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ఉపో ద ా తము 

మనము ప్రజలను మొదటి సార్శ కలస్టినప్ుపడు, “తొల్వ అభిపరాయములు” లేక వార్శని ఎర్శగశన 
మొదట ితర్మణంలో వార్శని గూర్శు మనకు కల్వగశన అభిపరాయములను కల్వగశయుంటాము. కాని 
అనుబంధ్ములు ప ర్శగశన కొలది, వార్శ జీవితములు మర్శయు వయకనతగత చర్శతరలను గూర్శు అడిగశ 
తెలుసుకొనుట దావర్ా మన స్టేి హితయలను గూర్శు మర్శనిి విష్యములు మనము నరే్ముకుంటాము. 
వార్శ జీవితములను ర్ూప్ుదదిిేన ముఖ్యమ ైన సనిివేశములను గూర్శు మనము నేర్ముకొనుచుండగా, 
మన తొల్వ అభిపరాయములకు ఎంతగానో మించపలయిన మ ళకువలను మనము నరే్ముకుంటాము. 

అనకే విధాలుగా, క ైసైతవ వేదాంతశాసత ర విష్యములో కూడా ఇదద నిజమ యైునిది. కరీసుత  
అనుచర్మలుగా, మన నముకములను పరా థమికముగా కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శున తొల్వ అభిపరా యముల 
ఆధార్ంగా ర్ూపించుట ఆర్ంభిసాత ము. అయితద మన విశావసము యొకు చర్శతరను నరే్ముకొనుట దావర్ా, 
అద ిఆదికాండములోని మొదటి పేజీలు మొదలుకొని ప్రకటన గీంథములోని ఆఖ్ర్శ అధాయయముల వర్కు 
అభివృదిధ  చెందిన విధానమును ప్ర్శగణ ంచుట దావర్ా క ైైసతవులుగా మనము నముువాటిని గూర్శున 
అవగాహనను మర్శంతగా బలప్ర్చుకొనవచుు. 

బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రమును కటటర ట అను మన పాఠయకీమములో ఇది మొదట ి
పాఠము. ఈ పాఠయ కమీములో బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము అనే అంశమును మనము 
నేర్ముకుందాము, మర్శయు ఇది బెైబిలు చర్శతర అంతటలిో మన విశావసము ఎదిగశన విధానమును 
వివర్శంచు వేదాంతశాసత ర శాఖ్యి ైయునిది. ఈ పాఠమునకు “బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము అంటే 
ఏమిట?ి” అనే శీర్శషకనిచాుము. మర్శయు ఈ ప్ర్శచయ పాఠంలో, ఈ పాఠయకీమమంతటలిో మనకు 
మార్గదర్ికమునిచుు అనేక పరా థమిక సమసయలను మనము చూదాే ము. 

మన పాఠం మూడు ముఖ్య విష్యముల మీద దృషిర  ప డుతయంది: మొదటిగా, బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతశాసత రము ప్టో ఒక సామానయ ధోర్ణ ని ప ందుకుందాము. ఈ ప్దజాలము యొకు అరా్ము ఏమిట?ి 
ర్ ండవదగిా, బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము యొకు అభివృదిధని మనము చూదాే ము. 
శతాబేములుగా ఈ శాఖ్ ఏ దశిలలో ప్రయాణ ంచంది? మర్శయు మూడవదిగా, బెైబిలానుసార్మ ైన 
వేదాంతశాసత రము యొకు కేందర అంశమ యైుని చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత మధ్య ఉని ప్ర్సపర్ 
అనుబంధ్ములను చూదాే ము. మన అంశము ప్టో గల సామానయ ధోర్ణ తో మొదలుప టటర దాము ర్ండి. 

ధోరణి 

“బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము” అను ప్దమును వదేాంతవతేతలు అనేక విధ్ములుగా 
ఉప్యోగశంచార్మ. ఈ ఉప్యోగములను గూర్శు విశాలమ ైన మర్శయు సంకుచతమ నై భావాలను కల్వగశన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒక వర్ణమాల దృషార ా ఆలోచన చదయుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. విశాలమ నై భావాలలో, 
బెైబిలులోని సతయములను అంటిప టటర కొనియుండు వదేాంతశాసత రము అని ఈ ప్దము యొకు అరా్ము. ఈ 
అభిపరా యములో, లేఖ్న బో ధ్లను ఉనివి ఉనిటటో గా ప్రతిబింబించు ఏ వదేాంతశాసత రమ నైా 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము అవుతయంది. 

ఇవాంజ ల్వకల్ విశావసులకు ఈ విశాలమ నై ధోర్ణ లో వదేాంతశాసత రము అంత 
బెైబిలానుసార్మ నైదగిా ఉండుట ఎంతో అవసర్ము. మనము స ల స్టిరిప్ుుర్, అనగా ప్రతి వదేాంతశాసత ర 
ప్రశికు లేఖ్నములు సార్వభౌమమ నై, అంతిమ నాయయాధిప్తిగా ఉనాియను నముకము, అనే 
స్టిదాధ ంతమునకు కటటర బడయిునాిము కాబటిర  బెైబిలులోని అంశములనిిటిని ప్రతిబింబించాలని మేము 
ఆశప్డుచునాిము. 

అయితద సమకాలీన వదేాంతవతేతలు బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రమును గూర్శు 
సంకుచతమ నై, మర్శంత సాంకతేికమ ైన విధానములో కూడా మాటాో డతార్మ. వర్ణమాలలోని ఈ వ పై్ున, 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము బెైబిలులోని అంశములకు మాతరమే గాక లేఖ్నము యొకు 
పరా థానయతలకు కూడా కటటర బడయిుండు వదేాంతశాసత రమ యైునిది. ఈ దృకపథములో, బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతశాసత రము బెైబిలు బో ధించువాటకిన మాతరమ ేగాక బెైబిలు దాని యొకు వేదాంతశాసత రమును 
అమర్ము లేక కమీప్ర్చు విధానమునకు కూడా కటటర బడియుంటటంది. ఈ సంకుచత భావనలోనే 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము ఒక అధకిార్శక శాఖ్గా ర్ూప్ుదిదుే కుంది. మర్శయు ఈ పాఠంలో ఇది 
మనము దృషిర  ప టటర  ఒక విష్యమ ైయునిది. 

మీర్మ ఊహించగలుగునటేో , ప్రప్ంచ వాయప్తంగా ఉని క ైసైతవులు లేఖ్నములను 
విశదప్ర్చుచుండగా, బెైబిలు దాని యొకు వేదాంతశాసత రమును అమర్ము విధానమును గూర్శు వార్మ 
అనకే భినిమ నై అభిపరాయములను తీసుకునాిర్మ. కాబటిర , సమకాలీన వదేాంతవతేతలు 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము ప్టో భినిమ నై కందకాలు తీసుకునాిర్ను విష్యము మనకు 
ఆశుర్యం కల్వగశంచనవసర్ము లేదు. ఈ భినిమ నై దృకపథములనిిటిని అనేవషించుటకు సమయము 
మనకు అనుకూల్వంచదు. కాబటిర , మనము ఒక ప్రఖ్ాయతిగాంచన మర్శయు ప్రస్టిదిధ  చెందని ఒక 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత ర విధ్మును చూదాే ము. 

మన పాఠయ ఉదదేశముల కొర్కు, బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము యొకు ఈ పరా ముఖ్యమ నై 
విధ్మును ఈ కనీంది విధ్ముగా నిర్వచంచవచుు: “బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము అనగా 
లేఖ్నములో తలె్వయజయేుబడిన దదవుని కార్యముల యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ నుండ ివ లువడని 
వేదాంతశాసత ర ఆలోచనల ైయునిది.” ఈ నిర్వచనములో కనీసం మూడు మూలకాలు ఉనాియి: 
మొదటగిా, బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము లేఖ్నము ప్టో వాయఖ్ాయన ప్రణాళికను కల్వగశయుండుట 
మీద ఆధార్ప్డియునిది మర్శయు దానిని మనము “చార్శతిరక విశలోష్ణ” అని పలిుసాత ము. ర్ ండవదిగా, ఈ 
చార్శతిరక విశలోష్ణ బెైబిలులో మనకు కనిపించు “దదవుని కార్యముల”ను గూర్శు యోచంచునదిగా ఉనిది. 
మర్శయు మూడవదగిా, బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రములో లేఖ్నములోని దెవైిక కార్యముల మీద 
“వేదాంతశాసత ర విశలోష్ణ” కూడా ఇమిడియునిది. 

లేఖ్నము ప్టో ఈ ధోర్ణ ని గూర్శు మర్శంత అవగాహన ప ందుట కొర్కు, మన నిర్వచనములోని 
ఈ మూడు మూలకాలను మనము ప్ర్శశీల్వంచుదాము. మొదటగిా, “చార్శతిరక విశలోష్ణ” అంటే ఏమిటో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, “దదవుని కార్యములు” అంట ేఏమిటో చూదాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములో కనిపించు “వదేాంతశాసత ర విశలోష్ణలను” చూదాే ము. 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము లేఖ్నము యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణలో నుండ ివ లువడుతయంది అను 
సతయమును మొదటిగా ప్ర్శగణ ంచుదాము. 

చ రిత్రిక విశలేషణ 
చార్శతిరక విశలోష్ణ యొకు అరా్మును అవగాహన చదస్టకిొనుటకు, ఇతర్ పాఠయకమీములలో మనము 

ప్ర్శచయం చదస్టని కొనిి విశాలమ ైన దృకపథములను మనము సమీక్ించవలస్టియునిది. కమీబదధమ నై 
వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచుట అను మన పాఠయ కమీములో, లేఖ్నము యొకు వాయఖ్ాయనమును 
చదయుటకు ప్ర్శశుదాధ తు సంఘమును మూడు ముఖ్యమ నై మార్గములలో నడపిించాడని మనము 
చూశాము: సాహితయ విశలోష్ణ, చార్శతిరక విశలోష్ణ మర్శయు అంశ విశలోష్ణ. మనము అనేక సార్మో  చపెిపనటటో , 
క ైైసతవులు ఎలోప్ుపడూ ఈ మూడు కందకాలను ఒకదానితో ఒకట ికల్వప ిఉప్యోగశసాత ర్మ, కాని మన చర్ు 
నిమితతం వీటిని వరే్ేవర్మగా ప్ర్శశీల్వంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. 

సాహితయ విశలోష్ణ లేఖ్నములను ఒక చతరముగా చూసుత ంది, అనగా పాఠకులను కొనిి 
మార్గములలో ప్రభావితము చదయుటకు మానవ ర్చయితలు ర్ూప ందించన ఒక సాహతియకర్మ ైన 
చతరము. చార్శతిరక విశలోష్ణ లేఖ్నములను చర్శతరలోనికన ఒక కనటికరగా ప్ర్శగణ సుత ంది, మర్శయు బెైబిలు 
వ నుక ఉని చార్శతిరక సనిివశేములను ప్ర్శశీల్వసుత ంది. మర్శయు సాహితయ విశలోష్ణ బెైబిలును మన 
ఆసకుత లను మర్శయు ప్రశిలను ప్రతిబింబించు ఒక అదేముగా చూసుత ంది. 

కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము పరా థమికముగా అంశ విశలోష్ణ మీద కటరబడు ఒక అధకిార్శక 
శాఖ్యి ైయునిది. కీమబదధధకులు సంఘ చర్శతర అంతటలిో అభివృదిధ  చెందని సాంప్రదాయిక క ైైసతవ 
అంశములు మర్శయు పరా ధానయతలను ఉదాా టిసాత ర్మ. అతయంత సాంప్రదాయికమ నై ప్రశిలు లేక అంశముల 
సుదధర్ామ నై ప్టిరక యొకు జవాబులను వ దకుటకు వార్మ ర్ూప్కముగా లేఖ్నములను ఆశయీిసాత ర్మ. 

భినిముగా, బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము పరా థమికముగా లేఖ్నములను చార్శతిరక 
విశలోష్ణతో ఆశయీిసుత ంది. అద ిబెైబిలును చర్శతరలోనికన చూచుటకు అవకాశమిచుు ఒక కనటకిరగా 
ప్ర్శగణ సుత ంది. ఈ పాఠయకమీములో మనము చూడబో వుచునిటటర గా, వాయఖ్ాయనము యొకు గుర్శ 
సాంప్రదాయిక వేదాంతశాసత ర అంశముల నుండి బెైబిలులో వర్శణంచబడని చార్శతిరక సనిివేశముల వ ైప్ుకు 
మళిినప్ుపడు, ఎంతో భినిమ నై పరా ధానయతలు మర్శయు ఆందోళనల యొకు ప్టిరక వ లువడుతయంది. 
హితమ నై బెైబిలానుసార్మ ైన వేదాంతశాసత రము హితమ నై కమీబదధ  వదేాంతశాసత రమును ఖ్ండించనప్పటికర, 
అద ిఎంతో భినిమ ైన వదేాంతశాసత ర దృకకుణములకు దార్శ తీసుత ంది. 

బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము లేఖ్నముల యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ మీద 
ఆధార్ప్డయిునిది అని చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు అది పరా థమికంగా దదవుని కార్యములకు 
సంబంధించనదిగా ఉనిదను సతయము వ పై్ు తిర్గవలస్టయిునిది. బెైబిలు అనేక ర్కముల చార్శతిరక 
సనిివశేములను గూర్శు నివదేిసుత ంది గాని, బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము పరా థమికంగా, “దదవుడు 
ఏమి చదస్ట నని లేఖ్నములు తలె్వయజేయుచునివి?” అని అడుగుతయంది. క ైసైతవులు ఈ ప్రశికు అనేక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విధాలుగా జవాబిసాత ర్మ గనుక, చర్శతరలో దదవుని కార్యములను గూర్శు బెైబిలు బో ధ్నలను సమీక్ించుట 
కొర్కు మనము కొంత సమయము కేటాయించాల్వ. 

దేవుని కారయములు 
చర్శతరలో దదవుని కార్యము యొకు ఒక సాంప్రదాయికమ నై మర్శయు సహాయకర్మ ైన 

మార్గమును గూర్శు వ స్టిరినిసరర్డ కన ీష్న్ ఆఫ్ ఫ యిత్ ఐదవ అధాయయం, మూడవ పేర్ా ఈ విధ్ముగా 
చెబుతయంది. లోకములో దదవుని కార్యమును గూర్శు అది ఇచుు వివర్ణ మనకు కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన 
దృకకుణముల యొకు ఉప్యోగకర్మ నై సార్ాంశమును ఇసుత ంది. ఇకుడ దదవుని దెవైకృతము 
వివర్శంచబడని విధానమును వినండి. 

దేవుడు ఆయన యొకక సాధ రణ ద వైకృతములో, కొనిి మాధ్యమములను 
ఉపయోగిాంచుకుాంట్ాడు, కాని ఆయన చిత్ ్ నుసారాంగా అవి లేకుాండ , వాట్ిని 
మిాంచి, లేక వాట్ికి విరోధ్ముగా కూడ  కారయము చేయుట్కు 
స్తవతాంతుి డ ైయున్ ిడు. 

ఇకుడ విశావసప్ుటొప్ుపకకలు దదవుని దెైవకృతము, చర్శతరలో దదవుని పాలుప్ంప్ులు, లేక దదవుని 
కార్యములు అని మనము పిలువదగశన దాని యొకు నాలుగు ముఖ్యమ నై విభాగములను 
తెల్వయజేసుత ంది అని గమనించండి. “మాధ్యమముల”తో దదవుడు సవయంగా పాలుప్ంచుకొను నాలుగు 
విభాగములను ఇది గుర్శతసుత ంద,ి మర్శయు ఇవి సృషిరంచబడిన కార్కములుగాను లేక ప్ర్శకర్ములుగాను 
ఉనివి. 

వర్ణమాలలో ఒక వ పై్ున, దదవుడు మాధ్యమములను సామానయముగా ఉప్యోగశసాత డని కన ీ ష్న్ 
తెల్వయజేసుత ంది, అనగా ఆయన మాధ్యమాల దావర్ా ప్ని చదసాత డు. మర్ొక మాటలో, సృషిరలోని ప్లు 
భాగముల దావర్ా కార్యము చదయుచు దదవుడు తన ఉదదేశములను న ర్వేర్ముతాడు. ఈ విభాగములో 
పరా కృతిక సంభవాలు మర్శయు సృష్రముల యొకు అనుదని కార్యకలాపాలు ఇమిడియునాియి. 

ర్ ండవదగిా, మాధ్యమాలు లేకుండా, అనగా ఏ విధ్మ నై సామనయ మాధ్యమాలను 
ఉప్యోగశంచుకొనకుండా దదవుడు సూటిగా కార్యమును చదయుటను గూర్శు కన ీష్న్ మాటాో డుతయంది, 
ఉదాహర్ణకు, కొనిి సార్మో  ఎలాంటి సామనయ మాధ్యమాలను ఉప్యోగశంచుకొనకుండా దదవుడు ఆయన 
ప్రజల మీదకు ర్పగములను తచెుుట మర్శయు వార్శని సవసాప్ర్చుటను గూర్శు లేఖ్నములు 
మాటాో డతాయి. 

మూడవదగిా, మాధ్యమాలకు ప ైగా చర్శతరలో దదవుడు కార్యమును చదయుటను గూర్శు కన ీష్న్ 
మాటాో డుతయంది, అనగా ఒక సాధార్ణమ ైన దానిని తీసుకొని దానిని గొప్పదగిా చదయుట. ఉదాహర్ణకు, 
శార్ాకు ఇసాికు అసాధార్ణమ నై ర్రతిలో జనిుంచుట అబరా హామును ఆమ  కూడుట దావర్ా జర్శగశంది, కాని 
అద ిఆమ  వృదధ వయసుిలో, అనగా పలోిలను కనుటకు సామనయ వయసుిను ఆమ  మించపలయిన 
తర్మవాత జర్శగశంది. 

మర్శయు నాలగవదిగా, దదవుడు మధాయమాలకు విర్పధ్ముగా కార్యమును చదయుటను గూర్శు 
కన ీ ష్న్ మాటాో డుతయంది, మర్శయు సృషిర యొకు విధికన విర్పధ్ముగా కార్యములు జర్మగునటటో  చదసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉదాహర్ణకు, యి హో ష్యవ కాలములో సూర్మయని నిల్వపవిేస్టని సమయములో దదవుడు ప్రకృతి యొకు 
సావభావిక విధ్ులకు విర్మదధంగా కార్యము చదశాడు. 

దదవుని కార్యమును గూర్శున మన అవగాహనను సపష్రము చదయుటకు దదవుని దెవైకృతము 
యొకు ఈ నాలుగు విభాగములు మనకు సహాయం చదసాత యి. కొనిి సార్మో  దదవుడు మాధ్యమాల దావర్ా 
ప్ని చదసాత డు. అటిర సనిివేశములలో దదవుని యొకు పాలుప్ంప్ులు చాలా తకుువగా ఉనాియనిటటో  
అనిపసిుత ంది, కాని వ నుక నుండి ఆయన సమసతమును నియంతిరసూత నే ఉనాిడు. కాని దదవుని యొకు 
ఇతర్ కార్యములు మర్శంత నాటకరయముగా ఉనాియి. దదవుడు సృష్రములు లేకుండా, వాటిని మించ 
మర్శయు వాటికన విర్మదధముగా కార్యములు చదస్టనిప్ుపడు, ఈ సనిివశేములను మనము సామానయముగా 
“దెైవిక జోకయములు” లేక “ఆశుర్య కార్యములు” అని పిలుసాత ము. 

బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు లేఖ్నములో దదవుని కార్యముల మీద దృషిర  ప టిరనప్ుపడు, 
వార్మ దెవైిక కార్యములనిిటి మీద ఆసకనతని చూప్ుతార్మగాని, ఒకే ర్కముగా చూప్ర్మ. అవి కొనిి సార్మో  
దదవుడు మాధ్యమాల దావర్ా కార్యమును చదయు సాధార్ణ సనిివశేములను ప్రతిబింబించనప్పటికర, అవి 
ముఖ్యముగా సాధార్ణ మాధ్యమాల కంట ేఎకుువగా అసాధార్ణమ ైన కార్యముల మీద దృషిరని 
ప డతాయి. మర్శయు దదవుని కార్యము ఎంత అమోఘముగా ఉంటె, అంత ఎకుువగా బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతవేతతలు దానిని ఉదాా టసిాత ర్మ. 

సృషిర ; ఐగుప్ుత  నుండి నిర్గమము; కనాను దదశమును సావధధనప్ర్చుకొనుట; కరసీుత  జననం, 
జీవితము, మర్ణం, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్పహణము వంట ిసనిివేశములు చర్శతరలో దదవుడు 
నాటకరయముగా పాలుప్ంచుకుని సందర్ుములుగా లేఖ్నము యొకు పజేీలలో నిల్వచపల తాయి. 
కాబటిర , బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము దదవుని కార్యముల వ పై్ు మన ఆసకనతని మళిిసుత ంద ిఅని 
మనము చపెిపనప్ుపడు, ఇటిర  దదవుని యొకు అసామానయమ నై కార్యములు పరా థమిక లక్షయముగా 
ఉనాియి. 

బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము బెైబిలును చార్శతిరక విశలోష్ణ దావర్ా చూస్ట ిలేఖ్నములలో 
నివదేించబడిన దదవుని అసామానయమ నై కార్యముల మీద దృషిర  ప డుతయంద ిఅని మనము చూశాము 
కాబటిర , ఇప్ుపడు మన నిర్వచనము యొకు మూడవ కకణమును మనము చూడవలస్టయిునిది: ఈ 
అంశముల విష్యములో బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములో వేదాంతశాసత ర విశలోష్ణ 
ఇమిడియునిదను సతయము. 

వేద ాంతశాస్్తర విశలేషణ 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములో వదేాంతశాసత ర విశలోష్ణ లేఖ్నములోని దదవుని కార్యము 

యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ మీద ఆధార్ ప్డియుంటటంది కాని చార్శతిరక విశలోష్ణ అనేక ర్ూపాలను 
సంతర్శంచుకుంటటంది. అయితద కనీసం ర్ ండు ముఖ్యమ ైన ధోర్ణులను గూర్శు ఆలోచన చదయుట 
సహాయకర్ముగా ఉంటటంది: వాసతవిక చార్శతిరక విశలోష్ణ మర్శయు వదేాంతశాసత ర చార్శతిరక విశలోష్ణ. ఈ ర్ ండు 
ధోర్ణులు ఒకే విధ్ముగా ఉంటాయిగాని, వాటి ముఖ్య విష్యములు భినిముగా ఉంటాయి. వాసతవిక 
చార్శతిరక విశలోష్ణ అంటే ఏమిటో మొదట చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాస్్తవిక చ రిత్రిక విశలేషణ 
చాలా సార్మో , బెైబిలు యొకు ఆధ్ునిక పాఠకులు బెైబిలు చర్శతర ప్టో “వాసతవిక” ధోర్ణ ని 

ఉప్యోగశసాత ర్మ. దధని అరా్ము, లేఖ్నములో నివేదించబడని సనిివశేములు ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టయిా 
యొకు సందర్ుములోనికన ఎలా అమర్ుబడతాయి అను విష్యమును గూర్శు వార్మ ఎకుువగా 
చంతిసాత ర్మ. చార్శతిరక విశలోష్ణ ప్టో వాసతవిక ధోర్ణ  మోష ేనాయకతవములో నిర్గమము యొకు తార్రఖ్ు, 
ఇశాీయిలేు ర్ాజర్శకమునకు దార్శ తీస్టని చార్శతిరక ప్ర్శస్టిాతయలు, కొనిి యుదధములు మర్శయు ఇతర్ 
ముఖ్య సనిివేశముల యొకు ర్మజువులు వంటి ప్రశిల మీద ఎకుువ దృషిరని ప డుతయంది. వాసతవిక 
చార్శతిరక విశలోష్ణ యొకు గుర్శ మాతరం చాలా సూటగిా ఉంది. అద ిలేఖ్నములో మనము నరే్ముకొను 
విష్యములను బెైబిలేతర్ నిధ్ుల నుండ ిమనము స్టకేర్శంచు సమాచార్ముతో కలుప్ుట దావర్ా 
చర్శతరలోని సతయముల యొకు ఆధార్యోగయమ నై కథనమును నిర్శుంచుటయి యైునిది. 

వేద ాంతశాస్్తర చ రిత్రిక విశలేషణ 
ఇలాంటి వాసతవిక విష్యములు ఎంత పరా ముఖ్యమ నైవ నైప్పటికర, బెైబిలానుసార్మ ైన 

వేదాంతశాసత రము వదేాంతశాసత ర చార్శతిరక విశలోష్ణను గూర్శు మర్శ ఎకుువగా చంతిసుత ంది. బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతవేతతలు లేఖ్నములో నివదేించబడిన దదవుని కార్యముల యొకు వేదాంతశాసత ర పరా ముఖ్యత మీద 
ఎకుువ ఆసకనత కల్వగశయునాిర్మ. మన అరా్మును గీహించుట కొర్కు, వేదాంతశాసత ర విశలోష్ణను గూర్శు 
మాటాో డునప్ుపడు ఎకుువ మంది క ైసైతవుల యొకు అరా్మును సూచంచు థామస్ అకనవనస్ యొకు 
ర్చనలలో కనిపించు వేదాంతశాసత రము యొకు సామానయ నిర్వచనము వ పై్ు మనము తిర్గాల్వ. 

ఆయన సుప్ర్శచత ప్ుసతకమ నై సుము థియోలజికలోని మొదట ిప్ుసతకము, మొదటి 
అధాయయం, ఏడవ భాగంలో అకనవనస్ వేదాంతశాసత రమును “ప్వితరమ ైన స్టదిాధ ంతము” అని పలిచ ఈ 
విధ్ంగా నిర్వచంచాడు: 

అవి స్తవయాంగా దేవుడ ైయుాండుట్ వలన లేక అవి దేవుని స్తాంభోద ాంచుచునిాందు 
వలన, అనిి విషయములు దవేుని దృష్టులో నుాండి విచ రిాంచబడు ఒక ఏకీకృత 
విజ్ఞా నము. 

సాధార్ణంగా, వదేాంతశాసత రమునకు ర్ ండు ముఖ్యమ నై ఆందోళనలు ఉనిటటో  క ైసైతవులు అకనవనస్ 
తో సముతించనటటో  కనిపిసాత ర్మ. ఒక వ ైప్ున, దదవునిని సూటగిా సంబో ధించు ఏ విష్యమ నైా 
వేదాంతశాసత ర విష్యమే. మర్శయు మర్ొక వ ైప్ు, ఇతర్ అంశములను దదవునితో అనుబంధ్ములో 
వివర్శంచు ప్రతిది వదేాంతశాసత ర విష్యమే. ముందు విభాగమును సాంప్రదాయిక వదేాంతశాసత రము దదవుని 
గూర్శున వదేాంతశాసత రము అని పిలుసుత ంది. మర్శయు తర్మవాత విభాగము మానవ పాప్ము, ర్క్షణ, 
న ైతిక, సంఘ స్టదిాధ ంతములు మర్శయు ఇలాంటి ఇతర్ స్టదిాధ ంతముల వంటి వాటిని కల్వగశయుంటటంది. 

ఈ ర్ ండింతల నిర్వచనము బెబైిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములో వదేాంతశాసత ర విశలోష్ణ 
ఇమిడియుని మార్గములను గూర్శు మనకు మ ళకువలను ఇసుత ంది. ఒక వ ైప్ున, సవయంగా దదవుని 
గూర్శు అవి ఏమి బో ధించుచునివో చూచుటకు బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతవేతతలు దదవుని కార్యములు 
అని బెైబిలు చపె్ుపవాటిని సమీక్ిసాత ర్మ. దదవుని యొకు ఆశుర్య కార్యములు దదవుని సవభావమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గూర్శు మర్శయు దదవుని చతతమును గూర్శు ఏమి బయలుప్ర్మసాత యి? మర్శయు మర్ొక వ పై్ు, 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము దదవునికన సంబంధించన ఇతర్ అంశములను గూర్శు కూడా ఆలోచన 
చదసుత ంది: మానవ జాతి, పాప్ము, ర్క్షణ మర్శయు అనకే ఇతర్ అంశములు. ఈ వదేాంతశాసత ర 
అంశములనిిటనిి గూర్శు మనము కల్వగశయుని అవగాహనను పల ర తిహించు మర్శయు బలప్ర్చు 
మార్గములను బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము విప్ుపతయంది. 

ఈ సామానయ ధోర్ణ ని దృషిరలో ఉంచుకొని, మన ర్ ండవ ముఖ్య అంశము వ పై్ుకు తిర్మగుదాము: 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము అను అధకిార్శక శాఖ్కు దార్శ తీస్టని ప్ర్శణామములు. అవి ఎలా 
ఉనికనలోనికన వచాుయి? క ైైసతవులు లేఖ్నములను ఈ విధ్ముగా ఎందుకు సమీపించార్మ? 

పరిణ మములు 

ఈ ప్రశిల యొకు ర్ ండు కకణములను మనము చూదాే ము: మొదటిగా, బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతశాసత రము కొర్కు ర్ంగమును స్టదిధము చదస్టిన కొనిి ముఖ్యమ ైన సాంసుృతిక మార్మపలను మనము 
చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, ఈ సాంసుృతిక మార్మపల ప్టో సంఘము యొకు వదేాంతశాసత ర 
ప్రతిసపందనలను చూదాే ము. మొదటగిా బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము యొకు ఎదుగుదలకు 
తోడపడని సాంసుృతిక మార్మపలను చూదాే ము ర్ండి. 

సాాంస్తకృత్రక మారపులు 
తమ సమకాలీన సంసుృతయలకు సర్శగా జవాబిచుు విధానాలలో క ైసైతవ వదేాంతశాసత రమును 

ప్ునఃనిర్శుంచుట దావర్ా క ైైసతవ వేదాంతవేతతలు గొప్ప ఆజఞను న ర్వేర్ముటకు ప్రయతిించార్మ అను 
విష్యం మనం ఎలోప్ుపడు గుర్మత ంచుకకవాల్వ. ఇతర్ పాఠములలో, మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచము నియో 
పాో టోవాదము మర్శయు అర్శసార టిల్ వాదముచద శాస్టించబడుచుని కాలములో కరసీుత  యొకు సతయమును 
ఆ ప్రప్ంచములోనికన తీసుకొనివచుుటకు ప్ుర్ాతన మర్శయు మధ్యకాలీన సంఘము చదస్టిన 
ప్రయతిములలో నుండి కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రము ప్ుటటర కొచుంది అని మనము చూశాము. 
క ైైసతవులు ఈ తతవవాదముల నుండ ిసవాళోను ఎదుర్ొునగా, వార్మ లేఖ్నములకు నముకముగా 
ఉండుటకు ప్రయతిించార్మ గాని, అదద సమయములో ఆ తతవవాద దృకపథముల నుండి వ లువడిన 
సమసయలను ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు కూడా ప్రయతిించార్మ. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, ప్దహిేడవ శతాబేము యొకు జాఞ నోదయము సమయములో 
కల్వగశన సాంసుృతిక మార్మపలకు బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము ప్రతిసపందనగా ఉనిద.ి అంట ేదధని 
అరా్ము బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము యొకు సమసయలు నూతనమ ైనవి, లేక కవేలం ఆధ్ునిక 
కాలమునకు చెందినవి మాతరమే అని కాదు. క ైసైతవులు ఎలోప్ుపడు లేఖ్నములో నివేదించబడని దదవుని 
కార్యములను విశదప్ర్చార్మ. కాని ఆధ్ునిక యుగములో, మునుప నిడు లేని విధ్ముగా ఈ చార్శతిరక 
ఆసకుత లను ఉదాా టించునటటో  విశలష్మ ైన సాంసుృతిక మార్మపలు వదేాంతవతేతలను ప్ుర్శకొలాపయి. 



బెైబిలానుసార్మ ైన వేదాంతశాసత రమును కటటర ట మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము అంటే ఏమిటి? 

-8-  

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సులువుగా చెబితద, ఆధ్ునిక యుగములో అతి పరా ముఖ్యమ నై జాఞ నతతవ ఉదయమమ నై ఆధ్ునిక 
చర్శతరా ధ్యయనమునకు బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము క ైైసతవ ప్రతిసపందనగా ఉనిది. సామానయ 
ప్ర్శభాష్లో, ఆధ్ునిక చర్శతరా ధ్యయనం అనగా మనలను మనము మర్శయు మన చుటటర  ఉని 
లోకమును అరా్ము చదస్టకిొనుటలో చర్శతర కరలకపాతర పల షసిుత ంద ిఅనే నముకమ యైునిది. ఈ 
అభిపరా యములో, ఏ విష్యము యొకు సర్శయి నై అవగాహన అయినా చర్శతరలో అద ికల్వగశయుని 
సాా నము ఆధార్ంగా మాతరమే ర్ాబటరబడుతయంది. 

ఈ సాంసుృతిక మార్మపను వయకతప్ర్చన అతయంత సుప్ర్శచతమ ైన జాఞ నోదయ మూర్మత లలో ఒకర్మ 
జర్ున్ తతవ వాదియి నై జార్్డ విల ె ల్ు ఫ రడిరక్స హెగ ల్, మర్శయు ఈయన 1770 నుండి 1831 మధ్య 
కాలములో నివస్టించాడు. వాసతవికతలోని ప్రతిది మాండల్వకము అని పలిువబడు చార్శతిరక ప్రకనీయ యొకు 
తార్శుక ప్దధతయలలో ప్టరబడయిునిది అను ప్రతిపాదన దావర్ా హగె ల్ సుప్ర్శచతయడెయైాయడు. విశవమంతా 
దదవునిచద ఆదదశ్చంచబడ ిదెవైికమ ైన చార్శతిరక తర్ుమును అనుసర్శంచంద ిఅని అతడు అనుకునాిడు. ఈ 
దృషిరకకణము ప్రకార్ం, చర్శతర యొకు ఈ తార్శుక ప్దధతి వ లుగులో లోకములోని ప్రతిదానిని మనము 
ఉతతమమ నై ర్రతిలో అరా్ము చదసుకకగలుగుతాము. 

ఇద ిమర్శయు ఇతర్ ర్కముల చర్శతరా ధ్యయనం ఆధ్ునిక చర్శతరలో అనేక కార్ణముల దావర్ా 
పరా ముఖ్యతను సంతర్శంచుకునిది. ఉదాహర్ణకు, ప్ుర్ావసుత శాసత ర ఆవిష్ుర్ణముల యొకు 
గుండశ లైములు లోకములోని ప్ుర్ాతన సంసుృతయలను గూర్శు ఎంతో సమాచార్మును ఇసాత యి. 
భూవిజాఞ న శాసత రము కేవలం భూమి యొకు ప్రసుత త కాల స్టిాతిని అవగాహన చదసుకొనుట మాతరమే గాక, 
భూమి యొకు వయసుి మర్శయు అభివృదిధని వివచేంచు ఒక కృష ిఅయియంది. జీవశాసత రము కూడా దాని 
గుర్శ విష్యములో చార్శతిరకమ నైదెనైది, మర్శయు అనకే మంది జీవశాసత రజుఞ లు తమ శాఖ్ను డార్శవన్ 
వాదము యొకు దృషిరతో చూచుట ఆర్ంభించ, మన గపళము మీద జీవము ఈ విధ్ముగాన ే
ఆర్ంభమ నైద ిఅని నమాుర్మ. ఆధ్ునిక చర్శతరా ధ్యయనం వ పై్ుకు ఈ మార్మప ఇంచుమించు అనిి 
అధ్యయన శాఖ్లలో, వదేాంతశాసత రములో కూడా, జర్శగాయి. చర్శతర యొకు ప్రవాహము వ లుగులో 
సమీక్ించబడినప్ుపడు జీవితములో ప్రతి విష్యము సంప్ూర్ణంగా గీహించబడుతయంది. 

ఆధ్ునిక చర్శతరా ధ్యయనమును దృషిరలో ఉంచుకొని, క ైసైతవ వేదాంతవతేతలు ఈ సాంసుృతిక 
మార్మపనకు సపందించన విధానములను మనము చూడవలస్టియునిది. వదేాంతశాసత రమును క ైైసతవులు 
సమీపించు విధానముల మీద, ముఖ్యముగా వార్మ బెైబిలును అనువదించన విధానముల మీద 
చర్శతరా ధ్యయనం ఎలాంటి ప్రభావములను చూపింది? 

వేద ాంతశాస్్తర పిత్రస్తుాందనలు 
చర్శతరా ధ్యయనము ఆధ్ునిక క ైసైతవ వదేాంతశాసత రము మీద ల కులేననిి ప్రభావములను చూపింది, 

కాని ఈ పాఠంలో అద ిబెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రమునకు ఎలా జనునిచుందో అను విష్యము 
మీద మనము ప్రతదయకమ నై ఆసకనతని చూప్ుదాము. నిశుయముగా, బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము 
చర్శతరలో ఆధ్ునిక పాశాుతయ సంసుృతి యొకు ఆసకుత లను ప్రతిబింబిసుత ంది. కాని మనము ముందు 
చూడబో వుచునిటటో , పరా ముఖ్యమ ైన క ైసైతవ నముకములను ప్ణంగా ప టటర  విధ్ముగా కొందర్మ 
వేదాంతవేతతలు చర్శతరా ధ్యయనమును హతయత కునాిర్మ, మర్శకొందర్మ క ైైసతవ విశావసమును ఎతితప్టటర కొను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విధ్ముగాను మర్శకొనిి సార్మో  దానిని గూర్శున మన అవగాహనను బలప్ర్చు విధ్ముగా కూడా 
చర్శతరా ధాయయనమునకు విలువ ైన మ ళకువలను జోడించార్మ. 

ఈ కార్ణము చదత, బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము అను శాఖ్లో అనుసర్శంచబడని ర్ ండు 
ముఖ్యమ ైన దశిలను మనము చూదాే ము. మొదటగిా, “విమర్ినాతుక బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతశాసత రము,” అనగా బెైబిలు అధికార్మును నిర్ాకర్శంచునంతగా ఆధ్ునీకతా దృకపథమును 
హతయత కుని అధ్యయన శాఖ్లను మనము ప్ర్శశీల్వంచుదాము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, మనము 
“ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము,” అనగా బెైబిలు అధికార్మునకు కటటర బడయిుని 
వేదాంతవేతతలు అనుసర్శంచన అధ్యయన శాఖ్లను చూదాే ము. విమర్ినాతుక ప్ర్శసర్ాలలో 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము యొకు ప్ర్శణామములను మొదట చూదాే ము. 

విమరశన్ తమక బ ైబిలానుసారమ ైన వేద ాంతశాస్్తరము 
కొీతత  ప్రశిలు మర్శయు పరా ధానయతలతో లేఖ్నములను చూచుటకు అనకేమంది విమర్ినాతుక 

వేదాంతవేతతలను ఆధ్ునిక చర్శతరా ధ్యయనము ప్ుర్శకొల్వపంది. ప్ర్శణామాల యొకు ర్ ండు చార్శతిరక దశలను 
కుో ప్త ంగా చూచుట దావర్ా మనము ఈ అంశము యొకు మూలమును తలెుసుకొనవచుు. మొదటగిా, 
ప్దెేనిమిదవ శతాబేములోని ఆర్ంభ దశలను చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, ఈ మధ్యకాల చర్శతరలోని 
మర్శకొనిి ప్ర్శణామాలను మనము వర్శణంచుదాము. మొదటగిా ఆదమి విమర్ినాతుక 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రమును చూదాే ము. 

ఆధ్ునిక బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము యొకు మూలములను 1787లో ఆల్ర డార్డీ 
విశవవిదాయలయములో జోహాన్ి గ బోర్డ ఇచున ప్ర్శచయ ప్రసంగమునకు సాధార్ణముగా ఆపాదిసాత ర్మ. 
గ బోర్డ కంట ేముందు కొంత మంది పరా ముఖ్యమ నై ప్ూర్వగాములు ఉనిప్పటకిర, శతాబేముల వర్కు క ైసైతవ 
స్టిదాధ ంతమును నిర్ేేశ్చంచన విశలష్తలను గూర్శు ఆయన మాటాో డాడు. 

గ బోర్డ ర్ ండు సామనయ వదేాంతశాసత ర ప్రయతాిల మధ్య వయతాయసము చూపాడు. ఒక వ పై్ున, 
అతడు “బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము”ను గూర్శు మాటాో డుతూ, దానిని బెైబిలు బో ధ్నలను దాని 
స ంత ప్ుర్ాతన చార్శతిరక సందర్ుములో వివర్శంచు చార్శతిరక శాఖ్గా నిర్వచంచాడు. ఆయన 
అభిపరా యములో, ప్ుర్ాతన బెబైిలు ర్చయితలు మర్శయు పాతరలు దదవుని గూర్శు మర్శయు వార్మ 
నివస్టించన లోకమును గూర్శు ఏమి నమాుర్ప కనుగొనుట బెబైిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము యొకు 
లక్షయమ ైయునిది. 

మర్ొక వ ైప్ు, గ బోర్డ పడివిాదము లేక కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రమును గూర్శు కూడా 
మాటాో డాడు. కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రము యొకు లక్షయము బెైబిలును ప్ర్రక్ించుట లేక వివర్శంచుట 
కాదుగాని, విజాఞ నము మర్శయు మతములను తార్శుకముగా సమీక్ించుచు ఆధ్ునిక లోకములో 
క ైైసతవులు ఏమి నమాులో నిర్ాా ర్శంచుటయి యైునిది. 

ఒక విమర్ినాతుక వదేాంతవతేతగా, గ బోర్డ బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము యొకు 
ఆవిష్ుర్ణలు కాలకమీములో కొనిిసార్మో  ఆసకనతని కల్వగశంచవచుు, కాని ఆధ్ునిక క ైైసతవులు బెైబిలులో 
ఆధ్ునిక తార్శుక మర్శయు వ జైాఞ నిక విశలోష్ణ యొకు ప్రమాణములను అనుసర్శంచు భాగములను 
మాతరమ ేవిశవస్టించవల నని నమాుడని గీహించుట చాలా అవసర్ము. ఈ అభిపరాయం ప్రకార్ం, ఆధ్ునిక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తార్శుక యుగమునకు మునుప్ు నివస్టించన ప్రజల యొకు అమాయక నముకములను మర్శయు 
ఆచార్ములను లేఖ్నములు ప్రతిబింబించుచునాియి. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, కీమబదధమ నై 
వేదాంతశాసత రము ఒక సవతంతరమ ైన శాఖ్గా ఉండాల్వ, మర్శయు బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము 
బెైబిలులో కనుగొను విష్యములను గూర్శు అది ప్టిరంచుకకకూడదు. 

బెైబిలానుసార్మ నై మర్శయు కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రము మధ్య గ బోర్డ చూపిన వయతాయసము 
మన ర్పజులలో కూడా కొనసాగుచుని విమర్ినాతుక వదేాంతవతేతలకు నిర్ేేశనములను ఇచుంది. 
అయితద ఈ మధ్య శతాబేములలో విమర్ినాతుక బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము అభివృదిధ  చెందిన 
విధానమును చూచుట కూడా చాలా అవసర్మ యైునిది. ఈ మధ్య శతాబాే లలో విమర్ినాతుక 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములో కనిపించన మర్ొక లక్షణము ఏమనగా, బెైబిలులో ఇవవబడిన 
చార్శతిరక విష్యములు ప్ూర్శతగా ఆధార్యోగయమ నైవి కావు అనే ఎదుగుచుని నిర్ాా ర్ణ. చాలా వర్కు, 
లేఖ్నములలోని అనేక భాగములను తపపిదములు కల్వగశనవని, కల్వపతములని లేక ఖ్చుతమ ైన 
మోసములని అనేక మంది విమర్ినాతుక ప్ండితయలు వాటనిి తిర్సుర్శంచార్మ. ఈ దృషిరకకణములో, యి ర్ీ 
సముదరమును దాట ివ ళలో ట సముదరములోని బుర్ద మీద వీచన బలమ నై గాల్వ, లేక తపె్పల మీద 
ఐగుప్ుత  నుండి తపిపంచుకుని చని బానిసల గుంప్ు మాతరమే. కనానును సావధధనప్ర్చుకొనుట 
సంచార్ జాతయలు మర్శయు కనానులోని ప్టరణ వాసుల మధ్య జర్మగశన కొనిి సాా నిక పల ర్ాటములు 
మాతరమ ేఅయుయనిది. విమర్ినాతుక వదేాంతశాసత రము ముందుకు కొనసాగగా, అనేక మంది 
ప్రఖ్ాయతిగాంచన విమర్ినాతుక వదేాంతవతేతలు అబరా హాము చార్శతిరక వయకనత, లేక మోషే అనవేాడు 
ఒకప్ుపడు నివస్టించాడు అనే విష్యములను గూర్శు కూడా సందదహించుట ఆర్ంభించార్మ. యిేసు 
నివస్టించయుంటే, ఆయన ఒక గొప్ప న తైిక బో ధ్కుడుమాతరమేగాని, ఆయన ఎనిడు అదుుతాలు 
చదయలేదు లేక మర్ణము నుండి లేవలేదు అని వార్మ వాపలయార్మ. 

ఇప్ుపడు, తమ కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రమును ర్ూప ందించుచునిప్ుపడు లేఖ్నములను 
ఆధార్ము చదస్టకిొనుట విమర్ినాతుక వదేాంతవతేతలకు ర్ానుర్ాను కష్రమ నైదని మీర్మ ఊహంిచవచుు. 
బెైబిలు అంతటలిో తప్ుపదోవప్టిరంచు చార్శతిరక విష్యములు ఉనాియని వార్మ ఊహించార్మ కాబటిర  
వార్మ బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రమును ప్రకున ప టార ర్ని మనము ఆలోచంచవచుు. మర్శయు 
ఆధ్ునిక కాలములో అనకే మంది ఈ విధ్ముగానే చదశార్మ. అయితద విమర్ినాతుక వదేాంతవేతతలు 
బెైబిలు అధికార్మును తిర్సుర్శంచనప్ుపడు బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము అంతర్శంచపల లేదు. 
బదులుగా, సమకాలీన వదేాంతశాసత రములో లేఖ్నములను ఉప్యోగశంచుకొనుటకు వార్మ ఇతర్ 
మార్గములను కనుగొనాిర్మ. బెైబిలును నిజమ ైన చర్శతరగా ప్ర్శగణ ంచుటకు బదులుగా, చార్శతిరక 
ప్రదిపాదనలుగా ప్రసుత తించబడని పరా చీన మతప్ర్మ ైన భావన యొకు వయకరతకర్ణలుగా వార్మ 
లేఖ్నములను ప్ర్శగణ ంచుట ఆర్ంభించార్మ, మర్శయు ఈ ప్ుర్ాతన మతప్ర్మ నై భావనలు మర్శయు 
అనుభవాలు ఆధ్ునిక క ైసైతవులకు ఏ విధ్ంగా ఉప్యోగప్డతాయో వార్మ కనుగొనాిర్మ. 

జి. ఎర్ ిస్ర ర్ ైట్, 20వ శతాబేప్ు ప్రస్టదిిధగాంచన బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవతేత , తాను వరా స్టని 
గాడ్ హూ ఆక్సర్ అను ప్ుసతకములో బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రమును వివర్శసూత  ఈ 
అభిపరా యమును వ ళిబుచాుడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటి్ు  బ ైబిలానుసారమ నై వదే ాంతశాస్్తరమును ఒక చరితిలో దవేుని కారయములను 
వాటి్లో నుాండి వెలువడని ఉద ా ట్నలత్ో స్తహా అాంగీకరిాంచుచు వలే్ాంచుట్ అని 
నిరవచిాంచ ల్. 

ఇకుడ ర్ ైట్ చపెపిన మాటలను గుర్శతంచండి. ఆయన అభిపరాయం ప్రకార్ం, బెైబిలానుసార్మ ైన 
వేదాంతశాసత రము “దదవుని కార్యముల” మీద దృషిర  ప డుతయంది. కాని ర్ టై్ “దదవుని కార్యముల”ను గూర్శు 
ఒక విశలష్మ ైన భావనలో మాటాో డాడు. సనిివశేములను జర్శగశనవి జర్శగశనిటటో గా దృషిరంచుటకు 
బదులుగా, బెైబిలు వంట ిప్ుసతకములలో కనిపించు దదవుని కార్యములను గూర్శున “అంగరకార్ వలో్వక” 
మీద బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము దృషిరప టార లని ర్ టై్ సూచంచాడు. 

ర్ ండవ సాా నములో, లేఖ్నములోని దదవుని కార్యముల యొకు అంగరకార్ వలో్వకలో నుండి 
“వ లువడని ఉదాా టన” మీద బెబైిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము దృషిరప టార లని ర్ టై్ నమాుడు. ర్ టై్ 
అభిపరా యం ప్రకార్ం, లేఖ్నములో వరా యబడని చర్శతర చాలా వర్కు కల్వపతమ ైయునిది. కాని దానిని 
సర్శగా ప్ర్శగణ ంచనప్ుపడు, దానిలోని కథలు వదేాంత సతయములను తలె్వయజేసాత యి. కాబటిర , లేఖ్నము 
యొకు కల్వపత కథనముల వ నుక ఉని వదేాంత సతయములను కనుగొనుట బెైబిలానుసార్మ ైన 
వేదాంతవేతత  యొకు బాధ్యతయి ైయునిది. 

విమర్ినాతుక బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రములోని ఈ ధోర్ణ  ఆధ్ునిక వదేంతశాసత రములో 
ఒక సామానయ విష్యమ నై ఒక విశలష్తలో చకుగా ఇముడుతయంది. అనేక మంది జర్ున్ వదేాంతవతేతలు 
ర్ ండు వేర్ేవర్మ ప్దములను ఉప్యోగశంచుట దావర్ా బెైబిలులో కనిపించు అంగరకార్ చర్శతరను వాసతవిక 
చార్శతిరక సనిివేశములతో వయతాయసప్ర్చార్మ. వాసతవిక సనిివేశములను హసిరర్రయ అన ేప్దము దావర్ా 
సూచంచార్మ. లేఖ్నములలోని కొనిి సనిివశేములను ఆధ్ునిక వ జైాఞ నిక ప్ర్శశోధ్న దావర్ా 
ఆమోదించవచుు. కాని వార్శ అభిపరా యములో మనకు బెైబిలులో కనిపించు “ప్వితరమ ైన చర్శతర-
కథనము”లో చాలా వర్కు నిజమ ైన చర్శతర కానకేాదు; అద ిహయెిల గెస్టుిచదర  — “విమోచన చర్శతర” లేక 
“ర్క్షణ చర్శతర.” ర్క్షణ చర్శతర అనేద ిచర్శతరను తెల్వయజయేు ర్ూప్ములో ఉని మతప్ర్మ నై భావనల 
యొకు వయకరతకర్ణ. విమోచన చర్శతర అనగా మనకు బెైబిలులో కనిపించు సనిివశేముల యొకు అంగరకార్ 
వలో్వకయి యైునిది. 

నేడు సహితం, లేఖ్నమంతటనిి తిర్సుర్శంచని విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతలలో ఎకుువ మంది 
బెైబిలు యొకు చర్శతరను హయెిల గెస్టుిచదర  గాన ేఅనగా “విమోచన చర్శతర,” “అంగరకర్శంచు, చర్శతర వంటి” 
వేదాంత ప్రతిబింబములుగా ప్ర్శగణ సాత ర్మ. లేఖ్నము యొకు చార్శతిరక ఆధార్యోగయతను తిర్సుర్శసూత నే, 
లేఖ్నములు మానవ మత భావనలను ఎలా ప్రతిబింబిసాత యో అనేవషసిూత  తమ స ంత వదేాంతశాసత రము 
కొర్కు లేఖ్నమును ఉప్యోగశంచుకుంటార్మ. హయెిల గెస్టిుచదర , ఇశాీయిలేు మర్శయు ఆదమి సంఘము 
యొకు సంప్రదాయములు, సమకాలీన విమర్ినాతుక బెబైిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము యొకు 
గుర్శయి ైయునిది, మర్శయు దాని యొకు తీర్మపలు కొంత వర్కు ఆధ్ునిక కమీబదధ లేక సమకాలీన 
వేదాంతశాసత రమునకు సమాచార్మును సమకూర్ముతాయి. 

విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతల మధ్య బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము ఒక శాఖ్గా ఎదిగశన 
విధానమును మనము గమనించాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ర్ ండవ ఆలోచన వ పై్ుకు మన దృషిరని 
మళిించాల్వ: ఇవాంజ ల్వకల్ బెబైిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము. ఇకుడ “ఇవాంజ ల్వకల్” అను ప్దమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము ఎలా ఉప్యోగశసాత మంటే, ఈ క ైసైతవులు లేఖ్నము యొకు నిసిందదహమ ైన అధికార్మును 
ఉదాా టించుట కొనసాగశసాత ర్మ. 

ఇవాాంజ్ెల్కల్ పరిణ మాలు 
సంతోష్కర్ముగా, బెైబిలు అధకిార్మును విమర్ినాతుకముగా తిర్సుర్శంచని క ైసైతవులు 

లోకమంతట అనకే సంఘ శాఖ్లలో చాలా మంద ిఉనాిర్మ. వ జైాఞ నిక ప్ర్శశోధ్న యొకు విలువను 
మర్శయు పరా ముఖ్యతను తృణకీర్శంచకుండా, లేఖ్నములు చదయు ప్రతిపాదనలనిిటలిో, చర్శతరను గూర్శు 
చదయు ప్రతిపాదనలలో కూడా, నముదగశనవని ఈ ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు ఒతిత  చబెుతార్మ. బెైబిలు 
అధకిార్ము ప్టో ఈ ఎడతగెని సమర్పణ కల్వగశయుండని తర్మవాత కూడా, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు 
లేఖ్నములను ఆశీయించు విధానము మీద ఆధ్ునిక చర్శతరా ధ్యయనము గొప్ప ప్రభావమును చూపింది. 

ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రమును అనేవషంిచుటకు, విమర్ినాతుక 
ప్దధతయలకు సమాంతర్ముగ ఉని ర్ ండు దశిలోో  మన దృషిరని సార్శంచుదాము: మొదటిగా, ఆధ్ునిక 
ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము యొకు ఆర్ంభ దశలు, మర్శయు ర్ ండవదిగా, 
మర్శకొనిి ఇటవీల ప్ర్శణామాలు. పిరని ట్న్ థయిోలాజికల్ స్టమేినర్శకన చెందిన 19వ శతాబేప్ు ఇదేర్మ 
అమ ర్శకన్ వేదాంతవేతతల యొకు ఉనిత ప్రభావముగల అభిపరా యములను చూచుట దావర్ా 
ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము యొకు ఆర్ంభ దశలను మనము చూదాే ము. 
మొదటగిా, చార్ ోస్ హడ్్ యొకు అభిపరా యమును చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, బెంజమిన్ బి. 
వార్రీ ల్్ యొకు అభిపరాయమును మనము చూదాే ము. చార్ ోస్ హడ్్ బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతశాసత రమును అరా్ము చదసుకుని విధానమును చూచుటతో ఆర్ంభించుదాము. 

చార్ ోస్ హడ్్ 1797 నుండ ి1878 మధ్య కాలంలో నివస్టించాడు మర్శయు తనను తాను 
ముఖ్యముగా కమీబదధమ ైన వదేాంతశాసత రమునకు అంకనతం చదసుకునాిడు. తాను వరా స్టని మూడు 
వాలూయంల స్టిసరమాటకి్స థియోలాజి యొకు ప్ర్శచయంలో హడ్్ బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రమును 
కీమబదధతల నుండ ివయతాయసప్ర్చన విధానమును వినండి. 

ఇద  బ ైబిలానుసారమ ైన మరియు కరమబదధమ నై వదే ాంతశాస్్తరము మధ్య 
వయత్ యస్తమును త్ ల్యజ్సే్తు్ ాంద . [బ ైబిలానుసారమ నై వదే ాంతశాస్్తరము] యొకక 
బాధ్యత లేఖనము యొకక స్తతయములను త్ ల్యజ్ేయుట్ మరయిు 
ఉద ా టి్ాంచుట్య ైయునిద . [కరమబదధమ నై వదే ాంతశాస్్తరము] యొకక బాధ్యత ఆ 
స్తతయములను తీస్తుకొని, ఒకద నిత్ో మరొక ద ని యొకక అనుబాంధ్మును 
మరియు ఇతర స్తతయములత్ో వాటి్ అనుబాంధ్మును నిరాా రిాంచి, వాటి్ని స్తమరాిాంచి 
వాటి్ యొకక ఐకయతను మరియు స్టటారతవమును త్ ల్యజ్యేుట్య ైయునిద . 

మనము ఇకుడ చూచుచునిటటో , హడ్్ బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రమును వాయఖ్ాయన 
శాఖ్గా, అనగా లేఖ్న సతయములను అధ్యయనము చదయుదానిగా నిర్వచంచాడు. మర్శయు కీమబదధమ ైన 
వేదాంతశాసత రమును బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములో కనుగొనబడని సతయములను తీసుకొని వాటిని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

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

విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతలకు భినిముగా, హడ్్ లేఖ్నము యొకు అధకిార్మును నమాుడు. 
బెైబిలు అధికార్ము ప్టో తాను కల్వగశయుండని సమర్పణ, కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రమును 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము యొకు ఆవిష్ుర్ణల మీద ఆధార్శతము చదయుటకు క ైైసతవులు 
బదుధ ల ైయునాిర్ని బో ధించునటటో  ఆయనను ప్ుర్శకొల్వపంది. లేఖ్నము యొకు ఒక భాగమును 
తిర్సుర్శంచ మర్ొక దానిని అంగరకర్శంచుటకు బదులుగా, లేఖ్నములో బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతశాసత రము కనుగొనిన ప్రతి విష్యమును తార్శుకమ ైన కీమములో అమర్ముచు కమీబదధమ నై 
వేదాంతశాసత రము వాటకిన కటటర బడియుండాలని హడ్్ కకర్ాడు. 

హడ్్ యొకు అభిపరా యములలో చాలా వర్కు అతని మర్ణము తర్మవాత కూడా ఇవాంజ ల్వకల్ 
క ైైసతవులను ప్రభావితము చదస్టనిప్పటికర, తన అనుచర్మలలో ఒకడెనై 1851 నుండి 1921 మధ్య కాలంలో 
నివస్టించన బెంజమిన్ వార్రీ ల్్ యొకు ప్రభావము దావర్ా ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ ైన 
వేదాంతశాసత రములో ఒక ముఖ్యమ ైన మార్మప చపటట చదసుకునిది. బెైబిలు అధ్యయనముల ప ై తాను 
కల్వగశయుని న పై్ుణయత బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రములోని ఇవాంజ ల్వకల్ అంశమును బలోపతేము 
చదయుటకు అతనిని స్టదిధప్ర్చంది. తాను వరా స్టిన ప్రఖ్ాయతిగాంచన వాయసమ నై ది ఐడియా అఫ్ స్టిసరమాటకి్స 
థియోలజిలో వదేాంతశాసత రము యొకు అమర్శకను గూర్శు వార్రీల్్ మాటాో డని విధానమును చూడండి. ఈ 
వాయసము యొకు ఐదవ భాగములో ఆయన ఇలా వరా సాడు: 

కరమబదధమ నై వదే ాంతశాస్్తరిము వాయఖాయన పికిరయ ద వరా అాంద ాంచబడని 
చ ద రిపోయన వదే ాంతశాస్్తర విషయముల యొకక త్ రికకమ నై అమరిక కాదు; అద  
ముాందుగాన్ే త్ రికకముగా అమరచబడి బ ైబిలానుసారమ ైన వేద ాంతశాస్్తరము 
ద వరా ఇవవబడని స్తమాచ రము యొకక కలయకయ యైునిద ... లేఖనములోని 
వేరేవరప పటడవిాద కథనములను ఒకే సారి అధ్యయనాం చేయుట్ ద వరా నిజ్మ నై 
కరమబదధతలను మనము ప ాందుకోలేము గాని, లేఖనముల యొకక పలు 
వేద ాంతశాస్్తరములలో అవి నిలచియుాండు కరమము మరియు పరిమాణము 
ఆధ రముగా వాట్ిని కలుపుట్ ద వరా ప ాందుకుాంట్ాము. 

ఈ భాగములో, వార్రీల్్ కనీసం మూడు ముఖ్యమ నై బిందువులను తెల్వయజశేాడు. మొదటగిా, 
కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము బెైబిలులో కనిపించు విడిపల యిన వేదాంతకథనముల యొకు తార్శుకమ నై 
అమర్శక అయుయండకూడదు. వార్రీ ల్్ కంటే ముందు, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు బెైబిలును కమీబదధ  
వేదాంత ప్రతిపాదనలకు నిధిగా ప్ర్శగణ ంచదవార్మ, మర్శయు వార్మ ఈ ప్రతిపాదనలను కమీబదధమ నై 
వేదాంతశాసత రము యొకు సాంప్రదాయిక ప్దధతయలలో అమర్ాుర్మ. అవి అప్కవ దతాత ంశాల ైయునివి అను 
విధ్ంగా బెైబిలు బో ధ్నలను కకీడీకర్శంచార్మ. కాని లేఖ్నము యొకు బో ధ్నలు ముందుగానే బెైబిలులో 
తార్శుకమ నై ర్రతిలో అమర్ుబడియునాియని వార్రీ ల్్ తలె్వయజేసాడు. బెైబిలు కమీములేని ప్రతిపాదనల 
యొకు సంగీహము కాదు; దానికన దాని స ంత తార్శుకమ నై అమర్శక ఉనిది, మర్శయు దాని స ంత 
వేదాంతశాసత ర దృకకుణములు ఉనివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ ండవదగిా, వార్రీల్్ ఆలోచన ప్రకార్ం, లేఖ్నములలో వదేాంతశాసత రరము కేవలం ఒక విధ్ముగా 
మాతరమ ేఅమర్ుబడలేదు. ఖ్చుతముగా, బెైబిలు దానిని అదద ఎనిడు ఖ్ండించదు; దానిలోని 
బో ధ్నలనిియు ప ందిక కల్వగశయుంటాయి. కాని అతడు చపెపినటటో , బెబైిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము 
“లేఖ్నములలోని ప్లు వేదాంతశాసత రముల”తో వయవహర్శసుత ంది. బెైబిలు ప్ుసతకముల యొకు మానవ 
ర్చయితలు తమ వదేాంతశాసత ర అభిపరా యములను భినిమ నై, కాని ప్ర్శప్ూర్కమ ైన ర్రతయలలో 
వయకతప్ర్చార్మ. వార్శ ర్చనలు భినిమ నై ప్దజాలములను, నిర్ాుణములను మర్శయు పరా థానయతలను 
ప్రతిబింబించాయి. అప సతలుడెనై పౌలు వదేాంతశాసత రమును వయకతప్ర్చన విధానము యి ష్యాకు 
భినిముగా ఉనిది; మతతయి వేదాంతశాసత రమును మోషే కంటే భినిమ ైన ప్దములతో, ఉదాా టనలతో 
మర్శయు దృకకుణములతో వయకతప్ర్చాడు. 

మూడవ సాా నంలో, బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము లేఖ్నములోని “ప్లు 
వేదాంతశాసత రములను” వివచేసుత ంది కాబటిర , లేఖ్నములో అనకే వేదాంతశాసత ర వయవసాలను ఒక ఐకయమ ైన 
ప్ూర్ణతగా కలుప్ుట “నిజమ నై కీమబదధధకుల” యొకు బాధ్యతయి ైయునిది. కీమబదధమ నై 
వేదాంతశాసత రము బెైబిలులోని వేదాంతశాసత రములను “వాట ియొకు సర్శయి నై కీమములోను 
ప్ర్శమాణములోను” అమర్ువలస్టయిునిది. సులువుగా చబెితద, లేఖ్నములో ఇవవబడని ప్లు 
వేదాంతశాసత ర వయవసాలను బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రరము వివేచంచాలని వార్రీల్్ నమాుడు. 
మర్శయు కీమబదధమ ైన వేదాంతశాసత రము లేఖ్నములోని ప్లు వేదాంతశాసత రములను సంగహీ ఐకయమ ైన 
ప్ూర్ణతగా కలప్వలస్టయిునిది. వార్రీ ల్్ దనిములు మొదలుకొని నేట ివర్కు, ఇవాంజ ల్వకల్ 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు ఈ సామానయ ప్దధతిని అనుసర్శంచార్మ. బెైబిలులోని ప్లు భాగముల 
యొకు భినిమ నై వదేాంతశాసత ర దృకపథములను కనుగొనుటకు వార్మ ప్రయతిించార్మ, మర్శయు 
బెైబిలులోని వేదాంతశాసత రములనిిటనిి ఒక సమగీమ నై ఐకయ వయవసాగా చదయుటకు ఒక కృషగిా 
కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రమును చూశార్మ. 

హడ్్ మర్శయు వార్రీల్్ యొకు అభిపరా యములను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఈ మధ్య 
కాలములో ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములో చపటటచదసుకుని ఇతర్ ప్ర్శణామాలను 
మనము చూదాే ము. నిసిందదహంగా సమకాలీన ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము మీద 
ఇతర్మలందర్శ కంటే ఎకుువగా ఒక బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవతేత  ప్రభావము చూపాడు, అతడు 1862 
మర్శయు 1949 మధ్య నివస్టించన గరర్ెర్్స్ వోస్. 1894లో, పిరనగటన్ థయిోలాజికల్ స్ట మినర్శలోని 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత ర విభాగములోని మొదటి అధ్యక్షత గరర్ెర్్స్ వోస్ కు ఇవవబడంిది. అతడు 
హడ్్ మర్శయు వార్రీల్్ యొకు ర్చనలను బలప్ర్చాడు, కాని అతడు ఈ విభాగమును ఒక నూతనమ నై 
మార్గములలో కూడా నడపిించాడు. 

విశాల దృకపథములో మాటాో డతిద, బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము లేఖ్నము యొకు 
బో ధ్ను కనుగొని కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రమునకు అధికార్శక మార్గదర్ికమునిసుత ందని హడ్్ మర్శయు 
వార్రీ ల్్ చెపపిన విష్యమును వోస్ అంగరకర్శంచాడు. మర్శయు దధనిని మించ, సుస్టిార్మ ైన 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రములో ఐకయమ నై ప్ూర్ణతగా 
అమర్ువలస్టని బెైబిలులోని ప్లు వదేాంతశాసత రములను వివచేసుత ంది అన ేవార్రీ ల్్ ప్రతిపాదనను వోస్ 
సముతించాడు. 



బెైబిలానుసార్మ ైన వేదాంతశాసత రమును కటటర ట మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము అంటే ఏమిటి? 

-15 -  

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బెైబిలులోని ప్లు వదేాంతశాసత రములనిిటిలో సామానయముగా కనిపించు ఒక విష్యము వ పై్ు 
దృషిరని మళిించుట దావర్ా వోస్ తన ప్ూర్వగాముల కంట ేభినిమ యైాయడు. లేఖ్నములోని ప్లు 
వేదాంతశాసత రములు విమోచన చర్శతర మీద ఒక సామానయ దృషిర  కల్వగశయుండనివని అతడు వాదించాడు. 
చర్శతరలో దదవుని యొకు ఆశుర్యకార్యములు బెైబిలులోని ప్రతి భాగములోని బో ధ్న యొకు 
మూలమ యైునివని అతడు నమాుడు. ఈ కార్ణం చదత, ప్రతి బెైబిలు ర్చయిత సవయంగా దదవుని 
ఆశుర్య కార్యముల మీద చూపిన ధాయస మీద బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము దృషిరప టార లని వోస్ 
బో ధించాడు. 1894లో తాను చదస్టని మొదటి ప్రసంగములో వోస్ చపెిపనటటో : 

కరమబదధమ నై వదే ాంతశాస్్తరము ఒక వృత్మును గీయుట్కు పియత్రిస్తు్ ాంద , 
మరియు బ ైబిలానుసారమ నై వదే ాంతశాస్్తరము ఒక త్రనిని గీతను గీస్తు్ ాంద ... 
బ ైబిలానుసారమ నై మరియు కరమబదధమ నై వదే ాంతశాస్్తరముల మధ్య ఉని 
నిజ్మ నై అనుబాంధ్ము ఇదే. బ ైబిలానుసారమ నై వదే ాంతశాస్్తరము సాధ ాంచు 
కారయములనిిట్ిలో నుాండి ఎదుగు కిరీట్మే పటడవిాదము. 

వోస్ అభిపరాయము ప్రకార్ం, బెబైిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము బెైబిలు ర్చయితలు చర్శతరను 
ప్రతిబింబించు మార్గముల మీద దృషిరప డుతయంది. అది చర్శతరలో దదవుని గొప్ప కార్యముల మీద మర్శయు 
ఆ దెైవికమ నై కార్యముల యొకు వదేాంతశాసత ర పరా ముఖ్యత మీద బెైబిలు కల్వగశయుని ప్లు 
దృకకుణములను వివచేసుత ంది. తర్మవాత కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రము విమోచన చర్శతరను గూర్శు 
బెైబిలు బో ధించు వాటనిిటిని ఒక ఐకయ వదేాంత వయవసాలోనికన తీసుకొని వసుత ంది. ఇంచుమించు ప్రతి 
ఇవాంజ ల్వకల్ విభాగములో, బెబైిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము ఈ సామనయ దృషిరని కల్వగశయుంటటంది. 

సమకాలీన ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము లేఖ్నము యొకు కేందరముగా 
విమోచన చర్శతర మీద ఎలా దృషిర  ప డుతయందో మనము చూశాము కాబటిర , ఈ పాఠములోని మూడవ 
ముఖ్య బిందువు వ పై్ుకు తిర్మగుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షతకు మధ్య 
ఉని అనుబంధ్మును ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవతేతలు ఎలా అరా్ము చదసుకునాిర్మ. 

చరితి మరియు పితయక్షత 

చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత కంట ేబెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములో ఎకుువ కేందరమ నై 
అంశములు లేవు. మనము ముందు చూస్టినటటో , బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము లేఖ్నము 
అంతటిని ఐకయప్ర్చు దార్ముగా చర్శతర మీద దృషిరప డుతయంద.ి చర్శతర మీద ఇలాంటి దృషిరప టటర టకు ఒక 
కార్ణము, లేఖ్నములో దదవుని యొకు సవయం ప్రతయక్షత చార్శతిరక సనిివేశములతో లోతయగా 
ముడపి్డియునిద ిఅనే అవగాహన. 

బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములో చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత మధ్య ఉని అనుబంధ్మును 
అరా్ము చదసుకొనుటకు మనము ర్ ండు విష్యములను ప్ర్రక్ించుదాము: మొదటిగా, 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు ప్రతయక్షతను “కార్యము మర్శయు వాకయము” అని ఎలా నిర్వచసాత ర్ప 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము చూదాే ము; మర్శయు ర్ ండవదిగా, బెైబిలులో చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత యొకు ఆకృతయలను 
ప్ర్రక్ించుదాే ము. మొదటగిా దెవైిక ప్రతయక్షత కార్యము మర్శయు వాకయమ యైునిదను ఆలోచనను 
చూదాే ము. 

కారయము మరియు వాకయము 
ఈ ముఖ్యమ నై అంశములను చూచుటకు, మనము మూడు విష్యములను 

ప్ర్శగణ ంచుదాము: మొదటిగా, “కార్య ప్రతయక్షత” అని మనము పలిచుదానిని గూర్శు లేఖ్నము ఎలా 
మాటాో డుతయంది; ర్ ండవదగిా, “వాకయ ప్రతయక్షత” లేక మౌఖక ప్రతయక్షత అని మనము పలిచుదాని యొకు 
అవసర్తను మనము చూదాే ము; మర్శయు మూడవదగిా, కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత మధ్య ఉని 
అనుబంధ్ములను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటిగా “కార్య ప్రతయక్షత” అను అంశమును చూదాే ము. 

కారయ పితయక్షత 
ప్రజలు తమను గూర్శున విష్యములను కనీసం ర్ ండు విధాలుగా బయలుప్ర్మసాత ర్ని సామానయ 

అనుభవము దావర్ా మనందర్శకర తెలుసు. ఒక వ పై్ున, వార్మ ఏమి ఆలోచసుత నాిర్ప వార్మ మనకు 
చెప్పగలర్మ. వార్మ తమను గూర్శు మర్శయు తాము కకర్మ దానిని గూర్శు మాటాో డగలర్మ. కాని మర్ొక 
వ ైప్ు, వార్మ చదయు కనయీల దావర్ా కూడా ఇతర్మలను గూర్శు మనము అనకే విష్యములను 
నేర్ముకకవచుు. వార్మ కార్యములు చదయు విధానము వార్మ ఎలాంటి ప్రజలో బయలుప్ర్మసుత ంది. మనము 
లేఖ్నములను ప్ర్శశీలన చదస్టనిప్ుపడు, దదవుడు తన కార్యముల దావర్ా తనను తాను 
బయలుప్ర్చుకొనుటను గూర్శు బెబైిలు తర్చుగా మాటాో డుతయంది అని మనకు వ ంటన ే
సపష్రమవుతయంది. ఉదాహర్ణకు, కరర్తనలు 98:2-3లో దదవుని ప్రతయక్షత యొకు వడేుకను వినండి. 

య హో వా తన రక్షణను వెలేడచిేస్టటయున్ ిడు; అనయజ్నులయ దుట్ తన నీత్రని 
బయలుపరచియున్ ిడు. ఇశరా యేలు స్తాంతత్రకి త్ ను చూపటన కృపా 
విశావస్తయతలను ఆయన జ్ఞా పకము చేస్టటకొనియున్ ిడు భూద గాంత నివాస్తులాందరప 
మన దేవుడు కలుగజ్సే్టటన రక్షణను చూచిరి (కీర్నలు 98:2-3). 

గమనించండ ిర్ ండవ వచనములో కరర్తనకార్మడు హెబ్రర ప్దమ నై గ ల ను ఉప్యోగశసూత  దదవుడు 
తన నీతిని “బయలుప్ర్చాడని” చెపాపడు, గ ల అను మాటకు అరా్ము విప్ుపట, తరె్చుట, లేక 
బయలుప్ర్చుట. అనయజనుల యి దుట దదవుడు తన నీతిని బయలుప్ర్చాడు లేక విపాపడని 
కరర్తనకార్మడు చెపాపడు. కాని దదవుడు దధనిని చదశాడని ఈ వాకయ భాగము ఎలా తలె్వయజసేుత ంద?ి “ననేు 
నీతిమంతయడను” అని అనయజనులతో చెప్ుపట దావర్ానా? ఈ సందర్ుములో మాతరం కాదు. మూడవ 
వచనము ప్రకార్ము దదవుడు ఒక కార్యమును చదస్టనిప్ుపడు, దదవుని యొకు నీతి బయలుప్ర్చబడింది. 
భూదగింత నివాసులందర్మ “దదవుడు కలుగజేస్టని ర్క్షణను చూచునటటో ” ఇశాీయిేలు సంతతిని జాఞ ప్కము 
చదస్టకిొని దదవుడు కార్యములను చదస్ట నని కరర్తన తెల్వయజేసుత ంద.ి దదవుడు తన ప్రజలను 
విమోచంచనప్ుపడు దదవుని నీతి యొకు బయలాపటట లేక ప్రతయక్షత కరర్తనకార్మని యొకు మనసుిలో 
ఉండనెు. కరర్తనకార్మడు మాటాో డిన ప్రతయక్షత దదవుని కార్యమ యైునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇలాంటి ఆశుర్యకర్ ర్కమ నై “కార్య ప్రతయక్షత” బెైబిలు అంతటలిో కనిపసిుత ంది. ఉదాహర్ణకు, సృషిర  
కార్యము దదవుని యొకు శకనతని మర్శయు సవభావమును ప్రతయక్షప్ర్చంది. ఐగుప్ుత  నుండి ఇశాీయిేలు 
యొకు నిర్గమము శతయర వుల మీద ఆయన కల్వగశయుని శకనతని మర్శయు ఆయన ప్రజల కొర్కు 
కల్వగశయుని పేరమను బయలుప్ర్చంది. అదద విధ్ముగా, దావీదు స్టింహాసనము యొకు సాా ప్న, 
ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా దదశముల చెర్, చరె్లో నుండి తిర్శగశవచుుట, కరసీుత  యొకు నర్ావతార్ము, 
కరీసుత  మర్ణ ప్ునర్మతాా నము — ఇవనిి, మర్శయు లేఖ్నములో ల్వఖంచబడని అనేక ఇతర్ 
సనిివశేములు దదవుని సవభావమును మర్శయు చతతమును బయలుప్ర్మసాత యి. “కార్య ప్రతయక్షత” అనే 
అంశము బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రములో ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైనది. 

మొదట ిచూప్ులో, “కార్య ప్రతయక్షత” వ పై్ుకు ఈ కదల్వక క ైసైతవ వేదాంతశాసత రము మీద ఎంతో గొప్ప 
ప్రభావమును చూప్ుతయంద ిఅనే విష్యము సపష్రము కాకపల వచుు. కాబటిర , ఈ దృషిర  ఎలాంటి 
మార్మపను కల్వగశంచనదో చూచుటకు మనము ఒక నిమిష్ం వ చుంచాల్వ. ఈ ఆధ్ునిక చార్శతిరక దృషిర 
యొకు పరా ముఖ్యతను చూడగల ఒక మార్గము దదవుని గూర్శున వదేాంతశాసత రము అను స్టదిాధ ంతమును, 
అనగా సవయంగా దదవుడు అన ేఅంశమును ప్ర్శగణ ంచ, ఈ అంశమును కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత రము 
మర్శయు బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము ఏ విధ్ముగా సమీపిసాత యో చూచుటయిే. 

సాంప్రదాయిక కమీబదధమ ైన వదేాంతశాసత ర దృకపథమునకు పరా తినిధ్యము వహిసూత  దదవుని ఎలా 
చూడాల్వ అను విష్యమును గూర్శు వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కటేకనజం బో ధించు విధానమును ఒక నిమిష్ం 
చూడండి. షార్రర్డ కటేకనజం లోని నాలగవ ప్రశి ఇలా అడుగుతయంది: “దదవుడు ఎవర్మ?” మర్శయు ఈ 
విధ్ముగా జవాబిసుత ంది: 

దేవుడు ఆతమయ ైయున్ ిడు మరియు ఆయన ఉనికిలో, జ్ఞా నములో, శకి్లో, 
పరిశుదధతలో, న్ యయములో, మాంచితనములో, మరియు స్తతయములో 
అమితమ ైనవాడు, నితుయడు, మరియు మారపులేనివాడు. 

ఈ జవాబు లేఖ్నములకు అనుగుణంగా ఉనిప్పటకిర, దదవుడు నితయమ నై, నిర్ంతర్ గుణముల 
ఆధార్ంగా ప్ూర్శతగా కీమబదధమ నై వేదాంతశాసత ర ప్దజాలములో నిర్వచంచబడనిాడని చూచుట అంత 
కష్రమ ైన ప్ని కాదు. కాని వయతాయసముగా, బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవతేతలు చర్శతరలో దదవుని స్టిార్మ నై 
కార్యముల ప్టో ఎకుువ ఆసకనతని కల్వగశయునాిర్మ. మర్శయు “కార్య ప్రతయక్షత” మీద ఈ దృషిర దదవుని 
గూర్శున వదేాంతశాసత రములో ఒక భినిమ నై ఉదాా టన వ పై్ుకు నడిపించంది. 

“దదవుడు ఎవర్మ?’ అని ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవతేతలను ప్రశ్చించనప్ుపడు, 
వార్మ వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కటేకనజం వల  సపందించుటకు ప్రయతిించర్మ. ఇప్ుపడు, ఈ అభిపరాయమునకు 
వార్మ అసముతి తలెుప్ర్మగాని వార్శ ఉదాా టన మర్శంత చార్శతిరకమ నైదగిా ఉంటటంది. బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతవేతతలు ఈ విధ్ముగా చెప్ుపటకు ఎకుువ మొగుగ చూప్ుతార్మ, “ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుత  
బానిసతవమును నుండ ివిడపింిచనవాడు దదవుడద;” “చెర్లో ఇశాీయిలేుకు తీర్మప తీర్శునవాడు దదవుడద.” 
లేక వార్మ, “తన కుమార్మని ఈ లోకములోనికన ప్ంపినవాడు దదవుడద,” అని చపె్పవచుు. ఏద ిఏమ ైనా, 
దదవుని గూర్శు పరా థమికముగా ఆయన నితయమ ైన గుణముల ఆధార్ముగా ఆలోచంచుట కంటే, చర్శతరలో 
ఆయన చదస్టని కార్యముల ఆధార్ముగా బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు దదవుని గూర్శు ఆలోచసాత ర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు దదవుని గూర్శున వదేాంతశాసత రములో ఏద ిసతయమ ైనదో  అద ిబెైబిలానుసార్మ ైన 
వేదాంతశాసత రములోని ప్రతి విష్యములోను సతయమ ైయుంటటంది. 

అదద సమయములో, ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు “కార్య ప్రతయక్షత” యొకు 
పరా ముఖ్యతను ఉదాా టసిూత నే, “వాకయ ప్రతయక్షత,” అనగా దదవుని యొకు మౌఖక ప్రతయక్షత యొకు 
పరా ముఖ్యతను కూడా ఉదాా టించార్మ. లేఖ్నములలో, దదవుడు కవేలం కార్యములు మాతరమే చదయడు; 
ఆయన తన కార్యములను గూర్శు మాటాో డతాడు కూడా. ఆయన తన కార్యములను మాటలతో 
వివర్శసాత డు. 

వాకయ పితయక్షత 
మౌఖక లేక “వాకయ ప్రతయక్షత” అనకే కార్ణముల వలన పరా ముఖ్యమ ైనది, కాని “వాకయ 

ప్రతయక్షత”ను ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైనదిగా చదయు దదవుని కార్యములను గూర్శున ర్ ండు విష్యములను 
మేము ప్రసాత విసాత ము: ఒక వ పై్ున, సనిివశేముల యొకు అసపష్ర పరా ముఖ్యత; మర్ొక వ పై్ు, 
సనిివశేముల యొకు కనర్ణ సదృశ పరా ముఖ్యత. మొదటగిా లేఖ్నములోని సనిివశేముల యొకు 
అసపష్రత “వాకయ ప్రతయక్షత”ను అవసర్మ ైనదగిా ఎలా చదసుత ందో చూదాే ము. 

దదవుని కార్యములు అసపష్రమ నైవి అని మనము చెపపినప్ుపడు, ఆయన కార్యముల యొకు 
పరా ముఖ్యత ఎలోప్ుపడు మానవులకు సపష్రముగా కనిపించదు అని అరా్ము. తాను చదయుచునిదానిని 
దదవుడు ఎలోప్ుపడు సంప్ూర్ణంగా అరా్ము చదసుకొనునప్పటికర, ఆయన కార్యముల యొకు పరా ముఖ్యతను 
మనము అరా్ము చదసుకొనుటకు వాటిని మాటల దావర్ా అనువదించవలస్టయిునిది లేదా 
సపష్రప్ర్చవలస్టియునిది. 

అనుదని జీవితములోని ఒక ఉదాహర్ణను ప్ర్శగణ ంచండి. ఇతర్ విదాయర్మా లతో కలస్టి మీర్మ ఒక 
తర్గతి గదలిో కూర్మునాిర్ని ఊహించుకకండి, మర్శయు అకసాుతయత గా ఒక విదాయర్శా నిలబడతాడు. అతడు 
ఏమి మాటాో డడు; కేవలం నిలబడతాడంతద. అవును, దానిని మీర్మ ఎలా అరా్ము చదసుకకవాలో మీకు 
తెల్వయదు; అది చాలా అసపష్రమ ైనది. “అతడు ఎందుకు నిలబడా్ డు? ఏమి జర్మగుతయంద?ి” అని మీర్మ 
ఆశుర్యపల వచుు. వాసతవానికన, అధాయప్కుడు పాఠము చెప్ుపట ఆపివసే్టి ఆ విదాయర్శా ఎందుకు నిలబడా్ డో  
అడుగుతాడు. ఫల్వతంగా, తాను చదస్టని కార్యము యొకు పరా ముఖ్యతను ఆ విదాయర్శా మాటలలో వినుటకు 
ప్రతి ఒకుర్మ ఎదుర్మచూసాత ర్మ. 

ఇంచు మించు అదద విధ్ంగా, లేఖ్నములో నివదేించబడిన దదవుని కార్యములు మితమ ైన 
పాప్ుల ైన మానవమాతయర లకు తర్చుగా అసపష్రమ నైవిగా ఉంటాయి. వార్శకన కూడా మౌఖక అనువాదము 
అనగా మాటలలో వివర్ణ యొకు అవసర్త ఉనిది. ఉదాహర్ణకు, ఇశాీయిేలీయులు బబులోను చరె్లో 
నుండ ితిర్శగశ వచు దదవాలయమును ప్ునఃనిర్శుంచన సమయమును జాఞ ప్కము చదసుకకండి. ఎజరా  3:10-
12లో, మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

శిలుకారపలు య హో వా మాంద రముయొకక పున్ ద ని వయేుచుాండగా... 
జ్నులాందరపను గొపు శబదముత్ో య హో వాకు స్ో తిము చేస్టటరి. మునుపట్ి 
మాంద రమును చూచిన యాజ్కులలోను లేవీయులలోను కుట్టాంబ పిధ నులలోను 
వృదుధ ల ైన అన్ేకులు, ఇపుుడు వేయబడని యీ మాంద రముయొకక పున్ ద ని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూచి గొపు శబదముత్ో ఏడిచరి. అయత్ే మరి అన్ేకులు స్తాంత్ోషముచేత బహుగా 
అరచిరి (ఎజ్ఞి  3:10-12). 

ఇకుడ బెైబిలు చర్శతరలో ఒక సనిివశేమును మనము చూసాత ము — ఇశాీయిలేు చరె్లో నుండి 
తిర్శగశవచున తర్మవాత దదవాలయము కొర్కు ప్ునాదిని వయేుటలో దదవుడు చదస్టని అదుుత కార్యము. 
కాని ఈ సనిివేశమును ప్రతయక్షంగా చూస్టిన వార్శకన ఇద ిఅసపష్రమ ైనదిగా ఉనిది. 

కొందర్మ దదవాలయము యొకు ప్ునాదిని చూస్టి సంతోషించార్మ ఎందుకంటే అద ిఒక గొప్ప 
ఆశీర్ావదమని వార్మ నమాుర్మ. అయితద, ఇతర్మలు కొీతత  దదవాలయము స లొమోను 
దదవాలయమునకుండని శోభను ఎనిడు ప ందుకకలేదని గీహించార్మ కాబటిర ఏడాుర్మ. దదవుని నుండి 
మౌఖక సంభాష్ణ లేకుండా, ఈ సనిివేశమును ఏదో  ఒక విధ్ముగా చూస్టయిుండవచుు. ఇందును 
బటిరయిే చరె్ తర్మవాత దదవాలయ నిర్ాుణము యొకు నిజమ ైన పరా ముఖ్యతను వివర్శంచుటకు ఎజరా  
గీంథము ఎంతో సమయమును కటేాయిసుత ంది. 

ఇదద విధ్ముగా, మార్ము 3:22-33లో, యిసేు దయయములను వ ళోగొటిరన సనిివశేమును 
కొందర్మ ఎలా అపారా్ము చదసుకునాిర్ప మర్శయు ఆయన కార్యములకు సర్శయి నై అనువాదమును 
యిేసు ఎలా ఇచాుడో మనము చదువుతాము. 

య రూషలేమునుాండి వచిచన శాస్తు్ ీ లు ఇతడు బయల ె బూలు పటి్ునవాడ ై 
దయయముల యధ పత్రచేత దయయములను వెళే్గొట్టు చున్ ిడని చ పటురి. 
అపుుడ యన వారిని తన యొదదకు పటల్చి, ఉపమానరీత్రగా వారిత్ో ఇటే్న్నెు 
సాత్ ను సాత్ ను న్ేలాగు వెళే్గొట్టు ను? (మారపక 3:22-33). 

దదవుడు చదస్టిన ఈ అదుుత కార్యములను చూస్టని కొందర్మ దయయములు సాతాను యొకు శకనతతో 
వ ళోగొటరబడుచునాియని తప్ుపగా అరా్ము చదసుకునాిర్మ, కాని ఆయన దదవుని శకనతతో కార్యములు 
చదస్ట నని తలె్వయజయేుటకు యిేసు తన కార్యములతో పాటట మాటల దావర్ా సపష్రము చదశాడు. 

బెైబిలులో నమోదు చదయబడని దదవుని కార్యముల యొకు అసపష్రత “వాకయ ప్రతయక్షత” “కార్య 
ప్రతయక్షత”ను ఎలోప్ుపడు ఎందుకు అనుసర్శంచనదో  వివర్శంచుటకు సహాయప్డుతయంది. దదవుని మౌఖక 
ప్రతయక్షత సనిివశేముల యొకు నిజమ ైన పరా ముఖ్యతను సపష్రము చదయుటకు వాటిని వివర్శంచంది. 

కొంత వర్కు అసపష్రమ నైదిగా ఉండుటతో పాటట, సనిివశేములు వాటి యొకు పరా ముఖ్యతలో 
కనర్ణ సదృశముగా కూడా ఉంటాయి కాబటిర  “కార్య ప్రతయక్షత” “వాకయ ప్రతయక్షత”తో కల్వస్టయిుంటటంది. అనకే 
విధాలుగా, బెైబిలులోని ఒక సనిివశేము చెర్మవులో విస్టరి్శన ఒక ర్ాయిని పల ల్వయునిది. ఏమి 
జర్మగుతయందో  మీకు తెలుసు. అనిి దశిలలోను నీటి తర్ంగములు వాయపించ చెర్మవులో తదల్వయాడు ప్రతి 
వసుత వును తాకుతాయి. విస్టరి్శన ర్ాయి యొకు ప్రభావము కనర్ణ సదృశముగా ఉనిది; అద ిచరె్మవు 
అంతటా వాయపసిుత ంది. ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, లేఖ్నములోని సనిివేశములు కూడా వాటి 
పరా ముఖ్యతలో కనర్ణ సదృశము కల్వగశయునాియి. 

ఉదాహర్ణకు ఇశాీయిలేు యి ర్ ీసముదరమును దాటిన సనిివేశమును తీసుకకండి. ఇది 
ఐగుప్తయుల చదతిలో నుండ ిదదవుడు తన ప్రజలను విమోచంచన కార్యము అని లేఖ్నములు 
వివర్శంచుచునివని మనందర్శకర తెలుసు. కాని యి ర్ ీసముదరములోని నీటి యొకు కదల్వక అనకే ఇతర్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా ముఖ్యతలను కూడా కల్వగశయునిదని మనకు తలెుసు. ఉదాహర్ణకు, అది ఆ పరా ంతములో ఉని 
మతిా జీవుల మీద ప్రభావము చూపి తదావర్ా సాా నిక జాలర్ వృతితకన అంతర్ాయం కల్వగశంచయుంటటంది. 
ఈ ప్ర్శణామము నేడు మనకు అంత పరా ముఖ్యమ ైనదిగా అనిపించకపల వచుుగాని, ఆ సమయములో ఆ 
పరా ంతములో నివస్టించన ప్రజలకు ఇది పరా ముఖ్యమ ైన విష్యమ ైయుండనిది. దధని కంట ేఎకుువగా, 
ఐగుప్ుత  స్ట నైయము మునిగశపల వుట ఐగుప్తయుల జీవితముల మీద ఎనోి ర్కములుగా ప్రభావం చూపింది. 
భార్యలు భర్తలను కకలోపయార్మ; పలోిలు తండుర లను కకలోపయార్మ. ఈ సనిివేశము యొకు ల కులేననిి 
ప్రభావములను గూర్శు ఊహించుట చాలా కష్రము. 

యి ర్ీ సముదరమును దాటటట వంట ిసనిివేశములకు కనర్ణ సదృశ పరా ముఖ్యత ఉనిదని 
మనము గుర్శతంచనప్ుపడు, ఈ ప్రశి మనకు ఎదుర్మతయంది: ఈ అరా్ములనిిటలిో మనము దదని మీద 
దృషిర  ప టార ల్వ? లేఖ్నములోని ఒక సనిివేశమును మనము అరా్ము చదసుకొనుటకు 
ప్రయతిించనప్ుపడు ఏ పరా ముఖ్యత ఎంతో ముఖ్యమ నైదగిా ఉనిద?ి దధనికన జవాబు చాలా సులువ ైనది: 
ఆయన ప్రజలు అరా్ము చదసుకకవాలని దదవుడు ఆశ్చంచన అతయంత ముఖ్యమ నై పరా ముఖ్యతలను ఆయన 
“వాకయ ప్రతయక్షత” దావర్ా బయలుప్ర్చాడు. దదవుడు ఆయన చదయు కార్యములకు మౌఖక 
అనువాదములను ఇవవకపల తద, దదవుని యొకు ఆశుర్యకార్యముల నుండి సర్శయి నై వదేాంతశాసత ర 
భావములను మనము తలెుసుకొనలేము. 

లేఖ్నములో కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత ఒకదానితో ఒకటి కల్వస్టియుండుటను చూస్టని 
పిముట, ఇప్ుపడు ఈ ర్ ండు ర్కముల ప్రతయక్షతలు ఒకదానితో ఒకట ిప్ర్సపర్ అనుబంధ్ము 
కల్వగశయుండు విధానముల వ పై్ుకు మన దృషిరని మళిించాల్వ. బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములో 
కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతలు ఏ ఏ విధాలుగా అనుబంధ్ం కల్వగశయుంటాయి? 

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

ఆధార్ంగా మాటాో డదాము; మొదటగిా, భావిసూచక “వాకయ ప్రతయక్షత,” అనగా అవి వివర్శంచు 
సనిివశేములకు ముందు ఇవవబడని మాటలు; ర్ ండవదిగా, ఏకకాల “వాకయ ప్రతయక్షత,” లేక అవి 
వివర్శంచు సనిివేశములు జర్శగశన సమయములోనే ఇవవబడిన మాటలు; మర్శయు మూడవదగిా, 
ప్ునర్శవమర్ి “వాకయ ప్రతయక్షత,” అనగా అవి వివర్శంచు సనిివశేములు జర్శగశన తర్మవాత వచుు మాటలు. 

మొదట ిసాా నంలో, దదవుని మాటలు దదవుని కార్యములకు ముందుగా వచున అనేక 
ఉదాహర్ణలను లేఖ్నములు వివర్శసాత యి. ఈ సందర్ాులలో, దదవుని కార్యము జర్మగక ముందద దదవుని 
వాకయము దానిని వివర్శసుత ంద ిలేక అనువదసిుత ంది. ఈ ర్కమ నై “వాకయ ప్రతయక్షత”ను చాలా సార్మో  మనము 
జర్గబో వువాటిని చపె్ుపట అని పలిుసాత ము. 

కొనిి సార్మో , దదవుని భావిసూచక “వాకయ ప్రతయక్షత” జర్మగబో వు సనిివశేములను గూర్శు 
మాటాో డింద ిమర్శయు చాలా సార్మో  ప్రతయక్షంగా లేక ప్ర్పక్షంగా ఆ సనిివేశమును చూడబో తయని ప్రజలతో 
మాటాో డింది. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమ. 3:7-8లో, ఇశాీయిేలు ప్రజలను విడపిించుటకు మోషే ఐగుప్ుత కు 
వ ళలో టకు ముందద దదవుడు ఏమి జర్మగబో తయందో  మోషకేు చపెాపడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మరియు య హో వా యటే్న్నెు న్ేను ఐగుపు్ లోనుని న్  పిజ్ల బాధ్ను 
నిశచయముగా చూచిత్రని, పనులలో తముమను కషుపెట్టు వారినిబటి్ు  వారప పెటి్ున 
మొరను విాంటి్ని, వారి దుుఃఖములు న్ కు త్ ల్స్టేయునివి. కాబటి్ు  ఐగుప్్యుల 
చేత్రలోనుాండి వారనిి విడిపటాంచుట్కును, ఆ దేశములోనుాండి విశాలమ ైన మాంచి 
దేశమునకు...పాలు త్ేన్ెలు పివహ ాంచు దశేమునకు వారిని నడిపటాంచుట్కును 
ద గివచిచ యున్ ిను (నిరగమ. 3:7-8). 

దదవుడు మోషతేో చపెిపన మాటలు ఐగుప్ుత లో దదవుడు చదయబో వు కార్యములను గూర్శు 
తెల్వయజేశాయి. అవి భావిసూచకమ నైవి, మర్శయు దదవుడు భవిష్యతయత లో చదయబో వు కార్యము యొకు 
పరా ముఖ్యతను తలె్వయజేశాయి. ఈ మాటలు వినిన వ ంటనే, ఐగుప్ుత లో తాను చదయవలస్టని ప్నిని ఒక 
దృషిరకకణములో చూచుటకు మోషే తనను తాను స్టదిధప్ర్చుకునాిడు. ఇశాీయిలేు యొకు విమోచన 
కొర్కు అతడు దదవుని ఆయుధ్ముగా ఉండవలస్టయిుండనిది. ఐగుప్ుత లో అతడు చదస్టిన ప్రయతిములు 
కేవలం మానవ కార్యములు మాతరమ ేకాదు; అతడు తన ప్ర్శచర్యను దాని యొకు పరా ముఖ్యత నుండి 
తకుువ చదయకూడదు — అద ిఇశాీయిలేును వాగాే న దదశములోని ఆశీర్ావదములకు నడపిించుటకు 
దదవుడు చదస్టిన ఆశుర్య కార్యము. 

ఇతర్ సమయాలలో, దదవుని భావిసూచక “వాకయ ప్రతయక్షత” దధర్కాాల భవిష్యతయత లో జర్మగబో వు 
సనిివశేములను గూర్శు మాటాో డింది, ఎంత దధర్ాకాలమంట ేఆ మాటను మొదటిగా వినివాడు ఆ 
సనిివశేమును అనుభవించయుండదవాడు కాదు. ఈ సందర్ుములలో, “వాకయ ప్రతయక్షత” “కార్య ప్రతయక్షత” 
కంటే ఎంతో కాలము ముందు వచుంది. ఉదాహర్ణకు, యి ష్యా 9:6-7లో ర్ానుని గొప్ప మ స్ట్ియను 
గూర్శు ప్రవకతయి నై యి ష్యా ఈ విధ్ంగా మాటాో డాడు: 

ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టును మనకు కుమారపడు అనుగరహ ాంపబడ ను 
ఆయన భుజ్ముమీద రాజ్యభారముాండును. ఆశచరయకరపడు ఆలోచనకర్ 
బలవాంతుడ నై దవేుడు నితుయడగు తాండిి స్తమాధ నకర్యగు అధ పత్ర అని అతనికి 
పేరప పెట్ుబడును. ఇద  మొదలుకొని మిత్రలేకుాండ ద నికి వృద ధయు క్షమేమును 
కలుగునట్టే ...రాజ్యపరిపాలన చేయును (య షయా 9:6-7). 

ఇకుడ యి ష్యా ఒక ర్ాజకుమార్మని గూర్శు మాటాో డుతయనాిడు మర్శయు అతడు దదవుని 
ప్రజలను ప్ర్శపాల్వసాత డు మర్శయు అతని ర్ాజయమునకు అంతముండదు. ఆయన మ స్ట్ియయి నై 
యిేసును గూర్శు మాటాో డాడు. కాని ఈ మాటలు యిసేు కాలమునకు కనీసం యిడేు వందల 
సంవతిర్ాల ముందు మాటాో డబడా్ యి. ఈ మాటలు యి ష్యా కాలములో నివస్టించన దదవుని ప్రజలకు 
నిర్రక్షణను కల్వగశంచాయి గాని, ఈ “వాకయ ప్రతయక్షత”ను మొదటిగా వినివార్శలో ఒకర్మ కూడా ఈ 
దెైవికమ నై కార్యమును చూడలేదు. 

కాబటిర , దదవుని భావిసూచక “వాకయ ప్రతయక్షత” సనిివేశములు జర్మగుటకు ముందు వాటి యొకు 
పరా ముఖ్యతను గూర్శు దదవుని ప్రజలకు కొంత అవగాహనను కల్వగశంచుటకు ఇవవబడనివని అనకే 
విధాలుగా మనము చూసాత ము. ఈ విధ్మ ైన ప్రతయక్షతను మనము లేఖ్నమందంతట చూసాత ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ ండవ సాా నంలో, లేఖ్నములో కొనిిసార్మో  దదవుడు సనిివశేము జర్శగశన సమయములోన ే
ఏకకాలములో మాటాో డతాడని కూడా మనము గహిీంచుట ఎంతో అవసర్ము. ఇప్ుపడు, లేఖ్నములో 
దదవుని మాటలు మర్శయు కార్యములు ఒకే తర్మణంలో చాలా అర్మదుగా జర్మగుతాయి. కాని వాటిని 
ఏకకాలముగా ప్ర్శగణ ంచుటకు దదవుడు ఒక సనిివశేమునకు దగగర్ సమయములో చాలా సార్మో  
మాటాో డతాడు. ఆయన కార్యము చదసూత నే చాలా సార్మో  తన “వాకయ ప్రతయక్షత”ను ఇచాుడు. ఉదాహర్ణకు, 
నిర్గమ. 19:18-21లో దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటలను వినండి. 

య హో వా అగిిత్ో స్టన్్ య పరవతముమీద కి ద గి వచిచనాందున అదాంతయు 
ధ్ూమమయమ ై యుాండ ను. ద ని ధ్ూమము కొల్మి ధ్ూమమువల  లేచ ను, 
పరవతమాంతయు మికికల్ కాంపటాంచ ను. ఆ బూరధ్వని అాంతకాంతకు బిగగరగా 
మో్రగెను. మ్రష్ే మాట్లాడుచుాండగా దేవుడు కాంఠస్తవరముచతే అతనికి 
ఉత్రమిచుచచుాండ ను. అపుుడు య హో వా “పిజ్లు చూచుట్కు య హో వా 
యొదదకు హదుద మీరి వచిచ వారిలో అన్ేకులు నశిాంపకుాండునట్టే  నీవు ద గిపో య 
వారికి ఖాండితముగా ఆజ్ఞా పటాంచుము” (నిరగమ. 19:18-21). 

ఈ వాకయ భాగములో దదవుని ఆశుర్య కార్యము, స్టన్ాయి ప్ర్వతము మీద అగశిలో, 
ధ్ూమములో, మర్శయు మికనుల్వ కంప్నలో దదవుడు చూపని శకనతయి ైయునిది. ఈ గొప్ప కార్యమును 
దదవుడు చదయుచుండగా, ప్రజలను ప్ర్వతము యొదేకు సమీపించవదేని హెచుర్శసూత  ఆయన 
చదయుచునిదాని యొకు పరా ముఖ్యతను వివర్శంచన “వాకయ ప్రతయక్షత”ను ప్రకటించాడు. ఈ విధ్ముగా, 
ఆయన కార్యములు చూస్టని వార్మ వాటిని అరా్ము చదస్టకిొనునటటో గా చాలా సార్మో  లేఖ్నములో ఆయన 
కార్యము చదస్టని సమయములోనే దదవుడు “వాకయ ప్రతయక్షత”ను ఇచాుడని మనము చూసాత ము. 

మూడవ సాా నంలో, దదవుని “వాకయ ప్రతయక్షత” ప్ునర్శవమర్ినాతుకముగా ఉనిదని, అనగా 
సనిివశేముల యొకు పరా ముఖ్యతను అవి జర్శగశన తర్మవాత వివర్శంచనదని కూడా గీహించుట ఎంతో 
అవసర్మ ైయునిది. ఈ సందర్ాులలో, దదవుడు ఒక కార్యమును చూస్ట ిదానిని గూర్శు ఆ కార్యములు 
జర్శగశన తర్మవాత నివస్టించన ప్రజలతో మాటాో డాడు. వాసతవానికన, సంప్ూర్ణంగా చూస్టినటోయితద, 
లేఖ్నములో దదవుని “వాకయ ప్రతయక్షత” మనకు ఈ విధ్ముగానే ఎకుువ సార్మో  బయలుప్ర్చబడింది. 

కొనిి సార్మో , దదవుడు సనిివేశము సంభవించన తర్మవాత వ ంటన ేమాటాో డాడు. ఈ 
సందర్ాులలో, ఆయన తన కార్యములను ప్రతయక్షంగా లేక ప్ర్పక్షంగా వీక్ించన ప్రజలకు తనను తాను 
బయలుప్ర్చుకునాిడు. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమ. 20:2-3 వినండి, అది జర్శగశన వ ంటనే ఐగుప్ుత  నుండి 
ఇశాీయిలేు విమోచన యొకు పరా ముఖ్యతను అకుడ దదవుడు వివర్శసుత నాిడు. అకుడ ఇలా 
వరా యబడియునిది: 

నీ దేవుడ నై య హో వాను న్ేన్ే, న్ేను ద స్తుల గృహమ ైన ఐగుపు్  దేశములో నుాండి 
నినుి వెలుపల్కి రపటుాంచిత్రని. న్ేను తపు వేరొక దేవుడు నీకు ఉాండకూడదు 
(నిరగమ. 20:2-3). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఐగుప్ుత లో నుండ ిబయటకు వచున అనుభవము ఒక సామానయమ నై సనిివశేము కాదని 
దదవుడు ఇశాీయిలేుకు వివర్శంచాడు. ఆది ఆయన వయకనతగత మర్శయు ప్రతయక్ష విమోచనయి యైునిది. 
దధనిని మించ, ఈ “వాకయ ప్రతయక్షత” దదవుని విమోచన కార్యము యొకు ఒక భావమును కూడా 
వివర్శంచంది. దదవుడు వార్శని విమోచంచాడు కాబటిర , ఇశాీయిేలు ఇతర్ దదవతలను ఆర్ాధించకూడదు. 
దదవుని ప్టో ర్ాజభకనత యొకు అవసర్త ఒక ప్ునర్శవమర్ి ప్దమ యైునిది, మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు 
గొప్ప విమోచనను చూచన ప్రజలకు దాని యొకు పరా ముఖ్యతను వివర్శంచంది. 

అయినను, ఇతర్ సమయాలలో, దధర్ాకాల ప్ునర్శవమర్ి వాకయ ప్రతయక్షత దదవుని ప్రజలకు “కార్య 
ప్రతయక్షత” జర్శగశన చాలా సమయము తర్మవాత కల్వగశంది. సనిివశేములు జర్శగశన సమయములో 
జీవించని ప్రజలకు అద ిఇవవబడింది. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 1:27లో, మానవ జాతి యొకు సృషిరని గూర్శు 
మనము ఈ వివర్ణ చదువుతాము. 

దేవుడు తన స్తవరూపమాందు నరపని స్తృజాంచ ను; దవేుని స్తవరూపమాందు వాని 
స్తృజాంచ ను; స్ట్్ రనిగాను పురపషునిగాను వారిని స్తృజాంచ ను (ఆద . 1:27). 

ఈ ప్ునర్శవమర్ి వాకయము యొకు వాసతవిక శోీతలు నిర్గమము తర్మవాత మోషనేు అనుసర్శంచన 
ఇశాీయిలేీయులు, మర్శయు వార్మ ఆదాము హవవలు సృషిరంచబడని కొనిి వలే సంవతిర్ముల 
తర్మవాత జీవించార్మ. అయినను, సృషిరలో మానవుల యొకు నిజమ ైన పాతరను వార్శకన తెల్వయజయేుటకు 
దదవుడు “వాకయ ప్రతయక్షత”ను ఇచాుడు. కాబటిర అనేక విధాలుగా, దదవుని వాకయము చాలా సార్మో  ఆయన 
కార్యములను అనుసర్శంచ సనిివశేములు జర్శగశన తర్మవాత ఆయన ప్రజలకు అవగాహనను 
కల్వగశసుత ంది. ఈ విధ్మ ైన వాకయ ప్రతయక్షత లేఖ్నమంతటిలో కనిపసిుత ంది. 

లేఖ్నములలో చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత మధ్య గల ప్ర్సపర్ అనుబంధ్మును 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము ఉదాా టించన విధ్మును చూస్టని పిముట, మనము మన ర్ ండవ 
అంశము వ ైప్ుకు తిర్గవలస్టయిునిది: బెైబిలులో చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత యొకు ఆకృతయలు. కొనిి 
వేల సంవతిర్ాలలో జర్శగశన కొనిి వందల వలే సనిివశేములను బెైబిలు ప్రసాత విసుత ంది. మర్శయు ఈ 
ల కులేననిి సనిివేశముల యొకు ప్దధతయలను మర్శయు ఆకృతయలను వివేచంచుట బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతశాసత రము చదయవలస్టని ఒక ప్నియి యైునిది. 

ఆకృతులు 
లేఖ్నములో చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత యొకు ఆకృతయలను బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు 

అరా్ము చదసుకుని విధానములను ప్ర్రక్ించుటకు, మనము మూడు విష్యములను చూదాే ము: 
మొదటగిా, లేఖ్న చర్శతరలో దదవుని ప్రతయక్షత యొకు లక్షయము; ర్ ండవదగిా, లేఖ్నములో ప్రతయక్షత 
యొకు ఎగయుట మర్శయు ప్డిపల వుట; మర్శయు మూడవదిగా, లేఖ్నములో ప్రతయక్షత యొకు కర్బన 
సంబంధ్మ నై అభివృదిధ . మొదటిగా బెైబిలులో చర్శతర యొకు లక్షయమును చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లక్షయము 
దదవుడు చర్శతరను అనేక అవయవధాన లక్షయముల వ ైప్ుకు నడపింిచాడు అను విష్యమును లేఖ్న 

భాగములను చదువుతయనిప్ుపడు మనము నిసిందదహముగా తలెుసుకకవచుు. నోవహు దినములలో, 
లోకమునకు ఒక నూతన ఆర్ంభమును కల్వగశంచుటకు ఆయన ప్ని చదశాడు. అబరా హాముకు తనను 
తాను బయలుప్ర్చుకొనుటలో ఆయన కల్వగశయుండని లక్షయము తన కొర్కు ప్రతదయకనంచబడని ప్రజలను 
పిలచుట. పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుత  నుండి విమోచంచుటలోని లక్షయము, పాత నిబంధ్నలో 
ఆయన ప్రతదయకనంచబడని ప్రజలను వాగాే న భూమిలో సాా పించుట. ఇశాీయిలేు యొకు నితయమ ైన ర్ాజులుగా 
దావీదును మర్శయు అతని కుమార్మలను ఎనుికొనుట యొకు ఉదదేశము, ఆయన ప్రజలను ర్ాజర్శక 
మహిమలోనికన నడపిించుట. యిేసు జీవితము, మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నము యొకు లక్షయము, 
దదవుని ప్రజల కొర్కు నితయ ర్క్షణను చదకూర్ముట. 

బెైబిలు చర్శతరలోని ప్రతి సాా యిలోను, ఆయన కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతను శాస్టించన 
విశలష్మ నై ఉదదేశములను లేక లక్షయములను దదవుడు కల్వగశయుండనిాడు. ఈ భినిమ నై లక్షయములను 
వర్శణంచుటలో బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతవేతతలు ఎకుువ సమయం గడుప్ుతార్మ. కాని అదద 
సమయములో, ర్పమా 11:36లో అప సతలుడెైన పౌలు చర్శతర యొకు ఉనిత లక్షయము ఏమిటో 
తెల్వయజేశాడు. 

ఆయన మూలమునను ఆయన ద వరాను ఆయన నిమిత్మును స్తమస్్తము 
కల్గియునివి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహ మ కలుగును గాక. ఆమేన  
(రోమా 11:36). 

ఇకుడ పౌలు చబెుతయనిటటో , ఆర్ంభములో సమసతము దదవుని మూలమున కల్వగశనవి. దదవుని 
యొకు కొనసాగశంచు శకనత దావర్ా నడేు సమసతమును తమ ఉనికనని కొనసాగశంచుచునివి. మర్శయు 
సమసతమును “ఆయన నిమితతమ ైయునివి,” అనగా అవి దదవుని మహిమ మర్శయు ఘనత 
కొర్క యైునివి. ఒకు మాటలో, తయదకు ఆయనకు ఎనలేని మహిమను తచెుు విధ్ముగా దదవుడు తన 
సృషిర  యొకు చర్శతరను శాస్టిసాత డు. 

ఈ బలమ నై దెవైిక ఉదదేశమును ప్లువుర్మ బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతవేతతలు ప్లు విధాలుగా 
వర్శణంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, కొందర్మ ర్ాకడ శాసత రము లేక ఆఖ్ర్శ దినములు లేఖ్నముల యొకు 
గుర్శయి ైయునివని చాలా సామానయముగా మాటాో డతార్మ. బెబైిలు కరసీుత  కేందిరతమ నైదని, అనగా కరసీుత  
మీద దృషిర  కల్వగశయునిదని ఇతర్మలు అనేక విధాలుగా వాదంిచార్మ. ఇవి మర్శయు ఇతర్ దృకపథాలు 
మనకు ఎంతో నేర్శపసాత యి గాని, ఈ పాఠములలో భూమి మీద దదవుని ర్ాజయమును సాా పించుట చర్శతర 
అంతటి యొకు లక్షయమ ైయునిది అనే విష్యమును గూర్శు మనము మాటాో డదాము. సులువ నై 
మాటలలో, ఆయన ర్ాజయమును భూదగింతముల వర్కు వాయపింప్జసేూత  ప్రతి జీవి ఎదుట తయదకు 
దదవుడు మహిమప్ర్చబడు ప్రకనీయగా బెైబిలు చర్శతరను గూర్శు మనము మాటాో డదాము. 

ఇలా జర్మగునటటో  పరా ర్శాంచమని మతతయి 6:10లో యిసేు మనకు నేర్శపంచాడని మనందర్శకర 
తెలుసు, అకుడ ఇలా చదువుతాము: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీ రాజ్యము వచుచనుగాక, 
నీ చిత్ము పరలోకమాందు న్ెరవేరపచునిట్టే  
భూమియాందును న్ెరవేరపను గాక (మత్య 6:10). 

దదవుని ప్ూర్ణమ ైన ప్ర్లోక ప్ర్శపాలనను భూదగింతముల వర్కు వాయపింప్జేయుట సమసత లోక 
చర్శతర యొకు దెైవికమ నై లక్షయమ ైయునిది. దదవుని చతతము ప్ర్లోకములో జర్మగునటటో  భూమి మీద 
కూడా ప్ర్శప్ూర్ణముగా జర్శగశనప్ుపడు, ప్రతి జీవి దదవుని ఎదుట మోకర్శలో్వ ఆయనను దెైవికమ ైన ర్ాజుగాను 
సమసతమును సృషిరంచన ఉనితమ నై సృషిరకర్తగాను గౌర్విసుత ంది. ఆ సమయములో, చర్శతర యొకు 
ఉనిత లక్షయము న ర్వరే్మతయంది. 

ఇప్ుపడు, విశవములోని ప్రతి సనిివశేము ఈ ఘనమ ైన ముగుంప్ు వ ైప్ుకు 
ప్రయాణ సుత నిప్పటకిర, లేఖ్నములు సవయంగా దదవుని ఉనితమ నై ఉదదేశములకు మధ్యలో ఉని 
సనిివశేముల మీద ముఖ్యముగా దృషిరప డతాయి. దదవుని ర్ాజయమును లోకమంతట వాయపింప్జయేు 
లక్షయమును సాధించుటలో కొనిి చార్శతిరక సనిివశేములు ఎలా పరా ముఖ్యమ ైనవిగా ఉనాియో అవి 
తెల్వయజేసాత యి. బెైబిలు కథనము యొకు సామానయ ఆకృతయలు మనందర్శకర తలెుసు. సృషిరని చదయుట 
దావర్ా, ఏదదను వనములో ఆయన సవర్ూప్మును ఉంచుట దావర్ా, మర్శయు ఏదదను వనమును 
భూదగింతముల వర్కు వాయపింప్జయేమని మానవాళిని ఆజాఞ పించుట దావర్ా దదవుడు ఒక శూనయమ నై 
లోకమును తన స ంత ర్ాజయముగా మార్ముట ఆర్ంభించన విధానమును బెైబిలులోని ఆర్ంభ 
అధాయయములు తలె్వయజేసాత యి. కాని మానవజాతి దెవైికమ ైన ఆజఞకు విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదస్టి 
లోకములోనికన నాశానమును మర్శయు మర్ణమును ఏ విధ్ముగా తీసుకొనివచునదో  కూడా లేఖ్నము 
యొకు ఆర్ంభ అధాయయములు తెల్వయజసేాత యి. 

ఆయన స ంత జనులుగా దదవుడు ఇశాీయిలేును ఎనుికొని భూదగింతముల వర్కు దదవుని 
ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుటలో మిగశల్వన మానవాళికన నాయకతవము వహించుటకు వార్శని ఆజాఞ పించన 
విధానమును పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ భాగములు నివదేిసాత యి. పాత నిబంధ్న మనకు 
తెల్వయజేయుచునిటటో , దదవుడు ఇశాీయిలేు దావర్ా అనకే కార్యములను సాధించాడుగాని ఇశాీయిలేు 
కూడా ఘోర్ముగా విఫలమ యైియంది. 

ఈ ఘోర్ వ ఫైలయములు కల్వగశన తర్మవాత కూడా, దదవుడు తన గొప్ప ఉదదేశమును విడచిప టరలేదు. 
కొీతత  నిబంధ్న బయలుప్ర్చుచునిటటో , దదవుడు ఈ లోకములోనికన తన నితయ కుమార్మని ప్ంపాడు. 
ఆయన మర్ణము దావర్ా, దదవుడు మునుప్ు జర్శగశన వ ైఫలాయలను సవర్శంచ భూమి మీద ఉని 
దదశములనిిటలిో నుండి తన కొర్కు ప్రజలను విమోచంచుకునాిడు. మర్శయు కరసీుత  ప్ునర్మతాా న 
ఆర్పహణముల దావర్ా, ఆయన శర్రర్మ నై సంఘములో ప్ర్శశుదాధ తు ప్ర్శచర్య మర్శయు ఆయన 
మహిమకర్మ ైన ర్ాకడ దావర్ా, మానవాళికన ఇవవబడిన ప్నిని కరసీుత  ముగశసుత నాిడు. ప్రకటన 11:15లో 
మనము చదువునటటో , ప్ర్లోకములో ఉనిటటో  దదవుని ర్ాజయమును కరీసుత  భూలోకమునకు 
తీసుకొనివసాత డు. 

ఆ శబదములు ఈ లోక రాజ్యము మన పిభువు రాజ్యమును ఆయన కీరస్తు్  రాజ్యము 
న్ య ను; ఆయన యుగయుగముల వరకు ఏలునన్నెు (పికట్న 11:15). 



బెైబిలానుసార్మ ైన వేదాంతశాసత రమును కటటర ట మొదటి పాఠము : బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము అంటే ఏమిటి? 

-26 -  

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రమును ఈ విధ్ముగా సమీపంిచనప్ుపడు, బెైబిలు చర్శతరలోని ప్రతి 
సనిివశేము ఒక గొప్ప ప్రణాళికలో భాగమవుతయంది. బెైబిలులో కనిపించు వివిధ్ ర్కముల ైన దెైవికమ నై 
కార్యములు, ప దేవి మర్శయు చనివి, సాధార్ణమ నైవి మర్శయు అసాధార్ణమ నైవి, కరసీుత  కార్యములో 
ముగశంప్ును ప ందుకుంటాయి మర్శయు ఆయన కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలో ఆయన 
ర్ాజయమును సాా పించుట దావర్ా దదవునికన ఉనితమ ైన మహమిను తెసాత డు. 

కరీసుత లో ఆయన విశవవాయప్త  ర్ాజయమును సాా పించుట దావర్ా దదవునికన మహమిను తెచుుట 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము యొకు లక్షయమ యైుండగా, బెైబిలు చర్శతర యొకు ఆకృతయలలో 
ర్ ండవ కకణమును మనము చూడవలస్టయిునిది: దదవుని కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత యొకు 
ఎగయుట మర్శయు ప్డిపల వుట. 

ఎగయుట్ మరియు పడిపో వుట్ 
మీర్మ సముదర తీర్మునకు వ ళోి ఒడు్ కు వసుత ని అలను చూస్టయిుంటార్మ. సముదరప్ు అల 

ముందుకు సాగుచుండగా అద ిసజావుగా తినిగా ముందుకు ర్ాదని గమనించుట అంత కష్రమేమి కాదు. 
ముందుకు కదల్వక జర్మగుతయంది, కాని ఆ ప్రకనయీలో అలలు ప్డ ిలేసూత  ఉంటాయి. 

అదద విధ్ంగా, కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత అను అలల ర్ూప్ములో దదవుడు తన 
మహిమకర్మ ైన ర్ాజయ లక్షయము వ పై్ుకు చర్శతరను నడపిించాడని ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ ైన 
వేదాంతశాసత రము ఒతిత  చబెుతయంది. దదవుడు దెవైకృతముగా లోకమును అనిి వళేల 
నియంతిరంచుచునిప్పటికర, ఇతర్ సమయముల కంటే ఎకుువగాను మర్శయు నాటకరయముగాను 
ఆయన కార్యములు చదస్టని మర్శయు మాటాో డని సందర్ుములు చర్శతరలో ఉనాియి. తతీల్వతంగా, 
బెైబిలు చర్శతరలోని ప్రతయక్షత కూడా దాని యొకు అంతిమ గమయమునకు ముందుకు సాగశపల తూనే ప్డి 
లేసుత ంటటంది. 

ఈ కార్ణం చదత, దదవుని కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతను గూర్శు ర్ ండు విధాలుగా ఆలోచన 
చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది: దెైవిక ప్రతయక్షత యొకు అడుగు స్టిాతయలు అని పలివగల 
సమయములు; మర్శయు ప్రతయక్షత యొకు ఉనిత స్టిాతయలు అని పిలవగల సమయములు. ఒక వ ైప్ున, 
బెైబిలు అంతటలిో, దెవైిక కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత అంతర్శంచపల యిన సమయములు కలువు, లేక 
వీటనిి మనము చర్శతరలో దగిజార్శన స్టిాతయలు అని పలివవచుు. ఉదాహర్ణకు, 1 సమూ. 3:1లో 
సమూయిలేు యొకు ఆర్ంభ జీవితమును గూర్శు సమూయిలేు యొకు ర్చయిత వివర్శంచన 
విధానమును వినండి: 

బాలుడ నై స్తమూయేలు ఏలీ య దుట్ య హో వాకు పరిచరయ చేయుచుాండ ను. ఆ 
ద నములలో య హో వా వాకుక పితయక్షమగుట్ అరపదు, పితయక్షము తరపచుగా 
తట్స్టటా ాంచుట్లేదు (1 స్తమూ. 3:1). 

సమూయిలేు యొకు బాలయ దనిములలో ప్రతయక్షత చాలా అర్మదుగా కల్వగదేి. ఆయన ప్రజల 
యొకు పాప్ముల కార్ణంగా, దదవుడు కొంత కాలము పాటట తన ప్రజల యొదే నుండి వ ళోిపల యాడు, 
మర్శయు వార్శ కొర్కు ఏ కార్యములు చదయలేదు మర్శయు వార్శతో మాటాో డలేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బెైబిలు చర్శతరలో అతయంత దగిజార్శన స్టిాతికన ఉదాహర్ణ పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న 
మధ్య ఉని కాలము, అనగా మలాకర మర్శయు బాపితసుమిచుు యోహాను మధ్య కాలము కావచుు, ఆ 
సమయములో ఇశాీయిలేు దదశము అనుయల అధికార్ములో ఉండినది. ఈ నిబంధ్నల మధ్య కాలములో, 
ఇశాీయిలేు దదవుని యొకు ఘోర్మ నై శాప్మును అనుభవించనద ిమర్శయు దదవుడు తన ప్రజల 
నిమితతము కార్యములు చదయలేదు; మర్శయు వార్శతో మాటాో డలేదు. 

మర్ొక వ ైప్ు, ఎగయుచుని పల టటలోని బలమ ైన అలల వల , దదవుని కార్య మర్శయు వాకయ 
ప్రతయక్షత దూసుకొనివచున ఉనిత స్టిాతయలు కూడా బెైబిలు చర్శతరలో ఉనాియి. ఈ సమయములలో, 
దదవుడు ఆయన ప్రజల మధ్య ఎనిి అదుుత కార్యములు చదశాడంటే మర్శయు ఎంతగా వార్శకన 
ప్రతయక్షతనిచాుడంటే, ఆయన వాసతవముగా తన ర్ాజయమును నూతన అభివృదిధ  దశలలోనికన 
తీసుకొనివ ళాో డు. ఉదాహర్ణకు, సమూయిేలు యొకు బాలయములో ప్రతయక్షత చాలా అర్మదెనైప్పటికనని, 
సమూయిలేు ఎదగిశన కొలది, దదవుడు నాటకరయముగా కార్యములు చదయుట పరా ర్ంభించాడు మర్శయు 
తన ప్రజలకు ఆయన చతతమును మర్ొక సార్శ బయలుప్ర్చుట ఆర్ంభించాడు. సమూయిలేు యొకు 
ప్ర్శచర్య దావర్ా, చర్శతర ఇశాీయిలేు యొకు ర్ాజర్శకములోనికన, దావీదు స్టింహాసనములోనికన కదులునటటో  
దదవుడు తన కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతను ప ంచాడు. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ంగా, పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నల మధ్య ఉని దిగజార్శన స్టిాతి లోక 
చర్శతరలోనే దదవుని యొకు అతి గొప్ప ప్రతయక్షతకు దార్శ తీస్టింద:ి బాపితసుమిచుు యోహాను మర్శయు కరీసుత  
యొకు మొదటి ర్ాకడ, కరసీుత  మర్శయు ఆయన అప సతలులు మనకు ఇచున ఘనమ నై వాకయ ప్రతయక్షత. 
దదవుని యొకు ఈ ఘనమ ైన కార్యములు బెైబిలు చర్శతరను ఏ సాా యికన తీసుకొనివచాుయంటే దానిని 
మనము నడేు కొీతత  నిబంధ్న కాలము అని పలిుసాత ము. 

చర్శతరలో దెవైిక కార్యములు మర్శయు మాటలు అధకిమ నై సమయములు బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతశాసత రములో విశలష్ముగా పరా ముఖ్యమ నైవి, ఎందుకనగా ఈ సమయములలో దదవుడు తన 
ర్ాజయమును నూతన దశలు లేక కాలములలోనికన తీసుకొని వ ళాో డు. జల ప్రళయము, అబరా హాము 
యొకు పలిుప్ు, ఐగుప్ుత  నుండి ఇశాీయిలేు యొకు విమోచన, ర్ాజుల పాలనను సాా పించుట, ఇశాీయిలేు 
మర్శయు యూదా దదశములు చెర్కొనిపల బడుట, చరె్ నుండ ితిర్శగశ వచుుట, కరసీుత  యొకు భూలోక 
ప్ర్శచర్య, ప్ర్శశుదాధ తు కుముర్శంప్బడుట వంటి ముఖ్య సనిివేశములు — ఈ సనిివశేములు భూమి 
మీద దదవుని ర్ాజయము నూతన అభివృదిధ  దశలకు తదబడని సమయములను జాఞ ప్కము చదసాత యి. కాబటిర , 
ఈ కార్ణము చదత, ఇవాంజ ల్వకల్ బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రములో, బెబైిలు చర్శతరను ప్లు 
యుగములు లేక కాలములుగా విభజించుట చాలా సాధార్ణమ ైన విష్యము. 

దదవుని ప్రతయక్షత యొకు ఎగయుట మర్శయు ప్డిపల వుట బెైబిలు చర్శతరను కాలములుగా లేక 
యుగములుగా విభజిసుత ంది అని గుర్శతంచుట ఒక గంభీర్మ నై ప్రశికు దార్శతీసుత ంది: చర్శతరలోని ఈ 
వేర్ేవర్మ దశలు ఒకదానితో మర్ొకటి ఏ విధ్ంగా ముడపి్డియునాియి? ఒకు మాటలో, 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము లేఖ్నములో చర్శతర యొకు కర్బన సవభావమును ఉదాా టించంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరబన స్తాంబాంధ్మ ైన అభివృద ధ  
బెైబిలు చర్శతరలోని యుగములు ఒకదానితో ఒకటి ప ంతన లేకుండా ఉనాియని నేడు అనేక 

మంది క ైసైతవులు నముుతార్ని సమకాలీన ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవయమును గూర్శు అవగాహన కల్వగశన ప్రతి 
ఒకుర్శకన తలెుసు. ఈ అభిపరాయం ప్రకార్ం, లేఖ్నములోని కాలములు, ముఖ్యముగా పాత నిబంధ్న 
మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న కాలములు ఒకదానితో ఒకటి సంబంధ్ము లేకుండా ఉనాియి. ఇప్ుపడు, నేడు 
ఈ ఆలోచన ఎంత ఖ్ాయతిని ప ందినా గాని, బెైబిలు చర్శతరలోని అభివృదుధ లు కర్బన సంబంధ్మ ైన ఐకయతను 
కల్వగశయునాియని బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము ర్మజువు చదస్టింది. 

ఇకుడ “కర్బన” అను ప్దము బెైబిలు చర్శతర ఒక ఎదుగుచుని జీవి వల  ఉనిదని మర్శయు 
దాని యొకు ఎదుగుదలను చని చని ముకులుగా వరే్మ చదయలేము అని సూచంచుటకు ఒక 
ర్ూప్కాలంకార్ముగా ఉప్యోగశంచబడనిది. ఈ అభిపరా యములో, బెైబిలులోని విశావసము చాలా సార్మో  
బెైబిలు చర్శతర యొకు ఆర్ంభ దశలలో నాటబడి, పాత నిబంధ్న దావర్ా ఎదగిశ, చవర్శకన కొీతత  నిబంధ్నలో 
ప్ర్శప్కవత ప ందని వితతనముతో పల లుబడనిది. ఒక కాలము నుండ ిమర్ొక కాలము మధ్య చపటట 
చదసుకుని మార్మపలను ఎదుగుదలగా లేక ప్ర్శప్కవతగా ప్ర్శగణ ంచార్మ. కార్య మర్శయు మాట ప్రతయక్షతల 
పల టట చర్శతరను నూతన యుగములలోనికన నడపిించుచుండగా, చటెటో  మర్శయు జంతయవులు ఇతర్ 
సమయమల కంట ేకొనిి సమయములలో ఎకుువ ఎదుగునటేో  ఈ ఎదుగుదల అసమానంగా 
జర్మగుతయంది. కాని బెైబిలు చర్శతరలోని కాలములు ఒకదానితో ఒకటి ప ంతన లేకుండా వరే్ేవర్మ 
భాగములుగా లేవు. బదులుగా, ప్రతయక్షతలోని తదుప్ర్శ దశలు ప్రతయక్షతలోని ఆర్ంభ దశల యొకు 
ఫలములుగా ఉనాియి. 

ఈ కార్ణము చదత, బెైబిలు యొకు ఆర్ంభ దశలలో కొీతత  నిబంధ్న ప్రతయక్షత యొకు 
వితతనములను చూచుటకు మర్శయు తదుప్ర్శ కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతగా ఎదగిశన ఈ వితతనములు 
దదవుని ర్ాజయము యొకు ఎదుగుదలలోని తదుప్ర్శ దశలకు దార్శతీస్టి కొీతత  నిబంధ్నలోనికన ఎలా 
నడపిించాయో చూచుటకు బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు ఎంతో కృష ిచదసాత ర్మ. 

మన అరా్మును ఉదాహర్శంచుట కొర్కు, కరసీుత ను గూర్శు కొీతత  నిబంధ్నలోని ముఖ్య బో ధ్నలలో 
నుండ ిప్లు సులువ నై ఉదాహర్ణలను తీసుకుందాము. కరీసుత  ప్ర్శచర్యలోని మూడు గుంప్ుల 
సనిివశేములతో దదవుని “వాకయ ప్రతయక్షత” కల్వగశయుని అనుబంధ్ము మీద దృషిర ప డదాము. అనేక 
విష్యములతో పాటటగా, తిరతవములోని ర్ ండవ ప్ుర్మష్మూర్శత శర్రర్ధార్శయి  ైఒకే ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన నీతిగల 
మానవునిగా నివస్టించాడని కొీతత  నిబంధ్నలో మనము నేర్ముకుంటాము. యిసేు మర్ణము, 
ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్పహణము ఆయన ప్రజల కొర్కు విమోచనను తచెు వార్శ పాప్ములకు 
పరా యశ్చుతతము కల్వగశంచ, నూతన జీవమునిచు, వార్శకన ప్ర్శశుదాధ తు వర్మును అనుగీహించాయని కొీతత  
నిబంధ్న బో ధసిుత ంది. మర్శయు యిసేు తిర్శగశవచుునప్ుపడు, తన శతయర వులను సమూలముగా ఓడించ 
కొీతత  సృషిరలో తన ప్రజలకు మహిమగల జయమును ఇచు సృషిర  అంతటిని జయముతో పాల్వసాత డని 
కూడా మనము నేర్ముకుంటాము. దదవుని యొకు ఈ కార్యములు మర్శయు మాటలు క ైసైతవ సువార్తకు 
కేందర లక్షణములుగా ఉనాియి. 

యిేసును గూర్శున ఈ సంగతయలను తెలుసుకొనుట మర్శయు నముుట ఎంత అదుుతముగా 
ఉనిప్పటికర, ఈ కొీతత  నిబంధ్న అంశములు వాసతవముగా లేఖ్నమంతటిలో కర్బన సంబంధ్ముగా కల్వస్ట ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎదిగాయని గహిీంచుట కరసీుత లో దదవుడు చదస్టని కార్యములను గూర్శు మనము కల్వగశయుని 
అవగాహనను బహుగా బలప్ర్మసుత ంది. ఇద ిఎలా నిజమ ైయునిదో  తలెుసుకొనుట కొర్కు, కరీసుత లో 
దదవుడు సంపాదించనదిగా పాత నిబంధ్న ప్రతయక్షత ఏ విధ్ముగా ప్ర్శప్కవత చెందనిదో  కొనిి 
మార్గములను ఇకుడ మేము కుో ప్తముగా తలె్వయజేసాత ము. 

కరీసుత లో దదవుడు సాధించనది ఆదకిాండములోని ఆర్ంభ అధాయయములలో ఒక చని 
వితతనముగా ఆర్ంభమ ైనది. మొదట ిసాా నంలో, ఆదకిాండము 1వ అధాయయములో ఆదయిందు, దదవుని 
సవర్ూప్ములుగా దదవుడు మానవులకు ఈ లోకములో ఒక ప్రతదయకమ ైన పాతరను ఇచాుడు. ఆయన 
సవర్ూప్ములుగా, దదవుని ప్ర్దెైశు లేక ర్ాజయమును లోకమంతటా వాయపింప్జేయుటకు నీతిగల 
సాధ్నములుగా ఉండుటకు మనము పలిువబడతిిమి. కొీతత  నిబంధ్న కరసీుత  యొకు నర్వతార్మును 
మర్శయు నీతిగల జీవితమును వకాుణ ంచుటకు ఇది ఒక కార్ణము. ఆయన ఆఖ్ర్మ 
ఆదామ ైయునాిడు, మర్శయు వాసతవముగా మానవులకు ఇవవబడని పాతరను సంప్ూర్ణంగా న ర్వరే్ాుడు. 

ర్ ండవ సాా నములో, ఆదికాండము 2లో మానవులు పాప్ములోనికన ప్డిపల వుట, మానవులు 
మర్శయు సృషిర  యావతయత  దదవుని తీర్మప నుండి విమోచన యొకు అవసర్తలో ఉండిర్శ అని బో ధసిుత ంది. 
ఈ అవసర్త కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్యి నై కరసీుత  మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్పహణమునకు 
వితతనమ యైియంది. ఆయనను నమిునవార్శని పాప్ శాప్ము నుండ ివిడపిించుటకు ఆయన మర్ణ ంచ 
తిర్శగశలేచాడు. కరసీుత  యొకు ప్ూర్ణమ నై పరా యశ్చుతతము, బలమ ైన ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ప్రబలమ నై 
ఆర్పహణము దావర్ా, మనము దదవుని సవర్ూప్ములము మర్శయు సృషిర యావతయత  యొకు విమోచనను 
చూసాత ము. 

మూడవ సాా నంలో, పాప్ములోనికన ప్డిపల యిన వ ంటనే, మానవ జాతి యొకు నీతిగల శలష్ము 
దుష్రతవము మీద జయమును ప ందుతయంది అని దదవుడు సూచంచాడు. ఆది. 3:15లో, దదవుడు 
సర్పముతో మాటాో డని ఈ మాటలను మనము చదువుతాము: 

మరియు నీకును స్ట్్ రకనిి నీ స్తాంత్ నమునకును ఆమ  స్తాంత్ నమునకును వెైరము 
కలుగజ్ేస్టదెను. అద  నినుి తలమీద కొట్టు ను; నీవు ద నిని మడిమ  మీద 
కొట్టు దువని చ పెును (ఆద . 3:15). 

మానవ జాతి సర్పము, లేక సాతాను సంతతిగాను మర్శయు హవవ సంతతిగాను 
విభజించబడుతయంది అని దదవుడు ఇకుడ ప్రకటించాడు — సర్పము యొకు మోసమును అనుసర్శంచుట 
కొనసాగశంచనవార్మ మర్శయు మానవులకు వాసతవముగా ఇవవబడని మార్గమును ఎనుికునివార్మ. ఈ 
వచనము సూచంచుచునిటటో గా, మానవ జాతి యొకు ఈ ర్ ండు విభజనలు వ ైర్ము కల్వగశయుంటాయి, 
కాని తయదకు స్ట్త ర సంతతి సర్పము యొకు తలను చతక తరొ కను వాని మీద మర్శయు వాని సంతతి మీద 
జయము సాధసిుత ంది అని దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, ర్పమా 16:20లో, 
మహిమలో యిసేు ర్ాకను గూర్శు అప సతలుడెనై పౌలు ఈ విధ్ముగా చెపాపడు: 

స్తమాధ నకర్యగు దవేుడు సాత్ నును మీ కాళే్ కిరాంద శీఘో్ముగా చితక 
త్రి కికాంచును (రోమా. 16:20). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరీసుత  యొకు జయోతివ ర్ాకడను గూర్శు ఆదికాండము యొకు ఆర్ంభ అధాయయములలోనే 
ప్రసాత వించబడినది. కాబటిర కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్యి ైన నర్ావతార్ము మర్శయు జీవితము; మర్ణము, 
ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్పహణము; మర్శయు కరసీుత  యొకు ర్ాకడలు కొీతత  ఆలోచనలుగా 
ప్ర్శగణ ంచబడలేదని మనము చూసాత ము. అవి బెైబిలు చర్శతర యొకు ఆర్ంభములోనే వితతనములుగా 
నాటబడనివి. 

కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్న ఆదకిాండము యొకు ఆర్ంభ అధాయయములలో కనిపసిుత ంద ిఅని 
చూచుటతో పాటటగా, ఆదకిాండము యొకు ఆర్ంభ అధాయయములు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న మధ్య 
అనకే ఎదుగుదల దశలు ఉనాియని కూడా మనము తలెుసుకకవాల్వ. కాని ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశముల 
కొర్కు, పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ఒక దశను మాతరమ ేమనము చూదాే ము, అది ఇశాీయిలేు దదశముతో 
దదవుడు ర్ూఢిగా వయవహర్శంచన సందర్ాులు. 

ప్రప్రథమముగా, ఆదకిాండములో వాసతవముగా మానవాళికన ఇవవబడిన పాతరను కరసీుత  యొకు 
నర్ావతార్ము మర్శయు నీతిగల జీవితము న ర్వేర్శుంది అని మనము ముందుగానే చూశాము. అయితద 
అబరా హాము సమయము మొదలుకొని పాత నిబంధ్న ముగశంప్ు వర్కు, ఈ ఉదదేశము ఒక విశలష్మ నై 
దిశలో ఎదిగశంది. సామానయ భావనలో, స్ట్త ర యొకు నముకమ నై సంతతిగా ఉండుటకు, దదవుని ర్ాజయమును 
భూదగింతముల వర్కు వాయపింప్జయేుటకు దదవుడు పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేును పలిచాడు. మర్శయు 
ఒక విశలష్మ ైన విధ్ముగా, ఇశాీయిేలులో ర్ాజుల పాలన ఎదగగా, తమ ర్ాజయ గమయములోనికన నీతిగల 
దావీదు కుమార్మడు నముకమ ైన ఇశాీయిలేీయులను నడపిిసాత డని దదవుడు నియమించాడు. 

ఇందు వలననే కొీతత  నిబంధ్న యిేసును కవేలం నీతిగలవాడు అని మాతరమే పిలువదని మనము 
చూసాత ము. పాత నిబంధ్నలో దదవుడు ఇశాీయిలేుతో వయవహర్శంచన సమయములో మానవాళి యొకు 
పాతర ఎదగిశన మార్గముల వ లుగులో, యిసేు ఒక నీతిగల ఇశాీయిేలీయునిగా జనిుంచాడు. మర్శయు దధని 
కంటే ఎకుువగా, యిసేు ఇశాీయిేలు యొకు నీతిగల ర్ాజు, మర్శయు దావీదు స్టింహాసనమునకు నిజమ నై 
వార్సునిగా ఉనాిడు. కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్నయి నై నర్ావతాము మర్శయు కరీసుత  జీవితము ఆదామునకు 
ఇవవబడిన వాసతవిక ఆజఞను మాతరమ ేన ర్వరే్ుదుగాని, ఇశాీయిేలు ప్రజలు మర్శయు వార్శ ర్ాజు యొకు 
అనుబంధ్ములో పాత నిబంధ్నలో ఆ ఆజఞ యొకు తదుప్ర్శ దశను కూడా న ర్వరే్ముతయంది. 

ర్ ండవ సాా నములో, ఆదాము హవవలు పాప్ములో ప్డిపల వుట దావర్ా ఏర్పడని విమోచన 
అవసర్తను యిేసు న ర్వేర్ాుడు అని మనము చూశాము. అయితద ఈ విమోచన అంశము పాత 
నిబంధ్నలో ఏ విధ్ముగా అభివృదిధ  చెందనిదో  మనము ప్ర్శగణ ంచుచుండగా, కరసీుత  యొకు కార్యమును 
మనము మర్శంత సంప్ూర్ణంగా అరా్ము చదసుకకగలము. మనకు తలె్వస్టయిునిటేో , లోకములో పాప్ము 
అన ేసతయముతో వయవహర్శంచుటకు దదవుడు జంతయ బలులు మర్శయు ఆర్ాధ్నా వయవసాను మొదట 
ప్రతయక్ష గుడార్ములో మర్శయు తర్మవాత యి ర్ూష్లేములోని దదవాలయములో సాా పించాడు. ఈ 
ఆచార్ములు ఖ్చుతమ నై యాజక నియమములతో నియంతిరంచబడదవి. కాని ఈ ఉపాయములు ఎంత 
అదుుతమ ైనవిగా ఉనిను, అవి పాప్ ప్రభావముల నుండి తాతాుల్వక ఉప్శమనమును మాతరమే 
కల్వగశంచగల్వగేవి. అవి ఏ ఒకుర్శని కూడా దదవుని తీర్మప అను శాప్ము నుండి శాశవతముగా 
విడపిించలేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాత నిబంధ్న చర్శతరలో ఈ అభివృదిధ , కరసీుత  మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్పహణము 
దావర్ా కల్వగశన విమోచనలోని కొనిి విష్యముల మీద కొీతత  నిబంధ్న ఎందుకు ఉదాా టసిుత ందో  
వివర్శసుత ంది. యిసేు స్టలిువ మీద మర్ణ ంచనప్ుపడు, సమసత  పాత నిబంధ్న జంతయ బలుల యొకు 
న ర్వేర్మపగా యిసేు తన ప్రజల కొర్కు ఒక ప్ర్మప్ూర్ణమ నై బల్వ అయాయడు. ప్ునర్మతాా నము దావర్ా 
ఆయన సంప్ూర్ణమ నై ఆఖ్ర్మ బల్వగా ర్మజువుచదయబడా్ డు. మర్శయు నేడు సహితం, ఆర్పహణమ నై 
ప్రభువుగా, మన గొప్ప ప్రథాన యాజకునిగా ఆయన ప్రజల కొర్కు ఆయన విజాఞ ప్న చదయుచునాిడు. 
మర్శయు దదవుని ప్ర్లోక దదవాలయములో ప్ర్శచర్య చదయుచుండగా ఈ పాతరలో తన బల్వలోని 
లాభములను గూర్శు ఆయన తెల్వయజేసూత  ఉంటాడు. కాబటిర , కరీసుత  యొకు విమోచన కార్యము 
ఆదకిాండములోని మొదట ిఅధాయయములలో పాప్ములో ప్డిపల యిన సమయము నుండి మొదలవగా, 
అద ిమధ్యలో ఉని దశల ైన ఇశాీయిలేు యొకు ప్రతయక్ష గుడార్ము మర్శయు దదవాలయ ఆర్ాధ్నలో 
కూడా ఎదిగశనది. 

మూడవ సాా నంలో, కరసీుత  ర్ాకడ సమయములో చవర్శ మహమికర్మ నై విజయమును గూర్శున 
కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్ కూడా ఇశాీయిేలుతో దదవుడు వయవహర్శంచన సందర్ుములలో నుండి ఎదిగశనది. తన 
విశలష్మ నై నీతిగల ప్రజలుగా ఉండుటకు దదవుడు ఇశాీయిేలును పలిచనప్ుపడు, స్ట్త ర సంతతిగా 
జయములో జీవించుటకు ఆయన వార్శని పలిచాడు. సాతాను మార్గములను అనుసర్శంచన అనయ 
దదశములు పాత నిబంధ్న అంతటలిో ప్లు వ పై్ుల నుండ ిఇశాీయిలేును వయతిర్ేకనంచాయి మర్శయు 
ఇబబంద ిప టార యి, కాని ఇశాీయిేలు నముకముగా దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుచుండగా పాత 
నిబంధ్న ఇశాీయిేలుకు దదవుడు అంతిమ విజయమును వాగాే నం చదశాడు. ఈ కార్ణము చదత, నూతన 
ఆకాశము మర్శయు నూతన భూమిలో కరసీుత  యొకు అంతిమ విజయమును నూతన యి ర్ూష్లేము 
యొకు ర్ాకగా కొీతత  నిబంధ్న వివర్శంచుట మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. సువార్త 
ప్రకటింప్బడనిప్ుపడు యూదులు మర్శయు అనయజాతీయులు యిసేు కరీసుత కు తమను తాము 
సమర్శపంచుకొనగా, ఆయన తన సంఘమును ఒక శర్రర్ముగా కటిర వార్శని వాగాే నము చదయబడని, 
అంతిమ, నితయమ నై మహమిగల విజయములోనికన నడపిిసాత డు. 

ఈ ఉదాహర్ణలో నుండి, బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము లేఖ్నము యొకు చర్శతరను 
ఎదుగుచుని ఐకయ కర్బన చర్శతరగా ఎలా వీక్సిుత ందో  మనము చూడవచుు. చర్శతరలోని ప్రతి దశ 
మునుప్టి దశలలోని ప్రతయక్షత మీద నిర్శుంచబడుతయంది మర్శయు కరీసుత లో దదవుని ర్ాజయము యొకు 
అంతిమ న ర్వేర్మప కొర్కు ఎదుర్మచూసుత ంది. ఈ పాఠయకమీమును మనము కొనసాగశంచుచుండగా, దదవుని 
కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత యొకు కర్బన సంబంధ్మ నై అవలోకనము బెబైిలానుసార్మ ైన 
వేదాంతశాసత రములో మర్లా మర్లా ఉదాా టించబడనిదని మనము చూసాత ము. 

ముగిాంపు 

ఈ పాఠంలో మనము బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రమును మొదట ిసార్శగా చూశాము. ఈ 
అధ్యయన విభాగమును గూర్శు సామనయ అవగాహనను ప ందుకునాిము, మర్శయు అది లేఖ్నములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని కార్యముల యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ దావర్ా ఎలా సమీపసిుత ందో చూశాము. బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతశాసత రము అను అధకిార్శక శాఖ్ శతాబేములుగా ఏ విధ్ముగా అభివృదిధ  చెందినదో  మనము 
చూశాము. మర్శయు చవర్శగా, చర్శతర మర్శయు ప్రతయక్షత మీద దాని యొకు కేందర దృషిరని మనము 
చూశాము. 

బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము ఈ మధ్య శతాబేములలో ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు 
వేదాంతశాసత రమును నిర్శుంచన అతయంత ప్రఖ్ాయత మార్గములలో ఒకదానికన పరా తినిధ్యం వహిసుత ంది. 
లేఖ్నము ప్టో ఈ ధోర్ణ ని గూర్శు మన అధ్యయనమును కొనసాగశంచుచుండగా, అది వేదాంతశాసత రము 
ప్టో సాంప్రదాయిక ధోర్ణులను బలప్ర్మసుత ంది మర్శయు మునుప్ు తర్చుగా నిరో్క్షయం చదయబడని అనేక 
మ ళకువల వ ైప్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసుత ంద ిఅని మనము కనుగొంటాము. సర్శగా అధ్యయనము చదయబడని 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము దదవుని వాకయమును మర్శంత సంప్ూర్ణముగా గహిీంచుటకు మర్శయు 
లేఖ్నముల మీద ఆధార్ప్డిన మర్శయు సంఘమును బలప్ర్చు వదేాంతశాసత రమును నిర్శుంచుటలో 
మనకు సహాయప్డుతయంది. 
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