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ఉపల దాాతం
ఏదో ఒక సమయములో, బెైబిలును బో ధించు ప్రతిఒకుర్మ ఈ ప్రశిను ఎదుర్ొునే ఉంటార్మ,
“బెైబిలులోని ఈ భాగము కేవలం సాంసుృతికమైనది కాదా?” వార్శ అర్ాము ఏమిటంటే, లేఖ్నములోని కొనిి
భాగములు బెైబిలు కాలముల యొకు పారచీన సంసుృతులలో ఎంతగా నాటుకొనిపల బడినవి అంటే, అవి
మనకు నేడు అనువర్శతంచబడుట సాధ్యము కాదు. కాబటిర, కస
ై త వులు “సాంసుృతిక” బెైబిలు భాగములు
మర్శయు ఆధ్ునిక జీవితమునకు అనువర్శతంచబడు బెైబిలు భాగముల మధ్య వయతాయసమును కనుగొనుటకు
చాలా సమయమును గడుప్ుతుంటార్మ.
ఈ పాఠములో, మనము ఒక విభినిమన
ై దృకకుణమును ప్రతిపాదించబో వుచునాిము.
లేఖ్నములోని భాగములను సాంసుృతిక లేక అనువర్శతక భాగములుగా ప్ర్శగణంచుటతో పాటుగా, బెైబిలులోని
ప్రతి భాగము సాంసుృతికమైనది మర్శయు అనువర్శతకమన
ై ది అని మనము చూదాేము. బెైబిలు అంతా పారచీన
సాంసుృతిక నేప్థయమున ప్రతిబింబిసుతంది, అయితద మనము ఎవర్శమయ
ై ునిను, లేక మనము ఎకుడ లేక
ఎప్ుపడు నివస్టించుచునిను ప్రతి ఒకుర్శకి ఏదో ఒక విధ్ముగా అనువర్శతంచబడు దదవుని వాకయమయ
ై ునిది.
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పాఠయకీమములో ఇది ప్దియవ పాఠము, మర్శయు దీనికి “బెైబిలు సంసుృతి మర్శయు ఆధ్ునిక
అనువర్త నము” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, లేఖ్నము యొకు సాంసుృతిక కకణములు ఆధ్ునిక
లోకములో మన బెైబిలు అనువర్త నమును ఏ విధ్ంగా ప్రభావితము చదయాలో మనము చూదాేము.
మునుప్టి పాఠములలో మనము తెల్వయజేస్టన
ి టు
ో , మన దినమున మనము బెైబిలు భాగములను
అనువర్శతంచిన ప్రతిసార్శ, లేఖ్నము యొకు వాసత విక శరీతలకు మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతలకు మధ్య ఉని
యుగముల సంబంధ్మన
ై , సాంసుృతిక మర్శయు వయకితగత దూర్మును మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకకవాల్వ.
ఈ మూడు ప్ర్శగణలు ఒకదాని నుండి ఒకటి ప్ూర్శతగా వేర్మచదయబడలేకపల యినప్పటికీ, మనము లేఖ్నము
యొకు వాసత విక అర్ాము నుండి ఆధ్ునిక అనువర్త నము వప్
ై ుకు కదులుచుండగా ప్ర్శగణలోనికి వచుు
సాంసుృతిక విషయముల మీద మనము ప్రతదయకముగా దృషిర పడదాము.
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అనువర్త నము

సంసుృతిని నిర్వచించుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి. అయితద ఆధ్ునిక సమాజశాసత మ
ర ు
మర్శయు మానవశాసత మ
ర ులో కనిపించు కొనిి దృకపథములను అనుసర్శసత ూ, సంసుృతిని మనము ఈ
విధ్ంగా నిర్వచిదాేము:
ఒక సమాజములో కనిపించు భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగములు
ఒకదానితో ఒకటి కలుసుకునే విధానములు
ఈ నిర్వచనము సూచించుచునిటు
ో , సంసుృతులలో భాష, కళ, ఆర్ాధ్న, టెకాిలజీ, ప్ర్సపర్
సంబంధ్ములు మర్శయు సామాజిక అధికార్ము వంటి కలుసుకునే ప్దధ తుల యొకు వర్ణమాల
భాగమైయుంటుంది. మర్శయు ఈ కలుసుకును ప్దధ తులలో ప్ంచుకొనబడు భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు
భావోదదవగములు భాగమయ
ై ుంటాయి — మనము ఏమి నముుతాము, చదసత ాము మర్శయు భావిసాతము.
కాబటిర, మనము సంసుృతులను గూర్శు మాటాోడునప్ుపడు, ఈ విషయములు సమాజములో ఏ విధ్ముగా
కనబడతాయి అను విషయము మన మనసుిలో ఉంటుంది — అది ఒక కుటుంబము కావచుు, ఒక జాతి
కావచుు, సామాజిక సంసా కావచుు, మతప్ర్మన
ై సంసా కావచుు, లేక మానవ జాతి అంతా కూడా కావచుు.
ఈ పాఠము బెైబిలు సంసుృతి మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్త నములోని మూడు కకణముల మీద
దృషిరపడుతుంది: మొదటిగా, బెైబిలులోని మొదటి అధాయయములలో కనిపించు సంసుృతి యొకు బెైబిలు
ప్ునాదులను మనము ప్ర్రక్ించుదాము. ర్ండవదిగా, పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలలో జర్శగశన ప్లు
సంసుృతి యొకు బెైబిలు ప్ుర్ొగమనములను మనము కనుగొందాము. మర్శయు మూడవదిగా, బెైబిలులోని
ఈ సాంసుృతిక విషయములు మన ఆధ్ునిక లేఖ్న అనువర్త నమును ప్రభావితము చదయగల
విధానములను మనము చూదాేము. సంసుృతి యొకు బెైబిలు ప్ునాదులను ముందుగా చూదాేము.

ప్ునాదులు
సంసుృతి యొకు బెైబిలు ప్ునాదులను మనము ప్ర్శగణంచుచుండగా, ఆదికాండము 1-11
అధాయయములను విశదీకర్శసత ూ మనము ఆర్ంభిదాేము. మొదటిగా, ఈ అధాయయములు సంసుృతి యొకు
పారముఖ్యతను సాాపించు విధానములను మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, ఇవి ర్ండు వయతిర్ేకమన
ై
సాంసుృతిక ఆదర్ిములను ప్ర్శచయము చదయు విధానము మీద దృషిరపడదాము. మర్శయు మూడవదిగా,
లేఖ్నములోని ఆర్ంభ్ అధాయయములు దదవుని నముకమన
ై స్టతవకుల మధ్య సాంసుృతిక భినితవము కొర్కు
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ర్ంగమును స్టిదధప్ర్చు విధానమును మనము ప్ర్శగణదాేము. సంసుృతి యొకు పారముఖ్యతతో
ఆర్ంభిదాేము.

పారముఖ్యత
ఆదికాండములోని మొదటి ప్దకొండు అధాయయములు సృషిర మొదలుకొని అబారహాము దినముల
వర్కు గల ప్రప్ంచ చర్శతర అంతటిని గూర్శు మాటాోడతాయి. ఇవి మన అధ్యయనమునకు విశేషముగా
పారముఖ్యమైయునివి, ఎందుకంటే ఇవి లోకము కొర్కు మర్శయు మానవ సంసుృతి కొర్కు దదవుని యొకు
ఆదర్ివంతమన
ై ప్దధ తులను స్టిార్ప్ర్మసాతయి. ఈ విధ్ముగా, ఆదికాండములోని మిగశల్వన భాగము
విషయములో మాతరమగ
ే ాక, లేఖ్నములోని మిగశల్వన భాగమంతటి విషయములో ఇవి మన
అధ్యయనమునకు మార్గ దర్ికమును ఇసాతయి.
సంసుృతికి ప్ునాదులు మొదటిగా ఆదికాండము 1:28లో ప్రతయక్షమవుతాయి, మర్శయు ఈ
వాకయభాగమును చాలాసార్మో “సాంసుృతిక ఆజఞ ” అని పిలుసాతర్మ. ఇకుడ, దదవుడు మానవాళికి ఇలా
స్టలవిచాుడు:
మీర్మ ఫల్వంచి అభివృదిధ ప ంది విసత ర్శంచి భ్ూమిని నిండించి దానిని లోప్ర్చుకొనుడి;
సముదరప్ు చదప్లను ఆకాశ ప్క్షులను భ్ూమిమీద పారకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దదవుడు
వార్శతో చెపపను (ఆది. 1:28).
సాంసుృతిక ఆజఞ యొకు పారముఖ్యతను అర్ాము చదసుకొనుటకు మర్శయు అనువర్శతంచుటకు,
మనము మునుప్టి పాఠములలో చూస్టిన ఒకదానిని జాఞప్కముంచుకకవాల్వ. ప్రతి జీవి ఆయనను నితయము
వర్కు ఆర్ాధించునటు
ో లోకమును తన దృశయ మహిమతో నింప్ుట చర్శతర కొర్కు దదవుడు ఎలో ప్ుపడూ
కల్వగశయుని అంతిమ లక్షయమయ
ై ునిది. దదవుడు సృషిర యొకు ఆదిమ కీమమును స్టిార్ప్ర్చిన తర్మవాత,
దదవుని మహిమ యొకు అంతిమ ప్రదర్ిన కొర్కు సృషిరని మర్శంతగా స్టిదధప్ర్చుట మానవునికి ఇవవబడిన
బాధ్యత అయుయనిది అని సాంసుృతిక ఆజఞ సూచిసుతంది.
లోకము, సృషిర ఆయన మహిమతో నింప్బడులాగున దదవుడు మానవాళికి
సాంసుృతిక ఆజఞ ను అతయంత సులువన
ై మాటలలో అనుగీహంి చాడు. సృషిర యొకు
చితరమును మనము ఒక ఇంటిని ఒక పారచీన దదవాలయము వల నిర్శుంచు విధ్ముగా
చూసాతము. మర్శయు ఒక దదవాలయము నిర్శుంచబడునప్ుపడు, ఆ భ్వనమును
కటర మని ఆజాఞపించిన దదవుడు దానిలో నివస్టిసత ాడు. కాబటిర, సర్వభ్ూమి దదవుని
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నివాససాానముగాను, ఆయన ప్ర్శశుదధ సా లముగాను మార్ుబడుట సృషిర ప్టో బెబి
ై లు
అభిపారయమయ
ై ునిది. అయితద దదవునిని సూచించు ఒక ప్రతిమకు బదులుగా —
దదవాలయములో ఒక ప్క్ి లేక స్టింహము లేక ఇతర్ జీవి యొకు ప్రతిమను
ఉంచుటకు బదులుగా — ఆయన సవర్ూప్ములుగా దదవుడు స్ట్త ర ప్ుర్మషులను
దానిలో ఉంచాడు. మర్శయు సాంసుృతిక ఆజఞ ను ఇచుుట దావర్ా, దదవుడు ఇలా
అనుచునాిడు, “వళిో నా సవర్ూప్మును వృదిధ చదయండి, భ్ూమిని నింప్ండి,
తర్మవాత దానిని నా ఆధీనములోనికి తీసుకొని ర్ండి, ఒక యాజకుని వల దాని మీద
అధికార్మును కల్వగశయుండండి.” ఈ విధ్ంగా, దదవుని సవర్ూప్ములు వళిో
సృజించబడిన లోకము మీద దదవుని యొకు ప్రభ్ుతవమును చదలాయించుట
సాంసుృతిక ఆజఞ అయుయనిది, తదావర్ా దానిని సృజించిన దదవుని కొర్కు భ్ూమి
నివాస సాానమవుతుంది, మర్శయు యిెషయా 6 వంటి చోటో మనము చూచునటు
ో
ఆయన ప్ర్లోక స్టింహాసనము వల నే భ్ూమి కూడా ఆయన నివాస
సాానమవుతుంది. కాబటిర నీర్మ సముదరములను కముు విధ్ముగా యిెహో వా
మహిమ భ్ూమిని కప్ుపతుంది అని పాత నిబంధ్న మనకు చెబుతునిప్ుపడు, అది
కొీతత విషయమేమీ కాదు, ఎందుకంటే ఇది దాని కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని వాసత విక
ఆలోచన అయుయనిది.
— ర్వ. మైక్స గోోడో
బెబి
ై లు యొకు ఆర్ంభ్ములోనే ఆదికాండము 1లో, ప్తనమునకు ముందు, దదవుడు
ఆదాము హవవలకు ఒక పారముఖ్యమన
ై ఆజఞ ను లేక కొనిి హెచుర్శకలను —
వాసత వానికి, దీనిని ఒక దృషిరకకణము అనవచుు — ఇచుుచునాిడు, మర్శయు అది
తోటలోని అందమును, కీమమును మర్శయు అదుుతమును తీసుకొని లోకమంతటా
వాయపింప్జేయుట అయుయనిది. మర్శయు బెబి
ై లులోని వృతాతంతము చాలా వర్కు
ప్తనము మర్శయు అలా చదయుటలో విఫలమగుట, మర్శయు అదద ఆజఞ ను ర్ండవ
ఆదాము అయిన యిేసు కీీసత ు మర్శయు ఆయన వధ్ువుయిెన
ై సంఘము దావర్ా
మర్లా పారర్ంభించుట అయుయనిది. కాబటిర ఆ సాంసుృతిక ఆజఞ , ఆ సృషిర ఆజఞ ,
ఆదికాండము 1లోని ఆ వాసత విక ఆజఞ , బెబి
ై లు సందదశమునకు మూలమయ
ై ునిది,
మర్శయు అదద విమోచన కూడా అయుయనిది అని నేను సూచిసాతను. ఒక ప్ండితుడు
విమోచనను “సృషిరని ప్ునర్మదధ ర్ంశ చుట” అని పిల్వచాడు. మర్శయు అది అందమన
ై
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చితరము అని నేననుకుంటాను. బెబి
ై లు యొకు సార్ాంశముమను గూర్శు ఇది ఒక
అందమన
ై సంగీహమన
ై అవగాహన అయుయనిది. నేను చాలాసార్మో బెబి
ై లు
సందదశమును దదవుడు తన ప్ర్శపాలనను, లేక తన ర్ాజయమును, ప్ర్లోకము నుండి
భ్ూమికి, సృషిర నుండి నూతన సృషిరకి ప్ునర్మదధ ర్ంశ చుట అని వర్శణసత ాను. మర్శయు అది
దదవుడు ప్ర్లోక వాసత వములను, ప్ూర్శతగా-జనిుంచిన భ్ూలోక వాసత వములను
సంప్ూర్ణ ముగా తెచుుట అను ర్ండు వప్
ై ులను, ర్ండు కకణములను కలుప్ుతుంది,
మర్శయు దదవుడు సృషిరలో నుండి అంతిమ లక్షయమన
ై నూతన సృషిర కొర్కు కార్యము
చదయుచునాిడు అను తాతాుల్వక భావనను కూడా ఇసుతంది. మర్శయు దదవుడు తన
అందమును, తన వభ్
ై వమును, లేక బెబి
ై లు భాషలో, “తన మహిమ”ను
భ్ూమియందంతటా వాయపింప్జేయుచునాిడు అను ఆలోచన దీనిలో కేందర
భాగమయ
ై ునిది. మర్శయు వయకుతలుగా మర్శయు దదవుని సంఘములో
విమోచించబడిన మానవాళిగా ఇది మానవులందర్శకీ ఇవవబడిన పిలుపయ
ై ునిది.
— డా. జోనాథన్ టి. పనిింగరన్
దీనిని మనము ఆదికాండము 1:26లో చూసాతము, అకుడ దదవుడు ఇలా స్టలవిచాుడు, “మన
సవర్ూప్మందు నర్మలను చదయుదము.” పారచీన లోకములో, దదశముల ర్ాజులను దదవుని సవర్ూప్ములు
అని పిల్వచదవార్మ, కొంత వర్కు ఎందుకంటే వార్శ దదవతల యొకు చితత మును కనుగొని దానికి అనుగుణంగా
సంసుృతులను నిర్శుంచుట వార్శకి ఇవవబడిన ర్ాజర్శక ప్నియిెైయుండదది. దీని వలుగులో, భ్ూమి మీద
దదవుని చితత మును మర్శంత వాయపింప్జేయుటకు ఇటిర ర్ాజర్శక సాంసుృతిక ప్ర్శచర్యను చదయునటు
ో మానవులు
సృజించబడిర్శ అని ఆదికాండము యొకు ఆర్ంభ్ అధాయయములు సపషర ముచదసత ాయి.
దీనికి తోడు, దదవుని చితాతనుసార్ముగా కలుగు ప్రతి సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనము దదవుని కొర్కు
చదయబడు ప్వితరమన
ై యాజక ప్ర్శచర్య అయుయనిది అని ఆదికాండము 2వ అధాయయము వివర్శసత ుంది.
తోటను “స్టతదయప్ర్చుటకును దాని కాచుటకును” దదవుడు ఆదాము హవవలను ప్వితరమన
ై తోటలో ఉంచాడు
అని 15వ వచనములో మనము నేర్ముకుంటాము. ఈ వయకీతకర్ణము ర్ండు హెబ్రర కియ
ీ ా ప్దముల యొకు
కలయిక అయుయనిది: అవద్, దీనిని సాధార్ణంగా “ప్ని చదయుట” లేక “శీమించుట” అని అనువదిసత ార్మ,
మర్శయు షమర్డ, దీనిని సాధార్ణంగా “శీదధ వహించుట” లేక “కాయుట” అని అనువదిసత ార్మ. మోషత ఈ
ప్దములను కల్వపి మర్ొకసార్శ మాతరమే ఉప్యోగశంచాడు — సంఖ్ాయ 3:8లో మందిర్ములో దదవుని
మహిమగల సనిిధి ఎదుట లేవీయ యాజకుల యొకు ప్ర్శచర్యను వర్శణంచినప్ుపడు.
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కాబటిర, ప్రభావవంతముగా, ఆదికాండములోని ఆర్ంభ్ అధాయయములు సంసుృతి మన ఉనికిలో ఒక
చిని కకణము మాతరమే కాదు అను ఒక మౌల్వక బెైబిలు దృషిరకకణమును సాాపిసత ాయి. బదులుగా, అది దదవుని
కొర్కు మన ర్ాజర్శక మర్శయు యాజక ప్ర్శచర్య అయుయనిది. ఆయన దృశయమైన మహిమ యొకు అంతిమ
ప్రదర్ినకు స్టిదధపాటుగా భ్ూమిని నింప్ు, అభివృదిధ చదయు, కీమప్ర్చు, అందముగా తీర్ము, మర్శయు
ప్ర్శశుదధ ప్ర్చు బాధ్యత కొర్కు దదవుడు మనలను నియమించాడు.
దదవుడు మానవునికి సాంసుృతిక ఆజఞ ను ఎందుకు ఇచాుడో అర్ా ము చదసుకొనుటకు,
నర్మడు ఆయన సవర్ూప్మందు విశేషమన
ై ర్రతిలో సృజించబడినాడు అని
గుర్మతంచుకొనుట చాలా పారముఖ్యమన
ై విషయమయ
ై ునిది అని నా ఆలోచన. కాబటిర
దెవి
ై క సవర్ూప్మునకు నిర్ాుణాతుక కకణము కూడా ఉనిది — మనము దదవుని
సవర్ూప్మందు ఉనాిము. అయితద కార్యర్ూప్ కకణము కూడా ఉనిది, అది
మానవులుగా మనకు తగశన విధ్ముగా ఒక విశేషమన
ై ర్రతిలో దదవుని మహిమను
చూప్ుట మర్శయు కనుప్ర్చుట అయుయనిది మర్శయు మనము చదయు ప్ని దావర్ా
మనము ఆయన మహిమను ప్రతిబింబిసాతము. కాబటిర సాంసుృతిక ఆజఞ ను గూర్శు
మనము ఆలోచన చదయునప్ుపడు, భ్ూమిని నింప్ు మర్శయు దానిని లోప్ర్చుకొను,
లోకమును ఏదెను వల , తోట వల చదయు ప్ని, దానిని నింపి, దానిని జనాభాతో
నింప్ు ప్ని మనకు ఇవవబడినది. కాబటిర ఇకుడ ఆలోచన ఏమిటంటే, మానవ
ర్ూప్ములో కనుప్ర్చబడిన ఆయన విశేషమన
ై దెవి
ై క సవర్ూప్మును ఆయన
మహిమ నిమితత ము భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేయుట సాంసుృతిక ఆజఞ
అయుయనిది.
— డా. బూ
ర స్ బౌగస్
సంసుృతి యొకు పారముఖ్యతను గూర్శు బెైబిలు ప్ునాదులను మనము ఇప్పటి వర్కు చూశాము
గనుక, ఇప్ుపడు ర్ండవ విషయమును మనము చూడాల్వ: చర్శతర అంతటిలో మానవులు వంబడించిన ర్ండు
వయతిర్ేక సాంసుృతిక ఆదర్ిములకు బెైబిలు ప్ునాదులు.

వయతిర్ేక ఆదర్ిములు
మనము లోకములోని ప్లు పారంతములకు ప్రయాణము చదయునప్ుపడు, ప్రజలు విషయములను
విభినిమన
ై ర్రతులలో చదయుటకు ఎంతో అవకాశము ఉనిదని మనము జాఞప్కము చదసుకొనుట మంచిదద.
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మనమంతా వీధిలో ఒకే వైప్ున వాహనాలు నడప్వలస్టిన అవసర్ం లేదు, ఒకే భాష మాటాోడవలస్టిన
అవసర్ము లేదు, లేక ఒకే ర్కమైన వసత మ
ర ులు ధ్ర్శంచవలస్టిన అవసర్ము లేదు. అయినను, సంసుృతి
ఏనాడు కూడా నతి
ై కముగా తటసా మన
ై ది కాదు అని ఆదికాండములోని ఆర్ంభ్ అధాయయములు సపషర ము
చదసత ాయి. భినిముగా, ఏదో ఒక విధ్ముగా ప్రతి సంసుృతిలోని ప్రతి ప్ుర్ోగమనము వయతిర్ేకముగా ఉని
ర్ండు సాంసుృతిక ఆదర్ిములలో ఒకదానిని ప్రతిబింబిసుతంది కాబటిర అయితద దదవుని సంతోషప్ర్మసుతంది లేక
దుఃఖ్ప్ర్మసుతంది.
మానవులు సంసుృతిని అనేక విధాలుగా అభివృదిధ చదశార్మ అని బెైబిలు ర్చయితలకు బాగా తెలుసు.
అయితద వార్శ అభిపారయము ప్రకార్ం, సంసుృతులనీి ర్ండు మౌల్వక విభాగములలో ఒకదానికి
చెందినవైయునివి: దదవుని స్టతవించిన సంసుృతిక ప్దధ తులు మర్శయు ఆయనను వయతిర్ేకించిన సంసుృతిక
ప్దధ తులు.
మనము తర్మవాత చూడబో వుచునిటు
ో , ఈ సాంసుృతిక వయతాయసములు బెైబిలును నేటి మన
జీవితములకు అనువర్శతంచునప్ుపడు చాలా పారముఖ్యమన
ై విగా ఉంటాయి. అయితద ప్రసత ుతానికి, బెైబిలులోని
ఆర్ంభ్ అధాయయములలో ఈ విభ్జన ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడినదో మనము ప్ర్శగణదాేము.
ఆదికాండము 3లో, మంచి చెడ్ల తెల్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును తినుట దావర్ా ఆదాము హవవలు
దదవుడు వార్శకి పటిరన సావమిభ్కిత ప్ర్రక్షలో విఫలమైయాయర్మ. దీని తర్మవాత, వార్మ పాప్ములో ప్డిపల వుట
దావర్ా మానవులు ర్ండు విభినిమన
ై సాంసుృతిక మార్గ ములలో ప్రయాణసాతర్మ అని దదవుడు
బయలుప్ర్చాడు. ఆదికాండము 3:15లో సర్పముతో ఇలా చెపపి నప్ుపడు దదవుడు ఈ ర్ండు సాంసుృతిక
అనేవషణలను వర్శణంచిన విధానమును వినండి:
మర్శయు నీకును స్ట్త క
ి నీ సంతానమునకును ఆమ సంతానమునకును వర్
ై ము
ర ని
కలుగజేస్టదను. అది నినుి తలమీద కొటురను; నీవు దానిని మడిమ మీద
కొటురదువని చెపపను (ఆది. 3:15).
కుోప్త ంగా, ఇకుడ ప్రసత ావించబడిన “స్ట్త ”ర దదవుడు సృజించిన మొదటి స్ట్త ర అయిన హవవ, మర్శయు
సర్పము సాతాను.
ఈ వాకయభాగము చర్శతర అంతటా మానవ సంసుృతిలో కనిపించిన విభ్జనను సాాపిసత ుంది. స్ట్త ర సంతతి
దదవుని నముకముగా స్టతవించుటకు వదకింది. మర్శయు సర్ప సంతతి ఆయనను వయతిర్ేకించుటకు
ప్రయతిించింది. మర్శయు ఈ విభ్జన హవవ యొకు గొప్ప వార్సుడెన
ై కీీసత ు యొకు ర్ాక వర్కు, సాతాను
మీద తన అంతిమ విజయమును ప్ూర్శత చదయుటకు ఆయన తిర్శగశవచుు వర్కు కొనసాగుతుంది.
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ఈ ర్ండు మార్గ ములు ఆదికాండము 4లో కయిీను మర్శయు హేబల
ె ు వృతాతంతములో వంటనే
కనిపిసత ాయి. 4వ అధాయయము చివర్శలో, కయిీను మర్శయు అతని వార్సులు సర్ప సంతానముగా జీవించిన
విధానమును మనము చూసాతము. వార్మ సంకిోషరమైన సంసుృతులను సాాపించార్మ, కాని దదవుని చితత మును
వయతిర్ేకించు ఉదదేశముతో మర్శయు దుషు
ర ని తమ ఆతీుయ తండిగ
ర ా చదసుకొనుట దావర్ా ఇలా చదశార్మ.
అయితద ఆదికాండము 5లో మనము షతతు వార్సులను చూసాతము, వార్మ స్ట్త ర సంతతి యొకు
సంసుృతిని అభివృదిధ చదశార్మ. వార్మ కుటుంబములను, గోతరములను ర్ూప ందించార్మ. వార్మ మతప్ర్మైన
ఆచార్ములను మర్శయు భాషను అభివృదిధ చదశార్మ. వార్మ ప్ూర్మణలు కార్మ, కాని దదవుని స్టతవించు మర్శయు
మహిమప్ర్చు సాంసుృతిక ప్దధ తులను సాాపించుటకు వార్మ ఉతత మమైన కృషిని చదశార్మ. ఈ సమయము
మొదలుకొని, లేఖ్నములు ఈ ర్ండు వయతిర్ేకమైన సాంసుృతిక ఆదర్ిముల మధ్య వయతాయసమును చూప్ుట
కొనసాగశంచాయి.
ఇకుడ, మనము కొంత జాగీతతగా ఉండాల్వ. లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించుటకు మర్శయు
అనువర్శతంచుటకు, మానవ సంసుృతిలోని ఈ ర్ండు మార్గ ముల మధ్య అనేక పల ల్వకలు ఉనాియని కూడా
మనము చూడాల్వ. కయిీను మర్శయు హేబల
ె ు ఇర్మవుర్మ భ్ూమిని లోప్ర్చుకొనుటకు ప్రయతిించార్మ అని
ఆదికాండము 4 మర్శయు 5 అధాయయములు సూచిసాతయి. వార్శర్మవుర్మ సామాజిక మర్శయు మతప్ర్మన
ై
ఆచార్ములను అభివృదిధ చదశార్మ. మర్శయు, షతతు మర్శయు కయిీను వంశావళులు కనుప్ర్చుచునిటు
ో ,
ర్ండు కీమములవార్మ వివాహము చదసుకొని పిలోలను కనాిర్మ.
అటిర విభినిమైన సాంసుృతిక ఆదర్ిములను అనుసర్శంచు ప్రజలు ఒకే విధ్మన
ై సాంసుృతిక
వయకీతకర్ణములను కల్వగశయుండుట ఎలా సాధ్యమయి
ై యంది? ఈ పల ల్వకలు ర్ండు కార్ణముల వలన జర్శగాయని
లేఖ్నములోని మిగశల్వన భాగమంతటి నుండి మనము నేర్ముకుంటాము.
ఒక వప్
ై ున, దదవుని సామానయ కృప్, మానవాళిప్టో ఆయన చూపిన ర్క్ింప్ని కనికర్ము, సాతానును
మర్శయు వానిని అనుసర్శంచు పాప్భ్ర్శతమన
ై ప్రజలను నిలువర్శసత ుంది. ఫల్వతంగా, లోకములో అతయంత
పైశాచిక సంసుృతులు కూడా ఎంతో కొంత వర్కు దదవుని చితత మునకు కటురబడియుండుటను మనము
చూసాతము. మర్ొక వప్
ై ున, దదవుని మార్గ ములను అనుసర్శంచువార్శని పాప్ము భ్రషరము చదయుట
కొనసాగశంచింది. కాబటిర, లోకములోని అతయంత ప్ర్శశుదధ మన
ై సంసుృతులు కూడా దదవుని చితత మునకు
ప్ూర్శతగా కటురబడియుండుటలో విఫలమయాయయి.
కయిీను మర్శయు హేబల
ె ు కాలము నుండి నేటి వర్కు, దదవుని నముకమన
ై స్టతవకులు మర్శయు
ఆయన మీద తిర్మగుబాటు చదస్టినవార్శ యొకు సాంసుృతిక ప్రయతిముల మధ్య భినితవములు మర్శయు
పల ల్వకలు ఎలో ప్ుపడూ కనిపించాయి. మర్శయు నేడు లేఖ్నములోని ఏ వాకయభాగమునన
ై ా మనము
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అనువర్శతంచుటకు ప్రయతిించినప్ుపడు, ఈ సాంసుృతిక భినితవములను మనసుిలో ఉంచుకొనుట చాలా
పారముఖ్యమైయునిది.
సంసుృతి యొకు పారముఖ్యతను గూర్శున బెైబిలు ప్ునాదులను, మర్శయు ర్ండు వయతిర్ేకమైన
సాంసుృతిక ఆదర్ిముల యొకు సాాప్నను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మూడవ
విషయమును చూదాేము. లేఖ్నము యొకు ఆర్ంభ్ అధాయయములలోని సాంసుృతిక భినితవమును
దదవుడు ఆమోదించుట.

భినితవము
ఆదికాండములోని మొదటి అధాయయములు ప్రధానముగా కొంతమంది వయకుతలతో వయవహర్శసత ాయి.
కాబటిర, బెైబిలులోని ఈ భాగములో సమాజములు సాంసుృతిక భినితవమును కనుప్ర్చుటకు
ఉదాహర్ణలు లేవు. అయినను, ఆదిమ మానవ చర్శతల
ర ో వయకితగత ప్రజలకు తన చితత మును బయలుప్ర్చిన
విధానముల దావర్ా దదవుడు ఆదికాండములోని మొదటి అధాయయములలో సాంసుృతిక భినితవము కొర్కు
ర్ంగమును స్టిదధము చదశాడు.
సాంసుృతిక భినితవము యొకు ప్ునాదులను వర్శణంచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి, కాని
సమయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, “విశేషమైన ప్రతయక్షత” దావర్ా సాంసుృతిక భినితవము అభివృదిధ చెందిన
విధానమును మనము ప్ర్శగణదాేము మర్శయు దీనిని మనము “సామానయ ప్రతయక్షత” అని కూడా
పిలుసాతము.
దదవుడు తనను తాను మర్శయు తన చితత మును కలల దావర్ా, దర్ినముల దావర్ా, ప్రవకత ల దావర్ా,
లేఖ్నముల దావర్ా, మర్శయు ఇతర్ మార్గ ముల దావర్ా బయలుప్ర్చుకొనిన విధానములను సూచించుటకు
“విశేషమన
ై ప్రతయక్షత” అను ప్దమును సాంప్రదాయిక వేదాంతవేతతలు ఉప్యోగశసత ార్మ. ఉదాహర్ణకు,
ఆదికాండము యొకు ఆర్ంభ్ అధాయయములలో, దదవుడు మౌఖకముగా ఆదాము హవవలకు, కయిీను
హేబల
ె ుకు, మర్శయు నోవహుకు తననుతను బయలుప్ర్చుకునాిడు.
మర్ొక వైప్ున, “సామానయ ప్రతయక్షత” దదవుడు సృషిరయందు తనను తాను మర్శయు తన చితత మును
ప్రజలకు — మానవ వయకితతవములకు, భౌతిక మర్శయు ఆతీుయ సామర్ాయములకు, మర్శయు ఇతర్మలకు —
మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులకు — బాహయ, దృశయమన
ై లోకమునకు — అనుగుణంగా బయలుప్ర్చుకొనుటను
సూచిసుతంది. కీర్తనలు 19 మర్శయు ర్ోమా. 1:18-20 వంటి వాకయభాగములలో దీనిని మనము చూసాతము.
దదవుడు విశేషమైన మర్శయు సామానయ ప్రతయక్షతను ఉప్యోగశంచుట తన ప్రజల మధ్య దదవుడు
సాంసుృతిక భినితవమును స్టిార్ప్ర్చిన విధానమును అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డుతుంది.
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దదవుని నముకమన
ై ప్రజలు ఇదద విశేషమన
ై ప్రతయక్షతకు, ఒకే సమయములో, విభినిమన
ై ర్రతులలో
విధదయత చూపిన విధానములలో దీనిని మనము చూసాతము, ఎందుకంటే వార్మ విభినిమన
ై ప్ర్శస్టా త
ి ులను
ఎదుర్ొునుచుని విభినిమన
ై ప్రజల య
ై ునాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, ఆదాము హవవలు ఆదికాండము 1:28లో
సాంసుృతిక ఆజఞ అను విశేషమైన ప్రతయక్షతను ప ందార్మ. అయితద ఆదాము హవవలకు విభినిమన
ై
తలాంతులు, వయకితతవములు, భౌతిక సామర్ాయములు, మొదలగునవి ఉనాియి. వార్మ విభినిమన
ై వయకితగత
ప్ర్శస్టా త
ి ులతో కూడా వయవహర్శంచార్మ. వార్శ మధ్య ఈ భినితవములు ఎంత వర్కు ప్రతయక్షమన
ై ప్పటికీ,
ఆదాము హవవలు సాంసుృతిక ఆజఞ అను విశేషమైన ప్రతయక్షతను ఒకే సమయములో విభినిమైన ర్రతులలో
తమ జీవితములకు అనువర్శతంచుకకవలస్టియుండెను.
దీనితో పాటు, ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులలో కొనసాగుచుని మార్మపల కార్ణంగా మానవాళి అదద
విశేషమన
ై ప్రతయక్షతను కాలకీమములో విభినిమన
ై ర్రతులలో అనువర్శతంచింది. ఒక ఉదాహర్ణగా, దదవుడు
మొటర మొదటిగా సాంసుృతిక ఆజఞ ను ఇచిునప్ుపడు, పాప్ము లోకములోనికి ప్రవశి
ే ంచలేదు. అయితద
ఆదాము హవవలు దదవుని మీద తిర్మగుబాటు చదస్టిన తర్మవాత, వార్శ ప్ర్శస్టా త
ి ులు మార్శపల యాయి, ఫల్వతంగా,
వార్మ సాంసుృతిక ఆజఞ ను పాటించిన విధానము కూడా మార్శపల యింది. వాసత వానికి, కాలము మర్శయు
మానవాళి ముందుకు కొనసాగుచుండగా బాధ్ మర్శయు వయర్ాత సాంసుృతిక ఆజఞ యొకు నర్వేర్మపను
సంకిోషరము చదయు విధానమును ఆదికాండము 3లోని విశేషమైన ప్రతయక్షత బయలుప్ర్చింది.
కాలకీమములో దదవుడు ఒకదాని తర్మవాత మర్ొక ప్రతయక్షతను జోడించుచుండగా ఇదద విధ్మైన
భినితవము ప్రతయక్షమగుటను మనము చూడవచుు. ఎంతో కొంత వర్కు, ప్రతి కొీతత విశేషమైన ప్రతయక్షత
మునుప్టి విశేషమన
ై ప్రతయక్షతలలోని అవసర్తలలో మార్మప చదస్టింది. కాబటిర, దదవుడు కొీతత విశేషమన
ై
ప్రతయక్షతలను ఇచిున ప్రతిసార్శ, ఆయనకు నముకముగా ఉని ప్రజలు అదద సమయములో మర్శయు
కాలకీమములో ఆయనను స్టతవించిన విధానములో మార్మపను తెచుుట దావర్ా సపందించవలస్టియుండెను.
ఆర్ంభ్ము నుండద, విశేషమన
ై మర్శయు సామానయ ప్రతయక్షతలు ఆదిమ మానవులు దదవుని స్టతవించిన
విధానములలో అనేక ర్కముల భినితవములలోనికి నడిపంి చాయి. మర్శయు ఈ పాఠములో మనము
తర్మవాత చూడబో వుచునిటు
ో , ఈ ఆర్ంభ్ భినితవము బెైబిలు చర్శతర మర్శయు నేడు కూడా దదవుని
నముకమన
ై ప్రజల సమాజములు సాంసుృతిక భినితవమును అనుసర్శంచుటకు ప్ునాదులను సాాపించింది.
ఆదికాండములో ఇవవబడిన సాంసుృతిక ఆజఞ మనము ఫల్వంచి వృదిధ ప ంది, భ్ూమిని
నిండించి, దానిని లోప్ర్చుకకవాలను కకర్మతుంది. అది సాంసుృతిక
భినితవములోనికి నడిపస
ి త ుంది. అయితద ఇది నిజముగా దదవుని ర్ూప్కలపనలో
భాగమయ
ై ునిదా? అను ప్రశి తల తు
త తుంది. విభినిమన
ై సంసుృతుల మధ్య
భినితవము ఉండాలని దదవుడు ఉదదే శించాడా? మర్శయు లేఖ్న బో ధ్న ప్రకార్ం దీని
-10వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

ప్దియవ పాఠము బెైబిలు సంసుృతి & ఆధ్ునిక

అనువర్త నము

జవాబు, ఖ్చిుతముగా, అని నేనంటాను. ఇది దదవుడు మనలను చదయుటకు పిలచిన
కార్యము అయుయనిది... భినితవము కొర్కు ఆయన కల్వగశయుని ఆశలో నుండి
ప్ుటిరన వాతావర్ణములో ఆయన మనలను సృజించాడు. ఆర్శన నేల మాతరమే లేదు,
సముదరము కూడా ఉనిది. సూర్మయడు మాతరమే లేడు, ఇతర్ ర్కముల నక్షతరములు
కూడా ఉనాియి. ప్క్షులు మాతరమే లేవు, ఇతర్ ర్కముల జంతువులు కూడా
ఉనాియి. ఒకే ర్కమన
ై మానవుడు లేడు, స్ట్త ర ప్ుర్మషులు ఉనాిర్మ. తన సృషిర
అంతటిని ఈ విధ్ముగా సృజించిన దదవుని సవర్ూప్మును మనము
వాయపింప్జేయుచుండగా, నిశుయముగా విభినిమన
ై సాంసుృతిక ఆచార్ములలో
మర్శయు విషయములలో కనిపించు భినితవమును మనము ప్రతిబింబించాల్వ.
చూడండి, సర్వభ్ూమిని తన మహిమతో నింప్ుటకు దదవుడు మనలను
పిలచుచునాిడు, మర్శయు మనము అలా చదయుచుండగా, మనము విభినిమన
ై
వాతావర్ణమును, విభినిమన
ై భ్ూపారంతములను ఎదుర్ొుంటాము అని నా
ఆలోచన. మీర్మ భ్ూమధ్యర్ేకకు దగగ ర్గా ఒక ఇగుోను నిర్శుంచలేర్మ, మర్శయు
అలాసాులో గడి్ పాకలను వేయలేర్మ. కాబటిర, మీర్మ సర్వభ్ూమిని నింప్ుచుండగా
మర్శయు సర్వభ్ూమి మీద ఆధిప్తయమును ప ందుచుండగా, ప్రకటన గీంథము
చెబుతునిటు
ో విమోచించబడిన ప్రజలలో ప్రతి గోతరము, భాష, ఉప్భాష మర్శయు
దదశమునకు చెందిన ప్రజలు ఉంటార్మ అనిటు
ో సావభావికముగా ఇటిర భినితవము
ప్రతిబింబించబడుటను మనము చూసాతము. ఇది ఆర్ంభ్ము నుండి దదవుడు
కల్వగశయుని ఉదదే శము నుండి దూర్మగుట ఏమాతరము కాదు. ఇది వాసత వానికి
ఆదికాండము 1వ అధాయయములో దదవుడు ఆజాఞపించిన విషయముల యొకు
నర్వేర్మప అయుయనిది.
— డా. జిమీు అగన్
లోకములో దదవుని కార్యము యొకు అందములోని ఒక భాగము, ఆయన ఒకే
సంసుృతిలో మాతరమే కార్యము చదయక అనేక సంసుృతుల దావర్ా కార్యము చదయుట
అయుయనిది అని నా ఆలోచన. మర్శయు బెబి
ై లులో దీనికి ఎంతో ఉదాాటన ఉనిదని
నేననుకుంటాను. సువార్త ప్రకటించుట అనునది దదశములనిిటి కొర్కు, అనగా
జాతులనిిటి కొర్కు, మర్శయు లోకములో ఉని ప్రజల సమూహములనిిటి కొర్కు
అయుయనిది. మర్శయు మీర్మ ప్రకటన గీంథము యొకు ముగశంప్ునకు
-11వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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వచిునప్ుపడు, భ్ూమిలోని ర్ాజులు వార్శ మహిమను దదవుని ర్ాజయములోనికి
తెచుుటను గూర్శు బెబి
ై లు మాటాోడుతుంది; ప్లు సంసుృతులలోని ఈ నిధ్ులనీి
మర్శయు విశేషమన
ై బలములు మర్శయు వర్ములు లోకములోని విభినిమన
ై
సంసుృతులలో ప్ని చదసత ాయి, ఇవనీి మానవాళి కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని
ప్రణాళికలో భాగమయ
ై ుండి విమోచన మార్గ ములో దదవుడు ఉప్యోగశంచుకొను
విషయముల య
ై ునివి, మర్శయు కీీసత ు శర్రర్ములో విభినిమన
ై సంసుృతుల మధ్య
అనుబంధ్ములను కల్వగశయుండుటకు ఇది పారముఖ్యమన
ై కార్ణము అని నా
ఆలోచన, తదావర్ా లోకములోని విభినిమన
ై సంసుృతుల మధ్య దదవుడు చదయు
కార్యముల యొకు ప్ూర్ణ ఐశవర్యము యొకు లాభ్మును మనము ప ందుకకవచుు.
— డా. ఫిల్వప్ ర్ైకన్
బెైబిలు సంసుృతిని మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్త నముతో దాని అనుబంధ్మును విశదీకర్శంచుటకు,
మనము సంసుృతి యొకు బెబి
ై లు ప్ునాదులను మాతరమే మనసుిలో ఉంచుకకకూడదుగాని, పాత మర్శయు
కొీతత నిబంధ్నలలో సంసుృతి యొకు బెైబిలు ప్ుర్ోగమనములను కూడా దృషిరలో ఉంచుకకవాల్వ.

ప్ుర్ోగమనములు
బెైబిలులో సంసుృతి యొకు బెబి
ై లు ప్ుర్ోగమనములను కకీడీకర్శంచుటకు అనేక మార్గ ములు
ఉనాియి, కాని మన ఉదదేశయముల కొర్కు, సంసుృతి యొకు ప్ునాదులను ప్ర్రక్ించుటకు మనము
ఉప్యోగశంచిన అదద అదే మును ఉప్యోగశంచి ఈ సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనములను చూదాేము. ముందుగా
బెైబిలు చర్శతర అభివృదిధ చెందుచుండగా సంసుృతి యొకు పారముఖ్యతను చూదాేము. తర్మవాత, బెైబిలులో
ర్ండు వయతిర్ేక సాంసుృతిక ఆదర్ిములు అభివృదిధ చెందిన విధానమును చూదాేము. చివర్శగా,
లేఖ్నములలో సాంసుృతిక భినితవము అభివృదిధ చెందిన విధానమును ప్ర్రక్ద
ి ే ాము. సంసుృతి యొకు
పారముఖ్యతతో ఆర్ంభిదాేము.
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పారముఖ్యత
పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలలో సంసుృతి చాలా పారముఖ్యమైయునిది, కాని పాత నిబంధ్నలో
సంసుృతి యొకు పారముఖ్యత ఆర్ంభ్ లేఖ్నములు దదశముగా ఇశాీయిేలు మీద పటిరన విశేషమైన దృషిరలో
అతయంత సపషర ముగా కనిపిసత ుంది.
ఆదికాండము గీంథము ఇశాీయిేలు దదశముగా కాకముందు జర్శగశన సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనములను
వర్శణసత ుంది, అయితద ప్ంచగీంథము అంతా — అనగా బెైబిలులోని మొదటి ఐదు గీంథములు — ఇశాీయిేలు
ఐగుప్ుతను విడచి స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే సమకూడినప్ుపడు మోషత ధ్ర్ుశాసత ర నిబంధ్నా యుగములో
వారయబడినవి. ఈ కార్ణము చదత, ఈ గీంథములు దదవుని ఆజఞ ల మీద మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు జాతీయ
జీవితము కొర్కు ఇవవబడిన హెచుర్శకల మీద విశేషమన
ై దృషిరని పడతాయి.
యిెహో షువ మొదలుకొని మలాకీ గీంథము వర్కు ఉని మిగశల్వన పాత నిబంధ్న అంతా, ఇశాీయిేలు
ప్ూర్శతగా వృదిధ చెందిన దదశమన
ై తర్మవాత దావీదు ర్ాజర్శక నిబంధ్న యుగములో వారయబడినవి. ఈ
గీంథములు ఇశాీయిేలు ర్ాజర్శక వైభ్వములోనికి ఎదిగశనప్ుపడు, విభ్జించబడిన ర్ాజయము యొకు
ఒడుదిడుకులలో, చెర్లో, మర్శయు పాత నిబంధ్న చివర్శలోని కుోప్త ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలములో ఇశాీయిేలు
సంసుృతిని నిర్ేేశించిన దదవుని ప్రతయక్షతల వర్ణమాలను గూర్శు మాటాోడతాయి.
ఇశాీయిేలులో జర్శగశన అనేక సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనములను పాత నిబంధ్న వర్శణంచుచునిప్పటికీ,
లేఖ్నములోని అతయంత ఉనితమన
ై సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనము పాత నిబంధ్నలో నుండి కీస
ీ త ునందు కొీతత
నిబంధ్న యుగములోనికి జర్శగశన మార్మప కాలములో సంభ్వించింది. ఇశాీయిేలు యొకు జాతీయ సంసుృతి
మీద దృషిరపటురటకు బదులుగా, కొీతత నిబంధ్న కస
ై త వ సంఘములో సాంసుృతిక ప్దధ తుల యొకు
ప్ుర్ోగమనముల వప్
ై ుకు దృషిరని ఆకర్శషసత ుంది.
ఈ నాటకీయమన
ై మార్మప ఎలా సంభ్వించినదో చూచుటకు, మొదటి శతాబే ప్ు పాలస్ట్త నాలోని
అనేకమంది యూదులు కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు ర్ాక కొర్కు ఎదుర్మచూశార్మ అని మనము
గుర్మతంచుకకవాల్వ. మునుప్టి పాఠములో మనము నేర్ముకునిటు
ో , నిబంధ్నల మధ్య కాలములో యూదుల
ర్బాాయిలు మస్ట్ియ ర్ాకకు ముందు చర్శతర అంతటిని “ఆ యుగము” అని పిల్వచదవార్మ. మర్శయు మస్ట్ియ
ప్రతయక్షమైనప్ుపడు, ఆయన “ర్ాబో వు యుగము”ను తీసుకొని వసాతడని వార్మ బో ధించార్మ. ర్ాబో వు
యుగములో, మస్ట్ియ ప్రతయక్షమవుతాడు, లోకములోని దుషర దదశముల మీద యుదధ ము చదయుటలో తన
ప్రజలకు నాయకతవం వహిసత ాడు, మర్శయు తన ప్రజలను తన మహిమకర్మైన సార్వతిరక ర్ాజయములో
వేగర్
శ ముగా సాాపించి, ఇశాీయిేలు సంసుృతిని విశేషముగా మార్శువేసత ాడు అని వార్మ నమాుర్మ.
అయితద ఆయన ప్ర్శపాలన మూడు దశలలో వివృతమవుతుంది అని యిేసు మర్శయు ఆయన
అప సత లులు సపషర ము చదశార్మ: ఆయన మొదటి ర్ాకడలో ఆయన ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ము, సంఘ
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చర్శతర అంతటిలో ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు, మర్శయు ఆయన ర్ండవ ర్ాకడలో ఆయన
ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మప. ఈ మూడు-దశల దృకపథము కొీతత నిబంధ్న యుగములో దదవుడు తన ప్రజల
యొకు సంసుృతిని అభివృదిధ చదయాలని కకర్శన విధానములను గూర్శు నూతనమన
ై అవగాహనలోనికి
నడిపించింది.
ప్రకటన 11:15 వంటి వాకయభాగములలో వర్శణంచబడినటు
ో కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు అంతిమ లక్షయమును
మనసుిలో ఉంచుకుంటే తప్ప కొీతత నిబంధ్నలో సంసుృతి యొకు పారముఖ్యత మీద దృషిరని కకలోపవుట
చాలా సులభ్మవుతుంది:
ఆ శబే ములు ఈ లోక ర్ాజయము మన ప్రభ్ువు ర్ాజయమును ఆయన కీీసత ు ర్ాజయము
నాయిెను; ఆయన యుగయుగముల వర్కు ఏలుననను (ప్రకటన 11:15).
ఈ వాకయభాగములో, కీస
ీ త ు ఒక దినమున “ఈ లోక ర్ాజయమును” దానిలోని తిర్మగుబాటు చదయు
సంసుృతులనిిటిని నాశనము చదసత ాడని మనము చూసాతము. అయితద ఆయన ఈ దుషర సంసుృతులను
ఊర్కనే నాశనము చదయడు. ఆయన లోకమును లోకవాయప్త సంసుృతిగా మార్ముతాడు మర్శయు దానిని
“మన ప్రభ్ువు ర్ాజయమును ఆయన కీస
ీ త ు ర్ాజయము” అని పిలువవచుు, అకుడ “ఆయన యుగయుగముల
వర్కు ఏలును.”
కాబటిర, కొీతత నిబంధ్నలో ఒక చిని భాగముగా ఉండుటగాక, సంసుృతి ఎంత పారముఖ్యమన
ై దిగా
ఉనిది అంటే లేఖ్నములోని ఈ విభాగములోని ప్రతి భాగము ఏదో ఒక విధ్ముగా మానవ సంసుృతి కొర్కు
దదవుని ఉదదేశయముల యొకు నర్వేర్మపను కీస
ీ త ు తీసుకొనివచుు విధానముతో వయవహర్శసత ుంది.
యిేసు తన జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాానము, ఆర్ోహణము మర్శయు ఆతు కుముర్శంప్ు
దావర్ా సాంసుృతిక ఆజఞ లోని అంతిమ దశను ముందుకు నడుప్ు విధానముల మీద కొనిి వాకయభాగములు
దృషిరపడతాయి. కొీతత నిబంధ్నలోని ఇతర్ వాకయభాగములు కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో సువార్త
దావర్ా లోకమును మార్ముటలో సహాయప్డుచుండగా సంఘమును నడిపించుట మీద దృషిరపడతాయి.
ఇంకొనిి వాకయభాగములు మానవాళి కొర్కు దదవుని ఉదదేశయములను నర్వేర్శు, ప్ర్లోకమందు
నర్వేర్ుబడునటు
ో భ్ూమియందు కూడా దదవుని చితత ము నర్వేర్ుబడుటకు కీీసత ు తిర్శగవ
శ చుు కాలమైన
నర్వేర్మప కాలము మీద దృషిరపడతాయి.
బెైబిలు చర్శతర యొకు ప్ుర్ోగమనములో సంసుృతి యొకు పారముఖ్యతను చూచుట దావర్ా
సంసుృతిలో బెైబిలు ప్ుర్ోగమనములను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు బెైబిలు
అంతటిలో కనిపించు ర్ండు వయతిర్ేకమన
ై సాంసుృతిక ఆదర్ిముల యొకు ప్ుర్ోగమనమును మనము
చూడవచుు.
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వయతిర్ేక ఆదర్ిములు
ఆదికాండము 3వ అధాయయములో ర్ండు సాంసుృతిక ఆదర్ిముల యొకు సాాప్న అనయ
దదశములను సర్ప సంతతితో మర్శయు ఇశాీయిేలును హవవ సంతతితో పల లుునటు
ో పాత నిబంధ్న
ర్చయితలను ప్ుర్శకొల్వపంది.
అబదధ దదవతలకు తమ ప్ర్శచర్యగా అనయ దదశములు తమ సంసుృతులను అభివృదిధ చదస్టి, ఇశాీయిేలు
దదవుని వయతిర్ేకించాయి. వార్మ తమ అబదధ దదవతల కొర్కు దుర్గ ములను మర్శయు దదవాలయములను
నిర్శుంచి, తమ స ంత పిలోలను బల్వ అర్శపంచార్మ. ఆయన ప్రజలు ఇటిర ఆచార్ములలో ఏమాతరము
పాలుప్ంచుకొనకూడదు అని దదవుడు సపషర ము చదశాడు.
మర్ొక వైప్ున ఇశాీయిేలు, మోషత దావర్ా దదవుడిచిున నీతిగల ధ్ర్ుశాసత మ
త కొని, ఏక సతయ
ర ును హతు
దదవుని మహిమప్ర్చు విధానములలో జీవించుటకు ప్రయతిించార్మ. వార్మ విశాీంతి దినమును
అనుసర్శంచార్మ, విగీహార్ాధ్నను విసర్శజంచార్మ, మానవ జాఞనము మర్శయు బలము మీద ఆధార్ప్డుటకు
బదులుగా దదవుని నడిపింప్ు మర్శయు భ్దరత మీద ఆధార్ప్డా్ర్మ.
అవును, దదవునికి సావమిభ్కిత చూప్ుట దావర్ా అనుయలు ఇశాీయిేలు దదశములో భాగము కావచుని,
లేక దదవుని విర్ోధ్ులు అగునంతగా ఇశాీయిేలీయులు భ్రషర ులు కాలేర్ని దీని అర్ాము కాదు. అయితద ప్రతి
ఒకుర్మ తమ ఆదర్ిములను అనుసర్శంచినంత వర్కు, ఇశాీయిేలు దాని సంసుృతిని దదవుని ప్ర్శచర్యలో
అభివృదిధ చదస్టింది, మర్శయు అనయ దదశములు తమ సంసుృతులను అబదధ దదవతల ఆర్ాధ్నలో అభివృదిధ
చదశార్మ.
ఇప్ుపడు, అదద సమయములో, ఇశాీయిేలీయుల మర్శయు అనుయల సంసుృతులు అనేక విధాలుగా
పల ల్వకలను కల్వగశయునివి అని పాత నిబంధ్న మర్శయు ప్ుర్ావసుతశాసత జు
ర ఞ లు సూచించార్మ. ఇశాీయిేలీయులు
తమ ప ర్మగు దదశముల యొకు పాప్భ్ర్శతమన
ై ఆచార్ములను అనుసర్శంచుట దావర్ా ఈ పల ల్వకలలో కొనిి
కల్వగాయి. అయితద ఇతర్ పల ల్వకలు పాప్భ్ర్శతమన
ై అనుయలకు దదవుడు తన సామానయ కృప్ను చూప్ుటకు
ఫల్వతంగా కల్వగాయి, తదావర్ా వార్శ సంసుృతులలో ఆ కకణములు కనీసం పక
ై ి అయినా దదవుని చితత మునకు
అనుగుణంగా ఉనాియి. ఈ సాంసుృతిక విభ్జనలు పాత నిబంధ్న అంతటా కొనసాగాయి.
మనము కొీతత నిబంధ్న వప్
ై ుకు తిర్శగశనప్ుపడు, ర్ండు వయతిర్ేక సాంసుృతిక ఆదర్ిములు మర్ొకసార్శ
కనిపిసత ాయి, కాని విభినిమన
ై అనుబంధ్ములతో కనిపిసత ాయి.
పాత నిబంధ్నలో ఆర్ంభ్మన
ై ఇశాీయిేలు యొకు సుదీర్మ
ా న
ై అప్నముకతవము, కీస
ీ త ు నర్ావతార్శగా
వచుు సమయమునకు నముకమన
ై యూదుల యొకు శేషమును మాతరమే మిగలుగల్వగశంది. మర్శయు
కొీతత నిబంధ్నలో, ఈ శేషముతో పాటుగా దదవుని ప్రజలుగా అనుయలు కూడా ప్ూర్శత దతత తును ప ందుకునాిర్మ.
కాబటిర, యూదులు మర్శయు అనయ దదశముల మధ్య విభ్జన చదయుటకు బదులుగా, కొీతత నిబంధ్న
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ర్చయితలు కీీసత ు అనుచర్మలను స్ట్త ర సంతతితో మర్శయు అవిశావసులను, వార్మ యూదుల న
ై ా అనుయల న
ై ా,
సర్ప సంతతితో పల లాుర్మ.
ఇందుమూలముగానే యోహాను 8:44లో యిేసు సాతానును ప్ర్శసయుయలకు తండిర అని చెపాపడు.
ర్ోమా 16:20లో, దదవుడు సాతానును వార్శ పాదముల కిీంద శీఘరముగా అణగదరర కుును అని ర్ోమా
ప్టర ణములోని కస
ై త వులకు నిశుయతనిచుుచునిప్ుపడు ఇందుమూలముగానే పౌలు ఆదికాండము 3:15ను
ఉప్యోగశంచాడు.
ఇశాీయిేలు మర్శయు అనయ దదశముల మధ్య అనుబంధ్ము ఒక ఆసకితకర్మన
ై ప్రశి
అయుయనిది... మర్శయు మీర్మ ఆదికాండము 18 మర్శయు ఇతర్ చోటో
చూస్టినటో యితద, దదవుడు అబారహామును మర్శయు అతని సంతతిని దీవిసాతనని
అబారహాముతో వాగాేనము చదశాడు. మర్శయు మనము లేఖ్నమును గూర్శు ప్లు
స్ట్నులు గల నాటికగా ఆలోచించినటో యితద, అబారహాముతో దదవుడు వాగాేనము
చదస్టన
ి ప్ుపడు మొదటి స్ట్నును మీర్మ చూసాతర్మ, మర్శయు ఆయన ఇశాీయిేలు
దదశమును చుటట
ర ఉని దదశముల యొకు భ్రషరమన
ై ప్రభావముల నుండి దూర్ముగా
ఉంచుట దావర్ా వార్శని భ్దరప్ర్మసాతడు; వార్మ విఫలమవుతార్మ, కాని ఆయన వార్శని
కీమశిక్షణలో పడతాడు. మస్ట్ియ వచుు వర్కు ఆయన దదశమును భ్దరప్ర్మసాతడు.
మస్ట్ియ వచిు ఇశాీయిేలునకు ర్క్షణను ప్రకటిసత ాడు. మతత యి సువార్త ను మీర్మ
చూస్టినటో యితద, మతత యి 15లో యిేసు “నేను ఇశాీయిేలులో నశించిన గొర్ీల కొర్కు
వచిుతిని” అని చెబుతునాిడు. కనానీయుర్ాల న
ై ఆమ తన కుమార్త నిమితత ము
ఆయనను పారధదయప్డుతుంది. మర్శయు కొనిిసార్మో అది అసౌకర్యముగా ఉంటుంది.
“సర్ే, ఆయన ఆమ కుమార్త ను వంటనే ఎందుకు సవసా ప్ర్చలేదు?” అని ప్రజలు
అంటార్మ. అయితద యిేసు ఒక విధ్ముగా అంటాడు, “ఇది ర్ండవ స్ట్ను.” కదా?
“ఇశాీయిేలులో నశించిపల యిన గొర్ీలకు ర్క్షణను ప్రకటించుటకు నేను వచాును.”
తర్మవాత మీర్మ సువార్త యొకు ముగశంప్ులోనికి వచిునప్ుపడు, మతత యి 28లో,
మూడవ స్ట్ను ఆర్ంభ్మవుతుంది, దానిలో ఇప్ుపడు మనము ఉనాిము, అకుడ
సువార్త సర్వలోకమునకు వళిో యూదులకు మర్శయు అనుయలకు సమానముగా
ప్రకటించబడుతుంది. ఇప్ుపడు, ర్ోమా. 1లో మూడవ స్ట్నులో కూడా పౌలు ఈ
వయతాయసమును కొనసాగశంచుట ఆసకితకర్మన
ై విషయమయ
ై ునిది. అతడు “ముందు
యూదునికి, తర్మవాత అనుయనికి” అని అంటాడు. అతడు తన దదశవాసుల ప్టో ,
అబారహాము వాగాేనములను కల్వగశయుని వార్శ ప్టో బాధ్యత కల్వగశయునటు
ో
-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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భావించాడు: వార్శకి ముందు ప్రకటించు బాధ్యత నాకు ఉనిది. కాబటిర అతడు
సమాజమందిర్ములోనికి వళిో , మన ప్ూర్రవకులకు ఇవవబడిన వాగాేనములు
సతయములు అని ప్రకటించాడు. అయితద అతడు సమాజమందిర్ములో నుండి
బయటకు తోరల్వవేయబడినప్ుపడు లేక వార్మ అతని మాటలను వినుట
మానినప్ుపడు, అతడు వంటనే అనుయల మధ్యకు వళ్ీోడు. కాబటిర, అతడు ఎఫస్ట్. 2లో
వర్శణంచుచునిటు
ో , స్టిలువ మీద కీీసత ు మర్ణము దావర్ా, యూదులు మర్శయు
అనుయలకు మధ్య ఉని గోడ ప్డదోర యబడింది... ఇప్ుపడు దదవుని కుమార్మలు
మర్శయు కుమార్త లుగా యూదులు మర్శయు అనుయలమన
ై మనకు అదుుతమన
ై
ఐకయత ఉనిది.
— డా. ర్ాబర్డర ఎల్. ప్ో ముర్డ
సంఘము మర్శయు లోకము వయతిర్ేకమన
ై ఆదర్ిములను అనుసర్శసత ాయి కాబటిర లోకమునకు
అనుగుణంగా నడుచుకకవదే ని కొీతత నిబంధ్న విశావసులను హెచుర్శసత ుంది. అయితద అదద సమయములో,
సంఘము మర్శయు లోకమునకు మధ్య ఉని గరత ఖ్చిుతమన
ై ది కాదు అని కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు
గుర్శతంచార్మ. బెైబిలులో సంసుృతి అభివృదిధ చెందుచుండగా, ఆదిమ కస
ై త వులు అవిశావసులు అనుసర్శంచిన
ఆచార్ములకు మర్శయు తతవ దృకకుణములకు చాలాసార్మో మదే తునిచాుర్మ. మర్శయు మనము ఇంతకు
ముందు నేర్ముకునిటు
ో , ఈ పల ల్వకలలో కొనిి కీీసత ు అనుచర్మల మీద పాప్ము యొకు ప్రభావమునకు
ఫల్వతముగా కల్వగాయి, మర్శయు ఇతర్ పల ల్వకలు లోకము మీద సామానయ కృప్ యొకు భావార్ాక
ప్రభావముల వలన కల్వగాయి.
బెైబిలు సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనముల మీద మనము పటిరన దృషిరలో పాత మర్శయు కొీతత
నిబంధ్నలలో సంసుృతి యొకు పారముఖ్యతను, మర్శయు బెబి
ై లు చర్శతర అంతటిలో వయతిర్ేకమైన సాంసుృతిక
ఆదర్ిములు అభివృదిధ చెందిన విధానమును మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మన మూడవ అంశమును
చూదాేము: లేఖ్నములలో సాంసుృతిక విభినితవము యొకు ప్ుర్ోగమనము.

భినితవము
మనము పాత నిబంధ్నను విశదీకర్శంచినప్ుపడు, దానిలో ఇశాీయిేలు యొకు జాతీయ సంసుృతిని
బలప్ర్చుటకు అనేక నియమములు మర్శయు హెచుర్శకలు దానిలో ఉనాియను మాట సపషర ముగా
కనిపిసత ుంది. అనగా ఇశాీయిేలు సంసుృతులనీి ఒకే విధ్ముగా ఉండాలని దదవుడు కకర్ాడు అని దీని అర్ాము
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కాదు. వాసత వానికి, దదవుని విశేషమన
ై మర్శయు సామానయ ప్రతయక్షతలను ఇశాీయిేలులోని ప్లు సమాజములు
నముకముగా అనువర్శతంచుచుండగా, విభినిమైన సాంసుృతిక ప్దధ తులు వలుగులోనికి వచాుయి.
ఈ విభినితలలో చాలా వర్కు ఒకేసార్శ సంభ్వించాయి. లేవీయ యాజకులు తమ సమాజములలో
దదవుని నియమములను కొనిి విధానములలో అనువర్శతంచార్మ, అయితద అదద సమయములో ర్ాజులు
మర్శయు ఇతర్ ర్ాజకీయ నాయకులు దదవుని నియమములను భినిమన
ై ర్రతులలో అనువర్శతంచార్మ. ఒక
కుటుంబము దాని సభ్ుయలకు అనుగుణంగా ఉండు విధ్ముగా దదవుని నియమములను అనువర్శతంచగా, ఇతర్
కుటుంబములు దదవుని నియమములను వార్శ సభ్ుయలకు అనుగుణంగా ఉండునటు
ో అనువర్శతంచార్మ.
అంతదగాక, కాలకీమములో దదవుడు మర్శనిి విశేషమన
ై ప్రతయక్షతలను ఇశాీయిేలుకు ఇచుుచుండగా
మర్శనిి విభినితలు సంభ్వించాయి. దదవుని ప్రజలు అర్ణయములో సంచర్శంచుచుండగా కొనిి సాంసుృతిక
ప్దధ తులను మర్శయు కనానును సావధీనము చదసుకొనుచుండగా భినిమన
ై ప్దధ తులను దదవుడు ఇచాుడు.
దదవుడు ఇశాీయిేలులో ర్ాజర్శకమును సాాపించుచుండగా మర్శయు యిెర్ూషలేములో స లొమోను
దదవాలయమును నిర్శుంచమని ఆజాఞపించినప్ుపడు దదవుడు మార్మపలను నిర్ేేశించాడు. చెర్ కాలములో
మర్శయు చెర్ తర్మవాత కాలములో ఇశాీయిేలు సంసుృతిలో ఇతర్ భినితవములు చోటు చదసుకునాియి.
ఇశాీయిేలు యొకు సాంసుృతిక జీవితములోని కొనిి కకణములు వార్శ చర్శతర
అంతటిలో పదే గా మార్మప చెందలేదు. వార్మ ఆర్ంభ్ము నుండి అంతము వర్కు
ప్ుర్మష ఆధిప్తయ సంసుృతిగా కొనసాగాయి. కుటుంబములో భ్ర్త పారముఖ్యమన
ై
వయకితగా ఉండదవాడు. అయితద ఏ విధ్ముగా కూడా ఏకక
ై వయకిత మాతరము కాదు. నీ
తండిని
ర నీవు గౌర్వించాల్వ మర్శయు నీ తల్వో ని శపించకూడదు అని చెప్ుప సామత
నాకు జాఞప్కమోసు
త ంది. అయితద ఏది ఏమన
ై ా, ఆర్ంభ్ము నుండి అంతము వర్కు
ఎకుువ శాతం ప్ుర్ష ఆధిప్తయ సంసుృతిగా ఉండినది. మర్ొక వప్
ై ున, వార్శ ర్ాజకీయ
స్టిా తి విడిగా ఉని గోతరముల నుండి కీమముగల గోతరముల నిర్ాుణమునకు, చివర్శకి
దదశముగా నాటకీయముగా మార్మప చెందినది, మర్శయు తర్మవాత దదశము
నాశనమయి
ై యంది, తర్మవాత వార్మ ఒక పదే సార్వతిరక సామారజయము యొకు
సంసుృతిలో భాగముగా మాతరమే ఉండి, దదవుని ప్రజలుగా మనము ఎవర్ము? అను
విషయమును అర్ా ము చదసుకొనుటకు ప్రయతిించార్మ. కాబటిర, ఆ కాలములో వార్శ
ర్ాజకీయ ప్ర్శస్టతి
ిా నాటకీయముగా మార్మప చెందింది.
— డా. జాన్ ఒసవల్ర
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మనము కొీతత నిబంధ్నను చూస్టినప్ుపడు, మర్ొకసార్శ విభినితను మనము కనుగొంటాము. పాత
నిబంధ్న సాంసుృతిక ప్దధ తులు అప్పటికీ వర్శతంచాయి, కాని దదవుని ప్రజలు ఇక ఒకే దదశముగా లేర్మ అను
వాసత వము యొకు వలుగులో వాటిని చూడవలస్టివచిుంది. దదవుని ప్రజలు ఇప్ుపడు సంఘమైయునాిర్మ,
విభినిమన
ై జాతీయ సంసుృతుల మధ్య నివస్టించుటకు పిలువబడిన సమాజముగా ఉనాిర్మ. కాబటిర, మీర్మ
ఊహించు విధ్ముగానే, కొీతత నిబంధ్న యుగములో మర్శగొప్ప సాంసుృతిక విభినితను అభివృదిధ చదయు
విధ్ముగా దదవుడు తన నముకమన
ై ప్రజలను నడిపించాడు.
ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ుల మధ్య వయతాయసములు కస
ై త వ సమాజములు బెైబిలు బో ధ్నలను
భినిమన
ై ర్రతులలో అనువర్శతంచునటు
ో ప్ుర్శకొలాపయి. ఉదాహర్ణకు, వార్శ స ంత ప్ర్శస్టా త
ి ులకు అనుగుణంగా
యూదా మర్శయు అనయ విశావసులు విభినిమన
ై సాంసుృతిక ఆచార్ములను పాటించార్మ. మర్శయు ప్లు
పారంతములలో నివస్టించుచుని కస
ై త వ సంఘములు బెైబిలును అనువర్శతంచుచుండగా తమ స ంత ప్రజలను
మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకునాిర్మ. మర్శయు అనేక కుటుంబ గుంప్ులు దదవుని మాటలను
విభినిమన
ై ర్రతులలో నముకముగా అనుసర్శంచార్మ.
అయితద కొీతత నిబంధ్నలోని విశేషమైన ప్రతయక్షత ఒకేసార్శ జర్మగలేదు అని గుర్మతంచుకొనుట చాలా
పారముఖ్యమైయునిది. ఇంచుమించు ఒక శతాబే ము పాటు, కీీసత ు దావర్ా మర్శయు కీస
ీ త ు అప సత లులు
మర్శయు ప్రవకత ల దావర్ా దదవుడు తన సంఘము కొర్కు తన చితత మును బయలుప్ర్చాడు. కాబటిర, కొీతత
నిబంధ్నలో సంఘము యొకు సంసుృతి కూడా కాలకీమములో మార్మప చెందింది. ఉదాహర్ణకు, అప .
15లో అప సత లులు మర్శయు పదే లు యిెర్ూషలేములో కలుసుకొనినప్ుపడు సునితి ఆచార్ము ఒకుసార్శగా
మార్శపల యింది. మర్శయు కొీతత నిబంధ్న గీంథము వారయబడిన మర్శయు ప ందుకొనబడిన ప్రతిసార్శ, ప్లు
కైసతవ సంఘములు మార్మప చెందాయి. ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ కార్ణముల వలన, కొీతత నిబంధ్న
కాలములో కస
ై త వ సమాజముల మధ్య గొప్ప సాంసుృతిక భినితవము కనిపించింది.
ఇప్పటి వర్కు సంసుృతికి బెైబిలు ప్ునాదులను ప్ర్శశరధించుట దావర్ా మర్శయు బెైబిలు
ప్ుర్ోగమనములు బెైబిలులో సంసుృతిని ప్రభావితము చదస్టన
ి విధానములను చూచుట దావర్ా బెైబిలు
సంసుృతిని మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన మూడవ
ప్రధానాంశమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము. మన ఆధ్ునిక లేఖ్న అనువర్త నమును గూర్శు ఈ
ప్ర్శగణలనీి ఏమి చెబుతాయి?
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మన దినములలో, చాలామంది ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు విశావసము ప్రధానముగా వయకితగతమైనది
అని అనుకుంటార్మ. ఇప్ుపడు సపషర ముగా, దదవునితో మన వయకితగత నడవడికను గూర్శు లేఖ్నములు అనేక
విషయములను తెల్వయజేసత ాయి. అయితద మనలో చాలామందిమి బెైబిలులోని ఈ భాగమును ఎంతగా
ఉదాాటిసత ాము అంటే, ఆధ్ునిక సంసుృతి కొర్కు లేఖ్నము యొకు అంతర్ాువముల మీద చాలా తకుువ
ఆసకితని చూప్ుతాము. అయితద మనము చూడబో వుచునిటు
ో , మన విశావసములోని సాంసుృతిక
కకణములను లేఖ్నములు ఎంతగా ఉదాాటిసత ాయి అంటే, మనము నేటి మన సంసుృతికి లేఖ్నములను
అనువర్శతంచుకకవలస్టిన అవసర్త ఖ్చిుతముగా ఉంటుంది.
సంసుృతిని గూర్శు బెైబిలు బో ధించుచుని విషయముల యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును
లేఖ్నములో సంసుృతి యొకు ప్ునాదులు మర్శయు ప్ుర్ోగమనములను చూస్టిన విధ్ముగానే చూదాేము.
మొదటిగా, లేఖ్నమును అనువర్శతంచునప్ుపడు సంసుృతి యొకు పారముఖ్యతను మనము విశదీకర్శదే ాము.
ర్ండవదిగా, ర్ండు వయతిర్ేకమన
ై సాంసుృతిక ఆదర్ిములు నేడు లేఖ్నము యొకు అనువర్త నమును
ప్రభావితము చదయవలస్టిన విధానములను మనము చూదాేము. మర్శయు చివర్శగా, ఆధ్ునిక అనువర్త నము
మన దినముల కొర్కు దదవుడు నియమించిన సాంసుృతిక భినితవమును ప్ర్శగణలోనికి తీసుకకవలస్టిన
విధానమును మనము చూదాేము. ఆధ్ునిక అనువర్త నములో సంసుృతి యొకు పారముఖ్యతను చూసూ
త
ఆర్ంభిదాేము.

పారముఖ్యత
బెైబిలును ఆధ్ునిక సంసుృతులకు అనువర్శతంచుట యొకు పారముఖ్యతను అర్ాము చదసుకొనుటలో
అనేక లేఖ్న భాగములు మనకు సహాయము చదసత ాయి. అయితద ఆయన ఆజాఞపించిన విషయములనిిటిని
బో ధించుట దావర్ా లోకములో ఉని ప్రతి సంసుృతిని ప్రభావితము చదయమని కీస
ీ త ు తన అనుచర్మలను
పిలచిన విధానమును ప్ర్శగణంచుట దావర్ా ఒక సులువైన మార్గ ములో దీనిని మనము చూడవచుు.
కైసతవులు చాలా సార్మో మహా ఆజఞ లేక “సువార్త ఆజఞ ” అని పిలచు ఒక సుప్ర్శచిత వాకయభాగమైన
మతత యి 28:19-20లో యిేసు ఈ విషయములను తెల్వపిన విధ్మును వినండి. ఈ వాకయభాగములో, యిేసు
తన శిషుయలతో ఇలా స్టలవిచాుడు:
కాబటిర మీర్మ వళిో , సమసత జనులను శిషుయలనుగా చదయుడి; తండియొ
ర
కుయు
కుమార్మనియొకుయు ప్ర్శశుదాధతుయొకుయు నామములోనికి వార్శకి బాపిత సు
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మిచుుచు నేను మీకు ఏ యిే సంగతులను ఆజాఞపించితినో వాటిననిిటిని గక
ై ొన
వల నని వార్శకి బో ధించుడి (మతత యి 28:19-20).
ఈ వాకయభాగము కీస
ీ త ు మహిమలో తిర్శగవ
శ చుునంత వర్కు ఆయన అనుచర్మలకు ఇవవబడిన ప్నిని
కకీడీకర్శసత ుంది. మన ఆధ్ునిక సాంసుృతిక ప్రయతిములకు ఇది ఏ విధ్ంగా అనుబంధ్ప్ర్చబడుతుందో
చూచుటకు, ఆదికాండము యొకు ఆర్ంభ్ములో మానవజాతికి ఇవవబడిన సాంసుృతిక ఆజఞ ను ఈ సువార్త
ఆజఞ ఏవిధ్ంగా ప్రతిధ్వనిసుతందో చూచుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. ఆదికాండము 1:28లో ఉని
సాంసుృతిక ఆజఞ లో, “ఫల్వంచి సంఖ్ాయప్ర్ముగా అభివృదిధ చెందమని” దదవుడు మానవాళికి స్టలవిచాుడు.
అదద విధ్ముగా మతత యి 28:19లో, కీీసత ు ఇలా ఆజాఞపిసత ు సంఖ్ాయప్ర్ముగా ఎదగమని తన
అనుచర్మలకు పిలుప్ునిచాుడు, “మీర్మ వళిో , సమసత జనులను శిషుయలనుగా చదయుడి; తండియొ
ర
కుయు
కుమార్మనియొకుయు ప్ర్శశుదాధతుయొకుయు నామములోనికి వార్శకి బాపిత సుమి[యుయడి].” ఆదాము
హవవలు లోకమును దదవుని సవర్ూప్ములతో నింప్వలస్టియుండిన విధ్ముగానే, కైసతవులు కూడా
విమోచించబడిన దదవుని సవర్ూప్ములను వృదిధ చదయవలస్టియుండెను. మర్శయు ప్రజలను కీస
ీ త ునందు
ర్క్ింప్బడు విశావసములోనికి నడిపించుట దావర్ా ఒక విధ్ముగా మనము ఇలా చదయగలము.
అయితద దదవుని యొకు నముకమన
ై స్టతవకులను సంఖ్ాయప్ర్ముగా పంచుటతో మాతరమే సువార్త ఆజఞ
ఆగశపల లేదు. మతత యి 28:20 ప్రకార్ం, “నేను మీకు ఏ యిే సంగతులను ఆజాఞపించి తినో వాటిననిిటిని గైకొన
వల నని వార్శకి బో ధించుడి” అను బాధ్యత మనకు ఇవవబడినది. భ్ూమిని నింపి దానిని లోప్ర్చుకొనుట
దావర్ా దదవునికి విధదయత చూప్ుటకు ఆదాము హవవలు పిలువబడిన విధ్ముగానే, దదవుని ఆజఞ లను
పాటించు విధ్ముగా సమసత దదశములకు కస
ై త వులు బో ధించవలస్టియుండెను, మర్శయు దీనిలో సంసుృతిలోని
ప్రతి కకణము భాగమయ
ై ునిది.
దీనిని మనము ఈ విధ్ముగా చూడవచుు: ఆదాము హవవలు దదవునికి విధదయుల ై భ్ూమిని
లోప్ర్చుకొనుట దావర్ా సంసుృతిని నిర్శుంచవలస్టియుండెను, మర్శయు మనము దదవునికి విధదయులమై
దదశములను శిషుయలుగా చదయుట దావర్ా సంసుృతిని నిర్శుంచవలస్టియునిది.
విశావసులకు బాపిత సుమిచుుట దావర్ా మర్శయు సమసత దదశములకు ఆయన ఆజఞ లను బో ధించుట
దావర్ా ఆయన అనుచర్మలు ప్రతి సంసుృతి మీద ప్రభావము చూపాలని యిేసు ఆశించినటు
ో మతత యి 28లో
నుండి సపషర మవుతుంది. వార్శ బో ధ్నలు పతదర్శకం, ఆర్శాక వనర్మలు, ఆర్ోగయం, వివాహం, నాయయము, జాతి,
ర్ాజకీయం మర్శయు ప్నుిలను చెల్వోంచుట వంటి బహిర్ంగ సాంసుృతిక విషయములను గూర్శు
ఉదదేశించునవిగా ఉండాల్వ. ఇందుమూలముగానే కొీతత నిబంధ్న గీంథములు అనేక సాంసుృతిక
విషయములను గూర్శు మాటాోడుటను మనము చూసాతము.
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ఇదద కీమమును అనుసర్శంచి, మతత యి 5:13-14లో, కీస
ీ త ు తన శిషుయలను ధెైర్యముగా ఇలా
వర్శణంచాడు:
లోకమునకు ఉప్ుప ... [మర్శయు] లోకమునకు వలుగు (మతత యి 5:13-14).
చర్శతర మర్లా మర్లా చూపినటు
ో , కీస
ీ త ు సమసత దదశములకు ఆజాఞపించిన బో ధ్లనిిటిని
నముకముగా అనుసర్శంచుటకు యిేసు అనుచర్మలు కటురబడియుండినప్ుపడు, లోకమంతటిలోని ప్రతి
సంసుృతిలోని ప్రతి కకణమును భావార్ాకముగా ప్రభావితము చదయు శకితని మనము కల్వగశయుంటాము. ఈ
కార్ణం చదత, మనము చదయు బెైబిలు యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త న మానవ సంసుృతిలోని అనేక
విషయములను ఉదదేశించి మాటాోడాల్వ.
మతత యి 5లో, వార్మ లోకమునకు ఉప్ుప మర్శయు లోకమునకు వలుగయ
ై ుండాలని
యిేసు తన శిషుయలకు స్టలవిచాుడు. మర్శయు ఒక ఆధ్ునిక శరీతకు, ఇది ఒక
మర్ాుతుకమన
ై కథనము అయుయనిది... పారచీన శరీతలకు, ముఖ్యముగా
ల ఖ్నమూలో నాటబడియుని సంసుృతికి ఈ భాష ఏమి తెల్వయజేసత ుంది అని
మీర్నుకొనుచునాిర్మ? మర్శయు ఉప్ుప వసుతవులు కుళిిపల కుండా భ్దరప్ర్శచద
ద ,ి
కాబటిర ఉప్ుప మాంసము లేక చదప్ కుళిిపల కుండా, భ్దరప్ర్చబడుటకు
ఉప్యోగశంచబడదద,ి మర్శయు అది ర్మచిని కూడా ఇచదుది. మర్శయు మీర్మ
కస
ై త వులను గూర్శు ఆలోచనచ చెయయండి. దదవుని చదతి కిీంద అనేక విధ్ములుగా
నీతికల్వగశ లోకమును ప్రభావితముచదసత ూ, దదవుని సతయముతో సంసుృతిని భ్దరప్ర్చుట
లేక సంసుృతికి ర్మచిని కల్వగశంచుట వార్శ ప్ని అయుయనిది. మర్శయు వలుగు కూడా
దీనిని చితీరకర్శసత ుంది. లేఖ్నమంతటా వలుగు ప్రతయక్షతకు చితరముగా,
ప్రతయక్షప్ర్చునదిగా గుర్శతంచబడినది. మర్శయు కస
ై త వులు దదవుడు ఎవర్ో
బయలుప్ర్మసూ
త , చీకటి లోకమును దదవునిని గూర్శున సతయము మర్శయు నీతితో
వల్వగశసత ూ లోకములో జీవించాల్వ.
— డా. ర్ాబర్డర ఎల్. ప్ో ముర్డ
ఆధ్ునిక అనువర్త నము మర్శయు బెైబిలు సంసుృతిని గూర్శున మన అధ్యయనములో, నేటి కీీసత ు
అనుచర్మల కొర్కు సంసుృతి యొకు పారముఖ్యతను మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మన ర్ండవ అంశమును
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మనము చూదాేము. ర్ండు వయతిర్ేకమన
ై సాంసుృతిక ఆదర్ిముల యొకు ఉనికి బెైబిలు యొకు ఆధ్ునిక
అనువర్త నమును ఏవిధ్ంగా ప్రభావితము చదయాల్వ?

వయతిర్ేక ఆదర్ిములు
కీీసత ు ఈ లోకమునకు వచిునప్ుపడు, సాతాను మీద ఆయన సాధించిన గొప్ప విజయము యొకు
అంతిమ దశను ఆయన ఆర్ంభించాడు. అయితద ఈ విజయం కీస
ీ త ు సమసత విషయముల యొకు
నర్వేర్మపనందు మహిమలో తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు మాతరమే సంప్ూర్ణమవుతుంది. అప్పటి వర్కు, ర్ాజయము
యొకు కొనసాగశంప్ు కాలములో, మానవ జాతి సర్ప సంతతి, అనగా దదవునికి విర్ోధ్ముగా తిర్మగుబాటు
చదయు సాంసుృతిక ఆదర్ిమును కల్వగశయుని అవిశావస లోకము, మర్శయు హవవ సంతతి, అనగా దదవునికి
ప్ర్శచర్య చదయు సాంసుృతిక ఆదర్ిమును అనుసర్శంచు కీస
ీ త ు అనుచర్మలుగా విభ్జించబడుట
కొనసాగుతుంది.
అయితద, బెైబిలు కాలములలో వల , దదవుని ప్రజలు మర్శయు లోకము మధ్య ఉని గరత
ఖ్చిుతమన
ై ది కాదు. కీస
ీ త ు తిర్శగశవచుునంత వర్కు, భ్ూమి మీద ఉని ఆయన ప్రజలు మిగశల్వయుని
పాప్ము యొకు ప్రభావముతో సంఘర్శషసత ుంటార్మ. మనము పాప్ము యొకు బానిసతవము నుండి
సవతంతురలమయాయముగాని, పాప్ము యొకు ప్రభావము నుండి ఇంకా సవతంతురలము కాలేదు. అదద
సమయములో, అవిశావసులు కూడా దదవుని చితత మునకు అనుగుణంగా కొంత వర్కు జీవించునటు
ో దదవుని
సామానయ కృప్ లోకమును అదుప్ు చదసత ుంది. మర్శయు సువార్త బహుగా ప్రభావము చూపిన దదశములలో
ఇది విశేషముగా వాసత వమయ
ై ునిది.
కీీసత ు అనుచర్మలముగా, దదవుని చితత మును అనుసర్శంచు సాంసుృతిక మార్గ ములను అనుసర్శంచి, ఆ
విధ్ముగాలేని వాటిని విసర్శజంచుట మన బాధ్యత అయుయనిది. కొనిిసార్మో మనము అనుసర్శంచు
మార్గ ములు లోకములోని మార్గ ముల కంటే భినిముగా ఉండాల్వ. బెైబిలు ర్చయితలు తర్చుగా
విగీహార్ాధ్న, ల ైంగశక అనైతికత, సావర్ాం, గర్వం, అనాయయము మర్శయు ఇతర్ సాంసుృతిక
దుషర తవములలోనికి దిగజార్కుండా జాగీతతప్డునటు
ో తమ వాసత విక శరీతలను హెచుర్శంచార్మ. మన దినమున
ఇటిర దుషర తవములను మనము చూస్టిన ప్రతిసార్శ, మనము వాటి నుండి దూర్ము కావాల్వ.
అయితద ఇతర్ సమయాలలో, సామాజిక అనుబంధ్ములు, విజాఞనము, కళ, సంగరతము,
నిర్ాుణశాసత మ
ర ు, చటర ము మర్శయు ర్ాజకీయములోని అనేక విషయముల మీద సామానయ కృప్ యొకు
ప్రభావమును గుర్శతంచునటు
ో బెబి
ై లు ర్చయితలు తమ వాసత విక శరీతలను పల ర తిహించార్మ. అవిశావసులు
నివస్టించు విధానమును లేఖ్నములు సమర్శాంచిన విధానమును మనము చుస్టిన ప్రతిసార్శ, నేటి
లోకములోని సంసుృతుల మీద దదవుని సామానయ కృప్ యొకు అటిర ప్రభావములను వదకుట కొర్కు
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మనము ప్రయతిించాల్వ. మనము లేఖ్నము యొకు బో ధ్నలకు కటురబడియునింత వర్కు, విజాఞనము,
కళ, ర్ాజకీయము, మర్శయు జీవితములోని ఇతర్ విభాగములలో సామానయ కృప్ యొకు ఆశీర్ావదములను
మనము సవతంతరముగా సమర్శాంచాల్వ.
లేఖ్నములోని సాంసుృతిక ప్దధ తులు నేటి మన జీవితములకు అనువర్శతంచబడు విధానమును
వివేచించుట కొనిిసార్మో కషర తర్ము కావచుు. అయితద సామానయమన
ై ప్దములలో, బెైబిలు అంతా దదవుడు
సంసుృతిలోని ప్లు కకణములను నిర్ేేశించిన విధానములను మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకకవాల్వ.
సంసుృతిలోని ప్లు కకణములలో ఉని విషయములను గూర్శు లేఖ్నములు బయలుప్ర్చు
విషయములనిిటిని మనము పల ల్వునప్ుపడు, దదవుడు సాంసుృతిక ప్దధ తులను నిర్ేేశించిన కనీసం నాలుగు
మార్గ ములను మనము కనుగొంటాము. వివాహము మర్శయు ప్ని వంటి కొనిి ప్దధ తులను ఆయన
శాశవతముగా ఆమోదించాడు. ఐగుప్ుత నుండి కనానుకు కదులుచుండగా ఇశాీయిేలు గోతరములుగా
అమర్ుబడుట వంటి కొనిింటిని ఆయన తాతాుల్వకముగా మాతరమే ఆమోదించాడు. కొనిిసార్మో, పాప్ుల ప్టో
ఆయన చూపిన సహనములో, దదవుడు తన ప్రజల యొకు కొనిి సాంసుృతిక కార్యములను
ఆమోదించనప్పటికీ తాతాుల్వకముగా సహించాడు, ఇవి బహుభార్ాయతవము మర్శయు బానిసతవము వంటివి.
మర్శయు అవును, లేఖ్నమంతటా, దదవుని యొకు శాశవత తిర్సుర్ణను ఎదుర్ొుని కొనిి సాంసుృతిక
ప్దధ తులను మనము చూడవచుు, ఇవి అనాయయము మర్శయు విగీహార్ాధ్న వంటివి.
మర్ొక మాటలో, బెైబిలులో మనము కనుగొను సాంసుృతిక ప్దధ తిని నేటి మన జీవితములకు
అనువర్శతంచుటకు, సవయంగా వాకయభాగములో దదవుని యొకు విశేోషణను మనము చూడాల్వ. తర్మవాత,
ఇతర్ బెైబిలు భాగములలో నుండి తగశన నతి
ై క పారమాణకతలను మనము వదకి, మనము చూచు బెైబిలు
సాంసుృతిక మూలకములలోని పతర్
ర ణలను మర్శయు లక్షయములను మనము నిర్ేేశించాల్వ. ఈ విధ్ములుగా,
బెైబిలు భాగములలోని సాంసుృతిక ప్దధ తులు దదవునికి స్టతవ లేక ఆయన మీద తిర్మగుబాటు అను ర్ండు
వయతిర్ేక సాంసుృతిక ఆదర్ిములకు పారతినిథయం వహించు విధానమును మనము వివేచింప్వచుు. మర్శయు
మనము ఇలా చదయుచుండగా, బెైబిలులో ఉని తగశన సాంసుృతిక ప్దధ తులను మన ఆధ్ునిక లోకమునకు
అనువర్శతంచుటకు మనము శకితని ప ందుతాము.
సంసుృతి యొకు పారముఖ్యత మర్శయు నేటి లోకములోని వయతిర్ేక సాంసుృతిక ఆదర్ిముల దృష్టారయ
ఆధ్ునిక అనువర్త నమును మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మనము మూడవ విషయమును
ప్ర్శగణంచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము. నేడు మనము లేఖ్నమును అనువర్శతంచుచుండగా సాంసుృతిక
భినితవముతో మనము ఎలా వయవహర్శంచాల్వ?
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భినితవము
ప్రప్ంచము యొకు ప్లు భాగములలో ఉని అనేకమంది విశావసులను మనము దర్శించినప్ుపడు,
మన భాషలు, మన వసత ధ
ో , సంగరతం, మర్శయు అనేక ఇతర్ సాంసుృతిక
ర ార్ణ, మన భోజన అలవాటు
ప్దధ తులు చాలా భినిముగా ఉండుటను మనము సపషర ముగా గమనిసాతము. ఇలా ఎందుకు జర్మగుతుంది?
మనమంతా లేఖ్న పారమాణకతలను పాటించుటకు ప్రయతిించుచునిప్ుపడు, మన సంసుృతుల యొకు
ప్దధ తులు ఇనిి విభినిమన
ై దిశలలో ఎందుకు ప్రయాణంచాయి? సర్ే, మన భినితవములలో కొనిి
మనము లేఖ్నమునకు అనుగుణంగా జీవించుటకు విఫలమగుట వలన కలుగుతాయి అని చెప్పనవసర్ము
లేదు. అయితద మన వైఫలయములతో పాటుగా, లోకములో ఉని దదవుని ప్రజలందర్శ మధ్య సాంసుృతిక
భినితను ఆశించుటకు అనేక ఇతర్ మానయమైన కార్ణములు ఉనాియి.
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు ఆర్ంభ్ముతో, దదవుని
ప్రజలు ఇక ఒకే దదశముగా లేర్మ. మర్శయు గత ర్ండు వేల సంవతిర్ములుగా, సువార్త ప్రప్ంచవాయప్త ంగా
వాయపించగా, దదవుని నముకమన
ై ప్రజలు విభినిమన
ై సంసుృతులలో కీీసత ు కొర్కు జీవించు సవాలును
ఎదుర్ొునాిర్మ. ఈ సవాలు ఒక కీలకమన
ై ప్రశికు దార్శతీస్టింది. ఎంత సాంసుృతిక భినితవమును మనము
అనుమతించగలము? మనము ఏ ప్ర్శమితులను నియమించగలము?
లేఖ్నములో అనేక చోటో ఈ ప్రశికు జవాబు కనబడుతుంది, అయితద 1 కొర్శంథీ. 9:19-23 ఈ
సమసయను ప్ర్శషుర్శంచుటకు ఒక ఉతత మమైన సా లమైయునిది. ఈ వాకయభాగములో, పౌలు కొర్శంథీ
సంఘమునకు ఇలా వారయుచునాిడు:
నేను అందర్శ విషయము సవతంతురడనై యునిను ఎకుువమందిని
సంపాదించుకొనుటకై అందర్శకని
ి ననుి నేనే దాసునిగా చదస్టక
ి ొంటిని. యూదులను
సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివల ఉంటిని. ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు
లోబడినవార్శని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు లోబడినవాడను
కాకపల యినను, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు లోబడినవానివల ఉంటిని. దదవుని విషయమై
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు లేనివాడను కాను గాని కీీసత ు విషయమై ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు
లోబడినవాడను. అయినను ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు లేనివార్శని సంపాదించుకొనుటకు
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు లేనివార్శకి ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు లేనివానివల ఉంటిని. బలహీనులను
సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనతి
ై ని. ఏ విధ్ముచదతనన
ై ను
కొందర్శని ర్క్ింప్వల నని అందర్శకి అనిివిధ్ముల వాడనయ
ై ునాిను. మర్శయు నేను
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సువార్త లో వార్శతో పాల్వవాడనగుటకై దానికొర్కే సమసత మును చదయుచునాిను (1
కొర్శంథీ. 9:19-23).
ఈ వాకయభాగములో, సువార్త ఆజఞ ను నర్వేర్ముట కొర్కు తాను కల్వగశయుని సమర్పణ విభినిమన
ై
సాంసుృతిక భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగములను హతు
త కొనునటు
ో అతనిని ప్ుర్శకొల్వపన
విధానమును పౌలు వర్శణంచాడు. 22వ వచనములో అతడు కకీడీకర్శంచినటు
ో , “ఏ విధ్ముచదతనైనను కొందర్శని
ర్క్ింప్వల నని అందర్శకి అనిివిధ్ముల వాడనయ
ై ునాిను.”
అనేక చోటోకు ప్రయాణంచిన వయకితగా, పౌలు ఎంతో అసాధార్ణమైన సాంసుృతిక వశయతను
ఉప్యోగశంచవలస్టి వచిుంది. 20వ వచనములో, యూదుల సమాజములలో ఉనిప్ుపడు అతడు
“ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు లోబడినవానివల ఉంటిని” అని చెబుతునాిడు. మర్శయు 21వ వచనములో, అతడు
అనుయల సమాజములలో ఉనిప్ుపడు, “ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు లేనివానివల ఉంటిని” అని చెబుతునాిడు.
అయితద తాను హతు
త కొనుటకు ఇషర ప్డుచుని సాంసుృతిక భినితవమునకు పౌలు ప్ర్శమితులను
నియమించిన విధానమును గమనించండి. 20వ వచనములో అతడు చెపిపనటు
ో , “నేను ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు
లోబడినవాడను కాకపల యినను, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు లోబడినవానివల ఉంటిని.” మర్ొక మాటలో, పౌలు
యూదుల సమాజములోని సాంసుృతిక ప్దధ తులను అనుసర్శంచాడు, కాని ఆ దినములలోని మత
నాయకులు అర్ాము చదసుకొనిన విధ్ముగా అతడు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు కటురబడియుండలేదు. పౌలు
దినములలోని అనేకమంది ప్ర్శసయుయలు మర్శయు మత నాయకులు తమ సవనీతిని చూప్ుకొనుటకు
మాతరమే ధ్ర్ుశాసత మ
ో , ఇటిర ప్రవర్త న
ర ును ఉప్యోగశంచదవార్మ. అయితద, మతత యి 23లో యిేసు సూచించినటు
శిక్ావిధికి మర్శయు మర్ణమునకు దార్శతీస్టింది. ఇకుడ, తుదకు తనను దదవుని తీర్మపలోనికి తీసుకొని
వచుు సాంసుృతిక పారమాణకతలను హతు
త కొనకుండా తాను సంసుృతిని హతు
త కునాిడని పౌలు
వివర్శంచాడు.
ఇదద విధ్ముగా, 21వ వచనములో అతడు ఇలా ప్ల్వకాడు, “దదవుని విషయమై ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు
లేనివాడను కాను గాని కీస
ీ త ు విషయమై ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు లోబడినవాడను. అయినను ... ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు
లేనివానివల ఉంటిని.” పౌలు అనయ సమాజముల యొకు భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగములలో
పాలుప్ంచుకునాిడు గాని, కొీతత నిబంధ్న ప్రజల కొర్కు కీీసత ు తెల్వయప్ర్చిన విధ్ముగా దదవుని
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఉలో ంఘించనంత వర్కు మాతరమే అతడు దానిలో పాలుప్ంచుకునాిడు.
ఇదద విధ్ముగా, నేడు సువార్త ఆజఞ ను నర్వేర్ముట కొర్కు, కీస
ీ త ు యొకు నముకమన
ై అనుచర్మలు
ఇతర్ సాంసుృతిక నేప్థయములకు చెందిన ప్రజలను మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులను అనుసర్శంచువార్శని ఎదుర్ొును
ప్రతిసార్శ లేఖ్నములను విభినిమైన ర్రతులలో అనువర్శతంచుటకు స్టిదధముగా ఉండాల్వ. సాానిక సంఘములు,
కైసతవ వాయపార్ములు, విదాయలయములు, వద
ై యశాలలు, మర్శయు స్టతిహాలు కూడా ఒకదానికొకటి భినిముగా
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ఉంటాయి. మర్శయు అవును, సమయము గడచిన కొలది, దానిలోని ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులు
మార్మచుండగా ఈ సమాజములు కూడా మార్మప చెందుతాయి.
అయితద మనకు నచిున విధ్ముగా మన సమాజములలోని సంసుృతులకు ర్ూప్ుదిదే ుటకు
మనము సవతంతురలమైయునాిము అని దీని అర్ాము కాదు. భినిముగా, అప సత లుడెన
ై పౌలు వల , కీస
ీ తు
అనుచర్మలు నేడు లేఖ్నము యొకు ప్ర్శమితులలో ఉండుటకు బలమన
ై సమర్పణ కల్వగశనవార్య
ై ుండాల్వ.
మన సమాజములను లేఖ్నములకు విభినిమన
ై ర్రతులలో అనువర్శతంచుచుండగా వాటికి
కటురబడియుండుటకు మనము సమర్పణ కల్వగశయుండుట ఆధ్ునిక అనువర్త నములో అతయంత సంకిోషరమన
ై
భాగములలో ఒకటెయ
ై ునిది.
దదవుడు తనను తాను మనకు బయలుప్ర్చుకొనుచుండగా, ఆయన సా లములో
మర్శయు కాలములో దానిని చదసత ాడు. ఆయన ప్రతయక్షత యొకు మహిమలో మర్శయు
విమోచన కొర్కు ఆయన ప్రణాళికలో ఇది భాగమయ
ై ునిది. పాత నిబంధ్న
యుగము నుండి కొీతత నిబంధ్న యుగమునకు మనము ప్నిచదయుచుండగా,
మనము ప్లు సంసుృతులతో మర్శయు ప్లు కాలములలోని ప్రజలతో
వయవహర్శసత ుంటాము. చర్శతల
ర ో కొనిి సా లములకు, సంసుృతులు మర్శయు
నేప్థయముల దృష్టారయ కొనిి సా లములకు కటురబడియుని అనేక ర్కముల సాంసుృతిక
భినితవములను మనము చూసాతము. వీటిలో ఏది మనకు అనువర్శతంచబడుతుందో
మనకు ఎలా తెలుసు, మర్శయు దానిని మనము ఎలా జీవించాల్వ? సర్ే, కొనిి నతి
ై క
అవసర్తల పారమాణకతల దృష్టారయ మనము ముందుగా భినితవములను విశేోషంి చాల్వ
అని నా ఆలోచన. కొనిి సాంసుృతిక భినితవములను మనము తిర్సుర్శంచాల్వ,
ఎందుకంటే అవి ప్రతిబింబించుచునిప్పటిక,ీ దదవుడు మనలను సృజించిన
విధానమునకు — అనగా ఆయన నతి
ై క పారమాణకతలు మర్శయు ఆ అలవాటో కు —
అవి వయతిర్ేకముగా ఉంటాయి ... సాంసుృతిక భినితవము విగీహార్ాధ్నను, దదవునిని
మర్శయు ఆయన పారమాణకతలను తిర్సుర్శంచుటను ప్రతిబింబించవచుు.
— డా. స్ట్రఫన్ జే. వలుోమ్
బెైబిలు చర్శతర అంతటిలో, దదవుని నముకమన
ై ప్రజల యొకు ప్రతి సమాజము కొనిి సాంసుృతిక
ప్దధ తులను అనుసర్శంచింది. అయితద ఇతర్ సాంసుృతిక ప్దధ తులు కాలకీమములో మార్మపచెందాయి.
బెైబిలులో మనము చూస్టత ఒక సాంసుృతిక ప్దధ తిని ఎంత వర్కు మనము అనుకర్శంచవచుు అని
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నిర్ాధర్శంచుటకు ఒక మార్గ ము, ఆ సాంసుృతిక ప్దధ తి లేఖ్నమందంతటా ఒకే విధ్ముగా నిల్వచియునిదా లేక
ప్లు యుగములు, ప్రజలు లేక ప్ర్శస్టా త
ి ులకు అనుగుణంగా మార్మప చెందినదా అని జాగీతతగా చూచుట
అయుయనిది.
సాంసుృతిక ప్దధ తులు లేఖ్నములో మార్మపచెందినటో యితద, మన కాలములో కూడా అవి
మార్మపచెందుతాయి అని మనము ఆశించవచుు. అయితద బెబి
ై లు చర్శతర అంతటిలో సాంసుృతిక
విషయములు స్టిార్ముగా ఉంటే, వాటిని మనము నేటి కొర్కు కూడా పారమాణకతలుగా ప్ర్శగణంచవచుు.
ఉదాహర్ణకు, కుటుంబ నిర్ాుణములు మర్శయు జీవన ప్ర్శస్టా త
ి ులు గత ర్ండు వేల
సంవతిర్ములలో మార్మప చెందాయి, కాని పిలోలు తల్వో దండురలకు విధదయుల ైయుండాలని లేఖ్నము
తర్చుగా హెచుర్శసత ుంది. ఇది నేడు మనకు కూడా వర్శతసత ుంది. మర్శయు చటర వయవసా లు ప్రతి సంసుృతిలో
మర్శయు ప్లు యుగములలో భినిముగా ఉండినప్పటికీ, సాక్షయమియయవలస్టి వచిునప్ుపడు దదవుని ప్రజలు
నిజాయితీగా సాక్షయము ఇయయవల ను అను సతయమును మాతరం లేఖ్నము ఏనాడు మార్ులేదు. ర్ాజకీయ
వయవసా లు, వసత ధ
ో , మర్శయు సంసుృతిలోని అనేక ఇతర్ కకణములు బెైబిలు
ర ార్ణ, సంగరతం, భోజన అలవాటు
చర్శతర యందంతటా మార్మపచెందినప్పటికీ, మన కుటుంబములలో, ప్నిచదయు సా లములలో, మర్శయు
సమాజములలో దదవుని ఘనప్ర్చుట మర్శయు స్టతవించుట కొర్కు ఇవవబడిన నిర్ేేశనము స్టిార్ముగా
నిల్వచియునిది.
కీీసత ు అనుచర్మలముగా, లేఖ్నములోని సాంసుృతిక ప్దధ తిని మన దినములకు అనువర్శతంచుటకు
మనము ప్రయతిించిన ప్రతిసార్శ, ఈ కొనసాగశంప్ులు మర్శయు విచదుధ్ముల మధ్య వయతాయసము చూప్ునటు
ో
మనము జాగీతతవహించాల్వ.

ముగశంప్ు
ఈ పాఠములో, బెైబిలు సంసుృతి మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్త నములోని అనేక పారముఖ్యమన
ై
కకణములను మనము విశదీకర్శంచాము. బెైబిలు యొకు ఆర్ంభ్ అధాయయములలో మనము సంసుృతి
యొకు బెైబిలు ప్ునాదులను చూశాము. పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలలోని సంసుృతిలో సంభ్వించిన
బెైబిలు ప్ుర్ోగమనములను మనము చూశాము. మర్శయు బెైబిలులోని సంసుృతిలో ఉని కకణములు మన
లేఖ్నము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును ప్రభావితము చదయవలస్టిన విధానములను మనము
విశదీకర్శంచాము.
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కీీసత ు యొకు నముకమన
ై అనుచర్మలు లేఖ్నములోని బో ధ్నలను కేవలం వయకితగతముగా తమకు
మాతరమే అనువర్శతంచుకొనక, వార్శ జీవితములలోని సాంసుృతిక కకణములకు కూడా అనువర్శతంచుకకవాలని
సవయంగా బెైబిలు సపషర ము చదసత ుంది. కొీతత నిబంధ్న యుగములో కూడా, మనము దదవుని
సవర్ూప్ముల ైయునాిము మర్శయు దదవునికి ఇష్టారనుసార్మన
ై ర్రతిలో మానవ సంసుృతిని నిర్శుంచుటకు
మనము పిలువబడా్ము. ఈ ఆజఞ కీస
ీ త ు ర్ాకడ వర్కు కొనసాగుతుంది. కాబటిర, ఆధ్ునిక సంసుృతిలోని ప్రతి
కకణమునకు లేఖ్నములు అనువర్శతంచబడు విధానమును మనము నిశుయముగా నేర్ముకకవాల్వ.
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