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1. మ్న్ చుట్టూ వున్ే ట్రపపెంచెం మారుతూ ఉెంర

న్న హృదయెంలో “పురాతన్ గురుతులు” అనే ఈ సెందేశెం గత కొెంతకాలెంగా
మెదులుతూ వుెంర. ద్వనినే ఇపుప డు ఈ పుసతక రూపెంలో మీతో పెంచుకుెంటున్నే ను.
నేను న్న జీవిత పరుగును ఆపేస ఆ బాధ్య తలను ముెందుకు కొన్స్వగిెంచే రేపటి
తరానికి అెంరెంచిపుప డు నేను బహుశా ఇదే రకమైన్ సెందేశానిే న్న చివర్థ
ట్రపసెంగాలోల ఒకద్వనిగా చెప్తతను. ఈ సెందేశెం వాసతవానికి బెంగుళూరు లాెంటి న్గరెంలో
ఉన్ే సెంఘాల కోసెం ఉదేదశెంచిెంర. ఇెండియాలోని చిన్ే పటణా
ూ లు, ట్రగామాలోల
వున్ే చదువరులకు వెెంటనే అర ధెం కాకపోవచు్ .

మ్న్ జీవన్ విధాన్ెంలో మారుప లు
మ్న్ెం ఒకవేళ మ్న్లాటి పెదవా
ద ళళ ని (25+) ఈ శతాబపు
ద తరానిే (1984 నుెండి 2001
టి
ళ్ల
స్నత
మ్ధ్య లో పు న్
ూ వా ల ) పోల్న్ చూ , మ్న్ెం పెర్థగిన్ ట్రపపెంచాలకి మ్ధ్య చాలా
లో
విషయా ల వయ తాయ స్వలు కనిపిస్వతయి.
•

•

మ్న్కి ఒక తెలుపు న్లుపు ీవి, దూరదరశ న్ చాన్ల్ ఒకక టే ఉెండేర. ఈ
శతాబెం
ధ లో ఉన్ే వాళ్లళ పగో, ఎన్బీ స, ఎెంటివి, స్వూర్చ వరల్్ ఇలా చాలా వాటితో
పెర్థగారు. ట్రపస్వర ట్రపపెంచెం మారుతోెంర. ఈ శతాబెం
ద లో ఉన్ే వాళ్లళ ట్రపచార
మాధ్య మాల ద్వా రా అభివృరద చెెందుతున్నే రు.
మ్న్ెం ర్మళ్లల, ట్రగామ్ఫో న్ ర్థకారు్లతో పెర్థగాెం. వాళ్లళ డీవీడీలు, యెంపి4
పే లయరుల, ఐప్తడ్ లతో పెర్థగారు. వాళళ లోల చాలామ్ెంర ర్థకారు్లు అసలు చూస
వుెండకపోవచు్ . మ్న్ెం అెంబాసడర్చ, ట్రపీమియర్చ పరమ ని, టాటా, బిరాల లాటి
వాటిలో పెర్థగాెం. వాళ్లళ
హోెండాలు, టోయోటాలు, బియెండబ్ల్లయ లు,
మైట్రకోస్వఫ్ట,ూ ఐబిఎమ్, గూగుల్ లాటి వాటితో పెర్థగారు.

•

మ్న్ెం థమ్్ ప్, బజాల్, ఫెంటాలతో పెర్థగాెం. వాళ్లళ కోక్, డైట కోక్, పెపీ్ లతో
పెర్థగారు.

•

మ్న్మేమ్ఫ స్వినిక “భోజ్న్ెం తయారు” కామ్త్ రెస్వూరెెంట లో కాఫి తాగాెం.
వాళ్లలమ్ఫ కేఫే, కాఫీ డే లో కాఫీ తాగుతారు.

•

మ్న్కి డయల్ చేస్న ఫోన్ ఉెంటే అర చాలా గొపప సెంగతి. పరుగువారు ఫోనుల
చేయడానికి మ్నిళళ కి వచే్ వాళ్లల. మ్ర్థ ఈ తరెం వారేమ్ఫ పియేడిలు,
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ఎసమెమ స్ లాటి వాటిలోల పెరుగుతున్నే రు. వాళ్లళ వరూ ఎపుప డూ ఫోన్ డయల్
చేసవుెండరు, ఇక చెయయ కపోవచు్ !
•

నేను కాలేజీకి వెళ్ళళ వరకు కెంప్యయ టర్చ మీద పనిచేయలేదు. మొదటి పవర్చ
ప్తయిెంట ట్రపజెంటేషన్ అతి కషెం
ూ మీద నేను 20లోల వున్ే పుప డు చేశాను. న్న
కుమారుడు జాషువా పవర్చ ప్తయిెంటోల బొమ్మ లతో ట్రపజెంటేషన్, యెంపి4
పే లయోకి
ల
సెంతాతానిే
న్లోలడ్ చేస్తకోవడెం, గూగుల్ లో వెతకటెం,
వికీపీడియాలో పర్థశోధ్న్లు చేయటెం లాటివి 10 సెంవత్ రాల వయస్త్ లో
చేశాడు. న్న కూతురు రూతు అపుప డు ఏడు సెంవత్ రాల వయస్త్ లో వుెండి
నేరు్ కోవడెంలో తన్ అన్ే కన్నే ఏమీ వెన్కబడిలేదు!

•

మ్న్ెం ఆడుకున్ే పుప డు మ్న్ వీధులోల ఉన్ే వాళ్ళల మ్న్ స్నే హితులు. ఈ
ోజులోల యువత అెంతరాాతీయ సమాజ్ెంలో బతుకుతూ క్షణాలోల మెస్నజ్ లు
పెంపడెం, బాలగ్ , ఫేస్ బ్ల్క్, ఇెంస్వూట్రగామ్, టిా టర్చ లాటి ఇతర స్వెంఘిక నెట
వర్చక సైటల ద్వా రా ఆన్ లైోల ఉెండేవార్థతో సెంబెంధాలు పెటుూకుెంటున్నే రు.
వాళ్లళ ట్రపపెంచెంలో సగెం దూరెం అవతల వున్ే వాళళ తో ఆటలు ఆడొచు్ ,
చాటిెంగులు చెయ్యయ చు్ .

మ్న్ యువత, చిన్ే పిలలు
ల
పెరుగుతున్ే
ఈ ట్రపపెంచానికి, ఇపుప డు మ్న్ెం
ట్రబతుకుతున్ే ఈ ట్రపపెంచానికి మ్న్ెం పెర్థగిన్ ట్రపపెంచానికి చాలా తేడా ఉెంర.
యువత, చిన్ే పిలలు
ల
పెర్థగిన్, పెరుగుతున్ే
ఈ కొతత ట్రపపెంచెంలో వాళ్లళ
స్వినికులు! మ్న్మేమ్ఫ ఈ కొతత ట్రపపెంచెంలో వలస వచి్ న్వాళ లెం.

మ్న్ పటణా
ూ లోల మారుప లు
జీతాలు
ఒకపుప డు ఐదున్ే ర సెంవత్ రాలు కషప
ూ డి చరవి, బహుశా మ్ర్థకొనిే సెంవత్ రాల
సప షలైజేషన్ తరవాత ఒక డాక ూర్చ మొదటోల స్తమారు 3000 రూప్తయలు జీతెం
సెంప్తరెంచేవాడు. తరవాతి ోజులోల కాలేజీ చదువు మ్ధ్య లో ఆపేసన్వాడు కాల్
సెంటోల పనిచేస్తత దర్థద్వపుగా రూ. 15000 సెంప్తరస్తతన్నే డు!
సూపర్చ మారెక టుల నుెండి షాపిెంగ మాల్్
మ్న్ెం పెర్థగేటపుప డు సూపర్చ మారెక టలో
ల ో, దుకాణాల సముద్వయెం వదదో మ్న్ెం
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కొనుకుక నే వాళళ ెం, వాటి గుర్థెంచి పెదగా
ద మాటాలడుకోవలసెంర ఏమీ లేదు. ఎయిర్చ
కెండిషనిెంగ, ఎల్నవేటరుల ఎసక లేటరుల లేవు. ఈ ోజున్ మ్న్ న్గరాలోల ఎయిర్చ
కెండిషన్ ఉెండి, చాలా అెంతస్తతల షాపిెంగ మాల్్ అెంతరాాతీయ ట్రబాెండతో
ల
సదెం
ధ గా
అెందుబాటులో ఉన్నే యి.
వీటికి అదన్ెంగా మ్న్ెం జీవన్శైల్నలో, జీవితానిే
వాటిలోల పలు మారుప లు చూస్తతన్నే ెం.

లోకానిే

అర ధెం చేస్తకొనే విధాన్ెం మొదలైన్

చూస్న విధాన్ెంలో మారుప లు: ఆధునికవాదెం, ఆధునికవాదెం

తరవాతి కాలెం
స్వమాజిక శాక్రసతవేతతలు గత 40 సెంవత్ రాలలో, మ్ర్థ ముఖ్య ెంగా గత 10
సెంవత్ రాలలో, సెంసక ృతి లేక లోకెం తీరు “ఆధునికత” నుెండి “అతాయ ధునికత”
ఆలోచన్కు ట్రకమ్ెంగా మారుతుెంర లేక మార్థెందని చెపుతన్నే రు. మ్న్ యువత, చిన్ే
పిలలు
ల
“అతాయ ధునిక” ట్రపపెంచ ఆలోచన్నవిధాన్ెంలో పెరుగుతున్నే రు.
ఆధునికవాదెం
ఆధునికవాదెం జాఞోదయెంతో మొదలైయిెంర. శాక్రరతయత కొలబదద అయియ ెంర.
శాక్రరతయత మేధ్స్త్ ల మేళవిెంపుతో ట్రపపెంచ సమ్సయ లు పర్థషక ర్థెంచవచ్ ని
అనుకున్నే రు.
సతయ ెం
ద్వన్ెంతటికి
అదే
కన్పడుతుెంర.
చేయదగిన్వి
చేయకూడనివి ఉన్నే యి. ఆధునికవాదెం వలన్ వచి్ న్ దుషప ర్థణామాలే
త
వయ కిగతవాదెం,
స్వా ర ధపరతా ెం.

ఆధునికవాదెం తరవాతి కాలెం
హేతుబదెం
ధ గా ఆలోచిెంచకుెండా పర్థసతి
ి ని బటిూ నిర ణయాలు చేయడెం కటుూబాటు
అయియ ెంర. “నిజాలనేవి లేవు, అరాధలు చెపప డమే వుెంర” (ట్రెట్రడిక్ న్బఛా). నైతికత
సెందరాా నుస్వరెం. నువుా ట్రబతకడానికి న్బకు ఇషమై
ూ న్ నైతిక విలువలు నువుా
త
ఏరాప టు చేస్తకుెంటావు. నువుా స్నా చ్ గా వయ కపరచవచు్
, ఎవా రూ నువుా తపుప
త
అని చెపప డానికి వీలేదు
ల . వయ కిగత
అనుభవెం అశాక్రరతయమైన్ అనుభవాలు, నిషాప క్షిక
నిజాల స్విన్ననిే ఆట్రకమిెంచిెంర. సతయ ెం విషయెంలో రాజీ పడవలస వచి్ న్న
సహన్మే మార గెం. నువుా ఎవర్థనైతే ఇషప
ూ డతావో అతడే న్బకు దేవుడు.
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మ్న్ యువత, పిలలు
ల
సవాలు చేస్న లోకెంలో పెరుగుతున్నే రు., ఆఖ్ర్థకి జీవితానికి
అతయ ెంత ట్రప్తముఖ్య మైన్ విషయాలోల కూడా (న్మ్మ కాలు, విలువలు, జీవన్శైల్న) వాళ్లళ
ఎెంచుకోడానికి
ఎోే
ఆపను
ష ల
అెందుబాటులో
వున్నే యి.
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2. క్రైసతవ లోకెం మీద మారుప ల గాలులు వీస్తతన్నే యి

సెంఘానిే న్డిపే విధాన్ెంలో మారుప లు
క్రైసతవలోకెంలో చాలా మారుప ల్నే చూశాెం. ఉద్వహరణకు, సెంఘాలు కూడుకోవడెం
అద్వదలబొమ్మ లు ఉన్ే ఎతెన్
ూ లోల నుెండి ఎయిర్చ కెండిషెండ్ సభా భవన్నలకు,
త కటడా
కనెా న్న్
ష సెంటరుల మొదలైన్ వాటికి మార్థెంర. అలాగే మ్న్ెం ప్తడే ప్తటలోల పెదద
కీర తన్ల నుెండి చిన్ే ప్తటలు, సమ్కాలీన్ స్తతతి ఆరాధ్న్ ప్తటలకు మారాము. అలాగే
ప్తటల పుసతకాలు వాడడెం నుెండి కోరస్ షీటకు
ల , వాటినుెండి ఓవర్చ హెడ్ ట్రపజకర
ూ లకు,
వాటినుెండి ఎల్న్ డి ట్రపజకర
ూ లకు వాడే పెదద తెరలు, ఎల్న్ డి గోడలకు వచా్ ము.
కారయ ట్రకమాలోల ఇపుప డు ట్రడామాలు, సక టుూలు, సెంతాత రూపకాలు చూపిెంచడెం నుెండి
వీడియోలు చిన్ే చలన్ చిట్రతాలోలకి వెళాలము.

ట్రపసెంగిెంచే సెందేశెంలో మారుప లు
స్వనుకూలమైన్ మారుప లు చూస్నత, దేవుని వాకాయ నిే అర ధెం చేస్తకోవడెంలో ఎదగడెం
చూశాెం. 1400 లోల మార్థ ూన్ లూథర్చ తో వచి్ న్ మ్త సెంసక రణోధ్య మ్ెం మొదలు,
మ్ర్థ ముఖ్య ెంగా గత 50 సెంవత్ రాలోల, చాలా దూరెం వచా్ ెం. దేవుని వాకయ ెం అనిే
రకాల జీవన్శైలులకు సెంబెంధెంచిెంరగా చేయబడిెంర. కాన్బ ట్రపపెంచమ్ెంతటా
ట్రపసెంగ వేరకల మీద ట్రపమాదకరమైన్ సెంగతులు జ్రుగు తున్నే యి. కాపరులు,
ట్రపసెంతాకులు రాజీ పడని దేవుని వాకయ ెం భోరెంచడెం నుెండి పెదద గుెంపులను
ఆకర్థ షెంచడానికి, వార్థని కాప్తడుకోవడానికి ఆధునికవాదెం తరవాత వచి్ న్
తతా శాక్రస్వతనిే , అెంతా బాగానే వుెందనిపిెంచే సెందేశాలు, మాన్సకశాక్రసతెంలోని
మాటలతో కేవలెం వుబీ జేస ఉట్రదేకపరచే ఆరవారపు ఉదయకాల ఉపన్నయ స్వలు
మొదలైన్ వాటికి వచా్ రు. అలాటి ట్రపసెంగ వేరకలోలని వాకయ ెం రెెండెంచులు గల
కతితగాో, స్తతెతగాో, అగిే గాో కాక మ్న్స్త్ ను ఓద్వరే్ సెందేశెంగా, స్తఖ్ెంగా
పెండుకొనే మ్ెంచెం లాగా వుెంటుెంర! వాళ్లళ ప్తప్తనిే ఎరర్థెంచడానిే , జ్నులను
ప్తపపు ఒపుప కోలులోకి న్డిపిెంచడానిే తిరసక ర్థస్వతరు. వాళ్లళ పరలోకెం, న్రకెం
వాసతవమ్ని మాటాలడడానికి ఇషప
ూ డరు. సెంఖ్య తగి గపోతుెందని ఇలాెంటి ఉపదేశాలు
చెపప రు.

5

పురాతన్ గురుతులు

సెందేశానిే అెంరెంచడెంలో మారుప లు
మ్న్ెం ఉన్ే ఈ సమాచార యుగెంలో ఈ శతాబపు
ద తరెం, స్వమాన్య ట్రపజాన్బకెం రెెండు
రకాల లక్షణాలు కల్నగి వుెంటారు:
•

•

విన్డెం వరకే అయితే ఇషప
ూ డరు; వాళ్లళ
తమ్
ఇెంట్రరయాలన్బే ప్తల్గగనేలా చేయడానికి ఇషప
ూ డతారు. వాళళ కి కావలసెంర
వాకయ బోధ్న్ కాదు, మారుప ని తెచే్ ఒక అనుభవెం!
హ్వస్వయ సప దమైన్ సెంగతి ఏెంటెంటే, పెరుగుతున్ే
సమాచారెంతో వినే
సమ్యెం తగి గపోతుెంర!
వాళ్లళ

కేవలెం

స్వనుకూలమైన్ సెంగతి ఏెంటెంటే, భావోట్రేకాలన్నిే టిని పనిచేయిెంచేటుూ చేస
మారుప ని తెచే్
అనుభవానిే
కల్నగిెంచే కాలాతీతమైన్ సతాయ లను అెంరెంచే
సెంఘాలు, ట్రపసెంతాకుల సెంఖ్య పెరుగుతోెంర. ఇెందులో స్వెంకేతికత, సృజ్న్నతమ కత
పెదద ప్తట్రతను పోషిస్తతెంర. ఇదెంతా బాగానే ఉెంర. కాని మ్ో పకక , దృషి ూ ఎకుక వగా
సృజ్న్నతమ కతతో చెయయ డెం, చూపిెంచడెం మీదకు మ్ల,ల కొనిే పురాతన్ గురుతులైన్
“పర్థశుద్వధతమ
శకి”,త దైవాభిషేకెంతో జ్ర్థగే మ్హతాక రాయ లు, సూచక ట్రకియలు,
అదుా తాలు వెంటి సహజాతీతమైన్ వాటిని కనుపరే్ విధాన్ెం కోలోప యాెం. మ్న్ెం
ఆతమ ను ఉలాలసపరచే స్నవలు చేయడెంతో ఆగిపోయాెం. అకక డికి వేలారమ్ెంర వచి్
ఆన్ెంరస్తతన్నే రు కాని పర్థశుద్వధతుమ ని య్యకక
మారుప నిచే్ , సా సప
ి ర్థచే,
త పెందకుెండా చేస్తతన్నే ము. మ్న్ ట్రపసెంగ వేరకలు అభిషికుత లైన్
విడుదలనిచే్ శకిని
త
అపసతలులు, ట్రపవకలు,
కాపరులు, బోధ్కులు, స్తవార్థ తకులతో కాక కారయ ట్రకమ్
నిరాా హకులు, విోదెం పెంచేవాళ్లల, ఉపన్నయ సకులు, కవులు, న్టులతో నిెండిపోయే
ట్రపమాదెం ఉెంర.
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3. పురాతన్ గురుతులు అెంటే ఏమిటి?

స్వమెతలు 22:28
న్బ పితరులు వేసన్ పురాతన్మైన్ పల్నమేర రాతిని న్బవు తీసవేయకూడదు.
స్వమెతలు 23:10
పురాతన్మైన్ పల్నమేర రాతిని తీసవేయకుము. తల్నద
ల ెంట్రడులు లేనివార్థ పలములోనికి న్బవు చొరబడ
కూడదు.

జాన్ గిల్్ల రాసన్ “ఎకో్ ప జిషన్ ఆఫ్ట ద ఎెంటైర్చ బైబిల్” ట్రపకారెం పురాతన్ గురుతు
అెంటే “పురాతన్ హదుద”, “సర్థహదుద”; వీటితో భూములు, ఎస్నటు
ూ లు, ఆస్తతలకు
గురుతలు పెటి,ూ హదులు
ద
ఏరప రచి, వాటిని వేరు చేస్వతరు. ప్యర్మా కులు వీటిని
పరుగువార్థ అెంతాకారెంతో ఏరాప టు చేస్నవాళ్లళ ; వాటిని తీసవేయడెం చటవి
ూ రుదెం
ధ ;
అలా చేస్నవాళ్లల శాపట్రగస్తతలు. ప్యరా ెం దీనిని చాలా హీన్మైన్ నేరెంగా చూస్నవాళ్లళ .
ఇర ోమియులకు ఎెంత పవిట్రతమైెంర అెంటే, వాళళ కి ఒక దేవత వుెండి ఆ
సర్థహదుదలను కాప్తడుతుెండేర. ద్వని పేరు కూడా ఆ సర్థహదుదల నుెండి వస్తతెంర.
రా తీ 19:14
న్బవు స్వా ధీన్ము చేసకొనున్టుల న్బ దేవుడైన్ యెహోవా న్బకిచు్ చున్ే

దేశములో న్బకు కలుగు న్బ

స్వా సతయ ములో ప్యర్థా కులు నియమిెంచిన్ న్బ పరుగువాని సర్థహదుద రాతిని న్బవు తీసవేయకూడదు.
రా తీ 27:17
తన్ పరుగువాని సర్థహదుద రాతిని తీసవేయువాడు శాపట్రగస్తతదని చెపప గా ట్రపజ్లెందరూ – ఆమెన్
అన్వలెను.
హోషేయ 5:10
యూద్వవార్థ అధీపతులు సర్థహదుద రాళళ ను తీసవేయువార్థ వలే నున్నే రు. న్బళ్లళ ట్రపవహిెంచున్టుల
నేను వార్థ మీద న్న ఉట్రగతను కుమ్మ ర్థెంతును.

న్నయకులు కూడా ఆ పురాతన్ గురుతలను కరపి దోషులుగా పర్థగణెంచబడి, దేవుని
తీరుప కు లోన్యాయ రు. మ్న్కి తెల్నసన్టుూ “పురాతన్ గురుతలు” అనే ఈ పదెం, ద్వనికి
వాడిన్ లేఖ్న్ భాగాలు అక్షరార ధెంగా ఆస్తతల సర్థహదుదలకు సెంబెంధెంచిెంర. కాని
ద్వనిని నేను ఆధాయ తిమ క విషయాలకు అన్ా యిెంచి ఈ పుసతకానికి ఒక నేపథయ ెంగా
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వాడుకోవాలనుకుెంటున్నే ను.
పురాతన్ గురుతలు గతిెంచిన్ తరాలవాళ్లల ఈ కిెంర వాటిని చూపిెంచడానికి పెటిన్
ూ
హదుదలు:
•

న్డవడానికి క్షేమ్కరమైన్ సలా
ి లు, న్డవకూడని నిషిదమై
ధ న్ సలా
ి లు

•

బహుశా నినుే నిషిదధ సలా
ి లోలకి తీస్తళ్ళ లగల వెంచన్.

మారుతున్ే లోకెంలో మ్న్ెం తపప క గురుతెంచుకోవలసెంర: కొనిే పురాతన్ గురుతలను
మ్న్ెం కదపనే కదపకూడదు. కొనిే పవిట్రత హదుదలు ఉన్నే యి, వాటిని ద్వటనే
ద్వటకూడదు. దైవిక స్వెంట్రపద్వయాలు ఉన్నే యి వాటిని ఏమాట్రతెం పోగొటుూకోకూడదు.

మ్న్ెం అసలు వదులుకోకూడని దైవిక స్వెంట్రపద్వయాలు
మాన్వ కల్నప త సెంట్రపద్వయాలు వున్ే ర నిజ్ెం. అవి పనికిరావు, వాటిని తెెంచేయాల్న.
అలాగే దైవికమైన్, బైబిలు సెంబెంధ్
ఉెంచుకోవాల్న. ఇవి కలకాలెం ఉెండేవి.

స్వెంట్రపద్వయాలు

ఉన్నే యి

వాటిని

మాన్వ కల్నప త సెంట్రపద్వయాలు
దేవునితో మ్న్ెం న్డవడానికి ఉపయోగపడని మాన్వ కల్నప త స్వెంట్రపద్వయాలను
మ్న్ెం నిరాకర్థెంచాల్న. మాన్వ కల్నప త సెంట్రపద్వయాలు మ్న్ జీవితెంలో దేవుని
వాకాయ నిే చెలని
ల రగా చేస మ్ఫసెం, బానిసతా ెం వున్ే సల
ి ెంలోకి తీస్తళ్ళాతయి.
మారుక 7:13
మీరు నియమిెంచిన్ మీ ప్తరెంపరాయ చారము వలన్ దేవుని వాకయ మును నిరర ికము చేయుదురు.
ఇటువెంటి అనేకములు మీరు చేయుదురు.
కొలర్ 2:8
ఆయన్ను అనుసర్థెంపక మ్నుషుయ ల ప్తరెంపరాయ చారమును, అన్గా ఈ లోక సెంబెంధ్మైన్
మూలప్తఠములను అనుసర్థెంచి మ్ఫసకరమైన్ నిరర ిక తతా జాఞన్ము చేత మిముమ ను చెరపటుూకొని
పోవు వాడెవడైన్ ఉెండునేమ్ఫ అని జాట్రగతతగా ఉెండుడి.
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దైవికమైన్ సెంట్రపద్వయాలు
అయితే, కొనిే దైవికమైన్ సెంట్రపద్వయాలు కూడా ఉన్నే యని మ్న్ెం ట్రగహిెంచి
వాటిని అనుసర్థెంచాల్న.
1 కొర్థెంథీ 11:2
మీరు అనిే విషయములలో న్నుే జాఞపకము చేసకొనుచు, నేను మీకు అపప గిెంచిన్ కటడ
ూ లను
గైకొనుచున్నే రని మిముమ ను మెచు్ కొను చున్నే ను.
2 థెస్ 2:15
కాబటిూ సహోదరులారా, నిలుకడగా ఉెండి, మా ోటిమాట వలన్నైన్ను మా పట్రతిక వలన్నైన్ను మీకు
బోధెంపబడిన్ విధులను చేపటుూడి.
2 థెస్ 3:6
సహోదరులారా, మా వలన్ పెంరన్ బోధ్న్ ట్రపకారము కాక అట్రకమ్ముగా న్డుచుకొను ట్రపతి
సహోదరుని య్యదదనుెండి తొలగిపోవలెన్ని మ్న్ ట్రపభ్యవైన్ యేస్తట్రకీస్తత పేరట మీకు ఆజాఞపిెంచు
చున్నే ము.

ట్రపస్తతత కాలానుగుణెంగా ఉెండటెం
మ్న్ెం ఉెంచుకోవలసన్ పురాతన్ గురుతలు, మ్న్ెం ఏమాట్రతెం ద్వటకూడని
పవిట్రతమైన్ హదుదలు, మ్న్ెం కోలోప కూడని దైవిక స్వెంట్రపద్వయాలు ఉన్నే యని అర ధెం
చేస్తకున్ే తరవాత, మ్ో ఆసకి తకర అెంశెం ఏమిటెంటే, ట్రపస్తతత కాలానుగుణెంగా
మ్సలుకోవడెం.
ఈ న్వీన్ యుగెంలో మారుతున్ే
గురుతలను ఎలా నిరా హిెంచాల్న?

సెంసక ృతికి అనుగుణెంగా ఉెంట్టనే పురాతన్

ఎరగిన్ క్రైసతవులుగా, మ్న్ెం ఉన్ే
ఈ న్వీన్ ట్రపపెంచ సెంసక ృతితో
పెనుగులాడుతున్నే ెం. మ్న్ెం ప్యర్థ తగా భిన్ే మైన్ లోకదృకప దెం, సెంసక ృతి ఉన్ే
ట్రపపెంచెంలో పెర్థగామ్న్ే వాసతవెంతో ప్తటు, లోకెంలో ఉెంట్టనే “లోక సెంబెంధులు
కారు” (యోహ్వను 17:14-18) లాటి లేఖ్న్నలని ఎలా అన్ా యిెంచుకోవాలో మ్న్కు
ఇపుప డు తెల్నయడెం లేదు.
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లోకానికి అనుగుణెంగా ఉెంట్టనే “లోక మ్రాయ దను అనుసర్థెంపక” (ోమా 12:1.2) ఎలా
ఉెండాల్న? లోకెంతో సెంబెంధ్ెం కల్నగి ఉెంట్టనే లోకెంతో స్నే హెం చేయకుెండా
(యాకోబ్ల్ 4:4) ఎలా ఉెండాల్న? లోకమును ట్రపేమిెంచకుెండా (1యోహ్వను 2:15-17)
అనురన్ జీవితానిే సెంతోషెంగా గడుపుతూ, మ్న్ల్నే మ్న్ెం కాప్తడుకోవడెం ఎలా?
ఇలాెంటి విషయాలతోనే మ్న్ెం పెనుగులాడుతున్నే ెం.
మ్న్ెం లోకెం బయట ఉెండలేమ్ని మ్న్కి తెలుస్త. ఎెందుకెంటే మ్న్ెం లోకెంలోకి
పెంపబడా్ెం. మ్న్ెం ఉన్ే ఈ కొతత లోక సెంసక ృతిని ఏెం చేద్వదెం? ఈ లోకానికి ఎలా
సప ెంరెంచాల్న? మ్న్ యువత, చిన్ే పిలలు
ల
ఈ కొతత లోకెంలో పెరుగుతూ ఉెండగా
వార్థ సెంసక ృతి మార్థపోతూ ఉెంర; ఆ సెంసక ృతి గుర్థెంచేమ్ఫ మ్న్కు పెదగా
ద
తెల్నయదు. మ్ర్థ వాళళ కి ఏెం నేర్థప ెంచాల్న?
•

మ్న్ెం ఈ కొతత ట్రపపెంచెం సెంసక ృతి నుెంచి వేరుపడితే, ద్వనిే
చేయలేెం, మెరుగు పరచలేెం, మార్ లేెం.

•

మ్న్ెం ఈ కొతత ట్రపపెంచ సెంసక ృతికి అనుగుణెంగా ప్యర్థ తగా మార్థపోతే, ద్వనిలో

ట్రపభావితెం

ఏమైతే దోషాలు ఉన్నే యో వాటిని మార్ లేెం.
•

మ్న్ెం కాలానికి అతీతమైన్ సతాయ లను, నియమాలను వివర్థెంచి సర
ధ పరచడెం
కోసెం, తపప క ఈ కొతత ట్రపపెంచెం సెంసక ృతిని అనేా షిెంచి, అర ధెం చేస్తకొని,
ఉపయోగిెంచుకోవాల్న.

ఏ సెంసక ృతి కూడా ద్వన్ెంతట అదే మ్ెంచిదీ కాదు, చెడదీ
్
కాదు. అెందుకు
భిన్ే ెంగా ట్రపతి సెంసక ృతిలో మ్ెంచి, చెడు అెంశాలు ఉెంటాయి. వాటిని తపప క అర ధెం
చేస్తకొని తెల్నవిగా మ్స్తలుకోవాల్న. పౌలు దేవుని హృదయానిే ఇలా తెల్నయజేశాడు:
1 కొర్థెంథీ 9:19-23
19 నేను అెందర్థ విషయము సా తెంట్రతుడనై యున్ే ను ఎకుక వమ్ెంరని సెంప్తరెంచుకొనుటై
అెందర్థకిని న్నుే నేనే ద్వస్తనిగా చేసకొెంటిని.
20 యూదులను సెంప్తరెంచుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె ఉెంటిని. ధ్రమ శాక్రసతమున్కు
లోబడిన్వార్థని సెంప్తరెంచుకొనుటకు నేను ధ్రమ శాక్రసతమున్కు లోబడిన్వానివలె ఉెంటిని.
21

దేవుని

విషయమై

ధ్రమ శాక్రసతము

లేనివాడను

కాని

ట్రకీస్తత

విషయమై

ధ్రమ శాక్రసతమున్కు

లోబడిన్వాడను. అయిన్ను ధ్రమ శాక్రసతము లేనివార్థని సెంప్తరెంచుకొనుటకు ధ్రమ శాక్రసతము లేనివార్థకి
ధ్రమ శాక్రసతము లేనివానివలె ఉెంటిని.
22 బలహీనులను సెంప్తరెంచుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. ఏ విధ్ము చేతనైన్ను
కొెందర్థని రక్షిెంపవలెన్ని అెందర్థకి అనిే విధ్ముల వాడనై యున్నే ను.
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23 మ్ర్థయు నేను స్తవార తలో వార్థతో ప్తల్న వాడన్గుటై ద్వనికొరకే సమ్సతమును చేయుచున్నే ను.

బహుశా 1కొర్థెంథీ 9లో ఉన్ే వాకాయ లు మ్న్ల్నే చూస్నవాళళ తో ఎలా మ్స్తలుకోవాలో
బోధెంచే అతయ ెంత ట్రప్తముఖ్య మైన్వి- అెందర్థ మ్నుషులకు అనిే
విధాలుగా
ఉెండడెం. ఎవర్థైతే స్నవ చేస్తతన్నే మ్ఫ వార్థలాగా మారడెం. పౌలు తన్ కాలెంలో అర
అవసరమ్ని భావిస్నత, మ్న్ెం కూడా తపప క ఆ విధ్ెంగా చెయాయ ల్న!
1 కొర్థెంథీ 10:32-33
32 యూదుల ైన్ను ట్రతాస్తదేశస్తిల ైన్ను, దేవుని సెంఘమున్ ైన్ను అభయ ెంతరము కలుగ జేయకుడి.
33

ఈలాగు

నేను

కూడ

సా ట్రపయోజ్న్మును

కోరక,

అనేకులు

రక్షిెంప

బడవలెన్ని

వార్థ

ట్రపయోజ్న్మును కోరుచు, అనిే విషయములలో అెందర్థని సెంతోషపెటుూచున్నే ను.

1 కొర్థెంథీ 10:32-33 ని అపసతలుడైన్ పౌలు 1 కొర్థెంథీ 9:19-23లో ఏమైతే చర్థ్ ెంచాడో ద్వని
వెలుగులో అర ధెం చేస్తకోవాల్న. పౌలు అనిే

విషయాలలో అెందర్థని సెంతోషపెటడా
ూ నికి

కారణెం సెంత లాభెం కోసెం కాదు, తన్వైపు ట్రపజ్లను ఆకర్థ షెంచుకోడానికి కాదు కాని,
ట్రకీస్తతన్ెందు విశాా సెంలోకి న్డిపిెంచడానికే.

“ఏదైన్న ఒక ద్వనికి అన్ా యిెంచుకోవడెం అెంటే అపప టికి అమ్లులో ఉన్ే
సెంసక ృతి సహ్వయెంతో శాశా తమైన్ ద్వనిని నిరాదర్థెంచడెం” (ఫెండర్చ ఆఫ్ట
ఫయ మిల్నవైజ్ స్విపకులు రేజీ జోయిన్ర్చ).
లోకెం మార్థపోతున్ే ర. నిన్ే పని చేసెంర ఈ ోజు పనిచేయక పోవచు్ ! మ్న్ెం కొతత
ట్రపపెంచానికి సరుదబాటు చేస్తకోవలసన్ అవసరత ఉెంర. మ్న్ెం నితయ తా పు
సతాయ లను కొతత ట్రపపెంచ సెంసక ృతిలో భాగమైన్ గురుతలు, భాషను ఉపయోగిెంచి
అెంరెంచాల్న. అయితే అలా చేయడెంలో ట్రపమాద్వలు తపప క ఉన్నే యని మ్న్ెం
జాట్రగతగా ఉెండాల్న. మ్న్ెం ఈ సెంసక ృతిలో అకక డకక డా ఏవో కొనిే అెంశాలను
అన్నలోచితెంగా తీస్తకొని కాలాతీతమైన్ సతాయ లను తెల్నయజేయడానికి వాడలేెం.
మ్న్ెం ఈ కొతత ట్రపపెంచ సెంసక ృతిని తీస్తకొని వాడే ట్రపయతే ెం చేస్నటపుప డు
పురాతన్ గురుతల విషయెంలో రాజీ పడకూడదు.
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4. మ్న్ పురాతన్ గురుతులు

నేను జీవితెంలోని అనేక ముఖ్య మైన్ విషయాలలో కొనిే మారుతున్ే గాలుల
గుర్థెంచి చర్థ్ ెంచి, ఈ విషయాలలో మ్న్ పురాతన్ గురుతలను మీ గమ్న్ననికి తేవాలని
ట్రపయతిే స్వతను.
•
•
•
•
•

త
వయ కిగత
జీవితము, ట్రపవర తన్,
వివాహము, కుటుెంబము,
కారాయ లయెం,
సెంఘ జీవితెం,
పర్థచరయ .

కొనిే గాలులు వీస్తతన్నే యి, వాటికి అనుగుణెంగా మ్న్ ట్రపయాణానిే మారు్ కొని గాల్న
వీస్తతన్ే చోటికి వెళాళ ల్న. లేకపోతే మ్న్ెం వెన్కబడిపోయి, ట్రపస్తతత కొతత ట్రపపెంచెం
నుెండి వేరైపోతాెం. అపుప డు, వేరే వైపు వీచే మారుప లనే గాలులు మ్న్ల్నే పవిట్రత
సర్థహదుదలను ద్వటేలా చేస దైవిక స్వెంట్రపద్వయాల్నే కోలోప యేలా చేస్వతయి. మ్న్ెం
తుప్తనులలో లెంగరు వేయడానికి పురాతన్ సర్థహదుదలను వాడుకొెంట్ట, ఈ మారుప
గాలుల గుెండా ట్రపయాణెం చేయడెం తపప క నేరు్ కోవాల్న.
న్నకు ఈ పుసతకెంలోనే అనిే రకాల మారుప లను, అనిే జీవిత పర్థసతు
ి లను గుర్థెంచి
మాటాలడే ఉదేశ
ద ెం లేదు. నేను స్వధ్య మైన్ెంత జాఞన్ననిే , అవగాహన్ను అెంరెంచాలనే
ఉదేశ
ద ెంతో ఉన్నే ను. తద్వా రా ఇపుప డు వీస్తతన్ే మారుప ల గాలులకు లేక రాబోయే
సెంవత్ రాలలో మ్న్ మీదకు వీచే వాటికి ఎలా సప ెంరెంచాలో మ్న్ెం
తెలుస్తకుెంటాెం. మ్న్ెందరెం పురాతన్ గురుతలోలనే ఉెండి, పవిట్రత సర్థహదుదలను
ద్వటకుెండా, దైవికమైన్ స్వెంట్రపద్వయాలను పోగొటుూకోకుెండా ఉెండాలని నేను
కోరుకుెంటున్నే ను.
మ్న్ెందర్థ విషయెంలో న్న కోర్థక ఏెంటెంటే మారుప లకు సర్థగాగ సప ెంరెంచే
స్వమ్రాధయ నిే కల్నగి ఉెండడమే కాక, మ్న్ ట్రపపెంచెంలోకి ఈ పురాతన్ గురుతలను
తీస్తకువెళాలలని సవాలు చేయడానికి ఇషప
ూ డుతున్నే ను. ఆ విధ్ెంగా మ్న్
సలా
ట్రపపెంచెంలోని మారుప లనే గాలుల కారణెంగా శథిలమైపోతున్ే
ి లను
మార్ వచు్ . వాయ ప్తర సలా
ి లోల, ట్రపభ్యతా ెం, విదయ , ఆటలు, ట్రపస్వర మాధ్య మాలు,
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విోద కారయ ట్రకమాలు, ఫయ షనుల, మిగిల్నన్ అనిే చోటల కొెంతమ్ెంర ట్రపజ్లు పురాతన్
గురుతలకు, పవిట్రత సర్థహదుదలకు, దైవిక సెంట్రపద్వయాలకు అనుగుణెంగా జీవిెంచడెం
ఊహిెంచెండి. మ్న్ెం మ్న్ లోకానికి నిజ్ెంగా ఉపుప గా, వెలుగుగా ఉెంటాము!
న్న పిలుపు కేవలెం ఇదే- పర్థశుదధ ట్రగెంథెంలో నిల్నచి ఉెండెండి. బైబిలే మ్న్ పురాతన్
గురుతు!
సతయ ెం కాలానుగుణెంగా మారేర కాదు. సతయ ెం సెంప్యర ణమైెంర. దేవుని వాకయ మే
సతయ ము (యోహ్వను 17:17). దేవుని ఆదేశాలు పర్థసతు
ి లను బటిూ మారవు. అవి
ఎపుప డూ ఒకేలా ఉెంటాయి. దేవుడు ఏమి అన్నే డో నిర ణయిెంచడానికి ఓటుల వెయయ ెం.
దేవుడు ఏర అనుకున్నే డో అదే చెప్తప డు, తానేర చెప్తప డో అదే చేస్వతడు. ఆయన్
చెపిప న్ద్వనిని మ్న్ెం అనుసర్థస్వతెం.

త
త
వయ కిగత
జీవితానికి, ట్రపవరన్కు
పురాతన్ గురుతలు
పర్థశుదత
ద
1 పేతురు 1:14-16
14 నేను పర్థశుదుధడనై యున్నే ను గనుక మీరును పర్థశుదుధలై యుెండుడని ట్రవాయబడి యున్ే ర.
15 కాగా మీరు విదేయులగు పిలలై
ల , మీ ప్యరా పు అజాఞన్ దశలో మీకుెండిన్ ఆశల న్నుసర్థెంచి
ట్రపవర్థ తెంపక
16 మిముమ ను పిల్నచిన్వాడు పర్థశుదుధడై యున్ే

ట్రపకారము మీరును సమ్సత ట్రపవర తన్ యెందు

పర్థశుదుధలై యుెండుడి.
హెట్రీ 12:14
అెందర్థతో సమాధాన్మును పర్థశుదత
ధ యు కల్నగి యుెండుటకు ట్రపయతిే ెంచుడి. పర్థశుదత
ధ లేకుెండా
ఎవడును ట్రపభ్యవును చూడడు.

పర్థశుదెం
ద గా ఉెండడెం అెంటే “దేవుని కోసెం ట్రపతేయ కిెంపబడి ఉెండటెం”. ద్వని అర ధెం
త
నేను దేవునికి చెెంరన్ వయ కిని.
కాబటిూ నేను చెపేప ర, చేస్నర తపప క దేవునిదై
త కన్పరచాల్న.
ఉెండాల్న, దైవికమైన్దై ఉెండాల్న, దైవ భకిని
ఈ ట్రపమాణానిే

బటే,ూ మ్న్ెం చెపేప వి, చేస్నవి, వేస్తకునేవి మొదలైన్ వాటనిే టిపై

తపప క తీరుప తీరు్ కోవాల్న. అయితే మ్న్ పవిట్రతతా నియమాలు అదే రకమైన్
నియమాలు లేనివార్థ నుెండి దూరెం చేయడానికి ఉదేదశెంచిన్వి కావు. మ్న్ెం వార్థచేత
13
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ట్రపభావితులెం కాకుెండా, వార్థతో సెంబెంధ్ెం కల్నగి వుెండవలసన్ అవసరెం ఉెంర.
యేస్త “స్తెంకరులతోను ప్తపులతోను” (మ్తతయి 9:11) చాలా చకక గా కూర్చ్ ని
భ్యజిెంచాడని గురుతెంచుకోవాల్న. దీని అర ధెం నేను వాళ్లళ వేస్తకొనేవి కొెంతవరకు
వేస్తకోవచు్ , వాసన్ చూడొచు్ , వాళళ లా కన్బడొచు్ , అయితే దేవుని ఎదుట న్న
వయ కి తగత పర్థశుదతా
ధ నియమాలు కోలోప కూడదు.
పర్థశుదత
ధ
అనేర ట్రపపెంచెంలో మ్న్ెం వున్ే
సెంబెంధ్ెం లేని పురాతన్మైన్ గురుతు!

ఎలాటి సలా
ి నిైన్న, సెంసక ృతిైన్న

దేవుని పర్థశుదధ నియమాలు సెంప్యర ణమైన్వి. అవి ఆయన్ పిలల
ల ెందర్థకి లోకెంలోని ఏ
ట్రప్తెంతెంలో వున్నే , ఏ సెంసక ృతిలో పనిచేస్తతన్నే ఒకేలా ఉెంటాయి. విశాా స్తలుగా,
మ్న్ నైతిక విలువల్నే మ్న్మే ఏరాప టు చేస్తకోలేెం. అవి దేవుని వాకయ ెంలో మ్న్కోసెం
వివర్థెంచబడా్యి. మ్న్ సెంఘెంలోకి జొరబడిన్ న్వీన్యుగానికి చెెంరన్ ఆలోచన్న
విధాన్ెం అెంటే నైతిక విలువలు పర్థసతు
ి లను బటిూ మారతాయనే తతా జాఞన్ననిే
అలవరచుకోవాల్న. అెంటే మ్న్ నైతిక విలువలను మ్న్మే నిరా చిెంచు కోవాల్న,
పర్థశుదత
ధ ను గుర్థెంచిన్ విలువలు సెంసక ృతి నుెండి సెంసక ృతికి మారుతుెంటాయి
అని చెపేప బోధ్లు, ఉపదేశాల విషయెంలో తపప క జాట్రగతపడాల్న. ఇర అలా
ఉెండడానికి వీలు లేదు. బైబిలును లోకెంలో ఎకక డ చరవిన్న ఒకేలా వుెంటుెంర,
దేవుడు తన్ పిలల
ల ెందర్థకి ఒకటే చెప్తతడు!
క్రరతలు ట్రపతేయ కెంగా గురుతెంచుకోవల్న్ ెంర ఏెంటెంటే, మీ వక్రసతధారణలో రెెండు
ముఖ్య మైన్ విషయాలు వెలడి
ల కావాల్న - తగు మాట్రతెంగా వుెండడెం, దైవభకి త కల్నగి
వుెండడెం.
1 తిమ్ఫతి 2:9-10
9 మ్ర్థయు క్రరతలును అణకువయు సా సతబ్ల్రధ యు గలవారై యుెండి, తగుమాట్రతపు వక్రసతముల చేతనే
గాని జ్డలతో నైన్ను బెంగారముతో నైన్ను ముతయ ములతో నైన్ను మిగుల వెలగల వక్రసతములతోను
అలెంకర్థెంచుకొన్క,
10 దైవభకి త గలవారమ్ని చెపుప కొను క్రరతలకు తగిన్టుూగా సత్ట్రకియల చేత తముమ ను తాము
అలెంకర్థెంచు కొన్వలెను.

నేను ట్రగహిెంచిెంర ఏెంటెంటే కొెంతమ్ెంర వక్రసతధారణ విషయెంలో మితెంగా
వుెండడానిే
ఆయా సెంసక ృతులోల ఆయా ర్మతులోల అర ధెం చేస్తకుెంటారని
వారెంచవచు్ . వాళ్ళమ్
ల ెంటారెంటే ఒక సెంసక ృతిలో సగుగకరమైన్వి మ్ర్చక
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సెంసక ృతిలో చాలా బాగున్నే యని అనుకోవచు్ . దీనికి న్న సప ెందన్ రెెండు
విధాలుగా తగిలేటుూ వుెంటుెంర. మొదటిర, లేఖ్న్నలు క్రరతలు “హృదయపు
అెంతరెంగ సా భావము” అలెంకర్థెంచుకోవడెం మీద దృషిపె
ూ టాూలని, అదే దేవుని
దృషిలో
ూ
చాలా విలువైన్దని (1 పేతురు 3:4) పిలుపునిస్తతన్నే యి. కాబటిూ
సెంసక ృతులతో నిమితతెం లేకుెండా విశాా స్తలైన్ క్రరతల దృషి ూ తపప క వాటి మీదే
ఉెండాల్న. రెెండవరగా, న్బవు వున్ే సెంసక ృతిలో ఉన్ే పర్థసతు
ి లకు తగటు
గ ూ న్బవు
మితముగా వుెండాల్న.

సమగ్రత
స్వమెతలు 10:9
యథార ధముగా ట్రపవర్థ తెంచువాడు నిరా యముగా ట్రపవర్థ తెంచును. కుటిల వర తనుడు బయలుపడును.

మ్న్ెం మ్న్ జీవితానికి సెంబెంధెంచిన్ దేనిలోనైన్న యథార ధత, నిజాయితీ
విషయెంలో రాజీ పడ కూడదు. ఇర పర్థసతు
ి లు ఎెంత వతితడి చేసన్న కదపగూడని
సర్థహదు.ద
కఠోర పర్థట్రశమ్
స్వమెతలు 10:4
బదధకముగా పని చేయువాడు దర్థట్రదుడగును; ట్రశదధ గలవాడు ఐశా రయ వెంతుడగును.

మ్న్ెం కొనిే స్వరుల ఇతరులకు కల్నగిన్ తక్షణ విజ్యాల వైపు ఆకర్థ షెంచబడతాెం.
మార్చక జుకర్చ బర్చ గ, 23 సెంవత్ రాల వయస్త్ లో హ్వరా ర్చ ్ లో చదువు మ్ధ్య లో ఆపేస,
ఫేస్ బ్ల్క్. కామ్ కనుకొక ని, వెబ వాడకెం రెెండవస్వర్థ అమాెంతెం పెరగడానికి
కారకుడయాయ డు. ఈ పుసతకెం రాస్తతన్ే సమ్యానికి 15 మిల్నయన్కు
ల
పైగా ఆసత
సెంప్తరెంచాడు. ఒకే ఒక మ్ెంచి ఆలోచన్తో, స్తమారుగా న్నలుగు సెంవత్ రాలలో,
ద్వద్వపు తక్షణ విజ్యానిే పెంద్వడు!
క్షణాలోల పెంరన్ విజ్యాలు గుర్థెంచిన్ కథలు విన్ే పుప డు, చూసన్పుప డు
కొనిే స్వరుల మ్న్ెం కూడ వాటిని తేల్నకగా పెందేెందుకు వెతికే సతి
ి లోకి వెళాతెం. కషప
ూ డి
పని చేయడెం ఇక ఏ మాట్రతెం సర్థపడనిరగా కన్బడుతుెంర. కాని “పురాతన్ గురుతు”
ఏమ్ని చెబ్ల్తుెందెంటే న్బకు ట్రశదద లేని చేతులు ఉెంటే నువుా పేదవాడివౌతావు. ట్రశదధ
విజ్యానిే చూస్తతెంర.
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విట్రపో ఛైరమ న్, అజీమ్ ట్రపేమీా, ఒక వారెంలో సగటున్ 80 గెంటలు పని చేస్వతడని మీకు
తెలుస్వ? ఏవరైన్న అతని ీమ్ లో పనిచేయాలని అనుకుెంటే, ఆయన్ వేస్న ట్రపశే లోల
ఒకటి ఏెంటెంటే, “ఒక వారెంలో నువుా ఎనిే గెంటలు పని చేస్వతవు?” ఎవరైన్న చైరమ న్
తో కలస ట్రపతయ క్షెంగా పనిచేయాలనే ఆశ వున్ే వాళ్లళ కన్బసెం 60-70 గెంటలు ఒక
వారెంలో పనిచేయడానికి ఇషప
ూ డాల్న! నేను మ్న్ెందర్థని స్వమ్రాధయ నికి మిెంచి
పనిచేయమ్ని ట్రపోత్ హిెంచటలేదు
ల
కాని, విజ్యెం చౌకగా రాదని మ్న్మ్ెంతా అర ధెం
చేస్తకోవాలని కోరుకుెంటున్నే ను.

ట్రప్తధాన్య తలు
మ్న్ ట్రప్తధాన్య తలు నితయ మూ సవాలు చేయబడుతూ ట్రపతిదీ ఆయా పర్థసతు
ి ల మీద
మ్న్ెం అర ధెం చేస్తకొనే ద్వని మీద ఆధారపడి వుెంటుెందని చూస్న లోకెంలో ఉన్నే ెం.
మారుక 12:29-31; మ్తతయి 6:33 ఇపప టికీ అలానే వున్నే యి, అవి మ్న్ జీవితెంలో
ట్రప్తధాన్య తల విషయెంలో ఉెంచుకోవలసన్ పురాతన్ గురుతలు.
మారుక 12:29-31
29 అెందుకు యేస్త - ఓ ఇట్రశాయేలూ, వినుము, ట్రపధాన్మైన్ర ఏదన్గా మ్న్ దేవుడైన్ ట్రపభ్యవు
అరా తీయ ట్రపభ్యవు.
30 న్బవు న్బ ప్యర ణ హృదయముతోను, న్బ ప్యరాణతమ తోను, న్బ ప్యర ణ వివేకముతోను, న్బ ప్యర ణ బలముతోను, న్బ
దేవుడైన్ ట్రపభ్యవును ట్రపేమిెంప వలెన్నున్ర ట్రపధాన్మైన్ ఆజ్.ఞ
31 రెెండవర, న్బవు నినుే వలె న్బ పరుగు వానిని ట్రపేమిెంప వలెన్నున్ర రెెండవ ఆజ్.ఞ వీటికెంటే
ముఖ్య మైన్ ఆజ్ ఞ మ్రేరయు లేదని అతనితో చెపెప ను.
మ్తతయి 6:33
కాబటిూ మీరు ఆయన్ రాజ్య మును న్బతిని మొదట వెదకుడి, అపుప డవనిే యు మీకనుట్రగహిెంప బడును.

విశాా స్తలమైన్ మ్న్కు దేవుని ట్రపేమిెంచడెం, రాజ్య పు ఉదేదశాలను స్వధెంచడెం
త
త
అనేవి వయ కిగత
స్తఖాలు, వయ కిగత
ఆశయాలు మొదలైన్ వాటికన్నే పైగా ఉెండాల్న.
మ్నిషి య్యకక విలువను కేవలెం అతడు ఏమి సెంతెంగా కల్నగివున్నే డో ద్వని
ఆధారెంగానే కొల్నచే ఈ లోకెంలో, మ్న్కి అర ధెం అయేయ ర ఏెంటెంటే మ్న్ెం ఏెం
కల్నగివున్నే మ్ఫ అనే ద్వనికన్నే
మ్న్ెం ఏమై వున్నే మ్ఫ అనేదే ఎకుక వ
ట్రప్తముఖ్య మైన్ర!
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లూకా 12:15
మ్ర్థయు ఆయన్ వార్థతో మీరు ఏవిధ్మైన్ లోభమున్కు ఎడమియయ క జాట్రగతత పదుడి. ఒకని కల్నమి
విసతర్థెంచుట వాని జీవమున్కు మూలము కాదనెను.

స్వక్షయ ము
మ్న్ స్వక్ష్యయ నిే ఎలపు
ల ప డూ కాప్తడుకోవాల్న. మ్న్ జీవితెం, మ్న్ పనులు, వైఖ్ర్థ,
ట్రపవర తన్లే మ్న్ స్వక్ష్యయ లు. అవే మ్న్ెం ఎెంత మౌన్ెంగా ఉన్నే మ్న్ చుట్టూ
వున్ే వార్థతో మాటాలడుతుెంటాయి. మ్న్ల్నే ఎవా రూ నిెంరెంచడానికి అవకాశెం
లేనివిధ్ెంగా స్వక్ష్యయ నిే కాప్తడుకొనే ట్రపతి ట్రపయతే ెం తపప క చేయాల్న. ఎవా రూ
తపుప పటడా
ూ నికి వీలులేని జీవితానిే
జీవిెంచాల్న. మ్న్ జీవితెం మ్న్ెం
వెెంబడిెంచేవాని స్తతతులను తపప క కన్పరచాల్న (1పేతురు 2:9).

వివాహెం, కుటుెంబెం కోసెం పురాతన్ గురుతలు
వివాహము
హెట్రీ 13:4
వివాహము అనిే విషయములలో ఘన్మైన్రగాను, ప్తనుపు నిషక లమ షమైన్ర గాను ఉెండ వలెను.
వేశాయ సెంగులకును వయ భిచారులకును దేవుడు తీరుప తీరు్ ను.

విశాా స్తలుగా
మ్న్కు
అర ధమ్యేయ ర
ఏెంటెంటే
వివాహెం
దేవుని
చేత
అభిషేకిెంచబడిన్ వయ వస.ి ఇర జీవితాెంతెం నిల్నచి ఉెండే నిబెంధ్న్. ఇర మ్న్ెం
కదపరాని పురాతన్ గురుతు. డేటిెంగులు చేస్నవాళ్లళ గురుతెంచుకోవలసెంర ఏెంటెంటే
మీకు పెల ల చేస్తకోన్ెంతవరకు మీకు పెల ల కాన్టే.ూ వివాహెం య్యకక బాధ్య తలోల
అడుగుపెటక
ూ మునుపు వివాహపు హకుక లను స్వధ్న్ చెయయ లేవు. వివాహెం అయిన్
వాళ్లళ , వివాహమ్నేర ఇదర్థ
ద కోసెం, కేవలెం ఇదర్థ
ద కోసమే రూపెంరెంచబడిెందని
గురుతెంచుకోవాల్న. అెంతర్చ వలయానిే కాప్తడుకోెండి.

కుటుెంబెం
కుటుెంబెం దేవుని రూపకలప న్. న్బవు న్బ కుటుెంబానికి పర్థచరయ చేస్తతన్ే పుప డు,
దైవనిర ణయ పర్థచరయ ను నెరవేరుస్తతన్నే వు. అర ఇతర దైవ అభిషేక పర్థచరయ ల
లాెంటిదే (ట్రపసెంగిెంచడెం, ట్రపవచిెంచడెం, అదుా తాలు చేయటెం). అెందుచేత,
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ఒకడు తన్ కుటుెంబానికి స్నవచేయడెం ఒక పురాతన్ గురుతు. ద్వనిని మ్న్ెం
విడిచిపెటకూ
ూ డదు. మ్న్ెం మ్న్ కుటుెంబాలోల వెచి్ ెంచబడడానికి ట్రప్తధాన్య ెం
ఇవాా ల్న.
మ్న్ెం విశాా స్తలుగా (స్వినికసెంఘెం) దేవునిచే రూపెంరెంచబడిన్ ఒక విశాల
సమాజ్ెంలో భాగస్తతలమ్ని న్ముమ తూనే, మ్న్ హదులు
ద
ఎకక డ వున్నే యో
తెలుస్తకోడానికి తపప క జాట్రగతతపడాల్న. మ్న్ెం కుటుెంబానిే
విశాల సెంఘ
సమాజ్ెంలో కల్నసపోనివా కూడదు.

తల్నదెంట్రడుల పటల గౌరవెం
స్వమెతలు 1:8-9
8 న్న కుమారుడా, న్బ తెంట్రడి ఉపదేశము ఆలకిెంపుము, న్బ తల్నల చెపుప బోధ్ను ట్రతోసవేయకుము.
9 అవి న్బ తలకు సగసైన్ మాల్నకయు న్బ కెంఠమున్కు హ్వరములునై యుెండును.

మ్న్ తల్నద
ల ెంట్రడులను సన్నమ నిెంచడెం, గౌరవిెంచడెం, వార్థకి స్నవచేయడెం ప్తత కాలానికి
చెెంరెంరగా కన్బడ వచు్ . విశాా స్తలుగా, మ్న్ెం తల్నదెంట్రడులను సన్నమ నిెంచాలని దేవుని
వాకయ ెం ఆజాఞపిస్తతెంర (ఎెస 6:1-3). ఇర మ్న్ెం విడిచిపెటూ కూడని దైవిక స్వెంట్రపద్వయెం.

మ్న్ెం పని చేస్న సలా
ి ల కోసెం పురాతన్ గురుతులు
త
మ్న్ెం వయ కిగత
జీవితెం, ట్రపవర తన్ కోసెం చర్థ్ ెంచిన్ పురాతన్ గురుతలే
కారాయ లయాలకూ వర్థ తస్వతయి. ఇవే పురాతన్ గురుతలను పనిచేస్న ట్రపపెంచెంలోకి
తీస్తకువెళళ ెండి. ఈ పురాతన్ గురుతల విషయెంలో రాజీ పడేటుూ చేయడానికి కొతత
ట్రపపెంచ సెంసక ృతిని అనుమ్తిెంచొదు.ద

స్నా చ్
ఈ ోజులోల మ్న్ెం వుదోయ గస్తతలకు తాము కేవలెం “పనివార్థగా” కాక సెంసలో
ి భాగమ్నే
భావన్ కల్నగిెంచడానికి ఆయా రకాల పదతు
ధ లను, పేర ల నియమావలని వాడుతున్నే ెం.
మ్న్ెం ట్రపజ్లు స్నా చ్ గా ఉెంట్టనే పనిచేయాలని కోరుకుెంటున్నే ెం. చాలాస్వరుల
ఉదోయ గస్తతలు స్నా చ్
కావాలెంటే ట్రకమ్శక్షణ అకక రే లదని తపుప గా అర ిెం
చేస్తకుెంటారు.
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స్నా చ్
అెంటే ట్రకమ్శక్షణ లేకపోవడమ్ని కాదు. స్నా చ్
అెంటే లెకక లు
చెపప న్వసరెంలేదని కాదు. ఇర ఆఫీస్తకు ఎపుప డు రావాల్న, ఆఫీస్త నుెండి ఎపుప డు
వెళాళ ల్న, నువుా ఎెంత చెల్నెం
ల చాల్న, ఎెంత సెంత అవసరాలకు ఖ్రు్ పెటిూ బిలులలు
కెంపెన్బకి పెంప్తలో నిర ణయిెంచడెం గుర్థెంచి కాదు. ఇర ఏ హోటలోల నువుా
వుెండాలనుకుెంటున్నే వో నిర ణయిెంచుకోవడెం గుర్థెంచి కాదు. ఇవేవీ కారాయ లయెంలో
స్నా చ్ గుర్థెంచిన్వి కాదు. ఏ మ్ెంచి సెంస ిైన్న ఈ విషయాలనిే టిలో సర్థహదుదలు,
సూచన్లు కావాల్న. లేకపోతే అకక డ గెందరగోళెం వుెంటుెంర. పనిచేస్న చోట నిజ్మైన్
స్నా చ్
అెంటే న్బకున్ే
స్వమ్రాధయ లనిే టిని న్బ సెంసకు
ి
ఎకుక వ విలువను
సృషిెం
ూ చడానికి, అన్వసరమైన్ వతితడులు, జోకాయ లు లేకుెండా అవసరమైన్ెంత
వెస్తలుబాటును కల్నగివుెండడమే. అర కొతత ఆలోచన్లను పెంచుకోడానికి, లక్ష్యయ లు
ఏరాప టు చేస్తకొని వాటిని చేరుకొనే ద్వరులను నిర ణయిెంచుకోడానికి కల్నగివున్ే
ఆధకయ తకు సెంబెంధెంచిన్ర.
ఎెర 6:7
మ్నుషుయ లకు చేసన్టుూ కాక ట్రపభ్యవున్కు చేసన్టేూ యిషప్య
ూ రా కముగా స్నవచేయుడి.

సెందరాా నుస్వర నైతికత, పర్థసతు
ి లకనుగుణమైన్ నైతిక విలువలు
సెందరాా నుస్వర నైతికత, పర్థసతు
ి ల కనుగుణమైన్ నైతిక విలువలతో ట్రపపెంచానిే
చూస్న విధాన్ెం ఆధునికవాదెం తరవాత కాలెంలో వచి్ న్పుప డు వాయ ప్తర, వయ కి తగత
విలువలు కారాయ లయాలోల సవాలు చేయబడా్యి. తపప పుప లు, న్లుపు తెలుపులు
మ్సకబారాయి. లాభెం, సరైన్ సెంబెంధాలు, తక్షణ విజ్యాల కోసెం విలువలు,
నైతికత, యధార ధతలు గాల్నకి వరలేశారు.
కాని ఇపప టికీ చదవదగిన్ పురాతన్ గురుతలు వున్నే యి:
స్వమెతలు 10:9
యథార ిముగా ట్రపవర్థ తెంచువాడు నిరా యముగా ట్రపవర్థ తెంచును. కుటిలవర తనుడు బయలుపడును.

ఆయా వృతులోల ఉన్ే వాళ్లళ మ్న్ెం వున్ే లోకానిే ట్రపభావితెం చేయాల్న గాని మ్న్ెం
ద్వనికి ట్రపభావితులెం కాకూడదు. నేను మిమ్మ ల్నే సవాలు చేయాలనుకుెంటున్నే ను:
తేడాని చూపిెంచెండి; కేవలెం బతుకుదెరువు కోసెం చూడకెండి!
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సెంఘ జీవితానికి పురాతన్ గురుతలు
సెంతాతెం
సమ్కాలీన్ సెంతాతెం తపుప కాదు. ఈ కొతత తరెంతో ముడిపడి వున్ే సెంతాతెంతో
కూడిన్ దేవుని ప్తటలు గొపప సెంగతే. అయితే దేవుణ ణ అనుభవిెంచడెం కన్నే
సెంతాతానిే హెచి్ ెంచే ప్తటల విషయెంలో తపప క జాట్రగతగా ఉెండాల్న.
రా తీ 31:19
కాబటిూ మీరు ఈ కీర తన్ ట్రవాస ఇట్రశాయేలీయులకు నేరుప డి, ఈ కీర తన్ ఇట్రశాయేలీయుల మీద న్నకు
స్వక్ష్యయ ర ధముగా నుెండున్టుల ద్వనిని వార్థకి కెంటోప్తఠముగా చేయుడి.

దేవుడు ప్తటలు రాయబడడెం ఇషప
ూ డడానికి వాటిని తన్ ట్రపజ్లకు నేర్థప ెంచి, తన్
వాకయ మును వార్థ ోటిలో వుెంచి, ఆయనిే
ఆయన్ చేసన్ వాటిని ఎపుప డూ
గురుతచేస్నవిగా ఉెంటాయన్ే ర ఒక కారణెం. మ్న్ెం ఈ పురాతన్ గురుత నుెంచే
సమ్కాలీన్ ప్తటలను పర్మక్షిెంచాల్న. ఒక ప్తట దేవుని ఉదేదశానిే స్వధెంచడానికి
సహ్వయపడుతుెంద్వ?
అలాగే, ప్తతవి గొపప వైన్ విశాా స కీర తన్లను అట్రశదధ చేయవదుద. ఇవి దైవజాఞన్ెంతో
నిెండి ఉెండి, విశాా స్వనిే కనుపరచే కీర తన్లు.
ఎెర 5:19
ఒకనినొకడు కీర తన్లతోను సెంతాతములతోను ఆతమ సెంబెంధ్మైన్ ప్తటలతోను హెచ్ ర్థెంచుచు, మీ
హృదయములలో ట్రపభ్యవును గూర్థ్ ప్తడుచు కీర్థ తెంచుచు...

మ్న్కి అన్బే కావాల్న- కీర తన్లు, ప్తటలు, స్తవార త తాతాలుసనుే తిెంచడానికి వాడే పదతు
ద లు!

ఇవి మ్న్ ట్రపభ్యవును

ట్రకమ్శక్షణ
దర్థద్వపుగా అెందరూ కాపరులూ కాపర్థ కట్రరను వాడడానికి భయపడతారు. ట్రపతి కాపర్థ
తన్ గొట్రరెలను పచ్ ని గడివ
్ దకు
ద నిలకడైన్ న్బళ లవదకు
ద తీస్తకువెళ లడానికే కాక వాటిని
న్డిపిెంచడానికి, కాప్తడ డానికి కూడా దుడు్ కట్రర, దెండము కావాల్న.
మెడికల్ ట్రపపెంచెంలో మ్న్ెం మ్రణకరమైన్ ోగెంతో ఉన్ే వార్థకి ఉపశమ్న్ స్నవ
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అెంరసూత ఉెంటాెం. దీని ఉదేశ
ద ెం ఏెంటెంటే వార్థ ఆఖ్ర్థ ోజుల్నే స్వధ్య మైన్ెంత
స్తఖ్వెంతెంగా చేయడెం. ఇర శార్మరకెంగా ట్రశమ్పడుతున్ే వార్థకి చాలా మ్ెంచిర.
అయితే ప్తపెంలో ఉన్ే వార్థకి, దేవుని కృపను కోలోప యే అెంచున్ ఉన్ే వార్థకి
సెంఘెం ఉపశమ్న్ స్నవను అెంరెంచలేదు (హెట్రీ 12:15). కేవలెం న్రకెంలోనే
నిరెంతరెం గడపబోయే వార్థని ఈ భూమి మీద స్తఖ్ముగా ఉెండేలా చేయడెంవల ల
వుపయోగెం లేదు. ద్వనికి బదులు వాళళ కి కతిత ఇచి్ వాళళ ప్తప్తనికి కారణమౌతున్ే
కుడి కెంటిో, కుడి చెయియ ో “పెర్థకి ప్తరవేయడ”మ్నే అసౌకరయ మైన్ ట్రపట్రకియకు
సహ్వయపడితే మేలు (మ్తతయి 5:29-30). సెంఘమా, మీ కాపర్థని నిజ్మైన్ కాపర్థగా
వుెండనివా ెండి. తన్ దుడు్కట్రరను, దెండమును వాడనివా ెండి, ఎెందుకెంటే అర
లేకుెండా అతడు గొట్రరెలను న్డిపిెంచలేడు, సర్థరదలే
ద డు, కాప్తడలేడు.
1 కొర్థెంథీ 4:21
మీరేర కోరుచున్నే రు? బతతముతో నేను మీ య్యదదకు రావలెన్న?

మ్న్ెం అపర్థమితమైన్ కృపను న్ముమ తాెం, కాని దైవిక ట్రకమ్శక్షణను కూడా
న్ముమ తాెం. కృప పేర్థట దైవిక జీవితెం అవలెంబిెంచడానిే బల్న చెయ్యయ దుద. ఇదే కాక
మ్న్ెం ట్రకమ్శక్షణను కూడా ఎకుక వగా చేయకూడదు. లేదెంటే దేవుని కృప లేకుెండా
మ్న్ెం ఎవా రమూ ఏదీ చేయలేమ్ని మ్ర్థ్ పోయిన్టే!ూ
న్నయకతాా నికి విేయత
ఆధునిక వాదెం తరవాత లోకెంలో “గౌరవెం”, “సన్నమ న్ెం”, “లోబడుట”, “విేయత”ల్నే
చెడ్ మాటలుగా చూస్తతన్నే రు. ఈ వైఖ్ర్థ సెంఘెంలోకి కూడా జొరబడిెంర.
పురాతన్కాల గురుత ఇలా ఉెండాల్న:
హెట్రీ 13:17
మీపైని న్నయకులుగా ఉన్ే వారు లెకక ఒపప చెపప వలసన్ వార్థవలె మీ ఆతమ లను కాయుచున్నే రు.
వారు దుుఃఖ్ముతో ఆ పని చేసన్ యెడల మీకు నిట్రషప యోజ్న్ము గనుక ఆన్ెందముతో చేయున్టుల
వార్థ మాట విని, వార్థకి లోబడి యుెండుడి.

పర్థచరయ కోసెం పురాతన్ గురుతలు
వక్రసతధారణ
మ్న్ెం ట్రపసెంగ వేరకల వెనుక బోధ్కులు యాజ్కుల అెంతాలు వేస్తకొన్డెం నుెండి
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చాలా దూరెం వెలళ సూటుల, మామూలు బటలు
ూ
వేస్తకొనే దగ గరకు వచా్ ెం.
బోధ్కులను వాళ్లళ వేస్తకొనే బటల
ూ ను బటిూ తీరుప తీర్ కెండి. వాళ్లళ తోడేళళ
బటలు
ూ
వేస్తకున్ే గొట్రరెలై యుెండవచు్ ! ముఖ్య మైన్ర ఏెంటెంటే వాళళ జీవితెం,
ట్రపవర తన్, వాళళ సెందేశెం య్యకక నైతికత, వాళ్లళ విడుదల చేస్న అభిషేకెం. పురాతన్
గురుతులు ప్తటిస్తతన్ే ెంత వరకు మామూలు బటలు
ూ
వేస్తకోడెంలో తపేప మీలేదు!
మ్రాయ దలు
న్నకు ఈ ోజున్ క్రైసతవ లోకెంలోని కొనిే విషయాలు చూస్నత బాధ్గా వుెంర. బోధ్కులు,
స్నవకులు స్వద్వరద్వగా ఉెండాలని చేస్న ట్రపయతే ెంలో వాసతవానికి పర్థచరయ లో నైతిక
విలువలను పటిెం
ూ చుకోవడెం లేదు. ట్రపసెంగ వేరక ముెందు ఓ బోధ్కుడు నిలబడి,
కేవలెం తన్ సెంఘెం ముెందు నిమ్మ ళెంగా ఉన్ే టుూ కన్బడడెం కోసెం తన్ భారయ తో
ట్రపతి వారెం ఎనిే స్వరుల లైెంగికెంగా కలుస్తతన్నే డో చెపప డెం ఊహిెంచగలరా? వతితడి
లేకుెండా చేస్తకొనే ట్రకమ్ెంలో నియమాలు లేని భాష, చవకబారు ఎగతాల మాటలు
ఇెంకా
అనేకమైన్
నిస్వ్ రమైన్
విషయాలతో
ట్రపసెంగవేరక
పవిట్రతతను
పోగొటుూకున్నే ెం.
ఓ వయ కి త అతడు పర్థచరయ మొదలుపెటిన్
ూ పప టి నుెండి న్నలుగుస్వరుల విడాకులు
తీస్తకొని, ఇపుప డు అయిదవస్వర్థ పెల ల చేస్తకొని కాపర్థగా, బోధ్కునిగా టెల్నవిజ్న్
పర్థచరయ చేస్తతన్నే డు. మ్న్ెం దీనిని ఎెందుకు సహిస్తతన్నే ెం?
పర్థచరయ లోను, ఆధాయ తిమ క న్నయకతా ెంలోను ఉన్ే వార్థకి ఉెండవలసన్ పురాతన్
గురుత ఇర:
1 తిమ్ఫతి 3:1-5
1 ఎవడైన్ను అధ్య క్ష పదవిని ఆశెంచిన్ యెడల అటివా
ూ డు దొడప
్ నిని ఆపేక్షిెంచు చున్నే డను మాట
న్మ్మ దగిన్ర.
2 అధ్య క్షుడగువాడు నిెంద్వరహితుడును, ఏకపతీే

పురుషుడును, మితానుభవుడును, సా సబ్ల్
ి రధ

గలవాడును, మ్రాయ దస్తిడును, అతిథిట్రపియుడును, బోధెంపతగిన్ వాడునైయుెండి,
3 మ్దయ ప్తనియు కొటుూవాడును కాక, స్వతిా కుడును, జ్గడమాడని వాడును, ధ్న్నపేక్షలేని వాడునై,
4 సెంప్యర ణ మాన్య త కల్నగి తన్ పిలల
ల ను స్వా ధీన్పరచు కొనుచు, తన్ యిెంటివార్థని బాగుగా
ఏలువాడునై యుెండవలెను.
5 ఎవడైన్ను తన్ యిెంటివార్థని ఏలనేరక పోయిన్యెడల అతడు దేవుని సెంఘమును ఏలాగు
ప్తల్నెంచును?
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క్రైసతవ లోకెంలోవలె మ్న్ెం కూడా పర్థచరయ లో వున్ే వార్థకి ఉెండవలసన్ ఏ ట్రపమాణాలైతే
దేవుని చేత ఇవా బడా్యో వాటి విషయెంలో అట్రశదగా
ధ ఉన్నే ెం. స్నవకులైన్ వారు కేవలెం
మాన్వ మాట్రతులు అనేర నిజ్మే అయిన్న దేవుడు కొనిే

ట్రపమాణాలు నియమిెంచి వాటిని

మ్న్ెం తపప క చేయాలని చూస్తతన్నే డు. ఇవి మ్న్ెం అతిట్రకమిెంచలేని పురాతన్ గురుతలు!

సెందేశెం
అపసతలుడైన్ పౌలు నుెండి గెంరరమైన్ హెచ్ ర్థక:
పౌలు, “మేము దేవుని వాకయ మును కల్నపి చెర్థపెడు అనేకులవలె ఉెండక,
నిషాక పటయ ము గల వారమును దేవుని వలన్ నియమిెంప బడిన్ వారమునై యుెండి,
ట్రకీస్తతన్ెందు దేవుని ఎదుట బోధెంచు చున్నే ము” అని చెప్తప డు (2 కొర్థెంథీ 2:17).
దేవుని వాకాయ నిే చెరపడమ్ెంటే ఏెంటి? దీని అర ధెం వాకాయ నికి వేరేవాటిని కలపడెం.
ట్రపేక్షకులకు వాకాయ నిే ఇషమై
ూ న్రగా చెయయ డెం కోసెం నైతిక విలువలను ఆయా
విషయాల ఆధారెంగా నిర ణయిెంచాలనే సద్వదెంతెం (అెంటే సెంప్యరాణధకారాలు
దేనికీ/ఎవా ర్థకీ లేవు అనే సద్వధెంతెం), ఆధునికవాదెం తరవాత వచి్ న్ తతా శాక్రసతెం,
దేవుడు కాదు మాన్వ మేధ్స్న్ శకి తవెంతమైెందనే మాన్వతా వాదెం, జీవితమ్ెంతా
బాగానే ఉెంర అని ట్రభమ్పర్థచే “ఫీల్-గుడ్” ఆలోచన్లతో కలుషితెం చెయయ డెం! ఇర
ట్రపపెంచమ్ెంతటా ట్రపసెంగవేరకల మీద జ్రుగుతున్ే టుూ అనిపిస్తతెంర. అలాగని
కొెంతమ్ెంర బోధ్కులు బైబిలును వాడన్టుూ కాదు, లేఖ్న్నలను ఉదహర్థెంచటలేద
ల న్బ
కాదు. కాన్బ ఈ కొతత ట్రపపెంచానికి సర్థపడేలా ఉెండే ట్రపయతే ెం చేసూత, వాళ్లళ
విన్డానికి ఇషప
ూ డేవే మ్న్ెం చెప్తప లని కోరుకొనే ట్రపేక్షకుల కోసెం వాకాయ నిే
చెర్థపేస్తతన్నే రు!
2తిమ్ఫతి 4:2-4
2

వాకయ మును

ట్రపకటిెంచుము,

సమ్యమ్ెందును

అసమ్యమ్ెందును

ట్రపయాసపడుము.

సెంప్యర ణమైన్ దీర ఘ శాెంతముతో ఉపదేశెంచుచు ఖ్ెండిెంచుము గరెం
ద చుము, బ్ల్రధ చెపుప ము.
3 ఎెందుకన్గా జ్నులు హితబోధ్ను సహిెంపక, దురద చెవులు గలవారై తమ్ సా కీయ దురాశలకు
అనుకూలమైన్ బోధ్కులను తమ్ కొరకు పోగుచేసకొని
4 సతయ మున్కు చెవినియయ క కలప న్న కథల వైపున్కు తిరుగుకాలము వచు్ ను.

మ్న్ెం ఒక వర తమాన్ెం సరైన్దో కాదో అనేర ఎెంతమ్ెంర ద్వనిని విన్డానికి న్మ్ఫదు
చేస్తకున్నే రనే ద్వనిే
బటిూ నిర ణయిెంచలేెం. మ్ెంచి ఉపన్నయ సకుడెవరైన్న
ట్రపేక్షకులను ఆకర్థ షెంచగలడు. ఒక ట్రపసెంగెం సరైన్దో కాదో తీరుప తీర్ డానికి ఏైక
మార గెం ద్వనిని రాజీపడని దేవుని వాకయ పు వెలుగులో పర్మక్షిెంచాల్న.
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యేస్త రాజ్య వర తమాన్ననిే
మ్ృదువుగా చెపప లేదు. ఆయన్ ఇచి్ న్ పిలుపు
ఏెంటెంటే: “న్బ సలువను ఎతుతకొని న్నుే వెెంబడిెంచు.”
యోహ్వను 6:66-67
66 అపప టినుెండి ఆయన్ శషుయ లలో అనేకులు వెనుక తీస, మ్ర్థ ఎన్ే డును ఆయన్ను వెెంబడిెంప
లేదు.
67 కాబటిూ యేస్త- మీరు కూడా వెల లపోవలెన్ని యున్నే రా అని పెంట్రడెెండు మ్ెంరని అడుగగా...

యేస్తను చాలామ్ెంర విడిచిపెటిూ ఆఖ్ర్థకి 12 మ్ెంర శషుయ లే మిగిలారు. యేస్త వాళ లని
మీరు కూడా వెల లపోవాలనుకుెంటున్నే రా? అని అడిగాడు.

మీరు యేస్త ట్రపసెంగిెంచిన్పుప డు సర్థగాగ ఉపదేశెంచలేక పోయాడేమ్ఫన్ని అనుకొని
వుెండవచు్ , ఎెందుకెంటే ఆయన్ ట్రపసెంగిెంచిన్ తరవాత ఆయన్ చెపిప న్వి
విన్ే వారు ఆయనిే విడిచిపెటేశా
ూ రు. (మీరు ఒక ట్రపసెంగానిే ట్రపజ్ల వయ తిరేక
సప ెందన్ను బటేూ తీరుప తీర్ కూడదు- సతయ ము బోధెంచడెం వాళ లకి ఏ మాట్రతెం
ఇషెం
ూ లేకపోతేో?). కాని జ్న్సమూహ్వలు ఆయనిే వెెంబడిెంచిన్టుూ మ్న్కి తెలుస్త.
ఎెందుకెంటే ఆయన్ వాకుక
ట్రకియలు చేశాడు!

తెంట్రడి య్యకక

సా చ్ మైన్ వాకుక , ఆయన్ తెంట్రడి

మ్న్ ట్రపసెంగాలోల రాజీలేని, చెరుపబడని దేవుని వాకయ మ్నే పురాతన్ గురుతు
వుెండాల్న.

విధాన్నలు
పర్థచరయ
చేస్నటపుప డు స్తవార తను పురాతన్ గురుతులైన్ సూచకట్రకియలు,
ఆశ్ రయ కారాయ లు, అదుా తాలతో, పర్థశుద్వధతమ శకి తతో ట్రపకటిెంచాల్న. యేస్త ఇదే చేశాడు.
మ్న్ల్నే
కూడా ఇదే చేయమ్ని నేరాప డు. స్తవార తలోల
యేస్త చెపిప న్
ఉపమాన్ములకన్నే చేసన్ అదుా తాలే ఎకుక వ ఉన్నే యి.
వాసతవానికి యేస్త ఇలా చెప్తప డు:
యోహ్వను 10:37-38
37 నేను న్న తెంట్రడి ట్రకియలు చేయని యెడల న్నుే న్మ్మ కుడి,
38 చేసన్ యెడల న్నుే న్మ్మ కున్ే ను, తెంట్రడి న్నయెందును నేను తెంట్రడియెందును ఉన్నే మ్ని
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మీరు ట్రగహిెంచి తెల్నసకొనున్టుల ఆ ట్రకియలను న్ముమ డని వార్థతో చెపెప ను.

పౌలు ఇలా చెప్తప డు
1 కొర్థెంథీ 2:4-5
త ఆధారము చేసకొని
4 మీ విశాా సము మ్నుషుయ ల జాఞన్మును ఆధారము చేసకొవక, దేవుని శకిని
యుెండవలెన్ని
త
5 నేను మాటలాడిన్ను, స్తవార త ట్రపకటిెంచిన్ను, జాఞన్ యుకమైన్
తియయ ని మాటలను ఉపయోగిెంపక
త
పర్థశుద్వధతమ యు దేవుని శకియు
కన్పరచు దృషాూెంతములనే వినియోగిెంచితిని.

ఇదే మ్న్ పురాతన్ గురుతు. దీనినే మ్న్ెం ఈన్నటి ట్రపసెంగాలను కొలవడానికి
వాడాల్న. నైపుణయ ెంతో కూడిన్ ఉపన్నయ స్వలు, మ్లీమీ
ూ డియా ట్రపదరశ న్లను చూస
దేవుని వాకయ ెం బోధెంచడెం, ఇలానే వుెండాల్న అనుకునేలా చేస్న అవివేకపు
ఆలోచన్ల్నే
అనుమ్తిెంచకెండి. యేస్న మ్న్ కొలమాన్ెం! ఆయన్ ఏమ్ని
చెప్తప డెంటే వాకయ ము చెపప డెంతోప్తటు తపప క అదుా తాలు సూచక ట్రకియలు కూడా
వుెండాల్న. ఈ మాన్వాతీతమైన్ ట్రపదరశ న్ను ఎదుర్చక నేటుూ చేయడమే మ్న్ెం జ్న్నలు
ఆలయానికి వచి్ న్పుప డు ఇవా గల ఉతతమ్మైన్ “మారుప నొెంరెంచే అనుభవెం”!
మ్న్ెం సెంఘెంగా ఈ లక్షయ ెం వైపుకే తపప క వెళాళ ల్న. ఇకక డికే మ్న్ెం తపప క వెళాళ ల్న.
స్వెంకేతికతను
వాడడెం,
మారుప లేని
సతాయ లను
నూతన్
విధాన్నలలో
తెల్నయజేయడెంలో తపేప మీ లేదు గాని, న్న ఆెందోళన్ ఏెంటెంటే అలా చేసూత ఎకక డో
మ్న్ెం రాజ్య ెం మీద దృషిని
ూ
కోలోప తున్నే ెం, దేవునిలో సెంప్యర ణతకు బదులు
ట్రపేక్షకులను ఆకటుూకోవడెం కోసెం, వచి్ న్ వాళళ ని కాప్తడుకోడానికి పనికిరాని
బేరస్వరాలు, చౌకబారు వాయ ప్తరెం వైపు మ్ళ్లలతున్నే ెం. మ్న్ెం మ్న్ విశాా స్వనికి కర త
ద్వనిే కొన్స్వగిెంచు వాడైన్ యేస్త మీద దృషి ూ పెటడ
ూ ెంకన్నే వయ కి త-ట్రప్తధాన్య త
కలవారమౌతున్నే ెం.
మ్న్ెం మ్న్ స్నవ చేస్న పదతి
ధ లో, ఉదేదశాలలో దేనికీ తల్గగ గని యధార ధవెంతులెంగా
ఉెండాల్న. మ్న్ స్నవ నిెంరెంప బడకుెండడెం కోసెం ఏ విషయెంలోనూ నేరానికి
అవకాశెం ఇవా ెం. కాన్బ అనిే విషయాలోల దేవుని పర్థచారకులుగా మ్న్లను మ్న్మే
మెపిప ెంచుకొెంటున్నే ెం (2 కొర్థెంథీ 6: 3-4).
దేవుని స్నవకులుగా మ్న్ పిలుపుకు తగటు
గ ూగా ఉెంద్వెం- దేవుని పర్థశుధాతమ
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సహజాతీతమైన్ వాటిని కన్పరుసూత వాకాయ నిే బోరెంచుద్వెం. ఇవిగాక ఇక ఏర
వాడిన్న అర కేవలెం మ్న్ెం జ్నుల హృదయాలను కల్నపే వెంతెన్లు కటడా
ూ నికే
ఉపయోగపడుతుెంర. అలా చేస పురాతన్ గురుతులను పకక న్ పెటకూ
ూ డదు.
ఎపిస లో సెంప్యర ణమైన్, రాజీపడని దేవుని వాకాయ నిే
పర్థశుద్వధతమ అభిషేకెం,
న్డిపిెంపు ద్వా రా అెంరెంచాలన్ే ర మా దృఢమైన్ తీరామ న్ెం, సృజ్న్నతమ కమైన్
బోధ్న్, అతయ ెంత నైపుణయ ెంతో కూడిన్ వాదన్లు, సమ్కాలీన్ పర్థచరయ విధాన్నలు,
అతాయ ధునిక స్వెంకేతిక నైపుణయ ెం, ఇవేవీ దైవాభిషేకెంతో, పర్థశుద్వధతమ సూచన్లతో,
ఆశ్ రయ కారాయ లతో, సూచకట్రకియలతో, పర్థశుద్వితమ వరాల కుమ్మ ర్థెంపుతో ( 1కొర్థెంథీ
5-2:4, హెట్రీ 2:3-4) కూడిన్ వాకయ
న్మ్మ కెం.

ట్రపకటన్కు ట్రపతాయ మాే యాలు కానేరవని మా

మా ట్రపధాన్నెంశెం యేస్త ! మా స్వధ్న్ెం దేవుని వాకయ ెం ! మా విధాన్ెం పర్థశుద్వధతమ ! మా
భారెం
ట్రపజ్లు!
మా
గమ్య ెం
ట్రకీస్తతలోకి
పర్థపకా త!
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5. సమర్ప ణ కోసం పిలుపు

•

పురాతన్ గురుతులకు అనుగుణెంగా బతకడానికి నినుే న్బవు సమ్ర్థప ెంచుకో.

•

న్బ పున్నదులు దేవునియెందు, ఆయన్ వాకయ మ్ెందు లోతుగా ఉెండేలా
సమ్ర్థప ెంచుకో. దేవుడు మారనివాడు, ఆయన్ వాకయ ెం మారనిర. నువుా తూచే
ట్రపతిద్వనికి దేవుని వాకయ మే తపప నిసర్థ కొలమాన్ెం, న్బ జీవితానిే దేనికొరైన్న
వెచి్ ెంచడానికి తగిన్దో కాదో చూడడానికి దేవుని వాకాయ నేే వాడాల్న; ఏదైన్న
దైవిక విలువలకు తగటు
గ ూగా వుెందో లెకిక ెంచడానికి వాడే కొలబదద దేవుని
వాకయ మే; ఏర ఒపుప , ఏర తపుప అనేర చూడడానికి, ట్రగహిెంచడానికి వాడే
భూతదెం
ద దేవుని వాకయ మే. నువుా పురాతన్ గురుతుల విషయెంలో రాజీ
పడడానికి వీచే మారుప గాలులను అనుమ్తిెంచవదుద.

•

ఏమాట్రతెం ద్వటకూడని పవిట్రత సర్థహదుదలు ఉన్నే యని మ్ర్థ్ పోవదుద. కొనిే
దైవిక స్వెంట్రపద్వయాలు ఉన్నే యి, వాటిని కొన్స్వగిెంచాల్న.

•

ఈ పురాతన్ గురుతలను “న్బ” ట్రపపెంచెంలోకి తీస్తళ్ళ లడానికి నినుే
సమ్ర్థప ెంచుకో.

•

ఉపయోగపడే మారుప గాలులకు అనుగుణెంగా మారు, సవర్థెంచుకో. మిగిల్నన్
వాటనిే టిలో పురాతన్ గురుతులకు తగిన్టుూ జీవిెంచు.

•

పురాతన్ గురుతులను సర్థగాగ అెంరెంచు.

న్బవు

నేను ఈన్నటి తరానిే కోరేదేెంటెంటే న్బ జీవితెం, న్బ మాట, న్బ ట్రపవర తన్, క్రైసతవ
జీవితానికి తగిన్టుూగా వుెండేలా నినుే న్బవు సమ్ర్థప ెంచుకో. మ్న్ెం జీవిెంచే జీవితమే
రాబోయే తరాలకి మ్న్ెం అెంరెంచే సెందేశెం. ఈన్నటి తరెం వాళ్లళ ముెందున్ే
తరాలవాళ లని పురాతన్ గురుతల పర్థధలోనే కటుూకునేలా తపప క చూడాల్న.
ఆరకాెండెంలో ఉన్ే చటెం
ూ ఏెంటెంటే మ్న్ తయారుచేస్నవి మ్న్లానే ఉెంటాయిమ్న్ెం ఎలాటి వారమ్ఫ అలాటి వాటినే పెండిస్వతెం.
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పురాతన్ గురుతులు

నేను ఈ న్వతరెంతో మాటాలడి, వాళళ
మ్న్స్తల మీద ద్వడిచేస్తతన్ే
సమాచారాన్ే ెంతటిని ఎలా జ్ల్నెం
ల చి
ద్వనిలోని మ్ెంచి చెడూ తెలుస్తకోవాలో
నేర్థప ెంచాలని ఆశగా వుెంర. నేను ఈ న్వతరెంతో మాటాలడి, వాళ్లళ ఎలా పురాతన్
గురుతల లోపలే ఉెండాలో నేర్థప ెంచాలని ఆశగా ఉెంర. నేను ఈ న్వ తరెంతో మాటాలడి,
వాళ్లల ఎలా సర్థగాగ న్నయకతాా నిే
అెందుకోవాలో, ధకాక ర సా రెం లేకుెండా
(అబాషలోము చేసన్ తపుప చేయకుెండా), పర్థణతి లేని మాటలు మాటాలడకుెండా
(రెహబాము చేసన్ తపుప చేయకుెండా) నేర్థప ెంచాలని ఉెంర. అయితే ఈ తరెం
వాళ లమైన్ మ్న్ెం పురాతన్ గురుతుల లోపలే ట్రబతికిన్టెతతే
ల , వాళళ సప ెందన్లకు
కొెంత ఆకారానిే ఇవ్వా చు్ !
దేవునిలో పైకి ఎదగండి, ఆయనలో లోతుగా వెళ్ళ ండి. అయితే అమలులో ఉనన
పురాతన్ గురుతులను అతిట్రకమిెంచకెండి!
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ఆల పీపులస చర్చతో భాగస్వాములు కండి

చర్చ్ ఒక స్వినిక సెంఘెంగా తన్ పర్థథిని మిెంచి ఇెండియా అెంతటా,
ముఖ్య ెంగా ఉతతర ఇెండియా వరకు తన్ పర్థచరయ ను జ్ర్థగిస్తతన్ే ర. మా ట్రపతేయ క దృషి ూ
(ఎ) న్నయకులను బలోపేతెం చేయడెం, (బి) సెంఘాలోలని యువతను పర్థచరయ కు
సదప
ధ రచడెం, (స) ట్రకీస్తత శర్మరమైన్ సెంఘానిే వృరప
ధ రచడెం. యౌవన్స్తతల కోసెం
అనేక శక్షణా సమిన్నరుల, క్రైసతవ న్నయకుల కాన్ో రెను్ లు సెంవత్ రెం అెంతటా
జ్ర్థగిస్తతెంటాము. అవే కాక, విశాా స్తలను వాకయ ెంలో, ఆతమ లో బలోపేతెం చేయాలనే
ఆల్ పీపుల్్

లక్షయ ెంతో వేల సెంఖ్య లో మా ట్రపచురణలు ఇెంతా లషులో, ఇతర భారతీయ ట్రప్తెంతీయ
భాషలోల ఉచితెంగా పెంపిణీ చేస్తతన్నే ము.
ఒకేస్వర్థ లేక ట్రపతి నెలా ట్రకమ్ెంగా కొెంత కానుక పెంపిెంచడెం ద్వా రా మాతో ఆర్థ ికెంగా
భాగస్వా ములు కావలసెంరగా మిమ్మ ల్నే
ఆహ్వా నిస్తతన్నే ము. మ్న్ దేశెంలో
జ్రుగుతున్ే ఈ గొపప పర్థచరయ కు సహ్వయెంగా మీరు పెంపే కానుక ఎెంత అయిన్న
కృతజ్త
ఞ తో రా కర్థెంచబడుతుెంర.
మీరు మీ కానుకని చెకుక ద్వా రా లేక బాయ ెంక్ ట్రడాఫ్ట ూ ద్వా రా, ‘‘ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ,
బెంగళూరు’’ పేరున్ మా ఆఫీస్త అట్రడస్తకు పెంపిెంచవచు్ . లేక నేరుగా బాయ ెంక్
ట్రటాన్్ ఫర్చ ద్వా రా మా బాయ ెంక్ ఎక్క ెంటలో జ్మ్ చేయవచు్ .
గమ్నిక: ఇెండియాలోని బాయ ెంక్ ఎక్క ెంటల ద్వా రా పెంపే కానుకలను మాట్రతమే ఆల్
పీపుల్్ చర్చ్ రా కర్థెంచగలదు. మీరు మీ కానుక పెంపేటపుప డు మీకిషమై
ూ తే ఎపిస
పర్థచరయ లో ఏ విభాగెంలో ద్వనిని వాడాలని మీరు కోరుతున్నే ో ద్వనిని మాకు
తెల్నయజేయవచు్ . ఇతర వివరాల కోసెం దయచేస మా వెబసైట apcwo.org/give లో
చూడవచు్ .

మీకు వీలైన్పుప డలాల మాకోసెం, మా పర్థచరయ కోసెం ట్రప్తర్థ ిెంచడెం మ్రచిపోవదుద.
మీకు మా కృతజ్త
ఞ లు, దేవుడు మిమ్మ ల్నే దీవిెంచును గాక !

FREE PUBLICATIONS
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family

Ministering Healing and Deliverance
Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in
Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

PDF versions of all the above books are available for free download from our church website at
apcwo.org/books. Many of these books are also available in other languages. To request your free
copy of these books, please send an email to bookrequest@apcwo.org
*Available only as PDF

Also visit our church website for free Audio and Video sermons, Sermon notes
(apcwo.org/sermons),
and
many
other
resources
you
can
use.

ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ గుర్థెంచి
ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ (ఎపిస)లో బెంగళూరు న్గరెంలో మేము ఉపుప గా, వెలుగుగా
ఉెంట్ట, ఇెండియా దేశానికీ, ఇతర ట్రపపెంచ దేశాలకూ ఒక సా రెంగా పనిచేయాలని
మా దరశ న్ెం.
ఎపిస లో సెంప్యర ణమైన్, రాజీపడని దేవుని వాకాయ నిే
పర్థశుద్వధతమ అభిషేకెం,
న్డిపిెంపు ద్వా రా అెంరెంచాలన్ే ర మా దృఢమైన్ తీరామ న్ెం. మ్ధురమైన్ సెంతాతెం,
సృజ్న్నతమ కమైన్ బోధ్న్, అతయ ెంత నైపుణయ ెంతో కూడిన్ వాదన్లు, సమ్కాలీన్
పర్థచరయ విధాన్నలు, అతాయ ధునిక స్వెంకేతిక నైపుణయ ెం, ఇవేవీ దైవాభిషేకెంతో,
పర్థశుద్వధతమ సూచన్లతో, ఆశ్ రయ కారాయ లతో, సూచకట్రకియలతో, పర్థశుద్వితమ వరాల
కుమ్మ ర్థెంపుతో (1 కొర్థెంథీ 2:4-5, హెట్రీ 2:3-4) కూడిన్ వాకయ
ట్రపకటన్కు
ట్రపతాయ మాే యాలు కానేరవని మేము న్ముమ తున్నే ము. మా ట్రపధాన్నెంశెం యేస్త !
మా వస్తతవు దేవుని వాకయ ెం ! మా విధాన్ెం పర్థశుద్వధతమ శకి త ! మా భారెం ట్రపజ్లు ! మా
గమ్య ెం ట్రకీస్తతలోకి పర్థపకా త !
మా ట్రపధాన్ కారాయ లయెం బెంగళూరులో ఉెంర. ఇెండియాలోని ఇతర ట్రప్తెంతాలోల మా
కారాయ లయాలు ఉన్నే యి. ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ట్రబాెంచిలు ఎకక డెకక డ ఉన్నే యి అనే
సమాచారెం కోసెం మా వెబసైట www.apcwo.org/locations. చూడెండి, లేక
contact@apcwo.org. కి ఒక ఇమెయిల్ పెంపెండి.

నినుే ట్రపేమిస్తతన్ే దేవుడు న్బకు తెలుస్వ?

స్తమారు 2000 సెంవత్ రాలకు ముెందు, దేవుడు ఈ లోకెంలోకి ఒక మ్నిషిగా వచా్ డు. ఆయన్ పేరు
యేస్త. ఆయన్ పర్థప్యర ణెంగా ప్తపరహిత జీవితానిే

జీవిెంచాడు. యేస్త శర్మరధార్థయైన్ దేవుడు కాబటి,ూ

మ్న్కు దేవుణ ణ బయలుపర్థచాయి. ఆయన్ మాటాలడిన్ మాటలు

ఆయన్ చెపిప న్వన్బే , చేసన్వన్బే

స్వక్ష్యతుత దేవునివే. ఆయన్ చేసన్ పనులన్బే

దేవుని కారాయ లే. యేస్త భూమిమీద అనేక అదుా తాలు

చేశాడు. ఆయన్ ోగులను, ట్రశమ్లో ఉన్ే వార్థని బాగుచేశాడు. ఆయన్ గుడివా
్ ర్థ కనుే లు తెర్థచాడు,
చెవిటివార్థకి

వినికిడినిచా్ డు,

కుెంటివార్థని

న్డిపిెంచాడు,

ట్రపతి

విధ్మైన్

వాయ ధని,

ోగానిే

సా సప
ి రచాడు. కొరద ర్చటెల
ూ ను అతయ ధకెంగా చేస ఆకల్నతో ఉన్ే వార్థని అదుా తెంగా పోషిెంచాడు,
తుప్తనులను అణచాడు, ఇెంకా అనేక అదుా తకారాయ లు చేశాడు.
దేవుడు మ్ెంచి దేవుడన్బ, ట్రపజ్లు బాగుెండాలని, సెంప్యరుణలుగా, ఆోగయ ెంగా,

ఈ కారాయ లన్బే

సెంతోషెంగా ఉెండాలని కోరేవాడన్బ బయలప రుస్తతన్నే యి. దేవుడు ట్రపజ్ల అవసరాలు తీరా్ లని
కోరుతున్నే డు.
కాబటిూ దేవుడు మాన్వునిగా మార్థ మ్న్ లోకెంలోకి రావాలని ఎెందుకు నిర ణయిెంచుకుెంటాడు? యేస్త
ఎెందుకు వచా్ డు?
మ్న్ెందరమూ ప్తపెం చేస, మ్న్ల్నే

సృజిెంచిన్ దేవుని యెదుట అెంతాకృతెం కాని పనులు చేశాము.

ప్తప్తనికి పరయ వస్వన్నలుెంటాయి. ప్తపెం దేవునికి మ్న్కు మ్ధ్య ద్వటలేని గొపప గోడలాగా ఉెంర. ప్తపెం
దేవుని నుెండి మ్న్లను వేరుచేస్తతెంర. మ్న్లను సృషిెం
ూ చిన్ వానిని ఎరుగకుెండా, ఆయన్తో
అర ివెంతమైన్ అనుబెంధ్ెంలో ఉెండకుెండా అడు్కుెంటుెంర ప్తపెం. కాబటిూ మ్న్లో అనేకులు ఈ
ఖాళీని అనేకమైన్ వాటితో నిెంపుకోవడానికి ట్రపయతిే స్తతెంటాెం.
మ్న్ ప్తప్తనికి మ్ర్చక ఫల్నతెం, దేవుని నుెండి శాశా తెంగా వేరుకావడెం. దేవుని న్నయ యస్విన్ెంలో ప్తప్తనికి
శక్ష మ్రణెం. మ్రణెం అెంటే దేవునితో నితయ మూ వేరై న్రకానికి వెళళ డెం.
కాని శుభవార త ఏమిటెంటే, మ్న్ెం ప్తపెం నుెండి విడిపిెంచబడి దేవుని దగ గరకు వెళళ గలెం. ‘‘ప్తపము
వలన్ వచు్

జీతము మ్రణము, అయితే దేవుని కృప్తవరము మ్న్ ట్రపభ్యవైన్ ట్రకీస్తత యేస్త న్ెందు

నితయ జీవము’’ అని బైబిల్ చెబ్ల్తుెంర (ోమా 6:23). తాను సలువ మీద మ్రణెంచిన్పుప డు, సరా లోక
ప్తపముల కోసెం యేస్త వెల చెల్నెం
ల చాడు. మూడుోజుల తరాా త ఆయన్ తిర్థగి లేచిన్పుప డు, తన్ను
తాను సజీవునిగా అనేకులకు కన్పరచుకొని, తిర్థగి పరలోకానికి వెళాళ డు.
దేవుడు ట్రపేమ్, దయగల దేవుడు. ఏ ఒకక రూ న్రకెంలో న్శెంచిపోవడానికి ఆయన్ ఇషప
ూ డడు. అెందుకే
ఆయన్ వచా్ డు. మాన్వ జాతికెంతటికీ ప్తపెం నుెండి, ద్వని నితయ శక్ష నుెండి విడుదల కోసెం
మారాగనిే

ఏరప రచడానికి. ఆయన్ ప్తపులను రక్షిెంచడానికి వచా్ డు- న్బవెంటి, న్నవెంటి వార్థని

ప్తపము నుెండి, నితయ మ్రణెం నుెండి విడిపిెంచడానికి.
ఈ ఉచితమైన్ ప్తప క్షమాపణ పెందడానికి, మ్న్ెం ఒకక
ట్రపభ్యవైన్ యేస్త ట్రకీస్తత సలువపై చేసన్ కారాయ నిే

పనిచేస్నత చాలని బైబిల్ చెబ్ల్తుెంర-

రా కర్థెంచి, ప్యర ణహృదయెంతో ఆయన్యెందు

విశాా సముెంచడెం.
‘‘ఆయన్ యెందు విశాా సముెంచు వాడెవడో వాడు ఆయన్ న్నమ్ము మూలముగా ప్తపక్షమాపణ
పెందును’’ (అప.కా. 10:43).
‘‘యేస్త ట్రపభ్యవని న్బ ోటితో ఒపుప కొని, దేవుడు మ్ృతులలో నుెండి ఆయన్ను లేపెన్ని న్బ
హృదయమ్ెందు విశా సెంచిన్ యెడల, న్బవు రక్షిెంపబడుదువు’’ (ోమా 10:9).
న్బవు కూడా ట్రపభ్యవైన్ యేస్త ట్రకీస్తతన్ెందు విశాా సముెంచితే, న్బ ప్తపములకు క్షమాపణ, శురధ
పెందవచు్ .
ట్రపభ్యవైన్ యేస్త ట్రకీస్తతలో, ఆయన్ న్బ కోసెం సలువపై చేసన్ కారయ ెంలో విశాా సముెంచడానికి నిర ణయెం
తీస్తకోవడానికి సహ్వయపడే చిన్ే

ట్రప్తర ిన్ కిెంద ఉెంర. యేస్త న్బ కోసెం చేసన్ద్వనిే

న్బవు

రా కర్థెంచిన్టుల ఒపుప కోవడానికి, న్బ ప్తపక్షమాపణ, ప్తపశురధ పెందడానికి ఈ ట్రప్తర ిన్ సహ్వయ
పడుతుెంర. ఈ ట్రప్తర ిన్ కేవలెం సూచన్నతమ కెం మాట్రతమే. న్బ సెంత మాటలలో కూడా న్బవు
ట్రప్తర్థ ిెంచవచు్ .

ట్రపియమైన్ యేస్త ట్రపభ్యవా, న్బవు సలువపై న్నకోసెం చేసన్ కారాయ నిే

ఈ ోజు నేను అర ిెం

చేస్తకున్నే ను. న్బవు న్నకోసెం మ్రణెంచావు, న్బ ట్రపశసతమైన్ రకాతనిే న్నకోసెం చిెంరెంచి, నేను క్షమాపణ
పెందేలా న్న ప్తప్తలకు పర్థహ్వరెం చెల్నెం
ల చావు. న్బలో విశాా సముెంచేవారు వార్థ ప్తప్తలకు క్షమాపణ
పెందుతారని బైబిల్ చెబ్ల్తుెంర.
నేడు న్బలో విశాా సముెంచడానికి, న్బవు సలువపై న్న ప్తప్తల కోసెం మ్రణెంచి, తిర్థగి లేచావని న్మిమ
నినుే

రా కర్థెంచడానికి నేను నిర ణయిెంచుకుెంటున్నే ను. న్న సట్రతిక యల వలల న్నుే

కోలేను, మ్ర్చక మాన్వుడెవడూ న్నుే

నేను రక్షిెంచు

రక్షిెంచలేడని నేనెరుగుదును. న్న ప్తప్తలకు క్షమాపణ న్నై

నేను సెంప్తరెంచుకోలేను.
ఈ ోజు న్బవు న్న కోసెం మ్రణెంచావన్బ, న్న ప్తప్తలకు పర్థహ్వరెం చెల్నెం
ల చావన్బ, మ్రణెం గెల్నచి తిర్థగి
లేచావన్బ, న్న హృదయెంలో న్మిమ , న్నోటితో ఒపుప కుెంటున్నే ను, న్బపై విశాా సెంతో న్న ప్తప్తలకు
క్షమాపణను, ప్తపశురధని రా కర్థస్తతన్నే ను.
యేసూ, న్బకు స్తత ట్రతాలు ! నినుే
జీవిెంచడానికి

ట్రపేమిెంచడానికి, నినుే

న్నకు

మ్ర్థెంతగా ఎరగడానికి, న్బకు న్మ్మ క స్తతనిగా

సహ్వయెం

చేయి,

ఆమేన్.

ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్
బైబిల్ కాలేజీ & మినిక్రర త ట్రటెయినిెంగ సెంటర్చ

బైబిల్ కాలేజీ & మినిక్రర ూ ట్రటెయినిెంగ సెంటర్చ (ఎపిసబిస), బెంగళూరు, ఇెండియా ఆతమ నిెంపుదల, ఆతామ భిషేకెంతో కూడిన్
ఆచరణాతమ క శక్షణను అెంరసూత, విద్వయ రుిలను పర్థశుద్వితమ

య్యకక

అస్వమాన్య మైన్ శకి తతో, సా చఛ మైన్ సద్వధెంత

ట్రప్తతిపరకతో, మేధోపరెంగా ఉతేతజితమైన్ దేవుని వాకయ పఠన్ెంలో శక్షణ నిస్తతెంర. దైవ సా భావనిరామ ణెం, లోతైన్ దేవుని
వాకయ

బోధ్న్, శకి తవెంతమైన్ సూచన్లు, ఆశ్ రయ

కారాయ లు, సూచకట్రకియలు - ఇవన్బే

ట్రపభ్యవుతో మ్న్ెం కల్నగి ఉెండే

సనిే హిత సెంబెంధ్ెంలో నుెండి ట్రపవహిస్వతయని మేము న్ముమ తాము.

ఎపిస బైబిల్ కాలేజీలో సా చఛ మైన్ బోధ్న్ మాట్రతమే కాక ఆచరణాతమ కమైన్ దేవుని ట్రపేమ్ను, పర్థశుద్వధతమ

అభిషేకెం,

ఆయన్ సనిే ధని, దేవుని సహజాతీత కారాయ లను గుర్థెంచి నొకిక చెపప బడతాయి. అనేకమ్ెంర యువతీ యువకులు ఇకక డ
శక్షణ పెంర, తమ్ జీవితాలలో దేవుని పిలుపును సెంప్యర్థ త చేయడానికి బయటికి పెంపబడా్రు.

మేము అెంరెంచే కోరు్ లు
సర్థ ూఫిళ్ట ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిసయ
ూ న్ మినిక్రర ూ (స.టిహెచ్.) లో ఒక సెంవత్ రెం కోరు్
డిపలమా ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిసయ
ూ న్ మినిక్రర ూ (డి.టిహెచ్) లో రెెండు సెంవత్ రాల కోరు్
బేచిలర్చ ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిస ూయన్ మినిక్రర ూ (బి.టిహెచ్) లో మూడు సెంవత్ రాల కోరు్

వారెం అెంతా స్తమ్వారెం నుెండి శుట్రకవారెం వరకు ఉ. 9.00 నుెండి మ్. 1.00 వరకు కాలస్తలు జ్రుగుతాయి. స్వినికెంగా
ఉెండేవారు, వివిధ్ వృతుతలోల పనిచేస్తతన్ే వారు, గృహిణులు ఈ కాలస్తలకు హ్వజ్రై ఆ తరవాత మ్. 1.00 నుెండి తమ్ పనులకు
వెళ లవచు్ . ఇకక డే నివాసెం ఉెండాలని కోరే యువతీ యువకులకు ట్రపతేయ కమైన్ హ్వసల్
ూ వసతి సౌకరయ ెం ఉెంర. వారెం
రన్నలోల మ్ధాయ హే ెం 2 గెం. నుెండి 5 గెం. వరకు విద్వయ రులు
ి
ఫీల్్ వర్చక లో, ట్రపతేయ కమైన్ సమిన్నరుల, ట్రప్తర ిన్, ఆరాధ్న్
సమ్యాలోల ప్తల్గగనేలా కారయ ట్రకమ్ెం ఉెంటుెంర. బయటి నుెండి వచే్

విద్వయ రుిలకు మ్ధాయ హే ెం కాలస్తలు ఐచిఛ కెం.

వారాెంతెంలో ట్రపతి విద్వయ ర్థ ి ఆయా స్వినిక సెంఘాలోల పర్థచరయ చేయడానికి ట్రపోతా్ హెం అెంరస్వతెం.

ఆన్లైన్లో దరఖాస్తత చేయడానికీ, కాలేజీ, కారయ ట్రకమాలు, ట్రపవేశెం విధ విధాన్నలు, బోధ్న్న రుస్తము మొదలైన్ వాటిని
తెలుస్తకోడానికీ, దరఖాస్తత ఫరెం న్లన్లోడ్ చేస్తకోడానికి మా వెబసైట apcbiblecollege.org ని దర్థశ ెంచెండి.
ఎపిస-బిస నేషన్్ అస్తసయేషన్
ఫర్చ థియలాజికల్ ఎట్రకిడిటేషన్ (న్నటా )
ద్వా రా గుర్థ తెంపు పెంరన్ర

