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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

ఉపో దా తము
మనము ప్రజలను మొదటి సార్శ కలస్టినప్ుపడు, “తొల్వ అభిపారయములు” లేక వార్శని ఎర్శగన
శ

మొదటి తర్మణంలో వార్శని గూర్శు మనకు కల్వగశన అభిపారయములను కల్వగశయుంటాము. కాని

అనుబంధ్ములు పర్శగశన కొలది, వార్శ జీవితములు మర్శయు వయకనతగత చర్శతరలను గూర్శు అడిగశ

తెలుసుకొనుట దావర్ా మన స్టేిహితయలను గూర్శు మర్శనిి విష్యములు మనము నేర్ముకుంటాము.

వార్శ జీవితములను ర్ూప్ుదిదే న
ి ముఖ్యమైన సనిివేశములను గూర్శు మనము నేర్ముకొనుచుండగా,
మన తొల్వ అభిపారయములకు ఎంతగానో మించపల యిన మళకువలను మనము నేర్ముకుంటాము.
అనేక విధాలుగా, కస
ై త వ వేదాంతశాసత ర విష్యములో కూడా ఇదద నిజమయ
ై ునిది. కరీసత ు

అనుచర్మలుగా, మన నముకములను పారథమికముగా కొీతత నిబంధ్నను గూర్శున తొల్వ అభిపారయముల
ఆధార్ంగా ర్ూపించుట ఆర్ంభిసాతము. అయితద మన విశావసము యొకు చర్శతన
ర ు నేర్ముకొనుట దావర్ా,

అది ఆదికాండములోని మొదటి పేజీలు మొదలుకొని ప్రకటన గీంథములోని ఆఖ్ర్శ అధాయయముల వర్కు
అభివృదిధ చెందిన విధానమును ప్ర్శగణంచుట దావర్ా కైసతవులుగా మనము నముువాటిని గూర్శున
అవగాహనను మర్శంతగా బలప్ర్చుకొనవచుు.

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట అను మన పాఠయకీమములో ఇది మొదటి

పాఠము. ఈ పాఠయ కీమములో బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అనే అంశమును మనము

నేర్ముకుందాము, మర్శయు ఇది బెైబిలు చర్శతర అంతటిలో మన విశావసము ఎదిగన
శ విధానమును

వివర్శంచు వేదాంతశాసత ర శాఖ్యిైయునిది. ఈ పాఠమునకు “బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే
ఏమిటి?” అనే శీర్శషకనిచాుము. మర్శయు ఈ ప్ర్శచయ పాఠంలో, ఈ పాఠయకీమమంతటిలో మనకు
మార్గ దర్ికమునిచుు అనేక పారథమిక సమసయలను మనము చూదాేము.

మన పాఠం మూడు ముఖ్య విష్యముల మీద దృషిర పడుతయంది: మొదటిగా, బెైబిలానుసార్మన
ై

వేదాంతశాసత మ
ర ు ప్టో ఒక సామానయ ధో ర్ణని ప ందుకుందాము. ఈ ప్దజాలము యొకు అర్ాము ఏమిటి?
ర్ండవదిగా, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు అభివృదిధని మనము చూదాేము.

శతాబే ములుగా ఈ శాఖ్ ఏ దిశలలో ప్రయాణంచంది? మర్శయు మూడవదిగా, బెైబిలానుసార్మైన
వేదాంతశాసత మ
ై ుని చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత మధ్య ఉని ప్ర్సపర్
ర ు యొకు కేందర అంశమయ

అనుబంధ్ములను చూదాేము. మన అంశము ప్టో గల సామానయ ధో ర్ణతో మొదలుపటటరదాము ర్ండి.

ధో రణి
“బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు” అను ప్దమును వేదాంతవేతతలు అనేక విధ్ములుగా

ఉప్యోగశంచార్మ. ఈ ఉప్యోగములను గూర్శు విశాలమైన మర్శయు సంకుచతమన
ై భావాలను కల్వగశన
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

ఒక వర్ణమాల దృషారా ఆలోచన చదయుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. విశాలమన
ై భావాలలో,

బెైబిలులోని సతయములను అంటిపటటరకొనియుండు వేదాంతశాసత మ
ర ు అని ఈ ప్దము యొకు అర్ాము. ఈ
అభిపారయములో, లేఖ్న బో ధ్లను ఉనివి ఉనిటట
ో గా ప్రతిబింబించు ఏ వేదాంతశాసత మ
ై ా
ర న
బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అవుతయంది.

ఇవాంజల్వకల్ విశావసులకు ఈ విశాలమన
ై ధో ర్ణలో వేదాంతశాసత మ
ర ు అంత

బెైబిలానుసార్మన
ై దిగా ఉండుట ఎంతో అవసర్ము. మనము స ల స్టిరిప్ుుర్, అనగా ప్రతి వేదాంతశాసత ర
ప్రశికు లేఖ్నములు సార్వభౌమమన
ై , అంతిమ నాయయాధిప్తిగా ఉనాియను నముకము, అనే

స్టిదధ ాంతమునకు కటటరబడియునాిము కాబటిర బెైబిలులోని అంశములనిిటిని ప్రతిబింబించాలని మేము
ఆశప్డుచునాిము.

అయితద సమకాలీన వేదాంతవేతతలు బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు

సంకుచతమన
ై , మర్శంత సాంకేతికమైన విధానములో కూడా మాటాోడతార్మ. వర్ణమాలలోని ఈ వప్
ై ున,
బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు బెైబిలులోని అంశములకు మాతరమే గాక లేఖ్నము యొకు

పారథానయతలకు కూడా కటటరబడియుండు వేదాంతశాసత మ
ై ునిది. ఈ దృకపథములో, బెైబిలానుసార్మన
ై
ర య
వేదాంతశాసత మ
ర ు బెైబిలు బో ధించువాటికన మాతరమే గాక బెైబిలు దాని యొకు వేదాంతశాసత మ
ర ును

అమర్ము లేక కీమప్ర్చు విధానమునకు కూడా కటటరబడియుంటటంది. ఈ సంకుచత భావనలోనే

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు ఒక అధికార్శక శాఖ్గా ర్ూప్ుదిదే ుకుంది. మర్శయు ఈ పాఠంలో ఇది
మనము దృషిర పటటర ఒక విష్యమైయునిది.

మీర్మ ఊహించగలుగునటేో , ప్రప్ంచ వాయప్త ంగా ఉని కస
ై త వులు లేఖ్నములను

విశదప్ర్చుచుండగా, బెైబిలు దాని యొకు వేదాంతశాసత మ
ర ును అమర్ము విధానమును గూర్శు వార్మ
అనేక భినిమన
ై అభిపారయములను తీసుకునాిర్మ. కాబటిర, సమకాలీన వేదాంతవేతతలు

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై కందకాలు తీసుకునాిర్ను విష్యము మనకు
ర ు ప్టో భినిమన

ఆశుర్యం కల్వగశంచనవసర్ము లేదు. ఈ భినిమన
ై దృకపథములనిిటిని అనేవషించుటకు సమయము
మనకు అనుకూల్వంచదు. కాబటిర, మనము ఒక ప్రఖ్ాయతిగాంచన మర్శయు ప్రస్టిదధ ి చెందిన ఒక
బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత ర విధ్మును చూదాేము.

మన పాఠయ ఉదదేశముల కొర్కు, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై
ర ు యొకు ఈ పారముఖ్యమన

విధ్మును ఈ కనీంది విధ్ముగా నిర్వచంచవచుు: “బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగా

లేఖ్నములో తెల్వయజేయుబడిన దదవుని కార్యముల యొకు చార్శతిక
ర విశలోష్ణ నుండి వలువడిన
వేదాంతశాసత ర ఆలోచనల ైయునిది.” ఈ నిర్వచనములో కనీసం మూడు మూలకాలు ఉనాియి:

మొదటిగా, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు లేఖ్నము ప్టో వాయఖ్ాయన ప్రణాళికను కల్వగశయుండుట

మీద ఆధార్ప్డియునిది మర్శయు దానిని మనము “చార్శతిరక విశలోష్ణ” అని పిలుసాతము. ర్ండవదిగా, ఈ
చార్శతిరక విశలోష్ణ బెైబిలులో మనకు కనిపించు “దదవుని కార్యముల”ను గూర్శు యోచంచునదిగా ఉనిది.
మర్శయు మూడవదిగా, బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ై క కార్యముల మీద
ర ులో లేఖ్నములోని దెవి
“వేదాంతశాసత ర విశలోష్ణ” కూడా ఇమిడియునిది.

లేఖ్నము ప్టో ఈ ధో ర్ణని గూర్శు మర్శంత అవగాహన ప ందుట కొర్కు, మన నిర్వచనములోని

ఈ మూడు మూలకాలను మనము ప్ర్శశీల్వంచుదాము. మొదటిగా, “చార్శతిక
ర విశలోష్ణ” అంటే ఏమిటో
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

చూదాేము. ర్ండవదిగా, “దదవుని కార్యములు” అంటే ఏమిటో చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా,
బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో కనిపించు “వేదాంతశాసత ర విశలోష్ణలను” చూదాేము.

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు లేఖ్నము యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణలో నుండి వలువడుతయంది అను
సతయమును మొదటిగా ప్ర్శగణంచుదాము.

చ రిత్రిక విశలేషణ
చార్శతిరక విశలోష్ణ యొకు అర్ామును అవగాహన చదస్టక
ి ొనుటకు, ఇతర్ పాఠయకీమములలో మనము

ప్ర్శచయం చదస్టన
ి కొనిి విశాలమైన దృకపథములను మనము సమీక్ించవలస్టియునిది. కీమబదధ మన
ై

వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుట అను మన పాఠయ కీమములో, లేఖ్నము యొకు వాయఖ్ాయనమును

చదయుటకు ప్ర్శశుదాధతు సంఘమును మూడు ముఖ్యమన
ై మార్గ ములలో నడిపించాడని మనము

చూశాము: సాహితయ విశలోష్ణ, చార్శతిరక విశలోష్ణ మర్శయు అంశ విశలోష్ణ. మనము అనేక సార్మో చెపిపనటట
ో ,
కైసతవులు ఎలో ప్ుపడూ ఈ మూడు కందకాలను ఒకదానితో ఒకటి కల్వపి ఉప్యోగశసత ార్మ, కాని మన చర్ు
నిమితత ం వీటిని వేర్ేవర్మగా ప్ర్శశీల్వంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది.

సాహితయ విశలోష్ణ లేఖ్నములను ఒక చతరముగా చూసుతంది, అనగా పాఠకులను కొనిి

మార్గ ములలో ప్రభావితము చదయుటకు మానవ ర్చయితలు ర్ూప ందించన ఒక సాహితయకర్మైన
చతరము. చార్శతిక
ర విశలోష్ణ లేఖ్నములను చర్శతల
ర ోనికన ఒక కనటికగ
ర ా ప్ర్శగణసుతంది, మర్శయు బెైబిలు
వనుక ఉని చార్శతిక
ర సనిివేశములను ప్ర్శశీల్వసుతంది. మర్శయు సాహితయ విశలోష్ణ బెైబిలును మన
ఆసకుతలను మర్శయు ప్రశిలను ప్రతిబింబించు ఒక అదే ముగా చూసుతంది.

కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు పారథమికముగా అంశ విశలోష్ణ మీద కటర బడు ఒక అధికార్శక

శాఖ్యిైయునిది. కీమబదధధకులు సంఘ చర్శతర అంతటిలో అభివృదిధ చెందిన సాంప్రదాయిక కైసతవ

అంశములు మర్శయు పారధానయతలను ఉదాాటిసత ార్మ. అతయంత సాంప్రదాయికమన
ై ప్రశిలు లేక అంశముల
సుదధర్ామన
ై ప్టిరక యొకు జవాబులను వదకుటకు వార్మ ర్ూప్కముగా లేఖ్నములను ఆశీయిసాతర్మ.
భినిముగా, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర
ర ు పారథమికముగా లేఖ్నములను చార్శతిక

విశలోష్ణతో ఆశీయిసుతంది. అది బెైబిలును చర్శతల
ర ోనికన చూచుటకు అవకాశమిచుు ఒక కనటక
ి గ
ర ా

ప్ర్శగణసుతంది. ఈ పాఠయకీమములో మనము చూడబో వుచునిటటరగా, వాయఖ్ాయనము యొకు గుర్శ

సాంప్రదాయిక వేదాంతశాసత ర అంశముల నుండి బెైబిలులో వర్శణంచబడిన చార్శతిక
ర సనిివేశముల వైప్ుకు
మళిినప్ుపడు, ఎంతో భినిమన
ై పారధానయతలు మర్శయు ఆందో ళనల యొకు ప్టిరక వలువడుతయంది.

హితమన
ై బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ై కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు హితమన
ర ును ఖ్ండించనప్పటికర,
అది ఎంతో భినిమైన వేదాంతశాసత ర దృకకుణములకు దార్శ తీసుతంది.

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర విశలోష్ణ మీద
ర ు లేఖ్నముల యొకు చార్శతిక

ఆధార్ప్డియునిది అని చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు అది పారథమికంగా దదవుని కార్యములకు

సంబంధించనదిగా ఉనిదను సతయము వప్
ై ు తిర్గవలస్టియునిది. బెైబిలు అనేక ర్కముల చార్శతిరక

సనిివేశములను గూర్శు నివేదిసత ుంది గాని, బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు పారథమికంగా, “దదవుడు
ఏమి చదస్టనని లేఖ్నములు తెల్వయజేయుచునివి?” అని అడుగుతయంది. కస
ై త వులు ఈ ప్రశికు అనేక
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విధాలుగా జవాబిసాతర్మ గనుక, చర్శతల
ర ో దదవుని కార్యములను గూర్శు బెైబిలు బో ధ్నలను సమీక్ించుట
కొర్కు మనము కొంత సమయము కేటాయించాల్వ.

దేవుని కారయములు
చర్శతల
ర ో దదవుని కార్యము యొకు ఒక సాంప్రదాయికమన
ై మర్శయు సహాయకర్మైన

మార్గ మును గూర్శు వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్ ఐదవ అధాయయం, మూడవ పేర్ా ఈ విధ్ముగా

చెబుతయంది. లోకములో దదవుని కార్యమును గూర్శు అది ఇచుు వివర్ణ మనకు కొనిి పారముఖ్యమైన
దృకకుణముల యొకు ఉప్యోగకర్మన
ై సార్ాంశమును ఇసుతంది. ఇకుడ దదవుని దెవ
ై కృతము
వివర్శంచబడిన విధానమును వినండి.

దేవుడు ఆయన యొకక సాధ రణ దవ
ై కృతములో, కొనిి మాధ్యమములను

ఉపయోగిాంచుకుాంట్ాడు, కాని ఆయన చిత్్ నుసారాంగా అవి లేకుాండ , వాట్ిని
మిాంచి, లేక వాట్ికి విరోధ్ముగా కూడ కారయము చేయుట్కు
స్తవతాంతుిడైయున్ ిడు.

ఇకుడ విశావసప్ుటొప్ుపకకలు దదవుని దెైవకృతము, చర్శతల
ర ో దదవుని పాలుప్ంప్ులు, లేక దదవుని

కార్యములు అని మనము పిలువదగశన దాని యొకు నాలుగు ముఖ్యమన
ై విభాగములను

తెల్వయజేసత ుంది అని గమనించండి. “మాధ్యమముల”తో దదవుడు సవయంగా పాలుప్ంచుకొను నాలుగు

విభాగములను ఇది గుర్శతసత ుంది, మర్శయు ఇవి సృషిరంచబడిన కార్కములుగాను లేక ప్ర్శకర్ములుగాను
ఉనివి.

వర్ణమాలలో ఒక వప్
ై ున, దదవుడు మాధ్యమములను సామానయముగా ఉప్యోగశసత ాడని కనీష్న్

తెల్వయజేసత ుంది, అనగా ఆయన మాధ్యమాల దావర్ా ప్ని చదసత ాడు. మర్ొక మాటలో, సృషిరలోని ప్లు
భాగముల దావర్ా కార్యము చదయుచు దదవుడు తన ఉదదేశములను నర్వేర్ముతాడు. ఈ విభాగములో
పారకృతిక సంభవాలు మర్శయు సృష్ర ముల యొకు అనుదిన కార్యకలాపాలు ఇమిడియునాియి.
ర్ండవదిగా, మాధ్యమాలు లేకుండా, అనగా ఏ విధ్మన
ై సామనయ మాధ్యమాలను

ఉప్యోగశంచుకొనకుండా దదవుడు సూటిగా కార్యమును చదయుటను గూర్శు కనీష్న్ మాటాోడుతయంది,

ఉదాహర్ణకు, కొనిి సార్మో ఎలాంటి సామనయ మాధ్యమాలను ఉప్యోగశంచుకొనకుండా దదవుడు ఆయన
ప్రజల మీదకు ర్పగములను తెచుుట మర్శయు వార్శని సవసా ప్ర్చుటను గూర్శు లేఖ్నములు
మాటాోడతాయి.

మూడవదిగా, మాధ్యమాలకు పైగా చర్శతరలో దదవుడు కార్యమును చదయుటను గూర్శు కనీష్న్

మాటాోడుతయంది, అనగా ఒక సాధార్ణమైన దానిని తీసుకొని దానిని గొప్పదిగా చదయుట. ఉదాహర్ణకు,
శార్ాకు ఇసాికు అసాధార్ణమన
ై ర్రతిలో జనిుంచుట అబారహామును ఆమ కూడుట దావర్ా జర్శగశంది, కాని
అది ఆమ వృదధ వయసుిలో, అనగా పిలోలను కనుటకు సామనయ వయసుిను ఆమ మించపల యిన
తర్మవాత జర్శగశంది.

మర్శయు నాలగ వదిగా, దదవుడు మధాయమాలకు విర్పధ్ముగా కార్యమును చదయుటను గూర్శు

కనీష్న్ మాటాోడుతయంది, మర్శయు సృషిర యొకు విధికన విర్పధ్ముగా కార్యములు జర్మగునటట
ో చదసత ుంది.
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ఉదాహర్ణకు, యిహో ష్యవ కాలములో సూర్మయని నిల్వపివేస్టన
ి సమయములో దదవుడు ప్రకృతి యొకు
సావభావిక విధ్ులకు విర్మదధ ంగా కార్యము చదశాడు.

దదవుని కార్యమును గూర్శున మన అవగాహనను సపష్ర ము చదయుటకు దదవుని దెవ
ై కృతము

యొకు ఈ నాలుగు విభాగములు మనకు సహాయం చదసత ాయి. కొనిి సార్మో దదవుడు మాధ్యమాల దావర్ా
ప్ని చదసత ాడు. అటిర సనిివేశములలో దదవుని యొకు పాలుప్ంప్ులు చాలా తకుువగా ఉనాియనిటట
ో

అనిపిసత ుంది, కాని వనుక నుండి ఆయన సమసత మును నియంతిరసత ూనే ఉనాిడు. కాని దదవుని యొకు
ఇతర్ కార్యములు మర్శంత నాటకరయముగా ఉనాియి. దదవుడు సృష్ర ములు లేకుండా, వాటిని మించ

మర్శయు వాటికన విర్మదధ ముగా కార్యములు చదస్టన
ి ప్ుపడు, ఈ సనిివేశములను మనము సామానయముగా
“దెైవిక జోకయములు” లేక “ఆశుర్య కార్యములు” అని పిలుసాతము.

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు లేఖ్నములో దదవుని కార్యముల మీద దృషిర పటిరనప్ుపడు,

వార్మ దెవి
ై క కార్యములనిిటి మీద ఆసకనతని చూప్ుతార్మగాని, ఒకే ర్కముగా చూప్ర్మ. అవి కొనిి సార్మో

దదవుడు మాధ్యమాల దావర్ా కార్యమును చదయు సాధార్ణ సనిివేశములను ప్రతిబింబించనప్పటికర, అవి
ముఖ్యముగా సాధార్ణ మాధ్యమాల కంటే ఎకుువగా అసాధార్ణమైన కార్యముల మీద దృషిరని

పడతాయి. మర్శయు దదవుని కార్యము ఎంత అమోఘముగా ఉంటె, అంత ఎకుువగా బెైబిలానుసార్మన
ై
వేదాంతవేతతలు దానిని ఉదాాటిసత ార్మ.

సృషిర; ఐగుప్ుత నుండి నిర్గ మము; కనాను దదశమును సావధధనప్ర్చుకొనుట; కరస
ీ త ు జననం,

జీవితము, మర్ణం, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్పహణము వంటి సనిివేశములు చర్శతల
ర ో దదవుడు
నాటకరయముగా పాలుప్ంచుకుని సందర్ుములుగా లేఖ్నము యొకు పేజీలలో నిల్వచపల తాయి.

కాబటిర, బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ై ు మన ఆసకనతని మళిిసుతంది అని
ర ు దదవుని కార్యముల వప్
మనము చెపిపనప్ుపడు, ఇటిర దదవుని యొకు అసామానయమన
ై కార్యములు పారథమిక లక్షయముగా
ఉనాియి.

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు బెైబిలును చార్శతిరక విశలోష్ణ దావర్ా చూస్టి లేఖ్నములలో

నివేదించబడిన దదవుని అసామానయమన
ై కార్యముల మీద దృషిర పడుతయంది అని మనము చూశాము

కాబటిర, ఇప్ుపడు మన నిర్వచనము యొకు మూడవ కకణమును మనము చూడవలస్టియునిది: ఈ
అంశముల విష్యములో బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో వేదాంతశాసత ర విశలోష్ణ
ఇమిడియునిదను సతయము.

వేద ాంతశాస్త్ ర విశలేషణ
బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో వేదాంతశాసత ర విశలోష్ణ లేఖ్నములోని దదవుని కార్యము

యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ మీద ఆధార్ ప్డియుంటటంది కాని చార్శతిరక విశలోష్ణ అనేక ర్ూపాలను

సంతర్శంచుకుంటటంది. అయితద కనీసం ర్ండు ముఖ్యమైన ధో ర్ణులను గూర్శు ఆలోచన చదయుట

సహాయకర్ముగా ఉంటటంది: వాసత విక చార్శతిక
ర విశలోష్ణ మర్శయు వేదాంతశాసత ర చార్శతిరక విశలోష్ణ. ఈ ర్ండు
ధో ర్ణులు ఒకే విధ్ముగా ఉంటాయిగాని, వాటి ముఖ్య విష్యములు భినిముగా ఉంటాయి. వాసత విక
చార్శతిరక విశలోష్ణ అంటే ఏమిటో మొదట చూదాేము.
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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

వాస్త్ విక చ రిత్రిక విశలేషణ
చాలా సార్మో, బెైబిలు యొకు ఆధ్ునిక పాఠకులు బెైబిలు చర్శతర ప్టో “వాసత విక” ధో ర్ణని

ఉప్యోగశసత ార్మ. దధని అర్ాము, లేఖ్నములో నివేదించబడిన సనిివేశములు ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియా
యొకు సందర్ుములోనికన ఎలా అమర్ుబడతాయి అను విష్యమును గూర్శు వార్మ ఎకుువగా

చంతిసాతర్మ. చార్శతిరక విశలోష్ణ ప్టో వాసత విక ధో ర్ణ మోషే నాయకతవములో నిర్గ మము యొకు తార్రఖ్ు,
ఇశాీయిేలు ర్ాజర్శకమునకు దార్శ తీస్టిన చార్శతిక
ర ప్ర్శస్టా త
ి యలు, కొనిి యుదధ ములు మర్శయు ఇతర్

ముఖ్య సనిివేశముల యొకు ర్మజువులు వంటి ప్రశిల మీద ఎకుువ దృషిరని పడుతయంది. వాసత విక
చార్శతిరక విశలోష్ణ యొకు గుర్శ మాతరం చాలా సూటిగా ఉంది. అది లేఖ్నములో మనము నేర్ముకొను
విష్యములను బెైబిలేతర్ నిధ్ుల నుండి మనము స్టేకర్శంచు సమాచార్ముతో కలుప్ుట దావర్ా
చర్శతల
ర ోని సతయముల యొకు ఆధార్యోగయమన
ై కథనమును నిర్శుంచుటయియ
ై ునిది.

వేద ాంతశాస్త్ ర చ రిత్రిక విశలేషణ
ఇలాంటి వాసత విక విష్యములు ఎంత పారముఖ్యమన
ై వన
ై ప్పటికర, బెైబిలానుసార్మైన

వేదాంతశాసత మ
ై
ర ు వేదాంతశాసత ర చార్శతిరక విశలోష్ణను గూర్శు మర్శ ఎకుువగా చంతిసుతంది. బెైబిలానుసార్మన
వేదాంతవేతతలు లేఖ్నములో నివేదించబడిన దదవుని కార్యముల యొకు వేదాంతశాసత ర పారముఖ్యత మీద
ఎకుువ ఆసకనత కల్వగశయునాిర్మ. మన అర్ామును గీహించుట కొర్కు, వేదాంతశాసత ర విశలోష్ణను గూర్శు

మాటాోడునప్ుపడు ఎకుువ మంది కస
ై త వుల యొకు అర్ామును సూచంచు థామస్ అకనవనస్ యొకు
ర్చనలలో కనిపించు వేదాంతశాసత మ
ై ు మనము తిర్గాల్వ.
ర ు యొకు సామానయ నిర్వచనము వప్
ఆయన సుప్ర్శచత ప్ుసత కమన
ై సుము థియోలజికలోని మొదటి ప్ుసత కము, మొదటి

అధాయయం, ఏడవ భాగంలో అకనవనస్ వేదాంతశాసత మ
ర ును “ప్వితరమైన స్టిదధ ాంతము” అని పిలచ ఈ
విధ్ంగా నిర్వచంచాడు:

అవి స్తవయాంగా దేవుడైయుాండుట్ వలన లేక అవి దేవుని స్తాంభోదాంచుచునిాందు
వలన, అనిి విషయములు దేవుని దృష్టులో నుాండి విచ రిాంచబడు ఒక ఏకీకృత
విజ్ఞానము.

సాధార్ణంగా, వేదాంతశాసత మ
ై ఆందో ళనలు ఉనిటట
ో కస
ై త వులు అకనవనస్
ర ునకు ర్ండు ముఖ్యమన

తో సముతించనటట
ో కనిపిసత ార్మ. ఒక వైప్ున, దదవునిని సూటిగా సంబో ధించు ఏ విష్యమన
ై ా

వేదాంతశాసత ర విష్యమే. మర్శయు మర్ొక వైప్ు, ఇతర్ అంశములను దదవునితో అనుబంధ్ములో

వివర్శంచు ప్రతిది వేదాంతశాసత ర విష్యమే. ముందు విభాగమును సాంప్రదాయిక వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుని
గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు అని పిలుసుతంది. మర్శయు తర్మవాత విభాగము మానవ పాప్ము, ర్క్షణ,

నైతిక, సంఘ స్టిదధ ాంతములు మర్శయు ఇలాంటి ఇతర్ స్టిదధ ాంతముల వంటి వాటిని కల్వగశయుంటటంది.
ఈ ర్ండింతల నిర్వచనము బెబి
ై లానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో వేదాంతశాసత ర విశలోష్ణ

ఇమిడియుని మార్గ ములను గూర్శు మనకు మళకువలను ఇసుతంది. ఒక వైప్ున, సవయంగా దదవుని

గూర్శు అవి ఏమి బో ధించుచునివో చూచుటకు బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు దదవుని కార్యములు
అని బెైబిలు చెప్ుపవాటిని సమీక్ిసత ార్మ. దదవుని యొకు ఆశుర్య కార్యములు దదవుని సవభావమును
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సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

గూర్శు మర్శయు దదవుని చతత మును గూర్శు ఏమి బయలుప్ర్మసాతయి? మర్శయు మర్ొక వప్
ై ు,

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవునికన సంబంధించన ఇతర్ అంశములను గూర్శు కూడా ఆలోచన
చదసత ుంది: మానవ జాతి, పాప్ము, ర్క్షణ మర్శయు అనేక ఇతర్ అంశములు. ఈ వేదాంతశాసత ర

అంశములనిిటిని గూర్శు మనము కల్వగశయుని అవగాహనను పల ర తిహించు మర్శయు బలప్ర్చు
మార్గ ములను బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు విప్ుపతయంది.

ఈ సామానయ ధో ర్ణని దృషిరలో ఉంచుకొని, మన ర్ండవ ముఖ్య అంశము వప్
ై ుకు తిర్మగుదాము:

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అను అధికార్శక శాఖ్కు దార్శ తీస్టిన ప్ర్శణామములు. అవి ఎలా
ఉనికనలోనికన వచాుయి? కైసతవులు లేఖ్నములను ఈ విధ్ముగా ఎందుకు సమీపించార్మ?

పరిణ మములు
ఈ ప్రశిల యొకు ర్ండు కకణములను మనము చూదాేము: మొదటిగా, బెైబిలానుసార్మన
ై

వేదాంతశాసత మ
ర ు కొర్కు ర్ంగమును స్టిదధము చదస్టిన కొనిి ముఖ్యమైన సాంసుృతిక మార్మపలను మనము
చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఈ సాంసుృతిక మార్మపల ప్టో సంఘము యొకు వేదాంతశాసత ర

ప్రతిసపందనలను చూదాేము. మొదటిగా బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఎదుగుదలకు
తోడపడిన సాంసుృతిక మార్మపలను చూదాేము ర్ండి.

సాాంస్తకృత్రక మారపులు
తమ సమకాలీన సంసుృతయలకు సర్శగా జవాబిచుు విధానాలలో కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ును

ప్ునఃనిర్శుంచుట దావర్ా కైసతవ వేదాంతవేతతలు గొప్ప ఆజఞ ను నర్వేర్ముటకు ప్రయతిించార్మ అను
విష్యం మనం ఎలో ప్ుపడు గుర్మతంచుకకవాల్వ. ఇతర్ పాఠములలో, మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచము నియో

పాోటోవాదము మర్శయు అర్శసర ాటిల్ వాదముచద శాస్టించబడుచుని కాలములో కరస
ీ త ు యొకు సతయమును
ఆ ప్రప్ంచములోనికన తీసుకొనివచుుటకు ప్ుర్ాతన మర్శయు మధ్యకాలీన సంఘము చదస్టిన

ప్రయతిములలో నుండి కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు ప్ుటటరకొచుంది అని మనము చూశాము.
కైసతవులు ఈ తతవవాదముల నుండి సవాళో ను ఎదుర్ొునగా, వార్మ లేఖ్నములకు నముకముగా

ఉండుటకు ప్రయతిించార్మ గాని, అదద సమయములో ఆ తతవవాద దృకపథముల నుండి వలువడిన
సమసయలను ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు కూడా ప్రయతిించార్మ.

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, ప్దిహేడవ శతాబే ము యొకు జాఞనోదయము సమయములో

కల్వగశన సాంసుృతిక మార్మపలకు బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు ప్రతిసపందనగా ఉనిది. అంటే దధని
అర్ాము బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు సమసయలు నూతనమైనవి, లేక కేవలం ఆధ్ునిక

కాలమునకు చెందినవి మాతరమే అని కాదు. కస
ై త వులు ఎలో ప్ుపడు లేఖ్నములో నివేదించబడిన దదవుని
కార్యములను విశదప్ర్చార్మ. కాని ఆధ్ునిక యుగములో, మునుపనిడు లేని విధ్ముగా ఈ చార్శతిరక
ఆసకుతలను ఉదాాటించునటట
ో విశలష్మైన సాంసుృతిక మార్మపలు వేదాంతవేతతలను ప్ుర్శకొలాపయి.
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

సులువుగా చెబితద, ఆధ్ునిక యుగములో అతి పారముఖ్యమన
ై జాఞనతతవ ఉదయమమన
ై ఆధ్ునిక

చర్శతారధ్యయనమునకు బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు కైసతవ ప్రతిసపందనగా ఉనిది. సామానయ
ప్ర్శభాష్లో, ఆధ్ునిక చర్శతారధ్యయనం అనగా మనలను మనము మర్శయు మన చుటటర ఉని
లోకమును అర్ాము చదస్టక
ి ొనుటలో చర్శతర కరలకపాతర పల షిసత ుంది అనే నముకమయ
ై ునిది. ఈ

అభిపారయములో, ఏ విష్యము యొకు సర్శయిన
ై అవగాహన అయినా చర్శతల
ర ో అది కల్వగశయుని
సాానము ఆధార్ంగా మాతరమే ర్ాబటర బడుతయంది.

ఈ సాంసుృతిక మార్మపను వయకత ప్ర్చన అతయంత సుప్ర్శచతమైన జాఞనోదయ మూర్మతలలో ఒకర్మ

జర్ున్ తతవ వాదియిన
ై జార్డ్ విలె ల్ు ఫరడక్స
ిర హెగల్, మర్శయు ఈయన 1770 నుండి 1831 మధ్య

కాలములో నివస్టించాడు. వాసత వికతలోని ప్రతిది మాండల్వకము అని పిలువబడు చార్శతిరక ప్రకనీయ యొకు

తార్శుక ప్దధ తయలలో ప్టర బడియునిది అను ప్రతిపాదన దావర్ా హెగల్ సుప్ర్శచతయడెయ
ై ాయడు. విశవమంతా
దదవునిచద ఆదదశ్చంచబడి దెవి
ై కమైన చార్శతిక
ర తర్ుమును అనుసర్శంచంది అని అతడు అనుకునాిడు. ఈ
దృషిరకకణము ప్రకార్ం, చర్శతర యొకు ఈ తార్శుక ప్దధ తి వలుగులో లోకములోని ప్రతిదానిని మనము
ఉతత మమన
ై ర్రతిలో అర్ాము చదసుకకగలుగుతాము.

ఇది మర్శయు ఇతర్ ర్కముల చర్శతారధ్యయనం ఆధ్ునిక చర్శతరలో అనేక కార్ణముల దావర్ా

పారముఖ్యతను సంతర్శంచుకునిది. ఉదాహర్ణకు, ప్ుర్ావసుతశాసత ర ఆవిష్ుర్ణముల యొకు

గుండశల
ై ములు లోకములోని ప్ుర్ాతన సంసుృతయలను గూర్శు ఎంతో సమాచార్మును ఇసాతయి.
భూవిజాఞన శాసత మ
ర ు కేవలం భూమి యొకు ప్రసత ుత కాల స్టిాతిని అవగాహన చదసుకొనుట మాతరమే గాక,

భూమి యొకు వయసుి మర్శయు అభివృదిధని వివేచంచు ఒక కృషి అయియంది. జీవశాసత మ
ర ు కూడా దాని
గుర్శ విష్యములో చార్శతిరకమన
ై దెన
ై ది, మర్శయు అనేక మంది జీవశాసత జు
ర ఞ లు తమ శాఖ్ను డార్శవన్
వాదము యొకు దృషిరతో చూచుట ఆర్ంభించ, మన గపళము మీద జీవము ఈ విధ్ముగానే

ఆర్ంభమన
ై ది అని నమాుర్మ. ఆధ్ునిక చర్శతారధ్యయనం వప్
ై ుకు ఈ మార్మప ఇంచుమించు అనిి

అధ్యయన శాఖ్లలో, వేదాంతశాసత మ
ర ులో కూడా, జర్శగాయి. చర్శతర యొకు ప్రవాహము వలుగులో
సమీక్ించబడినప్ుపడు జీవితములో ప్రతి విష్యము సంప్ూర్ణంగా గీహించబడుతయంది.

ఆధ్ునిక చర్శతారధ్యయనమును దృషిరలో ఉంచుకొని, కస
ై త వ వేదాంతవేతతలు ఈ సాంసుృతిక

మార్మపనకు సపందించన విధానములను మనము చూడవలస్టియునిది. వేదాంతశాసత మ
ర ును కైసతవులు
సమీపించు విధానముల మీద, ముఖ్యముగా వార్మ బెైబిలును అనువదించన విధానముల మీద
చర్శతారధ్యయనం ఎలాంటి ప్రభావములను చూపింది?

వేద ాంతశాస్త్ ర పిత్రస్తుాందనలు
చర్శతారధ్యయనము ఆధ్ునిక కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద ల కులేననిి ప్రభావములను చూపింది,

కాని ఈ పాఠంలో అది బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ునకు ఎలా జనునిచుందో అను విష్యము

మీద మనము ప్రతదయకమన
ై ఆసకనతని చూప్ుదాము. నిశుయముగా, బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు
చర్శతల
ర ో ఆధ్ునిక పాశాుతయ సంసుృతి యొకు ఆసకుతలను ప్రతిబింబిసుతంది. కాని మనము ముందు
చూడబో వుచునిటట
ో , పారముఖ్యమైన కస
ై త వ నముకములను ప్ణంగా పటటర విధ్ముగా కొందర్మ

వేదాంతవేతతలు చర్శతారధ్యయనమును హతయ
త కునాిర్మ, మర్శకొందర్మ కైసతవ విశావసమును ఎతిత ప్టటరకొను
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

విధ్ముగాను మర్శకొనిి సార్మో దానిని గూర్శున మన అవగాహనను బలప్ర్చు విధ్ముగా కూడా
చర్శతారధాయయనమునకు విలువైన మళకువలను జోడించార్మ.

ఈ కార్ణము చదత, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అను శాఖ్లో అనుసర్శంచబడిన ర్ండు

ముఖ్యమైన దిశలను మనము చూదాేము. మొదటిగా, “విమర్ినాతుక బెైబిలానుసార్మన
ై

వేదాంతశాసత మ
ర ు,” అనగా బెైబిలు అధికార్మును నిర్ాకర్శంచునంతగా ఆధ్ునీకతా దృకపథమును
హతయ
త కుని అధ్యయన శాఖ్లను మనము ప్ర్శశీల్వంచుదాము. మర్శయు ర్ండవదిగా, మనము

“ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు,” అనగా బెైబిలు అధికార్మునకు కటటరబడియుని
వేదాంతవేతతలు అనుసర్శంచన అధ్యయన శాఖ్లను చూదాేము. విమర్ినాతుక ప్ర్శసర్ాలలో
బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్ర్శణామములను మొదట చూదాేము.

విమరశన్ తమక బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ రము
కొీతత ప్రశిలు మర్శయు పారధానయతలతో లేఖ్నములను చూచుటకు అనేకమంది విమర్ినాతుక
వేదాంతవేతతలను ఆధ్ునిక చర్శతారధ్యయనము ప్ుర్శకొల్వపంది. ప్ర్శణామాల యొకు ర్ండు చార్శతిక
ర దశలను
కుోప్త ంగా చూచుట దావర్ా మనము ఈ అంశము యొకు మూలమును తెలుసుకొనవచుు. మొదటిగా,

ప్దెేనిమిదవ శతాబే ములోని ఆర్ంభ దశలను చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఈ మధ్యకాల చర్శతల
ర ోని
మర్శకొనిి ప్ర్శణామాలను మనము వర్శణంచుదాము. మొదటిగా ఆదిమ విమర్ినాతుక
బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును చూదాేము.

ఆధ్ునిక బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు మూలములను 1787లో ఆల్ర డార్డీ

విశవవిదాయలయములో జోహాన్ి గబో ర్డ ఇచున ప్ర్శచయ ప్రసంగమునకు సాధార్ణముగా ఆపాదిసత ార్మ.
గబో ర్డ కంటే ముందు కొంత మంది పారముఖ్యమన
ై ప్ూర్వగాములు ఉనిప్పటికర, శతాబే ముల వర్కు కస
ై తవ
స్టిదధ ాంతమును నిర్ేేశ్చంచన విశలష్తలను గూర్శు ఆయన మాటాోడాడు.

గబో ర్డ ర్ండు సామనయ వేదాంతశాసత ర ప్రయతాిల మధ్య వయతాయసము చూపాడు. ఒక వప్
ై ున,

అతడు “బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు”ను గూర్శు మాటాోడుతూ, దానిని బెైబిలు బో ధ్నలను దాని
స ంత ప్ుర్ాతన చార్శతిరక సందర్ుములో వివర్శంచు చార్శతిరక శాఖ్గా నిర్వచంచాడు. ఆయన

అభిపారయములో, ప్ుర్ాతన బెబి
ై లు ర్చయితలు మర్శయు పాతరలు దదవుని గూర్శు మర్శయు వార్మ
నివస్టించన లోకమును గూర్శు ఏమి నమాుర్ప కనుగొనుట బెబి
ై లానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు
లక్షయమైయునిది.

మర్ొక వైప్ు, గబో ర్డ పిడవ
ి ాదము లేక కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు కూడా

మాటాోడాడు. కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు లక్షయము బెైబిలును ప్ర్రక్ించుట లేక వివర్శంచుట
కాదుగాని, విజాఞనము మర్శయు మతములను తార్శుకముగా సమీక్ించుచు ఆధ్ునిక లోకములో
కైసతవులు ఏమి నమాులో నిర్ాార్శంచుటయియ
ై ునిది.

ఒక విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతగా, గబో ర్డ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు

ఆవిష్ుర్ణలు కాలకీమములో కొనిిసార్మో ఆసకనతని కల్వగశంచవచుు, కాని ఆధ్ునిక కైసతవులు బెైబిలులో
ఆధ్ునిక తార్శుక మర్శయు వజ
ై ఞ ానిక విశలోష్ణ యొకు ప్రమాణములను అనుసర్శంచు భాగములను

మాతరమే విశవస్టించవల నని నమాుడని గీహించుట చాలా అవసర్ము. ఈ అభిపారయం ప్రకార్ం, ఆధ్ునిక
-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

తార్శుక యుగమునకు మునుప్ు నివస్టించన ప్రజల యొకు అమాయక నముకములను మర్శయు
ఆచార్ములను లేఖ్నములు ప్రతిబింబించుచునాియి. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, కీమబదధ మన
ై
వేదాంతశాసత మ
ర ు ఒక సవతంతరమైన శాఖ్గా ఉండాల్వ, మర్శయు బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు
బెైబిలులో కనుగొను విష్యములను గూర్శు అది ప్టిరంచుకకకూడదు.

బెైబిలానుసార్మన
ై మర్శయు కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు మధ్య గబో ర్డ చూపిన వయతాయసము

మన ర్పజులలో కూడా కొనసాగుచుని విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతలకు నిర్ేేశనములను ఇచుంది.

అయితద ఈ మధ్య శతాబే ములలో విమర్ినాతుక బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అభివృదిధ చెందిన
విధానమును చూచుట కూడా చాలా అవసర్మయ
ై ునిది. ఈ మధ్య శతాబాేలలో విమర్ినాతుక

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో కనిపించన మర్ొక లక్షణము ఏమనగా, బెైబిలులో ఇవవబడిన

చార్శతిరక విష్యములు ప్ూర్శతగా ఆధార్యోగయమన
ై వి కావు అనే ఎదుగుచుని నిర్ాార్ణ. చాలా వర్కు,
లేఖ్నములలోని అనేక భాగములను తపిపదములు కల్వగశనవని, కల్వపతములని లేక ఖ్చుతమైన

మోసములని అనేక మంది విమర్ినాతుక ప్ండితయలు వాటిని తిర్సుర్శంచార్మ. ఈ దృషిరకకణములో, యిర్ీ
సముదరమును దాటి వళల
ో ట సముదరములోని బుర్ద మీద వీచన బలమన
ై గాల్వ, లేక తెప్పల మీద
ఐగుప్ుత నుండి తపిపంచుకుని చని బానిసల గుంప్ు మాతరమే. కనానును సావధధనప్ర్చుకొనుట

సంచార్ జాతయలు మర్శయు కనానులోని ప్టర ణ వాసుల మధ్య జర్మగశన కొనిి సాానిక పల ర్ాటములు
మాతరమే అయుయనిది. విమర్ినాతుక వేదాంతశాసత మ
ర ు ముందుకు కొనసాగగా, అనేక మంది

ప్రఖ్ాయతిగాంచన విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతలు అబారహాము చార్శతిక
ర వయకనత, లేక మోషే అనేవాడు

ఒకప్ుపడు నివస్టించాడు అనే విష్యములను గూర్శు కూడా సందదహించుట ఆర్ంభించార్మ. యిేసు
నివస్టించయుంటే, ఆయన ఒక గొప్ప నతి
ై క బో ధ్కుడుమాతరమేగాని, ఆయన ఎనిడు అదుుతాలు
చదయలేదు లేక మర్ణము నుండి లేవలేదు అని వార్మ వాపల యార్మ.

ఇప్ుపడు, తమ కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును ర్ూప ందించుచునిప్ుపడు లేఖ్నములను

ఆధార్ము చదస్టక
ి ొనుట విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతలకు ర్ానుర్ాను కష్ర మన
ై దని మీర్మ ఊహించవచుు.
బెైబిలు అంతటిలో తప్ుపదో వప్టిరంచు చార్శతిరక విష్యములు ఉనాియని వార్మ ఊహించార్మ కాబటిర
వార్మ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును ప్రకున పటారర్ని మనము ఆలోచంచవచుు. మర్శయు
ఆధ్ునిక కాలములో అనేక మంది ఈ విధ్ముగానే చదశార్మ. అయితద విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతలు

బెైబిలు అధికార్మును తిర్సుర్శంచనప్ుపడు బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు అంతర్శంచపల లేదు.
బదులుగా, సమకాలీన వేదాంతశాసత మ
ర ులో లేఖ్నములను ఉప్యోగశంచుకొనుటకు వార్మ ఇతర్
మార్గ ములను కనుగొనాిర్మ. బెైబిలును నిజమైన చర్శతగ
ర ా ప్ర్శగణంచుటకు బదులుగా, చార్శతిరక
ప్రదిపాదనలుగా ప్రసత ుతించబడిన పారచీన మతప్ర్మైన భావన యొకు వయకరతకర్ణలుగా వార్మ

లేఖ్నములను ప్ర్శగణంచుట ఆర్ంభించార్మ, మర్శయు ఈ ప్ుర్ాతన మతప్ర్మన
ై భావనలు మర్శయు
అనుభవాలు ఆధ్ునిక కస
ై త వులకు ఏ విధ్ంగా ఉప్యోగప్డతాయో వార్మ కనుగొనాిర్మ.

జి. ఎర్ిస్ర ర్ైట్, 20వ శతాబే ప్ు ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచన బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతత, తాను వారస్టిన

గాడ్ హూ ఆక్సర్ అను ప్ుసత కములో బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును వివర్శసత ూ ఈ
అభిపారయమును వళిబుచాుడు:

-10వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

కాబట్ిు బైబిలానుసారమన
ై వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ును ఒక చరితిలో దేవుని కారయములను
వాట్ిలో నుాండి వెలువడిన ఉదా ట్నలత్ో స్తహా అాంగీకరిాంచుచు వల్ే ాంచుట్ అని
నిరవచిాంచ ల్.

ఇకుడ ర్ైట్ చెపపి న మాటలను గుర్శతంచండి. ఆయన అభిపారయం ప్రకార్ం, బెైబిలానుసార్మైన
వేదాంతశాసత మ
ై “దదవుని కార్యముల”ను గూర్శు
ర ు “దదవుని కార్యముల” మీద దృషిర పడుతయంది. కాని ర్ట్
ఒక విశలష్మైన భావనలో మాటాోడాడు. సనిివేశములను జర్శగన
శ వి జర్శగన
శ ిటట
ో గా దృషిరంచుటకు

బదులుగా, బెైబిలు వంటి ప్ుసత కములలో కనిపించు దదవుని కార్యములను గూర్శున “అంగరకార్ వల్వో క”
మీద బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ై సూచంచాడు.
ర ు దృషిరపటారలని ర్ట్

ర్ండవ సాానములో, లేఖ్నములోని దదవుని కార్యముల యొకు అంగరకార్ వల్వో కలో నుండి

“వలువడిన ఉదాాటన” మీద బెబి
ై లానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై నమాుడు. ర్ట్
ై
ర ు దృషిరపటారలని ర్ట్

అభిపారయం ప్రకార్ం, లేఖ్నములో వారయబడిన చర్శతర చాలా వర్కు కల్వపతమైయునిది. కాని దానిని

సర్శగా ప్ర్శగణంచనప్ుపడు, దానిలోని కథలు వేదాంత సతయములను తెల్వయజేసత ాయి. కాబటిర, లేఖ్నము
యొకు కల్వపత కథనముల వనుక ఉని వేదాంత సతయములను కనుగొనుట బెైబిలానుసార్మైన
వేదాంతవేతత యొకు బాధ్యతయిైయునిది.

విమర్ినాతుక బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ఈ ధో ర్ణ ఆధ్ునిక వేదంతశాసత మ
ర ులో

ఒక సామానయ విష్యమన
ై ఒక విశలష్తలో చకుగా ఇముడుతయంది. అనేక మంది జర్ున్ వేదాంతవేతతలు
ర్ండు వేర్ేవర్మ ప్దములను ఉప్యోగశంచుట దావర్ా బెైబిలులో కనిపించు అంగరకార్ చర్శతన
ర ు వాసత విక

చార్శతిరక సనిివేశములతో వయతాయసప్ర్చార్మ. వాసత విక సనిివేశములను హిసరర్య
ర
అనే ప్దము దావర్ా
సూచంచార్మ. లేఖ్నములలోని కొనిి సనిివేశములను ఆధ్ునిక వజ
ై ఞ ానిక ప్ర్శశోధ్న దావర్ా

ఆమోదించవచుు. కాని వార్శ అభిపారయములో మనకు బెైబిలులో కనిపించు “ప్వితరమైన చర్శతర-

కథనము”లో చాలా వర్కు నిజమైన చర్శతర కానేకాదు; అది హెయిల గెస్టుి చదర — “విమోచన చర్శతర” లేక
“ర్క్షణ చర్శతర.” ర్క్షణ చర్శతర అనేది చర్శతరను తెల్వయజేయు ర్ూప్ములో ఉని మతప్ర్మన
ై భావనల

యొకు వయకరతకర్ణ. విమోచన చర్శతర అనగా మనకు బెైబిలులో కనిపించు సనిివేశముల యొకు అంగరకార్
వల్వో కయియ
ై ునిది.

నేడు సహితం, లేఖ్నమంతటిని తిర్సుర్శంచని విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతలలో ఎకుువ మంది

బెైబిలు యొకు చర్శతన
ర ు హెయిల గెస్టుి చదర గానే అనగా “విమోచన చర్శతర,” “అంగరకర్శంచు, చర్శతర వంటి”

వేదాంత ప్రతిబింబములుగా ప్ర్శగణసాతర్మ. లేఖ్నము యొకు చార్శతిరక ఆధార్యోగయతను తిర్సుర్శసత ూనే,
లేఖ్నములు మానవ మత భావనలను ఎలా ప్రతిబింబిసాతయో అనేవషిసత ూ తమ స ంత వేదాంతశాసత మ
ర ు
కొర్కు లేఖ్నమును ఉప్యోగశంచుకుంటార్మ. హెయిల గెస్టిుచదర, ఇశాీయిేలు మర్శయు ఆదిమ సంఘము
యొకు సంప్రదాయములు, సమకాలీన విమర్ినాతుక బెబి
ై లానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు
గుర్శయిైయునిది, మర్శయు దాని యొకు తీర్మపలు కొంత వర్కు ఆధ్ునిక కీమబదధ లేక సమకాలీన
వేదాంతశాసత మ
ర ునకు సమాచార్మును సమకూర్ముతాయి.

విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతల మధ్య బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
శ
ర ు ఒక శాఖ్గా ఎదిగన

విధానమును మనము గమనించాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ర్ండవ ఆలోచన వప్
ై ుకు మన దృషిరని

మళిించాల్వ: ఇవాంజల్వకల్ బెబి
ై లానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు. ఇకుడ “ఇవాంజల్వకల్” అను ప్దమును
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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మనము ఎలా ఉప్యోగశసత ామంటే, ఈ కస
ై త వులు లేఖ్నము యొకు నిసిందదహమైన అధికార్మును
ఉదాాటించుట కొనసాగశసత ార్మ.

ఇవాాంజ్ెల్కల్ పరిణ మాలు
సంతోష్కర్ముగా, బెైబిలు అధికార్మును విమర్ినాతుకముగా తిర్సుర్శంచని కస
ై త వులు

లోకమంతట అనేక సంఘ శాఖ్లలో చాలా మంది ఉనాిర్మ. వజ
ై ఞ ానిక ప్ర్శశోధ్న యొకు విలువను
మర్శయు పారముఖ్యతను తృణీకర్శంచకుండా, లేఖ్నములు చదయు ప్రతిపాదనలనిిటిలో, చర్శతరను గూర్శు
చదయు ప్రతిపాదనలలో కూడా, నముదగశనవని ఈ ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు ఒతిత చెబుతార్మ. బెైబిలు
అధికార్ము ప్టో ఈ ఎడతెగని సమర్పణ కల్వగశయుండిన తర్మవాత కూడా, ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు

లేఖ్నములను ఆశీయించు విధానము మీద ఆధ్ునిక చర్శతారధ్యయనము గొప్ప ప్రభావమును చూపింది.
ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును అనేవషించుటకు, విమర్ినాతుక

ప్దధ తయలకు సమాంతర్ముగ ఉని ర్ండు దిశలోో మన దృషిరని సార్శంచుదాము: మొదటిగా, ఆధ్ునిక
ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఆర్ంభ దశలు, మర్శయు ర్ండవదిగా,

మర్శకొనిి ఇటీవల ప్ర్శణామాలు. పిన
ర ి్టన్ థియోలాజికల్ స్టేమినర్శకన చెందిన 19వ శతాబే ప్ు ఇదే ర్మ
అమర్శకన్ వేదాంతవేతతల యొకు ఉనిత ప్రభావముగల అభిపారయములను చూచుట దావర్ా

ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఆర్ంభ దశలను మనము చూదాేము.

మొదటిగా, చార్ో స్ హడ్్ యొకు అభిపారయమును చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, బెంజమిన్ బి.
వార్రీల్్ యొకు అభిపారయమును మనము చూదాేము. చార్ో స్ హడ్్ బెైబిలానుసార్మన
ై
వేదాంతశాసత మ
ర ును అర్ాము చదసుకుని విధానమును చూచుటతో ఆర్ంభించుదాము.

చార్ో స్ హడ్్ 1797 నుండి 1878 మధ్య కాలంలో నివస్టించాడు మర్శయు తనను తాను

ముఖ్యముగా కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ునకు అంకనతం చదసుకునాిడు. తాను వారస్టిన మూడు

వాలూయంల స్టిసరమాటిక్స థియోలాజి యొకు ప్ర్శచయంలో హడ్్ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును
కీమబదధ తల నుండి వయతాయసప్ర్చన విధానమును వినండి.

ఇద బైబిలానుసారమైన మరియు కరమబదధ మన
ై వేద ాంతశాస్త్ రము మధ్య

వయత్ యస్తమును త్ల్యజ్ేస్త్ ుాంద. [బైబిలానుసారమన
ై వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు] యొకక
బాధ్యత లేఖనము యొకక స్తతయములను త్ల్యజ్ేయుట్ మరియు

ఉదా ట్ిాంచుట్యైయునిద. [కరమబదధ మన
ై వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు] యొకక బాధ్యత ఆ
స్తతయములను తీస్తుకొని, ఒకద నిత్ో మరొక ద ని యొకక అనుబాంధ్మును

మరియు ఇతర స్తతయములత్ో వాట్ి అనుబాంధ్మును నిరాారిాంచి, వాట్ిని స్తమరిాాంచి
వాట్ి యొకక ఐకయతను మరియు స్టటారతవమును త్ల్యజ్ేయుట్యైయునిద.

మనము ఇకుడ చూచుచునిటట
ో , హడ్్ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును వాయఖ్ాయన

శాఖ్గా, అనగా లేఖ్న సతయములను అధ్యయనము చదయుదానిగా నిర్వచంచాడు. మర్శయు కీమబదధ మైన

వేదాంతశాసత మ
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును బెైబిలానుసార్మన
ర ులో కనుగొనబడిన సతయములను తీసుకొని వాటిని
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సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

ఒకదానితో మర్ొకటి కల్వగశన అనుబంధ్ కీమములో అమర్శు, వాటి యొకు తార్శుక అనుబంధ్ములను
కనుగొనునదిగా నిర్వచంచాడు.

విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతలకు భినిముగా, హడ్్ లేఖ్నము యొకు అధికార్మును నమాుడు.

బెైబిలు అధికార్ము ప్టో తాను కల్వగశయుండిన సమర్పణ, కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఆవిష్ుర్ణల మీద ఆధార్శతము చదయుటకు కైసతవులు
బదుధల ైయునాిర్ని బో ధించునటట
ో ఆయనను ప్ుర్శకొల్వపంది. లేఖ్నము యొకు ఒక భాగమును
తిర్సుర్శంచ మర్ొక దానిని అంగరకర్శంచుటకు బదులుగా, లేఖ్నములో బెైబిలానుసార్మన
ై

వేదాంతశాసత మ
ై
ర ు కనుగొనిన ప్రతి విష్యమును తార్శుకమైన కీమములో అమర్ముచు కీమబదధ మన
వేదాంతశాసత మ
ర ు వాటికన కటటరబడియుండాలని హడ్్ కకర్ాడు.

హడ్్ యొకు అభిపారయములలో చాలా వర్కు అతని మర్ణము తర్మవాత కూడా ఇవాంజల్వకల్

కైసతవులను ప్రభావితము చదస్టన
ి ప్పటికర, తన అనుచర్మలలో ఒకడెన
ై 1851 నుండి 1921 మధ్య కాలంలో
నివస్టించన బెంజమిన్ వార్రీల్్ యొకు ప్రభావము దావర్ా ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మైన

వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఒక ముఖ్యమైన మార్మప చపటట చదసుకునిది. బెైబిలు అధ్యయనముల పై తాను

కల్వగశయుని నప్
ై ుణయత బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ఇవాంజల్వకల్ అంశమును బలోపేతము
చదయుటకు అతనిని స్టిదధప్ర్చంది. తాను వారస్టిన ప్రఖ్ాయతిగాంచన వాయసమన
ై ది ఐడియా అఫ్ స్టిసరమాటిక్స

థియోలజిలో వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు అమర్శకను గూర్శు వార్రీల్్ మాటాోడిన విధానమును చూడండి. ఈ
వాయసము యొకు ఐదవ భాగములో ఆయన ఇలా వారసాడు:

కరమబదధ మన
ై వేద ాంతశాస్త్ ిమ
ర ు వాయఖాయన పికిరయ ద వరా అాందాంచబడిన

చదరిపో యన వేద ాంతశాస్త్ ర విషయముల యొకక త్ రికకమన
ై అమరిక కాదు; అద
ముాందుగాన్ే త్ రికకముగా అమరచబడి బైబిలానుసారమైన వేద ాంతశాస్త్ రము

ద వరా ఇవవబడిన స్తమాచ రము యొకక కలయకయయ
ై ునిద... లేఖనములోని
వేరేవరప పటడవ
ి ాద కథనములను ఒకే సారి అధ్యయనాం చేయుట్ ద వరా నిజ్మన
ై
కరమబదధ తలను మనము ప ాందుకోలేము గాని, లేఖనముల యొకక పలు

వేద ాంతశాస్త్ రములలో అవి నిలచియుాండు కరమము మరియు పరిమాణము
ఆధ రముగా వాట్ిని కలుపుట్ ద వరా ప ాందుకుాంట్ాము.
ఈ భాగములో, వార్రీల్్ కనీసం మూడు ముఖ్యమన
ై బిందువులను తెల్వయజేశాడు. మొదటిగా,

కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ై
ర ు బెైబిలులో కనిపించు విడిపల యిన వేదాంతకథనముల యొకు తార్శుకమన
అమర్శక అయుయండకూడదు. వార్రీల్్ కంటే ముందు, ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వులు బెైబిలును కీమబదధ

వేదాంత ప్రతిపాదనలకు నిధిగా ప్ర్శగణంచదవార్మ, మర్శయు వార్మ ఈ ప్రతిపాదనలను కీమబదధ మన
ై

వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు సాంప్రదాయిక ప్దధ తయలలో అమర్ాుర్మ. అవి అప్కవ దతాతంశాల ైయునివి అను
విధ్ంగా బెైబిలు బో ధ్నలను కకీడీకర్శంచార్మ. కాని లేఖ్నము యొకు బో ధ్నలు ముందుగానే బెైబిలులో

తార్శుకమన
ై ర్రతిలో అమర్ుబడియునాియని వార్రీల్్ తెల్వయజేసాడు. బెైబిలు కీమములేని ప్రతిపాదనల
యొకు సంగీహము కాదు; దానికన దాని స ంత తార్శుకమన
ై అమర్శక ఉనిది, మర్శయు దాని స ంత
వేదాంతశాసత ర దృకకుణములు ఉనివి.
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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

ర్ండవదిగా, వార్రీల్్ ఆలోచన ప్రకార్ం, లేఖ్నములలో వేదాంతశాసత మ
ర ు కేవలం ఒక విధ్ముగా

మాతరమే అమర్ుబడలేదు. ఖ్చుతముగా, బెైబిలు దానిని అదద ఎనిడు ఖ్ండించదు; దానిలోని

బో ధ్నలనిియు ప ందిక కల్వగశయుంటాయి. కాని అతడు చెపపి నటట
ో , బెబి
ై లానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు
“లేఖ్నములలోని ప్లు వేదాంతశాసత మ
ర ుల”తో వయవహర్శసత ుంది. బెైబిలు ప్ుసత కముల యొకు మానవ
ర్చయితలు తమ వేదాంతశాసత ర అభిపారయములను భినిమన
ై , కాని ప్ర్శప్ూర్కమైన ర్రతయలలో

వయకత ప్ర్చార్మ. వార్శ ర్చనలు భినిమన
ై ప్దజాలములను, నిర్ాుణములను మర్శయు పారథానయతలను
ప్రతిబింబించాయి. అప సత లుడెన
ై పౌలు వేదాంతశాసత మ
ర ును వయకత ప్ర్చన విధానము యిష్యాకు

భినిముగా ఉనిది; మతత యి వేదాంతశాసత మ
ర ును మోషే కంటే భినిమైన ప్దములతో, ఉదాాటనలతో
మర్శయు దృకకుణములతో వయకత ప్ర్చాడు.

మూడవ సాానంలో, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు లేఖ్నములోని “ప్లు

వేదాంతశాసత మ
ర ులను” వివేచసుతంది కాబటిర, లేఖ్నములో అనేక వేదాంతశాసత ర వయవసా లను ఒక ఐకయమైన
ప్ూర్ణతగా కలుప్ుట “నిజమన
ై కీమబదధధకుల” యొకు బాధ్యతయిైయునిది. కీమబదధ మన
ై

వేదాంతశాసత మ
ై కీమములోను
ర ు బెైబిలులోని వేదాంతశాసత మ
ర ులను “వాటి యొకు సర్శయిన

ప్ర్శమాణములోను” అమర్ువలస్టియునిది. సులువుగా చెబితద, లేఖ్నములో ఇవవబడిన ప్లు

వేదాంతశాసత ర వయవసా లను బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత రము వివేచంచాలని వార్రీల్్ నమాుడు.

మర్శయు కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు లేఖ్నములోని ప్లు వేదాంతశాసత మ
ర ులను సంగీహ ఐకయమైన
ప్ూర్ణతగా కలప్వలస్టియునిది. వార్రీల్్ దినములు మొదలుకొని నేటి వర్కు, ఇవాంజల్వకల్

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు ఈ సామానయ ప్దధ తిని అనుసర్శంచార్మ. బెైబిలులోని ప్లు భాగముల
యొకు భినిమన
ై వేదాంతశాసత ర దృకపథములను కనుగొనుటకు వార్మ ప్రయతిించార్మ, మర్శయు
బెైబిలులోని వేదాంతశాసత మ
ై ఐకయ వయవసా గా చదయుటకు ఒక కృషిగా
ర ులనిిటిని ఒక సమగీమన
కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును చూశార్మ.

హడ్్ మర్శయు వార్రీల్్ యొకు అభిపారయములను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఈ మధ్య

కాలములో ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో చపటటచదసుకుని ఇతర్ ప్ర్శణామాలను

మనము చూదాేము. నిసిందదహంగా సమకాలీన ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద
ఇతర్మలందర్శ కంటే ఎకుువగా ఒక బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతత ప్రభావము చూపాడు, అతడు 1862
మర్శయు 1949 మధ్య నివస్టించన గరర్ెర్్స్ వోస్. 1894లో, పిన
ర గటన్ థియోలాజికల్ స్టమినర్శలోని

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత ర విభాగములోని మొదటి అధ్యక్షత గరర్ెర్్స్ వోస్ కు ఇవవబడింది. అతడు

హడ్్ మర్శయు వార్రీల్్ యొకు ర్చనలను బలప్ర్చాడు, కాని అతడు ఈ విభాగమును ఒక నూతనమన
ై
మార్గ ములలో కూడా నడిపించాడు.

విశాల దృకపథములో మాటాోడితద, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు లేఖ్నము యొకు

బో ధ్ను కనుగొని కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ునకు అధికార్శక మార్గ దర్ికమునిసుతందని హడ్్ మర్శయు
వార్రీల్్ చెపపి న విష్యమును వోస్ అంగరకర్శంచాడు. మర్శయు దధనిని మించ, సుస్టిార్మైన

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై వేదాంతశాసత మ
ై ప్ూర్ణతగా
ర ు కీమబదధ మన
ర ులో ఐకయమన

అమర్ువలస్టిన బెైబిలులోని ప్లు వేదాంతశాసత మ
ర ులను వివేచసుతంది అనే వార్రీల్్ ప్రతిపాదనను వోస్
సముతించాడు.
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సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట
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బెైబిలులోని ప్లు వేదాంతశాసత మ
ై ు
ర ులనిిటిలో సామానయముగా కనిపించు ఒక విష్యము వప్

దృషిరని మళిించుట దావర్ా వోస్ తన ప్ూర్వగాముల కంటే భినిమయ
ై ాయడు. లేఖ్నములోని ప్లు

వేదాంతశాసత మ
ర ులు విమోచన చర్శతర మీద ఒక సామానయ దృషిర కల్వగశయుండినవని అతడు వాదించాడు.
చర్శతల
ర ో దదవుని యొకు ఆశుర్యకార్యములు బెైబిలులోని ప్రతి భాగములోని బో ధ్న యొకు

మూలమయ
ై ునివని అతడు నమాుడు. ఈ కార్ణం చదత, ప్రతి బెైబిలు ర్చయిత సవయంగా దదవుని

ఆశుర్య కార్యముల మీద చూపిన ధాయస మీద బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు దృషిరపటారలని వోస్
బో ధించాడు. 1894లో తాను చదస్టన
ి మొదటి ప్రసంగములో వోస్ చెపిపనటట
ో :

కరమబదధ మన
ై వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు ఒక వృత్ మును గీయుట్కు పియత్రిస్తు్ాంద,

మరియు బైబిలానుసారమన
ై వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ు ఒక త్రనిని గీతను గీస్త్ ుాంద...
బైబిలానుసారమన
ై మరియు కరమబదధ మన
ై వేద ాంతశాస్త్ మ
ర ుల మధ్య ఉని

నిజ్మన
ై అనుబాంధ్ము ఇదే. బైబిలానుసారమన
ై వేద ాంతశాస్త్ రము సాధాంచు
కారయములనిిట్ిలో నుాండి ఎదుగు కిరీట్మే పటడవ
ి ాదము.

వోస్ అభిపారయము ప్రకార్ం, బెబి
ై లానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు
ర ు బెైబిలు ర్చయితలు చర్శతన

ప్రతిబింబించు మార్గ ముల మీద దృషిరపడుతయంది. అది చర్శతల
ర ో దదవుని గొప్ప కార్యముల మీద మర్శయు
ఆ దెైవికమన
ై కార్యముల యొకు వేదాంతశాసత ర పారముఖ్యత మీద బెైబిలు కల్వగశయుని ప్లు

దృకకుణములను వివేచసుతంది. తర్మవాత కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు గూర్శు
ర ు విమోచన చర్శతన

బెైబిలు బో ధించు వాటనిిటిని ఒక ఐకయ వేదాంత వయవసా లోనికన తీసుకొని వసుతంది. ఇంచుమించు ప్రతి

ఇవాంజల్వకల్ విభాగములో, బెబి
ై లానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు ఈ సామనయ దృషిరని కల్వగశయుంటటంది.
సమకాలీన ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు లేఖ్నము యొకు కేందరముగా

విమోచన చర్శతర మీద ఎలా దృషిర పడుతయందో మనము చూశాము కాబటిర, ఈ పాఠములోని మూడవ

ముఖ్య బిందువు వప్
ై ుకు తిర్మగుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షతకు మధ్య
ఉని అనుబంధ్మును ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు ఎలా అర్ాము చదసుకునాిర్మ.

చరితి మరియు పితయక్షత
చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత కంటే బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై
ర ులో ఎకుువ కేందరమన

అంశములు లేవు. మనము ముందు చూస్టినటట
ో , బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు లేఖ్నము

అంతటిని ఐకయప్ర్చు దార్ముగా చర్శతర మీద దృషిరపడుతయంది. చర్శతర మీద ఇలాంటి దృషిరపటటరటకు ఒక
కార్ణము, లేఖ్నములో దదవుని యొకు సవయం ప్రతయక్షత చార్శతిరక సనిివేశములతో లోతయగా
ముడిప్డియునిది అనే అవగాహన.

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత మధ్య ఉని అనుబంధ్మును

అర్ాము చదసుకొనుటకు మనము ర్ండు విష్యములను ప్ర్రక్ించుదాము: మొదటిగా,

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు ప్రతయక్షతను “కార్యము మర్శయు వాకయము” అని ఎలా నిర్వచసాతర్ప
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మనము చూదాేము; మర్శయు ర్ండవదిగా, బెైబిలులో చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత యొకు ఆకృతయలను
ప్ర్రక్ించుదాేము. మొదటిగా దెవి
ై క ప్రతయక్షత కార్యము మర్శయు వాకయమయ
ై ునిదను ఆలోచనను
చూదాేము.

కారయము మరియు వాకయము
ఈ ముఖ్యమన
ై అంశములను చూచుటకు, మనము మూడు విష్యములను

ప్ర్శగణంచుదాము: మొదటిగా, “కార్య ప్రతయక్షత” అని మనము పిలచుదానిని గూర్శు లేఖ్నము ఎలా

మాటాోడుతయంది; ర్ండవదిగా, “వాకయ ప్రతయక్షత” లేక మౌఖక ప్రతయక్షత అని మనము పిలచుదాని యొకు
అవసర్తను మనము చూదాేము; మర్శయు మూడవదిగా, కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత మధ్య ఉని
అనుబంధ్ములను ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా “కార్య ప్రతయక్షత” అను అంశమును చూదాేము.

కారయ పితయక్షత
ప్రజలు తమను గూర్శున విష్యములను కనీసం ర్ండు విధాలుగా బయలుప్ర్మసాతర్ని సామానయ

అనుభవము దావర్ా మనందర్శకర తెలుసు. ఒక వప్
ై ున, వార్మ ఏమి ఆలోచసుతనాిర్ప వార్మ మనకు

చెప్పగలర్మ. వార్మ తమను గూర్శు మర్శయు తాము కకర్మ దానిని గూర్శు మాటాోడగలర్మ. కాని మర్ొక
వైప్ు, వార్మ చదయు కనయ
ీ ల దావర్ా కూడా ఇతర్మలను గూర్శు మనము అనేక విష్యములను

నేర్ముకకవచుు. వార్మ కార్యములు చదయు విధానము వార్మ ఎలాంటి ప్రజలో బయలుప్ర్మసుతంది. మనము
లేఖ్నములను ప్ర్శశీలన చదస్టన
ి ప్ుపడు, దదవుడు తన కార్యముల దావర్ా తనను తాను

బయలుప్ర్చుకొనుటను గూర్శు బెబి
ై లు తర్చుగా మాటాోడుతయంది అని మనకు వంటనే

సపష్ర మవుతయంది. ఉదాహర్ణకు, కరర్తనలు 98:2-3లో దదవుని ప్రతయక్షత యొకు వేడుకను వినండి.
యహో వా తన రక్షణను వెలేడిచేస్టయ
ట ున్ ిడు; అనయజ్నులయదుట్ తన నీత్రని
బయలుపరచియున్ ిడు. ఇశారయేలు స్తాంతత్రకి త్ ను చూపటన కృపా

విశావస్తయతలను ఆయన జ్ఞాపకము చేస్టక
ట ొనియున్ ిడు భూదగాంత నివాస్తులాందరప
మన దేవుడు కలుగజ్ేస్టన
ట రక్షణను చూచిరి (కీర్నలు 98:2-3).

గమనించండి ర్ండవ వచనములో కరర్తనకార్మడు హెబ్రర ప్దమన
ై గ ల ను ఉప్యోగశసత ూ దదవుడు
తన నీతిని “బయలుప్ర్చాడని” చెపాపడు, గ ల అను మాటకు అర్ాము విప్ుపట, తెర్చుట, లేక
బయలుప్ర్చుట. అనయజనుల యిదుట దదవుడు తన నీతిని బయలుప్ర్చాడు లేక విపాపడని

కరర్తనకార్మడు చెపాపడు. కాని దదవుడు దధనిని చదశాడని ఈ వాకయ భాగము ఎలా తెల్వయజేసత ుంది? “నేను
నీతిమంతయడను” అని అనయజనులతో చెప్ుపట దావర్ానా? ఈ సందర్ుములో మాతరం కాదు. మూడవ

వచనము ప్రకార్ము దదవుడు ఒక కార్యమును చదస్టన
ి ప్ుపడు, దదవుని యొకు నీతి బయలుప్ర్చబడింది.

భూదిగంత నివాసులందర్మ “దదవుడు కలుగజేస్టన
ి ర్క్షణను చూచునటట
ో ” ఇశాీయిేలు సంతతిని జాఞప్కము
చదస్టక
ి ొని దదవుడు కార్యములను చదస్టనని కరర్తన తెల్వయజేసత ుంది. దదవుడు తన ప్రజలను

విమోచంచనప్ుపడు దదవుని నీతి యొకు బయలాపటట లేక ప్రతయక్షత కరర్తనకార్మని యొకు మనసుిలో
ఉండెను. కరర్తనకార్మడు మాటాోడిన ప్రతయక్షత దదవుని కార్యమయ
ై ునిది.
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ఇలాంటి ఆశుర్యకర్ ర్కమన
ై “కార్య ప్రతయక్షత” బెైబిలు అంతటిలో కనిపిసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, సృషిర

కార్యము దదవుని యొకు శకనతని మర్శయు సవభావమును ప్రతయక్షప్ర్చంది. ఐగుప్ుత నుండి ఇశాీయిేలు
యొకు నిర్గ మము శతయరవుల మీద ఆయన కల్వగశయుని శకనతని మర్శయు ఆయన ప్రజల కొర్కు

కల్వగశయుని పేమ
ర ను బయలుప్ర్చంది. అదద విధ్ముగా, దావీదు స్టింహాసనము యొకు సాాప్న,
ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా దదశముల చెర్, చెర్లో నుండి తిర్శగశవచుుట, కరస
ీ త ు యొకు నర్ావతార్ము,
కరీసత ు మర్ణ ప్ునర్మతాానము — ఇవనిి, మర్శయు లేఖ్నములో ల్వఖంచబడిన అనేక ఇతర్

సనిివేశములు దదవుని సవభావమును మర్శయు చతత మును బయలుప్ర్మసాతయి. “కార్య ప్రతయక్షత” అనే
అంశము బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఎంతో పారముఖ్యమైనది.

మొదటి చూప్ులో, “కార్య ప్రతయక్షత” వప్
ై ుకు ఈ కదల్వక కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద ఎంతో గొప్ప

ప్రభావమును చూప్ుతయంది అనే విష్యము సపష్ర ము కాకపల వచుు. కాబటిర, ఈ దృషిర ఎలాంటి

మార్మపను కల్వగశంచనదో చూచుటకు మనము ఒక నిమిష్ం వచుంచాల్వ. ఈ ఆధ్ునిక చార్శతిరక దృషిర

యొకు పారముఖ్యతను చూడగల ఒక మార్గ ము దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు అను స్టిదధ ాంతమును,
అనగా సవయంగా దదవుడు అనే అంశమును ప్ర్శగణంచ, ఈ అంశమును కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు
మర్శయు బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు ఏ విధ్ముగా సమీపిసత ాయో చూచుటయిే.

సాంప్రదాయిక కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత ర దృకపథమునకు పారతినిధ్యము వహిసత ూ దదవుని ఎలా

చూడాల్వ అను విష్యమును గూర్శు వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజం బో ధించు విధానమును ఒక నిమిష్ం
చూడండి. షార్రర్డ కేటకనజం లోని నాలగ వ ప్రశి ఇలా అడుగుతయంది: “దదవుడు ఎవర్మ?” మర్శయు ఈ
విధ్ముగా జవాబిసుతంది:

దేవుడు ఆతమయైయున్ ిడు మరియు ఆయన ఉనికిలో, జ్ఞానములో, శకి్లో,
పరిశుదధ తలో, న్ యయములో, మాంచితనములో, మరియు స్తతయములో
అమితమైనవాడు, నితుయడు, మరియు మారపులేనివాడు.

ఈ జవాబు లేఖ్నములకు అనుగుణంగా ఉనిప్పటికర, దదవుడు నితయమన
ై , నిర్ంతర్ గుణముల

ఆధార్ంగా ప్ూర్శతగా కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత ర ప్దజాలములో నిర్వచంచబడినాడని చూచుట అంత

కష్ర మైన ప్ని కాదు. కాని వయతాయసముగా, బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు చర్శతల
ర ో దదవుని స్టిార్మన
ై
కార్యముల ప్టో ఎకుువ ఆసకనతని కల్వగశయునాిర్మ. మర్శయు “కార్య ప్రతయక్షత” మీద ఈ దృషిర దదవుని
గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ై ఉదాాటన వప్
ై ుకు నడిపించంది.
ర ులో ఒక భినిమన

“దదవుడు ఎవర్మ?’ అని ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలను ప్రశ్చించనప్ుపడు,

వార్మ వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజం వల సపందించుటకు ప్రయతిించర్మ. ఇప్ుపడు, ఈ అభిపారయమునకు
వార్మ అసముతి తెలుప్ర్మగాని వార్శ ఉదాాటన మర్శంత చార్శతిక
ర మన
ై దిగా ఉంటటంది. బెైబిలానుసార్మన
ై
వేదాంతవేతతలు ఈ విధ్ముగా చెప్ుపటకు ఎకుువ మొగుగచూప్ుతార్మ, “ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుత

బానిసతవమును నుండి విడిపంి చనవాడు దదవుడద;” “చెర్లో ఇశాీయిేలుకు తీర్మప తీర్శునవాడు దదవుడద.”
లేక వార్మ, “తన కుమార్మని ఈ లోకములోనికన ప్ంపినవాడు దదవుడద,” అని చెప్పవచుు. ఏది ఏమైనా,

దదవుని గూర్శు పారథమికముగా ఆయన నితయమైన గుణముల ఆధార్ముగా ఆలోచంచుట కంటే, చర్శతల
ర ో
ఆయన చదస్టన
ి కార్యముల ఆధార్ముగా బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు దదవుని గూర్శు ఆలోచసాతర్మ.
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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

మర్శయు దదవుని గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఏది సతయమైనదో అది బెైబిలానుసార్మైన
వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్రతి విష్యములోను సతయమైయుంటటంది.

అదద సమయములో, ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు “కార్య ప్రతయక్షత” యొకు

పారముఖ్యతను ఉదాాటిసత ూనే, “వాకయ ప్రతయక్షత,” అనగా దదవుని యొకు మౌఖక ప్రతయక్షత యొకు

పారముఖ్యతను కూడా ఉదాాటించార్మ. లేఖ్నములలో, దదవుడు కేవలం కార్యములు మాతరమే చదయడు;
ఆయన తన కార్యములను గూర్శు మాటాోడతాడు కూడా. ఆయన తన కార్యములను మాటలతో
వివర్శసత ాడు.

వాకయ పితయక్షత
మౌఖక లేక “వాకయ ప్రతయక్షత” అనేక కార్ణముల వలన పారముఖ్యమైనది, కాని “వాకయ

ప్రతయక్షత”ను ఎంతో పారముఖ్యమైనదిగా చదయు దదవుని కార్యములను గూర్శున ర్ండు విష్యములను
మేము ప్రసత ావిసాతము: ఒక వప్
ై ున, సనిివేశముల యొకు అసపష్ర పారముఖ్యత; మర్ొక వప్
ై ు,

సనిివేశముల యొకు కనర్ణ సదృశ పారముఖ్యత. మొదటిగా లేఖ్నములోని సనిివేశముల యొకు
అసపష్ర త “వాకయ ప్రతయక్షత”ను అవసర్మైనదిగా ఎలా చదసత ుందో చూదాేము.

దదవుని కార్యములు అసపష్ర మన
ై వి అని మనము చెపపి నప్ుపడు, ఆయన కార్యముల యొకు

పారముఖ్యత ఎలో ప్ుపడు మానవులకు సపష్ర ముగా కనిపించదు అని అర్ాము. తాను చదయుచునిదానిని

దదవుడు ఎలో ప్ుపడు సంప్ూర్ణంగా అర్ాము చదసుకొనునప్పటికర, ఆయన కార్యముల యొకు పారముఖ్యతను

మనము అర్ాము చదసుకొనుటకు వాటిని మాటల దావర్ా అనువదించవలస్టియునిది లేదా
సపష్ర ప్ర్చవలస్టియునిది.

అనుదిన జీవితములోని ఒక ఉదాహర్ణను ప్ర్శగణంచండి. ఇతర్ విదాయర్మాలతో కలస్టి మీర్మ ఒక

తర్గతి గదిలో కూర్మునాిర్ని ఊహించుకకండి, మర్శయు అకసాుతయ
త గా ఒక విదాయర్శా నిలబడతాడు. అతడు
ఏమి మాటాోడడు; కేవలం నిలబడతాడంతద. అవును, దానిని మీర్మ ఎలా అర్ాము చదసుకకవాలో మీకు

తెల్వయదు; అది చాలా అసపష్ర మైనది. “అతడు ఎందుకు నిలబడా్డు? ఏమి జర్మగుతయంది?” అని మీర్మ
ఆశుర్యపల వచుు. వాసత వానికన, అధాయప్కుడు పాఠము చెప్ుపట ఆపివస్ట
ే ి ఆ విదాయర్శా ఎందుకు నిలబడా్డో

అడుగుతాడు. ఫల్వతంగా, తాను చదస్టన
ి కార్యము యొకు పారముఖ్యతను ఆ విదాయర్శా మాటలలో వినుటకు
ప్రతి ఒకుర్మ ఎదుర్మచూసాతర్మ.

ఇంచు మించు అదద విధ్ంగా, లేఖ్నములో నివేదించబడిన దదవుని కార్యములు మితమైన

పాప్ుల ైన మానవమాతయరలకు తర్చుగా అసపష్ర మన
ై విగా ఉంటాయి. వార్శకన కూడా మౌఖక అనువాదము

అనగా మాటలలో వివర్ణ యొకు అవసర్త ఉనిది. ఉదాహర్ణకు, ఇశాీయిేలీయులు బబులోను చెర్లో
నుండి తిర్శగశ వచు దదవాలయమును ప్ునఃనిర్శుంచన సమయమును జాఞప్కము చదసుకకండి. ఎజార 3:1012లో, మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:

శిలుకారపలు యహో వా మాందరముయొకక పున్ దని వేయుచుాండగా...

జ్నులాందరపను గొపు శబద ముత్ో యహో వాకు సో్ తిము చేస్టటరి. మునుపట్ి

మాందరమును చూచిన యాజ్కులలోను లేవీయులలోను కుట్టాంబ పిధ నులలోను
వృదుధల ైన అన్ేకులు, ఇపుుడు వేయబడిన యీ మాందరముయొకక పున్ దని
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చూచి గొపు శబద ముత్ో ఏడిచరి. అయత్ే మరి అన్ేకులు స్తాంత్ోషముచేత బహుగా
అరచిరి (ఎజ్ఞి 3:10-12).

ఇకుడ బెైబిలు చర్శతల
ర ో ఒక సనిివేశమును మనము చూసాతము — ఇశాీయిేలు చెర్లో నుండి

తిర్శగశవచున తర్మవాత దదవాలయము కొర్కు ప్ునాదిని వేయుటలో దదవుడు చదస్టన
ి అదుుత కార్యము.
కాని ఈ సనిివేశమును ప్రతయక్షంగా చూస్టిన వార్శకన ఇది అసపష్ర మైనదిగా ఉనిది.

కొందర్మ దదవాలయము యొకు ప్ునాదిని చూస్టి సంతోషించార్మ ఎందుకంటే అది ఒక గొప్ప

ఆశీర్ావదమని వార్మ నమాుర్మ. అయితద, ఇతర్మలు కొీతత దదవాలయము స లొమోను

దదవాలయమునకుండిన శోభను ఎనిడు ప ందుకకలేదని గీహంి చార్మ కాబటిర ఏడాుర్మ. దదవుని నుండి

మౌఖక సంభాష్ణ లేకుండా, ఈ సనిివేశమును ఏదో ఒక విధ్ముగా చూస్టియుండవచుు. ఇందును
బటిరయిే చెర్ తర్మవాత దదవాలయ నిర్ాుణము యొకు నిజమైన పారముఖ్యతను వివర్శంచుటకు ఎజార
గీంథము ఎంతో సమయమును కేటాయిసుతంది.

ఇదద విధ్ముగా, మార్ము 3:22-33లో, యిేసు దయయములను వళో గొటిరన సనిివేశమును

కొందర్మ ఎలా అపార్ాము చదసుకునాిర్ప మర్శయు ఆయన కార్యములకు సర్శయిన
ై అనువాదమును
యిేసు ఎలా ఇచాుడో మనము చదువుతాము.

యరూషలేమునుాండి వచిచన శాస్తు్ీలు ఇతడు బయలె బూలు పట్ిు నవాడై
దయయముల యధపత్రచేత దయయములను వెళ్ేగొట్టుచున్ ిడని చపటురి.

అపుుడ యన వారిని తన యొదద కు పటల్చి, ఉపమానరీత్రగా వారిత్ో ఇట్ే న్ెను
సాత్ ను సాత్ ను న్ేలాగు వెళ్ేగొట్టును? (మారపక 3:22-33).

దదవుడు చదస్టిన ఈ అదుుత కార్యములను చూస్టిన కొందర్మ దయయములు సాతాను యొకు శకనతతో

వళో గొటర బడుచునాియని తప్ుపగా అర్ాము చదసుకునాిర్మ, కాని ఆయన దదవుని శకనతతో కార్యములు
చదస్టనని తెల్వయజేయుటకు యిేసు తన కార్యములతో పాటట మాటల దావర్ా సపష్ర ము చదశాడు.

బెైబిలులో నమోదు చదయబడిన దదవుని కార్యముల యొకు అసపష్ర త “వాకయ ప్రతయక్షత” “కార్య

ప్రతయక్షత”ను ఎలో ప్ుపడు ఎందుకు అనుసర్శంచనదో వివర్శంచుటకు సహాయప్డుతయంది. దదవుని మౌఖక
ప్రతయక్షత సనిివేశముల యొకు నిజమైన పారముఖ్యతను సపష్ర ము చదయుటకు వాటిని వివర్శంచంది.

కొంత వర్కు అసపష్ర మన
ై దిగా ఉండుటతో పాటట, సనిివేశములు వాటి యొకు పారముఖ్యతలో

కనర్ణ సదృశముగా కూడా ఉంటాయి కాబటిర “కార్య ప్రతయక్షత” “వాకయ ప్రతయక్షత”తో కల్వస్టియుంటటంది. అనేక
విధాలుగా, బెైబిలులోని ఒక సనిివేశము చెర్మవులో విస్టిర్న
శ ఒక ర్ాయిని పల ల్వయునిది. ఏమి

జర్మగుతయందో మీకు తెలుసు. అనిి దిశలలోను నీటి తర్ంగములు వాయపించ చెర్మవులో తదల్వయాడు ప్రతి
వసుతవును తాకుతాయి. విస్టిర్న
శ ర్ాయి యొకు ప్రభావము కనర్ణ సదృశముగా ఉనిది; అది చెర్మవు
అంతటా వాయపిసత ుంది. ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, లేఖ్నములోని సనిివేశములు కూడా వాటి
పారముఖ్యతలో కనర్ణ సదృశము కల్వగశయునాియి.

ఉదాహర్ణకు ఇశాీయిేలు యిర్ీ సముదరమును దాటిన సనిివేశమును తీసుకకండి. ఇది

ఐగుప్త యుల చదతిలో నుండి దదవుడు తన ప్రజలను విమోచంచన కార్యము అని లేఖ్నములు

వివర్శంచుచునివని మనందర్శకర తెలుసు. కాని యిర్ీ సముదరములోని నీటి యొకు కదల్వక అనేక ఇతర్
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పారముఖ్యతలను కూడా కల్వగశయునిదని మనకు తెలుసు. ఉదాహర్ణకు, అది ఆ పారంతములో ఉని

మతిా జీవుల మీద ప్రభావము చూపి తదావర్ా సాానిక జాలర్ వృతిత కన అంతర్ాయం కల్వగశంచయుంటటంది.
ఈ ప్ర్శణామము నేడు మనకు అంత పారముఖ్యమైనదిగా అనిపించకపల వచుుగాని, ఆ సమయములో ఆ
పారంతములో నివస్టించన ప్రజలకు ఇది పారముఖ్యమైన విష్యమైయుండినది. దధని కంటే ఎకుువగా,

ఐగుప్ుత స్టన
ై యము మునిగశపల వుట ఐగుప్త యుల జీవితముల మీద ఎనోి ర్కములుగా ప్రభావం చూపింది.

భార్యలు భర్త లను కకలోపయార్మ; పిలోలు తండురలను కకలోపయార్మ. ఈ సనిివేశము యొకు ల కులేననిి
ప్రభావములను గూర్శు ఊహించుట చాలా కష్ర ము.

యిర్ీ సముదరమును దాటటట వంటి సనిివేశములకు కనర్ణ సదృశ పారముఖ్యత ఉనిదని

మనము గుర్శతంచనప్ుపడు, ఈ ప్రశి మనకు ఎదుర్మతయంది: ఈ అర్ాములనిిటిలో మనము దదని మీద
దృషిర పటారల్వ? లేఖ్నములోని ఒక సనిివేశమును మనము అర్ాము చదసుకొనుటకు

ప్రయతిించనప్ుపడు ఏ పారముఖ్యత ఎంతో ముఖ్యమన
ై దిగా ఉనిది? దధనికన జవాబు చాలా సులువైనది:
ఆయన ప్రజలు అర్ాము చదసుకకవాలని దదవుడు ఆశ్చంచన అతయంత ముఖ్యమన
ై పారముఖ్యతలను ఆయన
“వాకయ ప్రతయక్షత” దావర్ా బయలుప్ర్చాడు. దదవుడు ఆయన చదయు కార్యములకు మౌఖక

అనువాదములను ఇవవకపల తద, దదవుని యొకు ఆశుర్యకార్యముల నుండి సర్శయిన
ై వేదాంతశాసత ర
భావములను మనము తెలుసుకొనలేము.

లేఖ్నములో కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత ఒకదానితో ఒకటి కల్వస్టియుండుటను చూస్టిన

పిముట, ఇప్ుపడు ఈ ర్ండు ర్కముల ప్రతయక్షతలు ఒకదానితో ఒకటి ప్ర్సపర్ అనుబంధ్ము

కల్వగశయుండు విధానముల వప్
ై ుకు మన దృషిరని మళిించాల్వ. బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో
కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతలు ఏ ఏ విధాలుగా అనుబంధ్ం కల్వగశయుంటాయి?

పరస్తుర అనుబాంధ్ములు
మన ఉదదేశముల కొర్కు ఈ అనుబంధ్ములను గూర్శు మూడు ర్కముల వాకయ-ప్రతయక్షతల

ఆధార్ంగా మాటాోడదాము; మొదటిగా, భావిసూచక “వాకయ ప్రతయక్షత,” అనగా అవి వివర్శంచు

సనిివేశములకు ముందు ఇవవబడిన మాటలు; ర్ండవదిగా, ఏకకాల “వాకయ ప్రతయక్షత,” లేక అవి

వివర్శంచు సనిివేశములు జర్శగశన సమయములోనే ఇవవబడిన మాటలు; మర్శయు మూడవదిగా,
ప్ునర్శవమర్ి “వాకయ ప్రతయక్షత,” అనగా అవి వివర్శంచు సనిివేశములు జర్శగశన తర్మవాత వచుు మాటలు.
మొదటి సాానంలో, దదవుని మాటలు దదవుని కార్యములకు ముందుగా వచున అనేక

ఉదాహర్ణలను లేఖ్నములు వివర్శసత ాయి. ఈ సందర్ాులలో, దదవుని కార్యము జర్మగక ముందద దదవుని

వాకయము దానిని వివర్శసత ుంది లేక అనువదిసత ుంది. ఈ ర్కమన
ై “వాకయ ప్రతయక్షత”ను చాలా సార్మో మనము

జర్గబో వువాటిని చెప్ుపట అని పిలుసాతము.

కొనిి సార్మో, దదవుని భావిసూచక “వాకయ ప్రతయక్షత” జర్మగబో వు సనిివేశములను గూర్శు

మాటాోడింది మర్శయు చాలా సార్మో ప్రతయక్షంగా లేక ప్ర్పక్షంగా ఆ సనిివేశమును చూడబో తయని ప్రజలతో
మాటాోడింది. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మ. 3:7-8లో, ఇశాీయిేలు ప్రజలను విడిపించుటకు మోషే ఐగుప్ుతకు
వళలోటకు ముందద దదవుడు ఏమి జర్మగబో తయందో మోషేకు చెపాపడు.
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మరియు యహో వా యట్ే న్ెను న్ేను ఐగుపు్లోనుని న్ పిజ్ల బాధ్ను

నిశచయముగా చూచిత్రని, పనులలో తముమను కషుపెట్ు టవారినిబట్ిు వారప పెట్ిున

మొరను విాంట్ిని, వారి దుుఃఖములు న్ కు త్ల్స్టేయునివి. కాబట్ిు ఐగుప్్ యుల
చేత్రలోనుాండి వారిని విడిపటాంచుట్కును, ఆ దేశములోనుాండి విశాలమైన మాంచి
దేశమునకు...పాలు త్ేన్ెలు పివహాంచు దేశమునకు వారిని నడిపటాంచుట్కును
దగివచిచ యున్ ిను (నిరగ మ. 3:7-8).

దదవుడు మోషేతో చెపిపన మాటలు ఐగుప్ుతలో దదవుడు చదయబో వు కార్యములను గూర్శు

తెల్వయజేశాయి. అవి భావిసూచకమన
ై వి, మర్శయు దదవుడు భవిష్యతయ
త లో చదయబో వు కార్యము యొకు
పారముఖ్యతను తెల్వయజేశాయి. ఈ మాటలు వినిన వంటనే, ఐగుప్ుతలో తాను చదయవలస్టిన ప్నిని ఒక
దృషిరకకణములో చూచుటకు మోషే తనను తాను స్టిదధప్ర్చుకునాిడు. ఇశాీయిేలు యొకు విమోచన

కొర్కు అతడు దదవుని ఆయుధ్ముగా ఉండవలస్టియుండినది. ఐగుప్ుతలో అతడు చదస్టిన ప్రయతిములు
కేవలం మానవ కార్యములు మాతరమే కాదు; అతడు తన ప్ర్శచర్యను దాని యొకు పారముఖ్యత నుండి
తకుువ చదయకూడదు — అది ఇశాీయిేలును వాగాేన దదశములోని ఆశీర్ావదములకు నడిపించుటకు
దదవుడు చదస్టిన ఆశుర్య కార్యము.

ఇతర్ సమయాలలో, దదవుని భావిసూచక “వాకయ ప్రతయక్షత” దధర్క
ా ాల భవిష్యతయ
త లో జర్మగబో వు

సనిివేశములను గూర్శు మాటాోడింది, ఎంత దధర్ాకాలమంటే ఆ మాటను మొదటిగా వినివాడు ఆ

సనిివేశమును అనుభవించయుండదవాడు కాదు. ఈ సందర్ుములలో, “వాకయ ప్రతయక్షత” “కార్య ప్రతయక్షత”

కంటే ఎంతో కాలము ముందు వచుంది. ఉదాహర్ణకు, యిష్యా 9:6-7లో ర్ానుని గొప్ప మస్ట్ియను
గూర్శు ప్రవకత యిన
ై యిష్యా ఈ విధ్ంగా మాటాోడాడు:

ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టు ను మనకు కుమారపడు అనుగరహాంపబడను
ఆయన భుజ్ముమీద రాజ్యభారముాండును. ఆశచరయకరపడు ఆలోచనకర్

బలవాంతుడన
ై దేవుడు నితుయడగు తాండిి స్తమాధ నకర్ యగు అధపత్ర అని అతనికి
పేరప పెట్ుబడును. ఇద మొదలుకొని మిత్రలేకుాండ ద నికి వృదధ యు క్షేమమును
కలుగునట్ట
ే ...రాజ్యపరిపాలన చేయును (యషయా 9:6-7).

ఇకుడ యిష్యా ఒక ర్ాజకుమార్మని గూర్శు మాటాోడుతయనాిడు మర్శయు అతడు దదవుని

ప్రజలను ప్ర్శపాల్వసాతడు మర్శయు అతని ర్ాజయమునకు అంతముండదు. ఆయన మస్ట్ియయిన
ై
యిేసును గూర్శు మాటాోడాడు. కాని ఈ మాటలు యిేసు కాలమునకు కనీసం యిేడు వందల

సంవతిర్ాల ముందు మాటాోడబడా్యి. ఈ మాటలు యిష్యా కాలములో నివస్టించన దదవుని ప్రజలకు
నిర్రక్షణను కల్వగశంచాయి గాని, ఈ “వాకయ ప్రతయక్షత”ను మొదటిగా వినివార్శలో ఒకర్మ కూడా ఈ
దెైవికమన
ై కార్యమును చూడలేదు.

కాబటిర, దదవుని భావిసూచక “వాకయ ప్రతయక్షత” సనిివేశములు జర్మగుటకు ముందు వాటి యొకు

పారముఖ్యతను గూర్శు దదవుని ప్రజలకు కొంత అవగాహనను కల్వగశంచుటకు ఇవవబడినవని అనేక

విధాలుగా మనము చూసాతము. ఈ విధ్మైన ప్రతయక్షతను మనము లేఖ్నమందంతట చూసాతము.
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ర్ండవ సాానంలో, లేఖ్నములో కొనిిసార్మో దదవుడు సనిివేశము జర్శగశన సమయములోనే

ఏకకాలములో మాటాోడతాడని కూడా మనము గీహించుట ఎంతో అవసర్ము. ఇప్ుపడు, లేఖ్నములో
దదవుని మాటలు మర్శయు కార్యములు ఒకే తర్మణంలో చాలా అర్మదుగా జర్మగుతాయి. కాని వాటిని
ఏకకాలముగా ప్ర్శగణంచుటకు దదవుడు ఒక సనిివేశమునకు దగగ ర్ సమయములో చాలా సార్మో

మాటాోడతాడు. ఆయన కార్యము చదసత ూనే చాలా సార్మో తన “వాకయ ప్రతయక్షత”ను ఇచాుడు. ఉదాహర్ణకు,
నిర్గ మ. 19:18-21లో దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటలను వినండి.

యహో వా అగిిత్ో స్ట్న్ య పరవతముమీదకి దగి వచిచనాందున అదాంతయు

ధ్ూమమయమై యుాండను. ద ని ధ్ూమము కొల్మి ధ్ూమమువల లేచను,
పరవతమాంతయు మికికల్ కాంపటాంచను. ఆ బూరధ్వని అాంతకాంతకు బిగగ రగా
మ్రోగెను. మ్రష్ే మాట్లాడుచుాండగా దేవుడు కాంఠస్తవరముచేత అతనికి

ఉత్ రమిచుచచుాండను. అపుుడు యహో వా “పిజ్లు చూచుట్కు యహో వా

యొదద కు హదుదమీరి వచిచ వారిలో అన్ేకులు నశిాంపకుాండునట్ట
ే నీవు దగిపో య
వారికి ఖాండితముగా ఆజ్ఞాపటాంచుము” (నిరగ మ. 19:18-21).

ఈ వాకయ భాగములో దదవుని ఆశుర్య కార్యము, స్ట్నాయి ప్ర్వతము మీద అగశిలో,

ధ్ూమములో, మర్శయు మికనుల్వ కంప్నలో దదవుడు చూపిన శకనతయిైయునిది. ఈ గొప్ప కార్యమును
దదవుడు చదయుచుండగా, ప్రజలను ప్ర్వతము యొదే కు సమీపించవదే ని హెచుర్శసత ూ ఆయన

చదయుచునిదాని యొకు పారముఖ్యతను వివర్శంచన “వాకయ ప్రతయక్షత”ను ప్రకటించాడు. ఈ విధ్ముగా,

ఆయన కార్యములు చూస్టిన వార్మ వాటిని అర్ాము చదస్టక
ి ొనునటట
ో గా చాలా సార్మో లేఖ్నములో ఆయన
కార్యము చదస్టన
ి సమయములోనే దదవుడు “వాకయ ప్రతయక్షత”ను ఇచాుడని మనము చూసాతము.

మూడవ సాానంలో, దదవుని “వాకయ ప్రతయక్షత” ప్ునర్శవమర్ినాతుకముగా ఉనిదని, అనగా

సనిివేశముల యొకు పారముఖ్యతను అవి జర్శగన
శ తర్మవాత వివర్శంచనదని కూడా గీహించుట ఎంతో

అవసర్మైయునిది. ఈ సందర్ాులలో, దదవుడు ఒక కార్యమును చూస్టి దానిని గూర్శు ఆ కార్యములు
జర్శగశన తర్మవాత నివస్టించన ప్రజలతో మాటాోడాడు. వాసత వానికన, సంప్ూర్ణంగా చూస్టినటో యితద,

లేఖ్నములో దదవుని “వాకయ ప్రతయక్షత” మనకు ఈ విధ్ముగానే ఎకుువ సార్మో బయలుప్ర్చబడింది.
కొనిి సార్మో, దదవుడు సనిివేశము సంభవించన తర్మవాత వంటనే మాటాోడాడు. ఈ

సందర్ాులలో, ఆయన తన కార్యములను ప్రతయక్షంగా లేక ప్ర్పక్షంగా వీక్ించన ప్రజలకు తనను తాను

బయలుప్ర్చుకునాిడు. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మ. 20:2-3 వినండి, అది జర్శగన
శ వంటనే ఐగుప్ుత నుండి
ఇశాీయిేలు విమోచన యొకు పారముఖ్యతను అకుడ దదవుడు వివర్శసత ునాిడు. అకుడ ఇలా
వారయబడియునిది:

నీ దేవుడన
ై యహో వాను న్ేన్ే, న్ేను ద స్తుల గృహమైన ఐగుపు్ దేశములో నుాండి
నినుి వెలుపల్కి రపటుాంచిత్రని. న్ేను తపు వేరొక దేవుడు నీకు ఉాండకూడదు
(నిరగ మ. 20:2-3).
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ఐగుప్ుతలో నుండి బయటకు వచున అనుభవము ఒక సామానయమన
ై సనిివేశము కాదని

దదవుడు ఇశాీయిేలుకు వివర్శంచాడు. ఆది ఆయన వయకనతగత మర్శయు ప్రతయక్ష విమోచనయియ
ై ునిది.
దధనిని మించ, ఈ “వాకయ ప్రతయక్షత” దదవుని విమోచన కార్యము యొకు ఒక భావమును కూడా

వివర్శంచంది. దదవుడు వార్శని విమోచంచాడు కాబటిర, ఇశాీయిేలు ఇతర్ దదవతలను ఆర్ాధించకూడదు.
దదవుని ప్టో ర్ాజభకనత యొకు అవసర్త ఒక ప్ునర్శవమర్ి ప్దమయ
ై ునిది, మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు
గొప్ప విమోచనను చూచన ప్రజలకు దాని యొకు పారముఖ్యతను వివర్శంచంది.

అయినను, ఇతర్ సమయాలలో, దధర్ాకాల ప్ునర్శవమర్ి వాకయ ప్రతయక్షత దదవుని ప్రజలకు “కార్య

ప్రతయక్షత” జర్శగన
శ చాలా సమయము తర్మవాత కల్వగశంది. సనిివేశములు జర్శగన
శ సమయములో

జీవించని ప్రజలకు అది ఇవవబడింది. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 1:27లో, మానవ జాతి యొకు సృషిరని గూర్శు
మనము ఈ వివర్ణ చదువుతాము.

దేవుడు తన స్తవరూపమాందు నరపని స్తృజాంచను; దేవుని స్తవరూపమాందు వాని
స్తృజాంచను; స్ట్్ ని
ర గాను పురపషునిగాను వారిని స్తృజాంచను (ఆద. 1:27).

ఈ ప్ునర్శవమర్ి వాకయము యొకు వాసత విక శోీతలు నిర్గ మము తర్మవాత మోషేను అనుసర్శంచన

ఇశాీయిేలీయులు, మర్శయు వార్మ ఆదాము హవవలు సృషిరంచబడిన కొనిి వేల సంవతిర్ముల

తర్మవాత జీవించార్మ. అయినను, సృషిరలో మానవుల యొకు నిజమైన పాతరను వార్శకన తెల్వయజేయుటకు
దదవుడు “వాకయ ప్రతయక్షత”ను ఇచాుడు. కాబటిర అనేక విధాలుగా, దదవుని వాకయము చాలా సార్మో ఆయన
కార్యములను అనుసర్శంచ సనిివేశములు జర్శగశన తర్మవాత ఆయన ప్రజలకు అవగాహనను
కల్వగశసత ుంది. ఈ విధ్మైన వాకయ ప్రతయక్షత లేఖ్నమంతటిలో కనిపిసత ుంది.

లేఖ్నములలో చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత మధ్య గల ప్ర్సపర్ అనుబంధ్మును

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు ఉదాాటించన విధ్మును చూస్టిన పిముట, మనము మన ర్ండవ

అంశము వైప్ుకు తిర్గవలస్టియునిది: బెైబిలులో చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత యొకు ఆకృతయలు. కొనిి
వేల సంవతిర్ాలలో జర్శగన
శ కొనిి వందల వేల సనిివేశములను బెైబిలు ప్రసత ావిసుతంది. మర్శయు ఈ

ల కులేననిి సనిివేశముల యొకు ప్దధ తయలను మర్శయు ఆకృతయలను వివేచంచుట బెైబిలానుసార్మన
ై
వేదాంతశాసత మ
ై ునిది.
ర ు చదయవలస్టిన ఒక ప్నియియ

ఆకృతులు
లేఖ్నములో చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత యొకు ఆకృతయలను బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు

అర్ాము చదసుకుని విధానములను ప్ర్రక్ించుటకు, మనము మూడు విష్యములను చూదాేము:
మొదటిగా, లేఖ్న చర్శతరలో దదవుని ప్రతయక్షత యొకు లక్షయము; ర్ండవదిగా, లేఖ్నములో ప్రతయక్షత

యొకు ఎగయుట మర్శయు ప్డిపల వుట; మర్శయు మూడవదిగా, లేఖ్నములో ప్రతయక్షత యొకు కర్బన
సంబంధ్మన
ై అభివృదిధ. మొదటిగా బెైబిలులో చర్శతర యొకు లక్షయమును చూదాేము.
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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

లక్షయము
దదవుడు చర్శతన
ర ు అనేక అవయవధాన లక్షయముల వైప్ుకు నడిపంి చాడు అను విష్యమును లేఖ్న

భాగములను చదువుతయనిప్ుపడు మనము నిసిందదహముగా తెలుసుకకవచుు. నోవహు దినములలో,
లోకమునకు ఒక నూతన ఆర్ంభమును కల్వగశంచుటకు ఆయన ప్ని చదశాడు. అబారహాముకు తనను

తాను బయలుప్ర్చుకొనుటలో ఆయన కల్వగశయుండిన లక్షయము తన కొర్కు ప్రతదయకనంచబడిన ప్రజలను
పిలచుట. పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుత నుండి విమోచంచుటలోని లక్షయము, పాత నిబంధ్నలో

ఆయన ప్రతయద కనంచబడిన ప్రజలను వాగాేన భూమిలో సాాపించుట. ఇశాీయిేలు యొకు నితయమైన ర్ాజులుగా
దావీదును మర్శయు అతని కుమార్మలను ఎనుికొనుట యొకు ఉదదేశము, ఆయన ప్రజలను ర్ాజర్శక

మహిమలోనికన నడిపించుట. యిేసు జీవితము, మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానము యొకు లక్షయము,
దదవుని ప్రజల కొర్కు నితయ ర్క్షణను చదకూర్ముట.

బెైబిలు చర్శతల
ర ోని ప్రతి సాాయిలోను, ఆయన కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతను శాస్టించన

విశలష్మన
ై ఉదదేశములను లేక లక్షయములను దదవుడు కల్వగశయుండినాడు. ఈ భినిమన
ై లక్షయములను
వర్శణంచుటలో బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు ఎకుువ సమయం గడుప్ుతార్మ. కాని అదద

సమయములో, ర్పమా 11:36లో అప సత లుడెైన పౌలు చర్శతర యొకు ఉనిత లక్షయము ఏమిటో
తెల్వయజేశాడు.

ఆయన మూలమునను ఆయన ద వరాను ఆయన నిమిత్ మును స్తమస్త్ ము

కల్గియునివి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహమ కలుగును గాక. ఆమేన
(రోమా 11:36).

ఇకుడ పౌలు చెబుతయనిటట
ో , ఆర్ంభములో సమసత ము దదవుని మూలమున కల్వగశనవి. దదవుని

యొకు కొనసాగశంచు శకనత దావర్ా నేడు సమసత మును తమ ఉనికనని కొనసాగశంచుచునివి. మర్శయు
సమసత మును “ఆయన నిమితత మైయునివి,” అనగా అవి దదవుని మహిమ మర్శయు ఘనత

కొర్కయ
ై ునివి. ఒకు మాటలో, తయదకు ఆయనకు ఎనలేని మహిమను తెచుు విధ్ముగా దదవుడు తన
సృషిర యొకు చర్శతరను శాస్టిసత ాడు.

ఈ బలమన
ై దెవి
ై క ఉదదేశమును ప్లువుర్మ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు ప్లు విధాలుగా

వర్శణంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, కొందర్మ ర్ాకడ శాసత మ
ర ు లేక ఆఖ్ర్శ దినములు లేఖ్నముల యొకు

గుర్శయిైయునివని చాలా సామానయముగా మాటాోడతార్మ. బెబి
ై లు కరస
ీ త ు కేందిత
ర మన
ై దని, అనగా కరస
ీ తు
మీద దృషిర కల్వగశయునిదని ఇతర్మలు అనేక విధాలుగా వాదించార్మ. ఇవి మర్శయు ఇతర్ దృకపథాలు
మనకు ఎంతో నేర్పశ సాతయి గాని, ఈ పాఠములలో భూమి మీద దదవుని ర్ాజయమును సాాపించుట చర్శతర
అంతటి యొకు లక్షయమైయునిది అనే విష్యమును గూర్శు మనము మాటాోడదాము. సులువన
ై
మాటలలో, ఆయన ర్ాజయమును భూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేసత ూ ప్రతి జీవి ఎదుట తయదకు
దదవుడు మహిమప్ర్చబడు ప్రకనీయగా బెైబిలు చర్శతన
ర ు గూర్శు మనము మాటాోడదాము.

ఇలా జర్మగునటట
ో పారర్శాంచమని మతత యి 6:10లో యిేసు మనకు నేర్పశ ంచాడని మనందర్శకర

తెలుసు, అకుడ ఇలా చదువుతాము:
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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

నీ రాజ్యము వచుచనుగాక,

నీ చిత్ ము పరలోకమాందు న్ెరవేరపచునిట్ట
ే

భూమియాందును న్ెరవేరపను గాక (మత్ య 6:10).
దదవుని ప్ూర్ణమైన ప్ర్లోక ప్ర్శపాలనను భూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేయుట సమసత లోక
చర్శతర యొకు దెైవికమన
ై లక్షయమైయునిది. దదవుని చతత ము ప్ర్లోకములో జర్మగునటట
ో భూమి మీద

కూడా ప్ర్శప్ూర్ణముగా జర్శగశనప్ుపడు, ప్రతి జీవి దదవుని ఎదుట మోకర్శల్వో ఆయనను దెైవికమైన ర్ాజుగాను
సమసత మును సృషిరంచన ఉనితమన
ై సృషిరకర్త గాను గౌర్విసుతంది. ఆ సమయములో, చర్శతర యొకు
ఉనిత లక్షయము నర్వేర్మతయంది.

ఇప్ుపడు, విశవములోని ప్రతి సనిివేశము ఈ ఘనమైన ముగుంప్ు వైప్ుకు

ప్రయాణసుతనిప్పటికర, లేఖ్నములు సవయంగా దదవుని ఉనితమన
ై ఉదదేశములకు మధ్యలో ఉని
సనిివేశముల మీద ముఖ్యముగా దృషిరపడతాయి. దదవుని ర్ాజయమును లోకమంతట వాయపింప్జేయు
లక్షయమును సాధించుటలో కొనిి చార్శతిరక సనిివేశములు ఎలా పారముఖ్యమైనవిగా ఉనాియో అవి

తెల్వయజేసత ాయి. బెైబిలు కథనము యొకు సామానయ ఆకృతయలు మనందర్శకర తెలుసు. సృషిరని చదయుట
దావర్ా, ఏదదను వనములో ఆయన సవర్ూప్మును ఉంచుట దావర్ా, మర్శయు ఏదదను వనమును

భూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేయమని మానవాళిని ఆజాఞపించుట దావర్ా దదవుడు ఒక శూనయమన
ై
లోకమును తన స ంత ర్ాజయముగా మార్ముట ఆర్ంభించన విధానమును బెైబిలులోని ఆర్ంభ

అధాయయములు తెల్వయజేసత ాయి. కాని మానవజాతి దెవి
ై కమైన ఆజఞ కు విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదస్టి

లోకములోనికన నాశానమును మర్శయు మర్ణమును ఏ విధ్ముగా తీసుకొనివచునదో కూడా లేఖ్నము
యొకు ఆర్ంభ అధాయయములు తెల్వయజేసత ాయి.

ఆయన స ంత జనులుగా దదవుడు ఇశాీయిేలును ఎనుికొని భూదిగంతముల వర్కు దదవుని

ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుటలో మిగశల్వన మానవాళికన నాయకతవము వహించుటకు వార్శని ఆజాఞపించన
విధానమును పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ భాగములు నివేదిసత ాయి. పాత నిబంధ్న మనకు

తెల్వయజేయుచునిటట
ో , దదవుడు ఇశాీయిేలు దావర్ా అనేక కార్యములను సాధించాడుగాని ఇశాీయిేలు
కూడా ఘోర్ముగా విఫలమయి
ై యంది.

ఈ ఘోర్ వఫ
ై లయములు కల్వగశన తర్మవాత కూడా, దదవుడు తన గొప్ప ఉదదేశమును విడిచపటర లేదు.

కొీతత నిబంధ్న బయలుప్ర్చుచునిటట
ో , దదవుడు ఈ లోకములోనికన తన నితయ కుమార్మని ప్ంపాడు.
ఆయన మర్ణము దావర్ా, దదవుడు మునుప్ు జర్శగన
శ వైఫలాయలను సవర్శంచ భూమి మీద ఉని

దదశములనిిటిలో నుండి తన కొర్కు ప్రజలను విమోచంచుకునాిడు. మర్శయు కరస
ీ త ు ప్ునర్మతాాన
ఆర్పహణముల దావర్ా, ఆయన శర్రర్మన
ై సంఘములో ప్ర్శశుదాధతు ప్ర్శచర్య మర్శయు ఆయన

మహిమకర్మైన ర్ాకడ దావర్ా, మానవాళికన ఇవవబడిన ప్నిని కరస
ీ త ు ముగశసత ునాిడు. ప్రకటన 11:15లో
మనము చదువునటట
ో , ప్ర్లోకములో ఉనిటట
ో దదవుని ర్ాజయమును కరీసత ు భూలోకమునకు
తీసుకొనివసాతడు.

ఆ శబద ములు ఈ లోక రాజ్యము మన పిభువు రాజ్యమును ఆయన కీరస్త్ ు రాజ్యము
న్ యను; ఆయన యుగయుగముల వరకు ఏలునన్ెను (పికట్న 11:15).
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మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
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బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ోని ప్రతి
ర ును ఈ విధ్ముగా సమీపించనప్ుపడు, బెైబిలు చర్శతల

సనిివేశము ఒక గొప్ప ప్రణాళికలో భాగమవుతయంది. బెైబిలులో కనిపించు వివిధ్ ర్కముల ైన దెైవికమన
ై
కార్యములు, పదే వి మర్శయు చనివి, సాధార్ణమన
ై వి మర్శయు అసాధార్ణమన
ై వి, కరస
ీ త ు కార్యములో
ముగశంప్ును ప ందుకుంటాయి మర్శయు ఆయన కొీతత ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భూమిలో ఆయన
ర్ాజయమును సాాపించుట దావర్ా దదవునికన ఉనితమైన మహిమను తెసత ాడు.

కరీసత ులో ఆయన విశవవాయప్త ర్ాజయమును సాాపించుట దావర్ా దదవునికన మహిమను తెచుుట

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై ుండగా, బెైబిలు చర్శతర యొకు ఆకృతయలలో
ర ు యొకు లక్షయమయ
ర్ండవ కకణమును మనము చూడవలస్టియునిది: దదవుని కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత యొకు
ఎగయుట మర్శయు ప్డిపల వుట.

ఎగయుట్ మరియు పడిపో వుట్
మీర్మ సముదర తీర్మునకు వళిో ఒడు్కు వసుతని అలను చూస్టియుంటార్మ. సముదరప్ు అల
ముందుకు సాగుచుండగా అది సజావుగా తినిగా ముందుకు ర్ాదని గమనించుట అంత కష్ర మేమి కాదు.
ముందుకు కదల్వక జర్మగుతయంది, కాని ఆ ప్రకయ
నీ లో అలలు ప్డి లేసత ూ ఉంటాయి.

అదద విధ్ంగా, కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత అను అలల ర్ూప్ములో దదవుడు తన

మహిమకర్మైన ర్ాజయ లక్షయము వప్
ై ుకు చర్శతన
ర ు నడిపించాడని ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మైన
వేదాంతశాసత మ
ై కృతముగా లోకమును అనిి వేళల
ర ు ఒతిత చెబుతయంది. దదవుడు దెవ

నియంతిరంచుచునిప్పటికర, ఇతర్ సమయముల కంటే ఎకుువగాను మర్శయు నాటకరయముగాను

ఆయన కార్యములు చదస్టన
ి మర్శయు మాటాోడిన సందర్ుములు చర్శతరలో ఉనాియి. తతీల్వతంగా,
బెైబిలు చర్శతల
ర ోని ప్రతయక్షత కూడా దాని యొకు అంతిమ గమయమునకు ముందుకు సాగశపల తూనే ప్డి
లేసత ుంటటంది.

ఈ కార్ణం చదత, దదవుని కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతను గూర్శు ర్ండు విధాలుగా ఆలోచన

చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది: దెైవిక ప్రతయక్షత యొకు అడుగు స్టిాతయలు అని పిలవగల

సమయములు; మర్శయు ప్రతయక్షత యొకు ఉనిత స్టిాతయలు అని పిలవగల సమయములు. ఒక వైప్ున,
బెైబిలు అంతటిలో, దెవి
ై క కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత అంతర్శంచపల యిన సమయములు కలువు, లేక
వీటిని మనము చర్శతల
ర ో దిగజార్శన స్టిాతయలు అని పిలవవచుు. ఉదాహర్ణకు, 1 సమూ. 3:1లో
సమూయిేలు యొకు ఆర్ంభ జీవితమును గూర్శు సమూయిేలు యొకు ర్చయిత వివర్శంచన
విధానమును వినండి:

బాలుడన
ై స్తమూయేలు ఏలీ యదుట్ యహో వాకు పరిచరయ చేయుచుాండను. ఆ
దనములలో యహో వా వాకుక పితయక్షమగుట్ అరపదు, పితయక్షము తరపచుగా
తట్స్టటాాంచుట్లేదు (1 స్తమూ. 3:1).

సమూయిేలు యొకు బాలయ దినములలో ప్రతయక్షత చాలా అర్మదుగా కల్వగేది. ఆయన ప్రజల

యొకు పాప్ముల కార్ణంగా, దదవుడు కొంత కాలము పాటట తన ప్రజల యొదే నుండి వళిో పల యాడు,
మర్శయు వార్శ కొర్కు ఏ కార్యములు చదయలేదు మర్శయు వార్శతో మాటాోడలేదు.
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మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

బెైబిలు చర్శతల
ర ో అతయంత దిగజార్శన స్టిాతికన ఉదాహర్ణ పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్న

మధ్య ఉని కాలము, అనగా మలాకర మర్శయు బాపిత సుమిచుు యోహాను మధ్య కాలము కావచుు, ఆ

సమయములో ఇశాీయిేలు దదశము అనుయల అధికార్ములో ఉండినది. ఈ నిబంధ్నల మధ్య కాలములో,
ఇశాీయిేలు దదవుని యొకు ఘోర్మన
ై శాప్మును అనుభవించనది మర్శయు దదవుడు తన ప్రజల
నిమితత ము కార్యములు చదయలేదు; మర్శయు వార్శతో మాటాోడలేదు.

మర్ొక వైప్ు, ఎగయుచుని పల టటలోని బలమైన అలల వల , దదవుని కార్య మర్శయు వాకయ

ప్రతయక్షత దూసుకొనివచున ఉనిత స్టిాతయలు కూడా బెైబిలు చర్శతల
ర ో ఉనాియి. ఈ సమయములలో,
దదవుడు ఆయన ప్రజల మధ్య ఎనిి అదుుత కార్యములు చదశాడంటే మర్శయు ఎంతగా వార్శకన
ప్రతయక్షతనిచాుడంటే, ఆయన వాసత వముగా తన ర్ాజయమును నూతన అభివృదిధ దశలలోనికన

తీసుకొనివళాోడు. ఉదాహర్ణకు, సమూయిేలు యొకు బాలయములో ప్రతయక్షత చాలా అర్మదెన
ై ప్పటికనని,
సమూయిేలు ఎదిగశన కొలది, దదవుడు నాటకరయముగా కార్యములు చదయుట పారర్ంభించాడు మర్శయు
తన ప్రజలకు ఆయన చతత మును మర్ొక సార్శ బయలుప్ర్చుట ఆర్ంభించాడు. సమూయిేలు యొకు

ప్ర్శచర్య దావర్ా, చర్శతర ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజర్శకములోనికన, దావీదు స్టింహాసనములోనికన కదులునటట
ో
దదవుడు తన కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతను పంచాడు.

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ంగా, పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నల మధ్య ఉని దిగజార్శన స్టిాతి లోక

చర్శతల
ర ోనే దదవుని యొకు అతి గొప్ప ప్రతయక్షతకు దార్శ తీస్టింది: బాపిత సుమిచుు యోహాను మర్శయు కరీసత ు
యొకు మొదటి ర్ాకడ, కరస
ీ త ు మర్శయు ఆయన అప సత లులు మనకు ఇచున ఘనమన
ై వాకయ ప్రతయక్షత.
దదవుని యొకు ఈ ఘనమైన కార్యములు బెైబిలు చర్శతన
ర ు ఏ సాాయికన తీసుకొనివచాుయంటే దానిని
మనము నేడు కొీతత నిబంధ్న కాలము అని పిలుసాతము.

చర్శతల
ర ో దెవి
ై క కార్యములు మర్శయు మాటలు అధికమన
ై సమయములు బెైబిలానుసార్మన
ై

వేదాంతశాసత మ
ై వి, ఎందుకనగా ఈ సమయములలో దదవుడు తన
ర ులో విశలష్ముగా పారముఖ్యమన

ర్ాజయమును నూతన దశలు లేక కాలములలోనికన తీసుకొని వళాోడు. జల ప్రళయము, అబారహాము
యొకు పిలుప్ు, ఐగుప్ుత నుండి ఇశాీయిేలు యొకు విమోచన, ర్ాజుల పాలనను సాాపించుట, ఇశాీయిేలు
మర్శయు యూదా దదశములు చెర్కొనిపల బడుట, చెర్ నుండి తిర్శగశ వచుుట, కరస
ీ త ు యొకు భూలోక

ప్ర్శచర్య, ప్ర్శశుదాధతు కుముర్శంప్బడుట వంటి ముఖ్య సనిివేశములు — ఈ సనిివేశములు భూమి

మీద దదవుని ర్ాజయము నూతన అభివృదిధ దశలకు తదబడిన సమయములను జాఞప్కము చదసత ాయి. కాబటిర,
ఈ కార్ణము చదత, ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ై లు చర్శతన
ర ు ప్లు
ర ులో, బెబి
యుగములు లేక కాలములుగా విభజించుట చాలా సాధార్ణమైన విష్యము.

దదవుని ప్రతయక్షత యొకు ఎగయుట మర్శయు ప్డిపల వుట బెైబిలు చర్శతన
ర ు కాలములుగా లేక

యుగములుగా విభజిసుతంది అని గుర్శతంచుట ఒక గంభీర్మన
ై ప్రశికు దార్శతీసుతంది: చర్శతల
ర ోని ఈ
వేర్ేవర్మ దశలు ఒకదానితో మర్ొకటి ఏ విధ్ంగా ముడిప్డియునాియి? ఒకు మాటలో,

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు లేఖ్నములో చర్శతర యొకు కర్బన సవభావమును ఉదాాటించంది.
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ర ు అంటే ఏమిటి?

కరబన స్తాంబాంధ్మైన అభివృదధ
బెైబిలు చర్శతల
ర ోని యుగములు ఒకదానితో ఒకటి ప ంతన లేకుండా ఉనాియని నేడు అనేక

మంది కస
ై త వులు నముుతార్ని సమకాలీన ఇవాంజల్వకల్ కైసతవయమును గూర్శు అవగాహన కల్వగశన ప్రతి
ఒకుర్శకన తెలుసు. ఈ అభిపారయం ప్రకార్ం, లేఖ్నములోని కాలములు, ముఖ్యముగా పాత నిబంధ్న

మర్శయు కొీతత నిబంధ్న కాలములు ఒకదానితో ఒకటి సంబంధ్ము లేకుండా ఉనాియి. ఇప్ుపడు, నేడు
ఈ ఆలోచన ఎంత ఖ్ాయతిని ప ందినా గాని, బెైబిలు చర్శతల
ర ోని అభివృదుధలు కర్బన సంబంధ్మైన ఐకయతను
కల్వగశయునాియని బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు ర్మజువు చదస్టింది.

ఇకుడ “కర్బన” అను ప్దము బెైబిలు చర్శతర ఒక ఎదుగుచుని జీవి వల ఉనిదని మర్శయు

దాని యొకు ఎదుగుదలను చని చని ముకులుగా వేర్మ చదయలేము అని సూచంచుటకు ఒక

ర్ూప్కాలంకార్ముగా ఉప్యోగశంచబడినది. ఈ అభిపారయములో, బెైబిలులోని విశావసము చాలా సార్మో

బెైబిలు చర్శతర యొకు ఆర్ంభ దశలలో నాటబడి, పాత నిబంధ్న దావర్ా ఎదిగశ, చవర్శకన కొీతత నిబంధ్నలో
ప్ర్శప్కవత ప ందిన వితత నముతో పల లుబడినది. ఒక కాలము నుండి మర్ొక కాలము మధ్య చపటట

చదసుకుని మార్మపలను ఎదుగుదలగా లేక ప్ర్శప్కవతగా ప్ర్శగణంచార్మ. కార్య మర్శయు మాట ప్రతయక్షతల
పల టట చర్శతన
ర ు నూతన యుగములలోనికన నడిపించుచుండగా, చెటో ట మర్శయు జంతయవులు ఇతర్
సమయమల కంటే కొనిి సమయములలో ఎకుువ ఎదుగునటేో ఈ ఎదుగుదల అసమానంగా

జర్మగుతయంది. కాని బెైబిలు చర్శతల
ర ోని కాలములు ఒకదానితో ఒకటి ప ంతన లేకుండా వేర్ేవర్మ

భాగములుగా లేవు. బదులుగా, ప్రతయక్షతలోని తదుప్ర్శ దశలు ప్రతయక్షతలోని ఆర్ంభ దశల యొకు
ఫలములుగా ఉనాియి.

ఈ కార్ణము చదత, బెైబిలు యొకు ఆర్ంభ దశలలో కొీతత నిబంధ్న ప్రతయక్షత యొకు

వితత నములను చూచుటకు మర్శయు తదుప్ర్శ కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతగా ఎదిగన
శ ఈ వితత నములు
దదవుని ర్ాజయము యొకు ఎదుగుదలలోని తదుప్ర్శ దశలకు దార్శతీస్టి కొీతత నిబంధ్నలోనికన ఎలా
నడిపించాయో చూచుటకు బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతవేతతలు ఎంతో కృషి చదసత ార్మ.

మన అర్ామును ఉదాహర్శంచుట కొర్కు, కరస
ీ త ును గూర్శు కొీతత నిబంధ్నలోని ముఖ్య బో ధ్నలలో

నుండి ప్లు సులువన
ై ఉదాహర్ణలను తీసుకుందాము. కరీసత ు ప్ర్శచర్యలోని మూడు గుంప్ుల

సనిివేశములతో దదవుని “వాకయ ప్రతయక్షత” కల్వగశయుని అనుబంధ్ము మీద దృషిర పడదాము. అనేక

విష్యములతో పాటటగా, తిరతవములోని ర్ండవ ప్ుర్మష్మూర్శత శర్రర్ధార్శయిై ఒకే ప్ర్శప్ూర్ణమైన నీతిగల
మానవునిగా నివస్టించాడని కొీతత నిబంధ్నలో మనము నేర్ముకుంటాము. యిేసు మర్ణము,

ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్పహణము ఆయన ప్రజల కొర్కు విమోచనను తెచు వార్శ పాప్ములకు

పారయశ్చుతత ము కల్వగశంచ, నూతన జీవమునిచు, వార్శకన ప్ర్శశుదాధతు వర్మును అనుగీహంి చాయని కొీతత
నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. మర్శయు యిేసు తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు, తన శతయరవులను సమూలముగా ఓడించ
కొీతత సృషిరలో తన ప్రజలకు మహిమగల జయమును ఇచు సృషిర అంతటిని జయముతో పాల్వసాతడని

కూడా మనము నేర్ముకుంటాము. దదవుని యొకు ఈ కార్యములు మర్శయు మాటలు కస
ై త వ సువార్త కు
కేందర లక్షణములుగా ఉనాియి.

యిేసును గూర్శున ఈ సంగతయలను తెలుసుకొనుట మర్శయు నముుట ఎంత అదుుతముగా

ఉనిప్పటికర, ఈ కొీతత నిబంధ్న అంశములు వాసత వముగా లేఖ్నమంతటిలో కర్బన సంబంధ్ముగా కల్వస్టి
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ఎదిగాయని గీహించుట కరస
ీ త ులో దదవుడు చదస్టన
ి కార్యములను గూర్శు మనము కల్వగశయుని

అవగాహనను బహుగా బలప్ర్మసుతంది. ఇది ఎలా నిజమైయునిదో తెలుసుకొనుట కొర్కు, కరీసత ులో
దదవుడు సంపాదించనదిగా పాత నిబంధ్న ప్రతయక్షత ఏ విధ్ముగా ప్ర్శప్కవత చెందినదో కొనిి
మార్గ ములను ఇకుడ మేము కుోప్త ముగా తెల్వయజేసత ాము.

కరీసత ులో దదవుడు సాధించనది ఆదికాండములోని ఆర్ంభ అధాయయములలో ఒక చని

వితత నముగా ఆర్ంభమైనది. మొదటి సాానంలో, ఆదికాండము 1వ అధాయయములో ఆదియందు, దదవుని
సవర్ూప్ములుగా దదవుడు మానవులకు ఈ లోకములో ఒక ప్రతయద కమైన పాతరను ఇచాుడు. ఆయన
సవర్ూప్ములుగా, దదవుని ప్ర్దెైశు లేక ర్ాజయమును లోకమంతటా వాయపింప్జేయుటకు నీతిగల

సాధ్నములుగా ఉండుటకు మనము పిలువబడితిమి. కొీతత నిబంధ్న కరస
ీ త ు యొకు నర్వతార్మును
మర్శయు నీతిగల జీవితమును వకాుణంచుటకు ఇది ఒక కార్ణము. ఆయన ఆఖ్ర్మ

ఆదామైయునాిడు, మర్శయు వాసత వముగా మానవులకు ఇవవబడిన పాతరను సంప్ూర్ణంగా నర్వేర్ాుడు.
ర్ండవ సాానములో, ఆదికాండము 2లో మానవులు పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట, మానవులు

మర్శయు సృషిర యావతయ
త దదవుని తీర్మప నుండి విమోచన యొకు అవసర్తలో ఉండిర్శ అని బో ధిసత ుంది.
ఈ అవసర్త కొీతత నిబంధ్న బో ధ్యిన
ై కరస
ీ త ు మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్పహణమునకు
వితత నమయి
ై యంది. ఆయనను నమిునవార్శని పాప్ శాప్ము నుండి విడిపించుటకు ఆయన మర్ణంచ

తిర్శగశలేచాడు. కరస
ీ త ు యొకు ప్ూర్ణమన
ై పారయశ్చుతత ము, బలమైన ప్ునర్మతాానము మర్శయు ప్రబలమన
ై
ఆర్పహణము దావర్ా, మనము దదవుని సవర్ూప్ములము మర్శయు సృషిర యావతయ
త యొకు విమోచనను
చూసాతము.

మూడవ సాానంలో, పాప్ములోనికన ప్డిపల యిన వంటనే, మానవ జాతి యొకు నీతిగల శలష్ము

దుష్ర తవము మీద జయమును ప ందుతయంది అని దదవుడు సూచంచాడు. ఆది. 3:15లో, దదవుడు
సర్పముతో మాటాోడిన ఈ మాటలను మనము చదువుతాము:

మరియు నీకును స్ట్్ రకని
ి నీ స్తాంత్ నమునకును ఆమ స్తాంత్ నమునకును వెైరము
కలుగజ్ేస్టద
ె ను. అద నినుి తలమీద కొట్టును; నీవు ద నిని మడిమ మీద
కొట్టుదువని చపెును (ఆద. 3:15).

మానవ జాతి సర్పము, లేక సాతాను సంతతిగాను మర్శయు హవవ సంతతిగాను

విభజించబడుతయంది అని దదవుడు ఇకుడ ప్రకటించాడు — సర్పము యొకు మోసమును అనుసర్శంచుట
కొనసాగశంచనవార్మ మర్శయు మానవులకు వాసత వముగా ఇవవబడిన మార్గ మును ఎనుికునివార్మ. ఈ

వచనము సూచంచుచునిటట
ో గా, మానవ జాతి యొకు ఈ ర్ండు విభజనలు వైర్ము కల్వగశయుంటాయి,
కాని తయదకు స్ట్త ర సంతతి సర్పము యొకు తలను చతక తొరకను వాని మీద మర్శయు వాని సంతతి మీద

జయము సాధిసత ుంది అని దదవుడు వాగాేనము చదశాడు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, ర్పమా 16:20లో,
మహిమలో యిేసు ర్ాకను గూర్శు అప సత లుడెన
ై పౌలు ఈ విధ్ముగా చెపాపడు:

స్తమాధ నకర్ యగు దేవుడు సాత్ నును మీ కాళ్ే కిరాంద శీఘ్మ
ో ుగా చితక
త్రికికాంచును (రోమా. 16:20).
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కరీసత ు యొకు జయోతివ ర్ాకడను గూర్శు ఆదికాండము యొకు ఆర్ంభ అధాయయములలోనే

ప్రసత ావించబడినది. కాబటిర కొీతత నిబంధ్న బో ధ్యిైన నర్ావతార్ము మర్శయు జీవితము; మర్ణము,
ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్పహణము; మర్శయు కరస
ీ త ు యొకు ర్ాకడలు కొీతత ఆలోచనలుగా

ప్ర్శగణంచబడలేదని మనము చూసాతము. అవి బెైబిలు చర్శతర యొకు ఆర్ంభములోనే వితత నములుగా
నాటబడినవి.

కొీతత నిబంధ్న బో ధ్న ఆదికాండము యొకు ఆర్ంభ అధాయయములలో కనిపిసత ుంది అని

చూచుటతో పాటటగా, ఆదికాండము యొకు ఆర్ంభ అధాయయములు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న మధ్య

అనేక ఎదుగుదల దశలు ఉనాియని కూడా మనము తెలుసుకకవాల్వ. కాని ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశముల
కొర్కు, పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ఒక దశను మాతరమే మనము చూదాేము, అది ఇశాీయిేలు దదశముతో
దదవుడు ర్ూఢిగా వయవహర్శంచన సందర్ాులు.

ప్రప్థ
ర మముగా, ఆదికాండములో వాసత వముగా మానవాళికన ఇవవబడిన పాతరను కరస
ీ త ు యొకు

నర్ావతార్ము మర్శయు నీతిగల జీవితము నర్వేర్ుశ ంది అని మనము ముందుగానే చూశాము. అయితద
అబారహాము సమయము మొదలుకొని పాత నిబంధ్న ముగశంప్ు వర్కు, ఈ ఉదదేశము ఒక విశలష్మన
ై

దిశలో ఎదిగశంది. సామానయ భావనలో, స్ట్త ర యొకు నముకమన
ై సంతతిగా ఉండుటకు, దదవుని ర్ాజయమును
భూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేయుటకు దదవుడు పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలును పిలచాడు. మర్శయు
ఒక విశలష్మైన విధ్ముగా, ఇశాీయిేలులో ర్ాజుల పాలన ఎదగగా, తమ ర్ాజయ గమయములోనికన నీతిగల
దావీదు కుమార్మడు నముకమైన ఇశాీయిేలీయులను నడిపిసత ాడని దదవుడు నియమించాడు.

ఇందు వలననే కొీతత నిబంధ్న యిేసును కేవలం నీతిగలవాడు అని మాతరమే పిలువదని మనము

చూసాతము. పాత నిబంధ్నలో దదవుడు ఇశాీయిేలుతో వయవహర్శంచన సమయములో మానవాళి యొకు

పాతర ఎదిగశన మార్గ ముల వలుగులో, యిేసు ఒక నీతిగల ఇశాీయిేలీయునిగా జనిుంచాడు. మర్శయు దధని

కంటే ఎకుువగా, యిేసు ఇశాీయిేలు యొకు నీతిగల ర్ాజు, మర్శయు దావీదు స్టింహాసనమునకు నిజమన
ై
వార్సునిగా ఉనాిడు. కొీతత నిబంధ్న బో ధ్నయిన
ై నర్ావతాము మర్శయు కరీసత ు జీవితము ఆదామునకు
ఇవవబడిన వాసత విక ఆజఞ ను మాతరమే నర్వేర్ుదుగాని, ఇశాీయిేలు ప్రజలు మర్శయు వార్శ ర్ాజు యొకు
అనుబంధ్ములో పాత నిబంధ్నలో ఆ ఆజఞ యొకు తదుప్ర్శ దశను కూడా నర్వేర్ముతయంది.

ర్ండవ సాానములో, ఆదాము హవవలు పాప్ములో ప్డిపల వుట దావర్ా ఏర్పడిన విమోచన

అవసర్తను యిేసు నర్వేర్ాుడు అని మనము చూశాము. అయితద ఈ విమోచన అంశము పాత

నిబంధ్నలో ఏ విధ్ముగా అభివృదిధ చెందినదో మనము ప్ర్శగణంచుచుండగా, కరస
ీ త ు యొకు కార్యమును
మనము మర్శంత సంప్ూర్ణంగా అర్ాము చదసుకకగలము. మనకు తెల్వస్టియునిటేో , లోకములో పాప్ము
అనే సతయముతో వయవహర్శంచుటకు దదవుడు జంతయ బలులు మర్శయు ఆర్ాధ్నా వయవసా ను మొదట
ప్రతయక్ష గుడార్ములో మర్శయు తర్మవాత యిర్ూష్లేములోని దదవాలయములో సాాపించాడు. ఈ

ఆచార్ములు ఖ్చుతమన
ై యాజక నియమములతో నియంతిరంచబడదవి. కాని ఈ ఉపాయములు ఎంత
అదుుతమైనవిగా ఉనిను, అవి పాప్ ప్రభావముల నుండి తాతాుల్వక ఉప్శమనమును మాతరమే
కల్వగశంచగల్వగేవి. అవి ఏ ఒకుర్శని కూడా దదవుని తీర్మప అను శాప్ము నుండి శాశవతముగా
విడిపించలేదు.
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పాత నిబంధ్న చర్శతల
ర ో ఈ అభివృదిధ, కరస
ీ త ు మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్పహణము

దావర్ా కల్వగశన విమోచనలోని కొనిి విష్యముల మీద కొీతత నిబంధ్న ఎందుకు ఉదాాటిసత ుందో

వివర్శసత ుంది. యిేసు స్టిలువ మీద మర్ణంచనప్ుపడు, సమసత పాత నిబంధ్న జంతయ బలుల యొకు
నర్వేర్మపగా యిేసు తన ప్రజల కొర్కు ఒక ప్ర్మప్ూర్ణమన
ై బల్వ అయాయడు. ప్ునర్మతాానము దావర్ా

ఆయన సంప్ూర్ణమన
ై ఆఖ్ర్మ బల్వగా ర్మజువుచదయబడా్డు. మర్శయు నేడు సహితం, ఆర్పహణమన
ై

ప్రభువుగా, మన గొప్ప ప్రథాన యాజకునిగా ఆయన ప్రజల కొర్కు ఆయన విజాఞప్న చదయుచునాిడు.
మర్శయు దదవుని ప్ర్లోక దదవాలయములో ప్ర్శచర్య చదయుచుండగా ఈ పాతరలో తన బల్వలోని

లాభములను గూర్శు ఆయన తెల్వయజేసత ూ ఉంటాడు. కాబటిర, కరీసత ు యొకు విమోచన కార్యము

ఆదికాండములోని మొదటి అధాయయములలో పాప్ములో ప్డిపల యిన సమయము నుండి మొదలవగా,
అది మధ్యలో ఉని దశల ైన ఇశాీయిేలు యొకు ప్రతయక్ష గుడార్ము మర్శయు దదవాలయ ఆర్ాధ్నలో
కూడా ఎదిగన
శ ది.

మూడవ సాానంలో, కరస
ీ త ు ర్ాకడ సమయములో చవర్శ మహిమకర్మన
ై విజయమును గూర్శున

కొీతత నిబంధ్న బో ధ్ కూడా ఇశాీయిేలుతో దదవుడు వయవహర్శంచన సందర్ుములలో నుండి ఎదిగన
శ ది. తన
విశలష్మన
ై నీతిగల ప్రజలుగా ఉండుటకు దదవుడు ఇశాీయిేలును పిలచనప్ుపడు, స్ట్త ర సంతతిగా

జయములో జీవించుటకు ఆయన వార్శని పిలచాడు. సాతాను మార్గ ములను అనుసర్శంచన అనయ

దదశములు పాత నిబంధ్న అంతటిలో ప్లు వప్
ై ుల నుండి ఇశాీయిేలును వయతిర్ేకనంచాయి మర్శయు
ఇబబంది పటారయి, కాని ఇశాీయిేలు నముకముగా దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుచుండగా పాత

నిబంధ్న ఇశాీయిేలుకు దదవుడు అంతిమ విజయమును వాగాేనం చదశాడు. ఈ కార్ణము చదత, నూతన
ఆకాశము మర్శయు నూతన భూమిలో కరస
ీ త ు యొకు అంతిమ విజయమును నూతన యిర్ూష్లేము
యొకు ర్ాకగా కొీతత నిబంధ్న వివర్శంచుట మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. సువార్త

ప్రకటింప్బడినప్ుపడు యూదులు మర్శయు అనయజాతీయులు యిేసు కరీసత ుకు తమను తాము

సమర్శపంచుకొనగా, ఆయన తన సంఘమును ఒక శర్రర్ముగా కటిర వార్శని వాగాేనము చదయబడిన,
అంతిమ, నితయమన
ై మహిమగల విజయములోనికన నడిపిసత ాడు.

ఈ ఉదాహర్ణలో నుండి, బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు
ర ు లేఖ్నము యొకు చర్శతన

ఎదుగుచుని ఐకయ కర్బన చర్శతరగా ఎలా వీక్ిసత ుందో మనము చూడవచుు. చర్శతల
ర ోని ప్రతి దశ

మునుప్టి దశలలోని ప్రతయక్షత మీద నిర్శుంచబడుతయంది మర్శయు కరీసత ులో దదవుని ర్ాజయము యొకు

అంతిమ నర్వేర్మప కొర్కు ఎదుర్మచూసుతంది. ఈ పాఠయకీమమును మనము కొనసాగశంచుచుండగా, దదవుని
కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత యొకు కర్బన సంబంధ్మన
ై అవలోకనము బెబి
ై లానుసార్మైన
వేదాంతశాసత మ
ర ులో మర్లా మర్లా ఉదాాటించబడినదని మనము చూసాతము.

ముగిాంపు
ఈ పాఠంలో మనము బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ును మొదటి సార్శగా చూశాము. ఈ

అధ్యయన విభాగమును గూర్శు సామనయ అవగాహనను ప ందుకునాిము, మర్శయు అది లేఖ్నములను
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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటటరట

మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు అంటే ఏమిటి?

దదవుని కార్యముల యొకు చార్శతిక
ర విశలోష్ణ దావర్ా ఎలా సమీపిసత ుందో చూశాము. బెైబిలానుసార్మన
ై
వేదాంతశాసత మ
ర ు అను అధికార్శక శాఖ్ శతాబే ములుగా ఏ విధ్ముగా అభివృదిధ చెందినదో మనము

చూశాము. మర్శయు చవర్శగా, చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత మీద దాని యొకు కేందర దృషిరని మనము
చూశాము.

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు ఈ మధ్య శతాబే ములలో ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు

వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచన అతయంత ప్రఖ్ాయత మార్గ ములలో ఒకదానికన పారతినిధ్యం వహిసత ుంది.

లేఖ్నము ప్టో ఈ ధో ర్ణని గూర్శు మన అధ్యయనమును కొనసాగశంచుచుండగా, అది వేదాంతశాసత మ
ర ు

ప్టో సాంప్రదాయిక ధో ర్ణులను బలప్ర్మసుతంది మర్శయు మునుప్ు తర్చుగా నిర్ో క్షయం చదయబడిన అనేక

మళకువల వైప్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసత ుంది అని మనము కనుగొంటాము. సర్శగా అధ్యయనము చదయబడిన

బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుని వాకయమును మర్శంత సంప్ూర్ణముగా గీహించుటకు మర్శయు
లేఖ్నముల మీద ఆధార్ప్డిన మర్శయు సంఘమును బలప్ర్చు వేదాంతశాసత మ
ర ును నిర్శుంచుటలో
మనకు సహాయప్డుతయంది.
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