
బ ైబిలానుసారమ ైన 
వేద ాంతశాస్్తరమును కట్టు ట్ 

పాత నిబాందన యొకక ఏకకాలిక స్తాంయోగము ర ాండవ పాఠము 

Manuscript 



ii 

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

© 2021 థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్ 

సర్వహకుులు ప్రచుర్ణకర్తలవే. ఈ ప్రచుర్ణలోని ఏ భాగమ ైనను ఏ ర్ూప్ములోన ైనను లేదా ఏ 
సాధ్నము దావర్ాన ైనను ప్రచుర్ణకర్తల ైన థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్, ఐఎనిి, 316 ల ైవ్ ఓక్సి బిఎల్వవడి, 
కాస్టలి్ బరె్రీ, ఫ్లో ర్శడా 32707, నుండ ివరా తప్ూర్వకమ నై అనుమతి ప ందకుండా ప్ునఃసమీలలో కుో ప్త ంగా 
ఉలేో ఖంప్బడుట, వాయఖ్ాయనించుట, లేదా పాండతియము సంపాదించు ఉదదేశం కొర్కు మినహా 
ప్ునఃర్ముదిరంప్కూడదు. 

మర్ొక విధ్ంగా సుచంప్బడతిద తప్ప ఇందులోని లేఖ్న ఉలేో ఖ్నములనిియు తలెుగు OV వ ర్షన్ నుండి 
తీస్టకిొనబడినవి. కాపిర్ టై్ © ద ిబెైబిల్ స స్ట టైీ అఫ్ ఇండయిా. 

థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ట్ుసీ్ 
1997లో సాా పించబడని థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్ ఒక లాభాపేక్షలేని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవ ప్ర్శచర్యగా 

లోకమునకు ఉచతముగా బెైబిలు సంబంధ్మ నై విదయను అందించుటకు ప్రతిషిరంప్బడింది. 

బ ైబిలు విదయ. లోకము కొరకు. ఉచితముగా. 

ప్రప్ంచవాయప్తముగా ప్ర్శచర్య కొర్కు తగశన తర్రీ దులేని కొనిి వందల వలే మంది క ైసైతవ 
నాయకులకు ఉచత క ైసైతవ విదయను అందించుట మా లక్షయమ యైునిది. ఆంగోము, అర్బిక్స, మాండర్శన్, 
ర్ష్యన్, మర్శయు సాపనిష్ భాష్లలో సాటలిేని మలీరమీడయిా స్ట మినార్శని స్టదిధప్ర్చ, విశవవాయప్తముగా 
ప్ంచప టటర ట దావర్ా మమేు ఈ లక్షయమును చదధించుచునాిము. మా ప్ర్శచర్య భాగసావముల దావర్ా మా 
పాఠాయంశములు ఒక డజను కంటే ఎకుువ భాష్లలో ప్రసుత తము అనువదించబడుచునాియి. ఈ 
పాఠాయంశములలో చతరములతో కూడిన వీడియోలు, ముదిరంచబడని ఉప్దదశములు, మర్శయు ఇంటర్ ి ట్ 
వనర్మలు ఉనాియి. పాటశాలలు, సమూహములు, మర్శయు వయకుత లు ఆన లో న్ లో మర్శయు 
అధ్యయనము చదయు సమాజములలో ఉప్యోగశంచుటకు అనుగుణంగా ఇవి ర్ూప ందించబడినవి. 

అనకే సంవతిర్ాలుగా, అవార్మ్ లు సంపాదించన అతయయతతమమ ైన విష్యములు మర్శయు 
నాణయతగల మలీరమీడయిా పాఠములను ఉతపతిత  చదయుటకు తగుమాతరప్ు ఖ్ర్ముతో కూడని ప్దధతిని 
మేము అభివృదిధ  చదశాము. మా ర్చయితలు మర్శయు సంపాదకులు వదేాంతవిదయలో తర్రీదు ప ందిన 
విదాయవతేతలు, మా అనువాదకులు వదేాంత పరా వీణయతకల్వగశ తాము అనువదించు భాష్లలో మాతృభాషా 
న ైప్ుణయత కల్వగశయునివార్మ, మర్శయు మా పాఠములు లోకవాయప్తముగా అనేక స్ట మినార్రలలో బో ధించు 
వందలమంది గౌర్వనీయుల ైన అధాయప్కులు మర్శయు కాప్ర్మల యొకు మ ళకువలను 
కల్వగశయునాియి. ఇంతదగాక, మా గాీఫిక్స డజి నైర్మో , ఉదాహర్ణలను ఇచుువార్మ, మర్శయు ప ర డుయసర్మో  
అదుుతమ ైన ప్ర్శకర్ములను మర్శయు టెకని కోను ఉప్యోగశంచ ఉనితమ ైన ప్రమాణములతో 
ప్నిచదసాత ర్మ. 

మా డసి్టిరబీూయష్న్ లక్షయములను చదధించుటకు, సంఘములతో, స్ట మినార్రలతో, బెైబిల్ కళాశాలలతో, 
మిష్నర్రలతో, క ైసైతవ బరా డాుసరరో్తో, శాటలి ైట్ టలె్వవిజన్ వార్శతో, మర్శయు ఇతర్ సంసాలతో థర్్డ మిలీనియం 
వూయహాతుక భాగసావమయములను కల్వగశయునిది. ఈ భాగసావమయములు ఇప్పటకిే ల కులేననిి వీడియో 
పాఠములను సాా నిక నయాకులు, కాప్ర్మలు, మర్శయు స్ట మినర్ర విదాయర్మా లకు ప్ంచుటకు 



iii 

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

కార్ణమ యైాయయి. మా వ బెైిటటలు కూడా డిస్టిరబీూయష్న్ కు మాధ్యమాలుగా ఉండి, మా పాఠములతో 
పాటటగా సహాయకర్ముగా ఉండుటకు అదనప్ు వనర్మలను కూడా అందించుచునివి. ఉదాహర్ణకు, మీ 
స ంత అధ్యయన సమాజమును ఆర్ంభించుటను గూర్శున వనర్మలు. 

థర్్డ మిలీనియం IRS 501(c)(3) కార్పపర్ేష్న్ గా గుర్శతంప్ుప ందినది. మేము సంఘములు, 
సంసాలు, వాయపార్ములు, మర్శయు ప్రజలు వయకనతగతంగా ఇచుు టాక్సి-మినహాయింప ైన కానుకల మీద 
ఆధార్ప్డ ిప్నిచదసాత ము. మా ప్ర్శచర్యలను గూర్శు అదనప్ు సమాచార్ము కొర్కు మర్శయు మీర్మ మాతో 
కలస్టి ప్ర్శచర్య చదయు మార్గములను తెలుసుకొనుటకు, ఈ వ బెైిటటను దర్శించండి 
http://thirdmill.org. 



iv 

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

విషయ స్తూచిక 
ఉపో ద ా తము ....................................................................................................... 1 

ధోరణి ................................................................................................................. 2 

ఏకకాలిక ................................................................................................................ 2 

స్తాంయోగము .......................................................................................................... 4 

తిర్సుర్ణ ....................................................................................................... 4 

ఉదాా టన ......................................................................................................... 5 

ఉద హరణ ............................................................................................................. 6 

చ రిత్రిక స్తమాచ రము ........................................................................................... 7 

పదయ భాగము .......................................................................................................... 8 

ర్ ండు ప్రప్ంచములు ......................................................................................... 8 

సమాచార్మును వివచేంచుట ............................................................................. 9 

కథనము ............................................................................................................. 11 

ర్ ండు ప్రప్ంచములు ....................................................................................... 12 

సమాచార్మును వివచేంచుట ........................................................................... 12 

స్తాంయోగ నిరాాణములు ...................................................................................... 17 

వివిధ మూలములు ............................................................................................... 17 

బెైబిలు ప్రతయక్షతలు ......................................................................................... 18 

బెైబిలేతర్ మూలములు ................................................................................... 21 
వివిధ సాా యిలు ..................................................................................................... 23 

మౌల్వక-సాా యి నిర్ాుణములు ........................................................................... 23 

మధ్యమిక-సాా యి నిర్ాుణములు ....................................................................... 26 

కనోష్ర-సాా యి నిర్ాుణములు ................................................................................ 28 

ముగిాంపు ......................................................................................................... 30 



బెైబిలానుసార్మ ైన వేదాంతశాసత రమును కటటర ట 

ర్ ండవ పాఠము 
పాత నిబందన యొకు ఏకకాల్వక సంయోగము 

-1-  
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ఉపో ద ా తము 

ఈ మధ్య ననేు ఒక బలోను కొనాిను మర్శయు అద ిఒక బాకుిలో వరే్ేవర్మ ముకులుగా పాయక్స 
చదయబడి నాకు ఇవవబడింది, ఆ బాకుిను ననేు తరె్చన వ ంటన ేముకులు ప్రవాహము వల  నలే మీద 
ఒకుసార్శగా ప్డిపలయాయి. దానిలో చాలా ముకులునాియి కాబటిర ఏద ిఎకుడ ముకకు కనుగొనుటకు 
చాలా ఎకుువ సమయం ప్టరబో తయందని నాకు అరా్మయియంది. కాని ఆ ముకుల మధ్యలో ఒక చని 
సూచనల ప్ుసతకం నాకు కనిపంిచంది. కాబటిర , ననేు కూర్ొుని దానిని చదువుట ఆర్ంభించాను. 

దానిలోని మొదట ిర్ ండు పజేీలు మొదటి మ టటర ను గూర్శునవి. తర్మవాత ర్ ండు పేజీలు ర్ ండవ 
మ టటర ను గూర్శునవి. తర్మవాత మూడవ మ టటర . ననేు ఆ చని ప్ుసతకమును చదువుతయండగా, ఆ 
బలోను అమర్ము సుదీర్మా ైన ప్రకనయీ చని చని మ టటో గా విభజంచబడయిుండుట నాకు ఎంతో 
ఉప్శమనం కల్వగశంచంది. 

సర్ే, పాత నిబంధ్న లేఖ్నముల యొకు సుదరీ్ామ నై చర్శతరను అరా్ము చదసుకొనుటకు మనము 
ప్రయతిించనప్ుపడు కూడా అనేక విధాలుగా ఇలాంటదిద జర్మగుతయంది. దదవుని కార్యములు మర్శయు 
వాకయములు, ప్రజలు మర్శయు సాలములను గూర్శు ఎంత ఎకుువ సమాచార్ం ఉంది అంటే, అద ి
మనలను కొనిి సార్మో  తికమక ప టరవచుు. కాని మనము ఏకకాల్వక ప్దధతిని తీసుకునిటోయితద, అనగా 
దాని చర్శతరను ప్లు దశలుగా విభజంచ సమసతమును ఏకీకృతము చదయునప్ుపడు ఒకొకు దశ మీద 
దృషిరప టరగల్వగశతద, ఆ ప్ని మర్శంత నియంతరణగాను మర్శయు మర్శంత ప్రయోజనకర్ముగాను ఉంటటంది. 

బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రమును కటటర ట అను మన పాఠయకీమములో ఇది ర్ ండవ పాఠము. 
ఈ పాఠమునకు మేము “పాత నిబంధ్న యొకు ఏకకాల్వక సంయోగము” అని పరే్మ ప టార ము. పాత 
నిబంధ్న చర్శతరలోని ప్లు సమయాలలో దదవుడు తన ప్రజలకు దశల వార్శగా బయలుప్ర్చన 
విష్యములను బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవతేతలు ప్ర్శశోధించన విధానమును ఈ పాఠములో మనము 
చూసాత ము. 

మన మునుప్ట ిపాఠంలో, చార్శతిరకముగా లేఖ్నములను అరా్ము చదసుకొనుట కొర్కు క ైసైతవులు 
మూడు ముఖ్యమ ైన ప్రణాళికలను ఉప్యోగశంచార్ని మనము చూశాము: సాహతియ విశలోష్ణ, అనగా కొనిి 
దృకకుణములను తెల్వయజేయుటకు ర్ూపించబడిన ఒక సాహితయ ప్టముగా బెబైిలును చూచుట; అంశ 
విశలోష్ణ, అనగా మన సమకాలీన లేక సాంప్రదాయిక అంశములను మర్శయు ప్రశిలను ప్రతిబింబించు 
ఒక అదేముగా బెైబిలును చూచుట; మర్శయు చార్శతిరక విశలోష్ణ, అనగా అద ినివేదించు చార్శతిరక 
సనిివశేములకు కనటికగీా బెైబిలును చూచుట. బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము పరా థమికముగా 
లేఖ్నముల యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ మీద దృషిర  ప డుతయంద ిఅని, ప్రతదయకముగా బెైబిలులో 
నివదేించబడిన చార్శతిరక సనిివేశములలో దదవుడు పాలుప్ంచుకుని మార్గములను ప్ర్శశీల్వసుత ంది అని 
కూడా మనము చూశాము. 

ఈ కార్ణము చదత, మనము ఇలా చెపాపము: “బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతశాసత రము అనగా 
లేఖ్నములో తలె్వయజయేబడని దదవుని కార్యముల యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ నుండి వ లువడిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వేదాంతశాసత ర ఆలోచనయి ైయునిది.” బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రము దదవుని కార్యముల యొకు 
లేఖ్న కథనముల మీద దృషిర ప డుతయంద ిమర్శయు ఆ సనిివేశములలో నుండి క ైైసతవ వదేాంతశాసత రము 
కొర్కు అనుమితయలను వ ల్వకన తీసుత ంది. ఈ సమీక్షను దృషిరలో ఉంచుకొని, ఈ పాఠమును ప్ర్శశీలన 
చదదాే ము. 

పాత నిబంధ్న యొకు ఏకకాల్వక సంయోగము అనే ఈ పాఠములో, మనము మూడు 
ముఖ్యమ ైన విష్యములను చూదాే ము. మొదటగిా, “ఏకకాల్వక సంయోగము” అంటే ఏమిటో ఒక 
సాధార్ణ ధోర్ణిని ప ందుకుందాము. ర్ ండవదగిా, ఏకకాల్వక సంయోగములో ఉప్యోగశంచన చార్శతిరక 
సమాచార్మును పాత నిబంధ్న వాకయభాగములు తలె్వయజయేు మార్గములను చూదాే ము. మర్శయు 
మూడవదగిా, పాత నిబంధ్నలోని చార్శతిరక సమాచార్మును ఏకకాల్వక సంయోగము చదయుట దావర్ా 
కనుగొనబడని సంయోగముగల వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణముల మీద దృషిరప డదాము. మన అంశము ప్టో 
గల సామానయ ధోర్ణతిో మొదలుప టటర దాము ర్ండి. 

ధోరణి 

“ఏకకాల్వక సంయోగము” అను మాట యొకు అరా్మును గహిీంచుటకు, మనము మూడు 
విష్యములను చూదాే ము. మొదటగిా, “ఏకకాల్వక” అను ప్దమును నిర్వచంచుదాము. ర్ ండవదగిా, 
“సంయోగము” అన ేప్దమును చూదాే ము; మర్శయు మూడవదగిా, మన మనసుిలో ఉనిదానిని 
లేఖ్నముల ఉదాహర్ణ దావర్ా ఉదాహర్శదాే ము మర్శయు కమీప్ర్మదాే ము. “ఏకకాల్వక” అను ప్దము 
యొకు అరా్ముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

ఏకకాలిక 
ఏకకాల్వక లేక “స్టని్రోనిక్స” అను ప్దము ర్ ండు గరీకు ప్దముల నుండి వ లువడుతయంది: సన్ అను 

విభకనత యొకు అరా్ము “కూడా” లేక “కల్వస్టి,” మర్శయు కకీన్స్ అను నామవాచకము యొకు అరా్ము 
“కాలం.” ఏకకాల్వక లేక స్టని్రోనిక్స అను ప్దమును చార్శతిరక సనిివశేముల కొర్కు ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, 
అద ి“ఒక కాలములో కల్వస్టి,” లేక “ఒక ేసమయమందు” జర్శగశన సనిివేశములను వివర్శసుత ంది. పాత 
నిబంధ్న చర్శతరలో ఒక ేకాలములో సంభవించన సనిివశేముల గుంప్ును బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతవేతతలు ప్ర్శశోధించు విధానమును సూచంచుటకు మనము ఏకకాల్వక అను ప్దమును 
ఉప్యోగశసాత ము. 

ఈ ఆలోచనను ఉదాహర్శంచుటకు, చలనచతర దర్ికులు తమ కథలను చపె్ుప విధానమును 
గూర్శు ఆలోచన చయెయండి. అతయంత ఖ్ాయతిగాంచన చలన చతరా లు ఆర్ంభము నుండ ిఅంతము వర్కు 
కథను కీమముగా చెబుతాయి. ఒక సనిివేశము మర్ొక సనిివశేములోనికన, మర్శయు ఆ సనిివశేము 
ఇంకొక సనిివశేములోనికన ఎలా నడపిసిుత ందో  అవి తెల్వయజసేాత యి. అయినను, చలనచతరమంతా ఒకట ే
అయినా, అద ిఅనేక చని చని భాగముల ైన స్టన్ులుగా విభాగశంచబడుతయంది. ప్రతి స్టన్ు ప దే కథలోని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒక భాగమును తలె్వయజసేుత ంది. ఈ భావనలో, ప్రతి స్టన్ు చలనచతరములోని ఒక ఏకకాల్వక 
సందర్ుమును, అనగా చలనచతరములో ఒక సమయమును తలె్వయజసేుత ంది. 

పాత నిబంధ్న యొకు ఏకకాల్వక అధ్యయనము కూడా ఇలాంటి ప్దధతినే అనుసర్శసుత ంది. 
ఏకకాల్వక సంయోగములో, బెబైిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు పాత నిబంధ్నలోని ప్లు కాలములను 
చర్శతరయంతటిలో ఒక శాీవయముగా గాక ఒక చలనచతరములోని స్టన్ుల వల  ప్ర్శగణిసాత ర్మ. 

అయినను, చలనచతరములోని స్టన్ుల వల , ఏకకాల్వక ప్దధతయలు కూడా ప్లు ప్ర్శమాణములు 
గల కాలముల మీద దృషిరప టరగలవని గీహించుట చాలా అవసర్ము. కొనిిసార్మో  బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతవేతతలు కుో ప్తమ నై చార్శతిరక సందర్ుముల మీద దృషిరప డతిద, మర్శకొనిిసార్మో  వార్మ సుదరీ్ా కాల 
సందర్ుముల మీద దృషిరప డతార్మ. 

మనము కూడా సాధార్ణ జీవితములో ఇదద ప్ని చదసాత ము. కొనిిసార్మో  మనము కొనిి 
విష్యములను గూర్శు అవి సుదీర్ ాకాల కీమములో చపటట చదసుకునాిగాని అవి ఏకకాలములో 
జర్మగుతయనిటటర  మాటాో డతాము. ఉదాహర్ణకు, ఒక సుదరీ్ామ నై సంభాష్ణను ఒకే సనిివేశముగా 
సంబో ధసిూత , “కొంచెం స్టపే్ు కనీతమే నా స్టేిహతియనితో ననేు సుదీర్మాుగా మాటాో డాను,” అని నేను 
చెప్పవచుు. మర్శకొనిి సార్మో , మనము ప దే అనితయమ నై విష్యములను గూర్శు అవి ఒక ే
సమయములో సంభవించనటటో  మాటాో డతాము. ఉదాహర్ణకు, ఒక వార్మంతా జర్శగశన కార్య 
కలాపాలను “గతవార్మంతా ననేు కొండలలో గడిపాను” అని మనం కకీడకీర్శంచవచుు, లేక “గత 
సంవతిర్ము ననేు సూుల్ కన వ ళాో ను” అని చబెుతూ సంవతిర్మంతటిని కూడా కకీడీకర్శంచవచుు. పాత 
నిబంధ్న చర్శతరను ఏకకాల్వక భాగములుగా విభజంచునప్ుపడు బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవేతతలు కూడా 
ఇదద విధ్మ నై అనితయ వశయతను ఉప్యోగశసాత ర్మ. కొనిిసార్మో  వార్మ చర్శతరలోని తకుువ కాల వయవధ్ులను 
ఉప్యోగశస్టేత  మర్శకొనిిసార్మో  వార్మ సుదరీ్ా కాల వయవధ్ుల మీద దృషిరప డతార్మ. 

ఇప్ుపడు, మన దృషిరలో ఒక క్షణం ఉంట ెతప్ప చర్శతరలోని ప్రతి ఏకకాల్వక కాలములో సమయము 
గడుసుత ంది, మర్శయు ఈ కాల మార్మపలు చార్శతిరక మార్మపలను కూడా తీసుకొని వసాత యి. కొనిిసార్మో  ఈ 
మార్మపలు చనిగా ఉంటాయి, మర్శకొనిిసార్మో  ఎంతో ముఖ్యమ ైనవిగా ఉంటాయి. కాని ఎలాంటి 
మార్మపలు జర్శగశనను, పాత నిబంధ్న ప్టో ఏకకాల్వక ప్దధతయలు ఇవవబడని కాలమును ఏకముగా 
చూసాత యి. మర్శయు ఇవవబడని కాలము యొకు చవర్శలో సాా పించబడని వేదాంతశాసత ర దృకకుణముల 
మీద వార్మ పరా థమికముగా దృషిరప డతార్మ. 

ఉదాహర్ణకు, ఆదికాండము 22లో అబరా హాము ఇసాికును బల్వ ఇచుుటను గూర్శున చని 
కథనములో, అనకే విష్యములు చపటట చదసుకునాియి. కాని “అబరా హాము జీవితములోని ఈ 
భాగములో ఏ వదేాంతశాసత ర దృకపథములు కనిపిసాత యి?” అని బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవేతతలు 
అడుగుతార్మ. 

ఆదకిాండము 11-25 అధాయయములలో అబరా హము జీవితము — సుమార్మగా 175 
సంవతిర్ముల కాల వయవధి — వంట ిసుదరీ్ా కాల వయవధ్ులను కూడా బెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతవేతతలు ప్ర్శగణలోనికన తీసుకుంటార్మ. అటిర  సుదీర్ ాకాల వయవధి ప్ర్శగణలో ఉనిప్ుపడు కూడా, 
వార్మ ఇలాంటి ప్రశిలు అడుగుతార్మ: అబరా హాము జీవితమంతటలిో ఏ వదేాంతశాసత ర దృకకుణములు 
కనిపించాయి?” 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవానికన, కొనిిసార్మో  బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతవేతతలు పాత నిబంధ్న అంతటనిి ఒక 
ఏకకాల్వక భాగముగా ప్ర్శగణించ ఇలా అడుగుతార్మ: “పాత నిబంధ్న దనిాలలో దదవుడు ఏమి చదశాడు 
మర్శయు ఏమి చెపాపడు?” 

“ఏకకాల్వక” అను మాట యొకు నిర్వచనమును చూశాము కాబటిర , మన ర్ ండవ ప్దమ నై 
“సంయోగము”ను ఇప్ుపడు ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

స్తాంయోగము 
సంయోగము అనే అంశమును అరా్ము చదసుకొనుట కష్రమమేి కాదు. దానిని మనము మన 

అనుదని జీవితములలో ఉప్యోగశసాత ము. సుళువుగా చెబితద, ఒక విష్యములోని ప్లు భాగములను 
ఒకటిగా కలుప్ుటయిే దాని అరా్ము. 

ఉదాహర్ణకు, మీర్మ మీ స్టేిహితయని ఇంటికన భోజనానికన వ ళాో ర్ని ఊహించుకకండి. అకుడ మీర్మ 
అద ిఇది తింటార్మ. ఒకర్మ మాటాో డడం మర్ొకర్మ సపందించడం మీర్మ వింటార్మ. ఒకర్మ జోక్స వేస్టేత  
ఉనివార్ంతా నవువతార్మ. ఒకర్మ ఆలసయంగా వస్టేత , మర్ొకర్మ తవర్గా వ ళోిపల తార్మ. ఇలా అనిి ర్కముల 
విష్యములు అకుడ జర్మగుతాయి. ఇప్ుపడు తర్మవాత ర్పజు భోజనము దగగర్ ఏమి జర్శగశనదో మీర్మ మీ 
స్టేిహతియనికన చెపాపర్ని ఊహించుకకండి. అకుడ జర్శగశనది జర్శగశనటటర గా మీర్మ అతనికన చెప్ుపట సాధ్యము 
కాదు. బదులుగా, అకుడ కూడిక అంతటనిి మీర్మ ఐకయప్ర్చ, దానిలోని భావమును వ లోడసిాత ర్మ. 

అనకే విధాలుగా, ఏకకాల్వక సంయోగమును దృషిరలో ఉంచుకొని లేఖ్నములను 
ప్ర్శగణించనప్ుపడు మనము కూడా ఇదద చదసాత ము. చర్శతరలోని ఒక కాలములో బయలుప్ర్చబడని 
వేదాంతశాసత ర భాగములు ఒక తార్శుకమ నై ప ందకిగల నిర్ాుణములో అమర్ుబడు ప్లు మార్గములను 
మనము వివర్శసాత ము. ఏకకాల్వక సంయోగములో ఒక కాలములోని పాత నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము 
యొకు తార్శుక నిర్ాుణమును సమీక్ించుట ఏ విధ్ముగా భాగమ యైునిదో  తెలుసుకొనుటకు, మనము 
ర్ ండు విష్యములను చూదాే ము. మొదటగిా, పాత నిబంధ్న తార్శుక సవభావము యొకు సాధార్ణ 
తిర్సుర్ణను చూదాే ము; మర్శయు ర్ ండవదిగా, దాని తార్శుక ప ందికకు ఒక ఉదాా టనను మనము 
అందించుదాము. పాత నిబంధ్న తార్శుక సవభావము యొకు సాధార్ణ తిర్సుర్ణతో ఆర్ంభించుదాము. 

త్రరస్తకరణ 
ఇర్వ ైయవ శతాబేప్ు మధ్య భాగంలో, ప్రతి శాఖ్లోను తర్ుము యొకు పాతరను ఎతిత  చూప్ుతూ 

అనకేమంది విమర్ినాతుక ప్ండితయలు బెబైిలానుసార్మ నై వేదాంతశాసత రము మర్శయు కమీబదధమ నై 
వేదాంతశాసత రము మధ్య వయతాయసము చూపార్మ. సాంప్రదాయిక కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రములో తర్ుము 
పరా ముఖ్యమ నై పాతరను పల షసిుత ంది అని గుర్శతంచుట చాలా సులభము. కాని తర్ుము బెబైిలానుసార్మ నై 
వేదాంతశాసత రములో అంత ప దే పాతరను పల షించకూడదని విమర్ినాతుక వేదాంతవేతతలు వాదంిచార్మ. 

ఈ చర్ులలోని చకుులు ఈ పాఠమునకు బయట కూడా ఉనిప్పటకిీ, వార్శ అభిపరా యమును 
ఉప్యోగకర్మ ైన విధ్ములో మనము కకీడీకర్శంచవచుు. కుో ప్త ంగా, “గరీకు ఆలోచనా విధానము” అని 
వార్మ పలిచనదానికన తర్ుము పరా థమికమ నై సవభావముగా ఉనిదగిాని, “హెబ్రర ఆలోచనా 
విధానము”నకు అది వేర్మగా ఉనిదని విమర్ినాతుక వదేాంతవతేతలు నమాుర్మ. అనకే భాషాప్ర్మ నై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు సాంసుృతిక సమీక్షల ఆధార్ంగా, ఇంచుమించు కమీబదధమ నై వదేాంతశాసత రము వల న  గరీకులు 
కూడా వ రై్ాగయము మర్శయు తార్శుక కీమము మీద దృషిర ప టార ర్ని వార్మ వాదించార్మ. మర్శయు దీనికన 
భినింగా, హెబ్రర ఆలోచనా విధానము ప్రతి దానిని చార్శతిరక కనయీాశీలకముల వ లుగులో చూస్టింద ిఅని 
సూచంచార్మ. ఈ దృషిర  కకణం ప్రకార్ం, నముకముల మధ్య ఉని తార్శుక ప్దధతయలు లేక వదేాంతశాసత ర 
అనుబంధ్ముల మీద పాత నిబంధ్న దృషిర  ప టరలేదు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, పాత నిబంధ్న 
వేదాంతశాసత రమును సంయోగప్ర్చుట హెబ్రర బెైబిలును అపారా్ము చదసుకొనుట మర్శయు దానిని గరకీు 
ఆలోచనా విధానములోనికన న టిర  వేసుత ంది. 

ఉద ా ట్న 
ఈ తిర్సుర్ణకు భినింగా, పాత నిబంధ్నలోని తార్శుక గుణము యొకు ఉదాా టన కనీసం ర్ ండు 

ఆధార్ముల మీద నిలబడుతయంది. మొదటి సాా నంలో, ఒకానొకప్ుపడు అనేకమంద ిబెైబిలానుసార్మ నై 
వేదాంతవేతతలు ప్రతిపాదించన గరీకు మర్శయు హెబ్రర ఆలోచనా విధానములకు మధ్య ఉని వయతాయసముల 
ర్కములను ఆధ్ునిక అధ్యయనములు ప్రకునబటెార యి. ఈ ఆలోచనా విధానముల మధ్య అనకే 
వయతాయసములు ఉనాియిగాని వాటి మధ్య పల ల్వకలు కూడా ఉనాియి. 

ర్ ండవ సాా నంలో, పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము తర్ుము మర్శయు తార్శుక ఆలోచన ప్టో గొప్ప 
ఆసకనతని కనుప్ర్మసుత ంది. శీదధగల తార్శుక విశలోష్ణ లేకుండా జీవితమును సర్ నై విధానములో 
సమీక్ించలేము. ఇప్ుపడు, నిసిందదహముగా, దదవుని ఆలోచనలు మన ఆలోచనల కంటే 
ఉనితమ నైవిగా ఉనాియి కాబటిర పాత నిబంధ్నలో బయలుప్ర్చబడని అనకే విష్యములు 
మానవులకు మర్ుములుగాన ేమిగశల్వపల తాయి. అయినను, ఆయన మనకు బయలుప్ర్చన 
విష్యములను గూర్శు తార్శుకముగా ఆలోచన చదయుటలో గల విలువను ఈ సతయము తిర్సుర్శంచదు. 
పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రములో తర్ుము ఇమిడియునిదా లేదా అనునద ిప్రశి కాదు; కాని దానిలో 
తర్ుము ఎలా ఇమిడియుండనిద ిఅనదేద ప్రశి. 

సాంప్రదాయిక కమీబదధమ ైన వదేాంతశాసత రమును లోతయగా ప్రభావితము చదస్టని అధకిార్శక పాశాుతయ 
తతవవాద సాంప్రదాయముల ప్రమాణాలను పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము ఉప్యోగశంచదు అనదేి 
నిజమే. ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్న చాలా తకుువ స్టిార్మ నై సాంకేతిక ప్దములను ఉప్యోగశసుత ంది; 
దాని వదేాంతశాసత రము ప్లు ర్కముల ర్చనా శ లైులలో వయకీతకర్శంచబడుతయంది; ప్లువుర్మ పాత నిబంధ్న 
ర్చయితలు వార్శ విశావసము యొకు ప్లు కకణములను ఉదాా టించార్మ; మర్శయు పాత నిబంధ్న ఎకుడా 
కూడా ఒక సార్వతిరకమ ైన తార్శుక వదేాంతశాసత ర వయవసాను అందించదు. 

అదద విధ్ముగా, లేఖ్నములో దదవుని ప్రతయక్షతలు కూడా అకుడకుడ, ప ంతనలేకుండా లేక 
వయతిర్కేముగా ఉనివి కావు. మనము ఈ పాఠంలో తర్మవాత చూడబో వుచునిటటర గా, దదవుని 
ప్రతయక్షతలు ఆయన ప్రజలకు కొనిి సనిివేశములలోనికన మ ళకువను ఇచుుట మాతరమే గాక, 
ఆయనను గూర్శు, తమను గూర్శు మర్శయు మిగశల్వన సృషిరని గూర్శు ఒక తార్శుకమ నై, సంయోగ 
మార్గములలో అవగాహన, ప్రవర్తన మర్శయు భావనలను కల్వగశయుండుటకు నడపిించంది. 

ఏకకాల్వక సంయోగమును గూర్శున ఈ సామానయ అవగాహనను దృషిరలో ప టటర కొనుట, ఈ ప్దధతి 
యొకు ఒక ఉదాహర్ణను బెబైిలులోన ేకనుగొనుటకు మనకు సహాయప్డుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉద హరణ 
మనము లేఖ్నములను చూచుచుండగా, పాతరలు మర్శయు ర్చయితలు పాత నిబంధ్నను ప్లు 

చార్శతిరక కాలములలోనికన విభజన చదస్ట ిఅకుడ వార్మ కనుగొనిన వదేాంతశాసత రమును సంయోగప్ర్చార్ని 
మనము కనుగొంటాము. వార్మ ఈ విధ్ముగా ల కులేననిి సార్మో  చదస్టరి్శగాని, మన ఉదదేశముల కొర్కు 
మనము కేవలము ఒక పరా తిప్దిక లేఖ్న భాగమును మాతరమే చూదాే ము. ర్పమా 5:12, 13లో పౌలు 
ఏమని వరా సుత నాిడో  ఒకసార్శ చూడండి: 

ఇట్టల ాండగా ఒక మనుషయయని ద ారా పాపమును పాపము ద ారా మరణమును 
లోకములో ఏలాగు పివేశాంచెనో, ఆలాగుననే మనుషయయలాందరు పాపము 
చేస్టనిాందున మరణము అాందరికిని స్తాంపాిప్మాయినెు. ఏలయనగా ధరాశాస్్తరము 
వచిిన దనుక పాపము లోకములో ఉాండనెు గాని ధరాశాస్్తరము లేనపుుడు 
పాపము ఆరోపిాంపబడదు. అయినను ఆద ము చసే్టిన అత్రకరమమును బో లి 
పాపము చేయని వారిమీదకూడ, ఆద ము మొదలుకొని మోషే వరకు 
మరణమేలెను; ఆద ము రాబో వువానికి గురుతెై యుాండెను (రోమా 5:12-14), 

ఈ వచనములలో, ఆదాము పాప్ములో ప్డుట మొదలుకొని స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే 
ధ్ర్ుశాసత రము ఇవవబడుటను పౌలు ఒక ఏకకాల్వక భాగముగా అనగా చర్శతరలో ఒక ఏక భాగముగా 
ప్ర్శగణించాడు. ఆదాము చదస్టిన పాప్ము యొకు శాశవత ప్ర్శణామములు కీసీుత  చూపని విధదయత 
యొకు శాశవత ప్ర్శణామములకు ప్ూర్వగామిగా ఎలా ఉనాియో నిర్ాా ర్శంచుట ఈ వాకయభాగములో పౌలు 
యొకు ముఖ్య అంశముగా ఉనిది. మర్శయు ఈ బిందువును తెల్వయజేయుటకు, ఆదాము మర్శయు 
మోషే మధ్య కాలములో ఉని అనేక వదేాంతశాసత ర విష్యములను పౌలు సంయోగప్ర్చాడు. 

12వ వచనములో పౌలు అంటాడు, “ఒక మనుష్యయని దావర్ా పాప్మును పాప్ము దావర్ా 
మర్ణమును లోకములో ఏలాగు ప్రవేశంచనె్ . . .” ఇకుడ అతడు ఆది. 3:14-19ని ప్రసాత విసూత , మానవ 
మర్ణము మానవ పాప్మునకు ఏ విధ్ముగా ఫల్వతముగా ఉనిదో తెల్వయప్ర్చాడు. తర్మవాత, 
ఆదాము ప్తనము మర్శయు స్ట్నాయి ప్ర్వతము మధ్య ఉని కాలమును “ధ్ర్ుశాసత రము లేనప్ుపడు,” 
అని పౌలు వర్శణంచాడు, అనగా ప్ద ిఆజఞలు మర్శయు నిబంధ్న గీంథము వంట ివరా యబడిన ధ్ర్ుశాసత రము 
ప్రజల యొదే లేని కాలమది. ఆ కాలములో ప్రజలు “ఆదాము చదస్టని అతికీమమును బో ల్వ పాప్ము 
చదయలేదని” అతడు చపెాపడు. అనగా, ఏదనెు వనములో ఆదాము వల  వార్మ ప్రతదయకముగా 
నిర్శుంచబడని ఆజఞలను ఉలోంఘించలేదు. 

ఇప్ుపడు, స్టన్ాయి ప్ర్వతమునకు ముందు “ధ్ర్ుశాసత రము” ఉనికనలో లేదు అని పౌలు చపెపిన 
తర్మవాత, అతడు ఒక ఊహాజనకమ ైన సాధ్యతతో వయవహర్శంచవలస్టియుండనిది. ఆదాము మర్శయు 
మోషే మధ్య కాలములో నివస్టంిచన ప్రజలు పాప్ము విష్యములో నిర్పే ష్యల ై యుండియుండవచుు. 
వార్మ ఉలోంఘించుట కొర్కు కొనిి నిర్శేష్రమ నై నియమములు లేనియి డల, వార్మ పాప్ులని మనము 
ఎలా చెప్పగలము? ఈ ప్రశికు జవాబిచుుటకు, ఆ కాలములోని మర్ొక విష్యము వ పై్ుకు పౌలు 
ధాయసను మళోించాడు: “ఆదాము మొదలుకొని మోషే వర్కు మర్ణమలే ను.” స్ట్త ర ప్ుర్మష్యలు మర్ణ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శాప్ము కనీంద ఉనాిర్మ కాబటిర , తార్శుక అనుమతయల ఆధార్ంగా వార్మ పాప్ులు అయుయండాల్వ అని 
అతడు వాదించాడు. 

ఈ వాకయ భాగము యొకు విసత ృత నపే్థయములో ఆదాము పాప్ము సృషిరంచన సమసయను యిేసు 
దదవునికన చూపిన విధదయత ప్ర్శష్ుర్శంచంద ిఅని పౌలు చెపాపడు. ఆదాము చదస్టని ఒక అవిధదయత 
కార్యము ఆదాముతో జతకలస్టని ప్రతి ఒకుర్శకన మర్ణమును కొని తచెునటేో , కీసీుత  చదస్టని ఒక విధదయత 
కార్యము కీసీుత తో జత కలస్టని ప్రతి ఒకుర్శకన జీవమును తచెుంది. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, ఆదాము 
యిేసు యొకు “మాదిర్శ”గాను లేక ర్ూప్ముగాను ఉనాిడు. 

పౌలు యొకు తర్ుము ఏ విధ్ముగా ప్ని చదస్టనిదో  గమనించండి. మొదటగిా, ప్తనము నుండి 
ధ్ర్ుశాసత రము ఇవవబడినంత వర్కు ఉని కాలమును అతడు ఏకకాల్వకము చదస్టి, కీీసుత  నుండ ినటేి 
కాలము మధ్య ఉని సమయమును మర్ొక కాలముగా ఏకకాల్వకము చదశాడు. ర్ ండవదిగా, దానిలోని 
కొనిి గుణములను తార్శుకముగా కల్వప ిఅతడు ప్రతి యుగమును సంయోగప్ర్చాడు. కుో ప్త ంగా, 
బాధ్యతగల బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు చదయు ప్నినే అతడు చదశాడు. మర్శయు ఆధ్ునిక 
క ైైసతవులకు ఏకకాల్వక సంయోగం కూడా తార్శుకమ నై అభాయసమేనని అతని మాదరి్శ తెల్వయజేసుత ంది. 

ఏకకాల్వక సంయోగము ఏమిటో మనము చూశాము కాబటిర , మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ఈ ప్దధతిని 
సమర్శాసుత ంది అని చూపతిిమి కాబటిర , ఏకకాల్వక సంయోగమును, అనగా పాత నిబంధ్నలో చార్శతిరక 
సమాచార్మును వివచేంచు ప్రకనీయను సృషిరంచు పరా ముఖ్యమ ైన మ టటర ను చూచుటకు మనము 
స్టిదధముగా ఉనాిము. 

చ రిత్రిక స్తమాచ రము 

మునుప్టి పాఠంలో మనము చూస్టనిటటో గా, బెైబిలానుసార్మ ైన వదేాంతవతేతలు ర్ ండు ర్కముల 
చార్శతిరక సనిివేశముల మీద విశలష్మ నై దృషిరని ప డతార్మ: దెైవిక కార్య ప్రతయక్షతలు, అనగా, దదవుడు 
చదస్టని కార్యములు; మర్శయు దెైవిక వాకయ ప్రతయక్షతలు, దదవుడు మర్శయు ఆయన సందదశకులు చపెిపన 
వాకుులు. 

పాత నిబంధ్నలోని ఒక కాలములోని వదేాంతశాసత రమును బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు 
సంయోగప్ర్చక ముందు, వార్మ చార్శతిరక సనిివశేములను గూర్శు — వార్మ చూచుచుని కాలములో 
సంభవించన దదవుని కార్యములు మర్శయు వాకుులు — సమాచార్మును స్టేకర్శంచవలస్టయిునిది. వార్శ 
ఏకకాల్వక సంయోగమునకు ఈ చార్శతిరక సతయములు ఒక సామానయ నిర్ాుణ ర్ాళుో గా ఉప్యోగప్డతాయి. 
ఇప్ుపడు మొదటి చూప్ులో, ఇద ిచాలా సులభమ నై ప్నిగా అనిపించవచుు. కొనిి కాలములలో జర్శగశన 
సనిివశేములను గూర్శు బెైబిలు చపె్ుపవాటిని మనము కవేలం తిర్శగశ చెబితద చాలు అని మనము 
ఆలోచన చదయవచుు. కాని మనము చూడబో వుచునిటటర గా, బెైబిలులో నుండ ిచార్శతిరక 
సమాచార్మును స్టేకర్శంచుటకు చాలా శదీధ  చూప్వలస్టయిునిది. 

పాత నిబంధ్న చార్శతిరక సమాచార్ము యొకు జాబితాగా మనకు ఇవవబడలేదు. బదులుగా, 
దానిలో కథనములు, ప్దయభాగం, ధ్ర్ుశాసత రము, జాఞ న ర్చనలు, వంశావళులు, ప్లు ర్కముల కరీ్తనలు, 



బెైబిలానుసార్మ ైన వేదాంతశాసత రమును కటటర ట ర్ ండవ పాఠము : పాత నిబందన యొకు ఏకకాల్వక సంయోగము 

-8-  

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

ప్రవచన ప్లుకులు, మర్శయు అనకే ఇతర్ ర్చనా శ లైులు కలవు. ఈ ర్చనా శ లైులనిి దదవుని 
కార్యములు మర్శయు వాకుులను గూర్శున సమాచార్మును బయలుప్ర్మసాత యి, కాని ఈ చార్శతిరక 
సమాచార్ము ప్రతి ర్చనా శ ైల్వ యొకు సాహతియ లక్షణములలో ప దగబడయిుంటటంది. మర్శయు ఈ 
కార్ణము చదత, ప్రతి సాహతియ శ ైల్వ నుండి చార్శతిరక సమాచార్మును స్టకేర్శంచుటకు బెైబిలానుసార్మ ైన 
వేదాంతవేతతలు మార్గములను కనుగొనాల్వ. 

ఈ ప్రకనీయను గూర్శు ర్ ండు ప్రథానమ నై సాహతియ ర్కముల దావర్ా చర్శుంచుటకు మాతరమ ే
సమయము మనకు అనుమతిసుత ంది: ప్దయభాగం మర్శయు కథనములు. ఈ ర్చనా శ ైలులను గూర్శు 
మనము నేర్ముకొను విష్యములు ఇతర్ ర్చనా శ లైులకు సంబంధించన ఆందోళనల ర్కములను గూర్శు 
మనకు అవగాహనను కలుగజసేుత ంది. ప్దయభాగము చార్శతిరక సమాచార్మును ఇచుు మార్గములతో 
ఆర్ంభించుదాము. 

పదయ భాగము 
పాత నిబంధ్న ప్దయ భాగమును గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, మనము కరీ్తనలు, కొంత 

జాఞ న సాహతియము, పాత నిబంధ్న ప్రవచనములో ఎకుువ భాగము మర్శయు ఇతర్ ప్ుసతకములలో కొనిి 
భాగములను గూర్శు మాటాో డుతయనాిము. లేఖ్నములలోని దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటలను 
గూర్శున సతయములను వివేచంచుటకు, ప్దయ భాగము యొకు సాహితయ లక్షణములు చార్శతిరక 
సమాచార్మును ఏ విధ్ముగా బయలుప్ర్మసుత నాియో మనము చూడాల్వ. 

దీనిని ప్ర్శశీల్వంచుటకు, మనము ర్ ండు విష్యములను చూదాే ము. మొదటగిా, పాత నిబంధ్న 
ఎలోప్ుపడూ ప్ర్శగణించన ర్ ండు ప్రప్ంచములను మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, ర్ ండు 
ప్రప్ంచముల ప్టో ఆసకనతని కల్వగశయుండుట ప్దయభాగములో చార్శతిరక సమాచార్మును వివచేంచు ప్రకనీయ 
మీద ఎలా ప్రభావము చూప్ుతయందో చూదాే ము. మొదటిగా పాత నిబంధ్న ప్దయభాగము యొకు ర్ ండు 
ప్రప్ంచములను చూదాే ము. 

ర ాండు పిపాంచములు 
చర్శతరను గూర్శు మనకు సమాచార్మునిచుు ర్ ండు వేర్ేవర్మ ప్రప్ంచములను గూర్శు పాత 

నిబంధ్న కవులు ఆసకనత కల్వగశయుండరి్శ. ఒక వ పై్ున, వార్మ వరా స్టిన ప్రప్ంచము ప్టో వార్మ ఆసకనతని 
కనుప్ర్చార్మ — మనము దానిని “ఆ ప్రప్ంచము” అని పలిుసాత ము. ఆ ప్రప్ంచమును గూర్శు 
వరా యునప్ుపడు, దదవుని కార్యములు మర్శయు వాకుులను గూర్శు వార్మ ఖ్చుతమ నై సతయములను 
ఇచాుర్మ. మొదట ిసాా నంలో, ప్దయభాగము చాలా సార్మో  భూతకాలము యొకు కనటకిీలను తరె్చదది. 

ఉదాహర్ణకు, నిర్గమ. 15:1-21లో మోష ేమర్శయు మిర్ాయము యి ర్ీ సముదరము యొదే పాడిన 
పాట ఒక సుప్ర్శచతమ నై ప్దయ భాగముగా ఉనిది. యి ర్ ీసముదరము యొదే దదవుడు చదస్టని కార్యమును 
గూర్శు తన పాఠకులకు చార్శతిరక సమాచార్మును అందించుట కొర్కు మోషే ఈ భాగమును 
నిర్గమకాండములో జోడించాడు. 

ర్ ండవ సాా నంలో, పాత నిబంధ్న ప్దయభాగము చాలా సార్మో  ర్చయిత కాలములోని సమకాలీన 
చార్శతిరక సమాచార్మునకు కనటికలీను అందించంది. ఉదాహర్ణకు, దదవుని ధ్ర్ాుశాసత రమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ధాయనించవలస్టనిదని మొదటి కీర్తన తెల్వయజేసుత ంది. దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా ముఖ్యతను 
వయకతప్ర్చుటకు, నముకమ నై స్టేవకుల కొర్కు దదవుడిచుు నిర్ంతర్ ఆశీర్ావదములు మర్శయు పాప్ులకు 
ఆయన ఇచుు తీర్మపలను గూర్శున నమూనాల వ పై్ుకు కరీ్తనకార్మడు ధాయసను మళోించాడు. ఈ 
విధ్ముగా, మొదట ికరీ్తన ఆ కాలములో జర్శగశన సనిివశేములను గూర్శు పాఠకులకు మ ళకువను 
అనుగీహించంది. 

మూడవ సాా నంలో, కొనిి సార్మో  పాత నిబంధ్న కవులు తమ పాఠకుల దృషిరని భవిష్యతయత  వ పై్ుకు 
మళోించార్మ. ఉదాహర్ణకు, యి ష్యా 40:1-11లో, చెర్లో ఉని యూదులు తమ స ంత దదశమునకు 
తిర్శగశ వ ళుో  సమయమును యి ష్యా తెల్వయజశేాడు. 

ఏదో ఒక విధ్ముగా, పాత నిబంధ్న ప్దయభాగము వర్తమాన, భూత భవిష్యత్తత  కాలములలో 
దదవుని ప్రతయక్షతా కార్యములు మర్శయు వాకుులను గూర్శున సమాచార్మును తలె్వయప్ర్చంది. పాత 
నిబంధ్న కవులు తమ పాఠకుల ప్రప్ంచము మీద కూడా దృషిరప టార ర్మ, దానిని మనము “వార్శ 
ప్రప్ంచము” అని పిలుసాత ము. తమ వాసతవిక పాఠకుల యొకు జీవితములను కొనిి విధాలుగా 
ప్రభావితము చదయుటకు తమ ర్చనలను ర్ూప ందించుట దావర్ా వార్మ తమ లోకము మీద దృషిరప టార ర్మ. 

ఉదాహర్ణకు, నిర్గమ. 15లో ఇవవబడిన మిర్ాయము మర్శయు మోష ేయొకు పాట వాగాే న 
దదశము వ పై్ుకు నిశుయతతో వ ళుో నటటో  మోషే యొకు ఆదమి పాఠకులను పేరర్ేపించంది. దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రమును నిర్ంతర్ము ధాయనించునటటో  ప్ుర్శకొలుపట కొర్కు మొదటి కీర్తన వరా యబడనిది. మర్శయు 
చెర్లో ఉనివార్మ మహిమకర్మ ైన వాగాే న దదశ ప్రవశేమును గూర్శు నిర్రక్షణ కల్వగశయుండునటటో  
పల ర తిహించుటకు యి ష్యా 40లోని ప్రవచనములు ర్ూప ందించబడినవి. “వార్శ ప్రప్ంచము”తో, అనగా 
తమ ఆదిమ పాఠకులు నివస్టంిచన కాలముతో మాటాో డుటకు పాత నిబంధ్న కవులు వార్శ దృషిరని దదవుని 
కార్యము మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షత యొకు “ఆ ప్రప్ంచము” వ ైప్ుకు మళోించార్మ. 

పాత నిబంధ్న ప్దయభాగము యొకు ర్ ండు ప్రప్ంచములు బెైబిలులోని ఈ భాగములలో ఉని 
చార్శతిరక సమాచార్మును వివచేంచు మార్గములను ఏ విధ్ముగా ప్రభావితము చదసాత యో మనము 
చూడాల్వ. 

స్తమాచ రమును వివేచిాంచుట్ 
పాత నిబంధ్న కవులు వర్తమాన భూత భవిష్యత్తత  కాలములను గూర్శు తమ పాఠకులకు చపెపిన 

విష్యములు సతయములు అనే నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. కేవలం సతయమును 
మాతరమ ేమాటాో డు దదవుని దావర్ా వార్మ పేరర్ేపించబడరి్శ. కాని వార్మ చర్శతరను గూర్శు కొనిి సార్మో  సూటిగా 
వివర్శంచలేదు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, ఖ్చుతమ నై చార్శతిరక సతయములను గూర్శు కవులు 
చెప్పదలచన విష్యములను తెలుసుకొనుటకు, పాత నిబంధ్న ప్దయభాగము యొకు సాహితయ 
ప్దధతయలను మనము అరా్ము చదసుకకవాల్వ. 

పాత నిబంధ్న ప్దయభాగము యొకు సాహతియ ప్దధతయలను వివర్శంచుటకు అనేక మార్గములు 
కలవు, కాని మన ఉదదేశముల కొర్కు మనము కేవలం నాలుగు ముఖ్యమ ైన లక్షణములను మాతరమే 
ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటిగా, వరా యబడని వాటిని గూర్శు పాఠకులను ఆలోచంప్జయేుటకు ప్దయభాగ 
లేఖ్నములు అసాధార్ణమ ైన ప్దములను మర్శయు శబేప్రయోగ లక్షణమును ఉప్యోగశసాత యి. 
ర్ ండవదగిా, చార్శతిరక సతయములను ప్ర్పక్షంగా వివర్శంచుటకు పాత నిబంధ్న కవులు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉప్మాలంకార్ములు, ఉప్మానములు, ఉదాహర్ణలు, మర్శయు అతిశయోకుత లు వంటి అనేక 
భాషాభాగములను ఉప్యోగశంచార్మ. మూడవదిగా, తమ పాఠకులలో పేరర్పే్ణాతుకమ ైన ఊహాజనికమ నై 
భావనాతుకమ నై అనుభవాలను ప్ుర్శకొలుపటకు కవులు తమ స ంత ఊహాతుకమ నై ఆలోచనలను 
వయకతప్ర్చార్మ. నాలగవదిగా, తమ పాఠకులలో భావనాతుకమ నై ప్రతిసపందనలను ప్ుర్శకొలుపటకు వార్మ 
తమ స ంత భావనలను వయకతప్ర్చార్మ. ఈ గుణములు ఇతర్ బెైబిలు ర్చనా శ లైులలో కూడా కొంత వర్కు 
కనిపిసాత యిగాని, పాత నిబంధ్న ప్దయభాగములో మాతరం అవి కేందీరకర్శంచబడయిునివి. 

ఈ గుణములు చార్శతిరక సమాచార్మును తెల్వయప్ర్చుట మీద ఎలాంటి ప్రభావమును చూపనివో 
తెలుసుకొనుటకు, మనము ఇంతకు ముందద ప్రసాత వించన ఒక ప్దయ భాగ లేఖ్నమును చూదాే ము: 
నిర్గమ. 15లో యి ర్ ీసముదరము యొదే మోష ేమర్శయు మిర్ాయము పాడని పాట. నిర్గమ 15:6-7లో 
మోషే గీంథసాం చదస్టని వివర్ాలు ఈ కనీంది విధ్ంగా ఉనివి: 

యిహెో వా, నీ దక్షణిహస్్తము 
బలమొాంది అత్రశయిాంచును. 
యిహెో వా, నీ దక్షణిహస్్తము 
శతయి వుని చితక గొట్టు ను. 
నీ మీదికి లేచువారిని 
నీ మహమిాత్రశయమువలన అణచివేయుదువు. 
నీ కోపాగిిని రగులజేయుదువు 
అది వారిని చెత్వలె దహిాంచును (నిరగమ. 15:6-7) 

మనము చూస్టనిటటో గా, ఈ వాకయ భాగములో మోషే ఇశాీయిలేు యి ర్ీ సముదరమును దాటని 
చార్శతిరక సనిివేశమును గూర్శు మాటాో డుతయనాిడు. అయినను, ఈ వచనములు దదవుడు చదస్టని 
కార్యములను గూర్శు ఒక అక్షర్ారా్ వివర్ణను ఇవవవు. ఉదాహర్ణకు, దదవుని “దక్ిణ హసతము 
శతయర వును చతక గొటటర ను” అని మోష ేచపెపినను యి ర్ ీసముదరము యొదే దదవుని దక్ణి హసతము 
సపష్రముగా కనిపించలేదు. దదవుని “కకపాగశి...వార్శని చతెత  వల  దహించనను” ఐగుప్తయులు అగశి దావర్ా 
కాలుబడలేదు. బదులుగా, దదవుడు బలమ నై తూర్మప గాల్వని ప్ంప్గా అది సముదరమును పాయలు 
చదస్ట ను మర్శయు ఇశాీయిేలీయులు ఆర్శన నేల మీద నడిచనెు అని నిర్గమకాండములోని కథనము 
తెల్వయజేసుత ంది. తర్మవాత ఐగుప్తయులు దాటటచుండగా నీటనిి మర్లా యదా సాా యికన తచెు ఐగుప్ుత  
స్ట ైనయమును దదవుడు ముంచవశేాడు. 

కాబటిర , దదవుని దక్ిణ హసతము మర్శయు ఆయన కకపాగశి  ఐగుప్తయులను చెతత  వల  
దహించుటను గూర్శు మోషే ఎందుకు మాటాో డాడు? ఈ సనిివేశము దదవుడు తన శతయర వుల మీద చదస్టని 
బలమ నై దాడ ిఅని తలె్వయజయేుటకు సాధార్ణ పాత నిబంధ్న ర్ూప్కమ నై దక్ణి హసతము మీద మోష ే
ఆధార్ప్డా్ డు. ఐగుప్తయుల ప్ర్శస్టిాతిని దహించబడిన చతెత  వల  వర్శణసూత  అతడు ఒక అతిశయ 
ఉప్మానమును ఉప్యోగశంచాడు; వార్శ నాశనము యొకు మార్గమును వివర్శంచుటకు కాదు, కాని 
వార్మ ఎంత సంప్ూర్ణంగా మర్శయు ఎంత ఘోర్ముగా నాశనమ ైయాయర్ప బయలుప్ర్చుటకు. ఈ 
సనిివశేము యొకు ఊహాతుకమ నై అనుభవాలను తన పాఠకుల యొకు మనసుిలలో మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

హృదయాలలో మోషే ప్ుర్శకొలాపలని ఆశంచాడు. అతడు తన స ంత ఉతాిహముతో దదవుని సుత తించుట 
మాతరమ ేగాక ఇతర్మలు కూడా ఆ విధ్ంగానే చదయాలని పల ర తిహించాడు. మోష ేతన ప్దయ భాగమును 
సనిివశేము యొకు నిజమ నై కథనముగా ఉప్యోగశంచాలని ఆశంచాడు గాని, అద ిఒక అక్షర్ారా్మ ైన 
వివర్ణగా చదవబడాలని ఎనిడు కకర్లేదు. 

నిర్గమ 15:6-7లోని ప్దయభాగ లక్షణములను మనము గుర్శతంచనప్ుపడు, దానిలోని చార్శతిరక 
సమాచార్మును మనము చాలా సులువుగా వివేచంచవచుు. మనము దృషిరంచు లేఖ్న భాగము 
యొకు లక్షణము ఆధార్ంగా ఈ వచనములను మనము అనేక విధాలుగా కకీడకీర్శంచవచుు. 
ఉదాహర్ణకు, చార్శతిరక సమాచార్మును అనుబంధ్ప్ర్చుటకు అది భాషాభాగములను ఉప్యోగశంచు 
విధానము మీద మనము దృషిరప టరవలస్టయిుంటే, దానిని మనము ఈ విధ్ముగా కకీడకీర్శంచవచుు: 
“యి ర్ీ సముదరములో ఐగుప్ుత  స్ట ైనయమును అదుుతముగా నాశనము చదస్టి దదవుడు ఇశాీయిలేును 
విడపిించాడు.” 

మనము పాత నిబంధ్న ప్దయభాగమును ఎంతో జాగీతతగా ప్ర్శగణించాల్వ అని ఈ ఉదాహర్ణ 
మనకు సపష్రము చదసుత ంది. మనము గదయభాగమును చదువు విధ్ముగా దీనిని మనము చదవకూడదు. 
బదులుగా, ప్దయభాగము యొకు అసాధార్ణమ నై ప్దములు మర్శయు శబే లక్షణములను, దాని భాషా 
భాగములను, దాని ఊహాతుక విష్యములను మర్శయు దాని భావనాతుక ప్రభావములను గుర్శతసూత  
మనము చార్శతిరక సమాచార్మును బటీరప్టార ల్వ. అప్ుపడు మాతరమ ేమన పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము 
యొకు ఏకకాల్వక సంయోగమునకు ఉప్యోగప్డు దదవుని కార్యములు మర్శయు వాకుులను గూర్శు 
మర్శంత వాసతవమ ైన అవగాహనలను మనము వ ల్వకనతీయవచుు. 

ప్దయభాగములో చార్శతిరక సమాచార్మును వివచేంచు కొనిి మార్గములను ఇప్ుపడు మనము 
తెలుసుకునాిము కాబటిర , ఇప్ుపడు మనము పాత నిబంధ్న కథనమును చూడవలస్టియునిది. 

కథనము 
పాత నిబంధ్న కథనములు మనందర్శకీ సుప్ర్శచతమ ైనవే. ఆదకిాండము, నిర్గమకాండము 

మర్శయు అనకే ఇతర్ ప్ుసతకములలో కథనములు ఎకుువగా ఉంటాయి; చార్శతిరక ప్రజలు, సాలములు 
మర్శయు సనిివశేములను గూర్శు నిజమ నై గాధ్లు. తమ కథలు చర్శతరను గూర్శు అనేక 
విష్యములను తలె్వయజేసాత యి కాబటిర , బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతవతేతలు కథనములను ఎకుువగా 
ఉప్యోగశసాత ర్మ. వార్మ మాటలు మర్శయు ప్రసంగములు, పాతరల యొకు పరే్మో , సనిివశేములు జర్శగశన 
సాలములు, మర్శయు అనేక చార్శతిరక అనుబంధ్ములను గూర్శు నివదేిసాత ర్మ. ఇవి మర్శయు ఇతర్ 
లక్షణములు ఏకకాల్వక సంయోగమునకు కథనములను ఘనమ ైన నిధ్ులుగా చదసాత యి. అయితద చార్శతిరక 
సమాచార్మును వివచేంచుటకు కథనములను కూడా చాలా జాగతీతగా వాయఖ్ాయనించాల్వ. 

మనము ప్దయభాగమును చర్శుంచన విధ్ముగాన ేకథనములను కూడా చర్శుంచుదాము. 
మొదటగిా, కథనములు కూడా ర్ ండు ప్రప్ంచములను గూర్శు సమాచార్మును ఇచుుట కొర్కు 
ర్ూపించబడనివని మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, ఈ ర్చనా శ ైల్వలో చార్శతిరక 
సమాచార్మును ఎలా వివచేంచాలో మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. ర్ ండు ప్రప్ంచములను గూర్శు 
బెైబిలులోని ఈ భాగములు చార్శతిరక సమాచార్మును ఎలా నమోదు చదసాత యో మొదటిగా చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర ాండు పిపాంచములు 
కవుల వల న , కథనముల ర్చయితలు కూడా ర్ ండు ప్రప్ంచముల మధ్య నిలబడా్ ర్మ. ఒక 

వ ైప్ున, వార్శ వాకయభాగము యొకు అంశమ నై ప్రప్ంచములో, లేక “ఆ ప్రప్ంచము”ను గూర్శు వార్మ 
వరా శార్మ. అయితద, ప్దయభాగమునకు భినిముగా కథనములు మునుప్టి కాలము మీద ఎకుువ 
దృషిరప డతాయి, మర్శయు వర్తమానము లేక భవిష్యతయత ను గూర్శు చాలా అర్మదుగా ప్రసాత విసాత యి. 
ఉదాహర్ణకు, మోషే చర్శతరలో చాలా కాలం తర్మవాత నివస్టించనను ఆదికాండములో అతడు ప్ుర్ాతన 
మర్శయు పితర్మల చర్శతరను గూర్శు వరా శాడు. పాత నిబందన ర్చయితలు చాలా సార్మో  తమ కంటే వంద 
సంవతిర్ముల ముందు కాలమును గూర్శు వరా శార్మ. 

మర్ొక వ ైప్ు, కథనముల యొకు ర్చయితలు “వార్శ ప్రప్ంచము”ను గూర్శు, అనగా పాఠకులు 
నివస్టించన కాలమును గూర్శు కూడా మాటాో డార్మ. మునుప్టి కాల సనిివేశముల వ లుగులో తమ 
స ంత ప్రప్ంచములలో వార్శ పాఠకులు ఆలోచన చెయాయలని, కార్యములు చెయాయలని మర్శయు భావనలు 
కల్వగశయుండాలని వార్మ కకర్ార్మ. కాబటిర  మోషే ప్ుర్ాతన మర్శయు పతిర్మల కాలములను గూర్శు 
వరా స్టినటేో , తన ఇశాీయిలేీ పాఠకులకు తమ స ంత ధ్నయతలు మర్శయు బాధ్యతలను గూర్శు నేర్శపన 
మార్గములలో అతడు ప్ుర్ాతన దినములను వివర్శంచాడు. పాత నిబంధ్న కథనముల యొకు 
ర్చయితలందర్మ తర్మవాత కాలములో నివస్టించన తమ పాఠకుల కొర్కు మునుప్ట ికాలమును గూర్శు 
వరా శార్మ. 

పాత నిబంధ్న కథనములు అనేక వరే్ేవర్మ ప్రభావములు కల్వగశయుండుటకు ర్ూపించబడనివి. 
అవి మహమిానివతమ నైవి, మర్శయు పాఠకులను దదవుని సుత తించుటకు మర్శయు ఆర్ాధించుటకు 
పేరర్పేించాయి. అవి దదవుని గూర్శున సతయములను వివర్శంచు వేదాంతశాసత ర అనుసార్మ నైవి. కొనిి 
ర్ాజకీయ సంబంధ్మ నైవి, వర్తమాన జాతీయ సనిివశేముల మీద మర్శయు వివాదాతుక, వయతిర్కే 
అబదధ  బో ధ్నల మీద దృషిరప టార యి. అవి న తైికమ ైనవి, మర్శయు దదవుని ప్రజలు జీవించు విధానమును 
వివర్శంచాయి. అవి పల ర తాిహకర్మ నైవి, మర్శయు ప్రతి విధ్మ ైన నముకమ ైన ప్రతిసపందనను 
పల ర తిహించాయి. 

కుో ప్త ంగా, పాత నిబంధ్న కథనములు ఉప్దదశకమ నైవి. తమ జీవితములను గూర్శు ఆదమి 
పాఠకులకు ఉప్దదశంచుట కొర్కు అవి ర్ూప ందించబడినవి. ఇప్ుపడు, కథన ర్చనా శ ైల్వలో చాలా వర్కు 
ఈ ఉప్దదశ ఉదదేశము ఇమిడయిుంటటంది; తమ కథనములకు పాఠకులు వేదాంతశాసత ర నియమాలను 
ఊహించాలని ర్చయితలు కకర్ార్మ. అయినను, ఈ ఉప్దదశ కకణము ఎంతో ఉదదేశప్ూర్వకముగా ఉనిది. 
పాఠకులకు తమ స ంత జీవితములను గూర్శు తెల్వయజేయుటకు ర్చయితలు ఎలోప్ుపడూ వరా శార్మ. 

ఈ ర్ ండు ప్రప్ంచములను మనసుిలో ఉంచుకొని పాత నిబంధ్న కథనములలో నుండి చార్శతిరక 
సమాచార్మును వివచేంచు మార్గములను మనము ఇప్ుపడు ప్ర్శశీలన చదయాల్వ. 

స్తమాచ రమును వివేచిాంచుట్ 
దుర్దృష్రవశాతయత , పాత నిబంధ్న కథనములు ఆధ్ునిక విలేకర్మల చార్శతిరక ర్చనలను 

పల ల్వయుండాలని ఆశసూత  ఆధ్ునిక ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు ప ర్పాటట ప్డుతయంటార్మ. ప్దిహడేవ 
శతాబేములో ఐర్పపాలో జర్శగశన జాఞ న్దయము మొదలుకొని, వరా యబడని చార్శతిరక కథనములకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ ైజాఞ నిక సాా యిలను అనవయింప్జయేుటకు అనేక మంద ిచర్శతరకార్మలు ప్రయతిించార్మ. ఈ అభిపరా యం 
ప్రకార్ం, తమ తోటవిార్మ ర్సాయనశాసత రము మర్శయు జీవశాసత రము వంటి వ జైాఞ నిక అంశములలో 
ఉప్యోగశంచు ఖ్చుతతవమును చర్శతరకార్మలు కూడా ఉప్యోగశంచుటకు ప్రయతిించాల్వ. 

ఈ కఠశనమ ైన సాా యిలను కకీడకీర్శంచుటకు అనేక మార్గములు ఉనాియి, కాని ఈ ధోర్ణలిో 
నముకమ నై చార్శతిరక కథనములు విశాలముగాను, ఖ్చుతముగాను, నిషాపక్కింగాను ఉండవల ను. దీని 
అరా్ము, ఒక సమతయలయమ ైన కథనమును ఇచుుటకు నిజమ ైన చార్శతిరక నివదేికలలో ఒక ప్ర్శస్టిాతిని 
గూర్శు ప్రతి ముఖ్యమ నై సతయము ఇమిడియుంటటంది. వార్మ వివర్ములను ఎంతో ఖ్చుతతవముతో 
నివదేిసాత ర్మ, లేక కనీసం అలా చదయలేదని తెల్వయప్ర్మసాత ర్మ. మర్శయు పాఠకుల మనసుిలలో 
ప్క్షపాతము కల్వగశంచు ప్క్షపాత విశలోష్ణలను వార్మ నివార్శసాత ర్మ. 

ఈ ఆధ్ునిక ఆదర్ాిలు ఎందుకు అభివృదిధ  చెందాయో ఇప్ుపడు మనము అరా్ము చదసుకకవచుు. 
ఎందుకంటే, చర్శతరకార్మలు ఈ సాా యిని కొంత వర్క నైా అందుకకనప్ుపడు సతయమును కల్వపతమని 
ప ర్పాటట ప్డుట చాలా సులభమవుతయంది. అయినను, పాత నిబంధ్న కథనముల యొకు ర్చయితలు 
ఈ ఆధ్ునిక ఆదర్ికములను ప్ూర్శతగా అనుసర్శంచలేదు. ఇప్ుపడు, వార్మ మతప్ర్మ నై భరమలను 
ప్రచార్ం చదయలేదు. మర్శయు చార్శతిరక తపపిదములను లేక కలపనలను సతయముగా కూడా 
తెల్వయప్ర్చలేదు. అయితద మన ఆధ్ునిక సపందనల ఆధార్ంగా గాక, తమ ఉప్దదశ ఉదదేశముల 
ఆధార్ంగా వార్మ ర్చంచార్మ. 

ఇద ిఎలా సతయమో తెలుసుకొనుటకు, పాత నిబంధ్న కథనములకు ప ర్పాటటగా ఆపాదించబడని 
మూడు ఆధ్ునిక సాా యిలను మనము కుో ప్త ంగా చూదాే ము, మర్శయు మొదటగిా చార్శతిరక కథనములు 
విశాలముగా ఉండాల్వ అన ేఆలోచనతో ఆర్ంభిదాే ము. సులువుగా చెబితద, పాత నిబంధ్న కథనములు 
వార్శ ర్చయితల యొకు ఉప్దదశ ఉదదేశములకు అనువుగా ఉనింతగా మాతరమే విశాలముగా ఉనాియి. 
దానిలో ప్రతి ముఖ్యమ నై సతయము ఇమిడి లేదు. 

దినవృతాత ంతముల గీంథములోని ఒక ఉదాహర్ణను చూదాే ము. 2 దని. 1-9లో 
దినవృతాత ంతముల ర్చయిత స లొమోను జీవితమును గూర్శున చర్శతరను వరా స్టినప్ుపడు, అతడు 1 
ర్ాజులు 1-11లో ఇవవబడని నివేదకిను దగగర్గా అనుసర్శంచాడు. అయితద స లొమోను జీవితములోని ప్రతి 
చెడు కకణమును తొలగశంచాడు. స లొమోను ఫర్ప కుమార్ తను మర్శయు ఇతర్ అనయ స్ట్త రలను వివాహము 
చదసుకొనుటను, దదవాలయములో ఇతర్ దదవతలను ఆర్ాధించుటకు ఆర్ాధ్నా సాలములను 
సృషిరంచుటను, మర్శయు స లొమోను ప ందుకొనిన బలమ నై ప్రవచన ఖ్ండింప్ులను అతడు 
తొలగశంచాడు. 

అభాయస్టకిముగా చాలా వర్కు, ఈ అభావారా్క సనిివశేములు ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైనవి. 
ఎందుకంటే, 1 ర్ాజులు 11:11-13 ప్రకార్ం, స లొమోను యొకు వ ఫైలయములు దదశ విభజనకు 
దార్శతీసాయి. అయితద తన ఉప్దదశ ఉదదేశముల కొర్కు దనివృతాత ంతముల ర్చయిత వాటనిి చదర్ుకూడదని 
నిర్ాా ర్శంచాడు. ఖ్చుతముగా, ఈ సమాచార్ము తన పాఠకులలో అనేక మందకిన ఇంతకు ముందద తలెుసు, 
కాని వార్మ స లొమోను చదస్టని మంచ కార్యముల మీద దృషిరప టార లని దనివృతాత ంతముల ర్చయిత 
కకర్ాడు. తతీల్వతంగా, అతడు తన నివేదకిలో స లొమోను యొకు సఫలతల మీద దృషిరప టార డు. ప్రతి 
పరా ముఖ్యమ నై సతయమును చదర్ాులనే కాంక్ష పాత నిబంధ్న ర్చయితలకు కలుగలేదు. మంచ చర్శతరను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వరా యుటలో ఉండవలస్టిన విశాలతను గూర్శున ఆధ్ునిక అర్హతలను వార్మ అనుసర్శంచలేదు. 
అయినప్పటికీ, వార్శ కథనములు మునుప్టనిి గూర్శున నిజమ ైన అధికార్శకమ నై నివదేికలే. 

ర్ ండవ సాా నంలో, పాత నిబంధ్న ర్చయితలు తమ ఉప్దదశ ఉదదేశములకు అవసర్మ ైన వాటిని 
మాతరమ ేఖ్చుతముగా వరా శార్మ. ఖ్చుతతవము మర్శయు సతయము మధ్య ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైన తదడా 
ఉనిది. మన జీవితములలో ప్రతి ర్పజు సతయమును తప్ుపగా తలె్వయజేయకుండానే మనము 
విష్యములను గూర్శు ఖ్చుతతవము లేకుండా మాటాో డతాము. ఒకర్మ “టెైం ఎంత అయియంది?” అని 
అడగిశతద, “ర్ ండు అయియంది” అని చపె్ుపటకు మనము వ నకాడము, కాని ఖ్చుతముగా సమయము 
ర్ ండు గంటల ర్ ండు నిమిషాల ఇర్వ ై స్ట కండుో  అయుయంటటంది. జీవితములోని ప్రతి కకణములో, 
ఖ్చుతతవము అనేద ిసాా యికన సంబంధించనదెైయునిది. మర్శయు మనము అవసర్మ ైనంత 
ఖ్చుతతవముతో సపందించనంత వర్కు, మనము సతయములను తార్మమార్మ చదసుత నాిమని ఎవర్మ 
అనర్మ. సర్ే, అనకే విధాలుగా, పాత నిబంధ్న ర్చయితల విష్యంలో కూడా ఇదద నిజమ యైునిది. 
తమ ఉప్దదశ ఉదదేశములను అందుకొనుట కొర్కు ఎంత ఖ్చుతతవము అవసర్మ యైుండనిదో  అంత 
మాతరమ ేవార్మ ఉప్యోగశంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 1:7లో, భూమి యొకు వాతావర్ణమును గూర్శు 
మోషే ఈ విధ్ముగా వరా స్టని ర్రతిని చూడండి: 

దేవుడు ఆ విశాలము చేస్టి విశాలము కిరాంది జలములను విశాలము మీది 
జలములను వేరుపరపగా ఆ పికారమాయిెను (ఆది. 1:7). 

ఇకుడ ర్ఖయ అనే హెబ్రర ప్దమును ఉప్యోగశసూత  దదవుడు ఆకాశములో “విశాలము”ను 
ఉంచాడని మోష ేవరా శాడు. ర్ఖయ అనే ప్దమునకు అరా్ము ఒక ర్కమ నై చదున నై బలమ నై వసుత వు. 
లేఖ్న భాగము మనకు తలె్వయజయేుచునిటటో గా, ఈ బలమ ైన వసుత వు “విశాలము కనీంద ిజలములను 
విశాలము మీద ిజలములను వేర్మప్ర్చెను.” 

భూమి యొకు వాతావర్ణమును గూర్శు మోష ేయొకు వివర్ణ వ జైాఞ నికముగా ఖ్చుతమ నైద ి
కాదని ఆధ్ునిక ప్రజలుగా మనకు తలెుసు. మోషే ఈ విధ్ముగా ఎందుకు మాటాో డాడంట ేఅతనికన 
మర్శయు అనకే మంది ఇతర్మలకు ఆకాశము ఒక స్టల్్వంగ్ వల  లేక ఒక నీల్వ ర్ంగు ప్ందరి్శ వల  లేక 
వ ైడూర్యము వల  కనిపించనద.ి ప నై ఉని నీల్వ ర్ంగు నీర్మ బలమ నై స్ట్ల్వంగ్ లో ఉని ర్ందరముల గుండా 
ప్డుట దావర్ా వర్షము కల్వగశనది అని వార్మ సాధార్ణంగా నమేువార్మ. అవును, ఆయన తలచుకుంట ే
లేఖ్నములోని సర్వజాఞ నియి నై దదవుడు భూమి యొకు వాతావర్ణమును గూర్శు మోషకేు మర్శంత 
వ ైజాఞ నిక ఖ్చుతతవముతో తెల్వయజసే్టియుండదవాడద. కాని తన ప్రజలు ఆ సమయములో ఇది 
నేర్ముకకవాలని ప్ర్శశుదాధ తు ఆశంచలేదు. మోషే ప్రకృతి యొకు నిజమ నై స్టిాతిని గూర్శు తప్ుపగా 
చెప్పలేదు. కాని తనకు కనిపించన విధ్ముగా ఖ్చుతతవము లేకుండా మాతరం మాటాో డాడు. 

దీనిని తలెుసుకొని, ఆది. 1:7లో మోషే చదర్మకకవాలని ఆశంచన ఖ్చుతతవ సాా యిని అతిగా 
యోచంచకుండా మనము జాగతీతప్డాల్వ. “దదవుడు ఆకాశములో ఒక బలమ నై వసుత వును ఉంచాడని” లేక 
“ఆ బలమ ైన వసుత వు కనీంద మర్శయు ప నై దదవుడు నీటిని ఉంచాడని” చెప్ుపట ఒక చార్శతిరక సతయమని 
నిర్ాా ర్శంచుట ఒక ప ర్పాటట అవుతయంది. బదులుగా, ఈ చార్శతిరక నివేదకిను గూర్శు మనము చదయు 
సమీక్ష మోషే యొకు ఖ్చుతతవ లేమిని మర్శయు ఉప్దదశ ఉదదేశము మీద దృషిరని గుర్శతంచాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉదాహర్ణకు, ఆది. 1:7 ప్రకార్ం “దదవుడు ఆకాశమును ఆజాఞ పించాడు” అని; “భూమిని నివాస 
యోగయముగా చదయుటకు దదవుడు ఆకాశమును సాా పించాడు” అని; “మంచగా ఉండు విధ్ముగా దదవుడు 
ఆకాశమును నియమించాడు” అని మనము సర్శగానే చపె్పవచుు. మోష ేమర్శయు ఇతర్ బెబైిలు 
ర్చయితలు చార్శతిరక సతయములను గూర్శు కవేలం తమ ఉప్దదశ ఉదదేశములను ప ందుకొనునంత 
ఖ్చుతతవముతోనే మాటాో డిర్శ అను సతయమును మనము అంగరకర్శంచాల్వ. 

పాత నిబంధ్న కథనములలో మాటలు మర్శయు ఆలోచనల యొకు నివేదకిలను మనము 
ప్ర్శగణించనప్ుపడు కూడా ఖ్చుతతవమును గూర్శున ప్రశి ముందుకు వసుత ంది. కేవలం ఒక 
ఉదాహర్ణను ప్ర్శగణించండి. 1 ర్ాజులు 9:5 మర్శయు 2 దని. 7:18లో, దదవాలయము యొకు ప్రతిష్ఠ లో 
స లొమోను చదస్టని పరా రా్నకు సపందనగా దదవుని మాటల యొకు వర్ణనను మనము చూసాత ము. ఈ 
లేఖ్న భాగములను ఒక సార్శ పల ల్వుచూదాే ము. 1 ర్ాజులు 9:5లో దదవుడు చపెిపన ఈ మాటలను 
మనము చదువుతాము: 

నీ స్తాంతత్రలో ఒకడు ఇశరా యిేలీయుల మీద స్టిాంహాస్తన స్టన్ుడెై యుాండక మానడని 
నీ తాండిియిెనై ద వీదునకు ననేు స్టెల విచిియునిట్టల  “ఇశరా యిేలీయుల మీద నీ 
స్టిాంహాస్తనమును చిరకాలము వరకు స్టిారపరచుదును” (1 రాజులు 9:5). 

2 దిన. 7:18లో దదవుడు చపెిపన ఈ మాటలను చదువుతాము: 

ఇశరా యిేలీయులను ఏలుట్కు స్తాస్తాంతత్రవాడు ఒకడు నీకుాండకపో డని నేను నీ 
తాండిియిెనై ద వీదుతో చేస్టియుని నిబాంధననుబట్టు  “నేను నీ 
రాజయస్టిాంహాస్తనమును స్టిారపరచుదును” (2 దిన. 7:18). 

ఇప్ుపడు, ఇవి ఒకే చార్శతిరక సనిివశేమును గూర్శు మాటాో డుతయనాియని ఈ ర్ ండు వచనముల 
యొకు విసత ృత సందర్ాులు సపష్రము చదసుత నాియిగాని, ఉప్యోగశంచన మాటలు మాతరం ఖ్చుతముగా 
ఒక ేవిధ్ముగా లేవు. 1 ర్ాజులు గీంథములో, దదవుడు “దావీదుకు స్ట లవిచాుడు,” కానీ 2 
దినవృతాత ంతముల గీంథములో ఆయన “దావీదుతో నిబంధ్న చదశాడు.” 1 ర్ాజులు గీంథములో “నీ 
సంతతిలో ఒకడు ఇశాీయిేలీయుల మీద స్టింహాసనాస్ట్నుడె ైయుండక మానడని” దదవుడు చెపాపడు, 
మర్శయు 2 దినవృతాత ంతముల గీంథములో “ఇశాీయిేలీయులను ఏలుటకు సవసంతతివాడు ఒకడు 
నీకుండకపల డని” ఆయన స్ట లవిచాుడు. ఈ వయతాయసములలో కొనిి లేఖ్న భాగములను ఎదుట ి
తర్మువార్శకన అందించుటలో జర్శగశన తపపిదములుగాని అనిి కాదు. బదులుగా, పాత నిబంధ్న 
కథనములు దదవుని యొకు లేక ఇతర్మల యొకు మాటలు మర్శయు ఆలోచనలను అతయంత 
ఖ్చుతముగా ప్ునర్ావృతతం చదయుటకు ర్ూప ందించబడలేదను సతయమును వార్మ ప్రతిబింబించార్మ. 

వాసతవానికన, ర్ాజుల గీంథ లేఖ్కుడు లేక దనివృతాత ంతముల ర్చయిత ఎవవర్మ కూడా అతయంత 
ఖ్చుతముగా ఉండుటకు ప్రయతిించలేదు. వార్మ వరా స్టినది చార్శతిరకముగా సతయమ యైునిది. దదవుడు 
చెపపినదానిని వార్మ తప్ుపగా తెల్వయప్ర్చలేదు. అయితద వార్శ ఖ్చుతతవ సాా యిలు వార్మ కల్వగశయుండని 
ఉప్దదశ లక్షయముల దావర్ా నిర్ాా ర్శంచబడనివిగాని, ఖ్చుతమ నై నివదేకిల నమోదును గూర్శున ఆధ్ునిక 
ఆలోచనల దావర్ా కాదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బాధ్యతాయుతమ నై వాయఖ్ాయనము బెైబిలు నివదేకిలకు సర్శపల లు విధ్ముగా దదవుడు చపెపిన 
ఖ్చుతతవ సాా యిలను తలె్వయప్ర్మసుత ంది. “దావీదు వంశమును సాా పిసాత నని దదవుడు చెపాపడని” 
మర్శయు దావీదుతో చదస్టని నిబంధ్నను నిలబెటటర టకు దదవుడు వాగాే నము చదశాడని” మనము నిశుయత 
కల్వగశయుండవచుు. మర్శయు “దావీదు సంతతివాడు ఇశాీయిలేును నితయము యిలేును.” అయితద దనీి 
కంటే ఎకుువ ఖ్చుతతవమును ఆశంచుట మనలను తప్ుప దోవ ప్టిరంచవచుు. 

ఏకకాల్వక సంయోగములో కథనము యొకు ర్చనాశ ైల్వని మనము విశదప్ర్చుచుండగా, 
మనము అనకే ర్కముల ఖ్చుతతవ లేమిని ఎదుర్ొుంటాము. ప్రజల సంఖ్య, కొలత, భౌగపళిక సూచనలు 
మర్శయు అనకే ఇతర్ విష్యములు ఆధ్ునిక వ జైాఞ నిక సాా యిలను చదర్మకకలేవు. అయితద ఈ ఆధ్ునిక 
ఖ్చుతతవము లేమి యొకు అరా్ము కథనములు సతయములు కావని కాదు. భినిముగా, పాత 
నిబంధ్న కథనములు చర్శతరను గూర్శు మనకు సతయమును తెల్వయజేయుచునివి అన ేనిశుయతను 
మనము కల్వగశయుండవచుు. అయినను, వార్శ ఖ్చుతతవమును అతిగా అంచనా వయేకుండా మనము 
జాగతీతప్డాల్వ. 

చవర్శగా, పాత నిబంధ్న కథనములు ఆధ్ునిక సాా యిల ఆధార్ంగా ఖ్చుతమ ైనవి కావను 
సతయమును మనము ప్ర్శగణించాల్వ. మన కాలములోని నముదగశన చర్శతర ర్చయతలు తమ నివేదకిలలో 
ఖ్చుతముగా ఉంటార్ని, మర్శయు చర్శతరను గూర్శున తమ ర్చనల మీద తమ వయకనతగత అభిపరా యములు 
లేక సనిివశేముల యొకు విశలోష్ణలు ప్రభావము చూప్ుటకు ఎనిడు అవకాశము ఇవవర్ని 
ఆలోచంచుట చాలా సాధార్ణమ ైన విష్యము. అయితద ఖ్చుతతవము అనదేి సాా యికన సంబంధించనది 
అని మనము ఎలోప్ుపడు జాఞ ప్కముంచుకకవాల్వ. చార్శతిరక నివదేికలను భదరముగా దాచనంత వర్కు, తమ 
వయకనతగత ప్క్షపాత అభిపరాయములను చర్శతరను అపారా్ము చదయునంతగా వరా స్టని చర్శతరకార్మలు 
ఎలోప్ుపడు ఉనికనలో ఉండిర్శ. అయితద అంతయంత ఖ్చుతమ నై చర్శతరకార్మలు కూడా కొనిి ప్క్షపాతముల 
నుండ ితపపించుకకలేకపల యార్మ. కనీసం, ఈ ప్క్షపాతములు వార్మ ఏ సనిివేశములను తలె్వయప్ర్చార్మ 
మర్శయు వాటిని ఎలా వివర్శంచార్మ అను విష్యముల మీద ప్రభావము చూపాయి. ఈ విధ్ముగా, 
చార్శతిరక ర్చనలు ఎనిడు ఖ్చుతమ ైనవిగా ఉండలేదని మనము తెలుసుకుంటాము. 

పాత నిబంధ్న విష్యములో కూడా ఇదద నిజమ ైయునిది. తమ పాఠకుల యొకు 
అభిపరా యములను ర్ూప్ుదదిుే టకు పాత నిబంధ్న ర్చయితలను దదవుడు పేరర్పేించాడు. ఈ లక్షయము 
వార్మ వటేిని తొలగశంచార్మ, వటేనిి జోడించార్మ, మర్శయు వార్మ జోడించనవాటిని ఎలా వివర్శంచార్మ అను 
విష్యముల మీద ప్రభావం చూపనిది. కొనిిసార్మో , తమ ప్క్షపాతములను మర్శయు సమీక్షలను 
ధెైర్యముగా వయకతప్ర్చుటకు కూడా ఇవి వార్శని ప్ుర్శకొలాపయి. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 13:13లోని ఈ 
మాటలను వినండి, అకుడ లోతయ స దొమ దగగర్ తన గుడార్ములను వశేాడని మోషే నివదేంిచాడు: 

సొ దొమ మనుషయయలు దుషయు లును, యిహెో వా దృషిుకి బహు పాపులున ై యుాండిరి 
(ఆది. 13:13). 

స దొమను గూర్శు మోష ేయొకు విశలోష్ణ నుండి మనము ప్రకుకు తొలగకూడదు. ప్టరణమును 
గూర్శు తన అభిపరాయమును ఆయన ఇచాుడు, కాని అతని న ైతిక అభిపరాయము దదవుని దావర్ా 
పేరర్పేించబడనిద ికాబటిర  సర్ నైదెైయునిది. “దుష్యర లతో సహవాసము చదయుటకు లోతయ దదవునికన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దూర్మయాయడు,” లేక “స దొమ ప్టరణము దుష్ర ప్రజలతో నిండియుండనిది” అని మనము చపె్పవచుు. 
ఈ కథనములు నాట ిచార్శతిరక ప్ర్శస్టిాతయలను గూర్శున ఖ్చుతమ ైన సతయములను తలె్వయజసేాత యి. 

కుో ప్త ంగా, పాత నిబంధ్న కథనములు ఆధ్ునిక చర్శతర ర్చనా సాా యిలను అందుకొనుటకు 
ర్ూప ందించబడలేదని మనము నిశుయతతో చపె్పవచుు. అవి కవేలం పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము 
యొకు ఏకకాల్వక సంయోగమును నిర్శుంచుటకు ఉప్యోగప్డు ఆధార్యోగయమ నై చార్శతిరక 
సమాచార్మును మాతరమే మనకు అందిసాత యి. 

పాత నిబంధ్నలో మనము చార్శతిరక సమాచార్మును వివచేంచగల కొనిి మార్గములను 
చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన చవర్శ అంశము మీద దృషిరప టరవచుు: సంయోగ వేదాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములు. మన పాఠంలోని ఈ భాగంలో, పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ప్లు కాలములలోని దదవుని 
ప్రతయక్షతలు సంయోగకమ నై, తార్శుకముగా ప ందికగల వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను ర్ూప ందించన 
మార్గముల మీద దృషిరప టటర దాము. 

స్తాంయోగ నిరాాణములు 

సంయోగ వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, వదేాంతశాసత ర 
విష్యములను గూర్శు ప ందకియి నై లేక తార్శుకమ నై దృకకుణములను ర్ూప ందించుట కొర్కు దెైవిక 
ప్రతయక్షతలు ఒకటిగా కలుసాత యి అని మన అరా్ము. ఇప్ుపడు, దదవుడు బయలుప్ర్చన సమసత  
విష్యములకు తార్శుక అనుబంధ్ములను మానవులు ప్ూర్శతగా అరా్ము చదసుకుంటార్ని ఇకుడ అరా్ము 
కాదు. కాని దదవుని ప్రతయక్షతలు ఒకదానికొకట ివరే్మగా లేవని, మర్శయు అవి ఒకదానితో ఒకటి 
తార్శుకముగా ప ందికలేనివిగా లేవని దనీి అరా్ము. సర్శగా ప్ర్శశీలన చదస్టేత , అవి నముకము యొకు 
తార్శుక ప్దధతయలను లేక సంయోగ, వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములు అని పిలచువాటిని నిర్శుసాత యి. 

ఈ అంశమును గూర్శు మనము ర్ ండు ముఖ్యమ నై మార్గములలో ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 
మొదటగిా, పాత నిబంధ్నలోని ఈ సంయోగ వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను వివేచంచుట కొర్కు మనము 
ఆధార్ప్డవలస్టని వివిధ్ మూలములను మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, ఈ వదేాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములు అనకే సాా యిలలో కనిపిసాత యని మనము చూసాత ము. మనము మనసుిలో 
ఉంచుకొనవలస్టని వివిధ్ మూలములను మొదట చూదాే ము. 

వివిధ మూలములు 
మనము వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను వివేచంచు వివిధ్ మూలములను అనేవషించుచుండగా, 

మనము మొదటగిా బెైబిలు ప్రతయక్షతలను చూదాే ము, మర్శయు ర్ ండవదిగా బెైబిలేతర్ ప్రతయక్షతలను 
చూదాే ము. మనము లేఖ్నమును అనువదించు ప్రతిసార్శ, మనకు అందుబాటటలో ఉండు ప్రతి వనర్మను 
ఉప్యోగశంచుకొనుటకు మనము స్టిదధముగా ఉండాల్వ. కాని ఈ ర్ ండు సామానయ వనర్మల శలణీులను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గూర్శు ఆలోచంచుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. మొదటిగా మనకు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను 
చూపించు బెైబిలు ప్రతయక్షతలను చూదాే ము. 

బ ైబిలు పితయక్షతలు 
పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ఏ కాలములోన ైనా వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను మనము 

వివచేంచనప్ుపడు లేఖ్నములు కేందర అంశముగా ఉనివి. కాని ఎలోప్ుపడు ఎదుర్యిేయ ప్రశి ఒకట ి
ఉనిది: “మనము లేఖ్నములో ఏ భాగములను చూడవలస్టియునిద?ి” 

మన సంభాష్ణ కొర్కు, మనము చూసుత ని కాలమునకు అనుబంధ్ంగా ఈ ప్రశిను మూడు 
ర్కముల బెైబిలు వాకయభాగములుగా విభజంచుదాము: మొదటిగా, ఏకకాల్వక వాకయభాగములు — 
ప్ర్శగణలో ఉని చార్శతిరక కాలముతో వయవహర్శంచు లేఖ్న భాగములు; ర్ ండవదగిా, ప్ూర్వభావ 
వాకయభాగములు — ప్ర్శగణలో ఉని చార్శతిరక కాలమునకు ముందు ఉని చర్శతరతో వయవహర్శంచు బెైబిలు 
భాగములు; మర్శయు మూడవదగిా, ఉప్కమీ వాకయభాగములు — తదుప్ర్శ కాలములోని ప్రతయక్షతతో 
వయవహర్శంచు లేఖ్న భాగములు. ఏకకాల్వక బెైబిలు వాకయభాగములు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను 
వివచేంచుటలో మనకు ఎలా సహాయప్డతాయో మొదట చూదాే ము. 

ఈ సందర్ుములో ఏకకాల్వక లేఖ్నభాగములను గూర్శు మనము మాటలాడునప్ుపడు, మనము 
ఒక ేకాలములో వరా యబడని వాకయభాగములను గూర్శు మాటాో డుట లేదుగాని, ఒక ేకాలమును వివర్శంచు 
వాకయభాగములను గూర్శు మాటాో డుతయనాిము. కొనిి సందర్ాులలో, ఒక కాలము యొకు 
వేదాంతశాసత రమును గూర్శున సమాచార్ము లేఖ్నములోని ఒక వాకయభాగాములో మాతరమే కనిపసిుత ంది. 
కానీ చాలా సార్మో , పాత నిబంధ్న చర్శతర యొకు కాలములు ఒక సాలము కంటే ఎకుువ చపటో 
వివర్శంచబడనివి. ఇలాంటి సందర్ాులలో, లేఖ్నము ఇచుు సమాచార్మంతటిని మనము కలప్వల ను. 

లేఖ్నములు దదవుని దావర్ా పేరర్ేపించబడనివని మనము నముుతాము కాబటిర , దానిలోని 
భాగములనిిటి యొకు శాీవయతను మనము ఉదాా టిసాత ము. ఒక కాలము యొకు చర్శతర మర్శయు 
వేదాంతశాసత రమును గూర్శున ప్రతి బెైబిలు వాయఖ్య వాసతవమనేని మర్శయు ఆ కాలమును గూర్శు మనము 
ఎర్శగశన సమసతములోనికన అద ిప ందికగా ఇముడుతయంది అని మనము నముుతాము. బెైబిలు 
ర్చయితలు ఒకర్శనొకర్మ ఖ్ండంిచర్మ; బదులగా, వార్మ శాీవయతతో ఒకర్శనొకర్మ పల ర తిహించుకుంటార్మ. 
కాబటిర , మనలను మనము కవేలం ఒక వాకయభాగమునకు మాతరమ ేప్ర్శమితము చదసుకకకూడదు; కాని 
కొనిి చార్శతిరక కాలములలో దదవుడు చదస్టని మర్శయు చపెిపన వాటిని నిర్ాా ర్శంచుటకు అనేక ఏకకాల్వక 
భాగములలో నుండి సహాయమును ప ందుకొనుటకు మనము స్టిదధముగా ఉండాల్వ. 

ఏకకాల్వక వాకయభాగములతో పాటటగా, అనేకసార్మో  మనము బెబైిలులోని ప్ూర్వభావ భాగముల 
నుండ ిమదేతయను ప ందుకకవాల్వ. ఇకుడ మనము ఇతర్ భాగముల కంట ేముందుగా వరా యబడని బెైబిలు 
భాగములను గూర్శు ఆలోచన చదయుటలేదుగాని, పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ఆదిమ కాలముల మీద 
దృషిరప టటర  లేఖ్నభాగములను గూర్శు ఆలోచంచుచునాిము. మునుప్టి కాలములలో దదవుడు చదస్టని 
మర్శయు చెపపిన మాటలు తర్మవాత కాలములోని వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను విశదప్ర్మసుత నాియి. 

ఉదాహర్ణకు, ఆది. 12:1-3లో దదవుడు అబరా హాముకు లేకులేనింతమంద ివార్సులను 
మర్శయు వాగాే న దదశ సావసాయమును ఇచాుడు. అబరా హాము జీవితము కొర్కు కటేాయించబడిన 
ఆదకిాండములోని అధాయయములలో దదవుడు ప్ల్వకనన ఈ మాటలు ప్దద ప్దద ప్ునర్ావృతమవుతాయి, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఆయన జీవితకాలము యొకు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను అరా్ము చదసుకొనుటకు అవి 
ఎంతో కలీకమ ైనవిగా ఉనాియి. అయినను, అబరా హాము జీవితములో వాటి పరా ముఖ్యతను గూర్శు 
ఎలాంట ిసపష్రమ నై వివర్ణ లేదు. ఈ సమసయకు మునుప్టి కాలములతో వయవహర్శంచు బెబైిలు 
భాగములు ఉతతమమ నై ర్రతిలో జవాబు ఇవవగలవు. 

ఉదాహర్ణకు, ఆది. 1:28లో ఫల్వంచ అభివృదిధ  చెంది భూమిని ఏలమని ఆయన సవర్ూప్ముల ైన 
ఆదాము హవవలకు దదవుడు ఆజఞ ఇచాుడు. భూమియందంతట దదవుని సవర్ూప్ము యొకు ఈ 
సంఖ్ాయప్ర్మ నై మర్శయు భౌగపళికమ నై విసతర్ణ మానవ జాతి కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుండని 
ఉదదేశములకు ఎలోప్ుపడు పరా ముఖ్యమ ైన విష్యముగా ఉండినది. తర్మవాత, అబరా హామును గూర్శు 
మోషే వరా స్టినప్ుపడు, అతడు ఈ మునుప్ట ివదేాంతశాసత ర నిర్ాుణము మీద కటార డు. సులువుగా చెబితద, 
ఆదామునకు ఇవవబడిన వాసతవిక ఆజఞను ముందుకు కొనసాగశంచుట కొర్కు దదవుడు అబరా హాము 
మర్శయు అతని వంశమును ఎనుికునాిడు కాబటిర ఆయన అబరా హాము వంశము మర్శయు భూమి 
మీద దృషిరప టార డు. అబరా హాము సంతతి యొకు ఫల్వంప్ు మర్శయు వార్మ వాగాే న భూమిని 
సావధీనప్ర్చుకొనుట సర్వలోకము మీద మానవజాతి యొకు ఏలుబడకిన ఆర్ంభ బిందువుగా ఉనిది. 

పాత నిబంధ్న నివదేికలు అనకే వేదాంతశాసత ర దృషిరకకణములను వివర్శంచలేవని మర్లా మర్లా 
మనము కనుగొంటాము ఎందుకంటే దదవుడు ఇంతకు ముందు కాలములలో బయలుప్ర్చన దాని మీద 
వార్మ ఆధార్ప్డా్ ర్మ. ఈ కార్ణము చదత, చర్శతరలోని ఒక భాగములోని వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను 
గూర్శు మనము అధ్యయనం చదయునప్ుపడు మనము ఎలోప్ుపడు ప్ూర్వభావ ప్రతయక్షతలను గూర్శున 
అవగాహన కల్వగశయుండాల్వ. 

ఏకకాల్వక మర్శయు ప్ూర్వభావ లేఖ్నములతో పాటటగా, వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను 
వివచేంచుటలో ఉప్కీమ లేక తదుప్ర్శ లేఖ్నభాగములు కూడా సహాయం చదసాత యి. ఇతర్ వాకయ 
భాగముల వల న , ఉప్కీమ లేఖ్న భాగములు అనగా తర్మవాత వరా యబడని లేఖ్నముల ైయుండవలస్టని 
ప్ని లేదు. బదులుగా, అవి చర్శతరలో తర్మవాత కాలములను గూర్శు మాటాో డు లేఖ్నముల ైయునివి. 
ఉదాహర్ణకు, ఆది. 12:3లో దదవుడు అబరా హాముతో చెపపిన మాటలను వినండి: 

నినుి ఆశీరాదిాంచువారిని ఆశీరాదిాంచదెను; నినుి దూషిాంచువాని శపిాంచదెను; 
భూమి యొకక స్తమస్్త వాంశములు నీయాందు ఆశీరాదిాంచబడును (ఆది. 12:3). 

ఈ వచనము యొకు ర్ ండవ భాగములో, దదవుడు సర్వలోకమును ఆశీర్వదించుటకు 
మార్గముగా ఉండుటకు అబరా హాము సపష్రముగా పిలువబడా్ డు. కాని చాలా మంది ఈ వచనము యొకు 
మొదట ిభాగమును గూర్శు తికమకప్డా్ ర్మ. ఈ సార్వతిరక ఆశీర్ావదము అబరా హామును దీవించువార్శని 
దదవుడు ఆశీర్ావదిసాత డు మర్శయు దూషించువార్శని శపిసాత డు అన ేదదవుని ఆశీర్ావదముల యొకు 
ర్ ండింతల ప్రకనీయ దావర్ా న ర్వేర్మతయంది అని చపెిపనప్ుపడు దదవుని ఉదదేశమేమిటి? దనీిని అరా్ము 
చదసుకొనుటకు ఒక మార్గము తర్మవాత ఇవవబడని బెైబిలు ప్రతయక్షతను చూచుట. ఉదాహర్ణకు, కరీ్తనలు 
72:17లో ఇవవబడని మాటలను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

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

72వ కరీ్తన స లొమోను కాలములో అనగా అబరా హాము కాలమునకు సుమార్మగా వ యియ 
సంవతిర్ముల తర్మవాత వరా యబడనిది. “నిర్ంతర్ము నిలచు” నామమును గూర్శు అది 
మాటాో డునప్ుపడు, అద ిదావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మని గూర్శు, జయించు, ర్ాజయము చదయు మర్శయు 
సమసత  దదశముల నిధ్ులను ప ందుకొను మ స్ట్ియను సంబో ధిసుత ంది. ఈ వచనము ఆదకిాండము 12కు 
ఉప్కీమ ప్రతయక్షతగా ఉనిది ఎందుకంటే ఇద ిస లొమోను యొకు తదుప్ర్శ చార్శతిరక కాలములో నిజమ ైన 
ర్ాజర్శక అంశములను గూర్శు మాటాో డుతయంది. కాని అబరా హాము దినములలోని వదేాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములను గూర్శు కూడా అది మనకు కొనిి విష్యములను తెల్వయజేసుత ంది. ప్రతదయకముగా, 
“అతనినిబటిర  మనుష్యయలు దీవింప్బడుదుర్మ అనయజనులందర్మను అతడు ధ్నుయడని చెప్ుపకొందుర్మ” అని 
చెపపినప్ుపడు అది దదవుడు అబరా హాముకు ఇంతకు ముందు ఇచున హామీని ప్ునర్ావృతం చదసుత ంది. 
అయితద దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టిన వాగాే నం న ర్వరే్ుబడుటను గూర్శు అది మనకు ఏమి చబెుతయంద?ి 

అబరా హాము యొకు ఆశీర్ావదములు యుదధముల దావర్ా లోకమంతా వాయపిసాత యని 72వ కీర్తన 
చుటటర  ఉని వచనములు తలె్వయజేసాత యి. మ స్ట్ియ దుష్ర దదశములను జయించ దదశములోని 
నీతిమంతయలను ర్క్ించగా, అబరా హాము ర్ాజర్శక వార్సులతో నిల్వచయుండువార్మ దీవించబడతార్మ, 
మర్శయు ఆయనను వయతిర్కేనంచువార్మ శపించబడతార్మ. మర్శయు తయదకు, ఈ ప్రకనీయ దావర్ా భూమి 
మీద ఉని కుటటంబములనిి దీవించబడతాయి. 

ఇతర్ ప్రజల గుంప్ులతో పతిర్మడు కల్వగశయుండని భావారా్క మర్శయు అభావారా్క సంభాష్ణలను 
గుర్శంచ అబరా హామును గూర్శున అనకే కథలు నివదేించుచుని సతయము దావర్ా ఈ మ ళకువ 
నిర్ాా ర్శంచబడుతయంది. దదవుడు కొందర్శని ఆశీర్వదించ మర్శకొందర్శని శపించు సంఘర్షణ ప్రకనయీ దావర్ా 
సమసత  జనులప ై ఆయన ఆశీర్ావదములు కుముర్శంచబడతాయని దదవుడు అబరా హాముకు 
బయలుప్ర్చాడు. 

ఈ ఉదాహర్ణ తెల్వయజయేుచునిటటో , తదుప్ర్శ ప్రతయక్షత వాటిని సపష్రము చదస్టినంత వర్కు 
మునుప్టి వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములు ప్రసాత వించబడలేదు లేక సందిగధంగా విడిచప టరబడా్ యి. ఈ 
సందర్ాులలో, ఆదిమ కాలముల వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను అరా్ము చదసుకొనుటకు ఉప్కమీ బెైబిలు 
ప్రతయక్షతలు మనకు సహాయం చదయగలవు. కాబటిర  పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ఒక భాగము యొకు 
వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను సంప్ూర్ణంగా అరా్ము చదసుకొనుటకు బెైబిలు ప్రతయక్షతలోని అనిి 
కాలకీమానుగత విధానములలో నుండి నరే్ముకొనుట కొర్కు మనము స్టదిధముగా ఉండాలని మనము 
చూడవచుు. 

పాత నిబంధ్న కాలములను శాస్టించన వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను చూచుటలో మనకు 
సహాయప్డు ర్ ండవ ముఖ్యమ ైన మూలము వ పై్ుకు మనము తిర్గవలస్టియునిది: బెబైిలేతర్ 
ప్రతయక్షత, లేఖ్నము వ లుప్ల ఉని దదవుని ప్రతయక్షత. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బ ైబిలేతర మూలములు 
పాత నిబంధ్నలోని ఒక కాలము యొకు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను అరా్ము చదసుకొనుటకు 

మనము ప్రయతిించుచుండగా, ఏ బెైబిలు వాకయభాగము కూడా వదేాంతశాసత ర శూనయతలో 
వరా యబడలేదని గుర్మత చదసుకొనుట చాలా అవసర్ము. పాత నిబంధ్న ర్చయితలు తమ పాతరలతోను 
మర్శయు తమ పాఠకులతోను ప్ంచుకుని నముకముల మర్శయు వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణముల 
సందర్ుములో తమ లేఖ్నములను వరా శార్మ. ర్ ండు ర్కముల బెైబిలేతర్ ప్రతయక్షతల దావర్ా దదవుడు ఈ 
వేదాంతశాసత ర చటరములను బయలుప్ర్చాడు. మొదటిగా, ఆయన వాటనిి సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా 
అనగా సమసత  విష్యములలో దదవుని ప్రతయక్షత దావర్ా బయలుప్ర్చాడు; మర్శయు ర్ ండవదిగా, 
లేఖ్నములో కనిపించని విశలష్ ప్రతయక్షత దావర్ా ఆయన వాటనిి ఇచాుడు. 

సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా ఆర్ంభము నుండద ప్రతి ఒకుర్మ నిజమ నై వదేాంతశాసత రమును గూర్శు 
కనీసం కొంతెనైా నరే్ముకునాిర్ని పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ర్ ండు తెల్వయజయేుచునివి. 
దదవుడు ఆయన సవభావమును, ఆయన న తైిక అర్హతలను, మర్శయు సృషిర  యావతయత లో ప్రజలందర్శ మీద 
పాప్ము యొకు ప్ర్శణామములను సపష్రముగా బయలుప్ర్చాడని కీర్తనలు 19 మర్శయు ర్పమా 1:18-
21 వంటి లేఖ్న భాగములు సూచంచుచునివి. మనము విష్యమును ఈ విధ్ముగా కకీడీకర్శంచవచుు: 
సాధార్ణ ప్రతయక్షత నుండ ితాము నేర్ముకునివాటిని పాప్ుల ైన ప్రజలు అణగదొరకనునప్పటకిీ, ఏదో  ఒక 
సాా యిలో దదవుని విశలష్ ప్రతయక్షతలను అరా్ము చదసుకొనుటకు బాధ్ుయలుగా ఉండుటకు కావలస్టనింత 
నిజమ నై వదేాంతశాసత రమును వార్మ అరా్ము చదసుకుంటార్మ. 

సాధార్ణ ప్రతయక్షత యొకు వాసతవికత కార్ణంగా, తమ కథలలోని చార్శతిరక పాతరలు మర్శయు 
తర్మవాత వార్శ కథలను చదవిిన పాఠకులు వార్శని ర్చయితలుగా ఉంచ అనేక నిజమ నై వదేాంతశాసత ర 
దృకకుణములను నేర్ముకునాిర్ని పాత నిబంధ్న ర్చయితలు ఎలోప్ుపడు ఊహించార్మ. అనకే సామానయ 
వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు అప్పటిక ేఉనికనలో ఉనిందున కొనిి విష్యములను బాహాటముగా 
వివర్శంచవలస్టిన అవసర్తను వార్మ చూడలేదు. సాధార్ణ ప్రతయక్షతను మర్చపల వుట వలన ఆధ్ునిక 
వేదాంతవేతతలు తర్చుగా అపారా్ము చదసుకుని ఒక వాకయభాగమును ప్ర్శగణించండి. 

ఉదాహర్ణకు, ఈ మాటలు చబెుతూ తన కుమార్మని బల్వ ఇచుుట నుండి దదవుడు 
అబరా హామును అడు్ కునాిడని ఆది. 22:12 తలె్వయజసేుత ంది: 

అపుుడు ఆయన ఆ చినివానిమీద చయెియ వయేకుము; అతని నేమియు 
చేయకుము; నీకు ఒకకడెైయుని నీ కుమారుని న కియయ వ నుతీయ లేదుగనుక 
నీవు దవేునికి భయపడువాడవని యిాందువలన న కు కనబడుచునిదన ను 
(ఆది. 22:12). 

దుర్దుర ష్రవశాతయత , ఈ లేఖ్న భాగమును సమకాలీన వేదాంతవేతతలు తర్చుగా అపారా్ం 
చదసుకుంటార్మ. “నీవు దదవునికన భయప్డువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునిదన ను” అని 
దదవదూత చపె పను గనుక, కథలోని ఈ సమయములో అబరా హాము ఏమి చదయబో తయనాిడో దదవుడు 
ఎర్శగశయుండలేదని అబరా హాము నమాుడని అనేకమంద ిఅనువాదకులు సూచంచార్మ. మర్ొక మాటలో, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ కాలములోని వదేాంతశాసత రములో దదవుడు సర్వజాఞ ని అనే నముకము ఇమిడియుండలేదని వార్మ 
నమాుర్మ. 

అయితద సాధార్ణ ప్రతయక్షతను గూర్శు బెైబిలు ఇచుు సాక్షయము దనీికన భినిమ నై విష్యమును 
సూచసుత ంది. సర్వజాఞ నము వంటి దదవుని “అదృశయ లక్షణములు” సమసత  జనులకు తలెుసు అని ర్పమా. 
1:20లో పౌలు తెల్వయజశేాడు. అవును, పాప్ుల ైన ప్రజలు ఈ జాఞ నమును అణచవేస్ట ిఅబరా హాముతో 
దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను అపారా్ము చదసుకకవచుు. కాని అబరా హాము జీవితములోని ఈ సమయమును 
గూర్శు మోష ేవరా స్టని మాటలు దదవుడు జాఞ నములో ప్ర్శమితయలు కల్వగశయునాిడు అని తెల్వయజయేవని 
సాధార్ణ ప్రతయక్షత సపష్రము చదసుత ంది. 

మర్లా మర్లా, బెైబిలు ర్చయితలు సాధార్ణ ప్రతయక్షతను ఊహించుకునాిర్మ. ఇశాీయిలేు 
ప్రవకతల ైన యోనా మర్శయు దానియిేలుల దావర్ా అనయజనులు సందదశములను అందుకునిప్ుపడు, ఈ 
ప్రవకతలు ఖ్చుతముగా చపెిపన మాటల ఆధార్ంగాన ేవార్శ వదేాంతశాసత ర దృకపథములు 
ర్ూప ందించబడలేదు. అనయజనులు ప్ర్లోక భూలోక దదవుని గూర్శున సతయములను చాలా వర్కు 
సాధార్ణ ప్రతయక్షత దావర్ా అరా్ము చదసుకునాిర్మ అన ేనిశుయతతోనే దదవుని సందదశకులు మాటాో డార్మ. 
పాత నిబంధ్న చర్శతరను తెల్వయప్ర్చు వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను అరా్ము చదసుకొనుటకు మనము 
ప్రయతిించుచుండగా, బెైబిలు ర్చయితలు సాధార్ణ ప్రతయక్షతను ఊహించుకునాిర్మ కాబటిర  అనకే 
విష్యములు వరా యబడలేదు. 

సాధార్ణ ప్రతయక్షతతో పాటటగా, పాత నిబంధ్న చర్శతర కాలములోని వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను 
అరా్ము చదసుకొనుటలో ర్ ండవ బెైబిలేతర్ మూలము కూడా మనకు సహాయం చదసుత ంది: బెబైిలేతర్ విశలష్ 
ప్రతయక్షత. 

సవప్ిములు, దర్ినములు, కలలు మొదలగువాట ిదావర్ా దదవుడు కొంత మంద ిప్రజలకు విశలష్ 
ప్రతయక్షతలను ఇచాుడని పాత నిబంధ్న సూచసుత ంది. లేఖ్నములో అనేక మంద ిప్ర్శశుదుధ లు ఎంతో 
విశలష్ ప్రతయక్షతను ప ందుకునాిర్మగాని దానికన ప్రతదయకమ నై బెబైిలు ఆధార్ములు లేవని మనము 
చెప్పకుండా ఉండలేము. విశలష్ ప్రతయక్షతలు ఇశాీయిలేు వ లుప్ల ఉని మ లీుస్ట దకు మర్శయు యోస్టపే్ు 
దినములలో ఫర్ప వంట ిప్రజలకు కూడా ఇవవబడనివి. కొనిిసార్మో , ఈ బెైబిలేతర్ ప్రతయక్షతలు కల్వగాయని, 
మర్శయు ప్ుర్ాతన ప్రజలకు వీటిని గూర్శు తెలుసు అని పాత నిబంధ్న సూచసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 
7:2లో దదవుడు న్వహుతో చపెిపన మాటలను వినండి: 

పవితి జాంతయవులలో పిత్ర జాత్ర పో తయలు ఏడును పెాంట్టలు ఏడును, పవితిములు 
కాని జాంతయవులలో పిత్ర జాత్ర పో తయను పెాంట్టయు ర ాండును . . . నీయొదద 
ఉాంచుకొనుము (ఆది. 7:2). 

ఈ వాకయభాగంలో, అవి ఓడలోనికన ప్రవేశంచుచుండగా ప్వితరమ ైన మర్శయు ప్వితరము కాని 
జంతయవులను వరే్మ చదయమని దదవుడు న్వహుకు ఆజాఞ పించాడు. ఏ జంతయవులు ప్వితరమ నైవో 
మర్శయు ప్వితరముకానివో దదవుడు బయలుప్ర్చన దాఖ్లు లేఖ్నములో ఎకుడా లేవు. దదవుడు 
ప్వితరమ నై మర్శయు ప్వితరము కాని జంతయవులను గూర్శు న్వహుకు లేక మర్ొక వయకనతకన ప్రతదయకముగా 
బయలుప్ర్చాడు అనేద ిదనీికన ఉతతమమ ైన జవాబు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాత నిబంధ్న చర్శతరలో ఒక కాలమును తలె్వయజయేు వదేాంతశాసత రర నిర్ాుణములను మనము 
అనేవషించుచుండగా, మన యొదే నివదేికలు లేని విశలష్ ప్రతయక్షతలను దదవుడు ఇచుయుంటాడు అనే 
సూచనలను గూర్శు కూడా మనము ఎర్శగశయుండాల్వ. ఇలాంటి బెైబిలేతర్ ప్రతయక్షతల ప్టో మనము శీదధ  
వహించనప్ుపడు, మనము ప్ర్శగణించుచుని చార్శతిరక కాలము యొకు ప ందికగల సంయోగ 
నిర్ాుణములను మనము సంప్ూర్ణంగా అరా్ం చదసుకకగలుగుతాము. 

పాత నిబంధ్నలోని ఒక కాలము యొకు పాత నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును అరా్ము 
చదసుకొనుటలో మనకు సహాయం చదయుటకు అనేక మూలములను చూస్టని పమిుట, మనము 
ఎదుర్ొును వివిధ్ సాా యిల వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను మనము చూడవలస్టయిునిద.ి 

వివిధ సాా యిలు 
చర్శతరలోని ప్లు కాలములలోని పాత నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము యొకు సంయోగమ నై మర్శయు 

తార్శుకమ నై అమర్శకల కొర్కు మనము అనేవషించుచుండగా, ప్లు సాా యిల వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములు 
వ లుగులోనికన వసాత యని వ ంటనే సపష్రమవుతయంది. దానిలో విసత ృత వర్ణమాల ఉంటటంద ిమర్శయు అది 
అనకే సులువ నై నిర్ాుణముల నుండ ిఎంతో విశాలమ ైన నిర్ాుణముల వర్కు వాయపసిుత ంది. 

దీనిని ప్ర్శశీల్వంచుట కొర్కు, మనము వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణముల యొకు మూడు సాధార్ణ 
సాా యిలను చూదాే ము. మొదటిగా, మనము “మౌల్వక-సాా యి” సంయోగ వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను 
చూదాే ము; ర్ ండవదగిా, మనము “మధ్యమిక-సాా యి” సంయోగ వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణముల 
ఉదాహర్ణను చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, మనము “కనోష్రమ నై” సంయోగ వదేాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములను చూదాే ము. మొదటగిా పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ప్లు కాలములలో 
బయలుప్ర్చబడని వేదాంతశాసత రమును తలె్వయప్ర్చన కొనిి మౌల్వకమ నై తార్శుక అమర్శకలను 
చూదాే ము. 

మౌలిక-సాా యి నిరాాణములు 
అతయంత మౌల్వకమ నై వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములు దదవుని యొకు ప్రతదయకమ నై కార్యములు 

మర్శయు మాటలలో గల తార్శుకమ నై అనుబంధ్ములు మర్శయు ప్ర్శణామములలో కనిపసిుత ంది. ఇకుడ 
మన ఆలోచనను గమనించుటకు, మనము ర్ ండు విష్యములను చూదాే ము. మొదటిగా, దెైవిక కార్య 
మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతలు తార్శుకముగా కలుసుకొను కొనిి మార్గములను మనము చూదాే ము. 
మర్శయు ర్ ండవదిగా, మన మనసుిలో ఉనిదానిని ఒక ప్రతదయకమ ైన వాకయభాగము దావర్ా 
ఉదాహర్శంచుదాము. మొదటిగా దెవైిక కార్యములు మర్శయు మాటల మధ్య ఉని తార్శుకమ ైన 
కలయికల యొకు ర్కములను చూదాే ము. 

దదవుని విశలష్ ప్రతయక్షతలు ఒకదానితో ఒకట ిఅనుబంధ్ప్ర్చుకొనుటకు అనకే మార్గములు 
ఉనాియి. మొదటి సాా నంలో, దదవుని కార్యములు చాలా సార్మో  దదవుని మాటలతో కలుసాత యి. మనము 
ఇంతకు ముందు పాఠంలో చూస్టినటటో గా, దదవుని వాకయములు ప్రవచనముల ర్ూప్ములో దదవుని 
కార్యముల కంట ేముందు వచాుయి. మర్శకొనిి సార్మో , దదవుని వాకయములు ఆయన కార్యములతో 
పాటటగా సంభవించాయి మర్శయు ఆయన చదయు కార్యములను వివర్శంచాయి. మర్శకొనిి సమయాలలో, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన మాటలు ఆయన కార్యముల తర్మవాత వచాుయి మర్శయు మునుప్ట ికాలములో దదవుడు 
చదస్టని కార్యముల యొకు పరా ముఖ్యతను గూర్శు తలె్వయప్ర్చాయి. 

అదద సమయములో, దదవుని కార్యములు ఆయన మాటలను కొంత విప్ులప్ర్చాయి. 
ఉదాహర్ణకు, ఆయన మాటాో డుటకు ముందు దదవుడు కార్యములు చదస్టినప్ుపడు, ఆయన కార్యములు 
ఆయన చెప్పబో వు మాటల కొర్కు మార్గమును స్టదిధప్ర్చాయి. దదవుడు ఇంచుమించు ఆయన మాటలతో 
పాటటగా కార్యములను చదస్టనిప్ుపడు, ఆయన కార్యములు ఆయన చపెిపన మాటల యొకు అరా్మును 
సపష్రప్ర్చాయి. మర్శయు అవును, దదవుడు మాటాో డని తర్మవాత కార్యములు చదస్టనిప్ుపడు, ఆయన 
మునుప్టి మాటలను న ర్వేర్ముట కొర్కు ఆయన అలా చదశాడు. 

కాని దీనితో పాటటగా, దదవుని కార్యములు ఆయన ఇతర్ కార్యములతో తార్శుకముగా 
కలుసుకొనునప్ుపడు మౌల్వక వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములు యిేర్పడతాయి. ఈ సందర్ుములలో, 
తార్శుకమ నై ప ందకిను అనకే విధాలుగా చూడవచుు. కొనిి సాధ్యతలు ఏమనగా: కొనిిసార్మో  దదవుడు 
చదస్టని ఒక కార్యము ఆయన చదస్టిన మర్ొక కార్యమునకు సులువుగా జోడించబడుతయంది; మర్శకొనిి 
సమయాలలో, దదవుడు చదస్టని ఒక కార్యము ఆయన చదస్టిన మర్ొక కార్యమునకు ముందు వసుత ంది; 
దదవుని కార్యములు ఆయన చదయు ఇతర్ కార్యములకు మార్గమును స్టదిధప్ర్చాయి; మర్శయు కొనిి 
సార్మో  దెవైిక కార్యములు మర్శకొనిి కార్యములకు కార్ణమయాయయి. 

మర్శయు దీనిని మించ, దదవుని వాకయ ప్రతయక్షతలు ఇతర్ వాకయ ప్రతయక్షతలతో తార్శుకముగా 
కల్వస్టని విధానమును మనము చూస్టినప్ుపడు మౌల్వక వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములు కూడా వ లుగులోనికన 
వసాత యి. మర్ొకసార్శ, సాధ్యమ నై అనుబంధ్ములు ల కులేననిిగా ఉనివి. కొనిిటిని మాతరమే 
తెల్వయజేయదలచతద, ఒక మాట మర్ొక మాటకు సులువుగా జోడించబడవచుు, ఒక మాట మర్ొక 
దానికన తార్శుకమ నై ఆధార్ము కావచుు, లేక ఒక మాట మర్ొక మాటను వివర్శంచవచుు. 

దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటలు ఒకదానితో ఒకటి అనుబంధ్ము కల్వగశయుండు అనేక 
మార్గములు ప్లు తార్శుకమ నై అమర్శకలను సాా పించగలవు. దదవుని విశలష్ కార్యములు మర్శయు మాటల 
మధ్య కలయికలు ల కులేననిి, తార్శుకమ ైన ప్ర్శణామముల చకుులతో కూడని వలయములను 
కలుగజసేుత ంది. ఈ ప్ర్శణామములు పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని కొనిి కాలములలో దదవుడు సాా పించన 
సంయోగ వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను లేక ప ందికగల వేదాంతశాసత ర దృకపథములను ర్ూప ందించాయి. 

ఈ సాధార్ణ ఆలోచనను మనసుిలో ఉంచుకొనుట, దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటల 
యొకు కలయిక ఒక వాకయ భాగములో ప ందకిగల వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను ఎలా కలుగజసేుత ందో  
ఉదాహర్శంచుటకు సహాయప్డుతయంది. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 2:15-22లో హవవను సృషిరంచన 
సనిివశేములోని ఒక భాగమును ప్ర్శశీలన చయెయండి. అకుడ మనము ఈ సుప్ర్శచతమ నై మాటలను 
చదువుతాము. 

మరియు దేవుడెనై యిహెో వా నరుని తీస్టికొని ఏదనెు తోట్ను స్టేదయపరచుట్కును 
ద ని కాచుట్కును ద నిలో ఉాంచెను. . . మరియు దవేుడెనై యిహెో వా నరుడు 
ఒాంట్రిగా నుాండుట్ మాంచిది కాదు; వానికి సాట్టయిెైన స్తహాయమును వానికొరకు 
చేయుదుననుకొన ను (ఆది. 2:18). దేవుడెనై యిెహో వా పిత్ర భూజాంతయవును పిత్ర 
ఆకాశపక్షిని నేలనుాండి నిరిా ాంచి, ఆద ము వాట్టకి ఏ పేరు పటె్టు నో చూచుట్కు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అతని యొదదకు వాట్టని రపుిాంచెను. జీవముగల పిత్రద నికి ఆద ము ఏ పేరు 
పెట్టునో ఆ పేరు ద నికి కలిగ ను. . . అయినను ఆద మునకు సాట్టయిెనై స్తహాయము 
అతనికి లేక పో యిెను. అపుుడు దేవుడెనై యిహెో వా ఆద మునకు గాఢనిది 
కలుగజేస్టి అతడు నిదిిాంచినపుుడు అతని పికక ట్టముముకలలో ఒక ద నిని తీస్టి 
ఆ చోట్టను మాాంస్తముతో పూడిివసే్టెను. తరువాత దవేుడెైన యిహెో వా త ను 
ఆద ము నుాండి తీస్టిన పికకట్టముకను స్ట్్ రనిగా నిరిాాంచి ఆమ ను ఆద ము నొదదకు 
తీస్టకిొనివచెిను (ఆది. 2:15-22). 

మొదటగిా దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటల మధ్య ఉని కొనిి తార్శుక కలయికలను 
ప్ర్శగణించండి. ఈ వాకయభాగము 15వ వచనములో తోటను స్టదేయప్ర్చుటకు తోటలో దదవుడు మానవుని 
ఉంచుటతో పరా ర్ంభమవుతయంద.ి ఈ కార్యము 18వ వచనము మొదట ిభాగములో ఉని దదవుని మాటతో 
కల్వస్టింది, అకుడ దదవుడు “నర్మడు ఒంటర్శగా ఉండుట మంచది కాదు” అని స్ట లవిచాుడు. మొదట ి
చూప్ులో, ఏదనెు వనములో ఆదాము యొకు జీవితము ఎంతో ఘనముగా ఉండదదని మనకు 
అనిపించవచుు, కాని దదవుని వాకయము ఆయన ఇంతకు ముందు చదస్టని కార్యమును జాఞ ప్కము చదసుకొని 
ఆదాము ఒంటర్శగా ఉండుట మంచద ికాదు అని జాఞ ప్కము చదస్టింది. 

అదద విధ్ముగా, 18వ వచనము యొకు ర్ ండవ భాగములోని “వానికన సాటయిి ైన సహాయమును 
వాని కొర్కు చదయుదును” అను మాటలు 22వ వచనములో స్ట్త రని చదయుట దావర్ా దదవుని కార్య 
న ర్వేర్మపను ప్రవచంచాయి. దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటల మధ్య ఉని ఈ తార్శుక 
అనుబంధ్ములు సులువ ైన వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణమును, అనగా చర్శతరలోని ఈ భాగములో వ లువడని 
ప ందికగల నముకముల గుంప్ును బయలుప్ర్మసాత యి. ఆయన తోటను స్టదేయప్ర్చుటకు దదవుడు 
మానవులను సృషిరంచాడు, కాని అందు కొర్కు స్ట్త ర ప్ుర్మష్యల యొకు అవసర్త ఉండనిది. 

ఈ కథనములో దదవుడు చదస్టిన వివిధ్ కార్యములు ఒకదానితో ఒకట ిసంయోగ వదేాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములను బయలుప్ర్చు విధ్ముగా కలుసుకునాియి. 19వ వచనములో వాటికన పరే్మో  ప టటర ట 
దావర్ా ఆదాము వాటి మీద అధికార్ము కల్వగశయుండునటటో  స్టిదధప్ర్చుటకు దదవుడు ముందుగాన ే
జంతయవులను సృజంచాడు. ఆదాము తన కొర్కు సాటయిి నై సహాయమును జంతయవులలో ప ందలేదని 
20వ వచనము తెల్వయజేసుత ంది మర్శయు జంతయవులతో ఆదాము చదస్టని పాలుప్ంప్ుల యొకు 
ఉదదేశమును గూర్శు ఇది కొంత వర్కు మాతరమ ేవివర్శసుత ంది. ఈ దదవుని కార్యములు ఒక సులువ నై 
వేదాంతశాసత ర దృకపథమును , అనగా తార్శుకమ నై మార్గములో వీటిని చూచు విధానమును 
బయలుప్ర్చాయి. దదవుడు జంతయవులను యిేలుటకు మానవులను తయార్మ చదశాడుగాని, వాటలిో 
తమ సాటయిి నై సహాయమును వ దకుకొనుటకు కాదు. 

చవర్శగా, 18వ వచనములోని ర్ ండు బయలుప్ర్చు మాటల మధ్య ఉని తార్శుక కలయికను 
కూడా మనము చూడవచుు. ఒక వ పై్ున, “నర్మడు ఒంటర్శగా నుండుట మంచది కాదు” అని దదవుడు 
స్ట లవిచాుడు. “వానికన సాటియి నై సహాయమును వాని కొర్కు చదయుదును” అని దదవుడు స్ట లవిచుుటకు 
ఈ కథనమే కార్ణము. నర్మని యొకు ఒంటర్శతనమునకు దదవుడచిున ప్ర్శషాుర్ము సాటయిి ైన 
సహాయమును సృజంచుట అను ప ందకిగల వదేాంతశాసత ర దృషిరకకణమును ఈ తార్శుక అనుబంధ్ము 
బయలుప్ర్మసుత ంది. ఈ సులువ ైన ఉదాహర్ణ పాత నిబంధ్నలో మనము మర్లా మర్లా ఎదుర్ొును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విష్యమును ఉదాహర్శసుత ంది. సంయోగ వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములు, ప ందకిగల వదేాంతశాసత ర 
దృషిరకకణములు దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటల మధ్య ఉని కలయికల దావర్ా 
బయలుప్ర్చబడతాయి. 

పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని కాలములను వర్శణంచన మధ్యమిక-సాా యి వదేాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములను ఇప్ుపడు మనము చూడాల్వ. 

మధయమిక-సాా యి నిరాాణములు 
మధ్యమిక లేక కొంత వర్కు కనోష్రత కల్వగశయుని సంయోగ వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణముల ప్టో 

మనము శీదధ  వహించనప్ుపడు దదవుడు చదస్టని కొనిి కార్యములు మర్శయు మాటల యొకు పరా ముఖ్యత 
సపష్రమవుతయంది. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటటో , దదవుని యొకు ఏ కార్యములు మర్శయు 
మాటలు ఒకదానికన వరే్మగా మర్ొకటి జర్గలేదు. ఆయన కార్యములు మర్శయు మాటల గుంప్ుల 
విష్యములో కూడా ఇదద నిజమ ైయునిది. అవి మనము చూచుచుని చర్శతర కాలమును వర్శణంచు 
ఇతర్ మర్శంత కనోష్రమ ైన వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములలో చకుగా అమర్ుబడతాయి. 

అనకే ర్కముల మధ్యమిక-సాా యి సంయోగ నిర్ాుణములు ఉనాియి గాని, మన ఉదదేశముల 
కొర్కు మనము ఒక దాని మీద దృషిరప డదాము: దెైవిక నిబంధ్నలు. మొదటగిా, నిబంధ్నల యొకు 
తార్శుక కనయీాశీలకాలను మనము చతీరకర్శదాే ము, మర్శయు తర్వాత చర్శతరలోని ఒక కాలము యొకు 
వేదాంతశాసత రమును అరా్ము చదసుకొనుటకు ఈ తార్శుక నిర్ాుణము ఎలా సహాయప్డుతయందో  చూదాే ము. 
మొదటగిా నిబంధ్నల యొకు తార్శుక కనీయాశీలకములను చూదాే ము. 

పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేు యొకు విశావసము నిబంధ్నా సంబంధ్మ ైనది అని చాలా కాలముగా 
గుర్శతంచబడింది. నిబంధ్న అను అంశము లేఖ్నము అంతటా నిండియునిది. నిబంధ్నలను గూర్శు 
మనము అనకే విష్యములను తెల్వయజేయవలస్టయిునిను, పాత నిబంధ్నలో దెవైిక నిబంధ్నలను 
గూర్శున ఒక అంశమును మాతరమే మనము చూదాే ము: కొనిి దెైవిక ప్రతయక్షతల యొకు ప ందికను 
అరా్ము చదసుకొనుటలో అవి మనకు ఎలా సహాయం చదయగలవు. 

పాత నిబంధ్నలో ప్రతి నిబంధ్నకు కొనిి విశలష్ లక్షణములు ఉనిప్పటికీ, మూడు ముఖ్యమ ైన 
విష్యములను అరా్ము చదసుకొనుటకు అవి ఒక తార్శుకమ నై విధానమును కనుప్ర్చాయి: దెైవిక 
ఉప్కార్ము, మానవ ర్ాజభకనత మర్శయు విధదయతకు ఆశీర్ావదములు మర్శయు అవిధదయతకు శాప్ముల 
ఫల్వతములు. దదవుడు మర్శయు మానవుల మధ్య ఉని అనుబంధ్ము ఈ మూడు విష్యముల మధ్య 
ఉని అనుబంధ్ము దావర్ా ఎలోప్ుపడు శాస్టించబడింది. ప్రజలను ఆయనతో అనుబంధ్ములోనికన 
తీసుకొనివచుు విధ్ముగా మర్శయు వార్శని ఆ అనుబంధ్ములో నిల్వచయుండునటటో  చదయు విధ్ముగా 
దదవుడు ఉప్కార్మును చూపాడు. కాని దీనికన ప్రతి సపందనగా, ఆయన ఆజఞలను పాటించుట దావర్ా 
మానవులు దదవునికన ర్ాజభకనత చూప్వలస్టయిునిది. దీనితో పాటటగా, పాత నిబంధ్నలోని ప్రతి 
నిబంధ్నలోను సాా పించబడిన ప్ర్శణామాలు ఉనాియి: దదవుని ఆజఞలకు విధదయుల ైనవార్శకన కలుగు 
ఆశీర్ావదములు మర్శయు అవిధదయుల ైనవార్శకన కలుగు శాప్ములు. 

పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ప్రతి క్షణము ఈ తార్శుక నిబంధ్న నిర్ాుణముల దావర్ా 
నియంతిరంచబడింది అని గుర్శతంచుట ఎంతో అవసర్ము. దదవుని కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతలనిిటిలో 
గల దాగశయుని వయవసాను చూచుటకు మనకు సహయము చదయు ఒక మార్గమును అవి సృషిరంచాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొనిి సార్మో , దదవుని ప్రతయక్షతలు తన ప్రజల ప్టో ఆయన కల్వగశయుని నిబంధ్నా ఉప్కార్ములను, 
మర్శయు దయను కనుప్ర్చాయి. ఇతర్ దెైవిక కార్యములు మర్శయు మాటలు దదవుడు ఆశంచన 
మానవ ర్ాజభకనతని, అనగా ఆయన చదస్టని ఉప్కార్ములకు మానవులు సపందించవలస్టిన విధానములను 
వయకతప్ర్చాయి. మర్శయు దెవైిక ప్రతయక్షతలు ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ముల యొకు ప్ర్శణామముల 
వ ైప్ుకు కూడా ఆసకనతని మళిళంచాయి. పాత నిబంధ్నలోని ఏ సమయములోని వదేాంతశాసత ర 
నిర్ాుణమును గూర్శుయి ైన మనము కల్వగశయుని అవగాహన చాలా వర్కు ఈ నిబంధ్నా 
నిర్ాుణములలో దెైవిక ప్రతయక్షత యొకు ప్రతి లక్షణము ఇమిడయిుండు దాని మీద ఆధార్ప్డుతయంది. 

ఈ మధ్యమిక-సాా యి సంయోగ నిర్ాుణము ఎలా ప్ని చదసుత ందో  వివర్శంచుటకు, ఆదికాండము 
2లో హవవను సృషిరంచన ఉదాహర్ణను మర్శంత విప్ులముగా చూదాే ము. ఇప్ుపడు, మనకు 
తెల్వస్టనిటటో గానే ఆదకిాండము 2వ అధాయయము దదవుడు ఆదాముతో చదస్టిన మొదట నిబంధ్న కాలములో 
జర్శగశంది. ఈ నిబంధ్న యొకు ప్రతదయకతను మనము మన తర్మవాత పాఠంలో చర్శుంచుదాము. అయితద, 
ఈ సమయములో, ఈ లేఖ్న భాగములో దదవుని ఉప్కార్ము, మానవ ర్ాజభకనత, ఆశీర్ావదములు 
మర్శయు శాప్ములకు కలుగు ప్ర్శణామముల యొకు తార్శుక నిర్ాుణములు సపష్రముగా కనిపించు 
కొనిి మార్గములను మాతరమ ేమనము గుర్శతంచుదాము. 

మొదట ిసాా నములో, ఆది 2:8లో ఆదామును ఆయన తోటలో ఉంచనప్ుపడు దదవుడు ఆదాము 
ప్టో గొప్ప ఉప్కార్మును కనుప్ర్చాడు. అయితద దదవుడు ర్ాజభకనత కల్వగశయుండు బాధ్యత కూడా 
ఆదాముకు ఇచాుడు. ఆదాము తోటను “స్టదేయప్ర్చ ... దానిని కాయవలస్టయిుండనెు.” ఈ వచనము 
వ నుక దాగశయుని నిబంధ్నా నిర్ాుణములు సపష్రముగా ఉనాియి. దదవుడు ఆదామునకు దయను 
చూపాడు, మర్శయు దానికన సపందనగా ఆదాము తోటను స్టదేయప్ర్చ కాచ దదవునికన నముకమ ైన ప్ర్శచర్య 
చదయవలస్టయిుండినది. 

ర్ ండవ సాా నములో, 18వ వచనములో దదవుడు ఆదాము యొకు ప్ర్శస్టిాతిని గమనించ 
ఆదాముకు సాటయిి నై సహాయమును ఇసాత నని చపెిపనప్ుపడు ఆయన మర్శంత ఉప్కార్ గుణమును 
చూపాడు. తర్మవాత 19 మర్శయు 20 వచనములలో, ఆదాము జంతయవులకు పేర్మో  ప టటర ట దావర్ా తన 
ర్ాజభకనత బాధ్యతను న ర్వేర్ముట ఆర్ంభించాడు, మర్శయు ఏ జంతయవు కూడా తనకు సాటయిి ైన 
సహాయము కానరే్దని గమనించాడు. 

మూడవ సాా నములో, 21 మర్శయు 22 వచనములలో, జంతయవులకు పరే్మ ప టటర టలో ఆదాము 
చూపని నముకతవము యొకు ఫల్వతమును మర్శయు జంతయవులలో ఆయన సాటయిి ైన సహాయమును 
కనుగొనలేకపల వుటను మనము చూసాత ము. దదవుడు ఆదాముకు అతని సాటయిి నై సహాయమ ైన 
హవవను కానుకగా ఇచాుడు. ఈ వాకయభాగములో, దదవుని శాప్ముల యొకు ఫల్వతములను గూర్శు 
ఎలాంట ిహానికర్మ ైన మాట తలెుప్బడలేదుగాని, తన బాధ్యతను న ర్వేర్ముటలో ఒకవేళ ఆదాము 
విఫలమ యైుంటే, దదవుడు ఈ విధ్ముగా ఆదామును దీవించయుండదవాడు కాదని మనము నముుటకు 
కార్ణము ఉంది. నిబంధ్నల వంట ిమధ్యమిక-సాా యి సంయోగ నిర్ాుణములు దదవుని యొకు విశలష్ 
కార్య మర్శయు వాకయ ప్రతయక్షతలను అరా్ము చదసుకొనుటలో మనకు ఎలా సహాయము చదసాత యో 
ఉదాహర్శంచుటకు ఈ సులువ నై ఉదాహర్ణ సర్శపల తయంది. 

సంయోగ నిర్ాుణముల యొకు ఈ సాా యిలను మనసుిలో ఉంచుకొని, మన ధాయసను ఇప్ుపడు 
కనోష్ర-సాా యి సంయోగ నిర్ాుణముల వ పై్ుకు తిరప్పవలస్టియునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కిలషు-సాా యి నిరాాణములు 
కనోష్రమ ైన వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను గూర్శు మనము మాటలాడునప్ుపడు, ఎంత విశాలమ ైన 

వేదాంతశాసత ర వయవసాలు లేక చటరములు మనసుిలో ఉనాియంటే అవి ఎన్ి మౌల్వక మర్శయు 
మధ్యమిక-సాా యి నిర్ాుణములను కల్వపి, వాటిని ఇతర్ ఆలోచనలతో జతప్ర్మసాత యి. పాత నిబంధ్న 
వేదాంతశాసత రములో ఎన్ి కనోష్రమ ైన వదేాంతశాసత ర వయవసాలు ఉనాియి, కాని మన దృషిరని ఒక అతి 
పరా ముఖ్యమ నైదాని మీద కేందీరకర్శంచుదాము: దానిని మనము దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున 
వేదాంతశాసత రము అని పలిుసాత ము. 

ఈ అంశమును గూర్శు మనము అనేక విష్యములు చపె్పవచుు, కాని ఈ పాఠంలో, దదవుని 
ర్ాజయ స్టిదాధ ంతమును కకీడీకర్శంచ, పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని ఒక భాగము యొకు వదేాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములను చూచుటలో అద ిమనకు ఉప్యోగప్డు ఉదాహర్ణను గమనించుట సర్శపల తయంది. 

దదవుని ర్ాజయ స్టదిాధ ంతము ఆయన సృషిర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని సమగ ీప్రణాళికను 
ప్రసాత విసుత ంది. ఆదకిాండము మొదలుకొని ప్రకటన గీంథము వర్కు, నేడు ప్ర్లోకములో ఉనిటటో  భూమి 
మీద కూడా దదవుని మహిమకర్మ నై ప్ర్శపాలనను సాా పించుట దావర్ా దదవుడు మహిమ మర్శయు 
ఘనతను ప ందు గమయము వ పై్ుకు చర్శతర ఆప్ులేకుండా ముందుకు సాగుతయనిటటర  మనము 
చూసాత ము. భూమిని ఆయన మహిమకర్మ ైన ర్ాజయము కొర్కు స్టదిధప్ర్మసూత  ఈ ప్నిని చదయుట కొర్కు 
దదవుడు తన సవర్ూప్ముల ైన మానవులను నియమించాడని లేఖ్నమంతా సపష్రము చదసుత ంది. 

దదవుడు వాసతవముగా తన సవర్ూప్మును ప్ర్శశుదధమ ైన ఏదనెు తోటలో మాతరమే ఉంచనా, 
ఫల్వంచుట దావర్ా మర్శయు దదవుని స్టవేలో ఆధిప్తయము కల్వగశయుండుట దావర్ా దదవుని తోట యొకు 
ప్ర్శమితయలను భూదగింతముల వర్కు వాయపింప్జేయుటకు మానవులు ఎలోప్ుపడూ పిలువబడితిర్శ. 
ఆది. 1:28లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

దేవుడు వారిని ఆశీరాదిాంచనెు; ఎట్ల నగా మీరు ఫలిాంచి అభివృదిి పొ ాంది విస్్తరిాంచి 
భూమిని నిాండిాంచి ద నిని లోపరచుకొనుడి; స్తముదిపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను 
భూమిమీద పాికు పిత్ర జీవిని ఏలుడని దవేుడు వారతిో చెపుెను (ఆది. 1:28). 

పాప్ములోనికన ప్డిపల యిన తర్మవాత, ఈ కార్యమును చదయుటకు మానవులు దదవుని దావర్ా 
విమోచంచబడి బలప్ర్చబడవలస్టయిుండినది. అయినను, దదవుడు పాప్ము నుండి విడపింిచనవార్మ 
ఆయన విమోచనను ప్రచుర్ప్ర్చుచు ప్రతి చపట ఏలుట దావర్ా దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జయేుటకు 
పిలువబడరి్శ. 

దుఃఖ్కర్ముగా, దదవుని ప్రజలు ఈ కార్యము చదయుటలో విఫలమయాయర్ని, కాని దదవుడు తన 
ర్ాజయ ప్రణాళికను విర్మించుకకలేదని లేఖ్నములు బయలుప్ర్చుచునాియి. తిరతవములోని ర్ ండవ 
ప్ుర్మష్మూర్శత మానవ అవతార్ము ధ్ర్శంచ, ప్ర్శప్ూర్ణమ నై ప్ర్శశుదధ జీవితమును జీవించనప్ుపడు, 
స్టిలువ మీద మర్ణించుట దావర్ా దదవుని ప్రజల యొకు పాప్ములకు వ ల చలోె్వంచనప్ుపడు, మర్ణము 
నుండ ితిర్శగశ లేచనప్ుపడు, మర్శయు ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ ై తగశన ఫలమును ప ందుకునిప్ుపడు, 
ఆయన ప్రణాళిక తయదకు న ర్వరే్శంది. అకుడ నుండి, యిసేు సమసతమును పాల్వంచుచునాిడు, మర్శయు 
సమసతమును నూతనప్ర్చుటకు ఆయన మహమిలో తిర్శగశవసాత డు. కీీసుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు ఈ భూమి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీద నుండి చడెును ప్ూర్శతగా నిర్ూులం చదసాత డు మర్శయు కొీతత  ఆకాశము మర్శయు కొీతత  భూమి 
ఏర్పడతాయి. మర్శయు ఆ సమయమందు, భూమి విమోచంచబడని ప్ర్శశుదధమ ైన దదవుని 
సవర్ూప్ములతో నిండయిుంటటంద ిమర్శయు తండిరయి నై దదవుడు దిగశవచు భూమియంతటనిి తన 
మహిమతో నింపవిేసాత డు. ప్రకటన 21:9-23లో మనము ఈ కనీంది మాటలు చదువుతాము: 

అాంతట్ ఆ కడపట్ట యిేడు తెగుళ్లతో నిాండని యిడేు పాతిలను పట్టు కొనియుని 
యిేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిి ఇట్ట రముా, పెాండిల కుమార ్ను, అనగా 
గొఱ్ఱపిలలయొకక భారయను నీకు చూపెదనని న తో చపెెును. ఆతావశుడన ైయుని 
ననుి యిెత్యిన గొపు పరాతముమీదికి కొనిపోయి, యిెరూషలేము అను 
పరిశుది పట్ుణము దేవుని మహిమగలదెై పరలోక మాందుని దేవుని యొదదనుాండి 
దిగివచుిట్ న కు చూపనెు. ద నియాందలి వ లుగు ధగధగ మ రయు 
స్తూరయకాాంతమువాంట్ట అమూలయ రతిమును పో లియునిది ... ద నిలో ఏ 
దేవాలయమును న కు కనబడలేదు. స్తరాాధకిారయిిెైన దవేుడగు పిభువును 
గొఱ్ఱపిలలయు ద నికి దవేాలయమ ై యున ిరు. ఆ పట్ుణములో పికాశాంచుట్క ై 
స్తూరుయడెైనను చాందుి డెనైను ద నికకకరలేదు; దవేుని మహమియిే ద నిలో 
పికాశాంచుచునిది. గొఱ్ఱపిలలయిే ద నికి దపీము (పికట్న 21:9-11, 22-23). 

కీీసుత  యొకు మహిమగల ర్ాకలో ఈ కార్యములనిి జర్మగక ముందు, ఆయన ర్ాజయమును 
వాయపిత  చెందించు ప్ని చదయుట కొర్కు దదవుడు తన విమోచంచబడని ప్రజలను పలిచాడు. ఈ కార్యము 
కొర్కు పాత నిబంధ్న విశావసులు చదస్టని ప్రతి కృష ిదదవుని గొప్ప ర్ాజయ ప్రణాళికలో భాగమ ైయుండనిది. 

దదవుని ర్ాజయము భూమి మీదకు వచుు బెైబిలు దర్ినము చర్శతరలో దదవుని ర్ాజయ ప్రణాళికను 
అరా్ము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డు సమగీ సంయోగ వేదాంత నిర్ాుణమును ర్ూప ందిసుత ంది. 
ఆయన ర్ాజయ ప్రణాళిక పాత నిబంధ్నలో ఆయన చెపపిన మర్శయు చదస్టని సమసతము యొకు 
నేప్థయములో దాగశయునిది. దదవుడు తన సవర్ూప్ము దావర్ా మహిమను ప ందుతాడు మర్శయు తన 
ర్ాజయమును భూమి మీద అంతట వాయపింప్జేసాత డు. ఈ సంయోగ వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణము పాత 
నిబంధ్నలోని సమసత  దెవైిక ప్రతయక్షత యొకు తార్శుక అమర్శకను అరా్ము చదసుకొనుటలో మనకు 
సహాయప్డుతయంది. 

ఈ కనోష్రమ నై వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణము పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని కొనిి భాగములను మర్శంత 
విప్ులంగా అరా్ము చదసుకొనుటకు మనకు ఏ విధ్ముగా సహాయము చదయగలదో చూచుటకు, 
ఆదకిాండము 2లో హవవను సృషిరంచన ఉదాహర్ణను మర్ొకసార్శ ప్ర్శగణించండి. తార్శుకముగా వివిధ్ 
విధాలుగా కలుసుకొను అనేక కార్యములను దదవుడు చదశాడు మర్శయు మాటలను స్ట లవిచాుడని 
మనము చూశాము. నిబంధ్నా కనీయాశీలకముల యొకు తార్శుక అమర్శక దదవుడు ఆదాముకు ఎంతో 
ఉప్కార్ము చదశాడు, ఆదాము ర్ాజభకనత కల్వగశయుండాలని పలిచాడు, ఆదాము తనకు ఇవవబడిన 
బాధ్యతలను న ర్వరే్ాులని కకర్ాడు, మర్శయు దదవుడు హవవను సాటయిి ైన సహాయముగా తయార్మ 
చదస్టనిప్ుపడు ఆదాము దవీించబడా్ డు అను సతయముల వ పై్ుకు మన దృషిరని ఆకర్శషసుత ంది అని కూడా 
మనము చూశాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద ఈ వదేాంతశాసత ర నిర్ాుణములను చూచుట ఎంత పరా ముఖ్యమ ైన విష్యమ నైప్పటకిీ, ఒక 
ముఖ్యమ ైన ప్రశి మాతరం మన ముందు నిలుసుత ంది. దదవుడు ఈ కార్యములను ఎందుకు చదశాడు? 
ఆయన అసలు ఉదదేశం ఏమిట?ి ఈ ప్రశిలకు జవాబు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున వదేాంతశాసత రములో 
మనము కనుగొనవచుు. 

మనము ఇంతకు ముందు చపెిపనటటో , ఆర్ంభములోనే ఆదకిాండము 1లో, దదవుడు మానవులకు 
ఈ లోకములో ఒక ప్రతదయకమ నై బాధ్యతను అప్పగశంచాడు. ఆయన సవర్ూప్ములుగా, దదవుని ప్ర్దెైశు 
లేక ర్ాజయమును లోకమంతటా వాయపింప్జేయుటకు నీతిగల సాధ్నములుగా ఉండుటకు మనము 
పిలువబడతిిమి. కాని ఆదాము సవయంగా ఈ ర్ాజయ కార్యమును న ర్వరే్ులేకపల యాడు. ఒక ప్ుర్మష్యడు 
మాతరమ ేఫల్వంచ భూమిని నింపి దానిని ఏలలేడు. కాబటిర , దదవుడు ఆదాముకు ఒక సాటయిి ైన 
సహాయమునిచాుడు, మర్శయు ఆమ  దదవుని ర్ాజయములో అతని పాతరను న ర్వరే్ముటలో 
సహాయప్డుతయంది. హవవ ఆదాము ప్రకున ఉండుట దావర్ా, దదవుని సవర్ూప్ము ఫల్వసుత ంది, మర్శయు 
దదవుని మహిమగల ప్ర్శపాలన కొర్కు గొప్ప సంఖ్యలో ఎదగిశ భూమిని స్టదిధప్ర్మసుత ంది. ఈ కనోష్రమ నై 
వేదాంతశాసత ర నిర్ాుణము వ లుగులో హవవ యొకు సృషిరని మనము చూస్టనిప్ుపడు, సమసత  లోకమును 
దదవుని ర్ాజయముగా మార్ముట కొర్కు ఆమ ను సృషిరంచుట ఎంతో పరా ముఖ్యమ నై మ టటర  అని మనము 
చూడవచుు. 

కాబటిర పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని కాలములు వివిధ్ సాా యిలలో సంయోగ వదేాంతశాసత ర 
నిర్ాుణములను ప్రతిబింబించునటటో  మనము చూసాత ము, మౌల్వక సాా యిలో, దదవుని కార్యములు 
మర్శయు మాటలు ఏ విధ్ముగా కలుసాత యో మనము చూసాత ము. మన ఆలోచనను మధ్య సాా యి 
నిర్ాుణముల ైన దెైవిక నిబంధ్నలకు మనము ప డగిశంచుచుండగా, దదవుని ప్రతయక్షతల యొకు గుంప్ులు 
విసత ృత వదేాంతశాసత ర అమర్శకల యొకు తర్ుములో ఎలా అమర్ుబడతాయో మనము చూడవచుు. 
మర్శయు మనము దదవుని ర్ాజయము వంట ిమర్శంత ప దేవ ైన సంయోగ నిర్ాుణములను 
అనవయించుచుండగా, దెవైిక ప్రతయక్షత యొకు ప ందకి మర్శంత సపష్రమవుతయంది. 

ముగిాంపు 

ఈ పాఠంలో బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంతవేతతలు పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము యొకు 
ఏకకాల్వక సంయోగమును ఎలా ర్ూప ందిసాత ర్ప మనము చూశాము. ఏకకాల్వక సంయోగము అనదేి పాత 
నిబంధ్న చర్శతరలోని ప్లు కాలములలో దదవుని కార్యములు మర్శయు మాటల యొకు వర్ణన అని 
మనము గమనించాము. పాత నిబంధ్నలోని వివిధ్ ర్చనా శ లైులలో నుండి చార్శతిరక సమాచార్మును 
స్టేకర్శంచు మార్గములను కూడా మనము చూశాము. మర్శయు చర్శతరలోని ఒక కాలములో ప్లు 
సాా యిలలో దదవుని ప్రతయక్షత యొకు సంయోగవేదాంతశాసత ర నిర్ాుణములను ఎలా వివేచంచాలో మనము 
చూశాము. 

పాత నిబంధ్న వేదాంతశాసత రము యొకు ఏకకాల్వక సంయోగమును ర్ూప ందించుట 
బెైబిలానుసార్మ నై వదేాంతశాసత రములో ఒక ముఖ్యమ నై కకణమ ైయునిది. పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్లు కాలములలో ఆయన కార్యములు మర్శయు మాటల దావర్ా దదవుడు బయలుప్ర్చన వాటిని 
మనము అరా్ము చదసుకొనుచుండగా, బెైబిలు అంతటిలో వదేాంతశాసత రము ఎలా అభివృదిధ  చెందినదో 
అనేవషించుటకు మనము మర్శ ఎకుువగా స్టదిధప్డతాము. 
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