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ఉపల దాా తం 

ఇంచుమించు ప్రతి దదశములోను నాయయసాా నములలో వరా తప్ూరవక ప్తరములు 
ఉప్యోగశంచబడతాయి. రస్టద్ులు, లేఖలు, ఒప్పందములు, ఒప్ుపకోలులు, మర్శయు సాక్షులు ఇచుు 
వరా తప్ూరవక కథనములు ఆధారములుగా ఉప్యోగశంచబడతాయి. అయితద ఇటిి  ప్తరములు మాతరమ ే
ఉండుట నాయయసాా నములో చాలదు అని అందర్శకీ తలెుసు. వాటిని ప్రభావవంతముగా ఉప్యోగశంచుటకు 
నాయయవాదులు, నాయయాధిప్తులు, మర్శయు నాయయ నిర్ేణతలు ఆ ప్తరములలోని కొనిి లక్షణములను లేక 
గుణములను తెలుసుకోవాల్వ. ఒక ప్తరమును ఎవరమ వరా శారమ, దానిని ఎవరమ ప ందుకునాిరమ, అది ఎప్ుపడు 
వరా యబడింది, ఎందుకు వరా యబడింది మర్శయు దానిలో ఏమి ఉనిది అని నేరముకొనుటకు మర్శయు 
స్టటారప్రచుటకు ఎంతో సమయము వ చిుంచబడుతుంది. ఈ గుణములను తలెుసుకొనుట ఈ ప్తరములను 
సర్శయి ైన ర్రతిలో ఉప్యోగశంచుటకు కీలకమ యైునిది. 

క ైైసతవ నీతిశాసత రమును మనము అనేవష్టంచునప్ుపడు కూడా ఇలాంటి విషయముల మీదద 
దృష్టిప డతాము. న తైిక ప్రశి ఏది అయినప్పటికీ, మనము ఎలోప్ుపడూ ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవలస్టటన ఒక 
ప్తరము ఉనిది, దాని పతరమ బ బైిలు. అయితద మనము తీసుకొను నిరణయము మీద బ ైబిలు యొకక 
ప్రభావము ప్రతి వయకితకి భినిముగా ఉంటుంది. కొందరమ క ైసైతవులు న తైిక ప్రశిలకు ప్ర్శప్ూరణమ నై జవాబులను 
ఇచుు ఎనలేని మర్శయు అధకిార్శకమ ైన మూలముగా బ ైబిలు మీద ప్ూర్శతగా ఆధారప్డతారమ. ఇతరమలు దాని 
సలహాను గౌరవిసాత రమగాని జాగతీతగా ప్ర్శశీల్వసాత రమ, ఇంకా ఇతరమలు దానిని ఔచితయముకానిది అని, ఆధ్ునిక 
లోకముతో ప ంతనలేనిద ిఅని ప్రకకనప డతారమ. మర్శయు నీతిశాసత రములో బ ైబిలు యొకక ఉప్యోగమును 
గూర్శు ఈ విభినిమ నై అవగాహనలనిిటలిో ఒక విషయము మాతరం సామానయమ నైదిగా ఉనిది: ఇవనీి 
కూడా బ బైిలు లక్షణముల యొకక విశలోషణ మీద ఆధారప్డియునివి. 

బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయములను తీసుకొనుట అను మన పాఠయ కీమములో ఇది మూడవ 
పాఠము. మర్శయు ఈ పాఠమునకు “లేఖనము యొకక లక్షణములు” అను శీర్శషకనిచాుము. మునుప్టి 
పాఠములో మనము చూస్టటనటుో , దదవుని గుణమే మన అంతిమ పరా మాణికత అయుయనిది, మర్శయు ఆయన 
వాకయము యొకక ప రప్డనితనము దదవుని గుణమును మనకు బో ధిసుత ంది కాబటిి  అది మనకు అధికార్శక 
బయలుప్రచబడని పరా మాణికత అయుయనిది. బ ైబిలు మనకు దదవుని గుణమును ఏ విధ్ంగా 
బయలుప్రమసుత ందో  సపషిముగా చూచుటకు ఈ పాఠములో మనము లేఖనము యొకక లక్షణముల మీద 
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దృష్టిప డదాము. న తైిక వివచేనలలో ఎలోప్ుపడూ ఒక వయకిత దదవుని వాకయమును ఒక ప్ర్శస్టటాతికి అనువర్శతంచుట 
భాగమ ైయుంటుంద ిఅని మునుప్ట ిపాఠములో మనము చూశాము. మర్శయు మనము న తైిక 
నిరణయములను తీసుకొనుచుండగా ఎలోప్ుపడూ మూడు పరా ముఖయమ ైన ప్ర్శగణలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని 
ఈ దృష్టికోణము మనకు తలె్వయజసేుత ంది: దదవుని వాకయము అను పరా మాణికత, ప్ర్శస్టటాతిని గూర్శున 
వివరములు, మర్శయు వివచేనను చదయు వయకిత. మనము ఈ మూడు ప్ర్శగణలను నీతిశాసత రములో నిర్ాణ యక, 
ప్ర్శస్టటాతుల మర్శయు అస్టటతతవ దృష్టికోణములుగా గుర్శతంచాము. 

ఈ పాఠములో మర్ొకసార్శ మనము నిర్ాణ యక దృష్టికోణమును చూదాే ము, మర్శయు న తైిక 
నిరణయముల కొరకు సర్శయి ైన పరా మాణకితలను అనేవష్టదాే ము. లేఖనము యొకక లక్షణములను గూర్శున 
మన సంభాషణను మనము ర్ ండు భాగములుగా విభ్జిదాే ము: మొదటిగా, ప్రధానముగా దెవైిక కరతృతవము, 
అనగా దాని శకిత మర్శయు అధకిారము వలన లేఖనము కల్వగశయుని లక్షణములను ప్ర్శశరదిదాే ము. 
ర్ ండవదగిా, ప్రధానముగా మానవ శరీతల కొరకు వరా యబడుట, అనగా దాని యొకక సపషిత, అవసరత 
మర్శయు సమృదిధ  వలన లేఖనము కల్వగశయుని లక్షణములను విశదీకర్శదాే ము. లేఖనము యొకక దెవైిక 
కరతృతవమును చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 

దెవైిక కరతృతవము 

లేఖనము యొకక దెైవిక కరతృతవమును గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, మనము తన ప్రజల 
కొరకు దదవుడచిిున వాకయమును చూసుత నాిము మర్శయు అది “దదవుని వాకయమ యైునిది” అను 
వాసతవమును ఉదాటించుచునాిము. వాటి యొకక దెైవిక పతరరణలో నుండి ప్రధానముగా వ ల్వకితీయబడు 
లేఖన లక్షణములను మనము విశదకీర్శంచునప్ుపడు, మనము ర్ ండు విషయములను చూదాే ము: 
లేఖనము యొకక శకిత, మర్శయు లేఖనము యొకక అధకిారము. అవును, బ ైబిలు ప్రతి తరము కొరకు 
ఇవవబడిన దదవుని యొకక శకితవంతమ ైన, అధికార్శకమ నై వాకయము అని అనేకమంది ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు 
సహజముగానే గుర్శతసాత రమ. అయినను, లేఖనము యొకక లక్షణములకు సంబంధించిన అనకే 
విషయములను గూర్శు మనలో చాలామందమిి ఆలోచించియుండకపల వచుు. అయితద ఈ లక్షణములను 
మనము వివరముగా అరాము చదసుకునిప్ుపడు బ ైబిలును నీతిశాసత రములో మర్శంత ప్రభావవంతముగా 
ఉప్యోగశంచగలుగుతాము. కాబటిి , లేఖనము యొకక శకిత వ పై్ుకు మన దృష్టిని తిప్ుపదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖనము యొకక శకిత 
క ైైసతవులముగా, మనము నీతిశాసత రము అను అంశమును ఆశీయించినప్ుపడు, మనము కవేలం ఏవి 

మంచివో మర్శయు ఏవి చడ్ెవో కనుగొనుట ప్టో మాతరమే ఆసకితని చూప్ము. న ైతికముగా కొనియాడదగశన 
విధానములలో కిీయలు చదయుట దావర్ా, ఆలోచించుట దావర్ా మర్శయు భావించుట దావర్ా ఆ జాా నమును 
అనువర్శతంచుకు కూడా మనము ఆసకితని కల్వగశయునాిము. అయితద మనకు మంచి మర్శయు సర్శయి నై అని 
తెల్వస్టటన విషయములను అమలు చదయుటకు శకితని ఎకకడ నుండి ప ందుకుంటాము? ఈ అనేవషణలో, 
లేఖనము యొకక శకిత మనకు బహుగా సహాయప్డుతుంది. దదవుని యొకక సజీవమ నై మర్శయు 
కిీయాశీలకమ ైన వాకయముగా, మనము ఏమి చదయాలో మాతరమే బ ైబిలు మనకు తలె్వయజయేదు;  
నముుటకు మర్శయు దదవుని సంతోషప్రచు మర్శయు ఆయన ఆశీర్ావదములకు దార్శతీయు విధానములలో 
జీవించుటకు కూడా అది మనకు శకితని అనుగీహిసుత ంది. దదవుని వాకయము యొకక శకితని అనేక రూప్ములలో 
చూచుట దావర్ా మొదటిగా ఈ అంశమును ప్ర్శశీలన చదదాే ము, మర్శయు ర్ ండవదిగా న ైతికమ ైన  నిరణయాలు 
తీసుకొనుటకు ఈ శకిత కల్వగశయుని అంతర్ాావములను చూదాే ము. 

ఉదాహరణలు 
మన మునుప్ట ిపాఠములలో మనము చూస్టటనటుో , దదవుని వాకయము అనేక రకములుగా ఉంటుంది. 

మర్శయు దదవుని వాకయము లేఖన రూప్మును దాలునప్ుపడు కూడా అది శకితగలదెయైునిది అని బ ైబిలు 
సూచిసుత ంది. లేఖనము యొకక శకితని కనుప్రచుటకు మనము ప్రయతిించుచుండగా, సృష్టి  మీద దదవుని 
వాకయము యొకక శకితని మొదటిగా చూసూత  ఆరంభిదాే ము. తరమవాత, ఆయన ప్రవచన వాకయము యొకక 
శకితని చూదాే ము, ఆ తరమవాత సువారత ప్రకటన యొకక శకితని చూదాే ము. చివర్శగా, దదవుని వరా యబడని 
వాకయము లేక లేఖనముల యొకక శకితని అనేవష్టదాే ము. సృష్టి  మీద దదవుని వాకయము యొకక శకితని 
ప్ర్శశరధసిూత  ఆరంభిదాే ము. 

దదవుని వాకయము యొకక శకితని మనము ప్ర్శగణించినప్ుపడు, సృష్టి  మీద ఆయన వాకయము ఏ 
విధ్ంగా శకిత కల్వగశయునిదో  ముందు చూచుట సహాయకరముగా ఉంటుంది. దీనిని అతయంత సులువ ైన ర్రతిలో 
చూడగల ఒక చోటు ఆదికాండము 1వ అధాయయములోని సృష్టి  వృతాత ంతము, అకకడ దదవుడు మాట దావర్ా 
లోకమును సృజించాడు. ఈ అధాయయము అంతటలిో, దదవుడు చదస్టటన ఒకే ఒకక ప్ని మాటాో డుట 
అయుయనిది. మర్శయు ఆయన ప్ల్వకని మాట దావర్ా, ఆయన సరవ లోకమును సృజించాడు, కీమప్రచాడు, 
మర్శయు నింపాడు. కీరతనలు 33:6 మర్శయు 9 ఈ వృతాత ంతమును గూర్శు ఇలా వాయఖాయనిసుత ంది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యి హో వా వాకుక చదత ఆకాశములు కల్వగ ను, ఆయన నోట ిఊపటర్శచదత వాట ి
సరవసమూహము కల్వగ ను... ఆయన మాట స్ట లవియయగా దాని ప్రకారమాయి ను 
ఆయన ఆజాా పటంప్గాన ేకారయము స్టటారప్రచబడనెు (కరీతనలు 33:6, 9). 

సృష్టి  దినములలో దదవుడు ప్ల్వకని మాటకు గొప్ప శకిత ఉండదది, ఎంత శకిత అంటే ఆయన మాట సృష్టిని 
ఉనికలిోనికి తెచిుంది. మాటలలో శకిత ఉనిది మర్శయు దదవుడు వాటిని తనకు నచిున విధ్ముగా 
ఉప్యోగశసాత డు అని దీని అరాము కాదు. బదులుగా, దదవుడు తన ప్రకటనలను తన స ంత శకితని మోయు 
పాతరలుగా ఉప్యోగశంచుకుంటాడు. మానవుడు ఒక సాలములో మకేును దగిగొటుి టకు సుతితని 
ఉప్యోగశంచినటుో గా, తన కారయములను చదయుటకు దదవుడు తన మాటలను సాధ్నములుగా 
ఉప్యోగశసాత డు. 

ర్ ండవదగిా, దదవునివాకయము పతరర్పేటంచబడని ప్రవకతల యొకక నోటలిో నుండ ివచిునప్ుపడు కూడా 
శకితని కల్వగశయుంటుంది అని లేఖనములు సపషిము చదసాత యి. యి షయా 55:10-11 ఈ ఆలోచనను 
నిర్ాా ర్శసుత ంది. అకకడ ప్రవకత ఇలా వరా శాడు: 

వరషమును హమిమును ఆకాశమునుండ ివచిు అకకడకి ిఏలాగు మరలక భ్ూమిని 
తడపిట ... చిగశర్శు వర్శధలుో నటుో  చదయునో ఆలాగ ేనా నోటనుండ ివచుువచనమును 
ఉండును. నిషఫలముగా నాయొదేకు మరలక అద ినాకు అనుకూలమ నైదాని 
న రవరేమును ననేు ప్ంపటన కారయమును సఫలముచదయును (యి షయా 55:10-11). 

ఈ వాకయము దదవుని వాకయము ఆయన నోటలిో నుండి వచుుటను గూర్శు మాటాో డుచునిప్పటకిీ, 
నేప్థయమును ప్ర్శశీలన చదస్టతత  దదవుడు ప్రవకతయి నై యి షయా యొకక ప్రకటనను సూచించుచునాిడు అని 
సపషిమవుతుంది. యూదా ప్రజలు యి హో వా నుండి వచిున ఈ మాటను, సూటిగా దదవుని నోటి నుండి 
వినలేదుగాని, యి షయా దావర్ా వినాిరమ. అయినను, యి షయా ఈ సందదశమును మాటాో డినప్ుపడు 
మర్శయు వరా స్టటనప్ుపడు అది శకితవంతమ నైదిగా ఉండనెు; ఆయన ఉదదేశయములను న రవరేముట కొరకు అది 
దదవుని శకితని కల్వగశయుండెను. 

మనము దదవుని వాకయము యొకక శకితని చూడగల మూడవ మారగము పతరర్పేటంచబడని ఆయన 
వాకయము లేక సువారత దావర్ా అయుయనిది. ప్రసంగరకులు ప రప్డకుండా పతరర్పేటంచబడనివారమ కానప్పటికీ, 
సువారత ప్రకటన దావర్ా దదవుడు కారయములను చదసాత డు అని తెల్వపటనప్ుపడు కొీతత  నిబంధ్న ఈ ఆలోచనను 
నిర్ాా ర్శసుత ంది. ఉదాహరణకు, ర్ోమా. 1:15-16లో, ప్రకటించబడని సువారత దదవుని శకితని కల్వగశయుంటుంది అని 
దదవుడు సూటగిా ప్రకటించాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాగా నావలనన నైంతమటుి కు ... సువారత ప్రకటంిచుటకు స్టటదధముగా ఉనాిను ... 
ఏలయనగా నముు ప్రతివానిక,ి మొదట యూదునిక,ి గరీసుదదశసుా నిక ికూడ రక్షణ 
కలుగజయేుటకు అద ిదదవుని శకితయి  ైయునిద ి(ర్ోమా. 1:15-16). 

ఇకకడ పౌలు మనసుిలో ఉని సువారత యిసేు చదస్టటన కిీయలను గూర్శున కొనిి సతయముల సంప్ుటి 
కాదు, లేక సువారత కథనముల దావర్ా పరా తినిధ్యం వహించబడిన దదవుని శకిత కూడా కాదు. సువారత అనునద ి
శకితగల దదవుని గూర్శునద ిఅని, లేక తన శకితతో దదవుడు చదస్టటన కారయములను గూర్శునది అని అతడు 
ఉదదేశించలేదు. బదులుగా, ప్రజలను విశావసములోనికి నడపిటంచుటకు దదవుడు ప్రసంగమును 
ఉప్యోగశంచుకుంటాడు కాబటిి  సువారత ప్రకటన శకితగలది అని పౌలు తెల్వయజేశాడు. 

1 కొర్శంథీ. 1:18లో పౌలు ఇలాంటి వాయఖయన ేచదశాడు, అకకడ అతడు ఇలా వరా శాడు: 

స్టటలువనుగూర్శున వారత, నశించుచుని వార్శక ివ ఱ్ఱితనము గాని రక్ంిప్బడుచుని 
మనకు దదవుని శకిత (1 కొర్శంథ.ీ 1:18). 

ఇకకడ పౌలు సవయంగా సందదశమును గూర్శు మాటాో డుతునాిడుగాని, సందదశమునకు 
సంబంధించిన చార్శతిరక వాసతవములను గూర్శు కాదు అని మర్ొకసార్శ గమనించండి. ఆచరణాతుకముగా, 
ప్రజలు సువారత ప్రకటనల యొకక సతయమును అంగరకర్శంచరమ, అయితద అదద సమయములో, మానవాళిని 
రక్ించినందుకు దదవుని మూరము నిగా ఎంచరమ. బదులుగా, సువారత సందదశము యొకక కథనములను వారమ 
వాసతవములుగా ఎంచరమ కాబటిి  ప్రజలు దానిని మూరుతవముగా ప్ర్శగణిసాత రమ. అది వార్శక ిఒక కటుి కథ వల , 
లేక ఒక అబదధము వల  అనిపటసుత ంది, మర్శయు సర్శగా ఆలోచన చదయు ఏ ఒకకడు కూడా దానిని నముడు 
అని వారమ ఆలోచిసాత రమ. ఈ కారణము చదత సువారత అవిశావసులకు వ ఱ్ఱితనముగా ఉనిది. అయితద ఈ 
సందదశమును నముు ప్రజలకు, సువారత ప్రకటన దదవుని శకిత అయుయనిద ిఎందుకంటే దాని దావర్ా దదవుడు 
వార్శని సతయము యొకక రక్ించు జాా నములోనిక ినడపిటసాత డు. 

దదవుని వాకయము సృష్టి  మీద, ప్రవచన వాకయము మీద మర్శయు ప రపాటులు గల సువారత ప్రకటన 
మీద కూడా శకిత కల్వగశ ఉనిది అని గీహించాము కాబటిి , వరా యబడని దదవుని వాకయమ నై బ బైిలు యొకక శకితని 
అరాము చదసుకొన ేస్టటాతిలో ఇప్ుపడు మనము ఉనాిము. 

లూకా 16లో లాజరమ మర్శయు ధ్నవంతుని గూర్శున సుప్ర్శచితమ ైన కథను చెపటపనప్ుపడు యిసేు 
సవయంగా వరా యబడని వాకయము యొకక శకితని తలె్వయప్ర్శచాడు. ధ్నవంతుడు మరణించినప్ుపడు, అతడు 
నరకము నుండి ప కైి చూస్టట లాజరమ అబరా హాము ర్ొముు యొదే విశాీంతిని ప ందుటను చూశాడు అని మీకు 
గురమత ండద ఉంటుంది. తన కుటుంబము కూడా నరకములో నాశనమవుతుంద ిఅని చింతించిన ధ్నవంతుడు, 
లాజరమను మరణములో నుండి లేపట ధ్నవంతుని యొకక కుటుంబమునకు మారమమనసుిను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రకటించుటకు ప్ంపాలని అబరా హామును కోర్ాడు. లూకా 16:29-31లో అబరా హాము యొకక జవాబును 
మనము చదువుతాము: 

మోష్తయు ప్రవకతలును ఉనాిరమ; వార్శ మాటలు వినవల నని అతనితో [చపె పను] ... 
మోష్తయు ప్రవకతలును (చపెటపన మాటలు) వారమ విననియి డల మృతులలోనుండ ి
ఒకడు లేచినను వారమ నమురని అతనితో చపె పనన ను (లూకా 16:29-31). 

ఈ వాకయములోని కనీసం ర్ ండు విషయములను మనము చర్శుంచాల్వ. మొదటిగా, అబరా హాము 
లేఖనమును గూర్శు మాటాో డుతునాిడు. అతడు మోష్త మర్శయు ప్రవకతలను గూర్శు, వయకితగతముగా 
మాటాో డుచుని సజీవమ నై ప్రజలుగా సంబో ధించలేదుగాని, దదవుని వరా యబడని వాకయమ నై బ ైబిలు యొకక 
రచయితలుగా మాటాో డుటను కొనసాగశంచుచుని వార్శగా సంబో ధించాడు. తమ భ్ూలోక జీవితములలో 
మాటాో డుటకు దదవుడు వార్శని పతరర్పేటంచినప్ుపడు మోష్త మర్శయు ప్రవకతల యొకక మాటలు శకితగలవిగా 
ఉనిటేో , వరా తప్ూరవకముగా కూడా అవి శకితగలవిగా కొనసాగాయి. 

ర్ ండవదగిా, లేఖనములో వరా యబడని మాటలు, దదవుని పతరర్ేపటత ప్రవకతల దావర్ా వరా యబడిన 
మాటలు, ఒకడు మరణములో నుండి తిర్శగశలేచి వచిు మాటాో డుట అను అదుాతమ ైన ఆశురయకారయమును 
పల ల్వన విధ్ముగానే ప్రజలను మారమమనసుిలోనికి నడిపటంచునంత శకితగలవ యైునివి. అనేక విధాలుగా, 
లేఖనము యొకక శకితని గూర్శు బ బైిలులో కనిపటంచు అతయంత అమోఘమ నై కథనములలో ఈ వాకయభాగము 
ఒకటెైయునిది. ఒకరమ మరణములో నుండి తిర్శగశలేచుటను కనులార్ా చూచుట ఎంతో ప్రభావవంతమ నై 
అనుభ్వమ యైునిది అని మనమంతా గుర్శతసాత ము. దానిలో జీవితములను మారుగల శకిత ఉనిది. అయితద 
ఇకకడ యిేసు మరణములో నుండి ప్ునరమతాా నమును చూచుట కంట ేబ ైబిలును చదువుట ఎకుకవ శకితని 
కల్వగశయునిది అని సూచించాడు. 2 తిమోతి 3:14-15లో ఇలా వరా సూత  అప సతలుడెనై పౌలు ఈ ఆలోచనను 
ఉదాా టించాడు: 

కీీసుత  యిసేునందుంచవలస్టటన విశావసముదావర్ా రక్షణారామ నై జాా నము నీకు 
కల్వగశంచుటకు శకితగల ప్ర్శశుదధలేఖనము[లు]... (2 తిమోతి 3:14-15). 

లేఖనమును అధ్యయనము చదయుట ప్రసంగమును పల ల్వయునిది ఎందుకంటే రక్షణ కొరకు 
కావలస్టటన అవగాహనను మర్శయు విశావసమును దదవుడు ప్రజలకు అనుగీహించుటకు ఇది ఒక 
మారగమ యైునిది. ప్రకటించబడిన వాకయము దదవుని శకితని మోయు విధ్ముగానే, బ ైబిలు కూడా ఆయన 
శకితని కల్వగశయునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంతర్ాావములు 
సృష్టిలో, పతరర్ేపటత ప్రవచన వాకయములో, ప రపాటులుగల ప్రసంగములో, మర్శయు బ ైబిలులో దదవుని 

వాకయము యొకక శకితని గూర్శు మనము ప ందుకొనిన ఈ అవగాహనతో, న తైికమ నై నిరణయాలను తీసుకొను 
ప్రకియీలో ఈ విషయముల యొకక అంతర్ాావములను విశలోష్టంచు స్టటాతిలో మనము ఉనాిము. 

దదవుని వాకయ శకిత యొకక ఆచరణాతుక అంతర్ాావములను గూర్శు మాటాో డు ఒక వాకయభాగము 
హెబ్రర. 4:12-13 అయుయనిది: 

ఎందుకనగా దదవుని వాకయము సజీవమ  ైబలముగలదె ై... హృదయముయొకక 
తలంప్ులను ఆలోచనలను శరధంిచుచునిద.ి ఆయన దృష్టిక ికనబడని సృషిము 
ఏదయిు లేదు (హబె్రర. 4:13). 

ఇకకడ దదవుని వాకయము సజీవమ ైనది మర్శయు బలముగలద ిఅని హెబ్రర ప్తిరక రచయిత 
మాటాో డుతుని విధానమును గమనించండి. అది ఎలాంట ిప్రభావము లేని సతబధమ నై సమాచార సంప్ుటి 
కాదు. భినిముగా, మనము దదవుని వాకయమును ఆశీయించినప్ుపడు, దానిని మనము కియీాశీలమ ైన 
సజీవమ ైన దదవుడు కోరమ వాటనిి సాధించు శకితగల్వగశనదిగా చూడాల్వ. మర్శయు నీతిశాసత ర విభాగములో దదవుని 
వాకయము ఏమి చదసుత ంది? ఈ వాకయభాగము తెల్వయజేయుచునిటుో , దదవుని వాకయము మన 
హృదయములను శరధసిుత ంది. అద ిమన లోతెనై ఆలోచనలను మర్శయు ఉదదేశములను విశలోష్టంచగల 
శకితగలది. అద ిమనలను శిక్ష నుండ ితపటపంచి ప్ర్శశుదధమ నై, న తైిక జీవితములను జీవించుటకు మనకు శకితని 
అనుగీహించగలదు. 2 తిమోతిలో మనము ఇంతకు ముందు చదవిిన వాకయభాగమును పౌలు కొనసాగశంచిన 
విధానమును వినండి: 2 తిమోతి 3:15-17లో అతడు ఇలా వరా శాడు: 

కీీసుత  యిసేునందుంచవలస్టటన విశావసముదావర్ా రక్షణారామ నై జాా నము నీకు 
కల్వగశంచుటకు శకితగల ప్ర్శశుదధలేఖనము[లు]... దెవైజనుడు సనిదుధ డె ైప్రతి 
సతాకరయమునకు ప్ూరణముగా స్టటదధప్డ ియుండునటుో  దెవైావశేమువలన కల్వగశన 
ప్రతిలేఖనము ఉప్దదశించుటకును, ఖండంిచుటకును, తప్ుప దదిుే టకును, 
నీతియందు శిక్షచదయుటకును ప్రయోజనకరమ  ైయునిద ి(2 తిమోతి 3:15-17). 

మనలను కీసీుత నందు ఆరంభ్ విశావసములోనికి నడపిటంచుటకు మాతరమే బ ైబిలు శకితగలద ికాదు. 
దదవుని సవరముగా, మనలను “ప్రతి సతాకరయము” కొరకు స్టటదధప్రచు శకిత కూడా లేఖనమునకు ఉనిది. 
మనకు విశావసమును మర్శయు జాా నమును అనుగీహించుటకు, మర్శయు మనము న తైికమ నై ఎంపటకలను 
ఎదుర్ొకనునప్ుపడు, మంచిని ఎనుికొని, చెడును విసర్శజంచు విధ్ముగా మన సవభావములను మారముటకు 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట మూడవ పాఠము: నిర్ాణ యక దృష్టికోణము: లేఖనము యొకక లక్షణములు 

-8- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనకు విశావసమును మర్శయు జాా నమును ఇచుుటకు ప్ర్శశుదాధ తు లేఖనములను 
ఉప్యోగశంచుకుంటాడు. 

చాలాసారమో  న ైతికమ నై జీవితములను జీవించుటకు వారమ చదయు ప్రయతిములలో క ైైసతవులు 
విస్టటగశపల తుంటారమ. మంచిని మర్శయు సర్శయి ైన విషయములను చదయుటకు వారమ నిసిహాయులుగాను, 
బలహీనులుగాను ఉంటారమ. అటిి  ప్ర్శస్టటాతులలో లేఖనములను నరేముకొనుట, వాటిని జాా ప్కము చదసుకొనుట, 
లేఖనములను ధాయనించుట వయరామ నై ప్నికాదు అని తలెుసుకొనుట గొప్ప పల ర తాిహమును కల్వగశసుత ంది. అద ి
ఒక న తైిక మారగదర్శిని చదువుటను మించిన ప్ని అయుయనిది. బదులుగా, లేఖనములోని దదవుని వాకయము 
మనము దదవుని కొరకు జీవించునటుో  మనలను బలప్రమసుత ంది. దదవుని వాకయమును తరచుగా అధ్యయనం 
చదయుట మర్శయు ధాయనించుట ఎలోప్ుపడూ ఆయన ఉదదేశయములను న రవరేుగల దదవుని శకితతో మనలను 
అనుబంధ్ములోనిక ినడపిటసుత ంది. ఈ విధ్ముగా, లేఖనము యొకక శకిత క ైసైతవ నీతిశాసత రమునకు 
పరా ముఖయమ ైయునిది. 

లేఖనము యొకక అధకిారము 
దెైవికమ నై పతరరణలో నుండ ివ లువడు బ ైబిలు యొకక ర్ ండవ గుణము లేఖనము యొకక 

అధకిారము అయుయనిది. బ ైబిలు దెవైికముగా పతరర్పేటంచబడనిది కాబటిి , అది దదవుని అధకిారమును 
కల్వగశయునిది. ఒక విధ్ముగా, లేఖనము ప్రతి తరమువార్శక ిదదవుని సవరము, ఆయన సజీవమ నై, 
కిీయాశీల వాకయము అయుయనిది అని కనుప్రచుట దావర్ా మనము ఈ అధికారమును ఇంతకు ముందద 
రమజువు చదశాము. దదవునిక ిసర్ావధకిారము ఉనిది; కాబటిి , ఆయన ఎప్ుపడు మర్శయు ఎలా మాటాో డనిా, 
ఆయన మాటలు విను ప్రతిఒకకరమ ఆయనకు విధదయత చూప్ బదుధ ల ైయునాిరమ. ప్రతయక్షత అంతా 
నిర్ాణ యకమ నైదెైయునిద ిఅని చపెటపనప్ుపడు మొదట ిపాఠములో మనము ఇదద ఆలోచనను 
ప్రతిపాదించాము, ఎందుకంటే న ైతికతకు అంతిమ పరా మాణికత అయుయని దదవుని గూర్శు అద ిమనకు 
బో ధిసుత ంది. 

ఏది ఏమ నైా, బ ైబిలు దాని అధకిారమును గూర్శు ఏ విధ్ంగా మాటాో డుతుంది అని చూచుట, 
మర్శయు ఈ అధికారమునకు కొనిి న ైతిక అంతర్ాావములను చూచుట సహాయకరముగా ఉంటుంది. 
మనము మొదటగిా అధికారమును గూర్శు బ ైబిలు చదయు వాదనను చూదాే ము, తరమవాత మన జీవితముల 
కొరకు ఈ వాదన యొకక అంతర్ాావములను చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అధకిారమును గూర్శున వాదన 
బ ైబిలు దాని కొరకు అది కనీసం ర్ ండు మారగములలో దెైవిక అధకిారమును వాదసిుత ంది. మొదటగిా, 

అద ిదాని అధకిారమును గూర్శు చార్శతిరక ఉదాహరణలను ఇసుత ంది. మర్శయు ర్ ండవదగిా, అద ిసపషిముగా 
అధకిారమును గూర్శు వాదిసుత ంది. బ ైబిలు అధకిారము యొకక చార్శతిరక ఉదాహరణలను మనము మొదటగిా 
మాటాో డదాము. 

మనము ఈ పాఠములో ఇంతకుముందు చూస్టటన విధ్ముగా దదవుని యొకక ప్లుకబడని మాట 
మర్శయు దదవుని యొకక వరా యబడని వాకయమునకు మధ్య ఉని దగగర సంబంధ్మును మనము జాా ప్కము 
చదసుకొనునప్ుపడు, దదవుని వాకయము యొకక అధికారము సవయంగా బ ైబిలుకు అనువర్శతంచబడు అనకే 
ఉదాహరణలను బ బైిలు ఇచుు ప్లు విధానములను మనము చూడవచుు. బ బైిలులో నమోదు చదయబడిన 
ఆదమి చర్శతరలో, దదవుడు మానవాళితో సూటగిా మాటాో డాడు, మర్శయు ఆయన మాటలు అధకిారమును 
కల్వగశయుండనివి. ఉదాహరణకు, ఆదకిాండము 2-3లో సృష్టి  మర్శయు ప్తనమును గూర్శున కథనములో, 
ఏదెను తోటను సాగు చదయమని మర్శయు నిష్తధించబడని ఫలమును తినవదేని దదవుడు మానవునిక ి
ఆజాా పటంచాడు. అయితద హవవ దదవుడు మాటాో డని మాటకు బదులుగా సరపము మాటాో డిన మాటను 
వినుటకు నిరణయించుకునిది, తదావర్ా దదవుని వాకయము యొకక అధికారమును తిరసకర్శంచింది. తరమవాత 
ఆదాము దదవుని వాకయమునకు బదులుగా హవవ ప్ల్వకని మాటను వినుటకు నిరణయించుకొని, దదవుని 
అధకిారమును తిరసకర్శంచాడు. అయితద దదవుని వాకయము యొకక అధికారము అకకడ నాశనము 
చదయబడలేదు. భినిముగా, ఆదామును మర్శయు హవవను, మర్శయు సరవసృష్టిని వార్శతో కూడా శిక్ించుట 
దావర్ా దదవుడు ప్లుకబడని తన మాట యొకక అధికారమును అమలు చదశాడు. 

తరమవాత, మోష్త దినములలో, దదవుడు తాను ప్ల్వకని మాటలను వరా తప్ూరవకముగా భ్దరప్ర్శచాడు. 
ప్ద ిఆజాలు ఏమిటో మోష్తకు చెప్ుపటకు బదులుగా, ఆయన ఈ ఆజాలను ర్ాతిప్లకల మీద వరా శాడు. 
ఆయన మోష్తకు అనకే ఇతర ఆజాలను ఇచిు ఆ మాటలను వరా తప్ూరవకముగా నమోదు చదయమని 
మోష్తను ఆజాా పటంచాడు. ఈ నివేదకిలు నిరగమకాండము 24లో మనము చదువు నిబంధ్న గీంథములో 
ఉనాియి. అవి తన ప్రజలతో దదవుడు చదస్టటన నిబంధ్నలోని నియమముల ైయునివి, మర్శయు అవి దదవుని 
అధకిారమును మాతరమ ేకల్వగశయుండలేదుగాని, విధదయులను దవీించి మర్శయు అవిధదయులను శపటంచుట 
దావర్ా ఆ నియమములను శకితతో అమలుచదయు వాగాే నమును కూడా కల్వగశయుండనివి. నిరగమ. 24:4-
8లోని ఈ కథనమును వినండ:ి 

మర్శయు మోష్త యి హో వా మాటలనిిటనిి వార స్టట ... నిబంధ్న గీంథమును తీస్టటకొని 
ప్రజలకు వినిపటంప్గా వారమ – యి హో వా చపెటపనవనిియు చదయుచు విధదయులమ  ై
యుందుమనిర్శ. అప్ుపడు మోష్త రకతమును తీస్టటకొని ప్రజలమీద పలర క్ంిచి–ఇదగిో యిీ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంగతులనిిట ివిషయమ  ైయి హో వా మీతో చదస్టటన నిబంధ్న రకతము ఇదద అని 
చపె పను (నిరగమ. 24:4-8). 

దదవుడు ప్ల్వకని మాట వరా యబడని ఆయన వాకయమునకు ఆధారమ యైునిది అని, మర్శయు 
వరా యబడని వాకయము ఆయన ప్రజలు విధదయత చూప్ బదుధ ల ైయుని దదవుని అధికార్శక నిబంధ్న 
ప్తరమ ైయునిద ిఅని ఈ నివదేికలో మనము కనుగొంటాము. 

అనకే శతాబేముల తరమవాత, లేఖనములో వరా యబడిన విషయములను దదవుని ప్రజలు 
తిరసకర్శంచినప్ుపడు, వార్శని యుదధములో మొతుత టకు దదవుడు అనయ దదశములను ప్ంపాడు. ఈ కాలములో 
యి షయా ప్ర్శచరయ చదశాడు, మర్శయు యి షయా 42:24లో ఈ మాటలను వరా శాడు: 

యి హో వాకు విర్ోధ్ముగా మనము పాప్ము చదస్టటతిమి వారమ ఆయన మారగములలో 
నడవనొలోకపలయిర్శ ఆయన ఉప్దదశమును వారంగరకర్శంప్కపలయిర్శ, యాకోబును 
దోప్ుస ముుగా అప్పగశంచినవాడు, దోచుకొనువార్శక ిఇశాీ యిలేును అప్పగశంచినవాడు 
యి హో వాయి ేగదా? (యి షయా 42:24). 

ఏదెను తోటలో తన వాకయమును అమలు చదయుటకు దదవుడు సంకోచించని విధ్ముగానే, యి షయా 
దినములలో దదవుడు తన వాకయమును అమలు చదయుటకు సంకోచించలేదు. కాని ఈ సార్శ, దదవుని 
“ధ్రుశాసత రము” అను వాకయము ఉలోంఘించబడింది. అది దదవునికి మర్శయు ఆయన ప్రజలకు మధ్య 
వరా యబడని నిబంధ్న మాటలు కల్వగశయుని లేఖనమ యైునిది. దదవుడు ప్ల్వకని వాకయము అధికార్శక 
ప్రతయక్షత అయుయండని విధ్ముగానే, ఆయన వరా యబడిన వాకయము కూడా అయుయనిది. 

కొీతత  నిబంధ్న కూడా దానిలోని ఉదాహరణల దావర్ా లేఖనము యొకక అధకిారమును నిర్ాా ర్శసుత ంది. 
ఉదాహరణకు, యోహాను 17:12లో వల  తన కిీయలను సమర్శాంచుటకు మర్శయు వివర్శంచుటకు యిేసు 
తరచుగా లేఖనమును ఉప్యోగశంచాడు, అకకడ మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

ననేు వార్శయొదే ఉండగా నీవు నాకు అనుగీహంిచినవార్శని నీ నామమందు 
కాపాడతిిని; ననేు వార్శని భ్దరప్రచితిని గనుక లేఖనము న రవరేమనటుో  నాశన 
ప్ుతుర డు తప్ప వార్శలో మర్శ ఎవడును నశింప్లేదు (యోహాను 17:12). 

యిేసు నముకమ నై తన ప్దకొండు మంద ిశిషుయలను ఆయనను అప్పగశంచిన ఇసకర్శయోతు 
యూదాతో వయతాయసప్రచాడు. మర్శయు ఈ వయతాయసములో ఆయన ప్న ి ండుమందిని భ్దరప్రచుట మర్శయు 
ఒకనిని కోలోపవుట ర్ ండూ లేఖనమునకు అనుగుణంగా జరమగుచునివి అని ఆయన సూచించాడు. 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట మూడవ పాఠము: నిర్ాణ యక దృష్టికోణము: లేఖనము యొకక లక్షణములు 

-11- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప సతలులు కూడా బ ైబిలు అధికారము మీద తమ నముకమును కనుప్రచారమ. ఉదాహరణకు, 
క ైైసతవులు ప్గతీరముకొనకూడదు అని రమజువుచదయుటకు పౌలు లేఖనములను ఉప్యోగశంచాడు. ర్ోమా 
12:19లో అతడు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

పటరయులార్ా, మీకు మీర్ ేప్గతీరముకొనక, దదవుని ఉగీతకు చోటయిుయడ–ి ప్గతీరముట 
నా ప్ని, ననే ేప్రతిఫలము నితుత ను అని ప్రభ్ువు చపె్ుపచునాిడని వార యబడ ి
యునిద ి(ర్ోమా. 12:19). 

ప్గతీరముకొనుటను దదవునిక ిఆపాదించునప్ుపడు పాత నిబంధ్న అధికారము కల్వగశయునిది అని 
పౌలు యొకక వాదన ఊహసిుత ంది. కాబటిి , తన శరీతలను పాత నిబంధ్నకు న తైిక బాధ్యత 
చూప్వలస్టటనవార్శగా చదయుట దావర్ా, లేఖనము కొీతత  నిబంధ్న విశావసులకు కూడా వర్శతంచు దదవుని 
అధకిార్శకమ నై వాకయమ ైయునిది అను తన నముకమును పౌలు కనుప్రచాడు. 

ఉదాహరణల దావర్ా దాని అధకిారమును రమజువు చదయుటతో పాటుగా, సపషిమ నై కథనములను 
ఇచుుట దావర్ా కూడా బ ైబిలు దాని యొకక అధకిారమును రమజువు చదసుత ంది. బ ైబిలు యొకక అధకిారమును 
గూర్శు మాటాో డు అతయంత సుప్ర్శచితమ ైన వాకయభాగము 2 పతతురమ 1:19-21లో ఉనిది, అకకడ పతతురమ ఇలా 
వరా శాడు: 

మర్శయు ఇంతకంట ెస్టటారమ నై ప్రవచనవాకయము మనకునిద ి... దానియందు మీరమ 
లక్షయముంచినయి డల మీకు మలేు ... ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్ుపడును 
మనుషుయని ఇచఛనుబటిి  కలుగలేదు గాని మనుషుయలు ప్ర్శశుదాధ తువలన పతరర్పేటంప్ 
బడనివార్  ైదదవుని మూలముగ ప్ల్వకరి్శ (2 పతతురమ 1:19-21). 

పాత నిబంధ్నలోని ప్రవచన రచనలు మన దనిమున కూడా అధకిార్శకమ నైవిగా కొనసాగుచునాియి 
అని ఇకకడ పతతురమ సూచించాడు. ఈ ప్రవచనములు దదవుని దావర్ా పతరర్పేటంచబడినవి మర్శయు 
అధకిృతమ నైవి కాబటిి , అవి మనము “లక్షయముంచవలస్టటన” న తైిక పరా మాణికతను రూప ందిసాత యి. అనగా, 
ప్రవకతలు వరా స్టటన విషయములను మనము నమాుల్వ, మర్శయు వారమ ఆజాా పటంచిన విషయములకు విధదయత 
చూపాల్వ. 

పాత నిబంధ్న ఇప్పటకిీ దదవుడు మనకు అనుగీహించిన అధికార్శక ఆజా అయుయనిది అని యాకోబు 
కూడా సపషిము చదశాడు. యాకోబు 2:10-11లో అతడు వరా స్టటనటుో : 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎవడెనైను ధ్రుశాసత రమంతయు గ కైొనియు, ఒక ఆజావిషయములో తపటప 
పలయినయి డల, ఆజాలనిిట ివిషయములో అప్ర్ాధయిగును; వయభిచర్శంప్వదేని 
చపెటపనవాడు నరహతయచదయ వదేనియు చపె పను (యాకోబు 2:10-11). 

ఈ విషయమును ఉదాా టించుటకు యాకోబు ఎంత దూరము వ ళ్ీో డో  గమనించండి. మొదటగిా, 
వరా యబడని ధ్రుశాసత రము ఇప్పటకిీ అందర్శకీ వర్శతసుత ంది అని అతడు ఉదాా టించాడు. దానిని ఉలోంఘించువారమ 
అప్ర్ాధ్ులు. ర్ ండవదిగా, లేఖనము యొకక కొనసాగు అధికారమును యాకోబు ఆజాా పటంచినవాని యొకక, 
అనగా దదవుని యొకక అధకిారము మీద ఆధార్శతము చదశాడు. బ ైబిలు ఇప్పటకిీ దదవుని వాకయము 
అయుయనిద ికాబటిి , అద ిదదవుని అధికారమును కల్వగశయుంటుంది. 

కొీతత  నిబంధ్న యొకక అధకిారమును గూర్శున వాదనలను కూడా మనము చూసాత ము. 
ఉదాహరణకు, యోహాను 13:20లో ఇలా స్ట లవిసూత  యిేసు తన అప సతలులకు అధకిారమును ఇచాుడు: 

ననే వని ప్ంప్ుదునో వాని చదరముకొనువాడు ననుి చదరముకొనువాడగును; ననుి 
చదరముకొనువాడు ననుి ప్ంపటనవానిని చదరముకొనువాడగునని మీతో నిశుయముగా 
చపె్ుపచునాినని వార్శతో అన ను (యోహాను 13:20). 

అప సతలులు ఈ అధికారమును మాటాో డు విషయములో మాతరమే ఉప్యోగశంచలేదుగాని, ఇప్ుపడు 
మనము కల్వగశయుని కొీతత  నిబంధ్నలోని ప్తరములను వరా యుటకు కూడా ఉప్యోగశంచారమ. ఇది కొీతత  
నిబంధ్నలో వారమ వరా తప్ూరవకముగా ఆజాలను ఇచిున ప్రతి చోట సపషిమవుతుంది, ఉదాహరణకు, 2 థసెి. 
3:6లో పౌలు ఇలా వరా శాడు: 

సహో దరమలార్ా, మావలన ప ందని బో ధ్న ప్రకారముకాక అకీమముగా నడుచుకొను 
ప్రతి సహో దరమని యొదేనుండ ితొలగశపల వల నని మన ప్రభ్ువ నై యిసేుకీీసుత  పతరట 
మీకు ఆజాా పటంచుచునాిము (2 థసెి. 3:6). 

ఇకకడ పౌలు సూటెైన వరా యబడిన ఆజాను ఇచాుడు మర్శయు అది యిేసు కీసీుత  ఇచిున 
అధకిారమును కల్వగశయునిద.ి అప సతలులు ఈ ప్దధతిని విశలషముగా ఉప్యోగశంచారమ; తమ హచెుర్శకలను 
వరా తప్ూరవకముగా అందించుటకు వారమ తరచుగా తమ అధకిారమును ఉప్యోగశంచారమ. కొీతత  నిబంధ్నలో 
అప సతలులు వరా స్టటన లేక ఆమోదించిన ప్తరములు ఉనాియి కాబటిి , అవి అప సతలుల అధకిారమును, అనగా 
సవయంగా కీీసుత  యొకక అధకిారమును కల్వగశయుంటాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంతర్ాావములు 
లేఖనములు వాట ియొకక అధికారమును సవయంగా రమజువు చదసాత యి అని ఇప్పటి వరకు మనము 

చూశాము కాబటిి , ఇప్ుపడు ఈ ఆలోచన యొకక కొనిి అంతర్ాావములను మనము కుో ప్త ంగా చూడాల్వ. 
అతయంత సులభ్ముగా, లేఖనము దదవుని అధకిారమును కల్వగశయునిది కాబటిి , మన ఎంపటకలు, కియీలు, 
ఆలోచనలు మర్శయు భావనలనిిటనిి దానిక ిఆనుగుణయము చదయు న ైతిక బాధ్యత మనకు ఉనిది. న తైిక 
ప్రవరతన “దదవుని వాకయమును పాటించుట”కు సమానముగా ఉనిద ిఅని మనము చెప్పవచుు. మర్శయు 
దదవుని వాకయమును పాటించుటను కనీసం ర్ ండు మారగములలో మనము చదయాల్వ: లేఖనములోని 
ఆజాలనిిటిని పాటించుట దావర్ా మనము లేఖనము యొకక వ ైశాలయమునకు కటుి బడియుండాల్వ, మర్శయు 
ఈ ఆజాలను సమరపణతోను, నిర్ాా రణతోను పాటించుట దావర్ా మనము దాని యొకక లోతులకు 
కటుి బడయిుండాల్వ. 

ఒక వ పై్ున, దదవుని ప్రజలు బ బైిలు ఉప్దదశము యొకక వ ైశాలయమును పాటించాల్వ. కీీసుత  అనుచరమలు 
మనకు నచిునదానిక ివిధదయత చూపట, నచునిదానిని తిరసకర్శంచకూడదు. ఇప్ుపడు, బ ైబిలు మన యొదే 
నుండ ిఆశించు కొనిి విషయములు మిగశల్వన వాటి కంటే కఠశనమ నైవిగా ఉంటాయి అని మనము 
ఒప్ుపకోవాల్వ, అయినను లేఖనములో దదవుడు ఆజాా పటంచినవాటనిిటిక ిసమరపణ కల్వగశయుండుటకు 
మనము పటలువబడతిిమి. ఉదాహరణకు నిరగమ. 15:26ను వినండి, అకకడ దదవుడు ఇశాీయిలేుతో ఈ 
మాటలను ప్ల్వకాడు: 

మీ దదవుడెనై యి హో వా వాకుకను శదీధగా విని ఆయన దృష్టిక ినాయయమ నైద ిచదస్టట, 
ఆయన ఆజాలకు విధదయుల  ైఆయన కటిడలనిిటనిి అనుసర్శంచి నడచినయి డల, 
ననేు ఐగుప్తయులకు కలుగజసే్టటన ర్ోగములలో ఏదయిు మీకు ర్ానియయను (నిరగమ. 
15:26). 

ఇశాీయిలేు ప్రజలు దదవుని ఆజాలను వరా యబడిన రూప్ములో స్ట్వకర్శంచుచుండగా, దదవుడు తన 
ఆజాలనిిటిని అనుసర్శంచుటను నాయయమ నై ప్నిని చదయుటతో పల లాుడు. సారములో, మనము 
లేఖనములనిిటిక ివిధదయత చూపటనప్ుపడు నాయయమ ైన ప్నిని చదసాత ము. 

లేఖనమునకు సమరపణ కల్వగశయుండుటకు మనము కల్వగశయుని బాధ్యత యొకక వ శైాలయము 1 
ర్ాజులు 11:38లో చాలా సపషిముగా కనిపటసుత ంది, అకకడ యి ర్ొబాముతో దదవుడు ఈ మాటలను ప్ల్వకాడు: 

ననేు నీకు ఆజాా పటంచినదంతయు నీవు విని, నా మారగముల ననుసర్శంచి నడచుచు, 
నా దృష్టిక ిఅనుకూలమ నైదానిని జర్శగశంచుచు ... నా కటిడలను నా ఆజాలను 
గ కైొనినయి డల ... ననేు నీకు తోడుగా ఉం[దును] (1 ర్ాజులు 11:38). 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట మూడవ పాఠము: నిర్ాణ యక దృష్టికోణము: లేఖనము యొకక లక్షణములు 

-14- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ పాఠయకమీము యొకక మొదట ిపాఠములో, న ైతికమ నై మంచితనమును దదవుడు ఆశీరవదించినది 
అని నిరవచించిన విషయము మీకు జాా ప్కముండవచుు. ఇకకడ, యి ర్ొబాము నాయయమ ైన ప్నిని చదస్టటన 
యి డల అతనిని ఆశీరవదిసాత నని దదవుడు వాగాే నము చదశాడు, మర్శయు ఆయన ఆజాా పటంచినదంతయు 
“నాయయమ ైనది” అని దదవుడు సపషిముగా నిరవచించాడు. దదవుని ధ్రుశాసత రములో కొనిి భాగములను 
పాటించి మిగశల్వన భాగములను తిరసకర్శంచుట మంచితనము కాదు. 

ఎలాంట ినిష్తదము లేకుండా ఆయన వాకయమంతటి యొకక అధికారమును పాటించుటకు దదవుడు 
తన ప్రజలను పటలచుచునాిడు అను వాసతవము బ ైబిలు దనిములలో దదవుని ప్రజలను సవాలు చదస్టటన 
విధ్ముగాన ేనడేు మనలను సవాలు చదయాల్వ. విచారకరముగా, ఆయన న తైిక ఆజాలలో కొనిింటిని మాతరమ ే
అనుసర్శంచుటను దదవుడు ప దేగా ప్టిించుకోడు అని ఊహసిూత  కొనిిసారమో  విశావసులు ఈ సవాలుకు 
సపందిసాత రమ. వార్శక ికఠశనముగా లేక అసౌకరయముగా అనిపటంచు ఆజాలను విసర్శజంచుటకు దదవుడు వార్శకి 
సావతంతరయమును ఇచాుడు అని వారమ తప్ుపగా ఆలోచిసాత రమ. 

లేఖనములోని న ైతిక బో ధ్లలోని కొనిింటనిి తిరసకర్శంచుటను సమర్శాంచుకొనుటకు మనము 
ప్రయతిించినను, మనమంతా తలె్వయకుండానే ఎంపటకలు చదసుకొను ఉచుులో ప్డిపల తాము అని గీహించాల్వ. 
ఈ కారణం చదత, ఇంతకు ముందు మనము నిరోక్షయము చదస్టటన లేక మరచిపలయిన ఆజాలను జాా ప్కము 
చదసుకొనుటకు మనము తరచుగా లేఖనములోనిక ితిర్శగశవ ళ్ీో ల్వ. 

ర్ ండవదగిా, దదవుని వాకయము దాని బో ధ్న యొకక సంప్ూరణ వ ైశాలయతలో మాతరమే మన మీద 
అధకిారము కల్వగశలేదుగాని, అది మన నుండి ఆశించు విధదయత యొకక లోతులో కూడా అధకిారమును 
కల్వగశయునిది. ఉదాహరణకు, పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలు ర్ ంటిలో, లేఖనమునకు విధదయతను బ ైబిలు 
దదవుని యి డల పతరమతో ముడపి డుతుంది. దదవుని పతరమ లేకుండా, న ైతిక మంచితనము అయిషిముతో కూడిన 
విధదయత లేక సవయంగా మంచితనము ప్టో పతరమ దావర్ా సాధించబడలేదు. బదులుగా, ఆయనకు 
యిష్ాి నుసారమ నై స్టతవకులుగా ఉండుటకు పతరమతోను, అధకిారముతోను దదవుడు మనలను పటలచాడు అను 
వాసతవము మీద ఈ బాధ్యత ఆధారప్డియునిది. దివతీ. 7:9, 11లో మోష్త ఈ ఆలోచనను వయకతప్రచిన 
విధానమును వినండి: 

కాబటిి  నీ దదవుడెనై యి హో వా తాన ేదదవుడనియు, తనుి పతరమించి తన ఆజాల 
ననుసర్శంచి నడుచుకొనువార్శక ితన నిబంధ్నను స్టటారప్రచువాడును 
వయేితరములవరకు కృప్చూప్ువాడును నముతగశన దదవుడు ... కాబటిి  నడేు ననేు 
నీకాజాా పటంచు ధ్రుము, అనగా విధ్ులను కటిడలను మీరనుసర్శంచి నడుచు 
కొనవల ను (దవితీ. 7:9, 11). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు సవయంగా ఆయనతో పతరమప్ూరవకమ నై అనుబంధ్ములోనికి మనలను పటలచాడు కాబటిి , 
మనము లేఖనము దావర్ా మనకు ఇవవబడిన ఆయన ఆజాలను పాటించ బదుధ లమ యైునాిము. 

యిేసు సవయంగా కూడా కొీతత  నిబంధ్నలో ఇదద ఆలోచనను ప్ునర్ావృతం చదశాడు. యోహాను 14:15, 
21లో యిసేు శిషుయలతో ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

మీరమ ననుి పతరమించినయి డల నా ఆజాలను గ కైొందురమ...నా ఆజాలను అంగరకర్శంచి 
వాటనిి గ కైొనువాడద ననుి పతరమించువాడు; ననుి పతరమించువాడు నా తండిరవలన 
పతరమింప్బడును; ననేును వానిని పతరమించి, వానిక ిననుి కనబరచుకొందు[ను] 
(యోహాను 14:15, 21). 

మర్శయు ఈ ఉదాహరణ దావర్ా, ఇటిి  పతరమతో కూడని విధదయతను మనము తండిర ప్టో కూడా 
చూపాలని ఆయన కనుప్రచాడు. యోహాను 14వ అధాయయము 31వ వచనములో యిసేు స్ట లవిచిునటుో : 

అయినను ననేు తండిరని పతరమించుచునాినని లోకము తలె్వస్టటకొనునటుో  తండిర నాకు 
ఆజాా పటంచినద ిన రవరేముటకు ననేీలాగు చదయుచునాిను (యోహాను 14:31). 

దదవుడు మన మీద మోప్ు న తైిక అవసరతలు మన ప్టో ఆయన కల్వగశయుని పతరమ మీద 
ఆధారప్డయిునివి అని మర్శయు ఆయన కొరకు మనము కల్వగశయుని పతరమలో న రవేరుబడతాయని 
లేఖనము మరలా మరలా సూచిసుత ంది. 

కాబటిి బ ైబిలు ప్రకారం, మనము సర్శయి ైన హతేువును కల్వగశయుండు వరకు సర్శయి నై ప్నిని 
చదయలేము అని మనము చూడవచుు. లేక మర్ొక మాటలో, మనము లేఖనములను 
హృదయప్ూరవకముగా హతుత కొనునప్ుపడు మాతరమే మనము దదవుని వాకయము యొకక అధకిారమునకు 
సర్శయి ైన సమరపణ కల్వగశయుండగలము. 

ఇప్పటి వరకు లేఖనము యొకక శకిత మర్శయు అధకిారమును — అనగా దాని యొకక దెవైిక 
కరతృతవము వలన ప్రధానముగా లేఖనము కల్వగశయుని లక్షణములను — చూశాము కాబటిి , ఇప్ుపడు మన 
ర్ ండవ అంశము వ ైప్ుకు మన దృష్టిని తిప్పవలస్టటయునిది: దాని యొకక మానవ శరీతలతో దగగర 
సంబంధ్ముకల్వగశయుని లేఖనము యొకక లక్షణములు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మానవ శరీతలు 

దదవుడు లేఖనము యొకక రచయితలను పతరర్పేటంచినప్ుపడు మర్శయు ఆమోదించినప్ుపడు, ఆయన 
తన మనసుిలో ఒక విశలషమ నై లక్షయమును కల్వగశయుండనిాడు. విశలషముగా, తన ప్రజలు ఉతతమ నై ర్రతిలో 
ఆయనకు అనుగుణంగా ఉండుటకుగాను ఆయన చితతము మర్శయు ఆయన గుణమును గూర్శు ఆయన తన 
ప్రజలకు సపషిమ నై ప్రతయక్షతను ఇవవగోర్ాడు. కాబటిి , మన పాఠములో ఈ సమయమందు, లేఖనమును 
దదవుడు తన ప్రజల కొరకు పతరర్పేటంచాడు అను వాసతవము దావర్ా ప్రధానముగా లేఖనము కల్వగశయుని 
లక్షణముల మీదిక ిమన దృష్టిని తిప్ుపదాము. మన సంభాషణలోని ఈ కోణము లేఖనము యొకక మూడు 
లక్షణములను చర్శుసుత ంది: దాని సపషిత, దాని అవసరత, మర్శయు దాని సమృదిధ . ముందుగా లేఖనము 
యొకక సపషితను చూదాే ము. 

లేఖనము యొకక సపషిత 
లేఖనము “సపషిము”గా ఉనిది అని మనము చపెటపనప్ుపడు, బ ైబిలులో ఉని సమసతము అరాము 

చదసుకొనుటకు సులువ నైది లేక బ ైబిలులో ఉని ప్రతి విషయము సపషిముగాను సూటిగాను తలెుప్బడనిది 
అని మన అభిపరాయము కాదు. బదులుగా, బ ైబిలు అసపషిమ ైనది కాదు అని మన అభిపరాయమ ైయునిది; 
దానిలో మర్ాుతుకమ నై మారగముల దావర్ా, లేక విశలషమ ైన ఆతీుయ వరముల దావర్ా, లేక సంఘములో 
విశలషమ నై సాా నములను కల్వగశయునివార్శ దావర్ా మాతరమ ేకనుగొనబడు నిగూఢమ నై అరాములు లేవు. 

బ ైబిలు యొకక సపషిత, లేక కొనిిసారమో  దాని యొకక “వ శైిదయము” అని పటలువబడు అంశమును 
మనము చూచుచుండగా, ర్ ండు విషయములను చూచుట సహాయకరముగా ఉంటుంది: బ ైబిలు సపషిత 
యొకక సవభావము, మర్శయు బ ైబిలు సపషితకు కొనిి అంతర్ాావములు. ముందుగా లేఖనములో మనకు 
కనబడు సపషిత యొకక సవభావమును మనము చూదాే ము. 

సవభావం 
లేఖన సపషిత యొకక సవభావమునకు ది వ స్టటిినిసిర్డ కన ఫషన్ ఆఫ్ ఫ యిత్ మంచి ప్ర్శచయ 

సార్ాంశమును ఇసుత ంది. 1వ అధాయయము, 7వ భాగము ఈ విధ్ంగా తలె్వయజసేుత ంది: 

లేఖనములలోని అనిి విషయములు కూడా ఒక ేవిధ్ముగా సరళమ నైవి కావు, 
అలాగ ేసపషిమ నైవి కూడా కావు; అయితద రక్షణ కొరకు తలెుసుకొనవలస్టటన, 
నమువలస్టటన, మర్శయు గమనించవలస్టటన విషయములు మాతరం, లేఖనము యొకక 
ఏదో ఒక భాగములో చాలా సపషిముగా తలె్వయజయేబడనివి మర్శయు విప్పబడనివి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటిి , విదాయవంతులు మాతరమ ేగాక, విదయలేనివారమ కూడా, కొనిి సామానయమ నై 
మారగములలో వాటనిి గూర్శు గొప్ప అవగాహనను ప ందగలరమ. 

లేఖనము యొకక సపషితను గూర్శు ర్ ండు అంశములను కన ఫషన్ ఇకకడ తెల్వయజేసుత ంద.ి 
మొదటగిా, అద ి“లేఖనములోని అనిి విషయములను” గూర్శు మాటాో డుతుంది, మర్శయు ర్ ండవదగిా, 
“రక్షణ కొరకు తెలుసుకొనవలస్టటన, నమువలస్టటన, మర్శయు గమనించవలస్టటన విషయములను” గూర్శు, 
అనగా, సువారతను గూర్శు మాటాో డుతుంది. సువారత యొకక సపషితతో ఆరంభించి ఈ ర్ ండు ఆలోచనలను 
దగగరగా ప్ర్శశీల్వదాే ము. 

సులువ ైన మాటలలో, లేఖనము సువారతను గూర్శు ఎంత సపషిముగా మాటాో డుతుంది అంటే, 
మానస్టటకముగా సర్శయి ైన స్టటాతిలో ఉని ప్రతి వయకిత కీసీుత  దావర్ా మారమమనసుి మర్శయు విశావసము 
కలుగుతాయని గుర్శతంచగలుగుతాడు. అంటే ప్రతి ఒకకరమ సువారతను అరాము చదసుకుంటారమ అని కాదు. 
బ ైబిలు సపషితను సదుప్యోగము చదసుకొనుటకు మనము “సామానయమ నై మారగములను 
ఉప్యోగశంచాలని” కన ఫషన్ తలె్వయజసేుత ంది. అనగా, మనము బాధ్యతరహతిముగాను, మర్శయు లేఖనము 
మనకు బో ధించు విషయములను వకపీ్రచు ఉదదేశముతో గాక బాధ్యతాయుతముగా మర్శయు వివకేముతో 
చదవాల్వ. వాసతవానికి, మన బ బైిలు అధ్యయనమును అనకే కారణములు సంకిోషిము చదసాత యి, దానిలో ఒక 
ప్రధానమ ైన కారణము పాప్ము. బ ైబిలును బాధ్యతాయుతముగా చదువుటలో మనము విఫలమ తైద, లేక 
మన పాప్మునకు అనుగుణంగా దానిని వకీీకర్శస్టతత , మనము సువారతను కనుగొనలేము. అయితద ఇది కూడా 
మన వ ఫైలయమ ేఅవుతుంది; ఇది లేఖనములో సపషిత లేమి వలన కలుగదు. 

ఒక వయకిత లేఖనములోని ఏ భాగమున నైా చదవిి రక్షణ మారగమును కనుగొనగలడు అని కన ఫషన్ 
తెల్వయజేయదు అను విషయమును కూడా గమనించండి. బదులుగా, “లేఖనము యొకక ఏదో  ఒక 
భాగములో” సువారత సపషిము చదయబడింద ిఅని అది చబెుతుంది. అనగా, సంప్ూరణ లేఖనము సపషిమ నై 
సువారత సందదశమును అందసిుత ంది. బ ైబిలు అంతటిని చదవని వయకిత తాను సులువుగా అరాము చదసుకొను 
విధ్ముగా సువారతను అందించు లేఖన భాగములను ఏనాడు చూడలేడు. ఏది ఏమ ైనా, మొతతము మీదికి, 
సామరాయము గల ఏ వయకిత అయినా సూటగిా లేఖనములో నుండి నేరముకోగల రక్షణ మారగమును సపషిముగా 
అందసిుత ంది. 

కీీసుత నందు రక్షణను గూర్శున సువారత విషయములో లేఖనములు విశలషముగా సపషితను 
కల్వగశయునిప్పటకిీ, కన ఫషన్ ఆఫ్ ఫ యిత్ లేఖనమంతటిని గూర్శు కూడా అనేక గమనికలను చదసుత ంది. 
మౌల్వక క ైసైతవ సువారతగాక ఇతర విషయములు “ఒకే విధ్ముగా సరళమ నైవి కావు, అలాగ ేసపషిమ నైవి కూడా 
కావు” అని అది చబెుతుంది. మర్ొక మాటలో, కొనిి బో ధ్నల విషయములో లేఖనము సూటగిా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉండకపల వచుు. వాసతవానికి, బ ైబిలులోని అనకే విషయములలో రక్షణ మారగ ప్రతయక్షత అంత సపషిముగా 
బో ధింప్బడలేదు. 

అయినను, ఆయన లేఖనములో బయలుప్రచిన విషయములను మనము అరాము చదసుకొని, 
వాటిని మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొను విధ్ముగా దదవుడు మనకు లేఖనమును ఇచాుడు. దివతీ. 
29:29లో మోష్త ఇశాీయిేలీయులకు స్ట లవిచిునటుో : 

రహసయములు మన దదవుడెనై యి హో వాకు చంెదును. అయితద మనము ఈ ధ్రుశాసత ర 
వాకయములనిిట ిననుసర్శంచి నడుచుకొనునటుో  బయలుప్రచబడనివి యి లోప్ుపడు 
మనవియు మన సంతతి వార్శవియునగు[ను] (దవితీ. 29:29). 

ఈ వాకయభాగములో క ైైసతవ నీతిశాసత రములో లేఖనము యొకక ఉప్యోగమును మనము 
అనేవష్టంచుచుండగా జాా ప్కముంచుకోవలస్టటన ఒక విషయమును మోష్త సపషిము చదశాడు. అతడు రహసయ 
విషయములు మర్శయు బయలుప్రచబడిన విషయముల మధ్య వయతాయసమును చూపాడు. దదవుడు కొనిి 
రహసయములను మనకు దూరముగా ఉంచుతాడు. ఆయనకు తలె్వస్టటన ప్రతి విషయమును ఆయన మనకు 
చెప్పడు, లేక మనము తెలుసుకొనగోరమచుని విషయములనిిటనిి ఆయన మనకు తలె్వయజయేడు. కొనిి 
విషయములను — నీతిశాసత ర విషయములతో సహా — దదవుడు తనతోనే ఉంచుకుంటాడు. అయినను, 
లేఖనములో దదవుడు మనకు స్ట లవిచిున విషయములు రహసయములు కావు. లేఖనములు 
“బయలుప్రచబడిన” విషయముల కోవకు చెందనివి. మోష్త స్ట లవిచిునటుో , వాటిని మనము 
“అనుసర్శంచుటకు” మర్శయు విధదయత చూప్ుటకు అవి మనకు చూప్బడినవి. 

అంతర్ాావములు 
ఎంతో కొంత వరకు, నీతిశాసత రములో మనకు మారగదరినము చదయుటకు తన చితతమును దదవుడు 

కావలస్టటనంత సపషితతో బయలుప్రచాడు. “సామానయ మారగములను సర్శగా ఉప్యోగశంచుట” దావర్ా — 
అనగా అధ్యయనము మర్శయు ప్ఠనము దావర్ా — మన జీవితములోని ప్రతి విభాగమును గూర్శు దదవుని 
చితతమును తెలుసుకొనుటకు ఆయన మనకు బ ైబిలును ఇచాుడు. 2 తిమోతి 3:16లో పౌలు తిమోతికి 
ఉప్దదశించినటుో : 

... దెవైావశేమువలన కల్వగశన ప్రతిలేఖనము ఉప్దదశించుటకును, ఖండంిచుటకును, 
తప్ుప దదిుే టకును, నీతియందు శిక్షచదయుటకును ప్రయోజనకరమ  ైయునిద ి(2 
తిమోతి 3:16). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖనమును మనము వివచేనతో చదువుటకు ప్ూనుకొనినప్ుపడు లేఖనమంతా సపషిముగా 
ఉప్యోగకరమ ైనదగిా ఉంటుంది. 

ఈ కారణము చదత, న తైిక విషయములలో దాని యొకక బో ధ్లను వివేచించుటకు బ ైబిలును 
అనేవష్టంచుటకు మనలో ప్రతి ఒకకరము స్టటదధముగా ఉండాల్వ. ఇప్ుపడు, మర్ొక సార్శ, అనిి విధ్ములుగా 
లేఖనమును సులువుగా అరాము చదసుకోవచుు అని మనము చెప్ుపటలేదు. వాసతవానిక,ి లేఖనములోని 
కొనిి భాగములు ఇతర భాగముల కంటే తకుకవ సపషిత కల్వగశనవ ైయునివి. అంతదగాక, లేఖనములోని 
మాటలను అరాము చదసుకొనుటకు కొందరమ ఇతరమల కంటే ఎకుకవ సామరాయమును కల్వగశయుంటారమ. 2 
పతతురమ 3:16లో పతతురమ ఇలా వరా సుత నాిడు: 

అయితద [పౌలు రచనలలో]  కొనిిసంగతులు గీహంిచుటకు కషిమ నైవి. వీటనిి 
విదాయవిహనీులును, అస్టటారమల నైవారమను, తకకిన లేఖనములను అపారాముచదస్టటనటుో , 
తమ సవకయీ నాశనమునకు అపారాము చదయుదురమ (2 పతతురమ 3:16). 

బ ైబిలును అరాము చదసుకొనుటకు అందర్శకీ ఒకే విధ్మ నై సామరాయము ఉండదు. మర్శయు దానిని 
అధ్యయనము చదయుటకు అందరమ ఒక ేవిధ్మ నై కృష్టని చదయరమ. ఏది ఏమ నైా, మనలను మనము తగశన 
ర్రతిలో అనువర్శతంచుకుంటే, ఆయన న తైిక పరా మాణికతకు మనలను మనము ఆనుగుణయం చదసుకొను 
విధ్ముగా మనమంతా దదవుని చితతమును తలెుసుకోగలము. 

ఇప్పటి వరకు మనము లేఖనము యొకక సపషితను విశదకీర్శంచాము కాబటిి , అది మానవ 
శరీతలకు వరా యబడనిందున లేఖనము కల్వగశయుని ర్ ండవ లక్షణమును చూచుటకు మనము స్టటదధముగా 
ఉనాిము. 

లేఖనము యొకక అధకిారము 
లేఖనము యొకక అవసరతను గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, ప్రజలకు బ ైబిలు 

అవసరమ ైయునిద ిఅని, ముఖయముగా న తైిక నిరణయాలను తీసుకొనుటకు అవసరమ యైునిది అని 
మనము ఆలోచన చదసాత ము. లేఖనము కొరకు మనము కల్వగశయుని అవసరతను మనము 
విశదీకర్శంచుచుండగా, మనము మూడు విషయములను చూదాే ము: రక్షణ కొరకు లేఖనము యొకక 
అవసరత, నముకముగా జీవించుట కొరకు లేఖనము యొకక అవసరత, మర్శయు మన లేఖన అవసరత 
యొకక అంతర్ాావములు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

రక్షణ 
మొదటగిా, రక్షణ మారగమును కనుగొనుటకు ప్రజలకు లేఖనము అవసరమ ైయునిది. మునుప్ట ి

పాఠములో మనము చూస్టటనటుో , సాధారణ, విశలష మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షతలు బహుగా అతివాయపటత  
చెందయిుంటాయి. అయితద సాధారణ మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షత దదవుని పరా మాణికతను పాటించుటలో 
విఫలమ నై మానవులను ఖండించుటకు కావలస్టటన సమాచారమును మాతరమ ేఅందిసాత యి. రక్షణను 
సంపాదించుటకు కావలస్టటన సమాచారమును కేవలం లేఖనము మాతరమ ేఅందించగలదు. ర్ోమా. 10:13-
17లో పౌలు ఈ విషయమును గూర్శు మాటాో డిన విధానమును వినండి: 

ప్రభ్ువు నామమునుబటిి  పరా రానచదయు వాడవెడో 
వాడు రక్ంిప్బడును. వారమ విశవస్టటంప్నివానిక ిఎటుో  పరా రాన చదయుదురమ? 
విననివానిని ఎటుో  విశవస్టటంచుదురమ? ప్రకటంిచువాడులేకుండ వార్ టుో  విందురమ? ... 
కాగా వినుటవలన విశావసము కలుగును; వినుట కీీసుత నుగూర్శున మాటవలన 
కలుగును (ర్ోమా. 10:13-17). 

ఇకకడ పౌలు యొకక సందదశము చాలా సపషిముగా ఉనిద:ి దదవుడు ప్రజలకు విశావసమును 
అందించుటకు సువారత సందదశము సాధారణ మారగము అయుయనిది. మర్శయు కీసీుత ను గూర్శున మాట 
లేకుండా, ప్రజలు సువారత సందదశమును ప ందలేరమ. కాబటిి  అతయంత ప్రతదయకమ నై ప్ర్శస్టటాతులలో మినహా ఇది 
రక్షణలో కీసీుత ను గూర్శున మాటను అతయవసరతగా చదసుత ంది. వేదాంతవేతతలు గుర్శతంచు కొనిి అతయంత 
ప్రతదయకమ ైన ప్ర్శస్టటాతులు ప్స్టటబిడ్లు లేక మానస్టటకముగా బలహీనులకు సంబంధించినది. 

అయితద ఈ కీసీుత ను గూర్శున మాట ఏమిట?ి ర్ోమా ప్తిరక 10వ అధాయయములో, పౌలు ప్రధానముగా 
సువారత ప్రకటనను గూర్శు మాటాో డాడు. అయితద సువారత సందదశమునకు మూలముగా లేఖనములు కూడా 
అతని దృష్టిలో ఉండనివి. ఉదాహరణకు “ప్రభ్ువు నామమునుబటిి పరా రానచదయు వాడవెడో 
వాడు రక్ింప్బడును” అను మాటలు దివతీ. 30వ అధాయయములోని మాటల ైయునివి. పౌలు లేఖనమును 
ఈ విధ్ంగా ఉప్యోగశంచుట లేఖనములనిిటిలో కనిపటంచు ఒక ప్దధతిని అనుసర్శసుత ంది. విశలషముగా, 
బ ైబిలులో సువారత ప్రకటన వరా యబడని లేఖన వాకయముతో దగగర సంబంధ్ము కల్వగశయునిది. ఉదాహరణకు, 
పాత నిబంధ్నలో, దదవుని వాకయమును ప్రజలకు సూటిగా బో ధించిన ప్రవకతలకు దదవుడు తన సందదశమును 
సూటిగా ఇచాుడు. అయితద ప్రకటించబడనిప్ుపడు లేని ప్రజలు కూడా దానిని నరేముకొనుటకుగాను ప్రవచన 
మాటలు వరా యబడునటుో  కూడా దదవుడు చూశాడు. ఈ పాత నిబంధ్న ప్దధతిని అనుసర్శంచి, అప సతలులు 
సువారత సందదశమును మొదట యిసేు నుండ ిసూటిగా నరేముకునాిరమ మర్శయు తరమవాత ప్రసంగము దావర్ా 
మాతరమగేాక, తమ కొీతత  నిబంధ్న రచనల దావర్ా కూడా వాటిని ఇతరమలకు అందించారమ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ ప్రకిీయ యొకక ఆచరణాతుక కారయ విధానము ఏమిటంటే, మానవులు చాలా వరకు సువారత 
జాా నమును ప ందుతారమ, మర్శయు బ ైబిలును సవయంగా చదువుట దావర్ా లేక బ ైబిలు ఆధార్శత ప్రసంగము 
దావర్ా లేఖనముల ఆధారముగా విశావసములోనికి మర్శయు రక్షణలోనిక ినడపిటంచబడతారమ. అవును, 
వరా యబడని లేఖన వాకయము మర్శయు లేఖనము మీద ఆధారప్డియుని ప్రసంగము మధ్య ఒక 
పరా ముఖయమ నై వయతాయసము ఉనిది. లేఖనము దదవుని దావర్ా పతరర్పేటంచబడనిది, ప రపాటులేనిది, మర్శయు 
ప్రతి సందరాములోను సంప్ూరణ అధకిారమును కల్వగశయునిది. అయితద ప్రసంగము అలా కాదు. ప్రసంగము 
లేఖనమునకు నముకముగా ఉనింత వరకు, అద ిసతయమ నైది, అధికార్శకమ నైది, మర్శయు బలమ నైది. 
అయితద మనము ప్తనమ ైన మానవులము కాబటిి , ప్రసంగము ఏనాడూ లేఖనమునకు సంప్ూరణముగా 
నముకముగా ఉండదు. ప్రసంగమునకు భినిముగా, లేఖనము స్టటారమ ైనది మర్శయు మారనిది; అది 
సంప్ూరణముగా ఆధారయోగయమ ైనది మర్శయు నముదగశనద.ి ప్రసంగము, సంఘ సంప్రదాయము, వదేాంత 
హెచుర్శక, మర్శయు అనేక ఇతర సమాచార మూలములు సహాయకరమ నైవి. అయితద వీటనిిటలిో సతయము 
మర్శయు తపటపదముల మిశమీము ఉంటుంది. కవేలం లేఖనము మాతరమ ేసంప్ూరణముగా, 
నిసిందదహముగా, ప రప్డలేని విధ్ముగా ఆధారయోగయమ ైనది. కాబటిి , సువారత నివదేికగా మర్శయు సువారత 
ప్రకటనకు ఆధారముగా మర్శయు అరహతగా లేఖనము అవసరమ ైయునిది. 

నముకమ ైన జీవనము 
ర్ ండవదగిా, న తైిక జీవనము కొరకు కూడా లేఖనము అవసరమ ైయునిది. మునుప్టి పాఠములో 

మనము సాధారణ, విశలష, మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షత అనిి సతయమ నైవి మర్శయు అధికార్శకమ నైవి అని 
మనము నిర్ాా ర్శంచిన విషయము మీకు జాా ప్కముండద ఉంటుంది. అలాంటప్ుపడు లేఖనమును మనము 
అవసరమ ైన ప్రతయక్షత కొరకు విశలషమ నైదిగా ఎందుకు ప్ర్శగణిసాత ము? దీనికి జవాబు ఏమిటంట ేసాధారణ 
మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షత ప రపాటులేనిద ిమర్శయు అధికార్శకమ నైది అయినప్పటికీ, అవి వాయఖాయనించుటకు 
లేఖనము కంట ేకఠశనమ నైవి. పాప్ము ప్రకృతిని మర్శయు మానవాళిని భ్రషిము చదస్టటంది, కాబటిి  మనము 
దదవుడు ఉదదేశించిన విధ్ముగా శుదధమ నై ప్రతిబింబమును ఇప్ుపడు చూడలేము. ఫల్వతంగా, సాధారణ 
మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షతను వాయఖాయనించుట చాలాసారమో  ఎంతో కషిమవుతుంది. కొనిిసారమో  మనము 
చూచునద ిసృష్టిలో దదవుని ఉదదేశమునకు ఫల్వతమా, లేక సృష్టిని పాప్ము భ్రషిము చదయుటకు ఫల్వతమా 
కనుగొనుట అసాధ్యమవుతుంది. 

మర్శయు దీనికి తోడు, సాధారణ మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షత కంటే లేఖనము మర్శంత సపషిముగా 
మాటాో డుతుంది, మర్శయు లేఖనము మీద ఆధారప్డియుని మన న ైతిక నిర్ాా రణలను చదయుట ఇతర 
ప్రతయక్షత రకముల మీద ఆధారప్డనివాట ికంటే మర్శంత భ్దరముగాను మర్శయు మర్శంత 
ఆధారయోగయమ నైదిగాను చదసుత ంది. ఇందుమూలముగాన ేవ స్టటిినిసిర్డ కన ఫషన్ ఆఫ్ ఫ యిత్ 1వ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అధాయయము, 10వ భాగము ఇతర సమాచార నిధ్ుల కంటే లేఖనము ప్రధానమ నైద ిఅని ఈ విధ్ంగా 
ఉదాా టసిుత ంది: 

మతము యొకక వివాదములనిి నిర్ాా ర్శంచబడగల, మర్శయు సభ్ల యొకక 
శాశనములనిి, ప్ుర్ాతన రచయితల యొకక అభిపరా యములు, ప్ురమషుల 
స్టటదాధ ంతములు, మర్శయు రహసయ ఆతులు ప్ర్రక్ంిచబడగల, మర్శయు మనము 
ఆధారప్డగల తీరమపల నిచిు ఉనితమ నై నాయయాధపి్తి లేఖనములో 
మాటాో డుతుని ప్ర్శశుదాధ తు తప్ప మర్శ ఎవరమను లేరమ. 

ఈ ఇతర మూలములు అనిి విలువ ైనవే, కాని వీటనిిట ికంటే బ ైబిలు అతయంత విలువ నైది, 
ఎందుకంటే లేఖనముల దావర్ానే ప్ర్శశుదాధ తుుడు అతయంత సపషిముగా మాటాో డతాడు అని కన ఫషన్ 
తెల్వయజేసుత ంది. 

అంతర్ాావములు 
అలాంటప్ుపడు, లేఖనము యొకక అవసరతకు కొనిి న తైిక అంతర్ాావములు ఏవి? లేఖనము 

యొకక బో ధ్ను చూడకుండా మనము న తైికమ నైవారము కాలేము అనే ఒక చాలా పరా ముఖయమ నై భావన 
ఉనిది. మర్శయు ఈ పాఠములో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టటనటుో , లేఖనములోని మౌల్వక 
విషయములను నరేముకొనుట మర్శయు నముుట రక్షణ కొరకు అవసరమ ైయునిది. మనము బ ైబిలును 
సూటిగా అధ్యయనం చదస్టటనా లేక దాని కేందర విషయములను ఇతరమల నుండి నేరముకునాి, కీీసుత నందు 
ఉనివారమ మాతరమ ేనిజమ నై న ైతికతకు సమరమా ల ైయునాిరమ. కుో ప్త ంగా, లేఖనము లేకుండా, రక్షణ 
సాధ్యము కాదు, కాబటిి న తైికత అసాధ్యమవుతుంది. తాము లేఖనము యొకక బో ధ్ను నిరోక్షయము చదస్టట 
కూడా న తైికముగా ఉండగలము అని ఆలోచన చదయు ప్రజలు బహుగా ప రప్డుతునాిరమ. ఈ భావనలో, 
న ైతికముగా ప్రవర్శతంచునటుో  మనము కల్వగశయుని సామరాయమునకు లేఖనము అవసరమ యైునిది. 

దదవుని వాకయము కొరకు ఈ మౌల్వకమ ైన అవసరతతో పాటుగా, మానవ న తైికత కొరకు కూడా 
లేఖనము అవసరమ యైునిది, ఎందుకంటే దానిలో సాధారణ మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షతలో లేని 
సమాచారము ఉనిది. క ైసైతవులు న తైిక నిరణయములను తీసుకొనునప్ుపడు తమ జీవన అనుభ్వముల 
మీద, ఇతరమల అభిపరా యముల మీద, మర్శయు తమ స ంత న తైిక సహజజాా నము మీద ఆధారప్డుట 
అసాధారణమ నై విషయము ఏమి కాదు. మర్శయు ఇంతకు ముందు మనము చూస్టటనటుో , సాధారణ 
మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షతలోని ఇవి మర్శయు ఇతర లక్షణములను ప్ర్శగణించుట పరా ముఖయమ ైయునిది. 
అయితద అనకే ప్ర్శస్టటాతులలో, సాధారణ మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షత మనకు సర్శయి నై కారయనిరవహణను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూప్ుటకు సపషిమ నై నడపిటంప్ును అనుగీహింప్వు, అయితద ఏది సర్శయి నైదో  మనకు బో ధించుటకు 
లేఖనము దదవుని చితతమును తగశన విధ్ముగా బయలుప్రమసుత ంది. 

ఉదాహరణకు, అనుయలు క ైసైతవయమును స్ట్వకర్శంచుట ఆరంభించినప్ుపడు ఆదమి సంఘములో ఒక 
వివాదము తల తితంది అని అప సతలుల కారయములు 15 నివదేసిుత ంది. ఆ ర్ోజులలో యూదుల వల  మోష్త 
ధ్రుశాసత రమును పాటించునటుో  అనుయలకు కూడా ఉప్దదశించాలని సంఘములో కొందరమ నమాురమ. అనగా, 
అనుయలు సునితిప ందాలని, దదవాలయములో తగశన బలులను అర్శపంచాలని, మర్శయు ఆ దినములలో 
యూదుల వల  ధ్రుశాసత రమును తమ జీవితములకు అనువర్శతంచుకోవాలని వారమ కోర్ారమ. మర్ొక వ ైప్ున, 
అనుయలు మొదట-ిశతాబేప్ు యూదుల వల  జీవించాలని దదవుడు కోరలేదు అని పౌలు మర్శయు బరిబా 
వంటవిారమ వాదించారమ. 

ఈ వివాదము ఎంత సమసాయతుకముగా మార్శంది అంటే, దీనిని చర్శుంచుటకు మర్శయు 
ప్ర్శశరధించుటకు అప సతలులు మర్శయు ప దేలు సమావేశమయాయరమ. కొందర్శ ప్రజల యొకక అభిపరా యములు 
సునితిలేని అనుయల మధ్య ప్ర్శశుదాధ తు కారయము అను వాసతవమునకు ఆటంకముగా మార్ాయి. మర్శయు 
సంతృపటతకరమ ైన ప్ర్శష్ాకరమును కనుగొనుటకు ఈ సమాచార మూలములు సర్శపల లేదు. అయితద ఈ 
సమసయను గూర్శు మాటాో డు లేఖన భాగమును ఒకసార్శ యాకోబు ఉప్యోగశంచిన తరమవాత, సంఘము 
అతనికి మదేతు ప్ల్వకింది. ఈ న ైతిక ప్రశికు సమాధానమిచుుటకు సాధారణ మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షత 
సర్శపల లేదు కాబటిి లేఖనము అవసరమ ైయియంది. 

ఈ వివాదమును ప్ర్శషకర్శంచుటకు, యిేసు సల దరమడు ఆమోసు 9:11-12ని ఉప్యోగశంచాడు. అప . 
15:16-17లో యాకోబు ఆమోసు మాటలను ఈ విధ్ంగా ఉలేో ఖంచాడు: 

ఆ తరమవాత ననేు తిర్శగశ వచుెదను; మనుషుయలలో కడమవారమను నా నామము 
ఎవర్శక ిప టిబడనెో ఆ సమసతమ నై అనయజనులును ప్రభ్ువును వ దకునటుో  
ప్డపిల యిన దావీదు గుడారమును తిర్శగశ కటెిదను. దాని పాడెనైవాటనిి తిర్శగశ కటిి  
దానిని నిలువబ టెిద[ను] (అప . 15:16-17). 

ఈ వాకయభాగములో నుండి, దదవుడు తన ర్ాజయమును ప్ునరమదధర్శంచినప్ుపడు అనకేమంది 
అనుయలను కూడా దానిలో చదరముతాడు అని యాకోబు అరాము చదసుకునాిడు. అనిిటి కంట ేపరా ముఖయముగా, 
ఈ నూతన విశావసులు ప్రభ్ువునొదేకు పటలువబడిన తరమవాత కూడా అనయజనులుగానే ఉంటారమ. పాత 
నిబంధ్నలో, మారమమనసుి ప ందిన అనుయలు యూదుల ైయిేయవారమ మర్శయు సాంప్రదాయిక యూదుల 
ఆచారములను పాటించదవారమ. అయితద దదవుడు కీసీుత నందు తన ర్ాజయమును ప్ునరమదధర్శంచినప్ుపడు, 
యూదుల సంప్రదాయములను పాటించవలస్టటన అవసరత లేకుండా అనుయలు దానిలో చదరుబడతారమ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖనము యొకక సపషిత మర్శయు అవసరతను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, 
లేఖనము యొకక సమృదిధని విశదీకర్శంచు ప్ర్శస్టటాతిలో మనము ఉనాిము. 

లేఖనము యొకక సమృదిధ  
అతయంత మౌల్వకముగా, లేఖనము “సమృదిధ ”గలది అని చపె్ుపట అనగా అది వరా యబడని 

ఉదదేశయములను న రవేరము సామరాయము కలది అని అరామ యైునిది. అయితద నిర్ాశురయముగా, లేఖనము 
యొకక ఉదదేశయము విషయములో క ైసైతవులు సముతించుట కషిము కాబటిి  ఈ సులువ ైన ఆలోచన 
కఠశనమ ైపల తుంది. కాబటిి , లేఖనము యొకక సమృదిధ   అను విషయమును మనము ప్ర్శశరధించుచుండగా, 
లేఖనము యొకక సమృదిధక ిఅనుబంధ్ములో దాని యొకక ఉదదేశయమును చూసూత  ఆరంభిదాే ము. తరమవాత, 
సమృదిధకి సంబంధించి కొనిి సాధారణ అపారాములను మనము చూదాే ము, మర్శయు చివర్శగా కొనిి 
అంశముల విషయములో లేఖనము నిశిబేముగా ఉనిద ిఅని ప్రఖాయతిగాంచిన కాని ప రపాటెైన ఆలోచనను 
గూర్శు మాటాో డదాము. 

ఉదదేశయము 
లేఖనము యొకక సమృదిధ  మర్శయు ఉదదేశయము మధ్య ఉని అనుబంధ్ము విషయములో, 

మర్ొకసార్శ వ స్టటిినిసిర్డ కన ఫషన్ ఆఫ్ ఫ యిత్ ను చూచుట సహాయకరముగా ఉంటుంది, మర్శయు 1వ 
అధాయయము 6వ భాగములో అద ిచాలా మంచి సార్ాంశమును కల్వగశయునిది. కన ఫషన్ విషయమును ఈ 
విధ్ంగా వాయఖాయనిసుత ంది: 

ఆయన స ంత మహమి, మానవ రక్షణ, విశావసము మర్శయు జీవితమునకు 
సంబంధంిచిన విషయములనిిటనిి గూర్శు దదవుని ఆలోచన అంతా అయితద 
లేఖనములో సూటగిా తలె్వయజయేబడంిద,ి లేక మంచి మర్శయు అవసరమ నై 
ప్ర్శణామము దావర్ా లేఖనము నుండ ివ ల్వకతిీయబడగలదు: దనీిక ిఏ 
సమయములో కూడా, ఆతు యొకక కొీ తత  ప్రతయక్షతల దావర్ా, లేక మానవ 
సంప్రదాయముల దావర్ా దదనిని కూడా జోడంిచకూడదు. 

లేఖనము యొకక ఉదదేశయము నానావిధ్ముల ైనద ిఅని కన ఫషన్ సర్శగాన ేనిర్ాా ర్శసుత ంది. దదవుని 
మహిమప్రచుటను, స్ట్త ర ప్ురమషులను రక్షణలోనిక ినడపిటంచుటను, వార్శ విశావసములోని విషయములను 
గూర్శు విశావసులకు ఉప్దదశించుటను మనకు బో ధించుటకు, మర్శయు క ైసైతవ జీవనములో మనలను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నడపిటంచుటకు బ ైబిలు వరా యబడింది అని అది తెల్వయజసేుత ంది. బ ైబిలు ఉదదేశయమును గూర్శున ఈ 
ఆలోచనలు సవయంగా లేఖనములో నుండి వ లువడతాయి. 

ఉదాహరణకు, దదవుని ఆజాలను పాటించుచు ఆయనను మహిమప్రచుట కొరకు లేఖనము మనకు 
ఇవవబడినది అని బ ైబిలు అనకే చోటో బో ధసిుత ంది. దివతీయోప్దదశకాండములో ఉని నిబంధ్న శాప్ములలో 
దీనిని మనము చూడగలము. దివతీ. 28:58-59లో, దదవుని యొకక వరా యబడని ఆజాలకు విధదయులగుట 
మర్శయు దదవుని మహిమప్రచుటకు మధ్య ఒక పరా ముఖయమ ైన అనుబంధ్మును మోష్త చూపాడు. 

నీవు జాగీతతప్డ ియిీ గీంథములో వార యబడని యిీ ధ్రుశాసత ర వాకయములనిిటనిి 
అనుసర్శంచి గ కైొనుచు, నీ దదవుడెనై యి హో వా అను ఆ మహమిగల భీకరమ నై 
నామమునకు భ్యప్డనియి డల యి హో వా నీకును నీ సంతతికనిి ఆశురయమ నై 
తగెుళోను కలుగజయేును. అవి దరాీకాలముండు గొప్ప తగెుళలో ను చడ్ె ర్ోగములున  ై
యుండును (దవితీ. 28:58-59). 

దదవుని ఎలా మహిమప్రచాలో మనకు బో ధించుటకు బ ైబిలు రూప ందించబడినది, మర్శయు ఈ 
ఉదదేశయమును న రవేరముటకు అది సమృదిధగలది. ఆయనను మహిమప్రచుటకు మనము తెలుసుకోవలస్టటన 
పరా మాణకితలనిిటనిి లేఖనము కల్వగశయునిది. 

“మానవుని రక్షణ, విశావసము మర్శయు జీవితము” విషయములో, లేఖనము అనుగహిీంచుటకు 
రూప ందించబడిన ఈ లాభ్ములను ప ందుకొనుటకు లేఖన అధ్యయనములో స్టటారముగా ఉండమని పౌలు 
తిమోతిని హచెుర్శంచాడు. ఈ నేప్థయములో, 2 తిమోతి 3:15-17లో లేఖనము యొకక సమృదిధని గూర్శు 
పౌలు సపషిముగా బో ధించాడు. 15వ వచనములో అతడు ఈ మాటలు వరా సాడు: 

కీీసుత  యిసేునందుంచవలస్టటన విశావసముదావర్ా రక్షణారామ నై జాా నము నీకు 
కల్వగశంచుటకు శకితగల ప్ర్శశుదధలేఖనము[లు]... (2 తిమోతి 3:14-15). 

లేఖనము మనలను “రక్షణ జాా నము” ప ందుటకు సమరమా లుగా చదసుత ంద ిఅని పౌలు 
స్ట లవిచిునప్ుపడు, బ ైబిలు అధ్యయనం చదయుట దావర్ా, మనము రక్ింప్బడవలస్టటన అవసరతను 
తెలుసుకొనుటకు కావలస్టటన విషయములను మనము నేరముకోవచుు అని అతని ఉదదేశమ యైునిది. ఇద ి
నిజమని పౌలు నమాుడు, ఎందుకంటే బ ైబిలు శకితవంతమ నైది అని మాతరమగేాక, ఈ పాఠములో మనము 
ఇంతకు ముందు చూస్టటనటుో , ఈ విశలషమ నై లాభ్ములను అందించుటకు అది రూప ందించబడింది అని 
అతనికి తలెుసు. ఈ ఉదదేశయమును సాధించుటకు బ ైబిలు సమరావంతమ ైనది కాబటిి , రక్షణ ప ందుటకు అది 
సర్శపల తుంది అని మనము సర్శగానే చపె్పవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, “విశావసము” కొరకు కూడా లేఖనము సమృదిధ  గలది. 2 తిమోతి 
3:15లో పౌలు మాటలను మర్ొకసార్శ చూడండి. “కీసీుత  యిేసునందుంచవలస్టటన విశావసముదావర్ా 
రక్షణారామ ైన జాా నము నీకు కల్వగశంచుటకు శకితగల ప్ర్శశుదధలేఖనము[లు]...” అని పౌలు చబెుతునాిడు. 
రక్ింప్బడు విశావసములోని విషయములు మనము నీతిమంతులముగా తీరుబడి దదవుని నుండ ిమన 
రక్షణను ప ందుకొనుటకు మాధ్యమములుగా బ ైబిలులో బయలుప్రచబడనివి. 

చివర్శగా, “జీవితము”లో మనలను నడపిటంచుటకు, అనగా కీసీుత నందు మన రక్ింప్బడు విశావసము 
యొకక కొనసాగు ఆచరణకు బ బైిలు సమృదిధగలది లేక సర్శపల తుంది. 2 తిమోతి 3:15-17లో పౌలు యొకక 
సుప్ర్శచిత కథనము దీనిని సపషిము చదసుత ంది: 

దెవైజనుడు సనిదుధ డె ైప్రతి సతాకరయమునకు ప్ూరణముగా స్టటదధప్డ ియుండునటుో  
దెవైావశేమువలన కల్వగశన ప్రతిలేఖనము ఉప్దదశించుటకును, ఖండంిచుటకును, 
తప్ుప దదిుే టకును, నీతియందు శిక్షచదయుటకును ప్రయోజనకరమ  ైయునిద ి(2 
తిమోతి 3:16-17). 

మన రక్షణ కొరకు మనలను కీసీుత నందు విశావసములోనికి నడిపటంచుటకు ఉదదేశించబడుటతో 
పాటుగా, “ప్రతి సతాకరయము” కొరకు — అనగా కొనిి సతాకరయముల కొరకు కాదుగాని, ప్రతి విధ్మ ైన 
సతాకరయము కొరకు — మనలను స్టటదధప్రచుటకు కూడా లేఖనము ఉదదేశించబడింది. “ప్రతి సతాకరయము” 
కొరకు మనలను స్టటదధప్రచుటకు అది ఉదదేశించబడింద ికాబటిి , మర్శయు ఉదదేశించబడని ఆ కారయమును 
న రవేరముటకు అది శకితగలది కాబటిి , ప్రతి సతాకరయమును గూర్శు లేఖనము సమృదిధగా మాటాో డుతుంది అని 
చెప్ుపట సమంజసమే అవుతుంది. మనము బ ైబిలు అంతటనిి సర్శగా అరాము చదసుకోగల్వగశతద, ప్రజలు 
మర్శయు ప్ర్శస్టటాతులను గూర్శు మనము తగశన అవగాహన కల్వగశయునింత వరకు ఏవిధ్మ నై న ైతిక 
విషయమును గూర్శు అయినా సర్శయి నై నిర్ాా రణలను చదయునంతగా మనము దదవుని పరా మాణికతలను 
తెలుసుకోగలుగుతాము. 

ఇప్ుపడు, జీవితము కొరకు లేఖనము యొకక సమృదిధని గూర్శు తలెుసుకొనుట ఒక తీవరమ నై 
ప్రశికు దార్శతీసుత ంది: బ ైబిలు అంత ప దే గీంథముతో సహా, ఏ ప్ుసతకమ ైనా, మనము ఊహించదగశన ప్రతి 
న ైతిక సమసయను గూర్శు మాటాో డుతూ, ప్రతి సతాకరయము కొరకు మనలను ఎలా స్టటదధప్రచగలదు? సర్ే, 
వాసతవానికి, బ ైబిలు ఊహించదగశన ప్రతి న తైిక సమసయను గూర్శు సూటగిా మాటాో డదు. లేఖనము 
జీవితములోని కొనిి విషయములను గూర్శు మాతరమ ేసూటిగా మాటాో డుతుంది, అవి మన విశావసము 
యొకక మౌల్వక విషయములు మర్శయు దదవునిప్టో మర్శయు ఇతరమల ప్టో మనము కల్వగశయుండవలస్టటన 
కొనిి మౌల్వక బాధ్యతలు వంటవిి. అయితద అలా చదయుట దావర్ా, బ ైబిలులో ప్రసాత వించబడని విషయములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మించి మనము అనువర్శతంచగలుగు నియమములను లేఖనము తెల్వయజేసుత ంది. ఇందుమూలముగానే 
కన ఫషన్ “లేఖనములో సూటగిా తెల్వయజేయబడిన” విషయములకు మర్శయు “మంచి మర్శయు 
అవసరమ ైన ప్ర్శణామము” దావర్ా లేఖనములో నుండి వ ల్వకతిీయవలస్టటన విషయములకు మధ్య 
వయతాయసము చూప్ుతుంది. అయితద, అనిి సందరాములలో, దదవుని న తైిక పరా మాణికతలను కనుగొనుటకు 
కావలస్టటన సమాచారమును లేఖనము మనకు అనుగహిీసుత ంది. 

లేఖనము యొకక సమృదిధని గూర్శు కన ఫషన్ ఇచుు వివరణలో మనము చూడవలస్టటన చివర్శ 
బిందువు, లేఖనము సంప్ూరణమ ైనది, కాబటిి : 

దనీిక ిఏ సమయములో కూడా, ఆతు యొకక కొీ తత  ప్రతయక్షతల దావర్ా, లేక మానవ 
సంప్రదాయముల దావర్ా దదనిని కూడా జోడంిచకూడదు. 

క ైైసతవులముగా మనకు కావలస్టటన ప్రమాణములనీి లేఖనములో ఉనాియి. పౌర మర్శయు సంఘ 
ప్రభ్ుతవములు వంటి మానవ ప్రంప్రలు మర్శయు అధకిార నిర్ాుణములకు ప్రభ్ువు కొరకు విధదయత 
చూపాల్వగాని, వాటిని ఏనాడు కూడా నిసిందదహమ ైన లేక అంతిమమ నై పరా మాణకితలుగా ప్ర్శగణించకూడదు. 
మానవ ప్రమాణములను పాటంిచాల్వ లేక పాటించకూడదు అను నిరణయము లేఖన ప్రమాణముల దావర్ా 
నియంతిరంచబడాల్వ. మర్శయు మానవులు బ ైబిలు ప్రమాణములతో సంఘర్శషంచు ప్రతిసార్శ నిరోక్షయమును 
చూప్ుతారమ. 

ఇద ిలేఖనములో మరలా మరలా కనుప్రచబడుటను మనము చూసాత ము. ఉదాహరణకు, యిసేు 
దినములలోని యూదా నాయకతవము దదవాలయ పరా ంగణములో రూకలు మారమువార్శక ిమర్శయు 
వరతకులకు అనుమతినిచిుంది. అయితద యిసేు దీనిని చూస్టటనప్ుపడు, ఆయన కోప్ప్డి, వార్శని 
దదవాలయములో నుండి తరోల్వవశేాడు, ఎందుకంటే మానవ నాయకతవము దదవాలయ పరా ంగణములలో లేఖన 
ప్రమాణముల యొకక ఉలోంఘనను అనుమతించింది. మతతయి 21:12-13లో మనము ఈ కథనమును 
చదువుతాము: 

యిసేు దదవాలయములో ప్రవశేించి కీయవికీయములు చదయువార్శనందర్శని వ ళోగొటిి , 
రూకలు మారమువార్శ బలోలను గువవలముువార్శ పఠ్ములను ప్డదోరస్టట– నా 
మందరిము పరా రాన మందరిమనబడును అని వార యబడయిునిద,ి అయితద మీరమ 
దానిని ద ంగల గుహగా చదస్ట డవిారన ను (మతతయి 21:12-13). 

వారమ ఉలోఖంచిన యి షయా 56:7 దదవాలయము పరా రాన కొరకు సమర్శపంచబడాలని తెలుప్ు బ ైబిలు 
ప్రమాణమును బయలుప్రచింది అని యిేసు సర్శగాన ేఅరాము చదసుకునాిడు. అయితద దదవాలయ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా ంగణములు లౌకిక వరతకములతో కలుష్టతము చదయబడుటకు యూదా నాయకతవము అనుమతించిది. 
వారమ దదవాలయమును “ద ంగల గుహ”గా మారముచునాిరమ అని యిేసు వార్శని ఖండించుట చాలా ఘాటుగా 
ఉనిది. ఈ మాట యిర్రుయా 7:11 నుండి ఉలేో ఖంచబడింది, అకకడ ఇద ిదదవాలయములో దదవుని కేవలం 
ప దవులతోనే స్టతవించు విగహీారధికులు మర్శయు హింసాతుక నేరసుత లను సూచిసుత ంది. తన కిీయలు మర్శయు 
మాటల దావర్ా, మానవ ప్రమాణము లేఖనమునకు విరమదధముగా ఉనిప్ుపడు ఏ మానవ నియమమును 
లేక సంప్రదాయమును పాటించుట అయినా పాప్భ్ర్శతమవుతుంది అని యిసేు కనుప్రచాడు. 

ఏది ఏమ నైా న తైిక ప్రమాణములనిిటిని స్టటారప్రచుటకు లేఖనము సమృదిధగలది. అయితద 
మనుషుయల యొకక న తైిక నియమములు బ ైబిలు ప్రమాణములను ప్రతిధ్వనించు వరకు మాతరమ ేఅరహమ నైవి 
మర్శయు ఇతరమలకు వర్శతసాత యి. కాని మానవ ప్రమాణములు బ ైబిలు ప్రమాణములకు విర్ోధ్ముగా 
ఉనిప్ుపడు, ఒక క ైసైతవుడు వాటిని తిరసకర్శంచబదుధ డెైయునాిడు. 

లేఖనము యొకక సమృదిధని గూర్శున సర్శయి నై అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, బ బైిలు 
సమృదిధ  విషయములో ఉని కొనిి అపారాముల వ ైప్ుకు మన దృష్టిని తిరప్పవలస్టటయునిది. 

అపారాములు 
ఈ అపారాములను మనము ర్ ండు సామానయమ నై విభాగములుగా విభ్జిదాే ము: మొదటగిా, 

లేఖనము యొకక సమృదిధని అతిగా అంచనావేయు అభిపరాయములు, మర్శయు ర్ ండవదగిా, లేఖనము 
యొకక సమృదిధని తకుకవ అంచనావయేు అభిపరాయములు. లేఖనము యొకక సమృదిధని అతిగా అంచనా 
వేయు కొనిి అభిపరా యములతో ఆరంభిదాే ము. 

చిహాితుకముగా, లేఖనము యొకక సమృదిధని అతిగా అంచనావయేువారమ బ ైబిలు ప్టో బలమ నై 
సమరపణలను కల్వగశయుంటారమ. అయితద చాలాసారమో  సాధారణ మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షత ప్టో వారమ 
సర్శయి ైన సమరపణలు లేకుండా ఉంటారమ. ఫల్వతంగా, కొనిి ప్ర్శస్టటాతులు మర్శయు ప్రజలను గూర్శు సర్శయి నై 
జాా నము లేకుండా న తైిక ప్రశిలకు లేఖనమును సర్శయి నై ర్రతిలో అనువర్శతంచగలమని తప్ుపగా 
నముుతారమ. న తైిక నిరణయములను తీసుకొనుట బ ైబిలును చదవిి, దానిని పాటించుట అంత సులువ నై ప్ని 
అని వారమ నముుతారమ. కాని వాసతవానికి, మనము బ ైబిలునకు విధదయత చూపట దానిని అనువర్శతంచుటకు 
ముందు, దానిని అనువర్శతంచుచుని ప్రజలు మర్శయు ప్ర్శస్టటాతులను గూర్శు మనము తలెుసుకొనియుండాల్వ. 
సాధారణ మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షతలలో దదవుడు మనకు ఈ సమాచారమును అనుగీహించాడు. ఈ రకముల 
ప్రతయక్షతను మనము నిరోక్షయము చదస్టటనప్ుపడు, లేఖనమును వాయఖాయనించుటకు మర్శయు అరాము 
చదసుకొనుటకు మనకు కావలస్టటన ప్ర్శకరములను మనము నిరోక్షయము చదయుచునాిము. 

అయితద తపటపదములనీి బ ైబిలు యొకక సమృదిధని అతిగా అంచనా వేయుట మీద 
ఆధారప్డయిుండవు. దానిని తకుకవ అంచనా వేయుట దావర్ా ఇంకా ఎనోి తపటపదములు వ లుగులోకి 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట మూడవ పాఠము: నిర్ాణ యక దృష్టికోణము: లేఖనము యొకక లక్షణములు 

-29- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వసాత యి. జీవితములోని కొనిి విషయములలో మాతరమ ేమనలను నడపిటంచుటకు బ ైబిలు సమృదిధగలది 
అని, మర్శయు కొనిి అంశముల మీద మాతరమే అద ిమనకు న ైతిక హెచుర్శకను ఇవవగలదు అని ఈ 
తపటపదము సాధారణంగా సూచిసుత ంది. ఉదాహరణకు, అనకే న తైిక నియమములను బో ధించుటకు సాధారణ 
మర్శయు అస్టటతతవ ప్రతయక్షతలు సర్శపల తాయని మర్శయు రక్షణ మారగము వంటి పరా కృతిక మర్శయు అస్టటతతవ 
ప్రతయక్షతలు మాటాో డని అంశములను గూర్శు సమాచారమును ఇచుుట దావర్ా లేఖనము ఈ జాా నమునకు 
మదేతునిసుత ంద ిఅని థామస్ అకివనాస్ వాదించాడు. ఈ మధ్య కాలములో, ఏకసంబంధ ిసవల్వంగ 
సంప్రకము, గరావిచిుతిత , మర్శయు అనాయాసమరణము వంట ివిషయములను గూర్శు బ ైబిలు మాటాో డదు 
అని కొందరమ వాదించారమ. 

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టటనటుో , సపషిమ నై లేక అసపషిమ నై బో ధ్నల దావర్ా, లేఖనములు 
మనకు న తైిక ప్రమాణముల యొకక సంగీహమ నై వయవసాను అందిసాత యి. ఈ భావనలో, ఆయన మహిమ 
కొరకు మర్శయు మన రక్షణ, విశావసము, మర్శయు క ైసైతవ జీవనము కొరకు దదవుని చితతమును 
బయలుప్రచు విషయములో లేఖనము యొకక సమృదిధ  అప్ర్శమితమ ైనది. సాధారణ మర్శయు అస్టటతతవ 
ప్రతయక్షతలో కూడా వీటిలో కొనిి ప్రమాణములు ఉంటాయి, కాని లేఖనములో ప్రతయక్షముగా లేక ప్ర్ోక్షముగా 
కనిపటంచు అదనప్ు ప్రమాణముల కంట ేఎకుకవ ప్రమాణములను అవి కల్వగశయుండవు. బ బైిలు 
జీవితములోని ప్రతి విభాగమును గూర్శు సమృదిధగా మాటాో డుతుంది, కాబటిి లేఖనము యొకక 
ప్రమాణములను అనువర్శతంచుట ఎలోప్ుపడూ దదవుని ప్టో మనము కల్వగశయుని నిజమ నై బాధ్యత 
అయుయనిద ిఅనునద ిఇకకడ విశలషమ యైునిది. 

నిశిబేత 
ఈ సమయమందు, కొనిి అంశముల విషయములో లేఖనము నిశిబేముగా ఉనిది అని 

ప్రఖాయతిగాంచిన కాని ప రపాటెనై ఆలోచనను గూర్శు మాటాో డదాము, ఇది సదాావనగల క ైైసతవులు లేఖనము 
యొకక సమృదిధని తకుకవ అంచనా వేయు అతయంత సామానయమ ైన మారగములలో ఒకటెయైునిది. 
విశలషముగా, జీవితములోని కొనిి విషయముల కొరకు దదవుని చితతమును గూర్శు లేఖనము తగశనంత 
సమాచారమును అందించదు కాబటిి అవి న ైతికముగా “మధ్యసాము”గా ఉనాియని కొందరమ క ైసైతవులు 
తరచుగా బో ధిసాత రమ. చార్శతిరకముగా, వీటిని “అడియాఫల ర్ా” అని పటలచారమ. ఈ అభిపరా యం ప్రకారం 
వ ైర్ాగయమ ైన విషయములు వాటంతట అవే సర్శయి ైనవి కావు లేక తప్ుపలు కూడా కావు. 

సంఘ చర్శతరలో చాలామంది ఆ అభిపరాయమును హతుత కొనినప్పటికీ, ఈ అభిపరాయము లేఖన 
బో ధ్నలకు భినిముగా ఉనిది. ఉదాహరణకు, ప్ురమషహనీమ ైన వసుత వులను గూర్శు వదేాంతవతేతలు 
మధ్యసాముగా లేక “తటసాము”గా మాటాో డినప్పటకిీ, బ ైబిలు అవి మంచివి అని స్ట లవిసుత ంద.ి మానవాళి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాప్ములో ప్డిపల యిన తరమవాత కూడా, అంతా మంచిగాన ేఉనిది అని పౌలు ఉదాా టించాడు. 1 తిమోతి 
4:4-5లో పౌలు వరా స్టటనటుో : 

దదవుడు సృజించిన ప్రతి వసుత వును మంచిద.ి కృతజాతాసుత తులు చలోె్వంచి 
ప్ుచుుకొనినయి డల ఏదయిు నిష్తధంిప్తగశనద ికాదు; ఏలయనగా అద ిదదవుని 
వాకయము వలనను పరా రానవలనను ప్వితరప్రచబడుచునిద ి(1 తిమోతి 4:4-5). 

ఈ సందరాములో పౌలు విశలషముగా ఆహారమును గూర్శు మాటాో డాడు, అయితద ఇకకడ నియమము 
మాతరం మర్శంత విశాలముగా ఉండి, సృష్టి వారము చివర్శలో దదవుడు సవయంగా ప్రకటించిన విధ్ముగా 
సరవసృష్టిక ివాయపటంచబడనిది. ఈ కారణము చదత, ప్ురమషహనీమ నై వసుత వులు కూడా “మధ్యసామ నైవి” కావు; 
అవి మంచివి. 

కొందరమ వేదాంతవేతతలు ర్ ండు లేక అంత కంటే ఎకుకవ మంచి వికలపముల మధ్య ఎంపటకల కొరకు 
“మధ్యసాము,” లేక అడయిాఫ ర అను ప్దమును కూడా అనువర్శతంచారమ. ఎంపటకలనీి మంచివి 
అయినప్ుపడు, లేఖనము మనకు ఎంపటక చదసుకుని దానిక ిమధ్యసాము కల్వగశయుంటుంద ిఅని వారమ 
సూచించారమ. అయితద దదవుడు కొనిి మంచి నిరణయముల కంటే ఇతర మంచి ఎంపటకలను ఎకుకవగా 
దీవిసాత డు అని లేఖనము బో ధసిుత ంది, మర్శయు లేఖనము కొనిిసారమో  ఒక మంచి వికలపము కంటే మర్ొక 
మంచి వికలపమును ఎకుకవగా కొనియాడుతుంది. ఉదాహరణకు, 1 కొర్శంథీ. 7:38లో పౌలు ఇలా వరా శాడు: 

కాబటిి  తన కుమార్ తకు ప ండిో చదయువాడు బాగుగా ప్రవర్శతంచుచునాిడు, ప ండిో  
చదయనివాడు మర్శ బాగుగా ప్రవర్శతంచుచునాిడు (1 కొర్శంథ.ీ 7:38). 

ఇకకడ పౌలు మాటాో డని ఖచిుతమ నై ప్ర్శస్టటాతులను గూర్శు ప్ండితుల మధ్య సముతిలేదు అను 
విషయమును మనము గమనించాల్వ. అయితద వివాహము చదసుకొనుట మర్శయు వివాహము 
చదస్టటకొనకపల వుట ర్ ండూ మంచి వికలపములేగాని, వివాహము చదస్టటకొనకపల వుట మర్శ ఉతతమమ ైన 
వికలపమ ైయునిద ిఅని అతని మాటల దావర్ా సపషిమవుతుంది. ఈ భావనలో, మంచి ఎంపటకల మధ్య 
మనము ఎనుికొనవలస్టట వచిునప్ుపడు కూడా లేఖనము నిజముగా “మధ్యసామ ైనది” కాదు. 

మన మొదటి పాఠములో, “మంచి”ని మనము దదవుని ఆశీర్ావదము ప ందునదగిా, మర్శయు 
“చెడు”ను దదవుని ఆశీర్ావదమును ప ందనిదగిా నిరవచించిన విషయము మీకు జాా ప్కముండియుంటుంది. ఈ 
నిరవచనము దావర్ా, మానవులలోని అంశములు అయితద మంచివి లేక చెడ్వి అవుతాయి; ఏది కూడా 
మర్శయు ఎవవరమ కూడా మధ్యసాముగా లేక తటసాముగా లేరమ. అయితద దదవుడు దవీిసాత డు లేకపల తద 
దీవించడు — వీటి మధ్య ఏమి లేదు. ఆయన దవీిస్టతత , అది మంచిది; ఆయన దవీించకపల తద, అద ిచడ్ెది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయినప్పటికీ, కొనిి మాటలు, ఆలోచనలు మర్శయు కిీయలు కొనిి సందరాములలో మంచివి 
మర్శయు ఇతర సందరాములలో చడ్ెవి అనునది కూడా నిజమే. ఉదాహరణకు, వివాహ జీవితములోల 
ల ైంగశక సంబంధ్ములు మంచివి, కాని వివాహమునకు వ లుప్ల ల ైంగశక సంబంధ్ములు దుషిమ నైవి. అయితద 
సవయంగా ల ైంగశక అనుబంధ్ములు మంచివి లేక చడ్ెవి కావు అని దీని అరాము కాదు. బదులుగా, దదవుడు 
వాటిని సృజించిన విధానములో అవి మంచివ ైయునివి. అయితద వివాహము చదసుకొనని భాగసావములు 
ల ైంగశక సంబంధ్ములను దుర్శవనియోగం చదసాత రమ, కాబటిి  వార్శ నేప్థయములో అటిి  సంబంధ్ములు 
చెడ్వ యైునివి. 

చివర్శగా, ఏ ఎంపటకలు మంచివి లేక ఏవి చడ్ెవి అని నిర్ాా ర్శంచలేని విషయముల కొరకు కొంత మంది 
వేదాంతవేతతలు అడయిాఫ ర విభాగమును ఉప్యోగశసాత రమ. అయితద కనీసం ప్ర్ోక్షముగాన నైా లేఖనములు 
జీవితములోని ప్రతి కోణమును తాకుతాయి కాబటిి , మనకు తెల్వయని విషయములను మనము మధ్యసామ నై 
విషయములుగా ప్ర్శగణించకూడదు. మనము కొనిిసారమో  ఏ ఎంపటకలు, ఆలోచనలు, కియీలు లేక వ ైఖరమలు 
మంచివి మర్శయు ఏవి చడ్ెవో తెలుసుకొనలేము అని భావించుట నిజమే. అయితద అటిి  ప్ర్శస్టటాతులు దదవుని 
వాకయములో సమృదిధలేమి వలన కలుగవు, లేక బ ైబిలు తటసా ఆలోచనను కల్వగశయుండుట వలన కాదుగాని, 
బ ైబిలు బయలుప్రచిన సతయమును ఎలా అనువర్శతంచాలో అరాము చదసుకోలేకపల వుట లేక గుర్శతంచుటలో 
విఫలమగుట వలన కలుగుతాయి. 

న ైతిక వివేచనను ప ందుటలో ఎదుర్ొకను ఈ వ ఫైలయము అనకే రూప్ములలో ఉంటుంది. మీకు 
జాా ప్కమునిటోయితద, న తైిక నిరణయములను తీసుకొనుటకు బ ైబిలు మాదరి్శని ఈ విధ్ంగా కోీడకీర్శంచవచుు: 

న తైిక తీరమపలలో ఒక వయకిత ఒక ప్ర్శస్టటాతిక ిదదవుని వాకయమును అనువర్శతంచుట 
భాగమ యైునిద.ి 

మన న తైిక పరా మాణికతలు, మన లక్షయములు, మర్శయు మన హేతువులు, లేక మర్ొక మాటలో, 
నిర్ాణ యక, ప్ర్శస్టటాతుల మర్శయు అస్టటతతవ విషయములలో సర్శయి ైన అవగాహన కల్వగశ మనము నడుచుకోవాల్వ, 
సర్శయి ైన న ైతిక నిరణయమును తీసుకొనుటలో విఫలమగుట ఈ దృకోకణములను సర్శయి నై ర్రతిలో 
సమీక్ించుటలో విఫలమగుట వలన కలుగుతుంది. మనము వయవహర్శంచుచుని లేఖన భాగములను 
మనము నిరోక్షయము చదసాత ము లేక అపారాము చదసుకుంటాము కాబటిి  మనము విఫలమవుతాము. న తైిక 
ప్రశితో ముడపి్డియుని ప్ర్శస్టటాతిని మనము నిరోక్షయము చదసాత ము లేక అపారాము చదసుకుంటాము కాబటిి  
మనము విఫలమవుతాము. ఒక విషయము యొకక అస్టటతతవ మర్శయు వయకితగత అంశములను మనము 
నిరోక్షయము చదసాత ము లేక సర్శగా సమీక్ించము కాబటిి  మనము విఫలమవుతాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదర్శిలు, మర్శయు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనిి సందర్ాాలలో, ఒక న తైిక నిరణయమును గూర్శు సర్శయి ైన నిర్ాా రణకు మనము ర్ాలేనప్ుపడు, 
ఆ నిరణయమును తీసుకొనుటకు కావలస్టటనంత సమాచారమును దదవుడు బయలుప్రచలేదు అని 
నిర్ాా ర్శంచుట సర్శయి నై ప్ని కాదు. మర్శయు ప్ర్శస్టటాతి మధ్యసాముగా ఉనిది, కాబటిి  అనుసర్శంచుటకు 
సర్శయి ైన మారగము లేదు అని చెప్ుపట కూడా సర్శయి నై ప్ని కాదు. బదులుగా, మనము చదువుతూ, 
అధ్యయనం చదసూత , పరా ర్శాసూత  ప్రశిను ప్ర్శశరధించి, మనము చదయు తాతాకల్వక వివచేనల విషయములో 
తగశనంత కృష్ట చదసూత , అంతిమ వివచేనను నిర్ాణ యక, ప్ర్శస్టటాతుల, మర్శయు అస్టటతతవ విషయములు సపషిమగు 
వరకు నిల్వపట ఉంచాల్వ. 

ముగశంప్ు 

ఈ పాఠములో లేఖనము యొకక అనేక పరా ముఖయమ ైన లక్షణములను మనము చూశాము. 
లేఖనము దెవైికముగా పతరర్పేటంచబడనిది కాబటిి , అది శకితగలది మర్శయు అధకిారము గలద ిఅని మనము 
చూశాము. లేఖనము మానవుల కొరకు వరా యబడింది కాబటిి , అద ిసపషిమ ైనది, అవసరమ ైనది మర్శయు 
సమృదిధగలది అని కూడా మనము చూశాము. 

క ైైసతవ నీతిశాసత రమును అధ్యయనము చదయుచుండగా లేఖనము యొకక లక్షణములను మనసుిలో 
ఉంచుకొనుట సహాయకరముగా ఉంటుంది. నిశుయముగా, న ైతిక ప్రశిలకు జవాబు ఇచుు విషయములో 
బ ైబిలు అవశయమ ైయునిద ిఅని ఇది మనకు జాా ప్కము చదసుత ంది. జీవిత అంశములనిిటి విషయములో అద ి
అధకిార్శకమ నైది కాబటిి , మర్శయు బ ైబిలు మాతరమే జవాబు ఇవవగల అనకే ప్రశిలు ఉనాియి కాబటిి 
మనము ఎలోప్ుపడూ దాని జవాబులను అనేవష్టంచాల్వ. నిశుయముగా, లేఖనము యొకక లక్షణములను 
జాా ప్కముంచుకొనుట ఎంతో పల ర తాిహకరమ యైునిది ఎందుకంటే మనకు లాభ్మును చదకూరముటకు 
మర్శయు మనకు ఆయనను గూర్శు, ఆయన పరా మాణకితలను గూర్శు బో ధించుటకు దదవుడు లేఖనమును 
అనుగీహించాడు అని అది మనకు జాా ప్కము చదసుత ంది. మర్శయు చివర్శగా, బ ైబిలు యొకక న ైతిక బో ధ్నలు 
సమృదిధగలవి మర్శయు సపషిమ ైనవి కాబటిి లేఖనము యొకక లక్షణములు మన న తైిక నిర్ాా రణల 
విషయములో మనకు నిశుయతను ఇసాత యి. కాబటిి , క ైసైతవ నీతిశాసత రమును మనము అధ్యయనము 
చదయుచుండగా లేఖనము యొకక లక్షణములనిిటిని జాా ప్కముంచుకొనుట మర్శయు వాటి మీద 
ఆధారప్డుట చాలా పరా ముఖయమ ైయునిది. 
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