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పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము

ఉపో ద్ాాతము
మనము ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం చదయవలస్టినప్ుపడు, చాల్వననిి వివర్ాలు మర్శయు ఆధార్ప్డదగశన

ఆదదశాలు, ఆ తోరవను సుప్ర్శచితముగా ఎర్శగశన ఎవర్శనన
ై ా ఒకర్శని అడిగశ వారసుకొనడం చాలా సార్మో

సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. అవును, మనము వళ్ో వలస్టిన మార్గ ము యొకు సాధార్ణ దిశ తెల్వస్టియుండుట
చాలా సహాయకర్ంగా ఉంటుంది; సర్శకదా, దానిని గూర్శు ఒక విశాల సూ
ా లదృషిర కల్వగశయుండుట ఎలో ప్ుపడు
మంచిది. కాని మనము ఆ మార్గ ంలో వళ్త
త సర్న
ై మలుప్ు, సర్న
ై సమయంలో వచిునప్ుపడు జటిలమన
ై
ప్ర్శస్టా త
ి ులను తర్చుగా ఎదుర్ొునుచుంటాము. కాబటిర, సవివర్మన
ై మార్గ నిర్ేేశనములను కల్వగశయుండుట
కూడా సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.

అవును, సర్శగగ ా ఇటువంటి విషయమే కరీసత ును వంబడించువార్శ విషయంలో కూడా

వాసత వమైయునిది. ఊహించుకోడానికి అతయంత గొప్పదెైయుని ప్రయాణాలలో మనము ఒకదానిని

చదప్టారము, ఈ ప్రయాణం దదవుని ర్ాజయము యొకు ర్ాకడతో ముగుసుతంది. గనుక ఈ అంతిమ పారపిత ని మన
మనసుిలో ఉంచుకొనడం మంచిది; బృహత్ దృశాయనిి తెలుసుకోడానికి ఇది సహాయప్డుతుంది. కాని ఈ

కైసతవ బాటలో ప్యనించడం అప్ుపడప్ుపడు ఎంతో సంకిోషరమైనదెై యుండగలదు గనుక విశాలమన
ై భావనలు
మర్శయు సాధార్ణ సూతారలు మనకు అవసర్మవుతాయి; అధికార్ప్ూర్వకమన
ై , సవివర్మైన ఆదదశాలు
కూడా మనకు అవసర్మవుతాయి. ఈ విధ్మన
ై మార్గ నిర్ేేశకములను దదవుడు మనకు పాత నిబంధ్న
పారమాణిక గీంథంలో ఇచాుడు.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము అనే శీర్శషకన మనము

పాత నిబంధ్నను గూర్శు చదయుచుని అవలోకనము సంబంధ్మన
ై పాఠములలో ఇది నాలుగవ పాఠము.
ఇంతకు ముందు పాఠములలో, పాత నిబంధ్న దదవుని ర్ాజయమును గూర్శునదియు, దదవుడు తన

ర్ాజయమును నిబంధ్నల దావర్ా నిర్వహిసత ుంటాడని తెలుప్ునదియునన
ై ప్ుసత కమై యునిదని మనము

చూశాము. ఈ పాఠమునకు మేము, “పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథం” అనే శీర్శషకనిచాుము. పాత

నిబంధ్న మన “పారమాణిక గీంథమై” యునిది, ఇది “నిర్రీత ప్రమాణము” లేదా “ప్రమాణము” అని అర్ామిచుు
ఒక పారచీనమన
ై ప్దమయ
ై ునిది, ఈ పారమాణిక గీంథం దదవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ంగలవార్ై జీవిసూ
త

ఆయన ర్ాజయమును వదుకుచుండు దదవుని ప్రజలకు అధికార్ప్ూర్వకమన
ై , సవివర్మన
ై ఆదదశములను
సమకూర్ముతుంది.

ఈ పాఠములో, పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం నిర్శేషరమన
ై మార్గ నిర్ేేశనమును మనముందుంచు

తీర్మను మర్శయు మనము దానిని కనుగొనగల విధానమును మనము అనేవషిసత ాము. మనము
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మునుుందు చూడబో తునిటుర, పాత నిబంధ్న ఉప్దదశము దదవుని ప్రజలకు చదర్డానికి ముఖ్యమన
ై
మార్గ ములు మూడు ఉనాియి, గనుక మనము ఈ మార్గ ములను మూడు ఉప్మాలంకార్ముల

దృషిరకోణంలో వర్శీంచుదాము. మొదట, ఒక అదే ము వల పారథమికంగా మన ఆందో ళ్నల నుండి తల తు
త

ప్రశిలను మర్శయు ప్రధానాంశములను అధికార్ప్ూర్వకంగా ప్రతిబింబిసూ
త , పాత నిబంధ్న మనకు ఎలా
ప్నికివచుుచునిదో చూదాేము. ర్ండవదిగా, దదవుని ప్రజలు ఆయనను తగశన విధ్ంగా స్టతవించు
మార్గ నిర్ేేశకములనిసూ
త గతంలో చోటుచదసుకొనిన పారముఖ్యమన
ై సంఘటనలను గూర్శున

అధికార్ప్ూర్వకమన
ై ర్శకార్మ్లను అది సమకూర్ముతూ, చర్శతర విషయంలో పాత నిబంధ్న మనకు ఒక

కిటక
ి రయిై యుండుటను గూర్శు చెప్ుపకొంటాము. మూడవదిగా, పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథానిి ఒక

ప్టముగా, గతంలో దదవుని ప్రజలను ప్రతదయకమన
ై ర్రతులలో ప్రభావితం చదయవల ననియు, యుగయుగాలుగా
అనవయింప్బడునటు
ో వార్శ మానవ కార్కుల చదత ర్ూప ందింప్బడిన చితత ర్మవుల సాహితయ సంబంధ్మన
ై
ప్ర్ంప్ర్లుగా చూసాతము.

ఈ విషయాలను మనము తెలుసుకొనే విధానం ఎకుువగా ఉదాఘటనను గూర్శున విషయాలకు

సంబంధించినదెై యుంటుంది, కాని మన అధ్యయనము నిమితత మై వీటిని వేర్మ వేర్మగా చూదాేము. పాత

నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం అదే ము వంటిదెైయుని విధానములను, దానిని మనము చదువునప్ుపడు

తల తు
త ప్రశిలను మర్శయు ప్రమేయములను మననం చదసత ూ ప్ర్శశీలనగా చూడటంతో మొదలుపటురదాము.

ఒక్ అద్ద ముగా పాామాణిక్ గ్రంథము
మీర్మ కొందర్మ స్టతిహితులతో కల్వస్టి ఏదెన
ై ా ఒక ప్ుసత కమును చదివునప్ుపడు, కొనిి విషయాలు మీ

ఆసకితని ఆకర్శషసత ుండగా, ఇతర్ విషయాలు ఇతర్మల ఆసకితని ఆకర్శషసత ుంటాయనే విషయానిి మీర్ప్ుపడెన
ై ా

గమనించార్ా? “ఈ అధాయయంలో మీర్మ చదువుతుని అతయంత ముఖ్యమన
ై విషయమేమయ
ై ునిది?” అని
నీతో కూడా నుని మీ స్టతిహితులను అడిగన
శ టో యితద, ఒకొుకుర్మ ఒకొుకు సమాధానమిసాతర్మ. ఇప్ుపడు,
అనేక సార్మో, ఒకర్మ సర్ైన సమాధానానిిసుతనాిర్మ, ఇతర్మలు తప్ుపడు సమాధానాలనిసుతనాిర్నేది
సర్శకాదు; కాని, మనుషుయలు వార్మ చదువుచుండు విషయాలోోని వేర్ేవర్మ కోణాలపై తమ దృషిరని

కేందీక
ర ర్శసత ార్మ, ఎందుకనగా వార్ందర్మ వార్శకి ప్రతయద కంగా ముఖ్యమన
ై వయ
ై ుని విషయాలనే గుర్శతసత ుంటార్మ.
మనము ప్ుసత కములను చదువునప్ుపడు, తర్చుగా వాటిని అదే ములుగా ఎంచుతుంటాము,

ప్ుసత కములు మన ఆసకుతలను మర్శయు ఆందో ళ్నలను ప్రతిబింబించుచుండగా వాటిలో మనలను మనమే
చూచుకొంటుంటాము. ప్ుర్మషులు వార్శకి ఆసకితకర్ముగా నుని విషయాలను గమనిసుతంటార్మ, స్ట్త ల
ీ ు
తర్చుగా వార్శకి మర్శ ఎకుువ ఆసకితకర్ంగా నుని ఇతర్ విషయాలను గమనిసుతంటార్మ; వృదుధల న
ై
యవవనుల ైనా, ఇతడెన
ై ా అతడెైనా — ఎంతో కొంత మేర్కు, మనమందర్ము మనకు ఎకుువ

అవసర్మైయుని, ఆసకితకర్మైనవైయుని విషయాలపన
ై ే మన దృషిరని కేందీరకర్శసత ూ మనము చదివద
ే ాని
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ప్టో ప్రతిసపందిసత ాము. చాలా వర్కు ఇదద విధ్ంగా, విశావసుల ైన కస
ై త వులు తర్చుగా పాత నిబంధ్న వార్శ
ఆసకుతలను, అభిర్మచులను ప్రతిబింబిసుతని ఒక అదే మైయునిటుర తర్చుగా ప్ర్శగణిసత ుంటార్మ. ఈ

ఇతివృతత ములు మర్శయు అంశములు చెప్ుపకోదగశనంత పారముఖ్యమన
ై వి కాకపల యినప్పటికని
ి లేదా

మనము చదువుచుండు బెైబిలు వాకయభాగాలలోని అలపమన
ై కోణాల ైయునిప్పటికని
ి , మన ఆందో ళ్నలు,
మన సవాళ్ో ను గూర్శు పాత నిబంధ్న ఏమని స్టలవిసుతనిదో అని వదకుతుంటాము. పాత నిబంధ్న
పారమాణిక గీంథమును గూర్శున ఈ అందుబాటును మనము “పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై విశలోషణ” అని

పిలుసుతనాిము ఎందుకనగా అది మనకు ముఖ్యమైనవయ
ై ుని ఇతివృతత ములను లేక అంశములను నొకిు
వకాుణిసత ునిది.

పాత నిబంధ్న యొకు పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై విశలోషణను అనేవషించడానికి, మనము ర్ండు

విషయాలను చూదాేము: మొదటిది, పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై విశలోషణను గూర్శున మూలాధార్ం; ర్ండవది,

పారతిప్దికప్ూర్వకమైన విశలోషణను గూర్శున సమహార్మధ్యము. మొదటిది, పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై విశలోషణతో
పాత నిబంధ్నను అనేవషించుటను గూర్శున మూలాధార్మును చూదాేము. ఈ అందుబాటునకుగల
నాయయసముతమన
ై వివర్ణమేమిటి?

మూలాధారం
పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథము యొకు అధికార్ప్ూర్వకమైన ఆదదశములను కనుగొనుటకు,
పారతిప్దికప్ూర్వకమైన విశలోషణ, ప్రయోజనకర్మన
ై ప్నిముటురగా ఉనిదని ప్ర్శగణించడానికి కనీసం ర్ండు
మార్గ ముల ైనా ఉనాియి. మొదటిది, మనము దానిని ఈవిధ్ంగా చదవాలని లేఖ్నముల సవభావమే
మనలను పల ర తిహిసత ునిది. ర్ండవది, పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై విశలోషణను ఉప్యోగశంచు బెబి
ై లు

సంబంధ్మన
ై ర్చయితలు మర్శయు విశలషమన
ై వయకుతలను గూర్శున ఉదాహర్ణములు ఉనాియి.

పారతిప్దికప్ూర్వకమైన విశలోషణను లేఖ్నముల సవభావము ఎలా పారమాణికం చదసత ునిదో మొదట చూదాేము.

లేఖనముల సవభావము
పారతిప్దికప్ూర్వకమైన విశలోషణ పాత నిబంధ్నను చదవడానికి ఒక సముచితమన
ై

విధానమయ
ై ునిది, ఎందుకనగా బహు చకుగా ర్చింప్బడిన చెప్ుపకోదగశనంత విసత ృతమైన ర్చనల వల నే,
పాత నిబంధ్నలోని వాకయభాగములు అనేకమన
ై వేర్ేవర్మ అంశాలను గూర్శు తెలుప్ుతునివి. అవి ఒకే
సమయంలో ఒకటి కంటె ఎకుువ విషయాలకు సంబంధించిన అంతర్ాావాలుగలవై యునివి.

దుర్దృషర వశాతు
త , పాత నిబంధ్నలోని వాకయభాగాల అర్ామును గూర్శు సదుాదిధగల అనేక మంది కైసతవులు
తర్చుగా అతయంత సర్ళ్ముగా ఉండు ధో ర్ణులలో తలంచుతుంటార్మ. బెైబిలు సంబంధ్మైన వాకయభాగాలు

చాలా తకుువ సమాచార్మును మనముందుంచినవనిటురగా ప్రవర్శతసత ుంటార్మ. ఒక వాకయభాగము యొకు

అర్ాం ఇదెైతద, మర్ొక వాకయభాగము యొకు అర్ాం మర్ొకటని అనుకుంటుంటార్మ. ఈ విశావసులు తర్చుగా ఒక
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వాకయభాగములోని పారముఖ్యమైన లేదా, ప్రముఖ్మన
ై ప్రధానాంశములపై మాతరమే విశలషంగా తమ దృషిరని
కేందీక
ర ర్శసత ూ, ఇదద వాకయభాగం తెలుయజేయు అలపమన
ై అంశాలను అలక్షయం చదసత ుంటార్మ.

కాని మనము చదువుచుండు పాత నిబంధ్న వాకయభాగాల అర్ాం వాసత వానికి మర్శ ఎకుువ

జటిలమైనదని అర్ాం చదసుకోడానికి జాగీతతతో కూడిన అర్ాానువాదం మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.

విశలషంగా లేజర్మ కిర్ణము వల ఉండుట కంటె, దానికి బదులుగా ఆ వాకయభాగము యొకు అర్ాం నముదిగా
మర్శ ఎకుువ సనిిహితంగా ప్ర్శవాయప్త మైయుని వలుగు కిర్ణముతో పల లుబడుతుంది. మొదటిగా, కొనిి
ఇతివృతత ములు చాలా పారముఖ్యమన
ై వి; వాకయభాగం దాని వలుగును వాటిపై చాలా విసత ృతంగా

వాయపింప్జేసత ుంది. వీటిని మనము ఒక వాకయభాగమును గూర్శున “ప్రముఖ్మన
ై ప్రధానాంశములు” అని

పిలువవచుు. ర్ండవదిగా, అతి బలహీనమన
ై వలుగు కిర్ణాలు విర్జిముబడుతునాియనిటురగా, ఇతర్

అంశాలకు ఎకుువగా పప
ై ై వివర్ణ మాతరమే ఇవవబడుతుంది. వీటిని మనము ఒక వాకయభాగమును గూర్శున
“అప్రధానమన
ై ప్రధానాంశములు” అని పిలువవచుు. మూడవసాానంలో, ప్రయోగాతుకమన
ై

ప్రయోజనాలనిిటి దృష్టారా, కొనిి అంశాలు లేదా ప్రధానాంశాలను గూర్శు మనము చదివే వాకయభాగములు
ఎటువంటి వివర్ములనన
ై ను తెల్వయజేయడము లేదని చెప్ుపకొనునంతగా సంబంధ్ం లేనివైయునిటుర

కనబడుతాయని కూడా మనము చెప్ుపకొనవలస్టియుంటుంది. వీటిని మనము “అనయమైన ప్రధానాంశములు”
అని పిలువవచుు. పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై విశలోషణ ఇటువంటి ప్రధానాంశములను గుర్శతసత ూ, తర్చుగా మన
ఆసకితని పాత నిబంధ్న వాకయ భాగములు తెల్వయజప్ుప అప్రధానమన
ై లేదా అలపమన
ై అంశములను
గూర్శున అమర్శక వప్
ై ు మళ్లో సత ుంది. అయితద అలపమన
ై లేక అప్రధానమన
ై ఇవే అంశాలు మనకు

ఆసకితకర్మన
ై వైనప్ుపడు, పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై విశలోషణను గూర్శున మన అధ్యయనమునకు అవి
పారథమికమన
ై విషయాలవుతాయి.

వాసత వంగా మన భావమేమయ
ై ునిదో తెలుసుకోడానికి, బెైబిలులోని మొటర మొదటి వచనానిి, అనగా

ఆది. 1:1ని చూదాేము. అకుడ ఇలా చదువుతాము:

ఆద్ియంద్ు ద్ేవుడు భూమాయకాశములను సృజంచెను (ఆద్ి. 1:1).
“ఈ వచనము బో ధిసత ుని విషయమేమిటో?” అని మనలను మనము ప్రశిించుకొనవలస్టి

యునిటో యితద, దీనికి సమాధానం చాలా సామానయమన
ై దని — “ఈ లోకమును దదవుడు సృజించాడని”
ఆదికాండము 1:1 మనకు తెల్వయజేసత ుంది అని మొదటి చూప్ులోనే మనము అనుకొనవచుు. ఈ

వచనములోని ముఖ్ాయంశానిి కోీడీకర్శంచడానికి ఇది నాయయసముతమైన విధానమని బహుశా మనలో
ఎకుువ మందిమి ఏకరభ్వించవచుు. కాని, ఈ సార్ాంశము సతయమై యుండవచుు కాని, మనలను మనము

ఈ ప్రధానాంశం వర్కే ప్ర్శమితం చదసుకొనిటో యితద, మనము ఈ వచనము తెల్వయజేయుచుని ఇతర్ అనేక
ప్రధానాంశములను అలక్షయం చదసత ాము.

ఇంతకర, ఈ మాటలలో ఎనిి ప్రధానాంశాలు లేక ప్రధాన భావాలు కనబడుతునాియి? వాసత వానికి,

సంబంధిత జాబితా చాలా పదే దిగా ఉనిది. దదవుడు ఈ లోకమును సృజించాడనే వాసత వానిి

తెల్వయజేయడమేగాక, ఈ వచనము “దదవుడునాిడు” మర్శయు “సృషిర కంటె ముందు దదవుడునాిడు” వంటి
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దెైవశాసత ీ సంబంధ్మన
ై ప్రధానాంశములను తెల్వయజప్ుపతునిది. సృజించడానికి దదవుడు చాల్వనంత

శకితమంతుడెై యునాిడు మర్శయు దదవుడు సృషిరకర్త యని అంగరకర్శంచాల్వ అని కూడా ఈ వచనం మనకు

తెల్వయజేయుచునిది. ఆది. 1:1 వార్శ దృషిరని ఎకుువగా సృషిరపై కేందీక
ర ర్శంచు అనేక విషయాలను కూడా

తెల్వయజేయుచునిది. సృషిరకి సంబంధించిన సంఘటన ఒకటి ఉండినది, సృషిర సవయం సమృదధ మన
ై ది కాదు,
ప్ర్లోకమనేది సృషిర యొకు ఒక ప్ర్శమాణమయ
ై ునిది, భ్ూమి సృషిర యొకు ప్ర్శమాణమై యునిదనే

వాసత వానిి అది మనకు తెల్వయజేయుచునిది. ఈ ఒకు వచనము అలపమన
ై ఈ ప్రధానాంశములనిిటిని
గూర్శు తెల్వయజేయుచునిందు వలన, మనము నాయయ సముతంగా మన దృషిరని వాటిలో ఏ ఒకు
దానిపైనన
ై ను కేందీక
ర ర్శంప్వచుు.

గనుక, ఆది 1:1 వంటి ఒకు వచనములోనే ఇంత ఎకుువ ప్రధానాంశములునిటో యితద, పదే పదే

వాకయభాగాలలో యింకనిి ప్రధానాంశాలుంటాయో ఒక సార్శ ఊహించండి. పాత నిబంధ్నలోని అతయధిక
వాకయభాగాలు మనము వాటికి ఆపాదించు అనేక ఆసకితకర్మన
ై విషయాలు మర్శయు సందదహాలతో

ల కులేననిి సంబంధాలుగల అనేక అంశాలను గూర్శు తెల్వయజేసత ుంటాము. అనయ అంశాలలో నుండి
పారధానయమన
ై మర్శయు అపారధానయమన
ై ప్రధానాంశములేవో తార్తమయమును కనిపటర డంలో మనము తగు
జాగీతతప్ర్మల ై యునింత వర్కు, పాత నిబంధ్న యొకు అధికార్ప్ూర్వకమన
ై వివర్ణాతుక ఆదదశమును
వివేచనాప్ూర్వకంగా తెలుసుకొనుటకు పారతిప్దికప్ూర్వకమైన విశలోషణను ప్రయోగశంచుట సంప్ూర్శతగా
సమంజసమవుతుంది.

బైబిలు సంబంధమైన ఉద్ాహరణములు
పతరర్ప
ే ింప్బడిన బెైబిలు సంబంధ్మన
ై ర్చయితలు తామే పాత నిబంధ్నను ఈ విధ్ంగా

అర్ాంచదసుకొనాిర్ని గుర్శతంచడము పారతిప్దికప్ూర్వకమైన విశలోషణ యొకు నాయయసముతమును మనము
తెలుసుకొనుటకు మర్ొక మార్గ మైయునిది. వార్మ తెల్వయజపిపన ఉదాహర్ణములను మనము

చూచునప్ుపడు, వార్మ తర్చుగా ఎకుువ అలపమన
ై వైయుని పాత నిబంధ్న వాకయభాగాల కోణాలపై తమ
ఆసకితని నిల్వపార్నే విషయం వంటనే ర్మజువవుతుంది ఎందుకనగా ఈ కోణాలు వార్శ స ంత అభిలాషలకు
అనుగుణంగా ఉండినవి. హెబ్రర. 11:32-34లో గల ముఖ్యమైన ఉదాహర్ణమును గమనించండి:
ఇక్ను ఏమి చెప్ుుద్ును? గిద్య యను, బారాక్ు, సమ్సోను, యెఫ్ా ా, ద్ావీద్ు,

సమూయేలను వారిని గ్ూరిియు, ప్ావక్ా లను గ్ూరిియు వివరించుటక్ు సమయము
చాలద్ు. వారు విశ్ావసముద్ావరా రాజ్యములను జ్యంచిరి; నీతికారయములను

జ్రిగించిరి; వాగాదనములను ప ంద్ిర;ి స్టంహముల నోళ్లను మూస్టరి; అగిిబలమును
చలాలరిిరి; ఖడగ ధారను తపుంచుకొనిరి; బలహీనులుగా ఉండి బలప్రచబడిరి;

యుద్ధ ములో ప్రాక్రమశ్ాలుల ైరి; అనుయల స్టేనలను పారద్య లిరి (హెబ్ర.ా 11:32-34).
నాయయాధిప్తుల ప్ుసత కంలోని యోఫ్ాత మర్శయు సంసల ను కథలు తెల్వస్టియునివార్వర్న
ై ను

నాయయాధిప్తుల గీంథం ఈ ఇదే ర్శని చెప్ుపకోదగశనంత ప్రశంసాతుకంగా నివేదించలేదని ఎర్శగయ
శ ుందుర్మ.
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నాయయాధిప్తుల ప్ుసత కంలోని ప్రముఖ్మన
ై ప్రధానాంశములలో, యోఫ్ాత మర్శయు సంసల నుతోపాటు,

చర్శతల
ర ోని ఈ కాలములో ఇశాీయిేలీయులకు నాయకుల ై యుండినవార్శ వయకితగత మర్శయు నైతిక వఫ
ై లాయలను
గూర్శున విశిషర మన
ై విషయాలునాియి. వాసత వానికి, మనము తర్మవాత పాఠములలో చూడబో తునిటుర,

నాయయాధిప్తులు దదవుని ప్రజలను నడిపించుటకు తగశనంత సామర్మాాల ై యుండలేదని ర్మజువు ప్ర్చడానికి
ఈ వఫ
ై లాయలు ప్రముఖ్ంగా ప్రకర్శంచబడినవి.

అటో యినను, పల లుుకొనిటో యితద అలపమైనవిగా కనబడు ప్రధానాంశములుగా, వార్మ విశావసముతో

దదవుని వైప్ు మళ్లో నప్ుపడు, యోఫ్ాత మర్శయు సంసల ను దదవుని శతురవుల మీద కొనిి విజయాలు

సాధించార్ని నాయయాధిప్తుల ప్ుసత కం పతర్ొునదు. ఇందువలన, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన స ంత ప్రశిలకు
కావలస్టిన సమాధానములుగా వీర్మ సాధించిన నిశుయాతుకమైన సాధింప్ులను ముఖ్యంగా

పతర్ొునగల్వగాడు. హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత నాయయాధిప్తుల గీంథానికి పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై అందుబాటును
వర్శతంప్జేయుచుండినప్పటికిని, అతనికి ముఖ్యమన
ై వై యుండిన ప్రధానాంశములను ఉదాఘటిసత ూ.

నాయయాధిప్తుల గీంథం యొకు మూలగీంథ పాఠము ప్టో అతడు విశవసనీయమన
ై వాడుగా నిల్వచియుంటూ,
తనను తాను పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమునకు లోప్ర్చుకొనుచుండెను.

పాత నిబంధ్న యొకు సాధికార్ సందదశములను గూర్శున పారతిప్దికప్ూర్వకమైన అందుబాటులు

నాయయసముతమన
ై వని మనము తెలుసుకునాిము, గనుక మన తలంప్ులనిిటిని ముఖ్య విషయాల వప్
ై ు
లేక, పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై విశలోషణ యొకు ప్రధానాంశము వైప్ు మళ్లో ంచుదాము.

ప్ాధాన విషయము
మనకు ఆసకితకర్మైయుని ప్రధానాంశములు ఒకొుకుర్శ విషయంలో, సమయానిిబటిర, సా లానిిబటిర,

ఒకొుకు విధ్ంగా ఉంటునాియి, గనుక పాత నిబంధ్నను గూర్శు వేర్ేవర్మ పారతిప్దికప్ూర్వకమైన

అందుబాటులు అనేకమునాియని మనము కనుగొనిటో యితద మనము ఆశుర్యప్డనకుర్ేోదు. అదద
సమయంలో, కైసతవులు వార్దుర్ొును ప్రశిలకు అవసర్మయ
ై ుండు సమాధానముల నిమితత ము

వార్నుసర్శంచు ధో ర్ణులు కొనిింటిని మనము గుర్శతంచవచుు. మనము మొటర మొదట స్టిదధ ాంతముల
పారధానయత మీద; ర్ండవదిగా, ఉదాహర్ణములపై నుని ఉదాఘటన మీద; మూడవదిగా, వయకితగత
అవసర్ములను గూర్శున దృషిరని గూర్శు తెలుసుకొందాము.

స్టద్ాధంతములు
బహుశా పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై విశలోషణ దావర్ా పాత నిబంధ్న సమీపింప్బడిన అతయంత

ప్రభావవంతమన
ై విధానము, కైసతవ స్టిదధ ాంతముల యొకు మదే తు కొర్కన
ై దెై యుంటుంది. వేల కొలది

సంవతిర్ముల తర్బడి, పాత నిబంధ్న, దదవశాసత ీ ప్ండితులు స్టిదధ ాంతములుగా ఏర్ాపటుచదయగల దదవశాసత ీ
సంబంధ్మన
ై సతయములకు ఒక మూలాధార్మై యునిటుర ప్ర్శగణింప్బడింది.

-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు
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ప్దధ తి ప్రకార్మన
ై దదవశాసత మ
ై వర్గ ముల నుండి ఉతపనిమయిేయ
ీ ు యొకు సాంప్రదాయికమన

ప్రశిలడుగుట, పాతిప్దిక విశలోషణను గూర్శున చాలా ఫలప్రదమైన విధానమైయునిది. ఉదాహర్ణకు,
“దదవుని గుణశీలమును గూర్శు ఈ వాకయభాగము ఏమి చెప్ుపతునిది?” “మానవ జాతి ప్ర్శస్టా తి
ి గూర్శు

అదదమి చెప్ుపతునిది?” అని మనము ప్రశిించవచుు. “తీర్మప మర్శయు ర్క్షణ విషయమన
ై స్టిదధ ాంతము

గూర్శు అదదమని చెప్ుపతునిది?” అని ప్రశిించవచుు. పాత నిబంధ్నలోని దాదాప్ు ప్రతి వాకయభాగముతో
లేవదీయుటకు ఈ విధ్మన
ై ఆందో ళ్నలు నాయయసముతమైన ప్రశిల ై యునివి ఎందుకనగా ఇవి

లేఖ్నములలో విసత ృతంగా లేవదీయబడియునివి. కాని అవి ఎలో ప్ుపడు మనము చదువుచుండు ఏవైన
ప్రతయద క వాకయభాగములకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన ఆందో ళ్నలు కావనే వాసత వము గూర్శు మనము

ఎలో ప్ుపడు జాగర్ూకులమై యుండాల్వ. అవి తర్చుగా మనము సాంప్రదాయిక దదవశాసత మ
ీ ును గూర్శు చదస్టత
అధ్యయనము చదత ప్ుర్శకొలపబడినవై మన స ంత ఆసకుతలలో నుండి తెల తు
త తుంటాయి.

ఈ విధ్మన
ై పారతిప్దికప్ూర్వకమైన పాధానయత, స్టిదధ ాంతప్ర్మైన సాానములను సమర్శాంచడానికి,

తర్చుగా నిర్శేషరమన
ై పాత నిబంధ్న వాకయభాగములకు నిదర్ిక మూలగీంథ పాఠముల, శీఘర ర్శఫర్నుిల

ర్ూప్మును దాలుుతుంది. దాదాప్ు ప్దధ తి ప్రకార్మైన దదవశాసత మ
ీ ును గూర్శు, విశావసప్ు ఒప్ుపకోలును
గూర్శు, లేక స్టిదధ ాంతప్ర్మన
ై సాధికార్ ప్రకటనను గూర్శు మనము ఒక ప్ుసత కమును చదివే ప్రతిసార్శ,

స్టిదధ ాంతప్ర్మైన సాానములకు మదే తివవడానికి పతర్ొునబడిన అనేక పాత నిబంధ్న ర్శఫర్నుిలను మనము
కనుగొంటాము. దుర్దృషర వశాతు
త , కొనిి ప్ర్ాయయములు నిదర్ిక మూలగీంథ పాఠములు మదే తివావల్విన

స్టిదధ ాంతములు ఉలేో ఖంచి పతర్ొునబడిన వచనములకు వాసత వంగా అనయమైనవై ఉంటాయి. మనముందుండు

వచనాలు అవి మదే తిచుు స్టిదధ ాంతంతో ఆచర్ణాతుకముగా ఎటువంటి సంబంధ్మన
ై ను లేనివైయునిప్ుపడు,
స్టిదధ ాంతప్ర్మైన సాానము అజాగీతతతో కూడినదిగా లేక నిజాయితీ లేనిదెైయునిటుర కూడా అగుపిసత ుంది.
వాసత వానికి, కొందర్మ దదవశాసత ీ ప్ండితులు పాత నిబంధ్న మూల గీంథ పాఠముల ప్టో ఈ విధ్ంగా చాలా
అనాగర్శకమన
ై తీర్మలో వయవహర్శంచార్మ, అందువలన మూల గీంథ పాఠమూలా అచుుదిదే ు ప్రకయ
ిీ ను

ఇతర్మలు మొతాతనికే నిర్ాకర్శంచార్మ. కాని ఇటిర దూషణలనుబటిర మూలగీంథ పాఠముల అచుుదిదే ు ప్రకయ
ిీ ను
వదులుకొనడం జాానయుకత మన
ై ప్దధ తి కాదు. సువయవస్టిాతమన
ై మూలగీంథముల అచుుదిదే ు ప్రకయ
ిీ లు
బెైబిలు సంబంధ్మైన వాకయభాగములలోని ప్రధానాంశములను ప్రసత ావించడానికి, ఈ ప్రధానాంశములు
చదువబడు లేక అధ్యయనము చదయబడు వాకయభాగములలో ప్రధానమన
ై వి కానప్ుపడు సహితం,
సాధార్ణంగా పారమాణికమన
ై వై మర్శయు సహాయకర్మన
ై మార్గ ముల ై యుంటునివి.

ఉద్ాహరణములు
ఉదాహర్ణలను గూర్శున ఆందో ళ్న, పారతిప్దికప్ూర్వకమైన విశలోషణ యొకు మర్ొక సర్వసాధార్ణ

ర్ూప్మైయునిది. తర్చుగా, మనము వార్శని అనుకర్శంచగల లేదా అనుకర్శంచడానికి తృణీకర్శంచగల ప్రస్టద
ి ధి
వయకుతల కొర్కు మనము పాత నిబంధ్నను చూసుతంటాము.

దుర్దృషర వశాతు
త , బెైబిలు సంబంధ్మైన ప్రస్టద
ి ధ వయకుతల ఆలోచనలు, మాటలు మర్శయు చర్యలతో

తప్ుపడు విధానాలలో వయవహర్శంచుట దావర్ా కస
ై త వులు పాత నిబంధ్నను గూర్శున ఈ వఖ్
ై ర్శని బహుగా
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దూషించార్మ. వార్మ లేఖ్నముల విశాలమైన ఉప్దదశమును మనసుిలో ఉంచుకొననందువలన, వాసత వానికి,
కొందర్మ పాత నిబంధ్నలో ప్రస్టద
ి ధ వయకుతలు చెప్ుపకోదగశనంత మార్గ దర్ికమైనవార్మ కానప్పటికిని, వార్శని

కైసతవులు మాదిర్మలుగా హెచిుంచుట తర్చుగా జర్మగుతునిది. ఈ విధ్మన
ై పారతిప్దికప్ూర్వక విశలోషణను
అనేక మంది ప్ండితులు సహితం తృణీకర్శంచునంత విసత ృతంగా ఈ దూషణ విసత ర్శంచిపల యింది. కాని ఇనిి
దూషణలునిప్పటికని
ి , మాదిర్మలను గూర్శున పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై ఆందో ళ్న చాలా విలువన
ై దెై
యుంటుంది.

ఉదాహర్ణకు, 1 సమూ. 17వ అధాయయములో గల దావీదు గొలాయతుల సుప్రస్టిదధమైన కథను గూర్శు

ఒకసార్శ ఆలోచించండి. దావీదును ఒక మాదిర్గ
శ ా బో ధ్కులు ఎనోి ప్ర్ాయయాలు పతర్ొుంటార్మ. అతడు

ధ్ర్శంచవల నని సౌలు ఇచుుచుండిన యుదోధ ప్కర్ణమును నిర్ాకర్శంచి, దదవుని శకితయందు నముకముంచి,

గొలాయతును ఓడించినందుకు దావీదు ప గడబడుటను మనము తర్చుగా వింటుంటాము. దావీదు వైఖ్ర్మలు,
మాటలు మర్శయు చర్యలు మనము దదవుని యందు విశావసముంచి ఆయన నుండి సహితం విజయానిి
ప ందడానికి మార్గ దర్ిక మాదిర్మలుగా వయవహర్శంప్బడతాయి.

విచార్కర్మన
ై విషయమేమంటే, ఈ వాకయభాగము ఆధార్ంగా దావీదును మన విశావసమునకు ఒక

మాదిర్గ
శ ా తీస్టికొనడం అసలు విషయానికి బొ తిత గా సంబంధ్ంలేనిదెై యునిదని ఇటీవల్వ దశాబే ములలో అనేక
మంది భాష్టానువాదకులు నొకుి చెపాపర్మ. ఇశాీయిేలీయులకు ర్ాజుగా సౌలు సాానంలో దావీదును

నియమించుటకుగాను దదవుడు దావీదును లేవదీయడం, ఈ కథ యొకు పారముఖ్యమన
ై ఇతివృతత మై

యునిదనేది వాసత వమే. కాని అదొ కుటే ఈ వాకయభాగము యొకు ప్రధానాంశమని అది ఏ విధ్ంగాను
ధ్వనించుట లేదు. దావీదు విశావసం అతని విజయానికి సల పానమయియంది; ఇది ఈ కథను గూర్శున
కరలకమన
ై వివర్మయ
ై ునిది ఎందుకనగా దావీదును మర్శయు వంశమును దదవుడు నలకొలాపడని
తెల్వయజప్ుపతుని ఒక కార్ణానిి అది వివర్శంచుచునిది. కాబటిర దావీదు విశావసమును ఈ

వాకయభాగములోని ఒక అలపమైన ప్రధానాంశముగా గుర్శతంచడం, మర్శయు అతని మాదిర్శని అనుసర్శంచడం
యుకత మే.

పాత నిబంధ్న అనుకర్శంప్దగశన లేదా నిర్ాకర్శంప్దగశన ఉదాహర్ణములతో నిండియునిదనేది

వాసత వమైయునిది. పాత నిబంధ్నలోని సాధికార్, సవివర్మన
ై ఉప్దదశమును కనుగొనడానికి ఈ
ఉదాహర్ణముల కొర్కు వదకడం ఒక నాయయసముతమన
ై విధానమయ
ై ునిది.

వయకిాగ్త అవసరతలు
మూడవ సాానంలో, మన వయకితగత పల ర్ాటములు మర్శయు అవసర్ముల నుండి ఉతపనిమయిేయ

ప్రశిలకు సమాధానముల వంటి, ఎకుువగా వయకితగతమయ
ై ుండు ఇతర్ విషయాలలో మార్గ దర్ికమును

సంపాదించుకోడానికి పాత నిబంధ్న యొకు పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై విశలోషణను కస
ై త వులు ఉప్యోగశంచుట
ప్ూర్శతగా నాయయసముతమన
ై దెై యునిది. ఒకర్మ మంచి తండిరగా లేక తల్వో గా ఉండుట ఎలా, ప్నులలో
సఫలీకృతులమగుట ఎలా, దదవుని ఆర్ాధించుట ఎలా, వయకితగతమైన మర్శయు భావోదదరకములకు

సంబంధించిన పల ర్ాటములతో వయవహర్శంచడమలా, మునిగు పాత నిబంధ్నలోని అంశములకు
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు
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సంబంధించిన ప్రసంగాలు మనమందర్ము వినియునాిము. పాత నిబంధ్నలోని వాకయభాగములు,

ఇటువంటి ప్రయోగాతుకమన
ై ఆందో ళ్నలను గూర్శు ఆలోచించినప్ుపడు, తర్చుగా ప్రధానాంశములను
విశలోషించడం దావర్ా సర్న
ై ర్రతిలో దృషిరంప్బడతాయి.

ఉదాహర్ణకు, దావీదు ఒక తండిరగా విఫలుడెన
ై విషయాలను ప్ర్శచార్కులు తర్చుగా విశలోషస
ి త ుంటార్మ.

యాకోబు తన సతీమణి కోసం ప్రయాసప్డిన 14 సంవతిర్ముల శీమజీవితములో నుండి వార్మ కొనిి నీతి

నియమములను ర్ాబటురతార్మ. ఆదివార్ం నాటి ఉదయకాల ఆర్ాధ్నను గూర్శున అంశాలను సల దాహర్ణంగా
చితీరకర్శంచడానికి పాసర ర్ో మ మలీుస్టదెకు మర్శయు అబారహామును ఆదర్ింగా తీసుకొంటార్మ. ఆతుసంబంధ్మైన
కుీంగుబాటు లక్షణాల కొర్కు కర్ులు ప్ర్వతము యొదే ఏలీయా ఎదుర్ొునిన భావోదదక
ర ముతో కూడిన
పల ర్ాటములను వార్మ అధ్యయనం చదసత ుంటార్మ.

ప్రధానాంశమునకు సంబంధించిన విశలోషణ —పాత నిబంధ్నను ఒక అదే ముగా ప్ర్శగణించుట — ఎంతో

విలువైనది గనుక మనము దానిని ఎనిడును నిర్ో క్షయము చదయకూడదు. పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం

గూర్శు వివర్ణప్ూర్వకమన
ై సాధికార్ బో ధ్నను కనుగొనాలని మనము చదయుచుని ప్రయతింలో, దదవుడు
తెల్వయజేయుచుని ప్రతి ప్రధానాంశము ప్టో , అవి అలపమన
ై వని తోచినప్పటికిని, మన ఆసకితని
కేందీక
ర ర్శంచుటయిే సర్ైన ప్దధ తి.

ప్రధానాంశములకు సంబంధించిన విశలోషణ సహాయంతో, పాత నిబంధ్నను ఒక అదే ముగా

ప్ర్శగణించడం దావర్ా సంబంధిత పారమాణిక గీంథమును గూర్శున సాధికార్మన
ై , వర్ీనాతుకమైన బో ధ్నలను

మనము వివేచింప్వచుునని మనము తెలుసుకునాిము, గనుక ఇప్ుపడు మనము మన ర్ండవ అంశానిి
చూడవచుు: పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమును చర్శతరకు ఒక కిటికగ
ర ా ప్ర్శగణించుట.

పాామాణిక్ గ్రంథం, ఒక్ కిటికీ
గతంలో చోటుచదసుకొనిన సంఘటనలకు సంబంధించిన ఏదెన
ై ఒక ప్ుసత కమును మనము

చదువునప్ుపడు, అది వర్శీంచద చార్శతారతుకమన
ై సంఘటనల వైప్ు మన ఆసకిత మళ్ో డం సహజమే. కొనిి
ప్ర్ాయయాలు, మనము మన స ంత జీవితాలను గూర్శు ఆలోచించాల్వివునిదనే విషయానిి

మర్చిపల వుననంతగా ఆ చర్శతల
ర ో నిమగిమైపల తాము మర్శయు దాని ధో ర్ణి మర్శయు అది కళాతుకంగా
నివేదించు విధానము వంటివి, ఆ ప్ుసత కమును గూర్శున అనేక కోణాలను సహితం మనము అలక్షయం

చదసత ాము. వాటనిిటిని తెలుసుకోడానికి బదులుగా, ఆ ప్ుసత కం వర్శీసత ుని ర్ోజులలో విషయాలు, ప్ర్శస్టా త
ి ులు
ఎలా ఉండియుండవచుునోయని ఊహించుకొంటూ, అది గతమును తెల్వయజేయుచుని ఒక కిటక
ి రవంటిది
అయుయనిటుర మనము ఆ ప్ుసత కానిి చదువుతుంటాము.

అదద విధ్ంగా, పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం ఎంతో కాలం కిీతం ఉనికికల్వగశ యుండిన లోకానిి

వర్శీసత ుంది. బెైబిలులో గీంథసా ం చదయబడినటురగా, గతంలో చోటుచదసుకొనిన సంఘటనలను, ర్క్షణను గూర్శున
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చర్శతన
ర ు కనుగొనడానికి పాత నిబంధ్నను ఒక కిటక
ి రగా ఉప్యోగశంచడం దావర్ా కస
ై త వులు దాని

అధికార్మునకు లోబడుటకు అనుసర్శసత ుని ఒక ప్దధ తియిై యునిది. అది చర్శతప
ర ై దాని దృషిరని

కేందీక
ర ర్శసత ునిందు వలన, మనము పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమును సమీపిసత ుని ఈ విధానమును,
చార్శతారతుకమన
ై విశలోషణ అని పిలుదాేము. ఈ ఉప్గమనములో, మనము గతంలో చోటుచదసుకొనిన

సంఘటనలను గూర్శు నేర్ముకొంటాము, వాటి పారముఖ్యతను గూర్శు మననం చదసత ాము, మర్శయు ఈ చర్శతర
నేర్పశ సుతని పాఠములను మన జీవితాలకు అనవయించుకొంటాము.

ఎంతో కొంత మేర్కు, విశవసనీయుల న
ై కైసతవులు పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథము చర్శతక
ర ు ఒక

కిటక
ి రయిై యునిటురగా ఎలో ప్ుపడు ప్ర్శగణించార్మ. ఆదిమ సంఘంలో సహితం, ప్రధానాంశములకు

సంబంధించిన విశలోషణ ప్రబల్వయుండినప్ుపడు, పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతారతుక సవభావం అలక్షయము

చదయబడలేదు. కాని గత నాలుగు వందల సంవతిర్ముల కాలములో, ముఖ్యంగా గత వంద సంవతిర్ాల

కాలంలో, అది దదవుడు తన ప్రజలతో వయవహర్శంచిన చర్శతరను నివేదించుచునిదను విషయం, పాత నిబంధ్న

పారమాణిక గీంథం యొకు ప్రధాన విశలష్టాంశములలో ఒకటెై యుండినదనేది సపషర మయియంది. తతఫల్వతంగా, ఈ
ర్ోజులలో అనేక మంది కస
ై త వులు వార్శ ఆసకిత అంతటిని పాత నిబంధ్న ప్రసత ావించు చర్శతప
ర ై కేందీక
ర ర్శసత ూ, పాత
నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమును చార్శతారతుకమన
ై విశలోషణతో ఉప్గమిసుతనాిర్ని మనము
తెలుసుకొనుచునాిము.

పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం యొకు చార్శతారతుకమైన విశలోషణను అనేవషించడానికి, ర్ండు

విషయాలను మనము చూదాేము: మొదటిదిగా, చార్శతారతుక విశలోషణను గూర్శున మూలాధార్ం, లేక

సమర్ాన; మర్శయు ర్ండవదిగా, చార్శతారతుక విశలోషణ దాని దృషిరని కేందీక
ర ర్శసత ుని ప్రధానాంశము. చర్శతరకు
పాత నిబంధ్న ఒక కిటికయి
ర ై యునిటుర మనము నాయయసముతముగా ఉప్గమించుటకు దో హదప్డు
మూలాధార్ానిి మొదట చూదాేము.

మూలాధారం
పాత నిబంధ్నకు సంబంధించిన చార్శతారతుకమన
ై విశలోషణను సమర్శాంచడానికి ల కులేననిి

మార్ాగలునాియి, కాని మనము మన చర్ును ర్ండు ఆలోచనలకు ప్ర్శమితం చదయాల్విన అవసర్మునిది.
ఒక ప్రకు మనము పాత నిబంధ్నను చర్శతక
ర ు ఒక కిటికగ
ర ా ప్ర్శగణించాలని లేఖ్నాల సవభావమే మనలను
పల ర తిహిసత ునిది. మర్ొక ప్రకు చార్శతారతుకమన
ై విశలోషణతో మనము పాత నిబంధ్నను యుకత ముగా

సమీపింప్వచుునని బెైబిలు సంబంధ్మైన ఉదాహర్ణములు సపషర ం చదసత ునాియి. చార్శతారతుక విశలోషణ

నిమితత మైన మూలాధార్మును లేఖ్నాల సవభావం సమకూర్ము విధానములను గూర్శు మనము మొదట
ఆలోచన చదదే ాము.
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లేఖనముల సవభావము
యిేసు మర్శయు ఆయన అప సత లులు చదస్టన
ి బో ధ్లను అనుసర్శసత ూ, పాత నిబంధ్న దదవుని చదత

పతరర్ప
ే ింప్బడినదనియు, అది “దెైవావేశము వలన కల్వగశనదెై” యునిదనియు కస
ై త వులు ధ్ృవీకర్శసత ునాిర్మ. 2
తిమోతి 3:16లో వారస్టిన ప్రఖ్ాయతిగాంచిన మాటలు ఇలా ఉనాియి:

. . . ద్ెైవావేశమువలన క్లిగిన ప్ాతిలేఖనము ఉప్ద్ేశంచుటక్ును, ఖండించుటక్ును,
తప్ుు ద్ిద్ద ుటక్ును, నీతియంద్ు శక్షచేయుటక్ును ప్ాయోజ్నక్రమై యునిద్ి (2
తిమ్సతి 3:16).

ఈ పాఠములలో, పాత నిబంధ్నను గూర్శున మన అధ్యయనమును లేఖ్నాలు దెవి
ై కమన
ై ఆర్ంభాల ై

ఉనాియనే ఒపిపంప్ుపై, అవి దెైవావేశము వలన కల్వగశనవనే వాసత వముపై, ఏదెైన ఒక విషయం సతయమని

పాత నిబంధ్న చెప్ుపతునిదంటే, అది అక్షర్ాలా సతయమయ
ై ునిదను అర్ాము నిచుుచునిదను గీహింప్ుపై
కటురకొందాము.

ఈ విషయానిి మనము ఈ విధ్ంగా చెప్ుపకొనవచుు — చర్శతరలో సంభ్వించిన విషయాలను గూర్శు

పాత నిబంధ్న అనేక సావధికార్ ఆపతక్షలను కల్వగశయునిది. మనము ఈ సావధికార్ఆపతక్షలను మర్శయు
వాసత వికమన
ై చార్శతారతుక వాసత వాలతో వాటికగ
ి ల సంబంధ్ములను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొనినప్ుపడు,

లేఖ్నాలు కల్వగశయుని చర్శతర సంబంధ్మన
ై ప్రతి సావధికార్ ఆపతక్ష వాసత వికమన
ై చార్శతారతుక సంఘటనలతో
సర్శప్డునని కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా మనము ధ్ృవీకర్శసత ాము. ఏదో ఒక సంఘటన సంభ్వించినదని పాత
నిబంధ్న బో ధించినప్ుపడు, అది సూటిగా దదవుని అధికార్ముతోనే మాటలాడుచుండును, కాబటిర అది
అక్షర్ాలా సంభ్వించినదని మనము నిశుయప్ర్మలమై యుండవచుు. అటో యినప్పటికిని, పాత

నిబంధ్నకును వాసత వికమైన చర్శతరకును మధ్య గల ప ంతన యోగయమన
ై దెై యుండాలని పాత నిబంధ్నతో
సుప్ర్శచితుల ైన ప్రతి ఒకుర్శకి తెలుసు.

మొదటిదిగా, అది నివేదించు చర్శతర విషయంలో పాత నిబంధ్న అతయధికంగా ఏర్శుతీర్శునదెై

యునిదనే విషయానిి మనము ఎలో ప్ుపడు మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. అది పతర్ొును వాటి కంటె ఎనోి
ఎకుువ విషయాలను విడిచిపటురచునిది. యిేసు జీవితమును గూర్శున సందర్ాములో అప సత లుడెన
ై

యోహాను ఈ విషయానిి యోహాను 21:25లో చెపాపడనే విషయానిి మీర్మ జాాప్కానికి తెచుుకొనవచుు.
యేసు చేస్టన కారయములు ఇంక్ను అనేక్ములు క్లవు. వాటిలో ప్ాతిద్ానిని వివరించి
వాాస్టనయెడల అటల
ల వాాయబడిన గ్రంథములక్ు భూలోక్మైనను చాలద్ని నాక్ు
తోచుచునిద్ి (యోహాను 21:25).

కేవలము ఒకు వయకిత జీవితమునకు సంబంధించిన ప్రతి విషయానిి నివేదించడానికి అవసర్మగు

గీంథాలకు ఈ భ్ూలోకం సహితం చాలదనేది నిజమన
ై టో యితద, అది వర్శీంచుచుని సహసారబిే కాలంలో
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సంభ్వించిన అసంఖ్ాయకమన
ై సంఘటనలను గూర్శున విషయాలలో, యిసుమంతెన
ై భాగానిి మాతరమే పాత
నిబంధ్న నివేదించుచునిదనే విషయానిి మనము అర్ాం చదసుకోవాల్వ.

ర్ండవ సాానంలో, పాత నిబంధ్న యొకు చర్శతర సంబంధ్మన
ై విషయంలో అనేక ఆక్షేప్ణలుండినవని

మనము అంగరకర్శంచాల్వ. పాత నిబంధ్న యొకు చర్శతర సంబంధ్మన
ై సావధికార్ ఆపతక్షలకును చర్శతర యొకు
వాసత వాలకును మధ్య గల సంగతతవమును అందర్మ అంగరకర్శంచలేదు. కొనిి ప్ర్ాయయాలు, కేవలము

అప్నముకమును బటిర లేఖ్నాలు మర్శయు చర్శతర మధ్య గల ప ందిక సందదహాతుకంగా ప్రశిింప్బడుతునిది.
ఎంతెన
ై ా, పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథం లౌకికమైన చర్శతర కాదు; చర్శతన
ర ు గూర్శున పాత నిబంధ్న
దృకపథంలో దదవుడు మర్శయు సహజాతీతమన
ై శకుతలు ప్రధాన పాతర వహించుచునివి. కాబటిర, పాత

నిబంధ్న వాసత వమన
ై చర్శతత
ర ో సంబంధ్ం గలదెయ
ై ునిదని నముడం కషర ంగా ఉనిదని అవిశావసులు
తర్చుగా కనుగొంటార్మ. సహజంగానే, తార్తమయమునుబటిర చూస్టతత , పాత నిబంధ్న వర్శీంచుచుని
సహజాతీయమన
ై లోకంలో నముకముంచడానికి కరీసత ు అనుచర్మలు ఎటువంటి సమసయనన
ై ను
ఎదుర్ొునాల్విన అవసర్ం లేదు.

అదద సమయంలో, పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతారతుకమన
ై విశవసనీయతను గూర్శున కొనిి

ఆక్షేప్ణలు విశావసులను సహితం సవాలు చదసత ుంటాయి, ఎందుకనగా అవి వేదాంతవేతతలు వల్వకి తీస్టిన
నిదర్ినములలో నుండి వచిునవై యునివి. పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతారతుకమైన విశవసనీయత

అసతయమని వార్శ నముకము ర్మజువుచదసత ునిదని గౌర్వనీయుల న
ై అనేకమంది ప్ుర్ావసుత శాసత వ
ీ ేతతలు,

భ్ూగర్ాశాసత వ
ే త లు, మర్శయు ఇతర్ విజాానశాసత జు
ీ త
ీ ా లు వార్శ సమాచార్ములో సూచించార్మ. సృషిర కీమము

మర్శయు నోవహు దినములనాటి జలప్రళ్యమును గూర్శు భ్ూగర్ాశాసత వ
ే త లు ప్రశిలు లేవదీసత ునాిర్మ.
ీ త

వాగాేన దదశము జయింప్బడిన తదదీ మర్శయు దాని ర్రతిని మర్శయు ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా దదశముల
నేల్వన ర్ాజుల తదదల
ీ ను, మర్శయు పాత నిబంధ్నలో పతర్ొునబడిన యుదధ ముల మర్శయు ఇతర్ సంఘటనల
యొకు ప్ర్యవసానములను గూర్శు ప్ుర్ావసుత శాసత వ
ీ ేతతలు ప్రశిిసుతనాిర్మ.

దుర్దృషర వశాతు
త , పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతారతుకమన
ై విశవసనీయతను కస
ై త వులు

ఒప్ుపకొనకుండవల నని విజాానశాసత ీ సంబంధ్మన
ై ఈ తర్ుములు కొనిి ప్ర్ాయయాలు వార్శని కూడా

బుజజ గస
శ త ుంటాయి. వాసత వానికి, పాత నిబంధ్నలో చోటుచదసుకొనిన ప్రధాన సంఘటనలలో కొనిి మాతరమే
వాసత వంగా అవి నివేదింప్బడినటుర చోటుచదసుకొనాియని సదాావముగల వేదాంతశాసత వ
ే త లు
ీ త

ధ్ృవీకర్శంచడము మనము ఈనాడు తర్చుగా వింటుంటాము. కొనిి ప్ర్ాయయాలు వార్మ పాత నిబంధ్న

చర్శతన
ర ు గూర్శు ఆ యా కాలములో ఆ యా సా లములో చోటుచదసుకొనిన వాసత వ సంఘటనలుగా కాదు, కాని
“ర్క్షణ చర్శతర” లేదా “విమోచన చర్శతర”యని మాటాోడుతుంటార్మ, ఇవి సంభ్వించాయని పారచీనమన
ై

ఇశాీయిేలీయులు నమాుర్మ మర్శయు సంభ్వించియుండకపల వచుునని ఆడంబర్ప్ూర్వకమైన అధ్ునాతన
ప్రజలు అనుకొనుచుని విషయాల ైయునివి. ఈ వేదాంతశాసత వ
ీ ేతతలకు సంబంధించినంత వర్కు, దాని
దదవశాసత ీ సంబంధ్మన
ై మర్శయు నతి
ై క సూతరముల విషయంలో పాత నిబంధ్న సంప్ూర్ీంగా

విశవసనీయమన
ై దెై యునిది. అయితద, సహజంగానే, పాత నిబంధ్న యొకు దదవశాసత మ
ీ ు మర్శయు నీతి

బో ధ్లు, దాని సావధికార్ చార్శతారతుక ఆపతక్షల నుండి వేర్మచదయబడుటకు విడదీయర్ానంతగా ముడిప్డినవై
-12వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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యునివి. పాత నిబంధ్నలో నుండి చార్శతారతుకమైన విశవసనీయతను తొలగశంచడం, దదవశాసత ీ సంబంధ్మైన
మర్శయు నీతి విషయకమన
ై విశవసనీయతను కూడా వినాశనము చదయడమే అవుతుంది.

ఈ అర్హతలతో పాటు, పాత నిబంధ్న మర్శయు చర్శతరకు మధ్య గల సంబంధ్మును ఎలో ప్ుపడు

మనము అనుకునింత సులభ్ంగా చూడలేమని కూడా మనము అంగరకర్శంచవల ను. ఎందుకని? పాత

నిబంధ్న యొకు చార్శతారతుకమైన విశవసనీయతను ఏ విధ్మైన విషయాలు మసకబార్జేయుచునివి?
పాత నిబంధ్న కొనిి ప్ర్ాయయాలు చార్శతారతుకమన
ై సమాచార్మునకు సంబంధించిన ఇతర్

మూలాధార్ములతో ఉదిక
ర త ప్ర్శస్టా తి
ి లో ప్డిపల వుటకు కనీసం మూడు కార్ణాలునాియి. మొదటిదిగా, కొనిి

ప్ర్ాయయాలు విజాానశాసత వ
ీ ేతతలు వార్శ సావధికార్ ఆపతక్షలకు మదే తునిచిు ర్మజువులను అపార్ాం చదసుకొంటార్మ.
మనము ప్ుర్ావసుత శాసత మ
ే త లు
ీ ు మర్శయు ఇతర్ విజాానశాసత మ
ీ ులకు విలువనిచుుచునిటేర, విజాానశాసత వ
ీ త

ప ర్పాటు
ో చదసత ుంటార్నేది విదితమయ
ై ుండాల్వ. వార్శ తుది అభిపారయలు ఎలో ప్ుపడు తదనంతర్ నిదర్ినముల

చదత చదయబడు దిదే ుబాటునకు లోనగునవై యునివి. ఉదాహర్ణకు, ర్ండు వందల సంవతిర్ాల కిీతం, పాత
నిబంధ్న హితీతయులను గూర్శు ప్రసత ావించిన సందర్ాంలో అది ప ర్పాటు చదసత ునిదని అనేక మంది

ప్రవీణుల ైన ప్ండితులు ప్టురబటారర్మ. అయితద గతించిన శాతబే ంలో ప్ుర్ావసుత శాసత జు
ీ ా లు హితీతయుల
సంసుృతిని కనుగొనాిర్మ. వాసత వానికి, హితీతయుల అనేక ర్చనలు పాత నిబంధ్నకు సంబంధించిన

అధ్యయనముల లోతులోోనికి చాలా ఫలప్రదమైన ప్ర్శజా ానములను సమకూర్ాుయి. చాలా వర్కు అదద

విధ్ంగా, ఇశాీయిేలీయుల నిర్గ మము మర్శయు విజయమును గూర్శున కరీ.ప్ూ. 1400 తదదీ, పాత నిబంధ్న
యొకు తదదీ అనేది ఒక శతాబే ం కిీతం ప్ర్శషుర్శంప్బడిన అభిపారయం, చాలా శీఘారభిపారయమై యుండినది.

ఏదదమన
ై ా, ఇటీవల్వ సంవతిర్ములలో, ప్ుర్ావసుతశాసత ీ సంబంధ్మన
ై సమాచార్ం మర్ొక ప్ర్ాయయం మదింప్ు
కటర బడింది, గనుక అవిశావసుల చదత సహితం, బెైబిలు సంబంధ్మన
ై చితత ర్మవు ప్క్షముగా బలమన
ై

తర్ుములు బయలుదదర్ాయి. పాత నిబంధ్న, విజాానశాసత ీ సంబంధ్మైన అభిపారయంతో సంబంధ్ము

లేనిదెన
ై ప్ుపడు విజాానశాసత జు
ై వార్మ కాదని ఇవి మర్శయు ఇంకా ల కులేననిి ఇతర్
ీ ా లు సామానయంగా సర్న
ఉదాహర్ణములు ర్మజువుచదసత ునాియి.

ర్ండవదిగా, కొనిి ప్ర్ాయయాలు పాత నిబంధ్నను మనము అపార్ాం చదసుకొనుట వలన బెబి
ై లు

సంబంధ్మన
ై ర్శకార్మ్నకును చర్శతక
ర ును మధ్య తదటగానుని అసమంజసతవములు తల తు
త ను. 17వ

శతాబే ము ఆర్ంభ్ దినాలలో గలీల్వయో మర్శయు సంఘ అధికార్మల మధ్య కొనసాగుచునుండిన పల ర్ాటం,
ఇటువంటి ప్ర్శస్టా తి
ి కి ఉతత మ శలణ
ీ ికి చెందిన ఉదాహర్ణమయ
ై ునిది. భ్ూమి, సూర్మయని చుటూ
ర ర్

ప్ర్శభ్రమించుచునిదని గలీల్వయో తర్శుంచాడు, అయితద సూర్మయడు భ్ూమి చుటూ
ర ర్ ప్ర్శభ్మి
ర ంచుచునాిడని
సంఘం తర్శుంచినది. ఈ వివాదములోని ఎకుువ శాతం యిహో షువ 10:13 చుటూ
ర ర్ కేందీక
ర ృతమై
యుండినది మర్శయు అకుడ ఇలా వారయబడియునిది:

సూరుయడు ఆకాశమధయమున నిలిచి యంచు మించు ఒక్ నా డెలల అసా మింప్
తవరప్డలేద్ు (యెహో షువ 10:13).

-13వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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శతాబాేల తర్బడి, సూర్మయడు భ్ూమి చుటూ
ర ప్ర్శభ్మి
ర ంచడం కొంత స్టతప్ు అక్షర్ాలా ఆగశపల యింది,

గనుక సౌర్ వయవసా కీమవిర్మదధ మైనదెై యుండుట సాధ్యమని ఈ వచనం బో ధిసత ునిదని సంఘం

విశవస్టించింది. ఏదదమన
ై ా, ఈనాడు విజాానశాసత ీ సంబంధ్మైన ప్ర్శశరధ్న ప్గలు మర్శయు ర్ాతిర భ్ూమి తన

అక్షముపై తాను ప్ర్శభ్రమించుట వలన కలుగుచునివని ఎంతో నిశుయతతో స్టిార్రకర్శంచినది. తతఫల్వతంగా,

ఆధ్ునిక కస
ై త వులలో అనేకులు యిహో షువ 10:13ను వార్శ చర్శతర సంబంధ్మన
ై ప్ూర్రవకుల నుండి భినింగా
అర్ాం చదసుకొంటునాిర్మ. యిహో షువ విషయంలో ప్గటి వలుగు అదుాతకర్మన
ై ర్రతిగా విసత ర్శంచినదనే

విషయం మనకు తెలుసు, కాని సూర్మయడు నిల్వచిపల వుట వంటి, విషయాలు యిహో షువ ఈ భ్ూమి మీద

నిల్వచియుండిన సాానమునకు సానవయమైన విధ్ంగా అగప్డుట మాతరమే అయుయండినదని కూడా మనకు
తెలుసు. గనుక మనమిప్ుపడు ఈ వచనము మర్శయు దాని వంటి ఇతర్ వచనాలను, “సూర్ోయదయము”
మర్శయు “సూర్ాయసత మయము”ను గూర్శు అధ్ునాతన లోకంలో మనము ఇప్పటికిని చెప్ుపకొను

సహజాతీయమన
ై విధ్ంగా సాధార్ణమన
ై , దృగశవషయశాసత ీ సంబంధ్మైన భాషగా ప్ర్శగణించవచుు. సౌర్
వయవసా కొర్కైన విజాాన శాసత స
ీ ంబంధ్మైన నిదర్ిన బలము, మనము పాత నిబంధ్న యొకు

చార్శతారతుకమన
ై విశవసనీయతను తృణీకర్శంచునటు
ో చదయలేదు గాని మనము పాత నిబంధ్నను గూర్శున
మన వాయఖ్ాయనమును సర్శదద
ి ే ుకొనడానికి అది మనకు సహాయప్డింది.

మూడవదిగా, కొనిి ప్ర్ాయయాలు పాత నిబంధ్నను గూర్శున విజాాన శాసత స
ై
ీ ంబంధ్మన

అభిపారయము మర్శయు మన వాయఖ్ాయనము ప ర్బడుతుంటాయి. విజాానశాసత వ
ే త లు మర్శయు బెైబిలు
ీ త

సంబంధ్మన
ై అనువాదకులు ప ర్పాటు చదయడానికి ఉనుుఖ్ుల ై యునాిర్ని మనము తెలుసు, కాబటిర ఈ
వివాదమునకు సంబంధించిన ఇర్మప్క్షములవార్మ ప ర్బడా్ర్ని మర్శ ఎకుువైన ప్ర్శశరధ్న తెలుప్వచుు,

గనుక మనము దీనిని నిర్ొుహమాటంగా అంగరకర్శంచడానికి స్టిదధప్డాల్వ. విజాానశాసత మ
ీ ులోను మర్శయు పాత
నిబంధ్నతోను చదప్టర బడు జాగీతతతో కూడిన ప్ని, పాత నిబంధ్న వాసత వంగా చర్శతర సంబంధ్మైన
వాసత వముతో సంబంధ్ంగలదెై యునిదని ఒకానొక దినాన ర్మజువు చదయవచుు.

వాసత వికమన
ై చర్శతక
ర ును, పాత నిబంధ్నకును మధ్య గల సపషర మన
ై కొనిి అసంగతమైన విషయాలు

ఎనిటికి ప్ర్శషుర్శంప్బడకపల వచుుననే విషయానిి మనము ఎలో ప్ుపడు మనసుిలో ఉంచుకొనవల ను.
మానవాళ్ల యొకు పాప్ము మర్శయు ప్ర్శమితులు కడప్టి తీర్ాునములను తర్చుగా దుర్ో భ్ము

చదసత ుంటాయి. అధ్యయన సంబంధ్మన
ై ప్రతి శాసత ంీ పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతారతుకమన
ై విశవసనీయతలో
గల మన నముకానికి నూతన సవాళ్ో ను నివేదస
ి త ూనే ఉంటుంది, గనుక మనము వాటనిిటిని

ప్ర్శషుర్శసత ామని ఆశించర్ాదు. దక్షతగల విజాానశాసత వ
ీ ేతతల మధ్య ప్ర్శష్టాుర్ము లేదదమో అనిటుర కనబడు
ల కులేననిి విభిని అసముతములునాియి, పాత నిబంధ్నను గూర్శున వాయఖ్ాయనము విషయములో
కూడా ఇది వాసత వమయ
ై ునిది. మనము తర్చుగా కొంత మేర్కు అర్ాం చదసుకొనవచుు, మర్శయు

సాధ్యమయిేయ కొనిి ప్ర్శష్టాుర్ములను కూడా తెల్వయజేయవచుు, కాని ప్రశాిర్ాకమైన సకల సమసయలు
తొలగశంప్బడిన సాాయికి చదర్మకొనకపల వచుు.

పాత నిబంధ్నకును, విజాానశాసత వ
ే త లకును మధ్య ఎటువంటి ఉదిరకతతలు తల తాతయనే దానితో
ీ త

నిమితత ము లేకుండా, సముకమైన కరస
ీ త ు అనుచర్మలు లేఖ్నములు గీంథసా ం చదయబడుటకు
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అనుగీహింప్బడిన పతరర్ప్
ే ణ పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతారతుకమన
ై అధికార్మును స్టిార్క
ర ర్శంచుచునిదనే

తుది అభిపారయమునకు ర్ావల ను, మర్శయు లేఖ్నాల చార్శతారతుక విశవసనీయతలో గల ఇటిర నముకము

యొకు ఫల్వతంగా, మనము పాత నిబంధ్న చర్శతరకు ఒక సాధికార్యుకత మైన దావర్మయ
ై ునిటుర మనము
దానిని యుకత ముగాను క్షుణీ ంగాను సమీపించవచుు.

లేఖ్నముల సవభావము చదత పాత నిబంధ్న యొకు చర్శతర సంబంధ్మన
ై విశలోషణకు ఎలాంటి

మదే తత ు లభిసుతనిదో తెలుసుకునాిము, గనుక ఇప్ుపడు ఈ దృషిరకోణమునకు గల ర్ండవ ప్ునాదిని గూర్శు
తెలుసుకుందాము: బెైబిలు సంబంధ్మైన ఉదాహర్ణములు.

బైబిలు సంబంధమైన ఉద్ాహరణములు
పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్న లేఖ్నముల యందంతటను, పాత నిబంధ్న యొకు

చార్శతారతుక పారమాణికతను బెబి
ై లు సంబంధ్మన
ై ర్చయితలు ప్రశిించిన సందర్ాము ఒకుటెైనను లేదు.
దృష్టారంతము కొర్కు, మనము మంచి ప్రభావమును కనుప్ర్చెడుర్ండు వాకయభాగములను మాతరం
పతర్ొుందాము.

మొదట, పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతిక
ర పారమాణికతవంపై దినవృతాతంతముల గీంథకర్త తాను

గీంథసా ంచదస్టన
ి వంశావళ్ులపై ఆధార్ప్డిన విధానమును ఆలోచన చదదే ాము. 1 దిన. 1:1-4లో, అతడు
ర్చించిన వంశావళ్ులను ఈ విధ్ంగా మొదలుపడుతునాిడు:

ఆద్ాము షేతు ఎనోషు కేయనాను మహలలేలు యెరద్
ె ు హనోక్ు మతూషెల ల మక్ు
నోవహు. నోవహుక్ుమారులు: షేము హాము యాపెతు (1 ద్ిన. 1:1-4).

ఆధ్ునిక కస
ై త వుల కొర్కు, దినవృతాతంతముల గీంథ ర్చయిత ఇచుట ప్రశంసాయోగయమైన ప్ని

చదశాడు. అతడు ఆదికాండములోని మొదటి ఐదు అధాయయాలను తీసుకొని వాటిని చార్శతారతుకంగా

ఆధార్ప్డదగశనవాటివల ప్రయోగశంచుకొనాిడు. అతడు ఆదికాండములోని పారర్ంభ్ అధాయయం నుండి
ప్దమూడు మందిని పతర్ొునాిడు. ఈ ప్దముగుగర్మను గూర్శున బెైబిలు సంబంధ్మైన నివేదక
ి

పౌర్ాణికమన
ై దెై లేదా కాలపనికమైనదెై యునిటుర ఆధ్ునిక విశావసులలో చాలా మంది వయవహర్శసత ార్మ. కాని
దినవృతాతంతముల ర్చయిత ఆదికాండములోని ఆర్ంభ్ అధాయయములలోగల చార్శతారతుకమైన

విశవసనీయతలో గల సంప్ూర్ీ నముకమును మన ముందుంచాడు. అతడు పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ అనేక
ప్ుసత కముల వల నే ఆదికాండమును చర్శతరకు ఒక సాధికార్మైన దావర్ముగా ఉప్యోగశంచుకొనాిడు.
అదద విధ్ంగా, అప . 7వ అధాయయంలో ర్చింప్బడిన స్టత ఫను యొకు ప్రసంగమును లూకా

మనముందుంచుతుని ఉదాహర్ణమును గూర్శు యోచించండి. పాత నిబంధ్నలోని నానా విధ్ముల ైన వాకయ
భాగములను ఉప్యోగశంచుకొంటూ అబారహాము, ఇసాికు, యాకోబు, యోస్టతప్ు, మోషత, అహర్ోను,

యిహో షువ, దావీదు మర్శయు స లొమోను, మునిగు వార్శని గూర్శు మాటలాడుచు, వార్మ చార్శతారతుకమన
ై
వయకుతల ై యుండిర్ని స్టత ఫను తెల్వయజేయుచు, వార్శని గూర్శు పాత నిబంధ్నలో వారయబడిన

వివర్ములనిియు వాసత వికమైనవని ధ్ృవీకర్శంచాడు. స్టత ఫనుకు సంబంధించినంత వర్కు, పాత నిబంధ్నలో
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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నివేదింప్బడిన చర్శతర యథార్ామైనదెై యునిది, గనుక చార్శతారతుకమైన నివేదక
ి అతడు తన తోటి
యూదులు మార్మమనసుి నొంది కరస
ీ త ునందు విశావసముంచవల నని పిలుప్ునియయడానికి ఒక
మూలాధార్ంగా ప్రయోజనప్డింది.

బెైబిలు గీంథకర్త లు మర్శయు వయకుతలు ప్దద ప్దద పాత నిబంధ్న యొకు చార్శతారతుక సావధికార్

ఆపతక్షలకును మర్శయు వాసత వికమన
ై చార్శతారతుక వాసత వములకును మధ్య నుని సంబంధ్ంలో గల వార్శ

నముకమును ప్రదర్శించార్మ. చర్శతరకు పాత నిబంధ్న ఒక దావర్మై యునిటుర వార్మ ప్ర్శగణిసత ూ, ఆ చర్శతల
ర ో
నుండి వార్శ కాలముల కొర్కు దదవశాసత ీ సంబంధ్మన
ై నిశిుత స్టిదధ ాంతములను ర్ాబటురకొనాిర్మ మర్శయు
వార్శ మాదిర్మలను అనుసర్శసత ూ, ఈనాడు మనము కూడా అదద చదయాల్వ.

ప్ాధాన విషయము
పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమును మనము చర్శతరకు సాధికార్ దావర్ముగా సమీపించడానికి

నాయయసముతమన
ై మూలాధార్ం ఉనిదనే విషయానిి మనము నేర్ముకొనాిము, గనుక ఇప్ుపడు మన
ఆసకితని ర్ండవ అంశముపై కేందీరకర్శంచుదాము: చార్శతారతుక విశలోషణ యొకు ప్రధానాంశమేమై యునిది?
పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథము ప్టో ఈ ప్దధ తి యొకు లక్షయమేమైయునిది?

గత శతాబే ంలో చార్శతారతుక విశలోషణ సంబంధ్మైన ఒక వాడుక “బెైబిలు సంబంధ్మన
ై దదవశాసత మ
ీ ు”

అనే శీర్శషకన ఎకుువ ప్రజాదర్ణ ప ందినది. ఇది ఈ దినములను లేఖ్నముల కొర్కన
ై అనేక విభిని

అందుబాటులుగా సూచించుచుని ఒక విప్ులమన
ై ప్దమై యునిది. అయితద అతయధిక ప్రభావంగల బెైబిలు
సంబంధ్మన
ై దదవశాసత ీ వాడుకలలో ఒకటి, ర్ండు పారథమికమైన మటో పై దృషిరని కేందీరకర్శంచుటయిై
యునిదని వర్శీంప్బడవచుు: మొదటిది, పాత నిబంధ్నలోని ఒకానొక కాలమును ఒక మూల

ప్రమాణాంకముగాచూసూ
త , ఒక “సమకాలీనమన
ై తక్షణ ఛాయాప్టమును” సృషిరంచుట; మర్శయు ర్ండవది,

కాలము దొ ర్ో ప
శ ల యిన కొలది చోటుచదసుకొనిన సంఘటనల మధ్య గల సంబంధ్ములను చూసూ
త , ఒక “భిని

కాల్వక జాడ”ను తీయడం. సహజంగానే, ఈ ర్ండు ప్ర్వములు ఒకదానితో మర్ొకటి సంబంధ్ంగలవై యునివి
గనుక అవి ల కులేననిి విధాలుగా కల్వస్టి ప్నిచదయుచునివి. బెైబిలు దదవశాసత ీ ప్ండితులు తెర్ప
శ ల
ి ేకుండా
వీటి మధ్య అటూ ఇటూ వళ్ుతంటార్మ. కాని మనము ఒకొుకు దానిని వేర్మ వేర్మగా ప్ర్శశీల్వంచడము మన
ఉదదేశము నర్వేర్మటకు తోడపడుతుంది. సమకాలీనమన
ై తక్షణ ఛాయాప్టమును సృషిరంచుటకు
సంబంధించిన ప్రకయ
ిీ ను మొదట చూదాేము.

సమకాలీనమైన తక్షణ ఛాయాప్టము
సమకాలీనమైన ప్ర్వములో, బెైబిలు దదవశాసత ీ ప్ండితులు పాత నిబంధ్నను కాల వయవధ్ులుగా

విభ్జించి, ఆ యా కాలవయవధ్ులను గూర్శు లేఖ్నములేమని స్టలవిచుుచునాియో అనేవషిసత ునాిర్మ. వార్మ

తమ దృషిరని బెైబిలు సంబంధ్మైన చర్శతన
ర ు గూర్శున ఒక భాగముపై కేందీక
ర ర్శసత ూ, ఆ కాలములో సంభ్వించిన
సంఘటనలకు సంబంధించిన జటిలమైన సమూహార్మును కోీడీకర్శసత ూ, వాటిని సమకాలీనమైన
-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు
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మూలప్రమాణాంకముగా, కాలములో ఒక భాగముగా ఎంచుతునాిర్మ. పాత నిబంధ్న యొకు దదవశాసత ీ
సంబంధ్మన
ై సపషర తను అనుసర్శసత ూ, వార్మ తమ దృషిరని సామానయంగా దదవుడు తన ప్రజలతో చదయు
ప్ర్సపర్ సంభాషణలు ఈ సంఘటనలు వర్శీంచు విధానములపై కేందీరకర్శసత ార్మ. తతఫల్వతంగా, పాత
నిబంధ్నలోని ప్రతి ఒకు శకమునకు సమకాలీనమన
ై తక్షణ ఛాయాప్టము సృషిరంప్బడుతుంది.
ఇకుడ మనము కొంచెం జాగీతతగా ఉండవల ను. ఇంతకు మునుప్టి పాఠంలో మనము

నేర్ముకొనిటురగా, పాత నిబంధ్న చర్శతర, సముదరము దిశగా ప్రవచించుచునే యుండు నది వల , ఏకధాటిగా
కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. దాని చర్శతర ప్ుర్ోగమనశీలముగా ఏకరకృతము చదయబడింది, అది విలక్షణమన
ై
విభాగములుగా విభ్జింప్బడలేదు, కాని ఒక కొనసాగశంప్ుగా దదవుని ర్ాజయమునకు సంబంధించిన

అతయధికమన
ై అభివృదుధల వప్
ై ు ముందుకు కదిల్వవళ్త
త నే ఉంటుంది. కాబటిర, పాత నిబంధ్నను నియమిత
కాలములుగా విభ్జించడం కొంత మేర్కు ఎలో ప్ుపడు కృతిరమమైనదవుతుంది. అది ఒక నది యొకు
ప డవును విలక్షణమన
ై విభాగములనుగా విభ్జించినటర వుతుంది. ఒక నది ప్రవహిసత ూ వళ్ుోచుండు
మార్గ ములో, అది ఆ యా చోటో, ఆ యా ప్రయోజనముల నిమితత మై విభ్జింప్బడు విధ్ంగానే, పాత

నిబంధ్నను గూర్శున సమకాలీన తక్షణ ఛాయాప్టములను సృషిరంచడానికి పాత నిబంధ్న చర్శతన
ర ు
విభ్జించడంలో అనేక ప్రయోజనకర్మన
ై మార్ాగలునాియి.

వాసత వానికి, పాత నిబంధ్నను యుగములుగా విభ్జించడానికి మనము ఉప్యోగశసత ుని పారతిపాదిక,

మనము సృషిరంచద విభాగములను బహు గొప్పగా ప్రభావితం చదసత ునిది. ఉదాహర్ణకు, ఈ పాఠముల
ప్ర్ంప్ర్లోని ఇంతకు మునుప్టి పాఠములలో, దదవుని ర్ాజయము ఈ ప్ుడమిపై అనుభ్వించిన

అభివృదుధలను గూర్శు మనము మన మనసుిలో ఉంచుకొనినప్ుపడు, పారచీన యుగము, ఇశాీయిేలీయుల
జాతీయ చర్శతర యుగమును గూర్శు చెప్ుపకొనాిము. సహజంగానే, కొీతత నిబంధ్న కాలమును మనము పాత
నిబంధ్నకు సంబంధించిన ఈ విభాగములకు చదర్ాుము. ఈ విభాగములు దదవుని ర్ాజయము యొకు
ప్రణాళ్లకను గూర్శున ప్రధాన ప్ర్వములను వలుగులోనికి తెచాుయి.

మనము మర్ొక పాఠంలో మన దృషిరని నిబంధ్నలపై కేందీరకర్శంచినప్ుపడు, మనము సార్వతిరక

నిబంధ్నల యుగము, మర్శయు ఇశాీయిేలుతో చదయబడిన నిబంధ్నల యుగమును గూర్శు మాటాోడాము.
ఇంకా, మనము కొీతత నిబంధ్నకు కొీతత ఒడంబడికను చదర్ాుము. ఆ తర్మవాత, మనము సార్వతిరక

నిబంధ్నలను ఆదాము కాలములు, ఆర్ంభ్ముల నిబంధ్న, మునిగు ఉప్భాగములుగా విభ్జించాము;
మర్శయు నోవహు, సుస్టిార్తను సూచించు నిబంధ్నగా విభ్జించాము. జాతీయ నిబంధ్నల కాలమును

అబారహాము కాలములు — వాగాేన నిబంధ్న, మోషత — ధ్ర్ుశాసత ీ నిబంధ్న, దావీదు — ర్ాజతవముగల
నిబంధ్న మునిగు ఉప్విభాగములుగా విభ్జించాము. ఇంకా, ఎప్పటి వల నే, ఆ తర్మవాత మనము
కరీసత ునందల్వ కొీతత ఒడంబడికను, నర్వేర్మప ఒడంబడికను చదర్ాుము. దదవుడు తన ర్ాజయమును

నిర్వహించుటకుగాను నిబంధ్నలను ఎలా ఉప్యోగశంచుకొనాిడో తెలుసుకోడానికి ఈ విభాగములు మనకు
సహాయకర్ంగా ఉండినవి.

పాత నిబంధ్నను సమకాలీనమైన కాలములలోనికి విభాగశంచడానికి గల మర్ొక మార్గ ం వస్ర మినిసర ర్డ

కనఫషన్ ఆఫ్ ఫయిత్ యొకు 7వ అధాయయంలో కనబడుతునిది. మానవుడు పాప్ములో ప్డిపల క
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మునుప్ు మర్శయు ప్డిపల యిన తర్మవాత కూడా దదవుడు మానవాళ్లతో వయవహర్శంచిన విధానములలోని

ముఖ్య మార్మపలను గూర్శున పారతిప్దికలను అనుసర్శసత ూ, విశావసప్ుటొప్ుపకోలు పాత నిబంధ్న చర్శతన
ర ు
ఆదాము పాప్ము చదయక మునుప్టి “ఒడంబడిక కార్యముల” కాలముగాను, మిగశల్వన బెైబిలు చర్శతరను

ఇముడుు “కృపాసహితమైన ఒడంబడిక”గాను విభ్జించుచునిది. ఆ తర్మవాత అది “ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు కిీంద”

అని పిలువబడిన అనగా, పాత నిబంధ్న కాలములో అని అర్ామిచుు కాలమునకును, మర్శయు “సువార్త
కిీంద” అని పిలువబడిన అనగా, కొీతత నిబంధ్న కాలములో అని అర్ామిచుు కాలమునకును గల
మధ్యకాలములోని “కృపాసహితమన
ై ఒడంబడిక”లో గల ఒక ముఖ్య విభ్జనను గూర్శు
తెల్వయజేయుచునిది.

గతించిన శతాబే ములో, విసత ృతంగా గౌర్వింప్బడినవాడు, దదవశాసత ీ సంబంధ్మన
ై బెైబిలు

ప్ండితుడునన
ై గరర్ాహర్్స్ వోస్, దదవుని ప్రతయక్షతను గూర్శున తీర్మ మర్శయు అంశములలో చోటుచదసుకొనిన

ముఖ్యమైన మార్మపల యొకు పారతిప్దికల ప్రకార్ం పాత నిబంధ్నను విభ్జించాడు. మానవ ప్తనమునకు
ముందటిదెైన “విమోచనకు ప్ూర్వప్ు శకము”ను గూర్శు అతడు తెల్వయజపాపడు; మానవ ప్తనము
తర్మవాత ఆదాము మర్శయు హవవలు ఏదెను తోటలో నుండి వల్వవేయబడక ముందు యొకు తొల్వ

విమోచనా శకము; మానవ ప్తనము మొదలుకొని నోవహు దినములలో చోటుచదసుకొనిన జలప్రళ్యము
వర్కుగల కాలము; జలప్రళ్యము తర్మవాత కాలము మొదలుకొని మూలప్ుర్మషుల వర్కు; మూల

ప్ుర్మషుల కాలము; మోషత కాలము; మర్శయు మోషత తర్మవాత ప్రవచన కాలము; అవును, అతడు కొీతత
నిబంధ్నను గూర్శు కూడా మాటాోడాడు. వోస్ ఈ విభ్జనలను అనుసర్శంచాడు ఎందుకనగా దదవుని

ప్రతయక్షతను గూర్శున ర్ూప్ము మర్శయు అంశములలో చోటుచదసుకొనిన ముఖ్యమన
ై మార్మపలు చర్శతన
ర ు ఒక
యుగములో నుండి తర్మవాత యుగములోనికి నడిపించాయని అతడు నమాుడు.

కాలము యొకు అవధి, ఒకసార్శ గుర్శతంప్బడినదంటే, ఆ కాలవయవధిలో దదవునిని మర్శయు ఆయన

చితత మును బయలుప్ర్చిన చర్శతర సంబంధ్మన
ై సంఘటనల సమాహార్ముపై తన దృషిరని కేందీక
ర ర్శంచడం
దదవశాసత ీ బెైబిలు ప్ండితుని బాధ్యత అవుతుంది. సహజంగానే, చర్శతర సంబంధ్మన
ై ప్రతి కాలవయవధిలో

సంభ్వించిన సంఘటనలనిియు ఒకదానితో మర్ొకటి సంబంధ్ంగలవై యుండినవి. కాని ఏదెన
ై నియమిత
కాలవయవధిలో, కొనిి సంఘటనలు ఇతర్ సంఘటనల కంటె అతి ప్రధానమన
ై నిర్ాుణాతుకమైన పాతరలు

పల షిసత ాయి. దదవశాసత ీ బెైబిలు ప్ండితులు ఆదర్ిపారయంగా పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి కాలవయవధిలోని ఎకుువ
నిర్ాుణాతుకమన
ై లేక ప్రధానమైన సంఘటనలపై తమ దృషిరని కేందీరకర్శసత ార్మ.

ఉదాహర్ణకు, దదవశాసత ీ బెైబిలు ప్ండితులు తమ దృషిరని పాత నిబంధ్న చర్శతల
ర ోని ఏదెైన ఒక

భాగముపై, తర్చుగా “వాగాేన కాలవయవధి,” ఇశాీయిేలీయుల మూలప్ుర్మషుల అనగా అబారహాము, ఇసాికు
మర్శయు యాకోబుల కాలవయవధి అని పిలువబడిన దానిపై కేందీరకర్శంచవచుు. ఈ కాలములలో దదవుడు

తనను తానే పారథమికంగా ప్రతయక్ష సంవాదం, దర్ినములు మర్శయు కలల దావర్ా బయలుప్ర్చుకొనాిడని
వార్మ సామానయంగా శీదధతో గమనిసుతంటార్మ. అబారహాము, ఇసాికు మర్శయు యాకోబుల సంతానముపై

కేందీక
ర ృతం చదయబడిన నిర్శేషర జాతి పారధానయతా దృషిర అంతకంతకు తగశగపల వుచుండినదని వార్మ గుర్శతసత ార్మ.

మూలప్ుర్మషులు అనేక బల్వప్ఠముల యొదే ఆర్ాధించార్ని వార్మ గమనిసాతర్మ. అతయధిక సంతానమును
-18వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు

నాలుగవ పాఠము : పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక
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గూర్శు మూలప్ుర్మషులకు చదయబడిన వాగాేనమును వార్మ వర్శీసత ార్మ, మర్శయు మూలప్ుర్మషులకు
వాగాేనము చదయబడిన దదశము యొకు పారముఖ్యతను వార్మ గుర్శతసత ార్మ. ఈ విధ్మైన గమనికలు, ఆ
కాలవయవధియందంతటను ప్రధాన పాతరలను వహించు నిర్ాుణాతుకమైన సంఘటనలను గుర్శతసత ూ,
మూలప్ుర్మషుల కాలవయవధిని మొతత ంగా విలక్షణమైన విధ్ంగా గుర్శతంచడానికి చదయబడిన
ప్రయతిముల ైయునివి.

దదవశాసత ీ బెైబిలు ప్ండితులు తమ దృషిరని ధ్ర్ుశాసత ీ కాలవయవధిపై, అనగా ఇశాీయిేలీయులను వార్శ

నిర్గ మ కాలములో వాగాేనము చదయబడిన దదశమును జయించు దిశగా నడిపించిన మోషత కాలముపై కూడా
కేందీక
ర ర్శంచడానికి ఎంపిక చదసుకొనవచుు. ఈ కాలములలో, దదవుడు తనను తానే బహుముఖ్
విధానములలో ప్రతయక్షప్ర్చుకొనాిడు, కాని పారథమికంగా మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు దావర్ా

బయలుప్ర్చుకొనాిడు. ఇశాీయిేలుపై కేందీరకర్శంప్బడి, ఇతోధికంగా కుంచించుకుపల తుండిన దృషిర చివర్కు
జాతీయ పారధానయతగా మార్శనది. గుడార్ము నిర్శుంప్బడింది మర్శయు అకుడ ఆర్ాధ్న కేందీరకృతము

చదయబడింది. ఇశాీయిేలీయుల సంఖ్య ఇతోధికంగా పర్శగశపల వుచుండినది, గనుక ఇశాీయిేలీయులు వాగాేనము
చదయబడిన దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనునటు
ో దదవుడు వార్శని నడిపించాడు. ఈ విధ్మన
ై సంఘటనలు
మోషత నాటి కాలవయవధిని మొతత ంగా వర్శీంచాయి గనుక బెైబిలు సంబంధ్మన
ై చర్శతల
ర ోని ఈ క్షణమును
గూర్శున ఒక తక్షణ ఛాయాచితరమును మనముందుంచుచునివి.

భిని కాలిక్ జ్ాడ
బెైబిలు సంబంధ్మైన చర్శతరలోని నిర్శేషరమన
ై కాలవయవధ్ులను గూర్శున సమకాలీన తక్షణ

ఛాయాప్టముతోపాటు, దదవశాసత ీ సంబంధ్ంగా ఉనుుఖ్మన
ై చార్శతారతుక విశలోషణ సామానయంగా ర్ండవ
ప్ర్వమునకు, భిని కాల్వక జాడ వైప్ు వళ్ుతంది. “భిని కాల్వకమైన” అనే ప్దజాలము సామానయంగా

“కాలవయవధి గుండా” అని అర్ామిసుతంది. కాబటిర, భిని కాల్వకమైన జాడ దాని దృషిరని బెైబిలు సంబంధ్మైన
సంఘటనలు కాలము గడిచిన కొలది, ఒక కాలవయవధి నుండి మర్ొక కాలవయవధితో, ఒకదానితో మర్ొకటి
సంబంధ్ం కల్వపంచుకొను విధానములపై కేందీక
ర ర్శసత ుంది.

భిని కాల్వకమైన జాడను ఈ విధ్ంగా స్టిార్క
ర ర్శంచు ప్రకిీయను మనము కోీడీకర్శంప్వచుు. ప్రతి ఒకు

కాలవయవధిలోని నిర్ాుణాతుకమైన సంఘటనలు గుర్శతంప్బడుచుండగా, దగగ ర్శ సంబంధ్ంగల సంఘటనలు ప్రతి
కాలవయవధిలో సంభ్వించాయని విదితమవుతుంది. ఈ సంఘటనలు ఒకదానితో మర్ొకటి వేర్ేవర్మ

హేతువులనుబటిర సంబంధ్ంగలవై యుండవచుు, కాని దదవశాసత ీ బెైబిలు ప్ండితులు ఈ సంబంధ్ములను

గుర్శతసత ూ, తతఫల్వతంగా తల తు
త సంఘటనల ప్ర్ంప్ర్లు ప్రతిబింబించు అభివృదుధల జాడను చర్శతల
ర ోని ఒక

కాలవయవధి మొదలుకొని తర్మవాత కాలవయవధి వర్కు తీసాతర్మ. ప్రతి యుగములో సంభ్వించు సంఘటనల
పల ల్వకలు తర్చుగా పాత నిబంధ్న అనుసర్శంచిన సదిశర్ాశులను, నిర్ేేశనములను లేదా బాటలను

బయలుప్ర్మసాతయి. అవి దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్ుర్ోగమనములోని ప్ర్శజా ానములను సమకూర్ముతాయి.
భిని కాల్వకమైన జాడకు సంబంధించిన ఒక ఉదాహర్ణమును చూదాేము. మనము మన

అధ్యయనమును మూలప్ుర్మషులకు సంబంధించిన వాగాేన కాలవయవధితో సమకాలీనముగా
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మొదలుపటర వచుు. మన లక్షయముల నిమితత ము, కనాను దదశమును ఇచెుదనని దదవుడు అబారహాముతో
చదస్టన
ి వాగాేనముపై మన దృషిరని కేందీరకర్శంచుదాము. ఆది. 15:18-21లో ఇలా వారయబడియునిది:
ఆ ద్ినమంద్ే యెహో వా ఐగ్ుప్ుా నద్ి మొద్లుకొని గొప్ు నద్ియన
ెై యూఫ్ాటస
ీ ు

నద్ివరక్ు ఈ ద్ేశమును . . . నీ సంతానమున కిచిియునాినని అబాాముతో నిబంధన
చేస్టన
ె ు (ఆద్ి. 15:18-21).

మనము మర్ొక చోట చూచినటురగా, ఈ సమయంలో దదవుడు అబారహాము సంతానమునకు కనాను

దదశమునిచుునని వాగాేనం చదసత ునాిడు, ఈ సంఘటన మూలప్ుర్మషుల కాలవయవధిలో చోటుచదసుకొనిన
నిర్ాుణాతుకమన
ై సంఘటనల సమాహార్మంతటికి అతయంత పారధానయమన
ై దెైయునిది.

అయితద దదవుడు మూలప్ుర్మషుల కాలవయవధిలో కనాను దదశమును గూర్శు చదస్టన
ి వాగాేనమును

గూర్శున సంఘటనను అర్ాం చదసుకొనడం మాతరమే చాలదు. గతంలో చోటుచదసుకొనిన ఏ యిే సంఘటనలు
కనాను దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు సంబంధించిన ఈ వాగాేనము యొకు నేప్థాయనిి

సృషిరసత ునాియో, భ్విషయతు
త లో చోటుచదసుకొనే సంఘటనలు దాని పారముఖ్యతను ఎలా విశదప్ర్మసాతయో
తెలుసుకోవాలని దదవశాసత ీ బెైబిలు ప్ండితులు కూడా ఆశిసుతనాిర్మ. కాబటిర, వార్మ ఈ సంఘటనకు
సంబంధించిన తమ అవగాహనను అధికం చదసుకోడానికి భిని కాల్వక అందుబాటు విధానానిి
అవలంబిసుతనాిర్మ.

గతానిి జాాప్కం చదసుకొంటూ ముందుకు వళ్లో నటో యితద, మనము బెైబిలు సంబంధ్మైన ఆదిమ

కాలవయవధికి, ఆదాము మొదలుకొని నోవహు వర్కు గల పారచీన కాలవయవధికి మళ్ో వచుు. మనము మర్ొక

పాఠంలో నేర్ముకొనినటుర, ఈ సమయంలో దదవుడు మొదట మానవజాతిని ఉప్ప్రతినిధ్ులనుగా సాాపించి వార్మ
ఈ భ్ూమి యందంతటిపై తమ పతత నమును చెలాయించవచుునని స్టలవిచాుడు. ఆది. 1:7లో ఇలా
వారయబడియునిది:

ద్ేవుడు వారిని ఆశీరవ ద్ించెను; ఎటల నగా “మీరు ఫ్లించి అభివృద్ిధప ంద్ి విసా రించి

భూమిని నిండించి ద్ానిని లోప్రచుకొనుడి; సముద్ాప్ు చేప్లను ఆకాశ ప్క్షులను
భూమిమీద్ పాాక్ు ప్ాతి జీవిని ఏలుడని ద్ేవుడు వారితో చెపుె ను (ఆద్ి. 1:28).
దదవుడు మొదట మానవాళ్లని సృజించి, వార్శని ఆయన యొకు ఉప్ప్రతినిధ్ులనుగా భ్ూమి మీద

నియమించినప్ుపడు, లోకంలో పాప్ము లేదు, గనుక లోప్ర్చుకొనడం ఎటువంటి కషర మన
ై ను కలుగకుండా
సాధ్యమయిేయ లక్షయమైయుండినది. కాని లోప్ర్చుకొను ప్రకయ
ిీ
యంతటిని పాప్ము జటిలం చదస్టింది, గనుక
మానవ ప్రయాసములనిియు కషర తర్మయాయయి, అవి ఎందుకూ ప్నికిర్ానివయాయయి. ఆది. 3:17-19లో
దదవుడద ఆదాముతో ఈ కిీంది మాటలు స్టలవిసుతనాిడు:

. . . నీ నిమితా ము నేల శపంప్బడియునిద్ి; ప్ాయాసముతోనే నీవు బాద్ుక్ు

ద్ినములనిియు ద్ాని ప్ంట తింద్ువు. అద్ి ముండల తుప్ులను గ్చిప ద్లను నీక్ు
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు

నాలుగవ పాఠము : పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక

పారమాణిక గీంథము

గీంథము

మొలిపంచును, ప లములోని ప్ంట తింద్ువు. నీవు నేలక్ు తిరిగి చేరువరక్ు నీ
ముఖప్ు చెమట కారిి ఆహారము తింద్ువు; ఏలయనగా నేల నుండి నీవు

తీయబడితివి; నీవు మనేి గ్నుక్ తిరిగి మన్ైిపో ద్ువని చెపెును (ఆద్ి. 3:17-19).
అటో యినప్పటికిని, పాప్ములో ప్తనమన
ై తర్మవాత కూడా, భ్ూమిని లోప్ర్చుకొనడానికి

మానవులు తమ ప్రయాసములను కొనసాగశంప్వల నని దదవుడు ఆశించాడు. మానవజాతి యొకు దుర్ాుర్గ త
ఇతోధికంగా అధికమగుచుండినప్ుపడు ఈ లోకమును నోవహు దినములలోని జలప్రళ్యము చదత

నాశనము చదయవల నని దదవుని మనసుి కదిల్వంప్బడినప్ుపడు కూడా, నముకమన
ై స్ట్త ప్
ీ ుర్మషుల దావర్ా

తన ర్ాజయమును ఈ లోకంలో సాాపింప్వల నని దదవుడు తన ప్రణాళ్లక ప్రకార్ం ప్నులు చదశాడు. ఆదికాండము
9:1 ప్రకార్ం, జలప్రళ్యము ముగశస్టన
ి వంటనే దదవుడు నోవహుతో ఈ కిీంది మాటలు ప్లుకుతునాిడు:
మీరు ఫ్లించి అభివృద్ిధప ంద్ి భూమిని నింప్ుడి.
మానవుల పాప్ము వలన కషర ములు కల్వగశనప్పటికిని, దదవుడు ఆదియందద నియమించినటురగా,

విమోచింప్బడిన మానవాళ్ల భ్ూమిని లోప్ర్చుకొని దానిని ఏలవల నని దదవుడు ఆశించాడనే విషయానిి
మనము పారచీన ర్శకార్మ్ల దావర్ా తెలుసుకొనగలము.

దదవుడు మన పితర్మలకు కనాను దదశమును గూర్శు ఇచిున వాగాేనము మానవాళ్ల భ్ూమిని

ఏలవలస్టిందని ఇయయబడిన పిలుప్ు నర్వేర్మటలో ఒక అడుగు ముందుకు వేస్టినటో యియందని

అర్ాంచదసుకోడానికి, ఈ నేప్థయమును గూర్శున జాానం మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. పారచీన

కాలములయందు, దదవుడు తన సవర్ూప్మందు సృజింప్బడిన మానవులు నిర్ర్ాకతవము మర్శయు

పాప్ముతో నిండియుని లోకమును ఏలుట దావర్ా ఆయన ర్ాజయమును ఈ భ్ూమి మీద కటర వల నని

పిలుప్ునిచాుడు. ఈ ఏలుబడి దదవుడు అబారహాము మర్శయు అతని సంతానము వాగాేనము చదయబడిన

కనాను దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనవల నని దదవుడు పిలుప్ునిచుుటలో యింకా గటిరగా వయకత ం చదయబడింది.
పితర్మల కాలవయవధిలోని నర్వేర్మపనకు సంబంధించిన ప్ర్వము, అదద ఒక అంతము కాదు;

మూలప్ుర్మషుల కియయబడిన కనాను దదశమును గూర్శున వాగాేనము భ్విషయతు
త లోని ఇంకా గొప్పదెైన
నర్వేర్మప దిశగా వేయబడుచుండిన ముందడుగై యుండినది. ఆదికాండము 22:18లో దదవుడు
అబారహామునకు ఈ కిీంది వాగాేనమిచుుచునాిడు:

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

దదవుడు వాగాేనము చదస్టన
ి టేర ఆయన వాగాేన దదశమును అబారహామునకును అతని

సంతానమునకును ఒక సాానబలమును, కాలుమోప్ుటకు పారర్ంభ్ సా లమునిచాుడనియు, గనుక ఇప్ుపడు
వార్మ అచుట నుండి భ్ూలోకంలోని తమ కుటుంబములనిిటిని విమోచన ఆశీర్ావదములనొందు దిశగా
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నడిపస
ి త ూ, దదవుడు ఆదియందద మానవాళ్లకి నియమించినటుర దదవునికి గౌర్వము కలుగజేయు ఏలుబడిని ఈ
భ్ూమియందంతటను కొనసాగశంచాల్వివునిదనియు ఈ వచనం మనకు జాాప్కం చదసత ునిది.

ఈ హేతువునుబటిరయిే, మనము నేర్ముకొనుచుని మానవజాతి ఏలుబడిని గూర్శున భినికాల్వక

జాడ నిర్గ మము మర్శయు విజయము యొకు కాలవయవధి వప్
ై ుగా, మోషత మర్శయు అతని దాసుడెన
ై

యిహో షువ దినముల దిశగా ముందుకు కొనసాగవలస్టియునిది. ఈ కాలవయవధిలో, దదవుడు ఇశాీయిేలును
వాగాేనము చదయబడిన దదశంలో సాాపించాడు, దానిని ఇశాీయిేలు యొకు జాతీయ మాతృభ్ూమిగా

స్టిార్క
ర ర్శంచాడు. మన పితర్మలకు చదయబడిన వాగాేనం దదవుడు ఇశాీయిేలునకు విజయోతివంగా దదశమును
ఇవవడం దావర్ా బలప్ర్చబడింది. యిహో షువ 1:6లో దదవుడు యిహో షువతో ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:
నినుి విడువను నినుి ఎడబాయను, నిబబరముగ్లిగి ధెైరయముగా నుండుము.
వారికచ
ి ెిద్నని నేను వారి పతరులతో ప్ామాణము చేస్టన యీ ద్ేశమును
నిశియముగా నీవు ఈ ప్ాజ్ల స్ావధీనము చేస్టెద్వు (యెహో షువ 1:6).

ఇశాీయిేలు వాగాేనము చదయబడిన దదశమును సావధీనము చదస్టికొనినప్ుపడు, మానవజాతి ఏలుబడి

చదయవల నని చదయబడిన అసలు నియామకము, మర్శయు కనాను దదశమును గూర్శు అబారహామునకు
దదవుడిచిున వాగాేనము మర్శ ఎకుువగా బలప్ర్చబడినవి.

నిర్గ మము చోటుచదసుకొనిన దినములలో వాగాేనము చదయబడిన దదశమును తొల్వసార్శ సావధీనము

చదసుకొనుట మర్శయు జయించుట, ర్ాజయము నేలుచుండిన ఒక ర్ాజును మర్శయు దదవాలయమును

ఇశాీయిేలు కల్వగశయుండిన కాలవయవధిలో మర్శ ఎకుువగా నర్వేర్ాయి. ఇశాీయిేలు తన శతురవులనోడించి

వాగాేన దదశమును సంపాదించుకొని ఒక గొప్ప సామారజయముగా అభివృదిధ చెందిన సమయం ఇదద. దావీదు
కుటుంబము చదత సమకూర్ుబడిన వాగాేన దదశము యొకు భ్దరత, శతురవునోడించి మొదటిసార్శ

జయించుకొనిన దదశమును సుస్టిార్ప్ర్చుచు అది విసత ర్శంప్జేయబడుచుండిన దిశగా వేయబడిన మర్ొక
ముందడుగయియంది. కాని ఈ కాలవయవధిలోని సామారజయ సంబంధ్మన
ై ఆదిమ వాసత వికతలు, భ్విషయతు
త లో ఒక
దినము కొర్కు, దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిమంతమన
ై ఏలుబడి భ్ూమియందంతటను విసత ర్శంచు

దినము కొర్కు ఎదుర్మచూచెను. దావీదు కుటుంబములో ఉండిన ఈ నిర్రక్షణను గూర్శు మనము కరర్తనలు
72:8-17లో చదువగలము:

సముద్ామునుండి సముద్ామువరక్ు యూఫ్ాటస
ీ ునద్ి మొద్లుకొని

భూద్ిగ్ంతములవరక్ు అతడు రాజ్యము చేయును . . . రాజులంద్రు అతనికి

నమస్ాకరము చేస్టెద్రు. అనయజ్నులంద్రు అతని స్టేవించెద్రు . . . అతనినిబటిర

మనుషుయలు ద్ీవింప్బడుద్ురు అనయజ్నులంద్రును అతడు ధనుయడని చెప్ుుకొంద్ురు
(కీరానలు 72:8-17).
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దావీదు ఇంటివార్మ దదవుని యిడల నముకమన
ై వార్ై యునాిర్ని ర్మజువుప్ర్చుకొనుట, మర్శయు

ర్ాజయము భ్ూమియందంతటను నముకమైనవార్శ యొకు విమోచనమును మర్శయు ఏలుబడిని

ప్రవశ
ే పటురచు విసత ర్శంచుట, ర్ాజయము కొనసాగుచుండు కాలవయవధికి సంబంధించిన నిర్రక్షణయిై యుండినది.
విచార్కర్ముగా, దావీదు ఇంటివార్శని గూర్శున ఇటిర గొప్ప నిర్రక్షణ దదశబహిషుర్ణ కాలములో

భ్యంకర్మైన ప్తనమును ఎదుర్ొుని ప్ునర్మదధ ర్శంప్బడలేకపల యినది. నర్వేర్మప మర్శ ఎకుువగా

జర్మగుచుని సమయమై యుండుటకు బదులుగా, వాసత వంగా అది ఓటమిపాలగుచుండిన సమయమై
యుండినది. భ్ూమి మీద దదవుని ప్రజల ఏలుబడికి ఈ కాలము భ్యంకర్మైన ఎదుర్మదెబబ అయియంది.

దదవుని ప్రజలకు విర్ోధ్ంగా దదవుని తీర్మప వచిుంది గనుక ఆయన ఉతత ర్ మర్శయు దక్షిణ ర్ాజయములను వార్శ
దదశములో నుండి వలుప్ల్వకి ప్ంపివశ
ే ాడు మర్శయు వార్మ దదశబహిషుృతులయాయర్మ. ఇంత కంటె ఎకుువగా,
ఈ కాలము ఓటమితో అంతమయియంది. దదవుడు తన కనికర్ము చొప్ుపన ఇశాీయిేలీయులలో అనేకులను

వాగాేన దదశమునకు మర్లా తీసుకొని వచాుడు, ఆయన ప్రజలనేలు ర్ాషర ీ పాలకునిగా దావీదు వంశసుాడెైన

యిర్మబాబబెలును లేవదీశాడు, అతనికి అనయజనులపై గొప్ప గొప్ప విజయములను అనుగీహంి చాడు. హగగ యి
2:7-9లో ఇలా వారయబడియునిది:
నేను అనయజ్నులనంద్రిని క్ద్లింప్గా అనయజ్నులంద్రి యొక్క యషరవసుావులు
తేబడును; నేను ఈ మంద్ిరమును మహిమతో నింప్ుద్ును; . . . ఈ క్డవరి
మంద్ిరము యొక్క మహిమ మునుప్టి మంద్ిరముయొక్క మహిమను

మించును . . . ఈ సథ లమంద్ు నేను సమాధానము నిలుప్ ననుగ్రహించెద్ను (హగ్గ య
2:7-9)

ఇశాీయిేలు నముకంగా ఉండినటో యితద, ఈ విజయం సాధింప్బడదదద, విమోచన మర్శయు ఏలుబడిని

గూర్శున దీవన లోకమందంతటను వాయపించుట మొదలయిేయదద. కాని వాగాేన దదశంలో ప్రవశి
ే ంచిన
ఇశాీయిేలీయులు ప్దద ప్దద దదవునికి విర్ోధ్ంగా తిర్మగుబాటు చదయుచుండిర్శ, అందువలన

అనుగీహింప్బడునని చెపిపన ఆశీర్ావదములు అనుగీహింప్బడలేదు, ర్ాజయము ఎనిటికని
ి విసత ర్శంచలేదు.
వాసత వానికి, ఇశాీయిేలును ప్ునర్మదధ ర్శంచడం దికుుమాల్వన ఓటమి అయియంది.

ఏలుబడి విషయమై ఆదామునకు మర్శయు నోవహునకు ఇయయబడిన పిలుప్ు, మూలప్ుర్మషులకు

చదయబడిన వాగాేనము, నిర్గ మము తర్మవాత జాతీయ మాతృభ్ూమిని సాాపించడము, విజయములను

చదకూర్ుడము, ఏకర్ాజాయధిప్తయ కాలములోని సఫలీకృతములు, మర్శయు వేగవంతమైన ప్ునర్మదధ ర్ణను
గూర్శున నిర్రక్షణలు, అనిి నిర్ర్ాకమయాయయి. పాత నిబంధ్న ముగశస్టత సర్శకి, దదవుని ర్ాజయము

విసత ర్శంచులాగున భ్ూమియందంతటను నలకొలపబడవల నను మానవాళ్ల ఏలుబడికి సంబంధించిన లక్షయము
ఛినాిభినిమయియంది.

సర్శగగ ా ఈ సమయంలోనే కస
ై త వ దదవశాసత ీ బెైబిలు ప్ండితులు బెైబిలు సంబంధ్మైన చర్శతర యొకు

చిటర చివర్శ దశ వప్
ై ు, కొీతత నిబంధ్నలోని చర్శతర యొకు చర్మ దశ వైప్ు మళ్ుోతునాిర్మ. బహిషుర్ణ

మర్శయు ప్ునర్మదధ ర్ణ విఫలమగుట వలన ఏర్పడిన వఫ
ై లాయలను తలకిందలు చదస్టి, విమోచింప్బడినవార్శ
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ఏలుబడి నర్వేర్మప ఈ భ్ూమి మీద అమలుచదయబడుటకు దదవుడు కరస
ీ త ునందు తన చర్యను చదప్టారడని కొీతత
నిబంధ్న, విశావసులకు అభ్యమిచుుచునిది. బహిషుర్ణ శాప్మును కొటిరవేస్టి, ఆయనను

అనుసర్శంచువార్మ ఆయనతో కూడా భ్ూమిని ఏలునటు
ో సవతంతరమును మర్శయు పాప్ విమోచనమును
కలుగజేయడానికి యిేసు వచాుడు. యిేసు తానే ప్రకటన 2:26లో ఇలా స్టలవిసుతనాిడు:

జ్యంచుచు అంతము వరక్ు నా కిరయలు జ్ాగ్రతాగా చేయువానికి జ్నుల మీద్
అధికారము ఇచెిద్ను (ప్ాక్టన 2:26).

చర్శతర సంబంధ్మైన విశలోషణ మనకు ఎనోి విషయాలను తెల్వయజప్ుపతునిదనే విషయానిి చర్శతర

సంబంధ్మన
ై విశలోషణను గూర్శున ఈ దృష్టారంతము సపషర ం చదయాల్వ. పాత నిబంధ్న ఆయన మానవాళ్లతో
వయవహర్శంచిన విధానములను గూర్శున దదవుని అధికార్ప్ూర్వకమైన దసాతవేజయ
ై ునిది. పాత నిబంధ్న
గుండా దాని వనుకనుని చర్శతరను చూడడం దావర్ా, పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమును మన

అధికార్ప్ూర్వకమన
ై , వర్ీనాతుకమన
ై మార్ాగనిర్ేేశనముగా అనుసర్శంచడానికి మనము అనేక మార్ాగలను
కనుగొనవచుు.

పాత నిబంధ్న, పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై విశలోషణ దావర్ా ఒక అదే ముగాను, చర్శతర సంబంధ్మైన

విశలోషణ దావర్ా ఒక కిటక
ి రగాను మనకు నేతృతవమును ఇచుుచుని విధానమును మనము

తెలుసుకొనాిము, గనుక ఇప్ుపడు మన ఆసకితని పాత నిబంధ్న కొర్కైన మూడవ ర్ూప్కాలంకార్ము వైప్ు
మళ్లో ంచుదాము.

ప్టముగా ఉప్యోగ్ప్డు పాామాణిక్ గ్రంథం
బహుశా, నీవు ఒక లల్వతకళాప్రదర్ినశాలను సందర్శించియుండవచుు, లేదా గొప్ప చితరకళా

ఫల టోలను చూచియుండవచుు. ఒక గొప్ప చితరకళ్ను జాగీతతగా గమనించి చూడటం అదుాతకర్మన
ై

అనుభ్వమవుతుంది, కాని కళాకార్మలు మర్శయు వార్మ చితరకళ్లు వేస్టన
ి ప్పటి కాలములను గూర్శు కొంత
చదవడం కూడా ఒక గొప్ప సహాయకర్మవుతుంది. చితరకళ్లను మనము మననం చదయవచుు, వార్శ

కళానిప్ుణతలను చాటు లక్షణముల ప్టో ప్రతదయక శీదధ వహించవచుు. అయితద కళాకార్మలు ఇతర్మలను

గూర్శున వార్శ దృకపథములను మర్శయు అనుభ్ూతులను వయకత ం చదయు తీర్మలను కూడా మనము వార్మ
ఉప్యోగశంచద ర్ంగులలో, గరతలలో, నేత చికుదనంలో గమనించవచుు.

అదదవిధ్ంగా చాలావర్కు, మనము పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమును, సాహితయ సంబంధ్మైన

విశలోషణ అని మనము పిలుచుకొను ప్రకయ
ిీ
దావర్ా చితిరంప్బడిన ఒక ప్టముగా సమీపించవచుు. ఇటిర

ప్దధ తిలో, పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమును మనము సాహితయ సంబంధ్మన
ై ప్నులను గూర్శున ఒక
సంగీహముగా, ఎంతో నిప్ుణతతో కూర్ుబడిన ప్ుసత కములుగా ప్ర్శగణిసత ాము. పాత నిబంధ్నలోని సాహితయ
-24వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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సంబంధ్మన
ై సృజనాతుకతను మచుుకోడానికి మనము నేర్ముకొంటాము, కాని పాత నిబంధ్న గీంథకర్త లు
వార్శ దృకపథములను వార్శ ఆదిమ శరీతలకు ఎంతో ప్రయాసముతో తెల్వయజపిపన విధానములను కూడా
గీహించవల నని మనము ప్రయతిిసాతము. గనుక మనము సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణతో పాత

నిబంధ్నను అనేవషించుచుని తర్మణంలో, పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం దాని వివర్ణాతుకమన
ై

అధికార్మును మన మీద వినియోగశసత ుని మర్శ ఎకుువ విధానములను మనము తెలుసుకొంటాము. కరస
ీ తు
అనుచర్మలు ఎలో ప్ుపడు బెైబిలులోని గీంథముల సాహితయ సంబంధ్మైన లక్షణములను తమ ప్ర్శగణలోనికి
కొంత మేర్కు తీస్టికొనినప్పటికని
ి , పాత నిబంధ్నను గూర్శున ఇటిర ఆలోచన ఇటీవల్వ సంవతిర్ముల

కాలములోనే ప్రముఖ్ పాతర వహించింది. గతంలో, దదవశాసత ీ ప్ండితులలో అనేకులు పాత నిబంధ్నను

పారతిప్దికప్ూర్వకమైన మర్శయు చార్శతారతుకమన
ై విశలోషణ దావర్ా చూశార్మ. కాని ఇటీవల్వ దశాబే ములలో,

సమాచార్మును ఇచిుప్ుచుుకొనడానికి చదయబడు ప్రతి ప్రయతిము, అది బెైబిలులోనిదెన
ై ా కాకపల యినా,

వాయఖ్ాయనకర్త ల ఆసకిత మర్శయు చర్శతర సంబంధ్మన
ై వాసత వాల కంటె మర్శ ఎకుువగా తెల్వయజప్ుపతునిదని
అనేక మంది ప్ండితులు ఉదాఘటించార్మ. మొతత ం మీద, పాఠకుల అభిపారయాలను మర్శయు జీవితాలను

ప్రభావితం చదయడానికి చదయబడు ప్రయతింలో వార్శ స ంత దృకపథములను వయకత ం చదయడానికి ర్చయితలు
వార్శ ర్చనలను జాగీతతగా కూర్ముతార్మ. పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథ ర్చయితల యొకు ఉదదేశింప్బడిన

భావములను వయకత ము చదయు శకితని, ఈ గీంథానిి మొటర మొదట ప ంది ప్రజలపై ఉండిన వార్శ అధికార్మును
వలో డిచస్ట
ద ి, అదద అధికార్మును ఈనాడు మన జీవితములకు అనవయించాలనేది సాహితయ సంబంధ్మైన
విశలోషణ యొకు లక్షయమయ
ై ునిది.

పాత నిబంధ్నను ఒక ప్టముగా ప్ర్శగణిసత ూ దానితో ఏ యిే ర్రతులలో వయవహర్శంప్వచుునో యని

అనేవషించడానికి, మనము ఇంతకు మునుప్ు చదప్టిరన విధానమునే ఇప్ుపడు కూడా చదప్టురదాము.
మొదటిగా, పాత నిబంధ్న విషయంలో, సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణను వినియోగశంచడానికిగల

మూలాధార్ము లేక సమర్ానను గూర్శు మనము మాటాోడదాము. మర్శయు ర్ండవదిగా, సాహితయ

సంబంధ్మన
ై విశలోషణ యొకు పారధానయతలోనికి వళాేము. మొదట, సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణ యొకు
సమర్ానను చూదాేము. పాత నిబంధ్నను గూర్శున ఈ ప్దధ తి ఎందుకు కీమబదధ మన
ై దెై యునిది?

మూలాధారం
సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణ యొకు నాయయసముతము అనేకమైన విభిని విధాలలో

సాాపింప్బడవచుు, కాని పాత నిబంధ్నను సాహితయ సంబంధ్మైన విశలోషణతో సమీపించడమనేది

సహాయకర్మన
ై దెై యునిదని చెప్పడానికిగల, ర్ండు సుప్ర్శచితమైన హేతువులను మనము ఈ పాఠంలో
నొకిువకాుణించుదాము. మొదటిగా, ఇటిర ప్దధ తికి గల నాయయసముతమును పాత నిబంధ్న సవభావమే

సూచిసుతందని మనము తెలుసుకొంటాము. మర్శయు ర్ండవది, పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం విషయంలో
ఈ దృషిరకోణమునకుగల పారముఖ్యతను బెైబిలు ర్చయితల నుండి తీసుకొనబడిన ఉదాహర్ణములు
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సూచిసుతనాియనే విషయానిి మనము గమనిసాతము. మొదట, సాహితయ సంబంధ్మన
ై ప్దధ తి యొకు
విలువను, పాత నిబంధ్న సవభావమే ఎలా సూచిసుతనిదో చూదాేము.

లేఖనముల సవభావము
అనేక విధాలుగా, సాహితయ సంబంధ్మైన విశలోషణ పాత నిబంధ్నను చూచుటకు గల

ప్దధ తియిైయునిది, దీనిని సమర్శాంచడానికి ఎకుువ ప్రయాసప్డవలస్టిన అవసర్ం లేదు. సపషర మన
ై కొనిి

లక్షణాల చదత ఇది పారమాణికమైనదని ప్రకటింప్బడింది: మొదటిగా, పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం మనకు
ప్ుసత కముల ర్ూప్ంలో లేదా సాహితయ సంబంధ్మన
ై ప్రమాణకాంశములుగా లభిసుతనిది; ర్ండవదిగా, ఈ
ప్ుసత కములు సాహితయ సంబంధ్మన
ై అధ్ునాతమన
ై ఆడంబర్ప్ూర్వక లక్షణములను చూప్ుచునిది;

మూడవదిగా, పాత నిబంధ్నలోని ప్ుసత కములు సాహితయ సంబంధ్మైన గొప్ప వైవిధ్యమునకు పారతినిధ్యం
వహిసత ునివి. మొదట, పాత నిబంధ్నను మనకు ప్ుసత కముల ర్ూప్ంలో లేదా సాహితయ సంబంధ్మైన
ప్రమాణకాంశములుగా లభిసుతనిదనే వాసత వమును గూర్శు తెలుసుకొందాము.

పారథమిక సాాయిలోనే, సాహితయ సంబంధ్మైన విశలోషణ పాత నిబంధ్న ఒక సాహితయ సంబంధ్మైన

సంకలనమై యునిదనే వాసత వంపై ఆధార్ప్డియుంటుంది; అది సాహితయ సంబంధ్మైన

ప్రమాణకాంశములను కల్వగశయునిది. మనము ఉప్యోగశంచుచుని పాత నిబంధ్నలో 39

ప్ుసత కాలునాియని ఆధ్ునిక బెైబిలులోని విషయ సూచిక విషయమైన క్షణిక దృషిర బయలుప్ర్మసుతనిది.
సంబంధిత జాబితా మనందర్శకర సుప్ర్శచితమే: ఆదికాండము, నిర్గ మకాండము, లేవీయకాండము,

సంఖ్ాయకాండము, దివతీయోప్దదశకాండము, యిహొషువ, నాయయాధిప్తులు, ర్ూతు, 1 మర్శయు 2

సమూయిేలు, 1 మర్శయు 2 ర్ాజులు, 1 మర్శయు 2 దినవృతాతంతములు, ఎజార, నహెమాయ, ఎస్టతత ర్మ, యోబు
గీంథము, కరర్తనల గీంథము, సామతలు, ప్రసంగశ, ప్ర్మగరతము, యిషయా గీంథము, యిర్రుయా,

విలాప్వాకయములు, యిహెజేులు, దానియిేలు, హొషతయ, యోవేలు, ఆమోసు, ఓబదాయ, యోనా, మీకా,
నహూము, హబకూుకు, జఫనాయ, హగగ యి, జకర్ాయ, మర్శయు మలాకర

మనకు ఈ ప్ుసత కముల జాబితా సుప్ర్శచితమైయుండుట ఎంత ముఖ్యమన
ై దెై యునిదో , సాహితయ

సంబంధ్మన
ై విశలోషణ దృషిరకోణంలో మనము ఈ ప్ుసత కములను సమీపించునప్ుపడు మనసుిలో

ఉంచుకొనాల్విన అనేక అర్హతలను మనము పతర్ొునడం కూడా అంతద ముఖ్యమయ
ై ునిది. మొదటిగా,
మనము మన బెైబిలులో కనుగొను పాత నిబంధ్నలోని ప్ుసత కముల పతర్ో మ పామాణిక గీంథంలోని

ఆదిమమన
ై వి కావు. కొనిి పతర్ో మ యూదు సంప్రదాయముల నుండి వచుుచునివి, కొనిి గరీకు భాషలోనికి

అనువాదము చదయబడిన బెైబిలు అయిన స్టప్ురజంట్, అనగా పాత నిబంధ్న యొకు ప్రభావముగల పారచీన
గరీకు అనువాదములో నుండి వచుుచునివి. ఇంకా కొనిి అటు తర్వాత చాలా కాలం నాటి కస
ై తవ

సాంప్రదాయములలో నుండి వచుుచునివి. కాని ఈ సమయంలో అతయంత పారముఖ్యమన
ై వివర్ము, 1
సమూయిేలు, 2 సమూయిేలు, 1 ర్ాజులు, 2 ర్ాజులు, 1 దినవృతాతంతములు, 2 దినవృతాతంతములుకు

సంబంధించినదెై యునిది. నేటి ఆధ్ునిక బెైబిలులో గల ఈ ఆర్మ ప్ుసత కములు ఆర్ంభ్ంలో కేవలము మూడు
ప్ుసత కాలు మాతరమే: సమూయిేలు, ర్ాజులు మర్శయు దినవృతాతంతములు. దీనికి అదనముగా, ఎజార
-26వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు
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మర్శయు నహెమాయ అనే ప్ుసత కములు కూడా ఆదియందు ఒకు గీంథమై యుండెనని అనేకమంది

భాష్టానువాదకులు సూచించార్మ. మనము పాత నిబంధ్నను సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణ దృష్టారా
చదివినప్ుపడు, పాత నిబంధ్నలోని ప్ుసత కములు అవి ఆర్ంభ్ంలో ఇవవబడిన విధ్ంగానే వాటిని

గమనించవల నని మనము ఆందో ళ్న చెందుతుంటాము. కాబటిర, ఈ అర్హతలను మనము మన మనసుిలో
ఉంచుకొనడం చాలా ముఖ్యం.

ర్ండవదిగా, పాత నిబంధ్నలో ఈ ప్ుసత కములనీి కనబడు వర్మస కీమము చర్శతయ
ర ందంతటను

వయతాయసమైపల యింది. మనము ప్రసత ుతము ఉప్యోగశంచుచుని ఆధ్ునిక బెబి
ై లులోని వర్మస కీమము చాలా

వర్కు స్టప్ురజంట్ లేక గరక
ీ ు సాంప్రదాయముపై ఆధార్ప్డుచునిదెైయునిది. కాని, యూదు సాంప్రదాయంలో,
లేఖ్నములలోని చివర్శ విభాగం మన బెైబిలులో ఉనిదానికి భినిమన
ై దెై యునిది. దీనిని ర్చనలు అని

పిల్వచార్మ, మర్శయు ఈ ప్ుసత కములను కల్వగశయుంటుంది: కరర్తనల గీంథము, సామతలు, యోబు గీంథము,
ప్ర్మగరతము, ర్ూతు, విలాప్వాకయములు, ప్రసంగశ, ఎస్టతత ర్మ, దానియిేలు, ఎజార, నహెమాయ, 1 మర్శయు 2
దినవృతాతంతములు.

అనిి సందర్ాాలలోను ఇనిి వైవిధాయలునిప్పటికిని, పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం సాహితయ

సంబంధ్మన
ై ప్నుల సంకలనమై యునిదనేది ఇప్పటికిని సపషర మన
ై దెైయునిది, గనుక మనము వాటిని
విశలోషించు తర్మణంలో, సాహితయ సంబంధ్మైన ఈ ప్రమాణకాంకముల తిరకర్ణశుదిధని మనము
నిర్వహించుకొనుచుండుటయిే సముచితమవుతుంది.

ప్రధానాంశముల మర్శయు చార్శతారతుకమన
ై విశలోషణకు తార్తమయంగా, సాహితయ సంబంధ్మైన విశలోషణ

దావర్ా పాత నిబంధ్నను ఒక ప్టముగా ప్ర్శగణించడము, పాత నిబంధ్నను గూర్శున మన అవగాహనను
పారమాణిక గీంథం యొకు నమూనాల వంటిదద, ఒక నమూనాగా మార్ము నిమితత ము చదయబడు

ప్రయతిమవుతుంది. సాహితయ సంబంధ్మైన విశలోషణలో, దదవశాసత ీ సంబంధ్మన
ై మన మదింప్ులను

పారమాణిక గీంథంలోని సాహితయ ప్రమాణకాంశములకు సమాంతర్మైయుండు విధానాలలో ఏర్ాపటుచదయాలని

మనము వదకుచుందుము. కాబటిర సహజంగానే, ఏ విధ్ముగాను విశలోషణ చదయకుండా, వాయఖ్ాయనించకుండా,
అనవయించకుండా, అవసర్మత
ై ద తర్మజమా చదయకుండా, పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమును అది ఉనిదీ

ఉనిటురగా విడిచిపటర డమే, మనము పాత నిబంధ్నలో కనుగొను దానిని తిర్శగశ ఏర్ాపటు చదయుటను ప్ూర్శతగా
తప్ుపకోడానికిగల ఒకే ఒక మార్గ మైయునిది. కాబటిర, తిర్శగశ ఏర్ాపటుచదయడమనేది ఎంతో కొంత మేర్కు
మానుకొనబడవచుు.

అటో యినప్పటికిని, సాహితయ సంబంధ్మైన విశలోషణ, పాత నిబంధ్న యొకు సాహితయ సంబంధ్మన
ై

ప్రమాణకాంశములు ప్రధాన విషయాల కొర్కు వదకుతూ, తిర్శగశ ఏర్ాపటుచదయడానిి తగశగంచడానికే

ప్రయతిిసుతంది. మనము పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమును ఒక ప్టముగా ప్ర్శగణించినప్ుపడు

ఆదికాండము, నిర్గ మకాండము, లేవీయకాండము, సంఖ్ాయకాండము, దివతీయోప్దదశకాండము మొదలగు
ప్ుసత కములలోని విలక్షణమన
ై దదవశాసత ీ సంబంధ్మన
ై విషయాలు సంబంధిత ప్ుసత కాలకే సంబంధించినవై
యునిటురగా వివేచించడానికి మనము ప్రయతిిసాతము. దీనికి తోడుగా, మనము ఈ ప్ుసత కాలలోని
-27వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు

నాలుగవ పాఠము : పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక

పారమాణిక గీంథము

గీంథము

ముఖ్యమైన విషయాలకు తగశన పారముఖ్యతను, ఈ ప్ుసత కాలలో పారధానయమన
ై వాటికి మన వాయఖ్ాయనములలో
పారధానయతను ఆర్ోపించడానికి ప్రయతిిసాతము.

పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం యొకు ప్రధానాంశములు లేదా చర్శతర సంబంధ్మైన

ప్రమాణకాంశములకు బదులుగా, వాటి కంటె ఎకుువగా సాహితయ సంబంధ్మన
ై ప్రమాణకాంశములను
కల్వగశయునిదనే వాసత వంతోపాటు, సాహితయ సంబంధ్మైన విశలోషణ పాత నిబంధ్నలోని ప్ుసత కాలు
అధ్ునాతనమన
ై సాహితయ సంబంధ్మైన లక్షణములను ప్రదర్శిసుతనాియనే వాసత వం చదత కూడా

సమర్శాంప్బడుతునిది. పాత నిబంధ్నలోని ప్ుసత కాలు సామానయమన
ై , ఏమీప్టర నటిర గదయకావయమన
ై టో యితద,
సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణ చెప్ుపకోదగశనంత ముఖ్యమైనదెై యుండకపల వచుు. కాని పాత నిబంధ్న
ప్ుసత కముల యొకు సాహితయ సంబంధ్మన
ై అదునాతనము వాటి సాహితయ సంబంధ్మన
ై లక్షణముల
విషయంలో మనము బహు జాగీతతగలవార్మై యుండవల నని పిలుప్ునిచుుచునిది.

సాధార్ణ అనుభ్వమునుబటిర, కొనిి విధ్ముల ైన ర్చనలు ఇతర్మైన వాటి కంటె మర్శ ఎకుువైన

అధ్ునాతన శల్వ
ై ని మర్శయు కిోషరమన
ై సాహితయ సంబంధ్మన
ై కళాతుకతను ప్రదర్శిసాతయనే విషయం

మనకందర్శకి తెల్వస్టినదద. ఉదాహర్ణకు, ర్సగంధ్మైన పాట ర్ూప్ంలో వారయబడిన కొనుగోలు ప్టిరకను
కనుగొనడం వింతగా ఉంటుంది. ఆతుర్ముగా వారయబడు జాాపిక, ఒక పదే నవల ప ందునంతటి

కళాతుకమన
ై ఆసకితని అర్మదుగా ప ందుతుంది. మనకు సామానయ ర్చనలు అనుకోకుండా ఎదుర్ైనప్ుపడు,
వాటిని సర్శగా అర్ాం చదసుకోడానికి వాటి సాహితయ సంబంధ్మన
ై లక్షణముల మీద సాధార్ణంగా ఎకుువ

ఆసకితని పటర వలస్టిన అవసర్ముండదు. కాని మనము అదుాతకర్మన
ై ఒక నవల లేదా మనోహర్మన
ై ఒక
ప్దయం చదివినప్ుపడు, మనము వాటి జటిలతలను గమనించినప్ుపడు, మనము వాటిని మర్శ ఎకుువ

సంప్ూర్ీంగా ప్రశంస్టించుటకు గాను, విసత ృతమన
ై వాటి సాహితయ సంబంధ్మన
ై లక్షణములపై మన దృషిరని

కేందీక
ర ర్శంచవలస్టియుంటుందని మనము తెలుసుకొంటాము. ర్చయితలు అనుసర్శంచు అధ్ునాతన సాహితయ
సంబంధ్మన
ై పార్శభాషిక ప్దధ తులను వివేచించగలుగుట వలన మనము వార్శ మూలగీంథ పాఠములను
అర్ాంచదసుకోడానికి మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.

ప్ర్శస్టా తి
ి ప్ర్శణమిసుతనిటురగా, ప్ుర్ావసుత శాసత వ
ే త లు పాత నిబంధ్న ప్రప్ంచ ర్చనావసుతవులకు
ీ త

సంబంధించినవి విసత ృతమైన శృంఖ్లాలు కనుగొనాిర్మ. మన యొదే సాహితయ సంబంధ్మన
ై జటిలతను అంత
ఎకుువగా ప్రదర్శింప్ని సామానయ ఉతత ర్ములు, జాబితాలు, ర్స్ట్దులు మర్శయు తదితర్మన
ై వి ఉనాియి.
కాని ప్ుర్ావసుత శాసత వ
ే త లు సాహితయ సంబంధ్మన
ై వి, అదుాతకర్మన
ై ర్చనలు కూడా పారచీన ప్శిుమ
ీ త

ఆస్టియాలో కనుగొనాిర్మ. బెైబిలు దినముల నాటి సంసుృతులు విసత ృతమన
ై పౌర్ాణిక గాథలు మర్శయు

పారచీన ఇతిహాసములు, చటర ప్ర్మన
ై వి జటిలమన
ై దసాతవేజులు, ఆచార్ సంబంధ్మన
ై వి సంకిోషరమైన మూల

గీంథ పాఠములు కల్వగశయుండెను. ఎనుమ ఎల్వష్, ది గశలగ ామేష్ ఎపిక్స, మర్శయు ది బాల్ స్టక
ై ిల్ి అనే వాటిని
గూర్శు మనలో అనేకులము వినియుంటాము. ఇవి ఎంతో గొప్ప కళాతుకతతో కూర్ుబడిన వాటిలో
ప్రముఖ్ంగా చెప్ుపకోదగశన సాహితయ సంబంధ్మన
ై ర్చనల ై యుండినవి.

కాని నిసిందదహంగా, పారచీన ప్రప్ంచంలో నుండి ప్రఖ్ాయతిగాంచిన అతయంత విసత ృతమన
ై సాహితయ

సంబంధ్మన
ై ర్చనలలో చదర్న
శ పాత నిబంధ్న ప్ుసత కములు ఉనాియి. యోబు ప్ుసత కమును మించి ఏ
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నాటకము మర్శ ఎకుువ అధ్ునాతనమై యుండగలదు? ఆదికాండమును మించి మర్శ ఎకుువ నిశితంగా ఏ
వృతాతంతము నిర్శుంప్బడగలదు? 23వ దావీదు కరర్తనకంటె మర్శ ఎకుువ చిర్సుర్ణీయమన
ై దిగా ఏ

కావయముంటుంది? అతయధిక ప్రమాణముల ప్రకార్ం, పాత నిబంధ్న ప్ుసత కములు, పారచీన ప్రప్ంచములోని
అతి గొప్ప సంసుృతులలో గల అతి గొప్ప సాహితయం యొకు సాహితయ సంబంధ్మన
ై కళాతుకతతో
సమానమన
ై వయ
ై ునివి లేదా మినియిన
ై వయ
ై ునాియి.

దుర్దృషర వశాతు
త , కైసత ువులు పారతిప్దికప్ూర్వకమైన మర్శయు చార్శతారతుకమన
ై అభిర్మచులను

అనేవషించునప్ుపడు తర్చుగా సాహితయ సంబంధ్మన
ై ఈ లక్షణములను అంతగా ప్టిరంచుకొనర్మ. కాని

వాసత వానికి, పాత నిబంధ్న ప్ుసత కముల యొకు సాహితయ సంబంధ్మైన లక్షణములే వాటి అభివయకత శీలతను
సుసాధ్యం చదసత ునాియి. పాత నిబంధ్న సాహితయమునకు గల కళాతుకమన
ై లక్షణములు, పాత నిబంధ్న
ర్చయితలు వార్శ సందదశములను తెలుప్డానికి సహాయప్డిన సాధ్నముల ైయునివి. పాత నిబంధ్న
యొకు సాహితయ సంబంధ్మైన లక్షణములను ప్రశంస్టించుట మనము నేర్ముకొనిప్ుపడద, వాటి

సందదశములను తెల్వయజేయుటకు వాటికుని శకితని — వార్శ యొకు ఉదదేశింప్బడిన ప్రభావమును —
మనము అర్ాం చదసుకొంటాము. ఈ కార్ణానిిబటిర, మనలను మనము పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక
గీంథ అధికార్మునకు అప్పగశంచుకొనవలస్టి వచిునప్ుపడు, సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణ అతయంత
ఆవశయకమన
ై అంశమవుతుంది.

పాత నిబంధ్న సాహితయ సంబంధ్మన
ై ప్రమాణకాంశములు మర్శయు అధ్ునాతన సాహితయ

సంబంధ్మన
ై లక్షణములను ప్రదర్శించుచునిది గనుక సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణను

ఉప్యోగశంచుకొనుటతోపాటు, దానిలో గల సాహితయ వైవిధ్యమునుబటిర మనము పాత నిబంధ్న యొకు
సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణను కొనసాగశంచవల ను. పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం, ప్రతి పతజీలోను ఒకే
విధ్మైన ర్చన కనబడుచుండు ఒక ప్లో ప్ు మైదానం వంటిది కాదు. దానికి బదులుగా, అది

నానావిధ్ముల ైన ప్ర్వతములు, నదులు, సర్సుిలు, సార్వంతమన
ై మద
ై ానములు, ఎడార్మలు, మర్శయు
మహా సముదరములు గల ఏకసా ల చితరప్టము వంటిదెై యునిది. అనగా, పాత నిబంధ్న ప్ుసత కములు

నానా విధ్ముల ైన సాహితయ ప్రకిీయలకు పారతినిధ్యం వహిసత ునాియని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.

పాత నిబంధ్నలోని ఆదికాండము, నిర్గ మకాండము, యిహో షువ, నాయయాధిప్తులు మర్శయు ర్ూతు

గీంథం వంటి కొనిి ప్ుసత కములు ప్రబలముగా కథావృతాతంతమై ఉనాియి. ఈ ప్ుసత కములో వంశావళ్ులు,
ప్దయములు, మర్శయు ఆర్ాధ్న మర్శయు సామాజిక నిబంధ్నల వంటివి కొనిి ఇతర్ సాహితయ ప్రకిీయలు
కొంత మేర్కు మిళ్లతమై యునివి. ఆ తర్మవాత, ప్రబలముగా ప్దయకావయమునకు సంబంధించిన ఇతర్
ప్ుసత కములునాియి: కరర్తనలు, యోబు, మర్శయు ఆమోసు. ఇంకా కొనిి ఇతర్ ప్ుసత కములు మర్శ
ఎకుువగా శైలీకృతమయ
ై ుని గదయకావయమైయునివి, ప్రసంగశ, మలాకర వంటివి. దీనికి మించి,

ఉప్నాయసములు దివతీయోప్దదశకాండము యొకు ముఖ్య లక్షణమైయునిది. ఈ విధ్ంగా ఈ జాబితా
పర్శగశపల తూనే ఉంటుంది.

పాత నిబంధ్నలో నానా విధ్ముల న
ై సాహితయ ప్రకయ
ిీ లునాియని తెలుసుకొనడం ముఖ్యం,

ఎందుకనగా ప్రతి ఒకు సాహితయ ప్రకిీయ దాని స ంత లోకమోదములు, దాని ప్రభావమును ప్రదర్శించు స ంత
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విధానములు కల్వగశయునిది. ప్రతి యొకు సాహితయ ప్రకయ
ిీ
ర్చయితల తాతపర్యములను తెల్వయజేయు

విధానములను మనము తప్పనిసర్శగా నేర్ముకొని, మనము పాత నిబంధ్నను చదువునప్ుపడు ఆ తెల్వవిని
అనవయించుకొనవల ను. ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ును ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు వల నే చదవవల ను, ఉప్నాయసములను

ఉప్నాయసములుగానే, కథలను కథలుగానే, ప్దయములను ప్దయములుగానే, సూకుతలను సూకుతలుగానే,

దర్ినములను దర్ినములుగానే, వంశావళ్ులను వంశావళ్ులుగానే చదవవల ను. మన జీవితములను

ర్ూపాంతర్ము చెందించుటలో పాత నిబంధ్న వాకయభాగములకు గల శకితని వలో డిప్ర్చడానికి, పాత నిబంధ్న
ర్చయితలు తమ సమాచార్ములను శరీతలకు తెల్వయజేయడానికి ఏ శలణ
ీ ికి చెందిన సాహితయమును

ఉప్యోగశంచార్ో, దానిని మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొనవల ను. ఇటువంటి సాహితయ సంబంధ్మైన
ప్రకయ
ిీ లను గూర్శున యోచనలు సాహితయ సంబంధ్మైన విశలోషణతో అతయంత ప్రధానమైన
విషయమయ
ై ునివి.

బైబిలు సంబంధమైన ఉద్ాహరణములు
లేఖ్నముల సవభావముతోపాటుగానే, సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణ, బెైబిలు సంబంధ్మన
ై వయకుతలు

మర్శయు ర్చయితలు పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథము యొకు నిర్ేేశమును ఈ విధ్ంగా కూడా

వదకుచుండిర్నే వాసత వముపై ఆధార్ప్డియునిది. వాసత వానికి, బెైబిలు గీంథకర్త లు జాగీతతప్ూర్వకమన
ై

శీదధతో పాత నిబంధ్న వాకయభాగములను వాయఖ్ాయనించిన ప్రతిసార్శ, మానవ ర్చయిత తన శరీతలను గూర్శు
కల్వగశయుండు ముఖ్య ఆందో ళ్నలను దృషిరలో ఉంచుకొని, వార్మ సాహితయ సంబంధ్మైన విశలోషణను
ప్రముఖ్మన
ై ప్ర్శమాణములో ఉప్యోగశంచుచుండిర్ని మనము చెప్పవచుు.

ఉదాహర్ణకు, మార్ము 10:4లో, యిేసు దివతీ. 24:1లో గల విడాకులను గూర్శున అంశమును

వివర్శంచుచుండిన తర్మణంలో, ఆయన తన దృషిరని సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణపై కేందీరకర్శంచాడు.

మనము ఈ వాకయభాగములో చదువుచునిటుర, ఈ కిీంది మాటలు ప్లుకుతూ, కొందర్మ ప్ర్శసయుయలు
యిేసును విడాకులను గూర్శు సవాలు చదశార్మ.

ఒక్ ప్రితాయగ్ ప్తిాక్ వాాయంచి, ఆమను విడనాడవల నని మ్సషే స్టెలవిచెిను (మారుక
10:4).

యిేసు ఈ లోకంలో ఉండిన దినములలో, ఒక ప్ుర్మషుడు తన భార్యకు ప్ర్శతాయగ ప్తిరకను వారయించి

ఇచిునంత వర్కు, అతడు ఆచర్ణాతుకంగా ఏ హేతువునుబటిరయిన
ై ను ఆమను విడనాడవచుునని ఈ
వచనము బో ధిసత ునిదని కొందర్మ ప్ర్శసయుయలు వాయఖ్ాయనించార్మ. కాని యిేసు సంబంధిత సాహితయ

సంబంధ్మన
ై ఆలోచనలపై తన దృషిరని కేందీక
ర ర్శసత ూ ఈ తప్ుపడు వాయఖ్ాయనమును సర్శదద
ి ే ాడు. దివతీ. 24:1పై
వాయఖ్ాయనిసూ
త , యిేసు మార్ము 10:5లో గల ఈ కిీంది మాటలు ప్ల్వకాడు:
మీ హృద్య కాఠినయమునుబటిర అతడు ఆజ్ఞ ను మీక్ు వాాస్ట యచెిను (మారుక 10:5).
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ఇశాీయిేలీయుల కఠశన హృదయాలకు ఒక ప్రతయద క సదుపాయముగా మోషత విడాకులను

అనుమతించాడని యిేసు సూచించాడు.

ఇచుటి మన ఉదదేశముల నిమితత ము, యిేసు దివతీ. 24వ అధాయయములోని మూల గీంథ పాఠమును

ప్రతయద కంగా ప్ర్శగణించి దాని వాయకర్ణమునకు లేదా దాని అంతర్యములోని లక్షణములకు మాతరమే అర్ావివర్ణ
చెప్పలేదని గమనించడం ముఖ్యం. దానికి బదులుగా, పారచీన ఇశాీయిేలీయులు మోషత యొకు శరీతలనియు,
మోషత ఈ గీంథమునకు గీంథకర్త అనియు ఆయన మోషత ఎర్శగశయుండిన దాని దృష్టారా, యిేసు ఈ

వాకయభాగమును ప్ర్శష్టాుర్ముగా చూశాడు. యిేసు ఇశాీయిేలీయుల కఠశన హృదయమును గూర్శు, మోషత
ఇశాీయిేలీయులకు తన నియమములను ఇచుుచుండిన సందర్ాములో ఆయన వార్శ విషయమై

అనుభ్వించుచుండిన ఆందో ళ్నను గూర్శు ఎర్శగశయుండెను. సర్న
ై సాహితయ సంబంధ్మన
ై తాప్తరయములను,
మర్శ ముఖ్యంగా మోషత కఠశన హృదయుల ైన తన శరీతలను గూర్శు కల్వగశయుండిన తాతపర్యములను

ప్ర్శగణించడంలో ప్ర్శసయుయలు విఫలులయాయర్మ. ఏదదమైనప్పటికిని, ఈ విషయాల పారముఖ్యతను యిేసు
ఎర్శగయ
శ ుండెను, గనుక మోషత నిబంధ్న వాసత వానికి ఒక ప్రతయద క సదుపాయమై యుండినదదగాని ఒక
ఆదర్ింగా కాదని చెబుతూ, ఆయన తన తుది అభిపారయమును యుకత ముగా తెల్వయజేశాడు.

సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణను గూర్శు మర్ొక ఉదాహర్ణము గలతీ. 4:22-24లో కలదు. పాత

నిబంధ్నలోని అబారహాము భార్యయిన
ై శార్ా మర్శయు ఆమ కుమార్మడు ఇసాికు, మర్శయు శార్ా యొకు
దాస్టియిన
ై హాగర్మ మర్శయు ఆమ కుమార్మడు ఇష్టాుయిేలు కథలను గూర్శు అకుడ పౌలు వారసుతని
వివర్ము గమనించండి.

ద్ాస్టవలన ఒక్డును సవతంతుారాలివలన ఒక్డును ఇద్ద రు క్ుమారులు

అబాాహామునక్ు క్లిగిరని వాాయబడియునిద్ి గ్ద్ా? అయనను ద్ాస్టవలన
ప్ుటిర నవాడు శరీరప్ాకారము ప్ుటటర ను, సవతంతుారాలివలన ప్ుటిర నవాడు

వాగాదనమునుబటిర ప్ుటటర ను. ఈ సంగ్తులు అలంకార రూప్క్ముగా చెప్ుబడియునివి.
ఈ స్ట్ా ీలు రెండు నిబంధనల ై యునాిరు (గ్లతీ. 4:22-24).

ఈ వచనములలోను మర్శయు వాటిని చుటురముటిరయుని సందర్ాములోను మనము చెప్ుపకొనగల

దాని కంటె యింకా ఎంతో ఎకుువ వివర్మునిది, కానీ ప్రసత ుతానికైతద మన దృషిరని పౌలు ఇలా

వాయఖ్ాయనించుటలో అతని హృదయములో నుని విషయంపై కేందీక
ర ర్శంచుదాము. శార్ా మర్శయు ఆమ

కుమార్మడు ఇసాికుతో, హాగర్మ మర్శయు ఆమ కుమార్మడు ఇష్టాుయిేలుతో అబారహాము సలుప్ుచుండిన
అనోయనయ చర్యలు “అలంకార్ ర్ూప్ముగా చెప్పబడియునివి,” ఏలయనగా, “ఈ స్ట్త ల
ీ ు ర్ండు

నిబంధ్నల ైయునాిర్మ” అని పౌలు 24వ వచనంలో చెబుతునాిడు. అనగా, అబారహాము ఈ నలుగుర్శతో
సల్వపిన అనోయనయ చర్యలు, దదవునితో కూడా నిబంధ్న జీవితమును జీవించడానికి ప్రజలు సంబంధ్ం

కల్వగ యుండు మార్గ ముల కొర్కు, గంభీర్మైన దదవశాసత ీ సంబంధ్మన
ై ధ్వనింప్ులు కల్వగశయుండినవని పౌలు
అర్ాం చదసుకొనాిడని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.
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దదవశాసత ీ సంబంధ్మన
ై ఈ ధ్వనింప్ులను అవగాహనకు తెచుుకోడానికి, మనము మొదట

అబారహాము జీవితంలో సంభ్వించిన సంఘటనలను చూదాేము. అబారహాము దదవునితో కూడా సంబంధ్ం

కల్వగశయుండుటకు అతని యిదుట ర్ండు మార్గ ములుండినవని ఆదికాండములో వారయబడిన వృతాతంతము
సపషర ంగా తెల్వపింది: ఒక ప్రకు సహార్ా మర్శయు ఆమ కుమార్మడు ఇసాికు, మర్ొక ప్రకు హాగర్మ మర్శయు

ఆమ కుమార్మడు ఇష్టాుయిేలు. ఒక ప్రకు అతనికి శార్ా దావర్ా ఒక సంతానమును అనుగీహంి చునని దదవుడు
వాగాేనము చదస్టన
ి ప్ుపడు, అబారహాము దదవుని మీదనే ఆధార్ప్డుచు, దదవుని యిడల విశవసనీయమన
ై వాడెై

యుండెను. దదవుని మీద మర్శయు ఆయన వాగాేనము మీద ఆధార్ప్డుట గూర్శున ఈ మార్గ ము కషర మన
ై దెై
యుండినది, కాని అది దదవుని ఆశీర్ావదమును ప ందడానికి గల మార్గ మై యుండినది. ఏదదమైనప్పటికని
ి ,

మర్ొక ప్రకు ఐగుప్త యుర్ాల ైన దాస్టియగు హాగర్మ దావర్ా సంతానము కల్వగశయుండవల నని అబారహాము తన
స ంత ప్రయాసముల మీద ఆధార్ప్డినప్ుపడు అతడు దదవుని యిడల అప్నముకసుాడెయ
ై ుండెను.

అబారహాము తన స ంత ప్రయాసములపై ఆధార్ప్డుచుండిన ఈ విధానం వలన దదవుడు అతనికి విర్ోధ్ంగా

తీర్మపతీర్ాుడు. పారథమికమన
ై ఈ మాదిర్మలను మన మనసుిలలో ఉంచుకొంటు, ఇశాీయిేలీయులను మోషత
వాగాేనము చదయబడిన దదశమునకు నడిపించుచుండిన సందర్ాంలో ఈ మాదిర్మలను తాను
ఉప్యోగశంచుకొనిన విధానములను చూదాేము.

మోషత, అబారహాము జీవితమును గూర్శు వారయుచుండగా, అబారహాము యొకు ఎంపికలకు

సంబంధించిన గంభీర్మైన ప్రముఖ్తను అతడు ప్ూర్శతగా ఎర్శగయ
శ ుండెను. వాసత వానికి, అవి ఆనాటి

ఇశాీయిేలీయుల ైన తన పాఠకులు ఎదుర్ొునిన జీవితము యొకు ర్ండు మార్గ ములకు ప్రతినిధ్ులుగా
నిలుచునటు
ో అతడు ఈ కథలను ఆదికాండములో మనకు తెల్వయజేశాడు. ఒక ప్రకు దదవుడు వాగాేన
దదశమును వార్శ సావధీనమునకు అప్పగశంచునని చదస్టన
ి తన వాగాేనములను నేర్వేర్మునటు
ో ,

ఇశాీయిేలీయులు దదవుని మీద ఆధార్ప్డుచు, ఆయన యిడల నముకమన
ై వార్ై యుండాలని మోషత వార్శకి
పిలుప్ునిచాుడు. దదవుడు మర్శయు ఆయన వాగాేనము మీద ఆధార్ప్డటం కషర ంగా ఉండినది, కాని

దీవింప్బడుటకు అదద మార్గ మయ
ై ుండినది. మర్ొక ప్రకు అబారహాము ఐగుప్త యుర్ాల ైన దాస్టి, హాగర్మ వప్
ై ు

మళ్లో నటురగా, ఇశాీయిేలీయులు ఐగుప్ుత వైప్ు వనుదిర్గ
శ శ మానవ ప్రయాసములపై ఆధార్ప్డకూడదని మోషత
వార్శకి పిలుప్ునిచాుడు. వనుదిర్మగుట వలన ఇశాీయిేలు మీద దదవుని తీర్మప వసుతంది.

మోషత యొకు అసలు అర్ామును గూర్శున ఈ దిశానిర్ేేశనమును అనుసర్శసత ూ, పౌలు ఈ కథలను

గలతీయ సంఘములు ఎదుర్ొునుచుండిన ఎంపికలకు అనవయిసుతనాిడు. గలతీయులు పౌలు దావర్ా

పారపిత ంచిన యథార్ామైన సువార్త మర్శయు యిర్ూషలేము ప్రతినిధ్ుల నుండి బయలుదదర్శ వార్శ సంఘముల
వర్కు చదర్న
శ అబదధ సువార్త మధ్య ఎంపిక చదసుకొనవలస్టియుండినది. ర్క్షణ కేవలము కరస
ీ త ునందల్వ దదవుని

వాగాేనముల యందు విశావసముంచుట దావర్ానే కలుగుతుందనేది యథార్ామైన సువార్త యిై యుండినది.
అబదధ సువార్త ప్రజలను దదవుని వాగాేనములలోగల విశావసము నుండి విశావసభ్రషర ులనుగా చదస్టి, ర్క్షణ

మార్గ ముగా ధ్ర్ుశాసత మ
ై ు మళ్లో ంచినది. మర్శయు పౌలు
ీ ునకు లోబడుటయనే మానవ ప్రయాసముల వప్

గలతీయులకు వారస్టిన ప్తిరకలో చెపిపనటుర, దదవుని వాగాేనముల యందల్వ విశావసమునకు సంబంధించిన

యథార్ామన
ై సువార్త ను అనుసర్శంచువార్మ శార్ా పిలోలును, వాగాేనమునకు వార్సులునై యునాిర్మ, కాని
-32వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు
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గీంథము

అబదధ సువార్త ను అనుసర్శంచువార్మ హాగర్మ పిలోల ై, ర్క్షణ వర్మునకు వార్సులు కార్మ. దదవుని వాగాేనముల
యందల్వ విశావస విషయమైన యథార్ా సువార్త దీవనల దిశగా నడిపిసత ుందనియు, ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ునకు

లోబడవల నను అబదధ సువార్త కేవలము తీర్మపనకే దార్శ తీసుతందనియు పౌలు సపషర ం చదశాడు. అది సాహితయ
సంబంధ్మన
ై విశలోషణ విషయమై పౌలు కల్వగశయుండిన ఆందో ళ్న, అతడు ఆదికాండమును గలతీయలోని
సంఘములకు ఎంతో కఠశనముగా అనవయించునటు
ో అతనిని నడిపించిన ఆదికాండములోని కథలలో
సాహితయ సంబంధ్మన
ై వయకుతలను మోషత ఉప్యోగశంచిన విధానములపై ఉండిన ఆసకిత గూర్శునదెై
యుండినది.

పాత నిబంధ్నను సాహితయ సంబంధ్మైన ఒక చితరముగా వయవహర్శంచుటకు గల మూలాధార్మును

మనము తెలుసుకొనాిము కాబటిర, ఇప్ుపడు సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణపై మన దృషిరని

కేందీక
ర ర్శంచుదాము. పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమును మనము ఈ విధ్ంగా చూస్టినప్ుపడు మన
ఆందో ళ్న ఏమై యుండవల ను? మనము మన దృషిరని ఏ విషయముపై కేందీక
ర ర్శంచవల ను?

ప్ాధాన విషయము
సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణను గూర్శు ఆందో ళ్నలను మనము వర్శీంచడానికి అనేక

మార్ాగలునాియి, కాని మన ఉదదేశముల నిమితత ం, మూడంతల సపషర త దృష్టారా ఆలోచించడం మనకు
సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. మొదటిది, ఒక వాకయభాగమును ర్చించిన ర్చయితతో మనము ఆందో ళ్న
చెందుతునాిము. ర్ండవది, మనము ఆ వాకయభాగము వారయబడిన అసలు శరీతలపై మన దృషిరని

కేందీక
ర ర్శసత ునాిము. మూడవది, మనము అధ్యయనము చదయుచుని వాసత వమైన దసాతవేజులలో లేక మూల
గీంథ పాఠంలో మనము ఆసకితప్ర్మలమైయునాిము. పాత నిబంధ్న ర్చయితల విషయమై యోచించుటలో
గల పారముఖ్యతను గూర్శు మొదట ఆలోచన చదదే ాము.

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

గీంథము యొకు ర్చన మొతత మును ఆయనే పతరర్ప
ే ించాడు, దానికి ఆయనే పైవిచార్ణాధికార్శయిై యునాిడు.
కాని మనము మర్ొక పాఠంలో చూచినటురగా, ఈ పతర్
ర ప్
ే ణ ఇందిరయ సంబంధ్మన
ై దెై యుండినది. పారమాణిక
గీంథంలోని పాత నిబంధ్న ప్ుసత కములను సృషిరంచడానికి దదవుడు మానవ ర్చయితల యొకు

నేప్థయములను, ఆలోచనలను, అనుభ్ూతులను, మర్శయు తాతపర్యములను ఉప్యోగశంచాడు, గనుక
మనము పాత నిబంధ్నను చదువునప్ుపడు ఈ మానవ విషయములను గూర్శు ఎకుువ

ఆలోచించుచుండవల ను. మనము మన దృషిరని ర్చయితలపై కేందీక
ర ర్శంచునప్ుపడు, ర్ండు దిశలలో దృషిర
నిలువవలస్టియుంటుంది: ఒక ప్రకు అనేక అపాయములను గూర్శు మనము అప్రమతు
త లమై యుండాల్వ,
మర్ొక ప్రకు అనేక ప్రయోజనములను గూర్శు మనము ఆలోచించాల్వ.
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ఉజాజయింపన
ై ఊహలో మనము నిమగిమైనప్ుపడు, పాత నిబంధ్నను ర్చించిన మానవ

ర్చయితలపై కేందీక
ర ర్శంప్బడిన దృషిర వలన అనేక అపాయములు కలుగును. గతంలో, అనేక మంది

వాయఖ్ాయతలు తమ దృషిరని మానస్టిక శాసత మ
ై ఉజాజయింపన
ై
ీ ునకు సంబంధించిన మర్శయు సామాజికప్ర్మన

ఊహాగానాలతో, చికుుబడిన అల్వో కలను ఉతపతిత చదయు విధానములలో ర్చయితలపై కేందీక
ర ర్శంచార్మ. ర్చయిత
యొకు నికుచిుయిైన గుర్శతంప్ు, అతడెదుర్ొునిన నిర్శేషరమైన ప్ర్శస్టా త
ి ులు, మర్శయు అతని దదవశాసత ీ

సంబంధ్మన
ై పతర్
ర ేప్ణల వంటి విషయాలపై ఒతిత డి కలుగజేయుట దావర్ా వార్మ కొంత మేర్కు, దీనిని చూశార్మ.
ఇటువంటి విషయాలు ముఖ్యమైనవై ఉంటునిటురగానే, మనము మనకు తెల్వస్టిన దానికి ఆవల

సమాధానముల కొర్కు ఒతిత డి చదస్టన
ి టో యితద, మనము మన వాయఖ్ాయనములను సార్హీనమన
ై ఊహాగానాలపై
ఆధార్ప్డుచునివాటిగా చదయుచునివార్మవుదుము. ర్చయితపై గల ఇటువంటి మితిమీర్శన ఉదాఘటనకు,
ర్చయిత యొకు తాతపర్యములను గూర్శు మనము చదస్టత ప్ునర్శిర్ాుణములకు ఎకుువ పారముఖ్యతనిసూ
త ,
“బుదిధప్ూర్వకమన
ై మిథాయహేతువు” అని సర్దాగా ఒక బిర్మదు పటర బడవచుు.

కాని మర్ొక ప్రకు మనము జాగీతతప్ర్మలమును, బాధ్ుయలమునై యునిటో యితద, మన దృషిరని

ర్చయితలపై కేందీక
ర ర్శంచుట వలన గొప్ప ప్రయోజనమునిది. మనము తర్మవాత పాఠములలో

నేర్ముకొనబో తునిటురగా, బెబి
ై లు ర్చయితలను గూర్శు మనకు మనము ఆశించినంత ఎకుువగా

తెల్వయకపల వచుు, కాని వార్శ ర్చనలను అర్ాంచదసుకోడానికి మనకు సహాయకర్ంగా ఉండు విషయాలను

మనము ఎలాగన
ై ా తెల్వస్టికొనవచుు. వార్శ గుర్శతంప్ులు, వార్శ విశాలమన
ై ప్ర్శస్టా త
ి ులు, మర్శయు వార్శ పారథమిక
దదవశాసత ీ సంబంధ్మన
ై పతర్
ర ేప్ణలను గూర్శు మనము సాధార్ణ జాానమును తమతమ ప్ర్శమాణములలో
కల్వగశయుండగలము.

ఉదాహర్ణకు, దినవృతాతంతముల ర్చయిత, లేదా చర్శతక
ర ార్మడు అని అతడు తర్చుగా

పిలువబడుతునాిడు. ఇంతకూ, ఇతనవర్ై యుండెనో మనకు నిశుయంగా తెల్వయదు. మనకు అతని పతర్మ
తెల్వయదు లేదా కచిుతమన
ై అతని సామాజిక సాాయి, లేదా సర్శగగ ా అతడు ఎప్ుపడు జీవించాడు లేక తన

ప్ుసత కమును ఎప్ుపడు ర్చించాడో మనకు తెల్వయదు. అతని మానస్టిక ఉనుుఖ్తలు లేదా అతని వయకితగత
బలాబలాలను గూర్శు మనకు ఎకుువగా తెల్వయదు. కాబటిర, ఒక ర్చయిత ర్చించిన ప్ుసత కమును గూర్శు
మనము వాయఖ్ాయనించునప్ుపడు ఈ విధ్మన
ై ఆలోచనలపన
ై ే బహుగా ఆధార్ప్డటం వలన తప్ుపడు
భావాలను నిర్శుంచుకొనే ప్రమాదమునిది.

అటో యినప్పటికిని, అతని గూర్శున విలువైన సమాచార్మును మనము పాత నిబంధ్నలో నుండద

ర్ాబటురకొనవచుు. ఉదాహర్ణకు, చర్శతక
ర ార్మడు చెర్కు కొంత కాలం తర్మవాత, ఇశాీయిేలీయులలో అనేకులు

తిర్శగశ వాగాేనము చదయబడిన దదశానికి వచిునప్ుపడు జీవించి, ర్చించాడనే విషయం మనకు తెల్వస్టినదద. ఇది
నిశుయమన
ై ది, ఎందుకనగా 1 దిన. 9:1-44లో గల వంశావళ్ులు, తిర్శగశ వచిున వార్శ

జాబితానిచుుచునివి, మర్శయు తన ప్ుసత కంలోని చివర్శ వచనం అనగా 2 దిన. 36:23, యూదులు తమ
దదశానికి తిర్శగశ ర్ావల నని పార్స్ట్క దదశప్ు కోర్ేషు జార్రచస్ట
ద ిన ఆజా ను పతర్ొుంటునిది.

అతడు ఇశాీయిేలులోని ఉనిత వర్గ మునకు చెందిన విదాయవంతుల మధ్య ఉండెనని కూడా మనకు

తెల్వయును. అతడు సమూయిేలు మర్శయు ర్ాజుల గీంథములలోని పదే పదే వాకయభాగాల నుండి
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ఉలేో ఖంచాడు, మర్శయు బెైబిలులోని ఇతర్ ప్ుసత కాలను కూడా సూచించాడు. ఇంత కంటె ఎకుువగా,

ర్ాజసంగల వార్శషక సంఘటనలను గూర్శున విషయాలను 1 దిన. 27:24లో చర్శతక
ర ార్మడు ప్రసత ావించాడు.

మర్శయు పాత నిబంధ్నలో కనిపించని ప్రవచనాతుకమన
ై ప్రవచన ప్లుకులను గూర్శున ప్రసత ావనలను 2
దిన. 9:29లోను చర్శతక
ర ార్మడు పతర్ొుంటునాిడు.

దీనిని మించి, అతని ప్ుసత కములను సమూయిేలు మర్శయు ర్ాజుల గీంథములతో పల లుడం దావర్ా,

చర్శతరకార్మని యొదే అతయంత పారముఖ్యమన
ై అనేక దదవశాసత ీ సంబంధ్మన
ై నిబదధ తలుండినవని మనకు

తెల్వయుచునిది. అతడు దావీదు కుటుంబము యిడల మర్శయు యిర్ూషలేములోని దదవాలయము యొకు
ప్వితరత విషయంలో చాలా నిబదుధడెయ
ై ుండెను. మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు ఇశాీయిేలీయుల విశావసమునకును,
జీవితమునకును మార్గ దర్శియిై యునిదని అతడు ప్దద ప్దద ప్రసత ావించాడు. దదవుడు తన ప్రజలను వార్శ
విశావసపాతరము మర్శయు విశావసదోర హమునుబటిర, ఒకానొక తర్ములోప్ల దీవించిన మర్శయు శపించిన

విధానములో చర్శతక
ర ార్మడు చాలా ఆసకితప్ర్మడెయ
ై ుండెనని, అతడు పాప్ము మర్శయు అవిధదయత వలన
కలుగు సతవర్ ప్ర్యవసానములను గూర్శున ఉదాహర్ణములను ఒకు చోట కూర్శున విధానమును
గుర్శతంచడం దావర్ా మనము తెలుసుకొనుచునాిము.

చర్శతరకార్మని నముకములు మర్శయు నిర్రక్షణలను గూర్శు మనము మాటాోడగల ఇతర్మన
ై వి ఇంకా

అనేక విషయాలునాియి, కాని ముఖ్యమన
ై దదమనగా: అతడు తన ఆదిమ పాఠకులను ప్రభావితం

చదయడానికి సాహితయ సంబంధ్మైన ప్దధ తులను ఉప్యోగశంచిన విధానమును విశలోషించడానికి చర్శతక
ర ార్మని
గూర్శు మనకు కావలస్టిన జాానం ఉనిది. బెైబిలు ర్చయితలను గూర్శు మర్శ ఎకుువ సమాచార్ం మన

యొదే ఉనిది గనుక మనము చదస్టత వాయఖ్ాయనములలో ర్చయితపై కీమముగా దృషిరని కేందీరకర్శంచుట బహు
ప్రయోజనకర్మై యుంటుంది.

శ్రరతలు
ర్చయితపై దృషిర కేందీరకర్శంచుటతోపాటు, పాత నిబంధ్నగూర్శున బాధ్యతతో కూడిన సాహితయ

సంబంధ్మన
ై విశలోషణ ఆదిమ శరీతలను గూర్శు కూడా ఆలోచించుచునిది. వార్శ ప్ర్శస్టా తి
ి ఏమై యుండినది?
వార్మ ప ందిన లేఖ్నముల చదత వార్మ ఎలా ప్రభావితం చదయబడాల్వ? మర్ొక ప్ర్ాయయం, పాత నిబంధ్న
ప్ుసత కముల ర్చయితలను గూర్శు మనము ఆలోచించునప్ుపడు అపాయాలు మర్శయు ప్రయోజనాలు
ఉనిటేర, ఆదిమ శరీతలపై మన దృషిరని కేందీరకర్శంచుట వలన కలుగు అపాయములు మర్శయు
ప్రయోజనాలను గూర్శు కూడా మనము అప్రమతు
త లమై యుండాల్విన అవసర్మునిది.

మర్ొక ప్రకు సాహితయ సంబంధ్మైన విశలోషణల యొకు కొనిి ర్ూప్ములు లేఖ్నముల ర్చయితలను

గూర్శు అతయధికంగా ఊహించుకొనుచునిటేర, ఇతర్మలు శరీతలను గూర్శున సవివర్మన
ై జాానముపై మర్శ
ఎకుువగా ఆధార్ప్డుదుర్మ. శరీతల యొకు కచిుతమన
ై గుర్శతంప్ును గూర్శు వార్మ ఉజాజయింప్ుగా

ఊహించుకొంటార్మ. శరీతల యొకు ప్ర్శసా ుతులను గూర్శున నిర్శేషరమన
ై వివర్ాలను వార్మ తిర్శగశ నిర్శుసాతర్మ.
శరీతల మానస్టిక ప్ర్శస్టా త
ి ులను వార్మ ఊహించుకొంటార్మ. వార్శ బలాబలాలను గూర్శు మితిమీర్శ

ఊహించుకొంటార్మ. ఇటువంటి ప్ర్శస్టా త
ి ులు వాయఖ్ాయనములలో మర్శ ఎకుువగా కేందీక
ర ృతమయ
ై ునిప్ుపడు,
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మనము మర్ొక ప్ర్ాయయం మానస్టిన మర్శయు సామాజిక ఊహాగానమనే ప్రమాదంలో ప్డుదుము, మర్శయు
ఈ హేతువునుబటిరయిే, శరీతలపై పటర బడు మితిమీర్శన ఉదాఘటనను, “ప్రభావితముచదయు అభాస” అని
పిలువవచుు.

ఉదాహర్ణకు, దినవృతాతంతముల గీంథముల విషయంలో, చర్శతక
ర ార్మడు కేవలము యాజకులు లేదా

దావీదు కుటుంబము, లేదా సాధార్ణ ప్రజానీకం వంటి ఎంపిక చదయబడిన ప్రజాగుంప్ు కొర్కు ర్చించాడో
మనకు నిజముగా తెల్వయదు. ఈ ర్చనల ప్టో ఎంత మంది అడ్ గశంచువార్ై లేదా తమ అసంతుషిరని

తెలుప్ుతునివార్ై యుండిర్ో మనకు తెల్వయదు. వార్మ ఎజార మర్శయు నహెమాయకు ముందటి కాలములో,

లేదా అదద కాలములో, లేక ఆ తర్మవాత కాలంలో జీవించార్ో మనకు కచిుతంగా తెల్వయదు. నిసిందదహంగా,
ఈ విషయాలు తెల్వయుట వలన మనము చదస్టత వాయఖ్ాయనములను అది మర్శ ఎకుువ సపషర ం చదయవచుు.
కాని ఈ సమయంలో మనము ఇటువంటి విషయాలను ధ్ృవీకర్శంచడానికి మనకు మార్గ ం లేదు, గనుక
మనము వాటిని గూర్శు ఊహించనప్ుపడు మన వాయఖ్ాయనము ఎకుువ బాధ్యత వహించాల్వి ఉంటుంది.

ఏదదమన
ై ప్పటికర, అదద సమయంలో, శరీతలను గూర్శు యోచించుట దావర్ా మనము ర్ాబటురకొనగలవి

అనేక ప్రయోజనములునివి ఎందుకనగా సహాయకర్ంగా నుండు సాధార్ణ సమాచార్ం మనకు సాధార్ణంగా
ఎకుువగానే తెల్వస్టియుంటుంది. ఎకుువ సాధార్ణమన
ై ప్దజాలములో చెప్ుపకొంటే, ఉదదేశింప్బడిన శరీతలు
పారచీన హెబ్రర భాషను చదువలేకపల యినను, అర్ాం చదసుకొనగల్వగశయుండిర్ని మనకు తెల్వయును. వార్శ

సాధార్ణ సా లం మనకు చాలా సార్మో తెలుసుతంది. వార్నుభ్వించిన కొనిి ముఖ్య సంఘటనలు ప్దద ప్దద

మనకు తెల్వయుచునివి. ఈ ప్రజాగుంప్ులకు సంబంధించినంత వర్కు, నిబంధ్న బాధ్యతల విషయంలో
దదవుని యిదుట వార్శలో కొందర్మ విశావసపాతరమైనవార్ై యుండిర్శ, మర్శ కొందర్మ విశావసఘాతకుల ై
యుండిర్ని కూడా మనకు తెలుసు.

దినవృతాతంతముల విషయంలో, ఆదిమ శరీతలను గూర్శు మనకు యింకా తెలుసు. 1 దిన. 9వ

అధాయయములోని వంశావళ్ులు వాగాేన దదశమునకు తిర్శగశ వచిున ప్రజల జాబితాతో ముగశయుచునివనే
వాసత వము, చర్శతక
ర ార్మడు వాగాేన దదశంలో అతనితో కూడా నివశించిన ప్రజల నిమితత ము ర్చించాడని

సూచించుచునిది. హగగ యి, జకర్ాయ, మలాకర, ఎజార మర్శయు నహెమాయ వంటి ప్ుసత కములలో నుండి వార్శ
సాధార్ణ సామాజిక ప్ర్శస్టా త
ి ులను గూర్శు కూడా మనము ఎంతో తెలుసుకొనవచుు. ఇవి కషర కాలముల ై

యుండినవి. ప్రవకత యొకు ఆశలకు భినింగా, వాగాేన దదశానికి కొందర్మ ఇశాీయిేలీయులు మాతరమే తిర్శగశ
వచాుర్మ. దదవాలయములోని ఆర్ాధ్న బహు బలహీనంగా ఉండినది, మర్శయు దావీదు స్టింహాసనము

ప్ునఃసాాపించబడలేదు. దదశం ఆర్శాక ఇబబందులను ఎదుర్ొునిది. ఇశాీయిేలు ప్దద ప్దద సంఘర్షణలు మర్శయు
యుదధ ములను గూర్శున బెదిర్ంశ ప్ులను అనుభ్వించినది. శరీతల ప్ర్శస్టా త
ి ులను గూర్శున ఇటువంటి
విషయాలను మనము అతయధిక సపషర తతో, ఎలాంటి ఊహాగానాలు లేకుండానే తెలుసుకొనవచుు.

ఆదిమ శరీతలను గూర్శు మనకు తెల్వస్టిన విషయం, దినవృతాతంతముల ఉదదేశము మర్శయు ఆదిమ

అర్ామును గూర్శున లోతెన
ై మప్ుపను మనము సంపాదించుకొనగలుగునటు
ో మనకు సహాయకర్ంగా

ఉంటుంది. తతఫల్వతంగా, దినవృతాతంతముల గీంథములలోని నిర్శేషరమన
ై ప్రతి వాకయభాగమును గూర్శున
వాయఖ్ాయనములు ఆదిమ శరీతలను గూర్శు మనకు తెల్వస్టినదాని దృష్టారా ముందుకు సాగాల్వ.
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ర్చయిత మర్శయు శరీతలను గూర్శు మనకు తెల్వస్టిన విషయాలను ఆలోచించుటలో గల

పారముఖ్యతను గూర్శు తెలుసుకొనాిము, గనుక మనమిప్ుపడు పాత నిబంధ్న యొకు సాహితయ విశలోషణకు

సంబంధించిన మూడవ మర్శయు పారథమికమన
ై సపషర త వప్
ై ు మళ్ో వలస్టియునిది — దసాతవేజును గూర్శున
ఆందో ళ్నయిే.

ద్స్ాావేజు
మనము “దసాతవేజు” అనే ప్దమును ప్రయోగశసత ుండగా, అది మన దృషిరలో నుని పాత నిబంధ్నలోని

ఏ భాగమునన
ై ా సూచిసుతంది, అది కేవలము ఒకటి ర్ండు వాకాయలు కావచుు, ఒకటి ర్ండు వచనాలు

కావచుు, కొనిి వచనాలుని ఒక భాగం కావచుు, ఒక అధాయయం కావచుు, ప్ుసత కంలోని ఒక విభాగం

కావచుు, ప్ుసత కం మొతత ం కావచుు, ప్ుసత కముల సమూహం కావచుు, లేదా పాత నిబంధ్న పారమాణిక
గీంథం మొతత ం కావచుు. ఈ అనిి సందర్ాాలలోను, దసాతవేజుపై కేందీరకర్శంప్బడిన మన దృషిర సాహితయ
విశలోషణకు ముఖ్యమైయునిది.

దుర్దృషర వశాతు
త , ఇటీవల్వ దశాబే ములలో, వాయఖ్ాయనము చదయడానికి మనకు అవసర్మైనది

దసాతవేజే అని అనేక మంది వాయఖ్ాయతలు అర్శాంచార్మ. ర్చయిత మర్శయు శరీతలను గూర్శు యోచించుటలో
ఇమిడియుని అనిశుయతలను తొలగశంచడానికిగాను, మనము ర్చయిత మర్శయు శరీతలకు అధిక

పారధానయతను ఆర్ోపించాల్విన అవసర్ం లేదని ఈ ప్ండితులు తర్శుంచార్మ. వాసత వానికి, అనుసర్శంచడానికి

ఇది క్షేమకర్మన
ై నిర్ేేశనము కాదు ఎందుకనగా అదద దసాతవేజు, అది బెైబిలు సంబంధ్మన
ై దెైనా కాకపల యినా,
దానిని వారస్టినదెవర్మ మర్శయు అది ఎవర్శకి వారయబడింది మొదలగు వివర్ాల ఆధార్ంగా అది చాలా వర్కు
వేర్న
ై అర్ాములనియయవచుు. వాయఖ్ాయతలు తమ దృషిరని ప్రతయద కించి దసాతవేజుపన
ై ే కేందీక
ర ర్శంచడానికి

ప్రయతిిసూ
త , ర్చయిత మర్శయు శరీతలను నిర్ో క్షయము చదయునప్ుపడు, దసాతవేజులోనే అప్ర్శమితమన
ై
ఆశలను పటురకొంటూ, “కళ్ో కు కటిరనటురని అవాసత వం” అని మనము పిలువగల ఒక ప ర్పాటు చదసత ార్మ.

ర్చయిత మర్శయు శరీతల సందర్ాములో దసాతవేజును జాగీతతగా ప్ర్శశీల్వంచుటలోగల పారముఖ్యతను

దృష్టారంతర్రకర్శంచడానికి, మనము 2 దిన. 33:1-20లో నుని మనషతష ఏలుబడిని ప్ర్శశీలనగా మననం

చదదే ాము. మనము ఈ వాకయభాగమును అధ్యయనం చదయునప్ుపడు, మనషతష గూర్శు 2 ర్ాజులు 21:1-18లో
సమాంతర్మన
ై నివేదక
ి ఉంటునిందువలన మనకొక గొప్ప సానుకూలత ఏర్పడుతునిది. వాసత వానికి,

దినవృతాతంతముల ర్చయిత, సాహితయ సంబంధ్మన
ై విశలోషణకు చాలా ముఖ్యమైనవైయుని విధానములలో,
2 ర్ాజులూ 21వ అధాయయము యొకు నకల తీసూ
త , దానిలో మార్మపలు చదసత ూ, కొనిి విషయాలను
తొలగశసత ూ, కొనిి విషయాలు చదర్ముతూ ఉండినాడు. 2 ర్ాజుల గీంథము యొకు వివర్ణతో
మొదలుపడదాము.

2 ర్ాజులు 21వ అధాయయము ఐదు సమర్ూప్ములో నుని భాగములుగా విభాగశంప్బడింది: ఒకటి,

మొదటి వచనము, మనషతష ఏలుబడి యొకు ఆర్ంభ్ము; ర్ండు, 2-9 వచనములు, విగీహార్ాధ్న చదయుట

దావర్ా మనషతష చదస్టన
ి పాప్ము; మూడు, 10-15 వచనములు, మనషతషను గూర్శున ప్రవచనాతుకమన
ై ఖ్ండన;
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నాలుగు 16వ వచనము, దౌర్జనయమునకు ప్ూనుకొనుట వలన మనషతష చదస్టిన మర్ొక పాప్ము; ఐదు, 17-18
వచనములు, మనషతష ఏలుబడి యొకు ముగశంప్ు.

ఈ సంక్షిప్త వర్ీన సూచిసుతనిటురగా, 2 ర్ాజులు 21వ అధాయయంలో, మనషతష ఆది నుండి అంతము

వర్కు కూడా దుషు
ర డుగానే వర్శీంప్బడా్డు. అతడొ క ఘోర్ పాపిగా ప్ర్శచయం చదయబడా్డు. మనషతష యొకు
విగీహార్ాధ్నను గూర్శు కథలోని ర్ండవ భాగం విసత ృతంగా విశదప్ర్మసుతనిది; అతడు ఆలయమును
విగీహములతో అప్వితరప్ర్చాడు, ప్రజలు కనానీయుల కంటె మర్శ ఎకుువైన పాప్ము చదయునటు
ో

పతరర్ప
ే ించాడు. ఇతిహాసములోని మూడవ భాగం, దదవుని ప్రవకత లు మనషతషను గూర్శు చదస్టిన భ్యంకర్మన
ై
ఖ్ండింపై యునిది. ఈ వచనముల ప్రకార్ం, మనషతష చదస్టన
ి పాప్ముల వలన యిర్ూషలేము

నాశనమయియంది, ప్రజలు బహిషుర్శంప్బడా్ర్మ. మనషతష, యిర్ూషలేములో ప్టర ణ వీధ్ులను నిర్ోేషుల ర్కత ంతో
నింపాడని ఇతిహాసములోని నాలుగవ భాగం పతర్ొుంటునిది. ఇక చివర్శ భాగం, మనషతష మర్ణించాడనియు,
పాతపటర బడినాడనియు సామానయంగా నివేదించుచునిది. 2 ర్ాజులు 21వ అధాయయంలో, మనషతష తన
జీవితంలో ప్రదర్శించిన విమోచనార్ామైన ఒకు లక్షణమైనను పతర్ొునబడలేదు.

ఇప్ుపడు 2 దిన. 33వ అధాయయంలో మనషతష ఏలుబడిని గూర్శు వారయబడిన వివర్మును చూదాేము.

ఈ వివర్ము 2 ర్ాజులు 21వ అధాయయంతో విభేదించదు, కాని ఇది చాలా వయతాయసమన
ై దెై యునిది. 2 దిన.
33:1-20 కూడా ఐదు ముఖ్య భాగాలుగా విభ్జింప్బడింది: ఒకటి, 1వ వచనం, మనషతష ఏలుబడి

పారర్ంభ్మగుట, ఇది ఎకుువగా 2 ర్ాజుల గీంథంలో నుండి సూటిగా నకలు చదయబడింది; ర్ండు, 2-9
వచనములు, మనషతష చదప్టిరన విగీహార్ాధ్నలు 2 ర్ాజులు 21:1-9లో ఉనిదానికి కొంచెం భినింగా

ప్ునఃల కిుంప్బడినవి. ఇంతవర్కు, చర్శతరకార్మని వివర్ము, 2 ర్ాజులు గీంథంలో నుని వివర్మును బహు
దగగ ర్గా పల ల్వయునిది. ఈ ర్ండు ర్శకార్మ్లలోను మనషతష ఒక భ్యంకర్మైన పాపిగా నివేదింప్బడినాడు.

కాని 2 దిన. 33వ అధాయయంలోగల నివేదికలలోని మూడవ, నాలుగవ మర్శయు ఐదవ విభాగము,

2 ర్ాజుల గీంథంలోని నివేదికకు విచితరంగా భినిమన
ై దెై యుంటునిది. మూడవ విభాగంలో అనగా,

వచనములు 10-13లో, భ్విషయతు
త లో యూదా బహిషుర్శంప్బడుననే 2 ర్ాజుల గీంథంలోని ప్రవచనమును
చదర్ుడానికి చర్శతక
ర ార్మడు ఇషర ప్డలేదు. దానికి బదులుగా, మనషతష తానే తన స ంత జీవిత కాలములో

బబులోను దదశానికి బహిషుృతుడయాయడని చర్శతక
ర ార్మడు ప్రకటించాడు. అచుట ఉనిప్ుపడు, మనషతష తన
పాప్ములను గూర్శు మార్మమనసుి నొంది, పాప్క్షమాప్ణ ప ందాడు. ఆ తర్మవాత, నాలుగవ విభాగంలో
అనగా, 14-17 వచనాలలో, మనషతష చదప్టిరన దౌర్జనయమును పతర్ొునుటకు బదులుగా, మనషతష

యిర్ూషలేమునకు తిర్శగశ వచిు, ప్టర ణమును ప్ునఃనిర్శుంచి, దదవుని ఆలయములో సర్ైన విధ్ంగా

ఆర్ాధించు విధానమును ప్ునర్మదధ ర్శంచాడని చర్శతక
ర ార్మడు నివేదించాడు. చివర్శగా, 2 దిన. 33:18-20లో,

మనషతష ఏలుబడి యొకు ముగశంప్ు మనషతష మార్మమనసుి పారర్ానకు సంబంధించిన మర్ొక ఉలేోఖ్నమును
చదర్ముతూ, 2 ర్ాజుల గీంథంలో ఉని దాని కంటె విసత ృతమవుతునిది.

2 ర్ాజుల గీంథంతో పల ల్వునటో యితద, చర్శతక
ర ార్మని ర్శకార్మ్ ఎకుువగా నిశుయాతుకమైనదెై యునిది.

ఈ ర్ండు నివేదికలు మనషతష చదస్టిన భ్యంకర్మన
ై పాప్ములను తెల్వయజేయుచునివి; 2 ర్ాజుల గీంథం

ప్రవకత యొకు ఖ్ండనను మర్శయు మనషతష యిర్ూషలేము ప్టర ణసుాలకు విర్ోధ్ంగా చదప్టిరన దౌర్జనయమును
-38వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు
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గీంథము

నివేదిసత ునిది. కాని చర్శతరకార్మడు 2 ర్ాజులు గీంథంలో గల కథలోని ఈ భాగములను వదిల్వపటారడు. దానికి

బదులుగా, మనషతష దదశబహిషుృతుడుగా చదయబడా్డనియు, మార్మమనసుి ప ంది ఆ మీదట క్షమింప్బడిన
విషయానిి చర్శతక
ర ార్మడు చదర్ాుడు. మనషతష యిర్ూషలేమునకు తిర్శగశ వచిు, ప్టర ణమును మర్శయు

దదవాలయమును ప్ునర్మదధ ర్శంచాడనే విషయానిి కూడా అతడు చదర్ాుడు. చివర్శగా, ర్ండు నివేదికలు కూడా

మనషతష యొకు మర్ణమును గూర్శున వివర్ముతో ముగశయుచునిప్పటికని
ి , 2 దినవృతాతంతములు మనషతష
యొకు మార్మమనసుిను గూర్శు మర్లా జాాప్కం చదయుచునిది. కాబటిర, ఒకు మాటలో చెప్ుపకొంటే, 2

ర్ాజుల గీంథం మనషతషను ఎడతెర్శపల
ి ేని పాపిగా చూపిసత ునిది, గాని 2 దిన. అతనిని మార్మమనసుి నొందిన
పాపిగా చూపిసత ునిది.

2 ర్ాజుల గీంథం మర్శయు 2 దినవృతాతంతముల గీంథంలోని ఈ సమాంతర్ వృతాతంతముల మధ్య గల

వయతాయసములను గూర్శు ఆలోచిసూ
త , మనము మర్ొక సాహితయ సంబంధ్మైన ప్రశిను వేసుకొనవల ను. ఈ

వృతాతంతములు ఎందుకింత భినిమన
ై విగా ఉనాియి? మనషతష జీవితమును గూర్శు ఇవి ఇటువంటి వేర్ేవర్మ
దృకపథములను ఎందుకు తెల్వయజేయుచునివి? ఒకు మాటలో చెపాపలంటే, ఈ వయతాయసములు ర్ాజుల
గీంథాలు మర్శయు దినవృతాతంతముల గీంథాలు వేర్ేవర్మ ర్చయితల చదత, వేర్ేవర్మ శరీతల కొర్కు

ర్చింప్బడినవనే వాసత వము చదత మాతరమే వివర్శంప్బడగలవు. ప్రతి ఒకు ర్చయిత మనషతష ఏలుబడిని
గూర్శున వృతాతంతమును తన శరీతల ముందుంచుటలో తన స ంత సంకలపములను కల్వగశయుండెను.

మనము తర్మవాత పాఠంలో నేర్ముకొనబో తునిటుర, ర్ాజుల గీంథం యొకు ర్చయిత యిర్ూషలేము

ప్టర ణము నాశనమగుటకు గల హేతువును గూర్శు, వార్మ వాగాేనము చదయబడిన దదశంలో

బహిషుృతులగుటకు గల హేతువును గూర్శు పారథమికంగా బబులోను దదశంలో బహిషుృతుల ైయుని వార్శకి
వివర్శంచడానికి ర్చించాడు. మనషతష చదస్టన
ి పాప్ములే దదశం మీదికి ఈ శాప్ములకు తెచాుయనేది అతని

జవాబెై యుండినది. కాని మనమిదివర్కే గమనించినటుర, చర్శతరకార్మని ప్ర్శస్టా తి
ి చాలా వర్కు భినిమన
ై దెై
యుండినది. ప్ునర్మదధ ర్శంప్బడి ప్రయాసప్డుచుండిన సమాజము దదవునిని విశవసనీయంగా స్టతవించుచు

ముందుకు సాగశవళ్ో వలస్టినదిగా వార్శని పతర్
ర ప
ే ించడానికి చదస్టన
ి ప్రయతాినిిబటిర దదశబహిషుర్ణ తర్మవాత
అతడు తన చర్శతరను ర్చించాడు.

ఈ హేతువునుబటిరయిే, తన ఉదదేశములకు సర్శప్డునవి, మనషతష గూర్శున వాసత వమన
ై విషయాలను

చర్శతరకార్మడు చదర్ాుడు. తన స ంత ఇశాీయిేలు పాఠకుల జీవితములలోని వివర్ములకు సమాంతర్మై

యుండినవి, మనషతష జీవితములోని వివర్ములను వలుగులోనికి తెసత ూ అతడీప్ని చదశాడు. మనషతష బహు

ఘోర్ంగా పాప్ం చదశాడు, వార్మ కూడా అలాగే చదశార్మ. మనషతష బబులోనునకు చెర్గొనిపల బడా్డు, వార్మ కూడా
చెర్గొనిపల బడా్ర్మ. మనషతష మార్మమనసుి నొందాడు గనుక క్షమింప్బడా్డు, మర్శయు వార్మ కూడా

క్షమింప్బడా్ర్మ. అతి ముఖ్యంగా, మనషతష యిర్ూషలేమునకు తిర్శగశ వచిున మీదట, అతడు యిర్ూషలేము

ప్టర ణమును ప్ునఃనిర్శుంచి, సర్ైన ఆర్ాధ్నా విధానమును కూడా ప్ునర్మదధ ర్శంచాడు, మర్శయు చర్శతక
ర ార్మని
శరీతలు అతని దినములలో ఎదుర్ొుని ఆ సవాలే ఇది. వార్మ యిర్ూషలేమును ప్ునఃనిర్శుంచి,

యిర్ూషలేములో దదవునిని సర్ైన ర్రతిలో ఆర్ాధించు విధానమును ప్ునర్మదధ ర్శంచడము దావర్ా మనషతష

యొకు మాదిర్శని అనుసర్శసత ార్ా? చర్శతరకార్మని యొకు ముఖ్య విషయము ఇది: యూదా చెర్గొనిపల బడుటకు
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ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు

నాలుగవ పాఠము : పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక

పారమాణిక గీంథము

గీంథము

కార్ణమన
ై అదద ర్ాజు, వాగాేన దదశమునకు తిర్శగశ వచిున తర్మవాత ర్ాజయమును ప్ునఃనిర్శుంచి,
ప్ునర్మదధ ర్శంచినటో యితద, కచిుతంగా చర్శతరకార్మని స ంత శరీతలు కూడా ఇదద ప్ని చదయాల్వ.

2 దిన. 33వ అధాయయంలో గల మనషతష ఏలుబడిని గూర్శున సాహితయ సంబంధ్మన
ై ఈ సంక్షిప్త

విశలోషణ, పాత నిబంధ్న సాహితయం సాధికార్మన
ై దాని సందదశమును తెల్వయజేయుచుని విధానమును

ప్రశంస్టించుటలోగల విలువను దృష్టారంతర్రకర్శంచుచునిది. మనము ర్చయితలు, శరీతలు మర్శయు పాత

నిబంధ్న దసాతవేజుల సాహితయ సంబంధ్మన
ై లక్షణములను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొనుచుండగా, పాత నిబంధ్న
పారమాణిక గీంథంలోనినానా విధ్ముల ైన భాగాములు ర్చింప్బడుటలోగల ముఖ్య ఉదదేశములను మనము

వివేచింప్వచుు. ఈ ఉదదేశములను తెల్వస్టికొని యుండుట, దాని ఆదిమ శరీతల కొర్కు మాతమే కాదు, కాని
ఈనాటి మన కోసం కూడా వారయబడిన పాత నిబంధ్న యొకు సాధికార్ సందదశమును మనము
గీహించగలుగుటకు మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.

ముగింప్ు
ఈ పాఠంలో మనము పాత నిబంధ్నను ఒక అధికార్ప్ూర్వక ప్ుసత కముల కూర్మపగా, దదవుని ప్రజలు

వార్దుర్ొునిన ప్ర్శస్టా త
ి ులలో మార్గ నిర్ేేశనము నిచుుటకు ర్ూప ందింప్బడిన ఒక పారమాణిక గీంథముగా
అనేవషించాము. దదవుని ప్రజలు పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం యొకు అధికార్మునకు మూడు

ముఖ్యమైన విధ్ములుగా ఎలా లోబడా్ర్ో మనము తెలుసుకొనాిము. పారతిప్దికప్ూర్వకమన
ై విశలోషణ

దావర్ా ఒక అదే ముగా పాత నిబంధ్నను గూర్శు మనము చదప్టిరన అనేవషణ దావర్ా, మన స ంత జీవితాలలో
తల తు
త ప్రశిలకు అవసర్మయ
ై ుండిన సమాధానముల కొర్కు చిని చిని ప్రధానాంశములతో సహా, పాత
నిబంధ్న వాకయభాగాములలోని ప్రధానాంశముల ననిిటిని చూచుటలో గల విలువను మనము

నేర్ముకొనాిము. చర్శతర సంబంధ్మన
ై విశలోషణలో బెైబిలును ఒక కిటికగ
ర ా ఉప్యోగశంచుట దావర్ా, పాత
నిబంధ్న నివేదించుచుని చర్శతర సంబంధ్మన
ై సంఘటనల యొకు పారముఖ్యతను మనము

తెలుసుకొనాిము. సాహితయ సంబంధ్మైన విశలోషణ దావర్ా పాత నిబంధ్నను ఒక ప్టముగా చూచుట వలన,
పాత నిబంధ్న వాకయభాగములు దదవుని ప్రజలపై ప్రదర్శింప్వల నని ర్ూప ందింప్బడిన ముఖ్యమన
ై
ఉదదేశములను లేదా ప్రభావములను ఎలా వివేచించాలో మనము నేర్ముకొనాిము.

పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథమును గూర్శున ఈ సర్ేవక్షణను మనము తర్మవాత పాఠములలో

కొనసాగశంచుచుండగా, మనము ఈ మూడు అందుబాటులకు మర్లా ప్లుమార్మో మర్లుదుము. పాత

నిబంధ్నను ఈ మూడు సానుకూలమన
ై విషయాలుగా అనేవషించుట, పాత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథం
గతంలో దదవుని ప్రజలను నడిపించిన విధానమును మనము గీహించడానికి మాతరమే సహాయకర్ంగా

ఉండదు. ఈనాడు సహితం పాత నిబంధ్న మనకు సాధికార్ మార్గ నిర్ేేశకమైయుని అనేక విధానాలను
గమనించు విషయంలో కూడా అది మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.
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