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

సాధార్ణ జీవితములో మనము కొనిి విషయములను తాతాుల్వక ఉప్యోగము కొర్కు, మర్శకొనిి 
విషయములను సుదీర్కాాల ఉప్యోగము కొర్కు వరా సాత మని మనందర్శకీ తెలుసు. అవును, కీీసుత  
అనుచర్మలకు ఏనాడు నిర్రా్కముకాని ఒక గీంథము ఉనిద:ి అదద బెైబిలు. తర్ము వ ంబడ ితర్ము దదవుని 
ప్రజలు లేఖ్నములను ఆనందంిచార్మ — మర్శయు మనము కూడా ఆనందించాల్వ, ఎందుకంటే ప్రతి 
యుగములోను ప్రతి చోట దదవుని కొర్కు జీవించుటకు కావలస్టిన అనేక విషయములను బెబైిలు చబెుతుంది. 
యిేసు బెైబిలును సమసతము న ర్వేర్ుబడువర్కు దదవుని పలోిలకు పరా మాణికతగా నిల్వచియుండుదానిగా 
దదవుని వాకయముగా చూశాడు. ఆయన అనుచర్మలముగా, మనము కూడా ఇలాన ేచదసాత ము. 

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన 
పాఠయకీమములో ఇది ఏడవ పాఠము మర్శయు దనీికి “లేఖ్నమును అనువర్శతంచుట” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ 
పాఠములో, ఆధ్ునిక శరీతలకు లేఖ్నము యొకు వాసతవిక అరా్మును ఎంతో ఉప్యోగకర్ముగా చదయు ప్లు 
అనువర్తన విధానములను మనము సూచిదాే ము. 

ఈ పాఠయకమీములో, అనువర్తన ప్రకియీను మనము ఈ విధ్ంగా నిర్వచిదాే ము: 

సమకాలీన శరీ తల యొకు భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగముల మీద 
ప్రభావము చూప్ు విధ్ముగా బెబైిలు ప్తరము యొకు వాసతవిక అరా్మును తగశన 
విధ్ముగా వార్శక ిఅనుసంధానము చదయుట. 

వాసతవిక అరా్మును గూర్శు మనము ఇంతకు ముందు ఇచిున నిర్వచనమును ఈ నిర్వచనము 
ఉప్యోగశసుత ంది కాబటిర , వాసతవిక అరా్ము అంట ేఏమిటో జఞా ప్కము చదసుకొనుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది: 

లేఖ్నము దాని యొకు మొదట ిశరీ తలకు తలె్వయజయేాలని దాని దెవైిక మర్శయు 
మానవ ర్చయితలు ఉదదేశించిన భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగాలు. 

ర్చయిత నిజముగా ఏమి చపెాపడో  మనము అరా్ము చదసుకొనిన తర్మవాత మనము 
అనువర్తనమును ఇవవగలము. అనువర్తన అనునద ివాకయభాగము యొకు 
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అరా్ములో నుండ ివ లువడుతుంద,ి మర్శయు వాసతవిక అరా్మును వీల నైంత 
తలెుసుకొనుట మన గీహంిప్ుకు తోడపడుతుంద ికాబటిర , వాసతవిక శరీ తలు మర్శయు 
మన వదేాంతశాసత ర అవగాహన ఒక ేవిధ్ముగా ఉనిదా? మనము మోషత నిబంధ్నకు 
ఆధనీములో ఉనాిమా? మనము ఏదో ఒక నియమమునకు ఆధనీములో 
ఉనాిమా? కాబటిర , వదేాంతశాసత రము మర్శయు సాంసుృతిక వాసతవిక నపే్థయము 
మర్శయు చర్శతరను అరా్ము చదసుకొనుట దానిని సర్శగా గీహంిచుటలో మనకు 
తోడపడుతుంద.ి మనము ఇప్ుపడు కీీసుత  యొకు ముగశంచబడని కార్యము యొకు 
ఆధనీములో ఉనాిము కాబటిర  కీీసుత  యొకు ముగశంచబడని కార్యము దావర్ా ఆ 
అరా్మును వ ల్వక ితీయాలో లేదో  ఇప్ుపడు మనకు తలెుసు. 

— డా. స్ట్రఫ న్ జే. బరా మర్డ 

ఇప్ుపడు, అనువర్తన ప్రకియీ ఎలోప్ుపడూ సులభ్మ నైది కాదు, ఎందుకంటే బెైబిలు వరా యబడని 
కాలములకు మర్శయు మన దినమునకు మధ్య జర్శగశన పరా ముఖ్యమ ైన ప్ుర్ోగమనములను మనము 
ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. అయితద అనువర్తన ప్రకియీ యొకు లక్షయము లేఖ్నము మొదటిగా 
వరా యబడనిప్ుపడు మర్శయు ఇప్ుపడు ఒకే విధ్ముగా ఉనిది: దదవుని చితాత నుసార్ముగా దదవుని ప్రజల 
యొకు భావనలను, ప్రవర్తనలను మర్శయు భావోదదవగములను ప్రభావితము చదయుట. 

వాసతవిక అరా్ము మర్శయు అనువర్తనమునకు మధ్య మనము చదయగల అతయంత పరా ముఖ్యమ నై ఒక 
వయతాయసము ఏమనగా, వాసతవిక అరా్ము యొకు మన ప్ర్శశరధ్న లేఖ్నము దాని మొదటి శరీతల యొకు 
భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగముల మీద చూప్నుదదేశించిన ప్రభావము మీద దృషిరప డుతుంది. 
అయితద అనువర్తనము యొకు వాయఖ్ాయన ప్రకియీ ఈ సాా యిలలో ఆధ్ునిక శరీతలు ఏవిధ్ంగా ప్రభావితము 
చదయబడాల్వ అను విషయము మీద దృషిరప డుతుంది. 

మన అనువర్తనమునకు వాకయభాగము యొకు వాసతవిక అరా్ము కీలకమ యైునిది ఎందుకంటే, అది 
వాకయభాగము యొకు పతరర్పేిత మర్శయు అధకిార్శక అరా్మ ైయునిది. కాబటిర , లేఖ్న భాగము యొకు 
సర్శయి ైన ఆధ్ునిక అనువర్తనము దాని యొకు వాసతవిక అరా్మునకు ఎలోప్ుపడు నముకముగా ఉండాల్వ. 
అదద సమయములో, ఒక భావనలో మన ఆధ్ునిక అనువర్తనములు ఎలోప్ుపడు వాసతవిక అరా్మును మించి 
వ ళ్లో ల్వ, ఎందుకంటే అవి ఆధ్ునిక కాలములు, సంసుృతులు మర్శయు వయకుత లను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బెబైిలు భాగము యొకు వాసతవిక అరా్మును తలెుసుకొనుట దానిని మన 
జీవితమునకు అనువర్శతంచుటలో సహాయప్డుతుంద,ి ఎందుకంట ేదాని యొకు 
వాసతవిక ఉదదేశయము, అనగా దాని యొకు మొదట ిశరీ తలలో, దాని మొదట ి
పాఠకులలో, ప్ర్శస్టిాతుల వ లుగులో, వార్శ నపే్థయము వ లుగులో లేఖ్న భాగము 
మార్మపను తీసుకొని ర్ావాలని దదవుడు ఉదదేశించిన విధానము మర్శయు వార్మ 
ఎదుర్ొునిన శీమలు, మర్శయు శరధ్నల మధ్య ఆ సమయమందు వార్మ 
ఎర్శగశయుండని లేక కల్వగశయుండని లేఖ్నము, దాని వాసతవిక అరా్ములో ఒక 
కలీకమ నై భాగమ యైునిద ిఅని మనము గుర్శతసాత ము. అద ివార్శ కొర్కు దదవుని 
యొకు అనువర్తనమ యైునిద.ి వాసతవానిక ిఆ అరా్ము వార్శ జీవితములలో 
ప్ర్శశుదాధ తు యొకు ప్వితరప్ర్చు ఉదదేశయమును న ర్వరే్ముచునిద.ి సర్,ే వార్శ 
జీవితములలో ఆతు యొకు ఉదదేశయము మన జీవితములలో ప్ర్శశుదాధ తు యొకు 
ఉదదేశయమునకు కొనసాగశంప్ుగా ఉనిద.ి కాబటిర  వార్శ ప్ర్శస్టిాతిని, వార్శ అవసర్తను 
మనము ఎంత ఎకుువగా అరా్ము చదసుకుంట,ే అంతగా వాసతవిక నపే్థయములో 
వాసతవిక శరీ తలకు దదవుడచిిున ఆ వాకయభాగము యొకు ఉదదేశయము 
న ర్వరే్ుబడుతుంద ిమర్శయు అద ిమన జీవితములో, మన ప్ర్శస్టిాతిలో ఆ 
వాకయభాగమును అనువర్శతంచుటలో ఆతుకు తోడాపటునిసుత ంద.ి మర్శయు కాప్ర్మలు, 
ప్రసంగరకులు, బో ధ్కులుగా మనము లేఖ్న భాగమును అనువర్శతంచుచుండగా ఇద ి
మనకు మార్గదర్ికముగా ఉండాల్వ. మార్మపను కల్వగశంచుట కొర్కు, వార్శ 
జీవితములలో మార్మపను తచెుుటకు దదవుడు దనీిని ఎలా ఉదదేశించాడు మర్శయు 
అద ినడేు మనలను మర్శంతగా కీీసుత  యొకు సవర్ూప్ములోనిక ిమార్ముటకు 
ప్ర్శశుదాధ తు ఉదదేశయమునకు ఎలా తోడాపటునివవగలదు? 

— డా. డెనిిస్ ఈ. జఞనిన్ 

అనువర్తన ప్రకిీయను గూర్శున మన సంభాషణ మూడు విషయముల మీద దృషిరప డుతుంది: 
మొదటగిా, అనువర్తనము యొకు అవసర్తను మనము ప్ర్శగణదిాే ము. ర్ ండవదిగా, అనువర్తనమును 
సాధ్యప్ర్చు వాసతవిక అరా్ము మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య ఉని అనుబంధ్ములను మనము 
ప్ర్రక్షిదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, బెైబిలు వరా యబడిన సమయములకు మర్శయు నటే ిజీవితములకు 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 ఏడవ పాఠము:  
లేఖ్నమును అనువర్శతంచుట 

 

-4- 

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

మధ్య జర్శగశన కొనిి ప్రధానమ నై ప్ుర్ోగమనములను మనము చూదాే ము. అనువర్తనము యొకు 
అవసర్తతో ఆర్ంభిదాే ము. 

అవసర్త 

యాకోబు 1:21-25లో అనువర్తనము యొకు అవసర్తను గూర్శు యాకోబు మాటాో డని విధానమును 
వినండి: 

అందుచదత సమసత  కలుషమును, విఱ్ఱవీగుచుని దుషరతవమును మాని, లోప్ల 
నాటబడ ిమీ ఆతులను ర్క్షంిచుటకు శకితగల వాకయమును సాతివకముతో 
అంగరకర్శంచుడ.ి మీర్మ వినువార్మ మాతరమ యైుండ ిమిముును మీర్మ 
మోసప్ుచుుకొనకుండ, వాకయప్రకార్ము ప్రవర్శతంచువార్మన యైుండుడ.ి ఎవడెనైను 
వాకయమును వినువాడెయైుండ ిదానిప్రకార్ము ప్రవర్శతంప్నివాడెతైద, వాడు అదేములో 
తన సహజముఖ్మును చూచుకొను మనుషుయని పల ల్వయునాిడు. వాడు తనుి 
చూచుకొని అవతల్వక ిపలయి తాన టిరవాడో  వ ంటన ేమర్చిపల వునుగదా. అయితద 
సావతంతయము నిచుు సంప్ూర్ణమ నై నియమములో తదర్శ చూచి నిలుకడగా 
ఉండువాడవెడో  వాడు విని మర్చువాడు కాక, కిీయను చదయువాడెయైుండ ితన 
కిీయలో ధ్నుయడగును (యాకోబు 1:21-25). 

లేఖ్నము చపె్ుప విషయములను తెలుసుకొనుట మాతరమే చాలదు అని యాకోబు బో ధించాడు. 
లేఖ్నము నుండి తగశన లాభ్ములనుప ందుటకు, దాని దావర్ా మనము ప్రభావితము చదయబడాల్వ; మన 
భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగములు మార్ాల్వ. మనము దదవుని ఆశీర్ావదములను 
ప ందగోర్మచుంటే ప్రతి విశావస్టకి ిఇటిర  అనువర్తనము ఖ్చిుతముగా అవసర్మ యైునిది. అయితద 
అనువర్తనములోని ఈ ప్ర్శణామమునకు దార్శతీయు ప్రకిీయ విషయం ఏమిటి? మన భావనలు, ప్రవర్తనలు 
మర్శయు భావోదదవగములు ప్రభావితము చదయబడవలస్టని విధానమును నిర్ాా ర్శంచుటకు కృష ిచదయుట 
అవసర్మా? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సర్,ే లేఖ్నములను ఒకని అనుదని జీవితమునకు అనువర్శతంచుటకు మర్శయు 
ఔచితయముగా చదయుటకు ఉతతమమ నై మార్గము లేఖ్నము యొకు విలువలు, లేక 
లేఖ్నము యొకు బో ధ్న, లేక లేఖ్నము యొకు వదేాంతశాసత రము అనువర్శతంచబడు 
నపే్థయమును గూర్శు ఆలోచన చదయుట అయుయనిద.ి మర్ొకసార్శ, ఇద ిననేు 
వయవహర్శంచుచుని వాకయభాగము మీద ఆధార్ప్డయిుంటుంద,ి కాని సాధార్ణంగా 
లేఖ్నములో పరా ముఖ్యమ నై వ ఖై్ర్మలు ఉనాియి — మన దదవుని గూర్శు మనము 
ఆలోచనచదయు విధానము, మన ప ర్మగువానిని గూర్శు మనము ఆలోచన చదయు 
విధానము, ననేు చూప్వలస్టయిుండని దయ వంటవిి — మర్శయు ననేు 
జీవించవలస్టని విధానమును నాకు చూప్ుతాయి. మర్శయు అటిర  విలువలు చాలా 
పరా ముఖ్యమ యైునివి. బెబైిలును మనము ఒక చర్శతర ప్ుసతకముగా లేక దాని 
వదేాంతశాసత రము విషయములో ప ంతనలేనిదగిా మనము అధ్యయనము చదయుటకు 
ప్రయతిించినప్ుపడు, లేఖ్న భాగము మనకు నరే్మపచుని న తైిక కోణమును 
ప్ర్శగణంిచని ప్రజలముగా ఉనిప్ుపడు, ఒక సమసయ ఎదుర్వుతుంద.ి అయితద 
లేఖ్నమంతటా సపషరముగా కనిపంిచు లేఖ్నము యొకు అనుబంధ్, న తైిక 
కోణమును ప్ర్శగణలోనిక ితీసుకునిప్ుపడు, ప్రతి వాకయభాగము మనలను సర్శయి నై 
జీవితము జీవించునటుో  దానిని అనువర్శతంచుకొనుటకు పలిుప్ునిసుత ంద.ి 

— డా. డార్ ల్ ఎల్. బో క్స 

1 కొర్శంథీ. 10:11లో, ఈ మాటల దావర్ా సమకాలీన అనువర్తనమును వ దకుట యొకు 
పరా ముఖ్యతను పౌలు కనుప్ర్చాడు: 

ఈ సంగతులు దృషార ంతములుగా వార్శక ిసంభ్వించి, యుగాంతమందుని మనకు 
బుదిధ  కలుగుటక  ైవార యబడనెు (1 కొర్శంథ ీ10:11). 

ఈ అధాయయము యొకు నపే్థయములో, నిర్గమకాండము మర్శయు సంఖ్ాయకాండము గీంథములను 
పౌలు కొర్శంథీయులకు జఞా ప్కము చదసూత , నిర్గమకాండ కాలములోని ఇశాీయిేలీయులు దదవుని మీద 
తిర్మగుబాటు చదయుట దావర్ా ప ందిన తీర్మపను గూర్శున వృతాత ంతములను తెల్వయజశేాడు. మర్శయు ఈ 
వచనములో, కొర్శంథులోని సంఘమునకు ఈ వృతాత ంతములను అనువర్శతంచుటకు అవసర్మ ైన అడుగులను 
అతడు తీసుకునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవిక శరీతలు మర్శయు తన కొర్శంథు సంఘ శరీతల మధ్య ఉని అనుబంధ్ములను లేక 
కొనసాగశంప్ులను మర్శయు మోషత దినములకు మర్శయు తమ దనిములకు మధ్య జర్శగశన ప్ుర్ోగమనములు 
లేక మార్మపలను ప్ర్శగణించుట దావర్ా పౌలు పాత నిబంధ్న వృతాత ంతములను కొీతత  నిబంధ్న సంఘమునకు 
అనువర్శతంచాడు. 

ఒక వ పై్ున, “ఈ సంగతులు దృషార ంతములుగా...మనకు బుదిధ  కలుగుటక ై వరా యబడనెు” అని 
చెప్ుపట దావర్ా పౌలు ఈ ఇర్మ ప్క్షముల శరీతలను అనుబంధ్ప్ర్చాడు. ఈ అనుబంధ్మును చదయుట 
పౌలుకు కషరమ నై ప్ని ఏమి కాదు. నిర్గమకాండము మర్శయు సంఖ్ాయకాండము గీంథము వాసతవముగా 
ఐగుప్ుత  నుండి బయటకు వచిున తర్మవాత ర్ ండవ తర్ము ఇశాీయిలేీయుల కొర్కు వరా యబడనిది. మొదట ి
తర్మువార్మ అనుభ్వించిన వ ఫైలయములను ప్ునర్ావృతము చదయవదేని ఈ ప్రజలను హెచుర్శంచుటకు ఇవి 
వరా యబడనివి. కాబటిర , పౌలు మొదటగిా కొర్శంథయీులు మర్శయు వాసతవిక శరీతల మధ్య ఉని పల ల్వకల మీద 
దృషిరప టార డు: కొర్శంథులోని సంఘము వ ఫైలయము అను అపాయమునకు అంచున ఉనిది. కాబటిర  ఈ 
వృతాత ంతములు వాసతవిక శరీతలను హచెుర్శంచిన విధ్ముగానే వార్శని కూడా హచెుర్శంచాయి. 

మర్ొక వ ైప్ు, మోషత కాలము నుండ ిజర్శగశన పరా ముఖ్యమ నై ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శగణలోనికి 
తీసుకొనుట దావర్ా పౌలు తన అనువర్తనమును సమర్శాంచాడు. ఇశాీయిలేు వ ఫైలయములు మొదట ితర్ము 
ఇశాీయిలేీయుల జీవితములలో జర్శగశనవి, కాని అవి పౌలు శరీతల కొర్కు మర్శయు ఇతర్ విశావసులందర్శ 
కొర్కు వరా యబడనివి. లేఖ్న నివదేిక పాత నిబంధ్న అనుభ్వములను సంఘము కొర్కు ఉదాహర్ణలుగాను 
హెచుర్శకలుగాను మార్శుంది, మర్శయు అవి “వార్శక ిసంభ్వించి, యుగాంతమందుని మనకు బుదిధ  
కలుగుటక ై వరా యబడనెు.” 

“యుగాంతమందు సంభ్వించు” అను వయకీతకర్ణము పాత నిబంధ్న కాలము నుండ ికొీతత  నిబంధ్న 
కాలమును వయతాయసప్ర్చుటకు అనకేమంది కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు ఉప్యోగశంచినదెయైునిది. ఈ 
మాటల దావర్ా, నిర్గమకాండము మర్శయు సంఖ్ాయకాండము యొకు వాసతవిక శరీతలకు అందుబాటులోలేని 
విమోచన చర్శతరలో జర్శగశన ప్ుర్ోగమనముల యొకు లాభ్ములు కొర్శంథయీులకు అందుబాటులో 
ఉనాియని పౌలు గుర్శతంచాడు. కొర్శంథయీులు మోషత కాలమునకు సుమార్మగా వ యియ సంవతిర్ముల 
తర్మవాత జీవించార్మ. వాసతవిక శరీతల వల  వార్మ ఐగుప్ుత  నుండి కనానుకు ప్రయాణము చదయుటలేదు; వార్మ 
కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భ్ూమి వ పై్ుకు ప్రయాణించుచునాిర్మ. యుగముల యొకు సంభావయత 
వార్శ మీదిక ివచిుయునిది. ఫల్వతంగా, కొర్శంథయీుల కొర్కు పౌలు యొకు అనువర్తనము ఈ 
ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకుంది. మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 10వ అధాయయములోని మిగశల్వన 
భాగమంతటలిో పౌలు ఈ భినితవములను ఎతిత  చూపాడు, మర్శయు అకుడ తమ వయకితగత క ైసైతవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జీవితములలో లేక సంఘములో అనుబంధ్ములలో దగిజఞర్శపల వదేని అతడు కొర్శంథీయులను 
హెచుర్శంచాడు. 

పాత నిబంధ్న గీంథముల ైన నిర్గమకాండము మర్శయు సంఖ్ాయకాండమును పౌలు కొర్శంథులోని 
క ైైసతవులకు అనువర్శతంచుట మనము లేఖ్నములను అనువర్శతంచు ప్రతిసార్శ జర్మగు ఒక సామానయ ప్రకిీయను 
ప్రతిబింబిసుత ంది. అనువర్తన ఎలోప్ుపడూ వాసతవిక మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య అనుబంధ్ములను 
మర్శయు వార్శ మధ్య జర్శగశన ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. నటేి మన జీవితములకు 
లేఖ్నముల యొకు అనువర్తనములను సర్శయి నై విధానములో చదయుటకు ఈ అనుబంధ్ములను మనము 
గుర్శతంచాల్వ మర్శయు ఈ ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శగణించాల్వ. 

అనువర్తనము యొకు అవసర్తను ఇప్పట ివర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు బెబైిలు 
గీంథముల యొకు వాసతవిక పాఠకులు మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య ఉని అనుబంధ్ములు లేక 
కొనసాగశంప్ుల మీద మనము దృషిరప డదాము. 

అనుబంధ్ములు 

ప్ుర్ాతన మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య అనుబంధ్ములు లేక కొనసాగశంప్ులు బెైబిలు 
భాగములను ఆధ్ునిక ప్రజలకు ఔచితయముగా చదసాత యి. ఈ కొనసాగశంప్ులను వర్శణంచుటకు ల కులేననిి 
మార్గములు ఉనాియి. 

ఈ పాఠములో, ఈ అనుబంధ్ములను మనము మూడు ప్రధానమ నై విభాగములుగా విభ్జిదాే ము. 
మొదటగిా, ఇర్మప్క్షముల శరీతలకు ఒక ేదదవుడు ఉనాిడు అని మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, వార్మ ఒకే 
విధ్మ ైన లోకములో జీవించార్మ. మర్శయు మూడవదగిా, వార్మ ఒకే విధ్మ ైన ప్రజల ైయునాిర్మ. ఈ 
విభాగములలో ప్రతిదానిని ఒకొకుటగిా చూదాే ము, మర్శయు వార్మ ఒకే దదవుని కల్వగశయునాిర్మ అను 
వాసతవముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

దదవుడు 
లేఖ్నములోని శరీతలందర్మ తమ సావమిభ్కితని మర్శయు విధదయతను చూప్వలస్టని ఒకే దదవుడు 

ఉనాిడు అని లేఖ్నములు సపషరము చదసాత యి. మర్శయు సాంప్రదాయిక క ైసైతవ వేదాంతశాసత రము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బో ధించుచునిటుో , దదవుడు మార్నివాడు, అనగా ఆయన మార్మపచెందడు. దదవుడు మార్నివాడు కాబటిర , 
మర్శయు ఆయనకు సావమిభ్కితని మర్శయు విధదయతను చూప్ుట సార్వతిరక బాధ్యత అయుయనిది కాబటిర , 
లేఖ్నము వాసతవిక శరీతల మీద చూప్వలస్టయిుండిన ప్రభావము మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మీద 
చూప్వలస్టయిుండని ప్రభావము మధ్య బలమ ైన అనుబంధ్ములు ఉనాియి. 

దదవుడు మార్నివాడు అను మాటకు అరా్ము ఏమిటంట,ే ఆయన అస్టితతవము, 
ప్ూర్ణతలు, ఉదదేశయములు మర్శయు వాగాే నములు మార్మపచంెదనివ యైునివి. కాబటిర  
ఆయన అస్టితతవము, ఆయన సవభావము, ఆయన సార్ము, ఆయన ప్ూర్ణతలు, 
మర్శయు ఆయన ఈ గుణములను కల్వగశయుని ప్ర్శమాణము, ఆయన 
ఉదదేశయములు, ఆయన చదయుటకు నిర్ాా ర్శంచిన విషయములు, ఆయన 
వాగాే నములు, మర్శయు ఆయన మనకు చపెపిన ప్రతిద ిచదయు విధానము. దదవుడు 
ఈ విషయములలో మార్నివాడెయైునాిడు. అంట ేదదవుడు మనతో 
కిీయాశీలకముగా, అనుబంధ్, వయకితగత ర్ూప్ములో మనతో అనుబంధ్మును 
కల్వగశయుండడు అని దనీి అరా్ము కాదు. కాబటిర  ఆయన మన పరా రా్నలను వింటాడు, 
మన పాప్మును బటిర  చింతిసాత డు, మన నముకతవమునందు ఆనందసిాత డు. ఈ 
విధ్ంగా దదవుడు ప్రధానముగా మార్నివాడు, అనుబంధ్ముల విషయములో 
మార్మపచంెదువాడు అని అంటుంటార్మ. ఆయనతో మన అనుబంధ్ము విషయములో 
ఆయనను వివిధ్ ప్ర్శమాణములలో అనువర్శతంచుకుంటార్మ, అయితద అదద 
సమయములో ప్రధానమ నై గుణముల విషయములో మార్నివానిగా ఉనాిడు. 

— డా. కే. ఎర్శక్స ధోయి న్ి 

తిరయికే దదవుని ప్రధానమ నై గుణములలో ఒకట ిఆయన మార్ని గుణమ యైునిద.ి 
అనకే వదేాంతశాసత ర ప్ుసతకములలో ఈ ప్దమును మీర్మ చూసాత ర్మ. ఈ మార్ని 
గుణమును “మార్మపచంెదని” అని అనువదంిచవచుు. మర్శయు ఇద ిఅదుుతమ నై 
వార్త అయుయనిద,ి ఎందుకంట ేమన జీవితములలో, మన లోకములో, మన 
అనుబంధ్ములలో, మర్శయు మన నశవర్మ నై జీవితములలో కూడా ప్రతి 
విషయము యొకు అశాశవతతవము మర్శయు తాతాుల్వకతను గూర్శు మనకు 
తలెుసు. దదవుని గూర్శున వర్ణన మాతరమ ేసర్వలోకములో స్టిార్మ నైద ిఅని నా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆలోచన. నిని, నడేు, నిర్ంతర్ం ఏకర్రతిగా ఉని ఈ దదవుని దర్ినము వ పై్ునకు 
అలస్టని మన పరా ణములను ఏమి ఆకర్శషసుత ంద?ి ఇద ిమనమంతా కల్వగశయుని ఒక 
అమోఘమ నై మానస్టకి మర్శయు ఆతీుయ అవసర్త అయుయనిద ిమర్శయు ఇటిర  
ప్ర్శస్టిాతిలో స్టిార్మ నై బండ, నముకమ నై, ప్ర్వతములు కదలి్వనప్ుపడు మర్శయు 
సమసతము సముదరములో ప్డపిల వుచునిటుో  అనిపంిచినప్ుపడు మన పరా ణములకు 
లంగర్మగా ప్ని చదయు... ఆ మార్ని దదవునియందు మనము బలమును 
ప ందుకుంటాము అని ననేనుకుంటాను. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

దెైవిక మార్నితనము అను బెబైిలు భావన దదవుడు నిషిరియాతుకముగా ఉనాిడు అను 
అరా్మునివవదు. బెైబిలు ప్దముల ప్రకార్ం, నిషిరియమ ైన దదవుడు ఒక ప్నికమిాల్వన విగహీము 
అయుయనిది. అయితద లేఖ్నములోని దదవుడు తన సృషిరతో వాసతవమ ైన ర్రతిలో మర్శయు అరా్వంతమ ైన 
మార్గములలో పాలుప్ంచుకొనుచునాిడు. 

దదవుని యొకు మార్ని గుణములో మూడు సంకిోషరమ ైన కోణములు ఉనాియని సాంప్రదాయిక క ైసైతవ 
వేదాంతశాసత రము సర్శగాన ేఉదాా టించింది. మొదటగిా, దదవుని నితయ ఆలోచన, లేక చర్శతర కొర్కు ఉనితమ నై 
ప్రణాళిక, మార్నిదెయైునిది. 

నితయ ఆలోచన 
దదవుని నితయ ప్రణాళికను గూర్శు విభినిమ నై క ైసైతవ ప్ర్ంప్ర్లు విభినిమ ైన ర్రతులలో అరా్ము 

చదసుకొనుచునిప్పటికీ, దదవుడు చదస్టని, చదయుచుని, మర్శయు చదయబో వుచుని ప్రతి విషయము ఒక ఐకయ 
ప్రణాళికలో భాగమ ైయునిద ిఅని మనమంతా సముతించాల్వ. దదవుడు సమసతమును ఎర్శగశనవాడెైయునాిడు, 
మర్శయు ఆయన సృజించిన గమయము వ పై్ుకు చర్శతరను నిర్ేేశించుటకు ఆయన ఆ జఞా నమును 
ఉప్యోగశంచుచునాిడు. యి షయా 46:10లో దదవుడు స్ట లవిచిునటుో : 

నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితతమంతయు న ర్వరే్ముకొన దననియు, 
చపె్ుపకొనుచు ఆద ినుండ ిననే ేకలుగబో వువాటనిి తలె్వయజయేుచునాిను. 
ప్ూర్వకాలమునుండ ిననే ేయింక జర్మగనివాటనిి తలె్వయజయేుచునాిను (యి షయా 
46:10). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎఫ స్ట్. 1:4, 11లో పౌలు వివర్శంచినటుో : 

జగతుత  ప్ునాద ివయేబడకమునుపత, పతరమచదత ఆయన కీీసుత లో మనలను 
ఏర్పర్చుకొన ను . . . మర్శయు కీీసుత నందు ముందుగా నిర్రక్షంిచిన మనము తన 
మహమికు కరీ్శతకలుగజయేవల నని, దదవుడు తన చితతప్రకార్మ నై సంకలపమునుబటిర  
మనలను ముందుగా నిర్ణయిం...చనెు (ఎఫ స్ట.్ 1:4, 11). 

దదవుడు సమసతము కొర్కు ప్రణాళికను కల్వగశయునాిడు అని పౌలు సపషరము చదశాడు. మర్శయు ఈ 
ప్రణాళిక ఆయన విశావసులను ర్క్షణ కొర్కు “ఎనుికొనిన” లేక ముందుగా నిర్ణయించిన కాలము నుండి 
ఉనికలిో ఉనిది. అవును, ముందుగా నిర్ణయించుట అను విషయమును విభినిమ నై ప్ర్ంప్ర్లు 
విభినిమ నై ర్రతులలో వాయఖ్ాయనించాయి. అయితద లోకమును సృజించక మునుపత దదవుడు ముందుగా 
నిర్ణయించాడు అను విషయము నిసిందదహమ ైయునిది. ముందు నిర్ణయము ఆయన నితయ ఆలోచనలో 
భాగమ ైయునిది. మర్శయు ఈ ఆలోచన మార్నిదెైయునిది, ఎందుకంటే దానికి అనుగుణంగా ఉండు 
విధ్ంగా దదవుడు సమసతమును జర్శగశసాత డు. 

దదవుని ప్రణాళికలోని మార్ని గుణము, జఞగతీతగా ప్ర్శశీలన చదస్టతత  పరా చీన కాలములో దదవుని 
మార్గములు నేట ిఆయన మార్గములను పల ల్వయునివి అను నిశుయతనిసుత ంది. ఏదో ఒక సాా యిలో, తన 
పరా చీన ప్రజల కొర్కు దదవుని చితతము మర్శయు మన కొర్కు ఆయన కల్వగశయుని చితతము పల ల్వక 
కల్వగశయునిది, ఎందుకంట ేఈ ర్ ండు సృషిర కొర్కు ఆయన కల్వగశయుని ఏక మార్ని ఉదదేశయములో సర్శగా 
సర్శపల తాయి. 

ర్ ండవదగిా, దదవుడు తన సవభావము విషయములో కూడా మార్నివాడెైయునాిడు. ఆయన 
సార్ము, వయకితతవము మర్శయు గుణములు ఎనిడును మార్మపచెందవు. 

సవభావము 
ఇప్ుపడు సపషరముగా, దదవుడు తన సవభావములోని ప్లు కోణములను ఇతర్ సమయముల కంటే 

ఎకుువగా కొనిి సమయములలో ప్రధానముగా బయలుప్ర్మసాత డు. కొనిిసార్మో  ఆయన తన కనికర్మును 
కనుప్ర్మసాత డు, మర్శకొనిిసార్మో  ఉగతీను చూప్ుతాడు. కొనిిసార్మో  ఆయన తన సర్వజాతను కనుప్ర్మసాత డు, 
మర్శకొనిిసార్మో  దానిని దాచియుంచుతాడు. అయితద ఆయన గుణముల యొకు సంప్ూర్ణత — ఆయన నితయ 
సవభావము — ఎలోప్ుపడూ ఒకే విధ్ముగా ఉంటుంది. ఇందుమూలముగానే యాకోబు 1:17లో, యాకోబు 
దదవుని గూర్శు ఇలా మాటాో డుతునాిడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జయయతిర్ుయుడగు తండిర . . . ఆయనయందు ఏ చంచలతవమ నైను 
గమనాగమనముల వలన కలుగు ఏ ఛాయయి నైను లేదు (యాకోబు 1:17). 

లేఖ్నము యొకు వాసతవిక అరా్ము మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్తనము మధ్య ఎలోప్ుపడూ 
పరా ముఖ్యమ నై అనుబంధ్ములు ఉనాియని చూచునటుో  దదవుని యొకు మార్ని గుణము మనకు 
సహాయప్డుతుంది. ఒక వాకయభాగము ఒక దెైవిక గుణమును గూర్శు మాటాో డునప్ుపడు, వాసతవిక శరీతలు ఆ 
గుణమును దదవుని యొకు ఇతర్ గుణముల దృషార ా అరా్ము చదసుకోవాలని ఆపతక్షించబడింది. ఇదద విధ్ముగా, 
ఆధ్ునిక శరీతలు కూడా దదవుని గుణములను ఏనాడు చినిబుచుని ర్రతులలో ప్రతి లేఖ్న ఉదాా టనలను 
అనువర్శతంచాలని ఆపతక్షించబడంిది. ఈ కార్ణం చదత, దదవుని యొకు మార్ని గుణములు ఎలోప్ుపడూ వాసతవిక 
అరా్ము మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్తనముల మధ్య కొంత పల ల్వకను ర్ూప ందిసాత యి. 

మూడవదగిా, దదవుడు తన నిబంధ్నా వాగాే నముల విషయములో మార్నివాడు లేక 
మార్మపలేనివాడెైయునాిడు. దదవుడు తాను నిబంధ్నలో వాగాే నము చదస్టని ప్రతి విషయమును 
న ర్వేర్ముతాడు. 

నిబంధ్నా వాగాే నములు 
దదవుడు చపె్ుప ప్రతి మాట ఒక వాగాే నమ ైయునిద ిఅని కొందర్మ క ైసైతవులు అపారా్ము చదసుకుంటార్మ. 

అయితద వాసతవము ఏమిటంటే దదవుడు ఒక మొకుుబడిని తీసుకొనినప్ుపడు, లేక ఒక నిబంధ్న 
చదస్టనిప్ుపడు, లేక ఒక ఒడంబడికను చదస్టినప్ుపడు మాతరమే వాగాే నము చదసాత డు. సంఖ్ాయ. 23:19లో 
మనము చదువునటుో : 

దదవుడు అబదధమాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు. ప్శాుతాత ప్ప్డుటకు ఆయన 
నర్ప్ుతుర డు కాడు ఆయన చపెపి చదయకుండునా? ఆయన మాట యిచిు 
సాా పంిప్కుండునా? (సంఖ్ాయ. 23:19). 

దదవుడు వాగాే నము చదస్టనిప్ుపడు, ఆయన మాట మార్నిదెయైుంటుంది. లేనియి డల, ఆయన తన 
మనసుిను మార్ముకొనుటకు సవతంతుర డెయైునాిడు. ఆదకిాండము 15లో అబరా హాము సంతతిని ఆకాశ 
నక్షతరముల వల  ల కుకు మించినవార్శగా చదసాత ను అని దదవుడు చదస్టని వాగాే నమును ప్ర్శగణించండి. ఈ 
ప్రతిపాదనకు అబరా హాము కృతజాుడెయైాయడు, కాని దానిని స్టిార్ప్ర్చమని అతడు దదవుని కోర్ాడు. కాబటిర , 
అతనితో ఒక నిబంధ్న చదయుట దావర్ా దదవుడు సపందించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద, దదవుడు వాగాే నము చదయని సందర్ాులలో, ఆయన మాటలను శాప్ములను గూర్శున 
హెచుర్శకలు మర్శయు ఆశీర్ావదముల ప్రతిపాదనలుగా మనము ఉతతమమ నై ర్రతిలో అరా్ము చదసుకోవచుు. 
ఉదాహర్ణకు, యోనా గీంథములో నీన వ  ప్టరణమును నాశనము చదసాత నని దదవుడు హచెుర్శంచిన 
విధానమును, తర్మవాత ప్రజలు ప్శాుతాత ప్ప్డినప్ుపడు దానిని విడిచిప టిరన విధానమును జఞా ప్కము 
చదసుకోండి. నిసిందదహముగా, ఆ సమయమందు నీన వ ను నాశనము చదయు విషయములో దదవుడు 
మనసుి మార్ముకునాిడు. అయితద వార్శని విడిచిప టిరనప్ుపడు ఆయన ఏ విధ్మ నై వాగాే నములను 
ఉలోంఘించలేదు. నిబంధ్నా వాగాే నములు దదవుడు నిబంధ్నా ఒడంబడకిల దావర్ా చదస్టిన 
ప్రమాణముల ైయునివి. 

దదవుడు తన నిబంధ్నను మర్శయు తన నిబంధ్నా వాగాే నములను న ర్వరే్ముతాడు అని 
లేఖ్నములోని ప్రతి దదవుని ప్రతయక్షత ఊహిసుత ంది. వాసతవిక శరీతలు లేఖ్నములోని ప్రతి భాగమును దనీి 
వ లుగులోనే అరా్ము చదసుకోవాల్వ, మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతలు కూడా ఇలానే చదయాల్వ. దదవుని యొకు మార్ని 
వాగాే నములప  ైమనము సంప్ూర్ణమ నై నిశుయతను కల్వగశయుండాల్వ. మర్శయు ఆయన ప్రతిపాదనలు 
మర్శయు హచెుర్శకలు విధదయత చూప్ునటుో  మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. 

లేఖ్నము యొకు మొదటి శరీతలు కల్వగశయుని అదద దదవుని మనము కూడా కల్వగశయునాిము అని 
మనము చూశాము కాబటిర , మనము అదద విధ్మ నై లోకములో నివస్టించుచునాిము అను సతయమును 
ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

లోకము 
అనకే యుగములుగా లోకము స్టిార్ముగా ఉనిదా లేక మార్మప చెందుతుందా అను విషయమును 

గూర్శు తతవవేతతలు పల ర్ాడుచునాిర్మ. అనేక విధాలుగా, ఈ ర్ ండు వాసతవముల ైయునివి అని సామానయ 
అనుభ్వము మనకు తలె్వయజసేుత ంది. దదవుని సృషిర ఎలోప్ుపడూ మార్మపచెందుతుంది, కాని లోకములోని 
అనకే విషయములు లేఖ్నము యొకు శరీతలందర్శకీ స్టిార్ముగా ఉనివి. మనము లేఖ్నములను నేట ి
దినములకు అనువర్శతంచినప్ుపడు, ఈ ర్ ండు సతయములను మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. 

“చర్శతర ప్ునర్ావృతమవుతుంది” అను ఒక పాత నానుడి ఉనిది, మర్శయు నేట ిసనిివేశములు 
మునుప్ు జర్శగశన సనిివశేములను పల ల్వనవిగా ఉనాియని మనము అరా్ము చదసుకోగలుగుతాము. 
లేఖ్నము యొకు వాసతవిక శరీతల వల , మనము దదవుడు సృజించిన లోకములో జీవిసుత నాిము. మర్శయు 
మనము పాప్ములో ప్డిపలయినప్పటకిీ, మనము దదవుని విమోచనను కూడా అనుభావించాము. పాత 
నిబంధ్న విశావసులు ఇతర్ ప్రజలు మర్శయు దుర్ాతుల శకుత ల నుండ ివయతిర్ేకతను ఎదుర్ొునాిర్మ, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు అదద విధ్మ నై వయతిర్కేతను ఈనాడు మనము కూడా ఎదుర్ొుంటాము. వీటనిిటిని జయించడానికి 
వార్మ దదవుని సహాయముప  ైఆధార్ప్డా్ ర్మ; మనము కూడా ఆయన సహాయముప నైే ఆధార్ప్డుతునాిము. 
అలాగ ేప్రకృతి యొకు సామానయ ప్దధతులు లేక నియమముల విషయములో కూడా మనము స్టిార్తవమును 
చూసాత ము. సూర్ోయదయము మర్శయు సూర్ాయసతమయమును గూర్శు, మానవ ర్ోగమును గూర్శు, ఆహార్ము 
మర్శయు నీటి యొకు అవసర్తను గూర్శు, మర్శయు ల కులేననిి ఇతర్ విషయములను గూర్శు 
లేఖ్నములు మాటాో డునప్ుపడు, లేఖ్నము యొకు మొదటి శరీతలు నివస్టించిన లోకమును పల ల్వన 
లోకములోనే మనము నివస్టించుచునాిము అని సపషరమవుతుంది. 

మర్శంత విశరషమ నై మర్శయు సంకుచితమ నై మార్గములలో కూడా, లేఖ్నము యొకు వాసతవిక 
శరీతల లోకమునకు మర్శయు మన లోకమునకు మధ్య అనకే పల ల్వకలను మనము చూసాత ము. 
ఉదాహర్ణకు, నిర్గమకాండము 20వ అధాయయములో ఇశాీయిేలుకు ఇవవబడని ప్ద ిఆజాలు పాత 
నిబంధ్నలో నివస్టించిన మిగశల్వన దదవుని ప్రజలందర్శకీ ఒక పరా ముఖ్యమ ైన నపే్థయమును అందించాయి. కొీతత  
నిబంధ్నలో ఆయన ప్రజల జీవితములను నడపిించుటకు ఇవే నిబంధ్నలు మర్ొకసార్శ ఉప్యోగశంచబడనివి. 
2 తిమోతి 3:16, 17లో పౌలు బో ధించినటుో , ఇవే ఆజాలు నేడు సంఘమును కూడా నడపిించుచునాియి. 

ఇదద విధ్ముగా, దదవుని ప్రజల యొకు నితయ ర్ాజవంశమునకు శిర్సుిగా దదవుడు దావీదును 
ఎనుికొనుట, పాత నిబంధ్నలో దదవుని ర్ాజయమునకు, మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలో గొప్ప దావీదు 
కుమార్మనిగా యిసేు యొకు ర్ాజర్శకమునకు చార్శతిరక నపే్థయమును అందించింది. మర్శయు ప్రకటన 22:16 
వంట ిచోటో మనము నరే్ముకొనునటుో , దావీదు ర్ాజుగా ఆయన నితయ ప్ర్శపాలన వలన సంఘము యిసేును 
మన ర్ాజుగా మర్శయు ప్రభ్ువుగా స్టతవించుట కొనసాగశంచుచునిది. 

ఇటిర ఉదాహర్ణలు తలె్వయజయేుచునిటుో , మన లోకము మర్శయు లేఖ్నము యొకు మొదట ి
శరీతల లోకముల మధ్య ఉని అనుబంధ్ములు బెైబిలు యొకు సర్శయి నై ఆధ్ునిక అనువర్తనములను 
నిర్ాా ర్శంచుటలో మనకు సహాయప్డగలవు. 

లేఖ్నము యొకు శరీతలందర్మ ఒకే దదవుని కల్వగశయునాిర్మ మర్శయు ఒక ేలోకములో 
జీవించుచునాిర్మ అని మనము చూశాము కాబటిర , మనము ఒక ేవిధ్మ నై ప్రజల ైయునిందు వలన మన 
మధ్య ఉని అనుబంధ్ములను ప్ర్శగణదిాే ము. 

ప్రజలు 
ఆధ్ునిక ప్రజలు కనీసం మూడు మార్గములలో లేఖ్నములను మొదటగిా ప ందుకుని ప్రజలను 

పల ల్వయునాిర్మ. మొదటిది, మానవులంతా ఎప్ుపడు లేదా ఎకుడ నివశించార్మ అను దానితో నిమితతము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేకుండా, దదవుని యొకు పాప్భ్ర్శతమ నై సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ. ర్ ండవదిగా, మనము మతప్ర్మ ైన 
విభ్జనలను అనుభ్విసాత ము. మర్శయు మూడవదగిా, మానవాళిలో నేటకిి అవ ేవర్గములకు చెందిన ప్రజలు 
ఉనాిర్మ. మానవులందర్ూ దదవుని యొకు పాప్భ్ర్శతమ నై సవర్ూప్ముల ైయునాిర్మ అను వాసతవమును 
చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

పాప్భ్ర్శతమ నై సవర్ూప్ములు 
ఆదకిాండము 1:27 వంటి వాకయభాగములలో, దదవుడు మానవాళిని సృజించినప్ుపడు వార్శని తన 

సవర్ూప్మందు చదశాడు అని మనకు తలెుప్బడింది. ఇతర్ విషయములతో పాటు, మానవులు 
తార్శుకమ నైవార్మ, భాషలను ఉప్యోగశంచువార్మ, న తైికమ నైవార్మ మర్శయు దదవుని యొకు మతప్ర్మ నై 
తోటి-ప్నివార్మ అని దనీి అరా్ము. 

అదద సమయములో, మానవులందర్మ పాప్ములో ప్డిపల యార్మ. నడేు మానవులమ నై మనము 
దదవుని మహిమప్ర్చు విధానములో మహిమప్ర్చుటకు మన తార్శుక, భాషాప్ర్మ ైన, న తైిక మర్శయు 
మతప్ర్మ ైన సామరా్ాములను ఉప్యోగశంచము. అవిశావసులు దదవుని ప్ర్శపాలనకు సమర్శపంచుకోనవసర్ం 
లేదు అను విధ్ముగా ప్ని చదసాత ర్మ. విశావసులు కూడా ఆయనకు సావమిభ్కితని చూప్వలస్టని విషయములో 
విఫలమవుతార్మ. 1 ర్ాజులు 8:46లో దదవాలయము యొకు ప్రతిషర సమయమున స లొమోను చపెిపనటుో : 

పాప్ము చదయనివాడు ఒకడును లేడు (1 ర్ాజులు 8:46). 

కీమబదధమ నై వదేాంతశాసత రములో, సంప్ూర్ణ దుర్రి తి అను ఒక బో ధ్న ఉనిదని 
మీకు తలెుసా. అనగా మానవుని యొకు ఉనిక,ి అతని ఆలోచన, భావనలు 
మర్శయు ప్రవర్తన, సమసతము పాప్ము దావర్ా కలుషతిమ పైల యింద,ి తదావర్ా అతడు 
చదయు ప్రతిద,ి దదవుని ఆజాలు మర్శయు ప్ర్శశుదధమ నై ప్ర్శమాణమును ఉలోంఘంిచి 
చదసాత డు. కాబటిర , పాప్ప్ు సవభావము అనునద ిఉనిద.ి మర్శయు దదవునితో 
అనుబంధ్ము విషయములో ఆ సమసయ ఎంత సామానయమ నైదో  బెబైిలు 
మాటాో డుతుంద.ి 

— డా. లూయిస్ ఒర్ేరజ 

నడేు మానవశాసత ర మర్శయు సమాజశాసత ర అధ్యయనములలో అడుగు గొప్ప ప్రశిలలో 
ఒకట ిఏమిటంట,ే మానవాళిక ిపాప్ప్ు సవభావము ఉందా లేదా. మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంవతిర్ములుగా, మర్లా మర్లా, మానవ విదయ, మానవ ప్ుర్ోగమనము, మానవ 
అధ్యయనమును గూర్శున స్టదిాధ ంతములు వాసతవిక పాప్ము అను బండ మీద 
నిర్శుంచబడనివి, ఎందుకంట ేమనమంతా ప్తనమ నై సవభావమును 
కల్వగశయునాిము అనునద ివాసతవమ యైునిద.ి.. అనగా, వాసతవానిక,ి 
మానవులమ నై మనము సాధ్న, విజయము, సావసాాము కొర్కు సావరా్ప్ు వాంఛతో 
నిండయిుంటాము మర్శయు అద ిమనము చదయు విషయములనిిటనిి 
నియంతిరసుత ంద.ి మానవులు సావభావికముగా మంచివార్మ అని మీర్మ 
తలంచినటోయితద, మీర్మ మానవ ప్రవర్తనను అరా్ము చదసుకోలేర్మ. వాసతవానిక,ి 
మానవ జఞతి యొకు చర్శతరను మీర్మ ప్ర్శశీలన చదస్టనిటోయితద, లేదు, మనము 
సావభావికముగా మంచివార్ము కాదు అని మీర్మ చపె్పవల ను; మనము 
సావభావికముగా దుషరతవముతో కూడని సావరా్ప్ర్మలమ యైునాిము. అయితద 
బెబైిలును గూర్శు ఒక ఆసకితకర్మ నై విషయము ఏమిటంట,ే మనము దదవుని 
సవర్ూప్మందు చదయబడతిిమి అని అద ిమనకు చబెుతుంద.ి మర్శయు నా ఆలోచన 
ప్రకార్ం, అద ిమానవాళిని గూర్శున ఒక అదుుతమ నై బెబైిలు దృషిరకోణమ యైునిద,ి 
ఎందుకంట ేదుషరతవము యొకు ఉనికనిి గుర్శతంచు అనకేమంద ిఇతర్ 
మానవశాసత రవతేతలు మర్శయు సమాజశాసత రవతేతలు ఇలా చబెుతార్మ, “అయోయ, 
మానవులు బాగుప్డు ఎలాంట ినిర్రక్షణ లేకుండా దుషుర ల యైునాిర్మ; మనము కోతి 
జఞతిలో అతయంత కలహపిరయులమ యైునాిము అంతద తదడా.” “అయోయ లేదు, 
మనము ప్తనమ పైల యాము, కాని మనము దదవుని సవర్ూప్మందు చదయబడా్ ము.” 

— డా. జఞన్ ఒసవల్ర 

లేఖ్నము యొకు గహీీతలు అందర్మ, వార్మ పరా చీనులు కావచుు లేక ఆధ్ునికులు కావచుు, అంతా 
ఒక ేపాప్ సవభావమును ప్ంచుకొనుచునాిర్మ. మర్శయు ఏదో ఒక విధ్ముగా, లేఖ్నములోని ప్రతి భాగము 
యొకు వాసతవిక అరా్ము ఈ మానవ ప్ర్శస్టిాతిని ఉదదేశించి మాటాో డుతుంది. మనమంతా పాప్ము దావర్ా 
భ్రషరమ ైపల యిన దదవుని సవర్ూప్ములమ యైునాిము. లేఖ్నముల యొకు వాసతవిక శరీతలందర్శతో మనము 
ఈ గుణములను ప్ంచుకుంటాము కాబటిర , ప్రతి బెైబిలు భాగములో నుండి అరా్వంతమ ైన ఆధ్ునిక 
అనువర్తనములను వ ల్వకతిీయుటకు ఈ పల ల్వకలు సహాయము చదసాత యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని యొకు పాప్భ్ర్శతమ నై సవర్ూప్ములముగా ఉండుటతో పాటుగా, మనము ఒక ేవిధ్ముగా 
మతప్ర్మ ైన విభ్జనలను ఎదుర్ముంటాము కాబటిర  లేఖ్నము యొకు వాసతవిక మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతలు 
పల ల్వకలు కల్వగశయుంటార్మ. 

మతప్ర్మ నై విభ్జనలు 
మొదట ిలేఖ్నములు పతరర్పేించబడని కాలము మొదలుకొని, లేఖ్నము యొకు పాఠకులు 

ఎలోప్ుపడూ మూడు మతప్ర్మ ైన గుంప్ులలో ఒక దానిక ిచెందనివార్ యైుండిర్శ: అవిశావసులు, అబదధ 
విశావసులు, మర్శయు విశావసులు. 

అవిశావసులు దదవునిక ిసమర్శపంచుకొనుటకు నిర్ాకర్శంచుట వలన తమను తాము దదవునికి 
విర్ోధ్ులుగా చదసుకుంటార్మ. మానవాళి యొకు విభ్జనలో ఇశాీయిలేు మర్శయు సంఘమునకు దదవుడిచిున 
విశరషమ నై ప్రతయక్షతలను విననివార్మ, మర్శయు వినినవార్మ ఉంటార్మ. 

అబదధ విశావసులు దదవునితో ప పై ై సమర్పణలు చదసాత ర్మ. వార్మ బయటకు విశావసుల వల  
కనిపించవచుు, కాని వార్శకి నిజమ నై విశావసము ఉండదు, మర్శయు ఫల్వతంగా వార్మ ఆయన యొకు నితయ 
తీర్మప నుండి విమోచనను ప ందలేర్మ. 

దీనిక ిభినిముగా, విశావసులు దదవుని ప్టో నిజఞయితీగల, నముకమ ైన సమర్పణలను 
కల్వగశయుండి, తదావర్ా పాప్ము నుండి విమోచించబడ ిదదవుని నితయ తీర్మప నుండ ిర్క్షింప్బడతార్మ. 

సాధార్ణ ప్దములలో, ఈ మూడు మత గుంప్ులకు లేఖ్నము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనములు 
ఇవ ేగుంప్ులకు వాసతవిక అనువర్తనములను పల ల్వనవిగా ఉండాల్వ. అవిశావసుల విషయములో, లేఖ్నములు 
ముందుగా పాప్మును నియంతిరంచుటకు, వార్శ నశించిపల యిన స్టిాతిని తెల్వయప్ర్చుటకు, మర్శయు వార్శని 
ర్క్షింప్బడు విశావసములోనికి పిలచుటకు ర్ూప ందించబడనివి; ఆధ్ునిక అనువర్తనములో, మనము ఇలాన ే
చదసాత ము. అబదధ   విశావసుల విషయములో, బెైబిలు భాగములు పాప్మును నియంతిరంచుటకు, వార్శ 
వేషధార్ణను బటరబయలు చదయుటకు, మర్శయు ర్క్షింప్బడు ప్శాుతాత ప్ములోనిక ిపలిచుటకు 
ర్ూప ందించబడినవి; ఆధ్ునిక అనువర్తనములో, మనము ఇవే లక్షయముల కొర్కు ప్ని చదసాత ము. విశావసుల 
విషయములో, బెైబిలు భాగములు వార్శ పాప్మును అదుప్ుచదయుటకు, వ ఫైలయమును గూర్శు 
హెచుర్శంచుటకు, దదవుని కృప్లో వార్శని కృతజాతతో కూడిన జీవితములోనికి నడిపించుటకు 
ర్ూప ందించబడినవి; మర్శయు ఆధ్ునిక క ైసైతవులముగా, మనము లేఖ్నములను ఈ లక్షయములను దృషిరలో 
ఉంచుకొని అనువర్శతసాత ము. 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 ఏడవ పాఠము:  
లేఖ్నమును అనువర్శతంచుట 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాప్భ్ర్శతమ నై సవర్ూప్ములు ఉండుట మర్శయు మతప్ర్మ నై విభ్జనలను అనుభ్వించుటతో 
పాటుగా, ఒకే విధ్మ నై శరణీులుగల ప్రజలు చర్శతరయందంతటా ఉనికలిో ఉనాిర్మ కాబటిర  వాసతవిక మర్శయు 
ఆధ్ునిక శరీతలు పల ల్వకలుగలవార్శగా ఉనాిర్మ. 

శరణీులు 
మానవులను అనేక విధ్ములుగా విభాగశంచవచుు. ఉదాహర్ణకు, మనము కల్వగశయుని కొనిి 

లక్షణములు లేక గుణముల ఆధార్ంగా మనము విభాగశంచబడవచుు. కొందర్మ ముసల్వవార్మ, మర్శకొందర్మ 
యౌవవనులు; కొందర్మ ప్ుర్మషులు, మర్శకొందర్మ స్ట్త రలు; కొందర్మ ధ్నికులు, మర్శకొందర్మ దర్శదుర లు; కొందర్మ 
బలమ నైవార్మ, మర్శకొందర్మ బలహనీులు; మొదలగు విభ్జనలు. ఇతర్మలతో మనము కల్వగశయుండు 
అనుబంధ్ముల దావర్ా కూడా మనము విభాగశంచబడవచుు. మనము తలో్వదండుర లము, పలోిలము, సహో దర్ర 
సహో దర్మలము, యజమానులము, స్టతవకులము, స్టతిహతిులము, లేక ఇంకా ఏదెనైా అనుబంధ్ము 
కల్వగశనవార్ము కావచుు. లేక మనము చదస్టిన ప్నుల ఆధార్ంగా కూడా, యోధ్ులుగా మర్శయు నేర్సుత లుగా 
మనము విభాగశంచబడవచుు; లేక మన వృతుత ల ఆధార్ంగా, కాప్ర్మలు మర్శయు ర్ ైతులు. లేఖ్నము 
యొకు వాసతవిక శరీతల విషయములో కూడా ఇదద నిజమ యైునిది. 

వాసతవానికి, లేఖ్నములోని అనేక భాగములు ఒక శరణీి ప్రజల కొర్కు ఉదదేశించబడనివి. కోప్ముతో 
ఉనివార్మ, లేక పతరమగలవార్మ, లేక సల మర్మలు, లేక ప్శాుతాత ప్ప్డువార్మ, లేక ధ్నికులు, లేక పతదలు వంటి 
ప్రజల మీద లేఖ్నభాగములు దృషిరప టుర టను మనము చూసాత ము. ఆలాగే భ్ర్తలు, లేక భార్యలు, లేక పిలోలు, 
లేక స్టతవకులు, లేక ద ంగలు, లేక ఉదో యగులు వంటి ప్రజలకు విశరషముగా ఉదదేశించబడని వాకయభాగములను 
కూడా మనం చూసాత ము. 

ప్రతి యుగములోను ఇదద ర్కమ ైన ప్రజలు ఉనికలిో ఉంటార్మ కాబటిర , వార్మ వాసతవిక శరీతలు మర్శయు 
తర్మవాత వచిున శరీతలందర్శ మధ్య అరా్వంతమ నై అనుబంధ్ములను ర్ూప ందిసాత ర్మ. ఈ అనుబంధ్ములనీి 
మన అనువర్తనమును నిర్ేేశించుటలో సహాయప్డతాయి. ఐశవర్యమును గూర్శున వాకయభాగములలో నుండి 
పరా చీన మర్శయు ఆధ్ునిక ధ్నిక ప్రజలు అందర్మ ఒకే ర్కమ నై అనువర్తనములను ప ందుకోవచుు. పరా చీన 
మర్శయు ఆధ్ునిక నాయకులు నాయకతవమును గూర్శున వాకయభాగముల నుండ ిఒకే ర్కమ ైన 
అనువర్తనములను వ ల్వకతిీయవచుు. ఇలాగే ఇంకా ఎనోి. మన జీవితములకు బెైబిలును అనువర్శతంచుటకు 
మనము చదయు ప్రయతిములనీి లేఖ్నము యొకు మొదట ిశరీతలతో మనము ఇటిర  అనుబంధ్ములను 
కల్వగశయుండగలము అని గుర్శతంచుట దావర్ా సహాయమును ప ందగలవు. 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్పటి వర్కు లేఖ్నమును అనువర్శతంచవలస్టిన అవసర్తను విశదకీర్శంచి, వాసతవిక మర్శయు 
ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య ఉని కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన అనుబంధ్ములను ప్ర్శగణించాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన 
అనువర్తనము మీద ప్రభావము చూప్గల వాసతవిక మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య ఉని ప్ుర్ోగమనముల 
మీదకిి మన దృషిరని మళోించుదాము. 

ప్ుర్ోగమనములు 

బెైబిలు చాలా ప్ర్ాయిదిగాను, వేర్ొక లోకములో నుండి వచిునదగిాను అనిపిసుత ంది అని బెబైిలును 
చాలా జఞగీతతగా చదివిన మర్శయు అధ్యయనం చదస్టని అనేకమంది ప్రజలు అంటుంటార్మ, మర్శయు చాలా 
వర్కు ఇది వాసతవమ యైునిద.ి బెైబిలులోని గీంథములు అనకే సంవతిర్ముల కితీం వరా యబడనివి. మనలో 
చాలామందమిి చదవలేని భాషలలో, మనకు భినిమ నై సంసుృతులకు అవి వరా యబడనివి. మర్శయు మన 
వయకితగత జీవితములు కూడా లేఖ్నములోని వాసతవిక శరీతల జీవితములకు ఎంతో భినిమ నైవిగా ఉనాియి. 
కాబటిర , ఏదో ఒక విధ్ముగా, బెబైిలును మనము ఆధ్ునిక జీవితమునకు అనువర్శతంచునప్ుపడు మనము ఈ 
విషయములనిిటనిి ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. 

తర్మవాత పాఠములో, ఇటిర భినితవములను చూచు ప్లు విధానములను మనము దగగర్గా 
ప్ర్శశీలన చదదాే ము. కాబటిర  ప్రసుత తానికి, లేఖ్నము పతరర్పేించబడిన నాట ినుండి మూడు ప్రధానమ నై 
ప్ుర్ోగమనములను మనము గుర్శతసాత ము, మర్శయు బెైబిలు గీంథములను ఆధ్ునిక దినములలో 
అనువర్శతంచునప్ుపడు మనము వీటిని ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ: యుగముల సంబంధ్మ నై, సాంసుృతిక 
మర్శయు వయకితగత ప్ుర్ోగమనములు. విమోచన చర్శతరలో యుగముల సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనములను 
మనము మొదటగిా చూదాే ము. 

యుగముల సంబంధ్మ నై 
ప్రప్ంచ చర్శతరను గూర్శు బెైబిలు దృషిరకోణమును క ైైసతవులు తర్చుగా మూడు దశలలో కోీడీకర్శంచార్మ: 

సృషిర , దదవుడు మొదటగిా లోకమును సృజించిన కాలము; ప్తనము, మానవాళి మొదటిగా పాప్ము చదస్టి, 
దదవుని దావర్ా శాప్మును ప ందిన కాలము; మర్శయు విమోచన, ప్తనము తర్మవాత కాలము, దీనిలో 
దదవుడు మనలను మన పాప్ము నుండ ివిమోచిసాత డు. ఆదాము హవవలు పాప్ములో ప్డిన తర్మవాత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ ంటనే, దదవుడు సుదరీ్ామ నై, నిదానమ నై విమోచన ప్రకిీయను ఆర్ంభించాడు. మర్శయు 
సహసరా బుే లనిిటలిో, శపించబడిన సృషిరలో మర్శయు సృషిరతో పాటు ఆయన కర్మణతో తన విమోచన 
ర్ాజయమును నిర్శుంచాడు. 

సృషిర  మీద దదవుని ప్ర్శపాలన యొకు ప్రగతిశీల సవభావము కాలకీమములో జర్శగశన 
ప్ుర్ోగమనములకు దార్శతీస్టింది మర్శయు అవి లేఖ్నములో ప్రసాత వించబడని ప్లు యుగముల మధ్య 
విచదే ధ్మునకు కార్ణమ ైయియంది అని అనకేమంది వదేంతవతేతలు గుర్శతంచార్మ. అయితద అతయంత సపషరమ నై 
యుగముల సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనము పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నల మధ్య జర్శగశంది. అయితద బెైబిలు 
అంతటిలో దదవుని యొకు ప్లు నిబంధ్నల ప్రకార్ం వదేాంతవేతతలు సాధార్ణంగా యుగములను గుర్శతసాత ర్మ, 
మర్శయు అవి ముఖ్యముగా పాత నిబంధ్నలోని ఆదాము, నోవహు, అబరా హాము, మోషత మర్శయు దావీదు, 
కొీతత  నిబంధ్నలో యిేసుకు సంబంధించినవ యైునివి. 

ఉదాహర్ణకు, పరా యశిుతత  బలులకు సంబంధించిన నియమములు విమోచన చర్శతరలోని ప్లు 
సమయములలో ప్లు విషయములను ఆశించాయి. మోషత కాలములో, అవి మందిర్ములో బలులను 
కోర్ాయి. స లొమోను కాలములో అవి దదవాలయములో బలులను కోర్ాయి. ఆర్ంభ్ కొీతత  నిబంధ్న 
కాలములో, అవి స్టలిువ మీద యిేసు మర్ణమును కోర్ాయి. మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలో, అవి ప్ూర్శతగా 
అంతర్శంచిపల యాయి. 

నటే ి— కీీసుత  మర్ణంిచి, తిర్శగశలేచి, తిర్శగశవచుుటకు స్టదిధముగా ఉని కాలములోని — 
విశావసులముగా మనము విశరషముగా పాత నిబంధ్నను చదువునప్ుపడు, మనము 
లేఖ్నమును అరా్ము చదసుకొని అనువర్శతంచు విధానము పాత నిబంధ్నలోని ప్రజల 
విధానముల కంట ేభినిమ నైదగిా ఉండాల్వ. అయితద, అవును, మనము అసలు 
ఎలాంట ిసర్మే బాటుో  చదయవలస్టని అవసర్ము లేని ఇతర్ సమయములు కూడా 
ఉనాియి... ఉదాహర్ణకు బలుల వయవసాను చూడండ.ి కీీసుత  మన బల్వగా ఉనాిడు 
కాబటిర  మనము ఇక బలులను అర్శపంచవలస్టని ప్ని లేదు. కాబటిర  ఈ భావనలో 
చాలా తకుువ అనువర్తన ఉంటుంద.ి ననేు దదవాలయమునకు వ ళో్వలస్టని ప్ని 
లేదు ... ఒక జంతువు మీద నా చదతులు ఉంచి, అద ినా పాప్ములనిిటనిి 
మోయునటుో  ననేు దానిని వధంిచుటకు దగగర్లో ఉని దదవాలయమునకు 
వ ళో్వలస్టని ప్నిలేదు. కాబటిర , అవును, విమోచన చర్శతరలో మనము లేఖ్నమును 
ఒక భినిమ నై ర్రతిలో అనువర్శతంచు నటే ివంట ికాలములు ఉనాియి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. డదనియల్ ఎల్. కిమ్ 

మనము ఒక లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించి, దానిని మన జీవితములకు 
అనువర్శతంచుకొనుచుండగా, విమోచన చర్శతరలో మనము ఉని సమయము దృషార ా 
విమోచన చర్శతరలో ఒక వాకయభాగము ఎకుడ జర్మగుతుందో  కనుగొనుట చాలా 
కలీకమ యైునిద,ి ఎందుకంట ేవార్శ విమోచన చర్శతర యొకు నపే్థయములో కొనిి 
వాకయభాగములు మన నపే్థయము కంట ేభినిమ నై ర్రతులలో అనువర్శతంచబడనివి అని 
సపషరముగా కనిపసిుత ంద.ి ఒక ఉదాహర్ణను చూదాే ము — పాత నిబంధ్నలోని 
బలుల వయవసా... జంతు బలులను గూర్శు పాత నిబంధ్నలో ఉని వాకయభాగములు 
మనకు ఔచితయమ నైవి కావు, కాని అవనీి కీీసుత లో న ర్వరే్ుబడనివి అను 
విషయములో మాతరం అవి నిశుయముగా ఔచితయమ నైవిగా ఉనాియి. కాబటిర , 
మనము ఆ వాకయభాగములను చదువునప్ుపడు, ఓహ్, ననేు ఒక గొర్ ీపలోిను, లేక 
ఎదుే ను, లేక పావుర్మును వ దకాల్వ అని మనము సపందంిచము, కాని నా 
పాప్మును కప్ుపట కొర్కు ననేు కీీసుత  వ పై్ు చూడాల్వ. కాబటిర , అనకే విధాలుగా — 
ఇద ిఒక ఉదాహర్ణ మాతరమ ే— కాని అనకే విధాలుగా మనము లేఖ్నములను 
చదవిినప్ుపడు, ఈ వాసతవమును మనము ప్ర్శగణలోనిక ితీసుకోవాల్వ: ఓహ్, 
విమోచన చర్శతరలో ఇద ిపాత నిబంధ్నకు అనుగుణంగా జర్మగుతుంద.ి ఉదాహర్ణకు, 
మనము ఇక దెవైాధపి్తయములో నివస్టంిచుటలేదు, కాబటిర  ఇశాీ యిలేు ప్రజల 
జీవితముల విషయములో వాసతవముల యైుని కొనిి విషయములు, నటే ి
విశావసులమ నై మన జీవితములలో వాసతవములు కాకపల వచుు. మనము 
ఎలోప్ుపడూ ఒక వాకయభాగము యొకు వాయకర్ణ నపే్థయమును మాతరమ ేదృషిరలో 
ఉంచుకోము గాని దాని విమోచన చార్శతిరక నపే్థయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, కొీ తత  
నిబంధ్న తర్మవాత కాలము యొకు వాసతవికత దృషార ా మనము విశావసులకు దనీిని 
సర్శయి నై ర్రతిలో అనువర్శతంచవచుు. 

— డా. ర్ాబర్డర జి. ల్వసరర్డ 

అనకే విధాలుగా, బెైబిలు చర్శతర ఎదుగుచుని చటెుర ను పల ల్వయునిది. ప్రతి చటెుర  వితతనములో నుండ ి
ఎదుగుతుంది, ఒక చిని మొకు అవుతుంది, తర్మవాత ప దే చటెుర గా వృదిధప ందుతుంది. చటెుర  ఏమి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబో తుందో  అదంతా ఆ మొదటి వితతనములో ఉంటుంది. అయితద కాలకీమములో చటెుర  సంప్ూర్ణ ప్ర్శప్కవత 
ప ందుటకుగాను ఎదగాల్వ మర్శయు వృదిధ  చెందాల్వ. 

ఇదద విధ్ముగా, విమోచన బెైబిలు చర్శతర అంతటా ఎదగిశ ప్ుర్ోగమనము చెందింది. మర్శయు 
బెైబిలును మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుచుండగా, మనము ఈ ప్ుర్ోగమనములను ప్ర్శగణలోనికి 
తీసుకోవాల్వ. బెైబిలు అంతా మనకు ఔచితయము కల్వగశనదిగా ఉనిదని మర్శయు అధికార్శకముగా ఉనిదని ఈ 
ప్ుర్ోగమన ప్దధతి తలె్వయజసేుత ంది, కాని ఆ మునుప్టి ప్రతయక్షతను తదుప్ర్శ ప్రతయక్షత యొకు వ లుగులో 
మనము అనువర్శతంచవలస్టయిునిది. 

యుగముల సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనమును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, 
నేట ిమన సంసుృతులను మర్శయు బెైబిలులో సూటగిా ఉదదేశించబడని సంసుృతులను వయతాయసప్ర్చు 
సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనములు అను ఆలోచనను విశదకీర్శదాే ము. 

సంసుృతి సంబంధ్మ నై 
లేఖ్నము యొకు వాసతవిక మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య సాంసుృతిక ప్ుర్ోగమనములను గూర్శు 

ఆలోచన చదయుటలో, మనము పల ల్వకలను మర్శయు వయతాయసములను ర్ ంటిని గుర్శతంచాల్వ. పల ల్వకల 
విషయములో, “అబరా హాము అనుభ్వమును పల ల్వయుని ఏ విధ్మ ైన సాంసుృతిక ప్దధతులను మనము 
ఎదుర్ొునుచునాిము?” మర్శయు “మన సంసుృతి దావీదు సంసుృతిని పల ల్వనదగిా ఎలా ఉనిది?” వంటి 
ప్రశిలను మనము అడగాల్వ. మర్శయు వయతాయసముల విషయములో, “పాత నిబంధ్నలోని పరా చీన 
సమాజముల నుండి మానవ సంసుృతిలో ఇంత గొప్ప మార్మప ఎలా జర్శగశంది?” మర్శయు “ఏ ఆచార్ములు 
మర్శయు ప్ర్ంప్ర్లు భినిముగా ఉనాియి?” వంటి ప్రశిలను మనము అడగాల్వ. ఇటిర ప్రశిలకు 
మనమిచుు జవాబులు మనము నేడు లేఖ్నమును అనువర్శతంచు విధానము కొర్కు పరా ముఖ్యమ ైన 
అంతర్ాువములను కల్వగశయుంటాయి. 

బెబైిలు వార యబడని సంసుృతి సపషరముగా మన సంసుృతి కంట ేభినిమ నైదగిా 
ఉనిద.ి మనలో చాలామందమిి, వయవసాయము చదయు ప్ల ో  పరా ంతములలో 
నివస్టంిచుటలేదు. కొంతమంద ినివస్టసిుత నాిర్మగాని, ప్టరణములలో ఉని మనము 
మాతరం అలా నివస్టంిచుటలేదు. కాబటిర  మనము కొనిి మార్మపలను 
చదయవలస్టయిునిద.ి అలాగ ేమనము కీీ.ప్ూ. 1000లో కూడా నివస్టంిచుట లేదు, ఆ 
కాలములో వాయపార్ము బతేెోహమేు ప్టరణ దావర్ము బయట జర్శగదే ి— ర్ూతు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గీంథమును చదవండ.ి ఆ దనిములలో మీర్మ ఒక నాయయసంబంధ్మ నై 
ఒప్పందమును ఎలా చదసుకునవేార్ో మీకు తలెుసా? అవును, మీర్మ మీ పాదర్క్షలను 
తీస్ట,ి ఒక విధ్ంగా దానితో కర్చాలనం చదస్టతవార్మ. అవును, ఇద ివినడానిక ివింతగా 
ఉనిద.ి మనము కాంటార కుర లు స్ట నై్ చదస్టత మర్శయు విభినిమ నై ఒప్పందములు 
కల్వగశయుని విభినిమ నై సంసుృతిలో నివస్టంిచుచునాిము. ప్లు సంసుృతులు 
ప్లు విధ్ములుగా వాయపార్ం చదసాత యి, మర్శయు స్ట్త ర ప్ుర్మషుల మధ్య 
అనుబంధ్ములు విభినిమ నై ర్రతులలో ఉంటాయి. సమసత  విషయములకు 
విభినిమ నై సాంసుృతిక వయకీతకర్ణములు ఉంటాయి. దనీి ప్టో మనము అవగాహన 
కల్వగశయుండ,ి బెబైిలులో విభినిమ నై విధానములు ఉనాియని గుర్శతంచాల్వ. ప్నులు 
విభినిమ నై ర్రతులలో జర్మగు సంసుృతులలో మనము నివస్టంిచుచునాిము. 
అయితద, మనం వాయపార్మును ఎలా చయెాయల్వ అను విషయమును గూర్శు బెబైిలు 
మనకు నియమములను ఇసుత ంద;ి మనము నిజఞయితీతో వాయపార్ము చదయాల్వ. 
ర్ూతు గీంథములో మీర్మ దనీిని చదవవచుు. కాబటిర  మనము మన పాదర్క్షలను 
తీయకపలయినప్పటకి,ీ మన వాయపార్ లావాదదవీలలో మనము న తైిక నిజఞయితీ అను 
నియమమును అనువర్శతంచుకోవాల్వ. 

— డా. పట్ర్డ వాకర్డ 

మన వయకితగత ప్ర్శస్టిాతిని గూర్శు ఆలోచన చదసూత , దానిని వాసతవిక శరీ తల యొకు 
కాలముతో పల లుుచుండగా, కొీ తత  నిబంధ్న కాలమునకు మనకు కనీసం ర్ ండు వలే 
సంవతిర్ముల అవధ ిఉనిదని, మర్శయు పాత నిబంధ్నకు మనకు కనీసం మూడు 
వలే సంవతిర్ముల అవధ ిఉనిదని మనము గుర్శతంచాల్వ. కాబటిర , వాసతవిక శరీ తల 
అనుభ్వము నుండ ిమనలను వయతాయసప్ర్చు తదడాలు, సాంసుృతిక భదేములు 
ఉండవచుు. టకెాిలజీ చాలా మార్శపల యింద ిఅనునద ిమాతరం చాలా సపషరమ నై 
విషయమ యైునిద.ి కాబటిర , ఉదాహర్ణకు, మనము ఎంతో దృశాయతుకమ నై 
సంసుృతి, తవర్శత సంభాషణకు అలవాటు ప్డని సంసుృతిగా, ఇతర్మలతో 
సంభాషంిచుటకు టకెాిలజీని ఉప్యోగశంచు సంసుృతి వల  ఉనాిము. మర్శయు 
పరా చీన కాలములో, ర్ ండు వలే సంవతిర్ముల మునుప్టనిి గూర్శు ఆలోచన 
చయెయండ,ి అప్ుపడు యోహాను ప్రకటన గీంథమును వార స్టనిప్ుపడు, దానిని ఒక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమాజము నుండ ిమర్ొక సమాజమునకు ఒక వయకిత ఒక ఉతతర్ము వల  తిప్ుపట 
జర్శగశంద.ి అతడు ఒక సంఘము నుండ ిమర్ొక సంఘమునకు ప్రయాణంిచుటకు ఎంత 
కాలము ప్టిరయుండవచుు. ఆ ర్ోజులలో తవర్గా సంభాషణ లేదు. ప్రకటన 
గీంథమును గూర్శు ఆలోచన చదయునప్ుపడు సపషరమ యైియే మర్ొక విషయము 
ఏమిటంట,ే ప్రకటన గీంథము పరా ధ్మికముగా వినుట కొర్కు ఉదదేశించబడంిద.ి కాబటిర , 
గీంథము యొకు ఆర్ంభ్ములోన ేచదువు ఒక వయకిత మీద మర్శయు విను అనకేమంద ి
మీద ఒక ఆశీర్ావదము ప్లుకబడంిద,ి మర్శయు అద ివాసతవముగా అరా్ము 
చదసుకొనవలస్టయిుండని విధానమునకు సూచనగా ఉనిద,ి మర్శయు దానిలో ఒక 
వయకిత శరీ తల కొర్కు ప్ుసతకమంతటనిి చదవవలస్టయిుండనిద.ి మన విషయములో, 
ప్రకటన గీంథమును చదువుచునిప్ుపడు నిదానించుట చాలా సులువ నై ప్న.ే 
మనము ఒకసార్శ ఆగశ ఒక వచనమును ధాయనము చదస్ట ిదాని అరా్మును గీహంిచుటకు 
ప్రయతిించవచుు. అయితద, వాసతవిక శరీ తలకు, 22 అధాయయములు ఒకదాని 
తర్మవాత ఒకట ిఒక ఉర్వడగిా ప్రవహంిచాయి. కాబటిర , గీంథము యొకు అనుభ్వము 
భినిమ నైదగిా ఉనిద.ి మర్శయు నా ఆలోచన ప్రకార్ం దనీి వలన కల్వగశన 
ప్ర్శణామాలలో ఒకట ిఏమిటంట,ే ప్రకటన గీంథము యొకు వాసతవిక శరీ తలు ఆ 
ప్రవాహములో కొటుర కొనిపలయి ఉంటార్మ, దానిని ప్ూర్శతగా గీహంిచలేక ఒక సమయము 
వచదు సర్శక ిప్రతి వివర్మును గూర్శు చింతించుట మాని, గీంథము యొకు సాధార్ణ 
ఉదదేశమును గీహంిచి ఆ గీంథములోని సాధార్ణ విషయములు వార్శ ప్ర్శస్టిాతులతో 
మాటాో డుటకు అనుమతి ఇచిుయుంటార్మ. మర్శయు అకుడ ఇవవబడని ర్ూప్ములు 
ఒకదాని తర్మవాత మర్ొకట ివసూత  ప్రతిదానిని అరా్ము చదసుకొనుటకు 
ప్రయతిించుటకు బదులుగా మన హృదయ అవసర్తతో మాటాో డతాయి. కాబటిర , 
సాంసుృతిక భినితవము లేఖ్నమును గూర్శున మన అవగాహనను మర్శయు 
మనము లేఖ్నమును చదువు విధానమును ప్రభావితము చదయు విధానమునకు 
ఇద ిఒక ఉదాహర్ణయి యైునిద.ి 

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

యుగముల సంబంధ్మ నై మర్శయు సంసుృతి సంబంధ్మ నై ప్ుర్ోగమనములతో పాటుగా, నేట ి
ప్రజలను బెైబిలులోని వాసతవిక శరీతలతో వయతాయసప్ర్చు వయకితగత ప్ుర్ోగమనముల మీద కూడా మనము 
దృషిరప టార ల్వ. 

వయకితగతమ నై 
బెైబిలులోని ప్రజలు మర్శయు మన సమకాలీన లోకములో నివస్టించిన ప్రజల మధ్య ఎనోి పల ల్వకలు 

ఉనాియి, కాని ఆధ్ునిక మర్శయు పరా చీన ప్రజల మధ్య అనకే వయతాయసములు కూడా ఉనాియని మనము 
గుర్శతంచాల్వ. మర్శయు బెైబిలు భాగములను మనము సర్శయి నై ర్రతిలో అనువర్శతంచాలని కోర్శతద, ఈ వయకితగత 
భేదములను మనము ప్ర్శగణలోనిక ితీసుకోవాల్వ. 

ఉదాహర్ణకు, “బెైబిలులో మనము చూచు ప్రజలతో మన వయకితగత జీవితములను ఎలా 
పల లుగలము?” “సమాజములో మనకు ఎలాంటి బాధ్యతలు ఉనాియి?” “మన ఆతీుయ స్టిాతి ఏమిటి?” “ఆ 
వయకిత లేక ఈ వయకితతో పల ల్వుతద, మనము దదవుని ఏ విధ్ంగా స్టతవిసుత నాిము?” “మన ఆలోచనలు, కిీయలు 
మర్శయు భావనలు బెైబిలు ర్చయితల ఆలోచనలు, కియీలు మర్శయు భావనలతో ఎలాంటి పల ల్వకను 
కల్వగశయునివి?” వంటి ప్రశిలను మనము అడగాల్వ. పరార చీన ప్రజలు మర్శయు ఆధ్ునిక ప్రజల మధ్య ఉని 
వయతాయసములను ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొని, మన జీవితములలోని విశరషమ నై ప్ర్శస్టిాతులకు బెైబిలును ఎలా 
అనువర్శతంచుకొనవచోు మనము మర్శంత ఉతతమమ ైన ర్రతిలో అరా్ము చదసుకోగలము. 

లేఖ్నము యొకు వాసతవిక మర్శయు ఆధ్ునిక శరీతల మధ్య ఉని యుగముల సంబంధ్మ ైన, 
సంసుృతి సంబంధ్మ ైన మర్శయు వయకితగత ప్ుర్ోగమనములను గుర్శతంచుట మన దనిములలో బెైబిలును 
అనువర్శతంచుటలో అతయంత కఠశనమ నై విషయములలో ఒకటెయైునిది. అయితద మనము దీనిని జఞగీతతగా 
చదస్టని యి డల, దదవుని ఘనప్ర్చు విధ్ముగా, ఇతర్మల ప్టో బాధ్యతాయుతముగా, మర్శయు మన 
కాలములకు అనుగుణంగా లేఖ్నములను అనువర్శతంచుటలో ఇది మనకు ఎంతో సహాయప్డగలదు. 

ముగశంప్ు 

లేఖ్నమును అనువర్శతంచుటను గూర్శున ఈ పాఠములో, బెైబిలు యొకు వాసతవిక అరా్మును మన 
ఆధ్ునిక ప్ర్శస్టిాతులకు అనుబంధ్ప్ర్చు మూడు సామానయ కార్కములను మనము విశదీకర్శంచాము. 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 ఏడవ పాఠము:  
లేఖ్నమును అనువర్శతంచుట 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖ్నము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనములను చదయవలస్టని అవసర్తను గూర్శు మనము మాటాో డాము. 
లేఖ్నమును ఎలా అనువర్శతంచాలో నిర్ాా ర్ణ కల్వగశంచుటలో మనకు సహాయప్డు వాసతవిక మర్శయు ఆధ్ునిక 
శరీతల మధ్య అనుబంధ్ములను మనము చర్శుంచాము. మర్శయు లేఖ్నము వరా యబడని నాట ినుండి 
కల్వగశన కొనిి ప్ుర్ోగమనములను మనము ప్ర్శగణించాము, మర్శయు సమకాలీన శరీతల కొర్కు మన 
అనువర్తనములను ఉప్యోగశంచుటలో ఈ ప్ుర్ోగమనములు మనలను బదుధ లనుగా చదయు కొనిి 
విధానముల మీద విశరషమ నై దృషిరని ప టార ము. 

తర్మవాత తర్ములవార్మ ప్రకునబటెుర ట కొర్కు లేఖ్నములు వరా యబడలేదు అని మనము 
ఎలోప్ుపడూ గుర్మత ంచుకోవాల్వ. భినిముగా, చర్శతరయందంతటా దదవుని ప్రజలు వాటనిి పతరమించి, విధదయత 
చూప్ుట కొర్కు అవి వరా యబడినవి. ఈ కార్ణం చదత, బెైబిలు మొదటిగా వరా యబడిన కాలములో ఉని 
విధ్ముగాన ేనడేు కూడా అంతద ఔచితయము కల్వగశనదిగాను, వాసతవమ నైదగిాను ఉనిది. బెైబిలు దనిములకు 
మర్శయు నేటకిి మధ్య జర్శగశన ప్ుర్ోగమనములను మనము సమీక్షించాల్వ, మర్శయు అలా చదస్టనిప్ుపడు, 
మనము మునుప్టి ప్రజల కొర్కు మాతరమగేాక, నడేు నివస్టంిచుచుని ఆయన ప్రజల కొర్కు కూడా దదవుని 
చితతమును వివచేింప్గలము. 
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