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మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?
మొదటి పాఠం
ఆదియందు

ఉపో దఘాతం
మీర్ప్ుపడెన
ై ా ఒక సంభాష్ణ జర్మగుతయండగా మధ్యలో ప్రవశ
ే ంచుట జర్శగశందా? లేక ఒక ప్రదర్ిన

ఆర్ంభమన
ై తర్మవాత చూచుటకు వళల
ో ట జర్శగశందా? లేక ఒక కరడ
ీ ా కార్యకీమమునకు ఆలసయంగా వళలోట

జర్శగశందా? ఇలా జర్శగయ
శ ుంటే, ఒక విష్యము యొకు ఆర్ంభము తెల్వయకపల తద ఎంత అయోమయంగా
ఉంటటందో మీకు అర్ామవుతయంది. ఒక కథ యొకు ఆర్ంభము ఏమిటో మనకు తెల్వయనప్ుపడు, కొనిి
విష్యములు ఎందుకు పారముఖ్యమన
ై వో అర్ాము చదసుకొనుటలో, కథానాయకులు మర్శయు

ప్రతినాయకులు ఎవర్ప, ఆ కథ యొకు సందదశము ఏమిటో తెలుసుకొనుట కష్ర మవుతయంది. మానవ జాతి
విష్యములో కూడా ఇలాంటిదద వాసత వమైయునిది. మనము ఇకుడి వర్కు అసలు ఎలా వచాుము,
మన ప్ర్శస్టా త
ి యలు ఇలా ఎందుకు ఉనాియి, మర్శయు మనము ఏమి చదయవలస్టియునిది అను
విష్యములను గూర్శు తెలుసుకొనుట మన జీవితములలోని విష్యములను గూర్శు అర్ాము
చదసుకొనుటలో మర్శయు వాటిని నియంతిరంచుటలో సహాయకర్ముగా ఉంటటంది.

మనుష్యయడు ఏపాటివాడు? అను మన పాఠయకీమములో ఇది మొదటి పాఠము, మర్శయు దీనికన
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ఉంచనప్ుపడు మనుష్యయలు ఎలా ఉండదవార్ప మనము చూదాేము. ఈ పాఠయకీమము యొకు శీర్శషకయిన
ై

మనుష్యయడు ఏపాటివాడు? లేఖ్నములలో అనేకసార్మో కనిపిసత ుంది కాబటిర, ఇది కస
ై త వులకు
సుప్ర్శచతమైనదిగా ఉనిది. ఉదాహర్ణకు, కరర్తనలు 8:4లో ఇలా వారయబడియునిది:

నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేస్టటకొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతయిని
దరిశంచుటకు వాడేపాటివాడు? (కీరినలు 8:4)

“మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?” అని బెైబిలు పాతరలు లేక ర్చయితలు అడిగశన ప్రతిసార్శ, వార్మ

మానవాళి యొకు సవభావమును గూర్శు ప్రశిసాతర్మ. వార్మ ఇలాంటి విష్యములను తెలుసుకకగపర్ార్మ:
దదవునికన మనకు సంబంధ్ం ఏమిటి, భూమి మీద మనకనవవబడిన పాతర ఏమిటి, మనలో ఎలాంటి నతి
ై క
సామర్ాయతలు ఉనాియి. అధికార్శక వేదాంతశాసత ర ప్దములలో మాటాోడితద, వార్మ ఆంథోర పాలజీ లేక

మానవశాసత మ
ీ ు
ర ునకు సంబంధించన ప్రశిలను అడుగుతార్మ. “మానవశాసత మ
ర ు” అను ప్దము ర్ండు గరక
ప్దములలో నుండి వలువడుతయంది: ఆంథోర పల స్ అనగా “మనుష్యయడు” లేక “మానవుడు”; మర్శయు

లోగపస్ అనగా “అధ్యయనం.” కాబటిర, ఆంథోర పాలజీ లేక మానవశాసత మ
ర ు అనగా:
మానవులను గూరిి అధుయనం చేయుట
లేక వేదాంతశాసత ర ప్ర్శభాష్లో:
మానవ స్టటదధ ఘంతము
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ీ ను thirdmill.org నందు
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పారప్ంచక అధ్యయనాలలో, “మానవశాసత మ
ర ు” మానవుల యొకు సమాజము, సంసుృతి,

భౌతికశాసత మ
ర ు మర్శయు అభివృదిధ వంటి విష్యముల మీద దృషిరపడుతయంది. అయితద వేదాంతశాసత ర
సంబంధ్మన
ై మానవశాసత మ
ై దిగా ఉనిది. 1873 నుండి 1957 మధ్య
ర ు మర్శంత సంకుచతమన
కాలములో నివస్టించన లూయిస్ బెర్ాుఫ్, తాను వారస్టిన స్టిసరమాటిక్స థియోలాజీలోని ర్ండవ
భాగములోని మొదటి అధాయయములో దీనిని ఈ విధ్ంగా నిర్వచంచాడు:

వేదఘంతశాసి ర మానవశాసి రము మానవుని గూరిి మరియు దేవునితో అతడు

కలిగియునన అనుబంధము మరియు కలిగియుండవలస్టటన అనుబంధమును
గూరిి మాతిమే మాటలాడుతయంది.

మర్ొక మాటలో, వేదాంతశాసత మ
ర ునకు సంబంధించనంత వర్కు, మానవశాసత మ
ర ు అనునది

సవయంగా మానవాళిని గూర్శున అధ్యయనముగాను మర్శయు దదవునితో అది కల్వగశయుని
అనుబంధ్ము యొకు అధ్యయనముగాను ఉనిది.

మానవులు ఆదియందు ఏ విధ్ంగా ఉండదవార్మ అను విష్యమును చర్శుంచు మన పాఠము

మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడింది. మొదటిగా, మనము మానవాళి యొకు సృషిరని చూదాేము.
ర్ండవదిగా, మన అస్టిత తవము యొకు కూర్మపను వర్శణంచుదాము. మర్శయు మూడవదిగా, దదవునితో

మానవాళి యొకు ఆర్ంభ నిబంధ్న అనుబంధ్మును చూదాేము. మానవాళి యొకు సృషిరని ప్ర్శశీల్వసూ
త
ఆర్ంభించుదాము.

సృష్టర
మోషే ఆదికాండమును వారస్టిన ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టియాలో సృషిర వృతాతంతములు చాలా

పారముఖ్యమన
ై విగా ఉండదవి. లోకము సంప్ూర్ణ స్టిాతిలో ఏ విధ్ంగా ఉండాల్వ అను విష్యమును బెైబిలుకు
బయట ఉని సంసుృతయలలోని సృషిర వృతాతంతములు వివర్శంచదవి. దదవతలు లోకమును వాసత వముగా

ఆర్ంభించన విధానమును, దానిలోని సృష్ర ములకు వార్మ ప్ుర్మాయించన పాతరలను అవి వర్శణంచాయి.
లేఖ్నము కూడా సృషిర వృతాతంతములను ఇలాంటి విధ్ములుగానే ఉప్యోగశసత ుంది.

అవును, ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలు చుటటర ఉని సంసుృతయలలోని సృషిర వృతాతంతములు

అబదధ ముల ైయునివి. వార్మ సృషిర కార్యములను అబదధ దదవతలకు ఆపాదించార్మ. సర్శకాని సామాజిక

మర్శయు ర్ాజకరయ నిర్ాుణములను అభివృదిధ చదయుటకు, మర్శయు మానవాళికన ఇతర్ సృష్ర ములకు
మధ్య ఉని అనుబంధ్ములను వకరీకర్శంచుటకు వార్మ తాము కల్వపంచన కథలను ఉప్యోగశంచార్మ.
భినిముగా, లోకములో మానవాళి ఏవిధ్ంగా కార్యము చదయుటకు ర్ూప ందించబడినదో

వివర్శంచుటకు, బెైబిలు సృషిర యొకు నిజమన
ై వృతాతంతమును అనుబంధ్ప్ర్మసుతంది. ఇందు

మూలముగానే లోకము ఏ విధ్ముగా ప్ని చెయాయల్వ మర్శయు నతి
ై కముగా మానవులు ఎలాంటి పాతరను
పల షించాల్వ అను విష్యములను ర్మజువు చదయుటకు బెైబిలులోని అనేక ఇతర్ భాగములు సృషిర
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వృతాతంతములను ఉప్యోగశసత ాయి. వేదాంతవేతతలు ఈ బాధ్యతలను కొనిిసార్మో “సృషిర నియమములు”
అని పిలుసాతర్మ, ఎందుకంటే ఇవి:

దేవుని సృష్టర కారుములు స్ాాపటంచిన నత్ర
ై క అరహతల ైయుననవి.
దదవుని కార్యములు ప్ర్శప్ూర్ణమైయునివి, కాబటిర, మన సవభావము కొర్కు కూడా అవి

ప్రమాణములుగా ఉనివి అనునది ఇకుడ ఆలోచన.

ఆది. 1:28లో “మీర్మ ఫల్వంచ అభివృదిధప ందుడి” అని దదవుడిచున ఆజఞ వల కొనిిసార్మో ఈ

నియమములు ప్రతయక్షంగా ఉనాియి. కాని విశాీంతి దినమును ప్వితరమైన దినముగా ఆచర్శంచుట వంటి
నియమములు ప్ర్పక్షంగా ఉనాియి. మానవులు ప్రతి ఏడవ దినమున విశాీంతి తీసుకకవాలని సృషిర

వృతాతంతములు ప్రతయక్షంగా తెల్వయప్ర్చవు. అయితద నిర్గ మ. 20:11లోని ప్ది ఆజఞ లలో, దదవుడు ఆర్మ
దినములు ప్ని చదస్టి ఏడవ దినమున విశాీంతి తీసుకొనిన ప్దధ తి మానవులు కూడా అదద విధ్ముగా
చదయునటట
ో వార్శని బదుధలుగా చదస్టింది అని మోషే సపష్ర ము చదశాడు. కాబటిర, మానవాళి యొకు

పారముఖ్యత మర్శయు బాధ్యతను గూర్శు మనము ఆలోచంచుచుండగా, మన సృషిరతో ఆర్ంభించుట
సావభావికముగాను, సహాయకర్ముగాను ఉంటటంది.

మానవాళి యొకు సృషిరని మనము మూడు దశలలో విశదీకర్శదే ాము. మొదటిగా, బెైబిలులోని

సృషిర కథనములను మనము కకీడీకర్శదే ాము. ర్ండవదిగా, ఆదాము హవవల యొకు చార్శతిక
ర తను

ప్ర్శగణిదే ాము. మర్శయు మూడవదిగా, దదవుని సృష్ర ములలో వార్శ యొకు ఆధికయతను చూదాేము.
మొదటిగా బెైబిలు కథనములను చూదాేము.

బైబిలు కథనములు
ఆదికాండములో ర్ండు సృషిర కథనములు ఉనాియి. ఒకటి ఆది. 1:1-2:3లో ఉనిది; మర్శయు

మర్ొకటి ఆది. 2:4-25లో ఉనిది. ఈ ర్ండు కల్వస్టి దదవుడు మనలను ఎందుకు, ఎలా సృషిరంచాడు అను
విష్యమును గూర్శు ఒక సాధార్ణమన
ై అవగాహనను మనకు కల్వగశసత ాయి.

ఆదికాండము 1 మరియు 2లో ఉనన సృష్టర వృతఘింతములు ఒకదఘనిని మరొకటి

బలపరపసుి ఒకే సతుమును గూరిి మాటలాడతఘయని నఘ ఆలోచన — అవి దేవుడు
చేస్టన
ట మొదటి మానవ సంసకృత్రని గూరిి మాటలాడతఘయి మరియు ఆ

సమయములో దఘనిలో ఇదద రప మానవులు మాతిమే ఉండిరి — అది వారి

సంసకృత్రని రండు వేరేారప దృష్టరకోణములలో పరిశీలిసుింది... నిజ్ముగా, 1వ

అధఘుయములో సృష్టర కథనము ఉననది, మరియు అది పికతియ అంతటిని గూరిి

మాటలాడుతయంది, కాని ఆదికాండము 2వ అధఘుయములో అనగా 2వ అధఘుయము
మొదలుకొని 6వ దినమున మానవాళి యొకక సృష్టరలోనికత చూచుటకు ఒక కతటికీ
ఉననది, మరియు అది ఒకరితో మరొకరికత ఉనన అనుబంధమును గూరిి

మాటలాడుతయంది. కాబటిర ఈ రంటిలో మనము ఒకే చితిము యొకక రండు వేరేారప
ష్ూటింగా ను చూస్ాిము, మరియు మనము వాటిని అధుయనం చేయువారిగా
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ఉండఘలిగాని వాటి మధు ఉనన వుతఘుసముల కొరకు వదకకూడదు, మరియు

ఇకకడ వీటి మధు సమరా నను మరియు ఉపచఘరోకతిని చూస్ాిమని నఘ అభిపాియం.
— డా. మార్డు సాస్టి
ఆది. 1:2లో ఉని మొదటి సృషిర వృతాతంతములో, సృషిర వాసత వముగా “శూనయముగాను,
నిర్ాకార్ముగాను” ఉనిదని మనకు తెల్వయజేయబడినది. తర్మవాత, మిగతా అధాయయములో,

విశవమును ర్ూపించుటకు మర్శయు నింప్ుటకు దదవుడు ఆర్మ దినములు వచుంచాడని మనకు
తెల్వయజేయబడింది.

మొదటి మూడు దినములలో, దానిలోని భాగములకు ర్ూప్ునిచుుట దావర్ా అది నిర్ాకార్ముగా

ఉనిదను విష్యమును దదవుడు సర్శచదశాడు. మొదటి దినమున, ఆయన చీకటిని వలుగును
వేర్మప్ర్చాడు. ర్ండవ దినమున, ఆయన కనీంది జలములను మీది జలములను వేర్మప్ర్చ

ఆకాశమును, వాతావర్ణములను చదశాడు. మూడవ దినమున, ఆయన సముదరములను ఆర్శన నేలను
వేర్మప్ర్చాడు.

తర్మవాత మూడు దినములలో, సృషిర శూనయముగా ఉని విష్యముతో ఆయన

వయవహర్శంచాడు. నాలగ వ దినమున, ఆయన వలుగును మర్శయు చీకటిని సూర్మయడు మర్శయు

నక్షతరములు అను ఆకాశవిశాలములోని జయయతయలతో నింపాడు. ఐదవ దినమున, ఆయన ఆకాశములో
ఎగుర్మ ప్క్షులను సముదరములలో నివస్టించుటకు సముదర జీవులను సృషిరంచాడు. ఆర్వ దినమున,
ఆయన ఆర్శన నేలను అనిి ర్కముల జంతయవులతో నింపాడు. మర్శయు ఆయన తర్మప్ున సృషిరని
పాల్వంచుటకు ఆయన మానవులను సృజించాడు. ఆది. 1:27-28లో ఇలా వారయబడియునిది:
దేవుడు తన సారూపమందు నరపని సృజంచెను; దేవుని సారూపమందు వాని
సృజంచెను; స్ట్ి ని
ర గాను పురపష్యనిగాను వారిని సృజంచెను. దేవుడు వారిని
ఆశీరాదించెను; ఎటా నగా “మీరప ఫలించి అభివృదిధప ంది విసి రించి భూమిని
నిండించి దఘనిని లోపరచుకొనుడి; సముదిపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను

భూమిమీద పాికు పిత్ర జీవిని ఏలుడని” దేవుడు వారితో చెపుప ను (ఆది. 1:2728).

బెైబిలు కథనములో ఈ సమయమందు, మానవులకు మిగతా సృషిర అంతటికన మధ్య సపష్ర మైన

వయతాయసము చూప్బడినది. మానవులు దదవుని సవర్ూప్మందు సృజించబడా్ర్మ, మర్శయు ఇతర్

సృష్ర ముల మీద వార్శకన అధికార్ము ఇవవబడినది. దీనిని గూర్శు మనము తర్మవాత మర్శంత లోతయగా

చర్శుదాేము. కాబటిర ప్రసత ుతానికన, మానవాళి సృషిరలో భాగము మాతరమే కాదు; అది సృషిరలో ఉనితమన
ై ది
అని మాతరం చెప్పదలచుచునాిము.

ఆది. 2:4-25లోని ర్ండవ సృషిర కథనములో, ఆర్వ దినమున దదవుడు చదస్టన
ి ప్నిని గూర్శు,

అనగా భూమి మీద జంతయవులను మర్శయు మానవాళిని సృషిరంచుటను గూర్శున వివర్ములు

ఉనాియి. ఇకుడ, భూజంతయవులనిి నేలనుండి నిర్శుంచబడినవని వారయబడియునిది. మర్శయు
మొదటి మానవుడెైన ఆదామును కూడా నేల మంటిలో నుండి, ఇంచుమించు ఇంతకు ముందు
-4వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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విధ్ముగానే దదవుడు సృజించాడు. కాని, కేవలం ఆదాము మాతరమే దదవుడు జీవాయువును ఊదగా
జీవాతు అయాయడను విష్యము ఆసకనతకర్ముగా ఉనిది.

తర్మవాత, ఆదాము కొర్కు సాటియిన
ై సహాయమును — అనగా దదవుడు అతనికన

ప్ుర్మాయించన ప్నులను ప్ూర్శత చదయుటలో సహాయప్డు ఒక సహకార్శని — వదకుట కొర్కు
జంతయవులు అతని ముందుకు తీసుకొని ర్ాబడినవి. ఈ ప్రకయ
న లో, అతడు జంతయవులకు పేర్ో మ పటిర, వాటి
మీద తనకుని అధికార్మును కనుప్ర్చాడు. వాటిలో ఏది కూడా అతనికన సాటియిైన సహాయము
కాలేదు అను విష్యము ఆశుర్యమును కల్వగశంచదు.

కాబటిర, ఆదాముకు సాటియిన
ై సహాయమును అనుగీహంచుటకు, ఆదామునకు భార్యగా

ఉండుటకు దదవుడు మొదటి స్ట్త యి
ర ైన హవవను సృజించాడు. అయితద ఆమను నేల మంటి నుండి

సృషిరంచుటకు బదులుగా, దదవుడు ఆదాము ప్రకుటెముకలో నుండి ఆమను సృషిరంచాడు. ఇది దదవుడు
సృజించన జీవులనిిటిలో హవవను ప్రతదయకమన
ై దిగా చదస్టింది. ఆది. 2:23లో ఆదాము స్టలవిచునటట
ో :
ఇది నరపనిలోనుండి తీయబడెను గనుక నఘరి అనబడును (ఆది. 2:23)
ఇకుడ పేర్మ పటటర ప్రకనీయ అతని భార్య మీద కూడా ఆదాము యొకు అధికార్మును

కనుప్ర్చంది. అయితద అతడు ఆమకు ఇచున పేర్మ — హెబ్రర భాష్లో ఇషాషహ్, దీనిని మనము “స్ట్త ”ర అని
అనువదిసత ాము — సవయంగా ఆదాము పేర్మ వల వినిపించంది — ఇష్, ఇది “ప్ుర్మష్యడు” అని
అనువదించబడుతయంది.

వివాహ విష్యములో హవవ ఆదాము అధికార్ములో ఉనిప్పటికర, దదవుడు అప్పగశంచన

బాధ్యతల విష్యములో మాతరం వార్మ సమానులుగా ఉనాిర్ని ఈ పేర్ో యొకు సమానత

తెల్వయజేసత ుంది. ఇర్మవుర్మ దదవుని సవర్ూప్మందు సృజించబడా్ర్మ. ఇర్మవుర్మ భూమిని నింపి,

లోప్ర్చుకొనవలస్టియుండినది. మర్శయు దదవుని ప్క్షమున సృషిరని పాల్వంచుటకు ఇర్మవుర్శకన అధికార్ము
ఇవవబడినది.

మానవాళి యొకు సృషిరని గూర్శున ఈ బెైబిలు కథనములను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆదాము

హవవల యొకు చార్శతిక
ర త లేక చార్శతిక
ర పారమాణికతను చూదాేము.

చఘరిత్రికత
ఈ మధ్య సంవతిర్ాలలో, అనేకమంది వేదాంతవేతతలు మానవ సృషిరని గూర్శున బెైబిలు

కథనములను వాసత విక చర్శతగ
ర ా ప్ర్శగణించకుండా, అలంకార్ములుగాను దృషారంతములుగాను
ప్ర్శగణించుట ఆర్ంభించార్మ. కాని లేఖ్నము ఇందుకు చాలా భినిముగానుని దృషిరకకణానిి

బో ధిసత ుంది. బెైబిలులోని అనేక లేఖ్నభాగముల ప్రకార్ం, ఆదాము హవవలు నిజమన
ై మనుష్యయలు.
వార్మ సృషిరంచబడిన సమయములో, ఈ గపళములో వార్మ మాతరమే నివస్టించార్మ. అయితద వార్మ నిజమన
ై
సంతానమును కనాిర్మ, వార్మ ఫల్వంచ నేడు మనము చూచుచునిటట
ో మానవ జాతిగా ఎదిగార్మ.
అవును, ఆదఘము హవాలు చఘరిత్రికమైన పిజ్లు. ఈ విధముగానే బైబిలు దీనిని
గూరిి నివేదించింది, మరియు బైబిలు దేవుని దఘారా పరిరప
ే టంచబడింది కాబటిర
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మనము దఘనిని నముుతఘము. ఈ లోకమును మరియు చరితన
ి ు మనము

అరా ము చేసుకొనుచుండగా, మనము పురావసుిశాసి రమును, చఘరిత్రిక పితయలను,

మరియు పరంపరల దఘారా మనము ప ందుకునన అనిన రకముల కథనములను
మనము ఉపయోగించవచుి, కాని బైబిలు మనకు బో ధించిన విష్యములను

మనము నముుచునఘనము కాబటిర ఆదఘము హవాలు చఘరిత్రక
ి మనుష్యులు అని
దఘని ఆధఘరంగా మనము సంపూరణ ముగా రపజువును ప ందుతయనఘనము.

— ర్వ. జియోజున్ ఫంగ్, అనువాదము
ఆదాము హవవల చార్శతిక
ర తను చూప్ుటకు, బెైబిలు ఇచుు సాక్షయములోని మూడు తంతయవులను

చూదాేము. మొదటిగా ఆదికాండము గీంథము యొకు విశాలమైన నేప్ధ్యమును మనము

ప్ర్శగణిదే ాము. ర్ండవదిగా, ఆదికాండము మినహా ఇతర్ పాత నిబంధ్న ప్ుసత కములను ప్ర్రక్షద
ి ే ాము.
మర్శయు మూడవదిగా, కొీతత నిబంధ్నను మనము చూదాేము. ఆదికాండము యొకు విశాలమన
ై
నేప్ధ్యముతో ఆర్ంభిదాేము.

ఆదికాండము
ఆదికాండము 2-4లో ఆదాము మర్శయు అతని కుటటంబమును గూర్శు ఇవవబడిన నివేదక
ి

వాసత విక చర్శతన
ర ు వర్శణంచు కథనమును ప్రతయక్షంగా ఇసుతంది. కొనిి సాహతయ ర్కములు ప్దయభాగము
మర్శయు దృషారంతముల వల ర్ూప్కముగాను ఉప్మానములుగాను ఉంటాయి. మిగశల్వనవి చార్శతిక
ర
కథనముల వల చాలా సూటిగా ఉంటాయి. ఆదికాండము గీంథము చాలా వర్కు నిసిందదహముగా
చార్శతిరకముగాను కథన ర్ూప్ములోను ఉనిది, ఉదాహర్ణకు 11-37 అధాయయములలోని ఆదిమ

పితర్మల చర్శతరలు, మర్శయు 37-50 అధాయయములలోని యోస్టేప్ు వంటి తర్మవాతి పితర్మల చర్శతల
ర ు.

ఆదికాండము 2-4లో ఉని సాహతయము ఈ భాగములతో సనిిహత సంబంధ్ము కల్వగశనదిగా ఉనిది.
వాసత వానికన, గీంథమంతటిలోని చార్శతిరక కథనములను ప్ర్శచయం చదయు అదద సాహతయ నిర్ాుణముతో
ఆదికాండము 2వ అధాయయము కూడా ప్ర్శచయం చదయబడింది. ఆది. 2:4లో మోషే వారస్టిన నియమ
సంబంధ్మన
ై మాటలను వినండి:

భూమాుకాశములు సృజంచబడినపుుడు వాటి వాటి ఉతుత్రి కిమము ఇదే (ఆది.
2:4).

“కీమము ఇదద” — హెబ్రర భాష్లో ఎలో హ్ తొల దొ త్ — అను మాటను “తర్ములు ఇవి” అని

అక్షర్ార్ాముగా అనువదించవచుు. ఇదద వాకయము ఆదికాండము అంతటిలోని మానవ తర్ముల యొకు
కథనములను మర్శయు ప్టిరకలను ప్ర్శచయం చదసత ుంది. ఇది 5:1లో ఆదాము వార్సులను; 6:9లో

నోవహు, 11:10లో షేము, 11:27లో తెర్హు, 25:12లో ఇషాుయిేలు, 25:19లో ఇసాికు, 36:1, 9లో
ఏశావు; మర్శయు 37:2లో యాకకబు వార్సులను ప్ర్శచయం చదసత ుంది.

అంతదగాక, ఆదాము జీవితమునకు సంబంధించన జీవిత చర్శతర వివర్ములను కూడా

ఆదికాండము అందిసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, హవవ గర్ుమును ధ్ర్శంచంది అని మనకు తెలుప్బడింది,
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మర్శయు ఆమ కనిన ముగుగర్మ పిలోల పేర్ో మ ఇవవబడినవి: కయిాను, హేబల
ె ు మర్శయు షేతయ. షేతయ
జనిుంచనప్ుపడు ఆదాము వయసుి 130 సంవతిర్ాలు అని, మర్శయు 930 సంవతిర్ముల

వయసుిలో అతడు మర్ణించాడని చెబుతయ, ఆదాము యొకు ఆయుషాులము కూడా మనకు
తెల్వయజేయబడింది. ఈ ఆయుషాులము నేడు మానవుల ఆయుషాులము కంటే చాలా
ఎకుువైయునిది, అయినను అది ఒక చార్శతిక
ర సమాచార్ముగా ఇవవబడినది.

కాబటిర, ఈ అధాయయముల యొకు కథన ర్ూప్ సాహతయ నిర్ాుణము, వాటిని ప్ర్శచయం చదయు

తర్ముల నియమము, మర్శయు ఆదాము జీవితమును గూర్శు ఇవవబడిన వివర్ముల వలుగులో,

ఆదికాండము 2-4 అధాయయములలో ఒక చర్శతరగా చదవాలని మోషే కకర్శనటట
ో మనము నిశుయతను
ప ందవచుు. మర్ొక మాటలో, ఆదాము హవవలు నిజమన
ై చార్శతిక
ర ప్రజలు అని అతని శరీతలు
నమాులని అతడు కకర్ాడు.

ఆదికాండములో ఆదాము హవవల యొకు చార్శతిక
ర తను మనము చూశాము కాబటిర, పాత

నిబంధ్నలోని ఇతర్ ప్ుసత కములను ఇప్పడు చూదాేము.

పాత నిబంధన
పాత నిబంధ్నలో ఇంకా ఎకుడా కూడా హవవ పేర్మ ప్రసత ావించబడలేదు. కాని ఆదాము ర్ండు

చపటో ప్రసత ావించబడా్డు. మర్శయు ఈ ర్ండు చపటో, అతడు చార్శతిక
ర వయకనతగా కనుప్ర్చబడా్డు. 1 దిన.
1:1లో ఆర్ంభమగు వంశావళి అతనిని షేతయ యొకు చార్శతిక
ర తండిరగా ప్రసత ావిసుతంది. ఈ వంశావళి

ఆదాము మొదలుకొని కరీ.ప్ూ. ఆర్వ శతాబే ము చవర్శలో బబులోను చెర్లో నుండి ఇశాీయిేలు మర్శయు
యూదా దదశములు తిర్శగశవచున కాలము వర్కు ఉని తర్ములను ప్రసత ావిసుతంది. తిర్శగవ
శ చున

ఇశాీయిేలు ప్రజలకు ఖ్చుతమైన, చార్శతిక
ర మన
ై వంశావళి అవసర్మైయుండినది, ఎందుకంటే వాగాేన
దదశములో సర్శయిన
ై పాతరలను మర్శయు సావసా యములను స్టిార్ప్ర్చుటలో అది వార్శకన సహాయము

చదస్టింది. ఒక కటటరకథ మీద ఆధార్ప్డియుండిన వంశావళి ఈ ఉదదేశయమును సాధించదదికాదు, మర్శయు
దినవృతాతంతముల వాసత విక శరీతలకు పల ర తాిహకర్ముగా ఉండదది కాదు.

ఆదామును గూర్శున మర్ొక ప్రసత ావన హో షేయ గీంథములో కనిపిసత ుంది. ఈ వచనము

ఇశాీయిేలులోని చార్శతిక
ర ప్రజల యొకు పాప్ములను ఆదాము పాప్ముతో పల లుుతయంది. హో షేయ
6:7లో వారయబడిన మాటలను వినండి:
ఆదఘము నిబంధన మీరినటల
ా వారప నఘయిెడల విశాాసఘాతకుల ై నఘ నిబంధనను
మీరియునఘనరప (హో ష్రయ 6:7).

ఇది యిహో ష్యవ 3:16లో ప్రసత ావించబడిన ఆదాము అను ప్టర ణమునకు సంబో ధ్నగా ఉనిదని

కొందర్మ వాయఖ్ాయనకర్త లు నముుతార్మ. అయితద యిహో ష్యవ గీంథములో అటిర పాప్ము చదయు ప్టర ణము

గూర్శున ప్రసత ావన లేదు. కాబటిర, హో షేయ గీంథములో ఈ ప్దము ఒక ఉదాహర్ణగా ఉప్యోగశంచబడుట
అంత అర్ావంతముగా ఉండదు — ముఖ్యముగా మన మొదటి తండిర యొకు పాప్ము అంత

సుప్ర్శచతమైనదిగా ఉండి మానవాళి కొర్కు అటిర భయంకర్మైన ప్ర్శణామాలను తెచునప్ుపడు. ఈ
పల ల్వక అర్ావంతముగా ఉండుటకు ఆదాము ఒక చార్శతిక
ర వయకనతగా ఉండవలస్టిన అవసర్ము లేదు అని
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మర్శ కొందర్మ సూచసాతర్మ. కాని మనము కొీతత నిబంధ్నలో చూడబో వుచునిటట
ో , ఆదాముతో చదయబడిన
నిబంధ్న చార్శతిరకమన
ై ది అయితదనే పారముఖ్యత కల్వగశయుంటటంది.

ఆదాము హవవల చార్శతిక
ర తను ఆదికాండములో మర్శయు పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్

భాగములలో ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన దృషిరని కొీతత నిబంధ్న వప్
ై ుకు
మళిో ంచుదాము.

కొితి నిబంధన
కొీతత నిబంధ్న ఆదామును గూర్శు ప్లు సార్మో మాటాోడుతయంది, మర్శయు కొీతత నిబంధ్న

ర్చయితలు తర్చుగా అతని చర్శతక
ర ు గొప్ప వేదాంతశాసత ర పారముఖ్యతను జతప్ర్చార్మ. ఉదాహర్ణకు,
ర్పమా. 5:12-21లో, మానవులు మర్ణించటకు ఆదాము పాప్ము కార్ణమని పౌలు స్టలవిచాుడు.

అంతదగాక, ఆదాము వలన మనము అనుభవించుచుని శాప్ము నుండి యిేసు తనకు నముకమైన
ప్రజలను ర్క్షిసత ాడని అతడు బో ధించాడు. 1 కొర్శంథీ. 15:22, 45లో కూడా ఇలాంటి కథనములనే

మనము చూసాతము. కాబటిర, ఒకవేళ ఆదాము చార్శతిక
ర వయకనత కాకపల తద, యిేసు దదని నుండి ర్క్షిసత ాడు?
దదవునికన విర్పధ్ముగా పాప్ము చదయుటకు చార్శతిరక ఆదాము అసలు లేకపల తద, చార్శతిక
ర యిేసు మన
కొర్కు స్టిలువలో మర్ణించవలస్టిన అవసర్ం ఉండదదక
ి ాదు.

1 తిమోతి 2:13, 14లో ఆదాము హవవ కంటే ముందు సృజించబడా్డని, మర్శయు హవవ

ఆదాము కంటే ముందు పాప్ము చదస్టింది అని తెల్వయజేయుట దావర్ా పౌలు ఆదాము యొకు

చార్శతిరకతను కూడా నిర్ాార్శంచాడు. అదద విధ్ముగా, హనోకు ఆదాము తర్మవాత ఏడవ తర్మువాడని

తెల్వయప్ర్చుట దావర్ా యూదా 14 ఆదాము వంశావళలలను ఆధార్యొగయమైనవిగా చదసత ుంది. మర్శయు
వాసత వానికన, ఆదాము నిజమన
ై చార్శతిక
ర వయకనత కాదు అని సూచంచు ఒక సా లము కూడా పాత మర్శయు
కొీతత నిబంధ్నలలో లేదు.

ఆదఘము హవాల యొకక చఘరిత్రికతను త్రరసకరించుట యిేసు కీిసి ు చేయుటకు

వచిిన కారుములను గూరిి మనము కలిగియునన నముకముల మీద బలమైన

పిభలవములను చూపుతయంది అని నఘ ఆలోచన. కాబటిర , ఆదఘము హవాలు కేవలం
కటలరకథలు — లేక కలునఘ కథ అయితే అనగా నిజ్మన
ై చఘరిత్రక
ి ఆదఘము
హవాలు లేకపో తే — దేవుడు వచిి ఒక కలునఘ కథ కొరకు మరణంచుట

మూరఖతామవుతయంది, మరియు, దీని దఘారా మనము యిేసు కీిసి ు యొకక

చఘరిత్రికతను కూడఘ తకుకవ చేస్ి ాము అని నఘ ఆలోచన, ఎందుకంటే, ఉదఘహరణకు
మీరప అప సి లుడెైన పౌలు యొకక రచనలను చదువినటా యితే, ఆదఘము వలన

అందరప మరణంచఘరప, కాని నూతన ఆదఘము అయిన యిేసు జీవమునిచఘిడను
దృషారంతమును ఉపయోగించుట మనము చూస్ాిము. కాబటిర , ఆదఘము అసలు
ఉనికతలో లేనివాడెత
ై ే, నేను నూతన ఆదఘమును ఎలా నముగలను?

— ర్వ. ఉయాని స్టిండో
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బెైబిలు కథనములను కకీడీకర్శంచుట దావర్ా మర్శయు ఆదాము హవవల యొకు చార్శతిక
ర తను

సమర్శాంచుట దావర్ా మానవాళి యొకు సృషిరని ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు
మానవాళి యొకు ఆధికయతను చూదాేము.

ఆధికుత
మనము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించనటట
ో , దదవుడు చదస్టన
ి ఇతర్ భూలోక జీవుల మీద ఆధికయత

కల్వగశయుండుటకు ఆదాము హవవలు సృజించబడినటట
ో బెబి
ై లు సపష్ర ముగా బో ధిసత ుంది. ఆది. 1:27లో
మానవుల సృషిర ఆర్వ దినమున భూజంతయవుల సృషిరకన వేర్మగా, సృషిర యొకు ముగశంప్ులో జర్శగశంది

అను సతయములో దీనికన సూచనలు కనిపిసత ాయి. మర్శయు వాసత వానికన, ఆది. 1:31లో మానవాళి యొకు
సృషిర తర్మవాతద, కథనము సృషిరని “మంచది” అని మాతరమే పిలువక “చాలా మంచది” అని పిలుసుతంది.
ఆది. 2:7లో కేవలం ఆదాముకు మాతరమే దదవుడు జీవవాయువును ఊదాడని విశేష్ముగా

వారయబడియుండుటలో కూడా మానవాళి ఆధికయత యొకు సూచనలను మనము చూసాతము.

అయితద మిగశల్వన సృషిర అంతటి మీద ఆదాము హవవల ఆధికయతకు నిజమైన ర్మజువు దదవుడు

వార్శని తన సవర్ూప్మందు ర్మపించాడు మర్శయు తన తర్మప్ున సృషిర అంతటిని పాల్వంచుటకు
నియమించాడు అను సతయములో కనిపిసత ుంది. ఆది. 1:27-28ని మర్ొకసార్శ వినండి:

దేవుడు తన సారూపమందు నరపని సృజంచెను; దేవుని సారూపమందు వాని
సృజంచెను; స్ట్ి ని
ర గాను పురపష్యనిగాను వారిని సృజంచెను. దేవుడు వారిని
ఆశీరాదించెను; ఎటా నగా “మీరప ఫలించి అభివృదిధప ంది విసి రించి భూమిని
నిండించి దఘనిని లోపరచుకొనుడి; సముదిపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను

భూమిమీద పాికు పిత్ర జీవిని ఏలుడని” దేవుడు వారితో చెపుప ను (ఆది. 1:2728).

ఆది. 9:2 మర్శయు కరర్తనలు 8:6-8 వంటి చపటో కూడా ఇదద ఆలోచన తెల్వయజేయబడింది.

ఇతర్ సృష్ర ములు చదయలేని విధ్ముగా ఆయన మహమను మర్శయు ఆయన గుణములను
ప్రతిబింబించుటకు దదవుడు మానవాళిని సృజించాడు. దదవుని సవర్ూప్ము అను అంశమును తర్మవాత

పాఠంలో మనము మర్శంత వివర్ంగా చూదాేము. అయితద ప్రసత ుతానికన, దదవుని సవర్ూప్మందు ఉండుట
అంటే దదవుని చతరమును పల ల్వయుండుటతో సమానమని చెప్ుపట మాతరం సర్శపల తయంది. ప్ుర్ాతన

ప్శుమ ఆస్టియాలో, ర్ాజు యొకు దయ మర్శయు గొప్పతనమును ర్ాజయములోని పౌర్మలకు జాఞప్కము
చదయుటకు ర్ాజయమంతటిలో ర్ాజులు తమ సవర్ూప్మందుని విగీహములను నిలబెటర వ
ే ార్మ. అదద

విధ్ముగా, మానవులు దదవుని సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ. మన ఉనికన సవయంగా దదవుని శకనతని మర్శయు
మంచతనమును కనుప్ర్మసుతంది. ఏ ఇతర్ భూలోక సృష్ర ము దదవుని సవర్ూప్మందు లేదు గనుక, ఏ
ఇతర్ సృష్ర ము కూడా ఇంత ఘనతను లేక ఇంత గౌర్వమును కల్వగశలేవు.

అంతదగాక, తాను చదస్టన
ి ఇతర్ సృష్ర ములనిిటిని ప్ర్శపాల్వంచమని దదవుడు మన మొదటి

తల్వో దండురలను నియమించాడు. కాబటిర, మానవాళి కేవలం సావభావికముగా మాతరమే ఆధికయత

కల్వగశనదిగా లేదు; మనకు ఉనితమన
ై పాతర కూడా ఇవవబడినది. భూమి మీద దదవుని ప్ర్శపాలనను
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నిర్వహంచుట మన బాధ్యత అయుయనిది. ఆయన సృషిరని నడిపించు హకుు దదవుడు మనకు

ఇచాుడుగాని ఏ భూజంతయవులకు కూడా ఇవవలేదు. మర్శయు ఈ ఆలోచన యొకు నిర్ాార్ణను ఆది.
2:20లో మనము చూసాతము, అకుడ ఆదాము భూజంతయవులకు పేర్ో మ పటటరట దావర్ా ఆదాము వాటి
మీద అధికార్మును కనుప్ర్చాడు, మర్శయు అతనికన ఇవవబడిన ప్నిని నర్వేర్ముటలో ఏ జంతయవు
అతనికన సాటి అయిన సహాయముగా ఉండులేకపల యింది.

తర్మవాత, ప్రసత ుతము మనలను దదవదూతలతో సర్శసమానముగాను, భవిష్యతయ
త లో దదవదూతల

కంటే ఉనితముగాను మనలను ఉంచుట దావర్ా లేఖ్నము మానవాళి యొకు ఆధికయతను నిర్ాార్శసత ుంది.
కరర్తనలు 8:5లో మనము చదువునటట
ో :

దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుకవవానిగా చేస్టటయునఘనవు. మహిమా
పిభలవములతో వానికత కతరీటము ధరింపజ్ేస్టటయునఘనవు (కీరినలు 8:5).

8వ కీరినలోని ఒక గొపుతనము ఏమిటంటే, అది ఆది. 1:26-28లో ఉనన

విష్యములను పిత్రధానిసుింది. ఒక వప
ై ున, దేవుడు ఎంత గొపువాడో , విశాము
ఎంత విశాలమన
ై దో చెపుు అనేక విష్యములు బైబిలులో ఉనఘనయి, మరియు

విశాము గొపుది అని తెలుపు వచనములు కూడఘ ఉనఘనయి; విశాముతో పో లిితే

నీవు చఘలా చిననవాడవు. అయితే, ఆయన సారూపమందు సృజంచబడిన వారిగా
దేవుని లోకములో, నిజ్ముగా దేవుని విశాములో మానవులకు విశేష్మన
ై

స్ాానమును ఇచుిట దఘారా, ఆదికాండము 1:26 మరియు 28, కీరినలు 8 రండు
మానవుల యొకక పితేుకతను తెలియజ్ేస్ి ాయి. ఇపుుడు, “ఆయన

సారూపమందు చేయబడిన” అనునటలవంటి భలష్ 8వ కీరినలో లేనపుటికీ,
“దేవుని కంటే కొంచెము తకుకవగా చేయబడుట” “మహిమ పిభలవములతో
కతరీటము ధరింపజ్ేయుట,” వంటి భలష్ను మనము చూస్ాిము, మరియు

మానవులకు సృష్టర మీద అధికారము ఇవాబడినది అను భలష్ను పునరావృతం
చేసి ుంది, మరియు సృష్టర మీద మంచి ఉగాిణఘధిపతయలుగా ఆధిపతుమును

కలిగియుండుటయిే 8వ కీరినలో పునరావృతమవుతయంది. కాబటిర , దేవుడు
మనలను సృజంచినపుుడు ఆయన మనలను గొపు పాిముఖ్ుతతోను,

ఉదేదశుముతోను సృజంచఘడు అని చూచుటలో 8వ కీరిన మనకు సహాయం
చేసి ుంది.

— వినింట్ బకొటే, Ph.D.
దుర్దృష్ర వశాతయ
త , నేడు చాలా మంది మానవులకు మర్శయు జంతయవులకు మధ్య ఉని

వయతాయసమును నాశనము చదయుటకు ప్రయతిిసుతనాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, మానవ జాతి ప్ర్శణామ

స్టిదధ ాంతము ప్రకార్ం అనుకకకుండా ఆవిర్ువించంది అని చాలా మంది నముుతార్మ. వార్శ ఆలోచన
ప్రకార్ం, మానవులకు మర్శయు జంతయవులకు మధ్య ఉని వయతాయసము పారధ్మికముగా చార్శతిరకమన
ై ది,
మర్శయు కొనిి డిఎన్ఏకు సంబంధించన విష్యముల దావర్ా వివర్శంచబడుతయంది. ఈ అభిపారయము
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కూడా మానవులు జంతయవుల కంటే మానస్టికముగా ఆధికయత కల్వగశనవార్శగా ఉనాిర్మ అను ఆలోచనను
గుర్శతంచుచునిప్పటికర, దదవుని సవర్ూప్ములుగా మనము కల్వగశయుని గౌర్వమును ఇది

తిర్సుర్శసత ుంది, మర్శయు సృషిర యొకు నిజమన
ై పాలకులుగా మన అధికార్మును చనిబుచుుతయంది.

ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు ఈ ఆర్పప్ణలకు అనేక విధాలుగా సపందించార్మ. వర్ణమాలకు ఒక వప్
ై ున,

దదవుడు లోకము యొకు సృషిరని ఆర్మ సౌర్ దినములలో చదశాడని మనలో కొందర్మ నముుతార్మ.
మర్శయు ఆదాము హవవలు కేవలం ఆర్మ వేల సంవతిర్ముల కనీతం మాతరమే సృజించబడా్ర్ని

చాలామంది నముుతార్మ. వర్ణమాలకు మర్ొక వైప్ున, సృషిర ప్రకయ
నీ
ప్ూర్శత అగుటకు చాలా కాలము
ప్టిరంది అని, ఆదాము హవవలు కొనిి ప్దుల వేల సంవతిర్ముల కనత
ీ ం సృజించబడా్ర్ని మనలో
ఇంకొందర్మ నముుతార్మ. కాని, ఏది ఏమన
ై ప్పటికర, మానవ జాతి గౌర్వములోను మర్శయు

అధికార్ములోను మిగశల్వన సృషిర అంతటి కంటే ఆధికయత కల్వగశనదిగా సృజించబడినదని మనమంతా
అంగరకర్శంచాల్వ.

ఇప్పటి వర్కు, ఆర్ంభములో మానవ జాతిని గూర్శున మన అధ్యయనము మన మొదటి

తల్వో తండురల యొకు సృషిర మీద దృషిరపటిరంది. ఇప్ుపడు మన అస్టిత తవము యొకు కూర్మపను చూదాేము.

కూరపు
మన “కూర్మప”ను గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు, మానవుని శర్రర్ములోని భాగములు

చదయబడిన ప్దార్ామును గూర్శు మనము మనము మాటో డుచునాిము. మనలోని భాగములను

వర్శణంచుటకు లేఖ్నము ప్లు ర్కముల భాష్లను ఉప్యోగశసత ుంది. అది మన శర్రర్ము, మాంసము,
హృదయములు, మనసుిలు, ఆతులు, పారణములు, మర్శయు అనేక ఇతర్ విష్యములను గూర్శు

మాటాోడుతయంది. అయితద ఈ అంగములనిిటిని ర్ండు విష్యములలో కకీడీకర్శంచవచుని శతాబే ములుగా
అనేకమంది వేదాంతవేతతలు అంగరకర్శంచార్మ: భౌతిక భాగము, దీనిని సాధార్ణంగా “శర్రర్ము” అని
పిలుసాతము; మర్శయు అభౌతిక భాగము, దీనిని “ఆతు” లేక “పారణం” అని పిలుసాతము.

మానవులలో భౌతిక శర్రర్ము మర్శయు అభౌతిక పారణం ఉనాియని, మర్శయు ఈ భాగములు

ఒక వయకనతలో ఐకయప్ర్చబడతాయని ఎకుువ శాతం ఇవాంజల్వకల్ వేదాంతవేతతలు అంగరకర్శసత ార్మ. అయితద ఈ
బిందువులను గూర్శు లేఖ్న బో ధ్ సంకనోష్రమన
ై దిగా ఉనాిది, ఎందుకంటే అది దీనిని వర్శణంచుటకు,
ముఖ్యముగా అభౌతిక పారణములను వర్శణంచుటకు విభినిమన
ై ప్దములను ఉప్యోగశసత ుంది.

అయినను, లేఖ్నము మన మానవ సవభావమును భౌతిక మర్శయు అభౌతిక అను ప్దముల దావర్ా
కకీడీకర్శంచనప్ుపడు, అది తర్చుగా మన భౌతిక భాగము కొర్కు ఒకే ప్దమును ఉప్యోగశసత ుంది,

మర్శయు మన అభౌతిక భాగము కొర్కు కూడా ఒకే ప్దమును ఉప్యోగశసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, 2
కొర్శంథీ. 7:1లో పౌలు ఇలా వారశాడు:
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పటియులారా, మనకు ఈ వాగాదనములు ఉననవి గనుక దేవుని భయముతో

పరిశుదధ తను సంపూరిిచస్ట
ే టకొనుచు, శరీరమునకును ఆతుకును కలిగిన సమసి
కలుష్ము నుండి మనలను పవితయిలనుగా చేస్టక
ట ొందము (2 కొరింథీ. 7:1).

ఈ వచనములో, మన మానవ సవభావము ర్ండు భాగములుగా కకీడీకర్శంచబడవచుని పౌలు
సూచంచాడు: భౌతిక శర్రర్ము మర్శయు అభౌతిక ఆతు. మర్శయు ఇలాంటి నిర్ాుణమునే మనము

లేఖ్నమంతటిలో చూసాతము: ర్పమా. 8:10; 1 కొర్శంథీ. 7:34; కొలస్ట్ి. 2:5; యాకకబు 2:26; మర్శయు 1
పేతయర్మ 4:6.

మానవులలో శరీరము అని పటలువబడు భౌత్రక భలగము మరియు పాిణం, ఆతు,
హృదయం, లేక ఇతర పదములతో పటలువబడు అభౌత్రక భలగము ఉననదని

బైబిలు బో ధిసి ుంది. మరియు మానవ సాభలవములోని ఈ రండు భలగములు

పాిముఖ్ుమన
ై వే మరియు సృష్టరలో మన ఆరంభ సాభలవములో భలగమైయుననవి

మరియు పునరపతఘానములో కూడఘ ఇవి మన సాభలవములో భలగమైయుంటలయి,
తదఘారా తయదకు మనము కేవలం పాిణముగానో లేక ఆతుగానో మాతిమే

మిగిలిపో ము. తయదకు శరీరము పునరపతఘానము చెందుతయంది. కాబటిర , ఈ రండు

మానవ సాభలవములో భలగముల ైయుననవి మరియు వరి మాన కాలము కొరకు,
భవిష్ుత్ కాలము కొరకు పాిముఖ్ుతను కలిగియుననవి.

— డా. జాన్ హముట్ర
ఈ అవగాహనల కకవలోనే, మానవుల కూర్మపను గూర్శున మన చర్ు ర్ండు భాగములుగా
విభజించబడుతయంది. మొదటిగా, ప్రతి మానవునికన ఒక భౌతిక శర్రర్ము ఉనిదని మనము చూదాేము.
మర్శయు ర్ండవదిగా, మనలో అభౌతిక పారణము కూడా ఉనిదను సతయమును మనము చూదాేము.
మొదటిగా మన భౌతిక శర్రర్మును చూదాేము.

భౌత్రక శరీరము
మన మానవ సవభావము యొకు భౌతిక లేక వసుతప్ర్మన
ై కకణములను గూర్శు మాటాోడుటకు

లేఖ్నము అనేక ప్దములను ఉప్యోగశసత ుంది. అయితద మానవులు ఒక వాసత వమన
ై , భౌతిక ప్దార్ాము

దావర్ా చదయబడిన విష్యమును తెలుప్ుటకు చాలా తర్చుగా “దదహము లేక శర్రర్ము” అను ప్దమును
ఉప్యోగశసత ుంది.

మతత యి 10:28లో మన మానవ సవభావమును గూర్శు యిేసు స్టలవిచునటట
ో :
మరియు ఆతును చంపనేరక దేహమునే చంపువారికత భయపడకుడి గాని,
ఆతును దేహమును కూడ నరకములో నశంపజ్ేయగలవానికత మికతకలి
భయపడుడి (మతి యి 10:28)
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ఈ వచనములో, మన పారణము, లేక అభౌతిక గుణముల నుండి వయతాయసము చూప్ునటట
ో మన

భౌతిక గుణములను గూర్శు సంభోదించుటకు యిేసు దదహము అను ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు.

“దదహము” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచుటతో పాటటగా, కొలస్ట్ి. 1:24 వంటి చపటో “మాంసము”;

1 కొర్శంథీ. 15:50 మర్శయు హెబ్ర.ర 2:14 వంటి చపటో “మాంసము మర్శయు ర్కత ము”; మర్శయు ఆది.

2:23లో “మాంసము మర్శయు యిముక” వంటి ప్దములను మన భౌతిక గుణములను వర్శణంచుటకు
బెైబిలు ఉప్యోగశసత ుంది. మర్శయు దివతీ. 6:5, మర్శయు మార్ము 12:30లో ఉప్యోగశంచబడిన
“బలము” అను ప్దము మన భౌతిక సామర్ాయతలను సూచసుతంది.

సపష్ర ముగా, శర్రర్ములో అనేక భినిమన
ై భాగములు ఉనాియి. కొనిిసార్మో, శర్రర్ము కొనిి

భాగముల కలయికగా, ర్పమా. 7:23లో వల “అవయువములు” అని సంభోదించబడినది. అయితద బెైబిలు
చదతయలు, హసత ములు, పాదములు, కనుిలు మొదలగు అనేక భాగములను సవతంతరముగా కూడా
గుర్శతసత ుంది. లేఖ్నము ప్రసత ావించు శర్రర్ములోని భాగములనిిటి యొకు సుదీర్ఘమన
ై ఒక ప్టిరకను

మనము స్టిదధప్ర్చవచుుగాని, దాని వలన అంత ప్రయోజనమేమి కలుగదు. లేఖ్నమును అనుసర్శంచ,
ఈ భాగములనిి మన భౌతిక దదహములో భాగములుగా ఉనాియని గుర్శతంచుట దావర్ా వేదాంతవేతతలు
సంతృపిత ని ప ందార్మ.

ఇప్ుపడు, మన భౌతిక శర్రర్ములు కేవలం తాతాుల్వకమన
ై వి మాతరమే కావని గుర్శతంచుట చాలా

పారముఖ్యమన
ై దిగా ఉనిది; అవి మన ఉనికనకన కావలస్టిన పారముఖ్యమైన అంగములు, మర్శయు మన
మానవ సవభావములో ముఖ్యమైన భాగములుగా ఉనాియి. మన దదహములు మనము గర్ుములో
ప్డినప్ుపడు ఆర్ంభమై, మన భూలోక జీవిత కాలమంతా మనతో ఉంటాయి. మర్శయు మనము

మర్ణమున ందినప్ుపడు మన భౌతిక దదహములు అభౌతిక పారణముల నుండి వేర్మ చదయబడినప్పటికర,

అవి మనలో భాగములుగా ఉంటాయి. ఇందు మూలముగానే లేఖ్నము చాలాసార్మో మర్ణించన వార్శని
గూర్శు సమాధ్ులలో ఉనిటట
ో మాటాోడుతయంది, మర్శయు మృత దదహములను వార్మ సజీవులుగా
ఉనిప్ుపడు గుర్శతంచన విధ్ముగానే గుర్శతసత ుంది. దీనిని మనము 2 దిన. 24:15, 16లో దావీదు

నగర్మందు పాతిపటర బడినటట
ో తెలుప్బడిన యిహో యాదా విష్యములో చూసాతము. అప . 13:36,
దావీదు తన పితర్మలతో పాతిపటర బడెను అని పేతయర్మ బో ధించాడు. యోహాను 11:17లో యిేసు
స్టేిహతయడెైన లాజర్మ కూడా వయకనతగతముగా సమాధిలో ఉనిటట
ో తెల్వయజేయబడింది. యిేసు

ప్ునర్మతాానమును చెందుటకు ముందు సవయంగా సమాధిలో పటర బడా్డని అప . 13:29, 30
తెల్వయజేసత ాయి.

అంతదగాక, యుగసమాపిత లో జర్మగు ప్రజలందర్శ ప్ునర్మతాానములో, ఇప్పటి వర్కు మర్ణించన

ప్రతి వయకనత యొకు శర్రర్ము దదవుని తీర్మపను ఎదుర్ొునుటకు లేప్బడుతయంది. ఆ సమయమందు, మన
పారణములు మర్శయు దదహములు తిర్శగశ ఐకయప్ర్చబడతాయి, మర్శయు అవి ఇక ఎనిడు

వేర్మప్ర్చబడవు. నూతన ఆకాశములు మర్శయు నూతన భూమిలో విమోచంచబడినవార్మ నూతన
జీవితమును ప ందుకుంటార్మ. అయితద దుష్య
ర లు నితయ శక్షను మర్శయు నితయ శర్రర్ హంసను
ఎదుర్ొుంటార్మ. యోహాను 5:26లో యిేసు ప్ల్వకనన మాటలను వినండి:

ఒక కాలము వచుిచుననది; ఆ కాలమున సమాధులలో నుననవారందరప

[మనుష్ు కుమారపని] శబద ము విని మేలు చేస్టటనవారప జీవపునరపతఘానమునకును,
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కీడుచేస్టన
ట వారప తీరపు పునరపతఘానమునకును బయటకత వచెిదరప (యోహాను
5:28-29).

మన భౌతిక దదహములను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మన కూర్మపలోని

ర్ండవ భాగమును మనము చూదాేము: మన అభౌతిక పారణము.

అభౌత్రక పాిణము
దదహము వల న, మన మానవ సవభావము యొకు అభౌతిక విష్యముల కొర్కు కూడా

లేఖ్నము అనేక ప్దములను ఉప్యోగశసత ుంది. అతయంత సాధార్ణంగా ఉప్యోగశంచు ప్దము “పారణం,”

మర్శయు ఇది హెబ్రర ప్దమన
ై నఫేష్ లేక గరక
ై సుఖ్ేకు అనువాదముగా ఉనిది. ఈ ప్దములు
ీ ు ప్దమన
సాధార్ణంగా మానవుల యొకు అభౌతిక సవభావము అంతటిని సూచసాతయి, కాని కొనిి సార్మో ఇవి
భౌతిక శర్రర్ముతో సహా ఒక మనుష్యయని యొకు సర్వమును సూచసాతయి. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు
ఆదాములోనికన జీవవాయువును ఊదినప్ుపడు, ఆదాము “జీవాతు” అయాయడు అని ఆది. 2:7

స్టలవిసుతంది. ఈ సందర్ుములో, అతడు సజీవమైన, శావస ప్లుుకొను మానవుడెయ
ై ాయడని అర్ాం.

మర్శయు యోహాను 15:13లో, మన స్టేిహతయల కొర్కు పారణము — సుఖ్ే — పటటరట ఉనితమన
ై పేరమ
అని వర్శణంచనప్ుపడు మన శార్రర్శక జీవితములను సూచంచుటకు యిేసు సుఖ్ే అను ప్దమును
ఉప్యోగశంచాడు.

మన అభౌతిక భాగముల కొర్కు ఉప్యోగశంచబడు మర్ొక సాధార్ణమన
ై ప్దము “ఆతు,”

మర్శయు ఇది హెబ్రర ప్దమన
ై ర్మఆఖ్ లేక గరీకు ప్దమన
ై నుయమాను అనువదిసత ుంది. ఈ ర్ండు ప్దములు
చాలాసార్మో మానవ సవభావము యొకు అభౌతిక విష్యములనిిటిని సూచసాతయి, మర్శయు ఈ

భావనలో, ఇవి పారణమునకు ఉప్యోగశంచబడిన ప్దములకు ప్ర్ాయయప్దములుగా ఉనాియి. అయితద,
“ఆతు” అను ప్దము “శావస,” “గాల్వ,” లేక 2 తిమోతి 1:7లో “పిర్క
శ నతనముగల ఆతు” అను మాటలో
ఉప్యోగశంచనటట
ో వైఖ్ర్శ లేక తీర్మ వంటి అనేక ఇతర్ విష్యములను కూడా సూచంచవచుు.

ఈ ప్దములు గాక, మన అభౌతిక తతవములోని అనేక విష్యములను వర్శణంచుటకు లేఖ్నము

అనేక ప్దములను ఉప్యోగశసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, ర్పమా. 7:23లో ఇవవబడిన “మనసుి” మన
తార్శుక, నైతిక, మర్శయు జాఞనసంబంధ్మన
ై ఆలోచనకు ప్ఠముగా గుర్శతంచబడుతయంది. మర్శయు

“హృదయము” కొనిిసార్మో మన అంతర్ంగ జీవితములను గుర్శతసత ుంది, లేక 1 సమూ. 16:7 మర్శయు 2

తిమోతి 2:22లో వల మన ఆలోచనలు, చతత ము, భావనలు మర్శయు భావోదదవగముల యొకు అభౌతిక
మూలములను గుర్శతసత ుంది. మన పేగులను, గర్ుమును లేక అంతర్ంగ భాగములను వర్శణంచుటకు

ఉప్యోగశంచబడిన హెబ్రర ప్దమైన మయహ్ కూడా కొనిిసార్మో కరర్తనలు 40:8 వంటి చపటో అభౌతికమన
ై
విష్యములను సంభోదించుట కొర్కు ఉప్యోగశంచబడింది.

మర్శయు అవును, మన మనసాిక్షి, ఆశలు, తర్ుము, ఆలోచనలు, మనసుి మర్శయు అనేక

ఇతర్ భావోదదవగాల వంటి అభౌతిక అస్టిత తవములోని అనేక భాగములను ఉప్యోగశంచుట కొర్కు బెైబిలు

అనేక ఇతర్ ప్దములను కూడా ఉప్యోగశసత ుంది. సాధార్ణంగా, మన దదహముల వల న, మన అభౌతిక
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ఆతు లేక పారణము అని మనము గుర్శతంచు ఒక విశాలమన
ై ప్ూర్ణతను ఈ భాగములనిి చెందుతాయని
వేదాంతవేతతలు అర్ాము చదసుకునాిర్మ.

ఒక మానవుడు పాిణము మరియు మనసుు, హృదయము మరియు ఆతు అను
పదముల దఘారా ఏ విధంగా వరిణంచబడినఘడు అనుటకు బైబిలులో మనకు

వరణ నలు ఉనఘనయి, మరియు ఈ పదములలో కొనిన పరాుయపదములుగా ఉండి,
ఒకదఘనితో మరొకటి అత్రవాుపటి కలిగి ఉంటలయిగాని, వాటికత వేరేారప పనులు

ఉనఘనయి. కాబటిర , హృదయము ఆతీుయ మూలమునకు మరియు ఒక వుకతి
యొకక కేందిమునకు రూపకముగా ఉననది. మనసుు హృదయములో

భలగమైయుండగలదు, చితి ము హృదయములో భలగమైయుండగలదు,

భలవోదేాగాలు హృదయములో ఉంటలయి. కాబటిర , హృదయము ఆలోచిసుింది,

హృదయము ఎంపటక చేసుకుంటలంది, హృదయము నముుతయంది, హృదయము
భలవనలను అనుభవిసుింది. ఆతు మరియు పాిణము కూడఘ అత్రవాుపటి

కలిగియుంటలయి. కాబటిర , హృదయము ఆతుకు కేందిముగాను మరియు

పాిణమునకు కేందిముగాను ఉంటలంది, కాని ఆతు మరియు పాిణములను

పరాుయపదములుగా ఉపయోగించిన సందరభములు తకుకవ. ఎందుకంటే, అవి
పో లిక కలిగినవిగా ఉనఘనయి. నఘ ఆలోచన పికారం, “ఆతు” అనునది మానవుని
యొకక అభౌత్రక భలగము కొరకు ఉపయోగించబడింది; మరియు దేవదూతలు
ఆతుల ైయునఘనరప, మరియు దేవుడు ఆతుయిెైయునఘనడు. కాబటిర , ఇది
అభౌత్రకమన
ై ది. “పాిణం” అనునది ఆతు మరియు శరీరముతో సహా

అస్టటి తామంతటిని సూచించుటకు ఉపయోగించబడింది. కాబటిర , ఒకరప మరణంచిన

తరపవాత కూడఘ వారిని పాిణం అని పటలువవచుిగాని, వారప మరణంచిన తరపవాత

వారిని ఆతు అని మాతిం స్ాధఘరణంగా పటలువరప. కాబటిర , ఇది అత్రవాుపటి తో కూడిన
ఉపయోగముగా ఉననది. ఆతు ఒక భలగమైయుననది మరియు పాిణము మరొక

భలగమైయుననదని ఇకకడ సూచించబడుటలేదని నఘ ఆలోచన. ఇది మానవుడు
ఒక లోతెన
ై ఆతీుయ వాసి వముగా ఉనఘనడు అని పలు విధములుగా మాటలాడుట
మాతిమే, మరియు మనలో దేహము మాతిమే గాక అది ఆతీుయమైన,

అదృశుమన
ై , అభౌత్రక విష్యమైనపుటికీ దఘనిలో సంకతాష్రత ఉననదని ఇకకడ
అరా ము. కాబటిర , ఇది కొంత వరకు కతాష్రమన
ై దిగా ఉననది.

— డా. జాన్ మకననేో
మన అభౌతిక పారణమునకు ఈ సామనయ ప్ర్శచయమును దృషిరలో ఉంచుకుంటే, మనము దగగ ర్గా

ప్ర్శశీల్వంచవలస్టిన మర్ొక మూడు అనుసంధాన ఆలోచనలు ఉనాియి: పారణముల యొకు ఆర్ంభము,
మన పారణముల యొకు అమర్తవము, మర్శయు మన అభౌతిక కూర్మపను గూర్శు మర్ొక
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అభిపారయము, దీనినే “ముకకుణ విభజన” అని పిలుసాతర్మ. పారణము యొకు ఆర్ంభముతో
పారర్ంభిదాేము.

ఆరంభము
మానవ పారణము యొకు ఆర్ంభమును గూర్శు అనేక అభిపారయములు ఉనాియి. ఒక వయకనత

గర్ుము దాలుబడినప్ుపడు ప్రతి మనుష్యయని కొర్కు దదవుడు ఒక వయకనతగత పారణమును సృషిరసత ాడని
“సృషిరవాదులు” అని పిలువబడు కొందర్మ వేదాంతవేతతలు నముుతార్మ. జకర్ాయ 12:1 వంటి

వాకయభాగములు ఈ అభిపారయమును సమర్శాసత ాయి, అకుడ దదవుడు మానష్యయల అంతర్ంగములో

జీవాతును సృజించాడు అని వారయబడియునిది. సృషిరవాదులు యిష్యా 42:5 మర్శయు హెబ్ర.ర 12:9
వంటి వాకయభాగములను కూడా ఉదధ ర్ణముగా చెబుతార్మ, అకుడ దదవుడు పారణముల యొకు సృషిరకర్త
అని సూచంచబడింది.

మానవులు తమ పారణములను నేర్మగా తమ తల్వో దండురల యొదే నుండి ప ందుతార్ని

“ప్ర్ంప్ర్వాదులు” అని పిలువబడు ఇతర్ వేదాంతవేతతలు నముుతార్మ. ఈ అభిపారయము ప్రకార్ం, మన
తల్వో దండురల శర్రర్ములు మన శర్రర్ములకు జనునిచుు విధ్ముగానే, మన తల్వో దండురల పారణములు

మన పారణములకు జనునిసాతయి. దదవుడు ఒక పాప్ముతో నిండిన పారణమును ఎందుకు సృషిరసత ాడు అను
విష్యమును వివర్శంచుట కష్ర ము కాబటిర, ప్రజలు పాప్భర్శతమైన పారణములతో ఎందుకు జనిుసాతర్ప

వివర్శంచుటకు ప్ర్ంప్ర్వాదము చాలాసార్మో ఉప్యోగశంచబడుతయంది. ప్ర్ంప్ర్వాదులు ర్పమా. 5:12,
అకుడ మనము సావభావిక లేక సామానయ తర్ము దావర్ా ఆదాము నుండి పాప్మును సావసా యముగా

ప ందుకునాిమని సూచంచబడింది, మర్శయు హెబ్ర.ర 7:9, 10, అకుడ లేవీ తన పితర్మడెన
ై అబారహాము
యొకు భీజములో దాగశయునాిడని బో ధింప్బడింది, వంటి వాకయభాగముల మీద ఆధార్ప్డతార్మ.
మన పారణములు దదవుని యొదే నుండి కలుగుతాయి అను నిశుయతను మనము

కల్వగశయుండవచుు. కాని అది ఎలా జర్మగుతయంది అను విష్యము గూర్శు సపష్ర త లేదు. కాబటిర ఈ
పాఠములలో, మనము ఏ అభిపారయము యొకు ప్క్షమును కూడా తీసుకకము.

బైబిలు మన పాిణము యొకక ఆరంభమును గూరిి మరియు అది ఎలా వచిింది
మరియు అది ఎలా చేయబడింది అను విష్యములను గూరిి చెపాులని

అనేకమంది పిజ్లు ఆశస్ాిరప. బైబిలు ఈ పిశనలను గూరిి సుష్రతనియుదు, కాని
మానవుడు కేవలం భౌత్రక దేహము మాతిమే కాదు అని మాతిం అది మనకు

బో ధిసి ుంది; మానవునిలో అభౌత్రక భలగము కూడఘ ఉననది. మానవునికత దేహము,
ఆతు మరియు పాిణము ఉనఘనయి. దేవుడు మానవుని సృజంచినపుుడు,

ఆయన అతనిలోనికత జీవవాయువును ఊదగా అతడు జీవాతు అయాుడు. ఇది

ఆతీుయ భలగము. అది ఎలా వచిినదో బైబిలు మనకు తెలియజ్ేయదు, కాని అది
ఉనికతలో ఉననది, మరియు మనము దఘనిని జ్ఞగితిగా చూసుకోవాలని మాతిం
బైబిలు చెబుతయంది. మానవునిలోని ఈ భలగము రొటెర లేక స్ాధఘరణ భౌత్రక

వసుివుల దఘారా సంతృపటి ని ప ందదు. అగస్టటరన్ దీనిని ఈ విధంగా వివరించఘడు:
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మన శారీరిక మరియు భౌత్రక జీవితములలో మనలను సంపూరపణలు చేయుటకు
మన జీవితములలో యిేసును కలిగియుండవలస్టటన అవసరత ఉననది.

— డా. ర్శయాద్ ఖ్ాస్టిిస్, అనువాదము
ఇప్పటి వర్కు మన అభౌతిక పారణము యొకు ఆర్ంభమును గూర్శు చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు
దాని యొకు అమర్తవమును చూదాేము.

అమరతాము
మన దదహములు మర్ణించన తర్మవాత కూడా మన పారణములు లేక ఆతులు ఉనికనలో

కొనసాగుతాయని బెైబిలు బో ధిసత ుంది. మన దదహములు సమాధ్ులలో ఉండగా, దుష్య
ర ల పారణములు
నర్కములో తాతాుల్వక శక్షను అనుభవిసాతయి, మర్శయు విశావసులు ప్ర్లోకములో తాతాుల్వక

ఆశీర్ావదములను అనుభవిసాతర్మ. వేదాంతవేతతలు “మధ్యంతర్ స్టిాతి” అని పిలచు కాలములో లేక

ఇప్ుపడు భూమి మీద మన జీవితములకు మర్శయు కరీసత ు తిర్శగవ
శ చునప్ుపడు కలుగు సాధార్ణ
ప్ునర్మతాానమునకు మధ్య కాలములో ఇది జర్మగుతయంది. 2 కొర్శంథీ. 5:8లో పౌలు స్టలవిచునటట
ో :
... యిీ దేహమును విడిచిపపటిర పిభువునొదద నివస్టటంచుటకు ఇష్రపడుచునఘనము (2
కొరింథీ. 5:8).

మన మానవ సవభావము యొకు అభౌతిక స్టిాతి మర్ణమును అధిగమిసుతంది అని పౌలు

చెబుతయనాిడు. మర్శయు మనము విశావసులమైతద, మన పారణము ప్రభవు యొదే కు చదర్మతయంది. లూకా
23:43; అప . 7:59; ఫిల్వప్ప. 1:23, 24; మర్శయు ప్రకటన 6:9లో కూడా లేఖ్నము ఇదద విధ్ముగా
మాటాోడుతయంది.

అవిశావసుల పారణములకు కూడా ఇలాంటిదద జర్మగుతయంది. అయితద ప్ర్లోకములో దదవుని

సనిిధిని అనుభవించుటకు బదులుగా, వార్మ నర్కములో శీమననుభవిసాతర్మ. యిేసు లూకా 12:4-5లో
బో ధించనటటరగా:
నఘ స్టరనహితయల న
ై మీతో నేను చెపుునదేమనగా దేహమును చంపటన తరపవాత

మరేమియు చేయనేరని వారికత భయపడకుడి... చంపటన తరపవాత నరకములో
పడదోి య శకతిగలవానికత భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో
చెపుుచునఘనను (లూకా 12:4-5).

నర్కము మర్ణము ఉని సా లమన
ై ప్పటికర, లేఖ్నములో మర్ణము అనగా ఉనికనలో ఉండుట

మానుట కాదని గుర్శతంచుట చాలా అవసర్మైయునిది. బదులుగా, అది దదవుని ఉగీతను అనుభవించుట
అయుయనిది. కాబటిర, శక్ష మర్శయు ఆశీర్ావదముల దృషిరకకణములో, నర్కములో ఉని పారణములు
మర్ణమున ందాయి. కాని ఉనికనకన సంబంధించన దృషిరకకణములో, ఆ పారణములు నితయము
కొనసాగుతాయి.
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తాతాుల్వక శక్ష మర్శయు ఆశీర్ావదము గల మధ్యంతర్ స్టిాతి తర్మవాత, సాధార్ణ

ప్ునర్మతాానములో మన పారణములు మన శర్రర్ములతో ఐకయప్ర్చబడతాయి. ఆ సమయమందు,

మనము మన చవర్శ, శాశవత గమయమునకు చదర్మకుంటాము. దుష్య
ర లు నర్కములో శార్రర్క
శ ముగాను,

ఆతీుయముగాను శీమ అనుభవిసాతర్మ. అయితద విశావసులముగా, మన ప్ునర్మతాాన శర్రర్ములు మన
అమర్త యమన
ై పారణములతో ఐకయప్ర్చబడినప్ుపడు, నూతన ఆకాశములు మర్శయు నూతన భూమిలో
మనము శార్రర్శకముగాను, ఆతీుయముగాను కరీసత ుతో జీవిసాతము.

దాని ఆర్ంభము మర్శయు అమర్తవము దృషారయ ఇప్పటి వర్కు మనము మానవాళి యొకు

అభౌతిక పారణములను గూర్శు చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మనము ముకకుణ విభజన అను
స్టిదధ ాంతమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము.

ముకోకణ విభజ్న
మానవులు కేవలం భౌతిక జీవులు మాతరమే కాదని కస
ై త వులముగా మనకు తెలుసు. ఎందుకంటే,

లేఖ్నము మన అభౌతిక పారణములను గూర్శు అనేక విధాలుగా మాటాోడుతయంది. ఇవాంజల్వకల్

వేదాంతవేతతలు మర్శయు ప్ండితయల మధ్య ఉనికనలో ఉని అతయంత సామానయమైన అభిపారయమును

ఇప్పటికే మనము వర్శణంచాము, దానిని మనము “దవందవ విభజన,” లేక దెైవపాక్షిక అభిపారయము అని
పిలుసాతము. మానవులు ర్ండు ప్రధానమైన భాగముల దావర్ా నిర్శుంచబడా్ర్మ అని ఈ స్టిదధ ాంతము
తెల్వయజేసత ుంది: శర్రర్ము మర్శయు పారణము.

అయినప్పటికర, మన కూర్మప భౌతిక శర్రర్ము మర్శయు అభౌతిక పారణముల దృషారయ సర్శగా

వర్శణంచబడగలదు అను విష్యమును ఇవాంజల్వకల్ వేదాంతవేతతలు అందర్మ నముర్మ. బదులుగా, కొంత
మంది వేదాంతవేతతలు “ముకకుణ విభజన”ను ఉదాఘటిసత ార్మ. ఈ అభిపారయము ప్రకార్ం మానవ

అస్టిత తవములో మూడు భాగములునాియి: శర్రర్ము, పారణము మర్శయు ఆతు. ముకకుణ విభజన
ప్రధానముగా మానవ పారణము మర్శయు ఆతు మధ్య వయతాయసము చూప్ు కొనిి వచనములను
ఉప్యోగశసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, హెబ్ర.ర 4:12లో ఇలా వారయబడియునిది:

దేవుని వాకుము సజీవమై బలముగలదెై రండంచులుగల యిెటలవంటి
ఖ్డగ ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పాిణఘతులను కీళ్ాను మూలుగను
విభజంచునంతమటలరకు దూరపచు... (హెబ్రి. 4:12).

ఈ వచనము ఆతు మర్శయు పారణములను మానవులలోని విభినిమన
ై అభౌతిక భాగములుగా
కనుప్ర్మసుతంది అని ముకకుణ విభజన వాదులు వాదిసత ార్మ. 1 కొర్శంథీ. 15:44, మర్శయు 1 థెసి.
5:23లో నుండి కూడా ఇలాంటి వాదనలనే చదశార్మ.

ఈ వచనముల ఆధార్ంగా, ఆతు మర్శయు పారణము ఒకటి కాదని ముకకుణ విభజనవాదులు

వాదిసత ార్మ. మన పారణము మన శర్రర్మును ఉతదత జప్ర్చు, ఆశలను, ఆకల్వని కల్వగశంచు లోకానుసార్

అభౌతిక కార్యకలాపాలతో గుర్శతంచబడింది. దీనికన భినిముగా, మన ఆతు దదవునితో అనుబంధ్ముతో
సహా ఉనితమన
ై అభౌతిక కార్యకలాపాలకు సంబంధించనదిగా ఉనిది.
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అయితద మనము దవందవ విభజనను ఉదాఘటించనా లేక ముకకుణ విభజనను ఉదాఘటించనా,

అనేకమంది ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు మంచ మనసాిక్షితో ఇతర్ అభిపారయమును కల్వగశయుంటార్ని

మనము గుర్శతంచాల్వ. మర్శయు మానవులు కొంత వర్కు భౌతికముగాను, కొంత వర్కు అభౌతికముగాను
ఉంటార్ని దవందవ విభజనవాదులు మర్శయు ముకకుణ విభజనవాదులు ఇర్మవుర్మ ఒప్ుపకుంటార్మ.
మానవులను గూరిి దెైాపాక్షిక మరియు ముకోకణ అభిపాియములు చఘలా

కాలము వరకు చరిించబడినవి, మరియు ఈ రంటికత కొంత వాుఖ్ాున అధికారము
ఉననది... కాబటిర , దీనిని గురించి మనము గొడవపడకూడదు, మరియు ఒకరిని
సంపాిదఘయవాదిగాను, మరొకరిని మతవప
ై రితయునిగాను ఎంచునంత
పాిముఖ్ుమన
ై పిశన ఇది కానేకాదు.

— డా. ర్మేష్ ర్శచర్డ్
మన దదహములు మర్శయు మన పారణములు ర్ండు పారముఖ్యమైనవే అని మన అస్టిత తవముల

యొకు కూర్మప తెల్వయజేసత ుంది. కొనిిసార్మో మనము ఆతీుయత మీద ఎంత దృషిరపడతామంటే, మన
శార్రర్శక అవసర్తలు లేక మన చుటటర ఉనివార్శ యొకు శార్రర్శక అవసర్తలను గూర్శు ప్టిరంచుకకకుండా
ఉంటాము. లేక, చాలాసార్మో, భూమి మీద మన భౌతిక జీవితము యొకు పారముఖ్యతను ఎంతగా
ఉదాఘటిసత ామంటే, మన ఆతీుయ అభివృదిధ ప్టో తగశన శీదధను పటటరట మర్చపల తాము. శర్రర్ముపారణముగల జీవులుగా మన కూర్మప ఈ ర్ంటి యొకు పారముఖ్యతను — మర్శయు

ప్ర్సపర్ాధార్శతమును — గుర్శతంచునటట
ో మనలను పల ర తిహసుతంది. మనము నిజముగా ఆతీుయ

మనసుి గలవార్మత
ై ద, భౌతిక లోకములో మన శార్రర్ములతో మనము దదవుని గౌర్విసాతము, మర్శయు
ఇతర్మల యొకు భౌతిక అవసర్తల ప్టో కూడా శీదధ వహసాతము. మర్శయు నిజముగా మన శర్రర్ములతో
దదవుని మహమప్ర్చుటకు మర్శయు ఆయన ప్నిని చదయుటకు మనము కకర్శనటో యితద, అది మన
హృదయములలో మర్శయు పారణములలో ఆతీుయ అభివృదిధని కల్వగశసత ుంది.

ఆర్ంభములో మానవులు ఏ విధ్ంగా ఉండదవార్మ అను విష్యమును గూర్శున మన పాఠంలో,

మానవాళి యొకు సృషిర మర్శయు మన అస్టిత తవముల యొకు కూర్మపను గూర్శు ఇప్పటి వర్కు మనము

చూశాము. ఇప్ుపడు మన చవర్శ అంశమును చూదాేము: దదవునితో మానవాళి యొకు ఆర్ంభ నిబంధ్న
అనుబంధ్ం.

నిబంధన
దదవుడు ఆదాము హవవలను సృజించనప్ుపడు, ఆయన వార్శని భూమి మీద సవతంతయరలుగా

విడిచపటిర, వార్శకన ఇష్ర మొచునటట
ో ఉండుటకు విడిచపటర లేదు. ఆయన వార్శని ఒక ఉదదేశయము కొర్కు

సృషిరంచాడు: ఆయన భూలోక ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు. మర్శయు ఈ ప్నిని చదయుటకు కావలస్టిన
సామర్ాయతను మర్శయు సహాయమును వార్శకన అనుగీహంచాడు. వార్మ సావమిభకనత కల్వగశయుండుటకు
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మర్శయు నైప్ుణయముతో ప్ని చదయుటకు అవసర్మన
ై నియమములను ఆయన సాాపించాడు. ఆయనకు
విధదయుల ైతద వార్మ ప ందు ఆశీర్ావదములను గూర్శు, మర్శయు విధదయులు కాకపల తద వార్మ ప ందు

శక్షలను గూర్శు ఆయన వార్శకన వివర్శంచాడు. వేదాంతశాసత ర ప్ర్శభాష్లో, దదవుడు తనకు మానవాళికన మధ్య
ఒక నిబంధ్న అనుబంధ్మును సాాపించాడని మనము చెప్పవచుు.

పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నల చర్శతర అంతటిలో, దదవుడు తన ప్రజలతో అధికార్శక

అనుబంధ్ములను సాాపించాడు. ఈ అధికార్శక అనుబంధ్ములలోని ష్ర్తయలను చాలా సార్మో లేఖ్నము
“నిబంధ్నలు” అని పిలచు వాటిలో వారస్టేవార్మ, ఈ ప్దము బెర్శత్ అను హెబ్రర ప్దము నుండి డియతెక

అను గరక
ీ ు ప్దము నుండి అనువదించబడింది. ఈ నిబంధ్న అనుబంధ్ములు ప్ుర్ాతన అంతర్ాాతీయ
నిబంధ్నలను, ముఖ్యముగా గొప్ప చకీవర్మతలు లేక “ప్రభువులు” మర్శయు వార్శని స్టేవించన సామంత
ర్ాజుల మధ్య చదయబడిన ఒప్పందములను ప్రతిబింబించాయి.

ప్ుర్ాతన ఒప్పందములలో మూడు లక్షణములు ఉండదవి: తన యొకు సామంత ర్ాజు ప్టో

ప్రభువు చూపిన దయ, సామంత ర్ాజు నుండి ప్రభువు ఆశంచన సావమిభకనత, మర్శయు సామంత ర్ాజు
యొకు విధదయత లేక అవిధదయతకు కలుగు ప్ర్శణామాలు. మర్శయు ఈ ఒప్పందములు, లేక

నిబంధ్నలు కొనిి తర్ముల పాటట కొనసాగాయి, కాబటిర సామంత ర్ాజుల వార్సులు ప్రభువుల

వార్సులను స్టేవించుచు వచాుర్మ. ఇదద విధ్ముగా, దదవుని నిబంధ్నలు ఆయన ప్రజల ప్టో ఆయన

చూపిన దయను నమోదు చదశాయి, మర్శయు ఆయనకు వార్మ చూప్వలస్టిన సావమిభకనతలోని అర్హతలను
వివర్శంచాయి, మర్శయు ఆ అర్హతలకు విధదయత లేక అవిధదయత చూప్ుట వలన కలుగు ప్ర్శణామాలను
వర్శణంచాయి.

ఇప్ుపడు, ఆది. 1-3 అధాయయములలోని మానవుల సృషిరని గూర్శున నివేదక
ి లో, హెబ్రర భాష్

బెర్త్
శ అను ప్దమును ఉప్యోగశంచదు. పాత నిబంధ్న యొకు ఆదిమ గరక
ీ ు అనువాదమైన స్టప్ురజంట్

కూడా అకుడ డియతెక అను ప్దమును ఉప్యోగశంచదు. ఫల్వతంగా, దదవునికన ఆదాముకు మధ్య ఉని

అనుబంధ్మును నిబంధ్న అని పిలచుటకు కొందర్మ వేదాంతవేతతలు తిర్సుర్శసత ార్మ. అయినను, దదవుడు
ఆదాముతోను, ఆదాము దావర్ా మిగశల్వన మానవాళి అంతటితోను నిబంధ్నను చదశాడని లేఖ్నము
బలముగా సూచసుతంది.

ఒక విష్యం ఏమిటంటే, ఆదాముతో దదవుడు కల్వగశయుండిన అనుబంధ్ములో సాధార్ణ

నిబంధ్న మూలకములనిి ఉనాియి. దదవుడు సపష్ర ముగా ఆదాముపైన సార్వభౌమ, సర్పవనిత

ర్ాజయ
ై ునాిడు. మర్శయు, ఆది. 1:28లో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటట
ో , దదవుడు మానవాళిని
తమ సామంతయలుగా లేక స్టేవక ర్ాజులుగా నియమించ ఆయన తర్మప్ున సృషిరని పాల్వంచమని వార్శని
హెచుర్శంచాడు.

అంతదగాక, ఆదాముతో దదవుడు కల్వగశయుండిన నిబంధ్నలో దదవుని దయ, ఆదాము చూప్వలస్టిన

సావమిభకనత యొకు అవసర్త, మర్శయు ఆదాము విధదయత లేక అవిధదయత వలన కలుగు ప్ర్శణామాలు
ఉనాియి. ఈ నిబంధ్నలోని మూలకములను మర్శంత క్షుణణ ంగా మర్శకొదిే స్టేప్టోో ప్ర్శశీలన చదదే ాము.
కాబటిర, ప్రసత ుతానికన దానిలో ఈ మూలకములు ఉండుట నిబంధ్న అనుబంధ్ము యొకు ఉనికనని
కనుప్ర్మసాతయి అని మాతరం మనము గుర్శతంచవచుు.
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మర్ొక వైప్ు, ఆదాముతో దదవుని యొకు నిబంధ్న అనుబంధ్ం ఆదికాండములో తర్మవాత

నోవహు కథనములో కూడా కనిపిసత ుంది. ఆది. 6:18లో దదవుడు నోవహుతో ఇలా స్టలవిచాుడు:
నీతో నఘ నిబంధన స్టటారపరచుదును (ఆది. 6:18).

ఇకుడ “స్టిార్ప్ర్చు” అను ప్దము కుమ్ అను హెబ్రర ప్దము యొకు అనువాదమయ
ై ునిది.

ఇది ఉనికనలో ఉని నిబంధ్నను నిర్ాార్శంచుటకు ఉప్యోగశంచు సాధార్ణ ప్దమైయునిది. ఒక కొీతత
నిబంధ్నను సాాపించుటకు ఉప్యోగశంచు కనయ
ీ ా ప్దము కర్ాత్.

కాబటిర, దదవుడు నోవహుతో తన నిబంధ్నను “స్టిార్ప్ర్చుదును” అని చెపపి నప్ుపడు, అప్పటికే

ఉనికనలో ఉని నిబంధ్న అనుబంధ్మును నోవహుతో నిర్ాార్శసత ానని ఆయన చెపాపడు. మర్శయు ఇకుడ

ఆదాముతో దదవుడు చదస్టన
ి అనుబంధ్ము మాతరమే ఆదికాండములో కనిపిసత ుంది. ఆదాము నిబంధ్నను
గూర్శు హో షేయ చదస్టన
ి ప్రసత ావన ఈ అనువాదమును నిర్ాార్శసత ుంది. హో షేయ 6:7లో అతని మాటలు
మీకు జాఞప్కముండియుంటాయి:

ఆదఘము నిబంధన మీరినటల
ా వారప నఘయిెడల విశాాసఘాతకుల ై నఘ నిబంధనను
మీరియునఘనరప (హో ష్రయ 6:7).

అంతదగాక, యిర్రుయా 33:20, 25 సృషిరని గూర్శు ఆయన చదస్టిన నిబంధ్నను ప్రసత ావిసుతంది. ఈ
నిబంధ్న సృషిర వార్ములో చదయబడినటట
ో గా ఉనిది, కాబటిర దదవుని సామంతయలుగా ఇది ఆదాము
హవవలను కూడా సావభావికముగా కల్వగశయుంటటంది.

ఆదాముతో దదవుని అనుబంధ్ము, కరస
ీ త ుతో దదవుని అనుబంధ్ముతో పల లుబడుట ఆదాముతో

దదవుడు నిబంధ్నను చదశాడు అనుటకు మర్ొక ర్మజువుగా ఉనిది. ర్పమా. 5:12-19లో పౌలు దీనిని

గూర్శు విశేష్ముగా వారశాడు. మర్శయు కరీసత ుతో దదవుని అనుబంధ్ము కూడా ఒక నిబంధ్న అయుయనిది.
ఈ సతయము హెబ్ర.ర 7-13 అధాయయములలో మర్లా మర్లా ప్ునర్ావృతమవుతయంది. మర్శయు యిేసు
సవయంగా దీనిని ఆఖ్ర్మ భోజనములో ప్రసత ావించాడు: లూకా 22:20లో యిేసు శష్యయలతో ఇలా
స్టలవిచాుడు:

ఈ గినన మీ కొరకు చిందింపబడుచునన నఘ రకిము వలననైన కొితి నిబంధన
(లూకా 22:20).

మనము ఇంతకు ముందు చెపిపనటట
ో గా, ఆదాముతో దదవుని అనుబంధ్మును వర్శణంచుటకు

మోషే బెర్త్
శ అను ప్దమును ఉప్యోగశంచలేదు. అయితద దానిని మనము ఏ ప్దముతో పిలచనప్పటికర,

ఆదాము మర్శయు దదవునికన మధ్య జర్శగన
శ ఒప్పందము ఒక నిబంధ్నలో ఉండవలస్టిన గుణములనిిటిని
కల్వగశయుండినది అను నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. మర్శయు చార్శతిరకముగా,

వేదాంతవేతతలు కూడా దీనికన అంగరకర్శంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు మర్శయు ఆదాముకు మధ్య జర్శగన
శ
అనుబంధ్మును వేదాంతవేతతలు తర్చుగా “ఆదాము నిబంధ్న” అని పిలుసాతర్మ, ఎందుకంటే ఆదాము

తన ప్రజలకు శర్సుిగాను, నిబంధ్న యొకు మొదటి మానవ పాలకునిగాను ఉనాిడు. దీనిని వార్మ

“జీవన నిబంధ్న” అని కూడా పిలుసాతర్మ, ఎందుకంటే ఆదాము దానిని ఉలో ంఘంచకుండా ఉండియుంటే
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అది నితయ జీవమునకు కార్ణమైయిేయది. వార్మ దానిని “సృషిర నిబంధ్న” అని కూడా పిలచార్మ, ఎందుకంటే
అది సృషిర వార్ములో చదయబడినది మర్శయు సృషిర కీమమంతటి కొర్కు ప్ర్శణామములను

కల్వగశయునిది. మర్శయు దానిని వార్మ “కనయ
ీ ల నిబంధ్న” అని పిలచార్మ, ఎందుకంటే మానవుల
యొకు విధదయతా కార్యముల ఆధార్ంగా అది వార్శకన జీవమును వాగాేనము చదస్టింది.

“కతయ
ి ల నిబంధన” ఆదికాండములోని ఆరంభ అధఘుయములలో స్టటారపరచబడిన

నియమములను సూచిసుింది, దఘనిలో దేవుడు ఆదికాండము 2వ అధఘుయములో
ఆదఘము యొదద కు వచిి మంచి చెడ్ల తెలివినిచుి వృక్ష ఫలమును త్రనవదద ని,

దఘనిని త్రనిన రోజున నిశియముగా మరణంచుదువని చెపాుడు. కతియల నిబంధన
ఆదఘము ఎదుట జీవ మరణములను ఉంచింది. ఆదఘము దేవునికత అవిధేయుడెైతే
అతడు మరణస్ాిడు. ఆదఘము దేవునికత విధేయుడెత
ై ే, విధేయతలో కొనస్ాగితే,

అతనికత నిశియముగా జీవము కలిగేది, కాని అతడు అలా చేయలేదు. మరియు
పౌలు రోమా. 5 మరియు 1 కొరింథీ. 15లో బో ధించుచునటల
ా ఆదఘము ఒక

పిత్రనిధిగా ఉనఘనడు. అంటే అరా ము ఏమిటంటే, ఆదఘము విధేయుడెన
ై పుుడు లేక
అవిధేయుడెన
ై పుుడు, మరిముఖ్ుముగా అవిధేయుడెైనపుుడు, అతని

వారసులకు పిత్రనిధిగా అతడు దఘనిని చేశాడు, తదఘారా అతడు పాపము

చేస్టన
ట పుుడు, మరణము లోకమునకు వచిినపుుడు, అతని పాపము అతని
వారసులకు ఆపాదించబడింది మరియు అతని మరణము కూడఘ
ఆపాదించబడింది.

— డా. గై వాటర్డి
ఆదాముతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నను ఇంతకు ముందు మనము ప్రసత ావించన నిబంధ్న

యొకు మూడు పారధానమన
ై లక్షణముల దృషారయ ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా, మానవాళి ప్టో దదవుని
యొకు దెవి
ై కమైన దయను మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, ఆదాము మర్శయు అతని వార్సుల

నుండి దదవుడు కకర్శన మానవ సావమిభకనతని ప్ర్రక్షించుదాము. మూడవదిగా, మానవాళి యొకు విధదయత
మర్శయు అవిధదయతలకు తగశన ప్ర్శణామాలను ప్ర్శశీల్వదాేము. దదవుని యొకు దెైవికమన
ై దయతో
ఆర్ంభించుదాము.

దేవుని దయ
దదవుని దయ అనగా ఆయన తన సృష్ర ముల ప్టో చూప్ు మంచతనము మర్శయు కనికర్ము

అయుయనివి, ఆది. 1, 2లో ఆదాము హవవలకు ఆయన చదస్టన
ి మంచ ప్నుల వంటివి. ఉదాహర్ణకు,
దదవుడు ఆదాము హవవలను తన సవర్ూప్మందు చదస్టి, సృషిర యావతయ
త మీద వార్శకన అధికార్మును
ఇచాుడు. కరర్తనలు 8:4-6లో సుప్ర్శచతమైన మాటలలో దావీదు ఈ దయను గూర్శు వారశాడు:
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నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేస్టటకొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతయిని
దరిశంచుటకు వాడేపాటివాడు? దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుకవవానిగా
చేస్టయ
ట ునఘనవు. మహిమా పిభలవములతో వానికత కతరీటము

ధరింపజ్ేస్టటయునఘనవు. నీ చేత్రపనులమీద వానికత అధికారమిచిియునఘనవు....
[సమసి మును] వాని పాదములకతింద ఉంచియునఘనవు (కీరినలు 8:4-6).

“నీవు మనుష్యయని జాఞప్కము చదస్టక
ి ొనుటకు వాడదపాటివాడు?” అని దావీదు అడిగన
శ ప్ుపడు,

దదవుని యొదే నుండి మనము ప ందిన గౌర్వమునకు మానవులు అర్మహలు కార్ని అతడు

ఒప్ుపకొనుచునాిడు. ఆదాము హవవలకు మర్శయు వార్శ వార్సులకు సృషిర మీద అధికార్ము ఇచుుట
దావర్ా దదవుడు చూపిన దయను బటిర దావీదు విశేష్ముగా ఆకర్శషతయడెైయాయడు.

ఆశీయమును మర్శయు ఆహార్మును ఇచుుట దావర్ా మానవులతో ఆయన చదస్టన
ి నిబంధ్నలో

మర్ొక విధ్ముగా దదవుడు దయను వయకత ప్ర్చాడు. విశేష్ముగా, ఆది. 2:8లో మనము

నేర్ముకొనుచునిటట
ో , ఆదాము హవవలు ఏదెను తోటలో నివస్టించుటకు ఆయన అనుమతినిచు, వార్శకన

అవసర్మైన ఆహార్మంతటిని వార్శకన అనుగీహంచాడు. ఆది. 1:29లో దదవుడు అదాముతో ఇలా ప్ల్వకాడు:
ఇదిగో భూమిమీదనునన వితి నములిచుి పిత్ర చెటర లను వితి నములిచుి

వృక్షఫలముగల పిత్ర వృక్షమును మీ కతచిి యునఘనను; అవి మీ కాహారమగును
(ఆది. 1:29).

ఆదాము పాప్ములో ప్డిపల యిన తర్మవాత కూడా దదవుని నిబంధ్న దయ సపష్ర ముగా

కనిపించంది. ఆది. 2:17లో, మంచ చెడ్ల తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును తిని ఆయన నియమమును
ఉలో ంఘస్టేత మానవాళి మర్ణిసత ుంది అని దదవుడు ఆదామును హెచుర్శంచాడు. అయితద వార్మ దానిని

తినినప్ుపడు, వార్మ మర్ణించలేదు — కనీసం భౌతికముగా. బదులుగా, దదవుడు వార్శ విమోచన కొర్కు
ఒక మార్గ మును అనుగీహంచ, తన ర్క్షించు కృప్ను వార్శ మీద కుముర్శంచాడు. మర్శయు ఆయన తన
ప్రజలకు తర్ము తర్మవాత తర్మునకు, తమ పాప్మును ఒప్ుపకొని ర్క్షణ నిమితత ము దదవుని వప్
ై ుకు
తిర్శగశనవార్శకన ప్రతి ఒకుర్శకన కృప్ను చూప్ుట కొనసాగశంచాడు.

ఆదికాండము 1 మరియు 2లో, మానవాళి కొరకు దేవుడు సరామును

సృష్టరంచఘడు; ఆదఘము హవాల కొరకు మాతిమే కాదుగాని, వారి వారసులందరి
కొరకు సృష్టరంచఘడు. [అవును], పతనము తరపవాత, మానవాళి అంతఘ ఆరంభ
సృష్టరని అనుభవిసుింది. ఇంకా అదుభతమన
ై విష్యం ఎమింటంటే, [మన]

పిభువైన యిేసు కీిసి ు ఈ భూమి మీద సంచరించినపుుడు, ఆయన పికటించిన,

పిసంగించిన ఉదఘహరణలు [కూడఘ] చఘలా వరకు ఆదికాండము 1 మరియు 2లో
ఉనఘనయి, [ఆకాశములో] వారప చూస్టటన నక్షతిములు జ్ఞానులను యిేసును
ఆరాధించునటల
ా నడిపటంచుట [వంటివి]. మరియు ఆయన ప లములలో

పిసంగించినపుుడు, వితి ని లేక కోయని పక్షులను గూరిి ఆయన విశేష్ముగా
పిస్ి ావించఘడు. ఇవనీన కూడఘ అదుభతమన
ై బో ధనఘ ఉపమానములయాుయి.
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పిభువు భవిష్ుతయ
ి లో మరలా త్రరిగివచిినపుుడు, నూతన ఆకాశములు మరియు
నూతన భూమిలో పితుక్షమయిేు మహిమకరమన
ై వలుగు ఆదికాండములో

ఇంతకు ముందే అదుభతముగా నమోదు చేయబడింది, [ఎందుకంటే] దేవుడు

దఘనిని ఆదియందు సృజంచఘడు. ఈ విశేష్మన
ై ఉదేదశుమును నరవేరపిట కొరకే
దేవుడు వీటిని ఆదియందు సృజంచఘడని నేను నముుతఘను.
ర్వ. ప్టర్డ ల్వయు, అనువాదము
దదవుని యొకు దెవి
ై క దయను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆయన

నిబంధ్నకు అవసర్మన
ై మానవ సావమిభకనతని ఇప్ుపడు చూదాేము.

మానవ స్ాామిభకతి
దదవుడు మానవుల నుండి కకర్శన సావమిభకనతని కనుప్ర్చుటకు, వేదాంతవేతతలు తర్చుగా ఆది.

2:17ను ఎతిత చూపార్మ, అకుడ మంచ చెడ్ల తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును తినవదే ని దదవుడు

ఆదామును హెచుర్శంచాడు. దదవుడు ఆశంచన సావమిభకనతలో ఇది కూడా ఒక భాగమని విష్యము
నిజమేగాని, ఆయన ఆజఞ లు ఈ ఒకు నిషేధాజఞ కు మించనవిగా ఉనాియి.

వేదాంతవేతతలు ఈ బాధ్యతలను అనేక విధాలుగా వర్శణంచార్మ, కాని ఆదాము దదవుని నుండి

సంప్ూర్ణమన
ై నతి
ై క నియమావళిని ప ందాడని, అది తర్మవాత ప్ది ఆజఞ లలో కకీడీకర్శంచబడింది అని

అనేకమంది నముుతార్మ. ఉదాహర్ణకు, 1647లో ముగశంచబడిన వస్టిరినిసర ర్డ కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్,

19వ అధాయయము, 1 మర్శయు 2వ భాగములలో ఆదాము యొకు బాధ్యతలను ఈ విధ్ంగా వర్శణసత ుంది:
దేవుడు ఆదఘమునకు కతియల నిబంధనగా ఒక ధరుశాసి రమును ఇచఘిడు,

మరియు దీని దఘారా ఆయన అతనిని మరియు అతని వారసులను వుకతిగత,
సంపూరణ , ఖ్చిితమన
ై , మరియు నిరంతర విధేయతకు కటలరబడి ఉండునటల
ా

చేశాడు ... అతని పతనము తరపవాత ఈ ధరుశాసి రము ఒక సంపూరణ మైన నీత్రగల

నియమముగా కొనస్ాగింది, మరియు ఆ విధంగా స్ట్నఘయి పరాతము మీద దేవుని
దఘారా పది ఆజ్ా ల రూపములో ఇవాబడినది.
ఈ పాఠంలో, దదవుడు ఆశంచన ర్ండు ర్కముల మానవ సావమిభకనతకన మన ప్ర్శశీలనను

ప్ర్శమితము చదదే ాము. మొదటిగా, దదవుడు ఆదాము హవవలకు యాజక బాధ్యతలను అప్పగశంచాడు.

ర్ండవదిగా, మిగశల్వన సృషిర అంతటి మీద ఆయన వార్శకన ర్ాజర్శక బాధ్యతలను అప్పగశంచాడు. మానవాళి
యొకు యాజక బాధ్యతలను ముందుగా చూదాేము.

యాజ్క బలధుతలు
తోట భూలోక దదవాలయముగా ప్ని చదస్టింది కాబటిర, మర్శయు ఆదాము హవవలు యాజకులుగా
ప్ని చదశార్మ కాబటిర ఏదెను తోటలో ఆదాము యొకు యాజక పాతర సపష్ర ముగా కనిపిసత ుంది.
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దదవాలయముగా, తోట మందిర్మునకు, తర్మవాత దదవాలయమునకు సూచకముగా ఉనిది.

వాసత వానికన, మందిర్ము ఏదెను తోట యొకు ప్రతిర్ూప్ముగా ఉనిది అని నిర్ాార్శంచునటట
ో దానిలో ఉని
అలంకర్ణములు మర్శయు వసుతవులు అనేకమంది వేదాంతవేతతలను ప్ుర్శకొలాపయి. మందిర్ములోని
దీప్సత ంభము తోటలోని జీవ వృక్షమునకు ప్రతిర్ూప్ముగా ఉనిది. మందిర్ము యొకు తెర్లను

అలంకర్శంచన కర్ూబులు మర్శయు నిబంధ్న మందసము ఆది. 3:24లో ఏదెను తోటకు కాప్ుదలగా
ఉంచబడిన కర్ూబులను జాఞప్కము చదసత ాయి.

ఏదెను తోట మందిర్మునకు మర్శయు దదవాలయమునకు సూచకముగా ఉనిటేో , ఆదాము

హవవలు ఆ ప్ర్శశుదధ భవనములో ప్ర్శచర్య చదస్టన
ి యాజకులకు సూచకములుగా ఉనాిర్మ.

ఉదాహర్ణకు, ఆదికాండము 3లో దదవుడు ఆదాము హవవలతో మాటాోడాడు మర్శయు వార్శ మధ్య

నడిచాడు. లేవీ. 16 ప్రకార్ం, దదవుడు తన సనిిధిని తర్మవాత కేవలం ప్రధాన యాజకునికన మాతరమే
బయలుప్ర్చాడు, మర్శయు మందిర్ము మర్శయు దదవాలయములోని అతి ప్ర్శశుదధ సా లములో మాతరమే
బయలుప్ర్చాడు. తోటలో ఆదాముకు ఇవవబడిన బాధ్యతలు కూడా అతని యాజక కార్యమును

తెల్వయప్ర్మసాతయి, ఎందుకంటే అవి మందిర్ములో యాజకుల యొకు కార్యమునకు ఉప్యోగశంచన అదద
పార్శభాషిక భాష్తో వర్శణంచబడినవి. ఆది. 2:15లో మనము ఇలా చదువుతాము:

మరియు దేవుడెన
ై యిెహో వా నరపని తీస్టటకొని ఏదెను తోటను స్టరదుపరచుటకును
దఘని కాచుటకును దఘనిలో ఉంచెను (ఆది. 2:15).

అవద్, అనగా “ప్ని,” మర్శయు ష్మర్డ, అనగా “కాయుట” అను ర్ండు హెబ్రర కనీయా ప్దములు

చాలా సామానయ ప్దముల ైయునివి మర్శయు వీటికన అనేక అర్ాములు కలవు. అయితద ఇవి ర్ండు కల్వస్టి
యాజక కార్యమును వర్శణంచు ఒక పార్శభాషిక వాకయమును ర్ూప ందిసత ాయి. ఉదాహర్ణకు, సంఖ్ాయ.
3:8లో మనము ఇలా చదువుతాము:

మందిరపు స్టరవచేయుటకు పితుక్షపు గుడఘరముయొకక ఉపకరణములనినటిని,

ఇశాియిేలీయులు కాపాడవలస్టటనదంతటిని, [లేవీయులు] కాపాడవల ను (సంఖ్ాు
3:8).

సృష్టర వృతఘింతములో, ఆదఘము హవాలు పాలించుటకు మరియు

లోపరచుకొనుటకు మాతిమే దేవుని సారూపములో చేయబడలేదుగాని,

పిత్రనిధులుగా ఉండుటకు కూడఘ చేయబడఘ్రప. ఇశాియిేలులోని యాజ్క పాతి

వల న, వారప కూడఘ ఉండవల న — యాజ్కులు దేవునికత మానవజ్ఞత్రకత మధు

పిత్రనిధులుగాను లేక మధువరపిలుగాను ఉనఘనరప — కాబటిర ఆదఘము హవాలు ఈ
పనిని చేయుటకే సృజంచబడఘ్రప. వారప పాలించవలస్టట, స్టరవించవలస్టట, విధేయత
చూపవలస్టటయుండినది, తదఘారా భూమి మీద దేవుని పిత్రనిధులుగా

ఉండవలస్టటయుండెను, మీరప పటతరపలను చూస్టటనపుుడు, ఇశాియిేలు దేశమును
మరియు ధరుశాసి మ
ర ును చూస్టటనపుుడు, కొితి నిబంధనను మరియు గొపు

ఆజ్ా ను చూస్టటనపుుడు లేక అప . 1:8లో స్ాక్షుులుగా ఉండుటకు ఆతు మన
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మీదికత వచిినపుుడు ఖ్చిితముగా దీనినే మనము చూస్ాిము, ఇదంతఘ దేవుని
పో లికలో మరియు ఆయన సారూపమందు ఆదఘము హవాలు సృజంచబడిన

దఘనిలో నఘటబడియుననది, వీరప కేవలం పాలించుట కొరకు మాతిమేగాక, ఒక

యాజ్కుని యొకక పిధఘమన
ై పాతిగా ఆయన ఎలా ఉంటలడో చూపుటకు కూడఘ
సృజంచబడఘ్రప.

— ప ర . జఫ్ర ఏ. వోకుర్డ
ఆదాముతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న నేటక
ి న మానవులందర్శకర వర్శతసత ుంది. కాబటిర, ఈ యాజక

భాదయతలలో నుండి వలువడు నైతిక బాధ్యతలను నర్వేర్మునటట
ో మానవులు నేటక
ి న దదవునికన
బాధ్ుయల ైయునాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, మనమంతా దదవుని స్టేవించుటకు మర్శయు ఆయనను

ఆర్ాధించుటకు, సృషిరని సాగుచదస్టి దానిని భదరప్ర్చుటకు, మర్శయు సర్వలోకమును దదవుని సనిిధి
నిలుచు యోగయమన
ై దదవాలయముగా మలచుటకు పిలువబడితిమి. మర్శయు సంఘములో, దదవుడు
మనకు, ఆయనకు సుతతి మర్శయు విధదయత బలులను అర్శపంచు, మర్శయు లోకమునకు ఆయన
మంచతనమును ప్రకటించు అదనప్ు బాధ్యతలను ఇచాుడు. 1 పేతయర్మ 2:5, 9లో పేతయర్మ
సంఘమునకు స్టలవిచునటట
ో :

ఆతుసంబంధమైన బలులనరిుంచుటకు పరిశుదధ యాజ్కులుగా ఉండునటల
ా ,
మీరపను సజీవమన
ై రాళ్ా వల నుండి ఆతు సంబంధమైన మందిరముగా

కటర బడుచునఘనరప... అయితే మీరప చీకటిలోనుండి ఆశిరుకరమైన తన

వలుగులోనికత మిముును పటలిచిన వాని గుణఘత్రశయములను పిచురముచేయు
నిమితి ము, ఏరురచబడిన వంశమును, రాజుల ైన యాజ్క సమూహమును,

పరిశుదధ జ్నమును, దేవుని స్ తి యిన పిజ్లునైయునఘనరప (1 పరతయరప 2:5, 9).
ఆదాము హవవల యాజక బాధ్యతల దృషారయ మానవుల సావమిభకనతని మనము చూశాము కాబటిర,

ఇప్ుపడు వార్శ ర్ాజర్శక బాధ్యతలను చూదాేము.

రాజ్రిక బలధుతలు
ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటట
ో , దదవుని తర్మప్ున సృషిర యావతయ
త ను

పాల్వంచుటకు దదవుడు ఆదాము హవవలను నియమించాడు. మర్శయు భూమియందంతటా ఆయన

ప్ర్శపాలనను వాయపింప్జేయుటకు మానవ జాతిని వృదిధ చదయమని ఆయన వార్శకన ఆజఞ ఇచాుడు. ఇది
మానవాళి యొకు ర్ాజర్శక బాధ్యత. ఆది. 1:28లో దదవుడు మానవాళికన ఇచున ఆజఞ ను మర్ొకసార్శ
వినండి:

దేవుడు వారిని ఆశీరా దించెను; ఎటా నగా మీరప ఫలించి అభివృదిధప ంది విసి రించి

భూమిని నిండించి దఘనిని లోపరచుకొనుడి; సముదిపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను
భూమిమీద పాికు పిత్ర జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపుప ను (ఆది. 1:28).
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సృష్టరలో ఆయన పిత్రనిధులుగా ఉండుటకు మరియు ఆయన తరపపున
పాలించువారిగా నిలచుటకు దేవుడు మనలను సృజంచఘడు అనునది

ఆదికాండము 1వ అధఘుయములో ఉపయోగించబడిన “పో లిక” మరియు

“సారూపము” అను పదములను అరా ము చేసుకొనుటకు ఒక స్ామానుమైన
విధఘనముగా ఉననది. మరియు ఈ ఆలోచనను మనము మోష్ర వాిస్టటన విశాలమైన
స్ాంసకృత్రక సందరభములో నుండి వలికతతీస్ాిము, ఆ సందరభములో “పో లిక”
మరియు “సారూపము” అను పదములు ఫరోలను మరియు రాజులను

వరిణంచుటకు ఉపయోగించబడేవి మరియు ఫరో “దేవుని పో లిక”లో చేయబడఘ్డు

అనగా ఆ సందరభములో అతడు దేవుని యొకక పిత్రనిధిగా ఉనన నఘయకుడు అని
అరా ము... ఆదికాండము 2లో దేవుడు ఆదఘము హవాలను తోటలో ఉంచి అకకడ

ఉనన గడి్లో పండుకొని మేఘములను ల కకపపటరమని, లేక దగగ రలో ఉనన గొరిలను
చూడమని చెపులేదని గురిించుట చఘలా పాిముఖ్ుమైయుననది. కదఘ? ఆయన

వారికత తోటలో ఒక పనిని మరియు ఉదేదశుమును ఇచఘిడు కదఘ? ఆయన వారిని
అకకడ తోటను కాయుటకు మరియు స్ాగుచేయుటకు ఉంచఘడు, అనగా ఇది
సృష్టరతో కలస్టట పని చేయు బలధుత, మరియు దేవునికత ఇష్రమన
ై విధముగా,

మరియు సృష్టర అంతఘ వృదిధ చెందు విధముగా సృష్టరని మలచుటలో మరియు
రూపుదిదద ుటలో సహాయము చేయు బలధుత వారికత ఇవాబడింది. ఇది

మానవుల ైయుండుటలో ఒక భలగమైయుననది. ఈ విధంగా దేవుడు ఆయన

మనలను ఉంచిన ఈ సృష్టరలో ఒక పిత్రనిధితా బలధుతను నరవేరపిటకు మనలను
సృజంచఘడు.

— డా. మార్డు కర్త జ్
వార్మ నివస్టించుచుని ఏదెను తోట యొకు సర్శహదుేలను విశాలప్ర్చునటట
ో ప్ర్లోకము
యొకు గొప్ప ర్ాజు మానవాళిని తన ర్ాజర్శక సామంతయలుగా ఉండుటకు నియమించాడు. వార్మ ఫల్వంచ,
వృదిధ చెంది, తోటను కాస్టిన విధ్ముగానే భూమి యంతటిని కాయువార్శగా ఉండాలని ఆయన కకర్ాడు.

తయదకు, మానవాళి దదవుని ప్ర్లోక ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ుగా విశవమునంతటిని దదవుని యొకు
భూలోక దదవాలయముగా మలచాల్వ. మర్శయు నేడు కూడా మనకు ఈ బాధ్యత ఇవవబడియునిది.
మతత యి 6:10లోని ప్ర్లోక పారర్ానలో, యిేసు మనకు పారర్శాంచుటను నేర్శపంచాడు:

నీ రాజ్ుము వచుిగాక, నీ చితి ము పరలోకమందు నరవేరపచుననటల
ా
భూమియందును నరవేరపను గాక (మతి యి 6:10).

ఆయన ప్ర్లోక ర్ాజయమును భూమి మీద వాయపిత చెందించు బాధ్యత మానవులకు ఇవవబడినది.

మన పారర్ానల కొర్కు యిేసు ఇచున హెచుర్శకలు దీనిని ప్రతిబింబిసాతయి. మర్శయు ఈ బాధ్యత

విశేష్ముగా సంఘములో ఆయన యొకు నముకమన
ై ప్రజలకు ఇవవబడినది. మనకు ఇవవబడిన ప్రతి
బాధ్యతను భూమి మీద దదవుడు మనకనచున అధికార్ముగా మనము చూడాల్వ. మర్శయు ఈ సృషిరని
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సంర్క్షించుటకు మర్శయు పాల్వంచుటకు మనకు ఇవవబడిన తలాంతయలను మర్శయు వనర్మలను

మనము ఉప్యోగశంచాల్వ. మనము ఇళో లో ఉనిను, సంఘములో ఉనిను, లేక ఇంకా ఎకుడ ఉనిను,
మనము చదయు ప్రతిప్నిలో మన గొప్ప ర్ాజును స్టేవించుటకు మర్శయు ఆయనకు ప్రతినిధిగా ఉండుటకు
మనము పిలువబడితిమి.

ఆదాముతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నలో దెైవిక దయను, మానవ సావమిభకనత యొకు అవసర్తను

ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మానవాళి యొకు విధదయత మర్శయు
అవిధదయతలకు కలుగు ప్ర్శణామాలను చూదాేము.

పరిణఘమాలు
ఆదాముతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న వార్మ ఆయనకు సావమిభకనతని చూపితద ఆశీర్ావదములను,

మర్శయు సావమిదోర హమును చూపితద శాప్ములను వాగాేనము చదస్టింది. మర్శయు మనము ఇంతకు
ముందు ప్రసత ావించనటట
ో , అవిధదయతకు ప్ర్శణామము మర్ణమయ
ై ునిది. ఆది. 2:17లో దదవుడు
ఆదాముతో ఇలా అనాిడు:

అయితే మంచి చెడ్ల తెలివినిచుి వృక్ష ఫలములను త్రనకూడదు; నీవు వాటిని
త్రను దినమున నిశియముగా చచెిదవని నరపని కాజ్ఞాపటంచెను (ఆది. 2:17).

ఇప్ుపడు, ప్ుర్ాతన హెబ్రర చెటర గీంథములు ఒకనికన ఇవవవలస్టియుండిన ఖ్చుతమన
ై శక్షలను

తెల్వయజేయుటకు బదులుగా ఒకనికన ఇవవదగశన గర్శష్రమన
ై శక్షను గూర్శు తెల్వయప్ర్చాయి. అయితద

ఆదికాండము 2:17లో దదవుని మాటలు అవిధదయతకు గర్శష్రమైన శక్షను సూచంచనా లేక ఖ్చుతమన
ై
శక్షను సూచంచనా, మానవులు దదవుని నిబంధ్నకు అవిధదయత చూప్ుట దావర్ా కొనిి తీవర

ప్ర్శణామాలు ఉండదవి. సపష్ర ముగా, మన మొదటి తల్వో తండురలు మర్ణమునకు పాతయరల ైయుండిర్శ.

ఆదాము హవవల పాప్ము వలన కల్వగశన ఒక ప్ర్శణామము ఏమిటంటే, వార్మ దదవుని శక్షా విధికన

పాతయరల ై, మనము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించన చటర ప్ర్మన
ై మర్ణమును అనుభవించార్మ. ర్పమా
8:10లో ఆతీుయ జీవము మర్శయు మర్ణమును గూర్శు పౌలు చదస్టన
ి బో ధ్ వార్మ ఆతీుయముగా
మర్ణించార్ని, మర్శయు వార్శ సావభావిక వార్సులందర్శనీ అదద శక్షా విధిలో పాల్వవార్శగా చదశార్ని

సూచసుతంది. అంతదగాక, ఆది. 3:22-24లో మనము చదువునటట
ో , ఏదెను తోటలోని ఆయన సనిిధిలో
నుండి దదవుడు వార్శని బయటకు తోరల్వవేశాడు. మర్శయు వార్శ పాప్ము వలన, సృషిర సవయంగా
భరష్రతవము అను బానిసతవములో ఉంచబడింది.

ఆదఘము పాపము యొకక పిభలవము ఏమిటంటే, అది పాిధమికముగా

దుష్రతాము కొరకు ఒక దఘారమును తెరిచింది. వారి పాపము లోకములోనికత
దుష్రతామును అనుమత్రంచింది, మరియు ఫలితంగా, పిత్రది దుష్రతాముతో

కలుష్టతమైపో యింది, పిత్రది దుష్రతాము దఘారా బలహీనపరచబడింది, మరియు
విశేష్ముగా, దుష్రతాము దఘారా దేవుని ఉదేదశుములకు ఆటంకము కలిగింది.
కాబటిర , ఇది మానవాళి మీద, మన దేహముల మీద, మన మనసుుల మీద
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పిభలవము చూపుతయంది. ఇది సాయంగా సృష్టర యొకక నిరాుణము మీద

పిభలవము చూపటంది, ఫలితంగా రోమా 8 స్టపలవిచుిచుననటల
ా అది మూలుగచు దఘని
విమోచన కొరకు ఎదురపచూసుింది. మరియు అవును, అనుబంధముగా,
మానవులుగా మన మధు ఉనన అనుబంధముల మీద అది పిభలవము

చూపుతయంది, మరి ముఖ్ుముగా దేవునితో మన అనుబంధము మీద పిభలవము
చూపుతయంది... ఈ విధంగా, దుష్రతాము పరిష్కరించబడవలస్టటన ఒక సమసుగా

మారిపో యింది. ఒక అవిధేయ కారుము కారణంగా దుష్రతాము యొకక దఘారము
తెరపవబడినపుటికీ, ఇది ఒక గుడు్ను పగలగొటలరటను పో లియుననది.

దుష్రతామును చిననచూపు చూచుట సరియిన
ెై పని కాదు, అది సృష్టర కిమమును
పూరిిగా భిష్రము చేస్టటంది. కాబటిర ఆదఘము హవాలు చేస్టన
ట పాపమును

వరిణంచుటకు బైబిలులో కొనిన వరపసలు మాతిమే సరిపో తఘయి, కాని దఘనిని త్రరగ
వాియుటకు కొనిన వేల పరజీలు పటలరయి.

— డా. టిమ్ ఫల సర ర్డ
మానవాళి పాప్ము వలన భయంకర్మన
ై ప్ర్శణామాలు కల్వగశనప్పటికర, దదవుడు మన మొదటి

తల్వో దండురలను వంటనే చంప్లేదు; ఆయన వార్శని భౌతికముగా సజీవులుగా ఉంచాడు. అంతదగాక, వార్మ
కొీతత గా ప ందిన పాప్ప్ు స్టిాతిలో వార్శకన దయను చూపాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆయన వార్శని ప్ర్పక్షముగా

ఆతీుయ జీవితమునకు ప్ునర్మదధ ర్శంచాడు, ఇది వార్మ తమ పిలోలను విశావసములో పంచమని ఆయన
కకర్మటలో, మర్శయు ఆది. 4:1, 25లో హవవ చూపిన విశావసములో ర్మజువు అవుతయంది. అంతదగాక,

పాప్ము యొకు ప్ర్శణామములనిిటి నుండి వార్శని విమోచంచుటకు ఒక విమోచకుని ప్ంప్ుతానని

దదవుడు వాగాేనం చదశాడు. నిషిదధమన
ై ఫలమును తినుటకు హవవను మాయచదస్టన
ి సర్పమును దదవుడు
శపించనప్ుపడు ఈ వాగాేనము ప్రతయక్షమవుతయంది. ఆది. 3:15లో దదవుడు సర్పముతో ప్ల్వకనన
మాటలను వినండి:

మరియు నీకును స్ట్ి రకని
త నీ సంతఘనమునకును ఆమ సంతఘనమునకును వైరము
కలుగజ్ేస్టద
ప ను. అది నినున తలమీద కొటలరను; నీవు దఘనిని మడిమ మీద
కొటలరదువని చెపపును (ఆది. 3:15).

తయదకు కరస
ీ త ు విమోచకునిగా వచు, నిబంధ్నను ప్ర్శప్ూర్ణముగా నర్వేర్శు, దదవుని నిబంధ్న

ఆశీర్ావదములను ప ందుకొని, ఆయన విమోచంచనవార్శకన నిబంధ్న వాగాేనములను కృప్తో
ప్ంచుతాడు.

ఇప్ుపడు, ఆదికాండములో ఆదాము హవవల చర్శతర ఆదాము నిబంధ్నలోని

ఆశీర్ావదములనిిటిని సపష్ర ముగా వర్శణంచదు. అయితద వృదిధ చెంది భూమిని పాల్వంచుటయిే సవయంగా
విధదయతకు ఆశీర్ావదములు అని ఆది. 1:22, 28 సూచసాతయి. వార్సుల ఆశీర్ావదమును గూర్శు

మాటాోడు దివతీ. 7:14, మర్శయు భూమిని పాల్వంచు ఆశీర్ావదమును గూర్శు మాటాోడు 2 తిమోతి 2:12
వంటి వాకయభాగములలో ఈ ఆలోచన నిర్ాార్శంచబడుతయంది.
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మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?

మొదటి పాఠం : ఆదియందు

అంతదగాక, ఆది. 3:22-24లో ఆదాము హవవలను తోటలో నుండి వేల్వవేయుట, కొంత వర్కు

జీవవృక్షము నుండి వార్శని దూర్ముగా ఉంచు ఉదదేశయముతో చదయబడింది. వార్మ విధదయులుగా

ఉండియుంటే, వార్మ దాని ఫలములను తినియుండదవార్మ, మర్శయు దదవుని సహవాసము మర్శయు

ఆయన సనిిధిలో నితయము నివస్టించుటకు వార్శకన అవకాశము లభించదది. కాబటిర, నితయ జీవము కూడా
వార్శ విధదయతకు కల్వగశన ఆశీర్ావదము అని మనము చెప్పవచుు. మర్శయు ఈ ఆలోచనను ర్పమా.

5:12-19 బలప్ర్మసుతంది, మర్శయు ఆదాము విఫలమైన చపట జయమును ప ందుట దావర్ా యిేసు మన
కొర్కు జీవమును సాధించాడని ఇది బో ధిసత ుంది.

అంతదగాక, ఆదాము మానవ జాతికన నిబంధ్న శర్సుిగా ఉనాిడు కాబటిర, అతని సావమిభకనత

మర్శయు సావమిదోర హము వలన కల్వగశన ప్ర్శణామాలు మానవాళి అంతటికన జీవ మర్ణములకు

కార్ణమయాయయి. విషాదకర్ముగా, ఆదాము హవవలు దదవునికన అవిధదయులయాయర్మ, కాబటిర వార్మ
మర్శయు వార్శ యొకు సావభావిక లేక సామానయ వార్సులు పాప్ము, భరష్రతవము మర్శయు

మర్ణమునకు పాతయరలయాయర్మ. అయితద దదవుని దెైవికమన
ై దయ అప్పటికర కార్యము చదస్టింది, మర్శయు
ఆయన వాగాేనము చదస్టన
ి విమోచకుడెైన యిేసు దావర్ా ఒక తపిపంచుకొను మార్గ మును అందించంది.

ముగింపు
ఆదియందు మానవులు ఏ విధ్ంగా ఉండదవార్మ అను విష్యమును గూర్శున ఈ పాఠంలో,

బెైబిలు కథనములు మర్శయు వాటి యొకు చార్శతిరకత దృషారయ మానవాళి యొకు సృషిరని, మిగశల్వన సృషిర
అంతటి మీద మానవుల యొకు ఆధికయతను మనము చూశాము. భౌతిక దదహములుగా మర్శయు

అభౌతిక పారణములుగా మన అస్టిత తవముల యొకు కూర్మపను మనము వర్శణంచాము. మర్శయు ఆయన
దెైవిక దయ, ఆయన ఆశంచు మానవ సావమిభకనత, విధదయత మర్శయు అవిధదయతకు కలుగు

ప్ర్శణామాల దృషారయ దదవునితో మానవాళి యొకు ఆర్ంభ నిబంధ్న అనుబంధ్మును మనము
చూశాము.

సృషిరలో దదవుడు మానవాళికన ఇచున గౌర్వము మర్శయు ఘనతను గూర్శు ఆలోచంచుట

అమోఘముగా ఉంటటంది. సపష్ర ముగా, పాప్ము మనకు భయంకర్మన
ై సమసయలను కొని తెచుంది.
అయితద ఆ పాప్మును జయించుటకు, మర్శయు మానవాళిని మర్శయు మిగశల్వన సృషిరని దాని యొకు
ప్ూర్వ వభ
ై వములోనికన నడిపంి చుటకు ఆయన కల్వగశయుని ప్రణాళికలను అర్ాము చదసుకొనుటకు
దదవుడు మానవుల కొర్కు కల్వగశయుని ఉదదేశమును తెలుసుకొనుట పారముఖ్యమైన మొదటి
మటెర య
ల ునిది.
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