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ఉపల దాాతం
సాధార్ణ జీవితములో మనము కొనిి విషయములను తాతాుల్వక ఉప్యోగము కొర్కు, మర్శకొనిి
విషయములను సుదీర్క
ా ాల ఉప్యోగము కొర్కు వారసాతమని మనందర్శకీ తెలుసు. అవును, కీీసత ు
అనుచర్మలకు ఏనాడు నిర్ర్ాకముకాని ఒక గీంథము ఉనిది: అదద బెైబిలు. తర్ము వంబడి తర్ము దదవుని
ప్రజలు లేఖ్నములను ఆనందించార్మ — మర్శయు మనము కూడా ఆనందించాల్వ, ఎందుకంటే ప్రతి
యుగములోను ప్రతి చోట దదవుని కొర్కు జీవించుటకు కావలస్టిన అనేక విషయములను బెబి
ై లు చెబుతుంది.
యిేసు బెైబిలును సమసత ము నర్వేర్ుబడువర్కు దదవుని పిలోలకు పారమాణికతగా నిల్వచియుండుదానిగా
దదవుని వాకయముగా చూశాడు. ఆయన అనుచర్మలముగా, మనము కూడా ఇలానే చదసత ాము.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన
పాఠయకీమములో ఇది ఏడవ పాఠము మర్శయు దీనికి “లేఖ్నమును అనువర్శతంచుట” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ
పాఠములో, ఆధ్ునిక శరీతలకు లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ామును ఎంతో ఉప్యోగకర్ముగా చదయు ప్లు
అనువర్త న విధానములను మనము సూచిదాేము.
ఈ పాఠయకీమములో, అనువర్త న ప్రకయ
ిీ ను మనము ఈ విధ్ంగా నిర్వచిదాేము:
సమకాలీన శరీతల యొకు భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగముల మీద
ప్రభావము చూప్ు విధ్ముగా బెబి
ై లు ప్తరము యొకు వాసత విక అర్ామును తగశన
విధ్ముగా వార్శకి అనుసంధానము చదయుట.
వాసత విక అర్ామును గూర్శు మనము ఇంతకు ముందు ఇచిున నిర్వచనమును ఈ నిర్వచనము
ఉప్యోగశసత ుంది కాబటిర, వాసత విక అర్ాము అంటే ఏమిటో జఞాప్కము చదసుకొనుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది:
లేఖ్నము దాని యొకు మొదటి శరీతలకు తెల్వయజేయాలని దాని దెవి
ై క మర్శయు
మానవ ర్చయితలు ఉదదే శించిన భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగాలు.
ర్చయిత నిజముగా ఏమి చెపాపడో మనము అర్ాము చదసుకొనిన తర్మవాత మనము
అనువర్త నమును ఇవవగలము. అనువర్త న అనునది వాకయభాగము యొకు
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

అర్ా ములో నుండి వలువడుతుంది, మర్శయు వాసత విక అర్ామును వీల న
ై ంత
తెలుసుకొనుట మన గీహంి ప్ుకు తోడపడుతుంది కాబటిర, వాసత విక శరీతలు మర్శయు
మన వేదాంతశాసత ర అవగాహన ఒకే విధ్ముగా ఉనిదా? మనము మోషత నిబంధ్నకు
ఆధీనములో ఉనాిమా? మనము ఏదో ఒక నియమమునకు ఆధీనములో
ఉనాిమా? కాబటిర, వేదాంతశాసత మ
ర ు మర్శయు సాంసుృతిక వాసత విక నేప్థయము
మర్శయు చర్శతన
ర ు అర్ాము చదసుకొనుట దానిని సర్శగా గీహంి చుటలో మనకు
తోడపడుతుంది. మనము ఇప్ుపడు కీీసత ు యొకు ముగశంచబడిన కార్యము యొకు
ఆధీనములో ఉనాిము కాబటిర కీీసత ు యొకు ముగశంచబడిన కార్యము దావర్ా ఆ
అర్ా మును వల్వకి తీయాలో లేదో ఇప్ుపడు మనకు తెలుసు.
— డా. స్ట్రఫన్ జే. బారమర్డ
ఇప్ుపడు, అనువర్త న ప్రకయ
ిీ
ఎలో ప్ుపడూ సులభ్మన
ై ది కాదు, ఎందుకంటే బెైబిలు వారయబడిన
కాలములకు మర్శయు మన దినమునకు మధ్య జర్శగశన పారముఖ్యమైన ప్ుర్ోగమనములను మనము
ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. అయితద అనువర్త న ప్రకయ
ిీ
యొకు లక్షయము లేఖ్నము మొదటిగా
వారయబడినప్ుపడు మర్శయు ఇప్ుపడు ఒకే విధ్ముగా ఉనిది: దదవుని చితాతనుసార్ముగా దదవుని ప్రజల
యొకు భావనలను, ప్రవర్త నలను మర్శయు భావోదదవగములను ప్రభావితము చదయుట.
వాసత విక అర్ాము మర్శయు అనువర్త నమునకు మధ్య మనము చదయగల అతయంత పారముఖ్యమన
ై ఒక
వయతాయసము ఏమనగా, వాసత విక అర్ాము యొకు మన ప్ర్శశరధ్న లేఖ్నము దాని మొదటి శరీతల యొకు
భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగముల మీద చూప్నుదదేశించిన ప్రభావము మీద దృషిరపడుతుంది.
అయితద అనువర్త నము యొకు వాయఖ్ాయన ప్రకయ
ిీ
ఈ సాాయిలలో ఆధ్ునిక శరీతలు ఏవిధ్ంగా ప్రభావితము
చదయబడాల్వ అను విషయము మీద దృషిరపడుతుంది.
మన అనువర్త నమునకు వాకయభాగము యొకు వాసత విక అర్ాము కీలకమయ
ై ునిది ఎందుకంటే, అది
వాకయభాగము యొకు పతర్
ర ప
ే ిత మర్శయు అధికార్శక అర్ామైయునిది. కాబటిర, లేఖ్న భాగము యొకు
సర్శయిైన ఆధ్ునిక అనువర్త నము దాని యొకు వాసత విక అర్ామునకు ఎలో ప్ుపడు నముకముగా ఉండాల్వ.
అదద సమయములో, ఒక భావనలో మన ఆధ్ునిక అనువర్త నములు ఎలో ప్ుపడు వాసత విక అర్ామును మించి
వళ్లోల్వ, ఎందుకంటే అవి ఆధ్ునిక కాలములు, సంసుృతులు మర్శయు వయకుతలను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ.
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బెబి
ై లు భాగము యొకు వాసత విక అర్ామును తెలుసుకొనుట దానిని మన
జీవితమునకు అనువర్శతంచుటలో సహాయప్డుతుంది, ఎందుకంటే దాని యొకు
వాసత విక ఉదదే శయము, అనగా దాని యొకు మొదటి శరీతలలో, దాని మొదటి
పాఠకులలో, ప్ర్శస్టత
ిా ుల వలుగులో, వార్శ నేప్థయము వలుగులో లేఖ్న భాగము
మార్మపను తీసుకొని ర్ావాలని దదవుడు ఉదదే శించిన విధానము మర్శయు వార్మ
ఎదుర్ొునిన శీమలు, మర్శయు శరధ్నల మధ్య ఆ సమయమందు వార్మ
ఎర్శగయ
శ ుండిన లేక కల్వగశయుండిన లేఖ్నము, దాని వాసత విక అర్ా ములో ఒక
కీలకమన
ై భాగమయ
ై ునిది అని మనము గుర్శతసత ాము. అది వార్శ కొర్కు దదవుని
యొకు అనువర్త నమయ
ై ునిది. వాసత వానికి ఆ అర్ా ము వార్శ జీవితములలో
ప్ర్శశుదాధతు యొకు ప్వితరప్ర్చు ఉదదే శయమును నర్వేర్ముచునిది. సర్ే, వార్శ
జీవితములలో ఆతు యొకు ఉదదే శయము మన జీవితములలో ప్ర్శశుదాధతు యొకు
ఉదదే శయమునకు కొనసాగశంప్ుగా ఉనిది. కాబటిర వార్శ ప్ర్శస్టతి
ిా ని, వార్శ అవసర్తను
మనము ఎంత ఎకుువగా అర్ాము చదసుకుంటే, అంతగా వాసత విక నేప్థయములో
వాసత విక శరీతలకు దదవుడిచిున ఆ వాకయభాగము యొకు ఉదదే శయము
నర్వేర్ుబడుతుంది మర్శయు అది మన జీవితములో, మన ప్ర్శస్టతి
ిా లో ఆ
వాకయభాగమును అనువర్శతంచుటలో ఆతుకు తోడాపటునిసుతంది. మర్శయు కాప్ర్మలు,
ప్రసంగరకులు, బో ధ్కులుగా మనము లేఖ్న భాగమును అనువర్శతంచుచుండగా ఇది
మనకు మార్గ దర్ికముగా ఉండాల్వ. మార్మపను కల్వగశంచుట కొర్కు, వార్శ
జీవితములలో మార్మపను తెచుుటకు దదవుడు దీనిని ఎలా ఉదదే శించాడు మర్శయు
అది నేడు మనలను మర్శంతగా కీీసత ు యొకు సవర్ూప్ములోనికి మార్ముటకు
ప్ర్శశుదాధతు ఉదదే శయమునకు ఎలా తోడాపటునివవగలదు?
— డా. డెనిిస్ ఈ. జఞనిన్
అనువర్త న ప్రకిీయను గూర్శున మన సంభాషణ మూడు విషయముల మీద దృషిరపడుతుంది:
మొదటిగా, అనువర్త నము యొకు అవసర్తను మనము ప్ర్శగణిదే ాము. ర్ండవదిగా, అనువర్త నమును
సాధ్యప్ర్చు వాసత విక అర్ాము మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య ఉని అనుబంధ్ములను మనము
ప్ర్రక్షిదే ాము. మర్శయు మూడవదిగా, బెైబిలు వారయబడిన సమయములకు మర్శయు నేటి జీవితములకు
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మధ్య జర్శగన
శ కొనిి ప్రధానమన
ై ప్ుర్ోగమనములను మనము చూదాేము. అనువర్త నము యొకు
అవసర్తతో ఆర్ంభిదాేము.

అవసర్త
యాకోబు 1:21-25లో అనువర్త నము యొకు అవసర్తను గూర్శు యాకోబు మాటాోడిన విధానమును
వినండి:
అందుచదత సమసత కలుషమును, విఱ్ఱ వీగుచుని దుషర తవమును మాని, లోప్ల
నాటబడి మీ ఆతులను ర్క్షించుటకు శకితగల వాకయమును సాతివకముతో
అంగరకర్శంచుడి. మీర్మ వినువార్మ మాతరమయ
ై ుండి మిముును మీర్మ
మోసప్ుచుుకొనకుండ, వాకయప్రకార్ము ప్రవర్శతంచువార్మనయ
ై ుండుడి. ఎవడెన
ై ను
వాకయమును వినువాడెయ
ై ుండి దానిప్రకార్ము ప్రవర్శతంప్నివాడెత
ై ,ద వాడు అదే ములో
తన సహజముఖ్మును చూచుకొను మనుషుయని పల ల్వయునాిడు. వాడు తనుి
చూచుకొని అవతల్వకి పల యి తానటిరవాడో వంటనే మర్చిపల వునుగదా. అయితద
సావతంతయము నిచుు సంప్ూర్ణమన
ై నియమములో తదర్శ చూచి నిలుకడగా
ఉండువాడెవడో వాడు విని మర్చువాడు కాక, కిీయను చదయువాడెయ
ై ుండి తన
కిీయలో ధ్నుయడగును (యాకోబు 1:21-25).
లేఖ్నము చెప్ుప విషయములను తెలుసుకొనుట మాతరమే చాలదు అని యాకోబు బో ధించాడు.
లేఖ్నము నుండి తగశన లాభ్ములనుప ందుటకు, దాని దావర్ా మనము ప్రభావితము చదయబడాల్వ; మన
భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగములు మార్ాల్వ. మనము దదవుని ఆశీర్ావదములను
ప ందగోర్మచుంటే ప్రతి విశావస్టికి ఇటిర అనువర్త నము ఖ్చిుతముగా అవసర్మయ
ై ునిది. అయితద
అనువర్త నములోని ఈ ప్ర్శణామమునకు దార్శతీయు ప్రకిీయ విషయం ఏమిటి? మన భావనలు, ప్రవర్త నలు
మర్శయు భావోదదవగములు ప్రభావితము చదయబడవలస్టిన విధానమును నిర్ాార్శంచుటకు కృషి చదయుట
అవసర్మా?
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సర్ే, లేఖ్నములను ఒకని అనుదిన జీవితమునకు అనువర్శతంచుటకు మర్శయు
ఔచితయముగా చదయుటకు ఉతత మమన
ై మార్గ ము లేఖ్నము యొకు విలువలు, లేక
లేఖ్నము యొకు బో ధ్న, లేక లేఖ్నము యొకు వేదాంతశాసత మ
ర ు అనువర్శతంచబడు
నేప్థయమును గూర్శు ఆలోచన చదయుట అయుయనిది. మర్ొకసార్శ, ఇది నేను
వయవహర్శంచుచుని వాకయభాగము మీద ఆధార్ప్డియుంటుంది, కాని సాధార్ణంగా
లేఖ్నములో పారముఖ్యమన
ై వఖ్
ై ర్మలు ఉనాియి — మన దదవుని గూర్శు మనము
ఆలోచనచదయు విధానము, మన ప ర్మగువానిని గూర్శు మనము ఆలోచన చదయు
విధానము, నేను చూప్వలస్టియుండిన దయ వంటివి — మర్శయు నేను
జీవించవలస్టిన విధానమును నాకు చూప్ుతాయి. మర్శయు అటిర విలువలు చాలా
పారముఖ్యమయ
ై ునివి. బెబి
ై లును మనము ఒక చర్శతర ప్ుసత కముగా లేక దాని
వేదాంతశాసత మ
ర ు విషయములో ప ంతనలేనిదిగా మనము అధ్యయనము చదయుటకు
ప్రయతిించినప్ుపడు, లేఖ్న భాగము మనకు నేర్మపచుని నతి
ై క కోణమును
ప్ర్శగణించని ప్రజలముగా ఉనిప్ుపడు, ఒక సమసయ ఎదుర్వుతుంది. అయితద
లేఖ్నమంతటా సపషర ముగా కనిపించు లేఖ్నము యొకు అనుబంధ్, నతి
ై క
కోణమును ప్ర్శగణలోనికి తీసుకునిప్ుపడు, ప్రతి వాకయభాగము మనలను సర్శయిన
ై
జీవితము జీవించునటు
ో దానిని అనువర్శతంచుకొనుటకు పిలుప్ునిసుతంది.
— డా. డార్ల్ ఎల్. బో క్స
1 కొర్శంథీ. 10:11లో, ఈ మాటల దావర్ా సమకాలీన అనువర్త నమును వదకుట యొకు
పారముఖ్యతను పౌలు కనుప్ర్చాడు:
ఈ సంగతులు దృషారంతములుగా వార్శకి సంభ్వించి, యుగాంతమందుని మనకు
బుదిధ కలుగుటకై వారయబడెను (1 కొర్శంథీ 10:11).
ఈ అధాయయము యొకు నేప్థయములో, నిర్గ మకాండము మర్శయు సంఖ్ాయకాండము గీంథములను
పౌలు కొర్శంథీయులకు జఞాప్కము చదసత ూ, నిర్గ మకాండ కాలములోని ఇశాీయిేలీయులు దదవుని మీద
తిర్మగుబాటు చదయుట దావర్ా ప ందిన తీర్మపను గూర్శున వృతాతంతములను తెల్వయజేశాడు. మర్శయు ఈ
వచనములో, కొర్శంథులోని సంఘమునకు ఈ వృతాతంతములను అనువర్శతంచుటకు అవసర్మైన అడుగులను
అతడు తీసుకునాిడు.
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వాసత విక శరీతలు మర్శయు తన కొర్శంథు సంఘ శరీతల మధ్య ఉని అనుబంధ్ములను లేక
కొనసాగశంప్ులను మర్శయు మోషత దినములకు మర్శయు తమ దినములకు మధ్య జర్శగన
శ ప్ుర్ోగమనములు
లేక మార్మపలను ప్ర్శగణించుట దావర్ా పౌలు పాత నిబంధ్న వృతాతంతములను కొీతత నిబంధ్న సంఘమునకు
అనువర్శతంచాడు.
ఒక వప్
ై ున, “ఈ సంగతులు దృషారంతములుగా...మనకు బుదిధ కలుగుటకై వారయబడెను” అని
చెప్ుపట దావర్ా పౌలు ఈ ఇర్మ ప్క్షముల శరీతలను అనుబంధ్ప్ర్చాడు. ఈ అనుబంధ్మును చదయుట
పౌలుకు కషర మన
ై ప్ని ఏమి కాదు. నిర్గ మకాండము మర్శయు సంఖ్ాయకాండము గీంథము వాసత వముగా
ఐగుప్ుత నుండి బయటకు వచిున తర్మవాత ర్ండవ తర్ము ఇశాీయిేలీయుల కొర్కు వారయబడినది. మొదటి
తర్మువార్మ అనుభ్వించిన వఫ
ై లయములను ప్ునర్ావృతము చదయవదే ని ఈ ప్రజలను హెచుర్శంచుటకు ఇవి
వారయబడినవి. కాబటిర, పౌలు మొదటిగా కొర్శంథీయులు మర్శయు వాసత విక శరీతల మధ్య ఉని పల ల్వకల మీద
దృషిరపటారడు: కొర్శంథులోని సంఘము వఫ
ై లయము అను అపాయమునకు అంచున ఉనిది. కాబటిర ఈ
వృతాతంతములు వాసత విక శరీతలను హెచుర్శంచిన విధ్ముగానే వార్శని కూడా హెచుర్శంచాయి.
మర్ొక వైప్ు, మోషత కాలము నుండి జర్శగన
శ పారముఖ్యమన
ై ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శగణలోనికి
తీసుకొనుట దావర్ా పౌలు తన అనువర్త నమును సమర్శాంచాడు. ఇశాీయిేలు వఫ
ై లయములు మొదటి తర్ము
ఇశాీయిేలీయుల జీవితములలో జర్శగశనవి, కాని అవి పౌలు శరీతల కొర్కు మర్శయు ఇతర్ విశావసులందర్శ
కొర్కు వారయబడినవి. లేఖ్న నివేదిక పాత నిబంధ్న అనుభ్వములను సంఘము కొర్కు ఉదాహర్ణలుగాను
హెచుర్శకలుగాను మార్శుంది, మర్శయు అవి “వార్శకి సంభ్వించి, యుగాంతమందుని మనకు బుదిధ
కలుగుటకై వారయబడెను.”
“యుగాంతమందు సంభ్వించు” అను వయకీతకర్ణము పాత నిబంధ్న కాలము నుండి కొీతత నిబంధ్న
కాలమును వయతాయసప్ర్చుటకు అనేకమంది కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ఉప్యోగశంచినదెయ
ై ునిది. ఈ
మాటల దావర్ా, నిర్గ మకాండము మర్శయు సంఖ్ాయకాండము యొకు వాసత విక శరీతలకు అందుబాటులోలేని
విమోచన చర్శతల
ర ో జర్శగశన ప్ుర్ోగమనముల యొకు లాభ్ములు కొర్శంథీయులకు అందుబాటులో
ఉనాియని పౌలు గుర్శతంచాడు. కొర్శంథీయులు మోషత కాలమునకు సుమార్మగా వయియ సంవతిర్ముల
తర్మవాత జీవించార్మ. వాసత విక శరీతల వల వార్మ ఐగుప్ుత నుండి కనానుకు ప్రయాణము చదయుటలేదు; వార్మ
కొీతత ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భ్ూమి వప్
ై ుకు ప్రయాణించుచునాిర్మ. యుగముల యొకు సంభావయత
వార్శ మీదికి వచిుయునిది. ఫల్వతంగా, కొర్శంథీయుల కొర్కు పౌలు యొకు అనువర్త నము ఈ
ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకుంది. మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 10వ అధాయయములోని మిగశల్వన
భాగమంతటిలో పౌలు ఈ భినితవములను ఎతిత చూపాడు, మర్శయు అకుడ తమ వయకితగత కస
ై తవ
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జీవితములలో లేక సంఘములో అనుబంధ్ములలో దిగజఞర్శపల వదే ని అతడు కొర్శంథీయులను
హెచుర్శంచాడు.
పాత నిబంధ్న గీంథముల న
ై నిర్గ మకాండము మర్శయు సంఖ్ాయకాండమును పౌలు కొర్శంథులోని
కైసతవులకు అనువర్శతంచుట మనము లేఖ్నములను అనువర్శతంచు ప్రతిసార్శ జర్మగు ఒక సామానయ ప్రకిీయను
ప్రతిబింబిసుతంది. అనువర్త న ఎలో ప్ుపడూ వాసత విక మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య అనుబంధ్ములను
మర్శయు వార్శ మధ్య జర్శగన
శ ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. నేటి మన జీవితములకు
లేఖ్నముల యొకు అనువర్త నములను సర్శయిన
ై విధానములో చదయుటకు ఈ అనుబంధ్ములను మనము
గుర్శతంచాల్వ మర్శయు ఈ ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శగణించాల్వ.
అనువర్త నము యొకు అవసర్తను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు బెబి
ై లు
గీంథముల యొకు వాసత విక పాఠకులు మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య ఉని అనుబంధ్ములు లేక
కొనసాగశంప్ుల మీద మనము దృషిరపడదాము.

అనుబంధ్ములు
ప్ుర్ాతన మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య అనుబంధ్ములు లేక కొనసాగశంప్ులు బెైబిలు
భాగములను ఆధ్ునిక ప్రజలకు ఔచితయముగా చదసత ాయి. ఈ కొనసాగశంప్ులను వర్శణంచుటకు ల కులేననిి
మార్గ ములు ఉనాియి.
ఈ పాఠములో, ఈ అనుబంధ్ములను మనము మూడు ప్రధానమన
ై విభాగములుగా విభ్జిదాేము.
మొదటిగా, ఇర్మప్క్షముల శరీతలకు ఒకే దదవుడు ఉనాిడు అని మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, వార్మ ఒకే
విధ్మైన లోకములో జీవించార్మ. మర్శయు మూడవదిగా, వార్మ ఒకే విధ్మైన ప్రజల ైయునాిర్మ. ఈ
విభాగములలో ప్రతిదానిని ఒకొకుటిగా చూదాేము, మర్శయు వార్మ ఒకే దదవుని కల్వగశయునాిర్మ అను
వాసత వముతో ఆర్ంభిదాేము.

దదవుడు
లేఖ్నములోని శరీతలందర్మ తమ సావమిభ్కితని మర్శయు విధదయతను చూప్వలస్టిన ఒకే దదవుడు
ఉనాిడు అని లేఖ్నములు సపషర ము చదసత ాయి. మర్శయు సాంప్రదాయిక కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు
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బో ధించుచునిటు
ో , దదవుడు మార్నివాడు, అనగా ఆయన మార్మపచెందడు. దదవుడు మార్నివాడు కాబటిర,
మర్శయు ఆయనకు సావమిభ్కితని మర్శయు విధదయతను చూప్ుట సార్వతిరక బాధ్యత అయుయనిది కాబటిర,
లేఖ్నము వాసత విక శరీతల మీద చూప్వలస్టియుండిన ప్రభావము మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మీద
చూప్వలస్టియుండిన ప్రభావము మధ్య బలమైన అనుబంధ్ములు ఉనాియి.
దదవుడు మార్నివాడు అను మాటకు అర్ా ము ఏమిటంటే, ఆయన అస్టిత తవము,
ప్ూర్ణతలు, ఉదదే శయములు మర్శయు వాగాేనములు మార్మపచెందనివయ
ై ునివి. కాబటిర
ఆయన అస్టిత తవము, ఆయన సవభావము, ఆయన సార్ము, ఆయన ప్ూర్ణతలు,
మర్శయు ఆయన ఈ గుణములను కల్వగశయుని ప్ర్శమాణము, ఆయన
ఉదదే శయములు, ఆయన చదయుటకు నిర్ాార్శంచిన విషయములు, ఆయన
వాగాేనములు, మర్శయు ఆయన మనకు చెపపి న ప్రతిది చదయు విధానము. దదవుడు
ఈ విషయములలో మార్నివాడెయ
ై ునాిడు. అంటే దదవుడు మనతో
కిీయాశీలకముగా, అనుబంధ్, వయకితగత ర్ూప్ములో మనతో అనుబంధ్మును
కల్వగశయుండడు అని దీని అర్ాము కాదు. కాబటిర ఆయన మన పారర్ా నలను వింటాడు,
మన పాప్మును బటిర చింతిసాతడు, మన నముకతవమునందు ఆనందిసత ాడు. ఈ
విధ్ంగా దదవుడు ప్రధానముగా మార్నివాడు, అనుబంధ్ముల విషయములో
మార్మపచెందువాడు అని అంటుంటార్మ. ఆయనతో మన అనుబంధ్ము విషయములో
ఆయనను వివిధ్ ప్ర్శమాణములలో అనువర్శతంచుకుంటార్మ, అయితద అదద
సమయములో ప్రధానమన
ై గుణముల విషయములో మార్నివానిగా ఉనాిడు.
— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి
తిరయిక
ే దదవుని ప్రధానమన
ై గుణములలో ఒకటి ఆయన మార్ని గుణమయ
ై ునిది.
అనేక వేదాంతశాసత ర ప్ుసత కములలో ఈ ప్దమును మీర్మ చూసాతర్మ. ఈ మార్ని
గుణమును “మార్మపచెందని” అని అనువదించవచుు. మర్శయు ఇది అదుుతమన
ై
వార్త అయుయనిది, ఎందుకంటే మన జీవితములలో, మన లోకములో, మన
అనుబంధ్ములలో, మర్శయు మన నశవర్మన
ై జీవితములలో కూడా ప్రతి
విషయము యొకు అశాశవతతవము మర్శయు తాతాుల్వకతను గూర్శు మనకు
తెలుసు. దదవుని గూర్శున వర్ణన మాతరమే సర్వలోకములో స్టిా ర్మన
ై ది అని నా
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ఆలోచన. నిని, నేడు, నిర్ంతర్ం ఏకర్రతిగా ఉని ఈ దదవుని దర్ినము వప్
ై ునకు
అలస్టిన మన పారణములను ఏమి ఆకర్శషసత ుంది? ఇది మనమంతా కల్వగశయుని ఒక
అమోఘమన
ై మానస్టిక మర్శయు ఆతీుయ అవసర్త అయుయనిది మర్శయు ఇటిర
ప్ర్శస్టతి
ిా లో స్టిా ర్మన
ై బండ, నముకమన
ై , ప్ర్వతములు కదిల్వనప్ుపడు మర్శయు
సమసత ము సముదరములో ప్డిపల వుచునిటు
ో అనిపించినప్ుపడు మన పారణములకు
లంగర్మగా ప్ని చదయు... ఆ మార్ని దదవునియందు మనము బలమును
ప ందుకుంటాము అని నేననుకుంటాను.
— డా. గో న్ సల ుర్శగ
దెైవిక మార్నితనము అను బెబి
ై లు భావన దదవుడు నిషిరియాతుకముగా ఉనాిడు అను
అర్ామునివవదు. బెైబిలు ప్దముల ప్రకార్ం, నిషిరియమైన దదవుడు ఒక ప్నికిమాల్వన విగీహము
అయుయనిది. అయితద లేఖ్నములోని దదవుడు తన సృషిరతో వాసత వమైన ర్రతిలో మర్శయు అర్ావంతమైన
మార్గ ములలో పాలుప్ంచుకొనుచునాిడు.
దదవుని యొకు మార్ని గుణములో మూడు సంకిోషరమైన కోణములు ఉనాియని సాంప్రదాయిక కస
ై తవ
వేదాంతశాసత మ
ై
ర ు సర్శగానే ఉదాాటించింది. మొదటిగా, దదవుని నితయ ఆలోచన, లేక చర్శతర కొర్కు ఉనితమన
ప్రణాళిక, మార్నిదెయ
ై ునిది.

నితయ ఆలోచన
దదవుని నితయ ప్రణాళికను గూర్శు విభినిమన
ై కస
ై త వ ప్ర్ంప్ర్లు విభినిమైన ర్రతులలో అర్ాము
చదసుకొనుచునిప్పటికీ, దదవుడు చదస్టన
ి , చదయుచుని, మర్శయు చదయబో వుచుని ప్రతి విషయము ఒక ఐకయ
ప్రణాళికలో భాగమైయునిది అని మనమంతా సముతించాల్వ. దదవుడు సమసత మును ఎర్శగశనవాడెైయునాిడు,
మర్శయు ఆయన సృజించిన గమయము వప్
ై ుకు చర్శతన
ర ు నిర్ేేశించుటకు ఆయన ఆ జఞానమును
ఉప్యోగశంచుచునాిడు. యిషయా 46:10లో దదవుడు స్టలవిచిునటు
ో :
నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత మంతయు నర్వేర్ముకొనదననియు,
చెప్ుపకొనుచు ఆది నుండి నేనే కలుగబో వువాటిని తెల్వయజేయుచునాిను.
ప్ూర్వకాలమునుండి నేనే యింక జర్మగనివాటిని తెల్వయజేయుచునాిను (యిషయా
46:10).
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ఎఫస్ట్. 1:4, 11లో పౌలు వివర్శంచినటు
ో :
జగతు
త ప్ునాది వేయబడకమునుపత, పతమ
ర చదత ఆయన కీీసత ులో మనలను
ఏర్పర్చుకొనను . . . మర్శయు కీీసత ునందు ముందుగా నిర్రక్షంి చిన మనము తన
మహిమకు కీర్త క
శ లుగజేయవల నని, దదవుడు తన చితత ప్రకార్మన
ై సంకలపమునుబటిర
మనలను ముందుగా నిర్ణయిం...చెను (ఎఫస్ట్. 1:4, 11).
దదవుడు సమసత ము కొర్కు ప్రణాళికను కల్వగశయునాిడు అని పౌలు సపషర ము చదశాడు. మర్శయు ఈ
ప్రణాళిక ఆయన విశావసులను ర్క్షణ కొర్కు “ఎనుికొనిన” లేక ముందుగా నిర్ణయించిన కాలము నుండి
ఉనికిలో ఉనిది. అవును, ముందుగా నిర్ణయించుట అను విషయమును విభినిమన
ై ప్ర్ంప్ర్లు
విభినిమన
ై ర్రతులలో వాయఖ్ాయనించాయి. అయితద లోకమును సృజించక మునుపత దదవుడు ముందుగా
నిర్ణయించాడు అను విషయము నిసిందదహమైయునిది. ముందు నిర్ణయము ఆయన నితయ ఆలోచనలో
భాగమైయునిది. మర్శయు ఈ ఆలోచన మార్నిదెైయునిది, ఎందుకంటే దానికి అనుగుణంగా ఉండు
విధ్ంగా దదవుడు సమసత మును జర్శగశసత ాడు.
దదవుని ప్రణాళికలోని మార్ని గుణము, జఞగీతతగా ప్ర్శశీలన చదస్టతత పారచీన కాలములో దదవుని
మార్గ ములు నేటి ఆయన మార్గ ములను పల ల్వయునివి అను నిశుయతనిసుతంది. ఏదో ఒక సాాయిలో, తన
పారచీన ప్రజల కొర్కు దదవుని చితత ము మర్శయు మన కొర్కు ఆయన కల్వగశయుని చితత ము పల ల్వక
కల్వగశయునిది, ఎందుకంటే ఈ ర్ండు సృషిర కొర్కు ఆయన కల్వగశయుని ఏక మార్ని ఉదదేశయములో సర్శగా
సర్శపల తాయి.
ర్ండవదిగా, దదవుడు తన సవభావము విషయములో కూడా మార్నివాడెైయునాిడు. ఆయన
సార్ము, వయకితతవము మర్శయు గుణములు ఎనిడును మార్మపచెందవు.

సవభావము
ఇప్ుపడు సపషర ముగా, దదవుడు తన సవభావములోని ప్లు కోణములను ఇతర్ సమయముల కంటే
ఎకుువగా కొనిి సమయములలో ప్రధానముగా బయలుప్ర్మసాతడు. కొనిిసార్మో ఆయన తన కనికర్మును
కనుప్ర్మసాతడు, మర్శకొనిిసార్మో ఉగీతను చూప్ుతాడు. కొనిిసార్మో ఆయన తన సర్వజా తను కనుప్ర్మసాతడు,
మర్శకొనిిసార్మో దానిని దాచియుంచుతాడు. అయితద ఆయన గుణముల యొకు సంప్ూర్ణత — ఆయన నితయ
సవభావము — ఎలో ప్ుపడూ ఒకే విధ్ముగా ఉంటుంది. ఇందుమూలముగానే యాకోబు 1:17లో, యాకోబు
దదవుని గూర్శు ఇలా మాటాోడుతునాిడు:
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జయయతిర్ుయుడగు తండిర . . . ఆయనయందు ఏ చంచలతవమన
ై ను
గమనాగమనముల వలన కలుగు ఏ ఛాయయిన
ై ను లేదు (యాకోబు 1:17).
లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ాము మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్త నము మధ్య ఎలో ప్ుపడూ
పారముఖ్యమన
ై అనుబంధ్ములు ఉనాియని చూచునటు
ో దదవుని యొకు మార్ని గుణము మనకు
సహాయప్డుతుంది. ఒక వాకయభాగము ఒక దెైవిక గుణమును గూర్శు మాటాోడునప్ుపడు, వాసత విక శరీతలు ఆ
గుణమును దదవుని యొకు ఇతర్ గుణముల దృషారా అర్ాము చదసుకోవాలని ఆపతక్షించబడింది. ఇదద విధ్ముగా,
ఆధ్ునిక శరీతలు కూడా దదవుని గుణములను ఏనాడు చినిబుచుని ర్రతులలో ప్రతి లేఖ్న ఉదాాటనలను
అనువర్శతంచాలని ఆపతక్షించబడింది. ఈ కార్ణం చదత, దదవుని యొకు మార్ని గుణములు ఎలో ప్ుపడూ వాసత విక
అర్ాము మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్త నముల మధ్య కొంత పల ల్వకను ర్ూప ందిసత ాయి.
మూడవదిగా, దదవుడు తన నిబంధ్నా వాగాేనముల విషయములో మార్నివాడు లేక
మార్మపలేనివాడెైయునాిడు. దదవుడు తాను నిబంధ్నలో వాగాేనము చదస్టన
ి ప్రతి విషయమును
నర్వేర్ముతాడు.

నిబంధ్నా వాగాేనములు
దదవుడు చెప్ుప ప్రతి మాట ఒక వాగాేనమైయునిది అని కొందర్మ కస
ై త వులు అపార్ాము చదసుకుంటార్మ.
అయితద వాసత వము ఏమిటంటే దదవుడు ఒక మొకుుబడిని తీసుకొనినప్ుపడు, లేక ఒక నిబంధ్న
చదస్టన
ి ప్ుపడు, లేక ఒక ఒడంబడికను చదస్టినప్ుపడు మాతరమే వాగాేనము చదసత ాడు. సంఖ్ాయ. 23:19లో
మనము చదువునటు
ో :
దదవుడు అబదధ మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు. ప్శాుతాతప్ప్డుటకు ఆయన
నర్ప్ుతురడు కాడు ఆయన చెపపి చదయకుండునా? ఆయన మాట యిచిు
సాాపింప్కుండునా? (సంఖ్ాయ. 23:19).
దదవుడు వాగాేనము చదస్టన
ి ప్ుపడు, ఆయన మాట మార్నిదెయ
ై ుంటుంది. లేనియిడల, ఆయన తన
మనసుిను మార్ముకొనుటకు సవతంతురడెయ
ై ునాిడు. ఆదికాండము 15లో అబారహాము సంతతిని ఆకాశ
నక్షతరముల వల ల కుకు మించినవార్శగా చదసత ాను అని దదవుడు చదస్టన
ి వాగాేనమును ప్ర్శగణించండి. ఈ
ప్రతిపాదనకు అబారహాము కృతజుా డెయ
ై ాయడు, కాని దానిని స్టిార్ప్ర్చమని అతడు దదవుని కోర్ాడు. కాబటిర,
అతనితో ఒక నిబంధ్న చదయుట దావర్ా దదవుడు సపందించాడు.
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అయితద, దదవుడు వాగాేనము చదయని సందర్ాులలో, ఆయన మాటలను శాప్ములను గూర్శున
హెచుర్శకలు మర్శయు ఆశీర్ావదముల ప్రతిపాదనలుగా మనము ఉతత మమన
ై ర్రతిలో అర్ాము చదసుకోవచుు.
ఉదాహర్ణకు, యోనా గీంథములో నీనవ ప్టర ణమును నాశనము చదసత ానని దదవుడు హెచుర్శంచిన
విధానమును, తర్మవాత ప్రజలు ప్శాుతాతప్ప్డినప్ుపడు దానిని విడిచిపటిరన విధానమును జఞాప్కము
చదసుకోండి. నిసిందదహముగా, ఆ సమయమందు నీనవను నాశనము చదయు విషయములో దదవుడు
మనసుి మార్ముకునాిడు. అయితద వార్శని విడిచిపటిరనప్ుపడు ఆయన ఏ విధ్మన
ై వాగాేనములను
ఉలో ంఘించలేదు. నిబంధ్నా వాగాేనములు దదవుడు నిబంధ్నా ఒడంబడికల దావర్ా చదస్టిన
ప్రమాణముల ైయునివి.
దదవుడు తన నిబంధ్నను మర్శయు తన నిబంధ్నా వాగాేనములను నర్వేర్ముతాడు అని
లేఖ్నములోని ప్రతి దదవుని ప్రతయక్షత ఊహిసత ుంది. వాసత విక శరీతలు లేఖ్నములోని ప్రతి భాగమును దీని
వలుగులోనే అర్ాము చదసుకోవాల్వ, మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతలు కూడా ఇలానే చదయాల్వ. దదవుని యొకు మార్ని
వాగాేనములపై మనము సంప్ూర్ణమన
ై నిశుయతను కల్వగశయుండాల్వ. మర్శయు ఆయన ప్రతిపాదనలు
మర్శయు హెచుర్శకలు విధదయత చూప్ునటు
ో మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ.
లేఖ్నము యొకు మొదటి శరీతలు కల్వగశయుని అదద దదవుని మనము కూడా కల్వగశయునాిము అని
మనము చూశాము కాబటిర, మనము అదద విధ్మన
ై లోకములో నివస్టించుచునాిము అను సతయమును
ఇప్ుపడు చూదాేము.

లోకము
అనేక యుగములుగా లోకము స్టిార్ముగా ఉనిదా లేక మార్మప చెందుతుందా అను విషయమును
గూర్శు తతవవేతతలు పల ర్ాడుచునాిర్మ. అనేక విధాలుగా, ఈ ర్ండు వాసత వముల ైయునివి అని సామానయ
అనుభ్వము మనకు తెల్వయజేసత ుంది. దదవుని సృషిర ఎలో ప్ుపడూ మార్మపచెందుతుంది, కాని లోకములోని
అనేక విషయములు లేఖ్నము యొకు శరీతలందర్శకీ స్టిార్ముగా ఉనివి. మనము లేఖ్నములను నేటి
దినములకు అనువర్శతంచినప్ుపడు, ఈ ర్ండు సతయములను మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ.
“చర్శతర ప్ునర్ావృతమవుతుంది” అను ఒక పాత నానుడి ఉనిది, మర్శయు నేటి సనిివేశములు
మునుప్ు జర్శగన
శ సనిివేశములను పల ల్వనవిగా ఉనాియని మనము అర్ాము చదసుకోగలుగుతాము.
లేఖ్నము యొకు వాసత విక శరీతల వల , మనము దదవుడు సృజించిన లోకములో జీవిసుతనాిము. మర్శయు
మనము పాప్ములో ప్డిపల యినప్పటికీ, మనము దదవుని విమోచనను కూడా అనుభావించాము. పాత
నిబంధ్న విశావసులు ఇతర్ ప్రజలు మర్శయు దుర్ాతుల శకుతల నుండి వయతిర్ేకతను ఎదుర్ొునాిర్మ,
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మర్శయు అదద విధ్మన
ై వయతిర్ేకతను ఈనాడు మనము కూడా ఎదుర్ొుంటాము. వీటనిిటిని జయించడానికి
వార్మ దదవుని సహాయముపై ఆధార్ప్డా్ర్మ; మనము కూడా ఆయన సహాయముపన
ై ే ఆధార్ప్డుతునాిము.
అలాగే ప్రకృతి యొకు సామానయ ప్దధ తులు లేక నియమముల విషయములో కూడా మనము స్టిార్తవమును
చూసాతము. సూర్ోయదయము మర్శయు సూర్ాయసత మయమును గూర్శు, మానవ ర్ోగమును గూర్శు, ఆహార్ము
మర్శయు నీటి యొకు అవసర్తను గూర్శు, మర్శయు ల కులేననిి ఇతర్ విషయములను గూర్శు
లేఖ్నములు మాటాోడునప్ుపడు, లేఖ్నము యొకు మొదటి శరీతలు నివస్టించిన లోకమును పల ల్వన
లోకములోనే మనము నివస్టించుచునాిము అని సపషర మవుతుంది.
మర్శంత విశరషమన
ై మర్శయు సంకుచితమన
ై మార్గ ములలో కూడా, లేఖ్నము యొకు వాసత విక
శరీతల లోకమునకు మర్శయు మన లోకమునకు మధ్య అనేక పల ల్వకలను మనము చూసాతము.
ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మకాండము 20వ అధాయయములో ఇశాీయిేలుకు ఇవవబడిన ప్ది ఆజా లు పాత
నిబంధ్నలో నివస్టించిన మిగశల్వన దదవుని ప్రజలందర్శకీ ఒక పారముఖ్యమైన నేప్థయమును అందించాయి. కొీతత
నిబంధ్నలో ఆయన ప్రజల జీవితములను నడిపించుటకు ఇవే నిబంధ్నలు మర్ొకసార్శ ఉప్యోగశంచబడినవి.
2 తిమోతి 3:16, 17లో పౌలు బో ధించినటు
ో , ఇవే ఆజా లు నేడు సంఘమును కూడా నడిపించుచునాియి.
ఇదద విధ్ముగా, దదవుని ప్రజల యొకు నితయ ర్ాజవంశమునకు శిర్సుిగా దదవుడు దావీదును
ఎనుికొనుట, పాత నిబంధ్నలో దదవుని ర్ాజయమునకు, మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో గొప్ప దావీదు
కుమార్మనిగా యిేసు యొకు ర్ాజర్శకమునకు చార్శతిక
ర నేప్థయమును అందించింది. మర్శయు ప్రకటన 22:16
వంటి చోటో మనము నేర్ముకొనునటు
ో , దావీదు ర్ాజుగా ఆయన నితయ ప్ర్శపాలన వలన సంఘము యిేసును
మన ర్ాజుగా మర్శయు ప్రభ్ువుగా స్టతవించుట కొనసాగశంచుచునిది.
ఇటిర ఉదాహర్ణలు తెల్వయజేయుచునిటు
ో , మన లోకము మర్శయు లేఖ్నము యొకు మొదటి
శరీతల లోకముల మధ్య ఉని అనుబంధ్ములు బెైబిలు యొకు సర్శయిన
ై ఆధ్ునిక అనువర్త నములను
నిర్ాార్శంచుటలో మనకు సహాయప్డగలవు.
లేఖ్నము యొకు శరీతలందర్మ ఒకే దదవుని కల్వగశయునాిర్మ మర్శయు ఒకే లోకములో
జీవించుచునాిర్మ అని మనము చూశాము కాబటిర, మనము ఒకే విధ్మన
ై ప్రజల య
ై ునిందు వలన మన
మధ్య ఉని అనుబంధ్ములను ప్ర్శగణిదే ాము.

ప్రజలు
ఆధ్ునిక ప్రజలు కనీసం మూడు మార్గ ములలో లేఖ్నములను మొదటిగా ప ందుకుని ప్రజలను
పల ల్వయునాిర్మ. మొదటిది, మానవులంతా ఎప్ుపడు లేదా ఎకుడ నివశించార్మ అను దానితో నిమితత ము
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లేకుండా, దదవుని యొకు పాప్భ్ర్శతమన
ై సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ. ర్ండవదిగా, మనము మతప్ర్మైన
విభ్జనలను అనుభ్విసాతము. మర్శయు మూడవదిగా, మానవాళిలో నేటక
ి ి అవే వర్గ ములకు చెందిన ప్రజలు
ఉనాిర్మ. మానవులందర్ూ దదవుని యొకు పాప్భ్ర్శతమన
ై సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ అను వాసత వమును
చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

పాప్భ్ర్శతమన
ై సవర్ూప్ములు
ఆదికాండము 1:27 వంటి వాకయభాగములలో, దదవుడు మానవాళిని సృజించినప్ుపడు వార్శని తన
సవర్ూప్మందు చదశాడు అని మనకు తెలుప్బడింది. ఇతర్ విషయములతో పాటు, మానవులు
తార్శుకమన
ై వార్మ, భాషలను ఉప్యోగశంచువార్మ, నతి
ై కమన
ై వార్మ మర్శయు దదవుని యొకు మతప్ర్మన
ై
తోటి-ప్నివార్మ అని దీని అర్ాము.
అదద సమయములో, మానవులందర్మ పాప్ములో ప్డిపల యార్మ. నేడు మానవులమన
ై మనము
దదవుని మహిమప్ర్చు విధానములో మహిమప్ర్చుటకు మన తార్శుక, భాషాప్ర్మైన, నతి
ై క మర్శయు
మతప్ర్మైన సామర్ాాములను ఉప్యోగశంచము. అవిశావసులు దదవుని ప్ర్శపాలనకు సమర్శపంచుకోనవసర్ం
లేదు అను విధ్ముగా ప్ని చదసత ార్మ. విశావసులు కూడా ఆయనకు సావమిభ్కితని చూప్వలస్టిన విషయములో
విఫలమవుతార్మ. 1 ర్ాజులు 8:46లో దదవాలయము యొకు ప్రతిషర సమయమున స లొమోను చెపిపనటు
ో :
పాప్ము చదయనివాడు ఒకడును లేడు (1 ర్ాజులు 8:46).
కీమబదధ మన
ై వేదాంతశాసత మ
ర ులో, సంప్ూర్ణ దుర్రితి అను ఒక బో ధ్న ఉనిదని
మీకు తెలుసా. అనగా మానవుని యొకు ఉనికి, అతని ఆలోచన, భావనలు
మర్శయు ప్రవర్త న, సమసత ము పాప్ము దావర్ా కలుషితమప
ై ల యింది, తదావర్ా అతడు
చదయు ప్రతిది, దదవుని ఆజా లు మర్శయు ప్ర్శశుదధ మన
ై ప్ర్శమాణమును ఉలో ంఘించి
చదసత ాడు. కాబటిర, పాప్ప్ు సవభావము అనునది ఉనిది. మర్శయు దదవునితో
అనుబంధ్ము విషయములో ఆ సమసయ ఎంత సామానయమన
ై దో బెబి
ై లు
మాటాోడుతుంది.
— డా. లూయిస్ ఒర్ేరజ
నేడు మానవశాసత ర మర్శయు సమాజశాసత ర అధ్యయనములలో అడుగు గొప్ప ప్రశిలలో
ఒకటి ఏమిటంటే, మానవాళికి పాప్ప్ు సవభావము ఉందా లేదా. మర్శయు
-14వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును

ఏడవ పాఠము:

అనుగీహించాడు:

లేఖ్నమును అనువర్శతంచుట

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

సంవతిర్ములుగా, మర్లా మర్లా, మానవ విదయ, మానవ ప్ుర్ోగమనము, మానవ
అధ్యయనమును గూర్శున స్టిదధ ాంతములు వాసత విక పాప్ము అను బండ మీద
నిర్శుంచబడినవి, ఎందుకంటే మనమంతా ప్తనమన
ై సవభావమును
కల్వగశయునాిము అనునది వాసత వమయ
ై ునిది... అనగా, వాసత వానికి,
మానవులమన
ై మనము సాధ్న, విజయము, సావసా ాము కొర్కు సావర్ాప్ు వాంఛతో
నిండియుంటాము మర్శయు అది మనము చదయు విషయములనిిటిని
నియంతిరసత ుంది. మానవులు సావభావికముగా మంచివార్మ అని మీర్మ
తలంచినటో యితద, మీర్మ మానవ ప్రవర్త నను అర్ాము చదసుకోలేర్మ. వాసత వానికి,
మానవ జఞతి యొకు చర్శతన
ర ు మీర్మ ప్ర్శశీలన చదస్టన
ి టో యితద, లేదు, మనము
సావభావికముగా మంచివార్ము కాదు అని మీర్మ చెప్పవల ను; మనము
సావభావికముగా దుషర తవముతో కూడిన సావర్ాప్ర్మలమయ
ై ునాిము. అయితద
బెబి
ై లును గూర్శు ఒక ఆసకితకర్మన
ై విషయము ఏమిటంటే, మనము దదవుని
సవర్ూప్మందు చదయబడితిమి అని అది మనకు చెబుతుంది. మర్శయు నా ఆలోచన
ప్రకార్ం, అది మానవాళిని గూర్శున ఒక అదుుతమన
ై బెబి
ై లు దృషిరకోణమయ
ై ునిది,
ఎందుకంటే దుషర తవము యొకు ఉనికిని గుర్శతంచు అనేకమంది ఇతర్
మానవశాసత వ
ే త లు మర్శయు సమాజశాసత వ
ే త లు ఇలా చెబుతార్మ, “అయోయ,
ర త
ర త
మానవులు బాగుప్డు ఎలాంటి నిర్రక్షణ లేకుండా దుషు
ర లయ
ై ునాిర్మ; మనము కోతి
జఞతిలో అతయంత కలహపియ
ర ులమయ
ై ునాిము అంతద తదడా.” “అయోయ లేదు,
మనము ప్తనమప
ై ల యాము, కాని మనము దదవుని సవర్ూప్మందు చదయబడా్ము.”
— డా. జఞన్ ఒసవల్ర
లేఖ్నము యొకు గీహీతలు అందర్మ, వార్మ పారచీనులు కావచుు లేక ఆధ్ునికులు కావచుు, అంతా
ఒకే పాప్ సవభావమును ప్ంచుకొనుచునాిర్మ. మర్శయు ఏదో ఒక విధ్ముగా, లేఖ్నములోని ప్రతి భాగము
యొకు వాసత విక అర్ాము ఈ మానవ ప్ర్శస్టా తి
ి ని ఉదదేశించి మాటాోడుతుంది. మనమంతా పాప్ము దావర్ా
భ్రషరమైపల యిన దదవుని సవర్ూప్ములమయ
ై ునాిము. లేఖ్నముల యొకు వాసత విక శరీతలందర్శతో మనము
ఈ గుణములను ప్ంచుకుంటాము కాబటిర, ప్రతి బెైబిలు భాగములో నుండి అర్ావంతమైన ఆధ్ునిక
అనువర్త నములను వల్వకితీయుటకు ఈ పల ల్వకలు సహాయము చదసత ాయి.
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దదవుని యొకు పాప్భ్ర్శతమన
ై సవర్ూప్ములముగా ఉండుటతో పాటుగా, మనము ఒకే విధ్ముగా
మతప్ర్మైన విభ్జనలను ఎదుర్ముంటాము కాబటిర లేఖ్నము యొకు వాసత విక మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతలు
పల ల్వకలు కల్వగశయుంటార్మ.

మతప్ర్మన
ై విభ్జనలు
మొదటి లేఖ్నములు పతరర్ప
ే ించబడిన కాలము మొదలుకొని, లేఖ్నము యొకు పాఠకులు
ఎలో ప్ుపడూ మూడు మతప్ర్మైన గుంప్ులలో ఒక దానికి చెందినవార్య
ై ుండిర్శ: అవిశావసులు, అబదధ
విశావసులు, మర్శయు విశావసులు.
అవిశావసులు దదవునికి సమర్శపంచుకొనుటకు నిర్ాకర్శంచుట వలన తమను తాము దదవునికి
విర్ోధ్ులుగా చదసుకుంటార్మ. మానవాళి యొకు విభ్జనలో ఇశాీయిేలు మర్శయు సంఘమునకు దదవుడిచిున
విశరషమన
ై ప్రతయక్షతలను విననివార్మ, మర్శయు వినినవార్మ ఉంటార్మ.
అబదధ విశావసులు దదవునితో పప
ై ై సమర్పణలు చదసత ార్మ. వార్మ బయటకు విశావసుల వల
కనిపించవచుు, కాని వార్శకి నిజమన
ై విశావసము ఉండదు, మర్శయు ఫల్వతంగా వార్మ ఆయన యొకు నితయ
తీర్మప నుండి విమోచనను ప ందలేర్మ.
దీనికి భినిముగా, విశావసులు దదవుని ప్టో నిజఞయితీగల, నముకమైన సమర్పణలను
కల్వగశయుండి, తదావర్ా పాప్ము నుండి విమోచించబడి దదవుని నితయ తీర్మప నుండి ర్క్షింప్బడతార్మ.
సాధార్ణ ప్దములలో, ఈ మూడు మత గుంప్ులకు లేఖ్నము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నములు
ఇవే గుంప్ులకు వాసత విక అనువర్త నములను పల ల్వనవిగా ఉండాల్వ. అవిశావసుల విషయములో, లేఖ్నములు
ముందుగా పాప్మును నియంతిరంచుటకు, వార్శ నశించిపల యిన స్టిాతిని తెల్వయప్ర్చుటకు, మర్శయు వార్శని
ర్క్షింప్బడు విశావసములోనికి పిలచుటకు ర్ూప ందించబడినవి; ఆధ్ునిక అనువర్త నములో, మనము ఇలానే
చదసత ాము. అబదధ విశావసుల విషయములో, బెైబిలు భాగములు పాప్మును నియంతిరంచుటకు, వార్శ
వేషధార్ణను బటర బయలు చదయుటకు, మర్శయు ర్క్షింప్బడు ప్శాుతాతప్ములోనికి పిలచుటకు
ర్ూప ందించబడినవి; ఆధ్ునిక అనువర్త నములో, మనము ఇవే లక్షయముల కొర్కు ప్ని చదసత ాము. విశావసుల
విషయములో, బెైబిలు భాగములు వార్శ పాప్మును అదుప్ుచదయుటకు, వఫ
ై లయమును గూర్శు
హెచుర్శంచుటకు, దదవుని కృప్లో వార్శని కృతజా తతో కూడిన జీవితములోనికి నడిపించుటకు
ర్ూప ందించబడినవి; మర్శయు ఆధ్ునిక కస
ై త వులముగా, మనము లేఖ్నములను ఈ లక్షయములను దృషిరలో
ఉంచుకొని అనువర్శతసత ాము.
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పాప్భ్ర్శతమన
ై సవర్ూప్ములు ఉండుట మర్శయు మతప్ర్మన
ై విభ్జనలను అనుభ్వించుటతో
పాటుగా, ఒకే విధ్మన
ై శరణ
ీ ులుగల ప్రజలు చర్శతరయందంతటా ఉనికిలో ఉనాిర్మ కాబటిర వాసత విక మర్శయు
ఆధ్ునిక శరీతలు పల ల్వకలుగలవార్శగా ఉనాిర్మ.

శరణ
ీ ులు
మానవులను అనేక విధ్ములుగా విభాగశంచవచుు. ఉదాహర్ణకు, మనము కల్వగశయుని కొనిి
లక్షణములు లేక గుణముల ఆధార్ంగా మనము విభాగశంచబడవచుు. కొందర్మ ముసల్వవార్మ, మర్శకొందర్మ
యౌవవనులు; కొందర్మ ప్ుర్మషులు, మర్శకొందర్మ స్ట్త ల
ర ు; కొందర్మ ధ్నికులు, మర్శకొందర్మ దర్శదురలు; కొందర్మ
బలమన
ై వార్మ, మర్శకొందర్మ బలహీనులు; మొదలగు విభ్జనలు. ఇతర్మలతో మనము కల్వగశయుండు
అనుబంధ్ముల దావర్ా కూడా మనము విభాగశంచబడవచుు. మనము తల్వో దండురలము, పిలోలము, సహో దర్ర
సహో దర్మలము, యజమానులము, స్టతవకులము, స్టతిహితులము, లేక ఇంకా ఏదెన
ై ా అనుబంధ్ము
కల్వగశనవార్ము కావచుు. లేక మనము చదస్టిన ప్నుల ఆధార్ంగా కూడా, యోధ్ులుగా మర్శయు నేర్సుతలుగా
మనము విభాగశంచబడవచుు; లేక మన వృతు
త ల ఆధార్ంగా, కాప్ర్మలు మర్శయు ర్ైతులు. లేఖ్నము
యొకు వాసత విక శరీతల విషయములో కూడా ఇదద నిజమయ
ై ునిది.
వాసత వానికి, లేఖ్నములోని అనేక భాగములు ఒక శరణ
ీ ి ప్రజల కొర్కు ఉదదేశించబడినవి. కోప్ముతో
ఉనివార్మ, లేక పతరమగలవార్మ, లేక సల మర్మలు, లేక ప్శాుతాతప్ప్డువార్మ, లేక ధ్నికులు, లేక పతదలు వంటి
ప్రజల మీద లేఖ్నభాగములు దృషిరపటురటను మనము చూసాతము. ఆలాగే భ్ర్త లు, లేక భార్యలు, లేక పిలోలు,
లేక స్టతవకులు, లేక ద ంగలు, లేక ఉదో యగులు వంటి ప్రజలకు విశరషముగా ఉదదేశించబడిన వాకయభాగములను
కూడా మనం చూసాతము.
ప్రతి యుగములోను ఇదద ర్కమైన ప్రజలు ఉనికిలో ఉంటార్మ కాబటిర, వార్మ వాసత విక శరీతలు మర్శయు
తర్మవాత వచిున శరీతలందర్శ మధ్య అర్ావంతమన
ై అనుబంధ్ములను ర్ూప ందిసత ార్మ. ఈ అనుబంధ్ములనీి
మన అనువర్త నమును నిర్ేేశించుటలో సహాయప్డతాయి. ఐశవర్యమును గూర్శున వాకయభాగములలో నుండి
పారచీన మర్శయు ఆధ్ునిక ధ్నిక ప్రజలు అందర్మ ఒకే ర్కమన
ై అనువర్త నములను ప ందుకోవచుు. పారచీన
మర్శయు ఆధ్ునిక నాయకులు నాయకతవమును గూర్శున వాకయభాగముల నుండి ఒకే ర్కమైన
అనువర్త నములను వల్వకితీయవచుు. ఇలాగే ఇంకా ఎనోి. మన జీవితములకు బెైబిలును అనువర్శతంచుటకు
మనము చదయు ప్రయతిములనీి లేఖ్నము యొకు మొదటి శరీతలతో మనము ఇటిర అనుబంధ్ములను
కల్వగశయుండగలము అని గుర్శతంచుట దావర్ా సహాయమును ప ందగలవు.
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ఇప్పటి వర్కు లేఖ్నమును అనువర్శతంచవలస్టిన అవసర్తను విశదీకర్శంచి, వాసత విక మర్శయు
ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య ఉని కొనిి పారముఖ్యమైన అనుబంధ్ములను ప్ర్శగణించాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన
అనువర్త నము మీద ప్రభావము చూప్గల వాసత విక మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య ఉని ప్ుర్ోగమనముల
మీదికి మన దృషిరని మళిో ంచుదాము.

ప్ుర్ోగమనములు
బెైబిలు చాలా ప్ర్ాయిదిగాను, వేర్ొక లోకములో నుండి వచిునదిగాను అనిపిసత ుంది అని బెబి
ై లును
చాలా జఞగీతతగా చదివిన మర్శయు అధ్యయనం చదస్టన
ి అనేకమంది ప్రజలు అంటుంటార్మ, మర్శయు చాలా
వర్కు ఇది వాసత వమయ
ై ునిది. బెైబిలులోని గీంథములు అనేక సంవతిర్ముల కిత
ీ ం వారయబడినవి. మనలో
చాలామందిమి చదవలేని భాషలలో, మనకు భినిమన
ై సంసుృతులకు అవి వారయబడినవి. మర్శయు మన
వయకితగత జీవితములు కూడా లేఖ్నములోని వాసత విక శరీతల జీవితములకు ఎంతో భినిమన
ై విగా ఉనాియి.
కాబటిర, ఏదో ఒక విధ్ముగా, బెబి
ై లును మనము ఆధ్ునిక జీవితమునకు అనువర్శతంచునప్ుపడు మనము ఈ
విషయములనిిటిని ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ.
తర్మవాత పాఠములో, ఇటిర భినితవములను చూచు ప్లు విధానములను మనము దగగ ర్గా
ప్ర్శశీలన చదదే ాము. కాబటిర ప్రసత ుతానికి, లేఖ్నము పతరర్ప
ే ించబడిన నాటి నుండి మూడు ప్రధానమన
ై
ప్ుర్ోగమనములను మనము గుర్శతసత ాము, మర్శయు బెైబిలు గీంథములను ఆధ్ునిక దినములలో
అనువర్శతంచునప్ుపడు మనము వీటిని ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ: యుగముల సంబంధ్మన
ై , సాంసుృతిక
మర్శయు వయకితగత ప్ుర్ోగమనములు. విమోచన చర్శతరలో యుగముల సంబంధ్మన
ై ప్ుర్ోగమనములను
మనము మొదటిగా చూదాేము.

యుగముల సంబంధ్మన
ై
ప్రప్ంచ చర్శతన
ర ు గూర్శు బెైబిలు దృషిరకోణమును కైసతవులు తర్చుగా మూడు దశలలో కోీడీకర్శంచార్మ:
సృషిర, దదవుడు మొదటిగా లోకమును సృజించిన కాలము; ప్తనము, మానవాళి మొదటిగా పాప్ము చదస్టి,
దదవుని దావర్ా శాప్మును ప ందిన కాలము; మర్శయు విమోచన, ప్తనము తర్మవాత కాలము, దీనిలో
దదవుడు మనలను మన పాప్ము నుండి విమోచిసాతడు. ఆదాము హవవలు పాప్ములో ప్డిన తర్మవాత
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వంటనే, దదవుడు సుదీర్ామన
ై , నిదానమన
ై విమోచన ప్రకిీయను ఆర్ంభించాడు. మర్శయు
సహసారబుేలనిిటిలో, శపించబడిన సృషిరలో మర్శయు సృషిరతో పాటు ఆయన కర్మణతో తన విమోచన
ర్ాజయమును నిర్శుంచాడు.
సృషిర మీద దదవుని ప్ర్శపాలన యొకు ప్రగతిశీల సవభావము కాలకీమములో జర్శగన
శ
ప్ుర్ోగమనములకు దార్శతీస్టింది మర్శయు అవి లేఖ్నములో ప్రసత ావించబడిన ప్లు యుగముల మధ్య
విచదేధ్మునకు కార్ణమైయియంది అని అనేకమంది వేదంతవేతతలు గుర్శతంచార్మ. అయితద అతయంత సపషర మన
ై
యుగముల సంబంధ్మన
ై ప్ుర్ోగమనము పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నల మధ్య జర్శగశంది. అయితద బెైబిలు
అంతటిలో దదవుని యొకు ప్లు నిబంధ్నల ప్రకార్ం వేదాంతవేతతలు సాధార్ణంగా యుగములను గుర్శతసత ార్మ,
మర్శయు అవి ముఖ్యముగా పాత నిబంధ్నలోని ఆదాము, నోవహు, అబారహాము, మోషత మర్శయు దావీదు,
కొీతత నిబంధ్నలో యిేసుకు సంబంధించినవయ
ై ునివి.
ఉదాహర్ణకు, పారయశిుతత బలులకు సంబంధించిన నియమములు విమోచన చర్శతరలోని ప్లు
సమయములలో ప్లు విషయములను ఆశించాయి. మోషత కాలములో, అవి మందిర్ములో బలులను
కోర్ాయి. స లొమోను కాలములో అవి దదవాలయములో బలులను కోర్ాయి. ఆర్ంభ్ కొీతత నిబంధ్న
కాలములో, అవి స్టిలువ మీద యిేసు మర్ణమును కోర్ాయి. మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో, అవి ప్ూర్శతగా
అంతర్శంచిపల యాయి.
నేటి — కీీసత ు మర్ణించి, తిర్శగల
శ ేచి, తిర్శగవ
శ చుుటకు స్టిదధముగా ఉని కాలములోని —
విశావసులముగా మనము విశరషముగా పాత నిబంధ్నను చదువునప్ుపడు, మనము
లేఖ్నమును అర్ా ము చదసుకొని అనువర్శతంచు విధానము పాత నిబంధ్నలోని ప్రజల
విధానముల కంటే భినిమన
ై దిగా ఉండాల్వ. అయితద, అవును, మనము అసలు
ఎలాంటి సర్మేబాటు
ో చదయవలస్టిన అవసర్ము లేని ఇతర్ సమయములు కూడా
ఉనాియి... ఉదాహర్ణకు బలుల వయవసా ను చూడండి. కీీసత ు మన బల్వగా ఉనాిడు
కాబటిర మనము ఇక బలులను అర్శపంచవలస్టిన ప్ని లేదు. కాబటిర ఈ భావనలో
చాలా తకుువ అనువర్త న ఉంటుంది. నేను దదవాలయమునకు వళ్ో వలస్టిన ప్ని
లేదు ... ఒక జంతువు మీద నా చదతులు ఉంచి, అది నా పాప్ములనిిటిని
మోయునటు
ో నేను దానిని వధించుటకు దగగ ర్లో ఉని దదవాలయమునకు
వళ్ో వలస్టిన ప్నిలేదు. కాబటిర, అవును, విమోచన చర్శతల
ర ో మనము లేఖ్నమును
ఒక భినిమన
ై ర్రతిలో అనువర్శతంచు నేటి వంటి కాలములు ఉనాియి.
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— డా. డదనియల్ ఎల్. కిమ్
మనము ఒక లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించి, దానిని మన జీవితములకు
అనువర్శతంచుకొనుచుండగా, విమోచన చర్శతల
ర ో మనము ఉని సమయము దృషారా
విమోచన చర్శతల
ర ో ఒక వాకయభాగము ఎకుడ జర్మగుతుందో కనుగొనుట చాలా
కీలకమయ
ై ునిది, ఎందుకంటే వార్శ విమోచన చర్శతర యొకు నేప్థయములో కొనిి
వాకయభాగములు మన నేప్థయము కంటే భినిమన
ై ర్రతులలో అనువర్శతంచబడినవి అని
సపషర ముగా కనిపిసత ుంది. ఒక ఉదాహర్ణను చూదాేము — పాత నిబంధ్నలోని
బలుల వయవసా ... జంతు బలులను గూర్శు పాత నిబంధ్నలో ఉని వాకయభాగములు
మనకు ఔచితయమన
ై వి కావు, కాని అవనీి కీీసత ులో నర్వేర్ుబడినవి అను
విషయములో మాతరం అవి నిశుయముగా ఔచితయమన
ై విగా ఉనాియి. కాబటిర,
మనము ఆ వాకయభాగములను చదువునప్ుపడు, ఓహ్, నేను ఒక గొర్ీపల
ి ో ను, లేక
ఎదుేను, లేక పావుర్మును వదకాల్వ అని మనము సపందించము, కాని నా
పాప్మును కప్ుపట కొర్కు నేను కీీసత ు వప్
ై ు చూడాల్వ. కాబటిర, అనేక విధాలుగా —
ఇది ఒక ఉదాహర్ణ మాతరమే — కాని అనేక విధాలుగా మనము లేఖ్నములను
చదివినప్ుపడు, ఈ వాసత వమును మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ: ఓహ్,
విమోచన చర్శతల
ర ో ఇది పాత నిబంధ్నకు అనుగుణంగా జర్మగుతుంది. ఉదాహర్ణకు,
మనము ఇక దెవ
ై ాధిప్తయములో నివస్టించుటలేదు, కాబటిర ఇశాీయిేలు ప్రజల
జీవితముల విషయములో వాసత వముల య
ై ుని కొనిి విషయములు, నేటి
విశావసులమన
ై మన జీవితములలో వాసత వములు కాకపల వచుు. మనము
ఎలో ప్ుపడూ ఒక వాకయభాగము యొకు వాయకర్ణ నేప్థయమును మాతరమే దృషిరలో
ఉంచుకోము గాని దాని విమోచన చార్శతిక
ర నేప్థయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, కొీతత
నిబంధ్న తర్మవాత కాలము యొకు వాసత వికత దృషారా మనము విశావసులకు దీనిని
సర్శయిన
ై ర్రతిలో అనువర్శతంచవచుు.
— డా. ర్ాబర్డర జి. ల్వసర ర్డ
అనేక విధాలుగా, బెైబిలు చర్శతర ఎదుగుచుని చెటర ును పల ల్వయునిది. ప్రతి చెటర ు వితత నములో నుండి
ఎదుగుతుంది, ఒక చిని మొకు అవుతుంది, తర్మవాత పదే చెటర ుగా వృదిధప ందుతుంది. చెటర ు ఏమి
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కాబో తుందో అదంతా ఆ మొదటి వితత నములో ఉంటుంది. అయితద కాలకీమములో చెటర ు సంప్ూర్ణ ప్ర్శప్కవత
ప ందుటకుగాను ఎదగాల్వ మర్శయు వృదిధ చెందాల్వ.
ఇదద విధ్ముగా, విమోచన బెైబిలు చర్శతర అంతటా ఎదిగశ ప్ుర్ోగమనము చెందింది. మర్శయు
బెైబిలును మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుచుండగా, మనము ఈ ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శగణలోనికి
తీసుకోవాల్వ. బెైబిలు అంతా మనకు ఔచితయము కల్వగశనదిగా ఉనిదని మర్శయు అధికార్శకముగా ఉనిదని ఈ
ప్ుర్ోగమన ప్దధ తి తెల్వయజేసత ుంది, కాని ఆ మునుప్టి ప్రతయక్షతను తదుప్ర్శ ప్రతయక్షత యొకు వలుగులో
మనము అనువర్శతంచవలస్టియునిది.
యుగముల సంబంధ్మన
ై ప్ుర్ోగమనమును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని,
నేటి మన సంసుృతులను మర్శయు బెైబిలులో సూటిగా ఉదదేశించబడిన సంసుృతులను వయతాయసప్ర్చు
సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనములు అను ఆలోచనను విశదీకర్శదే ాము.

సంసుృతి సంబంధ్మన
ై
లేఖ్నము యొకు వాసత విక మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనములను గూర్శు
ఆలోచన చదయుటలో, మనము పల ల్వకలను మర్శయు వయతాయసములను ర్ంటిని గుర్శతంచాల్వ. పల ల్వకల
విషయములో, “అబారహాము అనుభ్వమును పల ల్వయుని ఏ విధ్మైన సాంసుృతిక ప్దధ తులను మనము
ఎదుర్ొునుచునాిము?” మర్శయు “మన సంసుృతి దావీదు సంసుృతిని పల ల్వనదిగా ఎలా ఉనిది?” వంటి
ప్రశిలను మనము అడగాల్వ. మర్శయు వయతాయసముల విషయములో, “పాత నిబంధ్నలోని పారచీన
సమాజముల నుండి మానవ సంసుృతిలో ఇంత గొప్ప మార్మప ఎలా జర్శగశంది?” మర్శయు “ఏ ఆచార్ములు
మర్శయు ప్ర్ంప్ర్లు భినిముగా ఉనాియి?” వంటి ప్రశిలను మనము అడగాల్వ. ఇటిర ప్రశిలకు
మనమిచుు జవాబులు మనము నేడు లేఖ్నమును అనువర్శతంచు విధానము కొర్కు పారముఖ్యమైన
అంతర్ాువములను కల్వగశయుంటాయి.
బెబి
ై లు వారయబడిన సంసుృతి సపషర ముగా మన సంసుృతి కంటే భినిమన
ై దిగా
ఉనిది. మనలో చాలామందిమి, వయవసాయము చదయు ప్లో పారంతములలో
నివస్టించుటలేదు. కొంతమంది నివస్టిసత ునాిర్మగాని, ప్టర ణములలో ఉని మనము
మాతరం అలా నివస్టించుటలేదు. కాబటిర మనము కొనిి మార్మపలను
చదయవలస్టియునిది. అలాగే మనము కీీ.ప్ూ. 1000లో కూడా నివస్టించుట లేదు, ఆ
కాలములో వాయపార్ము బేతహే
ెో ము ప్టర ణ దావర్ము బయట జర్శగద
ే ి — ర్ూతు
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గీంథమును చదవండి. ఆ దినములలో మీర్మ ఒక నాయయసంబంధ్మన
ై
ఒప్పందమును ఎలా చదసుకునేవార్ో మీకు తెలుసా? అవును, మీర్మ మీ పాదర్క్షలను
తీస్టి, ఒక విధ్ంగా దానితో కర్చాలనం చదస్టవ
త ార్మ. అవును, ఇది వినడానికి వింతగా
ఉనిది. మనము కాంటారకురలు స్టన్
ై చదస్టత మర్శయు విభినిమన
ై ఒప్పందములు
కల్వగశయుని విభినిమన
ై సంసుృతిలో నివస్టించుచునాిము. ప్లు సంసుృతులు
ప్లు విధ్ములుగా వాయపార్ం చదసత ాయి, మర్శయు స్ట్త ర ప్ుర్మషుల మధ్య
అనుబంధ్ములు విభినిమన
ై ర్రతులలో ఉంటాయి. సమసత విషయములకు
విభినిమన
ై సాంసుృతిక వయకీతకర్ణములు ఉంటాయి. దీని ప్టో మనము అవగాహన
కల్వగశయుండి, బెబి
ై లులో విభినిమన
ై విధానములు ఉనాియని గుర్శతంచాల్వ. ప్నులు
విభినిమన
ై ర్రతులలో జర్మగు సంసుృతులలో మనము నివస్టించుచునాిము.
అయితద, మనం వాయపార్మును ఎలా చెయాయల్వ అను విషయమును గూర్శు బెబి
ై లు
మనకు నియమములను ఇసుతంది; మనము నిజఞయితీతో వాయపార్ము చదయాల్వ.
ర్ూతు గీంథములో మీర్మ దీనిని చదవవచుు. కాబటిర మనము మన పాదర్క్షలను
తీయకపల యినప్పటిక,ీ మన వాయపార్ లావాదదవీలలో మనము నతి
ై క నిజఞయితీ అను
నియమమును అనువర్శతంచుకోవాల్వ.
— డా. ప్టర్డ వాకర్డ
మన వయకితగత ప్ర్శస్టతి
ిా ని గూర్శు ఆలోచన చదసత ూ, దానిని వాసత విక శరీతల యొకు
కాలముతో పల లుుచుండగా, కొీతత నిబంధ్న కాలమునకు మనకు కనీసం ర్ండు వేల
సంవతిర్ముల అవధి ఉనిదని, మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మనకు కనీసం మూడు
వేల సంవతిర్ముల అవధి ఉనిదని మనము గుర్శతంచాల్వ. కాబటిర, వాసత విక శరీతల
అనుభ్వము నుండి మనలను వయతాయసప్ర్చు తదడాలు, సాంసుృతిక భేదములు
ఉండవచుు. టెకాిలజీ చాలా మార్శపల యింది అనునది మాతరం చాలా సపషర మన
ై
విషయమయ
ై ునిది. కాబటిర, ఉదాహర్ణకు, మనము ఎంతో దృశాయతుకమన
ై
సంసుృతి, తవర్శత సంభాషణకు అలవాటు ప్డిన సంసుృతిగా, ఇతర్మలతో
సంభాషించుటకు టెకాిలజీని ఉప్యోగశంచు సంసుృతి వల ఉనాిము. మర్శయు
పారచీన కాలములో, ర్ండు వేల సంవతిర్ముల మునుప్టిని గూర్శు ఆలోచన
చెయయండి, అప్ుపడు యోహాను ప్రకటన గీంథమును వారస్టినప్ుపడు, దానిని ఒక
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సమాజము నుండి మర్ొక సమాజమునకు ఒక వయకిత ఒక ఉతత ర్ము వల తిప్ుపట
జర్శగంశ ది. అతడు ఒక సంఘము నుండి మర్ొక సంఘమునకు ప్రయాణించుటకు ఎంత
కాలము ప్టిరయుండవచుు. ఆ ర్ోజులలో తవర్గా సంభాషణ లేదు. ప్రకటన
గీంథమును గూర్శు ఆలోచన చదయునప్ుపడు సపషర మయి
ై యే మర్ొక విషయము
ఏమిటంటే, ప్రకటన గీంథము పారధ్మికముగా వినుట కొర్కు ఉదదే శించబడింది. కాబటిర,
గీంథము యొకు ఆర్ంభ్ములోనే చదువు ఒక వయకిత మీద మర్శయు విను అనేకమంది
మీద ఒక ఆశీర్ావదము ప్లుకబడింది, మర్శయు అది వాసత వముగా అర్ాము
చదసుకొనవలస్టియుండిన విధానమునకు సూచనగా ఉనిది, మర్శయు దానిలో ఒక
వయకిత శరీతల కొర్కు ప్ుసత కమంతటిని చదవవలస్టియుండినది. మన విషయములో,
ప్రకటన గీంథమును చదువుచునిప్ుపడు నిదానించుట చాలా సులువన
ై ప్నే.
మనము ఒకసార్శ ఆగశ ఒక వచనమును ధాయనము చదస్టి దాని అర్ా మును గీహంి చుటకు
ప్రయతిించవచుు. అయితద, వాసత విక శరీతలకు, 22 అధాయయములు ఒకదాని
తర్మవాత ఒకటి ఒక ఉర్వడిగా ప్రవహించాయి. కాబటిర, గీంథము యొకు అనుభ్వము
భినిమన
ై దిగా ఉనిది. మర్శయు నా ఆలోచన ప్రకార్ం దీని వలన కల్వగశన
ప్ర్శణామాలలో ఒకటి ఏమిటంటే, ప్రకటన గీంథము యొకు వాసత విక శరీతలు ఆ
ప్రవాహములో కొటురకొనిపల యి ఉంటార్మ, దానిని ప్ూర్శతగా గీహంి చలేక ఒక సమయము
వచదు సర్శకి ప్రతి వివర్మును గూర్శు చింతించుట మాని, గీంథము యొకు సాధార్ణ
ఉదదే శమును గీహంి చి ఆ గీంథములోని సాధార్ణ విషయములు వార్శ ప్ర్శస్టత
ిా ులతో
మాటాోడుటకు అనుమతి ఇచిుయుంటార్మ. మర్శయు అకుడ ఇవవబడిన ర్ూప్ములు
ఒకదాని తర్మవాత మర్ొకటి వసూ
త ప్రతిదానిని అర్ా ము చదసుకొనుటకు
ప్రయతిించుటకు బదులుగా మన హృదయ అవసర్తతో మాటాోడతాయి. కాబటిర,
సాంసుృతిక భినితవము లేఖ్నమును గూర్శున మన అవగాహనను మర్శయు
మనము లేఖ్నమును చదువు విధానమును ప్రభావితము చదయు విధానమునకు
ఇది ఒక ఉదాహర్ణయియ
ై ునిది.
— డా. డదవిడ్ డబుోా. చాప్ున్
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యుగముల సంబంధ్మన
ై మర్శయు సంసుృతి సంబంధ్మన
ై ప్ుర్ోగమనములతో పాటుగా, నేటి
ప్రజలను బెైబిలులోని వాసత విక శరీతలతో వయతాయసప్ర్చు వయకితగత ప్ుర్ోగమనముల మీద కూడా మనము
దృషిరపటారల్వ.

వయకితగతమన
ై
బెైబిలులోని ప్రజలు మర్శయు మన సమకాలీన లోకములో నివస్టించిన ప్రజల మధ్య ఎనోి పల ల్వకలు
ఉనాియి, కాని ఆధ్ునిక మర్శయు పారచీన ప్రజల మధ్య అనేక వయతాయసములు కూడా ఉనాియని మనము
గుర్శతంచాల్వ. మర్శయు బెైబిలు భాగములను మనము సర్శయిన
ై ర్రతిలో అనువర్శతంచాలని కోర్శత,ద ఈ వయకితగత
భేదములను మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ.
ఉదాహర్ణకు, “బెైబిలులో మనము చూచు ప్రజలతో మన వయకితగత జీవితములను ఎలా
పల లుగలము?” “సమాజములో మనకు ఎలాంటి బాధ్యతలు ఉనాియి?” “మన ఆతీుయ స్టిాతి ఏమిటి?” “ఆ
వయకిత లేక ఈ వయకితతో పల ల్వుతద, మనము దదవుని ఏ విధ్ంగా స్టతవిసుతనాిము?” “మన ఆలోచనలు, కిీయలు
మర్శయు భావనలు బెైబిలు ర్చయితల ఆలోచనలు, కియ
ీ లు మర్శయు భావనలతో ఎలాంటి పల ల్వకను
కల్వగశయునివి?” వంటి ప్రశిలను మనము అడగాల్వ. పారచీన ప్రజలు మర్శయు ఆధ్ునిక ప్రజల మధ్య ఉని
వయతాయసములను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొని, మన జీవితములలోని విశరషమన
ై ప్ర్శస్టా త
ి ులకు బెైబిలును ఎలా
అనువర్శతంచుకొనవచోు మనము మర్శంత ఉతత మమైన ర్రతిలో అర్ాము చదసుకోగలము.
లేఖ్నము యొకు వాసత విక మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య ఉని యుగముల సంబంధ్మైన,
సంసుృతి సంబంధ్మైన మర్శయు వయకితగత ప్ుర్ోగమనములను గుర్శతంచుట మన దినములలో బెైబిలును
అనువర్శతంచుటలో అతయంత కఠశనమన
ై విషయములలో ఒకటెయ
ై ునిది. అయితద మనము దీనిని జఞగీతతగా
చదస్టన
ి యిడల, దదవుని ఘనప్ర్చు విధ్ముగా, ఇతర్మల ప్టో బాధ్యతాయుతముగా, మర్శయు మన
కాలములకు అనుగుణంగా లేఖ్నములను అనువర్శతంచుటలో ఇది మనకు ఎంతో సహాయప్డగలదు.

ముగశంప్ు
లేఖ్నమును అనువర్శతంచుటను గూర్శున ఈ పాఠములో, బెైబిలు యొకు వాసత విక అర్ామును మన
ఆధ్ునిక ప్ర్శస్టా త
ి ులకు అనుబంధ్ప్ర్చు మూడు సామానయ కార్కములను మనము విశదీకర్శంచాము.
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ఆయన మనకు లేఖ్నమును

ఏడవ పాఠము:

అనుగీహించాడు:

లేఖ్నమును అనువర్శతంచుట

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

లేఖ్నము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నములను చదయవలస్టిన అవసర్తను గూర్శు మనము మాటాోడాము.
లేఖ్నమును ఎలా అనువర్శతంచాలో నిర్ాార్ణ కల్వగశంచుటలో మనకు సహాయప్డు వాసత విక మర్శయు ఆధ్ునిక
శరీతల మధ్య అనుబంధ్ములను మనము చర్శుంచాము. మర్శయు లేఖ్నము వారయబడిన నాటి నుండి
కల్వగశన కొనిి ప్ుర్ోగమనములను మనము ప్ర్శగణించాము, మర్శయు సమకాలీన శరీతల కొర్కు మన
అనువర్త నములను ఉప్యోగశంచుటలో ఈ ప్ుర్ోగమనములు మనలను బదుధలనుగా చదయు కొనిి
విధానముల మీద విశరషమన
ై దృషిరని పటారము.
తర్మవాత తర్ములవార్మ ప్రకునబెటర ుట కొర్కు లేఖ్నములు వారయబడలేదు అని మనము
ఎలో ప్ుపడూ గుర్మతంచుకోవాల్వ. భినిముగా, చర్శతరయందంతటా దదవుని ప్రజలు వాటిని పతరమించి, విధదయత
చూప్ుట కొర్కు అవి వారయబడినవి. ఈ కార్ణం చదత, బెైబిలు మొదటిగా వారయబడిన కాలములో ఉని
విధ్ముగానే నేడు కూడా అంతద ఔచితయము కల్వగశనదిగాను, వాసత వమన
ై దిగాను ఉనిది. బెైబిలు దినములకు
మర్శయు నేటక
ి ి మధ్య జర్శగశన ప్ుర్ోగమనములను మనము సమీక్షించాల్వ, మర్శయు అలా చదస్టన
ి ప్ుపడు,
మనము మునుప్టి ప్రజల కొర్కు మాతరమగ
ే ాక, నేడు నివస్టించుచుని ఆయన ప్రజల కొర్కు కూడా దదవుని
చితత మును వివేచింప్గలము.
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