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The Shadow of Heavenly Things 

Introduction 

 

'Aadaam (Hebrew word for man) was created in the 

image or nature of God and lived righteously for an 

unspecified period of time. During that time physical and 

spiritual death of man did not exist. After Adam's creation 

God placed him in Eden giving him at least 3 instructions. 

1. Be fruitful and multiply [reproduce].  

2. Tend and keep the garden [work]. 

3. Do not eat of the fruit of the tree of 

knowledge of good and evil [obey]. 

There is no indication that Adam and Eve refused to 

reproduce or take care of the garden. However, when 

tempted by Satan they chose to yield to their desire to be 

as wise as God and disobeyed by eating of the restricted 

tree. They were no longer in a righteous relationship with 

God. Consequently, physical and spiritual death entered 

into their life and the created world. God did not abandon 

them but initiated His plan to redeem and reconcile 

mankind. Their earthly sacrifices, ceremonies and rituals 

were types and shadows foreshadowing the perfect and 

lasting sacrifice or sin-offering to be revealed in Jesus of 

Nazareth, God in Human form.  

"Therefore, let no one judge you in matters of food and 

drink or with respect to a festival, a New Moon, or 

Sabbath days. These are a shadow of the things to come, 

but the reality belongs to the Messiah" (Colossians 2:16).  

Prophecy 

Prophecy is a process in which one or more messages 

communicated to a prophet are then communicated to 

others. Such messages typically involve divine 

inspiration, interpretation, or revelation of conditioned 

events to come (cf. divine knowledge). The process of 

prophecy especially involves reciprocal communication 

of the prophet with the (divine) source of the messages. 

A listing of prophecies during the Patriarchal and Mosaic 

ages relating to Christ and their fulfillment is provided at 

the end of the lesson.  

Types 

a. A type is a divinely purposed illustration of some truth. 

It may be: (1) a person; (2) an event; (3) a thing; (4) an 

institution; or (5) a ceremony. Types occur most 

frequently in the Pentateuch [Genesis, Exodus, Leviticus, 

Numbers and Deuteronomy] but are found, more 

sparingly, elsewhere. The antitype, or fulfillment of the 

type, is found generally in the New Testament"  

ది షాడో ఆఫ్ హెవెన్ల ీథింగ్స్  

పరిచయిం 

 

'ఆదం (మనిషికి హీబ్రూ పదం) అనేది దేవుని స్వ రూపంలో 

లేదా స్వ భావంలో స్ృషిటంచబడంది మరియు 

పేరొ్క నబడని కాలం వరకు నీతిగా జీవంచంది. ఆ 

స్మయంలో మనిషి భౌతిక మరియు ఆధా్య తిి క మరణం 

ఉనికిలో లేదు. ఆడమ్ యొకొ  స్ృషిట తర్వవ త దేవుడు 

అతనికి కనీస్ం 3 సూచనలను ఇసూూ  ఈడెన్లో ఉంచాడు. 

4. ఫలవంతంగా ఉండండ మరియు 

గుణంచండ [పునరుతప తిూ]. 

5. ఉదాా నవనం [పని] పంచండ మరియు 

ఉంచండ. 

6. మంచ చెడడలను తెలియజేసే చెట్టట 

ఫలాలను తినవదుు [వధేయత]. 

ఆడమ్ మరియు ఈవ్ తోటను పునరుతప తిూ చేయడానికి 

లేదా స్ంరక్షణ చేయడానికి నిర్వకరించనట్టు ఎట్టవంటి 

సూచన లేదు. అయినపప టికీ, సాతానుచే 

శోధంచబడనపుప డు వారు దేవుని వలె ్ న నవంలుగగా 

ఉండాలనే వారి కోరికకు లంగిపోయారు మరియు 

నిషేధంచబడన చెట్టటను తినడం దావ ర్వ 

అవధేయులయాా రు. వారు ఇకపై దేవునితో ధరి బదధమైన 

స్ంబంధంలో లేరు. తతఫ లితంగా, భౌతిక మరియు 

ఆధా్య తిి క మరణం వారి జీవతంలోకి మరియు 

స్ృషిటంచబడన బ్రపపంచంలోకి బ్రపవేశంచంది. దేవుడు 

వారిని వడచపటటలేదు కానీ మానవాతిని 

వమోచంచడానికి మరియు పునరుదురించటానికి తన 

బ్రపణాళికను బ్రారంభంచాడు. వారి భూస్ంబంధమైన 

తాా గాగ, వేడుకగ మరియు ఆచార్వగ మానవ 

రూపంలో ఉనన  దేవుడు నజరేయుడైన యేసులో వెలుడ 

చేయబడే పరిపూరణమైన మరియు శాశ్వ తమైన తాా గం 

లేదా ాప-బలిని సూచంచే రకాగ మరియు ఛాయగ. 

"కాబటిట, ఆహారం మరియు ానీయాల వషయంలో లేదా 

పండుగ, అమావాస్ా  లేదా స్బా్బ త్ రోజుల వషయంలో 

ఎవరూ మిమి లిన  తీరుప  తీరచ కూడదు. ఇవ ర్వబోయే 

వాటి యొకొ  నీడ, కానీ వాస్ూవకత మెస్సీ యకు చెందినది" 

(కొలస్సీ  2 :16). 

జోస్య ిం 

బ్రపవచనం అనేది ఒక బ్రపవక ూకు తెలియజేయబడన ఒకటి 

లేదా అంతకంటే ఎకొు వ స్ందేశాగ ఇతరులకు 

తెలియజేయబడే బ్రపబ్రకియ. ఇట్టవంటి స్ందేశాగ 

సాధ్యరణంగా దైవక బ్రపేరణ, వవరణ లేదా ర్వబోయే 

షరలులతో కూడన స్ంఘటనల వెలుడని కలిగి 



b. "A 'Type' is a prefigurative action or occurrence in 

which one event, person or circumstance is intended to 

represent another, similar to it in certain respects, but 

future and distant. The 'Antitype' is the thing prefigured. 

The Old Testament type is also called the shadow and the 

New Testament reality which it typified is called the 

body, the express image, the substance or the reality.  

"To correctly interpret type-language prophecy, it must 

be spiritualized. A type was a prophecy of the antitype. 

"Because of the resemblance of two things in certain 

features, one may be designated by the name of the other. 

In some cases, the language which described the shadow 

is used when the substance is meant." … "We must 

recognize that the type and antitype are not identical. 

There are only some points of resemblance. Also, the 

shadow is inferior to the substance. The type was 

temporary. There can be no possibility of a return to the 

shadow after the coming of the substance."  

"Typology [the study and interpretation of types and 

symbols] 

1. Type - (Gr. tupos). Romans 5:14 where Paul 

declares that Adam "is a figure, type, symbol, 

representation, pattern (tupos) of him that was to 

come"; i.e., Christ. 

2. Shadow (Gr. Skia). Colossians 2:17, certain 

elements of the Mosaic system are said to be "a 

shadow of the things to come;" "who, Levitical priest, 

unto an example and shadow do serve of the heavenly 

things (Hebrews 8:5); the law having a shadow of the 

coming good things--not the very image of the 

matters (Hebrews 10:1). 

3. Copy, example, pattern (Gr. Hupodeigma) and 

used in conjunction with "shadow" in Hebrews 8:5 

(cf. Hebrews 9:23). 

4. Parable, symbol, illustration, figure, type (Gr. 

parabole). Hebrews 9:9, where certain elements of 

the tabernacle are "a figure for the present time." "He 

considered that God was able even to raise him from 

the dead, from which, figuratively speaking, he did 

receive him back (Hebrews 11:19). 

5. Antitype, true likeness, symbolizes, corresponds, 

pattern, copy, figure (Gr. antitupon, rendered 

"figures" or "pattern" in Hebrews 9:24, and "like 

figure" or "true likeness" in 1 Peter 3:21.  

"Types are grounded in real history; the people, 

places, events, offices, actions, institutions, etc. were 

deliberately chosen by God to prepare for the coming 

ఉంటాయి (cf. దైవక ్ న నం). బ్రపవచన బ్రపబ్రకియ ముఖా్ ంగా 

స్ందేశాల (దైవక) మూలంతో బ్రపవక ూ యొకొ  పరస్ప ర 

స్ంభాషణను కలిగి ఉంట్టంది. బ్రకీసుూకు స్ంబంధంచన 

పితృసావ మా  మరియు మొాయిక్ యుగాలలోని 

బ్రపవచనాల ాబితా మరియు వాటి నెరవేరుప  ాఠం 

చవరలో అందించబడంది. 

రకాలు 

a. ఒక రకం అనేది కొంత స్తా ం యొకొ  దైవక ఉదేుశా్ ంతో 

కూడన ఉదాహరణ. ఇది కావచ్చచ : (1) ఒక వా కి ూ; (2) ఒక 

స్ంఘటన; (3) ఒక వషయం; (4) ఒక స్ంస్థ; లేదా (5) ఒక 

వేడుక. పంటాట్యా చ్ [జెనెసిస్, ఎకీో డస్, లెవటికస్, 

నంబరీ్స  మరియు డ్యా టెరోనమీ] లో రకాగ చాలా 

తరచ్చగా జరుగుతాయి, కానీ చాలా తకొు వగా, ఇతర చోటు 

కనిపిసాూయి. బ్రపతిరూపం, లేదా రకం యొకొ  నెరవేరుప , 

సాధ్యరణంగా కొతూ నిబంధనలో కనుగొనబడంది" 

బి. "ఒక 'రకం' అనేది ఒక స్ంఘటన, వా కి ూ లేదా పరిసిథతి 

మర్కకటి సూచంచడానికి ఉదేుశంచబడన ఒక పూరవ పు 

చరా  లేదా స్ంభవం, నిరిుషట అంశాలలో దానికి 

స్మానమైనది, కానీ భవషా లుూలో మరియు 

సుదూరమైనది. 'యాంటీటైప్' అనేది ముందుగా 

రూపందించబడన వషయం. ాత నిబంధన రకం నీడ 

అని కూడా పిగవబడులుంది మరియు కొతూ నిబంధన 

వాస్ూవకతను అది సూచంచన శ్రీరం, ఎకీ్ ్బ్రపస్ ఇమేజ్, 

పదారధం లేదా వాస్ూవకత అని పిగసాూరు. 

"టైప్-లాంగ్వవ జ్ జోసాా నిన  స్రిగాా అరథం చేసుకోవడానికి, 

అది ఆధా్య తిి కంగా ఉండాలి. ఒక రకం బ్రపతిరూపం 

యొకొ  జోస్ా ం. 

"నిరిుషట లక్షణాలలో రండు వషయాల సారూపా త 

కారణంగా, ఒకటి మర్కకదాని పేరుతో సూచంచబడవచ్చచ . 

కొనిన  స్ందరా్వ లోు , పదార్వథనిన  ఉ్దేుశంచనపుప డు నీడను 

వవరించన భాష ఉపయోగించబడులుంది." … "రకం 

మరియు యాంటీటైప్ ఒకేలా ఉండవని మనం 

గురిూంచాలి. కొనిన  సారూపా తగ మాబ్రతమే ఉనాన యి. 

అలాగ్వ, నీడ పదారధం కంటే తకొు వగా ఉంట్టంది. రకం 

తాతొా లికమైనది. తర్వవ త నీడకు తిరిగి వచేచ  అవకాశ్ం 

ఉండదు. పదారధం ర్వవడం." 

"టైపోలాజీ[రకాగ మరియు చహాన ల అధా యనం 

మరియు వవరణ] 

1. రకం - (Gr. tupos). రోమనుు 5:14 ఇకొ డ ాల్ ఆడమ్ 

"ర్వబోయే అతని యొకొ  ఒక వా కి ూ, రకం, చహన ం, 

బ్రాతినిధా ం, నమూనా (టా్య పోస్)" అని 

బ్రపకటించాడు; అనగా, బ్రకీసుూ. 



of the Christian system. The type was designed by 

God to preview its fulfillment in the New 

Testament."  

Patriarchal Age 

The following article on Types and Shadows in the 

Patriarchal age is quoted from the Internet web site 

feedingonchrist.com/old-testament-personal-types-and-

shadows-of-christ. They are the personal opinions and 

interpretations of Nicholas T. Batzig of New Covenant 

Presbyterian Church in Richmond Hill, Ga. Like all 

opinions and interpretations, they are not inspired and 

may or may not be valid. It is up to the readers to form 

their own opinion and either to reject or accept them. 

Thebiblewayonline.com does not express an opinion 

regarding his interpretations and opinions.  

Adam is explicitly said to have been a type of Christ in 

that he was the representative of humanity (Rom. 5:12). 

Paul unfolds one of the foremost ways in which he was a 

type of Christ in Romans 5:12-21. Adam's federal 

headship-together with the guilt, corruption and death 

that his disobedience brought on all humanity-is 

contrasted with the federal headship of Christ, and the 

subsequent justification of believers through His 

obedience and substitutionary death. Adam is also seen 

as a type of Christ in 1 Corinthians 15 where his earthly 

body is contrasted with the resurrected body of the 

glorified Christ and His people. In both of these places 

there is similarity and contrast in the type. 

Abel is shown to be a type of Christ in that he was the 

first one to suffer for righteousness sake (Matt. 23:34-35). 

The hostility that Cain directed toward his brother was 

ultimately meant for God. Charles Spurgeon said, If Cain 

could have gotten at the throat of God he would have done 

so. This is precisely what men did in the crucifixion of 

Christ. Abel died because he worshiped God rightly. 

Jesus died because He always did the will of His Father 

in Heaven. Abel was the first martyr. Jesus is the anti-

typical martyr. The writer of Hebrews tells us that "the 

blood of Jesus speaks better things than that of Abel" 

(Heb. 11:4; 12:24). As was true of Adam, so Abel was a 

type of Christ by way of comparison and contrast. He is 

compared with Christ in that he was martyred for 

righteousness; he is contrasted with Christ in that his 

blood cried out for vengeance while Christ's blood cries 

out for mercy. 

Seth was a type of Christ in that he was the "seed" of the 

woman who-as his name intimates-was 

"appointed/placed/set" in the place of Abel. Our Lord 

Jesus Christ is the "Seed of the woman" in the sense of 

ultimate fulfillment of the promise of Genesis 3:15. Seth 

was merely a typical step in the fulfillment of the 

Covenant promise to send a "Seed-Redeemer." Here it is 

2. షాడో (బ్రగా. సొి యా). కొలస్ీ యుగ 2:17, 

మొాయిక్ వా వస్థలోని కొనిన  అంశాగ 

"ర్వబోయేవాటికి నీడ" అని చెపప బడంది; "ఎవరు, 

లేవీయ పూారి, ఒక ఉదాహరణ మరియు నీడ కోస్ం 

పరలోక వసుూవులకు సేవ చేసాూరు (హెబ్రీయుగ 8:5); 

ర్వబోయే మంచ వషయాల యొకొ  నీడను కలిగి ఉనన  

చటటం - వషయాల యొకొ  బ్రపతిరూపం కాదు 

(హెబ్రీయుగ 10:1). 

3. కాపీ, ఉదాహరణ, నమూనా (Gr. Hupodeigma) 

మరియు హెబ్రీస్ 8:5 (cf. హెబ్రీయుగ 9:23)లోని 

"షాడో"తో కలిపి ఉపయోగించబడంది. 

4. ఉపమానం, చహన ం, దృషాటంతం, బొమి , రకం (బ్రగా. 

ార్వబోల్). హెబ్రీయుగ 9:9, ఇకొ డ గుడారంలోని 

కొనిన  అంశాగ "బ్రపసుూత కాలానికి ఒక వా కి ూ". "దేవుడు 

తనను మృలులలో నుండ లేపగలడని అతడు 

భావంచాడు, దాని నుండ, అలంకారికంగా 

చె పా లంటే, అతను అతనిని తిరిగి పందాడు 

(హెబ్రీయుగ 11:19). 

5. యాంటిటైప్, నిజమైన పోలిక, బ్రపతీక, 

అనుగుణంగా, నమూనా, కాపీ, ఫిగర్స (Gr. 

యాంటీట్యాన, హెబ్రీ 9:24లో "ఫిగరీ్స " లేదా 

"నమూనా" అని అనవ యించబడంది మరియు 1 

పీటర్స 3లో "వంటి బొమి " లేదా "నిజమైన పోలిక": 21. 

"రకాగ వాస్ూవ చరిబ్రతలో ఉనాన యి; బ్రపజగ, ్స్థలాగ, 

స్ంఘటనగ, కారా్వ లయాగ, చరా గ, స్ంస్థగ 

మొదలైనవ క్రైస్ూవ వా వస్థ యొకొ  ర్వకడ కోస్ం సిదధం 

చేయడానికి దేవుడు ఉదేుశ్పూరవ కంగా 

ఎంచ్చకునాన రు. ఈ రకానిన  దేవుడు రూపందించాడు. 

కొతూ నిబంధన." 

పితృసా్వ మ్య  యుగిం 

పితృసావ మా  యుగంలో రకాగ మరియు నీడలపై బ్రకింది 

కథనం ఇంటరన ట్ వెబ్సైట్ feedingonchrist.com/old-

testament-personal-types-and-shadows-of-christ నుండ కోట్ 

చేయబడంది. అవ రిచ్్మండ్ హిల్, Ga లోని కొతూ 

ఒడంబడక బ్రపసాి టేరియన చర్సచ ్కు చెందిన నికోలస్ T. 

బ్బటిగి్ యొకొ  వా కి ూగత అభబ్రాయాగ మరియు 

వవరణగ. అనిన  అభబ్రాయాగ మరియు వవరణల 

వలె, అవ బ్రపేరణ పందలేదు మరియు చెగుబ్బట్ట 

కాకపోవచ్చచ . ాఠకుగ తమ స్వ ంత అభబ్రాయానిన  

ఏరప రచ్చకోవడం మరియు తిరస్ొ రించడం లేదా 

అంగీకరించడం. Thebiblewayonline.com అతని 



imperative for us to note a guiding interpretive principle 

when studying the Old Testament. Because the revelation 

of God is organically related to the first promise of a 

redeemer (Gen. 3:15), and since that first promise was to 

be fulfillment by "the woman" bearing a male child, every 

subsequent generation from Adam and Eve forward were 

to look expectantly to the fulfillment of the promise of 

redemption. We see that in Eve naming Cain. We are told 

in Genesis 4:1, "Now Adam knew Eve his wife, and she 

conceived and bore Cain, and said, 'I have acquired a man 

from the Lord.'" In faith, Eve was hoping that God had 

fulfilled His promise to give her a Redeemer, though 

nothing could have been further from the truth. The 

expectation of the Redeemer is bound also to the 

establishment of the covenantal line from which Christ 

would come. Seth stands at the head of that covenantal 

line. 

Enoch was a type of Christ in that "he walked with God 

and was not." Enoch was an example of exceptional 

uprightness. In his being taken away to heaven bodily he 

prefigured the bodily ascension of Christ who "walked 

with God and was not." The bodily ascension of Enoch 

prefigures the resurrection and ascension of Jesus-as well 

as the bodily resurrection of all those united to Christ by 

faith. 

Noah was a type of Christ in that he served as a sort of 

"second Adam;" he was not "The second Man," or "the 

Last Adam," but was a type of the One to come. Just as 

God had given Adam creation mandates to be fruitful and 

multiply so He gave Noah re-creation mandates. The 

Lord had given Adam instruction concerning what he 

could eat. So too Noah received instruction concerning 

food. Noah would typically be the federal representative 

of a new humanity. Jesus is THE federal head of the new 

humanity. Noah's name meant "rest." His father named 

him "Rest," saying, "This one will give us rest from the 

ground that the Lord God has cursed." Noah only brought 

rest in a typical sense when he walked off of the Ark with 

his family to inhabit a typical new creation. But Christ, 

the greater Noah, actually gives rest to the souls of men 

and women (Matt. 11:25-30). Christ alone has secured the 

new creation through His death and resurrection. The 

Lord preserved mankind after the flood in order to fulfill 

His promise (Gen. 3:15) to send the "seed" of the woman 

to crush the head of the Serpent. He also preserved Noah 

on the Ark because the Redeemer was in his loins-so to 

speak (Luke 3:23, 35-37). Because Messiah had not yet 

come, God would have been unfaithful to His promise if 

He had utterly destroyed the world. He left a remnant so 

that men might multiply, and that the Christ might come 

and redeem a multitude of people to great to number. 

Though the flood had been a judgment on the wickedness 

of the fallen world, it could never take that wickedness 

out of the hearts of men, only the saving work of Christ 

వవరణగ మరియు అభబ్రాయాలకు స్ంబంధంచ 

అభబ్రాయానిన  వా క ూం చేయలేదు. 

ఆడమ్ మానవాళికి బ్రపతినిధ (రోమా. 5:12)లో బ్రకీసుూకు ఒక 

సాదృశా్ మని స్ప షటంగా చెపప బడంది. పౌగ రోమనుు 

5:12-21లో బ్రకీసుూ యొకొ  ఒక రకానికి చెందిన బ్రపముఖ్ 

మారా్వలలో ఒకదానిని వ పా డు. ఆడమ్ యొకొ  ఫెడరల్ 

హెడ్్షిప్-అతని అవధేయత మొతూం మానవాళిపై 

తెచచ న అపర్వధం, అవనీతి మరియు మరణం-బ్రకీసుూ 

యొకొ  స్మాఖా్  నాయకతవ ంతో వభేదిసుూంది మరియు 

అతని వధేయత మరియు బ్రపతాా మాన య మరణం దావ ర్వ 

వశావ సులను స్మరిథంచడం. ఆడమ్ కూడా 1 కొరింథీ 

15లో బ్రకీసుూ యొకొ  ఒక రకంగా చూడబడాడడు, ఇకొ డ 

అతని భూస్ంబంధమైన శ్రీరం మహిమపరచబడన బ్రకీసుూ 

మరియు అతని బ్రపజల పునరుతాథన శ్రీరంతో 

వభేదిసుూంది. ఈ రండు బ్రపదేశాలలో రకంలో సారూపా త 

మరియు వా తాా స్ం ఉంది. 

అబెల్నీతి కొరకు కషాటగ అనుభవంచన మొదటి వా కి ూ 

అతనే బ్రకీసుూకు ఒక సాదృశా్ ంగా చూపించబడాడడు (మతూ. 

23:34-35). కయీను తన స్హోదరుని పటు చూపిన 

శ్బ్రలుతవ ం చవరికి దేవుని కోస్ం ఉదేుశంచబడంది. ఛారుస్ 

స్ప రని అనాన డు, కెయిన దేవుని గొంలులో పడగలిగితే 

అతను అలా చేసి ఉండేవాడు. బ్రకీసుూ సిగవలో 

మనుష్యా గ చేసినది ఇదే. దేవుణణ స్రిగాా ఆర్వధంచడం 

వలు హేబెల్ చనిపోయాడు. యేసు మరణంచాడు 

ఎందుకంటే అతను ఎలుపుప డ్య పరలోకంలో ఉనన  తన 

తంబ్రడ చతాూనిన  చేశాడు. అబెల్ మొదటి అమరవీరుడు. 

యేసు వా తిరేక అమరవీరుడు. హెబ్రీయుల రచయిత 

"యేసు రక ూము హేబెగ రక ూము కంటే బ్రేషఠమైన మాటగ 

పగకులుంది" (హెబ్రీ. 11:4; 12:24). ఆడమ్ వషయంలో 

నిజం అయినటేు, పోలిక మరియు వరుదధంగా హేబెల్ బ్రకీసుూ 

యొకొ  సాదృశా్ ం. అతను నీతి కోస్ం బలిదానం 

చేయబడనందున బ్రకీసుూతో పోలచ బడాడడు; 

సేథ్బ్రకీసుూ యొకొ  ఒక రకానికి చెందినవాడు, అందులో 

అతను క్రస్సూ యొకొ  "వతూనం"గా ఉనాన డు-అతని పేరు 

స్నిన హిలుగ-ఏబెల్ ్సాథ నంలో 

"నియమించబడాడడు/ఉంచబడాడడు/నిరిి ంచబడాడడు". 

మన బ్రపభువైన యేసుబ్రకీసుూ ఆదికాండము 3:15లోని 

వాగాునానిన  అంతిమంగా నెరవేరేచ  భావంలో "క్రస్సూ 

స్ంతానం". "స్సడ్-రీడీమర్స"ని పంపుతానని ఒడంబడక 

వాగాునానిన  నెరవేరచ డంలో సేథ్ కేవలం ఒక సాధ్యరణ 

దశ్. ఇకొ డ మనం ాత నిబంధనను అధా యనం 

చేసుూనన పుప డు మారదారశ క వవరణ సూబ్రతానిన  

గమనించడం అతా వస్రం. ఎందుకంటే దేవుని 

బ్రపతా క్షత ఒక వమోచకుని యొకొ  మొదటి వాగాునానికి 

స్హజంగా స్ంబంధంచనది (ఆది. 3:15), మరియు ఆ 

మొదటి వాగాునం "క్రస్సూ" మగ బిడడను కలిగి ఉండటం 



could do so. God promised never to destroy the world in 

the way that He had done so for the very same reason for 

which He had destroyed it in the first place (Gen. 6:5-7; 

8:20-22). In short, the humanity of Christ was in the Ark 

in Noah's loins, and everything in the Ark with Noah was 

going to be used in the unfolding plan of redemption. 

Job was a type of Christ in that he was a righteous 

sufferer. Job underwent a humiliation and exaltation that 

finds it's antitype in the suffering and glory of the 

Redeemer. Job was tested by God when he was tempted 

by the devil. Jesus was tested by God when He was 

tempted by the devil. Just as God meant good for Job 

through his sufferings (Job 42:12), so He meant good for 

Christ through His sufferings. Jesus is the righteous 

sufferer who shows forth the righteousness of God 

Melchizedek was a type of Christ in that he was the 

King/Priest who blessed Abraham. No one in the Old 

Testament serves in both offices. Jesus is the Prophet, 

Priest and King of His church. Melchizedek typified Him 

in two of the three offices (Zech. 6:12-13). He was "King 

of Righteousness" and "King of Priest." Jesus is the King 

in whom "righteousness and peace kiss" at the cross (Ps. 

85:10). Like Melchizedek before Him, Jesus had "no 

beginning of days, nor end of life." He is the eternal Priest 

to whom Melchizedek pointed. He was never, and never 

will be, replaced as High Priest of the Church. 

Abraham was a type of Christ in that he was the 

prototypical stranger and foreigner. Like the Redeemer, 

He functionally "had nowhere to lay his head." As the 

federal head of the Covenant, he was also the father of 

many nations. Jesus is the "Everlasting Father" (Isaiah 

8:18, 9:6; Psalm 45:16; Hebrews 2:13) of believer who 

federally represented His people from every tongue, tribe, 

nation and language. The promises in Scripture are said 

to have been made to "Abraham and his Seed…who is 

Christ." All the promises made to Abraham were made to 

Him as the typical representative of the Covenant of 

Grace. Ultimately, they were made to, and fulfilled in, 

Jesus Christ. 

Isaac was a type of Christ in that he was the promised 

"son of Abraham." The promises of God were given 

directly to Abraham with respect to His son (offspring). 

Everywhere in the NT are we taught that Jesus is the true 

promised son of Abraham. However, in the original 

giving of the promise Isaac was the promised son in view. 

The birth and life of Isaac also typify the Redeemer. Just 

as Isaac's birth was the result of the supernatural power of 

God so too was it true of Jesus. Isaac typified the 

Redeemer in that he is the only other human sacrifice that 

God commanded, and-though God stopped Abraham 

from going through with the sacrifice of Isaac-he is said 

to have died and been risen "figuratively" (Hebrews 

వలన, ఆడమ్ మరియు ఈవ్ నుండ బ్రపతి తదుపరి తరం 

ముందుకు వమోచన వాగాున నెరవేరుప  కోస్ం 

ఎదురుచూడాలి. ఈవ్ కయీను పేరు పటటడంలో మనం 

చూసాూము. ఆదికాండము 4:1లో మనకు చెపప బడంది, 

"ఇపుప డు ఆదాము తన భారా  హవవ ను ఎరిగియుండెను, 

మరియు ఆమె గరా వతియై కయీనును కనెను, 'నేను 

బ్రపభువు నుండ ఒక మనుష్యా ని స్ంాదించతిని' అని 

చెపప ను." వశావ స్ంతో, ఈవ్ దేవుడు తన పనిని 

నెరవేర్వచ డని ఆశంచంది. ఆమెకు ఒక వమోచకుడని 

ఇసాూనని వాగాునం చేయండ, అయితే స్తాా నికి మించ 

ఏమీ ఉండకపోవచ్చచ . వమోచకుని యొకొ  నిరీక్షణ కూడా 

బ్రకీసుూ వసాూ డని ఒడంబడక రేఖ్ ్సాథ పనకు కట్టటబడ 

ఉంట్టంది. సేథ్ ఆ ఒడంబడక రేఖ్కు అధపతిగా 

ఉనాన డు. వమోచకుని యొకొ  నిరీక్షణ కూడా బ్రకీసుూ 

వసాూ డని ఒడంబడక రేఖ్ ్సాథ పనకు కట్టటబడ ఉంట్టంది. 

సేథ్ ఆ ఒడంబడక రేఖ్కు అధపతిగా ఉనాన డు. 

వమోచకుని యొకొ  నిరీక్షణ కూడా బ్రకీసుూ వసాూ డని 

ఒడంబడక రేఖ్ ్సాథ పనకు కట్టటబడ ఉంట్టంది. సేథ్ ఆ 

ఒడంబడక రేఖ్కు అధపతిగా ఉనాన డు. 

హనోక్"అతను దేవునితో నడచాడు మరియు లేడు." 

హనోక్ అసాధ్యరణమైన నిాయితీకి ఒక ఉదాహరణ. 

అతను శారీరకంగా స్వ రా్వనికి తీసుకువెళ్ళ బడనపుప డు 

అతను "దేవునితో నడచాడు మరియు లేని" బ్రకీసుూ యొకొ  

శారీరక ఆరోహణను ముందుగా సూచంచాడు. హనోక్ 

యొకొ  శారీరక ఆరోహణం యేసు యొకొ  పునరుతాథనం 

మరియు ఆరోహణను సూచసుూంది-అలాగ్వ వశావ స్ం 

దావ ర్వ బ్రకీసుూతో ఐకా మైన వారందరి శారీరక పునరుతాథనం. 

నోహ్"రండవ ఆదాము" వలె పనిచేసిన బ్రకీసుూ యొకొ  ఒక 

రకము; అతను "రండవ మనిషి," లేదా "చవరి ఆడమ్" 

కాదు, కానీ ర్వబోయే ఒక రకం. దేవుడు ఆడమ్్కు స్ృషిట 

ఆజనలను ఫలవంతంగా మరియు గుణంచమని 

ఇచచ నటేు, అతను నోవాకు పునర్స-స్ృషిట ఆదేశాలను 

ఇచాచ డు. ఆదాము ఏమి తినవచోచ  బ్రపభువు 

ఉపదేశంచాడు. అలాగ్వ నోవహు కూడా ఆహారం గురించ 

ఉపదేశానిన  పందాడు. నోహ్ సాధ్యరణంగా కొతూ 

మానవతవ ం యొకొ  స్మాఖా్  బ్రపతినిధగా ఉంటాడు. 

యేసు కొతూ మానవతావ నికి స్మాఖా్  అధపతి. నోహ్ పేరు 

"వబ్రశాంతి" అని అరధం. అతని తంబ్రడ అతనికి "వబ్రశాంతి" 

అని పేరు పటాటడు, "ఇతడు బ్రపభువైన దేవుడు శ్పించన 

నేల నుండ మనకు వబ్రశాంతిని ఇసాూడు" అని చె పా డు. 

నోహ్ ఒక వలక్షణమైన కొతూ స్ృషిటలో నివసించడానికి తన 

కుట్టంబంతో కలిసి ఓడ నుండ బయటికి వెళిునపుప డు 

మాబ్రతమే సాధ్యరణ అరథంలో వబ్రశాంతి తీసుకునాన డు. కానీ 

బ్రకీసుూ, గొపప  నోవా, నిానికి క్రస్సూ పురుష్యల ఆతి లకు 

వబ్రశాంతినిసుూంది (మతూ. 11:25-30). బ్రకీసుూ మాబ్రతమే తన 

మరణం మరియు పునరుతాథనం దావ ర్వ కొతూ స్ృషిటని 

పందాడు. బ్రపభువు జలబ్రపళ్యం తర్వవ త మానవాతిని 



11:19). Jesus, the true and greater son of Abraham, was 

sacrificed, raised and returned to His Father. 

Jacob was a type of Christ in that He was the chosen one 

who was named 'Israel' by God. Before Israel was a 

nation, He was a person. This is significant since Jesus is 

shown to be the true Israel in the Gospels. The fact that 

the name "Israel" is first given to a person reveals that the 

anti-typical Israel would be a person. Jacob's gave birth 

to the nation-church; Jesus gives birth to His church. 

Jesus is God's "chosen One" (Is. 42:1). He is the "last man 

of Israel" and the representative of the true Israel. 

Joseph was a type of Christ in that he suffered unjustly 

and then was exalted to save his brethren. Undergoing a 

series of deaths and resurrections, Joseph typified the 

"sufferings of Christ and the glories to follow" (1 Peter 

1:10-11). He was envied and hated by his brothers, 

suffered at their hands and was exalted to a place of power 

over the most powerful nation of the world. Jesus, the 

greater Joseph, was envied and hated by His countrymen 

and brethren, murdered by them and then exalted to the 

highest place of power and honor to save the world by 

feeding them with the rich granaries of heaven. 

feedingonchrist.com/old-testament-personal-types-and-

shadows-of-christ 

Mosaic Age 

Years after Joseph's death God raised up Moses to deliver 

His people from Egyptian bondage. After crossing the 

Red Sea, they were free from slavery. Then, God through 

Moses entered into a covenant with these former slaves. 

This covenant is often referred to as "The Law of Moses." 

God also gave to Moses specific plans for the building of 

a tabernacle and its contents. Following its completion 

God enter into the Most Holy Place. Because of lack of 

faith these people known to us as The Children of Israel 

wandered for 40 years before they were allowed to enter 

the land promised by God to Abraham, Isaac and Jacob. 

By inspiration Moses and other writers recorded their 

history we call the Old Testament. It covers the period 

from creation to "just at the right time" for God to reveal 

and provide the forgiveness of sins, salvation, by the 

atoning sacrifice of Jesus of Nazareth.  

Hopefully the following pictures will assist you in 

understanding Joseph Pitman's personal interpretations of 

types and shadows. The BibleWay Publishing does not 

express an opinion as to the accuracy of his opinion.  

1. The first shows the Israelites camped by tribe 

around the tabernacle. 

2. The second displays the burnt offering on the 

altar and the presence of God descending on the 

కాాడాడు, తన వాగాునానిన  నెరవేరచ డానికి (ఆది. 3:15) క్రస్సూ 

యొకొ  "వతూనానిన " స్రప  తలని నలిపివేయడానికి 

పంాడు. వమోచకుడు తన నడుములో ఉనన ందున 

అతను నోవహును ఓడపై భబ్రదపరిచాడు (లూకా 3:23, 35-

37). మెస్సీ య ఇంకా ర్వనందున, దేవుడు బ్రపపంచానిన  

పూరిూగా నాశ్నం చేసినటుయితే, దేవుడు తన వాగాునానికి 

నమి కబ్రోహం చేసి ఉండేవాడు. మనుష్యా గ 

గుణంచ్చటకు మరియు బ్రకీసుూ వచచ  అనేకమంది 

బ్రపజలను వమోచంచ్చటకు ఆయన ేషమును 

వడచపటెటను. జలబ్రపళ్యం పడపోయిన బ్రపపంచం 

యొకొ  దుషటతవ ంపై తీరుప  అయినపప టికీ, అది మానవ 

హృదయాల నుండ ఆ దుషటతావ నిన  ఎపప టికీ 

తీసివేయలేదు, బ్రకీసుూ యొకొ  రక్షణ పని మాబ్రతమే అలా 

చేయగలదు. దేవుడు తాను చేసిన వధంగా బ్రపపంచానిన  

ఎనన టికీ నాశ్నం చేయనని వాగాునం చేశాడు (ఆది. 6:5-7; 

8:20-22). స్ంక్షిపూంగా, బ్రకీసుూ యొకొ  మానవతవ ం నోహ్ 

నడుములోని ఓడలో ఉంది మరియు నోవహుతో ఉనన  

ఓడలోని బ్రపతిదీ వమోచన బ్రపణాళికలో 

ఉపయోగించబడుతోంది. 

ఉద్యయ గింబ్రకీసుూకు ఒక సాదృశా్ ం, అతను నీతిమంలుడు. 

ాబ ఒక అవమానానిన  మరియు ఔనన తాా నిన  పందాడు, 

అది వమోచకుని యొకొ  బ్బధ మరియు కీరి ూకి 

బ్రపతిరూపంగా ఉంది. యోబు అపవాదిచే 

శోధంపబడనపుప డు దేవునిచే పరీక్షించబడాడడు. యేసు 

దెయా ం చేత శోధంచబడనపుప డు దేవుడు 

పరీక్షించబడాడడు. దేవుడు తన బ్బధల దావ ర్వ యోబుకు 

మేగ చేసినటేు (యోబు 42:12), ఆయన తన బ్బధల 

దావ ర్వ బ్రకీసుూకు మేగ చేసాడు. యేసు దేవుని నీతిని 

చూపించే నీతిమంలుడు 

మెలీ్క సెడెక్అతను అబ్రబహామును ఆశీరవ దించన 

ర్వజు/యాజకుడు కాబటిట బ్రకీసుూ యొకొ  ఒక రకం. ాత 

నిబంధనలో ఎవరూ రండు కారా్వ లయాలలో 

పనిచేయరు. యేసు అతని చరిచ కి బ్రపవక ూ, బ్రపీస్ట మరియు 

ర్వజు. మెలొ్క సెడెక్ రండు మూడు కారా్వ లయాలలో 

ఆయనను సూచంచాడు (జెక. 6:12-13). అతను "నీతి 

ర్వజు" మరియు "యాజక ర్వజు." యేసు సిగవ వదు "నీతి 

మరియు శాంతి ముదుు" ర్వజు (కీర ూ. 85:10). ఆయనకు 

ముందు మెల్కొ సెదెకు వలె, యేసుకు "దినముల 

ఆరంభము లేదు, జీవతము అంతము లేదు." అతను 

మెలొ్క సెడెక్ సూచంచన శాశ్వ తమైన యాజకుడు. 

అతను చరిచ  యొకొ  బ్రపధ్యన పూారిగా ఎనన డ్య మరియు 

ఎనన డ్య భరీూ చేయబడలేదు. 

అబ్రహింబ్రకీసుూ యొకొ  ఒక రకానికి చెందినవాడు, అతను 

నమూనా అపరిచలుడు మరియు వదేశీయుడు. 

వమోచకుని వలె, అతను బ్రకియాతి కంగా "తన తల 

వంచడానికి ఎకొ డా లేదు." ఒడంబడక యొకొ  స్మాఖా్  



Most Holy Place where the Arc of the Covenant 

and Mercy Seat resided.  

3. The third is a cutaway view showing the layout 

and contents of the Holy and Most Holy, Holy of 

Holies. 

4. The fourth is an artist conception of the 

tabernacle contents

 

 
 

అధపతిగా, అతను అనేక దేశాలకు తంబ్రడ కూడా. యేసు 

"నితా  తంబ్రడ" (యెషయా 8:18, 9:6; కీర ూన 45:16; 

హెబ్రీయుగ 2:13) వశావ సుల యొకొ  బ్రపతి భాష, తెగ, 

దేశ్ం మరియు భాష నుండ స్మాఖా్ ంగా తన బ్రపజలకు 

బ్రాతినిధా ం వహించాడు. బ్రసిొ పచ ర్స్లోని వాగాునాగ 

"అబ్రబహం మరియు అతని స్ంతానం...బ్రకీసుూ ఎవరు" అని 

చెపప బడంది. అబ్రబ్బహాముకు చేసిన వాగాునాలనీన  కృప 

యొకొ  ఒడంబడక యొకొ  సాధ్యరణ బ్రపతినిధగా అతనికి 

చేయబడాడయి. అంతిమంగా, వారు యేసుబ్రకీసుూలో 

చేయబ్డాడ రు మరియు నెరవేరచ బడాడ రు. 

ఐజాక్అతను వాగాునం చేయబడన "అబ్రబ్బహాము 

కుమారుడు." దేవుని వాగాునాగ అబ్రబ్బహాముకు అతని 

కుమారుని (స్ంతానం) స్ంబంధంచ నేరుగా 

ఇవవ బడాడయి. NTలో బ్రపతిచోటా యేసు అబ్రబహం యొకొ  

నిజమైన వాగాునం చేసిన కుమారుడని మనకు 

బోధంచబడంది. అయితే, వాగాునం యొకొ  అస్గ 

ఇవవ డంలో ఐాక్ దృషిటలో వాగాునం చేసిన కుమారుడు. 

ఇసాీ కు యొకొ  జననం మరియు జీవతం కూడా 

వమోచకుడని సూచసాూయి. ఐాక్ పుట్టటక దేవుని 

అతీంబ్రదియ శ్కి ూ యొకొ  ఫలితం అయినటేు, యేసు 

వషయంలో కూడా ఇది నిజం. ఐాక్ దేవుడు ఆ నా పించన 

ఏైక మానవ బలి అని వమోచకుడని సూచంచాడు, 

మరియు ఐాక్ బలితో అబ్రబ్బహామును దేవుడు 

ఆపివేసినపప టికీ-అతను చనిపోయాడని మరియు 

"అలంకారికంగా" లేచాడని చెపప బడంది (హెబ్రీయుగ 

11:19) . అబ్రబహం యొకొ  నిజమైన మరియు గొపప  

కుమారుడైన యేసు, బలి ఇవవ బడాడడు, పంచబడాడడు 

మరియు అతని తంబ్రడ వదుకు తిరిగి వచాచ డు. 

జాకబ్దేవునిచే 'ఇబ్రాయెల్' అని పేరు పటటబడన 

ఎనున కోబడన వా కి ూ కనుక బ్రకీసుూకు ఒక సాదృశా్ ం. 

ఇబ్రాయెల్ ఒక దేశానికి ముందు, అతను ఒక వా కి ూ. 

సువారూలలో యేసు నిజమైన ఇబ్రాయెల్ అని 

చూపబడనందున ఇది ముఖా్ మైనది. "ఇబ్రాయెల్" అనే 

పేరు మొదట ఒక వా కి ూకి ఇవవ బడన వాస్ూవం, 

వలక్షణమైన ఇబ్రాయెల్ ఒక వా కి ూగా ఉంట్టందని 

వెలుడసుూంది. ాకబ ాతి-చరిచ కి జని నిచచ ంది; యేసు 

తన చరిచ కి జని నిచాచ డు. యేసు దేవుని 

"ఎంచ్చకోబడనవాడు" (యెష. 42:1). అతను "ఇబ్రాయెల్ 

యొకొ  చవరి వా కి ూ" మరియు నిజమైన ఇబ్రాయెల్ యొకొ  

బ్రపతినిధ. 

జోసెఫ్అతను అనాా యంగా బ్బధపడాడడు మరియు 

తరువాత తన స్హోదరులను రక్షించడానికి 

ఉనన తీకరించబడన బ్రకీసుూ యొకొ  ఒక రకం. మరణాగ 

మరియు పునరుతాథనాల పరంపరలో, జోసెఫ్ "బ్రకీసుూ 

యొకొ  బ్బధలను మరియు అనుస్రించాలిీ న 

మహిమలను" సూచంచాడు (1 పేలురు 1:10-11). అతను 



 

 
 

THE SHADOW OF HEAVENLY 

THINGS, 

Or 

THE FIRST AND SECOND 

TABERNACLE. 
BY JOSEPH PITTMAN. 

తన సోదరులచే అసూయపడాడడు మరియు 

అస్హాి ంచ్చకునాన డు, వారి చేలులోు  బ్బధపడాడడు 

మరియు బ్రపపంచంలోని అతా ంత శ్కి ూవంతమైన దేశ్ంపై 

అధకార ్సాథనానికి ఎదిగాడు. జీస్స్, గొపప  జోసెఫ్, అతని 

దేశ్సుథగ మరియు సోదరులచే అసూయపడ మరియు 

దేవ షించబడాడడు, వారిచే హతా  చేయబడాడడు మరియు 

స్వ రంాలోని గొపప  ధ్యనాా గార్వలతో బ్రపపంచానిన  

రక్షించడానికి శ్కి ూ మరియు గౌరవం యొకొ  అలుా నన త 

్సాథనానికి ఎదిగాడు. feedingonchrist.com/old-testament-

personal-types-and-shadows-of-christ 

మొజాయిక్ యుగిం 

జోసెఫ్ మరణంచన స్ంవతీ ర్వల తర్వవ త దేవుడు తన 
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మరియు ాకబ్లకు దేవుడు వాగాునం చేసిన దేశ్ంలోకి 
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బ్రపేరణ దావ ర్వ మోసెస్ మరియు ఇతర రచయితగ వారి 

చరిబ్రతను రికార్స డ చేసారు మేము ాత నిబంధన అని 

పిగసాూము. నజరేయుడైన యేసు యొకొ  బ్రాయశచ తూ 
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PREFACE  

THE substance of this little work was written eight years 

ago. On coming to the colony of Victoria it was my 

intention then to have published it; but finding Bro. 

Maston's little gem of a treatise on the same subject 

already in the field, I put the manuscript away. But 

thinking over ways of helping our Rescue Home it 

occurred to me that, with this object in view, I might now 

be pardoned for bringing my humble production to light. 

On interviewing Bro. Maston, with his usual 

magnanimity, he soon set my mind at rest as to any fear 

of rivalry; and urged me to go to press, as the field was 

by no means fully explored. And now I have only to say 

that if this effort prove in any degree helpful to my earnest 

reader, I shall be more than repaid, if by his commending 

it to others, its sale is increased, and so the Rescue Home 

will be benefited. -- J. P. 

INTRODUCTION. 

TO draw aside the veil of futurity is divine. Of the 

numerous evidences of the heavenly authorship of the 

Bible, perhaps one of the most conclusive is its 

marvellous unfolding of the future. Two methods were 

employed. First, by the "sure word of prophecy," which 

God gave "by the mouth of His holy prophets since the 

7. మూడవది పవబ్రతమైన మరియు అతా ంత 

పవబ్రతమైన, పవబ్రతమైన హోల్కస్ యొకొ  

లేఅవుట్ మరియు కంటెంట్్లను చూపించే 

కట్్అవే వీక్షణ. 

8. నాలవాది గుడార వషయాల యొకొ  కళాకారుడ 

భావన
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world began;" and second, by types and shadows. It may 

be open to question whether, ordinarily, "coming events 

cast their shadows before," but this is undoubtedly true of 

the Bible. It is not too much to say that the entire system 

of Christianity was forecast in the Scriptures of the Old 

Testament by means of type and prophecy. The New 

Testament contains about 500 references to the Old. 

Nearly the whole of these citations are made to bear 

witness to the truth of the religion of Jesus Christ. There 

is therefore a close connection between the two great 

divisions of the Bible--the Old and the New Testaments; 

and they must be studied together to understand "all the 

counsel of God." The plan of this little treatise confines 

us to one aspect of this delightful study. Let us pray for 

light and guidance, that the glory of God may be ours, and 

that we may see light in His light. 

The journeyings of the Israelites, from their captivity in 

Egypt to their entrance into Canaan, is one continuous 

series of types and symbols of our progress from the 

bondage of sin to our triumphant entrance into glory. 

Moses, too, as the leader of Israel, ever stands out as the 

type of Jesus Christ. This is abundantly proved by the 

following New Testament Scriptures: "I would not, 

brethren, have you ignorant how that our fathers were all 

under the cloud, and all passed through the sea; and were 

all baptized unto (marg. into) Moses in the cloud and in 

the sea; and did all eat the same spiritual meat; and did all 

drink the same spiritual drink: for they drank of a spiritual 

rock that followed them, and that rock was Christ. . . . 

Now these things were, our examples (marg. in these 

things they became figures of us)" (1 Cor. 10:1-6); 

"Moses indeed said, A prophet shall the Lord God raise 

up unto you from among your brethren like unto me; to, 

Him shall ye hearken in all things whatsoever He shall 

speak unto you. And it shall be that every soul which shall 

not hearken to that prophet shall be utterly destroyed from 

among the people" (Acts 3:22, 23); "With whom was He 

displeased forty years? Was it not with them that sinned, 

whose carcasses fell in the wilderness? And to whom 

swear He that they should not enter into His rest, but to 

them that were disobedient? And we see that they were 

not able to, enter in because of unbelief. Let us fear, 

therefore, lest haply, a promise being left of entering into 

His rest, any one of you should seem to have come short 

of it" (Heb. 3:17; 4:1). But even if we could not refer to 

such scriptures as these, the likeness is so striking that it 

is impossible to mistake it. Let us briefly trace it. The 

Israelites were subject to a cruel bondage in Egypt, which 

utterly degraded them. This is the state of man, bound, 

defiled, and degraded by sin. Moses was sent by God to 

lead the children of Israel out of their bondage into 

liberty. Jesus was sent to deliver us from sin and ruin. The 

very character and life story of Moses bear striking 

resemblance to Jesus. Knowing that he was intended to 

be the deliverer of Israel (Acts 7:25) he "refused to be 

 

 



called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to 

be evil entreated with the people of God than to enjoy the 

pleasures of sin for a season, accounting the reproach of 

(the) Christ greater riches than the treasures of Egypt, for 

he looked unto the recompense of reward" (Heb. 11:24-

26). Thus Jesus, "though He was rich, yet for our sakes 

He became poor, that we, through His poverty, might 

become rich" (2 Cor. 8:9). "Who for the joy that was set 

before Him, endured the cross, despising the shame" 

(Heb. 12:2). The likeness is real, though it is truly as but 

the shadow to the substance. The analogy yet continues. 

Moses proved his divine mission by many wonderful 

miracles. So of Jesus Peter said: "Ye men of Israel, hear 

these words: Jesus of Nazareth, a man approved of God 

unto you by mighty works and wonders and signs, which 

God did in the midst of you, even as ye yourselves know" 

(Acts 2:22). And Jesus said truly: "The works which I do 

in My Father's name, they bear witness of Me" (John 

10:25). The institution of the Passover--the lamb slain 

and eaten with unleavened bread and bitter herbs, the 

people having their loins girded, their shoes on their feet 

and their staff in their hand; the lintel and posts of their 

doors splashed with the blood of the lamb; the passing 

over of the angel of destru6tion: all strikingly illustrate 

precious new covenant things. "Christ our passover is 

sacrificed for us," and by faith we received Him, with the 

bitterness of repentance, but with the gladness of hope, 

when we rose up from our chains and shame, resolved to 

live a new and consecrated life. By faith we sheltered 

ourselves under the blood of His cross, and the wrath 

which we so much dreaded and deserved was graciously 

turned aside! Moses leads the people, under God. We 

read: "And it came to pass, when Pharaoh had let the 

people go, that God led them not by the way of the land 

of the Philistines, although that was near: for God said, 

Lest peradventure the people repent when they see war, 

and they return to Egypt: but God led the people about by 

the way of the wilderness of the Red Sea" (Ex. 13:17, 18). 

Now, while it is impossible to locate on the map the 

course pursued by the children of Israel, it is certain that 

the Lord led them by a strange way, which in their 

worldly wisdom they would never have chosen for 

themselves. As far as can be ascertained with tolerable 

certainty, it appears that the way that "was near" was a 

short and easy way into the wilderness, which would have 

avoided the Red Sea. But instead of taking this course, 

"God led the people about" through a rugged 

mountainous country, down to the shores of the Red Sea. 

Any human general would have judged this to be the 

height of folly. And we know what the people thought 

when they saw the sea before them, impassable 

mountains on either side of them, and the relentless 

Pharaoh and his host at their rear. But God saw the end 

from the beginning. They did not, and this made all the 

difference. "And the Lord said unto Moses, Wherefore, 

criest thou unto Me? Speak unto the children of Israel that 
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they go forward. And lift thou up thy rod, and stretch out 

thine hand over the sea, and divide it" (Ex. 14:15, 16). 

And Moses did so; and the people, led by Moses, passed 

over on dry land; and the Egyptians, following them, 

were engulphed in the returning flood, while the people 

rent the heavens with their shouts of victory and praise. 

This illustrates a great and important truth. God's ways 

are not our ways. This instance of God's inscrutable 

providence is in reality an illustration of His ways 

generally. Numerous instances of the same kind, in which 

God's commands and ways seem, to poor finite reason, 

absurd, are scattered over the pages of the word of God. I 

need only mention the blowing of trumpets round Jericho; 

Gideon's army reduced to 300 men, to face the host of the 

Midianites; the washing of Naaman the leper in Jordan; 

the blind man, whose eyes were anointed with clay, told 

to wash them in the pool of Siloam. Human reason is 

baffled before commands like these. And were it not for 

the sequel in all such instances, instead of standing in 

reverent awe and adoration before such infinite wisdom 

and power, we would have been offended by their 

apparent absurdity. But of what does the fact of God 

leading the people by a strange way through the Red Sea 

remind us, or what act in the progress from sin and 

condemnation to the liberty of the gospel is it intended to 

typify? The answer is baptism. "Our fathers," says Paul, 

"were all under the cloud, and all passed through the sea, 

and were all baptised into Moses in the cloud and in the 

sea;" and he adds, "Now these things were our examples" 

(figures of us, marg.). Here it is seen that the baptism of 

the Israelites into Moses as their deliverer, in the cloud 

and in the sea, was a type of baptism into Christ. To me 

the analogy, seems so complete that I do not see how 

anyone can doubt it. We have seen that the passover was 

a type of redemption through the precious blood of Christ, 

and the attitude of the people typified our faith in the 

Christ and our sincere repentance towards God, and that 

the people suffered themselves to be strangely led 

through the Red Sea. Now, if we take up our New 

Testament and examine the way of salvation as set forth 

by Christ and His inspired Apostles, we shall find that the 

passage of the Red Sea must be typical of baptism and 

nothing else. Our blessed Lord in giving the Apostles 

their Great Commission says: "Go ye, therefore, and 

make disciples of all nations, baptizing them (the 

disciples) into the name of the Father, and of the Son, and 

of the Holy Ghost," (Matt. 28:19.) Now just as the people 

of Israel committed themselves to Moses as his disciples 

or followers, and were formally baptized into him by 

following him through the Red Sea, and witnessed the 

complete overthrow and destruction of their old 

taskmasters; so the penitent believer in Jesus commits 

himself to Christ, as His faithful disciple, and follows 

Him through baptism, and then goes on his way rejoicing, 

like the Eunuch (Acts 8), because his sins and bonds are 

broken away and buried, to be remembered no more 
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మిందుమాట 

ఈ చనన  పని యొకొ  సార్వంశ్ం ఎనిమిది స్ంవతీ ర్వల 

బ్రకితం బ్రవాయబడంది. వకోటరియా కాలనీకి వచచ నపుప డు 

దానిని బ్రపచ్చరించాలని నా ఉదేుశా్ ం; కానీ కనుగొనడం బ్రబో. 

ఇపప టికే ఫీల్డ్లో ఉనన  అదే వషయంపై మాస్టన యొకొ  

చనన  రతన ం, నేను మానాు బ్రసొి ప్ట్ను దూరంగా ఉంచాను. 

కానీ మా రసూొ ా  హోమ్్కి స్హాయపడే మారా్వల గురించ 

ఆలోచసుూనన పుప డు, ఈ వసుూవును దృషిటలో ఉంచ్చకుని, 

నా వనయపూరవ కమైన ఉతప తిూని వెగగులోకి 

తెచచ నందుకు నేను ఇపుప డు క్షమించబడవచచ ని నాకు 

అనిపించంది. బ్రబో ఇంటరూవ ా లో. మాస్టన, తన సాధ్యరణ 

ఉదాతూతతో, అతను తవ రలోనే నా మనసీు ను 

శ్బ్రలుతావ నికి భయపడకుండా వబ్రశాంతి తీసుకునాన డు; 

మరియు ఫీల్డ పూరిూగా అనేవ షించబడనందున, బ్రపస్్కి 

వెళ్ుమని ననున  కోర్వరు. మరియు ఇపుప డు నేను చెపేప ది 

ఒకొ టే ఏమిటంటే, ఈ బ్రపయతన ం నా హృదయపూరవ క 

ాఠకులకు ఏ ్సాథయిలో అయినా స్హాయపడులుందని 

రుజువైతే, నేను తిరిగి చెలిుంచే దానికంటే ఎకొు వ 

చెలిుంచబడతాను, అతను దానిని ఇతరులకు 

బ్రపశ్ంసించడం దావ ర్వ, దాని అమి కం పరిగితే, రసూొ ా  

హోమ్్కు బ్రపయోజనం చేకూరులుంది. -- జెపి 

ఉపోదాాతం.భవషా లుూ యొకొ  తెరను పకొ న పటటడం 

దైవకమైనది. బైబిల్ యొకొ  పరలోక రచయితతావ నికి 

స్ంబంధంచన అనేక రుజువులలో, బహుశా అతా ంత 

నిశ్చ యాతి కమైనది భవషా లుూలో దాని అదాు తంగా 

ఆవషొ రించబడంది. రండు పదధలుగ 

ఉపయోగించబడాడయి. మొదటిగా, దేవుడు "బ్రపపంచం 

బ్రారంభం నుండ తన పవబ్రత బ్రపవక ూల నోటి దావ ర్వ" 

ఇచచ న "ఖ్చచ తమైన బ్రపవచన వాకా ం" దావ ర్వ; మరియు 

రండవది, రకాగ మరియు నీడల దావ ర్వ. సాధ్యరణంగా, 

"ర్వబోయే స్ంఘటనగ ముందు నీడగ 

కముి కుంటాయి" అని బ్రపశన ంచడానికి ఇది సిదధంగా 

ఉండవచ్చచ , కానీ ఇది బైబిల్ వషయంలో 

నిస్ీ ందేహంగా నిజం. క్రైస్ూవ మతం యొకొ  మొతూం 

వా వస్థ ాత నిబంధన బ్రగంథాలలో టైప్ మరియు జోస్ా ం 

దావ ర్వ అంచనా వేయబడందని చెపప డం చాలా ఎకొు వ 

కాదు. కొతూ నిబంధనలో ాతదానికి స్ంబంధంచ దాదాపు 
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against him forever. This is God's strange way. Many 

think it meaningless, absurd, unnecessary. O let us take 

heed that we do not repeat the folly of the Israelites in 

their murmurings, or of Naaman in his short-sighted 

reasoning. Blessed is the man that believes God's way to 

be safe and right, just because it is His way; for in simply 

pursuing the path of duty, where reason fails to direct, he 

does but show his faith in the unerring wisdom of God, 

instead of in his own foolish and short-sighted reason.  

Let us follow this analogy a little further. The story of 

Israel's wanderings and God's dealings with them are 

many times referred to in the New Testament as 

illustrations or figures of the Christian life. 

1. They had no settled dwelling place. They were 

constantly on the move, ever journeying, sometimes 

approaching very near to the land of promise and again 

receding from it, but having ever before them the hoped 

for rest in the land "flowing with milk and honey." Over 

and over again is this used in the New Testament to 

illustrate the Christian life. "For we have not here an 

abiding city, but we seek after the city which is to come" 

(Heb. 13:14)--We are "sojourners and pilgrims" and long 

for the "rest that remaineth"; when we shall be "forever 

with the Lord." 

2. The wilderness was barren. Their daily supplies came 

from heaven. The smitten rock yields floods of waters 

that follow them in all their wanderings. Says Moses, 

"The Lord led thee through that great and terrible 

wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions, 

and thirsty ground where was no water; who brought thee 

forth water out of the rock of flint; who led thee in the 

wilderness with manna, which thy father's knew not; that 

he might humble thee, and that he might prove thee, to do 

thee good at thy latter end" (Deut. 8:15-16). "And thou 

shalt remember all the way which the Lord thy God hath 

led thee these forty years in the wilderness, that he might 

humble thee, to prove thee, to know what was in thine 

heart, whether thou wouldst keep his commandments or 

no. And he humbled thee, and suffered thee to hunger, 

and fed thee with manna, which thou knewest not, neither 

did thy fathers know; that He might make thee to know 

that man doth not live by bread only, but by everything 

that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man 

live. Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy 

foot swell these forty years" (Deut. 8:2-4). It is a joy to 

every true Christian to be able to apply to himself the 

precious things of the New Testament which are here 

symbolized. "That rock was Christ," says Paul (1 Cor. 

10:4). And Jesus says, "I am the living bread which came 

down out of heaven, that a man may eat thereof and not 

die" (John 6:51). This world to the Christian is a barren 

500 సూచనగ ఉనాన యి. దాదాపు ఈ ఉలేుఖ్నాలనీన  

యేసుబ్రకీసుూ మతం యొకొ  స్తాా నికి సాక్షా మివవ డానికి 

తయారు చేయబడాడయి. కాబటిట బైబిల్ యొకొ  రండు 

గొపప  వభాగాల మధా  స్నిన హిత స్ంబంధం ఉంది - ాత 

మరియు కొతూ నిబంధనగ; మరియు "దేవుని 

స్లహాలనిన ంటినీ" అరథం చేసుకోవడానికి వారు కలిసి 

అధా యనం చేయాలి. ఈ చనన  బ్రగంథం యొకొ  బ్రపణాళిక 

మనలను ఈ స్ంతోషకరమైన అధా యనం యొకొ  ఒక 

అంశానికి పరిమితం చేసుూంది. వెగగు మరియు 

మారదారశ కతవ ం కోస్ం బ్రారి థదాు ం, దేవుని మహిమ మనది 

కావచ్చచ  మరియు అతని వెగగులో మనం కాంతిని 

చూడగలము. 

ఇబ్రశాయేల్కయుల బ్రపయాణాగ, ఈజిపుటలో వారి బందిఖానా 

నుండ కనానులోకి బ్రపవేశంచే వరకు, ాపపు బ్బనిస్తవ ం 

నుండ మన వజయవంతమైన కీరి ూకి బ్రపవేశంచే వరకు 

మన పురోగతికి స్ంబంధంచన ఒక నిరంతర బ్రేణ రకాగ 

మరియు చహాన గ. మోషే కూడా, ఇబ్రశాయేగ 

నాయకునిగా, ఎపుప డ్య యేసుబ్రకీసుూ సాదృశా్ ంగా 

నిగసాూడు. ఈ బ్రకింది బ్రకొతూ నిబంధన లేఖ్నాల దావ ర్వ 

ఇది స్మృదిధగా రుజువు చేయబడంది: "స్హోదరులార్వ, 

మన తంబ్రడులందరూ మేఘం బ్రకింద ఉనాన రని మరియు 

అందరూ స్ముబ్రదం గుండా వెళాళ రని మరియు అందరూ 

మోషేకు బ్బపిూస్ి ం తీసుకునాన రని మీకు తెలియదని 

నేను కోరుకోను. మేఘం మరియు స్ముబ్రదంలో; మరియు 

అందరూ ఒకే ఆధా్య తిి క మాంసానిన  తినాన రు; మరియు 

అందరూ అదే ఆధా్య తిి క ానీయం తాగారు: ఎందుకంటే 

వారు తమను అనుస్రించన ఒక ఆధా్య తిి క శలని 

బ్రతాగారు, మరియు ఆ శల బ్రకీసుూ. . . ఇపుప డు ఈ వషయాగ 

ఏమిటంటే, మా ఉదాహరణగ (మార్స.ా ఈ వషయాలలో 

వారు మాకు బొమి గగా మార్వరు)" (1 కొరిం. 10:1-6); " 

మోషే నిజంగానే ఇలా అనాన డు, “దేవుడైన బ్రపభువు 

నాలాంటి మీ స్హోదరుల నుండ మీకు ఒక బ్రపవక ూను 

లేపుతాడు. అతను మీతో మాటాు డే అనిన  వషయాలలో 

మీరు ఆయనను వంటారు. మరియు ఆ బ్రపవక ూ మాట వనని 

బ్రపతి ఆతి  బ్రపజల మధా  నుండ పూరిూగా 

నాశ్నమైపోలుంది" (అపస్ూగల కారా ముగ 3:22, 23); 

"ఆయన నలభై స్ంవతీ ర్వగ ఎవరితో అస్హా ంగా 

ఉనాన డు? ఎవరి కళేబర్వగ అరణా ంలో పడాడయి, ాపం 

చేసింది వారితో కాదా? మరియు అవధేయులైన వారితో 

తపప  వారు తన వబ్రశాంతిలో బ్రపవేశంచకూడదని ఆయన 

ఎవరితో బ్రపమాణం చేసాూడు? మరియు అవశావ స్ం 

కారణంగా వారు బ్రపవేశంచలేకపోయారని మనం 

చూసాూము. కాబటిట, ఆయన వబ్రశాంతిలోకి బ్రపవేశంచే 

వాగాునం మిగిలివుంటే, మీలో ఎవరిైనా అది 

లోపించనట్టు అనిపిసుూందేమోనని భయపడుదాం" 

(హెబ్రీ. 3:17; 4:1). ఇలాంటి బ్రగంథాలను సూచంచండ, 

పోలిక చాలా అదుా తంగా ఉంది, దానిని పరాట్ట 

చేయడం అసాధా ం. దానిని ్కుుప ూంగా తెగసుకుందాం. 



desert, so far as his spiritual life is concerned, but he 

knows to his joy that "man doth not live by bread only." 

3. The very murmurings, disobediences, and punishments 

of the Israelites in the wilderness are often used by New 

Testament writers as warnings and types for our profit. 

"The serpent in the wilderness" is a type of Christ "lifted 

up" upon the cross. The people murmured, and God sent 

fiery serpents which destroyed them, and when they cried 

to God for mercy, he ordered Moses to make a serpent of 

brass, as much like the fiery serpents as possible, and lift 

it upon a pole, that whosoever looked upon it might be 

healed. Jesus uses this as a type of himself. The type is 

indeed a very striking one, but how strange for Jesus to 

compare himself to a serpent! But no, it was not a serpent, 

but the likeness of a serpent. How true then is the symbol, 

Jesus was made "in the likeness of sinful flesh," that "as 

an offering for sin he might condemn sin in the flesh." 

The Apostle Paul says: "These things were our examples 

to the intent that we should not lust after evil things, as 

they also lusted. Neither be ye idolaters as were some of 

them . . . neither let us tempt Christ as some of them also 

tempted and were destroyed of the destroyer. Now all 

these things happened unto them for examples, and they 

are written for our admonition upon whom the ends of the 

world (age) are come. Wherefore let him that thinketh he 

standeth take heed lest he fall" (1 Cor: 10). Again in Heb. 

3:12-19: "With whom was he grieved forty years? Was it 

not with them that had sinned, whose carcases fell in the 

wilderness? And to whom swear he that they should not 

enter into His rest but to those who were disobedient, and 

we see that they were not able to enter in because of their 

unbelief." Also 4:1, 2: "Let us fear therefore, lest haply a 

promise being left of entering into His rest any one of you 

should seem (be manifested) to have come short of it." 

From the foregoing it will not be doubted that the history 

of the Children of Israel was intended to be typical of 

"heavenly things," i.e., the spiritual realities of the New 

Covenant. Before closing this chapter, we may briefly 

consider one or two lessons that we have learned to our 

profit. 1st. We see that the Christian is amenable to law, 

as were the Jews. The difference is that while the law of 

Moses "killed," the law of the Spirit gives life. This is the 

more reason why the latter should be joyfully and 

scrupulously obeyed. Christ is our Lord and Leader, as 

Moses was to Israel, and it is ours to follow our Divine 

Leader as Israel were bound to follow theirs. To those 

who thus obey, His service is perfect freedom. 2nd. Our 

responsibilities are measured by our advantages. Where 

much is given, much is required. If, therefore, under 

Moses, the people were punished for disobedience, "of 

how much sorer punishment shall we be worthy if we turn 

away from Him that speaketh from heaven." 3rd. The 

inducements to follow Moses were great, but how much 

greater are the inducements to follow Jesus. Moses was 

ఇబ్రశాయేల్కయుగ ఈజిపుటలో బ్రకూరమైన బ్బనిస్తావ నికి 

గురయాా రు, అది వారిని పూరిూగా దిగారిచ ంది. ఇది 

మానవుని ్సిథతి, బంధంచబడ, అపవబ్రతమై, ాపముచేత 

దిగారింది. మోషే ఇబ్రశాయేల్కయులను వారి బ్బనిస్తవ ం 

నుండ వముకి ూలోకి నడపించడానికి దేవుడు పంాడు. 

ాపం మరియు వనాశ్నం నుండ మనలను 

వడపించడానికి యేసు పంపబడాడడు. మోషే ాబ్రత 

మరియు జీవత కథ యేసుతో చాలా పోలి ఉంట్టంది. 

అతను ఇబ్రశాయేల్కయుల వమోచకునిగా ఉండాలని 

ఉదేుశంచబడాడ డని తెలిసి (అపస్ూగల కారా ముగ 7:25) 

అతను "ఫరో కుమారూ యొకొ  కుమారుడని పిలవడానికి 

నిర్వకరించాడు, ఒక కాలానికి ాపం యొకొ  ఆనందానిన  

అనుభవంచడం కంటే దేవుని బ్రపజలతో చెడుగా 

బ్రపవరి ూంచడానిన  ఎంచ్చకునాన డు. , ఈజిపుట స్ంపదల 

కంటే బ్రకీసుూ గొపప  ఐశ్వ రా్వ నిన  నిందించాడు, ఎందుకంటే 

అతను బ్రపతిఫలం కోస్ం చూశాడు" (హెబ్రీ. 11:24-26). 

కాబటిట యేసు, "ఆయన ధనవంలుడు అయినపప టికీ, 

మనము అతని పేదరికము దావ ర్వ ధనవంలులము 

కావలెనని మన నిమితూము ఆయన పేదవాడయాె ను" (2 

కొరి. 8:9). "ఎవడు తన ముందు ఉంచబడన ఆనందం 

కోస్ం, అవమానానిన  తృణీకరించ, సిగవను 

స్హించాడు" (హెబ్రీ. 12:2). సారూపా త నిజమైనది, 

అయితే ఇది నిజంగానే కానీ పదార్వథనికి నీడ. సారూపా త 

ఇంకా కొనసాగుతోంది. మోషే తన దైవక కారా్వ నిన  అనేక 

అదుా తాల దావ ర్వ నిరూపించాడు. యేసు గురించ 

పేలురు ఇలా అనాన డు: "ఇబ్రశాయేల్కయులార్వ, ఈ 

మాటగ వనండ: నజరేయుడైన యేసు, దేవుడు మీకు 

తెలిసినట్టుగా, దేవుడు మీ మధా  చేసిన అదుా తమైన 

పనుగ మరియు అదుా తాగ మరియు సూచకాల దావ ర్వ 

మీకు దేవుని ఆమోదం పందిన వా కి ూ." (చటాటగ 2:22). 

మరియు యేసు నిజముగా చె పా డు: "నా తంబ్రడ 

నామమున నేను చేసే కారా ముగ ననున  గూరిచ  

సాక్షా మిచ్చచ ను" (యోహాను 10:25). పసొా  యొకొ  స్ంస్థ--

గొబ్రరపిలును చంపి, పులియని ర్కటెటగ మరియు చేదు 

మూలికలతో తింటారు, బ్రపజగ తమ నడుము కట్టటకొని, 

వారి ాదాలకు వారి ాదరక్షగ మరియు వారి చేతిలో 

వారి కబ్రరగ; గొఱ్ఱపెిలు రక ూంతో వాటి తగపుల ్స్ూంభాగ 

మరియు ్స్ూంభాగ చమిు లునాన యి; వధవ ంస్ం యొకొ  

దేవదూత దాటిపోవడం: అనీన  అమూలా మైన కొతూ 

ఒడంబడక వషయాలను అదుా తంగా వవరిసాూయి. "బ్రకీసుూ 

మన కొరకు మన పసొా  బలి ఇవవ బడాడడు," మరియు 

వశావ స్ం దావ ర్వ మేము అతనిని పశాచ తాూపం యొకొ  

చేదుతో స్సవ కరించాము, కానీ ఆశ్ యొకొ  ఆనందంతో, 

మన స్ంకెళ్ళళ  మరియు అవమానాల నుండ పైకి 

లేచనపుప డు, కొతూ మరియు పవబ్రతమైన జీవతానిన  

గడాలని నిరణయించ్చకునాన ము. వశావ స్ం దావ ర్వ 

మేము అతని సిగవ రక ూం బ్రకింద మనలిన  మనం 

ఆబ్రశ్యించ్చకునాన ము, మరియు మనం చాలా 

భయపడన మరియు అరహమైన కోపం దయతో పకొ న 



truly a noble example of self-sacrifice for his people--a 

wise leader, a faithful friend; but how much deeper is the 

love of Christ; what friends can compare with Him! 

Moses could not save the people from their sins--could 

not guide them to life eternal. But Jesus is "the way, the 

truth and the life," and all men may come to the Father 

through Him. 

SHADOW AND SUBSTANCE 

IN the foregoing introduction, we have seen that the 

history of the Israelites from Egypt to Canaan was 

designed to be typical of the Christian life from the time 

of our deliverance from the bondage of sin and Satan to 

our entrance into the rest that remaineth to the people of 

God. We have drawn but an outline; but much more might 

be said of their temptations, trials, wars, victories, &c., 

but we have not space, and moreover, it is better to be 

suggestive rather than exhaustive, that the devout reader 

may have room for further research and comparison. 

I will now proceed to show that the tabernacle in the 

wilderness was designed to be a type of the Christian 

system. We are indebted almost entirely to the epistle to 

the Hebrews for confirmation of this truth. Heb. 10:1: 

"For the law having a shadow of good things to come, and 

not the very image of the things," etc. It is evident by the 

context that "the law" here relates to that part of the law 

of Moses which concerned the tabernacle and its 

connections, or what is called "the ceremonial law." This 

law contained a "shadow of good things to come." These 

"good things" are the blessings of the gospel of Christ, as 

the chapter shows very conclusively. The shadow is 

explained to be "not the very image of the (good) things." 

A shadow never is the exact image of its substance, but is 

usually sufficient to indicate it. Sometimes the 

identification of the shadow and its substance is difficult-

-perhaps impossible--till the substance appear. But then, 

their relation to each other is easily established. If we see 

a shadow of a tree cast by the sun or moon, though the 

tree is out of sight, we say with absolute certainty that the 

shadow is that of a tree; but we cannot always be so sure 

till the object be compared with its shadow. Now this is 

the principle of interpretation we must follow. The 

substance in the New Testament must explain the shadow 

in the Old Testament. Fancy has had unlimited play, and 

confusion has resulted in the treatment of this subject 

through the neglect of this principle. By following this 

principle, we hope to be able to explain the figurative 

teaching of the tabernacle and its connections 

consistently and beautifully. We will not assume the truth 

of our main position, but prove it. That the tabernacle 

with its services was intended to be typical the following 

scriptures will be sufficient to show: "Now these things 

(the tabernacle and its furniture) having been thus 

prepared the priests go in continually into the first 

పటటబడంది! మోషే దేవుని బ్రకింద బ్రపజలను నడపిసాూడు. 

మనమిలా చదువుతాము: “ఫరో బ్రపజలను 

వడచపటిటనపుప డు అది జరిగింది. ఏ మానవ జనరల్ 

అయినా దీనిని మూరఖతవ ం యొకొ  ఎలుూగా అంచనా 

వేయవచ్చచ . మరియు బ్రపజగ తమ ముందు ఉనన  

స్ముబ్రదం, వాటికి ఇరువైపులా అగమా  పరవ తాగ 

మరియు కనికరంలేని ఫరో మరియు అతని సైనా ం వెనుక 

ఉనన వారిని చూసినపుప డు వారు ఏమనుకుంట్టనాన రో 

మనకు తెగసు. కానీ దేవుడు మొదటి నుండ ముగింపును 

చూశాడు. వారు చేయలేదు మరియు ఇది అనిన  తేడాగ 

చేసింది. "మరియు బ్రపభువు మోషేతో ఇలా అనాన డు, 

"అందుకే, నీవు ననున  ఏడుచ చ్చనాన వు? 

ఇబ్రశాయేల్కయుగ ముందుకు వెళ్ుమని 

ఇబ్రశాయేల్కయులతో చెపుప . మరియు నీ కబ్రరను ఎతిూ, 

స్ముబ్రదం మీద నీ చేతిని చాచ, దానిని వభజించ్చ" (నిర.ా 

14 :15, 16). మరియు మోషే అలాగ్వ చేశాడు; మరియు 

బ్రపజగ, మోషే నేతృతవ ంలో, పడ నేల మీద వెళాళ రు; 

మరియు ఈజిపియినుు, వారిని అనుస్రించ, తిరిగి వచచ న 

వరదలో మునిగిపోయారు, బ్రపజగ తమ వజయ కేకగ 

మరియు బ్రపశ్ంస్లతో స్వ రా్వనిన  అదెుకు తీసుకునాన రు. 

ఇది ఒక గొపప  మరియు ముఖా్ మైన స్తాా నిన  

వవరిసుూంది. దేవుని మారా్వగ మన మారా్వగ కావు. దేవుని 

అంలుచకొ ని బ్రపవడెనీ  యొకొ  ఈ ఉదాహరణ 

వాస్ూవానికి సాధ్యరణంగా అతని మారా్వలకు ఉదాహరణ. 

దేవుని ఆజనగ మరియు మారా్వగ పేద పరిమిత 

కారణానికి, అస్ంబదధంగా అనిపించే ఒకే రకమైన అనేక 

ఉదాహరణగ దేవుని వాకా పు పేజీలలో చెలాు చెదురుగా 

ఉనాన యి. నేను జెరిఖో చ్చట్యట  బ్బకాగ ఊదడం గురించ 

మాబ్రతమే చె పా లి; మిదాా నీయుల ఆతిథాా నిన  

ఎదుర్కొ నేందుకు గిడయాన సైనా ం 300 మందికి తగింాది; 

జోర్వడన్లో కుషఠరోగి నయమాను కడగడం; గుడడవాడు, 

అతని కళ్ళళ  మటిటతో అభషేకించబడ, వాటిని సిలోయం 

కొలనులో కడగమని చె పా డు. ఇలాంటి ఆదేశాల ముందు 

మానవ హేలువు అడుడపడులుంది. అట్టవంటి 

అనంతమైన ్ న నం మరియు శ్కి ూ ముందు గౌరవబ్రపదమైన 

వస్ి యం మరియు ఆర్వధనతో నిలబడే బదుగ, 

అట్టవంటి అనిన  స్ందరా్వ లలో స్సకెవ ల్ లేకపోతే, మేము 

వారి స్ప షటమైన అస్ంబదధతతో మనసాూపం చెందాము. 

అయితే దేవుడు ఎబ్రర స్ముబ్రదం గుండా బ్రపజలను ఒక 

వంత మారంాలో నడపిసుూనాన డనే వాస్ూవం మనకు దేనిన  

గురుూ చేసుూంది, లేదా ాపం మరియు ఖ్ండంచడం 

నుండ సువారూ సేవ చఛ  వరకు పురోగతిలో ఏ చరా ను 

సూచంచడానికి ఉదేుశంచబడంది? స్మాధ్యనం బ్బపిటజం. 

"మన పితరులందరూ మేఘం బ్రకింద ఉనాన రు, మరియు 

అందరు స్ముబ్రదమును దాటి, మేఘములోను మరియు 

స్ముబ్రదములోను మోషేతో బ్బపిూస్ి ము పందిరి" అని 

పౌగ చె పా డు. మరియు అతను జతచేసాూడు, "ఇపుప డు 

ఈ వషయాగ మా ఉదాహరణగ" (మన గణాంకాగ, 

మార్స.ా). ఇబ్రశాయేల్కయుగ తమ వమోచకునిగా మోషేలోకి 



tabernacle accomplishing the services; but into the 

second the high priest alone, once in the year, not without 

blood, which he offered for himself and for the errors of 

the people; the HOLY GHOST THIS SIGNIFYING that 

the way into the holy place hath not yet been made 

manifest, while as the FIRST tabernacle is still standing, 

which is a parable for the time now present . . . but Christ 

having come a high priest of the good things to come, 

through the GREATER AND MORE PERFECT 

TABERNACLE, not made with hands," etc. (Heb. 9:6-

11). "It was necessary therefore that the copies of the 

things in the heavens should be cleansed with these (the 

blood of bulls, etc.), but the heavenly things themselves 

with better sacrifices than these. For Christ entered not 

into the holy place made with hands, LIKE IN PATTERN 

TO THE TRUE, but into heaven itself," etc. (Heb. 9:23-

25). "Having therefore, brethren, boldness to enter into 

the holy place by the blood of Jesus, by the way which 

He dedicated for us, a NEW AND LIVING WAY, 

through the veil, that is to say, His flesh; and having a 

great high priest over the house of God, let us draw near 

with a true heart in fullness of faith, having our hearts 

sprinkled from an evil conscience, and our body washed 

with pure water" (Heb. 10:19, 20). These scriptures are 

ample for the present purpose; they show clearly that the 

first tabernacle was a type of a second that the earthly 

tabernacle was typical of a heavenly; that the tabernacle 

made with hands was figurative of a tabernacle to come 

made "without hands," "which the Lord pitched and not 

man, that the shadow was to be replaced by the 'true' (or 

reality)." The Holy Spirit has graciously afforded us a 

distinct outline-interpretation. So long as we keep this 

broad outline in view, and so long as we work upon it as 

our foundation, we cannot go far astray. 

From the above scriptures one conclusion is inevitable, 

and I will here state it. It will form the base and ground 

work of the superstructure we are about to build up. It will 

be well--nay needful, therefore, to keep it in mind. It is 

this: THE TABERNACLE IN THE WILDERNESS 

WAS A TYPE OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST. 

By the Church of Christ, I mean Christ and His people, 

with all that binds them together. I believe that every step 

we take in this comparison will be seen to be a move in 

one direction, and towards one delightful goal a climax 

which will leave the mind of the devout reader in sweet 

and blessed rest when he lays down this little work. 

The Mosaic ritual was of divine origin from beginning to 

end. It was, therefore, perfect as a ritualistic system. But 

it was a "Shadow of heavenly things." The "heavenly 

things" must, hence, form a SYSTEM. What, for 

convenience, we call Christianity is that system. Now 

Christianity is not the person of Christ alone, though we 

rejoice to know that He is the centre, the key stone, the 

foundation. The Christian system includes God the great 

బ్బపిటజం పందడం, మేఘంలో మరియు స్ముబ్రదంలో, 

బ్రకీసుూలోనికి బ్బపిటజం యొకొ  ఒక రకమైనదని ఇకొ డ 

చూడవచ్చచ . నాకు సారూపా త చాలా స్ంపూరణంగా 

అనిపిసుూంది, ఎవరైనా దానిని ఎలా అనుమానించగలరో 

నేను చూడలేదు. పసొా  అనేది బ్రకీసుూ యొకొ  

అమూలా మైన రక ూం దావ ర్వ వమోచనకు ఒక 

సాదృశా్ మని మనం చూశాము, మరియు బ్రపజల వైఖ్రి 

బ్రకీసుూపై మనకునన  వశావ సానిన  మరియు దేవుని పటు మన 

నిషొ పటమైన పశాచ తాూానిన  సూచసుూంది మరియు 

బ్రపజగ ఎబ్రర స్ముబ్రదం గుండా వంతగా 

నడపించబడటానికి బ్బధపడాడ రు. ఇపుప డు, మనము మన 

బ్రకొతూ నిబంధనను చేపటిట, బ్రకీసుూ మరియు అతని బ్రపేరేపిత 

అపస్ూగలచే నిరే ుశంచబడన రక్షణ మారా్వనిన  పరిశీలిసేూ, 

ఎబ్రర స్ముబ్రదం యొకొ  మారంా బ్బపిటజం యొకొ  

వలక్షణమైనది మరియు మరేమీ కాదని మనం 

కనుగొంటాము. అపస్ూగలకు వారి గొపప  కమీషన 

ఇవవ డంలో మన ఆశీర్వవ ద బ్రపభువు ఇలా అంట్టనాన డు: 

"కాబటిట మీరు వెళిు, అనిన  దేశాలను శష్యా లనుగా 

చేసుకోండ, వారికి (శష్యా లను) తంబ్రడ, కుమారుడు 

మరియు పరిశుదాధ తి  నామంలోకి బ్బపిూస్ి ం ఇవవ ండ." 

(మతూ. 28:19.) ఇపుప డు ఇబ్రశాయేగ బ్రపజగ మోషేకు 

శష్యా గగా లేదా అనుచరుగగా తమను తాము 

అపప గించ్చకునాన రు మరియు ఎబ్రర స్ముబ్రదం గుండా 

అతనిని అనుస్రించడం దావ ర్వ అధకారికంగా బ్బపిూస్ి ం 

తీసుకునాన రు. మరియు వారి ాత టాస్ొ ్మాస్టర్స్లను 

పూరిూగా పడగొటటడం మరియు నాశ్నం చేయడం చూశారు; 

కాబటిట యేసుపై పశాచ తాూపపడన వశావ సి తన నమి కమైన 

శష్యా డగా తనను తాను బ్రకీసుూకు అపప గించ, బ్బపిటజం 

దావ ర్వ ఆయనను అనుస్రిసాూడు, ఆపై నపుంస్కుడలా 

(చటాటగ 8) స్ంతోషిసూూ  తన మారంాలో వెళాూడు, 

ఎందుకంటే అతని ాాగ మరియు బంధ్యగ 

వరిగిపోయి ాతిపటటబడాడయి. అతనికి వా తిరేకంగా 

ఎపప టికీ ్ న పకం ఉండకూడదు. ఇది దేవుని వంత 

మారంా. చాలా మంది ఇది అరథరహితం, అస్ంబదధం, 

అనవస్రం అని అనుకుంటారు. ఓహ్, ఇబ్రశాయేల్కయుల 

గొణుగుడు మూరఖతావ లను లేదా అతని బ్రహస్వ  దృషిటలేని 

తరొ ంలో నామాను చేసిన మూరఖతావ నిన  మనం 

పునర్వవృతం చేయకుండా ాబ్రగతూ తీసుకుందాం. దేవుని 

మారంా సురక్షితమైనది మరియు స్రైనది అని నమేి  వా కి ూ 

ధనాు డు; కర ూవా  మారా్వనిన  అనుస్రించడంలో, కారణం 

నిరే ుశంచడంలో వఫలమైతే, అతను తన స్వ ంత 

మూరఖమైన మరియు బ్రహస్వ  దృషిట లేని కారణానికి 

బదుగగా దేవుని యొకొ  తపుప లేని ్ న నంపై తన 

వశావ సానిన  బ్రపదరిశ సాూడు. కాబటిట యేసుపై 

పశాచ తాూపపడన వశావ సి తన నమి కమైన శష్యా డగా 

తనను తాను బ్రకీసుూకు అపప గించ, బ్బపిటజం దావ ర్వ 

ఆయనను అనుస్రిసాూడు, ఆపై నపుంస్కుడలా (చటాటగ 

8) స్ంతోషిసూూ  తన మారంాలో వెళాూడు, ఎందుకంటే అతని 

ాాగ మరియు బంధ్యగ వరిగిపోయి 



first cause; Jesus Christ the Son of the living God; the 

Holy Spirit; the cross, the grave, and the resurrection; 

faith, repentance, baptism, and a consecrated life; the 

church and its ordinances. All these things were 

symbolised in the Mosaic system. We are not sure that 

any of the Israelites, or even Moses, understood this; 

though no doubt to the earnest and devout among them 

the law was in some sense their "school-master" to bring 

them unto Christ. But whether they understood these 

things before or not, when He appeared the anti-type was 

so plain, that none who were "spiritual" could mistake it. 

Christ and the truth which He unfolded, became, as it 

were, a key by which the hieroglyphics of the law might 

be easily translated. Thereby the covenant in the flesh 

appears as the shadow of the covenant in the spirit, 

circumcision in the flesh becomes circumcision of the 

heart. Sometimes the comparisons become contrasts. 

"Not the children of the flesh," but Israel, according to the 

faith, are Abraham's seed, and heirs according to the 

promise. We come not to Sinai with its awful terrors, but 

to Zion, the city of the living God. Not Jerusalem in 

Palestine is our glorious home, but Jerusalem above "the 

mother of us all." 

The more this comparison is worked out the more clearly 

does it appear that the same divine authorship is stamped 

upon both Old and New Testaments; and the more we 

become impressed with the wonderful wisdom of God in 

using things so simple to shadow forth the stupendous 

things of Redemption. The Bible is seen to be a unit. Like 

the tabernacle it has its holy and most holy place--the Old 

and New Testaments; and it is only needful to rend the 

veil to see that both are one. Both are the work of one 

Holy Spirit. Both are the product of holy men of God, 

who wrote as they were moved by the Holy Spirit. There 

is no confusion, but a gradual development of divine truth 

unto perfection. Nature and revelation agree. The same 

laws of progress and development govern both. The bulb 

of the tulip contains the beautiful flower within its 

mysterious folds. But for experience, it were impossible 

to guess what that bulb would become by planting it in 

the earth; but when perfectly developed we see clearly 

that a wonderful and beautiful plan has been worked out, 

the end being the sweet flower that crowns the stem. So 

with Revelation. Paul puts it thus: "Unto me who am less 

than the least of all saints was this grace given, to preach 

unto the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and 

to make all men see what is the dispensation of the 

mystery, which from all ages have been hid in God, who 

created all things, to the intent that now unto the 

principalities and the powers in the heavenly places might 

be made known THROUGH THE CHURCH the 

manifold wisdom of God, according to the eternal 

purpose (purpose of the ages), which he purposed in 

Christ Jesus our Lord " (Ep. 3:8-11). "O the depth of the 

riches, both of the wisdom and the knowledge of God! 

ాతిపటటబడాడయి. అతనికి వా తిరేకంగా ఎపప టికీ ్ న పకం 

ఉండకూడదు. ఇది దేవుని వంత మారంా. చాలా మంది 

ఇది అరథరహితం, అస్ంబదధం, అనవస్రం అని 

అనుకుంటారు. ఓహ్, ఇబ్రశాయేల్కయుల గొణుగుడు 

మూరఖతావ లను లేదా అతని బ్రహస్వ  దృషిటలేని తరొ ంలో 

నామాను చేసిన మూరఖతావ నిన  మనం పునర్వవృతం 

చేయకుండా ాబ్రగతూ తీసుకుందాం. దేవుని మారంా 

సురక్షితమైనది మరియు స్రైనది అని నమేి  వా కి ూ 

ధనాు డు; కర ూవా  మారా్వనిన  అనుస్రించడంలో, కారణం 

నిరే ుశంచడంలో వఫలమైతే, అతను తన స్వ ంత 

మూరఖమైన మరియు బ్రహస్వ  దృషిట లేని కారణానికి 

బదుగగా దేవుని యొకొ  తపుప లేని ్ న నంపై తన 

వశావ సానిన  బ్రపదరిశ సాూడు. కాబటిట యేసుపై 

పశాచ తాూపపడన వశావ సి తన నమి కమైన శష్యా డగా 

తనను తాను బ్రకీసుూకు అపప గించ, బ్బపిటజం దావ ర్వ 

ఆయనను అనుస్రిసాూడు, ఆపై నపుంస్కుడలా (చటాటగ 

8) స్ంతోషిసూూ  తన మారంాలో వెళాూడు, ఎందుకంటే అతని 

ాాగ మరియు బంధ్యగ వరిగిపోయి 

ాతిపటటబడాడయి. అతనికి వా తిరేకంగా ఎపప టికీ ్ న పకం 

ఉండకూడదు. ఇది దేవుని వంత మారంా. చాలా మంది 

ఇది అరథరహితం, అస్ంబదధం, అనవస్రం అని 

అనుకుంటారు. ఓహ్, ఇబ్రశాయేల్కయుల గొణుగుడు 

మూరఖతావ లను లేదా అతని బ్రహస్వ  దృషిటలేని తరొ ంలో 

నామాను చేసిన మూరఖతావ నిన  మనం పునర్వవృతం 

చేయకుండా ాబ్రగతూ తీసుకుందాం. దేవుని మారంా 

సురక్షితమైనది మరియు స్రైనది అని నమేి  వా కి ూ 

ధనాు డు; కర ూవా  మారా్వనిన  అనుస్రించడంలో, కారణం 

నిరే ుశంచడంలో వఫలమైతే, అతను తన స్వ ంత 

మూరఖమైన మరియు బ్రహస్వ  దృషిట లేని కారణానికి 

బదుగగా దేవుని యొకొ  తపుప లేని ్ న నంపై తన 

వశావ సానిన  బ్రపదరిశ సాూడు. మరియు బ్బపిటజం దావ ర్వ 

అతనిని అనుస్రిసాూడు, ఆపై నపుంస్కుడు (చటాటగ 8) 

లాగా స్ంతోషిసూూ  అతని మారంాలో వెళాూడు, ఎందుకంటే 

అతని ాాగ మరియు బంధ్యగ వడపోయి 

ాతిపటటబడాడయి, అతనికి వా తిరేకంగా ఎపప టికీ ్ న పకం 

ఉండవు. ఇది దేవుని వంత మారంా. చాలా మంది ఇది 

అరథరహితం, అస్ంబదధం, అనవస్రం అని 

అనుకుంటారు. ఓహ్, ఇబ్రశాయేల్కయుల గొణుగుడు 

మూరఖతావ లను లేదా అతని బ్రహస్వ  దృషిటలేని తరొ ంలో 

నామాను చేసిన మూరఖతావ నిన  మనం పునర్వవృతం 

చేయకుండా ాబ్రగతూ తీసుకుందాం. దేవుని మారంా 

సురక్షితమైనది మరియు స్రైనది అని నమేి  వా కి ూ 

ధనాు డు; కర ూవా  మారా్వనిన  అనుస్రించడంలో, కారణం 

నిరే ుశంచడంలో వఫలమైతే, అతను తన స్వ ంత 

మూరఖమైన మరియు బ్రహస్వ  దృషిట లేని కారణంపై 

కాకుండా, దేవుని యొకొ  తపుప పటటని ్ న నంపై తన 

వశావ సానిన  చూపుతాడు. మరియు బ్బపిటజం దావ ర్వ 

అతనిని అనుస్రి్సాూడు, ఆపై నపుంస్కుడు (చటాటగ 8) 

లాగా స్ంతోషిసూూ  అతని మారంాలో వెళాూడు, ఎందుకంటే 



how unsearchable are his judgements and his ways past 

tracing out! For who hath known the mind of the Lord? 

or who hath been his counsellor? or who hath first given 

to Him, and it shall be recompensed to Him again? For of 

Him, and through Him, and to Him are all things, to 

whom be glory forever. AMEN." 

 

Chapter II 

MOSES-CHRIST 

WE have already seen in a general way that Moses was a 

type of Christ. Let us examine further into this truth. In 

no respect does Moses appear as a type of Christ more 

strikingly than as the law-giver of Israel. When he 

descended from the holy mount his face shone with 

heavenly glory, and because the people could not bear the 

light, he put a veil over his face. This reminds us of Him 

who "came out from God" and "down from heaven" to 

reveal the will of God to man. In doing so He laid aside 

the glory which He had with the Father before the world 

began, and veiled His divine nature in human flesh. The 

apostle presents this wonderful event by way of contrast. 

It is impossible to use language more expressive and 

sublime. "Ye are not come unto the mount that might be 

touched and that burned with fire, and unto blackness, 

and darkness, and tempest, and the sound of a trumpet, 

and the voice of words; which voice they that heard 

entreated that no word more should be spoken unto them, 

for they could not endure that which was enjoined. If even 

a beast touched the mount it shall be stoned; and so fearful 

was the appearance that Moses said, I exceedingly fear 

and quake. But ye are come unto Mount Zion, unto the 

city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to 

innumerable hosts of angels, and to the general assembly 

and church of the first-born, who are enrolled in heaven, 

and to God the judge of all, and to the spirits of just men 

made perfect, and to Jesus the mediator of the new 

covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh 

better things than that of Abel" (Heb. 12:18-24). 

The above contrast receives its finishing touch in the facts 

which followed the giving of the law both of the old and 

new covenants. During Moses' absence in the mount the 

people gave themselves to idolatry. For this sin three 

thousand of the rebels perished by the swords of their own 

brethren. But when the law of the gospel was first 

proclaimed from Mount Zion three thousand souls were 

saved (Acts 2). This is a solemn illustration of the truth. 

"The letter (law of Moses) killeth, but the spirit (by the 

gospel) giveth life" (2 Cor. 3:6). 

అతని ాాగ మరియు బంధ్యగ వడపోయి 

ాతిపటటబడాడయి, అతనికి వా తిరేకంగా ఎపప టికీ ్ న పకం 

ఉండవు. ఇది దేవుని వంత మారంా. చాలా మంది ఇది 

అరథరహితం, అస్ంబదధం, అనవస్రం అని 

అనుకుంటారు. ఓహ్, ఇబ్రశాయేల్కయుల గొణుగుడు 

మూరఖతావ లను లేదా అతని బ్రహస్వ  దృషిటలేని తరొ ంలో 

నామాను చేసిన మూరఖతావ నిన  మనం పునర్వవృతం 

చేయకుండా ాబ్రగతూ తీసుకుందాం. దేవుని మారంా 

సురక్షితమైనది మరియు స్రైనది అని నమేి  వా కి ూ 

ధనాు డు; కర ూవా  మారా్వనిన  అనుస్రించడంలో, కారణం 

నిరే ుశంచడంలో వఫలమైతే, అతను తన స్వ ంత 

మూరఖమైన మరియు బ్రహస్వ  దృషిట లేని కారణంపై 

కాకుండా, దేవుని యొకొ  తపుప పటటని ్ న నంపై తన 

వశావ సానిన  చూపుతాడు. అతనికి వా తిరేకంగా ఎపప టికీ 

గురుూంచ్చకోవాలి. ఇది దేవుని వంత మారంా. చాలా మంది 

ఇది అరథరహితం, అస్ంబదధం, అనవస్రం అని 

అనుకుంటారు. ఓహ్, ఇబ్రశాయేల్కయుల గొణుగుడు 

మూరఖతావ లను లేదా అతని బ్రహస్వ  దృషిటలేని తరొ ంలో 

నామాను చేసిన మూరఖతావ నిన  మనం పునర్వవృతం 

చేయకుండా ాబ్రగతూ తీసుకుందాం. దేవుని మారంా 

సురక్షితమైనది మరియు స్రైనది అని నమేి  వా కి ూ 

ధనాు డు; కర ూవా  మారా్వనిన  అనుస్రించడంలో, కారణం 

నిరే ుశంచడంలో వఫలమైతే, అతను తన స్వ ంత 

మూరఖమైన మరియు బ్రహస్వ  దృషిట లేని కారణంపై 

కాకుండా, దేవుని యొకొ  తపుప పటటని ్ న నంపై తన 

వశావ సానిన  చూపుతాడు. అతనికి వా తిరేకంగా ఎపప టికీ 

గురుూంచ్చకోవాలి. ఇది దేవుని వంత మారంా. చాలా మంది 

ఇది అ్ర థరహితం, అస్ంబదధం, అనవస్రం అని 

అనుకుంటారు. ఓహ్, ఇబ్రశాయేల్కయుల గొణుగుడు 

మూరఖతావ లను లేదా అతని బ్రహస్వ  దృషిటలేని తరొ ంలో 

నామాను చేసిన మూరఖతావ నిన  మనం పునర్వవృతం 

చేయకుండా ాబ్రగతూ తీసుకుందాం. దేవుని మారంా 

సురక్షితమైనది మరియు స్రైనది అని నమేి  వా కి ూ 

ధనాు డు; కర ూవా  మారా్వనిన  అనుస్రించడంలో, కారణం 

నిరే ుశంచడంలో వఫలమైతే, అతను తన స్వ ంత 

మూరఖమైన మరియు బ్రహస్వ  దృషిట లేని కారణంపై 

కాకుండా, దేవుని యొకొ  తపుప పటటని ్ న నంపై తన 

వశావ సానిన  చూపుతాడు. అది అతని మారంా కనుక; కర ూవా  

మారా్వనిన  అనుస్రించడంలో, కారణం నిరే ుశంచడంలో 

వఫలమైతే, అతను తన స్వ ంత మూరఖమైన మరియు 

బ్రహస్వ  దృషిట లేని కారణంపై కాకుండా, దేవుని యొకొ  

తపుప పటటని ్ న నంపై తన వశావ సానిన  చూపుతాడు. అది 

అతని మారంా కనుక; కర ూవా  మారా్వనిన  అనుస్రించడంలో, 

కారణం నిరే ుశంచడంలో వఫలమైతే, అతను తన స్వ ంత 

మూరఖమైన మరియు బ్రహస్వ  దృషిట లేని కారణంపై 

కాకుండా, దేవుని యొకొ  తపుప పటటని ్ న నంపై తన 

వశావ సానిన  చూపుతాడు. 



But Moses not only received the law of the ten 

commandments when in the holy mount. He had 

committed to his trust also a perfect model, or "pattern" 

of the tabernacle. Now it is important just here to 

emphasize the truth that Moses stood related to the 

tabernacle just as Jesus Christ is related to His Church. In 

Heb. 3:1-6 we read: "Wherefore, holy brethren, partakers 

of a heavenly calling, consider the Apostle and High 

Priest of our confession, even Jesus, who was faithful to 

Him that appointed Him, as also Moses was faithful in all 

His (God's) House. For He hath been counted worthy of 

more glory than Moses, by so much as he that built the 

house hath more honor than the house, for every house is 

built by someone, but He that built all things is God. And 

Moses, indeed, was faithful in all His (God's) house as a 

servant for a testimony of those things, which were 

afterwards to be spoken. But Christ as a Son over His 

(own) house, whose house are WE." In this passage the 

APOSTLESHIP of Christ is in view. Moses was a type of 

Christ as an Apostle, or one sent on a divine mission. 

Aaron was a type of His (Christ's) priesthood, which is 

brought into view later on in the epistle. The mission of 

Moses was to build God's house. The details of the work 

were all minutely stated, and Moses was not at liberty to 

depart from the specifications he had received in the 

smallest particular. "See, saith He, that thou make all 

things according to the pattern which was showed thee in 

the holy mount." Moses "was faithful." He carried out the 

will of God in all things. God had a great purpose in view 

in the erection of the tabernacle, and the slightest 

deviation would have marred that purpose. We do not 

know that Moses understood that purpose, but we do 

know that he was anxiously careful in seeing that the 

building was faithful to the "pattern." "According to all 

that the Lord commanded Moses, so the children of Israel 

made all the work. And Moses did look upon all the work, 

and behold they bad done it, as the Lord commanded, 

even so had they done it; and Moses blessed them." 

Now in this great mission MOSES IS A TYPE OF 

JESUS. As the "Apostle" of God the Lord Jesus "came 

down from heaven not to do Mine own will," says he, "but 

the will of Him that sent Me." And again: "My teaching 

is not Mine, but His that sent Me . . . he that speaketh from 

himself seeketh his own glory; but he that seeketh the 

glory of him that sent him, the same is true and no 

unrighteousness is in him. Did not Moses give you the 

law . . . the law of Moses may not be broken" (John 8:16-

23). Again, He says: "When ye have lifted up the Son of 

Man then shall ye know that I am He, and that I do 

nothing of Myself, but as the Father taught Me, I speak 

these things. And He that sent Me is with Me, He hath not 

left Me alone, for I do always those things that are 

pleasing to Him" (John 8:26-29). The mission of Jesus 

was "to seek and to save the lost"--to deliver men from 

the power of darkness, and restore to holiness and to God. 

ఈ సారూపా తను మరికొంత ముందుకు చేదాు ం. 

ఇబ్రాయెల్ యొకొ  స్ంచారం మరియు వారితో దేవుని 

వా వహార్వల కథ అనేక సారుు కొతూ నిబంధనలో క్రైస్ూవ 

జీవతానికి స్ంబంధంచన దృషాటంతాగ లేదా బొమి గగా 

సూచంచబడంది. 

1. వారికి ్సిథర నివాస్ ్స్థలం లేదు. వారు నిరంతరం 

కదుగతూ ఉంటారు, ఎపుప డ్య బ్రపయాణం చేసూూ  

ఉంటారు, కొనిన సారుు వాగాున భూమికి చాలా స్మీపంలోకి 

చేరుకుంటారు మరియు మళ్లు దాని నుండ వైదొలిగారు, 

కానీ "ాగ మరియు తేనెతో బ్రపవహించే" భూమిలో 

వబ్రశాంతి కోస్ం వారి ముందు ఆశ్గ కలిగి ఉనాన రు. 

క్రైస్ూవ జీవతానిన  వవరించడానికి కొతూ నిబంధనలో ఇది 

పదే పదే ఉపయోగించబడంది. "మనకు ఇకొ డ ్సిథరమైన 

నగరం లేదు, కానీ మేము ర్వబోయే నగర్వనిన  

వెలుకుతాము" (హెబ్రీ. 13:14) - మేము "వదేశీయుగ 

మరియు యాబ్రతికుగ" మరియు "మిగిలిన వబ్రశాంతి" 

కోస్ం ఎదురుచూసుూనాన ము; మనం "ఎపప టికీ బ్రపభువుతో" 

ఉంటాము. 

2. అరణా ం నిరి్వ నుషా ంగా ఉంది. వారి రోజువారీ సామాబ్రగి 

స్వ రంా నుండ వచచ ంది. కొటటబడన ర్వయి వారి 

స్ంచారంలో వాటిని అనుస్రించే జలాల వరదలను 

ఇసుూంది. మోషే ఇలా అనాన డు: "బ్రపభువు నినున  ఆ గొపప  

భయంకరమైన అరణా ంలోకి నడపించాడు, అందులో 

అగిన  స్ర్వప గ మరియు తేళ్ళు  ఉనాన యి, మరియు నీరు 

లేని దాహంతో కూడన నేల; అతను చెకుముకిర్వయి 

నుండ నీటిని బయటకు తీసుకువచాచ డు; అతను నినున  

అరణా ంలో మనాన తో నడపించాడు. , నీ తంబ్రడకి ఇది 

తెలియదు; అతను నినున  తగింాచడానికి మరియు అతను 

నినున  నిరూపించడానికి, నీ చవరి చవరలో నీకు మేగ 

చేయడానికి" (దివ తీ. 8:15-16). "మరియు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున  ఈ నలభై స్ంవతీ ర్వగ అరణా ంలో 

నడపించన మారమాంతా నీవు ్ న పకం చేసుకోవాలి, 

అతను నినున  తగింాచడానికి, నినున  నిరూపించడానికి, నీ 

హృదయంలో ఏముంో తెగసుకోడానికి, అతని 

ఆజనలను ాటించాలా వదాు . మరియు అతను నినున  

తగింాచ, ఆకలితో బ్బధపటాటడు, మరియు నీకు తెలియని, 

నీ తంబ్రడులకు తెలియని మనాన ను నీకు తినిపించావు. 

మనుష్యా డు ర్కటెటవలన మాబ్రతమే జీవసాూడని, బ్రపభువు 

నోటి నుండ వెగవడే బ్రపతిదాని దావ ర్వనే మనుష్యా డు 

జీవసాూ డని ఆయన నీకు తెలియజేసేందుకు. ఈ నలభై 

స్ంవతీ ర్వగగా నీ వక్రసాూగ ాతబడపోలేదు, నీ 

ాదాగ ఉబిా పోలేదు" (దివ తీ. 8:2-4) కొతూ నిబంధనలోని 

అమూలా మైన వషయాలను తనకు 

అనవ యించ్చకోవడం బ్రపతి నిజమైన క్రైస్ూవునికి 

స్ంతోషానిన సుూంది. "ఆ శల బ్రకీ్సుూ" అని పౌగ 

అంట్టనాన డు (1 కొరిం. 10:4) మరియు యేసు ఇలా 

చె పా డు, "మనుష్యా డు తిని చావకుండా పరలోకం 



This great work was completed in two parts: first in 

laying the foundation of the spiritual house of God; and 

second, in building the edifice. The first part of this grand 

work was accomplished in the ministry of Christ on earth, 

and terminated in his resurrection and ascension into 

heaven. The second part was commenced on the day of 

Pentecost, and completed by the apostles. But the entire 

work of constructing the "true tabernacle" was committed 

to Jesus. He is the author and perfecter of the faith." "All 

authority in heaven and earth" is His. Luke speaks of all 

that Jesus did on earth as but the beginning of His great 

work (Acts 1:1). And our Lord said: "On this rock will I 

build My Church, and the gates of hades shall not prevail 

against it" (Matt. 16:18).  

Thus, the great antitype of Moses as a divine law-giver 

and master-builder is before us. He who made the worlds, 

and "by whom  

all things were created," is also the builder of a still 

greater edifice--the house of God. In the building up of 

the material universe, from the mightiest world to the 

minutest insect, perfect order obtains. The same is true of 

the Mosaic system, and the same is also true of the 

Christian system. God is a God of order. There is a "law 

of the spirit of life," as there is "the law of sin and death." 

God's "pattern" of the tabernacle in the wilderness was 

perfect. No man dare add to or take from it, on pain of 

death. Is God less jealous of His will regarding the "true" 

tabernacle, of which the first was but the shadow? 

Disregard of this most important matter has resulted in 

innumerable divisions and sects among those who 

professed to be the faithful servants of Jesus Christ. They 

have acted as if every man were a "law unto himself," and 

as though God had declared that every man might do that 

which is right in His own eyes. But it is not so. The new 

covenant is a Revelation from God, and its terms are to 

be obeyed. The kingdom of heaven is among us, and the 

laws of citizenship must be submitted to. The Church of 

Christ is on earth, and its ordinances must not be 

tampered with. These things are before us in the New 

Testament, and they manifest the wisdom and glory of 

God. The system is divinely beautiful and complete; and 

adapted to man all the world over and for all time. Let us 

then bear in mind that infringement of divine law always 

brings a curse. 

 

Chapter III 

INSPIRED WORKMEN 

LET us now move a step forward and consider another 

important point of resemblance between the tabernacle of 

Moses and "the true tabernacle which the Lord pitched 

and not man." In the construction of both houses inspired 

workmen were employed. God said to Moses: "See, I 

నుండ దిగివచచ న స్జీవమైన ర్కటెట నేనే" ( ాన 

6:51).క్రైస్ూవుడకి ఈ బ్రపపంచం బంజరు ఎడారి, అతని 

ఆధా్య తిి క జీవతానికి స్ంబంధంచనంతవరకు, కానీ 

"మనిషి ర్కటెటతో మాబ్రతమే జీవంచడు" అని అతనికి 

తెగసు. నీ తంబ్రడులకు తెలియదు; మనుష్యా డు 

ర్కటెటవలన మాబ్రతమే జీవసాూ డని, బ్రపభువు నోటి నుండ 

వెగవడే బ్రపతిదాని దావ ర్వనే మనుష్యా డు జీవసాూ డని 

ఆయన నీకు తెలియజేసేందుకు. ఈ నలభై 

స్ంవతీ ర్వగగా నీ వక్రసాూగ ాతబడపోలేదు, నీ 

ాదాగ ఉబిా పోలేదు" (దివ తీ. 8:2-4) కొతూ నిబంధనలోని 

అమూలా మైన వషయాలను తనకు 

అనవ యించ్చకోవడం బ్రపతి నిజమైన క్రైస్ూవునికి 

స్ంతోషానిన సుూంది. "ఆ శల బ్రకీసుూ" అని పౌగ 

అంట్టనాన డు (1 కొరిం. 10:4) మరియు యేసు ఇలా 

చె పా డు, "మనుష్యా డు తిని చావకుండా పరలోకం 

నుండ దిగివచచ న స్జీవమైన ర్కటెట నేనే" ( ాన 

6:51).క్రైస్ూవుడకి ఈ బ్రపపంచం బంజరు ఎడారి, అతని 

ఆధా్య తిి క జీవతానికి స్ంబంధంచనంతవరకు, కానీ 

"మనిషి ర్కటెటతో మాబ్రతమే జీవంచడు" అని అతనికి 

తెగసు. నీ తంబ్రడులకు తెలియదు; మనుష్యా డు 

ర్కటెటవలన మాబ్రతమే జీవసాూ డని, బ్రపభువు నోటి నుండ 

వెగవడే బ్రపతిదాని దావ ర్వనే మనుష్యా డు జీవసాూ డని 

ఆయన నీకు తెలియజేసేందుకు. ఈ నలభై 

స్ంవతీ ర్వగగా నీ వక్రసాూగ ాతబడపోలేదు, నీ 

ాదాగ ఉబిా పోలేదు" (దివ తీ. 8:2-4) కొతూ నిబంధనలోని 

అమూలా మైన వషయాలను తనకు 

అనవ యించ్చకోవడం బ్రపతి నిజమైన క్రైస్ూవునికి 

స్ంతోషానిన సుూంది. "ఆ శల బ్రకీసుూ" అని పౌగ 

అంట్టనాన డు (1 కొరిం. 10:4) మరియు యేసు ఇలా 

చె పా డు, "మనుష్యా డు తిని చావకుండా పరలోకం 

నుండ దిగివచచ న స్జీవమైన ర్కటెట నేనే" ( ాన 

6:51).క్రైస్ూవుడకి ఈ బ్రపపంచం బంజరు ఎడారి, అతని 

ఆధా్య తిి క జీవతానికి స్ంబంధంచనంతవరకు, కానీ 

"మనిషి ర్క్టెటతో మాబ్రతమే జీవంచడు" అని అతనికి 

తెగసు. మనుష్యా డు ర్కటెటవలన మాబ్రతమే జీవసాూ డని, 

బ్రపభువు నోటి నుండ వెగవడే బ్రపతిదాని దావ ర్వనే 

మనుష్యా డు జీవసాూడని ఆయన నీకు తెలియజేసేందుకు. 

ఈ నలభై స్ంవతీ ర్వగగా నీ వక్రసాూగ ాతబడపోలేదు, 

నీ ాదాగ ఉబిా పోలేదు" (దివ తీ. 8:2-4) కొతూ 

నిబంధనలోని అమూలా మైన వషయాలను తనకు 

అనవ యించ్చకోవడం బ్రపతి నిజమైన క్రైస్ూవునికి 

స్ంతోషానిన సుూంది. "ఆ శల బ్రకీసుూ" అని పౌగ 

అంట్టనాన డు (1 కొరిం. 10:4) మరియు యేసు ఇలా 

చె పా డు, "మనుష్యా డు తిని చావకుండా పరలోకం 

నుండ దిగివచచ న స్జీవమైన ర్కటెట నేనే" ( ాన 

6:51).క్రైస్ూవుడకి ఈ బ్రపపంచం బంజరు ఎడారి, అతని 

ఆధా్య తిి క జీవతానికి స్ంబంధంచనంతవరకు, కానీ 

"మనిషి ర్కటెటతో మాబ్రతమే జీవంచడు" అని అతనికి 

తెగసు. మనుష్యా డు ర్కటెటవలన మాబ్రతమే జీవసాూ డని, 



have called by name Bezelel the son of Uri, the son of 

Hur, of the tribe of Judah; and I have filled him with the 

spirit of God in wisdom and understanding, and in 

knowledge and in all manner of workmanship; to devise 

cunning works, to work in gold, and in silver, and in 

brass, and in cuttings of stones for settings, and carving 

in wood, to work in all manner of workmanship. And I, 

behold I have appointed with him Aholiab the son of 

Ahisamack of the tribe of Dan, and in the hearts of all that 

are wise-hearted I have put wisdom, that they may make 

all things that I have commanded thee" (Ex. 31:1-6). Here 

we see that a number of men were chosen of God and 

filled with His Holy Spirit, by whose power they were 

specially skilled and fully qualified to work out the divine 

ideal of the tabernacle in its every particular. Their gifts 

were manifold and varied according to the different 

requirements of their work. It does not appear that they 

had received any previous training in the various arts, or 

that they were naturally qualified, but the inference is in 

the opposite direction. They had been slaves in Egypt. 

Their condition had been by no means that in which the 

cultivation of the arts would be encouraged. It is, 

therefore, highly probable that God chose these men, 

unfit as they were naturally for the work, that it might 

appear that they were inspired, and that the glory should 

be ascribed to God. The idea was divine; the pattern was 

divine; and the wisdom and power to work it out were 

divine also, hence there was no room for mere human 

ideas and methods. God was the architect, Moses was the 

master builder, and Bezelel and his companions were the 

laborers. It is no part of the laborer's duty, when working 

on a building, to alter the design of the architect, or depart 

from the specifications in the smallest particular; but their 

duty is to faithfully work out the instructions given to 

them relative to their particular departments. By so doing 

every part conduces to the completeness and harmony of 

the whole. It was so with the workmen in the tabernacle. 

Each man wrought in perfect accord with instructions, 

and in the end the tabernacle was formed with all that 

appertained to it, exactly according to the pattern showed 

to Moses in the mount. 

There is a world of meaning in Scripture names. They are 

often prophetic. In a wonderful manner they indicate the 

very character and office, and even destiny of the persons 

that bear them. The names of the two principal workmen 

on the tabernacle are wonderfully suggestive. Bezelel 

means "in the shadow (or protection) of God." Aholiab 

means "Father's tent;" and truly they must have felt 

themselves perfectly secure under the "shadow of the 

Almighty" while they faithfully worked away at their 

"Father's tent." And so may we, if we be followers of that 

which is good, and be content with obeying our Father's 

will in all things. 

బ్రపభువు నోటి నుండ వెగవడే బ్రపతిదాని దావ ర్వనే 

మనుష్యా డు జీవ్సాూ డని ఆయన నీకు తెలియజేసేందుకు. 

ఈ నలభై స్ంవతీ ర్వగగా నీ వక్రసాూగ ాతబడపోలేదు, 

నీ ాదాగ ఉబిా పోలేదు" (దివ తీ. 8:2-4) కొతూ 

నిబంధనలోని అమూలా మైన వషయాలను తనకు 

అనవ యించ్చకోవడం బ్రపతి నిజమైన క్రైస్ూవునికి 

స్ంతోషానిన సుూంది. "ఆ శల బ్రకీసుూ" అని పౌగ 

అంట్టనాన డు (1 కొరిం. 10:4) మరియు యేసు ఇలా 

చె పా డు, "మనుష్యా డు తిని చావకుండా పరలోకం 

నుండ దిగివచచ న స్జీవమైన ర్కటెట నేనే" ( ాన 

6:51).క్రైస్ూవుడకి ఈ బ్రపపంచం బంజరు ఎడారి, అతని 

ఆధా్య తిి క జీవతానికి స్ంబంధంచనంతవరకు, కానీ 

"మనిషి ర్కటెటతో మాబ్రతమే జీవంచడు" అని అతనికి 

తెగసు. 10:4). మరియు యేసు ఇలా అంటాడు, 

"మనుష్యా డు తిని చావకుండా పరలోకం నుండ 

దిగివచచ న స్జీవమైన ర్కటెట నేనే" (యోహాను 6:51). 

క్రైస్ూవునికి ఈ బ్రపపంచం బంజరు ఎడారి, అతని 

ఆధా్య తిి క జీవతానికి స్ంబంధంచనంతవరకు, కానీ 

"మనిషి ర్కటెటతో మాబ్రతమే జీవంచడు" అని అతని 

ఆనందానికి తెగసు. 10:4). మరియు యేసు ఇలా 

అంటాడు, "మనుష్యా డు తిని చావకుండా పరలోకం 

నుండ దిగివచచ న స్జీవమైన ర్కటెట నేనే" (యోహాను 6:51). 

క్రైస్ూవునికి ఈ బ్రపపంచం బంజరు ఎడారి, అతని 

ఆధా్య తిి క జీవతానికి స్ంబంధంచనంతవరకు, కానీ 

"మనిషి ర్కటెటతో మాబ్రతమే జీవంచడు" అని అతని 

ఆనందానికి తెగసు. 

3. అరణా ంలో ఇబ్రశాయేల్కయుల గొణుగుడు మాటగ, 

అవధేయతగ మరియు శక్షలను తరచ్చగా కొతూ 

నిబంధన రచయితగ మన లాభం కోస్ం హెచచ రికగ 

మరియు రకాగగా ఉపయోగిసుూనాన రు. "అరణా ంలో 

ఉనన  ాము" అనేది సిగవపై "ఎతూబడన" బ్రకీసుూ యొకొ  

ఒక రకం. బ్రపజగ గొణుగులునాన రు, దేవుడు 

మండులునన  ాములను పంాడు, అది వారిని నాశ్నం 

చేసింది, మరియు వారు దయ కోస్ం దేవునికి 

మొరపటిటనపుప డు, అతను మోషేకు ఆ నా పించాడు, 

మండులునన  ాముల మాదిరిగానే ఒక ఇతూడ స్ర్వప నిన  

తయారు చేసి, దానిని ్స్ూంభంపైకి ఎతూండ. అది నయం 

కావచ్చచ . యేసు దీనిని తనకు తానుగా 

ఉపయోగించ్చకుంటాడు. ఈ రకం నిానికి చాలా 

అదుా తమైనది, అయితే యేసు తనను తాను ాముతో 

పోగచ కోవడం ఎంత వంతగా ఉంది! కానీ కాదు, అది 

ాము కాదు, ాము పోలిక. ఆ గురుూ ఎంత నిజమో, యేసు 

"ాపియమైన దేహంలో" స్ృషిటంచబడాడడు. ాపం కోస్ం 

అరప ణగా అతను శ్రీర్వనికి స్ంబంధంచన ాానిన  

ఖ్ండంచవచ్చచ ." అపస్ూగడైన పౌగ ఇలా 

చెబులునాన డు: "అవ కూడా చెడు వషయాలపై 

మోజుపడకూడదనే ఉదేుశాా నికి ఇవ మనకు 

ఉదాహరణగ. వారిలో కొందరివలె మీరు 



Now these inspired workmen occupied exactly the same 

place in relation to the "first tabernacle" as the apostles of 

Jesus Christ hold in relation to the "second." They, the 

apostles, were not naturally qualified. They received no 

previous education for their great apostolic work. They 

were, in the eyes of men of culture, and they were in fact, 

"unlearned and ignorant men." And though they had 

followed Jesus and listened to His wonderful doctrine, yet 

when He departed from them, He left them in complete 

bewilderment as to the real character of the work which 

lay before them. Hence Jesus told them to "tarry in 

Jerusalem until they should he endued with power from 

on high." A short time before He suffered, Jesus had 

graciously promised over and over again the gift of the 

Holy Spirit. He knew that in order that they might carry 

out His great commission, which He gave to them after 

His resurrection (Matt. 28:18-20), it was essential that 

they should be endued with superhuman, infallible 

guidance. Hence His repeated utterances concerning the 

outpouring of the Holy Spirit. "I will pray the Father, and 

He shall give you another comforter, that He may abide 

with you forever, even the Spirit of truth: whom the world 

cannot receive; for it beholdeth Him not, neither knoweth 

Him." "The Comforter, even the Holy Spirit, whom the 

Father will send in My name, He shall teach you all 

things, and bring to your remembrance all that I said unto 

you" (John 14:16,17, 25, 26). "When the Comforter is 

come, whom I will send unto you from the Father, even 

the Spirit of truth which proceedeth from the Father, He 

shall bear witness of Me: and ye also shall bear witness 

of Me, because ye have been with Me from the 

beginning," (ch. 15:26, 27). "It is expedient for you that I 

go away: for if I go not away the Comforter will not come 

unto you; but if I go, I will send Him unto you. And He, 

when He is come, will convict the world in respect of sin, 

of righteousness, and of judgment . . . I have yet many 

things to say unto you, but ye cannot bear them now. 

Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He shall 

guide you into ALL THE TRUTH; for He shall not speak 

from Himself, but what things soever He shall hear, these 

shall He speak; and He shall declare unto you the things 

that are to come. He shall glorify Me, for He shall take of 

Mine, and shall declare it unto you" (ch. 16:7-14). "Being 

assembled together with them, He charged them not to 

depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the 

Father, which, said He, ye heard from Me. For John 

indeed baptized with (in) water; but ye shall be baptized 

with (in) the Holy Ghost not many days hence" (Acts 1:4, 

5). 

From these Scriptures we see that the chosen apostles of 

Christ were not to commence their great work of 

preaching the gospel and building the true tabernacle till 

the Holy Spirit came upon them, that the Spirit should be 

poured out upon them in such copiousness as that they 

should be "baptized" in it; that this same Spirit the world, 

వబ్రగహార్వధకుగగా ఉండకండ. . . వారిలో కొందరు కూడా 

శోధంపబడ, వధవ ంస్కుడని నాశ్నం చేసినట్టుగా మనం 

బ్రకీ్సుూను శోధంచవదుు. ఇపుప డు ఈ వషయాలనీన  

ఉదాహరణల కోస్ం వారికి జరిగాయి, మరియు బ్రపపంచ 

అంతం (యుగం) వచచ న మన ఉపదేశానికి ఇవ 

బ్రవాయబడాడయి. అందుచేత తాను నిగచ్చనాన నని 

తలంచ్చకొనువాడు పడపోకుండా ాబ్రగతూపడవలెను" (1 

కొరి: 10). మరలా హెబ్రీ. 3:12-19లో: "నలభై స్ంవతీ ర్వగ 

ఎవరితో బ్బధపడాడడు? ాపం చేసిన వారితో కాదా, ఎవరి 

మృతదేహాగ అరణా ంలో పడపోయాయి? మరియు 

అవధేయులైన వారితో తపప  వారు అతని వబ్రశాంతిలో 

బ్రపవేశంచకూడదని ఎవరితో బ్రపమాణం చేసారో, 

పైన పేరొ్క నన దాని నుండ, ఇబ్రాయెల్ స్ంతానం యొకొ  

చరిబ్రత "స్వ రపాు వషయాల" యొకొ  వలక్షణమైనదిగా 

ఉదేుశంచబడందని స్ందేహించబడదు, అనగా కొతూ 

ఒడంబడక యొకొ  ఆధా్య తిి క వాస్ూవకత. ఈ 

అధ్యా యానిన  ముగించే ముందు, మన లాభం కోస్ం 

మనం నేరుచ కునన  ఒకటి లేదా రండు ా ఠాలను ్కుుప ూంగా 

పరిశీలించవచ్చచ . 1వ. యూదుల మాదిరిగానే క్రైస్ూవుడు 

కూడా చటాటనికి అనుకూలంగా ఉంటాడని మనం 

చూసాూము. తేడా ఏమిటంటే, మోషే ధరి శాక్రస్ూం 

"చంపబడంది" అయితే, ఆతి  యొకొ  చటటం జీవానిన  

ఇసుూంది. రండోది ఆనందంగా మరియు నిశతంగా 

ాటించడానికి ఇది మరింత కారణం. మోషే 

ఇబ్రాయెల్్కు ఉనన టేు బ్రకీసుూ మన బ్రపభువు మరియు 

నాయకుడు, మరియు ఇబ్రాయెల్ వారిని 

అనుస్రించడానికి కట్టటబడ ఉనన ందున మన దైవక 

నాయకుడని అనుస్రించడం మనది. ఆ వధంగా 

వధేయత చూపే వారికి, ఆయన సేవ పరిపూరణ సేవ చఛ . 

2వ. మన బ్రపయోజనాలను బటిట మన బ్బధా తగ 

కొలవబడతాయి. ఎకొ డ ఎకొు వ ఇచచ నా చాలా 

అవస్రం. ఒకవేళ్, కనుక, మోషే ఆధవ రా ంలో, బ్రపజగ 

అవధేయత కోస్ం శక్షించబడాడ రు, "మనం పరలోకం 

నుండ మాటాుడే వాని నుండ దూరంగా ఉంటే మనం 

ఎంత ఘోరమైన శక్షకు ాబ్రలులం." 3వ. మోషేను 

అనుస్రించడానికి బ్రపేరణగ చాలా గొపప వ, అయితే 

యేసును అనుస్రించడానికి బ్రపేరేపించడం ఎంత 

గొపప ది. మోసెస్ తన బ్రపజల కోస్ం ఆతి తాా గానికి నిజంగా 

ఒక గొపప  ఉదాహరణ - తెలివైన నాయకుడు, నమి కమైన 

సేన హిలుడు; అయితే బ్రకీసుూ బ్రపేమ ఎంత లోతైనది; 

అతనితో సేన హిలుగ ఏమి పోలచ గలరు! మోషే 

బ్రపజలను వారి ాాల నుండ రక్షించలేకపోయాడు - 

శాశ్వ తమైన జీవతానికి వారిని నడపించలేకపోయాడు. 

కానీ యేసు "మారమాు, స్తా ము మరియు జీవము" 

మరియు మనుష్యా లందరూ ఆయన దావ ర్వ 

తంబ్రడయొదుకు ర్వవచ్చచ . మోషేను అనుస్రించడానికి 

బ్రపేరణగ చాలా గొపప వ, అయితే యేసును 

అనుస్రించడానికి బ్రపేరేపించడం ఎంత గొపప ది. మోసెస్ 



as such, could not receive; that He should come as a 

"comforter," should recall all the previous teaching of 

Christ to their memory, and guide them into all truth, and 

unveil the future to their understanding; that He was to 

speak through them the whole truth of Christ. 

Thus, the inspired apostles of Jesus were divinely 

qualified for their great work. And that they might be 

armed with sufficient authority, God worked with them, 

"bearing witness with them both by signs and wonders, 

and by manifold powers, and by gifts of the Holy Ghost, 

according to His own power" (Heb. 2:4). They were also 

able, by the power of God, to kill (Acts 5) and make alive 

(Acts 9:36-43); they could "retain" sins and they could 

"remit" them; they stood in the place and were the 

mouthpiece of Christ and of God. "He that heareth you 

heareth Me, and he that rejecteth you rejecteth Me; and 

he that rejecteth Me rejecteth Him that sent Me." Here is 

a chain of three links--God, Christ, the apostles; God in 

heaven, Christ the mediator, and the apostles on earth. He 

that grasps the apostolic link grasps Christ, and God 

Almighty. Let me not be misunderstood. The apostles 

hold this most important office because of their infallible 

teaching. It is wonderful that God should give such power 

to man; but it is His plan, and we must joyfully submit. 

The early church fully recognized this authority. "They 

continued steadfastly in the Apostle's teaching" (Act 2). 

They knew that they were Christ's ambassadors; and that 

their word was, therefore, final in all that appertained to 

the faith of Christ, and today the same apostolic authority 

is in force. The apostles have no successors; none are 

necessary. The faith, in all its fullness, was through them, 

"once for all delivered to the saints;" and is contained 

within the covers of the New Testament. All attempts to 

add to or take from the authority of the apostles, whether 

by throne, state, parliament, synod, conference, Pope, or 

counsel, are acts of rebellion against the will of God. 

Jesus recognized that the world was only to be converted 

"through their word" (John 17:20). And Peter states that 

God had committed unto them "all things that pertain to 

life and godliness." We conclude, then, by reiterating the 

fact that the inspired workmen on the first tabernacle 

were types of the inspired workmen on the second, and 

that just as the former worked out, accurately and fully, 

the first tabernacle according to the divine "pattern;" so 

the apostles of Jesus Christ, under the inspiration of the 

Holy Spirit, worked out and completed the Christian 

system; and the great moral we have to learn from this is 

entire and unreserved acceptance of the truth as we find 

it in the New Testament. If all who profess to believe in 

Jesus were to accept this rule, and would but "strive 

together for the faith of the gospel," the result would be 

ONENESS--"One body, one spirit, one hope, one Lord, 

one faith, one baptism, and one God and Father of all. 

తన బ్రపజల కోస్ం ఆతి తాా గానికి నిజంగా ఒక గొపప  

ఉదాహరణ - తెలివైన నాయకుడు, నమి కమైన 

సేన హిలుడు; అయితే బ్రకీసుూ బ్రపేమ ఎంత లోతైనది; 

అతనితో సేన హిలుగ ఏమి పోలచ గలరు! మోషే 

బ్రపజలను వారి ాాల నుండ రక్షించలేకపోయాడు - 

శాశ్వ తమైన జీవతానికి వారిని నడపించలేకపోయాడు. 

కానీ యేసు "మారమాు, స్తా ము మరియు జీవము" 

మరియు మనుష్యా లందరూ ఆయన దావ ర్వ 

తంబ్రడయొదుకు ర్వవచ్చచ . మోషేను అనుస్రించడానికి 

బ్రపేరణగ చాలా గొపప వ, అయితే యేసును 

అనుస్రించడానికి బ్రపేరేపించడం ఎంత గొపప ది. మోసెస్ 

తన బ్రపజల కోస్ం ఆతి తాా గానికి నిజంగా ఒక గొపప  

ఉదాహరణ - తెలివైన నాయకుడు, నమి కమైన 

సేన హిలుడు; అయితే బ్రకీసుూ బ్రపేమ ఎంత లోతైనది; 

అతనితో సేన హిలుగ ఏమి పోలచ గలరు! మోషే 

బ్రపజలను వారి ాాల నుండ రక్షించలేకపోయాడు - 

శాశ్వ తమైన జీవతానికి వారిని నడపించలేకపోయాడు. 

కానీ యేసు "మారమాు, స్తా ము మరియు జీవము" 

మరియు మనుష్యా లందరూ ఆయన దావ ర్వ 

తంబ్రడయొదుకు ర్వవచ్చచ . 

న్లడ మ్రియు పదారధిం 

పైన పేరొ్క నన  ఉపోదాాతంలో, ఈజిపుట నుండ కనాను 

వరకు ఉనన  ఇబ్రశాయేల్కయుల చరిబ్రత, ాపం మరియు 

సాతాను బ్బనిస్తవ ం నుండ మన వముకి ూ స్మయం 

నుండ మిగిలిన వాటిలోకి బ్రపవేశంచే వరకు క్రైస్ూవ 

జీవతానికి వలక్షణంగా రూపందించబడందని మనం 

చూశాము. దేవుని బ్రపజగ. మేము ఒక రూపురేఖ్గ 

మాబ్రతమే గీసాము; కానీ వారి బ్రపలోభాగ, బ్రటయల్ీ , 

యుదాధగ, వజయాగ మొదలైన వాటి గురించ చాలా 

ఎకొు వ చెపప వచ్చచ , కానీ మనకు ్స్థలం లేదు, 

అంతేకాకుండా, భకుూడైన ాఠకుడకి మరింత పరిశోధన 

మరియు పోలిక కోస్ం ్స్థలం ఉండవచ్చచ  కాబటిట 

స్మబ్రగంగా కాకుండా సూచనాతి కంగా ఉండటం 

మంచది. . 

అరణా ంలోని గుడారం ఒక రకమైన క్రైస్ూవ వా వస్థగా 

రూపందించబడందని నేను ఇపుప డు చూపుతాను. ఈ 

స్తాా నిన  ధృవీకరించనందుకు హెబ్రీయులకు ర్వసిన 

లేఖ్నానికి మేము దాదాపు పూరిూగా రుణపడ ఉంటాము. 

హెబ. 10:1: "ధరి శాక్రస్ూం ర్వబోయే మంచ వషయాల 

ఛాయను కలిగి ఉంది మరియు వాటి యొకొ  బ్రపతిరూపం 

కాదు," మొదలైనవ. ఇకొ డ "ధరి శాక్రస్ూం" మోషే 

ధరి శాక్రస్ూంలోని ఆ భాగానికి స్ంబంధంచనదని 

స్ందరా ం దావ ర్వ స్ప షటమవులుంది. ఇది గుడార్వనికి 

మరియు దాని కనెక్షనుకు స్ంబంధంచనది లేదా "ఉతీ వ 

చటటం" అని పిలవబడేది. ఈ చటటంలో "ర్వబోయే మంచ 

వషయాల నీడ" ఉంది. ఈ "మంచ వషయాగ" బ్రకీసుూ 



Would to God that ALL who love the dear Lord Jesus did 

but grasp this great foundation truth, then would 

"Name and sects and parties fall, 

And Jesus Christ be all in all."  

Chapter IV 

THE MATERIALS 

THE Tabernacle and its furniture were made of a variety 

of precious materials: gold silver, brass, precious stones, 

accasia wood, fine linen, costly skins, dyes, rich 

embroidery, &c. The first thing we may profitably notice 

is, that all these things were the free-will offerings of the 

people of God. "And the Lord spake unto Moses, saying, 

speak unto the children of Israel that they take for me an 

offering; of every man whose heart maketh him willing, 

ye shall take my offering," &c. (Ex. 25:1-9). "And they 

came every one whose heart stirred him up, and every one 

whose Spirit made him willing, and brought the Lord's 

offering, for the work of the tent of meeting, and for the 

service thereof, and for the holy garments. And they came 

both men and women, as many as were willing-hearted, 

and brought brooches, and earrings, and signet rings," 

&c. (ch. 35:20-24. "And they (the workmen) received of 

Moses all the offerings which the children of Israel had 

brought for the work of the service of the sanctuary to 

make it withal: and they brought yet unto him free will 

offerings every morning . . . the people bring much more 

than enough for the service of the work which the Lord 

commanded us to make. "And Moses gave 

commandment, and they caused it to be proclaimed 

throughout the camp, saying, let neither man nor woman 

make any more work for the offerings of the sanctuary, 

so the people were restrained from giving" (Ex. 36:3-6.) 

Thus to the Divine call the people responded with such 

overflowing liberality that they had to be RESTRAINED 

FROM GIVING! a beautiful example of self-sacrifice! 

We have in this incident an illustration of the voluntary 

principle that pervades the whole scheme of human 

redemption from its first great cause to its last effect. 

"God so loved the world that HE GAVE His only 

begotten Son," and Jesus "loved us and GAVE HIMSELF 

for us." "BY GRACE we are saved, through faith; and 

that not of ourselves; it is the GIFT of God." "O every one 

that thirsteth come ye to the waters; and he that hath no 

money, come ye buy and eat without money and without 

price." God delights in giving. He gives all things--life 

and life's supplies; salvation; and all its tremendous cost. 

And He delights in the free-will offerings of His 

creatures. He forces no man. The doctrine of the 

"irresistible influence of the Holy Spirit" is opposed to the 

genius and spirit of the Bible. If Christ stands at the door 

of the human heart calling and knocking, we must 

సువారూ యొకొ  ఆశీర్వవ దాగ, అధా్య యం చాలా 

నిశ్చ యంగా చూపిసుూంది. నీడ అనేది "(మంచ) 

వషయాల యొకొ  చాలా చబ్రతం కాదు" అని 

వవరించబడంది. నీడ ఎపుప డ్య దాని పదారధం యొకొ  

ఖ్చచ తమైన చబ్రతం కాదు, కానీ దానిని సూచంచడానికి 

సాధ్యరణంగా స్రిపోలుంది. కొనిన సారుు నీడ మరియు 

దాని పదారధం యొకొ  గురిూంపు కషటం - బహుశా అసాధా ం - 

పదారధం కనిపించే వరకు. కానీ అపుప డు, ఒకరికొకరు వారి 

స్ంబంధం సులభంగా ్సిథరపడులుంది. సూరుా డు లేదా 

చంబ్రదుడు వేసిన చెట్టట నీడను మనం చూసేూ, ఆ చెట్టట 

కనిపించకుండా పోయినపప టికీ, ఆ నీడ ఆ చెట్టటదేనని 

ఖ్చచ తంగా చెబుతాము; కానీ వసుూవును దాని నీడతో 

పోలేచ  వరకు మనం ఎపుప డ్య అంత ఖ్చచ తంగా 

ఉండలేము. ఇపుప డు మనం అనుస్రించాలీి న వవరణ 

సూబ్రతం ఇదే. కొతూ నిబంధనలోని పదారధం ాత 

నిబంధనలోని నీడను వవరించాలి. నాి నీీ  అపరిమిత 

ఆటను కలిగి ఉంది మరియు గందరగోళ్ం ఈ సూబ్రతానిన  

నిరుక్షా ం చేయడం దావ ర్వ ఈ వషయం యొకొ  చకితీ కు 

దారితీసింది. ఈ సూబ్రతానిన  అనుస్రించడం దావ ర్వ, 

గుడారం మరియు దాని కనెక్షను యొకొ  అలంకారిక 

బోధనను ్సిథరంగా మరియు అందంగా వవరించగలమని 

మేము ఆశసుూనాన ము. మేము మా బ్రపధ్యన ్సాథ నం యొకొ  

స్తాా నిన  ఊహించము, కానీ దానిని రుజువు చేసాూము. 

గుడారం దాని సేవలతో వలక్షణమైనదిగా ఉండాలనే 

ఉదేుశా్ ంతో ఈ బ్రకింది లేఖ్నాగ చూపించడానికి 

స్రిపోతాయి: "ఇపుప డు ఈ వసుూవుగ (గుడారం మరియు 

దాని ఫరిన చర్స) సిదధం చేయబడన తరువాత, పూారుగ 

సేవలను పూరిూ చేసే మొదటి గుడారంలోకి నిరంతరం 

వె్ళాూరు; రండవ బ్రపధ్యన యాజకుడు, స్ంవతీ ర్వనికి 

ఒకసారి, రక ూం లేకుండా కాదు, అతను తన కోస్ం మరియు 

బ్రపజల తపుప ల కోస్ం అరిప ంచాడు; పరిశుదాధ తి  అంటే 

పవబ్రత ్స్థలంలోకి వెళేళ  మారంా ఇంకా స్ప షటంగా 

కనిపించలేదని సూచసుూంది. మొదటి గుడారం ఇపప టికీ 

నిలబడ ఉంది, ఇది బ్రపసుూత కాలానికి ఒక ఉపమానం. . . 

కానీ బ్రకీసుూ ర్వబోయే మంచ వషయాలకు బ్రపధ్యన 

యాజకుడగా వచాచ డు, గొపప  మరియు మరింత 

పరిపూరణమైన గుడారం దావ ర్వ, చేలులతో తయారు 

చేయబడలేదు," మొదలైనవ (హెబ్రీ. 9:6-11). స్వ రంాలోని 

వసుూవులను వీటితో (ఎదుుల రక ూం మొదలైనవ) 

శుబ్రభపరచాలి, అయితే స్వ రపాు వసుూవులను వాటి కంటే 

మెరుగైన తాా గాలతో శుబ్రభం చేయాలి. ఏలయనగా, బ్రకీసుూ 

తన చేలులతో చేసిన పవబ్రత ్స్థలంలోకి బ్రపవేశంచలేదు. 

యేసు రక ూం దావ ర్వ, అతను మన కోస్ం అంకితం చేసిన 

మారంా దావ ర్వ, ఒక కొతూ మరియు జీవంచే మారంా, తెర 

దావ ర్వ, అంటే అతని మాంస్ం; మరియు దేవుని 

మందిరముపై గొపప  బ్రపధ్యన యాజకుని కలిగియునాన డు, 

వశావ స్ముతో కూడన నిజమైన హృదయముతో మనము 

స్మీపించ్చదాము. మొదటి గుడారము రండవ 

గుడారమని, భూస్ంబంధమైన గుడారము స్వ రపాు 



ourselves open and let Him in; if God says, "O every one 

that thirsteth come ye to the waters," WE MUST COME 

OURSELVES and drink. He will not force us. If men 

WILL NOT come, that they may have life, they must 

perish. God will not force them. He has said "My people 

shall be a willing people in the day of my power." How 

truly does this apply to the Christian religion! On the day 

of Pentecost, the people "first gave themselves to the 

Lord" under the powerful appeal of the Apostle Peter, and 

then there followed an incident which wonderfully 

coincides with the incident above narrated. Just as the 

people brought freely of their substance at the call of 

Moses, so, when the people "gladly received the Apostle's 

word, and were baptized," we are told that "not one of 

them said that aught of the things that he possessed was 

his own . . . and as many as were possessed of houses or 

lands sold them, and brought the prices of the things that 

were sold, and laid them at the Apostle's feet, and 

distribution was made unto each according as anyone had 

need" (Acts 4:32-34). How the truth in Christ must have 

gripped their hearts! O if believers grasped the salvation 

of God now as they did then there would be no need to 

beg and pray for a little money to carry on the Lord's 

work. There is no law in the new covenant saying "Thou 

shalt give." God has purposely left us free to do as our 

heart prompts us. "If there be first a willing mind it is 

accepted according to that a man hath, and not according 

to that he hath not." "But this I say that he that soweth 

sparingly shall reap also sparingly; and he that soweth 

bountifully shall reap also bountifully. Every man 

according as he purposes in his heart, so let him give; not 

grudgingly or of necessity; for God loveth a cheerful 

giver" (2 Cor. 8:12; 9:6-8). 

But while we are left thus free, who that has the faintest 

conception of the value of God's "unspeakable gift" to us 

will not be willing to say "Were the whole world of nature 

mine That were an offering far too small, Love so 

amazing, so Divine, Demands my soul, my life, my all."  

We may note, in the second place, to supply the needs of 

the tabernacle, the people of God alone were appealed to. 

It may be said that they could do nothing else; but that 

would be to assume too much. That they did not beg of 

the outside world is a fact which accords with the practice 

of the first Christians. They took nothing of the heathen 

to support them in preaching the gospel, or building up 

the church. 

Then, in the third place, the preciousness of the materials 

used on the tabernacle point to the "unsearchable riches 

of Christ." By those things which MEN prize so highly, 

the inestimable wealth of the gospel is set forth. All things 

here are precious. Jesus is precious, to God and to us; 

peace and pardon are precious; the presence of Christ, and 

the comfort of the Holy Spirit are precious; and the 

గుడార్వనికి వలక్షణమైనదని వారు స్ప షటంగా చూపుతారు; 

చేలులతో చేసిన గుడారం "చేలుగ లేకుండా" 

నిరిి ంచబడన గుడార్వనికి సూచనారథకంగా ఉంది, 

"నీడను 'నిజం' (లేదా వాస్ూవకత)తో భరీూ చేయాలని 

బ్రపభువు పిచ్ చేసాడు మరియు మనిషి కాదు." పరిశుదాధ తి  

దయతో మనకు వశషటమైన రూపురేఖ్గ-వాా ఖాా నాలను 

అందించాడు. మనం ఈ వశాలమైన రూపురేఖ్లను 

దృషిటలో ఉంచ్చకుని, మన పునాదిగా దానిపై 

పనిచేసినంత కాలం, మనం చాలా దూరం వెళ్ళ లేము. 

మొదటి గుడారము రండవ గుడారమని, 

భూస్ంబంధమైన గుడారము స్వ రపాు గుడారము 

వలక్షణమని వారు స్ప షటంగా చూపుతారు; చేలులతో 

చేసిన గుడారం "చేలుగ లేకుండా" నిరిి ంచబడన 

గుడార్వనికి సూచనారథకంగా ఉంది, "నీడను 'నిజం' (లేదా 

వాస్ూవకత)తో భరీూ చేయాలని బ్రపభువు పిచ్ చేసాడు 

మరియు మనిషి కాదు." పరిశుదాధ తి  దయతో మనకు 

వశషటమైన రూపురేఖ్గ-వాా ఖాా నాలను అందించాడు. 

మనం ఈ వశాలమైన రూపురేఖ్లను దృషిటలో ఉంచ్చకుని, 

మన పునాదిగా దానిపై పనిచేసినంత కాలం, మనం చాలా 

దూరం వెళ్ళ లేము. 

పై బ్రగంథాల నుండ ఒక తీరి్వ నం అనివారా ం, మరియు 

నేను దానిని ఇకొ డ తెలియజేసాూను. ఇది మనం 

నిరిి ంచబోయే సూపర్స్క్రస్టకచ ర్స యొకొ  ఆధ్యరం మరియు 

బ్రగౌండ్ వరొ్స ్ను ఏరప రుసుూంది. ఇది బ్బగానే ఉంట్టంది--

అవస్రం లేదు, కాబటిట, దానిని గురుూంచ్చకోవడం. ఇది 

ఇది: అరణా ంలో ఉనన  గుడారం యేసుబ్రకీసుూ చరిచ  

యొకొ  ఒక రకం. చర్సచ  ఆఫ్ క్రైస్ట దావ ర్వ, నేను బ్రకీసుూ 

మరియు అతని బ్రపజలను ఒకదానితో ఒకటి బంధంచే 

వారందరినీ ఉదేుశంచాను. ఈ పోలికలో మనం వేసే బ్రపతి 

అడుగు ఒక దిశ్లో కదుగలుందని మరియు ఒక 

స్ంతోషకరమైన లక్షా ం వైపు ఒక ్కె ై ుమాకీ్  ఉంట్టందని 

నేను నముి లునాన ను, ఇది భకుూడైన ాఠకుడు ఈ చనన  

పనిని ఉంచనపుప డు అతని మనసీు ను మధురమైన 

మరియు ఆశీర్వవ దకరమైన వబ్రశాంతిలో ఉంచ్చలుంది. 

మొాయిక్ ఆచారం మొదటి నుండ చవరి వరకు దైవక 

మూలం. కనుక ఇది ఒక ఆచార వా వస్థగా పరిపూరణమైనది. 

కానీ అది "స్వ రపాు వషయాల నీడ." "స్వ రా్వనికి 

స్ంబంధంచన వషయాగ" తపప నిస్రిగా ఒక వా వస్థను 

ఏరప రచాలి. సౌలభా ం కోస్ం, మనం క్రైస్ూవ మతం అని 

పిగసాూము ఆ వా వస్థ. ఇపుప డు క్రైస్ూవ మతం అనేది బ్రకీసుూ 

వా కి ూ మాబ్రతమే కాదు, అయినపప టికీ ఆయన కేంబ్రదంగా, 

కీలకమైన ర్వయి, పునాది అని తెగసుకుని మనం 

స్ంతోషిసుూనాన ము. క్రైస్ూవ వా వస్థలో దేవుని గొపప  

మొదటి కారణం ఉంది; యేసు బ్రకీసుూ స్జీవ దేవుని 

కుమారుడు; పరిశుదాధ తి ; బ్రకాస్, స్మాధ మరియు 

పునరుతాథనం; వశావ స్ం, పశాచ తాూపం, బ్బపిటజం మరియు 

పవబ్రతమైన జీవతం; చరిచ  మరియు దాని శాస్నాగ. ఈ 



glorious hope of eternal life is precious. All is precious to 

us who believe. 

CHAPTER V 

THE COURT 

THE enclosure, called the court of the tabernacle, was 

100 cubits long and 50 wide. The form was an oblong 

square. A cubit was 1.824 ft. Hence the length was about 

185 ft. and the breadth about 88 ft. The tabernacle stood 

within this enclosure towards the west end, and facing the 

east. The enclosure was formed of a curtain of fine twined 

linen which was firmly supported by sixty pillars of brass, 

twenty on the north and twenty on the south side, and ten 

at each end. The pillars were let into sockets of brass and 

crowned with silver capitals or "chapiters." At the east 

end was the "gate of the court," about 35 ft. wide. It was 

formed of a beautiful curtain of blue and purple and 

scarlet and fine twined linen. The hanging was supported 

by four pillars, uniform with the rest of the enclosure. 

Thus the enclosure was high enough to prevent the 

tabernacle from being exposed to the gaze of all except 

those who came to the appointed entrance and desired to 

enter with their offerings. We do not read that the 

enclosure was accessible to all, whether worshipfully 

inclined or not; but only (it seems) to those who came to 

offer sacrifice. The beautiful screen of the "gate" was 

doubtless kept close, but always readily drawn aside to 

admit any and every one who desired to come near to 

God. 

Now we may learn at least three very beautiful lessons 

from this enclosure. 

1. The deep things of God in Christ, "the things of the 

Spirit of God," are not exposed to the careless or critical 

gaze of all. Before a man can understand and appreciate 

them, he must come within understanding distance. God 

has hidden these things from the (worldly) wise and 

prudent and has revealed them unto, babes. There must 

be the humble, teachable spirit, and the willing heart, "If 

any man WILL do His will he shall know of the doctrine, 

whether it be of God or whether it be of men." The 

"honest and good heart" was the only soil in which the 

seed of the Kingdom took root and bore fruit. Our blessed 

Lord said to the Jews, "Ye believe not because ye are not 

of my sheep." That is, they had not the submissive, 

yielding disposition to follow Him, as sheep their 

shepherd, and therefore they could not believe. This is 

how it is that the sceptic can find so much in the Bible to 

cavil at, while the Christian sees beauty on every page, in 

every verse. To them that are perishing in unbelief the 

things of God are foolishness; but to those that believe 

Christ is the power of God and the wisdom of God. All 

this seems foreshadowed by the enclosure of the court of 

వషయాలనీన  మొాయిక్ వా వస్థలో సూచంచబడాడయి. 

ఇబ్రశాయేల్కయులలో ఎవరైనా, లేదా మోషే కూడా దీనిని 

అరథం చేసుకునాన రని మాకు ఖ్చచ తంగా తెలియదు; 

వారిలో బ్రశ్దధగల మరియు భకుూలకు ఎట్టవంటి స్ందేహం 

లేనపప టికీ, వారిని బ్రకీసుూ వదుకు తీసుకుర్వవడానికి చటటం 

ఒక కోణంలో వారి "ాఠశాల-మాస్టర్స". కానీ వారు ఈ 

వషయాలను ముందే అరథం చేసుకునాన రో లేో, అతను 

కనిపించనపుప డు వా తిరేక రకం చాలా తేలికగా ఉంది, 

"ఆధా్య తిి కం" ఎవరూ దానిని తపుప పటటలేరు. బ్రకీసుూ 

మరియు అతను వపిప న స్తా ం, చటటంలోని చబ్రతలిపిని 

సులభంగా అనువదించగలిగ్వ కీలకంగా మారింది. 

తదావ ర్వ శ్రీరంలోని ఒడంబడక ఆతి లో ఒడంబడక 

యొకొ  నీడగా కనిపిసుూంది, శ్రీరంలోని సునన తి 

హృదయానికి సునన తి అవులుంది. కొనిన సారుు పోలికగ 

వరుదధంగా మారతాయి. "శ్రీరపు పిలుగ కాదు," కానీ 

ఇబ్రశాయేగ, వశావ స్ం బ్రపకారం, అబ్రబ్బహాము స్ంతానం, 

మరియు వాగాునం బ్రపకారం వారసుగ. మేము దాని 

భయంకరమైన భయాలతో స్సనాయికి కాదు, స్జీవ దేవుని 

నగరమైన స్సయోనుకు వసాూము. 

ఈ పోలిక ఎంత ఎకొు వగా పనిచేసుూంో, ాత మరియు 

కొతూ నిబంధనలపై ఒకే దైవక రచయిత ముబ్రద 

వేయబడందని మరింత స్ప షటంగా కనిపిసుూంది; మరియు 

వముకి ూ యొకొ  అదుా తమైన వషయాలను నీడగా 

ఉంచడానికి చాలా స్రళ్మైన వషయాలను 

ఉపయోగించడంలో దేవుని అదుా తమైన ్ న నంతో మనం 

ఎంతగా ఆకట్టటకుంటాము. బైబిల్ ఒక యూనిట్్గా 

కనిపిసుూంది. గుడారం వలె దాని పవబ్రతమైన మరియు 

అతా ంత పవబ్రతమైన ్స్థలం ఉంది - ాత మరియు కొతూ 

నిబంధనగ; మరియు రండ్య ఒకొ టే అని చూడటానికి 

తెరను వపప డం మాబ్రతమే అవస్రం. రండ్య ఒకే 

పరిశుదాధ తి  పని. ఇదురూ దేవుని పవబ్రత పురుష్యల 

ఉతప తిూ, వారు పరిశుదాధ తి చే బ్రపేరేపించబడనట్టు 

బ్రవాసారు. ఎట్టవంటి గందరగోళ్ం లేదు, కానీ దైవక స్తా ం 

పరిపూరణతకు బ్రకమంగా అభవృదిధ చెందులుంది. బ్రపకృతి 

మరియు ోా తకం అంగీకరిసాూయి. పురోగతి మరియు 

అభవృదిధ యొకొ  ఒకే చటాటగ రండంటినీ 

నియంబ్రతిసాూయి. లులిప్ యొకొ  బల్ా  దాని రహసా్ మైన 

మడతలలో అందమైన పువువ ను కలిగి ఉంట్టంది. కానీ 

అనుభవం కోస్ం, భూమిలో నాటడం దావ ర్వ ఆ బల్ా  ఎలా 

మారులుంో ఊహించడం అసాధా ం; కానీ స్ంపూరణంగా 

అభవృదిధ చెందినపుప డు, అదుా తమైన మరియు 

అందమైన బ్రపణాళిక రూపందించబడందని మనం 

స్ప షటంగా చూసాూము, ముగింపు కాండంకు కిరీటం చేసే 

తీపి పువువ . కాబటిట రివలేషన తో. పౌగ ఈ వధంగా 

పేరొ్క నాన డు: “అనా జనులకు బ్రకీసుూ యొకొ  శోధంచలేని 

ఐశ్వ రా్వ నిన  బోధంచడానికి మరియు అందరి నుండ 

రహస్ా ం యొకొ  పంపిణీ ఏమిటో అందరూ చూసేలా 

చేయడానికి, అనిన  పరిశుదుధల కంటే తకొు వ వా కి ూ 



the tabernacle. Let us then be wise; let us come to the 

gate; let us enter in with sacrifice and offering. "Blessed 

are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 

Blessed are the pure in heart for they shall see God."  

2. The gate was wide. All who desired to come before 

God with penitence and offering were free to do so. So, 

the door of mercy stands open wide, and "whosoever 

will" may enter in. The very colors of the hangings of the 

gate of the court were suggestive. Blue points 

heavenward; purple speaks of royalty; scarlet (the extract 

of a worm) tells of humility and suffering; pure white 

linen suggests holiness. All are summed up in Jesus 

Christ. He came from heaven, the royal Son of the living 

God, to humble Himself and become obedient unto death 

that He might redeem us with His most precious blood, 

and He offered Himself without spot to God. As such He 

is "the way, the truth and the life, and no man cometh to 

the Father but by Him." 

3. The "chapiters" or capitals which crowned the brass 

pillars were made of the atonement money taken from the 

Israelites at their numbering. All the males from twenty 

years old upwards were required to give half a shekel of 

silver for his ransom (Ex. 30:11-16), value 1/2. The rich 

were not allowed to give more, nor the poor less. Thus, 

while considering the means of all, God also taught them 

the need of a common redemption for all. The Apostle 

seems to refer to this institution when he says, "Ye were 

not redeemed with corruptible things, as silver and gold . 

. . but with precious blood, as of a lamb without blemish 

and without spot, even the blood of Christ," and in this 

redemption, as in its figure, "God is no respecter of 

persons." "There is no distinction, for all have sinned and 

come short of the glory of God." 

These chapiters, then, would constantly remind the 

Israelite of the price of His redemption. Now I have 

pointed out that the tabernacle was hidden from the 

careless and indifferent observer. But these caps of silver 

would be always in view, being on the pillars of brass and 

rising above the curtain. This suggests an important point; 

that is, the necessity of keeping the cross of Christ, or 

rather Christ crucified, before the world. It is the duty and 

privilege of the Church to preach the gospel to every 

creature, to point them to the price of human redemption. 

The preaching of Christ is the thing that draws the sinner 

to God. "I, if I be lifted up from the earth will draw all 

men unto Me." "I am not ashamed of the gospel, for it is 

the power of God unto salvation to everyone that 

believeth." Redemption should be the chief point in 

preaching the gospel. Much preaching is lost--useless, 

because the preachers do not centre upon vital, saving 

truth. Then again, the silent testimony of the redeemed 

life of the Christian is also suggested by these crowns of 

silver. This is a way--perhaps the most telling--in which 

అయిన నాకు ఈ దయ ఇవవ బడంది. శాశ్వ తమైన 

ఉదేుశా్ ం (యుగాల ఉదేుశా్ ం) బ్రపకారం, ఇపుప డు స్వ రపాు 

బ్రపదేశాలలోని స్ంసాథనాలకు మరియు శ్కుూలకు అనేక 

రకాలైన దేవుని ్ న నం గురించ చరిచ  దావ ర్వ 

తెలియజేయబడాలనే ఉదేుశా్ ంతో, స్మసాూనిన  

స్ృషిటంచన దేవునిలో యుగాగ దాచబడాడయి. ), అతను 

మన బ్రపభువైన బ్రకీసుూ యేసులో ఉదేుశంచబడాడడు "(ఎపి. 

3:8-11). " ఓ ఐశ్వ రా ం యొకొ  లోలు, ్ న నం మరియు 

దేవుని ్ న నం రండ్య! అతని తీరుప గ మరియు అతని 

మారా్వలను గురిూంచడం ఎంతవరకు అనేవ షించబడదు! 

బ్రపభువు మనసీు  ఎవరికి తెగసు? లేక అతని 

స్లహాదారు ఎవరు? లేదా మొదట అతనికి ఎవరు 

ఇచాచ రు, మరియు అది అతనికి తిరిగి ఇవవ బడులుంది? 

అతనికి, మరియు అతని దావ ర్వ, మరియు అతనికి అనిన  

వషయాగ ఉనాన యి, వీరికి ఎపప టికీ మహిమ. ఆమెన." 

 

అధ్యా యం II 

మోసెస్-బ్ీస్తు 

మోషే ఒక సాదృశా్ మైన బ్రకీసుూ అని మనం ఇపప టికే 

సాధ్యరణ రీతిలో చూశాము. ఈ స్తాా నిన  మరింత 

పరిశీలిదాు ం. ఏ వషయంలోన్య మోషే ఇబ్రశాయేల్కయులకు 

ధరి శాక్రసాూనిన  ఇచేచ  వా కి ూగా కంటే అదుా తంగా బ్రకీసుూ 

యొకొ  సాదృశా్ ంగా కనిపించడు. అతను పవబ్రత 

పరవ తం నుండ దిగినపుప డు అతని ముఖ్ం పరలోక 

మహిమతో బ్రపకాశంచంది, మరియు బ్రపజగ కాంతిని 

భరించలేనందున, అతను తన ముఖానికి ముసుగు 

వేసుకునాన డు. ఇది మానవునికి దేవుని చతాూనిన  

బయగపరచడానికి "దేవుని నుండ" మరియు "పరలోకం 

నుండ" వచచ న ఆయనను గురుూచేసుూంది. అలా చేయడం 

దావ ర్వ అతను బ్రపపంచం బ్రారంభానికి ముందు తంబ్రడతో 

ఉనన  మహిమను పకొ న పటాటడు మరియు మానవ 

శ్రీరంలో తన దైవక స్వ భావానిన  క పా డు. అపస్ూగడు 

ఈ అదుా తమైన స్ంఘటనను వరుదధంగా అందించాడు. 

భాషను మరింత వా కీ ూకరణ మరియు ఉతొ ృషటంగా 

ఉపయోగించడం అసాధా ం. "మీరు తాకగల మరియు 

అగిన తో కాలచ బడన పరవ తం వదుకు మరియు నగపుకు 

ర్వలేదు, మరియు చీకటి, మరియు లునిను, మరియు 

బ్రటంపట్ యొకొ  ధవ ని మరియు పదాల స్వ రం; ఆ స్వ రం 

వనన  వారు తమతో ఇంకేమీ మాటాుడవదుని 

వేడుకునాన రు, ఎందుకంటే వారు ఆ నా పించన దానిని 

భరించలేరు. మృగమైనా కొండను తాకితే అది ర్వళ్ుతో 

కొటటబడాలి; మరియు మోషే యొకొ  బ్రపదరశ న చాలా 

భయానకంగా ఉంది, నేను చాలా భయపడాడను మరియు 

కంపిసుూనాన ను. అయితే మీరు స్సయోను పరవ తానికి, స్జీవ 

దేవుని నగర్వనికి, పరలోక యెరూషలేముకు, మరియు 



all can and should preach Christ. "Let your light so shine 

before men that they may see your good works and 

glorify your Father which is in heaven." "Ye are bought 

with a PRICE, therefore glorify God in your bodies and 

in your spirits which are His." 

"Take my life and let it be  

Consecrated, Lord, to Thee."  

CHAPTER VI 

THE STRUCTURE 

THE ground plan of the tabernacle was similar in shape 

and proportion to the court. Its walls were formed of 48 

boards of accasia wood, overlaid with pure gold. These 

boards were 17½ feet long by 2½ broad. 

They were fixed perpendicularly in silver sockets. There 

were 96 sockets, a talent of silver in each, whose value in 

our money would be £34,200. There were 20 boards on 

each side and 8 at the west end. They were firmly united 

together by means of gold rings and horizontal bars of 

wood overlaid with gold. At the east end, or entrance, 

there were five pillars of wood overlaid with gold for the 

door. Four pillars of the same materials were fixed across 

the inside of the building, a little more than midway, for 

the veil; which divided the "holy" from the "most holy" 

place. The whole framework was at once simple, and yet 

rich beyond expression. It was wonderfully adapted to the 

circumstances. It was built on strictly scientific 

principles. While its durability and strength were very 

great, it was so constructed that it could be taken down or 

put up in a very short time. 

The tabernacle itself was the type of the Church. I want 

this to be kept steadily in mind. Well, this being so, what 

are we to learn from its general structure? 1st. That the 

Church of God is marvellously simple and gloriously 

rich; and wonderfully adapted to the needs of man in all 

ages and climes. It is a perfect system. It is impossible to 

improve upon the Church of the New Testament, though 

many have tried to do so. But they have only made an 

exhibition of their folly. 2nd. The boards were let into 

massive silver sockets, made of the ransom money, 

before referred to; standing in and on the price of 

atonement! How we are here again reminded of the 

foundation of the Church of God. It rests on the 

atonement of Christ, which is beyond valuation. By His 

death He laid the foundation on which the Church is built. 

"Other foundation can no man lay than that which is laid, 

which is Jesus Christ." We are built upon the foundation 

of the apostles and prophets (i.e., the foundation they built 

on), Jesus Christ Himself being the chief corner stone. 

అస్ంఖాా కమైన దేవదూతల వదుకు, మరియు స్వ రంాలో 

నమోదు చేయబడన మొదటి స్ంతానం యొకొ  సాధ్యరణ 

స్మావేశానికి మరియు చరిచ కి మరియు దేవుని వదుకు 

వచాచ రు. అందరికి నాా యమూరుూగ, మరియు 

నీతిమంలుల ఆతి లకు, మరియు కొతూ ఒడంబడకకు 

మధా వరిూ అయిన యేసుకు మరియు హేబెల్ కంటే 

మెరుగైన వషయాగ మాటాు డే చలకరించే రకాూనికి 

"(హెబ్రీ. 12:18-24). ఆ స్వ రం వనన  వారు తమతో ఇంకేమీ 

మాటాుడవదుని వేడుకునాన రు, ఎందుకంటే వారు 

ఆ నా పించన దానిని భరించలేరు. మృగమైనా కొండను 

తాకితే అది ర్వళ్ుతో కొటటబడాలి; మరియు మోషే యొకొ  

బ్రపదరశ న చాలా భయానకంగా ఉంది, నేను చాలా 

భయపడాడను మరియు కంపిసుూనాన ను. అయితే మీరు 

స్సయోను పరవ తానికి, స్జీవ దేవుని నగర్వనికి, పరలోక 

యెరూషలేముకు మరియు అస్ంఖాా కమైన దేవదూతల 

వదుకు, మరియు స్వ రంాలో నమోదు చేయబడన మొదటి 

స్ంతానం యొకొ  సాధ్యరణ స్మావేశానికి మరియు చరిచ కి 

మరియు దేవుని వదుకు వచాచ రు. అందరికి 

నాా యమూరుూగ, మరియు నీతిమంలుల ఆతి లకు, 

మరియు కొతూ ఒడంబడకకు మధా వరిూ అయిన యేసుకు 

మరియు హేబెల్ కంటే మెరుగైన వషయాగ మాటాుడే 

చలకరించే ర్కాూనికి" (హెబ్రీ. 12:18-24). ఆ స్వ రం వనన  

వారు తమతో ఇంకేమీ మాటాుడవదుని వేడుకునాన రు, 

ఎందుకంటే వారు ఆ నా పించన దానిని భరించలేరు. 

మృగమైనా కొండను తాకితే అది ర్వళ్ుతో కొటటబడాలి; 

మరియు మోషే యొకొ  బ్రపదరశ న చాలా భయానకంగా 

ఉంది, నేను చాలా భయపడాడను మరియు కంపిసుూనాన ను. 

అయితే మీరు స్సయోను పరవ తానికి, స్జీవ దేవుని 

నగర్వనికి, పరలోక యెరూషలేముకు మరియు 

అస్ంఖాా కమైన దేవదూతల వదుకు, మరియు స్వ రంాలో 

నమోదు చేయబడన మొదటి స్ంతానం యొకొ  సాధ్యరణ 

స్మావేశానికి మరియు చరిచ కి మరియు దేవుని వదుకు 

వచాచ రు. అందరికి నాా యమూరుూగ, మరియు 

నీతిమంలుల ఆతి లకు, మరియు కొతూ ఒడంబడకకు 

మధా వరిూ అయిన యేసుకు మరియు హేబెల్ కంటే 

మెరుగైన వషయాగ మాటాు డే చలకరించే రకాూనికి" 

(హెబ్రీ. 12:18-24). మృగమైనా కొండను తాకితే అది ర్వళ్ుతో 

కొటటబడాలి; మరియు మోషే యొకొ  బ్రపదరశ న చాలా 

భయానకంగా ఉంది, నేను చాలా భయపడాడను మరియు 

కంపిసుూనాన ను. అయితే మీరు స్సయోను పరవ తానికి, స్జీవ 

దేవుని నగర్వనికి, పరలోక యెరూషలేముకు మరియు 

అస్ంఖాా కమైన దేవదూతల వదుకు, మరియు స్వ రంాలో 

నమోదు చేయబడన మొదటి స్ంతానం యొకొ  సాధ్యరణ 

స్మావేశానికి మరియు చరిచ కి మరియు దేవుని వదుకు 

వచాచ రు. అందరికి నాా యమూరుూగ, మరియు 

నీతిమంలుల ఆతి లకు, మరియు కొతూ ఒడంబడకకు 

మధా వరిూ అయిన యేసుకు మరియు హేబెల్ కంటే 

మెరుగైన వషయాగ మాటాు డే చలకరించే రకాూనికి" 

(హెబ్రీ. 12:18-24). మృగమైనా కొండను తాకితే అది ర్వళ్ుతో 



3rd. By the compact unity of the tabernacle is set forth the 

unity of the Christian system, and Church of Jesus Christ. 

As there was but one way in, and one tabernacle, so there 

is but one way of salvation, and one Church. To the 

Ephesians Paul wrote: "I, therefore, the prisoner of the 

Lord, beseech you to walk worthily of the calling 

wherewith you were called, with all lowliness and 

meekness; with long-suffering, forbearing one another in 

love, giving diligence to keep the unity of the spirit in the 

bond of peace. There is one body, and one spirit, even as 

also ye were called in one hope of your calling; one Lord, 

one faith, one baptism, one God and Father of all, who is 

over all, and through all, and in all" (Eph. 4:1-6). To the 

Corinthians the same apostle writes: "Be perfected 

together in the same mind and the same judgment." 

Again, he says: "All the building, fitly framed together, 

groweth unto a holy temple (sanctuary) in the Lord. In 

whom ye also are builded together for a habitation of God 

in the spirit." Our blessed Lord also prayed in these 

words: "I pray . . . that they may all be one, as Thou, 

Father, art in Me, and I in Thee, that they also may be one 

in us: that the world may believe that Thou didst send 

Me." 

There is no mistaking this teaching. The purpose of God 

is that there should be one "head"--Christ, and "one 

body"--the Church; that there should be "no division in 

the body," but that all Christ's people should be one; that 

this unity should not be a mere sentiment, but a fact which 

would impress "the world" with the divine origin of its 

founder; and that it is the duty of all who profess to be 

Christ's to strive to bring about and maintain this unity. 

And how anyone who professes to love the Lord Jesus, in 

the face of His earnest prayer above quoted, can support 

or plead for sectarianism, I am at a loss to understand. 

Thousands of professing Christians, finding themselves 

environed in a huge network of sectarianism, instead of 

doing their best to break through it, endeavor to find 

excuses for it, and even arguments in its favor. But it can 

never be defended by the Word of God. In fact, the 

Scriptures denounce and condemn it in no uncertain 

language. "Now this I mean, that each one of you saith, I 

am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of 

Christ. IS CHRIST DIVIDED? Was Paul crucified for 

you? Or were ye baptized into the name of Paul?" (I Cor. 

1:10-13.) "And I, brethren, could not speak unto you as 

unto spiritual, but as unto carnal, as unto babes in Christ. 

I fed you with milk, not with meat; for ye were not able 

to bear it; nay, not even now are ye able; for ye are yet 

carnal: for whereas there is among you jealousy and 

strife, are ye not carnal, and walk after the manner of 

men? For when one saith, I am of Paul, and another, I am 

of Apollos, are ye not men? What then is Apollos? and 

what is Paul? Ministers (servants) through whom ye 

believed; and each as the Lord gave to him" (ch. 3:1-5). 

In the Corinthian church appeared the first signs--would 

కొటటబడాలి; మరియు మోషే యొకొ  బ్రపదరశ న చాలా 

భయానకంగా ఉంది, నేను చాలా భయపడాడను మరియు 

కంపిసుూనాన ను. అయితే మీరు స్సయోను పరవ తానికి, స్జీవ 

దేవుని నగర్వనికి, పరలోక యెరూషలేముకు మరియు 

అస్ంఖాా కమైన దేవదూతల వదుకు, మరియు స్వ రంాలో 

నమోదు చేయబడన మొదటి స్ంతానం యొకొ  సాధ్యరణ 

స్మావేశానికి మరియు చరిచ కి మరియు దేవుని వదుకు 

వచాచ రు. అందరికి నాా యమూరుూగ, మరియు 

నీతిమంలుల ఆతి లకు, మరియు కొతూ ఒడంబడకకు 

మధా వరిూ అయిన యేసుకు మరియు హేబెల్ కంటే 

మెరుగైన వషయాగ మాటాు డే చలకరించే రకాూనికి" 

(హెబ్రీ. 12:18-24). 

ాత మరియు కొతూ ఒడంబడకలను చటాటనిన  అందించన 

తర్వవ త ఉనన  వాస్ూవాలలో పై కాంబ్రటాస్ట దాని పూరిూ 

టచ్్ను పందులుంది. కొండపై మోషే లేనపుప డు బ్రపజగ 

వబ్రగహార్వధనకు పూనుకునాన రు. ఈ ాపం కోస్ం 

తిరుగుబ్బట్టదారులలో మూడు వేల మంది తమ సంత 

సోదరుల కలుూలతో మరణంచారు. కానీ స్సయోను పరవ తం 

నుండ సువారూ యొకొ  చటటం మొదట 

బ్రపకటించబడనపుప డు మూడు వేల మంది ఆతి గ 

రక్షించబడాడ రు (చటాటగ 2). ఇది స్తాా నికి గంభీరమైన 

ఉదాహరణ. "అక్షరం (మోషే చటటం) చంపులుంది, కానీ 

ఆతి  (సువారూ దావ ర్వ) జీవానిన  ఇసుూంది" (2 కొరిం. 3:6). 

కానీ మోషే పవబ్రత పరవ తంలో ఉనన పుప డు పది ఆజనల 

ధరి శాక్రసాూనిన  మాబ్రతమే పందలేదు. అతను తన బ్రటస్ట్కు 

ఖ్చచ తమైన నమూనా లేదా గుడారం యొకొ  "నమూనా" 

కూడా కట్టటబడ ఉనాన డు. యేసుబ్రకీసుూ తన చరిచ కి 

స్ంబంధంచనటేు మోషే గుడార్వనికి 

స్ంబంధంచనవాడనే స్తాా నిన  నొకిొ  చెపప డం ఇపుప డు 

ఇకొ డ ముఖా్ ం. హెబ లో. 3:1-6 మనం ఇలా 

చదువుతాము: "కాబటిట, పవబ్రత స్హోదరులార్వ, పరలోక 

పిగపులో భాగసావ ముగ, మన ఒపుప కోగ యొకొ  

అపస్ూగడు మరియు బ్రపధ్యన యాజకుడైన యేసును 

కూడా పరిగణంచండ, తనను నియమించనవారికి 

వశావ స్ాబ్రలుడు, మోషే అలాగ్వ అతని అనిన ంటిలో 

వశావ స్ాబ్రలుడు. (దేవుని) ఇగు, అతను మోషే కంటే 

ఎకొు వ మహిమకు అరుహడుగా పరిగణంచబడాడడు, ఇగు 

కటిటన వా కి ూకి ఇంటి కంటే ఎకొు వ గౌరవం ఉంది, 

ఎందుకంటే బ్రపతి ఇంటిని ఎవరైనా నిరిి ంచారు, కానీ 

అనిన టినీ కటిటనవాడు దేవుడే. మరియు మోషే, వాస్ూవానికి, 

అతని (దేవుని'లో) వశావ స్ాబ్రలుడు. s) ఆ వషయాల 

సాక్షా ం కోస్ం సేవకునిగా ఇగు, తర్వవ త మాటాుడాలి. 

అయితే బ్రకీసుూ తన (సంత) ఇంటిపై కుమారునిగా, ఎవరి 

ఇగు మనమే." ఈ బ్రపకరణంలో బ్రకీసుూ యొకొ  అపోస్టలిపి్ 

దృషిటలో ఉంది. మోషే ఒక అపస్ూగడగా లేదా ఒక దైవక 

మిషన్కు పంపబడన ఒక రకమైన బ్రకీసుూ. ఆరోన ఒక అతని 

(బ్రకీసుూ) అరచ కతవ ం యొకొ  రకం, ఇది తరువాత 



that they had been the last--of sectarian divisions and 

party names. And no sooner did they appear than the 

voice of inspiration promptly condemned them as carnal, 

and opposed to the sweet spirit of union that was breathed 

into the early Church. Union is strength. It is "a thing of 

beauty, and a joy for ever," when holiness, purity and love 

are the bonds. Well might the Psalmist sing: "Behold how 

good and how pleasant it is for brethren to dwell together 

in unity! It is like the precious oil upon the head, that ran 

down upon the beard, even Aaron's beard; that came 

down upon the skirts of his garments; like the dew of 

Hermon, that cometh down upon the mountains of Zion: 

for there the Lord commanded His blessing, even life for 

evermore" (Ps. 133). These two figures, ointment and 

dew, express fragrance and refreshing, and beautifully set 

forth the pleasures of Christian union. 

"How sweet, how heavenly is the sight,  

When those that love the Lord  

In one another's peace delight,  

And so fulfil the Word. 

When each can feel his brother's sigh,  

And with him bear a part;  

When sorrow flows from eye to eye,  

And joy from heart to heart.  

When free from envy, scorn and pride, 

Our wishes all above,  

Each can his brother's failings hide, 

And show a brother's love.  

When love, in one delightful stream,  

Through every bosom flows;  

When union sweet, and dear esteem,  

In every action glows."  

If it be asked, "How can Christian union be realized?" the 

answer is simple. Just as the Israelites committed 

themselves to and followed Moses as their leader and 

law-giver, and no one else, so we must follow Christ, and 

no one else. The New Testament is His law book, given 

for our sole guidance. By being content with that alone, 

without human creed or human leadership, we must 

inevitably all become one in faith and one in life. 

CHAPTER VII 

THE COVERING 

THERE were four coverings for the tabernacle, laid one 

over another. It seems strange that there should have been 

so many; but perhaps their symbolism is the best 

explanation. I notice that the word "atonement" in the Old 

Testament is, in the Hebrew, a word which means a 

లేఖ్నంలో దృషిటకి తీసుకుర్వబడంది. మోషే యొకొ  

లక్షా ం దేవుని ఇంటిని నిరిి ంచడం. పని యొకొ  

వవర్వగ అనీన  సూక్షి ంగా చెపప బడాడయి మరియు మోషే 

సెప సిఫికేషను నుండ వైదొలగడానికి సేవ చఛ  లేదు. అతను 

చాలా చనన దానిన  అందుకునాన డు. "పరిశుదధ కొండపై 

మీకు చూపించన నమూనా బ్రపకారం మీరు బ్రపతిదీ 

చేయాలని చూడండ, అతను చె పా డు." మోషే 

"నమి కమైనవాడు." అతను అనిన  వషయాలలో దేవుని 

చతాూనిన  నెరవేర్వచ డు. గుడార్వనిన  నిరిి ంచడంలో దేవుని 

దృషిటలో ఒక గొపప  ఉదేుశ్ం ఉంది, మరియు స్వ లప ంగా 

వచలనం ఆ ఉదేుశాా నిన  దెబా తీసుూంది. మోషే ఆ 

ఉదేుశాా నిన  అరథం చేసుకునాన డని మనకు తెలియదు, 

కానీ ఆ భవనం "నమూనా"కు నమి కంగా ఉందని 

చూడటంలో అతను ఆబ్రలుతగా ాబ్రగతూగా ఉనాన డని 

మనకు తెగసు. "యెహోవా మోషేకు ఆ నా పించన దాని 

బ్రపకారం, ఇబ్రశాయేల్కయుగ అనిన  పనిని చేసారు. మోషే 

ఆ పని అంతా చూచాడు, మరియు యెహోవా 

ఆ నా పించనట్టు వారు చెడడగా చేసారు; మరియు మోషే. 

వారిని ఆశీరవ దించారు." కాబటిట ఇబ్రశాయేల్కయుగ అనిన  

పనుగ చేసారు. మరియు మోషే అనిన  పనిని చూసాడు, 

ఇదిగో వారు చెడడ పని చేసారు, యెహోవా ఆ నా పించనట్టు 

వారు చేసారు. మరియు మోషే వారిని ఆశీరవ దించాడు." 

కాబటిట ఇబ్రశాయేల్కయుగ అనిన  పనుగ చేసారు. మరియు 

మోషే అనిన  పనిని చూసాడు, ఇదిగో వారు చెడడ పని 

చేసారు, యెహోవా ఆ నా పించనట్టు వారు చేసారు. 

మరియు మోషే వారిని ఆశీరవ దించాడు." 

ఇపుప డు ఈ గొపప  మిషన్లో మోసెస్ ఒక రకమైన యేసు. 

దేవుని "అపస్ూగడైన" లార్సడ జీస్స్ "స్వ రంా నుండ 

దిగివచేచ ది నా స్వ ంత చతూం చేయడానికి కాదు, కానీ 

ననున  పంపినవాని చతూం" అని చె పా డు. మరియు 

మరలా: "నా బోధ నాది కాదు, ననున  పంపినది. . . . 

స్వ తహాగా మాటాు డేవాడు తన స్వ ంత మహిమను 

కోరుకుంటాడు; కానీ తనను పంపిన అతని మహిమను 

కోరుకునేవాడు అదే నిజం మరియు అతనిలో అనాా యం 

లేదు. మోషే మీకు ధరి శాక్రసాూనిన  ఇవవ లేదా.. మోషే 

ధరి శాక్రసాూనిన  ఉలుంఘంచకూడదు" (యోహాను 8:16-23). 

మరల, ఆయన ఇలా అంట్టనాన డు: "మీరు 

మనుషా కుమారుని పైకి ఎతిూనపుప డు నేనే ఆయననని, 

నేనేమీ చేయనని, తంబ్రడ నాకు బోధంచనట్టుగానే నేను 

ఈ మాటగ మాటాుడులునాన ను. ననున  పంపినవాడే 

నాతో, అతను ననున  ఒంటరిగా వడచపటటలేదు, 

ఎందుకంటే నేను ఎలుపుప డ్య అతనికి ఇషటమైన వాటిని 

చేసాూను" (యోహాను 8:26-29). యేసు యొకొ  లక్షా ం 

"కోలోప యిన వారిని వెతకడం మరియు రక్షించడం" - 

చీకటి శ్కి ూ నుండ మనుష్యా లను వడపించడం మరియు 

పవబ్రతతకు మరియు దేవునికి పునరుదధరించడం. ఈ గొపప  

పని రండు భాగాగగా పూరూయింది: మొదటిగా దేవుని 

ఆధా్య తిి క గృహానికి పునాది వేయడంలో; మరియు 



covering. This forcibly recalls the incident in relation to 

the fall of our first parents. We read that after their fall 

they were ashamed of their nakedness, and made 

themselves aprons of fig leaves. But God was not pleased 

with this covering. With His own hands, it seems, he 

made for Adam and his wife coats of skins, and clothed 

them. Now is it not reasonable to suppose that the animals 

which were slain to procure skins, were those first offered 

in sacrifice? Cain and Abel understood about sacrifices; 

where did they get their knowledge? Surely from their 

parents, who in turn obtained their information direct 

from God. Assuming then that this was so, how beautiful 

is the spectacle? While Jehovah gives the gracious 

promise of the seed of the woman, He gives an object 

lesson in the slaughter of innocent victims: and with their 

skins covers the shame of sinful man. Did our first parents 

grasp the sublime symbolism? We know not. But to us 

how strikingly does this incident remind us of "the Lamb 

of God that beareth away the sin of the world," by whose 

blood we have redemption and by whose righteousness 

our shame is covered! But after all the symbols of Christ 

in the Old Testament but partially set forth the 

Redemption which is in Christ Jesus. The use of a 

covering was to hide, not obliterate or erase. But in Christ 

our sins are "blotted out"--cleansed away. The stain, the 

guilt, the shame, are removed. They are remembered no 

more. We may not forget them, the wound is too deep and 

sore for us to forget. But God says, "Their sins and their 

iniquities will I remember no more." Not merely covered, 

but expunged; not merely forgiven, but forgotten. We are 

"justified," declared "righteous." "Being justified by 

faith, we have peace with God, through our Lord Jesus 

Christ." "He is made unto us wisdom, righteousness, 

sanctification, and redemption." May it not be then that 

the coverings of the tabernacle speak of atonement? But 

let us examine these coverings separately. 

THE COVERING OF BADGER SKINS. 

The outermost covering, which hid completely all the 

rest, was made of badger skins (some think seal skins, 

others porpoise skins are intended). This material was 

well suited to resist the changes of weather. It was in 

appearance dark, rude and unattractive. From the song of 

Solomon, chap. 1:5, it would appear that tents, in those 

days, were usually made of a dark material. In a previous 

chapter we noticed that the tabernacle was hidden from 

the common gaze. But even when seen from without there 

was no beauty about it. Now in this exterior plainness, I 

think we have a most important fact set forth. 1st. As 

regards the person of our blessed Lord on earth. The 

prophet Isaiah foretold "His visage was so marred more 

than any man, and His form more than the sons of men" 

(Is. 52:14). "He shall grow up before Him as a tender 

plant, and as a root out of a dry ground; He hath no form 

nor comeliness; and when we see Him, there is no beauty 

రండవది, భవనం నిరిి ంచడంలో. ఈ గొపప  పని యొకొ  

మొదటి భాగం భూమిపై బ్రకీసుూ పరిచరా లో 

సాధంచబడంది మరియు అతని పునరుతాథనం మరియు 

స్వ రా్వనికి ఆరోహణతో ముగించబడంది. రండవ భాగం 

పంతెకొసుూ రోజున బ్రారంభంచబడంది మరియు 

అపస్ూగలచే పూరిూ చేయబడంది. కానీ "నిజమైన 

గుడార్వనిన " నిరిి ంచే మొతూం పని యేసుకు కట్టటబడ 

ఉంది. అతను వశావ సానికి కర ూ మరియు పరిపూరుణడు." 

"స్వ రంాలో మరియు భూమిలో ఉనన  అనిన  అధకారం" 

అతనిదే. లూకా యేసు భూమిపై చేసిన వాటి గురించ 

మాటాుడులునాన డు, కానీ అతని గొపప  పనికి బ్రారంభం 

(అపస్ూగల కారా ముగ 1:1). మరియు మన బ్రపభువు 

ఇలా చె పా డు. : " 

ఆ వధంగా, దైవక ధరి కర ూ మరియు మాస్టర్స-బిలడర్స్గా 

మోషే యొకొ  గొపప  బ్రపతిరూపం మన ముందు ఉంది. 

లోకాలను స్ృషిటంచనవాడు, మరియు "ఎవరి దావ ర్వ 

బ్రపతి మనిషి తనకు తానుగా ఒక "చటటం" లాగా మరియు 

బ్రపతి మనిషి తన దృషిటలో స్రైనది చేయవచచ ని దేవుడు 

బ్రపకటించనట్టుగా వారు బ్రపవరి ూంచారు. కానీ అది అలా 

కాదు. కొతూ ఒడంబడక దేవుని నుండ వెగవడనది 

మరియు దాని నిబంధనలను ాటించాలి. పరలోక 

ర్వజా ం మన మధా  ఉంది మరియు పౌరస్తవ  చటాట లను 

తపప నిస్రిగా స్మరిప ంచాలి. బ్రకీసుూ చరిచ  భూమిపై ఉంది 

మరియు దాని శాస్నాలను తారుమారు చేయకూడదు. ఈ 

వషయాగ కొతూ నిబంధనలో మన ముందు ఉనాన యి 

మరియు అవ దేవుని ్ ననానిన  మరియు మహిమను 

వా క ూపరుసాూయి. వా వస్థ దైవకంగా అందంగా మరియు 

పూరిూ; మరియు బ్రపపంచవాా పూంగా మరియు అనిన  

కాలాలకు మనిషికి అనుగుణంగా ఉంట్టంది. దైవక 

చటాటనిన  ఉలుంఘంచడం ఎలుపుప డ్య శాానిన  తెసుూందని 

గురుూంచ్చకోండ. కొతూ ఒడంబడక దేవుని నుండ 

వెగవడనది మరియు దాని నిబంధనలను ాటించాలి. 

పరలోక ర్వజా ం మన మధా  ఉంది మరియు పౌరస్తవ  

చటాట లను తపప నిస్రిగా స్మరిప ంచాలి. బ్రకీసుూ చరిచ  

భూమిపై ఉంది మరియు దాని శాస్నాలను తారుమారు 

చేయకూడదు. ఈ వషయాగ కొతూ నిబంధనలో మన 

ముందు ఉనాన యి మరియు అవ దేవుని ్ ననానిన  

మరియు మహిమను వా క ూపరుసాూయి. వా వస్థ దైవకంగా 

అందంగా మరియు పూరిూ; మరియు బ్రపపంచవాా పూంగా 

మరియు అనిన  కాలాలకు మనిషికి అనుగుణంగా 

ఉంట్టంది. దైవక చటాటనిన  ఉలుంఘంచడం ఎలుపుప డ్య 

శాానిన  తెసుూందని గురుూంచ్చకోండ. కొతూ ఒడంబడక 

దేవుని నుండ వెగవడనది మరియు దాని నిబంధనలను 

ాటించాలి. పరలోక ర్వజా ం మన మధా  ఉంది మరియు 

పౌరస్తవ  చటాట లను తపప నిస్రిగా స్మరిప ంచాలి. బ్రకీసుూ 

చరిచ  భూమిపై ఉంది మరియు దాని శాస్నాలను 

తారుమారు చేయకూడదు. ఈ వషయాగ కొతూ 



that we should desire Him. He is despised and rejected of 

men, a man of sorrows and acquainted with grief; and as 

one from whom men hide their face, He was despised and 

we esteemed Him not." Is. 53:2,3. All this, as every Bible-

reader knows, was fulfilled to the letter in Jesus the 

Nazarene. What wonder that the proud Jew was offended, 

and his ideas of propriety shocked, when the poor 

carpenter of Nazareth claimed to be the Messiah-the hope 

of Israel! Painters usually delight to represent Jesus with 

a majestic presence, a divine face, and a halo of light 

around His head. Well, I think it is very natural, but all a 

mistake. If He ever had any natural beauty, His exposure, 

poverty, sorrows and toils were more than sufficient to 

efface it. It is more in accord with reason and Scripture to 

represent His face and form marred more than is usual 

with the sons of men. Why was this? Because it was not 

His purpose to "draw the carnal eye." Not the glory of His 

form, but of His character and work, was to be the 

attraction. 2nd. The same applies to the Church of Christ. 

"The kingdom of heaven (of which the Church of God 

forms an important part) cometh not with outward show." 

It was not ushered into the world with pomp and grand 

display. The apostles, like their Master, were peasants, of 

lowly birth and surroundings. The Church which they 

built up was simplicity itself. Its attractions were 

essentially and wholly spiritual. It had no worldly 

honours to offer; but plenty of cross-bearing, poverty and 

suffering for Christ's sake. Its faith, its doctrine its 

ordinances were all alike "to them that were perishing, 

foolishness." Its meeting places were "caves of the earth," 

upper rooms or open fields. Yet it went forth conquering 

and to conquer. It made itself felt everywhere, from the 

hovel to the throne, and from one end of the earth to the 

other. Christianity, as it came from the hands of Christ 

and the Apostles was severely hostile to all the vanities of 

pomp and show, and its spirit is not altered. Its nature has 

not changed. 

What then must be said of the pride and vain show of 

present-day churches and professors? What mean our 

grand buildings, painted windows, expensive organs, 

high salaried ministers, "fashionable congregations," but 

a departure from the simplicity which is in Christ Jesus? 

These things may win the approval of men, especially 

worldly men, but they weaken and paralyse the spiritual 

power of the church. They tone down the sharp line of 

demarcation between the church and the world; they lead 

to distinctions and respect of persons in the church 

according to social position; they open the way to 

membership without conversion. Christianity needs no 

such accessories. It progresses far better without them; 

not in gaining multitudes of admirers, but in saving men 

from their sins. By pandering to pride and sensuous 

pleasures, and by offering inducements that are not in 

harmony with the spirit of Christ, we defeat the high 

purpose of the gospel. Hence, we conclude that just as 

నిబంధనలో మన ముందు ఉనాన యి మరియు అవ 

దేవుని ్ ననానిన  మరియు మహిమను వా క ూపరుసాూయి. 

వా వస్థ దైవకంగా అందంగా మరియు పూరిూ; మరియు 

బ్రపపంచవాా పూంగా మరియు అనిన  కాలాలకు మనిషికి 

అనుగుణంగా ఉంట్టంది. దైవక చటాటనిన  

ఉలుంఘంచడం ఎలుపుప డ్య శాానిన  తెసుూందని 

గురుూంచ్చకోండ. వా వస్థ దైవకంగా అందంగా మరియు 

పూరిూ; మరియు బ్రపపంచవాా పూంగా మరియు అనిన  

కాలాలకు మనిషికి అనుగుణంగా ఉంట్టంది. దైవక 

చటాటనిన  ఉలుంఘంచడం ఎలుపుప డ్య శాానిన  తెసుూందని 

గురుూంచ్చకోండ. వా వస్థ దైవకంగా అందంగా మరియు 

పూరిూ; మరియు బ్రపపంచవాా పూంగా మరియు అనిన  

కాలాలకు మనిషికి అనుగుణంగా ఉంట్టంది. దైవక 

చటాటనిన  ఉలుంఘంచడం ఎలుపుప డ్య శాానిన  తెసుూందని 

గురుూంచ్చకోండ. 

 

అధ్యా యం III 

బ్ేరణ పిందిన కారిి కులు 

ఇపుప డు మనం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, మోషే 

గుడార్వనికి మరియు "మనుష్యా డు కాకుండా బ్రపభువు 

వేసిన నిజమైన గుడార్వనికి" మధా  ఉనన  పోలికలోని 

మర్కక ముఖా్ మైన అంశానిన  పరిశీలిదాు ం. రండు ఇళ్ు 

నిరి్వ ణంలో సూఫ రి ూదాయకమైన కారిి కుగ పనిచేశారు. 

దేవుడు మోషేతో ఇలా అనాన డు: “చూడండ, యూదా 

గోబ్రతానికి చెందిన హూరు కుమారుడైన ఊరి కొడుకు 

బెజెలేల్్ని పేరు పటిట పిలిపించాను; మరియు నేను 

అతనిని ్ న నములోను, ్ న నములోను, ్ న నములోను, 

్ న నములోను దేవుని ఆతి తో నింపితిని. అనిన  రకాల 

పనితనం; మోస్పూరిత పనులను రూపందించడం, 

బంగారం, మరియు వెండ, మరియు ఇతూడ, మరియు 

సెటిటంగుల కోస్ం ర్వళ్ును కతిూరించడం మరియు చెకొ తో 

చెకొ డం, అనిన  రకాల పనితనంలో పని చేయడం. 

మరియు నేను, ఇదిగో నాకు ఉంది అతనితో ాట్ట దాను 

గోబ్రతానికి చెందిన అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలియాబును నియమించాను మరియు ్ న న 

హృదయులందరి హృదయాలలో నేను ్ ననానిన  

ఉంచాను. మరియు ఆ మహిమను భగవంలునికే 

ఆాదించాలి. ఆలోచన దైవకమైనది; నమూనా 

దైవకమైనది; మరియు దానిని పని చేసే ్ న నం మరియు 

శ్కి ూ కూడా దైవకమైనవ, అందువలు కేవలం మానవ 

ఆలోచనగ మరియు పదధలులకు ్స్థలం లేదు. దేవుడు 

వాసుూశలిప , మోషే మాస్టర్స బిలడర్స మరియు బెజెలెల్ 

మరియు అతని స్హచరుగ కారిి కుగ. భవనంపై పని 

చేసుూనన పుప డు, వాసుూశలిప  యొకొ  రూపకలప నను 

మారచ డం లేదా అతిచనన  నిరిుషట లక్షణాల నుండ 

బయగదేరడం కారిి కుని వధలో భాగం కాదు; కానీ వారి 

కర ూవా ం వారి నిరిుషట వభాగాలకు స్ంబంధంచ వారికి 



there was nothing about the exterior of the tabernacle 

attractive, so there should be no mere carnal and sensuous 

attractions connected with the Church of God. 

THE INNER COVERING 

For the sake of contrast, it may be well now to consider 

the covering as seen from within the tabernacle, or the 

innermost covering. Nothing could be more striking than 

the contrast between the outside and the inside of the 

tabernacle. The former, as we have seen, was dark, 

sombre and unattractive; but the latter was brilliantly rich 

and beautiful. We have seen that it had walls of pure gold. 

It had also finely wrought furniture of pure gold. And 

beside these it had a hanging for the door, which was kept 

close, shutting out the light of day: a veil and a covering 

as seen from within; all these were made of the same 

beautiful texture and colors. The first compartment was 

illuminated by the seven bright lamps of the golden lamp-

stand; and the Holy of Holies was lighted by the 

Shekinah, a glorious light from heaven, which shone 

down on to the mercy seat. How enchantingly beautiful, 

then, must the tabernacle have been as seen from within! 

The inner covering was made of fine twined linen, with 

colors of blue, purple and scarlet; angelic figures (most 

probably needlework of fine gold threads) were worked 

on the curtains. Now all this glory, beauty, and richness 

is suggestive. It speaks to us of the divinity of Christ. He 

was "God manifest in the flesh." He had a glory, but it 

was spiritual, and not carnal; "we beheld His glory," says 

John, "the glory as of the only begotten of the Father, full 

of grace and truth." "Who, being the effulgence of His 

glory, and the very image of His substance, and 

upholding all things by the word of His power, when He 

had made purification of sins, sat down on the right hand 

of God" (Heb. 1:3). When Moses said to God, "I pray 

Thee, show me Thy glory," God answered, "I will make 

all My GOODNESS pass before thee." So the surpassing 

glory of Christ on earth was His goodness. Again, the 

inner glory of the tabernacle speaks to its of the inner 

glory of the Church. Her beauties are spiritual, and not 

carnal.  

"The King's daughter is all glorious within." "So shall the 

King greatly desire thy beauty, and worship thou Him." 

"Thou art all fair, My love." 

The holiness, heavenly mindedness, sweet humility and 

entire submission to the will of God, which made Jesus 

so beautiful on earth, are the very graces which adorn the 

true Church of Christ in all ages. We have previously 

noticed the probable meanings of the colors and figures 

on the hangings, the veil, and the covering. 

They speak of heavenliness, humility, royal glory and 

purity. To understand these things we must enter, and 

ఇచచ న సూచనలను వశ్వ స్నీయంగా పని చేయడం. 

అలా చేయడం దావ ర్వ బ్రపతి భాగం మొతూం స్ంపూరణత 

మరియు సామరసాా నికి ోహదపడులుంది. గుడారంలోని 

పనివాళ్ు వషయంలో అలాగ్వ జరిగింది. బ్రపతి మనుష్యా డు 

సూచనలకు అనుగుణంగా పరిపూరణంగా పనిచేశాడు 

మరియు చవరికి గుడారం దానికి స్ంబంధంచన 

అనిన టితో ఏరప డంది, 

లేఖ్నాల పేరులో అరథం బ్రపపంచం ఉంది. వారు తరచ్చగా 

బ్రపవచనాతి కంగా ఉంటారు. అదుా తమైన పదధతిలో వారు 

చాలా ాబ్రత మరియు కారా్వ లయానిన  సూచసాూరు 

మరియు వాటిని భరించే వా కుూల వధని కూడా 

సూచసాూరు. గుడారంపై ఉనన  ఇదురు బ్రపధ్యన పనివారి 

పేరుు అదుా తంగా సూచంచబడాడయి. బెజెలెల్ అంటే 

"దేవుని నీడలో (లేదా రక్షణ)" అని అరథం. అహోలియాబ 

అంటే "తంబ్రడ గుడారం;" మరియు నిజంగా వారు తమ 

"తంబ్రడ గుడారం" వదు నమి కంగా పని చేసుూనన పుప డు 

"స్రవ శ్కి ూమంలుని నీడ" బ్రకింద తాము స్ంపూరణంగా 

సురక్షితంగా భావంచ ఉండాలి. అలాగ్వ మనం 

మంచవాటిని అనుస్రించ, అనిన  వషయాలలో మన 

తంబ్రడ చతాూనికి వధేయత చూపుతూ స్ంతృపిూ 

చెందుతాము. 

ఇపుప డు ఈ బ్రపేరేపిత పనివాళ్ళళ  "మొదటి గుడార్వనికి" 

స్ంబంధంచ యేసుబ్రకీసుూ అపస్ూగగ "రండవ"కి 

స్ంబంధంచ అదే ్సాథనానిన  ఆబ్రకమించారు. వారు, 

అపస్ూగగ, స్హజంగా అరహత పందలేదు. వారి గొపప  

అపోసోటలిక్ పని కోస్ం వారు మునుపటి వదా ను 

పందలేదు. వారు, స్ంస్ొ ృతి పురుష్యల దృషిటలో, 

మరియు వారు నిానికి, "నేరుచ కోని మరియు అ నాన 

పురుష్యగ." మరియు వారు యేసును వెంబడంచ, 

ఆయన అదుా తమైన సిదాధ ంతానిన  వనన పప టికీ, ఆయన 

వారిని వడచపటిటనపుప డు, వారి ముందు ఉనన  పని 

యొకొ  నిజమైన స్వ భావానిన  గురించ పూరిూగా 

కలవరపరిచాడు. అందుకే యేసు వారితో “పైనుండ 

బలము పందువరకు యెరూషలేములో ఉండుము” అని 

చె పా డు. అతను బ్బధగ అనుభవంచడానికి కొదిుకాలం 

ముందు, యేసు పరిశుదాధ తి  బహుమతిని దయతో పదే 

పదే వాగాునం చేశాడు. తన పునరుతాథనం తర్వవ త ఆయన 

వారికి ఇచచ న తన గొపప  ఆజనను వారు నిరవ రి ూంచాలంటే 

(మతూ. 28:18-20), వారు మానవాతీతమైన, తపుప పటటలేని 

మారదారశ కతవ ంతో ఉండడం చాలా అవస్రమని 

ఆయనకు తెగసు. అందువలు పరిశుదాధ తి  కుమి రింపు 

గురించ ఆయన పదేపదే పలికిన మాటగ. "నేను 

తంబ్రడని బ్రారి థసాూను, మరియు అతను మీకు మర్కక 

ఓదారుప ని ఇసాూడు, అతను మీతో ఎపప టికీ ఉంటాడు, 

స్తా ం యొకొ  ఆతి  కూడా: బ్రపపంచం అతనిని 

స్సవ కరించదు; ఎందుకంటే అది ఆయనను చూడదు, 

ఆయనను ఎరుగదు." "ఆదరణకర ూ, నా పేరు మీద తంబ్రడ 



"abide in" Christ and His Church. They cannot be 

appreciated or understood except practically and 

experimentally. Neither reason nor observation can give 

to us the blessedness of the sanctuary. Some things must 

be tasted before their sweetness can be understood. The 

sceptic scoffs at what, in the nature of things, he has no 

power to appreciate. How deeply true are the words: "O 

taste and see that the Lord is good; blessed is the man that 

trusteth in Him." And also the words of Peter: "Long for 

the spiritual milk, which is without guile, that ye may 

grow thereby unto salvation; if ye have tasted that the 

Lord is gracious." 

Without this tasting, there cannot be this longing for the 

nourishing food derived from communion with God. But 

he who has "tasted" has his appetite sharpened, and longs 

to be filled from the fulness of God in Christ. 

The glory of the Church is also her goodness. The 

teaching of Jesus and His apostles almost entirely relate 

to character. In the Church, the works of the flesh--

"fornication, uncleanness, idolatry, covetousness, 

sorcery, enmities, strifes, jealousies, wraths, factions, 

divisions, heresies, envyings, drunkenness, revellings and 

such like"--are to be severely condemned and destroyed; 

but the fruits of the Spirit--"love, joy, peace, long-

suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, 

temperance"--are cultivated and matured, till they hang in 

richest profusion about the lives of the saints. 

THE COVERING OF RAMS' SKINS. 

Between the two coverings just described were two 

others. The one next to the outer covering of "badgers' 

skins" was made of "rams' skins dyed red." The red dye 

is supposed to have been extracted from a worm. This 

illustrates the saying of David, who was speaking for 

Christ, "I am a worm, and no man." A worm is loathed, 

and trodden under foot of man. As applied to Jesus, it sets 

forth His wonderful abasement for our salvation. "He was 

despised and rejected of men." "He was despised, and we 

esteemed Him not." "Though He was rich, yet for our 

sakes He became poor, that we through His poverty might 

become rich." "He was made for a little while lower than 

the angels, because of the sufferings of death . . . that He 

by the grace of God should taste death for every man." 

How much "lower" than the angels may be judged from 

the following: "Have this mind in you, which was also in 

Christ Jesus, who, being in the form of God, counted it 

not a prize to be on an equality with God, but emptied 

Himself, taking the form of a servant, being made in the 

likeness of men; and being found in fashion as a man, He 

humbled Himself, becoming obedient even unto death, 

yea, the death of the cross." 

పంపబోయే పరిశుదాధ తి  కూడా, అతను మీకు అనిన  

వషయాగ బోధసాూడు మరియు నేను మీతో చెపిప నవనీన  

మీకు ్ న పకం చేసాూడు" (యోహాను 14:16,17, 25, 26). 

"తంబ్రడ నుండ నేను మీ దగరాకు పంపబోయే ఆదరణకర ూ 

వచచ నపుప డు, తంబ్రడ నుండ బయగదేరే స్తాా తి  

కూడా. అతను నా గురించ సాకా్ష మిసాూడు: మరియు మీరు 

కూడా నా గురించ సాక్షా మిసాూరు, ఎందుకంటే మీరు 

మొదటి నుండ నాతో ఉనాన రు," (అధా్య . 15:26, 27) "నేను 

వెళిుపోవడం మీకు మంచది: నేను వెళ్ళ ను, ఆదరణకర ూ నీ 

దగరాకు ర్వడు; కానీ నేను వెళేూ, నేను అతనిని మీ దగరాకు 

పంపుతాను. మరియు అతను వచచ నపుప డు, ాపం, 

ధరి ం మరియు తీరుప  గురించ బ్రపపంచానిన  ఒపిప సాూడు. . 

. నేను మీతో చెపప డానికి ఇంకా చాలా వషయాగ 

ఉనాన యి, కానీ మీరు వాటిని ఇపుప డు భరించలేరు. 

అయితే, ఆయన, స్తా ం యొకొ  ఆతి  వచచ నపుప డు, 

ఆయన మిమి లిన  అనిన  స్తాా లలోకి నడపిసాూడు; 

ఎందుకంటే అతను తన నుండ మాటాుడడు, కానీ అతను 

ఏమి వంటాడు, అతను వాటిని మాటాుడతాడు; మరియు 

ర్వబోయే వషయాలను ఆయన మీకు తెలియజేసాూడు. 

అతను ననున  మహిమపరుసాూడు, ఎందుకంటే అతను నా 

నుండ తీసుకుంటాడు మరియు దానిని మీకు 

బ్రపకటిసాూడు" (అధ్యా . 16: 7-14). "వారితో స్మావేశ్మై, 

యెరూషలేము నుండ బయగదేరవదుని, తంబ్రడ 

వాగాునము కొరకు వేచయుండవలెనని వారికి 

ఆ నా పించెను. ాన కోస్ం నిానికి (లో) నీటితో బ్బపిటజం; 

అయితే మీరు చాలా రోజుల తర్వవ త పరిశుదాధ తి తో 

బ్బపిూస్ి ం తీసుకుంటారు" (అపస్ూగల కారా ముగ 1:4, 

5). 

బ్రకీసుూ ఎనున కోబడన అపస్ూగగ సువారూ బ్రపకటించడం 

మరియు నిజమైన గుడార్వనిన  నిరిి ంచడం వంటి గొపప  

పనిని బ్రారంభంచకూడదని, పరిశుదాధ తి  వారిపైకి వచేచ  

వరకు, వారిపై ఆతి  కుమి రించబడాలని ఈ లేఖ్నాల 

నుండ మనం చూసాూము. దానిలో "బ్బపిటజం" చేయాలి; 

ఇదే ఆతి ను బ్రపపంచము, అందుకోలేకపోయింది; అతను 

"ఓదారుప దారు" వలె ర్వవాలి, బ్రకీసుూ యొకొ  మునుపటి 

బోధనలనిన ంటినీ వారి ్ న పకార థం గురుూకు తెచ్చచ కోవాలి 

మరియు వారిని అనిన  స్తాా లలోకి నడపించాలి మరియు 

వారి అవగాహనకు భవషా లుూను ఆవషొ రించాలి; అతను 

వారి దావ ర్వ బ్రకీసుూ యొకొ  మొతూం స్తాా నిన  మాటాుడవలసి 

ఉంది. 

ఆ వధంగా, యేసు బ్రపేరేపిత అపస్ూగగ తమ గొపప  పనికి 

దైవకంగా అరుహలయాా రు. మరియు వారు తగినంత 

అధకారంతో ఆయుధ్యగ కలిగి ఉండేందుకు, దేవుడు 

వారితో కలిసి పనిచేశాడు, "సూచనల దావ ర్వ మరియు 

అదుా తాల దావ ర్వ, మరియు అనేక శ్కుూల దావ ర్వ 

మరియు పరిశుదాధ తి  యొకొ  బహుమలుల దావ ర్వ అతని 

స్వ ంత శ్కి ూ బ్రపకారం వారితో సాక్షా మిచాచ డు" (హెబ్రీ. 2: 4) 



As we take the tabernacle to represent the Church as she 

stands related to Christ, we accordingly see in this 

covering a trait in the Church of the "same mind which 

was in Christ Jesus." Our blessed Lord sought to impress 

this lesson upon the disciples, before He departed from 

them, by a beautiful act of humility. "He took a towel and 

girded Himself, and began to wash the disciples' feet;" 

and immediately after declaring the point of this object 

lesson: "Ye call me Master and Lord, and ye do well, for 

so I am. If I, then, the Lord and the Master, have washed 

your feet, ye also ought to wash one another's feet; for I 

have given you an example that ye should do as I have 

done to you. Verily, verily, I say unto you, a servant is 

not greater than his lord, neither one that is sent greater 

than he that sent him. If ye know these things, blessed are 

ye if ye do them." We are humbled and abased by sin, but 

we are proud and full of conceit, and slow to learn the 

depth of this great truth. But it must be learned. "Except 

a man humble himself, and become as a little child, he 

cannot enter the kingdom of heaven." And this spirit of 

humility must be maintained. "Blessed are the poor in 

spirit, for theirs is the kingdom of heaven." 

"He that is greatest among you, let him be servant of all." 

This is a hard lesson to master. But few fully accomplish 

the task. For the greatest to become servant of all--to take 

the lowest place--is indeed a great act of self-abnegation. 

But our Lord did it; and we should not deem it too hard 

to be like Him--to follow in His footsteps. O, if this lesson 

were fully learned and practiced, how the Church would 

show forth the praises of her Redeemer! Then all would 

seek not their own glory, but Christ's. Then all would not 

look on their own things, but the things of others. Each 

would strive to spend and be spent for the good of the 

Church, and for the glory of Christ. 

THE GOATS' HAIR COVERING 

This covering came next to the beautiful innermost 

covering, and therefore lay beneath the covering of rams' 

skins. Goats were offered in sacrifice. On the great day of 

all the Israelitish year, the day of Atonement, two goats 

were brought as offerings. One was slain as a SIN 

OFFERING, and Aaron took its blood into the Holy of 

Holies, and sprinkled it upon the mercy seat to make 

atonement for all the people. The other goat was taken 

alive, to the edge of the camp, and Aaron laid both his 

hands on its head and confessed over it all the iniquities 

of the children of Israel, and all their transgressions, even 

all their sins; and he put them upon the head of the live 

goat, and sent it away by the hand of a man that was in 

readiness into the wilderness, and the goat bore upon it 

all their iniquities into a solitary land. 

The reader will bear in mind the opening remarks, 

introducing this study of the coverings, as to the relation 

వారు కూడా దేవుని శ్కి ూ దావ ర్వ, చంపగలిగారు (చటాటగ 5) 

మరియు స్జీవంగా (చటాటగ 9:36-43); వారు ాాలను 

"నిగపుకోగలరు" మరియు వారు వాటిని "మారచ గలరు"; 

వారు ఆ ్సాథ నంలో నిలబడ బ్రకీసుూ మరియు దేవుని యొకొ  

ముఖ్దావ రం. "మీ మాట వనువాడు నా మాట వంటాడు, 

నినున  తిరస్ొ రించేవాడు ననున  తిరసొ్ రిసాూడు; ననున  

తిరసొ్ రించేవాడు ననున  పంపినవాణణ తిరస్ొ రిసాూడు." 

ఇకొ డ మూడు లింకుల గొగసు ఉంది - దేవుడు, బ్రకీసుూ, 

అపస్ూగగ; పరలోకంలో దేవుడు, బ్రకీసుూ మధా వరిూ 

మరియు భూమిపై అపస్ూగగ. అపోసోటలిక్ లింక్్ను 

బ్రగహించనవాడు బ్రకీసుూను మరియు స్రవ శ్కి ూమంలుడైన 

దేవుడని పట్టటకుంటాడు. ననున  అారథం చేసుకోకు. 

అపస్ూగగ ఈ అతి ముఖా్ మైన పదవని కలిగి ఉనాన రు 

ఎందుకంటే వారి తపుప లేని బోధన. దేవుడు మనిషికి 

అలాంటి శ్కి ూని ఇవవ డం అదుా తమైనది; కానీ అది అతని 

బ్రపణాళిక, మరియు మనం ఆనందంగా స్మరిప ంచాలి. 

బ్రారంభ చరిచ  ఈ అధకార్వనిన  పూరిూగా గురిూంచంది. "వారు 

అపోస్ూగడ బోధనలో ్సిథరంగా కొనసాగారు" (చటటం 2). 

వారు బ్రకీసుూ ర్వయబ్బరులని వారికి తెగసు; మరియు బ్రకీసుూ 

వశావ సానికి స్ంబంధంచన అనిన ంటిలో వారి మాట 

అంతిమమైనది మరియు నేడు అదే అపోసోటలిక్ అధకారం 

అమగలో ఉంది. అపస్ూగలకు వారసుగ లేరు; ఏవీ 

అవస్రం లేదు. వశావ స్ం, దాని స్ంపూరణతతో, వారి 

దావ ర్వ, "అందరికీ ఒకసారి పరిశుదుధలకు పంపిణీ 

చేయబడంది; మరియు కొతూ నిబంధన కవర ులో ఉంది. 

సింహాస్నం, ర్వక్రషటం, ారుమెంట్ట, సైనాడ్, కానఫ రనీ , 

పోప్ లేదా నాా యవాది దావ ర్వ అపస్ూగల అధకార్వనికి 

జోడంచడానికి లేదా తీసుకోవడానికి చేసే అనిన  

బ్రపయతాన లూ దేవుని చతాూనికి వా తిరేకంగా తిరుగుబ్బట్ట 

చరా గ. లోకం "వారి మాట దావ ర్వ" మాబ్రతమే 

మారచ బడులుందని యేసు గురిూంచాడు (యోహాను 17:20). 

మరియు దేవుడు వారికి "జీవమునకు మరియు దైవభకి ూకి 

స్ంబంధంచన స్మస్ూమును" అపప గించాడని పేలురు 

పేరొ్క నాన డు. కాబటిట, మొదటి గుడారంలోని బ్రపేరేపిత 

పనివారు రండవదానిపై బ్రపేరేపిత పనివారి రకాగగా 

ఉనాన రనే వాస్ూవానిన  పునరుదాాటించడం దావ ర్వ మేము 

ముగిసాూము మరియు పూరవ ం చేసినటేు, దైవక "నమూనా" 

బ్రపకారం మొదటి గుడార్వనిన  ఖ్చచ తంగా మరియు పూరిూగా 

రూపందించారు; " కాబటిట యేసు బ్రకీసుూ యొకొ  

అపస్ూగగ, పరిశుదాధ తి  బ్రపేరణతో, క్రైస్ూవ వా వస్థను 

రూపందించారు మరియు పూరిూ చేశారు; మరియు దీని 

నుండ మనం నేరుచ కోవలసిన గొపప  నైతికత ఏమిటంటే, 

కొతూ నిబంధనలో మనం కనుగొనన  స్తాా నిన  పూరిూగా 

మరియు అపరిమితంగా అంగీకరించడం. యేసును 

వశ్వ సిసుూనాన మని చెపుప కునే వారందరూ ఈ నియమానిన  

అంగీకరించ, "సువారూ యొకొ  వశావ స్ం కోస్ం కలిసి 

పోర్వడతే", ఫలితం ఏకతవ ంగా ఉంట్టంది-- "ఒకే శ్రీరం, 

ఒకే ఆతి , ఒక ఆశ్, ఒక బ్రపభువు, ఒకే వశావ స్ం , ఒక 



between covering and atonement. Well, it seems to me 

that this covering of goats' hair specially reminds us of 

our great, atonement. And I think, also, that there is divine 

teaching in the arrangement of these coverings. Their 

symbolic application stands in order thus--Degradation, 

humility, atonement, the beauty of holiness, peace and 

blessedness. Thus, Jesus was made in human form, in the 

likeness of sinful flesh, humbled Himself, died for our 

sins, and entered into glory. And thus also we come with 

all our sins and shame, in deep humility of spirit, trusting 

in the atoning blood of Jesus, and obtain pardon, peace, 

the beauty of holiness, and the glory of God. 

CHAPTER VIII 

THE BRAZEN ALTAR 

IT will be most in harmony with the plan of this little 

work to consider next the objects in the court of the 

tabernacle. 

The first of these was the altar of burnt offering. This was 

square in shape, and was made of accasia wood overlaid 

with brass. It was hollow, having neither top nor bottom; 

but a strong brass grating was fixed nearly midway inside 

to hold the fire and the sacrifice. This altar was about nine 

feet broad and five feet high and its place was in the court, 

directly opposite the "gate" of the court and the door of 

the tabernacle, midway between. The first thing that 

demands our attention is 

THE FIRE 

The fire of the altar of sacrifice was first kindled by a 

direct act of God. "And the glory of the Lord appeared 

unto the people, and there came out a fire from before the 

Lord--(probably from the pillar of fire and cloud)--and 

consumed upon the altar the burnt offering and the fat, 

which when all the people saw they shouted and fell on 

their faces" (Lev. 9:23-24). This was done to impress the 

people in the most solemn manner that the fire on that 

altar was God's fire; and had a most awful significance. 

We observe here also that the fire on the altar was to be 

kept burning forever. "And the fire on the altar shall be 

burning on it. It shall not be put out . . . the fire shall be 

burning upon the altar, it shall never go out" (Lev. 6:12-

13). 

Now what does this fire signify? This burning on the 

altar, standing in the way of approach to the tabernacle, 

and holy presence? It appears to me to represent one 

thing, and that only--the justice of God in the punishment 

of sin! It indicates "the fire that never shall be quenched." 

It says that "sin cannot go unpunished." It says that "our 

God--(to sin and everything with sin upon it)--is a 

consuming fire"; and that "He can by no means clear the 

బ్బపిటజం, మరియు ఒక దేవుడు మరియు అందరికీ తంబ్రడ. 

బ్రపియమైన బ్రపభువైన యేసును బ్రపేమించే వారందరూ ఈ 

గొపప  పునాది స్తాా నిన  బ్రగహించ ఉంటే, అపుప డు దేవునికి 

ఇషటం 

"పేరు మరియు శాఖ్గ మరియు ారీటగ వసాూయి, 

మరియు యేసు బ్రకీసుూ అనిన ంటిలో ఉండాలి." 

అధ్యా యం IV 

మెటీరియల్్  

గుడారం మరియు దాని ఫరిన చర్స వవధ రకాల వగవైన 

వసుూవులతో తయారు చేయబడాడయి: బంగారు వెండ, 

ఇతూడ, వగవైన ర్వళ్ళళ , అకేసియా కలప, నార, ఖ్రీదైన 

తొకొ గ, రంగుగ, రిచ్ ఎంబ్రబ్బయిడరీ మొదలైనవ. 

మనం లాభదాయకంగా గమనించగలిగ్వ మొదటి 

వషయం ఏమిటంటే, ఇవనీన  దేవుని బ్రపజల సేవ చాచ  

స్మరప ణగ. "మరియు బ్రపభువు మోషేతో, 

ఇబ్రశాయేల్కయుగ నా కొరకు నైవేదా ము తీసుకొనుటకు 

వారితో చెపుప ము; ఎవరి హృదయము తనకిషటము 

కలిగించ్చనో, మీరు నా అరప ణను స్సవ కరించవలెను" &c. 

(ఉదా. 25:1-9). "మరియు ఎవరి హృదయము అతనిని 

ఉతేూజపరచంో, మరియు ఎవరి ఆతి  అతనిని 

ఇషటపరచంో వారు వచచ , బ్రపతా క్షపు గుడారపు పని 

కొరకు, దాని సేవ కొరకు, పవబ్రత వక్రస్ూముల కొరకు బ్రపభువు 

అరప ణను తెచాచ రు. మరియు వారు. పురుష్యగ మరియు 

క్రస్సూగ ఇదురూ ఇషటపూరవ కంగా వచచ , కంచాగ మరియు 

చెవపోగుగ తెచాచ రు, మరియు వారు (పనివారు) మోషే 

నుండ ఇబ్రశాయేల్కయుగ పరిశుదధస్థలము యొకొ  సేవ 

యొకొ  పని కొరకు తెచచ న అరప ణలనిన టిని 

స్సవ కరించారు, మరియు వారు బ్రపతి ఉదయం అతనికి 

ఉచత నైవేదాా లను తీసుకువచాచ రు. . . బ్రపభువు మనకు 

ఆ నా పించన పనికి కావలసినదానికంటే చాలా ఎకొు వ 

తీసుకువసాూరు బ్రపజగ. "మరియు మోషే ఆజన ఇచాచ డు, 

మరియు వారు శబిరం అంతటా బ్రపకటించబడాడ రు, పవబ్రత 

్స్థలం యొకొ  అరప ణల కోస్ం పురుష్యగ లేదా క్రస్సూగ 

ఇకపై ఎట్టవంటి పని చేయకూడదని చె పా రు, కాబటిట 

బ్రపజగ ఇవవ కుండా నిరోధంచబడాడ రు" (నిర.ా 36:3- 6.) ఆ 

వధంగా దైవక పిగపుకు బ్రపజగ వపరీతమైన ఉదారతతో 

బ్రపతిస్ప ందించారు, వారు ఇవవ కుండా నిరోధంచవలసి 

వచచ ంది! స్సవ య తాా గానికి ఒక అందమైన ఉదాహరణ! 

మరియు వారు (పనివారు) మోషే నుండ 

ఇబ్రశాయేల్కయుగ పరిశుదధస్థలము యొకొ  సేవ యొకొ  

పని కొరకు తెచచ న అరప ణలనిన టిని స్సవ కరించారు, 

మరియు వారు బ్రపతి ఉదయం అతనికి ఉచత 

నైవేదాా లను తీసుకువచాచ రు. . . బ్రపభువు మనకు 

ఆ నా పించన పనికి కావలసినదానికంటే చాలా ఎకొు వ 

తీసుకువసాూరు బ్రపజగ. "మరియు మోషే ఆజన ఇచాచ డు, 



guilty." The poor sinner as he brought his innocent victim 

to be slaughtered and consumed upon this altar 

recognized his own well-merited punishment in the 

whole transaction, and the one idea uppermost in his mind 

would be SUBSTITUTION. "As this innocent lamb 

suffers, so should I suffer," if the Lord had not in His great 

mercy appointed a ransom. And thus our dear Lord in 

dying for us, was "made sin," "bore our sins in His own 

body," "made a curse for us," and was consumed by the 

fire of God on the altar of atonement. "He was wounded 

for our transgressions; He was bruised for our iniquities; 

the chastisement of our peace was upon him; and with His 

stripes we are healed. All we like sheep have gone astray; 

we have turned everyone to his own way; and the Lord 

hath laid upon Him the iniquity of us all." 

THE SACRIFICES AND OFFERINGS. 

These were numerous and various. Doubtless they all 

pointed onward to, or foreshadowed, the cross of Christ-

-to Him who "at the end of the ages appeared to put away 

sin by the sacrifice of Himself." We enter now upon a 

heart-searching, soul-stirring study. The place whereon 

we stand is holy ground; let us approach with devoutness 

of spirit. Let us humbly and reverently pursue our way, 

and may our labors be richly rewarded. 

The first thing worthy of note is that all these sacrifices 

were to be "without spot or blemish." This represents the 

spotless purity of Christ. He through the eternal spirit, 

"offered Himself without spot to God." We are redeemed 

"with the precious blood of Christ, as of a lamb without 

blemish and without spot." The stainless and spotless 

purity of Christ is borne witness to in many Scriptures. 

He was "holy, harmless, and separate from sinners"; he 

"did no sin, neither was guile found in his mouth"; God 

"made Him to be sin for us who knew no sin, that we 

might be made the righteousness of God in Him"; He 

"was in all points tempted like as we are yet without sin"; 

He "died the righteous for the unrighteous that He might 

bring us to God"; Pilate said, "I find no fault in Him," and 

Jesus Himself could challenge all His foes by asking, 

"which of you convicteth Me of sin." Thus, Christ stands 

before a guilty world a perfectly holy and immaculate 

sacrifice, offering Himself to God as our all-sufficient 

Redeemer; a beautiful example for our imitation; whose 

spotless character acts as a charm and inspiration to the 

poor sin-burdened soul. And under that charm and that 

inspiration the classes:--"Burnt offerings," "sin 

offerings," "trespass offerings," "peace offerings," "meat 

offerings," "drink offerings," and offerings for "sins of 

ignorance." We shall only have space to notice a few of 

these. 

1. The Burnt Offering--This might be a bullock, a ram, a 

goat, a dove or a pigeon, according to the means of the 

మరియు వారు శబిరం అంతటా బ్రపకటించబడాడ రు, పవబ్రత 

్స్థలం యొకొ  అరప ణల కోస్ం పురుష్యగ లేదా క్రస్సూగ 

ఇకపై ఎట్టవంటి పని చేయకూడదని చె పా రు, కాబటిట 

బ్రపజగ ఇవవ కుండా నిరోధంచబడాడ రు" (నిర.ా 36:3- 6.) ఆ 

వధంగా దైవక పిగపుకు బ్రపజగ వపరీతమైన ఉదారతతో 

బ్రపతిస్ప ందించారు, వారు ఇవవ కుండా నిరోధంచవలసి 

వచచ ంది! స్సవ య తాా గానికి ఒక అందమైన ఉదాహరణ! 

ఈ స్ంఘటనలో మానవ వముకి ూ యొకొ  మొతూం పథకం 

దాని మొదటి గొపప  కారణం నుండ దాని చవరి బ్రపభావం 

వరకు వాా పించ ఉనన  స్వ చఛ ంద సూబ్రతం యొకొ  

దృషాటంతానిన  మేము కలిగి ఉనాన ము. "దేవుడు 

బ్రపపంచానిన  ఎంతగానో బ్రపేమించాడు, అతను తన ఏైక 

కుమారుడని ఇచాచ డు," మరియు యేసు "మమి లిన  

బ్రపేమించాడు మరియు మన కోస్ం తనను తాను 

ఇచ్చచ కునాన డు." "కృప దావ ర్వ మనం రక్షింపబడాడము, 

వశావ స్ం దావ ర్వ; అది మనవలు కాదు; ఇది దేవుని 

బహుమతి." "ఓ దాహం ఉనన  బ్రపతి ఒకొ రూ నీళ్ు దగరాికి 

రండ; డబుా  లేని వాడు, డబుా  లేకుండా మరియు ధర 

లేకుండా కొని తినండ." దేవుడు ఇవవ డంలో 

స్ంతోషిసాూడు. అతను అనిన  వసుూవులను ఇసాూడు - 

జీవతం మరియు జీవత సామాబ్రగి; మోక్షం; మరియు దాని 

అనిన  వపరీతమైన ఖ్రుచ . మరియు అతను తన జీవుల 

యొకొ  సేవ చాఛ -స్ంకలప  స్మరప ణలలో ఆనందిసాూడు. 

అతను ఎవరినీ బలవంతం చేయడు. "పరిశుదాధ తి  

యొకొ  ఇబ్రరసిసిటబుల్ బ్రపభావం" యొకొ  సిదాధ ంతం బైబిల్ 

యొకొ  మేధ్యవ మరియు ఆతి కు వా తిరేకం. బ్రకీ్సుూ మానవ 

హృదయ దావ రం వదు నిలబడ పిగసూూ  మరియు 

తటిటనటుయితే, మనమే తెరచ ఆయనను లోపలికి 

అనుమతించాలి; "ఓ దాహం ఉనన  బ్రపతి ఒకొ రు నీళ్ు 

దగరాికి రండ" అని దేవుడు చెబితే, మనం స్వ యంగా 

వచచ  బ్రతాగాలి. అతను మనలిన  బలవంతం చేయడు. 

మనుష్యా గ ర్వకపోతే, వారికి జీవము కగగులుంది, వారు 

నశంచపోవాలి. దేవుడు వారిని బలవంతం చేయడు. "నా 

శ్కి ూగల దినమున నా బ్రపజగ ఇషటబ్రపజలగుదురు" అని 

ఆయన చె పా డు. ఇది క్రైస్ూవ మతానికి ఎంతవరకు 

వరిూసుూంది! పంతెకొసుూ రోజున, బ్రపజగ అపస్ూగడైన 

పేలురు యొకొ  శ్కి ూవంతమైన వజనపిూతో "మొదట తమను 

తాము బ్రపభువుకు స్మరిప ంచ్చకునాన రు", ఆపై పైన 

వవరించన స్ంఘటనతో అదుా తంగా స్రిపోయే 

స్ంఘటన జరిగింది. మోషే పిగపు మేరకు బ్రపజగ తమ 

వసుూవులను ఉచతంగా తెచ్చచ కునన టేు, బ్రపజగ 

"అపస్ూగడ మాటను స్ంతోషంగా స్సవ కరించ, బ్బపిూస్ి ం 

తీసుకునన పుప డు, "వాళ్ళ లో ఒకొ రు కూడా తన వదు 

ఉనన  వసుూవులలో ఏదీ తన సంతం అని చెపప లేదు" 

అని మాకు చెపప బడంది. . . మరియు ఇండుు లేదా 

భూములను కలిగి ఉనన వారు వాటిని వబ్రకయించ, 

వబ్రకయించన వసుూవుల ధరలను తీసుకువచచ , 

అపస్ూగడ ాదాల వదు ఉంచారు మరియు ఎవరికి 



offerer, as noted above. One was just as acceptable to God 

as the other, if it represented the means of the offerer. In 

all cases it must be a male without blemish. The offering 

of the bullock was perhaps the most impressive. It was to 

be slain "at the door of the tent of meeting," thus 

indicating that the only way of access to God is through 

the crucified Saviour. The offerer was to "lay his hand 

upon the head of the burnt offering," thereby in the most 

expressive manner declaring his faith in God, his heartfelt 

repentance and prayer that the innocent victim might be 

accepted in the place of him, the guilty sinner. Thus in the 

"new and living way" to God the convicted sinner lays his 

hand of faith on God's own appointed sacrifice, and full 

of penitence believes that the agonies and death of Jesus 

are accepted in place of the doom which he so fully 

deserves. The offerer, it seems, was required to kill the 

victim with his own hands. The method of killing a beast 

among the Jews, to this day, is to draw a large and 

exceedingly sharp knife across the throat so as to sever 

the main blood vessels at one stroke. This method ensures 

the speedy death of the animal and the complete draining 

out of its life-blood. This free effusion of blood thus 

effected, forcibly reminds us of the words of Isaiah, "He 

hath poured out His soul (life) unto death." The offerer 

killing the beast with his own hand indicates in the most 

striking manner possible, the relation between the offerer 

and the death of his substitute. The truth intended is the 

fact that OUR SINS caused the death of Christ as much 

so as if we had been his actual murderers. It is a 

tremendous truth that I am so involved in the tragedy of 

the cross that I am either guilty of the awful deed, or 

redeemed by it. If I reject Christ, I take sides with those 

who cried "Crucify Him; crucify Him"; but if I receive 

Him, His precious blood cleanses my guilty soul from all 

its stains. 

The next thing to be done was for Aaron's sons to take the 

blood of the victim and sprinkle it round about the altar. 

In this we have an illustration of the words "We are come 

. . . to the blood of sprinkling, that speaks better things 

than that of Abel." Also, "Having our hearts sprinkled 

from an evil conscience." 

Then followed the flaying of the animal, and cutting it in 

pieces, washing the inwards and legs and placing the 

whole in order upon the fire on the altar. It has been truly 

remarked that, in hot seasons especially, the sight and 

smell of so much blood, and the slaughtered beasts laid 

open to the sun, must have been most sickening and 

revolting, and that which was revolting to man's nature 

could hardly have given any pleasure to God. And so it is 

declared, "I delight not in burnt offerings," and "sacrifice 

and offering Thou hast no delight in." Why, then, were 

they appointed? SIN necessitated them! Sin required a 

sufficient and appropriate remedy; it must be exposed in 

all its hideousness; and guilty man needed to be deeply 

అవస్రమైన వధంగా బ్రపతి ఒకొ రికి పంపిణీ 

చేయబడంది" (అపస్ూగల కారా ముగ 4:32- 

34).బ్రకీసుూలోని స్తా ం వారి హృదయాలను ఎంతగా 

పటిటవుండాలి!అయాో , వశావ సుగ ఇపుప డు దేవుని 

మోక్షానిన  బ్రగహించనటుయితే, బ్రపభువు పనిని 

కొనసాగించడానికి కొంచెం డబుా  కోస్ం అడుకొో వాలిీ న 

అవస్రం ఉండదు. కొతూ ఒడంబడకలోని చటటం "నువువ  

ఇవావ లి." మన హృదయం మనలిన  బ్రపేరేపించనట్టు 

చేయడానికి దేవుడు ఉదేుశ్పూరవ కంగా మనకు 

సేవ చఛ నిచాచ డు. "మొదట ఇషటపడే మనసీు  ఉంటే అది 

మనిషికి ఉనన దాని బ్రపకారం అంగీకరించబడులుంది 

మరియు అతను దాని బ్రపకారం కాదు. లేదు." " అయితే 

తకొు వ వతేూవాడు కొంచం కోసుకుంటాడని నేను 

చెపుూనాన ను. మరియు స్మృదిధగా వతేూవాడు కూడా 

స్మృదిధగా పండసాూడు. బ్రపతి వా కి ూ తన హృదయంలో 

ఉదేుశంచన బ్రపకారం, అతను ఇవవ నివవ ండ; 

తృణబ్రాయంగా లేదా అవస్రం లేదు; ఎందుకంటే 

స్ంతోషముగా ఇచేచ వారిని దేవుడు బ్రపేమిసాూడు" (2 కొరిం. 

8:12; 9:6-8). 

కానీ మనం సేవ చఛ గా మిగిలిపోయినపుప డు, భగవంలుడు 

మనకు ఇచచ న "చెపప లేని బహుమతి" వగవ గురించ 

మస్కబ్బరిన వారు "బ్రపకృతి బ్రపపంచం మొతూం నాది చాలా 

చనన ది, బ్రపేమ చాలా అదుా తంగా ఉంది" అని 

చెపప డానికి ఇషటపడరు. , కాబటిట దైవం, నా ఆతి , నా 

జీవతం, నా స్రవ స్వ ం డమాండ్ చేసుూంది." 

మనం గమనించవచ్చచ , రండవ ్సాథ నంలో, గుడారం 

యొకొ  అవస్ర్వలను స్రఫర్వ చేయడానికి, దేవుని 

బ్రపజగ మాబ్రతమే వజనపిూ చేశారు. వారు వేరే ఏమీ 

చేయలేరని చెపప వచ్చచ ; కానీ అది చాలా ఎకొు వగా 

ఊహించడం. వారు బయటి బ్రపపంచానిన  అడుకోొ లేదు 

అనేది మొదటి క్రైస్ూవుల అభాా సానికి అనుగుణంగా ఉనన  

వాస్ూవం. వారు సువారూ బ్రపకటించడంలో లేదా చరిచ ని 

నిరిి ంచడంలో వారికి మదులు ఇవవ డానికి అనా జనుల 

నుండ ఏమీ తీసుకోలేదు. 

ఆ తర్వవ త, మూడవ ్సాథ నంలో, గుడారంపై 

ఉపయోగించన పదార్వథల అమూలా త "బ్రకీసుూ యొకొ  

శోధంచలేని ఐశ్వ రా్వ నిన " సూచసుూంది. మనుష్యా గ 

ఎంతో గొపప గా భావంచే వాటి దావ ర్వ, సువారూ యొకొ  

అమూలా మైన స్ంపద నిరే ుశంచబడంది. ఇకొ డ 

వసుూవులనీన  వగవైనవే. యేసు వగవైనవాడు, దేవునికి 

మరియు మనకు; శాంతి మరియు క్షమాపణ వగవైనవ; 

బ్రకీసుూ ఉనికి, మరియు పవబ్రత ఆతి  యొకొ  ఓదారుప  

వగవైనవ; మరియు నితా జీవం యొకొ  అదుా తమైన 

నిరీక్షణ వగవైనది. నమిి న మనకు అనీన  వగవైనవే. 



impressed with the nature of sin and the punishment it 

merits. 

Turning to the antitype--the death of Jesus--the same 

thing intensified meets our view. How horribly sickening 

and revolting must have been the sight of the crucifixion! 

Some men can be found brutal enough--perhaps the 

soldiers and the rulers of the Jews were--to find pleasure 

in witnessing such sights, but none else. God Himself 

drew a thick veil of darkness over the scene, as if to shut 

out the awful sight from the angels. 

The sight of Jesus suffering, dying, must have made many 

hearts faint. Already his back had been ploughed up by 

the terrible scourge; His brow was pierced and torn with 

the crown of thorns; blood stained His vesture, His face, 

His body; and now, weak and faint from pain and loss of 

blood, trembling and emaciated, the beginning of the end 

has come. They strip Him naked, exposing His open 

wounds and blood-stained body. He is thrown to the earth 

and His hands and feet nailed to the rude cross. He is now 

lifted up between earth and heaven, and there He hangs 

for six hours, till death's shadows creep over face and 

form. The body is now ghastly in death's awful embrace! 

What a spectacle! Who in heaven or earth could look 

upon it without horror! It was a terrible, revolting sight. 

God seemed to frown by palling the heavens; to groan, by 

rending the earth and the rocks. But it was necessary. 

Without the shedding of His blood there could be no 

remission. To make us righteous HE must be accursed. 

2. The Sin Offering of Ignorance.--The law required an 

offering for the sin of ignorance. It differed from the burnt 

offering in the following respects. The whole of the fat 

was to be carefully removed from the "inwards," and 

burnt upon the altar; but the entire carcass was to be 

carried without "unto a clean place, where the ashes are 

poured out, and (there) burnt on wood with fire." This 

seems to be intended to show how intensely abominable 

sin is to God--even in its mildest form, i. e., when 

committed in ignorance. The writer of the epistle to the 

Hebrews (chap. 13:11-13) refers to the crucifixion of 

Christ outside the city wall as the antitype of this 

sacrifice, and recognizes the shame attaching thereto. 

"For the bodies of those beasts, whose blood is brought 

into the holy place by the high priest as an offering for 

sin, are burned without the camp. Wherefore Jesus also, 

that He might sanctify the people through His own blood, 

suffered without the gate. Let us therefore go forth unto 

Him without the camp, bearing His reproach." He 

"became sin for us," bearing its shame and punishment. 

Let us therefore be willing to share His shame and 

reproach. The shame of the cross has not ceased. Those 

who follow their Lord in all things are as much despised 

as ever. But they are content to endure their cross, 

despising the shame, like their divine Master, and wait 

అధ్యా యం వ 

కోర్టు 

గుడారపు ఆవరణ అని పిలవబడే ఆవరణ 100 మూరల 

పడవు మరియు 50 మూరల వెడగప తో ఉంది. రూపం 

దీరచాలురబ్రసాకారంలో ఉంది. ఒక మూర 1.824 అడుగుగ. 

అందుచేత పడవు 185 అడుగుగ మరియు వెడగప  88 

అడుగుగ. గుడారం ఈ ఆవరణలో పడమర చవర 

మరియు తూరుప  వైపు ఉంది. అరవై ఇతూడ ్స్ూంభాగ, 

ఉతూరం వైపు ఇరవై మరియు దక్షిణం వైపు ఇరవై, 

మరియు బ్రపతి చవర పది ్స్ూంభాల దావ ర్వ దృఢంగా 

మదులునిచేచ  చకొ టి అలిున నారతో చేసిన తెరతో 

ఆవరణ ఏరప డంది. ్స్ూంభాగ ఇతూడ సాకెటులోకి 

అనుమతించబడాడయి మరియు వెండ ర్వజధ్యనుగ లేదా 

"చాపిటరుతో" కిరీటం చేయబడాడయి. తూరుప  చవర 35 

అడుగుల వెడగప తో "కోరుట దావ రం" ఉంది. ఇది నీలం 

మరియు ఊదా మరియు సొా ర ుట్ మరియు చకొ టి అలిున 

నారతో అందమైన తెరతో రూపందించబడంది. నాగగు 

్స్ూంభాగ, మిగిలిన ఆవరణతో ఏకరీతితో 

వేలాడదీయబడాడయి. ఆ వధంగా, నియమించబడన 

బ్రపవేశ్ దావ రం వదుకు వచచ , వారి అరప ణలతో 

బ్రపవేశంచాలనుకునే వారు తపప , గుడారం అందరి 

చూపులకు గురికాకుండా నిరోధంచేంత ఎలుూలో ఉంది. 

ఆర్వధనగా ఉనాన  లేకునాన  అందరికీ ఆవరణ 

అందుబ్బట్టలో ఉండేదని మనం చదవలేదు; కానీ 

తాా గం చేయడానికి వచచ న వారికి మాబ్రతమే 

(అనిపిసుూంది). "గ్వట్" యొకొ  అందమైన తెర 

నిస్ీ ందేహంగా దగరాగా ఉంచబడంది, కానీ దేవుని దగరాికి 

ర్వవాలని కోరుకునే బ్రపతి ఒకొ రినీ అంగీకరించడానికి 

ఎలుపుప డ్య తక్షణమే పకొ న పటటబడంది. 

ఇపుప డు మనం ఈ ఎన్్కోుజర్స నుండ కనీస్ం మూడు చాలా 

అందమైన ాఠాగ నేరుచ కోవచ్చచ . 

1. బ్రకీసుూలోని దేవుని లోతైన వషయాగ, "దేవుని ఆతి  

యొకొ  వషయాగ", అందరి అాబ్రగతూ లేదా 

వమరశ నాతి క దృషిటకి గురికావు. ఒక వా కి ూ వాటిని అరథం 

చేసుకోవడానికి మరియు అభనందించడానికి ముందు, 

అతను అరథం చేసుకునే దూరం ర్వవాలి. దేవుడు ఈ 

వషయాలను (బ్రాపంచక) ్ ననుల నుండ మరియు 

వవేకవంలుల నుండ దాచపటాటడు మరియు వాటిని 

పసిపిలులకు బయగపరిచాడు. వనయపూరవ కమైన, 

బోధంచదగిన ఆతి  మరియు సిదధహృదయం ఉండాలి, 

"ఎవరైనా అతని చతాూనిన  చేసేూ, అది దేవుని నుండ 

వచచ నదా లేదా మనుష్యా లది కాదా అనేది అతను 

తెగసుకోవాలి." "నిాయితీ మరియు మంచ హృదయం" 

అనేది ర్వజా పు వతూనం వేళ్ళళ నుకొని ఫలించన ఏైక 

నేల. మన ఆశీర్వవ ద బ్రపభువు యూదులతో ఇలా 



patiently for the great day of their vindication. The shame 

is really on the other side. So, Peter writes: "Let none of 

you suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or as 

a meddler in other men's matters; but if any man suffer as 

a Christian let him not be ashamed, but let him glorify 

God in this name." 

In this offering for the sin of ignorance there is a solemn 

lesson for the careless and indolent who profess to believe 

in Christ. A very large number of these entirely neglect 

the study of God's holy word, and take for granted their 

perfectly safe standing in Christ; but if asked for "a reason 

for the hope that is in them," would be confused and at a 

loss for a satisfactory answer. They heard a voice, or they 

felt a change, or they appropriated a text, which perhaps 

was never intended for them, or they "trusted in Christ." 

They doubted no more: it had been sinful to doubt. But 

they did not take the trouble to TEST their standing by 

the Scriptures of truth; they did not "search and see." 

What wonder that many go blindly on, with a sense of 

self-security, while at the same time they are committing 

the sin of ignorance. The writer once met a preacher of 

the gospel who declared that he was living absolutely 

without sin; he had reached the exalted state of "perfect 

sanctification." I asked him a few questions relative to 

some of the positive commands of Jesus Christ. He 

acknowledged that he was living in utter neglect of them-

-had not given them much thought, and regarded them as 

unnecessary! That man was committing the sin of 

ignorance every day, a sin far more heinous and culpable 

than any under the law of Moses. This sin needs the 

atonement of Christ as much as any other form of 

wickedness; and to remove it it is needful to "search the 

Scriptures." 

3. The Sacrifice of the Red Heifer. In the 19th chap. of 

Numbers is given full particulars of this sacrifice. The 

animal was to be red all over, and "without spot." Eleazar 

the priest was to take her forth without the camp, and 

there cause her to be slain. He was then to take of her 

blood and with his finger sprinkle it before the door of the 

tabernacle seven times. He was then to cause her entire 

body to be burnt to ashes, and into the midst of the fire he 

was to cast "cedar wood, and hyssop, and scarlet." The 

ashes of the heifer were to be laid up in a clean place, and, 

when required to be used, were to be mixed with spring 

or running water. This was "the water of purification," 

which was used to purify persons from all kinds of fleshly 

defilement. 

This sacrifice of the red heifer affords us another great 

type of the sacrifice of Christ. Its color--red all over--

points to the intensity and fulness of His sufferings in our 

behalf. He was submerged in them. He said: "I have a 

baptism to be baptized with, and how am I straitened till 

it be accomplished!" Baptism is never sprinkling; it is a 

అనాన డు, "మీరు నా గొబ్రరలవారు కానందున మీరు 

నమి రు." అంటే, గొబ్రరగ తమ కాపరిగా ఆయనను 

అనుస్రించే వధేయత, లంగిపోయే స్వ భావం వారికి 

లేదు, అందువలు వారు నమి లేకపోయారు. క్రైస్ూవుడు 

బ్రపతి పేజీలో, బ్రపతి పదా ంలో అందానిన  చూసుూండగా, 

స్ందేహాస్ప ద వా కి ూ బైబిల్్లో చాలా వషయాగ 

కనుగొనగలడు. అవశావ స్ంలో నశసుూనన  వారికి దేవుని 

వషయాగ మూరఖతవ ం; కానీ బ్రకీసుూను వశ్వ సించే వారికి 

దేవుని శ్కి ూ మరియు దేవుని ్ న నం. గుడారపు ఆసాథ నం 

యొకొ  ఆవరణ దావ ర్వ ఇదంతా ముందసుూగా 

కనబడులుంది. అపుప డు మనం 

్ న నవంలులమవుతాము; మనం దావ రం వదుకు రండ; 

బలి మరియు అరప ణతో బ్రపవేశదాు ం. "ఆతి లో పేదవారు 

ధనాు గ, స్వ రరా్వజా ం వారిది. హృదయంలో స్వ చఛ మైన 

వారు ధనాు గ ఎందుకంటే వారు దేవుణణ చూసాూరు." కానీ 

బ్రకీసుూను వశ్వ సించే వారికి దేవుని శ్కి ూ మరియు దేవుని 

్ న నం. గుడారపు ఆసాథనం యొకొ  ఆవరణ దావ ర్వ 

ఇదంతా ముందసుూగా కనబడులుంది. అపుప డు మనం 

్ న నవంలులమవుతాము; మనం దావ రం వదుకు రండ; 

బలి మరియు అరప ణతో బ్రపవేశదాు ం. "ఆతి లో పేదవారు 

ధనాు గ, స్వ రరా్వజా ం వారిది. హృదయంలో స్వ చఛ మైన 

వారు ధనాు గ ఎందుకంటే వారు దేవుణణ చూసాూరు." కానీ 

బ్రకీసుూను వశ్వ సించే వారికి దేవుని శ్కి ూ మరియు దేవుని 

్ న నం. గుడారపు ఆసాథనం యొకొ  ఆవరణ దావ ర్వ 

ఇదంతా ముందసుూగా కనబడులుంది. అపుప డు మనం 

్ న నవంలులమవుతాము; మనం దావ రం వదుకు రండ; 

బలి మరియు అరప ణతో బ్రపవేశదాు ం. "ఆతి లో పేదవారు 

ధనాు గ, స్వ ్రరా్వజా ం వారిది. హృదయంలో స్వ చఛ మైన 

వారు ధనాు గ ఎందుకంటే వారు దేవుణణ చూసాూరు." 

2. దావ రం వెడగప గా ఉంది. పశాచ తాూపంతో మరియు 

స్మరప ణతో దేవుని ముందు ర్వవాలని కోరుకునే 

వారందరికీ అలా చేయడానికి సేవ చఛ  ఉంది. కాబటిట, 

దయ యొకొ  దావ రం వశాలంగా తెరిచ ఉంది మరియు 

"ఎవరైనా" లోపలికి బ్రపవేశంచవచ్చచ . కోరుట యొకొ  గ్వట్ట 

వేలాడే రంగుగ సూచంచబడాడయి. ్ూు  ాయింట్ీ  

స్వ రా్వనికి; ఊదారంగు ర్వయల్కట గురించ మాటాుడులుంది; 

సొా ర ుట్ (పురుగు యొకొ  సారం) వనయం మరియు 

బ్బధలను తెలియజేసుూంది; స్వ చఛ మైన తెలుని నార 

పవబ్రతతను సూచసుూంది. అనీన  యేసుబ్రకీసుూలో 

స్ంబ్రగహించబడాడయి. ఆయన తన అతా ంత వగవైన 

రక ూముతో మనలను వమోచంచ్చటకు తనను తాను 

తగింాచ్చకొనుటకు మరియు మరణము వరకు వధేయత 

చూపుటకు, స్జీవుడైన దేవుని ర్వజకుమారుడైన 

పరలోకమునుండ వచెచ ను మరియు దేవునికి మచచ  

లేకుండా తనను తాను అరిప ంచ్చకొనెను. ఆయనే 

"మారమాు, స్తా ము మరియు జీవము, ఆయన దావ ర్వ 

తపప  మనుష్యా డు తంబ్రడయొదుకు ర్వడు." 



complete overwhelming. Christ was completely 

overwhelmed in suffering. "All thy waves and thy billows 

have gone over me." 

The heifer was "without spot," and no yoke had been 

upon it. It was never in the service of man, but entirely 

reserved for God. The entire devotion of Jesus to the 

service of God may be here indicated. He said: "I delight 

to do Thy will, O God;" "My meat and drink is to do the 

will of Him that sent Me, and to finish His work." She 

was burnt entire; the whole carcase was consumed to 

ashes. Of Jesus we read : "Not a bone of Him shall be 

broken." His was, as it were, a "whole burnt offering." 

Spirit, soul, body, all "consumed" in agony and death. 

The "cedar wood, and hyssop, and scarlet" may point to 

the extreme bitterness of the cup which His Father gave 

Him to drink. We may judge of its bitterness by 

Gethsemane. His bitter cry, "My Father, if it be possible, 

let this cup pass from Me," and His blood-like sweat, are 

the signs of the agony of soul which the dear Saviour 

bore. The ashes and water of purification point to the 

power of the blood of Jesus to cleanse us from sins, and 

separate us to the service of God. "For if," says the 

inspired penman, "the blood of goats and bulls, and the 

ashes of a heifer, sprinkling them that have been defiled, 

sanctify unto the cleanness of the flesh, how much more 

shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit 

offered Himself without blemish unto God, cleanse your 

conscience from dead works to serve the living God." 

This interesting theme of sacrificial types and shadows 

might be pursued much further; but we have gone far 

enough for our space and the patience of the reader. No 

doubt can be entertained as to the typical character of 

these offerings, made year by year and day by day. They 

all pointed onward to the one great sacrifice of Christ. 

And now, looking back from our vantage ground, how 

sweet to sing: 

Before the building of the tabernacle, it was lawful to 

offer sacrifice anywhere, but afterwards there was only 

one spot and one altar on which sacrifices might be 

offered: that was on the altar right before the door of the 

tabernacle. So there is one place--Calvary, and one 

offering--Christ crucified, to which we may now come 

and find salvation. "I am the way, the truth, and the life; 

no man cometh unto the Father but by Me." "There is 

none other name given among men whereby we must be 

saved." 

CHAPTER IX 

THE LAVER 

BETWEEN the altar of burnt offering and the door of the 

Tabernacle stood the Laver. It was made of the brass 

3. ఇతూడ ్స్ూంభాలకు పటాట భషేకం చేసిన "చాపిటరుు" 

లేదా ర్వజధ్యనుగ ఇబ్రశాయేల్కయుల నుండ వారి స్ంఖా్  

బ్రపకారం తీసుకునన  బ్రాయశచ తూ డబుా తో తయారు 

చేయబడాడయి. ఇరవై స్ంవతీ ర్వల నుండ పైబడన 

మగవారందరూ అతని వమోచన బ్రకయధనం కొరకు అర 

షెకెల్ వెండని ఇవవ వలసి ఉంట్టంది (ఉదా. 30:11-16), 

వగవ 1/2. ధనవంలుగ ఎకొు వ, పేదగ తకొు వ 

ఇవవ డానికి అనుమతించబడలేదు. ఆ వధంగా, అందరి 

సాధనాలను పరిగణలోకి తీసుకుంట్యనే, అందరికీ 

ఉమి డ వమోచన అవస్ర్వనిన  కూడా దేవుడు వారికి 

బోధంచాడు. అపస్ూగడు "మీరు వెండ బంగారములవలె 

నాశ్నమైన వసుూవులతో వమోచంచబడలేదు. . . . . . . . . . . 

. నిరోుషమైన మరియు మచచ లేని గొబ్రరపిలు వలె, బ్రకీసుూ 

రక ూముతో కూడ వగవైన రక ూముతో వమోచంచబడాడ రు" 

అని అపస్ూగడు ఈ స్ంస్థను సూచంచనట్టు 

తెగసోూంది. మరియు ఈ వమోచనలో, దాని చబ్రతంలో 

వలె, "దేవుడు వా కుూలను గౌరవంచేవాడు కాదు." "భేదం 

లేదు, 

ఈ అధ్యా యాగ, ఇబ్రశాయేల్కయులకు అతని వమోచన 

ధరను నిరంతరం గురుూచేసాూయి. అాబ్రగతూ మరియు 

ఉదాస్సనమైన పరిశీలకుడ నుండ గుడారం 

దాచబడందని ఇపుప డు నేను ఎతిూ చూాను. కానీ ఈ 

వెండ టోపీగ ఇతూడ ్స్ూంభాల మీద మరియు తెరపైకి 

ఎదుగుతూ ఎలుపుప డ్య కనిపిసాూయి. ఇది ఒక ముఖా్ మైన 

అంశానిన  సూచసుూంది; అంటే, బ్రకీసుూ యొకొ  సిగవను 

లేదా సిగవ వేయబడన బ్రకీసుూను బ్రపపంచం ముందు 

ఉంచవలసిన అవస్రం. బ్రపతి జీవకి సువారూను 

బ్రపకటించడం, వాటిని మానవ వమోచన ధరను 

సూచంచడం చరిచ  యొకొ  వధ మరియు హకొు . బ్రకీసుూను 

గూరిచ న బోధ ాపిని దేవుని వైపుకు ఆకరింిచే వషయం. 

"నేను, నేను భూమి నుండ పైకి ఎతూబడనటుయితే, 

మనుష్యా లందరినీ నా వైపుకు లాగుతాను." "సువారూ 

గురించ నేను సిగుాపడను, ఎందుకంటే అది వశ్వ సించే 

బ్రపతి ఒకొ రికి రక్షణ కలిగించే దేవుని శ్కి ూ." సువారూ 

బ్రపకటించడంలో వమోచన బ్రపధ్యన అంశ్ంగా ఉండాలి. 

చాలా బోధంచడం పోలుంది - పనికిర్వనిది, ఎందుకంటే 

బోధకుగ స్తాా నిన  రక్షించడం, ముఖా్ మైన వాటిపై 

కేంబ్రదీకరించరు. మరలా, బ్రకిసిటయన యొకొ  

వమోచంచబడన జీవతం యొకొ  నిశ్శ బు సాక్షా ం కూడా 

ఈ వెండ కిరీటాలచే సూచంచబడంది. ఇది ఒక మారంా--

బహుశా చాలా చెపప దగినది--దీనిలో అందరూ బ్రకీసుూను 

బోధంచగలరు మరియు బోధంచాలి. "మనుష్యా గ మీ 

స్బ్రతిొ యలను చూచ పరలోకమందునన  మీ తంబ్రడని 

మహిమపరచ్చనట్టు మీ వెగగు వారియెదుట 

బ్రపకాశంపజేయుము." "మీరు ధరతో కొనుగోగ 

చేయబడాడ రు, కాబటిట మీ శ్రీర్వలలో మరియు మీ 

ఆతి లలో ఆయనను మహిమపరచండ." ఇది ఒక మారంా-

-బహుశా చాలా చెపప దగినది--దీనిలో అందరూ బ్రకీసుూను 



mirrors of the "serving women." No account is given of 

its size and shape. It must have been of considerable 

dimensions, as it was used for the priests to bathe in. For 

the priests to attempt to enter the tabernacle without 

washing at the laver was to incur instant death. What does 

this laver represent? That it betokens something very 

important is evident from the awful penalty the priest 

incurred who despised or neglected it. In answering this 

question, I wish to draw special attention to a passage in 

Ep. 6:25-27. "Husbands love your wives, even as Christ 

also loved the church, and gave Himself up for it; that he 

might sanctify it, having cleansed it by the washing of 

water with the word," &c. Here is an evident reference to 

the sanctification of the priest at the laver, which helps us 

to a right understanding of its significance. The laver 

represents two things inseparably joined together--"The 

Water with the Word." 

1. The "Word" is indicated by the substance of which the 

laver was formed--the mirrors of the serving women. The 

purpose of a mirror is to reflect one's likeness. The word 

of God is compared to a mirror by the Apostle James. 

"For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he 

is like unto a man beholding his natural face in a mirror, 

for he beholdeth himself, and goeth away, and 

straightway forgeteth what manner of man he was. But he 

that looketh into the perfect law, the law of liberty, and so 

continueth, being not a hearer that forgeteth, but a doer 

that worketh, this man shall be blessed in his doings" Jam. 

1:23-25. This is a striking and beautiful illustration of the 

word of God. It shows us ourselves; it exposes our naked 

deformity--the corrupt state of our hearts--in the sight of 

God, and thus leads us to seek cleansing and renewing. 

The word of God holds a most important place in saving 

the sinner. We are "begotten" by the word. David said: 

"Thy word quickeneth me;" "Faith cometh by hearing the 

word of God;" It is--"the sword of the spirit," and "is 

living and active, and sharper than any two-edged 

sword." There are some who say that the word of God is 

a "dead letter," but no one can say so truthfully in the light 

of these scriptures. 

2. The "water" in the above scripture (Ep. 5) refers to the 

Christian institution of baptism. All scholars are agreed 

in this; and indeed, it is impossible to doubt it when the 

place and design of baptism, as taught in the New 

Testament is understood. Let us see. Baptism is in water. 

"See here is water, what doth hinder me to be baptized," 

"Can any man forbid the water, that these should not be 

baptized." Baptism is a washing (or bathing); "Arise, and 

be baptized, and wash (bathe) away thy sins, calling upon 

His name." Baptism is only to be administered to the 

penitent believer. "He that believeth and is baptized shall 

be saved," "Repent and be baptized every one of you in 

the name of the Lord Jesus for the remission of your sins." 

Baptism admits into the "one, body," the church. "Ye are 

బోధంచగలరు మరియు బోధంచాలి. "మనుష్యా గ మీ 

స్బ్రతిొ యలను చూచ పరలోకమందునన  మీ తంబ్రడని 

మహిమపరచ్చనట్టు మీ వెగగు వారియెదుట 

బ్రపకాశంపజేయుము." "మీరు ధరతో కొనుగోగ 

చేయబడాడ రు, కాబటిట మీ శ్రీర్వలలో మరియు మీ 

ఆతి లలో ఆయనను మహిమపరచండ." ఇది ఒక మారంా-

-బహుశా చాలా చెపప దగినది--దీనిలో అందరూ బ్రకీసుూను 

బోధంచగలరు మరియు బోధంచాలి. "మనుష్యా గ మీ 

స్బ్రతిొ యలను చూచ పరలోకమందునన  మీ తంబ్రడని 

మహిమపరచ్చనట్టు మీ వెగగు వారియెదుట 

బ్రపకాశంపజేయుము." "మీరు ధరతో కొనుగోగ 

చేయబడాడ రు, కాబటిట మీ శ్రీర్వలలో మరియు మీ 

ఆతి లలో ఆయనను మహిమపరచండ." 

"నా బ్రాణానిన  తీసుకెళ్ళ ండ మరియు అది మీకు పవబ్రతం 

చేయనివవ ండ, బ్రపభూ." 

అధ్యా యం VI 

ఆకృతి 

గుడారం యొకొ  బ్రగౌండ్ ్ ు న ఆకారంలో మరియు 

ఆసాథనానికి స్మానంగా ఉంది. దాని గోడగ అకాసియా 

చెకొ తో 48 పలకలతో ఏరప డాడయి, అవ స్వ చఛ మైన 

బంగారంతో కపప బడ ఉనాన యి. ఈ బోరుడగ 17½ 

అడుగుల పడవు మరియు 2½ వెడగప  ఉనాన యి. 

వాటిని వెండ సాకెటులో లంబంగా అమర్వచ రు. 96 సాకెట్టు 

ఉనాన యి, బ్రపతి దానిలో ఒక టాలెంట్ వెండ, మా డబుా లో 

దీని వగవ £34,200. బ్రపతి వైపు 20 బోరుడగ మరియు 

పశచ మ చవర 8 ఉనాన యి. బంగారు ఉంగర్వగ మరియు 

బంగారంతో పదిగిన చెకొ తో అడడంగా ఉనన  కడీడల దావ ర్వ 

వారు దృఢంగా ఏకమయాా రు. తూరుప  చవర లేదా బ్రపవేశ్ 

దావ రం వదు, తగపు కోస్ం బంగారంతో పదిగిన ఐదు 

చెకొ  ్స్ూంభాగ ఉనాన యి. అదే పదార్వధల యొకొ  నాగగు 

్స్ూంభాగ భవనం లోపలి భాగంలో, మధా లో కంటే 

కొంచెం ఎకొు వగా, వీల్ కోస్ం ్సిథరపరచబడాడయి; ఇది 

"పవబ్రత"ని "అతి పవబ్రత" ్స్థలం నుండ వభజించంది. 

మొతూం బ్రేమ్్వరొ్స  ఒకేసారి స్రళ్మైనది మరియు 

వా కీ ూకరణకు మించన గొపప ది. పరిసిథలులకు తగటా్టటగా 

అదుా తంగా తీరిచ దిదాు రు. ఇది ఖ్చచ తంగా శాక్రస్సూయ 

సూబ్రతాలపై నిరిి ంచబడంది. దాని మనిన క మరియు 

బలం చాలా గొపప గా ఉనన పప టికీ, 

గుడారం కూడా చరిచ  యొకొ  రకం. నేను దీనిన  ్సిథరంగా 

గురుూంచ్చకోవాలని కోరుకుంట్టనాన ను. స్రే, ఇది కాబటిట, 

దాని సాధ్యరణ నిరి్వ ణం నుండ మనం ఏమి 

నేరుచ కోవాలి? 1వ. దేవుని చరిచ  అదుా తంగా స్రళ్మైనది 

మరియు గొపప  గొపప ది; మరియు అనిన  యుగాలలో 



all baptized into one body." Baptism is in order to 

"salvation" or "remission of sins." See Mark 16:15-16; 

Acts 2:28. 

We conclude then that the water of the laver before the 

door of the tabernacle represents baptism. We do so 

because it can represent nothing else, and because the 

analogy is complete. This will appear still more 

conclusively in the next chapter. Just now I want to show 

the two-fold type--"The water with the word." In Tit. 3:5 

we read, "According to His mercy He saved us through 

the washing (marg., laver) of regeneration and renewing 

of the Holy Ghost." We have seen that the word of God 

is the "sword of the spirit," i. e., it is the means used by 

the Holy Spirit in conversion. Hence what the word does 

the spirit does. In the above text then we have the truth 

established that the word and the water are inseparable in 

regeneration. The same truth is taught by Jesus, "Except 

a man be born of water and the spirit he cannot enter into 

the kingdom of God" (John 3:5). 

 

CHAPTER X 

THE PRIESTHOOD 

THE Levitical Priesthood was typical of the Christian 

Priesthood. "Ye also as living stones, are built up a 

spiritual house, to be a holy priesthood, to offer up 

spiritual sacrifices, acceptable to God through Jesus 

Christ," I Peter 2:5. Also verse 9 "But ye are an elect race, 

a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own 

possession." "Worthy art thou to take the book, and to 

open the seals thereof, for thou wast slain, and didst 

purchase unto God with Thy blood, men of every tribe, 

and tongue, and people, and nation, and madest them to 

be unto our God a kingdom and priests, and they reign on 

the earth" Rev. 5:9, 10. "Having therefore, brethren, 

boldness to enter into the holy place by the blood of Jesus, 

by the way which he dedicated for us, a new and living 

way, through the veil, that is to say his flesh; and having 

a great high priest over the house of God, let us draw near 

with a true heart, in fulness of faith, having our hearts 

sprinkled from an evil conscience, and our body washed 

with pure water" Heb. 10:19, 20. "We have an altar 

whereof they have no right to eat which serve the 

tabernacle" Heb. 13:10. Also verse 15:11 "Through him, 

therefore, let us offer up a sacrifice of praise to God 

continually, that is, the fruit of lips which make 

confession to his name." 

These scriptures teach: 

1. That all Christians are priests unto God in Christ. There 

is therefore no such thing as a class priesthood, such as 

obtains in the Church of Rome and the Church of 

మరియు వాతావరణాలలో మనిషి యొకొ  అవస్ర్వలకు 

అదుా తంగా స్సవ కరించబడంది. ఇది ఒక పరిపూరణ వా వస్థ. 

కొతూ నిబంధన చర్సచ ్ను మెరుగుపరచడం అసాధా ం, 

అయితే చాలామంది అలా బ్రపయతిన ంచారు. కానీ వారు 

తమ మూరఖతావ నిన  మాబ్రతమే బ్రపదరిశ ంచారు. 2వ. 

సూచంచే ముందు వమోచన డబుా తో తయారు 

చేయబడన భారీ వెండ సాకెటులో బోరుడగ 

అనుమతించబడాడయి; బ్రాయశచ తూం యొకొ  ధరలో 

నిలబడ! మనం ఇకొ డ ఎలా ఉనాన మో మళ్లు చర్సచ  ఆఫ్ 

గాడ్ పునాదిని గురుూ చేసింది. ఇది బ్రకీసుూ యొకొ  

బ్రాయశచ తూం మీద ఆధ్యరపడ ఉంట్టంది, ఇది వగవకు 

మించనది. అతని మరణం దావ ర్వ అతను చరిచ  

నిరిి ంచబడన పునాదిని వేశాడు. " 

3వ. గుడారం యొకొ  కాంాక్ ట ఐకా త దావ ర్వ క్రైస్ూవ వా వస్థ 

మరియు చర్సచ  ఆఫ్ జీస్స్ క్రై్స్ట యొకొ  ఐకా త 

నిరే ుశంచబడంది. లోపలికి ఒక మారంా మరియు ఒక 

గుడారం ఉనన ట్టుగా, మోక్షానికి ఒకే మారంా మరియు ఒక 

చరిచ  ఉంది. ఎఫెస్సయులకు పౌగ ఇలా బ్రవాశాడు: 

“కాబటిట, బ్రపభువు యొకొ  ఖైదీనైన నేను, మీరు పిలిచన 

పిగపుకు తగినట్టుగా, చాలా వనయం మరియు 

సాతివ కంతో, దీరశాాంతముతో, బ్రపేమలో ఒకరినొకరు 

స్హనంతో, బ్రశ్దధతో నడుచ్చకోవాలని మిమి లిన  

వేడుకుంట్టనాన ను. శాంతి బంధంలో ఆతి  యొకొ  

ఐకా తను కాాడుకోండ, ఒకే శ్రీరం మరియు ఒకే ఆతి  

ఉంది, అదే వధంగా మీరు మీ పిగపుని బటిట ఒకే ఆశ్తో 

పిగవబడాడ రు; ఒక బ్రపభువు, ఒకే వశావ స్ం, ఒకే బ్బపిటజం, 

ఒకే దేవుడు మరియు అందరికీ తంబ్రడ, అందరిపైన, 

మరియు అందరిలో, మరియు అందరిలో ఉనన వాడు" 

(ఎఫె. 4:1-6). కొరింథీయులకు అదే అపస్ూగడు ఇలా 

బ్రవాశాడు: "ఒకే మనసీు తో మరియు ఒకే తీరుప తో కలిసి 

పరిపూరుణగగా ఉండండ. "మళ్లళ , అతను ఇలా 

అంటాడు: "అనిన  భవనాగ, స్ముచతంగా ఒకదానితో 

ఒకటి నిరిి ంచబడ, బ్రపభువులో పవబ్రత దేవాలయం 

(అభయారణా ం) వరకు పరుగుతాయి. అతనిలో మీరు 

కూడా ఆతి లో దేవుని నివాస్ం కోస్ం నిరిి ంచబడాడ రు." 

మన ఆశీర్వవ దం పందిన బ్రపభువు కూడా ఈ మాటలలో 

బ్రారి థంచాడు: "నేను బ్రారి థసుూనాన ను . . . నీవు ననున  

పంావు అని లోకం వశ్వ సించేలా, వాళ్ళ ందరూ ఒకొ టే, 

తంబ్రడ, నువువ  నాలో, నేను నీలో ఉనన టేు, వాళ్ళళ  కూడా 

మనలో ఒకొ టే అవుతారు." 

ఈ బోధనలో తపుప లేదు. దేవుని ఉదేుశా్ ం ఏమిటంటే, ఒక 

"తల"--బ్రకీసుూ మరియు "ఒకే శ్రీరం"--చరిచ ; "దేహంలో 

వభజన" ఉండకూడదు, అయితే బ్రకీసుూ బ్రపజలందరూ 

ఒకొ టిగా ఉండాలి; ఈ ఐకా త కేవలం సెంటిమెంట్ 

కాకూడదు, కానీ దాని ్సాథ పకుని యొకొ  దైవక మూలంతో 

"బ్రపపంచానిన " ఆకట్టటకునే వాస్ూవం; మరియు ఈ 

ఐకా తను తీసుకుర్వవడానికి మరియు నిరవ హించడానికి 



England. This mistake has been, in all ages since it was 

foisted upon the Church, a prolific source of error. It is 

without doubt the root of the tree of anti-Christ. And how 

hard it is to root up this evil! The distinction between 

"clergy" and "laity," the one-man ministry, and indeed 

every form of mere officialism are traceable to this 

gigantic evil. 

2. That "the priesthood being changed there is also a 

change of the law." Our sacrifices are "spiritual," and 

hence our altar is spiritual. "The sacrifice of the mass" and 

the "altar" of the Episcopal Church, priestly vestments, 

the offering of incense, are all alike alien to the "new and 

living way." They either belong to dead Judaism or to 

heathen idolatry. 

3. That the consecration of the priest under the law was 

typical of the Christian's consecration to Christ. 

We have seen in previous chapters that the relative 

positions of the altar of burnt offering and the laver in the 

court of the tabernacle indicated the way of salvation. For 

as both stood opposite the door of the tabernacle, so the 

cross of Christ and the ordinance of baptism stand 

opposite the church and must be approached to enter it. 

Again, the first thing approached through the gate of the 

court was the altar, and then the laver. So, in the way of 

salvation the sinner first comes to Christ crucified, 

believing, repenting; then as a penitent believer in Jesus 

he is baptized, and enters the church. Now this order has 

been reversed by the introduction of infant baptism. This 

practice places the "laver of regeneration" before the 

cross of Christ, and has led to some terrible errors of 

doctrine; for, correctly recognizing the scriptural 

connection between baptism and remission of sins and the 

new birth, nearly all baptismal services for infants teach 

that the baby is regenerated in baptism. And so firm a 

hold has this doctrine on ministers and people, that the 

former often scruple to read their burial service over the 

dead infant who has died unbaptized; and the latter often 

imagine the infant in such a case LOST. Infant baptism 

must, in the nature of things, be wrong, as we have seen 

the word of God is meant to be present and operative in 

the heart of the person baptized. Baptism is not a mere 

bodily act. It is the baptism of the whole man, soul and 

body; it means death to sin, and resurrection to "newness 

of life;" it expresses inward faith and repentance by an 

outward symbol. Now as none of these things can be true 

of infants, it is certain that infant baptism is contrary to 

the word of God. What then? The order of the priests' 

consecration is the order of conversion to God. As the 

candidate for the priesthood first came with his sacrifice, 

and received atonement through the blood of the innocent 

victim, while full of faith and repentance; then was bathed 

in the laver; then was robed in the pure white robes; and 

then entered into the holy place to minister in the 

కృషి చేయడం బ్రకీసుూ అని చెపుప కునే బ్రపతి ఒకొ రి కర ూవా ం. 

మరియు యేసు బ్రపభువును బ్రపేమిసుూనాన నని చెపుప కునే 

ఎవరైనా, పైన ఉలేుఖంచన అతని హృదయపూరవ క 

బ్రార థనను ఎదురొ్క ంట్య, మతవాదానికి ఎలా మదులు 

ఇవవ గలరు లేదా అభా రి ధంచగలరు, నేను అరథం 

చేసుకోలేని ్సిథతిలో ఉనాన ను. వేలాది మంది క్రైస్ూవుగగా 

చెపుప కునే వారు, సెకాటరియానిజం యొకొ  భారీ 

నెట్్వరొ్స ్లో తమను తాము చ్చట్టటముటాటరు, దానిని 

ఛేదించడానికి తమ వంలు కృషి చేయకుండా, దానికి 

సాకుగ వెతకడానికి బ్రపయతిన సాూరు, మరియు దాని 

అనుకూలంగా వాదనగ కూడా. కానీ అది దేవుని వాకా ం 

దావ ర్వ ఎపప టికీ స్మరిథంచబడదు. వాస్ూవానికి, లేఖ్నాగ 

ఎట్టవంటి అనిశచ త భాషలో దానిని ఖ్ండంచాయి 

మరియు ఖ్ండంచాయి. "ఇపుప డు నా ఉదేుశా్ ం 

ఏమిటంటే, మీలో బ్రపతి ఒకొ రు, నేను పౌగకు 

చెందినవాడని, నేను అపలోు కి చెందినవాడని, మరియు 

నేను కేనికు చెందినవాడని, మరియు నేను బ్రకీసుూకు 

చెందినవాడని అని చెపుప కుంట్టనాన ను. బ్రకీసుూ 

వభజించబడాడ డా? పౌగ మీ కోస్ం సిగవ వేయబడాడ డా? 

లేదా మీరు పేరుతో బ్బపిూస్ి ం తీసుకునాన ర్వ? ాల్ 

యొకొ ?" (I కొరిం. 1:10-13.) "మరియు స్హోదరులార్వ, 

నేను మీతో ఆతీి యతతో మాటాుడలేకపోయాను, కానీ 

శ్రీర్వనికి స్ంబంధంచన వారితో, బ్రకీసుూలోని శశువులతో 

మాటాుడాను. నేను మీకు మాంస్ంతో కాదు, ాగతో 

తినిపించాను; భరించలేకపోలునాన వు; కాదు, ఇపుప డు 

కూడా మీరు చేయలేరు, ఎందుకంటే మీరు ఇంకా 

శ్రీరస్ంబంధుగగా ఉనాన రు, ఎందుకంటే మీ మధా  

ఈరిా  మరియు కలహాగ ఉనాన యి, మీరు శ్రీర్వనికి 

స్ంబంధంచనవారు కాదా, మరియు మనుష్యా ల పదధతి 

బ్రపకారం నడుచ్చకుంటారు? నేను పౌగను, మర్కకరు, 

నేను అపలోును, మీరు పురుష్యగ కాదా? అపోలోస్ అంటే 

ఏమిటి? మరియు ాల్ అంటే ఏమిటి? మీరు నమిి న 

మంబ్రలుగ (సేవకుగ); మరియు బ్రపతి ఒకొ టి అతనికి 

బ్రపభువు ఇచచ నట్టు" (అధ్యా యం. 3:1-5). కొరింథయన 

చరిచ లో మొదటి స్ంకేతాగ కనిపించాయి - అవ 

చవరివగా ఉండేవ - సెకాటరియన వభజనగ మరియు ా రీ ట 

పేరుు. మరియు వెంటనే అవ కనిపించలేదు. బ్రపేరేపిత 

స్వ రం కంటే వెంటనే వాటిని శ్రీర్వనికి స్ంబంధంచన 

వారిగా ఖ్ండంచంది మరియు బ్రారంభ చరిచ లో ఊపిరి 

పీగచ కునన  ఐకా త యొకొ  తీపి సూఫ రి ూని వా తిరేకిసుూంది. 

యూనియన బలం. ఇది "అందం యొకొ  వషయం 

మరియు ఎపప టికీ ఆనందం", పవబ్రతత, స్వ చఛ త 

మరియు బ్రపేమ బంధ్యగ. కీర ూనకర ూ ఇలా ాడవచ్చచ : 

"ఇదిగో సోదరుగ ఐకా ంగా నివసించడం ఎంత మంచది 

మరియు ఎంత ఆహాుదకరంగా ఉంట్టంో! అది అహరోను 

గడడం మీద కూడా బ్రపవహించే అమూలా మైన న్యనె 

వంటిది; అది అతని వక్రసాూ ల స్ొ రుటల మీదకి వచచ ంది; 



tabernacle; so in conversion the poor lost sinner must first 

come with faith and repentance to the crucified Savior--

to the blood of his cross--and thus believing, be baptized 

in water into the name of the Father, the Son, and the Holy 

Spirit, and thus "putting on Christ" he is robed in his 

spotless righteousness, and is fitted to enter the Church 

and become a lively member of the same. 

And now in concluding this chapter let my kind reader 

ask, "Have I come to Christ in this way?" I ask you to 

search the New Testament and judge for yourself whether 

it is the "way of the Lord" or not. First come to Jesus--

come to the Lamb of God--come to the blood of the new 

covenant, come and trust him, come and love him, come 

and surrender yourself wholly to him, and thus, and thus 

only, come to his baptism, be "buried with Christ," and 

"into Christ." Bury the old life--the old man, and rise from 

the symbolic grave to live for Christ, holiness and 

eternity. Then with joy enter His holy place--the Church, 

and devoutly serve the great King, and sweetly enjoy the 

"communion of saints." 

CHAPTER XI 

THE HOLY PLACE 

THE priest duly consecrated, entered the Holy Place to 

do service therein. The Holy Place was the first 

compartment of the tabernacle, divided from the "Holy of 

Holies," or inner compartment, by a thick veil of very rich 

material. This veil completely hid the Holy of Holies 

from view, and was only passed once a year by the high 

priest. The curtain at the door of the tabernacle was made 

of the same rich material as the veil, and was doubtless 

kept down so as to obscure the Holy Place from outside 

view. Now, this Holy place, with its furniture and divine 

service, is typical of the Church of Jesus Christ. By the 

term church I do not mean that universal, mystical 

nothing which so many now regard the Church to be, but 

the assembly of Christ's people, meeting regularly in any 

given place to worship God in spirit and in truth; or in 

other words, the Church of God as ordered and set before 

us in the New Testament. In this church all are priests--as 

we have seen--made such by blood and water--faith in 

Christ, and baptism. "Let us draw near (as priests) having 

had our hearts sprinkled from an evil conscience, and our 

body washed (bathed) in pure water." And as no one dare 

enter the tabernacle who was not a duly ordained priest, 

so no one should presume to enter the Church and partake 

in its privileges who has not been duly consecrated in the 

way of God's appointment. 

Of the church when first established (Acts 2:42) it is said 

"They continued steadfastly in the apostles' teaching and 

fellowship; in the breaking of bread and the prayers." This 

passage indicates the principle things which engaged the 

"ఎంత మధురమైనది, ఎంత పరలోకపు దృశా్ ం, 

బ్రపభువును బ్రపేమించేవారు ఒకరి శాంతితో ఒకరు 

ఆనందించనపుప డు, వాకా ం నెరవేరులుంది. 

బ్రపతి ఒకొ రూ తన సోదరుని నిట్యట రుప ను 

అనుభవంచగలిగినపుప డు, మరియు అతనితో కొంత 

భాగానిన  భరించండ; దుుఃఖ్ం కంటి నుండ కంటికి, 

మరియు ఆనందం హృదయం నుండ హృదయానికి 

బ్రపవహించనపుప డు. 

అసూయ, అపహాస్ా ం మరియు అహంకారం లేకుండా 

ఉనన పుప డు, పైన ఉనన  మా శుభాకాంక్షగ, 

బ్రపతి ఒకొ రు తన సోదరుడ వైఫలాా లను దాచవచ్చచ  

మరియు సోదరుడ బ్రపేమను చూపవచ్చచ . 

బ్రపేమ, ఒక స్ంతోషకరమైన బ్రపవాహంలో, బ్రపతి వక్షస్థలం 

దావ ర్వ బ్రపవహించనపుప డు; యూనియన తీపి మరియు 

బ్రపియమైన గౌరవం ఉనన పుప డు, బ్రపతి చరా లో 

మెరుసుూంది." 

"బ్రకిసిటయన యూనియన ఎలా బ్రగహించబడులుంది?" అని 

అడగితే, స్మాధ్యనం సులభం. ఇబ్రశాయేల్కయుగ తమ 

నాయకుడగా మరియు ధరి కర ూగా మోషేకు కట్టటబడ 

మరియు అనుస్రించనట్టుగా, మరవరూ కాదు, మనం 

బ్రకీసుూను అనుస్రించాలి, మరవరికీ కాదు. బ్రకొతూ నిబంధన 

మన ఏైక మారదారశ కతవ ం కోస్ం ఇవవ బడన అతని 

నాా య బ్రగంథం. దానితో మాబ్రతమే స్ంతృపిూ చెందడం 

దావ ర్వ, మానవ మతం లేదా మానవ నాయకతవ ం 

లేకుండా, మనమందరం అనివారా ంగా వశావ స్ంలో 

మరియు జీవతంలో ఒకటిగా మార్వలి. 

అధ్యా యం VII 

కవరిింగ్స 

గుడార్వనికి నాగగు కపుప గ ఉనాన యి, ఒకదానిపై ఒకటి 

వేయబడాడయి. చాలా మంది ఉండాలిీ ంది వంతగా 

అనిపిసుూంది; కానీ బహుశా వారి బ్రపతీకవాదం ఉతూమ 

వవరణ. ాత నిబంధనలో "బ్రాయశచ తూం" అనే పదం, 

హీబ్రూలో, కవర్స అని అరధం అని నేను గమనించాను. ఇది 

మా మొదటి తలిుదంబ్రడుల పతనానికి స్ంబంధంచన 

స్ంఘటనను బలవంతంగా గురుూచేసుూంది. వారి 

పతనమైన తర్వవ త వారు తమ నగన తావ నికి సిగుాపడ, 

తమను తాము అంజూరపు ఆకులతో తయారు 

చేసుకునాన రని మనం చదువుతాము. కానీ దేవుడు ఈ 

కవచంతో స్ంతోషించలేదు. తన స్వ ంత చేలులతో, 

అతను ఆడమ్ మరియు అతని భారా  కోస్ం చరి్వ లను 

తయారు చేసి, వారికి దుసుూగ ధరించాడు. ఇపుప డు 

చరి్వ లను స్ంాదించడానికి చంపబడన జంలువులను 



devotion and worship of the church. And in our 

examination of the tabernacle, with its furniture and its 

services, we shall find that these things were the very 

things most prominently symbolized. 

THE LAMPSTAND. 

We begin with the golden lampstand. This was a very 

beautiful and costly piece of furniture. It was beaten out 

of one solid mass of gold, weighing a talent, which was 

equal to £5475 in our money. It had a central stand with 

upright lamp, and six branch-lamps, three on either side. 

The whole was tastefully and ornamentally designed, 

being worked throughout into shapes of flowers and fruits 

of the pomegranates. Oil extracted from olive berries was 

burnt in the lamps, which emitted an exceedingly bright 

flame. The lights were never allowed to go out, but it was 

the duty of the priests to keep them replenished with oil 

and trimmed continually. Golden snuffers were provided 

to assist in the trimming, but no extinguishers. The 

lampstand was placed on the left side of the holy place, 

and was ITS ONLY LIGHT. 

Now what, in the Church of Christ, was this beautiful 

lampstand, with its burning flames, intended to 

foreshadow? The answer is the word of divine 

inspiration, or the "apostles' teaching." That teaching is 

the word of God, and nothing else. The following 

comparisons will show the truth of this conclusion: 

1. The lampstand was of great value, being of pure solid 

gold. The word of God is pure and of inestimable value. 

Those who know anything of its worth fully endorse the 

saying of the Psalmist: "How precious also are thy 

thoughts unto me, O God!" The word of God is precious 

because it reveals God, heaven, eternity; shows the way 

of salvation, of holiness and eternal life. In a word 

because it is full of Christ. 

2. Pure gold is the most enduring of substances. Here 

again the lampstand testifies to the word of God which 

"endureth forever." 

3. It was exceedingly beautiful. The word of God is full 

of the beauty of holiness. 

4. The seven branches point to perfection--completeness. 

'The number seven was the perfect number. It has been 

suggested with considerable force and beauty (see 

Maston's Christ in the Tabernacle), that these seven lamps 

indicate the Bible, with its three great divisions--the law, 

the psalms, and the prophets on the one side; and three 

New Testament divisions-the Acts, the epistles, and the 

Revelation on the other hand; with Christ in the gospels 

as chief central stem. I am however disposed to regard 

these seven branches as intended to point to another 

matter. I take it that the old covenant institutions were 

typical of things which essentially belong to the new. The 

మొదట బలి అరిప ంచేవారని అనుకోవడం స్మంజస్ం 

కాదా? Cain and Abel తాా గాల గురించ అరథం 

చేసుకునాన రు; వారికి ్ న నం ఎకొ డ వచచ ంది? 

ఖ్చచ తంగా వారి తలిుదంబ్రడుల నుండ, వారి 

స్మాచార్వనిన  నేరుగా దేవుని నుండ పందేవారు. అలా 

అని ఊహిసేూ, ఆ దృశా్ ం ఎంత అందంగా ఉంది? 

యెహోవా క్రస్సూ యొకొ  స్ంతానం యొకొ  దయగల 

వాగాునానిన  ఇసుూనన పుప డు, అతను అమాయక బ్బధలుల 

వధలో ఒక వసుూవు ాఠానిన  ఇసాూడు: మరియు వారి 

చరి్వ లతో ాాలుి ని అవమానానిన  కపిప వేసాూడు. మన 

మొదటి తలిుదంబ్రడుగ ఉతొ ృషటమైన బ్రపతీకవాదానిన  

బ్రగహించార్వ? కాదని మాకు తెగసు. అయితే ఈ 

స్ంఘటన మనకు "లోకాపమును మోసివేయు దేవుని 

గొఱ్ఱపెిలు"ను ఎంత అదుా తంగా గురుూచేసుూంది, ఎవరి 

రక ూం దావ ర్వ మనకు వమోచన ఉంది మరియు ఎవరి నీతి 

దావ ర్వ మన అవమానం కపప బడంో! కానీ ాత 

నిబంధనలో బ్రకీసుూ యొకొ  అనిన  చహాన ల తర్వవ త కానీ 

ాక్షికంగా బ్రకీసుూ యేసులో ఉనన  వమోచనను నిరే ుశసుూంది. 

కవరింగ్ యొకొ  ఉపయోగం దాచడానికి, 

లుడచవేయడానికి లేదా లుడచవేయడానికి కాదు. కానీ 

బ్రకీసుూలో మన ాాగ "తొలగించబడాడయి" - 

శుబ్రభపరచబడతాయి. మరక, అపర్వధం, అవమానం, 

తొలగించబడతాయి. అవ ఇక గురుూండవు. మనం వాటిని 

మరచపోలేము, గాయం చాలా లోతైనది మరియు మనం 

మరచపోలేనిది. కానీ దేవుడు, "వారి ాాగ మరియు 

వారి ోషాగ నేను ఇకపై ్ న పకం చేసుకోను" అని 

చె పా డు. కేవలం కవర్స కాదు, కానీ తొలగించబడంది; 

కేవలం క్షమించబడదు, కానీ మరిచ పోయారు. మేము 

"నాా యబదధం", "నీతిమంలుగ" అని బ్రపకటించబడాడము. 

"వశావ స్ం దావ ర్వ నీతిమంలుగగా తీరచ బడ, మన 

బ్రపభువైన యేసుబ్రకీసుూ దావ ర్వ దేవునితో శాంతి కలిగి 

ఉనాన ము." "ఆయన మనకు ్ న నము, నీతి, పరిశుదధత 

మరియు వమోచనగా చేయబడాడడు." అలాంటపుప డు 

గుడారపు కవచాగ బ్రాయశచ తూం గురించ మాటాుడటం 

లేదా? అయితే ఈ కవర ును వడగా పరిశీలిదాు ం. కానీ 

తొలగించబడంది; కేవలం క్షమించబడదు, కానీ 

మరిచ పోయారు. మేము "నాా యబదధం", "నీతిమంలుగ" 

అని బ్రపకటించబడాడము. "వశావ స్ం దావ ర్వ 

నీతిమంలుగగా తీరచ బడ, మన బ్రపభువైన యేసుబ్రకీ్సుూ 

దావ ర్వ దేవునితో శాంతి కలిగి ఉనాన ము." "ఆయన మనకు 

్ న నము, నీతి, పరిశుదధత మరియు వమోచనగా 

చేయబడాడడు." అలాంటపుప డు గుడారపు కవచాగ 

బ్రాయశచ తూం గురించ మాటాుడటం లేదా? అయితే ఈ 

కవర ును వడగా పరిశీలిదాు ం. కానీ తొలగించబడంది; 

కేవలం క్షమించబడలేదు, కానీ మరిచ పోయారు. మేము 

"నాా యబదధం", "నీతిమంలుగ" అని బ్రపకటించబడాడము. 

"వశావ స్ం దావ ర్వ నీతిమంలుగగా తీరచ బడ, మన 

బ్రపభువైన యేసుబ్రకీసుూ దావ ర్వ దేవునితో శాంతి కలిగి 

ఉనాన ము." "ఆయన మనకు ్ న నము, నీతి, పరిశుదధత 



lamp-stand therefore represents NEW COVENANT 

TEACHING, i. e., the teaching of the apostles. Hence, I 

take the seven branches-the perfect number--to represent 

the "unity of the spirit" as summarized in Eph. 4:1-6: "I 

therefore, the prisoner in the Lord, beseech you to walk 

worthily of the calling wherewith ye were called, with all 

lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing 

one another in love, giving diligence to keep the unity of 

the spirit in the bond of peace. There is one body and one 

spirit, even as also ye were called in one hope of your 

calling; one Lord, one faith, one baptism, one God and 

Father of all, who is over all, and through all, and in all." 

The unity of the lampstand was not only seen in the 

perfect number of its branches, but also in the fact that it 

was all beaten out of one solid mass of gold. This is 

beautifully suggestive of the unity of the spirit as 

expounded by the "apostle's teaching." As we see in Eph. 

4, there are seven units in the unity of the spirit, and all 

evolved out of one precious mass-the Lord Jesus Christ, 

and all inseparably joined to Him. To have removed any 

one of the branches of the lamp-stand would have 

disfigured it, and destroyed its perfectness. So, to remove 

any one of the things mentioned by Paul in the "unity of 

the spirit," were to destroy its completeness and render it 

deformed. Suppose we try its effect. Let us remove from 

Christianity (for that is what spirit" means) the "one 

Lord." How meaningless would all the rest become! 

There would be a body with a spirit, but no head. Faith 

would have no attraction, no object; baptism would have 

no end and hope would have no incentive. 

5. The light of the lamp-stand was the only light of the 

tabernacle. There were no windows. No light was 

borrowed from nature. By the light of the lamps the priest 

worked, and all the other objects in the tabernacle were 

distinctly seen. Its soft, clear light lit up the whole with 

great beauty. So in the Church of Christ. The teaching of 

the apostles is the only rule of faith and duty. It is of the 

utmost importance for all who desire to please God to 

understand this. Fearful and destructive have been the 

consequences of neglecting this in all the Christian ages. 

In a previous chapter we have seen that the apostles were 

invested with divine authority, and clothed with infallible 

power as the founders and organizers of the Church. If 

this great truth had always been recognized, human 

creeds, doctrines, and sects had been impossible. To this 

authority nature and reason must submit. In proportion as 

the "apostles' teaching" prevails in the Church, shall we 

as Christians discern our place and work, and behold the 

glory of Christ in all His ordinances.  

6. The lamps were to be kept trimmed and burning by the 

priests. So, in the Church God's people are in duty bound 

మరియు వమోచనగా చేయబడాడడు." అలాంటపుప డు 

గుడారపు కవచాగ బ్రాయశచ తూం గురించ మాటాుడటం 

లేదా? అయితే ఈ కవరింగ్్లను వడగా పరిశీలిదాు ం. 

బ్యయ డజర్ స్కీ న్స్  యొకీ  కవరిింగ్స. 

మిగిలిన వాటిని పూరిూగా దాచపటిటన బయటి కవరింగ్ 

బా్బ డరి్స సొి న్లతో తయారు చేయబడంది (కొందరు స్సల్ 

సిొ న్గ అని భావసాూరు, మరికొందరు పోరోప యిస్ 

సిొ న్గ ఉదేుశంచనవ). వాతావరణ మారుప లను 

నిరోధంచడానికి ఈ పదారథం బ్బగా స్రిపోలుంది. ఇది 

చీకటిగా, మొరట్టగా మరియు ఆకరణిీయంగా 

కనిపించలేదు. సలమోను ాట నుండ, అధ్యా యం. 1:5, 

ఆ రోజులోు  గుడార్వగ సాధ్యరణంగా చీకటి పదారథంతో 

తయారు చేయబడనట్టు కనిపిసుూంది. మునుపటి 

అధ్యా యంలో గుడారం సాధ్యరణ దృషిట నుండ 

దాచబడందని మేము గమనించాము. కానీ బయట నుంచ 

చూసినా అందం కనిపించలేదు. ఇపుప డు ఈ బ్బహా  

సాదాస్సదాలో, మనకు చాలా ముఖా్ మైన వాస్ూవానిన  సెట్ 

చేసినట్టు నేను భావసుూనాన ను. 1వ. భూమిపై ఉనన  మన 

ఆశీర్వవ ద బ్రపభువు వా కి ూకి స్ంబంధంచ. బ్రపవక ూ యెషయా 

ముందే చె పా డు "అతని స్వ రూపం మనుషా్య ల కంటే 

చాలా చెడపోయింది, మరియు అతని రూపం మనుష్యా ల 

కంటే ఎకొు వగా ఉంది" (యెషయా 52:14). "ఆయన 

ముందు లేత మొకొ వలె పరుగును. మరియు పడ నేల 

నుండ వేరుగా; అతనికి రూపము లేదు; మరియు మనం 

ఆయనను చూసినపుప డు, మనం ఆయనను కోరుకునే 

అందం లేదు. అతను తృణీకరించబడాడడు మరియు 

మనుష్యా లచే తిరస్ొ రించబడాడడు, దుుఃఖ్ం మరియు 

శోకంతో పరిచయం ఉనన  వా కి ూ; మరియు మనుష్యా గ 

తమ ముఖానిన  దాచ్చకునే వా కి ూగా, అతను 

తృణీకరించబడాడడు మరియు మేము ఆయనను 

గౌరవంచలేదు." 53: 2, 3. బ్రపతి బైబిల్-ాఠకుడకి 

తెలిసినట్టుగా, ఇవనీన  నజరేయుడైన యేసులోని లేఖ్కు 

నెరవేర్వయి. నజరేత్్లోని పేద వబ్రడంగి ఇబ్రాయెల్ 

యొకొ  ఆశ్ అయిన మెస్సీ య అని చెపిప నపుప డు 

గరివ ష్యఠడైన యూదుడు మనసాూపం చెందాడు మరియు 

అతని ఔచతా పు ఆలోచనగ దిబ్రగాా ంతికి గురయాా యి. 

అతని తల చ్చట్యట  కాంతి.స్రే, ఇది చాలా స్హజమని 

నేను భావసుూనాన ను, కానీ అంతా పరాట్ట. అతను 

ఎపుప డైనా ఏదైనా స్హజ సౌందరా్వ నిన  కలిగి ఉంటే, 

అతని బహిరతాం, పేదరికం, బ్బధగ మరియు బ్రశ్మగ 

దానిని పోగొటటడానికి స్రిపోతాయి. మనుష్యా ల 

కుమారులలో సాధ్యరణం కంటే అతని ముఖానిన  

మరియు రూానిన  ఎకొు వగా దెబా తీసేలా సూచంచడం 

హేలువు మరియు బ్రగంథానికి అనుగుణంగా ఉంట్టంది. 

ఇది ఎందుకు జరిగింది? ఎందుకంటే 

"శ్రీరస్ంబంధమైన కనున  గీయడం" అతని ఉదేుశా్ ం 

కాదు. అతని రూపం యొకొ  వైభవం కాదు, అతని ాబ్రత 



to preserve the faith as at first delivered, and to keep it 

free from all interpolations and perversions. 

Thus, the lamp-stand was indicative of the teaching of the 

inspired apostles of Christ. And as the stem and substance 

of that teaching was Christ, we see how perfectly the 

lamp-stand foreshadowed it. The reason for the presence 

of the lamp-stand in the tabernacle was that its light might 

shine. So, the reason for the apostles' teaching in the 

church is that Christ may be our light, that we may be 

filled with His light, and go forth into the world to be in 

our turn "The light of the world." 

CHAPTER XII 

THE TABLE OF SHEW-BREAD 

THIS was a table made of accasia wood overlaid with 

gold, and had a golden crown. It was about 3½ feet long, 

2 feet wide, and 2½ feet high. It had dishes, spoons, bowls 

and covers; all of pure gold. The use of this costly and 

beautiful table was to hold the "shew-bread." Full 

directions are given in Lev. 24:5-9. The "shew-bread" 

consisted of twelve unleavened cakes: one for each tribe. 

They were to be placed on the table in two rows--six in 

each "before the Lord." They were to be eaten only by the 

priests, every Sabbath; and fresh loaves placed in their 

stead as the old ones were removed. This table stood on 

the right side of the tabernacle, opposite the golden lamp-

stand. 

There is no doubt, I think, that this was intended to 

symbolize the "breaking of bread," the next thing noticed 

in Acts 2:42 among the things which the Church 

"steadfastly" observed. The points of comparison are as 

clear as the shadow to its substance. 1st. The table was 

covered all over with gold (we meet with gold 

everywhere in the tabernacle), which points to the 

precious things set forth in the Lord's supper. Gold is 

prized and sought after more than anything else. But to 

the hungry soul the spiritual feast of the Lord's table is 

valued far more than "gold which perisheth." 2nd. The 

bread was representative. The twelve loaves represented 

the twelve tribes of Israel. The bread of the Lord's table 

is also representative. There is but one loaf, and this 

represents the body of Christ: "This is my body." It also 

represents the oneness of "His body the Church": "We are 

one bread, and one body." 3rd. The priests alone partook 

of ii; and in the Church only those who have been joined 

to the Christian priesthood partake of the Lord's supper. 

4th. The loaves were eaten every Sabbath. So the Lord's 

supper is, by the true Church, eaten every first day of the 

week: the day now devoted to Christian worship. "On the 

first day of the week the disciples came together to break 

bread" (Acts 20:7). 5th. The loaves were called the shew-

bread; and in the Lord's supper the death of Jesus is 

మరియు పని ఆకరణిగా ఉండాలి. 2వ. అదే బ్రకీసుూ చరిచ కి 

వరిూసుూంది. "పరలోక ర్వజా ం (దీనిలో చర్సచ  ఆఫ్ గాడ్ ఒక 

ముఖా్ మైన భాగం) బ్బహా  బ్రపదరశ నతో ర్వదు." ఇది 

ఆడంబరం మరియు గొపప  బ్రపదరశ నతో బ్రపపంచంలోకి 

బ్రపవేశంచలేదు. అపస్ూగగ, వారి యజమాని వలె, 

రైలుగ, తకొు వ జననం మరియు పరిస్ర్వగ. వారు 

నిరిి ంచన చరిచ  స్రళ్మైనది. దాని ఆకరణిగ 

తపప నిస్రిగా మరియు పూరిూగా ఆధా్య తిి కమైనవ. దానికి 

బ్రాపంచక గౌరవాగ లేవు; కానీ బ్రకీసుూ కొరకు బ్రకాస్ బేరింగ్, 

పేదరికం మరియు బ్బధగ పుషొ లంగా ఉనాన యి. దాని 

వశావ స్ం, దాని సిదాధ ంతం దాని శాస్నాగ అనిన  ఒకేలా 

ఉనాన యి "నశంచే వారికి, మూరఖతవ ం." దాని స్మావేశ్ 

్స్థలాగ "భూమి గుహగ", పై గదుగ లేదా బహిరంగ 

క్షేబ్రతాగ. అయినపప టికీ అది జయించటానికి మరియు 

జయించటానికి ముందుకు సాగింది. ఇది హోవెల్ నుండ 

సింహాస్నం వరకు మరియు భూమి యొకొ  ఒక చవర 

నుండ మర్కక చవర వరకు బ్రపతిచోటా అనుభూతి 

చెందింది. క్రైస్ూవ మతం, అది బ్రకీసుూ మరియు అపస్ూగల 

చేలుల నుండ వచచ నట్టుగా, ఆడంబరం మరియు 

బ్రపదరశ న యొకొ  అనిన  వా ర్వథలకు తీబ్రవంగా 

బ్రపతికూలంగా ఉంది మరియు దాని ఆతి లో మారుప  

లేదు. దాని స్వ భావం మారలేదు. ఇది బ్రకీసుూ మరియు 

అపస్ూగల చేలుల నుండ వచచ నందున, ఆడంబరం 

మరియు బ్రపదరశ న యొకొ  అనిన  వా ర్వథలకు తీబ్రవంగా 

బ్రపతికూలంగా ఉంది మరియు దాని ఆతి  మారలేదు. దాని 

స్వ భావం మారలేదు. ఇది బ్రకీసుూ మరియు అపస్ూగల 

చేలుల నుండ వచచ నందున, ఆడంబరం మరియు 

బ్రపదరశ న యొకొ  అనిన  వా ర్వథలకు తీబ్రవంగా 

బ్రపతికూలంగా ఉంది మరియు దాని ఆతి  మారలేదు. దాని 

స్వ భావం మారలేదు. 

బ్రపసుూత చరిచ గ మరియు బ్రపఫెస్రు గరవ ం మరియు వా ర థ 

బ్రపదరశ న గురించ ఏమి చె పా లి? మన గొపప  భవనాగ, 

పయింట్ చేయబడన కిటికీగ, ఖ్రీదైన అవయవాగ, 

అధక జీతాగ పందే సేవకుగ, "నాగరికమైన 

స్మాాగ", కానీ బ్రకీసుూ యేసులో ఉనన  స్రళ్త నుండ 

వైదొలగడం అంటే ఏమిటి? ఈ వషయాగ మనుష్యా ల 

ఆమోదానిన , బ్రపతేా కించ బ్రాపంచక పురుష్యల ఆమోదానిన  

పందగలవు, కానీ అవ చరిచ  యొకొ  ఆధా్య తిి క శ్కి ూని 

బలహీనపరుసాూయి మరియు ్స్ూంభంపజేసాూయి. వారు 

చరిచ  మరియు బ్రపపంచం మధా  స్రిహదుుల యొకొ  

పదునైన రేఖ్ను తగింాచారు; వారు సామాజిక ్సిథతి బ్రపకారం 

చరిచ లో వా కుూల వా తాా సాగ మరియు గౌరవానికి దారి 

తీసాూరు; వారు మారిప డ లేకుండా స్భా తావ నికి మారంా 

తెరుసాూరు. క్రైస్ూవ మతానికి అలాంటి ఉపకరణాగ 

అవస్రం లేదు. అవ లేకుండా చాలా మెరుగాా అభవృదిధ 

చెందులుంది; అనేకమంది అభమానులను 

స్ంాదించ్చకోవడంలో కాదు, మనుష్యలను వారి ాాల 

నుండ రక్షించడంలో. అహంకారం మరియు ఇంబ్రదియ 



"shown forth till He come." 6th. The loaves were for a 

memorial. So the Lord's supper is a memorial feast: "Do 

this," said Jesus, "in remembrance of Me." Of course 

there are points where this comparison would break 

down, but the foregoing are sufficient to establish the 

intended resemblance of the table of shew-bread to the 

supper of the Lord. 

Just here it may be well to notice that while the priest was 

occupied in the service of the tabernacle, the bread of the 

table, and parts of the animals offered in sacrifice, 

constituted (so far as we know) his only food. And how 

blessedly true it is that to the Christian CHRIST (as set 

forth in both sacrifice and bread) is the only food for his 

soul! 

Just at this point it may be well to notice how minutely 

everything in the tabernacle is specified, even to the 

smallest and apparently most insignificant article. Now if 

the tabernacle and its services were intended to 

foreshadow the Church of Christ, what a dangerous work 

it is to alter, or dispense with, any of the Lord's 

appointments! Surely it is the duty of every Christian to 

insist upon the ordinances of the Lord being administered 

according to apostolic method. The Apostle Paul found it 

necessary to write to the Corinthian church to correct 

abuses concerning this very matter of the Lord's supper. 

They had departed from the order as delivered to them by 

himself, and had reduced the ordinance to a common 

meal, and so robbed it of all its beautiful significance. To 

impress upon them the necessity of observing the order 

intact, he informs them that the Lord had revealed it to 

him by special revelation. "I RECEIVED OF THE LORD 

that that which also I delivered unto you, how that the 

Lord Jesus in the night in which He was betrayed took 

bread, and when He had given thanks, He brake it and 

said, This is My body, which is for you; this do in 

remembrance of Me. In like manner the cup, after supper, 

saying, This cup is the new covenant in My blood; this 

do, as oft as ye drink it, in remembrance of Me. For as 

often as ye eat this bread and drink this cup, ye proclaim 

the Lord's death till He come." To attend to this beautiful 

and impressive ordinance, the first Christians came 

together every Lord's-day (Acts:20:7), thus uniting His 

death symbols with the day on which He rose from the 

dead: a most fitting and appropriate union. But how this 

divine ordinance rebukes the rashness of men, who think 

themselves wiser than God in tampering with this divine 

ordinance--some withholding the cup from the people; 

some cutting the loaf into a hundred pieces, thus 

destroying the figure of the "one body;" some attending 

to it only once a month, or even once a quarter, so 

destroying the union between death and resurrection; and 

some making it a mere after-service, instead of, as at the 

beginning, making it the centre and chief reason for 

meeting together, because of its wonderful teaching about 

స్ంబంధమైన ఆనందాలను పందడం దావ ర్వ, మరియు 

బ్రకీసుూ ఆతి కు అనుగుణంగా లేని బ్రపేరణలను 

అందించడం దావ ర్వ, సువా్ర ూ యొకొ  ఉనన తమైన 

ఉదేుశాా నిన  మనం ఓడసాూము. కాబటిట, గుడారం వెగపలి 

భాగం ఆకరణిీయంగా ఏమీ లేనటేు, చర్సచ  ఆఫ్ గాడ్్తో 

అనుస్ంధ్యనించబడన కేవలం శ్రీర్వనికి స్ంబంధంచన 

మరియు ఇంబ్రదియాలకు స్ంబంధంచన ఆకరణిగ 

ఉండకూడదని మేము నిర్వధ రించాము. 

లోపలి కవరిింగ్స 

కాంబ్రటాస్ట కొరకు, గుడారం లోపల నుండ 

చూసేటట్టవంటి కవచానిన  లేదా అంతరా్వ గంలో ఉనన  

కవచానిన  ఇపుప డు పరిగణంచడం మంచది. గుడారపు 

వెగపలికి మరియు లోపలికి మధా  ఉనన  వా తాా సానిన  

మించన అదుా తమైనది ఏదీ ఉండదు. మునుపటిది, 

మనం చూసినట్టుగా, చీకటి, నిస్ీ లుూవ మరియు 

ఆకరణిీయం కాదు; కానీ రండోది అదుా తంగా 

ధనవంలుడు మరియు అందంగా ఉంది. దానికి 

స్వ చఛ మైన బంగారు గోడగ ఉనాన యని మనం చూశాం. 

ఇది స్వ చఛ మైన బంగారంతో చకొ గా తయారు 

చేయబడన ఫరిన చర్స్ను కూడా కలిగి ఉంది. మరియు వీటి 

బ్రపకొ న అది తగపుకు వేలాడదీయబడంది, అది దగరాగా 

ఉంచబడంది, పగటి వెగగును ఆపివేసుూంది: ఒక వీల్ 

మరియు లోపలి నుండ కనిపించే వధంగా ఒక కవచం; 

ఇవనీన  ఒకే అందమైన ఆకృతి మరియు రంగులతో 

తయారు చేయబడాడయి. మొదటి కంార టి ంట్ బంగారు 

దీపం-్సాట ండ్ యొకొ  ఏడు బ్రపకాశ్వంతమైన దీాలతో 

బ్రపకాశసుూంది; మరియు హోల్కస్ హోల్క షెకినా దావ ర్వ 

వెలిగించబడంది, ఇది స్వ రంా నుండ అదుా తమైన 

కాంతి, కరుణాస్నంపైకి మెరిసింది. అయితే, గుడారం 

లోపలి నుండ చూసినట్టుగా ఎంత మనోహరంగా 

ఉండాలి! నీలిరంగు, ఊదా మరియు సొా ర ుట్ రంగులతో 

లోపలి కవచం చకొ టి అలిున నారతో చేయబడంది; 

దేవదూతల బొమి గ (బహుశా చకొ టి బంగారు దార్వల 

సూది పని) కర టనుపై పని చేసాూయి. ఇపుప డు ఈ వైభవం, 

అందం మరియు ఐశ్వ రా ం అనీన  సూచసుూనాన యి. ఇది 

బ్రకీసుూ యొకొ  దైవతవ ం గురించ మనతో మాటాుడులుంది. 

అతడు "శ్రీరములో బ్రపతా క్షమైన దేవుడు." అతను ఒక 

కీరి ూని కలిగి ఉనాన డు, కానీ అది ఆధా్య తిి కం, మరియు 

శ్రీర్వనికి స్ంబంధంచనది కాదు; "మేము అతని 

మహిమను చూశాము," అని ాన చె పా డు, "తంబ్రడ 

యొకొ  ఏైక స్ంతానం యొకొ  మహిమ, దయ మరియు 

స్తా ంతో నిండ ఉంది." "ఆయన తన మహిమ యొకొ  

బ్రపకాశ్వంతంగా మరియు అతని పదారధం యొకొ  

బ్రపతిరూపంగా, మరియు తన శ్కి ూ యొకొ  వాకా ం దావ ర్వ 

స్మసాూనిన  స్మరిథసూూ , అతను ాాలను శుదిధ చేసిన 

తరువాత, దేవుని కుడ ారశ వ ంలో కూరుచ నాన డు" 

(హెబ్రీ. 1. : 3) "నీ మహిమను నాకు చూపుము" అని మోషే 



Christ, who is the chief and centre in the assembly of the 

saints. 

CHAPTER XIII 

THE ALTAR OF INCENSE 

THIS stood between the Lampstand and the Table of 

Shew-bread, "before the veil." 

Like the table, it was made of accasia wood, over laid 

with pure beaten gold. It was 21 inches broad, and 3½ feet 

in height; and square in shape. It had horns at each top 

corner, like the altar of burnt offering; and staves were 

fixed at its sides to bear it when on the move. The incense, 

which was burnt upon it every day by the priests, morning 

and evening, was a compound of sweet herbs. This 

compound was exclusively to be used on the altar of 

incense, and was not to be used in common by the people 

on pain of death. Seeing that it was a divine compound 

we may well believe that the odor emitted in burning it 

was delightfully fragrant. The times when the incense 

was burnt were the hours, morning and evening, when the 

people were assembled at the gate of the tabernacle for 

prayer. See Luke 1:8-10. 

We are left in no degree of doubt, therefore, as to the 

figurative meaning of this incense. It foreshadows "THE 

PRAYERS" of the church; which the reader will recollect 

to be the remaining act of church worship, as, stated in 

Acts 2:42, which we have to consider. In Rev. 8:3-4 we 

read, "And another angel came and stood at the altar (of 

incense), and there was given unto him much incense, 

that he should add it unto the prayers of all the saints, 

upon the golden altar which was before the throne, and 

the smoke of the incense, with the prayers of the saints, 

went up before God out of the angel's hand." David 

prayed, showing his understanding of the meaning of the 

altar of incense, "Let my prayer be set forth as incense 

before thee." We need no further proof. The incense 

represented prayer; and as the whole foreshadows the 

Church of God in the gospel age the incense must mean 

"the prayers" which form an essential part of the order of 

divine worship in the church. It being made for the 

exclusive use of the tabernacle, indicates that no worship 

is acceptable to God from those who do not approach him 

in the new and living way, as before marked out in this 

work. To suppose that the sinner can simply pray his way 

into pardon and salvation, is to set aside the "way" of the 

Lord as we have seen it typified. 

The fire on the altar of incense was taken from the altar 

of burnt offering. The fire for the "censer" was also taken 

from the same place. Nadab and Abihu were smitten with 

death for burning "strange fire" before the Lord, i. e., fire 

not taken from the altar of burnt offering. They thereby 

దేవునితో చెపిప నపుప డు, "నా మంచతనమంతా నీ 

యెదుట గడచపోయేలా చేసాూను" అని దేవుడు 

జవాబిచాచ డు. కాబటిట భూమిపై బ్రకీసుూ యొకొ  మించన 

మహిమ అతని మంచతనం. మళ్లళ , గుడారం యొకొ  

అంతరతా వైభవం చరిచ  యొకొ  అంతరతా వైభవం 

గురించ మాటాుడులుంది. ఆమె అందాగ ఆధా్య తిి కం, 

మరియు శ్రీర్వనికి స్ంబంధంచనవ కావు. 

"ర్వజు కూలురు లోపల అంతా మహిమానివ తమైనది." 

"కాబటిట ర్వజు నీ అందానిన  ఎంతో కోరుకుంటాడు మరియు 

అతనిని ఆర్వధసాూడు." "నువువ  అందంగా ఉనాన వు, నా 

బ్రపేమ." 

పవబ్రతత, పరలోక మనస్ూతవ ం, మధురమైన వనయం 

మరియు దేవుని చతాూనికి పూరిూ వధేయత, ఇది యేసును 

భూమిపై చాలా అందంగా చేసింది, ఇది అనిన  యుగాలలో 

బ్రకీసుూ యొకొ  నిజమైన చరిచ ని అలంకరించే కృప. 

హాా ంగింగ్్గ, వీల్ మరియు కవరింగ్్పై రంగుగ 

మరియు బొమి ల స్ంభావా  అర్వథలను మేము ఇంతకు 

ముందు గమనించాము. 

వారు స్వ రంా, వనయం, ర్వజ వైభవం మరియు స్వ చఛ త 

గురించ మాటాుడతారు. ఈ వషయాలను అరథం 

చేసుకోవడానికి మనము బ్రపవేశంచాలి మరియు బ్రకీసుూ 

మరియు అతని చరిచ లో "నివాస్ము" చేయాలి. 

ఆచరణాతి కంగా మరియు బ్రపయోగాతి కంగా తపప  

వాటిని బ్రపశ్ంసించడం లేదా అరథం చేసుకోవడం సాధా ం 

కాదు. కారణం లేదా పరిశీలన మనకు పవబ్రత ్స్థలం 

యొకొ  ఆశీర్వవ దానిన  ఇవవ లేవు. వాటి మాధురా్వ నిన  

అరథం చేసుకునే ముందు కొనిన  వషయాలను రుచ 

చూడాలి. స్ంశ్యవాది, వషయాల స్వ భావంలో, అతనికి 

మెచ్చచ కునే శ్కి ూ లేదని అపహాస్ా ం చేసాూడు. "ఓ బ్రపభువు 

మంచవాడని రుచచూసి చూడుము; ఆయనయందు 

వశావ స్ముంచ్చవాడు ధనాు డు" అనన  మాటగ ఎంత 

లోతైన స్తా ము. మరియు పేలురు యొకొ  పదాగ 

కూడా: "కపటము లేని ఆతీి య ాగ కొరకు 

ఆర్వటపడండ, తదావ ర్వ మీరు మోక్షానికి ఎదగవచ్చచ ; 

మీరు బ్రపభువు దయగలవాడని రుచ చూసేూ." 

ఈ రుచ లేకుండా, దేవునితో స్హవాస్ం నుండ పందిన 

పోషకమైన ఆహారం కోస్ం ఈ కోరిక ఉండదు. కానీ "రుచ" 

చేసినవాడు తన ఆకలిని పదును పటాటడు మరియు 

బ్రకీసుూలో దేవుని స్ంపూరణత నుండ నింపబడాలని 

కోరుకుంటాడు. 

చరిచ  యొకొ  కీరి ూ కూడా ఆమె మంచతనం. యేసు 

మరియు అతని అపస్ూగల బోధన దాదాపు పూరిూగా 

ాబ్రతకు స్ంబంధంచనది. చరిచ లో, శ్రీర బ్రకియగ - 

"వా భచారం, అపవబ్రతత, వబ్రగహార్వధన, దుర్వశ్, చేతబడ, 



broke the connection between the two altars. The lesson 

this teaches is that however fervent our prayers and 

praises may be if we have not first come to Christ and 

"received the atonement" in God's own appointed way, 

our prayers will be an abomination to God. 

Included in the prayers of the Church are praise and 

thanksgiving. All prayers must be mixed with gratitude to 

God for past mercies received. The incense was a 

delightful fragrance. This indicates how well pleased our 

God is when we worship before Him, and lay before Him 

our heart's requests. 

Thus, we see that the first compartment of the tabernacle 

with its furniture fore-shadowed the worship of the 

Church of God in the gospel age. The reader is invited to 

study the first epistle of Paul to the Corinthians, wherein 

he will soon see that the things we have indicated were 

exactly those which Paul had, under divine direction, "set 

in order" for the worship of the Church when assembled 

together. In chap. 11 he begins by commending them for 

holding the "traditions," i.e., the ordinances of Christ. He 

then goes on to correct certain irregularities in which they 

had indulged, while in the main holding the "traditions" 

as delivered. Then references are made to the "teaching" 

in the Church. This was evidently of a mutual character, 

and many took part. Here we see a clear indication of the 

Church continuing in the "apostles' teaching." Then lower 

down in chap. 11 we see that they continued also in "the 

breaking of bread;" and in chap. 14 reference was also 

made to "the prayers" in which the Church constantly 

engaged. 

Now before we leave the Holy Place, we may well 

consider the wisdom and love of God in ordering thus the 

worship of His Church. In coming together, the central 

attraction to the Church was the Lord's supper God had 

so ordained it, not because of the elements, but because 

of the things which they pointed to. They beautifully set 

forth the body and blood of Christ: they spoke of 

redemption, of pardon, of peace with God; they 

represented the source and sustenance of spiritual life, 

and they pointed onward to the glorious appearing of 

Jesus Christ. Could anything be more fitting and 

appropriate than the place which this ordinance holds in 

the Church? The "teaching" or unfolding of divine truth 

by those competent to instruct is also most essential to the 

growth of the Church. "Desire the sincere milk of the 

word" says Peter, "that ye may grow thereby." And lastly, 

"the prayers" (with which must be united praise) draw the 

soul near to God and keep it there. They bring the 

blessings of God down to us. By them we find grace to 

help in time of need. Indeed, in these divine appointments 

we have all that we can conceive to be necessary to the 

Church's upbuilding in the divine life. 

శ్బ్రలుతావ గ, కలహాగ, ఈరిా గ, కోపతాాగ, వరా్వగ, 

వభేదాగ, మత వదేవ షాగ, అసూయగ, మదా ానం, 

దేవ షాగ మరియు ఇలాంటివ" తీబ్రవంగా ఖ్ండంచారు 

మరియు నాశ్నం చేశారు; కానీ ఆతి  యొకొ  ఫలాగ - 

"బ్రపేమ, ఆనందం, శాంతి, దీరశాాంతము, దయ, 

మంచతనం, వశావ స్ం, సాతివ కత, నిబ్రగహం" - పరిపకవ త 

చెందుతాయి, అవ పరిశుదుధల జీవతాల గురించ గొపప గా 

బ్రవేలాడుతూ ఉంటాయి. 

రామల తొకీ ల కవరిింగ్స. 

ఇపుప డే వవరించన రండు కవరింగ్్ల మధా  మరో రండు 

ఉనాన యి. "బా్బ డరీి్స  సొి న్ల" బయటి కవచం పకొ న 

ఉనన ది "ఎరుపు రంగులో ఉనన  పటేటగ చరి్వ లతో" 

తయారు చేయబడంది. ఎబ్రరటి రంగు పురుగు నుండ 

తీయబడందని భావసుూనాన రు. ఇది బ్రకీసుూ కొరకు 

మాటాుడులునన  దావీదు యొకొ  సూకి ూని వవరిసుూంది, 

"నేను పురుగును, మనిషిని కాదు." ఒక పురుగు 

అస్హాి ంచ్చకుంట్టంది మరియు మనిషి యొకొ  ాదాల 

బ్రకింద తొకొ బడులుంది. యేసుకు అనవ యించనట్టుగా, 

అది మన రక్షణ కొరకు అతని అదుా తమైన 

అవమానానిన  తెలియజేసుూంది. "అతను పురుష్యలచే 

తృణీకరించబడాడడు మరియు తిరస్ొ రించబడాడడు." 

"అతను తృణీకరించబడాడడు, మరియు మేము అతనిని 

గౌరవంచలేదు." "అతను ధనవంలుడు అయినపప టికీ, 

అతని పేదరికం దావ ర్వ మనం ధనవంలులయేా లా మన 

కొరకు పేదవాడు అయాా డు." "అతడు దేవదూతల కంటే 

కొంచెం తకొు వ కాలానికి, మరణ బ్బధల కారణంగా 

స్ృషిటంచబడాడడు. 

చరిచ కి బ్రాతినిధా ం వహించడానికి మనం గుడార్వనిన  

తీసుకునన పుప డు, ఆమె బ్రకీసుూతో స్ంబంధం కలిగి 

ఉనన ట్టుగా, "బ్రకీసుూ యేసులో ఉనన  అదే మనసీు " 

చరిచ లో ఒక లక్షణానిన  కవర్స చేయడంలో మనం 

చూసాూము. మన ఆశీర్వవ దం పందిన బ్రపభువు శష్యా ల 

నుండ బయగదేరే ముందు, వనయం యొకొ  

అందమైన చరా  దావ ర్వ ఈ ాఠానిన  వారిపై 

ఆకట్టటకోవడానికి బ్రపయతిన ంచాడు. "అతను ఒక టవల్ 

తీసుకొని నడుము కట్టటకొని శష్యా ల ాదాగ కడగడం 

బ్రారంభంచాడు;" మరియు ఈ ఆబెకి్ ట ాఠం యొకొ  

అంశానిన  బ్రపకటించన వెంటనే: "మీరు ననున  గురువు 

మరియు బ్రపభువు అని పిగసాూరు, మరియు మీరు బ్బగా 

చేసారు, ఎందుకంటే నేను అలాగ్వ ఉనాన ను. నేను, 

అపుప డు, బ్రపభువు మరియు గురువు మీ ాదాలను కడగితే, 

మీరు కూడా కడగాలి. ఒకరి ాదాగ మర్కకరు; నేను మీకు 

చేసినటేు మీరు కూడా చేయాలని నేను మీకు 

ఉదాహరణగా చె పా ను, నిశ్చ యంగా, నిశ్చ యంగా, నేను 

మీతో చెపుూనాన ను, ఒక సేవకుడు తన యజమాని కంటే 



CHAPTER XIV 

THE HOLY OF HOLIES 

THIS compartment was a square room, divided from the 

Holy place by the beautiful veil, of which we shall have 

something to say later on. The building was, of course, 

formed of the same materials as the Holy Place. The 

difference between the two compartments was in the 

furniture and light. The Most Holy Place contained:--(1) 

The Ark of the Covenant. This was a wooden chest, 

overlaid with gold. It contained a copy of the law, a 

golden pot of manna miraculously preserved, and Aaron's 

rod that budded. (2) The Mercy Seat. This formed the lid 

of the ark, and was of solid gold. A beautiful crown of 

gold adorned the sides, and two cherubims of gold stood, 

one at each end, with their wings extended towards each 

other and their faces bending towards the ark. The whole 

was beaten out of one mass of gold. Like the Holy Place, 

the Holy of Holies had no windows; nor had it a 

lampstand, and as the thick veil was kept close it would 

have been in total and perpetual darkness, but for the 

glorious light which illuminated it. What was that light? 

It was the light of God the shechinah. Directly above the 

Ark of the Covenant rose the wonderful symbol of the 

divine presence--the pillar of cloud by day and fire by 

night. This mysterious fire penetrated the thick coverings 

of the tabernacle and descended on the Mercy Seat, 

between the cherubims of glory, and thus lit up the Holy 

of Holies with a blaze of supernatural light. The reader 

may easily imagine how marvelously glorious this 

compartment must have been, with its golden walls, its 

beautiful covering and veil, its golden ark and mercy seat, 

and all illuminated so brilliantly with divine light from 

heaven! 

What, then, does this Most Holy Place represent? There 

can be no doubt that it stands for the holy presence of 

Jehovah. HEAVEN, not a locality, but a state, as we read 

in Hebrews 9:24: "For Christ entered not into a holy place 

made with hands, like in pattern to the true, but into 

heaven itself, now to appear before the face of God for 

us." This is conclusive. Now let us examine the symbols 

in detail. 

1st. The gold, rich hangings and covering, as before 

explained, point to riches, glory, honor, holiness, 

heavenliness. These things all belong to God and heaven, 

as their PRIMARY source. 

2nd. The ark, with mercy seat and Shechinah combined, 

are symbolic of Jehovah enthroned on high. The ark was 

always regarded as identical with God's presence. That 

this was the divine intention regarding it is clear from 

many incidents connected with it in its after history. 

When it was captured by the Philistines, the dying 

గొపప వాడు కాదు, పంపిన వా కి ూ కంటే పంపబడనవాడు 

గొపప వాడు కాదు. అతనిని. 

"మీలో ఎవరు గొపప వారో, అతను అందరికీ సేవకుడగా 

ఉండనివవ ండ." బ్రావీణా ం స్ంాదించడానికి ఇది 

కషటమైన ాఠం. కానీ కొంతమంది మాబ్రతమే పనిని పూరిూగా 

పూరిూ చేసాూరు. గొపప వాడు అందరికీ సేవకుడగా మారడం--

అతా లప  ్సాథనానిన  పందడం-నిజంగా ఆతి వశావ స్ం 

యొకొ  గొపప  చరా . కానీ మన బ్రపభువు చేశాడు; మరియు 

మనం ఆయనలా ఉండటం చాలా కషటంగా 

భావంచకూడదు--ఆయన అడుగుాడలను 

అనుస్రించడం. ఓహ్, ఈ ాఠానిన  పూరిూగా నేరుచ కుని, 

ఆచరిసేూ, చరిచ  ఆమె వమోచకుని బ్రపశ్ంస్లను ఎలా 

చూపులుంది! అపుప డు అందరూ తమ సంత మహిమను 

కాదు, బ్రకీసుూ మహిమను కోరుకుంటారు. అపుప డు అందరూ 

తమ సంత వషయాలపై కాకుండా ఇతరుల వషయాలపై 

దృషిట పడతారు. బ్రపతి ఒకొ రూ చరిచ  యొకొ  మంచ కోస్ం 

మరియు బ్రకీసుూ మహిమ కోస్ం ఖ్రుచ  చేయడానికి మరియు 

ఖ్రుచ  చేయడానికి బ్రపయతిన సాూ రు. 

మేకల వెింబ్ుకలను కపిి  ఉించడిం 

ఈ కవరింగ్ అందమైన లోపలి కవచం బ్రపకొ న వచచ ంది, 

అందుచేత పటేటగ తొకొ ల కవరింగ్ బ్రకింద ఉంది. 

మేకలను బలి అరిప ంచారు. ఇబ్రశాయేల్కయుల 

స్ంవతీ రమంతటిలో గొపప  రోజున, బ్రాయశచ తూం రోజున, 

రండు మేకగ అరప ణగగా తీసుకుర్వబడాడయి. 

ాపపరిహార్వరథబలిగా ఒకడు చంపబడాడడు, మరియు 

అహరోను దాని రకాూనిన  అతిపరిశుదధ ్స్థలానికి తీసుకువెళిు, 

బ్రపజలందరికీ బ్రాయశచ తూం చేయడానికి కరుణాపీఠంపై 

చలకరించాడు. మరో మేకను శబిరం అంచ్చ వరకు 

స్జీవంగా తీసుకువెళాురు, మరియు అహరోను దాని తలపై 

తన రండు చేలుగ ఉంచ, దాని మీద ఇబ్రశాయేల్కయుల 

ోషాలనిన ంటినీ, వారి అపర్వధ్యలనిన ంటినీ, వారి 

ాాలనిన ంటినీ ఒపుప కునాన డు. మరియు అతను 

వాటిని బతికి ఉనన  మేక తలపై ఉంచ, అరణా ంలోకి 

సిదధంగా ఉనన  ఒక వా కి ూ చేతితో దానిని పంపించాడు, 

మరియు మేక దాని మీద వారి ోషాలనిన ంటినీ ఏకాంత 

భూమికి తీసుకువెళిుంది. 

కవరింగ్ మరియు బ్రాయశచ తూం మధా  స్ంబంధ్యనికి 

స్ంబంధంచ, కవరింగ్్ల యొకొ  ఈ అధా యనానిన  

పరిచయం చేసూూ , బ్రారంభ వాా ఖా్ లను ాఠకుడు 

దృషిటలో ఉంచ్చకుంటారు. మేక వెంబ్రట్టకలను కపిప  

ఉంచడం మన గొపప , బ్రాయశచ తాూనిన  బ్రపతాే కంగా 

గురుూచేసుూందని నాకు అనిపిసోూంది. మరియు ఈ 

కవరింగ్్ల అమరికలో దైవక బోధన ఉందని నేను కూడా 

అనుకుంట్టనాన ను. వారి సింబ్బలిక్ అపిుకేషన ఈ వధంగా 

బ్రకమంలో నిగసుూంది - అధోకరణం, వనయం, 



daughter-in-law of Eli cried: "The glory is departed from 

Israel, because the ark is taken." And when it was taken 

into the temple of Dagon, the fish-god fell repeatedly 

before it. Wherever it was carried in its captivity, 

pestilence and plague destroyed the people. Uzzah was 

smitten dead for touching it, and fifty thousand men of 

Bethshemesh were slain for looking into it. On the other 

hand, the house of Obed-Edom was blessed all the while 

it rested beneath its roof. The Israelites spoke often of 

God dwelling "between the cherubim," and the Philistines 

said, referring to the ark, "God is come into the camp." 

From all this it is clear that the ark as a whole was a 

symbol of God's majestic and awful presence. Let us now 

consider its parts. (a) The ark contained a copy of the law. 

Paul says: "The law is holy, just, and good." It was the 

symbol of God's perfect holiness. It was the "law of the 

covenant," and hence its place in the ark denotes that God 

is "a covenant keeping God." "The word of the Lord 

cannot be broken," it "endureth forever," and what He 

hath promised He will most surely perform. When God 

was manifested in the flesh, in the person of His Son Jesus 

Christ, was fulfilled the words of David, "Thy law have I 

hid in my heart, that I might not sin against Thee," and 

Jesus "fulfilled the law and made it honor able." (b) The 

ark also contained the "golden pot of manna." The manna 

was the supernatural food with which God fed His people 

in the barren desert. It came down from heaven; it was 

mysterious--the people said, "What is it?" it was not the 

produce of earth, for the desert was barren. It was 

miraculously preserved in the ark. Now all this speaks 

plainly of the deep purpose of God, which was hidden for 

ages, but now revealed in Jesus Christ, concerning the 

bread of life, which, if a man eat, he shall live forever. "I 

am the bread of life," said Jesus. "Your fathers did eat 

manna in the wilderness, and are dead. This is the bread 

which cometh down out of heaven, that a man may eat 

thereof and not die." This is "the mystery of godliness: 

God manifest in the flesh." (c) In the ark was also 

deposited "Aaron's rod that budded." The history of this 

rod reveals its significance. Korah, Dathan and Abiram 

aspired to the priesthood, and led a rebellion against 

Moses and Aaron. To establish Aaron and expose their 

rebellion, God ordered that a dry stick for each tribe, with 

the name of the head of each tribe written upon it, should 

be laid up in the tabernacle. "And it came to pass that on 

the morrow Moses went into the tabernacle of witness, 

and behold the rod of Aaron for the house of Levi was 

budded, and brought forth buds and blossoms and yielded 

almonds." Thus, Aaron and his house were fully and 

finally established in the priesthood; the rebellious party 

suffering a terrible death as the reward of their temerity. 

Now why was this rod placed in the ark? According to 

Numb. 11:10 it was "kept for a token against the children 

of rebellion." This was its immediate use. But while it 

served that purpose for Israel, it indicates also the secret 

purpose of God concerning the royal priesthood of Jesus 

బ్రాయశచ తూం, పవబ్రతత యొకొ  అందం, శాంతి మరియు 

ఆశీర్వవ దం. ఆ వధంగా, యేసు మానవ రూపంలో, ాపపు 

మాంస్పు స్వ రూపంలో స్ృషిటంచబడాడడు, తనున  తాను 

తగింాచ్చకునాన డు, మన ాాల కోస్ం మరణంచాడు 

మరియు మహిమలోకి బ్రపవేశంచాడు. అలాగ్వ మనము మన 

ాపములతో మరియు అవమానంతో, ఆతి  యొకొ  

లోతైన వనయంతో, యేసు యొకొ  బ్రాయశచ తూ రకాూనిన  

వశ్వ సించ, క్షమాపణ, శాంతి, పవబ్రతత యొకొ  అందం 

మరియు దేవుని మహిమను పందుతాము. 

చాపటర్స VIII 

ఇతుడి రలిపీఠిం 

గుడారపు ఆసాథ నంలో ఉనన  వసుూవులను తదుపరి 

పరిగణలోకి తీసుకోవడానికి ఈ చనన  పని యొకొ  

బ్రపణాళికతో IT చాలా అనుకూలంగా ఉంట్టంది. 

వాటిలో మొదటిది దహనబలిపీఠం. ఇది 

చలురబ్రసాకారంలో ఉంది మరియు ఇతూడతో కపప బడన 

అకేసియా చెకొ తో తయారు చేయబడంది. ఇది బోగగా 

ఉంది, పైన లేదా దిగువ లేదు; కానీ అగిన  మరియు బలిని 

ఉంచడానికి లోపల దాదాపు మధా లో ఒక బలమైన ఇతూడ 

బ్రగ్వటింగ్ అమరచ బడంది. ఈ బలిపీఠం దాదాపు తొమిి ది 

అడుగుల వెడగప  మరియు ఐదు అడుగుల ఎలుూ ఉంది 

మరియు దాని ్స్థలం ఆసాథ నంలో ఉంది, నేరుగా ఆసాథ నం 

యొకొ  "గ్వట్" మరియు గుడారపు తగపుకు ఎదురుగా, 

మధా లో ఉంది. మన దృషిటని కోరే మొదటి వషయం 

మ్ింట 

బలిపీఠం యొకొ  అగిన  మొదట దేవుని బ్రపతా క్ష చరా  

దావ ర్వ మండంచబడంది. "మరియు బ్రపభువు మహిమ 

బ్రపజలకు కనిపించంది, మరియు బ్రపభువు స్నిన ధ నుండ 

అగిన  వచచ ంది - (బహుశా అగిన  మరియు మేఘాల 

్స్ూంభం నుండ) - మరియు బలిపీఠం మీద దహనబలి 

మరియు కొవువ ను దహించంది. బ్రపజలందరూ చూసి 

కేకగ వేశారు” (లేవీ. 9:23-24). ఆ బలిపీఠంపై ఉనన  అగిన  

దేవుని అగిన  అని అతా ంత గంభీరమైన రీతిలో బ్రపజలను 

ఆకట్టటకోవడానికి ఇది జరిగింది; మరియు చాలా 

భయంకరమైన బ్రాముఖా్ తను కలిగి ఉంది. బలిపీఠం 

మీద అగిన  ఎపప టికీ మండుతూనే ఉండాలనేది కూడా 

మనం ఇకొ డ గమనిసుూనాన ం. "మరియు బలిపీఠం మీద 

అగిన  దాని మీద మండులుంది. అది ఆరిప వేయబడదు. . 

. బలిపీఠం మీద అగిన  మండులుంది, అది ఎపప టికీ 

ఆరిపోదు" (లేవీ. 6:12-13). 

ఇపుప డు ఈ అగిన  దేనికి స్ంకేతం? బలిపీఠం మీద ఈ 

దహనం, గుడార్వనికి చేరుకునే మారంాలో నిలబడ, 



Christ. Consider: it was a dry stick. Christ was "as a root 

out of a dry ground." But now it has blossomed and 

become fruitful as the great High Priest on His throne. 

Thus, the contents of the ark speaks eloquently of the 

secret purpose of God hidden for ages, but now revealed 

in Jesus. "As it is written eye hath not seen, nor ear heard, 

nor hath it entered into the heart of man the things that 

God hath prepared for them that love Him, but God hath 

revealed them unto us by His spirit, for the spirit 

searcheth all things--yea, the deep things of God." 

3rd. The mercy seat. The name of this beautiful covering 

of the ark is very suggestive. It is THE PROPITIATORY. 

It indicates the pitiful, merciful and loving nature of God. 

While the contents of the ark pointed to God's 

righteousness and faithfulness, and indicated the coming 

of Christ as our righteousness, and our Great King and 

Priest; the mercy seat tells us that God is propitious and 

desirous of saving us. It indicates that in the fulness of 

time God would provide a real mercy seat--Jesus Christ-

-of which this was a beautiful shadow. "He is THE 

propitiatory for our sins, and not for ours only but for the 

sins of the whole world." Here observe how truth and 

righteousness, with love and mercy are beautifully 

blended together; the former in the ark, and the latter in 

the mercy seat. So in Christ "mercy and truth have met 

together." 

4th. The cherubims of glory. These were angelic images 

looking down on the mercy seat, with wings extended 

towards each other. Their attitude indicated their intense 

desire to understand the mysteries of the ark and mercy 

seat. They represent the angels and archangels that 

surround the throne of God in the heavens. We read of 

cherubims being placed at the entrance of Eden, to guard 

the tree of life, and prevent guilty man from eating 

thereof. This was a merciful prevention, as in this fallen 

sinful state no man would willingly "live always." Here 

again they guard the mercy seat; and as they are looking 

down so intently on the mercy seat and the ark we are 

reminded of the saying "which things (the things of our 

salvation) the angels desire to look into." There is no 

doubt at all that the angels of God take a deep interest in 

the destiny of the human race. Of the children Christ said, 

"THEIR angels do always behold the face of My Father 

which is in heaven." In Hebrews the question is asked, 

"Are they not all ministering spirits sent forth to minister 

to them who should be heirs of salvation?" Jesus 

represents them as rejoicing in the joy of God "over one 

sinner that repenteth more than over ninety and nine just 

persons that need no repentance." They play an important 

part throughout the Old Testament in ministering to man 

of the things of God; and in the great future--as seen in 

మరియు పవబ్రత ఉనికి? ఇది ఒక వషయానికి బ్రాతినిధా ం 

వహిసుూనన ట్టు నాకు కనిపిసుూంది, మరియు అది మాబ్రతమే-

-ాప శక్షలో దేవుని నాా యం! ఇది "ఎపప టికీ ఆరప బడని 

అగిన " అని సూచసుూంది. "ాపం శక్షించబడదు" అని 

చెబులుంది. ఇది "మన దేవుడు--(ాపము మరియు 

ాపముతో కూడన బ్రపతిదానిని) - దహించే అగిన "; 

మరియు "అతను ఏ వధంగాన్య ోష్యలను 

తొలగించలేడు." పేద ాాలుి డు తన అమాయక 

బ్బధలుడని వధకు మరియు ఈ బలిపీఠంపైకి 

తీసుకువచచ నపుప డు, మొతూం లావాదేవీలో తనకు తగిన 

శక్షను గురిూంచాడు మరియు అతని మనసీు లో ఉనన  ఒక 

ఆలోచన బ్రపతాా మాన యంగా ఉంట్టంది. బ్రపభువు తన 

గొపప  దయతో వమోచన బ్రకయధనానిన  నియమించకపోతే 

"ఈ అమాయక గొబ్రరపిలు ఎలా బ్బధపడులుంో, నేను 

కూడా బ్బధపడాలి." అందువలన మన బ్రపియమైన 

బ్రపభువు మన కొరకు మరణసుూనాన డు, "ాపము 

చేయబడాడడు," "మన ాాలను తన స్వ ంత శ్రీరంలో 

భరించాడు," "మన కోస్ం శాపంగా చేసాడు" మరియు 

బ్రాయశచ తూం యొకొ  బలిపీఠం మీద దేవుని అగిన చే 

దహించబడాడడు. "మన అతిబ్రకమములనుబటిట అతడు 

గాయపరచబడెను, మన ోషములనుబటిట 

నగగగొటటబడెను; మన స్మాధ్యనము ఆయనమీదికి 

వచెచ ను; ఆయన దెబా లతో మనము స్వ స్థత పందితిమి; 

మనమందరము గొఱ్ఱలెవలె బ్రతోవ తపిప పోయితిమి; 

మనము బ్రపతి ఒకొ రిని తన మారమాునకు 

మరలించతిమి; మరియు బ్రపభువు మనందరి ోషానిన  

ఆయనపై మోాడు." మనమందరము గొఱ్ఱలెవలె 

దారితపిప  పోయినాము; మేము బ్రపతి ఒకొ రినీ తన సంత 

మారంాలో మారుచ కునాన ము; మరియు బ్రపభువు మనందరి 

ోషానిన  ఆయనపై మోాడు." మనమందరము 

గొఱ్ఱలెవలె దారితపిప  పోయినాము; మేము బ్రపతి ఒకొ రినీ 

తన సంత మారంాలో మారుచ కునాన ము; మరియు 

బ్రపభువు మనందరి ోషానిన  ఆయనపై మోాడు." 

త్యయ గాలు మ్రియు అరి ణలు. 

ఇవ అనేకమైనవ మరియు వభనన మైనవ. 

నిస్ీ ందేహంగా వారంతా బ్రకీసుూ యొకొ  సిగవను 

చూారు లేదా ముందుగా చూారు - "యుగాల చవరలో 

తనను తాను తాా గం చేయడం దావ ర్వ ాానిన  

పోగొటటడానికి" కనిపించాడు. మేము ఇపుప డు 

హృదయానిన  శోధంచే, ఆతి ను కదిలించే అధా యనానిన  

బ్రారంభంచాము. మనం నిలబడే ్స్థలం పవబ్రత భూమి; 

మనము ఆతి  భకి ూతో చేరుదాము. మనం వనయంగా 

మరియు భకి ూతో మన మారా్వనిన  కొనసాగిదాు ం మరియు 

మన బ్రశ్మలకు గొపప  బ్రపతిఫలం లభసుూంది. 

గమనించదగ ా మొదటి వషయం ఏమిటంటే, ఈ 

తాా గాలనీన  "మచచ  లేదా మచచ  లేకుండా" ఉండాలి. ఇది 



Revelation--they will join in the glorious triumphs of the 

King of kings and Lord of lords. 

5th. The shechinah of glory. This, as we have seen, was 

the supernatural light that streamed down upon the mercy 

seat, and was the only light of the holy of holies. The 

inner tabernacle as before seen, was the symbol of 

heaven, and here we have a symbol of God Himself. 

Heaven needs no light of nature--God is its light. But 

THIS place and this light indicated that God had come 

down to dwell with man. As it is written, "He dwelleth 

between the cherubims." God also said to Moses, "There 

will I commune with thee from above the mercy seat from 

between the two cherubims, which are upon the ark of the 

testimony." It is thus a glorious forecast of the glory of 

God in relation to the Church of Jesus. But of this later 

on. Only let me here note the fact that in both 

compartments of the tabernacle there was no floor but the 

desert sand. In the next chapter we shall see that this was 

a point of great significance. 

CHAPTER XV 

THE HIGH PRIEST 

THE consideration of the High Priest is our last but 

greatest theme. That the High Priest was intended to be a 

type of Christ the New Testament fully and abundantly 

proves. But, as we shall see, the glory and greatness of 

Christ require even more than the Jewish High Priest to 

illustrate it. As the subject is broad it will be most 

convenient to divide it into sections. Let us take first HIS 

GARMENTS. 

These were rich and beautiful. The under garments were 

of pure white linen. We are reminded thereby of the purity 

and stainlessness of the character and life of Jesus, who 

was "holy, harmless, and undefiled, and separate from 

sinners." Next came the "robe of the ephod." This was a 

kind of tunic, of blue material, descending below the 

knees. "Upon the hem of it" were pomegranates of blue 

and purple and scarlet; alternated with golden bells, 

which sounded sweetly when the High Priest went into 

the Holy of Holies. It is noteworthy that the robes were of 

the same material and colors as the hangings and inner 

coverings of the tabernacle. The tunic of the High Priest 

seems to indicate the holy joy which is brought to us in 

the Gospel of Christ. Over this robe came the ephod. This 

was an elaborate and costly article of dress. It was a short 

tunic, hung by shoulder pieces, and was made of gold, 

blue, purple, scarlet, and fine twined linen. Gold plates 

were beaten out thin and cut into threads, and worked 

artistically into the stuff. When visiting the Indian and 

Colonial Exhibition in London some time ago, I saw 

some Oriental needlework of gold, which struck me as 

strangely corresponding to the description of this ephod. 

బ్రకీసుూ యొకొ  మచచ లేని స్వ చఛ తను సూచసుూంది. 

అతను శాశ్వ తమైన ఆతి  దావ ర్వ, "దేవునికి మచచ  

లేకుండా తనను తాను స్మరిప ంచ్చకునాన డు." మనము 

వమోచంచబడాడము "బ్రకీసుూ యొకొ  వగవైన రక ూముతో, 

మచచ లేని మరియు మచచ లేని గొబ్రరపిలు వలె." బ్రకీసుూ 

యొకొ  ్సెటయిన్లెస్ మరియు మచచ లేని స్వ చఛ త అనేక 

బ్రగంథాలలో సాక్షా ంగా ఉంది. అతను "పవబ్రలుడు, 

హానిచేయనివాడు మరియు ాపుల నుండ వేరు"; అతను 

"ఏ ాపం చేయలేదు, అతని నోటిలో మోస్ం 

కనిపించలేదు"; దేవుడు "ఏ ాపం తెలియని మన కోస్ం 

ఆయనను ాపంగా చేసాడు, తదావ ర్వ మనం ఆయనలో 

దేవుని నీతిగా తయారయాా ము"; అతను "మనం ాపం 

లేకుండా ఉనన టేు అనిన  వషయాలలో శోధంచబడాడడు"; 

అతడు "మనలను దేవుని యొదుకు చేరుచ టకు 

అనీతిమంలుల కొరకు నీతిమంలునిగా మరణంచాడు"; 

పిలాలు అనాన డు, " బ్రకీసుూ అపర్వధ బ్రపపంచం ముందు 

స్ంపూరణ పవబ్రతమైన మరియు నిషొ ళ్ంకమైన తాా గం 

చేసి, మన స్రవ -స్మృదిధగల వమోచకునిగా తనను తాను 

దేవునికి స్మరిప ంచ్చకుంటాడు; మన అనుకరణకు ఒక 

అందమైన ఉదాహరణ; వారి మచచ లేని ాబ్రత పేద 

ాపం-భారంతో ఉనన  ఆతి కు ఆకరణిగా మరియు 

బ్రపేరణగా పనిచేసుూంది. మరియు ఆ ఆకరణి మరియు ఆ 

బ్రపేరణ కింద తరగలుగ:-- "దహన బగగ," "ాప 

అరప ణగ," "అపర్వధ బగగ," "శాంతి అరప ణగ," 

"మాంసాహార అరప ణగ," "ానీయ నైవేదాా గ," 

మరియు "అ నానం యొకొ  ా ాలకు అరప ణగ. " వీటిలో 

కొనిన ంటిని గమనించడానికి మాబ్రతమే మనకు ్స్థలం 

ఉంట్టంది. బ్రకీసుూ అపర్వధ బ్రపపంచం ముందు స్ంపూరణ 

పవబ్రతమైన మరియు నిషొ ళ్ంకమైన తాా గం చేసి, మన 

స్రవ -స్మృదిధగల వమోచకునిగా తనను తాను దేవునికి 

స్మరిప ంచ్చకుంటాడు; మన అనుకరణకు ఒక అందమైన 

ఉదాహరణ; వారి మచచ లేని ాబ్రత పేద ాపం-భారంతో 

ఉనన  ఆతి కు ఆకరణిగా మరియు బ్రపేరణగా పనిచేసుూంది. 

మరియు ఆ ఆకరణి మరియు ఆ బ్రపేరణ కింద 

తరగలుగ:-- "దహన బగగ," "ాప అరప ణగ," 

"అపర్వధ బగగ," "శాంతి అరప ణగ," "మాంసాహార 

అరప ణగ," "ానీయ నైవేదాా గ," మరియు "అ నానం 

యొకొ  ాాలకు అరప ణగ. " వీటిలో కొనిన ంటిని 

గమనించడానికి మాబ్రతమే మనకు ్స్థలం ఉంట్టంది. 

మరియు ఆ ఆకరణి మరియు ఆ బ్రపేరణ కింద 

తరగలుగ:-- "దహన బగగ," "ాప అరప ణగ," 

"అపర్వధ బగగ," "శాంతి అరప ణగ," "మాంసాహార 

అరప ణగ," "ానీయ నైవేదాా గ," మరియు "అ నానం 

యొకొ  ాాలకు అరప ణగ. " వీటిలో కొనిన ంటిని 

గమనించడానికి మాబ్రతమే మనకు ్స్థలం ఉంట్టంది. 

మరియు ఆ ఆకరణి మరియు ఆ బ్రపేరణ కింద 

తరగలుగ:-- "దహన బగగ," "ాప అరప ణగ," 

"అపర్వధ బగగ," "శాంతి అరప ణగ," "మాంసాహార 

అరప ణగ," "ానీయ నైవేదాా గ," మరియు "అ నానం 



The work surpassed in richness and beauty all that I had 

ever seen before. We have in this ephod a symbol of the 

divine glory and dignity of our great High Priest; not as 

He appeared on earth, but as He now appears in the 

presence of God for us. In the front of this beautiful ephod 

was placed the breastplate. This, too, was an article of 

glorious beauty. It was made square, and doubled, so as 

to form a pocket, covering the breast. Its groundwork was 

of the same material as the ephod; but its chief beauty 

consisted of twelve precious stones of different colors set 

in it, in four rows of three in each. On each stone was 

engraved one of the twelve tribes of Israel. Hence the 

whole twelve tribes were represented on this breastplate; 

and laid upon the heart of the High Priest as he appeared 

before God. This breastplate of twelve precious stones, 

representing the twelve tribes, is a beautiful symbol of 

Christ our great High Priest bearing the church, which He 

loves so much, on his heart; while interceding for her in 

His Father's presence. 

The precious stones speak of the VALUE JESUS PUTS 

upon His church. Of His faithful people He says "They 

shall be Mine . . . when I come to number up My jewels." 

He never forgets them. They are beautiful with the beauty 

of heaven; they shine in the light of God. On each of the 

High Priest's shoulders was a plate of gold, also secured 

to the ephod. In each plate was set a large onyx stone, 

with six of the names of the tribes of Israel engraved 

therein. Here again the twelve tribes are represented, and 

the church is foreshadowed as being borne upon the 

shoulders of Christ. The shoulder is in Scripture a symbol 

of responsibility, and burden-bearing. Thus in Isaiah 9, 

"The government shall be upon His (Christ's) shoulder." 

The sheep that was lost and found was laid upon the good 

shepherd's shoulder, while he bore it home rejoicing. The 

shoulder plates are therefore intended to illustrate how 

Jesus, as our great High Priest, undertakes our cause, and 

bears the burden of our cares. "Having then a great High 

Priest, who has passed through the heavens, Jesus the Son 

of God, let us hold fast our confession. For we have not a 

High Priest that cannot be touched with the feeling of our 

infirmities; but one that hath been in all points tempted 

like as we are, yet without sin. Let us therefore draw near 

with boldness unto the throne of grace that we may 

receive mercy, and may find grace to help us in time of 

need" (He. 4:14-16). "For in that He Himself hath 

suffered, being tempted, he is able also to succour them 

that are tempted" (chap. 2:18). The CURIOUS GIRDLE, 

tied round the waist of the High Priest, was of the same 

rich and beautiful work as the ephod. Its symbolic 

significance may be gathered from the following 

Scriptures:--"God, that girded me with strength, and 

maketh my way perfect, He maketh my feet like hinds' 

feet" (Ps. 18:32-33). "Thou hast turned for me my 

mourning into dancing; thou hast loosed my sackcloth 

and girded me with gladness" (Ps. 30:11). "Let your loins 

యొకొ  ాాలకు అరప ణగ. " వీటిలో కొనిన ంటిని 

గమనించడానికి మాబ్రతమే మనకు ్స్థలం ఉంట్టంది. 

1. దహన నైవేదా ము--ఇది పైన పేరొ్క నన  వధంగా, 

అరిప ంచే వా కి ూ యొకొ  మారా్వల బ్రపకారం, ఎదుు, పటేటగ, 

మేక, ావురం లేదా ావురం కావచ్చచ . ఒకటి స్మరిప ంచే 

వా కి ూకి బ్రాతినిధా ం వహిసేూ, మర్కకటి దేవునికి 

ఆమోదయోగా మైనది. అనిన  స్ందరా్వ లలో అది మచచ  

లేని పురుష్యడు ఉండాలి. ఎదుుల స్మరప ణ బహుశా 

ఆకట్టటకుంది. ఇది "స్మావేశ్పు గుడారపు దావ రం వదు" 

వధంచబడాలి, తదావ ర్వ సిగవ వేయబడన రక్షకుని 

దావ ర్వ మాబ్రతమే దేవునికి బ్రపవేశ్ం ఉందని సూచసుూంది. 

స్మరప కుడు "దహనబలి తలపై తన చేతిని ఉంచాలి", 

తదావ ర్వ అతా ంత వా కీ ూకరణ పదధతిలో దేవునిపై తన 

వశావ స్ం, అతని హృదయపూరవ క పశాచ తాూపం మరియు 

నేరసుథడైన ాపి అతని ్సాథ నంలో అమాయక బ్బధలుడు 

అంగీకరించబడాలని బ్రారి థంచాడు. . అందువలన "కొతూ 

మరియు జీవన మారంా" లో దేవునికి ోషిగా 

నిర్వధ రించబడన ాాలుి డు దేవుడు స్వ యంగా 

నియమించన తాా గంపై వశావ స్ం ఉంచాడు, మరియు 

పశాచ తాూపంతో నిండన అతను పూరిూగా అరుహడైన 

వనాశ్నానికి బదుగగా యేసు యొకొ  వేదనగ మరియు 

మరణం అంగీకరించబడందని నముి తాడు. 

స్మరప కుడు, బ్బధలుడని తన చేలులతో చంాలిీ న 

అవస్రం ఉందని తెగసోూంది. యూదులలో ఒక 

మృగానిన  చంపే పదధతి, ఈనాటికీ, ఒక పదు మరియు 

చాలా పదునైన కతిూని గొంలుపైకి లాగడం, తదావ ర్వ 

బ్రపధ్యన రక ూనాళాలను ఒకే క్రసోటక్్లో వడదీయడం. ఈ పదధతి 

జంలువు యొకొ  వేగవంతమైన మరణానిన  నిర్వధ రిసుూంది 

మరియు దాని జీవ-రక ూం నుండ పూరిూగా హరించడం. ఈ 

వధంగా బ్రపభావవంతంగా రక ూం యొకొ  ఈ ఉచత 

బ్రపస్రించడం, యెషయా యొకొ  పదాలను బలవంతంగా 

మనకు గురుూచేసుూంది, "ఆయన తన బ్రాణానిన  (జీవానిన ) 

మరణానికి కురిపించాడు." స్మరప కుడు తన స్వ ంత 

చేతోూ  మృగానిన  చంపడం సాధా మయాే  అతా ంత 

అదుా తమైన పదధతిలో సూచసుూంది, ఆఫర్స చేసే వా కి ూ 

మరియు అతని బ్రపతాా మాన యం మరణం మధా  

స్ంబంధం. ఉదేుశంచన నిజం ఏమిటంటే, మన ాాగ 

బ్రకీసుూ మరణానికి కారణమయాా యి, మనం అతనిని 

నిజమైన హంతకుగగా చేశాము. నేను సిగవ యొకొ  

వషాదంలో ఎంతగానో ాగపంచ్చకునాన ను, నేను 

భయంకరమైన పనికి ోషిగా ఉనాన ను, లేదా దాని దావ ర్వ 

వముకి ూ పందాను అనేది వపరీతమైన నిజం. నేను 

బ్రకీసుూను తిరస్ొ రించనటుయితే, "అతనిన  సిగవ 

వేయండ; ఆయనను సిగవ వేయండ" అని అరిచన 

వారి పక్షం తీసుకుంటాను; కానీ నేను ఆయనను స్సవ కరిసేూ, 

అతని వగవైన రక ూం నా అపర్వధమైన ఆతి ను దాని 

మరకలనిన టి నుండ శుబ్రభపరుసుూంది. 



be girded about, and your lamps burning, and be ye 

yourselves like unto men looking for your Lord . . . 

blessed are those servants whom the Lord when He 

cometh will be found watching. Verily I say unto you that 

he shall gird himself; and make them sit down to meat 

and come and serve them" (Le. 12:35-37). "Jesus took a 

towel and girded Himself and put water into a basin, and 

began to wash the disciples' feet" (John 13:3-5). Stand 

therefore, having girded your loins with truth (Ep. 6:14). 

From these Scriptures it appears the girdle is a very 

common figure in inspired writings, and means strength, 

swiftness, gladness, readiness to serve, truth. Now all 

these things are true of Jesus as our High Priest. He is 

mighty to save, quick to deliver, rejoices over his people, 

ever ready to serve them, and lead them in ways of truth. 

That this girdle is significant as applied to Christ appears 

from the appearance of Jesus in glory as revealed to John 

in Patmos: "And I saw seven golden candlesticks; and in 

the midst of the candlesticks one like unto a son of man, 

clothed with a garment down to the foot, and girt about 

the breasts with a golden girdle" (Rev. 1:12-13). The 

High Priest wore also a MITRE or turban on the head. 

This was of fine linen or more probably silk. 

It had a blue band, and in the front, over the eyes, was a 

plate of burnished gold with the words "HOLINESS TO 

THE LORD" inscribed upon it. The word holiness means 

consecrated, or wholly set apart to the Lord's service. 

Jesus needs no such inscription, for all the Bible says 

about Him has this truth indelibly engraved upon it. His 

whole life on earth was consecrated, and His ministry 

above is wholly devoted to God and His church. The 

"URIM AND THUMMIM" were placed within the 

pocket of the breastplate. We are not informed what these 

were. Some suppose them to have been brilliant stones 

that increased or decreased in brightness, according as 

God intended them to guide in judgment. Their names 

signify "lights and perfections." The following references 

are interesting: "And of Levi he said, thy Thummim and 

thy Urim are with thy godly one" (Deut. 33:8). "And he 

(Joshua) shall stand before Eleazar the priest, who shall 

enquire for him by the judgment of the Urim before the 

Lord" (Num. 27:21). "And when Saul enquired of the 

Lord, the Lord answered him not, neither by dreams, nor 

by Urim, nor by prophets" (1 Sam. 28:6). 

"And thou shalt put in the breastplate of judgment the 

Urim and the Thummim; and they shall be upon Aaron's 

heart, when he goeth in before the Lord; and Aaron shall 

bear the judgment of the children of Israel upon his heart 

before the Lord continually" (Ex. 28:30). The following 

extract from Fausset's Critical and Expository Bible 

Cyclopaedia will be read with interest: "Speaker's Comm. 

thinks that lots were the mode of consultation, as in Acts 

1:2-6; Prov. 16:26. More probably stones with Jehovah's 

name and attributes-- 'lights' and 'perfections' engraven 

అహరోను కుమారుగ బ్బధలుర్వలి రకాూనిన  తీసుకుని 

బలిపీఠం చ్చట్యట  చలాు లి. ఇందులో "మేము . . . . 

చలకరించే రకాూనికి వచాచ ము, అది హేబెల్ కంటే 

మెరుగైన వషయాగ మాటాుడులుంది" అనే పదాల 

దృషాటంతం మనకు ఉంది. అలాగ్వ, "చెడడ మనసాీ క్షి 

నుండ మన హృదయాగ చలకరించడం." 

అపుప డు జంలువు యొకొ  పట్టటను అనుస్రించ, దానిని 

ముకొ గగా కోసి, లోపలికి మరియు కాళ్ళ ను కడుకొో వాలి 

మరియు బలిపీఠం మీద నిపుప  మీద మొతూం బ్రకమంలో 

ఉంచారు. ముఖా్ ంగా వేడ స్సజనులో, చాలా రక ూం యొకొ  

దృశా్ ం మరియు వాస్న, మరియు సూరుా నికి తెరిచ 

ఉంచబడన వధంచన మృగాగ చాలా బ్బధ్యకరమైనవ 

మరియు తిరుగుబ్బట్ట కలిగించేవగా ఉనాన యని 

మరియు మనిషి యొకొ  స్వ భావానికి తిరుగుబ్బట్ట 

కలిగించేవ కావు అని నిజంగా వాా ఖాా నించబడంది. 

దేవునికి ఏదైనా ఆనందానిన  ఇచచ ంది. కాబటిట, "నేను 

దహనబగలలో ఇషటపడను" మరియు "బలి మరియు 

అరప ణలలో నీకు స్ంతోషము లేదు" అని 

బ్రపకటించబడంది. అలాంటపుప డు వారిని ఎందుకు 

నియమించారు? SIN వారిని ఆవశా్ కం చేసింది! ాానికి 

తగినంత మరియు తగిన పరిహారం అవస్రం; అది దాని 

అనిన  వకార్వలలో బహిరతాం చేయాలి; మరియు ోషిగా 

ఉనన  వా కి ూ ాపం యొకొ  స్వ భావం మరియు దానికి 

యోగా మైన శక్షతో లోలుగా ఆకట్టటకోవడం అవస్రం. 

యాంటిటైప్్కి మారడం - జీస్స్ మరణం - అదే వషయం 

తీబ్రవతరం కావడం మన అభబ్రాయానికి అనుగుణంగా 

ఉంట్టంది. సిగవ వేయబడన దృశా్ ం ఎంత 

భయంకరమైన అనారోగా ం మరియు తిరుగుబ్బట్టను 

కలిగి ఉండాలి! కొంతమంది పురుష్యగ తగినంత 

బ్రకూరంగా కనిపిసాూరు--బహుశా సైనికుగ మరియు 

యూదుల ాలకుగ--ఇలాంటి దృశాా లను చూడటంలో 

ఆనందం పందారు, కానీ మరవరూ కాదు. దేవదూతల 

నుండ భయంకరమైన దృశాా నిన  మూసివేసినట్టు దేవుడే 

దృశా్ ంపై చీకటి యొకొ  మందాటి ముసుగును గీసాడు. 

యేసు బ్బధపడుతూ, మరణసుూనన  దృశా్ ం చాలా మంది 

హృదయాలను మూరఛ పోయేలా చేసింది. అపప టికే 

అతని వీపు భయంకరమైన శాపముచే దునన బడెను; 

అతని నుదురు కుటిటన మరియు ముళ్ళ  కిరీటంతో 

నలిగిపోలుంది; రక ూం అతని వక్రసాూనిన , అతని ముఖ్ం, 

అతని శ్రీరంపై తడసినది; మరియు ఇపుప డు, నొపిప  

మరియు రక ూ నషటం నుండ బలహీనంగా మరియు మూరఛ , 

వణుకులునన  మరియు కృశంచన, ముగింపు బ్రారంభం 

వచచ ంది. వారు అతనిని నగన ంగా తీసివేసి, అతని 

బహిరంగ గాయాలను మరియు రక ూంతో తడసిన శ్రీర్వనిన  

బహిరతాం చేసాూరు. అతను భూమిపైకి వసిరివేయబడాడడు 

మరియు అతని చేలుగ మరియు కాళ్ళళ  మొరట్టగా 



on them were folded within the ephod. By gazing, the 

High Priest, with ephod on, before the Lord, was 

absorbed in heavenly ecstatic contemplation; and by God 

was enabled to declare the divine will . . . Philo says that 

the High Priest's breastplate was made strong in order that 

he might wear as an image the two virtues which his 

office needed. So, the Egyptian judge used to wear the 

two figures of Thanei (answering to Thummim) truth and 

justice." Over the heart of mummies of priests too was a 

symbol of light (answering to Urim). It is evident that, 

whatever Urim and Thummim were, their use was to 

indicate the perfect and unalterable will of God; and this 

they did by some unmistakable sign unknown to us. What 

a beautiful type of Christ we have here. He is the 'word of 

God,' 'the way the truth and the life,' the perfect revelation 

of the mind and will of God to man. And the word which 

he hath spoken shall judge us at the last day. "The word 

of the Lord is perfect." From it there is no appeal. Would 

that all who profess to love the Lord believed this. It 

would settle all controversy; exclude all adverse human 

opinions and lead us all in the "light of the Lord." 

THE APPOINTMENT OF THE HIGH PRIEST 

The Jewish priesthood was chosen from the tribe of Levi. 

Aaron was of that tribe, and all succeeding high priests 

were of his line. "The High Priest of our confession" was 

of the tribe of Judah according to the flesh. Thus, the 

priesthood of the Christian religion is entirely "changed," 

as is also "the law." But just here I want to point out a 

very important matter. Our blessed Lord was not our great 

High Priest in the flesh. His solemn consecration to that 

exalted office was by His death and resurrection. This 

appears clear from the following: "For every high priest 

being taken from among men, is appointed for men in 

things pertaining to God that he may offer both gifts and 

sacrifices for sins, who can bear gently with the ignorant 

and erring, for that he himself also is compassed with 

infirmities, and by reason thereof is bound, as for the 

people so also for himself, to offer for sins. And no man 

taketh this honor unto himself, but when he is called of 

God, as was Aaron. So, Christ also glorified not Himself 

to be made an High Priest, but He that spake unto Him, 

Thou art My Son, this day have I begotten Thee. As He 

saith also in another place, Thou art a Priest for ever after 

the order of Melchizedek." By comparing Ps. 2:7 and 

Acts 13:33, we see that the words "this day have I 

begotten Thee" were said of His resurrection, or birth 

from the grave. And it is evident that it is to this time that 

the above words quoted from Hebrews refer. God 

claimed Him from the dead as His only begotten Son, and 

raised him to His High-Priesthood in the heavens. This 

will become self-evident as we proceed to examine the 

nature of His priesthood still further. The above text says 

it was "after the order of Melchizedek," and in order to 

show the true nature of Christ's priesthood some 

ఉనన  శగవకు బ్రవేలాడదీయబడాడడు. అతను ఇపుప డు 

భూమి మరియు స్వ రంా మధా  పైకి లేచబడాడడు మరియు 

అకొ డ అతను ఆరు గంటలాట్ట వేలాడదీయబడాడడు, 

మరణం యొకొ  నీడగ ముఖ్ం మరియు రూపంపైకి 

వచేచ  వరకు. మృలాు వు యొకొ  భయంకర కౌగిలిలో 

శ్రీరం ఇపుప డు భయంకరంగా ఉంది! ఎంతటి దృశా్ ం! 

స్వ రంాలో లేదా భూమిలో ఎవరు భయం లేకుండా 

చూడగలరు! ఇది ఒక భయంకరమైన, తిరుగుబ్బట్ట 

దృశా్ ం. దేవుడు స్వ రా్వనిన  వడదీయడం దావ ర్వ ముఖ్ం 

చటిుంచనట్టు అనిపించంది; మూగగుతూ, భూమి 

మరియు ర్వ్ళ్ును రండంగ్ చేయడం దావ ర్వ. కానీ అది 

అవస్రం. అతని రక ూము చందించబడకుండా ఎట్టవంటి 

ఉపశ్మనము ఉండదు. మనలను నీతిమంలుగగా 

చేయాలంటే ఆయన శ్పించబడాలి. 

2. అ నానం యొకొ  ాప స్మరప ణ.--అ నానం యొకొ  

ాానికి చటటం అరప ణ అవస్రం. కింది అంశాలలో ఇది 

దహనబలికి భనన ంగా ఉంది. కొవువ  మొతూం "లోపలికి" 

ాబ్రగతూగా తొలగించబడాలి మరియు బలిపీఠం మీద 

కాలాచ లి; కానీ మొతూం మృతదేహానిన  "శుబ్రభమైన 

బ్రపదేశానికి తీసుకువెళాులి, అకొ డ ూడద 

పోయబడులుంది మరియు (అకొ డ) అగిన తో కలపపై 

కాలచ బడులుంది." ఇది దేవునికి ాపం ఎంత తీబ్రవమైన 

అస్హా కరమైనో చూపించడానికి ఉదేుశంచనట్టు 

అనిపిసుూంది - దాని తేలికాటి రూపంలో కూడా, అంటే, 

అ నానంతో జరిగినపుప డు. హెబ్రీయులకు లేఖ్న 

రచయిత (అధ్యా యం. 13:11-13) ఈ తాా గానికి 

బ్రపతిరూపంగా బ్రకీసుూ సిగవ వేయడానిన  నగర గోడ 

వెగపల పేరొ్క నాన డు మరియు దానికి స్ంబంధంచన 

అవమానానిన  గురిూంచాడు. "ఆ మృగాల శ్రీర్వల కోస్ం, 

వారి రకాూనిన  ాపపరిహార్వరథంగా బ్రపధ్యన యాజకుడు 

పవబ్రత ్స్థలంలోకి తీసుకువసేూ, వారిని శబిరంలో లేకుండా 

కాలిచ వేసాూరు. అందుచేత యేసు కూడా, తన స్వ ంత 

రక ూము దావ ర్వ బ్రపజలను పవబ్రతపరచ్చటకు, దావ రం 

లేకుండా బ్బధపడాడడు. కావున ఆయన నిందను భరించ 

శబిరం లేకుండా ఆయన దగరాకు వెళాు ం.'' ఆయన 

అవమానానిన , శక్షను భరిసూూ  ''మనకోస్ం ాపం 

అయాా డు''.అందుకే మనం ఆయన అవమానానిన , 

నిందను పంచ్చకోవడానికి సిదధపడదాం.సిగవ 

అవమానం ఆగలేదు. అనిన  వషయాలలో తమ 

బ్రపభువును అనుస్రించేవారు ఎపప టిలాగ్వ 

తృణీకరించబడతారు, కానీ వారు తమ దైవక గురువు వలె 

అవమానానిన  తృణీకరించ, వారి శగవను స్హించడంలో 

తృపిూ చెందుతారు మరియు వారి నిరూపణ యొకొ  గొపప  

రోజు కోస్ం ఓపికగా వేచ ఉనాన రు. అవమానం నిజంగా 

ఉంది. మర్కక వైపు కాబటిట, పేలురు ఇలా బ్రవాశాడు: "మీలో 

ఎవవ రూ హంతకునిగా, దొంగగా లేదా దురి్వ రాునిగా లేదా 

ఇతరులతో జోకా ం చేసుకునన ట్టుగా బ్బధపడకండ. గ 

వషయాగ; అయితే ఎవరైనా క్రైస్ూవునిగా 



remarkable things are said of this wonderful man of old. 

Melchizedek, we are told, was "without father, without 

mother, without genealogy, having neither beginning of 

days nor end of life, but made LIKE UNTO THE SON 

OF GOD, ABIDETH A PRIEST CONTINUALLY" 

(Heb. 7:3). Now it is not my intention to speculate about 

these statements as far as Melchizedek is concerned, but 

to point out that the writer intends to show that the 

priesthood of Christ is forever--that it was to be a 

continuous priesthood, unbroken by death. Hence it 

follows that Christ was not installed into His high office 

of High Priest till after His death. 

Returning to Melchizedek, his name signifies "King of 

Righteousness," and he was in reality "King of Salem" 

(which means peace). He was therefore a king-priest; and 

these offices he held CONCURRENTLY. Now God says 

of Jesus, after His resurrection and ascension: "Yet have 

I set My King upon My holy hill of Zion . . . Thou art My 

Son, this day have I begotten Thee. Ask of Me, and I will 

give Thee the nations for Thine inheritance, and the 

uttermost parts of the earth for Thy possession. Thou shalt 

break them with a rod of iron. Thou shalt dash them in 

pieces like a potter's vessel" (Ps. 2:6-9). "David ascended 

not into the heavens; but he saith himself, The Lord said 

unto my Lord, sit Thou on My right hand till I make Thine 

enemies the footstool of Thy feet" (Acts 2:34-36). Christ 

is thus seen to be on the throne of God, reigning as King-

-"A PRIEST UPON HIS THRONE;" and not as Aaron 

before the throne. "He (HIMSELF) is the propitiation 

(mercy seat) for our sins." 

THE OFFICE OF THE HIGH PRIEST 

"Every High Priest is appointed to offer both gifts and 

sacrifices; wherefore it is necessary that this High Priest 

(Jesus) also have somewhat to offer." And this He had! 

But what an offering! He needeth not, like the high priest 

of the law, to offer for himself, but "He died the just for 

the unjust;" He "offered Himself without spot to God;" 

"for such a High Priest became us who was holy, 

harmless, undefiled and separate from sinners." And 

"Christ having come a High Priest of God things to come, 

through the greater and more perfect tabernacle, not made 

with hands, that is to say, not of this creation, nor yet 

through the blood of goats and calves, but through His 

own blood, entered in once for all into the holy place, 

having obtained eternal redemption." 

As our High Priest, Jesus is full of sympathy for His 

suffering saints. For verily not of angels doth He take 

hold, but He taketh hold of the seed of Abraham. 

Wherefore it behoved Him in all things to be made like 

unto His brethren, that He might become a merciful and 

faithful High Priest in things pertaining to God, to make 

propitiation for the sins of the people, for in that He 

బ్బధపడులుంటే, అతడు సిగుపాడకూడదు, కానీ ఈ 

పేరులో దేవుణణ మహిమపరచాలి." 

అ నానం యొకొ  ాపం కోస్ం ఈ స్మరప ణలో బ్రకీసుూను 

వశ్వ సిసుూనన ట్టు చెపుప కునే అాబ్రగతూ మరియు 

ఉదాస్సనత కోస్ం ఒక గంభీరమైన ాఠం ఉంది. వీరిలో 

చాలా పదు స్ంఖా్ లో దేవుని పవబ్రత పదం యొకొ  

అధా యనానిన  పూరిూగా నిరుక్షా ం చేసాూరు మరియు బ్రకీసుూలో 

తమ స్ంపూరణ సురక్షితమైన ్సిథతిని మంజూరు చేసాూరు; 

కానీ "వారిలో ఉనన  ఆశ్కు కారణం" అని అడగితే, 

స్ంతృపిూకరమైన స్మాధ్యనం కోస్ం గందరగోళ్ం మరియు 

నషటపోతారు. వారు ఒక స్వ ర్వనిన  వనాన రు, లేదా వారు 

మారుప ను అనుభవంచారు, లేదా వారు ఒక వచనానిన  

సావ ధీనం చేసుకునాన రు, ఇది బహుశా వారి కోస్ం 

ఉదేుశంచబడలేదు, లేదా వారు "బ్రకీసుూను వశ్వ సించారు." 

వారు ఇక స్ందేహించలేదు: అనుమానించడం ాపం. 

కానీ వారు స్తా  లేఖ్నాల దావ ర్వ తమ ్సిథతిని 

పరీక్షించ్చకోవడానికి ఇబా ంది పడలేదు; వారు "శోధంచ 

చూడలేదు." చాలా మంది స్సవ య-భబ్రదతా భావంతో 

గుడడగా ముందుకు సాగడం ఆశ్చ రా కరం, అదే 

స్మయంలో వారు అ నానపు ాానికి ాలప డులునాన రు. 

రచయిత ఒకసారి సువారూ బోధకుడని కగసుకునాన డు, 

అతను పూరిూగా ాపం లేకుండా జీవసుూనన ట్టు 

బ్రపకటించాడు; అతను "పరిపూరణ పవబ్రతత" యొకొ  

ఉనన త ్సిథతికి చేరుకునాన డు. యేసుబ్రకీసుూ యొకొ  కొనిన  

సానుకూల ఆదేశాలకు స్ంబంధంచ నేను అతనిని కొనిన  

బ్రపశ్న గ అడగాను. అతను వారి పటు పూరిూగా నిరుక్షా ంగా 

జీవసుూనాన డని అతను అంగీకరించాడు - వాటిని పదుగా 

ఆలోచంచలేదు మరియు వాటిని అనవస్రంగా 

పరిగణంచాడు! ఆ వా కి ూ బ్రపతిరోజూ అ నానపు ాపం 

చేసుూనాన డు, మోషే ధరి శాక్రస్ూంలో ఉనన దానికంటే చాలా 

ఘోరమైన మరియు ోషపూరితమైన ాపం. ఈ ాానికి 

బ్రకీసుూ యొకొ  బ్రాయశచ తూం ఇతర రకాల దుషటతవ ం వలె 

అవస్రం; మరియు దానిని తీసివేయడానికి "లేఖ్నాలను 

శోధంచడం" అవస్రం. అతను "పరిపూరణ పవబ్రతత" 

యొకొ  ఉనన త ్సిథతికి చేరుకునాన డు. యేసుబ్రకీసుూ యొకొ  

కొనిన  సానుకూల ఆదేశాలకు స్ంబంధంచ నేను అతనిని 

కొనిన  బ్రపశ్న గ అడగాను. అతను వారి పటు పూరిూగా 

నిరుక్షా ంగా జీవసుూనాన డని అతను అంగీకరించాడు - 

వాటిని పదుగా ఆలోచంచలేదు మరియు వాటిని 

అనవస్రంగా పరిగణంచాడు! ఆ వా కి ూ బ్రపతిరోజూ అ నానపు 

ాపం చేసుూనాన డు, మోషే ధరి శాక్రస్ూంలో 

ఉనన దానికంటే చాలా ఘోరమైన మరియు 

ోషపూరితమైన ాపం. ఈ ాానికి బ్రకీసుూ యొకొ  

బ్రాయశచ తూం ఇతర రకాల దుషటతవ ం వలె అవస్రం; 

మరియు దానిని తీసివేయడానికి "లేఖ్నాలను 

శోధంచడం" అవస్రం. అతను "పరిపూరణ పవబ్రతత" 

యొకొ  ఉనన త ్సిథతికి చేరుకునాన డు. యేసుబ్రకీసుూ యొకొ  

కొనిన  సానుకూల ఆదేశాలకు స్ంబంధంచ నేను అతనిని 



Himself hath suffered, being tempted, He is able to 

succour them that are tempted." "For we have not a High 

Priest that cannot be touched with a feeling of our 

infirmities, but one that hath been in all points tempted 

like as we are, yet without sin." 

"Though He was a son, yet learned He obedience by the 

things which He suffered; and having been made perfect, 

He became unto all them that obey Him, the author of 

eternal salvation; named of God a High Priest for ever 

after the order of Melchizedek." Jesus was "made perfect" 

in the sense of being fully inducted into the office of High 

Priest and Saviour. For this high office He was fitted and 

prepared by being tempted and tried in all points as we 

are; and by offering Himself without spot to God as a 

sacrifice for our sins. In bringing this little treatise to a 

close, I wish now to direct special attention to. 

THE VEIL 

The high priest alone once a year on the great day of 

atonement entered into the holy of holies within the veil, 

with the blood of the slain victim, which he sprinkled on 

and before the mercy seat, to make atonement for the 

people. Now we are told that Christ entered once for all 

into the holy place, through the veil with His own blood. 

Let us carefully consider THE VEIL THROUGH 

WHICH JESUS PASSED. In Hebrews 10:19-21, we read 

that the veil through which Christ passed to His glorious 

throne was His own flesh. In exact accord with this we 

read that at the same moment that His sacred body was 

rent and torn on the cross "the veil of the temple was rent 

in twain from TOP TO BOTTOM." This was GOD'S 

ACT, and unfolds a glorious truth. The rending of the veil 

of the temple laid bare and open to view the holy of 

holies. Mysteries, hidden for ages, were then revealed. 

For the first time the ordinary priest could look upon that 

wonderful ark and mercy seat and see the blood stains of 

generations of sacrifices. What a revelation! The rending 

of that veil also made but one long compartment, without 

a veil between. 

But let us turn from the shadow to the substance. Christ's 

precious body was that veil; or rather the real veil, which 

separated the holy from the most holy place, till it was 

rent in death upon the cross. To intercede for us, and enter 

upon His glorious reign, the veil of His flesh must be torn 

asunder--destroyed: that in His resurrection, spiritual 

body, He might enter the glorious presence of God with 

"His own blood" to sprinkle before the throne. And this 

rending of the body of Christ laid bare the mysteries of 

God in the gospel. What was hidden for ages then became 

plain. The glorious things that belong to our peace in 

Christ were then unfolded. Life and immortality were 

brought to light. But not only so. As the rending of the 

veil of the temple made one instead of two compartments, 

కొనిన  బ్రపశ్న గ అడగాను. అతను వారి పటు పూరిూగా 

ని్ర ుక్షా ంగా జీవసుూనాన డని అతను అంగీకరించాడు - 

వాటిని పదుగా ఆలోచంచలేదు మరియు వాటిని 

అనవస్రంగా పరిగణంచాడు! ఆ వా కి ూ బ్రపతిరోజూ అ నానపు 

ాపం చేసుూనాన డు, మోషే ధరి శాక్రస్ూంలో 

ఉనన దానికంటే చాలా ఘోరమైన మరియు 

ోషపూరితమైన ాపం. ఈ ాానికి బ్రకీసుూ యొకొ  

బ్రాయశచ తూం ఇతర రకాల దుషటతవ ం వలె అవస్రం; 

మరియు దానిని తీసివేయడానికి "లేఖ్నాలను 

శోధంచడం" అవస్రం. ఆ వా కి ూ బ్రపతిరోజూ అ నానపు ా పం 

చేసుూనాన డు, మోషే ధరి శాక్రస్ూంలో ఉనన దానికంటే చాలా 

ఘోరమైన మరియు ోషపూరితమైన ాపం. ఈ ాానికి 

బ్రకీసుూ యొకొ  బ్రాయశచ తూం ఇతర రకాల దుషటతవ ం వలె 

అవస్రం; మరియు దానిని తీసివేయడానికి "లేఖ్నాలను 

శోధంచడం" అవస్రం. ఆ వా కి ూ బ్రపతిరోజూ అ నానపు ా పం 

చేసుూనాన డు, మోషే ధరి శాక్రస్ూంలో ఉనన దానికంటే చాలా 

ఘోరమైన మరియు ోషపూరితమైన ాపం. ఈ ాానికి 

బ్రకీసుూ యొకొ  బ్రాయశచ తూం ఇతర రకాల దుషటతవ ం వలె 

అవస్రం; మరియు దానిని తీసివేయడానికి "లేఖ్నాలను 

శోధంచడం" అవస్రం. 

3. ఎబ్రర కోడగ తాా గం. 19వ అధ్యా యంలో. స్ంఖా్ లలో ఈ 

యాగం యొకొ  పూరిూ వవర్వగ ఇవవ బడాడయి. జంలువు 

మొతూం ఎబ్రరగా మరియు "మచచ  లేకుండా" ఉండాలి. 

యాజకుడైన ఎలియాజరు ఆమెను శబిరం వెగపలికి 

తీసుకువెళాు లి, అకొ డ ఆమె చంపబడతాడు. తర్వవ త 

అతను ఆమె రకాూనిన  తీసి తన వేలితో గుడారం దావ రం 

ముందు ఏడుసారుు చలకరించాడు. అతడు ఆమె 

శ్రీరమంతటిని కాలిచ వేసి, అగిన  మధా లోకి "దేవదారు 

చెకొ ను, హిసీో పును, ఎబ్రరని రంగును" వేయాలి. కోడగ 

యొకొ  ూడదను శుబ్రభమైన బ్రపదేశ్ంలో వేయాలి 

మరియు అవస్రమైనపుప డు, బ్రసిప ంగ్ లేదా రనిన ంగ్ 

వాటర్స్తో కలాలి. ఇది "శుదీుకరణ నీరు", ఇది అనిన  

రకాల శ్రీర కలి షం నుండ వా కుూలను శుదిధ చేయడానికి 

ఉపయోగించబడంది. 

ఎబ్రర కోడలి యొకొ  ఈ తాా గం బ్రకీసుూ యొకొ  మర్కక గొపప  

బలిని మనకు అందిసుూంది. దాని రంగు--ఎరుపు మొ్తూం-

-మన తరపున ఆయన బ్బధల తీబ్రవత మరియు 

స్ంపూరణతను సూచసుూంది. వాటిలో మునిగిపోయాడు. 

అతను ఇలా అనాన డు: "నాకు బ్బపిటజం తీసుకోవడానికి 

బ్బపిటజం ఉంది, అది నెరవేరే వరకు నేను ఎలా 

కషటపడతాను!" బ్బపిటజం ఎపుప డ్య చలకరించడం కాదు; 

అది పూరిూగా అఖ్ండమైనది. బ్రకీసుూ బ్బధలో పూరిూగా 

మునిగిపోయాడు. "నీ కెరటాగ మరియు నీ చ్చవవ గ 

అనీన  నా మీదికి పోయాయి." 

కోడగ "మచచ  లేకుండా" ఉంది మరియు దాని మీద కాడ 

లేదు. ఇది ఎపుప డ్య మానవుని సేవలో లేదు, కానీ పూరిూగా 



so by the death of Jesus the separation from the divine 

presence is taken away, and we "draw nigh to God." Let 

us suppose the veil of the tabernacle removed. What then? 

Why, there would have been just one long compartment 

containing the lamp-stand, table, altar of incense, and the 

ark and mercy seat. Now that is just exactly the state of 

things in Christ to-day. There is NO VEIL NOW 

separating the royal priesthood from their King-Priest; 

NO VEIL separating the Church from God. In the Jewish 

tabernacle God dwelt with His people, but it was in the 

holy of holies--beyond the veil, and hidden from sight. 

But now Jehovah tabernacles or dwells with us. "We will 

come to you, and make our abode with you," said Jesus 

of Himself and His Father. There is no need to say, "Who 

shall ascend into heaven to bring Christ down from 

above?" for He is with us, in our very midst; as He said, 

"Lo, I am with you always, even unto the end of the 

world." Heaven is brought down to earth. The Holy of 

Holies on the very sand of the desert! And the Church is 

"seated in heavenly places in Christ Jesus"! What a 

blessed meaning, then, there is in the words of the 

inspired commentary on the tabernacle: "Having, 

therefore, brethren, BOLDNESS TO ENTER THE 

HOLIEST BY THE BLOOD OF JESUS, BY THE WAY 

WHICH HE DEDICATED FOR US, A NEW AND 

LIVING WAY, THROUGH THE VEIL, THAT IS TO 

SAY HIS FLESH; and having a great High Priest over 

the house of God: LET US DRAW NEAR with a true 

heart in fulness of faith, having our hearts sprinkled from 

an evil conscience, and our body washed with pure 

water." (Heb. 10:19-22. 

CHAPTER XVI 

CONCLUSION 

IN drawing this little work to a close it may be well to 

summarize the points of comparison. We have seen that 

the Jewish system was a shadow of the Christian system. 

Moses was to the Israelites and the tabernacle what Christ 

is to His people and the Church as an institution. The 

inspired workmen on the tabernacle were types of the 

inspired Apostles of Jesus Christ; both working on a 

perfect pattern, without leaning to their own 

understanding. The voluntary offerings for the tabernacle 

spoke of the voluntary principle that pervades the whole 

of the religion of Christ. The materials of which the 

tabernacle was built, spoke of the divine excellence and 

preciousness of all that belongs to the Christian system. 

The court of the tabernacle indicated the fact that there is 

a line we must pass, separating the proud and worldly-

wise from the humble and teachable, in order that we may 

rightly understand the things of God. The compactness 

and unity of the tabernacle pointed to the harmony and 

unity of the church. The coverings of the tabernacle 

reminded us of the human and divine nature of Jesus, his 

భగవంలుని కోస్ం కేటాయించబడంది. దేవుని సేవకు 

యేసు యొకొ  మొతూం భకి ూ ఇకొ డ సూచంచబడవచ్చచ . 

అతను ఇలా అనాన డు: "దేవా, నీ చతాూనిన  నెరవేరచ డానికి 

నేను స్ంతోషిసుూనాన ను;" "నా మాంస్ము మరియు 

ానీయము ననున  పంపినవాని చతూమును నెరవేరుచ ట 

మరియు అతని పనిని పూరిూ చేయుట." ఆమె మొతూం 

కాలిపోయింది; మొతూం మృతదేహం ూడదగా మారింది. 

యేసు గురించ మనం ఇలా చదువుతాము: "ఆయన 

ఎముక కూడా వరగదు." అతనిది, అది "పూరిూ దహనబలి." 

ఆతి , ఆతి , శ్రీరం, అనీన  వేదన మరియు మరణంలో 

"తిరిగిపోతాయి". "దేవదారు చెకొ , మరియు హిసోీ ప్, 

మరియు సొా ర ుట్" అతని తంబ్రడ అతనికి బ్రతాగడానికి 

ఇచచ న కపుప  యొకొ  తీబ్రవ చేదును సూచంచవచ్చచ . 

మేము గెతేీ మనే దావ ర్వ దాని చేదును అంచనా 

వేయవచ్చచ . అతని చేదు ఏడుపు, "నా తంబ్రడీ, సాధా మైతే, 

మరియు దేవుని సేవకు మమి లిన  వేరు చేయండ. 

"ఎందుకంటే, మేకగ మరియు ఎదుుల రక ూం మరియు 

కోడగ యొకొ  ూడద, అపవబ్రతమైన వాటిని చలకరిసేూ, 

మాంస్ం యొకొ  పరిశుబ్రభతకు పవబ్రతం చేసేూ, బ్రకీ్సుూ 

రకాూనిన  ఎంత ఎకొు వగా పరిశుదధపరచాలి," అని బ్రపేరేపిత 

కలంకారుడు చె పా డు. శాశ్వ తమైన ఆతి  దావ ర్వ దేవునికి 

కళ్ంకం లేకుండా తనను తాను అరిప ంచ్చకుంటాడు, 

స్జీవుడైన దేవునికి సేవ చేయడానికి మీ మనసాీ క్షిని 

చనిపోయిన పనుల నుండ శుదిధ చేయండ." మరియు 

దేవుని సేవకు మమి లిన  వేరు చేయండ. "ఎందుకంటే, 

మేకగ మరియు ఎదుుల రక ూం మరియు కోడగ యొకొ  

ూడద, అపవబ్రతమైన వాటిని చలకరిసేూ, మాంస్ం 

యొకొ  పరిశుబ్రభతకు పవబ్రతం చేసేూ, బ్రకీసుూ రకాూనిన  ఎంత 

ఎకొు వగా పరిశుదధపరచాలి," అని బ్రపేరేపిత కలంకారుడు 

చె పా డు. శాశ్వ తమైన ఆతి  దావ ర్వ దేవునికి కళ్ంకం 

లేకుండా తనను తాను అరిప ంచ్చకుంటాడు, స్జీవుడైన 

దేవునికి సేవ చేయడానికి మీ మనసాీ క్షిని చనిపోయిన 

పనుల నుండ శుదిధ చేయండ." 

తాా గం చేసే రకాగ మరియు నీడల యొకొ  ఈ 

ఆస్కి ూకరమైన థీమ్్ను మరింత ముందుకు 

కొనసాగించవచ్చచ ; కానీ మన ్స్థలం మరియు ాఠకుల 

స్హనం కోస్ం మేము చాలా దూరం వెళాళ ము. ఈ 

స్మరప ణల యొకొ  వలక్షణమైన ాబ్రత గురించ 

ఎట్టవంటి స్ందేహం లేదు, ఇది స్ంవతీ ర్వనికి మరియు 

రోజు రోజుకు చేయబడులుంది. వారంతా బ్రకీసుూ యొకొ  ఒక 

గొపప  తాా గం వైపు చూారు. ఇపుప డు, మా వానేటజ్ బ్రగౌండ్ 

నుండ తిరిగి చూసేూ, ఎంత మధురంగా ాడాలి: 

గుడారం కటటడానికి ముందు, ఎకొ డైనా బలి అరిప ంచడం 

చటటబదధమైనది, అయితే ఆ తర్వవ త ఒకే ఒక ్స్థలం 

మరియు ఒక బలిపీఠం మాబ్రతమే బలి 

అరిప ంచబడవచ్చచ : అది గుడారపు దావ రం ముందు 

బలిపీఠం మీద ఉంది. కాబటిట ఒక ్స్థలం ఉంది - కలవ రి, 



humiliation and redemptive work; and also of the way 

from the corruption and guilt of sin to the beauty of 

holiness. We also learned from these coverings how 

different the Church of God is as viewed by outsiders 

from what it appears to those who minister in holy things 

within. The brazen altar with its fire, and its great variety 

of sacrifices and offerings told of the punishment of sin 

and of the gracious and abundant provision our God has 

made for the complete removal of our condemnation and 

guilt by the blood of Christ, who is the Lamb of God that 

beareth away the sin of the world. The laver, between the 

altar and the tabernacle, indicated the place and purpose 

of baptism in relation to the sinners coming into Christ 

and His church. The holy place, with its lamp-stand, its 

table of shewbread, and its altar of incense, was a type of 

the Church of Jesus assembled together for worship--

observing "the apostles' teaching and fellowship, the 

breaking of bread and the prayers." The holy of holies, 

with its ark, its mercy seat and its wonderful shechinah, 

represented the holy presence of God--the heavenly state, 

together with the divine attributes and hidden purposes, 

the throne of grace and "the blood of sprinkling." The 

high priest was a type of Christ as our mediator, but the 

king-priest, Melchizedek is brought in to fill up the type 

that fully illustrates our Great High Priest upon the throne 

of God. And, lastly, the veil which obscured the holiest 

from view, and was passed once a year by the high priest, 

with blood of atonement, was a type of the "flesh" of 

Christ; that the rending of the veil when Jesus died was a 

divine act showing that through the offering of the body 

of Jesus, the veil which separated man from God was 

removed; that the saved can now not only see by faith, the 

glories of the heavenly state, but can also boldly draw 

near and commune with God in His holy presence. 

Finally, let me seriously question my patient reader, 

WHERE DO YOU STAND? Is the blessed Savior, with 

all that appertains to Him, nothing to you? Do you stand 

afar off, and look with indifferent eyes on the mysteries 

of God? If so, the tabernacle which the Lord has pitched 

has no charms for you. Its beauties are "hidden from thine 

eyes" by your own pride; for God only "reveals them unto 

babes." But at least take warning from that smoke curling 

up to heaven from God's holy altar of burnt offering. It 

tells of the "fire that never shall be quenched," and that 

God "can by no means clear the guilty" apart from Christ. 

Take heed to the crowns of silver rising above the curtain 

of the court--the price of the people's redemption. Look 

to Him whom that ransom-silver foreshadowed. 

And if your heart is moved by the sight of that suffering, 

sorrowing, dying One, O come with thy burdened soul--

come just as thou art--and accept thy substitute, the 

"Lamb of God," and make confession of faith over His 

dear head; and then come and offer thyself, in solemn 

మరియు ఒక స్మరప ణ - బ్రకీసుూ సిగవ వేయబడాడడు, 

దానికి మనం ఇపుప డు వచచ  మోక్షానిన  కనుగొనవచ్చచ . 

"నేనే మారమాును, స్తా మును, జీవమును; నా దావ ర్వ 

తపప  మనుష్యా డు తంబ్రడయొదుకు ర్వడు." "మనం 

రక్షించబడటానికి మనుష్యా లలో వేరే పేరు లేదు." 

అధ్యా యం IX 

ది లావర్ 

దహనబలిపీఠం మరియు గుడారపు దావ రం మధా  లావర్స 

ఉంది. ఇది "సేవ చేసే క్రస్సూల" ఇతూడ అదాు లతో తయారు 

చేయబడంది. దాని పరిమాణం మరియు ఆకృతికి 

స్ంబంధంచ ఎట్టవంటి ఖాతా ఇవవ బడలేదు. 

పూారుగ సాన నానికి ఉపయోగించేవారు కాబటిట ఇది 

గణనీయమైన కొలతగ కలిగి ఉండాలి. పూారుగ 

గుడారంలో కడుకొో కుండా గుడారంలోకి బ్రపవేశంచడానికి 

బ్రపయతిన ంచడం తక్షణ మరణానికి దారితీసింది. ఈ 

లేవర్స దేనిని సూచసుూంది? ఇది చాలా ముఖా్ మైన 

వషయానికి సూచనగా ఉందని, దానిని తృణీకరించన 

లేదా నిరుక్షా ం చేసిన పూారికి వధంచన భయంకర శక్ష 

నుండ స్ప షటమవులుంది. ఈ బ్రపశ్న కు 

స్మాధ్యనమిచేచ టపుప డు, నేను ఎపిలోని ఒక భాగానికి 

బ్రపతేా క దృషిటని ఆకరింిచాలనుకుంట్టనాన ను. 6:25-27. 

"భరూగ మీ భారా లను బ్రపేమిసాూరు, బ్రకీసుూ కూడా చరిచ ని 

బ్రపేమించ, దాని కోస్ం తనను తాను అరిప ంచ్చకునన టేు; 

అతను దానిని పవబ్రతం చేయడానికి, పదంతో నీటితో 

కడగడం దావ ర్వ దానిని శుదిధ చేశాడు," &c. లావర్స వదు 

పూారి పవబ్రతీకరణ గురించ ఇకొ డ ఒక స్ప షటమైన 

సూచన ఉంది, ఇది దాని బ్రాముఖా్ తను స్రిగాా అరథం 

చేసుకోవడానికి మాకు స్హాయపడులుంది. లేవర్స 

వడదీయర్వని వధంగా కలిసిన రండు వషయాలను 

సూచసుూంది--"ది వాటర్స వత్ ది వర్సడ." 

1. "పదం" అనేది లావర్స ఏరప డన పదారధం దావ ర్వ 

సూచంచబడులుంది - సేవ చేసే క్రస్సూల అదాుగ. అదుం 

యొకొ  ఉదేుశా్ ం ఒకరి పోలికను బ్రపతిబింబించడం. 

అపస్ూగడైన జేమ్ీ  దావ ర్వ దేవుని వాకాా నిన  అదుంతో 

పోలాచ రు. "ఎవరైనా వాకా ం వనేవాడై, ఆచరించేవాడై 

ఉండకపోతే, అతడు తన స్హజ ముఖానిన  అదుంలో 

చూసుకునే వా కి ూలా ఉంటాడు, ఎందుకంటే అతను 

తనను తాను చూసుకుని, వెళిుపోతాడు మరియు అతను 

ఎలాంటి వా కి ూని వెంటనే మరచపోతాడు. పరిపూరణమైన 

చటాటనిన , సేవ చఛ  యొకొ  చటాటనిన  పరిశీలిసుూంది మరియు 

కొనసాగులుంది, వనేవాడు మరచపోయేవాడు కాదు, కానీ 

పని చేసేవాడు, ఈ మనిషి తన పనులలో 

ఆశీరవ దించబడతాడు" ామ్. 1:23-25. ఇది దేవుని 

వాకాా నికి అదుా తమైన మరియు అందమైన ఉదాహరణ. 

అది మనలిన  మనం చూపిసుూంది; ఇది మన నగన  



consecration, to be buried with Christ by baptism into 

death, that like as He rose from the dead, thou also may 

rise to a new and blessed life. 

Again, let me ask, dear reader, WHERE DO YOU 

STAND? Is it as a consecrated priest in the tabernacle of 

the new covenant? Look round, then, and behold the 

glories of the sanctuary. Consider the golden lampstand 

of the new tabernacle--the inspired teaching of the 

apostles of Jesus Christ. Behold its beauties; bask in its 

clear light, till it illuminates thy whole soul, and be 

content to serve God by its guidance alone. Consider the 

"table of shew bread"--the precious memorials of your 

dear Lord's body and blood; and "neglect not the 

assembling of yourselves together." Again, reflect on that 

golden altar of incense as its pale smoke ascends silently, 

and its fragrance fills the holy place; and let it win thee to 

a closer communion with God in prayer. Then see before 

thee the ark of the covenant, the mercy seat, the cherubim, 

the Shechinah! and know of a truth that "God is with us1" 

His presence fills the holy place. The King in His beauty 

is here. Grace, mercy and truth are here. Heaven is here. 

"Consider," lastly, "the Apostle and High Priest of our 

confession." Not before the throne, merely, as a suppliant, 

but "a priest upon his throne," "high and lifted up." "Let 

us draw near," we are precious in His sight. See, our 

names are on his breast and shoulders. How dear His 

people are to him! How sweet to know it! 

May God enable us to be faithful ministers in His 

sanctuary, that the blessed "fore-taste of glory divine" 

may end in full and eternal fruition. 

 

Prophecies about Christ and their fulfillment 

Modern Science and Christian Faith 

by Dr. Hawley O. Taylor 

There are over a hundred prophecies concerning Jesus in the 

Old Testament but what were the possibilities of making just 

25 predictions about someone who was to be born many years 

later and having these predictions come true? 

Dr. Hawley O. Taylor has provided this answer: "Regarding 

these n cases of events foretold for Israel's Messiah who was to 

come, if the chances of success were even in the case of each 

one, that is p (probability) equals n in every case, then the 

overall probability that all n events would find their fulfillment 

in one person would be p equals (1/2)? Thus, there would be but 

one chance in 2? (33 million, where n equals 25) of all these 

foretold events coming true if they were mere guesses. Now a 

glance at these prophecies concerning Christ reveals that they 

do not all have an even chance of success, for in some instances 

it is highly improbable that the event could occur at all (as for 

a child to be born without a human father). A very conservative 

compromise would be p equals 1/5; and the overall probability 

వైకలాా నిన  - మన హృదయాల అవనీతి ్సిథతిని - దేవుని 

దృషిటలో బహిరతాం చేసుూంది, అందువలన మనలను 

శుదిధ మరియు పునరుదధరణను కోరుకునేలా చేసుూంది. 

ాపిని రక్షించడంలో దేవుని వాకా ం చాలా ముఖా్ మైన 

్సాథనానిన  కలిగి ఉంది. మనం పదం దావ ర్వ 

"పుటిటంచబడాడము". దావీదు ఇలా అనాన డు: "నీ వాకా ం 

ననున  బ్రబతికించంది;" "దేవుని మాట వనడం దావ ర్వ 

వశావ స్ం వసుూంది;" అది-- "ఆతి  యొకొ  ఖ్డంా," 

మరియు "స్జీవమైనది మరియు చ్చరుైనది, మరియు ఏ 

రండు అంచ్చల కతిూ కంటే పదునైనది." దేవుని వాకా ం 

"మృత లేఖ్" అని చెపేప  కొందరు ఉనాన రు, కానీ ఈ 

బ్రగంథాల వెగగులో ఎవరూ అంత నిజం చెపప లేరు. 

2. పై బ్రగంథంలోని "నీరు" (ఎపి. 5) బ్బపిటజం యొకొ  క్రైస్ూవ 

స్ంస్థను సూచసుూంది. పండలులందరూ ఇందులో 

ఏకీభవంచారు; మరియు నిానికి, కొతూ నిబంధనలో 

బోధంచనట్టుగా, బ్బపిటజం ్స్థలం మరియు రూపకలప న 

అరథం చేసుకునన పుప డు దానిని అనుమానించడం 

అసాధా ం. చూదాు ం. బ్బపిటజం నీటిలో ఉంది. "చూడండ 

ఇకొ డ నీరు ఉంది, నేను బ్బపిూస్ి ం తీసుకోవడానికి ఏది 

అడుడగా ఉంది," "ఎవరైనా నీటిని నిషేధంచగలర్వ, ఇవ 

బ్బపిటజం పందకూడదు." బ్బపిటజం అనేది కడగడం (లేదా 

సాన నం చేయడం); "లేచ, బ్బపిూస్ి ము పంది, అతని 

నామమునుబటిట నీ ాపములను కడుకొొ ని (సాన నము 

చేయుము)." బ్బపిటజం అనేది పశాచ తాూపపడే వశావ సికి 

మాబ్రతమే ఇవవ బడులుంది. "వశ్వ సించ బ్బపిూస్ి ము 

పందినవాడు రక్షింపబడును," "పశాచ తాూపపడ, మీ ాప 

వముకి ూ కొరకు మీలో బ్రపతి ఒకొ రు బ్రపభువైన యేసు 

నామములో బ్బపిూస్ి ము పందండ." బ్బపిటజం "ఒకటి, 

శ్రీరం," చరిచ లోకి బ్రపవేశసుూంది. "మీరందరూ ఒకే 

శ్రీరంలోకి బ్బపిటజం పందారు." బ్బపిటజం అనేది "మోక్షం" 

లేదా "ాప వముకి ూ" కొరకు. మారుొ  16:15-16 చూడండ; 

అపస్ూగల కారా ముగ 2:28. 

గుడారం యొకొ  తగపు ముందు ఉనన  లావర్స నీరు 

బ్బపిటజంను సూచసుూందని మేము నిర్వధ రించాము. అది 

వేరే దేనినీ సూచంచదు కాబటిట మరియు సారూపా త పూరిూ 

అయినందున మేము అలా చేసాూము. ఇది తదుపరి 

అధ్యా యంలో మరింత స్ప షటంగా కనిపిసుూంది. ఇపుప డే 

నేను రండు రట్టు రకానిన  చూపించాలనుకుంట్టనాన ను - 

"పదంతో నీరు." టిట్ లో. 3:5 మనం చదువుతాము, 

"అతని దయ బ్రపకారం ఆయన పవబ్రతాతి  యొకొ  

పునరుతప తిూ మరియు పునరుదధరణ యొకొ  వాషింగ్ 

(మార్స.ా, లావర్స) దావ ర్వ మనలను రక్షించాడు." దేవుని 

వాకా ం "ఆతి  యొకొ  ఖ్డంా" అని మనం చూశాము, 

అనగా పరిశుదాధ తి  మారిప డలో ఉపయోగించే సాధనం. 

కాబటిట పదం ఏమి చేసుూంో ఆతి  చేసుూంది. పై 

వచనంలో, పదం మరియు నీరు పునరుతప తిూలో 



for the n prophecies coming true would be pn equals (1/5)? or 

one chance out of a thousand trillion if n equals 25. (Modern 

Science and Christian Faith, p. 178.) Even if the prophecy 

regarding the virgin birth be excluded, the number remains 

astronomically large. Too large to assume that this accidentally 

happened! Dr. Hawley O. Taylor; Modern Science and Christian Faith pp. 

179-183. 

Prophecy  
Where 

Prophesied 

Where 

Fulfilled 

Of the tribe of Judah.  Gen. 49:10  Luke 3:23-33 

Of the Royal line of David  Jer. 23:5  Matt. 1:1 

Born of a virgin  Isa. 7:14 Matt. 1:18 

Born in Bethlehem Micah 5:2  Matt. 2:1,2 

A forerunner shall prepare the way Mal. 3:1  Mark 1:6,7 

He shall enter Jerusalem riding upon an 
ass 

Zech. 9:9 Matt. 21:6.7 

He shall be betrayed by a disciple Zech. 13:6 Matt. 26:49,50 

Betrayal price stated  Zech. 11:1,2  Matt. 26:14,15 

Betrayal money to be returned  Zech. 11:13 Matt. 27:5,7 

His disciples shall forsake him  Zech. 13:7  Matt . 26:56  

False witnesses shall accuse him  Psa. 35:11 Matt. 26:59,60 

He shall suffer, abuse Isa. 50:6 Matt. 26:67 

He shall suffer in silence Isa. 53:7  Matt. 27:12-14 

He shall be whipped Isa. 53:5 Matt. 27:26,29 

Hands and feet pierced Psa. 22:16 Luke 23:33 

Numbered with criminals Isa. 53:12 Mark 15:2 

To divide garments  Psa. 22:18  John 19:23,24 

Gall and vinegar to be offered  Psa. 69:21 John 19:28,29 

Gall and vinegar to be offered  Psa. 69:21 John 19:28,29 

No bones to be broken  Psa. 34:20 John 19:33 

He shall be pierced  Zech. 12:10 John 19 

The crowds shall rebuke him  Psa. 109:29 Matt. 27:39 

Darkness in daytime to signal 

crucifixion  
Amos 8:9  Matt. 27:45 

To be buried with the rich Isa. 53:9  Matt. 27:57-60 

To arise from the dead! Psa. 16:10  Matt. 28:6 

To ascend Psa. 68:18a  Luke 24:51 

 

Hermeneutics by D. R. Duncan. Cincinnati, n.d. pp. 395-99.  

Prophecy 
Where 

Prophesied  
Where Fulfilled 

He was to be the seed of the woman  Gen. 3:15 Matt.1:18 

He would be the Son of God  Psa. 2:7 Luke 1:32-35 

He would overcome the serpent  Gen.3:15  Heb. 2:14 

The seed of Abraham  
Gen.12:1-3; 

17:7; 22:18 
Gal. 3:16 

The seed of Isaac  Gen. 21:12 Heb. 11:18 

The seed of Judah  Gen. 49:10 Heb. 7:14 

The seed of David  
Psa. 132:11; 

Jer. 23:5 
Acts 13:23; Rom. 1:3 

The time of His coming and death  
Dan. 9:24-

27 
Luke 2:1 

Born of a virgin  Isa. 7:14  Matt. 1:18; Luke 2:7 

He was called Immanuel  Isa. 7:14  Matt. 1:22-23 

Born in Bethlehem of Judea  Mic. 5:2  Matt. 2:1; Luke 2:4-6 

వడదీయర్వని స్తాా నిన  మనం ్సాథ పించాము. అదే 

స్తాా నిన  యేసు బోధంచాడు. 

 

అధ్యా యం X 

బ్పీస్తుహుడ్ 

లేవటికల్ బ్రపీస్ట్హుడ్ క్రైస్ూవ బ్రపీస్ట్హుడ్్కు 

వలక్షణమైనది. "మీరు స్జీవమైన ర్వళ్ువలె, ఆతీి య 

మందిరము కటటబడ, పరిశుదధ యాజకతవ ముగా 

ఉండుటకు, ఆతీి య బగగ అరిప ంచ్చటకు, 

యేసుబ్రకీసుూ దావ ర్వ దేవునికి అంగీకారమైన," I పేలురు 2:5. 

అలాగ్వ 9వ వచనం "అయితే మీరు ఎనున కోబడన ాతి, 

ర్వజైన యాజక వరంా, పరిశుదధ జనం, దేవుని స్వ ంత 

బ్రపజగ." "మీరు పుస్ూకానిన  తీసుకొని దాని ముబ్రదలను 

తెరవడానికి అరుహగ, ఎందుకంటే నీవు చంపబడాడవు 

మరియు నీ రక ూంతో దేవునికి కొనుగోగ చేసావు, బ్రపతి 

గోబ్రతం, మరియు భాష, మరియు బ్రపజలను మరియు దేశ్ం, 

మరియు వారిని వారి కోస్ం తయారు చేసావు. మన దేవుడు 

ర్వజా ం మరియు యాజకుగ, మరియు వారు భూమిపై 

పరిాలిసాూరు" Rev. 5: 9, 10. "కాబటిట, స్హోదరులార్వ, 

యేసు రక ూము దావ ర్వ పవబ్రత ్స్థలంలోకి బ్రపవేశంచడానికి 

ధైరా్వ నిన  కలిగి ఉనాన డు, అతను మన కోస్ం 

స్మరిప ంచన మారంా దావ ర్వ, ఒక కొతూ మరియు జీవన 

మారంా, ముసుగు దావ ర్వ, అంటే అతని మాంస్ం; 

మరియు దేవుని మందిర్వనికి ఒక గొపప  బ్రపధ్యన 

యాజకుడు ఉనన ందున, నిజమైన హృదయంతో, 

వశావ స్ం యొకొ  స్ంపూరణతతో, మన హృదయాలను దుషట 

మనసాీ క్షి నుండ చలకరించ, మన శ్రీర్వనిన  

స్వ చఛ మైన నీటితో కడుగుకుందాం" హెబ్రీ. 10:19, 20. . 

"మాకు ఒక బలిపీఠం ఉంది, దానిలో వారు గుడార్వనికి 

సేవ చేసే హకొు  వారికి లేదు" హెబ్రీ. 13:10. అలాగ్వ 

వచనం 15:11 "అతని దావ ర్వ, మనం నిరంతరం దేవునికి 

్సుూతి బలిని అరిప దాు ం, అనగా. పదవుల ఫలాగ అతని 

పేరును ఒపుప కుంటాయి." 

ఈ బ్రగంథాగ బోధసాూయి: 

1. క్రైస్ూవులందరూ బ్రకీసుూలో దేవునికి యాజకుగ అని. 

అందువలు చర్సచ  ఆఫ్ రోమ్ మరియు చర్సచ  ఆఫ్ 

ఇంగ ుండ్్లో పందడం వంటి తరగతి అరచ కతవ ం వంటివ 

ఏవీ లేవు. ఈ తపుప  చరిచ పై మోపబడనపప టి నుండ 

అనిన  యుగాలలో, లోపం యొకొ  ఫలవంతమైన మూలం. 

ఇది నిస్ీ ందేహంగా బ్రకీసుూ వా తిరేక చెట్టట యొకొ  మూలం. 

మరియు ఈ చెడును వేరు చేయడం ఎంత కషటం! 

"మతాచారుా గ" మరియు "లౌకికుగ", ఒక వా కి ూ 

మంబ్రతితవ  శాఖ్ మరియు వాస్ూవానికి బ్రపతి రూపమైన 



Great men shall come and bow down 
to Him  

Psa. 72:10-
15  

Matt. 2:1-11 

Children slaughtered, that He might 
be killed  

Jer. 31:15; Matt. 2:16-18 

Introduced by John the Baptist  
Isa. 40:3; 

Mal. 3:1 
Matt. 3:1-3; Luke 1:17 

Was anointed by the Holy Spirit  

Psa. 45:7; 

Isa. 11:2; 

41:1 

Matt. 3:16-17; John 
3:34; Acts 10:38 

He was a prophet like unto Moses  
Deut.18:15-
18 

Acts 3:20-22 

He was sent as a deliverer to the 
people  

Isa. 41:1-3  
Luke 4:16-21; Luke 
4:43 

He is the light to Zebulun and 

Naphtali  
Isa. 9:1-3 Matt. 4:12-16 

He comes to the temple and cleanses 

it 

Hag. 2:7-9; 

Mal. 3:1 

Luke 19:45; John 2:13-

16 

His poverty Isa. 53:2  Mark 6:3; Luke 9:58 

He was meek and with ostentation  Isa. 42:1-2 Phil. 2:7-9 

His compassion  
Isa. 40:11; 

42:3 

Matt. 12:15-20; Heb. 

4:15 

Was without guile  Isa. 53:9 Pet. 2:22 

Great zeal for the house of God  Psa. 69:9  John 2:17 

He taught by the use of parables  Psa. 78:2  Matt. 13:34-35 

He wrought miracles  Isa. 35:5-6 Luke 7:18-23 

Rejected by His brethren  
Psa. 69:8; 
Isa. 53:3 

John 1:11; John 7:5 

Hated by the Jews  
Psa. 59:4; 
Isa. 49:7  

John 15:24-25 

Rejected by their rulers  Psa. 118:22  John 7:48; Matt. 21:4 

A stone of stumbling and rock of 
offense  

Isa. 8:14  Rom. 9:32; 1 Pet. 2:8 

. Betrayed by a friend  
Psa. 41:9; 

55:12-14 
John 13:18-21 

Forsaken by His disciples  Zech. 13:7 Matt. 26:31-56 

. Was sold for thirty pieces of silver  Zech. 11:12  Matt. 26:15 

This money was given to buy the 
potter's field  

Zech. 11:13 Matt.27:7 

He was patient and silent in all His 

sufferings  
Isa. 53:7 Matt.26:63; 27:12-14 

Smitten on the cheek  Mic. 5:1 Matt. 27:30 

. His sufferings were intense 
Psa, 22:14-

15  
Luke 22:42-44 

Was scourged and spit upon  
Psa. 35:15; 

Isa. 1:6  
Mark 14:65; John 19:1 

His visage was greatly marred  
Isa. 52:14; 

53:3 
John 19:1-5 

He suffered that He might bear away 

our sins  

Isa. 53:4; 

Dan. 9:26 
Matt.20:28; 26:28 

The rulers, Jews and Gentiles, 
combine against Him to put Him to 

death  

Psa. 2:1-4 
Luke 23:12; Acts 4:27-

28 

He was extended upon the cross and 

His hands and His feet were nailed to 
the wood  

Isa. 25:10-

11; Psa. 
22:16  

John 19:18; 20-25 

This agony was increased by being 
numbered among thieves  

Isa. 53:12 Mark 15:28 

They gave Him gall and vinegar  Psa. 69:21 Matt. 27:39-44 

He was cruelly mocked  
Psa. 22:7-8; 
35:15-21 

Matt. 27:39-44 

కేవలం అధకారవాదం మధా  వా తాా స్ం ఈ భారీ చెడును 

గురిూంచవచ్చచ . 

2. "అకొ డ యాజకతవ ం మారచ బడటం కూడా ధరి శాక్రస్ూం 

యొకొ  మారుప ." మన తాా గాగ "ఆధా్య తిి కమైనవ," 

అందుకే మన బలిపీఠం ఆధా్య తిి కం. ఎపిసొో పల్ చరిచ  

యొకొ  "సామూహిక తాా గం" మరియు "బలిపీఠం", అరచ క 

వక్రసాూగ, ధూపం స్మరిప ంచడం, అనీన  "కొతూ మరియు 

జీవన మారా్వనికి" ఒకేలా ఉంటాయి. వారు చనిపోయిన 

జుడాయిజం లేదా అనా మత వబ్రగహార్వధనకు 

చెందినవారు. 

3. చటటం బ్రపకారం పూారి యొకొ  స్మరప ణ క్రైస్ూవుని 

బ్రకీసుూకు స్మరప ణకు వలక్షణమైనది. 

దహనబలిపీఠం మరియు గుడారపు ఆవరణలోని తొటిట 

యొకొ  సాపేక్ష ్సాథనాగ మోక్షానికి మారా్వనిన  

సూచంచాయని మనం మునుపటి అధ్యా యాలలో 

చూశాము. ఇదురూ గుడారపు తగపుకు ఎదురుగా 

నిలబడనట్టుగా, బ్రకీసుూ శగవ మరియు బ్బపిటజం యొకొ  

శాస్నం చరిచ కి ఎదురుగా ఉనాన యి మరియు దానిలోకి 

బ్రపవేశంచడానికి వారిని స్ంబ్రపదించాలి. మళ్లళ , కోరుట 

దావ రం గుండా మొదటి వషయం బలిపీఠం, ఆపై లావర్స. 

కాబటిట, మోక్షానికి మారంాలో ాపి మొదట సిగవ 

వేయబడన బ్రకీసుూ వదుకు వసాూడు, నమిి , 

పశాచ తాూపపడులునాన డు; అపుప డు యేసులో 

పశాచ తాూపపడన వశావ సిగా అతను బ్బపిటజం పందాడు 

మరియు చరిచ లోకి బ్రపవేశసాూడు. ఇపుప డు ఈ బ్రకమానిన  శశు 

బ్బపిటజం బ్రపవేశ్పటటడం దావ ర్వ మారచ బడంది. ఈ 

అభాా స్ం బ్రకీసుూ శగవ ముందు "పునరుతప తిూ యొకొ  

లావర్స"ని ఉంచ్చలుంది మరియు సిదాధ ంతం యొకొ  కొనిన  

భయంకరమైన తపుప లకు దారితీసింది; కోస్ం, బ్బపిటజం 

మరియు ాప వమోచనం మరియు కొతూ పుట్టటక మధా  

ఉనన  లేఖ్న స్ంబంధ్యనిన  స్రిగాా గురిూంచడం దావ ర్వ, 

శశువుల కోస్ం దాదాపు అనిన  బ్బపిటజం సేవగ బ్బపిటజంలో 

శశువు పునరుతప తిూ చేయబడతాయని బోధసాూయి. 

మరియు మంబ్రలుగ మరియు వా కుూలపై ఈ సిదాధ ంతం 

చాలా దృఢంగా ఉంది, బ్బపిటజం పందకుండా 

మరణంచన చనిపోయిన శశువుపై వారి ఖ్నన సేవను 

చదవడానికి మాజీగ తరచ్చగా ఇషటపడతారు; మరియు 

తరువాతి తరచ్చగా అట్టవంటి స్ందరా ంలో కోలోప యిన 

శశువు ఊహించ్చకోండ. శశువుల బ్బపిటజం తపప నిస్రిగా 

తపుప గా ఉండాలి, మనం చూసినట్టుగా, దేవుని వాకా ం 

బ్బపిటజం పందిన వా కి ూ యొకొ  హృదయంలో ఉనికిలో 

మరియు పని చేయడానికి ఉదేుశంచబడంది. బ్బపిటజం 

అనేది కేవలం శారీరక చరా  కాదు. ఇది మొతూం మనిషి, 

ఆతి  మరియు శ్రీరం యొకొ  బ్బపిటజం; దాని అరథం 

ాానికి మరణం, మరియు "జీవతం యొకొ  కొతూదనానికి" 

పునరుతాథనం; ఇది అంతరతా వశావ స్ం మరియు 



He suffered alone; even the Father's 
presence was withdrawn  

Isa. 63:1-3; 
Psa. 22:1  

Matt. 27:46 

They parted His garments among 
them and cast lots for His vesture  

Psa. 22:18 Matt. 27:35 

He thus became a curse for us, bore 

our reproach  

Psa. 22:6; 

79:7; 9:20 

Rom. 15:3; Heb. 13:13; 

Gal. 3:13 

He made intercession for the 

murderers  
Isa. 53:12  Luke 23:24 

After His death they pierced Him  Zech. 12:10 John 19:34-37 

But did not break a bone of His body  
Ex. 12:46; 

Psa. 34:20 
John 19:33-36 

He was buried with the rich  Isa. 53:9  Matt. 27:57-60 

His flesh did not see corruption  Psa. 16:8-10 Acts 2:31 

He rose from death the third day, 

according to the Scriptures  
Psa. 16:8-10  

Luke 24:6; 24:31; 

24:34 

He ascended into the heavens  
Psa. 68:18; 

24:7-9 
Luke 24:51; Acts 1:9 

He became a priest after the order of 

Melchizedek, who was king and 

priest at the same time  

Psa. 110:4; 

Zech. 6:12-

13  

Heb. 5:5-6 

He received for Himself a kingdom 

that embraces the whole world  

Psa. 2:6; 
Dan. 2:44; 

7:13-14;  

Luke 1:32; John 18:33-
37; Matt. 28:18-19; 

Phil. 2:9-10 

His law went forth from Zion and His 

word from Jerusalem  

Isa 2:1-3; 

Mic. 4:12  

Luke 24:46-49; Acts 

2:1-40 

The Gentiles should be admitted into 

His service  

Isa. 11:10; 
42:1; Psa. 

2:8 

John 10:16; Acts 
10:44-48; Rom. 15:9-

12 

The righteousness of His reign  
Isa. 9:6-7; 

Psa. 45:6-7 
John 5:30; Rev.19:11 

Conclusion 

There are several conclusions that can be drawn from this 

study even if some of the opinions and interpretations are 

rejected. 

1. God had implemented plan to reconcile man to his 

former relationship with Him following man's rebellion. 

That plan is the central theme through the Bible. Laws 

and regulations were given to make man aware that any 

of his actions not in accord were displeasing to God and 

considered to be sin or transgressions of His law. With 

Christ, man's actions of obeying requirements and 

prohibitions were changed to actions based upon love, 

action from one's heart. 

2. Many writers over a long period of time recorded types, 

shadows and prophecies, all pointing the person of Christ. 

His sin-offering allowed obedient man to be forgiven and 

made righteous by Christ's sin-offering. 

3. Shadows and types were not the real thing. They only 

provided a veiled glimpse of forgiveness and redemption 

sometime in the future. Jesus' life, death, burial, 

resurrection and ascension often referred to as the Gospel 

or Gospel of Christ is the reality of all the types and 

shadows. With trust and obedience man can receive the 

free gift of salvation by making a u-turn in life calling 

upon God to forgive by being buried In Christ's death, 

పశాచ తాూానిన  బ్బహా  చహన ం దావ ర్వ వా క ూపరుసుూంది. 

ఇపుప డు ఈ వషయాగ ఏవీ శశువుల వషయంలో నిజం 

కావు, శశువుల బ్బపిటజం దేవుని వాకాా నికి వరుదధమని 

ఖ్చచ తంగా చెపప వచ్చచ . తరువాత ఏమిటి? పూారుల 

ముడుపుల బ్రకమం దేవునికి మారే బ్రకమం. అరచ కతవ ం 

కోస్ం అభా రి థ మొదట తన తాా గంతో వచచ , వశావ స్ం 

మరియు పశాచ తాూపంతో నిండనపుప డు, అమాయక 

బ్బధలుడ రక ూం దావ ర్వ బ్రాయశచ తూం పందాడు; అపుప డు 

తొటిటలో సాన నం చేయించారు; అపుప డు స్వ చఛ మైన 

తెలుని వక్రసాూగ ధరించారు; ఆపై గుడారంలో పరిచరా  

చేయడానికి పవబ్రత ్స్థలంలోకి బ్రపవేశంచారు; కాబటిట 

మారిప డలో కోలోప యిన ాాలుి డు మొదట వశావ స్ం 

మరియు పశాచ తాూపంతో సిగవ వేయబడన రక్షకుని 

వదుకు ర్వవాలి - అతని శగవ రకాూనికి - మరియు ఆ 

వధంగా నమిి , తంబ్రడ, కుమారుడు మరియు పరిశుదాధ తి  

పేరిట నీటిలో బ్బపిటజం పందాలి. , మరియు ఆ వధంగా 

"బ్రకీసుూ ధరించ" అతను తన నిషొ ళ్ంక ధరి్వ నిన  

ధరించాడు మరియు చరిచ లోకి బ్రపవేశంచడానికి మరియు 

అదే స్జీవ స్భుా డగా మారడానికి తగినవాడు. 

ఇపుప డు ఈ అధ్యా యానిన  ముగించేటపుప డు నా దయగల 

ాఠకుడు ఇలా అడగనివవ ండ, "నేను ఈ వధంగా బ్రకీసుూ 

వదుకు వచాచ నా?" బ్రకొతూ నిబంధనను శోధంచ, అది 

"బ్రపభువు మారమాా" కాదా అని మీరే తీరుప  చెపప మని నేను 

మిమి లిన  అడుగులునాన ను. మొదట యేసు దగరాకు 

రండ--దేవుని గొబ్రరపిలు దగరాకు రండ--కొతూ ఒడంబడక 

యొకొ  రక ూం వదుకు రండ, వచచ  ఆయనను 

వశ్వ సించండ, వచచ  ఆయనను బ్రపేమించండ, వచచ  

మిమి లిన  మీరు పూరిూగా ఆయనకు అపప గించండ, 

తదావ ర్వ మాబ్రతమే, రండ. అతని బ్బపిటజం, "బ్రకీసుూతో 

ాట్ట" మరియు "బ్రకీసుూలోకి" ాతిపటటబడాలి. ాత 

జీవతానిన  ాతిపటటండ - ాత మనిషి, మరియు బ్రకీసుూ, 

పవబ్రతత మరియు శాశ్వ తతవ ం కోస్ం జీవంచడానికి 

బ్రపతీకాతి క స్మాధ నుండ లేచ. అపుప డు స్ంతోషంతో 

ఆయన పవబ్రత ్స్థలం--చరిచ లోకి బ్రపవేశంచ, గొపప  ర్వజును 

భకి ూతో సేవంచండ మరియు "పరిశుదుధల స్హవాసానిన " 

మధురంగా ఆసావ దించండ. 

చాపటర్స XI 

ది హోల్క ప్ల సీ్ 

పూారి స్బ్రకమంగా పవబ్రతం చేసి, సేవ చేయడానికి పవబ్రత 

్స్థలంలోకి బ్రపవేశంచాడు. పవబ్రత ్స్థలం అనేది గుడారం 

యొకొ  మొదటి కంార్సట్మెంట్, "హోల్క ఆఫ్ హోల్కస్" 

లేదా లోపలి కంార్సట్మెంట్ నుండ చాలా గొపప  పదార్వథల 

మందాటి ముసుగుతో వభజించబడంది. ఈ వీల్ హోల్క 

ఆఫ్ హోల్కని పూరిూగా దాచపటిటంది మరియు బ్రపధ్యన 

పూారి దావ ర్వ స్ంవతీ ర్వనికి ఒకసారి మాబ్రతమే 



immersed in water most often called baptism, allowing 

God to raise him a new spiritual life cleansed of all past 

sins. 

Sources 
Modern Science and Christian Faith, pp. 179-183.  

Hermeneutics by D. R. Duncan. Cincinnati, n.d. pp. 395-99.  

Shadow and Substance - The Tabernacle, Unknown writer 

The Biblical Types and Shadows, Mark Dunagan, Beverton Church of 

Christ, Beaverton, Oregon 

The Shadow of Heavenly Things by Joseph Pittman, Austral 

Publishing Co., Melbourne, Australia, 1893 

The Unfolding Pattern by Ray C. Stedman, pastor of Peninsula Bible 

Church in Palo Alto, California 

Typology, A Study of New Testament Terms, Unknown writer 

wikipedia.org/wiki/Prophecy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఆమోదించబడంది. గుడారపు దావ రం వదు ఉనన  తెర 

తెరలాగా అదే గొపప  పదారథంతో తయారు చేయబడంది 

మరియు పవబ్రత ్స్థలం బయటి నుండ కనిపించకుండా 

ఉండేలా నిస్ీ ందేహంగా ఉంచబడంది. ఇపుప డు, ఈ 

పవబ్రత ్స్థలం, దాని ఫరిన చర్స మరియు దైవక సేవతో, 

యేసు బ్రకీసుూ చరిచ కి వలక్షణమైనది. చరిచ  అనే పదం 

దావ ర్వ నా ఉదేుశా్ ం సారవ బ్రతికమైన, ఆధా్య తిి కమైనదేమీ 

కాదని ఇపుప డు చాలా మంది చరిచ  అని భావంచడం 

లేదు, కానీ బ్రకీసుూ బ్రపజల స్మేి ళ్నం, దేవుని ఆతి తో 

మరియు స్తా ంతో ఆర్వధంచడానికి ఏ బ్రపదేశ్ంలోనైనా 

బ్రకమం తపప కుండా స్మావేశ్మవుతారు; లేదా మరో 

మాటలో చె పా లంటే, కొతూ నిబంధనలో మన ముందు 

ఆదేశంచన మరియు సెట్ చేయబడన దేవుని చర్సచ . ఈ 

చరిచ లో అందరూ పూారుగ - మనం చూసినట్టుగా - 

రక ూం మరియు నీటితో - బ్రకీసుూపై వశావ స్ం మరియు 

బ్బపిటజం. "మన హృదయాలను దుషట మనసాీ క్షి నుండ 

చలకరించ, మన శ్రీర్వనిన  స్వ చఛ మైన నీటిలో కడుకొొ ని 

(సాన నం) దగరాకు చేరుకుందాం." మరియు స్బ్రకమంగా 

నియమించబడన పూారి కాని గుడారంలోకి 

బ్రపవేశంచడానికి ఎవరూ ధైరా ం చేయనందున, దేవుని 

నియామకం యొకొ  మారంాలో స్బ్రకమంగా పవబ్రతం 

చేయని వారు చరిచ లోకి బ్రపవేశంచ, దాని అధకార్వలలో 

ాగపంచ్చకోవాలని ఎవరూ అనుకోకూడదు. 

చరిచ  మొదట ్సాథ పించబడనపుప డు (అపస్ూగల 

కారా ముగ 2:42) "వారు అపస్ూగల బోధలో మరియు 

స్హవాస్ంలో ్సిథరంగా కొనసాగారు; ర్కటెటగ వరగొటటడంలో 

మరియు బ్రార థనలలో" అని చెపప బడంది. ఈ బ్రపకరణము 

చరిచ  యొకొ  భకి ూ మరియు ఆర్వధనలో నిమగన మైన 

సూబ్రతాలను సూచసుూంది. మరియు మేము గుడార్వనిన , 

దాని ఫరిన చర్స మరియు దాని సేవలతో 

పరిశీలించనపుప డు, ఈ వషయాగ చాలా బ్రపముఖ్ంగా 

సూచంచబడనవ అని మేము కనుగొంటాము. 

దీపస్ుింభిం. 

మేము బంగారు దీపస్ూంభంతో బ్రారంభసాూము. ఇది చాలా 

అందమైన మరియు ఖ్రీదైన ఫరిన చర్స ముకొ . ఇది మా 

డబుా లో £5475కి స్మానమైన బ్రపతిభ బరువునన  ఒక 

ఘనమైన బంగారంతో కొటటబడంది. దానికి నిటారుగా 

ఉండే దీపంతో సెంబ్రటల్ ్సాట ండ్ మరియు ఇరువైపులా 

మూడు ఆరు కొమి ల దీాగ ఉనాన యి. మొతూం రుచగా 

మరియు అలంకారమైనదిగా రూపందించబడంది, 

పూగ మరియు దానిమి  పండు ఆకార్వలలో పని చేయడం 

జరిగింది. ఆలివ్ బెబ్రరీల నుండ తీసిన న్యనెను దీాలలో 

కాలాచ రు, ఇది చాలా బ్రపకాశ్వంతమైన మంటను వడుదల 

చేసుూంది. దీాలను ఆరిపోనివవ లేదు, కానీ వాటిని 

న్యనెతో నింపడం మరియు నిరంతరం కతిూరించడం 

పూారుల వధ. బ్రటిమిి ంగ్్లో స్హాయం చేయడానికి 



గోలెడన స్న ఫర్స్గ అందించబడాడయి, కానీ ఆరేప వ లేవు. 

దీపస్ూంభం పవబ్రత ్స్థలం యొకొ  ఎడమ వైపున 

ఉంచబడంది, అది దాని వెగగు మాబ్రతమే. 

ఇపుప డు, బ్రకీసుూ చరిచ లో, ఈ అందమైన దీపస్ూంభం, దాని 

మండే ావ లలతో, ముందుగా దేనిని సూచంచడానికి 

ఉదేుశంచబడంది? స్మాధ్యనం దైవ బ్రపేరణ పదం, లేదా 

"అపస్ూగల బోధన." ఆ బోధ దేవుని వాకా ం, మరేమీ కాదు. 

కింది పోలికగ ఈ ముగింపు యొకొ  స్తాా నిన  

చూపుతాయి: 

1. దీపస్ూంభము స్వ చఛ మైన బంగారముతో ఎంతో 

వగవైనది. దేవుని వాకా ం స్వ చఛ మైనది మరియు 

అమూలా మైనది. దాని వగవైనది ఏదైనా తెలిసిన వారు 

కీర ూనకర ూ యొకొ  సూకి ూని పూరిూగా స్మరిథసాూ రు: "ఓ దేవా, నీ 

ఆలోచనగ నాకు ఎంత వగవైనవ!" దేవుని పదం 

వగవైనది ఎందుకంటే అది దేవుడు, స్వ రంా, 

శాశ్వ తతవ ం వెలుడసుూంది; మోక్షం, పవబ్రతత మరియు 

శాశ్వ తమైన జీవతం యొకొ  మారా్వనిన  చూపులుంది. ఒకొ  

మాటలో చె పా లంటే అది బ్రకీసుూతో నిండ ఉంది. 

2. స్వ చఛ మైన బంగారం అనేది పదార్వథలలో అతా ంత 

శాశ్వ తమైనది. ఇకొ డ మళ్లళ  దీపస్ూంభం "నితా ము 

నిలిచయుండును" అనే దేవుని వాకాా నికి సాక్షా మిసుూంది. 

3. ఇది చాలా అందంగా ఉంది. దేవుని వాకా ం పవబ్రతత 

యొకొ  అందంతో నిండ ఉంది. 

4. ఏడు శాఖ్గ పరిపూరణతను సూచసాూయి - స్ంపూరణత. 

'ఏడో స్ంఖా్  స్రైన స్ంఖా్ . ఈ ఏడు దీాగ బైబిల్్ను 

దాని మూడు గొపప  వభాగాలతో సూచసాూయని 

గణనీయమైన శ్కి ూ మరియు అందంతో సూచంచబడంది 

(ఒకవైపు చటటం, కీర ూనగ మరియు బ్రపవక ూగ; మరియు 

మూడు కొతూ నిబంధన వభాగాగ-అపస్ూగల 

కారా ముగ, ఉపదేశాగ మరియు మర్కకవైపు బ్రపకటన; 

సువారూలలో బ్రకీసుూ బ్రపధ్యన కేంబ్రదంగా ఉనాన డు. అయితే 

నేను ఈ ఏడు శాఖ్లను మర్కక వషయానిన  

సూచంచడానికి ఉదేుశంచనవగా పరిగణంచాలి. ాత 

ఒడంబడక స్ంస్థగ తపప నిస్రిగా కొతూ వాటికి 

స్ంబంధంచన వషయాలకు వలక్షణమైనవని నేను 

తీసుకుంటాను. కాబటిట దీపస్ూంభం కొతూ ఒడంబడక 

బోధనను సూచసుూంది, అనగా అపస్ూగల బోధన. 

అందుకే, నేను ఏడు శాఖ్లను తీసుకుంటాను - 

ఖ్చచ తమైన స్ంఖా్  - "ని సూచంచడానికి ఆతి  యొకొ  

ఐకా త" ఎఫె. 4:1-6లో స్ంబ్రగహించబడనట్టుగా: "కాబటిట, 

బ్రపభువులో ఖైదీగా ఉనన  నేను, మీరు పిలిచన పిగపుకు 

తగినట్టుగా, అనిన  వనయం మరియు సాతివ కతతో, 

దీరశాాంతముతో నడుచ్చకోవాలని మిమి లిన  

వేడుకుంట్టనాన ను. బ్రపేమలో ఒకరినొకరు స్హించడం, 

శాంతి బంధంలో ఆతి  యొకొ  ఐకా తను ఉంచడానికి 

బ్రశ్దధ ఇవవ డం. ఒకే శ్రీరం మరియు ఒకే ఆతి  ఉంది, అదే 



వధంగా మీరు మీ పిగపును బటిట ఒకే ఆశ్తో 

పిగవబడాడ రు; ఒక బ్రపభువు, ఒక వశావ స్ం, ఒక బ్బపిటజం, 

ఒక దేవుడు మరియు అందరికీ తంబ్రడ, అతను అందరిపై, 

మరియు అందరి దావ ర్వ మరియు అందరిలో ఉనాన డు." 

ఒకే శ్రీరం మరియు ఒకే ఆతి  ఉంది, అలాగ్వ మీరు కూడా 

మీ పిగపు కోస్ం ఒక ఆశ్తో పిగవబడాడ రు; ఒక బ్రపభువు, 

ఒక వశావ స్ం, ఒక బ్బపిటజం, ఒక దేవుడు మరియు అందరికీ 

తంబ్రడ, అతను అందరిపై, మరియు అందరి దావ ర్వ 

మరియు అందరిలో ఉనాన డు." ఒకే శ్రీరం మరియు ఒకే 

ఆతి  ఉంది, అదే వధంగా మీరు మీ పిగపును బటిట ఒకే 

ఆశ్తో పిగవబడాడ రు; ఒక బ్రపభువు, ఒక వశావ స్ం, ఒక 

బ్బపిటజం, ఒక దేవుడు మరియు అందరికీ తంబ్రడ, అతను 

అందరిపై, మరియు అందరి దావ ర్వ మరియు అందరిలో 

ఉనాన డు." 

దీపస్ూంభం యొకొ  ఐకా త దాని కొమి ల యొకొ  

ఖ్చచ తమైన స్ంఖా్ లో మాబ్రతమే కాకుండా, అది ఒక 

ఘనమైన బంగారు బ్రదవా ర్వశ నుండ కొటటబడన 

వాస్ూవంలో కూడా కనిపించంది. ఇది "అపస్ూగడ బోధ" 

దావ ర్వ వవరించబడన ఆతి  యొకొ  ఐకా తను అందంగా 

సూచసుూంది. మేము Eph లో చూడండ. 4, ఆతి  యొకొ  

ఐకా తలో ఏడు యూనిట్టు ఉనాన యి మరియు అనీన  ఒక 

వగవైన బ్రదవా ర్వశ నుండ ఉదా వంచాయి-బ్రపభువైన 

యేసు బ్రకీసుూ, మరియు అనీన  వడదీయర్వని వధంగా 

ఆయనతో కలిసిపోయాయి. దీపస్ూంభం యొకొ  

కొమి లలో ఏదైనా ఒకదానిని తీసివేసేూ అది 

వకృతీకరించబడులుంది మరియు దాని పరిపూరణతను 

నాశ్నం చేసుూంది. కాబటిట, "ఆతి  యొకొ  ఐకా త"లో పౌగ 

పేరొ్క నన  వాటిలో ఏదైనా ఒకదానిని తీసివేయడం, దాని 

స్ంపూరణతను నాశ్నం చేయడం మరియు దానిని 

వకృతీకరించడం. మనం దాని బ్రపభావానిన  

బ్రపయతిన ంచమని అనుకుందాం. క్రైస్ూవ మతం నుండ 

తొలగించ్చదాం (అందుకు ఆతి " అంటే) "ఒకే బ్రపభువు." 

ఆతి తో కూడన శ్రీరం ఉంట్టంది, కానీ తల ఉండదు. 

వశావ సానికి ఆకరణి ఉండదు, వసుూవు ఉండదు; 

బ్బపిటజంకు అంతం ఉండదు మరియు ఆశ్కు బ్రపోతీా హం 

ఉండదు. 

5. దీపస్ూంభపు వెగగు మాబ్రతమే గుడారపు వెగగు. 

కిటికీగ లేవు. బ్రపకృతి నుండ ఎట్టవంటి కాంతిని 

తీసుకోలేదు. దీాల వెగగులో పూారి పనిచేశాడు, 

గుడారంలోని ఇతర వసుూవులనీన  స్ప షటంగా కనిపించాయి. 

దాని మృదువైన, స్ప షటమైన కాంతి మొతూం గొపప  

అందంతో వెలిగిపోయింది. కాబటిట బ్రకీసుూ చరిచ లో. 

అపస్ూగల బోధన వశావ స్ం మరియు వధ యొకొ  ఏైక 

నియమం. దేవుణణ స్ంతోషపటాట లని కోరుకునే వారందరూ 

దీనిన  అ్ర థం చేసుకోవడం చాలా ముఖా్ ం. అనిన  క్రైస్ూవ 

యుగాలలో దీనిని నిరుక్షా ం చేయడం వలు భయంకరమైన 



మరియు వధవ ంస్కరమైన పరిణామాగ ఉనాన యి. 

మునుపటి అధ్యా యంలో అపస్ూగగ దైవక అధకారంతో 

పట్టటబడ పటాట రని మరియు చరిచ  ్సాథ పకుగ మరియు 

నిర్వవ హకుగగా తపుప  చేయని శ్కి ూతో ధరించారని మనం 

చూశాము. ఈ గొపప  స్తా ం ఎలుపుప డ్య గురిూంచబడ 

ఉంటే, మానవ మతాగ, సిదాధ ంతాగ మరియు శాఖ్గ 

అసాధా ం. ఈ అధకార్వనికి స్వ భావం మరియు కారణం 

తపప నిస్రిగా స్మరిప ంచాలి. చరిచ లో "అపస్ూగల బోధ" 

బ్రపబలంగా ఉనన  నిషప తిూలో, క్రైస్ూవుగగా మనం మన 

్స్థలానిన  మరియు పనిని వవేచంచ, బ్రకీసుూ యొకొ  అనిన  

నియమాలలో మహిమను చూసాూము. 

6. పూారులచేత దీపముగ కతిూరించబడవలెను 

మరియు కాలచ వలెను. కాబటిట, చరిచ లో దేవుని బ్రపజగ 

మొదటగా వశావ సానిన  కాాడుకోవడానికి మరియు అనిన  

అంతర్వయాగ మరియు వబ్రకబుదిధ నుండ వముకి ూ 

పందేందుకు కట్టటబడ ఉనాన రు. 

ఆ వధంగా, దీపస్ూంభం బ్రకీసుూ బ్రపేరేపిత అపస్ూగల 

బోధనకు సూచనగా ఉంది. మరియు ఆ బోధ యొకొ  

మూలం మరియు సార్వంశ్ం బ్రకీసుూ కాబటిట, దీపస్ూంభం 

దానిని ఎంత చకొ గా ముందే సూచంచంో మనం 

చూసాూము. గుడారంలో దీపస్ూంభం ఉండడానికి కారణం 

దాని వెగగు బ్రపకాశంచడమే. కాబటిట, చరిచ లో అపస్ూగల 

బోధకు కారణం ఏమిటంటే, బ్రకీసుూ మన వెగగుగా 

ఉండవచచ ని, మనం అతని వెగగుతో నింపబడ, మన 

వంలుగా "బ్రపపంచపు వెగగు"గా ఉండటానికి 

బ్రపపంచంలోకి వెళాులని. 

చాపటర్స XII 

ది టేబుల్ ఆఫ్ షీ-బ్బెడ్ 

ఇది బంగారంతో పదిగిన అకాసియా చెకొ తో చేసిన బలు, 

దానికి బంగారు కిరీటం ఉంది. ఇది దాదాపు 3½ అడుగుల 

పడవు, 2 అడుగుల వెడగప  మరియు 2½ అడుగుల ఎలుూ 

ఉంది. దానిలో వంటకాగ, సూప నుు, గినెన గ మరియు 

కవరుు ఉనాన యి; అనిన  స్వ చఛ మైన బంగారం. ఈ ఖ్రీదైన 

మరియు అందమైన పటిటక యొకొ  ఉపయోగం "షెవ్-

ర్కటెట" పట్టటకోవడం. పూరిూ దిశ్గ లెవ్్లో ఇవవ బడాడయి. 

24:5-9. "షూ-ర్కటెట"లో పనెన ండు పులియని ర్కటెటగ 

ఉనాన యి: బ్రపతి తెగకు ఒకటి. వాటిని రండు వరుస్లలో 

టేబుల్్పై ఉంచాలి--బ్రపతి ఒకొ దానిలో ఆరు "బ్రపభువు 

ముందు." వాటిని యాజకుగ మాబ్రతమే తినాలి, బ్రపతి 

స్బా్బ త్; మరియు ాత వాటిని తొలగించనందున వాటి 

్సాథ నంలో తాా ర్కటెటగ ఉంచబడాడయి. ఈ బలు 

గుడార్వనికి కుడ వైపున, బంగారు దీపస్ూంభానికి ఎదురుగా 

ఉంది. 



ఎట్టవంటి స్ందేహం లేదు, ఇది "ర్కటెట వరగడం"ని 

సూచంచడానికి ఉదేుశంచబడంది, చరిచ  "్సిథరంగా" 

గమనించన వషయాలలో చటాటగ 2:42లో తదుపరి 

వషయం గమనించబడంది. పోలిక యొకొ  ాయింట్టు 

దాని పదార్వధనికి నీడ వలె స్ప షటంగా ఉనాన యి. 1వ. 

టేబుల్ అంతా బంగారంతో కపప బడ ఉంది (మేము 

గుడారంలో బ్రపతిచోటా బంగారంతో కగసాూము), ఇది 

బ్రపభువు ర్వబ్రతి భోజనంలో పేరొ్క నన  వగవైన వసుూవులను 

సూచసుూంది. బంగారం అనిన ంటికంటే ఎకొు వ 

వగవైనది మరియు కోరబడులుంది. కానీ ఆకలితో ఉనన  

ఆతి కు లార్సడీ  టేబుల్ యొకొ  ఆధా్య తిి క వందు "నశంచే 

బంగారం" కంటే చాలా వగవైనది. 2వ. ర్కటెట బ్రపతినిధ. 

పనెన ండు ర్కటెటగ ఇబ్రాయెల్ యొకొ  పనెన ండు తెగలను 

సూచసాూయి. బ్రపభువు బలు యొకొ  ర్కటెట కూడా బ్రపతినిధ. 

ఒక ర్కటెట మాబ్రతమే ఉంది, మరియు ఇది బ్రకీసుూ శ్రీర్వనిన  

సూచసుూంది: "ఇది నా శ్రీరం. 

పూారి గుడారపు సేవలో నిమగన మై ఉండగా, బలులోని 

ర్కటెటగ మరియు బలి అరిప ంచే జంలువుల భాగాగ 

(మనకు తెలిసినంతవరకు) అతని ఏైక ఆహార్వనిన  

ఏర్వప ట్ట చేయడం ఇకొ డ గమనించడం మంచది. 

మరియు క్రైస్ూవ బ్రకీ్సుూకు (బలి మరియు ర్కటెట 

రండంటిలోన్య నిరే ుశంచనట్టుగా) అతని ఆతి కు ఏైక 

ఆహారం అనేది ఎంత ధనా మైన నిజం! 

ఈ స్మయంలో, గుడారంలోని బ్రపతిదీ ఎంత సూక్షి ంగా 

పేరొ్క నబడంో గమనించడం మంచది, చనన ది 

మరియు స్ప షటంగా చాలా ముఖా్ మైనది కాదు. ఇపుప డు 

గుడారం మరియు దాని సేవగ బ్రకీసుూ చరిచ ని ముందుగా 

సూచంచడానికి ఉదేుశంచబడనటుయితే, బ్రపభువు యొకొ  

నియామకాలలో దేనినైనా మారచ డం లేదా తొలగించడం 

ఎంత బ్రపమాదకరమైన పని! అపోసోటలిక్ పదధతి బ్రపకారం 

నిరవ హించబడులునన  బ్రపభువు యొకొ  శాస్నాలపై 

పట్టటబటటడం బ్రపతి క్రైస్ూవుని వధ. బ్రపభువు ర్వబ్రతి భోజనానికి 

స్ంబంధంచన దురివ నియోగాలను స్రిచేయడానికి 

కొరింథయన చరిచ కి బ్రవాయడం అవస్రమని 

అపస్ూగడైన పౌగ కనుగొనాన డు. వారు స్వ యంగా 

వారికి అందించన ఆరడర్స నుండ వైదొలిగారు మరియు 

సాధ్యరణ భోజనంగా ఆరి డనెనీ ్ను తగింాచారు మరియు 

దాని అందమైన బ్రాముఖా్ తను ోచ్చకునాన రు. బ్రకమానిన  

చెకొు చెదరకుండా ాటించాలిీ న ఆవశా్ కతను వారిపై 

ఆకట్టటకోవడానికి, బ్రపతేా క ోా తకం దావ ర్వ బ్రపభువు దానిని 

తనకు బయగపరచాడని అతడు వారికి తెలియజేసాడు. 

"నేను మీకు అపప గించన దానిని నేను యెహోవాచే 

పందాను, యేసు బ్రపభువు తాను అపప గించబడన ర్వబ్రతి 

ర్కటెటలను ఎలా తీసుకునాన డో, మరియు 

కృతజనతాసుూలుగ చెలిుంచ, అతను దానిని వరిచ, ఇది నా 

శ్రీరం, ఇది ఇది మీ కోస్మే; ఇది నా ్ న పకార థం చేయండ. 

అదే వధంగా, ర్వబ్రతి భోజనం తర్వవ త, కపుప లో, ఈ కపుప  నా 



రక ూంలో కొతూ ఒడంబడక అని చెబులుంది; మీరు 

బ్రతాగినపుప డలాు , ననున  ్ న పకం చేసుకుంట్య ఇలా 

చేయండ. మీరు ఈ ర్కటెట తిని ఈ గినెన  బ్రతాగ్వటపుప డు, 

బ్రపభువు వచేచ వరకు ఆయన మరణానిన  బ్రపకటిసాూరు." ఈ 

అందమైన మరియు ఆకట్టటకునే ఆరి డనెనీ ్కు హాజరు 

కావడానికి, మొదటి క్రైస్ూవుగ బ్రపతి బ్రపభువు-దినము 

(చటాటగ:20:7) కలిసి వచాచ రు, తదావ ర్వ ఆయన మరణ 

చహాన లను ఆయన మృలులలో నుండ లేచన రోజుతో 

ఏకం చేసారు: అతా ంత స్ముచతమైన మరియు 

స్ముచతమైన కలయిక. అయితే ఈ దైవక శాస్నానిన  

తారుమారు చేయడంలో దేవుని కంటే తమను తాము 

తెలివైనవారిగా భావంచే మనుష్యల ఆవేశానిన  ఈ దైవక 

శాస్నం ఎలా మందలిసుూంది--కొందరు బ్రపజల నుండ 

కపుప ను నిలిపివేసుూనాన రు; కొందరు ర్కటెటని వంద 

ముకొ గగా కట్ చేసాూరు, తదావ ర్వ "ఒక శ్రీరం" యొకొ  

బొమి ను నాశ్నం చేసాూరు; కొందరు నెలకు ఒకసారి లేదా 

క్రతైమాసికానికి ఒకసారి మాబ్రతమే హాజరవుతారు, తదావ ర్వ 

మరణం మరియు పునరుతాథనం మధా  ఐకా తను నాశ్నం 

చేసాూరు; మరియు కొందరు దీనిని కేవలం తర్వవ త సేవగా 

మార్వచ రు, బదుగగా, బ్రారంభంలో వలె, ఇది కలిసి 

స్మావేశానికి కేంబ్రదంగా మరియు బ్రపధ్యన కారణం, 

ఎందుకంటే పరిశుదుధల స్మావేశ్ంలో బ్రపధ్యన మరియు 

కేంబ్రదంగా ఉనన  బ్రకీసుూ గురించ దాని అదుా తమైన బోధన 

కారణంగా. ఆ వధంగా "ఒక శ్రీరం" యొకొ  బొమి ను 

నాశ్నం చేసుూంది; కొందరు నెలకు ఒకసారి లేదా 

క్రతైమాసికానికి ఒకసారి మాబ్రతమే హాజరవుతారు, తదావ ర్వ 

మరణం మరియు పునరుతాథనం మధా  ఐకా తను నాశ్నం 

చేసాూరు; మరియు కొందరు దీనిని కేవలం తర్వవ త సేవగా 

మార్వచ రు, బదుగగా, బ్రారంభంలో వలె, ఇది కలిసి 

స్మావేశానికి కేంబ్రదంగా మరియు బ్రపధ్యన కారణం, 

ఎందుకంటే పరిశుదుధల స్మావేశ్ంలో బ్రపధ్యన మరియు 

కేంబ్రదంగా ఉనన  బ్రకీసుూ గురించ దాని అదుా తమైన బోధన 

కారణంగా. ఆ వధంగా "ఒక శ్రీరం" యొకొ  బొమి ను 

నాశ్నం చేసుూంది; కొందరు నెలకు ఒకసారి లేదా 

క్రతైమాసికానికి ఒకసారి మాబ్రతమే హాజరవుతారు, తదావ ర్వ 

మరణం మరియు పునరుతాథనం మధా  ఐకా తను నాశ్నం 

చేసాూరు; మరియు కొందరు దీనిని కేవలం తర్వవ త సేవగా 

మార్వచ రు, బదుగగా, బ్రారంభంలో వలె, ఇది కలిసి 

స్మావేశానికి కేంబ్రదంగా మరియు బ్రపధ్యన కారణం, 

ఎందుకంటే పరిశుదుధల స్మావేశ్ంలో బ్రపధ్యన మరియు 

కేంబ్రదంగా ఉనన  బ్రకీసుూ గురించ దాని అదుా తమైన బోధన 

కారణంగా. 

అధ్యా యం XIII 

ధూపమ యొకీ  రలిపీఠమ 



ఇది లాంప్్్సాట ండ్ మరియు షెవ్-ర్కటెటల బలు మధా  

"ముసుకు ముందు" ఉంది. 

టేబుల్ లాగా, అది అకాసియా చెకొ తో చేయబడంది, 

దాని మీద స్వ చఛ మైన కొటిటన బంగారంతో వేయబడంది. 

ఇది 21 అంగుళాల వెడగప  మరియు 3½ అడుగుల ఎలుూ; 

మరియు చదరపు ఆకారంలో. దహనబలిపీఠంలా దానికి 

బ్రపతి పైభాగంలో కొముి గ ఉనాన యి; మరియు కదలికలో 

ఉనన పుప డు దానిని భరించేందుకు దాని వైపులా కబ్రరగ 

అమరచ బడాడయి. పూారుగ బ్రపతిరోజూ ఉదయం 

మరియు సాయంబ్రతం దానిపై కాలేచ  ధూపం, తీపి 

మూలికల స్మేి ళ్నం. ఈ స్మేి ళ్నం ధూపం యొకొ  

బలిపీఠంపై బ్రపతాే కంగా ఉపయోగించబడంది మరియు 

మరణం యొకొ  నొపిప తో బ్రపజగ సాధ్యరణంగా 

ఉపయోగించకూడదు. అది ఒక దైవక స్మేి ళ్నం అని 

చూసినపుప డు, దానిని కాలిచ నపుప డు వెగవడే సువాస్న 

ఆహాుదకరమైన సువాస్నగా ఉంట్టందని మనం బ్బగా 

నమి వచ్చచ . ధూపం వేయబడే స్మయాగ ఉదయం 

మరియు సాయంబ్రతం, బ్రార థన కోస్ం గుడారపు దావ రం 

వదు బ్రపజగ స్మావేశ్మయేా  స్మయాగ. లూకా 1:8-10 

చూడండ. 

కాబటిట, ఈ ధూపం యొకొ  అలంకారిక అరథం గురించ 

మనకు ఎట్టవంటి స్ందేహం లేదు. ఇది చరిచ  యొకొ  

"బ్రార థనలను" సూచసుూంది; అపస్ూగల కారా ముగ 

2:42లో చెపప బడనట్టుగా, చరిచ  ఆర్వధన యొకొ  మిగిలిన 

చరా గా ాఠకుగ గురుూంచ్చకుంటారు, దీనిని మనం 

పరిగణంచాలి. బ్రపక. 8:3-4లో మనం ఇలా చదువుతాము, 

"మరో దేవదూత వచచ  బలిపీఠం (ధూపం) దగరా 

నిలబడాడడు మరియు అతనికి చాలా ధూపం 

ఇవవ బడంది, అతను దానిని పవబ్రలులందరి బ్రార థనలకు 

జోడంచాలి. సింహాస్నం ముందు ఉనన  బంగారు 

బలిపీఠం, మరియు ధూపబ్రదవా ం యొకొ  పగ, పరిశుదుధల 

బ్రార థనలతో, దేవదూత చేతిలో నుండ దేవుని స్నిన ధకి 

వెళిళ ంది." "నా బ్రార థన నీ యెదుట ధూపముగా 

ఉంచబడుము" అని దావీదు ధూపవేదిక యొకొ  అర్వథనిన  

తన అవగాహనను చూపిసూూ  బ్రారి థంచాడు. మాకు 

ఇంతకంటే రుజువు అవస్రం లేదు. ధూపం బ్రార థనను 

సూచసుూంది; మరియు మొతూంగా సువారూ యుగంలో చర్సచ  

ఆఫ్ గాడ్్ను ముందుగా సూచసుూనన ట్టుగా, ధూపం అంటే 

చరిచ లో దైవక ఆర్వధన బ్రకమంలో ముఖా్ మైన భాగమైన 

"బ్రార థనగ" అని అరధం. ఇది గుడారం యొకొ  బ్రపతేా క 

ఉపయోగం కోస్ం తయారు చేయబడంది, ఈ పనిలో 

ముందుగా గురిూంచబడనట్టుగా, కొతూ మరియు స్జీవమైన 

మారంాలో తనను స్ంబ్రపదించని వారి నుండ ఏ ఆర్వధన 

దేవునికి ఆమోదయోగా ం కాదని సూచ్సుూంది. ా పి కేవలం 

క్షమాపణ మరియు మోక్షానికి తన మారా్వనిన  

బ్రారి థంచగలడని అనుకోవడం, బ్రపభువు యొకొ  

"మారా్వనిన " మనం సూచంచనట్టుగా బ్రపకొ న పటటడమే. 



ముందు ఈ పనిలో గురిూంచబడంది. ాపి కేవలం 

క్షమాపణ మరియు మోక్షానికి తన మారా్వనిన  

బ్రారి థంచగలడని అనుకోవడం, బ్రపభువు యొకొ  

"మారా్వనిన " మనం సూచంచనట్టుగా బ్రపకొ న పటటడమే. 

ముందు ఈ పనిలో గురిూంచబడంది. ాపి కేవలం 

క్షమాపణ మరియు మోక్షానికి తన మారా్వనిన  

బ్రారి థంచగలడని అనుకోవడం, బ్రపభువు యొకొ  

"మారా్వనిన " మనం సూచంచనట్టుగా బ్రపకొ న పటటడమే. 

ధూపవేదికపై ఉనన  అగిన  దహనబలిపీఠం నుండ 

తీసుకోబడంది. అదే ్స్థలం నుండ "ధూపం" కోస్ం అగిన ని 

కూడా తీసుకునాన రు. నాదాబ మరియు అీహుగ 

బ్రపభువు ముందు "వచబ్రతమైన అగిన "ని కాలిచ నందుకు 

మరణానికి గురయాా రు, అనగా దహనబలిపీఠం నుండ 

తీసిన అగిన . తదావ ర్వ వారు రండు బలిపీఠాల మధా  

స్ంబంధ్యనిన  వచఛ నన ం చేశారు. ఇది బోధంచే ాఠం 

ఏమిటంటే, మన బ్రార థనగ మరియు ్సుూలుగ ఎంత 

ఉతీా హంగా ఉనాన , మనం మొదట బ్రకీసుూ వదుకు వచచ  

"బ్రాయశచ తూం" పందకపోతే, మన బ్రార థనగ దేవునికి 

అస్హా ంగా ఉంటాయి. 

చరిచ  బ్రార థనలలో బ్రపశ్ంస్గ మరియు కృతజనతగ 

ఉనాన యి. అనిన  బ్రార థనగ గతంలో పందిన దయ కోస్ం 

దేవునికి కృతజనతతో కలాలి. ధూపం ఒక ఆహాుదకరమైన 

సువాస్న. మనం ఆయన ముందు ఆర్వధంచనపుప డు 

మరియు మన హృదయపూరవ క అభా ర థనలను ఆయన 

ముందు ఉంచనపుప డు మన దేవుడు ఎంత స్ంతోషిసాూ డో 

ఇది సూచసుూంది. 

ఆ వధంగా, గుడారం యొకొ  మొదటి కంార్సట్మెంట్ దాని 

ఫరిన చర్స్తో సువారూ యుగంలో చర్సచ  ఆఫ్ గాడ్ ఆర్వధనకు 

ముందు నీడను కలిగి ఉందని మనం చూసాూము. 

కొరింథీయులకు పౌగ బ్రవాసిన మొదటి లేఖ్నానిన  

అధా యనం చేయమని ాఠకుడు ఆహావ నించబడాడడు, 

అందులో మనం సూచంచన వషయాగ పౌగ దైవక 

నిరే ుశ్ం బ్రకింద, చరిచ  ఆర్వధన కోస్ం 

"బ్రకమబదీధకరించబడనవ" అని అతను తవ రలోనే 

చూసాూడు. కలిసి. అధ్యా యంలో. 11 "స్ంబ్రపదాయాగ" 

అంటే బ్రకీసుూ శాస్నాలను ాటించనందుకు వారిని 

మెచ్చచ కోవడం దావ ర్వ అతను బ్రారంభంచాడు. అతను 

"స్ంబ్రపదాయాలను" బ్రపధ్యనంగా కలిగి ఉనన  స్మయంలో 

వారు చేసిన కొనిన  అవకతవకలను స్రిదిదుడానికి 

వెళ్తాడు. అపుప డు చరిచ లో "బోధన" గురించ సూచనగ 

ఇవవ బడాడయి. ఇది స్ప షటంగా పరస్ప ర ాబ్రత, మరియు 

చాలా మంది ాలానాన రు. "అపస్ూగల బోధ"లో చరిచ  

కొనసాగులుందనే స్ప షటమైన సూచనను ఇకొ డ మనం 

చూసాూము. అపుప డు చాప్్లో బ్రకిందికి తగింాచండ. 11 వారు 

"ర్కటెటగ వరిచేటపుప డు" కూడా కొనసాగారని మనం 

చూసాూము. మరియు అధా్య యంలో. 14 చరిచ  నిరంతరం 



నిమగన మై ఉండే "బ్రార థనల" గురించ కూడా 

బ్రపసాూవంచబడంది. 

ఇపుప డు మనం పవబ్రత ్స్థలం నుండ బయగదేరే 

ముందు, ఆయన చరిచ ని ఆర్వధంచడంలో దేవుని ్ న నం 

మరియు బ్రపేమను మనం బ్బగా పరిగణంచవచ్చచ . కలిసి 

ర్వవడంలో, చరిచ కి బ్రపధ్యన ఆకరణి బ్రపభువు ర్వబ్రతి 

భోజనానిన  దేవుడు నియమించాడు, మూలకాల వలు కాదు, 

వారు సూచంచన వషయాల వలు. వారు అందంగా బ్రకీసుూ 

యొకొ  శ్రీరం మరియు రకాూనిన  నిరే ుశంచారు: వారు 

వముకి ూ, క్షమాపణ, దేవునితో శాంతి గురించ మాటాుడారు; 

వారు ఆధా్య తిి క జీవతానికి మూలం మరియు 

జీవనోాధని సూచసాూరు మరియు వారు యేసుబ్రకీసుూ 

యొకొ  మహిమానివ తమైన బ్రపతా క్షతను చూారు. 

చరిచ లో ఈ ఆరి డనెనీ  కలిగి ఉనన  ్స్థలం కంటే ఏదైనా 

మరింత యుక ూమైనది మరియు స్ముచతమైనదిగా 

ఉంట్టందా? బోధంచగల స్మరుథలచే "బోధంచడం" 

లేదా దైవక స్తాా నిన  బహిరతాం చేయడం కూడా చరిచ  

అభవృదిధకి చాలా అవస్రం. "పదం యొకొ  నిాయితీగల 

ాగ కావాలి" అని పీటర్స చె పా డు, "మీరు తదావ ర్వ 

పరుగుతాయి." మరియు చవరగా, "బ్రార థనగ" (దీనితో 

ఐకా మైన బ్రపశ్ంస్గ ఉండాలి) ఆతి ను దేవునికి దగరాగా 

లాగి, అకొ డ ఉంచ్చతాయి. వారు దేవుని ఆశీర్వవ దాలను 

మనపైకి తీసుకువసాూరు. వారి దావ ర్వ మనకు అవస్రమైన 

స్మయంలో స్హాయం చేసే దయ లభసుూంది. నిజమే, ఈ 

దైవక నియామకాలలో దైవక జీవతంలో చరిచ  యొకొ  

పునరుదధరణకు అవస్రమైనవనీన  మనం 

బ్రగహించగలము. 

అధ్యా యం XIV 

ది హోల్క ఆఫ్ హోల్కస్ 

ఈ కంార్సట్మెంట్ ఒక చలురబ్రసాకార గది, పవబ్రత ్స్థలం 

నుండ అందమైన ముసుగుతో వభజించబడంది, దాని 

గురించ మనం తరువాత చె పా లనుకుంట్టనాన ము. 

భవనం, వాస్ూవానికి, పవబ్రత ్స్థలం వలె అదే పదార్వథలతో 

రూపందించబడంది. రండు కంార్సట్మెంటు మధా  

వా తాా స్ం ఫరిన చర్స మరియు లైట్్లో ఉంది. అతి పవబ్రత 

్స్థలం కలిగి ఉంది:--(1) ఒడంబడక పటెట. ఇది బంగారంతో 

కపప బడన చెకొ  ఛాతీ. అందులో చటటం యొకొ  నకగ, 

అదుా తంగా భబ్రదపరచబడన మనాన  బంగారు కుండ 

మరియు మొగగా వేసిన ఆరోన ర్వడ్ ఉనాన యి. (2) ది 

మెరీీ  స్సట్. ఇది మందస్ము యొకొ  మూతను 

ఏరప రచంది మరియు ఘనమైన బంగారంతో ఉంది. ఒక 

అందమైన బంగారు కిరీటం బ్రపకొ లను అలంకరించంది, 

మరియు రండు బంగారు కెరూబుగ బ్రపతి చవర ఒకటి, 

వాటి రకొ గ ఒకదానికొకటి వస్ూరించ, వాటి ముఖాగ 

మందస్ము వైపు వంగి ఉనాన యి. మొతూం ఒక మాస్ 



బంగారం నుండ కొటటబడంది. పవబ్రత ్స్థలం వలె, 

హోల్కస్ హోల్క కిటికీగ లేవు; లేదా దానికి దీపస్ూంభం 

లేదు, మరియు మందాటి వీల్ దగరాగా 

ఉంచబడనందున అది పూరిూగా మరియు శాశ్వ తమైన 

చీకటిలో ఉండేది, కానీ దానిని బ్రపకాశంచే అదుా తమైన 

కాంతి కోస్ం. ఆ కాంతి ఏమిటి? అది షెకీనా దేవుని వెగగు. 

ఒడంబడక పటెట పైన నేరుగా దైవక ఉనికికి అదుా తమైన 

చహన ం - పగగ మేఘ ్స్ూంభం మరియు ర్వబ్రతి అగిన . ఈ 

మరి మైన అగిన  గుడారం యొకొ  మందాటి 

కవచాలలోకి చొచ్చచ కుపోయి, మెరీీ  స్సట్టపై, కీరి ూ 

కెరూబిమ్్ల మధా  దిగి, అతీంబ్రదియ కాంతితో హోల్క ఆఫ్ 

హోల్కని వెలిగించంది. ఈ కంార్సట్మెంట్ దాని బంగారు 

గోడలతో, దాని అందమైన కవచం మరియు ముసుగుతో, 

దాని బంగారు మందస్ము మరియు దయగల స్సట్టతో, 

మరియు స్వ రంా నుండ దైవక కాంతితో చాలా అదుా తంగా 

బ్రపకాశంచే వధంగా ఎంత అదుా తంగా ఉంో ాఠకుడు 

సులభంగా ఊహించవచ్చచ ! లేదా దానికి దీపస్ూంభం 

లేదు, మరియు మందాటి తెర దగరాగా 

ఉంచబడనందున అది పూరిూగా మరియు శాశ్వ తమైన 

చీకటిలో ఉండేది, కానీ దానిని బ్రపకాశంచే అదుా తమైన 

కాంతి కోస్ం. ఆ కాంతి ఏమిటి? అది షెకీనా దేవుని వెగగు. 

ఒడంబడక పటెట పైన నేరుగా దైవక ఉనికికి 

స్ంబంధంచన అదుా తమైన చహన ం పరిగింది - పగగ 

మేఘ ్స్ూంభం మరియు ర్వబ్రతి అగిన . ఈ మరి మైన అగిన  

గుడారం యొకొ  మందాటి కవచాలను చొచ్చచ కుపోయి, 

మెరీీ  స్సట్టపై, కీరి ూ కెరూబిమ్్ల మధా  దిగి, అతీంబ్రదియ 

కాంతితో హోల్క ఆఫ్ హోల్కని వెలిగించంది. ఈ 

కంార్సట్మెంట్ దాని బంగారు గోడలతో, దాని అందమైన 

కవచం మరియు ముసుగుతో, దాని బంగారు మందస్ము 

మరియు దయగల స్సట్టతో మరియు స్వ రంా నుండ దైవక 

కాంతితో చాలా అదుా తంగా బ్రపకాశంచే వధంగా ఎంత 

అదుా తంగా ఉంో ాఠకుడు సులభంగా 

ఊహించవచ్చచ ! లేదా దానికి దీపస్ూంభం లేదు, మరియు 

మందాటి తెర దగరాగా ఉంచబడనందున అది పూరిూగా 

మరియు శాశ్వ తమైన చీకటిలో ఉండేది, కానీ దానిని 

బ్రపకాశంచే అదుా తమైన కాంతి కోస్ం. ఆ కాంతి ఏమిటి? 

అది షెకీనా దేవుని వెగగు. ఒడంబడక పటెట పైన నేరుగా 

దైవక ఉనికికి స్ంబంధంచన అదుా తమైన చహన ం 

పరిగింది - పగగ మేఘ ్స్ూంభం మరియు ర్వబ్రతి అగిన . ఈ 

మరి మైన అగిన  గుడారం యొకొ  మందాటి కవచాలను 

చొచ్చచ కుపోయి, మెరీీ  స్సట్టపై, కీరి ూ కెరూబిమ్్ల మధా  

దిగి, అతీంబ్రదియ కాంతితో హోల్క ఆఫ్ హోల్కని 

వెలిగించంది. ఈ కంార్సట్మెంట్ దాని బంగారు గోడలతో, 

దాని అందమైన కవచం మరియు ముసుగుతో, దాని 

బంగారు మందస్ము మరియు దయగల స్సట్టతో 

మరియు స్వ రంా నుండ దైవక కాంతితో చాలా అదుా తంగా 

బ్రపకాశంచే వధంగా ఎంత అదుా తంగా ఉంో ాఠకుడు 

సులభంగా ఊహించవచ్చచ ! మరియు మందాటి వీల్ 

దగరాగా ఉంచబడనందున అది పూరిూగా మరియు 



శాశ్వ తమైన చీకటిలో ఉండేది, కానీ దానిని బ్రపకాశంచే 

అదుా తమైన కాంతి కోస్ం. ఆ కాంతి ఏమిటి? అది షెకీనా 

దేవుని వెగగు. ఒడంబడక పటెట పైన నేరుగా దైవక 

ఉనికికి అదుా తమైన చహన ం - పగగ మేఘ ్స్ూంభం 

మరియు ర్వబ్రతి అగిన . ఈ మరి మైన అగిన  గుడారం యొకొ  

మందాటి కవచాలను చొచ్చచ కుపోయి, మెరీీ  స్సట్టపై, 

కీరి ూ కెరూబిమ్్ల మధా  దిగి, అతీంబ్రదియ కాంతితో హోల్క 

ఆఫ్ హోల్కని వెలిగించంది. ఈ కంార్సట్మెంట్ దాని 

బంగారు గోడలతో, దాని అందమైన కవచం మరియు 

ముసుగుతో, దాని బంగారు మందస్ము మరియు 

దయగల స్సట్టతో మరియు స్వ రంా నుండ దైవక కాంతితో 

చాలా అదుా తంగా బ్రపకాశంచే వధంగా ఎంత అదుా తంగా 

ఉంో ాఠకుడు సులభంగా ఊహించవచ్చచ ! మరియు 

మందాటి వీల్ దగరాగా ఉంచబడనందున అది పూరిూగా 

మరియు శాశ్వ తమైన చీకటిలో ఉండేది, కానీ దానిని 

బ్రపకాశంచే అదుా తమైన కాంతి కోస్ం. ఆ కాంతి ఏమిటి? 

అది షెకీనా దేవుని వెగగు. ఒడంబడక పటెట పైన నేరుగా 

దైవక ఉనికికి అదుా తమైన చహన ం - పగగ మేఘ 

్స్ూంభం మరియు ర్వబ్రతి అగిన . ఈ మరి మైన అగిన  

గుడారం యొకొ  మందాటి కవచాలను చొచ్చచ కుపోయి, 

మెరీీ  స్సట్టపై, కీరి ూ కెరూబిమ్్ల మధా  దిగి, అతీంబ్రదియ 

కాంతితో హోల్క ఆఫ్ హోల్కని వెలిగించంది. ఈ 

కంార్సట్మెంట్ దాని బంగారు గోడలతో, దాని అందమైన 

కవచం మరియు ముసుగుతో, దాని బంగారు మందస్ము 

మరియు దయగల స్సట్టతో మరియు స్వ రంా నుండ దైవక 

కాంతితో చాలా అదుా తంగా బ్రపకాశంచే వధంగా ఎంత 

అదుా తంగా ఉంో ాఠకుడు సులభంగా 

ఊహించవచ్చచ ! కానీ అది బ్రపకాశంచే అదుా తమైన కాంతి 

కోస్ం. ఆ కాంతి ఏమిటి? అది షెకీనా దేవుని వెగగు. 

ఒడంబడక పటెట పైన నేరుగా దైవక ఉనికికి అదుా తమైన 

చహన ం - పగగ మేఘ ్స్ూంభం మరియు ర్వబ్రతి అగిన . ఈ 

మరి మైన అగిన  గుడారం యొకొ  మందాటి కవచాలను 

చొచ్చచ కుపోయి, మెరీీ  స్సట్టపై, కీరి ూ కెరూబిమ్్ల మధా  

దిగి, అతీంబ్రదియ కాంతితో హోల్క ఆఫ్ హోల్కని 

వెలిగించంది. ఈ కంార్సట్మెంట్ దాని బంగారు గోడలతో, 

దాని అందమైన కవచం మరియు ముసుగుతో, దాని 

బంగారు మందస్ము మరియు దయగల స్సట్టతో 

మరియు స్వ రంా నుండ దైవక కాంతితో చాలా అదుా తంగా 

బ్రపకాశంచే వధంగా ఎంత అదుా తంగా ఉంో ాఠకుడు 

సులభంగా ఊహించవచ్చచ ! కానీ అది బ్రపకాశంచే 

అదుా తమైన కాంతి కోస్ం. ఆ కాంతి ఏమిటి? అది షెకీనా 

దేవుని వెగగు. ఒడంబడక పటెట పైన నేరుగా దైవక 

ఉనికికి స్ంబంధంచన అదుా తమైన చహన ం పరిగింది - 

పగగ మేఘ ్స్ూంభం మరియు ర్వబ్రతి అగిన . ఈ మరి మైన 

అగిన  గుడారం యొకొ  మందాటి కవచాలను 

చొచ్చచ కుపోయి, మెరీీ  స్సట్టపై, కీరి ూ కెరూబిమ్్ల మధా  

దిగి, అతీంబ్రదియ కాంతితో హోల్క ఆఫ్ హోల్కని 

వెలిగించంది. ఈ కంార్సట్మెంట్ దాని బంగారు గోడలతో, 

దాని అందమైన కవచం మరియు ముసుగుతో, దాని 



బంగారు మందస్ము మరియు దయగల స్సట్టతో 

మరియు స్వ రంా నుండ దైవక కాంతితో చాలా అదుా తంగా 

బ్రపకాశంచే వధంగా ఎంత అదుా తంగా ఉంో ాఠకుడు 

సులభంగా ఊహించవచ్చచ ! ఒడంబడక పటెట పైన నేరుగా 

దైవక ఉనికికి స్ంబంధంచన అదుా తమైన చహన ం 

పరిగింది - పగగ మేఘ ్స్ూంభం మరియు ర్వబ్రతి అగిన . ఈ 

మరి మైన అగిన  గుడారం యొకొ  మందాటి కవచాలను 

చొచ్చచ కుపోయి, మెరీీ  స్సట్టపై, కీరి ూ కెరూబిమ్్ల మధా  

దిగి, అతీంబ్రదియ కాంతితో హోల్క ఆఫ్ హోల్కని 

వెలిగించంది. ఈ కంార్సట్మెంట్ దాని బంగారు గోడలతో, 

దాని అందమైన కవచం మరియు ముసుగుతో, దాని 

బంగారు మందస్ము మరియు దయగల స్సట్టతో 

మరియు స్వ రంా నుండ దైవక కాంతితో చాలా అదుా తంగా 

బ్రపకాశంచే వధంగా ఎంత అదుా తంగా ఉంో ాఠకుడు 

సులభంగా ఊహించవచ్చచ ! ఒడంబడక పటెట పైన నేరుగా 

దైవక ఉనికికి అదుా తమైన చహన ం - పగగ మేఘ 

్స్ూంభం మరియు ర్వబ్రతి అగిన . ఈ మరి మైన అగిన  

గుడారం యొకొ  మందాటి కవచాలను చొచ్చచ కుపోయి, 

మెరీీ  స్సట్టపై, కీరి ూ కెరూబిమ్్ల మధా  దిగి, అతీంబ్రదియ 

కాంతితో హోల్క ఆఫ్ హోల్కని వెలిగించంది. ఈ 

కంార్సట్మెంట్ దాని బంగారు గోడలతో, దాని అందమైన 

కవచం మరియు ముసుగుతో, దాని బంగారు మందస్ము 

మరియు దయగల స్సట్టతో మరియు స్వ రంా నుండ దైవక 

కాంతితో చాలా అదుా తంగా బ్రపకాశంచే వధంగా ఎంత 

అదుా తంగా ఉంో ాఠకుడు సులభంగా 

ఊహించవచ్చచ ! 

అయితే, ఈ అతి పవబ్రత ్స్థలం దేనిని సూచసుూంది? అది 

యెహోవా పరిశుదధ స్నిన ధని సూచసుూందనడంలో 

స్ందేహం లేదు. హెబ్రీయుగ 9:24లో మనం 

చదివనట్టుగా స్వ రంా, ఒక బ్రాంతం కాదు, ఒక ర్వక్రషటం: 

“బ్రకీసుూ స్తా మైన మాదిరి వలె చేలులతో చేసిన పవబ్రత 

్స్థలంలోకి బ్రపవేశంచలేదు, కానీ ఇపుప డు ముఖ్ం ముందు 

కనిపించడానికి స్వ రంాలోకి బ్రపవేశంచాడు. మన కొరకు 

దేవుడు." ఇది నిశ్చ యాతి కమైనది. ఇపుప డు చహాన లను 

వవరంగా పరిశీలిదాు ం. 

1వ. బంగారం, రిచ్ హాా ంగింగ్ీ  మరియు కవరింగ్, 

ముందు వవరించనట్టుగా, ధనవంలుగ, కీ్రి ూ, గౌరవం, 

పవబ్రతత, స్వ రా్వనికి స్ంబంధంచనవ. ఈ వషయాలనీన  

దేవునికి మరియు స్వ రా్వనికి చెందినవ, వాటి బ్రాథమిక 

మూలం. 

2వ. కరుణాపీఠం మరియు షెకీనా కలిపిన మందస్ము, 

యెహోవా పైనునన  సింహాస్నానికి బ్రపతీక. ఓడ 

ఎలుపుప డ్య దేవుని స్నిన ధతో స్మానంగా 

పరిగణంచబడులుంది. దీనికి స్ంబంధంచన దైవ 

స్ంకలప ం ఇదేనని దాని తర్వవ తి చరిబ్రతలో దానికి 

స్ంబంధంచన అనేక స్ంఘటనల దావ ర్వ 



స్ప షటమవులుంది. అది ఫిలిష్తూయులచే 

బంధంచబడనపుప డు, మరణసుూనన  ఏల్క కోడగ ఇలా 

అరిచంది: "ఇబ్రశాయేగ నుండ మహిమ తొలగిపోయింది, 

ఎందుకంటే మందస్ము తీసుకోబడంది." మరియు 

దానిని దాగోన ఆలయంలోకి తీసుకువెళిళ నపుప డు, చేపల 

దేవుడు దాని ముందు పదేపదే పడపోయాడు. దాని చెరలో 

ఎకొ డకి తీసుకువెళిునా, తెగుగ మరియు ్పేుగు బ్రపజలను 

నాశ్నం చేసింది. దానిని తాకినందుకు ఉాి 

చనిపోయాడు, బెతెమిెష్యలోని యాభై వేల మంది దానిలోకి 

చూసుూనన ందుకు చంపబడాడ రు. మరోవైపు, ఓబేదు-

ఎోము ఇగు దాని పైకపుప  బ్రకింద ఉనన ంతకాలం 

ఆశీరవ దించబడంది. "కెరూబుల మధా " దేవుడు 

నివసించడం గురించ ఇబ్రశాయేల్కయుగ తరచ్చగా 

మాటాు డేవారు, మరియు ఫిలిష్తూయుగ మందసానిన  

సూచసూూ , "దేవుడు శబిరంలోకి వచాచ డు" అని అనాన రు. 

వీటనిన ంటి నుండ, ఓడ మొతూం దేవుని గంభీరమైన 

మరియు భయంకరమైన ఉనికికి చహన ంగా ఉంది. 

ఇపుప డు దాని భాగాలను పరిశీలిదాు ం. (ఎ) ఓడలో చటటం 

యొకొ  నకగ ఉంది. పౌగ ఇలా అనాన డు: “ధరి శాక్రస్ూం 

పవబ్రతమైనది, నాా యమైనది, మంచది.” అది దేవుని 

పరిపూరణ పవబ్రతతకు చహన ం. ఇది "నిబంధన యొకొ  

చటటం" మరియు అందుకే ఓడలో దాని ్సాథ నం దేవుడు 

"దేవుని ఉంచే ఒడంబడక" అని సూచసుూంది. "బ్రపభువు 

వాకా ము ఉలుంఘంచబడదు," అది "ఎపప టికీ నిలిచ 

ఉంట్టంది," మరియు ఆయన వాగాునం చేసిన దానిని 

ఖ్చచ తంగా నెరవేరుసాూడు. దేవుడు తన కుమారుడైన 

యేసుబ్రకీసుూ స్వ రూపంలో బ్రపతా క్షమైనపుప డు దావీదు 

చెపిప న మాటగ నెరవేర్వయి. నేను నీకు వరోధముగా 

ాపము చేయకుండునట్టు నీ ధరి శాక్రస్ూమును నా 

హృదయములో దాచ్చకొని యునాన ను, మరియు యేసు 

"ధరి మును నెరవేరిచ  దానిని ఘనపరచ్చనట్టు చేసాడు." 

(బి) ఓడలో "మనాన  బంగారు కుండ" కూడా ఉంది. 

అతీంబ్రదియ ఆహారంతో దేవుడు తన బ్రపజలకు బంజరు 

ఎడారిలో తినిపించాడు, అది స్వ రంా నుండ దిగి 

వచచ ంది; ఇది రహస్ా ంగా ఉంది - బ్రపజగ ఇలా 

అనాన రు, "అది ఏమిటి?" ఇది భూమి యొకొ  ఉతప తిూ 

కాదు, ఎందుకంటే ఎడారి బంజరుగా ఉంది. ఓడలో 

అదుా తంగా భబ్రదపరచబడంది. ఇపుప డు ఇవనీన  దేవుని 

లోతైన ఉదేుశాా నిన  స్ప ్షటంగా చెబులునాన యి, ఇది 

యుగయుగాగగా దాగి ఉంది, కానీ ఇపుప డు 

యేసుబ్రకీసుూలో, జీవపు ర్కటెట గురించ, మనిషి తింటే, 

అతను శాశ్వ తంగా జీవంచగలడు. నేనే జీవాహార్వనిన " 

అని యేసు చె పా డు. "మీ పితరుగ అరణా ంలో మనాన  

తిని చనిపోయారు. ఇది స్వ రంా నుండ దిగి వచేచ  ర్కటెట, 

తిరుగుబ్బట్ట ారీట వారి తృపిూ బ్రపతిఫలంగా భయంకరమైన 

మరణానిన  చవచూసింది. ఇపుప డు ఈ కడీడని ఓడలో 

ఎందుకు ఉంచారు? నంబ బ్రపకారం. 11:10 ఇది 

"తిరుగుబ్బట్ట పిలులకు వా తిరేకంగా ఒక టోకెన కోస్ం 

ఉంచబడంది." ఇది దాని తక్షణ ఉపయోగం. కానీ అది 



ఇబ్రశాయేగకు ఆ ఉదేుశాా నిన  అందించనపప టికీ, అది 

యేసుబ్రకీసుూ యొకొ  ర్వజ యాజకతావ నికి స్ంబంధంచన 

దేవుని రహస్ా  ఉదేుశాా నిన  కూడా సూచసుూంది. 

పరిగణంచండ: అది పడ కబ్రర. బ్రకీసుూ "ఎండన నేల నుండ 

వేరుగా" ఉనాన డు. కానీ ఇపుప డు అది అతని 

సింహాస్నంపై గొపప  బ్రపధ్యన యాజకునిగా వకసించ 

ఫలవంతమైంది. ఇది యేసు బ్రకీసుూ యొకొ  ర్వజ 

యాజకతావ నికి స్ంబంధంచన దేవుని రహస్ా  ఉదేుశాా నిన  

కూడా సూచసుూంది. పరిగణంచండ: అది పడ కబ్రర. బ్రకీసుూ 

"ఎండన నేల నుండ వేరుగా" ఉనాన డు. కానీ ఇపుప డు 

అది అతని సింహాస్నంపై గొపప  బ్రపధ్యన యాజకునిగా 

వకసించ ఫలవంతమైంది. ఇది యేసు బ్రకీసుూ యొకొ  ర్వజ 

యాజకతావ నికి స్ంబంధంచన దేవుని రహస్ా  ఉదేుశాా నిన  

కూడా సూచసుూంది. పరిగణంచండ: అది పడ కబ్రర. బ్రకీసుూ 

"ఎండన నేల నుండ వేరుగా" ఉనాన డు. కానీ ఇపుప డు 

అది అతని సింహాస్నంపై గొపప  బ్రపధ్యన యాజకునిగా 

వకసించ ఫలవంతమైంది. 

ఆ వధంగా, ఓడలోని వషయాగ యుగయుగాగగా 

దాగివునన  దేవుని రహస్ా  ఉదేుశా్ ం గురించ అనరళా్ంగా 

మాటాుడులునాన యి, కానీ ఇపుప డు యేసులో వెలుడ 

చేయబడాడయి. "తనున  బ్రపేమించేవారి కొరకు దేవుడు 

సిదధపరచనవాటిని కనున  చూడలేదు, చెవ వనలేదు, 

మనుష్యా ల హృదయములో బ్రపవేశంచలేదు, అయితే 

దేవుడు తన ఆతి  దావ ర్వ వాటిని మనకు 

బయగపరచెను, ఎందుకంటే ఆతి  శోధసుూంది." అనిన  

వషయాగ - అవును, దేవుని లోతైన వషయాగ." 

3వ. దయా పీఠం. ఓడ యొకొ  ఈ అందమైన కవచం పేరు 

చాలా సూచనాతి కమైనది. ఇది బ్రాపిటియేటరీ. ఇది 

భగవంలుని దయగల, దయగల మరియు బ్రపేమగల 

స్వ భావానిన  సూచసుూంది. ఓడలోని వషయాగ దేవుని 

నీతి మరియు వశ్వ స్నీయతను సూచసాూయి మరియు 

మన నీతిగా మరియు మన గొపప  ర్వజు మరియు పూారిగా 

బ్రకీసుూ ర్వకడను సూచంచనపుప డు; కరుణాపీఠం దేవుడు 

దయగలవాడని మరియు మనలను రక్షించాలని 

కోరులునాన డని చెబులుంది. ఇది స్మయం యొకొ  

స్ంపూరణతలో దేవుడు నిజమైన దయా పీఠానిన  

అందిసాూ డని సూచసుూంది - యేసు బ్రకీసుూ - ఇది ఒక 

అందమైన నీడ. "ఆయన మన ా ాలకు బ్రాయశచ లుూడు, 

మరియు మన ా ాలకు మాబ్రతమే కాదు, మొతూం బ్రపపంచ 

ాాలకు." ఇకొ డ స్తా ం మరియు ధరి ం, బ్రపేమ 

మరియు దయతో ఎలా అందంగా కలిసిపోయాయో 

గమనించండ; మందస్ములో మొదటిది, మరియు 

రండవది కరుణాస్నంలో. కాబటిట బ్రకీసుూలో " 

4వ. కీరి ూ కెరూబుగ. రకొ గ ఒకదానికొకటి వస్ూరించ, 

దయా పీఠంపై చూసుూనన  దేవదూతల చబ్రతాగ ఇవ. వారి 

వైఖ్రి మందస్ము మరియు కరుణాస్నం యొకొ  



రహసాా లను అరథం చేసుకోవాలనే వారి తీబ్రవమైన కోరికను 

సూచంచంది. వారు స్వ రంాలో దేవుని సింహాస్నం చ్చట్యట  

ఉనన  దేవదూతగ మరియు బ్రపధ్యన దేవదూతలను 

సూచసాూరు. జీవ వృక్షానిన  కాపలాగా ఉంచడానికి మరియు 

ోష్యగ వాటిని తినకుండా నిరోధంచడానికి ఈడెన 

బ్రపవేశ్దావ రం వదు కెరూబులను ఉంచడం గురించ మనం 

చదువుతాము. ఇది దయతో కూడన నివారణ, ఎందుకంటే 

ఈ పడపోయిన ాపపు ్సిథతిలో ఏ మనిషి ఇషటపూరవ కంగా 

"ఎలుపుప డ్య జీవంచడు." ఇకొ డ మళ్లు వారు దయా 

పీఠానిన  కాాడులునాన రు; మరియు వారు కరుణాపీఠం 

మరియు మందస్ముపై చాలా బ్రశ్దధగా చూసుూనన పుప డు, 

"దేవదూతగ ఏయే వషయాగ (మన రక్షణకు 

స్ంబంధంచన వషయాగ) చూడాలనుకుంట్టనాన రు" 

అనే సామెత మనకు గురుూకు వసుూంది. దేవుని దూతగ 

మానవ ాతి యొకొ  వధపై లోతైన ఆస్కి ూని కలిగి 

ఉంటారనడంలో ఎట్టవంటి స్ందేహం లేదు. పిలుల 

గురించ బ్రకీసుూ ఇలా అనాన డు, "వారి దేవదూతగ 

ఎలుపుప డ్య పరలోకంలో ఉనన  నా తంబ్రడ ముఖానిన  

చూసాూరు." హెబ్రీయులలో ఈ బ్రపశ్న  అడగబడంది, 

"వీరందరూ రక్షణకు వారసుగగా ఉండవలసిన వారికి 

పరిచరా  చేయడానికి పంపబడన పరిచరా  ఆతి గ 

కాదా?" "పశాచ తాూపం అవస్రం లేని తొంభై తొమిి ది మంది 

నీతిమంలుల కంటే ఎకొు వ పశాచ తాూపపడే ఒక ాపిని 

గూరిచ " దేవుని ఆనందంలో స్ంతోషిసుూనన ట్టుగా యేసు 

వారిని సూచసాూడు. వారు దేవుని వషయాలను మనిషికి 

పరిచరా  చేయడంలో ాత నిబంధన అంతటా 

ముఖా్ మైన ాబ్రత పోషిసాూరు; మరియు గొపప  భవషా లుూలో 

- బ్రపకటనలో చూసినట్టుగా - వారు ర్వజుల ర్వజు మరియు 

బ్రపభువుల బ్రపభువు యొకొ  అదుా తమైన వజయాలలో 

చేరతారు. "పశాచ తాూపం అవస్రం లేని తొంభై తొమిి ది 

మంది నీతిమంలుల కంటే ఎకొు వ పశాచ తాూపపడే ఒక 

ాపిని గూరిచ " దేవుని ఆనందంలో స్ంతోషిసుూనన ట్టుగా 

యేసు వారిని సూచసాూడు. వారు దేవుని వషయాలను 

మనిషికి పరిచరా  చేయడంలో ాత నిబంధన అంతటా 

ముఖా్ మైన ాబ్రత పోషిసాూరు; మరియు గొపప  భవషా లుూలో 

- బ్రపకటనలో చూసినట్టుగా - వారు ర్వజుల ర్వజు మరియు 

బ్రపభువుల బ్రపభువు యొకొ  అదుా తమైన వజయాలలో 

చేరతారు. "పశాచ తాూపం అవస్రం లేని తొంభై తొమిి ది 

మంది నీతిమంలుల కంటే ఎకొు వ పశాచ తాూపపడే ఒక 

ాపిని గూరిచ " దేవుని ఆనందంలో స్ంతోషిసుూనన ట్టుగా 

యేసు వారిని సూచసాూడు. వారు దేవుని వషయాలను 

మనిషికి పరిచరా  చేయడంలో ాత నిబంధన అంతటా 

ముఖా్ మైన ాబ్రత పోషిసాూరు; మరియు గొపప  భవషా లుూలో 

- బ్రపకటనలో చూసినట్టుగా - వారు ర్వజుల ర్వజు మరియు 

బ్రపభువుల బ్రపభువు యొకొ  అదుా తమైన వజయాలలో 

చేరతారు. 

5వ. కీరి ూ యొకొ  షెచనా. ఇది, మనం చూసినట్టుగా, దయా 

పీఠంపై బ్రపస్రించే అతీంబ్రదియ కాంతి మరియు 



పవబ్రతమైన పవబ్రతమైన ఏైక కాంతి. అంతకుముందు 

చూసినట్టుగానే లోపలి గుడారం స్వ రా్వనికి చహన ంగా 

ఉంది మరియు ఇకొ డ మనకు భగవంలుని చహన ం 

ఉంది. స్వ రా్వనికి బ్రపకృతి యొకొ  కాంతి అవస్రం లేదు - 

దేవుడు దాని కాంతి. కానీ ఈ ్స్థలం మరియు ఈ వెగగు 

దేవుడు మానవునితో నివసించడానికి దిగివచాచ డని 

సూచంచాయి. "అతను కెరూబుల మధా  నివసించాడు" 

అని బ్రవాయబడ ఉంది. దేవుడు మోషేతో, "సాక్షా పు 

మందస్ము మీదనునన  రండు కెరూబుల మధా నుండ 

నేను కనికర పీఠము పైనుండ నీతో మాటాుడుదును" అని 

చె పా డు. ఇది యేసు చరిచ కి స్ంబంధంచ దేవుని 

మహిమ యొకొ  అదుా తమైన సూచన. కానీ దీని గురించ 

తరువాత. గుడారం యొకొ  రండు కంార్సట్మెంటులో 

ఎడారి ఇసుక తపప  నేల లేదు అనే వాస్ూవానిన  మాబ్రతమే 

ఇకొ డ గమనించాను. 

అధ్యా యం XV 

బ్పధాన పూజారి 

బ్రపధ్యన పూారి యొకొ  పరిశీలన మా చవరి కానీ గొపప  

థీమ్. బ్రపధ్యన యాజకుడు బ్రకీసుూ యొకొ  ఒక సాదృశా్ ంగా 

ఉండేందుకు ఉదేుశంచబడాడ డని కొతూ నిబంధన పూరిూగా 

మరియు స్మృదిధగా రుజువు చేసుూంది. కానీ, మనం 

చూడబోలునన ట్టుగా, బ్రకీసుూ యొకొ  మహిమ మరియు 

గొపప తనానిన  వవరించడానికి యూదు బ్రపధ్యన యాజకుడ 

కంటే ఎకొు వ అవస్రం. స్బెకి్ ట వశాలంగా ఉనన ందున 

దానిని వభాగాగగా వభజించడం చాలా సౌకరా ంగా 

ఉంట్టంది. ముందుగా అతని వక్రసాూ లను తీసుకుందాం. 

ఇవ ధనవంలుగ మరియు అందమైనవ. కింద వక్రసాూగ 

స్వ చఛ మైన తెలుని నారతో ఉనాన యి. "పవబ్రలుడు, 

హానిచేయనివాడు మరియు నిషొ లి ష్యడు మరియు 

ాపుల నుండ వేరు" అయిన యేసు యొకొ  ాబ్రత 

మరియు జీవతం యొకొ  స్వ చఛ త మరియు 

్సెటయిన్లెస్్నెస్ గురించ మనకు గురుూచేసుూంది. తర్వవ త 

"ఏఫోదు వక్రస్ూం" వచచ ంది. ఇది ఒక రకమైన టా్య నిక్, 

నీలిరంగు పదారథం, మోకాళ్ు బ్రకిందకు దిగులుంది. "దాని 

అంచ్చ మీద" నీలం మరియు ఊదా మరియు సొా ర ుట్ 

యొకొ  దానిమి పండుు ఉనాన యి; బ్రపధ్యన పూారి 

హోల్కస్ హోల్కలోకి వెళిళ నపుప డు తీయగా వనిపించే 

బంగారు గంటగ. గుడారపు హాంగింగ్్గ మరియు లోపలి 

కవరింగ్్ల మాదిరిగానే వక్రసాూగ మరియు రంగులతో 

ఉండటం గమనారహం. బ్రపధ్యన పూారి యొకొ  వక్రస్ూం బ్రకీసుూ 

సువారూలో మనకు తీసుకువచచ న పవబ్రత ఆనందానిన  

సూచసుూంది. ఈ వక్రస్ూం మీదుగా ఏఫోదు వచచ ంది. ఇది 

వస్ూృతమైన మరియు ఖ్రీదైన దుసుూల కథనం. అది 

భుజం ముకొ లతో వేలాడదీయబడన ఒక పటిట టా్య నిక్, 

మరియు బంగారం, నీలం, ఊదా, ఎబ్రరని రంగు మరియు 



స్నన ని నారతో తయారు చేయబడంది. బంగారు 

పలకలను స్నన గా కొటిట, దార్వగగా కట్ చేసి, వాటిని 

కళాతి కంగా తయారు చేశారు. కొంతకాలం బ్రకితం 

లండన్లోని ఇండయన అండ్ కలోనియల్ ఎగిబిిషన్ని 

స్ందరిశ ంచనపుప డు, నేను కొనిన  ఓరియంటల్ బంగారు 

సూది పనిని చూశాను. ఈ పని నేను ఇంతకు ముందు 

చూడని గొపప తనానిన  మరియు అందానిన  

అధగమించంది. ఈ ఎఫోద్లో మన గొపప  బ్రపధ్యన పూారి 

యొకొ  దైవక మహిమ మరియు గౌరవం యొకొ  చహన ం 

ఉంది; అతను భూమిపై కనిపించనట్టు కాదు, కానీ 

ఇపుప డు మన కోస్ం దేవుని స్నిన ధలో కనిపిసుూనాన డు. ఈ 

అందమైన ఏఫోదు ముందు భాగంలో ర్కముి  కవచం 

ఉంచబడంది. ఇది కూడా అదుా తమైన అందం యొకొ  

వాా స్ం. ఇది చలురబ్రసాకారంలో తయారు చేయబడంది 

మరియు ర్కముి ను కపిప  ఉంచే వధంగా జేబును 

ఏరప రుసుూంది. దాని మూలాధ్యరం ఏఫోద వలె అదే 

పదారథంతో ఉంది; కానీ దాని బ్రపధ్యన అందం వవధ 

రంగుల పనెన ండు వగవైన ర్వళ్ును కలిగి ఉంది, 

ఒకొొ కొ టి మూడు వరుస్లలో అమరచ బడంది. బ్రపతి 

ర్వయిపై ఇబ్రాయెల్ యొకొ  పనెన ండు గోబ్రతాలలో ఒకటి 

చెకొ బడంది. అందువలు మొతూం పనెన ండు తెగగ ఈ 

ర్కముి  ్పేుట్్పై బ్రాతినిధా ం వహించాయి; మరియు 

అతను దేవుని ముందు కనిపించనపుప డు బ్రపధ్యన పూారి 

గుండె మీద వేశాడు. పనెన ండు తెగలకు బ్రాతినిధా ం 

వహిసుూనన  ఈ పనెన ండు వగవైన ర్వళ్ు ర్కముి  కవచం, 

మన గొపప  బ్రపధ్యన పూారి అయిన బ్రకీసుూకు ఒక అందమైన 

చహన ం, అతను తన హృదయంపై చాలా 

బ్రపేమిసుూనాన డు; అతని తంబ్రడ స్మక్షంలో ఆమె కోస్ం 

వ నా పన చేసుూనన పుప డు. అందువలు మొతూం పనెన ండు 

తెగగ ఈ ర్కమిు  ్పేుట్్పై బ్రాతినిధా ం వహించాయి; 

మరియు అతను దేవుని ముందు కనిపించనపుప డు 

బ్రపధ్యన పూారి గుండె మీద వేశాడు. పనెన ండు తెగలకు 

బ్రాతినిధా ం వహిసుూనన  ఈ పనెన ండు వగవైన ర్వళ్ు 

ర్కముి  కవచం, మన గొపప  బ్రపధ్యన పూారి అయిన 

బ్రకీసుూకు ఒక అందమైన చహన ం, అతను తన 

హృదయంపై చాలా బ్రపేమిసుూనాన డు; అతని తంబ్రడ 

స్మక్షంలో ఆమె కోస్ం వ నా పన చేసుూనన పుప డు. 

అందువలు మొతూం పనెన ండు తెగగ ఈ ర్కముి  ్పేుట్్పై 

బ్రాతినిధా ం వహించాయి; మరియు అతను దేవుని 

ముందు కనిపించనపుప డు బ్రపధ్యన పూారి గుండె మీద 

వేశాడు. పనెన ండు తెగలకు బ్రాతినిధా ం వహిసుూనన  ఈ 

పనెన ండు వగవైన ర్వళ్ు ర్కముి  కవచం, మన గొపప  

బ్రపధ్యన పూారి అయిన బ్రకీసుూకు ఒక అందమైన చహన ం, 

అతను తన హృదయంపై చాలా బ్రపేమిసుూనాన డు; అతని 

తంబ్రడ స్మక్షంలో ఆమె కోస్ం వ నా పన చేసుూనన పుప డు. 

వగవైన ర్వళ్ళళ  యేసు తన చరిచ పై ఉంచన వగవ 

గురించ మాటాుడతాయి. తన నమి కమైన బ్రపజల గురించ 

అతను చె పా డు "నేను నా ఆభరణాలను లెకిొ ంచడానికి 



వచచ నపుప డు వారు నావారై ఉంటారు." అతను వాటిని 

ఎపప టికీ మరచపోడు. వారు స్వ రంా యొకొ  అందంతో 

అందంగా ఉనాన రు; వారు దేవుని వెగగులో బ్రపకాశసాూరు. 

బ్రపధ్యన యాజకుని బ్రపతి భుజంపై బంగారు పళ్ళ ం ఉంది, 

అది కూడా ఏఫోదుకు భబ్రదపరచబడంది. బ్రపతి ్పేుట్్లో 

ఒక పదు గోమేధక ర్వయిని అమర్వచ రు, అందులో 

ఇబ్రాయెల్ గోబ్రతాల పేరుు ఆరు చెకొ బడ ఉనాన యి. 

ఇకొ డ మళ్లు పనెన ండు తెగగ బ్రాతినిధా ం వహిసాూయి 

మరియు చరిచ  బ్రకీసుూ భుాలపై మోయబడనట్టు 

ముందుగా సూచంచబడంది. భుజం అనేది బ్రసిొ పచ ర్స్లో 

బ్బధా త మరియు భార్వనిన  మోయడానికి చహన ంగా 

ఉంది. అందువలన యెషయా 9 లో, "బ్రపభుతవ ం అతని 

(బ్రకీసుూ) భుజంపై ఉంట్టంది." తపిప పోయిన మరియు 

దొరికిన గొబ్రర మంచ కాపరి భుజంపై వేయబడంది, అదే 

స్మయంలో అతను దానిని స్ంతోషిసూూ  ఇంటికి 

చేరుకునాన డు. కాబటిట భుజం పలకగ మన గొపప  బ్రపధ్యన 

యాజకునిగా యేసు మన కర ూవాా నిన  ఎలా చేపటాటలో 

మరియు మన స్ంరక్షణ భార్వనిన  ఎలా భరిసాూ డో 

వవరించడానికి ఉదేుశంచబడాడయి. "దేవుని కుమారుడైన 

యేసు, పరలోకం గుండా వెళిళ న గొపప  బ్రపధ్యన యాజకుడు 

ఉనన ందున, మన ఒపుప కోగను గటిటగా పట్టటకుందాం, 

ఎందుకంటే మన బలహీనతల అనుభూతిని తాకలేని 

బ్రపధ్యన యాజకుడు మనకు లేడు, కానీ ఉనన వాడు. అనిన  

వషయాలలో మనలాగ్వ శోధంచబడాడము, ఇంకా ాపం 

లేదు, కాబటిట మనం దయ పందేలా ధైరా ంతో కృా 

సింహాస్నం దగరాకు వెళాు ం, మరియు అవస్రమైన 

స్మయంలో మనకు స్హాయం చేసే కృపను పందుదాం" 

(ఆయన. 4:14). -16). "ఆయన తానే బ్బధగ అనుభవంచ, 

శోధంపబడ, శోధంచబడన వారికి స్హాయం చేయగలడు" 

(అధ్యా యం. 2:18). బ్రపధ్యన పూారి నడుము చ్చట్యట  

కటటబడన ఆస్కి ూకరమైన నడకట్టట, ఏఫోదు వలె అదే గొపప  

మరియు అందమైన పని. దీని సూచనారథక బ్రాముఖా్ తను 

బ్రకింది లేఖ్నాల నుండ సేకరించవచ్చచ :--"దేవుడు, నాకు 

బలము కటిట, నా మారమాును పరిపూరణము చేయువాడు, నా 

ాదములను పిటటల కాళ్ళ వలె చేయును" (కీర ూ. 18:32-33). 

"నా శోకమును నా కొరకు నాటా ముగా మార్వచ వు; నా 

గోనెపటట వపిప  నాకు స్ంతోషము కటిటతివ" (కీర ూ. 30:11). "మీ 

నడుము కట్టటకొని, మీ దీాగ వెలిగిపోనివవ ండ మరియు 

మీ బ్రపభువు కోస్ం వెలుకులునన  మనుష్యా లవలె మీరు 

ఉండండ. నడుము కటిట, వారిని భోజనానికి కూరోచ బెటిట, 

వచచ  వారికి వడడంచండ" (లే. 12:35-37). "యేసు 

లువావ గ తీసుకుని నడుము కట్టటకొని ఒక బిందెలో నీళ్ళు 

పోసి శషా్య ల ాదాగ కడగడం బ్రారంభంచాడు" 

(యోహాను 13:3-5). అందుచేత స్తా ముతో నడుము 

కట్టటకొని నిలబడు (ఎపి. 6:14). ఈ లేఖ్నాల నుండ 

బ్రపేరేపిత బ్రవాతలలో నడకట్టట అనేది చాలా సాధ్యరణమైన 

వా కి ూగా కనిపిసుూంది మరియు దీని అరథం బలం, వేగం, 

ఆనందం, సేవ చేయడానికి స్ంసిదధత, స్తా ం. ఇపుప డు 

ఈ వషయాలనీన  మన బ్రపధ్యన యాజకుడైన యేసు 



వషయంలో నిజమయాా యి. అతను రక్షించే 

శ్కి ూగలవాడు, తవ రగా బటావ డా చేయగలడు, తన 

బ్రపజలపై స్ంతోషిసాూడు, వారికి సేవ చేయడానికి 

ఎలుపుప డ్య సిదధంగా ఉనాన డు మరియు వారిని 

స్తా మారంాలో నడపిసాూడు. పతిో స్్లో ాన్కు 

వెలుడంచనట్టుగా యేసు మహిమలో కనిపించడం నుండ 

బ్రకీసుూకు వరిూంచే ఈ నడకట్టట ముఖా్ మైనది: "మరియు 

నేను ఏడు బంగారు కొవ్వవ లుూలను చూశాను; మరియు 

కొవ్వవ లుూల మధా లో ఒక మనుషా కుమారుని వంటిది, ఒక 

మనుషా కుమారుని వంటిది. ాదాల వరకు వక్రసాూనిన  

ధరించ, బంగారు నడకట్టటతో ర్కమిు లను చ్చట్టటము" 

(బ్రపక. 1:12-13). బ్రపధ్యన పూారి తలపై MITER లేదా 

తలాగా కూడా ధరించాడు. ఇది స్నన టి నార లేదా 

ఎకొు వ బహుశా పట్టట. 

దానికి నీలిరంగు బ్బా ండ్ ఉంది, మరియు ముందు 

భాగంలో, కళ్ ుపై, "హోలినెస్ ట్ట ది లార్సడ" అని ర్వసివునన  

బంగారు పళ్ళ ం ఉంది. పవబ్రతత అనే పదానికి అరథం 

పవబ్రతమైనది లేదా పూరిూగా బ్రపభువు సేవకు 

బ్రపతేా కించబడంది. యేసుకు అలాంటి శాస్నం అవస్రం 

లేదు, ఎందుకంటే ఆయన గురించ బైబిల్ చెపేప దంతా 

ఈ స్తా ంపై చెరగని వధంగా చెకొ బడ ఉంది. భూమిపై 

అతని జీవతమంతా పవబ్రతమైనది మరియు పైన ఉనన  

అతని పరిచరా  పూరిూగా దేవునికి మరియు అతని చరిచ కి 

అంకితం చేయబడంది. "URIM మరియు THUMMIM"గ 

ర్కముి  ్పేుట్ జేబులో ఉంచబడాడయి. ఇవ ఏమిటో మాకు 

స్మాచారం లేదు. తీరుప లో మారనాిరే ుశ్ం చేయాలని 

దేవుడు ఉదేుశంచన బ్రపకారం, అవ బ్రపకాశ్ంలో పరిగ్వ లేదా 

తగ్వ ాఅదుా తమైన ర్వళ్ుని కొందరు అనుకుంటారు. వారి 

పేరుు "కాంలుగ మరియు పరిపూరణతలను" సూచసాూయి. 

కింది సూచనగ ఆస్కి ూకరంగా ఉనాన యి: "మరియు లెవీ 

గురించ అతను ఇలా అనాన డు, 

"మరియు నీవు తీరుప  ర్కముి  పళ్ుంలో ఊరీము మరియు 

లుమీి మ్ ఉంచాలి; మరియు అహరోను బ్రపభువు స్నిన ధకి 

వెళిళ నపుప డు అవ అతని హృదయంపై ఉంటాయి; 

మరియు అహరోను ఇబ్రశాయేల్కయుల తీరుప ను 

నిరంతరం బ్రపభువు స్నిన ధని తన హృదయంపై మోసూూ  

ఉండాలి. (నిరమా. 28:30). ఫౌసెట్ యొకొ  బ్రకిటికల్ అండ్ 

ఎకీ్ ్పోజిటరీ బైబిల్ సైకోుపీడయా నుండ బ్రకింది సార్వంశ్ం 

ఆస్కి ూతో చదవబడులుంది: "అపస్ూగల కారా ముగ 1:2-

6; సామె. 16:26లో లాట్ లాట్్గ స్ంబ్రపదింపుల పదధతి 

అని స్సప కరీ్స  కమ్. భావసుూంది. బహుశా యెహోవా పేరు 

ఉనన  ర్వళ్ళళ  మరియు గుణాగ-- వాటిపై చెకొ బడన 

'కాంలుగ' మరియు 'పరిపూరణతగ' ఏఫోద్లో 

ముడుచ్చకునాన యి.చూడం దావ ర్వ, బ్రపధ్యన పూారి, 

ఏఫోద్తో, బ్రపభువు ముందు, పరలోక ారవశా్  చంతనలో 

ల్కనమయాా డు; మరియు దేవుడు దానిని బ్రపకటించడానికి 

వీగ కలిప ంచాడు. దైవ స్ంకలప ం . . . ఫిలో బ్రపధ్యన 



పూారి చె పా రు అతను తన కారా్వ లయానికి 

అవస్రమైన రండు స్దాుణాలను ఒక చబ్రతంగా 

ధరించడానికి అతని ర్కముి  కవచం బలంగా తయారు 

చేయబడంది. కాబటిట, ఈజిపుట నాా యమూరిూ థానే 

(లుమీి మ్్కు స్మాధ్యనం) స్తా ం మరియు నాా యం 

యొకొ  రండు బొమి లను ధరించేవారు." పూారుల 

మమీి ల గుండెపై కూడా కాంతికి చహన ం (ఉరిమ్్కు 

స్మాధ్యనమివవ డం) అని స్ప షటంగా తెగసుూంది. 

లుమీి మ్ అంటే, వాటి ఉపయోగం పరిపూరణమైన 

మరియు మారచ లేని దేవుని చతాూనిన  సూచంచడానికి; 

మరియు ఇది మనకు తెలియని కొనిన  స్ప షటమైన 

స్ంకేతాల దావ ర్వ వారు చేసారు. ఇకొ డ మనకు ఎంత 

అందమైన బ్రకీసుూ ఉనాన రు. ఆయన 'దేవుని వాకా ం,' 

'మారంా' స్తా ము మరియు జీవము,' మానవునికి మనసీు  

మరియు దేవుని చతూము యొకొ  పరిపూరణమైన ోా తకం. 

మరియు ఆయన చెపిప న వాకా ము చవరి రోజున మనకు 

తీరుప  తీరుచ ను. "బ్రపభువు వాకా ము పరిపూరణమైనది." దాని 

నుండ ఏదీ లేదు. బ్రపభువును బ్రపేమిసుూనాన మని 

చెపుప కునే వారందరూ దీనిని వశ్వ సిసేూ బ్బగుంట్టంది ఇది 

అనిన  వవాదాలను పరిషొ రిసుూంది; అనిన  బ్రపతికూల 

మానవ అభబ్రాయాలను మినహాయించ, మనందరినీ 

"బ్రపభువు వెగగు"లో నడపించండ. 

బ్పధాన పూజారి నియామ్కిం 

యూదుల యాజకతవ ం లేవీ గోబ్రతం నుండ ఎంపిక 

చేయబడంది. అహరోను ఆ తెగకు చెందినవాడు, తర్వవ త 

వచచ న బ్రపధ్యన యాజకులందరూ అతని వంశానికి 

చెందినవారే. "మా ఒపుప కోగ యొకొ  బ్రపధ్యన పూారి" 

మాంస్ం బ్రపకారం యూదా తెగకు చెందినవాడు. 

అందువలన, క్రైస్ూవ మతం యొకొ  అరచ కతవ ం పూరిూగా 

"మారచ బడంది", అలాగ్వ "చటటం" కూడా. అయితే ఇకొ డ 

నేను చాలా ముఖా్ మైన వషయం 

చె పా లనుకుంట్టనాన ను. మన ఆశీర్వవ ద బ్రపభువు శ్రీర 

స్ంబంధమైన మన గొపప  బ్రపధ్యన యాజకుడు కాదు. ఆ 

ఉనన తమైన పదవకి అతని గంభీరమైన స్మరప ణ అతని 

మరణం మరియు పునరుతాథనం దావ ర్వ జరిగింది. ఈ 

కిందివాటి నుండ ఇది స్ప షటంగా కనిపిసుూంది: 

"మనుష్యా ల మధా  నుండ తీసుకోబడన బ్రపతి బ్రపధ్యన 

యాజకుడు, దేవునికి స్ంబంధంచన వషయాలలో 

మనుష్యా ల కోస్ం నియమించబడాడడు, అతను ాాల 

కోస్ం బహుమలుగ మరియు బగగ రండంటినీ 

అరిప సాూడు, అతను అ నానులను మరియు తపుప  చేసిన 

వారిని సునిన తంగా భరించగలడు. అతను కూడా 

బలహీనతలతో చ్చట్టటముటటబడాడడు, మరియు దాని 

కారణంగా, బ్రపజగ ాాల కోస్ం అరిప ంచనట్టుగా తన 

కోస్ం కూడా కట్టటబడ ఉనాన రు. మరియు అహరోను వలె 

దేవుడు పిలిచనపుప డు తపప  ఈ ఘనతను ఎవవ రూ 

తనకు తానుగా తీసుకోరు. కాబటిట, బ్రకీసుూ కూడా తనను 



తాను బ్రపధ్యన యాజకునిగా మహిమపరచ్చకోలేదు, కానీ 

ఆయనతో మాటాుడనవాడు, నువువ  నా కుమారుడవ, ఈ 

రోజు నేను నినున  పుటాటను. అతను మర్కక చోట కూడా 

చెపిప నట్టు, మీరు మెల్కొ సెదెకు బ్రకమం తర్వవ త ఎపప టికీ 

యాజకుడవ." కీర ూ. 2:7 మరియు అపస్ూగల కారా ముగ 

13:33 పోలచ డం దావ ర్వ, "ఈ రోజు నేను నినున  పుటాటను" 

అనే పదాగ చెపప బడనట్టు మనం చూసాూము. అతని 

పునరుతాథనం, లేదా స్మాధ నుండ జననం.మరియు 

హెబ్రీయుల నుండ ఉలేుఖంచబడన పై పదాగ ఈ 

స్మయానికి సూచసుూనాన యని స్ప షటంగా 

తెగసుూంది.దేవుడు మృలులలో నుండ అతనిని తన 

ఏైక కుమారునిగా పేరొ్క నాన డు మరియు అతనిని తన 

బ్రపధ్యన యాజకతావ నికి లేాడు. స్వ రంా. మనం అతని 

అరచ కతవ ం యొకొ  స్వ భావానిన  ఇంకా పరిశీలించడానికి 

ముందుకు సాగులునన పుప డు ఇది స్వ యంగా స్ప షటంగా 

కనిపిసుూంది. పై వచనం అది "మెల్కొ సెడెక్ ఆజనను 

అనుస్రించ" అని చెబులుంది మరియు బ్రకీసుూ యొకొ  

యాజకతవ ం యొకొ  నిజమైన స్వ భావానిన  

చూపించడానికి ఈ పుర్వతన అదుా తమైన వా కి ూ గురించ 

కొనిన  వేషమైన వషయాగ చెపప బడాడయి. మెలొ్క సెడెక్, 

"తంబ్రడ లేకుండా, తలిు లేకుండా, వంశావళి లేకుండా, 

రోజుల బ్రారంభం లేదా జీవతాంతం లేనివాడు, కానీ 

దేవుని కుమారునిలాగా, నిరంతరం యాజకుడగా 

ఉంటాడు" (హెబ్రీ. 7:3) అని మనకు చెపప బడంది. 

ఇపుప డు మెలొ్క సెడెక్్కు స్ంబంధంచనంతవరకు ఈ 

బ్రపకటనల గురించ ఊహించడం నా ఉదేుశా్ ం కాదు, కానీ 

రచయిత బ్రకీసుూ యొకొ  యాజకతవ ం శాశ్వ తమైనదని--

అది నిరంతర యాజకతవ ం, మరణంతో వచఛ నన ం కాదని 

చూపించాలని ఉదేుశంచందని సూచంచడం. 

మెలొ్క సెడెక్్కి తిరిగి వచచ నపుప డు, అతని పేరు "నీతి 

ర్వజు" అని సూచసుూంది మరియు అతను వాస్ూవానికి 

"సేలం ర్వజు" (దీని అరథం శాంతి). అందువలన అతను 

ర్వజు-పూారి; మరియు ఈ కారా్వ లయాలను అతను 

ఏకకాలంలో నిరవ హించాడు. ఇపుప డు దేవుడు తన 

పునరుతాథనం మరియు ఆరోహణ తర్వవ త యేసు గురించ 

ఇలా చె పా డు: "ఇంకా నేను నా ర్వజును నా పవబ్రతమైన 

స్సయోను కొండపై ఉంచాను. . . నువువ  నా కుమారుడవ, ఈ 

రోజు నేను నినున  పుటాటను. ననున  అడగండ మరియు 

నేను నీకు ఇసాూను నీ సావ స్థా ము కొరకు దేశ్ముగ, నీ 

సావ స్థా ము కొరకు భూమి యొకొ  అంతిమభాగములను 

నీవు ఇనుప కడీడతో పగులగొట్టటదువు, కుమి రి ాబ్రతవలె 

వాటిని ముకొ గ చేయుము" (కీర ూ. 2:6-9). "దావీదు 

స్వ రా్వనికి ఎకొ లేదు; కానీ అతను స్వ యంగా చె పా డు, 

బ్రపభువు నా బ్రపభువుతో చె పా డు, నేను నీ శ్బ్రలువులను నీ 

ాదపీఠం చేసే వరకు నా కుడ వైపున కూరోచ " 

(అపస్ూగల కారా ముగ 2:34-36). బ్రకీసుూ ఆ వధంగా దేవుని 

సింహాస్నంపై ర్వజుగా పరిాలిసుూనన ట్టు కనిపించాడు-- 

"అతని సింహాస్నంపై ఒక పూారి;" మరియు సింహాస్నం 



ముందు అహరోను వలె కాదు. "ఆయన (అతడే) మన 

ాాలకు బ్రాయశచ తూం (దయా పీఠం)." 

బ్పధాన పూజారి కారాయ లయిం 

"బ్రపతి బ్రపధ్యన యాజకుడు బహుమలుగ మరియు 

బగగ రండంటినీ అరిప ంచడానికి నియమించబడాడడు; 

అందువలు ఈ బ్రపధ్యన యాజకుడు (యేసు) కూడా కొంత 

అరిప ంచడం అవస్రం." మరియు ఇది అతని వదు ఉంది! 

కానీ ఏమి స్మరప ణ! అతను ధరి శాక్రస్ూ బ్రపధ్యన యాజకుని 

వలె, తన కొరకు అరిప ంచవలసిన అవస్రం లేదు, కానీ 

"అనాా యసుథల కొరకు అతడు నీతిమంలుడై 

మరణంచాడు;" అతను "దేవునికి మచచ  లేకుండా తనను 

తాను స్మరిప ంచ్చకునాన డు;" "అట్టవంటి బ్రపధ్యన 

యాజకుడు మనకు పవబ్రలుడు, హానిచేయనివాడు, 

అపవబ్రలుడు మరియు ాపుల నుండ వేరుగా ఉనాన డు." 

మరియు "బ్రకీసుూ దేవుని బ్రపధ్యన యాజకునిగా 

వచచ నందున, గొపప  మరియు పరిపూరణమైన గుడారం 

దావ ర్వ, చేలులతో చేయబడలేదు, అంటే ఈ స్ృషిట నుండ 

కాదు, ఇంకా మేకగ మరియు దూడల రక ూం దావ ర్వ కాదు, 

కానీ అతని దావ ర్వ. సంత రక ూం, శాశ్వ తమైన వమోచనను 

పంది, పవబ్రత ్స్థలంలోకి ఒకేసారి బ్రపవేశంచంది." 

మన బ్రపధ్యన యాజకునిగా, యేసు తన బ్బధలో ఉనన  

పరిశుదుధల పటు సానుభూతితో నిండ ఉనాన డు. 

ఎందుకంటే అతను దేవదూతలను పట్టటకోడు, కానీ 

అతను అబ్రబ్బహాము స్ంతానానిన  పట్టటకుంటాడు. కావున 

ఆయన బ్రపజల ాపములకు బ్రాయశచ తూము చేయుటకు, 

దేవునికి స్ంబంధంచన వషయాలలో దయగల మరియు 

నమి కమైన బ్రపధ్యన యాజకునిగా మార్వలని, అనిన  

వషయాలలో ఆయన తన స్హోదరులవలె 

ఉండవలసినదిగా భావంచబడెను. శోధంపబడతాడు, 

శోధంచబడన వారికి స్హాయం చేయగలడు." 

"ఎందుకంటే మన బలహీనతల భావనతో తాకలేని 

బ్రపధ్యన యాజకుడు మనకు లేడు, కానీ మనలాగ్వ అనిన  

వషయాలలో శోధంచబడనవాడు, ఇంకా ాపం లేకుండా 

ఉనాన డు. " 

"అతను కొడుకు అయినపప టికీ, అతను అనుభవంచన 

వాటి దావ ర్వ వధేయతను నేరుచ కునాన డు; మరియు 

పరిపూరుణడు అయాా డు, అతను తనకు వధేయత చూపే 

వారందరికీ, శాశ్వ తమైన మోక్షానికి కర ూగా అయాా డు; 

బ్రకమం తర్వవ త ఎపప టికీ దేవునికి బ్రపధ్యన యాజకుడని 

పేరు పటాటరు. మెలొ్క సెడెక్." బ్రపధ్యన యాజకుడు 

మరియు రక్షకుని పదవలో పూరిూగా చేరచ బడాడడు అనే 

అరథంలో యేసు "పరిపూరుణడు" అయాా డు. ఈ ఉనన త 

పదవ కోస్ం అతను అమరచ బడాడడు మరియు 

శోదించబడాడడు మరియు మనలాగ్వ అనిన  అంశాలలో 

బ్రపయతిన ంచాడు; మరియు మన ాాలకు బలిగా 



దేవునికి మచచ  లేకుండా అరిప ంచడం దావ ర్వ. ఈ చనన  

బ్రగంథానిన  ముగింపుకు తీసుకుర్వవడంలో, నేను ఇపుప డు 

బ్రపతేా క బ్రశ్దధ వహించాలనుకుంట్టనాన ను. 

మస్తగు 

బ్రపధ్యన పూారి ఒకొ డే స్ంవతీ ర్వనికి ఒకసారి గొపప  

బ్రాయశచ తూం రోజున, బ్రపజల కోస్ం బ్రాయశచ తూం 

చేయడానికి, చంపబడన బ్బధలుడ రక ూంతో, అతను 

దయా పీఠంపై మరియు ముందు చలకరించ, తెర లోపల 

పవబ్రత పవబ్రత ్స్థలంలోకి బ్రపవేశంచాడు. బ్రకీసుూ తన స్వ ంత 

రక ూంతో ముసుగు దావ ర్వ పవబ్రత ్స్థలంలోకి ఒకసారి 

బ్రపవేశంచాడని ఇపుప డు మనకు చెపప బడంది. యేసు 

ాస్ చేసిన తెరను ాబ్రగతూగా పరిశీలిదాు ం. హెబ్రీయుగ 

10:19-21లో, బ్రకీసుూ తన మహిమానివ తమైన సింహాస్నానికి 

వెళిళ న ముసుగు అతని స్వ ంత శ్రీరమని మనం 

చదువుతాము. దీనికి అనుగుణంగానే మనం అదే 

స్మయంలో అతని పవబ్రత శ్రీరం అదెుకు మరియు 

శగవపై చంపివేయబడందని మేము చదువుతాము 

"ఆలయపు తెర పై నుండ బ్రకిందికి రండుగా అదెుకు 

ఉంది." ఇది దేవుని చటటం మరియు అదుా తమైన 

స్తాా నిన  వపుప లుంది. పవబ్రతమైన పవబ్రత బ్రపదేశానిన  

వీక్షించడానికి ఆలయం యొకొ  తెరను వపిప , తెరిచ 

ఉంచారు. రహసాా గ, యుగయుగాగగా దాచపటిట, 

తర్వవ త వెలుడైంది. మొదటి సారి సాధ్యరణ పూారి ఆ 

అదుా తమైన మందసానిన  మరియు దయా పీఠానిన  

చూసి తరతర్వగగా తాా గం చేసిన రక ూపు మరకలను 

చూడగలిగాడు. ఏమి ోా తకం! ఆ వీల్ యొకొ  రండంగ్ 

కూడా ఒక పడవాటి కంార్సట్మెంట్, మధా  ముసుగు 

లేకుండా చేసింది. 

కానీ మనం నీడ నుండ పదార్వథనికి మారండ. బ్రకీసుూ 

వగవైన శ్రీరం ఆ ముసుగు; లేదా సిగవపై మరణంలో 

అదెుకు వచేచ ంత వరకు, అతా ంత పవబ్రతమైన ్స్థలం 

నుండ పవబ్రతతను వేరు చేసే నిజమైన ముసుగు. మన 

కోస్ం మధా వరిూతవ ం వహించడానికి మరియు అతని 

అదుా తమైన ాలనలో బ్రపవేశంచడానికి, అతని మాంస్ం 

యొకొ  తెరను వడదీయాలి - నాశ్నం చేయాలి: అతని 

పునరుతాథనం, ఆధా్య తిి క శ్రీరంలో, అతను ముందు 

చలకరించడానికి "తన స్వ ంత రక ూం"తో దేవుని 

మహిమానివ తమైన స్నిన ధలోకి బ్రపవేశంచగలడు. 

సింహాస్నం. మరియు బ్రకీసుూ శ్రీరం యొకొ  ఈ రండంగ్ 

సువారూలో దేవుని రహసాా లను బయటపటిటంది. 

యుగయుగాగగా దాచ్చకునన ది ఆ తర్వవ త సాదాస్సదాగా 

మారింది. బ్రకీసుూలో మన శాంతికి స్ంబంధంచన 

మహిమానివ తమైన వషయాగ అపుప డు వపప బడాడయి. 

జీవతం మరియు అమరతవ ం వెగగులోకి వచాచ యి. కానీ 

అలా మాబ్రతమే కాదు. దేవాలయపు తెర చగురించడం వలు 

రండు కంార్సట్మెంట్్లకు బదుగ ఒకటి, కాబటిట యేసు 



మరణం దావ ర్వ దైవక స్నిన ధ నుండ వేరుచేయడం 

తీసివేయబడులుంది మరియు మనం "దేవునికి 

దగరావుతాము." గుడారపు తెర 

తొలగిపోయిందనుకుందాం. తరువాత ఏమిటి? ఎందుకు, 

దీపస్ూంభం, బలు, ధూపపీఠం మరియు మందస్ం 

మరియు కరుణాపీఠం ఉనన  ఒక పడవైన కంార్సట్మెంట్ 

మాబ్రతమే ఉండేది. ఇపుప డు అది నేటి బ్రకీసుూలోని 

వషయాల ్సిథతి. వారి ర్వజు-పూారి నుండ ర్వచరిక 

అరచ కతావ నిన  వేరు చేసే వీల్ ఇపుప డు లేదు; చరిచ ని 

దేవుని నుండ వేరు చేసే వీల్ లేదు. యూదుల గుడారంలో 

దేవుడు తన బ్రపజలతో నివసించాడు, కానీ అది పవబ్రతమైన 

పవబ్రత ్స్థలంలో ఉంది - తెరకు మించ, కనిపించకుండా 

దాచబడంది. కానీ ఇపుప డు యెహోవా గుడార్వగ లేదా 

మనతో నివసిసుూనాన డు. "మేము మీ వదుకు వచచ , మీతో 

మా నివాస్ము చేసాూము" అని యేసు తన గురించ 

మరియు తన తంబ్రడ గురించ చె పా డు. చెపప నవస్రం 

లేదు" బ్రకీసుూను పైనుండ బ్రకిందికి దింపడానికి ఎవరు 

పరలోకానికి ఎకొు తారు?" ఎందుకంటే అతను మనతో 

ఉనాన డు, మన మధా లో ఉనాన డు; "ఇదిగో, నేను 

ఎలుపుప డ్య మీతో ఉనాన ను, బ్రపపంచం అంతం వరకు." 

స్వ రంా బ్రకిందికి తీసుకుర్వబడంది. భూమికి. ఎడారిలోని 

ఇసుకపై ఉనన  హోల్కస్ ఆఫ్ హోల్క! మరియు చరిచ  

"బ్రకీసుూ యేసులో స్వ రపాు బ్రపదేశాలలో కూరుచ ని ఉంది"! 

కాబటిట, గుడార్వనికి స్ంబంధంచన బ్రపేరేపిత 

వాా ఖాా నంలోని మాటలలో ఎంత ధనా మైన అరథం ఉంది: 

" కాబటిట, స్హోదరులార్వ, ఆయన మన కోస్ం అంకితం 

చేసిన మారంా దావ ర్వ, యేసు రక ూం దావ ర్వ పవబ్రతమైన 

వా కి ూలోకి బ్రపవేశంచడానికి ధైరా ం కలిగి, తెర దావ ర్వ, తన 

శ్రీర్వనిన  చెపప డానికి కొతూ మరియు జీవన మారంా; 

మరియు దేవుని మందిరముపై గొపప  బ్రపధ్యన యాజకుని 

కలిగియునాన డు: మన హృదయము దుషట మనసాీ క్షి 

నుండ చలకరింపబడ, మన దేహము స్వ చఛ మైన నీటితో 

కడుగబడన వశావ స్ముతో కూడన నిజమైన 

హృదయముతో మనము దగరాకు రండ." (హెబ్రీ. 10:19- 

22. ఎందుకంటే అతను మనతో ఉనాన డు, మన మధా లో 

ఉనాన డు; అతను చె పా డు, "ఇదిగో, నేను ఎలుపుప డ్య 

మీతో ఉనాన ను, బ్రపపంచం అంతం వరకు కూడా." స్వ రంా 

భూమిపైకి తీసుకుర్వబడంది. ఎడారి ఇసుక మీద హోల్క 

ఆఫ్ హోల్క! మరియు చరిచ  "బ్రకీసుూ యేసులో స్వ రపాు 

బ్రపదేశాలలో కూర్కచ ని ఉంది"! కాబటిట, గుడార్వనికి 

స్ంబంధంచన బ్రపేరేపిత వాా ఖాా నంలోని మాటలోు  

ఎంతటి ఆశీర్వవ దం ఉంది: "కాబటిట, స్హోదరులార్వ, 

అతను మన కోస్ం అంకితం చేసిన మారంా దావ ర్వ, యేసు 

రక ూం దావ ర్వ పవబ్రతమైన దానిలోకి బ్రపవేశంచడానికి ధైరా ం 

కలిగి ఉండటం, ఒక కొతూ మరియు తెర దావ ర్వ జీవంచే 

మారంా, అంటే అతని శ్రీర్వనిన  చెపప డానికి; మరియు 

దేవుని మందిరంపై గొపప  బ్రపధ్యన యాజకుని కలిగి 

ఉండటం: వశావ స్ం యొకొ  స్ంపూరణతతో నిజమైన 

హృదయంతో, దుషట మనసాీ క్షి నుండ మన 



హృదయాలను చలకరించ, మన దగరాకు రండ. శ్రీరం 

స్వ చఛ మైన నీటితో కడుగుతారు." (హెబ్రీ. 10:19-22. 

ఎందుకంటే అతను మనతో ఉనాన డు, మన మధా లో 

ఉనాన డు; అతను చె పా డు, "ఇదిగో, నేను ఎలుపుప డ్య 

మీతో ఉనాన ను, బ్రపపంచం అంతం వరకు కూడా." స్వ రంా 

భూమిపైకి తీసుకుర్వబడంది. ఎడారి ఇసుక మీద హోల్క 

ఆఫ్ హోల్క! మరియు చరిచ  "బ్రకీసుూ యేసులో స్వ రపాు 

బ్రపదేశాలలో కూర్కచ ని ఉంది"! కాబటిట, గుడార్వనికి 

స్ంబంధంచన బ్రపేరేపిత వాా ఖాా నంలోని మాటలోు  

ఎంతటి ఆశీర్వవ దం ఉంది: "కాబటిట, స్హోదరులార్వ, 

అతను మన కోస్ం అంకితం చేసిన మారంా దావ ర్వ, యేసు 

రక ూం దావ ర్వ పవబ్రతమైన దానిలోకి బ్రపవేశంచడానికి ధైరా ం 

కలిగి ఉండటం, ఒక కొతూ మరియు తెర దావ ర్వ జీవంచే 

మారంా, అంటే అతని శ్రీర్వనిన  చెపప డానికి; మరియు 

దేవుని మందిరంపై గొపప  బ్రపధ్యన యాజకుని కలిగి 

ఉండటం: వశావ స్ం యొకొ  స్ంపూరణతతో నిజమైన 

హృదయంతో, దుషట మనసాీ క్షి నుండ మన 

హృదయాలను చలకరించ, మన దగరాకు రండ. శ్రీరం 

స్వ చఛ మైన నీటితో కడుగుతారు." (హెబ్రీ. 10:19-22. 

బ్రపపంచం అంతం వరకు కూడా నేను ఎలుపుప డ్య మీతో 

ఉంటాను." స్వ రంా భూమిపైకి తీసుకుర్వబడంది. ఎడారి 

ఇసుకపై ఉనన  పవబ్రత ్స్థలం! మరియు చరిచ  "బ్రకీసుూ 

యేసులో స్వ రపాు బ్రపదేశాలలో కూరుచ ంది"! ఎంత 

ఆశీరవ దించబడన అరథం, కాబటిట, గుడారంపై బ్రపేరేపిత 

వాా ఖాా నంలోని మాటలలో ఉంది: "కాబటిట, 

స్హోదరులార్వ, అతను మన కోస్ం అంకితం చేసిన 

మారంా దావ ర్వ, యేసు రక ూం దావ ర్వ పవబ్రతమైన దానిలోకి 

బ్రపవేశంచడానికి ధైరా ం కలిగి ఉండటం, కొతూ మరియు 

జీవంచే మారంా , వీల్ దావ ర్వ, అది అతని మాంసానిన  

చెపప డం; మరియు దేవుని మందిరముపై గొపప  బ్రపధ్యన 

యాజకుని కలిగియునాన డు: మన హృదయము దుషట 

మనసాీ క్షి నుండ చలకరింపబడ, మన దేహము 

స్వ చఛ మైన నీటితో కడుగబడన వశావ స్ముతో కూడన 

నిజమైన హృదయముతో మనము దగరాకు రండ." 

(హెబ్రీ. 10:19- 22. బ్రపపంచం అంతం వరకు కూడా నేను 

ఎలుపుప డ్య మీతో ఉంటాను." స్వ రంా భూమిపైకి 

తీసుకుర్వబడంది. ఎడారి ఇసుకపై ఉనన  పవబ్రత ్స్థలం! 

మరియు చరిచ  "బ్రకీసుూ యేసులో స్వ రపాు బ్రపదేశాలలో 

కూరుచ ంది"! ఎంత ఆశీరవ దించబడన అరథం, కాబటిట, 

గుడారంపై బ్రపేరేపిత వాా ఖాా నంలోని మాటలలో ఉంది: 

"కాబటిట, స్హోదరులార్వ, అతను మన కోస్ం అంకితం 

చేసిన మారంా దావ ర్వ, యేసు రక ూం దావ ర్వ పవబ్రతమైన 

దానిలోకి బ్రపవేశంచడానికి ధైరా ం కలిగి ఉండటం, కొతూ 

మరియు జీవంచే మారంా , వీల్ దావ ర్వ, అది అతని 

మాంసానిన  చెపప డం; మరియు దేవుని మందిరముపై 

గొపప  బ్రపధ్యన యాజకుని కలిగియునాన డు: మన 

హృదయము దుషట మనసాీ క్షి నుండ చలకరింపబడ, 

మన దేహము స్వ చఛ మైన నీటితో కడుగబడన 

వశావ స్ముతో కూడన నిజమైన హృదయముతో మనము 



దగరాకు రండ." (హెబ్రీ. 10:19- 22. ఎడారి ఇసుక మీద 

హోల్క ఆఫ్ హోల్క! మరియు చరిచ  "బ్రకీసుూ యేసులో 

స్వ రపాు బ్రపదేశాలలో కూర్కచ ని ఉంది"! కాబటిట, గుడార్వనికి 

స్ంబంధంచన బ్రపేరేపిత వాా ఖాా నంలోని మాటలోు  

ఎంతటి ఆశీర్వవ దం ఉంది: "కాబ్టిట, స్హోదరులార్వ, 

అతను మన కోస్ం అంకితం చేసిన మారంా దావ ర్వ, యేసు 

రక ూం దావ ర్వ పవబ్రతమైన దానిలోకి బ్రపవేశంచడానికి ధైరా ం 

కలిగి ఉండటం, ఒక కొతూ మరియు తెర దావ ర్వ జీవంచే 

మారంా, అంటే అతని శ్రీర్వనిన  చెపప డానికి; మరియు 

దేవుని మందిరంపై గొపప  బ్రపధ్యన యాజకుని కలిగి 

ఉండటం: వశావ స్ం యొకొ  స్ంపూరణతతో నిజమైన 

హృదయంతో, దుషట మనసాీ క్షి నుండ మన 

హృదయాలను చలకరించ, మన దగరాకు రండ. శ్రీరం 

స్వ చఛ మైన నీటితో కడుగుతారు." (హెబ్రీ. 10:19-22. ఎడారి 

ఇసుక మీద హోల్క ఆఫ్ హోల్క! మరియు చరిచ  "బ్రకీసుూ 

యేసులో స్వ రపాు బ్రపదేశాలలో కూర్కచ ని ఉంది"! కాబటిట, 

గుడార్వనికి స్ంబంధంచన బ్రపేరేపిత వాా ఖాా నంలోని 

మాటలోు  ఎంతటి ఆశీర్వవ దం ఉంది: "కాబటిట, 

స్హోదరులార్వ, అతను మన కోస్ం అంకితం చేసిన 

మారంా దావ ర్వ, యేసు రక ూం దావ ర్వ పవబ్రతమైన దానిలోకి 

బ్రపవేశంచడానికి ధైరా ం కలిగి ఉండటం, ఒక కొతూ మరియు 

తెర దావ ర్వ జీవంచే మారంా, అంటే అతని శ్రీర్వనిన  

చెపప డానికి; మరియు దేవుని మందిరంపై గొపప  బ్రపధ్యన 

యాజకుని కలిగి ఉండటం: వశావ స్ం యొకొ  

స్ంపూరణతతో నిజమైన హృదయంతో, దుషట మనసాీ క్షి 

నుండ మన హృదయాలను చలకరించ, మన దగరాకు 

రండ. శ్రీరం స్వ చఛ మైన నీటితో కడుగుతారు." (హెబ్రీ. 

10:19-22. అతను మన కోస్ం అంకితం చేసిన మారంా 

దావ ర్వ, యేసు రక ూం దావ ర్వ పవబ్రతమైన వా కి ూలోకి 

బ్రపవేశంచే ధైరా ం, తెర దావ ర్వ, అతని మాంసానిన  

చెపప డానికి కొతూ మరియు జీవంచే మారంా; మరియు 

దేవుని మందిరముపై గొపప  బ్రపధ్యన యాజకుని 

కలిగియునాన డు: మన హృదయము దుషట మనసాీ క్షి 

నుండ చలకరింపబడ, మన దేహము స్వ చఛ మైన నీటితో 

కడుగబడన వశావ స్ముతో కూడన నిజమైన 

హృదయముతో మనము దగరాకు రండ." (హెబ్రీ. 10:19- 

22. అతను మన కోస్ం అంకితం చేసిన మారంా దావ ర్వ, 

యేసు రక ూం దావ ర్వ పవబ్రతమైన వా కి ూలోకి బ్రపవేశంచే 

ధైరా ం, తెర దావ ర్వ, అతని మాంసానిన  చెపప డానికి కొతూ 

మరియు జీవంచే మారంా; మరియు దేవుని మందిరముపై 

గొపప  బ్రపధ్యన యాజకుని కలిగియునాన డు: మన 

హృదయము దుషట మనసాీ క్షి నుండ చలకరింపబడ, 

మన దేహము స్వ చఛ మైన నీటితో కడుగబడన 

వశావ స్ముతో కూడన నిజమైన హృదయముతో మనము 

దగరాకు రండ." (హెబ్రీ. 10:19- 22. 

అధ్యా యం XVI 



మగింపు 

ఈ చనన  పనిని ముగించడంలో, పోలిక యొకొ  

అంశాలను స్ంబ్రగహించడం మంచది. యూదుల వా వస్థ 

క్రైస్ూవ వా వస్థకు నీడలా ఉందని మనం చూశాం. మోషే 

ఇబ్రశాయేల్కయులకు మరియు గుడార్వనికి బ్రకీసుూ తన 

బ్రపజలకు మరియు చరిచ కి ఒక స్ంస్థగా ఉనాన డు. 

గుడారంపై బ్రపేరేపిత పనివారు యేసు బ్రకీసుూ యొకొ  

బ్రపేరేపిత అపస్ూగల రకాగ; ఇదురూ తమ స్వ ంత 

అవగాహనకు మొగు ాచూపకుండా, పరిపూరణ నమూనాపై 

పని చేసుూనాన రు. గుడార్వనికి స్వ చఛ ంద స్మరప ణగ 

బ్రకీసుూ మతం అంతటా వాా పించే స్వ చఛ ంద సూబ్రతం 

గురించ మాటాుడాయి. గుడారం నిరిి ంచబడన పదార్వథగ, 

క్రై్స్ూవ వా వస్థకు చెందిన అనిన టి యొకొ  దైవక బ్రేషఠత 

మరియు అమూలా త గురించ మాటాుడాయి. గుడారపు 

ఆసాథ నం మనం తపప క దాటవలసిన రేఖ్ ఉందని 

సూచంచంది, గరివ ష్యఠగ మరియు బ్రాపంచక ్ ననులను 

వనయసుథగ మరియు బోధంచదగిన వారి నుండ వేరు 

చేయడం, మనం దేవుని వషయాలను స్రిగాా అరథం 

చేసుకునేందుకు. గుడారం యొకొ  స్ంక్షిపూత మరియు 

ఐకా త చరిచ  యొకొ  సామరసాా నిన  మరియు ఐకా తను 

సూచంచాయి. గుడారం యొకొ  కవచాగ యేసు యొకొ  

మానవ మరియు దైవక స్వ భావానిన , అతని అవమానానిన  

మరియు వమోచన పనిని మనకు గురుూ చేశాయి; మరియు 

ాపం యొకొ  అవనీతి మరియు అపర్వధం నుండ 

పవబ్రతత యొకొ  అందం వరకు కూడా. ఈ కవరింగ్్ల 

నుండ చర్సచ  ఆఫ్ గాడ్ బయటి వా కుూగ చూసే దానిలో 

ఉనన  పవబ్రతమైన వషయాలలో పరిచరా  చేసే వారికి 

కనిపించే దానికంటే ఎంత భనన ంగా ఉంట్టంో కూడా 

మనం తెగసుకునాన ము. ఇతూడ బలిపీఠం దాని అగిన తో, 

మరియు దాని యొకొ  అనేక రకాలైన బగగ మరియు 

అరప ణగ ా పం యొకొ  శక్ష గురించ మరియు బ్రకీసుూ రక ూం 

దావ ర్వ మన ఖ్ండన మరియు అపర్వధ్యనిన  పూరిూగా 

తొలగించడానికి మన దేవుడు చేసిన దయ మరియు 

స్మృదధమైన ఏర్వప ట్ట గురించ చెపప బడంది, లోక 

ాపమును మోయుచ్చనన  దేవుని గొఱ్ఱపెిలు. బలిపీఠం 

మరియు గుడారం మధా  ఉనన  లావర్స, బ్రకీసుూ మరియు 

అతని చరిచ లోకి వచేచ  ాపులకు స్ంబంధంచ బ్బపిటజం 

యొకొ  ్స్థలం మరియు ఉదేుశాా నిన  సూచంచంది. పవబ్రత 

్స్థలం, దాని దీపస్ూంభం, దాని ర్కటెటల బలు మరియు దాని 

బలిపీఠం, ఆర్వధన కోస్ం కలిసి స్మావేశ్మైన జీస్స్ 

చరిచ  యొకొ  ఒక రకమైనది - "అపస్ూగల బోధన 

మరియు స్హవాస్ం, ర్కటెటగ వరగడం మరియు 

బ్రార థనగ." హోల్క ఆఫ్ హోల్క, దాని మందస్ము, దాని 

కరుణాపీఠం మరియు దాని అదుా తమైన షెచనా, దేవుని 

పవబ్రత ఉనికిని సూచసుూంది--స్వ రపాు ్సిథతి, దైవక 

లక్షణాగ మరియు దాచన బ్రపయోజనాలతో ాట్ట, దయ 

యొకొ  సింహాస్నం మరియు "చలకరించే రక ూం." బ్రపధ్యన 

యాజకుడు మన మధా వరిూగా బ్రకీసుూకు ఒక సాదృశా్ ం, కానీ 



ర్వజు-యాజకుడు, దేవుని సింహాస్నంపై ఉనన  మన గొపప  

బ్రపధ్యన యాజకుని పూరిూగా వవరించే రకానిన  

పూరించడానికి మెల్కొ సెడెక్ తీసుకుర్వబడాడడు. మరియు, 

చవరగా, పవబ్రతమైన వాటిని దృషిటలో ఉంచ్చకోకుండా 

కపిప  ఉంచే ముసుగు, మరియు బ్రపధ్యన పూారి దావ ర్వ 

స్ంవతీ ర్వనికి ఒకసారి, బ్రాయశచ తూం రక ూంతో, బ్రకీసుూ 

యొకొ  "మాంస్ం" యొకొ  ఒక రకం; యేసు 

చనిపోయినపుప డు తెరను వపప డం అనేది దైవక చరా  

అని, యేసు శ్రీర్వనిన  స్మరిప ంచడం దావ ర్వ మనిషిని 

దేవుని నుండ వేరు చేసిన ముసుగు తొలగించబడందని 

చూపిసుూంది; రక్షింపబడనవారు ఇపుప డు వశావ స్ం 

దావ ర్వ, పరలోక ర్వజా  మహిమలను చూడడమే కాకుండా, 

ఆయన పవబ్రత స్నిన ధలో ధైరా ంగా దేవుని దగరాికి వెళిు 

అతనితో కమాూ నికేట్ చేయగలరు. యేసు 

చనిపోయినపుప డు తెరను వపప డం అనేది దైవక చరా  

అని, యేసు శ్రీర్వనిన  స్మరిప ంచడం దావ ర్వ మనిషిని 

దేవుని నుండ వేరు చేసిన ముసుగు తొలగించబడందని 

చూపిసుూంది; రక్షింపబడనవారు ఇపుప డు వశావ స్ం 

దావ ర్వ, పరలోక ర్వజా  మహిమలను చూడడమే కాకుండా, 

ఆయన పవబ్రత స్నిన ధలో ధైరా ంగా దేవుని దగరాికి వెళిు 

అతనితో కమాూ నికేట్ చేయగలరు. యేసు 

చనిపోయినపుప డు తెరను వపప డం అనేది దైవక చరా  

అని, యేసు శ్రీర్వనిన  స్మరిప ంచడం దావ ర్వ మనిషిని 

దేవుని నుండ వేరు చేసిన ముసుగు తొలగించబడందని 

చూపిసుూంది; రక్షింపబడనవారు ఇపుప డు వశావ స్ం 

దావ ర్వ, పరలోక ్సిథతి యొకొ  మహిమలను చూడగలరు, 

కానీ అతని పవబ్రత స్నిన ధలో ధైరా ంగా దేవునికి దగరాగా 

మరియు కమాూ నికేట్ చేయగలరు. 

చవరగా, నేను నా ఓపిక గల రీడర్స్ని తీబ్రవంగా 

బ్రపశన ంచనివవ ండ, మీరు ఎకొ డ నిలబడతారు? 

ఆశీరవ దించబడన రక్షకుడు, ఆయనకు 

స్ంబంధంచనదంతా మీకు ఏమీ లేదా? మీరు దూరంగా 

నిలబడ, దేవుని రహసాా లను ఉదాస్సనంగా 

చూసుూనాన ర్వ? అలాగైతే, బ్రపభువు వేసిన గుడారం మీకు 

ఎలాంటి ఆకరణిీయంగా లేదు. దాని అందాగ నీ స్వ ంత 

అహంకారంతో "నీ కనున ల నుండ దాచబడాడయి"; 

ఎందుకంటే దేవుడు "వాటిని శశువులకు మాబ్రతమే 

బయగపరచ్చను." కానీ దేవుని పవబ్రత దహన బలిపీఠం 

నుండ స్వ రంా వరకు ముడుచ్చకునన  పగ నుండ కనీస్ం 

హెచచ రికను తీసుకోండ. ఇది "ఎపప టికీ ఆరిప వేయబడని 

అగిన " గురించ చెబులుంది మరియు దేవుడు 

"అపర్వధులను ఏ వధంగాన్య తొలగించలేడు" అని బ్రకీసుూ 

నుండ కాకుండా. 

ఆసాథ నపు తెరపైకి ఎగబ్బకులునన  వెండ కిరీటాలను--

బ్రపజల వమోచన ధరను ాబ్రగతూగా చూసుకోండ. ఆ 



వమోచన బ్రకయధనం ఎవరిని ముందుగా చూపింో 

అతని వైపు చూడు. 

మరియు ఆ బ్బధ, దుుఃఖ్ం, మరణసుూనన  వా కి ూని చూసి మీ 

హృదయం చలించబడతే, ఓ మీ భారమైన ఆతి తో రండ 

- మీరు ఉనన ట్టుగా రండ - మరియు మీ బ్రపతాా మాన యం, 

"దేవుని గొబ్రరపిలు" ను అంగీకరించండ మరియు 

వశావ సానిన  ఒపుప కోండ. అతని బ్రపియమైన తలపై; ఆపై 

వచచ , గంభీరమైన స్మరప ణలో, బ్రకీసుూతో బ్బపిటజం దావ ర్వ 

మరణంలోకి స్మాధ చేయబడటానికి, అతను 

మృలులలోనుండ లేచనట్టు, మీరు కూడా కొతూ మరియు 

ఆశీర్వవ దమైన జీవతానికి ఎదుగుతారు. 

మళ్లళ , నేను అడుగుతాను, బ్రపియమైన రీడర్స, మీరు ఎకొ డ 

నిలబడతారు? ఇది కొతూ ఒడంబడక గుడారంలో పవబ్రత 

యాజకునిగా ఉందా? చ్చట్యట  చూడండ, అపుప డు, 

అభయారణా ం యొకొ  మహిమలను చూడండ. కొతూ 

గుడారం యొకొ  బంగారు దీపస్ూంభానిన  పరిగణంచండ--

యేసుబ్రకీసుూ అపస్ూగల బ్రపేరేపిత బోధన. దాని 

అందాలను చూడండ; దాని స్ప షటమైన కాంతిలో 

మునిగిపోండ, అది మీ మొతూం ఆతి ను బ్రపకాశ్వంతం 

చేసే వరకు, మరియు దాని మారదారశ కతవ ం దావ ర్వ 

మాబ్రతమే దేవునికి సేవ చేయడంలో స్ంతృపిూ చెందండ. 

మీ బ్రపియమైన బ్రపభువు శ్రీరం మరియు రక ూం యొకొ  

వగవైన సిా రక చహాన గ - "చూపు బ్రబెడ్ టేబుల్"ని 

పరిగణంచండ; మరియు "మిమి లిన  మీరు 

స్మీకరించడానిన  నిరుకా్ష ం చేయకండ." మళ్లళ , ఆ 

బంగారు బలిపీఠంపై ఆలోచంచండ, దాని లేత పగ 

నిశ్శ బుంగా పైకి లేసుూంది మరియు దాని సువాస్న పవబ్రత 

్స్థలానిన  నింపులుంది; మరియు బ్రార థనలో దేవునితో 

స్నిన హితంగా ఉండేలా అది నినున  గెలవనివవ ండ. 

అపుప డు నీ యెదుట ఒడంబడక పటెటను, 

కరుణాపీఠమును, కెరూబులను చూడుము, షెకీనా! 

మరియు "దేవుడు మనతో ఉనాన డు1" అతని ఉనికి 

పవబ్రత ్స్థలానిన  నింపులుంది అనే స్తాా నిన  

తెగసుకోండ. తన అందంలో ర్వజు ఇకొ డ ఉనాన డు. 

దయ, దయ మరియు స్తా ం ఇకొ డ ఉనాన యి. స్వ రంా 

ఇకొ డ ఉంది. "మా ఒపుప కోగ యొకొ  అపస్ూగడు 

మరియు బ్రపధ్యన పూారి" అని చవరిగా పరిగణంచండ. 

సింహాస్నం ముందు కాదు, కేవలం ఒక బ్రార ధనగా, కానీ 

"తన సింహాస్నంపై ఒక పూారి", "ఎలుూగా మరియు పైకి 

లేపబడాడడు." "దగరాకు చేరుదాము," మనము ఆయన 

దృషిటలో వగవైనవారము. చూడండ, మా పేరుు అతని 

ర్కముి  మరియు భుాలపై ఉనాన యి. అతని బ్రపజగ 

అతనికి ఎంత బ్రపియమైనవారు! తెగసుకోవడం ఎంత 

మధురం! ఒక బ్రార ధనదారుగా, కానీ "అతని సింహాస్నం 

మీద ఒక పూారి", "ఎలుూగా మరియు పైకి లేపబడాడడు." 

"దగరాకు చేరుదాము," మనము ఆయన దృషిటలో 

వగవైనవారము. చూడండ, మా పేరుు అతని ర్కముి  



మరియు భుాలపై ఉనాన యి. అతని బ్రపజగ అతనికి 

ఎంత బ్రపియమైనవారు! తెగసుకోవడం ఎంత మధురం! 

ఒక బ్రార ధనదారుగా, కానీ "అతని సింహాస్నం మీద ఒక 

పూారి", "ఎలుూగా మరియు పైకి లేపబడాడడు." "దగరాకు 

చేరుదాము," మనము ఆయన దృషిటలో వగవైనవారము. 

చూడండ, మా పేరుు అతని ర్కమిు  మరియు భుాలపై 

ఉనాన యి. అతని బ్రపజగ అతనికి ఎంత బ్రపియమైనవారు! 

తెగసుకోవడం ఎంత మధురం! 

ఆశీరవ దించబడన "దైవ మహిమ యొకొ  పూరవ -రుచ" 

పూరిూ మరియు శాశ్వ తమైన ఫలంతో ముగిసేలా దేవుడు 

తన పవబ్రత ్స్థలంలో నమి కమైన పరిచారకుగగా 

ఉండేందుకు మనలను అనుమతించ్చను. 

 

బ్ీస్తు గురిించి బ్పవచనాలు మ్రియు వాటి నెరవేర్టి  

ఆధునిక శాస్తస్ుిం మ్రియు స్తైస్ువ విశాా స్ిం 

డా. హాల్క ఓ. టేలర్స దావ ర్వ 

ాత నిబంధనలో యేసు గురించ వందకు పైగా బ్రపవచనాగ 

ఉనాన యి, అయితే చాలా స్ంవతీ ర్వల తరువాత పుటటబోయే 

వా కి ూ గురించ కేవలం 25 అంచనాగ వేయడం మరియు ఈ 

అంచనాగ నిజమయేా  అవకాశాగ ఏమిటి? 

మరియు n బ్రపవచనాగ నిజమయేా  మొతూం స్ంభావా త pn 

స్మానం (1/5)? లేదా n 25కి స్మానం అయితే వెయిా  

బ్రటిలియన్లలో ఒక అవకాశ్ం. (ఆధునిక సైనీ  అండ్ బ్రకిసిటయన 

ఫెయిత్, పేజి 178.) కనా  పుట్టటకకు స్ంబంధంచన జోస్ా ం 

మినహాయించనపప టికీ, ఖ్గోళ్ శాక్రస్ూపరంగా స్ంఖా్  పదుదిగా 

ఉంట్టంది. ఇది అనుకోకుండా జరిగిందని ఊహించలేనంత 

పదుది!డా. హాల్క ఓ. టేలర్స; మోడరన సైనీ  అండ్ బ్రకిసిటయన ఫెయిత్ pp. 179-

183. 

జోస్య ిం 
ఎకీ డ జోస్య ిం 

చెపి్ప ర్ట 

ఎకీ డ 

నెరవేరిింది 

యూదా తెగకు చెందినవాడు. ఆది 49:10 లూకా 3:23-33 

డేవడ్ యొకొ  ర్వయల్ లైన జెర్స. 23:5 మాట్. 1:1 

కనా కు పుటిటనవాడు ఒక. 7:14 మాట్. 1:18 

బెతెుహెమ్్లో జనిి ంచారు మీకా 5:2 మాట్. 2:1,2 

ముందునన వాడు మారా్వనిన  సిదధం 

చేసాూడు 
మాల్ 3:1 మారుొ  1:6,7 

అతడు గాడద మీద ఎకొి  

యెరూషలేములో బ్రపవేశసాూడు 
జెక్. 9:9 మాట్. 21:6.7 

అతను ఒక శషా్య నిచే బ్రోహం 

చేయబడతాడు 
జెక్. 13:6 మాట్. 26:49,50 

బ్రోహం ధర పేరొ్క ంది జెక్. 11:1,2 మాట్. 26:14,15 

బ్రోహం చేసిన డబుా  తిరిగి 

ఇవవ బడులుంది 
జెక్. 11:13 మాట్. 27:5,7 

అతని శష్యా గ అతనిని 

వడచపడతారు 
జెక్. 13:7 మాట్ 26:56 



తపుప డు సాక్షుగ అతనిపై నేర్వరోపణ 

చేసాూరు 
Psa. 35:11 మాట్. 26:59,60 

అతను బ్బధపడతాడు, దురివ నియోగం 

చేసాూడు 
ఒక. 50:6 మాట్. 26:67 

అతను మౌనంగా బ్బధపడతాడు ఒక. 53:7 మాట్. 27:12-14 

అతను కొరడాతో కొటటబడతాడు ఒక. 53:5 మాట్. 27:26,29 

కాళ్ళు చేలుగ గుచ్చచ కునాన యి Psa. 22:16 లూకా 23:33 

నేరసుథల స్ంఖ్ా  ఒక. 53:12 మారుొ  15:2 

వక్రసాూ లను వభజించడానికి Psa. 22:18 
యోహాను 

19:23,24 

గాల్ మరియు వెనిగర్స అందించాలి Psa. 69:21 
యోహాను 

19:28,29 

గాల్ మరియు వెనిగర్స అందించాలి Psa. 69:21 
యోహాను 

19:28,29 

ఎముకగ వరగకూడదు Psa. 34:20 యోహాను 19:33 

అతను గుచచ బడాలి జెక్. 12:10 ాన 19 

జనస్మూహముగ ఆయనను 

గదిుంచ్చను 
Psa. 109:29 మాట్. 27:39 

సిగవ మరణానిన  సూచంచడానికి 

పగటిపూట చీకటి 
ఆమోసు 8:9 మాట్. 27:45 

ధనవంలులతో స్మాధ చేయబడాలి ఒక. 53:9 మాట్. 27:57-60 

మృలులలోనుండ లేపుటకు! Psa. 16:10 మాట్. 28:6 

అధరోహించడానికి Psa. 68:18a లూకా 24:51 

 

DR డంకన దావ ర్వ హెరి నిటిక్ీ . సినిీ నాటి, nd పేజీగ. 395-99. 

జోస్య ిం 

ఎకీ డ 

జోస్య ిం 

చెపి్ప ర్ట 

ఎకీ డ నెరవేరిింది 

అతడు క్రస్సూకి స్ంతానంగా ఉండాలి ఆది 3:15 మతూ. 1:18 

అతడు దేవుని కుమారుడై 

యుండును 
Psa. 2:7 లూకా 1:32-35 

అతను స్ర్వప నిన  జయించేవాడు ఆది.3:15 హెబ. 2:14 

అబ్రబ్బహాము స్ంతానం 
Gen.12:1-3; 

17:7; 22:18 
గాల్ 3:16 

ఇసాీ కు స్ంతానం ఆది 21:12 హెబ. 11:18 

యూదా స్ంతానం ఆది 49:10 హెబ. 7:14 

దావీదు స్ంతానం 
Psa. 132:11; 

జెర్స. 23:5 

అపస్ూగల 

కారా ముగ 13:23; ర్కమ్. 

1:3 

ఆయన ర్వకడ మరియు మరణ 

స్మయం 

డాన. 9:24-

27 
లూకా 2:1 

కనా కు పుటిటనవాడు ఒక. 7:14 మాట్. 1:18; లూకా 2:7 

అతనిన  ఇమిా నుయేల్ అని 

పిలిచేవారు 
ఒక. 7:14 మాట్. 1:22-23 

జూడయాలోని బెతెుహెమ్్లో 

జనిి ంచారు 
మైక్. 5:2 మాట్. 2:1; లూకా 2:4-6 

గొపప  వా కుూగ వచచ  ఆయనకు 

నమస్ొ రిసాూరు 

Psa. 72:10-
15 

మాట్. 2:1-11 

పిలుగ చంపబడాడ రు, అతను 

చంపబడవచ్చచ  
జెర్స. 31:15; మాట్. 2:16-18 

ాన బ్బపిటస్ట దావ ర్వ పరిచయం 

చేయబడంది 

ఒక. 40:3; 

మాల్ 3:1 
మాట్. 3:1-3; లూకా 1:17 



పరిశుదాధ తి చే అభషేకించబడాడడు 

Psa. 45:7; 

ఒక. 11:2; 

41:1 

మాట్. 3:16-17; 

యోహాను 3:34; 

అపస్ూగల 

కారా ముగ 10:38 

అతను మోషే వంటి బ్రపవక ూ 
దివ తీ.18:15-

18 

అపస్ూగల 

కారా ముగ 3:20-22 

అతడు బ్రపజలకు వమోచకునిగా 

పంపబడాడడు 
ఒక. 41:1-3 

లూకా 4:16-21; లూకా 

4:43 

అతను జెూలూను మరియు ననిూలికి 

వెగగు 
ఒక. 9:1-3 మాట్. 4:12-16 

గుడకి వచచ  శుబ్రభం చేసాూడు 
హాగ్. 2:7-9; 

మాల్ 3:1 

లూకా 19:45; యోహాను 

2:13-16 

అతని పేదరికం ఇసా. 53:2 మారుొ  6:3; లూకా 9:58 

అతను సౌమాు డు మరియు 

ఆడంబరంతో ఉనాన డు 
ఒక. 42:1-2 ఫిల్. 2:7-9 

అతని కరుణ 
ఒక. 40:11; 

42:3 

మాట్. 12:15-20; హెబ. 

4:15 

వంచన లేకుండా ఉనాన డు ఒక. 53:9 
పంపుడు జంలువు. 

2:22 

దేవుని మందిరము కొరకు గొపప  

ఉతీా హము 
Psa. 69:9 యోహాను 2:17 

అతను ఉపమానాలను 

ఉపయోగించడం దావ ర్వ బోధంచాడు 
Psa. 78:2 మాట్. 13:34-35 

అదాు తాగ చేశాడు ఒక. 35:5-6 లూకా 7:18-23 

అతని సోదరులచే 

తిరస్ొ రించబడంది 

Psa. 69:8; 

ఒక. 53:3 

యోహాను 1:11; 

యోహాను 7:5 

యూదుగ అస్హాి ంచ్చకునాన రు 
Psa. 59:4; 

ఒక. 49:7 
యోహాను 15:24-25 

వారి ాలకులచే 

తిరస్ొ రించబడంది 
Psa. 118:22 

యోహాను 7:48; మాట్. 

21:4 

పరాట్టు చేసే ర్వయి మరియు నేరం 

యొకొ  ర్వయి 
ఒక. 8:14 

ర్కమ్. 9:32; 1 పంపుడు 

జంలువు. 2:8 

. సేన హిలుడచే మోస్ం చేయబడంది 
Psa. 41:9; 

55:12-14 
యోహాను 13:18-21 

అతని శష్యా గ వడచపటాటరు జెక్. 13:7 మాట్. 26:31-56 

. ముపైప  వెండ నాణేలకు 

వబ్రకయించబడంది 
జెక్. 11:12 మాట్. 26:15 

ఈ డబుా  కుమి రి పలానిన  కొనడానికి 

ఇచాచ రు 
జెక్. 11:13 మతూ.27:7 

అతను తన బ్బధలనిన టిలో ఓపికగా 

మరియు మౌనంగా ఉనాన డు 
ఒక. 53:7 మతూ.26:63; 27:12-14 

చెంప మీద కొటాటడు మైక్. 5:1 మాట్. 27:30 

. అతని బ్బధగ తీబ్రవమైనవ 
కీర ూన, 22:14-

15 
లూకా 22:42-44 

కొరడాలతో కొటాటరు మరియు ఉమిి  

వేశారు 

Psa. 35:15; 

ఒక. 1:6 
మారుొ  14:65; యోహాను 

19:1 

అతని స్వ రూపం బ్బగా దెబా తింది 
ఒక. 52:14; 

53:3 
యోహాను 19:1-5 

ఆయన మన ాాలను భరించాలని 

బ్బధపడాడడు 

ఒక. 53:4; 

డాన. 9:26 
మతూ.20:28; 26:28 

ాలకుగ, యూదుగ మరియు 

అనుా గ, ఆయనను చంపడానికి 

అతనికి వా తిరేకంగా కలిసిపోయారు 

Psa. 2:1-4 

లూకా 23:12; 

అపస్ూగల 

కారా ముగ 4:27-28 

అతను సిగవపై వస్ూరించబడాడడు 

మరియు అతని చేలుగ మరియు 

ఒక. 25:10-

11; Psa. 
22:16 

యోహాను 19:18; 20-25 



అతని ాదాగ చెకొ కు 

బ్రవేలాడదీయబడాడయి 

దొంగల స్ంఖా్ తో ఈ వేదన పరిగింది ఒక. 53:12 మారుొ  15:28 

వారు అతనికి పితాూ శ్యం మరియు 

వెనిగర్స ఇచాచ రు 
Psa. 69:21 మాట్. 27:39-44 

అతనిన  బ్రకూరంగా వెకొి రించారు 
Psa. 22:7-8; 
35:15-21 

మాట్. 27:39-44 

అతను ఒంటరిగా బ్బధపడాడడు; 

తంబ్రడ ఉనికిని కూడా 

ఉపస్ంహరించ్చకునాన రు 

ఒక. 63:1-3; 

Psa. 22:1 
మాట్. 27:46 

వారు అతని వక్రసాూ లను తమ మధా  

పంచ్చకునాన రు మరియు అతని 

వక్రస్ూం కోస్ం చీట్టు వేశారు 

Psa. 22:18 మాట్. 27:35 

ఆ వధంగా ఆయన మనకు శాపంగా 

మార్వడు, మన నిందను భరించాడు 

Psa. 22:6; 
79:7; 9:20 

ర్కమ్. 15:3; హెబ. 13:13; 

గాల్ 3:13 

హంతకులకు మధా వరి ూతవ ం 

వహించాడు 
ఒక. 53:12 లూకా 23:24 

అతని మరణం తరువాత వారు 

అతనిని కుటాటరు 
జెక్. 12:10 యోహాను 19:34-37 

కానీ అతని శ్రీరంలోని ఎముక 

వరగలేదు 

ఉదా. 12:46; 

Psa. 34:20 
యోహాను 19:33-36 

అతను ధనవంలులతో ఖ్ననం 

చేయబడాడడు 
ఒక. 53:9 మాట్. 27:57-60 

అతని మాంస్ం అవనీతిని 

చూడలేదు 
Psa. 16:8-10 

అపస్ూగల 

కారా ముగ 2:31 

లేఖ్నాల బ్రపకారం, అతను మూడవ 

రోజు మరణం నుండ లేచాడు 
Psa. 16:8-10 లూకా 24:6; 24:31; 24:34 

అతడు స్వ రా్వనికి ఎకొా డు 
Psa. 68:18; 
24:7-9 

లూకా 24:51; 

అపస్ూగల 

కారా ముగ 1:9 

అదే స్మయంలో ర్వజు మరియు 

యాజకుడు అయిన మెల్కొ సెడెక్ ఆజన 

తర్వవ త అతను యాజకుడయాా డు 

Psa. 110:4; 

జెక్. 6:12-13 
హెబ. 5:5-6 

అతను తన కోస్ం మొతూం 

బ్రపపంచానిన  స్సవ కరించే ర్వాా నిన  

పందాడు 

Psa. 2:6; 

డాన. 2:44; 

7:13-14; 

లూకా 1:32; యోహాను 

18:33-37; మాట్. 28:18-

19; ఫిల్. 2:9-10 

ఆయన ధరి శాక్రస్ూం స్సయోను నుండ 

మరియు ఆయన వాకా ం 

యెరూషలేము నుండ 

బయగదేరింది 

యెష 2:1-3; 

మైక్. 4:12 

లూకా 24:46-49; 

అపస్ూగల 

కారా ముగ 2:1-40 

అనా జనులను ఆయన సేవలో 

చేరుచ కోవాలి 

ఒక. 11:10; 

42:1; Psa. 

2:8 

యోహాను 10:16; 

అపస్ూగల 

కారా ముగ 10:44-48; 

ర్కమ్. 15:9-12 

ఆయన ాలనలోని నీతి 
ఒక. 9:6-7; 

Psa. 45:6-7 

యోహాను 5:30; 

బ్రపక.19:11 

కొనిన  అభబ్రాయాగ మరియు వవరణగ 

తిరసొ్ రించబడనపప టికీ, ఈ అధా యనం నుండ అనేక 

తీరి్వ నాగ తీసుకోవచ్చచ . 

1. మనిషి తిరుగుబ్బట్టను అనుస్రించ అతనితో అతని 

పూరవ పు స్ంబంధ్యనికి మనిషిని పునరుదురించటానికి 

దేవుడు బ్రపణాళికను అమగ చేసాడు. ఆ బ్రపణాళిక బైబిల్ 

దావ ర్వ బ్రపధ్యన అంశ్ం. చటాటగ మరియు నిబంధనగ 



మనిషికి అనుగుణంగా లేని ఏ చరా  అయినా దేవునికి 

అస్హా కరమైనవ మరియు ాపం లేదా అతని చటాటనిన  

అతిబ్రకమించనట్టు పరిగణంచబడతాయని 

తెగసుకోవడం కోస్ం ఇవవ బడాడయి. బ్రకీసుూతో, అవస్ర్వగ 

మరియు నిషేధ్యలను ాటించే మనిషి యొకొ  చరా గ 

బ్రపేమ ఆధ్యరంగా, ఒకరి హృదయం నుండ చరా గా 

మారచ బడాడయి. 

2. చాలా కాలం ాట్ట చాలా మంది రచయితగ రకాగ, 

నీడగ మరియు బ్రపవచనాలను నమోదు చేసారు, ఇవనీన  

బ్రకీసుూ వా కి ూని సూచసాూయి. అతని ాపపరిహార్వరథబలి 

వధేయుడైన మనిషికి క్షమాపణ పంది, బ్రకీసుూ 

ాపపరిహార్వరథబలి దావ ర్వ నీతిమంలుడయాా డు. 

3. నీడగ మరియు రకాగ అస్గ వషయం కాదు. వారు 

భవషా లుూలో ఎపుప డైనా క్షమాపణ మరియు వముకి ూ 

యొకొ  కపప బడన స్ంబ్రగహావలోకనం మాబ్రతమే 

అందించారు. యేసు జీవతం, మరణం, ఖ్ననం, 

పునరుతాథనం మరియు ఆరోహణం తరచ్చగా సువారూ లేదా 

బ్రకీసుూ యొకొ  సువారూ అని పిగసాూరు, ఇది అనిన  రకాగ 

మరియు నీడల వాస్ూవకత. వశావ స్ం మరియు 

వధేయతతో మనిషి బ్రకీసుూ మరణంలో ఖ్ననం చేయబడ, 

బ్బపిటజం అని పిగవబడే నీటిలో ముంచడం దావ ర్వ 

క్షమించమని దేవునికి పిగపునిసూూ  జీవతంలో యు-టర్సన  

చేయడం దావ ర్వ రక్షణ యొకొ  ఉచత బహుమతిని 

అందుకోవచ్చచ  అనిన  గత ాాగ. 

మూలాలు 
మోడరన సైనీ  అండ్ బ్రకిసిటయన ఫెయిత్, pp. 179-183. DR డంకన 

దావ ర్వ హెరి నిటికీ్ . సినిీ నాటి, nd పేజీగ. 395-99. షాడో అండ్ 

స్బ్్సాటనీ  - ది టేబర్స్నాకిల్, అన్నోన రైటరిు బైబిల్ టైప్ీ  అండ్ 

షాడోస్, మార్సొ  డునాగన, బెవర టన చర్సచ  ఆఫ్ క్రైస్ట, ీవర టన, ఒరగాన ది 

షాడో ఆఫ్ హెవెనీు థంగీ్  బై జోసెఫ్ పిట్్మాన, ఆక్రస్టల్ పబిుషింగ్ కో., 

మెల్్బోర్సన , ఆక్రసేటలియా, 1893 ది అన్ఫోల్డ రేయి. , ాలో ఆలోటలోని 

పనినుీ లా బైబిల్ చరిచ  ాస్టర్స, కాలిఫోరిన యా టైాలజీ, కొతూ 

నిబంధన నిబంధనల అధా యనం, తెలియని 
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