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ప్ర్దెైసును పల గొటటరకొనుట మర్శయు ప ందుకొనుట

ఉపో దఘాతం
ప్రతి ఒకుర్మ ఏదో ఒక సమయములో ఏదో ఒక దానిని పల గొటటరకుంటార్మ అని నేననుకుంటాను.

అది ఒక ప్ుసత కము కావచుు. అది మీ ఇంటి తాళప్ుచెవి కావచుు. మీ విష్యం నాకు తెల్వయదుగాని,
నేను మాతరం అలాంటిది ఏదెన
ై ా పల గొటటరకుంటే మొటర మొదటిగా నేను చదస్టిన ప్నులనీిటిని ఒకొుకుటిగా
జఞాప్కము చదసుకుంటాను . కనీసం నా మనసుిలోనన
ై ా, నేను పల గొటటరకునిదానిని ఎకుడ పటారనో

జఞాప్కముంచుకొనుటకు ఒకొకు విష్యమును జఞాప్కము చదసుకుంటాను. తర్మవాత, ఒకసార్శ నేను

చదస్టన
ి ప్నులనీి జఞాప్కము చదసుకుని తర్మవాత, నేను చదస్టన
ి తపిపదమును సర్శచదసత ాను. తాళప్ుచెవిని
బలో మీద అది ఉండవలస్టిన సా లములో పడతాను, మర్శయు ప్ుసత కమును అలమర్లో పడతాను. నేను
చదస్టన
ి దానిని జఞాప్కము చదసుకొని దానిని సర్శచయ
ద ుట, నేను పల గొటటరకొనిన దానిని కనుగొనుటకు నాకు
తెల్వస్టిన ఉతత మమన
ై మార్గ మై ఉనిది.

ఇప్ుపడు, ఈ పాఠమునకు “ప్ర్దెస
ై ును పల గొటటరకొనుట మర్శయు ప ందుకొనుట” అని పేర్మ

పటారము, మర్శయు మన దృషిరని ఆదికాండము 2:4-3:24లో ఉని, ఏదెను తోటలో ఆదాము హవవలు
చదస్టన
ి పాప్ము యొకు వృతాతంతము మీద కేందరక
ర ర్శంచుదాము. ఏదెను తోటలో ఆదాము హవవలు
తీసుకుని అడుగులను కనుగొని వాటిని సర్శచదయునటట
ో ఇశాీయిేలును పల ర తిహించుటకు మోషే

ఆదాము హవవలు ప్ర్దెైసును పల గొటటరకొనుటను గూర్శు వారశాడని మనము చూడబో వుచునాిము. ఈ
వృతాతంతము నుండి నేర్ముకొనుట దావర్ా మాతరమే ఇశాీయిేలు ప్ర్దెస
ై ును తిర్శగప
శ ందుకొనుటకు

నిర్రక్ించనటట
ో , ఇశాీయిేలుకు మోషే ఇచున పల ర తాిహము నేటి కొర్కు దదవుడు మనకు ఇచుుచుని

సందదశము కూడా అయుయనిది అని మనము చూడబో వుచునాిము. ఆదాము హవవల అడుగలలోనికన
తిర్శగశ వళలోట దావర్ా, నేటి కస
ై త వులు కూడా ప్ర్దెస
ై ును ప ందుకోవచుు. ఆదికాండము 2 మర్శయు 3
అధాయయముల యొకు ప్ర్శశీలన మూడు భాగములుగా విభజంచబడుతయంది: మొదటిగా, ఈ వాకయ

భాగము యొకు సాహితయ నిర్ాుణమును చూదాేము. ర్ండవదిగా, ఇశాీయిేలు ప్రజలకు మోషే దరనిని
ఎందుకు వారశాడో వివేచంచుటకు ఈ అధాయయముల యొకు వాసత విక అర్ాము మీద దృషిరపడదాము.
మర్శయు మూడవదిగా, మన జీవితములో ఈ వాకయభాగమును సర్శయిన
ై విధ్ముగా

ఉప్యోగశంచుకొనునటట
ో కొీతత నిబంధ్న మనలను ఏ విధ్ంగా నడిపస
ి త ుంది అని అడుగుచు ఆధ్ునిక
అనువర్త నను చూదాేము. మన వాకయ భాగము యొకు సాహితయ నిర్ాుణముతో ఆర్ంభించుదాము.
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సాహితయ నిరాాణము
ఆదికాండము 2-3 ఒక విశాలమైన వాకయభాగమైయుండి అనేక అంశములను

ప్రసత ావించుచునిప్పటికీ, వాసత వానికన అది ఒక ఐకయ కథనమును అందిసత ుంది. ఈ వాకయ భాగమును సర్శగా
అర్ాము చదసుకొనుటకు, ఈ ర్ండు అధాయయములను ఒకే సాహితయ ఐకయతగా చూడవలస్టియునిది.
ఆదికాండము 2-3లోని సాహితయ నిర్ాుణమును గూర్శు మనము ర్ండు ముఖ్ాయంశములలో

ప్ర్రక్ించుదాము: మొదటిగా, ఈ వాకయ భాగములోని ముఖ్య భాగములను సమీక్ష చదదే ాము; మర్శయు
ర్ండవదిగా, ఇశాీయిేలునకు మోషే స్టలవిచున సందదశము యొకు ముఖ్య విష్యమును అర్ాము

చదసుకొనుటకు, ఈ భాగములలో ఉని పారముఖ్యమైన సౌష్ర వాలను చూదాేము. ఆదికాండము 2-3
అధాయయముల సాహితయ నిర్ాుణము యొకు సమీక్షను ప్ర్శశీల్వంచుటతో ఆర్ంభిదాేము.

సమీక్ష
2:4 యొకు మొదటి భాగంలో కనిపించు కుోప్త శీర్శషక కాకుండా, ఈ ర్ండు అధాయయములు

నాలుగు ముఖ్య భాగములుగా విభాగశంచబడినవి, మర్శయు అంశములు, పాతరల యొకు మార్మపల

దావర్ా పారధ్మికముగా ఈ నాలుగు ముఖ్య భాగములు సూచంచబడినవి. ఈ నాలుగు దశలను ప్ర్శశీలన
చదసత ూ వాటిలోని ముఖ్ాయంశములను మనము కోీడీకర్శంచాల్వ.

తోట్లో
మన వృతాతంతములోని మొదటి నాటకీయమన
ై అడుగు 2:4-17లో కనిపిసత ుంది, ఈ వచనములు
ఏదెను తోట యొకు ప్ర్శతోదర్ినముతో ఆర్ంభమవుతాయి, మర్శయు ఈ వాకయ భాగము మనకు
తెల్వయజేయుచునిటట
ో , తోట అంతా కూడా ఆదాము నివస్టించుటకు మర్శయు ప్ని చదయుటకు

ఇవవబడిన దివయమైన సా లమయ
ై ుండెను. తర్మవాత ఈ భాగము యొకు దృషిర ఆదాము యొకు సృషిర
మర్శయు తోటలో ప్ని చదయుటకు అతనికన ఇవవబడిన ఆజా మీదికన మళలోతయంది. దదవుని కృప్ దావర్ా
ఆదాముకు గొప్ప ధ్నయత ఇవవబడినది. అతడు దదవుని తర్మప్ున తోటను కాయువానిగా
నియమించబడెను.

పరిస్టతథతి మెరుగ్ుపరచబడుట్
మన కథనము యొకు ర్ండవ దశ 2:18-25 మీద దృషిర పడుతయంది, దరనిని మనము మానవాళి

యొకు “ప్ర్శస్టా తి
ి మర్మగుప్ర్చబడుట” అని పిలుదాేము. ఈ భాగములో దదవుడు ఆదాము జీవితమునకు
మర్శంత గొప్ప ఆశీర్ావదమును జోడించాడు. ఈ భాగము 2:18లో ప్ర్శచయం చదయబడిన కొీతత సమసయతో
ఆర్ంభమవుతయంది. అకుడ, దదవుడు ఆదాము వైప్ుకు చూచ ఇలా స్టలవిచాుడు:

నరుడు ఒంట్రిగా నుండుట్ మంచిది కాదు. వానికత సాట్ియన
ై సహాయమును
వానికొరకు చేయుదుననుకొనెను (ఆది. 2:18)
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దదవుడు ఈ సమసయను ఎలా ప్ర్శష్ుర్శంచాడో 2:18-25లోని మిగశల్వన భాగము నివేదిసత ుంది.

ఆదాము సహాయము కొర్కు జంతయవులలో వతికాడు, కాని తయదకు దదవుడు స్ట్త ని
ీ చదస్టి ఆమను ఆదాము
యొదే కు తెచాుడు. ఈ విధ్ంగా, ఆదాము హవవల కొర్కు దదవుడు చదస్టన
ి అదుుతమైన సృషిరని ఆయన
మర్శంత మర్మగుప్ర్చాడు.

పరిస్టతథతి శప్తంచబడుట్
మన కథనము యొకు మూడవ దశ 3:1-21 అయుయనిది, దరనిని మనము మానవాళి యొకు

“శపించబడిన స్టిాతి” అని పిలుదాేము. ఒక కొీతత అంశము మర్శయు పాతర అయిన శోధించు సర్పము

యొకు ప్ర్శచయముతో 3:1లో ఈ వృతాతంతము ఆర్ంభమవుతయంది. ఇది మొదలుకొని, 3:1-21 సర్పము
శోధించుట మర్శయు ఆ శోధ్నకు కల్వగశన ప్ర్శణామములను గూర్శు మాటాోడుతయంది. ఆదాము హవవలు
సర్పము యొకు శోధ్నకు ల ంగశపల యి నిషిదధమన
ై వృక్ష ఫలమును తిని దెైవిక శాప్ములను
ప ందుకునాిర్మ.

తోట్ నుండి వెలుపలకు
ఈ వాకయ భాగము యొకు నిర్ాుణములోని నాలగ వ మూలకము 3:22-24, దరనికన మనము
మానవాళి “తోట నుండి వలుప్లకు” తోరయబడుట అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ భాగములో అంశము మర్ొక
పారముఖ్యమన
ై మలుప్ును తీసుకుంటటంది. ఇకుడ దదవుడు జీవ వృక్షము యొకు సమసయను గూర్శు
మాటాోడుట మనము చూసాతము. 3:22-23లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము.

ఆదఘము ... ఒక వేళ తన చయయ చఘచి జీవ వృక్షఫలమును కూడ తీస్టతకొని తిని

నిరంతరము జీవించునేమో అని ... తోట్లో నుండి పంప్తవస్ట
ే న
ె ు (ఆది. 3:22-23).
ఆదాము ఈ వృక్షఫలమును తిను సమసయను ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు, దదవుడు ఆదామును తోటలో

నుండి వలుప్లకు తోరస్టివస్ట
ే ి, ఏదెను యొకు దావర్ములను కాయుటకు కర్ూబులను అగశి ఖ్డగ ములను
కావల్వ ఉంచాడు. అప్పటి నుండి, దదవుడు సూటిగా జోకయం చదసుకొనుట మినహా మానవులు ఏదెను
తోటలోనికన ప్రవేశంచుటకు అనుమతి లేకుండా పల యింది.

ప ందిక
ఈ వాకయ భాగము యొకు నాలుగు ముఖ్యమన
ై విభాగములను దృషిరలో ఉంచుకొని, ఈ వాకయ
భాగము కనుప్ర్చు నాటకీయమైన ప ందికను చూచుటకు ఆదికాండము 2-3లను మర్శంత దగగ ర్గా

ప్ర్శశీలన చదదే ాము. ఈ విభాగములలో వేర్ేవర్మ మూలకములను దగగ ర్గా కూర్ముట దావర్ా, ఈ కథనము
యొకు ముఖ్య విష్యములను మోషే బయలుప్ర్చాడు. ఈ కథనము యొకు ప ందికలను

విశదరకర్శంచుటకు, మన కథనము యొకు ఆర్ంభము మర్శయు ముగశంప్ు మధ్య ఉని సమతయలయతను
మొదట చూదాేము, తర్మవాత వృతాతంతము యొకు ర్ండు మధ్య భాగములలో ఉని ప ందికను

చూదాేము. ఈ వాకయ భాగము యొకు ఆర్ంభమును మర్శయు ముగశంప్ును మొదట చూదాేము.
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ఆరంభము మరియు ముగింపు
మనము చూడబో వుచునిటట
ో , కనీసం మూడు ముఖ్యమైన విధ్ములుగా ఆదికాండము 2:4-17

మర్శయు 3:22-24 సంప్ూర్ణమైన వయతాయసము కల్వగశయునాియి.

మొదటి వయతాయసము సాానమును గూర్శునది. 2:7లో దదవుడు ఆదామును ప్ర్దెస
ై ు తోటలో

ఉంచుటతో వృతాతంతము ఆర్ంభమవుతయంది. దెవి
ై క ఆశీర్ావదములతో నిండియుని సా లములో ఆదాము
నివస్టించాడు మర్శయు ప్ని చదశాడు; అదుుతమన
ై చెటో టచదమలు, జీవమునిచుు నీర్మ, అమూలయమన
ై

లోహములు మర్శయు ర్ాళల
ో ప్రతి వైప్ు అతనిని కమిుయుండినవి. భినిముగా, ఆదాము హవవలను
దదవుడు తోట నుండి తోల్వవేయుటతో కథనము 3:24లో ముగుసుతంది. భూమి మీద మానవులు

నివస్టించుటకు అతయంత నివాసయోగయమన
ై సాానము ఏదెను తోట అయుయండెను అని ఈ భౌగపళిక
వయతాయసము సపష్ర ము చదసత ుంది.

ప్రతి భాగములో కనిపించు ర్ండవ వయతాయసము తోటలోని విశేష్మైన చెటోను గూర్శునది. 2:4-17

ర్ండు వృక్షములను గూర్శు అనగా జీవ వృక్షము మర్శయు మంచ చెడ్ల తెల్వవినిచుు వృక్షములను

గూర్శు ప్రసత ావిసుతనిప్పటికీ, 2:17కు చదర్మకునే సర్శకన ధాయస ఒకే వృక్షము వప్
ై ుకు, అనగా జఞాన వృక్షము
వైప్ుకు మళల
ో తయంది. మానవులకు మంచతనము మర్శయు పాప్ములను గూర్శు అనుభవ

జఞానమునిచుు శకనత ఈ వృక్షమునకు ఉండెను. వార్మ మునుపనిడూ చూడని విష్యములను
చూచుటకు మానవుల కనుిలను తెర్చద శకనత దరనికన ఉండెను.

వయతాయసముగా, 3:22-24లోని కథనము ముగశస్టస
ే ర్శకన, దదవుడు మంచ చెడ్ల తెల్వవినిచుు

వృక్షమును గూర్శు ప్టిరంచుకొనుట మాని, జీవ వృక్షమును గూర్శు మాతరమే ఆలోచన చదయుచునాిడు.
మానవులకు నితయ జీవమునిచుు శకనత ఈ వృక్షమునకు ఉనిది. అయితద దదవుడు ఆదామును వళో గొటిర ఆ
వృక్షమును సమీపించకుండా చదశాడు. మానవాళికన ఒకప్ుపడు తోటలోనికన వళలోటకు, మర్శయు దానిలోని
ఆశీర్ావదములనీి అనుభవించుటకు ఉండిన అనుమతి మర్లా దదవుడు అనుమతించు వర్కు
తీస్టివయ
ే బడింది అని ఈ వయతాయసము తెల్వయజేసత ుంది.

మన కథనము యొకు ఆర్ంభము మర్శయు ముగశంప్ులో ఉని మూడవ వయతాయసము

మానవాళికన ఇవవబడిన ఆజా అయుయనిది. ఏ బాధ్ మర్శయు ఏ ఇబబంది లేకుండా తోటలో దరవనకర్మన
ై
ప్నిని చదయమని దదవుడు ఆదాముకు ఆజా ఇచునటట
ో 2:15లో ఉని మొదటి దశ నివేదస
ి త ుంది. కాని
3:23లో దదవుడు ఆదాము హవవలను తోటలో నుండి వళో గొటిర తోట వలుప్ల కఠశనమన
ై ప్ర్శశీమ

చదయునటట
ో శపించాడు. ఈ వయతాయసము వృతాతంతమును గూర్శు ఒక పారముఖ్యమైన దృషిరకోణమును

కూడా అందిసత ుంది. ఏదెనులో మానవులు జీవితములోని అదుుతమును మాతరమే కోలోపలేదు గాని,
తోట వలుప్ల జీవించనంత కాలము కఠశన ప్ర్శశీమ చదయునటట
ో మనము శపించబడా్ము.

ఆదికాండము 2-3అధాయయముల యొకు ఆర్ంభము మర్శయు ముగశంప్ు భాగముల మధ్య

ఉని ఈ మూడు వయతాయసములు ఈ కథనము యొకు అతయంత పారముఖ్యమైన అంశములలో కొనిిటి

వైప్ుకు మన దృషిరని ఆకర్శషతాయి. పారచీన కాలములలో మానవ ప్ర్శస్టా తి
ి లో జర్శగన
శ ఒక పదే మార్మపను
గూర్శు మోషే వారసుతనాిడు. మానవులు ఈ తోటలో నివస్టించాలని దదవుడు వాసత వముగా

నిర్ణయించాడుగాని, ఆదాము హవవల పాప్ము వార్శకన కష్ర మును సమసయను కొనితెచు, నితయ
-4వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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మూడవ పాఠము : ప్ర్దెైసును పల గొటటరకొనుట మర్శయు ప ందుకొనుట

జీవమునిచుు వృక్షము నుండి వార్శని వేర్మ చదస్టింది. ఇప్ుపడు, మనము చూడబో వుచునిటట
ో ,ఈ
వయతాయసముల గుంప్ు వాగాేన దదశములోనికన మోషే వార్శని నడిపించుచుండగా ఇశాీయిేలీయులు
ఎదుర్ొును ప్ర్శస్టా తి
ి తో సూటిగా మాటాోడింది. ఐగుప్ుత బానిసతవములోని కూ
ీ ర్తవమును

అనుభవించుచుండగా ఇశాీయిేలీయులు ఏదెను నుండి దూర్ముగా ఉండిర్శ. ఏదెనులో దదవుడు
అందించన ఆశీర్ావదములను వార్మ తిర్శగశ ప ందవలస్టిన అవసర్ము ఉండినది.

మధయ భాగ్ములు
వృతాతంతము యొకు బాహయ భాగములలోని వయతాయసముగల సౌష్ర వాలను మనసుిలో

ఉంచుకొని, మన దృషిరని వృతాతంతము యొకు మధ్య భాగముల ైన 2:18-25 మర్శయు 3:1-21 వప్
ై ుకు

మళిో ంచవలస్టియునిది. ఈ ర్ండు అంతర్గ త దశలు ఆర్ంభము మర్శయు ముగశంప్ు మధ్య ఉని ఖ్ాళీని
ప్ూర్శంచ కనీసం మూడు మార్గ ములలో వాటి స ంత వయతాయసము గల సౌష్ర వాల గుంప్ును
ర్ూప ందిసత ాయి.

ఒక వయతాయసము దదవునితో మానవాళి యొకు అనుబంధ్ము మీద దృషిరపడుతయంది.

ర్ండవ దశలో ఆదాము మర్శయు దదవుని మధ్య ఉని శాీవయమైన అనుబంధ్మును మనము చూసాతము.
2:18లో దదవుడు ఆదాము ప్టో చంతను కనుప్ర్చ ఆదాము కొర్కు ఒక సాటియిన
ై సహాయముగా

హవవను ఇచాుడు. ఇకుడ దదవుడు మర్శయు మానవాళి అనోయనయతతోను సమాధానముతోను ఉని

చతరమును మనము చూసాతము. అయినను, కథనములోని మూడవ భాగములో దదవునికన మానవాళికన

మధ్య ఉని ఆర్ంభ శాీవయతకు బదులుగా వైర్సయమును మనము చూసాతము. ఆదాము హవవలు దదవుని
ఆజా కు అవిధదయత చూపార్మ, మర్శయు 3:8లో దదవుని నుండి దాగుకునాిర్మ, మర్శయు దదవుడు
ఆదాము హవవలతో కోప్ముగా మాటాోడాడు.

మానవ అనుబంధ్ములలో ర్ండవ వయతాయసము కూడా కనిపిసత ుంది. 2:18-25 యొకు ర్ండవ

దశలో, ఆదాము హవవలు ప్ర్శప్ూర్ణమైన ప్ర్మానందము కల్వగశయుండిర్శ. హవవ తన “యిముకలలో ఒక
యిముక, మాంసములో మాంసము” అని ప్లుకుతయ 2:23లో ఆదాము బెైబిలులోని మొదటి పేమ
ర

కావయమును పాడాడు, మర్శయు వార్మ దిగంబర్మలుగాను ఎలాంటి బిడియము లేక కలస్టి జీవించార్మ.

అయితద వయతాయసముగా, 3:16లో దదవుడు ఈ అనుబంధ్ము మీద శాప్మును ప్రకటించ, స్ట్త ీ ప్ుర్మష్యల

మధ్య కలహము కొనసాగుతయంది అని ప్రకటించాడు. స్ట్త ీ తన భర్త ప్టో వాంఛకల్వగశయుంటటంది, మర్శయు
అతడు ఆమను ఏలతాడు. ఆదాము హవవలు చదస్టిన పాప్ము దదవునితో వార్శ అనుబంధ్మునకు
మాతరమే భంగము కల్వగశంచలేదుగాని, ఒకర్శతో ఒకర్మ కల్వగశయుండిన అనుబంధ్ము మీద కూడా
ప్రభావము చూపిందని ఈ మాటలు బయలుప్ర్మసాతయి. మర్శయు ఇది మొదలుకొని, మానవ
అనుబంధ్ములలో కష్ర ములు సంఘర్షణ ఆర్ంభమయాయయి.

మూడవ వయతాయసము మానవాళి మర్శయు దుష్ర తవము మధ్య ఉని అనుబంధ్ములో

కనిపిసత ుంది. ర్ండవ దశలో, వృతాతంతములో దుష్ర తవము ఉండదు. ఆదాము హవవలు సంప్ూర్ణముగా
నిష్ుళంకుల ై దుష్ర తవము యొకు అధికార్ము నుండి దూర్ముగా ఉండిర్శ. కాని మూడవ భాగమునకు,
మానవాళి సర్పము యొకు కుయుకనతకన ప్తనమై దుష్ర తవముతో సుదరర్మ
ఘ న
ై సంఘర్షణను
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అనుభవించుట ఆర్ంభించంది. హవవ సంతతి ఒక దినమున సర్పమును జయిసుతంది అని 3:15లో

దదవుడు వాగాేనము చదశాడు, కాని ఆదాము హవవలకు తవర్శత ఉప్సమనము మాతరము ఇవవబడలేదు.
వృతాతంతములోని ర్ండవ మర్శయు మూడవ భాగముల మధ్య ఉని ఈ వయతాయసములు మోషే

ఈ కథనమును వారయుచుండగా కల్వగశయుండిన కొనిి ఆందో ళనలను చూచుటలో మనకు

సహాయప్డతాయి. ఇశాీయిేలు అనుభవమునకు అనుసంధానముగా ఉండు విధ్ముగా మోషే ఆదాము
హవవలను గూర్శు వారశాడు. పాప్ము ఇశాీయిేలు జీవితములో విధ్వంసమును సృషిరంచుట

కొనసాగశంచంది. అది దదవునితో మర్శయు తోటివార్శతో ప్రజల యొకు అనుబంధ్ములను పాడుచదస్టింది,
అంతదగాక, వార్మ అనుదినము ఎదుర్ొునుచుని కష్ర ములు, ఆదాము హవవల వల న, దదవుడు తన
ప్రజలకు దుష్ర తవము మీద అంతిమ జయమును అనుగీహించు సమయం వర్కు వేచయుండాలని
మోషేకు మర్శయు ఇశాీయిేలుకు జఞాప్కం చదశాయి.

ఈ భాగము యొకు సాహితయ నిర్ాుణమును మనసుిలో ఉంచుకొని, ఈ వాకయ భాగము యొకు

వాసత విక అర్ామును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. దదవుని తోటలో నుండి మానవాళి

యొకు బహిషాుర్మును గూర్శున ఈ కథనమును మోషే ఎందుకు వారశాడు? ఇశాీయిేలు దదశమును
వాగాేన దదశము వైప్ుకు నడిపంి చుచుండగా అతడు వార్శకన ఎలాంటి సందదశము అందించగపర్ాడు?

వాసత విక అరథ ము
ఇప్ుపడు, ఖ్చుతముగా, మౌల్వక సాాయిలో, తాను నాయకతవము వహించుచుని

ఇశాీయిేలీయులకు కొనిి సాధార్ణ వేదాంతశాసత ీ అంశములను బో ధించుటకు మోషే ఈ కథనమును
వారశాడు. లోకములో పాప్ము యొకు ఆర్ంభము, సవభావము మర్శయు ప్ర్శణామములను గూర్శు
అతడు వార్శకన చాలా సంగతయలను తెల్వపాడు. మర్శయు ఇవి చాలా పారముఖ్యమన
ై అంశములు.

అయినను, మనము మునుప్టి పాఠంలో చూస్టినటట
ో , ఇలాంటి సాధార్ణ చార్శతిరక మర్శయు వేదాంత

విష్యములను తెల్వయజేయుటకు మాతరమే మోషే ఈ పారచీన చర్శతన
ర ు వారయలేదు. బదులుగా, అనేక
ఇతర్ ప్ుర్ాతన ర్చయితల వల , ప్రసత ుత మతప్ర్మన
ై మర్శయు సామాజక కార్యకీమములను గూర్శు,
ఈ సందర్ుములో, ఐగుప్ుతను విడచ కనానుకు వళలోటను గూర్శు ప్రజలకు కొనిి ఆచర్ణాతుక
హెచుర్శకలను ఇచుుటకు మోషే పారచీన చర్శతరను వారశాడు.

పారచీన ఏదెను తోటను ఇశాీయిేలు కనానును సావధరనప్ర్చుకొనుటతో మోషే ఎలా

అనుసంధానప్ర్చాడో చూచుటకు, ఈ వృతాతంతములోని మూడు మూలకములను మనము చూదాేము:
మొదటిగా, మోషే ఏదెను తోటను వర్శణంచన విధానం; ర్ండవదిగా, ఆదాము హవవల యొదే నుండి

ఆశంచన సావమిభకనత మీద అతడు దృషిరపటటరట; మర్శయు మూడవదిగా, ఆదాము హవవలకు ఇవవబడిన
శాప్ములను అతడు వర్శణంచన విధానం. మొదటిగా మోషే ఏదెను తోటను వర్శణంచన విధానమును
చూదాేము.
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తోట్
మోషే తోటను వర్శణంచన విధానం ఎంత కనోష్రమన
ై దిగా ఉందంటే, ఏదెనును గూర్శు మనము
కల్వగశయుని అనేక ఆధ్ునిక ప్రశిలకు జవాబులు కనుగొనుట సాధ్యము కాదు. అయినను, మోషే
వర్ణనలోని ముఖ్య అంశములను మనము అర్ాము చదసుకొనుట సాధ్యమవుతయంది. మనము

చూడబో వుచునిటట
ో గా, ఏదెనును వాగాేన భూమితో గుర్శతంచు విధ్ముగా మోషే ఏదెను తోటను

వర్శణంచాడు. మోషే దృషిరకోణంలో, తన దినమందు తాను ఇశాీయిేలును నడిపించుచుని భూమి ఏదెను
అని పిలువబడిన పారచీన సా లము వాసత వముగా ఉండిన సా లమైయుండెను.

ఇశాీయిేలు కనానును ఏదెను వనముతో అనుబంధ్ప్ర్చుకోవాలని మోషే కోర్శనటట
ో ఆదికాండము

2-3 అధాయయములలోని అనేక విష్యములు సపష్ర ము చదసత ాయి, కాని అతని కథనములోని ర్ండు
లక్షణములు విశేష్ముగా పారముఖ్యమైయునివి: మొదటిది, ఏదెను యొకు గుర్శతంప్ు; మర్శయు
ర్ండవది, ఏదెను యొకు ప్ర్శశుదధ త. మొదటిగా ఏదెను యొకు గుర్శతంప్ును చూదాేము.

గ్ురితంపు
ఆది. 2:10-14లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
మరియు ఆ తోట్ను తడుపుట్కు ఏదనులోనుండి ఒక నది బయలుదేరి అకకడ

నుండి చీలిపో య నఘలుగ్ు శాఖలాయను. మొదట్ిదఘని ప్ేరు ప్్షో ను; అది హవీలా
దేశమంతట్ి చుట్టు పారుచుననది; అకకడ బంగారముననది. ... రండవ నది ప్ేరు
గీహో ను; అది కూషు దేశమంతట్ి చుట్టు పారుచుననది. మూడవ నది ప్ేరు
హిదె కలు; అది అషష
ై ున పారుచుననది. నఘలుగ్వ నది
ూ రు తషరుు వెప
యూఫరట్ీసు (ఆది. 2:10-14)

ఏదెనులో నుండి ఒక నది ప్రవహించ, అది నాలుగు శాఖ్లుగా చీల్వపల యింది అని మోషే వారశాడు.

ఈ శాఖ్ల పేర్ో మ ప్షల ను, గరహో ను, హిదే క
ె లు మర్శయు యూఫరటస
ీ ు నదులు. ఏదెనులోని ఒక ముఖ్య నది
ఈ నాలుగు నదులకు నీర్మను అందిసత ుంది. అది వాటికన ముఖ్యమైన నిధిగా ఉండినది.

ఇప్ుపడు, ఇకుడ మనము మోషే వర్ణనను విశదరకర్శంచుచుండగా, లోకము యొకు ఆర్ంభము

నుండి మన గపళము యొకు చర్శతల
ర ో అనేక భౌగపళిక మార్మపలు చపటటచదసుకునివి అని మనము

ఎలో ప్ుపడు గుర్మతంచుకోవాల్వ. మోషే దినములలో కూడా ఈ నాలుగు శాఖ్లకు నీర్ందించన ఒకే నది
ఉండలేదు. నీటి యొకు ఈ ముఖ్యమన
ై నిధి యుగసమాపిత లో మాతరమే ప్రతయక్షమవుతయంది అని
లేఖ్నములు బో ధించుచునాియి. అయినను, ఈ ముఖ్యమన
ై నిధి దావర్ా తడప్బడిన నాలుగు

నదులను గూర్శు మోషే ప్రసత ావించుట ఏదెను యొకు వాసత విక సాానమును గూర్శు ఒక అంచనాను
ఇసుతంది.

2:14లో ప్రసత ావించబడిన హిదే క
ె లు లేక టిగశీస్ మర్శయు యూఫరటస
ీ ు నదులను ఆధ్ునిక దిన

టిగస్
శీ మర్శయు యూఫరటస
ీ ు నదులు ఉని ప్రదదశముతో గుర్శతంచవచుు. ఆదికాండము ఈ నదులను
గూర్శు ప్రసత ావించుట ఏదెను మస ప తమియ పారంతములో ఉనిదను బబులోను ప్ుర్ాణముతో
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ఆదికాండము సముతిసుతనటట
ో అనేకమంది ఆధ్ునిక వాయఖ్ాయనకర్త లకు సూచంచంది. బబులోనీయుల

భాష్లో, ఎడిన్ అనగా “ఒక మద
ై ానము,” లేక “బహిర్ంగ విశాలసా లము,” ఈ ప్దము టిగస్
శీ -యూఫరటీసు
యొకు లోతటటర పారంతములను వర్శణంచుటకు సర్శగా సర్శపల తయంది. అయితద హెబ్రర భాష్లో, ఈడెన్ అనగా

“ఒక మద
ై ానము” కాదు. “ఒక ర్మయమైన లేక మనోహర్మైన సా లము” అని దరని అర్ాము. కాబటిర, మోషే
బబులోనీయ ప్దమును ఏ విధ్ముగా కూడా ఉప్యోగశంచుటలేదు. అతడు ఏదెను అను బబులోనీయ
ప్దము వల వినిపించు హెబ్రర ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు, కాని ఈ సా లమును గూర్శు అతడు

కల్వగశయుండిన ఆలోచన మాతరం వేర్య
ై ునిది. వాసత వానికన, ఏదెను మస ప తమియ పారంతమునకు

మాతరమే ప్ర్శమితము కాలేదు అని ఆదికాండములోని కథనము విశేష్ముగా సూచసుతంది. ఆదికాండము
2:10లో మనము చూస్టినటట
ో , టిగస్
శీ మర్శయు యూఫరటస
ీ ు నదులు ఏదెనులో ఉండిన మర్శంత గొప్ప
నదిలో నుండి ప్రవహించాయి. 10వ వచనములో మనము చదువునటట
ో :

ఆ తోట్ను తడుపుట్కు ఏదనులో నుండి ఒక నది బయలు దేరి అకకడనుండి
చీలిపో య నఘలుగ్ు శాఖలాయను (ఆది. 2:10).

ఏదెనులో ఉని నది టిగస్
శీ మర్శయు యూఫరటస
ీ ు నదులకు నీర్మ అందించంది అని ఈ లేఖ్నము

బో ధిసత ుందిగాని, ఏదెను టిగస్
శీ - యూఫరటస
ీ ు పారంతములకు మాతరమే ప్ర్శమితము కాలేదు. ఏదెను

యొకు తూర్మప పారంతములను గూర్శు ఒక సాధార్ణ అవగాహనను కల్వగశంచుటకు మోషే టిగస్
శీ మర్శయు
యూఫరటీసు నదులను ప్రసత ావించాడు. తూర్మపన ఉని ఈ గొప్ప నదులు ఏదెను యొకు తూర్మప
సర్శహదుేలను సూచంచాయి.

ఆదికాండము 2లో ప్రసత ావించబడిన ఇతర్ నదుల యొకు సాానముల దావర్ా ఈ అవగాహన

నిర్ాార్శంచబడింది. 2:11, 13లో మోషే మర్ొక ర్ండు నదులను ప్రసత ావించాడు. ఏదెనులోని నది ప్షల నుకు
నీర్ందించగా, అది హవీలా పారంతమునకు ప్రవహించంది, మర్శయు అది గరహో నుకు నీర్ందించగా, అది
కూష్య దదశమంతా ప్రవహించంది అని అతడు వారసాతడు. పాత నిబంధ్నలో, హవీలా మర్శయు కూష్య

దదశములు ఐగుప్ుత దదశముతో అనుసంధానము కల్వగశయుండినవి. గొప్ప నదియిైన నల
ై ు నది యొకు

అనుబంధ్ములో మోషే ఈ నదులను ఏ విధ్ంగా అర్ాము చదసుకునాిడో మనకు తెల్వయదుగాని, ఉతత ర్

ఐగుప్ుత పారంతమును అతడు ఏదెను యొకు ప్డమర్ సర్శహదుేగా ప్రసత ావించాడు అని మాతరం మనము
ఖ్చుతముగా చెప్పవచుు.

కాబటిర, మోషే ఆలోచన ప్రకార్ం, ఏదెను ఒక చని సా లము కాదు అని మనము చూడవచుు.

అది టిగశీస్-యూఫరటీసు పారంతము నుండి ఐగుప్ుత సర్శహదుే వర్కు వాయపించన ఒక విశాలమైన సా లము

— మనము ఇప్ుపడు సార్వంతమన
ై చందర వంక అని పిలచు పారంతమంతా. ఈ ర్మయమైన సా లములోనే
ఒక విశేష్మైన తోట, అనగా ఏదెను తోట ఉంది, ఇది ఏదెను అను ఒక విశాలమైన పారంతమునకు
మధ్యలో ఉంది.

ఆర్ంభములో, ఏదెనును మోషే సార్వంతమైన చందర వంకతో గుర్శతంచుట అంత పారముఖ్యమైన

విష్యముగా అనిపించదు. కాని వాసత వానికన, మోషే ఆదికాండమును వారయుచుండగా ఇశాీయిేలు కొర్కు
ఏదెను యొకు పారముఖ్యతను అర్ాము చదసుకొనుటకు ఇది చాలా పారముఖ్యమైనదిగా ఉండినది.
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ఆదికాండము ప్ుసత కములోని మర్ొక చపట, ఏదెను భూమిని, సార్వంతమన
ై చందర వంకను దదవుడు

ఇశాీయిేలుకు వాగాేనము చదశాడని, అతడు వార్శని అకుడికే తీసుకొని వళలోచునాిడని ఇశాీయిేలుకు
బో ధించుటకు మోషే ఆదికాండము 2ను మర్లా ప్రసత ావించాడు. ఆది. 15:18-21లో దదవుడు

అబారహాముతో మాటాోడినప్ుపడు ఈ దృషిర కోణము మర్శంత సపష్ర మవుతయంది. ఈ వాకయ భాగములో
దదవుడు వాగాేన భూమి యొకు సర్శహదుేలను వర్శణంచన విధానమును వినండి:
ఆ దినమందే యహో వా ఐగ్ుపుత నది మొదలుకొని గొపు నదియన
ై యూఫరట్స
ీ ు
నదివరకు ఈ దేశమును, ... నీ సంతఘనమున కతచిియునఘననని అబారముతో
నిబంధన చేస్టన
ె ు (ఆది. 15:18-21).

అతని భూమి టిగస్
శీ -యూఫరటస
ీ ు వర్కు వాయపిసత ుందని, మర్శయు అది “ఐగుప్ుత నది” వర్కు

చదర్మతయంది అని ఒక వైప్ున దదవుడు అబారహామునకు వాగాేనము చదయుట మనము చూసాతము. “ఐగుప్ుత
నది” నల
ై ు నదిని సూచంచదుగాని, ఐగుప్ుత పారంతము యొకు స్ట్నాయి సర్శహదుేలో ఉని ఒక చని
నదిని సూచసుతంది అని అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు సూచసాతర్మ. ఏది ఏమన
ై ా, ఈ వచనము

ఆదికాండము 2లో ఏదెను యొకు భౌగపళిక సర్శహదుేలను పల ల్వయునిది అను విష్యము మాతరం

సపష్ర మవుతయంది. దదవుడు అబారహాముకు మర్శయు అతని వార్సులకు ఒకప్ుపడు ఏదెను పారంతము అని

పిలువబడిన దదశమును వాగాేనము చదశాడని ఆదికాండము 2ను గూర్శు ఇకుడ చదస్టిన ప్రసత ావన సపష్ర ము
చదసత ుంది. మోషే ఆలోచన ప్రకార్ం, ఇశాీయిేలు కనాను వప్
ై ుకు ప్యనించుచుండగా, వార్మ వాసత వానికన
పారచీన ఏదెను పారంతము వప్
ై ుకు ప్రయాణం చదశార్మ.

ఇశాీయిేలు ఏదెనుకు వళల
ో ట యొకు పారముఖ్యతను ఎతిత చూప్ుటకు, మోషే ఆ సా లము యొకు

ప్ర్శశుదధ తను ఉదాఘటించాడు. అతడు వార్శని నడిపించుచుని వాగాేన దదశములో వార్మ దదవుని యొకు

విశేష్మన
ై సనిిధిలోనికన ప్రవశ
ే ంచద ఆశీర్ావదమును ప ందుకోవచుని ఇశాీయిేలుకు బో ధించుటకు అతడు
ఏదెను యొకు ప్ర్శశుదధ తను గూర్శు ప్రసత ావించాడు.

పరిశుదధ త
మందిర్మును వర్శణంచుటకు ఉప్యోగశంచన ప్దములను ఉప్యోగశంచుట దావర్ా

పారధ్మికముగా మోషే ఏదెను యొకు ప్ర్శశుదధ తను తెల్వయజేశాడు. దదవుడు సర్వవాయపియియ
ై ుండి
సాధార్ణ భావనలో ప్రతి చపట ఉనిప్పటికీ, దదవుడు తన ప్రజలను కలుసుకొనుటకు ఒక విశేష్మైన

ర్రతిలో ప్రతయక్షమగుటకు మోషే మందిర్మును నిర్శుంచాడు, మర్శయు ఈ మందిర్ములో దదవుడు తన
సనిిధిని కనుప్ర్చదవాడు, తన ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ును ఇచదువాడు, తన ప్రజల యొకు ఆర్ాధ్నను

స్ట్వకర్శంచదవాడు మర్శయు వార్శని తన కనికర్ముతో దరవించదవాడు. కాబటిర, మందిర్మును వర్శణంచుటకు
ఉప్యోగశంచన ప్దములనే ఉప్యోగశంచ ఏదెను తోటను మోషే వర్శణంచనప్ుపడు, ఏదెను, మర్శయు

కనాను భూమి మీద దదవుని విశేష్మైన సనిిధి కల్వగశయుని సా లములని అతడు బయలుప్ర్చాడు.
అకుడ, ఇశాీయిేలు దదవుని యొకు గొప్ప ఆశీర్ావదమును ప ందుకోవచుు.
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మందిర్ము వల న ఏదెను కూడా దదవుని యొకు విశేష్మన
ై సనిిధి కల్వగశన ప్ర్శశుదధ

సా లమైయుండెను అని ఏదెనులోని కనీసం ఏడు విష్యములు సూచంచుచునాియి. మొదటిగా, 3:8లో
దదవుడు “తోటలో సంచర్శంచెను” అని మోషే చెపిపనప్ుపడు అతడు ఒక ప్రతదయకమన
ై వయకీతకర్ణమును
ఉప్యోగశంచాడు. “సంచర్శంచెను” అని అనువదించబడిన హెబ్రర ప్దము మిట్ హల క్స () ִמ ְתהַ ֵּ֥לְך. ఈ
ప్దజఞలము చాలా పారముఖ్యమైనది ఎందుకంటే లేవీ. 26:12 మర్శయు ఇతర్ లేఖ్న భాగములలో

మందిర్ములో దదవుని సనిిధిని వర్శణంచుటకు మోషే ఉప్యోగశంచన విశేష్మన
ై విధానములలో ఇది
ఒకటి.

ర్ండవదిగా, జీవ వృక్షము ఏదెను తోటలో ఒక కేందర బిందువుగా ఉనిది అని 2:9లో మనము

చదువుతాము. ఈ ప్వితరమన
ై వృక్షము దానిలో నుండి తినినవార్శకన నితయ జీవమును అనుగీహించు శకనతని
కల్వగశయుండెను. బెైబిలు దరనిని ప్రతయక్షంగా చెప్పకపల యినప్పటికీ, పారచీన ప్రప్ంచములోని ప్లు చపటో

ప్వితరమన
ై సా లములలో ర్కర్కాల జీవ వృక్ష చతరములు ఉండినవని ఆధ్ునిక ప్ుర్ావసుత ప్ర్శశోధ్నలు
సూచంచాయి. మోషే మందిర్ములోని ఏడు కొములు కల్వగశన దరప్వృక్షమన
ై మనోర్ా ఈ జీవ వృక్షము

యొకు ఒక ర్కమైన ప్రతిబింబము అని ఈ ర్మజువు బలముగా సూచసుతంది. ఈ విధ్ముగా, ఏదెను తోట
భూమి మీద వాసత విక ప్ర్శశుదధ సా లముగా చూప్బడింది.

ఆ పారంతములో ఉని బంగార్ము మర్శయు గపమేధికము మీద మోషే పటిరన దృషిర ఏదెను

యొకు ప్ర్శశుదధ తను సూచంచన మూడవ విధానమయ
ై ునిది. ఏదెను పారంతములో కూడా బంగార్ము
మర్శయు గపమేధ్కము విసాతర్ముగా ఉండెను అని 2:12లో మనము నేర్ముకుంటాము. ఊహించు
విధ్ముగానే, మందిర్ము యొకు నిర్ాుణములో కూడా బంగార్ము మర్శయు గపమేధ్కము
పారముఖ్యమన
ై భాగముల ైయుండెను అని నిర్గ మ. 25-40లో ప్రసత ావించబడింది.

ఏదెను తోట మర్శయు మందిర్ముకు మధ్య ఉని నాలగ వ అనుబంధ్ము ఏమనగా కర్ూబులు

లేక దదవదూతల యొకు సనిిధి. 3:24 ప్రకార్ం, జీవ వృక్షమునకు కంచెగా దదవుడు ఏదెను తోటలో

కర్ూబులను ఉంచాడు. అదద విధ్ముగా, నిర్గ మ. 25:18 మర్శయు 37:9 వంటి లేఖ్నభాగములలో వల
మందిర్ము యొకు అలంకర్ణలనిిటిలో కర్ూబులు ప్రతయక్షమవుతాయి. ఈ కర్ూబులు ఇశాీయిేలుకు
ప్ర్లోకములో ఉని దదవదూతలను గూర్శు మాతరమేగాక, ఏదెను లోని ప్ర్శశుదధ సాానమును కాయు
దదవదూతలను కూడా జఞాప్కము చదశాయి.

ఐదవదిగా, ఏదెను యొకు ప్రవేశము “తూర్మపన” ఉనిదని, అనగా తూర్మప దికుున ఉనిదని

3:24లో మనము చదువుతాము. మందిర్ము యొకు ప్రవశ
ే దావర్ము కూడా తూర్మప దికుున

ఉనిదని నిర్గ మ. 27:13 మర్శయు అనేక ఇతర్ లేఖ్న భాగములలో గుర్శతంచు వర్కు ఈ సతయము అంత
పారముఖ్యమన
ై దిగా అనిపించదు. ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టియాలోని అనేక దదవాలయములలో కూడా ఈ
విధ్ంగానే ఉండదది. మర్ొకసార్శ, ఏదెను దదవుని యొకు ప్ర్శశుదధ సనిిధిగా చూప్బడింది.

ఆర్వదిగా, ఏదెనులో ఆదాము యొకు ప్ర్శచర్యను గూర్శు మందిర్ములో లేవీయుల ప్ర్శచర్యకు

ఉప్యోగశంచన భాష్ను ఉప్యోగశంచ మోషే మాటాోడాడు. తోటలో ఆదాము యొకు బాధ్యతను మోషే
2:15లో ఈ విధ్ముగా వర్శణంచాడు:

-10వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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దేవుడన
ై యహో వా నరుని తీస్టతకొని ఏదను తోట్ను స్టేదయపరచుట్కును దఘని
కాచుట్కును దఘనిలో ఉంచను (ఆది. 2:15).

ఈ ప్దములు సంఖ్ాయ. 3:7-8 మర్శయు 8:26లో కూడా కనిపిసత ాయి. అకుడ, ఇవే

వయకీతకర్ణములను ఉప్యోగశంచ మోషే మందిర్ములో లేవీయుల యొకు ప్నిని వర్శణంచాడు. ఆదాము
హవవలు ఏదెను తోటలో యాజకుల వల ప్ని చదశార్మ.

ఏడవదిగా, ఏదెను తోట సృషిర యొకు ఆర్మ దినముల తర్మవాత చదయబడింది అని గుర్శతంచుట

చాలా పారముఖ్యము. ఇంతకు ముందు పాఠములో మనము చూస్టినటట
ో , ఆర్మ దినముల సృషిర ఆది. 2:13లో దదవుడు విశాీంతి తీసుకొనుటతో ముగశస్టింది. ఆసకనతకర్ముగా, నిర్గ మ. 24:16 మర్శయు తర్మవాత
వచనముల ప్రకార్ం, మోషే ఆర్మ దినములు దదవునితో ప్ర్వతము మీద గడిపాడు, మర్శయు
మందిర్మును నిర్శుంచమని ఏడవ దినమున దదవుడు అతనికన హెచుర్శకలను ఇచాుడు.

మందిర్ము వల న మోషే ఏదెను తోటను కూడా ప్ర్శశుదధ మన
ై సా లముగా గుర్శతంచాడని ఏదెను

యొకు ఈ ఏడు లక్షణములు తెల్వయజేసత ాయి. అది లోకములో దదవుని యొకు విశేష్మైన సనిిధి

ఉండిన సా లము. మర్శయు ఆ సా లమునకు దగగ ర్గా ఉండుట అంటే దదవుని ఆశీర్ావదములకు దగగ ర్గా
ఉండుటయిే.

మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటట
ో , కనాను ఏదెను ఉండిన సా లమని మోషే నమాుడు.

ఫల్వతంగా, ఏదెను యొకు ప్ర్శశుదధ సవభావము మీద దృషిరపటటరట దావర్ా, మోషే కనాను యొకు ప్వితర
సవభావము వైప్ుకు కూడా దృషిరని ఆకర్శషంచుచునాిడు. కనానుకు దగగ ర్గా ఉండుట అంటే ఆర్ంభము

నుండి ఆయన తన ప్ర్శశుదధ నివాసముగా ఎంచుకుని సా లమునకు దగగ ర్గా ఉండుటయిే. ఈ భవిష్యత్
ప్ర్శశుదధ సా లమును గూర్శు మోషే యొకు బో ధ్నను చూచుటకు ఉతత మమన
ై లేఖ్న భాగము దివతీ.
12:10-11. అకుడ అతడు ఈ మాటలను వారశాడు:

మీరు యొరాెను దఘట్ి మీ దేవుడైన యహో వా మీకు సాాసథ యముగా ఇచుిచునన
దేశమున నివాసుల ైన తరువాత ఆయన మీ చుట్టునుండు శతురవులందరు

లేకుండ మీకు విశారంతి కలుగ్జేస్టతనందున మీరు నెమాది ప ందునపుుడు నేను
మికాజఞాప్తంచు సమసత మును, అనగా మీ దహన బలులను మీ బలులను మీ
దశమ భాగ్ములను పరతిష్తి తములుగా మీరు చేయు నెవ
ై ేదయములను మీరు

యహో వాకు మొొకుకకొను మీ శరష
ర ి మెైన మొొకుకబళల ను మీ దేవుడైన యహో వా తన
నఘమమునకు నివాససాథనముగా ఏరురచుకొను సథ లమునకే మీరు
తీస్టతకొనిరావల ను (దిాతీ. 12:10-11).

కనాను దదశమును గూర్శు మోషే కల్వగశయుండిన దర్ినము యొకు మూల లక్షణములలో ఒక

దానిని ఈ లేఖ్న భాగము బయలుప్ర్మసుతంది. ఒక దినమున కనాను దదవుని సనిిధి — యిహో వా

దదవాలయము — యొకు నితయ నివాసముగా ఉంటటంది అని అతడు ఉదాఘటించాడు. ఖ్చుతముగా, మోషే
దినములలోని కనాను దదశము వాసత విక ఏదెను యొకు ప్రతిబింబముగా ఉండెను. యిర్ూష్లేములో
స ల మోను దదవాలయమును నిర్శుంచనప్ుపడు కూడా, వాగాేన దదశము ప్ూర్శతగా పాప్ము నుండి
-11వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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విమోచంప్బడలేదు మర్శయు దాని యొకు వాసత విక వైభవములోనికన ప్ునర్మదధ ర్శంచబడలేదు.

అయినను, ఏదెను యొకు ప్ర్శశుదధ తను గూర్శు మోషే వారయుచుండగా, భవిష్యతయ
త లో ఒక దినమందు
వార్శ దదశము ఏ విధ్ముగా ఉండబో తయందో అను దర్ినమును అతడు ఇశాీయిేలీయుల ముందు

ఉంచాడు. వాగాేన భూమిలో ప్రవేశంచుట అంటే ఏదెను పారంతములోనికన, అనగా భూమి మీద దదవుని
యొకు ప్ర్శశుదధ మన
ై సనిిధి ఉని సా లములోనికన ప్రవేశంచుటయిే. ఆర్ంభములో ఆదాము హవవలను
దదవుడు ఒక అదుుతమన
ై దదవాలయ తోటలో ఉంచనటేో , దదవుడు ఇప్ుపడు ఇశాీయిేలును కనానుకు
తీసుకొని వసుతనాిడు, మర్శయు ఒకసార్శ వార్మ ఆ భూమిలో నివస్టించన తర్మవాత, దదశము దదవుని
యొకు విశేష్మైన సనిిధిలో నివస్టించు ఆశీర్ావదములను అనుభవించుట ఆర్ంభిసుతంది.

వాగాేన దదశములో ఇశాీయిేలు కొర్కు ఎదుర్మచూస్టిన కృప్కు మాదిర్గ
శ ా ఏదెనులో ఆదాము

హవవల ఆశీర్ావదములను మోషే ఎలా తెల్వయప్ర్చాడో చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు ఆదికాండము 23లోని ర్ండవ అంశమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: ఆదాము హవవల సావమిభకనతని
దదవుడు ప్ర్రక్ించుట. ఈ ఉదదేశము మోషే యొకు వర్ణనలో కీలక పాతర పల షించంది.

సాామిభకతత
సావమిభకనత అను అంశము ఏదెను ను గూర్శు మోషే యొకు వృతాతంతములో ఒక కీలకమన
ై
విష్యముగా ఉనిది. ఏదెను అదుుతమైన ఆశీర్ావదము కల్వగశయుని సా లమయ
ై ునిప్పటికీ, దానిలో
నైతిక బాధ్యత కూడా అవసర్మైయుండినది. వార్మ వళలుచుని వాగాేన దదశములో ఇశాీయిేలు దదవుని
ఆజా లకు విధదయులవావలని ఇశాీయిేలీయులకు జఞాప్కము చదయుటకు కూడా మోషే ఈ సతయమును
ఉదాఘటించాడు.

ఈ అంశమును మోషే ఎందుకు ఉదాఘటించాడో గీహించుటకు, మనము ర్ండు విష్యములను

చూడవల ను: ఏదెను తోటలో సావమిభకనత యొకు అవసర్త, మర్శయు కనానులో సావమిభకనత యొకు

అవసర్త. ఏదెను తోటలో ఆదాము హవవల నుండి దదవుడు ఆశంచన సావమిభకనతని మొదట చూదాేము.

ఏదనులో
తోటలో సావమిభకనత యొకు భావము ఆదికాండము 2వ అధాయయము యొకు ఆర్ంభములోనే

కనిపిసత ుంది మర్శయు తర్మవాత 2, 3 అధాయయములలో తర్చుగా కనిపిసత ుంది. మర్శయు అనేక

విధాలుగా, ఇది ఈ అధాయయముల యొకు కేందర అంశముగా ఉనిది. ఆది. 2:16-17లో నముకతవము
కొర్కు దదవుడు ఆదామును సవాలు చదస్టన
ి విధానమును వినండి:

మరియు దేవుడన
ై యహో వా ఈ తోట్లోనునన పరతి వృక్ష ఫలములను నీవు
నిరభయంతరముగా తినవచుిను; అయతే మంచి చడ్ ల తలివినిచుి వృక్ష
ఫలములను తినకూడదు; నీవు వాట్ిని తిను దినమున నిశియముగా
చచిదవని నరుని కాజఞాప్తంచను (ఆది. 2:16-17).
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దదవుడు ఈ వృక్షమును మన మొదటి తల్వో దండురలు భుజంచకుండా ఎందుకు నిషేధించాడో

సపష్ర ముగా తెల్వయదు; వాసత వానికన, మంచ చెడులను తెలుసుకొనుట లేఖ్నములోని ఇతర్ భాగాలలో

మంచ యిావిగా యించబడింది. అయినను, ఈ అనిశుతి ఉనిప్పటికన కూడా, ఆదాము హవవలు తనకు

నముకసుతలుగా ఉంటార్ప లేదో దదవుడు ప్ర్రక్ించాలని అనుకునాిడు అను విష్యం మాతరం సపష్ర ముగా
ఉంది. ఆదాము హవవలు విధదయుల య
ై ుంటే, వార్మ దదవుని నుండి మర్శ ఉనితమన
ై దరవనలను
ప ందుతార్మ. కాని వార్మ ఒకవేళ ఎదుర్శస్టేత, వార్మ దదవుని తీర్మపను ఎదుర్ముంటార్మ. ఏదెను ఒక

ప్వితరమన
ై సా లము, కాబటిర అకుడ నివస్టించన ప్రజలు కూడా ప్ర్శశుదుధల య
ై ుండవలస్టియుండెను.

కనఘనులో
ఏదెను తోటలో సావమిభకనత యొకు ప్ర్రక్ష మీద దృషిరపటిర, తాను వాగాేన భూమిలోనికన

నడిపించుచుని ఇశాీయిేలీయుల యొదే నుండి సావమిభకనత ఆశంచబడింది అనే ఒక పల ల్వకగల అర్హతను
మోషే ఉదాఘటించాడు. మోషే ఇశాీయిేలును వాగాేన దదశమునకు నడిపించుచుండగా, వార్మ దదవునికన

నముకసుతలుగా ఉండాలని ఆయన కోర్మచునాిడని అతడు తర్చుగా హెచుర్శంచాడు. మోషే ఈ బో ధ్నను
దివతీయోప్దదశకాండములో సంక్ిప్తముగా కోీడీకర్శంచాడు. దివతీ. 8:1లో మనము ఈ మాటలను
చదువుతాము:

మీరు బరదికత అభివృదిధన ంది యహో వా మీ ప్తతరులతో పరమాణముచేస్టతన

దేశమునకు పో య దఘని సాాధీన పరచుకొనునట్ట
ల నేడు నేను నీ కాజఞాప్తంచిన
ఆజా లనినట్ిని అనుసరించి నడుచుకొనవల ను (దిాతీ. 8:1).

వార్మ కనాను దదశమునకు ప్రవశ
ే ంచ దానిని సావధరనప్ర్చుకొనునటట
ో ఇశాీయిేలు యొదే నుండి

దదవుడు సావమిభకనతని కోర్ాడని ఈ లేఖ్నభాగము సపష్ర ము చదసత ుంది. వాసత వానికన, దదశము యొకు అర్ణయ
సంచార్ము అంతటిలో, వార్మ ప్ర్శశుదుధలుగా ఎలా ఉండాలో బో ధించుటకు దదవుడు ఇశాీయిేలీయులను
ప్ర్రక్ించాడు. దివతీ. 8:2లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
మరియు నీవు ఆయన ఆజా లను గైకొందువో లేదో నినున శోధించి నీ

హృదయములో నుననది తలుసుకొనుట్కు నినున అణచు నిమితత మును

అరణయములో ఈ నలువది సంవతసరములు నీ దేవుడైన యహో వా నినున
నడిప్తంచిన మారగ మంతట్ిని జఞాపకము చేస్టతకొనుము (దిాతీ. 8:2).

అంతదగాక, ఇశాీయిేలు దదశము ప్ర్శశుదధ దదశములోనికన ప్రవశ
ే ంచన తర్మవాత వార్మ దదవునికన

సావమిభకనత కల్వగశయుండాలని లేనియిడల వార్మ తమ ఆధికయమును కోలోపతార్ని కూడా మోషే సపష్ర ము
చదశాడు. దివతీ 8:10-20 అతడు దరనిని తెల్వయప్ర్చన విధానమును వినండి:

నీవు తిని తృప్తత ప ంది నీ దేవుడన
ై యహో వా నీకతచిిన మంచి దేశమునుబట్ిు

ఆయనను సుతతింపవల ను. నేడు నేను నీకాజఞాప్తంచు ఆయన ఆజా లను విధులను
కట్ు డలను నీవు అనుసరింపక నీ దేవుడన
ై యహో వాను మరచి ... నినున
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రప్తుంచిన నీ దేవుడన
ై యహో వాను మరచదవేమో ... నీవు ఏమాతరమెైనను నీ
దేవుడన
ై యహో వాను మరచి యతరదేవతల ననుసరించి పూజంచి

నమసకరించిన యడల మీరు నిశియముగా నశంచిపో దురని నేడు

మిముానుగ్ూరిి నేను సాక్షయము పలికతయునఘనను. నీ యదుట్నుండకుండ
యహో వా నశంపజేయుచునన జనములు వినకపో యనట్టు మీ దేవుడైన యహో వా
మాట్ మీరు వినకపో యనయడల మీరును వారివల నే నశంచదరు (దిాతీ. 8:1020).

ఆదాము హవవల వల ఇశాీయిేలీయులు కూడా దదవుని ఆజా లను ఉలో ంఘించద అవకాశం ఉనిదని

మోషే ఎర్శగయ
శ ునాిడు. మర్శయు ఈ ధో ర్ణుల వలన, కనానులో నివస్టించువార్ందర్శ యొదే నుండి

దదవుడు సావమిభకనతని కోర్ాడని హెచుర్శంచుటకు మోషే తోటలో ఆదాము హవవల యొకు ప్ర్రక్ష మీద
దృషిరపటారడు. అవును, ఇశాీయిేలు నుండి దదవుడు ప్ర్శప్ూర్ణతను ఆశంచలేదు, మర్శయు దదవుని కృప్
వలన మాతరమే ఒకడు నముకముగా ఉండగలడు. అయినను, అఘోర్మైన విధ్ముగా ఇశాీయిేలు

దదవుని నియమాలను ఉలో ంఘించ తోటలో ఆదాము హవవలు చదస్టినటట
ో ఆయన నుండి దూర్మత
ై ద, వార్మ
వాగాేన దదశములోని ఆశీర్ావదములను అనుభవించలేర్మ. వాగాేన దదశమునకు కొనసాగమని మోషే
ఇశాీయిేలును పల ర తిహించుచుండగా, దదశములో జీవితము యొకు ఈ నియమమును వార్మ

గుర్మతంచుకోవాలని అతడు కోర్ాడు. దివతీయోప్దదశకాండములోని బో ధ్ను మనసుిలో ఉంచుకొని,
ఆదాము హవవల నుండి మోషే సావమిభకనతని ఆశంచుటకు గల ముఖ్య కార్ణమును మనము

చూడవచుు. దదవుని ఆజా లకు విధదయులగుట దావర్ా ఆదాము హవవలు చదస్టన
ి దానిని తలో కనందులు

చదయమని ఇశాీయిేలీయులను పల ర తిహించుటకు అతడు ఈ విష్యమును ఉదాఘటించాడు. ఆదాము

హవవలు తోటలో ప్ర్రక్ించబడి పాప్ము చదశార్మ కాబటిర వార్మ బహిష్ుర్శంచబడా్ర్మ. మోషే దినములలో,
ఇశాీయిేలు ఏదెను తోట వలుప్లనే నివస్టించంది, కాని ఏదెను లోనికన తిర్శగశ ప్రవేశంచ దదవుని

ఆశీర్ావదములో అకుడ నివస్టించునటట
ో దదశమును స్టిదేప్ర్చుటకు దదవుడు వార్శని ప్ర్రక్ించాడు.
కాబటిర మోషే ఆదాము హవవల దినములలో పారచీన కాలములో జర్శగన
శ సనిివేశములను

గూర్శు ఇశాీయిేలుకు వివర్శంచుట మాతరమగ
ే ాక, ఏదెను తోటలో సావమిభకనత యొకు ప్ర్రక్షను గూర్శు

వారశాడని మనము చూడవచుు. ఆయన తన దినములలో జర్మగుతయనిదానిని కూడా వివర్శంచాడు.

దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఏదెను తోటలో ఒక అదుుతమైన ఆశీర్ావదమును వాగాేనము చదశాడు. అయినను,
ఆదాము హవవల వల న, వార్మ దదవునికన నముకముగా లేని ప్క్షమున వార్మ ఈ ఆశీర్ావదములను

అనుభవించలేర్మ. ప్ర్శశుదధ జనాంగముగా, దదవుని ఆజా ల ప్టో ప్ూర్శత నిబదధ త కల్వగశ విశావసము దావర్ా

జీవించమని మోషే ఇశాీయిేలుకు పిలుప్ునిచాుడు. అప్ుపడు మాతరమే వార్మ వాగాేన దదశములో ప్రవశ
ే ంచ
అకుడ సమాధానముతో జీవించు అవకాశం ఉండదది.

ఇప్పటి వర్కు ఏదెను ప్రదదశమును మర్శయు కనాను ప్రదశ
ద మును భూమి మీద దదవుని

ఆశీర్ావదము ఉని సా లముగా మోషే ఎలా చతీరకర్శంచాడో మనము చూశాము, మర్శయు వాటిలో

నివస్టించన ప్రజల నుండి ఈ ర్ండు ప్రదశ
ద ములు నముకమన
ై ప్ర్శచర్యను కోర్ాయి అను ఆలోచనను

కూడా మనము చూశాము. ఇప్ుపడు ఇశాీయిేలు కొర్కు ఆదికాండము 2 మర్శయు 3 అధాయయములు
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అందించన వాసత విక అర్ాము యొకు మూడవ కోణమును మనము చూడబో తయనాిము: ఆదాము
హవవల సావమిదోర హము యొకు ప్ర్శణామాలు.

పరిణఘమాలు
తోటలో చూపిన అప్నముకతవము యొకు ప్ర్శణామాలను చూచుటకు, ఆదాము హవవలు

చదస్టన
ి పాప్మునకు మూడు ఫల్వతములను మనము చూదాేము: మర్ణము, బాధ్, మర్శయు
బహిష్ుర్ణ.

మరణము
మొదటి సాానములో, పాప్ము యొకు ప్ర్శణామము మర్ణమని ఆదాము హవవలను దదవుడు

హెచుర్శంచనటట
ో మోషే వివర్శంచాడు. ఈ ఆలోచన ఆది. 2:17లో దదవుడు ఆదామును హెచుర్శంచన
సందర్ుములో మొదటిసార్శ కనిపిసత ుంది. అకుడ, దదవుడు ఇలా స్టలవిచాుడు:
అయతే మంచి చడ్ ల తలివినిచుి వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు వాట్ిని
తిను దినమున నిశియముగా చచిదవని నరుని కాజఞాప్తంచను (ఆది. 2:17).

“నీవు నిశుయముగా చచెుదవు” అను మాటలు నిశుయముగా ర్ానుని మర్ణమును గూర్శు

సూచసాతయి. ఈ వాయకర్ణ నిర్ాుణము మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు ఇచున మర్ణ శక్షకు చాలా దగగ ర్ పల ల్వక

కల్వగశయునిది. ఘోర్ నేర్ములు చదస్టన
ి వార్శకన మర్ణ శక్షను మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు ప్రతిపాదించనప్ుపడు,

“వాడు నిశుయముగా చచుును,” లేక “వార్మ నిశుయముగా చచుుదుర్మ” అని మోషే ప్రకటించాడు. ఈ
వయకీతకర్ణములు మర్ణ శక్షను ప్రకటించుటకు నియమానుసార్ మార్గ ములు అని ఈ వాకయ భాగముల

యొకు చటర బదధ నేప్థయము బలముగా సూచసుతంది. ఆదాము హవవలు వంటనే మర్ణిసత ార్ని దదవుడు
చెప్పలేదుగాని, పాప్ము తర్మవాత మర్ణము నిశుయముగా కలుగుతయంది.

ఈ వలుగులో ఆది. 2:17లో ఆదాముకు దదవుడిచున బెదర్
ి శంప్ు, ఆదాము మర్ణ శక్షను

అనుభవిసాతడు అని సూచసుతంది అని మనం అర్ాము చదసుకోవచుు. అతడు మర్ణ శక్షను అనుభవిసాతడు.
లోకములోనికన మర్ణము ఎలా వచునదో వివర్శంచుటకు మోషే ఆదాము పాప్ము యొకు

ప్ర్శణామమును గూర్శు నిశుయముగా వారశాడు, కాని అతని ఉదదేశయము తాను వారస్టిన ఇశాీయిేలీయుల
అనుభవమునకు కూడా సూటిగా అనుబంధ్ము కల్వగశయునిది. వార్శకన మర్ణము బాగా తెలుసు.

ఐగుప్ుతను విడచన మొదటి తర్మువార్శలో అనేకులు దదవునిపై తిర్మగుబాటట చదశార్మ గనుక మర్ణించన
విష్యం మోషే పాఠకులకు తెలుసు. సంఖ్ాయ 26:65లో మోషే వారస్టినటట
ో :

ఏలయనగా వారు నిశియముగా అరణయములో చనిపో వుదురని యహో వా వారిని
గ్ూరిి స్టెలవిచిను. యపునెన కుమారుడన
ై కాలేబును నూను కుమారుడన
ై

యహో షువయు తపు వారిలో ఒకకడన
ై ను మిగిలి యుండలేదు (సంఖాయ. 26:55).
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మర్ొకసార్శ, “వార్మ అర్ణయములో చనిపల వుదుర్మ” అను భాష్ను మనము చూసాతము, ఇది మోషే

ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ును మర్శయు తోటలో ఆదాము హవవల వృతాతంతమును ప్రసత ావిసుతంది.

ఈ విధ్ముగా, ఇశాీయిేలీయులు ఆదాము హవవల వృతాతంతమును విని, అర్ణయములో తమ

మర్ణానుభవమును ఆదాము హవవలు దదవుని ఆజా ను ఉలో ంఘించుటతో అనుబంధ్ప్ర్చుకోవచుు.

మొదటి తల్వో దండురలకు మర్ణ శక్ష విధించబడుట తోటలో దదవుని ఆజా ను ఉలో ంఘించుట వలన కల్వగశన
ప్ర్శణామమైయునిది. మర్శయు మోషే దినములలో దదవుని ఆజా లను బహుగా ఉలో ంఘించన
ఇశాీయిేలీయులకు కూడా ఇదద శక్ష విధించబడింది.

బాధ
ఆదికాండములోని వృతాతంతమును మనము చదువునప్ుపడు, ఆదాము హవవలకు మర్ణము

వంటనే ర్ాలేదు అని సపష్ర మవుతయంది. దదవుడు ఆదాము హవవలకు మొదటిగా బాధ్తో కూడిన
జీవితమును విధించాడు. ఒక వైప్ున, ఆది. 3:16లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
ఆయన స్ట్త ీతో నీ పరయాసమును నీ గ్రభవేదనను నేను మికతకలి హెచిించదను;

వేదనతో ప్తలలలను కందువు; నీ భరత యడల నీకు వాంఛ కలుగ్ును; అతడు నినున
ఏలునని చప్ెును (ఆది. 3:16).

మర్ొక వైప్ున, దదవుడు ఆదాముపై బాధ్తో కూడిన జీవనమును కూడా మోపాడు. ఆది. 3:17లో

ఆదాముకు చెప్పబడిన ఈ మాటలను మనము చదువుతాము:

ఆయన ఆదఘముతో నీవు నీ భారయమాట్ విని తినవదె ని నేను నీ కాజఞాప్తంచిన
వృక్షఫలములు తింట్ివి గ్నుక నీ నిమితత ము నేల శప్తంపబడియుననది;

పరయాసముతోనే నీవు బరదుకు దినములనినయు దఘని పంట్ తిందువు (ఆది.
3:17).

తోటలో పాప్ము యొకు ప్ర్శణామములను గూర్శు మోషే చెప్పగల్వగశన విష్యములనిిటిలో,

మానవుని బాధ్ మీద పటర బడిన ఈ ర్ండింతల దృషిర ఇశాీయిేలు కొర్కు అతడు ఈ వృతాతంతమును

వారస్టిన ఉదదేశయమునకు సర్శగా అనుకూల్వసుతంది. వార్మ కనాను దదశమునకు వలుప్ల నివస్టించుచుండగా,

వార్మ ఇకుడ ప్రసత ావించబడిన వేదనలనే అనుభవించార్మ. అయితద వాగాేన దదశములో జీవితమును మోషే
వర్శణంచన విధానమును వినండి. దివతీ. 11:10-12లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:

మీరు సాాధీనపరచుకొనబో వు దేశము మీరు బయలుదేరి వచిిన ఐగ్ుపుతదేశము

వంట్ిది కాదు. అకకడ నీవు వితత నములు వితిత కూరతోట్కు నీరు కట్ిు నట్ట
ల నీ కాళల తో
నీ చేలకు నీరు కట్ిు తివి. మీరు నది దఘట్ి సాాధీనపరచుకొనుట్కు వెళల లచునన

దేశము కొండలు లోయలుగ్ల దేశము. అది ఆకాశవరూజలము తఘరగ్ును. అది నీ
దేవుడన
ై యహో వా లక్షయప్ెట్ు ట దేశము. నీ దేవుడన
ై యహో వా కనునలు
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సంవతసరాది మొదలుకొని సంవతసరాంతము వరకు ఎలల పుుడు దఘనిమీద
ఉండును (దిాతీ. 11:10-12).

కుోప్త ంగా, కనాను వలుప్ల వార్మ ఎదుర్ొుని బాధ్ నుండి ఉప్సమనము కలుగు సా లమునకు

మోషే ఇశాీయిేలును తీసుకొని వళల
ో చుండెను. ఫల్వతంగా, ఆదాము హవవలకు కల్వగశన బాధ్ను గూర్శు

మోషే వారస్టినప్ుపడు, బాధ్కు కార్ణమన
ై అప్నముకతవము నుండి దూర్ముగా ఉండమని, దదవునికన

నముకసుతలుగా ఉండమని అతడు తన ఇశాీయిేలీయ పాఠకులకు పిలుప్ునిచాుడు, తదావర్ా కనానుకు
తిర్శగశవళిో దదవుని ఆశీర్ావదములలో జీవితము యొకు ఆనందమును వార్మ అనుభవించగలుగుతార్మ.

బహిషకరణ
ఆదాము హవవల యొకు సావమిదోర హమునకు మూడవ ప్ర్శణామము 3:22లో కనిపిసత ుంది.

ఆది. 3:22-23లోని మాటలను చూడండి:

అపుుడు దేవుడన
ై యహో వా ఇదిగో మంచి చడ్ లను ఎరుగ్ునట్ట
ల , ఆదఘము

మనలో ఒకనివంట్ివాడఘయను. కాబట్ిు అతడు ఒకవేళ తన చయయ చఘచి జీవ

వృక్షఫలమును కూడ తీస్టతకొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని ... తోట్లో
నుండి అతని పంప్తవేస్టన
ె ు (ఆది. 3:22-23).
జీవవృక్షము మానవాళిని “నితయము జీవించునటట
ో ” చదయగలదని ఈ లేఖ్న భాగము సపష్ర ము

చదసత ుంది. ఇది బాధ్ మర్శయు మర్ణమను సమసయకు అంతిమ జవాబుగా ఉనిది. అయినను, ఆ

సమయమందు ఆదాము హవవలు దానిని తినాలని దదవుడు కోర్లేదు. తోట నుండి దానిలోని జీవ
వృక్షము నుండి వార్మ బహిష్ుర్శంచబడా్ర్మ. మానవాళి జీవ వృక్షమును చదర్మట నితయము

నిషేధించబడలేదు అని మనము జఞాప్కముంచుకొనుట చాలా పారముఖ్యమైయునిది. దదవునికన

నముకసుతలుగా ఉనివార్మ తయదకు ఈ వృక్ష ఫలమును తింటార్ని మిగశల్వన లేఖ్నము అంతా సపష్ర ము
చదసత ుంది. ప్రకటన 2:7లో జీవ వృక్షమును గూర్శు అప సత లుడెన
ై యోహాను ఏమి స్టలవిచుుచునాిడో
వినండి:

జయంచువానికత దేవుని పరదస
ై ులో ఉనన జీవవృక్ష ఫలములు భుజంపనితు
త ను
(పరకట్న 2:7).

ఇకుడ యోహాను కీస
ీ త ు భూమి మీదికన తిర్శగవ
శ చుు అంతయ దినమును గూర్శు మాటాోడుతయనాిడు.

అయినను, మోషే ఇశాీయిేలుకు ఈ వృక్షమును గూర్శు ఎందుకు వారశాడో అతని మాటలు వివర్శసత ాయి.

ఆదాము హవవలు పాప్ము చదస్టినప్ుపడు, దదవుడు జీవవృక్షమునకు పల వు మార్గ మును మూస్టివేశాడు,
కాని మోషే దినమున, వార్మ కనాను దదశమునకు తిర్శగశవచుుచుండగా ఇశాీయిేలు కనీసం జీవిత

ఆశీర్ావదము యొకు ర్మచని ప ందుకొనుటకు దదవుడు ఒక మార్గ మును తెర్చుచునాిడు. దివతీ. 30:1920లో మోషే దరనిని వివర్శంచుచుని విధానమును వినండి:
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మూడవ పాఠము : ప్ర్దెైసును పల గొటటరకొనుట మర్శయు ప ందుకొనుట

నేడు జీవమును మరణమును, ఆశీరాాదమును శాపమును నేను నీ యదుట్ను

ఉంచి, భూమాయకాశములను మీ మీద సాక్షులుగా ప్తలుచుచునఘనను. నీ ప్తతరుల ైన
అబారహాము ఇసాసకు యాకోబులకు ఆయన పరమాణము చేస్టన
త దేశములో మీరు
నివస్టతంచునట్ట
ల యహో వాయే నీ పారణమునకును నీ దీరాాయుషు
ూ కును

మూలమెైయునఘనడు. కాబట్ిు నీవును నీ సంతఘనమును బరదుకుచు, నీ

పారణమునకు మూలమెైన నీ దేవుడన
ై యహో వాను ప్ేరమించి ఆయన వాకయమును
విని ఆయనను హతు
త కొనునట్ట
ల ను జీవమును కోరుకొనుడి (దిాతీ. 30:19-20).
ఇశాీయిేలీయులు దదవునికన నముకసుతలుగా ఉంటే కనాను దదశములో దరర్ాఘయుష్య
ష ను

ఆనందమును ప ందుకునే అవకాశమును వార్మ కల్వగశయుంటార్మ. ఆదాము హవవలు జీవ వృక్ష

ప్రవశ
ే మును కోలోపయినటేో , మోషే దినములలో, అకుడ ఉని జీవ ఆశీర్ావదము యొకు ముందు
ర్మచని ప ందుకునే అవకాశమును దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఇచుుచుండెను. ఈ జీవన అనుభవము కీస
ీ తు

తిర్శగశవచునప్ుపడు మనము సంప్ూర్ణముగా ప ందు నితయ జీవితము వంటిది కాదు. అయినను, కీీసత ులో
మనము ప ందబో వు దానికన ఇది ఒక సవలప ముందు ర్మచగా ఉనిది. వాగాేన దదశములో దరర్ాఘయువు
అను ఆశీర్ావదమును ప ందుకునే అవకాశమును మోషే ఇశాీయిేలుకు ప్రతిపాదించాడు.

ఏదెను తోటలో ఆదాము హవవల వృతాతంతము లోకములో పాప్ము యొకు ఆర్ంభమును

గూర్శున కథనము మాతరమే కాదని మనము చూశాము. ఏదెను మర్శయు కనానుకు మధ్య

అనుబంధ్ములను తెలుప్ుట దావర్ా, మోషే ఇశాీయిేలీయ పాఠకులకు తమ జీవితములను గూర్శు
కూడా బో ధించాడు. వార్శ కొర్కు వాగాేన దదశము ఎంత అదుుతముగా ఉండబో తయందో వార్మ
నేర్ముకునాిర్మ.

ఆదికాండము 2-3 యొకు సాహితయ నిర్ాుణము మర్శయు వాసత విక అర్ామును మనము

చూశాము కాబటిర, మూడవ ప్రశిను అడుగుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. ఈ వాకయ భాగమును
నేడు ఏ విధ్ముగా అనువర్శతంచమని కొీతత నిబంధ్న మనకు బో ధిసత ుంది?

ఆధునిక అనువరత న
ఆదాము హవవలు చదస్టన
ి తపిపదములను విసర్శజంచ కనానులోనికన ప్రవశ
ే ంచుట దావర్ా

ప్ర్దెస
ై ులోనికన తిర్శగవ
శ ళో మని తన ఇశాీయిేలీయ పాఠకులను పల ర తిహించుటకు మోషే ఈ లేఖ్న

భాగమును వారశాడని సపష్ర మయియంది. అయితద ఇశాీయిేలుకు ఇవవబడిన ఈ హెచుర్శకలు నేడు మనకు
ఎలా ఉప్యోగప్డతాయి? సులభంగా చెబితద, ప్ర్దెస
ై ులో నివస్టించు ర్క్షణను మర్లా ప ందుకొనుటకు

ఆదాము యొకు అడుగులను కనుగొని వాటిని తలో కనందులు చదయునటట
ో ఇశాీయిేలును పల ర తిహించుటకు
మోషే తోటలో పాప్మును గూర్శున వృతాతంతమును ఉప్యోగశంచనటేో , కీస
ీ త ులో ర్క్షణ కూడా

ప్ర్దెస
ై ులోనికన తిర్శగవ
శ ళల
ో టయిే అని కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు బో ధించార్మ. కీీసత ు ర్ాజయము యొకు
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మూడవ పాఠము : ప్ర్దెైసును పల గొటటరకొనుట మర్శయు ప ందుకొనుట

మూడు దశల మీద దృషిరపటటరట దావర్ా కీస
ీ త ుకు అనుబంధ్ములో కొీతత నిబంధ్న ఆదికాండము 2-3

అధాయయములను ఉప్యోగశంచన విధానమును చూదాేము. కీస
ీ త ు యొకు మొదటి ర్ాకడలో ర్ాజయము
యొకు ఆర్ంభమునకు ఈ వాకయభాగము ఏ విధ్ముగా అనవయించబడుతయందో చూచుచు మనము

ఆర్ంభిదాేము, తర్మవాత దదవుని ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో నేడు అది మన జీవితాలతో ఎలా
మాటాోడుతయందో చూదాేము. చవర్శగా, ర్ండవ ర్ాకడలో కీీసత ు ర్ాజయము యొకు నేర్వేర్మపను గూర్శు
మాటాోడునప్ుపడు కొీతత నిబంధ్న ఈ వాకయ భాగమును ఉప్యోగశసత ుంది అని మనము చూదాేము.
ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభమును మొదట చూదాేము.

ఆరంభము
లోకములోనికన కీీసత ు తెచుు ర్క్షణను గూర్శు కొీతత నిబంధ్న ఒక విధ్ముగా ఆయన యొకు

భూలోక ప్ర్శచర్య దృషారా మాటాోడుతయంది. ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో ఏదెను తోటలో ఆదాము
హవవలు చదస్టన
ి దానిని కీీసత ు కనుగొని తలో కనందులు చదశాడు. ఆయన భూలోక ప్ర్శచర్యలో, ఆదాము

హవవలు విఫలమన
ై చపట కీస
ీ త ు దదవుని ఆజా లను నర్వేర్ాుడు. మొదటిగా ఈ అంశము పౌలు ప్తిరకలలో

ఎలా కనిపిసత ుంది, మర్శయు ర్ండవదిగా మతత యి సువార్త లో ఇది ఎలా కనిపిసత ుందో చూచుట దావర్ా కొీతత
నిబంధ్న బో ధ్న యొకు ఈ అంశమును మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము. పౌలు యొకు దృకపథముతో
ఆర్ంభిదాేము.

పౌలు
ర్పమా 5:14లో పౌలు తన అభిపారయమును కుోప్త ంగా కోీడీకర్శంచాడు. అకుడ అతడు ఇలా

వారశాడు:

అయనను ఆదఘముచేస్టతన అతికరమమును బో లి పాపము చేయని వారిమీదకూడ,
ఆదఘము మొదలుకొని మోష్ే వరకు మరణమేల ను; ఆదఘము రాబో వువానికత
గ్ురుతై యుండను (రోమా. 5:14).

ఆదాము ర్ాబో వువానికన గుర్మతయగా ఉనాిడని పౌలు చెపిపన మాటను గమనించండి.

“ర్ాబో వువాడు” కీస
ీ త ు అని ర్పమా ప్తిరక 5వ అధాయయములోని మిగశల్వన భాగం సపష్ర ము చదసత ుంది. ర్పమా.
5:18-19లో పౌలు ఈ అంశమును కోీడీకర్శంచన విధానమును వినండి:
కాబట్ిు తీరుు ఒకక అపరాధమూలమున వచిినదై, మనుషుయల కందరికతని

శక్షావిధి కలుగ్ుట్కు ఏలాగ్ు కారణమాయనో, ఆలాగే ఒకక పుణయ కారయమువలన
కృపాదఘనము మనుషుయలకందరికతని జీవపరదమెన
ై నీతి విధింపబడుట్కు

కారణమాయను. ఏలయనగా ఒక మనుషుయని అవిధేయతవలన అనేకులు
పాపులుగా ఏలాగ్ు చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు
నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు (రోమా. 5:18-19).
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ఇకుడ పౌలు దరనిని ఎలా చెపాపడో గమనించండి: ఆదాము చదస్టిన ఒకు అప్ర్ాధ్ము

మనుష్యయలందర్శ శక్ావిధికన కార్ణమాయిను, కాని కీీసత ు చదస్టన
ి ఒకు నీతి కార్యము అనేకులను

నీతిమంతయలనుగా చదస్టను. ఇలా ఎందుకు జర్శగశంది? ఎందుకంటే ఆదాము అను ఒకు ప్ుర్మష్యని

అవిధదయత మనలను పాప్ులను చదస్టింది. కాని కీస
ీ త ు అను ఒకు ప్ుర్మష్యని యొకు విధదయత మనలను
నీతిమంతయలుగా చదస్టింది. ఈ బో ధ్ అనేకమంది కస
ై త వులకు సుప్ర్శచతమే. ఆదికాండము 2-3లో మోషే
బో ధించనటట
ో , ఆదాము ఒకు ప్ుర్మష్యడద, కాని అతని కనయ
ీ లు అతనితో గుర్శతంచబడిన వార్ందర్శ మీదికన
ప్ర్శణామాలను కొని తెచాుయి. ఆదాము చదస్టన
ి పాప్ము మానవాళి అంతటి మీదికన మర్ణమును

కొనితెచుంది ఎందుకంటే అతడు దదవుని ఎదుట మన నిబంధ్నా ప్రతినిధిగా ఉనాిడు. ఆదాము చదస్టన
ి
పాప్ము కార్ణంగా, మనమంతా దదవుని ఆశీర్ావదమను ప్ర్దెైసు వలుప్ల, మర్ణమను శాప్ములో

జనిుంచాము. అయితద అదద సమయములో, కీీసత ు కూడా తనయందు విశావసముంచు వార్ందర్శ కొర్కు
నిబంధ్నా ప్రతినిధిగా ఉనాిడని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. అయితద ఆదాము యొకు అవిధదయతకు
భినిముగా దదవుని ప్టో కీస
ీ త ు చూపిన విధదయత ఆయనలో ఉని ప్రతి ఒకుర్శకన నీతిని జీవమును

తెసత ుంది. ఆదాము పాప్మును గూర్శున వృతాతంతమును మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుటను

గూర్శు ఈ బో ధ్న నుండి మనము ఒక పారముఖ్యమన
ై విష్యమును నేర్ముకుంటాము. పల గొటటరకుని

ప్ర్దెస
ై ును మర్లా ప ందుకొనుటకు ఏకైక మార్గ ము కీీసత ు యొకు నీతిగల విధదయత మాతరమే. దదవుని

ఎదుట మన స ంత యోగయతలతో నిలువబడు వయకుతలుగా మనము ర్క్షణ ప్ర్దెైసులోనికన చదర్లేము. మన
కంటే ముందు ప్ర్దెస
ై ులోనికన చదర్మటకు ఒక ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై ప్రతినిధి మనకు కావాల్వ, మర్శయు కీీసత ు ఆ
ప్రతినిధి. కీస
ీ త ు తండిరకన సంప్ూర్ణముగా విధదయుడయాయడు కాబటిర దదవుని సనిిధిలో మనము నితయ

జీవమను ర్క్షణను ప ందుకుంటాము. తన భూలోక ప్ర్శచర్యలో, ప్ర్దెైసులోనికన ప్రవశ
ే ంచు హకుును

యిేసు సంపాదించుకునాిడు, మర్శయు ఆయనయందు విశావసముంచువార్మ మాతరమే ఆయనతో కూడా
ప్రవశ
ే ంచగలర్మ.

ఆదాము మర్శయు కీీసత ు మధ్య పౌలు చూపిన అనుబంధ్ము కొీతత నిబంధ్నలోని ఇతర్

ర్చయితలు కూడా చూపార్మ. మతత యి సువార్త లో ఈ అంశము ఏ విధ్ంగా కనిపిసత ుందో చూదాేము.

మతత య
మతత యి 4:1-11లో (దరనికన సమాంతర్ వాకయ భాగమును లూకా 4:1-13లో చూడవచుు) కీీసత ు

యొకు శోధ్నను గూర్శు తాను వారస్టిన కథనములో కీస
ీ త ు ఆదాము పాప్మును తిర్శగశ కనుగొని

తలో కనందులు చదస్టిన విధానమును గూర్శు మతత యి విశేష్ముగా ప్రసత ావించాడు. అనేక విధాలుగా, కీీసత ు

శోధ్నను గూర్శున వృతాతంతము తోటలో ఆదాము హవవల అనుభవమునకు, ఆదాము హవవలను గూర్శు
వారయుచుండగా మోషే ఇశాీయిేలీయుల ఎదుట ఉంచన సవాలుకు సమాంతర్ములను కల్వగశయుంది.
మొదటి సాానములో, కీస
ీ త ు శోధ్నను అనుభవించన సా లము ఇశాీయిేలీయులు మోషేను

అనుసర్శంచుచుండగా ఇశాీయిేలు ఉండిన సా లముతో అనుబంధ్ము కల్వగశయునిది. మతత యి 4:1
ప్రకార్ం, దదవుడు ఇశాీయిేలును అర్ణయములోనికన నడిపించన విధ్ముగానే యిేసు ఆతు దావర్ా
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అర్ణయముల నికన కొనిపల బడా్డు. ఇశాీయిేలు యొకు విధదయతను దదవుడు అర్ణయములో ప్ర్రక్ించాడు,
మర్శయు కీీసత ు కూడా అర్ణయములో ప్ర్రక్ించబడా్డు.

ర్ండవదిగా, అర్ణయములో యిేసు గడిపన
ి సమయము ఇశాీయిేలు యొకు అనుభవమునకు

సమాంతర్త కల్వగశయునిది. ఇశాీయిేలు నలుబది సంవతిర్ములు అర్ణయములో ఉని విధ్ముగానే,
మతత యి 4:2 ప్రకార్ం, కీస
ీ త ు కూడా అర్ణయములో నలుబది దినములు ఉండెను.

మూడవదిగా, కీస
ీ త ు అనుభవించన శోధ్నలో ఆకల్వ ఒక పారముఖ్యమన
ై లక్షణముగా ఉనిది.

మతత యి 4:3లో ర్ాయిని ర్ొటెరగా మార్ుమని సాతాను కీస
ీ త ును శోధించాడు. కీీసత ు శోధ్నలోని ఈ కోణము
అర్ణయములో నీర్మ మర్శయు ఆహార్ము కొర్కు ఇశాీయిేలు ఎదుర్ొునిన శోధ్నను పల ల్వయునిది.

నాలగ వదిగా, తాను లేఖ్నములను ఉప్యోగశంచన విధానముల దావర్ా యిేసు సవయంగా తన

అనుభవమును అర్ణయములో ఇశాీయిేలు యొకు శోధ్నతో అనుసంధానప్ర్చాడు. మతత యి 4:4లో

యిేసు దివతీ. 8:3ను ఉలేో ఖంచాడు. మతత యి 4:7లో ఆయన దివతీ. 6:16ను ఉలేోఖంచాడు, మర్శయు
మతత యి 4:10లో దివతీ. 6:13ను సూచంచాడు. ఈ పాత నిబంధ్న లేఖ్న భాగములు అర్ణయములో
ఇశాీయిేలు యొకు ప్ర్రక్షను మోషే వివర్శంచన దివతీయోప్దదశకాండములోని భాగముల నుండి

ఉప్యోగశంచబడినవి. ఈ లేఖ్న భాగములను ఉలేోఖంచుట దావర్ా, యిేసు సూటిగా తన శోధ్న

అనుభవమును ఇశాీయిేలు దదశము యొకు ప్ర్రక్షతో అనుసంధానప్ర్చాడు. కాబటిర యిేసు శోధ్నను
గూర్శు మతత య ఇచున కథనము ఆదికాండము 2-3 దావర్ా మోషే ఇశాీయిేలుకు ఇచున వాసత విక

సందదశమునకు అనుబంధ్ము కల్వగశయునిది. తన కనీయాశీల విధదయత దావర్ా, ఆదాము మర్శయు
ఇశాీయిేలు ఇర్మవుర్మ విఫలమన
ై చపట యిేసు సఫలీకృతయడయాయడు. కీస
ీ త ు దదవుని ఆజా లకు

నముకసుతడయాయడు. ఇందుమూలముగానే లూకా 23:43లో కనిపించు ఆ సుప్ర్శచతమన
ై మాటలను
యిేసు చెపాపడు. కనాను అను ప్ర్దెస
ై ులోనికన ప్రవేశంచుటకు ఇశాీయిేలు అర్ణయములో శోధ్నలను

ఎదుర్ొుని విధ్ముగానే, లూకా 23:43లో స్టిలువ మీద యిేసు మార్మమనసుి ప ందిన ద ంగతో ఇలా
స్టలవిచాుడు:

అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నఘతోకూడ పరదైసులో ఉందువని
నిశియముగా నీతో చపుుచునఘనననెను (లూకా 23:43).

తాను చూపిన నీతికన కీస
ీ త ు ప ందిన ప్రతిఫలము ప్ర్దెైసులో నితయ జీవము.

కాబటిర ఆదాము హవవల శోధ్నను, అర్ణయములో ఇశాీయిేలు యొకు ప్ర్రక్షను కూడా కొీతత

నిబంధ్న కీస
ీ త ు యొకు భూలోక ప్ర్శచర్యలో ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభముతో అనుసంధానప్ర్మసుతంది అని
మనము చూశాము. మొదటి ఆదాము విఫలమైన చపట విజయము ప ందిన కడప్టి ఆదాము కీీసత ు.
అంతదగాక, ఇశాీయిేలు యొకు వైఫలయమును తలో కనందులు చదసత ూ కీస
ీ త ు అర్ణయములో శోధ్నను
జయించాడు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, ఆయన నితయ ప్ర్దెైసులోనికన ప్రవశ
ే ంచాడు.

తోటలో ఆదాము హవవలను గూర్శు మోషే ఇచున కథనమును కొీతత నిబంధ్న కీస
ీ త ు యొకు

మొదటి ర్ాకడతో ఎలా అనుబంధ్ప్ర్మసుతందో మనము చూశాము కాబటిర, మన ర్ండవ విష్యమును
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చూదాేము: కొీతత నిబంధ్న ఈ నియమాలను ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ునకు, అనగా మనము
జీవించుచుని ఈ సమయమునకు ఏ విధ్ంగా అనవయిసుతంది?

కొనసాగింపు
కొీతత నిబంధ్నలోని అనేక వాకయ భాగములు ఈ విష్యములో పారముఖ్యతను

సంతర్శంచుకుంటాయి. కాని మనము ర్ంటిని మాతరమే చూదాేము: మొదట, ఆదికాండములోని ఈ

అధాయయముల మీద పౌలు యొకు దృషిర, మర్శయు ర్ండవది, ఈ విష్యములను గూర్శు యాకోబు
వారస్టిన విధానము.

పౌలు
మొదటిగా 2 కొర్శంథర. 11:3లో పౌలు యొకు మాటలను చూదాేము:
సరుము తన కుయుకతతచేత హవాను మోసపరచినట్ట
ల మీ మనసుసలును

చరుపబడి, కరరసత ు ఎడలనునన సరళతనుండియు పవితరత నుండియు ఎట్ల యనను
తొలగిపో వునేమో అని భయపడుచునఘనను (2 కొరింథీ. 11:3).

పౌలు ఈ అధాయయములో కొనసాగుచుండగా, కొర్శంథరయులు వేర్ొక సువార్త వప్
ై ుకు

తిర్మగుతార్ేమోనని తాను భయప్డుచునిటట
ో అతడు వివర్శంచాడు. అతయంత ఘోర్మన
ై

సావమిదోర హమును — కీస
ీ త ు యొకు నిజమన
ై సువార్త నుండి వనుదిర్మగుట — గూర్శు హెచుర్శంచుటకు
పౌలు హవవ యొకు అభావార్ధక ఉదాహర్ణను ప్రసత ావించాడు. వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు నముకముగా

వళలోనటట
ో ఇశాీయిేలును హెచుర్శంచుటకు మోషే హవవ యొకు శోధ్న వృతాతంతమును ఉప్యోగశంచనటేో ,
కీీసత ును అనుసర్శంచువార్మ కల్వగశయుండవలస్టిన కనీస సావమిభకనతని గూర్శు తన దినములలోని
విశావసులను హెచుర్శంచుటకు పౌలు ఈ వృతాతంతమును ఉప్యోగశంచాడు. ర్ాజయము యొకు

కొనసాగశంప్ులో, దృశయమన
ై సంఘములోని అనేకమంది సువార్త యొకు ముఖ్య సతయముల నుండి
దార్శమళలు అపాయము ఎదుర్ొుంటార్మ. సంఘము ఇటిర మతభరష్రతవము నుండి భదరప్ర్చబడాల్వ

ఎందుకంటే దరని యొకు ప్ర్శణామాలు ఆదాము హవవలు ఎదుర్ొుని ప్ర్శణామాలనే పల ల్వయుంటాయి.

యాకోబు
కైసతవ జీవితములో శోధ్నలు మర్శయు ప్ర్రక్షలను గూర్శు వివర్శంచునప్ుపడు యాకోబు కూడా
పౌలు వంటి అభిపారయమునే వలో డిచదశాడు. యాకోబు 1:12-15లో మనము ఈ మాటలను
చదువుతాము:

శోధన సహించువాడు ధనుయడు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పరభువు తనున

ప్ేరమించువారికత వాగాెనము చేస్టతన జీవకతరీట్ము ప ందును ... పరతివాడును తన
సాకరయమెన
ై దురాశచేత ఈడాబడి మరులుకొలుబడిన వాడై శోధింపబడును.
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దురాశ గ్రభము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకామెై మరణమును
కనును (యాకోబు 1:12-15).

యాకోబు ఆదికాండము 2-3ను ప్రసత ావించాడని సపష్ర ముగా ఉంది. 1:14లో పాప్మునకు

మూలము మానవుని యొకు “దుర్ాశ” అని అతడు తెల్వయప్ర్చాడు, మర్శయు మంచ చెడ్ల

తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలము కొర్కు హవవ కల్వగశయుండిన ఆశ ఆమ పాప్ము చదయునటట
ో ప్ుర్శకొల్వపంది.
ర్ండవదిగా, శోధ్నను సహించువాడు “జీవ కనర్రటమును ప ందుతాడు” అని యాకోబు వివర్శంచాడు.

భినిముగా పాప్ము “మర్ణమును కనును” అని చెబుతయనాిడు. ఇకుడ జీవ మర్ణములకు మధ్య
ఉని వయతాయసము ఆదాము హవవల వృతాతంతములో జీవ మర్ణముల మధ్య ఉని వయతాయసమును

పల ల్వయునిది. అర్ణయములో శోధ్నలు ఎదుర్న
ై ప్ుపడు ఆదాము హవవల శోధ్నను ప్రసత ావిసూ
త మోషే

నముకముగా ఉండునటట
ో ఇశాీయిేలును పల ర తిహించనటేో , ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో ఎదుర్ొును
శోధ్నల మధ్య నముకముగా ఉండమని పౌలు యాకోబులు మనలను పల ర తిహించుచునాిర్మ. కస
ై తవ
జీవితములో ప్ర్రక్షలు మన నిజమన
ై సవభావమును బయలుప్ర్మసాతయి మర్శయు మనలను నితయ
జీవము కొర్కు స్టిదధప్ర్మసాతయి. దదవుని కృప్ దావర్ా, కీస
ీ త ుకు నముకముగా ఉండుటకు మనము
చదయగల్వగశనదంతా చదయాల్వ, తదావర్ా ప్ర్దెైసులో నితయ జీవమను బహుమానమును మనము
ప ందుకుంటాము.

తోటలో ఆదాము హవవల వృతాతంతమును కొీతత నిబంధ్న ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము మర్శయు

కొనసాగశంప్ుకు ఏ విధ్ంగా అనవయిసుతందో చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన ధాయసను అంతిమ
దశయిైన, ర్ండవ ర్ాకడలో కీస
ీ త ులో ర్క్షణ యొకు నర్వేర్మప వప్
ై ుకు మళిుంచాల్వ.

సమాప్తత
ఈ అంశము కూడా కొీతత నిబంధ్నలో అనేక చపటో కనిపిసత ుంది, కాని మనము ర్ండు వాకయ
భాగములు మాతరమే చూదాేము: ర్పమా ప్తిరకలో ఒకటి మర్శయు ప్రకటన గీంథములో మర్ొకటి.

రోమా పతిరక
మొదటిగా, తాను వార్శకన వారస్టిన ప్తిరక యొకు ముగశంప్ులో పౌలు ర్పమా ప్టర ణములో ఉని

విశావసులకు నిర్రక్షణను ఇచున విధానమును వినండి: ర్పమా. 16:20లో అతడు ఈ మాటలను వారశాడు:
సమాధఘనకరత యగ్ు దేవుడు సాతఘనును మీ కాళల కతరంద శీఘ్ొముగా చితుక

తొరకతకంచును. మన పరభువెన
ై యేసుకరస
ర త ు కృప మీకు తోడైయుండును గాక (రోమా.
16:20).

ఈ మాటలలో, కీస
ీ త ు యొకు ర్ండవ ర్ాకడలో వార్మ కల్వగశయుని గొప్ప నిర్రక్షణను గూర్శు ర్పమా

ప్టర ణ కస
ై త వులకు పౌలు జఞాప్కం చదశాడు. కాని ఆదికాండము 3లో ఉని ర్క్షణ వాగాేనమును ప్రసత ావిసూ
త
అతడు ఈ విధ్ంగా చదశాడు. ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటట
ో , ఆదికాండము 3:15లో
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ఒక దినమున హవవ సంతతి, అనగా మానవ జఞతి, సర్పము యొకు సంతతి తలను చతకతరరకుుతయంది
అని దదవుడు స్టలవిచాుడు. ఈ లేఖ్న భాగములో, కీస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు సాతాను కస
ై త వుల యొకు

కాళుకనీంద చతకతరరకుబడతాడని పౌలు తెల్వపాడు. కీస
ీ త ు సవయంగా సాతానును మర్శయు మన బలమన
ై
శతయరవైన మర్ణమును నాశనం చదసత ాడు. తర్మవాత మనము కీీసత ుతో కలస్టి విజయములోను
మహిమలోను ప్ర్శపాల్వసాతము.

పరకట్న
కొీతత నిబంధ్నలో ఆదికాండము 2-3 యొకు అంశములు ర్ాజయము యొకు సమాపిత తో

అనుసంధానప్ర్చబడిన మర్శయొక సా లము ప్రకటన గీంథము. ఈ ప్ుసత కములో జీవవృక్షమును గూర్శు
యోహాను అనేకసార్మో ప్రసత ావించాడు. ప్రకటన 2:7లో యోహాను దరనిని గూర్శు వారస్టిన విధానమును
వినండి:

చవిగ్లవాడు ఆతా సంఘ్ములతో చపుుచుననమాట్ వినునుగాక. జయంచు

వానికత దేవుని పరదస
ై ులో ఉనన జీవవృక్షఫలములు భుజంపనితు
త ను (పరకట్న
2:7).

ఆదికాండము 3కు ఇవవబడిన ఆపాదన ఇకుడ సపష్ర ముగా ఉంది. వార్మ జీవవృక్ష ఫలమును

తినకుండా ఉండడానికే ఆదాము హవవలు ఏదెను తోటలో నుండి బహిష్ుర్శంచబడా్ర్మ. అయినను, కీస
ీ తు
తిర్శగశవచుునప్ుపడు, తన ప్రజలకు దదవుడు జీవవృక్ష ఫలములను తినే అవకాశమును ఇసాతడు. ఈ
వృక్షము ఎకుడ ఉనిదో కూడా ఒకసార్శ గమనించండి. “దదవుని ప్ర్దెైసులో” అని యోహాను చాలా

సపష్ర ముగా చెబుతయనాిడు. కనానులో దరర్ాఘయువు ఉనిది కాబటిర మోషే ఇశాీయిేలును దానిలోనికన
ప్రవశ
ే ంచమని పిలచనటేో , కస
ై త వులకు మర్శ గొప్పదెైన, మర్శంత సంప్ూర్ణంగా ప్ునర్మదధ ర్శంచబడిన
ప్ర్దెస
ై ులోనికన ప్రవేశంచు నిర్రక్షణ ఇవవబడింది.

మూడవ సాానములో, ఆ వృక్షము నుండి భుజంచువార్శ యొకు గుర్శతంప్ు విష్యములో కూడా

మనము ఆదికాండముతో మర్ొక అనుబంధ్మును చూసాతము. “జయించువానికన” ఆ హకుు

ఇవవబడుతయంది అని యోహాను చెబుతయనాిడు. దదవునికన నముకసుతలుగా ఉండునటట
ో ఇశాీయిేలును
పల ర తిహించుటకు మోషే జీవవృక్షమును గూర్శు మాటాోడినటేో , నముకముగా ఉండి పాప్మును
జయించనవాడు మాతరమే జీవవృక్ష ఫలమును భుజసాతడని యోహాను వివర్శంచాడు.

చవర్శగా, మనము ప్రకటన 22:1-2ను చూడాల్వ. యోహాను ఒక నూతన లోకము కొర్కు ఎదుర్మ

చూచుచుండగా, అతడు చూస్టినది ఇదద:
మరియు సఫట్ికమువల మెరయునట్ిు జీవజలముల నది దేవునియొకకయు
గొఱ్ఱ ప్తలలయొకకయు స్టతంహాసనమున దె నుండి ఆ పట్ు ణపు రాజవీధిమధయను
పరవహించుట్ ఆ దూత నఘకు చూప్ెను. ఆ నదియొకక ఈవలను ఆవలను

జీవవృక్షముండను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండరండు కాపులు కాయును. ఆ
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ప్ంచగీంథము

మూడవ పాఠము : ప్ర్దెైసును పల గొటటరకొనుట మర్శయు ప ందుకొనుట

వృక్షము యొకక ఆకులు జనములను సాసథ పరచుట్కై వినియోగించును (పరకట్న
22:1-2).

కొీతత నిబంధ్న యొకు దృకోుణము చాలా సపష్ర ముగా ఉంది. కీీసత ు తన ర్ాజయము యొకు

నర్వేర్మపలో తిర్శగవ
శ చునప్ుపడు, కీీసత ును నమిునవార్మ ఏదెనులోని ప్ర్దెస
ై ులోనికన ప్రవేశసాతర్మ. సాతాను
మన కాళు కనీంద తరరకుబడును మర్శయు మనము జీవవృక్ష ఫలమును భుజంచ దదవుని యొకు నూతన
సృషిరలో నితయము నివాసముంటాము.

ముగింపు
ఇశాీయిేలీయులు వాగాేన భూమి వప్
ై ుకు ప్రయాణించుచుండగా వార్శకన సహాయము చదయుటకు

మోషే ఆదాము హవవలను గూర్శు వారశాడని ఈ పాఠములో మనము చూశాము. ఏదెను తోటలోని
సనిివేశములను కనుగొని తలో కనందులు చదయమని అతడు దదశమునకు పిలుప్ునిచాుడు. అనేక

విధాలుగా, ఈ వాకయభాగములోని సందదశము నేటి కాలములో నివస్టిసత ుని మనకు కూడా పల ల్వకలు
కల్వగశయునిది. వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు ప్రయాణము చదయమని మోషే ఇశాీయిేలుకు ఇచున పిలుప్ును

విని, మనము ఆదాము హవవల అడుగులను కనుగొని వాటిని ఎలా తలో కనందులు చదయాలో చూడవచుు.
కీీసత ును నమిు ఆయనకు నముకసుతలుగా ఉండుట దావర్ా, పల గొటటరకొని తిర్శగశప ందుకుని ప్ర్దెస
ై ు
యొకు ర్క్షణను మనము కనుగొనవచుు.
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