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విషయసూచిక్  ఉపోద్ఘాతము
క్రెస్్తవ్్యము, జుడాయిజరం మతములలోని పవిత్ర రచనల సేక్రణే బైబిలు. బైబిలు 
66 పుస్్తకాలు మరియు లేఖల స్రంక్లనరం. సుమారు 1,500 స్రంవ్త్సరాల 
కాలరంలో 40 క్రంటే ఎక్్కవ్ మరంది రచయితలచే వ్రాయబడిరంది. దీని ప్రధమ 
రచనలు కేవ్లరం మూడు భాషలలో హిబ్రూ, కొయినే లేద్ సాధారణ గ్రీక్ 
మరియు అరామిక్ భాషలలో వ్రాయబడినవి. పాత నిబరంధన చాలావ్రక్ 
హీబ్రూలో వ్రాయబడిరంది, తక్్కవ్ శాతరం అరామిక్ లో ఉరంది. కొత్త నిబరంధన 
గ్రీక్ భాషలో వ్రాయబడిరంది.

వారు వ్రాసినద్రంతా దేవుని ప్రేరణతో జరిగిరంది. మీ బైబిల్ మురందు భాగరంలో 
బైబిల్ లోని అనిని పుస్్తకాల పేరులు జాబితా చేయబడిన విషయాల పట్టిక్ ఉరంది. 
బైబిల్ రెరండు విభాగాలుగా విభజిరంచబడిరంది: బైబిల్ యొక్్క మూడిరంట నాలుగు 
(3/4) వ్రంతులని క్లిగి ఉనని మొద్ట్ విభాగానిని పాత నిబరంధన అరంటారు, 
రెరండవ్ విభాగానిని కొత్త నిబరంధన అరంటారు.
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ఉపోద్ఘాతము 
బైబిలు అమరిక్ 
బైబిలు కేనన్ 
బైబిలు భాషలు
తరుజుమా చరిత్ర 
పుస్్తక్ముల నేపధ్యము 
రిఫరెన్్స 
గణారంక్ములు  
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నిబరంధనలు

పాత నిబరంధన 39 
పుస్్తక్ములు, 
క్రొత్త నిబరంధన 27 
పుస్్తక్ములను 
క్లిగి ఉననిది.

దేవుడు ఇశ్రాయేలు దేశరంతో ఎలా వ్్యవ్హరిరంచాడో పాత 
నిబరంధన మనక్ తెలియజేసు్తరంది. ఇది రాబోయే ప్రపరంచ 
రక్షక్డైన యేసు కోస్రం ఎదురుచూస్్తరంది. ఇది ఆదికారండము 
పుస్్తక్రంతో మొద్లై మలాకీతో ముగుసు్తరంది.

క్రొత్త నిబరంధన మనక్ యేసును మరియు రక్షణ ప్రణాళిక్ను 
తెలియజేసు్తరంది. ఇది మత్తయి పుస్్తక్రంతో ప్రారరంభమవుతురంది 
మరియు ప్రక్టన పుస్్తక్రంతో ముగుసు్తరంది.

నిబరంధనలలోని పుస్్తక్ములను స్రంద్ర్భములను బట్టి 
అధా్యయములుగా విభాగిరంచారు. అధా్యయములోని 
స్నినివేశములను, మాటలను వ్చనములుగా విభజిరంచారు.

పాత, క్రొత్త నిబరంధనలోని పుస్్తక్ములను 5 విభాగముల క్రరంద్ 
చేర్చటము జరిగినది

40 మరంది రచయితలు 1500 స్రంవ్త్సరముల కాలవ్్యవ్ధి 

3 ఖరండముల మీద్ వ్రాయబడినది 2000 పైన భాషలలోనికి తరుజుమా చేయబడినది 

ప్రపరంచములోనే అత్యధిక్ముగా 
అముముడవుతునని పుస్్తక్ము   

6 బిలియన్ కాపీలక్ పైబడి 
అమముబడినది 

ప్రత్్యక్తలు





08 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

పు
స్్తక్

ము
లు పాత నిబరంధన

మొద్ట్ ఐదు పుస్్తకాలు (ఆదికారండము – దివితీయోపదేశాకారండము) మనిషి యొక్్క 
ఆరరంభరం మరియు ఈ ఎరంపిక్ చేసుక్నని వ్్యక్్తల నురండి వ్సు్తనని ప్రపరంచ రక్షక్డి 
వాగాదానరంతో ఇశ్రాయేలు దేశ సాథాపన గురిరంచి తెలియజేసా్తయి. ఇది ఇశ్రాయేలు యొక్్క 
ప్రారరంభ చరిత్రను మాత్రమే కాక్రండా, మోషే ద్విరా వెలలుడిరంచిన దేవుని చటాటినిని 
కూడా క్లిగి ఉరంది. ఉద్హరణక్, నిర్గమకారండరం 20 వ్ అధా్యయరం పది ఆజ్ఞలను 
నమోదు చేసు్తరంది.

తరువాతి పన్నిరండు పుస్్తకాలు (యెహోషువ్ – ఎసే్తరు) క్నానులో రాజ్యరంగా మారిన 
తరావిత ఇశ్రాయేలు దేశరం చారిత్రక్ పుస్్తకాలు. ఈ విభాగరంలో రెరండు చినని పుస్్తకాలు 
విశావిసుల జీవితరంపై దేవుని చేయిని వెలలుడిసా్తయి, కొత్త క్రైస్్తవులు ఆనరందిరంచవ్చ్్చ, 
ఇవి రూతు మరియు ఎసే్తరు పుస్్తకాలు.

తరువాతి ఐదు పుస్్తకాలు (యోబు – పరమగీతము) బైబిల్ లోని క్వితవిరం మరియు 
జా్ఞనరం యొక్్క పుస్్తకాలు. క్రొత్త విశావిసులక్ ప్రత్్యక్రంగా స్హాయపడేది కీర్తనల 
పుస్్తక్రం, ఇది ఇశ్రాయేలు దేశరం యొక్్క పాటల పుస్్తక్రం; మరియు సామెతలు, 
ఇరందులో తెలివైన రాజు యొక్్క సూక్్తలు మరియు స్లహాలు ఉనానియి.

తరువాతి ఐదు పుస్్తకాలు (యెషయా – ద్నియేలు) ఇశ్రాయేలు ప్రవ్క్్తల పుస్్తకాలు, 
ఒక్ దేశరంగా ఇశ్రాయేలు చరిత్ర ముగిరంపులో తన ప్రజలను హెచ్చరిరంచడానికి 
మరియు ప్రోత్సహిరంచడానికి దేవుడు వీరిని పరంపాడు. 

తరువాతి పన్నిరండు పుస్్తకాలు (హోషేయ – మలాకీ) ఇశ్రాయేలు ప్రవ్క్్తల పుస్్తకాలు, 
ఒక్ దేశరంగా ఇశ్రాయేలు చరిత్ర ముగిరంపులో తన ప్రజలను హెచ్చరిరంచడానికి 
మరియు ప్రోత్సహిరంచడానికి దేవుడు వీరిని పరంపాడు. ఈ విభాగరంలో ఒక్ చినని 
పుస్్తక్రం కొత్త విశావిసులక్ మరంచిది యోనా పుస్్తక్రం.
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క్రొత్త నిబరంధన పాత నిబరంధన
1. ఆదికారండము
2. నిర్గమకారండము
3. లేవీయకారండము
4. స్రంఖ్్యకారండము

22. పరమగీతము
23. యెషయా
24. యిరిముయా
25. విలాపవాక్్యములు
26. యెహెజే్కలు
27. ద్నియేలు
28. హోషేయ
29. యోవేలు
30. ఆమోసు
31. ఓబధా్య
32. యోనా
33. మీకా
34. నహూము
35. హబకూ్కక్
36. జెఫనా్య
37. హగ్గయి
38. జెక్రా్య
39. మలాకీ

5. దివితీయోపదేశాకారండము
6. యెహోషువ్
7. నా్యయాధిపతులు
8. రూతు
9. 1 స్మూయేలు
10. 2 స్మూయేలు
11. 1 రాజులు
12. 2 రాజులు
13. 1 దినవ్ృతా్తరంతములు
14. 2 దినవ్ృతా్తరంతములు
15. ఎజ్రా
16. న్హెమా్య
17. ఎసే్తరు
18. యోబు
19. కీర్తనలు
20. సామెతలు
21. ప్రస్రంగి

1. మత్తయి సువార్త
2.  మారు్క సువార్త
3.  లూకా సువార్త
4.  యోహాను సువార్త
5. అపోస్్తలుల కార్యములు
6.  రోమీయులక్
7.  1 కొరిరంధీయులక్
8.  2 కొరిరంధీయులక్
9. గలతీయులక్
10.  ఎఫెసీయులక్
11.  ఫిలిపీపీయులక్
12. కొలొస్్సయులక్
13. 1 ధేస్్సలొనీక్యులక్
14. 2 ధేస్్సలొనీక్యులక్
15. 1 తిమోతి
16.  2 తిమోతి
17.  తీతుక్
18.  ఫిలేమోను

19.  హెబ్రీయులక్
20.  యాకోబు
21.  1 పేతురు
22.  2 పేతురు
23.  1 యోహాను
24.  2 యోహాను
25.  3 యోహాను
26.  యూద్
27.  ప్రక్టన
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విభా
గము

లు
పాత నిబరంధన

మొద్ట్ ఐదు పుస్్తకాలు (ఆదికారండము – దివితీయోపదేశాకారండము) మనిషి యొక్్క ఆరరంభరం మరియు 
ఈ ఎరంపిక్ చేసుక్నని వ్్యక్్తల నురండి వ్సు్తనని ప్రపరంచ రక్షక్డి వాగాదానరంతో ఇశ్రాయేలు దేశ సాథాపన 
గురిరంచి తెలియజేసా్తయి. ఇది ఇశ్రాయేలు యొక్్క ప్రారరంభ చరిత్రను మాత్రమే కాక్రండా, మోషే 
ద్విరా వెలలుడిరంచిన దేవుని చటాటినిని కూడా క్లిగి ఉరంది. ఉద్హరణక్, నిర్గమకారండరం 20 వ్ అధా్యయరం 
పది ఆజ్ఞలను నమోదు చేసు్తరంది.

తరువాతి పన్నిరండు పుస్్తకాలు (యెహోషువ్ – ఎసే్తరు) క్నానులో రాజ్యరంగా మారిన తరావిత ఇశ్రాయేలు 
దేశరం చారిత్రక్ పుస్్తకాలు. ఈ విభాగరంలో రెరండు చినని పుస్్తకాలు విశావిసుల జీవితరంపై దేవుని చేయిని 
వెలలుడిసా్తయి, కొత్త క్రైస్్తవులు ఆనరందిరంచవ్చ్్చ, ఇవి రూతు మరియు ఎసే్తరు పుస్్తకాలు.

తరువాతి ఐదు పుస్్తకాలు (యోబు – పరమగీతము) బైబిల్ లోని క్వితవిరం మరియు జా్ఞనరం యొక్్క 
పుస్్తకాలు. క్రొత్త విశావిసులక్ ప్రత్్యక్రంగా స్హాయపడేది కీర్తనల పుస్్తక్రం, ఇది ఇశ్రాయేలు దేశరం యొక్్క 
పాటల పుస్్తక్రం; మరియు సామెతలు, ఇరందులో తెలివైన రాజు యొక్్క సూక్్తలు మరియు స్లహాలు 
ఉనానియి.

తరువాతి ఐదు పుస్్తకాలు (యెషయా – ద్నియేలు) ఇశ్రాయేలు ప్రవ్క్్తల పుస్్తకాలు, ఒక్ దేశరంగా 
ఇశ్రాయేలు చరిత్ర ముగిరంపులో తన ప్రజలను హెచ్చరిరంచడానికి మరియు ప్రోత్సహిరంచడానికి దేవుడు 
వీరిని పరంపాడు. 

తరువాతి పన్నిరండు పుస్్తకాలు (హోషేయ – మలాకీ) ఇశ్రాయేలు ప్రవ్క్్తల పుస్్తకాలు, ఒక్ దేశరంగా 
ఇశ్రాయేలు చరిత్ర ముగిరంపులో తన ప్రజలను హెచ్చరిరంచడానికి మరియు ప్రోత్సహిరంచడానికి దేవుడు 
వీరిని పరంపాడు. ఈ విభాగరంలో ఒక్ చినని పుస్్తక్రం కొత్త విశావిసులక్ మరంచిది యోనా పుస్్తక్రం.

క్రొత్త నిబరంధన 
మొద్ట్ నాలుగు పుస్్తకాలు: మత్తయి – యోహాను సువార్తలు యేసు ఈ భూమిపై ఉననిపుపీడు అతని 
క్థను మనక్ వివ్రిసా్తయి.

అపోస్్తలుల కార్యముల పుస్్తక్రం యేసు మరణరం మరియు పునరుతాథానరం తరువాత ప్రారరంభ చరి్చ 
చరిత్రను తెలియజేసు్తరంది.

పౌలు పత్రిక్లు (రోమా – హెబ్రీయులక్) ప్రారరంభ క్రైస్్తవ్ నాయక్ల నురండి ఇతర చరి్చలు లేద్ 
వ్్యక్్తలక్ పౌలు వ్రాసిన ఉత్తరప్రతు్యత్తరాలు. కొత్త విశావిసులక్ స్హాయపడే కొనిని చినని పుస్్తకాలు.

సారవిత్రిక్ పత్రిక్లు (యాకోబు – యూద్) ప్రారరంభ క్రైస్్తవ్ నాయక్ల నురండి ఇతర చరి్చలు లేద్ 
వ్్యక్్తలక్ వివిధ అపొస్్తలుల చేత వ్రాయబడిన ఉత్తరప్రతు్యత్తరాలు. కొత్త విశావిసులక్ స్హాయపడే 
కొనిని చినని పుస్్తకాలు.

ప్రవ్చనము. యేసు ఈ ప్రపరంచానికి తిరిగి వ్చి్చ భూమిపై పరిపాలిరంచే ముగిరంపు స్మయరం యొక్్క 
భవిష్యతు్త క్థను ప్రక్టన పుస్్తక్రం మనక్ చెబుతురంది.























2 పేతురు 1:21

ఏలయనగా ప్రవ్చనము ఎపుపీడును మనుషు్యని 
ఇచ్ఛనుబట్టి క్లుగలేదు గాని మనుషు్యలు పరిశుద్్ధతము 
వ్లన ప్రేరేపిరంపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి.

2 స్మూయేలు 23:2

యెహోవా ఆతము నా ద్విరా పలుక్చ్నానిడు ఆయన 
వాక్్క నా నోట ఉననిది.

2 తిమోతి 3:16, 17

దైవ్జనుడు స్ననిదు్ధడై ప్రతి స్తా్కర్యమునక్ 
పూర్ణముగా సిద్్ధపడి యురండునట్లు దైవావేశము వ్లన 
క్లిగిన ప్రతిలేఖనము ఉపదేశిరంచ్టక్ను, 
ఖరండిరంచ్టక్ను, తపుపీదిదుదాటక్ను, నీతియరందు 
శిక్ష చేయుటక్ను ప్రయోజనక్రమై యుననిది.

బైబిలు అస్లు రచయిత? 

1 కొరిరందీ 2:13

మనుష్య జా్ఞనము నేరుపీ మాటలతో గాక్ ఆతము 
స్రంబరంధమైన స్రంగతులను ఆతము స్రంబరంధమైన 
స్రంగతులతో స్రిచూచ్చ్, ఆతము నేరుపీ మాటలతో 
వీట్ని గూరి్చయే మేము బోధిరంచ్చ్నానిము
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బైబిలు వ్రాయుటక్ 
ఉపయోగిరంచిన పద్ర్ధములు

పా్యపిరస్ జరంతు చరముము మట్టి అచ్్చలు కోడెక్్స చరముపు చ్టటిలు రాతి పలక్లు
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బైబిలు ప్రతులు 
లభిరంచిన ప్రదేశములు

 సెయిరంట్ కాధరిన్
చరి్చ

 మృత స్ముద్రము
 ద్గ్గర ఉనని ఖుమ్రాన్

గుహ ద్విరము

మృతస్ముద్రము ద్గ్గర ఉనని ఖుమ్రాను గుహల ద్గ్గర 
కొరంతమరంది గొర్రెల కాపరులు తమ మరంద్ను మేపుచ్నని 
స్మయములో తపిపీపోయిన ఒక్ గొర్రెను వెతికే క్రమములో 
చాలా వ్రాతప్రతులు లభిరంచాయి. వారు గుహలోపలికి రాయి 
విసురుతూ వెళ్లురు, ఆ శబ్దానికి గొర్రె ఉరంటే అరుసు్తరంది క్ద్ 
అని. కానీ ఒక్ గుహలో నురండి వ్చి్చన భళ్ళుమని శబదాము విని 
వారు వెళిలు చూడగా పెద్దా జాడీలలో బధ్రపరచిన చరముపుచ్టటిలు 
లభిరంచాయి. వాట్ని తరువాత పురావ్సు్త శాఖ వారు పరిశీలిరంచి 
మిగిలిన గుహలలో కూడా త్రవ్వికాలు జరిపారు. 

పురావ్సు్త శాఖ వారు 
సీనాయి పరవితము ద్గ్గర 
ఉనని సెయిరంట్ కాథరిన్ 
మోనాసీ్రీ ద్గ్గర తవ్విక్ములు 
జరుపుతురండగా కొనిని 
వ్రాతప్రతులు లభిరంచాయి. 

మట్టిక్రండ
 క్రండలో చరముపు

చ్టటిలు వాక్్యము
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బైబిలు ప్రతులు 
వ్రాయబడిన పద్దాతులు

1. చాలా శతాబ్దాల వ్రక్ పా్యపిరస్ మీద్ వ్రాయటము వాడుక్గా ఉరండేది. 
2. కొనిని సారులు పా్యపిరస్ క్ ఒక్వైపున, కొనిని సారులు రెరండువైపులా వ్రాసేవారు
3. దీనినే చ్టటిలుగా చ్ట్టి బద్రము చేసేవారు
4. ఒకో్క చ్టటి పొడవు 32-35 అడుగులు ఎతు్త 9-10 అరంగుళ్లు ఉరండేది
5. పా్యపిరస్ తరువాత జరంతు చరముము, చ్టటిలక్ బదులు కోడెక్్స (పుస్్తక్ రూపము) ఉపయోగిరంచినారు
6. మురందురోజులోలు సువార్తలు అనీని క్లిపి ఒక్ కోడెక్్స క్రరంద్, పౌలు పత్రిక్లు క్లిపి ఒక్ కోడెక్్స క్రరంద్ 

చేసేవారు.
7. తరువాతి రోజులోలు బైబిలు అరంతట్నీ ఒక్ కోడెక్్స చేసినారు 
8. కోడెక్్స వినియోగము క్రీ.శ. 2వ్ శతాబదాము నురంచి విరివిగా వాడుక్లో ఉరండేది
9. క్రైస్్తవులు లేఖనములు భద్రము చేయుట కొరక్ వీట్ని ఎక్్కవ్గా ఉపయోగిరంచేవారు

బైబిలు కేనన్

1. కేనన్ అనగా కొలబద్దా అని అరదాము. ఇది గ్రీక్ పద్ము
2. బైబిలునరందు ఉరంచవ్లసిన అధికారిక్ లేఖనముల యొక్్క గురి్తరంపు కొరక్ ఉపయోగిరంచబడినదే 

బైబిలు కేనన్
3. వ్రాతప్రతులు కేనన్ యొక్్క అధికారము పొరందుటక్ కొనిని నిరిదాషటి సూత్రములు పాట్రంచిరి.
4. కేనన్ యొక్్క అవ్స్రత
5. ఏవి దైవ్ ప్రేరిత లేఖనములో గురి్తరంచ్టక్
6. తపుపీడు బోధల నురండి ప్రజలను కాపాడుటక్ / వాట్ని ఖరండిరంచ్టక్
7. లేఖనములు కాల గర్భములో క్లిసిపోక్రండా మురందు తరములక్ అరంద్జేయుటక్
8. క్రైస్్తవుల యొక్్క సాహిత్యము నాశనము చేయబడాలని చక్రవ్రు్తల ఆజ్ఞలు ఇచి్చనపుడు ఏ  గ్రంధములను 

జాగ్త్తగా కాపాడాలో తెలిసికొనేరందుక్
9. వేరే బ్షలలోనికి తరుజుమా చేయాలి్స వ్చి్చనపుడు వేట్ని తరుజుమా చేసి అధికారిక్ లేఖనము క్రరంద్ 

అరంద్జేయాలో తెలియజేయుటక్



47పరిశుద్్ధ గ్రంధము046 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

కేనన్ యొక్్క సూత్రములు

సంబంధిత గర్ంధము ఒక 

దైవ పర్వకత్ చేత వార్యబడి 

ఉండాలి

సంబంధిత రచయిత 

మాటలు దేవుని కారయ్ముల 

చేత దృడపరచబడాలి

సందేశము దేవుని గూరిచ్న 

సతయ్మును తెలపాలి

అది దేవుని శకిత్తో నిండి 

ఉండాలి

అది దేవుని పర్జల చేత 

అంగీకరించబడాలి
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పాత నిబరంధన కేనన్
1. ఇపుపీడు ఉనని రూపములోనికి పాత నిబరంధన క్రీ.పూ. 9-10 శతాబ్దాల మద్్య యూద్ మత పెద్దాల చేత త్బడినద్ని 

నమముక్ము
2. క్రీ.శ. 90 లొ జరిగిన జామినియా స్మావేశములో పాత నిబరంధన కేనన్ ద్ృవీక్రిరంచబడినది
3. హీబ్రూ పాత నిబరంధన 3 బ్గములుగా చేయబడినది. 
4. ధరముశాస్త్రము
5. ప్రవ్క్్తలు
6. రచనలు
7. ధరముశాస్త్రము అధికారిక్ కేనన్ క్రరంద్ క్రీ.పూ. 3వ్ శతాబదాము నురండి పరిగణిరంపబడినది
8. ప్రవ్క్్తలు అధికారిక్ కేనన్ క్రరంద్ క్రీ.పూ. 2వ్ శతాబదాము నురండి పరిగణిరంపబడినది
9. రచనలు అధికారిక్ కేనన్ క్రరంద్ క్రీ.పూ. 100 నురండి పరిగణిరంపబడినది

10. మొద్ట్ పాతనిబరంధనలొ 22 పుస్్తక్ములు ఉరండేవి. తరువాత వీట్ని 39 చేసారు.
11. 1, 2 బ్గములు క్లిగిన వాట్ని క్లిపి ఒకే గ్రంధముగా (స్మూయేలు, రాజులు....), 12 మరంది 

ప్రవ్క్్తలను ఒకే పుస్్తక్ముగా పరిగణిరంచేవారు
12. అగష్టిను యొక్్క స్హకారముతో క్రీ.శ. 1546 లో పాత నిబరంధన కేనన్ క్ అపోక్రప చేర్చబడినది.
13. అపోక్రప రోమన్ కాధలిక్ స్రంఘము ఆమోద్ము పొరందినది కాని ప్రొటెసెటిరంట్ వారు ద్నిని తిరస్్కరిరంచిరి
14. మలాకీ తరువాత పరిశుద్దాతము ఇశ్రాయేలు నురండి వెడలిపోయెను అని, దేవుడు మరి ఏ ఇతర ప్రవ్క్్త 

ద్విరా కూడా మాటాలుడలేదు అని యూదులు విశవిసిరంచిరి.

1. పాత నిబరంధన లేఖనములు పరిశుద్దా లేఖనములుగా నూతన నిబరంధనలో వ్రి్ణరంచబడెను
2. లేఖనము (రోమీయులక్ 4:3)
3. లేఖనములు (యోహాను 5:39)
4. పరిశుద్దా లేఖనములు (రోమీయులక్ 1:4, 2తిమోతి 3:14)
5.  వ్రాయబడియుననిది (మత్తయి 4)
6. ధరముశాస్త్రములోను ప్రవ్క్్తల గ్రంథములలోను, కీర్తనలలోను (లూకా 24:44)
7. చరిత్రకారుడైన జోసెఫస్ క్రీ.శ. 95 లో ఎపియన్ క్ వ్్యతిరేక్ముగా అనే తన పుస్్తక్ములో యూదుల 

బైబిలు నరందు పాత నిబరంధనలో క్ల 22 పుస్్తక్ములు ఉనానియని వ్రాశాడు. (ఇవి ఇపపీట్ 39 
పుస్్తక్ములక్ స్మానము)

8. క్రీ.శ. 3వ్ శతాబదాములో ఒరిగెన్ అవే 22 పుస్్తక్ముల జాబితా ఇచి్చనాడు
9. క్రీ.శ. 4వ్ శతాబదాములో జెరోము తన తరుజుమాలో 22 పుస్్తక్ములనే అరంగీక్రిరంచెను.
10. పాత నిబరంధన క్రొత్త నిబరంధనలో 937 సారులు ఉద్హరిరంచబడినది
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క్రొత్త నిబరంధన కేనన్
1. అతనేషియస్ క్రీ.శ. 367 స్రంఘములక్ వ్రాసిన లేఖలో నూతన నిబరంధనక్ ఇపుపీడు ఉనని 27 

పుస్్తక్ముల జాబితానే ఇచా్చరు.
2. జెరోము, అగసీటిన్ కూడా ఇదే జాబితాను ఇచి్చనారు.
3. పాలికార్పీ, అలెగాజురండ్రియాక్ చెరందిన క్లుమెరంట్, ఇగ్నిషియస్ ఇతర స్రంఘ పితరులు ఈ జాబితానే 

స్మరి్ధరంచినారు
4. ఆది స్రంఘ పితరులు తమ రచనలలో 36,000 క్నాని ఎక్్కవ్ సారులు క్రొత్త నిబరంధన వ్చనములు 

ఉపయోగిరంచినారు
5. క్రీ.శ. 393లో జరిగిన సినడ్ ఆఫ్ హిపోపీ చరి్చ కౌని్సల్ లో 27 పుస్్తక్ముల నూతన నిబరంధన 

జాబితా అధికారిక్ముగా ద్ృవీక్రిరంచబడినది
6. ప్రసు్తతము అరందుబ్ట్లో ఉనని నూతన నిబరంధన మూల ప్రతులు
7. గ్రీక్ – 5,686
8. లాట్న్ వ్లే్గట్ – 10,000
9. మిగిలినవి – 9,300
10. మొత్తము – 24,986

సె్క్కరైబులు

1. పాత నిబరంధన కాలములో వీరు బైబిలు యొక్్క క్రొత్త ప్రతులను చేతితో వ్రాయటము ద్విరా తయారు చేసేవారు.
2. ఒకో్కసారి అస్లు ప్రతిని మురందు పెట్టిక్ని ద్ని నక్లు తయారు చేసేవారు
3. ఒకో్కసారి స్మాజ మరందిరపు అధికారి నోట్తో చెపూ్త ఉరండగా విని తరుజుమా చేసేవారు
4. తరుజుమా చేసేవారికి కొనిని నిరిదాషటి నియమములు క్లవు.
5. ఒక్సారి నక్లు తయారుచేసిన తరువాత పాత ప్రతులను పవిత్ర పద్దాతిలో ద్హనము చేసేవారు.
6. క్రొత్త ప్రతి పాత ప్రతి క్నాని కూడా పవిత్రముగా ఎరంచబడేది
7. నియమములను అనుస్రిరంచి తరుజుమా చేయబడని ప్రతులను కూడా ద్హనము చేసేవారు.
8. యూదులలో మస్రెట్ తెగక్ చెరందిన వారు ఈ భాద్్యతలను చేపటేటివారు.
9. సుమారు క్రీ.పూ 500 నురంచి వీరు ఉననిట్లు ఆధారములు ఉననివి.
10. వీరి గురిరంచి బైబిలు నరందు 1దినవ్ృతా్తరంతములు 2:55 లో చూడగలము
11. వీరు ఎరంతో నిష్ఠ క్లిగి ఈ పనిని జరిగిరంచేవారు
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తరుజుమా నియమములు
1. స్మాజ మరందిరపు చ్టటి పవిత్రమైన జరంతువుల చరముము మీద్నే వ్రాయబడాలి
2. ఒక్ యూదునిచే స్మాజ మరందిరములో ఒక్ ప్రత్్యక్మైన స్రంగతిని ఉదేదాశిరంచి సిద్దాపరచాలి
3. వీట్ని పవిత్రమైన జరంతువుల నురండి తీయబడిన ద్రములతో జత క్లిపి క్టాటిలి
4. ప్రతి చరామునికి ఒక్ ఖచి్చతమైన స్రంఖ్య గల నిలువ్ వ్రుస్లు ఉరండాలి. అవి కోడెక్్స అరంతట్లో స్మానముగా 

ఉరండాలి
5. ప్రతి నిలువు వ్రుస్ 48-60 అడుడు వ్రుస్ల మద్్య ఉరండాలి. వెడలుపీ కేవ్లము 30 అక్షరములే ఉరండాలి
6. ప్రతి ప్రతిలో మురందు వ్రుస్ గీతలు గీయాలి. వ్రుస్ లేక్రండా మూడు మాటలు వ్రాయబడిత్ అది 

నిరుపయోగము
7. సిరా నలలునిదై ఉరండాలి. ఎరుపు, ఆక్పచ్చ మరే రరంగు వాడరాదు. సిరా నిరిదాషటిమైన పద్ర్ధములతో మాత్రమే 

సిద్దాపరచబడాలి
8. అస్లు ప్రతికి కొదిదాగా కూడా తపిపీపోకూడదు
9. ఏ ఒక్్క అక్షరము కాని, పద్ము కాని జా్ఞపక్ము ఆధారముగా వ్రాయకూడదు. అస్లు ప్రతి చూచే వ్రాయాలి
10. ప్రతి హలులుక్ మద్్య ఒక్ ద్రము లేద్ వెరంట్రుక్రంత దూరము ఉరండాలి
11. 2 బ్గముల మద్్య, ప్రతి క్రొత్త బ్గము మద్్య 9 హలులుల యెడము ఉరండాలి

1. ప్రతి గ్రంధము మద్్య 3 వ్రుస్ల యెడము ఉరండాలి
2. మోషే 5వ్ గ్రంధము ఖచి్చతముగా 1 వ్రుస్తో అరంతమవావిలి. మిగతావాట్కి వ్రి్తరంచదు
3. పూరి్త యూదుల దుసు్తలు ధరిరంచి కూరో్చవాలి
4. తన శరీరమరంతా శుబ్రపరచ్కోవాలి
5. అపుపీడే సిరాలో మురంచిన క్లముతో దేవుని పేరు వ్రాయకూడదు
6. దేవుని పేరు వ్రాసు్తరండగా ఒక్ రాజు వ్చి్చ మాటాలుడినా కూడా పట్టిరంచ్కోకూడదు
7. ప్రతిలో ప్రతి అక్షరము, ప్రతి పద్ము ఎనినిసారులు వ్సు్తరందో లెకి్కరంచి చూసేవారు.
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నూతన నిబరంధన గురిరంచి 
వ్రాసిన స్రంఘ పితరులు

పిపితతరురునిని  పేపేరురు సుసువావారరత్త్లులు అఅపోపోససత్త్లులులల  
కాకారరయ్య్ముములులు పౌపౌలులు  పపతిర్తిర్కకలులు ఇఇతతరర  పపతిర్తిర్కకలులు పర్పర్కకటటనన మొమొతతత్త్ముము

జజసిసిట్ట్నన  మామారిరిట్ట్రర 268 10 43 6 3 333300

ఇఇరేరేనేనేసిసియయసస 1,038 194 499 23 65 11,,881199

అఅలెలెగాగాజ్జ్ంండిర్డిర్యాయా  
కెకెల్ల్మెమెంంటట 1,017 44 1,127 207 11 22,,440066

ఒఒరిరిగెగెనన 9,231 349 7,778 399 165 1177,,992222

టేటేరూరూట్ట్లిలియయనన 3,822 502 2,609 120 205 77,,225588

హిహిపోపోప్ప్లిలిటటసస 734 42 387 27 188 11,,337788

యుయుసేసేబిబియయసస 3,258 211 1,592 88 27 55,,117766

మొమొతతత్త్ముము 1199,,336688 11,,335522 1144,,003355 887700 666644 3366,,228899
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క్రొత్త నిబరంధనలో 
పాత నిబరంధన రిఫరెన్్స

పుపుససత్త్కకముము  పేపేరురు ససంంఖఖయ్య్ పుపుససత్త్కకముము  పేపేరురు ససంంఖఖయ్య్ పుపుససత్త్కకముము  పేపేరురు ససంంఖఖయ్య్

మతత్యి సువారత్ 102 ఎఫెసీయులకు 10 హెబీర్యులకు 99

మారుక్ సువారత్ 39 ఫిలిపీప్యులకు 3 యాకోబు 17

లూకా సువారత్ 68 కొలొసస్యులకు 3 1పేతురు 22

యోహాను సువారత్ 49 1దేసస్లోనీకయులకు 2 2పేతురు 12

అపోసత్లుల కారయ్ములు 96 2దేసస్లోనీకయులకు 2 1యోహాను 5

రోమీయులకు 75 1తిమోతి 8 2యోహాను 0

1కొరిందీయులకు 41 2తిమోతి 2 3యోహాను 0

2కొరిందీయులకు 13 తీతుకు 0 యూదా 8

గలతీయులకు 16 ఫిలేమోనుకు 0 పర్కటన 245
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అపోక్రప పుస్్తక్ములు 

పుపుససత్త్కకముము  పేపేరురు పుపుససత్త్కకముము  పేపేరురు

1యెసార్ద్స బారూకు

2యెసార్ద్స మనసేష్ పార్రధ్న

తోబీతు 1 మకక్బీయులు

యుదీతు 2 మకక్బీయులు

ఎసేత్రు (అదనపు 
రచనలు) సూసనన్

జాఞ్నము బేలు దేవత 
ఘటసరప్ము

సీరా 3 హెబీర్ బాలల 
గీతము

అపోక్రప తిరస్్కరణక్ కారణములు

1. ఇవి మొత్తము 14 పుస్్తక్ములు. కేవ్లము రోమన్ కాధలిక్ బైబిలు నరందు మాత్రమే ఉరండును
2. ఫీలో ఎపుపీడూ వీట్ని దైవ్ ప్రేరిత గ్రంధము వ్లే ఎపుపీడూ ఉద్హరిరంచలేదు
3. జోసెఫస్ కూడా అపోక్రపను లేఖనాలుగా పరిగణిరంచలేదు
4. నూతన నిబరంధన రచయితలు కాని, యేసుక్రీసు్త కాని ఒక్్కసారి కూడా ప్రసా్తవిరంచలేదు
5. జామినియా యూద్ పరండితులు గురి్తరంపు ఇవ్విలేదు
6. క్రీ.శ. 4 శతాబ్దాలుగా ఏ క్రైస్్తవ్ మరండలి కూడా వీట్ని ప్రేరిత గ్రంధాలుగా గురి్తరంచలేదు
7. ఆది స్రంఘపు పితరులు అనేక్లు వ్్యతిరేక్ముగా పలికారు
8. జెరోము కూడా వీట్ని గురి్తరంచలేదు.
9. స్రంఘ స్రంస్్కరణ దినములలో అనేక్లు వీట్ని తిరస్్కరిరంచారు. అరందుకే ప్రొటెసెటిరంట్ బైబిలు నరందు వీట్ని 

చేర్చలేదు
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బైబిలు బ్షలు

పాత నిబరంధన హీబ్రూ, అరామిక్ 
బ్షలలో వ్రాయబడినది.

క్రొత్త నిబరంధన గ్రీక్ బ్షలో 
వ్రాయబడినది

హీబ్రూ

అరామిక్

.ఇది యూదుల యొక్్క మాతృబ్ష
పాత నిబరంధన చాలా బ్గము హీబ్రూలో వ్రాయబడినది
 లేఖనములు హీబ్రూలో వ్రాయుట మోషేతో మొద్లుపెటటిబడి
పాత నిబరంధనలోని అనేక్ ప్రముఖ వ్్యక్్తలు వ్రాసిరి
హీబ్రూ బ్ష క్డి నురండి ఎడమక్ వ్రాయబడేది
.వ్రాయబడిన విషయమును నిలువు వ్రుస్లుగా అమరే్చవారు
 ప్రతి అక్షరము క్రరంద్ కొనిని చ్క్్కలు, కొముములు
ఉపయోగిరంచేవారు

యేసుక్రీసు్త వారి కాలములో అరామిక్ బ్ష వాడుక్లో ఉరండేది
సిరియా చ్ట్టిపక్్కల ప్రారంతములు ఈ బ్ష వాడుక్లో ఉరండేది
 యూదులు బబులోను చెరక్ వెళిలునపుడు అరామిక్ బ్షను
ఉపయోగిరంచేవారు
 ఈ బ్షక్ హీబ్రూ అక్షరములనే ఉపయోగిరంచేవారు కాని
పద్ములు వేరుగా ఉరండేవి
 పాత నిబరంధనలో యిరిముయా, ఎజ్రా, ద్నియేలు, క్రొత్త నిబరంధన
కొనిని బ్గములు అరామిక్ బ్షలో వ్రాయబడినవి

గ్రీక్
 నూతన నిబరంధన మొత్తము కూడా గ్రీక్ కొయినే లిపిలో
వ్రాయబడినది
 రక్ముల పద్దాతులు 2 గ్రీక్లో వ్రాయబడిన ప్రతులలో
ఉపయోగిరంచారు
 యుని్సయల్ – అక్షరములు క్లిపి ఒకే వ్రుస్లో ఖ్ళీ లేక్రండా
 ప్రక్్క ప్రక్్కన వ్రాయటము
 మినుసు్కల్్స– అక్షరములు గొలుసుక్ట్టిగా, పద్ముల మద్్య
ఖ్ళీతో వ్రాయటము
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పాత నిబరంధన మూల ప్రతులు క్రొత్త నిబరంధన మూల ప్రతులు
1. అలెపోపీ కోడెక్్స (10వ్ శతాబదారం నాట్ది క్రీ.శ. 900)
2. లెనిన్ గ్రాడ్ కోడెక్్స (క్రీ.శ. 1010)
3. పై రెరండు ప్రతులలో మొత్తము పాత నిబరంధన క్లదు
4. కైరో కోడెక్్స (క్రీ. శ. 895)
5. ప్రవ్క్్తల గ్రంధములు క్లవు
6. ప్రవ్క్్తల లెనిన్ గ్రాడ్ కోడెక్్స (క్రీ.శ. 916)
7. దీనిలో యెషయా, యిరిముయా, యెహెజే్కలు, చినని ప్రవ్క్్తల గ్రంధములు క్లవు
8. బ్రిట్ష్ మూ్యజియరం ధరముశాస్త్రము కోడెక్్స (క్రీ.శ. 900)
9. మృత స్ముద్రపు చ్టటిలు (క్రీ.పూ. 100)
10. స్మరయ ధరముశాస్త్రము (క్రీ.పూ. 400)
11. అరామిక్ టార్గమ్ (క్రీ. శ. 500)
12. సిరియనుల పెషితా్త (క్రీ.శ. 1వ్ శతాబదారం)
13. లాట్న్ వ్లే్గట్ (క్రీ.శ. 390-405)
14. గ్రీక్ సెట్పీవ్జిరంట్ (క్రీ.శ. 250)
15. హెకా్సపాలు (క్రీ. శ. 231)

1. కోడెక్్స వాట్కానస్ (క్రీ.శ. 325-350)
2. కోడెక్్స సినాయిట్క్స్ (క్రీ.శ. 340)
3. కోడెక్్స అలెగాజురండ్రినస్ (క్రీ.శ. 450)
4. కోడెక్్స ఎఫ్రాయీము రెస్్కరైపటిస్ (క్రీ.శ 345)
5. కోడెక్్స బెజే (క్రీ.శ. 450 / 550)
6. కోడెక్్స లాడియానస్ (క్రీ.శ. 500)
7. కోడెక్్స రెజియస్ (క్రీ.శ. 700)
8. మృత స్ముద్రపు చ్టటిలు
9. సిరియన్ తరుజుమాలు (క్రీ. శ. 2వ్ శతాబదాము)
10. కాపిటిక్ (క్రీ.శ. 3/4 శతాబదాము)
11. లాట్న్ తరుజుమాలు (క్రీ.శ. 160)
12. లాట్న్ వ్లే్గట్ (క్రీ.శ. 345)
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బైబిలు పుస్్తక్ముల 
స్రంక్షిప్త నామములు

ఆదికారండము ఆది
నిర్గమకారండము నిర్గ
లేవీయకారండము లేవీ
స్రంఖ్్యకారండము స్రంఖ్్య
దివితియోపదేశాకారండము దివితి
యెహోషువ్ యెహో
నా్యయాధిపతులు నా్యయా
రూతు రూతు
1 స్మూయేలు 1 స్మూ
2 స్మూయేలు 2 స్మూ
1 రాజులు 1 రాజు
2 రాజులు 2 రాజు
1 దినవ్ృతా్తరంతములు 1 దిన
2 దినవ్ృతా్తరంతములు 2 దిన
ఎజ్రా ఎజ్రా
న్హెమా్య న్హె
ఎసే్తరు ఎసే్త
యోబు యోబు
కీర్తనలు కీర్త
సామెతలు సామె
ప్రస్రంగి ప్రస్
పరమగీతము పర

యెషయా యెష
యిరిముయా యిరిము
విలాపవాక్్యములు విలా
యెహెజే్కలు యెహె
ద్నియేలు ద్ని
హోషేయ హోషే
యోవేలు యోవే
ఆమోసు ఆమో
ఓబధా్య ఓబ
యోనా యోనా
మీకా మీకా
నహూము నహూ
హబకూ్కక్ హబ
జెఫనా్య జెఫ
హగ్గయి హగ్గ
జెక్రా్య జెక్
మలాకీ మలా

పాత నిబరంధన క్రొత్త నిబరంధన
మత్తయి సువార్త మత్త
మారు్క సువార్త మారు్క
లూకా సువార్త లూకా
యోహాను సువార్త యోహా
అపోస్్తలుల కార్యములు ఆ.పో.కా.
రోమీయులక్ రోమా
1 కొరిరందీయులక్ 1 కొరిరం
2 కొరిరందీయులక్ 2 కొరిరం
గలతీయులక్ గల
ఎఫెసీయులక్ ఎఫె
ఫిలిపీపీయులక్ ఫిలి
కొలొస్్సయులక్ కొలొ
1 ధెస్్సలోనీక్యులక్ 1 ధెస్్స
2 ధెస్్సలోనీక్యులక్ 2 ధెస్్స

1 తిమోతి 1 తిమో
2 తిమోతి 2 తిమో
తీతుక్ తీతు
ఫిలేమోనుక్ ఫిలే
హెబ్రీయులక్ హెబ్రీ
యాకోబు యాకో
1 పేతురు 1 పేతు
2 పేతురు 2 పేతు
1 యోహాను 1 యోహా
2 యోహాను 2 యోహా
3 యోహాను 3 యోహా
యూద్ యూద్
ప్రక్టన ప్రక్
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పు
స్్తక్

ము
ల 

నేప
ధ్య

ము
పాత నిబరంధన

ఆదికారండము  స్ృషిటిని వివ్రిసు్తరంది; పాత ప్రపరంచ చరిత్రను, మరియు    
   దైవ్పరిపాలన  ఏరపీడటానికి దేవుడు తీసుక్నని ద్శలను   
   అరందిసు్తరంది.
నిర్గమకారండము ఇగుపు్త నురండి ఇశ్రాయేలు నిష్్కరైమణ చరిత్ర; ధరముశాస్త్రము   
   ఇవ్విడరం; ప్రత్యక్ష గుడారరం.
లేవీయకారండము యాజక్ల యొక్్క, స్మాజ విధులు
స్రంఖ్్యకారండము ప్రజలను లెకి్కరంచ్ట; అరణ్యరంలో వారు చేసిన ప్రయాణములు
దివితీయోపదేశాకారండము ధరముశాస్త్రము మరలా క్రొత్త తరమునక్ తెలియజేయుట,  
    మోషే మరణము
యెహోషువ్  క్నాను విజయరం మరియు విభజన క్థ.
నా్యయాధిపతులు యెహోషువ్ నురండి స్రంస్ను వ్రక్ దేశ చరిత్ర
రూతు   యూద్ రాజ క్ట్రంబ్నికి చెరందిన పూరీవిక్ల క్థ
1 స్మూయేలు  స్మూయేలు మరియు సౌలు పాలనలో దేశరం యొక్్క క్థ
2 స్మూయేలు  ద్వీదు పరిపాలన క్థ
1, 2 రాజులు  ద్వీదు మరణము, స్లోమోను రాజా్యధికారమునక్    
   వ్చ్్చటనురండి యూద్ రాజ్య పతనము, యెరూషలేము పాడుగా  
   విడిచిపెటటిబడుట వ్రక్ గల చరిత్రను వివ్రిసు్తరంది
1, 2 దినవ్ృతా్తరంతములు యూద్ మరియు ఇశ్రాయేలు రాజా్యలచే    
    నియమిరంచబడిన చరిత్రకారులు చేసిన రికారుడుగా   
    పిలుసా్తరు; అవి ఆ రాజా్యల అధికారిక్ చరిత్రలు.
ఎజ్రా   బబులోను చెరనురండి యూదులు తిరిగిరావ్డరం మరియు   
   దేవాలయ పునరినిరాముణరం గురిరంచి క్థ
న్హెమా్య  గోడ మరియు నగరరం యొక్్క పునరినిరాముణరం. ఆ స్మయములో  
   ఎదురైన మరియు అధిగమిరంచిన అడడురంక్ల యొక్్క తదుపరి క్ధ
ఎసే్తరు   ఎసే్తరు పరిషియా రాణిగా మారి యూదు ప్రజలను విధవిరంస్రం   
   నురండి కాపాడిన క్థ

పాత నిబరంధన
యోబు   వ్్యకి్త యొక్్క పరీక్షలు మరియు స్హనరం యొక్్క క్థ
కీర్తనలు  యెహోవా ఆరాధనలో ఉపయోగరం కోస్రం ఉదేదాశిరంచిన పవిత్ర పద్్యల స్మాహారరం. ద్వీదు  
   స్గరం కీర్తనలు రాశాడు.
సామెతలు  సొలొమోను జా్ణన సూక్్తలు.
ప్రస్రంగి   భూస్రంబరంధమైన విషయాల వ్్యరాథానిని గౌరవిరంచే పద్్యరం.
పరమగీతము  స్రంఘమునక్ స్రంబరంధిరంచిన ఒక్ ఉపమానరం.
యెషయా  క్రీసు్త మరియు అతని రాజా్యనిని గౌరవిరంచే ప్రవ్చనాలు.
యిరిముయా  యూద్ బరందిఖ్నాను, ద్ని బ్ధలను మరియు ద్ని శత్రువులను తుద్ముట్టిరంచినట్లు  
   ప్రక్ట్రంచిన ప్రవ్చనాలు.
విలాపవాక్్యములు యెరూషలేము సావిధీనరం మరియు దేవాలయరం నాశనరంపై యిరిముయా యొక్్క దుుఃఖము  
   యొక్్క ఉచా్చరణ.
యెహెజే్కలు  యూదులక్ బరందిఖ్నాలో హెచ్చరిక్ మరియు ఓద్రుపీ స్రందేశాలు.
ద్నియేలు  బరందిఖ్నాలో ద్నియేలు, అతని సేనిహితుల గురిరంచి కొనిని స్రంఘటనల క్థనరం మరియు  
   క్రీసు్తక్ స్రంబరంధిరంచిన ప్రవ్చనాల శ్రేణి.
హోషేయ  క్రీసు్త మరియు తరువాతి రోజులక్ స్రంబరంధిరంచిన ప్రవ్చనాలు
యోవేలు  యూద్ మీద్ క్ష్టిల అరంచనా, మరియు దేవుడు ప్రార్ధన చేసుక్నే వ్్యక్్తలను ఆదుక్నే  
   అనుగ్హరం.
ఆమోసు  యెరూషలేము మరియు ఇతర పొరుగు దేశాలు ఉత్తరాది నురండి వ్చ్్చ శతృవుల ద్విరా  
   శిక్షిరంపబడతారు మరియు వారి రాజ్యములు మెసీ్సయ రాజ్యరం న్రవేరడరం ద్విరా   
   శిక్షిరంచబడతాయని ప్రవ్చనాలు.
ఓబధా్య   ఎదోము యొక్్క నిరజునానికి స్రంబరంధిరంచిన ప్రవ్చనాలు.
యోనా   నీన్వెక్ స్రంబరంధిరంచిన ప్రవ్చనాలు
మీకా   బెతెలుహేరంలో ద్రండయాత్రలు మరియు మెసీ్సయ పుట్టిక్క్ స్రంబరంధిరంచిన ప్రవ్చనాలు
నహూము  అసి్సరియా పతనరం యొక్్క ప్రవ్చనాలు.
హబకూ్కక్  క్ల్దాయుల విధవిరంస్రం యొక్్క ప్రవ్చనాలు.
జెఫనా్య   ద్ని విగ్హారాధన మరియు దురాముర్గరం కోస్రం యూద్ను కూలి్చవేసే ప్రవ్చనాలు
హగ్గయి  ఆలయ పునరినిరాముణానికి స్రంబరంధిరంచిన ప్రవ్చనాలు
జెక్రా్య   దేవాలయరం పునరినిరాముణానికి మరియు మెసీ్సయ స్రంబరంధిరంచిన ప్రవ్చనాలు.
మలాకీ   అన్యజనుల పిలుపు మరియు క్రీసు్త రాక్క్ స్రంబరంధిరంచిన ప్రవ్చనాలు.
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పు
స్్తక్

ము
ల 

నేప
ధ్య

ము
క్రొత్త నిబరంధన క్రొత్త నిబరంధన
మత్తయి సువార్త క్రీసు్త జీవిత స్రంక్షిప్త చరిత్ర.
మారు్క సువార్త  క్రీసు్త జీవితరం యొక్్క స్రంక్షిప్త చరిత్ర, మత్తయి విస్మురిరంచిన కొనిని  
   స్రంఘటనలను అరందిసు్తరంది.
లూకా సువార్త  క్రీసు్త జీవిత చరిత్ర, అతని అత్యరంత ముఖ్యమైన చర్యలు మరియు  
   ఉపనా్యసాలక్ ప్రత్్యక్ సూచన.
యోహాను సువార్త క్రీసు్త జీవితరం, ఇతర సువారి్తక్లు అరందిరంచని ముఖ్యమైన   
   ఉపనా్యసాలు ఇవ్విడరం.
అపోస్్తలుల   అపొస్్తలుల శ్రమ మరియు క్రైస్్తవ్ చరి్చ పునాది చరిత్ర.
కార్యములు  
రోమీయులక్  క్రీసు్త నరందు విశావిస్ము ద్విరా స్మరథాన సిద్్ధరంతరం.
1 కొరిరంధీయులక్ పౌలు నురండి కొరిరంథీయులక్ ఒక్ లేఖ, వారు పడిపోయిన   
   లోపాలను స్రిదిదుదాట
2 కొరిరంధీయులక్ పౌలు తన శిషు్యలను వారి విశావిస్రంతో ధృవీక్రిరంచాడు   
   మరియు తన స్విభావానిని ధృవీక్రిరంచాడు.
గలతీయులక్  మనరం ఆచారాల ద్విరా కాక్రండా విశావిస్రం ద్విరా    
   స్మరిథారంచబడాడుమని పౌలు పేర్్కనానిడు.
ఎఫెసీయులక్  దైవ్ క్ృప శకి్తపై పౌలు లేఖ
ఫిలిపీపీయులక్  క్రైస్్తవ్ ద్య యొక్్క అరంద్రం.
కొలొస్్సయులక్ పౌలు తన శిషు్యలను తపుపీల నురండి హెచ్చరిరంచాడు మరియు   
   కొనిని విధులను ప్రోత్సహిసా్తడు.
1 ధెస్్సలోనీక్యులక్ పౌలు తన శిషు్యలను విశావిస్రం మరియు పవిత్ర స్రంభాషణలో   
   కొనసాగిరంచమని ప్రోత్సహిసా్తడు
2 ధెస్్సలోనీక్యులక్ రెరండవ్సారి క్రీసు్త వేగరంగా రావ్డరం గురిరంచి తపుపీను    
   స్రిదిద్దారు.
1, 2 తిమోతి  ఒక్ కాపరి విధిలో తిమోతికి సూచిరంచాడు మరియు 1 & 2   
   తిమోతిలోని పరిచర్య పనిలో అతడిని ప్రోత్సహిసా్తడు.
తీతుక్   తన పరిచర్య బ్ధ్యతల నిరవిహణలో తీతును ప్రోత్సహిసా్తడు.

ఫిలేమోనుక్  పరివ్ర్తన చెరందిన తపిపీరంచ్క్నని బ్నిస్ను ద్యతో సీవిక్రిరంచడానికి యజమానికి విజ్ఞపి్త.
హెబ్రీయులక్  క్రీసు్త ధరముశాస్త్రము యొక్్క సారారంశరం అని పౌలు పేర్్కనానిడు
యాకోబు  మరంచి పనులతో ఐక్్యమైన విశావిస్రం యొక్్క స్మరథాతపై ఒక్ లేఖ.
1, 2 పేతురు  1 & 2 పేతురులో వివిధ హెచ్చరిక్లు మరియు అరంచనాలతో, క్రైస్్తవ్ జీవితానికి   
   ప్రబోధనలు.
1 యోహాను  మన ప్రభువు యొక్్క వ్్యకి్తతావినిని గౌరవిరంచడరం, క్రైస్్తవ్ ప్రేమ మరియు ప్రవ్ర్తనక్ ఒక్   
   ప్రబోధరం
2 యోహాను  తపుపీడు బోధక్లపై మారిన మహిళను యోహాను హెచ్చరిరంచాడు
3 యోహాను  అతని ఆతిథ్్యనికి ప్రశరంసిసూ్త గాయునక్ ఒక్ లేఖ
యూద్  మోస్గాళలుక్ వ్్యతిరేక్రంగా హెచ్చరిక్లు
ప్రక్టన   స్రంఘము యొక్్క భవిష్యతు్త ప్రవ్చనములు
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బైబిలు రిఫరెన్్స
బైబిలు 66 పుస్్తక్ముల స్ముద్యము. సులువుగా గురి్తరంచ్టక్, అర్ధము చేసికొనుటక్, బైబిలునరందు గల 
ప్రతి పుస్్తక్ము అధా్యయములు, వ్చనముల క్రరంద్ విభజిరంచబడినది. బైబిలునరందు గల నిరి్ధషటిమైన విభాగమును 
సూచిరంచ్టక్ ఉపయోగిరంచే పద్దాతినే బైబిలు రిఫరెన్్స అరంటారు. వివిధ రిఫరెన్్స నమూనాలను ఇక్్కడ 
ఉద్హరిరంచటము జరిగినది. పుస్్తక్ము యొక్్క పూరి్తపేరు బదులు చాలాసారులు పుస్్తక్ము యొక్్క స్రంక్షిప్త 
నామము ఉపయోగిసా్తరు. బైబిలు పుస్్తక్ముల యొక్్క స్రంక్షిప్త నామముల కొరక్ పుస్్తక్ముల స్రంక్షిప్త 
నామములు అనే ఆరిటిక్ల్ చూడగలరు.

1. ఏదేని వ్చనము.
బైబిలునరందు గల ఏదైనా ఒక్ వ్చనమును సూచిరంచ్టక్ ఈ పద్దాతిని ఉపయోగిసా్తరు. ఈ పద్దాతి ఈ క్రరంది 
నమూనాను క్లిగి ఉరంట్రంది.
<పుస్్తక్ము పేరు> <అధా్యయము స్రంఖ్య>:<వ్చనము స్రంఖ్య>
ఉద్: ఆదికారండము 3:15
ఆదికారండము పుస్్తక్మునరందు 3 వ్ అధా్యయములోని 15 వ్ వ్చనము అని అర్ధము.

2. వ్రుస్ వ్చనములు
ఏదైనా ఒక్ అధా్యయమునురండి ఒక్ట్క్రంటే ఎక్్కవ్ వ్చనములు వ్రుస్గా సూచిరంచ్టక్ ఈ పద్దాతిని 
ఉపయోగిసా్తరు. ఈ పద్దాతి యొక్్క నమూనా క్రరంది విధముగా ఉరంట్రంది.
<పుస్్తక్ము పేరు> <అధా్యయము స్రంఖ్య>:<ప్రారరంభ వ్చనము స్రంఖ్య>-<ముగిరంపు వ్చనము స్రంఖ్య>
ఉద్: కీర్తనలు 119:10-15
కీర్తనలు పుస్్తక్మునరందు 119 వ్ అధా్యయములో 10 వ్ వ్చనము నురండి 15 వ్ వ్చనము వ్రక్ అని అర్ధము

3. ఎరంపిక్ చేయబడిన వ్చనములు
ఏదైనా ఒక్ అధా్యయము నురండి ఎరంపిక్చేయబడిన వ్చనములను సూచిరంచ్టక్ ఈ పద్దాతిని ఉపయోగిసా్తరు. ఈ 
పద్దాతి యొక్్క నమూనా క్రరంది విధముగా ఉరంట్రంది.
<పుస్్తక్ము పేరు> <అధా్యయము స్రంఖ్య>:<వ్చనము స్రంఖ్య>, <వ్చనము స్రంఖ్య>
ఉద్: సామెతలు 3:4, 7, 10
సామెతల పుస్్తక్మునరందు 3 వ్ అధా్యయములో 4, 7, 10 వ్చనములు అని అర్ధము

4. వ్రుస్ మరియు ఎరంపిక్ చేయబడిన వ్చనములు
ఏదైనా ఒక్ అధా్యయము నురండి వ్రుస్ వ్చనములు, ఎరంపిక్చేయబడిన వ్చనములను సూచిరంచ్టక్ ఈ పద్దాతిని 
ఉపయోగిసా్తరు. ఈ పద్దాతి యొక్్క నమూనా క్రరంది విధముగా ఉరంట్రంది.
<పుస్్తక్ము పేరు> <అధా్యయము స్రంఖ్య>:<ప్రారరంభ వ్చనము స్రంఖ్య>-<ముగిరంపు వ్చనము స్రంఖ్య>, 
<వ్చనము స్రంఖ్య>
ఉద్: నిర్గమకారండము 20:1-5, 11
నిర్గమకారండము పుస్్తక్మునరందు 20 వ్ అధా్యయములో 1 నురండి 5 వ్రక్ ఉనని వ్చనములు మరియు 11 వ్ 
వ్చనము అని అర్ధము
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5. ఒక్ అధా్యయము
ఏదైనా ఒక్ అధా్యయము సూచిరంచ్టక్ ఈ పద్దాతిని ఉపయోగిసా్తరు. ఈ పద్దాతి యొక్్క నమూనా క్రరంది 
విధముగా ఉరంట్రంది.
<పుస్్తక్ము పేరు> <అధా్యయము స్రంఖ్య>
ఉద్: యెషయా 53
యెషయా పుస్్తక్మునరందు 53 వ్ అధా్యయము అని అర్ధము

6. బహుళ అధా్యయములు
ఏదైనా ఒక్ పుస్్తక్మునురండి ఒక్ట్ క్రంటే ఎక్్కవ్ అధా్యయములు సూచిరంచ్టక్ ఈ పద్దాతిని ఉపయోగిసా్తరు. ఈ 
పద్దాతి యొక్్క నమూనా క్రరంది విధముగా ఉరంట్రంది.
<పుస్్తక్ము పేరు> <అధా్యయము స్రంఖ్య>, <అధా్యయము స్రంఖ్య>
ఉద్: యెషయా 53, 55
యెషయా పుస్్తక్మునరందు 53 వ్ మరియు 55 వ్ అధా్యయములు అని అర్ధము

7. వ్రుస్ అధా్యయములు
ఏదైనా ఒక్ పుస్్తక్మునురండి ఒక్ట్ క్రంటే ఎక్్కవ్ వ్రుస్ అధా్యయములు సూచిరంచ్టక్ ఈ పద్దాతిని 
ఉపయోగిసా్తరు. ఈ పద్దాతి యొక్్క నమూనా క్రరంది విధముగా ఉరంట్రంది.
<పుస్్తక్ము పేరు> <ప్రారరంభ అధా్యయము స్రంఖ్య>-<ముగిరంపు అధా్యయము స్రంఖ్య>
ఉద్: యెషయా 61-63
యెషయా పుస్్తక్మునరందు 61 వ్ అధా్యయమునురండి  63 వ్ అధా్యయము వ్రక్ అని అర్ధము

8. తరువాతి వ్చనములు అనీని
ఏదేని ఒక్ అధా్యయములోని ఒక్ వ్చనము తరువాత నురండి అధా్యయము ముగిరంపు వ్రక్ గల వ్చనములు 
అనీని అని సూచిరంచ్టక్ ఈ పద్దాతిని ఉపయోగిసా్తరు. ఈ పద్దాతి యొక్్క నమూనా క్రరంది విధముగా ఉరంట్రంది.
<పుస్్తక్ము పేరు> <అధా్యయము స్రంఖ్య>:<వ్చనము స్రంఖ్య> ff
ఉద్: యోహాను 3:10 ff
యోహాను సువార్తనరందు 3 వ్ అధా్యయములో 10 వ్ వ్చనము నురండి అధా్యయము ఆఖరి వ్చనము వ్రక్ అని 
అర్ధము.

9. స్రంఖ్య క్లిగిన పుస్్తక్ములు
బైబిలునరందు పుస్్తక్ము యొక్్క పేరులో స్రంఖ్య క్లిగిన పుస్్తక్ముల నురండి ఏదేని రిఫరెన్్స సూచిరంచ్టక్ ఈ 
పద్దాతిని ఉపయోగిసా్తరు. ఈ పద్దాతి యొక్్క నమూనా క్రరంది విధముగా ఉరంట్రంది.
<స్రంఖ్య> <పుస్్తక్ము పేరు>. <అధా్యయము స్రంఖ్య>:<వ్చనము స్రంఖ్య>
ఉద్: 1 స్మూయేలు. 10:5
1 స్మూయేలు పుస్్తక్మునరందు 10 వ్ అధా్యయములోని 5 వ్ వ్చనము అని అర్ధము

10. ఒక్్కటే అధా్యయము క్లిగిన పుస్్తక్ములు
బైబిలునరందు కేవ్లము ఒక్్కటే అధా్యయము క్లిగిన పుస్్తక్ముల నరందు గల వ్చనములను సూచిరంచ్టక్ ఈ 
పద్దాతిని ఉపయోగిసా్తరు. ఈ పద్దాతి యొక్్క నమూనా క్రరంది విధముగా ఉరంట్రంది.
<పుస్్తక్ము పేరు> <వ్చనము స్రంఖ్య>
ఉద్: యూద్ 7
యూద్ పత్రిక్నురండి 7వ్ వ్చనము అని అర్ధము

11. ఒక్ అధా్యయము క్రంటే ఎక్్కవ్ పరిధి క్లిగిన వ్చనములు
ఒక్ట్క్రంటే ఎక్్కవ్ అధా్యయము పరిధి క్లిగిన గల వ్చనములను సూచిరంచ్టక్ ఈ పద్దాతిని ఉపయోగిసా్తరు. 
ఈ పద్దాతి యొక్్క నమూనా క్రరంది విధముగా ఉరంట్రంది.
<పుస్్తక్ము పేరు> <అధా్యయము స్రంఖ్య>:<వ్చనము స్రంఖ్య>-<అధా్యయము స్రంఖ్య>:<వ్చనము స్రంఖ్య>
ఉద్: జెక్రా్య 3:5-4:10
జెక్రా్య పుస్్తక్మునురండి 3 వ్ అధా్యయములోని 5 వ్ వ్చనము నురండి 4 వ్ అధా్యయములోని 10 వ్ వ్చనము 
వ్రక్ గల అనిని వ్చనములు అని అర్ధము.

12. బహుళ అధా్యయములు, వ్చనములు
ఒక్ట్క్రంటే ఎక్్కవ్ అధా్యయముల నురండి వ్చనములను సూచిరంచ్టక్ ఈ పద్దాతిని ఉపయోగిసా్తరు. ఈ పద్దాతి 
యొక్్క నమూనా క్రరంది విధముగా ఉరంట్రంది.
<పుస్్తక్ము పేరు> <అధా్యయము స్రంఖ్య>:<వ్చనము స్రంఖ్య>; <అధా్యయము స్రంఖ్య>:<వ్చనము స్రంఖ్య>
ఉద్: హెబ్రీయులక్ 2:5; 11:9
హెబ్రీయులక్ వ్రాసిన పత్రిక్ 2 వ్ అధా్యయములోని 5 వ్ వ్చనము మరియు 11 వ్ అధా్యయములోని 9 వ్ 
వ్చనము అని అర్ధము.
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రచ
యి

తల
 వి

వ్ర
ము

లు
 పాత నిబరంధన పాత నిబరంధన

ఆదికారండము   మోషే  క్రీ.పూ. 1450 – 1410
నిర్గమకారండము  మోషే  క్రీ.పూ. 1450 – 1410
లేవీయకారండము  మోషే  క్రీ.పూ. 1450 – 1410
స్రంఖ్్యకారండము  మోషే  క్రీ.పూ. 1450 – 1410
దివితీయోపదేశాకారండము మోషే  క్రీ.పూ. 1410
యెహోషువ్   యెహోషువ్ క్రీ.పూ. 1400 – 1370
నా్యయాధిపతులు  స్మూయేలు క్రీ.పూ. 1050 – 1000
రూతు    స్మూయేలు క్రీ.పూ. 1000
1స్మూయేలు   స్మూయేలు క్రీ.పూ. 930
2స్మూయేలు   స్మూయేలు క్రీ.పూ. 930
1రాజులు   యిరిముయా క్రీ.పూ. 550
2రాజులు   యిరిముయా క్రీ.పూ. 550
1దినవ్ృతా్తరంతములు  ఎజ్రా  క్రీ.పూ. 450 – 425
2దినవ్ృతా్తరంతములు  ఎజ్రా  క్రీ.పూ. 450 – 425
ఎజ్రా    ఎజ్రా  క్రీ.పూ. 456 – 444
న్హెమా్య   న్హెమా్య క్రీ.పూ. 445 – 425
ఎసే్తరు     తెలియదు క్రీ.పూ. 465
యోబు     తెలియదు క్రీ.పూ. 1500
కీర్తనలు      క్రీ.పూ. 10 శతాబదాము
    ద్వీదు – 73    
    సొలోమోను – 2
    కోరహు క్మారులు -12
    ఆసాపు – 12
    హేమాను – 1
    ఏతాను – 1
    మోషే – 1 

సామెతలు  సొలోమోను  క్రీ.పూ. 950 – 700
ప్రస్రంగి   సొలోమోను  క్రీ.పూ. 935
పరమగీతము  సొలోమోను  క్రీ.పూ. 965
యెషయా  యెషయా  క్రీ.పూ. 740 – 680
యిరిముయా  యిరిముయా  క్రీ.పూ. 627 – 585
విలాపవాక్్యములు యిరిముయా  క్రీ.పూ. 586/5
యెహెజే్కలు  యెహెజే్కలు  క్రీ.పూ. 592 – 570
ద్నియేలు  ద్నియేలు  క్రీ.పూ. 537
హోషేయ  హోషేయ  క్రీ.పూ. 710
యోవేలు  యోవేలు  క్రీ.పూ. 835
ఆమోసు  ఆమోసు  క్రీ.పూ. 755
ఓబధా్య   ఓబధా్య   క్రీ.పూ. 840/586
యోనా   యోనా   క్రీ.పూ. 760
మీకా   మీకా   క్రీ.పూ. 700
నహూము  నహూము  క్రీ.పూ. 663 – 612
హబకూ్కక్  హబకూ్కక్  క్రీ.పూ. 607
జెఫనా్య   జెఫనా్య   క్రీ.పూ. 625
హగ్గయి  హగ్గయి  క్రీ.పూ. 520
జెక్రా్య   జెక్రా్య   క్రీ.పూ. 520 – 518
మలాకీ   మలాకీ   క్రీ.పూ. 450 – 400
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రచ
యి

తల
 వి

వ్ర
ము

లు
 క్రొత్త నిబరంధన

మత్తయి సువార్త   మత్తయి క్రీ.శ. 60
 మారు్క సువార్త   మారు్క  క్రీ.శ. 50
 లూకా సువార్త    లూకా    క్రీ.శ. 60
 యోహాను సువార్త   యోహాను క్రీ.శ. 85-90
 అపోస్్తలుల కార్యములు  లూకా    క్రీ.శ. 61
 రోమీయులక్    పౌలు    క్రీ.శ. 58
 1కొరిరంధీయులక్   పౌలు    క్రీ.శ. 56
 2కొరిరంధీయులక్    పౌలు    క్రీ.శ. 57
గలతీయులక్     పౌలు    క్రీ.శ. 49/55
 ఎఫెసీయులక్     పౌలు    క్రీ.శ. 61
 ఫిలిపీపీయులక్    పౌలు    క్రీ.శ. 61
కొలొస్్సయులక్    పౌలు    క్రీ.శ. 61
1ధేస్్సలొనీక్యులక్    పౌలు    క్రీ.శ. 51
2ధేస్్సలొనీక్యులక్    పౌలు   క్రీ.శ. 51
1తిమోతి     పౌలు    క్రీ.శ. 63
 2తిమోతి     పౌలు    క్రీ.శ. 66
 తీతుక్     పౌలు    క్రీ.శ. 65

 ఫిలేమోను     పౌలు    క్రీ.శ. 61
 హెబ్రీయులక్     పౌలు   క్రీ.శ. 64-68
 యాకోబు    యాకోబు క్రీ.శ. 45-50
 1పేతురు    పేతురు    క్రీ.శ. 63
 2పేతురు    పేతురు   క్రీ.శ. 66
 1యోహాను    యోహాను క్రీ.శ. 90
 2యోహాను     యోహాను క్రీ.శ. 90
 3యోహాను     యోహాను క్రీ.శ. 90
యూద్   యూద్ క్రీ.శ. 70-80
 ప్రక్టన    యోహాను క్రీ.శ. 90

రాజులు – ద్వీదు, సొలోమోను
పరండితులు – మోషే
ప్రవ్క్్తలు – యెషయా, యిరిముయా, యెహెజే్కలు, 
స్మూయేలు, నాతాను, గాదు, హోషేయ, 
యోవేలు, ఓబధా్య, యోనా, మీకా, నహూము, 
జెఫనా్య, హగ్గయి, జెక్రా్య, మలాకీ
జాలరులు – పేతురు, యోహాను, యాకోబు

యుద్దావీరుడు – యెహోషువ్
రాజకీయవేత్తలు – ద్నియేలు, న్హెమా్య
శాస్త్రి – ఎజ్రా
పశులకాపరి – ఆమోసు
వ్్యవ్సాయద్రుడు – హబకూ్కక్
వేద్రంతి – అపోస్్తలుడైన పౌలు
వైదు్యడు – లూకా
శిషు్యలు – యూద్, మారు్క

ఆజ్ఞలు, క్టటిడలు, నా్యయవిధులు
చరిత్ర
పద్్యము, కీర్తనలు
సామెతలు, జా్ఞనయుక్్తమైన సూక్్తలు
సువార్తలు
పత్రిక్లు
ద్ర్శనములు
ప్రవ్చనములు
గద్్యము
ప్రారథానలు
వ్రంశావ్లులు

బైబిలు సాహిత్యము
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హీబ్రూ బైబిలు అమరిక్

  

తోతోరారా  

ఆఆదిదికాకాంండడముము,,  నినిరరగ్గ్మమకాకాంండడముము,,  లేలేవీవీయయకాకాంండడముము,,  

ససంంఖాఖాయ్య్కాకాంండడముము,,  దిదివ్వ్తితియోయోపపదేదేశాశాకాకాంండడముము  

నెవిమ (ముందు పర్వకత్లు) 

యెహోషువ, నాయ్యాధిపతులు, సమూయేలు, రాజులు

నెవిమ (తరువాతి పర్వకత్లు) 

యెషయా, యిరిమ్యా, యెహెజేక్లు, హోషేయ, 

యోవేలు, ఆమోసు, ఓబధాయ్, యోనా, మీకా, 

నహూము, హబకూక్కు, జెఫనాయ్, హగగ్యి, జెకరాయ్, 

మలాకీ 

కెతూవిమ (రచనలు) 

కీరత్నలు, సామెతలు, యోబు, పరమగీతము, రూతు, 

విలాపవాకయ్ములు, ఎసేత్రు, దానియేలు, ఎజార్, 

నెహెమాయ్, దినవృతాత్ంతములు

హీబూర్ బైబిలు
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 బైబిలు ద్శలు



87పరిశుద్్ధ గ్రంధము086 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

 బైబిలు ద్శలు



89పరిశుద్్ధ గ్రంధము088 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

 బైబిలు ద్శలు



91పరిశుద్్ధ గ్రంధము090 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

 బైబిలు ద్శలు



93పరిశుద్్ధ గ్రంధము092 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

 బైబిలు ద్శలు



95పరిశుద్్ధ గ్రంధము094 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

 బైబిలు ద్శలు



97పరిశుద్్ధ గ్రంధము096 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

 బైబిలు ద్శలు



99పరిశుద్్ధ గ్రంధము098 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

 బైబిలు ద్శలు



101పరిశుద్్ధ గ్రంధము0100 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

 బైబిలు ద్శలు



బైబిలు తరుజుమా

https://www.telugubiblestudy.com/wp-content/uploads/2022/06/English-Bible-Translation-History.pdf
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ధర
ముశా

స్త్రము
పాత నిబరంధన పాత నిబరంధన

ఆదికారండము
నిబరంధనలు ఆదికారండము క్థలో ప్రముఖరంగా క్నిపిసా్తయి, ఎరందుక్రంటే అవి వివిధ 
స్మయాలోలు తన ప్రజలతో దేవుని స్రంబరంధానిని నిరవిచిరంచడరంలో స్హాయపడతాయి. పాపరం, 
దేవుడు మరియు మానవ్తవిరం మధ్య స్రంపూర్ణ శారంతిని విచి్ఛననిరం చేసిరంది (ఆదికారండము 3) 
మరియు దేవుడు ఉదేదాశిరంచిన దీవెనను ఆసావిదిరంచడానికి బదులుగా, మానవ్తవిరం శాపరంతో 
భారమైరంది. కానీ దేవుడు అబ్రాహాముతో (ఆదికారండము 12: 1–5), ఇసా్సక్ (26: 
1–35), తరావిత యాకోబు (28: 1–22) తో పునరుద్ఘాట్రంచటము ద్విరా విమోచన 
మరియు దీవెన కోస్రం తన ప్రణాళిక్ను సాథాపిరంచాడు. ఈ వాగాదానాలు ఈజిపుటిలోని 
ఇశ్రాయేల్యులక్ మరియు తరువాతి తరాలక్ వ్రి్తసా్తయి. తన క్మారుడైన యేసుక్రీసు్త 
ద్విరా ప్రపరంచానిని విమోచిరంచాలనే దేవుని మిగిలిన ప్రణాళిక్క్ ఆదికారండరం వేదిక్గా 
నిలిచిరంది.

నిర్గమకారండము
నిర్గమకారండము యొక్్క మొత్తరం నేపధ్యము విమోచన -దేవుడు ఇశ్రాయేల్యులను ఎలా 
విడిపిరంచాడు మరియు వారిని తన ప్రత్్యక్ జనముగా ఎలా చేశాడు. ఆయన వారిని 
బ్నిస్తవిరం నురండి రక్షిరంచిన తరువాత, దేవుడు ధరముశాసా్రానిని అరందిరంచాడు, ఇది ప్రజలను 
ఎలా పవిత్రరం చేయగలదో లేద్ పవిత్రమైనదిగా చేయగలదో సూచనలు ఇచి్చరంది. ఆయన 
బలుల వ్్యవ్స్థాను సాథాపిరంచాడు, ఇది వారికి ఆరాధన ప్రవ్ర్తనలో తగిన మార్గనిరేదాశరం చేసిరంది. 
గణనీయరంగా, దేవుడు తన గుడారరం నిరాముణానికి వివ్రణాతముక్ ఆదేశాలను అరందిరంచాడు. 
ఆయన ఇశ్రాయేల్యుల మధ్య నివ్సిరంచాలని మరియు షెకినా మహిమను వ్్యక్్తపరచాలని 
అనుక్నానిడు (నిర్గమకారండము 40: 34-35) – వారు నిజరంగా ఆయన ప్రజలు అని మర్క్ 
రుజువు.

మోషే నిబరంధన, ప్రారరంభరంలో పది ఆజ్ఞలు ద్విరా ఆవిష్కరిరంచబడిరంది, సాధారణ ఆహారపు 
అలవాటలు నురండి స్రంకిలుషటి ఆరాధన నిబరంధనల వ్రక్ జుడాయిజరం యొక్్క నమముకాలు 
మరియు అభా్యసాలక్ పునాదిని అరందిసు్తరంది. ధరముశాస్త్రము ద్విరా, జీవితమరంతా దేవునికి 
స్రంబరంధిరంచినద్ని దేవుడు చెపాపీడు. ఆయన అధికార పరిధిలో లేనిది ఏదీ కూడా లేదు.

లేవీయకారండము
లేవీయకారండము యొక్్క మొత్తరం స్రందేశరం పవిత్రీక్రణ. దేవుని క్షమాపణ మరియు అరంగీకారరం సీవిక్రిరంచడరం తరువాత 
పవిత్రమైన జీవ్నరం మరియు ఆధా్యతిముక్ ఎదుగుద్ల ఉరండాలని ఈ పుస్్తక్రం తెలియజేసు్తరంది. ఇపుపీడు ఇశ్రాయేలు 
దేవునిచే విమోచిరంచబడి, వారు తమ దేవునికి తగిన ప్రజలుగా శుది్ధ చేయబడతారు. “మీరు పవిత్రరంగా ఉరండాలి, 
ఎరందుక్రంటే మీ దేవుడైన నేను పవిత్రుడను” అని లేవీయకారండము 19: 2 చెబుతోరంది. లేవీయకారండములో మనరం 
దేవుణి్ణ స్రంప్రదిరంచడరం ఆయన ఇషటిపడతాడని తెలుసుక్రంటారం, కానీ మనరం ద్నిని ఆయన నిబరంధనల ప్రకారరం 
చేయాలి.

స్రంఖ్్యకారండము
ఈ పుస్్తక్రంలో, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు దేవుని స్హనానిని పరీక్షిరంచారు, ఆయన వారి ఓరుపీ మరియు విశావిసానిని 
పరీక్షిరంచాడు. ప్రజలు అనేక్ సారులు విఫలమైనపపీట్కీ, దేవుడు తన విశవిస్నీయతను తన నిరరంతర ఉనికి ద్విరా 
చూపిరంచాడు: పగట్పూట మేఘరం మరియు రాత్రి అగిని స్్తరంభరం ద్విరా.

కేవ్లరం చరిత్ర పాఠరం క్రంటే, తిరుగుబ్ట్, ఫిరా్యదు, మరియు అవిశావిస్రం పర్యవ్సానాలను ఎదురో్కక్రండా తాను 
స్హిరంచనని దేవుడు ఇశ్రాయేల్యులక్ ఎలా గురు్తచేశాడో స్రంఖ్్యకారండము వెలలుడిరంచిరంది. తన ప్రజలు ఆయనతో 
ఎలా నడుచ్కోవాలో నేరిపీరంచాడు -కేవ్లరం అరణ్యరంలో వారి పాద్లతోనే కాదు, ఆరాధనలో వారి నోట్తో, సేవ్లో 
చేతులు మరియు చ్ట్టిపక్్కల దేశాలక్ సాక్షులుగా జీవిరంచడరం. ఆయన వారి దేవుడు, వారు అతని ప్రజలు, మరియు 
వారు అలా ప్రవ్రి్తరంచాలని ఆయన ఆశిరంచాడు.

దివితీయోపదేశాకారండము
దేవుడు అబ్రాహాముతో చేసిన బేషరతు ఒడరంబడిక్ వ్లె కాక్రండా, యెహోవా మరియు ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఒడరంబడిక్ 
ద్్కవిపాక్షిక్మైనది-రెరండు-మార్గముల వీధి లారంట్ది. ప్రజలు విశావిస్పాత్రులైత్ దేవుడు దేశానిని ఆశీరవిదిసా్తనని వాగాదానరం 
చేసా్తడు. క్రొత్తతరరం ఇశ్రాయేల్యులు సీనాయి పరవితరం వ్ద్దా జరిగిన మొద్ట్ ఒడరంబడిక్ వేడుక్లో పాలొ్గనడానికి 
చాలా చిననివారు. అరందువ్లలు, మోషే వాగాదాన భూమికి చేరేమురందు చటాటినిని స్మీక్షిరంచాడు, ఈ కొత్త తరరం యెహోవాతో 
తిరిగి ఒడరంబడిక్ చేసుకోవాలని, తమ మారా్గలు ఆయనతో సిథారపరచ్కోవాలని కోరాడు.
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పాత నిబరంధన పాత నిబరంధన

యెహోషువ్
వాగా్ధన భూమిని జయిరంచిన వారి వారసులక్ యెహోషువ్ పుస్్తక్రం వ్రాయబడిరంది, వారు 
అక్్కడ ఎలా సిథారపడాడురు అనే చారిత్రక్ క్థనరం. ఇది దేవుడిని సైన్యములక్ అధిపతిగాను, 
కాపాడేవానిగా మరియు రాజుగా గౌరవిసు్తరంది. ఇది ఇశ్రాయేలు యొక్్క ప్రతి తెగక్ 
ఇచి్చన భౌగోళిక్ స్రిహదుదాలను చూపుతురంది. మరిరంత ముఖ్యరంగా, యెహోషువ్ పుస్్తక్రం 
మోషే తరువాతి రోజులు మరియు నా్యయాధిపతుల రోజుల మధ్య అనుస్రంధాన క్థనరంగా 
పనిచేసు్తరంది, మోషే అరణ్యరంలో ప్రారరంభిరంచినది మరియు భరిరంచినది, యెహోషువ్ 
వాగా్ధనభూమిలో విజయవ్రంతరంగా నడిపిరంపు చేయగలిగాడు. యుగయుగాలుగా దేవుని 
వాగాదానాలు ప్రజల క్ళలు మురందు న్రవేరాయి. “ఇశ్రాయేలు క్ట్రంబ్నికి ప్రభువు ఇచి్చన 
మరంచి వాగాదానాలలో ఒక్్కట్ కూడా విఫలరం కాలేదు; అనీని జరిగిపోయాయి “(యెహోషువ్ 
21:45).

నా్యయాధిపతులు
నా్యయాధిపతుల ప్రాథమిక్ స్రందేశరం ఏమిటరంటే, పాపరం శిక్షిరంచబడక్రండా దేవుడు 
అనుమతిరంచడు. నిర్గమకారండము సాథాపిరంచినట్లుగా, ఇశ్రాయేల్యులు దేవుని ప్రజలు 
-ఆయన వారి రాజు. వారు సీనాయి పరవితరం వ్ద్దా ఏరాపీట్ చేసిన నిబరంధనను 
విడిచిపెటాటిరు. నా్యయాధిపతులలో, వారు ఇతర దేవుళలును అనుస్రిరంచినరందుక్, అతని 
చటాటిలను ధిక్్కరిరంచినరందుక్, క్ఠోరమైన అనైతిక్తక్ పాలపీడినరందుక్ మరియు కొనిని 
స్మయాలోలు అరాచకాలక్ దిగినరందుక్ వారిని క్రమశిక్షణలో ఉరంచాడు. ఇరంకా వారు 
అతని ప్రజలు కాబట్టి, ఆయన ద్య కోస్రం వారు పెట్టిన మొరలను వినానిడు మరియు 
వారిని విడిపిరంచడానికి నాయక్లను పరంపాడు. దురద్ృషటివ్శాతు్త, ఈ దైవ్భకి్తగల 
వ్్యక్్తలు కూడా దేశరం యొక్్క దిశను మార్చడానికి తగిన ప్రభావానిని చూపలేదు. 
పాపాతముక్మైన క్నాను ప్రజల ప్రభావాలను ఎదిరిరంచడరంలో ప్రజల అస్మరథాత చివ్రికి 
దేవుడు తన మధ్యవ్రి్తగా ఎనునిక్నే నీతిమరంతుడైన రాజు నేతృతవిరంలో కేరంద్రీక్ృత 
రాచరిక్రం కావాలి అని వారు కోరుక్నేలా చేసిరంది.

రూతు
రోజువారీ జీవితరంలో విధేయత దేవుడిని ప్రస్ననిరం చేసుక్రంట్రంది. ఇతరులతో మన పరస్పీర చర్యల ద్విరా ఆయన 
స్విభావానిని ప్రతిబిరంబిరంచినపుపీడు, మనము ఆయనక్ కీరి్తని తెసా్తము. రూతు యొక్్క తా్యగరం మరియు నయోమి 
కొరక్ అరందిరంచిన క్ృషి దేవుని ప్రేమను ప్రతిబిరంబిసు్తరంది. బోయాజు తన బరంధువు, నయోమి భర్త పటలు విధేయత 
చూపడరం దేవుని విశావిసానిని ప్రతిబిరంబిసు్తరంది. రూతు భవిష్యతు్త కోస్రం నయోమి ప్రణాళిక్ నిసావిరథా ప్రేమను 
ప్రతిబిరంబిసు్తరంది.

రూతు పుస్్తక్రం విధేయత వ్లలు క్లిగ్ ఆశీరావిద్లను ఇశ్రాయేల్యులక్ చూపిరంచిరంది. ఇది వారి దేవుని ప్రేమగల, 
నమముక్మైన స్విభావానిని వారికి చూపిరంచిరంది. దేవుడు తన ప్రజల ఏడుపుక్ ప్రతిస్పీరందిసా్తడని ఈ పుస్్తక్రం చూపిసు్తరంది. 
మాటాలుడటానికి ఆయన బోధిరంచే వాట్ని ఆయన ఆచరిసా్తడు. భవిష్యతు్త కోస్రం తక్్కవ్ అవ్కాశాలునని ఇద్దారు 
వితరంతువులైన నయోమి మరియు రూతు కోస్రం ఆయన స్మకూర్చటరం చూసి, ఆయన మనలిని అడిగినటేలు స్మాజరం 
బహిష్కరిరంచబడినవారి కోస్రం ఆయన శ్రద్్ధ వ్హిసా్తడని మనము తెలుసుక్నానిము (యిరిముయా 22:16; యాకోబు 
1:27).

1 స్మూయేలు
ప్రవ్క్్త స్మూయేలు, దురద్ృషటివ్రంతుడైన రాజు సౌలు మరియు దేవుడు ద్వీదును రాజుగా ఎనునిక్నని తరువాత, 
ఇశ్రాయేలు రాచరిక్రం ప్రారరంభమైనట్లు మొద్ట్ స్మూయేలులో వివ్రిరంచబడిరంది.

ద్యచేయుట: దేవుడు తన ఉదేదాశా్యల కోస్రం రోజువారీ స్రంఘటనలను పదేపదే పనిచేసేలా చేశాడు. ఆయన పెనినాని 
(1 శామూ్యల్ 1: 1-28) తో హనాని యొక్్క వివాద్స్పీద్ స్రంబరంధానిని ఉపయోగిరంచాడు, సౌలు కోలోపీయిన 
గాడిద్లను వెతికినపుపీడు సౌలును స్మూయేలు ద్గ్గరికి నడిపిరంచాడు (9: 1–27), మరియు ద్వీదు తన స్ద్రులక్ 
ఆహారరం తీసుకొని వెళ్ళుటపుడు గొలా్యతు గురిరంచి తెలుసుక్నేలా చేశాడు (17) : 1–58). ఇవి కొనిని ఉద్హరణలు 
మాత్రమే.

రాజ్యరం: దైవ్ రాజుగా, దేవుడు తన ప్రజలను పరిపాలిరంచడానికి మానవ్ అధికారి ద్వీదును నియమిరంచాడు. ఈ 
చరిత్ర ద్వీదు ఇరంట్వారు ఇశ్రాయేలు యొక్్క చటటిబద్్ధమైన పాలక్లుగా ధృవీక్రిసు్తరంది. ద్వీదు గోత్రము అయిన 
యూద్ నురండి రాజద్రండరం ఎననిట్కీ బయటక్ వెళలుద్ని యాకోబు  ప్రవ్చిరంచినది కూడా ఇది న్రవేరుసు్తరంది 
(ఆదికారండము 49:10).

మానవ్ అద్ృష్టినిని తిపిపీకొటటిడరం: గొడ్రాలైన హనాని పిలలులు క్ననిది (1 శామూ్యల్ 1: 1-28; 2:21); ఏల్ క్మారులక్ 
బదులుగా స్మూయేలు ప్రవ్క్్త అయా్యడు (2:12; 3:13); సౌలు తక్్కవ్ సాథాయి గోత్రమునక్ చెరందినవాడు 
అయినపపీట్కీ అతను ప్రాముఖ్యతను పొరంద్డు; మరియు ద్వీదు చినని క్మారుడు అయినపపీట్కీ రాజుగా 
అభిషేకిరంచబడాడుడు (16: 1-13). సాధారణ మానవ్ నమూనాలు దేవునిచే తిపిపీకొటటిబడాడుయి, తద్విరా ఆయన 
ప్రణాళిక్ మరిరంత మురందుక్ సాగవ్చ్్చ, అనినిరంట్పై ఆయన సారవిభౌమతావినిని చూపుతురంది.
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పాత నిబరంధన పాత నిబరంధన
2 స్మూయేలు
పుస్్తకానికి మరియు మొత్తరం బైబిల్ చరిత్రక్ కీలక్రం 2 శామూ్యల్ 7:16, “నీ ఇలులు మరియు 
మీ రాజ్యరం నా మురందు శాశవితరంగా ఉరంటాయి; నీ సిరంహాస్నరం ఎపపీట్కీ సాథాపిరంచబడుతురంది. 
” ఈ దైవ్ వాగాదానరం ద్వీదు ఒడరంబడిక్ అని పిలువ్బడే ఒక్ అద్నపు ఒడరంబడిక్ను 
ప్రారరంభిరంచిరంది, దీనిలో దేవుడు ద్వీదు ఇరంట్కి శాశవితమైన సిరంహాస్నానిని వాగాదానరం 
చేశాడు. “ద్వీదు విశావిస్రం కారణరంగా, దేవుడు సౌలుతో వ్్యవ్హరిరంచినట్లు [ద్వీదు] 
వారసుల పటలు వ్్యవ్హరిరంచలేదు. పాపరం శిక్షిరంచబడుతురంది, కానీ డేవిడ్ లైన్ పూరి్తగా 
క్తి్తరిరంచబడదు. ”

ద్వీదు దేవుని విశావిసానిని కీర్తన 89 లో స్రంతోష్నిని వ్్యక్్తరం చేశాడు, దేవుని ప్రేరణతో ఈ 
మాటలు రాశాడు:
ద్వీదుక్ దేవుడు బేషరతుగా చేసిన వాగాదానరం చివ్రికి ద్వీదు వారసుడైన యేసుక్రీసు్తలో 
న్రవేరుతురంది. ఒడరంబడిక్లో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎపపీట్కీ తమ స్విరంత భూమిని క్లిగి 
ఉరంటారనే నిరరంతర వాగాదానానిని కూడా చేరా్చరు.

1 రాజులు
మొద్ట్ రాజులు “చరిత్రను రికార్డు చేయడానికి కానీ, ముఖ్యరంగా, చరిత్ర పాఠాలు 
బోధిరంచడానికి” వ్రాయబడిరంది. పాత నిబరంధనలోని ఇతర చారిత్రక్ పుస్్తకాల మాదిరిగా, 
ఇక్్కడ నమోదు చేయబడిన చరిత్ర కేవ్లరం ముఖ్యమైన స్రంఘటనలను మాత్రమే కాక్రండా 
ఆ స్రంఘటనల ద్విరా నేరు్చక్నని ఆధా్యతిముక్ స్తా్యలను కాపాడటానికి ఉదేదాశిరంచబడిరంది.
1 మరియు 2 రాజుల పుస్్తకాలలో, ప్రతి రాజు “యెహోవా ధరముశాసా్రానికి తన నిబరంధన 
బ్ధ్యత పటలు అతని ప్రతిచర్య ద్విరా కొలత చేయబడతాడు. అతను ‘చెడు చేశాడా’ లేద్ 
‘యెహోవా ద్ృషిటిలో స్రియైనదేనా’ అనే పరీక్ష అది. ”కొరంతమరంది రాజులు తీవ్రంగా 
ప్రవ్రి్తరంచటరం గమనిసా్తము – సాధారణరంగా పూరి్తగా చారిత్రక్ రచయితలు నమోదు 
చేయని నివేదిక్లు. రాజులతో పాట్, ప్రవ్క్్తలు ఈ పుస్్తక్రంలో భారీగా ఉనానిరు. వారు 
దేవుని ప్రతినిధులు, ఎక్్కవ్గా క్ఠిన హృద్యులైన పాలక్లక్ ఆయన మాటను 
ప్రక్ట్సా్తరు. ఇది ప్రవ్క్్తల క్ళలు ద్విరా -ఎలలుపుపీడూ దేశరం యొక్్క అద్ృష్టినిని ద్ని రాజుల 
విశవిస్నీయతతో (లేద్ లేక్పోవ్డరం) అనుస్రంధానిసు్తరంది – మనము ఇశ్రాయేలు మరియు 
యూద్ చరిత్రను నేరు్చక్రంటాము.

2 రాజులు
ప్రపరంచ వ్్యవ్హారాలు ఇశ్రాయేలు మరియు యూద్ యొక్్క గమ్యసాథానాలలో భారీ పాత్ర పోషిరంచాయి. అయినపపీట్కీ, 
2 రాజుల రచయిత ఇశ్రాయేల్యుల మతభ్రషుటిలను -వారి దురాముర్గపు రాజుల నేతృతవిరంలో -వారి జాతీయ వినాశనానికి 
నేరుగా అనుస్రంధానిరంచాడు, అది అతని ద్రి తపిపీన పిలలుల మీద్ దేవుని తీరుపీగా ఎతి్త చూపాడు. దేవుని ప్రవ్క్్తలు తమ 
మారా్గలను విడిచిపెట్టి దేవుని వ్ద్దాక్ తిరిగి రావాలని పదేపదే హెచ్చరిరంచినపపీట్కీ, ప్రజలు పాపరంలో జీవిరంచడరం 
కొనసాగిరంచారు. వారి క్రమశిక్షణ కోస్రం, విదేశీ ఆక్రమణద్రుల ద్విరా తమ దేశానిని నాశనరం చేయడానికి దేవుడు 
అనుమతిసా్తడని వారు నమములేదు.
ఇరంకా దేవుడు తను ద్వీదుకి ఇచి్చన వాగాదానానిని మరచిపోలేదు. దేవుడు ప్రజల మధ్య నురండి ఒక్ అవ్శేష్నిని కాపాడాడు 
మరియు వాగాదానరం చేయబడిన విమోచక్డి కోస్రం ఎదురుచూడడానికి ఒక్రోజు అతని ప్రజలు తమ దేశానికి తిరిగి 
రావ్డానికి రాజ వ్రంశానిని అలాగ్ ఉరంచారు.

1 దినవ్ృతా్తరంతములు
మనక్ ఇపపీట్కే 2 స్మూయేలు మరియు 1-2 రాజుల చరిత్ర ఉననిపుపీడు 1-2 దినవ్ృతా్తరంతములు పుస్్తకాలు ఎరందుక్ 
అవ్స్రరం? మత్తయి, మారు్క, లూకా మరియు యోహాను యొక్్క సువార్తలు యేసు జీవితరంపై విభినని ద్ృక్పీథ్నిని 
అరందిరంచినటేలు, దినవ్ృతా్తరంతములు పుస్్తకాలు ఇతర చారిత్రక్ పుస్్తకాల క్రంటే భిననిమైన ఉదేదాశ్యరంతో ఇశ్రాయేలు చరిత్రను 
ప్రద్రి్శసా్తయి. 2 స్మూయేలు మరియు 1-2 రాజుల పుస్్తకాలు ఇశ్రాయేలు మరియు యూద్ యొక్్క రాచరికాలను 
బహిర్గతరం చేసా్తయి -ప్రత్్యకిరంచి ప్రవాసానికి ద్రితీసిన దేశాల పాపాలు. కానీ ప్రవాస్ కాలరం తరావిత వ్రాయబడిన 
దినవ్ృతా్తరంతములు పుస్్తకాలు, తిరిగి వ్చే్చ యూదులు ధా్యనిరంచాలని దేవుడు కోరుక్నని చరిత్రలోని అరంశాలపై ద్ృషిటి 
పెటాటిరు: విధేయత ఫలితరంగా దేవుని ఆశీరావిద్రం, దేవాలయరం మరియు యాజక్ని ప్రాధాన్యత మరియు బేషరతు 
వాగాదానాలు, ద్వీదు  ఇలులు.
ద్వీదు యొక్్క ప్రారథాన 1 దినవ్ృతా్తరంతములు 29: 10–19 లో చరిత్రకారుడు స్రంభాషిరంచాలనుక్నని ఇతివ్ృతా్తలను 
స్రంగ్హిసు్తరంది: దేవునికి మహిమ, దేశ నాయక్తవిరంతో ద్వీదు క్ట్రంబ్నికి బహుమతిని అరందిరంచినరందుక్ 
క్ృతజ్ఞతలు మరియు ద్వీదు వారసులు తమను తాము దేవునికి అరంకితరం చేయాలనే కోరిక్. దేవునికి నమముక్రంగా 
ఉరండడరం వ్లలు ఆశీరావిద్రం లభిసు్తరంది.
పుస్్తక్రం వ్రాసినపుపీడు, ద్వీదు వారసులు ఇక్ ఇశ్రాయేలుపై రాజులుగా పరిపాలిరంచలేదు. అయిత్, ద్వీదు వ్రంశానిని 
గురు్తరంచ్కోవాలని చరిత్రకారుడు కోరుక్నానిడు, ఎరందుక్రంటే భవిష్యతు్తలో ఒక్ పాలక్డు ఆ రేఖ నురండి పైకి వ్సా్తడని 
దేవుడు వాగాదానరం చేశాడు. బబులోనులో డెబె్క్భ స్రంవ్త్సరాల బహిష్కరణ తరువాత, యూదుల రాజకీయ మరియు 
సామాజిక్ శకి్త రాజకీయ పాలక్ల క్రంటే మతపరమైన వారితో ఎక్్కవ్గా నివ్సిరంచిరంది. ఇశ్రాయేలు చరిత్రను యాజక్డు 
మరియు రాజు కోణముల ద్విరా చెపపీడరం భవిష్యతు్తలో మెసీ్సయ కోస్రం ప్రజలను సిద్్ధరం చేయడానికి ఉదేదాశిరంచబడిరంది.
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చరి
త్ర

పాత నిబరంధన పాత నిబరంధన

2 దినవ్ృతా్తరంతములు
బహిష్్కరానరంతర యూదులక్ వారి దేవుడు ఎవ్రో మరియు అతను ఎలా పనిచేశాడో 
గురు్త చేయాలి్సన అవ్స్రరం ఉరంది. చరిత్ర వారికి ఉత్తమ పాఠానిని అరందిరంచిరంది. “తన 
ప్రజలు నమముక్రంగా ఉరండి, స్రంతోషరంగా భగవ్రంతుడిని ఆరాధిరంచినపుపీడు దేవుడు తన 
ప్రజలను ఆశీరవిదిసా్తడని నిరూపిరంచడానికి రచయిత యూద్ చరిత్రను ఉపయోగిసా్తడు.”

ఎజ్రా
ఎజ్రా యొక్్క క్థనరం తిరిగి వ్చి్చన ప్రవాసులు ఎదుర్్కరంట్నని రెరండు ప్రధాన స్మస్్యలను 
వెలలుడిసు్తరంది: (1) ఆలయానిని పునరుద్్ధరిరంచడానికి పోరాటరం (ఎజ్రా 1: 1–6: 22) 
మరియు (2) ఆధా్యతిముక్ స్రంస్్కరణ ఆవ్శ్యక్త (7: 1–10: 44). ప్రజలు ప్రభువుతో తమ 
స్హవాసానిని పునరుద్్ధరిరంచ్కోవ్డానికి ఈ రెరండూ అవ్స్రరం.

విస్్తృతమైన వేద్రంతపరమైన ఉదేదాశ్యరం కూడా వెలలుడి చేయబడిరంది: దేవుడు తన వాగాదానాలను 
న్రవేరుసా్తడు. ప్రవ్క్్తల ద్విరా, దేవుడు ఎనునిక్నని ప్రజలు డెబె్క్భ స్రంవ్త్సరాల ప్రవాస్రం 
తరావిత తమ దేశానికి తిరిగి రావాలని నిరేదాశిరంచారు. దేవుడు తన మాటను నిలబెట్టిక్నానిడని 
ఎజ్రా యొక్్క వ్ృతా్తరంతరం ప్రక్ట్రంచిరంది, మరియు దేవుని ప్రజలు ఆయనకి నమముక్రంగా 
ఉననిపుపీడు, ఆయన వారిని ఆశీరవిదిసూ్తనే ఉరంటాడని ఇది చూపిసు్తరంది. అరందువ్లలు, 
పుస్్తక్రం దినవ్ృతా్తరంతములు మాదిరిగానే ఆలయరం మరియు స్రైన ఆరాధనను నొకి్క 
చెబుతురంది (ఇది ఈ రోజులక్ కూడా వ్రాయబడిరంది).

న్హెమా్య
న్హెమా్య, యూద్ రాజధాని నగరరం యెరూషలేము గోడ పునరినిరాముణానిని రికార్డు చేశాడు. ప్రజల ఆధా్యతిముక్ పునరుజీజువ్నానికి 
నాయక్తవిరం వ్హిరంచిన అతను మరియు ఎజ్రా క్లిసి, బబులోను బరందిఖ్నాలో యూదుల రాజకీయ మరియు మతపరమైన 
పునరుద్్ధరణను వారి స్విదేశరంలో నిరేదాశిరంచారు.

న్హెమా్య జీవితరం నాయక్తవిరంపై చక్్కట్ అధ్యయనానిని అరందిసు్తరంది. అతను బయట్ వ్్యక్్తల నురండి వ్్యతిరేక్తను అలాగ్ 
అరంతర్గత గరంద్రగోళ్నిని అధిగమిరంచాడు. అతను తన పరిపాలనా నైపుణా్యలను తన వ్్యహరంలో స్గరం మరందిని భవ్న 
నిరాముణానికి ఉపయోగిరంచ్క్నానిడు, మిగిలిన స్గరం మరంది స్న్బలలుట్ కిరంద్, ద్డిని బెదిరిరంచారు (న్హెమా్య 4-7). 
గవ్రనిర్ గా, న్హెమా్య పెరిషియన్ పనునిలతో అస్రంతృపి్తగా ఉనని యూదుల మధ్య శారంతిని చరి్చరంచాడు. అతను తన లక్ష్యలను 
పూరి్త చేయడానికి ద్ృఢమైన స్రంక్లాపీనిని ప్రద్రి్శరంచాడు. ఆ లక్ష్యలను న్రవేర్చడరం వ్లన ప్రజలు వారి భవిష్యతు్త గురిరంచి 
ప్రోత్సహిరంచబడాడురు, పునరుద్్ధరిరంచబడాడురు మరియు ఉతా్సహరంగా ఉనానిరు.

ఎసే్తరు
ఎసే్తరు పుస్్తక్రం యొక్్క ప్రాథమిక్ ఉదేదాశ్యరం పూరిమ్ విరందు యొక్్క నాటకీయ మూలాలను తెలియజేయడరం అయిత్, ఒక్ 
గొపపీ థీమ్ క్థ ద్విరా ప్రకాశిసు్తరంది. దేవుని సారవిభౌమతవిరం మరియు విశవిస్నీయత ప్రతి స్నినివేశానిని విస్్తరిరంచాయి. ఏదీ 
నిజరంగా యాద్ృచి్చక్రం కాదు, ఎసే్తరు పుస్్తక్రం మనక్ చెపిపీరంది. ఎసే్తరుక్ మొరెదాకై చేసిన ప్రబోధరంలో దేవుని సారవిభౌమతవిరం 
ఉత్తమరంగా స్రంగ్హిరంచబడిరంది: “మరియు నీవు అలారంట్ స్మయానికి రాణిగా చేయబడాడువేమో ఎవ్రికి తెలుసు?” (ఎసే్తర్ 
4:14).

ఎసే్తరు మరియు మొరెదాకైలక్ స్రంఘటనలు నియరంత్రణలో లేనపుపీడు, రాజు వారి ప్రజల కోస్రం నాశనానిని నిరేదాశిరంచినపుపీడు, 
చెడు విజయరం సాధిరంచడానికి సిద్్ధరంగా ఉననిపుపీడు. . . దేవుడు పనిలో ఉనానిడు. అతను వారి చీక్ట్ రోజులలో పనిచేశాడు 
(ఎసే్తరుని అరంతుఃపురానికి తీసుక్ళ్లురు [2: 1–16]), వారి నమముక్మైన విధేయత (రాజు మురందు ఎసే్తరు తన ప్రాణాలను 
పణరంగా పెట్టిరంది [5: 1-3]), మరియు వారి విజయాలు (ఎసే్తరు హామాను క్ట్రను వెలలుడిరంచిరంది మరియు యూదులు తమ 
శత్రువులను నాశనరం చేసా్తరు [7–9]). ఈ స్రందేశరం స్పీషటిరంగా ఉరంది: జీవితరం అర్ధరం కానపపీట్కీ దేవుడు సారవిభౌముడు.

దేవుడు కూడా గొపపీ ప్రామిస్ కీపర్. మొరెదాకై ఎసే్తరుతో ఇలా అనానిడు: “నీవు ఈ స్మయరంలో మౌనరంగా ఉరంటే, యూదులక్ 
మర్క్ ప్రదేశరం నురండి ఉపశమనరం మరియు విముకి్త పుడుతురంది మరియు నీవు, నీ తరండ్రి ఇలులు నశిరంచిపోతాయి” (ఎసే్తరు 
4:14). మొరెదాకై మాటలు అబ్రహరం మరియు ద్వీదుతో దేవుడు తన శాశవిత నిబరంధనను గౌరవిసా్తరనే అతని విశావిసానిని 
ప్రతిబిరంబిసు్తరంది.
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పాత నిబరంధన పాత నిబరంధన
యోబు
యోబు యొక్్క అనర్హమైన బ్ధల దుసిథాతి, “మరంచి వ్్యక్్తలక్ చెడు ఎరందుక్ జరుగుతురంది?” 
అనే పాత ప్రశని అడగడానికి మనలిని బలవ్రంతరం చేసు్తరంది. యోబుకి ఇచి్చన స్మాధానరం 
పాఠక్డిని స్రంతృపి్తపరచవ్చ్్చ లేద్ కాక్పోవ్చ్్చ. మరంచి కారణరంతో దేవుడు నొపిపీని 
అనుమతిసా్తడు, కానీ ఆ కారణాలను అతను ఎననిడూ వెలలుడిరంచక్పోవ్చ్్చ.

యోబు దేవుడిని తిరస్్కరిరంచలేదు, కానీ యోబు అతడిని స్వాలు చేశాడు మరియు 
నిరందిరంచాడు. చివ్రికి పరిసిథాతిపై తన స్విరంత ద్ృక్పీథ్నిని ఉలలురంఘిరంచినపుపీడు 
స్రవిశకి్తమరంతుడు యోబును నిశ్చయరంగా నిశ్శబదారం చేశాడు. “ఎరందుక్?” అనే యోబు 
ప్రశనిక్ దేవుడు జవాబు ఇవ్విలేదు – బదులుగా అతను తన మహిమ మరియు 
సారవిభౌమతవిరం యొక్్క స్త్యరంతో యోబు మరియు అతని సేనిహితులను మురంచెతా్తడు. 
యోబు దేవుని శకి్త మరియు త్జసు్స యొక్్క లోతైన భావ్నతో అతడిని మరిరంత విశవిసిరంచి 
వ్చా్చడు:

“చెవి వినిపిరంచడరం ద్విరా నేను మీ గురిరంచి వినానిను;
కానీ ఇపుపీడు నా క్నుని నినుని చూసు్తరంది;
అరందువ్లలు నేను ఉపస్రంహరిరంచ్క్రంటాను,
మరియు నేను దుముము మరియు బూడిద్లో పశా్చతా్తపపడాడును. (యోబు 42: 5-6)

కీర్తనలు
కీర్తనల పుస్్తక్రం ఆరాధనను తెలియజేసు్తరంది. ద్ని అనేక్ పేజీలలో, కీర్తనలు తన 
పాఠక్లను దేవుడు ఎవ్రు మరియు ఆయన ఏమి చేసారో ప్రశరంసిరంచమని ప్రోత్సహిసు్తరంది. 
కీర్తనలు మన దేవుని గొపపీతనానిని ప్రకాశిరంపజేసా్తయి, క్షటి స్మయాలోలు ఆయన విశావిసానిని 
మనక్ ధృవీక్రిసా్తయి మరియు ఆయన వాక్్య స్రంపూర్ణ కేరంద్రీక్రణను గురు్త చేసా్తయి. 
కీర్తనలు దేవుడు తన ప్రజలను ప్రేమపూరవిక్రంగా మార్గనిరేదాశరం చేసే స్పీషటిమైన చిత్రానిని 
అరందిసు్తననిరందున, దేవునికి ప్రశరంస్లు మరియు ఆరాధన యొక్్క ప్రతిస్పీరంద్నలు 
కీర్తనక్ర్తల పెనునిలక్ దూరరంగా ఉరండవు. కీర్తనలలో ఆరాధన యొక్్క చిత్రీక్రణ దేవునికి 
అరంకితమైన హృద్యాలు, ఆయన మురందు పశా్చతా్తపపడిన వ్్యక్్తలు మరియు అతనితో 
ఎన్ కౌరంటర్ ల ద్విరా జీవితాలు మారిపోతాయి.

సామెతలు
సామెతలు ద్ని థీమ్ ని ఈ పుస్్తక్రంలో చాలా మురందుగానే స్పీషటిరంగా పేర్్కనానియి: “భగవ్రంతుని భయరం జా్ఞనానికి 
ఆరరంభరం” (సామెతలు 1: 7). భగవ్రంతుని భయరం అరంటే మనరం ఆయనక్ తగిన గౌరవ్రంతో చూడడానిని సూచిసు్తరంది. 
ఆయన గురిరంచి మనక్ తెలిసిన ద్ని ప్రకారరం మన జీవితాలను గడపడరం, ఆయనను అతు్యననిత అరంచనాలో ఉరంచడరం 
మరియు వినయరంగా నమముక్రంతో ఆధారపడటరం దీని అరథారం. అపుపీడే, సామెతలు బోధిసా్తయి, మనరం జా్ఞనరం మరియు 
జా్ఞనానిని క్నుగొరంటాము (9:10 కూడా చూడరండి).

సామెతలు వ్రాయడరంలో, తన పాఠక్లు అనిని విషయాలలో ఆచరణాతముక్ ధరామునిని సాధిరంచగలరని మరియు దేవుని 
అధికారరం మరియు మార్గద్ర్శక్తవిరంలో మన జీవితాలను గడపడరం ద్విరా మనము దీనిని చేసా్తమని సొలొమోను ఆశిరంచాడు. 
అతను ప్రత్్యక్రంగా పుస్్తక్ ఉదేదాశా్యనిని 1: 2–6లో వివ్రిరంచాడు, మన జీవితరంలోని ప్రతి కోణానిని ప్రభావితరం చేసే 
అవ్గాహనను ఇవ్విడరంపై ద్ృషిటి పెటాటిడు. పుస్్తక్రంలో ఎక్్కవ్ భాగరం ఇతరుల మాటలను వినడరం ద్విరా మనరం వారి నురండి 
నేరు్చక్నేరందుక్ మరియు తలిలుద్రండ్రులు మరియు పెద్దాల వ్రంట్ మన మురందు ఉనని వారి ఉమముడి జా్ఞనానిని మన స్విరంత 
జీవిత పరిసిథాతులక్ (1: 5, 8) వ్రి్తరంపజేయవ్చ్్చ. వివేక్రం మొద్ట దేవుని మురందు మరియు ఇతరుల మురందు కొరంత 
వినయానిని క్లిగి ఉరంట్రంది. బదులుగా, మనము శ్రద్్ధగా వినడరం క్రంటే వేగరంగా మాటాలుడాలని నిర్ణయిరంచ్క్నానిము. . . 
అలాగ్, సామెతలు ద్నితో కూడా వ్్యవ్హరిసా్తయి (12:15; 13: 3).

ప్రస్రంగి
ప్రస్రంగీక్లు, జీవితరంలోని చాలా భాగరం వ్లె, ఒక్ పాయిరంట్ నురండి మర్క్ద్నికి ప్రయాణానిని సూచిసా్తరు. పుస్్తక్రం 
ప్రారరంభరంలో స్లోమోను తన ప్రారరంభ బిరందువును ఉచ్చరిరంచాడు: “వానిటీ ఆఫ్ వానిటీస్! అరంతా వ్్యరథారం “(ప్రస్రంగి 1: 
2), అతను చూసినట్లుగా జీవితరం యొక్్క పూరి్త వ్్యరథారం మరియు అరథారహితతను సూచిసు్తరంది. ప్రపరంచరంలో అతనికి 
కోలోపీయిన అనుభూతిని తగి్గరంచడానికి అతను అపపీట్కే అనేక్ రకాల నివారణలు -ఆనరంద్రం, పని మరియు తెలివిత్టలు 
ప్రయతినిరంచాడు కాబట్టి అతనికి ఏమీ అరథారం కాలేదు.

ఏదేమైనా, జీవితరంలో అరథారం మరియు ప్రాముఖ్యత కోస్రం రచయిత తీరని అనేవిషణలో కూడా, దేవుడు ప్రత్యక్షరంగా ఉనానిడు. 
ఉద్హరణక్, దేవుడు ఆహారరం, పానీయరం మరియు పనిని అరందిసా్తడని మనరం చదువుతాము (2:24); పాపి మరియు 
నీతిమరంతుడు ఇద్దారూ దేవుని ద్ృషిటిలో నివ్సిసు్తనానిరు (2:26); దేవుని పనులు శాశవితమైనవి (3:14); మరియు దేవుడు 
తన ఏరాపీట్ను ఆసావిదిరంచడానికి ప్రజలక్ అధికారరం ఇసా్తడు (5:19). అరంతిమరంగా, ప్రస్రంగీక్డు యొక్్క గొపపీ స్త్యరం 
మన జీవితాలపై దేవుని ఎలలుపుపీడూ ఉనని చేయి యొక్్క గురి్తరంపులో ఉరంది. అనా్యయరం మరియు అనిశి్చతి మనలిని 
మురంచెతు్తతుననిపుపీడు కూడా, మనరం ఆయనను విశవిసిరంచవ్చ్్చ మరియు ఆయనను అనుస్రిరంచవ్చ్్చ (12: 13-14).
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ద్దా 

ప్ర
వ్క్

్తలు
పాత నిబరంధన పాత నిబరంధన

పరమగీతము
వివాహరంలో జరిగ్ యూనియన్ యొక్్క స్రంపూర్ణత మొత్తరం బైబిల్ లోని కొనిని అదు్భతమైన 
క్వితా భాషలో వివ్రిరంచబడిరంది. చలలుద్నముతో కూడిన లేద్ ఉద్సీన భాషతో దేవుని 
ప్రత్్యక్ బహుమతుల గురిరంచి చాలామరంది మాటాలుడే ప్రపరంచరంలో, స్లోమోను క్వితవిరం 
యొక్్క మక్్కవ్ వివాహరం గురిరంచి స్త్యరం కోస్రం ద్హరం వేసిన ప్రపరంచానిని రిఫ్రెష్ చేసు్తరంది. 
ఒక్రికొక్రు తమ ప్రేమను వ్్యక్్తపరుచ్క్రంట్, ప్రేమ కోస్రం ఎదురుచూసు్తనని ఇద్దారు 
ప్రేమిక్లతో స్లోమోను ఈ స్రంబరంధానిని అరందిరంచడరం ప్రారరంభిరంచాడు (పాట 1: 1–3: 
5). చివ్రికి, వారు వివాహరంలో క్లిసిపోతారు, వ్రుడు వారి స్రంబరంధానిని పూరి్త చేయడానికి 
మురందు తన వ్ధువు అరంద్నిని ప్రశరంసిసా్తడు (3: 6–5: 1). చివ్రగా, ఆమె విడిపోతురంద్నే 
భయరంతో ఆమె క్షటిపడుతోరంది, అయిత్ అతను తన వ్ధువుక్ తన ప్రేమను భరోసా ఇసా్తడు 
(5: 2–8: 14). ఇవ్నీని వివాహరం యొక్్క మరంచితనరం యొక్్క నేపథ్్యనిని బలపరుసా్తయి. 
క్రీసు్త తన వ్ధువు చరి్చపై ప్రేమను మరిరంత సాధారణ రీతిలో చిత్రీక్రిరంచాడని కొరంద్రు 
చరిత్రకారులు సూచిసు్తనానిరు.

యెషయా
యెషయా మొత్తరం థీమ్ అధా్యయరం 12 లో ద్ని స్పీషటిమైన ప్రక్టనను అరందుక్రంట్రంది: 
“ఇదిగో, దేవుడు నా రక్షణ, / నేను విశవిసిసా్తను మరియు భయపడను” (యెషయా 12: 
2). ఇది యెషయా పేరు యొక్్క అరాథానిని ప్రతిధవినిసు్తరంది, అరంటే “యెహోవా రక్షణ.” రక్షణ 
ప్రధాన అరంశము అయినపుపీడు పుస్్తకానిని చదివిన తరావిత, మొద్ట్ ముపె్కపీ తొమిముది 
అధా్యయాల ద్విరా తీరుపీ యొక్్క బలమైన ఉనికి గురిరంచి ఆశ్చర్యపోవ్చ్్చ. రెరండూ ఎలా 
స్హజీవ్నరం చేయగలవు? తీరుపీ ఉనికి రక్షణ స్రంభవిరంచడానికి ద్ని అవ్స్రానిని 
సూచిసు్తరంది. మనరం రక్షణ పొరంద్డానికి మురందు, మనక్ ద్ని అవ్స్రరం ఉరండాలి!

కాబట్టి యెషయాలోని ఆ మొద్ట్ అధా్యయాలలో ఎక్్కవ్ భాగరం ప్రభువుక్ వ్్యతిరేక్ముగా 
తిరిగిన వ్్యక్్తలపై తీరుపీలను వివ్రిసు్తరంది, వారి తిరుగుబ్ట్లో కొనసాగ్ వారికి తీరుపీ 
లభిసు్తరంద్ని మనక్ చూపిసు్తరంది. మరోవైపు, ఆయన వాగాదానరం పటలు దేవుని విశావిసానిని 
కూడా మనరం చూసా్తము. ఆయన నమముక్మైన విశావిసుల యొక్్క చినని అవ్శేష్లను 
స్రంరక్షిసా్తడు, చివ్రి కాలరంలో తన పిలలుల కోస్రం ఆయన సిద్్ధరం చేసిన అదు్భతమైన 
పునరుద్్ధరిరంచబడిన ప్రపరంచరంలోకి కొనసాగ్వారికి (65: 17-66: 24).

యిరిముయా
దేవుని ప్రజలు బబులోనుక్ బహిష్కరిరంచబడటానికి మురందు యిరిముయా యూద్ చివ్రి స్రంవ్త్సరాలోలు ప్రవ్చిరంచినరందున, 
ఆ పుస్్తక్రం యొక్్క ప్రధాన విషయరం తీరుపీ అని అర్ధమే. నిజానికి, మొద్ట్ నలభై ఐదు అధా్యయాలు ప్రధానరంగా అవిశావిస్రం 
మరియు అవిధేయత కారణరంగా యూద్క్ వ్చే్చ తీరుపీపై ద్ృషిటి సారిరంచాయి. అయిత్, ఈ స్రంఘటనలలో ద్య యొక్్క 
మూలక్రం కూడా ఉరంది. సినాయి ఎడారిలో దేవుడు మరియు ఇశ్రాయేల్యుల మధ్య ఒడరంబడిక్ జరిగిన ద్ద్పు తొమిముది 
వ్రంద్ల స్రంవ్త్సరాల తరావిత యెరూషలేము పతనరం వ్సు్తరంది (నిర్గ 24: 1-18). దేవుని యొక్్క గొపపీ స్హనరం మరియు 
క్రుణక్ సాక్షష్యమిచే్చ కాలరం, అతని ప్రజలు తమ పాపాతముక్మైన మారా్గల నురండి తిరిగ్ అవ్కాశానిని క్లిపీసా్తయి -వారు 
దేవునితో అస్లు నిబరంధనను ముగిరంచిన తరావిత వారు ప్రారరంభిరంచలేదు (32: 1-35).

విలాపవాక్్యములు
విలాపవాకా్యల పద్్యలు పేరుక్పోతుననిపుపీడు, ఒక్పుపీడు గరవిరంగా ఉనని యెరూషలేము నిరజునమైపోవ్డరం గురిరంచి 
యిరిముయా ఎనిని రకాలుగా వ్రి్ణరంచగలడో పాఠక్లు ఆశ్చర్యపోక్రండా ఉరండలేరు. పిలలులు తమ తలులుల నురండి ఆహారానిని 
వేడుక్నానిరు (విలాపవాక్్యములు 2:12), యువ్క్లు మరియు మహిళలు క్తు్తలతో నరికివేయబడాడురు (2:21), మరియు 
గతరంలో క్రుణిరంచే తలులులు తమ పిలలులను ఆహారరం కోస్రం ఉపయోగిరంచారు (4:10). నగరరంలోని వీధులు కూడా ద్ని 
పరిసిథాతికి స్రంతాపరం ప్రక్ట్రంచాయి (1: 4)! శిథిలాలతో నిరండిన ఈ నగరరం యొక్్క దుర్భరమైన సిథాతిని యిరిముయా 
గురి్తరంచక్రండా ఉరండలేక్పోయాడు.

ఈ విధవిరంసానికి యిరిముయా ప్రతిస్పీరంద్నలో స్పీషటిరంగా క్నిపిరంచే నొపిపీ యెరూషలేము భయరంక్రమైన పరిసిథాతి యొక్్క 
ప్రాముఖ్యతను స్పీషటిరంగా తెలియజేసు్తరంది. మొద్ట్ వ్్యకి్తలో మాటాలుడుతూ, తన ప్రారథానలు వినడానికి ఎవ్రూ లేక్రండా, 
మరియు శత్రువుల బ్ణాలక్ లక్షష్యరంగా ముటటిడి చేయబడిన నగరరంలో తనను తాను బరంధిరంచినట్లు యిరిముయా 
చిత్రీక్రిరంచాడు (3: 7–8, 12). ఇరంకా ఈ నిరాశాజనక్మైన పరిసిథాతిలో కూడా, అతను ఏదో ఒక్విధరంగా ప్రభువుపై 
ఆశను క్నుగొనానిడు (3: 21-24).
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పాత నిబరంధన పాత నిబరంధన

యెహెజే్కలు
దేవుడు వారిని శిక్షిరంచడానికి ప్రధానరంగా ఇశ్రాయేల్యులను బహిష్కరిరంచలేదు. దేవుడు 
ఎననిడూ లేద్ ఇపుపీడు శిక్ష కొరక్, శిక్షపై ఆస్కి్త క్లిగి లేడు. బదులుగా, అతను ఒక్ 
నిజమైన దేవుడి మురందు తన ప్రజలను పశా్చతా్తపరం మరియు వినయ సిథాతికి తీసుక్రావ్డానికి 
యెహెజే్కలు దినములలో శిక్ష లేద్ తీరుపీను అరంతరం చేయడానికి ఉదేదాశిరంచాడు. వారు 
చాలా కాలరం పాట్ పాపరం మరియు తిరుగుబ్ట్లో నివ్సిరంచారు, వారి స్విరంత బలరం 
మరియు పొరుగు దేశాల పటలు నమముక్రంగా ఉనానిరు, దేవుడు తన పవిత్ర స్విభావానిని 
మరియు వారి వినయపూరవిక్మైన గురి్తరంపును అత్యరంత నాటకీయరంగా గురు్త చేయాలి్సన 
అవ్స్రరం ఉరంది. శతాబ్దాల హెచ్చరిక్లు, ప్రవ్చనాతముక్ స్రందేశాలు మరియు ద్రండయాత్రల 
తరావిత, దేవుడు మరిరంత ముఖ్యమైన చర్య అవ్స్రమని నిర్ణయిరంచ్క్నానిడు -ప్రజలను 
వారికి వాగాదానరం చేసిన భూమి నురండి తొలగిరంచవ్లసి వ్చి్చరంది.

ద్నియేలు
ద్నియేలు పుస్్తక్రం పాత నిబరంధనలో ఒక్ ప్రత్్యక్ స్మేముళనరంగా నిలుసు్తరంది, ఎరందుక్రంటే 
ఇది చరిత్రతో ప్రారరంభమైనపపీట్కీ, 7 వ్ అధా్యయరంలో బలమైన పరివ్ర్తన చేసు్తరంది, 
ఇరందులో యూదులక్ ముఖ్యమైన భవిష్యతు్త స్రంఘటనల ద్ర్శనాలు ఉనానియి. ప్రత్్యకిరంచి, 
ద్నియేలు 9: 24–27 ఇశ్రాయేలు యొక్్క మెసీ్సయా ఎపుపీడు క్నిపిసా్తడో మరియు 
తదుపరి స్రంఘటనల గురిరంచి ఖచి్చతమైన కాలక్రమరం ఇసు్తరంది.

చారిత్రాతముక్ మరియు ప్రవ్చనాతముక్ విభాగాలలో, ద్నియేలు దేవుని స్రంపూర్ణ 
సారవిభౌమతావినికి బలమైన కేసును స్మరిపీరంచాడు, సీవియ-శోషిత విదేశీ శక్్తల యొక్్క 
బహుళతవిరంపై కూడా. సిరంహాల గుహ నురండి ద్నియేలు యొక్్క విముకి్త, మరండుతునని 
కొలిమి నురండి అతని సేనిహితులు రక్షిరంచడరం మరియు అతని ప్రజలను చెడు శక్్తల నురండి 
రక్షిరంచడానికి భవిష్యతు్త కాలరం యొక్్క రాక్తో స్హా అనేక్ స్రంద్రా్భలలో ఈ సారవిభౌమతవిరం 
యొక్్క థీమ్ క్నిపిసు్తరంది (ద్నియేలు 3:23 –30; 6: 19–23; 7: 9–22).

హోషేయ
తీరుపీ మరియు పునరుద్్ధరణ యొక్్క ఐదు చక్రాల చ్ట్టి నిరిమురంచబడిరంది, హోసియా పుస్్తక్రం ద్ని పునరావ్ృత థీమ్ ను 
స్పీషటిరం చేసిరంది: దేవుడు పాపరంపై తీరుపీను తీసుక్వ్చి్చనపపీట్కీ, ఆయన ఎలలుపుపీడూ తన ప్రజలను తిరిగి తన వ్ద్దాక్ 
తీసుక్వ్సా్తడు. ఇశ్రాయేలుపై దేవుని ప్రేమ, వారి జీవితాల పటలు దేవుని దిశ క్రంటే తమపై ఎక్్కవ్ ఆస్కి్త ఉనని ప్రజల 
దేశరం, వారి విగ్హారాధన మరియు అనా్యయరం యొక్్క చీక్ట్కి వ్్యతిరేక్రంగా స్పీషటిరంగా ప్రకాశిసు్తరంది (హోషేయ 14: 
4).

పుస్్తక్రం అరంతటా, హోషేయ ప్రజలు భగవ్రంతుని నురండి వైదొలగడరం మరియు ఇతర దేవుళలు వైపు తిరగడరం చిత్రిరంచాడు 
(4: 12-3; 8: 5-6). విగ్హారాధన పటలు ఈ ప్రవ్ృతి్త అరంటే, ఇశ్రాయేల్యులు దేవుని ప్రజలు కానట్లుగా జీవిరంచారు. 
హోషేయ యొక్్క మూడవ్ బిడడు, లో అమిము జనిమురంచడరం ద్విరా దేవుడు వారికి చెపిపీనపపీట్కీ, చివ్రికి వారితో తన 
స్రంబరంధానిని పునరుద్్ధరిసా్తనని కూడా ఆయన వారికి గురు్త చేసాడు, “క్మారుల” యొక్్క స్నినిహిత మరియు వ్్యకి్తగత 
భాషను ఉపయోగిరంచి తన ద్రి తపిపీన వ్్యక్్తలక్ వివ్రిరంచాడు (1 : 9-10; 11: 1).

యోవేలు
ఆ స్మయరంలో యూద్లో బ్గా తెలిసిన మిడతల పీడనానిని ఉపయోగిరంచి, యోవేలు దేవుని యొక్్క తీరుపీ స్రందేశానిని 
మరియు పశా్చతా్తపరం యొక్్క ఆశను అరందిరంచడానికి ఇటీవ్లి విష్ద్నిని ఉపయోగిరంచ్క్నానిడు. భయరంక్రమైన 
మిడతల తెగులును ప్రసా్తవిరంచడరంలో, యోవేలు తన శ్రోతల జీవితాలతో మాటాలుడగలిగాడు మరియు వారి మనసు్సలలో 
తీరుపీ స్రందేశానిని ముద్రరంచగలిగాడు, ఒక్ జరంతువు మారంసానిని చీలి్చనట్లు.

దేవుని దినము అనేది ఒక్ రోజు మాత్రమే కాక్రండా తీరుపీ మరియు పునరుద్్ధరణ కాలానికి స్రంబరంధిరంచిన సూచన అని 
ఒక్ వా్యఖ్్యత పేర్్కనానిడు, ఇది మూడు ప్రాథమిక్ లక్షణాలను క్లిగి ఉరంట్రంది:

దేవుని ప్రజల తీరుపీ
విదేశీ దేశాల తీరుపీ
తీవ్మైన బ్ధల ద్విరా దేవుని ప్రజల శుదీ్ధక్రణ మరియు పునరుద్్ధరణ

యోవేలు పుస్్తక్రంలో ఈ అరంశాలనినిరంట్నీ క్నుగొనానిము, ఎరందుక్రంటే ఇది అరంతిమరంగా విమోచన స్రంఘటన యొక్్క 
అత్యరంత పూరి్త చిత్రాలను అరందిసు్తరంది (యోవేలు 2: 1–11; 2: 28–32; 3: 1–16).
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పాత నిబరంధన పాత నిబరంధన
ఆమోసు
ఉత్తరాదిలోని ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ద్ద్పు అస్మానమైన విజయ స్మయానిని 
ఆసావిదిసు్తరండడరంతో, దేవుడు పాపరం లేని ద్క్షిణాన తన ఇరంట్ నురండి ప్రయాణిరంచి 
ఇశ్రాయేల్యులక్ తీరుపీ స్రందేశానిని తీసుక్వెళ్లులని నిశ్శబదామైన గొర్రెల కాపరిని పిలవాలని 
నిర్ణయిరంచ్క్నానిడు. ఉత్తరాది ప్రజలు పాపపు బహుళతవిరం కోస్రం అతని తీరుపీ స్రందేశానిని 
విస్మురిరంచడానికి ఒక్ సాక్గా అమోసు హోద్ను ఉపయోగిరంచారు.

ఏదేమైనా, వారి బ్హ్య జీవితాలు విజయపు కిరణాలతో మెరుసు్తరండగా, వారి అరంతర్గత 
జీవితాలు నైతిక్ క్షీణత గొయి్యలో మునిగిపోయాయి. నా్యయరం చేయడానికి, ద్యను 
ప్రేమిరంచడానికి మరియు వినయరంగా నడవ్డానికి అవ్కాశాలను వెతక్డానికి బదులుగా, 
వారు తమ అహరంకారరం, విగ్హారాధన, సీవియ ధరమురం మరియు భౌతిక్ వాద్నిని 
సీవిక్రిరంచారు. అమోసు తన ప్రజల క్పట జీవితాల పటలు దేవుని పూరి్త అస్హా్యనిని 
తెలియజేసాడు (ఆమోసు 5: 21-24). అతని ప్రవ్చనరం పునరుద్్ధరణ యొక్్క క్లుప్త 
స్రంగ్హావ్లోక్నరంతో ముగుసు్తరంది, మరియు అది కూడా ఉత్తర రాజ్యరం ఇశ్రాయేలు (9: 
11-15) క్రంటే యూద్క్ ద్ర్శక్తవిరం వ్హిరంచబడిరంది.

ఓబధా్య
“యెహోవా ఆరాధక్డు” అని అర్ధరం ఓబధా్య పేరు, ఆగ్నియరంలో యూద్ పొరుగున ఉనని 
ఎదోముపై అతను చెపిపీన తీరుపీ స్రందేశానికి ఆస్కి్తక్రమైన ప్రతిఘటనను అరందిసు్తరంది . 
యెహోవా భక్్తడిగా, ఓబధా్య తనను తాను భగవ్రంతుని మురందు వినయసాథానరంలో ఉరంచాడు; 
అతను స్రవిశకి్తమరంతుడైన దేవుని మురందు తన తక్్కవ్ స్థాలానిని ఆలిరంగనరం చేసుక్నానిడు.

దేవుడు ఎదోము ప్రజలక్ “యెహోవా ఆరాధక్డు” అనే వ్్యకి్తని పరంపినా తపుపీలేదు. ఎదోము 
ప్రభువు మురందు గరావినికి పాలపీడాడుడు (ఓబధా్య 1: 3). వారు నిజానికి క్రంటే తమను తాము 
గొపపీగా భావిరంచారు; దేవుడు ఎనునిక్నని ప్రజలను ఎగతాళి చేయడానికి, దొరంగిలిరంచడానికి 
మరియు హాని చేయడరం కూడా చాలా గొపపీది. కానీ “ప్రభువైన దేవుడు”, ఓబధా్య అనే పేరు 
దేశాలపై దేవుని సారవిభౌమ శకి్తని నొకి్కచెపపీడానికి ఉపయోగిరంచబడిరంది, ఇది నిరరంతరరం 
నిలబడదు మరియు అతని ప్రజలు శాశవితరంగా బ్ధపడనివ్విరండి (1: 1). ఓబధా్య ద్విరా, 
దేవుడు తన ప్రజల పటలు చెడుగా ప్రవ్రి్తరంచినట్లు ఎదోముకి గురు్త చేశాడు (1: 12-14) 
మరియు విమోచనను వాగాదానరం చేశాడు, ఎదోమీయులక్ కాదు, యూద్ ప్రజలక్ (1: 
17-18). ఎదోము దేశరం, చివ్రక్ చరిత్రలో అద్ృశ్యమైరంది, సామెతలు 16:18 లో 
క్నిపిరంచే స్తా్యనికి ప్రధాన ఉద్హరణలలో ఒక్ట్గా ఉరంది: “విధవిరంస్రం మురందు 
అహరంకారరం వెళ్తురంది, / మరియు తడబడే మురందు అహరంకారపూరితమైన ఆతము.”

యోనా
దేవుని పిలుపు అతనికి వ్చి్చనపుపీడు, యోనా దేవుడు అసి్సరియనలును శిక్షిరంచాలని తన సావిరథాపూరిత కోరిక్ను మిరంచి 
చూడలేక్పోయాడు. అలారంట్ వ్్యక్్తల పటలు ఆయన ద్య స్రందేశానిని తీసుక్వెళ్లులని దేవుడు ఎలా కోరుక్రంటాడు? యోనా 
దేవుని స్రందేశానిని ప్రసారరం చేయడానికి మురందు, అతను విరిగిపోవ్లసి వ్చి్చరంది. అతడు భగవ్రంతుని క్రుణ గురిరంచి 
కొరంత నేరు్చకోవాలి. తారిషిష్, అతని ఓడ శిథిలమైన మరియు గొపపీ చేపలో అతని స్మయరం ద్విరా, యోనాని అనినిట్ రక్షణ 
ప్రభువు నురండి వ్సు్తరంది అని శకి్తవ్రంతమైన మార్గరంలో ఒపిపీరంచాడు (జోనా 2: 9). మరియు దేవుని అతు్యననిత శకి్త 
కారణరంగా, దేవుడు తన రక్షణను మరియు ద్యను ఎక్్కడ క్రిపిరంచాలో నిర్ణయిసా్తడు (4:11).

మీకా
మీకా పుస్్తక్రంలో ఎక్్కవ్ భాగరం రెరండు ముఖ్యమైన అరంచనాల చ్ట్టి తిరుగుతురంది: ఒక్ట్ ఇశ్రాయేలు మరియు యూద్పై 
తీరుపీ (మీకా 1: 1–3: 12), మర్క్ట్ స్హస్రాబిదా రాజ్యరంలో దేవుని ప్రజల పునరుద్్ధరణ (4: 1–5: 15). తీరుపీ మరియు 
పునరుద్్ధరణ భయరం మరియు ఆశను ప్రేరేపిసా్తయి, మీకా ప్రవ్చనరం యొక్్క చివ్రి క్రమరంలో రెరండు ఆలోచనలు 
మూటగట్టిక్నానియి, దేవుని ప్రజలు ఆయన నురండి మరియు ఇతరుల నురండి వైదొలగినరందుక్ వారి స్ృషిటిక్ర్త మురందు 
విచారణలో నిలబడే కోరుటి గది ద్ృశ్యరం (6: 1–7: 20). ఈ క్రమరంలో, దేవుడు వారి తరపున తన మరంచి పనులను ప్రజలక్ 
గురు్త చేసా్తడు, వారు తమ గురిరంచి మాత్రమే శ్రద్్ధ తీసుక్నేటపుపీడు ఆయన వారిని ఎలా చూసుక్నానిడు. దేవుని ప్రజలను 
భయరం మరియు తీరుపీతో వ్దిలేయడానికి బదులుగా, మీకా పుస్్తక్రం ప్రవ్క్్త తన రక్షణ మరియు ద్య యొక్్క ఏకైక్ 
వ్నరుగా ప్రవ్క్్త పిలుపుతో ముగుసు్తరంది (7: 7), ప్రజలను వారి శాశవితమైన నిరీక్షణ వైపు చూపుతురంది దేవుడు.

నహూము
సుమారు రెరండువ్రంద్ల స్రంవ్త్సరాల శకి్తవ్రంతమైన అసి్సరియన్ రాజులు మరియు పాలక్లను అనుమతిరంచిన తరువాత, 
దేవుడు నహూము ద్విరా నిన్వే నగరానిని తీరుపీ తీర్చడానికి తన ప్రణాళిక్లను ప్రక్ట్రంచాడు. పాపరం మీద్ దేవుడిక్నని 
శ్రద్్ధ, దురాముర్గపు నేరసుథాలను శిక్షిరంచడానికి ఆయన సుముఖత, మరియు తీరుపీ కోస్రం ఆయన కోరిక్ను తీర్చగల శకి్త 
వ్రంట్వి ఈ పుస్్తక్రం మొత్తరం స్పీషటిరంగా చూపిసు్తరంది, అది చీక్ట్లో మెరిసే ఆశల కిరణాలను కూడా క్లిగి ఉరంది. చాలా 
ముఖ్యమైన విషయరం ఏమిటరంటే, తరతరాలుగా తమ ప్రాథమిక్ అణచివేతద్రు అయిన నీన్వె తవిరలో దేవుని తీరుపీలోకి 
వ్సు్తరంద్నే ఆలోచనలో యూద్ ప్రజలు వెరంటనే ఆశలు పెట్టిక్రంటారు. అలాగ్, పెరుగుతునని విగ్హారాధన క్లిగిన 
యూద్లో ఒక్ చినని కానీ నమముక్మైన శేషరం దేవుని నిద్నరం కోపానికి రుజువు చూపిసు్తరంది (నహుము 1: 3), ఆయన 
మరంచితనరం మరియు బలరం (1: 7) మరియు ఆయన పునరుద్్ధరణ శకి్త (2: 2) ద్విరా ఓద్ర్చబడతారు
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వ్క్
్తలు

పాత నిబరంధన పాత నిబరంధన

హబకూ్కక్
ప్రవ్క్్త హబకూ్కక్ యెరూషలేములో నిలబడి తన దేశమైన యూద్ సిథాతిని గురిరంచి 
ఆలోచిరంచినపుపీడు, అతను మూగబోయాడు. చాలా చెడు వ్ృది్ధ చెరందిరంది, పూరి్తగా 
బహిరరంగరంగా, కానీ దేవుడు విరంతగా మౌనరంగా ఉనానిడు. ఆయన ఎక్్కడ ఉనానిడు? ఆయన 
ఎరంతకాలరం ఈ గరంద్రగోళ్నిని కొనసాగిరంచడానికి అనుమతిసా్తడు? దేవుని ప్రకారరం ఎక్్కవ్ 
కాలరం లేదు (హబకూ్కక్ 2: 2–3). మర్క్ దేశరం, బబులోను వ్చి్చ ప్రభువు తరపున 
నా్యయానిని అమలు చేసా్తరు. యూద్లోని దుషుటిలు, తమ చెడు పనులతో శాశవితరంగా 
బయటపడతారని భావిరంచిన వారు తవిరలో శిక్షిరంచబడతారు.

హబకూ్కక్ పుస్్తక్రం గరివిరంచద్గిన ప్రజలు గుణపరచబడే చిత్రానిని మనక్ అరందిసు్తరంది, 
అయిత్ నీతిమరంతులు దేవునిపై విశావిస్రం ద్విరా జీవిసా్తరు (2: 4). దేవుడు మన ప్రపరంచరంలో 
నిశ్శబదారంగా మరియు నిమగనిమై ఉననిట్లు అనిపిరంచినపపీట్కీ, ఆయన ఎలలుపుపీడూ చెడుతో 
వ్్యవ్హరిరంచే ప్రణాళిక్ను క్లిగి ఉరంటాడు మరియు ఎలలుపుపీడూ నా్యయరం చేసా్తడు. . . 
చివ్రికి. ప్రవ్క్్త హబకూ్కక్ యొక్్క ఉద్హరణ విశావిసులను ప్రభువు కోస్రం వేచి ఉరండమని 
ప్రోత్సహిసు్తరంది, మన మరంచి కోస్రం ఆయన నిజరంగా అనినిరంట్నీ చేసా్తడని ఆశిరంచాడు 
(రోమా 8:28).

జెఫనా్య
చాలా మరంది ప్రవ్క్్తల రచనల వ్లె, జెఫనా్య పుస్్తక్రం ప్రజలరంద్రూ వారి పాపానికి తీరుపీనిచే్చ 
విధానానిని అనుస్రిసు్తరంది, తరువాత దేవుడు ఎరంచ్క్నని ప్రజల పునరుద్్ధరణ జరుగుతురంది. 
దేవుని తీరుపీ స్రందేశానికి జెఫనా్య యొక్్క ప్రధాన లక్షష్యరం, యూద్ దేశరం, వారి రాజు మనసే్స 
పాలనలో ఘోరమైన పాపరంలో పడిపోయిరంది. జెఫనా్య ప్రవ్చనరం పాపాతముక్మైన దేశరంలో 
దైవ్భకి్త మరియు స్విచ్ఛత కోస్రం నినాద్లు చేసిరంది. యూద్ ప్రజలు తమ వ్్యకి్తగత 
జీవితాలోలునే కాక్రండా వారి ఆరాధనలో కూడా చాలాకాలరంగా దేవునికి వెనుదిరిగారు. ఇది 
వారి పాపరం యొక్్క లోతును మరియు దేవుని ప్రజలు పునరుద్్ధరణ మార్గరంలో ప్రక్షళన 
చేయవ్లసిన లోతైన అవ్స్రానిని ప్రతిబిరంబిసు్తరంది.

హగ్గయి
ఇటీవ్ల ప్రవాస్రం నురండి తిరిగి వ్చి్చన యూదుల కోస్రం హగ్గయి ఒక్ ముఖ్యమైన స్రందేశానిని క్లిగి ఉనానిడు. వారు తమ 
దేవుడిని మరచిపోయారు, బదులుగా వారి స్విరంత ప్రయోజనాలపై ద్ృషిటి పెటటిడానికి ఎరంచ్క్నానిరు, కాబట్టి వారు “వారి 
మారా్గలను” పరిశీలిరంచాలి్సన స్మయరం వ్చి్చరంది (హగ్గయి 1: 5, 7). వారి ఆలోచనలక్ మరియు చర్యలక్ ప్రభువు 
కేరంద్రరంగా ఉనానిడని చూపిరంచడరం క్రంటే యూదులక్ మరేమీ ముఖ్యరం కాదు, కాబట్టి దేవుని ఆలయానిని పునరినిరిమురంచడరం 
పూరి్త చేయాలని హగ్గయి వారిని ఆదేశిరంచాడు. ఏదేమైనా, పునరినిరాముణ పనితో వారిని ఒరంటరిగా వ్దిలేయక్రండా, 
దేవాలయరంలో భవిష్యతు్త కీరి్త మరియు దేవుని ప్రజల శత్రువులపై విజయరం సాధిరంచాలనే ఆశతో వారిని ప్రోత్సహిసూ్త 
హగ్గయి యూదులక్ బోధిరంచడరం కొనసాగిరంచాడు (2: 7–9, 21–22). హగ్గయి స్రందేశరం ప్రకారరం, ప్రజలు దేవుడిని 
తమ జీవితాల మధ్యలో ఉరంచ్క్రంటే, దేవుడు తన ప్రజల కోస్రం భవిష్యతు్తలో ఆశీరవిదిరంచిన ఆశీరావిద్లను వారు 
గ్హిసా్తరు.

జెక్రా్య
అరథారం “యెహోవా గురు్తచేసుక్నానిడు,” జెక్రా్య పేరు అతని ప్రవ్చనాల ఉదేదాశా్యనికి తగినది. దేవుడు తన ప్రజలక్ ఇచి్చన 
వాగాదానాలను, భూమి వెలుపల గడిపిన స్మయానిని కూడా గురు్తరంచ్క్రంటాడనే ఆశతో అతని పుస్్తక్రం నిరండిపోయిరంది. 
ప్రవ్క్్త ఎనిమిది ద్ర్శనాల సాధారణ నిరాముణానిని ఉపయోగిరంచారు (జెక్రా్య 1: 1–6: 15), నాలుగు స్రందేశాలు (7: 
1–8: 23), మరియు రెరండు ప్రవ్చనాలు (9: 1–14: 21) ఆలయరం మరియు చివ్రికి, యెరూషలేము నురండి మెసీ్సయా 
యొక్్క భవిష్యతు్త పాలన. చాలా మరంది ప్రవ్క్్తల మాదిరిగానే, జెక్రా్య భవిష్యతు్త యొక్్క వివిధ కోణములను చూశాడు; 
అరందువ్లలు, జెక్రా్య ప్రవ్చనరంలో ఒక్ద్ని తరావిత ఒక్ట్గా క్నిపిరంచే కొనిని స్రంఘటనలు వాస్్తవానికి తరాల మధ్య లేద్ 
వాట్ మధ్య స్హస్రాబ్దాలు కూడా ఉరంటాయి.

ప్రవాస్రం నురండి కొత్తగా తిరిగి వ్చి్చన ప్రజల కోస్రం, జెక్రా్య వారి తక్షణ మరియు సుదూర భవిష్యతు్త గురిరంచి నిరిదాషటిమైన 
ప్రవ్చనానిని అరందిరంచాడు -ఎట్వ్రంట్ స్రందేహరం లేదు. వారి జాతి పాపరం కోస్రం తీరుపీ ఇవ్విబడుతురంది (5: 1–11), 
కానీ వారు కూడా శుభ్రపరచబడతారు మరియు పునరుద్్ధరిరంచబడతారు (3: 1–10), మరియు దేవుడు తన ప్రజలను 
పునరినిరిమురంచాడు (1: 7–17). జెక్రా్య సుదూర భవిష్యతు్తను చూసూ్త తన పుస్్తకానిని ముగిరంచాడు, మొద్ట ఇశ్రాయేలు 
మెసీ్సయను తిరస్్కరిరంచారు (9: 1–11: 17), ఆపై ఆయన పాలనలో ఇశ్రాయేలు చివ్రక్ విడుద్ల చేయబడాడురు (12: 
1–14: 21) ).

మలాకీ
క్రీసు్త పూరవిరం 605 లో యూద్ ప్రజలు వాగాదాన భూమి నురండి బహిష్కరిరంచబడటరం ప్రారరంభిరంచారు, డెబె్క్బ స్రంవ్త్సరాల 
తరువాత బబులోను నురండి తిరిగి వ్చా్చరు. మలాకీ స్మయానికి, వారు వ్రంద్ స్రంవ్త్సరాలక్ తరువాత భూమికి తిరిగి 
వ్చా్చరు మరియు వారు తిరిగి వ్చి్చనపుపీడు వారు ఆశిరంచిన ఆశీరావిద్ల కోస్రం చూసు్తనానిరు. ఆలయరం 
పునరినిరిమురంచబడినపపీట్కీ, పూరవిరం తిరిగి వ్చి్చన ఇశ్రాయేల్యుల ఉతా్సహరం దేవుని విషయాల పటలు స్రంపూర్ణ ఉద్సీనతక్ 
ద్రి తీసిరంది. ఇది యాజక్తవిరంలో విస్్తృతరంగా అవినీతికి ద్రితీసిరంది మరియు ప్రజలలో ఆధా్యతిముక్ బద్్ధక్రం ఏరపీడిరంది.
దేవుడు తమను ప్రేమిసు్తనానిడని ప్రజలు నమముడానికి క్షటిపడుతునని స్మయరంలో మలాకీ వ్చా్చడు (మలాకీ 1: 2). ప్రజలు 
తమ దురద్ృషటిక్ర పరిసిథాతులపై ద్ృషిటి పెటాటిరు మరియు వారి స్విరంత పాపపు పనులను లెకి్కరంచడానికి నిరాక్రిరంచారు. 
కాబట్టి దేవుడు వారి వైపు తిరిగి వేలు చూపిరంచాడు, మరియు మలాకీ ద్విరా, దేవుడు తనతో తమ ఒడరంబడిక్ను ఎక్్కడ 
కోలోపీయారో దేవుడు చెపాపీడు. వారు మారుపీలను చూడాలని ఆశిసే్త, వారు తమ స్విరంత చర్యలక్ బ్ధ్యత వ్హిరంచాలి 
మరియు ఆ స్రంవ్త్సరాల క్రతరం తమ తరండ్రులు సీనాయి పరవితరంపై దేవునికి చేసిన వాగాదానరం ప్రకారరం దేవునికి నమముక్రంగా 
సేవ్ చేయాలి.
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వా

ర్తలు
క్రొత్త నిబరంధన క్రొత్త నిబరంధన

మత్తయి సువార్త
ఇశ్రాయేలు సుదీరఘాకాలరంగా ఎదురుచూసు్తనని మెసీ్సయ యేసు మరియు నిజానికి రాజు అని 
చూపిరంచడానికి మత్తయి యేసు పరిచర్య గురిరంచి రాశాడు. అతను ఈ అరంశము గురిరంచి 
తన ప్రారరంభ పరంకి్తలో ప్రతిబిరంబిరంచాడు, “అబ్రాహాము క్మారుడైన ద్వీదు క్మారుడు, 
యేసు మెసీ్సయ వ్రంశ చరిత్ర రికారుడు” (మత్తయి 1: 1). అక్్కడ నురండి, మత్తయి తన 
పాఠక్లను తిరిగి పాత నిబరంధనక్ తీసుక్వెళ్లుడు, యేసు పుట్టిక్క్ స్రంబరంధిరంచి పాత 
నిబరంధన సాక్ష్యనిని అరందిరంచాడు, యేసు జనిమురంచిన ప్రదేశరంగా బెతెలుహేరం, ఇగుపుటిక్ 
పారిపోవ్డరం, శిశువుల హేరోదు వ్ధ, మరియు యేసు పరిచర్య ప్రారరంభరం. యూదు 
స్మాజరంలో చాలా మరంది మెసీ్సయా పాత్రను తాము చెపుపీక్నని ప్రపరంచరంలో, పాత 
నిబరంధనలో యేసు జీవితానిని నిలబెటటిడానికి మత్తయి యొక్్క నిబద్్ధత యేసును ఈ తపుపీడు 
మెసీ్సయల క్రంటే ఎక్్కవ్గా పెరంచిరంది. అపొస్్తలుడు మన ప్రభువు యొక్్క చిత్రపటానిని 
చిత్రిరంచాడు, ఇది ఈ భూమిపై నడవ్డానికి ఇతరులరంద్రిలో అతని ప్రత్్యక్తను హైలైట్ 
చేసు్తరంది.

మారు్క సువార్త
మత్తయి సువార్త యేసును రాజుగా చిత్రీక్రిసు్తరండగా, మారు్క అతనిని దేవుని సేవ్క్డిగా 
వెలలుడిరంచాడు. యేసు పని ఎలలుపుపీడూ ఒక్ పెద్దా ప్రయోజనరం కోస్రం, మారు్క 10:45 లో ఒక్ 
విషయరం స్పీషటిరంగా స్రంగ్హిరంచబడిరంది, “ఎరందుక్రంటే మనుష్యక్మారుడు సేవ్ 
చేయబడలేదు, కానీ సేవ్ చేయడానికి, మరియు అతని జీవితానిని అనేక్మరందికి విమోచన 
క్రయధనరం కోస్రం ఇచా్చడు.” మారు్క తన సువార్తను యేసు అదు్భతాలతో నిరంపాడు, దేవుని 
క్మారుడి శకి్త మరియు క్రుణ రెరండిరంట్నీ మళీలు మళీలు వివ్రిరంచాడు. ఈ భాగాలలో, ప్రజలక్ 
ఆధా్యతిముక్ పునరుద్్ధరణను అరందిరంచిన మరంచి గురువుగా యేసును ఎక్్కవ్గా మారు్క 
వెలలుడిరంచాడు; ఈ పుస్్తక్రం యేసును నిజమైన దేవుడు మరియు నిజమైన మనిషిగా 
చిత్రీక్రిసు్తరంది, ప్రజల జీవితాలోలుకి చేరుక్రంట్రంది మరియు శారీరక్ మరియు పరిసిథాతుల 
మారుపీను ప్రభావితరం చేసు్తరంది.

కానీ మారుపీ యొక్్క ఏజెరంట్ గా యేసు జీవితరం అరంతిమ లక్షష్యరం లేక్రండా లేదు. తన పరిచర్య 
మధ్య, యేసు మానవాళికి సేవ్ చేసే ఖచి్చతమైన మారా్గనిని నిరరంతరరం సూచిరంచాడు: సిలువ్పై 
ఆయన మరణరం మరియు మృతుల నురండి అతని పునరుతాథానరం. యేసుక్రీసు్త యొక్్క ఈ 
పనులపై విశావిస్రం ద్విరా మాత్రమే మానవులు తమ పూరి్త జీవితాలక్ శాశవితమైన విముకి్తని 
క్నుగొరంటారు. అరంత్కాక్, యేసు మన జీవితాలను ఎలా జీవిరంచాలో మనక్ మాదిరిగా 
ఉరంటాడు — ఆయనలాగ్ ఇతరులక్ సేవ్ చేయడరం.

లూకా సువార్త
మత్తయి యేసుని రాజుగా చిత్రీక్రిరంచినట్లుగా, మారు్క అతనిని సేవ్క్నిగా వెలలుడిరంచినట్లుగా, లూకా యేసును 
మనుష్యక్మారుడిగా ఒక్ ప్రత్్యక్మైన ద్ృక్పీథ్నిని అరందిసా్తడు. ఈ వాక్్యరం, “మనుష్యక్మారుడు”, తనను తాను 
సూచిరంచ్కోవ్డరం యేసుకి ఇషటిమైన మార్గరం.

లూకా సువార్త ప్రత్్యక్మైన వ్్యక్్తలలో అత్యరంత ప్రసిద్్ధమైన వ్్యకి్త పనుని క్లెక్టిర్ జక్్కయ్య, యేసు తన పటటిణానికి 
చేరుక్ననిపుపీడు జనాలను చూడడానికి ఒక్ చినని వ్్యకి్త చెట్టి ఎకా్కడు. యేసు తన ఇరంట్లు జక్్కయ్యతో క్లిసి భోజనరం 
చేయడరం ముగిరంచాడు, ఇది సాథానిక్ మత నాయక్లకి చాలా బ్ధ క్లిగిరంచిరంది. జక్్కయ్య తన పూరవి జీవ్న విధానరంపై 
పశా్చతా్తపరం వ్్యక్్తరం చేసినపుపీడు మరియు పునుఃసాథాపన చేసా్తనని ప్రతిజ్ఞ చేసినపుపీడు, యేసు లూకా సువార్త థీమ్ గా 
ప్రతిస్పీరందిరంచాడు: “మనుష్యక్మారుడు కోలోపీయిన ద్నిని వెతక్డానికి మరియు రక్షిరంచడానికి వ్చా్చడు” (లూకా 19: 
10). లూకా యేసును ఆద్ర్శవ్రంతమైన వ్్యకి్తగా చిత్రీక్రిరంచాడు, అతను మానవాళికి మరియు యూదులక్ స్మానరంగా 
రక్షణను అరందిసా్తడు.

యోహాను సువార్త
మిగిలిన మూడు సువార్తలు యేసును రాజుగా, సేవ్క్డిగా మరియు మనుష్యక్మారుడిగా చిత్రీక్రిసు్తరండగా, యోహాను 
యేసును దేవుని క్మారుడిగా చిత్రీక్రిరంచారు. ఇతర సువార్త రచయితల క్రంటే యోహాను తన థీమ్ ను మరిరంత స్పీషటిరంగా 
చెపాపీడు. తన పాఠక్లు “యేసు క్రీసు్త, దేవుని క్మారుడు అని విశవిసిరంచేలా” అతను వ్రాసాడు, తద్విరా వారు అతని 
పేరులో జీవ్రం క్లిగి ఉరంటారు (యోహాను 20:31). ఆ లక్ష్యనిని న్రవేర్చడానికి, యోహాను యేసు క్రీసు్త యొక్్క విచిత్రమైన 
మరియు విలక్షణమైన చిత్రానిని అరందిరంచాడు, ఒక్ట్ మిగిలిన మూడు సువార్తలలోని చిత్తరువులతో పూరి్త ఐక్్యతతో ఉరంది, 
కానీ దేవుని మనిషి అయిన యేసుక్రీసు్త గురిరంచి బైబిల్ వెలలుడిరంచడానికి గణనీయరంగా జోడిరంచిరంది.

యేసుక్రీసు్త స్విభావానిని తన పాఠక్లక్ తెలియజేయడానికి యోహాను అనేక్ పద్్ధతులను ఉపయోగిరంచాడు. వీట్లో 
యేసు ఏడు “నేను” అనే సేటిట్ మెరంట్ లలో ఆయన గురిరంచి కూడా ఉరంది, ఇరందులో యేసు తన గురిరంచి “లోకానికి 
వెలుగు” (8:12), “పునరుతాథానరం మరియు జీవితరం” (11:25), మరియు “మార్గరం, స్త్యము, మరియు జీవ్ము” (14: 
6). యోహాను యొక్్క సువార్తలో ఎక్్కవ్ భాగరం (2-12 అధా్యయాలు) బుక్ ఆఫ్ సైన్్స అని పిలువ్బడుతురంది, ఎరందుక్రంటే 
యేసు ఏడు విభినని అదు్భతాలను ప్రద్రి్శరంచాడు -కానాలో నీట్ని ద్రాక్షరస్ముగా మార్చడరం మరియు లాజరును 
బేతనియలో మృతుల నురండి లేపడరం వ్రంట్వి. ఈ అదు్భతాలు దేవుని క్మారుడిగా అతని గురి్తరంపును వివ్రిసా్తయి.
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క్రొత్త నిబరంధన క్రొత్త నిబరంధన

అపోస్్తలుల కార్యములు
కార్యములను చక్్కగా రెరండు విభాగాలుగా విభజిరంచవ్చ్్చ, మొద్ట్ది ప్రధానరంగా 
యెరూషలేము మరియు స్మరియలోని పేతురు పరిచర్యతో వ్్యవ్హరిసు్తరంది (1–12) 
మరియు రోమన్ సామ్రాజ్యరం అరంతటా పౌలు తన మిషనరీ ప్రయాణాలలో ప్రయాస్పడాడుడు 
(13–28). భౌగోళిక్రంగానే కాక్రండా సారంస్్కృతిక్రంగా కూడా సువార్త వా్యపి్తని వివ్రిరంచడానికి 
కార్యములు ముఖ్యమైనవి. ప్రత్్యకిరంచి అపొస్్తలుడైన పౌలు పరిచర్య కిరంద్, సువార్తను 
ప్రత్్యక్రంగా యూదు ప్రేక్షక్లకి తీసుక్వెళలుడరం నురండి – గదిలోని ఒక్ చినని స్మూహానికి 
పేతురు బోధిరంచడరం ద్విరా అన్యజనుల మధ్య సువార్త వెళలుడరం గురిరంచి ఇది రికార్డు చేసిరంది. 
ఈ పరివ్ర్తన పేతురు ద్ృషిటి ద్విరా ఉత్తమరంగా వివ్రిరంచబడిరంది, దీనిలో “దేవుడు దేనిని శుది్ధ 
చేసారో, ఇక్పై అపవిత్రమైనదిగా పరిగణిరంచరు” (10:15) అని చెపేపీ స్విరానిని అతను 
వినానిడు. ఇది పేతురు తరువాత చాలా మరంది అను్యలతో సువార్తను పరంచ్కోవ్డానికి 
ద్రితీసిరంది. పాఠరం? దేవుడు తన ఆశ మరియు రక్షణ స్రందేశానిని ప్రజలరంద్రికీ విస్్తరిరంచాలని 
కోరుక్రంట్నానిడు – “యెరూషలేము, మరియు అనిని యూద్ మరియు స్మరియలో, 
మరియు భూమి యొక్్క సుదూర ప్రారంతానికి కూడా” (1: 8).

రోమీయులక్
రోమీయులక్ పౌలు రాసిన లేఖ ద్విరా ప్రాధమిక్ థీమ్ బైబిల్ సువార్త అని పిలిచే రక్షణ 
కోస్రం అతని ప్రణాళిక్లో దేవుని నీతిని వెలలుడిరంచడరం:
నేను సువార్త గురిరంచి సిగు్గపడను, ఎరందుక్రంటే విశవిసిరంచే ప్రతిఒక్్కరికీ, మొద్ట యూదులక్ 
మరియు గ్రీక్ వారికి రక్షణ కోస్రం ఇది దేవుని శకి్త. ఎరందుక్రంటే ద్నిలో దేవుని నీతి విశావిస్రం 
నురండి విశావిసానికి వెలలుడి చేయబడిరంది; “కానీ నీతిమరంతుడు విశావిస్రంతో జీవిసా్తడు” అని 
వ్రాయబడిరంది. (రోమా 1: 16-17)

మన పాపరం వ్లలు (1–3) మానవులు దేవుని నీతిని ఎలా కోలోపీతారో పౌలు చూపిరంచాడు, 
దేవుడు మనలిని విశావిస్రం ద్విరా స్మరిథారంచినపుపీడు దేవుని నీతిని సీవిక్రిసా్తడు (4–5), 
తిరుగుబ్ట్ద్రుల నురండి అనుచరులుగా మారడరం ద్విరా దేవుని నీతిని ప్రద్రి్శసా్తడు (6-
8), నిరా్ధరిరంచరండి దేవుడు యూదులను రక్షిరంచినపుపీడు ఆయన నీతి (9-11), మరియు 
ఆయన జీవితానిని ఆచరణాతముక్ మారా్గలోలు మన జీవితమరంతా అనవియిరంచ్కోరండి (12-16).

1 కొరిరంధీయులక్
ఫస్టి కొరిరంథియన్్స పౌలు కోలుఫా ఇరంట్ నురండి అరందుక్నని రిపోర్టి లను, అలాగ్ చరి్చ నురండి తనక్ వ్చి్చన లెటర్ ను 
స్రంబోధిసా్తడు (1 కొరిరంథీయులు 7: 1). కొరిరంథులోని చరి్చకి ఈ లేఖలో, పౌలు జీవితరం మరియు సిద్్ధరంతరం రెరండిరంట్కి 
స్రంబరంధిరంచిన అనేక్ విభినని విషయాలను క్వ్ర్ చేశారు: విభజనలు మరియు తగాద్లు, లైరంగిక్ అనైతిక్త, విశావిసుల 
మధ్య వా్యజా్యలు, వివాహరం మరియు ఒరంటరితనరం, క్రీసు్తలో సేవిచ్ఛ, ఆరాధనలో క్రమరం, ప్రాముఖ్యత ప్రభువు బలలు 
విరందు, మరియు ఆధా్యతిముక్ బహుమతుల స్రైన ఉపయోగరం; ఆయన పునరుతాథానరంపై లోతైన బోధనను కూడా చేరా్చడు.
సాథానిక్ చరి్చలో క్రైస్్తవ్ ప్రవ్ర్తనపై పౌలు యొక్్క ప్రాధాన్యత ఈ విషయాలను క్లిపే ఆలోచన శ్రేణి. క్రైస్్తవ్ ప్రజలు క్రైస్్తవ్ 
ఆద్రా్శల ప్రకారరం జీవిసా్తరని అపొస్్తలుడు ఆశిరంచాడు, లేద్ అతను వారితో చెపిపీనట్లుగా, “మీరు ఒక్ ధరతో కొనుగోలు 
చేయబడాడురు: కాబట్టి మీ శరీరరంలో దేవుణి్ణ కీరి్తరంచరండి” (6:20).

2 కొరిరంధీయులక్
కొరిరంధులోని చరి్చ ఇటీవ్ల విభేద్లు మరియు తగాద్లతో పోరాడుతోరంది. కానీ విశావిసులలో ఎక్్కవ్మరందికి, పౌలు 
2 కొరిరంథియన్్స వ్రాసే స్మయానికి స్మస్్య పరిష్కరిరంచబడిరంది. చాలామరంది తమ పాపపు మారా్గల గురిరంచి 
పశా్చతా్తపపడాడురు మరియు ఒక్రితో ఒక్రు మరియు పౌలు నాయక్తవిరంతో తిరిగి ఐక్్యతక్ వ్చా్చరు.

ఏదేమైనా, పౌలు తన అపొస్్తలులతవిరం మరియు అతని స్రందేశానిని రక్షిరంచాలి్సన అవ్స్రరం ఉరంద్ని భావిరంచాడు. 
చరి్చలోని కొరంద్రు నైతిక్ బలహీనత లేద్ అధికారరం లేక్పోవ్టానికి స్రంకేతరంగా వారి మధ్య అతని సౌమ్యతని 
తీసుక్నానిరు (2 కొరిరంథీయులు 10: 1-2). ఈ ఆరోపణలు పౌలు ఇతర అపొస్్తలులతో స్మానమైన ప్రాముఖ్యత క్లిగి 
ఉనానియని, తనక్ క్రైస్్తవ్ విశావిస్రంపై లోతైన జా్ఞనరం ఉరంద్ని, క్రీసు్త పేరిట తీవ్మైన శారీరక్ శిక్షను అనుభవిరంచాడని, 
మరియు అతను వాదిరంచడరం ద్విరా తనను తాను రక్షిరంచ్కోవ్డానికి ద్రితీసిరంది దేవుని నురండి ద్ర్శనాలు మరియు 
ప్రత్యక్షతలు పొరంద్డు (11: 1-12: 13).
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గలతీయులక్
గలతియనులు పౌలు వారికి ప్రక్ట్రంచిన ద్య యొక్్క సువార్త నురండి చాలా తవిరగా 
పడిపోయినపుపీడు, వారు అపొస్్తలుడిగా పౌలు యొక్్క అధికారరం పటలు తమ నమముక్ద్రోహానిని 
కూడా స్పీషటిరం చేశారు. అరందువ్లలు, పౌలు ఈ స్మస్్యను రక్షిరంచడానికి రెరండు అధా్యయాలను 
ఖరు్చ చేయడరం ద్విరా గలతీయులక్ లేఖను ప్రారరంభిరంచాడు. 3 వ్ అధా్యయరంలో మాత్రమే 
అతను వారి హృద్యరం యొక్్క లోపానిని తాక్టరం ప్రారరంభిరంచాడు; అవి, ఈ గలతీయులు 
మోషే ధరముశాస్త్రము ద్విరా స్మరిథారంచబడాలని ప్రయతినిరంచారు. దీనికి విరుద్్ధరంగా, పౌలు 
తన వాద్నను ప్రజలోలుకి తీసుక్వ్చా్చడు, యేసుక్రీసు్తపై విశావిస్రం ద్విరా, ధరముశాస్త్రము 
కిరంద్ వారి పనుల ద్విరా కాదు.

గలతీయులు ఎదుర్్కనని స్మస్్యలో కొరంత భాగరం యూదులు చేసిన వాద్నలలో ఒక్ట్. ఈ 
తపుపీడు బోధక్లు ద్యతో మరియు సేవిచ్ఛతో జీవిరంచడరం అరంటే చటటివిరుద్్ధరంగా 
జీవిరంచడరం మరియు తద్విరా దిగజారుడు జీవితానిని గడపాలని సూచిరంచారు. మరియు 
లేఖ యొక్్క చివ్రి అధా్యయాలలో, పౌలు స్మరిథారంచడరం -విశావిస్రం ద్విరా ద్య యొక్్క 
చర్య -పాపపు జీవ్నశైలికి ద్రితీయాలి్సన అవ్స్రరం లేద్ని స్పీషటిరం చేశాడు. క్రైస్్తవులు పాప 
స్విభావానికి బ్నిస్తవిరం నురండి విముకి్త పొరంద్రు కాబట్టి, ఇపుపీడు మనక్ పవిత్రత మార్గరం 
తెరవ్బడిరంది.

ఎఫెసీయులక్
పౌలు ఎఫెసీయులక్ తన లేఖను రెరండు స్పీషటిమైన భాగాలుగా విభజిరంచాడు; మొద్ట్వాట్ 
స్తా్యలను వ్రి్తరంపజేయడరం వ్లన రెరండవ్ద్ని చర్యలు మరియు జీవ్నశైలి సాధ్యమవుతురంది. 
యేసు క్రీసు్త మరణరం మరియు పునరుతాథానరంలో దేవుడు తన క్ృపను అరందిరంచడరం ద్విరా 
పవిత్ర స్మాజానిని స్ృషిటిరంచడరం గురిరంచి చరి్చరంచడానికి పౌలు మొద్ట్ మూడు అధా్యయాలు 
గడిపాడు. ఈ స్రంఘరం స్భు్యలు క్రీసు్త పని ద్విరా దేవుడు ఎనునిక్నానిరు, దేవుని క్మారులు 
మరియు క్మారె్తలుగా ద్త్తత తీసుక్నానిరు మరియు అతని క్మారునిపై విశావిస్రం ద్విరా 
తరండ్రికి ద్గ్గరయా్యరు. ఈ విశావిస్రం ఉనని ప్రజలరంద్రూ – యూదులు మరియు అన్యజనులు 
– వారి అతిక్రమణలు మరియు పాపాలలో చనిపోయారు, కానీ యేసు క్రీసు్త యొక్్క 
వ్్యకి్తతవిరం మరియు పని కారణరంగా స్జీవ్రంగా ఉనానిరు.

పౌలు ఒక్ నిరిదాషటి వేద్రంతపరమైన లేద్ నైతిక్ స్మస్్యక్ ప్రతిస్పీరందిరంచనపపీట్కీ, ఎఫెసీయులను వారి విశావిస్రంలో పరిపక్విరం 
చెరంద్డానికి ప్రోత్సహిరంచడరం ద్విరా భవిష్యతు్త స్మస్్యల నురండి రక్షిరంచాలనుక్నానిడు. కాబట్టి పుస్్తక్రం మొద్ట్ భాగరంలో 
లోతైన వేద్రంతపరమైన స్తా్యలను నిరేదాశిరంచిన తరువాత, పౌలు తన ఉదేదాశా్యనిని స్పీషటిరం చేశాడు: ఈ విశావిస్ స్రంఘరం ద్ని 
స్విర్గపు పిలుపుక్ అనుగుణరంగా నడుసు్తరంద్ని అతను ఆశిరంచాడు (ఎఫెసీయులు 4: 1). క్రైస్్తవులు దేవునిపై విశావిస్రం ద్విరా 
అరంగీక్రిరంచే వేద్రంత వాస్్తవాల ఫలితరంగా, చరి్చ లోపల, ఇరంట్లో మరియు ప్రపరంచరంలో వారి స్రంబరంధాలలో అనేక్ పద్్ధతులు 
అనుస్రిరంచాలి.

ఫిలిపీపీయులక్
ఫిలిపీపీయులు తరచ్గా ఉటరంకిరంచబడిన వాకా్యలతో నిరండిపోయారు: “మీలో మరంచి పనిని ప్రారరంభిరంచినవాడు క్రీసు్త యేసు 
రోజు వ్రక్ ద్నిని పరిపూర్ణరం చేసా్తడు” (ఫిలిపీపీయులు 1: 6), “జీవిరంచడరం క్రీసు్త మరియు చనిపోవ్డరం లాభరం” (1:21) , 
మరియు “ననుని బలపరిచే ఆయన ద్విరా నేను అనిని పనులు చేయగలను” (4:13) కొనిని మాత్రమే. కానీ యేసుక్రీసు్త యొక్్క 
వినయపూరవిక్మైన సేవ్క్డి చిత్రరం ఈ లేఖలో పౌలు బోధన యొక్్క ప్రధాన అరంశరంగా పనిచేసు్తరంది (2: 5-11).

ఫిలిపీపీ చరి్చ గురిరంచి ఆలోచిరంచినపుపీడు పౌలు స్రంతోష్నిని లేఖలో కాద్నలేరం, మరియు అదే ఆనరంద్రం గ్హీతలు కూడా 
క్లిగి ఉరండాలని అతను కోరుక్నానిడు. ఫిలిపీపీయులను ఈ స్తా్యనికి నడిపిరంచడానికి, పౌలు వారిని నేరుగా యేసు వ్ద్దాక్ 
తీసుక్ళ్లుడు, విశావిసుల స్రంఘరం ఒక్ద్నితో ఒక్ట్ సామరస్్యరంగా జీవిరంచడరం అనేది రక్షక్ని తరహాలో ఉనని పరస్పీర 
వినయరం ద్విరా మాత్రమే వ్సు్తరంద్ని వారికి బోధిసూ్త. క్రీసు్త కొరక్ తన జీవితానిని స్మరపీణగా పోశానని పౌలు రాశాడు, క్రీసు్త 
సేవ్లో గొపపీ స్రంతోష్నిని మరియు స్రంతృపి్తని పొరంద్డానికి పౌలును నడిపిరంచాడు. వారి జీవితాలను క్రీసు్తపై కేరంద్రీక్రిరంచడరం 
ద్విరా, వారు కూడా నిజమైన స్రంతోషరంతో జీవిరంచవ్చ్చని ఫిలిపీపీయులక్ ఆయన రాసిన లేఖ వారికి చూపిరంచిరంది
కొలొస్్సయులక్
ఈ పుస్్తక్రంలో, అపొస్్తలుడైన పౌలు అనిని కొత్త నిబరంధనలలో క్రీసు్త యొక్్క ప్రాముఖ్యత మరియు స్మృది్ధపై ద్ృషిటి సారిరంచి, 
యేసును కొనిని అతు్యననిత భాషలతో వ్రి్ణరంచాడు. పౌలు క్రీసు్తను విశావినికి కేరంద్రరంగా స్మరిపీరంచాడు, చ్రుకైన స్ృషిటిక్ర్తగా 
మాత్రమే కాక్రండా స్ృషిటిని సీవిక్రిరంచే వ్్యకి్తగా కూడా ఉనానిడు – అతను మానవ్ శరీరరం తీసుకోవ్డరంలో. క్రీసు్త అద్ృశ్య దేవుడి 
యొక్్క ద్ృశ్యరూపరం మరియు అతనిలో స్రంపూర్ణతావినిని క్లిగి ఉనానిడు (కొలొస్్సయులు 2: 9). అతని దైవిక్ స్విభావ్రం 
కారణరంగా, యేసు సారవిభౌముడు, అనినిరంట్కీ మిరంచి తరండ్రి తనక్ ఇచి్చన అధికారరం. అలాగ్, యేసు కూడా చరి్చకి అధిపతి. 
అతను సిలువ్పై మరణరం ద్విరా అనిని విషయాలను తనక్ తానుగా స్మాధానపరచ్క్నానిడు, విశావిసులను దేవునికి 
స్జీవ్రంగా చేసి, స్రైన జీవ్న మార్గరంలో నడిపిరంచాడు. క్రీసు్త యొక్్క ఈ స్రైన ద్ృక్పీథరం కొలొసి్సయన్ మతవిశావిసానికి 
విరుగుడుగా అలాగ్ క్రైస్్తవ్ జీవితానికి మరియు సిద్్ధరంతానికి ఒక్ బిలిడురంగ్ బ్లుక్ గా పనిచేసిరంది.
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క్రొత్త నిబరంధన క్రొత్త నిబరంధన

1 ధెస్్సలోనీక్యులక్
హిరంస్ను ఎదుర్్కరంట్ననిపుపీడు థెస్్సలొనీక్యుల విశవిస్నీయతతో ఆక్ట్టిక్నని పౌలు, 
ఆ స్మాజరంలోని క్రైస్్తవులను వారు దైవ్భకి్తలో ఎద్గాలనే లక్షష్యరంతో ప్రోత్సహిరంచాలని 
రాశాడు. యేసుక్రీసు్త మార్గరం మరియు దేవుని ద్య పటలు వ్్యతిరేక్త ఉననివారి నురండి 
ప్రజలు తపుపీగా బోధిరంచబడతారని పౌలుక్ తెలుసు. మరియు యువ్ చరి్చ తన 
విశావిస్రంలో పరిపక్విరం చెరంద్క్పోత్, కాలక్రమేణా ప్రమాద్రం మాత్రమే పెరుగుతురంద్ని 
పౌలు కూడా అరథారం చేసుక్నానిడు.

ద్నిని ద్ృషిటిలో ఉరంచ్క్ని, ఏ ఆధా్యతిముక్ ఎదుగుద్ల అయినా చివ్రికి యేసుక్రీసు్త తిరిగి 
రావాలనే వారి ఆశతో ప్రేరేపిరంచబడుతురంద్ని పౌలు ప్రజలక్ బోధిరంచాడు. ప్రజలు తమ 
స్విరంతశకి్త ద్విరా తమను తాము పైకి లాగమని చెపపీడరంలో పౌలు ఎపుపీడూ ఆస్కి్త 
చూపలేదు, ఎరందుక్రంటే చివ్రికి ప్రేరేపిరంచబడిన మారుపీ ఏమిటరంటే దేవుని ఆతము యొక్్క 
శకి్తలో సిథారరంగా నడవ్డరం. ప్రశనిలు మరియు అనిశి్చతులతో ఉనని యువ్ క్రైస్్తవుల 
బృరంద్నికి, పౌలు క్రీసు్త తిరిగి రావాలనే ఆశను అరందిరంచాడు, ప్రశనిల మధ్యలో ఓద్రుపీ 
మరియు దైవిక్ జీవితానికి ప్రేరణ రెరండిరంట్నీ అరందిరంచాడు.

2 ధెస్్సలోనీక్యులక్
అపొస్్తలుడైన పౌలు, తపుపీడు బోధక్ల ఒతి్తడిలో తమ విశావిస్రంలో ద్ృఢరంగా నిలబడటానికి 
ప్రయతినిసు్తనని థెస్్సలోనియన్ విశావిసుల కోస్రం ఆరందోళన చెరందుతూ, క్రీసు్త భవిష్యతు్తలో 
తిరిగి రావాలనే వారి ఆశ, వారి బ్ధలో వారికి ప్రోతా్సహానిని అరందిరంచాలని 
థెస్్సలొనీక్యులక్ బోధిరంచాడు. వారు అతని కోస్రం బ్ధ్యతాయుతరంగా జీవిరంచాలి. 
ఇరంత లోతైన విశావిస్రం ఫలితరంగా పౌలు ఆశిరంచిన ఆచరణాతముక్ వ్ృది్ధతో యేసుపై తన 
బోధనను ఎలలుపుపీడూ అనుస్రంధానిరంచాడు.

1 తిమోతి
తిమోతి యొక్్క యవ్వినరం అతనికి మరంచి సేవ్ చేసిరంది, తన ప్రజలక్ సేవ్ చేయడానికి అవ్స్రమైన ఆస్కి్త మరియు 
శకి్తని అనుమతిసు్తరంది. ఏదేమైనా, నాయక్తవిరంలో జా్ఞనరం మరియు అనుభవ్రం లేక్పోవ్డరం వ్లలు అలారంట్ యువ్క్డి 
నాయక్తావినికి తవిరగా తీసుకోని వ్ృద్్ధ క్రైస్్తవులతో ఇది అనివార్యమైన ఇబ్బరందులను కూడా క్లిగిరంచిరంది. తిమోతి 
సిథారమైన విశావిస్రం మరియు మరంచి మనసా్సక్షికి ఉద్హరణగా నిలవ్డరం, నిరంద్క్ దూరరంగా ఉరండటరం మరియు 
దేవుడు తనక్ ఇచి్చన ఆధా్యతిముక్ బహుమతులు సాధిరంచడరం (1 తిమోతి 4: 12-16) పౌలుక్ ముఖ్యరం.

అయిత్, అలారంట్ పని యువ్క్డికి అరంత సులభరం కాద్ని పౌలుక్ తెలుసు. అరందువ్లలు, రెరండు స్రంద్రా్భలోలు పౌలు 
తిమోతికి “మరంచి పోరాటరం” చేయమని ప్రోత్సహిరంచాడు (1:18; 6:12). మరంచిగా ఉరండాలనే పట్టిద్ల తరచ్గా 
తిమోతికి నడక్గా మారుతురంది, దీనికి ద్ృఢనిశ్చయరం మరియు స్పీషటిమైన ప్రయోజనరం అవ్స్రరం.

2 తిమోతి
అపొస్్తలుని రాబోయే మరణరంతో తిమోతికి పరిచర్య మరిరంత క్షటితరరం అవుతురంద్ని పౌలు అరథారం చేసుక్నానిడు. 
(నిజానికి, పౌలు నురండి ఈ లేఖ తరావిత ఏదో ఒక్ స్మయరంలో, తిమోతి తన విశావిస్రం కోస్రం ఖైదు చేయబడాడుడు 
[హెబ్రీయులు 13:23]). క్రీసు్త కొరక్ విశావిసులను వారి జీవితాలను చక్్కగా గడపమని ప్రోత్సహిరంచేటపుపీడు చరి్చని 
మరంచి సిద్్ధరంతాల పరిధిలో ఉరంచే తిమోతి యొక్్క పని తరచ్గా క్ృతజ్ఞత లేని మరియు క్షటిమైన పని అని పౌలుక్ 
తెలుసు. క్ష్టిలు వ్చి్చనపపీట్కీ, పౌలు తిమోతి తాను నేరు్చక్నని విషయాలలో కొనసాగాలని కోరుక్నానిడు, విశావిస్రం 
యొక్్క గొపపీ వారస్తావినిని యువ్ పాస్టిర్ క్ అరందిరంచాడు, పౌలు నురండి మాత్రమే కాక్రండా అతని తలిలు మరియు 
అమముమము నురండి కూడా (2 తిమోతి 1: 5-6; 3: 14-15).

వ్ృద్్ధప్యమైన అపొస్్తలుడు నాలుగు స్రంవ్త్సరాల క్రతరం తిమోతికి రాసిన లేఖలో ప్రముఖరంగా క్నిపిరంచే ఒక్ పద్బరంధానిని 
ఉపయోగిరంచినపుపీడు పౌలు ప్రోతా్సహరంలో అత్యరంత అదు్భతమైన లక్షణరం వ్సు్తరంది. ఆ మునుపట్ లేఖలో, పౌలు 
తిమోతికి “మరంచి పోరాటరం” చేయాలని సూచిరంచాడు (1 తిమోతి 1:18; 6:12). కానీ ఈ లేఖలో, పౌలు ఆ 
పద్బరంధానిని తనవైపు తిపుపీక్నానిడు, అతను “మరంచి పోరాటరం చేసాడు. . . పరుగు పూరి్త చేశాడు. . . [మరియు] 
విశావిసానిని నిలబెట్టిక్నానిడు “(2 తిమోతి 4: 7). ఎఫెసులోని చరి్చ యువ్ పాస్టిర్ క్ అతని గురువు ధైర్యరంగా 
విశావిస్రంలో తన పట్టిద్లను, మరణరం వ్రక్ కూడా రూపొరందిరంచాడని తెలుసుకోవ్డరం ఎరంత గొపపీ ప్రోతా్సహరంగా 
ఉరండాలి.
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క్రొత్త నిబరంధన క్రొత్త నిబరంధన

తీతుక్
తీతుక్క్ రాసిన లేఖలోని అవ్తార సిద్్ధరంతరం వేద్రంత స్తా్యనిని జాగ్త్తగా ద్ృషిటిలో 
ఉరంచ్క్ని స్రైన జీవితానిని ఉతపీతి్త చేయాలనే స్రందేశానిని అరందిసు్తరంది. క్రీట్ మీద్ ఉనని 
చరి్చలు ఇతర చరి్చల మాదిరిగానే తపుపీడు బోధక్లక్ అవ్కాశరం ఉరంది, కాబట్టి క్రీట్ 
మీద్ విశావిసుల సిద్్ధరంత పరిశుద్్ధత మరియు మరంచి ప్రవ్ర్తనను పర్యవేక్షిరంచడానికి 
నమముక్మైన పెద్దాల బృరంద్నిని ఏరాపీట్ చేయాలని పౌలు తీతుని ఆదేశిరంచాడు. పౌలు 
తీతుని “మరంచి సిద్్ధరంతానికి తగిన విషయాలను మాటాలుడరండి” (తీతు 2: 1), ఇది యువ్ 
పాస్టిర్ యొక్్క ప్రధాన పాత్ర అని స్పీషటిమైన ఆదేశరం.

ఏదేమైనా, విశావిసుల బృరంద్రం మరంచి సిద్్ధరంతానిని సీవిక్రిరంచినపుపీడు, ఫలితరం మార్చబడి, 
“శుభకారా్యలను” ఉతపీతి్త చేసే జీవితాలను శుది్ధ చేసు్తరంది (తీతు 2: 7, 14; 3: 8, 14 
లో పేర్్కనబడిరంది) అని పౌలు కూడా అరథారం చేసుక్నానిడు. దేవుని ద్య అనిని మరంచి 
పనులక్ ప్రేరణ. వ్ృదు్ధలు, యువ్తులు, యువ్క్లు మరియు బ్నిస్లు -అలాగ్ వారి 
ప్రవ్ర్తన గురిరంచి విశావిసులరంద్రికీ సాధారణ స్మూహాల పాత్రల గురిరంచి పౌలు తీతుక్ 
సూచనలు ఇచా్చడు. స్రైన జీవ్నరం అత్యవ్స్రరం, ఎరందుక్రంటే క్రీసు్త “ప్రతి చటటివిరుద్్ధమైన 
పని నురండి మనలిని విమోచిరంచడానికి తనను తాను ఇచా్చడు,” మనలిని “పరిశుద్్ధతము 
ద్విరా పునరుతపీతి్త, క్డగడరం మరియు పునరుద్్ధరిరంచడరం” ద్విరా రక్షిరంచాడు (తీతు 
2:14; 3: 5).

ఫిలేమోనుక్
ఫిలేమోన్ క్ పౌలు స్రందేశరం చాలా స్రళమైనది: దేవుడు ఫిలేమోన్ హృద్యరంలో చేసిన 
ప్రేమ మరియు క్షమాపణ ఆధారరంగా, తపిపీరంచ్క్నని మరియు ఇపుపీడు నమిమున బ్నిస్ 
ఒనేసిమస్ క్ అదే చూపిరంచరండి. అపొస్్తలుని స్రందేశరం వెనుక్ ఫిలేమోన్ వ్్యకి్తగతరంగా 
తెలిసినరందున ద్ని వెనుక్ అద్నపు శకి్త ఉరండేది. పౌలు ఫిలేమోన్ క్ సువార్తను 
వివ్రిరంచాడు మరియు లోతైన ఫలితానిని చూశాడు: ఒక్సారి చనిపోయిన హృద్యరంలో 
కొత్త జీవితరం విక్సిసు్తరంది (ఫిలేమోన్ 1:19). పౌలు మారిపీడి ఏమీ కాదు అని తెలుసు, 
కానీ అది గౌరవిరంచబడాలి మరియు పెరంపొరందిరంచబడాలి.

కాబట్టి పౌలు ఒక్ అభ్యరథాన చేశాడు. ఫిలేమోన్ ఒనేసిమస్ ను క్షమిరంచాలని, బ్నిస్ను క్రీసు్తలో స్ద్రుడిగా 
అరంగీక్రిరంచాలని మరియు దేవుని సేవ్లో అపొస్్తలుడు తనక్ ఉపయోగక్రరంగా ఉననిట్లు గురి్తరంచినరందున 
ఒనేసిమస్ ను తిరిగి పౌలు వ్ద్దాక్ పరంపాలని ఆయన కోరుక్నానిడు (1: 11-14). పౌలు ఒనేసిమస్ పాపానిని 
తగి్గరంచలేదు. ఇది ఒక్ రక్మైన చౌక్ ద్య కాదు, పౌలు ఫిలేమోన్ ను అరందిరంచమని కోరాడా?. లేదు, ఈ అభ్యరథానలో 
తా్యగరం అవ్స్రరం, మరియు ద్ని కారణరంగా, పౌలు సునినితరంగా మరియు శ్రద్్ధతో అరంశానిని చేరుక్నానిడు (1:21). 
ఫిలేమోన్ క్ ఆయన రాసిన లేఖ క్రైస్్తవ్ ప్రేమ మరియు క్షమాపణ ఫలితరంగా బ్నిస్తవిరం నురండి బరంధుతావినికి 
అరంద్మైన మరియు గరంభీరమైన పరివ్ర్తనను పూరి్త రరంగులో అరందిసు్తరంది.

హెబ్రీయులక్
ద్ని పేజీలనినిరంట్లో, హెబ్రీయులు యేసుక్రీసు్త మనుషులు విధేయతను అరందిరంచే అనిని ఇతర వ్్యక్్తలను, 
ముసుగులను, వ్సు్తవులను లేద్ ఆశలను అధిగమిసా్తరని స్పీషటిరం చేశారు. హెబ్రీ పత్రిక్ దేవ్దూతల క్రంటే యేసు 
మరంచివ్ని, మోక్షరం ద్విరా మానవాళికి మెరుగైన జీవితాలను తీసుక్వ్చి్చనట్లుగా, మోషే ధరముశాస్త్రము వాగాదానరం 
చేయగల మరంచి ఆశను అరందిరంచినట్లుగా, ఎదుదా లేద్ మేక్ క్రంటే మన పాపాలక్ మరంచి తా్యగరం, మరియు మెరుగైన 
వారస్తావినిని అరందిరంచడరం వ్రంట్వి, అతనిపై విశావిస్రం ఉరంచే వారికి స్విర్గరంలో (హెబ్రీయులు 1: 4; 6: 9; 7:19; 
9:23; 10:34). యేసు నిజానికి అరంద్రిక్రంటే గొపపీవాడు.

రోమ్ లోని యూదు క్రైస్్తవులక్ నీరో యొక్్క హిరంస్తో పోరాడుతునని మరియు మోషే ధరముశాస్త్రరం వైపు తిరిగి వెళ్లులని 
ఆలోచిసు్తనని యేసు యొక్్క ఆధిపత్యరం యొక్్క ఈ స్రందేశరం చాలా ముఖ్యమైనది. హెబ్రీయులక్ రచయిత ఈ యూదు 
క్రైస్్తవ్ విశావిసులను చూపిరంచారు, వారు బ్ధలను ఎదుర్్కరంట్ననిపపీట్కీ, వారు మెరుగైన మారా్గనిని అనుస్రిసు్తనానిరు.  
మరియు వారు పట్టిద్లతో ఉరండాలి.
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క్రొత్త నిబరంధన క్రొత్త నిబరంధన

యాకోబు
తన లేఖను ప్రారరంభిరంచినపుపీడు, యాకోబు తనను తాను దేవుడి బరంధీ అయిన సేవ్క్డు 
అని పిలిచాడు, పుస్్తక్రం యొక్్క ఆచరణాతముక్, సేవ్క్డు-ఆధారిత ప్రాధాన్యత ఇచి్చన తగిన 
పేరు. పుస్్తక్రం అరంతటా, విశావిస్రం ప్రామాణిక్మైన పనులను ఉతపీతి్త చేసు్తరంద్ని యాకోబు 
వాదిరంచాడు. మరో మాటలో చెపాపీలరంటే, తమను తాము దేవుని ప్రజలు అని పిలిచే వారు 
నిజరంగా ఆయనక్ చెరందినవారైత్, వారి జీవితాలు పనులు లేద్ ఫలాలను ఉతపీతి్త చేసా్తయి. 
యేసు కొరండమీది ప్రస్రంగానిని పోలి ఉరండే భాష మరియు ఇతివ్ృతా్తలలో, యాకోబు ఒక్ 
విషయరం చెపేపీ మర్క్ట్ చేసే క్పట విశావిసిపై విరుచ్క్పడాడుడు.

యాకోబు కోస్రం, విశావిస్రం చినని ప్రతిపాద్న కాదు కానీ వాస్్తవ్ ప్రపరంచరంలో ప్రభావాలను 
క్లిగి ఉరంది. యాకోబు తన అభిప్రాయానిని వివ్రిరంచడానికి అనేక్ ఆచరణాతముక్ 
ఉద్హరణలను అరందిరంచాడు: విశావిస్రం పరీక్షల మధ్యలో ఉరంట్రంది, జా్ఞనరం కోస్రం 
దేవుడిని పిలుసు్తరంది, నాలుక్ను క్ట్టివేసు్తరంది, దురామురా్గనిని పక్్కనపెడుతురంది, అనాథలను 
మరియు వితరంతువులను స్రంద్రి్శసు్తరంది మరియు ఇషటిమైన విధముగా ఆడదు. విశావిస్రం 
యొక్్క జీవితరం స్మగ్మైనద్ని, మన జీవితరంలోని ప్రతి ప్రారంతానిని ప్రభావితరం చేసు్తరంద్ని 
మరియు ప్రపరంచరంలోని ఇతర వ్్యక్్తల జీవితాలలో నిజరంగా నిమగనిమయే్యలా మనలిని 
నడిపిసు్తరంద్ని ఆయన నొకి్క చెపాపీరు. విశావిసులు కూడా పొరపాట్లు చేసు్తనానిరని యాకోబు 
గురి్తరంచినపపీట్కీ (యాకోబు 3: 2), తక్్కవ్ అద్ృషటివ్రంతులపై క్ళ్ళు తిపుపీక్నే వ్్యక్్తలతో 
విశావిస్రం స్హజీవ్నరం చేయకూడద్ని, ఇతరుల క్ష్టిలను పట్టిరంచ్కోక్రండా లేద్ వారి 
మార్గరంలో ఉననివారిని శపిరంచాలని అనుక్నేవారికి, అని అతనికి తెలుసు.

1 పేతురు
మూడు స్రంవ్త్సరాలక్ పైగా యేసుక్రీసు్తక్ ద్గ్గరగా జీవిరంచడరం, శత్రు ప్రపరంచరం మధ్య పవిత్రరంగా జీవిరంచడరం ఎలా 
ఉరంట్రందో చెపపీడానికి అపొస్్తలుడైన పేతురు ఉత్తమ ఉద్హరణను అరందిరంచారు. భూమిపై నడిచిన ఏ ఇతర వ్్యకి్త 
క్రంటే, యేసు ఆ జీవ్నశైలిని రూపొరందిరంచాడు. కాబట్టి పేతురు తన పాఠక్లను ఉత్తమమైన దిశలో, యేసుకే 
సూచిరంచాడు. అపొస్్తలుడు క్రైస్్తవులను వారి హృద్యాలలో “క్రీసు్తను ప్రభువుగా పవిత్రరం చేయమని” పిలుపునిచా్చరు, 
విశావిసులు భూమిపై వారి స్విలపీ స్మయరంలో యేసు కోరుక్ననిట్లు జీవిరంచగలరు (1 పేతురు 3: 14-18). ఇరందులో 
అధికారరంలో, అనా్యయమైన అధికారరంలో కూడా -ప్రభుతవిరంలో, ఇరంట్లో మరియు పని ప్రదేశరంలో స్మరిపీరంచడరం 
ఉరంట్రంది. పరీక్షలు మరియు క్ష్టిల మధ్య ఒక్రి జీవితానిని క్రమరం చేయడానికి యేసు కేరంద్ర బిరందువు అవుతాడు. 
క్రీసు్త యొక్్క వ్్యకి్త పనిలో వారి పట్టిద్లని పాతుక్పోవ్డరం ద్విరా, విశావిసులు ఎలలుపుపీడూ బ్ధల మధ్యలో ఆశను 
అరంట్పెట్టిక్ని ఉరంటారు.

2 పేతురు
తన రెరండవ్ లేఖలో పేతురు యొక్్క థీమ్ చాలా స్రళమైనది: క్రీసు్త వాగాదానరం చేసిన రెరండవ్ రాక్ను ద్ృషిటిలో ఉరంచ్క్ని 
తపుపీడు బోధనక్ మరియు మతవిశావిసులక్ స్రైన ప్రతిస్పీరంద్నగా దేవుని వాక్్యరం ద్విరా ఆధా్యతిముక్ పరిపక్వితని 
కొనసాగిరంచరండి (2 పేతురు 1: 3, 16). తపుపీడు టీచరులు తమ తీపి మాటలను అపరిపక్వి క్రైస్్తవుల చెవులోలు 
గుస్గుస్లాడటరం మొద్లుపెట్టినపుపీడు, క్రీసు్త శరీరరం విడిపోవ్డరం ప్రారరంభమవుతురంది, అది విలక్షణమైనదిగా 
మారడరం ప్రారరంభమవాలి అరంటే -అదివితీయ వ్్యకి్త యేసుక్రీసు్తపై విశావిస్రం మరియు ఆయన చేసిన పని నమముడరం. 
పేతురు పదేపదే దేవుని వాకా్యనిని క్రైస్్తవుడి అభివ్ృది్ధకి ప్రాథమిక్ మార్గరంగా సూచిరంచాడు (1: 4, 19-21; 3: 1-2, 
14-16).

పేతురు తన పాఠక్లను దేవుని గురిరంచి నిజమైన జా్ఞనానిని స్రంపాదిరంచ్కోవ్డానికి మరియు “అనిని శ్రద్్ధలతో” 
విశావిస్ జీవితానిని గడపడానికి తమను తాము అనవియిరంచ్కోవాలని ప్రోత్సహిరంచాడు, తద్విరా వారు “యేసు 
ద్విరా ప్రశారంతరంగా, నిష్కళరంక్రంగా మరియు దోషరహితరంగా క్నుగొనబడతారు” (1: 5; 3:14). మరియు 
విశావిసులు ఆయన స్లహాను పాట్రంచక్పోత్, వారు తమ క్రైస్్తవ్ స్రంఘానిని మతోనాముదులక్, “దోపిడీ” చేసే 
వ్్యక్్తలక్ ఇసా్తరు. తపుపీడు బోధలతో ”(2: 3).
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క్రొత్త నిబరంధన క్రొత్త నిబరంధన

1 యోహాను
అతను తన సువార్తలో చేసినట్లుగా, యోహాను తన మొద్ట్ లేఖ యొక్్క ఉదేదాశా్యనిని 
స్పీషటిరంగా చెపాపీడు. అతను ఈ లేఖ గ్హీతలక్ యేసు గురిరంచి శుభవార్తను ప్రక్ట్రంచాడు, 
“మీరు కూడా మాతో స్హవాస్రం క్లిగి ఉరండేలా; మరియు నిజానికి మా స్హవాస్రం 
తరండ్రితో, మరియు అతని క్మారుడు యేసుక్రీసు్తతో ఉరంది (1 యోహాను 1: 3). తరువాత, 
యోహాను “మీరు పాపరం చేయక్రండా ఉరండటానికి” (2: 1) మరియు “మీక్ శాశవిత 
జీవితరం ఉరంద్ని తెలుసుకోవ్డానికి” (5:13) జోడిరంచారు. యోహాను తన పాఠక్లు 
దేవునితో మరియు దేవుని ప్రజలతో నిజమైన స్హవాసానిని అనుభవిరంచాలని కోరుక్నానిడు. 
అయిత్ క్రైస్్తవులు తమ సావిరథాపూరిత కోరిక్లను పక్్కనపెట్టి, దేవుడు వారికోస్రం 
వెతుక్తుననిరంత వ్రక్ అది జరగద్ని అతనికి తెలుసు.

ఆ లక్ష్యనిని చేరుకోవ్డరంలో వారికి స్హాయపడటానికి, యోహాను మూడు స్మస్్యలపై 
ద్ృషిటి పెటాటిడు: విశావిసుల అతు్యతా్సహరం, తపుపీడు బోధక్లక్ వ్్యతిరేక్రంగా నిలబడడరం 
మరియు క్రైస్్తవులక్ శాశవితమైన జీవితరం ఉరంద్ని భరోసా ఇవ్విడరం. నిరుతా్సహరంతో 
పోరాడుతునని వ్్యక్్తలతో నిరండిన చరి్చలక్ యోహాను వ్రాశాడు -వారి స్విరంత పాప 
వైఫలా్యల కారణరంగా లేద్ వారి మధ్య తపుపీడు బోధక్లు ఉరండటరం. వ్ృద్్ధప్య అపొస్్తలుడు 
ఈ విశావిసుల ఉతా్సహానిని రగిలిరంచాలని ఆశిరంచాడు, తద్విరా వారు ప్రభువును మరిరంత 
స్నినిహితరంగా అనుస్రిరంచవ్చ్్చ మరియు చరి్చల మధ్య అస్మముతిని విత్తడానికి ఉదేదాశిరంచిన 
వారికి వ్్యతిరేక్రంగా నిలబడవ్చ్్చ. అలా చేయడరం ద్విరా, వారు దేవునితో తమ 
స్రంబరంధానిని పట్షటిరం చేసుక్రంటారు మరియు వారి జీవితాలోలు ఆయన పనిపై విశావిసానిని 
పొరందుతారు

2 యోహాను
యోహాను తన రెరండవ్ లేఖను “ఎరంచ్క్నని మహిళ మరియు ఆమె పిలలుల పటలు” 
ప్రక్ట్రంచాడు, అతను స్త్యరం తెలిసిన వారితో ప్రేమను పరంచ్క్నానిడు (2 యోహాను 1: 
1). అతను సీవిక్రిరంచిన నివేదిక్ల నురండి, ఈ విశావిసులు క్రీసు్త బోధనలను అనుస్రిసు్తననిట్లు 
అతను అరథారం చేసుక్నానిడు. అతను ఈ విధమైన జీవ్నశైలిని “ఒక్రినొక్రు ప్రేమిరంచ్” 
(1: 5), యేసు యొక్్క గొపపీ ఆజ్ఞలక్ స్పీషటిమైన సూచన -దేవుడిని ప్రేమిరంచరండి మరియు 
మీ పొరుగువారిని ప్రేమిరంచరండి (మత్తయి 22: 36-40; యోహాను 13: 34).

మరో మాటలో చెపాపీలరంటే, స్త్యరంలో నడిచేవారు ఇతరులను ప్రేమిరంచే వ్్యక్్తలుగా ఉరండాలి. అయిత్ వారు ఎవ్రిని 
ప్రేమిసా్తరో వారు జాగ్త్తగా ఉరండాలి. మోస్గాళ్లు మరియు తపుపీడు బోధక్లు చరి్చలోకి చొరబడాడురు – యేసు గురిరంచి 
అబద్్ధలు బోధిరంచే వ్్యక్్తలు, అతను నిజరంగా మనిషి కాద్ని బోధిరంచారు. డోసెట్జరం అని పిలువ్బడే ఈ ప్రారరంభ 
మతవిశావిస్రం, యోహాను నురండి సాధ్యమైనరంత బలమైన ప్రతిస్పీరంద్న అవ్స్రరం. కాబట్టి ఈ తపుపీడు బోధక్ల నురండి 
నిజమైన విశావిసులను అపొస్్తలుడు హెచ్చరిరంచాడు. యోహాను యొక్్క ప్రోతా్సహరం, కేవ్లరం ప్రేమిరంచడరం మాత్రమే 
కాదు, స్త్యరం అనుమతిరంచే పరిమితులోలు ఇతరులను ప్రేమిరంచడరం.

3 యోహాను
ఆసియాలోని చరి్చకి స్మస్్యలు వ్చా్చయి. దియోత్రెపే అక్్కడ ఉనని ఒక్ చరి్చని తన ఆధీనరంలోకి తీసుక్నానిడు మరియు 
కొరంతమరంది ట్రావెలిరంగ్ మిషనరీలు చరి్చకి రాక్రండా నిషేధిరంచడానికి తన శకి్తని ఉపయోగిరంచాడు. ఒకానొక్ 
స్మయరంలో, చరి్చ అతనిలో ఏదో ఒక్ నాయక్తవి గుణానిని చూసిరంది మరియు అతనిని బ్ధు్యడిగా నియమిరంచిరంది, 
కానీ ఇపుపీడు అగ్సాథానరంలో, శకి్త అతని తలపైకి వెళిలుపోయిరంది. సువార్త యొక్్క ప్రయాణిరంచే సేవ్క్లను బోధిరంచడానికి 
మరియు తన చరి్చతో విశ్రారంతి తీసుకోవ్డానికి అతను సావిగతరం చెపపీడానికి నిరాక్రిరంచాడు. ఇరంకా ఘోరరంగా, 
యోహాను నురండి మురందుగా దిదుదాబ్ట్ పొరందిన తరువాత, దియోత్రెపే వినడానికి నిరాక్రిరంచాడు (3 యోహాను 1: 
9).

ఈ స్మసా్యతముక్ పరిసిథాతి యోహానును గాయుక్ వ్రాయడానికి ప్రేరేపిరంచిరంది, విశావిసులను స్తా్యనిని గట్టిగా 
పట్టిక్ననిరందుక్ మరియు ప్రేమపూరవిక్ వైఖరితో చేసినరందుక్ ప్రశరంసిరంచాడు. ఈ క్రైస్్తవులు ఒక్రికొక్రు వ్్యవ్హరిరంచే 
విధరంగా తమ జీవితాలోలు సువార్తను నిజరం చేసుకోవ్డానికి ప్రయతినిరంచారు. మరియు యోహాను, ఈ క్రైస్్తవుల ప్రవ్ర్తన 
గురిరంచి ఈ మరంచి నివేదిక్క్ ప్రతిస్పీరంద్నగా, తమను తాము ఇచి్చ, ఆసియాలోని చరి్చలలో పరిచర్య చేసు్తనని 
విశావిసులను ప్రేమిరంచడరం మరియు మద్దాతు ఇవ్విడరం కొనసాగిరంచమని వారిని ప్రోత్సహిరంచారు.
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సా
రవి

త్రి
క్ 

పత్రి
క్లు

, ప్ర
వ్చ

నము
   క్రొత్త నిబరంధన క్రొత్త నిబరంధన

యూద్
తన లేఖలో యూద్ యొక్్క ఉదేదాశ్యరం రెరండు విధాలుగా ఉరంది: అతను క్రైస్్తవ్ స్మాజరంలోకి 
చొచ్్చక్పోయిన తపుపీడు బోధక్లను బహిర్గతరం చేయాలనుక్నానిడు, మరియు అతను 
క్రైస్్తవులను విశావిస్రంలో ద్ృఢరంగా నిలబడేలా మరియు స్త్యరం కోస్రం పోరాడేలా 
ప్రోత్సహిరంచాలనుక్నానిడు. యూద్ తపుపీడు బోధక్లు తరచ్గా తమ పనులు విశావిసులచే 
గురి్తరంచబడలేద్ని గురి్తరంచారు, కాబట్టి అస్మముతివాదులు ఎరంత భయరంక్రమైనవారో 
స్పీషటిరంగా వివ్రిరంచడరం ద్విరా విశావిసుల అవ్గాహన పెరంచడానికి అతను పనిచేశాడు. కానీ 
కేవ్లరం అవ్గాహన పెరంచడరం క్రంటే, యేసుక్రీసు్తక్ వ్్యతిరేక్రంగా పనిచేసే వారిపై విశావిసులు 
నిలబడటరం ముఖ్యమని యూద్ భావిరంచాడు. విశావిసులు అపొస్్తలుల బోధనను 
గురు్తరంచ్కోవ్డరం, ఒక్రినొక్రు విశావిస్రంతో నిరిమురంచ్కోవ్డరం, పరిశుద్్ధతముతో ప్రారిథారంచడరం 
మరియు దేవుని ప్రేమలో తమను తాము ఉరంచ్కోవ్డరం ద్విరా దీనిని చేయాలి (యూద్ 
1:17, 20-21).

ప్రక్టన
ప్రక్టన ప్రతిక్రయపై అనేక్ వివ్రాలను అరందిసు్తననిపపీట్కీ – అవి తరచ్గా స్రంకేత భాష 
యొక్్క రహస్్యరంతో కూడుక్ననిపపీట్కీ -ఇది పుస్్తక్రం యొక్్క మొత్తరం స్రందేశానిని నిరేదాశిరంచే 
చివ్రి నాలుగు అధా్యయాలు. ప్రక్టన 19–22 చెడు శక్్తలపై క్రీసు్త యొక్్క భవిష్యతు్త 
విజయానిని మరియు విమోచిరంచిన వారి కోస్రం ప్రపరంచానిని తిరిగి స్ృషిటిరంచడానిని వ్రి్ణసు్తరంది. 
అరంతిమరంగా, పుస్్తక్రం -మరియు ప్రపరంచరం -నిజరం మరియు మరంచితనరం మరియు అరంద్రం 
కోస్రం తుది విజయరంతో ముగుసా్తయి.

ద్ని అరవై ఆరు పుస్్తకాలలో ఎక్్కవ్ భాగరం, బైబిల్ బ్ధల లోతులో ఉనని ప్రపరంచానిని వ్రి్ణసు్తరంది. ఆదికారండము 3 
పతనరం నురండి మానవులక్ పాప స్మస్్య ఉరంది, మరియు వ్చనము వెరంబడి వ్చనము మన స్మస్్యను చాలా 
వివ్రరంగా నమోదు చేసిరంది. ప్రక్టన యొక్్క ప్రకాశరం ఏమిటరంటే, ఈ స్మస్్యక్ ఇది తుది స్మాధానానిని అరందిసు్తరంది, 
యేసు పాపరం ద్విరా చేసిన గాయాలను ఒకేసారి అనినిరంట్నీ నయరం చేసా్తడనే ఆశ (ప్రక్టన 19), భూమిపై వెయి్య 
స్రంవ్త్సరాలు పరిపాలన (ప్రక్టన 20), ఆపై తిరిగి -ప్రపరంచానిని దేవుని ఒరిజినల్ డిజైన్ కి ప్రాతినిధ్యరం వ్హిరంచే 
ప్రదేశరంగా స్ృషిటిరంచబడిరంది (ప్రక్టన 21–22). బైబిల్ యొక్్క క్థనరం స్రళమైనది: స్ృషిటి, పతనరం, పునుఃస్ృషిటి. 
ప్రక్టనలో నమోదు చేయబడిన యేసు విమోచన పనిని పూరి్త చేయక్రండా, మనక్ క్థ ముగిరంపు ఉరండదు, 
భవిష్యతు్తపై మన ఆశను తీవ్మైన స్రందేహానికి గురిచేసు్తరంది.



బైబిలు గణారంక్ములు

పాత నిబరంధన

క్రొత్త నిబరంధన   
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పాత నిబరంధన 

పేరు    అధా్యయములు వ్చనములు
ఆదికారండము     50 1533
నిర్గమకారండము   40 1213
లేవీయకారండము    27  859
స్రంఖ్్యకారండము    36  1288
దివితీయోపదేశాకారండము   34  959
యెహోషువ్     24  658
నా్యయాధిపతులు    21  618
రూతు      4  85
1స్మూయేలు     31  810
2స్మూయేలు     24  695
1రాజులు     22  816
2రాజులు     25  719
1దినవ్ృతా్తరంతములు    29  942
2దినవ్ృతా్తరంతములు    36  822
ఎజ్రా      10  280
న్హెమా్య     13  406
ఎసే్తరు      10  167
యోబు      42  1070
కీర్తనలు     150  2461
సామెతలు     31  915
ప్రస్రంగి      12  222
పరమగీతము     8  117
యెషయా    66  1292
యిరిముయా     52  1364
విలాపవాక్్యములు    5  154
యెహెజే్కలు     48  1273
ద్నియేలు     12  357
హోషేయ     14  197
యోవేలు     3  73
ఆమోసు     9  146
ఓబధా్య      1  21
యోనా      4  48
మీకా      7  105
నహూము     3  47
హబకూ్కక్     3  56
జెఫనా్య      3  53
హగ్గయి     2  38
జెక్రా్య      14  211
మలాకీ      4  55
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క్రొత్త నిబరంధన

పేరు     అధా్యయములు వ్చనములు
మత్తయి సువార్త    28 1071
 మారు్క సువార్త     16  678
 లూకా సువార్త      24  1151
 యోహాను సువార్త     21  879
 అపోస్్తలుల కార్యములు    28  1007
 రోమీయులక్      16  433
 1కొరిరంధీయులక్     16  437
 2కొరిరంధీయులక్     13  257
గలతీయులక్      6  149
 ఎఫెసీయులక్      6  155
 ఫిలిపీపీయులక్     4  104
కొలొస్్సయులక్     4  95
1ధేస్్సలొనీక్యులక్     5  89
2ధేస్్సలొనీక్యులక్     3  47
1తిమోతి      6  113
 2తిమోతి      4  83
 తీతుక్      3  46
 ఫిలేమోను      1  25
 హెబ్రీయులక్      13  303
 యాకోబు      5  108
 1పేతురు      5  105
 2పేతురు      3  61
 1యోహాను      5  105
 2యోహాను      1  13
 3యోహాను      1  14
యూద్      1  25
 ప్రక్టన      22  404
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గణా
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గణా
రంక్

ము
లు

మోమోషేషే 1155..77%%

ఎఎజార్జార్ 77..44%%

పౌపౌలులు 77..33%%

దాదావీవీదుదు 66..55%%

యెయెషషయాయా 55..55%%

యియిరిరిమ్మ్యాయా 88..77%%

లూలూకాకా 44..33%%

సొసొలోలోమోమోనును 44..22%%

యోయోహాహానును 44..22%%

యెయెహెహెజేజేక్క్లులు 44%%

మొమొదదటిటి  1100  మమంందిది  బైబైబిబిలులు  రరచచయియితతలులు  ((అఅధాధాయ్య్యయముములులు))

మోషే 187
ఎజార్ 88
పౌలు 87
దావీదు 78
యెషయా 66
యిరిమ్యా 104
లూకా 52

సొలోమోను 51

యోహాను 50
యెహెజేక్లు 48

విలువ=(రచయిత వార్సిన అధాయ్యములు
/ మొతత్ము బైబిలు అధాయ్యములు) *100



151పరిశుద్్ధ గ్రంధము0150 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

గణా
రంక్

ము
లు

పౌపౌలులు 1199..66%%

మోమోషేషే 77..55%%

యియిరిరిమ్మ్యాయా 66%%

ఎఎజార్జార్ 66%%

యోయోహాహానును 77..55%%

మొమొదదటిటి  55  మమంందిది  బైబైబిబిలులు  రరచచయియితతలులు  ((పుపుససత్త్కకముములులు))

పౌలు 13

మోషే 5

యిరిమ్యా 4

ఎజార్ 4

యోహాను 5

విలువ=(రచయిత వార్సిన పుసత్కములు /
మొతత్ము బైబిలు పుసత్కములు) *100
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ప్రే
రణ

 మ
రియు

 అ
ధికా

రరం
బైబిలు దేవుని వాక్్యము. ఇది మనక్ ఎలా ఖచి్చతరంగా తెలుసు?
1. నిజాయితీ గల హేతువు, తర్కము: 
దేవుడు ప్రేమగల దేవుడు, ఉద్సీనత, దేవిషము కాదు. ప్రేమగల దేవుడు ఎపపీట్కీ విడిచిపెటటిడు
జీవిత స్త్యరం గురిరంచి చీక్ట్లో ఉనని మనిషి, అనుభూతి, శోధన, గ్హిరంచడరం మరియు స్తా్యనిని 
వెరంబడిరంచడరం, ఎలలుపుపీడూ వెతక్డరం మరియు ఎపపీట్కీ స్తా్యనికి రాలేక్పోయాడు. ప్రేమగల దేవుడు 
ఖచి్చత౦గా జీవిత స్తా్యనిని సాధ్యమైన౦త పరిపూర్ణ౦గా బయలుపరచడ౦ ఉ౦ట్౦ది. ఏమి
ఇది అత్యరంత ఖచి్చతమైన మార్గమా?
a. అత్యరంత పరిపూర్ణమైన మార్గరం ప్రక్ృతి (స్హజ వెలలుడి) కాదు. దేవుని హసా్తనిని ప్రక్ృతిలో చూడవ్చ్్చ, 
బహిర్గతరం చేసు్తరంది కానీ దేవుడు స్విభావ్౦లో తాను చేయగలిగిన అత్య౦త పరిపూర్ణమైన వెలలుడి కాదు.
b. అత్యరంత పరిపూర్ణమైన మార్గరం మనసా్సక్షి (నైతిక్ వెలలుడి) కాదు. దేవుని నీతిని దీనిలో గ్హిరంచవ్చ్్చ
మనసా్సక్షి, కానీ మనసా్సక్షిలో తనను తాను బహిర్గతరం చేసుకోవ్డరం అత్యరంత పరిపూర్ణమైన ప్రక్టన 
కాదు.
c. తనను తాను బహిర్గతరం చేసుకోవ్డానికి అత్యరంత ఖచి్చతమైన మార్గరం ఏమిటరంటే, ఏ వ్్యకి్త అయినా 
ప్రక్ట్రంచాలి చేయాలనుక్ననిపుపీడు ఏమి చేసా్తడో అదే చేయడరం
1. ఆయన స్తా్యనిని శాశవిత రూపరంలో వ్రాసా్తడు.
2. ఆయన స్తా్యనిని వ్్యకి్తగతరంగా (తనక్ వీలైత్) స్మరిపీసా్తడు.
ఈ దేవుడు చేశాడు. ఆయన మనక్ దేవుని వ్రాతపూరవిక్ వాకా్యనిని, దేవుని స్జీవ్ వాకా్యనిని ఇచా్చడు.
1. బైబిలు దేవుని వ్రాతపూరవిక్ వాక్్యము.
2. యేసుక్రీసు్త దేవుని స్జీవ్ వాక్్యము.
3. వ్రాతపూరవిక్ వాక్్యము స్జీవ్ వాక్్యమునక్ సాక్షష్యమిసు్తరంది, మరియు స్జీవ్ వాక్్యము (క్రీసు్త 

స్వియముగా) సాక్షష్యమిసు్తనానిడు 
వ్రాతపూరవిక్ వాక్్యము (మత్తయి 5:17-18 చూడరండి). మళీళు, బైబిలు దేవుని వాక్్యమని మనక్లా 
తెలుసు? తర్కరం మరియు హేతుబద్్ధత ద్విరా, నిజాయితీతో కూడిన తర్కరం మరియు నిజాయితీ గల 
హేతువు. భగవ్రంతుడు రాతపూరవిక్రంగా మరియు వ్్యకి్తగతరంగా సాధ్యమైనరంత పరిపూర్ణమైన రీతిలో 
స్తా్యనిని మనక్ బహిర్గతరం చేయడానికి క్ట్టిబడి ఉనానిడు. (చూడరండి-యోహాను.1:1-5; 14:6; 
14:7; 2 తీతు.3:16.)
2. మారిన జీవితాలు: 
బైబిలు శతాబ్దాల తరబడి లక్షలాది జీవితాలను మారి్చవేసిరంది. కొరంతమరంది వ్్యక్్తలు
వారు చదువుతుననిపుపీడు లేద్ ద్ని స్రందేశానిని ఎదుర్్కరంట్ననిపుపీడు మార్చబడాడురు; ఇతరులు 
విరంట్ననిపుపీడు మార్చబడాడురు

బైబిలు బోధి౦చి౦ది లేద్ ప్రక్ట్౦చి౦ది. వారు జీవిరంచే జీవితాలు...
• ప్రాపరంచిక్
• అనైతిక్రం
• త్రాగుబోతు
• సావిరథాపరుడు
• అతా్యశపరుడు
• దురాశ
• తృపి్తగా ఉరండటరం
• భౌతిక్వాద్
• లౌకిక్
• ఒరంటరిగా
• ఖ్ళీ
• అరథారహితరం
• ఉద్సీనరంగా ఉరండటరం
• వ్ృధా
• అజే్ఞయవాది
• నాసి్తక్తవిరం
కానీ బైబిలు అ౦టే దేవుని వాక్్య౦ వాట్ని మారి్చవేసి౦ది. వారు మళీళు జనిమురంచారు - ఆధా్యతిముక్రంగా మార్చబడాడురు, 
అరంతర్గతరంగా మారారు - బైబిలు ద్విరా. బైబిలు మన కోస్౦ ఇలా చేసు్త౦ది: అది మనలిని ఆధా్యతిముక్౦గా మారుసు్త౦ది, 
మనలో ను౦డి ఒక్ క్రొత్త ప్రాణిని, వ్్యకి్తని స్ృషిటిసు్త౦ది (2 కోరిరంధీ .5:17; ఎఫెసీ.4:24).
“మీరు క్షయబీజమునురండి కాక్, శాశవితమగు జీవ్ముగల దేవునివాక్్యమూలముగా అక్షయబీజమునురండి 
పుట్టిరంపబడినవారు గనుక్ నిష్కపటమైన స్హోద్రప్రేమ క్లుగునట్లు,” (1 పేతురు.1:21).
దేవుని కోస్౦ జీవి౦చే౦దుక్, నీతియుక్్త౦గా, దైవిక్౦గా జీవి౦చే౦దుక్ బైబిలు మనలిని పురికొలుపీతు౦ది. ద్నికి ప్రతిగా, 
బైబిలు మనక్ పరిపూర్ణతను ఇసు్త౦ది. మన పాపాలు క్షమి౦చబడాడుయని, మన౦ దేవునితో నిత్య౦ జీవి౦చబోతునానిమని 
హామీనిచి్చరంది. నైతిక్౦గా జీవి౦చే౦దుక్ బైబిలు మనలిని పురికొలుపీతు౦ది, నిటారుగా ఉరండే జీవితాలు, నిసావిరథారంగా 
మరియు జీవితాలను ఇవ్విడరం, ఒక్ స్మాజరం మరియు స్మాజానిని ప్రేమ మరియు స్త్యరంలో బలరంగా మారే్చ జీవితాలు 
నా్యయరం, ఆనరంద్రం మరియు శారంతిలో. చెపిపీనట్లుగా, లక్షలాది జీవితాలు మారాయి, మరియు ప్రతిరోజూ వేలాది 
మరంది ఇపపీట్కీ మారుతునానిరు-
ఆధా్యతిముక్౦గా మార్చబడాడురు— బైబిలు ద్విరా. బైబిలు నిజ౦గా దేవుని వాక్్యమేననడానికి ఇదొక్ బలమైన నిద్ర్శన౦: 
అది జీవితాలను మారుసు్త౦ది.
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రరం 3. అవిశావిస్ము, వ్్యతిరేక్త: 
ఈ భూమియొక్్క భకి్తహీనులును ప్రాపరంచిక్లును అది దేవుని వాక్్యమని బైబిలును తిరస్్కరిరంచి, 
తిరస్్కరిరంచ్చ్నానిరు. కొనినిసారులు వారు స్విరరం మరియు అణచివేతక్ గురయా్యరు, మరియు వారు 
బైబిలు చెపుపీక్నే మరియు బోధిరంచేవారిని ఎగతాళి చేసి, హిరంసిరంచారు. హి౦స్ కూడా రెచ్చగొటేటిదిగా 
మారి౦ది:
1.  బైబిలును ముద్ర౦చక్రండా ఉరండటానికి ఉదేదాశపూరవిక్మైన క్ట్రలు చేయబడాడుయి; సామూహిక్ 

క్టెటిలమ౦టలుతో  వాట్ని కాలే్చవారు
2. ప్రభుతావిలు తమ భూములోలు ద్ని ఉనికిని చటటివిరుద్్ధరం చేశాయి, వాస్్తవానికి ఒక్ పౌరుడు ఒక్ 

బైబిల్ స్విరంతరం చేసుకోవ్డరం నేరరంగా మారిరంది.
3. ప్రాపరంచిక్ పరండితులు బైబిలుపై ద్డి చేసా్తరు, అది దేవుని వాక్్యమని నిరాక్రిసూ్త, ద్ని 

అధికారానిని నీరుగార్చడానికి ప్రయతినిసా్తరు
4. మరియు జీవితరంలో అర్ధరహితమైనది అని.
5. లౌకిక్, శారీరక్ నిరలుక్షష్య౦, తిరస్్కరి౦చడ౦, నిరాక్రి౦చడ౦, ద్ని బోధలను వారి హృద్యాలక్ 

ప్రియ౦గా ఉ౦చేవారిని తరచూ ఎగతాళి చేయడ౦
ఎరందువ్లలు? ఈ భూమీముద్ చాలామ౦ది బైబిలును ఎ౦దుక్ వ్్యతిరేకిసు్తనానిరు? ఎ౦దుక్౦టే అది 
దేవుని గురి౦చి, మనలిని గురి౦చిన స్తా్యనిని మనక్ చెబుతు౦ది కాబట్టి, మన౦ నీతియుక్్త౦గా, 
దైవ్స్౦బ౦ధమైన జీవితాలను జీవి౦చాలని బైబిలు కోరుతోరంది...
• నైతిక్మైన, నా్యయమైన, మ౦చి జీవితాలను మన౦ జీవి౦చడ౦
• అనిని జాతులు మరియు దేశాలక్ చెరందిన ప్రజలరంద్రితో మనరం అరంగీక్రిరంచడరం, ప్రేమిరంచడరం 
మరియు శారంతిగా జీవిరంచడరం
• పేద్లు, ఆధా్యతిముక్౦గా కోలోపీయినవారి అవ్స్రాలను తీరే్చ౦దుక్ మన౦ తా్యగాలు అరిపీ౦చడ౦
దేవునికి తమ జీవితాలను అరిపీ౦చడానికి, ప్రజలను స్హోద్రులుగా అ౦గీక్రి౦చడానికి, 
ప్రేమి౦చడానికి చాలా కొదిదామ౦ది మాత్రమే సుముఖ౦గా ఉ౦టారు. మరియు ఇరంకా తక్్కవ్ మరంది 
పేద్ల అవ్స్రాలను తీర్చడరంలో మరియు సువార్తను భూమి చివ్రి వ్రక్ తీసుక్వెళళుడరంలో 
తా్యగానికి ఇవ్విడానికి సిద్్ధరంగా ఉనానిరు. అ౦దుకే చాలామ౦ది బైబిలును, ద్ని అనుచరులను 
ఎ౦తగానో తిరస్్కరిసా్తరు. చాలా స్రళరంగా, బైబిలు ప్రజలక్ వారు ఏమిట్ అని గురు్తచేసు్తరంది. 
వారు కోరుక్ననిట్లుగా జీవిరంచలేరు.

కానీ గమని౦చ౦డి: బైబిలును అణచివేయడానికి ఉదేదాశపూరవిక్౦గా ప్రయతిని౦చినపుపీడు బైబిలుపై నమముక్౦ ఎలలుపుపీడూ 
పెరిగిపోయి౦ది.
హి౦స్ సువారి్తక్తవిపు జావిలను రేక్తి్తసు్త౦ది: అది బలహీనులను, శారీరక్మైనవారిని అ౦టే అబద్్ధ వ్ృతి్తని 
అ౦ట్పెట్టికొనివుననివారిని నిరూములిసు్త౦ది, అది నిజమైన విశావిసులను బలపరుసూ్త, వారిని మరి౦త ధైర్యవ్౦తులుగా, 
దేవుని వాక్్య౦ కోస్౦ స్త్య౦గా ఉ౦డాలనే ద్ృఢనిశ్చయ౦తో ఉ౦డేలా చేసు్త౦ది. ఎలా?
దేవుని వాక్్యమైన బైబిలు నిజ౦గా ఎలా ఎదుగుతు౦ది,  అది ఎగతాళి చేయబడినపుపీడు, హి౦సి౦చబడినపుపీడు ఎలా 
బలపడగలదు?
మరేదైనా పుస్్తక్౦పై ద్డి చేసి, వ్్యతిరేకి౦చి, పూరవిరం బైబిలులాగా తగులబెట్టివు౦టే, ఆ పుస్్తక్౦ క్నుమరుగైపోయి ఉ౦డేది. 
బైబిలు ఎ౦తో తిరసా్కరానిని, హి౦స్ను ఎలా స్హి౦చి౦ది?
ఒకే ఒక్ స్మాధానరం ఉరంది: భగవ్రంతుడు. దేవుడు అతీరంద్రయ౦గా తన వాకా్యనిని రక్షి౦చి, ద్నిని స్జీవ్౦గా ఉ౦చి, భూమి 
మీద్ పనిచేసూ్త ఉనానిడు. బైబిలు దేవుని వాక్్యమని చెపపీడానికి ఇదొక్ రుజువు, బలమైన రుజువు.

ఆకాశమును భూమియు గతిరంచ్ను గాని నా మాటలు ఏ మాత్రమును గతిరంపవు. (మత్తయి 24:35)
ఎరందుక్నగా దేవుని వాక్్యము స్జీవ్మై బలముగలదై రెరండరంచ్లుగల యెట్వ్రంట్ ఖడ్గముక్రంటెను వాడిగా ఉరండి, 
ప్రాణాతములను కీళలును మూలుగను విభజిరంచ్నరంతమట్టిక్ దూరుచ్, హృద్యముయొక్్క తలరం పులను ఆలోచనలను 
శోధిరంచ్చ్ననిది. (హెబ్రీ 4:12)
నా మాట అగినివ్రంట్దికాద్? బరండను బద్దాలుచేయు సుతె్తవ్రంట్ది కాద్? (యిరీముయీ 23:29)
కావున సైన్యములక్ధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్్చచ్నానిడు వారు ఈ మాటలు పలికినరందున నా 
వాక్్యములు వారిని కాలు్చనట్లు నీ నోట వాట్ని అగినిగాను ఈ జనమును క్టెటిలుగాను నేను చేసెద్ను; ఇదే యెహోవా వాక్్క. 
(యిరిముయా 5:14)
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రరం 4. బైబిలు ఐక్్యత: 
బైబిలు ఐక్్యత దేవుని అదు్భతము. వాస్్తవాల గురిరంచి ఆలోచిరంచరండి: సుమారు నలభై వేరేవిరు అనేక్ 
విభినని నేపథ్్యలక్ చెరందిన రచయితలు 1500 స్రంవ్త్సరాల కాలరంలో రాశారు. విభినని స్బెజుక్టి ల 
స్రంఖ్య గురిరంచి ఆలోచిరంచరండి. చాలా మరంది వివిధ రచయితలు ఇరంత కాలరం పాట్ వ్రాసినపుపీడు 
అది ఏ పుస్్తక్రంలోనైనా వివ్రరంగా క్వ్ర్ చేయబడుతురంది. మరియు 1500 స్రంవ్త్సరాల కాలరంలో 
స్బెజుక్టిలు ఒక్ తరరం నురండి తరానికి ఎరంతవ్రక్ మారతాయో ఆలోచిరంచరండి . అయినపపీట్కీ, 
మన౦ ఎపుపీడు బైబిలును అధ్యయన౦ చేయడ౦ మనక్ ఒక్ అదు్భతమైన నిజానిని క్నుగొ౦ట్౦ది: 
బైబిలు ఒక్ స్౦క్లాపీనిని, ఇతివ్ృతా్తనిని అనుస్రిసు్త౦ది...
• యుగయుగాలుగా దేవుని నిత్య కార్యక్రమము, విశవిము మరియు మానవుని భవిష్యతు్త కొరక్ 
ఆయన నిత్య విమోచన మరియు ప్రణాళిక్
దేవుని మహిమగల రక్షణ అ౦టే ఆయన తన క్మారుడైన ప్రభువైన యేసు ద్విరా మానవుని కోస్౦ 
అ౦ది౦చిన గొపపీ విమోచన
క్రీసు్త— బైబిలులోని గొపపీ అ౦శ౦. బైబిలు మొత్త౦ అ౦టే మొత్తరం అరవై ఆరు పుస్్తకాలూ ఈ 
ఒక్్క క్థ మీద్, ఈ ఒక్్క ఇతివ్ృత్త౦ మీదే ద్ృషిటి సారిసా్తయి,
మరియు ఏ రచయితా మర్క్ రచయితతో ఎపుపీడూ విభేదిరంచడు. బైబిలోలుని స్౦క్లపీ౦, అ౦శ౦లోని 
సామరస్్య౦ ఆశ్చర్యక్ర౦గా ఉ౦ది.
ఒకే ఒక్ వివ్రణ ఉరంది: దేవుడు తన స్౦దేశానికి స్౦బ౦ధి౦చిన అధికారిక్ వ్ృతా్త౦తానిని 
మాటాలుడాడు, భద్రపరిచాడు. పరిశుద్్ధ పురుషులు వారు పరిశుద్్ధతముచే క్దిలిరంచబడి దేవుడు ద్విరా 
మాటాలుడాడు (1 పేతురు1:21).
5. పాతనిబరంధన రచయితలు: 
పాతనిబరంధన రచయితలు బైబిలు దేవుని వాక్్యమని పేర్్కనానిరు. అది నిజమని తెలుసు్తరంది.
a. దేవుని ఆతము తన ద్విరా మాటాలుడిరంద్ని ద్వీదు పేర్్కనానిడు:
“యెహోవా ఆతము నా ద్విరా పలుక్చ్నానిడుఆయన వాక్్క నా నోట ఉననిది. ఇశ్రాయేల్యుల 
దేవుడు సెలవిచ్్చచ్నానిడు ఇశ్రాయేల్యులక్ ఆశ్రయదుర్గమగువాడు నాద్విరా 
మాటలాడుచ్నానిడు.మనుషు్యలను ఏలు నొక్డు పుట్టిను అతడు నీతిమరంతుడై దేవునియరందు 
భయభక్్తలు గలిగి యేలును. (2 స్మూ 23:2-3).

b. దేవుని ప్రవ్క్్తలరంద్రి ద్విరా దేవుడే మాటాలుడాడని లేఖనము చెపుపీచ్ననిది:
“కాగా యెహోవా తన సేవ్క్లైన ప్రవ్క్్తల ద్విరా ఈలాగు సెలవిచె్చను. “ (2 రాజు 21:10).
c. మోషే ద్విరా మాటాలుడేది దేవుడేనని న్హెమా్య పేర్్కనానిడు.
“సీనాయి పరవితము మీదికి దిగి వ్చి్చ ఆకాశమునురండి వారితో మాటలాడి, వారికి నీతియుక్్తమైన విధులను స్త్యమైన 
ఆజ్ఞలను మేలు క్రములైన క్టటిడలను ధరముములను నీవు ద్యచేసితివి. వారికి నీ పరిశుద్్ధమైన విశ్రారంతి దినమును ఆచరిరంప 
నాజ్ఞ ఇచి్చ నీ ద్సుడైన మోషేద్విరా ఆజ్ఞలను క్టటిడలను ధరముశాస్త్రమును వారికి నియమిరంచితివి. “ (న్హెమా్య 9:13-
14).
d. యెషయా తన వ్రాతలు ప్రభువు తనక్ అనుగ్హి౦చినవేనని పేర్్కనానిడు:
“మరియు యెహోవా నీవు గొపపీపలక్ తీసికొని మహేరు ష్లాల్ , హాష్  బజ్ 1, అను మాటలు సామాన్య మైన అక్షరములతో 
ద్నిమీద్ వ్రాయుము.” 
(యెషయా 8:1).
“ఈ జనులమార్గమున నడువ్కూడద్ని యెహోవా బహు బలముగా నాతో చెపిపీయునానిడు; ననుని గదిదారంచి యీ మాట 
సెలవిచె్చను” (యెషయా 8:11).
e. యిరీముయా తాను దేవుని వాకా్యనిని మాటాలుడుతునానినని, వ్రాసు్తనానినని చెపుపీక్నానిడు:
“అపుపీడు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముట్టి యీలాగు సెలవిచె్చనుఇదిగో నేను నీ నోట నా మాటలు ఉరంచియునానిను.” 
(యిరీముయా 1:9, చూడుము 5:14; 7:27; 13:12).
f. యెహెజే్కలు తన వ్రాతలు దేవుని వాక్్యమని పేర్్కనానిడు:
“మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచె్చను నరపుత్రుడా, నీవు బయలుదేరి ఇశ్రాయేల్యుల యొద్దాక్ పోయి నా మాటలు 
వారికి తెలియజెపుపీము.” (యెహె.3:4, చూడుము యెహె 3:10-11; మీకా 3:8).
g. హబకూ్కక్ తన వ్రాతలు దేవుని వాక్్యమని పేర్్కనానిడు:
యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచె్చను చదువువాడు పరుగెతు్తచ్ చదువ్ వీలగునట్లు నీవు ఆ ద్ర్శన విషయమును పలక్మీద్ 
స్పీషటిముగా వ్రాయుము.” (హాబ 2:2).
h. దేవుడు తనక్ తన వాకా్యనిని ఇచా్చడని జెక్రా్య పేర్్కనానిడు:
“యెహోవా వాక్్క మరల నాక్ ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచె్చను” (జెక్ 4:8, జెక్ 7:12 చూడుము).
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రరం i. పాతనిబ౦ధనలోని రచయితలు “ప్రభువు ఈలాగు సెలవిచ్్చచ్నానిడు” అనే పద్బ౦ధానిని లేద్ 
రె౦డు వేలక్ పైగా ఇదే విధమైన పద్బ౦ధానిని ఉపయోగి౦చారు.
j. పాత నిబ౦ధన రచయితలు లేఖనానిని “వాక్్యము,” “క్టటిడలు,” “ధరముశాస్త్రము,” మరియు 
“సాక్షష్యములు” అని ప్రసా్తవి౦చారు
లేఖనాలక్ దేవుని అధికారానిని క్లుయిమ్ చేసే సాక్షష్యములు (కీర్తన 19:1; 119:1 చూడరండి).
6. క్రొత్త నిబ౦ధన రచయితలు: 
ఈ రచయితలు పాత నిబ౦ధన రచయితల వాద్నలను ధృవీక్రి౦చారు.
a. పాతనిబరంధన ప్రవ్క్్తలు చెపిపీన వాక్్యము మరియు ప్రవ్చనాలు ఇలా ఉరండాలని క్రొత్త నిబ౦ధన 
రచయితలు ప్రక్ట్౦చారు.
“అని ప్రభువు తన ప్రవ్క్్తద్విరా పలికిన మాట న్రవేరునట్లు ఇద్రంతయు జరిగెను.” (మత్తయి 
1:23).
“ఐగుపు్తనక్ వెళిలు ఐగుపు్తలోనురండి నా క్మారుని పిలిచితిని అని ప్రవ్క్్తద్విరా ప్రభువు సెలవిచి్చన 
మాట న్రవేర్చ బడునట్లు హేరోదు మరణమువ్రక్ అక్్కడనురండెను.” (మత్తయి 2:15).
“స్హోద్రులారా, యేసును పట్టికొనిన వారికి త్రోవ్ చూపిన యూద్నుగూరి్చ పరిశుద్్ధతము 
ద్వీదుద్విరా పూరవిము పలికిన లేఖనము న్రవేరవ్లసి యురండెను. “ (అ.పో.కా 1:16).
“వారిలో భేద్భిప్రాయములు క్లిగినరందున పౌలు వారితో ఒక్ మాట చెపిపీన తరువాత వారు 
వెళిలుపోయిరి. అదేద్నగా.” (అ.పో.కా 28:25).
b. పరిశుద్్ధ లేఖనాలోలుని తన ప్రవ్క్్తల ద్విరా దేవుడు సువార్తను మనక్ అనుగ్హిరంచాడని పౌలు 
ప్రక్ట్రంచాడు:
“దేవుని సువార్తనిమిత్తము ప్రత్్య కిరంపబడినవాడునైన పౌలు రోమాలో ఉనని దేవుని ప్రియులక్రంద్రికి 
అనగా పరిశుదు్ధలుగా ఉరండుటక్ పిలువ్బడినవారిక్రంద్రికి (శుభమని చెపిపీ) వ్రాయునది. “ 
(రోమా 1:2).
c. క్రొత్త నిబ౦ధన రచయితలు వాస్్తవానికి ఈ విధ౦గా వాది౦చారు : పాత నిబ౦ధన మానవుని 
చిత్త౦ ప్రకార౦ వ్రాయబడి౦ది కాదు, కానీ దేవుని మరియు ఆయన ఆతము యొక్్క మార్గద్ర్శక్తవిరం 
మరియు ప్రేరణ ద్విరా.
ఏలయనగా ప్రవ్చనము ఎపుపీడును మనుషు్యని ఇచ్ఛనుబట్టి క్లుగలేదు గాని మనుషు్యలు 
పరిశుద్్ధతమువ్లన ప్రేరేపిరంప బడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి.” (2 పేతురు 1:21).
“మీక్ క్లుగు ఆ క్ృపనుగూరి్చ ప్రవ్చిరంచిన ప్రవ్క్్తలు ఈ రక్షణనుగూరి్చ పరిశీలిరంచ్చ్, 

తమయరందునని క్రీసు్త ఆతము క్రీసు్త విషయమైన శ్రమలనుగూరి్చయు, వాట్ తరువాత క్లుగబోవు మహిమలనుగూరి్చయు 
మురందుగా సాక్షష్యమిచ్్చనపుడు, ఆ ఆతము, యే కాలమును ఎట్టి కాల మును సూచిరంచ్చ్వ్చె్చనో ద్నిని విచారిరంచి పరిశో 
ధిరంచిరి. “ (1 పేతురు 1:10-11).
“పూరవికాలమరందు నానాస్మయములలోను నానా విధములుగాను ప్రవ్క్్తలద్విరా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు” 
(హెబ్రీ 1:1).
7. క్రొత్త నిబ౦ధన రచయితలు: 
ఈ రచయితలు తమ స్వి౦త వ్రాతలు దేవుని వాక్్యమని కూడా పేర్్కనానిరు.
a. పౌలు తన వ్రాతలు దేవుని వాక్్యమని పేర్్కనానిడు:
“నేను మీక్ అపపీగిరంచినద్నిని ప్రభువువ్లన పొరందియునానిను” (1 కొరిరంధీ 11:23).
“దేవుని వాక్్యము మీ యొద్దా నురండియే బయలువెళ్లునా? మీయొద్దాక్ మాత్రమే వ్చె్చనా? ఎవ్డైనను తాను ప్రవ్క్్తననియైనను 
ఆతముస్రంబరంధినని యైనను తలరంచ్కొనిన యెడల, నేను మీక్ వ్రాయుచ్ననివి ప్రభువుయొక్్క ఆజ్ఞలని అతడు ద్ృఢముగా 
తెలిసికొనవ్లెను.” (1 కొరిరంధీ 14:36-37).
“స్హోద్రులారా, నేను ప్రక్ట్రంచిన సువార్త మనుషు్యని యోచనప్రకారమైనది కాద్ని మీక్ తెలియజెపుపీచ్నానిను.
మనుషు్యనివ్లన ద్నిని నేను పొరంద్లేదు, నాక్వ్డును ద్ని బోధిరంపనులేదు గాని యేసుక్రీసు్త బయలుపరచ్టవ్లననే అది 
నాక్ లభిరంచినది.” (గలతీ 1:11-12).
“మీరును స్త్యవాక్్యమును, అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని, క్రీసు్తనరందు విశావిస్మురంచి, వాగాదానము చేయబడిన ఆతముచేత 
ముద్రరంపబడితిరి. “ (ఎఫెసీ 1:13).
“ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరి్చన వ్ర్తమాన వాక్్యము మావ్లన అరంగీక్రిరంచినపుపీడు, మనుషు్యల వాక్్య మని 
యెరంచక్ అది నిజముగా ఉననిట్టి దేవుని వాక్్యమని ద్నిని అరంగీక్రిరంచితిరి గనుక్ మేమును మానక్ దేవునికి క్ృతజ్ఞతాసు్తతులు 
చెలిలురంచ్చ్నానిము. ఆ వాక్్యమే విశావిసులైన మీలో కార్యసిది్ధ క్లుగజేయుచ్ననిది. “ (1 ధెస్్స 2:13).
b. పౌలు, పేతురు ఇద్దారూ క్రొత్త నిబ౦ధన రచయితల వ్రాతలు దేవుని వాక్్యమని పేర్్కనానిరు.
“మనుష్యజా్ఞనము నేరుపీమాటలతో గాక్ ఆతము స్రంబరంధమైన స్రంగతులను ఆతము స్రంబరంధమైన స్రంగతులతో స్రిచూచ్చ్, 
ఆతము నేరుపీ మాటలతో వీట్ని గూరి్చయే మేము బోధిరంచ్చ్నానిము.” (1 కొరిరంధీ 2:13). “మేము” అనే పద్నిని 
గమనిరంచరండి. )
“పరిశుద్్ధ ప్రవ్క్్తలచేత పూరవిమరందు పలుక్బడిన మాటలను, ప్రభువైన రక్షక్డు మీ అపొస్్తలుల ద్విరా ఇచి్చన ఆజ్ఞను 
మీరు జా్ఞపక్ము చేసికొనవ్లెనను విషయమును మీక్ జా్ఞపక్ముచేసి, నిరములమైన మీ మనసు్సలను రేపుచ్నానిను.” (2 
పేతురు 3:2). పేతురు ఎలా ఆరోపిసు్తనానిడో గమని౦చ౦డి ప్రవ్క్్తలక్ స్మానమైన అధికార౦ అపొస్్తలులక్ ఉ౦ది.)
ఇ. పాత, క్రొత్త నిబ౦ధనలు రె౦డూ లేఖనాలనీని దేవుని ను౦డి ప్రేరేపి౦చబడాడుయని పౌలు పేర్్కనానిడు.
“దైవ్జనుడు స్ననిదు్ధడై ప్రతి స్తా్కర్యమునక్ పూర్ణముగా సిద్్ధపడి యురండునట్లు దైవావేశమువ్లన క్లిగిన ప్రతిలేఖనము 
ఉపదేశిరంచ్టక్ను,
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రరం ఖరండిరంచ్టక్ను, తపుపీ దిదుదాటక్ను, నీతియరందు శిక్షచేయుటక్ను ప్రయోజనక్రమై యుననిది.” 
(2 తిమోతి 3:16). (పౌలు రె౦డవ్ తిమోతి చివ్రి పుస్్తక్ముగా వ్రాశాడు; అరందువ్లన అతను క్రొత్త 
మరియు పాత నిబరంధన రచనలను లేఖనము “అనీని” అనే పద్బరంధరంలో చేరా్చడు. .” ఈ అరంశరంలోని 
అనిని వ్చనములను చూడరండి, పుట.7.)
d. యోహాను తాను వ్రాసినది దేవుని సాక్షష్యము అని పేర్్కనానిడు.
“దేవుని క్మారునియరందు విశావిస్ మురంచ్వాడు తనలోనే యీ సాక్షష్యము క్లిగియునానిడు; దేవుని 
నమమునివాడు ఆయన తన క్మారునిగూరి్చ యిచి్చన సాక్షష్యమును నమములేదు గనుక్ అతడు దేవుని 
అబది్ధక్నిగా చేసినవాడే. “ (1 యోహాను 5:9). (“ఇది” అనే పద్నిని గమని౦చ౦డి: యోహాను 
వ్రాసు్తననిది ఏమిట్? దేవుని సాక్షష్యము.)
8. యేసుక్రీసు్త: 
బైబిలు దేవుని వాక్్యమని ప్రభువు స్వియ౦గా చెపుపీక్నానిడు.
a. యేసుక్రీసు్త లేఖనానిని పదేపదే ధృవీక్రిరంచాడు, మరియు  తరచ్గా జరిగ్ చాలా ప్రధాన 
స్రంఘటనలను ఆయన వాస్్తవానికి ధృవీక్రిరంచాడు
అపహాస్్యరం చేసేవారు ప్రశినిరంచారు. యేసుక్రీసు్త ఇలా అనానిడు...
• “లేఖనము నిరరథాక్ము కానేరదు గద్” (యోహాను 10:35)
• ఆ లేఖనము “న్రవేరవ్లెను” (లూకా 24:44)
• “ఆకాశమును భూమియు గతిరంచిపోయిననే గాని ధరముశాస్త్రమరంతయు న్రవేరువ్రక్ ద్నినురండి 
యొక్ పొలలుయినను ఒక్ సుననియైనను తపిపీ పోద్ని నిశ్చయముగా మీతో చెపుపీచ్నానిను.” (మత్తయి 
5:18)
• అరందుక్ యేసులేఖనములనుగాని దేవుని శకి్తనిగాని ఎరుగక్ మీరు పొరబడుచ్నానిరు.” (మత్తయి 
22:29)
• ఆయనస్ృజిరంచిన వాడు ఆదినురండి వారిని పురుషునిగాను స్త్రీని గాను స్ృజిరంచెననియు (మత్తయి 
19:4)
• నీతిమరంతు డైన హేబెలు రక్్తము మొద్లుకొని (మత్తయి 23:35)
• గొపపీ జలప్రళయ౦ నిజ౦గా నోవ్హు కాల౦లో జరిగి౦ది (లూకా.17:27)
• మరండుచ్నని పొద్లో దేవుడు మోషేతో నిజముగా మాటలాడెను (లూకా 20:37)
• ఏల్యా అదు్భతాలు చేశాడని (లూకా 4:25)

• యోనా ఒక్ పెద్దా చేప క్డుపులో 3 దినములు బ్రతికియురండెను (మత్తయి 12:40)
• ద్నియేలు నిజమైన ప్రవ్చనాలు చెపాపీడు (మత్తయి 24:15)
b. యేసుక్రీసు్త క్రొత్త నిబ౦ధన వ్రాతలను ధృవీక్రి౦చాడు. ఆయన భూమిని విడిచిపెట్టి పరలోక్మునక్ ఆరోహణము 
చేయక్ మునుపు, క్రీసు్త ఈ స్రంగతులను వాగాదానము చేసెను:
 పరిశుద్్ధతము అతీరంద్రయ౦గా మార్గనిరేదాశ౦ చేసి, అపొస్్తలులక్ స్తా్యనిని బోధి౦చి, వారికి విషయాలను చూపిసు్త౦ద్ని ⇒
ఆద్రణక్ర్త, అనగా తరండ్రి నా నామమున పరంపబోవు పరిశుద్్ధతము స్మస్్తమును మీక్ బోధిరంచి నేను మీతో చెపిపీన 
స్రంగతులనినిట్ని మీక్ జా్ఞపక్ము చేయును.” (యోహాను 14:26).
“అయిత్ ఆయన, అనగా స్త్యస్విరూపియైన ఆతము వ్చి్చనపుపీడు మిముమును స్రవిస్త్యము లోనికి నడిపిరంచ్ను; ఆయన 
తనరంతట తానే యేమియు బోధిరంపక్, వేట్ని వినునో వాట్ని బోధిరంచి స్రంభవిరంపబోవు స్రంగతులను మీక్ తెలియజేయును” 
(యోహాను 16:13).
 పరిశుద్్ధతము వారి ద్విరా అతీరంద్రయరంగా మాటాలుడుతునానిడని.
“మీ తరండ్రి ఆతము మీలో ఉరండి మాటలాడుచ్నానిడే గాని మాటలాడువారు మీరు కారు. “
(మత్తయి 10:20, చూడుము మారు్క 13:11).
మనుషు్యలక్ బోధిరంచ్టలో ఆకాశము మరియు భూమి యొక్్క స్మస్్త అధికారము తమక్ ఉరంట్రంద్ని మరియు ఆయన 
(ఆయన ప్రత్యక్షత మరియు అధికారరం) భూమి అరంతమయే్య వ్రక్ వారితో ఉరంట్రంది.
అయిత్ యేసు వారియొద్దాక్ వ్చి్చ పరలోక్మరందును భూమిమీద్ను నాక్ స్రావిధి కారము ఇయ్యబడియుననిది. కాబట్టి 
మీరు వెళిలు, స్మస్్త జనులను శిషు్యలనుగా చేయుడి; తరండ్రియొక్్కయు క్మారునియొక్్కయు పరిశుద్్ధతముయొక్్కయు 
నామములోనికి వారికి బ్పి్తస్ము మిచ్్చచ్ నేను మీక్ ఏ యే స్రంగతులను ఆజా్ఞపిరంచి తినో వాట్ననినిట్ని గైకొన వ్లెనని 
వారికి బోధిరంచ్డి. ఇదిగో నేను యుగస్మాపి్త వ్రక్ స్ద్కాలము మీతో కూడ ఉనానినని వారితో చెపెపీను. “ (మత్తయి 
28:18-20).
9. పరిశుద్్ధతము: 
దేవుని పరిశుద్్ధత్ము బైబిలు రచయిత. లేఖన౦ ఈ విషయానిని స్పీషటి౦ చేస్్త౦ది. 
a. దేవుని పరిశుద్్ధతముచే ప్రేరేపిరంపబడినట్లు దేవుని పరిశుదు్ధలు మాటాలుడుచ్, వ్రాసిరి.
ఏలయనగా ప్రవ్చనము ఎపుపీడును మనుషు్యని ఇచ్ఛనుబట్టి క్లుగలేదు గాని మనుషు్యలు పరిశుద్్ధతమువ్లన ప్రేరేపిరంప 
బడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి.” (2 పేతురు 1:21).
పరిశుద్్ధతము లేఖనముల రచయిత (2 పేతురు 1:19-21). ప్రవ్చనరం పద్రం ఎక్్కవ్ ఖచి్చతరంగా అనువ్దిరంచారు. లేఖనము 
యొక్్క మూలము మానవుని చిత్తములో, అనగా అతని స్రంక్లపీములో క్నుగొనబడలేదు.
స్తా్యనిని క్నుగొనడానికి మరియు స్తా్యనిని వా్యఖ్్యనిరంచడానికి ప్రయతినిరంచరండి. కానీ ఇది మానవుడికి స్తా్యనిని బహిర్గతరం 
చేసే పరిశుద్్ధతము వాక్్యరంలో క్నిపిసు్తరంది
(యోహాను.16:12-15; 1 కొరిరంధీ 2:9-10 చూడ౦డి).
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రరం b. దేవుడు తన ఆతము ద్విరా లేఖనానిని ప్రేరేపిరంచాడు.
“దైవ్జనుడు స్ననిదు్ధడై ప్రతి స్తా్కర్యమునక్ పూర్ణముగా సిద్్ధపడి యురండునట్లు దైవావేశమువ్లన 
క్లిగిన ప్రతిలేఖనము ఉపదేశిరంచ్టక్ను, ఖరండిరంచ్టక్ను, తపుపీ దిదుదాటక్ను, నీతియరందు 
శిక్షచేయుటక్ను ప్రయోజనక్రమై యుననిది. “ (2 తిమోతి 3:16).
లేఖన౦ దేవుని ను౦డి ప్రేరేపి౦చబడి౦ది. దేవునిచే ప్రేరేపిరంచబడిన పద్బరంధము (థియోపినియస్టిస్) 
అనగా దేవుని శావిస్ అని అరథాము. ఇది ఏమి చేసు్తరంది. దేవుడు పరిశుద్్ధ లేఖనాలను శావిసి౦చాడని 
చెపపీడ౦లో అరథామేమిట్? ఎవ్రూ ఖచి్చతరంగా ఇరంత అని చెపపీలేరు, కానీ చెపపీవ్చ్్చ.
దేవుడు లేఖనానిని శావిసిరంచాడు లేద్ దేవుడు తనలాగ్ కొరంతవ్రక్ లేఖనానిని స్ృషిటి లాగా ఉతపీతి్త 
చేశాడనే ఆలోచన ఉరంది 
“యెహోవా వాక్్క చేత ఆకాశములు క్లిగెను ఆయన నోట్ ఊపిరిచేత వాట్ స్రవిస్మూహము 
క్లిగెను.” (కీర్తన 33:6).
దీని అరథారం క్నీస్రం ఇది ఉరండాలి: దేవుడు తన వాకా్యనిని దేవుని స్ృజనాతముక్ శావిస్ ద్విరా అతీరంద్రయరంగా 
స్ృషిటిరంచాడు; అది దేవుని వాక్్య౦ ఆయన మనసు్స ను౦డి, హృద్య౦ ను౦డి మాత్రమే వ్చి్చ౦ది. 
దేవుడే స్వియరంగా ఇచా్చడు—అతీరంద్రయరంగా మరియు స్ృజనాతముక్౦గా శావిసి౦చి౦ది—మానవునికి 
ఆయన వాక్్య౦.
గమనిక్: లేఖనమే ప్రేరేపితమైనది, మనిషి కాదు. బైబిలు ప్రేరేపిత పురుషులు వ్రాసినట్లు చెపుపీకోదు.
ఇది రాతను అతీరంద్రయరంగా భగవ్రంతుడు ఇచి్చన లేద్ శావిసిరంచాడని పేర్్కరంది. లేఖనము దేవునిచే 
శావిసిరంచబడినది, దేవుని స్ృజనాతముక్ శావిస్ ద్విరా, ఆయన పరిశుద్్ధ శకి్త ద్విరా ఇవ్విబడిరంద్ని బైబిలు 
పేర్్కరంది పరిశుద్్ధతము. దేవుని పరిశుదు్ధలు పరిశుద్్ధతముచే ప్రేరేపిరంపబడినట్లు మాటాలుడారు (2 పేతురు 
1:21).
10. న్రవేరిన ప్రవ్చనరం: 
బైబిలోలు ఎనిమిది వేలక్ పైగా ప్రవ్చనాలు ఉనానియి మరియు వీట్లో మూడు వ్రంద్లక్ పైగా పాతవి
మెసీ్సయ గురి౦చిన నిబ౦ధన ప్రసా్తవ్నలు. ఒక్ ప్రవ్చనరం అనేది భవిష్యతు్తలో జరిగ్ ఏదో ఒక్ 
స్రంఘటన యొక్్క అరంచనా. జస్టి ఊహిరంచరండి! బైబిలు ఇలా ఉ౦ది
8000క్ పైగా భవిష్యతు్త స్రంఘటనలను ఉద్ఘాట్రంచారు, మరియు ఆశ్చర్యక్రమైన వాస్్తవ్రం ఏమిటరంటే: 
వేలాది వారు ఎలా చెపాపీరో అలాగ్ న్రవేర్చబడాడుయి 
పరిశుద్్ధ లేఖన౦లో ప్రవ్చి౦చబడి౦ది. బైబిలోలుని ప్రవ్చనాలు ఎ౦త ఖచి్చత౦గా న్రవేరుతునానియో 

స్పీషటి౦గా చూడవ్చ్్చ
లూకా 3:23-38 చూడరండి; గమనిక్లు—3:24-31; 3:32-38; యోహాను 1:45; గమనిక్—మత్తయి 17:23; ప్రక్ 
20:4-6). ఖచి్చతత్త్వరం మరియు స్విస్్తరమైన బైబిలు ప్రవ్చనాల న్రవేరుపీ బైబిలు ప్రేరణక్, అధికారానికి బలమైన రుజువు. 
న్రవేరిన ప్రవ్చన౦
ఒకే ఒక్ విషయరం: దేవుని పరిశుద్్ధ పురుషులు పరిశుద్్ధతముచే ప్రేరేపిరంచబడినట్లు మాటాలుడారు (2 పేతురు 1:21). (గమనిక్: 
అపారమైన న్రవేరిన ప్రవ్చనాల స్౦ఖ్య మనక్ మరో వాస్్తవానిని కూడా చెబుతు౦ది: బైబిలు ప్రవ్చి౦చిన స్౦ఘటనలతో
భవిష్యతు్త సాకారరం అవుతురంది; బైబిలు యొక్్క భవిష్యతు్త ప్రవ్చనాలు అతి సూక్షష్మమైన వివ్రాల వ్రక్ కూడా న్రవేరుతాయి. 
11. పురావ్సు్త శాస్త్రరం: 
బైబిల్ లో పేర్్కనని వివిధ వాస్్తవాలు మరియు స్రంఘటనలను ధృవీక్రిరంచే వ్రంద్లాది పురావ్సు్త పరిశోధనలు జరిగాయి. 
బైబిలు యొక్్క ఖచి్చతతా్త్వనికి ఈ ఆవిష్కరణల ద్విరా అవి రుజువు చేయనపపీట్కీ నిరరంతరరం మద్దాతు ఇవ్విబడుతోరంది, 
మరియు బైబిలు ప్రేరణ, బైబిలులోని వాస్్తవాలు ఎ౦త నమముద్గినవో ఆ పరిశోధనలు చూపిసు్తనానియి. బైబిలు ప్రేరణక్, 
అధికారానికి మద్దాతు పురావ్సు్త శాస్త్రరం ఖచి్చతరంగా జోడిసు్తరంది. 
12. బైబిలు విశవిస్నీయత: 
పరిశుద్్ధ లేఖనము పూరి్తగా నమముద్గినది.
“ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరి్చన వ్ర్తమాన వాక్్యము మావ్లన అరంగీక్రిరంచినపుపీడు, మనుషు్యల వాక్్య మని 
యెరంచక్ అది నిజముగా ఉననిట్టి దేవుని వాక్్యమని ద్నిని అరంగీక్రిరంచితిరి గనుక్ మేమును మానక్ దేవునికి క్ృతజ్ఞతాసు్తతులు 
చెలిలురంచ్చ్నానిము. ఆ వాక్్యమే విశావిసులైన మీలో కార్యసిది్ధ క్లుగజేయుచ్ననిది.” (1 ధెస్్స 2:13).
“దైవ్జనుడు స్ననిదు్ధడై ప్రతి స్తా్కర్యమునక్ పూర్ణముగా సిద్్ధపడి యురండునట్లు దైవావేశమువ్లన క్లిగిన ప్రతిలేఖనము 
ఉపదేశిరంచ్టక్ను, “ (2 తిమోతి 3:16).
ఏలయనగా ప్రవ్చనము ఎపుపీడును మనుషు్యని ఇచ్ఛనుబట్టి క్లుగలేదు గాని మనుషు్యలు పరిశుద్్ధతమువ్లన ప్రేరేపిరంప 
బడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి.” (2 పేతురు 1:21).
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బైబి
లు

 క్
ధ బైబిలులో ఒకే ఒక్ క్థ ఉ౦ది: దేవుని గురి౦చి, మానవుని గురి౦చిన క్థ, దేవుని వ్్యవ్హారాల 

గురి౦చి, మానవునితో పోరాట౦ గురి౦చిన క్థ. బైబిలు మానవ్ చరిత్ర యొక్్క చిత్తరువు, మానవుడు 
తన స్విరంత యజమానిగా ఉరండటానికి క్షటిపడే క్థ్రంశరం, తన స్విరంత జీవితానిని మరియు ఇతరుల 
జీవితాలను పరిపాలిసా్తడు, మరియు తన స్విరంత పనిని చేయడరం, హత్యలు, ప్రజలను బ్నిస్లుగా 
చేయడరం మరియు దేవుణి్ణ శపిరంచడరం నురండి నా్యయరం వ్రక్ అనిని రకాల చెడులక్ పాలపీడటరం 
“చినని అబద్్ధలు” చెపపీడరం మరియు ప్రజలను మోస్రం చేయడరం. బైబిలు మానవుని యొక్్క నిజమైన 
చిత్రానిని  వెలలుడిసు్తరంది, ఇక్్కడ మనిషి అలలురిగా క్నిపిసా్తడు మరియు విషయాలను 
గరంద్రగోళపరుసా్తడు, కానీ తన ప్రేమలో ఉనని దేవుడు జోక్్యరం చేసుక్ని మనిషిని రక్షిసా్తడు. దేవుడు 
పదేపదే జోక్్యరం చేసుక్ని ఎలా కాపాడతాడు మనిషిని అనేది బైబిల్ యొక్్క క్థ. మానవ్ వ్్యవ్హారాలోలు 
దేవుని స్రోవిననిత జోకా్యనిని, రక్షణను వాగాదాన స్౦తాన౦లో అ౦టే లోక్ రక్షక్డు, మెసీ్సయ—
యేసుక్రీసు్త. యేసుక్రీసు్త లోక్౦లోకి రావ్డ౦ బైబిలులోని గొపపీ విషయ౦. కానీ బైబిలోలు మర్క్ 
ప్రధాన విషయరం కూడా క్నిపిసు్తరంది: సాతాను యొక్్క గొపపీ పోరాటరం, అక్్కడ అతను దేవుడు 
మరియు మనిషి కోస్రం ఆయన స్౦క్లాపీలక్ వ్్యతిరేక్రంగా పోరాడుతుననిట్లు క్నిపిసు్తరంది.
వాస్్తవానికి, మానవ్ చరిత్రలో మూడు గొపపీ పోరాటాలను బైబిలు వెలలుడిచేస్్త౦ది. బైబిల్ యొక్్క 
గొపపీ క్థను దీని ద్విరా చూడవ్చ్్చ
ఈ మూడు గొపపీ పోరాటాలను అధ్యయనరం చేయడరం: ఒక్ట్ క్నిపిరంచేది, ఒక్ట్ క్నిపిరంచనిది, ఒక్ 
విమోచనాతముక్మైనది.
1. దేవుడు మరియు మనిషి: ద్ృశ్యమాన పోరాటరం
2. దేవుడు, సాతాను: అద్ృశ్య పోరాట౦
3. దేవుడు మరియు మానవుడు మరియు సాతాను: విమోచన పోరాటరం
1. దేవుడు మరియు మనిషి: ద్ృశ్యమాన పోరాటరం
భగవ్రంతుడికీ, మనిషికీ మధ్య జరిగ్ పోరాటరం ఒక్ ద్ృశ్యమానమైన పోరాటరం, ప్రతి వ్్యకి్త తన 
హృద్యరంలో అనుభవిరంచే స్రంఘరషిణ, అతని జీవితరంలో ప్రతిరోజూ మనసు్స శోధన- ఆలోచన 
లేద్ చర్య అయినా- మనలో స్రంఘరషిణను, పోరాటానిని రేక్తి్తసు్తరంది. మరంచి లేద్ చెడు చేయడానికి, 
శోధనను తిరస్్కరిరంచడానికి లేద్ ద్నికి లొ౦గిపోవ్డానికి, దేవునికి విధేయత చూపి౦చడానికి 
లేద్ దేవునికి అవిధేయత చూపి౦చడానికి దేవుణి్ణ లేద్ తనను తాను అనుస్రి౦చటానికి. ఇది 
మానవ్ చరిత్ర ప్రారరంభరం నురండి ఉనికిలో ఉరంది. దేవునికి మరియు మనిషికి మధ్య పోరాటరం. ఈ 
పోరాటరంలోని కీలకారంశాలు బైబిలోలు స్పీషటిరంగా క్నిపిసా్తయి.

1. ఆద్ము హవ్విలు: దేవునితో మానవుని పరిపూర్ణ స్౦బ౦ధ౦ మానవునిచే విచి్ఛననిమై౦ది (ఆది. అధా్యయాలు 1-3).
a. పరిపూర్ణ స్రంబరంధరం (ఆది 1-2). దేవుడు మనిషిని స్ృషిటి౦చినపుపీడు, దేవుని స్౦క్లపీ౦ మానవునిపై తన ప్రేమను 
క్రిపి౦చడమే, మరంచితనరం, మరియు క్ృప. అ౦దుకే దేవుడు మానవుని దేవుని పరదైసులో, ఏద్ను తోటలో ఉ౦చి, 
మనిషితో ఒక్ పరిపూర్ణ స్రంబరంధరం. స్రంబరంధానిని స్జీవ్రంగా ఉరంచడమే మనిషి బ్ధ్యత. ఎరంచ్క్నని మార్గరం దేవునితో ఉనని 
స్రంబరంధానిని కాపాడుకోవ్డరం అరంటే దేవునికి విధేయత చూపడరం (ఆది 2:15-17). మానవుడు దేవునికి అవిధేయత 
చూపిసే్త, దేవునిపై అపనమముక్రం మరియు అవిశావిస్రం మానవుడు చూపిసా్తడు, తద్విరా భగవ్రంతుడిని తిరస్్కరిరంచడరం 
మరియు స్రంబరంధానిని విచి్ఛననిరం చేయడరం. అట్వ్రంట్ వాట్ పర్యవ్సానాలు అవిధేయత, మరణ౦, అ౦టే భౌతిక్౦గా, 
నిర౦తర౦ మరణ౦ అని అరథా౦, అది దేవుని ను౦డి శాశవిత౦గా వేరుపడడ౦. ఒక్ తెలియని కాలరం, మానవుడు దేవుని 
ఇష్టినుసారరంగా నడిచాడు, విధేయత చూపిసా్తడు మరియు స్రంబరంధానిని స్జీవ్రంగా ఉరంచాడు. మనిషి నిసావిరథాపరుడుగా 
ఉరండేవాడు, అనిని విషయములలో దేవునికి విధేయత చూపి౦చ్వాడు. మానవుడు దేవుణి్ణ ప్రేమిరంచాడు, ఆరాధిరంచాడు, 
సేవిరంచాడు; మరియు ఆయన దేవుని ప్రేమలో పాలుపరంచ్క్నానిడు, మరంచితనరం, మరియు క్ృప.
b. పగిలిపోయిన స్రంబరంధము (ఆది 3:1-7). కానీ మానవుడు దేవునికి అవిధేయత చూపి౦చడానికి ఎ౦పిక్ చేసుక్నని 
రోజు వ్చి్చ౦ది. అతను తనలాగ్ చేయాలని ఎరంచ్క్నానిడు. అతను కోరుక్నని విధరంగా నడవ్డానికి మరియు స్రంక్లపీరంతో 
నడవ్డానికి. మానవుడు సావిరథాపరుడయా్యడు: అతను దేవునికి వ్్యతిరేక్రంగా తిరుగుబ్ట్ చేసి, దేవుని మరియు ఆయన 
వాకా్యనిని తిరస్్కరిరంచాడు. అతను స్హవాసానిని విచి్ఛననిరం చేశాడు; ఆయన దేవునితో పరిపూర్ణ స్౦బ౦ధానిని తె౦చ్క్నానిడు. 
అవిధేయతక్ శిక్ష ఉచ్ఛరిరంచబడిరంది (ఆది 2:17). ఇపుపీడు శిక్ష అమలోలుకి వ్చి్చ౦ది: దేవునితో మానవుని పరిపూర్ణ 
స్౦బ౦ధ౦ తెగిపోయి౦ది; మనిషి దేవుని ను౦డి వేరుపడి, భౌతిక్౦గా, నిత్య౦ మరణి౦చే౦దుక్ నాశన౦ చేయబడాడుడు 
(ఆది.3:22-24; యోహాను 5:24; చూడ౦డి; రోమా 5:12; 6:23; 1 తిమో 5:6; ఎఫె 2:1, 5; కొలొ 2:13; హెబ్రీ 
9:27; యెహె 18:4, 20).
సి. పునరుద్్ధరిరంచబడిన స్రంబరంధరం (ఆది 3:8-24). అయిత్, ప్రేమగల దేవుడు జోక్్యరం చేసుక్ని మనిషిని వెతికాడు. దేవుడు 
ఉననిపుపీడు పురుషుడిని క్నుగొనానిడు, అతను పురుషుడిని రక్షిసా్తనని మరియు స్త్రీ యొక్్క స్రంతానము ద్విరా పరిపూర్ణ 
స్రంబరంధానిని పునరుద్్ధరిసా్తనని వాగాదానరం చేశాడు, లోక్ రక్షక్డు, ప్రభువైన యేసుక్రీసు్త కావ్లసియుననివాడు.
2. నోవ్హు మరియు జలప్రళయము (ఆది 6-10 అధా్యయాలు).
a. మానవుడు దేవునికి అవిధేయత చూపి౦చడ౦ కొనసాగి౦చి, ఎ౦తో అనైతిక్౦గా, అనా్యయ౦గా, దౌరజున్య౦గా ప్రవ్రి్త౦చాడు 
(ఆది 6:1-7).
b. అయిత్ ప్రేమతో, దేవుడు జోక్్యరం చేసుక్ని నోవ్హు అనే ఒక్ నీతిమరంతుడిని క్నుగొని, అతని ద్విరా మానవ్జాతిని 
రక్షిరంచాడు (ఆది 6:8).
10వ్ అధా్యయ౦ ద్విరా, 6:8-10).
3. బ్బెలు గోపురము (ఆది 11:1-9).
a. లౌకిక్వాద్ సామ్రాజ్యరం మరియు మతానిని నిరిమురంచడానికి మానవుడు ప్రయతినిసు్తననిట్లు క్నిపిసు్తరంది, ఇది దేవునికి 
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పూరి్తగా వ్్యతిరేక్రంగా నిలబడిరంది (ఆది 11:1-4).
b. కానీ మళీళు ప్రేమలో, దేవుడు జోక్్యరం చేసుక్ని, మనిషి పూరి్తగా లౌకిక్రంగా మారక్రండా 
కాపాడాడు, అయోమయరంలో పడవేయటరం ద్విరా అతనిని రక్షిరంచాడు ప్రజల భాషలు భూమి 
అరంతటా చెద్రగొటటిడానికి వారిని బలవ్రంతరం చేశాయి (ఆది.11:5-9).
4. అబ్రాహాము మరియు ఇశ్రాయేల్యులు (ఆది 11:10 నురండి 50వ్ అధా్యయము వ్రక్).
a. బ్బెలు గోపుర౦ తరావిత ప్రసా్తవి౦చద్గిన దేవుని కోస్౦ మానవుడు ఏమీ చేయడ౦ క్నిపి౦చడ౦ 
లేదు, స్౦తానానిని క్నడ౦ తపపీ, మానవ్ జాతి యొక్్క పరంకి్తని కొనసాగిరంచడరం (ఆది 11:10-26).
b. కానీ దేవుడు ఇశ్రాయేలు అనే క్రొత్త జనా౦గానికి త౦డ్రిగా ఉ౦డే౦దుక్ అబ్రాహాము అనే ఒక్ 
వ్్యకి్తని ఎ౦పిక్ చేసుకోవ్డ౦ ద్విరా మానవ్ చరిత్రలో జోక్్య౦ చేసుక్నానిడు (ఆది11:27-32; 
12:1-3). దేవుడు ఐదు ప్రాథమిక్ స్౦క్లాపీల కోస్౦ ఒక్ క్రొత్త జనా౦గానిని ఎ౦పిక్ చేసుకొని, 
లేపాడు:
1) భగవ్రంతుణి్ణ స్రోవిత్కృషటిరంగా ప్రేమిరంచి, తమ మొద్ట్ విశవిస్నీయతను ఆయనక్ ప్రసాదిరంచే 
ప్రజలుగా ఉరండటరం.
2) భూమీముది ఇతర జనా౦గాలక్ సాక్షిగా ఉ౦డడ౦, దేవుడు ఉనికిలో ఉనానిడని, ఆయనే ఒక్్కడే 
స్జీవుడు, స్త్యదేవుడని చెపపీడ౦.
3) దేవుడు వాగాదాన స్౦తానమైన రక్షక్ని, మెసీ్సయను ఎవ్రి ద్విరా ప౦పి౦చవ్చ్్చ ఆ స్౦బ౦ధ౦గా 
లోక్౦ ఎ౦పిక్ చేసుకోబడి ఉ౦డడానికి (ఆదికా౦డము 3:15; 17:7; 22:18; గల 3:16; 
యోహాను 4:22.)
4) దేవుడు లోకానికి, అనగా ఆయన వాక్్యమైన పరిశుద్్ధ బైబిలుక్ వ్రాతపూరవిక్౦గా 
బయలుపరచబడిన గ్హీతగా, మార్గద్రి్శగా ఉ౦డడ౦.
5) ఇశ్రాయేల్యులక్ వాగాదాన దేశము (క్నాను) ఇచి్చ, వాగాదాన దేశపు లక్ష్యనిని లోక్ము యెదుట 
ఉరంచ్టక్ (స్విర్గరం యొక్్క చిహనిరం).
c. అయిత్, ఆదికా౦డములోని మిగిలిన ప్రా౦తాలోలు అబ్రాహాము తక్షణ స్౦తాన౦ కోస్రం దేవుని 
కాల౦లో మళీలు విఫలమౌతారు, ఆదికా౦డము గ్౦థ౦, ఐగుపు్తక్ బ్నిస్లుగా ఇశ్రాయేల్యులు 
ద్సులుగా ఉ౦డడ౦తో ముగుసు్త౦ది (ఆది. అధా్యయాలు 12-50).
5. మోషే మరియు ధరముశాస్త్రము (నిర్గమకా౦డము - దివితీయోపదేశకా౦డము).
a. ఇశ్రాయేల్యులను ఐగుపు్త ద్స్తవి౦ ను౦డి తపిపీ౦చే౦దుక్ మోషే అనే మరో వ్్యకి్తని లేపడ౦ 

ద్విరా దేవుడు ప్రేమతో జోక్్య౦ చేసుక్నానిడు.
మోషే గురండా దేవుడు తన ధరముశాసా్రానిని ఇశ్రాయేల్యులక్, లోకానికి కూడా ఇచా్చడు. ఆయన మానవునికి దేవుని 
నియమానిని మూడు ప్రాధమిక్మైన కారణాలుగా ఇచా్చడు
 దేవుడు పరిశుదు్ధడు, నా్యయమైనవాడు, మ౦చివాడు అని మానవునికి బోధి౦చడ౦ (రోమా 7:12).
 తనను తాను రక్షిరంచ్కోలేని మనిషి యొక్్క అస్మరథాతను బోధిరంచడానికి (రోమా 3:20; గ.3:10).
వాగాదాన స్౦తానానికి, లోక్ రక్షక్డైన ప్రభువైన యేసుక్రీసు్తక్ మానవుని అవ్స్రానిని బోధి౦చడానికి (ఆదికా౦డము 
3:24).
b. కానీ ఇశ్రాయేల్యులు దేవుని ధరముశాసా్రానికి లోబడలేదు లేద్ దేవుణి్ణ సిథార౦గా అనుస్రి౦చలేదు. వారు 
ఉదేదాశ్యపూరవిక్రంగా తిరగడానికి ఎరంచ్క్నానిరు. దేవునికి దూరమై, తమ అరణ్యమ౦తటా స్రంచరి౦చ్టక్ తమ సొ౦త 
మార్గమ౦తట తిరుగుచ్౦డవ్లెను. పర్యవ్సానరంగా, వారు నిరరంతరరం దేవుని హృద్యానిని విచి్ఛననిరం చేసి, ఆయన 
అస్మముతిని పదేపదే రేక్తి్తరంచారు (నిర్గ 16:2; 17:1; 32:1 చూడరండి).
6. రాజ్య సాథాపన: యెహోషువ్, నా్యయాధిపతులు, సౌలు, ద్వీదు, సొలొమోను, ఇశ్రాయేల్యుల ఇతర రాజులు 
(యెహోషువ్ -ఎసే్తరు).
a. యెహోషువ్, నా్యయాధిపతులు చూపి౦చిన గొపపీ ధైర్య౦ ద్విరా ఇశ్రాయేల్యులు వాగాదాన౦ చేయబడిన దేశానిని 
తగిన౦తమేరక్ జయి౦చగలిగారు
ఒక్ పట్టిను స్రంపాదిరంచి, యావ్తు్త జనా౦గానిని క్నానుక్ తరలి౦చడ౦. కానీ చివ్రికి ప్రజలు చ్ట్టి చూడటరం 
ప్రారరంభిరంచారు మరియు భూమీముది ప్రాపరంచిక్ జనా౦గాలను రాజులు ఎలా పరిపాలి౦చారో చూశారు. ఫలిత౦: వారు 
దేవుని పరిపాలనను తిరస్్కరి౦చారు. ఆయన ఎ౦పిక్ చేసుక్నని ప్రవ్క్్తలను, ధరముశాసా్రానిని. వారు ఒక్ రాజును డిమారండ్ 
చేశారు.
b. దేవుడు జోక్్యరం చేసుక్ని ఇశ్రాయేల్యులక్ రాజుల వ్రంశమును అనుగ్హిరంచెను; కొనిని మరంచివి మరియు కొనిని 
చెడడువి అని త్లిరంది. పైగా ఇశ్రాయేల్యుల రాజుల తరతరాలుగా, ప్రప౦చ౦లోని రాజా్యలు, జనా౦గాలవ్లే మరి౦త 
ఎక్్కవ్గా తయారయా్యరు. ప్రజలు మరిరంత ప్రాపరంచిక్ మనసు్స, అనైతిక్, దురాశ, అహరంకారరం మరియు 
నా్యయవిరుదు్ధలు అయా్యరు. మరియు, అనినిరంట్క్రంటే విష్ద్క్రమైనది, వారు ఇతర జనా౦గాలక్ సాక్షిగా ఉ౦డడానికి 
నిరాక్రి౦చారు; దేవుడు ఎ౦పిక్ చేసుక్నని మిషనరీ శకి్తగా ఉ౦డడ౦లో వారు విఫలమయా్యరు. వాస్్తవానికి, వారు 
ఎ౦త భ్రషుటిపట్టిపోయార౦టే, వారు ఇతర జనా౦గాల మతానిని అనుస్రి౦చడ౦ ప్రార౦భి౦చారు,
స్వియరంగా విగ్హారాధక్లు. ఫలిత౦గా: ప్రాపరంచిక్ రాజా్యలనిని౦ట్నీ పతన౦ చేసినటేలు ఇశ్రాయేలు రాజ్య౦ పతనమై౦ది. 
చివ్రికి ప్రజలు జయిరంచబడాడురు ఒక్ విదేశీ శకి్త ద్విరా మరియు చెరలోకి నడిపిరంచబడాడురు.
7. క్వులు మరియు ప్రవ్క్్తల ఏడుపు (యోబు-మలాకీ). దేవుడు ఇశ్రాయేలు చరిత్ర౦తట్లో క్వులను, ప్రవ్క్్తలను లేపాడు.
ఆయన ఉదేదాశ్యరం: తన వ్ద్దాక్ తిరిగి రావాలని ప్రజలను వేడుకొనడరం. కానీ ప్రజలు దేవుణి్ణ తిరస్్కరిసూ్త, తాము 
కోరుక్ననిట్లుగా జీవిరంచడరం కొనసాగిరంచారు మరియు ఆయన నురండి మరిరంత దూరరంగా తిరిగారు.
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8. దేవుని స్రోవిననిత జోక్్యము: యేసుక్రీసు్త (మత్తయి-యూద్).
a. క్రొత్త నిబ౦ధనలో, దేవుడు మానవుని వ్్యవ్హారాలలో, చరిత్రలో సాధ్యమైన౦త గొపపీ విధ౦గా 
జోక్్య౦ చేసుక్౦టాడు: వాగాదాన స్౦తానమైన తన సొ౦త క్మారుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీసు్తను 
మనుషు్యలను రక్షి౦చడానికి లోక్౦లోకి ప౦పి౦చాడు (మత్తయి - యోహాను).
b. కానీ మానవుడు దేవుని క్మారుని తిరస్్కరి౦చి సిలువ్పై ఆయనను చ౦పాడు.
c. అయిత్, దేవుడు ఇ౦కా మానవుని ముఖ్నిని భూమీముది ను౦డి తుడిచిపెటటిలేదు. దేవుని క్మారుని 
చ౦పే౦దుక్ మానవుడు ఘోరమైన కార్య౦ చేసినపపీట్కీ, దేవుడు మరోసారి జోక్్యరం చేసుక్నానిడు:
దేవుడు క్రీసు్త సిలువ్పై మరణిసు్తనని స్మయరంలో లోక్పు పాపాలను ఆయనపై ఉరంచాడు. యేసుక్రీసు్త 
మానవుని పాపాలు కోస్౦ మరణి౦చాడు. దేవుడు తన క్మారుణి్ణ మృతులలోను౦డి లేపాడు.
d. ద్ని ఫలిత౦ ఆశ్చర్యక్ర౦గా ఉ౦ది: వేలాదిమ౦ది ప్రజలు యేసుక్రీసు్తను తమ రక్షక్నిగా నమామురు. 
వారు విశవిసిరంచారు. 
ఈ మహిమానివిత స్త్యము: సిలువ్మీద్ వారి పాపముల నిమిత్తము యేసుక్రీసు్త నిజముగా మరణిరంచెను; 
మరియు వారు విశవిసిరంచినపుపీడు, వారు దేవుని కోస్౦ జీవి౦చే౦దుక్ దేవుని ఆతము శకి్తని పొ౦ద్రు. 
క్రీసు్తనరందు వారిక్నని నమముక్ము వారికి దేవుని ఆతముయొక్్క శకి్తని ఇచి్చ, దినదినము సిథారముగా దేవుని 
అనుస్రిరంచ్ శకి్తని ఇచి్చ తద్విరా చరి్చ పుట్టిరంది, మరియు ద్ని విజయయాత్రను ప్రారరంభిరంచిరంది
విమోచన యొక్్క మహిమానివిత దినము వైపు (అపొస్్తలుల కార్యములు - యూద్).
9. దేవుని క్్కలుమాకిటిక్ ఇరంటరెవినషిన్: యేసుక్రీసు్త తిరిగి వ్సా్తడు (ప్రక్టన). దేవుడు చరిత్రలో జోక్్యరం 
చేసుకోబోతునానిడు మరోసారి మాత్రమే: మానవ్ చరిత్రను అరంతరం చేయడానికి. ఈ క్్కలుమాకిటిక్ ఉద్్యమరం 
ఇరంకా జరగాలి్స ఉరంది: ఇది యేసుక్రీసు్త ఉననిపుపీడు జరుగుతురంది మనుషు్యల౦ద్రినీ తీరుపీతీరే్చ౦దుక్ 
భూమీముద్క్ తిరిగి వ్సా్తడు (యోహాను 5:28-29; 2 పేతురు 3:3-12 చూడ౦డి).

2. దేవుడు మరియు సాతాను: అద్ృశ్య పోరాటరం
దేవుడు మరియు సాతాను మధ్య పోరాటరం ఒక్ అద్ృశ్య పోరాటరం, ఇది తెరవెనుక్ జరిగ్ అద్ృశ్య 
స్రంఘరషిణ ప్రపరంచరం. ఈ లోకానికి, ఆధా్యతిముక్ లోకానికి మధ్య ఉనని తెరను వెనకి్క దొరిలురంచగలిగిత్, 
సాతాను వెనుక్ ఉనానిడని అది చూపిసు్త౦ది. ఈ ప్రపరంచపు అనిని చెడు మరియు అరాచక్రం, స్రంఘరషిణ 
మరియు పోరాటరం; మనుషు్యల ఆతముల కొరక్ ఒక్ గొపపీ ఆధా్యతిముక్ యుద్్ధ౦ జరుగుతో౦ద్ని అది 
చూపిసు్త౦ది. దేవుడు స్ృషిటి౦చిన అత్య౦త ఉననితమైన దేవ్దూత బహుశా సాతాను అని లేఖనాలు 

చెబుతునానియి, కానీ ఆయన ఎ౦దుక్ని ఇలా పడిపోయాడు
సావిరథాము మరియు గరవిము (యెష 14:12; 1 తిమో 3:6 చూడరండి. ప్రక్ 12:3-4; 2 కొరిరంధీ 4:4; 11:13-15; 1 
పేతురు 5:8.)
దేవునికి వ్్యతిరేక్౦గా యుద్్ధ౦ చేయడ౦లో సాతాను స్౦క్లపీ౦ రె౦డు విధాలుగా ఉ౦ది:
మొద్ట్ది, సాతాను స్౦క్లపీ౦ శకి్త, ఆరాధన, విశావినికి స్౦బ౦ధి౦చిన శకి్తని, ఆరాధనను అరంతట్నీ పొ౦ద్డ౦, (యెష 
14:12-17; యెహె 28:11-17). అతను దీని గురిరంచి మూడు విధాలుగా వెళ్్తడు.
లోక్ములో దేవుని పనిని ఎదిరిరంచి, భరంగపరచ్ను (యెష 14:12-17; యెహె 28:11-17; యిరిము 1:6; 2:1-6; 
4:10; మత్తయి 1:13; లూకా 4:8; ప్రక్ 12:7-9).
ఆయన వివిధ వ్్యహాల ద్విరా విశావిసులను నిరుతా్సహపరుసా్తడు (చూడరండి—లూకా 22:31; ఎఫె 6:10-12).
ఆయన ప్రజలను పాప౦ చేసే౦దుక్, దేవుణి్ణ తిరస్్కరి౦చి, తిరుగుబ్ట్ చేసేలా నడిపి౦చడ౦ ద్విరా ప్రజలపై దేవుని 
నా్యయానిని రేక్తి్తసా్తడు. మరియు వారు అలా చేసినపుపీడు, దేవుని నా్యయ౦ ప్రజలు తాము ఎ౦పిక్ చేసుక్నే విధికి 
అనుగుణ౦గా ప్రవ్రి్త౦చి, తీరుపీతీరా్చలి: అ౦టే దేవునికి వేరుగా జీవి౦చడ౦ మరియు సాతానుతో నిత్యము 
ఉరండటరం(చూడుము—మత్తయి 12:25-26; యోహా 13:31-32).
రె౦డవ్దిగా, దేవుని హృద్యానిని బ్ధపెటటిడ౦, కోయడ౦ సాతాను స్౦క్లపీ౦. ఎరందువ్లలు? ఎ౦దుక్౦టే దేవుడు 
తీరుపీతీరి్చ, ఖ౦డి౦చాడు.
దేవునికి వ్్యతిరేక్౦గా ఆయన తిరుగుబ్ట్ చేసిన౦దుక్. అ౦దుకే, సాతాను దేవుని వ్్యతిరేక్ముగా తిరిగిరావ్డానికి 
తాను చేయగలిగి౦ద్౦తా చేసా్తడు. అతను దీనిని చేయగల ఉత్తమ మార్గరం ఏమిటరంటే దేవుని స్౦క్లాపీలను ఓడి౦చడానికి 
ప్రయతిని౦చడ౦ ద్విరా, ప్రజల హృద్యాలను దేవుని ను౦డి దూర౦ చేసి, వారిని పాప౦ వైపు నడిపి౦చడ౦ ద్విరా, 
చెడు మారా్గనిని అనుస్రిరంచడానికి. (ప్రక్.12:3-4; ప్రక్.12:7-9; ప్రక్.12:10-11 మరి౦త ఎక్్కవ్ కోస్౦ చూడ౦డి.)
అయిత్, సాతాను శకి్త స్త్రీ స్౦తాన౦ ద్విరా విచి్ఛనని౦ చేయబడుతు౦ద్ని దేవుడు మానవ్ చరిత్ర ఆర౦భ౦ ను౦డి 
స్౦క్లిపీ౦చాడు.
లోక్ రక్షక్డు, ప్రభువైన యేసుక్రీసు్త పుటటిటానికి స్త్రీ కావ్లసియుననిది. స్త్రీ యొక్్క స్రంతానరం జనిమురంచాలి్స ఉరంది కాబట్టి
మానవ్జాతిని, ద్య్యరం చరిత్ర ప్రారరంభరం నురండి భ్రషుటిపట్టిరంచడానికి మరియు నాశనరం చేయడానికి ప్రయతినిరంచిరంది. 
అతను మనిషిని నాశనరం చేయగలిగిత్, చరిత్రలో ప్రత్్యకి౦చి దేవుని ప్రజల వాగాదాన౦ చేయబడిన వ్రంశ౦, ఆయన 
రక్షక్ని జననానిని నిరోధి౦చి, దేవుని స్౦క్లాపీలను ఓడి౦చాలి.
మనిషి యొక్్క అవినీతి మరియు పోరాడుతునని విధవిరంస్రం యొక్్క అవ్శేష్లతో ప్రవ్హిసు్తరంది. కానీ అద్ృశ్య పోరాటానిని 
బహిర్గతరం చేసేది బైబిలే
చరిత్ర యొక్్క అవినీతి మరియు విధవిరంస్రం యొక్్క తెరవెనుక్. అద్ృశ్యరం యొక్్క కీలక్ అరంశాలను బహిర్గతరం చేసేది 
బైబిలే
దేవునికి వ్్యతిరేక్రంగా సాతాను చేసిన పోరాటరం, మనిషిని భ్రషుటిపట్టిరంచడానికి మరియు నాశనరం చేయడానికి మరియు 
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దేవుని ఓడిరంచడానికి ద్య్యరం యొక్్క అద్ృశ్య పోరాటరం
మనిషి కోస్రం ప్రణాళిక్.
1. మానవుని స్ృషిటి: ఆద్ము హవ్విలు.
a. మానవుని స్ృషిటిలో దేవుని స్౦క్లాపీలను నిరుతా్సహపరచడానికి ద్య్య౦ మొటటిమొద్ట 
ప్రయతిని౦చడ౦ క్నిపిసు్త౦ది. ఆయన ఆద్మును శోధి౦చి, అవిధేయత యొక్్క పర్యవ్సానాలు 
మరణరం, అరంటే, దేవుడుతో విడిపోవ్డరం అని తెలుసుకొని, హవ్వి దేవునికి అవిధేయత చూపడానికి.
b. కానీ దేవుడు జోక్్య౦ చేసుక్ని, ఆ స్త్రీకి ఒక్ స్౦తానానిని అ౦టే పురుషుణి్ణ రక్షి౦చే స్౦తానానిని 
ఇసా్తనని వాగాదాన౦ చేశాడు. ఈ యొక్్క విత్తనరం ఆ స్త్రీ వాగాదాన స్౦తాన౦ అ౦టే రక్షక్డు, మెసీ్సయ— 
బైబిలు అ౦తటా ప్రసా్తవి౦చబడి౦ది (ఆది 3:15).
2. క్యీను యొక్్క అబద్్ధ ఆరాధన మరియు హత్య.
a. దేవుని ఆరాధనను తిరస్్కరిసూ్త, సీవియ-స్రంక్లపీరంతో ఆరాధిరంచమని ఆద్ము యొక్్క పెద్దా 
క్మారుడైన క్యీనును ద్య్యరం ప్రేరేపిరంచడరం క్నిపిసు్తరంది (ఆది 4:1-7). క్యీను స్హోద్రుడైన 
హేబెలు దేవుణి్ణ ఆరాధి౦చడ౦లో నమముక్౦గా ఉనానిడని తెలుసుకొని, అపవాది క్యీనును 
ప్రేరేపి౦చాడు. హేబెలును వ్ధి౦చడ౦ ద్విరా దేవుని ప్రజల నమముక్మైన వ్రంశసుథాలపై ద్డి చేయడ౦ 
(ఆది 4:8-9).
b. కానీ దేవుడు మళీళు జోక్్యరం చేసుకొని ఆద్ము హవ్విలక్ సేతు అనే మరో క్మారుణి్ణ ఇచా్చడు, 
అతని పేరుక్ “నియమి౦చబడినవాడు” అని అరథా౦. (ఆది 4:25). వాగాదాన౦ చేయబడిన స్౦తాన౦ 
ఎవ్రి ద్విరా పుటేటిలా చేయాలో దేవుని ప్రజలు దైవిక్ మారా్గనిని అనుస్రి౦చే౦దుక్ సేతు 
నియమి౦చబడాడుడు.
3. మొత్తరం మానవ్ జాతి యొక్్క భయరంక్రమైన క్రపషిన్.
a. క్షణికావేశరంలో, ద్య్యరం మనిషిని ఎ౦త నీచమైన భ్రషటితవి౦లోకి నడిపి౦చడ౦ ప్రార౦భి౦చి౦ద్౦టే 
చివ్రికి దేవుడు బలవ్౦త౦గా బలవ్౦త౦ చేయబడాడుడు జలప్రళయపు తీరుపీద్విరా మనుషు్యని 
భూమిమీద్నురండి తీసివేయటానికి.
b. కానీ ప్రేమలో ఉనని దేవుడు మళీళు జోక్్యరం చేసుక్ని నోవ్హును లేపడరం ద్విరా దైవిక్ రేఖను 
రక్షిరంచాడు (ఆది, 6-10 అధా్యయాలు).
4. ది టవ్ర్ ఆఫ్ బ్బెలు: మనిషి సెక్్యలరిజరం మరియు అబద్దాపు ఆరాధన.
a. ఆ అపవాది మానవుని హృద్య౦లో అహ౦కారానిని, సావిరాథానిని పె౦పొ౦ది౦పజేసి, బ్బేలు 
గోపుర౦ ద్గ్గర దేవుణి్ణ తిరస్్కరి౦చేలా మనిషిని నడిపి౦చి౦ది, భాషను నిర్ణయిరంచి చెలాలుచెదురుగా 

వేయవ్లసి వ్చి్చరంది.
b. అయిత్ దేవుడు జోక్్యరం చేసుక్ని అబ్రాహాము అను ఒక్ నీతిమరంతుడైన మనుషు్యని లేపెను. అతడు నీతిమరంతులైన 
జనుల జనమునక్ తరండ్రి కావ్లెను. ఇజ్రాయెల్. ఆ జనస్మూహము ద్విరా దేవుడు వాగాదానము చేయబడిన స్రంతానమైన 
రక్షక్ని లోక్మునక్ పరంపవ్లెను (ఆది 11:1-9,31-32; 12:1-3; 17:1-8).
5. అబ్రాహాము, శారా: వారి స్రంతానలేమి.
a. అబ్రాహాము భార్యయైన శారాక్ పిలలులు పుటటిలేదు, వాగాదానము చేయబడిన పరంకి్త మరల బెదిరిరంపబడెను (ఆది 16:1).
b. కానీ దేవుడు జోక్్య౦ చేసుక్నానిడు, అబ్రాహాముక్ 100 స్౦వ్త్సరాలుననిపుపీడు ఇసా్సక్ అదు్భతరీతిలో జనిము౦చాడు. 
ఆ విధముగా ధరముబద్్ధమైన పరంకి్త కొనసాగిరంచబడిరంది (ఆది 17:15-16; 21:1-8).
6. ఏశావు, యాకోబు: వారి ప్రాపరంచిక్త.
a. ఇసా్సక్ పెద్దాక్మారుడు, తన తరండ్రి ఆసి్తకి చటటిప్రకారరం వారసుడు అయిన ఏశావు ప్రాపరంచిక్ వ్్యకి్త (ఆది 25:27-
34; హెబ్రీ 12:16-17). ఇసా్సక్ మరో క్మారుడైన యాకోబు “మోస్గాడు” (ఆది 27). “విత్తనరం” యొక్్క అవినీతి 
అనివార్యరంగా అనిపిరంచిరంది.
b. కానీ యాకోబును తన పాప౦లో ఎదిరి౦చి, పశా్చతా్తపపడే౦దుక్ నడిపి౦చడ౦ ద్విరా దేవుడు మరోసారి జోక్్య౦ 
చేసుక్నానిడు. యాకోబు “దేవునితో ఒక్ రాక్మారుడు” మరియు దైవిక్ రేఖ రక్షిరంపబడిరంది. వాగాదాన స్౦తాన నిరీక్షణ 
ఇ౦కా స్జీవ్౦గా ఉ౦ది (ఆది 28:1-4; 32:24-30).
7. ఇజ్రాయిల్ మరియు మానవుల చరిత్ర
a. ఈ చరిత్ర ఐగుపు్త ద్స్తవి౦ ను౦డి క్రీసు్త రాక్డ వ్రక్ బైబిలులో వ్రాయబడి౦ది. చరిత్ర వీట్ని క్లిగి ఉరంట్రంది:
దేవుని ప్రజల దైవ్స్౦బ౦ధమైన వ్రంశానికి ముపుపీ తరావిత ముపుపీ పొ౦ద్డ౦. సాతాను విజయ౦ సాధి౦చగలడని 
పదేపదే అనిపి౦చి౦ది
దేవుడు వ్్యతిరేక్రంగా తన ఆధా్యతిముక్ స్రంఘరషిణలో, వాగాదాన స్౦తానమైన రక్షక్ణి్ణ ఎపపీట్కీ కాపాడే ప్రయతని౦లో 
విజయ౦ సాధి౦చాడు
b. కానీ ప్రేమలో ఉనని దేవుడు ఎలలుపుపీడూ జోక్్యరం చేసుక్ని వాగాదాన స్౦తాన౦ కోస్౦ నీతియుక్్తమైన మారా్గనిని 
కాపాడాడు. రాబోయే రక్షక్డు మానవునికి శాశవితమైన విమోచనను, పాపము నురండి, మరణమును, నరక్మునురండి 
విముక్్తలను చేయును. రాబోయే రక్షక్డు మానవునికి నిత్యజీవ్ము యొక్్క నిరీక్షణ తీసుక్రావాలి్స ఉరంది, ఆద్ము 
హవ్విలు గారెడున్ ఆఫ్ ఈడెనోలు తెలిసిన అస్లు పరిపూర్ణత పునరుద్్ధరిరంచబడాలనే నిరీక్షణ. 
8. యేసుక్రీసు్త: ఆయన జీవితరంపై ప్రయతానిలు. ద్య్యరం నాశనరం చేసే తన ప్రయతనిరంలో చరిత్ర అరంతటా విసుగు 
చెరంద్డు
దైవిక్ రేఖ; తత్ఫలిత౦గా, వాగాదాన స్౦తానమైన యేసుక్రీసు్త పుట్టినపుపీడు, నాశన౦ చేయడానికి తన ద్డులోలు ఆయన ఏ 
ప్రయతానినీని విడిచిపెటటిలేదు.
a. క్రీసు్త జీవిత౦లోని స్౦ఘటనలు: అపవాది క్రీసు్తను చ౦పడానికి అలుపెరగని ప్రయతానిలు చేశాడు...
• భకి్తహీనులైన మనుషు్యలను నడిపి౦చడ౦ ద్విరా, ఆయన జనిము౦చే౦దుక్ రదీదాగా ఉ౦డే స్త్ర౦లో ఆయనక్ చ్ట్ 
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ఇవ్విక్౦డా ఉ౦డడ౦ ద్విరా (లూకా 2:7)
• హేరోదు పసిపిలలులను వ్ధి౦చడ౦ ద్విరా (మత్తయి 2:13)
• హేరోదు క్మారుడు, సి౦హాస్నానికి వారసుడు అయిన అర్కలేయు ను౦డి నజరేతుక్ పారిపోవ్డ౦ 
ద్విరా (మత్తయి 1-2)
• అరణ్య౦లో ద్య్యపు శోధనల ద్విరా (మత్తయి 4)
• ఆయన జీవితానికి వ్్యతిరేక్౦గా యూదులు ఎడతెగక్ ప్రతిస్పీ౦ది౦చడ౦ ద్విరా (యోహాను 7:20-
21, 25, 345-52)
• యూద్ చేసిన ద్రోహము ద్విరా (మత్తయి 26:14)
• సిలువ్పై మరణము ద్విరా (మత్తయి 27:33)
ఇవ్నీని మరియు మరెనోని ద్యా్యనికి సాధ్యమైన విజయానిని సూచిరంచాయి, మరియు తరువాత సిలువ్ 
పై స్వియరంగా అనిపిరంచిరంది విత్తన౦ అపపీట్కే నాశనమైపోయి౦ద్ని. అతని “మడమ గాయపడెను” 
(ఆది.3:15).
b. కానీ రక్షక్ని జీవిత౦పై తాను చేసిన ప్రతి ప్రయతని౦లోనూ దేవుడు ఎలాగైత్ జోక్్య౦ చేసుక్౦టాడో 
అలాగ్ జోక్్య౦ చేసుక్నానిడు: ఆయన క్రీసు్తను మృతులలోను౦డి లేపాడు. పునరుతాథాన౦ ద్విరా, 
మానవుని అవిధేయత, మరణ౦, దేవుని ను౦డి వేరుగా ఉ౦డడ౦ వ్౦ట్ పర్యవ్సానాలు
జయిరంచారు.
కాబట్టి ఆ పిలలులు రక్్తమారంస్ ములు గలవారైనరందున ఆ ప్రకారమే మరణముయొక్్క బలముగలవానిని, 
అనగా అపవాదిని మరణముద్విరా నశిరంపజేయుటక్ను, జీవితకాలమరంతయు మరణభయము చేత 
ద్స్్యమునక్ లోబడినవారిని విడిపిరంచ్టక్ను, ఆయనకూడ రక్్తమారంస్ములలో పాలివాడాయెను. 
(హెబ్రీ 2:14-15). దేవునితో పరిపూర్ణ స్౦బ౦ధానికి తిరిగి వెళ్ళు మార్గ౦ అ౦తా
 సుగమ౦ చేయబడి౦ది—వాగాదాన స్౦తాన౦, ప్రభువైన యేసుక్రీసు్త విజయరం సాధిరంచాడు. ఇపుపీడు 
మానవుడు యేసుక్రీసు్తనరందు దేవునియొద్దాక్ మరల ముఖ్ముఖిగా వెళలుగలడు. అపవాది, అతని 
అనా్యయపు స్౦తాన౦ అ౦టే భకి్తహీనులు ఓడిపోతారు. 
దేవుడు కోరుక్నని నీతిమ౦తుల స్౦ఖ్యను మారి్చనపుపీడు, విమోచి౦చబడినపుపీడు స్జీవ్ స్త్య౦గా 
మారడ౦,
వాగాదానము చేయబడిన స్రంతానము, యేసుక్రీసు్త (ప్రక్ 21:1-8; 20:7-10; రోమా 16:20).
9. చరి్చ: దేవుని ప్రజలను ముద్ర౦చే ప్రయతానిలు (అపొస్్తలుల కార్యములు - ప్రక్టన; మరియు చరి్చ 
చరిత్ర).

a. క్రీసు్త ను౦డి సాతాను దైవ్స్౦బ౦ధమైన వ్రంశానిని, క్రీసు్త అనుచరులను నాశన౦ చేసే ప్రయతానినిని కొనసాగి౦చాడు. 
అతని ద్డులు
రెరండు రూపాలు తీసుక్నానియి...
• హి౦సి౦చడ౦. ఆయన లోకానిని అ౦టే భకి్తహీనులను, వ్్యక్్తలను, ప్రభుతావిలను అణచివేసే౦దుక్ నడిపిసా్తడు,
బెదిరిరంచడరం, ద్డి చేయడరం మరియు హతసాక్షులు చేయటరం.
• అబద్్ధ బోధ. అతను అవిశావిసులను చరి్చలోకి పరంపిరంచి దేవుని వాకా్యనిని మరియు క్రీసు్త యొక్్క స్త్యరం, మరియు 
క్రీసు్త యొక్్క స్తా్యనిని ప్రశినిరంచడానికి చరి్చలోని శారీరక్ విశావిసులు మరియు పరిచారక్లను నడిపిసా్తడు.
లేఖనాలు మరియు అబద్్ధ సిద్్ధరంతానిని బోధిరంచడానికి ద్డి యొక్్క ఈ రెరండు రూపాలు క్రొత్త నిబరంధన (అపొస్్తలుల 
కార్యములు - ప్రక్టన) అరంతటా క్నిపిసా్తయి, మరియు అవి శతాబ్దాల చరిత్ర అరంతటా చరి్చని అణచివేయడానికి 
ఉపయోగిరంచబడాడుయి. నిజమైన చరి్చ యొక్్క చరిత్ర కేవ్లరం యుగయుగాలుగా హి౦స్ మరియు రక్్త౦ యొక్్క బ్ట.
b. కానీ దేవుడు ఎలలుపుపీడూ జోక్్యరం చేసుకొని, దైవిక్ రేఖను అ౦టే తన నిజమైన చరి్చని అనిని ద్డుల నురంచి 
కాపాడుక్నానిడు.
అపవాది, భకి్తహీనులైన అతని స్౦తానరం హి౦సి౦చడ౦. మరియు మహిమానివితమైన దేవుడు తన స్రంఘానిని స్రంరక్షిసూ్తనే 
ఉరంటాడు.
విమోచన దినము, ద్య్యముపై అరంతిమ విజయము మరియు అతని భకి్తహీనతను అనుస్రిరంచడానికి మారా్గలు 
ఎరంచ్క్ననివారు. స్మస్్త కీడుపై ప్రభువైన యేసుక్రీసు్త (ప్రక్టన గ్౦థము) ద్విరా సాతానుపై అరంతిమ విజయ౦ 
సాధి౦చబడుతు౦ద్ని వాగాదాన స్౦తాన౦ ఇపపీట్కే భద్రపర్చబడి౦ది. 
3. దేవుడు మరియు మానవుడు మరియు సాతాను: విమోచన మరియు రక్షణ యొక్్క పోరాటరం
లేఖన౦ అ౦తటా నడిచే మూడవ్ పోరాట౦ ఉ౦ది: విమోచనను, రక్షణను అ౦ది౦చే౦దుక్ దేవుని పోరాట౦
మనిషి. పై మొద్ట్ రె౦డు పోరాటాలోలు చూసినట్లుగా, మానవుడు, సాతాను ఇద్దారూ దేవునికి వ్్యతిరేక్౦గా పోరాడారు, 
ఆయన చేసిన రక్షణ ప్రణాళిక్
ఆరరంభరం..
సాతాను దేవుణి్ణ బ్ధపెటటిడానికి, తనను తీరుపీతీరి్చన౦దుక్, ఖ౦డి౦చిన౦దుక్ దేవుని ద్గ్గరికి తిరిగి వ్చే్చ౦దుక్ 
ఆయన హృద్యానిని కోయడానికి ప్రయతినిసా్తడు.
మనిషి గురి్తరంపు పొరంద్డానికి, తనను తాను ఉత్కృషటిరం చేసుకోవ్డానికి, తన స్వితరంత్రతను, స్వియరం స్మృది్ధని 
పొరంద్డానికి ప్రయతినిసా్తడు; ఆ విధరంగా అతను దేవుణి్ణ విస్మురిసా్తడు, తిరస్్కరిసా్తడు. అతను దేవుని గురిరంచి అస్్సలు 
చెపుపీక్రంటే, మానవుడు తాను మతపరమైనవాడినని, నీతిమరంతుడినని, మరంచివాడినని చెపుపీక్రంటాడు. దేవునిచే 
అ౦గీక్రి౦చబడడానికి తగిన౦త మ౦చివాడని, దేవునిచే ఎననిడూ తిరస్్కరి౦చబడక్౦డా ఉ౦డే౦దుక్ తగిన౦త 
మ౦చివాడని. మానవుడు క్రీసు్త మరణానిని తిరస్్కరిసా్తడు తన పాపములు, సిలువ్ యొక్్క అవ్స్రానిని తిరస్్కరిసా్తడు. 
మానవుడు దేవుని విమోచన ప్రణాళిక్క్ వ్్యతిరేక్౦గా పోరాడుతునానిడు. తత్ఫలిత౦గా, మనిషికి చరిత్ర ఆర౦భ౦ ను౦డి 
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దేవుడు విమోచనను, రక్షణను అ౦ది౦చడానికి క్షటిపడాలి్స వ్చి్చ౦ది. లోక్ రక్షక్డైన ప్రభువైన 
యేసుక్రీసు్త అనే స్త్రీ స్రంతానములో ఈ పోరాటము క్నిపిసు్తరంది. దేవుడు వాగాదాన౦ చేశాడు వాగాదాన౦ 
చేయబడిన స్౦తానానిని ఆదికా౦డములోని ఆద్ము హవ్విలక్ ప౦పి౦చడానికి, తన క్మారుణి్ణ 
ప౦పి౦చడానికి ఆయన శతాబ్దాలుగా క్షటిపడాడుడు ఆయన మానవునికి విమోచనను, రక్షణను 
అరందిరంచగలడు. క్రీసు్త విమోచన మరియు రక్షణ యొక్్క పోరాటరం బైబిల్ యొక్్క ఇతివ్ృత్తరం, 
అరంతరీలునరంగా ఎలా ఉననిదో అధ్యయనరం చేయడరం ద్విరా చూడవ్చ్్చ.  

క్రీసు్త బైబిలులోని ప్రతి పుస్్తకానికీ, లేఖనానికి కేరంద్రబిరందువు. అదు్భతమైన వా్యఖ్్యత నారమున్ 
గీస్లుర్ ద్నిని బ్గా చెపాపీడు: 
• ఆదికా౦డము: “స్త్రీ స్౦తానము” (ఆది 3:15)
• నిర్గమకా౦డము: “పసా్క గొఱ్ఱెపిలలు” (నిర్గ 12:3)
• లేవీయకా౦డము: “ప్రాయశి్చత్త బలి” (లేవీ 17:11)
• స్౦ఖ్్యకా౦డము: “ది సిముటెన్ రాక్” (స్౦ఖ్్య 20:8, 11)
• దివితీయోపదేశకా౦డము: “నమముక్మైన ప్రవ్క్్త” (దివితీ 18:18)
• యెహోషువ్: “ప్రభువు సేనాధిపతి” (యెహో  5:15)
• నా్యయాధిపతులు: “దైవిక్ విమోచక్డు” (నా్యయా 2:18)
• రూతు: “బ౦ధువు విమోచక్డు” (రూతు 3:12)
• 1 స్మూయేలు: రాబోతునని “అభిషిక్్తడు” (1 స్మూ 2:10)
• 2 స్మూయేలు: “ద్వీదు క్మారుడు” సి౦హాస్న౦పై ఆసీనుడై ఉ౦డబోతునానిడు (2 స్మూ 7:13-
14)
• 1 & 2 రాజులు: “రాబోయే రాజు”
• 1 & 2 దినవ్ృతా్త౦తములు: “దేవాలయమును నిరిము౦చ్వాడు” (1 దిన 28:20)
• ఎజ్రా: “దేవాలయమును పునరుద్్ధరిరంచ్వాడు” (ఎజ్రా 6:14-15)
• న్హెమా్య: “జనమును పునరుద్్ధరిరంచ్వాడు” (న్హె 6:15)
• ఎసే్తరు: “జనమును పరిరక్షి౦చ్వాడు” (ఏసే్త 4:14)
• యోబు: “జీవ్ముగల విమోచక్డు” (యోబు 19:25)
• కీర్తనలు: “ఇశ్రాయేల్యుల సు్తతి” (కీర్తన 150:6)

• సామెతలు: “దేవుని జా్ఞనము” (సామె  8:22-23)
• ప్రస్౦గి: “గొపపీ బోధక్డు” (ప్రస్ 12:11)
• సొలొమోను కీర్తన: “పదివేలమ౦దిలో శ్రేష్ఠమైనద్వాడు” (పరమ 5:10)
• యెషయా: “బ్ధగల ద్సుడు” (యెష 53:11)
• యిరీముయా: “క్రొత్త నిబ౦ధనను స్ృషిటి౦చినవాడు” (యిరీము 31:31)
• విలాపవాక్్యములు: “దుుఃఖముల మనుషు్యడు” (విలా 3:28-30)
• యెహెజే్కలు: “దేవుని మహిమ” (యెహె 43:2)
• ద్నియేలు: “రాబోయే మెసీ్సయ” (ద్ని 9:25)
• హోషేయ: “నమముక్ద్రోహుని ప్రేమిక్డు” (హోషే 3:1)
• యోవేలు: “ఇశ్రాయేలు నిరీక్షణ” (యోవేలు 3:16)
• ఆమోసు: “వ్్యవ్సాయక్డు” (ఆమో 9:13)
• ఓబద్్య: “రక్షక్డు” (ఓబ  21)
• యోనా: “పునరుతాథానము చేయబడినవాడు” (యోనా 2:10)
• మీకా: “ఇశ్రాయేలులో పరిపాలక్డు” (మీకా 5:2)
• నహూమ్: “ప్రతీకారము చేయువాడు” (నహూ 2:1)
• హబకూ్కక్: “పరిశుద్్ధ దేవుడు” (హబ 1:13)
• జెఫనా్య: “ఇశ్రాయేలు రాజు” (జెఫ 3:15)
• హగ్గయి: “అన్యజనుల కోరిక్” (హాగ్గ 2:7)
• జెక్రా్య: “నీతిమ౦తమైన కొమము” (జెక్ 3:8)
• మలాకీ: “నీతి సూరు్యడు” (మలా 4:2)
• మత్తయి: “యూదుల రాజు” (మత్తయి 2:2)
• మారు్క: “ప్రభువుయొక్్క సేవ్క్డు” (మారు్క 10:45)
• లూకా: “మనుష్యక్మారుడు” (లూకా.19:10)
• యోహాను: “దేవుని క్మారుడు” (యోహాను 1:1)
• అపొస్్తలుల కార్యములు: “ఆరోహణ ప్రభువు” (ఆ.పో.కా 1:10)
• రోమీయులు: “విశావిసి నీతి” (రోమా 1:17)
• 1 కొరి౦థీయులు: “విశావిసి పరిశుద్్ధపరచబడుట” (1 కొరిరంధీ 1:30)
• 2 కొరి౦థీయులు: “విశావిసి స్౦పూర్ణత” (2 కొరిరంధీ 12:9)
• గలతీయులు: “విశావిసుల సేవిచ్ఛ” (గల 2:4)
• ఎఫెసీయులు: “స్రంఘమునక్ మహోననిత అధిపతి” (ఎఫె 1:22)
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• ఫిలిపీపీయులు: “క్రైస్్తవుని ఆన౦ద్ము” (ఫిలి 1:26)
• కొలొస్్సయులు: “దేవుని పూర్ణతవిము” (కొలొ 2:9)
• 1 థెస్్సలొనీక్యులు: “విశావిసి యొక్్క ఓద్రుపీ” (1 ధెస్్స 4:16, 17)
• 2 థెస్్సలొనీక్యులు: “విశావిసి మహిమ” (2 ధెస్్స 1:12)
• 1 తిమోతి: “క్రైస్్తవుని స్రంరక్షక్డు” (1 తిమో 4:10)
• 2 తిమోతి: “క్రైస్్తవునికి ప్రతిఫలమిచ్్చవాడు” (2 తిమో 4:8)
• తీతు: “ఆశీరవిది౦చబడిన నిరీక్షణ” (తీతు 2:13)
• ఫిలెమోను: “ప్రతా్యమానియము” (ఫిలే 17)
• హెబ్రీయులు: “ప్రధానయాజక్డు” (హెబ్రీ 4:15)
• యాకోబు: “జా్ఞనమును అనుగ్హి౦చ్వాడు” (యాకో 1:5)
• 1 పేతురు: “రాయి” (1 పేతురు 2:6)
• 2 పేతురు: “అమూల్యమైన వాగాదానము” (2 పేతురు 1:4)
• 1 యోహాను: “జీవ్ము” (1 యోహాను.)
• 2 యోహాను: “స్త్యము” (2 యోహాను.)
• 3 యోహాను: “మార్గము” (3 యోహాను.)
• యూద్: “నా్యయవాది” (యూద్)
• ప్రక్టన: “రాజులక్ రాజును ప్రభువులక్ ప్రభువును” (ప్రక్ 19:16)

బైబి
లు

 క్
ధ 
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బైబిలు పుస్్తక్ములు / అధా్యయములు అవి జరిగిన వ్రుస్క్రమములో
పాత నిబరంధన
ఆదికారండము 1 - 22 
యోబు 
ఆదికారండము 23 - 50 
నిర్గమకారండము 
కీర్తనలు 90 
లేవీయకారండము 
స్రంఖ్్యకారండము 
దివితియోపదేశాకారండము 
కీర్తనలు 91 
యెహోషువ్ 
నా్యయాధిపతులు 
రూతు 
I స్మూయేలు 1 - 16:13 
కీర్తనలు 23 
I స్మూయేలు 16:14 - 19:11 
కీర్తనలు 59 
I స్మూయేలు 19:12 - 21:15 
కీర్తనలు 34, 56 
I స్మూయేలు 22:1, 2 
కీర్తనలు 57, 142 
I స్మూయేలు 22:3-23 
కీర్తనలు 52 
I స్మూయేలు 23 
కీర్తనలు 54, 63 
I స్మూయేలు 24 - 31 
II స్మూయేలు 1 - 7 

కీర్తనలు 30 
II స్మూయేలు 8:1-14 
కీర్తనలు 60 
II స్మూయేలు 8:15 - 12:14 
కీర్తనలు 51, 32 
II స్మూయేలు 12:15 - 15:37 
కీర్తనలు 3, 69 
II స్మూయేలు 16 - 20 
కీర్తనలు 64, 70 
II స్మూయేలు 21, 22 
కీర్తనలు 18 
II స్మూయేలు 23, 24 
కీర్తనలు 4 - 9, 11 - 17, 19 - 22, 24 - 29, 31, 35 - 41, 53, 55, 58, 61, 62, 
కీర్తనలు 65, 68, 72, 86, 101, 103, 108 - 110, 138 - 141, 143 - 145 
I రాజులు 1 - 4 
సామెతలు 
పరమగీతము 
I రాజులు 5 - 11 
ప్రస్రంగి 
I రాజులు 12 - 22 
II రాజులు 1 - 14:25 
యోనా 
II రాజులు 14:26-29 
ఆమోసు 
II రాజులు 15 - 25 
కీర్తనలు 1, 2, 10, 33, 43, 66, 67, 71, 89, 92 - 100, 
కీర్తనలు 102, 104 - 106, 111 - 125, 127 - 136, 146 - 150 
I దినవ్ృతా్తరంతములు 1 - 16 
కీర్తనలు 42, 44 - 50, 73 - 85, 87, 88 
I దినవ్ృతా్తరంతములు 17 - 29 

కా
లక్ర

మా
ను

సా
రము

గా
 



181పరిశుద్్ధ గ్రంధము0180 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

కా
లక్ర

మా
ను

సా
రము

గా
 

II దినవ్ృతా్తరంతములు 1 - 21 
ఓబధా్య 
II దినవ్ృతా్తరంతములు 22 
యోవేలు 
II దినవ్ృతా్తరంతములు 23 - 26:8 
యెషయా 1 - 5 
II దినవ్ృతా్తరంతములు 26:9 - 23 
యెషయా 6 
II దినవ్ృతా్తరంతములు 27 - 32 
యెషయా 7 - 66 
హోషేయ 
మీకా 
నహూము 
II దినవ్ృతా్తరంతములు 33, 34 
జెఫనా్య 
II దినవ్ృతా్తరంతములు 35 
హబకూ్కక్ 
యిరిముయా 1 - 6, 11, 12, 26, 7 - 10, 14 - 20, 35, 36, 45, 25, 46 - 49, 
యిరిముయా 13, 22 - 24, 27 - 29, 50, 51, 30 - 33, 21, 34, 37 - 39, 52, 40 - 44 
విలాపవాక్్యములు 
II దినవ్ృతా్తరంతములు 36:1 - 8 
ద్నియేలు 
II దినవ్ృతా్తరంతములు 36:9 - 21 
కీర్తనలు 137 
యెహెజే్కలు 
II దినవ్ృతా్తరంతములు 36:22, 23 
ఎజ్రా 1 - 5:1 
హగ్గయి 

జెక్రా్య 
కీర్తనలు 107, 126 
ఎజ్రా 5:2 - 6:22 
ఎసే్తరు 
ఎజ్రా 7 - 10 
న్హెమా్య 
మలాకీ
కీర్తనలు 119:105

నూతన నిబరంధన
మత్తయి సువార్త 
మారు్క సువార్త 
లూకా సువార్త 
యోహాను సువార్త 
అపోస్్తలుల కార్యములు 1 - 14 
యాకోబు 
అపోస్్తలుల కార్యములు 15 
గలతీయులక్ 
అపోస్్తలుల కార్యములు 16 
ఫిలిపీపీయులక్ 
అపోస్్తలుల కార్యములు 17:1 - 10 
I ద్స్్సలోనీక్యులక్ 
II ద్స్్సలోనీక్యులక్ 
అపోస్్తలుల కార్యములు 17:11 - 18:11 
I కొరిరందీయులక్ 
II కొరిరందీయులక్ 
అపోస్్తలుల కార్యములు 18:12 - 20:1 
ఎఫెసీయులక్ 
రోమీయులక్ 
అపోస్్తలుల కార్యములు 10:2 - 28:30 

కొలొస్్సయులక్
హెబ్రీయులక్ 
తీతుక్ 
ఫిలేమోను 
I తిమోతి 
II తిమోతి 
I పేతురు 
II పేతురు 
I యోహాను 
II యోహాను 
III యోహాను 
యూద్ 
ప్రక్టన



183పరిశుద్్ధ గ్రంధము0182 పరిశుద్్ధ గ్రంధము

తెలుగు బైబిలు గురిరంచి మరిరంత స్మాచారము కొరక్
www.TeluguBibleStudy.com


