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ఉపో దా తము
ఈ మధ్య నేను ఒక బలో ను కొనాిను మర్శయు అది ఒక బాకుిలో వేర్ేవర్మ ముకులుగా పాయక్స
చదయబడి నాకు ఇవవబడింది, ఆ బాకుిను నేను తెర్చిన వంటనే ముకులు ప్రవాహము వల నేల మీద
ఒకుసార్శగా ప్డిపల యాయి. దానిలో చాలా ముకులునాియి కాబటిర ఏది ఎకుడ ముకకు కనుగొనుటకు చాలా
ఎకుువ సమయం ప్టర బో తుందని నాకు అర్ామయియంది. కాని ఆ ముకుల మధ్యలో ఒక చిని సూచనల
ప్ుసత కం నాకు కనిపించింది. కాబటిర, నేను కూర్ొుని దానిని చదువుట ఆర్ంభంచాను.
దానిలోని మొదటి ర్ండు పతజీలు మొదటి మటురను గూర్శునవి. తర్మవాత ర్ండు పతజీలు ర్ండవ
మటురను గూర్శునవి. తర్మవాత మూడవ మటుర. నేను ఆ చిని ప్ుసత కమును చదువుతుండగా, ఆ బలో ను
అమర్ము సుదీర్ామైన ప్రకిీయ చిని చిని మటు
ో గా విభ్జంచబడియుండుట నాకు ఎంతో ఉప్శమనం
కల్వగశంచింది.
సర్ే, పాత నిబంధ్న లేఖ్నముల యొకు సుదీర్ామైన చర్శతరను అర్ాము చదసుకొనుటకు మనము
ప్రయతిించినప్ుపడు కూడా అనేక విధాలుగా ఇలాంటిదద జర్మగుతుంది. దదవుని కార్యములు మర్శయు
వాకయములు, ప్రజలు మర్శయు సా లములను గూర్శు ఎంత ఎకుువ సమాచార్ం ఉంది అంటే, అది మనలను
కొనిి సార్మో తికమక పటర వచుు. కాని మనము ఏకకాల్వక ప్దధ తిని తీసుకునిటో యితద, అనగా దాని చర్శతన
ర ు
ప్లు దశలుగా విభ్జంచి సమసత మును ఏకీకృతము చదయునప్ుపడు ఒకొకు దశ మీద దృషిరపటర గల్వగశతద, ఆ
ప్ని మర్శంత నియంతరణగాను మర్శయు మర్శంత ప్రయోజనకర్ముగాను ఉంటుంది.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత రమును కటురట అను మన పాఠయకీమములో ఇది ర్ండవ పాఠము. ఈ

పాఠమునకు మేము “పాత నిబంధ్న యొకు ఏకకాల్వక సంయోగము” అని పతర్మ పటారము. పాత నిబంధ్న
చర్శతరలోని ప్లు సమయాలలో దదవుడు తన ప్రజలకు దశల వార్శగా బయలుప్ర్చిన విషయములను
బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు ప్ర్శశోధించిన విధానమును ఈ పాఠములో మనము చూసాతము.
మన మునుప్టి పాఠంలో, చార్శతిరకముగా లేఖ్నములను అర్ాము చదసుకొనుట కొర్కు కైసతవులు
మూడు ముఖ్యమైన ప్రణాళికలను ఉప్యోగశంచార్ని మనము చూశాము: సాహితయ విశలోషణ, అనగా కొనిి
దృకకుణములను తెల్వయజేయుటకు ర్ూపించబడిన ఒక సాహితయ ప్టముగా బెైబిలును చూచుట; అంశ

విశలోషణ, అనగా మన సమకాలీన లేక సాంప్రదాయిక అంశములను మర్శయు ప్రశిలను ప్రతిబింబించు ఒక
అదే ముగా బెైబిలును చూచుట; మర్శయు చార్శతిరక విశలోషణ, అనగా అది నివేదించు చార్శతిరక సనిివేశములకు
కిటికీగా బెైబిలును చూచుట. బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు పారథమికముగా లేఖ్నముల యొకు
చార్శతిరక విశలోషణ మీద దృషిర పడుతుంది అని, ప్రతదయకముగా బెైబిలులో నివేదించబడిన చార్శతిరక

సనిివేశములలో దదవుడు పాలుప్ంచుకుని మార్గ ములను ప్ర్శశీల్వసుతంది అని కూడా మనము చూశాము.
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ఈ కార్ణము చదత, మనము ఇలా చెపాపము: “బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు అనగా

లేఖ్నములో తెల్వయజేయబడిన దదవుని కార్యముల యొకు చార్శతిరక విశలోషణ నుండి వలువడిన వేదాంతశాసత ర
ఆలోచనయిైయునిది.” బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుని కార్యముల యొకు లేఖ్న కథనముల

మీద దృషిర పడుతుంది మర్శయు ఆ సనిివేశములలో నుండి కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ు కొర్కు అనుమితులను
వల్వకి తీసుతంది. ఈ సమీక్షను దృషిరలో ఉంచుకొని, ఈ పాఠమును ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

పాత నిబంధ్న యొకు ఏకకాల్వక సంయోగము అనే ఈ పాఠములో, మనము మూడు ముఖ్యమైన
విషయములను చూదాేము. మొదటిగా, “ఏకకాల్వక సంయోగము” అంటే ఏమిటో ఒక సాధార్ణ ధో ర్ణిని

ప ందుకుందాము. ర్ండవదిగా, ఏకకాల్వక సంయోగములో ఉప్యోగశంచిన చార్శతిరక సమాచార్మును పాత
నిబంధ్న వాకయభాగములు తెల్వయజేయు మార్గ ములను చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, పాత
నిబంధ్నలోని చార్శతిరక సమాచార్మును ఏకకాల్వక సంయోగము చదయుట దావర్ా కనుగొనబడిన
సంయోగముగల వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల మీద దృషిరపడదాము. మన అంశము ప్టో గల సామానయ
ధో ర్ణితో మొదలుపటురదాము ర్ండి.

ధో రణి
“ఏకకాల్వక సంయోగము” అను మాట యొకు అర్ామును గీహించుటకు, మనము మూడు
విషయములను చూదాేము. మొదటిగా, “ఏకకాల్వక” అను ప్దమును నిర్వచించుదాము. ర్ండవదిగా,
“సంయోగము” అనే ప్దమును చూదాేము; మర్శయు మూడవదిగా, మన మనసుిలో ఉనిదానిని
లేఖ్నముల ఉదాహర్ణ దావర్ా ఉదాహర్శదే ాము మర్శయు కీమప్ర్మదాేము. “ఏకకాల్వక” అను ప్దము యొకు
అర్ాముతో ఆర్ంభదాేము.

ఏకకాలిక
ఏకకాల్వక లేక “స్టినోరోనిక్స” అను ప్దము ర్ండు గరీకు ప్దముల నుండి వలువడుతుంది: సన్ అను

విభ్కిత యొకు అర్ాము “కూడా” లేక “కల్వస్టి,” మర్శయు కకీనోస్ అను నామవాచకము యొకు అర్ాము “కాలం.”
ఏకకాల్వక లేక స్టినోరోనిక్స అను ప్దమును చార్శతిరక సనిివేశముల కొర్కు ఉప్యోగశంచినప్ుపడు, అది “ఒక
కాలములో కల్వస్టి,” లేక “ఒకే సమయమందు” జర్శగశన సనిివేశములను వివర్శసత ుంది. పాత నిబంధ్న
చర్శతరలో ఒకే కాలములో సంభ్వించిన సనిివేశముల గుంప్ును బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు
ప్ర్శశోధించు విధానమును సూచించుటకు మనము ఏకకాల్వక అను ప్దమును ఉప్యోగశసత ాము.
ఈ ఆలోచనను ఉదాహర్శంచుటకు, చలనచితర దర్ికులు తమ కథలను చెప్ుప విధానమును గూర్శు
ఆలోచన చెయయండి. అతయంత ఖ్ాయతిగాంచిన చలన చితారలు ఆర్ంభ్ము నుండి అంతము వర్కు కథను
కీమముగా చెబుతాయి. ఒక సనిివేశము మర్ొక సనిివేశములోనికి, మర్శయు ఆ సనిివేశము ఇంకొక
-2 వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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సనిివేశములోనికి ఎలా నడిపిసత ుందో అవి తెల్వయజేసత ాయి. అయినను, చలనచితరమంతా ఒకటే అయినా,
అది అనేక చిని చిని భాగముల ైన స్ట్నులుగా విభాగశంచబడుతుంది. ప్రతి స్ట్ను పదే కథలోని ఒక
భాగమును తెల్వయజేసత ుంది. ఈ భావనలో, ప్రతి స్ట్ను చలనచితరములోని ఒక ఏకకాల్వక సందర్భమును,
అనగా చలనచితరములో ఒక సమయమును తెల్వయజేసత ుంది.
పాత నిబంధ్న యొకు ఏకకాల్వక అధ్యయనము కూడా ఇలాంటి ప్దధ తినే అనుసర్శసత ుంది. ఏకకాల్వక
సంయోగములో, బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు పాత నిబంధ్నలోని ప్లు కాలములను చర్శతయ
ర ంతటిలో
ఒక శాీవయముగా గాక ఒక చలనచితరములోని స్ట్నుల వల ప్ర్శగణిసత ార్మ.
అయినను, చలనచితరములోని స్ట్నుల వల , ఏకకాల్వక ప్దధ తులు కూడా ప్లు ప్ర్శమాణములు గల
కాలముల మీద దృషిరపటర గలవని గీహించుట చాలా అవసర్ము. కొనిిసార్మో బెైబిలానుసార్మైన
వేదాంతవేతతలు కుోప్త మైన చార్శతిరక సందర్భముల మీద దృషిరపడితద, మర్శకొనిిసార్మో వార్మ సుదీర్ా కాల
సందర్భముల మీద దృషిరపడతార్మ.
మనము కూడా సాధార్ణ జీవితములో ఇదద ప్ని చదసత ాము. కొనిిసార్మో మనము కొనిి
విషయములను గూర్శు అవి సుదీర్ా కాల కీమములో చోటు చదసుకునాిగాని అవి ఏకకాలములో
జర్మగుతునిటుర మాటాోడతాము. ఉదాహర్ణకు, ఒక సుదీర్ామైన సంభాషణను ఒకే సనిివేశముగా
సంబో ధిసత ూ, “కొంచెం స్టతప్ు కిీతమే నా స్టతిహితునితో నేను సుదీర్ాముగా మాటాోడాను,” అని నేను చెప్పవచుు.
మర్శకొనిి సార్మో, మనము పదే అనితయమైన విషయములను గూర్శు అవి ఒకే సమయములో సంభ్వించినటు
ో
మాటాోడతాము. ఉదాహర్ణకు, ఒక వార్మంతా జర్శగశన కార్య కలాపాలను “గతవార్మంతా నేను కొండలలో
గడిపాను” అని మనం కకీడీకర్శంచవచుు, లేక “గత సంవతిర్ము నేను సూుల్ కి వళ్లోను” అని చెబుతూ
సంవతిర్మంతటిని కూడా కకీడీకర్శంచవచుు. పాత నిబంధ్న చర్శతరను ఏకకాల్వక భాగములుగా
విభ్జంచునప్ుపడు బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు కూడా ఇదద విధ్మైన అనితయ వశయతను
ఉప్యోగశసత ార్మ. కొనిిసార్మో వార్మ చర్శతల
ర ోని తకుువ కాల వయవధ్ులను ఉప్యోగశస్టతత మర్శకొనిిసార్మో వార్మ
సుదీర్ా కాల వయవధ్ుల మీద దృషిరపడతార్మ.
ఇప్ుపడు, మన దృషిరలో ఒక క్షణం ఉంటె తప్ప చర్శతరలోని ప్రతి ఏకకాల్వక కాలములో సమయము
గడుసుతంది, మర్శయు ఈ కాల మార్మపలు చార్శతిరక మార్మపలను కూడా తీసుకొని వసాతయి. కొనిిసార్మో ఈ
మార్మపలు చినిగా ఉంటాయి, మర్శకొనిిసార్మో ఎంతో ముఖ్యమైనవిగా ఉంటాయి. కాని ఎలాంటి మార్మపలు
జర్శగశనను, పాత నిబంధ్న ప్టో ఏకకాల్వక ప్దధ తులు ఇవవబడిన కాలమును ఏకముగా చూసాతయి. మర్శయు
ఇవవబడిన కాలము యొకు చివర్శలో సాాపించబడిన వేదాంతశాసత ర దృకకుణముల మీద వార్మ పారథమికముగా
దృషిరపడతార్మ.

ఉదాహర్ణకు, ఆదికాండము 22లో అబారహాము ఇసాికును బల్వ ఇచుుటను గూర్శున చిని
కథనములో, అనేక విషయములు చోటు చదసుకునాియి. కాని “అబారహాము జీవితములోని ఈ భాగములో ఏ
వేదాంతశాసత ర దృకపథములు కనిపిసత ాయి?” అని బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు అడుగుతార్మ.

ఆదికాండము 11-25 అధాయయములలో అబారహము జీవితము — సుమార్మగా 175 సంవతిర్ముల

కాల వయవధి — వంటి సుదీర్ా కాల వయవధ్ులను కూడా బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు ప్ర్శగణలోనికి
-3 వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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తీసుకుంటార్మ. అటిర సుదీర్ా కాల వయవధి ప్ర్శగణలో ఉనిప్ుపడు కూడా, వార్మ ఇలాంటి ప్రశిలు అడుగుతార్మ:
అబారహాము జీవితమంతటిలో ఏ వేదాంతశాసత ర దృకకుణములు కనిపించాయి?”

వాసత వానికి, కొనిిసార్మో బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు పాత నిబంధ్న అంతటిని ఒక ఏకకాల్వక

భాగముగా ప్ర్శగణించి ఇలా అడుగుతార్మ: “పాత నిబంధ్న దినాలలో దదవుడు ఏమి చదశాడు మర్శయు ఏమి
చెపాపడు?”
“ఏకకాల్వక” అను మాట యొకు నిర్వచనమును చూశాము కాబటిర, మన ర్ండవ ప్దమైన
“సంయోగము”ను ఇప్ుపడు ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

స్తాంయోగము
సంయోగము అనే అంశమును అర్ాము చదసుకొనుట కషర మేమి కాదు. దానిని మనము మన అనుదిన
జీవితములలో ఉప్యోగశసత ాము. సుళువుగా చెబితద, ఒక విషయములోని ప్లు భాగములను ఒకటిగా
కలుప్ుటయిే దాని అర్ాము.
ఉదాహర్ణకు, మీర్మ మీ స్టతిహితుని ఇంటికి భోజనానికి వళ్లోర్ని ఊహించుకకండి. అకుడ మీర్మ అది
ఇది తింటార్మ. ఒకర్మ మాటాోడడం మర్ొకర్మ సపందించడం మీర్మ వింటార్మ. ఒకర్మ జోక్స వేస్టతత ఉనివార్ంతా
నవువతార్మ. ఒకర్మ ఆలసయంగా వస్టతత , మర్ొకర్మ తవర్గా వళిో పల తార్మ. ఇలా అనిి ర్కముల విషయములు
అకుడ జర్మగుతాయి. ఇప్ుపడు తర్మవాత ర్ోజు భోజనము దగగ ర్ ఏమి జర్శగశనదో మీర్మ మీ స్టతిహితునికి
చెపాపర్ని ఊహించుకకండి. అకుడ జర్శగశనది జర్శగశనటురగా మీర్మ అతనికి చెప్ుపట సాధ్యము కాదు. బదులుగా,
అకుడ కూడిక అంతటిని మీర్మ ఐకయప్ర్చి, దానిలోని భావమును వలో డిసత ార్మ.
అనేక విధాలుగా, ఏకకాల్వక సంయోగమును దృషిరలో ఉంచుకొని లేఖ్నములను ప్ర్శగణించినప్ుపడు
మనము కూడా ఇదద చదసత ాము. చర్శతల
ర ోని ఒక కాలములో బయలుప్ర్చబడిన వేదాంతశాసత ర భాగములు ఒక
తార్శుకమైన ప ందికగల నిర్ాుణములో అమర్ుబడు ప్లు మార్గ ములను మనము వివర్శసత ాము. ఏకకాల్వక
సంయోగములో ఒక కాలములోని పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు తార్శుక నిర్ాుణమును

సమీక్ించుట ఏ విధ్ముగా భాగమైయునిదో తెలుసుకొనుటకు, మనము ర్ండు విషయములను చూదాేము.
మొదటిగా, పాత నిబంధ్న తార్శుక సవభావము యొకు సాధార్ణ తిర్సుర్ణను చూదాేము; మర్శయు
ర్ండవదిగా, దాని తార్శుక ప ందికకు ఒక ఉదాాటనను మనము అందించుదాము. పాత నిబంధ్న తార్శుక
సవభావము యొకు సాధార్ణ తిర్సుర్ణతో ఆర్ంభంచుదాము.

త్రరస్తకరణ
ఇర్వైయవ శతాబే ప్ు మధ్య భాగంలో, ప్రతి శాఖ్లోను తర్ుము యొకు పాతరను ఎతిత చూప్ుతూ
అనేకమంది విమర్ినాతుక ప్ండితులు బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు మర్శయు కీమబదధ మైన

వేదాంతశాసత మ
ర ు మధ్య వయతాయసము చూపార్మ. సాంప్రదాయిక కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ులో తర్ుము
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పారముఖ్యమైన పాతరను పల షిసత ుంది అని గుర్శతంచుట చాలా సులభ్ము. కాని తర్ుము బెైబిలానుసార్మైన
వేదాంతశాసత మ
ర ులో అంత పదే పాతరను పల షించకూడదని విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతలు వాదించార్మ.

ఈ చర్ులలోని చికుులు ఈ పాఠమునకు బయట కూడా ఉనిప్పటికీ, వార్శ అభపారయమును

ఉప్యోగకర్మైన విధ్ములో మనము కకీడీకర్శంచవచుు. కుోప్త ంగా, “గరీకు ఆలోచనా విధానము” అని వార్మ
పిలచినదానికి తర్ుము పారథమికమైన సవభావముగా ఉనిదిగాని, “హెబ్రర ఆలోచనా విధానము”నకు అది
వేర్మగా ఉనిదని విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతలు నమాుర్మ. అనేక భాషాప్ర్మైన మర్శయు సాంసుృతిక
సమీక్షల ఆధార్ంగా, ఇంచుమించు కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు వల న గరీకులు కూడా వైర్ాగయము మర్శయు
తార్శుక కీమము మీద దృషిర పటారర్ని వార్మ వాదించార్మ. మర్శయు దీనికి భనింగా, హెబ్రర ఆలోచనా

విధానము ప్రతి దానిని చార్శతిరక కిీయాశీలకముల వలుగులో చూస్టింది అని సూచించార్మ. ఈ దృషిర కకణం
ప్రకార్ం, నముకముల మధ్య ఉని తార్శుక ప్దధ తులు లేక వేదాంతశాసత ర అనుబంధ్ముల మీద పాత నిబంధ్న
దృషిర పటర లేదు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును సంయోగప్ర్చుట హెబ్రర
బెైబిలును అపార్ాము చదసుకొనుట మర్శయు దానిని గరీకు ఆలోచనా విధానములోనికి నటిర వేసత ుంది.

ఉదా ట్న
ఈ తిర్సుర్ణకు భనింగా, పాత నిబంధ్నలోని తార్శుక గుణము యొకు ఉదాాటన కనీసం ర్ండు
ఆధార్ముల మీద నిలబడుతుంది. మొదటి సాానంలో, ఒకానొకప్ుపడు అనేకమంది బెైబిలానుసార్మైన
వేదాంతవేతతలు ప్రతిపాదించిన గరీకు మర్శయు హెబ్రర ఆలోచనా విధానములకు మధ్య ఉని వయతాయసముల
ర్కములను ఆధ్ునిక అధ్యయనములు ప్రకునబెటర ాయి. ఈ ఆలోచనా విధానముల మధ్య అనేక
వయతాయసములు ఉనాియిగాని వాటి మధ్య పల ల్వకలు కూడా ఉనాియి.
ర్ండవ సాానంలో, పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు తర్ుము మర్శయు తార్శుక ఆలోచన ప్టో గొప్ప

ఆసకితని కనుప్ర్మసుతంది. శీదధగల తార్శుక విశలోషణ లేకుండా జీవితమును సర్ైన విధానములో సమీక్ించలేము.
ఇప్ుపడు, నిసిందదహముగా, దదవుని ఆలోచనలు మన ఆలోచనల కంటే ఉనితమైనవిగా ఉనాియి కాబటిర
పాత నిబంధ్నలో బయలుప్ర్చబడిన అనేక విషయములు మానవులకు మర్ుములుగానే మిగశల్వపల తాయి.
అయినను, ఆయన మనకు బయలుప్ర్చిన విషయములను గూర్శు తార్శుకముగా ఆలోచన చదయుటలో గల
విలువను ఈ సతయము తిర్సుర్శంచదు. పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో తర్ుము ఇమిడియునిదా లేదా
అనునది ప్రశి కాదు; కాని దానిలో తర్ుము ఎలా ఇమిడియుండినది అనేదద ప్రశి.

సాంప్రదాయిక కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును లోతుగా ప్రభావితము చదస్టిన అధికార్శక పాశాుతయ

తతవవాద సాంప్రదాయముల ప్రమాణాలను పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు ఉప్యోగశంచదు అనేది నిజమే.
ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్న చాలా తకుువ స్టిార్మైన సాంకేతిక ప్దములను ఉప్యోగశసత ుంది; దాని
వేదాంతశాసత మ
ర ు ప్లు ర్కముల ర్చనా శైలులలో వయకీతకర్శంచబడుతుంది; ప్లువుర్మ పాత నిబంధ్న

ర్చయితలు వార్శ విశావసము యొకు ప్లు కకణములను ఉదాాటించార్మ; మర్శయు పాత నిబంధ్న ఎకుడా
కూడా ఒక సార్వతిరకమైన తార్శుక వేదాంతశాసత ర వయవసా ను అందించదు.
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అదద విధ్ముగా, లేఖ్నములో దదవుని ప్రతయక్షతలు కూడా అకుడకుడ, ప ంతనలేకుండా లేక
వయతిర్ేకముగా ఉనివి కావు. మనము ఈ పాఠంలో తర్మవాత చూడబో వుచునిటురగా, దదవుని ప్రతయక్షతలు
ఆయన ప్రజలకు కొనిి సనిివేశములలోనికి మళకువను ఇచుుట మాతరమే గాక, ఆయనను గూర్శు,
తమను గూర్శు మర్శయు మిగశల్వన సృషిరని గూర్శు ఒక తార్శుకమైన, సంయోగ మార్గ ములలో అవగాహన,
ప్రవర్త న మర్శయు భావనలను కల్వగశయుండుటకు నడిపించింది.
ఏకకాల్వక సంయోగమును గూర్శున ఈ సామానయ అవగాహనను దృషిరలో పటురకొనుట, ఈ ప్దధ తి
యొకు ఒక ఉదాహర్ణను బెైబిలులోనే కనుగొనుటకు మనకు సహాయప్డుతుంది.

ఉద హరణ
మనము లేఖ్నములను చూచుచుండగా, పాతరలు మర్శయు ర్చయితలు పాత నిబంధ్నను ప్లు
చార్శతిరక కాలములలోనికి విభ్జన చదస్టి అకుడ వార్మ కనుగొనిన వేదాంతశాసత మ
ర ును సంయోగప్ర్చార్ని
మనము కనుగొంటాము. వార్మ ఈ విధ్ముగా ల కులేననిి సార్మో చదస్టిర్శగాని, మన ఉదదే శముల కొర్కు

మనము కేవలము ఒక పారతిప్దిక లేఖ్న భాగమును మాతరమే చూదాేము. ర్ోమా 5:12, 13లో పౌలు ఏమని
వారసుతనాిడో ఒకసార్శ చూడండి:
ఇట్ట
ల ాండగా ఒక మనుషయయని ద ారా పాపమును పాపము ద ారా మరణమును

లోకములో ఏలాగు పివేశాంచెనో, ఆలాగుననే మనుషయయలాందరు పాపము చేస్టినాందున
మరణము అాందరికిని స్తాంపాిప్ మాయిెను. ఏలయనగా ధరాశాస్త్ రము వచిిన దనుక
పాపము లోకములో ఉాండెను గాని ధరాశాస్త్ రము లేనపుుడు పాపము

ఆరోపిాంపబడదు. అయినను ఆద ము చేస్టిన అత్రకరమమును బో లి పాపము చేయని
వారిమీదకూడ, ఆద ము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆద ము
రాబో వువానికి గురుతెై యుాండెను (రోమా 5:12-14),
ఈ వచనములలో, ఆదాము పాప్ములో ప్డుట మొదలుకొని స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ో ఒక ఏక భాగముగా
ర ు ఇవవబడుటను పౌలు ఒక ఏకకాల్వక భాగముగా అనగా చర్శతల

ప్ర్శగణించాడు. ఆదాము చదస్టిన పాప్ము యొకు శాశవత ప్ర్శణామములు కీీసత ు చూపిన విధదయత యొకు
శాశవత ప్ర్శణామములకు ప్ూర్వగామిగా ఎలా ఉనాియో నిర్ాార్శంచుట ఈ వాకయభాగములో పౌలు యొకు
ముఖ్య అంశముగా ఉనిది. మర్శయు ఈ బిందువును తెల్వయజేయుటకు, ఆదాము మర్శయు మోషత మధ్య
కాలములో ఉని అనేక వేదాంతశాసత ర విషయములను పౌలు సంయోగప్ర్చాడు.

12వ వచనములో పౌలు అంటాడు, “ఒక మనుషుయని దావర్ా పాప్మును పాప్ము దావర్ా

మర్ణమును లోకములో ఏలాగు ప్రవేశించెనో . . .” ఇకుడ అతడు ఆది. 3:14-19ని ప్రసత ావిసూ
త , మానవ
మర్ణము మానవ పాప్మునకు ఏ విధ్ముగా ఫల్వతముగా ఉనిదో తెల్వయప్ర్చాడు. తర్మవాత, ఆదాము
ప్తనము మర్శయు స్ట్నాయి ప్ర్వతము మధ్య ఉని కాలమును “ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు లేనప్ుపడు,” అని పౌలు
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వర్శణంచాడు, అనగా ప్ది ఆజఞ లు మర్శయు నిబంధ్న గీంథము వంటి వారయబడిన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు ప్రజల యొదే
లేని కాలమది. ఆ కాలములో ప్రజలు “ఆదాము చదస్టిన అతికీమమును బో ల్వ పాప్ము చదయలేదని” అతడు
చెపాపడు. అనగా, ఏదెను వనములో ఆదాము వల వార్మ ప్రతదయకముగా నిర్శుంచబడిన ఆజఞ లను
ఉలో ంఘించలేదు.
ఇప్ుపడు, స్ట్నాయి ప్ర్వతమునకు ముందు “ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు” ఉనికిలో లేదు అని పౌలు చెపిపన

తర్మవాత, అతడు ఒక ఊహాజనకమైన సాధ్యతతో వయవహర్శంచవలస్టియుండినది. ఆదాము మర్శయు మోషత
మధ్య కాలములో నివస్టించిన ప్రజలు పాప్ము విషయములో నిర్ోేషుల ై యుండియుండవచుు. వార్మ
ఉలో ంఘించుట కొర్కు కొనిి నిర్శేషరమైన నియమములు లేనియిడల, వార్మ పాప్ులని మనము ఎలా
చెప్పగలము? ఈ ప్రశికు జవాబిచుుటకు, ఆ కాలములోని మర్ొక విషయము వైప్ుకు పౌలు ధాయసను
మళిో ంచాడు: “ఆదాము మొదలుకొని మోషత వర్కు మర్ణమేల ను.” స్ట్త ర ప్ుర్మషులు మర్ణ శాప్ము కిీంద

ఉనాిర్మ కాబటిర, తార్శుక అనుమతుల ఆధార్ంగా వార్మ పాప్ులు అయుయండాల్వ అని అతడు వాదించాడు.
ఈ వాకయ భాగము యొకు విసత ృత నేప్థయములో ఆదాము పాప్ము సృషిరంచిన సమసయను యిేసు
దదవునికి చూపిన విధదయత ప్ర్శషుర్శంచింది అని పౌలు చెపాపడు. ఆదాము చదస్టిన ఒక అవిధదయత కార్యము
ఆదాముతో జతకలస్టిన ప్రతి ఒకుర్శకి మర్ణమును కొని తెచిునటేో , కీీసత ు చదస్టిన ఒక విధదయత కార్యము
కీీసత ుతో జత కలస్టిన ప్రతి ఒకుర్శకి జీవమును తెచిుంది. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, ఆదాము యిేసు
యొకు “మాదిర్శ”గాను లేక ర్ూప్ముగాను ఉనాిడు.
పౌలు యొకు తర్ుము ఏ విధ్ముగా ప్ని చదస్టినదో గమనించండి. మొదటిగా, ప్తనము నుండి
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు ఇవవబడినంత వర్కు ఉని కాలమును అతడు ఏకకాల్వకము చదస్టి, కీీసత ు నుండి నేటి కాలము
మధ్య ఉని సమయమును మర్ొక కాలముగా ఏకకాల్వకము చదశాడు. ర్ండవదిగా, దానిలోని కొనిి

గుణములను తార్శుకముగా కల్వపి అతడు ప్రతి యుగమును సంయోగప్ర్చాడు. కుోప్త ంగా, బాధ్యతగల
బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు చదయు ప్నినే అతడు చదశాడు. మర్శయు ఆధ్ునిక కైసతవులకు ఏకకాల్వక
సంయోగం కూడా తార్శుకమైన అభాయసమేనని అతని మాదిర్శ తెల్వయజేసత ుంది.
ఏకకాల్వక సంయోగము ఏమిటో మనము చూశాము కాబటిర, మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ఈ ప్దధ తిని
సమర్శాసత ుంది అని చూపితిమి కాబటిర, ఏకకాల్వక సంయోగమును, అనగా పాత నిబంధ్నలో చార్శతిరక
సమాచార్మును వివేచించు ప్రకిీయను సృషిరంచు పారముఖ్యమైన మటురను చూచుటకు మనము స్టిదధముగా
ఉనాిము.
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చ రిత్రిక స్తమాచ రము
మునుప్టి పాఠంలో మనము చూస్టినటు
ో గా, బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు ర్ండు ర్కముల
చార్శతిరక సనిివేశముల మీద విశలషమైన దృషిరని పడతార్మ: దెైవిక కార్య ప్రతయక్షతలు, అనగా, దదవుడు చదస్టిన
కార్యములు; మర్శయు దెైవిక వాకయ ప్రతయక్షతలు, దదవుడు మర్శయు ఆయన సందదశకులు చెపిపన వాకుులు.
పాత నిబంధ్నలోని ఒక కాలములోని వేదాంతశాసత మ
ర ును బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు

సంయోగప్ర్చక ముందు, వార్మ చార్శతిరక సనిివేశములను గూర్శు — వార్మ చూచుచుని కాలములో
సంభ్వించిన దదవుని కార్యములు మర్శయు వాకుులు — సమాచార్మును స్టతకర్శంచవలస్టియునిది. వార్శ
ఏకకాల్వక సంయోగమునకు ఈ చార్శతిరక సతయములు ఒక సామానయ నిర్ాుణ ర్ాళు
ో గా ఉప్యోగప్డతాయి.
ఇప్ుపడు మొదటి చూప్ులో, ఇది చాలా సులభ్మైన ప్నిగా అనిపించవచుు. కొనిి కాలములలో జర్శగశన
సనిివేశములను గూర్శు బెైబిలు చెప్ుపవాటిని మనము కేవలం తిర్శగశ చెబితద చాలు అని మనము ఆలోచన
చదయవచుు. కాని మనము చూడబో వుచునిటురగా, బెైబిలులో నుండి చార్శతిరక సమాచార్మును
స్టతకర్శంచుటకు చాలా శీదధ చూప్వలస్టియునిది.
పాత నిబంధ్న చార్శతిరక సమాచార్ము యొకు జాబితాగా మనకు ఇవవబడలేదు. బదులుగా, దానిలో
కథనములు, ప్దయభాగం, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు, జాఞన ర్చనలు, వంశావళులు, ప్లు ర్కముల కీర్తనలు, ప్రవచన

ప్లుకులు, మర్శయు అనేక ఇతర్ ర్చనా శైలులు కలవు. ఈ ర్చనా శైలులనిి దదవుని కార్యములు మర్శయు
వాకుులను గూర్శున సమాచార్మును బయలుప్ర్మసాతయి, కాని ఈ చార్శతిరక సమాచార్ము ప్రతి ర్చనా శైల్వ
యొకు సాహితయ లక్షణములలో ప దగబడియుంటుంది. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, ప్రతి సాహితయ శైల్వ
నుండి చార్శతిరక సమాచార్మును స్టతకర్శంచుటకు బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు మార్గ ములను
కనుగొనాల్వ.
ఈ ప్రకిీయను గూర్శు ర్ండు ప్రథానమైన సాహితయ ర్కముల దావర్ా చర్శుంచుటకు మాతరమే
సమయము మనకు అనుమతిసుతంది: ప్దయభాగం మర్శయు కథనములు. ఈ ర్చనా శైలులను గూర్శు
మనము నేర్ముకొను విషయములు ఇతర్ ర్చనా శైలులకు సంబంధించిన ఆందో ళనల ర్కములను గూర్శు
మనకు అవగాహనను కలుగజేసత ుంది. ప్దయభాగము చార్శతిరక సమాచార్మును ఇచుు మార్గ ములతో
ఆర్ంభంచుదాము.

పదయ భాగము
పాత నిబంధ్న ప్దయ భాగమును గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు, మనము కీర్తనలు, కొంత జాఞన
సాహితయము, పాత నిబంధ్న ప్రవచనములో ఎకుువ భాగము మర్శయు ఇతర్ ప్ుసత కములలో కొనిి
భాగములను గూర్శు మాటాోడుతునాిము. లేఖ్నములలోని దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటలను
గూర్శున సతయములను వివేచించుటకు, ప్దయ భాగము యొకు సాహితయ లక్షణములు చార్శతిరక
సమాచార్మును ఏ విధ్ముగా బయలుప్ర్మసుతనాియో మనము చూడాల్వ.
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సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
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దీనిని ప్ర్శశీల్వంచుటకు, మనము ర్ండు విషయములను చూదాేము. మొదటిగా, పాత నిబంధ్న
ఎలో ప్ుపడూ ప్ర్శగణించిన ర్ండు ప్రప్ంచములను మనము చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ర్ండు
ప్రప్ంచముల ప్టో ఆసకితని కల్వగశయుండుట ప్దయభాగములో చార్శతిరక సమాచార్మును వివేచించు ప్రకిీయ
మీద ఎలా ప్రభావము చూప్ుతుందో చూదాేము. మొదటిగా పాత నిబంధ్న ప్దయభాగము యొకు ర్ండు
ప్రప్ంచములను చూదాేము.

రాండు పిపాంచములు
చర్శతరను గూర్శు మనకు సమాచార్మునిచుు ర్ండు వేర్ేవర్మ ప్రప్ంచములను గూర్శు పాత నిబంధ్న
కవులు ఆసకిత కల్వగశయుండిర్శ. ఒక వైప్ున, వార్మ వారస్టిన ప్రప్ంచము ప్టో వార్మ ఆసకితని కనుప్ర్చార్మ —
మనము దానిని “ఆ ప్రప్ంచము” అని పిలుసాతము. ఆ ప్రప్ంచమును గూర్శు వారయునప్ుపడు, దదవుని
కార్యములు మర్శయు వాకుులను గూర్శు వార్మ ఖ్చిుతమైన సతయములను ఇచాుర్మ. మొదటి సాానంలో,
ప్దయభాగము చాలా సార్మో భ్ూతకాలము యొకు కిటికీలను తెర్చదది.
ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మ. 15:1-21లో మోషత మర్శయు మిర్ాయము యిర్ీ సముదరము యొదే పాడిన పాట
ఒక సుప్ర్శచితమైన ప్దయ భాగముగా ఉనిది. యిర్ీ సముదరము యొదే దదవుడు చదస్టిన కార్యమును గూర్శు
తన పాఠకులకు చార్శతిరక సమాచార్మును అందించుట కొర్కు మోషత ఈ భాగమును నిర్గ మకాండములో
జోడించాడు.
ర్ండవ సాానంలో, పాత నిబంధ్న ప్దయభాగము చాలా సార్మో ర్చయిత కాలములోని సమకాలీన
చార్శతిరక సమాచార్మునకు కిటికీలను అందించింది. ఉదాహర్ణకు, దదవుని ధ్ర్ాుశాసత మ
ర ును

ధాయనించవలస్టినదని మొదటి కీర్తన తెల్వయజేసత ుంది. దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యొకు పారముఖ్యతను

వయకత ప్ర్చుటకు, నముకమైన స్టతవకుల కొర్కు దదవుడిచుు నిర్ంతర్ ఆశీర్ావదములు మర్శయు పాప్ులకు
ఆయన ఇచుు తీర్మపలను గూర్శున నమూనాల వైప్ుకు కీర్తనకార్మడు ధాయసను మళిో ంచాడు. ఈ విధ్ముగా,
మొదటి కీర్తన ఆ కాలములో జర్శగశన సనిివేశములను గూర్శు పాఠకులకు మళకువను అనుగీహించింది.
మూడవ సాానంలో, కొనిి సార్మో పాత నిబంధ్న కవులు తమ పాఠకుల దృషిరని భ్విషయతు
త వైప్ుకు
మళిో ంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, యిషయా 40:1-11లో, చెర్లో ఉని యూదులు తమ స ంత దదశమునకు తిర్శగశ
వళుో సమయమును యిషయా తెల్వయజేశాడు.
ఏదో ఒక విధ్ముగా, పాత నిబంధ్న ప్దయభాగము వర్త మాన, భ్ూత భ్విషయత్తత కాలములలో దదవుని
ప్రతయక్షతా కార్యములు మర్శయు వాకుులను గూర్శున సమాచార్మును తెల్వయప్ర్చింది. పాత నిబంధ్న
కవులు తమ పాఠకుల ప్రప్ంచము మీద కూడా దృషిరపటారర్మ, దానిని మనము “వార్శ ప్రప్ంచము” అని
పిలుసాతము. తమ వాసత విక పాఠకుల యొకు జీవితములను కొనిి విధాలుగా ప్రభావితము చదయుటకు తమ
ర్చనలను ర్ూప ందించుట దావర్ా వార్మ తమ లోకము మీద దృషిరపటారర్మ.
ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మ. 15లో ఇవవబడిన మిర్ాయము మర్శయు మోషత యొకు పాట వాగాేన దదశము
వైప్ుకు నిశుయతతో వళు
ో నటు
ో మోషత యొకు ఆదిమ పాఠకులను పతరర్ేపించింది. దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

నిర్ంతర్ము ధాయనించునటు
ో ప్ుర్శకొలుపట కొర్కు మొదటి కీర్తన వారయబడినది. మర్శయు చెర్లో ఉనివార్మ
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సందర్శించండి.
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మహిమకర్మైన వాగాేన దదశ ప్రవేశమును గూర్శు నిర్రక్షణ కల్వగశయుండునటు
ో పల ర తిహించుటకు యిషయా
40లోని ప్రవచనములు ర్ూప ందించబడినవి. “వార్శ ప్రప్ంచము”తో, అనగా తమ ఆదిమ పాఠకులు
నివస్టించిన కాలముతో మాటాోడుటకు పాత నిబంధ్న కవులు వార్శ దృషిరని దదవుని కార్యము మర్శయు వాకయ
ప్రతయక్షత యొకు “ఆ ప్రప్ంచము” వైప్ుకు మళిో ంచార్మ.
పాత నిబంధ్న ప్దయభాగము యొకు ర్ండు ప్రప్ంచములు బెైబిలులోని ఈ భాగములలో ఉని
చార్శతిరక సమాచార్మును వివేచించు మార్గ ములను ఏ విధ్ముగా ప్రభావితము చదసత ాయో మనము చూడాల్వ.

స్తమాచ రమును వివేచిాంచుట్
పాత నిబంధ్న కవులు వర్త మాన భ్ూత భ్విషయత్తత కాలములను గూర్శు తమ పాఠకులకు చెపిపన
విషయములు సతయములు అనే నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. కేవలం సతయమును మాతరమే
మాటాోడు దదవుని దావర్ా వార్మ పతరర్ేపించబడిర్శ. కాని వార్మ చర్శతన
ర ు గూర్శు కొనిి సార్మో సూటిగా
వివర్శంచలేదు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, ఖ్చిుతమైన చార్శతిరక సతయములను గూర్శు కవులు చెప్పదలచిన
విషయములను తెలుసుకొనుటకు, పాత నిబంధ్న ప్దయభాగము యొకు సాహితయ ప్దధ తులను మనము
అర్ాము చదసుకకవాల్వ.
పాత నిబంధ్న ప్దయభాగము యొకు సాహితయ ప్దధ తులను వివర్శంచుటకు అనేక మార్గ ములు కలవు,
కాని మన ఉదదేశముల కొర్కు మనము కేవలం నాలుగు ముఖ్యమైన లక్షణములను మాతరమే ప్ర్శశీలన
చదదే ాము. మొదటిగా, వారయబడిన వాటిని గూర్శు పాఠకులను ఆలోచింప్జేయుటకు ప్దయభాగ లేఖ్నములు
అసాధార్ణమైన ప్దములను మర్శయు శబే ప్రయోగ లక్షణమును ఉప్యోగశసత ాయి. ర్ండవదిగా, చార్శతిరక
సతయములను ప్ర్ోక్షంగా వివర్శంచుటకు పాత నిబంధ్న కవులు ఉప్మాలంకార్ములు, ఉప్మానములు,
ఉదాహర్ణలు, మర్శయు అతిశయోకుతలు వంటి అనేక భాషాభాగములను ఉప్యోగశంచార్మ. మూడవదిగా,
తమ పాఠకులలో పతరర్ేప్ణాతుకమైన ఊహాజనికమైన భావనాతుకమైన అనుభ్వాలను ప్ుర్శకొలుపటకు కవులు
తమ స ంత ఊహాతుకమైన ఆలోచనలను వయకత ప్ర్చార్మ. నాలగ వదిగా, తమ పాఠకులలో భావనాతుకమైన
ప్రతిసపందనలను ప్ుర్శకొలుపటకు వార్మ తమ స ంత భావనలను వయకత ప్ర్చార్మ. ఈ గుణములు ఇతర్ బెైబిలు
ర్చనా శైలులలో కూడా కొంత వర్కు కనిపిసత ాయిగాని, పాత నిబంధ్న ప్దయభాగములో మాతరం అవి
కేందీక
ర ర్శంచబడియునివి.
ఈ గుణములు చార్శతిరక సమాచార్మును తెల్వయప్ర్చుట మీద ఎలాంటి ప్రభావమును చూపినవో
తెలుసుకొనుటకు, మనము ఇంతకు ముందద ప్రసత ావించిన ఒక ప్దయ భాగ లేఖ్నమును చూదాేము: నిర్గ మ.
15లో యిర్ీ సముదరము యొదే మోషత మర్శయు మిర్ాయము పాడిన పాట. నిర్గ మ 15:6-7లో మోషత గీంథసా ం
చదస్టిన వివర్ాలు ఈ కిీంది విధ్ంగా ఉనివి:
యిెహో వా, నీ దక్షిణహస్త్ ము
బలమొాంది అత్రశయిాంచును.
యిెహో వా, నీ దక్షిణహస్త్ ము
శతయివుని చితక గొట్టును.
-10వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము : పాత నిబందన యొకు ఏకకాల్వక సంయోగము

నీ మీదికి లేచువారిని
నీ మహిమాత్రశయమువలన అణచివేయుదువు.
నీ కోపాగిిని రగులజేయుదువు
అది వారిని చెత్వలె దహిాంచును (నిరగ మ. 15:6-7)
మనము చూస్టినటు
ో గా, ఈ వాకయ భాగములో మోషత ఇశాీయిేలు యిర్ీ సముదరమును దాటిన చార్శతిరక
సనిివేశమును గూర్శు మాటాోడుతునాిడు. అయినను, ఈ వచనములు దదవుడు చదస్టిన కార్యములను
గూర్శు ఒక అక్షర్ార్ా వివర్ణను ఇవవవు. ఉదాహర్ణకు, దదవుని “దక్ిణ హసత ము శతురవును చితక గొటురను”
అని మోషత చెపిపనను యిర్ీ సముదరము యొదే దదవుని దక్ిణ హసత ము సపషర ముగా కనిపించలేదు. దదవుని
“కకపాగశి...వార్శని చెతత వల దహించినను” ఐగుప్త యులు అగశి దావర్ా కాలుబడలేదు. బదులుగా, దదవుడు
బలమైన తూర్మప గాల్వని ప్ంప్గా అది సముదరమును పాయలు చదస్టను మర్శయు ఇశాీయిేలీయులు ఆర్శన
నేల మీద నడిచెను అని నిర్గ మకాండములోని కథనము తెల్వయజేసత ుంది. తర్మవాత ఐగుప్త యులు
దాటుచుండగా నీటిని మర్లా యదా సాాయికి తెచిు ఐగుప్ుత స్టైనయమును దదవుడు ముంచివేశాడు.

కాబటిర, దదవుని దక్ిణ హసత ము మర్శయు ఆయన కకపాగశి ఐగుప్త యులను చెతత వల దహించుటను

గూర్శు మోషత ఎందుకు మాటాోడాడు? ఈ సనిివేశము దదవుడు తన శతురవుల మీద చదస్టిన బలమైన దాడి
అని తెల్వయజేయుటకు సాధార్ణ పాత నిబంధ్న ర్ూప్కమైన దక్ిణ హసత ము మీద మోషత ఆధార్ప్డా్డు.
ఐగుప్త యుల ప్ర్శస్టా ితిని దహించబడిన చెతత వల వర్శణసత ూ అతడు ఒక అతిశయ ఉప్మానమును

ఉప్యోగశంచాడు; వార్శ నాశనము యొకు మార్గ మును వివర్శంచుటకు కాదు, కాని వార్మ ఎంత సంప్ూర్ణ ంగా

మర్శయు ఎంత ఘోర్ముగా నాశనమైయాయర్ో బయలుప్ర్చుటకు. ఈ సనిివేశము యొకు ఊహాతుకమైన
అనుభ్వాలను తన పాఠకుల యొకు మనసుిలలో మర్శయు హృదయాలలో మోషత ప్ుర్శకొలాపలని

ఆశించాడు. అతడు తన స ంత ఉతాిహముతో దదవుని సుతతించుట మాతరమే గాక ఇతర్మలు కూడా ఆ
విధ్ంగానే చదయాలని పల ర తిహించాడు. మోషత తన ప్దయ భాగమును సనిివేశము యొకు నిజమైన
కథనముగా ఉప్యోగశంచాలని ఆశించాడు గాని, అది ఒక అక్షర్ార్ామైన వివర్ణగా చదవబడాలని ఎనిడు
కకర్లేదు.
నిర్గ మ 15:6-7లోని ప్దయభాగ లక్షణములను మనము గుర్శతంచినప్ుపడు, దానిలోని చార్శతిరక
సమాచార్మును మనము చాలా సులువుగా వివేచించవచుు. మనము దృషిరంచు లేఖ్న భాగము యొకు
లక్షణము ఆధార్ంగా ఈ వచనములను మనము అనేక విధాలుగా కకీడీకర్శంచవచుు. ఉదాహర్ణకు, చార్శతిరక
సమాచార్మును అనుబంధ్ప్ర్చుటకు అది భాషాభాగములను ఉప్యోగశంచు విధానము మీద మనము
దృషిరపటర వలస్టియుంటే, దానిని మనము ఈ విధ్ముగా కకీడీకర్శంచవచుు: “యిర్ీ సముదరములో ఐగుప్ుత
స్టైనయమును అదుభతముగా నాశనము చదస్టి దదవుడు ఇశాీయిేలును విడిపించాడు.”

మనము పాత నిబంధ్న ప్దయభాగమును ఎంతో జాగీతతగా ప్ర్శగణించాల్వ అని ఈ ఉదాహర్ణ మనకు
సపషర ము చదసత ుంది. మనము గదయభాగమును చదువు విధ్ముగా దీనిని మనము చదవకూడదు. బదులుగా,
ప్దయభాగము యొకు అసాధార్ణమైన ప్దములు మర్శయు శబే లక్షణములను, దాని భాషా భాగములను,
-11వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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దాని ఊహాతుక విషయములను మర్శయు దాని భావనాతుక ప్రభావములను గుర్శతసత ూ మనము చార్శతిరక
సమాచార్మును బటీరప్టారల్వ. అప్ుపడు మాతరమే మన పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఏకకాల్వక
సంయోగమునకు ఉప్యోగప్డు దదవుని కార్యములు మర్శయు వాకుులను గూర్శు మర్శంత వాసత వమైన
అవగాహనలను మనము వల్వకితీయవచుు.
ప్దయభాగములో చార్శతిరక సమాచార్మును వివేచించు కొనిి మార్గ ములను ఇప్ుపడు మనము
తెలుసుకునాిము కాబటిర, ఇప్ుపడు మనము పాత నిబంధ్న కథనమును చూడవలస్టియునిది.

కథనము
పాత నిబంధ్న కథనములు మనందర్శకీ సుప్ర్శచితమైనవే. ఆదికాండము, నిర్గ మకాండము మర్శయు
అనేక ఇతర్ ప్ుసత కములలో కథనములు ఎకుువగా ఉంటాయి; చార్శతిరక ప్రజలు, సా లములు మర్శయు
సనిివేశములను గూర్శు నిజమైన గాధ్లు. తమ కథలు చర్శతన
ర ు గూర్శు అనేక విషయములను
తెల్వయజేసత ాయి కాబటిర, బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు కథనములను ఎకుువగా ఉప్యోగశసత ార్మ. వార్మ
మాటలు మర్శయు ప్రసంగములు, పాతరల యొకు పతర్ో మ, సనిివేశములు జర్శగశన సా లములు, మర్శయు అనేక
చార్శతిరక అనుబంధ్ములను గూర్శు నివేదిసత ార్మ. ఇవి మర్శయు ఇతర్ లక్షణములు ఏకకాల్వక
సంయోగమునకు కథనములను ఘనమైన నిధ్ులుగా చదసత ాయి. అయితద చార్శతిరక సమాచార్మును
వివేచించుటకు కథనములను కూడా చాలా జాగీతతగా వాయఖ్ాయనించాల్వ.
మనము ప్దయభాగమును చర్శుంచిన విధ్ముగానే కథనములను కూడా చర్శుంచుదాము. మొదటిగా,
కథనములు కూడా ర్ండు ప్రప్ంచములను గూర్శు సమాచార్మును ఇచుుట కొర్కు ర్ూపించబడినవని
మనము చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఈ ర్చనా శైల్వలో చార్శతిరక సమాచార్మును ఎలా వివేచించాలో
మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము. ర్ండు ప్రప్ంచములను గూర్శు బెైబిలులోని ఈ భాగములు చార్శతిరక
సమాచార్మును ఎలా నమోదు చదసత ాయో మొదటిగా చూదాేము.

రాండు పిపాంచములు
కవుల వల న, కథనముల ర్చయితలు కూడా ర్ండు ప్రప్ంచముల మధ్య నిలబడా్ర్మ. ఒక వైప్ున,
వార్శ వాకయభాగము యొకు అంశమైన ప్రప్ంచములో, లేక “ఆ ప్రప్ంచము”ను గూర్శు వార్మ వారశార్మ. అయితద,
ప్దయభాగమునకు భనిముగా కథనములు మునుప్టి కాలము మీద ఎకుువ దృషిరపడతాయి, మర్శయు
వర్త మానము లేక భ్విషయతు
త ను గూర్శు చాలా అర్మదుగా ప్రసత ావిసాతయి. ఉదాహర్ణకు, మోషత చర్శతరలో చాలా
కాలం తర్మవాత నివస్టించినను ఆదికాండములో అతడు ప్ుర్ాతన మర్శయు పితర్మల చర్శతరను గూర్శు
వారశాడు. పాత నిబందన ర్చయితలు చాలా సార్మో తమ కంటే వంద సంవతిర్ముల ముందు కాలమును
గూర్శు వారశార్మ.
మర్ొక వైప్ు, కథనముల యొకు ర్చయితలు “వార్శ ప్రప్ంచము”ను గూర్శు, అనగా పాఠకులు
నివస్టించిన కాలమును గూర్శు కూడా మాటాోడార్మ. మునుప్టి కాల సనిివేశముల వలుగులో తమ స ంత
-12వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము : పాత నిబందన యొకు ఏకకాల్వక సంయోగము

ప్రప్ంచములలో వార్శ పాఠకులు ఆలోచన చెయాయలని, కార్యములు చెయాయలని మర్శయు భావనలు
కల్వగశయుండాలని వార్మ కకర్ార్మ. కాబటిర మోషత ప్ుర్ాతన మర్శయు పితర్మల కాలములను గూర్శు వారస్టినటేో ,

తన ఇశాీయిేలీ పాఠకులకు తమ స ంత ధ్నయతలు మర్శయు బాధ్యతలను గూర్శు నేర్శపన మార్గ ములలో అతడు
ప్ుర్ాతన దినములను వివర్శంచాడు. పాత నిబంధ్న కథనముల యొకు ర్చయితలందర్మ తర్మవాత
కాలములో నివస్టించిన తమ పాఠకుల కొర్కు మునుప్టి కాలమును గూర్శు వారశార్మ.
పాత నిబంధ్న కథనములు అనేక వేర్ేవర్మ ప్రభావములు కల్వగశయుండుటకు ర్ూపించబడినవి. అవి
మహిమానివతమైనవి, మర్శయు పాఠకులను దదవుని సుతతించుటకు మర్శయు ఆర్ాధించుటకు పతరర్ేపించాయి.
అవి దదవుని గూర్శున సతయములను వివర్శంచు వేదాంతశాసత ర అనుసార్మైనవి. కొనిి ర్ాజకీయ

సంబంధ్మైనవి, వర్త మాన జాతీయ సనిివేశముల మీద మర్శయు వివాదాతుక, వయతిర్ేక అబదధ బో ధ్నల
మీద దృషిరపటారయి. అవి నైతికమైనవి, మర్శయు దదవుని ప్రజలు జీవించు విధానమును వివర్శంచాయి. అవి
పల ర తాిహకర్మైనవి, మర్శయు ప్రతి విధ్మైన నముకమైన ప్రతిసపందనను పల ర తిహించాయి.

కుోప్త ంగా, పాత నిబంధ్న కథనములు ఉప్దదశకమైనవి. తమ జీవితములను గూర్శు ఆదిమ

పాఠకులకు ఉప్దదశించుట కొర్కు అవి ర్ూప ందించబడినవి. ఇప్ుపడు, కథన ర్చనా శైల్వలో చాలా వర్కు ఈ
ఉప్దదశ ఉదదేశము ఇమిడియుంటుంది; తమ కథనములకు పాఠకులు వేదాంతశాసత ర నియమాలను

ఊహించాలని ర్చయితలు కకర్ార్మ. అయినను, ఈ ఉప్దదశ కకణము ఎంతో ఉదదే శప్ూర్వకముగా ఉనిది.
పాఠకులకు తమ స ంత జీవితములను గూర్శు తెల్వయజేయుటకు ర్చయితలు ఎలో ప్ుపడూ వారశార్మ.
ఈ ర్ండు ప్రప్ంచములను మనసుిలో ఉంచుకొని పాత నిబంధ్న కథనములలో నుండి చార్శతిరక
సమాచార్మును వివేచించు మార్గ ములను మనము ఇప్ుపడు ప్ర్శశీలన చదయాల్వ.

స్తమాచ రమును వివేచిాంచుట్
దుర్దృషర వశాతు
త , పాత నిబంధ్న కథనములు ఆధ్ునిక విలేకర్మల చార్శతిరక ర్చనలను
పల ల్వయుండాలని ఆశిసూ
త ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు ప ర్పాటు ప్డుతుంటార్మ. ప్దిహేడవ
శతాబే ములో ఐర్ోపాలో జర్శగశన జాఞనోదయము మొదలుకొని, వారయబడిన చార్శతిరక కథనములకు వైజఞ ానిక
సాాయిలను అనవయింప్జేయుటకు అనేక మంది చర్శతక
ర ార్మలు ప్రయతిించార్మ. ఈ అభపారయం ప్రకార్ం,
తమ తోటివార్మ ర్సాయనశాసత మ
ర ు మర్శయు జీవశాసత మ
ర ు వంటి వైజఞ ానిక అంశములలో ఉప్యోగశంచు
ఖ్చిుతతవమును చర్శతక
ర ార్మలు కూడా ఉప్యోగశంచుటకు ప్రయతిించాల్వ.

ఈ కఠశనమైన సాాయిలను కకీడీకర్శంచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి, కాని ఈ ధో ర్ణిలో
నముకమైన చార్శతిరక కథనములు విశాలముగాను, ఖ్చిుతముగాను, నిషాపక్ికంగాను ఉండవల ను. దీని
అర్ాము, ఒక సమతులయమైన కథనమును ఇచుుటకు నిజమైన చార్శతిరక నివేదికలలో ఒక ప్ర్శస్టిాతిని గూర్శు
ప్రతి ముఖ్యమైన సతయము ఇమిడియుంటుంది. వార్మ వివర్ములను ఎంతో ఖ్చిుతతవముతో నివేదిసత ార్మ, లేక
కనీసం అలా చదయలేదని తెల్వయప్ర్మసాతర్మ. మర్శయు పాఠకుల మనసుిలలో ప్క్షపాతము కల్వగశంచు
ప్క్షపాత విశలోషణలను వార్మ నివార్శసత ార్మ.
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ఈ ఆధ్ునిక ఆదర్ాిలు ఎందుకు అభవృదిధ చెందాయో ఇప్ుపడు మనము అర్ాము చదసుకకవచుు.
ఎందుకంటే, చర్శతక
ర ార్మలు ఈ సాాయిని కొంత వర్కైనా అందుకకనప్ుపడు సతయమును కల్వపతమని ప ర్పాటు
ప్డుట చాలా సులభ్మవుతుంది. అయినను, పాత నిబంధ్న కథనముల యొకు ర్చయితలు ఈ ఆధ్ునిక
ఆదర్ికములను ప్ూర్శతగా అనుసర్శంచలేదు. ఇప్ుపడు, వార్మ మతప్ర్మైన భ్రమలను ప్రచార్ం చదయలేదు.
మర్శయు చార్శతిరక తపిపదములను లేక కలపనలను సతయముగా కూడా తెల్వయప్ర్చలేదు. అయితద మన
ఆధ్ునిక సపందనల ఆధార్ంగా గాక, తమ ఉప్దదశ ఉదదే శముల ఆధార్ంగా వార్మ ర్చించార్మ.
ఇది ఎలా సతయమో తెలుసుకొనుటకు, పాత నిబంధ్న కథనములకు ప ర్పాటుగా ఆపాదించబడిన
మూడు ఆధ్ునిక సాాయిలను మనము కుోప్త ంగా చూదాేము, మర్శయు మొదటిగా చార్శతిరక కథనములు
విశాలముగా ఉండాల్వ అనే ఆలోచనతో ఆర్ంభదాేము. సులువుగా చెబితద, పాత నిబంధ్న కథనములు వార్శ
ర్చయితల యొకు ఉప్దదశ ఉదదేశములకు అనువుగా ఉనింతగా మాతరమే విశాలముగా ఉనాియి. దానిలో
ప్రతి ముఖ్యమైన సతయము ఇమిడి లేదు.
దినవృతాతంతముల గీంథములోని ఒక ఉదాహర్ణను చూదాేము. 2 దిన. 1-9లో దినవృతాతంతముల
ర్చయిత స లొమోను జీవితమును గూర్శున చర్శతరను వారస్టినప్ుపడు, అతడు 1 ర్ాజులు 1-11లో ఇవవబడిన
నివేదికను దగగ ర్గా అనుసర్శంచాడు. అయితద స లొమోను జీవితములోని ప్రతి చెడు కకణమును తొలగశంచాడు.
స లొమోను ఫర్ో కుమార్త ను మర్శయు ఇతర్ అనయ స్ట్త ల
ర ను వివాహము చదసుకొనుటను, దదవాలయములో

ఇతర్ దదవతలను ఆర్ాధించుటకు ఆర్ాధ్నా సా లములను సృషిరంచుటను, మర్శయు స లొమోను ప ందుకొనిన
బలమైన ప్రవచన ఖ్ండింప్ులను అతడు తొలగశంచాడు.
అభాయస్టికముగా చాలా వర్కు, ఈ అభావార్ాక సనిివేశములు ఎంతో పారముఖ్యమైనవి. ఎందుకంటే, 1
ర్ాజులు 11:11-13 ప్రకార్ం, స లొమోను యొకు వైఫలయములు దదశ విభ్జనకు దార్శతీసాయి. అయితద తన
ఉప్దదశ ఉదదే శముల కొర్కు దినవృతాతంతముల ర్చయిత వాటిని చదర్ుకూడదని నిర్ాార్శంచాడు. ఖ్చిుతముగా,
ఈ సమాచార్ము తన పాఠకులలో అనేక మందికి ఇంతకు ముందద తెలుసు, కాని వార్మ స లొమోను చదస్టిన
మంచి కార్యముల మీద దృషిరపటారలని దినవృతాతంతముల ర్చయిత కకర్ాడు. తతఫల్వతంగా, అతడు తన
నివేదికలో స లొమోను యొకు సఫలతల మీద దృషిరపటారడు. ప్రతి పారముఖ్యమైన సతయమును చదర్ాులనే
కాంక్ష పాత నిబంధ్న ర్చయితలకు కలుగలేదు. మంచి చర్శతన
ర ు వారయుటలో ఉండవలస్టిన విశాలతను
గూర్శున ఆధ్ునిక అర్హతలను వార్మ అనుసర్శంచలేదు. అయినప్పటికీ, వార్శ కథనములు మునుప్టిని
గూర్శున నిజమైన అధికార్శకమైన నివేదికలే.
ర్ండవ సాానంలో, పాత నిబంధ్న ర్చయితలు తమ ఉప్దదశ ఉదదే శములకు అవసర్మైన వాటిని
మాతరమే ఖ్చిుతముగా వారశార్మ. ఖ్చిుతతవము మర్శయు సతయము మధ్య ఎంతో పారముఖ్యమైన తదడా
ఉనిది. మన జీవితములలో ప్రతి ర్ోజు సతయమును తప్ుపగా తెల్వయజేయకుండానే మనము
విషయములను గూర్శు ఖ్చిుతతవము లేకుండా మాటాోడతాము. ఒకర్మ “టెైం ఎంత అయియంది?” అని
అడిగశతద, “ర్ండు అయియంది” అని చెప్ుపటకు మనము వనకాడము, కాని ఖ్చిుతముగా సమయము ర్ండు
గంటల ర్ండు నిమిషాల ఇర్వై స్టకండుో అయుయంటుంది. జీవితములోని ప్రతి కకణములో, ఖ్చిుతతవము అనేది
సాాయికి సంబంధించినదెైయునిది. మర్శయు మనము అవసర్మైనంత ఖ్చిుతతవముతో సపందించినంత
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వర్కు, మనము సతయములను తార్మమార్మ చదసత ునాిమని ఎవర్మ అనర్మ. సర్ే, అనేక విధాలుగా, పాత
నిబంధ్న ర్చయితల విషయంలో కూడా ఇదద నిజమైయునిది. తమ ఉప్దదశ ఉదదే శములను అందుకొనుట
కొర్కు ఎంత ఖ్చిుతతవము అవసర్మైయుండినదో అంత మాతరమే వార్మ ఉప్యోగశంచార్మ. ఉదాహర్ణకు,
ఆది. 1:7లో, భ్ూమి యొకు వాతావర్ణమును గూర్శు మోషత ఈ విధ్ముగా వారస్టిన ర్రతిని చూడండి:
దేవుడు ఆ విశాలము చేస్టి విశాలము కిాంర ది జలములను విశాలము మీది జలములను
వేరుపరపగా ఆ పికారమాయిెను (ఆది. 1:7).

ఇకుడ ర్ఖయ అనే హెబ్రర ప్దమును ఉప్యోగశసత ూ దదవుడు ఆకాశములో “విశాలము”ను ఉంచాడని

మోషత వారశాడు. ర్ఖయ అనే ప్దమునకు అర్ాము ఒక ర్కమైన చదునైన బలమైన వసుతవు. లేఖ్న భాగము
మనకు తెల్వయజేయుచునిటు
ో గా, ఈ బలమైన వసుతవు “విశాలము కిీంది జలములను విశాలము మీది
జలములను వేర్మప్ర్చెను.”

భ్ూమి యొకు వాతావర్ణమును గూర్శు మోషత యొకు వివర్ణ వైజఞ ానికముగా ఖ్చిుతమైనది కాదని
ఆధ్ునిక ప్రజలుగా మనకు తెలుసు. మోషత ఈ విధ్ముగా ఎందుకు మాటాోడాడంటే అతనికి మర్శయు అనేక
మంది ఇతర్మలకు ఆకాశము ఒక స్ట్ల్వంగ్ వల లేక ఒక నీల్వ ర్ంగు ప్ందిర్శ వల లేక వైడూర్యము వల
కనిపించినది. పైన ఉని నీల్వ ర్ంగు నీర్మ బలమైన స్ట్ల్వంగ్ లో ఉని ర్ందరముల గుండా ప్డుట దావర్ా
వర్షము కల్వగశనది అని వార్మ సాధార్ణంగా నమేువార్మ. అవును, ఆయన తలచుకుంటే లేఖ్నములోని
సర్వజాఞనియిైన దదవుడు భ్ూమి యొకు వాతావర్ణమును గూర్శు మోషతకు మర్శంత వైజఞ ానిక ఖ్చిుతతవముతో
తెల్వయజేస్టియుండదవాడద. కాని తన ప్రజలు ఆ సమయములో ఇది నేర్ముకకవాలని ప్ర్శశుదాధతు ఆశించలేదు.
మోషత ప్రకృతి యొకు నిజమైన స్టిా తిని గూర్శు తప్ుపగా చెప్పలేదు. కాని తనకు కనిపించిన విధ్ముగా
ఖ్చిుతతవము లేకుండా మాతరం మాటాోడాడు.
దీనిని తెలుసుకొని, ఆది. 1:7లో మోషత చదర్మకకవాలని ఆశించిన ఖ్చిుతతవ సాాయిని అతిగా
యోచించకుండా మనము జాగీతతప్డాల్వ. “దదవుడు ఆకాశములో ఒక బలమైన వసుతవును ఉంచాడని” లేక “ఆ
బలమైన వసుతవు కిీంద మర్శయు పైన దదవుడు నీటిని ఉంచాడని” చెప్ుపట ఒక చార్శతిరక సతయమని
నిర్ాార్శంచుట ఒక ప ర్పాటు అవుతుంది. బదులుగా, ఈ చార్శతిరక నివేదికను గూర్శు మనము చదయు సమీక్ష
మోషత యొకు ఖ్చిుతతవ లేమిని మర్శయు ఉప్దదశ ఉదదే శము మీద దృషిరని గుర్శతంచాల్వ. ఉదాహర్ణకు, ఆది.
1:7 ప్రకార్ం “దదవుడు ఆకాశమును ఆజాఞపించాడు” అని; “భ్ూమిని నివాస యోగయముగా చదయుటకు దదవుడు
ఆకాశమును సాాపించాడు” అని; “మంచిగా ఉండు విధ్ముగా దదవుడు ఆకాశమును నియమించాడు” అని
మనము సర్శగానే చెప్పవచుు. మోషత మర్శయు ఇతర్ బెైబిలు ర్చయితలు చార్శతిరక సతయములను గూర్శు
కేవలం తమ ఉప్దదశ ఉదదే శములను ప ందుకొనునంత ఖ్చిుతతవముతోనే మాటాోడిర్శ అను సతయమును
మనము అంగరకర్శంచాల్వ.
పాత నిబంధ్న కథనములలో మాటలు మర్శయు ఆలోచనల యొకు నివేదికలను మనము
ప్ర్శగణించినప్ుపడు కూడా ఖ్చిుతతవమును గూర్శున ప్రశి ముందుకు వసుతంది. కేవలం ఒక ఉదాహర్ణను
ప్ర్శగణించండి. 1 ర్ాజులు 9:5 మర్శయు 2 దిన. 7:18లో, దదవాలయము యొకు ప్రతిషఠ లో స లొమోను చదస్టిన
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పారర్ానకు సపందనగా దదవుని మాటల యొకు వర్ణ నను మనము చూసాతము. ఈ లేఖ్న భాగములను ఒక సార్శ
పల ల్వుచూదాేము. 1 ర్ాజులు 9:5లో దదవుడు చెపిపన ఈ మాటలను మనము చదువుతాము:
నీ స్తాంతత్రలో ఒకడు ఇశారయిేలీయుల మీద స్టిాంహాస్తన స్ట్నుడెై యుాండక మానడని నీ
తాండిియిెైన ద వీదునకు నేను స్టెల విచిియునిట్ట
ల “ఇశారయిేలీయుల మీద నీ
స్టిాంహాస్తనమును చిరకాలము వరకు స్టిారపరచుదును” (1 రాజులు 9:5).
2 దిన. 7:18లో దదవుడు చెపిపన ఈ మాటలను చదువుతాము:
ఇశారయిేలీయులను ఏలుట్కు స్తాస్తాంతత్రవాడు ఒకడు నీకుాండకపో డని నేను నీ

తాండిియిెైన ద వీదుతో చేస్టియుని నిబాంధననుబట్టు “నేను నీ రాజయస్టిాంహాస్తనమును
స్టిారపరచుదును” (2 దిన. 7:18).
ఇప్ుపడు, ఇవి ఒకే చార్శతిరక సనిివేశమును గూర్శు మాటాోడుతునాియని ఈ ర్ండు వచనముల
యొకు విసత ృత సందర్ాభలు సపషర ము చదసత ునాియిగాని, ఉప్యోగశంచిన మాటలు మాతరం ఖ్చిుతముగా ఒకే
విధ్ముగా లేవు. 1 ర్ాజులు గీంథములో, దదవుడు “దావీదుకు స్టలవిచాుడు,” కానీ 2 దినవృతాతంతముల
గీంథములో ఆయన “దావీదుతో నిబంధ్న చదశాడు.” 1 ర్ాజులు గీంథములో “నీ సంతతిలో ఒకడు
ఇశాీయిేలీయుల మీద స్టింహాసనాస్ట్నుడెై యుండక మానడని” దదవుడు చెపాపడు, మర్శయు 2

దినవృతాతంతముల గీంథములో “ఇశాీయిేలీయులను ఏలుటకు సవసంతతివాడు ఒకడు నీకుండకపల డని”
ఆయన స్టలవిచాుడు. ఈ వయతాయసములలో కొనిి లేఖ్న భాగములను ఎదుటి తర్మువార్శకి అందించుటలో
జర్శగశన తపిపదములుగాని అనిి కాదు. బదులుగా, పాత నిబంధ్న కథనములు దదవుని యొకు లేక ఇతర్మల
యొకు మాటలు మర్శయు ఆలోచనలను అతయంత ఖ్చిుతముగా ప్ునర్ావృతత ం చదయుటకు
ర్ూప ందించబడలేదను సతయమును వార్మ ప్రతిబింబించార్మ.
వాసత వానికి, ర్ాజుల గీంథ లేఖ్కుడు లేక దినవృతాతంతముల ర్చయిత ఎవవర్మ కూడా అతయంత
ఖ్చిుతముగా ఉండుటకు ప్రయతిించలేదు. వార్మ వారస్టినది చార్శతిరకముగా సతయమైయునిది. దదవుడు
చెపిపనదానిని వార్మ తప్ుపగా తెల్వయప్ర్చలేదు. అయితద వార్శ ఖ్చిుతతవ సాాయిలు వార్మ కల్వగశయుండిన
ఉప్దదశ లక్షయముల దావర్ా నిర్ాార్శంచబడినవిగాని, ఖ్చిుతమైన నివేదికల నమోదును గూర్శున ఆధ్ునిక
ఆలోచనల దావర్ా కాదు.
బాధ్యతాయుతమైన వాయఖ్ాయనము బెైబిలు నివేదికలకు సర్శపల లు విధ్ముగా దదవుడు చెపిపన
ఖ్చిుతతవ సాాయిలను తెల్వయప్ర్మసుతంది. “దావీదు వంశమును సాాపిసత ానని దదవుడు చెపాపడని” మర్శయు
దావీదుతో చదస్టిన నిబంధ్నను నిలబెటర ుటకు దదవుడు వాగాేనము చదశాడని” మనము నిశుయత
కల్వగశయుండవచుు. మర్శయు “దావీదు సంతతివాడు ఇశాీయిేలును నితయము యిేలును.” అయితద దీని కంటే
ఎకుువ ఖ్చిుతతవమును ఆశించుట మనలను తప్ుప దో వ ప్టిరంచవచుు.
ఏకకాల్వక సంయోగములో కథనము యొకు ర్చనాశైల్వని మనము విశదప్ర్చుచుండగా, మనము
అనేక ర్కముల ఖ్చిుతతవ లేమిని ఎదుర్ొుంటాము. ప్రజల సంఖ్య, కొలత, భౌగోళిక సూచనలు మర్శయు
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అనేక ఇతర్ విషయములు ఆధ్ునిక వైజఞ ానిక సాాయిలను చదర్మకకలేవు. అయితద ఈ ఆధ్ునిక ఖ్చిుతతవము
లేమి యొకు అర్ాము కథనములు సతయములు కావని కాదు. భనిముగా, పాత నిబంధ్న కథనములు
చర్శతరను గూర్శు మనకు సతయమును తెల్వయజేయుచునివి అనే నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు.
అయినను, వార్శ ఖ్చిుతతవమును అతిగా అంచనా వేయకుండా మనము జాగీతతప్డాల్వ.
చివర్శగా, పాత నిబంధ్న కథనములు ఆధ్ునిక సాాయిల ఆధార్ంగా ఖ్చిుతమైనవి కావను
సతయమును మనము ప్ర్శగణించాల్వ. మన కాలములోని నముదగశన చర్శతర ర్చయతలు తమ నివేదికలలో
ఖ్చిుతముగా ఉంటార్ని, మర్శయు చర్శతన
ర ు గూర్శున తమ ర్చనల మీద తమ వయకితగత అభపారయములు
లేక సనిివేశముల యొకు విశలోషణలు ప్రభావము చూప్ుటకు ఎనిడు అవకాశము ఇవవర్ని ఆలోచించుట
చాలా సాధార్ణమైన విషయము. అయితద ఖ్చిుతతవము అనేది సాాయికి సంబంధించినది అని మనము
ఎలో ప్ుపడు జాఞప్కముంచుకకవాల్వ. చార్శతిరక నివేదికలను భ్దరముగా దాచినంత వర్కు, తమ వయకితగత ప్క్షపాత
అభపారయములను చర్శతరను అపార్ాము చదయునంతగా వారస్టిన చర్శతక
ర ార్మలు ఎలో ప్ుపడు ఉనికిలో ఉండిర్శ.
అయితద అంతయంత ఖ్చిుతమైన చర్శతక
ర ార్మలు కూడా కొనిి ప్క్షపాతముల నుండి తపిపంచుకకలేకపల యార్మ.
కనీసం, ఈ ప్క్షపాతములు వార్మ ఏ సనిివేశములను తెల్వయప్ర్చార్మ మర్శయు వాటిని ఎలా వివర్శంచార్మ
అను విషయముల మీద ప్రభావము చూపాయి. ఈ విధ్ముగా, చార్శతిరక ర్చనలు ఎనిడు ఖ్చిుతమైనవిగా
ఉండలేదని మనము తెలుసుకుంటాము.
పాత నిబంధ్న విషయములో కూడా ఇదద నిజమైయునిది. తమ పాఠకుల యొకు
అభపారయములను ర్ూప్ుదిదే ుటకు పాత నిబంధ్న ర్చయితలను దదవుడు పతరర్ేపించాడు. ఈ లక్షయము వార్మ
వేటిని తొలగశంచార్మ, వేటిని జోడించార్మ, మర్శయు వార్మ జోడించినవాటిని ఎలా వివర్శంచార్మ అను
విషయముల మీద ప్రభావం చూపినది. కొనిిసార్మో, తమ ప్క్షపాతములను మర్శయు సమీక్షలను ధెైర్యముగా
వయకత ప్ర్చుటకు కూడా ఇవి వార్శని ప్ుర్శకొలాపయి. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 13:13లోని ఈ మాటలను వినండి,
అకుడ లోతు స దొ మ దగగ ర్ తన గుడార్ములను వేశాడని మోషత నివేదించాడు:
సొ దొ మ మనుషయయలు దుషయ
ు లును, యిెహో వా దృషిుకి బహు పాపులునై యుాండిరి (ఆది.
13:13).

స దొ మను గూర్శు మోషత యొకు విశలోషణ నుండి మనము ప్రకుకు తొలగకూడదు. ప్టర ణమును
గూర్శు తన అభపారయమును ఆయన ఇచాుడు, కాని అతని నైతిక అభపారయము దదవుని దావర్ా
పతర్
ర ేపించబడినది కాబటిర సర్ైనదెైయునిది. “దుషురలతో సహవాసము చదయుటకు లోతు దదవునికి
దూర్మయాయడు,” లేక “స దొ మ ప్టర ణము దుషర ప్రజలతో నిండియుండినది” అని మనము చెప్పవచుు. ఈ
కథనములు నాటి చార్శతిరక ప్ర్శస్టా త
ి ులను గూర్శున ఖ్చిుతమైన సతయములను తెల్వయజేసత ాయి.
కుోప్త ంగా, పాత నిబంధ్న కథనములు ఆధ్ునిక చర్శతర ర్చనా సాాయిలను అందుకొనుటకు
ర్ూప ందించబడలేదని మనము నిశుయతతో చెప్పవచుు. అవి కేవలం పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు

యొకు ఏకకాల్వక సంయోగమును నిర్శుంచుటకు ఉప్యోగప్డు ఆధార్యోగయమైన చార్శతిరక సమాచార్మును
మాతరమే మనకు అందిసత ాయి.
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పాత నిబంధ్నలో మనము చార్శతిరక సమాచార్మును వివేచించగల కొనిి మార్గ ములను చూశాము
కాబటిర, ఇప్ుపడు మన చివర్శ అంశము మీద దృషిరపటర వచుు: సంయోగ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు. మన

పాఠంలోని ఈ భాగంలో, పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ప్లు కాలములలోని దదవుని ప్రతయక్షతలు సంయోగకమైన,
తార్శుకముగా ప ందికగల వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను ర్ూప ందించిన మార్గ ముల మీద దృషిరపటురదాము.

స్తాంయోగ నిరాాణములు
సంయోగ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు, వేదాంతశాసత ర

విషయములను గూర్శు ప ందికయిైన లేక తార్శుకమైన దృకకుణములను ర్ూప ందించుట కొర్కు దెైవిక
ప్రతయక్షతలు ఒకటిగా కలుసాతయి అని మన అర్ాము. ఇప్ుపడు, దదవుడు బయలుప్ర్చిన సమసత
విషయములకు తార్శుక అనుబంధ్ములను మానవులు ప్ూర్శతగా అర్ాము చదసుకుంటార్ని ఇకుడ అర్ాము
కాదు. కాని దదవుని ప్రతయక్షతలు ఒకదానికొకటి వేర్మగా లేవని, మర్శయు అవి ఒకదానితో ఒకటి తార్శుకముగా
ప ందికలేనివిగా లేవని దీని అర్ాము. సర్శగా ప్ర్శశీలన చదస్టతత, అవి నముకము యొకు తార్శుక ప్దధ తులను లేక
సంయోగ, వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు అని పిలచువాటిని నిర్శుసాతయి.

ఈ అంశమును గూర్శు మనము ర్ండు ముఖ్యమైన మార్గ ములలో ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా,

పాత నిబంధ్నలోని ఈ సంయోగ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను వివేచించుట కొర్కు మనము

ఆధార్ప్డవలస్టిన వివిధ్ మూలములను మనము చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఈ వేదాంతశాసత ర
నిర్ాుణములు అనేక సాాయిలలో కనిపిసత ాయని మనము చూసాతము. మనము మనసుిలో
ఉంచుకొనవలస్టిన వివిధ్ మూలములను మొదట చూదాేము.

వివిధ మూలములు
మనము వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను వివేచించు వివిధ్ మూలములను అనేవషించుచుండగా,

మనము మొదటిగా బెైబిలు ప్రతయక్షతలను చూదాేము, మర్శయు ర్ండవదిగా బెైబిలేతర్ ప్రతయక్షతలను

చూదాేము. మనము లేఖ్నమును అనువదించు ప్రతిసార్శ, మనకు అందుబాటులో ఉండు ప్రతి వనర్మను
ఉప్యోగశంచుకొనుటకు మనము స్టిదధముగా ఉండాల్వ. కాని ఈ ర్ండు సామానయ వనర్మల శలీణులను గూర్శు
ఆలోచించుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటుంది. మొదటిగా మనకు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను చూపించు
బెైబిలు ప్రతయక్షతలను చూదాేము.
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బైబిలు పితయక్షతలు
పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ఏ కాలములోనైనా వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను మనము

వివేచించినప్ుపడు లేఖ్నములు కేందర అంశముగా ఉనివి. కాని ఎలో ప్ుపడు ఎదుర్యిేయ ప్రశి ఒకటి ఉనిది:
“మనము లేఖ్నములో ఏ భాగములను చూడవలస్టియునిది?”
మన సంభాషణ కొర్కు, మనము చూసుతని కాలమునకు అనుబంధ్ంగా ఈ ప్రశిను మూడు
ర్కముల బెైబిలు వాకయభాగములుగా విభ్జంచుదాము: మొదటిగా, ఏకకాల్వక వాకయభాగములు — ప్ర్శగణలో
ఉని చార్శతిరక కాలముతో వయవహర్శంచు లేఖ్న భాగములు; ర్ండవదిగా, ప్ూర్వభావ వాకయభాగములు —
ప్ర్శగణలో ఉని చార్శతిరక కాలమునకు ముందు ఉని చర్శతరతో వయవహర్శంచు బెైబిలు భాగములు; మర్శయు
మూడవదిగా, ఉప్కీమ వాకయభాగములు — తదుప్ర్శ కాలములోని ప్రతయక్షతతో వయవహర్శంచు లేఖ్న
భాగములు. ఏకకాల్వక బెైబిలు వాకయభాగములు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను వివేచించుటలో మనకు ఎలా
సహాయప్డతాయో మొదట చూదాేము.

ఈ సందర్భములో ఏకకాల్వక లేఖ్నభాగములను గూర్శు మనము మాటలాడునప్ుపడు, మనము ఒకే

కాలములో వారయబడిన వాకయభాగములను గూర్శు మాటాోడుట లేదుగాని, ఒకే కాలమును వివర్శంచు
వాకయభాగములను గూర్శు మాటాోడుతునాిము. కొనిి సందర్ాభలలో, ఒక కాలము యొకు

వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శున సమాచార్ము లేఖ్నములోని ఒక వాకయభాగాములో మాతరమే కనిపిసత ుంది. కానీ
చాలా సార్మో, పాత నిబంధ్న చర్శతర యొకు కాలములు ఒక సా లము కంటే ఎకుువ చోటో వివర్శంచబడినవి.
ఇలాంటి సందర్ాభలలో, లేఖ్నము ఇచుు సమాచార్మంతటిని మనము కలప్వల ను.
లేఖ్నములు దదవుని దావర్ా పతరర్ేపించబడినవని మనము నముుతాము కాబటిర, దానిలోని
భాగములనిిటి యొకు శాీవయతను మనము ఉదాాటిసత ాము. ఒక కాలము యొకు చర్శతర మర్శయు
వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శున ప్రతి బెైబిలు వాయఖ్య వాసత వమేనని మర్శయు ఆ కాలమును గూర్శు మనము

ఎర్శగశన సమసత ములోనికి అది ప ందికగా ఇముడుతుంది అని మనము నముుతాము. బెైబిలు ర్చయితలు
ఒకర్శనొకర్మ ఖ్ండించర్మ; బదులగా, వార్మ శాీవయతతో ఒకర్శనొకర్మ పల ర తిహించుకుంటార్మ. కాబటిర, మనలను
మనము కేవలం ఒక వాకయభాగమునకు మాతరమే ప్ర్శమితము చదసుకకకూడదు; కాని కొనిి చార్శతిరక
కాలములలో దదవుడు చదస్టిన మర్శయు చెపిపన వాటిని నిర్ాార్శంచుటకు అనేక ఏకకాల్వక భాగములలో నుండి
సహాయమును ప ందుకొనుటకు మనము స్టిదధముగా ఉండాల్వ.
ఏకకాల్వక వాకయభాగములతో పాటుగా, అనేకసార్మో మనము బెైబిలులోని ప్ూర్వభావ భాగముల నుండి
మదే తును ప ందుకకవాల్వ. ఇకుడ మనము ఇతర్ భాగముల కంటే ముందుగా వారయబడిన బెైబిలు
భాగములను గూర్శు ఆలోచన చదయుటలేదుగాని, పాత నిబంధ్న చర్శతల
ర ోని ఆదిమ కాలముల మీద
దృషిరపటుర లేఖ్నభాగములను గూర్శు ఆలోచించుచునాిము. మునుప్టి కాలములలో దదవుడు చదస్టిన
మర్శయు చెపిపన మాటలు తర్మవాత కాలములోని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను విశదప్ర్మసుతనాియి.

ఉదాహర్ణకు, ఆది. 12:1-3లో దదవుడు అబారహాముకు లేకులేనింతమంది వార్సులను మర్శయు

వాగాేన దదశ సావసా యమును ఇచాుడు. అబారహాము జీవితము కొర్కు కేటాయించబడిన ఆదికాండములోని
అధాయయములలో దదవుడు ప్ల్వకిన ఈ మాటలు ప్దద ప్దద ప్ునర్ావృతమవుతాయి, మర్శయు ఆయన
-19వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము : పాత నిబందన యొకు ఏకకాల్వక సంయోగము

జీవితకాలము యొకు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను అర్ా ము చదసుకొనుటకు అవి ఎంతో కీలకమైనవిగా

ఉనాియి. అయినను, అబారహాము జీవితములో వాటి పారముఖ్యతను గూర్శు ఎలాంటి సపషర మైన వివర్ణ
లేదు. ఈ సమసయకు మునుప్టి కాలములతో వయవహర్శంచు బెైబిలు భాగములు ఉతత మమైన ర్రతిలో జవాబు
ఇవవగలవు.
ఉదాహర్ణకు, ఆది. 1:28లో ఫల్వంచి అభవృదిధ చెంది భ్ూమిని ఏలమని ఆయన సవర్ూప్ముల ైన
ఆదాము హవవలకు దదవుడు ఆజఞ ఇచాుడు. భ్ూమియందంతట దదవుని సవర్ూప్ము యొకు ఈ
సంఖ్ాయప్ర్మైన మర్శయు భౌగోళికమైన విసత ర్ణ మానవ జాతి కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుండిన ఉదదే శములకు
ఎలో ప్ుపడు పారముఖ్యమైన విషయముగా ఉండినది. తర్మవాత, అబారహామును గూర్శు మోషత వారస్టినప్ుపడు,
అతడు ఈ మునుప్టి వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణము మీద కటారడు. సులువుగా చెబితద, ఆదామునకు ఇవవబడిన
వాసత విక ఆజఞ ను ముందుకు కొనసాగశంచుట కొర్కు దదవుడు అబారహాము మర్శయు అతని వంశమును

ఎనుికునాిడు కాబటిర ఆయన అబారహాము వంశము మర్శయు భ్ూమి మీద దృషిరపటారడు. అబారహాము
సంతతి యొకు ఫల్వంప్ు మర్శయు వార్మ వాగాేన భ్ూమిని సావధీనప్ర్చుకొనుట సర్వలోకము మీద
మానవజాతి యొకు ఏలుబడికి ఆర్ంభ్ బిందువుగా ఉనిది.
పాత నిబంధ్న నివేదికలు అనేక వేదాంతశాసత ర దృషిరకకణములను వివర్శంచలేవని మర్లా మర్లా

మనము కనుగొంటాము ఎందుకంటే దదవుడు ఇంతకు ముందు కాలములలో బయలుప్ర్చిన దాని మీద
వార్మ ఆధార్ప్డా్ర్మ. ఈ కార్ణము చదత, చర్శతల
ర ోని ఒక భాగములోని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను గూర్శు
మనము అధ్యయనం చదయునప్ుపడు మనము ఎలో ప్ుపడు ప్ూర్వభావ ప్రతయక్షతలను గూర్శున అవగాహన
కల్వగశయుండాల్వ.
ఏకకాల్వక మర్శయు ప్ూర్వభావ లేఖ్నములతో పాటుగా, వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను

వివేచించుటలో ఉప్కీమ లేక తదుప్ర్శ లేఖ్నభాగములు కూడా సహాయం చదసత ాయి. ఇతర్ వాకయ భాగముల
వల న, ఉప్కీమ లేఖ్న భాగములు అనగా తర్మవాత వారయబడిన లేఖ్నముల ైయుండవలస్టిన ప్ని లేదు.
బదులుగా, అవి చర్శతరలో తర్మవాత కాలములను గూర్శు మాటాోడు లేఖ్నముల ైయునివి. ఉదాహర్ణకు,
ఆది. 12:3లో దదవుడు అబారహాముతో చెపిపన మాటలను వినండి:
నినుి ఆశీరాదిాంచువారిని ఆశీరాదిాంచెదను; నినుి దూషిాంచువాని శపిాంచెదను;
భూమి యొకక స్తమస్త్ వాంశములు నీయాందు ఆశీరాదిాంచబడును (ఆది. 12:3).
ఈ వచనము యొకు ర్ండవ భాగములో, దదవుడు సర్వలోకమును ఆశీర్వదించుటకు మార్గ ముగా
ఉండుటకు అబారహాము సపషర ముగా పిలువబడా్డు. కాని చాలా మంది ఈ వచనము యొకు మొదటి
భాగమును గూర్శు తికమకప్డా్ర్మ. ఈ సార్వతిరక ఆశీర్ావదము అబారహామును దీవించువార్శని దదవుడు
ఆశీర్ావదిసత ాడు మర్శయు దూషించువార్శని శపిసత ాడు అనే దదవుని ఆశీర్ావదముల యొకు ర్ండింతల ప్రకిీయ
దావర్ా నర్వేర్మతుంది అని చెపిపనప్ుపడు దదవుని ఉదదేశమేమిటి? దీనిని అర్ాము చదసుకొనుటకు ఒక మార్గ ము
తర్మవాత ఇవవబడిన బెైబిలు ప్రతయక్షతను చూచుట. ఉదాహర్ణకు, కీర్తనలు 72:17లో ఇవవబడిన మాటలను
వినండి:
-20వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
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అతని పేరు నితయము నిలుచును అతని న మము స్తూరుయడునిాంతకాలము
చిగురుిచుాండును అతనినిబట్టు మనుషయయలు దీవిాంపబడుదురు అనయజనులాందరును
అతడు ధనుయడని చెపుుకొాందురు (కీర్నలు 72:17).

72వ కీర్తన స లొమోను కాలములో అనగా అబారహాము కాలమునకు సుమార్మగా వయియ
సంవతిర్ముల తర్మవాత వారయబడినది. “నిర్ంతర్ము నిలచు” నామమును గూర్శు అది మాటాోడునప్ుపడు,
అది దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మని గూర్శు, జయించు, ర్ాజయము చదయు మర్శయు సమసత దదశముల
నిధ్ులను ప ందుకొను మస్ట్ియను సంబో ధిసత ుంది. ఈ వచనము ఆదికాండము 12కు ఉప్కీమ ప్రతయక్షతగా
ఉనిది ఎందుకంటే ఇది స లొమోను యొకు తదుప్ర్శ చార్శతిరక కాలములో నిజమైన ర్ాజర్శక అంశములను
గూర్శు మాటాోడుతుంది. కాని అబారహాము దినములలోని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను గూర్శు కూడా అది

మనకు కొనిి విషయములను తెల్వయజేసత ుంది. ప్రతదయకముగా, “అతనినిబటిర మనుషుయలు దీవింప్బడుదుర్మ
అనయజనులందర్మను అతడు ధ్నుయడని చెప్ుపకొందుర్మ” అని చెపిపనప్ుపడు అది దదవుడు అబారహాముకు
ఇంతకు ముందు ఇచిున హామీని ప్ునర్ావృతం చదసత ుంది. అయితద దదవుడు అబారహాముతో చదస్టిన వాగాేనం
నర్వేర్ుబడుటను గూర్శు అది మనకు ఏమి చెబుతుంది?
అబారహాము యొకు ఆశీర్ావదములు యుదధ ముల దావర్ా లోకమంతా వాయపిసత ాయని 72వ కీర్తన
చుటట
ర ఉని వచనములు తెల్వయజేసత ాయి. మస్ట్ియ దుషర దదశములను జయించి దదశములోని
నీతిమంతులను ర్క్ించగా, అబారహాము ర్ాజర్శక వార్సులతో నిల్వచియుండువార్మ దీవించబడతార్మ, మర్శయు
ఆయనను వయతిర్ేకించువార్మ శపించబడతార్మ. మర్శయు తుదకు, ఈ ప్రకిీయ దావర్ా భ్ూమి మీద ఉని
కుటుంబములనిి దీవించబడతాయి.
ఇతర్ ప్రజల గుంప్ులతో పితర్మడు కల్వగశయుండిన భావార్ాక మర్శయు అభావార్ాక సంభాషణలను
గుర్శంచి అబారహామును గూర్శున అనేక కథలు నివేదించుచుని సతయము దావర్ా ఈ మళకువ
నిర్ాార్శంచబడుతుంది. దదవుడు కొందర్శని ఆశీర్వదించి మర్శకొందర్శని శపించు సంఘర్షణ ప్రకిీయ దావర్ా సమసత
జనులపై ఆయన ఆశీర్ావదములు కుముర్శంచబడతాయని దదవుడు అబారహాముకు బయలుప్ర్చాడు.
ఈ ఉదాహర్ణ తెల్వయజేయుచునిటు
ో , తదుప్ర్శ ప్రతయక్షత వాటిని సపషర ము చదస్టినంత వర్కు
మునుప్టి వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు ప్రసత ావించబడలేదు లేక సందిగధంగా విడిచిపటర బడా్యి. ఈ

సందర్ాభలలో, ఆదిమ కాలముల వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను అర్ాము చదసుకొనుటకు ఉప్కీమ బెైబిలు
ప్రతయక్షతలు మనకు సహాయం చదయగలవు. కాబటిర పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ఒక భాగము యొకు
వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను సంప్ూర్ణ ంగా అర్ాము చదసుకొనుటకు బెైబిలు ప్రతయక్షతలోని అనిి

కాలకీమానుగత విధానములలో నుండి నేర్ముకొనుట కొర్కు మనము స్టిదధముగా ఉండాలని మనము
చూడవచుు.
పాత నిబంధ్న కాలములను శాస్టించిన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను చూచుటలో మనకు

సహాయప్డు ర్ండవ ముఖ్యమైన మూలము వైప్ుకు మనము తిర్గవలస్టియునిది: బెైబిలేతర్ ప్రతయక్షత,
లేఖ్నము వలుప్ల ఉని దదవుని ప్రతయక్షత.
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బైబిలేతర మూలములు
పాత నిబంధ్నలోని ఒక కాలము యొకు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను అర్ాము చదసుకొనుటకు

మనము ప్రయతిించుచుండగా, ఏ బెైబిలు వాకయభాగము కూడా వేదాంతశాసత ర శూనయతలో వారయబడలేదని
గుర్మతచదసుకొనుట చాలా అవసర్ము. పాత నిబంధ్న ర్చయితలు తమ పాతరలతోను మర్శయు తమ

పాఠకులతోను ప్ంచుకుని నముకముల మర్శయు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల సందర్భములో తమ

లేఖ్నములను వారశార్మ. ర్ండు ర్కముల బెైబిలేతర్ ప్రతయక్షతల దావర్ా దదవుడు ఈ వేదాంతశాసత ర చటరములను
బయలుప్ర్చాడు. మొదటిగా, ఆయన వాటిని సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా అనగా సమసత విషయములలో

దదవుని ప్రతయక్షత దావర్ా బయలుప్ర్చాడు; మర్శయు ర్ండవదిగా, లేఖ్నములో కనిపించని విశలష ప్రతయక్షత
దావర్ా ఆయన వాటిని ఇచాుడు.
సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా ఆర్ంభ్ము నుండద ప్రతి ఒకుర్మ నిజమైన వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు

కనీసం కొంతెైనా నేర్ముకునాిర్ని పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ర్ండు తెల్వయజేయుచునివి.
దదవుడు ఆయన సవభావమును, ఆయన నైతిక అర్హతలను, మర్శయు సృషిర యావతు
త లో ప్రజలందర్శ మీద
పాప్ము యొకు ప్ర్శణామములను సపషర ముగా బయలుప్ర్చాడని కీర్తనలు 19 మర్శయు ర్ోమా 1:18-21
వంటి లేఖ్న భాగములు సూచించుచునివి. మనము విషయమును ఈ విధ్ముగా కకీడీకర్శంచవచుు:
సాధార్ణ ప్రతయక్షత నుండి తాము నేర్ముకునివాటిని పాప్ుల ైన ప్రజలు అణగదొర కిునప్పటికీ, ఏదో ఒక
సాాయిలో దదవుని విశలష ప్రతయక్షతలను అర్ా ము చదసుకొనుటకు బాధ్ుయలుగా ఉండుటకు కావలస్టినంత నిజమైన
వేదాంతశాసత మ
ర ును వార్మ అర్ా ము చదసుకుంటార్మ.

సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు వాసత వికత కార్ణంగా, తమ కథలలోని చార్శతిరక పాతరలు మర్శయు

తర్మవాత వార్శ కథలను చదివిన పాఠకులు వార్శని ర్చయితలుగా ఉంచి అనేక నిజమైన వేదాంతశాసత ర

దృకకుణములను నేర్ముకునాిర్ని పాత నిబంధ్న ర్చయితలు ఎలో ప్ుపడు ఊహించార్మ. అనేక సామానయ
వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు అప్పటికే ఉనికిలో ఉనిందున కొనిి విషయములను బాహాటముగా

వివర్శంచవలస్టిన అవసర్తను వార్మ చూడలేదు. సాధార్ణ ప్రతయక్షతను మర్చిపల వుట వలన ఆధ్ునిక
వేదాంతవేతతలు తర్చుగా అపార్ాము చదసుకుని ఒక వాకయభాగమును ప్ర్శగణించండి.
ఉదాహర్ణకు, ఈ మాటలు చెబుతూ తన కుమార్మని బల్వ ఇచుుట నుండి దదవుడు అబారహామును
అడు్కునాిడని ఆది. 22:12 తెల్వయజేసత ుంది:
అపుుడు ఆయన ఆ చినివానిమీద చెయియ వేయకుము; అతని నేమియు చేయకుము;
నీకు ఒకకడెైయుని నీ కుమారుని న కియయ వనుతీయ లేదుగనుక నీవు దేవునికి
భయపడువాడవని యిాందువలన న కు కనబడుచునిదనను (ఆది. 22:12).
దుర్దురషర వశాతు
త , ఈ లేఖ్న భాగమును సమకాలీన వేదాంతవేతతలు తర్చుగా అపార్ాం చదసుకుంటార్మ.
“నీవు దదవునికి భ్యప్డువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునిదనను” అని దదవదూత చెపపను
గనుక, కథలోని ఈ సమయములో అబారహాము ఏమి చదయబో తునాిడో దదవుడు ఎర్శగశయుండలేదని
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అబారహాము నమాుడని అనేకమంది అనువాదకులు సూచించార్మ. మర్ొక మాటలో, ఈ కాలములోని
వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుడు సర్వజాఞని అనే నముకము ఇమిడియుండలేదని వార్మ నమాుర్మ.

అయితద సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శు బెైబిలు ఇచుు సాక్షయము దీనికి భనిమైన విషయమును

సూచిసుతంది. సర్వజాఞనము వంటి దదవుని “అదృశయ లక్షణములు” సమసత జనులకు తెలుసు అని ర్ోమా.
1:20లో పౌలు తెల్వయజేశాడు. అవును, పాప్ుల ైన ప్రజలు ఈ జాఞనమును అణచివేస్టి అబారహాముతో దదవుడు
ప్ల్వకిన మాటలను అపార్ాము చదసుకకవచుు. కాని అబారహాము జీవితములోని ఈ సమయమును గూర్శు
మోషత వారస్టిన మాటలు దదవుడు జాఞనములో ప్ర్శమితులు కల్వగశయునాిడు అని తెల్వయజేయవని సాధార్ణ
ప్రతయక్షత సపషర ము చదసత ుంది.
మర్లా మర్లా, బెైబిలు ర్చయితలు సాధార్ణ ప్రతయక్షతను ఊహించుకునాిర్మ. ఇశాీయిేలు ప్రవకత ల ైన
యోనా మర్శయు దానియిేలుల దావర్ా అనయజనులు సందదశములను అందుకునిప్ుపడు, ఈ ప్రవకత లు
ఖ్చిుతముగా చెపిపన మాటల ఆధార్ంగానే వార్శ వేదాంతశాసత ర దృకపథములు ర్ూప ందించబడలేదు.

అనయజనులు ప్ర్లోక భ్ూలోక దదవుని గూర్శున సతయములను చాలా వర్కు సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా అర్ా ము
చదసుకునాిర్మ అనే నిశుయతతోనే దదవుని సందదశకులు మాటాోడార్మ. పాత నిబంధ్న చర్శతరను తెల్వయప్ర్చు
వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను అర్ాము చదసుకొనుటకు మనము ప్రయతిించుచుండగా, బెైబిలు ర్చయితలు
సాధార్ణ ప్రతయక్షతను ఊహించుకునాిర్మ కాబటిర అనేక విషయములు వారయబడలేదు.

సాధార్ణ ప్రతయక్షతతో పాటుగా, పాత నిబంధ్న చర్శతర కాలములోని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను

అర్ాము చదసుకొనుటలో ర్ండవ బెైబిలేతర్ మూలము కూడా మనకు సహాయం చదసత ుంది: బెైబిలేతర్ విశలష
ప్రతయక్షత.

సవప్ిములు, దర్ినములు, కలలు మొదలగువాటి దావర్ా దదవుడు కొంత మంది ప్రజలకు విశలష
ప్రతయక్షతలను ఇచాుడని పాత నిబంధ్న సూచిసుతంది. లేఖ్నములో అనేక మంది ప్ర్శశుదుధలు ఎంతో విశలష
ప్రతయక్షతను ప ందుకునాిర్మగాని దానికి ప్రతదయకమైన బెైబిలు ఆధార్ములు లేవని మనము చెప్పకుండా
ఉండలేము. విశలష ప్రతయక్షతలు ఇశాీయిేలు వలుప్ల ఉని మలీుస్టదకు మర్శయు యోస్టతప్ు దినములలో ఫర్ో
వంటి ప్రజలకు కూడా ఇవవబడినవి. కొనిిసార్మో, ఈ బెైబిలేతర్ ప్రతయక్షతలు కల్వగాయని, మర్శయు ప్ుర్ాతన
ప్రజలకు వీటిని గూర్శు తెలుసు అని పాత నిబంధ్న సూచిసుతంది. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 7:2లో దదవుడు
నోవహుతో చెపిపన మాటలను వినండి:
పవితి జాంతయవులలో పిత్ర జాత్ర పో తయలు ఏడును పెాంట్టలు ఏడును, పవితిములు కాని
జాంతయవులలో పిత్ర జాత్ర పో తయను పెాంట్టయు రాండును . . . నీయొదద ఉాంచుకొనుము
(ఆది. 7:2).
ఈ వాకయభాగంలో, అవి ఓడలోనికి ప్రవేశించుచుండగా ప్వితరమైన మర్శయు ప్వితరము కాని
జంతువులను వేర్మ చదయమని దదవుడు నోవహుకు ఆజాఞపించాడు. ఏ జంతువులు ప్వితరమైనవో మర్శయు
ప్వితరముకానివో దదవుడు బయలుప్ర్చిన దాఖ్లు లేఖ్నములో ఎకుడా లేవు. దదవుడు ప్వితరమైన మర్శయు
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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము : పాత నిబందన యొకు ఏకకాల్వక సంయోగము

ప్వితరము కాని జంతువులను గూర్శు నోవహుకు లేక మర్ొక వయకితకి ప్రతదయకముగా బయలుప్ర్చాడు అనేది
దీనికి ఉతత మమైన జవాబు.
పాత నిబంధ్న చర్శతరలో ఒక కాలమును తెల్వయజేయు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను మనము

అనేవషించుచుండగా, మన యొదే నివేదికలు లేని విశలష ప్రతయక్షతలను దదవుడు ఇచిుయుంటాడు అనే

సూచనలను గూర్శు కూడా మనము ఎర్శగశయుండాల్వ. ఇలాంటి బెైబిలేతర్ ప్రతయక్షతల ప్టో మనము శీదధ
వహించినప్ుపడు, మనము ప్ర్శగణించుచుని చార్శతిరక కాలము యొకు ప ందికగల సంయోగ
నిర్ాుణములను మనము సంప్ూర్ణంగా అర్ాం చదసుకకగలుగుతాము.
పాత నిబంధ్నలోని ఒక కాలము యొకు పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును అర్ాము చదసుకొనుటలో

మనకు సహాయం చదయుటకు అనేక మూలములను చూస్టిన పిముట, మనము ఎదుర్ొును వివిధ్ సాాయిల
వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను మనము చూడవలస్టియునిది.

వివిధ సాాయిలు
చర్శతరలోని ప్లు కాలములలోని పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు సంయోగమైన మర్శయు

తార్శుకమైన అమర్శకల కొర్కు మనము అనేవషించుచుండగా, ప్లు సాాయిల వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు

వలుగులోనికి వసాతయని వంటనే సపషర మవుతుంది. దానిలో విసత ృత వర్ణమాల ఉంటుంది మర్శయు అది అనేక
సులువైన నిర్ాుణముల నుండి ఎంతో విశాలమైన నిర్ాుణముల వర్కు వాయపిసత ుంది.
దీనిని ప్ర్శశీల్వంచుట కొర్కు, మనము వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల యొకు మూడు సాధార్ణ

సాాయిలను చూదాేము. మొదటిగా, మనము “మౌల్వక-సాాయి” సంయోగ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను

చూదాేము; ర్ండవదిగా, మనము “మధ్యమిక-సాాయి” సంయోగ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల ఉదాహర్ణను

చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, మనము “కిోషరమైన” సంయోగ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను చూదాేము.
మొదటిగా పాత నిబంధ్న చర్శతల
ర ోని ప్లు కాలములలో బయలుప్ర్చబడిన వేదాంతశాసత మ
ర ును
తెల్వయప్ర్చిన కొనిి మౌల్వకమైన తార్శుక అమర్శకలను చూదాేము.

మౌలిక-సాాయి నిరాాణములు
అతయంత మౌల్వకమైన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు దదవుని యొకు ప్రతదయకమైన కార్యములు మర్శయు

మాటలలో గల తార్శుకమైన అనుబంధ్ములు మర్శయు ప్ర్శణామములలో కనిపిసత ుంది. ఇకుడ మన

ఆలోచనను గమనించుటకు, మనము ర్ండు విషయములను చూదాేము. మొదటిగా, దెైవిక కార్య మర్శయు
వాకయ ప్రతయక్షతలు తార్శుకముగా కలుసుకొను కొనిి మార్గ ములను మనము చూదాేము. మర్శయు
ర్ండవదిగా, మన మనసుిలో ఉనిదానిని ఒక ప్రతదయకమైన వాకయభాగము దావర్ా ఉదాహర్శంచుదాము.
మొదటిగా దెైవిక కార్యములు మర్శయు మాటల మధ్య ఉని తార్శుకమైన కలయికల యొకు ర్కములను
చూదాేము.
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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము : పాత నిబందన యొకు ఏకకాల్వక సంయోగము

దదవుని విశలష ప్రతయక్షతలు ఒకదానితో ఒకటి అనుబంధ్ప్ర్చుకొనుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి.
మొదటి సాానంలో, దదవుని కార్యములు చాలా సార్మో దదవుని మాటలతో కలుసాతయి. మనము ఇంతకు ముందు
పాఠంలో చూస్టినటు
ో గా, దదవుని వాకయములు ప్రవచనముల ర్ూప్ములో దదవుని కార్యముల కంటే ముందు
వచాుయి. మర్శకొనిి సార్మో, దదవుని వాకయములు ఆయన కార్యములతో పాటుగా సంభ్వించాయి మర్శయు
ఆయన చదయు కార్యములను వివర్శంచాయి. మర్శకొనిి సమయాలలో, ఆయన మాటలు ఆయన కార్యముల
తర్మవాత వచాుయి మర్శయు మునుప్టి కాలములో దదవుడు చదస్టిన కార్యముల యొకు పారముఖ్యతను
గూర్శు తెల్వయప్ర్చాయి.
అదద సమయములో, దదవుని కార్యములు ఆయన మాటలను కొంత విప్ులప్ర్చాయి. ఉదాహర్ణకు,
ఆయన మాటాోడుటకు ముందు దదవుడు కార్యములు చదస్టినప్ుపడు, ఆయన కార్యములు ఆయన చెప్పబో వు
మాటల కొర్కు మార్గ మును స్టిదధప్ర్చాయి. దదవుడు ఇంచుమించు ఆయన మాటలతో పాటుగా కార్యములను
చదస్టినప్ుపడు, ఆయన కార్యములు ఆయన చెపిపన మాటల యొకు అర్ా మును సపషర ప్ర్చాయి. మర్శయు
అవును, దదవుడు మాటాోడిన తర్మవాత కార్యములు చదస్టినప్ుపడు, ఆయన మునుప్టి మాటలను నర్వేర్ముట
కొర్కు ఆయన అలా చదశాడు.
కాని దీనితో పాటుగా, దదవుని కార్యములు ఆయన ఇతర్ కార్యములతో తార్శుకముగా
కలుసుకొనునప్ుపడు మౌల్వక వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు యిేర్పడతాయి. ఈ సందర్భములలో, తార్శుకమైన
ప ందికను అనేక విధాలుగా చూడవచుు. కొనిి సాధ్యతలు ఏమనగా: కొనిిసార్మో దదవుడు చదస్టిన ఒక

కార్యము ఆయన చదస్టిన మర్ొక కార్యమునకు సులువుగా జోడించబడుతుంది; మర్శకొనిి సమయాలలో,
దదవుడు చదస్టిన ఒక కార్యము ఆయన చదస్టిన మర్ొక కార్యమునకు ముందు వసుతంది; దదవుని కార్యములు
ఆయన చదయు ఇతర్ కార్యములకు మార్గ మును స్టిదధప్ర్చాయి; మర్శయు కొనిి సార్మో దెైవిక కార్యములు
మర్శకొనిి కార్యములకు కార్ణమయాయయి.
మర్శయు దీనిని మించి, దదవుని వాకయ ప్రతయక్షతలు ఇతర్ వాకయ ప్రతయక్షతలతో తార్శుకముగా కల్వస్టిన
విధానమును మనము చూస్టినప్ుపడు మౌల్వక వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు కూడా వలుగులోనికి వసాతయి.

మర్ొకసార్శ, సాధ్యమైన అనుబంధ్ములు ల కులేననిిగా ఉనివి. కొనిిటిని మాతరమే తెల్వయజేయదలచితద,
ఒక మాట మర్ొక మాటకు సులువుగా జోడించబడవచుు, ఒక మాట మర్ొక దానికి తార్శుకమైన ఆధార్ము
కావచుు, లేక ఒక మాట మర్ొక మాటను వివర్శంచవచుు.
దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటలు ఒకదానితో ఒకటి అనుబంధ్ము కల్వగశయుండు అనేక
మార్గ ములు ప్లు తార్శుకమైన అమర్శకలను సాాపించగలవు. దదవుని విశలష కార్యములు మర్శయు మాటల
మధ్య కలయికలు ల కులేననిి, తార్శుకమైన ప్ర్శణామముల చికుులతో కూడిన వలయములను
కలుగజేసత ుంది. ఈ ప్ర్శణామములు పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని కొనిి కాలములలో దదవుడు సాాపించిన
సంయోగ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను లేక ప ందికగల వేదాంతశాసత ర దృకపథములను ర్ూప ందించాయి.

ఈ సాధార్ణ ఆలోచనను మనసుిలో ఉంచుకొనుట, దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటల యొకు

కలయిక ఒక వాకయ భాగములో ప ందికగల వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను ఎలా కలుగజేసత ుందో

ఉదాహర్శంచుటకు సహాయప్డుతుంది. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 2:15-22లో హవవను సృషిరంచిన
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సనిివేశములోని ఒక భాగమును ప్ర్శశీలన చెయయండి. అకుడ మనము ఈ సుప్ర్శచితమైన మాటలను
చదువుతాము.
మరియు దేవుడెైన యిెహో వా నరుని తీస్టికొని ఏదెను తోట్ను స్టేదయపరచుట్కును ద ని
కాచుట్కును ద నిలో ఉాంచెను. . . మరియు దేవుడెైన యిెహో వా నరుడు ఒాంట్రిగా
నుాండుట్ మాంచిది కాదు; వానికి సాట్టయిెైన స్తహాయమును వానికొరకు
చేయుదుననుకొనను (ఆది. 2:18). దేవుడెైన యిెహో వా పిత్ర భూజాంతయవును పిత్ర
ఆకాశపక్షిని నేలనుాండి నిరిాాంచి, ఆద ము వాట్టకి ఏ పేరు పెట్ు టనో చూచుట్కు అతని

యొదద కు వాట్టని రపిుాంచెను. జీవముగల పిత్రద నికి ఆద ము ఏ పేరు పెట్టునో ఆ పేరు
ద నికి కలిగను. . . అయినను ఆద మునకు సాట్టయిెైన స్తహాయము అతనికి లేక
పో యిెను. అపుుడు దేవుడెైన యిెహో వా ఆద మునకు గాఢనిది కలుగజేస్టి అతడు
నిదిిాంచినపుుడు అతని పికక ట్టముముకలలో ఒక ద నిని తీస్టి ఆ చోట్టను
మాాంస్తముతో పూడిివేస్టెను. తరువాత దేవుడెైన యిెహో వా త ను ఆద ము నుాండి

తీస్టిన పికకట్టముకను స్ట్్ రనిగా నిరిాాంచి ఆమను ఆద ము నొదదకు తీస్టికొనివచెిను (ఆది.
2:15-22).
మొదటిగా దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటల మధ్య ఉని కొనిి తార్శుక కలయికలను
ప్ర్శగణించండి. ఈ వాకయభాగము 15వ వచనములో తోటను స్టతదయప్ర్చుటకు తోటలో దదవుడు మానవుని
ఉంచుటతో పారర్ంభ్మవుతుంది. ఈ కార్యము 18వ వచనము మొదటి భాగములో ఉని దదవుని మాటతో
కల్వస్టింది, అకుడ దదవుడు “నర్మడు ఒంటర్శగా ఉండుట మంచిది కాదు” అని స్టలవిచాుడు. మొదటి చూప్ులో,
ఏదెను వనములో ఆదాము యొకు జీవితము ఎంతో ఘనముగా ఉండదదని మనకు అనిపించవచుు, కాని
దదవుని వాకయము ఆయన ఇంతకు ముందు చదస్టిన కార్యమును జాఞప్కము చదసుకొని ఆదాము ఒంటర్శగా
ఉండుట మంచిది కాదు అని జాఞప్కము చదస్టింది.
అదద విధ్ముగా, 18వ వచనము యొకు ర్ండవ భాగములోని “వానికి సాటియిైన సహాయమును
వాని కొర్కు చదయుదును” అను మాటలు 22వ వచనములో స్ట్త ని
ర చదయుట దావర్ా దదవుని కార్య నర్వేర్మపను
ప్రవచించాయి. దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటల మధ్య ఉని ఈ తార్శుక అనుబంధ్ములు సులువైన

వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణమును, అనగా చర్శతల
ర ోని ఈ భాగములో వలువడిన ప ందికగల నముకముల గుంప్ును
బయలుప్ర్మసాతయి. ఆయన తోటను స్టతదయప్ర్చుటకు దదవుడు మానవులను సృషిరంచాడు, కాని అందు కొర్కు
స్ట్త ర ప్ుర్మషుల యొకు అవసర్త ఉండినది.

ఈ కథనములో దదవుడు చదస్టిన వివిధ్ కార్యములు ఒకదానితో ఒకటి సంయోగ వేదాంతశాసత ర

నిర్ాుణములను బయలుప్ర్చు విధ్ముగా కలుసుకునాియి. 19వ వచనములో వాటికి పతర్ో మ పటురట దావర్ా
ఆదాము వాటి మీద అధికార్ము కల్వగశయుండునటు
ో స్టిదధప్ర్చుటకు దదవుడు ముందుగానే జంతువులను
సృజంచాడు. ఆదాము తన కొర్కు సాటియిైన సహాయమును జంతువులలో ప ందలేదని 20వ వచనము
తెల్వయజేసత ుంది మర్శయు జంతువులతో ఆదాము చదస్టిన పాలుప్ంప్ుల యొకు ఉదదే శమును గూర్శు ఇది
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కొంత వర్కు మాతరమే వివర్శసత ుంది. ఈ దదవుని కార్యములు ఒక సులువైన వేదాంతశాసత ర దృకపథమును ,

అనగా తార్శుకమైన మార్గ ములో వీటిని చూచు విధానమును బయలుప్ర్చాయి. దదవుడు జంతువులను
యిేలుటకు మానవులను తయార్మ చదశాడుగాని, వాటిలో తమ సాటియిైన సహాయమును వదకుకొనుటకు
కాదు.
చివర్శగా, 18వ వచనములోని ర్ండు బయలుప్ర్చు మాటల మధ్య ఉని తార్శుక కలయికను కూడా
మనము చూడవచుు. ఒక వైప్ున, “నర్మడు ఒంటర్శగా నుండుట మంచిది కాదు” అని దదవుడు స్టలవిచాుడు.
“వానికి సాటియిైన సహాయమును వాని కొర్కు చదయుదును” అని దదవుడు స్టలవిచుుటకు ఈ కథనమే
కార్ణము. నర్మని యొకు ఒంటర్శతనమునకు దదవుడిచిున ప్ర్శషాుర్ము సాటియిైన సహాయమును
సృజంచుట అను ప ందికగల వేదాంతశాసత ర దృషిరకకణమును ఈ తార్శుక అనుబంధ్ము బయలుప్ర్మసుతంది. ఈ

సులువైన ఉదాహర్ణ పాత నిబంధ్నలో మనము మర్లా మర్లా ఎదుర్ొును విషయమును ఉదాహర్శసత ుంది.
సంయోగ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు, ప ందికగల వేదాంతశాసత ర దృషిరకకణములు దదవుని కార్యములు మర్శయు
మాటల మధ్య ఉని కలయికల దావర్ా బయలుప్ర్చబడతాయి.

పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని కాలములను వర్శణంచిన మధ్యమిక-సాాయి వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను

ఇప్ుపడు మనము చూడాల్వ.

మధయమిక-సాాయి నిరాాణములు
మధ్యమిక లేక కొంత వర్కు కిోషరత కల్వగశయుని సంయోగ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల ప్టో మనము

శీదధ వహించినప్ుపడు దదవుడు చదస్టిన కొనిి కార్యములు మర్శయు మాటల యొకు పారముఖ్యత

సపషర మవుతుంది. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , దదవుని యొకు ఏ కార్యములు మర్శయు మాటలు
ఒకదానికి వేర్మగా మర్ొకటి జర్గలేదు. ఆయన కార్యములు మర్శయు మాటల గుంప్ుల విషయములో కూడా
ఇదద నిజమైయునిది. అవి మనము చూచుచుని చర్శతర కాలమును వర్శణంచు ఇతర్ మర్శంత కిోషరమైన
వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములలో చకుగా అమర్ుబడతాయి.

అనేక ర్కముల మధ్యమిక-సాాయి సంయోగ నిర్ాుణములు ఉనాియి గాని, మన ఉదదే శముల కొర్కు

మనము ఒక దాని మీద దృషిరపడదాము: దెైవిక నిబంధ్నలు. మొదటిగా, నిబంధ్నల యొకు తార్శుక
కిీయాశీలకాలను మనము చితీరకర్శదే ాము, మర్శయు తర్వాత చర్శతరలోని ఒక కాలము యొకు
వేదాంతశాసత మ
ర ును అర్ాము చదసుకొనుటకు ఈ తార్శుక నిర్ాుణము ఎలా సహాయప్డుతుందో చూదాేము.
మొదటిగా నిబంధ్నల యొకు తార్శుక కిీయాశీలకములను చూదాేము.

పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు యొకు విశావసము నిబంధ్నా సంబంధ్మైనది అని చాలా కాలముగా
గుర్శతంచబడింది. నిబంధ్న అను అంశము లేఖ్నము అంతటా నిండియునిది. నిబంధ్నలను గూర్శు మనము
అనేక విషయములను తెల్వయజేయవలస్టియునిను, పాత నిబంధ్నలో దెైవిక నిబంధ్నలను గూర్శున ఒక
అంశమును మాతరమే మనము చూదాేము: కొనిి దెైవిక ప్రతయక్షతల యొకు ప ందికను అర్ాము
చదసుకొనుటలో అవి మనకు ఎలా సహాయం చదయగలవు.
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పాత నిబంధ్నలో ప్రతి నిబంధ్నకు కొనిి విశలష లక్షణములు ఉనిప్పటికీ, మూడు ముఖ్యమైన
విషయములను అర్ాము చదసుకొనుటకు అవి ఒక తార్శుకమైన విధానమును కనుప్ర్చాయి: దెైవిక
ఉప్కార్ము, మానవ ర్ాజభ్కిత మర్శయు విధదయతకు ఆశీర్ావదములు మర్శయు అవిధదయతకు శాప్ముల
ఫల్వతములు. దదవుడు మర్శయు మానవుల మధ్య ఉని అనుబంధ్ము ఈ మూడు విషయముల మధ్య
ఉని అనుబంధ్ము దావర్ా ఎలో ప్ుపడు శాస్టించబడింది. ప్రజలను ఆయనతో అనుబంధ్ములోనికి
తీసుకొనివచుు విధ్ముగా మర్శయు వార్శని ఆ అనుబంధ్ములో నిల్వచియుండునటు
ో చదయు విధ్ముగా
దదవుడు ఉప్కార్మును చూపాడు. కాని దీనికి ప్రతి సపందనగా, ఆయన ఆజఞ లను పాటించుట దావర్ా
మానవులు దదవునికి ర్ాజభ్కిత చూప్వలస్టియునిది. దీనితో పాటుగా, పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి
నిబంధ్నలోను సాాపించబడిన ప్ర్శణామాలు ఉనాియి: దదవుని ఆజఞ లకు విధదయుల ైనవార్శకి కలుగు
ఆశీర్ావదములు మర్శయు అవిధదయుల ైనవార్శకి కలుగు శాప్ములు.
పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ప్రతి క్షణము ఈ తార్శుక నిబంధ్న నిర్ాుణముల దావర్ా నియంతిరంచబడింది
అని గుర్శతంచుట ఎంతో అవసర్ము. దదవుని కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతలనిిటిలో గల దాగశయుని
వయవసా ను చూచుటకు మనకు సహయము చదయు ఒక మార్గ మును అవి సృషిరంచాయి. కొనిి సార్మో, దదవుని
ప్రతయక్షతలు తన ప్రజల ప్టో ఆయన కల్వగశయుని నిబంధ్నా ఉప్కార్ములను, మర్శయు దయను
కనుప్ర్చాయి. ఇతర్ దెైవిక కార్యములు మర్శయు మాటలు దదవుడు ఆశించిన మానవ ర్ాజభ్కితని, అనగా
ఆయన చదస్టిన ఉప్కార్ములకు మానవులు సపందించవలస్టిన విధానములను వయకత ప్ర్చాయి. మర్శయు
దెైవిక ప్రతయక్షతలు ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ముల యొకు ప్ర్శణామముల వైప్ుకు కూడా ఆసకితని
మళిళంచాయి. పాత నిబంధ్నలోని ఏ సమయములోని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణమును గూర్శుయిైన మనము

కల్వగశయుని అవగాహన చాలా వర్కు ఈ నిబంధ్నా నిర్ాుణములలో దెైవిక ప్రతయక్షత యొకు ప్రతి లక్షణము
ఇమిడియుండు దాని మీద ఆధార్ప్డుతుంది.
ఈ మధ్యమిక-సాాయి సంయోగ నిర్ాుణము ఎలా ప్ని చదసత ుందో వివర్శంచుటకు, ఆదికాండము 2లో
హవవను సృషిరంచిన ఉదాహర్ణను మర్శంత విప్ులముగా చూదాేము. ఇప్ుపడు, మనకు తెల్వస్టినటు
ో గానే
ఆదికాండము 2వ అధాయయము దదవుడు ఆదాముతో చదస్టిన మొదట నిబంధ్న కాలములో జర్శగశంది. ఈ
నిబంధ్న యొకు ప్రతదయకతను మనము మన తర్మవాత పాఠంలో చర్శుంచుదాము. అయితద, ఈ
సమయములో, ఈ లేఖ్న భాగములో దదవుని ఉప్కార్ము, మానవ ర్ాజభ్కిత, ఆశీర్ావదములు మర్శయు
శాప్ములకు కలుగు ప్ర్శణామముల యొకు తార్శుక నిర్ాుణములు సపషర ముగా కనిపించు కొనిి
మార్గ ములను మాతరమే మనము గుర్శతంచుదాము.
మొదటి సాానములో, ఆది 2:8లో ఆదామును ఆయన తోటలో ఉంచినప్ుపడు దదవుడు ఆదాము ప్టో
గొప్ప ఉప్కార్మును కనుప్ర్చాడు. అయితద దదవుడు ర్ాజభ్కిత కల్వగశయుండు బాధ్యత కూడా ఆదాముకు
ఇచాుడు. ఆదాము తోటను “స్టతదయప్ర్చి ... దానిని కాయవలస్టియుండెను.” ఈ వచనము వనుక దాగశయుని
నిబంధ్నా నిర్ాుణములు సపషర ముగా ఉనాియి. దదవుడు ఆదామునకు దయను చూపాడు, మర్శయు దానికి
సపందనగా ఆదాము తోటను స్టతదయప్ర్చి కాచి దదవునికి నముకమైన ప్ర్శచర్య చదయవలస్టియుండినది.
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ర్ండవ సాానములో, 18వ వచనములో దదవుడు ఆదాము యొకు ప్ర్శస్టిాతిని గమనించి ఆదాముకు
సాటియిైన సహాయమును ఇసాతనని చెపిపనప్ుపడు ఆయన మర్శంత ఉప్కార్ గుణమును చూపాడు. తర్మవాత
19 మర్శయు 20 వచనములలో, ఆదాము జంతువులకు పతర్ో మ పటురట దావర్ా తన ర్ాజభ్కిత బాధ్యతను
నర్వేర్ముట ఆర్ంభంచాడు, మర్శయు ఏ జంతువు కూడా తనకు సాటియిైన సహాయము కానేర్దని
గమనించాడు.
మూడవ సాానములో, 21 మర్శయు 22 వచనములలో, జంతువులకు పతర్మ పటురటలో ఆదాము
చూపిన నముకతవము యొకు ఫల్వతమును మర్శయు జంతువులలో ఆయన సాటియిైన సహాయమును
కనుగొనలేకపల వుటను మనము చూసాతము. దదవుడు ఆదాముకు అతని సాటియిైన సహాయమైన హవవను
కానుకగా ఇచాుడు. ఈ వాకయభాగములో, దదవుని శాప్ముల యొకు ఫల్వతములను గూర్శు ఎలాంటి
హానికర్మైన మాట తెలుప్బడలేదుగాని, తన బాధ్యతను నర్వేర్ముటలో ఒకవేళ ఆదాము విఫలమైయుంటే,
దదవుడు ఈ విధ్ముగా ఆదామును దీవించియుండదవాడు కాదని మనము నముుటకు కార్ణము ఉంది.
నిబంధ్నల వంటి మధ్యమిక-సాాయి సంయోగ నిర్ాుణములు దదవుని యొకు విశలష కార్య మర్శయు వాకయ
ప్రతయక్షతలను అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు ఎలా సహాయము చదసత ాయో ఉదాహర్శంచుటకు ఈ సులువైన
ఉదాహర్ణ సర్శపల తుంది.
సంయోగ నిర్ాుణముల యొకు ఈ సాాయిలను మనసుిలో ఉంచుకొని, మన ధాయసను ఇప్ుపడు
కిోషర-సాాయి సంయోగ నిర్ాుణముల వైప్ుకు తిరప్పవలస్టియునిది.

కిలషు-సాాయి నిరాాణములు
కిోషరమైన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను గూర్శు మనము మాటలాడునప్ుపడు, ఎంత విశాలమైన

వేదాంతశాసత ర వయవసా లు లేక చటరములు మనసుిలో ఉనాియంటే అవి ఎనోి మౌల్వక మర్శయు మధ్యమిక-

సాాయి నిర్ాుణములను కల్వపి, వాటిని ఇతర్ ఆలోచనలతో జతప్ర్మసాతయి. పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో
ఎనోి కిోషరమైన వేదాంతశాసత ర వయవసా లు ఉనాియి, కాని మన దృషిరని ఒక అతి పారముఖ్యమైనదాని మీద
కేందీక
ర ర్శంచుదాము: దానిని మనము దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ు అని పిలుసాతము.

ఈ అంశమును గూర్శు మనము అనేక విషయములు చెప్పవచుు, కాని ఈ పాఠంలో, దదవుని ర్ాజయ

స్టిదధ ాంతమును కకీడీకర్శంచి, పాత నిబంధ్న చర్శతల
ర ోని ఒక భాగము యొకు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను
చూచుటలో అది మనకు ఉప్యోగప్డు ఉదాహర్ణను గమనించుట సర్శపల తుంది.

దదవుని ర్ాజయ స్టిదధ ాంతము ఆయన సృషిర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని సమగీ ప్రణాళికను
ప్రసత ావిసుతంది. ఆదికాండము మొదలుకొని ప్రకటన గీంథము వర్కు, నేడు ప్ర్లోకములో ఉనిటు
ో భ్ూమి
మీద కూడా దదవుని మహిమకర్మైన ప్ర్శపాలనను సాాపించుట దావర్ా దదవుడు మహిమ మర్శయు ఘనతను
ప ందు గమయము వైప్ుకు చర్శతర ఆప్ులేకుండా ముందుకు సాగుతునిటుర మనము చూసాతము. భ్ూమిని
ఆయన మహిమకర్మైన ర్ాజయము కొర్కు స్టిదధప్ర్మసూ
త ఈ ప్నిని చదయుట కొర్కు దదవుడు తన
సవర్ూప్ముల ైన మానవులను నియమించాడని లేఖ్నమంతా సపషర ము చదసత ుంది.
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దదవుడు వాసత వముగా తన సవర్ూప్మును ప్ర్శశుదధ మైన ఏదెను తోటలో మాతరమే ఉంచినా,
ఫల్వంచుట దావర్ా మర్శయు దదవుని స్టతవలో ఆధిప్తయము కల్వగశయుండుట దావర్ా దదవుని తోట యొకు
ప్ర్శమితులను భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేయుటకు మానవులు ఎలో ప్ుపడూ పిలువబడితిర్శ. ఆది.
1:28లో ఇలా వారయబడియునిది:
దేవుడు వారిని ఆశీరాదిాంచెను; ఎట్ల నగా మీరు ఫలిాంచి అభివృదిిపొ ాంది విస్త్ రిాంచి
భూమిని నిాండిాంచి ద నిని లోపరచుకొనుడి; స్తముదిపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను
భూమిమీద పాికు పిత్ర జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెును (ఆది. 1:28).
పాప్ములోనికి ప్డిపల యిన తర్మవాత, ఈ కార్యమును చదయుటకు మానవులు దదవుని దావర్ా
విమోచించబడి బలప్ర్చబడవలస్టియుండినది. అయినను, దదవుడు పాప్ము నుండి విడిపించినవార్మ
ఆయన విమోచనను ప్రచుర్ప్ర్చుచు ప్రతి చోట ఏలుట దావర్ా దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుటకు
పిలువబడిర్శ.
దుఃఖ్కర్ముగా, దదవుని ప్రజలు ఈ కార్యము చదయుటలో విఫలమయాయర్ని, కాని దదవుడు తన ర్ాజయ
ప్రణాళికను విర్మించుకకలేదని లేఖ్నములు బయలుప్ర్చుచునాియి. తిరతవములోని ర్ండవ ప్ుర్మషమూర్శత
మానవ అవతార్ము ధ్ర్శంచి, ప్ర్శప్ూర్ణమైన ప్ర్శశుదధ జీవితమును జీవించినప్ుపడు, స్టిలువ మీద
మర్ణించుట దావర్ా దదవుని ప్రజల యొకు పాప్ములకు వల చెల్వోంచినప్ుపడు, మర్ణము నుండి తిర్శగశ
లేచినప్ుపడు, మర్శయు ప్ర్లోకమునకు ఆర్ోహణమై తగశన ఫలమును ప ందుకునిప్ుపడు, ఆయన ప్రణాళిక
తుదకు నర్వేర్శంది. అకుడ నుండి, యిేసు సమసత మును పాల్వంచుచునాిడు, మర్శయు సమసత మును
నూతనప్ర్చుటకు ఆయన మహిమలో తిర్శగశవసాతడు. కీీసత ు తిర్శగశవచిునప్ుపడు ఈ భ్ూమి మీద నుండి
చెడును ప్ూర్శతగా నిర్ూులం చదసత ాడు మర్శయు కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత భ్ూమి ఏర్పడతాయి. మర్శయు
ఆ సమయమందు, భ్ూమి విమోచించబడిన ప్ర్శశుదధ మైన దదవుని సవర్ూప్ములతో నిండియుంటుంది
మర్శయు తండిరయిైన దదవుడు దిగశవచిు భ్ూమియంతటిని తన మహిమతో నింపివేసత ాడు. ప్రకటన 21:9-23లో
మనము ఈ కిీంది మాటలు చదువుతాము:
అాంతట్ ఆ కడపట్ట యిేడు తెగుళ్ల తో నిాండిన యిేడు పాతిలను పట్టుకొనియుని

యిేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిి ఇట్ట రముా, పెాండిల కుమార్ ను, అనగా
గొఱ్ఱ పిలలయొకక భారయను నీకు చూపెదనని న తో చెపెును. ఆతావశుడనైయుని

ననుి యిెత్యిన గొపు పరాతముమీదికి కొనిపో యి, యిెరూషలేము అను పరిశుది

పట్ు ణము దేవుని మహిమగలదెై పరలోక మాందుని దేవుని యొదద నుాండి దిగివచుిట్
న కు చూపెను. ద నియాందలి వలుగు ధగధగ మరయు స్తూరయకాాంతమువాంట్ట
అమూలయ రతిమును పో లియునిది ... ద నిలో ఏ దేవాలయమును న కు
కనబడలేదు. స్తరాాధికారియిెైన దేవుడగు పిభువును గొఱ్ఱ పిలలయు ద నికి దేవాలయమై
యున ిరు. ఆ పట్ు ణములో పికాశాంచుట్కై స్తూరుయడెైనను చాందుిడెైనను
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ద నికకకరలేదు; దేవుని మహిమయిే ద నిలో పికాశాంచుచునిది. గొఱ్ఱ పిలలయిే ద నికి
దీపము (పికట్న 21:9-11, 22-23).

కీీసత ు యొకు మహిమగల ర్ాకలో ఈ కార్యములనిి జర్మగక ముందు, ఆయన ర్ాజయమును వాయపిత
చెందించు ప్ని చదయుట కొర్కు దదవుడు తన విమోచించబడిన ప్రజలను పిలచాడు. ఈ కార్యము కొర్కు పాత
నిబంధ్న విశావసులు చదస్టిన ప్రతి కృషి దదవుని గొప్ప ర్ాజయ ప్రణాళికలో భాగమైయుండినది.
దదవుని ర్ాజయము భ్ూమి మీదకు వచుు బెైబిలు దర్ినము చర్శతల
ర ో దదవుని ర్ాజయ ప్రణాళికను
అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డు సమగీ సంయోగ వేదాంత నిర్ాుణమును ర్ూప ందిసత ుంది.
ఆయన ర్ాజయ ప్రణాళిక పాత నిబంధ్నలో ఆయన చెపిపన మర్శయు చదస్టిన సమసత ము యొకు నేప్థయములో
దాగశయునిది. దదవుడు తన సవర్ూప్ము దావర్ా మహిమను ప ందుతాడు మర్శయు తన ర్ాజయమును భ్ూమి
మీద అంతట వాయపింప్జేసత ాడు. ఈ సంయోగ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణము పాత నిబంధ్నలోని సమసత దెైవిక
ప్రతయక్షత యొకు తార్శుక అమర్శకను అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డుతుంది.

ఈ కిోషరమైన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణము పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని కొనిి భాగములను మర్శంత

విప్ులంగా అర్ా ము చదసుకొనుటకు మనకు ఏ విధ్ముగా సహాయము చదయగలదో చూచుటకు, ఆదికాండము
2లో హవవను సృషిరంచిన ఉదాహర్ణను మర్ొకసార్శ ప్ర్శగణించండి. తార్శుకముగా వివిధ్ విధాలుగా
కలుసుకొను అనేక కార్యములను దదవుడు చదశాడు మర్శయు మాటలను స్టలవిచాుడని మనము చూశాము.
నిబంధ్నా కిీయాశీలకముల యొకు తార్శుక అమర్శక దదవుడు ఆదాముకు ఎంతో ఉప్కార్ము చదశాడు,
ఆదాము ర్ాజభ్కిత కల్వగశయుండాలని పిలచాడు, ఆదాము తనకు ఇవవబడిన బాధ్యతలను నర్వేర్ాులని
కకర్ాడు, మర్శయు దదవుడు హవవను సాటియిైన సహాయముగా తయార్మ చదస్టినప్ుపడు ఆదాము
దీవించబడా్డు అను సతయముల వైప్ుకు మన దృషిరని ఆకర్శషసత ుంది అని కూడా మనము చూశాము.
అయితద ఈ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను చూచుట ఎంత పారముఖ్యమైన విషయమైనప్పటికీ, ఒక

ముఖ్యమైన ప్రశి మాతరం మన ముందు నిలుసుతంది. దదవుడు ఈ కార్యములను ఎందుకు చదశాడు? ఆయన
అసలు ఉదదేశం ఏమిటి? ఈ ప్రశిలకు జవాబు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున వేదాంతశాసత మ
ర ులో మనము
కనుగొనవచుు.

మనము ఇంతకు ముందు చెపిపనటు
ో , ఆర్ంభ్ములోనే ఆదికాండము 1లో, దదవుడు మానవులకు ఈ
లోకములో ఒక ప్రతదయకమైన బాధ్యతను అప్పగశంచాడు. ఆయన సవర్ూప్ములుగా, దదవుని ప్ర్దెైశు లేక
ర్ాజయమును లోకమంతటా వాయపింప్జేయుటకు నీతిగల సాధ్నములుగా ఉండుటకు మనము
పిలువబడితిమి. కాని ఆదాము సవయంగా ఈ ర్ాజయ కార్యమును నర్వేర్ులేకపల యాడు. ఒక ప్ుర్మషుడు
మాతరమే ఫల్వంచి భ్ూమిని నింపి దానిని ఏలలేడు. కాబటిర, దదవుడు ఆదాముకు ఒక సాటియిైన
సహాయమునిచాుడు, మర్శయు ఆమ దదవుని ర్ాజయములో అతని పాతరను నర్వేర్ముటలో సహాయప్డుతుంది.
హవవ ఆదాము ప్రకున ఉండుట దావర్ా, దదవుని సవర్ూప్ము ఫల్వసుతంది, మర్శయు దదవుని మహిమగల
ప్ర్శపాలన కొర్కు గొప్ప సంఖ్యలో ఎదిగశ భ్ూమిని స్టిదధప్ర్మసుతంది. ఈ కిోషరమైన వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణము
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బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ును కటురట

ర్ండవ పాఠము : పాత నిబందన యొకు ఏకకాల్వక సంయోగము

వలుగులో హవవ యొకు సృషిరని మనము చూస్టినప్ుపడు, సమసత లోకమును దదవుని ర్ాజయముగా మార్ముట
కొర్కు ఆమను సృషిరంచుట ఎంతో పారముఖ్యమైన మటుర అని మనము చూడవచుు.
కాబటిర పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని కాలములు వివిధ్ సాాయిలలో సంయోగ వేదాంతశాసత ర

నిర్ాుణములను ప్రతిబింబించునటు
ో మనము చూసాతము, మౌల్వక సాాయిలో, దదవుని కార్యములు మర్శయు
మాటలు ఏ విధ్ముగా కలుసాతయో మనము చూసాతము. మన ఆలోచనను మధ్య సాాయి నిర్ాుణముల ైన
దెైవిక నిబంధ్నలకు మనము ప డిగశంచుచుండగా, దదవుని ప్రతయక్షతల యొకు గుంప్ులు విసత ృత వేదాంతశాసత ర
అమర్శకల యొకు తర్ుములో ఎలా అమర్ుబడతాయో మనము చూడవచుు. మర్శయు మనము దదవుని

ర్ాజయము వంటి మర్శంత పదే వైన సంయోగ నిర్ాుణములను అనవయించుచుండగా, దెైవిక ప్రతయక్షత యొకు
ప ందిక మర్శంత సపషర మవుతుంది.

ముగిాంపు
ఈ పాఠంలో బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతవేతతలు పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఏకకాల్వక

సంయోగమును ఎలా ర్ూప ందిసత ార్ో మనము చూశాము. ఏకకాల్వక సంయోగము అనేది పాత నిబంధ్న
చర్శతరలోని ప్లు కాలములలో దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటల యొకు వర్ణ న అని మనము
గమనించాము. పాత నిబంధ్నలోని వివిధ్ ర్చనా శైలులలో నుండి చార్శతిరక సమాచార్మును స్టతకర్శంచు

మార్గ ములను కూడా మనము చూశాము. మర్శయు చర్శతరలోని ఒక కాలములో ప్లు సాాయిలలో దదవుని
ప్రతయక్షత యొకు సంయోగవేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను ఎలా వివేచించాలో మనము చూశాము.
పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ఏకకాల్వక సంయోగమును ర్ూప ందించుట

బెైబిలానుసార్మైన వేదాంతశాసత మ
ర ులో ఒక ముఖ్యమైన కకణమైయునిది. పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ప్లు
కాలములలో ఆయన కార్యములు మర్శయు మాటల దావర్ా దదవుడు బయలుప్ర్చిన వాటిని మనము

అర్ాము చదసుకొనుచుండగా, బెైబిలు అంతటిలో వేదాంతశాసత మ
ర ు ఎలా అభవృదిధ చెందినదో అనేవషించుటకు
మనము మర్శ ఎకుువగా స్టిదధప్డతాము.
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