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కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న
మొదటి పాఠము

కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము చదయాల్వ?

ఉపో దా త్ము
మీర్మ ఎప్ుపడెన
ై ా ఒక కళాకృతిని, సాహితయమును, ఆటను లేదా చలనచతరమును జాగీతతగా

అధ్యయనము చదస్టేత, దానిని ఆసావదించుటకు మర్శయు జాగీతతగా అనేవషించుటకు మధ్య చాలా వయతాయసం
ఉంటటందని మీకు అర్ామౌతయంది. లోతెన
ై అనేవష్ణ అనేది అలసటతో కూడిన ప్ని, మనకు

అనుకూలమన
ై ప్ుపడు మర్శయు మనకు అనుకూలమన
ై ర్రతిలో చదస్టే ప్నికనాి ఇది భినింగా ఉంటటంది.
కాని చవర్శకన, ఒక అంశానిి లేదా భాగమును సూక్షుంగా అనేవషించుటలో వచదు జాానసంప్దను కేవలం
కొనిి వసుతవులు మాతరమే భర్రత చదయగలవు అని మనకు తెలుసు.

అనేక విధాలుగా, కొీతత నిబంధ్న విష్యంలో కరస
ీ త ు అనుచర్మలు తర్చు ఎదుర్ొునే అనుభవం ఇది.

ఈ లేఖ్నాలను అకుడకుడా మర్శయు అప్ుపడప్ుపడు చదువుట దావర్ా వచదు ఆనందం మనకు తెలుసు.
కాని కొీతత నిబంధ్నను మర్శయు దాని వేదాంతశాసత మ
ర ును అధ్యయనము చదయుట దావర్ా వలువడద
అంతర్ేృష్య
ర లు గొప్ప సంతృపిత ని కల్వగశసత ాయి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న అను మన పాఠయకీమములో ఇది మొదటి

పాఠము. ఈ పాఠయకీమములో వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు సాంప్రదాయ నిర్వచనమును అనుసర్శంచుదాము
మర్శయు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు మాటాోడదాము, కొీతత నిబంధ్న దదవుని గూర్శు

మర్శయు దదవునికన సంబంధించన ఇతర్ అంశాలను గూర్శు ఏమి బో ధిసత ుందో చూదాేము. ఈ పాఠమునకు
మనము “కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును ఎందుకు అధ్యయనము చదయాల్వ?” అనే పేర్మ పటారము. ఈ
పాఠంలో, కొీతత నిబంధ్న సాధార్ణ ప్ర్శచయమును మించ కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును జాగీతతగా,
లోతయగా అనేవషించడం ఎందుకు పారముఖ్యమో ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

2 తిమోతి 2:15లో, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును అధ్యయనము చదయడానికన చాలా

కష్ర ప్డవలస్టిన అవసర్త ఉందని అప సత లుడెన
ై పౌలు పేర్ొునాిడు. ఇకుడ పౌలు తిమోతికు ఏమి
చెపాపడో వినండి:

దేవ్ునియెదుట యోగుయనిగాను, స్టిగు ుపడనకకరలేని పనివానిగాను,

సత్యవాకయమును సరిగా ఉపదేశంచువానిగాను నినుు నీవే దేవ్ునిక్త
కనుపరచుక్రనుటకు జ్ాగొత్తపడుము (2 తిమోతి 2:15).
వాసత వానికన, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ై విగానే ఉనాియి.
ర ు యొకు అనేక కోణాలు సులభమన

కాని లేఖ్నాలను అర్ాం చదసుకోవడం అంత సులభం కాదని పౌలు సపష్ర ం చదశాడు. తిమోతి “ప్నివానిగాను
... సతయ వాకయమును సర్శగా ఉప్దదశించువానిగాను” ఉండాల్వ. “ప్నివాడు” అని అనువదించబడిన గరక
ీ ు

ప్దము “ఎర్ాగటెస్,” ఈ ప్దము తర్చు శర్రర్కముగా కష్ర ప్డి ప్నిచదస్టవ
ే ార్శని సూచసుతంది. కొీతత నిబంధ్న

వేదాంతశాసత మ
ర ును అధ్యయనము చదయడానికన కష్ర ంతో కూడిన ప్ని అవసర్ం అని పౌలు ఉప్యోగశంచన
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సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

ర్ూప్కాలంకార్ం సూచసుతంది. కానీ కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును అధ్యయనం చదయడం చాలా
కష్ర మైనప్ుపడు, మనమందుకు చదయాల్వ?

పౌలు, తిమోతిక్త వాేస్టిన పతిేకలో, క్ేవ్లం క్రనిు మాటలలోనే, లేఖన లు దేవ్ుని
ఆత్మ ద ారా ఇవ్ాబడినవి అని చెబుత డు – అవి “దెవ
ై ావేశము కలిగినవి” అని
చెపపడం ఆసక్తతకరమన
ై విషయం — అయతే క్రనిు వాక్ాయల త్రువాత్ పౌలు
తిమోతిక్త ఇలా చెబుత్ున ుడు, దేవ్ునియెదుట యోగుయనిగాను,

స్టిగు ుపడనకకరలేని పనివానిగాను, సత్యవాకయమును సరిగా ఉపదేశంచువానిగాను
నినుు నీవే దేవ్ునిక్త కనుపరచుక్రనుటకు జ్ాగొత్తపడుము. లేఖన లు వాసత వ్ంగా
దేవ్ునితో మనకును నిబంధన సంబంధ నిు పేతిబింబిసాతయ, మనతో

మాటలాడ లని దేవ్ుడు చొరవ్ తీసుక్ోవ్డం, మరియు ఆయన వాకయముకు మనం
పేతిసపందించడం. మనం అరథ ం చేసుక్రనే భలషలో ఆయన త్న వాక్ాయనిు మనకు
అనుగొహంచ డు — ఆన టి పేజ్లకు మరియు పేదశ
ే ాలకు సుపరిచిత్మైన

కళాపేక్తొయ, భలష మరియు రూపములను ఉపయోగించుటలో మానవ్ రచయత్ల
ద ారా మనతో మాటలాడడ నిక్త ఆయన త్నుుత ను మలచుకున ుడు క్ాబటిర —
ఆ భలషను నేరుేక్రనుటకు, కళాపేక్తొయ ఎలా పనిచేసత ుందో తెలుసుక్రనుటకు,
చ రితిేక కథనం కవిత్ాముకు లేద వ్యక్తతగత్ అనురూపత్కు భినుంగా ఎలా

ఉంట ందో తెలుసుక్రనుటకు మనం కషరపడ లి, ఎందుకంటే ఈ విభిను రక్ాలు

లేఖన లలో ఉపయోగించబడినవి. మరియు బైబిలును నస
ై రిుకంగా చదివే కొమంలో,
క్రొత్త నిబంధన రచయత్లు త్మ క్ాలంలో అందుబలట లో ఉండిన వివిధ విధ లను
పాత్ నిబంధనకు ఎలా పేయోగించ రో, ఒక నేపథయంలో మునుపటి వాకయభలగాలు
ఎలా పేయోగించబడ్ యో తెలుసుక్రనుటకు కషరపడ లి. క్ాబటిర , లేఖనములు

పరిశుదా త్ుమని ద ారా దెవ
ై ావేశముకలిగినవి అని పౌలు తిమోతిక్త చెపత ున ుడు,
అంత్మాత్ేమే క్ాదుగానీ తిమోతి – మరియు తిమోతివ్లె మనము కూడ –
కషరపడి దేవ్ునియెదుట యోగుయనిగా, స్టిగు ుపడనకకరలేని పనివానిగా,

సత్యవాకయమును సరిగా ఉపదేశంచువానిగాను మనలను మనము దేవ్ునిక్త
కనుపరచుక్రనుటకు జ్ాగొత్తపడ లి అని చెబుత్ున ుడు.

— డా. గీగ్ పర్రీ
కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును మనము ఎందుకు అధ్యయనము చదయాల్వ అను ప్రశిను

ర్ండు విధాలుగా ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా, కొీతత నిబంధ్న యొకు పేర్
ర ణ మర్శయు అధికార్మును
అర్ాం చదసుకోవడం ఎందుకు పారముఖ్యమో చూదాేము. ర్ండవదిగా, కొీతత నిబంధ్న కాలముకు మర్శయు

మన కాలముకు మధ్యనుని కొనసాగశంప్ులను మర్శయు విచదుధ్ములను చర్శుంచద సవాలును ప్ర్శశీలన
చదదే ాము. కొీతత నిబంధ్న యొకు పేరర్ణ మర్శయు అధికార్మును మొదటిగా ప్ర్శశీలన చదసత ూ ఈ ర్ండు
అంశాలను క్షుణణ ంగా చూదాేము.
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సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

ప్రేరణ & అధిక్ారం
కొీతత నిబంధ్న యొకు పేరర్ణ మర్శయు అధికార్మును ప్ర్శశీలన చదయుటకు, కొీతత నిబంధ్న పేర్
ర ణ

మర్శయు అధికార్ము కలది అను బెైబిలు ధ్ృవీకర్ణను ఉదాాటించుదము. అటట తర్మవాత, “పేరర్ణ”

మర్శయు “అధికార్ము” అను ప్దాలకు మన అర్ామమి
ే టో కొనిి సపష్ర తలు ఇదాేము. ఈ కరలకమైన
కైసతవ నముకములకు బెైబిలు ధ్ృవీకర్ణలతో ఆర్ంభించుదము.

ధృవీకరణలు
కరీసత ు అనుచర్మలు కొీతత నిబందన యొకు పేర్
ర ణ మర్శయు అధికార్మును గూర్శు అధ్యయనము

చదయునప్ుపడెలో ా 2 తిమోతి 3:16ను ఉలేో ఖసాతర్మ, అకుడ పౌలు ఈ విధ్ంగా వారశాడు:

దెైవావేశమువ్లన కలిగిన పేతిలేఖనము ఉపదేశంచుటకును, ఖండించుటకును,

త్పుపదిదు ుటకును, నీతియందు శక్షచేయుటకును పేయోజ్నకరమై యునుది (2
తిమోతి 3:16)

ఇకుడ “ప్రతిలేఖ్నము దెవ
ై ావేశము కల్వగశనది” లేదా గరీకు ప్దమన
ై “తియొప్ూిూసలర స్”

“దదవునిచద వలో డిచయ
ద బడిన” అని అర్ామిచుు మాటను పౌలు చెపపి నప్ుపడు ఆయన లేఖ్నాల పేరర్ణను

గూర్శు మాటాోడుతయనాిడని మనం గమనిసాతము. ప్రతిలేఖ్నము “ఉప్దదశించుటకును, ఖ్ండించుటకును,
తప్ుపదిదే ుటకును, నీతియందు శిక్షచదయుటకును ప్రయోజనకర్మై యునిది” అని చెపిపనప్ుపడు

లేఖ్న అధికార్మును కూడా ఆయన సూచసుతనాిడు. కరీసత ు అనుచర్మలు కొీతత నిబంధ్నను గూర్శు ఏమి
నముుతయనాిర్ప అర్ాం చదసుకొనుటకు ఇది ఒక పారముఖ్యమన
ై వాకయభాగము. అయితద ఇప్ుపడు 2
తిమోతి 3:15 వినండి, అకుడ పౌలు తిమోతికన ఇలా చెపాపడు:
క్రొసత ు యేసునందుంచవ్లస్టిన విశాాసము ద ారా రక్షణ రథ మన
ై జ్ాానము నీకు

కలిగించుటకు శక్తతగల పరిశుదా లేఖనములను బలలయమునుండి నీ వరుగుదువ్ు (2
తిమోతి 3:15).

ఖ్చుతంగా చెపాపలంటే, ఇకుడ పౌలు మనసుిలో ఉని మర్శయు “బాలయము నుండి” తిమోతి

ఎర్శగన
శ “ప్ర్శశుదధ లేఖ్నములు” కొీతత నిబంధ్న కాదు గాని పాత నిబంధ్నను సూచసుతనాియి. కాబటిర,
కొీతత నిబంధ్న పేర్
ర ప
ే ితమైనది మర్శయు అధీకృతమన
ై ది అని కరీసత ు అనుచర్మలు సూచనపారయంగా
తెలుప్ునప్ుపడు పాత నిబంధ్నను గూర్శున పౌలు మాటలను వార్మ ఎందుకు ప్రసత ావిసాతర్మ?

కొీతత నిబంధ్న పేర్
ర ణ మర్శయు అధికార్ము కలది అని అర్ాం చదసుకొనుటకు సహాయప్డద మూడు

బెైబిలానుసార్మన
ై ధ్ృవీకర్ణలను మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా, యిేసు ప్ండెంర డుగుర్మ

శిష్యయలను పిలచుటను ప్ర్శశీలన చదదే ాము. ర్ండవదిగా, అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల యొకు ప్ునాది
వేయు పాతరను ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మర్శయు మూడవదిగా, కొీతత నిబంధ్న ప్ుసత కాల యొకు పేరర్ణ

మర్శయు అధికార్మును ధ్ృవీకర్శంచుదము. యిేసు ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను పిలచుట కొీతత నిబంధ్న
పేరర్ణ మర్శయు అధికార్మును ఎలా ధ్ృవీకర్శసత ుందో మొదట చూదాేము.
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పండెేండుగురు శషుయలు
ఇశాీయిేలులో దదవుని ఉదదేశమును నర్వేర్ుడానికన యిేసు దదవుని ప్రజల యొకు నూతన

శేష్మును సాాపించుట ఆర్ంభించప్ుపడు, పండెరండుగుర్మ శిష్యయలను పిలచాడు. యిేసును

అనుసర్శంచనవార్ందర్శలో ఈ ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను యిేసు ప్రతదయకనంచాడని సువార్త లు సపష్ర ం
చదసత ునాియి. మర్శయు ఈ ప్రతదయకత వార్శని, యూదాతో కాకుండా, అధికార్శకమన
ై అప సత లులుగా
లోకములోకన ప్ంప్ునటట
ో చదస్టింది.

యోహాను 16:13లో యిేసు తన శిష్యయలతో ప్ల్వకనన ఈ మాటలను మనం చదువుతాము:
అయతే ఆయన, అనగా సత్యసారూప్ియన
ెై ఆత్మ వ్చిేనపుపడు మిముమను

సరాసత్యములోనిక్త నడిప్ించును; ఆయన త్నంత్ట త నే యేమియు బో ధింపక,
వేటిని వినునో వాటిని బో ధించి సంభవింపబో వ్ు సంగత్ులను మీకు
తెలియజ్ేయును (యోహాను 16:13).

యిేసు శిష్యయలు నేర్ముకోవలస్టినది ఇంకా చాలా ఉందని ఈ వాకయభాగం సూచసుతంది. కాబటిర,

“సతయసవర్ూపియిన
ై ఆతు” వచు “సంభవింప్బో వు సంగతయలను” గూర్శు “[వార్శని] సర్వసతయములోనికన
నడిపించును.” యిేసు తాను నియమించన శిష్యయలను ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా మిగశల్వన అనుచర్మలకు
బో ధించుటకు నియమించాడని ఇకుడ మనం చూసాతము. ఇది మర్శయు ఇదద విధ్మైన ఇతర్
వాకయభాగాలు కొీతత నిబంధ్న యొకు పేర్
ర ణలో మన నముకమును ధ్ృవీకర్శసత ాయి.

ఇప్ుపడు, కొీతత నిబంధ్న గీంథములో అధిక భాగమును వారస్టిన అప సత లుడెన
ై పౌలు,

ప్ండెరండుగుర్శలో ఒకడు కాదు. కాని పౌలు ఒక అధికార్శకమన
ై అప సత లుడు అని బెైబిలు సపష్ర ముగా
తెల్వయజేసత ుంది, మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 1:21-22లో ప్ండెరండుగుర్మ అప సత లులకు

ఉండవలస్టిన అర్హతలను ఆయన కల్వగశయునాిడు. దమసుు మార్గ మందు పౌలు కరస
ీ త ును ఎదుర్ొునిన
సంఘటనను లూకా ముమాుర్మ నివేదించుటకు ఇదొ క కార్ణం: మొదటిగా అప సత లుల కార్యములు 9:119, తర్మవాత 22:6-11, మర్శయు అటట తర్మవాత 26:9-18. మర్శయు పౌలు అర్ేబియా దదశములో

కరీసత ుతో కూడా మూడు సంవతిర్ములు గడిపాడని గలతీ 1:11-2:10 చెబుతయంది. యిర్ూష్లేములోని
అప సత లులు పౌలు యొకు అప సత లతవ అధికార్మును ధ్ృవీకర్శంచార్ని కూడా ఈ వాకయభాగం

నివేదిసత ుంది. 1 కొర్శంథీయులకు 15:8-9లో పౌలు ఈ విధ్ంగా చెబుతయనాిడు, ఐదు వందల కంటే
ఎకుువ మంది సహో దర్మలకు యిేసు కనబడిన తర్మవాత:

అందరిక్త కడపట అక్ాలమందు పుటిర నటర ను న కును [యేసు] కనబడెను.
ఏలయనగా నేను అపొ సత లులందరిలో త్కుకవ్వాడను దేవ్ుని సంఘమును

హంస్టించినందున అపొ సత లుడనబడుటకు యోగుయడనుక్ాను (1 క్రరింథీ. 15:8-9).
ఒక అప సత లునిగా, పౌలు తననుతాను “కడప్ట” “అకాలమందు ప్ుటిరన” వాడను అని

పిలచుకునాిడు. యిేసు భూలోక ప్ర్శచర్యలో ఆయనతో కూడా ప్రతయక్షంగాలేని ఒకేఒక అప సత లుడు

ఈయన. కాని యిేసు ప్ునర్మతాానముకు ప్రతయక్ష సాక్షిగా ఉనాిడు మర్శయు యిర్ూష్లేములోని వాసత విక
అప సత లుల ఆమోదం ప ందుకునాిడు.
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యిేసు ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను పిలచుటకు సంబంధించన ధ్ృవీకర్ణను దృషిరలో ఉంచుకొని,

కరీసత ు యొకు మొదటి శతాబే ప్ు అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల పేరర్ణ మర్శయు ఆధార్శత అధికార్మును
కూడా ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

అపొ సత లులు మరియు పేవ్కత లు
దదవుని ప్రతయద క ప్రతయక్షతను ఆయన మాతరమే గాక కరస
ీ త ు యొకు అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లు
కూడా ప ందుకునాిర్మ అనే సతయమును ఎఫస్ట్యులకు 3:4-5లో పౌలు ఏ విధ్ముగా సూచంచాడో
వినండి:

క్రొసత ు .... మరమమిపుపడు ఆత్మమూలముగా దేవ్ుని పరిశుదుాలగు

అపొ సత లులకును పేవ్కత లకును బయలుపరచబడియుంది (ఎఫెస్ట్. 3:4-5).
ఇకుడ పౌలు “ఆతుమూలముగా దదవుని ప్ర్శశుదుధలగు అప సత లులకును ప్రవకత లకును

బయలుప్ర్చబడద” వర్కు ర్హసయముగా, లేదా “మర్ుము”గా ఉంచబడిన ప్రతదయకమన
ై కస
ై త వ బో ధ్నలను
సూచసుతనాిడు. కాబటిర, ఎఫస్ట్యులకు 2:20-21లో పౌలు మొదటి శతాబే ప్ు అప సత లులు మర్శయు
ప్రవకత లను గూర్శు ఈ విధ్ముగా ప్రసత ావించుటలో ఆశుర్యమేమి లేదు:

క్రొసత ుయేస్టర ముఖయమన
ై మూలరాయయెై యుండగా అపొ సత లులును పేవ్కత లును

వేస్టన
ి పున దిమీద [సంఘము] కటర బడియునుది. పేతి కటర డమును ఆయనలో
చకకగా అమరేబడి, పేభువ్ునందు పరిశుదా మన
ై దేవాలయమగుటకు
వ్ృదిాపొ ందుచునుది (ఎఫెస్ట్. 2:20-21).

ఈ వాకయభాగము చెబుతయనిటట
ో గా, “కరస
ీ త ుయిేస్టే ముఖ్యమన
ై మూలర్ాయియిై యుండగా” దదవుడు

సంఘమును “ప్ర్శశుదధ దదవాలయమగుటకు,” కటటరచునాిడు. అయితద “అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లు”

సంఘ “ప్ునాది”లో భాగముగా ఉనిటట
ో గా కూడా పౌలు గుర్శతంచాడని గమనించండి. దదవుడు అప సత లులు
మర్శయు ప్రవకత ల యొకు అధికార్శకమన
ై బో ధ్నల మీద కరీసత ు సంఘమును సాాపించాడని ఇది

సూచసుతంది. మర్శయు ఇంతకుముందు వచనాలలో మనం చూచనటట
ో గా, అప సత లుల మర్శయు ప్రవకత ల
బో ధ్లు ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా పేర్
ర ణ ప ందినవి గనుక అవి అధికార్శకమన
ై వి.

యిేసు ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను గూర్శు బెైబిలు ఇచుు ధ్ృవీకర్ణలు మర్శయు కరస
ీ తు

అప సత లులు, ప్రవకత ల యొకు ఆధార్శత అధికార్ముతో పాటటగా, అప సత లులు కొీతత నిబంధ్న ప్ుసత కాలను
పాత నిబంధ్న లేఖ్నాలకు సమానంగా భావించార్ని కూడా మనం గమనించాల్వ. ఈ ఆలోచన కొీతత

నిబంధ్న గీంథములో అనేకచపటో కనిపిసత ుంది, కాని కేవలం ర్ండు ఉదాహర్ణలను మాతరమే మనం
చూదాేము.

క్రొత్త నిబంధన పుసత క్ాలు
ఆర్ంభించుటకు, 1 తిమోతి 5:18లో, పౌలు వారస్టిన మాటలను చూదాేము:
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“నూరచేడి యెదు ు మూతిక్త చికకము వేయవ్దుు” అని లేఖనము చెపుపచునుది.
మరియు “పనివాడు త్న జీత్మునకు పాత్ుేడు” (1 తిమోతి 5:18).

ఈ వచనము మొదట మనకు విచతరంగా అనిపించవచుు, కాని ఇది మన చర్ుకు పారముఖ్యము

ఎందుకంటే “లేఖ్నము చెప్ుపచునిది” అను మాటలతో పౌలు ఆర్ంభించాడు. అటట తర్మవాత ఆయన
ర్ండు వేర్ేవర్మ వాకయభాగాలను ఉలేో ఖంచాడు. “నూర్ుడి యిదుే మూతికన చకుము వేయవదుే” అను

మొదటి ఉలేో ఖ్నం, పాత నిబంధ్నలో దివతీయోప్దదశకాండము 25:4ను సూచసుతంది. కాని “ప్నివాడు
తన జీతమునకు పాతయరడు” అను ర్ండవ ఉలేోఖ్నం, కొీతత నిబంధ్నలో లూకా 10:7 నుండి

తీసుకొనబడింది. పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్న అధికార్ముకు మధ్య ఈ ప్ర్సపర్ సంబంధ్ం,

అప సత లుడెన
ై పౌలు కరస
ీ త ు యొకు అప సత లుల మర్శయు ప్రవకత ల ర్చనలను పాత నిబంధ్న లేఖ్నాలకు
సమానంగా భావించాడని చూపిసత ుంది.

ఇటటవంటిదద 2 పేతయర్మ 3:15-16లో మనం చూసాతము, అకుడ అప సత లుడెన
ై పేతయర్మ ఇలా

పేర్ొునాిడు:

పౌలు కూడ త్నకు అనుగొహంపబడిన జ్ాానము చొపుపన మీకు

వాేస్టియున ుడు ... అయతే వాటిలో క్రనిుసంగత్ులు గొహంచుటకు కషరమైనవి.
వీటిని విద యవిహీనులును, అస్టిథరులెైనవారును, త్క్తకన లేఖనములను

అపారథ ముచేస్టినటా , త్మ సాక్రయ న శనమునకు అపారథ ము చేయుదురు (2
ప్రత్ురు 3:15-16).

ఈ వాకయభాగములో, పౌలు “తనకు అనుగీహింప్బడిన జాానము చొప్ుపన వారస్టియునాిడు” అని
పేతయర్మ అంగరకర్శంచాడు. మర్ొకమాటలో, పౌలు ప్తిరకలు సవయంగా దదవుని అధికార్మును

కల్వగశయునాియి. కాని కైసతవ విశావసప్ు ప్రతయర్మాలు “తకనున లేఖ్నములను అపార్ాముచదస్టన
ి టట
ో ” పౌలు

ప్తిరకలను అపార్ాము చదశార్ని పేతయర్మ ఎలా ఎతిత చూపాడో కూడా గమనించండి. పేతయర్మ ప్తిరకల యొకు
విసత ృత నేప్థయంలో, “తకనున లేఖ్నములు” అనగా పాత నిబంధ్న గీంథము. కాబటిర, ఇకుడ పేతయర్మ కొీతత
నిబంధ్న ర్చనలను పాత నిబంధ్న పేర్
ర ణ మర్శయు అధికార్ము మాదిర్గ
శ ానే చూశాడు.

కొీతత నిబంధ్న అనునది దదవుడు ఆయన సంఘముకు ఇచున పేర్
ర ణ మర్శయు అధికార్శకమన
ై

వాకయము అని బెైబిలు ధ్ృవీకర్శసత ుంది. తన అప సత లులకు ఆతు బో ధిసత ాడని యిేసు తానే సవయంగా
వాగాేనం చదశాడు. ఆయన అప సత లులను మర్శయు ప్రవకత లను ఆయన సంఘము యొకు ఆధార్శత
అధికార్మలుగా సాాపించాడు. అంతదగాక, దదవుని ప్రజలు పాత నిబంధ్న గీంథమును పేర్
ర ేపించబడిన

మర్శయు అధికార్శకమన
ై దదవుని వాకయముగా అంగరకర్శంచనటేో , సంఘము కూడా కరీసత ు యొకు అప సత లుల
మర్శయు ప్రవకత ల ర్చనలను పేరర్ణగా మర్శయు అధికార్శకమన
ై విగా అంగరకర్శంచడానికన పిలువబడింది.

కొీతత నిబంధ్న యొకు పేరర్ణ మర్శయు అధికార్ము యిడల మన నముకము బెైబిలలోని అనేక

ధ్ృవీకర్ణల దావర్ా ఎలా ఆమోదించబడిందో ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము గనుక, ఈ ప్దాలకు
మన అర్ామేమిటో వివర్శంచుటకు ఇప్ుపడు కొనిి సపష్ర తలను ఇదాేము.
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సపషరత్లు
కొీతత నిబంధ్న విష్యంలో కైసతవులు “పేర్
ర ణ” మర్శయు “అధికార్ము” అను ప్దాలను తర్చూ
అపార్ాం చదసుకుంటార్మ. కాబటిర, ఈ భావనలు నిజమని ధ్ృవీకర్శంచుట ఎంత ముఖ్యమో, వాటిని సర్శగా
అర్ాం చదసుకునాిమని నిర్ాార్శంచుకోవడం కూడా అంతద ముఖ్యం.

కొీతత నిబంధ్న యొకు ఈ ర్ండు లక్షణాలను గూర్శు విడివిడిగా ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా,

కొీతత నిబంధ్న యొకు పేరర్ణ అనగా ఏమిటో సపష్ర ం చదదే ాము, అటట తర్మవాత కొీతత నిబంధ్న
అధికార్మును చూదాేము. కొీతత నిబంధ్న పేర్
ర ణను మొదట ప్ర్శశీలన చదదే ాము ర్ండి.

ప్రేరణ
చర్శతరయందంతటా, కరస
ీ త ు అనుచర్మలుగా పిలువబడద ప్రజలు కొీతత నిబంధ్న దదవునిచద
పేరర్ప
ే ించబడినది లేదా “దెైవావేశము కల్వగశనది” అంటే ఏమిటో అను విష్యము ప్టో విభిని

అభిపారయాలు కల్వగశయునాిర్మ. ఈ దృకోుణాలు ఒక సమవాయంలో లేదా వర్ణప్టంలో ఉనిటట
ో గా
చూచుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది.

ఒక ప్రకు, కొందర్మ వేదాంత ప్ండితయలు పేర్
ర ణ యిడల కాలపనిక దృకపథానిి కల్వగశయునాిర్మ.

లౌకనక కవులు లేదా సంగరతకార్మలు ర్చనలు చదయడానికన కదల్వంప్బడినటేో ప్ర్శశుదాధతయుడు కూడా

బెైబిలు ర్చయితలను పేర్
ర ప
ే ించాడు అని వార్మ నముుతార్మ. తతీల్వతంగా, కొీతత నిబంధ్నలో కేవలం దాని
ర్చయితల యొకు వయకనతగత అనుభవాలు మర్శయు ఉదదేశాలు ఉనాియని వార్ంటార్మ. ఈ ర్చయితలు
జాానవంతయలనియు, మర్శయు మనకు సహాయప్డద సమాచార్ము వీర్శకన అందుబాటటలో ఉందని
వార్ంటార్మ. కాని కొీతత నిబంధ్న అనేది మనం నమాులని, అనుభూతి చెందాలని మర్శయు

అనుసర్శంచాలని దదవుడు ఆశించద సంప్ూర్ణమన
ై నముదగశన నివేదిక అని వార్మ ఒప్ుపకోర్మ.

వర్ణప్టం యొకు మర్ప ప్రకు, యాంతిరక పేర్
ర ణ అని పిలువబడద దానిని ఇతర్ వేదాంత ప్ండితయలు

నముుతార్మ. ఈ దృకోుణం ప్రకార్ం, బెైబిలు ర్చయితలు లేఖ్నాలు వారయుచుండగా నిషిరియాతుకంగా
ఉనాిర్మ. ప్ర్శశుదాధతయుడు బెబి
ై లును ఆదదశిసుతండగా, మానవ ర్చయితలు నిషిరియాతుకంగా ఆయన
చెపపి నది వారశార్మ. ఈ అభిపారయం కొీతత నిబంధ్న యొకు సతయమును మర్శయు అధికార్మును

ధ్ృవీకర్శసత ుంది గాని, వారస్టే ప్రకయ
నీ లో మానవ ర్చయితల యొకు ముఖ్యమన
ై పాతరను తిర్సుర్శసత ుంది.
చవర్శగా, ఇవాంజిల్వకల్ కస
ై త వులు అనేకులు కర్బన సంబంధ్ పేరర్ణగా పిలువబడద దానిని

నముుతార్మ. లేఖ్నములలో దదవుని ఆతు కార్యమును మర్శయు మానవ ర్చయితల ప్నిని వేర్మ

చదయడం అసాధ్యం అని ఈ వయకరతకర్ణం సూచసుతంది. ఈ అభిపారయం ప్రకార్ం, ప్ర్శశుదాధతయుడు మానవ
ర్చయితలను వారయడానికన పేర్
ర ేపించాడు, మర్శయు వార్శ మాటలను ప్ర్యవేక్షించ వార్శని నడిపించాడు.
ఫల్వతంగా, లేఖ్నాలలోని మాటలు దదవుని మాటలుగా ఉనాియి. అదద సమయంలో, ప్ర్శశుదాధతయుడు
మానవ ర్చయితల యొకు ర్చనలను మార్నిర్ేేశం చదసత ుండగా, వార్శ యొకు వయకనతతావలను,

అనుభవాలను, దృకపథాలను మర్శయు ఉదదేశాలను ఉప్యోగశంచాడు. కాబటిర, లేఖ్నాలలోని మాటలు

మానవ ర్చయితల మాటలుగా కూడా ఉనాియి. ఈ మూడవ అభిపారయం పేర్
ర ణ యొకు సవభావమును
గూర్శు లేఖ్నాలు ఇచుు సాక్షయయనిి ఉతత మంగా ప్రతిబింబిసుతంది.
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కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

ఇపుపడు, “కరబన సంబంధ ప్రర
ే ణ” అనగా మన అరథ మేమిటంటే లేఖనము

పరలోకము నుండి నేరుగా మన ఒడిలోక్త పడిపో లేదు లేద రచయత్లు ఒక

రకమైన క్రలుబొ మమలు క్ాదు ... క్ాని పరిశుదా త్ుమడు వారిని నడిప్స
ి త ుండగా

వారు వాేశారు. మరియు ద ని అరథ మేమిటంటే, ఇది దేవ్ుని సందేశమన
ై పపటిక్ర,

వాసత వ్ పరిస్టథ త్
ి ులలో మరియు వాసత విక సందరాాలలో వ్యకుతల మాధయమం ద ారా
ఇవ్ాబడింది. ఇపుపడు, దీనిని గూరిే పేజ్లు క్రంత్ భయపడత రు. బహుశా

వారిక్త దేవ్ునిక్త మరియు మానవ్ునిక్త మధయ పేత్యక్ష సంబంధం అవ్సరం. క్ాని
వాసత వ్ం ఏమిటంటే, ఇది తెలుసుక్ోవ్డం మనకు సహాయకరంగా ఉంట ంది

ఎందుకంటే నేను లేఖనము చదివినపుపడు, అది దేవ్ుని సందేశం అని న కు

తెలుసుతంది. మరియు ద నిక్త దాందా సాభలవ్ం ఉంది. అది దేవ్ుని సందేశమే క్ాని
న వ్లెనే పరిస్టథ త్
ి ులను అనుభవిసూ
త వ్యక్తతగత్ముగా వాకయము వ్దు కు వ్చిేన

మానవ్ుడే ననుు అరథ ం చేసుకుంటలడు. క్ాబటిర , వాసత వానిక్త, మన వ్దు ఉనుది
ఏమిటంటే మానవ్ అనుభవానిు సంపూరణ ంగా అరథ ం చేసుక్రనే ప్రేరేప్ించబడిన

వాకయం. అది ఆదేశస్టరత వాేస్టినది క్ాదు. అది మానవ్ులు అనుభవించే బలధలతో
ఎట వ్ంటి సంబంధం లేని ఏదో ఒక సందేశం క్ాదు. క్ాబటిర , “కరబన సంబంధ

ప్రేరణ” అనగా, అది వాసత వ్ వ్యక్తతత ాల ద ారా, వాసత వ్ పరిస్టథ త్
ి ులలో కలిగినది అని

దీని అరథ ం. మరియు వారు వాేస్టినపుపడు, దేవ్ుని సందేశం వాేశారు క్ాని జీవించిన
జీవిత్ము యొకక జ్ాానము, అనుభవ్ము మరియు అభిరుచులను దృష్ిరలో
ప్ెటర క్రని వాేశారు.

— ర్వ. ర్శక్స ర్పడహహవర్డ
ఉదాహర్ణకు, అప సత లుడెన
ై పేతయర్మ 2 పేతయర్మ 3:15-16లో ఏమి వారశాడో మర్పసార్శ వినండి:
పౌలు కూడ త్నకు అనుగొహంపబడిన జ్ాానము చొపుపన మీకు

వాేస్టియున ుడు ... అయతే వాటిలో క్రనిుసంగత్ులు గొహంచుటకు కషరమైనవి.
వీటిని విద యవిహీనులును, అస్టిథరులెైనవారును, త్క్తకన లేఖనములను

అపారథ ముచేస్టినటా , త్మ సాక్రయ న శనమునకు అపారథ ము చేయుదురు (2
ప్రత్ురు 3:15-16).

మనము ముందుగా ప్రసత ావించనటేో , దదవుని ఆతు పౌలు ప్తిరకలను పేరర్ప
ే ించంది అని పేతయర్మ

గుర్శతంచాడు. కాని ఈ పేర్
ర ణ కర్బన సంబంధ్మైనదని కూడా పేతయర్మ సూచంచాడని గమనించండి.

“కొనిిసంగతయలు గీహించుటకు కష్ర మన
ై వి” అని పేతయర్మ వారస్టినప్ుపడు, ఆయన పౌలు నేప్థయము,

వయకనతతవము మర్శయు వారస్టిన శైల్వని గుర్శతంచాడు. ఈ వాకయము పౌలు యొకు ఉనిత ర్బ్బబల విదయను

ప్రతిబింబిసుతంది. మర్శయు పౌలు వేదాంత పాండితయము గల్వలయకు చెందిన మతిూకార్మడును విదయలేని
పామర్మడెన
ై పేతయర్మను సవాలు చదస్టింది.
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సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

మనము కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును అధ్యయనము చదయునప్ుపడు మనం

పాటించవలస్టిన మాదిర్శని పేతయర్మ యొకు దృకపథాలు తెల్వయజేసత ాయి. బెైబిలానుసార్మన
ై వేదాంత
దృకపథాలు దెవ
ై ావేశము కల్వగశనవని ఎలప్ుపడు మనం జాాప్కం చదసుకోవాల్వ. అవి సవయంగా దదవుని
నుండి వచునవి గనుక వాసత వమైనవి మర్శయు నముదగశనవి. అయినను, కొీతత నిబంధ్న

వేదాంతశాసత మ
ర ును అధ్యయనం చదయునప్ుపడు మానవ ర్చయితలను గూర్శు మర్శయు వార్శ
ఉదదేశాలను గూర్శు తెలుసుకోడానికన తగశన కృషి చదయడం చాలా అవసర్ం.

వాసత వానికన, కర్బన సంబంధ్ పేర్
ర ణ యొకు ముఖ్యమైన భావాలలో ఒకటి ఏమిటంటే కొీతత

నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ై కాలపనిక
ర ు యొకు అధ్యయనానికన ఇది ఇచుు అవగాహన. మనము సపష్ర మన
లేదా యాంతిరక పేరర్ణ మీద ఆధార్ప్డితద, వాకయము యొకు అధికార్మును లేదా ర్చయిత యొకు

అభిపారయమును విసుర్శసత ాము. కాని కర్బన సంబంధ్ పేర్
ర ణ కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును కనీసం
మూడు సాాయిలలో అనేవషించడానికన మనలను బలవంతం చదసత ుంది.

ప్రధానమైన మర్శయు అతయంత సపష్ర మైన సాాయి ఏమనగా సవయంగా వాకయమే. ఈ సపష్ర మన
ై

వాదనలు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు మనకు అనేక విష్యాలు నేర్పశ సాతయి.

వాకయము వనుక ఉని, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితల యొకు అనేక అవయకత మన
ై , లేదా

ల్వఖతముకాని, వేదాంతప్ర్మన
ై ఆలోచనలను అనేవషించడానికన మనం స్టిదధంగా ఉండాల్వ. ర్చయిత

యొకు నేప్థయములను మర్శయు వేదాంత నముకములను మనము అధ్యయనము చదయాల్వ. మర్శయు
వార్శ యొకు నేప్థాయలు మర్శయు నముకాలు వార్శ వారతలను ఏ విధ్ముగా ప్రభావితం చదశాయో
తెలుసుకోడానికన మనవంతయ కృషి చదయాల్వ.

మూడవ సాాయిలో, వాకయము వలుప్ల, ర్చయితల యొకు అవయకత ఉదదేశాలను కూడా మనం

ప్రతిబింబించాల్వ. మర్ొక మాటలో, బెైబిలు ర్చయితలు వార్శ శరీతల కొర్కు ఏమి ఉదదేశించార్మ? కొనిిసార్మో,
కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు తమ శరీతలపై చూప్దలచన ప్రభావముల ప్టో ప్రతదయక శీదధ కల్వగశయునాిర్మ.
కాని చాలాసార్మో, వార్శ లేఖ్నాలలోని భావాలను శరీతలే సవయంగా గమనించాలని వార్మ భావించార్మ.

ఇప్ుపడు, మీర్మ ఊహించనటట
ో గా, కొీతత నిబంధ్నను అనేవషించదడప్ుపడు సపష్ర మైన వాదనలను,

వేదాంత భావాలను మర్శయు అవయకత ఉదదేశాలను ఎలో ప్ుపడు దృషిరలో ఉంచుకోడం అంత సులభం కాదు.
దీనిని చాలా జాగీతతగా అధ్యయనం చదయాల్విన అవసర్త ఉంది. కాని కర్బన సంబంధ్ పేరర్ణ యొకు

సవభావం కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును మూడు సాాయిలలో అనేవషించాల్విన అవసర్తను మనకు
కల్వగశసత ుంది.

కొీతత నిబంధ్న యొకు కర్బన సంబంధ్ పేరర్ణను గూర్శు కొనిి సపష్ర తలను చూశాము. ఇప్ుపడు

కొీతత నిబంధ్న లేఖ్నాల అధికార్ము అంటే ఏమిటి మర్శయు నేడు ఆ అధికార్ముకు మనం ఏ విధ్ముగా
సపందించాల్వ అను విష్యమును విశదీకర్శదే ాము.

అధిక్ారము
మన జీవితాల మీద కొీతత నిబంధ్నకు అధికార్ం కలదని ఇవాంజిల్వకల్ కస
ై త వులందర్మ సర్శగగ ానే

నముుతార్మ. కాని ఈ అధికార్ం యొకు సవభావమును అర్ాం చదసుకోడానికన మనం జాగీతత వహించాల్వ.
విచార్కర్ంగా, అనేకమంది సదాువం గల కస
ై త వులు కొీతత నిబంధ్న వార్శకన నేర్మగా వారయబడలేదని
జాాప్కముంచుకోవడంలో విఫలమౌతార్మ. మర్ప మాటలో చెపాపలంటే, కొీతత నిబంధ్న మన కొర్కు
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సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

వారయబడింది కాని నేర్మగా మనకు వారయబడలేదు. కొీతత నిబంధ్న వేల సంవతిర్ాల కనీతం వారయబడి ఆ
కాలములో ఉని ప్రజలకు ఇవవబడిందని మనందర్శకర తెలుసు. కాని ఈ వాసత వము కొీతత నిబంధ్న

అధికార్మును మనము అంగరకర్శంచద విధానముపై చాలా తకుువ ప్రభావం చూప్ుతయంది. ఇవనీి కొీతత

నిబంధ్న యొకు అధికార్మును గూర్శు చాలా ముఖ్యమన
ై విష్యమును చెబుతాయి. కొీతత నిబంధ్న
వేదాంతశాసత మ
ర ు నేటి కరీసత ు అనుచర్మల జీవితాల మీద సంప్ూర్ణ అధికార్ం కల్వగశయుంది గాని ప్ర్పక్షంగా
కల్వగశయుంది. మర్శయు ఈ వాసత వం యొకు అర్ామేమిటంటే, కొీతత నిబంధ్న వాకయభాగాలు వాటి శరీతల

కొర్కు ఉదదేశించన వాటిని గూర్శు సాధ్యమన
ై ంతవర్కు తెలుసుకోవడానికన మనము ఎలో ప్ుపడు స్టిదధంగా
ఉండాల్వ.

కరీసత ు అనుచర్మలు మొదటిగా కొీతత నిబంధ్నను అధ్యయనం చదయడం ఆర్ంభించనప్ుపడు

సాధార్ణంగా దాని యొకు పారథమిక బో ధ్నలకు ఆకార్శషతయలౌతార్మ. “యిేసు ప్రభువు,” “మార్మమనసుి”
మర్శయు “మార్మమనసుి మర్శయు సువార్త ను నముుట,” “ఒకర్శనొకర్మ పేరమించుట,” మర్శయు ఇతర్

ముఖ్యమైన బో ధ్నల వంటి వాటిని వార్మ చదువుతార్మ. కొీతత నిబంధ్న ర్చయితల చార్శతిక
ర ప్ర్శస్టా త
ి యలు,
వయకనతతావలు మర్శయు ఉదదేశాలను గూర్శు వార్మ పదే గా ఆలోచంచాల్విన అవసర్త లేదు. ఆచర్ణాతుక
ఉదదేశాలనిిటి కొర్కు, వార్మ ఈ పారథమిక బో ధ్నలను కాలాతీత సతాయలుగా భావిసాతర్మ. మర్శయు కొీతత

నిబంధ్న అధికార్ముకు లోబడుట దావర్ా వచదు ప్ర్యవసానములను వార్మ అర్మదుగా చర్శుసాతర్మ. కాని
కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును గూర్శు మనము మర్శంత నేర్ముకోనేప్ుపడు, నేడు వాటి యొకు

అధికార్మును సర్శగా గుర్శతంచాలంటే కొీతత నిబంధ్న ర్చనల యొకు వాసత విక సందర్ుములను జాగీతతగా
ప్ర్శశీలన చదయవలస్టిన అవసర్త ఎంతెన
ై ా ఉందని మనకు సపష్ర మౌతయంది. ర్చయిత యొకు

నేప్థయమును, ప్ర్శస్టా త
ి యలను మర్శయు ఉదదేశాలను మనము ప్ర్శశీలన చదయాల్వ. ఈ విధ్ంగా చదస్టన
ి ప్ుపడద
మన జీవితాల మీద కొీతత నిబంధ్న అధికార్ముకు మనము ఒప్ుపకుంటాము.

మన మనసుుకు వ్చేే ఒక పేశు ఏమిటంటే, ఇత్రుల క్రరకు వాేయబడిన క్రొత్త
నిబంధన మన మీద అధిక్ారము చేసత ుందని మనం ఎలా పరిగణంచగలము?

ఇపుపడు, మొదటిగా, ఇది అధిక్ారికమైనది అనగా దీనిక్త ఒప్ిపంపజ్ేస్టర హకుక
లేద శక్తత ఉంది. మరియు పాేమాణకమన
ై రచనలను అందుకును వాసత విక

శరొత్లకు మరియు మనకు మధయ రచండు లింకులు ఉన ుయ. మొదటిగా, రచయత్,
అనగా ఈ వాకయము యొకక దెవి
ై క రచయత్, నిను, నేడు నిరంత్రం ఏకరీతిగా
ఉన ుడు. మనము కూడ ఆయనతోనే వ్యవ్హరించ లిున వ్యక్తత ఆయన.

రచండవ్దిగా, యేసుక్రస
ొ త ు అనుచరులముగా, మనము దేవ్ుని నిబంధన పేజ్లకు
చెందినవారము, మరియు శత బలుల క్తొత్ం మన సభుయలలో క్రంత్మందిక్త

చెపపబడిన విషయాలు మనకు కూడ వ్రితసత ాయ ఎందుకంటే మన పేభువైన

యేసుక్రస
ొ త ు ద ారా దేవ్ుని హత్ు
త క్రనుటలో మనము వారితో కూడ పాలివారమై
ఉన ుము.

— డా. గో న్ జి. సాుర్శగ
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మన మనసుిలో ఉని దానిని సపష్ర ం చదయడానికన బహుశా ఒక సార్మప్యత మనకు

సహాయప్డుతయంది. ఒకర్మ కంటే ఎకుువమంది పిలోలను కల్వగశయుని తల్వో దండురలు తమ పిలోల మీద

సంప్ూర్ణ అధికార్మును ఉప్యోగశసత ార్మ, కాని ప్ర్పక్షంగా ఉప్యోగశసత ార్మ. ఒక తల్వో లేదా తండిర దుర్మసుగా
ప్రవర్శతంచన తన కొడుకును లేదా కుమార్త ను చూచ, “వళ్లో కూర్ొుని నీవు చదస్టిన దానిని గూర్శు ఆలోచన
చెయ్” అని చెపాపర్ని ఊహించండి. అవును, అతని చెలో లు ఇంకా ఆడాలని అనుకుంది. ఎందుకంటే,
తల్వో దండురలు ఆమను ఆప్లేదు. కాని అటటతర్మవాత కొంతసమయానికన ఆ సహో దర్శ తల్వో దండురలను
ధికుర్శంచనటెో తద
ల , వార్మ ఆమను చూచ, “ఇంతకు ముందద ఏమి జర్శగశందో నీవు చూడలేదా?” అని
అంటార్మ. ఇటటవంటి ప్ర్శస్టా త
ి యలలో, ఒక బిడ్ కు చెపిపన విష్యానిి బటిర మిగశల్వన పిలోలందర్ూ

నేర్ముకోవాలని తల్వో దండురలు ఆశిసాతర్మ. ఈ ప్ర్పక్ష అధికార్ము, పిలోలందర్ూ ఆర్ంభములో శిక్షణ
ప ందకపల యిననూ వార్లా ప్రవర్శతంచాలో నేర్మపతయంది.

కర్బన సంబంధ్ పేర్
ర ణ ఆధ్ునిక కరస
ీ త ు అనుచర్మల మీద కొీతత నిబంధ్న యొకు సంప్ూర్ణమన
ై

ప్ర్పక్ష అధికార్ానికన దార్శతీసుతందని మనం చెపపి నప్ుపడు దీని అర్ాం ఇదద. కొీతత నిబంధ్న వాకయభాగాలు
వాసత విక శరీతలతో నేర్మగా సంప్ూర్ణ అధికార్ంతో మాటాోడాయి. మర్శయు నేడు కూడా అవి సంప్ూర్ణ

అధికార్ంతోనే మాటాోడుచునివని మనం జాాప్కం చదసుకోవాల్వ. కరస
ీ త ు యొకు నముకమన
ై అనుచర్మలకు,
కొీతత నిబంధ్న బో ధ్నకు మనం లోబడుతయనాిమా లేదా అనే ప్రశి ఎప్ుపడూ ఉండదు. మనము దాని
అధికార్ముకు ఏ విధ్ముగా లోబడాల్వ అనేదద ప్రశిగా ఉంది. కాబటిర, ఈ అధికార్ముకు మనమలా
సపందించాలో నిర్ణయించుకోవాలంటే, ఆ వాకయభాగంలో వారయబడిన వాసత విక ఉదదేశాలను మర్శయు
ప్ర్శస్టా త
ి యలను చూచుటకు మనం స్టిదధంగా ఉండాల్వ.

దేవ్ుని వాకయమును గూరిే త్రచూ విద యరుథలు అడుగుచును పేశు ఏమిటంటే,
2000 సంవ్త్ురాల క్తొత్ం పేజ్లకు ఇవ్ాబడిన సందేశం మనక్చలా వ్రితసత ుంది?

దేవ్ుని వాకయం మన నిమిత్త ము లేద మన క్రరకు ఎలా అవ్ుత్ుంది? దీనిక్త అకకడే
సమాధ నం ఉందని నేను భలవిసుతన ును, ఈ వాకయభలగాలు మన నిమిత్త ం దేవ్ుని
మాట క్ాకపో యన , త్ుదకు మనక్రరకు దేవ్ుని మాటగా ఉన ుయ. బైబిలులోని
పేతి పుసత కము, పేతి కళాపేక్య
తొ , పేతి పరిస్టథ తి
ి క్త సాధ రణముగా ఉను విషయం
ఏమిటంటే, బైబిలులోని పేతి పుసత కము , దేవ్ుడు ఎవ్రోయను దేవ్ుని
సాభలవ్మును పేత్యక్షపరుసుతంది. ఆయనకు సంబంధించి మనము

ఏమైయున ుమో పేత్యక్షపరుసుతంది. మరియు పేపంచము పటా దేవ్ుని పేణ ళిక
ఏమిటో మరియు మనము ఆయనకు ఎలా సపందించ లో ఇత్రులకు ఎలా

సపందించ లో ఇది పేత్యక్షపరుసుతంది. క్ాబటిర , త్ుదకు, లేఖనములో మనము

దేవ్ుని హృదయమును గూరిే నేరుేకుంటలము. దేవ్ుని సాభలవ్మును మరియు
ఉదేుశమును నేరుేకుంటలము. ఇవి విభిను పేజ్లకు, విభిను సందరాాలలో

వాేయబడినపపటిక్ర, పేత్యక్షంగా వారిక్త ఇవ్ాబడిన ఆజ్ా లు పేత్యక్షంగా మనకు
అనువ్రితంచబడకపో యననూ, మనం దేవ్ుని సాభలవ్మును గూరిే, దేవ్ుని

ఉదేుశాలను గూరిే, మనము ఎవ్రము మరియు దేవ్ునితో ఎలా జీవించ లి అను
విషయాలను నేరుేక్ోవ్చుే. క్ాబటిర , త్ుదకు, బైబిలు మనకు దేవ్ుని
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హృదయమును, దేవ్ుని ఉదేుశమును బో ధిసత ుంది, మరియు ఆయనతో మరియు
ఇత్రులతో ఎలా జీవించ లో మనకు మారు నిరేుశం ఇసుతంది.

— డా. మార్డు ఎల్. సారీస్
ఉదాహర్ణకు, మతత యి 19:21లో, ధ్నవంతయడెన
ై యౌవనుడికన యిేసు ఈ ప్రతదయకమైన ఉప్దదశం
ఇచాుడు:
నీవ్ు పరిపూరుణడవ్గుటకు క్ోరినయెడల, పో య నీ ఆస్టిత ని అమిమ బీదలక్తముమ,
అపుపడు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవ్ు వ్చిే ననుు
వంబడించుము (మత్త య 19:21).

ఈ వాకయభాగమును మన జీవితాలలో ఎలా అనువర్శతంచుకోవాల్వ? మనందర్ం, ప్రతి

ప్ర్శస్టా తి
ి లోనూ, “ఆస్టిత ని అమిు బ్బదలకనవావలా?” ఈ ప్రశికు బాధ్యతాయుతంగా సమాధానం చెప్పగల

ఏకైక మార్గ మమి
ే టంటే, ఈ ధ్నికుడెన
ై యౌవనుడు ఎవర్మ మర్శయు యిేసు ఈయనను గూర్శు ఈ విధ్ంగా
ఎందుకు మాటాోడాడు? అను విష్యమును గీహించడం.

ఈ మనుష్యయని పేర్మ మర్శయు యిేసుతో ఆయన చదస్టిన సంభాష్ణ ఈయన యూదుల

నేప్థయంగలవాడని మర్శయు సమాజంలో ఆర్శాక బలము కల్వగశనవాడని సూచసుతంది. యూదుల

సాంప్రదాయములను నిష్ఠ గా పాటించదవాడని కూడా కనిపిసత ుంది. అధాయయము ఆర్ంభములో ఆయన

యిేసును ఇలా అడిగాడు, “బో ధ్కుడా, నితయజీవము ప ందుటకు నేను ఏ మంచ కార్యము చదయవల ను?”
“ఆజా లు గక
ై ొనుమని” యిేసు చెపాపడు. ఇవనిియు అనుసర్శంచుచునాిను అని గర్వంగా చెపాపడు ఆ
యౌవనుడు. కాబటిర, మానవుని యొకు ముఖ్య ఆందో ళనను గూర్శు యిేసు మాటాోడాడు, ప్రధానంగా
ధ్నము మర్శయు ఖ్ాయతి.

సంప్ద కల్వగశయుండడం కరడుకు మూలం కాదని లేఖ్నము ప్దద ప్దద మాటాోడుతయంది. కరస
ీ తు

యిడల నిజమైన శిష్యర్శకము నుండి ఇది మనలను నిర్పధించదు. ఏదదమన
ై ా, యిేసు యొకు
అనుచర్మలముగా, దదవుని స్టేవించడానికన మన స ంత కోర్శకలను స్టత
ై ం విడిచప్టర డానికన మన
హృదయాలు ఎలో ప్ుపడు స్టిదధంగా ఉండాల్వ.

దీనిని గూర్శున మర్ొక ఉదాహర్ణ అప సత లుల కార్యములు 5:1-11లో కనిపిసత ుంది, అకుడ

అననీయ మర్శయు సప్పర్ా తమ ధ్నమంతటినీ సంఘముకు ఇచునటట
ో నటించ, కొంత తమకొర్కు

దాచుకునాిర్మ. వార్మ అడిగశనదంతయు ఇవవలేదు అనేది పాప్ం కాదు – అలా ఇవవమని కూడా వార్శని
అడుగలేదు – కాని ప్రజాదర్ణ ప ందడం కొర్కు తమ దాతృతవమును గూర్శు వార్మ అబదధ ము చెపాపర్మ.
ఆస్టిత ని అమిు బ్బదలకనముని ధ్నికుడెన
ై యౌవనునికన యిేసు ఇచున సపందన ప్రతదయకంగా

ధ్నమును గూర్శునది కాదుగాని తాయగం చదయవలస్టిన దానిని గూర్శు మానవుడు కల్వగశయుండు

ఆలోచనను గూర్శునది. ఈ మనుష్యయడు విడిచపటర డానికన ఇష్ర ప్డని కేందరమన
ై ఒకే విష్యం గూర్శు
యిేసు మాటాోడుతూ చర్ును కుదించాడు.

లేఖ్నము యొకు అధికార్ముకు మనము లోబడాలంటే, వాకయభాగము యొకు వాసత విక

సందర్ుమును మర్శయు ఉదదేశమును ప్ర్శగణలోకన తీసుకోవాలని ఈ ఉదాహర్ణ మనకు తెల్వయజేసత ుంది.
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కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

అలా చదస్టినప్ుపడద యిేసు ఆజాాపించన వాటిని ఏ విధ్ముగా పాటించాలో మనం ఒక అంచనా
వేయగలుగుతాము.

పాత్ నిబంధన మాదిరిగానే క్రొత్త నిబంధన, ఒక త్త్ాశాసత మ
ర ు క్ాదు; బహుశా ఇది
సంసకృత్ులలో సులభంగా పేబలమవ్ాగల పదా తిలో రూపొ ందించబడిన త తిాక

సూతీేకరణను కలిగియుండదు. క్రొత్త నిబంధన పేతయే కమైనది; అది చ రితిేకమైనది.
ద నిక్త క్ారణం చ లా సపషరంగా ఉంది. దేవ్ుడు త్ననుత ను పాత్ నిబంధన
మరియు క్రొత్త నిబంధనలో పేత్యక్షపరచుకున ుడు, మరియు దేవ్ుడు
పేత్యక్షపరచుకునుపుపడు, ఆయన త్ననుత ను పేతేయక పేజ్లకు

పేత్యక్షపరచుకున ుడు. ఆయన త్ననుత ను సామానయత్తో పేత్యక్షపరచుక్ోలేదు,
ఎందుకంటే చివ్రిక్త అవి సామానయమన
ై ందున ఎవ్రిక్ర సంబంధం లేకుండ

ఉంటలయ. క్ాబటిర , దేవ్ుడు త్ననుత ను అబలేహాము, ఇసాుకు, యాక్ోబు, మోష్ర,

ద వీదు, యెషయా, యరీమయ మరియు అట త్రువాత్ యేసు ద ారా, శషుయలకు,
ప్రత్ురుకు మరియు పౌలుకు పేత్యక్షపరచుకున ుడు. గనుకనే పరిస్టథ త్
ి ులకు
అనుగుణంగా పేతేయకమైన పేజ్లు ఉన ురు. మరియు ఇది అవ్సరమునకు

అనుగుణంగా ఉంట ంది. దేవ్ుడు సృష్ిరకరత మరియు సృష్ిర క్ాలములో మరియు
పేదశ
ే ములో ఉనిక్తలో ఉంది, క్ాబటిర దేవ్ుడు త్ననుత ను

పేత్యక్షపరచుకునుపుపడు, ఆయన త్ననుత ను క్ాలము మరియు
సమయములో పేత్యక్షపరచుక్రనవ్లస్టిన అవ్సరత్ ఉండినది.

— డా. ఎకాహర్డ్ జ. షాిబెల్
“కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును ఎందుకు అధ్యయనము చదయాల్వ?” అను మన పాఠంలో

ఇప్పటివర్కు కొీతత నిబంధ్న గీంథము యొకు ప్ుర్ాతన చార్శతిరక నేప్థయమును గూర్శు

సాధ్యమైనంతవర్కు నేర్ముకోవలస్టిన అవసర్త ఉందని కొీతత నిబంధ్న యొకు పేరర్ణ మర్శయు అధికార్ం

ఆశించుటను మనం చూశాము. ఇప్ుపడు మనము నేటి కాలముకు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న కాలముకు
మధ్యనుని కొనసాగశంప్ులను విచదుధ్ములను చూచుటకు స్టిదధంగా ఉనాిము.

క్రనసాగింపులు & విచేేధములు
500 సంవతిర్ాల కనీతం వారయబడిన ఒక ప్ుసత కమును మీర్మ తీసుకునాిర్మ అని ఊహించండి.

దానిలో ఉప్యోగశంచన భాష్ నేడు మీర్మ మాటాోడద భాష్కు కొంత భినింగా ఉంది. భావనలు కొంచెం

వింతగా వివర్శంచబడా్యి. ప్ుసత కములో చెప్పబడిన ఆచార్ాలు మర్శయు సాంప్రదాయాలు పాత ప్దధ తిలో
ఉనిటట
ో గా కనిపిసత ాయి. కాని అదద సమయంలో, మీర్మ దానిని చదువుచుండగా, నేడు ఆ ప్ుసత కము మీ
జీవితానికన ఎలా అనుసంధానంగా ఉందో మీర్మ చూసాతర్మ. చాలాకాలం కనీతం వారయబడిన ప్ుసత కం కూడా
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సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

మీర్మ నివాసము చదసత ుని ప్రప్ంచముకు సంప్ూర్ణముగా భినిమైనదెై ఉండదు. మీర్మ దానిలో కొంత

కూడా అర్ాం చదసుకోలేనంత విదదశీ ప్ుసత కం కాదు అది. కొంత కృషి చదయాల్వి ఉంటటందదమో, కాని తయదకు
ఈ పారచీన ప్ుసత కం ఏమి చెబుతయందో మీర్మ అర్ాం చదసుకోగలర్మ.

కొీతత నిబంధ్నను గూర్శు చర్శుంచదడప్ుపడు మనం ఎదుర్ొునేది కూడా ఇదద. ఇది సుమార్మ 2,000

సంవతిర్ాల కనత
ీ ం వారయబడింది. మర్శయు ఇందుమూలముగా, దీని భాష్, భావనలు, ఆచార్ాలు

మర్శయు సాంప్రదాయాలు మన ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో మనము అనుభవించద దానికంటే భినింగా
ఉంటాయి. కాని అదద సమయంలో, ఈ విష్యాలను అధ్యయనం చదయడానికన మనం సమయం

కేటాయించనప్ుపడు, కొీతత నిబంధ్న అనేక విధాలుగా మన ప్రప్ంచానికన అనుసంధానంగా ఉందని మనం
చూడగలము.

బైబిలు 2,000 సంవ్త్ురాల క్తత్
ొ ం వాేయబడినది అను సత్యము

సందరోాచిత్మైనది మరియు ముఖయమైనది ఎందుకంటే ఇది ఒక నిరిుషర

సమయములో ఒక సంసకృతిలో వాేయబడింది. క్ానీ ఇది దేవ్ుని వాకయము అనే
సత్యము నేడు మనకు సంబంధించినది, ఎందుకంటే దేవ్ుడు ఆయన కృప

మరియు దయ ద ారా మనతో మాటలాడుటకు నిరణయంచుకున ుడు. మరియు

దేవ్ుని వాకయము వాడిగల రచండంచుల-ఖడు ము అని హెబీే గొంథకరత చెబుత్ున ుడు.
మరియు వాసత వానిక్త, ఈ పదం ఒక చిను శసత ర చిక్తత్ు కతిత లా ఉంట ంది. క్ాబటిర ,
దేవ్ుని వాకయము మనలను చీలిే మనకు ప్ెన
ై అధిక్ారముగా నిలబడుత్ుంది,
ఆదేశాలిసుతంది, మనము దేనిక్త లోబడ లో ఆజ్ాాప్ిసత ుంది, మనం ద నిని

ప్రేమించ లని చెబుత్ుంది, క్ేవ్లం లోబడుట మాత్ేమే క్ాదుగాని ప్రేమించ లి

మరియు జ్ాాపకముంచుక్ోవాలని చెబుత్ుంది. క్ాబటిర ఇది దేవ్ుని వాకయము గనుక
ఇపుపడు ఇది మనకు పాేముఖయమయ
ై ునుది.

— డా. జేసన్ ఓక్సి
మనకు మర్శయు కొీతత నిబంధ్నకు మధ్య కొనసాగశంప్ులను మర్శయు విచదుధ్ములను జాగీతతగా

అధ్యయనము చదయుట మనకు ఎలా సహాయప్డుతయందో చూచుటకు, మూడు ప్రధాన విష్యాలను

ప్ర్శశీలన చదదే ాము: శకము యొకు ప్ర్శగణలు, సాంసుృతిక ప్ర్శశీలనలు మర్శయు వయకనతగత ప్ర్శగణలు. ఈ
మూడు అంశాలు ప్ర్సపర్ాధార్శతమైనవి, కాని వాటిని ఒకొకుటిగా చర్శుంచుట మర్శంత సహాయకర్ంగా
ఉంటటంది. మొదటిగా కొనిి ముఖ్యమైన శకము యొకు ప్ర్శగణలను చూదాేము.

శకము
బెైబిలు చర్శతర యొకు శకమును గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు, దెవి
ై క ప్రతయక్షత దావర్ా

సాాపించబడిన కాలము మన దృషిరలో ఉండాల్వ, ఇది ఇతర్ కాలములకు భినింగా ఉంటటంది. వాసత వానికన,
చర్శతన
ర ు విభజించడానికన అనేక మార్ాగలు ఉనాియి, మర్శయు ఏ కాలము కూడా దాని ముందు

వచదుదానికన తర్మవాత వచదుదానికన సంప్ూర్ణముగా భినిమన
ై దిగా ఉండదు. ఏదదమన
ై ా, బెైబిలు చర్శతరను
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తర్చుగా కొీతత నిబంధ్న యుగము మర్శయు పాత నిబంధ్న యుగముగా మనము విభజిసాతము. కొీతత
నిబంధ్న కాలమును నూతన నిబంధ్న కాలముగా గుర్శతసత ాము. ఈ శకము కరస
ీ త ు మొదటి ర్ాకతో

పారర్ంభమైంది మర్శయు ఆయన తిర్శగశ వచుువర్కు కొనసాగుతయంది. నూతన నిబంధ్న యుగమును

మస్ట్ియతవ యుగము అని ప్రతయద కంగా పిలవవచుు. ఇది దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడెన
ై యిేసు
దదవుని ప్క్షమున ప్ర్శపాల్వంచద సమయం.

శకమును ప్ర్శగణలోకన తీసుకొనుట కొీతత నిబంధ్న వేదాంత అధ్యయనముకు ఎందుకు అవసర్మో

అర్ాం చదసుకోవడానికన, నూతన నిబంధ్న యుగమును ఏకరకృతం చదస్టే శకము యొకు కొనసాగశంప్ులను
ప్ర్శశీలన చదదే ాము. అటట తర్మవాత, విచదుధ్ములను ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా కొనసాగశంప్ులను
చూదాేము.

క్రనసాగింపులు
మన కాలముకు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న కాలముకు మధ్య అనేక శకము కొనసాగశంప్ులు
ఉనాియి. ఈ సంబంధాలను చూచుటకు ఉతత మమన
ై మార్గ ము ఏమిటంటే మొదటి శతాబే ములో కరస
ీ తు
అనుచర్మలు స్టేవించన దదవునినే నేటి కస
ై త వులు కూడా స్టేవిసుతనాిర్మ అని గీహించుట. సాంప్రదాయ

కీమబదధ వేదాంత ప్ండితయలు చాలాసార్మో దదవుడు మార్మపలేనివాడు లేదా మార్నివాడు అని లేఖ్నాలు
ఎలా బో ధిసత ాయో ఉదాాటిసత ార్మ. సంఖ్ాయకాండము 23:19, యిష్యా 46:10, మర్శయు యాకోబు 1:17

వంటి లేఖ్న భాగాలలో ఆయన యొకు మార్మపలేని గుణాలు, శాశవతమన
ై ప్రణాళ్లకలు మర్శయు ఆయన
నిబంధ్నల మీద వార్మ దృషిరపటారర్మ. మర్శయు మనము అదద మార్మపలేని దదవుని స్టేవించుచునాిము

గనుక, దదవుడు కొీతత నిబంధ్న ప్రజల నుండి ఆశించద వాటిలో మర్శయు నేడు మన నుండి ఆశించద వాటిలో
చాలా సార్మప్యతలు ఉంటాయని మనం భావించాల్వ. హెబ్బయ
ర ులకు 13:7-8ను వినండి:
మీకు దేవ్ుని వాకయము బో ధించి, మీప్ెైని న యకులుగా ఉనువారిని జ్ాాపకము
చేస్టక్
ి రని, వారి పేవ్రత న ఫలమును శొదాగా త్లంచుక్రనుచు, వారి విశాాసమును
అనుసరించుడి. యేసుక్రస
ొ త ు నిను, నేడు, ఒకకటేరీతిగా ఉన ుడు; అవ్ును
యుగయుగములకును ఒకకటే రీతిగా ఉండును (హెబీేయులకు 13:7-8).

ఇకుడ “నాయకుల ప్రవర్త న ఫలమును శీదధగా తలంచుకొనుచు, వార్శ విశావసమును

అనుసర్శంచుడి” అని హెబ్బర ర్చయిత తన శరీతలను ఆదదశించాడు. “యిేసుకరస
ీ త ు నిని, నేడు, ఒకుటేర్తి
ర గా
ఉనాిడు” అని ఆయన చెపపి నప్ుపడు, దదవుని మార్మపలేని విష్యమును జాాప్కం చదసత ూ ఈ

అభిపారయముకు మదే తయ ఇచాుడు. గతము నుండి ఆయన శరీతలు తమ నాయకుల యొకు

విశావసానిి అనుసర్శంచనటెో తద
ల వార్మ ధెర్
ై యంగా ఉంటార్మ, యిేసు మార్మపలేని వాడు గనుక తమ దినాలలో
కలుగు ఇటటవంటి ఫల్వతములనే వార్మ కూడా చూసాతర్ను నముకం వార్శకన ఉంటటంది.

కొీతత నిబంధ్న యొకు వాసత విక శరీతలవల నే, మనము కూడా పాప్మునకు పారయశిుతత ము

చదస్టన
ి కరస
ీ త ు మర్ణం తర్మవాత కాలములో జీవిసుతనాిము. మొదటి శతాబే ప్ు విశావసుల మాదిర్గ
శ ానే

మనము కూడా కరస
ీ త ుతో కూడా తిర్శగల
శ ేచాము. పాత నిబంధ్నలో జర్శగన
శ దానికంటే మించ దదవుని ఆతు
కుముర్శంచబడిన యుగములో మనము జీవించుచునాిము. యిేసు బో ధించన ప్రతి విష్యమును
భూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేస్టే అదద లక్షయమును కల్వగశ కరస
ీ త ు యొకు శర్రర్ములో భాగంగా
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సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

ఉనాిము. కొీతత నిబంధ్న కాలమునుండి మనలను వేర్మచదస్టే చార్శతిరక దూర్ం ఉనిప్పటికర, కొీతత

నిబంధ్నను మన కాలముకు అనువర్శతంచుకోవాలను ఉదదేశముతో మార్మపలేని సృషిరకర్త ఈ విధ్మన
ై
శకము కొనసాగశంప్ులను సాాపించాడు.

ఇప్పటివర్కు మనము కొనిి శకములను మర్శయు మన కాలముకు కొీతత నిబంధ్న కాలముకు

మధ్యనుని కొనిి కొనసాగశంప్ులను చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును
జాగీతతగా అధ్యయనం చదయడానికన అవసర్మగు కొీతత నిబంధ్నలోని కొనిి విచదుధ్ములను కూడా
చూదాేం.

విచేేధములు
ఖ్చుతంగా చెపాపలంటే, కొీతత నిబంధ్న కాలముకు మర్శయు మన కాలముకు మధ్యనుని

శకముల విచదుధ్ములు పాత నిబంధ్న కాలముకు మర్శయు మన కాలముకు మధ్యనుని శకము
విచదుధ్ములవల బలమన
ై వి కావు. ఏదదమన
ై ా, కొీతత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయునప్ుపడు,
మనము జాాప్కం ఉంచుకోవలస్టిన ముఖ్యమన
ై వయతాయసాలు ఉనాియి.

ఎఫస్ట్యులకు 2:20లో, అప సత లుడెైన పౌలు ఇలా చెపపి నప్ుపడు ఒక ముఖ్యమైన శకముల

విచదుధ్మును ప్రసత ావించాడు:

[సంఘము] క్రస
ొ త ుయేస్టర ముఖయమైన మూలరాయయెై యుండగా అపొ సత లులును
పేవ్కత లును వేస్టిన పున దిమీద కటర బడింది (ఎఫెస్ట్.2:20).

ఇకుడ, కరీసత ుయిేసు సవయంగా మూలర్ాయియిై యుండగా అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లు

వేస్టన
ి ప్ునాదిమీద కటర బడిన సంఘముకు మర్శయు చర్శతయ
ర ంతటా ఉని సంఘముకు మధ్య
వయతాయసం చూపించాడు.

ఈ పాఠంలో మునుప్ు మనము చెపిపనటట
ో గా, కరస
ీ త ుకు మర్శయు ఆయన అప సత లులకు

ప్రవకత లకు మన మీద ఉని ఆధార్శత అధికార్మును సంఘము సుమార్మ 2,000 సంవతిర్ాలుగా

గుర్శతంచంది. కాని వార్మ భౌతికంగా మనతో లేర్మ అనే విష్యానిి కూడా మనం గుర్శతంచాల్వ. ఈ వాసత వము
కొీతత నిబంధ్న కాలముకు మర్శయు మన కాలముకు మధ్య అనేక విచదుధ్ములను సృషిరసత ుంది.
మొదటిగా, యిేసు మర్శయు ఆయన అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లు చదస్టన
ి అనేక

అదుుతకార్యములు కొీతత నిబంధ్నలో ఉనాియి. అటటవంటి అదుుతకార్యములు చదస్టే సామర్ాూము

యిేసును మర్శయు ఆయన అప సత లులను సంఘప్ు అధికార్మలుగా మర్శయు ఆర్ంభ నాయకులుగా
ప్రతయద కప్ర్చంది. నేడు కూడా దదవుడు సంఘములో అతీందిరయముగా ఆయన ప్ని

కొనసాగశంచుచునాిడు, కాని అదుుతాలను కొీతత సంఘ నాయకుల అధికార్మును గుర్శతంచద మార్గ ంగా
మనం చూడము. బదులుగా, నేడు సంఘములో అధికార్ం కొీతత నిబంధ్న పారమాణికత దావర్ా

సాాపించబడింది. మర్శయు ఈ కార్ణమును బటిర, ఈ పారమాణికత మన కాలముకు ఏ విధ్ముగా
వర్శతసత ుందో అధ్యయనము చదయుటకు మనం జాగీతత వహించాల్వ.

ర్ండవదిగా, కొీతత నిబంధ్న కాలములో, యిేసు యొకు అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లను

ప్రతయక్షంగా అడుగుట సాధ్యమయిేయది. కస
ై త వుల ప్రశిల సమాధానము కొర్కు మర్శయు మార్గ నిర్ేేశం కొర్కు
వార్మ అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లను అడిగవ
ే ార్మ. ఉదాహర్ణకు, 1 మర్శయు 2 కొర్శంథీయులకు
-16వీడియోలు, అధ్యయనమార్గ దర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

మర్శయు ఫిలేమోను ప్తిరకలో కరీసత ు అనుచర్మల నివేదనలకు పౌలు సపందించన విధానములో దీనిని

మనం చూసాతము. అంతదకాక, కొీతత నిబంధ్న కాలములో, అప సత లుల కార్యములు 15లో యిర్ూష్లేము
సభవల నే, సంఘ-విసత ృత అంశాలు సంఘము యొకు ఆధార్శత నాయకుల ప్ర్సపర్ చర్ు దావర్ా

నిర్ణయించబడదవి. కాని నేటి మన కాలములో, ఈ ఆధార్శత అధికార్మలు మన మధ్య సజీవంగా లేర్మ.
కాబటిర, మనము కొీతత నిబంధ్న అధ్యయనము మీద ఆధార్ప్డి అది మన కాలముకు ఎలా వర్శతసత ుందో
చూడాల్వ.

మూడవదిగా, మనము కొీతత నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయునప్ుపడు, ప్రతదయకముగా

సంఘము యొకు ఆర్ంభ కాలముకు పారముఖ్యమైన వేదాంత ఉదాాటనలను కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు
కల్వగశయునాిర్మ, కాని అవి మన కాలముకు సంబంధించనవి కాకపల వచుు అనే సతయమును మనం
ప్ర్శగణించాల్వ.

దదవుని ప్రజలు పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్న విశావసముకు మధ్య ప్ర్శవర్త న

చెందుతయని కాలములో కొీతత నిబంధ్న వారయబడింది. ఈ కార్ణమును బటిర, కొీతత నిబంధ్నలో

చర్శుంచబడిన అనేక విష్యాలు కరస
ీ త ు అనుచర్మలు పాత నిబంధ్న ప్దధ తయలతో మర్శయు యూదుల

సాంప్రదాయాలతో ఏ విధ్ంగా సంబంధ్ం కల్వగశయునాిర్ప వివర్శసత ాయి. కస
ై త వుడు సునితి ప ందాలా?

వార్మ యూదుల ఆహార్ నియమాలు పాటించాలా? కరస
ీ త ు అర్శపంచన అంతిమ పారయశిుతత ము తర్మవాత
దదవాలయంలో జంతయవుల బల్వ కొనసాగశంప్ును కస
ై త వులు ఏ విధ్ంగా అర్ాం చదసుకునాిర్మ? యూదుల

వేడుకలు మర్శయు ప్ండుగలు సంఘ జీవితంలో ఎలా చదర్ుబడా్యి? వాసత వానికన, ఈ ఆధార్శత వేదాంత

విష్యాలు చాలాకాలం కనీతమే ప్ర్శష్ుర్శంచబడా్యి. మర్శయు నూతన నిబంధ్న యొకు ఆర్ంభ కాలము
ముగశస్టన
ి తర్మవాత, కస
ై త వ సంఘము ఇతర్ సవాళో ను చర్శుంచంది.

మనం కొీతత నిబంధ్న చదివినప్ుపడు, శకముల విచదుధ్ములను అధిగమించడం కష్ర ంగా

ఉంటటంది. కాని, కొీతత నిబంధ్న యొకు సమాధానములను ఈ పారచీన వేదాంత వివాదాలకు

అనువర్శతంచాలనుకుంటే, మనం కష్ర ప్డి ఈ వాకయభాగములను జాగీతతగా అధ్యయనం చదయాల్వ.
ఒకరు బైబిలు చదివినపుపడు, ద నిని ఎలా పుపడు వాసత విక సందరాములో

చదవాలి. ఆ విధంగా చేస్టన
ి పుపడు, క్రనిుసారుా వారు అనుభవిసుతను శొమలను
మనము గొహంచలేము ఎందుకంటే అవి నేడు మనం అనుభవిసుతను శొమలకు
భినుంగా ఉంటలయ. క్ాబటిర , ఉద హరణకు, పాత్ నిబంధనలోని, నిబంధన

అంశాలనీు పాత్ నిబంధన ఆధీనములో జీవిసుతను ఇశాొయేలుకు సంబంధించినవి,
– మరియు అట త్రువాత్ క్రొసత ు వ్చ ేడు గనుక, ద ని యొకక నరవేరుపలు –

సంఘము చరిేంచవ్లస్టిన పేధ న వేద ంత్ అంశాలుగా ఉన ుయ. పాత్ నిబంధన
ఆక్ాంక్షల మధయ అనుబంధం ఏమిటి? సంఘములో అది ఎలా నరవేరింది?

యూదులకు మరియు అనుయలకు మధయ సంబంధం ఏమిటి? మరియు అలా
చెపపడంలో కూడ , మనం ఎలా పుపడు ఆ విధంగా ఆలోచన చేయము, ఎటా నగా

మొదటిగా లేఖనమునకు తిరిగవ
ి ళళే, త్నదెన
ై పద లలో ద నిని అరథ ం చేసుకునే,

త్నదెన
ై నేపథయంలో, త్నదెైన సమరపణలో అరథ ం చేసుకునే, నిబంధనలు ఎలా పని
చేసత ాయ, క్రొసత ులో అవి ఎలా నరవేరుపలోనిక్త తేబడ్ య, ఆ త్రువాత్ అవి మనకు
-17వీడియోలు, అధ్యయనమార్గ దర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

ఎలా అనాయంపబడగలవ్ు అనే విషయాలను ఆలోచించే ఒక మంచి పనిని
చేయాలి.

— డా. స్ట్రఫన్ జ. వలో ం
శకముల ప్ర్శగణలో కొనసాగశంప్ులను మర్శయు విచదుధ్ములను చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు
మనము కొనిి సాంసుృతిక ప్ర్శగణలను చూదాేము.

సాంసకృతిక
మనము సంసుృతిని గూర్శు మాటాోడుకునేప్ుపడు, ప్ంచుకొనే భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు

భావోదదక
ర ముల నుండి అభివృదిధ చెందుతయని మానవ సమాజాల ప్దధ తయలు మన మనసుిలో ఉంటాయి.
కళ, ఫ్ాయష్న్, సాంకేతికత, ర్ాజకరయ నిర్ాుణాలు, మర్శయు మానవుల ప్ర్సపర్ చర్యల వంటి ఇతర్

విష్యాలలో సంసుృతి వయకత ప్ర్చబడుతయంది. మర్శయు మనము కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును

అధ్యయనము చదయునప్ుపడు, మొదటి శతాబే ంలో మర్శయు మన కాలములో ఈ సాంసుృతిక కోణాలను
మనం ప్ర్శశీలన చదయాల్వ.

సాంసుృతిక ప్ర్శగణలను ప్ర్శశీలన చదయునప్ుపడలాో, మనం సాంసుృతిక కొనసాగశంప్ులు

మర్శయు విచదుధ్ములు ర్ండింటినీ ప్ర్శశీలన చదయాల్వ. కొనిిసార్మో, ఇది అంత సులభమన
ై ప్ని కాదు.
కాబటిర, జాగీతతగా ప్ర్శశీలన చదయడానికన మనం స్టిదధంగా ఉండాల్వ. సాంసృతిక కొనసాగశంప్ుల విష్యములో
ఇది ఎలా నిజమయ
ై ునిదో మొదట చూదాేము.

క్రనసాగింపులు
ప్రతి సంసుృతి భినింగా ఉంటటంది మర్శయు ఆ భినితావలు తాతాుల్వక మర్శయు భౌగపళ్లక

దూర్మును బటిర మార్మతయంటాయి అని మనందర్శకర తెలుసు. కాని ఈ వయతాయసాలను మనం

గుర్శతంచనంతవర్కు, ప్రతి మానవ సంసుృతి ఒకే ప్రప్ంచంలో ఉంది. ఈ వాసత వము కాలము మర్శయు

భౌగపళ్లకములో కూడా అనేక సాంసుృతిక కొనసాగశంప్ులను సృషిరసత ుంది. భూమియందుని ప్రతి సంసుృతి
మానవుల సవభావమును బటిర, భౌతిక, సహజ ప్ర్ాయవర్ణమును బటిర ర్ూపించబడుతయంది. మర్శయు ఈ
కార్కాలు సమానంగా ఉనిందున, ఈ సంసుృతి ప్దధ తయలు కూడా సమానంగా ఉంటాయి. దీనిని గూర్శు
ప్రసంగశ 1:9 చెపపి నటేో :

మునుపు ఉండినదే ఇక ఉండబో వ్ునది; మునుపు జ్రిగినదే ఇక జ్రుగబో వ్ునది;
సూరుయని క్తొంద నూత్నమన
ై దేదియు లేదు (పేసంగి 1:9).

ఈ వలుగులో, మనము పప
ై ైన కనిపించద భినితావలను చూస్టినప్ుపడు, మన కాలముకు

మర్శయు కొీతత నిబంధ్న కాలముకు మధ్య సంసుృతి యొకు అనేక సార్ూప్య లక్షణాలను మనము
కనుగొంటాము. కొీతత నిబంధ్న కాల ప్రజలు చదస్టినటేో మనము వసత మ
ర ులు ధ్ర్శసత ాము, కళను

ఆనందిసత ాము, కుటటంబాలు కల్వగశయునాిము, ప్రభుతావలను సాాపిసత ాము, మర్శయు నేర్ాలను
-18వీడియోలు, అధ్యయనమార్గ దర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

శిక్షిసత ాము. ఈ కార్ణమును బటిర, మొదటి శతాబే ముకు మర్శయు మన కాలముకు మధ్య సంసుృతి
యొకు అనేక సార్ూప్యతలను చూడడం చాలా సులభమయ
ై ునిది.

ఉదాహర్ణకు, యోహాను 4:6-7లో యిేసు సమర్య స్ట్త త
ర ో మాటాోడిన సనిివేశానిి తీసుకోండి.
అపపటిక్త ఇంచుమించు పండెేండు గంటలాయెను. సమరయ స్ట్త ర ఒకతె నీళ్ళే

చేదుక్రనుటకు అకకడిక్త రాగా యేసు “న కు ద హమునక్తమమని” ఆమ నడిగన
చ ు.
(యోహాను 4:6-7).

ఈ సనిివేశము యొకు అనేక సాంసుృతిక కోణములను గూర్శున వివర్ాలను మనలో

చాలామందిమి వినియుంటాము. యిేసు కాలములో యూదులు సమర్యులను “అప్వితరము”గా
యించ, వార్శతో సహవాసం చదయడానికన నిర్ాకర్శంచనప్పటికర, యిేసు సమర్య స్ట్త ని
ర కల్వస్టి ఆమతో
మాటాోడాడు.

ఇప్ుపడు, ఆధ్ునిక పాఠకులుగా సమర్యులను గూర్శు మనకు ఎటటవంటి భావనలు లేవు.

మర్శయు ప్రజలు ఆచార్బదధ ంగా శుభరంగా ఉనాిర్ా లేదా అనే విష్యమును గూర్శు మనం ఆలోచన
చదయము. అయినప్పటికర కూడా, ఈ బెైబిలు దృషారంతముకు మర్శయు మన కాలములోని సాంఘిక

దుర్భిమానములకు మధ్య ముఖ్యమన
ై సార్మప్యతలను చూడడం కష్ర మేమీ కాదు. దుర్దృష్ర వశాతూ
త ,ఈ
విష్యంలో నేటి ప్రజలకు మర్శయు మొదటి శతాబే ప్ు ప్రజలకు మధ్య ఎటటవంటి తదడా లేదు. మర్శయు
కొీతత నిబంధ్న ప్రజలవల నే మనము కూడా అదద ప్రప్ంచంలో జీవిసుతనాిము గనుక, వయతాయసాలు
ఉనిప్పటికర, మన ఆధ్ునిక సాంసుృతిక అనుభవాలకు పల ల్వకలను సులభంగా గుర్శతంచగలము.

సాంసుృతిక ప్ర్శశీలనలలో మనకు మర్శయు కొీతత నిబంధ్నకు మధ్య సాంసుృతిక కొనసాగశంప్ులు

ఉనాియని గీహించడం ముఖ్యమైనప్పటికర, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యిడల మన అవగాహనపై
సాంసుృతిక విచదుధ్ముల ప్రభావమును గూర్శు కూడా మనము తెలుసుకోవాల్వ.

విచేేధములు
లేఖనముప్ెై మనకును అవ్గాహన ఏమిటంటే అది దేవ్ుని వాకయం, మరియు

లేఖనము యొకక త్ుది రచయత్ పరిశుదా త్ుమడు. అట వ్ంటి గొపపపద లతో
లేఖనమును గూరిే మనం ఎలా పుపడు మాటలాడుత ము, గనుక క్రనిుసారుా

ఇలాంటి పేశులు త్లెత్త ుత య, లేఖన లకు మించి ఏదెైన మనకు ఎందుకు

అవ్సరం? సంసకృతి, నేపథ యలు మరియు భలషలను మనం ఎందుకు అధయయనం
చేయాలి? సాయంగా లేఖన లే మనకు ఉనుపుపడు, మరియు అవి దేవ్ుని

వాకయమన
ై పుపడు, అవి మనకు సరిపో వా? పరిశుదా త్ుమడు త్ుది రచయత్ అని
మనం అరథ ం చేసుకున ుము, క్ాని పరిశుదా త్ుమడు మానవ్ రచయత్ల ద ారా
పనిచేస్టి చ రితిేక సందరాాలలో లేఖన లను మనకు ఇచ ేడు. క్ేవ్లం

పేతిపాదనల జ్ాబిత గా లేఖనము మన యెదుట లేదు. చటర ము వంబడి చటర ము,
చేయవ్లస్టినవి మరియు చేయకూడనివి కలిగిన జ్ాబిత గా ఒక చటర బదా మైన క్ోడ్

బుక్ గా లేఖనము మన యెదుట లేదు. క్ేవ్లము జ్ాానసూకుతలే – అనగా ఒక నీతి
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కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

వాకయము, ఒక సూత్ేము, ఒక ద ని త్రువాత్ మరొక సామత్ – కలిగియును
లేఖనమే మనకు లేదు మరియు వీటినుండే మనం ఏదో విధంగా సత్యమును

రాబటర టలేదు. ఈ విషయాలు లేఖనములలో ఉనుపపటిక్ర కూడ , లేఖనములు
దేవ్ుని యొకక పేత్యక్షత్లెైయునువి, దేవ్ుని యొకక పేత్యక్షత్ మరియు చరిత్ేలో
దేవ్ుని క్తొయల యొకక పేత్యక్షత్లెైయునువి. లేఖనమును గూరిేన మన

అవ్గాహనను మనము క్రనిుసారుా చరిత్ేలో మానవ్ రచయత్ల పద లలో

ఇవ్ాబడిన దేవ్ుని వాకయముగా చెపత ుంటలము. మరియు “చరిత్ేలో” అనే ఈ భలగమే
మనకు చ లా పాేముఖయమైయునుది. లేఖనములు వాేయబడిన సాంసకృతిక
నేపథ యనిు మనం అరథ ం చేసుక్ోలేకపో తే, ఆ భలషను అరథ ం చేసుక్ోలేకపొ తే,
లేఖనములు చ లా సుళ్ళవ్ుగా త్పుపగా అవ్గాహన చేసుక్రనబడత య.

డా. ఎడవర్డ్ యం. కాయజిర్శయన్
వాసత వికతలో, నేటి మనకాలప్ు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న కాలప్ు సాంసుృతిక నేప్థాయలు చాలా

విభినిమన
ై విగా ఉనాియి. కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును విశదప్ర్చ అనవయించుటలో ఆ

నేప్థాయలు మనకందించద అడ్ ంకులను అధిగమించుటకు మనం చాలా కష్ర ప్డి ప్నిచదయవలస్టి ఉంటటంది.
సాంసుృతిక విచదుధ్మునకు అతయంత సపష్ర మన
ై ఉదాహర్ణలలో ఒకటి కొీతత నిబంధ్న

వారయుటకు ప్రయోగశంచబడిన భాష్. పల ల్వు చూస్టినటెో తద
ల , కరీసత ును వంబడించద వార్శలో నేడు కేవలం
కొదిేమంది మాతరమే మూల గరక
ీ ు భాష్లో కొీతత నిబంధ్నను చదవగలర్మ.

దీనికన మించ, మొదటి శతాబే ప్ు సాహితయ ఆనవాయితీలు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలచద

ప్రయోగశంచబడిన పాతనిబంధ్నప్ు హెబ్బర మర్శయు గరక
ీ ు అనువాదములను మనం ప్ర్శగణనలోనికన
తీసుకోవాల్వ. ఆనాటి ర్ాజకరయ, ఆర్శధక మర్శయు విశాలమైన సాంఘిక ఆచార్ముల విష్యములపై
మనకుని అజాానమును కూడా మనం అధిగమించాల్వ. ఈ కార్యములకు మనలను మనం

సమర్శపంచుకొంటేనే గాని కొీతత నిబంధ్నకు మర్శయు మన కాలమునకు మధ్యగల విచదుధ్ములను మనం
సర్శచదయలేము.
లండన్ పాేంత్ంలో ఒక అమోఘమైన న నుడి ఉండేది. దీనినే “అంత్రమును
చూడండి” అంటలరు. భూగరా మారు ము నుండి ఎత్ు
ే మునకు
త గా ఉను పేదశ
పేవశ
ే ంచేటపుపడు, ఆ రచండిటి మధయ అంత్రం ఉంట ంది గనుక ఈ హెచేరిక

నిరంత్రం అకకడ చెపత ూ ఉంటలరు. “అంత్రమును చూడండి.” “అంత్రమును
చూడండి.” క్రొత్త నిబంధనను మనం బో ధిసత ూ పేకటిసత ూ ఉనుపుపడు క్రొత్త

నిబంధన యొకక సాంసకృతిక నేపథయం ఎందు నిమిత్త ం పాేముఖయమో అని

పరిగణంచే కొమంలో మనం “అంత్రమును చూడ లి.” అపపటిక్త మరియు ఇపపటిక్త
మధయ అంత్రము ఉంది. పేయోగించబడిన భలషలో అంత్రం ఉంది. సాంఘక
గురితంపులు కలుగజ్ేయబడిన విధ నములో అంత్రం ఉంది. బంధుత ాలు

అరథ ంచేసుక్రనబడిన విధంలో అంత్రం ఉంది. 2,000 సంవ్త్ురాలకు మరియు నేటి
జీవ్నమునకు అనిు క్ోణ లలో అంత్రం ఉంది. ఆ అంత్రమును మనం
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కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

పటిర ంచుక్ోకునుటా యతే, మన సొ ంత్ సంసకృతితో, మన సొ ంత్

విషయపరిజ్ా ానముతో ఆ అంత్రమును నింపుత ము. పేసత ుత్ము వాకయము మన
జీవిత లకు ఎలా అనాయంపబడగలదో చూచుటకు ద నిని వినడ నిక్త బదులు,
మనము ముందుది వనుక చేసత ుంటలం. వాకయమును అరథ ం చేస్టక్
ి రనుటకు మన
జీవిత్మునే ఒక విధ నముగా చేసుకుంటలం. వాకయము మనతో మాటలాడుటకు
బదులు మనమే వాకయములోనిక్త మాటలాడుత్ుంటలం. క్ాబటిర మనం క్రనిు

విషయాలను క్ోలోపత్ుంటలం... మూల సందేశము ప్రేరప్
ే ిత్మన
ై దని మనము
నమిమనటా యతే, మన సొ ంత్ సాంఘక పరిగణనలను వాకయముప్ెై

అనాయంచకుండ , దేవ్ుని వాకయమును వినునటా అంత్రమును చూచుటకు
మనం పేయతిుసాతం.

డా. మార్డు ఎ. జనిింగ్ి
శకము ప్ర్శగణనలు సాంసుృతిక ప్ర్శగణనల కొనసాగశంప్ులు మర్శయు విచదుధ్ములను మన

మనసుిలో ఉంచుకొని, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును జాగీతతగా అధ్యయనం చదయాలని వయకనతగత
ప్ర్శగణలు కూడా ఎలా మనలను కోర్తాయో చూదాేము.

వ్యక్తతగత్మైన
ప్రజలందర్ూ ఖ్చుతంగా ఒకేవిధ్ంగా ఉండర్మ అని మన సాధార్ణ అనుభవము నుండి

మనకందర్శకర తెలుసు. ఒకే సంసుృతిలో జీవించద ప్రజలు కూడా ఒకే విధ్ంగా ఉండర్మ. తర్చూ, సుదూర్
ప్రదశ
ద ాల ప్రజలను మనం కలస్టినప్ుపడు లేదా గతములోని ప్రజలను గూర్శు మనం చదివినప్ుపడు,
అందులో మానస్టిక, భావోదదవగ, మర్శయు ఆతీుయమైన భేదాలు చాలా ఎకుువగా ఉంటాయని

గీహిసత ాము. మనందర్శకర వివిధ్మైన అనుభవాలు, బలాలు, భయాలు, ప్రతిభలు, ఆతీుయ ప్రవృతయ
త లు
ఉనాియి; ప్రజల మధ్య గల భేదాల జాబితా చాలా సుదీర్ామన
ై ది. కాబటిర, కొీతత నిబంధ్న

వేదాంతశాసత మ
ే ప్ుపడు మన కాలములోని ప్రజలకు మర్శయు కొీతత
ర ును మనం అధ్యయనం చదస్టట

నిబంధ్న కాలములోని ప్రజలకు మధ్య గల సమాంతర్ాలు మర్శయు భేదాలను సర్శగా గమనించాల్వ.

మన మునుప్టి చర్ుల ఆధార్ంగానే వయకనతగత ప్ర్శగణనలను మనం చూడవచుు. మొదటిగా,

ఆధ్ునిక మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ప్రజలకు మధ్య వయకనతగత కొనసాగశంప్ులు ఏవి? మర్శయు ర్ండవదిగా,
వాటి మధ్య గల విచదుధ్ములు ఏవి? కొనసాగశంప్ులతో మనం ఆర్ంభిదాేము.

క్రనసాగింపులు
బెైబిలు నేప్థయం నుండి, మనము అనుకొనిటట
ో గా కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును చదువుకొని

అనవయించుకొనుటలో మనం నిశుయతతో ఉండుటకు ప్రజల మధ్య సర్శప్డిననిి సమాంతర్ాలు

ఉనాియి. ఒక విధ్ంగా, కొీతత నిబంధ్నలోని మానవులందర్ూ మర్శయు నేటి మానవులందర్ూ ఒకే

విధ్మైన ప్రజలుగా ఉనాిర్ని లేఖ్నములు మనకు బో ధిసత ునాియి. నేటక
ి ాలములో మనవల నే, ఆనాటి
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ర్చయితలు, శరీతలు మర్శయు ఇతర్ మానవ ర్ూపాలు అనీి కూడా దదవుని పల ల్వకలోనే ఉనాియి.

మనవల నే వార్మ కూడా హేతయవాదులు మర్శయు ఆలోచనగలవార్మ. నేడు మనవల నే, వార్మ కూడా

సంతోష్ం మర్శయు విచార్ంతో సపందించార్మ. మర్శయు మనవల నే, కరీసత ు విమోచన అవసర్మైయుని
ప్డిపల యిన మూర్మతలు వార్మ. వార్మ పాప్ముతో పల ర్ాడి, ప్డిపల యిన ఈ లోకంలో బాధ్ను మర్శయు
కషారలను భర్శంచార్మ. కొీతత నిబంధ్న దినములలో కరీసత ునందు విశావసముంచనవార్మ నేడు మనం

చదస్టన
ి టట
ో గానే తమ వయకనతగత జీవితములలో దదవుని క్షమాప్ణ మర్శయు ప్ర్శశుదాధతయుని ఆశీర్ావదము

అనే కృప్ను అనుభవించార్మ. ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ వయకనతగత కొనసాగశంప్ుల కార్ణంగా, మనం కొీతత
నిబంధ్నను చదివినప్ుపడు తర్చుగా ఆ కాలప్ు ప్రజలతో మనం సునాయాసంగా
అనుబంధించుకోగలుగుతాము.

ఉదాహర్ణకు, ర్పమీయులకు 9:1-3లో, ఈ కనీంది విధ్ంగా తన తోటి యూదులప్టో తన లోతెైన

భావాలను పౌలు వయకత ప్ర్చాడు:
న కు బహు దుుఃఖమును, న హృదయములో మానని వేదనయు కలవ్ు.
క్రొసత ునందు నిజ్మే చెపుప చున ును, అబదా మాడుట లేదు.

పరిశుదా త్మయందు న మనసాుక్షి న తోకూడ సాక్షయమిచుేచునుది.

సాధయమన
ై యెడల, దేహసంబంధులెైన న సహో దరుల క్రరకు నేను క్రస
ొ త ునుండి వేరచై
శాపగొసత ుడనై యుండగోరుదును (రోమీయులకు 9:1-3).

ఈ వచనములు పౌలు యొకు వయకనతగతమన
ై , భావోదదవగ అనుభవమును

బయలుప్ర్మసుతనాియి. తన భావములతో మనం గుర్శతంప్బడలేనంతగా పౌలు దినమునకు మర్శయు
మన కాలమునకు మానవ వయకనతతవము అంతగా ఏమీ మార్లేదు. కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు, శరీతలు

మర్శయు ఇతర్ పాతరధార్మలు అనుభవించన దానిని మనం ఆకళ్లంప్ు చదసుకొనుటకు ఇటటవంటి వయకనతగత
కొనసాగశంప్ులు మర్శంత సుళువుప్ర్మసాతయి. మర్శయు వార్శ అనుభవాలను మనము నేటి దినమునకు
అనవయించుకోవచుు.

అదద సమయములో, కొీతత నిబంధ్నలోని వయకనతగత ప్ర్శగణనలు అనేకమన
ై వయకనతగత

కొనసాగశంప్ులను కల్వగశయుండగా, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ి ొని అనవయించుకొనుట
ర ును అర్ాం చదస్టక
మనకు కష్ర తర్ం చదయునటిర అనేక వయకనతగత విచదుధ్ములు కూడా ఉనాియి.

విచేేధములు
మనకు నేడు తెల్వస్టిన దానికంటే ఎంతో భినింగా ఉండద కొనిి విధ్ముల ైన ప్రజలను గూర్శు

తర్చు కొీతత నిబంధ్న సంబో ధిసత ుంది, ఫల్వతంగా సర్శయిన
ై అనుబంధాలను మనం వదకలేకపల తయనాిం.
వయకనతగత, భావోదదవగ ధో ర్ణులు, చవర్శకన వయసు మర్శయు స్ట్త ర ప్ుర్మష్ బేదముల వంటి అంశాలు కూడా
కొనిి అడ్ ంకులను కల్వగశసత ాయి. వీటిని జాగీతతతో కూడిన అధ్యయనంతో అధిగమించవచుు.

మనందరి నేపథ యలలో, మనందరి నైసరిుక పరిస్టథ త్
ి ులలో కూడ పేజ్లను గూరిే
దేవ్ుడు చింతిసూ
త నే ఉంటలడు. బైబిలు ఆదయంత్ం, బైబిలులోని వివిధ భలగాలలో
వాసత వ్ంగా ఎనిు విధములెైన నేపథ యలు మరియు ఎనిు విధములెైన
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సంసకృత్ులు పేసత ావించబడ్ య అని గమనించుట ద ారా దీనిని మనం

చూడగలం. మరియు ఇదే విధంగా, వారి నేపథ యలలో దేవ్ుడు ఎటా వారితో

మాటలాడుత్ూ ఉన ుడో అని ఒకసారి మనం అరథ ం చేసుకుంటే, వారి నుండి మనం
ఉద హరణలను నేరుేక్ోవ్చుే, మరియు వాటిని మన సొ ంత్ భినుమన
ై

నేపథ యలలో పునుఃఅనాయంచుక్ోవ్చుే. క్రనిు నేపథ యల క్రరకు దేవ్ుడు

దృఢమన
ై రీతిలో వాటిని ఇచ ేడు, మరియు అవి దృఢమన
ై విధ లలో మరియు ఆ
క్రనిు నేపథ యలలో అనాయంచబడ లని దేవ్ుడు ఆశసుతన ుడు. సరియన
ెై

విధ లలో వాటిని మనం పునుఃఅనాయంచడ నిక్త వాకయములో ఉను సరియెైన
నియమములను పొ ందుక్ోవ్డం అనేది పాేముఖయమయ
ై ునుది.

డా. కీగ్ ఎస్. కరనర్డ
ఉదాహర్ణకు, ఎఫస్ట్యులకు 6:5, 9లో ర్ండు ర్కముల ైన ప్రజలను గూర్శు పౌలు నిర్ేేశించాడు.

ఆతడు అంటాడు:

ద సులారా, యథ రథ మైన హృదయముగలవారచై భయముతోను వ్ణకుతోను

క్రొసత ునకువ్లె, శరీరవిషయమై మీ యజ్మానులెైనవారిక్త విధేయులెై యుండుడి...
యజ్మానులారా,... ఆ పేక్ారమే వారియడ
ె ల పేవ్రితంచుడి (ఎఫెస్టయ
్ ులకు 6:5,
9).

ఈ వచనములను చదివినప్ుపడు, ఎఫసులోని సంఘములో ఉని దాసులకు మర్శయు

యజమానులకు పౌలు చెపపి న మాటల యొకు మిడిమిడి అవగాహన మాతరమే మనలో కలుగుతయంది.
మనలోని అధికశాతం మంది ఒకుసార్శ కూడా దాసులుగా లేదా యజమానులుగా ఉండినవార్మ కార్మ
గనుక కరీసత ునందు ఈ సహో దర్మలు మర్శయు సహో దర్రలు ఎదుర్ొుని తీవరమైన పల ర్ాటాలను గూర్శు
మనము కల్వగశయుండు అవగాహన ప్ర్శమితమన
ై దిగా ఉనిది.

నేడు మనమునిటట
ో గా కాక వీర్మ చాలా భినిమన
ై ప్రజలు. మర్శయు ఈ కార్ణాన, మొదటి

శతాబే ములో ఎఫసువంటి సా లములలో ఈ ప్రజలు అనుభవించన దానిని అధ్యయనం చదయుటకు మనం
విశేష్ంగా కృషి చదయాల్వ. అప్ుపడు మాతరమే నేటి కాలమునకు సర్శయిన
ై అనవయింప్ులను జాడతీస్టి ఈ
వాకయభాగంలో అందించబడిన పౌలు యొకు వేదాంత దృకపథాలను అర్ాం చదస్టక
ి ొనగలుగుతాము.
క్రొత్త నిబంధనను ఎటా అనాయంచ లో అని మనం అరథ ం చేసుక్రనే పేతీసారి,

ఎలా పుపడూ త్టస్టిథంచవ్లస్టిన మూల పదము “నేపథయం.” చెకకలాగా, ఎండిపో య
క్ోయబడినటా గా లేఖనము యొకక అనాయంపు ఉండ లని మనం ఎంత్గా

అనుకున ు, క్రొత్త నిబంధన క్ాలములలో కూడ ఇది జ్రుగలేదు. ఒక సందరాంలో
పౌలు, “అవ్ును, తిమోతీ, సువారత నిమిత్త ము నీవ్ు సునుతిచేయబడ లి” అని

చెపత ాడు. మరొక సందరాంలో త్న జ్త్పనివారలలోని వేరొకనితో, “లేదు, సువారత
నిమిత్త ము నీవ్ు సునుతి పొ ందనకకరలేదు” అంటలడు. ఇది చూచి నేను చ లా
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చదయాల్వ?

విభలేంతిన ందుత్ుంటలను. క్ాబటిర , సాంసకృతిక నేపథయంప్ెై ఆధ రపడి మీరు
అనుకుంటే ఒక్ే క్ారయము సరియన
ెై దీ క్ావ్చుే సరిక్ానిదీ క్ావ్చుే. ఒక

సందరాములో, “తిమోతీ, యూదులను మనం గచలచునటా గా నీవ్ు సునుతి
పొ ంద లి.” అనగా అది సువారత నిమిత్త మే. వేరొక నేపథయంలో, తీత్ుతో

మాటలాడుత్ూ, “నీవ్ు సునుతి పొ ందకూడదు ఎందుకంటే నీవ్ు సునుతిన ంద లని
భలవించే పేజ్లు సునుతి అనేది రక్షణ క్రరకు అవ్సరమైనది అని

అనుక్రంట న ురు, మరియు అది సువారత కు వ్యతిరేకమన
ై ఆలోచన గనుక నీవ్ు
సునుతి పొ ందకూడదు.” క్ాబటిర , మన పేసత ుత్ సాంసకృతిక పరిస్టథ తి
ి ఏమిటో

మరియు బైబిలులోని నియమాలు ద నిక్త ఎలా అనాయంపబడత యో మనం
నిజ్ంగా అరథ ం చేసుక్ోవాలి. అనగా, మనం లేఖనమును ఎంత్గా అరథ ం

చేసుకుంటలమో అంతే ఎకుకవ్గా సంసకృతిని మనం నిజ్ంగా అరథ ం చేస్టిక్ోవాలి.
డా. డాన్ లఖీఖ్
కొీతత నిబంధ్న దినములలోని ఆర్పగయవంతయలు మర్శయు ర్పగులు, అంగవక
ై లయంగలవార్మ,

బలవంతయలు, బలహీనులు, ధ్నికులు, పేదలు, యౌవనులు మర్శయు వృదుధలు, తండురలు, తలుోలు,

సహో దర్రలు మర్శయు సహో దర్మలు తమ దినములో వార్మ ఎవర్య
ై ునాిర్ప దానికన అనుగుణయంగా కొీతత
నిబంధ్న వేదాంతశాసాతీనిి ఆల్వంగనం చదస్టికొనవలస్టి యుండినవార్మ. ఒక విధ్ంగానో ఇంకో విధ్ంగానో,

నేటి కాలములో కూడా కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసాతీనిి అనవయించద విధానానిి ఇవి మర్శయు ఇటటవంటి
అంశాలే ప్రభావితం చదసత ాయి. మర్శయు ఈ వయకనతగత ప్ర్శగణనలనీి కొీతత నిబంధ్నను మనమంతా ఆసకనతతో
అధ్యయనం చదయునటట
ో చదసత ాయి.

ముగింపు
ఈ పాఠంలో, కరస
ీ త ు అనుచర్మలు కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును ఎందుకు అధ్యయనము

చదయాల్వ అను విష్యమును మనము అనేవషించాము. కొీతత నిబంధ్న పేరర్ణ మర్శయు అధికార్మును

చూశాము మర్శయు కొీతత నిబంధ్న దెవ
ై ావేశము కల్వగశనది గనుక మనము దీనిని అధ్యయనము చదయాల్వ
అను విష్యమును అనేవషించాము. అలాగే కొీతత నిబంధ్న కాలములకు మర్శయు మన కాలములకు
మధ్యగల కాలానుగత, సాంసుృతిక మర్శయు వయకనతగత కొనసాగశంప్ులు మర్శయు విచదుధ్ములు ఏ
విధ్ంగా కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును అవగాహన చదస్టికొని అనవయించుకొనుటకు
అవసర్మైయునాియో కూడా మనం ప్ర్శగణించాము.

కొీతత నిబంధ్న అనునది సాధార్ణ దృషిర కంటే ఎకుువ శీదధను కోర్ే ఒక విధ్మన
ై గీంథము. తన

సంఘమునకు దదవుని వాకుుగా, దానిని మనము సాధ్యమన
ై ంత మంచగా అర్ాం చదస్టక
ి ొనుటకు ఏమి

అవసర్మైననూ చదయుటకు స్టిదధంగా ఉండాల్వ. తర్మవాత పాఠంలో ఈ లక్షయమును సాధించడానికన అనేక
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కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

మొదటిపాఠము : కొీతత నిబంధ్న వేదాంతమును ఎందుకు అధ్యయనము
చదయాల్వ?

పారముఖ్యమన
ై మార్ాగలపై దృషిర పడదాము. మర్శయు మనము దృషిరపడుతయండగా, బెైబిలులోని ఈ
విభాగమును తర్చ ప్ర్శషాుర్ముగా తెలుసుకొనుట దావర్ా వచున అనేక ఫల్వతాలను మనము
చూదాేము. కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత ర అధ్యయనము చదయుటకు మనను మనం ఎందుకు
అర్శపంచుకోవాలో మర్లా మర్లా మనం చూసాతము.
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