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-1- 

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

ఉపో దఘా తం 

మీర్ ప్ుపడెనైా ఒక సంభాష్ణ జర్మగుతయండగా మధ్యలో ప్రవశేంచుట జర్శగశందా? లేక ఒక ప్రదర్ిన 
ఆర్ంభమ నై తర్మవాత చూచుటకు వ ళలో ట జర్శగశందా? లేక ఒక కరడీా కార్యకమీమునకు ఆలసయంగా వ ళలో ట 
జర్శగశందా? ఇలా జర్శగశయుంటే, ఒక విష్యము యొకు ఆర్ంభము తలె్వయకపల తద ఎంత అయోమయంగా 
ఉంటటందో మీకు అరా్మవుతయంది. ఒక కథ యొకు ఆర్ంభము ఏమిటో మనకు తలె్వయనప్ుపడు, కొనిి 
విష్యములు ఎందుకు పరా ముఖ్యమ నైవో అరా్ము చదసుకొనుటలో, కథానాయకులు మర్శయు 
ప్రతినాయకులు ఎవర్ప, ఆ కథ యొకు సందదశము ఏమిటో తలెుసుకొనుట కష్రమవుతయంది. మానవ జాతి 
విష్యములో కూడా ఇలాంటదిద వాసతవమ ైయునిది. మనము ఇకుడి వర్కు అసలు ఎలా వచాుము, 
మన ప్ర్శస్టిాతయలు ఇలా ఎందుకు ఉనాియి, మర్శయు మనము ఏమి చదయవలస్టయిునిది అను 
విష్యములను గూర్శు తెలుసుకొనుట మన జీవితములలోని విష్యములను గూర్శు అరా్ము 
చదసుకొనుటలో మర్శయు వాటనిి నియంతిరంచుటలో సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. 

మనుష్యయడు ఏపాటవిాడు? అను మన పాఠయకమీములో ఇద ిమొదటి పాఠము, మర్శయు దీనికన 
“ఆదయిందు” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, దదవుడు మనలను మొదటిగా సృషిరంచ, ఏదెను తోటలో 
ఉంచనప్ుపడు మనుష్యయలు ఎలా ఉండదవార్ప మనము చూదాే ము. ఈ పాఠయకీమము యొకు శీర్శషకయి నై 
మనుష్యయడు ఏపాటవిాడు? లేఖ్నములలో అనకేసార్మో  కనిపసిుత ంద ికాబటిర , ఇది క ైసైతవులకు 
సుప్ర్శచతమ ైనదిగా ఉనిది. ఉదాహర్ణకు, కరర్తనలు 8:4లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

నీవు మనుష్యుని జ్ఞా పకము చసే్టటకొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతయి ని 
దరిశంచుటకు వాడేపాటివాడు? (కీరినలు 8:4) 

“మనుష్యయడు ఏపాటివాడు?” అని బెైబిలు పాతరలు లేక ర్చయితలు అడగిశన ప్రతిసార్శ, వార్మ 
మానవాళి యొకు సవభావమును గూర్శు ప్రశిసాత ర్మ. వార్మ ఇలాంటి విష్యములను తలెుసుకకగపర్ార్మ: 
దదవునికన మనకు సంబంధ్ం ఏమిటి, భూమి మీద మనకనవవబడని పాతర ఏమిటి, మనలో ఎలాంటి న తైిక 
సామరా్యతలు ఉనాియి. అధకిార్శక వదేాంతశాసత ర ప్దములలో మాటాో డతిద, వార్మ ఆంథోరపాలజీ లేక  
మానవశాసత రమునకు సంబంధించన ప్రశిలను అడుగుతార్మ. “మానవశాసత రము” అను ప్దము ర్ ండు గరకీు 
ప్దములలో నుండి వ లువడుతయంది: ఆంథోరపల స్ అనగా “మనుష్యయడు” లేక “మానవుడు”; మర్శయు 
లోగపస్ అనగా “అధ్యయనం.” కాబటిర , ఆంథోరపాలజీ లేక మానవశాసత రము అనగా: 

మానవులను గూరిి అధుయనం చేయుట 

లేక వదేాంతశాసత ర ప్ర్శభాష్లో: 

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

పరా ప్ంచక అధ్యయనాలలో, “మానవశాసత రము” మానవుల యొకు సమాజము, సంసుృతి, 
భౌతికశాసత రము మర్శయు అభివృదిధ  వంటి విష్యముల మీద దృషిరప డుతయంది. అయితద వదేాంతశాసత ర 
సంబంధ్మ నై మానవశాసత రము మర్శంత సంకుచతమ నైదగిా ఉనిది. 1873 నుండి 1957 మధ్య 
కాలములో నివస్టించన లూయిస్ బెర్ాుఫ్, తాను వరా స్టని స్టిసరమాటిక్స థయిోలాజీలోని ర్ ండవ 
భాగములోని మొదట ిఅధాయయములో దీనిని ఈ విధ్ంగా నిర్వచంచాడు: 

వేదఘంతశాసిర మానవశాసిరము మానవుని గూరిి మరియు దవేునితో అతడు 
కలిగియునన అనుబంధము మరియు కలిగియుండవలస్టటన అనుబంధమును 
గూరిి మాతిమే మాటలా డుతయంది. 

మర్ొక మాటలో, వదేాంతశాసత రమునకు సంబంధించనంత వర్కు, మానవశాసత రము అనునది 
సవయంగా మానవాళిని గూర్శున అధ్యయనముగాను మర్శయు దదవునితో అద ికల్వగశయుని 
అనుబంధ్ము యొకు అధ్యయనముగాను ఉనిది. 

మానవులు ఆదయిందు ఏ విధ్ంగా ఉండదవార్మ అను విష్యమును చర్శుంచు మన పాఠము 
మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడింది. మొదటగిా, మనము మానవాళి యొకు సృషిరని చూదాే ము. 
ర్ ండవదగిా, మన అస్టితతవము యొకు కూర్మపను వర్శణంచుదాము. మర్శయు మూడవదగిా, దదవునితో 
మానవాళి యొకు ఆర్ంభ నిబంధ్న అనుబంధ్మును చూదాే ము. మానవాళి యొకు సృషిరని ప్ర్శశీల్వసూత  
ఆర్ంభించుదాము. 

సృష్టర  

మోషే ఆదకిాండమును వరా స్టని ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టయిాలో సృషిర  వృతాత ంతములు చాలా 
పరా ముఖ్యమ నైవిగా ఉండదవి. లోకము సంప్ూర్ణ స్టిాతిలో ఏ విధ్ంగా ఉండాల్వ అను విష్యమును బెైబిలుకు 
బయట ఉని సంసుృతయలలోని సృషిర వృతాత ంతములు వివర్శంచదవి. దదవతలు లోకమును వాసతవముగా 
ఆర్ంభించన విధానమును, దానిలోని సృష్రములకు వార్మ ప్ుర్మాయించన పాతరలను అవి వర్శణంచాయి. 
లేఖ్నము కూడా సృషిర  వృతాత ంతములను ఇలాంటి విధ్ములుగానే ఉప్యోగశసుత ంది. 

అవును, ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలు చుటటర  ఉని సంసుృతయలలోని సృషిర  వృతాత ంతములు 
అబదధముల ైయునివి. వార్మ సృషిర  కార్యములను అబదధ  దదవతలకు ఆపాదించార్మ. సర్శకాని సామాజిక 
మర్శయు ర్ాజకరయ నిర్ాుణములను అభివృదిధ  చదయుటకు, మర్శయు మానవాళికన ఇతర్ సృష్రములకు 
మధ్య ఉని అనుబంధ్ములను వకరీకర్శంచుటకు వార్మ తాము కల్వపంచన కథలను ఉప్యోగశంచార్మ. 

భినిముగా, లోకములో మానవాళి ఏవిధ్ంగా కార్యము చదయుటకు ర్ూప ందించబడనిదో  
వివర్శంచుటకు, బెైబిలు సృషిర  యొకు నిజమ నై వృతాత ంతమును అనుబంధ్ప్ర్మసుత ంది. ఇందు 
మూలముగానే లోకము ఏ విధ్ముగా ప్ని చయెాయల్వ మర్శయు న తైికముగా మానవులు ఎలాంట ిపాతరను 
పల షించాల్వ అను విష్యములను ర్మజువు చదయుటకు బెైబిలులోని అనకే ఇతర్ భాగములు సృషిర  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వృతాత ంతములను ఉప్యోగశసాత యి. వేదాంతవేతతలు ఈ బాధ్యతలను కొనిిసార్మో  “సృషిర నియమములు” 
అని పిలుసాత ర్మ, ఎందుకంటే ఇవి: 

దేవుని సృష్టర  కారుములు స్ాా పటంచిన న తై్రక అరహతల ైయుననవి. 

దదవుని కార్యములు ప్ర్శప్ూర్ణమ ైయునివి, కాబటిర , మన సవభావము కొర్కు కూడా అవి 
ప్రమాణములుగా ఉనివి అనునద ిఇకుడ ఆలోచన. 

ఆది. 1:28లో “మీర్మ ఫల్వంచ అభివృదిధప ందుడి” అని దదవుడచిున ఆజఞ వల  కొనిిసార్మో  ఈ 
నియమములు ప్రతయక్షంగా ఉనాియి. కాని విశాీంతి దనిమును ప్వితరమ ైన దనిముగా ఆచర్శంచుట వంట ి
నియమములు ప్ర్పక్షంగా ఉనాియి. మానవులు ప్రతి ఏడవ దినమున విశాీంతి తీసుకకవాలని సృషిర 
వృతాత ంతములు ప్రతయక్షంగా తలె్వయప్ర్చవు. అయితద నిర్గమ. 20:11లోని ప్ది ఆజఞలలో, దదవుడు ఆర్మ 
దినములు ప్ని చదస్ట ిఏడవ దనిమున విశాీంతి తీసుకొనిన ప్దధతి మానవులు కూడా అదద విధ్ముగా 
చదయునటటో  వార్శని బదుధ లుగా చదస్టింది అని మోషే సపష్రము చదశాడు. కాబటిర , మానవాళి యొకు 
పరా ముఖ్యత మర్శయు బాధ్యతను గూర్శు మనము ఆలోచంచుచుండగా, మన సృషిరతో ఆర్ంభించుట 
సావభావికముగాను, సహాయకర్ముగాను ఉంటటంది. 

మానవాళి యొకు సృషిరని మనము మూడు దశలలో విశదకీర్శదాే ము. మొదటగిా, బెైబిలులోని 
సృషిర  కథనములను మనము కకీడీకర్శదాే ము. ర్ ండవదిగా, ఆదాము హవవల యొకు చార్శతిరకతను 
ప్ర్శగణదిాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, దదవుని సృష్రములలో వార్శ యొకు ఆధికయతను చూదాే ము. 
మొదటగిా బెైబిలు కథనములను చూదాే ము. 

బ ైబిలు కథనములు 
ఆదకిాండములో ర్ ండు సృషిర  కథనములు ఉనాియి. ఒకట ిఆది. 1:1-2:3లో ఉనిది; మర్శయు 

మర్ొకట ిఆది. 2:4-25లో ఉనిది. ఈ ర్ ండు కల్వస్టి దదవుడు మనలను ఎందుకు, ఎలా సృషిరంచాడు అను 
విష్యమును గూర్శు ఒక సాధార్ణమ నై అవగాహనను మనకు కల్వగశసాత యి. 

ఆదకిాండము 1 మరియు 2లో ఉనన సృష్టర  వృతఘి ంతములు ఒకదఘనిని మరొకటి 
బలపరపసుి  ఒకే సతుమును గూరిి మాటలా డతఘయని నఘ ఆలోచన — అవి దవేుడు 
చేస్టటన మొదటి మానవ సంసకృత్రని గూరిి మాటలా డతఘయి మరియు ఆ 
సమయములో దఘనిలో ఇదదరప మానవులు మాతిమే ఉండిర ి— అది వార ి
సంసకృత్రని ర ండు వేరేారప దృష్టరకోణములలో పరిశీలిసుి ంది... నిజ్ముగా, 1వ 
అధఘుయములో సృష్టర  కథనము ఉననది, మరియు అది పికతియ అంతటిని గూరిి 
మాటలా డుతయంది, కాని ఆదికాండము 2వ అధఘుయములో అనగా 2వ అధఘుయము 
మొదలుకొని 6వ దనిమున మానవాళి యొకక సృష్టరలోనికత చూచుటకు ఒక కతటికీ 
ఉననది, మరియు అది ఒకరితో మరొకరికత ఉనన అనుబంధమును గూరిి 
మాటలా డుతయంది. కాబటిర  ఈ ర ంటిలో మనము ఒకే చితిము యొకక ర ండు వేరేారప 
ష్ూటింగాను చూస్ాి ము, మరయిు మనము వాటిని అధుయనం చేయువారిగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉండఘలిగాని వాట ిమధు ఉనన వుతఘుసముల కొరకు వ దకకూడదు, మరయిు 
ఇకకడ వీటి మధు సమరానను మరియు ఉపచఘరోకతిని చూస్ాి మని నఘ అభిపాియం. 

— డా. మార్డు సాస్ట ి

ఆది. 1:2లో ఉని మొదటి సృషిర  వృతాత ంతములో, సృషిర వాసతవముగా “శూనయముగాను, 
నిర్ాకార్ముగాను” ఉనిదని మనకు తలె్వయజయేబడనిది. తర్మవాత, మిగతా అధాయయములో, 
విశవమును ర్ూపించుటకు మర్శయు నింప్ుటకు దదవుడు ఆర్మ దినములు వ చుంచాడని మనకు 
తెల్వయజేయబడింది. 

మొదట ిమూడు దనిములలో, దానిలోని భాగములకు ర్ూప్ునిచుుట దావర్ా అద ినిర్ాకార్ముగా 
ఉనిదను విష్యమును దదవుడు సర్శచదశాడు. మొదటి దినమున, ఆయన చీకటనిి వ లుగును 
వేర్మప్ర్చాడు. ర్ ండవ దనిమున, ఆయన కనీంద ిజలములను మీద ిజలములను వరే్మప్ర్చ 
ఆకాశమును, వాతావర్ణములను చదశాడు. మూడవ దనిమున, ఆయన సముదరములను ఆర్శన నేలను 
వేర్మప్ర్చాడు. 

తర్మవాత మూడు దినములలో, సృషిర  శూనయముగా ఉని విష్యముతో ఆయన 
వయవహర్శంచాడు. నాలగవ దనిమున, ఆయన వ లుగును మర్శయు చీకటనిి సూర్మయడు మర్శయు 
నక్షతరములు అను ఆకాశవిశాలములోని జయయతయలతో నింపాడు. ఐదవ దనిమున, ఆయన ఆకాశములో 
ఎగుర్మ ప్క్షులను సముదరములలో నివస్టించుటకు సముదర జీవులను సృషిరంచాడు. ఆర్వ దినమున, 
ఆయన ఆర్శన నలేను అనిి ర్కముల జంతయవులతో నింపాడు. మర్శయు ఆయన తర్మప్ున సృషిరని 
పాల్వంచుటకు ఆయన మానవులను సృజించాడు. ఆది. 1:27-28లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

దేవుడు తన సారూపమందు నరపని సృజంచెను; దవేుని సారూపమందు వాని 
సృజంచనెు; స్ట్ి రనిగాను పురపష్యనిగాను వారిని సృజంచనెు. దవేుడు వారిని 
ఆశీరాదించనెు; ఎటానగా “మీరప ఫలించి అభివృదిధప ంది విసిరించి భూమిని 
నిండించి దఘనిని లోపరచుకొనుడి; సముదిపు చపేలను ఆకాశ పక్షులను 
భూమిమీద పాికు పిత్ర జీవిని ఏలుడని” దవేుడు వారతిో చపెపును (ఆది. 1:27-
28). 

బెైబిలు కథనములో ఈ సమయమందు, మానవులకు మిగతా సృషిర  అంతటికన మధ్య సపష్రమ ైన 
వయతాయసము చూప్బడనిది. మానవులు దదవుని సవర్ూప్మందు సృజించబడా్ ర్మ, మర్శయు ఇతర్ 
సృష్రముల మీద వార్శకన అధకిార్ము ఇవవబడనిది. దీనిని గూర్శు మనము తర్మవాత మర్శంత లోతయగా 
చర్శుదాే ము. కాబటిర ప్రసుత తానికన, మానవాళి సృషిరలో భాగము మాతరమే కాదు; అది సృషిరలో ఉనితమ నైద ి
అని మాతరం చపె్పదలచుచునాిము. 

ఆది. 2:4-25లోని ర్ ండవ సృషిర  కథనములో, ఆర్వ దనిమున దదవుడు చదస్టని ప్నిని గూర్శు, 
అనగా భూమి మీద జంతయవులను మర్శయు మానవాళిని సృషిరంచుటను గూర్శున వివర్ములు 
ఉనాియి. ఇకుడ, భూజంతయవులనిి నలేనుండి నిర్శుంచబడినవని వరా యబడియునిది. మర్శయు 
మొదట ిమానవుడెైన ఆదామును కూడా నేల మంటిలో నుండి, ఇంచుమించు ఇంతకు ముందు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విధ్ముగాన ేదదవుడు సృజించాడు. కాని, కేవలం ఆదాము మాతరమే దదవుడు జీవాయువును ఊదగా 
జీవాతు అయాయడను విష్యము ఆసకనతకర్ముగా ఉనిది. 

తర్మవాత, ఆదాము కొర్కు సాటియి నై సహాయమును — అనగా దదవుడు అతనికన 
ప్ుర్మాయించన ప్నులను ప్ూర్శత చదయుటలో సహాయప్డు ఒక సహకార్శని — వ దకుట కొర్కు 
జంతయవులు అతని ముందుకు తీసుకొని ర్ాబడినవి. ఈ ప్రకనయలో, అతడు జంతయవులకు పేర్మో  ప టిర , వాటి 
మీద తనకుని అధికార్మును కనుప్ర్చాడు. వాటలిో ఏది కూడా అతనికన సాటయిి ైన సహాయము 
కాలేదు అను విష్యము ఆశుర్యమును కల్వగశంచదు. 

కాబటిర , ఆదాముకు సాటియి నై సహాయమును అనుగీహ ంచుటకు, ఆదామునకు భార్యగా 
ఉండుటకు దదవుడు మొదటి స్ట్త రయి ైన హవవను సృజించాడు. అయితద ఆమ ను నేల మంటి నుండి 
సృషిరంచుటకు బదులుగా, దదవుడు ఆదాము ప్రకుటెముకలో నుండి ఆమ ను సృషిరంచాడు. ఇద ిదదవుడు 
సృజించన జీవులనిిటిలో హవవను ప్రతదయకమ నైదిగా చదస్టింద.ి ఆది. 2:23లో ఆదాము స్ట లవిచునటటో : 

ఇది నరపనిలోనుండి తీయబడనెు గనుక నఘరి అనబడును (ఆది. 2:23) 

ఇకుడ పేర్మ ప టటర  ప్రకనీయ అతని భార్య మీద కూడా ఆదాము యొకు అధికార్మును 
కనుప్ర్చంది. అయితద అతడు ఆమ కు ఇచున పేర్మ — హెబ్రర భాష్లో ఇషాష హ్, దీనిని మనము “స్ట్త ర” అని 
అనువదిసాత ము — సవయంగా ఆదాము పేర్మ వల  వినిపించంది — ఇష్, ఇద ి“ప్ుర్మష్యడు” అని 
అనువదించబడుతయంది. 

వివాహ విష్యములో హవవ ఆదాము అధకిార్ములో ఉనిప్పటికర, దదవుడు అప్పగశంచన 
బాధ్యతల విష్యములో మాతరం వార్మ సమానులుగా ఉనాిర్ని ఈ పేరో్ యొకు సమానత 
తెల్వయజేసుత ంది. ఇర్మవుర్మ దదవుని సవర్ూప్మందు సృజించబడా్ ర్మ. ఇర్మవుర్మ భూమిని నింపి, 
లోప్ర్చుకొనవలస్టయిుండినద.ి మర్శయు దదవుని ప్క్షమున సృషిరని పాల్వంచుటకు ఇర్మవుర్శకన అధకిార్ము 
ఇవవబడినది. 

మానవాళి యొకు సృషిరని గూర్శున ఈ బెైబిలు కథనములను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆదాము 
హవవల యొకు చార్శతిరకత లేక చార్శతిరక పరా మాణకితను చూదాే ము. 

చఘరిత్రికత 
ఈ మధ్య సంవతిర్ాలలో, అనకేమంద ివేదాంతవేతతలు మానవ సృషిరని గూర్శున బెైబిలు 

కథనములను వాసతవిక చర్శతరగా ప్ర్శగణించకుండా, అలంకార్ములుగాను దృషార ంతములుగాను 
ప్ర్శగణించుట ఆర్ంభించార్మ. కాని లేఖ్నము ఇందుకు చాలా భినిముగానుని దృషిరకకణానిి 
బో ధిసుత ంది. బెైబిలులోని అనకే లేఖ్నభాగముల ప్రకార్ం, ఆదాము హవవలు నిజమ నై మనుష్యయలు. 
వార్మ సృషిరంచబడని సమయములో, ఈ గపళములో వార్మ మాతరమ ేనివస్టించార్మ. అయితద వార్మ నిజమ నై 
సంతానమును కనాిర్మ, వార్మ ఫల్వంచ నడేు మనము చూచుచునిటటో  మానవ జాతిగా ఎదగిార్మ. 

అవును, ఆదఘము హవాలు చఘరిత్రికమ ైన పిజ్లు. ఈ విధముగానే బ ైబిలు దనీిని 
గూరిి నివేదించింది, మరియు బ ైబిలు దవేుని దఘారా పరిరపేటంచబడింది కాబటిర  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము దఘనిని నముుతఘము. ఈ లోకమును మరియు చరితిను మనము 
అరాము చసేుకొనుచుండగా, మనము పురావసుి శాసిరమును, చఘరిత్రిక పితయలను, 
మరియు పరంపరల దఘారా మనము ప ందుకునన అనిన రకముల కథనములను 
మనము ఉపయోగించవచుి, కాని బ ైబిలు మనకు బో ధించిన విష్యములను 
మనము నముుచునఘనము కాబటిర  ఆదఘము హవాలు చఘరిత్రకి మనుష్యులు అని 
దఘని ఆధఘరంగా మనము సంపూరణముగా రపజువును ప ందుతయనఘనము. 

— ర్ వ. జియోజున్ ఫ ంగ్, అనువాదము 

ఆదాము హవవల చార్శతిరకతను చూప్ుటకు, బెైబిలు ఇచుు సాక్షయములోని మూడు తంతయవులను 
చూదాే ము. మొదటగిా ఆదకిాండము గీంథము యొకు విశాలమ ైన నపే్ధ్యమును మనము 
ప్ర్శగణదిాే ము. ర్ ండవదిగా, ఆదికాండము మినహా ఇతర్ పాత నిబంధ్న ప్ుసతకములను ప్ర్రక్షదిాే ము. 
మర్శయు మూడవదగిా, కొీతత  నిబంధ్నను మనము చూదాే ము. ఆదకిాండము యొకు విశాలమ నై 
నేప్ధ్యముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

ఆదికాండము 
ఆదకిాండము 2-4లో ఆదాము మర్శయు అతని కుటటంబమును గూర్శు ఇవవబడిన నివేదకి 

వాసతవిక చర్శతరను వర్శణంచు కథనమును ప్రతయక్షంగా ఇసుత ంది. కొనిి సాహ తయ ర్కములు ప్దయభాగము 
మర్శయు దృషార ంతముల వల  ర్ూప్కముగాను ఉప్మానములుగాను ఉంటాయి. మిగశల్వనవి చార్శతిరక 
కథనముల వల  చాలా సూటగిా ఉంటాయి. ఆదకిాండము గీంథము చాలా వర్కు నిసిందదహముగా 
చార్శతిరకముగాను కథన ర్ూప్ములోను ఉనిది, ఉదాహర్ణకు 11-37 అధాయయములలోని ఆదిమ 
పితర్మల చర్శతరలు, మర్శయు 37-50 అధాయయములలోని యోస్టపే్ు వంట ితర్మవాతి పతిర్మల చర్శతరలు. 
ఆదకిాండము 2-4లో ఉని సాహ తయము ఈ భాగములతో సనిిహ త సంబంధ్ము కల్వగశనదగిా ఉనిది. 
వాసతవానికన, గీంథమంతటలిోని చార్శతిరక కథనములను ప్ర్శచయం చదయు అదద సాహ తయ నిర్ాుణముతో 
ఆదకిాండము 2వ అధాయయము కూడా ప్ర్శచయం చదయబడింది. ఆది. 2:4లో మోషే వరా స్టిన నియమ 
సంబంధ్మ నై మాటలను వినండి: 

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

“కీమము ఇదద” — హెబ్రర భాష్లో ఎల ో హ్ తొల దొత్ — అను మాటను “తర్ములు ఇవి” అని 
అక్షర్ారా్ముగా అనువదించవచుు. ఇదద వాకయము ఆదకిాండము అంతటిలోని మానవ తర్ముల యొకు 
కథనములను మర్శయు ప్టిరకలను ప్ర్శచయం చదసుత ంది. ఇద ి5:1లో ఆదాము వార్సులను; 6:9లో 
నోవహు, 11:10లో షమేు, 11:27లో తరె్హు, 25:12లో ఇషాుయిేలు, 25:19లో ఇసాికు, 36:1, 9లో 
ఏశావు; మర్శయు 37:2లో యాకకబు వార్సులను ప్ర్శచయం చదసుత ంది. 

అంతదగాక, ఆదాము జీవితమునకు సంబంధించన జీవిత చర్శతర వివర్ములను కూడా 
ఆదకిాండము అందిసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, హవవ గర్ుమును ధ్ర్శంచంది అని మనకు తలెుప్బడింది, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఆమ  కనిన ముగుగ ర్మ పలోిల పేర్మో  ఇవవబడినవి: కయిాను, హేబలెు మర్శయు షతేయ. షేతయ 
జనిుంచనప్ుపడు ఆదాము వయసుి 130 సంవతిర్ాలు అని, మర్శయు 930 సంవతిర్ముల 
వయసుిలో అతడు మర్ణించాడని చబెుతయ, ఆదాము యొకు ఆయుషాులము కూడా మనకు 
తెల్వయజేయబడింది. ఈ ఆయుషాులము నడేు మానవుల ఆయుషాులము కంటే చాలా 
ఎకుువ ైయునిది, అయినను అద ిఒక చార్శతిరక సమాచార్ముగా ఇవవబడనిది. 

కాబటిర , ఈ అధాయయముల యొకు కథన ర్ూప్ సాహ తయ నిర్ాుణము, వాటిని ప్ర్శచయం చదయు 
తర్ముల నియమము, మర్శయు ఆదాము జీవితమును గూర్శు ఇవవబడిన వివర్ముల వ లుగులో, 
ఆదకిాండము 2-4 అధాయయములలో ఒక చర్శతరగా చదవాలని మోష ేకకర్శనటటో  మనము నిశుయతను 
ప ందవచుు. మర్ొక మాటలో, ఆదాము హవవలు నిజమ నై చార్శతిరక ప్రజలు అని అతని శరీతలు 
నమాులని అతడు కకర్ాడు. 

ఆదకిాండములో ఆదాము హవవల యొకు చార్శతిరకతను మనము చూశాము కాబటిర , పాత 
నిబంధ్నలోని ఇతర్ ప్ుసతకములను ఇప్పడు చూదాే ము. 

పాత నిబంధన 
పాత నిబంధ్నలో ఇంకా ఎకుడా కూడా హవవ పేర్మ ప్రసాత వించబడలేదు. కాని ఆదాము ర్ ండు 

చపటో ప్రసాత వించబడా్ డు. మర్శయు ఈ ర్ ండు చపటో, అతడు చార్శతిరక వయకనతగా కనుప్ర్చబడా్ డు. 1 దని. 
1:1లో ఆర్ంభమగు వంశావళి అతనిని షేతయ యొకు చార్శతిరక తండిరగా ప్రసాత విసుత ంది. ఈ వంశావళి 
ఆదాము మొదలుకొని కరీ.ప్ూ. ఆర్వ శతాబేము చవర్శలో బబులోను చరె్లో నుండి ఇశాీయిలేు మర్శయు 
యూదా దదశములు తిర్శగశవచున కాలము వర్కు ఉని తర్ములను ప్రసాత విసుత ంది. తిర్శగశవచున 
ఇశాీయిలేు ప్రజలకు ఖ్చుతమ ైన, చార్శతిరకమ నై వంశావళి అవసర్మ ైయుండనిది, ఎందుకంటే వాగాే న 
దదశములో సర్శయి నై పాతరలను మర్శయు సావసాయములను స్టిార్ప్ర్చుటలో అది వార్శకన సహాయము 
చదస్టింది. ఒక కటటర కథ మీద ఆధార్ప్డియుండని వంశావళి ఈ ఉదదేశయమును సాధించదదికాదు, మర్శయు 
దినవృతాత ంతముల వాసతవిక శరీతలకు పల ర తాిహకర్ముగా ఉండదద ికాదు. 

ఆదామును గూర్శున మర్ొక ప్రసాత వన హో షయే గీంథములో కనిపసిుత ంది. ఈ వచనము 
ఇశాీయిలేులోని చార్శతిరక ప్రజల యొకు పాప్ములను ఆదాము పాప్ముతో పల లుుతయంది. హో షయే 
6:7లో వరా యబడని మాటలను వినండి: 

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

ఇద ియి హో ష్యవ 3:16లో ప్రసాత వించబడిన ఆదాము అను ప్టరణమునకు సంబో ధ్నగా ఉనిదని 
కొందర్మ వాయఖ్ాయనకర్తలు నముుతార్మ. అయితద యి హో ష్యవ గంీథములో అటిర  పాప్ము చదయు ప్టరణము 
గూర్శున ప్రసాత వన లేదు. కాబటిర , హో షయే గీంథములో ఈ ప్దము ఒక ఉదాహర్ణగా ఉప్యోగశంచబడుట 
అంత అరా్వంతముగా ఉండదు — ముఖ్యముగా మన మొదట ితండిర యొకు పాప్ము అంత 
సుప్ర్శచతమ ైనదిగా ఉండ ిమానవాళి కొర్కు అటిర భయంకర్మ ైన ప్ర్శణామాలను తచెునప్ుపడు. ఈ 
పల ల్వక అరా్వంతముగా ఉండుటకు ఆదాము ఒక చార్శతిరక వయకనతగా ఉండవలస్టని అవసర్ము లేదు అని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శ కొందర్మ సూచసాత ర్మ. కాని మనము కొీతత  నిబంధ్నలో చూడబో వుచునిటటో , ఆదాముతో చదయబడని 
నిబంధ్న చార్శతిరకమ నైది అయితదన ేపరా ముఖ్యత కల్వగశయుంటటంది. 

ఆదాము హవవల చార్శతిరకతను ఆదికాండములో మర్శయు పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ 
భాగములలో ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన దృషిరని కొీతత  నిబంధ్న వ పై్ుకు 
మళోించుదాము. 

కొితి నిబంధన 
కొీతత  నిబంధ్న ఆదామును గూర్శు ప్లు సార్మో  మాటాో డుతయంది, మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న 

ర్చయితలు తర్చుగా అతని చర్శతరకు గొప్ప వదేాంతశాసత ర పరా ముఖ్యతను జతప్ర్చార్మ. ఉదాహర్ణకు, 
ర్పమా. 5:12-21లో, మానవులు మర్ణించటకు ఆదాము పాప్ము కార్ణమని పౌలు స్ట లవిచాుడు. 
అంతదగాక, ఆదాము వలన మనము అనుభవించుచుని శాప్ము నుండి యిసేు తనకు నముకమ ైన 
ప్రజలను ర్క్షిసాత డని అతడు బో ధించాడు. 1 కొర్శంథీ. 15:22, 45లో కూడా ఇలాంటి కథనములన ే
మనము చూసాత ము. కాబటిర , ఒకవళే ఆదాము చార్శతిరక వయకనత కాకపల తద, యిేసు దదని నుండి ర్క్షిసాత డు? 
దదవునికన విర్పధ్ముగా పాప్ము చదయుటకు చార్శతిరక ఆదాము అసలు లేకపల తద, చార్శతిరక యిసేు మన 
కొర్కు స్టిలువలో మర్ణించవలస్టిన అవసర్ం ఉండదదకిాదు. 

1 తిమోతి 2:13, 14లో ఆదాము హవవ కంట ేముందు సృజించబడా్ డని, మర్శయు హవవ 
ఆదాము కంట ేముందు పాప్ము చదస్టింది అని తలె్వయజేయుట దావర్ా పౌలు ఆదాము యొకు 
చార్శతిరకతను కూడా నిర్ాా ర్శంచాడు. అదద విధ్ముగా, హనోకు ఆదాము తర్మవాత ఏడవ తర్మువాడని 
తెల్వయప్ర్చుట దావర్ా యూదా 14 ఆదాము వంశావళలలను ఆధార్యొగయమ ైనవిగా చదసుత ంది. మర్శయు 
వాసతవానికన, ఆదాము నిజమ నై చార్శతిరక వయకనత కాదు అని సూచంచు ఒక సాలము కూడా పాత మర్శయు 
కొీతత  నిబంధ్నలలో లేదు. 

ఆదఘము హవాల యొకక చఘరిత్రికతను త్రరసకరించుట యిసేు కీిసుి  చేయుటకు 
వచిిన కారుములను గూరిి మనము కలిగియునన నముకముల మీద బలమ ైన 
పిభలవములను చూపుతయంది అని నఘ ఆలోచన. కాబటిర , ఆదఘము హవాలు కవేలం 
కటలర కథలు — లేక కలునఘ కథ అయితే అనగా నిజ్మ నై చఘరిత్రకి ఆదఘము 
హవాలు లేకపో తే — దవేుడు వచిి ఒక కలునఘ కథ కొరకు మరణ ంచుట 
మూరఖతామవుతయంది, మరియు, దీని దఘారా మనము యిసేు కీిసుి  యొకక 
చఘరిత్రికతను కూడఘ తకుకవ చసే్ాి ము అని నఘ ఆలోచన, ఎందుకంట,ే ఉదఘహరణకు 
మీరప అప సిలుడెైన పౌలు యొకక రచనలను చదువినటాయిత,ే ఆదఘము వలన 
అందరప మరణ ంచఘరప, కాని నూతన ఆదఘము అయిన యిేసు జీవమునిచఘిడను 
దృషార ంతమును ఉపయోగించుట మనము చూస్ాి ము. కాబటిర , ఆదఘము అసలు 
ఉనికతలో లేనివాడెతైే, ననేు నూతన ఆదఘమును ఎలా నముగలను? 

— ర్ వ. ఉయాని స్టిండో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బెైబిలు కథనములను కకీడకీర్శంచుట దావర్ా మర్శయు ఆదాము హవవల యొకు చార్శతిరకతను 
సమర్శాంచుట దావర్ా మానవాళి యొకు సృషిరని ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు 
మానవాళి యొకు ఆధకియతను చూదాే ము. 

ఆధికుత 
మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించనటటో , దదవుడు చదస్టని ఇతర్ భూలోక జీవుల మీద ఆధికయత 

కల్వగశయుండుటకు ఆదాము హవవలు సృజించబడనిటటో  బెబైిలు సపష్రముగా బో ధసిుత ంది. ఆది. 1:27లో 
మానవుల సృషిర ఆర్వ దనిమున భూజంతయవుల సృషిరకన వరే్మగా, సృషిర యొకు ముగశంప్ులో జర్శగశంద ి
అను సతయములో దనీికన సూచనలు కనిపిసాత యి. మర్శయు వాసతవానికన, ఆది. 1:31లో మానవాళి యొకు 
సృషిర  తర్మవాతద, కథనము సృషిరని “మంచది” అని మాతరమే పిలువక “చాలా మంచది” అని పిలుసుత ంది. 
ఆది. 2:7లో కేవలం ఆదాముకు మాతరమ ేదదవుడు జీవవాయువును ఊదాడని విశేష్ముగా 
వరా యబడియుండుటలో కూడా మానవాళి ఆధికయత యొకు సూచనలను మనము చూసాత ము. 

అయితద మిగశల్వన సృషిర అంతట ిమీద ఆదాము హవవల ఆధికయతకు నిజమ ైన ర్మజువు దదవుడు 
వార్శని తన సవర్ూప్మందు ర్మపించాడు మర్శయు తన తర్మప్ున సృషిర  అంతటిని పాల్వంచుటకు 
నియమించాడు అను సతయములో కనిపసిుత ంది. ఆది. 1:27-28ని మర్ొకసార్శ వినండి: 

దేవుడు తన సారూపమందు నరపని సృజంచెను; దవేుని సారూపమందు వాని 
సృజంచనెు; స్ట్ి రనిగాను పురపష్యనిగాను వారిని సృజంచనెు. దవేుడు వారిని 
ఆశీరాదించనెు; ఎటానగా “మీరప ఫలించి అభివృదిధప ంది విసిరించి భూమిని 
నిండించి దఘనిని లోపరచుకొనుడి; సముదిపు చపేలను ఆకాశ పక్షులను 
భూమిమీద పాికు పిత్ర జీవిని ఏలుడని” దవేుడు వారతిో చపెపును (ఆది. 1:27-
28). 

ఆది. 9:2 మర్శయు కరర్తనలు 8:6-8 వంటి చపటో కూడా ఇదద ఆలోచన తెల్వయజేయబడింది. 
ఇతర్ సృష్రములు చదయలేని విధ్ముగా ఆయన మహ మను మర్శయు ఆయన గుణములను 

ప్రతిబింబించుటకు దదవుడు మానవాళిని సృజించాడు. దదవుని సవర్ూప్ము అను అంశమును తర్మవాత 
పాఠంలో మనము మర్శంత వివర్ంగా చూదాే ము. అయితద ప్రసుత తానికన, దదవుని సవర్ూప్మందు ఉండుట 
అంటే దదవుని చతరమును పల ల్వయుండుటతో సమానమని చపె్ుపట మాతరం సర్శపల తయంది. ప్ుర్ాతన 
ప్శుమ ఆస్టయిాలో, ర్ాజు యొకు దయ మర్శయు గొప్పతనమును ర్ాజయములోని పౌర్మలకు జాఞ ప్కము 
చదయుటకు ర్ాజయమంతటలిో ర్ాజులు తమ సవర్ూప్మందుని విగహీములను నిలబటెేరవార్మ. అదద 
విధ్ముగా, మానవులు దదవుని సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ. మన ఉనికన సవయంగా దదవుని శకనతని మర్శయు 
మంచతనమును కనుప్ర్మసుత ంది. ఏ ఇతర్ భూలోక సృష్రము దదవుని సవర్ూప్మందు లేదు గనుక, ఏ 
ఇతర్ సృష్రము కూడా ఇంత ఘనతను లేక ఇంత గౌర్వమును కల్వగశలేవు. 

అంతదగాక, తాను చదస్టని ఇతర్ సృష్రములనిిటనిి ప్ర్శపాల్వంచమని దదవుడు మన మొదటి 
తలో్వదండుర లను నియమించాడు. కాబటిర , మానవాళి కేవలం సావభావికముగా మాతరమే ఆధకియత 
కల్వగశనదగిా లేదు; మనకు ఉనితమ నై పాతర కూడా ఇవవబడనిది. భూమి మీద దదవుని ప్ర్శపాలనను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిర్వహ ంచుట మన బాధ్యత అయుయనిది. ఆయన సృషిరని నడిపించు హకుు దదవుడు మనకు 
ఇచాుడుగాని ఏ భూజంతయవులకు కూడా ఇవవలేదు. మర్శయు ఈ ఆలోచన యొకు నిర్ాా ర్ణను ఆది. 
2:20లో మనము చూసాత ము, అకుడ ఆదాము భూజంతయవులకు పేర్మో  ప టటర ట దావర్ా ఆదాము వాటి 
మీద అధికార్మును కనుప్ర్చాడు, మర్శయు అతనికన ఇవవబడని ప్నిని న ర్వేర్ముటలో ఏ జంతయవు 
అతనికన సాట ిఅయిన సహాయముగా ఉండులేకపల యింది. 

తర్మవాత, ప్రసుత తము మనలను దదవదూతలతో సర్శసమానముగాను, భవిష్యతయత లో దదవదూతల 
కంటే ఉనితముగాను మనలను ఉంచుట దావర్ా లేఖ్నము మానవాళి యొకు ఆధకియతను నిర్ాా ర్శసుత ంది. 
కరర్తనలు 8:5లో మనము చదువునటటో : 

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

8వ కీరినలోని ఒక గొపుతనము ఏమిటంట,ే అది ఆది. 1:26-28లో ఉనన 
విష్యములను పిత్రధానిసుి ంది. ఒక వ పైున, దవేుడు ఎంత గొపువాడో , విశాము 
ఎంత విశాలమ నైదో  చెపుు అనకే విష్యములు బ ైబిలులో ఉనఘనయి, మరయిు 
విశాము గొపుది అని తెలుపు వచనములు కూడఘ ఉనఘనయి; విశాముతో పో లిితే 
నీవు చఘలా చిననవాడవు. అయితే, ఆయన సారూపమందు సృజంచబడని వారిగా 
దేవుని లోకములో, నిజ్ముగా దేవుని విశాములో మానవులకు విశషే్మ నై 
స్ాా నమును ఇచుిట దఘారా, ఆదికాండము 1:26 మరియు 28, కీరినలు 8 ర ండు 
మానవుల యొకక పితేుకతను తెలియజ్ేస్ాి యి. ఇపుుడు, “ఆయన 
సారూపమందు చేయబడిన” అనునటలవంటి భలష్ 8వ కీరినలో లేనపుటికీ, 
“దేవుని కంట ేకొంచమెు తకుకవగా చేయబడుట” “మహిమ పిభలవములతో 
కతరీటము ధరింపజ్ేయుట,” వంట ిభలష్ను మనము చూస్ాి ము, మరియు 
మానవులకు సృష్టర  మీద అధికారము ఇవాబడనిది అను భలష్ను పునరావృతం 
చేసుి ంది, మరియు సృష్టర  మీద మంచి ఉగాి ణఘధిపతయలుగా ఆధపితుమును 
కలిగియుండుటయిే 8వ కీరినలో పునరావృతమవుతయంది. కాబటిర , దవేుడు 
మనలను సృజంచినపుుడు ఆయన మనలను గొపు పాిముఖ్ుతతోను, 
ఉదేదశుముతోను సృజంచఘడు అని చూచుటలో 8వ కీరిన మనకు సహాయం 
చేసుి ంది. 

— విన ింట్ బకొటే, Ph.D. 

దుర్దృష్రవశాతయత , నడేు చాలా మంది మానవులకు మర్శయు జంతయవులకు మధ్య ఉని 
వయతాయసమును నాశనము చదయుటకు ప్రయతిిసుత నాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, మానవ జాతి ప్ర్శణామ 
స్టిదాధ ంతము ప్రకార్ం అనుకకకుండా ఆవిర్ువించంద ిఅని చాలా మంది నముుతార్మ. వార్శ ఆలోచన 
ప్రకార్ం, మానవులకు మర్శయు జంతయవులకు మధ్య ఉని వయతాయసము పరా ధ్మికముగా చార్శతిరకమ నైది, 
మర్శయు కొనిి డిఎన్ఏకు సంబంధించన విష్యముల దావర్ా వివర్శంచబడుతయంది. ఈ అభిపరా యము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కూడా మానవులు జంతయవుల కంట ేమానస్టకిముగా ఆధికయత కల్వగశనవార్శగా ఉనాిర్మ అను ఆలోచనను 
గుర్శతంచుచునిప్పటికర, దదవుని సవర్ూప్ములుగా మనము కల్వగశయుని గౌర్వమును ఇద ి
తిర్సుర్శసుత ంది, మర్శయు సృషిర యొకు నిజమ నై పాలకులుగా మన అధకిార్మును చనిబుచుుతయంది. 

ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు ఈ ఆర్పప్ణలకు అనేక విధాలుగా సపందించార్మ. వర్ణమాలకు ఒక వ పై్ున, 
దదవుడు లోకము యొకు సృషిరని ఆర్మ సౌర్ దనిములలో చదశాడని మనలో కొందర్మ నముుతార్మ. 
మర్శయు ఆదాము హవవలు కవేలం ఆర్మ వలే సంవతిర్ముల కనీతం మాతరమే సృజించబడా్ ర్ని 
చాలామంది నముుతార్మ. వర్ణమాలకు మర్ొక వ ైప్ున, సృషిర  ప్రకనయీ ప్ూర్శత అగుటకు చాలా కాలము 
ప్టిరంది అని, ఆదాము హవవలు కొనిి ప్దుల వలే సంవతిర్ముల కనతీం సృజించబడా్ ర్ని మనలో 
ఇంకొందర్మ నముుతార్మ. కాని, ఏది ఏమ నైప్పటకిర, మానవ జాతి గౌర్వములోను మర్శయు 
అధకిార్ములోను మిగశల్వన సృషిర  అంతటి కంట ేఆధికయత కల్వగశనదగిా సృజించబడనిదని మనమంతా 
అంగరకర్శంచాల్వ. 

ఇప్పటి వర్కు, ఆర్ంభములో మానవ జాతిని గూర్శున మన అధ్యయనము మన మొదట ి
తలో్వతండుర ల యొకు సృషిర  మీద దృషిరప టిరంది. ఇప్ుపడు మన అస్టితతవము యొకు కూర్మపను చూదాే ము. 

కూరపు 

మన “కూర్మప”ను గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, మానవుని శర్రర్ములోని భాగములు 
చదయబడిన ప్దారా్మును గూర్శు మనము మనము మాటోడుచునాిము. మనలోని భాగములను 
వర్శణంచుటకు లేఖ్నము ప్లు ర్కముల భాష్లను ఉప్యోగశసుత ంది. అది మన శర్రర్ము, మాంసము, 
హృదయములు, మనసుిలు, ఆతులు, పరా ణములు, మర్శయు అనకే ఇతర్ విష్యములను గూర్శు 
మాటాో డుతయంది. అయితద ఈ అంగములనిిటిని ర్ ండు విష్యములలో కకీడీకర్శంచవచుని శతాబేములుగా 
అనకేమంది వేదాంతవేతతలు అంగరకర్శంచార్మ: భౌతిక భాగము, దీనిని సాధార్ణంగా “శర్రర్ము” అని 
పిలుసాత ము; మర్శయు అభౌతిక భాగము, దనీిని “ఆతు” లేక “పరా ణం” అని పలిుసాత ము. 

మానవులలో భౌతిక శర్రర్ము మర్శయు అభౌతిక పరా ణం ఉనాియని, మర్శయు ఈ భాగములు 
ఒక వయకనతలో ఐకయప్ర్చబడతాయని ఎకుువ శాతం ఇవాంజ ల్వకల్ వదేాంతవతేతలు అంగరకర్శసాత ర్మ. అయితద ఈ 
బిందువులను గూర్శు లేఖ్న బో ధ్ సంకనోష్రమ నైదిగా ఉనాిది, ఎందుకంటే అద ిదీనిని వర్శణంచుటకు, 
ముఖ్యముగా అభౌతిక పరా ణములను వర్శణంచుటకు విభినిమ నై ప్దములను ఉప్యోగశసుత ంది. 
అయినను, లేఖ్నము మన మానవ సవభావమును భౌతిక మర్శయు అభౌతిక అను ప్దముల దావర్ా 
కకీడీకర్శంచనప్ుపడు, అది తర్చుగా మన భౌతిక భాగము కొర్కు ఒకే ప్దమును ఉప్యోగశసుత ంది, 
మర్శయు మన అభౌతిక భాగము కొర్కు కూడా ఒకే ప్దమును ఉప్యోగశసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, 2 
కొర్శంథీ. 7:1లో పౌలు ఇలా వరా శాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పటియులారా, మనకు ఈ వాగాద నములు ఉననవి గనుక దవేుని భయముతో 
పరిశుదధతను సంపూరిిచసే్టటకొనుచు, శరీరమునకును ఆతుకును కలిగిన సమసి 
కలుష్ము నుండి మనలను పవితయి లనుగా చేస్టటకొందము (2 కొరింథీ. 7:1). 

ఈ వచనములో, మన మానవ సవభావము ర్ ండు భాగములుగా కకీడకీర్శంచబడవచుని పౌలు 
సూచంచాడు: భౌతిక శర్రర్ము మర్శయు అభౌతిక ఆతు. మర్శయు ఇలాంటి నిర్ాుణమున ేమనము 
లేఖ్నమంతటలిో చూసాత ము: ర్పమా. 8:10; 1 కొర్శంథీ. 7:34; కొలస్ట్ి. 2:5; యాకకబు 2:26; మర్శయు 1 
పేతయర్మ 4:6. 

మానవులలో శరీరము అని పటలువబడు భౌత్రక భలగము మరయిు పాిణం, ఆతు, 
హృదయం, లేక ఇతర పదములతో పటలువబడు అభౌత్రక భలగము ఉననదని 
బ ైబిలు బో ధసిుి ంది. మరియు మానవ సాభలవములోని ఈ ర ండు భలగములు 
పాిముఖ్ుమ నైవే మరియు సృష్టరలో మన ఆరంభ సాభలవములో భలగమ ైయుననవి 
మరియు పునరపతఘా నములో కూడఘ ఇవి మన సాభలవములో భలగమ ైయుంటలయి, 
తదఘారా తయదకు మనము కవేలం పాిణముగానో లేక ఆతుగానో మాతిమే 
మిగిలిపో ము. తయదకు శరీరము పునరపతఘా నము చెందుతయంది. కాబటిర , ఈ ర ండు 
మానవ సాభలవములో భలగముల ైయుననవి మరియు వరిమాన కాలము కొరకు, 
భవిష్ుత్ కాలము కొరకు పాిముఖ్ుతను కలిగియుననవి. 

— డా. జాన్ హమ ుట్ర 

ఈ అవగాహనల కకవలోనే, మానవుల కూర్మపను గూర్శున మన చర్ు ర్ ండు భాగములుగా 
విభజించబడుతయంది. మొదటగిా, ప్రతి మానవునికన ఒక భౌతిక శర్రర్ము ఉనిదని మనము చూదాే ము. 
మర్శయు ర్ ండవదిగా, మనలో అభౌతిక పరా ణము కూడా ఉనిదను సతయమును మనము చూదాే ము. 
మొదటగిా మన భౌతిక శర్రర్మును చూదాే ము. 

భౌత్రక శరీరము 
మన మానవ సవభావము యొకు భౌతిక లేక వసుత ప్ర్మ నై కకణములను గూర్శు మాటాో డుటకు 

లేఖ్నము అనకే ప్దములను ఉప్యోగశసుత ంది. అయితద మానవులు ఒక వాసతవమ నై, భౌతిక ప్దారా్ము 
దావర్ా చదయబడని విష్యమును తలెుప్ుటకు చాలా తర్చుగా “దదహము లేక శర్రర్ము” అను ప్దమును 
ఉప్యోగశసుత ంది. 

మతతయి 10:28లో మన మానవ సవభావమును గూర్శు యిసేు స్ట లవిచునటటో : 

మరియు ఆతును చంపనేరక దేహమునే చంపువారికత భయపడకుడి గాని, 
ఆతును దహేమును కూడ నరకములో నశంపజ్ేయగలవానికత మికతకలి 
భయపడుడి (మతియి 10:28) 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ వచనములో, మన పరా ణము, లేక అభౌతిక గుణముల నుండి వయతాయసము చూప్ునటటో  మన 
భౌతిక గుణములను గూర్శు సంభోదించుటకు యిసేు దదహము అను ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు. 

“దదహము” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచుటతో పాటటగా, కొలస్ట్ి. 1:24 వంటి చపటో “మాంసము”; 
1 కొర్శంథీ. 15:50 మర్శయు హబె్రర. 2:14 వంటి చపటో “మాంసము మర్శయు ర్కతము”; మర్శయు ఆది. 
2:23లో “మాంసము మర్శయు యి ముక” వంటి ప్దములను మన భౌతిక గుణములను వర్శణంచుటకు 
బెైబిలు ఉప్యోగశసుత ంది. మర్శయు దివతీ. 6:5, మర్శయు మార్ము 12:30లో ఉప్యోగశంచబడిన 
“బలము” అను ప్దము మన భౌతిక సామరా్యతలను సూచసుత ంది. 

సపష్రముగా, శర్రర్ములో అనేక భినిమ నై భాగములు ఉనాియి. కొనిిసార్మో , శర్రర్ము కొనిి 
భాగముల కలయికగా, ర్పమా. 7:23లో వల  “అవయువములు” అని సంభోదించబడనిది. అయితద బెైబిలు 
చదతయలు, హసతములు, పాదములు, కనుిలు మొదలగు అనకే భాగములను సవతంతరముగా కూడా 
గుర్శతసుత ంది. లేఖ్నము ప్రసాత వించు శర్రర్ములోని భాగములనిిటి యొకు సుదరీ్ఘమ నై ఒక ప్టిరకను 
మనము స్టదిధప్ర్చవచుుగాని, దాని వలన అంత ప్రయోజనమేమి కలుగదు. లేఖ్నమును అనుసర్శంచ, 
ఈ భాగములనిి మన భౌతిక దదహములో భాగములుగా ఉనాియని గుర్శతంచుట దావర్ా వదేాంతవతేతలు 
సంతృపితని ప ందార్మ. 

ఇప్ుపడు, మన భౌతిక శర్రర్ములు కవేలం తాతాుల్వకమ నైవి మాతరమ ేకావని గుర్శతంచుట చాలా 
పరా ముఖ్యమ నైదగిా ఉనిది; అవి మన ఉనికనకన కావలస్టిన పరా ముఖ్యమ ైన అంగములు, మర్శయు మన 
మానవ సవభావములో ముఖ్యమ ైన భాగములుగా ఉనాియి. మన దదహములు మనము గర్ుములో 
ప్డనిప్ుపడు ఆర్ంభమ ై, మన భూలోక జీవిత కాలమంతా మనతో ఉంటాయి. మర్శయు మనము 
మర్ణమున ందనిప్ుపడు మన భౌతిక దదహములు అభౌతిక పరా ణముల నుండి వరే్మ చదయబడినప్పటకిర, 
అవి మనలో భాగములుగా ఉంటాయి. ఇందు మూలముగాన ేలేఖ్నము చాలాసార్మో  మర్ణించన వార్శని 
గూర్శు సమాధ్ులలో ఉనిటటో  మాటాో డుతయంది, మర్శయు మృత దదహములను వార్మ సజీవులుగా 
ఉనిప్ుపడు గుర్శతంచన విధ్ముగానే గుర్శతసుత ంది. దీనిని మనము 2 దిన. 24:15, 16లో దావీదు 
నగర్మందు పాతిప టరబడనిటటో  తలెుప్బడని యి హోయాదా విష్యములో చూసాత ము. అప . 13:36, 
దావీదు తన పతిర్మలతో పాతిప టరబడనెు అని పేతయర్మ బో ధించాడు. యోహాను 11:17లో యిసేు 
స్టేిహ తయడెైన లాజర్మ కూడా వయకనతగతముగా సమాధలిో ఉనిటటో  తలె్వయజయేబడింది. యిేసు 
ప్ునర్మతాా నమును చెందుటకు ముందు సవయంగా సమాధిలో ప టరబడా్ డని అప . 13:29, 30 
తెల్వయజేసాత యి. 

అంతదగాక, యుగసమాపితలో జర్మగు ప్రజలందర్శ ప్ునర్మతాా నములో, ఇప్పటి వర్కు మర్ణించన 
ప్రతి వయకనత యొకు శర్రర్ము దదవుని తీర్మపను ఎదుర్ొునుటకు లేప్బడుతయంది. ఆ సమయమందు, మన 
పరా ణములు మర్శయు దదహములు తిర్శగశ ఐకయప్ర్చబడతాయి, మర్శయు అవి ఇక ఎనిడు 
వేర్మప్ర్చబడవు. నూతన ఆకాశములు మర్శయు నూతన భూమిలో విమోచంచబడనివార్మ నూతన 
జీవితమును ప ందుకుంటార్మ. అయితద దుష్యర లు నితయ శక్షను మర్శయు నితయ శర్రర్ హ ంసను 
ఎదుర్ొుంటార్మ. యోహాను 5:26లో యిసేు ప్ల్వకనన మాటలను వినండి: 

ఒక కాలము వచుిచుననది; ఆ కాలమున సమాధులలో నుననవారందరప 
[మనుష్ు కుమారపని] శబదము విని మేలు చసే్టటనవారప జీవపునరపతఘా నమునకును, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కీడుచసే్టటనవారప తీరపు పునరపతఘా నమునకును బయటకత వచెి దరప (యోహాను 
5:28-29). 

మన భౌతిక దదహములను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మన కూర్మపలోని 
ర్ ండవ భాగమును మనము చూదాే ము: మన అభౌతిక పరా ణము. 

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

లేఖ్నము అనకే ప్దములను ఉప్యోగశసుత ంది. అతయంత సాధార్ణంగా ఉప్యోగశంచు ప్దము “పరా ణం,” 
మర్శయు ఇద ిహెబ్రర ప్దమ నై న ఫషే్ లేక గరకీు ప్దమ నై సుఖ్కేు అనువాదముగా ఉనిది. ఈ ప్దములు 
సాధార్ణంగా మానవుల యొకు అభౌతిక సవభావము అంతటనిి సూచసాత యి, కాని కొనిి సార్మో  ఇవి 
భౌతిక శర్రర్ముతో సహా ఒక మనుష్యయని యొకు సర్వమును సూచసాత యి. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు 
ఆదాములోనికన జీవవాయువును ఊదనిప్ుపడు, ఆదాము “జీవాతు” అయాయడు అని ఆది. 2:7 
స్ట లవిసుత ంది. ఈ సందర్ుములో, అతడు సజీవమ ైన, శావస పల్ుుకొను మానవుడెయైాయడని అరా్ం. 
మర్శయు యోహాను 15:13లో, మన స్టేిహ తయల కొర్కు పరా ణము — సుఖ్ే — ప టటర ట ఉనితమ నై పేరమ 
అని వర్శణంచనప్ుపడు మన శార్రర్శక జీవితములను సూచంచుటకు యిేసు సుఖ్ే అను ప్దమును 
ఉప్యోగశంచాడు. 

మన అభౌతిక భాగముల కొర్కు ఉప్యోగశంచబడు మర్ొక సాధార్ణమ నై ప్దము “ఆతు,” 
మర్శయు ఇద ిహెబ్రర ప్దమ నై ర్మఆఖ్ లేక గరీకు ప్దమ నై నుయమాను అనువదసిుత ంది. ఈ ర్ ండు ప్దములు 
చాలాసార్మో  మానవ సవభావము యొకు అభౌతిక విష్యములనిిటిని సూచసాత యి, మర్శయు ఈ 
భావనలో, ఇవి పరా ణమునకు ఉప్యోగశంచబడని ప్దములకు ప్ర్ాయయప్దములుగా ఉనాియి. అయితద, 
“ఆతు” అను ప్దము “శావస,” “గాల్వ,” లేక 2 తిమోతి 1:7లో “పిర్శకనతనముగల ఆతు” అను మాటలో 
ఉప్యోగశంచనటటో  వ ైఖ్ర్శ లేక తీర్మ వంట ిఅనేక ఇతర్ విష్యములను కూడా సూచంచవచుు. 

ఈ ప్దములు గాక, మన అభౌతిక తతవములోని అనేక విష్యములను వర్శణంచుటకు లేఖ్నము 
అనకే ప్దములను ఉప్యోగశసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, ర్పమా. 7:23లో ఇవవబడిన “మనసుి” మన 
తార్శుక, న ైతిక, మర్శయు జాఞ నసంబంధ్మ నై ఆలోచనకు ప్ఠముగా గుర్శతంచబడుతయంది. మర్శయు 
“హృదయము” కొనిిసార్మో  మన అంతర్ంగ జీవితములను గుర్శతసుత ంది, లేక 1 సమూ. 16:7 మర్శయు 2 
తిమోతి 2:22లో వల  మన ఆలోచనలు, చతతము, భావనలు మర్శయు భావోదదవగముల యొకు అభౌతిక 
మూలములను గుర్శతసుత ంది. మన పగేులను, గర్ుమును లేక అంతర్ంగ భాగములను వర్శణంచుటకు 
ఉప్యోగశంచబడని హెబ్రర ప్దమ ైన మ యహ్ కూడా కొనిిసార్మో  కరర్తనలు 40:8 వంటి చపటో అభౌతికమ నై 
విష్యములను సంభోదించుట కొర్కు ఉప్యోగశంచబడింది. 

మర్శయు అవును, మన మనసాిక్షి, ఆశలు, తర్ుము, ఆలోచనలు, మనసుి మర్శయు అనేక 
ఇతర్ భావోదదవగాల వంట ిఅభౌతిక అస్టితతవములోని అనకే భాగములను ఉప్యోగశంచుట కొర్కు బెైబిలు 
అనకే ఇతర్ ప్దములను కూడా ఉప్యోగశసుత ంది. సాధార్ణంగా, మన దదహముల వల న , మన అభౌతిక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆతు లేక పరా ణము అని మనము గుర్శతంచు ఒక విశాలమ నై ప్ూర్ణతను ఈ భాగములనిి చంెదుతాయని 
వేదాంతవేతతలు అరా్ము చదసుకునాిర్మ. 

ఒక మానవుడు పాిణము మరయిు మనసుు, హృదయము మరియు ఆతు అను 
పదముల దఘారా ఏ విధంగా వరిణంచబడినఘడు అనుటకు బ ైబిలులో మనకు 
వరణనలు ఉనఘనయి, మరియు ఈ పదములలో కొనిన పరాుయపదములుగా ఉండి, 
ఒకదఘనితో మరొకట ిఅత్రవాుపటి  కలిగి ఉంటలయిగాని, వాటికత వరేేారప పనులు 
ఉనఘనయి. కాబటిర , హృదయము ఆతీుయ మూలమునకు మరియు ఒక వుకతి 
యొకక కేందిమునకు రూపకముగా ఉననది. మనసుు హృదయములో 
భలగమ ైయుండగలదు, చితిము హృదయములో భలగమ ైయుండగలదు, 
భలవోదేాగాలు హృదయములో ఉంటలయి. కాబటిర , హృదయము ఆలోచిసుి ంది, 
హృదయము ఎంపటక చసేుకుంటలంది, హృదయము నముుతయంది, హృదయము 
భలవనలను అనుభవిసుి ంది. ఆతు మరియు పాిణము కూడఘ అత్రవాుపటి  
కలిగియుంటలయి. కాబటిర , హృదయము ఆతుకు కేందిముగాను మరియు 
పాిణమునకు కేందిముగాను ఉంటలంది, కాని ఆతు మరియు పాిణములను 
పరాుయపదములుగా ఉపయోగించిన సందరభములు తకుకవ. ఎందుకంటే, అవి 
పో లిక కలిగినవిగా ఉనఘనయి. నఘ ఆలోచన పికారం, “ఆతు” అనునది మానవుని 
యొకక అభౌత్రక భలగము కొరకు ఉపయోగించబడింది; మరయిు దవేదూతలు 
ఆతుల ైయునఘనరప, మరియు దేవుడు ఆతుయిెైయునఘనడు. కాబటిర , ఇది 
అభౌత్రకమ నైది. “పాిణం” అనునది ఆతు మరియు శరీరముతో సహా 
అస్టటితామంతటిని సూచించుటకు ఉపయోగించబడింది. కాబటిర , ఒకరప మరణ ంచిన 
తరపవాత కూడఘ వారిని పాిణం అని పటలువవచుిగాని, వారప మరణ ంచిన తరపవాత 
వారిని ఆతు అని మాతిం స్ాధఘరణంగా పటలువరప. కాబటిర , ఇది అత్రవాుపటితో కూడని 
ఉపయోగముగా ఉననది. ఆతు ఒక భలగమ ైయుననది మరియు పాిణము మరొక 
భలగమ ైయుననదని ఇకకడ సూచించబడుటలేదని నఘ ఆలోచన. ఇది మానవుడు 
ఒక లోతెనై ఆతీుయ వాసివముగా ఉనఘనడు అని పలు విధములుగా మాటలా డుట 
మాతిమే, మరియు మనలో దహేము మాతిమే గాక అది ఆతీుయమ ైన, 
అదృశుమ నై, అభౌత్రక విష్యమ ైనపుటికీ దఘనిలో సంకతాష్రత ఉననదని ఇకకడ 
అరాము. కాబటిర , ఇది కొంత వరకు కతాష్రమ నైదిగా ఉననది. 

— డా. జాన్ మ కననేో  

మన అభౌతిక పరా ణమునకు ఈ సామనయ ప్ర్శచయమును దృషిరలో ఉంచుకుంటే, మనము దగగర్గా 
ప్ర్శశీల్వంచవలస్టని మర్ొక మూడు అనుసంధాన ఆలోచనలు ఉనాియి: పరా ణముల యొకు ఆర్ంభము, 
మన పరా ణముల యొకు అమర్తవము, మర్శయు మన అభౌతిక కూర్మపను గూర్శు మర్ొక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అభిపరా యము, దీనినే “ముకకుణ విభజన” అని పిలుసాత ర్మ. పరా ణము యొకు ఆర్ంభముతో 
పరా ర్ంభిదాే ము. 

ఆరంభము 
మానవ పరా ణము యొకు ఆర్ంభమును గూర్శు అనకే అభిపరా యములు ఉనాియి. ఒక వయకనత 

గర్ుము దాలుబడినప్ుపడు ప్రతి మనుష్యయని కొర్కు దదవుడు ఒక వయకనతగత పరా ణమును సృషిరసాత డని 
“సృషిరవాదులు” అని పిలువబడు కొందర్మ వేదాంతవేతతలు నముుతార్మ. జ కర్ాయ 12:1 వంట ి
వాకయభాగములు ఈ అభిపరా యమును సమర్శాసాత యి, అకుడ దదవుడు మానష్యయల అంతర్ంగములో 
జీవాతును సృజించాడు అని వరా యబడయిునిది. సృషిరవాదులు యి ష్యా 42:5 మర్శయు హెబ్రర. 12:9 
వంట ివాకయభాగములను కూడా ఉదధర్ణముగా చబెుతార్మ, అకుడ దదవుడు పరా ణముల యొకు సృషిరకర్త 
అని సూచంచబడింది. 

మానవులు తమ పరా ణములను నరే్మగా తమ తలో్వదండుర ల యొదే నుండ ిప ందుతార్ని 
“ప్ర్ంప్ర్వాదులు” అని పలిువబడు ఇతర్ వేదాంతవేతతలు నముుతార్మ. ఈ అభిపరాయము ప్రకార్ం, మన 
తలో్వదండుర ల శర్రర్ములు మన శర్రర్ములకు జనునిచుు విధ్ముగానే, మన తలో్వదండుర ల పరా ణములు 
మన పరా ణములకు జనునిసాత యి. దదవుడు ఒక పాప్ముతో నిండని పరా ణమును ఎందుకు సృషిరసాత డు అను 
విష్యమును వివర్శంచుట కష్రము కాబటిర , ప్రజలు పాప్భర్శతమ ైన పరా ణములతో ఎందుకు జనిుసాత ర్ప 
వివర్శంచుటకు ప్ర్ంప్ర్వాదము చాలాసార్మో  ఉప్యోగశంచబడుతయంది. ప్ర్ంప్ర్వాదులు ర్పమా. 5:12, 
అకుడ మనము సావభావిక లేక సామానయ తర్ము దావర్ా ఆదాము నుండి పాప్మును సావసాయముగా 
ప ందుకునాిమని సూచంచబడింది, మర్శయు హెబ్రర. 7:9, 10, అకుడ లేవీ తన పతిర్మడెనై అబరా హాము 
యొకు భీజములో దాగశయునాిడని బో ధింప్బడింది, వంట ివాకయభాగముల మీద ఆధార్ప్డతార్మ. 

మన పరా ణములు దదవుని యొదే నుండ ికలుగుతాయి అను నిశుయతను మనము 
కల్వగశయుండవచుు. కాని అది ఎలా జర్మగుతయంది అను విష్యము గూర్శు సపష్రత లేదు. కాబటిర ఈ 
పాఠములలో, మనము ఏ అభిపరా యము యొకు ప్క్షమును కూడా తీసుకకము. 

బ ైబిలు మన పాిణము యొకక ఆరంభమును గూరిి మరియు అది ఎలా వచిింది 
మరియు అది ఎలా చేయబడింది అను విష్యములను గూరిి చెపాులని 
అనేకమంది పిజ్లు ఆశస్ాి రప. బ ైబిలు ఈ పిశనలను గూరిి సుష్రతనియుదు, కాని 
మానవుడు కవేలం భౌత్రక దహేము మాతిమే కాదు అని మాతిం అది మనకు 
బో ధిసుి ంది; మానవునిలో అభౌత్రక భలగము కూడఘ ఉననది. మానవునికత దేహము, 
ఆతు మరియు పాిణము ఉనఘనయి. దవేుడు మానవుని సృజంచినపుుడు, 
ఆయన అతనిలోనికత జీవవాయువును ఊదగా అతడు జీవాతు అయాుడు. ఇది 
ఆతీుయ భలగము. అది ఎలా వచిినదో  బ ైబిలు మనకు తెలియజ్ేయదు, కాని అది 
ఉనికతలో ఉననది, మరయిు మనము దఘనిని జ్ఞగితిగా చూసుకోవాలని మాతిం 
బ ైబిలు చబెుతయంది. మానవునిలోని ఈ భలగము రొటెర  లేక స్ాధఘరణ భౌత్రక 
వసుి వుల దఘారా సంతృపటిని ప ందదు. అగస్టటరన్ దీనిని ఈ విధంగా వివరించఘడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన శారీరిక మరియు భౌత్రక జీవితములలో మనలను సంపూరపణ లు చేయుటకు 
మన జీవితములలో యిసేును కలిగియుండవలస్టటన అవసరత ఉననది. 

— డా. ర్శయాద్ ఖ్ాస్టిిస్, అనువాదము 

ఇప్పటి వర్కు మన అభౌతిక పరా ణము యొకు ఆర్ంభమును గూర్శు చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు 
దాని యొకు అమర్తవమును చూదాే ము. 

అమరతాము 
మన దదహములు మర్ణించన తర్మవాత కూడా మన పరా ణములు లేక ఆతులు ఉనికనలో 

కొనసాగుతాయని బెైబిలు బో ధసిుత ంది. మన దదహములు సమాధ్ులలో ఉండగా, దుష్యర ల పరా ణములు 
నర్కములో తాతాుల్వక శక్షను అనుభవిసాత యి, మర్శయు విశావసులు ప్ర్లోకములో తాతాుల్వక 
ఆశీర్ావదములను అనుభవిసాత ర్మ. వదేాంతవతేతలు “మధ్యంతర్ స్టిాతి” అని పిలచు కాలములో లేక 
ఇప్ుపడు భూమి మీద మన జీవితములకు మర్శయు కరీసుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు కలుగు సాధార్ణ 
ప్ునర్మతాా నమునకు మధ్య కాలములో ఇది జర్మగుతయంది. 2 కొర్శంథీ. 5:8లో పౌలు స్ట లవిచునటటో : 

... యిీ దేహమును విడచిిపపటిర  పిభువునొదద  నివస్టటంచుటకు ఇష్రపడుచునఘనము (2 
కొరింథీ. 5:8). 

మన మానవ సవభావము యొకు అభౌతిక స్టిాతి మర్ణమును అధిగమిసుత ంద ిఅని పౌలు 
చెబుతయనాిడు. మర్శయు మనము విశావసులమ ైతద, మన పరా ణము ప్రభవు యొదేకు చదర్మతయంది. లూకా 
23:43; అప . 7:59; ఫిల్వప్ప. 1:23, 24; మర్శయు ప్రకటన 6:9లో కూడా లేఖ్నము ఇదద విధ్ముగా 
మాటాో డుతయంది. 

అవిశావసుల పరా ణములకు కూడా ఇలాంటిదద జర్మగుతయంది. అయితద ప్ర్లోకములో దదవుని 
సనిిధిని అనుభవించుటకు బదులుగా, వార్మ నర్కములో శమీననుభవిసాత ర్మ. యిసేు లూకా 12:4-5లో 
బో ధించనటటర గా: 

నఘ స్టరనహితయల ైన మీతో ననేు చపెుునదేమనగా దహేమును చంపటన తరపవాత 
మరేమియు చేయనేరని వారికత భయపడకుడి... చంపటన తరపవాత నరకములో 
పడదోియ శకతిగలవానికత భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో 
చెపుుచునఘనను (లూకా 12:4-5). 

నర్కము మర్ణము ఉని సాలమ నైప్పటికర, లేఖ్నములో మర్ణము అనగా ఉనికనలో ఉండుట 
మానుట కాదని గుర్శతంచుట చాలా అవసర్మ ైయునిది. బదులుగా, అది దదవుని ఉగతీను అనుభవించుట 
అయుయనిది. కాబటిర , శక్ష మర్శయు ఆశీర్ావదముల దృషిరకకణములో, నర్కములో ఉని పరా ణములు 
మర్ణమున ందాయి. కాని ఉనికనకన సంబంధించన దృషిరకకణములో, ఆ పరా ణములు నితయము 
కొనసాగుతాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తాతాుల్వక శక్ష మర్శయు ఆశీర్ావదము గల మధ్యంతర్ స్టిాతి తర్మవాత, సాధార్ణ 
ప్ునర్మతాా నములో మన పరా ణములు మన శర్రర్ములతో ఐకయప్ర్చబడతాయి. ఆ సమయమందు, 
మనము మన చవర్శ, శాశవత గమయమునకు చదర్మకుంటాము. దుష్యర లు నర్కములో శార్రర్శకముగాను, 
ఆతీుయముగాను శీమ అనుభవిసాత ర్మ. అయితద విశావసులముగా, మన ప్ునర్మతాా న శర్రర్ములు మన 
అమర్తయమ నై పరా ణములతో ఐకయప్ర్చబడినప్ుపడు, నూతన ఆకాశములు మర్శయు నూతన భూమిలో 
మనము శార్రర్శకముగాను, ఆతీుయముగాను కరీసుత తో జీవిసాత ము. 

దాని ఆర్ంభము మర్శయు అమర్తవము దృషార య ఇప్పటి వర్కు మనము మానవాళి యొకు 
అభౌతిక పరా ణములను గూర్శు చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మనము ముకకుణ విభజన అను 
స్టిదాధ ంతమును చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. 

ముకోకణ విభజ్న 
మానవులు కేవలం భౌతిక జీవులు మాతరమే కాదని క ైసైతవులముగా మనకు తలెుసు. ఎందుకంటే, 

లేఖ్నము మన అభౌతిక పరా ణములను గూర్శు అనకే విధాలుగా మాటాో డుతయంది. ఇవాంజ ల్వకల్ 
వేదాంతవేతతలు మర్శయు ప్ండతియల మధ్య ఉనికనలో ఉని అతయంత సామానయమ ైన అభిపరాయమును 
ఇప్పటికే మనము వర్శణంచాము, దానిని మనము “దవందవ విభజన,” లేక దెైవపాక్షిక అభిపరాయము అని 
పిలుసాత ము. మానవులు ర్ ండు ప్రధానమ ైన భాగముల దావర్ా నిర్శుంచబడా్ ర్మ అని ఈ స్టదిాధ ంతము 
తెల్వయజేసుత ంది: శర్రర్ము మర్శయు పరా ణము. 

అయినప్పటికర, మన కూర్మప భౌతిక శర్రర్ము మర్శయు అభౌతిక పరా ణముల దృషార య సర్శగా 
వర్శణంచబడగలదు అను విష్యమును ఇవాంజ ల్వకల్ వేదాంతవేతతలు అందర్మ నముర్మ. బదులుగా, కొంత 
మంది వదేాంతవతేతలు “ముకకుణ విభజన”ను ఉదాఘ టిసాత ర్మ. ఈ అభిపరాయము ప్రకార్ం మానవ 
అస్టితతవములో మూడు భాగములునాియి: శర్రర్ము, పరా ణము మర్శయు ఆతు. ముకకుణ విభజన 
ప్రధానముగా మానవ పరా ణము మర్శయు ఆతు మధ్య వయతాయసము చూప్ు కొనిి వచనములను 
ఉప్యోగశసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర. 4:12లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

దేవుని వాకుము సజీవమ  ైబలముగలదెై ర ండంచులుగల యిటెలవంటి 
ఖ్డగముకంటెను వాడిగా ఉండి, పాిణఘతులను కళాీ్ను మూలుగను 
విభజంచునంతమటలర కు దూరపచు... (హెబి్ర. 4:12). 

ఈ వచనము ఆతు మర్శయు పరా ణములను మానవులలోని విభినిమ నై అభౌతిక భాగములుగా 
కనుప్ర్మసుత ంద ిఅని ముకకుణ విభజన వాదులు వాదిసాత ర్మ. 1 కొర్శంథీ. 15:44, మర్శయు 1 థెసి. 
5:23లో నుండ ికూడా ఇలాంట ివాదనలనే చదశార్మ. 

ఈ వచనముల ఆధార్ంగా, ఆతు మర్శయు పరా ణము ఒకట ికాదని ముకకుణ విభజనవాదులు 
వాదిసాత ర్మ. మన పరా ణము మన శర్రర్మును ఉతదతజప్ర్చు, ఆశలను, ఆకల్వని కల్వగశంచు లోకానుసార్ 
అభౌతిక కార్యకలాపాలతో గుర్శతంచబడింది. దీనికన భినిముగా, మన ఆతు దదవునితో అనుబంధ్ముతో 
సహా ఉనితమ నై అభౌతిక కార్యకలాపాలకు సంబంధించనదగిా ఉనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద మనము దవందవ విభజనను ఉదాఘ టించనా లేక ముకకుణ విభజనను ఉదాఘ టించనా, 
అనకేమంది ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు మంచ మనసాిక్షతిో ఇతర్ అభిపరాయమును కల్వగశయుంటార్ని 
మనము గుర్శతంచాల్వ. మర్శయు మానవులు కొంత వర్కు భౌతికముగాను, కొంత వర్కు అభౌతికముగాను 
ఉంటార్ని దవందవ విభజనవాదులు మర్శయు ముకకుణ విభజనవాదులు ఇర్మవుర్మ ఒప్ుపకుంటార్మ. 

మానవులను గూరిి దెైాపాక్షిక మరియు ముకోకణ అభిపాియములు చఘలా 
కాలము వరకు చరిించబడనివి, మరియు ఈ ర ంటికత కొంత వాుఖ్ాున అధకిారము 
ఉననది... కాబటిర , దనీిని గురించి మనము గొడవపడకూడదు, మరియు ఒకరిని 
సంపాిదఘయవాదిగాను, మరొకరిని మతవ పైరితయునిగాను ఎంచునంత 
పాిముఖ్ుమ నై పిశన ఇది కానకేాదు. 

— డా. ర్మషే్ ర్శచర్్డ 

మన దదహములు మర్శయు మన పరా ణములు ర్ ండు పరా ముఖ్యమ ైనవే అని మన అస్టితతవముల 
యొకు కూర్మప తలె్వయజేసుత ంది. కొనిిసార్మో  మనము ఆతీుయత మీద ఎంత దృషిరప డతామంటే, మన 
శార్రర్శక అవసర్తలు లేక మన చుటటర  ఉనివార్శ యొకు శార్రర్శక అవసర్తలను గూర్శు ప్టిరంచుకకకుండా 
ఉంటాము. లేక, చాలాసార్మో , భూమి మీద మన భౌతిక జీవితము యొకు పరా ముఖ్యతను ఎంతగా 
ఉదాఘ టిసాత మంటే, మన ఆతీుయ అభివృదిధ  ప్టో తగశన శదీధను ప టటర ట మర్చపల తాము. శర్రర్ము-
పరా ణముగల జీవులుగా మన కూర్మప ఈ ర్ ంట ియొకు పరా ముఖ్యతను — మర్శయు 
ప్ర్సపర్ాధార్శతమును — గుర్శతంచునటటో  మనలను పల ర తిహ సుత ంది. మనము నిజముగా ఆతీుయ 
మనసుి గలవార్మ తైద, భౌతిక లోకములో మన శార్రర్ములతో మనము దదవుని గౌర్విసాత ము, మర్శయు 
ఇతర్మల యొకు భౌతిక అవసర్తల ప్టో కూడా శదీధ  వహ సాత ము. మర్శయు నిజముగా మన శర్రర్ములతో 
దదవుని మహ మప్ర్చుటకు మర్శయు ఆయన ప్నిని చదయుటకు మనము కకర్శనటోయితద, అది మన 
హృదయములలో మర్శయు పరా ణములలో ఆతీుయ అభివృదిధని కల్వగశసుత ంది. 

ఆర్ంభములో మానవులు ఏ విధ్ంగా ఉండదవార్మ అను విష్యమును గూర్శున మన పాఠంలో, 
మానవాళి యొకు సృషిర  మర్శయు మన అస్టితతవముల యొకు కూర్మపను గూర్శు ఇప్పటి వర్కు మనము 
చూశాము. ఇప్ుపడు మన చవర్శ అంశమును చూదాే ము: దదవునితో మానవాళి యొకు ఆర్ంభ నిబంధ్న 
అనుబంధ్ం. 

నిబంధన 

దదవుడు ఆదాము హవవలను సృజించనప్ుపడు, ఆయన వార్శని భూమి మీద సవతంతయర లుగా 
విడచిప టిర , వార్శకన ఇష్రమొచునటటో  ఉండుటకు విడచిప టరలేదు. ఆయన వార్శని ఒక ఉదదేశయము కొర్కు 
సృషిరంచాడు: ఆయన భూలోక ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు. మర్శయు ఈ ప్నిని చదయుటకు కావలస్టని 
సామరా్యతను మర్శయు సహాయమును వార్శకన అనుగహీ ంచాడు. వార్మ సావమిభకనత కల్వగశయుండుటకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు న ైప్ుణయముతో ప్ని చదయుటకు అవసర్మ నై నియమములను ఆయన సాా పించాడు. ఆయనకు 
విధదయుల ైతద వార్మ ప ందు ఆశీర్ావదములను గూర్శు, మర్శయు విధదయులు కాకపల తద వార్మ ప ందు 
శక్షలను గూర్శు ఆయన వార్శకన వివర్శంచాడు. వదేాంతశాసత ర ప్ర్శభాష్లో, దదవుడు తనకు మానవాళికన మధ్య 
ఒక నిబంధ్న అనుబంధ్మును సాా పించాడని మనము చపె్పవచుు. 

పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నల చర్శతర అంతటలిో, దదవుడు తన ప్రజలతో అధికార్శక 
అనుబంధ్ములను సాా పించాడు. ఈ అధికార్శక అనుబంధ్ములలోని ష్ర్తయలను చాలా సార్మో  లేఖ్నము 
“నిబంధ్నలు” అని పలిచు వాటిలో వరా స్టవేార్మ, ఈ ప్దము బరె్శత్ అను హెబ్రర ప్దము నుండ ిడయితకె  
అను గరకీు ప్దము నుండ ిఅనువదించబడింది. ఈ నిబంధ్న అనుబంధ్ములు ప్ుర్ాతన అంతర్ాా తీయ 
నిబంధ్నలను, ముఖ్యముగా గొప్ప చకవీర్మత లు లేక “ప్రభువులు” మర్శయు వార్శని స్టవేించన సామంత 
ర్ాజుల మధ్య చదయబడిన ఒప్పందములను ప్రతిబింబించాయి. 

ప్ుర్ాతన ఒప్పందములలో మూడు లక్షణములు ఉండదవి: తన యొకు సామంత ర్ాజు ప్టో 
ప్రభువు చూపిన దయ, సామంత ర్ాజు నుండి ప్రభువు ఆశంచన సావమిభకనత, మర్శయు సామంత ర్ాజు 
యొకు విధదయత లేక అవిధదయతకు కలుగు ప్ర్శణామాలు. మర్శయు ఈ ఒప్పందములు, లేక 
నిబంధ్నలు కొనిి తర్ముల పాటట కొనసాగాయి, కాబటిర  సామంత ర్ాజుల వార్సులు ప్రభువుల 
వార్సులను స్టేవించుచు వచాుర్మ. ఇదద విధ్ముగా, దదవుని నిబంధ్నలు ఆయన ప్రజల ప్టో ఆయన 
చూపని దయను నమోదు చదశాయి, మర్శయు ఆయనకు వార్మ చూప్వలస్టిన సావమిభకనతలోని అర్హతలను 
వివర్శంచాయి, మర్శయు ఆ అర్హతలకు విధదయత లేక అవిధదయత చూప్ుట వలన కలుగు ప్ర్శణామాలను 
వర్శణంచాయి. 

ఇప్ుపడు, ఆది. 1-3 అధాయయములలోని మానవుల సృషిరని గూర్శున నివదేకిలో, హబె్రర భాష్ 
బెర్శత్ అను ప్దమును ఉప్యోగశంచదు. పాత నిబంధ్న యొకు ఆదిమ గరకీు అనువాదమ ైన స్ట ప్ుర జ ంట్ 
కూడా అకుడ డయితెక  అను ప్దమును ఉప్యోగశంచదు. ఫల్వతంగా, దదవునికన ఆదాముకు మధ్య ఉని 
అనుబంధ్మును నిబంధ్న అని పలిచుటకు కొందర్మ వేదాంతవతేతలు తిర్సుర్శసాత ర్మ. అయినను, దదవుడు 
ఆదాముతోను, ఆదాము దావర్ా మిగశల్వన మానవాళి అంతటతిోను నిబంధ్నను చదశాడని లేఖ్నము 
బలముగా సూచసుత ంది. 

ఒక విష్యం ఏమిటంటే, ఆదాముతో దదవుడు కల్వగశయుండని అనుబంధ్ములో సాధార్ణ 
నిబంధ్న మూలకములనిి ఉనాియి. దదవుడు సపష్రముగా ఆదాముప ైన సార్వభౌమ, సర్పవనిత 
ర్ాజ యైునాిడు. మర్శయు, ఆది. 1:28లో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో , దదవుడు మానవాళిని 
తమ సామంతయలుగా లేక స్టవేక ర్ాజులుగా నియమించ ఆయన తర్మప్ున సృషిరని పాల్వంచమని వార్శని 
హెచుర్శంచాడు. 

అంతదగాక, ఆదాముతో దదవుడు కల్వగశయుండని నిబంధ్నలో దదవుని దయ, ఆదాము చూప్వలస్టని 
సావమిభకనత యొకు అవసర్త, మర్శయు ఆదాము విధదయత లేక అవిధదయత వలన కలుగు ప్ర్శణామాలు 
ఉనాియి. ఈ నిబంధ్నలోని మూలకములను మర్శంత క్షుణణంగా మర్శకొదిే  స్టపే్టోో  ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 
కాబటిర , ప్రసుత తానికన దానిలో ఈ మూలకములు ఉండుట నిబంధ్న అనుబంధ్ము యొకు ఉనికనని 
కనుప్ర్మసాత యి అని మాతరం మనము గుర్శతంచవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్ొక వ ైప్ు, ఆదాముతో దదవుని యొకు నిబంధ్న అనుబంధ్ం ఆదకిాండములో తర్మవాత 
నోవహు కథనములో కూడా కనిపసిుత ంది. ఆది. 6:18లో దదవుడు నోవహుతో ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

నీతో నఘ నిబంధన స్టటారపరచుదును (ఆది. 6:18). 

ఇకుడ “స్టిార్ప్ర్చు” అను ప్దము కుమ్ అను హెబ్రర ప్దము యొకు అనువాదమ యైునిది. 
ఇద ిఉనికనలో ఉని నిబంధ్నను నిర్ాా ర్శంచుటకు ఉప్యోగశంచు సాధార్ణ ప్దమ ైయునిది. ఒక కొీతత  
నిబంధ్నను సాా పించుటకు ఉప్యోగశంచు కనయీా ప్దము కర్ాత్. 

కాబటిర , దదవుడు నోవహుతో తన నిబంధ్నను “స్టిార్ప్ర్చుదును” అని చెపపినప్ుపడు, అప్పటిక ే
ఉనికనలో ఉని నిబంధ్న అనుబంధ్మును నోవహుతో నిర్ాా ర్శసాత నని ఆయన చెపాపడు. మర్శయు ఇకుడ 
ఆదాముతో దదవుడు చదస్టని అనుబంధ్ము మాతరమే ఆదకిాండములో కనిపసిుత ంది. ఆదాము నిబంధ్నను 
గూర్శు హో షేయ చదస్టని ప్రసాత వన ఈ అనువాదమును నిర్ాా ర్శసుత ంది. హో షేయ 6:7లో అతని మాటలు 
మీకు జాఞ ప్కముండియుంటాయి: 

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

అంతదగాక, యిర్రుయా 33:20, 25 సృషిరని గూర్శు ఆయన చదస్టిన నిబంధ్నను ప్రసాత విసుత ంది. ఈ 
నిబంధ్న సృషిర వార్ములో చదయబడనిటటో గా ఉనిది, కాబటిర దదవుని సామంతయలుగా ఇద ిఆదాము 
హవవలను కూడా సావభావికముగా కల్వగశయుంటటంది. 

ఆదాముతో దదవుని అనుబంధ్ము, కరసీుత తో దదవుని అనుబంధ్ముతో పల లుబడుట ఆదాముతో 
దదవుడు నిబంధ్నను చదశాడు అనుటకు మర్ొక ర్మజువుగా ఉనిది. ర్పమా. 5:12-19లో పౌలు దనీిని 
గూర్శు విశేష్ముగా వరా శాడు. మర్శయు కరీసుత తో దదవుని అనుబంధ్ము కూడా ఒక నిబంధ్న అయుయనిది. 
ఈ సతయము హెబ్రర. 7-13 అధాయయములలో మర్లా మర్లా ప్ునర్ావృతమవుతయంది. మర్శయు యిేసు 
సవయంగా దీనిని ఆఖ్ర్మ భోజనములో ప్రసాత వించాడు: లూకా 22:20లో యిసేు శష్యయలతో ఇలా 
స్ట లవిచాుడు: 

ఈ గిన న మీ కొరకు చిందింపబడుచునన నఘ రకిము వలనన ైన కొితి నిబంధన 
(లూకా 22:20). 

మనము ఇంతకు ముందు చపెిపనటటో గా, ఆదాముతో దదవుని అనుబంధ్మును వర్శణంచుటకు 
మోషే బెర్శత్ అను ప్దమును ఉప్యోగశంచలేదు. అయితద దానిని మనము ఏ ప్దముతో పలిచనప్పటికర, 
ఆదాము మర్శయు దదవునికన మధ్య జర్శగశన ఒప్పందము ఒక నిబంధ్నలో ఉండవలస్టిన గుణములనిిటనిి 
కల్వగశయుండనిద ిఅను నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. మర్శయు చార్శతిరకముగా, 
వేదాంతవేతతలు కూడా దీనికన అంగరకర్శంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు మర్శయు ఆదాముకు మధ్య జర్శగశన 
అనుబంధ్మును వదేాంతవతేతలు తర్చుగా “ఆదాము నిబంధ్న” అని పిలుసాత ర్మ, ఎందుకంట ేఆదాము 
తన ప్రజలకు శర్సుిగాను, నిబంధ్న యొకు మొదటి మానవ పాలకునిగాను ఉనాిడు. దనీిని వార్మ 
“జీవన నిబంధ్న” అని కూడా పిలుసాత ర్మ, ఎందుకంటే ఆదాము దానిని ఉలోంఘ ంచకుండా ఉండియుంటే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అద ినితయ జీవమునకు కార్ణమ ైయిేయది. వార్మ దానిని “సృషిర  నిబంధ్న” అని కూడా పలిచార్మ, ఎందుకంటే 
అద ిసృషిర వార్ములో చదయబడినది మర్శయు సృషిర కీమమంతట ికొర్కు ప్ర్శణామములను 
కల్వగశయునిది. మర్శయు దానిని వార్మ “కనయీల నిబంధ్న” అని పలిచార్మ, ఎందుకంటే మానవుల 
యొకు విధదయతా కార్యముల ఆధార్ంగా అది వార్శకన జీవమును వాగాే నము చదస్టింది. 

“కతియల నిబంధన” ఆదికాండములోని ఆరంభ అధఘుయములలో స్టటారపరచబడని 
నియమములను సూచిసుి ంది, దఘనిలో దవేుడు ఆదకిాండము 2వ అధఘుయములో 
ఆదఘము యొదదకు వచిి మంచి చెడ్ల తెలివినిచుి వృక్ష ఫలమును త్రనవదదని, 
దఘనిని త్రనిన రోజున నిశియముగా మరణ ంచుదువని చెపాుడు. కతియల నిబంధన 
ఆదఘము ఎదుట జీవ మరణములను ఉంచింది. ఆదఘము దవేునికత అవిధేయుడెైతే 
అతడు మరణ స్ాి డు. ఆదఘము దేవునికత విధేయుడెతైే, విధేయతలో కొనస్ాగితే, 
అతనికత నిశియముగా జీవము కలిగేది, కాని అతడు అలా చేయలేదు. మరియు 
పౌలు రోమా. 5 మరియు 1 కొరంిథీ. 15లో బో ధించుచునటలా  ఆదఘము ఒక 
పిత్రనిధిగా ఉనఘనడు. అంటే అరాము ఏమిటంట,ే ఆదఘము విధయేుడెనైపుుడు లేక 
అవిధేయుడెనైపుుడు, మరమిుఖ్ుముగా అవిధయేుడెైనపుుడు, అతని 
వారసులకు పిత్రనిధిగా అతడు దఘనిని చేశాడు, తదఘారా అతడు పాపము 
చేస్టటనపుుడు, మరణము లోకమునకు వచిినపుుడు, అతని పాపము అతని 
వారసులకు ఆపాదించబడింది మరియు అతని మరణము కూడఘ 
ఆపాదించబడింది. 

— డా. గ ై వాటర్డి 

ఆదాముతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నను ఇంతకు ముందు మనము ప్రసాత వించన నిబంధ్న 
యొకు మూడు పరా ధానమ నై లక్షణముల దృషార య ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటిగా, మానవాళి ప్టో దదవుని 
యొకు దెవైికమ ైన దయను మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, ఆదాము మర్శయు అతని వార్సుల 
నుండ ిదదవుడు కకర్శన మానవ సావమిభకనతని ప్ర్రక్షించుదాము. మూడవదగిా, మానవాళి యొకు విధదయత 
మర్శయు అవిధదయతలకు తగశన ప్ర్శణామాలను ప్ర్శశీల్వదాే ము. దదవుని యొకు దెైవికమ నై దయతో 
ఆర్ంభించుదాము. 

దేవుని దయ 
దదవుని దయ అనగా ఆయన తన సృష్రముల ప్టో చూప్ు మంచతనము మర్శయు కనికర్ము 

అయుయనివి, ఆది. 1, 2లో ఆదాము హవవలకు ఆయన చదస్టని మంచ ప్నుల వంటవిి. ఉదాహర్ణకు, 
దదవుడు ఆదాము హవవలను తన సవర్ూప్మందు చదస్టి, సృషిర  యావతయత  మీద వార్శకన అధికార్మును 
ఇచాుడు. కరర్తనలు 8:4-6లో సుప్ర్శచతమ ైన మాటలలో దావీదు ఈ దయను గూర్శు వరా శాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీవు మనుష్యుని జ్ఞా పకము చసే్టటకొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతయి ని 
దరిశంచుటకు వాడేపాటివాడు? దేవునికంటె వానిని కొంచమెు తకుకవవానిగా 
చేస్టటయునఘనవు. మహమిా పిభలవములతో వానికత కతరీటము 
ధరింపజ్సే్టటయునఘనవు. నీ చతే్రపనులమీద వానికత అధకిారమిచిియునఘనవు.... 
[సమసిమును] వాని పాదములకతింద ఉంచియునఘనవు (కీరినలు 8:4-6). 

“నీవు మనుష్యయని జాఞ ప్కము చదస్టకిొనుటకు వాడదపాటవిాడు?” అని దావీదు అడిగశనప్ుపడు, 
దదవుని యొదే నుండ ిమనము ప ందిన గౌర్వమునకు మానవులు అర్మహ లు కార్ని అతడు 
ఒప్ుపకొనుచునాిడు. ఆదాము హవవలకు మర్శయు వార్శ వార్సులకు సృషిర  మీద అధకిార్ము ఇచుుట 
దావర్ా దదవుడు చూపని దయను బటిర  దావీదు విశషే్ముగా ఆకర్శషతయడెైయాయడు. 

ఆశయీమును మర్శయు ఆహార్మును ఇచుుట దావర్ా మానవులతో ఆయన చదస్టని నిబంధ్నలో 
మర్ొక విధ్ముగా దదవుడు దయను వయకతప్ర్చాడు. విశషే్ముగా, ఆది. 2:8లో మనము 
నేర్ముకొనుచునిటటో , ఆదాము హవవలు ఏదెను తోటలో నివస్టించుటకు ఆయన అనుమతినిచు, వార్శకన 
అవసర్మ ైన ఆహార్మంతటిని వార్శకన అనుగీహ ంచాడు. ఆది. 1:29లో దదవుడు అదాముతో ఇలా ప్ల్వకాడు: 

ఇదిగో భూమిమీదనునన వితినములిచుి పిత్ర చెటలర ను వితినములిచుి 
వృక్షఫలముగల పిత్ర వృక్షమును మీ కతచిి యునఘనను; అవి మీ కాహారమగును 
(ఆది. 1:29). 

ఆదాము పాప్ములో ప్డిపలయిన తర్మవాత కూడా దదవుని నిబంధ్న దయ సపష్రముగా 
కనిపించంది. ఆది. 2:17లో, మంచ చెడ్ల తలె్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును తిని ఆయన నియమమును 
ఉలోంఘ స్టేత  మానవాళి మర్ణిసుత ంది అని దదవుడు ఆదామును హెచుర్శంచాడు. అయితద వార్మ దానిని 
తినినప్ుపడు, వార్మ మర్ణించలేదు — కనీసం భౌతికముగా. బదులుగా, దదవుడు వార్శ విమోచన కొర్కు 
ఒక మార్గమును అనుగీహ ంచ, తన ర్క్షించు కృప్ను వార్శ మీద కుముర్శంచాడు. మర్శయు ఆయన తన 
ప్రజలకు తర్ము తర్మవాత తర్మునకు, తమ పాప్మును ఒప్ుపకొని ర్క్షణ నిమితతము దదవుని వ పై్ుకు 
తిర్శగశనవార్శకన ప్రతి ఒకుర్శకన కృప్ను చూప్ుట కొనసాగశంచాడు. 

ఆదకిాండము 1 మరియు 2లో, మానవాళి కొరకు దవేుడు సరామును 
సృష్టరంచఘడు; ఆదఘము హవాల కొరకు మాతిమే కాదుగాని, వార ివారసులందరి 
కొరకు సృష్టరంచఘడు. [అవును], పతనము తరపవాత, మానవాళి అంతఘ ఆరంభ 
సృష్టరని అనుభవిసుి ంది. ఇంకా అదుభతమ నై విష్యం ఎమింటంటే, [మన] 
పిభువ ైన యిసేు కీిసుి  ఈ భూమి మీద సంచరించినపుుడు, ఆయన పికటించిన, 
పిసంగించిన ఉదఘహరణలు [కూడఘ] చఘలా వరకు ఆదకిాండము 1 మరియు 2లో 
ఉనఘనయి, [ఆకాశములో] వారప చూస్టటన నక్షతిములు జ్ఞా నులను యిసేును 
ఆరాధించునటలా  నడిపటంచుట [వంటివి]. మరియు ఆయన ప లములలో 
పిసంగించినపుుడు, వితిని లేక కోయని పక్షులను గూరిి ఆయన విశేష్ముగా 
పిస్ాి వించఘడు. ఇవనీన కూడఘ అదుభతమ నై బో ధనఘ ఉపమానములయాుయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పిభువు భవిష్ుతయి లో మరలా త్రరిగివచిినపుుడు, నూతన ఆకాశములు మరియు 
నూతన భూమిలో పితుక్షమయిేు మహిమకరమ నై వ లుగు ఆదకిాండములో 
ఇంతకు ముందే అదుభతముగా నమోదు చేయబడింది, [ఎందుకంట]ే దేవుడు 
దఘనిని ఆదియందు సృజంచఘడు. ఈ విశేష్మ నై ఉదేదశుమును న రవేరపిట కొరకే 
దేవుడు వీటిని ఆదియందు సృజంచఘడని ననేు నముుతఘను. 

ర్ వ. పట్ర్డ ల్వయు, అనువాదము 

దదవుని యొకు దెవైిక దయను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆయన 
నిబంధ్నకు అవసర్మ నై మానవ సావమిభకనతని ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

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

2:17ను ఎతిత  చూపార్మ, అకుడ మంచ చడ్ెల తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును తినవదేని దదవుడు 
ఆదామును హచెుర్శంచాడు. దదవుడు ఆశంచన సావమిభకనతలో ఇద ికూడా ఒక భాగమని విష్యము 
నిజమగేాని, ఆయన ఆజఞలు ఈ ఒకు నిషధేాజఞకు మించనవిగా ఉనాియి. 

వేదాంతవేతతలు ఈ బాధ్యతలను అనేక విధాలుగా వర్శణంచార్మ, కాని ఆదాము దదవుని నుండి 
సంప్ూర్ణమ నై న తైిక నియమావళిని ప ందాడని, అద ితర్మవాత ప్ద ిఆజఞలలో కకీడకీర్శంచబడంిది అని 
అనకేమంది నముుతార్మ. ఉదాహర్ణకు, 1647లో ముగశంచబడని వ స్టిరినిసరర్డ కన ీ ష్న్ ఆఫ్ ఫ యిత్, 
19వ అధాయయము, 1 మర్శయు 2వ భాగములలో ఆదాము యొకు బాధ్యతలను ఈ విధ్ంగా వర్శణసుత ంది: 

దేవుడు ఆదఘమునకు కతియల నిబంధనగా ఒక ధరుశాసిరమును ఇచఘిడు, 
మరియు దీని దఘారా ఆయన అతనిని మరియు అతని వారసులను వుకతిగత, 
సంపూరణ, ఖ్చిితమ నై, మరయిు నిరంతర విధయేతకు కటలర బడి ఉండునటలా  
చేశాడు ... అతని పతనము తరపవాత ఈ ధరుశాసిరము ఒక సంపూరణమ ైన నీత్రగల 
నియమముగా కొనస్ాగింది, మరియు ఆ విధంగా స్ట్నఘయి పరాతము మీద దేవుని 
దఘారా పది ఆజా్ల రూపములో ఇవాబడినది. 

ఈ పాఠంలో, దదవుడు ఆశంచన ర్ ండు ర్కముల మానవ సావమిభకనతకన మన ప్ర్శశీలనను 
ప్ర్శమితము చదదాే ము. మొదటిగా, దదవుడు ఆదాము హవవలకు యాజక బాధ్యతలను అప్పగశంచాడు. 
ర్ ండవదగిా, మిగశల్వన సృషిర  అంతట ిమీద ఆయన వార్శకన ర్ాజర్శక బాధ్యతలను అప్పగశంచాడు. మానవాళి 
యొకు యాజక బాధ్యతలను ముందుగా చూదాే ము. 

యాజ్క బలధుతలు 
తోట భూలోక దదవాలయముగా ప్ని చదస్టింది కాబటిర , మర్శయు ఆదాము హవవలు యాజకులుగా 

ప్ని చదశార్మ కాబటిర ఏదనెు తోటలో ఆదాము యొకు యాజక పాతర సపష్రముగా కనిపసిుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవాలయముగా, తోట మందిర్మునకు, తర్మవాత దదవాలయమునకు సూచకముగా ఉనిద.ి 
వాసతవానికన, మందిర్ము ఏదనెు తోట యొకు ప్రతిర్ూప్ముగా ఉనిది అని నిర్ాా ర్శంచునటటో  దానిలో ఉని 
అలంకర్ణములు మర్శయు వసుత వులు అనకేమంది వదేాంతవేతతలను ప్ుర్శకొలాపయి. మందిర్ములోని 
దీప్సతంభము తోటలోని జీవ వృక్షమునకు ప్రతిర్ూప్ముగా ఉనిది. మందరి్ము యొకు తరె్లను 
అలంకర్శంచన క ర్ూబులు మర్శయు నిబంధ్న మందసము ఆది. 3:24లో ఏదెను తోటకు కాప్ుదలగా 
ఉంచబడిన క ర్ూబులను జాఞ ప్కము చదసాత యి. 

ఏదెను తోట మందరి్మునకు మర్శయు దదవాలయమునకు సూచకముగా ఉనిటేో , ఆదాము 
హవవలు ఆ ప్ర్శశుదధ  భవనములో ప్ర్శచర్య చదస్టని యాజకులకు సూచకములుగా ఉనాిర్మ. 
ఉదాహర్ణకు, ఆదికాండము 3లో దదవుడు ఆదాము హవవలతో మాటాో డాడు మర్శయు వార్శ మధ్య 
నడచిాడు. లేవీ. 16 ప్రకార్ం, దదవుడు తన సనిిధనిి తర్మవాత కవేలం ప్రధాన యాజకునికన మాతరమ ే
బయలుప్ర్చాడు, మర్శయు మందిర్ము మర్శయు దదవాలయములోని అతి ప్ర్శశుదధ  సాలములో మాతరమే 
బయలుప్ర్చాడు. తోటలో ఆదాముకు ఇవవబడిన బాధ్యతలు కూడా అతని యాజక కార్యమును 
తెల్వయప్ర్మసాత యి, ఎందుకంట ేఅవి మందిర్ములో యాజకుల యొకు కార్యమునకు ఉప్యోగశంచన అదద 
పార్శభాషకి భాష్తో వర్శణంచబడనివి. ఆది. 2:15లో మనము ఇలా చదువుతాము: 

మరియు దేవుడెనై యిహెో వా నరపని తీస్టటకొని ఏదనెు తోటను స్టరదుపరచుటకును 
దఘని కాచుటకును దఘనిలో ఉంచెను (ఆది. 2:15). 

అవద్, అనగా “ప్ని,” మర్శయు ష్మర్డ, అనగా “కాయుట” అను ర్ ండు హెబ్రర కనీయా ప్దములు 
చాలా సామానయ ప్దముల ైయునివి మర్శయు వీటకిన అనకే అరా్ములు కలవు. అయితద ఇవి ర్ ండు కల్వస్టి 
యాజక కార్యమును వర్శణంచు ఒక పార్శభాషిక వాకయమును ర్ూప ందిసాత యి. ఉదాహర్ణకు, సంఖ్ాయ. 
3:8లో మనము ఇలా చదువుతాము: 

మందిరపు స్టరవచేయుటకు పితుక్షపు గుడఘరముయొకక ఉపకరణములనినటనిి, 
ఇశాియిేలీయులు కాపాడవలస్టటనదంతటనిి, [లేవీయులు] కాపాడవల ను (సంఖ్ాు 
3:8). 

సృష్టర  వృతఘి ంతములో, ఆదఘము హవాలు పాలించుటకు మరయిు 
లోపరచుకొనుటకు మాతిమే దవేుని సారూపములో చయేబడలేదుగాని, 
పిత్రనిధులుగా ఉండుటకు కూడఘ చేయబడఘ్ రప. ఇశాియిేలులోని యాజ్క పాతి 
వల న , వారప కూడఘ ఉండవల న  — యాజ్కులు దేవునికత మానవజ్ఞత్రకత మధు 
పిత్రనిధులుగాను లేక మధువరపి లుగాను ఉనఘనరప — కాబటిర  ఆదఘము హవాలు ఈ 
పనిని చేయుటకే సృజంచబడఘ్ రప. వారప పాలించవలస్టట, స్టరవించవలస్టట, విధేయత 
చూపవలస్టటయుండనిది, తదఘారా భూమి మీద దేవుని పిత్రనిధులుగా 
ఉండవలస్టటయుండనెు, మీరప పటతరపలను చూస్టటనపుుడు, ఇశాియిేలు దశేమును 
మరియు ధరుశాసిరమును చూస్టటనపుుడు, కొితి నిబంధనను మరియు గొపు 
ఆజా్ను చూస్టటనపుుడు లేక అప . 1:8లో స్ాక్షుులుగా ఉండుటకు ఆతు మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీదికత వచిినపుుడు ఖ్చిితముగా దీనినే మనము చూస్ాి ము, ఇదంతఘ దవేుని 
పో లిక లో మరియు ఆయన సారూపమందు ఆదఘము హవాలు సృజంచబడిన 
దఘనిలో నఘటబడయిుననది, వీరప కేవలం పాలించుట కొరకు మాతిమేగాక, ఒక 
యాజ్కుని యొకక పిధఘమ నై పాతిగా ఆయన ఎలా ఉంటలడో  చూపుటకు కూడఘ 
సృజంచబడఘ్ రప. 

— ప ర . జ ఫ్ర ఏ. వోక ుర్డ 

ఆదాముతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న నటేకిన మానవులందర్శకర వర్శతసుత ంది. కాబటిర , ఈ యాజక 
భాదయతలలో నుండ ివ లువడు న ైతిక బాధ్యతలను న ర్వేర్మునటటో  మానవులు నేటకిన దదవునికన 
బాధ్ుయల ైయునాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, మనమంతా దదవుని స్టవేించుటకు మర్శయు ఆయనను 
ఆర్ాధించుటకు, సృషిరని సాగుచదస్ట ిదానిని భదరప్ర్చుటకు, మర్శయు సర్వలోకమును దదవుని సనిిధి 
నిలుచు యోగయమ నై దదవాలయముగా మలచుటకు పలిువబడతిిమి. మర్శయు సంఘములో, దదవుడు 
మనకు, ఆయనకు సుత తి మర్శయు విధదయత బలులను అర్శపంచు, మర్శయు లోకమునకు ఆయన 
మంచతనమును ప్రకటించు అదనప్ు బాధ్యతలను ఇచాుడు. 1 పతేయర్మ 2:5, 9లో పతేయర్మ 
సంఘమునకు స్ట లవిచునటటో : 

ఆతుసంబంధమ ైన బలులనరుించుటకు పరిశుదధయాజ్కులుగా ఉండునటలా , 
మీరపను సజీవమ నై రాళా్వల నుండి ఆతు సంబంధమ ైన మందరిముగా 
కటరబడుచునఘనరప... అయితే మీరప చీకటిలోనుండి ఆశిరుకరమ ైన తన 
వ లుగులోనికత మిముును పటలిచిన వాని గుణఘత్రశయములను పిచురముచేయు 
నిమితిము, ఏరురచబడని వంశమును, రాజుల ైన యాజ్క సమూహమును, 
పరిశుదధ  జ్నమును, దవేుని స్ తియిన పిజ్లున ైయునఘనరప (1 పరతయరప 2:5, 9). 

ఆదాము హవవల యాజక బాధ్యతల దృషార య మానవుల సావమిభకనతని మనము చూశాము కాబటిర , 
ఇప్ుపడు వార్శ ర్ాజర్శక బాధ్యతలను చూదాే ము. 

రాజ్రిక బలధుతలు 
ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో , దదవుని తర్మప్ున సృషిర యావతయత ను 

పాల్వంచుటకు దదవుడు ఆదాము హవవలను నియమించాడు. మర్శయు భూమియందంతటా ఆయన 
ప్ర్శపాలనను వాయపింప్జయేుటకు మానవ జాతిని వృదిధ  చదయమని ఆయన వార్శకన ఆజఞ ఇచాుడు. ఇది 
మానవాళి యొకు ర్ాజర్శక బాధ్యత. ఆది. 1:28లో దదవుడు మానవాళికన ఇచున ఆజఞను మర్ొకసార్శ 
వినండి: 

దేవుడు వారిని ఆశీరా దించనెు; ఎటానగా మీరప ఫలించి అభివృదిధప ంది విసిరించి 
భూమిని నిండించి దఘనిని లోపరచుకొనుడి; సముదిపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను 
భూమిమీద పాికు పిత్ర జీవిని ఏలుడని దవేుడు వారతిో చెపపును (ఆది. 1:28). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సృష్టరలో ఆయన పిత్రనిధులుగా ఉండుటకు మరియు ఆయన తరపపున 
పాలించువారిగా నిలచుటకు దవేుడు మనలను సృజంచఘడు అనునది 
ఆదకిాండము 1వ అధఘుయములో ఉపయోగించబడని “పో లిక ” మరియు 
“సారూపము” అను పదములను అరాము చసేుకొనుటకు ఒక స్ామానుమ ైన 
విధఘనముగా ఉననది. మరియు ఈ ఆలోచనను మనము మోష్ర వాి స్టటన విశాలమ ైన 
స్ాంసకృత్రక సందరభములో నుండి వ లికతతీస్ాి ము, ఆ సందరభములో “పో లిక ” 
మరియు “సారూపము” అను పదములు ఫరోలను మరియు రాజులను 
వరిణంచుటకు ఉపయోగించబడవేి మరియు ఫరో “దవేుని పో లిక ”లో చేయబడఘ్ డు 
అనగా ఆ సందరభములో అతడు దేవుని యొకక పిత్రనిధిగా ఉనన నఘయకుడు అని 
అరాము... ఆదకిాండము 2లో దేవుడు ఆదఘము హవాలను తోటలో ఉంచి అకకడ 
ఉనన గడి్లో పండుకొని మేఘములను ల కకపపటరమని, లేక దగగరలో ఉనన గొర ిలను 
చూడమని చెపులేదని గురిించుట చఘలా పాిముఖ్ుమ ైయుననది. కదఘ? ఆయన 
వారికత తోటలో ఒక పనిని మరయిు ఉదేదశుమును ఇచఘిడు కదఘ? ఆయన వారనిి 
అకకడ తోటను కాయుటకు మరియు స్ాగుచేయుటకు ఉంచఘడు, అనగా ఇది 
సృష్టరతో కలస్టట పని చేయు బలధుత, మరియు దేవునికత ఇష్రమ నై విధముగా, 
మరియు సృష్టర  అంతఘ వృదిధ  చెందు విధముగా సృష్టరని మలచుటలో మరియు 
రూపుదిదుద టలో సహాయము చయేు బలధుత వారికత ఇవాబడింది. ఇది 
మానవుల ైయుండుటలో ఒక భలగమ ైయుననది. ఈ విధంగా దవేుడు ఆయన 
మనలను ఉంచిన ఈ సృష్టరలో ఒక పిత్రనిధితా బలధుతను న రవేరపిటకు మనలను 
సృజంచఘడు. 

— డా. మార్డు కర్ తజ్ 

వార్మ నివస్టించుచుని ఏదెను తోట యొకు సర్శహదుే లను విశాలప్ర్చునటటో  ప్ర్లోకము 
యొకు గొప్ప ర్ాజు మానవాళిని తన ర్ాజర్శక సామంతయలుగా ఉండుటకు నియమించాడు. వార్మ ఫల్వంచ, 
వృదిధ  చెంది, తోటను కాస్టని విధ్ముగానే భూమి యంతటనిి కాయువార్శగా ఉండాలని ఆయన కకర్ాడు. 
తయదకు, మానవాళి దదవుని ప్ర్లోక ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ుగా విశవమునంతటిని దదవుని యొకు 
భూలోక దదవాలయముగా మలచాల్వ. మర్శయు నడేు కూడా మనకు ఈ బాధ్యత ఇవవబడయిునిది. 
మతతయి 6:10లోని ప్ర్లోక పరా రా్నలో, యిేసు మనకు పరా ర్శాంచుటను నరే్శపంచాడు: 

నీ రాజ్ుము వచుిగాక, నీ చితిము పరలోకమందు న రవేరపచుననటలా  
భూమియందును న రవేరపను గాక (మతియి 6:10). 

ఆయన ప్ర్లోక ర్ాజయమును భూమి మీద వాయపిత  చెందించు బాధ్యత మానవులకు ఇవవబడినది. 
మన పరా రా్నల కొర్కు యిసేు ఇచున హచెుర్శకలు దీనిని ప్రతిబింబిసాత యి. మర్శయు ఈ బాధ్యత 
విశషే్ముగా సంఘములో ఆయన యొకు నముకమ నై ప్రజలకు ఇవవబడనిది. మనకు ఇవవబడిన ప్రతి 
బాధ్యతను భూమి మీద దదవుడు మనకనచున అధికార్ముగా మనము చూడాల్వ. మర్శయు ఈ సృషిరని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంర్క్షించుటకు మర్శయు పాల్వంచుటకు మనకు ఇవవబడని తలాంతయలను మర్శయు వనర్మలను 
మనము ఉప్యోగశంచాల్వ. మనము ఇళోలో ఉనిను, సంఘములో ఉనిను, లేక ఇంకా ఎకుడ ఉనిను, 
మనము చదయు ప్రతిప్నిలో మన గొప్ప ర్ాజును స్టేవించుటకు మర్శయు ఆయనకు ప్రతినిధిగా ఉండుటకు 
మనము పలిువబడతిిమి. 

ఆదాముతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నలో దెైవిక దయను, మానవ సావమిభకనత యొకు అవసర్తను 
ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మానవాళి యొకు విధదయత మర్శయు 
అవిధదయతలకు కలుగు ప్ర్శణామాలను చూదాే ము. 

పరిణఘమాలు 
ఆదాముతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న వార్మ ఆయనకు సావమిభకనతని చూపతిద ఆశీర్ావదములను, 

మర్శయు సావమిదోరహమును చూపతిద శాప్ములను వాగాే నము చదస్టింది. మర్శయు మనము ఇంతకు 
ముందు ప్రసాత వించనటటో , అవిధదయతకు ప్ర్శణామము మర్ణమ యైునిది. ఆది. 2:17లో దదవుడు 
ఆదాముతో ఇలా అనాిడు: 

అయితే మంచి చడ్ెల తెలివినిచుి వృక్ష ఫలములను త్రనకూడదు; నీవు వాటిని 
త్రను దనిమున నిశియముగా చచెిదవని నరపని కాజ్ఞా పటంచనెు (ఆది. 2:17). 

ఇప్ుపడు, ప్ుర్ాతన హెబ్రర చటెర గీంథములు ఒకనికన ఇవవవలస్టియుండని ఖ్చుతమ నై శక్షలను 
తెల్వయజేయుటకు బదులుగా ఒకనికన ఇవవదగశన గర్శష్రమ నై శక్షను గూర్శు తలె్వయప్ర్చాయి. అయితద 
ఆదకిాండము 2:17లో దదవుని మాటలు అవిధదయతకు గర్శష్రమ ైన శక్షను సూచంచనా లేక ఖ్చుతమ నై 
శక్షను సూచంచనా, మానవులు దదవుని నిబంధ్నకు అవిధదయత చూప్ుట దావర్ా కొనిి తీవర 
ప్ర్శణామాలు ఉండదవి. సపష్రముగా, మన మొదటి తలో్వతండుర లు మర్ణమునకు పాతయర ల ైయుండిర్శ. 

ఆదాము హవవల పాప్ము వలన కల్వగశన ఒక ప్ర్శణామము ఏమిటంటే, వార్మ దదవుని శక్షా విధకిన 
పాతయర ల ై, మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించన చటరప్ర్మ నై మర్ణమును అనుభవించార్మ. ర్పమా 
8:10లో ఆతీుయ జీవము మర్శయు మర్ణమును గూర్శు పౌలు చదస్టని బో ధ్ వార్మ ఆతీుయముగా 
మర్ణించార్ని, మర్శయు వార్శ సావభావిక వార్సులందర్శనీ అదద శక్షా విధలిో పాల్వవార్శగా చదశార్ని 
సూచసుత ంది. అంతదగాక, ఆది. 3:22-24లో మనము చదువునటటో , ఏదనెు తోటలోని ఆయన సనిిధలిో 
నుండ ిదదవుడు వార్శని బయటకు తరో ల్వవేశాడు. మర్శయు వార్శ పాప్ము వలన, సృషిర సవయంగా 
భరష్రతవము అను బానిసతవములో ఉంచబడింది. 

ఆదఘము పాపము యొకక పిభలవము ఏమిటంట,ే అది పాిధమికముగా 
దుష్రతాము కొరకు ఒక దఘారమును తెరిచింది. వార ిపాపము లోకములోనికత 
దుష్రతామును అనుమత్రంచింది, మరియు ఫలితంగా, పిత్రది దుష్రతాముతో 
కలుష్టతమ ైపో యింది, పిత్రది దుష్రతాము దఘారా బలహనీపరచబడింది, మరియు 
విశషే్ముగా, దుష్రతాము దఘారా దేవుని ఉదేదశుములకు ఆటంకము కలిగింది. 
కాబటిర , ఇది మానవాళి మీద, మన దేహముల మీద, మన మనసుుల మీద 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పిభలవము చూపుతయంది. ఇది సాయంగా సృష్టర  యొకక నిరాుణము మీద 
పిభలవము చూపటంది, ఫలితంగా రోమా 8 స్టపలవిచుిచుననటలా  అది మూలుగ చు దఘని 
విమోచన కొరకు ఎదురపచూసుి ంది. మరియు అవును, అనుబంధముగా, 
మానవులుగా మన మధు ఉనన అనుబంధముల మీద అది పిభలవము 
చూపుతయంది, మర ిముఖ్ుముగా దేవునితో మన అనుబంధము మీద పిభలవము 
చూపుతయంది... ఈ విధంగా, దుష్రతాము పరషి్కరించబడవలస్టటన ఒక సమసుగా 
మారిపో యింది. ఒక అవిధేయ కారుము కారణంగా దుష్రతాము యొకక దఘారము 
తెరపవబడినపుటికీ, ఇది ఒక గుడు్ ను పగలగొటలర టను పో లియుననది. 
దుష్రతామును చిననచూపు చూచుట సరియిెనై పని కాదు, అది సృష్టర  కిమమును 
పూరిిగా భిష్రము చసే్టటంది. కాబటిర  ఆదఘము హవాలు చేస్టటన పాపమును 
వరిణంచుటకు బ ైబిలులో కొనిన వరపసలు మాతిమే సరిపో తఘయి, కాని దఘనిని త్రరగ 
వాి యుటకు కొనిన వేల పరజీలు పటలర యి. 

— డా. టిమ్ ఫల సరర్డ 

మానవాళి పాప్ము వలన భయంకర్మ నై ప్ర్శణామాలు కల్వగశనప్పటకిర, దదవుడు మన మొదట ి
తలో్వదండుర లను వ ంటన ేచంప్లేదు; ఆయన వార్శని భౌతికముగా సజీవులుగా ఉంచాడు. అంతదగాక, వార్మ 
కొీతతగా ప ందని పాప్ప్ు స్టిాతిలో వార్శకన దయను చూపాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆయన వార్శని ప్ర్పక్షముగా 
ఆతీుయ జీవితమునకు ప్ునర్మదధర్శంచాడు, ఇది వార్మ తమ పిలోలను విశావసములో ప ంచమని ఆయన 
కకర్మటలో, మర్శయు ఆది. 4:1, 25లో హవవ చూపని విశావసములో ర్మజువు అవుతయంది. అంతదగాక, 
పాప్ము యొకు ప్ర్శణామములనిిటి నుండి వార్శని విమోచంచుటకు ఒక విమోచకుని ప్ంప్ుతానని 
దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. నిషదిధమ నై ఫలమును తినుటకు హవవను మాయచదస్టని సర్పమును దదవుడు 
శపించనప్ుపడు ఈ వాగాే నము ప్రతయక్షమవుతయంది. ఆది. 3:15లో దదవుడు సర్పముతో ప్ల్వకనన 
మాటలను వినండి: 

మరియు నీకును స్ట్ి రకతని నీ సంతఘనమునకును ఆమ  సంతఘనమునకును వ ైరము 
కలుగజ్ేస్టపదను. అది నినున తలమీద కొటలర ను; నీవు దఘనిని మడిమ  మీద 
కొటలర దువని చపెపును (ఆది. 3:15). 

తయదకు కరసీుత  విమోచకునిగా వచు, నిబంధ్నను ప్ర్శప్ూర్ణముగా న ర్వరే్శు, దదవుని నిబంధ్న 
ఆశీర్ావదములను ప ందుకొని, ఆయన విమోచంచనవార్శకన నిబంధ్న వాగాే నములను కృప్తో 
ప్ంచుతాడు. 

ఇప్ుపడు, ఆదికాండములో ఆదాము హవవల చర్శతర ఆదాము నిబంధ్నలోని 
ఆశీర్ావదములనిిటిని సపష్రముగా వర్శణంచదు. అయితద వృదిధ  చెంద ిభూమిని పాల్వంచుటయిే సవయంగా 
విధదయతకు ఆశీర్ావదములు అని ఆది. 1:22, 28 సూచసాత యి. వార్సుల ఆశీర్ావదమును గూర్శు 
మాటాో డు దివతీ. 7:14, మర్శయు భూమిని పాల్వంచు ఆశీర్ావదమును గూర్శు మాటాో డు 2 తిమోతి 2:12 
వంట ివాకయభాగములలో ఈ ఆలోచన నిర్ాా ర్శంచబడుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంతదగాక, ఆది. 3:22-24లో ఆదాము హవవలను తోటలో నుండి వేల్వవయేుట, కొంత వర్కు 
జీవవృక్షము నుండ ివార్శని దూర్ముగా ఉంచు ఉదదేశయముతో చదయబడింది. వార్మ విధదయులుగా 
ఉండయిుంటే, వార్మ దాని ఫలములను తినియుండదవార్మ, మర్శయు దదవుని సహవాసము మర్శయు 
ఆయన సనిిధలిో నితయము నివస్టించుటకు వార్శకన అవకాశము లభించదది. కాబటిర , నితయ జీవము కూడా 
వార్శ విధదయతకు కల్వగశన ఆశీర్ావదము అని మనము చెప్పవచుు. మర్శయు ఈ ఆలోచనను ర్పమా. 
5:12-19 బలప్ర్మసుత ంది, మర్శయు ఆదాము విఫలమ ైన చపట జయమును ప ందుట దావర్ా యిేసు మన 
కొర్కు జీవమును సాధించాడని ఇది బో ధిసుత ంది. 

అంతదగాక, ఆదాము మానవ జాతికన నిబంధ్న శర్సుిగా ఉనాిడు కాబటిర , అతని సావమిభకనత 
మర్శయు సావమిదోరహము వలన కల్వగశన ప్ర్శణామాలు మానవాళి అంతటకిన జీవ మర్ణములకు 
కార్ణమయాయయి. విషాదకర్ముగా, ఆదాము హవవలు దదవునికన అవిధదయులయాయర్మ, కాబటిర  వార్మ 
మర్శయు వార్శ యొకు సావభావిక లేక సామానయ వార్సులు పాప్ము, భరష్రతవము మర్శయు 
మర్ణమునకు పాతయర లయాయర్మ. అయితద దదవుని దెైవికమ నై దయ అప్పటికర కార్యము చదస్టింది, మర్శయు 
ఆయన వాగాే నము చదస్టని విమోచకుడెైన యిసేు దావర్ా ఒక తపిపంచుకొను మార్గమును అందించంది. 

ముగింపు 

ఆదయిందు మానవులు ఏ విధ్ంగా ఉండదవార్మ అను విష్యమును గూర్శున ఈ పాఠంలో, 
బెైబిలు కథనములు మర్శయు వాటి యొకు చార్శతిరకత దృషార య మానవాళి యొకు సృషిరని, మిగశల్వన సృషిర 
అంతటి మీద మానవుల యొకు ఆధికయతను మనము చూశాము. భౌతిక దదహములుగా మర్శయు 
అభౌతిక పరా ణములుగా మన అస్టితతవముల యొకు కూర్మపను మనము వర్శణంచాము. మర్శయు ఆయన 
దెైవిక దయ, ఆయన ఆశంచు మానవ సావమిభకనత, విధదయత మర్శయు అవిధదయతకు కలుగు 
ప్ర్శణామాల దృషార య దదవునితో మానవాళి యొకు ఆర్ంభ నిబంధ్న అనుబంధ్మును మనము 
చూశాము. 

సృషిరలో దదవుడు మానవాళికన ఇచున గౌర్వము మర్శయు ఘనతను గూర్శు ఆలోచంచుట 
అమోఘముగా ఉంటటంది. సపష్రముగా, పాప్ము మనకు భయంకర్మ నై సమసయలను కొని తచెుంది. 
అయితద ఆ పాప్మును జయించుటకు, మర్శయు మానవాళిని మర్శయు మిగశల్వన సృషిరని దాని యొకు 
ప్ూర్వ వ భైవములోనికన నడపింిచుటకు ఆయన కల్వగశయుని ప్రణాళికలను అరా్ము చదసుకొనుటకు 
దదవుడు మానవుల కొర్కు కల్వగశయుని ఉదదేశమును తలెుసుకొనుట పరా ముఖ్యమ ైన మొదటి 
మ టెలరయునిది. 
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