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ఉపల దాాతం
తన సంఘ భ్వనము యొకు దావర్ము యొదే నిలువబడి బయటకు వళ్లో విశావసులకు
అభివాదము చదయు ఒక యౌవవన స్టతవకుని గూర్శు ఒక కథ చెప్పబడింది. ఇప్ుపడు, అతని సంఘ సభ్ుయలలో
చాలామంది ఒక చిర్మనవువ నవివ బయటకు వళ్లో పల యిేవార్మ. అయితద ఆ వర్మసలో చివర్ ఎలో ప్ుపడూ తన
మనసుిలో ఉనిదానిని ఉనిది ఉనిటు
ో మాటాోడు ఒక వృదుధడు ఉనాిడు.
అతడు ఈ విధ్ంగా ఫిర్ాయదు చదశాడు, “యౌవవనుడా, ఈ ర్ోజు నీవు చెపిపన వాకయములో ఒక తీవరమన
ై
సమసయను నేను కనుగొనాిను.”
“ఏంటి అది?” అని స్టతవకుడు అడిగాడు.
“నా జీవితమును గూర్శు దదవుని వాకయము ఏమి చెబుతుందో నేను తెలుసుకోవాలని
అనుకొనుచునాిను, కాని నీవు ఏనాడు నా జీవితమునకు అనువర్శతంచబడు ఏ విషయమును మాటాోడవు.”
సర్ే, ఏదో ఒక సమయములో, మనము ఎదుర్ొునుచుని వయకితగత అవసర్తలను ఉదదేశించి
మాటాోడుటలో విఫలమయి
ై ేయ ప్రసంగములను మనలో చాలామందిమి వినే ఉంటాము. మర్శయు బెైబిలు
అందించుచుని పల ర తాిహము, ఆచర్ణాతుక నడిపింప్ు మర్శయు దిదే ుబాటు మనందర్శకీ
అవసర్మైయునిది. కాబటిర, మనము సామానయ లేక స్టైదధ ాంతిక విషయములకు ఎంతగా
కటురబడియుండాలని ప్రయతిించినా, లేఖ్నములను ఆచర్ణాతుక ర్రతులలో మన జీవితములకు మర్శయు
ఇతర్మల జీవితములకు అనువర్శతంచుటను మనము నేర్ముకోవాల్వ.
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పాఠయకీమములో ఇది ప్దకొండవ పాఠము మర్శయు దీనికి “వయకుతల కొర్కు ఆధ్ునిక అనువర్త నము” అను
శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, ఇతర్మలకు మర్శయు వయకితగత ప్రజలుగా మనకు లేఖ్నమును
అనువర్శతంచుకొను విధానమును మనము చూదాేము.
మనము ఇతర్ పాఠములలో చూస్టినటు
ో , నేటి దినము కొర్కు మనము బెైబిలును అనువర్శతంచిన
ప్రతిసార్శ లేఖ్నము యొకు వాసత విక శరీతలకు మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతలకు మధ్య ఉని మూడు ర్కముల
దూర్ములను మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ: యుగముల సంబంధ్మైన, సాంసుృతిక, మర్శయు
వయకితగత దూర్ములు.
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ప్దకొండవ పాఠము వయకుతల కొర్కు ఆధ్ునిక

అనువర్త నము

విసత ృత ధో ర్ణిలో, బెైబిలు చర్శతర ఒక గొప్ప యుగము నుండి మర్శయొక గొప్ప యుగములోనికి
కొనసాగుచుండగా జర్శగన
శ వేదాంతశాసత ర ప్ుర్ోగమనములను మనము విశదీకర్శంచాల్వ. సంకుచిత ధో ర్ణిలో,
బెైబిలు కాలములలో సంసుృతుల కొర్కు దదవుని ర్ూప్ర్చన మర్శయు ఆధ్ునిక సంసుృతుల కొర్కు దదవుని
ర్ూప్ర్చన మధ్య ఉని పల ల్వకలు మర్శయు వయతాయసములను మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. మర్శయు
ఈ ఆకార్ములలో, లేఖ్నము యొకు వాసత విక శరీతలు మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య ఉని వయకితగత
పల ల్వకలు మర్శయు వయతాయసములను కూడా మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. ఈ పాఠములో, నేటి ప్రజల
యొకు భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగములను లేఖ్నములు ప్రభావితము చదయవలస్టిన
విధానమును ప్ర్శగణించుచుండగా మనము ఆధ్ునిక అనువర్త నము యొకు చివర్శ కోణమును ప్రధానముగా
చూదాేము.
మనము చలనచితరములను చూచుట మొదలుకొని, మనము పాటలు వినుట,
మర్శయు అనుబంధ్ములను ఏర్పర్చుకొనుట వర్కు మన జీవితములో ప్రతి
విషయమును ఆయన వాకయము ప్రభావితము చదయాలని దదవుడు
ఉదదే శించుచునాిడు. మనము సూర్ాయసత మయమును మర్శయు పాప్మును చూచు
విధానము కూడా దదవుడు తనను తాను మనకు బయలుప్ర్చుకుని విధానము
దావర్ా ప్రభావితము చదయబడుతుంది. మర్శయు అది మన మనసుిలు, మన
హృదయములు, మర్శయు మన కిీయల మీద ప్రభావము చూప్వలస్టియునిది.
అనుదినము అనుక్షణము మనము దదవుని ఆలోచనలను ఆలోచించు విధ్ముగా
బెబి
ై లు వివేకమును మనకు అనుగీహంి చుటకు బెబి
ై లు మన జీవితములలో
మిళ్లతమప
ై ల వాల్వ. అది తుదకు మన జీవితములో సావభావికముగా జర్మగునదిగా
ఉండాల్వ, కాని బెబి
ై లు మన జీవితముల మీద ప్ూర్ణ మన
ై ర్రతిలో ప్రభావము చూప్ుట
కొర్కు ఉదదే శించబడినది.
— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిెన్ి
వయకుతల కొర్కు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును చూచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి, కాని ఈ
పాఠములో, మనము ర్ండు ప్రధానమన
ై విషయములను చూదాేము. మొదటిగా, మన వయకితగత లేఖ్నముల
అనువర్త నములో దదవుడు విభినితను నిర్ణయించాడు అని మనము చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, మన
కొర్కు మర్శయు ఇతర్మల కొర్కు మన బెైబిలు అనువర్త నములో జఞానమును సంపాదించు విధానములను
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దదవుడు మనకు అనుగీహించాడు అని మనము విశదీకర్శదే ాము. వయకితగత అనువర్త నములో విభినితతో
ఆర్ంభించి ఈ అంశములను చూదాేము.

విభినిత
ఏదో ఒక సమయములో, ఒక ర్కమన
ై యాంతిరక లేక విదుయత్ ప్ర్శకర్మును ఉప్యోగశంచుటకు
మనలో చాలామందిమి సూచనల చదతిప్ుసత కమును చదివే ఉంటాము. ఇప్ుపడు, ప్రతి వయకిత ఒకే ప్నిని
చదయులాగున సూచనల చదతిప్ుసత కము సాధార్ణంగా సులువన
ై ప్రకయ
ిీ లను గూర్శు ప్రతి చిని వివర్ణను
ఇసుతంది: “ఇలా చెయయండి. ఇలా చెయయండి. ఇలా చెయయండి,” మర్శయు ప్రతి ఒకుటి ప్నిచదయవలస్టిన ర్రతిలో
ప్ని చదసత ుంది. అయితద వయవసాయము చదయుట, కుటుంబమును కటురట లేక వాయపార్మును నడుప్ుటను
గూర్శు ఒకర్మ వివర్ణాతుక చదతిప్ుసత కమును వారయుటను గూర్శు మీర్మ ఊహించగలర్ా? ఖ్చిుతముగా
ఊహించలేర్మ. ఈ ప్నులు ఒకొుకు మటురలో వర్శణంచబడుటకు చాలా సంకిోషరమన
ై విగా ఉనాియి. మర్శయు
తాము ఎదుర్ొును ప్ర్శస్టా త
ి ులకు అనుగుణంగా ప్లువుర్మ ప్లు విధాలుగా ఈ ప్నులను చదయవలస్టి
ఉంటుంది.
బెైబిలు కూడా ప్రతి వయకిత అనుసర్శంచవలస్టిన విశేషమన
ై మటో ను తెల్వయజేయు ఒక సూచనల లేక
బో ధ్నల చదతిప్ుసత కముగా ఉంటే బాగుంటుంది అని కొనిిసార్మో మనము అనుకుంటాము. ఇది దదవుని
వాకయము యొకు వయకితగత అనువర్త నమును నిశుయముగా సులభ్తర్ము చదసత ుంది. అయితద బెైబిలు ఇలా
చదయదు అని బెైబిలుతో సుప్ర్శచితుల ైన వార్ందర్శకీ తెలుసు. బదులుగా, బెైబిలు ఊహించుటకు ఎంతో
సంకిోషరమన
ై — ఒకొకు మటురగా నిర్ేేశనములను ఇచుుటకు చాలా సంకిోషరమైన — విషయములతో
వయవహర్శసత ుంది. ఇంతదగాక, అనేకమంది ప్రజలు అనేక ప్ర్శస్టా త
ి ులలో ఉప్యోగశంచుట కొర్కు బెైబిలు
ర్ూప ందించబడింది. ఈ కార్ణముల చదత, వయకితగత ప్రజల కొర్కు విభినిమైన ర్రతులలో అనువర్శతంచబడుటకు
లేఖ్నములు వారయబడినవి.
వయకితగత అనువర్త నములలో విభినితను అర్ాముచదసుకొనుటకు, బెైబిలు ఇచుు బో ధ్నలలో ఉని
విభినితలను మొదటిగా చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఈ భినిమన
ై బో ధ్నలు ప్లువుర్మ ప్రజలకు
మర్శయు ప్లు ప్ర్శస్టా త
ి ులకు భినిమన
ై ర్రతులలో ఎందుకు అనువర్శతంచబడాలో మనము చూదాేము.
ముందుగా బెైబిలులోని బో ధ్నల యొకు విభినితను చూదాేము.
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బెబి
ై లు బో ధ్నలు
ఇంతకు ముందు మనము తెల్వపినటు
ో , ఒకొకు మటుర వివర్ణలు గల చదతిప్ుసత కములకు భినిముగా,
వయవసాయము, కుటుంబము, వాయపార్ము, మొదలగువాటి మీద వారయబడు ప్ుసత కములు విసత ృతమన
ై
విషయముల నుండి సంకుచితమైన విషయముల వర్కు ప్లు సాాయిలలో విభినిమన
ై బో ధ్నలను తమ
పాఠకులకు అందిసత ాయి. సాధార్ణంగా, ఇటిర ప్ుసత కములు అనిి ప్ర్శస్టా త
ి ులలో ప్రజలందర్మ పాటించవలస్టిన
కొనిి సార్వతిరక నియమములను గుర్శతసత ాయి. ఎకుువ ప్ర్శస్టా త
ి ులకు అనువర్శతంచబడు కొనిి సామానయ
మార్గ దర్ికములను కూడా అవి అందిసత ాయి. దీనిని మించి, అప్ుపడప్ుపడు ఎదుర్యిేయ కొనిి విశేషమన
ై
ప్ర్శస్టా త
ి ులను గూర్శు అనేక ర్కముల బో ధ్నలను సాధార్ణంగా అందిసత ాయి. చివర్శగా, ఇటిర ప్ుసత కములలో
సాధార్ణంగా విజయములు మర్శయూ వఫ
ై లయముల యొకు ఉదాహర్ణలు కల్వగశయుని సందర్భ
ప్ర్శశీలనలు ఉంటాయి.
అనేక విధాలుగా, లేఖ్నములు ఇదద విధ్మన
ై బో ధ్నల భినితవమును కల్వగశయుంటాయి. అనిి
సమయములలో ప్రతి ఒకుర్మ అనుసర్శంచవలస్టిన కొనిి సార్వతిరక నియమములను, అనేక ప్ర్శస్టా త
ి ులలో
అనేకమంది అనుసర్శంచవలస్టిన సామానయ మార్గ దర్ికములను, కొందర్మ ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ుల కొర్కు
ప్రతయద కమైన బో ధ్నలను, మర్శయు లేఖ్నములోని బో ధ్నలను అనుసర్శంచుటలో సఫలమన
ై లేక విఫలమైన
ప్రజల యొకు ఉదాహర్ణలను అవి అందిసత ాయి.
ఈ బెైబిలు బో ధ్నలను ర్ండు మార్గ ములలో చూచుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. మొదటిగా, పాత
నిబంధ్నలో ఇటిర ర్కముల బో ధ్నలు కనిపించు విధానమును చూదాేము, తర్మవాత ఇటిర ర్కముల
బో ధ్నలను కొీతత నిబంధ్నలో ప్రతయక్షమయిేయ విధానమును కూడా ప్ర్శగణిదే ాము. పాత నిబంధ్నతో
మొదలుపడదాము.

పాత నిబంధ్న
ఇది ఎంత అసంభ్వమైనదిగా అనిపించినప్పటికీ, ఆదికాండము మొదలుకొని మలాకీ వర్కు
బెైబిలులో ఉని నియమములను మర్శయు బో ధ్నలనిిటిని ప్రతి ఇశాీయిేలీయుడు కంటసా ం చదస్టి, ఆయన
కోర్శనప్ుపడు వంటనే ఈ బో ధ్నలను వార్మ అవలంబించుటకు స్టిదధముగా ఉండాలని దదవుడు ఆశించాడు అని
ఆధ్ునిక పాఠకులు చాలామంది అనుకుంటార్మ. పాటించుట ప్రకున పటర ండి, పాత నిబంధ్నలో ఇవవబడిన
నియమముల యొకు ప్టిరకను జఞాప్కముంచుకొనుట కూడా చాలా కషర మవుతుంది. మర్శయు ఈ సవాలుతో
వయవహర్శంచుటకు, ఇశాీయిేలులోని ర్బాాయిలు పాత నిబంధ్న బో ధ్నలలోని పారధానయతలను వివేచించుటకు
ప్రయతిించార్మ. ప్రతి ప్ర్శస్టా తి
ి లో ప్రతిఒకుర్మ ఏ ఆజా లను జఞాప్కముంచుకోవాల్వ? ఏ బో ధ్నలు జీవితములోని
అనిి విభాగములలోగాక అనేక విభాగములలో అవలంబించబడాల్వ? ఏ ఆజా లు కేవలం అప్ుపడప్ుపడు
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జఞాప్కము ఉంచుకొనుటకు మాతరమే ఉదదేశించబడినవి? కొందర్మ ర్బాాయిలు ఈ విధ్ంగా వాదిస్టతత, ఇతర్మలు
ఆ విధ్ంగా వాదించార్మ. అయితద పారధానయతలను సాాపించుట చాలా అవసర్మయ
ై ునిది అని వార్ంతా
యిెర్గ
శ శయునాిర్మ. మతత యి 22:36లో, పాత నిబంధ్నలోని బో ధ్నలకు పారధానయతనిచుుటకు చదయబడిన
ప్రయతిములు ధ్ర్ుశాసత ర నిప్ుణుడు ఒకడు యిేసును ఈ విధ్ంగా ప్రశిించునటు
ో ప్ుర్శకొలాపయి:
బో ధ్కుడా, ధ్ర్ుశాసత మ
ై ఆజా ఏదని అడిగను (మతత యి 22:36).
ర ులో ముఖ్యమన
37-40 వచనములలో యిేసు ఇలా జవాబిచాుడు:
అందుకాయన నీ ప్ూర్ణ హృదయముతోను నీ ప్ూర్ాణతుతోను నీ ప్ూర్ణ మనసుితోను నీ
దదవుడెన
ై ప్రభ్ువును పతమి
ర ంప్ వల ననునదియి.ే ఇది ముఖ్య మన
ై దియు
మొదటిదయ
ి ునన
ై ఆజా . నినుివల నీ ప ర్మగువాని పతమి
ర ంప్వల నను ర్ండవ
ఆజా యు దానివంటిద.ద ఈ ర్ండు ఆజా లు ధ్ర్ుశాసత మ
ి ప్రవకత లకును ఆధార్మై
ర ంతటికని
యునివని అతనితో చెపపను (మతత యి 22:37-40).
ఈ సుప్ర్శచితమన
ై సనిివేశములో, బెైబిలులో ఉని ఆజా లనిిటి విషయములో యిేసు తన
అనుచర్మలకు అధికార్శక దృకోుణమును అందించాడు. ఆయన దివతీ. 6:5లో ఉని “నీ దదవుడెైన ప్రభ్ువును
పతరమింప్వల ను” అను ఆజా ను ఉనితమన
ై ఆజా గా గుర్శతంచాడు. మర్శయు ఆయనను అడగకుండానే, ర్ండవ
గొప్ప ఆజా ను ఆయన జోడించాడు: లేవీ. 19:18లో నుండి “నినుివల నీ ప ర్మగువని పతరమింప్వల ను” అను
ఆజా . ఆయన దృషిరకోణము ప్రకార్ం, ఈ ర్ండు ఆజా లు ఇతర్ బెైబిలు బో ధ్నలనిిటి కంటే ప్రధానమన
ై విగా
ఉనాియి.
అవును, సవయంగా దదవుడు మర్శయు దదవుని సవర్ూప్ముగా మానవాళ్ల బెైబిలులో చాలా
పారముఖ్యమన
ై వార్శగా ఉనాిర్మ. అయితద ఈ ర్ండు ఆజా లు ఒకే గుర్శని కల్వగశయునివి కాబటిర యిేసు వీటిని
కల్వపి ఉప్యోగశంచాడు అని జఞాప్కముంచుకొనుట సహాయప్డుతుంది. ఈ ర్ండు పతరమను గూర్శు
మాటాోడతాయి. అనిిటి కంటే ఎకుువగా, మనము దదవుని పతమి
ర ంచాల్వ మర్శయు మన ప ర్మగువానిని
పతరమించాల్వ. కాబటిర, యిేసు ఈ ఆజా లకు ఇతర్ ఆజా లనిిటి కంటే ఎకుువ పారధానయతనిచిున విషయము
మనకు ఆశుర్యమును కల్వగశంచకూడదు. అవి హృదయములోని లోతెన
ై విషయములతో వయవహర్శసత ాయి —
ఆయన ప్రజల నుండి దదవుడు ఆశించు వైఖ్ర్మలు, సమర్పణలు, ప్ుర్శకొలుపలు మర్శయు లక్షయములు.
ఫల్వతంగా, యిేసు యొకు దృషిరకోణములో నుండి, దదవుని ప్టో పతరమ మర్శయు ప ర్మగువాని ప్టో పతరమ పాత
నిబంధ్నలో సార్వతిరక, అనగా ఏది ఏమన
ై ా ప్రజలందర్మ పాటించవలస్టిన నియమముల ైయునివి.
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ఒక నాయయవాది యిేసును ఇలా ప్రశిించాడు, “బెబి
ై లులో ముఖ్యమన
ై ఆజా ఏది?”
మర్శయు అతడు ఇలా జవాబిచాుడు “మొదటి మర్శయు ముఖ్యమన
ై ఆజా ఇది: నీ
ప్ూర్ణ హృదయముతోను నీ ప్ూర్ాణతుతోను నీ ప్ూర్ణ మనసుితోను నీ దదవుడెన
ై
ప్రభ్ువును పతమి
ర ంప్వల ను.” తర్మవాత ఆయన ఇలా స్టలవిచాుడు, “మర్శయు ర్ండవ
ఆజా ఏమనగా: నినుి వల నీ ప ర్మగువానిని పతమి
ర ంచుము. ఈ ర్ండు ఆజా లు ధ్ర్ు
శాసత మ
ి ప్రవకత లకును ఆధార్మయ
ై ునివి.” కాబటిర, సపషర ముగా ఇవి ర్ండు
ర ంతటికని
కీలకమన
ై ఆజా లు. ఆయన వీటిని సమానముగా చదయలేదు. అనిిటి కంటే
ముఖ్యముగా, మనము దదవుని పతమి
ర ంచాల్వ. మన మొదటి సావమిభ్కిత దదవునికి
చెందుతుంది. ఆయన మన సృషిరకర్త , మన విమోచకుడు. ఆయన మన డాలు
మర్శయు ఆయన మన గొప్ప ప్రతిఫలమయ
ై ునాిడు. సమసత ము దదవుని మీద గుర్శ
నిలుప్ుతాయి. కాబటిర, మనము దదవుని ప్ూర్ణ హృదయముతో పతమి
ర ంచాల్వ, మర్శయు
అనుదినము మన పారధానయతలలో ఇది పారముఖ్యమన
ై దిగా ఉండాల్వ. అయితద యిేసు
అకుడితో ఆగలేదు. “ముఖ్యమన
ై ర్ండు ఆజా లు ఏవి?” అని అతడు అడగలేదు.
“ముఖ్యమన
ై ఆజా ఏది?” అని మాతరమే నాయయవాది అడిగాడు. అయితద యిేసు
నిశుయముగా ర్ండవ ఆజా ను కూడా ఇచాుడు, మర్శయు అది నినుి వల నీ
ప ర్మగువానిని పతమి
ర ంచుము అను ఆజా . కాబటిర ఈ ర్ండు అనుబంధ్ము కల్వగశనవిగా
ఉనాియి. దదవుని సవర్ూప్మందు సృజంచబడిన ప్రజలను, ముఖ్యముగా
విమోచించబడి, దదవుని కుటుంబములోనికి దతత తు తీసుకొనబడిన ప్రజలను
పతమి
ర ంచకుండా మనము దదవుని పతమి
ర ంచలేము.
— డా. ఆండూ
ర డదవిస్
ఈ ర్ండు ఆజా లు యిేసుకు ఎంత పారముఖ్యమన
ై వి అంటే, “ఈ ర్ండు ఆజా లు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ంతటికిని
ప్రవకత లకును” — పాత నిబంధ్న అంతటిని సంబో ధించు ఒక విధానము — “ఆధార్మయ
ై ునివని” ఆయన
జోడించాడు. ఇప్ుపడు, దదవుని మర్శయు ప ర్మగువానిని పతమి
ర ంచుట మినహా పాత నిబంధ్నలో ఉని
బో ధ్నలనిిటిని యిేసు అనుచర్మలు ప్టిరంచుకోకూడదు అనిటు
ో అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు దీనిని అర్ాము
చదసుకునాిర్మ కాబటిర మనము కొంచెం జఞగీతతవహించాల్వ. అయితద దీనికి వయతిర్ేకమైన విషయము
వాసత వమైయునిది.
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మతత యి 22లో యిేసు ర్ండు ముఖ్యమైన ఆజా లను గుర్శతంచుట మాతరమే కాదుగాని, మతత యి
5:19లో, ఆజా లలో మిగుల అలపమైన దానిని కూడా పాటించమని యిేసు తన అనుచర్మలకు బో ధించాడు.
ఆయన చెపపి న మాటలను వినండి:
కాబటిర యిీ యాజా లలో మిగుల అలపమన
ై యొకదానినన
ై ను మీర్శ, మనుషుయలకు
ఆలాగున చదయ బో ధించువాడెవడో వాడు ప్ర్లోకర్ాజయములో మిగుల
అలుపడనబడును (మతత యి 5:19).
యిేసు అనుచర్మలు ముఖ్యమన
ై ఆజా ల నుండి అలపమన
ై ఆజా ల వర్కు అనిిటిని పాటించాలని ఈ
వచనము మర్శయు ఇతర్ వాకయభాగములు సపషర ము చదసత ాయి.
దీనికి తోడు, మతత యి 23:23లో, యిేసు ప్ర్శసయుయలను గదిేంచినప్ుపడు ముఖ్యమన
ై మర్శయు
అలపమన
ై వాటి మధ్య ఉని విభినిమన
ై బో ధ్నలను గుర్శతంచాడు:
అయోయ, వేషధార్మల న
ై శాసు
త ీ లార్ా, ప్ర్శసయుయలార్ా, మీర్మ ప్ుదీనాలోను సల ప్ులోను
జీలకఱ్ఱ లోను ప్దియవ వంతు చెల్వోంచి, ధ్ర్ుశాసత మ
ై
ర ులో ప్రధానమన
విషయములను, అనగా నాయయమును కనికర్మును విశావసమును విడిచిపటిరతిర్శ;
వాటిని మానక వీటిని చదయవలస్టి యుండెను (మతత యి 23:23).
యిేసు “నాయయమును కనికర్మును విశావసమును” “ధ్ర్ుశాసత మ
ై విషయములు”గా
ర ులో ప్రధానమన
సూచించి, వాటిని “దినుసులలో ప్దియవ వంతు” ఇచుుట అను అలపమన
ై విషయముతో వయతాయసముగా
చూపిన విధ్మును గమనించండి. మర్ొకసార్శ, తన అనుచర్మలు పాత నిబంధ్నలోని ఆజా లనిిటిని
అనుసర్శంచాల్వ అని, కాని మనసుిలో సర్శయిన
ెై పారధానయతలను కల్వగశయుండాలని ఆయన సూచించాడు.
పాత నిబంధ్నలో దదవుని బో ధ్నలపై యిేసు యొకు దృషిరకోణములను ఒక మొబెల్
ై తో పల లుుట
సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. మొబెల్
ై యొకు పైభాగములో సార్వతిరక నియమముల ైన, ర్ండు ముఖ్యమన
ై
ఆజా లు ఉనాియి: “మీ ప్రభ్ువన
ై యిెహో వాను పతరమించుము” మర్శయు “మీ ప ర్మగువానిని పతరమించుము.”
“ఈ ర్ండు ఆజా లు ధ్ర్ు శాసత మ
ర ంతటికిని ప్రవకత లకును ఆధార్మైయునివని” మనకు తెలుప్బడింది.
వీటి కిీంద ముఖ్యమైన ఆజా లను ఎలా పాటించాలో సూచించు అదనప్ు నియమములు ఉనాియి.
వీటిలో పాతనిబంధ్నలో కనిపించు ప్ది ఆజా లు మర్శయు నాయయము, కనికర్ము మర్శయు విశావసము వంటి
నియమములను పల ల్వన సామనయ మార్గ దర్ికములు ఉనాియి.
ఈ విసత ృత నియమముల కిీంద “ఈ ఆజా లలో మిగుల అలపమన
ై వి” ఉనాియి. ఇవి కొనిి
ప్ర్శస్టా త
ి ులలో ఉని ప్లువుర్మ ప్రజలు పన
ై ుని ఆజా లను ఎలా పాటించాలో సూచించు పాత నిబంధ్నలోని
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విశేషమన
ై బో ధ్నల ైయునివి. ఉదాహర్ణకు, లేవీయకాండములో ఆర్ాధ్న కొర్కు బో ధ్నలు, కీర్తనలు ఇచుు
నిర్ేేశములు, యోబు మర్శయు సామతలు వంటి జఞాన సాహితయ గీంథములలో మర్శయు యిెషయా మర్శయు
యిెహజ
ె ేులు వంటి ప్రవచన గీంథములలో కనిపించు అనేక బో ధ్నలు.
మొబెల్
ై యొకు కిీంది భాగములో, పాత నిబంధ్న కథనములలో, కీర్తనలలో మర్శయు జఞాన సాహితయ
గీంథములలో కూడా చాలా ఎకుువగా కనిపించు అనేక చార్శతిక
ర ఉదాహర్ణలు ఉనాియి. కొందర్మ స్ట్త ర
ప్ుర్మషులు తమ విశేషమైన ప్ర్శస్టా త
ి ులలో దదవుని ఆజా లకు విధదయులగు లేక అవిధదయులగు విధానముల
మీద ఈ వాకయభాగములు దృషిరపడతాయి.
పాత నిబంధ్నలో కనిపించు ప్లు విధ్ముల బో ధ్నలతో ఆయన శిషుయలు ఏ విధ్ంగా
వయవహర్శంచాలని యిేసు కోర్ాడో అర్ాము చదసుకొనుటకు ఈ కీమానుసార్ అమర్శక సహాయప్డుతుంది.
ఈ పాత నిబంధ్న నేప్థయమును మనసుిలో ఉంచుకొని, కొీతత నిబంధ్నలో ఉని విభినిమైన బెైబిలు
బో ధ్నలను ప్ర్శగణిదే ాము.

కొీతత నిబంధ్న
కొీతత నిబంధ్న పాత నిబంధ్న కంటే చినిదిగా ఉని విషయమును చూచుట సులభ్మేగాని, దదవుని
ప్రజల కొర్కు ఇవవబడిన బో ధ్నల సంఖ్యను కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కుదించార్మ అని దీని అర్ాము కాదు.
వాసత వానికి, పారచీన ఇశాీయిేలు కొర్కు ఇవవడిన ప్టిరక కంటే ఆదిమ సంఘమునకు ఇవవబడిన బో ధ్నల
ప్టిరక సుదీర్మ
ా ైనదిగా ఉనిది. కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు పాత నిబంధ్నను భ్ర్రత చదయలేదు. బదులుగా,
వార్మ పాత నిబంధ్నకు జోడించార్మ. ఇప్ుపడు, కొీతత నిబంధ్నలో మర్శనిి బో ధ్నలను చదర్ముట ఒక
పారముఖ్యమన
ై ప్రశిను లేవనతు
త తుంది. కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు పాత నిబంధ్న బో ధ్నలకు తమ స ంత
బో ధ్నలను అదనముగా ఎందుకు జోడించార్మ?
మునుప్టి పాఠములలోని ఒకదానిలో మనము చూస్టినటు
ో , పాత నిబంధ్నలోని బో ధ్నలలో దదనిని
కూడా కీస
ీ త ు అనుచర్మలు మర్చిపల కూడదు అని కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కోర్ార్మ, కాని వార్మ పాత
నిబంధ్న కాలములలో నివస్టించుచునిటు
ో నివస్టించకూడదు అని కూడా వార్మ కోర్ార్మ. కాబటిర, మునుప్టి
విధానములలోనికి జఞర్శపల కుండా తమ శరీతలను నిలువర్శంచుటకు, కొీతత నిబంధ్న యుగములో పాత
నిబంధ్న హెచుర్శకలను అనువర్శతంచు విధానమును వార్మ ఆదిమ సంఘమునకు బో ధించార్మ.
కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు పాత నిబంధ్న బో ధ్నలు గుర్శతంచార్మ, కాని యిేసు మొదటిగా
వచిునప్ుపడు, తనతో కూడా దదవుని మస్ట్ియ ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్మును తీసుకొని వచాుడు అను
అవగాహనతో గుర్శతంచార్మ. ప్ర్శశుదాధతుుడు కొీతత నిబంధ్న యుగము యొకు కొనసాగశంప్ులో దదవుని ర్ాజయ
వాయపిత కొర్కు తన కార్యములను చదయు విధానముల ఆధార్ంగా పాత నిబంధ్న బో ధ్నలను చూడాలని వార్మ
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గీహించార్మ. మర్శయు మస్ట్ియ ర్ాజయము యొకు అంతిమ నర్వేర్మపలో ఆయన తన మహిమలో
తిర్శగశవచిునప్ుపడు కీీసత ు చదయబో వు కార్యముల వలుగులో వార్మ పాత నిబంధ్నను చూశార్మ.
దీనంతటిలో, యిేసు స్టిార్ప్ర్చిన పారధానయతలను కీస
ీ త ు అనుచర్మలు పాటించాల్వ అని కొీతత నిబంధ్న
ర్చయితలు ఉదాాటించార్మ.
మొదటి సాానములో, దదవుని కొర్కు మర్శయు ప ర్మగువాని కొర్కు పతరమ అను సార్వతిరక
నియమములు ముఖ్యమన
ై ఆజా లుగా కొనసాగాయి, మర్శయు దీనిని మనము లూకా 10:27, 1 కొర్శంథీ.
13:13 మర్శయు 1 యోహాను 4:21 వంటి వాకయభాగములలో చూసాతము. ఏమి జర్శగన
శ ప్పటికీ, కొీతత నిబంధ్న
విశావసులు దదవుని పతమి
ర ంచుటకు మర్శయు తమ ప ర్మగువార్శని పతమి
ర ంచుటకు తమ హృదయములను
సమర్శపంచుకోవాల్వ.
ర్ండవదిగా, మతత యి 19:18 మర్శయు ర్ోమా. 13:8-10 వంటి వాకయభాగములలో కొీతత నిబంధ్న
ర్చయితలు ప్ది ఆజా లు మర్శయు పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ సాధార్ణ మార్గ దర్ికముల వప్
ై ుకు కూడా
దృషిరని ఆకర్శషంచార్మ.
మూడవదిగా, 1 కొర్శంథీ. 14 మర్శయు 2 తిమోతి 4:1-5 వంటి వాకయభాగములలో మనము
చదువునటు
ో కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ప్రతదయకమన
ై ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ుల కొర్కు ప్రతదయకమన
ై
సూచనలను ఇచాుర్మ.
మర్శయు నాలుగవ సాానములో, సువార్త లలో మర్శయు అప సత లుల కార్యములలో మర్శయు అనేక
ఇతర్ వాకయభాగములలో ప్రజలు దదవుని ఆజా లకు విధదయుల న
ై మర్శయు అవిధదయుల న
ై అనేక స్టిార్మన
ై
చార్శతిరక ఉదాహర్ణలను మనము చూసాతము.
మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటు
ో , లేఖ్నములలోని విషయములు చాలా సంకిోషరమైనవి,
మర్శయు బెైబిలులో దదవుని ప్రజల కొర్కు అనేక విభినిమన
ై బో ధ్నలు ఇవవబడినవి, కాబటిర ప్రతి బో ధ్నను
మన మనసుిలలో ఎలో ప్ుపడూ జఞాప్కముంచుకోలేము. అయితద ఈ అనేక ఆజా లను మనము ఏ విధ్ంగా
ఉప్యోగశంచాలో గీహించుటలో కొీతత నిబంధ్న మనకు సహాయప్డుతుంది.
ఒక వప్
ై ున, యిేసు తన శిషుయలను ఆచర్శంచమని చెపిపన పారధానయతలను మనము అనుసర్శంచాల్వ.
మనము అనుసర్శంచని యిెడల, మనము యిేసు దినములలోని ప్ర్శసయుయల వల లేఖ్నములోని
వివర్ములలో దార్శతపిపపల తాము. మనము కొనిి విషయములతో వయవహర్శంచుచుండగా విశేషమైన
బో ధ్నలు అవసర్మేగాని, మన దృషిర ముఖ్యమైన విషయముల మీద ఎకుువ ఉండాల్వ — అనిిటి కంటే
ఎకుువగా దదవుని మర్శయు ప ర్మగువానిని పతమి
ర ంచుట మీద. అనుదినము అనుక్షణము మనము ఈ ర్ండు
గొప్ప ఆజా ల దావర్ా ప్ుర్శకొలపబడాల్వ మర్శయు నడిపించబడాల్వ.
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ర్ండవదిగా, ఈ పారధాయనతలు ఉనిప్పటికీ, ఏదో ఒక విధ్ముగా, కీీసత ు అనుచర్మలలో ప్రతి ఒకుర్శకి
బెైబిలులోని ప్రతి బో ధ్న వర్శతసత ుంది అని మనము జఞాప్కముంచుకోవాల్వ. మనము విభినిమన
ై ఎంపికలను
ఎదుర్ొునుచుండగా, మనము లేఖ్నము యొకు సార్వతిరక నియమముల నుండి మాతరమే వల్వకితీయుట
గాక, దదవుని నముకముగా స్టతవించుచుండగా బెైబిలులో కనిపించు సామానయ నిర్ేేశనములు, విశేషమైన
వివర్ములతో కూడిన బో ధ్నలు మర్శయు సపషర మన
ై ఉదాహర్ణలను కూడా మనము ఉప్యోగశంచాల్వ.
నిబంధ్నలో, దదవుడు తన ప్రజలకు తన సవభావమును మర్శయు లక్షణములను
బో ధించుచునిప్ుపడు, ఆయన వార్శకి మూడు ర్కముల నియమములను ఇచాుడు.
ఖ్చిుతమన
ై విషయములుగా చెప్పబడిన నతి
ై క నియమములు ఉనాియి, మర్శయు
ఇవి అనిి కాలములకు వర్శతసత ాయి. పౌర్ నియమములు ఉనాియి, మర్శయు వీటిలో
నితయ నియమములు కాలకీమానుసార్ సందర్ాభలలో అమర్ుబడా్యి. ఇతర్మలను
గాయప్ర్చు ఎదుేను గూర్శున నియమమును నేను ఎలో ప్ుపడూ
ఉప్యోగశంచాలనుకుంటాను, ఎందుకంటే నాకు ఎడుో లేవు. అనువర్శతంచబడని
నియమములంటే నాకు ఇషర ం. ఇకుడ నియమము ఏమిటంటే, మీ ఎదుే జనముల
మీద ప్డుతుంది అని మీకు తెల్వస్టికూడా దానిని మీర్మ కటర కుండా ఉండి, అది మీ
ప ర్మగువానిని చంపిత,ద మీర్మ నర్హంతకులవుతార్మ. మర్ొక వప్
ై ున, ఎదుే ఇంతకు
ముందు ఎప్ుపడూ జనము మీద ప్డుట మీర్మ చూడలేదు కాబటిర, దానిని మీర్మ
కటిరవయ
ే కుండా ఉండి, ఒకదినమున అది విర్మచుకుప్డి మీ ప ర్మగువానిని
హతముచదస్ట,తత దానికి మీర్మ బాధ్ుయలు కార్మ. నాకు ఎడుో లేవు; కాని నాకు కార్మ
ఉంది. నా కార్మ బరక
ర ులు సర్శగా లేవు అని నాకు తెల్వస్టి కూడా నేను దానిని
బాగుచదయకుండా, ఒకనిని చంపిత,ద బెబి
ై లు ఆలోచన ప్రకార్ం నేను హంతకుడను.
కాబటిర ఇకుడ నియమము ఏమిటి? ఇకుడ నియమము ఏమిటంటే జఞానము బాధ్యత
అయుయనిది. కాబటిర, పౌర్ నియమాలలో, నేను ఒక నియమమును వల్వకితీస్టి
దానిని నా స ంత జీవితమునకు అనువర్శతంచుకోవాల్వ. మూడవ ర్కమన
ై నియమము
ఆచార్ప్ర్మన
ై ది, మర్శయు ఇది సామానయముగా ఆర్ాధ్నలోని ర్కములకు
అనువర్శతంచబడుతుంది, మర్శయు నితయ సతయమును బో ధించుటకు దదవుడు వీటిని
సూచక పాఠములుగా ఉప్యోగశంచుకుంటాడు. కాబటిర, ఉదాహర్ణకు, ప్ందిని
తినవదుే, అది మిముును అప్వితరము చదసత ుంది అని ఆయన స్టలవిచాుడు. సర్ే,
ప్ంది మనలను అప్వితురలుగా చదయదు. యిేసు దీనిని చాలా సపషర ము చదశాడు. మీ
నోటల
ి ోనికి వళ్ల
ో నది మిముును అప్వితురలనుగా చదయదు. మీ అప్వితరమన
ై
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హృదయములో నుండి బయటకు వచుునది మిముును అప్వితరము చదసత ుంది.
కాబటిర, “మీర్మ ప్ంది మాంసమును తింటార్ా లేదా?” అనునది ప్రశి కాదు. మీ
అప్వితరమన
ై హృదయములో ప్నిచదయునటిో ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా కీీసత ుకు మీర్మ
అనుమతి ఇచాుర్ా? అనునది ప్రశి అయుయనిది. కాబటిర, లేదు, నేను ఆచార్
సంబంధ్మన
ై నియమములకు విధదయుడను కాను. అవి సూచక
పాఠమల య
ై ునివి. ఒకసార్శ పాఠము నేర్ముకుని తర్మవాత, ఆ వసుతవులతో మీకు
ఇక ఎలాంటి నిమితత ము లేదు.
— డా. జఞన్ ఒసవల్ర
లేఖ్నములో కనిపించు ఆజా లను మీర్మ చూస్టినప్ుపడు, అనేక కార్ణముల కొర్కు
ఇవవబడిన ల కులేననిి ఆజా లు ఉనాియని గీహంి చుట మీర్మ ఆర్ంభిసాతర్మ... అప .
15వ అధాయయములో కనిపించు యిెర్ూషలేము సభ్ను మీర్మ చూస్టినప్ుపడు, “మోషత
నిబంధ్నలోని ఆజా ల విషయములో అనుయలు ఏమి చెయాయల్వ?” అను ప్రశి
తల తిత నప్ుపడు ఇశాీయిేలు దదశములోని సంఘ నాయకులు ఎంతో సపషర తను
కనుప్ర్చార్మ. “మేము సవయంగా కూడా పాటించుటకు ఇబాందిప్డు ఈ భార్మును
మేము వార్శ మీద మోప్ము, కాని వీటి నుండి దూర్ముగా ఉండండి...” అని చెబుతూ
వార్మ కొనిి వసు
త వుల ప్టిరకను ఇచాుర్మ — విగీహార్ాధ్న, జఞర్తవము, లేక
విగీహములకు అర్శపంచిన మాంసమును తినుట, లేక ర్కత మును తారగుట. ఇవనీి
నతి
ై కముగా దదవుడు మన యొదే నుండి ఆశించు విషయములను గూర్శు మనము
కల్వగశయుండవలస్టిన నిశుయతకు సంబంధించినవి. కాబటిర, లేఖ్నములో కూడా
దదవుని ఆజా లు విభినిమన
ై ర్రతిలో ఉప్యోగశంచబడుట మనము చూసాతము,
ఎందుకంటే ఇశాీయిేలుతో నిబంధ్నలో ఒక ర్కమన
ై ఆజా ను మీర్మ చూసాతర్మ, కాని
నిబంధ్నలో ఉని ఆ ఆజా లనీి దదవుడు మన నుండి మర్శయు మన జీవితముల
నుండి ఆశించుచుని కేందర నతి
ై క ఆకాంక్షకు చదర్మకోలేర్మ. మర్శయు చివర్శగా, ర్ండు
ముఖ్యమన
ై ఆజా లు ఏవి అని యిేసు సవయంగా ప్రశిలను ఎదుర్ొునిప్ుపడు,
యిేసు కూడా ఇలా స్టలవిచాుడు, మీర్మ సమసత మును కోీడీకర్శంచాలనుకుంటే, అది
“నీ ప్ూర్ణ హృదయముతోను, మనసుితోను మర్శయు బలముతోను నీ దదవుడెన
ై
యిెహో వాను పతమి
ర ంచవల ను, మర్శయు ర్ండవదిగా, నినుి వల నీ ప ర్మగువానిని
పతమి
ర ంచుము” అనునవి.
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— డా. స్ట్రవ్ బరో క్స మోర్డ
లేఖ్నము యొకు వయకితగత అనువర్త నములో విభినిత బెైబిలు బో ధ్నలలోని భినితవమునకు ఎలా
అనుబంధ్ము కల్వగశయునిదో చూశాము గనుక, అనువర్త నములో విభినితలోనికి నడిపించు ర్ండవ
విషయమును ఇప్ుపడు చూదాేము: పాల్వవార్య
ై ుని ప్లువుర్మ ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులు. మునుప్టి
పాఠములో మనము చూస్టిన విషయములను సమీక్షిసత ూ ఆర్ంభిదాేము.

ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టత
ిా ులు
మీర్మ జఞాప్కము చదసుకొనునటు
ో , లేఖ్నము దావర్ా మర్శయు సామానయ ప్రతయక్షత — అనగా ప్రజలు
మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులలో ఆయన తనను తాను మర్శయు తన చితత మును బయలుప్ర్చుకొనుట — దావర్ా
తన చితత మును బయలుప్ర్చుట దావర్ా దదవుడు ఎలో ప్ుపడూ తన ప్రజలను సాంసుృతిక భినితవము
వైప్ుకు నడిపించాడు. ఈ విధ్ంగా, దదవుడు తన ప్రజల కొర్కు కొంత సాంసుృతిక భినితవమును
నిర్ణయించాడు.
అనేక విధాలుగా, మన వయకితగత జీవితముల విషయములో కూడా ఇదద వాసత వమయ
ై ునిది.
లేఖ్నములో ఉని అనేక విభినిమన
ై బో ధ్నల దావర్ా దదవుడు తన చితత మును బయలుప్ర్చుకుంటాడు,
కాని ఈ బో ధ్నలను మనకు మర్శయు ఇతర్మలకు అనువర్శతంచుటకు, విభినిమైన ప్రజలు మర్శయు
ప్ర్శస్టా త
ి ులలో దదవుని యొకు సామానయ ప్రతయక్షతను మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ.
యిేసు యొకు బో ధ్నల కీమములోనికి తిర్శగవ
శ ళ్లోట దావర్ా ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులలో
భినితవములు వయకితగత అనువర్త నమును ప్రభావితము చదయు విధానమును మనము చూడవచుు.
సులభ్తర్ముగా ఉండుటకు, మన నాలుగు ర్కముల బో ధ్లను మనము “పన
ై ఉని” లేక మర్శంత
సామానయమైన బెబి
ై లు బో ధ్నలుగాను, మర్శయు “కిీంద ఉని” లేక మర్శంత విశేషమైన బెబి
ై లు బో ధ్నలుగా
విభాగశదే ాము. పన
ై ఉని బెైబిలు బో ధ్నలతో ఆర్ంభిదాేము.

పన
ై ఉని బో ధ్నలు
బెైబిలులోని పైన ఉని బో ధ్నలలో సార్వతిరక నియమములు మర్శయు సామానయ మార్గ దర్ికములు
భాగమైయునివి. ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటు
ో , ఇటిర బో ధ్నలు మిగశల్వన వాటి కంటే ప్రధానమైనవిగా
ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవి విశాలమన
ై ధో ర్ణిలో అనువర్శతంచబడతాయి. అయినను, దదవుని యొకు సామానయ
ప్రతయక్షత వలుగులో వీటిని విభినిమన
ై ర్రతులలో మనము అనువర్శతంచాల్వ.
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ఒక వప్
ై ున, పైన ఉని బెైబిలు నియమములను అనువర్శతంచుటకు, దానిలో భాగమైన వయకిత యొకు
గుణములను మనము విశేోషించాల్వ. వయకిత యొకు ఆతీుయ స్టిాతి, సామాజక స్టిాతి, సామర్ాయత, వయసుి
మర్శయు ల్వంగము వంటి వాటిని మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. ఇవి మర్శయు ఇతర్ గుణములను
తెలుసుకొనుట లేఖ్నములోని పైన ఉని నియమములు సదర్మ వయకిత యొకు భావనలు, ప్రవర్త నలు
మర్శయు భావోదదవగములను ప్రభావితము చదయవలస్టిన విధానములను వివేచించుటలో మనకు
సహాయప్డతాయి.
నేను ఒక గదిలోనికి ప్రవేశించి అకుడ కూర్ొునియుని ఒక స్టతిహితుల గుంప్ుతో ఈ ప్రశిలను
అడిగానని ఊహించండి. మొదటిగా, “మనమంతా సర్శయిన
ెై ప్నిని చదయాలని మీర్మ నముుచునాిర్ా?” సర్ే,
వాళ్ో ంతా సవభావికముగానే “అవును” అని జవాబిసాతర్మ. అయితద తర్మవాత నేను మర్ొక ప్రశిను
అడుగుతాను, “సర్ే అయితద, ఈ గదిని విడచివళ్లో న తర్మవాత మీలో ప్రతి ఒకుడు ఏమి
చదయబో వుచునాిడు?” ఇప్ుపడు, ప్రతి వయకిత సర్శయిన
ెై ప్నినే చదసత ాడుగాని, విభినిమన
ై ర్రతులలో చదసత ాడు
అని కనుగొనుట దావర్ా మనము ఆశుర్యపల తాము. “నేను ఇంటికి వళ్లో నా పిలోలను చూసుకుంటాను” అని
ఒక వయకిత చెప్పవచుు. లేక, “నేను కొంత ఆహార్మును కొనుటకు బజఞర్మకు వళ్ీతను” అని మర్శయొకర్మ
చెబుతార్మ. వాసత వానికి, వార్ంతా సర్శయిన
ెై ప్నిని ఒకే ర్ేతిలో చదయుటకు ప్రణాళ్లక వేస్టతత మనము
అవాకువవవలస్టియుంటుంది. మర్శయు ఇది ఎందుకో అర్ాము చదసుకొనుట అంత కషర మైన ప్ని ఏమి కాదు.
“సర్శయిెైన ప్నిని చెయయండి” వంటి సామానయ సూచనలు ప్లువుర్మ ప్రజలకు మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులకు
విభినిమన
ై ర్రతులలో అనువర్శతంచబడతాయి.
లేవీయకాండము 19:18లో “నినుి వల నీ ప ర్మగువానిని పతమి
ర ంప్వల ను” అను సార్వతిరక
నియమము ప్రతి ప్ర్శస్టా తి
ి లో ప్రతి వయకితకి అనువర్శతంచబడు హెచుర్శక అయుయనిది అని మనము
ఇంతకుముందద గుర్శతంచాము. అయితద తన ప్రజలందర్మ ఖ్చిుతముగా ఒకే విధ్ముగా ఈ ఆజా ను పాటించాలని
దదవుడు ఆశించలేదు అని మనకు తెలుసు. ఒక ఎదిగశన వయకిత పతరమను ఒక విధ్ముగా చూపితద, ఒక యౌవవన
బిడ్ తన పతరమను మర్ొక విధ్ముగా చూప్ుతాడు. ఒక ధ్నవంతుడు మర్శయు పతద వయకిత ఇతర్మల ప్టో
పతరమను విభినిమన
ై ర్రతులలో వయకత ప్ర్చవచుు. ప్రతి వయకిత యొకు సామర్ాయతలు, బలహీనతలు,
అనుభ్వాలు, ఆతీుయ స్టిాతి మొదలగు విషయములు ప ర్మగువాని ప్టో పతమ
ర అను సార్వతిరక నియమము
అనువర్శతంచబడవలస్టిన విధానము మీద ప్రభావముచూప్ుతాయి.
మర్ొక వైప్ున, “నీ ప ర్మగువానిని పతరమించుము” అను నియమము విభినిమన
ై ప్ర్శస్టా త
ి ులలో
విభినిమన
ై ర్రతులలో అనువర్శతంచబడుతుంది. ఒకే వయకిత అతని లేక ఆమ ప ర్మగువానిని ప్లు
సమయములలో ప్లు విధ్ములుగా పతమి
ర ంచవచుు. ప్రతి వయకిత విభినిమన
ై ఆటంకములను, సవాళ్ో ను
మర్శయు అవకాశములను ఎదుర్ొుంటాడు. మర్శయు ఇతర్ ప్ర్శస్టా త
ి ులలో ప్రజలకు అనుగుణంగా లేని
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విధ్ముగా బెైబిలు నియమములను అనువర్శతంచు విధ్ముగా ఈ ప్ర్శస్టా త
ి ులు మనలను ప్ుర్శకొలపవచుు.
ఉదాహర్ణకు, ప ర్మగువాని కొర్కు పతరమ యుదధ ము మర్శయు సమాధాన కాలములలో, కల్వమి మర్శయు
లేమి కాలములలో, ర్ోగము మర్శయు ఆర్ోగయము కాలములలో భినిమన
ై ర్రతులలో ఉండవచుు. మన
ప్ర్శస్టా త
ి ులకు అనుగుణంగా లేఖ్నములోని పన
ై ఉని నియమములు అనేక విధ్ములుగా
అనువర్శతంచబడాల్వ.
ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులలో భినితవములు పన
ై ఉని బెబి
ై లు బో ధ్నలను విభినిమన
ై ర్రతులలో
అనువర్శతంచునటు
ో మనలను కోర్మ విధానములను చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు లేఖ్నములో యిేసు ఇచిున
బో ధ్నల కీమములో కిీంద ఉని విషయములను మనము చూదాేము.

కింీ ద ఉని హెచుర్శకలు
మన ఉదదేశయముల కొర్కు, “కిీంద ఉని” బో ధ్నలలో మనకు మర్శయు ఇతర్మలకు లేఖ్నమును
అనువర్శతంచుటకు ఉప్యోగప్డు బెైబిలులో విశేషమన
ై , వివర్ణలతో కూడిన బో ధ్నలు మర్శయు సపషర మన
ై
చార్శతిరక ఉదాహర్ణలు ఉనాియి. పైన ఉని బో ధ్నల వల నే, కిీంద ఉని బో ధ్నలు ప్రజలు మర్శయు
ప్ర్శస్టా త
ి ుల యొకు భినితవము ఆధార్ంగా విభినిమన
ై ర్రతులలో అనువర్శతంచబడతాయి.
ఉదాహర్ణకు, “మీ కుటుంబము కొర్కు ఒక సుర్క్షితమన
ై ఇలుోను కటురము” అను ఒక సామానయ
సూచనను గూర్శు ఆలోచించండి. చల్వ వాతావర్ణములో నివస్టించు వయకిత వేడి వాతార్ణములో నివస్టించు వయకిత
కంటే భినిమన
ై ఇంటిని నిర్శుసాతడు. తుఫానులు తర్చుగా వచుు పారంతములోని ఇంటికి భ్ూకంప్ములు
ఎకుువగా కలుగు పారంతములలోని ఇంటికి మధ్య నిర్ాుణాతుక భినితవములు ఉంటాయి. ఇకుడ పన
ై ఉని
నియమము ఏమిటంటే ఒక వయకిత తన కుటుంబమును సుర్క్షితముగా ఉంచుట. ఈ పన
ై ఉని
నియమమును నర్వేర్మునటు
ో ఇంటిని కటురట విశేషమన
ై సూచన అయుయనిది. మర్శయు ఇంటిని కటుర ప్రతి
వయకిత పల ల్వకగల ప్ర్శస్టా త
ి ులలో పల ల్వకగల ఇండో ఉదాహర్ణ నుండి సహాయమును ప ందుతాడు. అయితద ఏ
ఇదే ర్మ వయకుతలు కూడా ఒక విశేషమన
ై సూచనను ఖ్చిుతముగా ఒకే విధ్ముగా పాటించర్మ.
ఒక విశేషమైన బెైబిలు బో ధ్నను నేడు ఒక వయకిత యొకు జీవితమునకు మనము అనువర్శతంచిన
ప్రతిసార్శ ఇలాంటిదద జర్మగుతుంది. మొదటిగా, మనము పన
ై ఉని బో ధ్నలను, మర్శయు ప్ర్శగణలో ఉని
బో ధ్న వప్
ై ుకు మనలను నిర్ేేశించు దగగ ర్ సంబంధ్ము గల విశేషమన
ై సూచనలను ప్ర్శగణలోనికి
తీసుకుంటాము. ర్ండవదిగా, ఒక విశేషమైన సూచన దావర్ వాసత వముగా ప్రభావితమన
ై ప్రజలను మర్శయు
ప్ర్శస్టా త
ి ులను మనము గుర్శతసత ాము. మర్శయు మూడవదిగా, దానిని మన జీవితములకు ఏ విధ్ముగా
అనువర్శతంచుకోవాలో వివేచించుటకు మనము మన వయకితగత జీవితములను ఒక విశేషమన
ై బో ధ్న యొకు
వాసత విక శరీతలతో పల లుుతాము.
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బెబి
ై లు యొకు విశేషమన
ై గుణములలో ఒకటి ఏమిటంటే, అది విశేషమన
ై
కాలములలో విశేషమన
ై సా లములలో నివస్టించిన విశేషమన
ై ప్రజల కొర్కు
వారయబడినది. ఇలా వారయబడిన ఏకక
ై ప్వితర గీంథము ఇదద. లోకములోని ఇతర్
ప్వితర గీంథములు అనిి ప్రజలు ఏమి చదయాల్వ లేక ఏమి చదయకూడదు అను
విషయములను గూర్శు కొనిి సలహాలు, కథనములను మాతరమే ఇసాతయి. అయితద
దదవుడు తన మంచితనములో మనకు నేప్థయమును అనుగీహంి చాడు. జీవితములో
ఇటిర విషయములు ఏవిధ్ంగా జర్మగుతాయో అర్ాము చదసుకొనుటకు ఆయన ఒక
మార్గ మును మనకు అందించాడు. అనగా మనము ఎలో ప్ుపడూ ఇలా చెపాపలని దీని
అర్ా ము, “ఈ నేప్థయ ప్ర్శస్టతి
ిా లో ఏ నియమము బో ధించబడుతుంది? మర్శయు నా
కొీతత నేప్థయ ప్ర్శస్టతి
ిా లో ఆ నియమము ఏవిధ్ముగా అనువర్శతంచబడుతుంది?”
— డా. జఞన్ ఒసవల్ర
మన మనసుిలో ఉని విషయమును ఉదాహర్శంచుటకు, నిర్గ మ. 21:23-25ను నేటి వయకుతలకు
అనువర్శతంచవలస్టిన విధానమును మనము ప్ర్శగణిదే ాము. ఇశాీయిేలులోని నాయయాధిప్తులు తమ
తీర్మపలను ఈ విధ్ముగా ఇవవవలస్టియుండెను అని ఈ వచనములలో మనము చదువుతాము:
హాని కల్వగశనయిెడల నీవు పారణమునకు పారణము, కంటికి కనుి, ప్ంటికి ప్లు
ో , చదతికి
చెయియ, కాల్వకి కాలు, వాతకు వాత, గాయమునకు గాయము, దెబాకు దెబాయు
నియమింప్వల ను (నిర్గ మ. 21:23-25).
ఇప్ుపడు మతత యి 5:38-39ని వినండి, అకుడ యిేసు కొండ మీద ప్రసంగములో ఈ నియమమును
తమ వయకితగత జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనమని తన అనుచర్మలకు బో ధించాడు.
కంటికి కనుి, ప్ంటికి ప్లు
ో అని చెప్పబడిన మాట మీర్మ వినాిర్మ గదా. నేను మీతో
చెప్ుపనదదమనగా దుషు
ర ని ఎదిర్ంశ ప్క, నినుి కుడిచంె ప్మీద కొటురవాని వప్
ై ునకు
ఎడమచెంప్కూడ తిరప్ుపము (మతత యి 5:38-39).
నాయయాధిప్తుల కొర్కు మర్శయు నాయయ వయవసా ల కొర్కు పాత నిబంధ్న బో ధ్నకు యిేసు
అసముతి తెలుప్లేదు అను విషయమును గీహించుట చాలా అవసర్మైయునిది. మనందర్శ వల , దదవుని
కొర్కు మర్శయు ప ర్మగువాని కొర్కు పతరమ అనునది నాయయాలయములో నాయయమైన తీర్మపనకు
కార్ణమవావలని యిేసుకు తెలుసు. అయితద ప్ర్శసయుయలు నాయయాధిప్తుల కొర్కు ఇవవబడిన ఈ
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నియమమును వయకితగత సంభాషణలలో ప్రతీకార్ము తీర్ముకొనుటకు సమర్ానగా ఉప్యోగశంచుట యిేసు
ఎదుర్ొునిన ప్రశి అయుయనిది. అయితద ఈ నియమమును లేఖ్నములోని పన
ై ఉని నియమములతో
మర్శయు “కిీంద ఉని” ఇతర్ బో ధ్నలతో మనము పల ల్వునప్ుపడు, యిేసు ఇకుడ తన శిషుయలకు ఏమి
బో ధించాడో మనము అర్ాము చదసుకోగలము. ప్రభావవంతముగా, తన అనుచర్మలు తమను తాము నిర్గ మ.
21 యొకు వాసత విక శరీతలతో పల లుుకోవాలని యిేసు పిలుప్ునిచాుడు. ప్రతి వయకిత నాయయ వయవసా లలో
నాయయము మర్శయు సర్శయిన
ెై తీర్మపను సమర్శాంచాల్వ. మర్శయు ఒక నాయయాధిప్తిని ప్రతిబింబించు
బాధ్యతలను మనమంతా కల్వగశయునిప్ుపడు, నిర్గ మ. 21ని ఒక నాయయాలయములోని నాయయాధిప్తి వల
మనము అనువర్శతంచాల్వ. అయితద మన వయకితగత అనుబంధ్ములలో మనము ఏనాడు నాయయాధిప్తుల వల
వయవహర్శంచకూడదు. మన సాధార్ణ, వయకితగత పాలుప్ంప్ులు నాయయము దావర్ మాతరమే
శాస్టించబడకూడదుగాని, వీల న
ై ంత వర్కు కర్మణ మర్శయు కనికర్ముతో ఉండాల్వ.
మర్ొక ఉదాహర్ణగా, మతత యి 19:21లో ధ్నికుడెన
ై యౌవవన అధికార్శకి యిేసు ఈ హెచుర్శకను
ఇచాుడు:
పల యి నీ ఆస్టిత ని అమిు బీదలకిముు, అప్ుపడు ప్ర్లోకమందు నీకు ధ్నము
కలుగును (మతత యి 19:21).
ధ్నికుడెైన యౌవవన అధికార్శ తన ధ్నమును పతరమించి పన
ై ఉని నియమముల ైన దదవుని మర్శయు
ప ర్మగువానిని పతరమించుటను ఉలో ంఘించాడు కాబటిర యిేసు ఈ కిీంద ఉని హెచుర్శకను ఇచాుడు అని ఈ
వచనము యొకు నేప్థయము సపషర ము చదసత ుంది. మర్శయు ధ్నాశను అతడు తన ఉనితమైన పారధానయత
చదసుకునాిడు.
ఆధ్ునిక లోకములో ఉని ప్రతి ధ్నికుడు తన ఆసుతలను అమిు బీదలకు ఇవావలని ఈ వాకయభాగము
చెబుతుందా అని చాలాసార్మో ప్రజలు ఆశుర్యపల తుంటార్మ. అయితద వయకితగత ఆస్టిత మర్శయు ఐశవర్యము
విషయములో మనము లేఖ్నములోని పన
ై ఉని నియమములను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. మర్శయు ఈ
కిీంద ఉని, మర్శంత విశేషమన
ై బో ధ్నను మనము ఆసుతలను గూర్శు యిేసు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న
ర్చయితలు బో ధించిన ఇతర్ బో ధ్నలతో పల లాుల్వ. కాబటిర, ధ్నికులు తమ డబుాతో ఏమి చెయాయల్వ అను
విషయమును మనము ఎలా నిర్ణయిసాతము? వయకుతలను మర్శయు వార్శ నేటి ప్ర్శస్టా త
ి ులను ధ్నికుడెైన
యౌవవన అధికార్శతో పల లుుట దావర్ా దీని జవాబును మనము ప ందుతాము. మనము అతనిని ఎంత
ఎకుువగా పల ల్వయుంటే, అంత ఎకుువగా మన ఆధ్ునిక అనువర్త న తన దినమున అతడు
చదయవలస్టియుండిన ప్నిని పల ల్వయుంటుంది.
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వయకుతల కొర్కు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును గూర్శున ఈ పాఠములో ఇప్పటి వర్కు, ఎంతో కొంత వర్కు,
వయకితగత అనువర్త నలో విభినిత ఉండుట వలన ఆధ్ునిక ప్రజలు లేఖ్నములను విభినిమైన ర్రతులలో
అనువర్శతంచవలస్టిన విధానమును మనము చూశాము. ఇది మనలను మన ర్ండవ అంశములోనికి
నడిపస
ి త ుంది: అనువర్త నములో జఞానము యొకు అవసర్త.

జఞానము
లోకములో చాలా చోటో, కస
ై త వులు తమకు నచిునప్ుపడు బెైబిలును తీసుకొని చదవవచుు. ఇది ఎంత
అదుభతమైన విషయమన
ై ను, మనలో చాలామందిమి లేఖ్నములను మన వయకితగత జీవితములకు ఎంతో
ఎంపిక చదసుకొనుచు అనువర్శతంచుకొను విధ్ముగా ఇది మనలను ప్ుర్శకొలాపయి. లేఖ్నమంతా దదవుని దావర్ా
పతరర్ప
ే ించబడింది అని స్టైదధ ాంతికముగా మనము ఉదాాటిసత ాము. అయితద ప్లు సందర్భములలో ప్లువుర్మ
ప్రజల కొర్కు బెైబిలులోని అనేక బో ధ్నలతో వయవహర్శంచుటకు బదులుగా, మనము వయకితగతముగా
లేఖ్నములను చదువుతూ మన జీవితములకు సులువుగా అనువర్శతంచబడు విధానముల కొర్కు
వదకుచుంటాము. ఈ ప్రచిల్వతమైన ఆచార్ము అర్ాము చదసుకొనదగశనదద ఎందుకంటే చాలాసార్మో బెైబిలు చాలా
సంకిోషరమన
ై దిగా ఉనిది. అయితద వాసత వానికి, ఈ విధ్ంగా ఉప్యోగశంచుట కొర్కు బెైబిలు వారయబడలేదు.
బదులుగా, తన ప్రజలు ఒకర్శతో ఒకర్మ పాలుప్ంచుకొనుచుండగా లేఖ్నములు చదవబడాలని దదవుడు
ఉదదేశించాడు. ఇతర్మల సహాయముతో, బెైబిలులోని కఠశనమైన భాగములను కూడా మన జీవితములకు
అనువర్శతంచుకొనవలస్టిన విధానములను గూర్శు మనము జఞానమును సంపాదించుకొనవచుు.
మనము చూడబో వుచునిటు
ో , లేఖ్నము యొకు అనువర్త నములోనికి ప్ర్శశుదాధతు మనకు
అసాధార్ణమన
ై మళ్కువలను అందించుచునిప్పటికీ, సాధార్ణముగా ఇతర్మలతో పాలుప్ంచుకొనుట దావర్ా
మనము జఞానమును సంపాదించుకోవాలని దదవుడు సపషర ముగా నిర్ణయించాడు.
పారచీన ఇశాీయిేలీయులకు మర్శయు ఆదిమ సంఘమునకు ముదరణా యంతరములు లేవు,
ప్రచుర్ణకర్త లు లేర్మ, నేటి వల లేఖ్నమును విర్శవిగా ప్ంచిపటురటకు సాధ్నములు లేవు. మర్శయు
లేఖ్నములు ఎకుువమంది ప్రజల చెంతకు చదర్శయుండినప్పటికీ, వార్మ వాటిని చదివియుండదవార్మ కాదు.
కాబటిర, సమాజములో ఒకర్శతో ఒకర్మ సంభాషించుట దావర్ా ప్రజలు లేఖ్నములను అనువర్శతంచు
విధానములను నేర్ముకోవాలని దదవుడు ఆశించాడు.
ఇతర్మలతో సంభాషించుట దావర్ా వయకితగత అనువర్త నములోని జఞానము అభివృదిధ చెందు ర్ండు
విధానములను మనము విశదీకర్శదే ాము. మొదటిగా, లేఖ్నము యొకు పారధ్మిక శరీతలుగా దదవుడు
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నియమించిన నాయకుల యొకు కీలకమన
ై పాతరను మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, దదవుని ప్రజల మధ్య
లేఖ్నమును వాయపింప్జేయుటలో సమాజము యొకు అవసర్తను విశదీకర్శదే ాము. వయకితగత
అనువర్త నములో నాయకుల యొకు కీలకమైన పాతరను ముందుగా చూదాేము.

నాయకులు
బెైబిలు వయకితగత విశావసుల కొర్కు ర్ూప ందించబడిన ఒక గీంథము అని ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు
అనుకొనునప్పటికీ, బెైబిలు ర్చయితలు ఒక విభినిమన
ై దృషిరకోణముతో వారశార్మ అని అనేక సూచకములు
తెల్వయజేయుచునాియి. ఇశాీయిేలులో ఉని మర్శయు ఆదిమ సంఘములో ఉని ప్రజలందర్శకీ సూటిగా
వారయుటకు బదులుగా, లేఖ్న ర్చయితలు ముందుగా లేఖ్న బో ధ్నలను వివర్శంచి, విడమర్చి చెప్ుపటకు
నియమించబడిన దదవుని ప్రజల నాయకులకు వారశార్మ.
బెైబిలు ప్రధానముగా పాత నిబంధ్నలోని నాయకులకు వారయబడిన విధానమును ముందు
చూదాేము మర్శయు తర్మవాత కొీతత నిబంధ్నలో ఇది జర్శగన
శ విధానమును చూదాేము. పాత నిబంధ్నతో
మొదలుపడదాము.

పాత నిబంధ్న
పాత నిబంధ్నలో, యాజకులు, లేవీయులు, ప్రవకత లు, సాధ్ువులు, నాయయాధిప్తులు, ర్ాజులు,
మర్శయు ఇతర్ అధికార్మలు మాతరమే ప్రధానముగా లేఖ్నములను చదవగల్వగేవార్మ మర్శయు అధ్యయనం
చదయగల్వగేవార్మ. ఇందు వలన, పాత నిబంధ్న ర్చయితలు పారధ్మికముగా ఇశాీయిేలు యొకు
నాయకులను ఉదదేశించి వారశార్మ. దీనికి ర్మజువును మనము కనీసం మూడు మార్గ ములలో చూడవచుు.
మొదటిగా, ఇశాీయిేలు నాయకులు పాత నిబంధ్నలోని గీంథముల యోకాక్స పారధ్మిక గీహీతలు అని
చూప్ుటకు అనేక సపషర మన
ై సూచనలు ఉనాియి.
కొనిి ఉదాహర్ణలుగా, మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు లేవీయ యాజకుల ఆధీనములో అమలుచదయబడదది
అని దివతీ. 31:9 మర్శయు 2 ర్ాజులు 22:8-10 వంటి వాకయభాగములు సూచిసాతయి. మర్శయు నిర్గ మ. 21:123:9లోని నిబంధ్నా గీంథములో ఉని అనేక బో ధ్నలు “తీర్మపలు” హెబీర భాషలో — మిషపటిం — అని
పిలువబడదవి, ఎందుకంటే నాయయాధిప్తులు తమ నాయయసాానములలో ఉప్యోగశంచుటకు సందర్భ
నియమములుగా అవి వారయబడినవి. మర్శయు సామతలు 1:1 మర్శయు 25:1 వంటి వాకయభాగములలో,
సామతలు యూదా ర్ాజ నాయయసాానములలో ఉనితమన
ై జఞానులు మర్శయు ర్ాజ కుటుంబీకులు
ఉప్యోగశంచుటకు ఇవవబడినవి అని ప్ర్శచయ ప్లుకులుగా ఇవవబడిన మాటలు తెల్వయజేసత ాయి. పాత
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నిబంధ్న గీంథములు మొదటిగా ఇశాీయిేలు యొకు నాయకులను దృషిరలో ఉంచుకొని వారయబడినవి అని
ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ సందర్భములు సూచిసాతయి.
ర్ండవదిగా, పాత నిబంధ్న గీంథములు పారధ్మికముగా ఇశాీయిేలు నాయకుల కొర్కు
వారయబడినవని వాటిలోని విషయములు తెల్వయజేసత ాయి.
అనేక పాత నిబంధ్న గీంథములు ఎకుువమంది ఇశాీయిేలీయుల అనుదిన జీవితముల కొర్కు
సూటెన
ై ఔచితయములేని అంశముల మీద ఎకుువ సమయమును గడుప్ుతాయి. ఉదాహర్ణకు, 1 ర్ాజులు
6లో దదవాలయ నిర్ాుణమును గూర్శు ఇవవబడిన సుదీర్ామన
ై సూచనలు ఒక సాధార్ణ ఇశాీయిేలు కాప్ర్శ,
ర్ైతు లేక కళ్ీకార్మని జీవితమునకు ప్ర్ోక్షముగానే వర్శతంచబడతాయి. అదద విధ్ముగా, ధ్నమును,
ఆహాోదమును, ఖ్ాయతిని మొదలగువాటిని అనేవషించుటలోని వయర్ాతను గూర్శు ప్రసంగశ గీంథములో ఉని
విషయములు అనేకమంది ఇశాీయిేలీయ స్ట్త ర ప్ుర్మషులు ఎదుర్ొును సవాళ్ో కు అంతగా వర్శతంచునవిగా లేవు.
ఇశాీయిేలులోని ప్రతి వయకిత ఎదుర్ొునుచుని అవసర్తలు మర్శయు సవాళ్ో తో సూటిగా మాటాోడు సూచనలను
ఇచుుటకు బదులుగా, పాత నిబంధ్న గీంథములలోని అనేక విషయములు ఇశాీయిేలు నాయకులు
ఎదుర్ొునుచుండిన అవసర్తలు మర్శయు సవాళ్ో ను గూర్శు మర్శంత సూటిగా మాటాోడతాయి.
మూడవదిగా, పాత నిబంధ్న గీంథములు ప్రధానముగా వర్ములను ప ంది, అనుభ్వముగల
జఞానుల ైన నాయకుల కొర్కు ర్ూప ందించబడినవి అని వాటిలోని సంకిోషరతలు బయలుప్ర్మసాతయి.
సపషర ముగా, పాత నిబంధ్నలోని అనేక భాగములు పిలోలు అర్ాము చదసుకొనుటకు కూడా
సులభ్మైనవిగా ఉనివి. అయితద అనేక పాత నిబంధ్న గీంథములలోని సంకిోషరతలు అతయంత నైప్ుణయత గల
పాఠకులను కూడా సవాలు చదసత ాయని పాత నిబంధ్నతో సుప్ర్శచితుల ైనవార్మ యిెర్శగయ
శ ునాిర్మ. ఒక
ఉదాహర్ణగా, యిెషయా మర్శయు యిర్రుయా వంటి ప్రవచన గీరంథములు ఎంత అల్వో కతో నిర్శుంచబడినవి
అంటే ఒక సగటు ఇశాీయిేలీయునికి అవి అయోమయమును కల్వగశంచియుంటాయి. మొతత ము మీద,
ఇశాీయిేలులో ఉని ప్రతి వయకితకి ప్రతయక్షముగా బో ధించుటకు పాత నిబంధ్న గీంథములు వారయబడలేదుగాని,
దదశములోని నాయకులను హెచుర్శంచుటకు ప్రధానముగా వారయబడినవి అని సపషర మవుతుంది.
అనేక విధ్ములుగా, ఇశాీయిేలులోని నాయకులు పాత నిబంధ్న ర్చయితల యొకు మొదటి శరీతలు
అయుయని విధ్ముగానే, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కూడా తమ గీంథములను అప సత లులు, ప్రవకత లు,
సువర్శతకులు, కాప్ర్మలు, బో ధ్కులు, పదే లు, ప్ర్శచార్కులు మర్శయు ఇతర్ పారముఖ్యమైన వయకుతల వంటి
సంఘ నాయకుల కొర్కు ర్ూప ందించార్మ.
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కొీతత నిబంధ్న
మొదటిగా, సంఘ నాయకులు తమ పారధ్మిక గీహత
ీ లు అని కొీతత నిబంధ్న గీంథములు కొనిి
సపషర ముగా తెల్వయజేసత ాయి.
ఉదాహర్ణకు, 1 మర్శయు 2 తిమోతి ప్తిరకలు పౌలు యొకు “విశావస కుమార్మడెన
ై ” తిమోతికి
వారయబడినవి. మర్శయు తీతు ప్తిరక పౌలు కిీంద తర్రీదు ప ందిన తీతుకు వారయబడినది. వీర్శర్మవుర్మ
ఆదిమ సంఘములో ప్రఖ్ాయతిగాంచిన నాయకుల ైయాయర్మ.
పౌలు వారస్టిన ప్తిరకలలో మూడు ప్తిరకలను కాప్ర్శ ప్తిరకలు అని పిలుసాతర్మ,
ఎందుకంటే అవి మొదటి శతాబే ములో కాప్ర్మల న
ై తిమోతికి మర్శయు తీతుకు
వారయబడినవి. కాబటిర, 1 తిమోతి, 2 తిమోతి, మర్శయు తర్మవాత తీతు ప్తిరక...
ఒకవేళ్ పౌలు ఎఫసు నుండి దూర్ముగా ఉంటే, ఎఫతసులోని సంఘమును
చూచుకొనుటకు నియమించబడిన వయకితని గూర్శు అతడు చాలా చింతించాడు. అతడు
ఎవర్మ? యౌవవనుడెన
ై తిమోతి. కాబటిర అతనిని పల ర తిహించుటకు, ఈ ముఖ్యమన
ై
ప్ని చదయునటు
ో అతనిని బలప్ర్చుటకు అతడు 1 తిమోతి వారయుచునాిడు.
మర్శయు అతడు తీతుకు కూడా వారసుతనాిడు, అతడు కూడా పౌలుకు “ర్ండవ
సాానములోని శిషుయడు” మర్శయు కొనిి విధాలుగా అతడు తిమోతి కంటే కూడా
ఆధార్యోగయమన
ై సవభావము కల్వగశయునాిడు, కొంచెం బలవంతునిగా ఉనాిడు,
కాని తన ప్ని కొర్కు అతనికి కూడా పల ర తాిహము అవసర్మయ
ై ునిది, మర్శయు
కేీతు దీవప్మందు ఉని కస
ై త వ విశావసుల సమసయలను ప్ర్శషుర్శంచుట ఆ
సమయమందు అతనికి ఇయయబడియుండిన ప్ని అయుయనిది. కాబటిర, అతడు
తీతుకు వారసు
త నాిడు. కాబటిర ఈ ర్ండు ప్తిరకలను పౌలు తన ప్రయాణములలో
తనకు ఇదే ర్మ కీలకమన
ై మదే తుదార్మల న
ై తిమోతి మర్శయు తీతుకు, తాను
ఇలూ
ో ర్శకులో నుండి గరీసునకు ప్రయాణించుచుండగా వారసుతనాిడు.
— డా. ప్టర్డ వాకర్డ
ర్ండవదిగా, కొీతత నిబంధ్న గీంథములలోని విషయములు కూడా సంఘ నాయకులను మొదటి
శరీతలుగా సూచించుచునాియి.
కొీతత నిబంధ్న గీంథములను మనము వాటి యొకు చార్శతిక
ర నేప్థయములలో ప్ర్శగణించినప్ుపడు,
అవి మొదటి శతాబే ప్ు విశావసులకు సుప్ర్శచితముకాని విషయముల మీద దృషిరపటురచునివి అని చూచుట
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అంత కషర మనిపించదు. ఒక ఉదాహర్ణగా, అనేక కొీతత నిబంధ్న గీంథములు ప్రధానముగా అనయ
సంఘములకు, పాత నిబంధ్నను గూర్శు చాలా తకుువ జఞానము ఉని ప్రజలకు వారయబడినవి. అయినను,
కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు పాత నిబంధ్న వాకయభాగములను కొనిి వందలసార్మో తగశన వివర్ణలేకుండా
ఉప్యోగశంచార్మ. అనేక మంది ఆదిమ కస
ై త వులకు తెల్వయని ఇవి మర్శయు ఇతర్ బో ధ్నలను జఞానముగల
నాయకులు అర్ాము చదసుకోగలర్ని కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ఆలోచించియుండవచుు.
మూడవదిగా, కొీతత నిబంధ్న బో ధ్నలలో సంకిోషరతలు వాటి యొకు పారధ్మిక శరీతలు విదాయవంతుల ైన
జఞానముగల నాయకులు అని సూచిసాతయి.
కొీతత నిబంధ్నలోని ఎకుువ భాగమును సులువుగా అర్ాము చదసుకొనవచుుగాని, అనేక భాగములు
ఆదిమ కస
ై త వులు అర్ాము చదసుకొనుటకు చాలా కషర మన
ై విగా ఉనాియి. అప సత లుడెన
ై పతతుర్మ కూడా 2
పతతుర్మ 3:16లో ఈ సుప్ర్శచితమైన మాటలను వారశాడు, “అయితద [పౌలు ప్తిరకలలో] కొనిిసంగతులు
గీహించుటకు కషర మన
ై వి.” మర్లా మర్లా, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ఎంత వేదాంతప్ర్మన
ై సంకిోషరతతో
వారశార్మ అంటే, వార్శ ప్తిరకలు అతయంత సాధార్ణమన
ై విశావసులకు అర్ాము కాకుండా ఉండదవి. ఈ కార్ణం
చదత, తామంతట తాము ఈ లేఖ్నములను చదివి అర్ాము చదసుకోలేనివార్శకి వాటిని బో ధించుటకు మర్శయు
వివర్శంచుటకు సంఘములో వర్ములు ప ందిన నాయకులకు బాధ్యత అప్పగశంచబడింది.
దదవుని ప్రజల నాయకులు బెైబిలు గీంథముల యొకు పారధ్మిక గీహత
ీ లయ
ై ునాిర్మ అని
తెలుసుకొనుట ఆధ్ునిక కైసతవుల కొర్కు అనేక అంతర్ాభవములను ఇసుతంది. వయకితగత విశావసులు తమ
నాయకుల మీద బహుగా ఆధార్ప్డినప్ుపడు లేఖ్నములు దుర్శవనియోగం చదయబడుటను గూర్శు సంఘ
చర్శతర తెల్వయజేసత ుంది. అయితద మనము మర్ొక తీవరతకు వళ్లో మనకు కస
ై త వ నాయకులు అవసర్ము లేదు
అని అనుకోకూడదు.
బెైబిలు దినములలో లేఖ్నములలోని తెల్వయని విషయములను మర్శయు సంకిోషరతలను
తెల్వయప్ర్చుటకు దదవుడు నాయకులను నియమించిన విధ్ముగానే, ఆధ్ునిక కీస
ీ త ు అనుచర్మలకు కూడా
అనుభ్వముగల, ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా జఞానము మర్శయు వివేకమును ప ందిన నాయకులు అనేక కార్ణముల
వలన అవసర్మయ
ై ునాిర్మ.
వాసత వానికి, మన చదతులలో ఉని బెైబిలు — మనలో కొంతమందిమి చదివిన హెబీ,ర అర్మాయిక్స
మర్శయు గరీకు వాకయభాగాములతో సహా — కూడా గొప్ప ప్ండితుల దావర్ా, పారచీన వాకయభాగముల యొకు
సాహితయ విమర్ి, స్టతకర్ణ, సంకలనం మర్శయు ప్రచుర్ణ చదయుటలో నప్
ై ుణయత ప ందిన నాయకుల దావర్ా
మనకు అందాయి. దీని కంటే ఎకుువగా, నేడు అనేకమంది కైసతవులు ఉప్యోగశంచు లేఖ్నము యొకు
ఆధ్ునిక అనువాదములు పారచీన హెబీ,ర అర్మాయిక్స మర్శయు గరీకు భాషలలో మర్శయు అనువాద కళ్లో
నిప్ుణుల ైనవార్మ చదస్టన
ి కృషి వలన అందాయి.
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లేఖ్నము యొకు వయకితగత అధ్యయనము అనేక మార్గ ములలో విలువన
ై ది అయినప్పటికీ, నేటి మన
జీవితములకు లేఖ్నములను అనువర్శతంచుకొనుటకు ప్రయతిించుచుండగా నముకమైన నాయకులను
మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు వార్శకి అనుగీహించిన వర్ములను కనుగొనుటకు ప్రతాయమాియం మర్ొకటి లేదు.
నాయకులు సమసత విషయములలో మాదిర్ని
శ చూపాల్వ: పతమ
ర యందు, నీతియందు,
పారర్ా నయందు, మర్శయు అవును బో ధ్న మర్శయు స్టిదధ ాంతముయందు. అతడు
ఎదుగుదలలో మాదిర్గ
శ ా ఉండాల్వ... ఈ కార్ణం చదత, అప సత లుడెన
ై పౌలు తిమోతి
మీద దృషిరపటిర అతడు యౌవవనుడు కాబటిర ఎవర్మ అతనిని ఆసర్ాగా తీసుకొనకుండా
జఞగీతతప్డమని అతనికి సలహా ఇచాుడు. అవును ఇతర్మలకు మాదిర్గ
శ ా ఉండమని
అతడు అతనికి చెపాపడు. ఒక నాయకుని జీవితములో ఇది చాలా పారముఖ్యమన
ై ది.
— ర్వ. యుసిఫ్ ఔర్హాున, అనువాదం
హెబీ.ర 13:17లో ఉని ఉప్దదశమును మనము హృదయప్ూర్వకముగా స్ట్వకర్శంచాల్వ:
మీపని
ై నాయకులుగా ఉనివార్మ ల కు ఒప్పచెప్పవలస్టినవార్శవల మీ ఆతులను
కాయుచునాిర్మ; వార్మ దుఃఖ్ముతో ఆ ప్ని చదస్టన
ి యిెడల మీకు నిష్ప్రయోజనము
గనుక దుఃఖ్ముతో కాక, ఆనందముతో చదయునటు
ో వార్శ మాట విని, వార్శకి
లోబడియుండుడి (హెబీ.ర 13:17).
అనువర్త నములో జఞానమును అభివృదిధ చదసుకొనుటలో దదవుడు నియమించిన నాయకులతో
పాలుప్ంచుకొనుట భాగమైయునిది అని చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన ర్ండవ విషయమును
చూదాేము: బెైబిలు బో ధ్న యొకు వాయపిత మర్శయు అనువర్త నములో సమాజము యొకు అవసర్త.

సమాజము
ఇశాీయిేలులో మర్శయు ఆదిమ సంఘములో సాధార్ణ వయకుతలకు లేఖ్నములు అందుబాటులో
ఉండదవి కాదు. కాబటిర, వార్మ తమ జీవితములకు లేఖ్నములను ఏవిధ్ంగా అనువర్శతంచుకోగల్వగార్మ?
కుోప్త ంగా, నాయకులు లేఖ్నములను వాయపిత చదసత ార్మ, తదావర్ా దదవుని ప్రజలు కలస్టి వాటిని సమాజములో
అనువర్శతంచగలర్మ అను ఆశతో బెైబిలు ర్చయితలు వారశార్మ.
పాత నిబంధ్నలో దదవుని ప్రజల సమాజము మధ్య లేఖ్నములు ప్ంచబడిన విధానమును చూచుట
దావర్ా లేఖ్నము యొకు వయకితగత అనువర్త నములో సమాజము యొకు పారముఖ్యతను మనము
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చూదాేము. తర్మవాత అవి కొీతత నిబంధ్నలో ఎలా వాయపిత చెందాయో మనము చూదాేము. పాత నిబంధ్నతో
మొదలుపడదాము.

పాత నిబంధ్న
పాత నిబంధ్న విషయానికొస్టతత , అనేక కథనములు, నియమములు, సామతలు, కీర్తనలు, ప్రవచన
ఊప్నాయసములు మొదలగునవి బెైబిలు గీంథములుగా సంకలనం చదయబడుటకు ముందు మౌఖకముగా
వాయపించాయి అని మనకు తెలుసు. అయితద ఈ పాఠములో, వాటిని ముందుగా చదివిన నాయకులను మించి
ఈ బో ధ్నల యొకు వారతప్ూర్వక నివేదక
ి లు ఎలా వాయపిత చెందాయి అను విషయము మీద మనము ఎకుువ
ఆసకితని చూప్ుచునాిము.
పాత నిబంధ్న గీంథములు ఇశాీయిేలులోని విసత ృతమన
ై సమాజములో ఎలా వాయపిత చెందాయో అర్ాము
చదసుకొనుటకు సహాయప్డు అనేక ఆధార్ములు ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, దివతీ. 31:9-29లో, మోషత
దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ముందుగా లేవీయ యాజకులకు ఇచాుడు. తర్మవాత స్ట్త ,ర ప్ుర్మషులు మర్శయు
పిలోలు ధ్ర్ుశాసత మ
ో గుడార్ముల ప్ండుగ సమయములో ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును విని దానిని నేర్ముకొనునటు
ర ును
చదివి వినిపించమని మోషత లేవీయ యాజకులను హెచుర్శంచాడు. దీనితో పాటు, తమ కొర్కు దదవుని
చితత ముగా నితయమైన సాక్షయముగా ఉండునటు
ో ప్రజలు పాడుకొనుటకు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులోని ఆశీర్ావదములను
మర్శయు శాప్ములను ఒక పాట ర్ూప్ములో వారయమని కూడా దదవుడు మోషతకు ఆజఞాపించాడు.
అంతదగాక, ఇశాీయిేలు నాయయసాానములలో ఉని లేవీయులు మర్శయు నాయయాధిప్తులు దదవుని
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ప్రజలకు అనువర్శతంచి ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యొకు ప్ర్శణామాలను గూర్శు సాధార్ణ ప్రజలకు
తెల్వయజేశార్మ అని దివతీ. 17:8-13 సూచిసుతంది. మర్శయు 1 ర్ాజులు 3:16-18 ర్ాజుల ఆసాానములలో
ఇలానే జర్శగద
ే ి అని సూచిసుతంది. నిబంధ్నను నూతనప్ర్చు సమయములో ర్ాజు ప్రజల ఎదుట
లేఖ్నమును బిగగ ర్గా చదివి ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును అమలుచదయాలని నిర్ేేశించదవాడని 2 ర్ాజులు 23:1-3
సూచిసుతంది. గోతర నాయకులు తాము స్టతవించిన ప్రజల జీవితములకు దదవుని వాకయమును అనువర్శతంచార్మ
అని ఎజఞర 10:16 చూప్ుతుంది. ప్సాుప్ండుగ యొకు ఆచార్ములను తమ పిలోలకు తల్వో దండురలు
బో ధించాలని ఆజఞాపించబడినటు
ో నిర్గ మ. 12:27 తెల్వయజేసత ుంది. వాసత వానికి, అవకాశం వచిునప్ుపడెలో ా
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును పిలోలకు బో ధించాలని దివతీ. 6:6-9లో ఉని మోషత యొకు హెచుర్శకలు చూప్ుచునాియి.
మర్శయు అవును, లేఖ్నములోని బో ధ్నలు ఇశాీయిేలులోని సాధార్ణ ప్రజలను చదర్శనప్ుపడు, లేఖ్న
బో ధ్నలను గూర్శు తాము తెలుసుకొనిన విషయములను అనుసర్శంచునటు
ో సమాజములోని సభ్ుయలు
ఒకర్శనొకర్మ పల ర తిహించుకునాిర్మ.
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ప్రజలు దదవుని వాకయమును తమ హృదయములలో భ్దరప్ర్చుకోవాల్వ అని కూడా పాత నిబంధ్న
ఉదాాటిసత ుంది. ఈ కార్ణం చదత, పాత నిబంధ్నలోని అనేక భాగములు కంటసా ం చదయుట కొర్కు
ర్ూప ందించబడినవి. చిని కథనములు, ప్ది ఆజా లు, కీర్తనలు మర్శయు సామతలు, అనేక ప్రవచన
ఉప్నాయసములు, పాటలు మర్శయు ఉప్మానములను ఇశాీయిేలు సమాజమువార్మ కంటసా ం చదశార్మ. ఇదద
విధ్ముగా, దదవుని వాకయమును ధాయనించుట మర్శయు దానియందు ఆనందించుట దావర్ా నముకమన
ై
వయకుతలు దదవుని ఆజా లను తమ హృదయములలో ఉంచుకునాిర్మ. ఒక ఉదాహర్ణగా, కీర్తనలు 119:1116లోని మాటలు గమనించండి:
నీ యిెదుట నేను పాప్ము చదయకుండునటు
ో నా హృదయములో నీ వాకయము
ఉంచుకొని యునాిను. యిెహో వా, నీవే సలత తరము నొందదగశనవాడవు. నీ కటర డలను
నాకు బో ధించుము... నీ శాసనముల మార్గ మునుబటిర నేను సంతోషించు
చునాిను... నీ ఆజా లను నేను ధాయనించెదను, నీ తోరవలను మనిించెదను. నీ
కటర డలనుబటిర నేను హర్శషంచెదను. నీ వాకయమును నేను మర్మవకయుందును
(కీర్తనలు 119:11-16).
ఈ వాకయభాగములో, తన హృదయములో దదవుని వాకయమును దాచుకొనుట అంటే ఏమిటో
కీర్తనకార్మడు వివర్శంచాడు. “[దదవుని] శాసనముల మార్గ ములను బటిర [అతడు] సంతోషించాడు.” వాటిని
తన వయకితగత జీవితములో అనువర్శతంచుకొనుటకు ప్రయతిించుచుండగా అతడు “[దదవుని] ఆజా లను
ధాయనించెను” మర్శయు “[దదవుని] తోరవలను మనిించెను.”
మానవ వయకితతవము యొకు ప్ూర్ణ త పాప్ము దావర్ా ప్రభావితము చదయబడింది.
ఇందుమూలముగానే, 119వ కీర్తనలో, లేఖ్నమును సమీపించుట కొర్కు ఒక మాదిర్శ
మనకు ఉనిది, మర్శయు అకుడ కీర్తనకార్మడు మర్లా మర్లా ఇలా
పారర్శాంచుచునాిడు, “నేను నీ ధ్ర్ుశాసత మ
ై సంగతులను
ర ునందు ఆశుర్యమన
చూచునటు
ో నా కనుిలు తెర్మవుము... వయర్ా మన
ై వాటిని చూడకుండ నా కనుిలు
తిరపపి వేయుము.” మన హృదయములను మర్శయు మనసుిలను పాప్ప్ు
విషయముల నుండి దూర్ము చదయునటు
ో దదవుని వదకు మాదిర్ని
శ లేఖ్నము
మనకు అందిసత ుంది, అయితద లేఖ్నము మన ప్రవర్త నను సమర్శాంచు విధ్ముగా
మనకు నచిునది చెప్ుపనటు
ో లేఖ్నమును తార్మమార్మచదయు అవకాశం మనకు
ఉనిదని గుర్మతంచుకోండి... కాబటిర మన పాప్ము ప్రభ్ువుతో మన అనుబంధ్మును
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ప్రభావితము చదసత ుంది, మర్శయు దదవుడు ఇతర్మలను క్షమించటకు, ఆయన మనకు
అనుగీహంి చు కృప్తో ఇతర్మలతో వయవహర్శంచుటకు మనలను పిలచుచునాిడు.
— డా. ర్ాబర్డర ఎల్. ప్ో ముర్డ
పాత నిబంధ్నలో లేఖ్నములను వాయపింప్జేయుటకు దదవుని ప్రజల యొకు సమాజము ఎంత
కీలకమయ
ై ునిదో మనము ప్ర్శగణించాము కాబటిర, కొీతత నిబంధ్న సంఘములో అనుసర్శంచబడిన ఇవే
ర్కముల న
ై ఆచార్ములను ఇప్ుపడు మనము చూదాేము.

కొీతత నిబంధ్న
చాలా వర్కు, ఆదిమ సంఘ సమాజము లేఖ్నములను స్ట్వకర్శంచిన విధానమును మొదటి
శతాబే ప్ు సమాజ మందిర్ముల ఆచార్ములకు అనుగుణంగా ర్ూప ందించుకునిది. సమాజములో దదవుని
వాకయము వాయపించుటకుగాను లేఖ్నములను చదివి వివర్శంచు బాధ్యత సంఘ నాయకులకు ఇవవబడినది.
లూకా 4:14-19లో నజర్ేతులోని సమాజమందిర్ములో యిేసును గూర్శున సుప్ర్శచితమన
ై వృతాతంతములో
మనము ఇదద ప్దధ తిని చూడవచుు. ఈ వచనములలో, యిేసు సమాజమందిర్ములో ఒక సహవాసములో
పాలుప్ంచుకునాిడు అని లూకా నివేదించాడు. సమాజమందిర్ప్ు నాయకులు ఆయనకు ఒక ప్తరమును
అందించార్మ, మర్శయు యిేసు బాధ్యతాయుతముగా లేచినిలువబడి ఆయనకు ఇవవబడిన యిెషయా
గీంథములోని ఒక భాగమును చదివాడు. తర్మవాత, ఆ ప్తరమును తిర్శగశ అప్పగశంచి, యిేసు కూర్ొుని తాను
చదివిన మాటలు సమాజమునకు ఎలా వర్శతసత ాయో వివర్శంచాడు.
ఆదిమ కస
ై త వ సంఘములు ఈ సమాజమందిర్ బో ధ్నా ప్ధ్ధ తిని అనుసర్శంచాయి అని అనేక కొీతత
నిబంధ్న వాకయభాగములు సూచిసాతయి. ఒక ఉదాహర్ణగా, కొలస్ట్ి. 4:16లో పౌలు ఇచిున హెచుర్శకను
వినండి:
ఈ ప్తిరక మీర్మ చదివించుకొనిన తర్మవాత లవొదికయ వార్శ సంఘములోను
చదివించుడి; లవొదికయకు వారస్టి ప్ంపిన ప్తిరకను మీర్మను చదివించుకొనుడి
(కొలస్ట్ి. 4:16).
తాను వారస్టిన ప్తిరక కొలస్ట్ిలోని సంఘములో చదవబడాలని తర్మవాత “లవొదికయ వార్శ
సంఘములోను చదివించుడి” అని పౌలు ఆశించినటు
ో మనము చూసాతము. ఈ వాకయభాగము
తెల్వయజేయుచునిటు
ో , సంఘ నాయకులు తమ గీంథములను సంఘ సహవాసములలో చదివి వివర్శసత ార్నే
ఆకాంక్షతో కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు వారశార్మ.
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ప్రతి వయకితకి ఒక బెైబిలును ఇచిు ఇంటికి వళ్లో వయకితగతముగా అధ్యయనము చదయమని చెప్ుపటకు
బదులుగా, ఆదిమ కస
ై త వులు లేఖ్నమును నేర్ముకొని, తమ నాయకుల యొకు ప్ర్యవేక్షణలో బహిర్ంగ
ప్ఠనముల దావర్ా మర్శయు లేఖ్న వివర్ణల దావర్ా లేఖ్నమును ప్రధానముగా సమాజమునకు
అనువర్శతంచార్మ. మర్శయు ఆ బో ధ్నలు దదవుని ప్రజల మధ్య వాయపించుచుండగా కుటుంబ సభ్ుయలు,
స్టతిహితులు మర్శయు ప ర్మగువార్మ వాటిని అనువర్శతంచుకొనుటలో ఒకర్శకొకర్మ తోడపడా్ర్మ.
పాత నిబంధ్నలో వల నే, ఈ సామాజక పాలుప్ంప్ులు వయకితగత ధాయనమును ఆచర్శంచుటకు ఆదిమ
సంఘములోని విశావసులను బలప్ర్శచాయి. ఆర్ంభ్ కైసతవులు కొీతత నిబంధ్న బో ధ్నలను కంటసా ం చదస్టి తమ
వయకితగత జీవితముల కొర్కు వాటి యొకు పారముఖ్యతను ధాయనించార్మ. కొీతత నిబంధ్నలో యిేసు
ఉప్మానములు మర్శయు మతత యి 5లోని ధ్నయవచనములు మర్శయు మతత యి 6లోని ప్రభ్ువు పారర్ాన వంటి
ఇతర్ సులువుగా కంటసా ం చదయబడు బో ధ్నలు ఉండుటకు ఇది ఒక కార్ణమైయునిది. ఫిల్వప్ప. 2:6-11
మర్శయు కొలస్ట్ి. 1:15-20 వల అనేక వాకయభాగములు ఆదిమ కస
ై త వ పాటలుగా ఎందుకు ఉనాియో
అర్ాము చదసుకొనుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. 2 తిమోతి 2:11-13లో ఉని పౌలు మాటలు సంఘములో
సుప్ర్శచితమైనవిగా ఉండుటకు కార్ణమును కూడా ఇది వివర్శసత ుంది.
2 తిమోతి 2:7లో, అప సత లుడెన
ై పౌలు ధాయయము చదయు అభాయసమును మర్శయు దదవుని నుండి
లేఖ్న మళ్కువలను ప ందుకొనుటను సూటిగా సంబో ధించాడు. అతడు వారస్టిన మాటలను వినండి:
నేను చెప్ుప మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిి విషయములయందు ప్రభ్ువు నీకు
వివేకమనుగీహంి చును (2 తిమోతి 2:7).
తాను వారస్టిన విషయములను గూర్శు “ఆలోచించుకొనుము” అని పౌలు తిమోతికి పిలుప్ునిచాుడు.
“అనిి విషయములయందు ప్రభ్ువు [తిమోతికి] వివేకమనుగీహించును” అని పౌలు ఆకాంక్షించాడు.
ధాయనము దావర్ా, పౌలు యొకు పతరర్ప
ే త
ి మాటల యొకు పారముఖ్యతను గూర్శు ప్రభ్ువు తిమోతికి
నేర్మపతాడు, తదావర్ా తిమోతి వాటిని తన వయకితగత జీవితమునకు అనువర్శతంచుకోవచుు.
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , పారచీన ఇశాీయిేలీయులు కర్శయు ఆదిమ కైసతవులు
లేఖ్నములను తమ వయకితగత జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనిన విధానము మన దినములలోని సాధార్ణ
ఆచార్ముల కంటే భినిముగా ఉనిది. ఇశాీయిేలులోని మర్శయు ఆదిమ సంఘములోని నాయకులు
ముందు లేఖ్నములను ప ందుకునాిర్మ మర్శయు తర్మవాత దదవుని ప్రజల యొకు విశాలమైన
సమాజములలో వాటిలోని కొనిి భాగములను వాయపింప్జేశార్మ. మర్శయు ఇతర్మలతో పాలుప్ంచుకొను
నేప్థయములో, తమ వయకితగత జీవితములకు అనువర్శతంచు విధానములో దదవుడు వార్శని నడిపించును అనే
ఆశతో ప్రజలు వార్మ ఎర్శగయ
శ ుండిన లేఖ్నములను గూర్శు ఆలోచన చదస్టి వాటిని ధాయనించవలస్టియుండెను.
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కాబటిర, ఈ ఆచార్ములు మన కొర్కు ఎలాంటి అంతర్ాభవములను కల్వగశయునివి? మన వయకితగత
జీవితములకు లేఖ్నములను అనువర్శతంచుకొనుటకు గూర్శు అవి మనకు ఏమి చెబుతునాియి?
లేఖ్నమును తమ వయకితగత జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుటకు అవసర్మన
ై జఞానమును
ప ందుకోవాలని ఆశించువార్శ కొర్కు కనీసం మూడు అంతర్ాభవములు ఉనాియి.
మొదటిగా, లేఖ్న బో ధ్లను మన యొదే కు తెచుుట కొర్కు ఆతు వర్ములు ప ందిన నాయకులు
మనకు ఎంత అవసర్మైయునాిర్ో కీీసత ు యొకు ఆధ్ునిక అనుచర్మలు నేర్ముకోవాల్వ. కొీతత వన
ై మర్శయు
సంకిోషరమన
ై బో ధ్నలను అర్ాము చదసుకొనుటలో వార్శకి సహాయము చదయుట కొర్కు బెబి
ై లు యొకు వాసత విక
శరీతలకు తమ నాయకుల యొకు సహాయము అవసర్మైనది అని మనము చూశాము. బెైబిలు దినములలో
నివస్టించుచుండిన ప్రజల విషయములో ఇది వాసత వమత
ై ద, నేడు మనకు కూడా ఇది వర్శతసత ుంది. మనము
బెైబిలును మన చదతిలో ప్టురకోవచుు, కాని లేఖ్నములను మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుటకు
మనము ప్రయతిించుచుండగా మనకు సహాయము చదయుటకు మనకు ఇప్పటికీ జఞానుల న
ై అనుభ్వము
కల్వగశన నాయకులు కావాల్వ.
ర్ండవదిగా, మనము లేఖ్నములను అనువర్శతంచుకొనుటకు ప్రయతిించుచుండగా విశాలమైన కస
ై తవ
సమాజము, అనగా కీస
ీ త ు శర్రర్ముతో పాలుప్ంచుకొనుట యొకు పారముఖ్యతను ఆధ్ునిక కీస
ీ త ు అనుచర్మలు
ప్ునర్మదాాటించవలస్టిన అవసర్త ఉనిది. ఈ భావనలో, పాత నానుడి నేటక
ి ీ వర్శతసత ుంది. “ఒకని కనుిల కంటే
ఇదే ర్శ కనుిలు మేలు.” వాసత వానికి, మూడు, నాలుగు, ఐదు ... వయియమంది కనుిలు ఒకని కనుిల కంటే
శేీషరమైనవి. సులువన
ై సతయము ఇది: ఏదో ఒక సమయములో, కీీసత ు అనుచర్మలలో ప్రతి ఒకుడు ఒక
అనువర్త నము ఖ్చిుతముగా తగశనది అని గీహించియుంటాడు, కాని తర్మవాత ఇతర్మలతో సంభాషించుట
వలన వాసత వానికి అది అంత అవసర్మైనది కాదు అని కనుగొనియుంటాడు. కీీసత ు శర్రర్ము ఆయన ఆతుకు
దదవాలయముగా ఉనిదని మనము జఞాప్కముంచుకొనినప్ుపడు, లేఖ్నములను తమ వయకితగత
జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుచుండగా ఇతర్ నముకమన
ై కైసతవులతో పాలుప్ంచుకొనుట ఆధ్ునిక
కైసతవులు చదయగల ఒక ఉతత మమైన ప్ని అని మనము గీహిసత ాము.
2 పతతుర్మ 3:16లో, అప సత లుడెైన పతతుర్మ పౌలు వారస్టిన ప్తిరకలను గూర్శు మాటాోడుతునాిడు.
అతడు పౌలును గూర్శు ఇలా చెబుతునాిడు:
వీటిని గూర్శు తన ప్తిరకలనిిటిలోను బో ధించుచునాిడు; అయితద వాటిలో
కొనిిసంగతులు గీహంి చుటకు కషర మన
ై వి. వీటిని విదాయవిహీనులును,
అస్టిా ర్మల న
ై వార్మను, తకిున లేఖ్నములను అపార్ా ముచదస్టన
ి టు
ో , తమ సవకీయ
నాశనమునకు అపార్ాము చదయుదుర్మ (2 పతతుర్మ 3:16).
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ఈ వచనములో నాకు నచిున ఒక విషయము ఏమిటంటే, లేఖ్నములోని కొనిి
విషయములు అర్ా ము చదసుకొనుటకు కషర ము అని ఇది మనకు గుర్మతచదసత ుంది.
వాటిని అర్ా ము చదసుకొనుట అసాధ్యము అని అర్ా ము కాదుగాని, కొనిి కషర మన
ై వి
అని, మర్శయు లేఖ్న అర్ా మును తార్మమార్మ చదయుట, పతర్
ర ప
ే ంి చబడిన అర్ామునకు
నముకముగా లేని విధ్ముగా దానిని ఉప్యోగశంచుట సాధ్యమని అర్ా ము. మర్శయు
కీీసత ు శర్రర్ముగా మనకు అవసర్మన
ై ఒక మంచి జఞాప్కము ఇది, ఎందుకంటే కొీతత
నిబంధ్న అంతటా, ఇతర్ విశావసులతో కలస్టి మనము ప్రతయక్షమన
ై మర్శయు
ప్ర్ోక్షమన
ై ఆకాంక్షలను మనము ప ందుకుంటాము. దదవుడు తన శర్రర్మునకు
ఇచుు విభినిమన
ై ఆతీుయ వర్ములను గూర్శు అనేక వాకయభాగములు
మాటాోడతాయి — 1 కొర్శంథీ. 12-14లో, ర్ోమా. 14లో, ఎఫస్ట్. 4లో. ఎఫస్ట్. 4 ప్రకార్ం
దదవుడు కీీసత ు శర్రర్మునకు అనుగీహంి చు వర్ములలో కొందర్మ కాప్ర్మలు మర్శయు
బో ధ్కులు. అనగా కస
ై త వులందర్మ ప్ర్శశుదాధతును కల్వగశయుండి, లేఖ్నములను
చదువుటకు మర్శయు అర్ా ము చదసుకొనుటకు పిలువబడా్ర్మ అను విషయమును
తిర్సుర్శంచుట కాదుగాని, లేఖ్నములను వివర్శంచుటలో మర్శయు దానిలోని
విషయములను చూచుటకు మనకు సహాయము చదయుటలో కొందర్మ ప్రజలు
విశేషముగా వర్ములను ప ందియునాిర్మ.
— డా. ర్ాబర్డర ఎల్. ప్ో ముర్డ
మూడవదిగా, లేఖ్నము యొకు వయకితగత, పారర్ానాప్ూర్వక ధాయనము చదయు అలవాటును
నూతనప్ర్చుకొనుట దావర్ా కూడా ఆధ్ునిక కీస
ీ త ు అనుచర్మలు అనువర్త నము కొర్కు జఞానమును
ప ందవలస్టిన అవసర్త ఉనిది. నాయకులు మర్శయు విశాలమన
ై కీీసత ు శర్రర్ముతో పాలుప్ంచుకొనుట
పారముఖ్యమన
ై విషయమన
ై ప్పటికీ, ప్రతి కైసతవుడు అతడు లేక ఆమ చదస్టిన దానిని బటిర ల కు
అప్పగశంచవలస్టియునిది. కాబటిర, తుదకు, తిమోతికి పౌలు వారస్టినటు
ో , వయకితగత అనువర్త న “మనము
మళ్కువ” దయచదయమని ప్రభ్ువును కోర్మటకు వేర్మగా ఉండకూడదు. పారర్ానాప్ూర్వక ధాయనము దావర్ా,
దదవుని ఆతు ఆయనకు నచిున విధ్ముగా లేఖ్నములను అనువర్శతంచుటకు మనకు మళ్కువను మర్శయు
హృదయప్ూర్వక నిశుయతను అనుగీహిసత ాడు.
చదువుట అనగా లేఖ్నమును తెలుసుకొనుట, మర్శయు అది మంచి ఆర్ంభ్
బిందువు అయుయనిది; మీర్మ ఇలా చదయాల్వ. అయితద ధాయనము అనగా లేఖ్నమును
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నమర్మవేయుట. దదవుని వాకయముతో మనము అనుదినము గడుప్ు సమయము
దావర్ా మన జీవితములో మార్మప కలగాలని మనము కల్వగశయుండు నిర్రక్షణ
లేఖ్నమును నమర్మవేయుట దావర్ా కలుగుతుంది. మర్శయు దదవుని
అనుభ్వించుటలో మనకు సహాయప్డుతుంది. ధాయనము దావర్ా ప్రభ్ువు
మంచివాడు అని మనము ర్మచిచూచి తెలుసుకుంటాము. పతజీ మీద ఉని
సమాచార్ము ప్రభ్ువుతో భ్కితగల అనుభ్వముగా మార్శపల యి జీవితములో మార్మపను
కల్వగశసత ుంది. మర్శయు నా అనుభ్వము ఏమిటంటే, చాలామంది కస
ై త వులు, అతయంత
అంకితభావంగల బెబి
ై లు పాఠకులు కూడా, ధాయనం చదయర్మ... బెబి
ై లు కేవలం
చదువవదుే; లేఖ్నమును ధాయనించండి.
— డా. డో నాల్్ ఎస్. విటేి

ముగశంప్ు
వయకుతల కొర్కు ఆధ్ునిక అనువర్త నము అను ఈ పాఠములో, లేఖ్నములను వయకుతలుగా మనకు
మర్శయు ఇతర్మలకు అనువర్శతంచుకొనుటలోని ర్ండు కోణములను మనము చూశాము. లేఖ్నము యొకు
వయకితగత అనువర్త నములో విభినిత బెైబిలు బో ధ్నలలోని విభినితను మర్శయు ప్రజలు మర్శయు
ప్ర్శస్టా త
ి ులలోని విభినితను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాలని మనము గుర్శతంచాము. బెైబిలు అనువర్త నములోని
జఞానము దదవుడు నియమించిన నాయకులతో మర్శయు దదవుని ప్రజల సమాజముతో పాలుప్ంచుకొనుట
మీద ఆధార్ప్డియుండు విధానమును, మర్శయు దదవుని సనిిధిలో పారర్ానాప్ూర్వకముగా లేఖ్నమును
ధాయనించుచుండగా మనకు సహాయప్డు విధానమును కూడా మనము విశదీకర్శంచాము.
బెైబిలు దదవుని యొదే నుండి కల్వగశన అదుభతమన
ై బహుమానమైయునిది, మఱ్ియు మన ఏకైక
నిసిందదహమన
ై విశావస మర్శయు జీవిత నియమమయ
ై ునిది. దదవుని స్టతవలో మన వయకితగత భావనలు,
ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగములను తగశన విధ్ముగా నిర్ేేశించు పారమాణికత మర్శ దదనికి లేదు.
జీవితములోని విభినితలతో మనము వయవహర్శంచుచుండగా మనకు అవసర్మన
ై విభినిమైన సూచనలతో
లేఖ్నములు నిండియునాియి. సమాజములో ఒకర్శతో ఒకర్ము కల్వస్టి లేఖ్నములను నేర్ముకొనుటకు
మర్శయు అనువర్శతంచుటకు మనకు పిలుప్ునిచుుట దావర్ా లేఖ్నములోని ఈ విభినితతో
వయవహర్శంచవలస్టిన జఞాన మార్గ మును కూడా దదవుడు మనకు అనుగీహించాడు. ఈ దృకోుణములను
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ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

ప్దకొండవ పాఠము వయకుతల కొర్కు ఆధ్ునిక

అనువర్త నము

మనము మనసుిలో ఉంచుకోగల్వగశతద, మన జీవితములలో అనుదినము దదవునికి మనము చదయు వయకితగత
ప్ర్శచర్యలో లేఖ్నములను అనువర్శతంచుటకు మనము ఉతత మమన
ై ర్రతిలో స్టిదధప్డియుండగలము.
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