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ఉపల దాా తం 

నా స్టతిహతిుడు ఒకరమ ఈ మధ్యన తన కుమారమని కొరకు ఒక స్ట ైకలి్ కొనాిడు. ఆ స్ట కైిల్ ను విడి విడ ి
భాగములుగా కొని దానిని బిగంిచవలస్టట వచిుంద ి— చకాీలు మర్ియు ప డల్ి అమరముట వంటవిి. అయితద 
స్ట ైకలి్ ను బిగించుటకు ఎలాంట ిసూచనలు ఇవవబడలేదు. ఇప్ుపడు, స్ట ైకలి్ ఏవిధ్ంగా ఉండాలో మర్ియు 
ఎలా ప్ని చయెాయలో నా స్టతిహతిునిక ితలెుసు కాబటిి , అతడు సూచనల సహాయం లేకుండానే దానిని 
బిగించగల్వగాడు. అయితద అతడు ఇంతకు ముందు ఎనిడూ స్ట ైకలి్ చూడకపల తద ఏమ ైయియయదో  ఒకసార్ి 
ఊహించండి. అలా అయితద, అతడు దానిని సర్గిా బిగించియుండదవాడు కాదు. 

కొనిి విధాలుగా, బ ైబిలు కూడా ఎలాంటి సూచనలు లేని స్ట ైకలి్ పారమి ల యొకక డబాా వల  ఉనిది. 
సుప్ర్ిచితమ ైన విషయములను సర్యిి నై కమీములో అమరముట సులువ నై ప్నియి ైయుని విధ్ముగానే, 
బ ైబిలు అరాము మర్యిు సర్యిి ైన ఉప్యోగమును గూర్ుి కొనిి మౌల్వక విషయములను కనుగొనుట 
కూడా చాలా సులువ నై ప్ని అయుయనిది. మర్ొక వ ైప్ున, సూచనలు లేకుండా సంకిోషిమ నై ప్ర్ికరములను 
అమరముట కషిమ యైుని విధ్ముగానే, లేఖనము యొకక ఉతతమమ ైన భాగములను అరాము 
చదసుకొనకపల తద సంకిోషిమ ైన న తైిక ప్రశిలకు బ ైబిలును అనువర్ితంచుట కషిమవుతుంది. 

బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయములను తీసుకొనుట అను మన పాఠయకీమములో ఇది నాలగవ పాఠము, 
మర్ియు ఈ పాఠమునకు “నిర్ాణ యక దృష్టికోణము: లేఖనము యొకక భాగములు మర్యిు అంశములు” 
అను శీర్ిషకనిచాుము. 

ఈ పాఠములనిిటలిో మనము తలె్వయజసే్టటన విధ్ముగానే, న ైతిక వివేచనలో ఒక వయకిత ఒక ప్ర్ిస్టటాతిక ి
దదవుని వాకయమును అనువర్ితంచుట ఎలోప్ుపడూ భాగమ యైుంటుంది. మర్ియు బ ైబిలు నిరణయములను 
తీసుకొనుటలో మూడు ప్రధానమ ైన ప్ర్ిగణలను గూర్ిు మాటాో డునటుో  ఇద ిమనలను నడపిటంచింది: దదవుని 
వాకయము యొకక సర్ియి నై పరా మాణికత, దీనిని మనము నీతిశాసత రములోని నిర్ాణ యక దృష్టికోణముతో 
అనుబంధ్ప్రచాము; సర్ియి నై లక్షయము, ఇద ిప్ర్సి్టటాతుల దృష్టికోణమునకు సంబంధించినద;ి మర్యిు 
సర్యిి ైన హతేువు, ఇది అస్టటతతవ దృష్టికోణమునకు అనుసంధానమ యైునిది. 

ఈ పాఠములో మనము నిర్ాణ యక దృష్టికోణమును మూడవసార్ి చూదాే ము, మర్యిు బ ైబిలులోని 
న ైతిక పరా మాణకితలను మనము వివచేించు ప్రకియీను విశదీకర్ిదాే ము. మర్యిు దదవుని ప్రమాణములను 
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లేఖనములోని ప్లు భాగములు మర్ియు అంశములు మనకు తెల్వయజేయు విభినిమ నై విధానముల 
మీద దృష్టిప డదాము. 

లేఖనము యొకక భాగములు మర్యిు అంశములను గూర్ుిన చరును మనము మూడు 
ప్రధానమ ైన భాగములుగా విభాగిదాే ము: మొదటగిా, లేఖనములో మనకు కనిపటంచు విభినిమ నై సాహతియ 
రకములను చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, లేఖనములో దదవుని ధ్రుశాసత రమును కల్వగియుని గంీథములు 
మర్ియు వాకయభాగములను దగగరగా ప్ర్శిీలన చదదాే ము. మర్యిు మూడవదగిా, బ ైబిలులోని భాగములు 
మర్ియు అంశములనిిటిని ఐకయప్రచు లేఖనము యొకక ఐకయతను గూర్ుి మాటాో డదాము. లేఖనములో 
మనకు కనిపటంచు విభినితతో ఆరంభిదాే ము. 

లేఖనము యొకక విభినిత 

లేఖనము అంతా ఒకే విధ్ముగా ఉండదు అని బ ైబిలును చదివిన ప్రతిఒకకరమ గుర్ితసాత రమ. దానిలో 
చర్తిరలు, ప్దయభాగము, జఞఞ నసాహితయము, ప్రవచనము, సంభాషణ, మర్ియు విభిని రకముల ైన ఇతర 
రచనలు కూడా ఉనాియి. మర్ియు ఈ రచనలనిిటలిో, మనము మర్ింత విభినితను చూసాత ము. 
ఎందుకంటే, ప్రతి రచయిత తనదెైన శ లై్వలో వరా శాడు, మర్యిు సవయంగా అతని రచన కూడా విభినితను 
కల్వగియుంటుంది. కొనిిసారమో  అతడు ఆజఞలను ఇచాుడు; కొనిిసారమో  అతడు వివరములను వివర్ించాడు; 
కొనిిసారమో  అతడు వయకితగత అనుభ్వమును జఞఞ ప్కము చదసుకునాిడు. మర్ియు ఈ విభినిత అనుకోకుండా 
కల్వగింద ికాదు. బ ైబిలులోని ప్రతి భాగము క ైసైతవ నీతిశాసత రము యొకక పరా మాణకితలకు తనదెైన శ లై్వలో 
తోడాపటునిచుుటకు దదవుడు దానిని నియమించాడు. ఇప్ుపడు, లేఖనము అనకేమ నై విభినిమ నై ర్రతులలో 
మాటాో డుతుంది కాబటిి , బ ైబిలు చెప్ుప విషయములను మాతరమే తలెుసుకొనుట మనకు సర్ిపల దు. బ ైబిలు 
చెప్ుప విషయములను చదువునప్ుపడు, వాటనిి అరాము చదసుకొనుటకు బ ైబిలు మాటాో డు విధానమును 
కూడా మనము తెలుసుకొనియుండాల్వ. 

బ ైబిలులో మనకు కనిపటంచు విభినితను అనేకమ ైన విధాలుగా మనము వర్ిణంచవచుు, మర్ియు ఏ 
ఒకక విధానము కూడా సంగహీమ ైనది కాదు. అయితద లేఖనము యొకక ఈ కోణము మర్ియు క ైసైతవ 
నీతిశాసత రము మీద దాని యొకక అంతర్ాావములను గూర్ుి అవగాహననిచుుటకు, మనము మూడు 
విషయములను చూదాే ము: మొదటగిా, బ ైబిలులో ఉప్యోగించబడని విభినిమ ైన భాషను గూర్ిు మనము 
మాటాో డదాము. ర్ ండవదిగా, బ ైబిలులోని విభినిమ నై సాహతియమును గూర్ిు మనము మాటాో డదాము. 
మర్ియు మూడవదగిా, ఈ విభినిత ఆధ్ునిక న తైిక బో ధ్న కొరకు కల్వగియుని అంతర్ాావములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

మనము చూదాే ము. భాషకు సంబంధించిన చిని మర్యిు సులువ ైన విషయములను చూసూత  ఆరంభించి, 
సాహితయములోని ప దేవ నై, మర్ింత సంకిోషిమ ైన విషయములలోనికి వ ళ్దే ము. 

భాష 
మొదటగిా, మనము మానవ సంభాషణలనిిటలిో కనుగొను భాష యొకక సంప్ూరణ శరణీిని బ ైబిలు 

కనుప్రమసుత ంది. దానిలో కథనములు, ప్రశిలు, వాగాే నములు, ప్రతిపాదనలు, శాప్ములు, ఆశీర్ావదములు, 
బ దరి్ింప్ులు, తీరమపలు, ఉలేో ఖనములు, సార్ాంశములు, ఆజఞలు, సలహాలు, వినిప్ములు, మొరలు, 
వరణనలు, నిసిహాయ కేకలు, ఆశ మర్యిు మ ప్ుప మర్యిు పతరమ వయకతతకరణములు, మొదలగునవి 
ఉనాియి. బ ైబిలు భాష భావనాతుకముగా మరుమ నైది లేక భావనాతుకముగా ఆవిషిమ నైది. దానిలో కొంత 
ఊహాతుకమ నైది, చితరా తుకతను మర్యిు భాషాభాగములను ఉప్యోగసిుత ంది, అయితద ఇతర భాష 
ఊహాతుకత కానిది, మర్యిు సూటెనై ర్రతిలో విషయములను వయకతప్రమసుత ంది. బ ైబిలులో కొంత వయంగోయకిత 
మర్ియు నిజఞయితీగల భాష కూడా ఉనిది. అది సపషిమ నై వాయఖయలను చదయు విధ్ముగానే సూచనలను 
మర్ియు సూచితములను కూడా ఉప్యోగసిుత ంది. అది అతిశయోకుత లను మర్ియు తగిగంప్ు వరణనలను 
మర్ియు భాషావాదములను ఉప్యోగసిుత ంది. మర్ియు అనేకసారమో  అది సపషిమ ైన విషయములను 
బో ధించుటకు బదులుగా, కేవలం ఊహలను మాతరమే చదసుత ంది. 

ఈ అమోఘమ నై భాషా భినితవము బ ైబిలు చదువునప్ుపడు అనకే సవాళో్ను 
మనముందుంచుతుంది. ఏద ిఏమ ైనా, భాషలోని ఈ విభినిమ ైన రకములను గుర్ితంచుట మనకు 
తెల్వయకపల తద, మర్ియు ప్రతి ఒకకటి ఏ విధ్ంగా సంభాష్టసుత ందో  మనకు అరాము కాకపల తద, మనము బ ైబిలు 
బో ధ్నలను అపారాము చదసుకునే సంభావయత ఉనిది. 

ఇప్ుపడు, అనేక యుగములుగా, బ ైబిలులో ఉని విభినిమ నై భాషల వలన కలుగు సవాళో్తో 
వయవహర్ించుటకు క ైైసతవులు అనేక విధానములను ప్రతిపాదించారమ. అయితద ఈ ప్ర్ిషాకరములనీి ఈ ర్ ండు 
గుంప్ులలో ఒకదానికి చెందనివిగా ఉనాియని చపె్ుపట సబబే అవుతుంది: బ ైబిలు భాషను అసాధారణమ నై 
ర్రతులలో ఉప్యోగిసుత ంది అని నముువారమ, మర్యిు బ ైబిలు భాషను సాధారణమ నై ర్రతులలో 
ఉప్యోగసిుత ంది అని నముువారమ. 

అసాధారణమ ైన 
చాలాసారమో , బ ైబిలు అసాధారణమ ైన ర్రతులలో మాటాో డుతుంది అని నముువారమ బ ైబిలులో ఉని 

విభినిమ నై భాషా రకములను నిరోక్షయము చదయు విధ్ముగా ప్ర్ిషాకరములను ఇసాత రమ. బదులుగా, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

లేఖనమంతటిక ిఒకే విధ్ముగా అనువర్ితంచబడు వాయఖాయన వయవసాను అభివృదిధ  చదయుటకుగాను బ ైబిలు 
భాషను అతిగా సులభ్తరము చదసాత రమ. 

ఉదాహరణకు, బ ైబిలు దదవుని దావర్ా పతరర్పేటంచబడింది కాబటిి , మానవ గీహింప్ును మించిన 
విధ్ముగా అసాధారణమ నై ర్రతులలో అద ిసంభాష్టసుత ంద ిఅని మధ్య యుగములలో అనేకమంది 
వేదాంతవేతతలు నమాురమ. వార్ ిఆలోచన ప్రకారం, ప్రతి బ ైబిలు భాగములో కొనిిసారమో  లేఖన రచయితలకు 
కూడా మరమగుచదయబడియుని విభినిమ ైన చిహాితుక అరాములు ఉనాియి. ఈ వయవసాలో, మానవ 
రచయితల యొకక ఉదదేశయములతో నిమితతం లేకుండా ప్రతి వాకయ భాగమునకు కొంత అలంకార్ిక అరాము 
ఉంటుంద ిఅని ఊహించబడుతుంది. 

ఈ మధ్య కాలములో, లేఖనము యొకక భాష అసాధారణమ ైనది అని నముు అనకేమంది క ైైసతవులు 
వయతిర్కే దిశలో ప్రయాణించారమ. లేఖనము యొకక అసాధారణమ నై సవభావము దానిని వాయఖాయనించుటను 
కషితరము చదసుత ంద ిఅని నముుటకు బదులుగా, లేఖనము యొకక అసాధారణమ ైన సవభావము దాని 
భాషను వాయఖాయనించుటను సులభ్తరము చదసుత ంది అని ఉదాా టించారమ. ప్ర్ిశుదాధ తు నిజమ నై 
వాయఖాయనములను ఆయన ప్రజలకు సూటిగా బయలుప్రమసాత డు, కాబటిి ఒక వాకయభాగము అరామును ఎలా 
తెల్వయజేసుత ంది అను విషయము కాదుకదా, ఒక వయకిత ఎలాంటి భాషను చదువుతునాిడు అని 
తెలుసుకొనుట కూడా అనవసరము అని వీర్ిలో కొందరమ వాదించారమ. లేఖనము యొకక భాషను వీల ైనంత 
అక్షర్ారాముగా వాయఖాయనించాల్వ, మర్యిు చితరా తుక అరాములు సర్యిి ైన భావనను ఇవవనప్ుపడు మాతరమే 
అలంకార అరాములను ఉప్యోగించాల్వ అని ఇతరమలు వాదించారమ. 

ఉదాహరణకు, సాధారణ సంభాషణలో మానవులు సాధారణంగా అతిశయోకుత లను లేక అతిగా ఉండు 
కథనములను ఉప్యోగిసాత రమ అని మనకు తలెుసు. అయితద బ ైబిలు అధికారమునకు కటుి బడయిుండు 
అనకేమంది క ైైసతవులు బ ైబిలులో అతిశయోకుత లు కనిపటసాత యని గుర్ితంచరమ. బదులుగా, లేఖనములో ఉని 
ప్రతి కథనము సూటిగాను, ఒకదానికొకట ిసంబంధ్ము లేకుండా, ఖచిుతముగా ఉనిదనటుో  వారమ 
వయవహర్ిసాత రమ. 

సాధారణ ఉప్నాయసము మర్యిు రచనలో, మనము చాలాసారమో  విషయములను కోీడీకర్సిాత ము, 
మర్ియు మన శరీతలు కల్వగయిుని ఇతర జఞఞ నముతో ఖాళీలను ప్ూర్ించుకోవాలని ఆశిసాత ము. అయినను, 
పతరర్తి రచయితలు కూడా ఇదద ప్ని చదశారమ అను విషయమును గుర్ితంచుటను కొందరమ క ైసైతవులు కఠనిముగా 
భావిసాత రమ. బదులుగా, లేఖనభాగములు వాట ియొకక అభిపరా యముల విషయములో ప్ర్ిమితమ నైవని 
తెలుసుకొనుటకు బదులుగా, వాటిని ప్ూర్ితగా అరాము చదసుకొనవచుు అనిటుో  వయవహర్ిసాత రమ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

అంతదగాక, సాధారణ రచన మర్ియు వాయఖయలో, మనము చాలాసారమో  వయంగయంగా వయవహర్సిూత , 
మనము ఉదదేశించినదానిక ివయతిర్కేముగా మాటాో డతాము అని మనము గుర్ితసాత ము. అయినను, బ ైబిలులో 
వయంగయము ఉనిదని ఒప్ుపకొనుటను అనేకమంద ిక ైసైతవులు కఠనిమ నై ప్నిగా భావిసాత రమ. 

లేఖన భాష అసాధారణమ ైనది అను ఈ అభిపరా యములకు భినిముగా, మానవ సంభాషణలలోని 
సామానయ ప్దధతులను ఉప్యోగిసూత  సాధారణ మానవ భాషను ఉప్యోగిసూత  బ ైబిలు మాటాో డుతుంది అన ే
అభిపరా యమ ైయునిది. 

సాధారణ 
మునుప్టి పాఠములో, మనము లేఖనము యొకక సపషితను గూర్ిు మాటాో డుతూ, బ ైబిలు 

అసపషిముగా లేదు అని, మర్ాుతుకమ నై మారగములు లేక విశరషమ ైన ఆతీుయ వరములు, లేక 
సంఘములో విశరషమ ైన సాా నములు కల్వగియునివార్ ిదావర్ా కనుగొనబడు మర్ాుతుక అరాములు దానిలో 
లేవని చపెటపన విషయము మీకు జఞఞ ప్కముండద ఉంటుంది. మర్ొక మాటలో, లేఖనము సాధారణమ నై భాషతో 
మాటాో డుతూ, సామానయమ నై మారగములలో సంభాష్టస్టతతన ేసపషిమ యైుంటుంది. 

బ ైబిలు సాధారణమ నై మానవ భాషను ఉప్యోగసిూత  మాటాో డుతుంది అని కనుప్రచుటకు, అతిగా 
అక్షర్ారాముగా చదువుట ఘోరముగా తప్ుపదార్ి ప్టిిసుత ంది అని చూప్ు కొనిి వాకయభాగములను చూదాే ము. 
ప్రభ్ువు పరా రానలో భాగమ ైయుని, మతతయి 6:11లోని ఈ వినిప్మును గూర్ుి ఆలోచన చెయయండి. 

మా అనుదనిాహారము నడేు మాకు దయచదయుము (మతతయి 6:11). 

సాధారణ మానవ వయకతతకరణలతో సంబంధ్ము లేకుండా ఈ వచనమును కృతిరమమ నై అక్షర్ారా 
విధానములో చదివినప్ుపడు, తనకు ర్ొటెిను ఇవవమని యియసు దదవుని ఆజఞఞ పటంచినటుో  అనిపటసుత ంది. 

వాసతవానికి, “మా అనుదనిాహారము నడేు మాకు దయచదయుము” అను మాటతో పాటుగా, “దుషుి ని 
నుండ ిమముును తపటపంచుము” వంటి ప్రభ్ువు పరా రానలోని వినిప్ములనీి ఆదదశముల రూప్మును 
కల్వగియునాియి. మర్యిు గరకీు వాయకరణములో ఆదదశములు చాలాసారమో  ఆజఞల ైయునివను మాట 
వాసతవమే. 

బ ైబిలును అతి అక్షర్ారాముగా చదువు క ైసైతవులు యియసు మాటలు దదవుని ఆజఞఞ పటంచుచునివి అని 
చెప్ుపనటుో  ఈ వాసతవము దార్తిీస్టటంది. మర్యిు అవును, ప్రభ్ువు పరా రాన మన వయకితగత పరా రానలలో 
అనుసర్ించవలస్టటన మాదరి్ి అయుయనిది కాబటిి , దదవుని ఆజఞఞ పటంచు హకుక మనకు ఉనిది అని వారమ 
నిర్ాా ర్ించారమ. 

అయితద, ఆదదశ కిీయాప్దములు వినిప్ములను మర్ియు విజఞఞ ప్నలను చదయుటకు కూడా 
ఉప్యోగించబడనివి అని ప్రభ్ువు పరా రానలో యియసు సవయంగా ప్ల్వకని మాటలతో సహా మిగిల్వన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

లేఖనభాగములలో మనము చూసాత ము. ఆంగోములో కూడా ఇదద వాసతవమ ైయునిది. ఉదాహరణకు, 
“దయచదస్టట, ఆ ర్ొటెి  ఇటు ఇవవండి.” లేక “దయచదస్టట నాకు సహాయము చెయయండి!” అని మనం అంటాము. ఈ 
కథనములు ఆదదశముల ైయునివి. అయితద మనము ఈ  మాటలను ప్లుకునప్ుపడు, సాధారణంగా 
మనము ఆజఞలను ఇచుుటలేదు. ఆమోసు 4:4ను కూడా ప్ర్ిగణించండి, అకకడ ప్రవకత ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

బతేదలునకు వచిు తిరమగుబాటు చదయుడ,ి గలిాగ లునకు పలయి మర్ ియి కుకవగా 
తిరమగుబాటు చదయుడ ి(ఆమోసు 4:4). 

ఈ మాటలను అతి అక్షర్ారాముగా చదువుట వలన, బేతదలు మర్ియు గిలాగ లులో ఉని విగహీార్ాధ్నా 
ఆలయములకు వ ళో్ల యి హో వాకు విర్ోధ్ముగా పాప్ము చదయమని ఆమోసు తన శరీతలను కోర్ాడు 
అనునటుో  కొందరమ వాయఖాయతలు ఆలోచించుటకు దార్తిీస్టటంది. అయితద ఇటిి  అరాము అసావభావికమ ైనది 
మర్ియు ఇతర కథనములలో బయలుప్రచబడని ప్రవకత యొకక ఉదదేశములతో అనుగుణంగా లేదు. 
ఉదాహరణకు, ఆమోసు 5:5లో ప్రవకత ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

బతేదలును ఆశయీింప్కుడ,ి గలిాగ లులో ప్రవశేింప్కుడ ి(ఆమోసు 5:5). 

బేతదలు మర్ియు గిలాగ లులో పాప్ము చదయమని ప్రవకత ప్రజలకు ఆదదశించినప్ుపడు, అతడు 
వయంగయముగా, అనగా తాను ఉదదేశించినదానికి వయతిర్కేముగా మాటాో డాడు అని ఈ వచనములో నుండి 
మర్ియు ఆమోసు గీంథములోని మిగిల్వన భాగము నుండి మనము నిర్ాా ర్ించవచుు. ఈ సాలములలో వారమ 
పాప్ము చదయాలని అతడు కోరలేదుగాని, వారమ పాప్ము చదయుట మానాలని అతడు కోర్ాడు. 

బ ైబిలు భాషలోని లక్షణములు కవేలం లేఖనమునకు మాతరమే విశరషమ నైవి కావు. బదులుగా, 
బ ైబిలు దాని రచయితలు మర్యిు వార్ి వాసతవిక శరీతల యొకక భాషాప్రమ ైన ప్దధతులను ఉప్యోగసిుత ంది. 
అనగా, బ ైబిలును మనము భాధ్యతాయుతముగా వాయఖాయనించాలంటే, వారమ సాధారణంగా భాషను ఏ 
విధ్ముగా ఉప్యోగించార్ో మనము నరేముకోవాల్వ, మర్ియు ప్రతి రచయిత తాను వరా స్టటనప్ుపడు 
కల్వగియుండని ఉదదేశమును మనము అరాము చదసుకోవాల్వ. తన మాటలు అలంకార రూప్ములో అరాము 
చదసుకోబడాలని రచయిత వాటనిి రూప ందసి్టతత , వాటిని మనము అలంకార రూప్ములో చదువుతూ, రచయిత 
ఉదదేశించిన అరాము కొరకు వాకయభాగమును అనేవష్టంచాల్వ. మర్ొక వ పై్ున, బ ైబిలు రచయిత తన మాటలను 
సూటిగా మర్యిు సపషిముగా రూప ందసి్టతత , అతని మాటలను చితరా తుకత లేకుండా వాయఖాయనించుట మన 
బాధ్యత అయుయనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

సాహతియము 
లేఖనములో అనేక రకముల భాష ఉని విధ్ముగానే, అనేక రకముల సాహితయములు కూడా 

ఉనాియి. ఇవి భాష కంట ేవిశాలమ నైవి, మర్ింత సంకిోషిమ నైవి, మర్ియు వాట ిమీద ప్టుి ను సాధించుట 
మర్ింత కషిమ నై ప్ని అయుయనిది. లేఖనములో ఉని ప్లు భాగములను మర్ియు అంశములను 
బాధ్యతాయుతముగా ఉప్యోగించుటకు వాటిని అరాము చదసుకొనుట కతలకమ యైునిది. 

లేఖనములో అనేక రకముల లేక శ ైలుల సాహితయము ఉనిది. ఉదాహరణకు, బ ైబిలు సాహితయములో 
ఈ కిీంది శ ైలులు ఉనాియి: గదయభాగము, ప్దయభాగము, పాటలు, ధ్రుశాసత రము, కథనము, లేఖ, ఒడంబడిక, 
ప్తిరక, ప్రవచన దదవోకిత, సామ త, ఉప్మానము, మర్యిు నాటిక. మర్యిు చాలాసారమో  ఈ విశాలమ నై 
రూప్ములలో, అనేక చిని విభాగములు కూడా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, ప్రవచన దదవోకిత అను సాహతియ 
రకములో, తీరమప దదవోకుత లను, ఆశీర్ావద దదవోకుత లను, నాయయవాయజయములకు సంబంధించిన దదవోకుత లను, 
మొదలగువాటిని మనము చూసాత ము. ఈ రకములు వాట ివిషయములతో సహా, వాటి నిర్ాుణము, శ లై్వ, 
మర్ియు భాషా ఉప్యోగము దావర్ా వయతాయసమ ైయునివి. అంతదగాక, ప్రతి బ ైబిలు శ లై్వ అరామును ప్లు 
ర్రతులలో తలె్వయజసేుత ంది. కాబటిి , బ ైబిలులో ఉని భాష యొకక సంకిోషితలను గూర్ిు మనము అవగాహన 
కల్వగియుండవలస్టటన విధ్ముగానే, ప్లు సాహతియ రకముల సంకిోషితలను గూర్ుి కూడా మనము అవగాహన 
కల్వగియుండాల్వ. 

సాధారణంగా మనము నీతిశాసత రమును అధ్యయనం చదయునప్ుపడు, బ ైబిలులో నియమములను 
కల్వగియుని లేక న ైతిక పరా మాణికతలను మర్ియు బాధ్యతలను సూటగిా బో ధించు వాకయభాగముల మీద 
దృష్టిప డతాము. మర్ియు మన నీతిశాసత ర అధ్యయనమునకు ఈ వాకయభాగములు నిశుయముగా 
పరా ముఖయమ ైయునివి. అయితద న ైతిక ఉప్దదశముల విషయములో ఇతర శ లైులు ఎలాంట ివిషయములను 
తెల్వయజేయవు అని ఆలోచించు ప రపాటును మనము చదయకూడదు. మన ఉదదేశయముల కొరకు, బ ైబిలు 
కథనములు న తైిక నియమములను మర్యిు నియంతరణలను కూడా తెల్వయజేసాత యని మనము గుర్ితంచాల్వ. 
ప్దయభాగము మర్ియు పాటలు న ైతిక విషయములను వయకతప్రమసాత యి. సామ తలు మర్యిు ఇతర జఞఞ న 
సాహితయ రచనలు న తైిక విలువలను ప్రతిబింబిసాత యి. ప్రవచనము మానవ కియీల ప్టో సంతోష్టంచు లేక 
అసంతృపటత  రూప్ములో దదవుని న తైిక తీరమపలను వయకతప్రమసుత ంది. 

వాసతవానికి, మునుప్టి పాఠములలో మనము చూస్టటనటుో , బ ైబిలులోని ప్రతి వాకయభాగము దదవుని 
గుణమును వయకతప్రమసుత ంది, కాబటిి  ప్రతి వాకయభాగములో న తైిక బో ధ్న ఉనిది, ఆ వాకయభాగము 
నాయయప్రమ నై నియమము కావచుు, లేక ఒక ప్తిరక, లేక ప్దయము, లేక సామ తల సంగీహము, లేక 
చార్తిిరక కథనము, లేక ఇతర సాహితయ రకము కావచుు. ఈ కారణం చదత, మనము నీతిశాసత రమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

అధ్యయనం చదయునప్ుపడు, దదవుని న ైతిక పరా మాణకితలను బయలుప్రచు బ ైబిలు సాహతియముల 
రకములనిిటిని మనము వ దకాల్వ. 

లేఖనములో కనిపటంచు శ ైలులనీి మన న తైిక ధాయనములనిిటిని నడపిటంచాలని ఉదహర్ించుటకు, 
బ ైబిలు కథనములను మనము ప్ర్ిగణదిాే ము. నిశుయముగా బ ైబిలు రచయితలు చార్తిిరక వాసతవములను 
నమోదు చదయుట మీద ఎకుకవ ఆసకితని చూపారమ. అయితద విశావసమును బయలరచుట మర్ియు న ైతిక 
పాఠములను బో ధించుట ప్టో కూడా వారమ ఆసకితని చూపారమ. మన క ైసైతవ నీతిశాసత ర అధ్యయనమునకు 
మర్ియు ఆచరణకు చార్తిిరక కథనములు తోడపడిన ఐదు విశరషమ నై మారగములను మనము ప్రసాత విదాే ము. 

మొదటగిా, మౌల్వక సాా యిలో, బ ైబిలు కథనములు వాట ియొకక వాసతవిక విషయములను 
అంగరకర్ించుటకు మనలను బదుధ లనుగా చదసుత ంది. విమోచన చర్ితరలోని విషయములు 
వాసతవముల ైయునివి అని నముునటుో  మనము న తైిక బాధ్యత కల్వగియునాిము. సువారతలోని కేందర 
సనిివశేముల ైన, యియసు మరణము, సమాధి, ప్ునరమతాా నము, మర్ియు ఆర్ోహణము, మర్ియు ప ంతకెొసుత  
దినమందు తన ప్ర్ిశుదాధ తును ప్ంప్ుట వంటవిాటి విషయములో ఇది విశరషముగా వాసతవమ యైునిది. 
అయితద చార్తిిరక కథనముల దావర్ా లేఖనము మనకు బో ధించిన ప్రతి ఇతర వాసతవము విషయములో 
కూడా ఇదద వాసతవమ యైునిది. బ ైబిలు కథనములలో ఈ వాసతవములను తెల్వయప్రచుట మాతరమే, 
మనలను వాటిని నము బదుధ లను చదసుత ంది. 

బ ైబిలు కథనములు క ైసైతవ నీతిశాసత రమునకు పరా ముఖయమ యైునివి అనుటకు ర్ ండవ కారణము, 
బ ైబిలు చర్ితరకు మనలను న తైికముగా మారుగల శకిత ఉనిద ిఅను విషయమ యైునిది. అనగా, బ ైబిలు 
చర్తిరలోని విషయములను తలెుసుకొనుట క ైసైతవుడగుటలో భాగమ ైయునిది. 

మన మొదటి పాఠములో మనము చూస్టటనటుో , కవేలం మంచి ప్రజలు మాతరమే మంచి ప్నులను 
చదయు సామరాయత కల్వగనివార్ యైునాిరమ. మర్యిు సువారత ప్టో నిజమ నై రక్ించు విశావసము 
కల్వగియునివారమ మాతరమే మంచివార్ యైునాిరమ. అవును, మనము కతసీుత నందు రక్ింప్బడు విశావసము 
కల్వగియుండుటకు, కతసీుత  ఎవర్ో మర్యిు ఆయన ఏమి చదశాడో మనము ఎర్గిియుండాల్వ. మర్ియు ఈ 
వాసతవములను మనము బ ైబిలు చార్తిిరక నివదేకిలో నుండి నేరముకుంటాము. కాబటిి , కతసీుత నందు రక్ింప్బడు 
విశావసము కల్వగయిుండుటకు కొంత బ ైబిలు చర్తిరను తలెుసుకొనుట అవసరమ ైయునిది. కాబటిి , మనము 
న ైతికముగా ప్రవర్ితంచాలంట ేకొంత బ ైబిలు చర్ితరను తలెుసుకొనియుండుట అవసరమని చెప్ుపట సబబే 
అవుతుంది. 

మూడవదగిా, బ ైబిలు కథనములు దదవుని నియమముల కొరకు చార్తిిరక నపే్థయమును అందిసాత యి. 
దదవుని ధ్రుశాసత రమును సర్యిి ైన ర్రతిలో అరాము చదసుకొనుటకు, ధ్రుశాసత రము ఇవవబడని చార్తిిరక 
నేప్థయమును మనము అరాము చదసుకోవాల్వ. ఉదాహరణకు, ధ్రుశాసత రమునకు విధదయత చూప్ునటుో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

మనలను ప్ుర్కిొలుపటకు బ ైబిలు కథనములు దదవుని కృప్ను ఉదాా టిసాత యని మనము 
చూడవలస్టటయునిది. ప్ద ిఆజఞలు కూడా ఈ విధ్ంగాన ేఆరంభ్మవుతాయి. నిరగమ. 20:2లో మనము 
చదువునటుో , దదవుడు ఇలా చబెుతూ ఆరంభించాడు: 

నీ దదవుడన నై యి హో వాను ననే;ే ననే ేదాసుల గృహమ నై ఐగుప్ుత దదశములోనుండ ి
నినుి వ లుప్ల్వక ిరపటపంచితిని (నిరగమ. 20:2). 

ఈ కుో ప్త  చార్తిిరక కథనము ప్ది ఆజఞలను ప్ర్చియం చదస్టట, విధదయత చూప్ుటకు కతలకమ ైన 
పల ర తాిహమును అందించింది. వాసతవానికి, కృతజఞత భావము లేకుండా వాటనిి పాటించుటకు ప్రయతిించుట 
ఆజఞల ప్టో నిజమ నై విధదయత వ పై్ుకు మనలను ఏనాడు నడిపటంచలేదు. ఎందుకంటే, మనము మునుప్టి 
పాఠములో చూస్టటనటుో , సతియిలు అనీి మంచి ప్ుర్ికొలుపలను కల్వగియుండాల్వ. 

కాబటిి , నీతిశాసత రము కొరకు బ బైిలు కథనములు పరా ముఖయమ ైయునివి ఎందుకంటే, బ ైబిలు చర్తిరను 
సర్గిా అరాము చదసుకునిప్ుపడు మాతరమే మనము దదవుని నియమములను సర్ిగా అరాము చదసుకోగలము. 

నాలగవదిగా, బ ైబిలు కథనములు చార్తిిరక సనిివశేములకు దదవుని మూలాయంకనమును అందిసాత యి. 
మర్ియు దదవుని మూలాయంకనాలు ఎలోప్ుపడూ సర్ియి నైవే కాబటిి , అవి మనకు స్టటారమ ైన న తైిక 
మారగదరికమును అనుగీహిసాత యి. 

మనము “మంచి”ని దదవుడు దవీించునదిగా, మర్ియు “చడెును” ఆయన శపటంచునద ిలేక 
శిక్ించునదిగా నిరవచించిన విషయం మీకు గురమత ండద ఉంటుంది. సర్ే, బ ైబిలు కథనములలో, రచయితలు 
దదవుడు ఆశీరవదించిన మర్యిు శపటంచిన కిీయలు, ఆలోచనలను మర్ియు ప్ుర్కిొలుపల రకములను 
ఉదాహర్ిసాత రమ. ఇలా చదయుట దావర్ా, వారమ తమ పాఠకులకు అనుసర్ించుటకు మర్ియు తిరసకర్ించుటకు 
ఉదాహరణలను అందించారమ. 

చివర్ిగా, కొనిిసారమో  బ ైబిలు చర్ితర యొకక రచయితలు తమ స ంత న తైిక వాయఖయలను నమోదు 
చదశారమ. కొనిిసారమో  ఈ వాయఖయలు, సునిితముగా ఉనాియి, మర్కిొనిిసారమో  కఠోరముగా ఉనాియి. 
ఉదాహరణకు, ఆది. 13:12-13లో, స దొమ ప్రజలను గూర్ిు మోష్త ఈ వాయఖయను చదశాడు: 

అబార ము కనానులో నివస్టటంచనెు. లోతు ఆ మ దైానమందుని ప్టిణముల 
ప్రదదశములలో కాప్ురముండ ిస దొమదగగర తన గుడారము వసే్టటకొన ను. స దొమ 
మనుషుయలు దుషుి లును, యి హో వా దృష్టిక ిబహు పాప్ులున  ైయుండరి్ ి(ఆద.ి 
13:12-13). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

మోష్త చదస్టటన స దొమ యొకక న ైతిక మూలాయంకనము లోతు యొకక జఞఞ నమును ప్రశిించుట 
మాతరమకేాదుగాని, ప్టిణము మీదకిి దదవుడు తీసుకొని ర్ాబో వుచుండని నాయయము కొరకు కూడా 
ఎదురమచూస్టటంది. 

దదవుని దావర్ా పతరర్పేటంచబడిన ప్రతినిధలిుగా, బ ైబిలులోని చార్ితిరక నివదేికల యొకక రచయితలు 
తమ వృతాత ంతములలో ఉని అనకే పాతరలు, వ ఖైరమలు, మర్యిు సనిివశేముల యొకక మంచితనము లేక 
దుషితవమును గూర్ిు వాయఖాయనించారమ. వార్ి మూలాయంకనాలు సవయంగా దదవుని యొకక దృకోకణములకు 
పరా తినిధ్యము వహిసాత యి మర్యిు మనకు న తైిక ప్ర్గిణలను అందిసాత యి. 

కాబటిి , లేఖనమంతటనిీ మన న ైతిక పరా మాణకితగా ఉప్యోగంిచుట వలన కలుగు అంతర్ాావములు 
ఏమిట?ి మొదటగిా, చార్తిిరక కథనములను గూర్ిు మనము చూస్టటనవి ఇతర బ ైబిలు సాహతియ రకములకు 
కూడా వర్ితసాత యి: ప్రతి సాహతియ రకము నిర్ాణ యకమ యైునిది; ప్రతి రకమ నై సాహితయము మనము 
ఆలోచించవలస్టటన, కిీయలు చదయవలస్టటన, మర్ియు భావించవలస్టటన విధానమును గూర్ిు మనకు ఎంతో 
కొంత నేర్పిసుత ంది. ఫల్వతంగా, బ ైబిలులోని ప్రతి వాకయభాగము మన మీద న తైిక బాధ్యతలను ఉంచుతుంది. 

ఉదాహరణకు, బ ైబిలు ప్దయభాగము చాలాసారమో  సర్ియి నై భావనాతుక వయకతతకరణ మీద 
దృష్టిప డుతుంది, మర్యిు తరచుగా అది దదవుని ఆమోదమును మర్యిు నిర్ాకరణను వర్ిణసుత ంది. 
ప్రవచనము మానవ ప్రవరతన ప్టో దదవుని సంతృపటత  లేక కోప్మును కనుప్రమసుత ంది. అలానే, దదవుని 
కటాక్షమును ప ందుకొనుటకు చదయవలస్టటన సతిియలను బయలుప్రచి, ఆయన కోప్మునకు కారణమగు 
పాప్ప్ు కిీయలను గూర్ిు హచెుర్సిుత ంది. జఞఞ న సాహితయము మన కొరకు ఉనితమ నై న తైిక ప్రమాణమ నై 
దదవుని గుణమును వివర్సిుత ంది, మర్ియు ధ్రుశాసత ర నియమములను ఆచరణాతుక క ైైసతవ జీవనమునకు 
అనువర్ితంచు విధానమును గూర్ిు బో ధిసుత ంది. ఒక వాకయభాగములో న ైతిక ప్ర్గిణలు 
ఉదాా టించకపల యినప్పటికత, వాటిని మనము ఎలోప్ుపడూ ఊహించవచుు. 

2 తిమోతి 3:16-17లో పౌలు మాటలను మర్ొకసార్ి చూడండి: 

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

సాహితయ శ లై్వతో నిమితతం లేకుండా, ప్రతిలేఖనము దదవుని సంతోషప్రచుటకు క ైసైతవులను 
స్టటదధప్రమసుత ంది అని పౌలు ఉదాా టించాడు. అంతదగాక, లేఖనములోని ప్రతి వాకయభాగము నీతిశాసత రమునకు 
ఔచితయముగా ఉనిది కాబటిి , బ ైబిలు రచయిత సవయంగా న తైిక కోణమును ఉదాా టించనప్పటికత, ప్రతి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

వాకయభాగము యొకక న తైిక కోణముల మీద దృష్టిప టుి ట సర్యిి ైన ప్నే అవుతుంది. కుో ప్త ంగా, 
లేఖనములోని ఏ భాగము యొకక న తైిక అంతర్ాావములను మనము నిరోక్షయము చదస్టటనా, దదవుని 
ప్రతయక్షతలో అనుగహిీంచబడిన న తైిక మారగదరికముల యొకక సంప్ూరణ ప్ర్ిమితి నుండి మనలను మనము 
దూరము చదసుకుంటాము. 

అంతర్ాావములు 
ఇప్ుపడు, నీతిశాసత రమును గూర్ిు మనకు బో ధించుటకు లేఖనము అనేక రకముల భాషను మర్యిు 

సాహితయమును ఉప్యోగిసుత ంది అను వాసతవము నేడు మనము నీతిశాసత రమును బో ధించు విధానము కొరకు 
కొనిి ఆసకితకరమ నై అంతర్ాావములను కల్వగియునిది. ఒక విషయం ఏమిటంటే, విభినిమ ైన శ లైులను 
ఉప్యోగించుట దావర్ా మన స ంత నీతిశాసత ర బో ధ్న లాభ్మును ప ందుతుంది అని లేఖనముయొకక 
విభినిత తలె్వయజసేుత ంది. 

సూటెనై న ైతిక ఉప్దదశము అనకే విషయములను అరాము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయము 
చదసుత ంది అను మాట వాసతవమ.ే అయితద సూటెనై ఉప్దదశము మీద మనము ప్ూర్ితగా ఆధారప్డనిప్ుపడు 
మనము కొంత కోలోపతాము కూడా. ప్దయభాగము మర్యిు కథనముల వల  సాధారణ వాయఖయలు మన 
భావనలను అదద విధ్ముగా తాకవు, అంతదగాక లేఖనములో సాధారణమ ైన న తైిక ఉప్దదశములు కతరతనలు లేక 
యియసును గూర్ుిన వృతాత ంతముల వల  మనలను చాలా అరమదుగా కదులుుతాయి. సంకిోషిమ నై న తైిక 
బో ధ్నలలో విశదీకర్ించబడిన ప్ర్సి్టటాతులు కథనములలో ఉనివాటి అంత సూక్షుముగా చాలా అరమదుగా 
ఉంటాయి. మర్యిు సామ తలు మనలను తాకు విధ్ముగా సాధారణ వాయఖయలు న ైతిక విషయములను 
ఆలోచించునటుో  మనలను ప్ుర్ికొలపవు. 

కాబటిి , కొనిిసారమో  లేఖనము సవయంగా ఉప్యోగించిన విధ్ముగా భాష యొకక ప్లు 
రూప్ములను ఉప్యోగసిూత  నీతిశాసత రమును బో ధించుట మర్ియు ప్రకటించుట సహాయకరముగా ఉంటుంది. 
కొనిి నేప్థయములలో, న తైికమ ైన నిరణయములను తీసుకొనుటను గూర్ుి మనము చదయు బో ధ్నలు 
సాధారణముగా నీతిశాసత రముతో అనుబంధ్ము కల్వగిలేని మన స ంత ప్దయ చితరా తుకతను, కథలను, 
సామ తలను, ఉప్మానములను, మర్ియు ఇతర శ లైులను ఉప్యోగించుట దావర్ా మర్ింత 
ప్రభావవంతమవుతాయి. 

కాబటిి , మనము విశరషముగా క ైైసతవ నీతిశాసత రమును గూర్ుి ఆలోచన చదయుచుండగా, లేఖనములో 
ఉని భాష మర్ియు సాహితయ రకములు అనీి నిర్ాణ యకమ నైవి అని మనము జఞఞ ప్కముంచుకోవాల్వ. 
మర్ియు ప్రతి రకమ నై భాష మర్ియు సాహితయము న తైిక ఉప్దదశమును తలె్వయప్రచు ప్లు మారగముల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

మీద మనము విశరషమ ైన దృష్టిని ప టాి ల్వ. ప్రతి రకముతో జఞగీతతగా వయవహర్ించుట దావర్ా మాతరమ ేమనము 
న ైతిక బో ధ్లను సర్ియి నై ర్రతిలో అరాము చదసుకోగలుగుతాము. 

బ ైబిలులో ఉని ప్లు రకముల భాష మర్ియు సాహితయము న తైిక పరా మాణికతగా లేఖనమును 
ఉప్యోగించుచుండగా మనకు మారగనిర్ేేశనము చదయునదిగా ఉని విధానమును మనము ప్ర్ిచయం 
చదశాము కాబటిి , ఇప్ుపడు లేఖనములో దదవుని ధ్రుశాసత రము వ ైప్ుకు, నీతిశాసత రమును గూర్ుి సపషిముగా 
మాటాో డు బ ైబిలు భాగముల వ పై్ుకు మన దృష్టిని మళో్లంచవలస్టటయునిది. 

లేఖనములో దదవుని ధ్రుశాసత రము 

క ైైసతవ మర్యిు యూదుల సంప్రదాయములలో, మోష్త వరా స్టటన ఐదు గీంథములు — అనగా 
ఆదకిాండము, నిరగమకాండము, లేవీయకాండము, సంఖాయకాండము మర్యిు దివతీయోప్దదశకాండములు 
— “ధ్రుశాసత రము” అని పటలువబడతాయి. అయితద ఈ పాఠములలో మనము దదవుని ధ్రుశాసత రమును గూర్ుి 
మాటాో డునప్ుపడు, మనము ప్రధానముగా మోష్త వరా స్టటన గీంథములను సంబో ధించుటలేదుగాని, నాయయ 
నియమావళ్ల సాహితయ రూప్ములో ఉని లేఖన భాగములను సంబో ధించుచునాిము. ఈ భాగములు 
ప్రధానముగా నిరగమకాండము, లేవీయకాండము, సంఖాయకాండము మర్ియు దివతీయోప్దదశకాండములలో 
కనిపటసాత యి. అయితద ఈ గీంథములలో వాటి యొకక నాయయ నియమావళ్లలో భాగముగా లేని చార్తిిరక 
కథనము, ప్దయభాగము, ప్టిికలు మర్ియు ఇతర భాగములు కూడా ఉంటాయి. అంతదగాక, నాయయ 
నియమావళ్లలోని కొనిి భాగములు మోష్త గీంథముల వ లుప్ల కూడా కనిపటసాత యి. 

ఇప్ుపడు, మనము ఇంతకు ముందు చపెటపనటుో , దదవుని ధ్రుశాసత రము నిర్ాణ యక న తైిక హచెుర్ికను 
కల్వగియుని ఏక కై లేఖన భాగము కాదు. లేఖనమంతా నిర్ాణ యకమ నైదిగా ఉనిది. అయితద ధ్రుశాసత రములో 
దదవుని న ైతిక అరహతలను గూర్ుిన అతయంత సపషిమ నై మర్యిు అతయంత వ శైిదయమ నై వయకతతకరణములు 
ఉనాియి, మర్ియు సాంప్రదాయికముగా న తైిక ప్ర్శిరధ్న కొరకు ఆరంభ్ బిందువుగా ప్నిచదశాయి. 

దదవుని ధ్రుశాసత రమును గూర్ిున మన చరు ర్ ండు భాగములుగా విభావించబడుతుంది. మొదటగిా, 
మనము దదవుని ధ్రుశాసత రములో మూల ఆజఞల ైన ప్ది ఆజఞల యొకక పరా ముఖయతను వివర్ంిచుదాము. 
మర్ియు ర్ ండవదిగా, వదేాంతవేతతలు సాంప్రదాయికముగా గుర్ితంచిన దదవుని ధ్రుశాసత రములోని మూడు 
విభినిమ నై రకములను మనము ప్ర్చియం చదదాే ము. ప్ద ిఆజఞల వ పై్ుకు మన దృష్టిని తిప్ుపతూ 
ఆరంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

ప్ద ిఆజఞలు 
ప్ద ిఆజఞలు నిరగమకాండము 20 మర్ియు దివతీయోప్దదశకాండము 5లో ఇవవబడినవి. ప్లు 

వేదాంతశాసత ర సంప్రదాయములు ఆజఞలను ప్లు విధ్ములుగా వివర్ిసాత యి, కాని ఈ పాఠములలో, మనము 
సాంప్రదాయిక ప ర టసె్ట ింట్ కమీమును అనుసర్దిాే ము. ప్ద ిఆజఞలను ఈ కిీంది విధ్ముగా కోీడీకర్ించవచుు: 

ఆజఞ 1: ననేు తప్ప వరే్ొక దదవుడు నీకు ఉండకూడదు. 
ఆజఞ 2: దదని రూప్మునయినను విగీహమునయినను నీవు చదస్టటకొనకూడదు. 
ఆజఞ 3: నీ దదవుడెనై యి హో వా నామమును వయరాముగా నుచుర్ంిప్కూడదు. 
ఆజఞ 4: విశాీ ంతిదనిమును ప్ర్శిుదధముగా ఆచర్ంిచుటకు జఞఞ ప్క ముంచుకొనుము. 
ఆజఞ 5: నీ తండిరని నీ తలో్వని సనాునించుము. 
ఆజఞ 6: నరహతయ చదయకూడదు. 
ఆజఞ 7: వయభిచర్ంిప్కూడదు. 
ఆజఞ 8: దొంగలికూడదు. 
ఆజఞ 9: నీ ప రమగువానిమీద అబదధసాక్షయము ప్లుకకూడదు.  
ఆజఞ 10: నీ ప రమగువానిదానిని ఆశించకూడదు. 

కొందరమ వేదాంతవేతతలు ప్ది ఆజఞలను మోష్త ధ్రుశాసత రములోని ఇతర భాగముల వల నే 
చూచునప్పటికత, లేఖనము యొకక ఇతర ఆజఞల కంట ేప్ద ిఆజఞలకు విశరషమ నై పరా ధానయత ఉనిదని బ ైబిలు 
సూచిసుత ంది. 

ప్ద ిఆజఞల యొకక పరా ధానయత చార్తిిరకమ నైద ిమర్ియు వదేాంతప్రమ నైదిగా కూడా ఉనిద.ి చార్ితిరక 
పరా ధానయత, మనకు తలె్వస్టటనంత వరకు, ఈ నియమములు ఇశాీయియలు దదశము ప ందుకొనిన మొటిమొదటి 
వరా యబడని నాయయ నియమాళ్ల అను వాసతవము మీద ఆధారప్డి ఉంటుంది. గలతీ. 3:17లో ఈ మాటలను 
వరా సూత  పౌలు ఈ వాసతవము మీద విశరషమ ైన ఆసకితని కనుప్రచాడు: 

నాలుగువందల ముప్పద ిసంవతిరముల నై తరమవాత వచిున ధ్రుశాసత రము, 
వాగాే నమును నిరరాకము చదయునంతగా ప్ూరవమందు దదవునిచదత స్టటారప్రచబడని 
నిబంధ్నను కొటిివయేదు (గలతీ. 3:17). 

ప్ద ిఆజఞలను ఇచుుటను పౌలు ధ్రుశాసత రము యొకక “ప్ర్చియం”గా సంబో ధించుచునాిడు, 
మర్ియు ఈ రూప్ములో మొదటిసార్గిా ఇశాీయియలువారమ దదవుని ధ్రుశాసత రమును ఇకకడ ప ందుకునాిరమ 
అని సూచిసుత నాిడు. ఇశాీయియలు ప్ది ఆజఞలను మోష్త దావర్ా ప ందుకునిది, మర్ియు మోష్త ప్ద ిఆజఞలను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

స్ట్నాయి ప్రవతము మీద సవయంగా దదవుని యొదే నుండి ప ందుకునాిడు. ప్ది ఆజఞలను ప ందుకొనుట 
దావర్ా, ఇశాీయియలు దదవుని ప్ర్శిుదధమ నై అవసరతల నియమావళ్లని విశరషముగా, అసాధ్రణమ ైన ర్రతిలో 
బయలుప్రచబడని విధ్ముగా కల్వగయిుని మొటిమొదటి దదశమ ైయియంది. 

అవును, మోష్త కాలమునకు ముందు దదవుని ప్రజలు అనేక ఇతర ఆజఞలను కూడా కల్వగయిుండరి్ి. 
ప్రజలు పాటించాలని ఆయన ఆశించిన అనకే పరా మాణకితలను దదవుడు కల్వగయిుండనిాడు అని నోవహు 
దినములలో కల్వగని జలప్రళ్యములో మనము సపషిముగా చూడవచుు. మర్యిు ప్రజలు దదవునికి 
విధదయత చూప్ుటలో విఫలమ నైప్ుపడు, ఆయన సరవ సృష్టిని జలప్రళ్యముతో నాశనం చదశాడు. అంతదగాక, 
అబరా హాము కూడా విధదయత చూప్వలస్టటన నియమములు మర్ియు షరతులు లేకుండా లేడు. ఆది. 
17:1లో, దదవుడు అతనికి ఒక విశాలమ నై మర్యిు ఉదాా టనతో కూడని ఉప్దదశమును ఇచాుడు. 

నా సనిిధలిో నడుచుచు నిందారహతిుడవ  ైయుండుము (ఆద.ి 17:1). 

ఇప్ుపడు, ఇశాీయియలీయులు స్టన్ాయి ప్రవతము యొదే బస చదస్టటనప్ుపడు వార్ిక ిప్ది ఆజఞలు 
మాతరమ ేఇవవబడలేదు. అయితద వారమ స్టన్ాయి ప్రవతము యొదే బసచదయుచుండగన ేఇశాీయియలు తరమవాత 
ప ందుకొనిన అనేక నియమములకు ఇవి పరా ధ్మిక సార్ాంశ కథనముగా ప్ని చదశాయి. నిబంధ్న గీంథము 
అని పటలువబడు ఈ ఇతర నియమములు నిరగమ. 21-23 అధాయయములలో ఉనాియి. ప్ద ిఆజఞలతో 
పాటుగా, నిబంధ్న గీంథము ఇశాీయియలు యొకక ఆరంభ్ వరా యబడని నాయయ నియమావళ్లని 
రూప ందించింది. తరమవాత, ఈ నియమావళ్ల అనేక ఇతర నియమములను చదరముట దావర్ా 
వాయపటతప్రచబడింది. 

తాతాకల్వక పరా ధానయతతో పాటుగా, ప్ద ిఆజఞలకు వదేాంత లేక స్టటదాధ ంత పరా ధానయత కూడా ఉనిది. 
నిరగమ. 24:12లో మనము చదువునటుో : 

అప్ుపడు యి హో వా మోష్తతో ఇటోన ను–నీవు కొండయి కకి నాయొదేకు వచిు 
అచుటనుండుము; నీవు వార్కి ిబో ధంిచునటుో  ననేు వార స్టటన ఆజఞలను, 
ధ్రుశాసత రమును, ర్ాతిప్లకలను నీకచిుెద[ను] (నిరగమ. 24:12). 

ఒక విషయం ఏమిటంటే, ఉప్దదశముల గీంథమునకు అనుగుణంగా మోష్త ల్వఖంచిన నిబంధ్న 
గీంథమునకు భినిముగా, ప్ది ఆజఞలను దదవుడు సవయంగా ర్ాతి ప్లకల మీద వరా శాడు. 

దదవుడు సవయంగా ప్ది ఆజఞలను ర్ాతి ప్లకల మీద వరా శాడు అని దివతీ. 9:10 నిర్ాధ ర్సిుత ంద.ి అకకడ 
మోష్త ఇలా ప్రకటించాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

అప్ుపడు దదవుని వేరల్వతో వార యబడని ర్ ండు ర్ాతి ప్లకలను యి హో వా 
నాకప్పగంిచనెు (దవితీ. 9:10). 

తాన ేసవయంగా ప్ద ిఆజఞలను వరా యుట దావర్ా, తన ఆజఞలనిిటలిో ప్ద ిఆజఞలు విశరషమ నైవి అని, 
అవి విశరషమ ైన ధాయసను ప ందుటకు యోగయమ ైనవని, మర్యిు వాటిలో కొనిి ఒక భావనలో, ఆయన 
ఆజఞలనిిటలిో అతయంత పరా ముఖయమ నైవి అని దదవుడు కనుప్రచాడు. 

ప్ద ిఆజఞల యొకక వదేాంత పరా ధానయత ఇశాీయియలు వాటనిి ప ందుకొనిన విశరషమ నై సందరామును 
కూడా సూచిసుత ంది. ప్ది ఆజఞలు ఇవవబడనిప్ుపడు ఉరమములు మర్ియు మ రమప్ులు, ప గ, మేఘములు, 
మర్ియు ఆకాశ బూరల ధ్వని కల్వగింది. ఈ సమయమందు, మోష్త మాతరమగేాక, యి హో షువ, అహర్ోను, 
మర్ియు ఇశాీయియలు యొకక డెబాద ినాయకులకు దదవుడు తనను తాను కనుప్రచుకునాిడు. 

ప్ద ిఆజఞల యొకక వదేాంత పరా ధానయత దివతీ. 4:13లో కూడా ఉదాా టించబడింది, అకకడ మోష్త ప్ద ి
ఆజఞలను దదవుడు సవయంగా తన ప్రజలతో చదస్టటన నిబంధ్నగా గుర్ితంచాడు. 

మర్యిు మీరమ చదయవల నని ఆయన విధంిచిన నిబంధ్నను, అనగా ప్ద ిఆజఞలను 
[దదవుడు] మీకు తలె్వయజసే్టట ర్ ండు ర్ాతి ప్లకలమీద వాటనిి వార స్ట ను (దవితీ. 4;13). 

అంతదగాక, నిరగమ. 40:20 ప్రకారం, ప్ద ిఆజఞలు ఇశాీయియలులో దదవుని సనిిధి ఉనిది అనుటకు 
గురమతుగా ఉని మతప్రమ నై వసుత వు మర్ియు దదవుని పాదపఠ్మ నై నిబంధ్న మందసములో కూడా 
ఉంచబడినవి. నిబంధ్న గీంథము మర్ియు మిగలి్వన నియమములకు విశరషమ నై గుర్ితంప్ు ఇవవబడలేదు. 
ఉదాహరణకు, మతతయి 19:17-19లో, యియసు మర్ియు నితయజీవమును ప ందుటను గూర్ుి ప్రశిించిన ఒక 
వయకితకి మధ్య జర్గిిన సంభాషణలో మనము ఇలా చదువుతాము: 

అందుకాయన [యియసు] ... నీవు జీవములో ప్రవశేింప్గోర్నియి డల ఆజఞలను 
గ కైొనుమని చపె పను. అతడు –ఏ ఆజఞలని ఆయనను అడుగగా యియసు–నరహతయ 
చదయవదుే , వయభిచర్ంిప్వదుే , దొంగలివదుే , అబదధ  సాక్షయము ప్లుకవదుే , తల్వదండుర  
లను సనాునింప్ుము, నినుివల  నీ ప రమగువానిని పతరమింప్వల ను అనునవియియ 
అని చపె పను (మతతయి 19:17-19). 

ప రమగువానిని పతరమించుట మినహా యియసు ఇకకడ తెల్వపటన ఆజఞలు ప్ది ఆజఞలకు చెందినవి, మర్ియు 
అద ిలేవీయ. 19:18 నుండ ివ లువడుతుంది మర్ియు ప్ద ిఆజఞలలో నుండి యియసు ప్రసాత వించిన ఆజఞలను 
కోీడీకర్ిసుత ంది. కుో ప్త ంగా, ప్ద ిఆజఞలను పాటించుట దావర్ా ఒక మనుషుయడు నితయజీవమును ప ందగలడు అని 
యియసు సూచించాడు. అవును, ఈ ఆజఞలనిిటిని పాటించు మంచితనము ఏ ఒకకర్ికత లేదు అని యియసు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

బో ధించాడు. అయితద యియసు ప్ది ఆజఞల యొకక పరా ముఖయతను ఒక విశరషమ నై ర్రతిలో నిర్ాా ర్ించాడు అను 
విషయమును మాతరం మనము చర్ిుంచాల్వ. కొీతత  నిబంధ్నలో కూడా, వాటి వేదాంత పరా ధానయతను 
ప్రతిబింబించు విధ్ముగా ప్ది ఆజఞలను గూర్ిు మాటాో డబడింది. 

బ ైబిలు ప్ది ఆజఞలకు ఇచుు చార్ితిరక మర్యిు వదేాంత పరా ధానయత చర్తిర అంతటలిో క ైసైతవ మర్ియు 
యూదుల ప్రంప్రలలో కూడా గుర్ితంచబడింద ిమర్యిు ప్రతిబింబించబడింది. ఉదాహరణకు, 
సమాజమందరిములు సాధారణంగా ప్ది ఆజఞల యొకక చితరములను కల్వగయిుండదవి. మర్యిు క ైైసతవ 
ప్రతిమాశాసత రములో కూడా ఆజఞలను కల్వగయిుని ర్ాతి ప్లకలు సరవసాధారణమ యైునివి. అంతదగాక, 
ఆజఞలు క ైసైతవ సాహితయములో కూడా పరా ముఖయమ ైన భాగమ యైునివి. కుో ప్త ంగా, దదవుని ధ్రుశాసత రములోని ఈ 
భాగము లేఖనములోని ఇతర న ైతిక హెచుర్కిల ప  ైవిశరషమ నై పరా ధానయత కల్వగియునిదని అనేక 
శతాబేముల పాటు క ైసైతవ మర్యిు యూదుల ప్రంప్రలు సముతించాయి. 

ప్ద ిఆజఞల మీద లేఖనములు ఉంచు పరా ముఖయతను మర్ియు పరా ధానయతను ఇప్పటి వరకు మనము 
చూశాము కాబటిి , ఇప్ుపడు లేఖనములో మనము చూస్టత మూడు రకముల సాంప్రదాయిక విభాగములను, 
లేక ఆజఞల రకములను మనము చూదాే ము. 

మూడు రకముల ఆజఞలు 
సంఘము యొకక అనేక ప ర టసె్ట ింట్ శాఖలలో, పాత నిబంధ్నలోని అనేక ఆజఞలను మూడు 

ప్రధానమ ైన గుంప్ులుగా విభాగించుట సామానయమ ైయునిద:ి న తైిక ఆజఞలు, ఆచార ఆజఞలు, మర్యిు పౌర 
ఆజఞలు. న తైిక ఆజఞలు దదవుని న ైతిక పరా మాణకితలను తలె్వయప్రమసాత యి మర్ియు సాధారణంగా ప్ద ిఆజఞలు 
న ైతిక ఆజఞల ైయునాియి. పౌర ఆజఞలు ముఖయముగా ఇశాీయియలును దదవుడు ప్ర్ిపాల్వంచిన కాలములో 
సమాజమును నిరవహించుటకు ఉప్యోగించబడనివి. ఆచార ఆజఞలు, దదవుని ఆర్ాధించుటకు సూచనలను 
అందిసాత యి. చాలాసారమో , ఇవి పాత నిబంధ్న బలుల వయవసా, మందరిము మర్ియు దదవాలయ నిరవహణతో 
దగగర సంబంధ్ము కల్వగియునివి. 

ఈ భినితవములు సంఘ చర్తిరలో చాలా పరా ముఖయమ ైన పాతరను పల ష్టంచాయి కాబటిి  వీటనిి మనము 
జఞగతీతగా ప్ర్ిశీలన చదదాే ము, మొదటగిా సాంప్రదాయిక విభ్జనల యొకక పరా ముఖయమ నై అరహతలను 
కొనిింటిని చూదాే ము; ర్ ండవదిగా, ఈ విభ్జనల యొకక విలువను ఉదాా టదిాే ము; మర్యిు మూడవదగిా, 
ధ్రుశాసరము యొకక సాంప్రదాయిక విభాగములను నీతిశాసత ర అధ్యయనమునకు సర్ిగా అనువర్ితంచు 
విధానమును చర్ిుదాే ము. పాత నిబంధ్న ఆజఞల యొకక మూడింతల విభ్జనకు కొనిి అరహతలను గూర్ుి 
ముందు ఆలోచన చదదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

అరహతలు 
ధ్రుశాసత రము యొకక సాంప్రదాయిక మూడింతల విభ్జనను గూర్ిు అనేక మంచి విషయములను 

చెప్పవచుుగాని, లేఖనములోని ఆజఞలను విభాగించు విషయములో కొనిి సవాళ్లో  కూడా ఎదురవుతాయి. 
మొదటగిా, మూడు సాంప్రదాయిక విభాగములు బ ైబిలులో సపషిముగా బో ధించబడలేదు అని అనకేమంది 
బ ైబిలు ప్ండితులు సర్గిానే గుర్ితసాత రమ. అనగా, ఏ ఆజఞలు ఏ విభాగములకు చెందవని  వివర్ించు 
ఉప్దదశములు కాదుకదా, న ైతిక, ఆచార మర్ియు పౌర ఆజఞలు అని  పటలువబడు విభినిమ ైన ఆజఞల 
రకములు ఉనాియని లేఖనములో ఎకకడా సపషిమ నై కథనము కూడా లేదు. ఇప్ుపడు, ఈ విభాగములు 
అనకే విధ్ములుగా ఆమోదించబడనివి, కాని ఇవి అనిి విధ్ములుగా సపషిమ నైవిగా ఉనాియని మనము 
ఆలోచించకూడదు. 

ర్ ండవదగిా, కొనిి ఆజఞలు ఒక విభాగము కంటే ఎకుకవ భాగములకు చెందనివ యైునివి అని 
లేఖనము సపషిముగా తెల్వయజేసుత ంది. ఉదాహరణకు, నిరగమ. 20:8-11లో, విశాీంతి దినమును 
ఆచర్ించమని ఇవవబడని ఆజఞ ప్ద ిఆజఞలలో, అనగా న తైిక ఆజఞలలో సపషిముగా ఉంచబడింది. అయినను, 
విశాీంతి దని ఆజఞ నిరగమ. 31:14-16లో ఉని ఇశాీయియలు యొకక ఆర్ాధ్నా ఆచారముల సంప్ుటలిో కూడా 
భాగమ ైయునిది. 

నరహతయను నిష్తధించు ఆజఞను లేఖనము న తైిక మర్ియు పౌర నియమముగా విశరషముగా 
గుర్ితసుత ంది. ఈ ఆజఞ నిరగమ. 20:13లో ప్ది ఆజఞలలో కూడా భాగమ ైయునిది, కాబటిి  న ైతిక ఆజఞ కూడా 
అయుయనిది. కాని హంతకులను ప్రభ్ుతవము శిక్ించాలని సపషిముగా చెబుతూ పాత నిబంధ్న హతయను 
పౌర నియమముగా కూడా చదసుత ంది. 

కాబటిి , మనము పాత నిబంధ్న ఆజఞలను చూచుచుండగా, అనకే ఆజఞలు ఒకటి కంట ేఎకుకవ 
విభాగములకు చెందనివిగా ఉంటాయని మనము జఞఞ ప్కముంచుకోవాల్వ. వాసతవానికి, పాత నిబంధ్నలోని 
ఆజఞలనిిటలిో న ైతిక, పౌర, మర్ియు ఆచార అంశములు ఉంటాయి అని చెప్ుపట సబబే అవుతుంది. 

దీనిని గూర్ుి ఈ విధ్ంగా ఆలోచించండి. ఒక వాకయభాగములో ఏది అతయంత సపషిముగా కనిపటంచినా, 
ప్రతి ఆజఞ న తైికతకు పరా మాణకిత అయుయనిది; ప్రతి ఆజఞ పౌర ఆజఞల దావర్ా నియంతిరంచబడని సామాజిక 
అనుబంధ్ముల మీద ప్రతయక్షమ ైన లేక ప్ర్ోక్షమ ైన ప్రభావము కల్వగియుంటుంది; మర్యిు ఏదో  ఒక 
విధ్ముగా, ఆజఞలనిిటిని పాటంిచుట మర్ియు ఉలోంఘించుట ఇశాీయియలు ప్రజలు ఆర్ాధ్నా ఆచారములలో 
పాలుప్ంచుకొనిన విధానము మీద ప్రభావము చూపాయి. ఈ కారణము చదత, ప్రతి ఆజఞను ఆజఞల 
విభాగములలో ఒకదానిలో ఉంచుట కంటే ఆజఞలలోని ప్లు “అంశములను” గూర్ిు మాటాో డుట ఉతతమమ నై 
ప్నియి యైునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

ఈ అరహతలు ఉనిప్పటికత, దదవుడు తన ధ్రుశాసత రమును తన ప్రజలకు అనువర్ితంచాలని ఉదదేశించిన 
విధానమును అరాము చదసుకొను విషయములో సాంప్రదాయిక మూడింతల విభ్జనకు విశరషమ నై విలువ 
ఉనిద ిఅని మనము ఎలోప్ుపడు జఞఞ ప్కముంచుకోవాల్వ, 

విలువ 
మొదటగిా, ధ్రుశాసత రము దదవుని ప్రజల జీవితముల కొరకు ఆయన కల్వగయిుని సంగహీ 

పరా మాణకిత అని సపషిముగా చూచుటలో సాంప్రదాయిక మూడింతల విభ్జన మనకు సహాయము చదసుత ంది. 
ధ్రుశాసత రము జీవితములోని ఒక చిని భాగమును మాతరమే నియంతిరంచదు; అద ిజీవితమంతటనిి 
నియంతిరసుత ంది. ధ్రుశాసత రము యొకక సాంప్రదాయిక మూడింతల విభ్జన ఇశాీయియలు యొకక దెవై అధకిార 
కాలములో ప్రభ్ుతవము చదస్టటన మూడు సాా నముల మధ్య, అనగా ప్రవకత, యాజకుడు మర్యిు ర్ాజు మధ్య 
లేఖనము వ ల్వకతిీస్టటన నిజఞయితీగల వయతాయసమును ప్రతిబింబిసుత ంద ికాబటిి  ఇది సపషిమ యైునిది. న ైతిక 
ఆజఞలు నీతి కొరకు దదవుని ఆజఞలను తెల్వయజయేు ప్రవకత సాా నమునకు దగగర సంబంధ్మును కల్వగియునివి. 
ఆచార నియమములు యాజక సాా నములో చకకగా అమరుబడతాయి, ఎందుకంటే అవి పరా యశిుతతము వంట ి
యాజకులు చదయు కారయములతో దగగర సంబంధ్మును కల్వగయిునివి. మర్ియు పౌర ఆజఞలు దదవుని 
నిబంధ్న ప్రజల యొకక ప్రభ్ుతవ పాలకుడెైన ర్ాజ సాా నముతో దగగర సంబంధ్మును కల్వగయిునివి. 

ర్ ండవదగిా, బ ైబిలు ప్ూర్ితగా వివర్ించని ఆజఞలను వాయఖాయనించుటలో ఈ మూడింతల విభ్జన మనకు 
సహాయము చదసుత ంది. పల ల్వకలు కల్వగిన ఆజఞలను ఒక సమూహముగా చదరముట దావర్ా, బ ైబిలు ఎకుకవ 
వివరణలు ఇవవని అనకే ఆజఞల యొకక వాసతవిక అరాము మర్ియు అనువరతనమును వదేాంతవతేతలు సర్ిగా 
నిర్ాా ర్ించగలుగుతారమ. ఎందుకంటే, ఒక ఆజఞను అనువర్ితంచుటను గూర్ిు బ ైబిలు మనకు ఎంతో 
సమాచారమును ఇచిు, దానిని పల ల్వన మర్ొక నియమము విషయములో చాలా తకుకవ సమాచారమును 
ఇచుునప్ుపడు, మొదటదిాని మ ళ్కువలను ఉప్యోగించి ర్ ండవదానిని అరాము చదసుకొనుట సమంజసమే 
అవుతుంది. 

ధ్రుశాసత రము యొకక సాంప్రదాయిక విభ్జనను గూర్ుిన కొనిి అరహతలను ఇప్పటి వరకు మనము 
చూశాము కాబటిి మర్యిు లేఖనమును అరాము చదసుకొనుటకు దాని యొకక విలువను ఉదాా టించాము 
కాబటిి , ఇప్ుపడు మన ధాయసను మన మూడవ అంశము వ పై్ుకు తిరపాపల్వ: ధ్రుశాసత రము యొకక 
సాంప్రదాయిక మూడింతల విభ్జనను నీతిశాసత ర అధ్యయనమునకు సర్యిి ైన ర్రతిలో అనువర్ితంచుట. 

అనువరతనము 
పాత నిబంధ్న ధ్రుశాసత రము యొకక సాంప్రదాయిక విభాగముల మానయతను అనేకమంద ి

వేదంతవేతతలు సముతించినప్పటకిత, నీతిశాసత ర అధ్యయనము కొరకు ఈ విభాగములు ఎలా అనువర్ితంచాల్వ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

అను విషయమునకు చాలాసారమో  వారమ అసముతిని వయకతం చదసాత రమ. ఆజఞల విభాగములనీి ఆధ్ునిక 
క ైైసతవులకు అనువర్ితంచబడవు అని కొందరమ చెపాపరమ. వార్ ిఆలోచన ప్రకారం, ఈ విభాగముల యొకక ఉనికి, 
మర్ియు ఆజఞలను సర్యిి నై ర్రతిలో గుర్ితంచుట, దదవుని వాకయమును వార్ ిజీవితములకు అనువర్ితంచకుండా 
నివార్ించు ప్దధతులను అందసిుత ంది. వయకితగత ఆజఞలు అనిిఇప్పటికత అనువర్ితంచబడతాయిగాని కవేలం వాటి 
యొకక కొనిి అంశముల విషయములో మాతరమే అనువర్ితంచబడతాయని ఇతర వదేాంతవతేతలు తలె్వపారమ. 
అయితద ప్రతి ఆజఞ యొకక ప్రతి అంశము ప్రతి క ైసైతవుని జీవితమునకు ఏవిధ్ంగా అనువర్ితంచబడాలో 
చూచుటకు మాతరమ ేసాంప్రదాయిక విభాగములు సహాయము చదసాత యని మర్ికొందరమ వాదంిచారమ. 

ఉదాహరణకు, వ స్టటిినిసిర్డ కన ెషన్ ఆఫ్ ఫ యిత్ 19వ అధాయయము, 3వ భాగమును ప్ర్గిణించండి: 

ఆచార ఆజఞలు అనిి ఇప్ుపడు కొీ తత  నిబంధ్న కిీంద కొటిివయేబడనివి. 

కతీసుత  మరణము, సమాధి, ప్ునరమతాా నము మర్యిు ఆర్ోహణ సమయము మొదలు, మోష్త బలుల 
మర్ియు దదవాలయ వయవసా కోర్ిన అనేక ప్నులను దదవుని ప్రజలు ఇక చదయనవసరము లేదు అను 
వాసతవమును ఈ కథనము ప్రతిబింబిసుత ంది. మనము దదవాలయమును నిరవహించవలస్టటన ప్ని లేదు, లేక 
స్ట్త రలు మర్యిు అనుయలు దదవుని ప్ర్ిశుదధ  సనిిధకి ిర్ాకుండా నిష్తధించవలస్టటన ప్నిలేదు, లేక మన 
పాప్ముల కొరకు జంతు బలులు అర్ిపంచవలస్టటన ప్నిలేదు. 

పౌర ఆజఞల విషయములో కూడా వ స్టటిినిసిర్డ కన ెషన్ ఆఫ్ ఫ యిత్ ఇలాంట ివాయఖయనే చదసుత ంది, కాని 
పౌర ఆజఞలలోని సామానయ విషయములు, లేక మౌల్వక న ైతిక నియమములు అనువర్ితంచబడుట 
కొనసాగుటను అనుమతిసుత ంద.ి 19వ అధాయయము, 4వ భాగములో అది ఇశాీయియలు యొకక పౌర ఆజఞలను 
గూర్ిు మాటాో డుతూ, ఇలా స్ట లవిసుత ంది: 

ర్ాజకతయ ప్రజలుగా వార్కి ిఆయన నానావిధ్ముల నై నాయయప్రమ నై 
నియమములను ఇచాుడు, మర్యిు అవి ఆ ప్రజలతో ముగంిచబడనివి, మర్యిు 
అవసరమ నై విధ్ముగా సాధారణ విధానములో మినహా నటేకి ిఅవి వర్ితంచబడవు. 

మర్ొకసార్ి, ఇకకడ సామానయ ఆలోచన ఏమనగా పౌర నియమములలోని కొనిి షరతులు నేడు 
వర్ితంచవు; అవి “పాతగిల్వనవి.” 

ఇప్ుపడు, విశావసులు పాత నిబంధ్నలో తలె్వయజయేబడని అనకే మారగములను, ముఖయముగా పాత 
నిబంధ్న ఆచారములు మర్యిు పౌర ప్రభ్ుతవమునకు సంబంధించిన నియమములను అనుసర్ించి 
నడుచుకోవలస్టటన అవసరము లేదు అను మాట వాసతవమే. ఈ ప్రవరతనలను కొీతత  నిబంధ్న యొకక సంప్ూరణ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

ప్రతయక్షత భ్ర్రత చదస్టటంది. పాత నిబంధ్న పౌర మర్యిు ఆచార ఆజఞలు ఏవిధ్ంగా “పాతగలి్వనవంటే” పాత 
నిబంధ్న జీవన విధానములలోనికి మనము మరలా తిర్ిగ ివ ళో్వలస్టటన ప్ని లేదు. 

అయితద మర్ొక భావనలో పాత నిబంధ్న పౌర మర్ియు ఆచార ఆజఞలు ఆధ్ునిక క ైైసతవులకు 
అనువర్ితంచబడతాయి అని గహిీంచుట కూడా కతలకమ ైయునిది. పౌర మర్ియు ఆచార ఆజఞలు నేడు న తైిక 
ఆజఞల వల నే దదవుని పరా మాణకితగా మనలను నడపిటసాత యి. 

క ైైసతవులు ఇప్పటకిత న ైతిక మారగదరికము కొరకు పాత నిబంధ్నలోని ఆచార ఆజఞలను, న తైిక 
ఆజఞలను చూడవలస్టటయునిది అనుటకు కనీసం నాలుగు కారణాలు ఉనాియి. 

మొదటగిా, ఈ ఆజఞలు అందించు ప్రతయక్షతలో నుండ ిమనము నరేముకోవాలని దదవుని గుణము 
కోరమతుంది. మనము ఇంతకు ముందద చూస్టటనటుో , దదవుని గుణము నీతిశాసత రము కొరకు మన ఉనితమ నై 
పరా మాణకిత అయుయనిది. మర్ియు పాత నిబంధ్న ధ్రుశాసత రము దదవుని గుణమును ప్రతిబింబిసుత ంది; అది 
దదవుడు ఎవరమ మర్ియు ఆయన ఏవిధ్ముగా ఉనాిడు అనుటకు ప్రతయక్షత అయుయనిద.ి మర్యిు దదవుని 
గుణము మారమపచెందలేదు. అనగా దదవునిని గూర్ిు పాత నిబంధ్నలో ధ్రుశాసత రము బయలుప్రచిన 
సమసతము నేటకిి కూడా వాసతవమ యైునిది. కుో ప్త ంగా, పాత నిబంధ్నలోని పౌర మర్యిు ఆచార ఆజఞలు 
నేటకిి మన న తైిక పరా మాణకితను బయలుప్రమసాత యి. 

ర్ ండవదగిా, సవయంగా లేఖనము కూడా ప్రతి చిని పాత నిబంధ్న ఆజఞ యొకక ఆధ్ునిక 
అనువరతనమును బో ధించుట కొనసాగసిుత ంది. ఉదాహరణకు, మతతయి 5:18-19లో యియసు ఇలా బో ధించాడు: 

ఆకాశమును భ్ూమియు గతించిపలయినన ేగాని ధ్రుశాసత రమంతయు న రవరేమవరకు 
దానినుండ ియొక ప లోయినను ఒక సునియి నైను తపటప పల దని నిశుయముగా 
మీతో చపె్ుపచునాిను. కాబటిి  యిద యాజఞలలో మిగుల అలపమ నై యొకదానిన నైను 
మీర్,ి మనుషుయలకు ఆలాగున చదయ బో ధంిచువాడవెడో  వాడు ప్రలోకర్ాజయములో 
మిగుల అలుపడనబడును; అయితద వాటనిి గ కైొని బో ధంిచువాడవెడో  వాడు ప్రలోక 
ర్ాజయములో గొప్పవాడనబడును (మతతయి 5:18-19). 

యియసు మాటల ప్రకారం, “ధ్రుశాసత రమంతయు న రవరేమవరకు” ప్రతి ఆజఞ దదవుని పరా మాణికతను 
బయలుప్రచుట కొనసాగసిుత ంది. అయితద ఇంకా సమసతము న రవేరలేదు — కతసీుత  ఇంకా తిర్ిగరి్ాలేదు. 
ఆయన తిర్గివిచుు వరకు, ప్రతి చిని ఆజఞను బో ధించాల్వ మర్ియు పాటించాల్వ. కాబటిి , ఏదో  ఒక విధ్ముగా, 
పౌర మర్ియు ఆచార ఆజఞలు కూడా మన జీవితముల కొరకు దదవుని ప్రమాణములను బో ధించుట 
కొనసాగసిాత యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

మూడవదగిా, ఆచార, పౌర లేక న ైతిక విభ్జనల మధ్య వయతాయసములతో నిమితతం లేకుండా 
ధ్రుశాసత రము ఒక ఐకయ భాగము అయుయనిదని, ఇప్పటికత కల్వస్టట ఉనిదని బ ైబిలు ఏకకంఠముతో బో ధిసుత ంది. 
ఉదాహరణకు, యాకోబు 2:10-11లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

ఎవడెనైను ధ్రుశాసత రమంతయు గ కైొనియు, ఒక ఆజఞవిషయములో తపటప 
పలయినయి డల, ఆజఞలనిిట ివిషయములో అప్ర్ాధ ియగును; వయభిచర్ంిప్వదేని 
చపెటపనవాడు నరహతయచదయ వదేనియు చపె పను (యాకోబు 2:10-11). 

యాకోబు మనసుిలో, ధ్రుశాసత రము విడదీయజఞలనిది, ఎందుకంటే అద ిఒకే దదవుని నుండి 
వచిుంది. 

నాలగవదిగా, ప్రతి లేఖనము, కొనిి భాగములు మాతరమేకాదు, మన న ైతిక ఉప్దదశము కొరకు 
ఇవవబడినది. అనగా, ఆచార మర్ియు పౌర ఆజఞలు మర్ియు న తైిక ఆజఞలు కూడా ఆధ్ునిక నీతిశాసత రమును 
గూర్ిు ఎంతో కొంత బో ధిసాత యి. 2 తిమోతి 3:16లో పౌలు వరా స్టటనటుో : 

. . . దెవైావశేమువలన కల్వగని ప్రతిలేఖనము ఉప్దదశించుటకును, ఖండంిచుటకును, 
తప్ుప దదిుే టకును, నీతియందు శిక్షచదయుటకును ప్రయోజనకరమ  ైయునిద ి(2 
తిమోతి 3:16). 

ఇకకడ పౌలు ఎలాంటి విశరషతలను తెల్వయజయేలేదు అను విషయమును గమనించండి. 
భినిముగా, అతడు “ప్రతి లేఖనము”ను చదర్ాుడు. అనగా నీతి మారగములలో మనలను తర్రెదు చదయుటకు 
ఆచార మర్యిు పౌర నియమములు కూడా ఉప్యోగప్డతాయి. 

ఇప్ుపడు, పౌర మర్యిు ఆచార ఆజఞలు క ైసైతవ నీతిశాసత రములో మన న తైిక పరా మాణికతలో 
భాగమ ైయునివి అని గీహించుట పరా ముఖయమ నై మొదట ిఅడుగు అయుయనిది. అయితద మన న తైిక 
మూలాయంకనాలలో ఇటిి  ఆజఞలను ఎలా చదర్ాులో తలెుసుకొనుట కూడా చాలా పరా ముఖయమ యైునిది. 
ఎందుకంటే, మనము ఈ ఆజఞల విషయములో పాత నిబంధ్న ప్రవరతనలను ఊరకనే అనుసర్ించవలస్టటన ప్ని 
లేదు అని నిర్ాధ ర్ించాము. కాబటిి , ఈ ఆజఞలను మనము ఏమి చదయాల్వ? మనము ఏ అనువరతన ప్రకిీయను 
అనుసర్ించాల్వ? 

ఈ పాఠయకమీములోని పాఠములనిిటలిో, న తైిక నిరణయములలో ఒక వయకిత ఒక ప్ర్సి్టటాతికి దదవుని 
వాకయమును అనువర్ితంచుట భాగమ యైునిది అని మనము ఉదాా టించాము. ఫల్వతంగా, ఏ ఆజఞ యొకక 
పరా మాణకితను అయినా, అది న ైతిక, పౌర, లేక ఆచార అంశములలో దదనిన ైనా ఉదాా టించవచుు, అది 
అనువర్ితంచబడు ప్ర్సి్టటాతి మర్యిు దానిని అనువర్ితంచు వయకితని ప్ర్ిగణించకుండా సర్ిగా అరాము చదసుకోలేము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

లేక అనువర్ితంచలేము. మర్యిు ఆ ప్ర్సి్టటాతి లేక వయకిత యొకక వివరములు మార్ని ప్రతిసార్ి, దదవుని 
వాకయము యొకక అనువరతన ఎంతో కొంత భినిముగా ఉంటుందని మనము ఆశించవచుు. 

ఉదాహరణ కొరకు, పాత నిబంధ్నలో ఒక పౌర నియమము చార్తిిరక సందరామునకు 
అనువర్ితంచబడని ఒక సనిివశేమును మనము ప్ర్ిగణించుట సహాయకరముగా ఉంటుంద.ి కాబటిి , 
సంఖాయకాండము 27వ అధాయయములో ప్రసాత వించబడని స్ట లోప హాదు కుమార్ తల సనిివశేమును 
ప్ర్గిణించండి. వాగాే న దదశమును ప్ంచిప టుి టను గూర్ిు దదవుడు ఇంతకు ముందు ఇచిున ఆజఞల ప్రకారం, 
భాగములు కుటుంబములకు ఇవవబడాల్వ, మర్యిు కుమారమలు వాటిని ప్ంచుకోవాల్వ. ఇప్ుపడు, 
స్ట లోప హాదు కుమారమలు లేకుండా ఐదుగురమ కుమార్ తలను కల్వగి అరణయములో మరణించాడు. దదవుడు 
ఆజఞఞ పటంచిన ఆసుత ల విభ్జన నియమము ప్రకారం, స్ట లోప హాదు కుమార్ తలు తమ తండిర భ్ూభాగములో 
సావసాయమును ప ందలేరమ. కాబటిి , కుమార్ తలు మోష్తకు విజఞఞ ప్న చదశారమ. సంఖాయ. 27:3-4లో మనము వార్ి 
విజఞఞ ప్నను చదువుతాము: 

 [మా తండిర] ... పాప్మునుబటిి  మృతిబ ందనెు. అతనిక ికుమారమలు కలుగలేదు; 
అతనిక ికుమారమలు లేనంత మాతరముచదత మా తండిరపతరమ అతని వంశములోనుండ ి
మాస్టటపల నలే? మా తండిర సహో దరమలతో పాటు సావసాయమును మాకు 
దయచదయుమనిర్ ి(సంఖాయ 27:3-4). 

ఇప్ుపడు, ఈ ఆజఞ ఎలాంటి ప్ర్గిణలు లేకుండా అమలుచదయబడాలని దదవుడు ఉదదేశించియుంటే, ఈ 
సమసయకు జవాబు ఖచిుతముగాను సపషిముగాను ఉండదది. నియమము ప్రకారం, స్ట లోప హాదు కుమార్ తలు 
వాగాే న దదశములో సావసాయమును ప ందుకునవేారమ కారమ. అయితద తరమవాత వచనములో, ఒక 
అసాధారణమ నై సనిివశేము జర్గిింది. సంఖాయ. 27:5లోని మాటలను వినండి: 

అప్ుపడు మోష్త వార్ ికొరకు యి హో వా సనిిధనిి మనవిచద[స్ట ను] (సంఖాయ. 27:5). 

ఇద ిఅదుాతమ నై విషయము కాదా? మోష్త ఆసుత ల విభ్జనను గూర్ిున నియమమును 
తెల్వయజేశాడు మర్యిు ఇశాీయియలులో ఉనితమ నై నాయయాధిప్తి అయుయనాిడు. ఆ దదశములో 
ఇతరమలందర్ ికంటే ఎకుకవగా, దదవుని మారగములను గూర్ుి మర్ియు దదవుని ధ్రుశాసత ర వివరములను 
గూర్ిు ఎంతో సనిిహతి జఞఞ నము కల్వగియునాిడు. ఈ సనిివశేమును ఎవర్ ైనా సర్గిా ప్ర్ిషకర్ించగలరమ 
అంటే, అతడు మోష్తనే అయుయండాల్వ. కాబటిి , ఏ నిరణయము తీసుకోవాలో అతనికి ఎందుకు తెల్వయదు? 

దదవుడు తనకు ఇచిున ధ్రుశాసత రము కుమారమలు ఉని సందరాములను నియంతిరంచుటకు 
రూప ందించబడింద ిఅని మోష్త అరాము చదసుకునాిడు. మర్యిు ప్రతి కుటుంబము యొకక సాా నమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

దాని గోతరములో భ్దరప్రచి, గోతర భ్ూముల కటేాయింప్ులను కాపాడుట ఈ నియమము యొకక 
లక్షయమ ైయునిద ిఅని అతనిక ితలెుసు. అయితద స్ట లోప హాదు కుమార్ తల విషయములో, ఈ నియమము 
దావర్ా బయలుప్రచబడిన పరా మాణికతను ఒక కొీతత  ప్ర్సి్టటాతిక ిఎలా అనువర్ితంచాల్వ అను సమసయను మోష్త 
ఎదుర్ొకనాిడు. కొీతత  ప్ర్ిస్టటాతి తాను ఈ నియమమును అనువర్ితంచవలస్టటన విధానమును ప్రభావితము 
చదసుత ంది అని అతనిక ితలెుసు కాబటిి అతనిక ిదదవుని సహాయము అవసరమ యైుండినద.ి మర్యిు దదవుని 
ప్రతిసపందన గమనించదగనిది. సంఖాయ. 27:7-8లో దదవుడు స్ట లవిచిున మాటలు వినండి: 

స్ట లోప హాదు కుమార్ తలు చపెటపనద ియుకతము ... నీవు ఇశాీ యియలీయులతో ఇటుో  
చపె్పవల ను– ఒకడు కుమారమడు లేక మృతి బ ందనియి డల మీరమ వాని 
భ్ూసావసాయమును వాని కుమార్ తలకు చంెదచదయవల ను (సంఖాయ. 27:7-8). 

ఒక వయకిత సావసాయము తన కుమారమలకుగాక ఇతరమలకు చెందిన అనేక ఇతర సందరాములను 
తెల్వయజేసూత  వాకయభాగము కొనసాగుతుంది. అయితద మేము చపె్పగోరమ విషయము ఇదద: తన గుణములోని 
ఒక ేఅంశమును విభినిమ నై ప్ర్సి్టటాతులలో విభినిమ నై విధానములలో అనువర్ితంచాలని దదవుడు 
సూచించాడు. అనకే విధాలుగా, క ైైసతవులు కూడా మోష్త ఎదుర్ొకనిన ఇదద సమసయను ఎదుర్ొకంటారమ: మన 
యొదే దదవుని ధ్రుశాసత ర పరా మాణికత ఉనిది, అయితద దనీిని మనము ఒక కొీతత  ప్ర్సి్టటాతికి అనువర్ితంచాల్వ. 
ధ్రుశాసత రమంతటిని కతీసుత  మర్యిు ఆయన కారయము వ లుగులో ప్ునఃవాయఖాయనించాల్వ మర్యిు 
అనువర్ితంచాల్వ. 

యాజకునిగా, కతసీుత  ధ్రుశాసత రములో ఉని ఆచార అంశములను న రవేర్ాుడు. ధ్రుశాసత రము యొకక 
ఆచార నియమములు ఇప్పటకిత వర్ితసాత యి, మర్యిు కతీసుత ను మన బల్వగా నముుట దావర్ా, మర్యిు 
ఆయనను ఆతుతోను సతయముతోను ఆర్ాధించుట దావర్ా మనము వాటనిి అనుసర్ించాల్వ. 

ర్ాజుగా, కతీసుత  ధ్రుశాసత రములోని పౌర అంశములను న రవేర్ాుడు. మర్యిు భ్ూమి మీద ఆయన 
దదశమ ైయుని సంఘము కతసీుత  యొకక గొప్ప ప్రభ్ుతవము ఆధీనములో ఉని మన  భ్ూలోక ప్రభ్ుతవముల 
ఆధనీములో సర్ిగా జీవించుట దావర్ా మాతరమేగాక, కతసీుత ను ర్ాజుగా ప్రతయక్షముగా ఘనప్రచుట దావర్ా 
మర్ియు ఆయన ఆజఞలను పాటించుట దావర్ా ఈ అంశములకు విధదయత చూప్వలస్టటయునిది. 

చివర్ిగా, ప్రవకతగా, కతసీుత  ధ్రుశాసత రములోని న తైిక అంశములను న రవరేముతాడు. దదవుని ఎదుట 
మనము అంగరకర్ించబడుటకు ఆధారముగా మనము కవేలం కతీసుత  న తైికత మీద ఆధారప్డతాము. 
అయినను, మనలను మనము కతసీుత  సవరూప్ముకు మర్యిు మాదరి్ిక ిఆనుగుణయము చదసుకొని, ఆయన 
తన భ్ూలోక ప్ర్ిచరయ కాలములోను మర్యిు ఇప్ుపడు ప్రలోకమందు ఉని విధ్ముగా న ైతికముగా 
జీవించుటకు ప్రయతిించాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

సార్ాంశములో, న తైిక, ఆచార మర్ియు పౌర ఆజఞల విభాగములు అనకే విధాలుగా, ముఖయముగా 
వాటిని మనము విభినిమ నై విభాగములుగా గాక ప్రతి ఆజఞలోని అంశములుగా ఆలోచించినప్ుపడు, 
సహాయకరముగా ఉనాియి. అయితద ఈ విభాగములను ఏనాడు దదవుని ఆజఞలలోని ఒక భాగమును లేక 
అంశమును నిరోక్షయము చదయుటకు ఆధారముగా ఉప్యోగించకూడదు. మనము ఇంతకు ముందు 
చూస్టటనటుో , దదవుని ఆజఞలు అనీి న ైతికత కొరకు మన పరా మాణికతగా మిగిల్వయుంటాయి, మర్ియు దదవుని 
ధ్రుశాసత రము అంతటిని మన ఆధ్ునిక ప్ర్ిస్టటాతికి అనువర్ితంచుటకు మనము బదుధ లమ ైయునాిము. దదవుని 
ధ్రుశాసత రములోని ప్రతి చిని మాట క ైైసతవ నీతిశాసత రము కొరకు ఒక ప్రమాణముగా ప్ని చదసుత ంది. 

లేఖనము యొకక విభినితను గూర్ుి, లేఖనములో దదవుని ధ్రుశాసత రమును గూర్ిు ఇప్పట ివరకు 
ఒక సాధారణమ నై ధోరణిని మనము సాా పటంచాము కాబటిి , ఇప్ుపడు ధ్రుశాసత రము దదవుని యొకక 
వరా యబడని ప్రతయక్షతలోని ఇతర భాగములకు అనుసంధానప్రచబడు విధానములను ప్ర్ిగణిసూత  లేఖనము 
యొకక ఐకయతను విశదీకర్ించవలస్టటయునిది. 

లేఖనము యొకక ఐకయత 

నేట ిసంఘములో బ ైబిలు బో ధ్కులు ఇలాంట ివిషయములను చబెుతుండగా వినుట చాలా 
సామానయమ ైన విషయమ యైునిది, “క ైసైతవులు ధ్రుశాసత రమునకు విధదయత చూప్వలస్టటన అవసరము లేదు 
— మనము కేవలం సువారతను నమాుల్వ అంతద,” లేక “దదవుడు మనము అనుసర్ించాలని కోరమ ధ్రుశాసత రము 
కేవలం పతరమ ధ్రుశాసత రము అంతద.” ఇప్ుపడు, ఈ విషయములను గూర్ిు బ ైబిలు చెప్ుపనదంతా 
సంప్ూరణముగా సపషిముగా లేదు అని ఒప్ుపకోవాల్వ. అయితద బ ైబిలులోని విషయములనిిటిని మనము 
సర్గిా విశరోష్టంచినటోయితద, లేఖనము యొకక ఐకయత ఎంత గొప్పగా ఉనిది అంటే బ ైబిలులో ఉని మిగలి్వన 
విషయములనిిటతిో ధ్రుశాసత రము సంప్ూరణ ప ంతన కల్వగియునిది అని మనము కనుగొంటాము. 

మన పాఠములోని ఈ భాగములో, లేఖనములోని ఇతర బో ధ్నలతో ధ్రుశాసత రము సంకర్ిషంచు అనేక 
విధానములను మనము చూదాే ము. మొదటిగా ధ్రుశాసత రము పతరమ ఆజఞతో అనుబంధ్ము కల్వగయిుని 
విధానమును మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, ధ్రుశాసత రము మర్ియు కృపా సువారత మధ్య ఉని 
అనుబంధ్ము మీద మనము దృష్టిప డదాము. మూడవదగిా, విమోచన చర్తిర మర్ియు కొీతత  నిబంధ్నతో 
అనుబంధ్ములో ధ్రుశాసత రమును ప్ర్రక్దిాే ము. మర్ియు నాలగవదగిా, దదవుని ఆజఞలనిిట ిమధ్య ఉని 
సామరసయము అను విషయమును చూదాే ము. పతరమ ఆజఞతో ధ్రుశాసత రము యొకక అనుబంధ్మును చూసూత  
ఆరంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

పతరమ ఆజఞ 
“పతరమ ఆజఞ”ను గూర్ుి మనము మాటాో డునప్ుపడు, మనము దదవుని పతరమించవల ను అను మొదట ి

మర్ియు అతయంత పరా ముఖయమ ైన ఆజఞను గూర్ిు మాటాో డుతునాిము. మర్యిు ఈ ఆజఞ యొకక 
అంతర్ాావములో నుండి, మనము ఒకర్నిొకరమ పతరమించుట అను ఆజఞను కూడా సంబో ధించుచునాిము. ఈ 
ఆజఞలలో ఏద ీప్ది ఆజఞలలో కనిపటంచకపల యినప్పటికత, ఈ ర్ ంటిక ిమనము గుర్ితంచవలస్టటన ఒక పరా ధానయత 
ఉనిది. మతతయి 22:37-40లో యియసు స్ట లవిచిునటుో : 

అందుకాయన నీ ప్ూరణహృదయముతోను నీ ప్ూర్ాణ తుతోను నీ ప్ూరణమనసుితోను నీ 
దదవుడెనై ప్రభ్ువును పతరమింప్ వల ననునదయిియ. ఇద ిముఖయ మ నైదయిు 
మొదటదియిున నై ఆజఞ. నినుివల  నీ ప రమగువాని పతరమింప్వల నను ర్ ండవ 
ఆజఞయు దానివంటదిద. ఈ ర్ ండు ఆజఞలు ధ్రుశాసత రమంతటకినిి ప్రవకతలకును ఆధారమ  ై
యునివని అతనితో చపె పను (మతతయి 22:37-40). 

ఇకకడ, దదవుని పతరమించమని ఇవవబడిన ఆజఞ ఆజఞలనిిటలిో గొప్పది అని యియసు గుర్ితంచాడు. మన 
ప రమగువార్ిని పతరమించమను ఆజఞ ర్ ండవ పరా ముఖయమ ైన ఆజఞ అయుయనిద ిఅని కూడా ఆయన సూచించాడు. 
మర్ియు ప్రతి ఇతర ఆజఞ ఈ ర్ ండు ఆజఞల మీద ఆధారప్డి ఉంటుంది అని కూడా ఆయన బో ధించాడు. 
కాబటిి , ఏదో ఒక విధ్ముగా ప్రతి ఇతర ఆజఞ మనము దదవుని మర్యిు మన ప రమగువార్ిని ఎలా పతరమించాల్వ 
అనుటకు వరణన అయుయనిది. 

వాసతవానికి, ర్ోమా. 13:9-10లో పౌలు ఈ మాటలను కూడా స్ట లవిచాుడు: 

ఏలాగనగా ... ఏ ఆజఞయి నై ... అదయిు నినుివల  నీ ప రమగువాని పతరమింప్వల నను 
వాకయములో సంక్పే్ముగా ఇమిడయిునివి. పతరమ ప రమగువానిక ికతడుచదయదు గనుక 
పతరమకల్వగ ియుండుట ధ్రుశాసత రమును న రవరేముటయియ (ర్ోమా. 13:9-10). 

మర్ియు గలతీ. 5:14లో అతడు ఇలా వరా శాడు: 

ధ్రుశాసత ర మంతయు–నినుివల  నీ ప రమగువానిని పతరమించుము అను ఒకక మాటలో 
సంప్ూరణమ యైునిద ి(గలతీ. 5:14). 

ఇప్ుపడు, పౌలు యొకక మాటలను చాలా జఞగతీతగా చదువుట పరా ముఖయమ ైయునిది, ఎందుకంటే 
క ైైసతవులు మీ ప రమగువానిని పతరమించుము అను ఆజఞ మినహా ధ్రుశాసత రములో ఏ ఇతర భాగమును 
పాటించనవసరము లేదు అని ఈ వచనములలో పౌలు బో ధించినటుో  ఆలోచించు ప రపాటును అనకేమంది 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

వేదాంతవేతతలు చదశారమ. అయితద, వాసతవానికి, మన ప రమగువానిని పతరమించుమను ఆజఞ ఇతర ఆజఞల నుండ ి
వేరమచదయలేనిద ిఅని పౌలు చబెుతునాిడు, ఎందుకంట ేలేఖనములోని ఆజఞలనిి మన ప రమగువానిని ఎలా 
పతరమించాలో మనకు బో ధిసాత యి. కాబటిి , మన ప రమగువానిని మనము నిజఞయితీగా, ప్ర్పి్ూరణముగా 
పతరమించిన యి డల, దదవుడు మనకు ఇచిున ప్రతి ఆజఞను మనము పాటిసాత ము. 

మర్ొక ర్రతిలో చెబితద, యియసుగాని లేక పౌలుగాని దదవుని మర్యిు ప రమగువానిని పతరమించుమను 
సులువ ైన నియమముతో ధ్రుశాసత రములో ఉని ప్లు నియమములను భ్ర్రత చదయ ఉదదేశించలేదు. 
బదులుగా, దదవుని మర్ియు ప రమగువానిని పతరమించుట అనునద ిప్రతి ఆజఞలోను ఒక అంశమ ైయునిది, 
కాబటిి , ప్ర్ిప్ూరణముగా పతరమించు వయకిత ధ్రుశాసత రములోని ప్రతి ఆజఞను పాటిసాత డు అని వార్రిమవురమ 
బో ధించారమ. ఉదాహరణకు, ఇంతకు ముందద మనము చదవిిన మతతయి సువారత వాకయభాగమును యియసు 
ఉలేో ఖంచిన దివతీయోప్దదశకాండము 6ను చూడండి: దివతీ. 6:1-5లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

... నీ దదవుడెనై యి హో వాకు భ్యప్డ,ి ననేు నీకాజఞఞ పటంచు ఆయన కటిడలనిియు 
ఆజఞలనిియు నీ జీవిత దనిములనిిటను గ కైొనుటకు మీకు బో ధంిప్వల నని మీ 
దదవుడెనై యి హో వా ఆజఞఞ పటంచిన ధ్రుమంతయు అనగా కటిడలు విధ్ులు ఇవ ే... నీ 
ప్ూరణహృదయముతోను నీ ప్ూర్ాణ తుతోను నీ ప్ూరణశకితతోను నీ దదవుడెనై యి హో వాను 
పతరమింప్వల ను (దవితీ. 6:1-5). 

ఇకకడ వాసతవిక నపే్థయములో, దదవుని పతరమించుటను గూర్ిు యియసు ఉలేో ఖంచిన వాకయభాగము 
విడదయీజఞలని విధ్ముగా మోష్త దావర్ా దదవుడు అనుగహిీంచిన ధ్రుశాసత ర ఆజఞలనిిటతిో 
ముడపి్డియునిదని మనము చూసాత ము. దదవుని యి డల పతరమ ఇతర అవసరతలను ఏనాడు భ్ర్రత 
చదయుటకు ఉదదేశించబడలేదు. కాబటిి , క ైసైతవ నీతిశాసత రములో ధ్రుశాసత రమును ఎలా ఉప్యోగించాలో అరాము 
చదసుకొనుటకు మనము ప్రయతిించుచుండగా, మనము పతరమ యొకక పరా ధానయతను మర్యిు 
పరా ముఖయతను మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. వాసతవానికి, దదవుని ధ్రుశాసత రమంతా దదవుని మర్ియు 
ప రమగువానిని పతరమించుట అను ఆజఞలలో కోీడీకర్ించబడినద ిఅని మనము జఞఞ ప్కముంచుకోవాల్వ. అయితద 
అదద సమయములో, పతరమ ఆజఞ మీద లేఖనము యొకక ఉదాా టన బ ైబిలులోని ఇతర ఆజఞలనిిటిని 
పాటించుట నుండి మనకు ఉప్శమనమును కల్వగించదు అని గుర్ితంచవలస్టటన అవసరము ఉనిది. 

పతరమ ఆజఞ మర్ియు మిగలి్వన ధ్రుశాసత రము మధ్య ఉని ప్రసపరఆధారతను ఇప్పటి వరకు మనము 
ప్ర్రక్ించాము కాబటిి , ఇప్ుపడు కృపా సువారత దదవుని ధ్రుశాసత రముతో అనుబంధ్ము కల్వగయిుని 
విధానమును విశదీకర్ిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

కృపా సువారత 
ధ్రుశాసత రము కృపా సువారతకు వయతిర్కేముగా ఉనిదని అనేకమంది క ైసైతవులు సామానయముగా 

అపారాము చదసుకుంటారమ. ధ్రుశాసత ర కారయములతో నిమితతము లేకుండా మనము కృప్ దావర్ా రక్ింప్బడితిమి 
కాబటిి , ధ్రుశాసత రమునకు విధదయత చూప్ు బాధ్యత మనకు అసలు లేదు అని అనేకమంది నముుతారమ. 
ధ్రుశాసత రమును పాప్ులకు భ్యముగాను భీతిగాను మాతరమే చూడాలని, అయితద దీనికి భినిముగా సువారత 
ధ్రుశాసత రము మనలను ఖండించిన తరమవాత మనలను రక్సిుత ంది అని ఇతరమలు నముుతారమ. వాసతవానికి, 
ధ్రుశాసత రము మర్ియు కృపా సువారత మధ్య ఉని అనుబంధ్మును గూర్ుి మనము ప్రసాత వించుటకు 
అవకాశములేని అనకే అభిపరాయములు ఉనాియి. కాబటిి , అనకే అబదధ  ఆలోచనలను ఎదుర్ించుటకు, 
సాంప్రదాయికముగా “ధ్రుశాసతము యొకక మూడు ఉప్యోగములు” అని పటలువబడుదాని మీద 
దృష్టిప టుి ట దావర్ా ఈ అనుబంధ్ము మీద బ ైబిలు దృష్టికోణమును మనము వర్ిణదాే ము. 

ప ర టెస్ట ింట్ సంసకరణ నాటి నుండి, లేఖనములో ధ్రుశాసత రము యొకక ఉప్యోగమును గూర్ిు 
వేదాంతవేతతలు మూడు విభినిమ ైన మారగములలో మాటాో డారమ. అనేక విభినిమ ైన ఉప్యోగముల యొకక 
మానయతను గూర్ిు ఎంతో సముతి ఉనిను, ఈ ఉప్యోగములను తెలుప్ు విషయములో వేదాంతవేతతలు 
ఎలోప్ుపడూ స్టటారతవమును చూప్లేదు. కాబటిి , సందిగధతను నివార్ించుటకు, ఈ పాఠములలో ధ్రుశాసత రము 
యొకక మూడు ఉప్యోగములను సంబో ధించి మాటాో డదాము: 

ధ్రుశాసత రము యొకక మొదటి ఉప్యోగము బో ధించు ఉప్యోగము, లేక ధ్రుశాసత రమును 
బో ధ్కునిగా ఉప్యోగించుట అయుయనిది. బో ధించుటకు ఉప్యోగించినప్ుపడు, ప్రజల యొకక పాప్మును 
బటిబయలు చదయుట దావర్ా, మర్ియు దానికి కలుగు శిక్షను గూర్ుి హచెుర్ించుట దావర్ా ధ్రుశాసత రము 
వార్నిి కతీసుత  వ పై్ుకు నడపిటసుత ంది. 

ధ్రుశాసత రము యొకక ర్ ండవ ఉప్యోగము పౌర ఉప్యోగమ ైయునిది. పౌర అవసరతల కొరకు 
ధ్రుశాసత రమును మనము ఉప్యోగించినప్ుపడు, సమాజములో పాప్మును అదుప్ు చదయుటకు దానిని 
మనము ఉప్యోగిసాత ము. ఈ ఉప్యోగము కొనిిసారమో  బాహయ కమీశిక్షణకు సంబంధించినదెయైుంటుంది. 

ధ్రుశాసత రము యొకక మూడవ ఉప్యోగము నిర్ాణ యక ఉప్యోగమ యైునిది. ఇద ిధ్రుశాసత రమును 
నముకమ నై క ైసైతవుల కొరకు మారగదర్ిిగా లేక నియమముగా ఉప్యోగించుట అయుయనిది. 

ధ్రుశాసత రము యొకక బో ధించు లేక మొదటి ఉప్యోగము, దదవుని ధ్రుశాసత రము అవిశావసుల 
పాప్మును బటిబయలు చదస్టట, కతీసుత  యొకక అవసరతను వార్కిి చూప్ు విధానమును గూర్ిు 
మాటాో డుతుంది. ఒక విషయము నిష్తధించబడినప్ుపడు దానిని చదయుటకు మనము ఎకుకవగా 
ఆకర్ిషంచబడతాము అను అనుభ్వమును మనమంతా కల్వగయిుంటాము. ర్ోమా. 7:7-8లో ధ్రుశాసత రము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

యొకక బో ధించు ఉప్యోగముతో తన వయకితగత అనుభ్వమును పౌలు తలె్వయప్రమసూత , ఈ మాటలను 
వరా శాడు: 

ఆశింప్వదేని ధ్రుశాసత రము చపె్పనియి డల దుర్ాశయన ఎటిిదో  నాకు 
తలె్వయకపల వును. అయితద పాప్ము ఆజఞను హతేువు చదస్టటకొని సకలవిధ్మ నై 
దుర్ాశలను నాయందు ప్ుటిించనెు. ధ్రుశాసత రము లేనప్ుపడు పాప్ము మృతము 
(ర్ోమా. 7:7-8). 

ధ్రుశాసత రము యొకక ఈ ఉప్యోగము సాధారణంగా విశావసులు ఒకప్ుపడు ధ్రుశాసత రము కిీంద 
ఉనాిరమగాని, ఇప్ుపడు కృప్ ఆధనీములో ఉనాిరమ అను బ బైిలు బో ధ్నతో ముడిప్డయిునిది. 
ధ్రుశాసత రము యొకక పరా మాణకితలు మర్ియు నిష్తదములను అవిశావసులు ఎదుర్ొకనినప్ుపడు, వారమ మర్ి 
ఎకుకవగా పాప్ము చదయుటకు ప్ుర్కిొలపబడతారమ, మర్ియు వార్ి పాప్ము వలన ధ్రుశాసత రము వార్కిి 
హెచుర్ించు శిక్ష లేక శాప్మును వారమ గుర్ితసాత రమ. ఈ హచెుర్ిక కొందర్నిి కతీసుత  వ పై్ుకు లాగుతుంది, 
మర్ియు ఆయన వార్ిని ధ్రుశాసత రము యొకక శాప్ము నుండి కృప్తో రక్ిసాత డు. ర్ోమా. 6:14లోని పౌలు 
మాటల వ నుక ఇదద ఆలోచన ఉనిది: 

మీరమ కృప్క ేగాని ధ్రుశాసత రమునకు లోన నైవారమ కారమ గనుక పాప్ము మీ మీద 
ప్రభ్ుతవము చదయదు (ర్ోమా. 6:14). 

ఈ భావనలో, ధ్రుశాసత రము యొకక బో ధ్నా ఉప్యోగము విశావసులకు సూటగిా అనువర్ితంచబడదు. 
ఒక వయకిత ఒకసార్ ికతసీుత  వ పై్ుకు ఆకర్ిషంచబడని తరమవాత, ఈ విషయములో ధ్రుశాసత రము దాని ప్నిని 
ముగించింది. కాబటిి , బో ధ్నా ఉప్యోగము విషయానికొస్టతత , మనమిక ధ్రుశాసత రము యొకక ఆధనీములో 
లేము. 

ధ్రుశాసత రము యొకక పౌర లేక ర్ ండవ ఉప్యోగములో దానిని ఉలోంఘించువార్కిి శిక్షను 
ప్రకటించుట దావర్ా ధ్రుశాసత రము పాప్మును అదుప్ుచదసుత ంది. మనప ై పౌర అధకిారము కల్వగియునివారమ 
మనకు శిక్షను విధిసాత రమ అను భ్యముతో మనము మన ప్రవరతనను అదుప్ు చదసుకొను విధానములను 
గూర్ిు ఆలోచించవచుు. ఈ ధ్రుశాసత ర ఉప్యోగము విశావసులకు మర్యిు అవిశావసులకు ఒక ేవిధ్ముగా 
వర్ితసుత ంది, మర్ియు చెడుతనమును అదుప్ుచదయుటకు సాధ్నముగా పౌర ప్రభ్ుతవము కొరకు దదవుడు 
కల్వగియుని సాా నము మీద ఇది విశరషముగా దృష్టిప డుతుంది. భ్విషయత్ పాఠములలో, ధ్రుశాసత రము యొకక 
ఈ ఉప్యోగమును గూర్ుి మనము అనేక అంశములను చూదాే ము, కాబటిి ప్రసుత తానికి దనీిని ఊరకన ే
ప్రసాత వించి, ఇది కృపా సువారతతో ప ంతన లేకుండా లేదు అని గుర్ితదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

అయితద ధ్రుశాసత రము యొకక మూడవ లేక నిర్ాణ యక ఉప్యోగము, ధ్రుశాసత రమును గూర్ిు సువారత 
మర్ియు క ైైసతవ నీతిశాసత రము దృషాి య ఆలోచించినప్ుపడు ఎంతో సహాయకరముగా ఉంటుంది. నిర్ాణ యక 
ఉప్యోగము ధ్రుశాసత రమును ఈ పాఠములలో ఉప్యోగించు విధ్ముగా, అనగా క ైసైతవ జీవనము కొరకు 
దదవుని చితతము యొకక ప్రతయక్షతగా అనువర్ితసుత ంది. దీనిని మనము మనలను సురక్తిముగా ఉంచుటకు 
మన తలో్వదండుర లు నియమించిన గృహ నియమములకు పల లువచుు మర్ియు మనము మన 
తలో్వదండుర లను పతరమించాము మర్ియు నమాుము కాబటిి వార్ిక ివిధదయత చూపాము. ఒక ఉదాహరణగా, 1 
యోహాను 3:4లోని మాటలు గమనించండి: 

పాప్ము చదయు ప్రతివాడును ఆజఞను అతికీమించును; ఆజఞఞ తికీమమ ేపాప్ము (1 
యోహాను 3:4). 

కతీసుత  ప్రలోకమునకు ఆర్ోహణమ ైన చాలా కాలము తరమవాత యోహాను ఈ మాటలను వరా శాడు. 
ఏదిఏమ నైా, ధ్రుశాసత రము మన ప్రవరతన కొరకు పరా మాణకితగా ఉనిదని అతడు ఉదాా టించాడు. 
పాప్మంతటిని ధ్రుశాసత రమును ఉలోంఘించుటగా నిరవచించునంత దూరము అతడు వ ళ్దో డు. సులువుగా 
చెబితద, క ైసైతవ ప్రవరతన నీతిగా ఉనిదో  లేక పాప్భ్ర్ితముగా ఉనిదో  నిర్ాా ర్ించుటకు ధ్రుశాసత రము ఇప్పటికత 
పరా మాణకితగా ఉనిది. మర్యిు ధ్రుశాసత రము క ైైసతవ ప్రవరతన కొరకు పరా మాణకితగా 
ఉప్యోగించబడనిప్ుపడు, అది సువారతతో సంప్ూరణ అనుగుణయతలో ఉంటుంది అని అనకే వాకయభాగములు 
సూచించాయి. 

రక్ింప్బడుటకు ముందు, మనమంతా పాప్ులమ యైుండి, ధ్రుశాసత రమును పాటించుటలో 
అసమరమా లమ ైయుంటమిి. మనము ధ్రుశాసత రమును ఉలోంఘించువారము కాబటిి  ధ్రుశాసత రము యొకక 
శాప్ము కిీంద ఉంటమిి. అయితద ఇప్ుపడు మనము రక్ింప్బడితిమి కాబటిి , మనము కతసీుత నందు 
ప్ర్పి్ూరణముగా ధ్రుశాసత రమును పాటించువార్గిా ప్ర్ిగణించబడా్ ము, కాబటిి  ధ్రుశాసత రము వాగాే నము చదస్టటన 
రక్షణ మర్యిు జీవితము అను ఆశీర్ావదములను మనము ప ందుకుంటాము. ఈ స్టటాతిని పౌలు ధ్రుశాసత రము 
అను శాప్ము కిీంద ఉండుటకు వయతిర్కేముగా “కృప్లో” ఉండుటగా వర్ిణంచాడు. 

కుో ప్త ంగా, మనము పాప్ము చదస్టటనప్ుపడు శీమను అనుభ్విసాత ము అను విధ్ముగా విశావసులమ నై 
మనము “ధ్రుశాసత రము యొకక ఆధనీములో” లేముగాని, దాని ఆశీర్ావదములను ప ందుకొను భావనలో, 
మర్ియు దానిని పాటించుటకు బదుధ లమ ైయుని భావనలో  “ధ్రుశాసత రము యొకక ఆధీనములో” ఉనాిము. 
యాకోబు 1:25లో, యాకోబు ఈ సంగతిని ఈ విధ్ముగా తలె్వయజయేుచునాిడు: 

వాడు తనుి చూచుకొని అవతల్వక ిపలయి తాన టిివాడో  వ ంటన ేమరచిపల వునుగదా. 
అయితద సావతంతయము నిచుు సంప్ూరణమ నై నియమములో తదర్ ిచూచి నిలుకడగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

ఉండువాడవెడో  వాడు విని మరచువాడు కాక, కిీయను చదయువాడెయైుండ ితన 
కిీయలో ధ్నుయడగును (యాకోబు 1:25). 

దదవుని ధ్రుశాసత రము పతరమ ఆజఞకు మర్యిు కృపా సువారతకు మదేతునిచుు విధానమును ఇప్పటి 
వరకు మనము చూశాము కాబటిి , ఇప్ుపడు కొీతత  నిబంధ్న మర్ియు విమోచన చర్ితరలోని 
ప్ుర్ోగమనములతో అనుబంధ్ములో మనము ధ్రుశాసత రమును చూడవల ను. 

నూతన నిబంధ్న 
విమోచన చర్ితర మర్ియు కొీతత  నిబంధ్నను గూర్ిు మనము మాటాో డునప్ుపడు, యియసు కతసీుత  చదస్టటన 

కారయము వలన పాత మర్యిు కొీతత  నిబంధ్న యుగముల మధ్య చోటుచదసుకుని మారమపలను మనము 
సూచించుచునాిము. మర్యిు ఈ సమయమందు, క ైైసతవ నీతిశాసత రములో మనము ధ్రుశాసత రమును 
ఉప్యోగించుటను ఈ మారమపలు ప్రభావితము చదయు విధానముప  ైఎకుకవ ఆసకిత కల్వగియునాిము. పాత 
నిబంధ్నలో, కొీతత  నిబంధ్న అను ప్దము పతరమ ప టిి  యిర్రుయా 31:31లో ఒకకసార్ి మాతరమే 
ప్రసాత వించబడినది. మర్ొక వ ైప్ున, కొీతత  నిబంధ్న దనీిని అనకేసారమో  ప్రసాత విసుత ంది. అయితద, మన ఉదదేశముల 
కొరకు అతయంత ఉప్యోగకరమ ైన సందరామును హెబ్రర. 8లో చూడవచుు, అకకడ రచయిత యిర్రుయా 31ని 
సపషిముగా ఉలేో ఖసూత  దానిని సంఘమునకు అనువర్ితంచాడు. హెబ్రర. 8:8-10లో మనము ఈ మాటలను 
చదువుతాము: 

ఇదగిో ననేు ఇశాీ యియలువార్తిోను యూదావార్ ితోను కొీ తత  నిబంధ్న చదయు 
దనిములు వచుుచునివి; ... వార్ ిమనసుిలలో నా ధ్రువిధ ిఉంచదెను, వార్ ి
హృదయముమీద దాని వార స్ట దను; ననేు వార్కి ిదదవుడన  ైయుందును, వారమ నాకు 
జనులగుదురమ (హబె్రర. 8:8-10). 

కొీతత  నిబంధ్న మనలను ధ్రుశాసత రము నుండి సవతంతుర లనుగా చదయునది కాదు అని ఈ 
వాకయభాగములో గమనించండి. బదులుగా, కొీతత  నిబంధ్నలో కూడా ధ్రుశాసత రము కేందరమ యైునిది. 
వాసతవానికి, కొీతత  నిబంధ్న నియమములుగా ధ్రుశాసత రము మన మనసుిల మీద మర్యిు హృదయముల 
మీద వరా యబడయిునిది. 

మన హృదయములు మర్యిు మనసుిల మీద ధ్రుశాసత రము వరా యబడియుండు చితరము మనము 
ధ్రుశాసత రమును యి ర్ిగయిునాిము మర్యిు పతరమించుచునాిము అని సూచిసుత ంది. మునుప్ట ి
కాలమునకు చెందినదిగా ధ్రుశాసత రమును విడిచిప టుి ట కాదుకదా, కొీతత  నిబంధ్నలో మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

ధ్రుశాసత రమును అంతరంగికము చదస్టట, దానిని నిజఞయితీగా అనుసర్ిసాత ము. వాసతవానికి, పాత నిబంధ్నలో 
కూడా ధ్రుశాసత రమును ఈ విధ్ముగానే ఆచర్ించవలస్టటయుండినది. మర్యిు దదవుడు దివతీ. 6:6లో ఇలా 
స్ట లవిచాుడు: 

నడేు ననేు నీకాజఞఞ పటంచు ఈ మాటలు నీ హృదయములో ఉండవల ను (దవితీ. 6:6). 

మర్ియు కతరతనలు 119:11లో కతరతనకారమడు సాక్షయమిచిునటుో : 

నీ యి దుట ననేు పాప్ము చదయకుండునటుో  నా హృదయములో నీ వాకయము 
ఉంచుకొని యునాిను. 

దదవుని వాకయము ఎలోప్ుపడూ ఆయన ప్రజల యొకక హృదయములు మర్ియు మనసుిలలో 
ఉండవలస్టటయునిది, మర్యిు వాసతవానికి పాత నిబంధ్నలో కూడా అనకేమంది హృదయములు మర్యిు 
మనసుిలలో అద ిఉండనిది. మన హృదయములు మర్యిు మనసుిల మీద ధ్రుశాసత రము వరా యబడుట 
కొీతత  నిబంధ్నలో కొీతతగా లేక భినిముగా ఏమి జరమగలేదు; ఇది పాత నిబంధ్న యొకక కొనసాగింప్ు 
అయుయనిది. 

ధ్రుశాసత రమును పాటించుటకు కొీతత  నిబంధ్న మనకు మర్ిపరా ముఖయమ ైన కారణములను ఇసుత ంద ి
అని మనము చపె్పవచుు. ఎందుకంటే, పాత నిబంధ్నలో విశావసులు ధ్రుశాసత రమునకు విధదయత 
చూప్ుటకు ఆధారముగా ఐగుప్ుత  నుండ ినిరగమన వ ైప్ుకు వ నుకకు మర్ియు వాగాే న దదశములో జీవితము 
వ ైప్ుకు ముందుకు చూశారమ. అయితద నేడు క ైసైతవులు ధ్రుశాసత రమునకు విధదయత చూప్ుటకు ఆధారముగా 
కతీసుత నందు రక్షణ అను గొప్ప కారయము వ పై్ుకు వ నుకకు చూసాత రమ మర్యిు ఆయన ర్ ండవ ర్ాకడ అను 
కతీసుత  యొకక గొప్ప కారయము కొరకు ఎదురమచూసాత రమ. 

అయితద మర్ొకసార్ి, క ైసైతవులముగా పాత మర్యిు కొీతత  నిబంధ్నల మధ్య చోటు చదసుకుని 
మారమపల వ లుగులో మనము ధ్రుశాసత రమును ప్ునః అనువర్ితంచుట చాలా పరా ముఖయమ ైయునిది. హెబ్రర 
ప్తిరక రచయిత, హెబ్రర 10:1లో ఈ కిీంది విధ్ంగా చపె్ుపతునాిడు: 

ధ్రుశాసత రము ర్ాబో వుచుని మలేుల ఛాయగలదయిియ గాని ఆ వసుత వుల 
నిజసవరూప్ము గలదకిాదు (హబె్రర. 10:1). 

కొీతత  నిబంధ్నలో, ధ్రుశాసత రము ముందుగానే గుర్ితంచిన వయకితగా యియసు బయలుప్రచబడా్ డు. 
ఫల్వతంగా, పాత నిబంధ్న విశావసులను జంతు బలులు అర్ిపంచ బదుధ లనుగా చదస్టటన అనేక ఆజఞలు, అవి 
సూచికముగా ఉని వాసతవికత, అనగా కతసీుత  యొకక బల్వలో ఇప్ుపడు న రవేరుబడనివి. ఫల్వతంగా, ఎడుో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

మర్ియు మకేలను అర్ిపంచుట దావర్ాగాక, మన బల్వగా యియసుప  ైఆధారప్డుట దావర్ా మనము ఈ ఆజఞలను 
సర్యిి ైన ర్రతిలో పాటిసాత ము. 

భ్విషయత్ పాఠములలో, ధ్రుశాసత రమును కొీతత  నిబంధ్న యుగమునకు అనువర్ితంచుచుండగా 
మనము చదయవలస్టటన కొనిి సరమే బాటోను దగగరగా ప్ర్ిశీలన చదదాే ము. అయితద ప్రసుత తానికి, కొీతత  నిబంధ్న 
యుగములో కూడా నియమ రూప్ములో ధ్రుశాసత రము అనువర్ితంచబడాల్వ అను దృశయము 
సపషిమ యైుండాల్వ. 

పతరమ, సువారత, మర్ియు కొీతత  నిబంధ్నతో అనుబంధ్ములో మనము ధ్రుశాసత రమును 
విశదీకర్ించాము కాబటిి , ఇప్ుపడు మన చివర్ ిఅంశమును చూచుటకు స్టటదధముగా ఉనాిము: దదవుని 
ఆజఞలనీి ఒకదానితో ఒకట ికల్వగయిుని సామరసయం. 

సామరసయం 
బ ైబిలు యొకక నాయయ వయవసాలో, అనేక ఆజఞలు మర్యిు అవసరతలు ఉనాియి. ఇవి ఎంత 

ఎకుకవగా ఉండ ిఎనిి విషయములను గూర్ుి మాటాో డతాయి అంటే, ఈ  ఆజఞలు కొనిిసారమో  
విభదేించుచునిటుో  అనిపటసుత ంది. నియమముల మధ్య సంఘరషణ అను సమసయను నియమముల-ప ై దృష్టి  
ప టుి  లేక డయిొంటలాజికల్ నీతిశాసత ర వయవసాలనీి ఎదురమకంటాయి. కాని బ ైబిలు ధ్రుశాసత రము 
విషయములో మాతరం, నిజమ నై వయతాయసములు ప దేగా కనిపటంచవు; దదవుని గుణము ఏనాడు దానితో అది 
సంఘర్ిషంచని విధ్ముగానే, దదవుని ఆజఞలు ఏనాడు ఒకదానితో ఒకట ిసంఘర్ిషంచవు. బదులుగా, 
లేఖనములోని న ైతిక బో ధ్నలు అనీి ప్ర్ిప్ూరణ సామరసయము కల్వగయిునాియి. 

యాకోబు 2:10లో మనము చూస్టటనటుో , ధ్రుశాసత రము ఒక ఐకయ సంగీహమ ైయునిది: 

ఎవడెనైను ధ్రుశాసత రమంతయు గ కైొనియు, ఒక ఆజఞవిషయములో తపటప 
పలయినయి డల, ఆజఞలనిిట ివిషయములో అప్ర్ాధయిగును (యాకోబు 2:10). 

ధ్రుశాసత రము ఐకయత కల్వగయిునిది కాబటిి , దానిలోని ప్లు ఆజఞలు కల్వస్టట మన విధదయతను 
కోరతాయి. అనగా, మన కియీలు ధ్రుశాసత రములోని ఒక నియమముతో నిజమ నై సముతిని 
కల్వగియునిప్ుపడు, అవి సంప్ూరణ ధ్రుశాసత రముతో సముతి కల్వగియుంటాయి. 

కాబటిి , లేఖనములోని ప్లు ఆజఞలు ఒకదానితో ఒకట ివిభదేంిచుచునిటుో  కనిపటంచినప్ుపడు, 
మనము ధ్రుశాసత రమును సర్గిా గీహించలేదు అని దాని అరామ ైయునిది. వాసతవమేమిటంటే, మనము 
ఏనాడు ధ్రుశాసత రమంతటిని ప్ర్ిప్ూరణముగా అరాము చదసుకోలేము, కాబటిి  మధ్య మధ్యలో మనము దదవుని 
యొకక ప్లు ఆజఞల మధ్య చీలుబడినటుో  భావిసాత ము. అయితద ఆచరణాతుకముగా ఈ ఉదిరకతతలను మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

ఏవిధ్ంగా ప్ర్ిషకర్ించగలము? సర్ే, ఇటిి ప్ర్సి్టటాతులను గూర్ుి అనేక విషయములను చపె్పవచుు, కాని 
మనము ర్ ంటిని మాతరమే ప్రసాత విదాే ము. 

మొదటగిా, కొనిిసారమో  కొనిి ఆజఞలు ఇతర ఆజఞల కంట ేఎకుకవ పరా ధానయతను తీసుకుంటాయి అను 
ఆలోచనతో దదవుని ఆజఞలు ఇవవబడనివి. ఉదాహరణకు, మతతయి 5:23-24లో, యియసు ఈ కింీది హచెుర్ికను 
ఇచాుడు: 

కావున నీవు బల్వపఠ్మునొదే అరపణము నర్పించుచుండగా నీమీద నీ సహో దరమనిక ి
విర్ోధ్మమే నైనుకలదని అకకడ నీకు జఞఞ ప్కము వచిునయి డల అకకడ బల్వపఠ్ము 
న దుటన ేనీ యరపణము విడచిిప టిి , మొదట వ ళో్ల నీ సహో దరమనితో 
సమాధానప్డుము; అటు తరమవాత వచిు నీ యరపణము నర్పింప్ుము (మతతయి 
5:23-24). 

దదవునిక ిఅర్ిపంచిన కొనిి బలుల విషయములో కూడా దదవుని ప్రజల మధ్య సమాధానము 
పరా ధానయతను కల్వగయిుంటుంద ిఅని యియసు బో ధించాడు — ఎంతమటుి కు అంటే ఒక విశావస్టట బల్వపఠ్ము 
యొదే బల్వని అర్ిపంచుటకు స్టటదధముగా ఉనిప్పటకిత, తన అరపణను ఆపట, వ ళో్ల తన సహో దరమనితో 
సమాధానప్డవలస్టటయునిది. 

కొనిి పాప్ములు మిగలి్వన పాప్ముల కంట ేఘోరమ ైనవి అని చపెటపన ప్రతిసార్ి, లేక కొనిి ఆజఞలు 
ఇతర ఆజఞల కంటే ఎకుకవ పరా ముఖయమ ైనవి అని చపెటపన ప్రతిసార్ి, బ ైబిలు దానిలోని విభినిమ ైన ఆజఞలకు 
విభినిమ నై సాా యిలలో పరా ధానయతను ఆపాదసిుత ంది అని మనము గహిీంచాల్వ. కాబటిి , ఒక ఆజఞకు మర్ొక 
ఆజఞ కంటే ఎకుకవ పరా ధానయతనిచుుట ధ్రుశాసత రమంతటిక ిఅనుగుణంగా ఉనిది, కాబటిి అది ఆజఞల మధ్య 
సంఘరషణగా ప్ర్ిగణించబడకూడదు. 

ర్ ండవదగిా, నియమములకు మినహాయింప్ులు ఉనాియి అను అంతరగత అవగాహనతో కూడా 
బ ైబిలు ఆజఞలు ఇవవబడనివి. అనగా, బ ైబిలు యొకక నాయయ వయవసాలో, ఆప్తాకల సమయములలో 
మర్ియు ఇతర అసాధారణ ప్ర్ిస్టటాతులలో, సాధారణ నిబంధ్నలు పరా ముఖయమ నై నియమములను 
అధగిమిసాత యి అని అనవచుు. 

ఉదాహరణకు, అప . 5లో అప సతలులు మర్ియు సమాజ మందిరప్ు ప దేల మధ్య జర్ిగని 
సంఘరషణను చూడండి. ఆ సందరాములో, సమాజ మందిరప్ు ప దేలు యియసును గూర్ుి ప్రకటించుట 
మానమని అప సతలులకు ఆజఞఞ పటంచారమ, కాని అప సతలులు వార్ి ఆజఞను తిరసకర్ించారమ. వార్ి కియీలకు 
అప సతలులు ఇచిున సమరాన అప . 5:29లో నమోదు చదయబడింది: 

మనుషుయలకు కాదు దదవునిక ేమమేు లోబడవల ను గదా (అప  5:29). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

ఈ సందరాములో, యూదుల సమాజ నిరవహణ గుంప్ుగా, సమాజ మందిరప్ు ప దేలకు 
అప సతలులప ై కొంత అరహమ నై అధకిారము ఉనిది. మర్యిు సాధారణ నియమముగా, మనము మానవ 
అధకిారములకు విధదయత చూపాలని బ ైబిలు కోరమతుంది. అయితద, సమాజ మందరిప్ు ప దేలు దదవుని 
ఆజఞలను వయతిర్కేించినప్ుపడు, మన మానవ నాయకులకు మనము విధదయత చూపాలను సాధారణ 
నియమమును ఇద ిమినహాయించింది. ఈ మినహాయింప్ు కారణంగా, సమాజ మందరిప్ు ప దేలకు 
అవిధదయత చూపట, దదవునికి విధదయత చూప్ుట అప సతలులు చదయదగని నీతిగల, మంచి ప్ని అయుయండినది. 

కాని మర్ొకసార్ి, ఇద ిఒక ఆజఞ మర్ొక ఆజఞను వయతిర్ేకించిన సందరాము మాతరం కాదు. ఎందుకంటే, 
ధ్రుశాసత రము దదవుని గుణమును బయలుప్రచు ఐకయ సంప్ూరణత అయుయనిది, మర్యిు దదవుని గుణము 
దానితో అది పల ర్ాడదు. బదులుగా, సామానయ నియమములు కొనిిసారమో  భినిమ నై కారయములను 
చదయవలస్టటయుంటుంది అని ధ్రుశాసత రము ఆశిసుత ంది. ఈ సందరాములలో, ప్రతి ఆజఞ మర్యిు 
నియమమును చూచుట దావర్ా, మర్ియు ప్రతి బాధ్యత వ లుగులో ప్ర్సి్టటాతిని మర్యిు హతేువులను 
కొలచుట దావర్ా చదయవలస్టటన సర్యిి ైన ప్నిని కనుగొనాల్వ. మనము కొనిి నియమములను అనువర్ితంచు 
విధానమును అది పల ల్వయుండకపలయినప్పటికత, ధ్రుశాసత రము యొకక సమసతమునకు దాని యొకక సంప్ూరణ 
అరాములో విధదయత చూప్ుట ఉతతమమ నై ప్ని అయుయనిది. 

అవును, లేఖనములోని అనకే ఆజఞలకు పరా ధానయతలను ఆపాదించునప్ుపడు మనము కొంత జఞగతీత  
వహించాల్వ. మర్యిు మనము ప్ర్ిమితమ నై, ప్తనమ ైన మానవులము కాబటిి , మనము కొనిిసారమో  
చదయవలస్టటన సర్ియి నై ప్నిని కనుగొనుటలో విఫలమగుట మర్ియు కొనిిసారమో  తప్ుప నిరణయములను 
తీసుకొనుట నిసిందదహముగా జరమగుతుంది. అయినప్పటికత, లేఖనములు ఐకయత కల్వగియునాియని, 
కాబటిి దదవుని ఆజఞలు ఒకదానితో ఒకట ిసామరసయమును చూప్ు మారగములను కనుగొనుటకు మనము 
ప్రయతిించాలని ఎలోప్ుపడూ జఞఞ ప్కముంచుకోవాల్వ. 

ముగంిప్ు 

ఈ పాఠములో, క ైసైతవ నీతిశాసత రము కొరకు దదవుని పరా మాణకితలుగా లేఖనములోని అనకే భాగములు 
మర్ియు అంశములు ప్ని చదయు విధానములను మనము చూశాము. లేఖనములోని విభినిమ నై భాషలు 
మర్ియు సాహితయములను కొంత వరకు విభినిమ ైన ర్రతులతో ఉప్యోగించాలని మర్ియు ప్రతి ఒకకటి 
నీతిశాసత రమును గూర్ిు మనకు ఎంతో కొంత విశరషమ నై విషయములను తెల్వయజేసుత ంది అని మనము 
చూశాము. లేఖనములో దదవుని ధ్రుశాసత రము యొకక విభాగములు మర్యిు కారయములను కూడా మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరి్ిలు, మరి్యు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ి సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్ిించండి. 

విశదీకర్ించాము. మర్యిు ధ్రుశాసత రము దానితో అది మర్యిు లేఖనములోని ఇతర భాగములతో 
ఐకయప్రచబడని విధానమును కూడా మనము చూశాము. 

బ ైబిలు నీతిశాసత రమును గూర్ుిన మన అధ్యయనమును మనము కొనసాగించుచుండగా, 
లేఖనములో అనేక విభినిమ నై భాగములు మర్ియు అంశములు ఉనాియని మర్యిు ప్రతి ఒకకటి 
విభినిమ నై మారగములలో న తైిక సమాచారమును మనకు తెల్వయజేసుత ంది అని జఞఞ ప్కముంచుకొనుట చాలా 
పరా ముఖయమ ైయునిది. మనము అధ్యయనము చదయుటను మర్యిు దదవుని ఎదుట మన జీవితములను 
జీవించుటను కొనసాగించుచుండగా ఈ ఆలోచనలను మనసుిలో ప టుి కొనుట దావర్ా, లేఖనములోని ప్రతి 
భాగము మర్యిు అంశమును మనము బాధ్యతాయుతముగా ఉప్యోగించగలుగుతాము మర్ియు దదవుడు 
మనకు బయలుప్రచిన పరా మాణికతలకు దగగరగా మన జీవితములను జీవించగలుగుతాము. 
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