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

ఉపల దాా తం 

ఏదో  ఒక సమయములో, బెైబిలును బో ధించు ప్రతిఒకుర్మ ఈ ప్రశిను ఎదుర్ొున ేఉంటార్మ, 
“బెైబిలులోని ఈ భాగము కవేలం సాంసుృతికమ ైనద ికాదా?” వార్శ అరా్ము ఏమిటంటే, లేఖ్నములోని కొనిి 
భాగములు బెైబిలు కాలముల యొకు పరా చీన సంసుృతులలో ఎంతగా నాటుకొనిపల బడినవి అంటే, అవి 
మనకు నడేు అనువర్శతంచబడుట సాధ్యము కాదు. కాబటిర , క ైసైతవులు “సాంసుృతిక” బెైబిలు భాగములు 
మర్శయు ఆధ్ునిక జీవితమునకు అనువర్శతంచబడు బెైబిలు భాగముల మధ్య వయతాయసమును కనుగొనుటకు 
చాలా సమయమును గడుప్ుతుంటార్మ. 

ఈ పాఠములో, మనము ఒక విభినిమ నై దృకకుణమును ప్రతిపాదించబో వుచునాిము. 
లేఖ్నములోని భాగములను సాంసుృతిక లేక అనువర్శతక భాగములుగా ప్ర్శగణ ంచుటతో పాటుగా, బెైబిలులోని 
ప్రతి భాగము సాంసుృతికమ ైనది మర్శయు అనువర్శతకమ నైది అని మనము చూదాే ము. బెైబిలు అంతా పరా చీన 
సాంసుృతిక నపే్థయమున ప్రతిబింబిసుత ంది, అయితద మనము ఎవర్శమ యైునిను, లేక మనము ఎకుడ లేక 
ఎప్ుపడు నివస్టించుచునిను ప్రతి ఒకుర్శకి ఏదో  ఒక విధ్ముగా అనువర్శతంచబడు దదవుని వాకయమ యైునిది. 

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన 
పాఠయకీమములో ఇది ప్దియవ పాఠము, మర్శయు దీనిక ి“బెైబిలు సంసుృతి మర్శయు ఆధ్ునిక 
అనువర్తనము” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, లేఖ్నము యొకు సాంసుృతిక కకణములు ఆధ్ునిక 
లోకములో మన బెైబిలు అనువర్తనమును ఏ విధ్ంగా ప్రభావితము చదయాలో మనము చూదాే ము. 

మునుప్టి పాఠములలో మనము తెల్వయజేస్టనిటుో , మన దనిమున మనము బెైబిలు భాగములను 
అనువర్శతంచిన ప్రతిసార్శ, లేఖ్నము యొకు వాసతవిక శరీతలకు మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతలకు మధ్య ఉని 
యుగముల సంబంధ్మ నై, సాంసుృతిక మర్శయు వయకితగత దూర్మును మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకకవాల్వ. 
ఈ మూడు ప్ర్శగణలు ఒకదాని నుండి ఒకటి ప్ూర్శతగా వరే్మచదయబడలేకపల యినప్పటికీ, మనము లేఖ్నము 
యొకు వాసతవిక అరా్ము నుండి ఆధ్ునిక అనువర్తనము వ పై్ుకు కదులుచుండగా ప్ర్శగణలోనిక ివచుు 
సాంసుృతిక విషయముల మీద మనము ప్రతదయకముగా దృషిర ప డదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
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సంసుృతిని నిర్వచించుటకు అనేక మార్గములు ఉనాియి. అయితద ఆధ్ునిక సమాజశాసత రము 
మర్శయు మానవశాసత రములో కనిపించు కొనిి దృకపథములను అనుసర్శసూత , సంసుృతిని మనము ఈ 
విధ్ంగా నిర్వచిదాే ము: 

ఒక సమాజములో కనిపంిచు భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగములు 
ఒకదానితో ఒకట ికలుసుకున ేవిధానములు 

ఈ నిర్వచనము సూచించుచునిటుో , సంసుృతులలో భాష, కళ, ఆర్ాధ్న, టకెాిలజీ, ప్ర్సపర్ 
సంబంధ్ములు మర్శయు సామాజిక అధికార్ము వంట ికలుసుకున ేప్దధతుల యొకు వర్ణమాల 
భాగమ ైయుంటుంది. మర్శయు ఈ కలుసుకును ప్దధతులలో ప్ంచుకొనబడు భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు 
భావోదదవగములు భాగమ యైుంటాయి — మనము ఏమి నముుతాము, చదసాత ము మర్శయు భావిసాత ము. 
కాబటిర , మనము సంసుృతులను గూర్శు మాటాో డునప్ుపడు, ఈ విషయములు సమాజములో ఏ విధ్ముగా 
కనబడతాయి అను విషయము మన మనసుిలో ఉంటుంది — అద ిఒక కుటుంబము కావచుు, ఒక జాతి 
కావచుు, సామాజిక సంసా కావచుు, మతప్ర్మ నై సంసా కావచుు, లేక మానవ జాతి అంతా కూడా కావచుు. 

ఈ పాఠము బెైబిలు సంసుృతి మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్తనములోని మూడు కకణముల మీద 
దృషిరప డుతుంది: మొదటగిా, బెైబిలులోని మొదట ిఅధాయయములలో కనిపించు సంసుృతి యొకు బెైబిలు 
ప్ునాదులను మనము ప్ర్రక్ించుదాము. ర్ ండవదిగా, పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలలో జర్శగశన ప్లు 
సంసుృతి యొకు బెైబిలు ప్ుర్ొగమనములను మనము కనుగొందాము. మర్శయు మూడవదిగా, బెైబిలులోని 
ఈ సాంసుృతిక విషయములు మన ఆధ్ునిక లేఖ్న అనువర్తనమును ప్రభావితము చదయగల 
విధానములను మనము చూదాే ము. సంసుృతి యొకు బెైబిలు ప్ునాదులను ముందుగా చూదాే ము. 

ప్ునాదులు 

సంసుృతి యొకు బెైబిలు ప్ునాదులను మనము ప్ర్శగణ ంచుచుండగా, ఆదికాండము 1-11 
అధాయయములను విశదకీర్శసూత  మనము ఆర్ంభిదాే ము. మొదటగిా, ఈ అధాయయములు సంసుృతి యొకు 
పరా ముఖ్యతను సాా పించు విధానములను మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, ఇవి ర్ ండు వయతిర్కేమ నై 
సాంసుృతిక ఆదర్ిములను ప్ర్శచయము చదయు విధానము మీద దృషిరప డదాము. మర్శయు మూడవదిగా, 
లేఖ్నములోని ఆర్ంభ్ అధాయయములు దదవుని నముకమ నై స్టతవకుల మధ్య సాంసుృతిక భినితవము కొర్కు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ంగమును స్టదిధప్ర్చు విధానమును మనము ప్ర్శగణ దాే ము. సంసుృతి యొకు పరా ముఖ్యతతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

పరా ముఖ్యత 
ఆదకిాండములోని మొదట ిప్దకొండు అధాయయములు సృషిర మొదలుకొని అబరా హాము దనిముల 

వర్కు గల ప్రప్ంచ చర్శతర అంతటిని గూర్శు మాటాో డతాయి. ఇవి మన అధ్యయనమునకు విశేషముగా 
పరా ముఖ్యమ ైయునివి, ఎందుకంటే ఇవి లోకము కొర్కు మర్శయు మానవ సంసుృతి కొర్కు దదవుని యొకు 
ఆదర్ివంతమ నై ప్దధతులను స్టిార్ప్ర్మసాత యి. ఈ విధ్ముగా, ఆదకిాండములోని మిగశల్వన భాగము 
విషయములో మాతరమగేాక, లేఖ్నములోని మిగశల్వన భాగమంతట ివిషయములో ఇవి మన 
అధ్యయనమునకు మార్గదర్ికమును ఇసాత యి. 

సంసుృతికి ప్ునాదులు మొదటిగా ఆదకిాండము 1:28లో ప్రతయక్షమవుతాయి, మర్శయు ఈ 
వాకయభాగమును చాలాసార్మో  “సాంసుృతిక ఆజఞ” అని పిలుసాత ర్మ. ఇకుడ, దదవుడు మానవాళికి ఇలా 
స్ట లవిచాుడు: 

మీర్మ ఫల్వంచి అభివృదిధప ంద ివిసతర్శంచి భ్ూమిని నిండంిచి దానిని లోప్ర్చుకొనుడ;ి 
సముదరప్ు చదప్లను ఆకాశ ప్క్షులను భ్ూమిమీద పరా కు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దదవుడు 
వార్శతో చపె పను (ఆద.ి 1:28). 

సాంసుృతిక ఆజఞ యొకు పరా ముఖ్యతను అరా్ము చదసుకొనుటకు మర్శయు అనువర్శతంచుటకు, 
మనము మునుప్టి పాఠములలో చూస్టని ఒకదానిని జాఞ ప్కముంచుకకవాల్వ. ప్రతి జీవి ఆయనను నితయము 
వర్కు ఆర్ాధించునటుో  లోకమును తన దృశయ మహిమతో నింప్ుట చర్శతర కొర్కు దదవుడు ఎలోప్ుపడూ 
కల్వగశయుని అంతిమ లక్షయమ యైునిది. దదవుడు సృషిర  యొకు ఆదిమ కమీమును స్టిార్ప్ర్చిన తర్మవాత, 
దదవుని మహిమ యొకు అంతిమ ప్రదర్ిన కొర్కు సృషిరని మర్శంతగా స్టదిధప్ర్చుట మానవునిక ిఇవవబడిన 
బాధ్యత అయుయనిది అని సాంసుృతిక ఆజఞ సూచిసుత ంది. 

లోకము, సృషిర  ఆయన మహమితో నింప్బడులాగున దదవుడు మానవాళిక ి
సాంసుృతిక ఆజఞను అతయంత సులువ నై మాటలలో అనుగీహంిచాడు. సృషిర  యొకు 
చితరమును మనము ఒక ఇంటనిి ఒక పరా చీన దదవాలయము వల  నిర్శుంచు విధ్ముగా 
చూసాత ము. మర్శయు ఒక దదవాలయము నిర్శుంచబడునప్ుపడు, ఆ భ్వనమును 
కటరమని ఆజాఞ పంిచిన దదవుడు దానిలో నివస్టసిాత డు. కాబటిర , సర్వభ్ూమి దదవుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నివాససాా నముగాను, ఆయన ప్ర్శశుదధ  సాలముగాను మార్ుబడుట సృషిర  ప్టో బెబైిలు 
అభిపరా యమ యైునిద.ి అయితద దదవునిని సూచించు ఒక ప్రతిమకు బదులుగా — 
దదవాలయములో ఒక ప్క్ ిలేక స్టంిహము లేక ఇతర్ జీవి యొకు ప్రతిమను 
ఉంచుటకు బదులుగా — ఆయన సవర్ూప్ములుగా దదవుడు స్ట్త ర ప్ుర్మషులను 
దానిలో ఉంచాడు. మర్శయు సాంసుృతిక ఆజఞను ఇచుుట దావర్ా, దదవుడు ఇలా 
అనుచునాిడు, “వ ళోి నా సవర్ూప్మును వృదిధ  చదయండ,ి భ్ూమిని నింప్ండ,ి 
తర్మవాత దానిని నా ఆధనీములోనిక ితీసుకొని ర్ండ,ి ఒక యాజకుని వల  దాని మీద 
అధకిార్మును కల్వగశయుండండ.ి” ఈ విధ్ంగా, దదవుని సవర్ూప్ములు వ ళోి 
సృజించబడని లోకము మీద దదవుని యొకు ప్రభ్ుతవమును చదలాయించుట 
సాంసుృతిక ఆజఞ అయుయనిద,ి తదావర్ా దానిని సృజించిన దదవుని కొర్కు భ్ూమి 
నివాస సాా నమవుతుంద,ి మర్శయు యిషెయా 6 వంట ిచోటో మనము చూచునటుో  
ఆయన ప్ర్లోక స్టంిహాసనము వల న ేభ్ూమి కూడా ఆయన నివాస 
సాా నమవుతుంద.ి కాబటిర  నీర్మ సముదరములను కముు విధ్ముగా యిహెో వా 
మహమి భ్ూమిని కప్ుపతుంద ిఅని పాత నిబంధ్న మనకు చబెుతునిప్ుపడు, అద ి
కొీ తత  విషయమమేీ కాదు, ఎందుకంట ేఇద ిదాని కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని వాసతవిక 
ఆలోచన అయుయనిద.ి 

— ర్ వ. మ ైక్స గోో డో 

బెబైిలు యొకు ఆర్ంభ్ములోన ేఆదకిాండము 1లో, ప్తనమునకు ముందు, దదవుడు 
ఆదాము హవవలకు ఒక పరా ముఖ్యమ నై ఆజఞను లేక కొనిి హచెుర్శకలను — 
వాసతవానిక,ి దనీిని ఒక దృషిరకకణము అనవచుు — ఇచుుచునాిడు, మర్శయు అద ి
తోటలోని అందమును, కీమమును మర్శయు అదుుతమును తీసుకొని లోకమంతటా 
వాయపంిప్జయేుట అయుయనిద.ి మర్శయు బెబైిలులోని వృతాత ంతము చాలా వర్కు 
ప్తనము మర్శయు అలా చదయుటలో విఫలమగుట, మర్శయు అదద ఆజఞను ర్ ండవ 
ఆదాము అయిన యిసేు కీీసుత  మర్శయు ఆయన వధ్ువుయిెనై సంఘము దావర్ా 
మర్లా పరా ర్ంభించుట అయుయనిద.ి కాబటిర  ఆ సాంసుృతిక ఆజఞ, ఆ సృషిర  ఆజఞ, 
ఆదకిాండము 1లోని ఆ వాసతవిక ఆజఞ, బెబైిలు సందదశమునకు మూలమ యైునిద,ి 
మర్శయు అదద విమోచన కూడా అయుయనిద ిఅని ననేు సూచిసాత ను. ఒక ప్ండతిుడు 
విమోచనను “సృషిరని ప్ునర్మదధర్శంచుట” అని పలి్వచాడు. మర్శయు అద ిఅందమ నై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చితరము అని ననేనుకుంటాను. బెబైిలు యొకు సార్ాంశముమను గూర్శు ఇద ిఒక 
అందమ నై సంగీహమ నై అవగాహన అయుయనిద.ి ననేు చాలాసార్మో  బెబైిలు 
సందదశమును దదవుడు తన ప్ర్శపాలనను, లేక తన ర్ాజయమును, ప్ర్లోకము నుండ ి
భ్ూమిక,ి సృషిర  నుండ ినూతన సృషిరక ిప్ునర్మదధర్శంచుట అని వర్శణసాత ను. మర్శయు అద ి
దదవుడు ప్ర్లోక వాసతవములను, ప్ూర్శతగా-జనిుంచిన భ్ూలోక వాసతవములను 
సంప్ూర్ణముగా తచెుుట అను ర్ ండు వ పై్ులను, ర్ ండు కకణములను కలుప్ుతుంద,ి 
మర్శయు దదవుడు సృషిరలో నుండ ిఅంతిమ లక్షయమ నై నూతన సృషిర  కొర్కు కార్యము 
చదయుచునాిడు అను తాతాుల్వక భావనను కూడా ఇసుత ంద.ి మర్శయు దదవుడు తన 
అందమును, తన వ భై్వమును, లేక బెబైిలు భాషలో, “తన మహమి”ను 
భ్ూమియందంతటా వాయపంిప్జయేుచునాిడు అను ఆలోచన దనీిలో కంేదర 
భాగమ యైునిద.ి మర్శయు వయకుత లుగా మర్శయు దదవుని సంఘములో 
విమోచించబడని మానవాళిగా ఇద ిమానవులందర్శక ీఇవవబడని పలిుప యైునిద.ి 

— డా. జోనాథన్ టి. ప నిింగరన్ 

దీనిని మనము ఆదికాండము 1:26లో చూసాత ము, అకుడ దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు, “మన 
సవర్ూప్మందు నర్మలను చదయుదము.” పరా చీన లోకములో, దదశముల ర్ాజులను దదవుని సవర్ూప్ములు 
అని పిల్వచదవార్మ, కొంత వర్కు ఎందుకంటే వార్శ దదవతల యొకు చితతమును కనుగొని దానిక ిఅనుగుణంగా 
సంసుృతులను నిర్శుంచుట వార్శకి ఇవవబడని ర్ాజర్శక ప్నియిెైయుండదది. దీని వ లుగులో, భ్ూమి మీద 
దదవుని చితతమును మర్శంత వాయపింప్జయేుటకు ఇటిర  ర్ాజర్శక సాంసుృతిక ప్ర్శచర్యను చదయునటుో  మానవులు 
సృజించబడిర్శ అని ఆదికాండము యొకు ఆర్ంభ్ అధాయయములు సపషరముచదసాత యి. 

దీనిక ితోడు, దదవుని చితాత నుసార్ముగా కలుగు ప్రతి సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనము దదవుని కొర్కు 
చదయబడు ప్వితరమ నై యాజక ప్ర్శచర్య అయుయనిది అని ఆదికాండము 2వ అధాయయము వివర్శసుత ంది. 
తోటను “స్టతదయప్ర్చుటకును దాని కాచుటకును” దదవుడు ఆదాము హవవలను ప్వితరమ నై తోటలో ఉంచాడు 
అని 15వ వచనములో మనము నేర్ముకుంటాము. ఈ వయకీతకర్ణము ర్ ండు హెబ్రర కియీా ప్దముల యొకు 
కలయిక అయుయనిది: అవద్, దీనిని సాధార్ణంగా “ప్ని చదయుట” లేక “శమీించుట” అని అనువదిసాత ర్మ, 
మర్శయు షమర్డ, దీనిని సాధార్ణంగా “శీదధ  వహించుట” లేక “కాయుట” అని అనువదిసాత ర్మ. మోషత ఈ 
ప్దములను కల్వపి మర్ొకసార్శ మాతరమే ఉప్యోగశంచాడు — సంఖ్ాయ 3:8లో మందరి్ములో దదవుని 
మహిమగల సనిిధి ఎదుట లేవీయ యాజకుల యొకు ప్ర్శచర్యను వర్శణంచినప్ుపడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటిర , ప్రభావవంతముగా, ఆదికాండములోని ఆర్ంభ్ అధాయయములు సంసుృతి మన ఉనికిలో ఒక 
చిని కకణము మాతరమే కాదు అను ఒక మౌల్వక బెైబిలు దృషిరకకణమును సాా పిసాత యి. బదులుగా, అది దదవుని 
కొర్కు మన ర్ాజర్శక మర్శయు యాజక ప్ర్శచర్య అయుయనిది. ఆయన దృశయమ ైన మహమి యొకు అంతిమ 
ప్రదర్ినకు స్టిదధపాటుగా భ్ూమిని నింప్ు, అభివృదిధ  చదయు, కీమప్ర్చు, అందముగా తీర్ము, మర్శయు 
ప్ర్శశుదధప్ర్చు బాధ్యత కొర్కు దదవుడు మనలను నియమించాడు. 

దదవుడు మానవునిక ిసాంసుృతిక ఆజఞను ఎందుకు ఇచాుడో అరా్ము చదసుకొనుటకు, 
నర్మడు ఆయన సవర్ూప్మందు విశషేమ నై ర్రతిలో సృజించబడనిాడు అని 
గుర్మత ంచుకొనుట చాలా పరా ముఖ్యమ నై విషయమ యైునిద ిఅని నా ఆలోచన. కాబటిర  
దెవైిక సవర్ూప్మునకు నిర్ాుణాతుక కకణము కూడా ఉనిద ి— మనము దదవుని 
సవర్ూప్మందు ఉనాిము. అయితద కార్యర్ూప్ కకణము కూడా ఉనిద,ి అద ి
మానవులుగా మనకు తగశన విధ్ముగా ఒక విశషేమ నై ర్రతిలో దదవుని మహమిను 
చూప్ుట మర్శయు కనుప్ర్చుట అయుయనిద ిమర్శయు మనము చదయు ప్ని దావర్ా 
మనము ఆయన మహమిను ప్రతిబింబిసాత ము. కాబటిర  సాంసుృతిక ఆజఞను గూర్శు 
మనము ఆలోచన చదయునప్ుపడు, భ్ూమిని నింప్ు మర్శయు దానిని లోప్ర్చుకొను, 
లోకమును ఏదనెు వల , తోట వల  చదయు ప్ని, దానిని నింప,ి దానిని జనాభాతో 
నింప్ు ప్ని మనకు ఇవవబడనిద.ి కాబటిర  ఇకుడ ఆలోచన ఏమిటంట,ే మానవ 
ర్ూప్ములో కనుప్ర్చబడని ఆయన విశషేమ నై దెవైిక సవర్ూప్మును ఆయన 
మహమి నిమితతము భ్ూదగింతముల వర్కు వాయపంిప్జయేుట సాంసుృతిక ఆజఞ 
అయుయనిద.ి 

— డా. బూర స్ బౌగస్ 

సంసుృతి యొకు పరా ముఖ్యతను గూర్శు బెైబిలు ప్ునాదులను మనము ఇప్పటి వర్కు చూశాము 
గనుక, ఇప్ుపడు ర్ ండవ విషయమును మనము చూడాల్వ: చర్శతర అంతటలిో మానవులు వ ంబడించిన ర్ ండు 
వయతిర్కే సాంసుృతిక ఆదర్ిములకు బెైబిలు ప్ునాదులు. 

వయతిర్కే ఆదర్ిములు 
మనము లోకములోని ప్లు పరా ంతములకు ప్రయాణము చదయునప్ుపడు, ప్రజలు విషయములను 

విభినిమ నై ర్రతులలో చదయుటకు ఎంతో అవకాశము ఉనిదని మనము జాఞ ప్కము చదసుకొనుట మంచిదద. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనమంతా వీధిలో ఒకే వ ైప్ున వాహనాలు నడప్వలస్టని అవసర్ం లేదు, ఒక ేభాష మాటాో డవలస్టిన 
అవసర్ము లేదు, లేక ఒక ేర్కమ ైన వసత రములు ధ్ర్శంచవలస్టని అవసర్ము లేదు. అయినను, సంసుృతి 
ఏనాడు కూడా న తైికముగా తటసామ నైద ికాదు అని ఆదికాండములోని ఆర్ంభ్ అధాయయములు సపషరము 
చదసాత యి. భినిముగా, ఏదో ఒక విధ్ముగా ప్రతి సంసుృతిలోని ప్రతి ప్ుర్ోగమనము వయతిర్కేముగా ఉని 
ర్ ండు సాంసుృతిక ఆదర్ిములలో ఒకదానిని ప్రతిబింబిసుత ంది కాబటిర అయితద దదవుని సంతోషప్ర్మసుత ంద ిలేక 
దుఃఖ్ప్ర్మసుత ంది. 

మానవులు సంసుృతిని అనకే విధాలుగా అభివృదిధ  చదశార్మ అని బెైబిలు ర్చయితలకు బాగా తెలుసు. 
అయితద వార్శ అభిపరా యము ప్రకార్ం, సంసుృతులనీి ర్ ండు మౌల్వక విభాగములలో ఒకదానికి 
చెందనివ ైయునివి: దదవుని స్టతవించిన సంసుృతిక ప్దధతులు మర్శయు ఆయనను వయతిర్కేించిన సంసుృతిక 
ప్దధతులు. 

మనము తర్మవాత చూడబో వుచునిటుో , ఈ సాంసుృతిక వయతాయసములు బెైబిలును నటేి మన 
జీవితములకు అనువర్శతంచునప్ుపడు చాలా పరా ముఖ్యమ నైవిగా ఉంటాయి. అయితద ప్రసుత తానికి, బెైబిలులోని 
ఆర్ంభ్ అధాయయములలో ఈ విభ్జన ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడనిదో  మనము ప్ర్శగణ దాే ము. 

ఆదకిాండము 3లో, మంచి చడ్ెల తలె్వవినిచుు వృక్ష ఫలమును తినుట దావర్ా ఆదాము హవవలు 
దదవుడు వార్శక ిప టిరన సావమిభ్కిత ప్ర్రక్షలో విఫలమ ైయాయర్మ. దీని తర్మవాత, వార్మ పాప్ములో ప్డిపల వుట 
దావర్ా మానవులు ర్ ండు విభినిమ నై సాంసుృతిక మార్గములలో ప్రయాణ సాత ర్మ అని దదవుడు 
బయలుప్ర్చాడు. ఆదికాండము 3:15లో సర్పముతో ఇలా చెపపినప్ుపడు దదవుడు ఈ ర్ ండు సాంసుృతిక 
అనేవషణలను వర్శణంచిన విధానమును వినండి: 

మర్శయు నీకును స్ట్త రకనిి నీ సంతానమునకును ఆమ  సంతానమునకును వ రై్ము 
కలుగజసే్ట దను. అద ినినుి తలమీద కొటుర ను; నీవు దానిని మడమి  మీద 
కొటుర దువని చపె పను (ఆద.ి 3:15). 

కుో ప్త ంగా, ఇకుడ ప్రసాత వించబడని “స్ట్త ర” దదవుడు సృజించిన మొదట ిస్ట్త ర అయిన హవవ, మర్శయు 
సర్పము సాతాను. 

ఈ వాకయభాగము చర్శతర అంతటా మానవ సంసుృతిలో కనిపించిన విభ్జనను సాా పసిుత ంది. స్ట్త ర సంతతి 
దదవుని నముకముగా స్టతవించుటకు వ దకింది. మర్శయు సర్ప సంతతి ఆయనను వయతిర్కేించుటకు 
ప్రయతిించింది. మర్శయు ఈ విభ్జన హవవ యొకు గొప్ప వార్సుడెనై కీీసుత  యొకు ర్ాక వర్కు, సాతాను 
మీద తన అంతిమ విజయమును ప్ూర్శత చదయుటకు ఆయన తిర్శగశవచుు వర్కు కొనసాగుతుంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ ర్ ండు మార్గములు ఆదికాండము 4లో కయిీను మర్శయు హేబలెు వృతాత ంతములో వ ంటనే 
కనిపిసాత యి. 4వ అధాయయము చివర్శలో, కయిీను మర్శయు అతని వార్సులు సర్ప సంతానముగా జీవించిన 
విధానమును మనము చూసాత ము. వార్మ సంకిోషరమ ైన సంసుృతులను సాా పించార్మ, కాని దదవుని చితతమును 
వయతిర్కేించు ఉదదేశముతో మర్శయు దుషుర ని తమ ఆతీుయ తండిరగా చదసుకొనుట దావర్ా ఇలా చదశార్మ. 

అయితద ఆదకిాండము 5లో మనము షతతు వార్సులను చూసాత ము, వార్మ స్ట్త ర సంతతి యొకు 
సంసుృతిని అభివృదిధ  చదశార్మ. వార్మ కుటుంబములను, గోతరములను ర్ూప ందించార్మ. వార్మ మతప్ర్మ ైన 
ఆచార్ములను మర్శయు భాషను అభివృదిధ  చదశార్మ. వార్మ ప్ూర్మణ లు కార్మ, కాని దదవుని స్టతవించు మర్శయు 
మహిమప్ర్చు సాంసుృతిక ప్దధతులను సాా పించుటకు వార్మ ఉతతమమ ైన కృషిని చదశార్మ. ఈ సమయము 
మొదలుకొని, లేఖ్నములు ఈ ర్ ండు వయతిర్ేకమ ైన సాంసుృతిక ఆదర్ిముల మధ్య వయతాయసమును చూప్ుట 
కొనసాగశంచాయి. 

ఇకుడ, మనము కొంత జాగతీతగా ఉండాల్వ. లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించుటకు మర్శయు 
అనువర్శతంచుటకు, మానవ సంసుృతిలోని ఈ ర్ ండు మార్గముల మధ్య అనేక పల ల్వకలు ఉనాియని కూడా 
మనము చూడాల్వ. కయిీను మర్శయు హబేలెు ఇర్మవుర్మ భ్ూమిని లోప్ర్చుకొనుటకు ప్రయతిించార్మ అని 
ఆదకిాండము 4 మర్శయు 5 అధాయయములు సూచిసాత యి. వార్శర్మవుర్మ సామాజిక మర్శయు మతప్ర్మ నై 
ఆచార్ములను అభివృదిధ  చదశార్మ. మర్శయు, షతతు మర్శయు కయిీను వంశావళులు కనుప్ర్చుచునిటుో , 
ర్ ండు కీమములవార్మ వివాహము చదసుకొని పలోిలను కనాిర్మ. 

అటిర విభినిమ ైన సాంసుృతిక ఆదర్ిములను అనుసర్శంచు ప్రజలు ఒక ేవిధ్మ నై సాంసుృతిక 
వయకీతకర్ణములను కల్వగశయుండుట ఎలా సాధ్యమ యైియంది? ఈ పల ల్వకలు ర్ ండు కార్ణముల వలన జర్శగాయని 
లేఖ్నములోని మిగశల్వన భాగమంతటి నుండ ిమనము నేర్ముకుంటాము. 

ఒక వ పై్ున, దదవుని సామానయ కృప్, మానవాళిప్టో ఆయన చూపని ర్క్ింప్ని కనికర్ము, సాతానును 
మర్శయు వానిని అనుసర్శంచు పాప్భ్ర్శతమ నై ప్రజలను నిలువర్శసుత ంది. ఫల్వతంగా, లోకములో అతయంత 
ప ైశాచిక సంసుృతులు కూడా ఎంతో కొంత వర్కు దదవుని చితతమునకు కటుర బడయిుండుటను మనము 
చూసాత ము. మర్ొక వ పై్ున, దదవుని మార్గములను అనుసర్శంచువార్శని పాప్ము భ్రషరము చదయుట 
కొనసాగశంచింది. కాబటిర , లోకములోని అతయంత ప్ర్శశుదధమ నై సంసుృతులు కూడా దదవుని చితతమునకు 
ప్ూర్శతగా కటుర బడియుండుటలో విఫలమయాయయి. 

కయిీను మర్శయు హబేలెు కాలము నుండి నటేి వర్కు, దదవుని నముకమ నై స్టతవకులు మర్శయు 
ఆయన మీద తిర్మగుబాటు చదస్టినవార్శ యొకు సాంసుృతిక ప్రయతిముల మధ్య భినితవములు మర్శయు 
పల ల్వకలు ఎలోప్ుపడూ కనిపించాయి. మర్శయు నేడు లేఖ్నములోని ఏ వాకయభాగమున నైా మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనువర్శతంచుటకు ప్రయతిించినప్ుపడు, ఈ సాంసుృతిక భినితవములను మనసుిలో ఉంచుకొనుట చాలా 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. 

సంసుృతి యొకు పరా ముఖ్యతను గూర్శున బెైబిలు ప్ునాదులను, మర్శయు ర్ ండు వయతిర్ేకమ ైన 
సాంసుృతిక ఆదర్ిముల యొకు సాా ప్నను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మూడవ 
విషయమును చూదాే ము. లేఖ్నము యొకు ఆర్ంభ్ అధాయయములలోని సాంసుృతిక భినితవమును 
దదవుడు ఆమోదించుట. 

భినితవము 
ఆదకిాండములోని మొదట ిఅధాయయములు ప్రధానముగా కొంతమంది వయకుత లతో వయవహర్శసాత యి. 

కాబటిర , బెైబిలులోని ఈ భాగములో సమాజములు సాంసుృతిక భినితవమును కనుప్ర్చుటకు 
ఉదాహర్ణలు లేవు. అయినను, ఆదిమ మానవ చర్శతరలో వయకితగత ప్రజలకు తన చితతమును బయలుప్ర్చిన 
విధానముల దావర్ా దదవుడు ఆదికాండములోని మొదటి అధాయయములలో సాంసుృతిక భినితవము కొర్కు 
ర్ంగమును స్టదిధము చదశాడు. 

సాంసుృతిక భినితవము యొకు ప్ునాదులను వర్శణంచుటకు అనకే మార్గములు ఉనాియి, కాని 
సమయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, “విశేషమ ైన ప్రతయక్షత” దావర్ా సాంసుృతిక భినితవము అభివృదిధ  చెందిన 
విధానమును మనము ప్ర్శగణ దాే ము మర్శయు దనీిని మనము “సామానయ ప్రతయక్షత” అని కూడా 
పిలుసాత ము. 

దదవుడు తనను తాను మర్శయు తన చితతమును కలల దావర్ా, దర్ినముల దావర్ా, ప్రవకతల దావర్ా, 
లేఖ్నముల దావర్ా, మర్శయు ఇతర్ మార్గముల దావర్ా బయలుప్ర్చుకొనిన విధానములను సూచించుటకు 
“విశషేమ నై ప్రతయక్షత” అను ప్దమును సాంప్రదాయిక వదేాంతవతేతలు ఉప్యోగశసాత ర్మ. ఉదాహర్ణకు, 
ఆదకిాండము యొకు ఆర్ంభ్ అధాయయములలో, దదవుడు మౌఖకముగా ఆదాము హవవలకు, కయిీను 
హేబలెుకు, మర్శయు నోవహుకు తననుతను బయలుప్ర్చుకునాిడు. 

మర్ొక వ ైప్ున, “సామానయ ప్రతయక్షత” దదవుడు సృషిరయందు తనను తాను మర్శయు తన చితతమును 
ప్రజలకు — మానవ వయకితతవములకు, భౌతిక మర్శయు ఆతీుయ సామరా్యములకు, మర్శయు ఇతర్మలకు — 
మర్శయు ప్ర్శస్టిాతులకు — బాహయ, దృశయమ నై లోకమునకు — అనుగుణంగా బయలుప్ర్చుకొనుటను 
సూచిసుత ంది. కీర్తనలు 19 మర్శయు ర్ోమా. 1:18-20 వంటి వాకయభాగములలో దీనిని మనము చూసాత ము. 

దదవుడు విశషేమ ైన మర్శయు సామానయ ప్రతయక్షతను ఉప్యోగశంచుట తన ప్రజల మధ్య దదవుడు 
సాంసుృతిక భినితవమును స్టిార్ప్ర్చిన విధానమును అరా్ము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డుతుంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని నముకమ నై ప్రజలు ఇదద విశషేమ నై ప్రతయక్షతకు, ఒకే సమయములో, విభినిమ నై ర్రతులలో 
విధదయత చూపని విధానములలో దనీిని మనము చూసాత ము, ఎందుకంట ేవార్మ విభినిమ నై ప్ర్శస్టిాతులను 
ఎదుర్ొునుచుని విభినిమ నై ప్రజల ైయునాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, ఆదాము హవవలు ఆదకిాండము 1:28లో 
సాంసుృతిక ఆజఞ అను విశేషమ ైన ప్రతయక్షతను ప ందార్మ. అయితద ఆదాము హవవలకు విభినిమ నై 
తలాంతులు, వయకితతవములు, భౌతిక సామరా్యములు, మొదలగునవి ఉనాియి. వార్మ విభినిమ నై వయకితగత 
ప్ర్శస్టిాతులతో కూడా వయవహర్శంచార్మ. వార్శ మధ్య ఈ భినితవములు ఎంత వర్కు ప్రతయక్షమ నైప్పటికీ, 
ఆదాము హవవలు సాంసుృతిక ఆజఞ అను విశేషమ ైన ప్రతయక్షతను ఒక ేసమయములో విభినిమ ైన ర్రతులలో 
తమ జీవితములకు అనువర్శతంచుకకవలస్టియుండనెు. 

దీనితో పాటు, ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టిాతులలో కొనసాగుచుని మార్మపల కార్ణంగా మానవాళి అదద 
విశషేమ నై ప్రతయక్షతను కాలకమీములో విభినిమ నై ర్రతులలో అనువర్శతంచింది. ఒక ఉదాహర్ణగా, దదవుడు 
మొటరమొదటిగా సాంసుృతిక ఆజఞను ఇచిునప్ుపడు, పాప్ము లోకములోనికి ప్రవశేించలేదు. అయితద 
ఆదాము హవవలు దదవుని మీద తిర్మగుబాటు చదస్టిన తర్మవాత, వార్శ ప్ర్శస్టిాతులు మార్శపల యాయి, ఫల్వతంగా, 
వార్మ సాంసుృతిక ఆజఞను పాటంిచిన విధానము కూడా మార్శపల యింది. వాసతవానికి, కాలము మర్శయు 
మానవాళి ముందుకు కొనసాగుచుండగా బాధ్ మర్శయు వయరా్త సాంసుృతిక ఆజఞ యొకు న ర్వరే్మపను 
సంకిోషరము చదయు విధానమును ఆదకిాండము 3లోని విశషేమ ైన ప్రతయక్షత బయలుప్ర్చింది. 

కాలకీమములో దదవుడు ఒకదాని తర్మవాత మర్ొక ప్రతయక్షతను జోడించుచుండగా ఇదద విధ్మ ైన 
భినితవము ప్రతయక్షమగుటను మనము చూడవచుు. ఎంతో కొంత వర్కు, ప్రతి కొీతత  విశషేమ ైన ప్రతయక్షత 
మునుప్టి విశషేమ నై ప్రతయక్షతలలోని అవసర్తలలో మార్మప చదస్టింది. కాబటిర , దదవుడు కొీతత  విశషేమ నై 
ప్రతయక్షతలను ఇచిున ప్రతిసార్శ, ఆయనకు నముకముగా ఉని ప్రజలు అదద సమయములో మర్శయు 
కాలకీమములో ఆయనను స్టతవించిన విధానములో మార్మపను తచెుుట దావర్ా సపందించవలస్టయిుండనెు. 

ఆర్ంభ్ము నుండద, విశషేమ నై మర్శయు సామానయ ప్రతయక్షతలు ఆదమి మానవులు దదవుని స్టతవించిన 
విధానములలో అనకే ర్కముల భినితవములలోనికి నడపింిచాయి. మర్శయు ఈ పాఠములో మనము 
తర్మవాత చూడబో వుచునిటుో , ఈ ఆర్ంభ్ భినితవము బెైబిలు చర్శతర మర్శయు నేడు కూడా దదవుని 
నముకమ నై ప్రజల సమాజములు సాంసుృతిక భినితవమును అనుసర్శంచుటకు ప్ునాదులను సాా పించింది. 

ఆదకిాండములో ఇవవబడని సాంసుృతిక ఆజఞ మనము ఫల్వంచి వృదిధప ంద,ి భ్ూమిని 
నిండంిచి, దానిని లోప్ర్చుకకవాలను కకర్మతుంద.ి అద ిసాంసుృతిక 
భినితవములోనిక ినడపిసిుత ంద.ి అయితద ఇద ినిజముగా దదవుని ర్ూప్కలపనలో 
భాగమ యైునిదా? అను ప్రశి తల తుత తుంద.ి విభినిమ నై సంసుృతుల మధ్య 
భినితవము ఉండాలని దదవుడు ఉదదేశించాడా? మర్శయు లేఖ్న బో ధ్న ప్రకార్ం దనీి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జవాబు, ఖ్చిుతముగా, అని ననేంటాను. ఇద ిదదవుడు మనలను చదయుటకు పలిచిన 
కార్యము అయుయనిద.ి.. భినితవము కొర్కు ఆయన కల్వగశయుని ఆశలో నుండ ి
ప్ుటిరన వాతావర్ణములో ఆయన మనలను సృజించాడు. ఆర్శన నలే మాతరమ ేలేదు, 
సముదరము కూడా ఉనిద.ి సూర్మయడు మాతరమ ేలేడు, ఇతర్ ర్కముల నక్షతరములు 
కూడా ఉనాియి. ప్క్షులు మాతరమ ేలేవు, ఇతర్ ర్కముల జంతువులు కూడా 
ఉనాియి. ఒక ేర్కమ నై మానవుడు లేడు, స్ట్త ర ప్ుర్మషులు ఉనాిర్మ. తన సృషిర  
అంతటనిి ఈ విధ్ముగా సృజించిన దదవుని సవర్ూప్మును మనము 
వాయపంిప్జయేుచుండగా, నిశుయముగా విభినిమ నై సాంసుృతిక ఆచార్ములలో 
మర్శయు విషయములలో కనిపంిచు భినితవమును మనము ప్రతిబింబించాల్వ. 
చూడండ,ి సర్వభ్ూమిని తన మహమితో నింప్ుటకు దదవుడు మనలను 
పలిచుచునాిడు, మర్శయు మనము అలా చదయుచుండగా, మనము విభినిమ నై 
వాతావర్ణమును, విభినిమ నై భ్ూపరా ంతములను ఎదుర్ొుంటాము అని నా 
ఆలోచన. మీర్మ భ్ూమధ్యర్కేకు దగగర్గా ఒక ఇగుో ను నిర్శుంచలేర్మ, మర్శయు 
అలాసాులో గడి్  పాకలను వయేలేర్మ. కాబటిర , మీర్మ సర్వభ్ూమిని నింప్ుచుండగా 
మర్శయు సర్వభ్ూమి మీద ఆధపి్తయమును ప ందుచుండగా, ప్రకటన గీంథము 
చబెుతునిటుో  విమోచించబడని ప్రజలలో ప్రతి గోతరము, భాష, ఉప్భాష మర్శయు 
దదశమునకు చంెదని ప్రజలు ఉంటార్మ అనిటుో  సావభావికముగా ఇటిర  భినితవము 
ప్రతిబింబించబడుటను మనము చూసాత ము. ఇద ిఆర్ంభ్ము నుండ ిదదవుడు 
కల్వగశయుని ఉదదేశము నుండ ిదూర్మగుట ఏమాతరము కాదు. ఇద ివాసతవానిక ి
ఆదకిాండము 1వ అధాయయములో దదవుడు ఆజాఞ పంిచిన విషయముల యొకు 
న ర్వరే్మప అయుయనిద.ి 

— డా. జిమీు అగన్ 

లోకములో దదవుని కార్యము యొకు అందములోని ఒక భాగము, ఆయన ఒక ే
సంసుృతిలో మాతరమ ేకార్యము చదయక అనకే సంసుృతుల దావర్ా కార్యము చదయుట 
అయుయనిద ిఅని నా ఆలోచన. మర్శయు బెబైిలులో దనీిక ిఎంతో ఉదాా టన ఉనిదని 
ననేనుకుంటాను. సువార్త ప్రకటంిచుట అనునద ిదదశములనిిట ికొర్కు, అనగా 
జాతులనిిట ికొర్కు, మర్శయు లోకములో ఉని ప్రజల సమూహములనిిట ికొర్కు 
అయుయనిద.ి మర్శయు మీర్మ ప్రకటన గీంథము యొకు ముగశంప్ునకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వచిునప్ుపడు, భ్ూమిలోని ర్ాజులు వార్శ మహమిను దదవుని ర్ాజయములోనిక ి
తచెుుటను గూర్శు బెబైిలు మాటాో డుతుంద;ి ప్లు సంసుృతులలోని ఈ నిధ్ులనీి 
మర్శయు విశషేమ నై బలములు మర్శయు వర్ములు లోకములోని విభినిమ నై 
సంసుృతులలో ప్ని చదసాత యి, ఇవనీి మానవాళి కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని 
ప్రణాళికలో భాగమ యైుండ ివిమోచన మార్గములో దదవుడు ఉప్యోగశంచుకొను 
విషయముల యైునివి, మర్శయు కీీసుత  శర్రర్ములో విభినిమ నై సంసుృతుల మధ్య 
అనుబంధ్ములను కల్వగశయుండుటకు ఇద ిపరా ముఖ్యమ నై కార్ణము అని నా 
ఆలోచన, తదావర్ా లోకములోని విభినిమ నై సంసుృతుల మధ్య దదవుడు చదయు 
కార్యముల యొకు ప్ూర్ణ ఐశవర్యము యొకు లాభ్మును మనము ప ందుకకవచుు. 

— డా. ఫిల్వప్ ర్ ైక న్ 

బెైబిలు సంసుృతిని మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్తనముతో దాని అనుబంధ్మును విశదీకర్శంచుటకు, 
మనము సంసుృతి యొకు బెబైిలు ప్ునాదులను మాతరమే మనసుిలో ఉంచుకకకూడదుగాని, పాత మర్శయు 
కొీతత  నిబంధ్నలలో సంసుృతి యొకు బెైబిలు ప్ుర్ోగమనములను కూడా దృషిరలో ఉంచుకకవాల్వ. 

ప్ుర్ోగమనములు 

బెైబిలులో సంసుృతి యొకు బెబైిలు ప్ుర్ోగమనములను కకీడకీర్శంచుటకు అనేక మార్గములు 
ఉనాియి, కాని మన ఉదదేశయముల కొర్కు, సంసుృతి యొకు ప్ునాదులను ప్ర్రక్ించుటకు మనము 
ఉప్యోగశంచిన అదద అదేమును ఉప్యోగశంచి ఈ సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనములను చూదాే ము. ముందుగా 
బెైబిలు చర్శతర అభివృదిధ  చెందుచుండగా సంసుృతి యొకు పరా ముఖ్యతను చూదాే ము. తర్మవాత, బెైబిలులో 
ర్ ండు వయతిర్కే సాంసుృతిక ఆదర్ిములు అభివృదిధ  చెందని విధానమును చూదాే ము. చివర్శగా, 
లేఖ్నములలో సాంసుృతిక భినితవము అభివృదిధ  చెందని విధానమును ప్ర్రక్దిాే ము. సంసుృతి యొకు 
పరా ముఖ్యతతో ఆర్ంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా ముఖ్యత 
పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలలో సంసుృతి చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది, కాని పాత నిబంధ్నలో 

సంసుృతి యొకు పరా ముఖ్యత ఆర్ంభ్ లేఖ్నములు దదశముగా ఇశాీయిేలు మీద ప టిరన విశషేమ ైన దృషిరలో 
అతయంత సపషరముగా కనిపసిుత ంది. 

ఆదకిాండము గీంథము ఇశాీయిేలు దదశముగా కాకముందు జర్శగశన సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనములను 
వర్శణసుత ంది, అయితద ప్ంచగీంథము అంతా — అనగా బెైబిలులోని మొదట ిఐదు గీంథములు — ఇశాీయిలేు 
ఐగుప్ుత ను విడచి స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే సమకూడనిప్ుపడు మోషత ధ్ర్ుశాసత ర నిబంధ్నా యుగములో 
వరా యబడనివి. ఈ కార్ణము చదత, ఈ గీంథములు దదవుని ఆజఞల మీద మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు జాతీయ 
జీవితము కొర్కు ఇవవబడిన హెచుర్శకల మీద విశషేమ నై దృషిరని ప డతాయి. 

యిెహో షువ మొదలుకొని మలాకీ గీంథము వర్కు ఉని మిగశల్వన పాత నిబంధ్న అంతా, ఇశాీయిలేు 
ప్ూర్శతగా వృదిధ  చెందిన దదశమ నై తర్మవాత దావీదు ర్ాజర్శక నిబంధ్న యుగములో వరా యబడినవి. ఈ 
గీంథములు ఇశాీయిలేు ర్ాజర్శక వ ైభ్వములోనికి ఎదగిశనప్ుపడు, విభ్జించబడని ర్ాజయము యొకు 
ఒడుదడిుకులలో, చెర్లో, మర్శయు పాత నిబంధ్న చివర్శలోని కుో ప్త  ప్ునర్మదధర్ణ కాలములో ఇశాీయిలేు 
సంసుృతిని నిర్ేేశించిన దదవుని ప్రతయక్షతల వర్ణమాలను గూర్శు మాటాో డతాయి. 

ఇశాీయిలేులో జర్శగశన అనేక సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనములను పాత నిబంధ్న వర్శణంచుచునిప్పటికీ, 
లేఖ్నములోని అతయంత ఉనితమ నై సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనము పాత నిబంధ్నలో నుండ ికీసీుత నందు కొీతత  
నిబంధ్న యుగములోనికి జర్శగశన మార్మప కాలములో సంభ్వించింది. ఇశాీయిేలు యొకు జాతీయ సంసుృతి 
మీద దృషిరప టుర టకు బదులుగా, కొీతత  నిబంధ్న క ైసైతవ సంఘములో సాంసుృతిక ప్దధతుల యొకు 
ప్ుర్ోగమనముల వ పై్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసుత ంది. 

ఈ నాటకీయమ నై మార్మప ఎలా సంభ్వించినదో  చూచుటకు, మొదట ిశతాబేప్ు పాలస్ట్తనాలోని 
అనకేమంది యూదులు కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు ర్ాక కొర్కు ఎదుర్మచూశార్మ అని మనము 
గుర్మత ంచుకకవాల్వ. మునుప్ట ిపాఠములో మనము నేర్ముకునిటుో , నిబంధ్నల మధ్య కాలములో యూదుల 
ర్బాాయిలు మ స్ట్ియ ర్ాకకు ముందు చర్శతర అంతటిని “ఆ యుగము” అని పలి్వచదవార్మ. మర్శయు మ స్ట్ియ 
ప్రతయక్షమ ైనప్ుపడు, ఆయన “ర్ాబో వు యుగము”ను తీసుకొని వసాత డని వార్మ బో ధించార్మ. ర్ాబో వు 
యుగములో, మ స్ట్ియ ప్రతయక్షమవుతాడు, లోకములోని దుషర దదశముల మీద యుదధము చదయుటలో తన 
ప్రజలకు నాయకతవం వహిసాత డు, మర్శయు తన ప్రజలను తన మహిమకర్మ ైన సార్వతిరక ర్ాజయములో 
వేగశర్ముగా సాా పించి, ఇశాీయిలేు సంసుృతిని విశషేముగా మార్శువేసాత డు అని వార్మ నమాుర్మ. 

అయితద ఆయన ప్ర్శపాలన మూడు దశలలో వివృతమవుతుంది అని యిేసు మర్శయు ఆయన 
అప సతలులు సపషరము చదశార్మ: ఆయన మొదటి ర్ాకడలో ఆయన ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ము, సంఘ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చర్శతర అంతటలిో ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు, మర్శయు ఆయన ర్ ండవ ర్ాకడలో ఆయన 
ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మప. ఈ మూడు-దశల దృకపథము కొీతత  నిబంధ్న యుగములో దదవుడు తన ప్రజల 
యొకు సంసుృతిని అభివృదిధ  చదయాలని కకర్శన విధానములను గూర్శు నూతనమ నై అవగాహనలోనిక ి
నడపిించింది. 

ప్రకటన 11:15 వంట ివాకయభాగములలో వర్శణంచబడనిటుో  కీసీుత  ర్ాజయము యొకు అంతిమ లక్షయమును 
మనసుిలో ఉంచుకుంట ేతప్ప కొీతత  నిబంధ్నలో సంసుృతి యొకు పరా ముఖ్యత మీద దృషిరని కకలోపవుట 
చాలా సులభ్మవుతుంది: 

ఆ శబేములు ఈ లోక ర్ాజయము మన ప్రభ్ువు ర్ాజయమును ఆయన కీీసుత  ర్ాజయము 
నాయినెు; ఆయన యుగయుగముల వర్కు ఏలునన ను (ప్రకటన 11:15). 

ఈ వాకయభాగములో, కీసీుత  ఒక దినమున “ఈ లోక ర్ాజయమును” దానిలోని తిర్మగుబాటు చదయు 
సంసుృతులనిిటిని నాశనము చదసాత డని మనము చూసాత ము. అయితద ఆయన ఈ దుషర సంసుృతులను 
ఊర్కన ేనాశనము చదయడు. ఆయన లోకమును లోకవాయప్త  సంసుృతిగా మార్ముతాడు మర్శయు దానిని 
“మన ప్రభ్ువు ర్ాజయమును ఆయన కీసీుత  ర్ాజయము” అని పలిువవచుు, అకుడ “ఆయన యుగయుగముల 
వర్కు ఏలును.” 

కాబటిర , కొీతత  నిబంధ్నలో ఒక చిని భాగముగా ఉండుటగాక, సంసుృతి ఎంత పరా ముఖ్యమ నైదగిా 
ఉనిద ిఅంటే లేఖ్నములోని ఈ విభాగములోని ప్రతి భాగము ఏదో ఒక విధ్ముగా మానవ సంసుృతి కొర్కు 
దదవుని ఉదదేశయముల యొకు న ర్వరే్మపను కీసీుత  తీసుకొనివచుు విధానముతో వయవహర్శసుత ంది. 

యిేసు తన జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము, ఆర్ోహణము మర్శయు ఆతు కుముర్శంప్ు 
దావర్ా సాంసుృతిక ఆజఞలోని అంతిమ దశను ముందుకు నడుప్ు విధానముల మీద కొనిి వాకయభాగములు 
దృషిరప డతాయి. కొీతత  నిబంధ్నలోని ఇతర్ వాకయభాగములు కీసీుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో సువార్త 
దావర్ా లోకమును మార్ముటలో సహాయప్డుచుండగా సంఘమును నడపిించుట మీద దృషిరప డతాయి. 
ఇంకొనిి వాకయభాగములు మానవాళి కొర్కు దదవుని ఉదదేశయములను న ర్వరే్శు, ప్ర్లోకమందు 
న ర్వేర్ుబడునటుో  భ్ూమియందు కూడా దదవుని చితతము న ర్వేర్ుబడుటకు కీీసుత  తిర్శగశవచుు కాలమ ైన 
న ర్వేర్మప కాలము మీద దృషిరప డతాయి. 

బెైబిలు చర్శతర యొకు ప్ుర్ోగమనములో సంసుృతి యొకు పరా ముఖ్యతను చూచుట దావర్ా 
సంసుృతిలో బెైబిలు ప్ుర్ోగమనములను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు బెైబిలు 
అంతటిలో కనిపించు ర్ ండు వయతిర్కేమ నై సాంసుృతిక ఆదర్ిముల యొకు ప్ుర్ోగమనమును మనము 
చూడవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వయతిర్కే ఆదర్ిములు 
ఆదకిాండము 3వ అధాయయములో ర్ ండు సాంసుృతిక ఆదర్ిముల యొకు సాా ప్న అనయ 

దదశములను సర్ప సంతతితో మర్శయు ఇశాీయిలేును హవవ సంతతితో పల లుునటుో  పాత నిబంధ్న 
ర్చయితలను ప్ుర్శకొల్వపంది. 

అబదధ దదవతలకు తమ ప్ర్శచర్యగా అనయ దదశములు తమ సంసుృతులను అభివృదిధ  చదస్టి, ఇశాీయిలేు 
దదవుని వయతిర్కేించాయి. వార్మ తమ అబదధ దదవతల కొర్కు దుర్గములను మర్శయు దదవాలయములను 
నిర్శుంచి, తమ స ంత పలోిలను బల్వ అర్శపంచార్మ. ఆయన ప్రజలు ఇటిర  ఆచార్ములలో ఏమాతరము 
పాలుప్ంచుకొనకూడదు అని దదవుడు సపషరము చదశాడు. 

మర్ొక వ ైప్ున ఇశాీయిలేు, మోషత దావర్ా దదవుడిచిున నీతిగల ధ్ర్ుశాసత రమును హతుత కొని, ఏక సతయ 
దదవుని మహిమప్ర్చు విధానములలో జీవించుటకు ప్రయతిించార్మ. వార్మ విశాీంతి దినమును 
అనుసర్శంచార్మ, విగీహార్ాధ్నను విసర్శజంచార్మ, మానవ జాఞ నము మర్శయు బలము మీద ఆధార్ప్డుటకు 
బదులుగా దదవుని నడపిింప్ు మర్శయు భ్దరత మీద ఆధార్ప్డా్ ర్మ. 

అవును, దదవునిక ిసావమిభ్కిత చూప్ుట దావర్ా అనుయలు ఇశాీయిేలు దదశములో భాగము కావచుని, 
లేక దదవుని విర్ోధ్ులు అగునంతగా ఇశాీయిేలీయులు భ్రషుర లు కాలేర్ని దనీి అరా్ము కాదు. అయితద ప్రతి 
ఒకుర్మ తమ ఆదర్ిములను అనుసర్శంచినంత వర్కు, ఇశాీయిేలు దాని సంసుృతిని దదవుని ప్ర్శచర్యలో 
అభివృదిధ  చదస్టింది, మర్శయు అనయ దదశములు తమ సంసుృతులను అబదధ  దదవతల ఆర్ాధ్నలో అభివృదిధ  
చదశార్మ. 

ఇప్ుపడు, అదద సమయములో, ఇశాీయిలేీయుల మర్శయు అనుయల సంసుృతులు అనేక విధాలుగా 
పల ల్వకలను కల్వగశయునివి అని పాత నిబంధ్న మర్శయు ప్ుర్ావసుత శాసత రజుఞ లు సూచించార్మ. ఇశాీయిలేీయులు 
తమ ప ర్మగు దదశముల యొకు పాప్భ్ర్శతమ నై ఆచార్ములను అనుసర్శంచుట దావర్ా ఈ పల ల్వకలలో కొనిి 
కల్వగాయి. అయితద ఇతర్ పల ల్వకలు పాప్భ్ర్శతమ నై అనుయలకు దదవుడు తన సామానయ కృప్ను చూప్ుటకు 
ఫల్వతంగా కల్వగాయి, తదావర్ా వార్శ సంసుృతులలో ఆ కకణములు కనీసం ప కైి అయినా దదవుని చితతమునకు 
అనుగుణంగా ఉనాియి. ఈ సాంసుృతిక విభ్జనలు పాత నిబంధ్న అంతటా కొనసాగాయి. 

మనము కొీతత  నిబంధ్న వ పై్ుకు తిర్శగశనప్ుపడు, ర్ ండు వయతిర్కే సాంసుృతిక ఆదర్ిములు మర్ొకసార్శ 
కనిపిసాత యి, కాని విభినిమ నై అనుబంధ్ములతో కనిపిసాత యి. 

పాత నిబంధ్నలో ఆర్ంభ్మ నై ఇశాీయిలేు యొకు సుదీర్మా నై అప్నముకతవము, కీసీుత  నర్ావతార్శగా 
వచుు సమయమునకు నముకమ నై యూదుల యొకు శషేమును మాతరమే మిగలుగల్వగశంది. మర్శయు 
కొీతత  నిబంధ్నలో, ఈ శషేముతో పాటుగా దదవుని ప్రజలుగా అనుయలు కూడా ప్ూర్శత దతతతును ప ందుకునాిర్మ. 
కాబటిర , యూదులు మర్శయు అనయ దదశముల మధ్య విభ్జన చదయుటకు బదులుగా, కొీతత  నిబంధ్న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్చయితలు కీీసుత  అనుచర్మలను స్ట్త ర సంతతితో మర్శయు అవిశావసులను, వార్మ యూదుల ైనా అనుయల ైనా, 
సర్ప సంతతితో పల లాుర్మ. 

ఇందుమూలముగాన ేయోహాను 8:44లో యిసేు సాతానును ప్ర్శసయుయలకు తండిర అని చెపాపడు. 
ర్ోమా 16:20లో, దదవుడు సాతానును వార్శ పాదముల కిీంద శీఘరముగా అణగదరరకుును అని ర్ోమా 
ప్టరణములోని క ైసైతవులకు నిశుయతనిచుుచునిప్ుపడు ఇందుమూలముగానే పౌలు ఆదకిాండము 3:15ను 
ఉప్యోగశంచాడు. 

ఇశాీ యిలేు మర్శయు అనయ దదశముల మధ్య అనుబంధ్ము ఒక ఆసకితకర్మ నై ప్రశి 
అయుయనిద.ి.. మర్శయు మీర్మ ఆదకిాండము 18 మర్శయు ఇతర్ చోటో 
చూస్టనిటోయితద, దదవుడు అబార హామును మర్శయు అతని సంతతిని దవీిసాత నని 
అబార హాముతో వాగాే నము చదశాడు. మర్శయు మనము లేఖ్నమును గూర్శు ప్లు 
స్టన్ులు గల నాటకిగా ఆలోచించినటోయితద, అబార హాముతో దదవుడు వాగాే నము 
చదస్టనిప్ుపడు మొదట ిస్టన్ును మీర్మ చూసాత ర్మ, మర్శయు ఆయన ఇశాీ యిలేు 
దదశమును చుటటర  ఉని దదశముల యొకు భ్రషరమ నై ప్రభావముల నుండ ిదూర్ముగా 
ఉంచుట దావర్ా వార్శని భ్దరప్ర్మసాత డు; వార్మ విఫలమవుతార్మ, కాని ఆయన వార్శని 
కీమశిక్షణలో ప డతాడు. మ స్ట్ి య వచుు వర్కు ఆయన దదశమును భ్దరప్ర్మసాత డు. 
మ స్ట్ి య వచిు ఇశాీ యిలేునకు ర్క్షణను ప్రకటసిాత డు. మతతయి సువార్తను మీర్మ 
చూస్టనిటోయితద, మతతయి 15లో యిసేు “ననేు ఇశాీ యిలేులో నశించిన గొర్ ీల కొర్కు 
వచిుతిని” అని చబెుతునాిడు. కనానీయుర్ాల నై ఆమ  తన కుమార్ త నిమితతము 
ఆయనను పరా ధదయప్డుతుంద.ి మర్శయు కొనిిసార్మో  అద ిఅసౌకర్యముగా ఉంటుంద.ి 
“సర్,ే ఆయన ఆమ  కుమార్ తను వ ంటన ేఎందుకు సవసాప్ర్చలేదు?” అని ప్రజలు 
అంటార్మ. అయితద యిసేు ఒక విధ్ముగా అంటాడు, “ఇద ిర్ ండవ స్టన్ు.” కదా? 
“ఇశాీ యిలేులో నశించిపలయిన గొర్ ీలకు ర్క్షణను ప్రకటంిచుటకు ననేు వచాును.” 
తర్మవాత మీర్మ సువార్త యొకు ముగశంప్ులోనిక ివచిునప్ుపడు, మతతయి 28లో, 
మూడవ స్టన్ు ఆర్ంభ్మవుతుంద,ి దానిలో ఇప్ుపడు మనము ఉనాిము, అకుడ 
సువార్త సర్వలోకమునకు వ ళోి యూదులకు మర్శయు అనుయలకు సమానముగా 
ప్రకటంిచబడుతుంద.ి ఇప్ుపడు, ర్ోమా. 1లో మూడవ స్టన్ులో కూడా పౌలు ఈ 
వయతాయసమును కొనసాగశంచుట ఆసకితకర్మ నై విషయమ యైునిద.ి అతడు “ముందు 
యూదునిక,ి తర్మవాత అనుయనిక”ి అని అంటాడు. అతడు తన దదశవాసుల ప్టో, 
అబార హాము వాగాే నములను కల్వగశయుని వార్శ ప్టో బాధ్యత కల్వగశయునటుో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భావించాడు: వార్శక ిముందు ప్రకటంిచు బాధ్యత నాకు ఉనిద.ి కాబటిర  అతడు 
సమాజమందరి్ములోనిక ివ ళోి, మన ప్ూర్రవకులకు ఇవవబడని వాగాే నములు 
సతయములు అని ప్రకటంిచాడు. అయితద అతడు సమాజమందరి్ములో నుండ ి
బయటకు తోర ల్వవయేబడనిప్ుపడు లేక వార్మ అతని మాటలను వినుట 
మానినప్ుపడు, అతడు వ ంటన ేఅనుయల మధ్యకు వ ళ్ీో డు. కాబటిర , అతడు ఎఫ స్ట.్ 2లో 
వర్శణంచుచునిటుో , స్టలిువ మీద కీీసుత  మర్ణము దావర్ా, యూదులు మర్శయు 
అనుయలకు మధ్య ఉని గోడ ప్డదోరయబడంిద.ి.. ఇప్ుపడు దదవుని కుమార్మలు 
మర్శయు కుమార్ తలుగా యూదులు మర్శయు అనుయలమ నై మనకు అదుుతమ నై 
ఐకయత ఉనిద.ి 

— డా. ర్ాబర్డర ఎల్. పో్ముర్డ 

సంఘము మర్శయు లోకము వయతిర్కేమ నై ఆదర్ిములను అనుసర్శసాత యి కాబటిర  లోకమునకు 
అనుగుణంగా నడుచుకకవదేని కొీతత  నిబంధ్న విశావసులను హెచుర్శసుత ంది. అయితద అదద సమయములో, 
సంఘము మర్శయు లోకమునకు మధ్య ఉని గరత ఖ్చిుతమ నైద ికాదు అని కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు 
గుర్శతంచార్మ. బెైబిలులో సంసుృతి అభివృదిధ  చెందుచుండగా, ఆదిమ క ైసైతవులు అవిశావసులు అనుసర్శంచిన 
ఆచార్ములకు మర్శయు తతవ దృకకుణములకు చాలాసార్మో  మదేతునిచాుర్మ. మర్శయు మనము ఇంతకు 
ముందు నరే్ముకునిటుో , ఈ పల ల్వకలలో కొనిి కీీసుత  అనుచర్మల మీద పాప్ము యొకు ప్రభావమునకు 
ఫల్వతముగా కల్వగాయి, మర్శయు ఇతర్ పల ల్వకలు లోకము మీద సామానయ కృప్ యొకు భావారా్క 
ప్రభావముల వలన కల్వగాయి. 

బెైబిలు సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనముల మీద మనము ప టిరన దృషిరలో పాత మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్నలలో సంసుృతి యొకు పరా ముఖ్యతను, మర్శయు బెబైిలు చర్శతర అంతటిలో వయతిర్ేకమ ైన సాంసుృతిక 
ఆదర్ిములు అభివృదిధ  చెందిన విధానమును మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మన మూడవ అంశమును 
చూదాే ము: లేఖ్నములలో సాంసుృతిక విభినితవము యొకు ప్ుర్ోగమనము. 

భినితవము 
మనము పాత నిబంధ్నను విశదకీర్శంచినప్ుపడు, దానిలో ఇశాీయిలేు యొకు జాతీయ సంసుృతిని 

బలప్ర్చుటకు అనేక నియమములు మర్శయు హెచుర్శకలు దానిలో ఉనాియను మాట సపషరముగా 
కనిపసిుత ంది. అనగా ఇశాీయిలేు సంసుృతులనీి ఒకే విధ్ముగా ఉండాలని దదవుడు కకర్ాడు అని దీని అరా్ము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాదు. వాసతవానికి, దదవుని విశషేమ నై మర్శయు సామానయ ప్రతయక్షతలను ఇశాీయిలేులోని ప్లు సమాజములు 
నముకముగా అనువర్శతంచుచుండగా, విభినిమ ైన సాంసుృతిక ప్దధతులు వ లుగులోనిక ివచాుయి. 

ఈ విభినితలలో చాలా వర్కు ఒకేసార్శ సంభ్వించాయి. లేవీయ యాజకులు తమ సమాజములలో 
దదవుని నియమములను కొనిి విధానములలో అనువర్శతంచార్మ, అయితద అదద సమయములో ర్ాజులు 
మర్శయు ఇతర్ ర్ాజకయీ నాయకులు దదవుని నియమములను భినిమ నై ర్రతులలో అనువర్శతంచార్మ. ఒక 
కుటుంబము దాని సభ్ుయలకు అనుగుణంగా ఉండు విధ్ముగా దదవుని నియమములను అనువర్శతంచగా, ఇతర్ 
కుటుంబములు దదవుని నియమములను వార్శ సభ్ుయలకు అనుగుణంగా ఉండునటుో  అనువర్శతంచార్మ. 

అంతదగాక, కాలకీమములో దదవుడు మర్శనిి విశషేమ నై ప్రతయక్షతలను ఇశాీయిలేుకు ఇచుుచుండగా 
మర్శనిి విభినితలు సంభ్వించాయి. దదవుని ప్రజలు అర్ణయములో సంచర్శంచుచుండగా కొనిి సాంసుృతిక 
ప్దధతులను మర్శయు కనానును సావధనీము చదసుకొనుచుండగా భినిమ నై ప్దధతులను దదవుడు ఇచాుడు. 
దదవుడు ఇశాీయిలేులో ర్ాజర్శకమును సాా పించుచుండగా మర్శయు యిెర్ూషలేములో స లొమోను 
దదవాలయమును నిర్శుంచమని ఆజాఞ పించినప్ుపడు దదవుడు మార్మపలను నిర్ేేశించాడు. చెర్ కాలములో 
మర్శయు చెర్ తర్మవాత కాలములో ఇశాీయిలేు సంసుృతిలో ఇతర్ భినితవములు చోటు చదసుకునాియి. 

ఇశాీ యిలేు యొకు సాంసుృతిక జీవితములోని కొనిి కకణములు వార్శ చర్శతర 
అంతటలిో ప దేగా మార్మప చంెదలేదు. వార్మ ఆర్ంభ్ము నుండ ిఅంతము వర్కు 
ప్ుర్మష ఆధపి్తయ సంసుృతిగా కొనసాగాయి. కుటుంబములో భ్ర్త పరా ముఖ్యమ నై 
వయకితగా ఉండదవాడు. అయితద ఏ విధ్ముగా కూడా ఏక కై వయకిత మాతరము కాదు. నీ 
తండిరని నీవు గౌర్వించాల్వ మర్శయు నీ తలో్వని శపంిచకూడదు అని చపె్ుప సామ త 
నాకు జాఞ ప్కమోసుత ంద.ి అయితద ఏద ిఏమ నైా, ఆర్ంభ్ము నుండ ిఅంతము వర్కు 
ఎకుువ శాతం ప్ుర్ష ఆధపి్తయ సంసుృతిగా ఉండనిద.ి మర్ొక వ పై్ున, వార్శ ర్ాజకయీ 
స్టిాతి విడగిా ఉని గోతరముల నుండ ికీమముగల గోతరముల నిర్ాుణమునకు, చివర్శక ి
దదశముగా నాటకయీముగా మార్మప చంెదనిద,ి మర్శయు తర్మవాత దదశము 
నాశనమ యైియంద,ి తర్మవాత వార్మ ఒక ప దే సార్వతిరక సామార జయము యొకు 
సంసుృతిలో భాగముగా మాతరమ ేఉండ,ి దదవుని ప్రజలుగా మనము ఎవర్ము? అను 
విషయమును అరా్ము చదసుకొనుటకు ప్రయతిించార్మ. కాబటిర , ఆ కాలములో వార్శ 
ర్ాజకయీ ప్ర్శస్టిాతి నాటకయీముగా మార్మప చంెదంిద.ి 

— డా. జాన్ ఒసవల్ర 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము కొీతత  నిబంధ్నను చూస్టినప్ుపడు, మర్ొకసార్శ విభినితను మనము కనుగొంటాము. పాత 
నిబంధ్న సాంసుృతిక ప్దధతులు అప్పటిక ీవర్శతంచాయి, కాని దదవుని ప్రజలు ఇక ఒక ేదదశముగా లేర్మ అను 
వాసతవము యొకు వ లుగులో వాటిని చూడవలస్టవిచిుంది. దదవుని ప్రజలు ఇప్ుపడు సంఘమ ైయునాిర్మ, 
విభినిమ నై జాతీయ సంసుృతుల మధ్య నివస్టించుటకు పలిువబడని సమాజముగా ఉనాిర్మ. కాబటిర , మీర్మ 
ఊహించు విధ్ముగానే, కొీతత  నిబంధ్న యుగములో మర్శగొప్ప సాంసుృతిక విభినితను అభివృదిధ  చదయు 
విధ్ముగా దదవుడు తన నముకమ నై ప్రజలను నడిపించాడు. 

ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టిాతుల మధ్య వయతాయసములు క ైసైతవ సమాజములు బెైబిలు బో ధ్నలను 
భినిమ నై ర్రతులలో అనువర్శతంచునటుో  ప్ుర్శకొలాపయి. ఉదాహర్ణకు, వార్శ స ంత ప్ర్శస్టిాతులకు అనుగుణంగా 
యూదా మర్శయు అనయ విశావసులు విభినిమ నై సాంసుృతిక ఆచార్ములను పాటించార్మ. మర్శయు ప్లు 
పరా ంతములలో నివస్టించుచుని క ైసైతవ సంఘములు బెైబిలును అనువర్శతంచుచుండగా తమ స ంత ప్రజలను 
మర్శయు ప్ర్శస్టిాతులను ప్ర్శగణలోనిక ితీసుకునాిర్మ. మర్శయు అనేక కుటుంబ గుంప్ులు దదవుని మాటలను 
విభినిమ నై ర్రతులలో నముకముగా అనుసర్శంచార్మ. 

అయితద కొీతత  నిబంధ్నలోని విశేషమ ైన ప్రతయక్షత ఒకేసార్శ జర్మగలేదు అని గుర్మత ంచుకొనుట చాలా 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. ఇంచుమించు ఒక శతాబేము పాటు, కీీసుత  దావర్ా మర్శయు కీసీుత  అప సతలులు 
మర్శయు ప్రవకతల దావర్ా దదవుడు తన సంఘము కొర్కు తన చితతమును బయలుప్ర్చాడు. కాబటిర , కొీతత  
నిబంధ్నలో సంఘము యొకు సంసుృతి కూడా కాలకీమములో మార్మప చెందింది. ఉదాహర్ణకు, అప . 
15లో అప సతలులు మర్శయు ప దేలు యిెర్ూషలేములో కలుసుకొనినప్ుపడు సునితి ఆచార్ము ఒకుసార్శగా 
మార్శపల యింది. మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న గీంథము వరా యబడని మర్శయు ప ందుకొనబడని ప్రతిసార్శ, ప్లు 
క ైైసతవ సంఘములు మార్మప చంెదాయి. ఇవి మర్శయు అనకే ఇతర్ కార్ణముల వలన, కొీతత  నిబంధ్న 
కాలములో క సైతవ సమాజముల మధ్య గొప్ప సాంసుృతిక భినితవము కనిపించింది. 

ఇప్పటి వర్కు సంసుృతిక ిబెైబిలు ప్ునాదులను ప్ర్శశరధించుట దావర్ా మర్శయు బెైబిలు 
ప్ుర్ోగమనములు బెైబిలులో సంసుృతిని ప్రభావితము చదస్టని విధానములను చూచుట దావర్ా బెైబిలు 
సంసుృతిని మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన మూడవ 
ప్రధానాంశమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము. మన ఆధ్ునిక లేఖ్న అనువర్తనమును గూర్శు ఈ 
ప్ర్శగణలనీి ఏమి చెబుతాయి? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనువర్తనము 

మన దనిములలో, చాలామంది ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు విశావసము ప్రధానముగా వయకితగతమ ైనది 
అని అనుకుంటార్మ. ఇప్ుపడు సపషరముగా, దదవునితో మన వయకితగత నడవడకిను గూర్శు లేఖ్నములు అనకే 
విషయములను తలె్వయజేసాత యి. అయితద మనలో చాలామందిమి బెైబిలులోని ఈ భాగమును ఎంతగా 
ఉదాా టిసాత ము అంటే, ఆధ్ునిక సంసుృతి కొర్కు లేఖ్నము యొకు అంతర్ాువముల మీద చాలా తకుువ 
ఆసకితని చూప్ుతాము. అయితద మనము చూడబో వుచునిటుో , మన విశావసములోని సాంసుృతిక 
కకణములను లేఖ్నములు ఎంతగా ఉదాా టిసాత యి అంటే, మనము నేట ిమన సంసుృతికి లేఖ్నములను 
అనువర్శతంచుకకవలస్టని అవసర్త ఖ్చిుతముగా ఉంటుంది. 

సంసుృతిని గూర్శు బెైబిలు బో ధించుచుని విషయముల యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును 
లేఖ్నములో సంసుృతి యొకు ప్ునాదులు మర్శయు ప్ుర్ోగమనములను చూస్టిన విధ్ముగాన ేచూదాే ము. 
మొదటగిా, లేఖ్నమును అనువర్శతంచునప్ుపడు సంసుృతి యొకు పరా ముఖ్యతను మనము విశదీకర్శదాే ము. 
ర్ ండవదగిా, ర్ ండు వయతిర్ేకమ నై సాంసుృతిక ఆదర్ిములు నేడు లేఖ్నము యొకు అనువర్తనమును 
ప్రభావితము చదయవలస్టని విధానములను మనము చూదాే ము. మర్శయు చివర్శగా, ఆధ్ునిక అనువర్తనము 
మన దనిముల కొర్కు దదవుడు నియమించిన సాంసుృతిక భినితవమును ప్ర్శగణలోనికి తీసుకకవలస్టని 
విధానమును మనము చూదాే ము. ఆధ్ునిక అనువర్తనములో సంసుృతి యొకు పరా ముఖ్యతను చూసూత  
ఆర్ంభిదాే ము. 

పరా ముఖ్యత 
బెైబిలును ఆధ్ునిక సంసుృతులకు అనువర్శతంచుట యొకు పరా ముఖ్యతను అరా్ము చదసుకొనుటలో 

అనకే లేఖ్న భాగములు మనకు సహాయము చదసాత యి. అయితద ఆయన ఆజాఞ పించిన విషయములనిిటిని 
బో ధించుట దావర్ా లోకములో ఉని ప్రతి సంసుృతిని ప్రభావితము చదయమని కీసీుత  తన అనుచర్మలను 
పిలచిన విధానమును ప్ర్శగణ ంచుట దావర్ా ఒక సులువ ైన మార్గములో దీనిని మనము చూడవచుు. 

క ైైసతవులు చాలా సార్మో  మహా ఆజఞ లేక “సువార్త ఆజఞ” అని పలిచు ఒక సుప్ర్శచిత వాకయభాగమ ైన 
మతతయి 28:19-20లో యిేసు ఈ విషయములను తలె్వపని విధ్మును వినండి. ఈ వాకయభాగములో, యిసేు 
తన శిషుయలతో ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

కాబటిర  మీర్మ వ ళోి, సమసత  జనులను శిషుయలనుగా చదయుడ;ి తండిరయొకుయు 
కుమార్మనియొకుయు ప్ర్శశుదాధ తుయొకుయు నామములోనిక ివార్శక ిబాపితసు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మిచుుచు ననేు మీకు ఏ యి ేసంగతులను ఆజాఞ పంిచితినో వాటనినిిటనిి గ కైొన 
వల నని వార్శక ిబో ధంిచుడ ి(మతతయి 28:19-20). 

ఈ వాకయభాగము కీసీుత  మహమిలో తిర్శగశవచుునంత వర్కు ఆయన అనుచర్మలకు ఇవవబడిన ప్నిని 
కకీడీకర్శసుత ంది. మన ఆధ్ునిక సాంసుృతిక ప్రయతిములకు ఇద ిఏ విధ్ంగా అనుబంధ్ప్ర్చబడుతుందో  
చూచుటకు, ఆదకిాండము యొకు ఆర్ంభ్ములో మానవజాతికి ఇవవబడిన సాంసుృతిక ఆజఞను ఈ సువార్త 
ఆజఞ ఏవిధ్ంగా ప్రతిధ్వనిసుత ందో  చూచుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. ఆదకిాండము 1:28లో ఉని 
సాంసుృతిక ఆజఞలో, “ఫల్వంచి సంఖ్ాయప్ర్ముగా అభివృదిధ  చెందమని” దదవుడు మానవాళిక ిస్ట లవిచాుడు. 

అదద విధ్ముగా మతతయి 28:19లో, కీీసుత  ఇలా ఆజాఞ పసిుత  సంఖ్ాయప్ర్ముగా ఎదగమని తన 
అనుచర్మలకు పలిుప్ునిచాుడు, “మీర్మ వ ళోి, సమసత  జనులను శిషుయలనుగా చదయుడి; తండిరయొకుయు 
కుమార్మనియొకుయు ప్ర్శశుదాధ తుయొకుయు నామములోనికి వార్శకి బాపితసుమి[యుయడ]ి.” ఆదాము 
హవవలు లోకమును దదవుని సవర్ూప్ములతో నింప్వలస్టయిుండని విధ్ముగానే, క ైైసతవులు కూడా 
విమోచించబడని దదవుని సవర్ూప్ములను వృదిధ  చదయవలస్టయిుండనెు. మర్శయు ప్రజలను కీసీుత నందు 
ర్క్ింప్బడు విశావసములోనికి నడపిించుట దావర్ా ఒక విధ్ముగా మనము ఇలా చదయగలము. 

అయితద దదవుని యొకు నముకమ నై స్టతవకులను సంఖ్ాయప్ర్ముగా ప ంచుటతో మాతరమ ేసువార్త ఆజఞ 
ఆగశపల లేదు. మతతయి 28:20 ప్రకార్ం, “నేను మీకు ఏ యి ేసంగతులను ఆజాఞ పించి తినో వాటిననిిటిని గ ైకొన 
వల నని వార్శక ిబో ధించుడి” అను బాధ్యత మనకు ఇవవబడనిది. భ్ూమిని నింపి దానిని లోప్ర్చుకొనుట 
దావర్ా దదవునికి విధదయత చూప్ుటకు ఆదాము హవవలు పలిువబడని విధ్ముగానే, దదవుని ఆజఞలను 
పాటించు విధ్ముగా సమసత  దదశములకు క ైసైతవులు బో ధించవలస్టయిుండెను, మర్శయు దీనిలో సంసుృతిలోని 
ప్రతి కకణము భాగమ యైునిద.ి 

దీనిని మనము ఈ విధ్ముగా చూడవచుు: ఆదాము హవవలు దదవునిక ివిధదయుల ై భ్ూమిని 
లోప్ర్చుకొనుట దావర్ా సంసుృతిని నిర్శుంచవలస్టయిుండెను, మర్శయు మనము దదవునికి విధదయులమ  ై
దదశములను శిషుయలుగా చదయుట దావర్ా సంసుృతిని నిర్శుంచవలస్టయిునిది. 

విశావసులకు బాపితసుమిచుుట దావర్ా మర్శయు సమసత  దదశములకు ఆయన ఆజఞలను బో ధించుట 
దావర్ా ఆయన అనుచర్మలు ప్రతి సంసుృతి మీద ప్రభావము చూపాలని యిసేు ఆశించినటుో  మతతయి 28లో 
నుండ ిసపషరమవుతుంది. వార్శ బో ధ్నలు పతదర్శకం, ఆర్శాక వనర్మలు, ఆర్ోగయం, వివాహం, నాయయము, జాతి, 
ర్ాజకీయం మర్శయు ప్నుిలను చెలో్వంచుట వంట ిబహిర్ంగ సాంసుృతిక విషయములను గూర్శు 
ఉదదేశించునవిగా ఉండాల్వ. ఇందుమూలముగానే కొీతత  నిబంధ్న గీంథములు అనేక సాంసుృతిక 
విషయములను గూర్శు మాటాో డుటను మనము చూసాత ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇదద కమీమును అనుసర్శంచి, మతతయి 5:13-14లో, కీసీుత  తన శిషుయలను ధెైర్యముగా ఇలా 
వర్శణంచాడు: 

లోకమునకు ఉప్ుప ... [మర్శయు] లోకమునకు వ లుగు (మతతయి 5:13-14). 

చర్శతర మర్లా మర్లా చూపినటుో , కీసీుత  సమసత  దదశములకు ఆజాఞ పించిన బో ధ్లనిిటిని 
నముకముగా అనుసర్శంచుటకు యిసేు అనుచర్మలు కటుర బడయిుండనిప్ుపడు, లోకమంతటలిోని ప్రతి 
సంసుృతిలోని ప్రతి కకణమును భావారా్కముగా ప్రభావితము చదయు శకితని మనము కల్వగశయుంటాము. ఈ 
కార్ణం చదత, మనము చదయు బెైబిలు యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తన మానవ సంసుృతిలోని అనకే 
విషయములను ఉదదేశించి మాటాో డాల్వ. 

మతతయి 5లో, వార్మ లోకమునకు ఉప్ుప మర్శయు లోకమునకు వ లుగ యైుండాలని 
యిసేు తన శిషుయలకు స్ట లవిచాుడు. మర్శయు ఒక ఆధ్ునిక శరీ తకు, ఇద ిఒక 
మర్ాుతుకమ నై కథనము అయుయనిద.ి.. పరా చీన శరీ తలకు, ముఖ్యముగా 
ల ఖ్నమూలో నాటబడయిుని సంసుృతిక ిఈ భాష ఏమి తలె్వయజసేుత ంద ిఅని 
మీర్నుకొనుచునాిర్మ? మర్శయు ఉప్ుప వసుత వులు కుళిిపల కుండా భ్దరప్ర్శచదద,ి 
కాబటిర  ఉప్ుప మాంసము లేక చదప్ కుళిిపల కుండా, భ్దరప్ర్చబడుటకు 
ఉప్యోగశంచబడదద,ి మర్శయు అద ిర్మచిని కూడా ఇచదుద.ి మర్శయు మీర్మ 
క ైసైతవులను గూర్శు ఆలోచనచ చయెయండ.ి దదవుని చదతి కిీంద అనకే విధ్ములుగా 
నీతికల్వగశ లోకమును ప్రభావితముచదసూత , దదవుని సతయముతో సంసుృతిని భ్దరప్ర్చుట 
లేక సంసుృతిక ిర్మచిని కల్వగశంచుట వార్శ ప్ని అయుయనిద.ి మర్శయు వ లుగు కూడా 
దనీిని చితీరకర్శసుత ంద.ి లేఖ్నమంతటా వ లుగు ప్రతయక్షతకు చితరముగా, 
ప్రతయక్షప్ర్చునదగిా గుర్శతంచబడనిద.ి మర్శయు క ైసైతవులు దదవుడు ఎవర్ో 
బయలుప్ర్మసూత , చీకట ిలోకమును దదవునిని గూర్శున సతయము మర్శయు నీతితో 
వ ల్వగశసూత  లోకములో జీవించాల్వ. 

— డా. ర్ాబర్డర ఎల్. పో్ముర్డ 

ఆధ్ునిక అనువర్తనము మర్శయు బెైబిలు సంసుృతిని గూర్శున మన అధ్యయనములో, నటేి కీీసుత  
అనుచర్మల కొర్కు సంసుృతి యొకు పరా ముఖ్యతను మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మన ర్ ండవ అంశమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము చూదాే ము. ర్ ండు వయతిర్కేమ నై సాంసుృతిక ఆదర్ిముల యొకు ఉనికి బెైబిలు యొకు ఆధ్ునిక 
అనువర్తనమును ఏవిధ్ంగా ప్రభావితము చదయాల్వ? 

వయతిర్కే ఆదర్ిములు 
కీీసుత  ఈ లోకమునకు వచిునప్ుపడు, సాతాను మీద ఆయన సాధించిన గొప్ప విజయము యొకు 

అంతిమ దశను ఆయన ఆర్ంభించాడు. అయితద ఈ విజయం కీసీుత  సమసత  విషయముల యొకు 
న ర్వేర్మపనందు మహిమలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు మాతరమే సంప్ూర్ణమవుతుంది. అప్పటి వర్కు, ర్ాజయము 
యొకు కొనసాగశంప్ు కాలములో, మానవ జాతి సర్ప సంతతి, అనగా దదవునికి విర్ోధ్ముగా తిర్మగుబాటు 
చదయు సాంసుృతిక ఆదర్ిమును కల్వగశయుని అవిశావస లోకము, మర్శయు హవవ సంతతి, అనగా దదవునికి 
ప్ర్శచర్య చదయు సాంసుృతిక ఆదర్ిమును అనుసర్శంచు కీసీుత  అనుచర్మలుగా విభ్జించబడుట 
కొనసాగుతుంది. 

అయితద, బెైబిలు కాలములలో వల , దదవుని ప్రజలు మర్శయు లోకము మధ్య ఉని గరత 
ఖ్చిుతమ నైది కాదు. కీసీుత  తిర్శగశవచుునంత వర్కు, భ్ూమి మీద ఉని ఆయన ప్రజలు మిగశల్వయుని 
పాప్ము యొకు ప్రభావముతో సంఘర్శషసుత ంటార్మ. మనము పాప్ము యొకు బానిసతవము నుండి 
సవతంతుర లమయాయముగాని, పాప్ము యొకు ప్రభావము నుండి ఇంకా సవతంతుర లము కాలేదు. అదద 
సమయములో, అవిశావసులు కూడా దదవుని చితతమునకు అనుగుణంగా కొంత వర్కు జీవించునటుో  దదవుని 
సామానయ కృప్ లోకమును అదుప్ు చదసుత ంది. మర్శయు సువార్త బహుగా ప్రభావము చూపిన దదశములలో 
ఇద ివిశషేముగా వాసతవమ యైునిది. 

కీీసుత  అనుచర్మలముగా, దదవుని చితతమును అనుసర్శంచు సాంసుృతిక మార్గములను అనుసర్శంచి, ఆ 
విధ్ముగాలేని వాటనిి విసర్శజంచుట మన బాధ్యత అయుయనిది. కొనిిసార్మో  మనము అనుసర్శంచు 
మార్గములు లోకములోని మార్గముల కంట ేభినిముగా ఉండాల్వ. బెైబిలు ర్చయితలు తర్చుగా 
విగీహార్ాధ్న, ల ైంగశక అన ైతికత, సావరా్ం, గర్వం, అనాయయము మర్శయు ఇతర్ సాంసుృతిక 
దుషరతవములలోనిక ిదిగజార్కుండా జాగీతతప్డునటుో  తమ వాసతవిక శరీతలను హెచుర్శంచార్మ. మన దినమున 
ఇటిర దుషరతవములను మనము చూస్టిన ప్రతిసార్శ, మనము వాటి నుండ ిదూర్ము కావాల్వ. 

అయితద ఇతర్ సమయాలలో, సామాజిక అనుబంధ్ములు, విజాఞ నము, కళ, సంగరతము, 
నిర్ాుణశాసత రము, చటరము మర్శయు ర్ాజకయీములోని అనకే విషయముల మీద సామానయ కృప్ యొకు 
ప్రభావమును గుర్శతంచునటుో  బెబైిలు ర్చయితలు తమ వాసతవిక శరీతలను పల ర తిహించార్మ. అవిశావసులు 
నివస్టించు విధానమును లేఖ్నములు సమర్శాంచిన విధానమును మనము చుస్టని ప్రతిసార్శ, నేట ి
లోకములోని సంసుృతుల మీద దదవుని సామానయ కృప్ యొకు అటిర  ప్రభావములను వ దకుట కొర్కు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము ప్రయతిించాల్వ. మనము లేఖ్నము యొకు బో ధ్నలకు కటుర బడయిునింత వర్కు, విజాఞ నము, 
కళ, ర్ాజకయీము, మర్శయు జీవితములోని ఇతర్ విభాగములలో సామానయ కృప్ యొకు ఆశీర్ావదములను 
మనము సవతంతరముగా సమర్శాంచాల్వ. 

లేఖ్నములోని సాంసుృతిక ప్దధతులు నేట ిమన జీవితములకు అనువర్శతంచబడు విధానమును 
వివచేించుట కొనిిసార్మో  కషరతర్ము కావచుు. అయితద సామానయమ నై ప్దములలో, బెైబిలు అంతా దదవుడు 
సంసుృతిలోని ప్లు కకణములను నిర్ేేశించిన విధానములను మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకకవాల్వ. 
సంసుృతిలోని ప్లు కకణములలో ఉని విషయములను గూర్శు లేఖ్నములు బయలుప్ర్చు 
విషయములనిిటనిి మనము పల ల్వునప్ుపడు, దదవుడు సాంసుృతిక ప్దధతులను నిర్ేేశించిన కనీసం నాలుగు 
మార్గములను మనము కనుగొంటాము. వివాహము మర్శయు ప్ని వంట ికొనిి ప్దధతులను ఆయన 
శాశవతముగా ఆమోదించాడు. ఐగుప్ుత  నుండి కనానుకు కదులుచుండగా ఇశాీయిేలు గోతరములుగా 
అమర్ుబడుట వంట ికొనిింటనిి ఆయన తాతాుల్వకముగా మాతరమ ేఆమోదించాడు. కొనిిసార్మో , పాప్ుల ప్టో 
ఆయన చూపని సహనములో, దదవుడు తన ప్రజల యొకు కొనిి సాంసుృతిక కార్యములను 
ఆమోదించనప్పటకిీ తాతాుల్వకముగా సహించాడు, ఇవి బహుభార్ాయతవము మర్శయు బానిసతవము వంటివి. 
మర్శయు అవును, లేఖ్నమంతటా, దదవుని యొకు శాశవత తిర్సుర్ణను ఎదుర్ొుని కొనిి సాంసుృతిక 
ప్దధతులను మనము చూడవచుు, ఇవి అనాయయము మర్శయు విగహీార్ాధ్న వంటవిి. 

మర్ొక మాటలో, బెైబిలులో మనము కనుగొను సాంసుృతిక ప్దధతిని నటేి మన జీవితములకు 
అనువర్శతంచుటకు, సవయంగా వాకయభాగములో దదవుని యొకు విశేోషణను మనము చూడాల్వ. తర్మవాత, 
ఇతర్ బెైబిలు భాగములలో నుండి తగశన న తైిక పరా మాణ కతలను మనము వ దకి, మనము చూచు బెైబిలు 
సాంసుృతిక మూలకములలోని పతరర్ణలను మర్శయు లక్షయములను మనము నిర్ేేశించాల్వ. ఈ విధ్ములుగా, 
బెైబిలు భాగములలోని సాంసుృతిక ప్దధతులు దదవునికి స్టతవ లేక ఆయన మీద తిర్మగుబాటు అను ర్ ండు 
వయతిర్కే సాంసుృతిక ఆదర్ిములకు పరా తినిథయం వహించు విధానమును మనము వివేచింప్వచుు. మర్శయు 
మనము ఇలా చదయుచుండగా, బెైబిలులో ఉని తగశన సాంసుృతిక ప్దధతులను మన ఆధ్ునిక లోకమునకు 
అనువర్శతంచుటకు మనము శకితని ప ందుతాము. 

సంసుృతి యొకు పరా ముఖ్యత మర్శయు నేట ిలోకములోని వయతిర్కే సాంసుృతిక ఆదర్ిముల దృష్టార య 
ఆధ్ునిక అనువర్తనమును మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మనము మూడవ విషయమును 
ప్ర్శగణ ంచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. నేడు మనము లేఖ్నమును అనువర్శతంచుచుండగా సాంసుృతిక 
భినితవముతో మనము ఎలా వయవహర్శంచాల్వ? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భినితవము 
ప్రప్ంచము యొకు ప్లు భాగములలో ఉని అనకేమంది విశావసులను మనము దర్శించినప్ుపడు, 

మన భాషలు, మన వసత రధార్ణ, మన భోజన అలవాటుో , సంగరతం, మర్శయు అనకే ఇతర్ సాంసుృతిక 
ప్దధతులు చాలా భినిముగా ఉండుటను మనము సపషరముగా గమనిసాత ము. ఇలా ఎందుకు జర్మగుతుంది? 
మనమంతా లేఖ్న పరా మాణ కతలను పాటించుటకు ప్రయతిించుచునిప్ుపడు, మన సంసుృతుల యొకు 
ప్దధతులు ఇనిి విభినిమ నై దిశలలో ఎందుకు ప్రయాణ ంచాయి? సర్ే, మన భినితవములలో కొనిి 
మనము లేఖ్నమునకు అనుగుణంగా జీవించుటకు విఫలమగుట వలన కలుగుతాయి అని చపె్పనవసర్ము 
లేదు. అయితద మన వ ైఫలయములతో పాటుగా, లోకములో ఉని దదవుని ప్రజలందర్శ మధ్య సాంసుృతిక 
భినితను ఆశించుటకు అనేక ఇతర్ మానయమ ైన కార్ణములు ఉనాియి. 

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటుో , కొీతత  నిబంధ్న యుగము యొకు ఆర్ంభ్ముతో, దదవుని 
ప్రజలు ఇక ఒకే దదశముగా లేర్మ. మర్శయు గత ర్ ండు వలే సంవతిర్ములుగా, సువార్త ప్రప్ంచవాయప్తంగా 
వాయపించగా, దదవుని నముకమ నై ప్రజలు విభినిమ నై సంసుృతులలో కీీసుత  కొర్కు జీవించు సవాలును 
ఎదుర్ొునాిర్మ. ఈ సవాలు ఒక కలీకమ నై ప్రశికు దార్శతీస్టింది. ఎంత సాంసుృతిక భినితవమును మనము 
అనుమతించగలము? మనము ఏ ప్ర్శమితులను నియమించగలము? 

లేఖ్నములో అనేక చోటో ఈ ప్రశికు జవాబు కనబడుతుంది, అయితద 1 కొర్శంథీ. 9:19-23 ఈ 
సమసయను ప్ర్శషుర్శంచుటకు ఒక ఉతతమమ ైన సాలమ ైయునిది. ఈ వాకయభాగములో, పౌలు కొర్శంథీ 
సంఘమునకు ఇలా వరా యుచునాిడు: 

ననేు అందర్శ విషయము సవతంతుర డన  ైయునిను ఎకుువమందనిి 
సంపాదంిచుకొనుటక  ైఅందర్శకనిి ననుి ననే ేదాసునిగా చదస్టకిొంటనిి. యూదులను 
సంపాదంిచుకొనుటకు యూదులకు యూదునివల  ఉంటనిి. ధ్ర్ుశాసత రమునకు 
లోబడనివార్శని సంపాదంిచుకొనుటకు ననేు ధ్ర్ుశాసత రమునకు లోబడనివాడను 
కాకపలయినను, ధ్ర్ుశాసత రమునకు లోబడనివానివల  ఉంటనిి. దదవుని విషయమ  ై
ధ్ర్ుశాసత రము లేనివాడను కాను గాని కీీసుత  విషయమ  ైధ్ర్ుశాసత రమునకు 
లోబడనివాడను. అయినను ధ్ర్ుశాసత రము లేనివార్శని సంపాదంిచుకొనుటకు 
ధ్ర్ుశాసత రము లేనివార్శక ిధ్ర్ుశాసత రము లేనివానివల  ఉంటనిి. బలహనీులను 
సంపాదంిచుకొనుటకు బలహనీులకు బలహనీుడన తైిని. ఏ విధ్ముచదతన నైను 
కొందర్శని ర్క్ంిప్వల నని అందర్శక ిఅనిివిధ్ముల వాడన యైునాిను. మర్శయు ననేు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సువార్తలో వార్శతో పాల్వవాడనగుటక  ైదానికొర్క ేసమసతమును చదయుచునాిను (1 
కొర్శంథ.ీ 9:19-23). 

ఈ వాకయభాగములో, సువార్త ఆజఞను న ర్వరే్ముట కొర్కు తాను కల్వగశయుని సమర్పణ విభినిమ నై 
సాంసుృతిక భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగములను హతుత కొనునటుో  అతనిని ప్ుర్శకొల్వపన 
విధానమును పౌలు వర్శణంచాడు. 22వ వచనములో అతడు కకీడీకర్శంచినటుో , “ఏ విధ్ముచదతన ైనను కొందర్శని 
ర్క్ింప్వల నని అందర్శకి అనిివిధ్ముల వాడన యైునాిను.” 

అనకే చోటోకు ప్రయాణ ంచిన వయకితగా, పౌలు ఎంతో అసాధార్ణమ ైన సాంసుృతిక వశయతను 
ఉప్యోగశంచవలస్టి వచిుంది. 20వ వచనములో, యూదుల సమాజములలో ఉనిప్ుపడు అతడు 
“ధ్ర్ుశాసత రమునకు లోబడనివానివల  ఉంటిని” అని చబెుతునాిడు. మర్శయు 21వ వచనములో, అతడు 
అనుయల సమాజములలో ఉనిప్ుపడు, “ధ్ర్ుశాసత రము లేనివానివల  ఉంటిని” అని చబెుతునాిడు. 

అయితద తాను హతుత కొనుటకు ఇషరప్డుచుని సాంసుృతిక భినితవమునకు పౌలు ప్ర్శమితులను 
నియమించిన విధానమును గమనించండి. 20వ వచనములో అతడు చపెిపనటుో , “ననేు ధ్ర్ుశాసత రమునకు 
లోబడనివాడను కాకపల యినను, ధ్ర్ుశాసత రమునకు లోబడనివానివల  ఉంటిని.” మర్ొక మాటలో, పౌలు 
యూదుల సమాజములోని సాంసుృతిక ప్దధతులను అనుసర్శంచాడు, కాని ఆ దనిములలోని మత 
నాయకులు అరా్ము చదసుకొనిన విధ్ముగా అతడు ధ్ర్ుశాసత రమునకు కటుర బడయిుండలేదు. పౌలు 
దినములలోని అనేకమంద ిప్ర్శసయుయలు మర్శయు మత నాయకులు తమ సవనీతిని చూప్ుకొనుటకు 
మాతరమ ేధ్ర్ుశాసత రమును ఉప్యోగశంచదవార్మ. అయితద, మతతయి 23లో యిసేు సూచించినటుో , ఇటిర  ప్రవర్తన 
శిక్ావిధకిి మర్శయు మర్ణమునకు దార్శతీస్టింది. ఇకుడ, తుదకు తనను దదవుని తీర్మపలోనికి తీసుకొని 
వచుు సాంసుృతిక పరా మాణ కతలను హతుత కొనకుండా తాను సంసుృతిని హతుత కునాిడని పౌలు 
వివర్శంచాడు. 

ఇదద విధ్ముగా, 21వ వచనములో అతడు ఇలా ప్ల్వకాడు, “దదవుని విషయమ ై ధ్ర్ుశాసత రము 
లేనివాడను కాను గాని కీసీుత  విషయమ  ైధ్ర్ుశాసత రమునకు లోబడనివాడను. అయినను ... ధ్ర్ుశాసత రము 
లేనివానివల  ఉంటనిి.” పౌలు అనయ సమాజముల యొకు భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగములలో 
పాలుప్ంచుకునాిడు గాని, కొీతత  నిబంధ్న ప్రజల కొర్కు కీీసుత  తలె్వయప్ర్చిన విధ్ముగా దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రమును ఉలోంఘించనంత వర్కు మాతరమే అతడు దానిలో పాలుప్ంచుకునాిడు. 

ఇదద విధ్ముగా, నడేు సువార్త ఆజఞను న ర్వరే్ముట కొర్కు, కీసీుత  యొకు నముకమ నై అనుచర్మలు 
ఇతర్ సాంసుృతిక నపే్థయములకు చెందని ప్రజలను మర్శయు ప్ర్శస్టిాతులను అనుసర్శంచువార్శని ఎదుర్ొును 
ప్రతిసార్శ లేఖ్నములను విభినిమ ైన ర్రతులలో అనువర్శతంచుటకు స్టదిధముగా ఉండాల్వ. సాా నిక సంఘములు, 
క ైైసతవ వాయపార్ములు, విదాయలయములు, వ దైయశాలలు, మర్శయు స్టతిహాలు కూడా ఒకదానికొకట ిభినిముగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉంటాయి. మర్శయు అవును, సమయము గడచిన కొలది, దానిలోని ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టిాతులు 
మార్మచుండగా ఈ సమాజములు కూడా మార్మప చెందుతాయి. 

అయితద మనకు నచిున విధ్ముగా మన సమాజములలోని సంసుృతులకు ర్ూప్ుదిదుే టకు 
మనము సవతంతుర లమ ైయునాిము అని దీని అరా్ము కాదు. భినిముగా, అప సతలుడెనై పౌలు వల , కీసీుత  
అనుచర్మలు నడేు లేఖ్నము యొకు ప్ర్శమితులలో ఉండుటకు బలమ నై సమర్పణ కల్వగశనవార్ యైుండాల్వ. 
మన సమాజములను లేఖ్నములకు విభినిమ నై ర్రతులలో అనువర్శతంచుచుండగా వాటకిి 
కటుర బడయిుండుటకు మనము సమర్పణ కల్వగశయుండుట ఆధ్ునిక అనువర్తనములో అతయంత సంకిోషరమ నై 
భాగములలో ఒకటెయైునిది. 

దదవుడు తనను తాను మనకు బయలుప్ర్చుకొనుచుండగా, ఆయన సాలములో 
మర్శయు కాలములో దానిని చదసాత డు. ఆయన ప్రతయక్షత యొకు మహమిలో మర్శయు 
విమోచన కొర్కు ఆయన ప్రణాళికలో ఇద ిభాగమ యైునిద.ి పాత నిబంధ్న 
యుగము నుండ ికొీ తత  నిబంధ్న యుగమునకు మనము ప్నిచదయుచుండగా, 
మనము ప్లు సంసుృతులతో మర్శయు ప్లు కాలములలోని ప్రజలతో 
వయవహర్శసుత ంటాము. చర్శతరలో కొనిి సాలములకు, సంసుృతులు మర్శయు 
నపే్థయముల దృష్టార య కొనిి సాలములకు కటుర బడయిుని అనకే ర్కముల సాంసుృతిక 
భినితవములను మనము చూసాత ము. వీటలిో ఏద ిమనకు అనువర్శతంచబడుతుందో  
మనకు ఎలా తలెుసు, మర్శయు దానిని మనము ఎలా జీవించాల్వ? సర్,ే కొనిి న తైిక 
అవసర్తల పరా మాణ కతల దృష్టార య మనము ముందుగా భినితవములను విశేోషంిచాల్వ 
అని నా ఆలోచన. కొనిి సాంసుృతిక భినితవములను మనము తిర్సుర్శంచాల్వ, 
ఎందుకంట ేఅవి ప్రతిబింబించుచునిప్పటకి,ీ దదవుడు మనలను సృజించిన 
విధానమునకు — అనగా ఆయన న తైిక పరా మాణ కతలు మర్శయు ఆ అలవాటోకు — 
అవి వయతిర్కేముగా ఉంటాయి ... సాంసుృతిక భినితవము విగీహార్ాధ్నను, దదవునిని 
మర్శయు ఆయన పరా మాణ కతలను తిర్సుర్శంచుటను ప్రతిబింబించవచుు. 

— డా. స్ట్రఫ న్ జే. వ లుో మ్ 

బెైబిలు చర్శతర అంతటలిో, దదవుని నముకమ నై ప్రజల యొకు ప్రతి సమాజము కొనిి సాంసుృతిక 
ప్దధతులను అనుసర్శంచింది. అయితద ఇతర్ సాంసుృతిక ప్దధతులు కాలకమీములో మార్మపచెందాయి. 
బెైబిలులో మనము చూస్టత ఒక సాంసుృతిక ప్దధతిని ఎంత వర్కు మనము అనుకర్శంచవచుు అని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిర్ాధ ర్శంచుటకు ఒక మార్గము, ఆ సాంసుృతిక ప్దధతి లేఖ్నమందంతటా ఒకే విధ్ముగా నిల్వచియునిదా లేక 
ప్లు యుగములు, ప్రజలు లేక ప్ర్శస్టిాతులకు అనుగుణంగా మార్మప చెందనిదా అని జాగతీతగా చూచుట 
అయుయనిది. 

సాంసుృతిక ప్దధతులు లేఖ్నములో మార్మపచెందనిటోయితద, మన కాలములో కూడా అవి 
మార్మపచెందుతాయి అని మనము ఆశించవచుు. అయితద బెబైిలు చర్శతర అంతటిలో సాంసుృతిక 
విషయములు స్టిార్ముగా ఉంట,ే వాటిని మనము నటేి కొర్కు కూడా పరా మాణ కతలుగా ప్ర్శగణ ంచవచుు. 

ఉదాహర్ణకు, కుటుంబ నిర్ాుణములు మర్శయు జీవన ప్ర్శస్టిాతులు గత ర్ ండు వలే 
సంవతిర్ములలో మార్మప చెందాయి, కాని పిలోలు తలో్వదండుర లకు విధదయుల ైయుండాలని లేఖ్నము 
తర్చుగా హచెుర్శసుత ంది. ఇది నేడు మనకు కూడా వర్శతసుత ంద.ి మర్శయు చటర వయవసాలు ప్రతి సంసుృతిలో 
మర్శయు ప్లు యుగములలో భినిముగా ఉండనిప్పటకిీ, సాక్షయమియయవలస్ట ివచిునప్ుపడు దదవుని ప్రజలు 
నిజాయితీగా సాక్షయము ఇయయవల ను అను సతయమును మాతరం లేఖ్నము ఏనాడు మార్ులేదు. ర్ాజకయీ 
వయవసాలు, వసత రధార్ణ, సంగరతం, భోజన అలవాటుో , మర్శయు సంసుృతిలోని అనకే ఇతర్ కకణములు బెైబిలు 
చర్శతర యందంతటా మార్మపచెందినప్పటకిీ, మన కుటుంబములలో, ప్నిచదయు సాలములలో, మర్శయు 
సమాజములలో దదవుని ఘనప్ర్చుట మర్శయు స్టతవించుట కొర్కు ఇవవబడిన నిర్ేేశనము స్టిార్ముగా 
నిల్వచియునిది. 

కీీసుత  అనుచర్మలముగా, లేఖ్నములోని సాంసుృతిక ప్దధతిని మన దనిములకు అనువర్శతంచుటకు 
మనము ప్రయతిించిన ప్రతిసార్శ, ఈ కొనసాగశంప్ులు మర్శయు విచదుధ్ముల మధ్య వయతాయసము చూప్ునటుో  
మనము జాగతీతవహించాల్వ. 

ముగశంప్ు 

ఈ పాఠములో, బెైబిలు సంసుృతి మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్తనములోని అనేక పరా ముఖ్యమ నై 
కకణములను మనము విశదకీర్శంచాము. బెైబిలు యొకు ఆర్ంభ్ అధాయయములలో మనము సంసుృతి 
యొకు బెైబిలు ప్ునాదులను చూశాము. పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలలోని సంసుృతిలో సంభ్వించిన 
బెైబిలు ప్ుర్ోగమనములను మనము చూశాము. మర్శయు బెైబిలులోని సంసుృతిలో ఉని కకణములు మన 
లేఖ్నము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును ప్రభావితము చదయవలస్టని విధానములను మనము 
విశదీకర్శంచాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కీీసుత  యొకు నముకమ నై అనుచర్మలు లేఖ్నములోని బో ధ్నలను కవేలం వయకితగతముగా తమకు 
మాతరమ ేఅనువర్శతంచుకొనక, వార్శ జీవితములలోని సాంసుృతిక కకణములకు కూడా అనువర్శతంచుకకవాలని 
సవయంగా బెైబిలు సపషరము చదసుత ంది. కొీతత  నిబంధ్న యుగములో కూడా, మనము దదవుని 
సవర్ూప్ముల ైయునాిము మర్శయు దదవునికి ఇష్టార నుసార్మ నై ర్రతిలో మానవ సంసుృతిని నిర్శుంచుటకు 
మనము పలిువబడా్ ము. ఈ ఆజఞ కీసీుత  ర్ాకడ వర్కు కొనసాగుతుంది. కాబటిర , ఆధ్ునిక సంసుృతిలోని ప్రతి 
కకణమునకు లేఖ్నములు అనువర్శతంచబడు విధానమును మనము నిశుయముగా నేర్ముకకవాల్వ. 
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