
2.01 బైబిలు మరియు వ్య వ్సాయం 

లేదా వ్య వ్సాయం గురిించి డాక్ టర్ లూకా ఇలాగ చెపుతునా్న డు 

ప్రస్తుత రోజు చైనా ఇరప టికీ చాలా వ్య వ్సాయంపై నిర్మ ించిన సంఘం. చైనీస్ యొక్క  70% ఇరప టికీ 

వ్య వ్సాయం రని  చేయడం దా్వ రా వారు జీవించు చునాా రు. ఈ వ్య వ్సాయం ప్రస్తుత రోజు చైనా యొక్క  చాలా 

ముఖ్య మైన అింశం. వ్య వ్సాయం మర్యు ఆరోగ్యయ  మధ్య  సంబంధ్ము కూడా చాలా ముఖ్యయ . ఉద్వహరణకు, 

ఆకురచ్చ  కూరగాయలు లేద్వ ఇతర వ్నరులు నిండి లభించే వటమిన్ “ఎ” లేక్పోవ్డం అింధ్త్వా , 

అతిసారం, జలుబు మర్యు మరణానికి కూడా ద్వర్తీస్తుింది. నిజానికి 1960 మర్యు 70 సంవ్తస రంలో చేసిన 

అధ్య యనాలు వటమిన్ “ఎ” లేక్పోవ్డం ఐదు సంవ్తస రాలలోపు పిలలలు 40% మరణాలకు ద్వర్ తీస్తుింది. 

నెలకు ఒక్సార్ మూడు నెలలు కేవ్లం వటమిన్ “ఎ” పిలలలకు అధిక్ మోతాదు వటమిన్ “ఎ” ఇవ్ా డం ద్వా రా 

40% మరణాలన తపిప ించ్వ్చుచ . ఇది అదుు తమైన గణాింకం కాద్వ? ఈ ఒక్క  వషయం చాలా జీవతాలన 

కాపాడ వ్చుచ .  

ఒక్ సమతులయ  ఆహారం తినడము మంచి ఆహారం అిందిించ్డం దా్వ రా నిరోధిించే అనేక్ ఇతర వాయ ధులు 

ఉనాా యి. ఇటీవ్లి అధ్య యనాలు టిబెట్ లో 50% పిలలలు ప్రధానంగా ప్పోటీన్ రూపంలో ఆహారానిా  

తీస్తకోవ్డం తగినంత మొత్వు లో ఎదుగుదల లేక్పోవ్డం కారణంగా చూపిించిింది. ఈ వృది ి మంచి పోషణ 

తీస్తకొనే పిలలలతో పోలిస్తు సాధారణ పిలలల అకాల మరణాలకు మర్యు మానసిక్ సమసయ లకు ద్వర్తీస్తుింది. 

మేము ఈ కాప్రయ ప్క్మములో డాక్ టర్ లూకా మర్యు తన రచ్నలలో ఆరోగ్యయ  గుర్ించి ఏమి మాట్లల డుతునాా రో 

చెపుతాము. తన రచ్నలలో డాక్ టర్ లూకా వ్య వ్సాయం మర్యు ఆరోగ్యయ  మధ్య  ఉనా  సంబంధానిా  గుర్ించి 

చెపుతునాా రు. డాక్ టర్ లూకా ఒక్ వైదుయ డు అయినరప టికీ అతన మంచి ఆహారం మర్యు మంచి ఆరోగయ ము 

క్లిగి ఉిండడము ముఖ్యయ  అని ప్రశంసిస్తునాా రు. అతనకు తెలుస్త మంచి ఆహారం మర్యు బాగా తినడం 

ఆరోగయ  సమసయ లు నిరోధిించొచుచ ని మర్యు ఆ మంచి ఆహారం మర్యు బాగా తినడం అనేక్  వాయ ధులుఫై 

ప్రబావం చూపుతాయి. మేము డాక్ టర్ లూకా యొక్క  పురాతన రచ్నలు రర్శుద ిప్గ్యధ్ము అని ఎకుక వ్ పురాతన 

పుసుకాల  రచ్న రర్శుద ిప్గ్యధ్ములో ఉింట్లయని ముిందు మాటలలో  చెపాప ము. రర్శుద ిప్గ్యధ్ము, కేవ్లం 

డాక్ టర్ లూకా యొక్క  పురాతన పుసుకాలు, వ్య వ్సాయం మర్యు ఆరోగ్యయ  మధ్య  ఉనా  సంబంధానిా  గుర్ించి 

చెరప డానికి చాలా ఉింది. 

 

రర్శుద ిప్గ్యధ్ము మొదట నించీ ఆ మంచి రని మర్యు ఆహాలదక్రమైన కొరకు చేయబడిింది. ఇది మనకు 

తెలుస్త ఎిందుకంటే మొదటి మనిషి అతని పేరు ఆద్వము, దేవుడు సృషిటించి నరు డు, అతనికి రని ఇవ్ా డం 

జర్గిింది. క్థ ఈ వధంగా సాగుతుింది: "దేవుడు వార్ని ఆశీరా దిించెన (ఆద్వము మర్యు అవ్ా ) మర్యు 

వార్ని, అభవృది ి చెిందుడి భూమిని నిిండిించి ద్వనిని లోరరచుకొనడి  అని చెపాప రు. సముప్ద చేరలన 

మర్యు గాలిలో ఎగురు రక్షులన మర్యు నేల మీద క్దిలే ప్రతి జీవని పాలిించ్చచ డి. అరు డు దేవుడు నేన 

భూమి మీద ప్రతి వతునము మొలక్లిచుచ  చెట్టటలన మర్యు రలిించుచ  ప్రతి చేట్టటన ఇసాు నని  చెపాప డు. 

అవ మీకు ఆహారం అగున.... దేవుడు చేసిన రని అింతా చాలా మంచిదిగా చుస్తన (ఆదికాిండము 1.28-31). 'ఈ 

ప్రపంచ్చలో సృషిట రని మంచిదని తెలియజేస్తుింది. ఈ రని యింప్తిక్ము కాదు లేద్వ సాింకేతిక్ము కాదు, ఈ 

రని ప్పారంభం మొదట వ్య వ్సాయ రరంగా చూపిస్తుింది. 

 

ఇటిట ఆహాలదక్రమైన మర్యు చాలా మంచి వ్య వ్సాయ రనలు మనిషిని ఆహాలదంగా ఉిండకుిండా ఎలా 

మార్చ ింది? అదే కారణంచే మనిషి ఆరోగయ  సంరక్షణ సమసయ లు క్లిగి ఉనాా డు. అవ చ్పాప లంటే మానవ్జాతికి 

పాపం ఎించుకునాా డు. దీని అరంం  ఏమిటి? దీని అరంం  మనిషి మర్యు ప్రత్యయ కంగా ఆద్వము, మొదటి 

రూపిందిించిన మనిషి, దేవుడు తనకు కొరకు యోచిించిన ద్వనికి వ్య తిరేకంగా వెళ్ళ డానికి 

నిర ణయిించుకునాా డు. ఆద్వము మర్యు అవ్ా  ఒక్ నిర్షిట చెట్టట నిండి తినవ్దిు  అని నిర్షిట సూచ్నలన 

ఇవ్ా డం జర్గిింది. అనిా  ఇతర చెట్టల పండుల వారు తినవ్చుచ  కాని వారు తినవ్దనిి చెపిప న ఒక్క  పండున 

తినాా రు. ఇది దేవుని ఎడల వార్ వధేయతన రరీక్షించ్డానికి. కానీ వారు వఫలమైయయ రు  వారు తినవ్దిు  అని 

చెపిప న ఒక్ చెట్టట నిండి తినాా రు. ఎిందుకు వారు ఇది చేసారు? ఆద్వము మర్యు అవ్ా  వార్ మారంం  వార్కి 

కావాలి మర్యు దేవుని మారంం  కాదు. ఇదే పాపం. 



ఈ పాపానికి లేద్వ దేవుని వ్య తిరేకంగా వెళుతునంా దుకు ఫలిత్వ ఏమిటి? ఆదికాిండము అనే బైబిలు లోని 

పురాతన పుసుకం ఈ వధంగా క్థ చెబుతుింది; మీ వ్లన నెల శపిించ్బడిింది, మీరు క్షిటించి పండిించిన ద్వనిని 

మీ జీవత్వ యొక్క  అనిా  రోజులు తిింట్లరు. అది మీ కోసం నేల ముళుళ న మర్యు పదలన ఉతప తిు 

చేస్తుింది, మర్యు మీరు పంటలో మొక్క లు తిింట్లరు. మీరు తిర్గి భూమికి వెళ్ళళ వ్రకు, మీ నదురు యొక్క  

చెమట దా్వ రా మీరు మీ ఆహారం తిింట్లరు; ఎిందుకంటే మీరు తీసినది ద్వని నిండి కాబటిట; మీరు మటిట గనక్ 

మర్యు మీరు తిర్గి మటిటలో చేరుతారు(ఆదికాిండము 3.17-19). 

వారు మానవ్జాతి యొక్క  అనిా టిలో ప్రత్యయ కం కాబటిట మర్యు ముఖ్య మైన వారు కాబటిట ఈ ఫలితాలన 

 కులపంు గా తెలుస్తకుింద్వము. మొదటి, భూమి శపిించ్బడిింది. రిండవ్ది, క్షిటించి పండిించిన ద్వనిని తిింట్లరు. 

మూడవ్ది, మీ జీవత్వ యొక్క  అనిా  రోజులు ఈ వధంగానే ఉింట్టింది. నాలుగోది, మీ కోసం నేల ముళుళ న 

మర్యు పదలన ఉతప తిు చేస్తుింది. ఐదవ్ది, మీ నదురు యొక్క  చెమట దా్వ రా రని క్ష్టట గా ఉింట్టింది. 

ఆరవ్ది మర్యు చివ్రది, మీరు మటిట నిండి తీయబడారు గనక్ మర్యు మీరు తిర్గి మటిటలో చేరుతారు. 

ఆయబబోయ్, ఇది ఎింత క్ష్టట . కానీ ఇది సతయ ము కాద్వ? రని భారము, ఎకుక వ్  మర్యు బాధాక్రమైగా 

ఉింట్టింది. ముఖ్యయ గా ఇరప టి వ్రకు ఈ వ్య వ్సాయం రని చేయడం ప్రజలు చేస్త రనిగా ఉింది. ప్రస్తుత్వ 

చాలా మంచి మర్యు ఆధునిక్ రర్క్రాల తో రైతులకు ఈ రని క్ష్టట గా ఉింది. నేల నిరంతరంగా ముళుళ  

మర్యు పంటలు అణచివేయు పదలన ఉతప తిు చేస్తుింది. నేన క్లుస్తకునా  రైతు ఎరు డూ, ఈ రని 

స్తలభం, నాతో క్లుస్తకోిండి అని అనలేదు. వారు అిందరూ వ్య వ్సాయము చేయలంటే చాలా క్ష్టట  మర్యు 

అనేక్ అడంం కులు ఉనాా యి అని చెపాప రు. 

ఇరు డు మనము వ్య వ్సాయము రని చేయడం ఎింత క్షటమో చూసాము స్తలభము చేయలంటే ఏమి 

చేయలి?  ఏమైనా చేయగలమా? బైబిలులో దీని గుర్ించి చెరప డానికి ఏదైనా ఉింద్వ? అవున ఉింది. బైబిలు 

రని స్తలభం లేద్వ స్తలభంగా ఉింట్టింది అని వాగిానం చేయలేదు కాని రని రటల మన వైఖ్ర్ మారుతుింది 

లేద్వ మారచ వ్చుచ . భవషయ తుులో దేవుడు ఈ మొత్వు  ప్రపంచ్చ మర్యు ఈ ప్రపంచ్చ యొక్క  సమసయ లు 

మర్యు నొరు లు అనిా  మరల సృషిటసాు డని బైబిలు లో వాగిానం చేసాడు, అయిత్య అది ప్శమక్రమైన నేలన 

స్తదయ  రరచ్డం మర్యు వ్య వ్సాయం రని గా ముగుస్తుింది. అరప టి వ్రకు ఏది ఏమైనా మనం బర్ించాలి. 

అయిత్య బైబిలు చెరు తుింది దేవుడు భర్ించ్డానికి స్తలభంగా రనిని  చేసి ఒక్ భనా మైన వైఖ్ర్ని మానకు 

అనప్గహించాడు. ఎలా ఏరప డుతుింది? మీరు అడిగిన యడల నేన ఆనందిసాు న. 

మర్యు అయిత్య రనిని అసహయ ించుకుింట్లము లేద్వ రని కోసం ఎదురు చూస్త వైఖ్ర్ క్లిగి ఉింట్లము. బైబిలు 

లో  ప్రసంగి అని పిలవ్బడే పుసుకం లో (1,000 సం. ల. ప్కిత్వ ప్కీస్తు పూరా ము రచిించ్బడిన)  ఈ  వధ్ముగా 

చెరప బడిింది. ' అర ంరహత్వ! అర ంసహత్వ!   అని గురువు చెపాప రు. రర్పూరంణ గా అర ంరహత్వ! అింతా 

అర ంరహత్వ. సూరుయ డు కిింద నరులు రడుచుిండు పాట్ట అింతట వ్లన వార్కి క్లుగుచునా  లాభం ఏమి? 

తరము వెింబడి తరము గతిించి పోవుచునా ది! భూమి యొక్క టే నిలుచుచునా ది. ఈ కొతు వషయం? యొక్క  

ద్వనిని గూర్చ  యొక్క డు చెప్పప న అదియున మనకు ముిందునా  తరములో ఉిండినదే (ప్రసంగి 1.2-4, 10). 

'ఈ ప్రక్టన ఖ్చిచ త్వగా రని ఎలా అర ంరహత్వగా మర్యు పాతదిగా అయిిందో చెబుతుింది. కానీ రని ఏ వధంగా 

ఉింది? ముఖ్యయ గా వ్య వ్సాయము మర్యు వ్య వ్సాయ రని? 

ఈ ప్రశా కు రిండు సమాధానాలు ఉనాా యి, ఎలా ఒక్ మంచి వైఖ్ర్ రనిని గూర్చ  క్లిగి ఉిండాలి?  మొదటది, 

మనము ఎరు డు రని చేయలి ఎవ్ర్ కొరకు మర్యు ఎిందు కొరకు రని చేయలి  అని తెలుస్తకోవాలి. మనము 

మన కోసం మన కుట్టింబం కోసం, ప్రభుతా మునకు రనా లు చెలిలించ్డం కోసం రని చేస్తునామా? ఖ్చిచ త్వగా 

ఈ అనిా  ముఖ్య మైనవ కానీ మనము మన కుట్టింబం అిందరమూ చివ్ర్కి చ్నిపోతాము మర్యు ప్రభుత్వా  

చేతులు మారుతుింది. ఇది వాసువం కానీ నిరాస వాదం కాదు. మనము మన రని చేస్తకోనగాలగాలి అిందున 

బటిట అది శాశా త వలువ్ ఉింట్టటింది. ఇది ఎలా చేయవ్చుచ ? మనకు  బైబిలు చెబుతుింది మనము ఏమి చేసిన 

దేవుని కొరకు చేయలి. (I కోర్ింతి 10.31). 'దీని అరంం  ఏమిటి? దీని అరంం  దేవుడు మనకు  రోజు చివ్ర్లో జీవత్వ 

చెలిలించు చునాా డు. మనము సమసు రని  దేవుని కోసం చేయలి. ఎిందుకు ఈ మన రని మర్ింత అరంం  

ఇస్తుింది? మొదటిది, అయిత్య దీని అరంం  మనం చ్నిపోయిన తరాా త అది వలువ్ క్లిగి ఉింట్టింది మర్యు 

మనము ఇరు డు జీవస్తునా ట్టల కాదు. రిండవ్ది, అది మనము దేవుని కోసం రని చెయయ లి, అిందులో 

ఆనందం ఉింది. మీకు గురుుింద్వ మీరు మొదట ఒక్క  అబాా యితో లేద్వ అమమ యితో లేద్వ మీ భర ు లేద్వ భారయ  



తో  ప్పేమ లో  రడడం? మీరు చేసిన ప్రతీ ద్వనిలో ఆనందం ఉింది, క్ద్వ? ఎిందుకు? ఎిందుకంటే ఈ 

ప్రయతా ములు అనీ వార్కి సహాయం చేయుట కొరకు. ఎిందుకంటే మీరు వార్ని ప్పేమిస్తునాా రు గనక్. ఇదే 

వధంగా  దేవుని కొరకు మన రని ఉిండాలి, ఏది ఏమైనా, దేవుడు మనలన ఎలా ప్పేమిస్తునాా డు? దేవుడు 

మనలన చాలాప్పేమిస్తునాా డు గనక్ మర్యు అది ఎనా టికీ మారదు అది ఒక్ అమమ యిని లేద్వ అబాా యిని 

ప్పేమిస్తునా ట్టల కాదు అది చ్లలగా మొదలై మర్యు మార్పోయినది లేద్వ ఆ మనిషి మరణించ్ వ్చుచ  లేద్వ 

మనము వార్ని ప్పేమిించ్డం మానివేయవ్చుచ . మాన  యడల దేవుని ప్పేమ ఎరు డూ మారనిది. కాబటిట 

దేవునికి మన రని నిజమైనదిగా మర్యు రోజు తాజాగా ఉిండాలి. 

రిండవ్ సమాధానం ఆిందోళ్న గుర్ించి ఒక్ రనిలో మంచి వైఖ్ర్ని క్లిగి ఉిండడం ఎలా. మనము అనిా  

వషయల గుర్ించి ఆిందోళ్న క్లిగి ఉిండమా? మనము ఈ సంవ్తస రం మన పంటలన వేయుటకు డబుా  

ఉనాా  మనకు ఆిందోళ్న. మనకు  ఆిందోళ్న వ్రంం  సరైన సమయంలో ఉింట్టిందో లేదో అని మనకు ఆిందోళ్న. 

అది చాలా వేడిగా లేద్వ చ్లలగా ఉింట్టిందో అని. మనకు ఆిందోళ్న మన ఆరోగ్యయ  మొక్క లు వేయుటకు 

మర్యు పంటలు పండిించుటకు మంచిగా  ఉింట్టిందో లేదో అని మనకు ఆిందోళ్న రనా లు మన పంటలు 

ఎకుక వ్ చెలిలించ్వ్లసి ఉింట్టిందో అని. మనకు ఆిందోళ్న పంటలు వప్క్యిించ్డానికి ఒక్ మంచి సంత 

మర్యు ధ్ర  ఉింట్టిందో అని. ఎిందుకు మనము ఆిందోళ్న చెిందుతునాా ము? ఆిందోళ్న ఏదైనా మారచ  

వ్చాచ ? బైబిలులో ఆిందోళ్న గుర్ించి చెరప ట్లనికి చాలా ఉింది మర్యు ఎలా వ్య వ్సాయం మర్యు 

వ్య వ్సాయ ప్పింపుదలకు సంబంధిించిింది ఉింది. 

చెరప బోయే భాగ్య గుర్ించి బైబిల్ లో మాథ్యయ స్ అనే వ్య కి ు రాసిన ఒక్ పుసుకం అదే సమయములో డాక్ టర్ లూకా 

తన రచ్నలలో ఇలా ప్వాసారు. 'అిందువ్లల, మీరు ఏమి తినద్వమా లేద్వ ఏమి ప్తగుద్వమా; లేద్వ మీ శరీరం 

గుర్ించి, మీరు ఏమి ధ్ర్ించుద్వమా అని మీ జీవత్వ గుర్ించి ఆిందోళ్న వ్దిు అని చెరు తునాా న. జీవత్వ 

ఆహారం కంటే ముఖ్య మైనది క్ద్వ, మర్యు బటటలు కంటే దేహం ముఖ్య మైనది? ఎగురు చునా  రక్షులు 

చూడండి; అవ వ తువు కోయవు కోటలో ద్వచుకోనవు, మర్యు అయినా రప టికి మీ రరలోక్పు త్వప్డి వాటికి 

ఆహారం ఇస్తునాా డు. మీరు వాటికంటే మర్ింత వలువైన వారు కారా? చిింతిచ్డం ద్వా రా మీ జీవత్వ ఒక్ గ్యట 

ఎకుక వ్ చేస్తకో గలరా? మర్యు ఎిందుకు మీరు బటటలు గుర్ించి ఆిందోళ్న చెిందుతునాా రు? నేలఫై లిల్లల 

పుషరప ములు చూడండి ఎలా ప్పరగుతునాా యో. అవ రని చేయవు లేద్వ తిరుగవు. అయిన నేన మీతో 

చెరు తునాా న రాజైన సలోమోన తన సౌక్య ములో వీటి వంటి  దుస్తులు దర్ించ్ లేదు. దేవుడు ఇక్క డ నేడు 

మర్యు ట్లమ్ క్షేప్త్వ యొక్క  గడిం, బటటలు ఎలా ఉింటే 


