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ఉపో ద ా త్ము 

మీర్మ ఎప్ుపడెనైా ఒక కళాకృతిని, సాహతియమును, ఆటను లేదా చలనచతరమును జాగతీతగా 
అధ్యయనము చదస్టేత , దానిని ఆసావదించుటకు మర్శయు జాగతీతగా అనేవషించుటకు మధ్య చాలా వయతాయసం 
ఉంటటందని మీకు అరా్మౌతయంది. లోతెనై అనేవష్ణ అనదేి అలసటతో కూడని ప్ని, మనకు 
అనుకూలమ నైప్ుపడు మర్శయు మనకు అనుకూలమ నైర్రతిలో చదస్ట ేప్నికనాి ఇది భినింగా ఉంటటంది. 
కాని చవర్శకన, ఒక అంశానిి లేదా భాగమును సూక్షుంగా అనవేషించుటలో వచదు జాా నసంప్దను కేవలం 
కొనిి వసుత వులు మాతరమే భర్రత చదయగలవు అని మనకు తలెుసు.  

అనకే విధాలుగా, కొీతత  నిబంధ్న విష్యంలో కరసీుత  అనుచర్మలు తర్చు ఎదుర్ొునే అనుభవం ఇది.  
ఈ లేఖ్నాలను అకుడకుడా మర్శయు అప్ుపడప్ుపడు చదువుట దావర్ా వచదు ఆనందం మనకు తలెుసు. 
కాని కొీతత  నిబంధ్నను మర్శయు దాని వేదాంతశాసత రమును అధ్యయనము చదయుట దావర్ా వ లువడద 
అంతరే్ృష్యర లు గొప్ప సంతృపితని కల్వగశసాత యి. 

కొీతత  నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న అను మన పాఠయకమీములో ఇద ిమొదటి 
పాఠము. ఈ పాఠయకీమములో వేదాంతశాసత రము యొకు సాంప్రదాయ నిర్వచనమును అనుసర్శంచుదాము 
మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును గూర్శు మాటాో డదాము, కొీతత  నిబంధ్న దదవుని గూర్శు 
మర్శయు దదవునికన సంబంధించన ఇతర్ అంశాలను గూర్శు ఏమి బో ధసిుత ందో  చూదాే ము. ఈ పాఠమునకు 
మనము “కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును ఎందుకు అధ్యయనము చదయాల్వ?” అనే పేర్మ ప టార ము. ఈ 
పాఠంలో, కొీతత  నిబంధ్న సాధార్ణ ప్ర్శచయమును మించ కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును జాగతీతగా, 
లోతయగా అనేవషించడం ఎందుకు పరా ముఖ్యమో ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

2 తిమోతి 2:15లో, కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును అధ్యయనము చదయడానికన చాలా 
కష్రప్డవలస్టిన అవసర్త ఉందని అప సతలుడెనై పౌలు పేర్ొునాిడు. ఇకుడ పౌలు తిమోతికు ఏమి 
చెపాపడో వినండి: 

దేవ్ునియెదుట యోగుయనిగాను, స్టిగుు పడనకకరలేని పనివానిగాను, 
సత్యవాకయమును సరిగా ఉపదశేంచువానిగాను  నినుు నీవే దవే్ునిక్త 
కనుపరచుక్రనుటకు జ్ాగొత్త పడుము (2 తిమోతి 2:15). 

వాసతవానికన, కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము యొకు అనేక కోణాలు సులభమ నైవిగానే ఉనాియి. 
కాని లేఖ్నాలను అరా్ం చదసుకోవడం అంత సులభం కాదని పౌలు సపష్రం చదశాడు. తిమోతి “ప్నివానిగాను 
... సతయ వాకయమును సర్శగా ఉప్దదశించువానిగాను” ఉండాల్వ. “ప్నివాడు” అని అనువదించబడిన గరకీు 
ప్దము “ఎర్ాగ టసె్,” ఈ ప్దము తర్చు శర్రర్కముగా కష్రప్డ ిప్నిచదస్టవేార్శని సూచసుత ంది. కొీతత  నిబంధ్న 
వేదాంతశాసత రమును అధ్యయనము చదయడానికన కష్రంతో కూడని ప్ని అవసర్ం అని పౌలు ఉప్యోగశంచన 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ూప్కాలంకార్ం సూచసుత ంది. కానీ కొీతత  నిబంధ్న వేదాంతశాసత రమును అధ్యయనం చదయడం చాలా 
కష్రమ ైనప్ుపడు, మనమ ందుకు చదయాల్వ? 

పౌలు, తిమోతిక్త వాే స్టని పతిేకలో, క్ేవ్లం క్రనిు మాటలలోనే, లేఖన లు దేవ్ుని 
ఆత్మ ద ారా ఇవ్ాబడనివి అని చెబుత డు – అవి “దెవైావేశము కలిగినవి” అని 
చెపపడం ఆసక్తతకరమ నై విషయం — అయతే క్రనిు వాక్ాయల త్రువాత్ పౌలు 
తిమోతిక్త ఇలా చబెుత్ున ుడు, దేవ్ునియదెుట యోగుయనిగాను, 
స్టిగుు పడనకకరలేని పనివానిగాను, సత్యవాకయమును సరిగా ఉపదశేంచువానిగాను  
నినుు నీవే దవే్ునిక్త కనుపరచుక్రనుటకు జ్ాగొత్త పడుము. లేఖన లు వాసత వ్ంగా 
దేవ్ునితో మనకును నిబంధన  సంబంధ నిు పేతిబింబిసాత య, మనతో 
మాటలా డ లని దేవ్ుడు చ ొరవ్ తీసుక్ోవ్డం, మరియు ఆయన వాకయముకు మనం 
పేతిసపందించడం. మనం అరథం చేసుక్రనే భలషలో ఆయన త్న వాక్ాయనిు మనకు 
అనుగొహ ంచ డు — ఆన ట ిపేజ్లకు మరియు పేదశేాలకు సుపరిచిత్మ ైన 
కళాపేక్తొయ, భలష మరియు రూపములను ఉపయోగించుటలో మానవ్ రచయత్ల 
ద ారా మనతో మాటలా డడ నిక్త ఆయన త్నుుత ను మలచుకున ుడు క్ాబటిర  —  
ఆ భలషను నేరుేక్రనుటకు, కళాపేక్తొయ ఎలా పనిచేసుత ందో  తెలుసుక్రనుటకు, 
చ రితిేక కథనం కవిత్ాముకు లేద  వ్యక్తతగత్ అనురూపత్కు భినుంగా ఎలా 
ఉంట ందో  తెలుసుక్రనుటకు మనం కషర పడ లి, ఎందుకంట ేఈ విభిను రక్ాలు 
లేఖన లలో ఉపయోగించబడనివి. మరియు బ ైబిలును న సైరిు కంగా చదవిే కొమంలో, 
క్రొత్త  నిబంధన రచయత్లు త్మ క్ాలంలో అందుబలట లో ఉండిన వివిధ విధ లను 
పాత్ నిబంధనకు ఎలా పేయోగించ రో, ఒక నేపథయంలో మునుపట ివాకయభలగాలు 
ఎలా పేయోగించబడ ్ యో తెలుసుక్రనుటకు కషర పడ లి. క్ాబటిర , లేఖనములు 
పరిశుద ా త్ుమని ద ారా దెవైావశేముకలిగినవి అని పౌలు తిమోతిక్త చెపుత న ుడు, 
అంత్మాతే్మే క్ాదుగానీ తిమోతి – మరియు తిమోతివ్లె మనము కూడ – 
కషర పడి దేవ్ునియదెుట యోగుయనిగా, స్టిగుు పడనకకరలేని పనివానిగా, 
సత్యవాకయమును సరిగా ఉపదశేంచువానిగాను మనలను మనము దవే్ునిక్త 
కనుపరచుక్రనుటకు జ్ాగొత్త పడ లి అని చెబుత్ున ుడు. 

— డా. గ ీగ్ ప ర్ర ీ

కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును మనము ఎందుకు అధ్యయనము చదయాల్వ అను ప్రశిను 
ర్ ండు విధాలుగా ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటగిా, కొీతత  నిబంధ్న యొకు పేరర్ణ మర్శయు అధికార్మును 
అరా్ం చదసుకోవడం ఎందుకు పరా ముఖ్యమో చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, కొీతత  నిబంధ్న కాలముకు మర్శయు 
మన కాలముకు మధ్యనుని కొనసాగశంప్ులను మర్శయు విచదుధ్ములను చర్శుంచద సవాలును ప్ర్శశీలన 
చదదాే ము. కొీతత  నిబంధ్న యొకు పేరర్ణ మర్శయు అధికార్మును మొదటగిా ప్ర్శశీలన చదసూత  ఈ ర్ ండు 
అంశాలను క్షుణణంగా చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రేరణ & అధిక్ారం 

కొీతత  నిబంధ్న యొకు పేరర్ణ మర్శయు అధకిార్మును ప్ర్శశీలన చదయుటకు, కొీతత  నిబంధ్న పేరర్ణ 
మర్శయు అధకిార్ము కలద ిఅను బెైబిలు ధ్ృవీకర్ణను ఉదాా టించుదము. అటట తర్మవాత, “పేరర్ణ” 
మర్శయు “అధకిార్ము” అను ప్దాలకు మన అరా్మమేిటో కొనిి సపష్రతలు ఇదాే ము. ఈ కరలకమ ైన 
క ైైసతవ నముకములకు బెైబిలు ధ్ృవీకర్ణలతో ఆర్ంభించుదము.  

ధృవీకరణలు 
కరీసుత  అనుచర్మలు కొీతత  నిబందన యొకు పేరర్ణ మర్శయు అధికార్మును గూర్శు అధ్యయనము 

చదయునప్ుపడలెాో  2 తిమోతి 3:16ను ఉలేో ఖసాత ర్మ, అకుడ పౌలు ఈ విధ్ంగా వరా శాడు: 

దెైవావశేమువ్లన కలిగిన పేతిలేఖనము ఉపదశేంచుటకును, ఖండించుటకును, 
త్పుపదదిుు టకును, నీతియందు శక్షచయేుటకును పేయోజ్నకరమ ై యునుది (2 
తిమోతి 3:16) 

ఇకుడ “ప్రతిలేఖ్నము దెవైావశేము కల్వగశనది” లేదా గరీకు ప్దమ నై  “తియొప్ూిూసలర స్”  
“దదవునిచద వ లోడిచదయబడని” అని అరా్మిచుు మాటను పౌలు చెపపినప్ుపడు ఆయన లేఖ్నాల పేరర్ణను 
గూర్శు మాటాో డుతయనాిడని మనం గమనిసాత ము. ప్రతిలేఖ్నము “ఉప్దదశించుటకును, ఖ్ండించుటకును, 
తప్ుపదిదుే టకును, నీతియందు శిక్షచదయుటకును ప్రయోజనకర్మ  ైయునిది” అని చపెిపనప్ుపడు 
లేఖ్న అధికార్మును కూడా ఆయన సూచసుత నాిడు. కరీసుత  అనుచర్మలు కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శు ఏమి 
నముుతయనాిర్ప అరా్ం చదసుకొనుటకు ఇద ిఒక పరా ముఖ్యమ నై వాకయభాగము. అయితద ఇప్ుపడు 2 
తిమోతి 3:15 వినండి, అకుడ పౌలు తిమోతికన ఇలా చెపాపడు: 

క్రొసుత  యేసునందుంచవ్లస్టని విశాాసము ద ారా రక్షణ రథమ నై జ్ాా నము నీకు 
కలిగించుటకు శక్తతగల పరిశుదాలేఖనములను బలలయమునుండ ినీ వ రుగుదువ్ు (2 
తిమోతి 3:15). 

ఖ్చుతంగా చెపాపలంటే, ఇకుడ పౌలు మనసుిలో ఉని మర్శయు “బాలయము నుండి” తిమోతి 
ఎర్శగశన “ప్ర్శశుదధ లేఖ్నములు” కొీతత  నిబంధ్న కాదు గాని పాత నిబంధ్నను సూచసుత నాియి. కాబటిర , 
కొీతత  నిబంధ్న పేరర్పేితమ ైనది మర్శయు అధకీృతమ నైది అని కరీసుత  అనుచర్మలు సూచనపరాయంగా 
తెలుప్ునప్ుపడు పాత నిబంధ్నను గూర్శున పౌలు మాటలను వార్మ ఎందుకు ప్రసాత విసాత ర్మ? 

కొీతత  నిబంధ్న పేరర్ణ మర్శయు అధకిార్ము కలద ిఅని అరా్ం చదసుకొనుటకు సహాయప్డద మూడు 
బెైబిలానుసార్మ నై ధ్ృవీకర్ణలను మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటగిా, యిేసు ప్ండెరండుగుర్మ 
శిష్యయలను పిలచుటను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. ర్ ండవదిగా, అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతల యొకు ప్ునాది 
వేయు పాతరను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, కొీతత  నిబంధ్న ప్ుసతకాల యొకు పేరర్ణ 
మర్శయు అధకిార్మును ధ్ృవీకర్శంచుదము. యిసేు ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను పిలచుట కొీతత  నిబంధ్న 
పేరర్ణ మర్శయు అధకిార్మును ఎలా ధ్ృవీకర్శసుత ందో  మొదట చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పండెేండుగురు శషుయలు 
ఇశాీయిలేులో దదవుని ఉదదేశమును న ర్వరే్ుడానికన యిేసు దదవుని ప్రజల యొకు నూతన 

శేష్మును సాా పించుట ఆర్ంభించప్ుపడు, ప ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను పిలచాడు. యిసేును 
అనుసర్శంచనవార్ందర్శలో ఈ ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను యిసేు ప్రతదయకనంచాడని సువార్తలు సపష్రం 
చదసుత నాియి. మర్శయు ఈ ప్రతదయకత వార్శని, యూదాతో కాకుండా, అధికార్శకమ నై అప సతలులుగా 
లోకములోకన ప్ంప్ునటటో  చదస్టింది.  

యోహాను 16:13లో యిసేు తన శిష్యయలతో ప్ల్వకనన ఈ మాటలను మనం చదువుతాము: 

అయతే ఆయన, అనగా సత్యసారూప్ియెనై ఆత్మ వ్చిేనపుపడు మిముమను 
సరాసత్యములోనిక్త నడపి్ించును; ఆయన త్నంత్ట త నే యమేియు బో ధింపక, 
వేటిని వినునో వాటిని బో ధించి సంభవింపబో వ్ు సంగత్ులను మీకు 
తెలియజ్ేయును (యోహాను 16:13). 

యిేసు శిష్యయలు నరే్ముకోవలస్టనిద ిఇంకా చాలా ఉందని ఈ వాకయభాగం సూచసుత ంది. కాబటిర , 
“సతయసవర్ూపయిి నై ఆతు” వచు “సంభవింప్బో వు సంగతయలను” గూర్శు  “[వార్శని] సర్వసతయములోనికన 
నడపిించును.” యిసేు తాను నియమించన శిష్యయలను ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా మిగశల్వన అనుచర్మలకు 
బో ధించుటకు నియమించాడని ఇకుడ మనం చూసాత ము. ఇది మర్శయు ఇదద విధ్మ ైన ఇతర్ 
వాకయభాగాలు కొీతత  నిబంధ్న యొకు పేరర్ణలో మన నముకమును ధ్ృవీకర్శసాత యి. 

ఇప్ుపడు, కొీతత  నిబంధ్న గీంథములో అధిక భాగమును వరా స్టని అప సతలుడెనై పౌలు, 
ప్ండెరండుగుర్శలో ఒకడు కాదు. కాని పౌలు ఒక అధకిార్శకమ నై అప సతలుడు అని బెైబిలు సపష్రముగా 
తెల్వయజేసుత ంది, మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 1:21-22లో ప్ండెరండుగుర్మ అప సతలులకు 
ఉండవలస్టని అర్హతలను ఆయన కల్వగశయునాిడు. దమసుు మార్గమందు పౌలు కరసీుత ను ఎదుర్ొునిన 
సంఘటనను లూకా ముమాుర్మ నివదేించుటకు ఇదొక కార్ణం: మొదటగిా అప సతలుల కార్యములు 9:1-
19, తర్మవాత 22:6-11, మర్శయు అటట తర్మవాత 26:9-18. మర్శయు పౌలు అర్ేబియా దదశములో 
కరీసుత తో కూడా మూడు సంవతిర్ములు గడిపాడని గలతీ 1:11-2:10 చెబుతయంది. యి ర్ూష్లేములోని 
అప సతలులు పౌలు యొకు అప సతలతవ అధకిార్మును ధ్ృవీకర్శంచార్ని కూడా ఈ వాకయభాగం 
నివదేిసుత ంది. 1 కొర్శంథీయులకు 15:8-9లో పౌలు ఈ విధ్ంగా చబెుతయనాిడు, ఐదు వందల కంట ే
ఎకుువ మంద ిసహో దర్మలకు యిేసు కనబడని తర్మవాత: 

అందరిక్త కడపట అక్ాలమందు పుటిర నట ర ను న కును [యేసు] కనబడెను. 
ఏలయనగా నేను అపొ సత లులందరిలో త్కుకవ్వాడను దవే్ుని సంఘమును 
హ ంస్టించినందున అపొ సత లుడనబడుటకు యోగుయడనుక్ాను (1 క్రరింథీ. 15:8-9). 

ఒక అప సతలునిగా, పౌలు తననుతాను “కడప్ట” “అకాలమందు ప్ుటిరన” వాడను అని 
పిలచుకునాిడు. యిేసు భూలోక ప్ర్శచర్యలో ఆయనతో కూడా ప్రతయక్షంగాలేని ఒకఒేక అప సతలుడు 
ఈయన. కాని యిేసు ప్ునర్మతాా నముకు ప్రతయక్ష సాక్షిగా ఉనాిడు మర్శయు యి ర్ూష్లేములోని వాసతవిక 
అప సతలుల ఆమోదం ప ందుకునాిడు. 
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సందర్శించండి. 

యిేసు ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను పలిచుటకు సంబంధించన ధ్ృవీకర్ణను దృషిరలో ఉంచుకొని, 
కరీసుత  యొకు మొదట ిశతాబేప్ు అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతల పేరర్ణ మర్శయు ఆధార్శత అధికార్మును 
కూడా ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

అపొ సత లులు మరియు పేవ్కత లు 
దదవుని ప్రతదయక ప్రతయక్షతను ఆయన మాతరమే గాక కరసీుత  యొకు అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు 

కూడా ప ందుకునాిర్మ అనే సతయమును ఎఫ స్టయ్ులకు 3:4-5లో పౌలు ఏ విధ్ముగా సూచంచాడో  
వినండి: 

క్రొసుత  .... మరమమిపుపడు ఆత్మమూలముగా దవే్ుని పరిశుదుా లగు 
అపొ సత లులకును పేవ్కతలకును బయలుపరచబడియుంది (ఎఫసె్ట్. 3:4-5). 

ఇకుడ పౌలు “ఆతుమూలముగా దదవుని ప్ర్శశుదుధ లగు అప సతలులకును ప్రవకతలకును 
బయలుప్ర్చబడద” వర్కు ర్హసయముగా, లేదా “మర్ుము”గా ఉంచబడిన ప్రతదయకమ నై క ైసైతవ బో ధ్నలను 
సూచసుత నాిడు. కాబటిర , ఎఫ స్టయ్ులకు 2:20-21లో పౌలు మొదట ిశతాబేప్ు అప సతలులు మర్శయు 
ప్రవకతలను గూర్శు ఈ విధ్ముగా ప్రసాత వించుటలో ఆశుర్యమమేి లేదు: 

క్రొసుత యసే్టర ముఖయమ నై మూలరాయయెై యుండగా అపొ సత లులును పేవ్కతలును 
వేస్టని పున దిమీద [సంఘము] కటర బడియునుది. పేతి కటర డమును ఆయనలో 
చకకగా అమరేబడి, పేభువ్ునందు పరిశుదామ నై దవేాలయమగుటకు 
వ్ృదిా పొ ందుచునుది (ఎఫసె్ట్. 2:20-21). 

ఈ వాకయభాగము చబెుతయనిటటో గా, “కరసీుత యిసే్టే ముఖ్యమ నై మూలర్ాయియి ై యుండగా” దదవుడు 
సంఘమును “ప్ర్శశుదధ  దదవాలయమగుటకు,” కటటర చునాిడు. అయితద “అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు” 
సంఘ “ప్ునాది”లో భాగముగా ఉనిటటో గా కూడా పౌలు గుర్శతంచాడని గమనించండి. దదవుడు అప సతలులు 
మర్శయు ప్రవకతల యొకు అధకిార్శకమ నై బో ధ్నల మీద కరీసుత  సంఘమును సాా పించాడని ఇది 
సూచసుత ంది. మర్శయు ఇంతకుముందు వచనాలలో మనం చూచనటటో గా, అప సతలుల మర్శయు ప్రవకతల 
బో ధ్లు ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా పేరర్ణ ప ందినవి గనుక అవి అధకిార్శకమ నైవి.  

యిేసు ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను గూర్శు బెైబిలు ఇచుు ధ్ృవీకర్ణలు మర్శయు కరసీుత  
అప సతలులు, ప్రవకతల యొకు ఆధార్శత అధికార్ముతో పాటటగా, అప సతలులు కొీతత  నిబంధ్న ప్ుసతకాలను 
పాత నిబంధ్న లేఖ్నాలకు సమానంగా భావించార్ని కూడా మనం గమనించాల్వ. ఈ ఆలోచన కొీతత  
నిబంధ్న గీంథములో అనకేచపటో కనిపిసుత ంది, కాని కవేలం ర్ ండు ఉదాహర్ణలను మాతరమ ేమనం 
చూదాే ము. 

క్రొత్త  నిబంధన పుసత క్ాలు 
ఆర్ంభించుటకు, 1 తిమోతి 5:18లో, పౌలు వరా స్టని మాటలను చూదాే ము: 
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సందర్శించండి. 

“నూరచేడి యదెుు  మూతిక్త చికకము వయేవ్దుు ” అని లేఖనము చెపుపచునుది. 
మరియు “పనివాడు త్న జీత్మునకు పాత్ుే డు” (1 తిమోతి 5:18). 

ఈ వచనము మొదట మనకు విచతరంగా అనిపించవచుు, కాని ఇది మన చర్ుకు పరా ముఖ్యము 
ఎందుకంటే “లేఖ్నము చపె్ుపచునిది” అను మాటలతో పౌలు ఆర్ంభించాడు. అటట తర్మవాత ఆయన 
ర్ ండు వేర్ేవర్మ వాకయభాగాలను ఉలేో ఖంచాడు. “నూర్ ుడి యి దుే  మూతికన చకుము వేయవదుే ” అను 
మొదట ిఉలేో ఖ్నం, పాత నిబంధ్నలో దివతీయోప్దదశకాండము 25:4ను సూచసుత ంది. కాని “ప్నివాడు 
తన జీతమునకు పాతయర డు” అను ర్ ండవ ఉలేో ఖ్నం, కొీతత  నిబంధ్నలో లూకా 10:7 నుండ ి
తీసుకొనబడింది. పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న అధకిార్ముకు మధ్య ఈ ప్ర్సపర్ సంబంధ్ం, 
అప సతలుడెనై పౌలు కరసీుత  యొకు అప సతలుల మర్శయు ప్రవకతల ర్చనలను పాత నిబంధ్న లేఖ్నాలకు 
సమానంగా భావించాడని చూపిసుత ంది.  

ఇటటవంటదిద 2 పతేయర్మ 3:15-16లో మనం చూసాత ము, అకుడ అప సతలుడెనై పేతయర్మ ఇలా 
పేర్ొునాిడు: 

పౌలు కూడ త్నకు అనుగొహ ంపబడని జ్ాా నము చ ొపుపన మీకు 
వాే స్టియున ుడు ... అయతే వాటిలో క్రనిుసంగత్ులు గొహ ంచుటకు కషర మ ైనవి. 
వీటిని విద యవిహనీులును, అస్టిథ రులెైనవారును, త్క్తకన లేఖనములను 
అపారథముచసే్టినట ా , త్మ సాక్రయ న శనమునకు అపారథము చేయుదురు (2 
ప్రత్ురు 3:15-16). 

ఈ వాకయభాగములో, పౌలు “తనకు అనుగీహింప్బడని జాా నము చొప్ుపన వరా స్టియునాిడు” అని 
పేతయర్మ అంగరకర్శంచాడు. మర్ొకమాటలో, పౌలు ప్తిరకలు సవయంగా దదవుని అధికార్మును 
కల్వగశయునాియి.  కాని క ైైసతవ విశావసప్ు ప్రతయర్మా లు “తకనున లేఖ్నములను అపారా్ముచదస్టనిటటో ” పౌలు 
ప్తిరకలను అపారా్ము చదశార్ని పేతయర్మ ఎలా ఎతిత  చూపాడో  కూడా గమనించండి. పేతయర్మ ప్తిరకల యొకు 
విసత ృత నపే్థయంలో, “తకనున లేఖ్నములు” అనగా పాత నిబంధ్న గీంథము. కాబటిర , ఇకుడ పేతయర్మ కొీతత  
నిబంధ్న ర్చనలను పాత నిబంధ్న పేరర్ణ మర్శయు అధకిార్ము మాదిర్శగానే చూశాడు. 

కొీతత  నిబంధ్న అనునద ిదదవుడు ఆయన సంఘముకు ఇచున పేరర్ణ మర్శయు అధికార్శకమ నై 
వాకయము అని బెైబిలు ధ్ృవీకర్శసుత ంది. తన అప సతలులకు ఆతు బో ధిసాత డని యిసేు తానే సవయంగా 
వాగాే నం చదశాడు. ఆయన అప సతలులను మర్శయు ప్రవకతలను ఆయన సంఘము యొకు ఆధార్శత 
అధకిార్మలుగా సాా పించాడు. అంతదగాక, దదవుని ప్రజలు పాత నిబంధ్న గీంథమును పేరర్ేపించబడని 
మర్శయు అధకిార్శకమ నై దదవుని వాకయముగా అంగరకర్శంచనటేో , సంఘము కూడా కరీసుత  యొకు అప సతలుల 
మర్శయు ప్రవకతల ర్చనలను పేరర్ణగా మర్శయు అధకిార్శకమ నైవిగా అంగరకర్శంచడానికన పలిువబడింది. 

కొీతత  నిబంధ్న యొకు పేరర్ణ మర్శయు అధకిార్ము యి డల మన నముకము బెైబిలలోని అనకే 
ధ్ృవీకర్ణల దావర్ా ఎలా ఆమోదించబడిందో  ఇప్పట ివర్కు మనము చూశాము గనుక, ఈ ప్దాలకు 
మన అరా్మేమిటో వివర్శంచుటకు ఇప్ుపడు కొనిి సపష్రతలను ఇదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సపషర త్లు 
కొీతత  నిబంధ్న విష్యంలో క ైైసతవులు  “పేరర్ణ” మర్శయు “అధకిార్ము” అను ప్దాలను తర్చూ 

అపారా్ం చదసుకుంటార్మ. కాబటిర , ఈ భావనలు నిజమని ధ్ృవీకర్శంచుట ఎంత ముఖ్యమో, వాటిని సర్శగా 
అరా్ం చదసుకునాిమని నిర్ాా ర్శంచుకోవడం కూడా అంతద ముఖ్యం. 

కొీతత  నిబంధ్న యొకు ఈ ర్ ండు లక్షణాలను గూర్శు విడవిిడగిా ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటగిా, 
కొీతత  నిబంధ్న యొకు పేరర్ణ అనగా ఏమిటో సపష్రం చదదాే ము, అటట తర్మవాత కొీతత  నిబంధ్న 
అధకిార్మును చూదాే ము. కొీతత  నిబంధ్న పేరర్ణను మొదట ప్ర్శశీలన చదదాే ము ర్ండి. 

ప్రేరణ 
చర్శతరయందంతటా, కరసీుత  అనుచర్మలుగా పలిువబడద ప్రజలు కొీతత  నిబంధ్న దదవునిచద 

పేరర్పేించబడనిద ిలేదా “దెైవావశేము కల్వగశనది” అంటే ఏమిటో అను విష్యము ప్టో విభిని 
అభిపరా యాలు కల్వగశయునాిర్మ. ఈ దృకోుణాలు ఒక సమవాయంలో లేదా వర్ణప్టంలో ఉనిటటో గా 
చూచుట ఉప్యోగకర్ముగా ఉంటటంది. 

ఒక ప్రకు, కొందర్మ వేదాంత ప్ండితయలు పేరర్ణ యి డల కాలపనిక దృకపథానిి కల్వగశయునాిర్మ. 
లౌకనక కవులు లేదా సంగరతకార్మలు ర్చనలు చదయడానికన కదల్వంప్బడనిటేో  ప్ర్శశుదాధ తయుడు కూడా 
బెైబిలు ర్చయితలను పేరర్పేించాడు అని వార్మ నముుతార్మ. తతీల్వతంగా, కొీతత  నిబంధ్నలో కవేలం దాని 
ర్చయితల యొకు వయకనతగత అనుభవాలు మర్శయు ఉదదేశాలు ఉనాియని వార్ంటార్మ. ఈ ర్చయితలు 
జాా నవంతయలనియు, మర్శయు మనకు సహాయప్డద సమాచార్ము వీర్శకన అందుబాటటలో ఉందని 
వార్ంటార్మ. కాని కొీతత  నిబంధ్న అనదేి మనం నమాులని, అనుభూతి చెందాలని మర్శయు 
అనుసర్శంచాలని దదవుడు ఆశించద సంప్ూర్ణమ నై నముదగశన నివదేిక అని వార్మ ఒప్ుపకోర్మ.  

వర్ణప్టం యొకు మర్ప ప్రకు, యాంతిరక పేరర్ణ అని పిలువబడద దానిని ఇతర్ వేదాంత ప్ండతియలు 
నముుతార్మ. ఈ దృకోుణం ప్రకార్ం, బెైబిలు ర్చయితలు లేఖ్నాలు వరా యుచుండగా నిషిరియాతుకంగా 
ఉనాిర్మ. ప్ర్శశుదాధ తయుడు బెబైిలును ఆదదశిసుత ండగా, మానవ ర్చయితలు నిషిరియాతుకంగా ఆయన 
చెపపినద ివరా శార్మ. ఈ అభిపరాయం కొీతత  నిబంధ్న యొకు సతయమును మర్శయు అధికార్మును 
ధ్ృవీకర్శసుత ంది గాని, వరా స్ట ేప్రకనయీలో మానవ ర్చయితల యొకు ముఖ్యమ నై పాతరను తిర్సుర్శసుత ంది. 

చవర్శగా, ఇవాంజిల్వకల్ క ైసైతవులు అనేకులు కర్బన సంబంధ్ పేరర్ణగా పిలువబడద దానిని 
నముుతార్మ. లేఖ్నములలో దదవుని ఆతు కార్యమును మర్శయు మానవ ర్చయితల ప్నిని వరే్మ 
చదయడం అసాధ్యం అని ఈ వయకరతకర్ణం సూచసుత ంది. ఈ అభిపరా యం ప్రకార్ం, ప్ర్శశుదాధ తయుడు మానవ 
ర్చయితలను వరా యడానికన పేరర్ేపించాడు, మర్శయు వార్శ మాటలను ప్ర్యవేక్షించ వార్శని నడపిించాడు. 
ఫల్వతంగా, లేఖ్నాలలోని మాటలు దదవుని మాటలుగా ఉనాియి. అదద సమయంలో, ప్ర్శశుదాధ తయుడు 
మానవ ర్చయితల యొకు ర్చనలను మార్నిర్ేేశం చదసుత ండగా, వార్శ యొకు వయకనతతావలను, 
అనుభవాలను, దృకపథాలను మర్శయు ఉదదేశాలను ఉప్యోగశంచాడు. కాబటిర , లేఖ్నాలలోని మాటలు 
మానవ ర్చయితల మాటలుగా కూడా ఉనాియి. ఈ మూడవ అభిపరా యం పేరర్ణ యొకు సవభావమును 
గూర్శు లేఖ్నాలు ఇచుు సాక్షయయనిి ఉతతమంగా ప్రతిబింబిసుత ంది. 
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ఇపుపడు, “కరబన సంబంధ ప్రరేణ” అనగా మన అరథమేమిటంటే లేఖనము 
పరలోకము నుండి నేరుగా మన ఒడిలోక్త పడిపో లేదు లేద  రచయత్లు ఒక 
రకమ ైన క్రలుబొ మమలు క్ాదు ... క్ాని పరిశుద ా త్ుమడు వారనిి నడపి్సిుత ండగా 
వారు వాే శారు. మరియు ద ని అరథమేమిటంటే, ఇది దవే్ుని సందేశమ నైపపటిక్ర, 
వాసత వ్ పరిస్టిథ త్ులలో మరియు వాసత విక సందరాాలలో వ్యకుత ల మాధయమం ద ారా 
ఇవ్ాబడింది. ఇపుపడు, దనీిని గూరిే పేజ్లు క్రంత్ భయపడత రు. బహుశా 
వారిక్త దేవ్ునిక్త మరియు మానవ్ునిక్త మధయ పేత్యక్ష సంబంధం అవ్సరం. క్ాని 
వాసత వ్ం ఏమిటంటే, ఇది తెలుసుక్ోవ్డం మనకు సహాయకరంగా ఉంట ంది 
ఎందుకంటే ననేు లేఖనము చదివినపుపడు, అది దవే్ుని సందేశం అని న కు 
తెలుసుత ంది. మరియు ద నిక్త దాందా సాభలవ్ం ఉంది. అది దవే్ుని సందేశమే క్ాని 
న  వ్లెనే పరిస్టిథ త్ులను అనుభవిసూత  వ్యక్తతగత్ముగా వాకయము వ్దు కు వ్చిేన 
మానవ్ుడే ననుు అరథం చేసుకుంటలడు. క్ాబటిర , వాసత వానిక్త, మన వ్దు  ఉనుది 
ఏమిటంట ేమానవ్ అనుభవానిు సంపూరణంగా అరథం చేసుక్రనే ప్రేరేప్ించబడని 
వాకయం. అది ఆదేశస్టరత  వాే స్టనిది క్ాదు. అది మానవ్ులు అనుభవించే బలధలతో 
ఎట వ్ంటి సంబంధం లేని ఏదో  ఒక సందేశం క్ాదు. క్ాబటిర , “కరబన సంబంధ 
ప్రేరణ” అనగా, అది వాసత వ్ వ్యక్తతత ాల ద ారా, వాసత వ్ పరిస్టిథ త్ులలో కలిగినది అని  
దీని అరథం. మరియు వారు వాే స్టినపుపడు, దవే్ుని సందశేం వాే శారు క్ాని జీవించిన 
జీవిత్ము యొకక జ్ాా నము, అనుభవ్ము మరియు అభిరుచులను దృష్ిర లో 
ప్ెట ర క్రని వాే శారు.  

— ర్ వ. ర్శక్స ర్పడహహవర్డ 

ఉదాహర్ణకు, అప సతలుడెనై పతేయర్మ 2 పేతయర్మ 3:15-16లో ఏమి వరా శాడో  మర్పసార్శ వినండ:ి 

పౌలు కూడ త్నకు అనుగొహ ంపబడని జ్ాా నము చ ొపుపన మీకు 
వాే స్టియున ుడు ... అయతే వాటిలో క్రనిుసంగత్ులు గొహ ంచుటకు కషర మ ైనవి. 
వీటిని విద యవిహనీులును, అస్టిథ రులెైనవారును, త్క్తకన లేఖనములను 
అపారథముచసే్టినట ా , త్మ సాక్రయ న శనమునకు అపారథము చేయుదురు (2 
ప్రత్ురు 3:15-16). 

మనము ముందుగా ప్రసాత వించనటేో , దదవుని ఆతు పౌలు ప్తిరకలను పేరర్పేించంది అని పేతయర్మ 
గుర్శతంచాడు. కాని ఈ పేరర్ణ కర్బన సంబంధ్మ ైనదని కూడా పతేయర్మ సూచంచాడని గమనించండి. 
“కొనిిసంగతయలు గహిీంచుటకు కష్రమ నైవి” అని పతేయర్మ వరా స్టనిప్ుపడు, ఆయన పౌలు నపే్థయము, 
వయకనతతవము మర్శయు వరా స్టిన శ ైల్వని గుర్శతంచాడు. ఈ వాకయము పౌలు యొకు ఉనిత ర్బ్బబల విదయను 
ప్రతిబింబిసుత ంది. మర్శయు పౌలు వదేాంత పాండతియము గల్వలయకు చెందని మతిూకార్మడును విదయలేని 
పామర్మడెనై పతేయర్మను సవాలు చదస్టింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును అధ్యయనము చదయునప్ుపడు మనం 
పాటించవలస్టిన మాదిర్శని పతేయర్మ యొకు దృకపథాలు తలె్వయజేసాత యి. బెైబిలానుసార్మ నై వేదాంత 
దృకపథాలు దెవైావేశము కల్వగశనవని ఎలప్ుపడు మనం జాా ప్కం చదసుకోవాల్వ. అవి సవయంగా దదవుని 
నుండ ివచునవి గనుక వాసతవమ ైనవి మర్శయు నముదగశనవి. అయినను, కొీతత  నిబంధ్న 
వేదాంతశాసత రమును అధ్యయనం చదయునప్ుపడు మానవ ర్చయితలను గూర్శు మర్శయు వార్శ 
ఉదదేశాలను గూర్శు తలెుసుకోడానికన తగశన కృషి చదయడం చాలా అవసర్ం. 

వాసతవానికన, కర్బన సంబంధ్ పేరర్ణ యొకు ముఖ్యమ ైన భావాలలో ఒకట ిఏమిటంట ేకొీతత  
నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము యొకు అధ్యయనానికన ఇది ఇచుు అవగాహన. మనము సపష్రమ నై కాలపనిక 
లేదా యాంతిరక పేరర్ణ మీద ఆధార్ప్డితద, వాకయము యొకు అధకిార్మును లేదా ర్చయిత యొకు 
అభిపరా యమును విసుర్శసాత ము. కాని కర్బన సంబంధ్ పేరర్ణ కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును కనీసం 
మూడు సాా యిలలో అనేవషించడానికన మనలను బలవంతం చదసుత ంది. 

ప్రధానమ ైన మర్శయు అతయంత సపష్రమ ైన సాా యి ఏమనగా సవయంగా వాకయమే. ఈ సపష్రమ నై 
వాదనలు కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును గూర్శు మనకు అనకే విష్యాలు నేర్శపసాత యి. 

వాకయము వ నుక ఉని, కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితల యొకు అనేక అవయకతమ నై, లేదా 
ల్వఖతముకాని, వదేాంతప్ర్మ నై ఆలోచనలను అనేవషించడానికన మనం స్టదిధంగా ఉండాల్వ. ర్చయిత 
యొకు నపే్థయములను మర్శయు వదేాంత నముకములను మనము అధ్యయనము చదయాల్వ. మర్శయు 
వార్శ యొకు నపే్థాయలు మర్శయు నముకాలు వార్శ వరా తలను ఏ విధ్ముగా ప్రభావితం చదశాయో 
తెలుసుకోడానికన మనవంతయ కృషి చదయాల్వ. 

మూడవ సాా యిలో, వాకయము వ లుప్ల, ర్చయితల యొకు అవయకత ఉదదేశాలను కూడా మనం 
ప్రతిబింబించాల్వ. మర్ొక మాటలో, బెైబిలు ర్చయితలు వార్శ శరీతల కొర్కు ఏమి ఉదదేశించార్మ? కొనిిసార్మో , 
కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు తమ శరీతలప  ైచూప్దలచన ప్రభావముల ప్టో ప్రతదయక శదీధ  కల్వగశయునాిర్మ. 
కాని చాలాసార్మో , వార్శ లేఖ్నాలలోని భావాలను శరీతలే సవయంగా గమనించాలని వార్మ భావించార్మ.  

ఇప్ుపడు, మీర్మ ఊహించనటటో గా, కొీతత  నిబంధ్నను అనేవషించదడప్ుపడు సపష్రమ ైన వాదనలను, 
వేదాంత భావాలను మర్శయు అవయకత ఉదదేశాలను ఎలోప్ుపడు దృషిరలో ఉంచుకోడం అంత సులభం కాదు.  
దీనిని చాలా జాగతీతగా అధ్యయనం చదయాల్విన అవసర్త ఉంది. కాని కర్బన సంబంధ్ పేరర్ణ యొకు 
సవభావం కొీతత  నిబంధ్న వేదాంతశాసత రమును మూడు సాా యిలలో అనేవషించాల్విన అవసర్తను మనకు 
కల్వగశసుత ంది.  

కొీతత  నిబంధ్న యొకు కర్బన సంబంధ్ పేరర్ణను గూర్శు కొనిి సపష్రతలను చూశాము. ఇప్ుపడు 
కొీతత  నిబంధ్న లేఖ్నాల అధకిార్ము అంటే ఏమిటి మర్శయు నేడు ఆ అధికార్ముకు మనం ఏ విధ్ముగా 
సపందించాల్వ అను విష్యమును విశదీకర్శదాే ము. 

అధిక్ారము 
మన జీవితాల మీద కొీతత  నిబంధ్నకు అధకిార్ం కలదని ఇవాంజిల్వకల్ క ైసైతవులందర్మ సర్శగాగ నే 

నముుతార్మ. కాని ఈ అధికార్ం యొకు సవభావమును అరా్ం చదసుకోడానికన మనం జాగతీత  వహించాల్వ. 
విచార్కర్ంగా, అనేకమంద ిసదాువం గల క ైసైతవులు కొీతత  నిబంధ్న వార్శకన నేర్మగా వరా యబడలేదని 
జాా ప్కముంచుకోవడంలో విఫలమౌతార్మ. మర్ప మాటలో చెపాపలంటే, కొీతత  నిబంధ్న మన కొర్కు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వరా యబడింద ికాని నేర్మగా మనకు వరా యబడలేదు. కొీతత  నిబంధ్న  వేల సంవతిర్ాల కనీతం వరా యబడి ఆ 
కాలములో ఉని ప్రజలకు ఇవవబడిందని మనందర్శకర తలెుసు. కాని ఈ వాసతవము కొీతత  నిబంధ్న 
అధకిార్మును మనము అంగరకర్శంచద విధానముప  ైచాలా తకుువ ప్రభావం చూప్ుతయంది. ఇవనీి కొీతత  
నిబంధ్న యొకు అధకిార్మును గూర్శు చాలా ముఖ్యమ నై విష్యమును చబెుతాయి. కొీతత  నిబంధ్న 
వేదాంతశాసత రము నటేి కరీసుత  అనుచర్మల జీవితాల మీద సంప్ూర్ణ అధకిార్ం కల్వగశయుంద ిగాని ప్ర్పక్షంగా 
కల్వగశయుంది. మర్శయు ఈ వాసతవం యొకు అరా్మేమిటంటే, కొీతత  నిబంధ్న వాకయభాగాలు వాటి శరీతల 
కొర్కు ఉదదేశించన వాటిని గూర్శు సాధ్యమ నైంతవర్కు తలెుసుకోవడానికన మనము ఎలోప్ుపడు స్టదిధంగా 
ఉండాల్వ.  

కరీసుత  అనుచర్మలు మొదటిగా కొీతత  నిబంధ్నను అధ్యయనం చదయడం ఆర్ంభించనప్ుపడు 
సాధార్ణంగా దాని యొకు పరా థమిక బో ధ్నలకు ఆకార్శషతయలౌతార్మ. “యిేసు ప్రభువు,” “మార్మమనసుి” 
మర్శయు “మార్మమనసుి మర్శయు సువార్తను నముుట,” “ఒకర్శనొకర్మ పేరమించుట,” మర్శయు ఇతర్ 
ముఖ్యమ ైన బో ధ్నల వంట ివాటిని వార్మ చదువుతార్మ. కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితల చార్శతిరక ప్ర్శస్టిాతయలు, 
వయకనతతావలు మర్శయు ఉదదేశాలను గూర్శు వార్మ ప దేగా ఆలోచంచాల్విన అవసర్త లేదు. ఆచర్ణాతుక 
ఉదదేశాలనిిట ికొర్కు, వార్మ ఈ పరా థమిక బో ధ్నలను కాలాతీత సతాయలుగా భావిసాత ర్మ. మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్న అధికార్ముకు లోబడుట దావర్ా వచదు ప్ర్యవసానములను వార్మ అర్మదుగా చర్శుసాత ర్మ. కాని 
కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును గూర్శు మనము మర్శంత నేర్ముకోనపే్ుపడు, నేడు వాట ియొకు 
అధకిార్మును సర్శగా గుర్శతంచాలంట ేకొీతత  నిబంధ్న ర్చనల యొకు వాసతవిక సందర్ుములను జాగతీతగా 
ప్ర్శశీలన చదయవలస్టిన అవసర్త ఎంతెనైా ఉందని మనకు సపష్రమౌతయంది. ర్చయిత యొకు 
నేప్థయమును, ప్ర్శస్టిాతయలను మర్శయు ఉదదేశాలను మనము ప్ర్శశీలన చదయాల్వ. ఈ విధ్ంగా చదస్టనిప్ుపడద 
మన జీవితాల మీద కొీతత  నిబంధ్న అధికార్ముకు మనము ఒప్ుపకుంటాము. 

మన మనసుుకు వ్చేే  ఒక పేశు ఏమిటంట,ే ఇత్రుల క్రరకు వాే యబడని క్రొత్త  
నిబంధన మన మీద అధిక్ారము చేసుత ందని మనం ఎలా పరగిణ ంచగలము? 
ఇపుపడు, మొదటగిా, ఇది అధకి్ారికమ ైనది అనగా దనీిక్త ఒప్పింపజ్ేస్టర హకుక 
లేద  శక్తత ఉంది. మరియు పాేమాణ కమ నై రచనలను అందుకును వాసత విక 
శరొత్లకు మరియు మనకు మధయ రచండు లింకులు ఉన ుయ. మొదటిగా, రచయత్, 
అనగా ఈ వాకయము యొకక దెవైిక రచయత్, నిను, నేడు నిరంత్రం ఏకరీతిగా 
ఉన ుడు. మనము కూడ  ఆయనతోనే వ్యవ్హరించ లిున వ్యక్తత ఆయన. 
రచండవ్దిగా, యసేుక్రసొుత  అనుచరులముగా, మనము దవే్ుని నిబంధన  పేజ్లకు 
చెందనివారము, మరియు శత బలు ల క్తొత్ం మన సభుయలలో క్రంత్మందకి్త 
చెపపబడని విషయాలు మనకు కూడ  వ్రిత సాత య ఎందుకంట ేమన పేభువ ైన 
యసేుక్రసొుత  ద ారా దేవ్ుని హత్ుత క్రనుటలో మనము వారితో కూడ  పాలివారమ ై 
ఉన ుము. 

— డా. గ ోన్ జి. సాుర్శగ 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన మనసుిలో ఉని దానిని సపష్రం చదయడానికన బహుశా ఒక సార్మప్యత మనకు 
సహాయప్డుతయంది. ఒకర్మ కంటే ఎకుువమంది పలోిలను కల్వగశయుని తలో్వదండుర లు తమ పిలోల మీద 
సంప్ూర్ణ అధకిార్మును ఉప్యోగశసాత ర్మ, కాని ప్ర్పక్షంగా ఉప్యోగశసాత ర్మ. ఒక తలో్వ లేదా తండిర దుర్మసుగా 
ప్రవర్శతంచన తన కొడుకును లేదా కుమార్ తను చూచ, “వ ళో్ల కూర్ొుని నీవు చదస్టిన దానిని గూర్శు ఆలోచన 
చెయ్” అని చెపాపర్ని ఊహించండి. అవును, అతని చెల ో లు ఇంకా ఆడాలని అనుకుంది. ఎందుకంటే, 
తలో్వదండుర లు ఆమ ను ఆప్లేదు. కాని అటటతర్మవాత కొంతసమయానికన ఆ సహో దర్శ తలో్వదండుర లను 
ధికుర్శంచనటెలో తద, వార్మ ఆమ ను చూచ, “ఇంతకు ముందద ఏమి జర్శగశందో  నీవు చూడలేదా?” అని 
అంటార్మ. ఇటటవంటి ప్ర్శస్టిాతయలలో, ఒక బిడ్కు చపెిపన విష్యానిి బటిర  మిగశల్వన పలోిలందర్ూ 
నేర్ముకోవాలని తలో్వదండుర లు ఆశిసాత ర్మ. ఈ ప్ర్పక్ష అధికార్ము, పలోిలందర్ూ ఆర్ంభములో శిక్షణ 
ప ందకపల యిననూ వార్ లా ప్రవర్శతంచాలో నరే్మపతయంది.  

కర్బన సంబంధ్ పేరర్ణ ఆధ్ునిక కరసీుత  అనుచర్మల మీద కొీతత  నిబంధ్న యొకు సంప్ూర్ణమ నై 
ప్ర్పక్ష అధకిార్ానికన దార్శతీసుత ందని మనం చపెపినప్ుపడు దీని అరా్ం ఇదద.  కొీతత  నిబంధ్న వాకయభాగాలు 
వాసతవిక శరీతలతో నరే్మగా సంప్ూర్ణ అధకిార్ంతో మాటాో డాయి. మర్శయు నేడు కూడా అవి సంప్ూర్ణ 
అధకిార్ంతోనే మాటాో డుచునివని మనం జాా ప్కం చదసుకోవాల్వ. కరసీుత  యొకు నముకమ నై అనుచర్మలకు, 
కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్నకు మనం లోబడుతయనాిమా లేదా అనే ప్రశి ఎప్ుపడూ ఉండదు. మనము దాని 
అధకిార్ముకు ఏ విధ్ముగా లోబడాల్వ అనదేద ప్రశిగా ఉంది. కాబటిర , ఈ అధకిార్ముకు మనమ లా 
సపందించాలో నిర్ణయించుకోవాలంటే, ఆ వాకయభాగంలో వరా యబడని వాసతవిక ఉదదేశాలను మర్శయు 
ప్ర్శస్టిాతయలను చూచుటకు మనం స్టదిధంగా ఉండాల్వ. 

దేవ్ుని వాకయమును గూరిే త్రచూ విద యరుథ లు అడుగుచును పేశు ఏమిటంట,ే 
2000 సంవ్త్ురాల క్తొత్ం పేజ్లకు ఇవ్ాబడిన సందశేం మనక్చలా వ్రిత సుత ంది? 
దేవ్ుని వాకయం మన నిమిత్త ము లేద  మన క్రరకు ఎలా అవ్ుత్ుంది? దీనిక్త అకకడే 
సమాధ నం ఉందని నేను భలవిసుత న ును, ఈ వాకయభలగాలు మన నిమిత్త ం దవే్ుని 
మాట క్ాకపో యన , త్ుదకు మనక్రరకు దవే్ుని మాటగా ఉన ుయ.  బ ైబిలులోని 
పేతి పుసత కము, పేతి కళాపేక్తయొ, పేతి పరిస్టిథ తిక్త సాధ రణముగా ఉను విషయం 
ఏమిటంట,ే బ ైబిలులోని పేతి పుసత కము , దవే్ుడు ఎవ్రోయను దేవ్ుని 
సాభలవ్మును పేత్యక్షపరుసుత ంది. ఆయనకు సంబంధించి మనము 
ఏమ ైయున ుమో పేత్యక్షపరుసుత ంది. మరియు పేపంచము పటా దేవ్ుని పేణ ళిక 
ఏమిటో మరయిు మనము ఆయనకు ఎలా సపందించ లో ఇత్రులకు ఎలా 
సపందించ లో ఇది పేత్యక్షపరుసుత ంది. క్ాబటిర , త్ుదకు, లేఖనములో మనము 
దేవ్ుని హృదయమును గూరిే నేరుేకుంటలము. దేవ్ుని సాభలవ్మును మరియు 
ఉదేు శమును నేరుేకుంటలము. ఇవి విభిను పేజ్లకు, విభిను సందరాాలలో 
వాే యబడనిపపటిక్ర, పేత్యక్షంగా వారిక్త ఇవ్ాబడని ఆజా్లు పేత్యక్షంగా మనకు 
అనువ్రిత ంచబడకపో యననూ, మనం దేవ్ుని సాభలవ్మును గూరిే, దేవ్ుని 
ఉదేు శాలను గూరిే, మనము ఎవ్రము మరియు దవే్ునితో ఎలా జీవించ లి అను 
విషయాలను నేరుేక్ోవ్చుే. క్ాబటిర , త్ుదకు,  బ ైబిలు మనకు దేవ్ుని 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

హృదయమును, దవే్ుని ఉదేు శమును బో ధసిుత ంది, మరియు ఆయనతో మరియు 
ఇత్రులతో ఎలా జీవించ లో మనకు మారు నిరేుశం ఇసుత ంది. 

— డా. మార్డు ఎల్. సార ీ స్ 

ఉదాహర్ణకు, మతతయి 19:21లో, ధ్నవంతయడెనై యౌవనుడకిన యిసేు ఈ ప్రతదయకమ ైన ఉప్దదశం 
ఇచాుడు: 

నీవ్ు పరిపూరుణ డవ్గుటకు క్ోరనియెడల, పో య నీ ఆస్టిత ని అమిమ బీదలక్తముమ, 
అపుపడు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును;  నీవ్ు వ్చిే ననుు 
వ ంబడించుము (మత్త య 19:21). 

ఈ వాకయభాగమును మన జీవితాలలో ఎలా అనువర్శతంచుకోవాల్వ? మనందర్ం, ప్రతి 
ప్ర్శస్టిాతిలోనూ, “ఆస్టితని అమిు బ్బదలకనవావలా?” ఈ ప్రశికు బాధ్యతాయుతంగా సమాధానం చెప్పగల 
ఏక ైక మార్గమమేిటంటే, ఈ ధ్నికుడెనై యౌవనుడు ఎవర్మ మర్శయు యిసేు ఈయనను గూర్శు ఈ విధ్ంగా 
ఎందుకు మాటాో డాడు? అను విష్యమును గీహించడం. 

ఈ మనుష్యయని పేర్మ మర్శయు యిసేుతో ఆయన చదస్టిన సంభాష్ణ ఈయన యూదుల 
నేప్థయంగలవాడని మర్శయు సమాజంలో ఆర్శాక బలము కల్వగశనవాడని సూచసుత ంది. యూదుల 
సాంప్రదాయములను నిష్ఠ గా పాటించదవాడని కూడా కనిపసిుత ంది. అధాయయము ఆర్ంభములో ఆయన 
యిేసును ఇలా అడగిాడు, “బో ధ్కుడా, నితయజీవము ప ందుటకు ననేు ఏ మంచ కార్యము చదయవల ను?” 
“ఆజాలు గ కైొనుమని” యిసేు చపెాపడు. ఇవనిియు అనుసర్శంచుచునాిను అని గర్వంగా చపెాపడు ఆ 
యౌవనుడు. కాబటిర , మానవుని యొకు ముఖ్య ఆందోళనను గూర్శు యిేసు మాటాో డాడు, ప్రధానంగా 
ధ్నము మర్శయు ఖ్ాయతి.  

సంప్ద కల్వగశయుండడం కరడుకు మూలం కాదని లేఖ్నము ప్దద ప్దద మాటాో డుతయంది. కరసీుత  
యి డల నిజమ ైన శిష్యర్శకము నుండ ిఇది మనలను నిర్పధించదు. ఏదదమ నైా, యిసేు యొకు 
అనుచర్మలముగా, దదవుని స్టవేించడానికన మన స ంత కోర్శకలను స్ట తైం విడచిప్టరడానికన మన 
హృదయాలు ఎలోప్ుపడు స్టదిధంగా ఉండాల్వ.  

దీనిని గూర్శున మర్ొక ఉదాహర్ణ అప సతలుల కార్యములు 5:1-11లో కనిపసిుత ంది, అకుడ 
అననీయ మర్శయు సప్పర్ా తమ ధ్నమంతటినీ సంఘముకు ఇచునటటో  నటించ, కొంత తమకొర్కు 
దాచుకునాిర్మ.  వార్మ అడగిశనదంతయు ఇవవలేదు అనదేి పాప్ం కాదు – అలా ఇవవమని కూడా వార్శని 
అడుగలేదు – కాని ప్రజాదర్ణ ప ందడం కొర్కు తమ దాతృతవమును గూర్శు వార్మ అబదధము చెపాపర్మ. 

ఆస్టితని అమిు బ్బదలకనముని ధ్నికుడెనై యౌవనునికన యిసేు ఇచున సపందన ప్రతదయకంగా 
ధ్నమును గూర్శునది కాదుగాని తాయగం చదయవలస్టిన దానిని గూర్శు మానవుడు కల్వగశయుండు 
ఆలోచనను గూర్శునది. ఈ మనుష్యయడు విడిచప టరడానికన ఇష్రప్డని కేందరమ నై ఒక ేవిష్యం గూర్శు 
యిేసు మాటాో డుతూ చర్ును కుదించాడు.  

లేఖ్నము యొకు అధకిార్ముకు మనము లోబడాలంటే, వాకయభాగము యొకు వాసతవిక 
సందర్ుమును మర్శయు ఉదదేశమును ప్ర్శగణలోకన తీసుకోవాలని ఈ ఉదాహర్ణ మనకు తలె్వయజసేుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అలా చదస్టినప్ుపడద యిసేు ఆజాా పించన వాటిని ఏ విధ్ముగా పాటించాలో మనం ఒక అంచనా 
వేయగలుగుతాము. 

పాత్ నిబంధన మాదిరిగానే క్రొత్త  నిబంధన, ఒక త్త్ాశాసత రము క్ాదు; బహుశా ఇది 
సంసకృత్ులలో సులభంగా పేబలమవ్ాగల పదాతిలో రూపొ ందంిచబడని త తిాక 
సూతీేకరణను కలిగియుండదు. క్రొత్త  నిబంధన పేతయేకమ ైనది; అది చ రితిేకమ ైనది. 
ద నిక్త క్ారణం చ లా సపషర ంగా ఉంది. దేవ్ుడు త్ననుత ను పాత్ నిబంధన 
మరియు క్రొత్త  నిబంధనలో పేత్యక్షపరచుకున ుడు, మరియు దేవ్ుడు 
పేత్యక్షపరచుకునుపుపడు, ఆయన త్ననుత ను పేతేయక పేజ్లకు 
పేత్యక్షపరచుకున ుడు. ఆయన త్ననుత ను సామానయత్తో పేత్యక్షపరచుక్ోలేదు, 
ఎందుకంటే చివ్రిక్త అవి సామానయమ నైందున ఎవ్రిక్ర సంబంధం లేకుండ  
ఉంటలయ. క్ాబటిర , దేవ్ుడు త్ననుత ను అబలే హాము, ఇసాుకు, యాక్ోబు, మోష్ర, 
ద వీదు, యెషయా, యరీమయ మరియు అట త్రువాత్ యసేు ద ారా, శషుయలకు, 
ప్రత్ురుకు మరియు పౌలుకు పేత్యక్షపరచుకున ుడు. గనుకనే పరిస్టిథ త్ులకు 
అనుగుణంగా పేతేయకమ ైన పేజ్లు ఉన ురు. మరియు ఇది అవ్సరమునకు 
అనుగుణంగా ఉంట ంది. దవే్ుడు సృష్ిర కరత  మరియు సృష్ిర  క్ాలములో మరియు 
పేదశేములో ఉనిక్తలో ఉంది, క్ాబటిర  దవే్ుడు త్ననుత ను 
పేత్యక్షపరచుకునుపుపడు, ఆయన త్ననుత ను క్ాలము మరియు 
సమయములో పేత్యక్షపరచుక్రనవ్లస్టని అవ్సరత్ ఉండనిది. 

— డా. ఎకాహ ర్్డ జ . షాిబలె్ 

“కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును ఎందుకు అధ్యయనము చదయాల్వ?” అను మన పాఠంలో 
ఇప్పటివర్కు కొీతత  నిబంధ్న గంీథము యొకు ప్ుర్ాతన చార్శతిరక నపే్థయమును గూర్శు 
సాధ్యమ ైనంతవర్కు నరే్ముకోవలస్టని అవసర్త ఉందని కొీతత  నిబంధ్న యొకు పేరర్ణ మర్శయు అధకిార్ం 
ఆశించుటను మనం చూశాము. ఇప్ుపడు మనము నటేి కాలముకు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న కాలముకు 
మధ్యనుని కొనసాగశంప్ులను విచదుధ్ములను చూచుటకు స్టిదధంగా ఉనాిము.  

క్రనసాగింపులు & విచేేధములు 

500 సంవతిర్ాల కనీతం వరా యబడని ఒక ప్ుసతకమును మీర్మ తీసుకునాిర్మ అని ఊహించండి. 
దానిలో ఉప్యోగశంచన భాష్ నేడు మీర్మ మాటాో డద భాష్కు కొంత భినింగా ఉంది. భావనలు కొంచెం 
వింతగా వివర్శంచబడా్ యి. ప్ుసతకములో చపె్పబడని ఆచార్ాలు మర్శయు సాంప్రదాయాలు పాత ప్దధతిలో 
ఉనిటటో గా కనిపిసాత యి. కాని అదద సమయంలో, మీర్మ దానిని చదువుచుండగా, నడేు ఆ ప్ుసతకము మీ 
జీవితానికన ఎలా అనుసంధానంగా ఉందో మీర్మ చూసాత ర్మ. చాలాకాలం కనీతం వరా యబడని ప్ుసతకం కూడా 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీర్మ నివాసము చదసుత ని ప్రప్ంచముకు సంప్ూర్ణముగా భినిమ ైనదెై ఉండదు. మీర్మ దానిలో కొంత 
కూడా అరా్ం చదసుకోలేనంత విదదశీ ప్ుసతకం కాదు అది. కొంత కృష ిచదయాల్వి ఉంటటందదమో, కాని తయదకు 
ఈ పరా చీన ప్ుసతకం ఏమి చబెుతయందో మీర్మ అరా్ం చదసుకోగలర్మ. 

కొీతత  నిబంధ్నను గూర్శు చర్శుంచదడప్ుపడు మనం ఎదుర్ొునదే ికూడా ఇదద. ఇద ిసుమార్మ 2,000 
సంవతిర్ాల కనతీం వరా యబడింది. మర్శయు ఇందుమూలముగా, దీని భాష్, భావనలు, ఆచార్ాలు 
మర్శయు సాంప్రదాయాలు మన ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో మనము అనుభవించద దానికంట ేభినింగా 
ఉంటాయి. కాని అదద సమయంలో, ఈ విష్యాలను అధ్యయనం చదయడానికన మనం సమయం 
కేటాయించనప్ుపడు, కొీతత  నిబంధ్న అనేక విధాలుగా మన ప్రప్ంచానికన అనుసంధానంగా ఉందని మనం 
చూడగలము. 

బ ైబిలు 2,000 సంవ్త్ురాల క్తతొ్ం వాే యబడనిది అను సత్యము 
సందరోాచిత్మ ైనది మరయిు ముఖయమ ైనది ఎందుకంట ేఇది ఒక నిరిుషర  
సమయములో ఒక సంసకృతిలో వాే యబడింది. క్ానీ ఇది దేవ్ుని వాకయము అనే 
సత్యము నడేు మనకు సంబంధించినది, ఎందుకంట ేదవే్ుడు ఆయన కృప 
మరియు దయ ద ారా మనతో మాటలా డుటకు నిరణయంచుకున ుడు. మరియు 
దేవ్ుని వాకయము వాడిగల రచండంచుల-ఖడు ము అని హెబేీ గొంథకరత  చెబుత్ున ుడు. 
మరియు వాసత వానిక్త, ఈ పదం ఒక చిను శసత ర చిక్తత్ు కతిత లా ఉంట ంది. క్ాబటిర , 
దేవ్ుని వాకయము మనలను చీలిే మనకు ప్ెనై అధిక్ారముగా నిలబడుత్ుంది, 
ఆదశేాలిసుత ంది, మనము దేనిక్త లోబడ లో ఆజ్ాా ప్సిుత ంది, మనం ద నిని 
ప్రేమించ లని చబెుత్ుంది, క్వే్లం లోబడుట మాతే్మే క్ాదుగాని ప్రేమించ లి 
మరియు జ్ాా పకముంచుక్ోవాలని చెబుత్ుంది. క్ాబటిర  ఇది దేవ్ుని వాకయము గనుక 
ఇపుపడు ఇది మనకు పాేముఖయమ యైునుది. 

— డా. జసేన్ ఓక్సి 

మనకు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నకు మధ్య కొనసాగశంప్ులను మర్శయు విచదుధ్ములను జాగతీతగా 
అధ్యయనము చదయుట మనకు ఎలా సహాయప్డుతయందో  చూచుటకు, మూడు ప్రధాన విష్యాలను 
ప్ర్శశీలన చదదాే ము: శకము యొకు ప్ర్శగణలు, సాంసుృతిక ప్ర్శశీలనలు మర్శయు వయకనతగత ప్ర్శగణలు. ఈ 
మూడు అంశాలు ప్ర్సపర్ాధార్శతమ ైనవి, కాని వాటిని ఒకొకుటిగా చర్శుంచుట మర్శంత సహాయకర్ంగా 
ఉంటటంది. మొదటిగా కొనిి ముఖ్యమ ైన శకము యొకు ప్ర్శగణలను చూదాే ము. 

శకము 
బెైబిలు చర్శతర యొకు శకమును గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, దెవైిక ప్రతయక్షత దావర్ా 

సాా పించబడని కాలము మన దృషిరలో ఉండాల్వ, ఇది ఇతర్ కాలములకు భినింగా ఉంటటంద.ి వాసతవానికన, 
చర్శతరను విభజించడానికన అనేక మార్ాగ లు ఉనాియి, మర్శయు ఏ కాలము కూడా దాని ముందు 
వచదుదానికన తర్మవాత వచదుదానికన సంప్ూర్ణముగా భినిమ నైదిగా ఉండదు. ఏదదమ నైా, బెైబిలు చర్శతరను 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తర్చుగా కొీతత  నిబంధ్న యుగము మర్శయు పాత నిబంధ్న యుగముగా మనము విభజిసాత ము. కొీతత  
నిబంధ్న కాలమును నూతన నిబంధ్న కాలముగా గుర్శతసాత ము. ఈ శకము కరసీుత  మొదట ిర్ాకతో 
పరా ర్ంభమ ైంద ిమర్శయు ఆయన తిర్శగశ వచుువర్కు కొనసాగుతయంది. నూతన నిబంధ్న యుగమును 
మ స్ట్ియతవ యుగము అని ప్రతదయకంగా పలివవచుు. ఇది దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడెనై యిసేు 
దదవుని ప్క్షమున ప్ర్శపాల్వంచద సమయం. 

శకమును ప్ర్శగణలోకన తీసుకొనుట కొీతత  నిబంధ్న వదేాంత అధ్యయనముకు ఎందుకు అవసర్మో 
అరా్ం చదసుకోవడానికన, నూతన నిబంధ్న యుగమును ఏకరకృతం చదస్ట ేశకము యొకు కొనసాగశంప్ులను 
ప్ర్శశీలన చదదాే ము. అటట తర్మవాత, విచదుధ్ములను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటిగా కొనసాగశంప్ులను 
చూదాే ము. 

క్రనసాగింపులు 
మన కాలముకు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న కాలముకు మధ్య అనకే శకము కొనసాగశంప్ులు 

ఉనాియి. ఈ సంబంధాలను చూచుటకు ఉతతమమ నై మార్గము ఏమిటంటే మొదట ిశతాబేములో కరసీుత  
అనుచర్మలు స్టవేించన దదవునినే నేట ిక ైసైతవులు కూడా స్టవేిసుత నాిర్మ అని గీహించుట. సాంప్రదాయ 
కీమబదధ వదేాంత ప్ండతియలు చాలాసార్మో  దదవుడు మార్మపలేనివాడు లేదా మార్నివాడు అని లేఖ్నాలు 
ఎలా బో ధిసాత యో ఉదాా టిసాత ర్మ. సంఖ్ాయకాండము 23:19, యి ష్యా 46:10, మర్శయు యాకోబు 1:17 
వంట ిలేఖ్న భాగాలలో ఆయన యొకు మార్మపలేని గుణాలు, శాశవతమ నై ప్రణాళ్లకలు మర్శయు ఆయన 
నిబంధ్నల మీద వార్మ దృషిరప టార ర్మ. మర్శయు మనము అదద మార్మపలేని దదవుని స్టేవించుచునాిము 
గనుక, దదవుడు కొీతత  నిబంధ్న ప్రజల నుండి ఆశించద వాటిలో మర్శయు నేడు మన నుండ ిఆశించద వాటలిో 
చాలా సార్మప్యతలు ఉంటాయని మనం భావించాల్వ. హెబ్బరయులకు 13:7-8ను వినండి: 

మీకు దేవ్ుని వాకయము బో ధించి, మీప్ెైని న యకులుగా ఉనువారిని జ్ాా పకము 
చేస్టకి్రని, వారి పేవ్రతన ఫలమును శదాొగా త్లంచుక్రనుచు, వార ివిశాాసమును 
అనుసరించుడి. యసేుక్రసొుత  నిను, నేడు, ఒకకటేరీతిగా ఉన ుడు; అవ్ును 
యుగయుగములకును ఒకకట ేరీతిగా ఉండును (హెబేీయులకు 13:7-8). 

ఇకుడ “నాయకుల ప్రవర్తన ఫలమును శదీధగా తలంచుకొనుచు, వార్శ విశావసమును 
అనుసర్శంచుడి” అని హెబ్బర ర్చయిత తన శరీతలను ఆదదశించాడు. “యిసేుకరసీుత  నిని, నడేు, ఒకుటేర్రతిగా 
ఉనాిడు” అని ఆయన చపెపినప్ుపడు, దదవుని మార్మపలేని విష్యమును జాా ప్కం చదసూత  ఈ 
అభిపరా యముకు మదేతయ ఇచాుడు. గతము నుండి ఆయన శరీతలు తమ నాయకుల యొకు 
విశావసానిి అనుసర్శంచనటెలో తద వార్మ ధెరై్యంగా ఉంటార్మ, యిసేు మార్మపలేని వాడు గనుక తమ దనిాలలో 
కలుగు ఇటటవంట ిఫల్వతములనే వార్మ కూడా చూసాత ర్ను నముకం వార్శకన ఉంటటంది. 

కొీతత  నిబంధ్న యొకు వాసతవిక శరీతలవల నే, మనము కూడా పాప్మునకు పరా యశిుతతము 
చదస్టని కరసీుత  మర్ణం తర్మవాత కాలములో జీవిసుత నాిము. మొదట ిశతాబేప్ు విశావసుల మాదిర్శగానే 
మనము కూడా కరసీుత తో కూడా తిర్శగశలేచాము. పాత నిబంధ్నలో జర్శగశనదానికంట ేమించ దదవుని ఆతు 
కుముర్శంచబడని యుగములో మనము జీవించుచునాిము. యిసేు బో ధించన ప్రతి విష్యమును 
భూదగింతముల వర్కు వాయపింప్జసే్టే అదద లక్షయమును కల్వగశ కరసీుత  యొకు శర్రర్ములో భాగంగా 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉనాిము. కొీతత  నిబంధ్న కాలమునుండి మనలను వరే్మచదస్టే చార్శతిరక దూర్ం ఉనిప్పటకిర, కొీతత  
నిబంధ్నను మన కాలముకు అనువర్శతంచుకోవాలను ఉదదేశముతో మార్మపలేని సృషిరకర్త ఈ విధ్మ నై 
శకము కొనసాగశంప్ులను సాా పంిచాడు.  

ఇప్పటివర్కు మనము కొనిి శకములను మర్శయు మన కాలముకు కొీతత  నిబంధ్న కాలముకు 
మధ్యనుని కొనిి కొనసాగశంప్ులను చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు కొీతత  నిబంధ్న వేదాంతశాసత రమును 
జాగతీతగా అధ్యయనం చదయడానికన అవసర్మగు కొీతత  నిబంధ్నలోని కొనిి విచదుధ్ములను కూడా 
చూదాే ం. 

విచేేధములు 
ఖ్చుతంగా చెపాపలంటే, కొీతత  నిబంధ్న కాలముకు మర్శయు మన కాలముకు మధ్యనుని 

శకముల విచదుధ్ములు పాత నిబంధ్న కాలముకు మర్శయు మన కాలముకు మధ్యనుని శకము 
విచదుధ్ములవల  బలమ నైవి కావు. ఏదదమ నైా, కొీతత  నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయునప్ుపడు, 
మనము జాా ప్కం ఉంచుకోవలస్టిన ముఖ్యమ నై వయతాయసాలు ఉనాియి. 

ఎఫ స్ట్యులకు 2:20లో, అప సతలుడెైన పౌలు ఇలా చెపపినప్ుపడు ఒక ముఖ్యమ ైన శకముల 
విచదుధ్మును ప్రసాత వించాడు: 

[సంఘము] క్రసొుత యసే్టర ముఖయమ ైన మూలరాయయెై యుండగా అపొ సత లులును 
పేవ్కతలును వసే్టిన పున దిమీద కటర బడింది (ఎఫసె్ట్.2:20). 

ఇకుడ, కరీసుత యిసేు సవయంగా మూలర్ాయియి ై యుండగా అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు 
వేస్టని ప్ునాదిమీద కటరబడిన సంఘముకు మర్శయు చర్శతరయంతటా ఉని సంఘముకు మధ్య 
వయతాయసం చూపించాడు. 

ఈ పాఠంలో మునుప్ు మనము చపెిపనటటో గా, కరసీుత కు మర్శయు ఆయన అప సతలులకు 
ప్రవకతలకు మన మీద ఉని ఆధార్శత అధకిార్మును సంఘము సుమార్మ 2,000 సంవతిర్ాలుగా 
గుర్శతంచంది. కాని వార్మ భౌతికంగా మనతో లేర్మ అనే విష్యానిి కూడా మనం గుర్శతంచాల్వ. ఈ వాసతవము 
కొీతత  నిబంధ్న కాలముకు మర్శయు మన కాలముకు మధ్య అనకే విచదుధ్ములను సృషిరసుత ంది. 

మొదటగిా, యిేసు మర్శయు ఆయన అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు చదస్టని అనేక 
అదుుతకార్యములు కొీతత  నిబంధ్నలో ఉనాియి. అటటవంటి అదుుతకార్యములు చదస్ట ేసామరా్ూము 
యిేసును మర్శయు ఆయన అప సతలులను సంఘప్ు అధికార్మలుగా మర్శయు ఆర్ంభ నాయకులుగా 
ప్రతదయకప్ర్చంది. నడేు కూడా దదవుడు సంఘములో అతీందిరయముగా ఆయన ప్ని 
కొనసాగశంచుచునాిడు, కాని అదుుతాలను కొీతత  సంఘ నాయకుల అధికార్మును గుర్శతంచద మార్గంగా 
మనం చూడము. బదులుగా, నేడు సంఘములో అధకిార్ం కొీతత  నిబంధ్న పరా మాణకిత దావర్ా 
సాా పించబడింది. మర్శయు ఈ కార్ణమును బటిర , ఈ పరా మాణకిత మన కాలముకు ఏ విధ్ముగా 
వర్శతసుత ందో  అధ్యయనము చదయుటకు మనం జాగతీత  వహించాల్వ. 

ర్ ండవదగిా, కొీతత  నిబంధ్న కాలములో, యిేసు యొకు అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలను 
ప్రతయక్షంగా అడుగుట సాధ్యమయిేయది. క ైసైతవుల ప్రశిల సమాధానము కొర్కు మర్శయు మార్గనిర్ేేశం కొర్కు 
వార్మ అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలను అడిగవేార్మ. ఉదాహర్ణకు, 1 మర్శయు 2 కొర్శంథయీులకు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఫిలేమోను ప్తిరకలో కరీసుత  అనుచర్మల నివేదనలకు పౌలు సపందించన విధానములో దనీిని 
మనం చూసాత ము. అంతదకాక, కొీతత  నిబంధ్న కాలములో, అప సతలుల కార్యములు 15లో యి ర్ూష్లేము 
సభవల నే, సంఘ-విసత ృత అంశాలు సంఘము యొకు ఆధార్శత నాయకుల ప్ర్సపర్ చర్ు దావర్ా 
నిర్ణయించబడదవి. కాని నటేి మన కాలములో, ఈ ఆధార్శత అధికార్మలు మన మధ్య సజీవంగా లేర్మ. 
కాబటిర , మనము కొీతత  నిబంధ్న అధ్యయనము మీద ఆధార్ప్డ ిఅది మన కాలముకు ఎలా వర్శతసుత ందో  
చూడాల్వ. 

మూడవదగిా, మనము కొీతత  నిబంధ్నను అధ్యయనము చదయునప్ుపడు, ప్రతదయకముగా 
సంఘము యొకు ఆర్ంభ కాలముకు పరా ముఖ్యమ ైన వదేాంత ఉదాా టనలను కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు 
కల్వగశయునాిర్మ, కాని అవి మన కాలముకు సంబంధించనవి కాకపల వచుు అన ేసతయమును మనం 
ప్ర్శగణించాల్వ. 

దదవుని ప్రజలు పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న విశావసముకు మధ్య ప్ర్శవర్తన 
చెందుతయని కాలములో కొీతత  నిబంధ్న వరా యబడింది. ఈ కార్ణమును బటిర , కొీతత  నిబంధ్నలో 
చర్శుంచబడిన అనేక విష్యాలు కరసీుత  అనుచర్మలు పాత నిబంధ్న ప్దధతయలతో మర్శయు యూదుల 
సాంప్రదాయాలతో ఏ విధ్ంగా సంబంధ్ం కల్వగశయునాిర్ప వివర్శసాత యి. క ైసైతవుడు సునితి ప ందాలా? 
వార్మ యూదుల ఆహార్ నియమాలు పాటించాలా? కరసీుత  అర్శపంచన అంతిమ పరా యశిుతతము తర్మవాత 
దదవాలయంలో జంతయవుల బల్వ కొనసాగశంప్ును క ైసైతవులు ఏ విధ్ంగా అరా్ం చదసుకునాిర్మ? యూదుల 
వేడుకలు మర్శయు ప్ండుగలు సంఘ జీవితంలో ఎలా చదర్ుబడా్ యి? వాసతవానికన, ఈ ఆధార్శత వేదాంత 
విష్యాలు చాలాకాలం కనీతమ ేప్ర్శష్ుర్శంచబడా్ యి. మర్శయు నూతన నిబంధ్న యొకు ఆర్ంభ కాలము 
ముగశస్టని తర్మవాత, క ైసైతవ సంఘము ఇతర్ సవాళోను చర్శుంచంది. 

మనం కొీతత  నిబంధ్న చదవిినప్ుపడు, శకముల విచదుధ్ములను అధగిమించడం కష్రంగా 
ఉంటటంది. కాని, కొీతత  నిబంధ్న యొకు సమాధానములను ఈ పరా చీన వదేాంత వివాదాలకు 
అనువర్శతంచాలనుకుంటే, మనం కష్రప్డి ఈ వాకయభాగములను జాగతీతగా అధ్యయనం చదయాల్వ. 

ఒకరు బ ైబిలు చదవిినపుపడు, ద నిని ఎలాపుపడు వాసత విక సందరాములో 
చదవాలి. ఆ విధంగా చేస్టనిపుపడు, క్రనిుసారుా  వారు అనుభవిసుత ను శమొలను 
మనము గొహ ంచలేము ఎందుకంట ేఅవి నేడు మనం అనుభవిసుత ను శొమలకు 
భినుంగా ఉంటలయ. క్ాబటిర , ఉద హరణకు, పాత్ నిబంధనలోని, నిబంధన 
అంశాలనీు పాత్ నిబంధన ఆధనీములో జీవిసుత ను ఇశాొయేలుకు సంబంధించినవి, 
– మరియు అట  త్రువాత్ క్రొసుత  వ్చ ేడు గనుక, ద ని యొకక న రవేరుపలు – 
సంఘము చరిేంచవ్లస్టని పేధ న వదే ంత్ అంశాలుగా ఉన ుయ. పాత్ నిబంధన 
ఆక్ాంక్షల మధయ అనుబంధం ఏమిట?ి సంఘములో అది ఎలా న రవేరింది? 
యూదులకు మరియు అనుయలకు మధయ సంబంధం ఏమిట?ి మరియు అలా 
చెపపడంలో కూడ , మనం ఎలాపుపడు ఆ విధంగా ఆలోచన చయేము, ఎటానగా 
మొదటిగా లేఖనమునకు తిరిగివ ళళే, త్నదెనై పద లలో ద నిని అరథం చేసుకునే, 
త్నదెనై నపేథయంలో, త్నదెైన సమరపణలో అరథం చేసుకునే, నిబంధనలు ఎలా పని 
చేసాత య, క్రొసుత లో అవి ఎలా న రవేరుపలోనిక్త తబేడ ్ య, ఆ త్రువాత్ అవి మనకు 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎలా అనాయంపబడగలవ్ు అనే విషయాలను ఆలోచించే ఒక మంచి పనిని 
చేయాలి. 

— డా. స్ట్రఫ న్ జ . వ లోం 

శకముల ప్ర్శగణలో కొనసాగశంప్ులను మర్శయు విచదుధ్ములను చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు 
మనము కొనిి సాంసుృతిక ప్ర్శగణలను చూదాే ము. 

సాంసకృతిక 
మనము సంసుృతిని గూర్శు మాటాో డుకునపే్ుపడు, ప్ంచుకొనే భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు 

భావోదదరకముల నుండి అభివృదిధ  చెందుతయని మానవ సమాజాల ప్దధతయలు మన మనసుిలో ఉంటాయి. 
కళ, ఫ్ాయష్న్, సాంకతేికత, ర్ాజకరయ నిర్ాుణాలు, మర్శయు మానవుల ప్ర్సపర్ చర్యల వంటి ఇతర్ 
విష్యాలలో సంసుృతి వయకతప్ర్చబడుతయంది. మర్శయు మనము కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును 
అధ్యయనము చదయునప్ుపడు, మొదట ిశతాబేంలో మర్శయు మన కాలములో ఈ సాంసుృతిక కోణాలను 
మనం ప్ర్శశీలన చదయాల్వ.  

సాంసుృతిక ప్ర్శగణలను ప్ర్శశీలన చదయునప్ుపడలాో , మనం సాంసుృతిక కొనసాగశంప్ులు 
మర్శయు విచదుధ్ములు ర్ ండింటినీ ప్ర్శశీలన చదయాల్వ. కొనిిసార్మో , ఇది అంత సులభమ నై ప్ని కాదు. 
కాబటిర , జాగతీతగా ప్ర్శశీలన చదయడానికన మనం స్టదిధంగా ఉండాల్వ. సాంసృతిక కొనసాగశంప్ుల విష్యములో 
ఇద ిఎలా నిజమ యైునిదో  మొదట చూదాే ము. 

క్రనసాగింపులు 
ప్రతి సంసుృతి భినింగా ఉంటటంద ిమర్శయు ఆ భినితావలు తాతాుల్వక మర్శయు భౌగపళ్లక 

దూర్మును బటిర  మార్మతయంటాయి అని మనందర్శకర తలెుసు. కాని ఈ వయతాయసాలను మనం 
గుర్శతంచనంతవర్కు, ప్రతి మానవ సంసుృతి ఒకే ప్రప్ంచంలో ఉంది. ఈ వాసతవము కాలము మర్శయు 
భౌగపళ్లకములో కూడా అనకే సాంసుృతిక కొనసాగశంప్ులను సృషిరసుత ంది. భూమియందుని ప్రతి సంసుృతి 
మానవుల సవభావమును బటిర , భౌతిక, సహజ ప్ర్ాయవర్ణమును బటిర  ర్ూపించబడుతయంది. మర్శయు ఈ 
కార్కాలు సమానంగా ఉనిందున, ఈ సంసుృతి ప్దధతయలు కూడా సమానంగా ఉంటాయి. దనీిని గూర్శు 
ప్రసంగశ 1:9 చపెపినటేో : 

మునుపు ఉండనిదే ఇక ఉండబో వ్ునది; మునుపు జ్రిగినదే ఇక జ్రుగబో వ్ునది; 
సూరుయని క్తొంద నూత్నమ నై దదేియు లేదు (పేసంగి 1:9). 

ఈ వ లుగులో, మనము ప పై ైన కనిపించద భినితావలను చూస్టినప్ుపడు, మన కాలముకు 
మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న కాలముకు మధ్య సంసుృతి యొకు అనకే సార్ూప్య లక్షణాలను మనము 
కనుగొంటాము.  కొీతత  నిబంధ్న కాల ప్రజలు చదస్టినటేో  మనము వసత రములు ధ్ర్శసాత ము, కళను 
ఆనందిసాత ము, కుటటంబాలు కల్వగశయునాిము, ప్రభుతావలను సాా పిసాత ము, మర్శయు నరే్ాలను 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శిక్షిసాత ము. ఈ కార్ణమును బటిర , మొదటి శతాబేముకు మర్శయు మన కాలముకు మధ్య సంసుృతి 
యొకు అనేక సార్ూప్యతలను చూడడం చాలా సులభమ యైునిది.  

ఉదాహర్ణకు, యోహాను 4:6-7లో యిేసు సమర్య స్ట్త రతో మాటాో డిన సనిివేశానిి తీసుకోండి. 

అపపటిక్త ఇంచుమించు పండెేండు గంటలాయెను. సమరయ స్ట్త ర ఒకతె నీళ్ళే 
చేదుక్రనుటకు అకకడిక్త రాగా యసేు “న కు ద హమునక్తమమని” ఆమ  నడిగచను. 
(యోహాను 4:6-7). 

ఈ సనిివేశము యొకు అనేక సాంసుృతిక కోణములను గూర్శున వివర్ాలను మనలో 
చాలామందమిి వినియుంటాము. యిసేు కాలములో యూదులు సమర్యులను “అప్వితరము”గా 
యి ంచ, వార్శతో సహవాసం చదయడానికన నిర్ాకర్శంచనప్పటకిర, యిసేు సమర్య స్ట్త రని కల్వస్టి ఆమ తో 
మాటాో డాడు. 

ఇప్ుపడు, ఆధ్ునిక పాఠకులుగా సమర్యులను గూర్శు మనకు ఎటటవంట ిభావనలు లేవు. 
మర్శయు ప్రజలు ఆచార్బదధంగా శుభరంగా ఉనాిర్ా లేదా అనే విష్యమును గూర్శు మనం ఆలోచన 
చదయము. అయినప్పటికర కూడా, ఈ బెైబిలు దృషార ంతముకు మర్శయు మన కాలములోని సాంఘిక 
దుర్భిమానములకు మధ్య ముఖ్యమ నై సార్మప్యతలను చూడడం కష్రమేమీ కాదు. దుర్దృష్రవశాతూత , ఈ 
విష్యంలో నటేి ప్రజలకు మర్శయు మొదట ిశతాబేప్ు ప్రజలకు మధ్య ఎటటవంటి తదడా లేదు. మర్శయు 
కొీతత  నిబంధ్న ప్రజలవల నే మనము కూడా అదద ప్రప్ంచంలో జీవిసుత నాిము గనుక, వయతాయసాలు 
ఉనిప్పటికర, మన ఆధ్ునిక సాంసుృతిక అనుభవాలకు పల ల్వకలను సులభంగా గుర్శతంచగలము. 

సాంసుృతిక ప్ర్శశీలనలలో మనకు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నకు మధ్య సాంసుృతిక కొనసాగశంప్ులు 
ఉనాియని గహిీంచడం ముఖ్యమ ైనప్పటకిర, కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రము యి డల మన అవగాహనప  ై
సాంసుృతిక విచదుధ్ముల ప్రభావమును గూర్శు కూడా మనము తెలుసుకోవాల్వ. 

విచేేధములు 

లేఖనముప్ెై మనకును అవ్గాహన ఏమిటంట ేఅది దవే్ుని వాకయం, మరియు 
లేఖనము యొకక త్ుది రచయత్ పరిశుద ా త్ుమడు. అట వ్ంటి గొపపపద లతో 
లేఖనమును గూరిే మనం ఎలాపుపడు మాటలా డుత ము, గనుక క్రనిుసారుా  
ఇలాంటి  పేశులు త్లెత్ుత త య, లేఖన లకు మించి ఏదెైన  మనకు ఎందుకు 
అవ్సరం? సంసకృతి, నేపథ యలు మరియు భలషలను మనం ఎందుకు అధయయనం 
చేయాలి? సాయంగా లేఖన లే మనకు ఉనుపుపడు, మరియు అవి దేవ్ుని 
వాకయమ నైపుపడు, అవి మనకు సరిపో వా? పరిశుద ా త్ుమడు త్ుది రచయత్ అని 
మనం అరథం చసేుకున ుము, క్ాని పరిశుద ా త్ుమడు మానవ్ రచయత్ల ద ారా 
పనిచేస్టి చ రితిేక సందరాాలలో లేఖన లను మనకు ఇచ ేడు. క్ేవ్లం 
పేతిపాదనల జ్ాబిత గా లేఖనము మన యెదుట లేదు. చటర ము వ ంబడి చటర ము, 
చేయవ్లస్టనివి మరియు చేయకూడనివి కలిగిన జ్ాబిత గా ఒక చటర బదామ ైన క్ోడ్ 
బుక్ గా లేఖనము మన యెదుట లేదు. క్ేవ్లము జ్ాా నసూకుత లే – అనగా ఒక నీతి 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాకయము, ఒక సూతే్ము, ఒక ద ని త్రువాత్ మరొక సామ త్ – కలిగియును 
లేఖనమే మనకు లేదు మరయిు వీటనిుండే మనం ఏదో  విధంగా సత్యమును 
రాబట ర టలేదు.  ఈ విషయాలు లేఖనములలో ఉనుపపటిక్ర కూడ , లేఖనములు 
దేవ్ుని యొకక పేత్యక్షత్లెైయునువి, దవే్ుని యొకక పేత్యక్షత్ మరియు చరితే్లో 
దేవ్ుని క్తొయల యొకక పేత్యక్షత్లెైయునువి. లేఖనమును గూరిేన మన 
అవ్గాహనను మనము క్రనిుసారుా  చరితే్లో మానవ్ రచయత్ల పద లలో 
ఇవ్ాబడిన దేవ్ుని వాకయముగా చెపుత ంటలము. మరియు “చరితే్లో” అనే ఈ భలగమే 
మనకు చ లా పాేముఖయమ ైయునుది. లేఖనములు వాే యబడని సాంసకృతిక 
నేపథ యనిు మనం అరథం చేసుక్ోలేకపో తే, ఆ భలషను అరథం చేసుక్ోలేకపొ తే, 
లేఖనములు చ లా సుళ్ళవ్ుగా త్పుపగా అవ్గాహన చేసుక్రనబడత య. 

డా. ఎడవర్్డ యం. కాయజిర్శయన్ 

వాసతవికతలో, నటేి మనకాలప్ు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న కాలప్ు సాంసుృతిక నపే్థాయలు చాలా 
విభినిమ నైవిగా ఉనాియి.  కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును విశదప్ర్చ అనవయించుటలో ఆ 
నేప్థాయలు మనకందించద అడ్ంకులను అధగిమించుటకు మనం చాలా కష్రప్డి ప్నిచదయవలస్ట ిఉంటటంది. 

సాంసుృతిక విచదుధ్మునకు అతయంత సపష్రమ నై ఉదాహర్ణలలో ఒకటి కొీతత  నిబంధ్న 
వరా యుటకు ప్రయోగశంచబడని భాష్. పల ల్వు చూస్టనిటెలో తద, కరీసుత ను వ ంబడించద వార్శలో నడేు కవేలం 
కొదిేమంది మాతరమ ేమూల గరకీు భాష్లో కొీతత  నిబంధ్నను చదవగలర్మ. 

దీనికన మించ, మొదటి శతాబేప్ు సాహతియ ఆనవాయితీలు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలచద 
ప్రయోగశంచబడిన పాతనిబంధ్నప్ు హెబ్బర మర్శయు గరకీు అనువాదములను మనం ప్ర్శగణనలోనికన 
తీసుకోవాల్వ. ఆనాట ిర్ాజకరయ, ఆర్శధక మర్శయు విశాలమ ైన సాంఘిక ఆచార్ముల విష్యములప ై 
మనకుని అజాా నమును కూడా మనం అధిగమించాల్వ. ఈ కార్యములకు మనలను మనం 
సమర్శపంచుకొంటనేే గాని కొీతత  నిబంధ్నకు మర్శయు మన కాలమునకు మధ్యగల విచదుధ్ములను మనం 
సర్శచదయలేము. 

లండన్ పాేంత్ంలో ఒక అమోఘమ ైన న నుడి ఉండదేి. దీనినే “అంత్రమును 
చూడండి” అంటలరు. భూగరా మారు ము నుండి ఎత్ుత గా ఉను పేదశేమునకు 
పేవశేంచేటపుపడు, ఆ రచండిట ిమధయ అంత్రం ఉంట ంది గనుక ఈ హెచేరిక 
నిరంత్రం అకకడ చెపూత  ఉంటలరు.  “అంత్రమును చూడండి.” “అంత్రమును 
చూడండి.” క్రొత్త  నిబంధనను మనం బో ధసిూత  పేకటిసూత  ఉనుపుపడు క్రొత్త  
నిబంధన యొకక సాంసకృతిక నేపథయం ఎందు నిమిత్త ం పాేముఖయమో అని 
పరిగణ ంచే కొమంలో మనం “అంత్రమును చూడ లి.” అపపటకి్త మరియు ఇపపటిక్త 
మధయ అంత్రము ఉంది. పేయోగించబడిన భలషలో అంత్రం ఉంది. సాంఘ క 
గురిత ంపులు కలుగజ్యేబడని విధ నములో అంత్రం ఉంది. బంధుత ాలు 
అరథంచేసుక్రనబడని విధంలో అంత్రం ఉంది. 2,000 సంవ్త్ురాలకు మరియు నేట ి
జీవ్నమునకు అనిు క్ోణ లలో అంత్రం ఉంది. ఆ అంత్రమును మనం 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పటిర ంచుక్ోకునుటాయతే, మన సొ ంత్ సంసకృతితో, మన సొ ంత్ 
విషయపరిజ్ాా నముతో ఆ అంత్రమును నింపుత ము. పేసుత త్ము వాకయము మన 
జీవిత లకు ఎలా అనాయంపబడగలదో  చూచుటకు ద నిని వినడ నిక్త బదులు, 
మనము ముందుది వ నుక చేసుత ంటలం. వాకయమును అరథం చేస్టకి్రనుటకు మన 
జీవిత్మునే ఒక విధ నముగా చేసుకుంటలం. వాకయము మనతో మాటలా డుటకు 
బదులు మనమే వాకయములోనిక్త మాటలా డుత్ుంటలం. క్ాబటిర  మనం క్రనిు 
విషయాలను క్ోలోపత్ుంటలం... మూల సందేశము ప్రేరపే్ిత్మ నైదని మనము 
నమిమనటాయతే, మన సొ ంత్ సాంఘ క పరిగణనలను వాకయముప్ెై 
అనాయంచకుండ , దవే్ుని వాకయమును వినునట ా  అంత్రమును చూచుటకు 
మనం పేయతిుసాత ం. 

డా. మార్డు ఎ. జ నిింగ్ి 

శకము ప్ర్శగణనలు సాంసుృతిక ప్ర్శగణనల కొనసాగశంప్ులు మర్శయు విచదుధ్ములను మన 
మనసుిలో ఉంచుకొని, కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును జాగీతతగా అధ్యయనం చదయాలని వయకనతగత 
ప్ర్శగణలు కూడా ఎలా మనలను కోర్తాయో చూదాే ము. 

వ్యక్తతగత్మ ైన 
ప్రజలందర్ూ ఖ్చుతంగా ఒకేవిధ్ంగా ఉండర్మ అని మన సాధార్ణ అనుభవము నుండి 

మనకందర్శకర తలెుసు. ఒకే సంసుృతిలో జీవించద ప్రజలు కూడా ఒకే విధ్ంగా ఉండర్మ. తర్చూ, సుదూర్ 
ప్రదదశాల ప్రజలను మనం కలస్టనిప్ుపడు లేదా గతములోని ప్రజలను గూర్శు మనం చదవిినప్ుపడు, 
అందులో మానస్టకి, భావోదదవగ, మర్శయు ఆతీుయమ ైన భదేాలు చాలా ఎకుువగా ఉంటాయని 
గీహిసాత ము. మనందర్శకర వివిధ్మ ైన అనుభవాలు, బలాలు, భయాలు, ప్రతిభలు, ఆతీుయ ప్రవృతయత లు 
ఉనాియి; ప్రజల మధ్య గల భదేాల జాబితా చాలా సుదరీ్ామ నైది. కాబటిర , కొీతత  నిబంధ్న 
వేదాంతశాసత రమును మనం అధ్యయనం చదస్టటేప్ుపడు మన కాలములోని ప్రజలకు మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్న కాలములోని ప్రజలకు మధ్య గల సమాంతర్ాలు మర్శయు భదేాలను సర్శగా గమనించాల్వ. 

మన మునుప్ట ిచర్ుల ఆధార్ంగానే వయకనతగత ప్ర్శగణనలను మనం చూడవచుు. మొదటగిా, 
ఆధ్ునిక మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ప్రజలకు మధ్య వయకనతగత కొనసాగశంప్ులు ఏవి? మర్శయు ర్ ండవదగిా, 
వాటి మధ్య గల విచదుధ్ములు ఏవి? కొనసాగశంప్ులతో మనం ఆర్ంభిదాే ము. 

క్రనసాగింపులు 
బెైబిలు నపే్థయం నుండి, మనము అనుకొనిటటో గా కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును చదువుకొని 

అనవయించుకొనుటలో మనం నిశుయతతో ఉండుటకు ప్రజల మధ్య సర్శప్డిననిి సమాంతర్ాలు 
ఉనాియి. ఒక విధ్ంగా, కొీతత  నిబంధ్నలోని మానవులందర్ూ మర్శయు నటేి మానవులందర్ూ ఒక ే
విధ్మ ైన ప్రజలుగా ఉనాిర్ని లేఖ్నములు మనకు బో ధిసుత నాియి. నేటకిాలములో మనవల నే, ఆనాటి 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్చయితలు, శరీతలు మర్శయు ఇతర్ మానవ ర్ూపాలు అనీి కూడా దదవుని పల ల్వక లోనే ఉనాియి. 
మనవల నే వార్మ కూడా హేతయవాదులు మర్శయు ఆలోచనగలవార్మ. నేడు మనవల నే, వార్మ కూడా 
సంతోష్ం మర్శయు విచార్ంతో సపందించార్మ. మర్శయు మనవల నే, కరీసుత  విమోచన అవసర్మ ైయుని 
ప్డిపలయిన మూర్మత లు వార్మ. వార్మ పాప్ముతో పల ర్ాడి, ప్డపిల యిన ఈ లోకంలో బాధ్ను మర్శయు 
కషార లను భర్శంచార్మ. కొీతత  నిబంధ్న దనిములలో కరీసుత నందు విశావసముంచనవార్మ నేడు మనం 
చదస్టనిటటో గానే తమ వయకనతగత జీవితములలో దదవుని క్షమాప్ణ మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తయుని ఆశీర్ావదము 
అన ేకృప్ను అనుభవించార్మ. ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ వయకనతగత కొనసాగశంప్ుల కార్ణంగా, మనం కొీతత  
నిబంధ్నను చదివినప్ుపడు తర్చుగా ఆ కాలప్ు ప్రజలతో మనం సునాయాసంగా 
అనుబంధించుకోగలుగుతాము. 

ఉదాహర్ణకు, ర్పమీయులకు 9:1-3లో, ఈ కనీంద ివిధ్ంగా తన తోటి యూదులప్టో తన లోతెైన 
భావాలను పౌలు వయకతప్ర్చాడు: 

న కు బహు దుుఃఖమును, న  హృదయములో మానని వదేనయు కలవ్ు.  
 క్రొసుత నందు నిజ్మే చపెుప చున ును, అబదామాడుట లేదు. 
పరిశుద ా త్మయందు న  మనసాుక్షి న తోకూడ సాక్షయమిచుేచునుది. 
సాధయమ నైయెడల, దహేసంబంధులెైన న  సహో దరుల క్రరకు నేను క్రసొుత నుండి వేరచ ై
శాపగొసుత డన ై యుండగోరుదును (రోమీయులకు 9:1-3). 

ఈ వచనములు పౌలు యొకు వయకనతగతమ నై, భావోదదవగ అనుభవమును 
బయలుప్ర్మసుత నాియి. తన భావములతో మనం గుర్శతంప్బడలేనంతగా పౌలు దినమునకు మర్శయు 
మన కాలమునకు మానవ వయకనతతవము అంతగా ఏమీ మార్లేదు. కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు, శరీతలు 
మర్శయు ఇతర్ పాతరధార్మలు అనుభవించన దానిని మనం ఆకళ్లంప్ు చదసుకొనుటకు ఇటటవంట ివయకనతగత 
కొనసాగశంప్ులు మర్శంత సుళువుప్ర్మసాత యి. మర్శయు వార్శ అనుభవాలను మనము నేట ిదినమునకు 
అనవయించుకోవచుు.  

అదద సమయములో, కొీతత  నిబంధ్నలోని వయకనతగత ప్ర్శగణనలు అనకేమ నై వయకనతగత 
కొనసాగశంప్ులను కల్వగశయుండగా, కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత రమును అరా్ం చదస్టకిొని అనవయించుకొనుట 
మనకు కష్రతర్ం చదయునటిర  అనేక వయకనతగత విచదుధ్ములు కూడా ఉనాియి. 

విచేేధములు 
మనకు నడేు తెల్వస్టని దానికంటే ఎంతో భినింగా ఉండద కొనిి విధ్ముల ైన ప్రజలను గూర్శు 

తర్చు కొీతత  నిబంధ్న సంబో ధసిుత ంది, ఫల్వతంగా సర్శయి నై అనుబంధాలను మనం వ దకలేకపల తయనాిం. 
వయకనతగత, భావోదదవగ ధోర్ణులు, చవర్శకన వయసు మర్శయు స్ట్త ర ప్ుర్మష్ బేదముల వంట ిఅంశాలు కూడా 
కొనిి అడ్ంకులను కల్వగశసాత యి. వీటిని జాగతీతతో కూడని అధ్యయనంతో అధిగమించవచుు. 

మనందరి నపేథ యలలో,  మనందరి న ైసరిు క పరిస్టిథ త్ులలో కూడ  పేజ్లను గూరిే 
దేవ్ుడు చింతిసూత నే ఉంటలడు. బ ైబిలు ఆదయంత్ం, బ ైబిలులోని వివిధ భలగాలలో 
వాసత వ్ంగా ఎనిు విధములెైన నేపథ యలు మరియు ఎనిు విధములెైన 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంసకృత్ులు పేసాత వించబడ ్ య అని గమనించుట ద ారా దీనిని మనం 
చూడగలం. మరియు ఇదే విధంగా, వార ినేపథ యలలో దవే్ుడు ఎట ా  వారితో 
మాటలా డుత్ూ ఉన ుడో  అని ఒకసార ిమనం అరథం చేసుకుంటే, వార ినుండి మనం 
ఉద హరణలను నేరుేక్ోవ్చుే, మరియు వాటనిి మన సొ ంత్ భినుమ నై 
నేపథ యలలో పునుఃఅనాయంచుక్ోవ్చుే. క్రనిు నపేథ యల క్రరకు దేవ్ుడు 
దృఢమ నై రీతిలో వాటిని ఇచ ేడు, మరియు అవి దృఢమ నై విధ లలో మరియు ఆ 
క్రనిు నపేథ యలలో అనాయంచబడ లని దవే్ుడు ఆశసుత న ుడు. సరియెనై 
విధ లలో వాటిని మనం పునుఃఅనాయంచడ నిక్త వాకయములో ఉను సరయిెైన 
నియమములను పొ ందుక్ోవ్డం అనేది పాేముఖయమ యైునుద.ి 

డా. క ీగ్ ఎస్. కరనర్డ 

ఉదాహర్ణకు, ఎఫ స్టయ్ులకు 6:5, 9లో ర్ ండు ర్కముల ైన ప్రజలను గూర్శు పౌలు నిర్ేేశించాడు. 
ఆతడు అంటాడు: 

ద సులారా, యథ రథమ ైన హృదయముగలవారచై భయముతోను వ్ణకుతోను 
క్రొసుత నకువ్లె, శరీరవిషయమ ై మీ యజ్మానులెైనవారిక్త విధయేులెై యుండుడి... 
యజ్మానులారా,... ఆ పేక్ారమే వారియడెల పేవ్రిత ంచుడి (ఎఫెస్టయ్ులకు 6:5, 
9). 

 ఈ వచనములను చదవిినప్ుపడు, ఎఫ సులోని సంఘములో ఉని దాసులకు మర్శయు 
యజమానులకు పౌలు చెపపిన మాటల యొకు మిడిమిడి అవగాహన మాతరమే మనలో కలుగుతయంది. 
మనలోని అధకిశాతం మంద ిఒకుసార్శ కూడా దాసులుగా లేదా యజమానులుగా ఉండనివార్మ కార్మ 
గనుక కరీసుత నందు ఈ సహో దర్మలు మర్శయు సహో దర్రలు ఎదుర్ొుని తీవరమ ైన పల ర్ాటాలను గూర్శు 
మనము కల్వగశయుండు అవగాహన ప్ర్శమితమ నైదగిా ఉనిది. 

నేడు మనమునిటటో గా కాక వీర్మ చాలా భినిమ నై ప్రజలు. మర్శయు ఈ కార్ణాన, మొదటి 
శతాబేములో ఎఫ సువంట ిసాలములలో ఈ ప్రజలు అనుభవించన దానిని అధ్యయనం చదయుటకు మనం 
విశషే్ంగా కృష ిచదయాల్వ. అప్ుపడు మాతరమే నటేి కాలమునకు సర్శయి నై అనవయింప్ులను జాడతీస్టి ఈ 
వాకయభాగంలో అందించబడిన పౌలు యొకు వదేాంత దృకపథాలను అరా్ం చదస్టకిొనగలుగుతాము. 

క్రొత్త  నిబంధనను ఎట ా  అనాయంచ లో అని మనం అరథం చేసుక్రనే పేతీసారి, 
ఎలాపుపడూ త్టస్టిథ ంచవ్లస్టని మూల పదము “నేపథయం.” చెకకలాగా, ఎండిపో య 
క్ోయబడనిట ా గా లేఖనము యొకక అనాయంపు ఉండ లని మనం ఎంత్గా 
అనుకున ు, క్రొత్త  నిబంధన క్ాలములలో కూడ  ఇది జ్రుగలేదు. ఒక సందరాంలో 
పౌలు, “అవ్ును, తిమోతీ, సువారత  నిమిత్త ము నీవ్ు సునుతిచేయబడ లి” అని 
చెపాత డు.  మరొక సందరాంలో త్న జ్త్పనివారలలోని వేరొకనితో, “లేదు, సువారత  
నిమిత్త ము నీవ్ు సునుతి పొ ందనకకరలేదు” అంటలడు. ఇది చూచి ననేు చ లా 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విభలే ంతిన ందుత్ుంటలను. క్ాబటిర , సాంసకృతిక నపేథయంప్ెై ఆధ రపడి మీరు 
అనుకుంటే ఒక్ే క్ారయము సరయిెనైదీ క్ావ్చుే సరిక్ానిదీ క్ావ్చుే. ఒక 
సందరాములో, “తిమోతీ, యూదులను మనం గచలచునట ా గా నీవ్ు సునుతి 
పొ ంద లి.” అనగా అది సువారత  నిమిత్త మే. వేరొక నపేథయంలో, తీత్ుతో 
మాటలా డుత్ూ, “నీవ్ు సునుతి పొ ందకూడదు ఎందుకంట ేనీవ్ు సునుతిన ంద లని 
భలవించే పేజ్లు సునుతి అనేద ిరక్షణ క్రరకు అవ్సరమ ైనది అని 
అనుక్రంట న ురు, మరియు అది సువారత కు వ్యతిరేకమ నై ఆలోచన గనుక నీవ్ు 
సునుతి పొ ందకూడదు.” క్ాబటిర , మన పేసుత త్ సాంసకృతిక పరిస్టిథ తి ఏమిటో 
మరియు బ ైబిలులోని నియమాలు ద నిక్త ఎలా అనాయంపబడత యో మనం 
నిజ్ంగా అరథం చేసుక్ోవాలి. అనగా, మనం లేఖనమును ఎంత్గా అరథం 
చేసుకుంటలమో అంతే ఎకుకవ్గా సంసకృతిని మనం నిజ్ంగా అరథం చేస్టిక్ోవాలి. 

డా. డాన్ లఖీఖ్ 

కొీతత  నిబంధ్న దనిములలోని ఆర్పగయవంతయలు మర్శయు ర్పగులు, అంగవ కైలయంగలవార్మ, 
బలవంతయలు, బలహనీులు, ధ్నికులు, పేదలు, యౌవనులు మర్శయు వృదుధ లు, తండుర లు, తలుో లు, 
సహో దర్రలు మర్శయు సహో దర్మలు తమ దనిములో వార్మ ఎవర్ యైునాిర్ప దానికన అనుగుణయంగా కొీతత  
నిబంధ్న వదేాంతశాసాత ీ నిి ఆల్వంగనం చదస్టికొనవలస్టి యుండనివార్మ. ఒక విధ్ంగానో ఇంకో విధ్ంగానో, 
నేట ికాలములో కూడా కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసాత ీ నిి అనవయించద విధానానిి ఇవి మర్శయు ఇటటవంట ి
అంశాలే ప్రభావితం చదసాత యి. మర్శయు ఈ వయకనతగత ప్ర్శగణనలనీి కొీతత  నిబంధ్నను మనమంతా ఆసకనతతో 
అధ్యయనం చదయునటటో  చదసాత యి. 

ముగింపు 

ఈ పాఠంలో, కరసీుత  అనుచర్మలు కొీతత  నిబంధ్న వేదాంతశాసత రమును ఎందుకు అధ్యయనము 
చదయాల్వ అను విష్యమును మనము అనేవషించాము. కొీతత  నిబంధ్న పేరర్ణ మర్శయు అధకిార్మును 
చూశాము మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న దెవైావశేము కల్వగశనది గనుక మనము దీనిని అధ్యయనము చదయాల్వ 
అను విష్యమును అనేవషించాము. అలాగే కొీతత  నిబంధ్న కాలములకు మర్శయు మన కాలములకు 
మధ్యగల కాలానుగత, సాంసుృతిక మర్శయు వయకనతగత కొనసాగశంప్ులు మర్శయు విచదుధ్ములు ఏ 
విధ్ంగా కొీతత  నిబంధ్న వేదాంతశాసత రమును అవగాహన చదస్టికొని అనవయించుకొనుటకు 
అవసర్మ ైయునాియో కూడా మనం ప్ర్శగణించాము. 

కొీతత  నిబంధ్న అనునద ిసాధార్ణ దృషిర కంటే ఎకుువ శీదధను కోర్ే ఒక విధ్మ నై గీంథము. తన 
సంఘమునకు దదవుని వాకుుగా, దానిని మనము సాధ్యమ నైంత మంచగా అరా్ం చదస్టకిొనుటకు ఏమి 
అవసర్మ ైననూ చదయుటకు స్టదిధంగా ఉండాల్వ. తర్మవాత పాఠంలో ఈ లక్షయమును సాధించడానికన అనకే 
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వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా ముఖ్యమ నై మార్ాగ లప ై దృషిర ప డదాము. మర్శయు మనము దృషిరప డుతయండగా, బెైబిలులోని ఈ 
విభాగమును తర్చ ప్ర్శషాుర్ముగా తలెుసుకొనుట దావర్ా వచున అనేక ఫల్వతాలను మనము 
చూదాే ము. కొీతత  నిబంధ్న వదేాంతశాసత ర అధ్యయనము చదయుటకు మనను మనం ఎందుకు 
అర్శపంచుకోవాలో మర్లా మర్లా మనం చూసాత ము.  
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