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ఉపో ద్ఘా తం 

కొనిి సంవతిర్ాల కనతీం, నేను నా కార్మను నడుప్ుచుండగా ప్టార లు తపిపన ఒక ర్ ైలుబండిని 
చూశాను. అవును, అది ఎటూ కదలలేక నిలబడియుంది. అది నడవవలస్టని ప్టార ల నుండ ి
తపపిపల యినప్ుపడు ఒక ర్ లైుబండ ిఎటూ కదల లేకుండా ఉంటటంది, మర్శయు చుటూర  ప్ర్శస్టిాతి 
అసతవయసతమవుతయంది. 

సర్ే, అనిిటకిన ఆర్ంభములో తన యొకు సృషిర  అనుసర్శంచుట కొర్కు దదవుడు ఒక ప్టార ను, లేక 
మార్గమును ఏర్పర్చాడు, మర్శయు ఈ మార్గము దదవుని సృషిరని అదుుతమ నై మహిమకర్మ ైన 
గమయమునకు చదర్ువలస్టియుండెను. కాని మర్లా మర్లా, మానవులు సృషిర  కొర్కు దదవుడు ఏర్పర్చన 
మార్గమును అనుసర్శంచుటలో విఫలమయాయర్మ. మనము లోకమును తప్ుపదార్శ ప్టిరంచ ఒక ప దే 
అసతవయసతమ నై ప్ర్శస్టిాతికన కార్ణమయాయము. 

ఈ పాఠయ కమీములో, లోక చర్శతరలోని ఆదిమ సంవతిర్ములలో దదవుడు సృషిర  కొర్కు ఏర్పర్చన 
మార్గమును గూర్శు మనము అధ్యయనము చదదాే ము — వీటిని మనము క ైసైతవ ప్ర్శసర్ాలలో “సృషిర 
నియమములు” అని పలిుసాత ము. మర్శయు మనము చాలాసార్మో  పరా చీన చర్శతర అని పిల్వచద ఆదకిాండము 
1-11 అధాయయములను విశదకీర్శదాే ము. మోష ేనాయకతవములో ఇశాీయిలేు ప్రజలు నడవాలని దదవుడు 
ఆశంచన అదుుతమ నై మార్గమును చూచుటకు బెైబిలులోని ఈ అధాయయములు మనకు 
సహాయప్డతాయి. మర్శయు నేడు ఆయన ప్రజలు నడవవలస్టని మార్గమును కూడా అవి మనకు 
చూప్ుతాయి. 

మన మొదటి పాఠమునకు, “సంప్ూర్ణమ నై లోకము” అని పరే్మ ప టార ము, ఎందుకంటే ఆయనను 
బహుగా సంతోష్ప్ర్చన సంప్ూర్ణమ నై కమీముగా లోకమును దదవుడు ఎలా సృషిరంచాడో  మోషే 
మొదటగిా వర్శణంచన ఆదకిాండము 1:1-2:3 మీద మన దృషిరని కేందీరకర్శంచబో తయనాిము. 

మనము చూడబో వుచునిటటో , మోషే దనిములలో దదవుడు ఇశాీయిలేును నడపిించన 
గమయమునకు ఈ ఆదర్ిప్ూర్వకమ నై లోకము ముందసుత  సూచనగా లేక ఎదుర్మ చూప్ుగా ఉండినది — 
చర్శతర అంతటలిో తన ప్రజలందర్శనీ దదవుడు నడపిించుచుని అదద గమయమిది. ఇది కవేలం ఆర్ంభములో 
ప్ర్శస్టిాతయలు ఎలా ఉనాియో మాతరమ ేమనకు చూప్దుగాని, మన జీవితము ఇప్ుపడు ఎలా ఉండాల్వ, 
మర్శయు యుగాంతములో మన లోకము ఏ విధ్ముగా ఉంటటందో కూడా తలె్వయజసేుత ంది. 

ఈ పాఠం నాలుగు భాగములుగా విభాగశంచబడనిది: మొదటగిా, ఆది. 1-11 లోని పరా చీన చర్శతర 
యొకు సమీక్షను మనము చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, మన దృషిరని ఆది. 1:1-2:3కు కుదించ, దాని 
యొకు సాహతియ నిర్ాుణమును చూదాే ము. మూడవదిగా, దాని నిర్ాుణము యొకు వ లుగులో 
ఆదకిాండములోని ఈ భాగము యొకు వాసతవిక అరా్మును ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మర్శయు నాలగవదిగా, ఈ 
వాకయ భాగమునకు సర్శయి నై ఆధ్ునిక అనువర్తనను మనము చూదాే ము. ఆది. 1-11లోని పరా చీన చర్శతర 
అంతటి యొకు సమీక్షను చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమీక్ష 

ఆది. 1-11ను మనము ప్ర్శశీల్వంచు ప్దధతి ఆర్ంభములో కొంచెం అప్ూర్వమ ైనదగిా 
అనిపించవచుు. కాబటిర , మన సాధార్ణ ప్రణాళికను మనము వివర్శంచాల్వ. బెైబిలులోని ఈ భాగము మీద 
మనము చదయు అధ్యయనమును కనీసం మూడు ఆలోచనలు నడపిిసాత యి: మొదటగిా, ఈ 
అధాయయముల యొకు పేరర్ణ; ర్ ండవదిగా, ఈ అధాయయముల వ నుక ఉని సాహతియ నపే్థయము; 
మర్శయు మూడవదగిా, ఈ అధాయయములు వరా యబడుటకు గల ఉదదేశయము. 

మొదట ిసాా నములో, ఆది. 1-11తో సహా లేఖ్నమంతా దదవుని దావర్ా పేరర్పేించబడింద ిఅను 
విష్యము ప్టో మేము సంప్ూర్ణ సమర్పణ కల్వగశయునాిము. 

ప్రేర్ణ 
పేరర్ణను గూర్శు ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులమ నై మనము కల్వగశయుని అవగాహన 

ఆదకిాండములోని ఈ భాగము యొకు ర్ ండు పరా ముఖ్యమ నై లక్షణములను మనకు జఞా ప్కము 
చదసుత ంది: మొదటగిా, దాని విశవసనీయత, మర్శయు ర్ ండవదిగా, దాని ఉదదేశప్ూర్వక ఆకృతి.  

విశ్వసనీయత 
ఇద ిదదవుని దావర్ా పేరర్ేపించబడింద ికాబటిర  బెైబిలులోని ఈ భాగము ప్ూర్శతగా 

విశవసనీయమ నైదని మమేు బలమ నై మాటలతో ఉదాా టిసాత ము. ఇప్ుపడు, బెైబిలులోని ఈ భాగమును 
చదువునప్ుపడు అనకే చార్శతిరక సమసయలు వ లుగులోనికన వసాత యి, మర్శయు వీటలిో కొనిి సమసయలు 
ఇంకా ప్ూర్శతగా ప్ర్శష్ుర్శంచబడలేదు. కాని మన ఉదదేశయముల కొర్కు దెైవిక పేరర్ణ చార్శతిరక 
విశవసనీయతను సూచసుత ంద ిఅని చెబితద సర్శపల తయంది. ఆదకిాండములోని ఈ భాగమును చార్శతిరక 
సతయముగా పాఠకులు స్ట్వకర్శంచాలని మోషే ఉదదేశంచాడు. ఇప్ుపడు, మిగశల్వన లేఖ్న భాగముల వల న , 
దీని యొకు చార్శతిరక కోణములను అపారా్ము చదసుకోకుండా ఉండుటకు ఈ వాకయ భాగములను మనము 
జఞగతీతగా వాయఖ్ాయనించాల్వ. ఏది ఏమ ైనా, ఆదికాండము 1-11లో ఉని వృతాత ంతములు నముశకయమ ైనవని 
ఇతర్ బెైబిలు ర్చయితలు, మర్శయు సవయంగా యిసేు కూడా నమాుర్ని సపష్రమవుతయంది. ఈ 
అధాయయములు ప్ుర్ాతన కాలములలో జర్శగశన సనిివేశముల యొకు నిజమ నై మర్శయు 
విశవసనీయమ నై నివదేికలు అనే నమిుక మీద ఈ పాఠములు నిర్శుంచబడనివి. 

పరా చీన చర్శతర విశవసనీయమ నైది అని మనము నమిునప్ుపడు, ఒక విశషే్మ ైన ఆకృతిని 
అనుసర్శంచ ఈ అధాయయములలోని విష్యములను ఎనుికొని అమర్మునటటో  దదవుడు మోషేను 
పేరర్పేించాడు అని కూడా మనము ఎలోప్ుపడు గుర్మత ంచుకోవాల్వ. 

ఆకృతి 
దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచండి: ఆదకిాండము 1-11, సృషిర  మొదలుకొని కరీ.ప్ూ. 2000-

1800 మధ్య కాలములో నివస్టించన అబరా హాము దనిముల వర్కు ఉని ప్రప్ంచ చర్శతర అంతటనిి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వర్శణసుత ంది. ఇప్ుపడు ఈ ప్దకొండు చని అధాయయములలో మోషే ఈ కాలములో జర్శగశన 
సనిివశేములను గూర్శు వరా స్టని విష్యముల కంటే చాలా ఎకుువ విష్యములను విడిచప టేరశాడు అని 
మనమంతా సముతిసాత ము. కాబటిర , ఆది. 1-11ను అరా్ము చదసుకొనుటకు ఈ ఎంపకిలను మర్శయు 
అధాయయముల యొకు అమర్శకను కూడా మనము ప్ర్శగణలోనికన తీసుకోవాల్వ. మోషే ఏ విధ్ంగా ఈ 
పరా చీన చర్శతరను ర్ూపించాడో మనము ప్ర్శశీల్వంచుచుండగా, మనము కొనిి పరా ముఖ్యమ నై ప్రశిలకు 
జవాబులను ఇవవగలుగుతాము. ఈ కొంత సమాచార్మును దీనిలో చదర్ముటకు దదవుడు మోషేను 
ఎందుకు పేరర్ేపించాడు? మర్శయు మోషే వీటిని అమర్శున విధ్ముగా అమర్ముటకు దదవుడు అతనికన 
ఎందుకు అనుమతి ఇచాుడు? 

మోషే ఈ విధ్ముగా ఎందుకు వరా శాడో అరా్ము చదసుకొనుటకు, ఆయన దనిములలో ఉనికనలో 
ఉండని సాహతియ ప్ర్ంప్ర్ల యొకు నపే్థయమును ఒకసార్శ మనము చూడాల్వ. 

నేపథయము 
ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టియా యొకు సాహతియము మన ఉదదేశయముల కొర్కు చాలా 

పరా ముఖ్యమ నైదగిా ఉనిది ఎందుకంటే మొదటగిా, ఇతర్ పరా చీన కథనములు కూడా మోషకేు ధార్ాళంగా 
అందుబాటటలో ఉండనివి, మర్శయు ర్ ండవదిగా, మోష ేఇతర్ పరా చీన కథనములతో 
పాలుప్ంచుకునాిడు. 

అంద్ుబాటులో ఉండుట 
ప్రప్ంచము యొకు ఆవిర్ువమును గూర్శు వరా స్టని వార్శలో మోషే మొదట ివయకనత కాదని 

ప్ుర్ావసుత శాసత ర ప్ర్శశోధ్నలు తలె్వయజేసాత యి. ఖ్చుతముగా చెపాపలంటే, దదవుడు మోషనేు పేరర్పేించాడు 
కాబటిర , అతని కథనము వాసతవమ యైునిది. అయితద ప్శుమ ఆస్టియాలోని అనకే దదశములు మర్శయు 
గుంప్ులు పరా చీన చర్శతరను గూర్శు ఎనని కలపనా కథలు మర్శయు ప్ుర్ాణాలు వరా స్టిన కాలములో మోషే 
దీనిని వరా యుట జర్శగశంది. 

ఈ ప్ుర్ాతన సాహతియములలో కొనిి సుప్ర్శచతమ ైనవి. ఎనుమ ఎల్వష్, లేక బబులోను సృషిర  
వృతాత ంతము, లేక గశలగమషే్ ప్ుర్ాణములోని “టాబెో ట్ ఎల వన్,” లేక బబులోను జలప్రళయ 
వృతాత ంతమును గూర్శు అనేకమంది ప్రజలు వినే ఉంటార్మ. నానా విధ్ముల ైన పరా చీన కథనములు 
ఐగుప్ుత  మర్శయు కనానులో కూడా వరా యబడనివి. ఇవి మర్శయు అనకే ఇతర్ ప్ుర్ాతన ప్రప్ంచములోని 
ప్రతయలు విశవము యొకు ఆర్ంభములు మర్శయు ఆదమి చర్శతరను గూర్శు వరా శాయి. 

ఇంత మాతరమేగాక, అనేక ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టయిా ప్రతయలు మోషే యొకు యౌవవన 
కాలములో అతనికన అందుబాటటలో ఉండినవి. మోషే ఐగుప్ుత  ర్ాజ దర్ాార్మలో విదయనభయస్టించాడు, 
మర్శయు అతనికన ప్ుర్ాతన ప్రప్ంచ సాహతియము తెల్వస్టయిుండెను అని అతని ర్చనలు 
సూచంచుచునాియి. పరా చీన కాలమును గూర్శు దెైవిక-పేరర్ణ గల నిజమ నై కథనమును మోషే 
వరా యుచుండగా, ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టయిాలోని ఇతర్ ప్ర్ంప్ర్లను గూర్శున జఞా నము కూడా అతడు 
కల్వగశయుండనెు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇతర్ పరా చీన కథనములు కూడా మోషేకు అందుబాటటలో ఉనాియని తలెుసుకునాిము 
కాబటిర , ఇప్ుపడు మర్ొక ప్రశిను అడుగు స్టిాతిలో మనము ఉనాిము. ఇతర్ సంసుృతయలలో ఉని 
కలపనా కథలు మర్శయు ప్ుర్ాణములతో మోష ేఎలా పాలుప్ంచుకునాిడు? 

పాలుపంచుకొనుట 
ఈ పాఠయ కమీము అంతటిలో మనము చూడబో వుచునిటటో , మోషే ఇతర్ పరా చీన ప్ర్ంప్ర్లతో 

అనుకూలముగాను మర్శయు ప్రతికూలముగా కూడా సంకర్శషంచాడు. 
ఒక వ పై్ున, అబదధమును సతయముతో ఎదుర్శంచుటకు మోష ేఆదమి కాలముల యొకు చర్శతరను 

వరా శాడు. మోష ేనాయకతవము వహించన ఇశాీయిేలీయులు అనిి విధాలుగా అనుయల దావర్ా 
ప్రభావితము చదయబడా్ ర్ని మనము ఎలోప్ుపడు జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. అనేకమంద ిదెవైములు చదస్టని 
కృష ిమర్శయు సంఘర్షణల దావర్ా లోకము ప్ుటిరంది అని నముునటటో  వార్మ శోధింప్బడా్ ర్మ. వార్మ తమ 
పితర్మల యొకు నిజమ ైన విశావసమును తిర్సుర్శంచార్మ, లేక ఈ సతయమును ఇతర్ దదశములలోని మత 
నముకములతో కలగల్వపార్మ. అనకే విధాలుగా, సనిివేశము వాసతవముగా జర్శగశన విధానమును దదవుని 
ప్రజలకు తలె్వయజయేుటకు మోషే పరా చీన కాలముల యొకు వృతాత ంతమును వరా శాడు. ఇతర్ 
మతములలోని అబదధముల సాా నములో యి హో వా వాదము యొకు సతయమును సాా పించాలని అతడు 
కోర్ాడు. 

అదద సమయములో, అబదధ కలపనలను ప్రతికూలముగా వయతిర్కేనంచు ఉదదేశయముతో పాటటగా ఆ 
కాలములోని సాహితయ ప్ర్ంప్ర్లతో అనుకూలముగా కూడా మోషే పాలుప్ంచుకునాిడు. 
ఇశాీయిలేీయులు దదవుని సతయమును అరా్ము చదసుకొను విధ్ముగా వార్శకన అందించుటకు అతని ర్చనలు 
ఉదదేశయప్ూర్వకముగా ఇతర్ ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టియా ర్చనలను పల ల్వయుండనివి. మోషే కథనమునకు 
మర్శయు అనకే పరా ముఖ్యమ నై ఇతర్ సాహతియములకు అనకే పల ల్వకలు ఉనిప్పటకిర, ఒక విశషే్మ నై 
సాహితయ ప్ర్ంప్ర్తో ఉని నాటకరయమ నై సార్ూప్యతను గూర్శు ఈ మధ్య ప్ుర్ావసుత శాసత ర ప్ర్శశోధ్న ఒకటి 
వ లోడించంది. 

1969లో అతరహాస్టసి్: ది బాబిలోనియన్ స ర ర్ర అఫ్ ది ఫో్డ్ అను పేర్మతో ఒక పరా ముఖ్యమ నై ప్రతయ 
ముదిరంచబడింది: ఈ ప్రతయ యొకు ప్ర్ంప్ర్ ఎంత ప్ుర్ాతనమ నైదో  మనము సపష్రముగా 
చెప్పలేముగాని, ఇది మనకు చాలా పరా ముఖ్యమ నైది ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు వేర్ేవర్మగా మాతరమ ే
తెల్వస్టని అనకే ముకులను అది కల్వపి ఒక వృతాత ంతముగా అందసిుత ంది. 

అతరహాస్టసి్ ఎపకి్స ఒక సాధార్ణ మూడింతల నిర్ాుణమును అనుసర్శసుత ంది: ఇది మానవాళి 
యొకు సృషిరతో ఆర్ంభమవుతయంది. మానవాళి యొకు సృషిర తర్మవాత ఆదిమ మానవ చర్శతర యొకు 
నివదేిక ఉనిది, మర్శయు ఇద ిముఖ్యముగా మానవ జఞతి దావర్ా లోకములో కల్వగశన చెడుతనము మీద 
దృషిరప డుతయంది. మర్శయు చవర్శగా, తీర్మప ప్రళయము మర్శయు ఒక నూతన లోక కమీము దావర్ా ఈ 
చెడుతనము సర్శచదయబడింది. 

ఆదకిాండమును అతరహాస్టసి్తో పల ల్వునప్ుపడు ఒక ఉదదేశప్ూర్వకమ నై పల ల్వకగల నిర్ాుణముతో 
మోషే తన నివేదకిను నమోదు చదశాడు అనే ఆలోచన ప్ుడుతయంది. మొదటిసార్శ చూస్టేత , ఆదకిాండము 1 
నుండ ి11 ఎలాంటి కొనసాగశంప్ు లేకుండా ఒక అంశము నుండి మర్ొక అంశములోనికన ప్రవశేంచు ఒక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నివదేికల సంపాదకరయము అనిటటో  అనిపసిుత ంది, కాని అతరహాస్టసి్ తో ఉని విశాలమ నై సమాంతర్ాలను 
గమనించుట దావర్ా మాతరమే మోషే యొకు పరా చీన చర్శతర ఏక కథన ర్ూప్ములో ఉనిదని మర్శయు 
పల ల్వకగల నిర్ాుణము ఉనిదని మనము గమనించవచుు. 

ఆదకిాండము 1-11 మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడినది: మొదటిగా 1:1-2:3లో 
ఆదర్ిప్ూర్వకమ ైన సృషిర ; ర్ ండవదగిా, ఆదకిాండము 2:4-6:8లో మానవ పాప్ము వలన లోకము 
చెడిపల వుట; మర్శయు చవర్శగా, ఆదకిాండము 6:9-11:9లోని జలప్రళయము మర్శయు నూతన 
కీమము. 

ఇప్ుపడు మనము మూడవ ప్రశి అడుగు ప్ర్శస్టిాతిలో ఉనాిము: మోషే ఆదకిాండము 1-11ను 
ఎందుకు వరా శాడు? తన ఇశాీయిేలీయ పాఠకులకు అతడు ఏమి తలె్వయజయేాల్వ అనుకునాిడు? 

ఉద్దేశ్యము 
ఒక సాధార్ణ సాా యిలో, మోష ేఇశాీయిలేుకు మునుప్టి కాలమును గూర్శున సతయమును 

బో ధించాలనుకునాిడు అనే నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. ప్రప్ంచ చర్శతర యొకు ఆర్ంభ 
సంవతిర్ములలో వార్శ దదవుడు ఏమి చదశాడో  వార్మ తలెుసుకోవాలని అతడు కోర్ాడు. ఇతర్ 
దదశములలోని కలపనా కథలు వాటిలోని దృషిరకోణములను గూర్శు ఆ దదశ ప్రజలను ఒపపింప్జేయుటకు ఏ 
విధ్ంగా ఇవవబడనివో, అదద విధ్ంగా వార్శ విశావసము యొకు చార్శతిరక సతయములను గూర్శు 
ఇశాీయిలేుకు నిశుయతను కలుగజేయాలని మోషే కోర్ాడు. 

కాని దగగర్గా ప్ర్శశీలన చదయుట దావర్ా, మోష ేయొకు పరా చీన చర్శతర వ నుక ఉని మర్ొక 
ఉదదేశయమును మనము చూడబో వుచునాిము. విశషే్ముగా, ఇశాీయిలేు వార్మ తమను తాము దదవుని 
చతతమునకు అప్పగశంచుకొను విధ్ముగా అతడు దీనిని వరా శాడు. ఇప్ుపడు, ఆది. 1-11 చదవిిన ప్రతి 
ఒకుర్శకర ఈ అదనప్ు ఉదదేశయము వ ంటనే కనిపించదు, కాని ఇతర్ పరా చీన కథనములు కూడా ఇదద 
ఉదదేశయమును ప్ంచుకునాియి అని మనము గుర్శతంచనప్ుపడు ఇది సపష్రమవుతయంది. 

ప్ుర్ాతన లోకము యొకు పరా చీన కథనముల యొకు ఉదదేశయమును మనము అరా్ము 
చదసుకొనుటకు ముందు, విశవము అసాధార్ణమ నై విశవ సంబంధ్ జఞా నము దావర్ా నిర్శుంచబడింది లేక 
కీమప్ర్చబడింది అని అనకే ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టయిా సంసుృతయలు నమాుయని మనము గీహించాల్వ. 
దాని యొకు ఆదర్ిప్ూర్వక స్టిాతిలో, విశవము ఈ జఞా నము లేక దెైవిక కీమమును అనుసర్శంచ కార్యము 
చదస్టింది. మర్శయు ఈ దెైవిక కమీమును వీల ైనంతగా అనుసర్శంచుట సమాజములో ర్ాజు మొదలుకొని 
బానిస వర్కు ప్రతి వయకనత యొకు బాధ్యతయి యైుండినది. 

ఇప్ుపడు దీనికన ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టియాలో ఉని పరా చీన కలపనా కథలు మర్శయు 
ప్ుర్ాణాలతో సంబంధ్ం ఏమిట?ి ఇశాీయిేలు చుటూర  ఉని సంసుృతయలలో కాలము యొకు 
ఆర్ంభములో జర్శగశన సనిివేశములను గూర్శు మాటాో డిన పరా చీన కథనములు ఉనికనలో ఉండినవి. 
ప్ుర్ాతన కాలములలో దెైవములు లోకములో నిలబటెిరన నిర్ాుణములను వివర్శంచుటకు వార్మ దనీిని 
చదశార్మ. పరా చీన కాలములను గూర్శున వార్శ ప్ర్ంప్ర్లు ఆదమి లోక చర్శతరను గూర్శు మాతరమే ఆలోచన 
చదయలేదు. తమ వర్తమాన మతసంబంధ్మ నై మర్శయు సామాజిక కార్యకీమాలను సమర్శాంచుటకు వార్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తమ పరా చీన కథనములను వరా శార్మ. ఈ పాఠయభాగముల యొకు ర్చయితలు, వీర్మ చాలా సార్మో  
యాజకుల ైయుండిర్శ, తమ దనిములలో ప్ర్శస్టిాతయలు ఏ విధ్ంగా ఉండాలో వర్శణంచుటకు దెైవములు 
లోకమును వాసతవికముగా ఏ విధ్ముగా అమర్ాుర్ప తెల్వయజేశార్మ. కొనిిసార్మో , వార్మ దదవాలయములు, 
యాజకులు, మర్శయు ఆచార్ములు వంటి మత సంబంధ్మ నై విష్యముల మీద ప్రతదయకముగా 
దృషిరప టార ర్మ. ఏ దదవాలయము దెవైముల అనుగహీమును కల్వగశయునిది, మర్శయు ఏ యాజక 
కుటటంబము స్టేవ చదయవల ను? మర్శ కొనిి సార్మో , వార్మ ర్ాజకరయ శకనత మర్శయు నియమాలు వంటి 
విశాలమ నై సామాజిక నిర్ాుణములను గూర్శు ఆలోచన చదశార్మ. ర్ాజు ఎవర్ యైుండాల్వ? కొంత మంది 
ప్రజలు ఎందుకు బానిసల ైయునాిర్మ? విశవము కొర్కు వార్మ నిర్ణయించన నిర్ాుణముల ైన దెైవముల 
యొకు సృషిర నియమములను ప్రజలు అనుసర్శంచాలని వార్శ కలపనా కథలు పిలుప్ునిచాుయి. 

ఈ పాఠములలో మనము చూడబో వుచునిటటో , ఇలాంట ికార్ణములతోన ేమోష ేకూడా 
ఆదకిాండము 1-11 అధాయయములను వరా శాడు. ఒక వ పై్ున, ప్ుర్ాతన కాలములలో యి హో వా 
సృషిరంచన మర్శయు ఆజఞా పించన మార్గముల మీద విశషే్మ నై దృషిరని ప టిర  మోషే పరా చీన చర్శతరను 
వరా శాడు. సృషిర మొదలుకొని బాబలేు గపప్ుర్ము వర్కు, చాలా కాలం కనీతం జర్శగశన విష్యములను 
గూర్శు మోష ేఇశాీయిేలుకు చపెాపడు. అయినను అతడు దనీిని కవేలం చార్శతిరక ఆసకనతతో మాతరమ ే
చదయలేదు. మోష ేఇశాీయిేలీయులను ఐగుప్ుత లో నుండి వాగాే న దదశమునకు నడపిించుచుండగా, అతడు 
వాసతవానికన ఇశాీయిేలు ప్రజలను తప్ుపదార్శ ప్టిరంచుచునాిడు అని నమిున అనేకమంది ప్రతయర్మా లను 
అతడు ఎదుర్ొునాిడు. మర్శయు ఈ వయతిర్ేకతకు సపందనగా, ఇశాీయిలేు కొర్కు మోష ేయొకు 
ప్థకములు మర్శయు లక్షయములు లోకమునకు దదవుడిచున ఆకృతిని పల ల్వనవిగా ఉనాియని పరా చీన 
చర్శతర తలె్వయప్ర్చంది. ఫల్వతంగా, మోషే యొకు కార్యకీమమును తిర్సుర్శంచుట దదవుని యొకు 
నియమాలను తిర్సుర్శంచుట అవుతయంది. 

ఆదకిాండము 1:1-2:3లో ఆదర్ిప్ూర్వకమ నై సృషిరని గూర్శు తాను ఇచున నివదేకిలో, 
ఇశాీయిలేు కనాను వ ైప్ుకు వ ళలో ట దావర్ా వార్మ వాసతవానికన దదవుడు దాచయుంచన సాలమునకు 
వ ళలో చునాిర్ని మోష ేచూపాడు. 2:4-6:8లో లోకములోని చెడుతనమును గూర్శు అతడు ఇచున 
నివదేికలో, ఐగుప్ుత  చడెుతనము మర్శయు కష్రము ఉని సాలమని, తదావర్ా అది పాప్మునకు తగశన 
దదవుని శాప్మును అనుభవించంది అని మోష ేచూపాడు. చవర్శగా, ఆదకిాండము 6:9-11:9లో 
జలప్రళయము మర్శయు తర్మవాత వ లువడని నూతన కీమమును గూర్శు తాను ఇచున నివదేికలో, 
తనకు ముందు వచున ననవహు లోకములోనికన నూతన కమీమును మర్శయు ఆశీర్ావదములను 
తెచున విధ్ముగానే అతడు ఇశాీయిలేునకు నూతన కమీముతో సహా అనేక ఆశీర్ావదములను 
తెచుుచునాినని మోషే వార్శకన చూపాడు. ఇశాీయిేలు యొకు భవిష్యతయత  కొర్కు మోష ేకల్వగశయుండిన 
దర్ినమును ఈ పరా చీన సతయములు ప్ూర్శతగా సమర్శాంచాయి. ఈ సతయములను గూర్శు ఇశాీయిేలును 
అతడు ఒపపించగల్వగశతద, ఇశాీయిేలులో నముకమ నైవార్మ ఐగుప్ుత ను విడచ కనాను దదశమును తమ 
దెైవిక సావసాయముగా స్ట్వకర్శసాత ర్మ. 

అధాయ. 1-11లోని పరా చీన చర్శతర యొకు సాధార్ణ ప్దధతికన మనము ప్ర్శచయమును అందించాము 
కాబటిర , ఆదికాండములోని మొదట ిభాగము యొకు వివర్ములను చూచు ప్ర్శస్టిాతిలో మనము 
ఉనాిము: ఆదికాండము 1:1-2:3లో వర్శణంచబడిన దదవుని యొకు ఆదర్ిప్ూర్వకమ నై లోకము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సాహితయ నిర్ాుణము: బెైబిలులోని ఆర్ంభ అధాయయమును గూర్శు అనకేమంది ఇవాంజ ల్వకల్ 
క ైైసతవులు ఆలోచంచునప్ుపడు, దాని అనువాదము చుటటర  ఉని వివాదములను గూర్శు వార్మ ఆలోచన 
చదసాత ర్మ. దదవుడు లోకమును ఆర్మ సాధార్ణమ ైన దనిములలో సృషిరంచాడా? ఆదికాండము 1లో ఉని 
“ర్పజులు” గొప్ప యుగములా లేక శకములా? లేక ఆదకిాండము 1 ఒక ప్దయభాగ, చర్శతరకాని దదవుని సృషిర 
కార్యము యొకు వడేుకా? ఇవాంజ ల్వకల్ ప్ర్శసర్ాలలో ఈ సాా నములనీి అంగరకార్మ ైనవే. దదవుడు 
లోకమును నటేి వంటి ఆర్మ సాధార్ణమ నై దనిములలో సృషిరంచాడని ఆదకిాండము 1 బో ధసిుత ంది అనదేి 
నా అభిపరా యమ ైనప్పటకిర, బెైబిలును నముు క ైసైతవులంతా ఈ అభిపరాయమును కల్వగశయుండర్మ.  

ఈ పాఠంలో ఆదకిాండము యొకు ఆర్ంభ అధాయయములను మనము చూచుచుండగా, ఇలాంటి 
చార్శతిరక సమసయలను గూర్శు ఆలోచన చదయుట మన ఉదదేశయము కాదు. మనము సాహతియ సంబంధ్మ నై 
ప్రశిల మీద ఎకుువ దృషిరప డతాము. ఈ అధాయయమును మోషే ఎందుకు మర్శయు ఎలా వరా సాడు అను 
విష్యము మీద మనము ఎకుువ ఆసకనతని చూప్ుతాము. ఈ వాకయభాగములో ఎలాంటి సాహితయ 
నిర్ాుణములు కనిపిసాత యి? మర్శయు మోషే ఉదదేశయమును అరా్ము చదసుకొనుటకు ఈ నిర్ాుణములు 
మనకు ఎలా సహాయప్డతాయి? 

ఈ వాకయభాగములో మూడు ప దే దశలు ఉనాియి అని చబెుతూ మనము ఆర్ంభించాల్వ, అవి, 
ఆర్ంభము, మధ్యము, మర్శయు ముగశంప్ు. మోషే యొకు సృషిర  వృతాత ంతము 1:1-2తో 
ఆర్ంభమవుతయంది. ఈ వచనములలోని విష్యమును మనము “చీకట ిగజిబిజి లోకము” అని 
కోీడీకర్శంచవచుు. అధాయయము 1:3-31 ఈ విష్యముల యొకు మధ్య భాగముగా ఉనిది మర్శయు 
దీనిలో “సృషిర యొకు ఆర్మ ర్పజులు” అని పిలువబడునద ిలేక సృషిరని “శాస్టించన ఆర్మ దినములు” అని 
మనము పలిచునది ఉనిది. చవర్శగా, 2:1-3 విశాీంతి దనిము, లేక దీనిని మనము 
“ఆదర్ిప్ూర్వకమ నై లోకము” అని పిలుసాత ము. 

ఈ నిర్ాుణము యొకు మూడు భాగములనిిటిని మనము ఇకుడ విశదీకర్శదాే ము, చీకట ి
గజిబిజి లోకముతో ఆర్ంభిదాే ము. ర్ ండవదగిా, ఆదర్ిప్ూర్వకమ ైన లోకముతో వయవహర్శంచు ఆఖ్ర్శ 
భాగమును మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మర్శయు చవర్శగా, శాస్టించన ఆర్మ దినములను మనము 
చూదాే ము. మొదటగిా 1:1-2లోని చీకటి గజిబిజి లోకమును చూదాే ము. 

చీకటి గ్జిబిజి లోకము 
ఆదకిాండము 1 యొకు మొదటి భాగమును చూస్టినప్ుపడు, భూమిని కపిపన గజిబిజికన దదవుని 

ఆతుకు మధ్య చాలా పరా ముఖ్యమ ైన నాటకరయమ నై ఉదిరకతతను మనము చూసాత ము. 
1:1-2 యొకు ఆర్ంభము 1వ వచనములోని శీర్శషకతో, మర్శయు 2వ వచనములో లోకము 

యొకు ఆర్ంభ ప్ర్శస్టిాతిని వివర్శంచుటతో ర్ంగమును స్టిదధము చదసుత ంది. 1:2లో మోష ేదనీిని అమర్శున 
విధానమును వినండి: 

భూమి నిరాకార్ముగాను శూనయముగాను ఉండనెు; చీకటి అగాధ జలము ప్ ైన 
కమిియుండనెు; ద్దవుని ఆతి జలములప్ నై అలలా డుచుండనెు (ఆద్ి. 1:2). 



ప్ంచగీంథము ర్ ండవ పాఠము : సంప్ూర్ణమ ైన లోకము 

-8-  

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

ఈ అధాయయము అంతటలిో కనిపించు నాటకరయమ నై ఉదిరకతతను ఈ వచనము ప్ర్శచయం 
చదసుత ంది. ఈ ఉదిరకతతకు ఒక వ పై్ున, లోకము “నిర్ాకార్ముగాను శూనయముగాను” ఉండనెు, లేక హెబ్రరలో 
ఇలా వరా యబడయిునిది, టోహు వబో హు (ֹתהּו ָוֹבהּו). దనీి అరా్మును ఖ్చుతముగా తలెుసుకొనుటకు 
ఈ హెబ్రర వయకరతకర్ణము బెైబిలులో తర్చుగా కనిపించదు. కాని దీని అరా్ము లోకము 
నివాసయోగయముకాని, మానవ జీవనమునకు విర్పధ్ముగా, మానవ జీవనమును ఆహావనించని ఎడార్శ 
లేక అర్ణయమును పల ల్వయుండనెు అని అనకే మంద ిప్ండతియలు నముుతార్మ. కాబటిర , ఈ వాకయ భాగము 
యొకు ఆర్ంభములో, నివాసయోగయము కాని, చీకటతిో నిండిన, ప్రథమ, గజిబిజి గల అగాధ్ము 
భూమియంతటిని నింపయిుండెను అని మనము చూసాత ము. 

ఈ నాటకరయ ఉదిరకతతలోని ర్ ండవ మూలము 1:2లో కనిపసిుత ంది. “దదవుని ఆతు జలముల ప ైన 
అలాో డుచుండెను” అని మోషే వరా శాడు. ఇకుడ మ ర్ాచెఫ ట్ (ֶפת  అను హెబ్రర ప్దము (ְמַרֶחֶ֖
ఉప్యోగశంచబడనిది, దీని అరా్ము “ప ైన ఎగుర్మట,” లేక “ప నై తిర్మగుట.” 

కాబటిర ఈ వాకయభాగము యొకు ఆర్ంభములోనే ఒక నాటకరయమ నై చతరమును మనము 
చూసాత ము. ఒక వ ైప్ున భూమి మీద మనము గజిబిజిని చూసాత ము; మర్ొక వ ైప్ున గజిబిజి ప నై దదవుని 
ఆతు అలాో డుటను మనము చూసాత ము. ఫల్వతంగా, భూమిని నింపని గజిబిజిని ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు 
దదవుడు కార్యము చదయుటకు స్టిదధమయాయడు. ఈ ఆర్ంభ నాటకరయ ఉదిరకతత అనకే ప్రశిలను లేవన తితంది: 
దదవుని ఆతు ఏమి చదసాత డు? గజిబిజికన ఏమి జర్మగుతయంది? ఆర్ంభ వచనముల యొకు నాటకరయ 
ఉదిరకతతను మనసుిలో ఉంచుకొని, మోష ేసృషిర వృతాత ంతములోని చవర్శ భాగములో ఈ ఉదిరకతత యొకు 
ప్ర్శషాుర్మును చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము: ఆదకిాండము 2:1-3లోని ఆదర్ిప్ూర్వక 
లోకము. 

ఆద్ర్శపూర్వక లోకము 
ఈ భాగము చాలా సులువుగా అమర్ుబడింది. దదవుడు తన సృషిర  కార్యమును ముగశంచాడు అను 

సార్ాంశ కథనముతో ఇద ి2:1లో ఆర్ంభమవుతయంది, మర్శయు 2:2-3లో దదవుని యొకు విశాీంతితో 
ముగుసుత ంది. ఆది. 2:2-3లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము. 

ద్దవుడు తఘను చదస్టని తనపని యేడవద్ినములోగా సంపూర తచదస్టి, తఘను చదస్టిన తన 
పని యంతటినుండి యేడవ ద్నిమున విశ్రమించెను. కాబటిర  ద్దవుడు ఆ యేడవ 
ద్ినమును ఆశీర్వద్ించి పర శుద్ధపర్చనెు (ఆద్ి. 2:2-3). 

దదవుడు విశాీంతి దనిమును విశేష్ముగా దీవించ, దానిని ప్ర్శశుదధప్ర్చ విశాీంతికన వ ళలో టను 
గూర్శు మోష ేవివర్శంచనప్ుపడు, గజిబిజికన మర్శయు అలాో డుచుని దదవుని ఆతుకు మధ్య ఉని 
ఉదిరకతతకు తెర్ప్డింద ిఅని అతడు ప్రకటించాడు. దదవుడు చీకటిని అణచవేస్టి, గజిబిజిగల అగాధ్మును 
శాస్టించ, తాను ఆదర్ిప్ూర్వకముగా ఆజఞా పించన లోకమును బటిర  ఆనందించాడు. విశవము 
ప్ర్శప్ూర్ణమ నై సమాధానమును కల్వగశయుని ఈ అమోఘమ నై సమాధానకర్మ ైన దర్ినముతో సృషిర  
వృతాత ంతము ముగుసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మోషే యొకు సృషిర కథనము ఎలా మొదలవుతయందో  మర్శయు ఎలా ముగుసుత ందో  మనము 
చూశాము కాబటిర , గజిబిజి గల లోకమునకు మర్శయు దదవుని అలాో డుచుని ఆతుకు మధ్య ఉని 
ఉదిరకతత ఏ విధ్ంగా ప్ర్శష్ుర్శంచబడనిదో  చూచుటకు దీనిని వివర్శంచు ఈ వాకయ భాగము యొకు మధ్య 
భాగమును చూదాే ము. 

ఆర్ు ద్ినముల ఆద్దశ్ములు 
1:3-31లో వివర్శంచబడని అదుుతమ నై ఆర్మ దనిముల ప్రణాళికను ఆదదశంచుట దావర్ా దదవుడు 

గజిబిజిని అదుప్ు చదశాడని ఈ లేఖ్న భాగము బో ధసిుత ంది. మోషే మర్లా మర్లా ఈ కనయీలను 
“దదవుడు ప్లుకగా” అను మాటను ఉప్యోగశంచ ప్ర్శచయం చదయుట దావర్ా ఈ భాగము యొకు కేందర 
దృషిర  సపష్రమవుతయంది. దదవుడు ఈ భాగములో ముఖ్య పాతర కాబటిర , మర్శయు ఆయన బలమ నై మాట 
ఈ వచనముల యొకు దృషిరయి ైయునిది కాబటిర  ఇద ిఇలా జర్శగశంది. 

దదవుని మాట మాతరమ ేలోకములో అదుుతమ ైన కమీమును కల్వగశంచంది. ఇతర్ సంసుృతయలలో 
ఉని అనకేమంది కలపనా దదవతలకు భినిముగా, ఆయన సృషిరని చదయుచుండగా ఇశాీయిలేు దదవుడు 
ఎలాంట ిసంఘర్షణలనుగాని యుదధములనుగాని ఎదుర్ొునలేదు. ఆయన కవేలం మాటాో డాడు అంతద, 
మర్శయు లోకము సర్శయి ైన కమీమును సంతర్శంచుకుంది. దనీిని మించ, దదవుని యొకు ననటి మాట 
ఆయన యొకు బలమ నై జఞా నమును తలె్వయప్ర్చంది. ఆయనకు ఉతతమముగా అనిపించన విధ్ముగా 
దదవుడు లోకమునకు కీమమును ఏర్పర్చాడు. 

దదవుడు సృషిరని ఆదదశంచుట మూడదస్టి చొప్ుపన ర్ ండు గుంప్ులలో గుర్శతంచబడుతయంద ిఅని 
అనకేమంది వాయఖ్ాయనకర్తలు గహిీంచార్మ: ఒకటవ దనిము నుండి మూడవ దినము మర్శయు నాలుగవ 
దినము నుండి ఆర్వ దనిము. ఈ దినముల గుంప్ుల మధ్య ఉని అనుబంధ్ములు అనకే 
విధ్ములుగా వర్శణంచబడా్ యి, మర్శయు వీటలిో అనకే అనుసంధానములు ఉనాియి. 

ఆది. 1:2లో భూమి యొకు వర్ణనల ఆధార్ంగా మనము ఈ ప్దధతయలను సులువుగా అరా్ము 
చదసుకోవచుు. భూమి నిర్ాకార్ముగాను శూనయముగాను లేక టోహు వబో హు (ֹתהּו ָוֹבהּו) గాను 
ఉనిదని మోషే ప్ల్వకనన మాటను మీర్మ జఞా ప్కము చదసుకొనవచుు. మూడు దనిముల ర్ ండు గుంప్ుల 
యొకు పరా ముఖ్యతను వివర్శంచుటకు ఈ ప్దములను మనము ఉప్యోగశంచవచుు. 

ఒక ప్రకు, మొదటి మూడు దనిములలో, భూమి “నిర్ాకార్ము”గా ఉనిది అను విష్యమును 
దదవుడు సర్శచదసాడు. అనగా, ఒక పరా ంతమును మర్ొక పరా ంతము నుండ ివరే్మచదయుట దావర్ా మర్శయు 
ఆయన సృషిరలో గపళములను లేక పరా ంతములను ర్చంచుట దావర్ా ఆయన తన సృషిరకన ఒక 
ఆకార్మును తచెాుడు. మర్ొక ప్రకు, ఆఖ్ర్శ మూడు దనిములలో, గజిబిజిగల లోకము “ఖ్ాళి”గా లేక 
“శూనయము”గా ఉనిదను సతయముతో దదవుడు వయవహర్శంచాడు. తాను సృషిరంచన పరా ంతములను 
నివాసవాసులతో నింప్ుట దనీికన దదవుడు అందించన ప్ర్శషాుర్ము. 

మొదట ిమూడు దనిములను గూర్శు ఆలోచన చదయండి. మొదట ిదనిమున, దదవుడు ప్గలును 
ర్ాతిర నుండ ివరే్మప్ర్చాడు. సూర్మయడు లేక మునుపే, చీకటి, అగాధ్ముగల లోకములోని చీకట ిమీద 
దదవుడు వ లుగును ప్రకాశంప్జశేాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ ండవ దనిమున, భూమికన ప నై ఒక ప్ర్దాను లేక విశాలమును ఉంచ ప నై జలములను కనంీది 
జలములను దదవుడు వేర్మప్ర్చాడు. ఈ దెైవిక కార్యము భూమి మీద ఉని నీటనిి ఆకాశములో ఉని 
చెముతో వేర్మప్ర్చ నడేు మనము మన గపళము యొకు వాతావర్ణమను పలిచుదానిని కల్వగశంచంది. 

మూడవ దినమున, దదవుడు ఆర్శన నేలను సముదరము నుండి వేర్మప్ర్చాడు. సముదరములను 
భూమి మీద ఒక భాగమునకు చదర్ుగా ఆర్శన నలే ప్రతయక్షమ యైియంది. ఆర్శన నలే మీద మొకులు 
మొలుచుట ఆర్ంభమ ైయియంది. కాబటిర  మొదటి మూడు దనిములలో దదవుడు నిర్ాకార్మ నై 
లోకములోనికన ఆకార్మును తచెాుడు. ఆయన వ లుగు చీకటటలను, ప ై జలములను మర్శయు కనీంద ి
జలములను వేర్మప్ర్చు ఆకాశమును, భూమి మీద ఆర్శన నేలను సాా పించాడు. 

మోషే నివదేిక ప్రకార్ం, మొదటి మూడు ర్పజులలో పరా ంతములను సృషిరంచుట దావర్ా దదవుడు 
భూమి యొకు నిర్ాకార్ స్టిాతిని సర్శచదస్టని తర్మవాత, ఈ పరా ంతములలో జీవులను సృజించుట దావర్ా 
ఆఖ్ర్శ మూడు దనిములలో భూమి యొకు శూనయతను సర్శచదశాడు. నాలగవ దనిమున మొదట ిదనిమున 
ఆయన సృజించన వ లుగు చీకటటలను నింప్ుటకు దదవుడు ఆకాశములో సూర్మయని, చందుర ని, మర్శయు 
నక్షతరములను సృజించాడు. ప్గలును ర్ాతిరని యిేలుటకు మర్శయు వాటనిి వేర్మగా ఉంచుటకు ఈ ఆకాశ 
ప్దారా్ములను ఆయన అమర్ాుడు. 

ఐదవ దనిమున, దదవుడు గాల్వలో ఎగుర్మ ప్క్షులను మర్శయు సముదరములో నివస్టించు సముదర 
జీవులను సృజించాడు. ఈ జీవులు ర్ ండవ దినమున సృజించబడని ప ై జలములను మర్శయు కనీంది 
జలములను నింపాయి. 

చవర్శగా, ఆర్వ దనిమున దదవుడు జంతయవులను మర్శయు మానవులను ఆర్శన నలే మీద 
ఉంచాడు. మూడవ దనిమున దదవుడు సముదరములో నుండి వేర్మ చదస్టిన ఆర్శన నలేను ఈ జీవర్ాశులు 
నింపాయి. మోషే సృషిర  అంతటనిి ఈ పరా ంతములు మర్శయు వాటిలోని జీవర్ాశులలోనికన స్టకేర్శంచాడు. 
ఒకు మాటలో, చీకటి గజిబిజి లోకమునకు అమోఘమ నై కమీమును తచెుుట కొర్కు దదవుడు ఆర్మ 
దినములను వ చుంచాడు. ఆయన కార్యము ఎంత అదుుతముగా ఉనిదంటే, దదవుడు ఆర్మసార్మో  ఇలా 
స్ట లవిచాుడు: 

“అద్ి మంచిద్ి” (ఆద్ి. 1:4, 10, 12, 18, 21, 25). 

మర్శయు మానవాళిని ఆర్శన నేల మీద ఉంచన తర్మవాత ఆయన ఇలా అనాిడు: 

“అద్ి చఘలల మంచిద్ి” (ఆద్ి. 1:31). 

తాను చదస్టనిదానిని బటిర  దదవుడు బహుగా సంతోషించాడు అని మోష ేచాలా సపష్రముగా 
తెల్వయజేశాడు. కాబటిర ఆది. 1:1-2:3కు ఎంతో ఉదదేశప్ూర్వకమ ైన, సంకనోష్రమ ైన నిర్ాుణము ఉనిటటో  
మనము చూడవచుు. లోకము గజిబిజిగా ఉనిది మర్శయు దదవుడు దాని మీద 
సంచర్శంచబో వుచునాిడు అని స్ట లవిసూత  ఈ వాకయ భాగము ఆర్ంభమవుతయంది. ఆర్మ దనిముల పాటట 
దదవుడు గజిబిజియి నై లోకమునకు కీమమును ఆదదశంచాడు. ఫల్వతముగా, ఏడవ దినమున 
లోకమునకు ఆయన తచెున ఆదర్ిప్ూర్వకమ ైన కీమమును బటిర  దదవుడు ఆనందించాడు, మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన తన విశాీంతి దని విశాీంతిని ఆసావదించాడు. ఆది. 1:1-2:3 యొకు సాహతియ నిర్ాుణమును 
మనము చూశాము కాబటిర , ఈ వాకయ భాగము యొకు వాసతవిక అరా్ము ఏ విధ్ంగా తలె్వయప్ర్చబడిందో  
చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

వాసతవిక అర్థము 

అవి దదవుడు సాా పించన ఆర్ంభ ప్రప్ంచ చర్శతరకు అనుగుణంగా ఉనాియని చూప్ుతూ 
ఇశాీయిలేు యొకు నిర్గమమును మర్శయు సావధనీప్ర్చుకొనుటను నిర్ాా ర్శంచుటకు మోషే యొకు 
పరా చీన చర్శతర ముఖ్యముగా ఇవవబడనిదని మనము ఇంతకు ముందద చూశాము. ఈ సాధార్ణ ఉదదేశయము 
1:1-2:3లోని కథనములో ఏ విధ్ముగా అగుప్డింద?ి మోష ేఇశాీయిలేులో చదస్టిన ప్ర్శచర్యను సృషిర  
వృతాత ంతముతో ఎలా అనుబంధ్ప్ర్చాడు? 

ఆది. 1:1-2:3లోని మూడు ముఖ్య భాగములను మర్ొక సార్శ చూసూత  మోషే దీనిని ఏ విధ్ంగా 
చదశాడో చూదాే ము. మొదటిగా, మనము చీకటి గజిబిజి లోకమును చూదాే ము. తర్మవాత మనము చవర్శ 
భాగమ ైన లోకమును ఆదర్ిప్ూర్వకముగా ఆదదశంచుటను చూదాే ము. మర్శయు చవర్శగా, దదవుడు 
లోకమును ఆదదశంచన లేఖ్న భాగములోని మధ్య భాగమునకు మనము తిర్శగశ వదాే ము. మొదటగిా, 
1:1-2లోని చీకటి గజిబిజి లోకమును చూదాే ము. 

చీకటి గ్జిబిజి లోకము 
మన ఉదదేశయముల కొర్కు, 2వ వచనములో ప్ర్శచయం చదయబడని నాటకరయ ఉదిరకతత 

ఆదకిాండములోని మొదట ిర్ ండు వచనముల యొకు అతయంత పరా ముఖ్యమ నై లక్షణముగా ఉనిది. 
గజిబిజి లోకము మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు మధ్య ఉండని ఈ నాటకరయ ఉదిరకతతను మోషే వర్శణంచన 
విధానము ఆయన కేవలం సృషిర  గూర్శు మాతరమే వరా యుటలేదుగాని, ఇశాీయిలేు యొకు నిర్గమమును 
గూర్శు కూడా వరా శాడని సపష్రము చదసుత ంది. 

ఒక వ పై్ున, ఆది. 1:2లో మోషే భూమిని “నిర్ాకార్ము” లేక టోహు అని వర్శణంచన విష్యమును 
మీర్మ జఞా ప్కము చదసుకోవచుు. మర్ొక వ పై్ున, అతడు దదవుని ఆతును “అలాో డుచుని,” లేక హెబ్రరలో, 
మ ర్ాచఫె ట్ అని వర్శణంచాడు. ఆదికాండములోని ఈ నాటకరయమ ైన చతరమును మోషే పరే్ొుని వాకయ 
భాగమును చూచనప్ుపడు ఈ సనిివశేము యొకు పరా ముఖ్యత సపష్రమవుతయంది. దివతీ. 32:10-12లో 
ఇశాీయిలేు యొకు నిర్గమము మర్శయు సృషిర  వృతాత ంతమునకు మధ్య అనుబంధ్ము వ పై్ుకు దృషిరని 
ఆకర్శషంచుటకు మోషే ఆది. 1:2లోని ప్దజఞలమును ఉప్యోగశంచాడు. ఈ వచనములలో అతడు ఏమి 
చెబుతయనాిడో  వినండి: 

అర్ణయపేద్దశ్ములోను భీకర్ధవనిగ్ల పాడెైన యెడఘర లోను వాని కనుగొని ఆవర ంచి 
పరామర శంచి తన కనుపాపను వలె వాని కాపాడనెు. పక్షిరాజు తన గ్ూడు రేప్ి తన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ిలాలప్ ైని అలలా డుచు ర కకలు చఘపుకొని వాటిని పటుర కొని తన ర కకల మీద్ వాటిని 
మోయునటుా  యహెో వా వానిని నడపి్ించనెు. యెహో వా మలతేము వాని 
నడపి్ించెను అనుయలయొకక ద్దవుళా్లో ఏ ద్దవుడును ఆయనతో కూడ ఉండలేద్ు 
(ద్ివతీ. 32:10-12). 

ఈ వచనములు పరా ముఖ్యమ నైవి ఎందుకంటే మోషే ర్చనలనిిటలిో “నిర్ాకార్ము” మర్శయు 
“అలాో డుట” అను ప్దములను ఇకుడ మాతరమే అతడు మర్ొకసార్శ ఉప్యోగశంచాడు. 10వ వచనములో, 
“ఎడార్శ” అని అనువదించబడని హెబ్రర ప్దము టోహు, ఇదద ప్దము ఆది. 1:2లో “నిర్ాకార్ము” అని 
అనువదించబడింది. 11వ వచనములో, “అలాో డుచు” అని అనువదించబడని ప్దమ నై మ ర్ాచఫె ట్, ఆది. 
1:2లో దదవుని ఆతు అగాధ్ము మీద “అలాో డుచుండనెు” అను సందర్ుములో కూడా 
ఉప్యోగశంచబడనెు. ఆది. 1తో దానిని బలముగా అనుబంధ్ప్ర్చుటకు మోషే ఈ ర్ ండు ప్దములను 
దివతీ. 32లో ఉప్యోగశంచాడు. అయితద ఈ ప్దముల యొకు ఉప్యోగము మాతరమే ఈ 
అనుబంధ్మును ఎలా కల్వగశంచంది? దివతీ. 32లో “ఎడార్శ” మర్శయు “అలాో డుచు” అను ప్దముల 
యొకు అరా్ము ఏమిటి? మొదట ిసాా నములో, “ఎడార్శ” అను ప్దమును మోష ేఐగుప్ుత కు 
అనువర్శతంచాడు. 32:10లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

అర్ణయపేద్దశ్ములోను భీకర్ధవనిగ్ల పాడెైన యెడఘర లోను [యహెో వా] వాని 
కనుగొని (ద్ివతీ. 32:10). 

ర్ ండవ సాా నములో, “అలాో డుచు” అను ప్దమును మోషే తాను దదశమును వాగాే న భూమి 
వ ైప్ుకు నడపిించుచుండగా అగశి సతంభముగా ఇశాీయిలేుతో ఉని దదవుని సనిిధ ికొర్కు 
ఉప్యోగశంచాడు. 32:10-11లో ఈ మాటలను మనము చదువుతాము: 

తన కనుపాపను వలె వాని కాపాడనెు. పక్షిరాజు తన గ్ూడు రేప్ి తన ప్ిలాలప్ ైని 
అలలా డుచు ... వానిని నడపి్ించనెు (ద్ివతీ. 32:10-11). 

అనకే విధాలుగా, దివతీ. 32:10-12ను మనము మోషే వరా స్టని ఆది. 1:2కు తాను సవయంగా 
ఇచున వాయఖ్ాయనముగా ప్ర్శగణ ంచవచుు. ఆదికాండము యొకు మొదటి అధాయయమును 
వరా యుచుండగా అతడు కల్వగశయుండని ఉదదేశములోనికన ఇద ిమనకు మ ళకువను కలుగజసేుత ంది. సృషిర 
మర్శయు ఐగుప్ుత  నుండి ఇశాీయిేలు యొకు విమోచనకు మధ్య సమాంతర్తను మోష ేచూశాడని 
గీహించుటకు దివతీ. 32 సహాయం చదసుత ంది. సృషిర  మర్శయు ఐగుప్ుత  నుండి ఇశాీయిలేు యొకు విమోచన 
ర్ ండింటిలో గజిబిజి గల, నివాస యోగయముకాని లోకములు ఉనాియని మోషే వరా శాడు. దదవుడు 
వాసతవిక గజిబిజి లోకములోనికన అలాో డుచు సంచర్శంచాడని, అలాగ ేఐగుప్ుత  నుండి ఇశాీయిలేును 
విమోచంచనప్ుపడు కూడా ఆయన ఇశాీయిేలు మీద అలాో డుచు సంచర్శంచాడు అని మోషే వరా శాడు. సృషిర 
మర్శయు నిర్గమము మధ్య ఉని సార్ూప్యతలలో నుండి, సృషిరని గూర్శు ఇశాీయిలేుకు తెల్వయజయేుట 
కొర్కు మాతరమ ేమోష ేచీకట ిగజిబిజి లోకమును గూర్శు వరా యలేదని మనము చూడవచుు; అతడు 
సృషిరలో దదవుని కార్యమును ఒక మాదిర్శగాను, ప్రతీకగాను, లేక ర్ూప్కముగాను ప్రసుత తించాడు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు అద ిఆ దనిమున దదవుడు ఇశాీయిేలు కొర్కు ఏమి చదయుచునాిడో  వివర్శంచంది. సృషిరలో 
దదవుని యొకు వాసతవిక కార్యమును గూర్శు మోషే వరా స్టనిప్ుపడు, ఐగుప్ుత లో నుండి బయటకు తనను 
వ ంబడించ వార్మ ప ర్పాటట చదయలేదని తన పాఠకులకు చూప్ుటకు మోషే ఇలా చదశాడు. బదులుగా, 
ఐగుప్ుత లో నుండ ివార్శ విమోచన దదవుడు చదస్టని అదుుత కార్యమని సృషిర  వృతాత ంతము ర్మజువు చదసుత ంది. 
ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత  గజిబిజిలో నుండి విమోచంచుట దావర్ా ఆయన ఆర్ంభములో చదస్టనిటటో  దదవుడు 
లోకమును ప్ునః-ఆదదశసుత నాిడు. ఆయన ఆదయిందు సృషిర  మీద అలాో డుచుండనిటటో  దదవుడు ఇప్ుపడు 
ఇశాీయిలేు మీద అలాో డుచుండెను. ఐగుప్ుత  నుండి నిర్గమము ప ర్పాటట కాదు గాని, అది తనకు నచున 
కీమమును లోకమునకు తిర్శగశ తచెుుటకు దదవుడు చదస్టని కార్యము. ఒక మాటలో, ఐగుప్ుత  నుండ ి
ఇశాీయిలేు యొకు విమోచన ప్ునః-సృషిర  కంట ేతకుువేమి కాదు.   

ఆదకిాండము 1వ అధాయయము యొకు ఆర్ంభ వచనములు మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు 
నిర్గమన అనుభవము మధ్య ఉని సార్ూప్యతలను దృషిరలో ఉంచుకొని, ఆఖ్ర్శ భాగము, అనగా 2:1-
3లోని ఆదర్ిప్ూర్వకముగా ఆదదశంచబడని లోకమును, చూచుచుండగా ఈ దృషిరకోణము 
నిర్ాా ర్శంచబడుటను మనము చూడవచుు. 

ఆద్ర్శపూర్వక లోకము 
దదవుడు విశాీంతి తీసుకొనుటతో సృషిర  వృతాత ంతము ముగశయుటను మీర్మ చూడవచుు. ఆది. 

2:2-3లో “విశాీంతి” కొర్కు ఉప్యోగశంచన హెబ్రర ప్దము ష్బాాత్ (ָשַבת), లేక మన మాటలలో, 
“సబాాతయ.” మర్శయు ఈ ప్దజఞలము సృషిర  వృతాత ంతమును ఇశాీయిలేు యొకు నిర్గమముతో మర్ొక 
విధ్ముగా కలుప్ుతయంది. 

మోషే ధ్ర్ుశాసత రము ప్రకార్ం తాము అనుభవించబో వు విశాీంతి దని ఆచార్ములను 
సంబో ధించుట కొర్కు మోష ేమర్శయు ఇశాీయిలేీయులు ప్రధానముగా ష్బాాత్ అను ప్దమును 
ఉప్యోగశంచార్మ. వాసతవానికన, నిర్గమకాండము 20లో ఇవవబడిన ప్ద ిఆజాలలో, ఆది. 2లో దదవుడు 
చదస్టని దానికన ప్రతిసపందనగా ఇశాీయిలేు ప్రజలు విశాీంతి దనిమును ఆచర్శంచాలని మోషే వివర్శంచాడు. 

విశరా ంతిద్ినమును పర శుద్ధముగా ఆచర ంచుటకు జఞా పక ముంచుకొనుము ... ఆర్ు 
ద్ినములలో యహెో వా ఆకాశ్మును భూమియు సముదే్మును వాటిలోని 
సమసతమును సృజించి, యడేవ ద్నిమున విశ్రమించెను (నిర్గమ. 20:8-11). 

దదవుడు ఏడవ దనిమున విశాీంతి తీసుకునాిడని ఇశాీయిలేు ప్రజలు ఆదకిాండములో 
వినినప్ుపడు, వార్మ ఆదకిాండములోని కథనమును తమ స ంత విశాీంతి దని ఆచార్ములతో మర్శయు 
ప్ద ిఆజాలతో అనుబంధ్ప్ర్చకుండా ఉండలేకపల యార్మ. ఇశాీయిేలీయులు కొంత వర్కు అర్ణయములో 
విశాీంతి దనిమును ఆచర్శంచనప్పటికర, విశాీంతి దిన ఆర్ాధ్న సంప్ూర్ణమ నై సాా యిలో వాగాే న భూమిలో 
మాతరమ ేజర్మగగలదు అని గుర్శతంచుట కూడా చాలా పరా ముఖ్యమ ైన విష్యము. నిర్గమ. 20:8-11 
ప్రకార్ం ఇశాీయిలేీయులు వార్మునకు ఒకసార్శ విశాీంతి దనిమును ఆచర్శంచవలస్టయిుండనెు. అంతదగాక 
వార్మ ఇతర్ ప్ర్శశుదధ దనిములను లేక సబాాతయలను ఆచర్శంచవలస్టియుండనెు. ఉదాహర్ణకు, ప్రతి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఏడవ సంవతిర్మున భూమిని సాగు చదయకుండా విడచ వార్మ విశాీంతి వతిర్మును ఆచర్శంచవల నని 
లేవీ. 25లో మనము చదువుతాము. ఇశాీయిేలు ప్రజలు యాభెైవ సంవతిర్మును గొప్ప హిత 
వతిర్ముగా ఆచర్శంచవలస్టయిుండనెు, ఆ సంవతిర్ములో అప్ుపలనీి క్షమించబడాల్వ మర్శయు 
కుటటంబములనీి తమ స ంత వాసతవిక భూసావసాయములను తిర్శగశప ందుకోవాల్వ. మోషే ధ్ర్ుశాసత రములో, 
విశాీంతి దనిమును ఆచర్శంచునప్ుపడు దదవునికన చదయు సంప్ూర్ణమ ైన ఆర్ాధ్న ఇశాీయిేలీయులు 
అర్ణయములో సంచర్శంచుచుండగా ఆచర్శంచన ప్రతిదాని కంట ేఎంతో కనోష్రమ ైనదిగా ఉండనెు. ఎందుకంటే 
ఇశాీయిలేు దదశములోనికన ప్రవశేంచన తర్మవాత మాతరమే విశాీంతి దనిమును సంప్ూర్ణముగా ఆచర్శంచుట 
సాధ్యమ ైయిేయది, మోషే కనానును గూర్శు “విశాీంతి”ని ఇచుు భూమి, లేక “విశమీించు సాలము,” అని 
మాటాో డుతూ నుఆక్స ( ַנּוח) లేక మ నుఆక్స (מנָֻחה) అను హబె్రర ప్దములను ఉప్యోగశంచాడు, ఇవి 
చాలాసార్మో  ష్బాాత్ (సబాాతయ)కు దగగర్ సంబంధ్ము కల్వగశనవిగా ఉనివి. అనేక సాలములలో, మోష ే
వాగాే న భూమిని ఇశాీయిలేు యొకు విశమీ సాలముగా వర్శణంచాడు, అకుడ దదశము దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రమునకు అనుగుణంగా తయదకు ఆర్ాధ్నను చదసుత ంద.ి ఉదాహర్ణకు, దివతీ. 12:10-11లో 
మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

మీర్ు యొరాే ను ద్ఘటి మీ ద్దవుడెైన యహెో వా మీకు సావసథ యముగా ఇచుుచునన 
ద్దశ్మున నివాసులెైన తర్ువాత ఆయన మీ చుటుర నుండు శ్తరే వులంద్ర్ు 
లేకుండ మీకు విశరా ంతి కలుగ్జసే్టినంద్ున మీర్ు నెమిద్ి ప ంద్ునపుుడు నేను 
మికాజఞా ప్ించు సమసతమును, అనగా మీ ద్హన బలులను మీ బలులను మీ 
ద్శ్మ భాగ్ములను పేతిష్ిి తములుగా మీర్ు చదయు నెవైేద్యములను మీర్ు 
యహెో వాకు మొ్రకుకకొను మీ శరరషిమ ైన మొ్రకుకబళా్ను మీ ద్దవుడెైన యహెో వా తన 
నఘమమునకు నివాససాథ నముగా ఏర్ుర్చుకొను సథలమునకే మీర్ు 
తీస్టకిొనిరావలెను (ద్ివతీ. 12:10-11). 

సబాాతయ యొకు సంప్ూర్ణ ఆచర్ణ — దదవుని ఆర్ాధించుట — ఇశాీయిలేు విశాీంతిగల 
దదశములోనికన ప్రవేశంచన తర్మవాత మాతరమ ేజర్మగుతయంద ిఅని ఈ లేఖ్న భాగములో మనము 
చూసాత ము. మోషకేు, విశాీంతి దినము అనగా మౌనముగా ఆర్ాధ్న చదయుటకు వయకుత లు మర్శయు 
కుటటంబములు ఒక దినమును కటేాయించుట మాతరమ ేకాదు. దదవుడు తన నామమునుంచన 
విశషే్మ నై సాలములో ఆర్ాధించుచు, వేడుక చదసుకొనుచు విశాీంతి గల భూమిలో నివస్టించుటను గూర్శు 
మోషే కల్వగశయుండని దర్ినమునకు సబాాతయ కేందర ప్ర్శమాణముగా ఉండనెు. ఇందు వలననే కరర్తనలు 
95:11లో కనాను దదశమునకు వ ళలో ట నుండి తిర్సుర్శంచబడనివార్శని గూర్శు దదవుడు ఈ విధ్ంగా 
స్ట లవిచాుడు: 

కావున ననేు కోప్ించి వీర ననడును నఘ విశరా ంతిలో పేవేశంపకూడద్ని పేమలణము 
చదస్టతిిని (కీర్తనలు 95:11). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విశాీంతి దనిము మర్శయు వాగాే న దదశములో దదవుని యొకు సంప్ూర్ణ జఞతీయ ఆర్ాధ్నకు 
మధ్యగల దగగర్ సంబంధ్ము దదవుడు సబాాతయ విశాీంతిని తీసుకొనుటతో మోష ేసృషిరని గూర్శున తన 
కథనమును ఎందుకు ముగశంచాడో వివర్శసుత ంది. దదవుడు భూమిని గజిబిజిలో నుండి విశాీంతిలోనికన 
నడపిించన విధ్ముగానే, ఆయన ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుత లోని గజిబిజిలో నుండి వాగాే న దదశములోని 
విశాీంతి లక్షయము వ ైప్ుకు నడుప్ుచునాిడని మోషే ఇశాీయిలేీయులకు వివర్శంచాడు. మోషే ఇశాీయిలేు 
ప్రజలను విశాీంతిలోనికన, కనాను దదశములోనికన నడపిించుచుండెను. మర్శయు మోష ేయొకు ప్రణాళికను 
వయతిర్కేనంచనవార్మ కేవలం ఒక మానవ ప్రణాళికను మాతరమే వయతిర్కేనంచలేదు. వాసతవానికన, తన ప్రజలను 
విశవము యొకు ఆదర్ిప్ూర్వకమ నై నిర్ాుణములలోనికన నడిపించుచుని దదవుని యొకు 
కార్యములను వార్మ వయతిర్ేకనంచార్మ. ఐగుప్ుత ను విడచ వాగాే న భూమిలోనికన ప్రవేశంచుట సృషిర  కొర్కు 
దదవుడు కల్వగశయుండని సంప్ూర్ణమ నై ప్రణాళిక కొర్కు స్టదిధప్డుట కంటే ఏ మాతరము తకుువ కాదు. 
గజిబిజి గల ఆర్ంభము మర్శయు సృషిర  వృతాత ంతము యొకు విశాీంతి ముగశంప్ు మోష ేదావర్ా ఇశాీయిలేు 
కొర్కు దదవుడు చదయుచుని కార్యమును ఎలా వివర్శంచనవో చూశాము కాబటిర , ఆది. 1:3-31లో ఆదదశ 
దినములు అను మధ్య భాగములోని మూలకములను మనము కుో ప్త ంగా ప్ర్శశీలన చదయాల్వ. సృషిర 
దినములను మోషే తన ప్ర్శచర్యతో ఎలా అనుసంధానం చదశాడు? 

ఆర్ు ద్ినముల ఆద్దశ్ములు 
సృషిర  దినములకు మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు నిర్గమమునకు మధ్య అనకే అనుసంధానాలు 

ఉనాియి, కాని మనము వాటలిో ర్ ంటిని మాతరమే చూదాే ము: మొదటిగా, ఐగుప్ుత  నుండి విమోచనతో 
సంబంధ్ములు, మర్శయు ర్ ండవదగిా, వాగాే న దదశమును సావధీనప్ర్చుకొను లక్షయము. 

ఐగ్ుపుత  నుండి విమోచన 
మొదట ిసాా నములో, ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత  నుండ ివిమోచంచుట దావర్ా, ఆదికాండము 1లో 

సృషిరని ఆదదశంచనప్ుపడు కనుప్ర్చన శకనతన ేదదవుడు మర్లా కనుప్ర్చాడు. చతరమునకు ఒక వ ైప్ున, 
ఐగుప్తయుల మీద తగెుళోను ప్ంప్ుట దావర్ా దదవుడు సృషిర  యొకు కీమమును తలకనీందులు చదశాడు. 
ఉదాహర్ణకు, ఆదియందు నీర్మ జీవముతో ఉప పంగశయుండుటకు భినిముగా, ఐగుప్ుత లోని నీటిని 
దదవుడు ర్కతముగా మార్శునప్ుపడు అవి మర్ణాంతకమ ై చదప్లను చంపాయి. దదవుడు ఆదయిందు 
ఆదదశంచనటటో  మానవులు జీవర్ాశులను యిలేుటకు భినిముగా, కప్పలు, ఈగలు, ప్ుర్మగులు 
మర్శయు మిడతలు ఐగుప్తయులను పాల్వంచాయి. సృషిరయందు చీకటి మర్శయు వ లుగుకు మధ్య జర్శగశన 
విభజన దినమందు కూడా ఐగుప్ుత  దదశమును చీకటి కముుటతో తార్మమార్మ అయియంది. మర్శయు నలే 
మొకులను మొల్వపించుటకు బదులుగా, వడగండుో , అగశి  మర్శయు మిడతలు ఐగుప్ుత లోని 
ప్ంటనంతటనిి నాశనం చదశాయి. ఫల్వంచ అభివృదిధ  చెందుటకు బదులుగా, ఐగుప్ుత  ప్శువులు మర్శయు 
ప్రజలు అధకి సంఖ్యలో మర్ణ ంచార్మ. ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ విధాలుగా, ఐగుప్ుత  మీదికన వచున 
శాప్ములు ఆదికాండము 1లో దదవుడు మొదటి ఆర్మ దనిములలో సాా పించన కీమమును తార్మమార్మ 
చదశాయి. తెగుళో కాలములో, ఐగుప్ుత  దదశము నిజముగా ఆదమి గజిబిజిలోనికన దిగజఞర్శ పల యింది. కాబటిర  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దానిని నిర్ాకార్ము, చెడిపల యిన ఎడార్శ అని పలిుసూత  దానిని విడచ వ ళలో టకు మోష ేఇశాీయిలేు 
ప్రజలను స్టేకర్శంచుట ఆశుర్యము కల్వగశంచదు. ఐగుప్ుత లో జీవనము మంచదిగా ఉండనెు అని నమిున 
ప్రతి ఇశాీయిేలీయుడు మోషే యొకు సృషిర వృతాత ంతమును జఞా ప్కము చదసుకోవాల్వ. ఐగుప్ుత లో వార్శ 
అనుభవము ఐగుప్తయులు తమ దదశమును గూర్శు ఆలోచంచన విధానమునకు ప్ూర్శతగా భినిమ నైదిగా 
ఉండనెు. తమ దదశము దదవతల దావర్ా దవీించబడింది అని ఐగుప్తయులు నమాుర్మ, అంతదగాక కొందర్మ 
ఇశాీయిలేీయులు కూడా దీనిని నమిునటటో  అనిపిసుత ంది. అయితద ఐగుప్ుత  దదవుడు ఆదర్ిప్ూర్వకముగా 
ఆదదశంచన లోకమునకు వయతిర్ేకముగా ఉనిదని మోషే సపష్రము చదశాడు. ఐగుప్ుత తో ఈ భినితవము 
సపష్రముగా ఉనిప్పటకిర, సృషిర యొకు ఆర్మ దినములు ఐగుప్ుత  నుండ ివిమోచనతో కూడా 
అనుకూలమ నై అనుబంధ్మును కల్వగశయునివి. తమ దదశము ఆదమి గజిబిజిలోనికన దగిజఞర్శపల వుటను 
ఐగుప్తయులు చూడగా, సృషిర యొకు ఆర్మ దనిములను పల ల్వన విధ్ముగా తమకు అనుకూలమ నై 
విధానములలో దదవుడు లోకమును ఆదదశంచనటటో  ఇశాీయిలేీయులు చూశార్మ. వార్శ నీర్మ తాజఞగాను 
జీవమునిచుునవిగాను ఉండనెు. వార్శ పాళెములలోనికన కప్పలు మర్శయు మిడతలు ర్ాలేదు. 
ఐగుప్తయులు చీకటలిో ఇబాందిప్డుచుండగా వార్మ వ లుగును ఆసావదించార్మ. ఇశాీయిలేీయుల 
ప లములు మంచ ఫలములనిచాుయి. వార్శ ప్శువులు భదరప్ర్చబడా్ యి, మర్శయు ఐగుప్ుత లో 
ఇశాీయిలేీయులు ఫల్వంచ అభివృదిధ  చెందార్మ. దనీి కంటే ఎకుువగా, సృషిర మీద తాను కల్వగశయుని 
నియంతరణకు అదుుతమ నై, నాటకరయమ నై ప్రదర్ినగా, సృషిర యొకు మూడవ దినమున సంభవించనటేో  
దదవుడు యి ర్ ీసముదరమును నిల్వపి ఇశాీయిలేీయుల ఎదుట ఆర్శన నేలను ప్రతయక్షప్ర్చాడు. ఇశాీయిలేు 
ప్క్షమున దదవుడు చదస్టిన పరా కృతిక అదుుతాలు మునుప నిడు జర్గనివి కావు. అనేక విధాలుగా, ఆది. 1 
దినములలో దదవుడు లోకమును ఆదదశంచన మార్గములను అవి జఞా ప్కము చదసాత యి. ఆదకిాండము 1లో 
దదవుడు భూమిని ఆదదశంచన విధానమునకు మర్శయు ఐగుప్ుత  నుండ ిఆయన ఇశాీయిలేును 
విమోచంచన విధానమునకు మధ్య ఉని ఈ అనుసంధానములు, దదవుడు వార్శ ప్క్షమున చదస్టని 
కార్యము ఆయన చదస్టని సృషిర  కార్యమును పల ల్వయునిదని మోషే యొకు పాఠకులకు తలె్వయజశేాయి. 
ఐగుప్ుత  నుండి వార్శ యొకు నిర్గమములో, దదవుడు ఆదియందు చదస్టినటటో  లోకమును ప్ునఃర్ూపించాడు. 
ఐగుప్ుత  నుండి విమోచన సృషిర దనిములను మాతరమ ేజఞా ప్కము చదసుకొనదుగాని, ఆదయిందు దదవుడు 
సాా పించన కీమము కనాను దదశములో జీవనము కొర్కు కూడా ఎదుర్మచూస్టింది. 

కనఘనును సావధీనం చదసుకొనుట 
ఇశాీయిలేు వాగాే న భూమిని చదర్మకునిప్ుపడు, సార్ము మర్శయు ఆనందముతో ప్రకృతి 

మర్ొకసార్శ  కమీప్ర్చబడుతయంది. ఇందువలననే దదవుడు కనాను దదశమును పాలు తదన లు ప్రవహించు 
దదశము అని పలిచాడు. దీనితో పాటట, వాగాే న దదశములో, ఆర్వ దనిమున సాా పించబడిన విధ్ముగా 
ఇశాీయిలేీయులు దదవుని సవర్ూప్ములుగా సర్శయి ైన సాా నమును తీసుకుంటార్మ. ప్రతదయకముగా ఆది. 
1:28లో దదవుడు మానవ జఞతితో చపెిపన ఈ మాటలను గమనించండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్దవుడు వార ని ఆశీర్వద్ించనెు; ఎటానగా మీర్ు ఫలంచి అభివృద్ిధప ంద్ి విసతర ంచి 
భూమిని నిండించి ద్ఘనిని లోపర్చుకొనుడి; సముదే్పు చదపలను ఆకాశ్ పక్షులను 
భూమిమీద్ పాేకు పేతి జీవిని ఏలుడని ద్దవుడు వార తో చెప్ ును (ఆద్ి. 1:28). 

ఇశాీయిలేు ఈ ఆశీర్ావదములో కొంత భాగమును ఐగుప్ుత లో అనుభవించనప్పటకిర, కనాను 
దదశములో దదవుడు ఈ ఘనతను ఇశాీయిలేుకు మర్శ ఎకుువ సాా యిలో ఇవవబో వుచుండనెు. మోషే 
నాయకతవములో, సృషిరలో ఈ ఆదర్ిప్ూర్వకమ ైన సాా నమును న ర్వరే్ము సాలము వ పై్ుకు 
ఇశాీయిలేీయులు ప్రయాణము చదయుచుండనెు. ఇశాీయిలేు దదశములో ఉని నముకమ నై 
ఇశాీయిలేీయులకు ఏమి జర్మగుతయందని దదవుడు వాగాే నము చదశాడో లేవీ. 26:9లో ఒకసార్శ వినండి: 

ఏలయనగా నేను మిముిను కటాక్షించి మీకు సంతఘనమిచిు మిముిను 
విసతర ంపచదస్టి మీతో ననేు చదస్టని నిబంధనను సాథ ప్ించదె్ను (లేవీ. 26:9). 

ఇకుడ ఆది. 1:28 యొకు ఆపాదన సపష్రముగా ఉనిది. ఆది. 1:28లో, “మీర్మ ఫల్వంచ అభివృదిధ  
ప ంది” అని దదవుడు స్ట లవిచాుడు. వార్శని ఫల్వంప్జసే్ట ిదదశములో వార్శ సంఖ్యను విసతర్శంప్జసేాత నని లేవీ. 
26:9లో ఆయన స్ట లవిచాుడు. కనాను దదశము దదవుడు ఆదయిందు ఆదదశంచన అదుుతమ ైన 
లోకమును పల ల్వయుంటటంది. దదవుని సవర్ూప్ము భూమి మీద దాని యొకు వాసతవిక పాతరను న ర్వరే్ము 
పరా కృతిక సామర్సయముగల సాలముగా కనాను ఉంటటంది. మోషే దినములలోని ఇశాీయిలేు 
అనుభవముతో సృషిర యొకు ఆర్మ దినములను అనుబంధ్ప్ర్చు కొనిి విధానములను మాతరమే 
మనము చూశాము. మొదట ిఆర్మ దినములలో దదవుడు విశవమును ఆదదశంచుటను గూర్శు మోషే 
ఇచున నివేదకి కేవలం ఆదయిందు జర్శగశన కార్యముల యొకు నివేదకి మాతరమ ేకాదు అని ఈ 
ఉదాహర్ణలో నుండి మనము చూసాత ము. తన ఇశాీయిేలీయ పాఠకులు తమ స ంత జీవితములలో 
జర్మగు సనిివేశములను సపష్రముగా చూచు విధ్ములలో ఆయన సృషిర  యొకు ఆర్మ దనిములను 
వర్శణంచాడు. ప్రకృతిని కొనిి మార్గములలో ఆదదశంచుట దావర్ా దదవుడు విశవమును గజిబిజిలో నుండి 
విశరా ంతిలోనికన నడపిిన విధ్ముగానే, వార్శ ప్క్షమున లోకమును ప్ునఃఆదదశంచుట దావర్ా దదవుడు 
ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత లోని గజిబిజిలో నుండి కనానులోని సబాాతర విశాీంతిలోనికన నడిపించాడు. 
లోకము యొకు సృషిరని గూర్శు మోష ేఇశాీయిేలీయులకు చపెిపనప్ుపడు వార్శ యొకు సపందనను 
మనము ఊహించవచుు. వార్శ జీవితములో జర్మగు విష్యములు అనుకోకుండా జర్మగుట లేదని వార్మ 
గుర్శతంచయుంటార్మ. వార్శని ఐగుప్ుత లో నుండి విమోచంచ కనానుకు తీసుకొని వ ళలో ట దావర్ా, విశవములో 
ఆదర్ివంతమ నై కీమమును తెచుుటకు ఆయన ఆదయిందు చదస్టని విధ్ముగాన ేదదవుడు లోకములో 
సంచర్శంచాడు. ఇశాీయిలేు యొకు ర్క్షణ ప్ునః-సృషిర అయుయనిది, మర్శయు వార్మ ప్ునః-సృషిర  యొకు 
మర్శ ఉనితమ నై అనుభవములలోనికన మోషనేు అనుసర్శంచవలస్టియుండనెు. ఆది. 1:1-2:3 యొకు 
వాసతవిక అరా్మును మనము చూశాము కాబటిర , మన ఆఖ్ర్శ అంశమ నై, సృషిర  కథనము యొకు ఆధ్ునిక 
అనువర్తనను చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. ఈ వాకయభాగమును అనువర్శతంచుట దావర్ా, ఈ వాకయ 
భాగములోని అంశములను కొీతత  నిబంధ్న వివర్శంచన విధానములను మనము క్షుణణంగా 
ప్ర్శశీల్వంచుదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆధునిక అనువర్తన 

దదవుడు లోకమును సృషిరంచుటను గూర్శు చపె్ుపటకు కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు ఆదికాండము 1 
మీద బహుగా ఆధార్ప్డా్ ర్మ. వార్మ మోషే వృతాత ంతము యొకు విశవసనీయతను నమిునటటో  ప్రతి 
విధ్మ ైన సూచనను ఇచాుర్మ. అయినను, ఈ వాసతవము ఎంత నిజమ నైదెనైా, ఈ పాఠంలో మేము 
తెల్వయజేస్టనిటటో  మోష ేయొకు ముఖ్య ఉదదేశయమును కూడా కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు విశదీకర్శంచార్మ. 
మోషే సృషిరని ఐగుప్ుత లో నుండి ఇశాీయిలేు యొకు విమోచనకు మాదిర్శగా చూస్టినటేో , కొీతత  నిబంధ్న 
ఆది. 1:1-2:3ను మర్శగొప్ప విమోచనకు మాదిర్శగా ప్ర్శగణ సుత ంది — కరీసుత లో కలుగు ర్క్షణ. ఇశాీయిలేు 
పాత నిబంధ్నలో చూస్టని ర్క్షణ మర్శయు తీర్మప అనుభవములనీి ఆయన కుమార్మడెనై యిేసు దావర్ా 
దదవుడు ర్క్షణను తీర్మపను తచెుు గొప్ప అంతిమ దనిము కొర్కు నిర్రక్ించాయి అని కొీతత  నిబంధ్న 
బో ధిసుత ంది. సృషిరని గూర్శు మోషే ఇచున వృతాత ంతమును కరసీుత  మీద విశషే్ దృషిరని ఉంచ చూచునటటో  ఈ 
నముకము కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలను ప్ుర్శకొల్వపంది. ఇశాీయిేలు ప్రజలు తమ నిర్గమమును సృషిర  
యొకు వ లుగులో చూడవలస్టయిుండనిటటో , కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు కరసీుత ను సృషిర  వ లుగులో 
చూశార్మ. కరసీుత  యొకు విమోచనా కార్యమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్లను మనము అనేవషించన 
ప్రతిసార్శ, కరసీుత  లోకమంతటి యొకు విమోచనను ఒకేసార్శ తీసుకొనిర్ాలేదని కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు 
గీహించనటటో  మనము ఎలోప్ుపడూ జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. బదులుగా, ఆయన ర్ాజయము యొకు మూడు 
అనుసంధాన దశలలో కరీసుత  లోకమునకు ర్క్షణను తీర్మపను తెచునటటో  వార్మ నమాుర్మ. మొదట ి
సాా నములో, ఆయన మొదటి సార్శ భూమి మీదికన వచునప్ుపడు కరసీుత  తన ప్రజల యొకు ర్క్షణ కొర్కు 
ఎంతో సాధించాడు. కరసీుత  మొదటి ర్ాకడ యొకు ఈ కాలమును, మనము ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము 
అని పిలువవచుు. కొీతత  నిబంధ్న కరసీుత  జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము, మర్శయు ఆర్పహణము, 
ప ంతకెొసుత  మర్శయు అప సతలుల యొకు మూలాధార్ ప్ర్శచర్యలను కరీసుత  గొప్ప విమోచన యొకు 
ఆర్ంభముగా చూసుత ంది. ర్ ండవ సాా నములో, ఆయన ఈ భూమిని విడచన తర్మవాత కూడా నడేు కరసీుత  
ర్ాజయము కొనసాగుతయంది అని కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు అరా్ము చదసుకునాిర్మ. ఈ కాలములో, 
సువార్త ప్రకటన దావర్ా దదవుని యొకు ర్క్ించు కృప్ లోకమంతా వాయపసిుత ంది. అప సతలుల తర్మవాత 
మర్శయు కరీసుత  యొకు ర్ాకడ వర్కు గల సంఘ చర్శతర అంతా కరసీుత లో ర్క్షణ యొకు కొనసాగశంప్ుగా 
ఉనిది. మూడవ సాా నములో, కరసీుత  మహిమలో తిర్శగశవచుునప్ుపడు ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో 
ర్క్షణ దాని సంప్ూర్ణతలో కలుగుతయంది అని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది. దుష్రతవము మీద ఆయన 
ప ందు జయమును మనము చూసాత ము, కరసీుత నందు మృతయలు లేప్బడతార్మ, మర్శయు మనము 
ఆయనతో కలస్టి లోకమును పాల్వసాత ము. ర్క్షణ కరీసుత  యొకు మొదట ిర్ాకడలో ఆర్ంభమ యైియంది, నడేు 
కొనసాగుతయంది మర్శయు ఆయన న ర్వేర్మపలో తిర్శగశవచునప్ుపడు ప్ూర్శతచదయబడుతయంది. మోషే యొకు 
సృషిరని కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు విశదకీర్శంచన విధానములను అరా్ము చదసుకొనుటకు కరసీుత  ర్ాజయము 
యొకు ఈ మూడు దశలు చాలా పరా ముఖ్యమ ైనవి కాబటిర వీటిని మనము ఒకొకుటగిా ప్ర్శశీలన చదయాల్వ. 
మోషే ఇశాీయిలేుకు వరా స్టని విధానమును అనుసర్శసూత , కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు ఆదికాండములోని 
సృషిర  కథనమును కరసీుత  ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము, కొనసాగశంప్ు, మర్శయు సమాపితలో కరసీుత లోని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్క్షణకు అనవయించార్మ. మొదటగిా కొీతత  నిబంధ్న ఆదకిాండము మొదటి అధాయయమును ర్ాజయము 
యొకు ఆర్ంభమునకు ఎలా అనుసంధానం చదసుత ందో  చూదాే ము. 

ఆర్ంభము 
కరీసుత  ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభమును అనువదించుటకు కొీతత  నిబంధ్న సృషిరని ఒక అదేముగా 

ఎలా ఉప్యోగశసుత ంది? అనేక సందర్ుములలో కొీతత  నిబంధ్న కరీసుత  యొకు మొదట ిర్ాకడను దదవుని 
నూతన సృషిర , లేక లోకమును ఆయన మర్లా ర్ూపించుట అని సంబో ధసిుత ంది. మొదటిగా యోహాను 
సువార్తలోని ఆర్ంభ మాటలను చూడండి. యోహాను 1:1-3లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

 

ఆద్ియంద్ు వాకయముండనెు, వాకయము ద్దవునియొదే్ ఉండనెు, వాకయము ద్దవుడెై 
యుండనెు. ఆయన ఆద్ి యంద్ు ద్దవునియొదే్ ఉండనెు. సమసతమును ఆయన 
మూలముగా కలగ ను, కలగ యుననద్దద్ియు ఆయన లేకుండ కలుగ్లేద్ు 
(యోహాను 1:1-3). 

యోహాను సువార్త “ఆదయిందు” అను మాటతో ఆర్ంభమవుతయని విష్యమును గమనించండి. 
ఈ ప్దములు ఆది. 1:1 యొకు ఆర్ంభ ప్దములలో నుండి వ లువడనివని మనమంతా గహిీంచవచుు, 
అకుడ మోషే ఇలా వరా శాడు: 

ఆద్ియంద్ు ద్దవుడు భూమలయకాశ్ములను సృజించెను (ఆద్ి. 1:1). 

ఆదనిుండద, యోహాను తన పాఠకులను ఆదికాండములోని సృషిర  వృతాత ంతము యొకు 
ఆకార్ములోనికన అమర్ముచునాిడు. తర్మవాత సమసతమును సృజించన తిరతవములోని ఆ ప్ుర్మష్మూర్శత 
కరీస్టేత  అని చబెుతూ యోహాను కొనసాగశంచాడు; ఆయన సృషిరలో ప్లకబడని దదవుని వాకుు, ఆయన 
దావర్ా లోకము మొదట సృజించబడనిది. ఈ వచనములు సృషిర  వృతాత ంతమును సపష్రముగా 
సంబో ధసిూత  ఆర్ంభమ ైనప్పటకిర, యోహాను 1ను మనము చదువుట కొనసాగశంచనప్ుపడు, యోహాను 
ఆదకిాండములో నుండ ిసృషిర వృతాత ంతమునకు సార్ూప్యత గల ఇతర్ సనిివేశములలోనికన నిధానముగా 
మళోినటటో  మనము చూడవచుు. యోహాను 1:4-5 వచనములలో అతడు తర్మవాత ఏమి వరా శాడో  
వినండి: 

ఆయనలో జీవముండనెు; ఆ జీవము మనుషరయలకు వెలుగ యైుండనెు. ఆ వెలుగ్ు 
చీకటిలో పేకాశంచుచుననద్ి గాని చీకటి ద్ఘని గ్రహ ంపకుండనెు (యోహాను 1:4-5). 

ఇకుడ యోహాను ఆదకిాండము 1లోని అంశములను, ముఖ్యముగా మొదటి దనిమున 
చీకటిగల గజిబిజి లోకములో దదవుడు కల్వగశంచన వ లుగు అంశమును ప్రసాత వించుచునాిడు. అయినను, 
యిేసు ఆదికాండములోని వ లుగు అని సులువుగా చపె్ుపటకు బదులుగా, కరసీుత  శర్రర్ధార్శయగుటను 
పాప్ము దావర్ా లోకములో కల్వగశన చీకటి మీద ప్రకాశంచు వ లుగుగా చూపాడు. సృషిర నుండి కరీసుత  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యొకు ర్ాకడకు మళలో ట దావర్ా, లోకములోని పాప్ప్ు చీకటి మీద కరసీుత  ప్రకాశంచుట దావర్ా, 
ఆర్ంభములో వల న  దదవుడు లోకము యొకు గజిబిజికన విర్పధ్ముగా లేచాడని యోహాను 
బయలుప్ర్చాడు. ఇలాంటి ఉదదేశమే 2 కొర్శంథీ. 4:6లో కనిపసిుత ంది. అకుడ పౌలు తన ప్ర్శచర్య యొకు 
మహిమను ఈ విధ్ంగా వివర్శంచాడు: 

అంధకార్ములోనుండి వెలుగ్ు పేకాశంచును గాక అని పలకని ద్దవుడద తన 
మహ మను గ్ూర ున జఞా నము యసేుకీరసుత నంద్ు వెలాడపిర్చుటకు మల 
హృద్యములలో పేకాశంచెను (2 కొర ంథీ. 4:6). 

“అంధ్కార్ములో నుండి వ లుగు ప్రకాశంచును గాక అని ప్ల్వకనన దదవుడద” అను మాటలలో పౌలు 
సూటిగా ఆదకిాండము 1ను సంబో ధించుచునాిడు. వ లుగు ప్రతయక్షమగుటను గూర్శు చెబుతూ సృషిర  
యొకు వాసతవిక కమీము మీద అతడు మొదట దృషిర ప టార డు, అయితద తర్మవాత సృషిర వృతాత ంతమునకు 
ఒక పరా ముఖ్యమ నై సమాంతర్త వ ైప్ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచాడు — “దదవుని మహిమను” గూర్శున జఞా నము 
“యిేసుకరీసుత నందు” వ లోడపి్ర్చుటకు “మా హృదయములలో ప్రకాశంచనెు.” దదవుని వాసతవిక సృషిర  
కార్యము యొకు మాదిర్శకన అనుసంధానము చదస్టనిప్ుపడద కరసీుత  ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభమును — కరసీుత  
ముఖ్ము భూమి మీద కనబడు ఆ సమయము — ఉతతమముగా అరా్ము చదసుకొనవచుని అప సతలుడు 
స్ట లవిచాుడు. ఆదయిందు వ లుగు ప్రతయక్షమ నైప్ుపడు దదవుడు కనుప్ర్చన అదద మహమి చీకటగిల 
లోకములోనికన యిేసు మొదట ిసార్శ వచునప్ుపడు కూడా బయలుప్ర్చబడింది. ఈ ర్ ండు లేఖ్న 
భాగముల దావర్ా మోష ేసృషిర వృతాత ంతము ప్టో క ైైసతవ అవగాహనలోని ముఖ్య మూలకమును మనము 
కనుగొనవచుు. ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో అనగా కరసీుత  యొకు మొదటి ర్ాకడలో దదవుడు చదస్టని 
కార్యము యొకు వర్ణనను, లేక ఎదుర్మచూప్ును కరీసుత  అనుచర్మలు ఆదికాండము 1లో కనుగొంటార్మ. 

అనకే విధాలుగా, మోషనేు అనుసర్శంచన ఇశాీయిలేీయులు అనుభవించన అదద శోధ్నను నీవు 
నేను కూడా ఎదుర్ొుంటాము. ఇశాీయిలేును మొదటిసార్శ ఐగుప్ుత  నుండి విడపిించనప్ుపడు దదవుడు 
చదస్టని అదుుతమ నై కార్యమునే, కరసీుత  లోకములోనికన మొదటి సార్శ వచునప్ుపడు ఆయన చదశాడు. 
అయినను, ర్ ండు వేల సంవతిర్ముల కనతీం కరసీుత లో దదవుడు చదస్టిన అదుుతమ నై కార్యమును 
చూచుటలో మనము అనేక సార్మో  విఫలమవుతాము. ఒక అజఞా న మానవ దృషిరకోణము నుండి, కరసీుత  
జీవితము అంత పరా ముఖ్యమ నైదగిా కనిపించదు. ఆ కాలములో జర్శగశన అనేక అలపమ నై సనిివశేముల 
వల  దీనిని కూడా ప్రకుకు న టిరవేయుట చాలా సులువ నై ప్ని. కరసీుత ను గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచుటకు 
మనము శోధింప్బడనిప్ుపడు, మనము కొీతత  నిబంధ్న యొకు దృకపథమును జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. 
భూమి మీద కరసీుత  యొకు ప్రతయక్షత దదవుడు లోకమునకు ఇచున అంతిమ ప్ునః-ఆదదశమునకు 
ఆర్ంభముగా ఉనిది. పాప్ము మర్శయు మర్ణము అను చీకట ిగజిబిజిలో నుండి దదవుడు లోకమును 
విమోచంచయునాిడు. దదవుడు తన సృషిరని తన కొర్కు అదుుతమ నై నితయ జీవమును కల్వగశంచు 
సాలముగా మర్శయు తన సవర్ూప్ము మహిమలో నితయము నివస్టించు సాలముగా చదయు ప్రకనయీను 
యిేసు యొకు మొదట ిర్ాకడ ఆర్ంభించంది. కరీసుత యందు మర్శయు కరీసుత యందు మాతరమే మనము 
విశావసముంచవల ను. ఇప్పట ివర్కు, కరసీుత  మొదటి ర్ాకడ యొకు పరా ముఖ్యతను వివర్శంచుటకు కొీతత  
నిబంధ్న సృషిర వృతాత ంతమును ఉప్యోగశసుత ంది అని మనము చూశాము. ర్ాజయము యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొనసాగశంప్ును, అనగా కరసీుత  మొదట ిర్ాకడ మర్శయు ర్ ండవ ర్ాకడకు మధ్య ఉని కాలమును కూడా 
కొీతత  నిబంధ్న ప్ునః-సృషిరగా ప్ర్శగణ సుత ంది అని ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

కొనసాగ ంపు 
ఈ దృషిర కోణమును ఉదహర్శంచు ఒక సుప్ర్శచతమ నై వాకయ భాగము 2 కొర్శంథీ. 5:17: 

కాగా ఎవడెనైను కీరసుత నంద్ుననయెడల వాడు నూతన సృష్ిర ; పాతవి గ్తించనెు, 
ఇద్ిగో కరొ తత  వాయనెు! (2 కొర ంథీ. 5:17). 

ఒక వయకనత కరసీుత లో ఉనిప్ుపడు అతడు “నూతన జీవి” అవుతాడు అను విధ్ముగా కనంగ్ జమే్సి 
వ ర్షన్ ఈ వచనమును అనువదిసుత ంది. ఈ అనువాదము సర్శకానిది ఎందుకంటే ఇది ఆదకిాండము 1లోని 
సృషిర  వృతాత ంతమును పౌలు ఉప్యోగశంచు విష్యమును తలె్వయజేయుటలో విఫలమవుతయంది. దనీికన 
గరీకు వయకరతకర్ణము కనరస్టసి్ (κτίσις), మర్శయు ఇది “సృషిర ” అని సర్శగా అనువదించబడాల్వ (ఎకుువ శాతం 
ఆధ్ునిక అనువాదముల వల ), “జీవి” అని కాదు. వాసతవానికన, లేఖ్నములోని ఈ భాగమును “నూతన 
సృషిర  కలదు” అని అనువదించవచుు. ర్క్ించు విశావసము దావర్ా ప్రజలు కరీసుత  యొదేకు 
వచుునప్ుపడు, వార్మ ఒక నూతన వాతావర్ణము, నూతన లోకము, నూతన సృషిరలో భాగమవుతార్మ 
అని పౌలు చబెుతయనిటటో  అనిపిసుత ంది. దీని వ లుగులో, ర్ాజయము కొనసాగునప్ుపడు స్ట్త ర ప్ుర్మష్యలు 
కరీసుత నందు విశావసముంచగా వార్మ నూతన సృషిరని అనుభవిసాత ర్ని మనము చూసాత ము. ఈ భావనలో, 
ఆదకిాండములోని సృషిర  వృతాత ంతము కరసీుత ను విని, నమిు, అనుసర్శంచు ప్రతివానికన ఏమవుతయందో  
అరా్ము చదసుకొను మార్గముగా ఉంటటంది. మనము దదవుని నూతన సృషిరలో భాగమ నైప్ుపడు, లోకము 
కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ఆదర్ిప్ూర్వకమ ైన కీమమును చూచు మనము ఆశుర్యప్డుట 
ఆర్ంభిసాత ము. ఇందు మూలముగా, ఒక వయకనత యొకు ర్క్షణ ప్రకనీయను మోషే సృషిర  వృతాత ంతము 
ఆధార్ంగా మర్ొక మార్గములో పౌలు వర్శణంచుట ఆశుర్యము కల్వగశంచదు. కొలస్ట్ి. 3:9-10లో మనము 
ఈ మాటలను చదువుతాము: 

ఏలయనగా పాేచీనసవభావమును ద్ఘని కిరయలతో కూడ మీర్ు పర తయజించి, 
జఞా నము కలుగ్ు నిమితతము ద్ఘనిని సృష్ిరంచినవాని పో లకచొపుున నూతన 
పర్చబడుచునన నవీనసవభావమును ధర ంచుకొనియునఘనర్ు (కొలస్ట్ీ. 3:9-10). 

ఈ వాకయభాగములో, ఆదకిాండము 1వ అధాయయము దృషార య కరీసుత  అనుచర్మలకు ఏమి 
జర్మగుతయందో  అప సతలుడు వర్శణంచాడు. మనము “[మన] సృషిరకర్త పల ల్వకచొప్ుపన నవీన సవభావమును 
ధ్ర్శంచు[కొనుదము].” అవును, దదవుని ఆదర్ిప్ూర్వకమ నై లోకములో “దదవుని సవర్ూప్మందు” 
సృజించబడిన ఆదాము హవవలు కూడా ఉనాిర్ని మోషే చపెిపన ఆది. 1:27ను పౌలు ఇకుడ 
సూచంచాడు. కరీసుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, దదవుని సవర్ూప్ములుగా మన మొదట ి
తల్వదండుర లు కల్వగశయుండని స్టిాతిని సంపాదించు జీవితకాల ప్రకనీయలో మనము తర్చుగా 
“నవీనప్ర్చబడుచునాిమని” మనము కనుగొంటాము. ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో మాతరమేగాక, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దాని కొనసాగశంప్ులో కూడా కరసీుత  యొకు కార్యమును అరా్ము చదసుకొనుటకు కొీతత  నిబంధ్న మోష ే
యొకు సృషిర వృతాత ంతమును ఉప్యోగశంచంది అని ఈ ర్ ండు లేఖ్న భాగములు 
తెల్వయజేయుచునాియి. అవును, కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు మోషే యొకు సృషిర వృతాత ంతమును ఒక 
చవర్శ దశలోనికన తీసుకొనివ ళాో ర్మ. కరసీుత  యొకు మొదటి ర్ాకడను నూతన సృషిర  యొకు 
ఆర్ంభముగాను, ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ును ఒకొకుర్మ తమ జీవితములలో నూతన సృషిర యొకు 
ప్ర్శణామములను అనుభవించు సమయముగా మాతరమే వార్మ చూడలేదుగాని, వార్మ సృషిర 
అంశములను కరసీుత  కార్యము యొకు ఆఖ్ర్శ దశకు కూడా అనువర్శతంచార్మ — ర్ాజయము యొకు 
న ర్వేర్మప. 

నెర్వేర్ుు 
ఈ విష్యములో కొీతత  నిబంధ్నలోని కనీసం ర్ ండు లేఖ్న భాగములు సపష్రమవుతాయి. 

మొదటగిా, హబె్రర. 4 కరసీుత  ర్ాకడను మోషే యొకు సృషిర  వృతాత ంతము దృషార య సంబో ధిసుత ంది: 

మర యు ద్దవుడు ఏడవ ద్నిమంద్ు తన కార్యములనినటిని ముగ ంచి విశ్రమించనెు 
అని యేడవ ద్నిమునుగ్ూర ు ఆయన యొకచోట చపె్ిుయునఘనడు. ... కాబటిర  
ద్దవుని పేజలకు విశరా ంతి నిలచియుననద్ి. ఎంద్ుకనగా ద్దవుడు తన కార్యములను 
ముగ ంచి విశ్రమించిన పేకార్ము, ఆయన యొకక విశరా ంతిలో పేవశేంచినవాడు 
కూడ తన కార్యములను ముగ ంచి విశ్రమించును. కాబటిర  ... ఆ విశరా ంతిలో 
పేవశేంచుటకు జఞగ్రతత  పడుద్ము (హెబే్ర. 4:4-11). 

ఇశాీయిలేును విశాీంతి గల దదశమ ైన కనానుకు వ ళలో నటటో  ప్ుర్శకొలుపటకు మోషే ఆదికాండము 
2లోని విశాీంతి దనిమును ఉప్యోగశంచనటేో , హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత దదవుని యొకు విశాీంతి దినమును 
కరీసుత  తిర్శగశవచుునప్ుపడు మనము అనుభవించు అంతిమ విమోచనకు సర్శయి నై మాదరి్శగా 
ఉప్యోగశంచాడు. ఇదద విధ్ముగా దదవుడు ఆదియందు లోకమును ఆదర్ివంతముగా ఆదదశంచ విశాీంతి 
దిన ఆనందమును అనుగీహించాడు, మర్శయు కరసీుత  మహిమలో తిర్శగశవచుునప్ుపడు, ఆయన 
లోకమును ప్ునః-ఆదదశంచ తన ప్రజలకు అంతిమ సబాాతయ విశాీంతి యొకు ఆనందమును 
అనుగీహిసాత డు. ఆ దినము కొర్కు మనము ఎదుర్మచూచుచుండగా, కరసీుత  తిర్శగశవచుునప్ుపడు కలుగు 
“విశాీంతిలో ప్రవేశంచుటకు జఞగీతత  ప్డుదము” అని మనకు తెల్వయజేయబడింది. చవర్శగా, మోషే సృషిర  
వృతాత ంతము దృషార య కరీసుత  యొకు ర్ ండవ ర్ాకడను గుర్శతంచు అతయంత అమోఘమ ైన లేఖ్న భాగములలో 
ప్రకటన 21:1 ఒకటి. యోహాను సృషిర  అంశములను కరసీుత  ర్ాకడకు అనవయించన విధానమును వినండి: 

అంతట నేను కరొ తత  ఆకాశ్మును కరొ తత  భూమిని చూచితిని. మ్రద్టి ఆకాశ్మును 
మ్రద్టి భూమియు గ్తించిపోయనెు. సముదే్మును ఇకను లేద్ు (పేకటన 
21:1). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యోహాను “కొీతత  ఆకాశమును కొీతత  భూమిని” గూర్శు మాటాో డతాడు, మర్శయు ఇది దదవుడు 
“ఆకాశములను భూమిని” సృషిరంచాడు అని నివదేించు ఆది. 1:1లోని మాటను జఞా ప్కము 
చదసుకుంటటంది. అంతదగాక, ఈ కొీతత  లోకములో “సముదరము ఇకను [ఉండదు]” అని యోహాను 
స్ట లవిచాుడు. దదవుడు సముదరమును అదుప్ు చదస్టి, ఆర్శన నలే కనబడి మానవ జఞతి కొర్కు 
సుర్క్తిమ నై నివాస సాలమును చదయుటకు దానికన ఎలోలు వేశాడని ఆది 1:9లో మనము 
చదువుతాము. నూతన లోకములో, కరసీుత  ర్ాకడ తర్మవాత, ఉప్ుప సముదరములనీి భూమి మీద నుండి 
తీస్టవియేబడి జీవము-నిచుు మంచ నీర్మ దాని సాా నములో వసుత ంది అని మనము కనుగొంటాము. కరసీుత  
కార్యము కూడా ఆదికాండము 1లోని సృషిర దనిములను పల ల్వయునిది, కాని కరీసుత లో దదవుడు 
మర్శముందుకు వ ళాత డు, ఆదర్ిప్ూర్వకమ ైన కమీమును తచెుుటకు మర్శ ముందుకు వ ళాత డు. 
సర్వలోకము నూతన ఆకాశములు మర్శయు నూతన భూమిగా ప్ునః-సృజించబడుతయంది, దదవుడు 
మర్శయు ఆయన ప్రజలు ఆ నూతన లోకమును కలస్టి ఆనందిసాత ర్మ. 

దుర్దృష్రవశాతయత , క ైైసతవులు చాలా సార్మో  తమ నితయ నిర్రక్షణను గూర్శు సృషిరతో నిమితతం లేకుండా 
ఆలోచసాత ర్మ. మనము మన నితయతవమును ప్ర్లోకమందుని ఆతీుయ లోకములో గడుప్ుతామని 
వార్మ ఊహిసాత ర్మ. కాని కొీతత  నిబంధ్న దీనిని గూర్శు చాలా సపష్రముగా ఉంది. మన అంతిమ గమయము 
సృషిర  యొకు ఏడవ దనిమున నియమించబడని విశాీంతిలోనికన తిర్శగశవ ళలో ట అవుతయంది. నూతన 
ఆకాశములు మర్శయు నూతన భూమిలో మనము నితయతవమును గడుప్ుతాము. మోషే దినములలో 
ఇశాీయిలేు యొకు నిర్రక్షణ ఇదద, మర్శయు నేడు కూడా మన నిర్రక్షణ ఇదద. కొీతత  నిబంధ్నలోని 
మార్గదర్ికమును మనము అనుసర్శంచనప్ుపడు, ఆదకిాండము యొకు మొదటి అధాయయమును 
గూర్శు అనేక ర్పజుల కనతీం జర్శగశన సనిివేశముల యొకు ఒక నివదేిక మాతరమే అనిటటో  ఆలోచన 
చదయకూడదు. అది కరీసుత  యొకు మొదటి ర్ాకడలో దదవుడు చదస్టని దానికన, నడేు అనుదనిము మన 
జీవితములలో ఆయన చదయుచునిదానికన, మర్శయు కరసీుత  తిర్శగశవచుునప్ుపడు ఒక దినమున దదవుడు 
ప్ూర్శత చదయుదానికన వర్ణనగా కూడా ఉంది. 

కరీసుత  ర్ాజయము యొకు మూడు దశలు అనిిటలిో, లోకములోని మర్శయు మన జీవితాలలోని 
పాప్ము మర్శయు మర్ణమను గజిబిజికన వయతిర్కేముగా దదవుడు కార్యము చదసాత డు. ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు న ర్వరే్మపలో, ఆయన లోకమును దాని యొకు ఆదర్ిప్ూర్వకమ నై 
ముగశంప్ు వ పై్ునకు ఆయన నడిపిసాత డు — ఆయన ప్రజల కొర్కు అదుుతమ ైన నూతన సృషిర . 

ముగ ంపు 

ఈ పాఠంలో మనము మూడు ముఖ్యమ ైన ఆలోచనలను చూశాము: ఆదికాండము 1-11 
అధాయయముల యొకు ఉదదేశయము, ఆదకిాండము 1:1-2:3 యొకు నిర్ాుణము మర్శయు వాసతవిక 
అరా్ము, మర్శయు సృషిర  వృతాత ంతము యొకు అంశములను కొీతత  నిబంధ్న కరసీుత కు మర్శయు మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జీవితములకు అనువర్శతంచు విధానములు. మోష ేసృషిర నివేదకిను ఈ విధ్ముగా ఆశయీించుటవలన 
కలుగు భావములు నటేకిన దిగ్రమప్ర్చదవిగా ఉనాియి. 

నేట ికాలములోని క ైసైతవులుగా, ఆదికాండములో మోషే యొకు వాసతవిక ఉదదేశయము కరసీుత లో మన 
జీవితములకు కూడా అనువర్శతంచబడుతయంది. ఆదకిాండము యొకు ఆర్ంభ అధాయయములను 
మొదటసార్శ వినిన ఇశాీయిలేీయుల వల , ఈ పాప్భర్శతమ నై లోకములో కరసీుత ను అనుసర్శంచుచుండగా 
మనము కూడా చాలా సులువుగా నిర్మతాిహప్డిపల తాము. దదవుని యొకు ఆదర్ిప్ూర్వకమ ైన లోకము 
వ ైప్ుకు దదవుని మార్గములో వార్మ నడచుచునాిర్ని నముునటటో  మోషే తన పాఠకులను 
పల ర తిహించనటేో , కరసీుత లో ఈ ఆదర్ిప్ూర్వకమ నై లోకము వ పై్ుకు దదవుని అదుుతమ నై మార్గములో 
మనము నడచుచుండగా మనము కూడా పల ర తిహించబడాల్వ. 
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