసు సందర్ోభచితంగా అనేక నతి
ై క విషయాలను బో ధించాడు, గ్నుక ఈ విషయాలను
ఆధార్ం చేసుకొని యిేసు వాసత వానికి పాత నిబంధ్న బో ధ్లను వయతిర్ేకించాడని అనేకులు
అభిపాాయప్డుతుంటార్మ. కొనిి సుప్ర్శచితమన
ై వాకయభాగాలను వినండి. మతత యి 5:21-22 వచనాలలో
మనము నర్హతయను గ్ూర్శు ఈ మాటలు చదువుతాము:
నర్హతయ చేయవదుే; నర్హతయ చేయువాడు విమర్ికు లోనగ్ునని ప్ూర్శవకులతో
చెప్పబడిన మాట మీర్మ వినాిర్మ గ్దా. నేను మీతో చెప్ుపనదేమనగాతన సహో దర్మని
మీద కోప్ప్డు ప్ాతివాడు విమర్ికు లోనగ్ును (మతత యి 5:21-22).
మతత యి 5:27-28లో యిేసు వయభిచార్మును గ్ూర్శు ఇలా స్టలవిచాుడు:
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వయభిచార్ము చేయవదే ని చెప్పబడిన మాట మీర్మ వినాిర్మగ్దా; నేను మీతో
చెప్ుపనదేమనగా ఒక స్ట్త రని మోహప్ుచూప్ుతో చూచు ప్ాతివాడు అప్ుపడే తన
హృదయమందు ఆమతో వయభిచార్ము చేస్టన
ి వాడగ్ును (మతత యి 5:27-28).
మతత యి 5:31-32లో యిేసు విడాకులను గ్ూర్శు స్టలవిచాుడు:
తన భార్యను విడనాడు వాడు ఆమకు ప్ర్శతాయగ్ ప్తిాక యియయవలెనని చెప్ప
బడియునిది గ్దా; నేను మీతో చెప్ుపనదేమనగా వయభిచార్ కార్ణమునుబటిర గాక,
తన భార్యను విడనాడు ప్ాతివాడును ఆమను వయభిచార్శణిగా చేయుచునాిడు;
విడనాడబడినదానిని పండాోడువాడు వయభిచర్శంచుచునాిడు (మతత యి 5:31-32).
మతత యి 5:33-34లో ఒటురపటురకొనుటను గ్ూర్శు యిేసు సంబో ధించినప్ుపడు కూడా అదే ధో ర్ణిని
అవలంబిసుతనిటుర చూసాతము:
మర్శయు నీవు అప్ామాణము చేయక నీ ప్ామాణములను ప్ాభ్ువునకు చెల్వోంప్వలెనని
ప్ూర్శవకులతో చెప్పబడిన మాట మీర్మ వినాిర్మ గ్దా, నేను మీతో చెప్ుపనదేమనగా
ఎంతమాతాము ఒటురపటురకొనవదుే (మతత యి 5:33-34).
మతత యి 5:38-39లో యిేసు ప్గ్తీర్ముకొనుటను గ్ూర్శు కూడా మాటాోడాడు:
కంటికి కనుి, ప్ంటికి ప్లుో అని చెప్పబడిన మాట మీర్మ వినాిర్మ గ్దా. నేను మీతో
చెప్ుపనదేమనగా దుషు
ై ునకు
ర ని ఎదిర్శంప్క, నినుి కుడిచెంప్మీద కొటురవాని వప్
ఎడమచెంప్కూడ తిాప్ుపము (మతత యి 5:38-39).
ఇక చివర్శగా, శతుావుల యిడల చూపించవలస్టిన పతమ
ా ను గ్ూర్శు యిేసు మతత యి 5:43-44లో ఇలా
స్టలవిసుతనాిడు:
నీ ప ర్మగ్ువాని పతమి
ా ంచి, నీ శతుావును దేవషించుమని చెప్పబడిన మాట మీర్మ
వినాిర్మ గ్దా; నేను మీతో చెప్ుపనదేమనగా, . . . మీ శతుావులను పతమి
ా ంచుడి.
మిముును హింస్టించు వార్శకొర్కు పాార్ా న చేయుడి (మతత యి 5:43-44).
గ్నుక యిేసు దేవుని సర్వశరష
ర ర మైన ప్ాతయక్షతయిై యునాిడనియు, ఆయన బో ధ్లు పాత నిబంధ్న
బో ధ్ల కంటే ఎంతో ఎకుకవ సంప్ూర్ణ మైనవనియు కరస
ర త ు అనుచర్మలందర్మ అంగరకర్శంచాల్వ. యిేసు బో ధ్లు
హృదయములోనికి చొచుుకొనిపల యి పాత నిబంధ్న ఎనిడును చేర్మకొనని విధాలుగా సుదూర్ దిగ్ంతముల
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వర్కు విసత ర్శంచాయి. కాని దుర్దృషరవశాతు
త , నర్హతయ, వయభిచార్ము, విడాకులు, ఒటురపటురకొనుట,
ప్గ్తీర్ముకొనుట మర్శయు శతుావులను పతమి
ా ంచుటను గ్ూర్శున యిేసు దృషిరకోణాలు పాత నిబంధ్న బో ధ్లను
వాసత వంగా ప్ర్సపర్ం వయతిర్ేకస
ి త ునాియని ఈ వచనాలు బో ధిసత ునిటుర అనేక మంది కస
ై త వులు అర్ా ం
చేసుకునాిర్మ. ఇటువంటివార్శ హేతువాదం సర్వసాధార్ణంగా ఈ కిరంది విధ్ంగా ఉంటుంది: ఒకనిని శర్రర్ ర్రతిగా
హతయచేయడం తప్పని పాత నిబంధ్న బో ధించినదనియు, కాని యిేసు తన ధాయస అంతటిని దేవషంతో నిండిన
హృదయంవప్
ై ు మళిో ంచాడనియు వార్ంటార్మ. పాత నిబంధ్న శార్రర్క వయభిచార్మును నిషతధించింది, కాని
యిేసు హృదయంలోని వయభిచార్మును గ్ూర్శు చెబుతూ ఒక అడుగ్ు ముందుకు వేశాడు. విడాకులకు
సంబంధించినంత వర్కు, పాత నిబంధ్న విడాకులను ఎనోి కార్ణాలనుబటిర అనుమతించినదని అనేకులు
నముుతార్మ, అయితే యిేసు పాత నిబంధ్న చేయుచుని ఈ బో ధ్ను అంగరకర్శంచక, లెైంగశక సంబంధ్మైన
దుర్రితి మాతామే విడాకుల్వయయడానికి అసలు ఆధార్మని ప్టురబటారడు. ఒటురపటురకొనుట గ్ూర్శు అయితే,
పటురకొనిన ఏ ఒటురనన
ై ను విచిునిము చేయకూడదు అని పాత నిబంధ్న బో ధించింది, కాని ఆయన
అనుచర్మలు ఎనిడును ఒటురపటురకొనకూడదని యిేసు ఆదేశించాడని వార్మ వాదిసత ార్మ. వయకితగ్తంగా
ప్గ్తీర్ముకొను వాడుకను — “కంటికి కనుి” — పాత నిబంధ్న ఆమోదించింది, కాని మనము క్షమించాలని
యిేసు బో ధించాడని ఇదే విధ్మైన అర్ా వివర్ణ చెపతపవార్మ తర్చుగా నముుతుంటార్మ. ప ర్మగ్ువార్శని పతామించి,
శతుావులను దేవషించమని పాత నిబంధ్న బో ధించినదనియు, కాని యిేసు శతుావులను కూడా
పతామించమంటూ ఈ విషయానిి విసత ృతంచేశాడని వార్మ భావిసుతంటార్మ.
యిేసు బో ధ్లను గ్ూర్శు ప్ాజ్ాదర్ణ ప ందిన ఈ బో ధ్లు సతాయనికి లేశమైనా సమీప్ంగా ఉనాియని
చెప్ుపకొనబడినటో యితే, యిేసు తన అనుచర్మలను పాత నిబంధ్న యొకక నీతి విషయాలను గ్ూర్శున
అధికార్ము నుండి విముకుతలను చేయడానికి వచాుడని మనము అనుకోడానికి మన దగ్గ ర్ మంచి హేతువే
ఉనిదని చెప్ుపకొనవచుు. కాని, మతత యి సువార్త 5వ అధాయయములో యిేసు వాసత వంగా బో ధించిన
విషయాలను మనము మనసుిపటిర మర్శంత లోతుగా ధాయనం చేస్టన
ి ప్ుపడు ఈ దృషిరకోణం ఏ మాతామును
సర్ైనది కాదని తెలుసుకుంటాము. యిేసు బయలుప్ర్చిన విషయాలు పాత నిబంధ్న కంటె ఎకుకవ
గొప్పవైనప్పటికిని, పాత నిబంధ్న బో ధ్లను ఆయన ఏ విధ్ంగాను ప్ర్సపర్ం వయతిర్ేకించలేదు. విశరషంగా, పాత
నిబంధ్న బో ధ్లను గ్ూర్శున కొనిి అపార్ా ములు తప్పని తన ప్ాతివాదముతో నిర్ూపించడం దావర్ా పాత
నిబంధ్నను ధ్ృవీకర్శంచాలనేదే ఆయన తాతపర్యమైయుండినది.
యిేసును సర్శగా అర్ా ం చేసుకోవాలంటే, మతత యి 5వ అధాయయములో యిేసు పాత నిబంధ్న
విషయంలో తన అసముతిని తెల్వయజ్ేయడంలేదనే వాసత వానిి మనము గ్మనించాల్వి ఉంటుంది. అలా
కాకుండా, శాసుతీలు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు పాత నిబంధ్నకు అర్ా వివర్ణ చెపిపన విధానాలను ఆయన
ఆక్ష్ేపించాడు. యిేసు ఇహలోకంలో జీవించియుండిన ర్ోజులలో, వాసత వంగా బెైబిలు కొందర్శకి మాతామే నేర్మగా
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
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అందుబాటుగా ఉండేది, మర్శయు ఈ హేతువునుబటిర యిే, ఇశారయిేలులోని సామానయ ప్ాజ్ానీకం వార్శ
మతసంబంధ్మైన నాయకుల బో ధ్లపై అతయధికంగా ఆధార్ప్డా్ర్మ. మతత యి 5వ అధాయయములో యిేసు,
మనమింతకు మునుపత చూచినటుర తార్తమయములను ర్ూప ందించాడు, ఈ విషయానిి మనము ముందు
కూడా చూసాతము, ఆయన పాత నిబంధ్నతో సర్న
ై సామర్సయము కల్వగశయుండిన తన స ంత దృషిరకోణాలను,
శాసుతీలు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు పాత నిబంధ్నకు చేర్శున సాంప్ాదాయాలతో పల లుసూ
త , ఈ ర్ండింటి నడుమ
గ్ల తార్తమయమును విశదరకర్శంచాడు. సవివర్మైన అనేక వర్ణనలు ఈ విషయానిి ర్మజువుచేసత ాయి.
మొదటిగా, యిేసు చెప్పబడిన మర్శయు వినిన విషయాలతో వయవహర్శంచాడనే విషయానిి మనము
గ్మనించాల్వ. అనగా, ఆయన పాత నిబంధ్న కంటే విశరషంగా వాక్స ర్ూప్మన
ై సాంప్ాదాయాలను గ్ూర్శు
ఆందో ళనచెందుచుండెను అని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. యిేసు మర్శయు ఇతర్ కొరతత నిబంధ్న
ప్ుర్మషులు పాత నిబంధ్నను ప్ాసత ావించినప్ుపడు, వార్మ “వాాయబడియుని” లేదా “చదువబడిన”
విషయాలను గ్ూర్శు చెపాపర్మ. కొరతత నిబంధ్నలో ఈ విధ్ంగా ప్ర్శచయము చేయబడిన ఏ విషయానైినను,
ఎచోుటనైనను, యిేసు కొటిర వయ
ే లేదు. కాని కొండ మీద ప్ాసంగ్ంలో, ఆయన ప్ాజ్లకు “చెప్పబడిన” వాటిని
ఆక్ష్ేపించాడు; ప్ాజ్లు “వినిన” విషయాలను ఆయన ఆక్ష్ేపించాడు. శాసుతీలు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు
చెప్ుపచుండిన దానికిని, ఆయన చెప్ుపచుండిన దానికిని గ్ల తార్తమయమును యిేసు పల ల్వు చూపించాడని
దరనినే మామూలు మాటలలో చెప్ుపకొనవచుు. పాత నిబంధ్నలో వాాయబడియుని విషయాలను గ్ూర్శు
కాదు, కాని ఇశారయిేలులోని ఇతర్ ఉప్దేశకుల చేత అవి కొనసాగ్ునటు
ో చేయబడిన వాకూ
ర ప్మైన
సాంప్ాదాయాల విషయంలో యిేసు తన అసముతిని తెల్వపాడు. అందుచేతనే ఆయన వాాయబడియుని
విషయాల కంటె విశరషంగా చెప్పబడిన విషయాలను ప్దే ప్దే ప్ాసత ావించుచుండెను.
దరని దృష్టారా, పాత నిబంధ్నకు సంబంధించిన వాక్స ర్ూప్మన
ై ఈ అర్ా వివర్ణలను గ్ూర్శు యిేసు
వాసత వంగా చెపపి న విషయాలను మనము మర్శ ఎకుకవ లోతుగా, ధాయనప్ూర్వకంగా చూడాల్వి ఉంటుంది.
యిేసు వల్వకితీస్టిన ఈ తార్తమయములను గ్ూర్శు మనము మర్ొక సార్శ ఆలోచన చేదే ాము.
నర్హతయ సమసయకు దేవషమును ముడిపటర డానికి యిేసు నర్హతయ యొకక నిషతధానిి విసత ృతం
చేశాడని అనేకులు నముుతునిప్పటికిని, పాత నిబంధ్న నర్హతయను మాతామే కాదు, కాని దేవుని ప్ాజ్ల
నడుమ ఉండిన అభిపాాయభేదానిి కూడా ఖ్ండించినదని తెలుసుకొనడం ముఖ్యం. దేవుని ప్ాజ్ల మధ్య
నలకొని ఉండాల్విన సామర్సయము మర్శయు సమాధానమును గ్ూర్శున పాత నిబంధ్న ఆదర్ిం కరర్తనలు
133:1లో చకకగా వయకత ంచేయబడింది:
సహో దర్మలు ఐకయత కల్వగశ నివస్టించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహర్ము! కరర్తనలు
133:1
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అభిపాాయబేధ్ం ఒకనిని అక్షర్ాలా హతయచేయడానికి దార్శతీయనంత వర్కు అది సర్ే అనిటుర, యిేసు
దినములలో ప్ాజ్ాదర్ణ ప ందిన సంప్ాదాయాలు దానిని మనిించాయి. దరనికి తార్తమయంగా, వాసత వానికి పాత
నిబంధ్న ప్ామాణములను ప్ునర్మదాాటిసత ూ ఇటిర అబదధ బో ధ్ తప్పని యిేసు తన ప్ాతివాదంతో నిర్ూపించాడు.
సర్శకదా, నర్హతయను గ్ూర్శున ఇటిర నిషతధాజ్ఞ కు దేవషమును గ్ూర్శున నిషతధ్ంతో సంబంధ్ం కలుప్ుతూ ఆయన
నిర్ూపించాడు.
వయభిచార్ము విషయానికొస్టతత , హృదయంలోనే వయభిచర్శంచుటను చేర్ుడానికి యిేసు వయభిచార్
నిషతధాజ్ఞ ను విసత ర్శంచి చెపాపడని అనేకులు నముుతార్మ. కాగా, పాత నిబంధ్న కోర్శన విషయాలను గ్ూర్శు
యిేసు తన అసముతిని వయకత ంచేయలేదని లేదా విసత ర్శంచి చెప్పలేదని మర్ొక ప్ర్ాయయం సులభ్ంగా
గ్మనించవచుు. ఎంతెైనా, దేవుని ప్ాజ్లు శార్రర్క వయభిచార్మును మాతామే మానుకొనవలెనని పాత నిబంధ్న
కోర్లేదు; తీవామన
ై వాయమోహమును, లేదా తలంప్ులతో హృదయములోనే వయభిచర్శంచడమును కూడా
నిషతధించింది. నిర్గ మ 20:17లో ఇలా వాాయబడియునిది:
నీ ప ర్మగ్ువాని యిలుో ఆశింప్కూడదు. నీ ప ర్మగ్ువాని భార్యనన
ై ను అతని
దాసునన
ై ను అతని దాస్టినైనను అతని యిదుేనన
ై ను అతని గాడిదనైనను నీ
ప ర్మగ్ువానిదగ్ు దేనినన
ై ను ఆశింప్కూడదు అని చెపపను (నిర్గ మ 20:17).
మర్ొకని భార్యను ఆశించడమును ప్దవ ఆజ్ఞ సుసపషరంగా నిషతధించింది. కాబటిర , యిేసు యొకక
వాదో ప్వాదము పాత నిబంధ్న నియమమును కొటిర వేయుచుండలేదు గాని అది పాత నిబంధ్నను
ప్ునర్మదాాటించుచుండినదని మనము గ్మనిసుతనాిము.
మర్ొక ప్ర్ాయయం, విడాకుల విషయంలో యిేసు పాత నిబంధ్నతో ఏకరభ్వించలేదని అనేకమంది
విశావసులు నముుతునాిర్మ. కాని యిేసు దినములలో, వార్మ నాయయప్ర్ంగా సర్న
ై కాగశతాలు ఇచిునంత
వర్కు, ఆచర్ణాతుకమైన ఏ కార్ణంచేతనైనను వార్మ తమ భార్యలకు విడాకుల్వచేు హకుక పాత నిబంధ్న
శాసనము వార్శకచి
ి ుందని ఇశారయిేలులోని మతసంబంధ్మన
ై అనేకమంది నాయకులు నముుచుండిర్నే
విషయానిి మనము అర్ా ం చేసుకోవాల్వ. అయితే ఇటువంటి నడవడిని దేవుడు ఆమోదించడని పాత నిబంధ్న
సపషరంగా సూచిసుతందని మనకందర్శకి తెల్వస్టిందే. మలాకర 2:16లో ఇలా వాాయబడియునిది:
భార్యను ప్ర్శతయజించుట నాకు అసహయమన
ై కిరయ అని ఇశారయిేలీయుల దేవుడగ్ు
యిహో వా స్టలవిచుుచునాిడు (మలాకర 2:16).
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మతత యి 19:3-9లో యిేసు విడాకులను గ్ూర్శున తన అభిపాాయమేమిటో మర్శ ఎకుకవ వివర్ంగా
వర్శణంచాడు, మర్శయు ప్ాతేయకంగా ఆదాము హవవల సృషిర ఉదంతమును ప్ాసత ావిసూ
త , పాత నిబంధ్న ఆధార్ంగానే
ఆయన విడాకులను వయతిర్ేకించుచుండెననే తన దృకపథానిి ఆయన సువిదితం చేశాడు.
యిేసు పాత నిబంధ్న ప్ాకార్ం ఒటురపటురకొనుటను గ్ూర్శున అభాయసమును అక్ష్ేపించాడని అనేకులు
అనుకుంటార్మ. కాని, ఈ సందర్భంలో కూడా యిేసు పాత నిబంధ్న బో ధ్ను కాదు కాని దాని బో ధ్లు
వకరరకర్శంప్బడుటను వయతిర్ేకించాడు. సపషరంగా, ఒకడు తన మాట నిలబెటర ుకొనునని ఒటురపటురకొననంత
వర్కు, అబదధ మాడుట అనుమతింప్బడిందని యిేసు ర్ోజులలో కొందర్మ బో ధించార్మ. ఇటిర బో ధ్తో యిేసు
ఏకరభ్వించలేదు సర్శకదా కేవలము శప్థములను ఉలో ంఘించు అబదధ ములను మాతామే కాదు కాని
అబదధ మాడుటనే పాత నిబంధ్న నిషతధించినదని ప్టురబటారడు. సామతలు 6:16-17లో ఇలా
వాాయబడియునిది:
యిహో వాకు అసహయమన
ై వి ఆర్మ గ్లవు, ఏడును ఆయనకు హేయములు: అవేవనగా,
అహంకార్ దృషిరయు, కలో లాడు నాలుకయు (సామతలు 6:16-17).
ఈ హేతువు చేతనే యిేసు మతత యి 5:37లో ఇలా స్టలవిచాుడు:
మీ మాట, “అవునంటే “అవును,” “కాదంటే” “కాదు అని యుండవలెను (మతత యి
5:37).
యిేసు పాత నిబంధ్నతో ఏకరభ్వించలేదు, కాని శాసుతీల మర్శయు ప్ర్శసయుయల వాక్స ర్ూప్మైన
సాంప్ాదాయాలు పాత నిబంధ్న ప్ామాణాలను నర్వేర్ులేదని సపషరంగా చూపించాడు.
ప్గ్తీర్ముకొనుటను పాత నిబంధ్న ఆమోదించింది కాని యిేసు ఆమోదించలేదని అనేకులు
నముుతార్మ. కాని ఆది యందు నిర్గ మ 21:24వ వచనంలోని “కంటికి కనుి” అనే పాత నిబంధ్న శాసనము
ఇశారయిేలులోని అధికార్శక నాయయసాానాలలోని నాయయాధిప్తులకు మార్గ దర్ికంగా ఉండటానికి
ర్ూప ందించబడింది. నాయయాధిప్తులు వార్శ తీర్మపలను మర్శయు శిక్షలను నాయయసముతంగాను, చేస్టన
ి
నేర్ానికి తగ్గ టర ుగాను తీర్ువలస్టి యుండిందని ఒకక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. ఈ ప్ామాణము ప్ర్సపర్ం
వయకుతల మధ్య తలెతత ు సమసయలకు వర్శతంప్జ్ేయబడాలని ఎనిడును ఉదేేశింప్బడలేదు. దానికి బదులుగా,
ఇలాంటి సందర్ాభలలో యుకత ంగా ప్ావర్శతంచడానికి దయ మర్శయు కనికర్ము మార్గ దర్ికమై యుండాలని పాత
నిబంధ్న బో ధించింది. లేవీయ 19:18లో ఇలా వాాయబడియునిది:
కరడుకు ప్ాతికరడు చేయకూడదు. నీ ప్ాజ్ల మీద కోప్ముంచుకొనవదుే . . . నేను
యిహో వాను (లేవీయ 19:18).
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యిేసు దినములలో “కంటికి కనుి” అనే నియమము వయకితగ్తంగా ప్గ్తీర్ముకొనుటకు దేవుడు
ఆమోదించినదెై యునిదని ప్ాజ్లు నమాుర్మ. ఎవర్న
ై ా నీకు ఏదెైనా హాని చేస్టన
ి ప్ాతిసార్శ, అతనికి అదే
విధ్మన
ై సమాన హాని చేయడానికి నీకు హకుక ఉనిది అనే నముకముండేది. కాని నియమము ఈ విధ్ంగా
వకరరకర్శంప్బడుటతో యిేసు ఏకరభ్వించలేదు మర్శయు ఆయన పాత నిబంధ్న బో ధ్ను ధ్ృవీకర్శసత ూ మనము
అనోయనయ సంబంధ్ములలో దయను చూపించాలని ప్ల్వకాడు.
చివర్శగా, శతుావులను పతమి
ా ంచు విషయానికొస్టతత , శతుావులను దేవషించుట అంగరకర్శంప్బడిందని పాత
నిబంధ్న బో ధించినదనే తప్ుపడు నముకము అనేకులలో నలకొనియునిది. లేవీయ 19:18లో “నీ ప ర్మగ్ు
వానిని పతామింప్వలెను” అనే ఆజ్ఞ సర్శసమానంగా “నీ శతుావులను దేవషించుము” అని చెప్ుపకోడానికి కూడా
సముచితమన
ై దే అని యిేసు దినములలోని కొందర్మ ఉప్దేశకులు భావించినటుర సపషరమవుతుంది. కాని
సహజ్ంగానే, పాత నిబంధ్న ఎనిడును ఇవివధ్మన
ై ది ఏదియును బో ధించదు. వాసత వానికి, మన శతుావులతో
వయవహర్శంచాల్విన విధ్మునకు సంబంధించిన ఆదేశాలు నిర్గ మ 23:4లో ఇవవబడినవి:
నీ శతుావుని యిదే యినను గాడిదయిన
ై ను తపిపపల వుచుండగా, అది నీకు కనబడిన
యిడల అగ్తయముగా దాని తోలుకొనివచిు వాని కప్పగశంప్వలెను. (నిర్గ మ 23:4).
కాబటిర , యిేసు పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శున తన స ంత దృషిరకోణాలను ఎనిడును వయతిర్ేకించలేదని
మర్ొక ప్ర్ాయయం సపషరమవుతుంది. దానికి బదులుగా, ఆయన తన దినములలో ప్ాబల్వయుండిన తప్ుపడు
అర్ా వివర్ణలను వయతిర్ేకస
ి త ూ పాత నిబంధ్న బో ధ్ల అసలెన
ై ఉప్దేశములను ప్ునర్మదాాటించాడు.
యిేసు పాత నిబంధ్నకే విర్ోధ్ంగా దేనినన
ై ను బో ధించాడని మనము ఊహించుకొనిటో యితే మనము
యిేసు బో ధ్లను బహు తీవాంగా అపార్ా ం చేసుకొంటునాిమని అర్ా ం. మనము చూడబో తునిటుర, పాత
నిబంధ్న ఏ దిశగా ముందడుగ్ు వేయుచుండినదో యిేసు తర్చుగా బయలుప్ర్మసూ
త అది ఎదుర్మచూచిన
నముకములను మర్శయు అభాయసములను వివర్శంచాడు. ఈ కోణంలో ఆయన బో ధ్లు పాత నిబంధ్న
బో ధ్లను మించినవై యుంటూ మర్శ ఎకుకవగా దేవుని గ్ుణశీలమును మర్శయు ఆయన ప్ాజ్ల ప్టో
ఆయనకుండిన చితత మును బయలుప్ర్చాయి. అంతేగాని, యిేసు పాత నిబంధ్ననుగాని లేదా దాని
బో ధ్లనుగాని ఎనిడును వయతిర్ేకించలేదు. వాసత వానికి ఆయన పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శున అసతయప్ు
అర్ా వివర్ణలను వయతిర్ేకించాడు.
పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శు యిేసు కల్వగశయుని ధ్ృకపథములు వయతిర్ేకార్ా మన
ై విగా ఉనిటుర
కనిపించునవి వాసత వానికి అవి ధ్ృవీకర్ణములెై యునివనే విషయానిి చూశాము, గ్నుక ఇప్ుపడు పాత
నిబంధ్న యొకక అధికార్ము మర్శయు ఆయన అనుచర్మలకుండిన ప ందికను గ్ూర్శున యిేసు
ధ్ృవీకర్ణములు అతి సులభ్ంగా కనుగొనబడగ్ల ఇతర్ వాకయభాగ్ములను మనము చూడవలస్టి యునిది.
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నిర్ాుణాతుకమైన ధ్ృవీకర్ణములు
సామానయంగా చూస్టతత , పాత నిబంధ్న లేఖ్నములను గ్ూర్శు కరస
ర త ు కల్వగశయుండిన నిర్ాుణాతుకమైన
దృషిరకోణమును మనము చూడగ్ల విధ్ములు అనేకమునాియి. ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్న లేఖ్నములు
తన స ంత బో ధ్లకు మూలాధార్మైయునివని ఎడతెర్శపిలేకుండా ఆయన ప్ాసత ావించాడు. ధ్ర్ుశాసత రమిచిున
మోషతకును ప్ావకత లకు అధిప్తియిన
ై ఏలీయాకును మధ్య నిలబడినటురండి, ర్ూపాంతర్ కొండపై ఆయన తన
మహిమను ప్ాదర్శించాడు. ఇంకా, ఆయన తన జీవితకాలమందంతటను పాత నిబంధ్న బో ధ్లనిిటికి ప్ూర్ణ
హృదయంతో లోబడుచుండుటకే తనను తాను అంకితం చేసుకునాిడు.
అయితే పాత నిబంధ్న విషయమై యిేసుకుండిన నిర్ాుణాతుకమైన వైఖ్ర్శని గ్ూర్శున నిర్శేషరమైన
ఉదాహర్ణముల కొర్కు మనము కొండ మీద ప్ాసంగ్మును మర్ొక ప్ర్ాయయం చూదాేము. మతత యి 5:1718లో యిేసు యిేమని స్టలవిసుతనాిడో వినండి:
ధ్ర్ుశాసత రమునన
ై ను ప్ావకత ల వచనములనన
ై ను కొటిర వేయవచిుతినని తలంచవదుే;
నర్వేర్ముటకే గాని కొటిర వేయుటకు నేను ర్ాలేదు. ఆకాశమును భ్ూమియు
గ్తించిపల యిననే గాని ధ్ర్ుశాసత రమంతయు నర్వేర్మవర్కు దానినుండి యొక
ప లో యినను ఒక సునియిైనను తపిపపల దని నిశుయముగా మీతో చెప్ుపచునాిను
(మతత యి 5:17-18).
ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమునుగాని ప్ావకత ల ప్లుకులనుగాని కొటిర వయ
ే డానికి ర్ాలేదని యిేసు ఇచుట బహు
శకితమంతముగా ప్లుకుతునాిడు. అద క అతి చిని అక్షర్మే కావచుు లేదా ప లుో కావచుు, సమసత ము
అంతమయిేయ వర్కు పాత నిబంధ్నలోని ప్ాతి వివర్ము అమలులో ఉంటుందని ఆయన ప్టురబటారడు.
దుర్దృషరవశాతు
ై ే, ఆయన ఉదేేశించినది తాను చెపిపన దానికి బొ తిత గా
త , యిేసు చెపపి ంది ఒకటెత
వయతిర్ేకమైనదని అనేక ప్ర్ాయయాలు కైసతవులు అనుకుంటార్మ. “కొటిర వేయుటకు నేను ర్ాలేదు కాని
నర్వేర్ముటకే” అని చదివి, “నేను పాత నిబంధ్నను కొటిర వేయుటకు ర్ాలేదు కాని అది ప ందికలేనిదని
చెప్పడానికే” అని యిేసు భావించాడని అనుకుంటార్మ. కాని యిేసు ఆ తర్మవాత మతత యి 5:19లో ప్ల్వకిన
మాటలు గ్మనించడం దావర్ా, యిేసు భావించినది అది కాదని సపషరమవుతుంది. అకకడ ఇలా చదువుతాము:
కాబటిర యిద యాజ్ఞ లలో మిగ్ుల అలపమైన యొకదానినైనను మీర్శ, మనుషుయలకు
ఆలాగ్ున చేయ బో ధించువాడెవడో వాడు ప్ర్లోకర్ాజ్యములో మిగ్ుల
అలుపడనబడును; అయితే వాటిని గైకొని బో ధించువాడెవడో వాడు ప్ర్లోక
ర్ాజ్యములో గొప్పవాడనబడును (మతత యి 5:19).
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యిేసు చెబుతునిది ఏమిటో గ్మనించండి. మనుషుయలు ఈ ఆజ్ఞ లు గైకొననటో యితే, లేదా ఆజ్ఞ లలో
అతయలపమైనదని ప్ర్శగ్ణింప్బడు దానినన
ై ా సర్ే లక్షయపటర నవర్సం లేదని వార్మ ఇతర్మలను
పలా తిహించినటో యితే, వార్మ ప్ర్లోక ర్ాజ్యములో అలుపలనబడును. శాసుతీలు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు పాత
నిబంధ్న విషయంలో కోర్శన వాటినే ఎనుికొనడానికి చాలా తెల్వవిగా ప్ావర్శతంచుచుండిర్ని యిేసు
ఎర్శగశయుండెను. కాబటిర , తన శిషుయలు ఏవో కొనిి ఏర్శకోర్శ ఎంపికచేసుకొనివి కాదు, కాని పాత నిబంధ్నలోని
వివర్ాలనిిటిని ర్ూఢిప్ర్చుకొని ఈ మీదట వాటిని అనుసర్శంచాలని ఆయన ప్టురబటారడు. విశావసనీయంగా
ఆయనను వంబడించుచుండినవార్ందర్మ పాత నిబంధ్న వివర్ాలలోని ప్ాతి విషయానికి లోబడవలెనని కరరసత ు
ఆశించాడు. వాసత వానికి, మనము పాత నిబంధ్న అంతటికి లోబడినప్ుపడే, శాసుతీలు మర్శయు ప్ర్శసయుయల
కంటె మర్శ శరరషరమన
ై గ్మయము కొర్కు నిర్రక్ష్ించవచుుననే విషయానిి ఆయన ధ్ృవీకర్శసత ునాిడనునంతగా పాత
నిబంధ్న అధికార్మును గ్ూర్శు ఆయన ప్టురబటారడు. మతత యి 5:20లో యిేసు ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:
శాసుతీల నీతి కంటెను ప్ర్శసయుయల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియిడల మీర్మ
ప్ర్లోకర్ాజ్యములో ప్ావేశింప్నేర్ర్ని మీతో చెప్ుపచునాిను (మతత యి 5:20).
యిేసు మాటలు ఎనోి ప్ాయోగాతుకమైన ప్ాశిలను లేవదరసత ునాియని ఇకకడ మనము ఒప్ుపకొనక
తప్పదు. పాత నిబంధ్న బో ధ్లనిిటికి లోబడమంటే ఆధ్ునిక ప్ాప్ంచములో దానర్ా మేమిటి? కైసతవులు పాత
నిబంధ్న ఆజ్ఞ లను, అది ఎంతటి అలపమైనదెైనా, ఈనాడు ఎలా పాటించాల్వ? ముందు పాఠములలో మనము
ముఖ్యమైన ఈ ప్ాశిలను చర్శుసాతము, కాని ప్ాసత ుతానికి యిేసు ఎంతో తేటగా బో ధించిన పాాథమిక సూతామును
గ్ూర్శు ప్టురబటురట చాలు — ఆయన అనుచర్మలు పాత నిబంధ్నను దేవుని అధికార్ప్ూర్వకమైన వాకుకగా
ప్ర్శగ్ణించాలని వార్శకి పిలుప్ునిచాుడు. పాత నిబంధ్న ప ందికలేనిదని వార్మ దానిని తృణీకర్శంచకూడదు.
విశరషంగా వార్మ దానిని నేర్ముకుంటూ దానిలోని ప్ాతి విషయానికి లోబడవలెను.

పౌలు బో ధ్లు
కైసతవ జీవితానికి పాత నిబంధ్న ప ందికగ్లదెై యుండునటు
ో ఆశించాలని యిేసు మనకు ఎలా
బో ధించాడో మనము తెలుసుకునాిము గ్నుక, ఇప్ుపడు అప సత లుడెన
ై పౌలు యొకక సాక్షయమును సంక్ష్ిప్తంగా
చూదాేము. పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శున అతని ఆమోదమును అర్ా ం చేసుకోడానికి, పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శు
ఆయన చేస్టన
ి వాయఖ్ాయనాలను మనము యిేసు మాటలను అనేవషించినటేర అనేవషించుదాము. మొదటిగా, అవి
పాత నిబంధ్న నియమమును గ్ూర్శు వయతిర్ేకార్ా మైనవిగా ఉనిటుర సపషరమవుతుని పౌలు యొకక
వాయఖ్ాయనాలను చూదాేము. ర్ండవదిగా, పాత నిబంధ్న ప ందికను గ్ూర్శు అతని నిర్ాుణాతుకమైన
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ధ్ృవీకర్ణములను మననం చేదే ాము. మొదట, పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శు వయతిర్ేకార్ా కమన
ై విగా ఉనిటుర
కనిపించు పౌలు యొకక అంచనాలను చూదాేము.

వయతిర్ేకార్ా కమైన వాయఖ్యలు
విచార్కర్మన
ై విషయమేమంటే, వాసత వానికి పౌలు పాత నిబంధ్నను చాలా వయతిర్ేకించుచుండెనని
నేడు అనేక మంది కస
ై త వులు నముుతునాిర్మ. చితత శుదిధగ్ల ఈ విశావసులంతా అప సత లుని ప్తిాకలలోని అనేక
వాకయభాగాలను ఎతిత చూపిసత ార్మ, కాని మన చర్ుకోసమని మనము ఒకే ఒకక ఉదాహర్ణమును
తీసుకుందాము. గ్లతీ 3:1-6లో ఈ కిరంది మాటలు వాాయబడియునివి.
ఓ అవివేకులెైన గ్లతీయులార్ా! మిముును ఎవర్మ భ్ామపటెర ను? స్టిలువ
వేయబడినవాడెైనటురగా యిేసు కరరసత ు మీ కనుిల యిదుట ప్ాదర్శింప్బడెనుగ్దా? ఇది
మాతామే మీ వలన తెల్వస్టికొనగోర్మచునాిను: ధ్ర్ుశాసత ర సంబంధ్ కిరయల వలన
ఆతును ప ందితిర్ా లేక విశావసముతో వినుటవలన ప ందితిర్ా? మీర్శంత
అవివేకులెతి
ై ర్ా? మొదట ఆతాునుసార్ముగా ఆర్ంభించి, ఇప్ుపడు
శర్రర్ానుసార్ముగా ప్ర్శప్ూర్మణలగ్ుదుర్ా? వయర్ాముగానే యినిి కషరములు
అనుభ్వించితిర్ా? అది నిజ్ముగా వయర్ా మగ్ునా? ఆతును మీకు అనుగ్రహించి, మీలో
అదుభతములు చేయించువాడు ధ్ర్ుశాసత ర సంబంధ్ కిరయలవలననా లేక విశావసముతో
వినుటవలననా చేయించుచునాిడు? (గ్లతీ 3:1-5).
దేవుని గ్ూర్శుయు ఆయన చితత మును గ్ూర్శుయు పాత నిబంధ్న బయలుప్ర్చిన దాని కంటె
ఎకుకవగా కరస్ట
ర తత బయలుప్ర్చాడని పౌలు నమాుడని మనమిప్ుపడు తక్షణమే ఒప్ుపకొనక తప్పదు. కొరతత
నిబంధ్న విశావసము మర్శ ఎకుకవ సంప్ూర్ణ మైన ప్ాతయక్షతయిై యుండినదని అతడు నమాుడు. కాని తర్చుగా,
సదుేదేశంగ్ల కైసతవులు ఇటువంటి వాకయభాగాలను చదివిన తర్మవాత పాత నిబంధ్న ప ందికలేనిదని పౌలు
నమాుడని అనుకుంటార్మ. కాని నిజ్ానికి, పాత నిబంధ్న ప ందికను పౌలు కాదనలేదు. పాత నిబంధ్న
అనుచితంగా వినియోగశంప్బడుటను మాతామే ఆక్ష్ేపించాడు.
గ్లతీయులు ప్ర్శశుదాధతును ధ్ర్ుశాసత ర సంబంధ్ కిరయలవలన ప ందార్ో లేక విశావసముతో
వినుటవలన ప ందార్ో అని వార్శని పౌలు 2వ వచనంలో అడుగ్ుతునాిడు. వార్మ దేని మీద ఆధార్ప్డా్ర్మ అని
3వ వచనములో అడుగ్ుతునాిడు. వార్మ ఆతుతో ఆర్ంభించి, మానవ ప్ాయాసంపై ఆధార్ప్డటానికి
ఆర్ంభిసాతర్ా? ఆతు చేస్టన
ి అదుభతములు వార్మ ధ్ర్ుశాసత రమును అనుసర్శంచుచునిందు వలన చేయబడినవో
లేక వార్మ సువార్త ను నమిునందు వలన చేయబడినవో అని 5వ వచనంలో ప్ాశిిసుతనాిడు. కైసతవ విశావసము
-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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వలన కలుగ్ు ఆశీర్ావదములు ధ్ర్ుశాసత రమును అనుసర్శంచుట దావర్ా కలుగ్వు కాని కరస
ర త ు సువార్త యందు
విశావసముంచుట వలననే కలుగ్ుననేది పౌలు పతర్ొకనబడిన ప్ాతి ఒకక సందర్భములోను నొకకి వకాకణించ
దలచిన విషయమైయుండినది.
పౌలు పాత నిబంధ్న ప ందికను మర్శయు అధికార్మును తృణీకర్శంచి వాటి సాానంలోనే కస
ై తవ
విశావసమును మర్శయు ప్ర్శశుదాధతును ఉంచాడనే తలంప్ును ఇవి మర్శయు పౌలు ర్చనలలోగ్ల ఇటువంటి
ప్ాకటనలు అనేకుల మనసుిలలో కలుగ్జ్ేసత ునాియి. వాసత వానికి, తర్కము ఈ విధ్ంగా ఉంది: అనుదిన కైసతవ
జీవితంలో పాత నిబంధ్న ప ందిక గ్లదని చూడాలనేది తర్చుగా సువార్త నుండి వద
ై లగ్జ్ేసత ుంది.
అటో యినను, మనము ఈ వచనముల సందర్ాభనిి మర్శ ఎకుకవ జ్ాగ్రతతతో చూచినప్ుపడు యిేసు
వలెనే, పౌలు కూడా పాత నిబంధ్నను వయతిర్ేకించలేదనే విషయం తెల్వస్టిపల తుంది. పాత నిబంధ్నను
దూషించుటను పౌలు వయతిర్ేకించెను. నాయయప్ర్మైన మతమునకు అనగా, సతిియల వలన ర్క్షణ
ప ందవచుునని చెపపి న మతమునకు ములాధార్ంగా పాత నిబంధ్న తప్ుపగా ఉప్యోగశంచబడుటకు పౌలు
వయతిర్ేకంగా నిలువబడా్డు. ఈ వాకయభాగ్ంలో, ధ్ర్ుశాసత రమును గైకొనుట వలన ర్క్షణ ప ందవచుుననే అబదధ
బో ధ్ల దావర్ా గ్లతీయులను ధ్ర్ుశాసత ర సంబంధ్మైన తీర్మప కిరందకు తెచిున బో ధ్కులను పౌలు
వయతిర్ేకించాడు. ఇటిర అబదధ బో ధ్కు తార్తమయంగా, పాత నిబంధ్న యొకక యథార్ా మైన ఉప్దేశములతో కరస
ర తు
సువార్త సామర్సయం గ్లదెైయునిదని పౌలు దృవీకర్శంచాడు. ఈ ప్ర్శస్టా తి
ి ని పౌలు అటుతర్మవాత గ్లతీ 3వ
అధాయయంలో సంబో ధించిన తీర్మను గ్మనించండి. 10-14 వచనాలలో ఇలా వాాయబడియునిది:
ధ్ర్ుశాసత రము విధించిన కిరయలకు సంబంధ్ులందర్మ శాప్మునకు లోనైయునాిర్మ:
ఎందుకనగా ధ్ర్ుశాసత రగ్రంథమందు వాాయబడిన విధ్ులనిియు చేయుటయందు
నిలుకడగా ఉండని ప్ాతివాడును శాప్గ్రసత ుడు అని వాాయబడియునిది.
ధ్ర్ుశాసత రముచేత ఎవడును దేవునియిదుట నీతిమంతుడని తీర్ుబడడను సంగ్తి
సపషరమే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావసమూలముగా జీవించును. ధ్ర్ు శాసత రము
విశావససంబంధ్మైనది కాదు గాని దాని విధ్ులను ఆచర్శంచువాడు వాటివలననే
జీవించును. . . . కరరసత ు మనకోసము శాప్మై మనలను ధ్ర్ుశాసత రముయొకక శాప్ము
నుండి విమోచించెను; ఇందునుగ్ూర్శు మాానుమీద వేాలాడిన ప్ాతివాడును శాప్గ్రసత ుడు
అని వాాయబడియునిది (గ్లతీ 3:10-14).
ఈ వాకయభాగ్ము సపషరం చేసత ునిటుర, వార్శ ర్క్షణార్ా ం ధ్ర్ుశాసత రమునకు లోబడుటపై ఆధార్ప్డినవార్శని
పౌలు వయతిర్ేకించాడు. ధ్ర్ుశాసత రము చేత నీతిమంతులుగా తీర్ుబడగోర్శనవార్శని ఆయన వయతిర్ేకించాడు.
మతప్ర్మన
ై మన అభాయసం ఇలా ఉనిప్ుపడు, మనము శాప్గ్రసత ులమవుదుము, ఎందుకనగా మనము
-23వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఎనిటికిని ప్ర్శప్ూర్ణ ంగా లోబడనేర్ము. మన మీద ప్డాల్విన శాప్మును తన మీద వేసుకొనిన కరరసత ునందు
విశావసముంచడమే ఇటిర శాప్ము నుండి తపిపంచుకొనుటకు ఒకే ఒకక మార్గ ము.
అయితే, పౌలు పాత నిబంధ్ననే వయతిర్ేకించలేదు. పాత నిబంధ్న యొకక యథార్ా మైన బో ధ్లు
కైసతవులకు ప ందికలేనివని పౌలు ప్ర్శగ్ణించాడా? నిర్పతక్షంగా, లేదు. వాసత వానికి, ర్క్షణ విశావసము దావర్ా
మాతామే కలుగ్ుతుందని ఋజువుచేయడానికి పౌలు పాత నిబంధ్నను ఉప్యోగశంచాడు. గ్లతీ 3:11లో
ఆయన హబకూకకు 2:4ను ఉలేో ఖంచి చెపాపడు, మర్శయు అకకడ ప్ావకత ఇలా ప్లుకుతునాిడు:
. . . అయితే నీతిమంతుడు విశావసము మూలముగా బాదుకును (హబకూకకు 2:4).
పౌలు మాటల ప్ాకార్ం, విశావసము మూలముగా మాతామే ర్క్షణ కలుగ్ుతుందనే కస
ై త వ సువార్త
వాసత వంగా పాత నిబంధ్న బో ధ్లనుబటిర నిజ్మన
ై దెయ
ై ునిది.
పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శు పౌలు యొకక వాయఖ్ాయనాలు వయతిర్ేకార్ా మైనవిగా ఉనిటుర తెలుసుతనివి,
నిజ్ానికి నీతి కిరయలకు పాత నిబంధ్న ఒక ప్దధ తెైయునిటుర తప్ుపగా ఉప్యోగశంప్బడుచుండిన విషయానికి
వయతిర్ేకమైన వాయఖ్ాయనాలెై యునివనే విషయానిి మనము చూశాము, గ్నుక కరస
ర త ు అనుచర్మలకుని పాత
నిబంధ్న యొకక అధికార్మును మర్శయు ప ందికను ఈ అప సత లుడు బహు బలముగా ధ్ృవీకర్శంచాడని
తెలుసుకోడానికి అది సహాయప్డుతుంది.

నిర్ాుణాతుకమైన ధ్ృవీకర్ణములు
సామానయంగా చెప్ుపకుంటే, వాసత వానికి పౌలు తన స ంత దేవశాసత రమును సమర్శాంచుకోడానికి పాత
నిబంధ్నను లెకకలేననిి సార్మో ప్ాసత ావించాడు. తన ర్చనలనిిటిలోను పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శున
ఉలేో ఖ్నములు మర్శయు ప్ర్ోక్ష ఉదాహర్ణములు కనబడతాయి. కాని మర్శ ఎకుకవ సపషరంగా, పాత నిబంధ్న
వార్శ జీవితాలకు చాలా ప ందికగ్లదెై యుండాలని కస
ై త వులు కోర్మకోవాలని కూడా పౌలు బో ధించాడు. ర్ోమా
15:4లో గ్ల అతని మాటలను చూడండి:
ఏలయనగా ఓర్మపవలనను, లేఖ్నములవలని ఆదర్ణవలనను మనకు నిర్రక్షణ
కలుగ్ుటకై ప్ూర్వమందు వాాయబడిన వనిియు మనకు బో ధ్ కలుగ్ు నిమితత ము
వాాయబడియునివి (ర్ోమా 15:4).
ఈ వాకయభాగ్మును బటిర , మన కైసతవ నిర్రక్షణను అభివృదిధ చేసుకుంటూ దానిని నిర్వహించడానికి పాత
నిబంధ్న ఆవశయకమై యునిది. పాత నిబంధ్నలోని కథనములను, కరర్తనలను, వాగాేనములను మర్శయు
తీర్మపలను మనము చదువుచుండు కొలది, కరరసత ునందల్వ మన నిర్రక్షణ బలముగా ఎదుగ్ుచుండును.
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నిసిందేహంగా, పాత నిబంధ్న ప ందికను గ్ూర్శు పౌలు యొకక అతయంత బలమైన మర్శయు సపషరమన
ై
ధ్ృవీకర్ణము 2 తిమోతి 3:16 మర్శయు 17లో ఉనిది.
దెైవజ్నుడు సనిదుధడెై ప్ాతి సతాకర్యమునకు ప్ూర్ణ ముగా స్టిదధప్డి యుండునటు
ో
దెైవావేశమువలన కల్వగశన ప్ాతిలేఖ్నము ఉప్దేశించుటకును, ఖ్ండించుటకును, తప్ుప
దిదే ుటకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును ప్ాయోజ్నకర్మై యునిది (2 తిమోతి
3:16-17).
ఈ వచనము దాదాప్ు కస
ై త వులందర్శకి సుప్ర్శచితమే, కాని “ప్ాతి లేఖ్నము” అనే మాటలు కొరతత
నిబంధ్నను సూచించాయని మనము తర్చుగా ఊహిసత ుంటాము. అవును, ఈ మాటలు కొరతత నిబంధ్న
విషయమై మనకుగ్ల దృషిరకోణమును గ్ూర్శున భావాలు కల్వగశయునాియనుటలో సందేహమేమియు లేదు,
కాని పౌలు ఈ “లేఖ్నము”ను గ్ూర్శు తిమోతికి మర్ొక చోట వాాస్టినప్ుపడు, ఆయన మనసుిలో ముఖ్యంగా
పాత నిబంధ్న ఉండినది. కాబటిర , పాత నిబంధ్న మనకియయగ్లుగ్ుతుని ఆశుర్యకర్మన
ై విషయాలను
గ్మనించండి. పాత నిబంధ్న ప్ాతి సతాకర్యము నిమితత ము ఉప్దేశిసుతంది, ఖ్ండిసత ుంది, తప్ుపదిదే ుతుంది,
మర్శయు నీతియందు శిక్షచేసత ుంది. ఒకక మాటలో చెపాపలంటే, పాత నిబంధ్న కైసతవ జీవితానికి దాదాప్ు
అనివార్యమై యునింతటి ప ందికగ్లదెై యునిదని పౌలు చెపాపడు.
కాబటిర , పాత నిబంధ్న అధ్యయనమును మనము మొదలుపటురచుండగా, మనకును మర్శయు పాత
నిబంధ్నకును మధ్య నుని దూర్మును మాతామే మనము అంగరకర్శంచము. కాని మనకు నేడుని పాత
నిబంధ్న ప ందికను గ్ూర్శు మనము ఉనితమన
ై ఆశలు కల్వగశయుండాలని కొరతత నిబంధ్న మనకు పిలుప్ు
నిచుుచునిదని కూడా చూచుకోవాల్వ. పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చేయడమంటే, ఏదో ప ందిక లేని
దానిని గ్ూర్శు సమయం వచిుంచడం కాదు. పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చేయడమంటే, ర్క్షణార్ా మై
మనలను జ్ాఞనవంతులను చేయగ్ల గ్రంథమును అధ్యయనము చేయడమని అర్ా ం.
ఇప్ుపడు ఈ పాఠంలో, మనము మన మూడవ ముఖ్ాయంశమును చూదాేము: నేడు మనము పాత
నిబంధ్నను ఎలా అనవయించుకొనవలెను.

మనకు అనవయము
పాత నిబంధ్నను అర్ా ం చేసుకొని అనవయించడమనేది అపార్మైన ప్ని అని మనము ఈ పాఠంలో
జ్ర్శపన
ి సంక్ష్ిప్తమైన చర్ు దావర్ా విశదమవుతుంది. కరరసత ు అనుచర్మలు పాత నిబంధ్నను అధ్యయనం చేసత ూ
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దానిని అనవయించుకోడానికి ప్ర్శశుదాధతు సహాయం చేసత ాడని తెల్వస్టికొనడం ఎంతో ఊర్టను కల్వగశసత ుంది.
వాసత వానికి, మన స ంత శకితతో సాధించగ్ల దానిని మించి సాధింప్గ్ల మార్గ ములలో ఆయన మనలను
నడిపిసత ాడు, ఆ మార్గ ములను మనకు బో ధిసత ాడు. కాని ఇది ఆతువిశావసంతో కూడిన ధెైర్ాయనిి
సమకూర్ముతునిప్పటికని
ి , అనిి ప్నులను ప్ర్శశుదాధతుయిే చేసత ాడని ఎదుర్మచూసూ
త , మనము
ఏమాతామును ఆతు సంతృపిత గ్లవార్ము కాకూడదు. దానికి బదులుగా, మన శాయశకుతలు ప్ాయాసప్డుతూ,
బాధ్యతాయుతమన
ై విధానాలలో పాత నిబంధ్నను అనవయించుకొనుటకు నేర్ముకొనాల్విన సవాలును
అవగాహన చేసుకొని అంగరకర్శంచడం దేవుని యిదుట అది మన బాధ్యత అవుతుంది. ఈ బాధ్యతను గ్ూర్శు
అప సత లుడెన
ై పౌలు తిమోతికి, 2 తిమోతి 2:15లో ఈ కిరంది విధ్ంగా చెపాపడు:
దేవునియిదుట యోగ్ుయనిగాను, స్టిగ్గ ుప్డ నకకర్లేని ప్నివానిగాను, సతయవాకయమును
సర్శగా ఉప్దేశించువానిగాను నినుి నీవే దేవునికి కనుప్ర్చు కొనుటకు
జ్ాగ్రతతప్డుము (2 తిమోతి 2:15).
పాత నిబంధ్నను నేటి కస
ై త వులు అనవయించుకొనుటను గ్ూర్శు అనేవషించడానికి మూడు అంశాలను
చూదాేము. పాత నిబంధ్నను అనవయించుకోడానికి మనము చేస్టత ప్ాయతింలో మనమదుర్ొకను సవాలును
మొదట అనేవషిసత ాము; ర్ండవదిగా, ఇటువంటి పాాచీన గ్రంథమును ఈనాడు అనవయించుకొనడమును సాధ్యం
చేస్టత జ్ోడింప్ులను అనేవషిసత ాము; మూడవదిగా, మనము పాత నిబంధ్న అనవయించుకొనునప్ుపడు
ప్ర్శగ్ణలోనికి తీసుకొనవలస్టిన ప్ర్శణామాలను అనేవషిసత ాము.

సవాలు
పాత నిబంధ్నను అర్ా ం చేసుకుంటూ, దానిని నేడు మన జీవితాలలో అనవయించుకోడానికి మనము
చేస్టత ప్ాయతింలో మనమదుర్ొకనుచుని సవాలు ఏమైయునిది? ఈ సవాలును అనేక విధాలుగా
వర్శణంచవచుు, కాని మనము ప్ాధానమన
ై ఒకక విషయంపైనే మన దృషిరని కేందరాకర్శదే ాము: మనకును పాత
నిబంధ్నకును మధ్య నుని దూర్మును ఎలా ప్ూర్శంచాలో మనము నేర్ముకొనాల్వి ఉనిది. పాత నిబంధ్న
యొకక ప ందికను నేడు మనకు వర్శతంప్జ్ేసుకొనునటు
ో దాని నుండి మనలను వేర్మచేసత ుని దూర్మును ఎలా
అధిగ్మించాలో మనము తెలుసుకొనాల్వ.
ఈ విషయానిి మనము వీలెైనంత సామానయ సంభాషణతో చెప్ుపకుందాము. మనము ఇదివర్కు
చూచినటురగా, వార్శ కాలములో వార్మ ఆయన కోసం జీవించగ్లుగ్ునటు
ో చాలా కాలం కిరతం జీవించిన తన
ప్ాజ్లకు దేవుడు పాత నిబంధ్నను ఇచాుడు. కాని మనము చూచినటురగానే, మనము కూడా దాని చేత
జీవించగ్లుగ్ునటు
ో దేవుడు పాత నిబంధ్నను మనకిచాుడు. అయితే, తేడా ఏమంటే, మనము పాత నిబంధ్న
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కాలములోని లోకమునకు ప్ూర్శతగా భినిమైన లోకములో జీవిసుతనాిము. కాబటిర , ఈ హేతువునుబటిర ,
మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య దూర్మునిది, చాలా పదే అగాధ్మునిది, మర్శయు మన జీవితాలకు
పాత నిబంధ్నను వర్శతంప్జ్ేసుకొను విధానానిి తెలుసుకొనుట చాలా కషరముగా ఉనిది. గ్నుక, నేడు మనము
పాత నిబంధ్నను మన జీవితాలకు బాధ్యతాయుతమన
ై విధ్ంగా వర్శతంప్జ్ేసుకొనవలస్టి యునిటో యితే,
మూడు విషయాలను మనము సర్శచస
ే ుకోవాల్వ: మొదటిది, ఆది యందు పాత నిబంధ్న వచిునప్ుపడుండిన
పాాచీన ప్ాప్ంచానిి మనము అర్ా ంచేసుకోవాల్వ. ర్ండవదిగా, నేటి ప్ాప్ంచం పాత నిబంధ్న కాలము నాటి
ప్ాప్ంచానికి భినింగా నుని విధానముల విషయంలో శరదధ వహిసత ూ, మనకును పాత నిబంధ్నకును మధ్య
నుని చార్శతిాక దూర్మును ధాటి వళ్దోల్వ. మూడవదిగా, మనము పాత నిబంధ్నలో నేర్ముకొనే విషయాలను
మనకును మర్శయు నేడు జీవిసుతని ఇతర్మలకును అనవయించుకుంటూ మనకును పాత నిబంధ్నకును
మధ్య నుని దూర్మును ప్ూర్శంచాల్వ.
అనవయింప్ును గ్ూర్శున సవాలును అప సత లుడెన
ై పౌలు 1 కొర్శంథర 10:11లో కోరడీకర్శంచిన విధానానిి
గ్మనించండి: ఇశారయిేలీయులు ఐగ్ుప్ుత దేశం నుండి నిర్గ మించుటకు సంబంధించిన పాత నిబంధ్న
కథనములను గ్ూర్శు మాటో డుచు, పౌలు ఇలా ప్లుకుతునాిడు:
ఈ సంగ్తులు దృష్టారంతములుగా వార్శకి సంభ్వించి, యుగాంతమందుని మనకు
బుదిధ కలుగ్ుటకై వాాయబడెను (1 కొర్శంథర 10:11).
పౌలు ఇకకడ మనకు ముఖ్యమైనవి కనీసం మూడు విషయాలను చెప్ుపతునాిడనే విషయానిి
గ్మనించండి. మొదటిది, “ఈ సంగ్తులు . . . వార్శకి సంభ్వించి, . . . వాాయబడెను” అంటూ, సంఘటనలు
మర్శయు ర్చనలను గ్ూర్శు ఆయన మాటాోడాడు. ర్ండవది, “మనకు బుదిధ కలుగ్ుటకై వాాయబడెను” అని
చెపపి నప్ుపడు, పౌలు తనను గ్ూర్శుయు కొర్శంథులోని తన తోటి కైసతవులను గ్ూర్శుయు చెపాపడు.
మూడవదిగా, “యుగాంతమందుని మనకు” అంటూ ఆయన కైసతవులను వర్శణంచినప్ుపడు కొర్శంథరయులకును
పాాచీన సంఘటనలు మర్శయు ర్చనలకును మధ్య ఉండిన దూర్మును పౌలు ప్ాసత ావిసుతనాిడు. కొరతత నిబంధ్న
విశావసులు పాత నిబంధ్న విశావసులు జీవించిన దానికి భినిమైన కాలములో జీవించుచుండిర్నే విషయానిి
పౌలు సపషరంగా అర్ా ం చేసుకునాిడని ఈ మాటలు సూచిసుతనాియి. మనమిప్ుపడు యుగాంతమందు, చర్శతా
నర్వేర్మప కాలములందునాిము. అప సత లుని ఈ మాటల దావర్ా ఆ పాాచీన ప్ాప్ంచంతో, మన మధ్య నుని
కాల వయవధి దూర్ముతో, మర్శయు నేటి ఆధ్ునిక ప్ాప్ంచముతో వయవహర్శంచడానికి మనము సంస్టిదధ ులమై
యుండాలనే అనవయింప్ుకు సంబంధించిన సవాలును మనము అర్ా ంచేసుకుంటునాిము.
మొటర మొదటిగా, నేటి పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శున సర్ైన అనవయింప్ులో మన స ంత ప్ాప్ంచం సంగ్తి
మర్శుపల వుట కలదు. పాత నిబంధ్నకు దాని స ంత నియమాల ప్ాకార్ం అర్ా వివర్ణ చెప్పడమనేది మనము
-27వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకక

మొదటి పాఠము: పాత నిబంధ్నను ఎందుకు అధ్యయనము

పాామాణిక గ్రంథము

చేయవలెను?

చేయాల్విన ప్ాధానమైన ప్నులలో ఒకటి. సహజ్ంగానే, ఒకర్మ దరనిని ప్ర్శప్ూర్ణ ంగా చేయవచుు. అయితే
మనము ఆధ్ునిక దృషిరకోణాలలో నుండి ప్ూర్శతగా బయటప్డలేము. అటో యినప్పటికిని, ఒక పాాచీన ప్ుసత కం
సూటిగా మన కోసమే వాాయబడిందని నటించడానికిని, అదే ప్ుసత కానిి దాని స ంత చార్శతిాక సందర్ాభల
ననుసర్శసత ూ చదవడానికి ప్ాయతిించుటకును మధ్య గ్ల తేడా ఏమిటో మనకు తెల్వస్టిందే. మనము వేల కొలది
సంవతిర్ముల కిరతం జీవించిన ప్ాజ్లకు, వార్శ ప్ర్శస్టా త
ి ులకు నిర్శేషరముగా అనుకూలమన
ై దెై యుండుటకు
ర్చింప్బడిన గ్రంథమును చదువుతునాిము మర్శయు అనవయించుకుంటునాిమనే వాసత వంతో పాత
నిబంధ్నను అధ్యయనము చేయు ప్ాతి విదాయర్శా పనుగ్ులాడాల్విందే. మనకుండాల్విన ముఖ్యమైన అవగాహన
ఏమనగా, దేవుడు మర్శయు ఆయన చేత పతార్ేపింప్బడిన ర్చయితలు నేర్మగా మనతో మాటలాడుచుండగా
వార్శ మాటలను మనము వినడం లేదు; వార్మ ఇతర్మలతో మాటలాడుచుండగా మనము అప్ాయతింగా
వింటునాిము.
ఈ హేతువు చేత, ఈ లేఖ్నముల భావం ఆది యందు ఏమైయుండినదో అని ఏదో ఒక సందర్భములో
మనము ప్ాశిించుకోవాల్వ. పాత నిబంధ్న వాకయభాగాలలోని ఆదిమ అర్ా ం ఆయన ప్ాజ్లు పాత నిబంధ్న
దావర్ా నేర్ముకోవాలని దేవుడు కోర్శన పాార్ంభ్ దిశను సుస్టిార్ం చేస్టింది. వార్శ పాాధానయతలు ఏమైయుండినవి?
వార్మ దేనిని నమాుర్మ? వార్శ ప్ర్శస్టా త
ి ులు ఏమైయుండినవి? వార్శ యిదుట ఉండిన పాత నిబంధ్న
వాకయభాగాలను వార్మ ఏమని అర్ా ం చేసుకునాిర్మ? మనము పాత నిబంధ్నను చదవవలస్టిన విధానమును
తెలుసుకోవాలంటే, దాని ఆదిమ ర్చయితలు మర్శయు శోరతలుండిన ప్ాప్ంచానికి వనుకకు వళో వలస్టి ఉంటుంది
మర్శయు ఈ వివర్మును మనము ఈ ప్ర్ంప్ర్లో తర్మవాత వచుు పాఠములలో నేర్ముకొనబో తునాిము.
ర్ండవది, పాత నిబంధ్నను సర్ైన విధ్ంగా అనవయించుకోడానికి బెైబిలు సంబంధ్మైన విశావసంలో
చోటుచేసుకుని సంబంధ్ములు మర్శయు వికాసముల విధ్ములను తెలుసుకొని, పాత నిబంధ్నకును నేటి
ర్ోజులకును మధ్య గ్ల కాలములను మనము జ్ాగ్రతతగా గ్మనించవలస్టి ఉంటుంది. మనము
చూడబో తునిటుర, పాత నిబంధ్న బో ధ్లు కాలము గ్డిచిన కొలది అభివృదిధ అయాయయి, సముచిత
ప్ర్శమాణానికి ఎదిగాయి. అది దేవుడు తన ప్ాజ్లకు ఒక ప్ర్ాయయం ఏదో ఒక విషయానిి తెల్వయజ్పిప, ఆ
తర్మవాత దానికి సంబంధించిన ఇతర్మైన వివర్ాలేమియు ఎనిడును చెప్పలేదనిటుర కాదు. పైపచుు, పాత
నిబంధ్నకును నేటి ర్ోజులకును మధ్య చర్శతా సంబంధ్మన
ై అగాధ్ం ఉండిన కాలములో, దేవుడు ఇంకా ఎనోి
విషయాలను బయలుప్ర్చాడు. అధికమైన ఈ ప్ాతయక్షతలో కొంత భాగ్ం పాత నిబంధ్నలోనే కనబడుతుంది,
మర్శ కొంత భాగ్ం కొరతత నిబంధ్నలో కనబడుతుంది. కాని అనిి సందర్ాభలలోను, దూర్మును ప్ూర్శంచడానికి
మాతాం, దేవుడు తెల్వయజ్పిపన ప్ాతి విషయానిి మనము ప్ర్శగ్ణలోనికి తీసుకొనాల్వి ఉంటుంది.
మూడవదిగా, భావి తర్ాలను మనసుిలో ఉంచుకొనే పాత నిబంధ్న వాాయబడింది గ్నుక ఈ
అభిపాాయానికి కూడా మనము సుస్టిార్ంగా కటురబడి యుండాలనేది అనవయింప్ునకు సంబంధించిన
-28వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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సవాలెైయునిది. పౌలు చెబుతునిటుర, పాత నిబంధ్న “మనకు బుదిధ కలుగ్ుటకై వాాయబడింది.” ఆధ్ునిక
లోకంలో విశావసులముగా మనకుని బాధ్యతల ప్టో మనము శరదధవహించాలని ఈ వాసత వము కోర్మతునిది.
ఈనాడు సహితం దేవుని ప్ాజ్ల అవసర్తలు అనేక విషయాలలో గ్తంలో జీవించిన వార్శ అవసర్తల వలెనే
ఉనివి, కాని అవి కొరతత విగాను భినిమన
ై విగాను కూడా ఉనాియి. నేడు కూడా మనము పాత నిబంధ్నను
ప్ాభావవంతముగా అనవయింప్గోర్మతునిటో యితే, మనలను గ్ూర్శు మాతామే కాదు గాని దానిని మనము
అనవయించగోర్మవార్శ గ్ూర్శు కూడా మనము ఎర్శగశయుండవలెను.
ఈ ర్ోజులలో పాత నిబంధ్నను అనవయించుకొనగోర్మతుని ప్ాతి ఒకకర్మ ఎదుర్ొకంటుని సవాలును
తెలుసుకునాిము గ్నుక ఇప్ుపడు మన దృషిరని అనవయింప్ుపై నిలుప్ుదాము. పాత నిబంధ్న ప్ాప్ంచంలో
గ్ల బో ధ్ను మనము చర్శతా సంబంధ్మన
ై మర్శయు నేటి సమకాలీన ప్ాప్ంచమునకు మధ్యనుని దూర్ము
వర్కు తీసుకళో డానికి సాధ్యం చేయగ్ల సంబంధ్ములేమైయునివి? ఏ యిే సామయములు దరనిని
సాధ్యంచేసత ాయి?

సంబంధ్ములు
ఏ ప్ుసత కమన
ై ఒకర్శ జీవితానికి ప ందికగ్లదెై యుండాలంటే, చదువర్శకి మర్శయు ప్ుసత కంలోని
విషయాలకు మధ్య ఏదో ఒక విధ్మైన సంబంధ్ం ఉండాల్విన అవసర్ం ఎంతెన
ై ా ఉనిది. ప్ుసత కము
చెపపత దానికిని దానిని చదివవ
ే ార్మ అది అనవయింప్బడుతునిదగ్ుటకు తమ స ంత జీవితాలలో అనుభ్వించే
దానికిని మధ్య చాల్వనంత సామయము ఏదో ఒక విధ్ంగా ఉండాల్వ. మొతత ం మీద ప్ుసత కములనిిటి విషయంలో
ఇది నిజ్మేగాని ప్ాతేయకంగా పాత నిబంధ్న విషయంలో కూడా ఇది నిజ్మే. కాబటిర , నేడు మన జీవితాలకు అది
అనవయింప్బడునటు
త పాత నిబంధ్న ప్ాప్ంచానికిని మన
ో లేదా ప ందిక గ్లదెై యుండునటు
ో చేస్టవి
ప్ాప్ంచానికిని మధ్య ఏ యిే సంబంధాలునాియి? అని ఈ సమయంలో మనం ప్ాశిించుకోవాల్వ.
ఈ సంబంధ్ముల జ్ాబితాను వర్రగకర్శంచడానికి అనేక మార్ాగలునాియి, కాని పాత నిబంధ్న యొకక
ఆదిమ శోరతలు కల్వగశయుండినటువంటివే మనము కూడా కల్వగశయుని మూడు విషయాల దృష్టారా
ఆలోచించడం సహాయకర్ంగా ఉంటుందని నేను కనుగొనాిను. నిర్శేషరంగా చెప్ుపకుంటే, మనకు కూడా అదే
దేవుడునాిడు, మనము అదే ప్ాప్ంచంలో జీవిసుతనాిము, మనము అదే విధ్మన
ై ప్ాజ్లమైయునాిము. ఈ
మూడు విషయాలను విడమర్చి విశదరకర్శదే ాము, ర్ండి.

అదే దేవుడు
మొదటిది, మనమందర్ము కల్వస్టి పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చేయుచుండగా, కొరతత నిబంధ్న
కైసతవుల దేవుడే మనము ఆయన గ్ూర్శు పాత నిబంధ్నలో చదువుతుని అదే దేవుడెయ
ై ునాిడనే
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వాసత వమును గ్ూర్శు మనము ఎలో ప్ుపడు జ్ాగ్ుర్ూకులమైయుండాల్వ. విశవసనీయులెన
ై కైసతవులు నేడు కూడా
విశవసనీయులెైన పాాచీన ఇశారయిేలీయులు ప్ాభ్ువు ప్ుటర క మునుపత స్టతవించిన అదే దేవుని ఆర్ాధిసత ార్మ,
స్టతవిసాతర్మ.
మనము కూడా అదే దేవుని స్టతవిసుతనాిమనే వాసత వము ముఖ్యమైన సంబంధ్ములను స్టిార్ప్ర్మసుతంది
ఎందుకనగా దేవుడు మార్ని లేక మార్మపలేని దేవుడెైయునాిడని లేఖ్నములు బో ధిసత ునాియి. ఆయన
పాాచీన కాలములలో ఉండినటేర ఈనాడు కూడా అదే దేవుడెైయునాిడు. ఇకకడ మనము కొంచెం జ్ాగ్రతతగా
ఉండాల్వ. దేవుడు మార్ని లేక మార్మపలేని దేవుడెైయునాిడని బెైబిలు బో ధిసత ుంది, అయితే ఇది కొనిి
విధాలలో మాతామే నిజ్ము. మార్ని లేక మార్మపలేని అంటే, దేవుడు ఏమియు చేయడని అర్ా ం కాదు. ఆయన
చల్వంచలేనివాడని అర్ా ం కాదు. దానికి బదులుగా, దేవుడు మూడు విధాలుగా మార్మపలేని లేక మార్ని దేవుడెై
యునాిడని సాంప్ాదాయమన
ై కైసతవ దేవశాసత రము నేర్పశ సుతంది. ఆయన తన నితయమైన ఆలోచనలలో మార్డు,
తన గ్ుణశీలములో లేదా గ్ుణలక్షణములలో, లేక నిబంధ్న వాగాేనముల విషయంలో మార్డు. ఆయన పాత
నిబంధ్న దినములలో ఉండినటేర ఇప్ుపడు కూడా అదే విధ్ంగా ఉని దేవుడెయ
ై ునాిడని ర్ూఢిగా
నిశుయప్ర్మసుతనివి, దేవుని మార్మపలేనితనమును గ్ూర్శున ఈ విధానములను విడమర్శు విశదరకర్శదే ాము,
ర్ండి.
మొదటిది, దేవుని నితయమన
ై ఆలోచన మార్మపలేనిది. దేవుడు చేస్టన
ి మర్శయు ఆయన చేయుచుని
సకలము మార్ని, ఏకరకృతము చేయబడిన ర్ూప్కలపనలోని భాగామైయునిదని సతయవేద గ్రంథము సపషరంగా
బో ధిసత ుంది. యిషయా 46:10లో ప్ావకత యిన
ై యిషయా ఇలా చెబుతునాిడు:
నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత మంతయు నర్వేర్ముకొనదననియు,
చెప్ుపకొనుచు ఆది నుండి నేనే కలుగ్బో వువాటిని తెల్వయజ్ేయుచునాిను.
ప్ూర్వకాలమునుండి నేనే యింక జ్ర్మగ్నివాటిని తెల్వయజ్ేయుచునాిను (యిషయా
46:10).
నితయమైన ఈ లక్షయము మర్శయు దశను ఈ పాఠములలో మనము ఇంకొంచెం వివర్ంగా అనేవషిసత ాము,
కాని ప్ాసత ుతానికి, పాత నిబంధ్నలోగ్ల ఆయన సంకలపములు కొరతత నిబంధ్నలో గ్ల ఆయన సంకలపములతో
సర్శసమానంగా ఉంటాయని దేవుని యొకక మార్ని నితయమన
ై ప్ాణాళిక మనకు బో ధిసత ుందని చెప్ుపకుంటే
సర్శపల తుంది. మనము గ్మనించే ఏ భేదముతోనన
ై ను నిమితత ము లేకుండా, ఒకదాని సాానంలో మర్ొకటి
ఉంటూ లేదా, ఒక దానిని మర్ొకటి ప్ర్సపర్ం వయతిర్ేకస
ి త ూ, ఈ ర్ండు నిబంధ్నలు ర్ండు వవేవర్మ ప్ాణాళికలను
మనముందుంచవు. పప
ై చుు, పాత నిబంధ్న మర్శయు కొరతత నిబంధ్న ఏకరకృతము చేయబడిన ఒకక ప్ాణాళిక
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యొకక దశలు లేదా సల పానములెైయునివి, మర్శయు ఈ ప్ాణాళిక చర్శతాను మార్మపలేని ఒకే ఒకక లక్షయము
వైప్ు ఎలో ప్ుపడు నడిపించింది, నడిపస
ి త ుంది.
ర్ండవదిగా, దేవుడు తన లక్షణము లేదా గ్ుణగ్ణములలో కూడా మార్ని లేక మార్మపలేనివాడు. తన
గ్ుణశీలమును గ్ూర్శున వవేవర్మ కోణాలను వవేవర్మ కాలములలో దేవుడు ప్ాదర్శిసాతడు మర్శయు ఆయన
కొనిిసార్మో కనికర్ము చూపిసత ాడు, మర్శకొనిి సార్మో ఉగ్రత కూడా చూపిసత ాడు, కాని ఎలో ప్ుపడు ఏకర్రతిగా
నుండు ఆయన గ్ుణశీలము — లేదా నితయమైన ఆయన సవభావము — ఎనిడును మార్దు. కరరసత ు యొకక
నితయమైన సవభావమును గ్ూర్శు హెబ్రా ప్తిాక ర్చయిత హెబ్రా 1:10-12లో ఏమంటునాిడో గ్మనించండి:
మర్శయు ప్ాభ్ువా, నీవు ఆదియందు భ్ూమికి ప్ునాది వేస్టతి
ి వి, ఆకాశములు కూడ నీ
చేతిప్నులే. అవి నశించును గాని నీవు నిల్వచియుందువు అవనిియు వసత రమువలె
పాతగశలును ఉతత ర్రయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వసత రమువలె మార్ుబడును
గాని నీవు ఏకర్రతిగానే యునాివు నీ సంవతిర్ములు తర్మగ్వు అని చెప్ుపచునాిడు
(హెబ్రా 1:10-12).
యాకోబు 1:17 ఇలా స్టలవిసుతనిది:
శరరషఠమన
ై ప్ాతి యిదవియు సంప్ూర్ణ మైన ప్ాతి వర్మును, ప్ర్సంబంధ్మన
ై దెై,
జ్ోయతిర్ుయుడగ్ు తండిాయొదే నుండి వచుును; ఆయనయందు ఏ చంచలతవమన
ై ను
గ్మనాగ్మనముల వలన కలుగ్ు ఏ ఛాయయిన
ై ను లేదు (యాకోబు 1:17).
మన దేవుడు మార్డు; పైపచుు, ఆయన గ్ుణశీలము ఎలో ప్ుపడు ఏకర్రతిగానే ఉంటుంది.
దుర్దృషరవశాతు
త , అనేకమంది కైసతవులు నిలకడగా నిల్వచియుండు దేవుని గ్ుణశీలమును గ్ూర్శు
అనుమానిసుతని ర్ోజులలో మనము జీవిసుతనాిము. ఆయన బెైబిలులో ఆదియందు ఒక విధ్మైన కొనిి
గ్ుణగ్ణములు, అటుతర్మవాత కాలములో మర్ొక విధ్మన
ై కొనిి గ్ుణగ్ణములు కల్వగశయునాిడనిటురగా
వార్మ ప్ావర్శతసత ుంటార్మ. యిహో షువ యిర్శకో యొదే చేస్టన
ి యుదధ మును గ్ూర్శు నేను ఆర్ేళో పాాయంలో
ఉనిప్ుపడు ఆదివార్ప్ు పాఠశాలలో మా ఉపాధాయయుర్ాలు చెబుతుంటే వినిటుర నాకు జ్ాఞప్కమునిది.
కథంతా చెప్పడం ముగశస్టన
ి తర్మవాత, ఆమ గ్దిలో ఉని మముులనందర్శని సంబో ధిసత ూ, “పిలోలార్ా, దేవుడు
పాత నిబంధ్నలో చాలా అలపమైన బుదిధగ్లవాడెై యుండెను” అని అనిది. ఆ సమయంలో పిలోలు
చనిపల వాలని కూడా ఆయన కోర్ాడు. కాని దేవుడు ఇప్ుపడు మార్శపల యాడు. కొరతత నిబంధ్నలో ఆయన ప్ాతి
ఒకకర్శని పతమి
ా సుతనాిడు. మీర్మ పాత నిబంధ్న కాలములోగాక, కొరతత నిబంధ్న కాలములో జీవించడం
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మీకందర్శకర సంతోషంగా లేదా?” సహజ్ంగానే, ఈ విషయంలో మనకందర్శకర చాలా సంతోషం. యిర్శకో
ప్టర ణములోని పిలోలు చంప్బడినటు
ో గా చంప్బడవలెనని మనలో ఏ ఒకకర్మైనను కోర్మకొనము.
ఆదివార్ప్ు పాఠశాలలోని మా ప్ంతులము ఉదేేశం మంచిదే కాని, ఆమ గొప్ప ప ర్పాటు చేస్టంి ది. పాత
నిబంధ్న కాలము నుండి కూడా దేవుని గ్ుణశీలము మార్లేదు. పైపచుు, ఆయన పాత నిబంధ్నలో ఎంత
గొప్ప నాయయాధిప్తియిై యుండెనో కొరతత నిబంధ్నలో కూడా అంతే గొప్ప నాయయాధిప్తియిై యునాిడు. పాత
నిబంధ్నలో ఆయన ఎంత పతమ
ా గ్లవాడెై యుండెనో, కొరతత నిబంధ్నలో కూడా అంతే పతామగ్లవాడెై యునాిడు.
దేవుని గ్ుణశీలము ఎలో ప్ుపడు ఒకే విధ్ంగా ఉండింది, మర్శయు అది సర్శగగ ా ఇప్ుపడునిటేర ఉంటుంది. ఆయన
మార్మపలేనివాడు.
పాత నిబంధ్న నేటి మన జీవితములకు ప ందికగ్లదెై యునిదని నముడానికి మార్ని దేవుని
గ్ుణగ్ణములు కూడా మనకొక హేతువును చూపిసత ునాియి. పైపన
ై గ్మనిస్టతత పాత నిబంధ్నలోని దేవుని
అనేక బాహయ చర్యలు కొరతత నిబంధ్నలోని చర్యలకు చాలా భినిమైనవిగా ఉనిటుర కనబడుట వాసత వమై
యునిప్పటికిని, దేవుని గ్ుణశీలము ఎనిడును మార్లేదని లేఖ్నముల బో ధ్తో మనము
ధ్ృవీకర్శంచవలెను. పాత నిబంధ్నలో ఆయన చేస్టన
ి ప్ాతి కార్యము ఆయన గ్ుణశీలమును ప్ాతిబింబించినది,
మర్శయు ఆయన గ్ుణశీలము యిసుమంతెైనా మార్లేదు గ్నుక, కొరతత నిబంధ్న కాలములోని ఆయన
కార్యములు కూడా నితయమన
ై ఆయన సవభావంతో సామర్సయంగ్లవై యునివని మనము నముకముతో
కూడిన ధెైర్యముగ్లవార్మై యుండవచుు. పాత నిబంధ్న విశావసులు మర్శయు కొరతత నిబంధ్న విశావసులు
అవే గ్ుణగ్ణములుని ఒకే దేవుని కల్వగశయునిటో యితే, దేవుడు పాత నిబంధ్న విశావసులతో కల్వగశయుండిన
సంబంధ్ం మర్శయు ఆయన కొరతత నిబంధ్న విశావసులతో కల్వగశయుంటుని సంబంధ్ం మధ్య గ్ల
సార్ూప్యతలను చూడగ్లమని మనము ఆశించవచుు. ఈ సార్ూప్యతలు పాత నిబంధ్నను మన
జీవితములకు ప ందికగ్లదానిగా చేసత ునాియి.
మూడవదిగా, బెైబిలు యందంతటను దేవుడు తన నిబంధ్న వాగాేనములలో కూడా మార్నివాడెై
యునాిడు. ఆయన తన ప్ాజ్లకు ఏమైయుండుననియు, ఏమేమి చేయుననియు దేవుడు చేస్టన
ి ప్ాతి
నిబంధ్న వాగాేనమును ఆయన అవశయముగా నర్వేర్మసాతడు. ఈ సందర్భములో కూడా మనము కొంచెం
జ్ాగ్రతతగా ఉండవలెను. అనేక ప్ర్ాయయాలు లేఖ్నములలో దేవుడు బెదిర్శసత ుంటాడు, మర్శయు ప్ాజ్లకు ఆయన
జ్ర్శగశంచని ఈ యా విషయాలను అనుగ్రహస
ి త ుంటాడు. కాని ఆ బెదిర్శంప్ులు మర్శయు ఇలా అనుగ్రహించే
విషయాలు నిబంధ్న వాగాేనములు కావు. ఆయన చేసత ానని ప్ామాణం చేస్టన
ి విషయాలు నిబంధ్న
వాగాేనములెైయునివి, మర్శయు ఈ నిబంధ్న ప్ామాణాలు నముదగశనవి. హెబ్రా 6:17-18లో ఇలా
వాాయబడియునిది:
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ఈ విధ్ముగా దేవుడు తన సంకలపము నిశులమన
ై దని ఆ వాగాేనమునకు
వార్సులెైనవార్శకి మర్శ నిశుయముగా కనుప్ర్చవలెనని ఉదేేశించినవాడెై . . .
ప్ామాణము చేస్టి వాగాేనమును దృఢప్ర్చెను (హెబ్రా 6:17-18).
దేవుడు తన నిబంధ్నల విషయంలో మార్డు. ఆది 9:16లో, ఆయన ఆకాశములో ధ్నుసుిను
చూచినప్ుపడెలో ా ఆయన నోవాహుతో చేస్టన
ి తన నితయ నిబంధ్నను జ్ాఞప్కం చేసుకొనుననియు, గ్నుక ఇక
ఎనిడెన
ై ను లోకమును వర్ద చేత నాశనము చేయడనియు దేవుడు వాగాేనం చేశాడు. ఆయన అబాాహాముతో
చేస్టన
ి నిబంధ్న నితయమన
ై నిబంధ్నగా ఉండునని దేవుడు ఆదికాండము 17వ అధాయయంలో మూడుసార్మో
వాగాేనం చేశాడు, ఇశారయిేలుకు వాగాేన దేశమును అనుగ్రహించునని దేవుడు మన పితర్మలకిచిున అంతమైన
నిబంధ్నను దావీదు 1 దిన. 16:15-18లో సుర్ణకు తెచుుచునాిడు. 2 సమూ. 23:5లో, ఇశారయిేలు
స్టింహాసనముపై ఆస్ట్నులు కావాలని అతని వంశవృక్షప్ు సావధికార్ ఆపతక్ష విషయమై దేవుడు అతనితో నితయ
నిబంధ్న చేశాడని దావీదు పతర్ొకంటునాిడు. ఇశారయిేలు, యూదా మర్శయు దావీదు ఇంటివార్శ వైఫలయములు
దేశబహిషకర్ణకు కార్ణమైనప్పటికిని, దేవుడు వార్శతో చేస్టన
ి తన నిబంధ్నను ఎలో ప్ుపడు నిలబెటర ుకునాిడు.
యిహె. 16:59-60లో ఇలా వాాయబడియునిది:
ప్ాభ్ువైన యిహో వా ఈలాగ్ున స్టలవిచుుచునాిడు: చేస్టిన నిబంధ్నను భ్ంగ్ము
చేయవలెనని ప్ామాణమును తృణీకర్శంచుదానా, నీవు చేస్టినటేర నేను నీకు
చేయబో వుచునాిను. నీ యౌవన దినములయందు నేను నీతో చేస్టన
ి నిబంధ్నను
జ్ాఞప్కమునకు తెచుుకొని యొక నితయ నిబంధ్నను నీతో చేస్టి దాని స్టిార్ప్ర్తును
(యిహె. 16:59-60).
ఆయన చేస్టన
ి వాగాేనములలో దేవుడు కొనిింటిని కొరతత నిబంధ్నలో మర్శుపల యాడనిటుర లేక
ప్కకనబెటశ
ేర ాడనిటుర అప్ుపడప్ుపడు కనబడుతుందని మనము ఒప్ుపకొనాల్వి ఉంటుంది. కాని వాసత వము
ఇలా ఉనిది — దేవుడు మార్డని జ్ాఞప్కముంచుకొంటూ, మనము లేఖ్నములను సర్శగా అర్ా ం
చేసుకొనినప్ుపడు, ప్ాతి వాగాేన నిబంధ్న నర్వేర్శంది లేదా నర్వేర్మతుందని మనము తెలుసుకుంటాము. ఈ
కార్ణానిిబటేర , కొరతత నిబంధ్న యుగ్ంలో కరరసత ు అనుచర్మలమయ
ై ుని మనము పాత నిబంధ్న మనకు
ప్ాయోజ్నకర్మైన విధ్ములుగా అనవయించుకొనబడవచుునని మనము నముడానికి సహేతుకమునిది.
దేవుడు పాత నిబంధ్న విశావసులకు అనేక వాగాేనాలు చేశాడు, మర్శయు ఆయన ఆ వాగాేనములను కొరతత
నిబంధ్నలో పాటిసత ునాిడు అని మనము నిశుయప్ర్చుకొనవచుు.
పాత నిబంధ్న మర్శయు కొరతత నిబంధ్నకు మార్ని ఒకే దేవుడునాిడనే వాసత వం చేత అవి ర్ండును ఒక
దానితో మర్ొకటి ముడిప్డి యునివని మనము తెలుసుకునాిము, గ్నుక ఇప్ుపడు మనము అదే లోకంలో
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జీవిసుతనాిమనే వాసత వానిిబటిర , పాత నిబంధ్న విశావసమునకును నేటి కస
ై త వ విశావసమునకును మధ్య గ్ల
ర్ండవ సంబంధ్మును గ్ూర్శు తెలుసుకుందాము.

అదే లోకము
ఒకక మాటలో చెప్ుపకుంటే, పాత నిబంధ్న నీవూ నేనూ ఈనాడు జీవిసుతని అదే లోకములో నుండి
ప్ుటురకొసూ
త అదే లోకానిి వర్శణసత ుంది. పాత నిబంధ్న విశావసుల విశావసం మర్ొక జ్గ్తు
త లో ప్ుటిర పర్గ్లేదు.
అది ఈ భ్ూగ్రహంపన
ై ే అభివృదిధ చెందినది, గ్నుక మనము దానితో కూడా అందర్శకి సంబంధించిన చర్శతాను
మర్శయు కొనిి ప్ర్శస్టా త
ి ులను ప్ంచుకొనుచునాిము. ఈ వాసత వాలు మన కొరతత నిబంధ్న విశావసమునకును
పాత నిబంధ్న విశావసమునకును మధ్య గ్ల కనీసం ర్ండు సంబంధ్ములనైనా మనకు చూపిసత ాయి.
మొదటిది, ఈ ర్ోజులలో మనము అనుభ్విసుతని అనేక అనుభ్వాల వనుకనుని నేప్థయముల వివర్ములను
పాత నిబంధ్న సమకూర్ముతుంది. ర్ండవది, ఈ ర్ోజులలో మనము అనుభ్విసుతని అనేక అనుభ్వాలకు
సమాంతర్ముగా నుని ప్ర్శస్టా త
ి ులను పాత నిబంధ్న వర్శణసత ుంది. విశావస సంబంధ్మన
ై మన అనుభ్వాలతో
ప ందికగ్ల చార్శతాక నేప్థయములను పాత నిబంధ్న సమకూర్ముతుంది అని చెప్పడంలో గ్ల భావమేమిటో
అనేవషిదే ాము, ర్ండి.
కొరతత నిబంధ్న కాలములోని సంఘటనలు మర్శయు ఉప్దేశములకు నేప్థయములుగా నిలుసుతని
లెకకలేననిి సంఘటనలు మర్శయు ఉప్దేశములను పాత నిబంధ్న నివేదించడమనేది దానిని గ్ూర్శు అతయంత
సపషరంగా ఇంకా చెప్ుపకోదగశన విశరషతలలో ఒకటెైయునిది. పాత నిబంధ్న సంఘటనలు ఏదో శూనయములో
చోటుచేసుకోలేదు. అవి కటురకథలు కావు. అవి వాసత వమైన చర్శతాలో సంభ్వించాయి, మర్శయు వాటిలో అనేకం
లోకంపై చెర్ప
శ ివేయబడక నిర్ంతర్ము నిల్వచియుండు ముదాలు వేశాయి.
ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మకాండములో ఇశారయిేలీయులకు ఇయయబడిన ప్ది ఆజ్ఞ లు కొరతత నిబంధ్న యొకక
నైతిక ఉప్దేశములకు అతాయవశయకమైన నేప్థయమును సమకూర్ాుయి. అదే విధ్ంగా, దేవుని ప్ాజ్ల
శాశవతమన
ై వంశావళికి ముఖ్ుయనిగా దేవుడు దావీదును ఎనుికొనుట, దావీదు యొకక గొప్ప కుమార్మనిగా
నిల్వచియునాి యిేసు యొకక ప్ూర్రవకులకు చార్శతాక నేప్థయమును సమకూర్ముతుంది. ఇశారయిేలీయుల
ప్ర్దేశ ప్ావాసమును గ్ూర్శున చార్శతాక వాసత వము చెర్లో నునివార్శని విడిపించడానికి ఆయన వచాుడని
యిేసు ప్ాకటించిన విషయాలకు నేప్థయమును సమకూర్ముతుంది. వీటిలోను మర్శయు ఇతర్మైన లెకకలేననిి
విధ్ములుగాను, పాత నిబంధ్న సమకూర్ముతుని చార్శతాక నేప్థయమును బటిర కొరతత నిబంధ్న యుగ్ములో
జీవించడానికి అది ప ందికగ్లదెయ
ై ునిది.
ర్ండవదిగా, పాత నిబంధ్నలోని సంఘటనలు నేటి కస
ై త వ విశావసమునకు సమాంతర్ములెై
యుండుటనుబటిర కూడా పాత నిబంధ్న ప ందికగ్లదెయ
ై ునిది. “చర్శతా దానికదే ప్ునర్ావృతమవుతుంది”
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అనే నానుడి మనకందర్శకర తెల్వస్టిందే, మర్శయు అనేక సంఘటనలు గ్తంలో సంభ్వించిన ఇతర్ సంఘటనల
వలెనే కనబడుతునాియనే విషయానిి మనము అర్ా ం చేసుకుంటునాిము.
పాత నిబంధ్న విశావసుల వలెనే, దేవుని చేత సృజింప్బడినదే, కాని ప్తనమన
ై లోకంలో మనము
నివస్టిసత ునాిము. పాత నిబంధ్న విశావసులు ఇతర్ ప్ాజ్లు మర్శయు దుర్ాతుల శకుతల నుండి వయతిర్ేకతను
ఎదుర్ొకనాిర్మ, మర్శయు అదే విధ్మన
ై వయతిర్ేకతను ఈనాడు మనము కూడా ఎదుర్ొకంటాము. వీటనిిటిని
జ్యించడానికి వార్మ దేవుని సహాయముపై ఆధార్ప్డా్ర్మ; మనము కూడా ఆయన సహాయముపైనే
ఆధార్ప్డుతునాిము. పాత నిబంధ్న ప్ాప్ంచం మర్శయు నేడు మనముంటుని ప్ాప్ంచం మధ్య నుని
సమాంతర్ములు విసత ృతమైనవైయునివి. పప
ై ై అసమానతలకు ఆవల చూశామంటే, చాలా వర్కు అనేక
ర్రతులలో పాత నిబంధ్న గ్రంథకర్త లు మర్శయు వార్శ శోరతలుండిన వాటి వలెనే ఉనిటురవంటి ప్ర్శస్టా త
ి ులలో
మనము నివస్టిసత ునాిమని మనము తెలుసుకొనగ్లము.
మూడవదిగా, మనము కూడా నేడు అదే విధ్మన
ై ప్ాజ్లతో వయవహర్శసత ునాిమనే వాసత వమునుబటిర
కూడా పాత నిబంధ్న మర్శయు ఈ ర్ోజులకు మధ్య గ్ల సంబంధ్మును మనము కనుగొనవచుు.

అదే విధ్మైన ప్ాజ్లు
పాత నిబంధ్నకు సంబంధించిన పాాచీన ప్ాజ్లకును ఆధ్ునిక ప్ాజ్లకును మధ్య పప
ై ై వయతాయసములు
చాలా ఉనిప్పటికిని, పాత నిబంధ్న కాలములో జీవించిన ప్ాజ్లతో మనలను జ్ోడించు పాాథమిక
కొనసాగశంప్ులు కూడా ఉనాియి. మనము కూడా అదే విధ్మైన ప్ాజ్లమైయునాిమని చెప్పడానికి కనీసం
మూడు మార్ాగలునాియి. సకల మానవులు దేవుని పల ల్వకలో ఉనాిర్మ; మనమందర్మును పాప్ములోనికి
ప్తనమయాయము; దేవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ంగ్లవార్మ మర్శయు దేవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ం లేనివార్ని
మానవులు విభ్జింప్బడియునాిర్మ.
మొదటిది, మానవులంతా ఎప్ుపడు లేదా ఎకకడ నివస్టిసత ునాిర్నే దానితో నిమితత ము లేకుండా, వార్మ
దేవుని పల ల్వకగ్లవార్ై యునాిర్మ. ఈ విషయం పాత నిబంధ్న మర్శయు కొరతత నిబంధ్న యందంతటను
సపషరంగా బో ధింప్బడియునిది. ఆది. 1:27లో ఇలా వాాయబడియునిది:
దేవుడు తన సవర్ూప్మందు నర్మని సృజించెను; దేవుని సవర్ూప్మందు వాని
సృజించెను; స్ట్త ని
ర గాను ప్ుర్మషునిగాను వార్శని సృజించెను (ఆది. 1:27).
అంతమాతామేగాక, ఆది. 9:6లో, పాప్ము మానవజ్ాతిని దుర్రితిమయం చేస్టిన తర్మవాత కూడా,
మానవులు యింకను దేవుని సవర్ూప్ములోనే ఉనాిర్నే విషయానిి మనము చూసాతము. అకకడ ఇలా
చదువుతాము:
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నర్మని ర్కత ము చిందించు వాని ర్కత ము నర్మని వలననే చిందింప్బడును, ఏలయనగా
దేవుడు తన సవర్ూప్మందు నర్మని చేస్టను (ఆది. 9:6).
దరనిని మించి, సకల మానవులు దేవుని పల ల్వకలో ఉనాిర్ని కూడా కొరతత నిబంధ్న ధ్ృవీకర్శసత ునిది.
యాకోబు 3:9లో ఇలా వాాయబడియునిది:
దరనితో తండిాయిన
ై ప్ాభ్ువును సుతతింతుము, దరనితోనే దేవుని పల ల్వకగా ప్ుటిర న
మనుషుయలను శపింతుము (యాకోబు 3:9).
1 కొర్శంథర 11:7లో ఇలా వాాయబడియునిది:
ప్ుర్మషుడెత
ై ే దేవుని పల ల్వకయు మహిమయునైయునాిడు (1 కొర్శంథర 11:7).
దేవుని పల ల్వకలో ఉండుట అనగా అర్ా మేమిటో మనము తర్మవాత పాఠములో మర్శ ఎకుకవగా
నేర్ముకొనబో తునాిము, అయినప్పటికిని, ఒకర్శలో ఒక ప్ర్శమాణములోను మర్ొకర్శలో మర్ొక
ప్ర్శమాణములోను ఉని గ్ుణలక్షణాలు సార్వతిాకమన
ై వి కాకపల యినా, మానవులందర్శకి సంబంధించినవి
ఎనోి ఉనాియని చెప్ుపకొనడం ఇప్పటికి సర్శపల తుంది. గ్తంలో, మానవులు వివేక విశిషరమన
ై వార్ైయునాిర్మ,
మనకు భాష్టాప్ాయుకత మన
ై సామర్ాాాలునాియి, మనము నీతి మర్శయు భ్కిత గ్ల జీవులమైయునాిమనే
వాసత వంపై సంఘం దాని దృషిరని కేందరాకర్శంచింది.
బెైబిలు సంబంధ్మన
ై ఈ దృషిరకోణంలో, పాత నిబంధ్న కాలంనాటి మనుషుయలకును నేటి ఆధ్ునిక
మనుషుయలకును మధ్య గ్ల వయతాయసములను గ్ూర్శు అతిశయోకుతలు ప్లుకకుండునటు
ో మనము తగ్ు
జ్ాగ్రతతప్ర్మలమై యుండాలనే హెచుర్శక ఉనిటుర మనము తెలుసుకొనవచుు. పప
ై ై చూప్ుల వనక, ఈ
ర్ోజులలో జీవిసుతని మనము పాాచీన ప్ాజ్ల కంటె ఎంతో భినిమైనవార్ము కాదు. మనము సర్శగగ ా వార్శ వలెనే
లేకపల యినప్పటికని
ి , మన జీవితాలలో పతత నం చోటుచేసుకొనే వివేక విశిషరమైన, భాష్టాప్ర్మన
ై మర్శయు నైతిక
లక్షణాలు వార్శలో కూడా ఉండినవని మనము భావించవచుు. ఈ కార్ణాలనుబటిర , పాత నిబంధ్న నేడు కూడా
సఫలీకృతంగా అనవయింప్బడవచుుననుటకు మనము మర్శ ఎకుకవ నముకముగ్లవార్మై యుండవచుు.
పాత నిబంధ్న గ్రంథకర్త లు మర్శయు అది వాాయబడిన శోరతలు మనమునిటురగానే దేవుని పల ల్వకలో ఉండిర్శ.
ర్ండవదిగా, సకల మానవులు పాప్ము చేత ప్తనమయాయర్మ గ్నుక మనము పాత నిబంధ్న
కాలమునాటి ప్ాజ్ల వంటివార్మైయునాిము. ర్ోమా 3:12లో వాాయబడినటు
ో పౌలు చెపిపన మాటలు
మనకందర్శకి సుప్ర్శచితమే.
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అందర్మను తోావ తపిప యిేకముగా ప్నికిమాల్వనవార్ైర్శ; మేలుచేయువాడు లేడు,
ఒకకడెన
ై ను లేడు (ర్ోమా 3:12).
సకల మానవులు పాప్ంచేశార్నియు, తతఫల్వతంగా దేవుని మహిమను ప ందలేకపల యార్నియు
అప సత లుడు సపషరంగా చెపాపడు. ఇది కేవలము కొరతత నిబంధ్న బో ధ్ మాతామే కాదు — స లొమోను కూడా
దేవాలయ ప్ాతిషర సమయంలో అతిముఖ్యంగా 1 ర్ాజులు 8:46లో ఇదే విషయానిి చెపాపడు:
పాప్ము చేయనివాడు ఒకడును లేడు (1 ర్ాజులు 8:46).
పాత నిబంధ్న కాలమునాటి ప్ాజ్లు మర్శయు నేడుని మనము కూడా ప్డిపల యిన దేవుని
సవర్ూప్ములకు గ్ల సామానయ లక్షణమును ప్ంచుకొనుచునాిము, గ్నుక దేవుని నుండి దూర్మై పాప్ము
చేయుటకుగ్ల పాత నిబంధ్న ప్ాజ్ల ప్ావృతిత ని అవగాహన చేసుకొనడం మనకు కషరమైన ప్ని కాదు. పాత
నిబంధ్న గ్రంథకర్త లు ఎందుకు వార్శ దృషిరని ఎకుకవగా పాప్ము మర్శయు సంబంధిత దుర్రితిపై కేందరాకర్శంచార్ో
అర్ా ం చేసుకొనడం మనకు కషరం కాదు. పాత నిబంధ్న యొకక ఆదిమ గ్రహీతల వలెనే మనము కూడా
పాప్ులమనే విషయం మనకు తెలుసు, గ్నుక మనము పాత నిబంధ్నతో ఈ సాాయిలో సంబంధ్ం
ముడిపటురకొంటునాిము. పాప్ుల విమోచనపై కొరతత నిబంధ్న దాని దృషిరని కేందరాకర్శసత ునిటేర , పాత నిబంధ్న
కూడా కేందరాకర్శంచుచునిది. పాత నిబంధ్న కాలమునాటి పాపిషర ులెన
ై ప్ాజ్లకు దేవుడు ఏమని స్టలవిచాుడో ,
అదే ఈ ర్ోజులలో జీవిసుతని పాప్ులమైన మనకు కూడా సర్ైన ప ందికగ్లదెై యునిది.
మూడవదిగా, మానవజ్ాతి పాప్ములో ప్తనమన
ై ప్పటి నుండి, వార్మ దేవునితో కల్వగశయుని
సంబంధ్ం ప్ాకార్ం మానవులు గ్ుంప్ులుగా విభ్జింప్బడినార్నే విషయం ఎలో ప్ుపడు ఉనిది. స్ట్నాయి
ప్ర్వతముపై, దేవుడు ఇశారయిేలుతో కల్వగశయుండిన తన ప్ాతయే కమైన నిబంధ్న సంబంధ్మును గ్ూర్శు నిర్గ మ
19:6లో ఇలా మాటలాడాడని నీవు జ్ాఞప్కానికి తెచుుకొనవచుు.
. . . మీర్మ నాకు యాజ్క ర్ూప్కమైన ర్ాజ్యముగాను, ప్ర్శశుదధ మైన జ్నముగాను
ఉందుర్మ (నిర్గ మ 19:6).
1 పతతుర్మ 2:9లో అప సత లుడెైన పతతుర్మ ఈ వాకయభాగానిి ఉలేో ఖంచి చెపాపడు కాని దానిని కొరతత
నిబంధ్న సంఘానికి అనవయించాడు. ఆయన ఇలా వాాసుతనాిడు:
అయితే మీర్మ . . . ఏర్పర్చబడిన వంశమును, ర్ాజులెైన యాజ్క సమూహమును,
ప్ర్శశుదధ జ్నమును, దేవుని స తత యిన ప్ాజ్లునై యునాిర్మ (1 పతతుర్మ 2:9).
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పాత నిబంధ్నలోని దేవుని ప్ాజ్లకును, కొరతత నిబంధ్నలో నుని వార్శకిని మధ్య
భేదములునిప్పటికని
ి , సంబంధ్మును జ్ోడించు నిలకడెైన కరమము యింకను ఒకటునిది. మానవాళి
దేవునితో కల్వగశయుండు సంబంధ్మును అనుసర్శంచి యింకా విభాగశంప్బడియునిది.
మానవాళి విభ్జ్నలను అనేక విధాలుగా వర్శణంచవచుు. బెైబిలుయందంతటను దేవుడు భేదములను
బటిర మూడు గ్ుంప్ులను వవేవర్మగా గ్ుర్శతసత ునాిడని గ్మనించడం సహాయకర్ంగా ఉంటుంది: మొదటిది, వార్శ
దేవునితో గ్ల నిబంధ్నకు వలుప్ల ఉనాిర్మ గ్నుక వార్మ నశించియునాిర్మ; ర్ండవది, వార్మ దేవునితో
నిబంధ్నగ్లవార్ై యునిప్పటికిని వార్మ నశించియునాిర్మ ఎందుకనగా వార్శ పాప్ముల నుండి వార్మ
ర్క్ష్ింప్బడలేదు; మూడవది, వార్మ దేవునితో నిబంధ్నగ్లవార్,ై వార్శ విశావసమునుబటిర నీతిమంతులుగా
తీర్ుబడిన నితయతవమునకై ర్క్ష్ింప్బడా్ర్మ. ఈ మూడు గ్ుంప్ులకు సంబంధించినవార్మ పాత నిబంధ్న
కాలములో ఉండిర్శ మర్శయు ఈనాడు కొరతత నిబంధ్న కాలములో కూడా ఉనాిర్మ. ఈ సమాంతర్ముల
మూలాన, పాత నిబంధ్న ఈనాడు మనకు ప ందికగ్లదెై యుండవలెనని మనము ఆశించడం సర్ైనదే. మానవ
జ్ాతి పాత నిబంధ్న కాలములో వలెనే ఈ ర్ోజులలో కూడా విభాగశంప్బడియునిది. తతఫల్వతంగా, దేవుడు
ఇశారయిేలీయులతో స్టలవిచిునదంతయు నేడు మనకు వర్శతసత ుంది.
కాబటిర , పాత నిబంధ్నను నేడు మనము అనవయించు కొనునప్ుపడు, మనకును పాత నిబంధ్నకును
మధ్య గ్ల సంబంధ్మునకు సంబంధించినవి కనీసం మూడు జ్ోడింప్ుల కరమములునాియని మనము
జ్ాఞప్కముంచుకొనవలెను: మనము అదే దేవుని, అదే లోకములో, అదే విధ్మన
ై ప్ాజ్లవలె స్టతవిసుతనాిము.
అదే దేవుడు, అదే లోకం, మర్శయు అదే ప్ాజ్లు మనలను పాత నిబంధ్నతో ఎలా జ్ోడిసత ునాిర్ో
మనము తెలుసుకునాిము, గ్నుక పాత నిబంధ్న మర్శయు కొరతత నిబంధ్నకు మధ్య చోటుచేసుకుని
ప్ర్శణామములపై కూడా మన మనసుిలను కేందరాకర్శంచాల్వ.

ప్ర్శణామములు
ఆ అంశానిి మనము అనేక విధాలుగా చూడవచుు, కాని సంబంధ్ములను కలుప్ుతుని మూడు
కరమముల చేత సాాపింప్బడిన నమూనాను మనము మామూలుగా అనుసర్శసత ాము. యుగ్ముల
సంబంధ్మైన, సంసకృతి సంబంధ్మైన, మర్శయు వయకితగ్తమన
ై ప్ర్శణామములు ఎలా చోటుచేసుకునాియో
మనము చూసాతము.

యుగ్ముల సంబంధ్మైన
మొదటిదిగా, పాత నిబంధ్నలోనైతేనమి
ే మర్శయు కొరతత నిబంధ్నలోనత
ై ేనమి
ే మనము మార్ని లేదా
మార్మపలేని అదే దేవునితో వయవహర్శసత ునాిమని మనకు తెల్వస్టియునిప్పటికిని, దేవుడు తనను తాను
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యుగాలలో బయలుప్ర్చుకునాిడని మనము అనివార్యంగా తెలుసుకొనాల్విన అవసర్మునిది. బెైబిలు
సంబంధ్మైన చర్శతా, ర్క్షణ చర్శతా దేవుని చేత నియుకత ము చేయబడిన ముగశంప్ునకు చేర్మవగ్ుచుండగా,
దేవుడు తన ప్ాజ్లకు తననుతాను కరమకరమంగా, అంచెలంచెలుగా బయలుప్ర్చుకొనిన విధానమును గ్ూర్శున
ఒక సుదరర్ామన
ై కథనమైయునిది. దేవుని గ్ూర్శు నోవహు కంటే ఎకుకవ అబాాహాము ఎర్శగశయుండెనని
మనము దరనిని సామానయంగా చెప్ుపకొనవచుు. అబాాహాము కంటె ఎకుకవ మోషత ఎర్శగశయుండెను; మోషత కంటె
ఎకుకవ దావీదు ఎర్శగశయుండెను; మర్శయు దేవుడు కొరతత నిబంధ్న విశావసులకు ఎనిడు లేనంత ఎకుకవగా
బయలుప్ర్చాడు. ఈ విషయానిి హెబ్రా 1:1-2లో ఈ ప్తిాక ర్చయిత ఇలా ఉదాాటించాడు:
ప్ూర్వకాలమందు నానా సమయములలోను నానా విధ్ములుగాను ప్ావకత లదావర్ా
మన పితర్మలతో మాటలాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమార్మని దావర్ా
మనతో మాటలాడెను (హెబ్రా 1:1-2).
దుర్దృషరవశాతు
త , మనము పాత నిబంధ్నను ఈనాటి మన జీవితములకు అనవయించుకొనుచుండగా
చేయవలస్టియుని యుగాల సంబంధ్మైన ఆలోచనలను గ్ూర్శు ఎంతో గ్ందర్గోళం నలకొనియుని ర్ోజులలో
జీవిసుతనాిము. పాత నిబంధ్న మనకు వర్శతసత ుందని అనేకమంది కైసతవులు సర్శగా నముుతునాిర్మ, కాని పాత
నిబంధ్న సందేశానిి ఈనాటి యుగానికి అనవయించునప్ుపడు వార్మ వవేవర్మ విధానాలను అనుసర్శసత ునాిర్మ.
ఈ విషయాలలో అనేక వవి
ై ధాయలునిప్పటికిని, ముఖ్యమన
ై మూడు ధో ర్ణులను గ్ూర్శు ఆలోచించడం
సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.
ఈ వర్ణ మాలకు ఒక ప్ాకకన బెైబిలు సంబంధ్మైన విశావసము విషయమై ముకకలు ముకకలుగా
విభాగశంప్బడినటురని దృకపథమునకు పలా తాిహకమిచుునవి అనేక తీవామైన స్టిాతిగ్తులునివి. ఈ కైసతవులు
లేఖ్నములను గ్ూర్శున వివివధ్ములెైన యుగాల మధ్య గ్ల వయతాయసములను నొకికవకాకణిసత ార్మ. వాసత వానికి,
వార్మ ఆధ్ునిక విశావసులకు కొరతత నిబంధ్నలో ప్ునర్ావృతత మన
ై పాత నిబంధ్నలోని ఈ విషయాలను మాతామే
అనవయించుటకు సముఖ్మయ
ై ుండు పాత నిబంధ్న యుగ్మునకును నేటి యుగ్మునకును మధ్య గ్ల
తేడాలపై వార్మ తమ దృషిరని ఎకుకవగా కేందరాకర్శసత ార్మ. ఏదెైనా ఒక పాత నిబంధ్న బో ధ్ లేక అభాయసమును
గ్ూర్శు కొరతత నిబంధ్న వాయఖ్ాయనించనంత వర్కు, పాత నిబంధ్న వర్శతంచదని ఈ కైసతవులు భావిసాతర్మ.
వర్ణ మాలకు మర్ొక ప్ాకకన, బెబి
ై లు సంబంధ్మైన విశావసము విషయమై నిసాిర్మైన దృకపథమునకు
పలా తాిహకమిచుునవి అనేక తీవామైన స్టిాతిగ్తులునివి. ఈ దృకపథం గ్ల కైసతవులు లేఖ్నముల వవేవర్మ
యుగాల మధ్య ఒకే ర్రతిలో నిలకడగా నిల్వచిపల యిన విషయాలపై తమ దృషిరని కేందరాకర్శసత ార్మ. వాసత వానికి, పాత
నిబంధ్న బో ధ్ లేదా అభాయసమును గ్ూర్శు కొరతత నిబంధ్న వాయఖ్ాయనించనంత వర్కు, పాత నిబంధ్నను
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సాధ్యమన
ై ంత దగ్గ ర్గా అనుసర్శంచుచుండవలెనని ఈ కస
ై త వులు అనుకొనునంతగా పాత నిబంధ్న మర్శయు
కొరతత నిబంధ్న ఏకరకృతమైయునివని వార్మ ప్ర్శగ్ణిసత ార్మ.
ఈ పాఠములలో, బెైబిలు సంబంధ్మైన చర్శతా ఏకరకృతము చేయబడినదనియు, అది అభివృదిధ
చెందుచునిదనియు ప్ర్శగ్ణించే లేఖ్నముల సంబంధ్మన
ై యుగ్ముల విధానమును అనుసర్శంచడం దావర్ా
మనము ఈ ర్ండు తీవామన
ై స్టిాతిగ్తులకు దూర్ంగా ఉంటాము. ఒకే విధ్ంగా నిల్వచియుని మర్శయు బెైబిలు
చర్శతా యందంతటను మార్శన విషయాలపై మన దృషిరకోణం దాని సావధానమును సమానంగా
కేందరాకర్శంచడానికి ప్ాయతిిసుతంది. పాత నిబంధ్న అంతయు మొతత ంగా మనకు ప ందికగ్లదెై యునిదని
ఎంచుతూ, పాత నిబంధ్న యొకక ప్ాతి కోణం అభివృదిధ చెందినదని కూడా భావిసాతము. పాత నిబంధ్నలోని ఏ
విషయమన
ై ను మనకు వర్శతంచదనిగాని లేదా ప ందికలేనిదనిగాని మనము ఎంచము, సర్శకదా దేవుడు కొరతత
నిబంధ్నలో బయలుప్ర్శున విషయాలను గ్ూర్శు ఆలోచించకుండా పాత నిబంధ్న బో ధ్లలో దేనినన
ై ను
అనవయించము. దానికి బదులుగా, పాత నిబంధ్న బో ధ్లనీి కొరతత నిబంధ్న బో ధ్లతో పల లుబడుచు,
యుగాల సంబంధ్మన
ై సర్మేబాటునకు గ్ుర్శకావలెను. అనగా, పాత నిబంధ్న అంతయు మనకు ప ందికగ్లదెై
యునిది మర్శయు అధికార్ముగ్లదెై యునిదని అభివృదిధకి సంబంధించిన నమూనా బో ధిసత ునిది, కాని
పాత నిబంధ్న అంతయు కొరతత నిబంధ్న దృష్టారా అనవయింప్బడవలెనని కూడా ఒకక మాటలో
చెప్ుపకొనవచుు.
అభివృదిధ సంబంధ్మన
ై ఈ నమూనా అప సత లుడెైన పౌలు ర్క్షణను గ్ూర్శున చర్శతాకు అనవయించిన
సాదృశయమును అనుసర్శసత ుంది. గ్లతీ 3:24లో, బెైబిలు సంబంధ్మైన చర్శతా దశలను ఒక బిడ్ ఎదుగ్ుదలలోని
దశలకు పల లుసూ
త వాటిని గ్ూర్శు ఆయన చెపాపడు.
కరరసత ు నొదేకు మనలను నడిపించుటకు ధ్ర్ుశాసత రము మనకు బాలశిక్షకుడాయిను
(గ్లతీ 3:24).
పాత నిబంధ్న విశావసము చిని బిడ్ లకు ఇవవబడు ఆదేశముల వంటిదెై యుండినది; కొరతత నిబంధ్న
విశావసము పర్శగశ పదే వాడెన
ై వార్సునికి ఇవవబడిన ఆదేశముల వంటిదెై యునిది.
బెైబిలు సంబంధ్మన
ై విశావసము యొకక అభివృదిధని వర్శణంచడానికి పౌలు ప్ాయోగశంచిన ఈ
సాదృశయమును గ్ూర్శు ఒకక నిమిషమాలోచించండి. సామానయంగా, మనము చిని పిలోలకు కొనిి
సముచితమన
ై నియమములు చెబుతుంటాము. “వీదిలోనికి వళో వదుే. సర వ్ ను తాకవదుే.” కాని ఈ పిలోలే
పర్శగశ పదే వార్న
ై ప్ుపడు, ఇకమీదట వీర్మ వీధ్ులలోనికి వళో కుండా ఉండాలనిగాని, సర వ్ ను తాకకూడదనిగాని
మనము ఆశించము. ఎంతెన
ై ా, వార్శప్ుపడు పదే వార్యాయర్మ కదా. కాని ఈ పదే లే బాలయములోని
నియమములు బో ధించాలను ఉదేేశంతో ర్ూప ందింప్బడినవను జ్ాఞనమును జ్ాఞప్కముంచుకోవాలని
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ఆశిసాతము. ర్ోడుో మర్శయు సర వువలు అపాయకర్మైనవి గ్నుక తగ్ు జ్ాగ్రతతతో మలుగ్ుచుండవలెనని ఈ పదే లు
జ్ాఞప్కముంచుకోవాలని మనము ఆశిసాతము. పర్శగశ పదే వాడెన
ై వాడు ర్ండేళో చిని బిడ్ వలెనే అదే
నియమములను అదే విధ్ంగా పాటించాలనుకొనడం, బుదిధహన
ీ త అవుతుంది. కాని అదే ర్ండేళో పాపాయి
నియమముల వనుక ఉండిన జ్ాఞనమును మర్శుపల వడం కూడా అంతే బుదిధహీనత అవుతుంది.
మనము ఈ పాఠములలో చూడబో తునిటుర, బెైబిలు సంబంధ్మైన విశావసం విషయంలో కూడా ఇది
ఎంతో నిజ్మైయునిది. అనేక విధాలుగా, పాత నిబంధ్న ఒక చిని బిడ్ కు ఇవవబడిన నియమములను
పల ల్వయునిది. పాత నిబంధ్న దినములలోని ఇశారయిేలు ప్ాజ్లు ఆతు సంబంధ్మన
ై ప్ర్శస్టా తి
ి కి అది
సముచితంగా ర్ూప ందింప్బడింది. కొరతత నిబంధ్న విశావసులు బుదిధహన
ీ మైన ర్ండు దశలలో వళో వచుు.
మొదటిగా, మనమే పాత నిబంధ్న ర్ోజులలో జీవిసుతనాిమనిటురగా పాత నిబంధ్న దినముల వైప్ు వళిో , పాత
నిబంధ్న విశావసమును పల ల్వయుండుటకు ప్ాయతిించే అవకాశమునిది. కాని అలా చేస్టన
ి టో యితే, కరరసత ును
మర్శయు ఆయన చేస్టన
ి గొప్ప ర్క్షణ కార్యమును కాదనేవార్మవుతాము. ర్ండవదిగా, మనమిప్ుపడు కొరతత
నిబంధ్న విశావసులమయాయము గ్నుక పాత నిబంధ్నకు మనకు ఇకమీదట ఎలాంటి సంబంధ్మే లేదని
చెప్పడానికి మనము శోధింప్బడే అవకాశమునిది. అయితే, ఇది కూడా తపతప. మన కైసతవ విశావసమును
గ్ూర్శు బో ధింప్బడగ్ల విషయం పాత నిబంధ్నలో ఎంతో ఉనిది. పాత నిబంధ్న యొకక అధికార్ము
విషయమై మనము హర్శషసత ూ దానికి లోబడవలెనని బెైబిలు సంబంధ్మన
ై విశావసమును గ్ూర్శున అభివృదిధ
సంబంధ్మైన నమూనా మనకు బో ధిసత ుంది, అయితే అది యుగాల నర్వేర్మప తమపై దిగశవచిునవార్శ వలె
మనము ఈ ప్ని చేయవలెను.

సంసకృతి సంబంధ్మైన
ర్ండవదిగా, ఈ ర్ోజులలో పాత నిబంధ్నను సమగ్రంగా అవగాహన చేసుకోవాలంటే, మనము సంసకృతి
సంబంధ్మైన ప్ర్శణామములను గ్ూర్శు ఆలోచించవలెను. మన జీవితములను పాత నిబంధ్న లేఖ్నముల
మూలగ్రంథ పాఠములతో సంబంధ్ంగ్లవిగా చేసుకోవాలని ఆశిసుతనిటో యితే, పాత నిబంధ్నలో పాాతినిథయం
వచించిన మర్శయు నేటి ప్ాప్ంచంలో నలకొనియుని సంసకృతుల మధ్య గ్ల వైవిధ్యములను మనము
తప్పనిసర్శగా ప్ర్శగ్ణలోనికి తీసుకొనవలెను.
సంసకృతి సంబంధ్మైన ప్ర్శణామాలను అంగరకర్శంచడానికి, ఒక ప్ాకక మనకును పాత నిబంధ్నకును
మధ్య గ్ల సంసకృతి సంబంధ్మైన సామయములను గ్మనించాలని మనము ఆతుర్ప్డాల్వ. అబాాహాము యొకక
అనుభ్వానికి అతయంత సమీప్ంగా నుండి సంసకృతి సంబంధ్మైన ఏ యిే నమూనాలను మనము
ఎదుర్ొకంటునాిము? మన సంసకృతి ఏ విధ్ంగా దావీదు సంసకృతివంటిదెై యునిది? మర్ొక ప్ాకక
ప్ాసత ుతముని సంసకృతి సంబంధ్మైన వయతాయసములను గ్మనించాలని ఆతుర్ప్డాల్వ. మానవ సంసకృతి
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పాాచీన సామాజిక సంసకృతి నుండి ఎంత గ్ణనీయంగా మార్శంది? ఏ యిే వాడుకలు మర్శయు అభాయసములు
భినిమన
ై వై యునివి? మనము ఈ ప్ాశిలకు సమాధానమిసూ
త , పాత నిబంధ్నను నేటి ఆధ్ునిక జీవితానికి
అనవయించునప్ుపడు, పాత నిబంధ్న సందేశానికి సముచితమైన సాంసకృతిక సర్మేబాటు
ో చేయాల్వి ఉనిది.

వయకితగ్తమైన
మూడవదిగా, ఈ ర్ోజులలో పాత నిబంధ్నను అనవయించడానికి, మనము వయకితగ్తమైన సర్మేబాటు
ో
చేయాల్వి ఉనిది. మనము పాత నిబంధ్న కాలమునాటి ప్ాజ్లను మర్శయు నేటి ప్ాజ్లను ప్ర్శగ్ణలోనికి
తీసుకొనవలెను. పాత నిబంధ్న ప్ాజ్లకును నేటి మన సమకాలీనములో జీవిసుతని ప్ాజ్లకును మధ్య
చెప్ుపకోదగశననిి సామయములునివి. కాని పాాచీన ప్ాజ్లకును ఆధ్ునిక ప్ాజ్లకును మధ్య అనేక
అసమానమన
ై సామయములునివనే విషయానిి కూడా మనము గ్ుర్శతంచాల్వ. పాత నిబంధ్నలోని పాాచీన
మూల గ్రంథ పాఠములను సర్శగా వర్శతంప్జ్ేసుకోవాలని మనము ఆశిసుతనిటో యితే, వయకితగ్తమైన వవి
ై ధాయలను
కూడా మనము ప్ర్శగ్ణించాల్వి ఉంటుంది.
ఉదాహర్ణకు, మనమందర్ము ఈ కిరంద ఇయయబడినటువంటి ప్ాశిలు వేసుకోవాల్వ: పాత నిబంధ్నలో
ఉని ప్ాజ్లతో పల ల్వస్టతత , మన వయకితగ్త జీవితాలు ఎలా ఉనాియి? సమాజ్ంలో మనం వహించవలస్టిన
పాతాలేమైయునివి? ఆతుసంబంధ్మన
ై మన ప్ర్శస్టా తి
ి ఏమిటి? పాత నిబంధ్నలోని ఎవర్ైనా ఒక వయకితతో
పల ల్వస్టతత , మనము ప్ాభ్ువును ఎలా స్టతవిసుతనాిము? మనము పాత నిబంధ్నలో చూచేవాటితో పల ల్వస్టతత మన
ఆలోచనలు, చర్యలు మర్శయు అనుభ్ూతులు ఎలా ఉంటునాియి? పాాచీన పాత నిబంధ్న ప్ాజ్లకును నేటి
ఆధ్ునిక ప్ాజ్లకును మధ్య గ్ల వైవిధాయలను ప్ర్శగ్ణలోనికి తీసుకొనడం దావర్ా, ఈనాడు మనము పాత
నిబంధ్నను మన జీవితాలకు అనవయించుకొనగ్ల విధానాలను చకకగా అర్ా ం చేసుకోగ్లము.
పాత నిబంధ్నలోని నిర్శేషరమన
ై ప్ాధానాంశముల విషయంలో యుగాల సంబంధ్మన
ై , సంసకృతి
సంబంధ్మైన మర్శయు వయకితగ్తమైన ప్ర్శణామాలు తలెతత ాయి, మర్శయు మనము ఈ పాఠములలో ముందుకు
ో నప్ుపడు, ఈ ప్ర్శణామాలను ప్ర్శగ్ణలోనికి తీసుకొనుట దావర్ా, పాత నిబంధ్న కాలము నుండి మన
వళ్
కాలములోనికి వళో డానికి మనము సంస్టిదధ ులమై యుండాలనే విషయానిి మనము ప్లుమార్మో చూసాతము. ఈ
విషయాల ప్టో మనము ప్ాతేయక శరదధ వహించనటో యితే, దేవుడు కోర్మతునిటుర మనము పాత నిబంధ్నతో
వయవహర్శంచలేము.
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ముగశంప్ు
కైసతవులు పాత నిబంధ్నను అధ్యయనము చేయుట ఎందుకు ముఖ్యమైయునిదో ఈ పాఠంలో
మనము చూశాము. మనకును మర్శయు ఈ పాాచీన గ్రంథానికిని మధ్య గ్ల దూర్మును మనము అంగరకర్శసత ూ,
పాత నిబంధ్న మనకు ప ందికగ్లదెై యునిదని కొరతత నిబంధ్న బహు బలముగా ధ్ృవీకర్శంచుచునిదనే
విషయానిి కూడా మనము తెలుసుకొనాిము. మన కస
ై త వ జీవితమునకు మార్గ నిర్ేేశనమిచేు అధికార్ము
పాత నిబంధ్నకు ఇంకా ఉనిది. చివర్గా, పాత నిబంధ్నను ఈనాడు మనము అనవయించుకొనగ్ల
ప్దధ తులను మనము తెలుసుకొనాిము. కాలము గ్డచిన కొలది పాత నిబంధ్నలోని ప్ాధానాంశములు
అభివృదిధ చెందిన విధానములు మర్శయు నేటి ఆధ్ునిక లోకంలో అవి ఉప్యోగశంచుకొనబడు మార్గ ముల
విషయంలో ఉతత ర్దాయితయం వహించుటకు మనము ఎలో ప్ుపడు సంస్టిదధ ులమైయుండాల్వ.
ఈ పాఠంలో మనము పాాథమికమైనవే కాని అతయంత పాాముఖ్యమైన విషయాలను కొనిింటిని
చూశాము. ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న పాామాణికమును గ్ూర్శున అధ్యయనంలో మనము
ో చుండగా, పై ఆలోచనలను మనము ఎలో ప్ుపడు మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. అలా చేస్టినప్ుపడు,
ముందుకు వళ్
దేవుడు తన ప్ాజ్లకు ప్ాతి యుగ్ములోను సమకూర్శున ఆతు సంబంధ్మన
ై బలమునకు పాత నిబంధ్న
ఆశుర్యజ్నకంగా సంప్నిమన
ై వనర్ైయునిదనే విషయం మనకు విశదంగా అర్ా మవుతుందని మనము
తెలుసుకొంటాము.

-43వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

