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ఉపల దాాతం
పిలోలు చాలాసార్మో తమకు తెల్వస్టినదాని కంటే ఎకుువ వార్శకి తెలుసు అని అనుకుంటార్మ అని
మనందర్శకీ తెలుసు. వార్మ తమ తల్వో వంట చదయునప్ుపడు, కొంచెం సహాయం చదసత ార్మ, మర్శయు తాము
స ంతగా కూడా ఆ వంటను చదయగలమని ఊహిసత ార్మ. వార్మ తమ తండురలు ప్ని చదయుటను చూసాతర్మ,
దానితో ఒకటి ర్ండు సార్మో ఆడతార్మ, మర్శయు తమ తండిరకి తెల్వస్టినదంతా వార్శకి కూడా తెలుసు అని
ఆలోచిసాతర్మ. అయితద ఒక సమయము వచదుసర్శకి, వార్మ ఊహించినదాని కంటే వార్మ ఇంకా ఎనోి
విషయములను నేర్ముకొనవలస్టియునిదని పిలోలు కనుగొంటార్మ.
విచార్కర్ముగా, బెైబిలును వాయఖ్ాయనించు పారముఖ్యమైన విషయములో పదే లు కూడా చాలాసార్మో
ఇదద ప ర్పాటును చదసత ార్మ. మనలో చాలామందిమి తర్చుగా బెైబిలు చదువుతాము; మనలో చాలామంది
అనేక సంవతిర్ములుగా చదువుతునాిర్మ. కాబటిర, లేఖ్నముల వాయఖ్ాయనమును గూర్శు మనకు అనేక
విషయములు తెలుసు అని మనము ఊహించుకుంటాము. అయితద బెైబిలు వాయఖ్ాయనము సులువైనదిగా
అనిపిసత ుందిగాని, వాసత వానికి సులువైనది కాదు. మర్శయు బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో ఉని విషయములను
జఞగీతతగా విశలోషించుటకు మనము సమయమును కేటాయించినప్ుపడు, మనము ఊహించినదాని కంటే
నేర్ముకొనవలస్టిన విషయములు ఇంకా చాలా ఉనాియి అని మనము కనుగొంటాము.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన
పాఠయకీమములో ఇది మొదటి పాఠము. ఈ పాఠయకీమములో, బెైబిలు వాయఖ్ాయనమునకు సంబంధించిన అనేక
కీలకమన
ై దృకపధ్ములను విశదీకర్శంచి, బెైబిలును అర్ాము చదసుకొనుటలో మనము కల్వగశయుని
సామర్ాయమును మర్మగుప్ర్చుకొను అనేక మార్గ ములను ప్ర్శశీల్వదాేము. ఈ పాఠమునకు “బెైబిలు
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై మర్శయు పాండితయప్ర్మన
ై
ర ునకు ప్ర్శచయం” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠం హితమన
బెైబిలు వాయఖ్ాయనమునకు ఒక మౌళిక ఆకార్మును ప్ర్శచయం చదసత ుంది.
బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ునకు మనమిచుు ప్ర్శచయం మూడు ప్రధానమైన భాగములుగా
విభాగశంచబడుతుంది. మొదటిగా, కొనిి పారముఖ్యమన
ై ప్దములను ప్ర్శచయం చదయుట దావర్ా మన
అంశమును గూర్శు కొంత అవగాహనను ప ందుదాము. ర్ండవదిగా, బెైబిలు యొకు పాండితయ
వాయఖ్ాయనమును నిర్ాధర్శంచు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు యొకు “వైజా ఞనిక” విధానములను మనము విశదీకర్శదే ాము.
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును

మొదటి పాఠము:

అనుగీహించాడు:

బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ునకు ప్ర్శచయం

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

మర్శయు మూడవదిగా, సాంప్రదాయిక అధ్యయన విధానములకు అనుబంధ్ములో భ్కితసంబంధ్మైన
వాయఖ్యనశాసత మ
ర ును ఉప్యోగశంచు విలువను చూదాేము. కొనిి పారముఖ్యమైన ప్దములతో ఆర్ంభిదాేము.

ప్దములు
కీలకమన
ై ప్దములను అపార్ాము చదసుకొనుట ఏ సంభాషణలోనన
ై ా సందిగధతకు కార్ణమవుతుంది.
కాబటిర మన అధ్యయనము కొర్కు మనము కొనిి కీలకమన
ై ప్దములను ప్ర్శచయం చదదే ాము. మొదటిగా,
బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు అంటే అర్ాము ఏమిటో మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, మూడు వాయఖ్ాయనశాసత ర
ప్రకయ
ిీ లను మనము చూదాేము. ముందుగా బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు అను అంశమును చూదాేము.

బెబి
ై లు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు
“వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై
ర ు” వేదాంత మర్శయు బెైబిలు అధ్యయనములలో ఒక సామానయమన
ప్దమైయునిది, కాని దీనిని మనము మన అనుదిన జీవితములలో తర్చుగా ఉప్యోగశంచము.
“వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు” లేక హెర్ునుయటిక్సి అను ప్దము గరీకు ప్దముల సమూహము నుండి వలువడుతుంది
అని, దానిలో దదవతల నుండి సందదశమును తెచుు పౌర్ాణిక పాతర అయిన “హెర్శుస్” అను ప్దము కూడా
ఉనిదని మనలో అనేకమంది గుర్శతసత ార్మ. ఈ ప్దము హెర్ునయియో అను కియ
ీ ాప్దముగల గరీకు ప్దముల
సమూహము నుండి వలువడుతుంది, “వాయఖ్ాయనించుట” లేక “వివర్శంచుట” దీని అర్ామైయునిది. కాబటిర,
విశాలమన
ై భాషలో మనము వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ును గూర్శు మాటాోడునప్ుపడు, మనము ఒక సందదశము లేక
సమాచార్ము యొకు వాయఖ్య లేక వివర్ణను గూర్శు మాటాోడతాము.
1768 నుండి 1834 మధ్య కాలములో నివస్టించిన ఫ్డ
ర ర్శక్స స్టలెయిర్ాుకర్డ ఆధ్ునిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు
యొకు పితామహుడు అని పిలువబడతాడు. 1819లో అతడు “సాధార్ణ వాయఖ్యనశాసత మ
ర ు,” అనగా అనిి
సాహితయములను అర్ాము చదసుకొనుటకు ఉప్యోగప్డు ఒక సమగీ స్టిదధ ాంతమును గూర్శు మాటాోడాడు.
మనము వివిధ్ అంశములను విశలషమన
ై వాటి స ంత వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ుల దృష్టారయ చూడాలని అతడు
తెల్వయజేశాడు, కాని అనిి వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులలో ఒక సాధార్ణ వాయఖ్ాయన విధానము ఉండాలని అతడు
వాదించాడు.
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ఇర్వైయయవ శతాబే ము ముగశస్టన
త ాటికి, ప్రస్టిదధ గ
ి ాంచిన ప్ండితులు సాధార్ణ వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు యొకు
అవసర్తను గుర్శతంచార్మ, ఎందుకంటే వాయఖ్ాయన విధానము అనేక అధ్యయన విభాగములలో ఒక కీలకమైన
కోణముగా మార్శపల యింది. నేడు, వాయఖ్ాయనశాసత ర సంభాషణలు తతవశాసత మ
ర ులో, సాహితయములో మర్శయు
సాహితయకళలలో కనిపిసత ాయి. మనోవిజఞానశాసత మ
ే ాక భౌతికశాసత మ
ర ు, సమాజశాసత మ
ర ు మాతరమగ
ర ు మర్శయు
జీవశాసత మ
ర ులో కూడా వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు ఉప్యోగప్డుతుంది. వార్మ అధ్యయనము చదయుచుని
విషయముల యొకు అర్ామును వార్శ విభాగములలో కూడా వాయఖ్ాయనించవలస్టిన అవసర్తను ఈ అధ్యయన
విభాగములలోని అనేకమంది ప్రముఖ్ులు గీహించార్మ కాబటిర ఈ వాయపిత జర్శగశంది.
ఈ పాఠం యొకు శీర్శషక సూచించుచునిటు
ో , మనము బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు మీద, అనగా
లేఖ్నము యొకు అర్ామును మర్శయు పారముఖ్యతను వాయఖ్ాయనించు అధ్యయనము మీద ప్రధానముగా
దృషిరపడతాము. మీర్మ లేఖ్నములు చదివియుంటే, కనీసం అనధికార్శకముగానైనా మీర్మ బెైబిలు
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో పాలుప్ంచుకునిటేో . బెైబిలును అధ్యయనము చదయుటకు అనధికార్ విధానములు
చాలా విలువన
ై వి, మర్శయు మనలో చాలామందికి ఇప్పటికే తెల్వస్టిన విషయముల మీద ఈ పాఠములు
నిర్శుంచబడతాయి. అయితద మనము అనధికార్ వాయఖ్ాయనశాసత మ
ే ాక, బెైబిలు యొకు అధ్యయన,
ర ు మాతరమగ
పాండితయ అనువాదములో ఎదుర్యియయ కొనిి ర్కముల సమసయలను కూడా చూదాేము.
సాధార్ణ వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై లు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు మర్శయు బెబి
ర ు మధ్య
వయతాయసమును మర్శయు పల ల్వకను చూప్ుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. బెబి
ై లులో
ఉని సాధార్ణ వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో ఈ కిీంది ఆలోచనలు ఉంటాయి, కిీయ ఏమి
చదసత ుంది? భాష్టా భాగాలు ఏవి? వాయకర్ణం, శబే ప్యో
ర
గ లక్షణము, మొదలగువాటి
యొకు అర్ాము ఏమిటి? ఒక ర్చయిత తన మాటలను వారస్టినప్ుపడు అతని లేక
ఆమ యొకు అర్ామును మనము ఎలా నిర్ాార్శంచగలము? అయితద
నియమానుసార్ముగా బెబి
ై లు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై నియమములు
ర ులో కొనిి విశలషమన
ఉంటాయి, ఎందుకంటే బెబి
ై లు దదవుని వాకయము అని, అనగా అధికార్శకమన
ై ది అని,
మర్శయు దదవుని వాకయమును మనకు బయలుప్ర్మసుతంది అని బెబి
ై లులో
తెల్వయజేయబడింది. దదవుడు ఒకుడద మర్శయు దదవుడు సతుయడు గనుక, బెబి
ై లు
దానికి అది వయతిర్ేకముగా నిలబడదు. కాబటిర, బెబి
ై లు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో ఒక
విశలషమన
ై లక్షణము ఏమిటంటే, లేఖ్నములో ఉని సమాచార్మంతా ఒకదానిని
ఒకటి వయతిర్ేకంి చుకొనక, — దదవుని ప్రతయక్షతలోని భినితవము మధ్య కూడా —
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ఒకదానిని మర్ొకటి సమర్శాంచుకుంటాయనే ఆలోచనతో లేఖ్నములోని
విషయములనిిటిని అనుబంధ్ప్ర్చుటకు ప్రయతిిసాతము.
— ర్వ. మైక్స గోోడో
బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు యొకు అర్ామును దృషిరలో ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు ర్ండవ పారముఖ్యమైన
ప్దమును మనము చూడవలస్టియునిది, అది వాయఖ్ాయనశాసత ర ప్రకయ
ిీ లు — బెైబిలును
వాయఖ్ాయనించుచుండగా మనం అనుసర్శంచు విధానములు.

వాయఖ్ాయనశాసత ర ప్రకయ
ీి లు
ఈ పాఠయకీమము అంతటిలో, మనము మూడు ప్రధానమన
ై వాయఖ్ాయనశాసత ర ప్రకయ
ిీ లను గూర్శు
మాటాోడతాము: స్టిదధపాటు, ప్ర్శశోధ్న, మర్శయు అనువర్త నము. బెైబిలు వాయఖ్ాయనమునకు ఈ ప్రకయ
ిీ లు
ఎంత పారముఖ్యమన
ై విగా ఉనాియంటే, ఈ పాఠయకీమములోని ప్రతి పాఠం ఈ మూడు విభాగములలో
ఒకదానికి చెందినదెైయుంటుంది. ముందుగా స్టిదధపాటును చూదాేము.

స్టిదధపాటు
స్టిదధపాటు అను వాయఖ్ాయనశాసత ర ప్రకయ
ిీ
మనము లేఖ్నములో ఒక భాగమును వాయఖ్ాయనించుట
ఆర్ంభించుటకు ముందు జర్మగుతుంది. అవును, మనము బెైబిలును మర్లా మర్లా చదువుతాము
మర్శయు అధ్యయనం చదసత ాము కాబటిర, మనము తర్చుగా స్టిదధప్డతాము అని దీని అర్ాము. పారముఖ్యమన
ై
భావనలో, స్టిదధపాటు అనుదానిని ఎవవర్మ తపిపంచుకోలేర్మ, ఎందుకంటే ఏనాడు ఎవవర్మ కూడా టబుల ర్స —
ఖ్ాళీ ప్లక — వల బెైబిలును ఆశీయించలేర్మ. మనమంతా ల కులేననిి భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు
ఆలోచనలతో ప్రభావితమై లేఖ్నములను ఆశీయిసాతము. మనము దీనిని గీహించినా గీహించకపల యినా,
మనము బెైబిలును చదువుట ఆర్ంభించిన ప్రతిసార్శ, లేఖ్నములను సర్శగా ఉప్యోగశంచుట కొర్కు అనేక
విషయములు అప్పటికే మనలను స్టిదధప్ర్చియుంటాయి, కాని ఇతర్ విషయములు హితమైన బెైబిలు
వాయఖ్ాయనమునకు ఆటంకములను కల్వగశంచాయి. ఈ కార్ణం చదత, బెైబిలును వాయఖ్ాయనించు విషయములో
మనలను స్టిదధప్ర్చుట మీద ఈ పాఠములు విశలషమన
ై శీదధను పడతాయి.
లేఖ్న అధ్యయనము కొర్కు మనలను మనము స్టిదధప్ర్చుకొనుటకు లేక
స్టిదధప్ర్చుకొను ప్రకీయ
ి లో అనేక ప్నులను మనము చదసత ామని నేననుకుంటాను...
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లేఖ్నములను అధ్యయనం చదయుట కషర తర్మన
ై ప్ని అయుయనిది. మనము
ప్ర్రక్ంి చవలస్టిన అనేక వివర్ములు ఉంటాయి, మర్శయు లేఖ్నమును అధ్యయనం
చదయుచుండగా దదవుని ఆతు యొకు సవర్మును వినుటతో పాటుగా అనేక
వివర్ములను మనము గుర్మతంచుకోవలస్టియునిది. కాబటిర మంచి ప్ర్శకర్ములను
ఉప్యోగశంచి మనము స్టిదధప్డాల్వ. ఇతర్మలు వారస్టిన మంచి సాహితయములను
అందుబాటులో ఉంచుకొని మనము స్టిదధప్డాల్వ. పారర్శాంచుట దావర్ా మర్శయు
ప్ర్శశుదాధతుునికి అవకాశమిచుుట దావర్ా, మన జీవితములలో కార్యము చదయుటకు
ఆయనకు సావతంతరయమునిచుుట దావర్ా మనము స్టిదధప్డాల్వ... మీర్మ దదవుని
సవర్మును వినవలస్టియునిది, మర్శయు మీ జీవితముల కొర్కు దదవుని
సవర్మును విని, ఆ సవర్మును ఇతర్మలకు కూడా ప్ంచవలస్టియునిది.
— డా. స్ట్రఫ్న్ జే. బారమర్డ
స్టిదధపాటు అను వాయఖ్ాయనశాసత ర ప్రకయ
ిీ తో పాటుగా, మనము ప్ర్శశోధ్న అను ప్రకయ
ిీ ను కూడా
విశదీకర్శదే ాము. ప్ర్శశోధ్నను గూర్శు మాటాోడునప్ుపడు, మనము బెైబిలు భాగము యొకు వాసత విక అర్ాము
మీద దృషిరపటురటకు ప్రయతిించుచునాిము.

ప్ర్శశోధ్న
పారముఖ్యముగా, మనము లేఖ్నములను ప్ర్శశోధించినప్ుపడు, మన ఆధ్ునిక ప్రప్ంచమును విడచి,
బెైబిలులోని భాగములు మొదటిగా వారయబడిన సమయములో వాటి యొకు అర్ామును గీహించుటకు
మనము ఉతత మమన
ై ప్రయతిమును చదసత ాము. ప్ర్శశోధ్న ప్రకయ
ిీ లో, సవయంగా బెైబిలు ప్రతుల కొర్కు,
మర్శయు లేఖ్నముల యొకు మొదటి శోీతల కొర్కు దదవుడు మర్శయు బెైబిలు యొకు మానవ ర్చయితలు
ఉదదేశించిన వాసత విక అర్ాము మీద దృషిరపడతాము. అనేక విధాలుగా, మనము లేఖ్నమును అధ్యయనం
చదస్టన
ి ప్రతిసార్శ, కనీసం కొంత వర్కైనా వాసత విక అర్ాముతో వయవహర్శంచుటను మనము నివార్శంచలేము.
ఉదాహర్ణకు, బెైబిలును మనము దాని యొకు వాసత విక భాషలలో విశదీకర్శంచినప్ుపడు, ప్ుర్ాతన
హెబ్ర,ర అర్మాయిక్స మర్శయు గరక
ీ ు ప్రతుల యొకు భాష్టాప్ర్మైన ప్దధ తులను మనము ప్ర్శగణలోనికి
తీసుకోవాల్వ. బెైబిలు యొకు ఆధ్ునిక అనువాదము మీద మనము ఆధార్ప్డినప్పటికీ, ఆ అనువాదము
కూడా ప్దములు మర్శయు వాయకర్ణ వయకీతకర్ణముల యొకు ప్ుర్ాతన అర్ాముల యొకు సమీక్షల మీద
ఆధార్ప్డియుంటుంది. ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ మార్గ ములలో, బెైబిలు భాగము యొకు వాసత విక అర్ాము
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దాని యొకు వాయఖ్ాయనము కొర్కు ఎలో ప్ుపడూ కీలకమన
ై దిగా ఉనిది. కాబటిర, ప్ర్శశోధ్న యొకు ప్రకిీయ
మీద కూడా మనము విశలషమన
ై ఆసకితని పటారల్వ.
వాయఖ్ాయనశాసత ర ప్రకయ
ిీ లలో కేవలం స్టిదధపాటు మర్శయు ప్ర్శశోధ్న మాతరమేగాక, అనువర్త నము
ప్రకయ
ిీ
కూడా ఉనిది.

అనువర్త నము
సులువైన ప్దజఞలములో, అనువర్త నము అనగా వాసత విక అర్ామును సర్శయిన
ై మార్గ ములో ఆధ్ునిక
శోీతలతో అనుసంధానము చదయుట అయుయనిది. మనము వాసత విక అర్ామును అర్ాము చదసుకుని
తర్మవాత, సహసారబిే ల గుండా మనము మన ఆధ్ునిక ప్ర్శస్టా తి
ి లోనికి ప్రవేశిసాతము. అనువర్త నములో, దదవుని
ప్రజలుగా లేఖ్నములు మనకు అనువర్శతంచబడవలస్టిన విధానముల మీద మనము దృషిరపడతాము.
ఇతర్ వాయఖ్ాయనశాసత ర ప్రకయ
ిీ ల వల నే, అనువర్త నమును కూడా ప్ూర్శతగా నివార్శంచుట
అసాధ్యమవుతుంది. ఒక బెైబిలు భాగము యొకు పప
ై ై అవగాహనను మాతరమే మనము ప ందినప్పటికి
కూడా, కొంత వర్కు దానిని మనము మన ఆలోచనకు అనువర్శతసత ాము. అవును, బెైబిలును అర్ాము
చదసుకొని, దానిని అనుసర్శంచకపల వు వేషధార్ణకు విర్ోధ్ముగా లేఖ్నములు హెచుర్శసత ాయి. కాబటిర, ఈ
పాఠయకీమములో లేఖ్నములను అనువర్శతంచుట మీద మనము ఉదదేశప్ూర్వకముగా మర్శయు సపషర ముగా
ఎకుువ దృషిరనిపడతాము.
ఈ పాఠములను మనము చూచుచుండగా, స్టిదధపాటు, ప్ర్శశోధ్న మర్శయు అనువర్త నము ఎకుువగా
ప్ర్సపర్ాధార్శతమన
ై ప్రకిీయల య
ై ునాియని మనము కనుగొంటాము. మనము ఇతర్ ప్రకయ
ిీ లను జఞగీతతగా
ప్ర్శశీల్వంచినప్ుపడు మాతరమే ఒక ప్రకిీయను సర్శగా చదయగలుగుతాము. అవును, ప్రతి ఒకుర్శకి వేర్ేవర్మ
అవగాహనలు మర్శయు సామర్ాయములు ఉనాియి, కాబటిర మనము ఈ ప్రకిీయలలో ఒకటి లేక ర్ండింటి మీద
మాతరమే ఉదాాటన ప్లుకుతుంటాము. అయితద స్టిదధపాటు, ప్ర్శశోధ్న మర్శయు అనువర్త నము యొకు
ప్ర్సపర్ాధార్ము, ఈ మూడు విభాగములలో మన నప్
ై ుణయతలను అభివృదిధ చదసుకోవాలని మనకు
జఞాప్కము చదసత ుంది.
బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు యొకు ప్ర్శచయము అను మన పాఠంలో ఇప్పటి వర్కు మనము కొనిి
పారముఖ్యమన
ై ప్దములను వివర్శంచాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన ర్ండవ పారముఖ్యమన
ై అంశమును
చూడవలస్టియునిది: వైజా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు — శతాబే ములుగా బెైబిలు ప్ండితులు లేఖ్న
వాయఖ్ాయనమును ఒక వజ
ై ా ఞనిక అభాయసముగా చూస్టిన విధానము.
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వజ
ై ా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు
బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో ఎలో ప్ుపడూ ఎంతో కొంత వైజా ఞనిక చవి ఉండినది, మర్శయు ఇతర్
విభాగముల వల నే దీనిలో కూడా ఈ ధో ర్ణి శతాబే ములుగా ఎదుగుతూ వచిుంది. ఇటిర ప్ుర్ోగమనములకు
కార్ణం చాలా సపషర ముగా ఉనిది. బెైబిలును కొనిి వేల సంవతిర్ముల కిత
ీ ం నివస్టించిన ప్రజలు వారశార్మ.
కాబటిర, అనేక విధాలుగా, ప్ుర్ాతన ప్రప్ంచములోని ఇతర్ ర్చనల వల నే మనము లేఖ్నములతో సర్శగానే
వయవహర్శసత ాము. దాని యొకు చార్శతిరక నేప్థయమును దృషిరలో ఉంచుకొని ప్ండితులు బెైబిలుతో
వయవహర్శంచుచుండగా, వార్మ అనేకసార్మో వజ
ై ా ఞనిక విభాగముల ైన ప్ుర్ావసుతశాసత మ
ర ు, చర్శతర, మానవశాసత మ
ర ు,
సమాజశాసత మ
ై ా ఞనిక
ర ు మర్శయు భాష్టాశాసత మ
ర ులను ఉప్యోగశంచార్మ. వీటిలో మర్శయు ఇతర్ వజ
ప్ర్శశోధ్నలలో వల నే, లేఖ్నముల యొకు అధ్యయన వాయఖ్ాయనములు వాసత వముల ఆధార్ముగా లేక
తార్శుకముగా వజ
ై ా ఞనిక విధానములను బెైబిలుకు అనువర్శతంచార్మ.
దీని అర్ాము ఏమిటో కనుగొనుటకు, వజ
ై ా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ునకు సంబంధించిన మూడు
విషయములను మనము చూదాేము. మొదటిగా, దీని యొకు బెైబిలు మూలములను గుర్శతంచుట దావర్ా ఈ
ప్దధ తి యొకు మానయతను మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, ఇటిర వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులోని
ప్ుర్ోగమనములను ఉదహర్శంచు కొనిి చార్శతిక
ర ఉదాహర్ణలను మనము ప్రసత ావిదాేము. మూడవదిగా,
లేఖ్నముల ప్టో ఈ ధో ర్ణి వాయఖ్ాయన ప్రకయ
ిీ
కొర్కు కొనిి పారధానయతలను సాాపించు విధానమును మనము
చూదాేము. ముందుగా వజ
ై ా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై లు మూలములను చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.
ర ు యొకు బెబి

బెబి
ై లు మూలములు
బెైబిలు కాలములలో నివస్టించిన ప్రజలు ఆధ్ునిక వజ
ై ా ఞనికులు కార్మ. అంటే వార్మ జఞానములేనివార్మ
లేక తర్ుములేనివార్మ అని అర్ాము కాదు. భినిముగా, బెైబిలు కాలములో నివస్టించిన ప్రజలు
వాసత వములతో వయవహర్శంచార్మ అని, ఆధ్ునిక వజ
ై ా ఞనికుల వల లోకమును గూర్శు తార్శుకమైన ర్రతిలో
ఆలోచించార్మ అని వార్శ సంకిోషరమైన నిర్ాుణ విధానములు, విర్శవిగా చదస్టిన సముదర ప్రయాణములు,
నవప్రవర్త క వయవసాయ విధానములు, మర్శయు ల కులేననిి ఇతర్ సాంసుృతిక సాధ్యతలు తెల్వయజేసత ాయి.
ఈ కార్ణం చదత, బెైబిలు ర్చయితలు సవయంగా ఇతర్ లేఖ్నములను వాసత విక మర్శయు తార్శుక
విశలోషణల ఆధార్ంగా అనువదించార్మ అను విషయము మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. సమయమును
దృషిరలో ఉంచుకొని, ఒక వాకయ భాగమును ఉప్యోగశంచి దీనిని వివర్శదే ాము. ర్ోమా 4:3-5లో అప సత లుడెైన
పౌలు ఇలా వారశాడు:
-7వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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లేఖ్నమేమి చెప్ుపచునిది? అబారహాము దదవుని నమును, అది అతనికి నీతిగా
ఎంచబడెను. ప్ని చదయువానికి జీతము ఋణమేగాని దానమని యించబడదు.
ప్నిచదయక, భ్కితహన
ీ ుని నీతిమంతునిగా తీర్ము వానియందు విశావసముంచువానికి
వాని విశావసము నీతిగా ఎంచబడుచునిది (ర్ోమా. 4:3-5).
ఈ వచనములలో, పౌలు ఆదికాండము 15:6ను ఉప్యోగశంచాడు, అకుడ దదవుడు అబారహాము
ఆయన వాగాేనమును నమిునప్ుపడు దానిని అతనికి నీతిగా “ఎంచాడు.” అయితద ఈ పాత నిబంధ్న
వాకయభాగమును ఒక కీమప్దధ తిని ఉప్యోగశంచి పౌలు వర్శణంచిన విధానమును గమనించండి. 4 మర్శయు 5
వచనములలో, పౌలు “ఎంచుట,” లేక గరీకు ప్దమన
ై లోగశజోమయి అనువదించబడునటు
ో “ప్ర్శగణించుట”
అను ప్దము యొకు అర్ామును జఞగీతతగా విశలోషించాడు. తాను కల్వగశయుని గరక
ీ ు జఞానమును ఉప్యోగశంచి,
“జీతములు ఒక బహుమానముగా ఎంచబడవుగాని, ఒక బాధ్యతగా ఎంచబడతాయి” అని అతడు
వాదించాడు. అయితద దదవుని నముువార్శకి వార్శ “విశావసము” — కిీయలు కాదు — “నీతిగా ఎంచబడుతుంది”
అని అతడు గుర్శతంచాడు. కాబటిర, ఈ తర్ుము ఆధార్ంగా అబారహామునకు నీతి విశావసము దావర్ా ఉచిత
బహుమానముగా ఎంచబడినది అని ఆది. 15:16 సూచిసుతంది అని అతడు నిర్ాార్శంచాడు. ఇకుడ
అప సత లుడెన
ై పౌలు ఆదికాండము 15 యొకు ఖ్చిుతమన
ై వాసత విక, తార్శుక విశలోషణను చదశాడు అని
చూచుట అంత కషర మన
ై ప్ని కాదు.
ఈ ఒకు ఉదాహర్ణ తెల్వయజేయుచునిటు
ో , మర్లా మర్లా బెైబిలు ర్చయితలు లేఖ్నములను ఈ
విధ్ముగా జఞగీతతగా వాయఖ్ాయనించార్మ. మర్శయు వైజా ఞనిక బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు లేఖ్నములలో స్టిార్ముగా
నాటబడియునిది అని లేఖ్నము ప్టో వార్శ ధో ర్ణి సూచిసుతంది.
వైజా ఞనిక వాయఖ్యనశాసత మ
ర ు యొకు బెైబిలు మూలములను దృషిరలో ఉంచుకొని, ఇటిర బెైబిలు
వాయఖ్ాయనమునకు కొనిి చార్శతిరక ఉదాహర్ణలను మనము కుోప్త ంగా చూదాేము.

ఉదాహర్ణములు
సంఘ పితర్మల కాలములో, కీ.ీ శ. 185 నుండి 254 వర్కు నివస్టించిన అలగేజందియ
ర కు చెందిన
ఓర్శగన్ బెబి
ై లు వాయఖ్ాయనములో అతయంత పారముఖ్యమన
ై వార్శలో ఒకర్శగా ఉనాిడు. ఈ పాఠంలో మనము
తర్మవాత చూడబో వుచునిటు
ో , ఓర్శగన్ వైజా ఞనిక వాయఖ్ాయనమును దాటి వళ్లోడుగాని, బెైబిలు యొకు వాసత విక
మర్శయు తార్శుక విశలోషణ కొర్కు తనను తాను సమర్శపంచుకునాిడు. ఉదాహర్ణకు, హెకిప్ో ను సృషిరంచుట
ఓర్శగన్ యొకు గొప్ప సాధ్యతలలో ఒకటెయ
ై ునిది, ఇది పాత నిబంధ్న యొకు ప్లు హెబ్రర మర్శయు గరీకు
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వర్షనోలోని ఒకొకు ప్దమును పల ల్వు అతడు వారస్టిన ఆర్మ వేల పతజీలు మర్శయు యాబెై వాలూయంలు కల్వగశన
సాహితయమైయునిది. కొనిి శతాబే ముల తర్మవాత ఇది కనుమర్మగైపల యినప్పటికీ, ఆదిమ సంఘ చర్శతల
ర ో
వైజా ఞనిక బెైబిలు వాయఖ్ాయనమునకు ఇది ఒక విశలషమైన ఉదాహర్ణగా ఉనిది.
లేఖ్నము కొర్కు వజ
ై ా ఞనిక విధానములను అభివృదిధ చదయుటను గూర్శున ఇతర్ పారముఖ్యమైన
ఉదాహర్ణలు ఓర్శగన్ దినముల తర్మవాత జర్శగాయి. ఉదాహర్ణకు, కీీ.శ. 354 నుండి 430 మధ్య
కాలములో జీవించిన హిపల పకు చెందిన అగస్టిరన్, జఞగీతతతో కూడిన, కొనిిసార్మో కఠశన ప్ర్శశీమతో కూడిన,
వాసత విక మర్శయు తార్శుక బెైబిలు అనువాదము మీద దృషిరపటురటను కొనసాగశంచాడు. 1225 నుండి 1274
మధ్య కాలములో నివస్టించిన థామస్ అకివనాస్ కాలము నాటికి, ప్శిుమ కస
ై త వయములోని బెైబిలు
వాయఖ్ాయనము ఆర్శసర టిల్ యొకు తార్శుక, వజ
ై ా ఞనిక తర్ువాదము యొకు ప్రభావమును ప్రతిబింబించింది.
అకివనాస్ మర్శయు అతని అనుచర్మలు కఠశనమైన అనుభావిక మర్శయు తార్శుక విశలోషణను బెైబిలు కొర్కు
ఉప్యోగశంచార్మ.
విచార్కర్ముగా, సంఘ చర్శతల
ర ో అప్పటి వర్కు అక్షర్ాసయత చాలా తకుువగా ఉండదది, అలాగే బెైబిలు
మర్శయు ఇతర్ గీంథములు విర్శగగ
శ ా అందుబాటులో ఉండదవి కాదు. కాబటిర, ఆధికయతగల కొందర్మ మాతరమే
లేఖ్నములను అధ్యయనం చదస్టతవార్మ. ఫల్వతంగా, సామానయ ప్రజలు బెైబిలును అర్ాము చదసుకొను
విధానమును సంఘములోని అధికార్మలు నియంతిరంచదవార్మ. అయితద ఈ సందర్భములో, సంఘము యొకు
ఆధిప్తయముతో పాటుగా అనేకమంది ప్ండితులు లేఖ్నమును మర్శంత కిోషరమైన వజ
ై ా ఞనిక విశలోషణ దావర్ా
వాయఖ్ాయనించుట ఆర్ంభించార్మ.
ఈ దిశలో మొదటి అడుగులు ప్ునర్మజీజ వనోదయమ కాలములో ఆర్ంభ్మయాయయి. 1204లో జర్శగశన
నాలగ వ కూ
ీ స్టతడ్ లో కాన్టంటోిపల్ ప్తనమన
ై తర్మవాత, అకుడ భ్దరప్ర్చబడిన అనేక సాంప్రదాయిక
మర్శయు బెైబిలు ప్రతులను పాశాుతయమునకు తీసుకొని వచాుర్మ. అయితద సంఘ బో ధ్నల దృష్టారయ ఈ
ప్ుర్ాతన ప్రతుల యొకు పారముఖ్యతను వాయఖ్ాయనించుటకు బదులుగా, ప్ునర్మజీజ వనోదయమ ప్ండితులు
జఞగీతతగా వాటి వాయకర్ణమును మర్శయు ప్ుర్ాతన చార్శతిరక నేప్థయములను విశలోషించుట దావర్ా ఈ ప్రతులను
అర్ాము చదసుకొనుటకు ప్రయతిించార్మ. సుమార్మగా 1450లో ఉప్యోగములోనికి వచిున గుటేనెర్డగ యొకు
ముదరణ యంతరము యొకు సహాయముతో, ప్ునర్మజీజ వనోదయములో జర్శగన
శ ప్ర్శశోధ్నలు విర్శవిగా
అందుబాటులోనికి వచాుయి. ఫల్వతంగా, 1466 నుండి 1536 మధ్య కాలములో నివస్టించిన ఎర్ాసుస్ వంటి
పారముఖ్యమన
ై వయకుతలు, తమ దినములలో నివస్టించిన ప్రజలను బెైబిలు వాయఖ్ాయనము యొకు వజ
ై ా ఞనిక
విధానముల వప్
ై ుకు ఎకుువగా నడిపించార్మ.

-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును

మొదటి పాఠము:

అనుగీహించాడు:

బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ునకు ప్ర్శచయం

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

ప్దహార్వ శతాబే ములో జర్శగన
శ ప ర టెస్టర ంట్ సంసుర్ణ వజ
ై ా ఞనిక బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ును మర్శంత
బలప్ర్చింది. ప్ునర్మజీజ వనోదయమము యొకు బాటను అనుసర్శంచి, ఆర్ంభ్ ప ర టెస్టర ంట్ నాయకుల న
ై మార్శరన్
లూథర్డ, అల్వరచ్ జ్వవనిలె మర్శయు జఞన్ కల్వవన్ బెైబిలు వాయఖ్ాయనము పైన సంఘ స్టిదధ ాంతముల యొకు
ఆధిప్తయమును బలముగా తిర్సుర్శంచార్మ. బదులుగా, బెైబిలు వాయకర్ణము మర్శయు చార్శతిరక నేప్థయముల
యొకు విశలోషణ దావర్ా లేఖ్నము యొకు అర్ాము నిర్ాార్శంచబడాలని వార్మ ఉదాాటించార్మ.
ఆర్ంభ్ ప ర టెస్టర ంట్ లు ఈ ఉదాాటనతో పాటు సుప్ర్శచిత స్టిదధ ాంతమన
ై స ల స్టిలిప్ుుర్, “లేఖ్నము
మాతరమే,” మీద కూడా దృషిరపటారర్మ అని గుర్మతంచుకొనుట చాలా పారముఖ్యమైయునిది. బెబి
ై లు మాతరమే
నిసిందదహమన
ై అధికార్మైయునిది అని, అనగా మిగశల్వనవనిి నిర్ణయించుటకు ఉప్యోగశంచవలస్టిన
సర్ోవనితమన
ై అధికార్మయ
ై ునిదని ప ర టెస్టర ంట్ లు గీహించార్మ. బెైబిలు అధికార్ము యొకు ఆధికయత ప్టో
ఈ సమర్పణ, లేఖ్నముల యొకు ప ర్పాటుప్డని వాయఖ్ాయనకర్త లేఖ్నము మాతరమే అని తెల్వయజేసత ుంది.
కాబటిర, దాని యొకు ప్ుర్ాతన చార్శతిక
ర నేప్థయములో దాని వాయకర్ణము యొకు తార్శుకమన
ై , ఖ్చిుతమన
ై
విశలోషణ దావర్ా బెైబిలును అర్ాము చదసుకొనుట కంటే మర్ొక పారముఖ్యమన
ై విషయము ఏమి ఆర్ంభ్
ప ర టెస్టర ంటో కు ఉండలేదు.
ప్దిహేడవ మర్శయు ప్దెేనిమిదవ శతాబే ములలో ప్శిుమ ఐర్ోపాలో జర్శగన
శ జఞానోదయము
లేఖ్నములో ఉనివాటితో సహా అనిి సతయములను విశలోషించుటకు ఆధ్ునిక, వాసత విక మర్శయు తార్శుక
వైజా ఞనిక పారమాణికతలను ఉదాాటించుట దావర్ా వజ
ై ా ఞనిక బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ును మర్శంత బలప్ర్చింది.
భ్ూవిజఞానశాసత జు
ర ా లు, ప్ుర్ావసుతశాసత జు
ర ా లు, మర్శయు ఇతర్ ఆధ్ునిక శాసత జు
ర ా లను పల ల్వన విధ్ముగానే బెైబిలు
ప్ండితులు కూడా వజ
ై ా ఞనిక పారమాణికతలను లేఖ్న అధ్యయనమునకు చాలా జఞగీతతగా అనువర్శతంచార్మ.
బెైబిలు ప్టో ఈ ధో ర్ణి శతాబే ములుగా అనేక విధాలుగా అభివృదిధ చెందింది. అయితద ఎంతో కొంత
వర్కు, ఆధ్ునిక బెైబిలు ప్ండితులు ర్ండు ప్రధానమన
ై మార్గ ములను అనుసర్శంచార్మ. ఒక వైప్ున,
ప్రఖ్ాయతిగాంచిన విదాయసంసా లలోని వాయఖ్ాయనకర్త లలో ఎకుువమంది విమర్ినాతుక బెైబిలు అధ్యయనములు
అని పిలువబడుదానిని అనుసర్శంచార్మ. విసత ృతముగా మాటాోడితద, విమర్ినాతుక బెైబిలు ప్ండితులు
సాంప్రదాయిక ప ర టెస్టర ంట్ స్టిదధ ాంతమన
ై స ల స్టిలిప్ుుర్ను తిర్సుర్శంచి, సతయమును వివేచించుటకు కేవలం
తర్ుము మర్శయు వజ
ై ా ఞనిక విశలోషణను మాతరమే అతుయనితమైన ప్ర్శమాణముగా ప్ర్శగణించార్మ.
చాలావర్కు, లేఖ్నములు దదవుని గూర్శు, మానవాళిని గూర్శు మర్శయు లోకమును గూర్శు ప్ుర్ాతన, పారచీన
మర్శయు ఆధార్యోగయము కాని అభిపారయములకు పారతినిధ్యం వహిసత ాయి అని విమర్ినాతుక
వాయఖ్ాయనకర్త లు నిర్ాార్శంచార్మ. ఈ అభిపారయములో, ఆధ్ునిక ప్రజలు లేఖ్నముల నుండి కొనిి విధాలుగా
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లాభ్మును ప ందగలర్మగాని, లేఖ్నములను గూర్శున ఎలాంటి అభిపారయమైనా బెైబిలు బో ధ్నల మీదగాక
వైజా ఞనిక ప్ర్శశోధ్న మీద ఆధార్ప్డియుండాల్వ.
మర్ొకవప్
ై ున, ఇతర్ నిప్ుణులు మనము ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలు అధ్యయనములు అని
పిలచు మార్గ మును అనుసర్శంచార్మ. బెైబిలు మాతరమే నిసిందదహమన
ై విశావస మర్శయు జీవిత
నియమమైయునిదని ఇవాంజల్వకల్ ప్ండితులు ఉదాాటించార్మ. వార్మ లేఖ్నము మీద వాసత విక మర్శయు
తార్శుక వైజా ఞనిక విశలోషణను తిర్సుర్శంచర్మ; బెైబిలునకు వజ
ై ా ఞనిక విశలోషణను తీవరముగా అనువర్శతంచుటను
వార్మ ప్ూర్శతగా ఆమోదిసత ార్మ. అయినను, అటిర విశలోషణ బెైబిలు బో ధ్లను సపషర ముగా వయతిర్ేకించినప్ుపడు,
ఇవాంజల్వకల్ ప్ండితులు తమ అధికార్ముగా లేఖ్నములకు హృదయప్ూర్వకముగా సమర్శపంచుకుంటార్మ.
ఈ పాఠములనిిటిలో మనము చూడబో వుచునిటు
ో , ఈ పాఠయకీమము ఇవాంజల్వకల్ మార్గ మును
అనుసర్శసత ుంది.
ఒక కస
ై త వునికి, ముఖ్యముగా ప ర టెస్టర ంట్ కస
ై త వునికి లేఖ్న అధికార్మునకు
సమర్శపంచుకొనియుండుట చాలా పారముఖ్యమన
ై విషయమయ
ై ునిది... నిజమన
ై
అధికార్ము సముతి కల్వగశంచు హకుును శకితని కల్వగశయుంటుంది, మర్శయు కస
ై త వుని
జీవితములో అధికార్ముగా ప్ని చదయుటకు లేఖ్నము విశలషమన
ై అర్హతను
కల్వగశయునిది. దీనికి ఒక కార్ణము ఏమిటంటే, మనము ఇతర్ మార్గ ముల దావర్ా
ప ందలేని జఞానమును మర్శయు మళకువను లేఖ్నములు కల్వగశయునాియి.
ఇందువలనే దీనిని ప్రతయక్షత అని పిలుసాతర్మ... మర్ొక కార్ణం ఏమిటంటే అనేక చోటో
సతయము ఉనిప్పటిక,ీ లేఖ్నములో ఇమిడియుని సతయము దాని యొకు
కూర్మపలో మర్శయు చివర్శ ర్ూప్ములో ఆశుర్యకర్మన
ై ర్రతిలో అమర్ుబడింది,
కాబటిర ఈ లోకములో మనకు అందుబాటులో ఉని సతయమునకు
మూలములనిిటిలో విశలషమన
ై నముకతవము మర్శయు ప ర్పాటులేమితనము
దానిలో ఉనిది. ఇప్ుపడు దీనిలో విశలషమన
ై ఆధార్యోగయత, ప ర్పాటులేమితనము,
విఫలమగుటకు అయోగయత ఉండుటకు కార్ణము ఇది దదవుని దావర్ా పతర్
ర ప
ే ంి చబడుట
అయుయనిది. ఇది దదవుని వాకయమయ
ై ునిది, కాబటిర మనము లేఖ్నముల యొకు
అధికార్మును గూర్శు మాటాోడినప్ుపడు వాసత వానికి మనము దదవుని అధికార్మును
గూర్శు మాటాోడుతునాిము. మర్శయు దీని ప్టో మనము సమర్పణ కల్వగశయుండుట
సృషర ములముగా మనము సృజ్వంచబడినవార్మని, ఇతర్మల మీద ఆధార్ప్డు
జీవులమని గుర్శతసత ుంది. ఇకుడ ఒక వర్
ై మధ్యము ఉనిది: ఈ సమర్పణ కార్యము
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మనలను చినిబుచుుటకు లేక మనలను బలహీనులను చదయుటకు బదులుగా,
వాసత వానికి ఇది మనము చదయదగశన అతయంత బలప్ర్చు కార్యమయ
ై ునిది,
ఎందుకంటే ఇది మనలను సతయ మార్గ ములో నడిపస
ి త ుంది, జీవన మర్శయు అభివృదిధ
మార్గ ములో ఇది మనలను సర్శయిన
ై మార్గ ములో బలముగా నిలుప్ుతుంది.
— డా. గో న్ సల ుర్శగ
వైజా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు యొకు బెైబిలు మూలములను ప్రసత ావించి, కొనిి చార్శతిరక
ఉదాహర్ణలను చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మనము మూడవ విషయమును చూడవలస్టియునిది:
లేఖ్నముల ప్టో ఈ ధో ర్ణి యొకు పారధానయతలు.

పారధానయతలు
చాలా వర్కు, ప్రప్ంచవాయప్త ముగా ఉని ఆధ్ునిక ఇవాంజల్వకల్ బెైబిలు ప్ండితులు వజ
ై ా ఞనిక
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై సమర్పణ కల్వగశయునాిర్మ. ఈ సమర్పణ స్టిదధపాటు, ప్ర్శశోధ్న మర్శయు
ర ునకు బలమన
అనువర్త న ప్రకిీయల కొర్కు కొనిి పారధానయతలను సాాపించింది. స్టిదధపాటు కొర్కు వార్శ యొకు పారధానయతలతో
ఆర్ంభిసూ
త , ఇది ఎలా వాసత వమైయునిదో చూదాేము.

స్టిదధపాటు
మనము ఇంతకు ముందు తెల్వయజేస్టన
ి టు
ో , మనము లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించుట ఆర్ంభించిన
ప్రతిసార్శ స్టిదధపాటు అనునది అనివార్యమవుతుంది. అయితద ఇతర్ అధ్యయన విభాగములలో కనిపించు
వివేకముతో కూడిన పారధానయతలకు అనుగుణంగానే అధ్యయన బెైబిలు వాయఖ్ాయనకర్త లు కొంతవర్కు స్టిదధపాటు
కొర్కు పారధానయతలను అభివృదిధ చదశార్మ.
ఒక విశవవిదాయలయములో మీర్మ జీవశాసత మ
ర ును అధ్యయనము చదయాలనుకుంటే, వీల ైనంత
మంచిగా మీర్మ స్టిదధప్డాలని ఆశప్డతార్మ. కాబటిర, “నా చదువుల కొర్కు నేను ఎలా స్టిదధప్డాల్వ?” అని మీర్మ
అనేకమంది జీవశాసత ర అధాయప్కులను అడుగుతార్మ. వార్మ మీకు ఈ విధ్ంగా జవాబివవవచుు: “వీల ైననిి
జీవశాసత ర వాసత వములను బటీరప్టర ండి.” “జీవశాసత మ
ర ులో ఉప్యోగశంచబడు వైజా ఞనిక విధానములనిిటి గూర్శు
వీల న
ై ంత నేర్ముకోండి.”
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ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, నేడు అనేక ఇవాంజల్వకల్ వేదాంత కళ్లశాలలలోని అధాయప్కులను
వార్శ కళ్లశాలలలో బెైబిలును అధ్యయనం చదయుటకు ఎలా స్టిదధప్డాల్వ అని మీర్మ అడిగత
శ ద, వార్మ కూడా
ఇలాంటి సలహానే ఇసాతర్మ. “హెబ్రర మర్శయు గరీకు భాషలను నేర్ముకోండి” అని వార్మ చెప్పవచుు. “బెైబిలును
గూర్శు వీల ైననిి పాఠములను నేర్ముకోండి.” “మంచి వాయఖ్ాయన విధానములను నేర్ముకోండి” అని వార్మ
చెప్పవచుు. ఎందుకంటే, నేడు అనేకమంది బెైబిలు ప్ండితులు తమ స ంత జీవితములలో కూడా బెబి
ై లును
అధ్యయనము చదయుటకు తార్శుక మర్శయు వజ
ై ా ఞనిక విధానములను ఉదాాటిసత ార్మ. మర్శయు వార్శ విదాయర్మాలు
కూడా అలా చదయుట దావర్ా సఫలీకృతులు అవుతార్ని వార్మ నముుతార్మ.
అవును, వాసత విక మర్శయు స్టిదధ ాంతప్ర్మన
ై అవగాహన దావర్ా మనలను మనము
స్టిదధప్ర్చుకొనుట చాలా పారముఖ్యమైయునిది. బెైబిలును గూర్శున సతయములను నేర్ముకొనుటకు
ప్రతాయమాియమేది లేదు. మర్శయు బెైబిలు వాయఖ్ాయనమునకు అవసర్మన
ై నియమములను
నేర్ముకొనుటకు మనము తగశనంత కృషిని చెయాయల్వ. అయితద మనము కాస్టతప్టోో చూడబో వుచునిటు
ో ,
జఞానప్ూర్వక స్టిదధపాటు మీద మాతరమే దృషిరపటురట, బెైబిలు వాయఖ్ాయనము కొర్కు మనలను మనము
స్టిదధప్ర్చుకోవలస్టిన కొనిి పారముఖ్యమైన విధానములను నిర్ో క్షయం చదయుటకు కార్ణమవుతుంది.
స్టిదధపాటు కొర్కు కొనిి పారధానయతలను మనము చూశాము కాబటిర, వైజా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో
ప్ర్శశోధ్న కొర్కు ఇవవబడిన కొనిి పారధానయతలను చూదాేము.

ప్ర్శశోధ్న
సాధార్ణంగా, బెైబిలు వాయఖ్ాయనకర్త లు లేఖ్న వాయఖ్ాయనము కొర్కు ర్ండు విధానములకు మధ్య
వయతాయసమును చూప్ుతార్మ: భ్షయము లేక ఎకిిజీస్టిస్ మర్శయు సవభాషయము లేక ఐస్టిజీస్టిస్. ఎకిిజీస్టిస్ లేక
భాషయము అను ప్దము “వల్వకితీయుట” లేక “బయటకు తీయుట” అను అర్ామునిచుు గరక
ీ ు ప్దము నుండి
వలువడుతుంది మర్శయు వాకయభాగము నుండి వల్వకితీయుట లేక బయటకు తీయుట దీని అర్ామయ
ై ునిది.
భినిముగా, ఐస్టిజీస్టిస్ లేక సవభాషయములో “లోనికి వళలోట” లేక “ర్మదుేట” అను భావనలు ఉనాియి. అనగా
వాకయభాగమునకు స ంత అర్ామును ఇచుుటకు ప్రయతిించుట అయుయనిది. వజ
ై ా ఞనిక బెబి
ై లు
వాయఖ్ాయనకర్త లు సవభాషయమును నివార్శంచుటకు చాలా కషర ప్డతార్మ. బదులుగా, సవభాషయముగాక లేఖ్నము
యొకు భాషయ అవగాహనలు కలుగునటు
ో చూచు విధ్ముగా వార్మ వాయఖ్ాయన నియమములను
ఉప్యోగశసత ార్మ.
ఈ అభిపారయము ప్రకార్ం, ప్ర్శశోధ్నలో చాలావర్కు లేఖ్నము యొకు సతయములను కనుగొనుటలో
మన జఞానప్ూర్వక స్టిదధపాటో ను ఉప్యోగశంచుట భాగమయ
ై ునిది. అసలు వాసత విక అర్ామును వివేచించుట
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కొర్కు జఞగీతతగా స్టిదధప్ర్చిన వాయఖ్ాయన ప్దధ తులను లేక నియమములను నైప్ుణయముతో ఉప్యోగశంచుట
దావర్ా, మనము బెైబిలు భాగముల యొకు వాసత విక అర్ామును ప్ర్శశోధ్న చదదే ాము.
ఈ పాఠయకీమము అంతటిలో మనము చూడబో వుచునిటు
ో , వజ
ై ా ఞనిక ప్దధ తులను ఈ విధ్ంగా
ఉప్యోగశంచుట బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో ఒక కీలకమైన కోణమైయునిది. అయితద లేఖ్నము యొకు
వాసత విక అర్ాము యొకు హితమైన ప్ర్శశోధ్నకు సంబంధించిన ప్రతి విషయమును ఇది తెల్వయజేయదు.
స్టిదధపాటు మర్శయు ప్ర్శశోధ్న ప్రకయ
ిీ లో పాండితయ మర్శయు వైజా ఞనిక వాయఖ్యనశాసత మ
ర ు కొర్కు కొనిి
పారధానయతలను మనము చూశాము. ఇప్ుపడు అనువర్త న ప్రకయ
ిీ ను గూర్శు ప్రశిించుటకు మనము
స్టిదధముగా ఉనాిము. ఇవాంజల్వకల్ ప్ండితులలో ఎకుువమంది నేడు బెైబిలును ఎలా అనువర్శతసత ార్మ?

అనువర్త నము
నేను ఒక వేదాంత విదాయర్శాగా ఉండినప్ుపడు, ఒక విదాయర్శధ బో ధించుచుని అధాయప్కులను
మాటిమాటికి అభ్యంతర్ప్ర్చి ప్రశిలను అడిగవ
ే ాడు. అతడు అడుగు ప్రశిలు ఎలో ప్ుపడూ ఒకే విధ్ంగా
ఉండదవి. “సర్డ, మీర్మ చదసత ుని భాషయము నేడు మనకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడగలదు?” “ఈ బెైబిలు
భాగమును గూర్శు మీర్మ చెబుతుని విషయములను నేను నా జీవితమునకు ఏ విధ్ంగా
అనువర్శతంచగలను?” చాలా అర్మదుగా మినహా, జవాబు ప్రతిసార్శ ఒకే విధ్ంగా ఉండదది. అధాయప్కుడు నవివ,
“ఇది చాలా మంచి ప్రశి. కాని దీనికి జవాబు నేను ఇవవలేను. అభాయస్టిక వేదాంత బో ధ్కులను అడుగు”
అనేవార్మ.
ఈ అనుభ్వము ఉదహర్శంచుచునిటు
ో , చాలాసార్మో, బెైబిలు యొకు వజ
ై ా ఞనిక, పాండితయ
అనువాదములో లేఖ్నము యొకు అభాయస్టిక అనువర్త నమునకు ఎకుువ అవకాశము ఉండదు. అది కేవలం
వాసత వము మీద ఆధార్శతమైన ఆధ్ునిక అనువర్త నములోనికి మాతరమే నడిపించగలదు. మర్ొక మాటలో,
అనువర్త నము ప్రధానముగా కీస
ీ త ు యొకు ఆధ్ునిక అనుచర్మలు నమాులని బెైబిలు బో ధించు వాసత వముల
ర్కములను సాాపిసత ుంది. బెైబిలులోని వేదాంత మర్శయు నైతికమైన వాసత విక విషయములు నిజమని
నముుటకు మనము నముకమైనవార్శకి పిలుప్ునిసాతము. నిజం చెపాపలంటే, ఈ విధ్మన
ై అనువర్త నము
గొప్ప విలువను కల్వగశయునిది. అయితద నేడు మన జీవితములకు లేఖ్నము అనువర్శతంచబడవలస్టిన అనేక
కీలకమన
ై విధానములను ఇది నిర్ో క్షయం చదసత ుంది.
బెబి
ై లు అధ్యయన ప్దధ తులు చాలా కీలకమన
ై వి, కాని అవి సవయంచల్వతమన
ై వి
అనిటు
ో వాటిని యాంతిరకమన
ై విగా చదసత ాము కాబటిర కొనిిసార్మో వాటిని మనము
అధికముగా ఉదాాటించవచుు, కాబటిర “సర్ే, నేను ఈ ప్దధ తులను ఉప్యోగశంచాను;
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నా తార్శుక ప్ర్శష్టాుర్ము ఇది,” అని చెపపి నటు
ో మాతరమే అవుతుంది, మర్శయు మన
వయకితతవమంతా హతు
త కొను విషయముగాక కేవలం శుదధ మన
ై తార్శుక అభాయసము
మాతరమే అవుతుంది. నేను ఈ విషయమును సంవతిర్ముల నా అనుభ్వములో
నుండి నేర్ముకునాిను... ఉదాహర్ణకు, సాంసుృతిక నేప్థయము, లోకము, పారచీన
లోకము మీద నేను నా ప్ర్శశోధ్నలలో విశలషమన
ై ఉదాాటనను పటారను, ఎందుకంటే
ఇది చాలా అవసర్మయ
ై ునిది. చాలామందికి అది అందుబాటులో లేదు, కాబటిర ఒక
ప్ండితునిగా నేను దానిని చదయగల్వగాను. మర్శయు నేను అలా చదయుచుండగా,
బెబి
ై లు భాగములను నేను అధ్యయనము చదయుచునిప్ుపడు అవి నాకు కొీతత
ప్రప్ంచములను గూర్శు అవగాహన కల్వగశసత ాయని నేను కనుగొనాిను. అదద
సమయములో, నేప్థయములో ఆతీుయ జీవితము దానంతట అదద ఉండదు. నేను
దానిలో జఞానప్ూర్వకమన
ై ఆనందమును సాధించాను, కాని నిజమన
ై ఆతీుయ
జీవితము బెబి
ై లు భాగములోను, దానిని చదువుతూ దదవుడు చెప్ుప మాటలను
వినుటలోను, మన జీవితములను దానికి సమర్శపంచుకొనుటలోను ఉనిది,
మర్శయు అది ఒక యాంతిరక విధానము మాతరమే కానేర్దు. అది మనలను పతమి
ర ంచి,
మన కొర్కు తననుతాను అర్శపంచుకొనినవానికి సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా మాతరమే
సాధ్యమవుతుంది.
— డా. కైగ్ ఎస్. కీనర్డ
ఇప్పటి వర్కు మనము బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై
ర ులో ఉప్యోగశంచు కొనిి పారముఖ్యమన
ప్దములను, మర్శయు వైజా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ా ైన ప్ర్ంప్ర్ను చూశాము కాబటిర,
ర ు యొకు సుదీర్మ
ఇప్ుపడు మన పాఠములోని మూడవ ప్రధానమైన అంశమును మనము చూదాేము, అది వైజా ఞనిక
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు, లేఖ్నములను వాయఖ్ాయనించుచుండగా దదవునికి దగగ ర్వవవలస్టిన అవసర్తను ఉదాాటించు
కైసతవ సంప్రదాయమన
ై భ్కితసంబంధ్మైన వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ుతో ముడిప్డవలస్టియుండిన విధానమును
చూదాేము.
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భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు
మానవులు లేఖ్నములను వారశార్మ కాబటిర కీస
ీ త ు అనుచర్మలు సాధార్ణ వాయఖ్యనశాసత మ
ర ులోని అనేక
కోణములను ప్రతిబింబించు వజ
ై ా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ును ఉప్యోగశంచార్మ. అయితద భ్కితసంబంధ్మైన
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై క అధికార్ము మీద దృషిరపడుతుంది.
ర ు ప్రధానముగా లేఖ్నము యొకు దెవి
లేఖ్నములో మానవులు వారస్టిన మాటలు కూడా దదవుని వాకయమైయునాియని కస
ై త వులు
ఎలో ప్ుపడూ గుర్శతంచార్మ. లేఖ్నములు దదవుని దావర్ా పతరర్ప
ే ించబడినవి అని, లేక అక్షర్ాల “దెైవావేశము”
గలవైయునాియని 2 తిమోతి 3:16 మనకు తెల్వయజేసత ుంది. ఈ సతయము బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ును
సాధార్ణ వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులోని ఇతర్ కోణముల నుండి భినిమైనదిగా చదసత ుంది ఎందుకంటే మనము
లేఖ్నములను, సవయంగా దదవుని యొకు సజీవమన
ై వాకయము అనిటు
ో భ్కితప్ూర్వకముగా వాయఖ్ాయనించాల్వ.
మనము లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించుచుండగ మనము కేవలం మానవ ర్చయితల
మాటలను మాతరమే చదువుటలేదని, తిరతవములో మూడవ ప్ుర్మషమూర్శత అయిన
ప్ర్శశుదాధతు దదవుడు మానవ ర్చయితల యొకు విభినిమన
ై వయకితతవముల దావర్ా,
శల
ై ుల దావర్ా, అనుభ్వముల దావర్ా వీటిని పతర్
ర ప
ే ంి చాడు అని గుర్మతంచుకొనుట చాలా
పారముఖ్యమయ
ై ునిది. మనము లేఖ్నమును ఆశీయించినప్ుపడు, ఈ మాటలను
పతర్
ర ప
ే ంి చిన ఆతు విశావసులలో నివస్టిసత ూ కార్యము చదయుచునాిడు కాబటిర, ఒక
విధ్ంగా మనకు లేఖ్నము యొకు ర్చయిత యొదే కు వళల
ో అనుమతి ఉనిది.
మర్శయు ఇది మనకు ఎంతో అవసర్మయ
ై ునిది; మనము లేఖ్నమును
ఆశీయించుచుండగా మన మనసుిలను తెర్చునటు
ో మర్శయు మన మనసుిలు
లేఖ్నముల కొర్కు తెర్వబడునటు
ో పారర్ానాప్ూర్వకముగా ఆతు మీద
ఆధార్ప్డవలస్టిన అవసర్ము ఉనిది.
— డా. డెనిిస్ ఈ. జఞనిన్
దీని అర్ాము ఏమిటో చూచుటకు, మన మునుప్టి సంభాషణను పల ల్వన విధానములలో మనము
భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ును చూదాేము. మొదటిగా, ఇటిర బెైబిలు వాయఖ్ాయనమునకు బెైబిలు
మూలములు ఉనాియని మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ును
అభ్యస్టించిన బెైబిలు ప్ండితులను గూర్శు కొనిి చార్శతిరక ఉదాహర్ణలను చూదాేము. మూడవదిగా,
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లేఖ్నము ప్టో ఈ ధో ర్ణిని అనుసర్శంచుట వాయఖ్ాయన ప్రకయ
ిీ లను గూర్శు మనము కల్వగశయుని
పారధానయతలను ర్ూప్ుదిదే ు విధానమును మనము చూదాేము. ముందుగా భ్కితసంబంధ్మైన
వాయఖ్యనశాసత మ
ర ు యొకు బెైబిలు మూలములను చూదాేము.

బెబి
ై లు మూలములు
బెైబిలు ర్చయితలు చాలావర్కు లేఖ్నములను వజ
ై ా ఞనిక విధానములలో ప్ర్రక్ించినప్పటికీ, వార్మ
లేఖ్నములను భ్కితతో కూడా ఆశీయించార్మ అను విషయమును చూచుట చాలా పారముఖ్యమైయునిది.
కీీసత ు అనుచర్మలు లేఖ్నములను దదవుని వాకయముగా, దదవుని సనిిధిలో, దదవునితో అసాధార్ణమైన,
మర్శయు ఆశుర్యకర్మైన అనుభ్వములు కలుగు విధ్ంగా చదవాలని వార్మ ప్దద ప్దద సూచించార్మ.
వాయఖ్ాయనము యొకు ఈ కోణమును బెబి
ై లు ర్చయితలు అనేకసార్మో ఎతిత చూపార్మగాని, ప్రసత ుతానికి
మనము ఒక ఉదాహర్ణను మాతరమే ప్రసత ావిదాేము. హెబ్ర.ర 4:12లో మనము ఇలా చదువుతాము:
ఎందుకనగా దదవుని వాకయము సజీవమై బలముగలదెై ర్ండంచులుగల యిటువంటి
ఖ్డగ ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పారణాతులను కీళోను మూలుగను
విభ్జ్వంచునంతమటురకు దూర్మచు, హృదయముయొకు తలంప్ులను ఆలోచనలను
శోధించుచునిది (హెబ్ర.ర 4:12).
ఈ వాకయభాగములో, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఇంతకు ముందు వచనములలో ఉప్యోగశంచిన 95వ
కీర్తనలోని ఒక భాగమును సంబో ధిసత ూ, దానిని “దదవుని వాకయము” అని పిలచాడు. ఇంతకు ముందు హెబ్ర.ర
4:7లో ఇదద కీర్తనను ఉదధ ర్ణముగా ఉప్యోగశసత ూ దదవుడు సవయంగా “దావీదు దావర్ా మాటాోడాడు” అని
అతడు తెల్వపాడు. మర్శయు దీనికి ముందు, హెబ్ర.ర 3:7లో, అతడు 95వ కీర్తనను “ప్ర్శశుదాధతు ఇటు
ో
చెప్ుపచునాిడు” అను మాటలతో ప్ర్శచయం చదశాడు.
ఇప్ుపడు, ఈ కీర్తన యొకు దెవి
ై క కర్త ృతవమును ప్ర్శచయం చదస్టన
ి తర్మవాత, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత
లేఖ్నమును అధ్యయనము చదయు అనుభ్వమును వర్శణంచిన విధానమును గమనించండి. సవయంగా
లేఖ్నము “సజీవమై బలముగలదెై”యునిదని అతడు స్టలవిచాుడు. అది “ర్ండంచులుగల యిటువంటి
ఖ్డగ ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పారణాతులను కీళోను మూలుగను విభ్జ్వంచునంతమటురకు దూర్మచు,
హృదయముయొకు తలంప్ులను ఆలోచనలను శోధించుచునిది.” వైజా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో మనము
బెైబిలును విభ్జ్వంచి, విశలోషించు ఒక వసుతవుగా చూసాతము. అయితద ఈ వాకయభాగములో, వాసత వానికి
లేఖ్నము మనలను విభ్జ్వంచి శోధించుచునిది అని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత సూచించుచునాిడు.
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హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఒక సంకిోషరమన
ై బెైబిలు ప్ండితుడు గనుక ఈ వాకయభాగము మన సంభాషణ
కొర్కు మర్శంత పారముఖ్యమైనదిగా ఉనిది. అతడు చాలాసార్మో, పాత నిబంధ్న లేఖ్నములను కొీతత నిబంధ్న
యొకు ఇతర్ ర్చయితల కంటే లోతెన
ై మళకువతో ఉప్యోగశంచాడు. అయినను, అతడు లేఖ్నములను
గొప్ప జఞానముతో విశలోషించిన విధానము అతనిని భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు నుండి దూర్ము
చదయలేదు. భినిముగా, అతని జఞానప్ూర్వకమైన వాయఖ్ాయనములు భావనాతుకమన
ై , పల ర తాిహకర్మన
ై
మర్శయు లోతెన
ై ప్ర్శవర్త న కల్వగశంచు విధానములలో దదవునిని ఎదుర్ొునునటు
ో లేఖ్నములను
ఆశీయించుటకు అతని సామర్ాయమును బలప్ర్చాయి. ఈ విధ్ంగా, వైజా ఞనిక మర్శయు భ్కితసంబంధ్మైన
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు కల్వస్టి ప్ని చదయాలని అతడు మనకు చూపాడు.
భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ీ తు
ర ు యొకు బెైబిలు మూలములను చూశాము కాబటిర, కీస
అనుచర్మలు వాయఖ్ాయనము కొర్కు వజ
ై ా ఞనిక మర్శయు భ్కితసంబంధ్మన
ై ధో ర్ణులను కల్వపి ఉప్యోగశంచార్మ
అని తెలుప్ు కొనిి చార్శతిక
ర ఉదాహర్ణలను మనము ప్రసత ావించాల్వ.

ఉదాహర్ణములు
బెైబిలు యొకు భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనము సంఘ పితర్మలు నివస్టించిన సంఘ చర్శతర కాలములో
పారముఖ్యమన
ై దిగా ఉండదది. అలేగజంే దియ
ర కు చెందిన ఓర్శగన్ వివేకముగల, వైజా ఞనిక బెైబిలు ప్ండితుడు అని
మనము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించాము. అయినను, ల టర్డ ఆఫ్ ఓర్శగన్ టు గగ
ీ ర్రలో అతడు
నియోకస
ై ర్శయాకు చెందిన గీగర్రని పల ర తిహించిన విధానమును వినండి:
నినుి నీవు దెవి
ై కమన
ై అధ్యయనమునకు సమర్శపంచుకొని, యథార్ా తతో దదవుని
మీద కనుిలుంచి ఆయనను వదకుతూ, అనేకమందికి మర్మగుచదయబడిన దెవి
ై క
మాటల యొకు అర్ా మును వదకుము. కేవలం తటురట మర్శయు వదకుటతో
ఆగశపల వదుే, ఎందుకంటే దెవి
ై కమన
ై మాటలను అర్ా ముచదసుకొనుటకు పారర్శాంచుట
ఎంతో అవసర్మన
ై విషయమయ
ై ునిది.
ఇకుడ, “దెైవికమన
ై అధ్యయనమునకు తననుతాను సమర్శపంచుకోమని” ఓర్శగన్ గీగర్రకి తెల్వపాడు.
“దెైవికమన
ై అధ్యయనము” అను మాట తర్మవాత లాయటిన్ ప్దమన
ై ల కిరయో డివినలో వయకత ప్ర్చబడింది, ఇది
నేడు కూడా అనేక విధ్ములుగా కొనసాగు భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత ర ప్ర్ంప్ర్ అయుయనిది.
ఇప్ుపడు, లేఖ్నము ప్టో ఓర్శగన్ యొకు ధో ర్ణి నియో-పాోటోవాదము దావర్ా, ముఖ్యముగా అది
ఇంతకు ముందు యూదుల పాత నిబంధ్న వాయఖ్ాయనకర్త యిన
ై అలేగజంే దిరయకు చెందిన ఫ్ిలో యొకు
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ర్చనలలో వయకత ప్ర్చబడిన విధానము దావర్ా ప్రభావితమైయియంది. ఈ దృషిరకోణములో, బెైబిలు మాటలలో
“అనేకమందికి మర్మగుచదయబడిన” ప్ర్లోక, ఆతీుయ సతయములు ఉనాియి. విశావసులు బెైబిలులో
మర్మగుచదయబడిన సతయములను కనుగొనగోర్శతద, వార్శకి “దదవుని మీద స్టిార్ముగా నాటబడిన విశావసము”
అవసర్మైయునిది. అనగా, వార్మ “[బెైబిలు] యొకు అర్ామును దెవి
ై కమన
ై మాటల వల వదకాల్వ.” కాబటిర,
బెైబిలు వాయఖ్ాయనకర్త లు దదవుని యొదే నుండి వయకితగత జఞానమును ప ందుకొనుటకు “తటురట మర్శయు
వదకుట వదే మాతరమే ఆగశపల కూడదు.” వాసత వానికి, ఓర్శగన్ మాటల ప్రకార్ం, “లేఖ్నమును అర్ాము
చదసుకొనుటకు “దదవుని మాటలను అర్ాము చదసుకోవాలని పారర్ాన చదయుట ఎంతో అవసర్మయ
ై ునిది.” ఈ
విషయముల ప్టో ఓర్శగన్ కల్వగశయుని నియోపాోటోవాద ధో ర్ణిని మనము తిర్సుర్శంచాల్వగాని, అతడు
లేఖ్నములకు సంబంధించిన ఒక వాసత వమును మాతరము గుర్శతంచాడు. నముకమన
ై వార్మ లేఖ్నమును
అధ్యయనము చదయుచుండగా పారర్ానాప్ూర్వకముగా విచార్ణ చదస్టన
ి ప్ుపడు, దదవుడు వార్శకి
మర్మగుచదయబడియుని మళకువలను అనుగీహిసత ాడు.
మీర్మ బెబి
ై లును చదివినప్ుపడు, మీర్మ ఆతీుయ అర్ా మును తెలుసుకొనుట చాలా
పారముఖ్యమన
ై విషయమయ
ై ునిదని ఓర్శగన్ వంటివార్మ ఉదాాటించార్మ. ఇప్ుపడు
ఇది చాలా ఆర్ోగయకర్మన
ై విషయమని నేను చెప్పగోర్మచునాిను, ఎందుకంటే బెబి
ై లు
కేవలం ఒక చార్శతిక
ర ప్ుసత కము మాతరమే కాదు, అది మన వేదాంతశాసత ర ఊహలను
ర్ేప్ు ఒక అధ్యయన పాఠయప్ుసత కము మాతరమే కాదు. దానిలో ఒక ఆతీుయ
పారధానయత ఉనిది ... వాసత వానికి, ఈ ర్ండు కల్వస్టి ఉంటాయని మనము
నముుతాము, అనగా బెబి
ై లు ప్దముల యొకు అర్ా మును గీహంి చు మన
సామర్ా యమును బలప్ర్చుకొనుటకు, అనగా ఆ వాకయభాగము యొకు నేప్థయమును,
చార్శతిక
ర వివర్ములను మొదలగువాటిని తెలుసుకొనుటకు మనము
ప్రయతిించుచుండగా, ఆ వాకయభాగము యొకు మొదటి పాఠకుల కొర్కు, మర్శయు
తర్మవాత మన కొర్కు కూడా దాని యొకు అర్ామును గీహంి చు ఆతీుయ
మళకువను మనము ప ందుకుంటాము.
— డా. స్టైమన్ విబర్డర
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ఆయన మనకు లేఖ్నమును

మొదటి పాఠము:

అనుగీహించాడు:

బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ునకు ప్ర్శచయం

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

మధ్యయుగము అంతటా, పారముఖ్యమైన వజ
ై ా ఞనిక వాయఖ్ాయనకర్త ల ైన అగస్టిరన్ మర్శయు అకివనాస్ తో
సహా లేఖ్నము యొకు ప్రతి పారముఖ్యమన
ై వాయఖ్ాయనకర్త కొంత వర్కు దెవి
ై క అధ్యయనము లేక ల కిరయో

డివినను అభ్యస్టించార్మ.
చాలా వర్కు, ల కిరయో డివినను నాలుగు సుప్ర్శచితమన
ై అడుగులు లేక మార్గ ములలో
అభ్యస్టించవచుు: ల కిరయో, అనగా లేఖ్న అధ్యయనము; మడిటషియో, అనగా అధ్యయనము
చదస్టన
ి దానిలోని విషయములను మౌనముగా ధాయనించుట; ఒర్ేషియో, జఞానోదయమును కల్వగశంచమని
దదవునికి నిజఞయితీగా పారర్ాన చదయుట; మర్శయు కానర ంపతలెషయో
ి , లేఖ్న భాగము యొకు పారముఖ్యతను
గూర్శు ఉనితమన
ై జఞానముగల, లోతెన
ై భావనాతుక మర్శయు ప్ర్శవర్త నచెందు నిశుయతలను దదవుని ఆతు
అనుగీహించునటు
ో మౌనముగా వేచిచూచుట.
సంసుర్ణ సమయము నాటికి, సమసత విధ్ముల న
ై అబదధ బో ధ్లను సమర్శాంచుటకు ర్ోమా
సంఘము ల కిరయో డివిన ప్దధ తిని ఉప్యోగశంచింది. వార్శ బో ధ్నలు దదవుని యొదే నుండి కల్వగశన
ఆశుర్యకర్మైన మళకువలలో నుండి ప్ుటారయని సంఘ అధికార్మలు దావా చదశార్మ, కాని ఈ “మళకువలు”
లేఖ్నముల యొకు బో ధ్నలకు కొనిి పారముఖ్యమన
ై ర్రతులలో వర్
ై మధ్యమును చూపాయి. దీనికి సపందనగా,
అనేకమంది ప ర టెస్టర ంట్ ప్ండితులు వజ
ై ా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ునకు ఎకుువ విలువనిచాుర్మ. అయితద
బెైబిలును భ్కితప్ర్ముగా చదువుటను వార్మ విడచిపటర లేదు. భినిముగా, భ్కితసంబంధ్మైన
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై భాషయ విశలోషణతో ముడిప్డియుండాలని వార్మ ఉదాాటించార్మ.
ర ు లేఖ్నము యొకు హితమన
ప ర టెస్టర ంట్ బెైబిలు పాండితయములోని ఈ లక్షణమును ఎకుువమంది గుర్శతంచలేదు, కాబటిర ర్ండు
సుప్ర్శచితమైన ఉదాహర్ణలను ప్రసత ావించుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది: జఞన్ కల్వవన్ మర్శయు జోనాథన్
ఎడవర్డ్ ్.
జఞన్ కల్వవన్ ను ఆర్ంభ్ సంసుర్ణలో అతయంత తార్శుకమన
ై మర్శయు జఞానప్ూర్వకమన
ై బెబి
ై లు
వాయఖ్ాయనకర్త అని సర్శగానే పిలచార్మ. ఒక నాయయవాధిగా మర్శయు ప్ునర్మజీజ వనోదయములోని
మానవతావాధిగా అతడు ప ందిన తర్రీదు అతనిని ఈ భ్ూమిక కొర్కు స్టిదధప్ర్చింది. అయితద తాను వారస్టిన
వాయఖ్ాయనములనిిటిలో, అతడు కేవలం వజ
ై ా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ును మాతరమేగాక, భ్కితసంబంధ్మైన
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ును కూడా ఎంతో ర్ోషముతో అనుసర్శంచాడు అని మనము కనుగొంటాము.
ఒక ఉదాహర్ణగా, తాను వారస్టిన కామంటర్ర ఆన్ హగగ , 2వ భాగములో అతడు ఇలా వారశాడు:
దదవుని మహిమ తన వాకయములో ఎంతగా ప్రకాశిసుతంది అంటే, దాని దావర్ా ఆయన
మనకు చదర్మవగా, ముఖ్ాముఖగా ఉనిటు
ో భావించాల్వ.
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ఆయన మనకు లేఖ్నమును

మొదటి పాఠము:

అనుగీహించాడు:

బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ునకు ప్ర్శచయం

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

లేఖ్న అనువాదమును మనతో సంబంధ్ము లేని, అవయకితగతమన
ై వజ
ై ా ఞనిక కార్యముగా ప్ర్శగణించక,
“తన వాకయములో దదవుని మహిమ ఎంతగా ప్రకాశిసుతంది అంటే” మనము లేఖ్నములను చదివినప్ుపడు
మనము దదవునితో సవయంగా “ముఖ్ాముఖ”గా ఉనిటు
ో గా “ప్రభావితము చదయబడతాము” అని కల్వవన్
నొకిు చెపాపడు. ఈ వాకయభాగము సూచించుచునటు
ో , లేఖ్నమును దదవుని సనిిధి యొకు ఆవర్శంచు, బహు
భావనాతుకమన
ై మర్శయు నమరప్ర్చు అనుభ్వముగా చదవాలని కల్వవన్ తన అనుచర్మలను కోర్ాడు.
ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, 1703 నుండి 1758 మధ్య కాలములో నివస్టించిన ఆదిమ అమర్శకా
వేదాంతవేతతయిన
ై జోనాథన్ ఎడవర్డ్ ్, తర్చుగా తన లేఖ్నముల యొకు తార్శుకమన
ై మర్శయు
జఞానప్ూర్శతమైన విశలోషణను కనుప్ర్చాడు. అయితద ప్ర్ినల్ నర్ేటవ్
ి అను తన వాయసములో అతడు వారస్టిన
ఈ మాటలను వినండి:
[1 తిమోతిలోని] మాటలను నేను చదువుచుండగా, ఒక దెవి
ై కమన
ై జీవి యొకు
మహిమ నా పారణములో కల్వగశంది; నేను ఇంతకు ముందు ఎనిడు అనుభ్వించని ఒక
కొీతత భావన నాలో కల్వగశంది. ఈ మాటల వల లేఖ్నములో ఏ మాటలు ఎనిడు నాకు
అనిపించలేదు. నేను నితయము ఆ దదవుని ఆసావదించగల్వగశతద అది ఎంత బాగుంటుందో ,
మర్శయు నేను ఎంత ఆనందముగా ఉంటానో అని నాలో నేను అనుకునాిను.
ఇకుడ ఎడవర్డ్ ్ లేఖ్నమును అధ్యయనం చదయుచుండగా “దెైవికమన
ై జీవి యొకు మహిమను
గూర్శున భావన” అతనిని ఆనందప్ర్చింది అని అనాిడు. ఈ దదవుని ఆతు అనుభ్వము ఎంత బలమైనది
అంటే, ఎడవర్డ్ ్ “నితయము ఆ దదవుని ఆసావదించగోర్ాడు!” ఎడవర్డ్ ్ జఞానోదయ తర్ువాదముతో బహుగా
ప్రభావితమయ
ై ాయడు, మర్శయు బెైబిలు వాయఖ్ాయనము లోతెైన వైజా ఞనిక విధానమును అనుసర్శంచాలని అతడు
సర్శగానే నమాుడు. అయితద బెబి
ై లు యొకు తార్శుక విశలోషణతో మాతరమే ఎడవర్డ్ ్ కూడా సంతృపిత ప ందలేదు.
అదుభతమైన దదవుని సనిిధిని గూర్శు లోతెన
ై భావన కల్వగశయుండి లేఖ్నమును అధ్యయనము చదయాలని
అతనికి తెలుసు.
మన దినమందు, వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై ధో ర్ణులు పాండితయ బెైబిలు వాయఖ్ాయనము
ర ు ప్టో భ్కితసంబంధ్మన
నుండి కనుమర్మగైపల యాయి. ర్ోమన్ కాథల్వక్స వాయఖ్ాయనకర్త ల యొకు తంతరములకు సపందనగా ఆదిమ
ప ర టెస్టర ంటు
ో వజ
ై ా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై ుకు మొగుగచూపినప్పటికీ, నేడు అనేకమంది బెబి
ై లు ప్ండితులు
ర ు వప్
భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ును తమ జఞాన శకితకి తగశనది కానిదిగా ప్ర్శగణిసత ార్మ. వార్మ తమ పాండితయ
ధాయసనంతటిని జఞగీతతతో కూడిన తార్శుక భాషయము మీద పడతార్మ, మర్శయు బెైబిలులో మనకు
కావలస్టినదంతటని ఈ ధో ర్ణి అందిసత ుంది అనటు
ో భావిసాతర్మ. తీవరమన
ై పారర్ానలు, ఉప్వాసము మర్శయు
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ఆలోచనల దావర్ా దదవుని జఞానమును వదకుట ఇవాంజల్వకల్ పాండితయము నుండి అంతర్శంచిపల యింది.
అయితద అధికార్శక, అధ్యయన వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై ా ఞనిక
ర ును మనము ఆశీయించునప్ుపడు మనము వజ
మర్శయు భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై ునిది. మనము
ర ులను ఉప్యోగశంచుట చాలా కీలకమయ
తీవరతలను ఉప్యోగశంచకుండా జఞగీతతప్డాల్వ, కాని మునుప్ు ప ర టెస్టర ంట్ వాయఖ్ాయనకర్త లు అనేకమంది దీనిని
సర్శయిైన ర్రతిలో ఉప్యోగశంచార్మ, మర్శయు వార్శ మాదిర్శని అనుసర్శంచుట మనకు సహాయకర్ముగా
ఉంటుంది.
భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు యొకు బెైబిలు మూలములు మర్శయు బెైబిలు
వాయఖ్ాయనమునకు వైజా ఞనిక మర్శయు భ్కితసంబంధ్మన
ై ధో ర్ణులను కల్వపి ఉప్యోగశంచిన కొందర్మ
వేదాంతవేతతల యొకు చార్శతిక
ర ఉదాహర్ణలను చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ఇటిర వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు యొకు
పారధానయతలను కుోప్త ంగా చూదాేము.

పారధానయతలు
కీీసత ు అనుచర్మలలో అనేకమంది లేఖ్నములను భ్కితగల ఆతుతో చదువుట ఆర్ంభిసాతర్మ. అయితద
వార్మ పాండితయ బెైబిలు వాయఖ్ాయనమును నేర్ముకుని తర్మవాత, చాలసార్మో భ్కితసంబంధ్మైన
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై ా ఞనిక
ర ు యొకు పారముఖ్యతను కనుగొనుటలో విఫలమవుతార్మ. కాని బెైబిలు యొకు వజ
వాయఖ్ాయనము చాలాసార్మో ఎంతో జఞానసంబంధ్మన
ై దిగాను, విశలోషణప్ూర్వకమన
ై దిగాను ఉంటుంది కాబటిర,
ఒకప్ుపడు కీస
ీ త ుతో మన జీవితమునకు కీలకమన
ై ఒక విషయమును మనము మర్చిపల తాము — అది
ఆయన వాకయము దావర్ా దదవుని యొకు వయకితగత మర్శయు బలమన
ై ప్ర్శవర్త న కల్వగశంచు అనుభ్వము. ఈ
కార్ణము చదత, ఈ మూడు వాయఖ్ాయనశాసరత ప్రకయ
ిీ లను మనము అనుసర్శంచుచుండగా లేఖ్నముల ప్టో
భ్కితసంబంధ్మన
ై ధో ర్ణి మనముందుని పారధానయతలను ఎలా సర్శదిదే ాలో మనము చూడవలస్టియునిది.
వైజా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత ర పారధానయతలను చూస్టిన విధ్ముగానే మనము భ్కితసంబంధ్మైన
వాయఖ్ాయనశాసత ర పారధానయతలను ప్ర్రక్ిదే ాము. మొదటిగా, స్టిదధపాటు కొర్కు పారధానయతలను మనము
నిర్ాార్శదే ాము. తర్మవాత, భ్కితసంబంధ్మైన వాయఖ్ాయనశాసత మ
ిీ
మీద దృషిరపడదాము.
ర ులో ప్ర్శశోధ్న ప్రకయ
మర్శయు చివర్శగా, ఇటిర వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును గూర్శు ఆలోచన చదదే ాము.
స్టిదధపాటు కొర్కు పారధాయనతలతో ఆర్ంభిదాేము.
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స్టిదధపాటు
విచార్కర్ముగా, మనము లేఖ్నమును అధ్యయనము చదయునప్ుపడు దదవుని విశలషమన
ై సనిిధి
యొకు అనుభ్వము మీద మనకు ఎలాంటి నియంతరణ ఉండదు అని నిజఞయితీగల కీస
ీ త ు అనుచర్మలలో
అనేకమంది నముుతార్మ. అది కలుగవచుు లేక కలుగకపల వచుు. మర్శయు దాని కొర్కు మనలను మనము
స్టిదధప్ర్చుకొనుట అసాధ్యము. అయితద యాకోబు 4:8లో యాకోబు ఈ ప ర్పాటు ఆలోచనను గూర్శు
మాటాోడిన విధానమును వినండి:
దదవునియొదే కు ర్ండి, అప్ుపడాయన మీయొదే కు వచుును (యాకోబు 4:8).
“దదవునియొదే కు ర్ండి” అను వయకీతకర్ణము పాత నిబంధ్నలో నుండి వలువడుతుంది. నముకమైన
ఆర్ాధికులు మందిర్ములో మర్శయు దదవాలయములో దదవుని యొకు విశలషమన
ై సనిిధిలోనికి ప్రవేశిసాతర్మ.
అవును, దదవుడు ప్రతి చోట ఉనాిడు మర్శయు ఆయన కోర్శనప్ుపడెలో ా విశలషమైన ర్రతులలో తనను తాను
బయలుప్ర్చకొనగలడు. అయితద యాకోబు యొకు మాటలు మానవ బాధ్యత మీద బెైబిలు పటుర ఉదాాటనను
ప్రతిబింబిసాతయి. మనము దదవుని యొకు విశలషమన
ై సనిిధిని అనుభ్వించాలని కోర్శతద, మనము ఆయన
యొదే కు వళో వలస్టియునిది. మర్శయు మన యొదే కు వచుుట దావర్ా దదవుడు బదుల్వసాతడు.
సాధార్ణమైన మాటలలో, భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు కొర్కు స్టిదధప్డుటలో
ప్వితరప్ర్చబడుట లేక దదవునికి ప్ర్శశుదధ ముగా సమర్శపంచుకొనుట ఇమిడియునివి. లేఖ్నములు
బో ధించుచునిటు
ో , దదవునితో సంభాషణలో ఆటంకము కల్వగశంచు ప్రతిదానిని విడచి, దానిని బలప్ర్చు
ప్రతిదానిని మనము హతు
త కోవాల్వ. ఇటిర స్టిదధపాటులో అనేక విషయములు ఉనాియని, వాటనిిటిని ఇకుడ
చెప్ుపట సాధ్యప్డదని మనము చెప్పనవసర్ం లేదు, కాని మూడు సాధార్ణ విభాగములను గూర్శు
మాటాోడుతూ వాటి యొకు వశ
ై ాలయమును గూర్శు తెలుసుకొనుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది: ఊహాతుక,
ప్రవర్త నాతుక మర్శయు భావనాతుక స్టిదధపాటు
ో .
మొదటిగా, ఊహాతుక స్టిదధపాటు దావర్ా మనము లేఖ్నములో దదవుని సనిిధి కొర్కు స్టిదధప్డతాము.
అనగా మన నముకములను దదవుని సతయ వాకయమునకు అనుగుణంగా మలచుకొనుటకు ఉతత మమన
ై కృషిని
చదసత ాము. దదవునిని గూర్శున అబదధ ప్ు ఊహలను నముుట వలన, మానవ జఞతి మర్శయు లోకము దదవునితో
సహవాసమునకు ఆటంకములను కల్వగశసత ుంది. మనము ఇంతకుముందు చూస్టినటు
ో , బెైబిలు ప్ండితులు
తమ అధ్యయన ఉదాాటనలకు సర్శప్డు కొనిి సంకుచితమన
ై ఊహల మీద దృషిరపడుతుంటార్మ. అయితద
దదవుని ఆతు దావర్ా ప్వితరప్ర్చబడుట మన ఆలోచనలను దదవుని మనసుినకు అనుగుణంగా మలచుకొను
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వాంఛను కల్వగశసత ాయి, మర్శయు మనము లేఖ్నములను వాయఖ్ాయనించుచుండగా ఆయన సనిిధిలోనికి
ప్రవశి
ే ంచునటు
ో ఈ ఆశ మనలను స్టిదధప్ర్మసుతంది.
ర్ండవదిగా, ప్రవర్త నాతుక స్టిదధపాటు దావర్ా లేఖ్నములను చదివినప్ుపడు కూడా మనము దదవుని
యొదే కు ఆకర్శషంచబడతాము. లేఖ్నములలో, దదవుని చితత మునకు విర్ోధ్ముగా ఉని కార్యములను
చదయుట దదవుని యొకు అనుగీహముతో కూడిన సనిిధిని అనుభ్వించుటకు బలమన
ై ఆటంకములను
కల్వగశసత ుంది. భ్కితసంబంధ్మైన వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై లయములను బటిర
ర ు కొర్కు స్టిదధపాటులో మన వఫ
ప్శాుతాతప్ము మర్శయు దదవునికి ఇషర మన
ై మార్గ ములలో ప్రవర్శతంచుటకు నిజఞయితీగల వాంఛ
అవసర్మైయునివి.
మూడవదిగా, భావనాతుక స్టిదధపాటు దావర్ా మనము దదవుని యొదే కు వళలోటకు స్టిదధప్డాల్వ.
భావనాతుక స్టిదధపాటులో మన వైఖ్ర్మలు అనిి భాగమయ
ై ునాియి — గతించుపల వు ఆశలు మొదలు
దదవునిని గూర్శు, మానవులను గూర్శు మర్శయు మిగశల్వన సృషిరని గూర్శు మనము కల్వగశయుని
నిల్వచియుండు భావనలు. లేఖ్నములు తర్చుగా గర్వము, దదవషము మర్శయు హృదయ కాఠశనయమునకు
విర్ోధ్ముగా హెచుర్శసత ాయి. ఇవి మర్శయు ఇతర్ భావనలు దదవుని విశలషమన
ై సనిిధిలోనికి ప్రవశి
ే ంచుటకు
ఆటంకములుగా ఉనాియి. అయితద నమరత, పతమ
ర , హృదయ మృదుతవము వంటివి దదవునితో సహవాసము
చదయుటకు మార్గ మును తెర్మసాతయి. ఈ కార్ణం చదత, భ్కితసంబంధ్మైన వాయఖ్యనశాసత మ
ర ు కొర్కు స్టిదధపాటు
మన ఊహలు మర్శయు ప్రవర్త నలను మాతరమే ఉదదేశించకూడదుగాని, మన భావనలనిిటిని కూడా
ఉదదేశించాల్వ.
బెబి
ై లును జఞానముతోను, నముకముగాను అనువదించుట కేవలం మనసుినకు
సంబంధించిన విషయము మాతరమే కాదు. అది హృదయమునకు మర్శయు
వయకితతవమంతటికి సంబంధించినదెయ
ై ునిది. దీని అర్ా ము ఏమిటంటే — నా ఆలోచన
ప్రకార్ం ఇది దదవుని వాకయమును వాయఖ్ాయనించి తర్మవాత బో ధించు బాధ్యత గల
ప్రతిఒకుర్శకి ఒక సవాలుగా ఉనిది — అనగా మన హృదయ స్టిా తి, మర్శయు కీీసత ుతో
మన అనుబంధ్ము, బెబి
ై లును గూర్శున మన అవగాహన యొకు కార్యసాధ్కము
మీద ప్రభావము చూప్ుతాయి. అందువలనే మన పాప్ములను ఒప్ుపకొను
విషయములో నముకముగా ఉండుట, అనుదినము సువార్త ను హతు
త కొనియుండుట
చాలా పారముఖ్యమన
ై విషయమయ
ై ునిది. మర్శయు ఆతీుయముగా మనము
దార్శతప్ుపట ఆర్ంభించినప్ుపడు, విశలషముగా మన జీవితములోని ప్లు
విభాగములలో పాప్ములో దార్శతపిపపల యినప్ుపడు, అది చాలా ప్రతికూలమన
ై
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప్రభావమును చూప్ుతుంది. దదవుని వాకయమును నిజముగా అర్ా ము చదసుకొనుటకు
మనము కల్వగశయుని సామర్ాయము మీద కూడా ఇది ప్రతికూల ప్రభావమును
చూప్ుతుంది అని నా ఆలోచన. మర్శయు అది చదయగల మర్శయొక ప్ని ఏమిటంటే,
లేఖ్నములో మన కొర్కు ఇవవబడిన బలమన
ై ఆజా లను విడచునటు
ో అది మనలను
ప్ుర్శకొలుపతుంది మర్శయు ఆ ఆజా ల నుండి తపిపంచుకొనుటకు మనము
ప్రయతిించుచునాిము కాబటిర, వాటిని మనము నిజఞయితీగా
హతు
త కొనియుండలేము. ఇది చాలా పారముఖ్యమయ
ై ునిది — నముకమన
ై బెబి
ై లు
వాయఖ్ాయనము కొర్కు మన హృదయము యొకు ప్ర్శస్టతి
ిా చాలా
పారముఖ్యమయ
ై ునిది.
— డా. ఫ్ిల్వప్ ర్ైకన్
స్టిదధపాటు కొర్కు ఈ పారధానయతలను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు ర్ండవ వాయఖ్ాయనశాసత ర ప్రకిీయ
వైప్ుకు మనము తిర్గవలస్టియునిది, అది భ్కితసంబంధ్మైన వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో వాసత విక అర్ాము యొకు
ప్ర్శశోధ్న.

ప్ర్శశోధ్న
భ్కిత సంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు మనలను దదవునికి దగగ ర్గా నడిపించు విధ్ముగా లేఖ్నము
యొకు వాసత విక అర్ామును ప్ర్శశోధించునటు
ో మనకు సహాయము చదసత ుంది. భ్కితసంబంధ్మైన ప్ర్శశోధ్నలో,
దదవుని సమీప్తవమును బెైబిలు ర్చయితలు అనుభ్వించిన విధానములకు మర్శయు వార్మ తమ వాసత విక
శోీతలను దదవునికి దగగ ర్గా నడిపించవలస్టియుండిన విధానములకు అనుగుణంగా వాసత విక అర్ామును
మనము చూసాతము. ఇలా చదయుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి, అయితద సులువుగా ఉండుట కొర్కు,
మర్ొకసార్శ మనము ప్ర్శశోధ్న యొకు ఊహాతుక, ప్రవర్త నాతుక మర్శయు భావనాతుక కోణముల దృష్టారయ
ఆలోచన చదదే ాము.
మొదటిగా, భ్కితసంబంధ్మైన వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై ునిది —
ర ులో ఊహాతుక ప్ర్శశోధ్న అవసర్మయ
అనగా దదవుడు మర్శయు ఆయన దావర్ా పతరర్ప
ే ించబడిన ర్చయితలు తమ వాసత విక శోీతలకు
తెల్వయజేయాలని ఉదదేశించిన ఆలోచనల మీద దృషిర పటురట. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో ,
భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు లేఖ్నములోని సతయములతో దగగ ర్గా ముడిప్డియుండాల్వ, తదావర్ా అది
తపిపదములలోనికి లేక అబదధ ప్ు ఊహలలోనికి ప్రవేశించదు. ఈ కార్యము కొర్కు వజ
ై ా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు
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చకుగా ర్ూప్ుదిదేబడినది అని మనము ఇంతకు ముందద గుర్శతంచాము. అయితద భ్కితసంబంధ్మన
ై
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో వైజా ఞనిక వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో గుర్శతంచబడని కొనిి సాధార్ణ ఊహాతుక ప్రశిలను
అడుగుతాము. ఈ వాకయభాగము ర్చయిత దదవుని అనుభ్వించిన విధానమును ఏ విధ్ంగా
బయలుప్ర్మసుతంది? తన శోీతలు దదవునితో సమీప్తవమును ఎలా అనుభ్వించాలో ర్చయిత ఉదదేశించిన
విధానమును ఇది ఎలా సూచిసుతంది?
ర్ండవదిగా, భ్కితసంబంధ్మన
ై ప్ర్శశోధ్న లేఖ్న వాసత విక అర్ాము యొకు ప్రవర్త నాతుక కోణముల
మీద కూడా దృషిరపటారల్వ. మానవ ప్రవర్త న దదవుని యొకు విశలషమన
ై సనిిధిలోనికి వచుు మన
సామర్ాయమును అయితద బలప్ర్మసుతంది లేకపల తద ఆటంకము కల్వగశసత ుంది. ఈ కార్ణం చదత, బెైబిలు ర్చయితలు
వారయుచుండగా వార్శ స ంత కియ
ీ లు మర్శయు వార్శ శోీతల యొకు కియ
ీ లు దదవునితో వార్శ యొకు
సమీప్తవ అనుభ్వమును ప్రభావితము చదస్టిన విధానమును కూడా బయలుప్ర్చార్మ.
మూడవదిగా, భ్కితసంబంధ్మన
ై ప్ర్శశోధ్న వార్మ దదవునితో సమీప్తవముతో
అనుబంధ్ప్ర్చుకొనుచుండగా వాసత విక అర్ాము యొకు భావనాతుక కోణములను కూడా వల్వకితీయాల్వ.
వైజా ఞనిక వాయఖ్ాయనము చాలాసార్మో దీనిని నిర్ో క్షయం చదస్టినప్పటికీ, బెబి
ై లు ర్చయితలు తమ స ంత భావనలను
వయకత ప్ర్చి, వార్శ వాసత విక శోీతల యొకు భావనలను కూడా ప్రభావితము చదశార్మ. బెైబిలు ర్చయితలు
మర్శయు వార్శ శోీతల యొకు ఆనందములు, సందదహములు, దుఃఖ్ములు, మర్శయు భ్యములు ప్రతి
కోణములో కనిపిసత ాయి. మర్శయు మనము ఇంతకు ముందద సూచించినటు
ో , దదవుని సమీప్తవము యొకు
లోతెన
ై అనుభ్వములలో బలమైన భావనలు ఉంటాయి. కాబటిర, ర్చయితలు మర్శయు వార్శ శోీతల యొకు
భావనలను గూర్శు బెైబిలు భాగముల ప్టో మనము మర్శయు దదవుని సనిిధిని వార్మ అనుభ్వించిన
విధానములతో అవి అనుబంధ్ప్ర్చబడిన విధానము ప్టో ఎలో ప్ుపడూ ఆసకితని చూప్వలస్టియునిది.
స్టిదధపాటు మర్శయు ప్ర్శశోధ్న యొకు పారధానయతలను మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు
భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో అనువర్త నము యొకు పారధానయతలను మనము
ప్రసత ావించవలస్టియునిది.

అనువర్త నము
దదవుని సనిిధిలో మనము లేఖ్నములను చదువునప్ుపడు, దదవుడు ఉదదేశించిన విధ్ముగా దదవుని
వాకయమును అనువర్శతంచుటకు మనము విశలషముగా సమర్పణ కల్వగశయుంటాము. మనము బెైబిలును కొనిి
వేల సంవతిర్ముల కిత
ీ ం నర్మాతురల దావర్ా వారయబడిన ఒక నిర్రజవమన
ై వసుతవుగా ప్ర్శగణించకూడదు.
దీనికి భినిముగా, మనము లేఖ్నములను నేడు మనకు ఇవవబడిన సజీవమన
ై దదవుని వాకయముగా
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ప్ర్శగణించాల్వ. దీనిని మనము ఎలా సాధించాల్వ అను విషయమును గూర్శు కొంత అవాగాహనను ప ందుట
కొర్కు, మర్ొకసార్శ మనము అనువర్త నము యొకు ఊహాతుక, ప్రవర్త నాతుక మర్శయు భావనాతుక
కోణములను గూర్శు మాటాోడదాము.
ఊహాతుక సాాయిలో, భ్కితసంబంధ్మన
ై అనువర్త నము లేఖ్నముల దావర్ా దదవుని గూర్శు,
మానవాళిని గూర్శు, మిగశల్వన సృషిరని గూర్శు మనము కల్వగశయుని ఊహలను ఆయన ప్రభావితము చదయు
విధానము మీద దృషిర పడుతుంది. తీవరమైన పారర్ాన మర్శయు ఆయన వాకయ ధాయనము దావర్ా మనము
దదవుని ఆతు ప్రతయక్షతను వదకుచుండగా, దదవుని ఆతు దదవుని గూర్శు, మానవాళిని గూర్శు మర్శయు
మిగశల్వన సృషిర యావతు
త ను గూర్శు మనము కల్వగశయుని ఊహలను నిర్ాధర్శంచుచునిటు
ో ,
బలప్ర్చుచునిటు
ో మర్శయు సర్శచదయుచునిటు
ో మనము చూసాతము. మర్శయు మన ప్ూర్ణ
హృదయములతో ఈ దిదే ుబాటులను మనము హతు
త కొనినప్ుపడు, మనము దదవుని సనిిధి యొకు
ఆశీర్ావదములోనికి మర్శ ఎకుువగా ఆకర్శషంచబడుచునాిమని గమనిసాతము.
ప్రవర్త నాతుక సాాయిలో, మనము లేఖ్నములను గూర్శు ఆలోచన చదయుచుండగా దదవుని సనిిధి
దావర్ా మన ప్రవర్త నలు ప్రభావితము చదయబడు విధానము మీద భ్కితసంబంధ్మన
ై అనువర్త నము
దృషిరపడుతుంది.
మనము లేఖ్నమును ఆశీయించినప్ుపడు, మనలను మనము వినయముతో ప్ూర్శతగా ఆయన
ఎదుట సమర్శపంచుకోవాల్వ. మర్శయు పారర్ానాప్ూర్వకముగా మనము దదవునిని సమీపించుచుండగా,
భ్విషయతు
త లో దదవుని స్టతవ కొర్కు మన కిీయలను ఆయన ఆతు నిర్ాార్శసత ాడు మర్శయు బలప్ర్మసాతడు.
అంతదగాక, ఆతు మీద ఆధార్ప్డుతూ మనము లేఖ్నమును విశలోషించుచుండగా, దదవునికి ఇషర మన
ై
కార్యములను చదయునటు
ో ఆయన మనలను సర్శచదసత ాడు మర్శయు బలప్ర్మసాతడు అని మనము చూసాతము.
చివర్శగా, భావనాతుక సాాయిలో, దదవుని యొకు విశలషమన
ై సనిిధిలో లేఖ్నములను చదువుట
దావర్ా మన వైఖ్ర్మలు మర్శయు భావనలు ప్రభావితము చదయబడు విధానములను లేఖ్నము యొకు
భ్కితసంబంధ్మన
ై అనువర్త నము తెల్వయజేసత ుంది. ఆయన జఞానమందు, దదవుని ఆతు మనలో తగశన
విధ్ముగా ప్శాుతాతప్మును, బాధ్ను మర్శయు దుఃఖ్మును కల్వగశసత ాడు. దదవుని ఆతు మన హృదయాలను
ఆనందము, సమాధానము మర్శయు పతమ
ర తో నింప్ుతాడు. దదవుని యొకు సజీవమన
ై వాకయముగా మనము
లేఖ్నములను ఆశీయించినప్ుపడు, ఆయన ప్టో , ఇతర్ ప్రజల ప్టో మర్శయు మిగశల్వన సృషిర ప్టో మనము
కల్వగశయుని భావనలు మనలను మౌనముగా ఆవర్శసత ాయి. లేక, ఆతు కోర్శన విధ్ముగా, మనము దదవుని
సనిిధిలో మమ
ై ర్చిపల వునటు
ో అవి మన హృదయములను నింప్గలవు. ఏది ఏమైనా, దదవుని సమీప్తవము
యొకు వలుగులో లేఖ్నములను వాయఖ్ాయనించుటను మనము నేర్ముకొనుచుండగా, లేఖ్నములు జీవము
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కల్వగశ మనలను మార్ముతాయని, కేవలం మన ఊహలు మర్శయు ప్రవర్త నలను మాతరమేగాక, మన భావనల
యొకు లోతులను కూడా మార్ముతాయని మనము కనుగొంటాము.
మనము బెబి
ై లును అధ్యయనం చదయునప్ుపడు, మన ఆలోచనను మాతరమే
మార్ముకొనమని బెబి
ై లు మనలను అడుగుటలేదని మనము గుర్శతంచాల్వ. అది మన
జీవితములను మార్ముకోమని అడుగుతుంది. కాబటిర ప్రజలను బెబి
ై లు అధ్యయనము
చదయమని పల ర తిహించిన ప్రతిసార్శ లేఖ్నము యొకు అనువర్త నమును గూర్శు
మూడు భాగములలో ఆలోచించమని నేను వార్శకి చెబుతుంటాను: ఆలోచించండి,
అనుభ్వించండి, చెయయండి. జఞానవాదములో మనము బెబి
ై లును ఒక భాగము కొర్కు
మాతరమే అనువర్శతసత ాము — అది ఎలా ఆలోచన చెయాయల్వ. అయితద మనము మన
ప్ూర్ణ మనసుిలతో ఆయనను పతమి
ర ంచాలని దదవుడు కోర్మచునాిడు, కాబటిర దదవుడు
ఆలోచనకు పారధానయతనిసాతడు. అయితద మన అనుభ్వమునకు కూడా దదవుడు
పారధానయతనిసాతడు — అనగా మన భావనాతుక జీవితము, అనుదినము మనము
ఎదుర్ొును విషయములు. మన భావనలకు ఆయన పారధానయతనిసాతడు. మర్శయు
భావనలు దదవునికి నముకముగా ఉండవచుు, మర్శయు భావనలు దదవునికి
నముకముగా ఉండకపల వచుు. తటసా భావనలు అనేవి లేవు. అయితద “చదయు”
కోణము కూడా ఉనిది. మనము లేఖ్నమును అనువర్శతంచునప్ుపడు, అది మన
భావనలను ఎలా ప్రభావితము చదసత ుంది లేక మన మనసుిను ఎలా ప్రభావితము
చదసత ుంది అని మాతరమగ
ే ాక మన కిీయలను అది ప్రభావితము చదయు విధానమును
గూర్శు కూడా మనము ఆలోచన చెయాయలని దదవుడు కోర్తాడు. కాబటిర మనము ఆ
మూడింటిని — ఆలోచన, అనుభ్వము, కార్యము — ఉప్యోగశస్టతత మనము
బెబి
ై లును గూర్శు ఆలోచన చదయు విధానమునకు అది సమతులయతను కల్వగశసత ుంది.
— డా. మఖ్
ై ేల్ జే. కృగర్డ
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ముగశంప్ు
బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు యొకు ప్ర్శచయములో, మనము మూడు ప్రధానమైన అంశముల మీద
దృషిరపటారము. మొదటిగా, ఈ అంశమును గూర్శు అవగాహన కల్వగశయుండుటకు కొనిి సాధార్ణ ప్దములను
మనము విశదీకర్శంచాము. ర్ండవదిగా, వాటి కఠశనత మర్శయు తార్శుక స్టిార్తవము కొర్కు వజ
ై ా ఞనిక
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై ది అని మనము చూశాము. మర్శయు మూడవదిగా,
ర ు చాలా పారముఖ్యమన
భ్కితసంబంధ్మన
ై వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు — దదవుని సనిిధిలో లేఖ్నమును చదువుట — వైజా ఞనిక
వాయఖ్యనశాసత మ
ై సమతులయతను అందిసత ుంది అని మనము చూశాము.
ర ునకు ఒక కీలకమన
లేఖ్నములను వాయఖ్ాయనించుటను గూర్శు మర్శఎకుువగా నేర్ముకొనుట దదవుని నుండి అనిి
విధ్ముల ైన నూతన మళకువలను మర్శయు ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు దావర్మును తెర్మసుతంది.
దదవుని నముకమన
ై ప్రజలుగా మనము నముు ప్రతిదానికి, మనము చదయు ప్రతిదానికి మర్శయు మనము
భావించు ప్రతిదానికి పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలు పారమాణికతలను నిర్ణయిసాతయి. ర్ానుని పాఠములలో
మనము అనేక ఇతర్ వివర్ములను చూడబో వుచుండగా, వజ
ై ా ఞనిక మర్శయు భ్కితసంబంధ్మైన
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ై ునివో మనము చూడబో తునాిము. మనము అలా
ర ులు మన కొర్కు ఎంత పారముఖ్యమయ
చదయుచుండగా, మన జీవితములలోని ప్రతి కోణములో దదవునికి నముకమన
ై ప్ర్శచర్య చదయుటకు
నూతనమన
ై మార్గ ములను మనము కనుగొంటాము.

-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

