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ఉపల దాాతం
మనము ఏదెన
ై ా ఒక ప్నిని ఆర్ంభంచుటకు ముందు, దానికి తగశన స్టిదధపాటో ను చదయుట బుదిధగల
ప్ని అయుయనిది. లూకా సువార్త లో, ఒక గోప్ుర్మును నిర్శుంచాలని కోర్శ, స్టిదధప్డకపల వుట వలన ఆ ప్నిని
ముగశంచుటలో విఫలమైన ఒక వయకితని గూర్శు వర్శిసత ూ యిేసు సవయంగా ఈ ఆలోచనకు ఒక ఉదాహర్ణను
ఇచాుడు. వాసత వానికి, లేఖ్నములను వాయఖ్ాయనించు విషయములో కూడా ఇదద నిజమయ
ై ునిది. బెైబిలును
అవగాహన చదసుకొనుట అనునది ఒక సంకిోషరమైన ప్ని మర్శయు దీనిలో అనేక విధ్ముల ైన కార్యములు
ఉంటాయి మర్శయు మన జీవిత కాలమంతా ఇది జర్మగుతూ ఉంటుంది. కాబటిర, సర్శయిన
ై మార్గ ములలో
బెైబిలును వాయఖ్ాయనించుట కొర్కు మనము స్టిదధప్డాల్వ.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన
పాఠయకీమములో ఇది ర్ండవ పాఠము, ఈ పాఠయకీమము కరీసత ు అనుచర్మలు బెైబిలును ఎలా వాయఖ్ాయనించాలో
విశదీకర్శంచుట కొర్కు అంకితం చదయబడింది. మర్శయు ఈ పాఠమునకు “వాయఖ్ాయనము కొర్కు స్టిదధపాటు”
అను శీర్శషకనిచాుము, ఎందుకంటే లేఖ్నములను చదివి వాటిని వాయఖ్ాయనించుటకు ముందు మనకు
సహాయకర్ముగా ఉండు కొనిి విషయముల మీద మనము దృషిరపటర బో వుచునాిము.
ఈ పాఠములో, వాయఖ్ాయనము కొర్కు మన వయకితగత స్టిదధపాటులోని ర్ండు కరలకమన
ై విషయములను
మనము చూదాేము. మొదటిగా, ప్ర్శశుదాధతు యొకు ప్ర్శచర్య మీద మనము ఆధార్ప్డవలస్టిన
విధానమును ప్ర్శగణిదే ాము. ర్ండవదిగా, మన స ంత మానవ కృషి యొకు అవసర్త మీద దృషిరపడదాము.
ముందుగా ప్ర్శశుదాధతు మీద మనము ఆధార్ప్డుటను చూదాేము.

ప్ర్శశుదాధతు మీద ఆధార్ప్డుట
మనము ప్ర్శశుదాధతును గూర్శు ప్రసత ావించునప్ుపడు, ప్లువుర్మ కస
ై త వులు ప్లు విధ్ములుగా
సపందిసత ార్మ అని మనకు తెలుసు. బహుశ మీర్మ ఆతు వర్ములను — అనుదిన జీవితములలో ఆయన
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

సనిిధి మర్శయు పల ర తాిహము — ఉదాాటించు సంఘమునకు చెందినవార్య
ై ుండవచుు. లేక విశావసుల
యొకు అనుదిన జీవితములలో ఆతు కార్యములకు తకుువ పారధానయతనిచుు సంఘమునకు మీర్మ
చెందినవార్య
ై ుండవచుు. ఏదిఏమైనా, లేఖ్నము యొకు వాయఖ్ాయనములో ప్ర్శశుదాధతు యొకు కార్యమును
గూర్శు మేము తెలుప్బో వు విషయములు మనలో ప్రతి ఒకుర్శకి ప్ునర్శిశుయతను కల్వగశసత ాయి మర్శయు
సవాలు చదసత ాయి. మనము బెబి
ై లును వాయఖ్ాయనించుచుండగా, మనము ఉదదేశయప్ూర్వకముగా ఆతు యొకు
ప్ర్శచర్యకు లోప్ర్చుకోవాల్వ, కాని దీనిని ఒక విశేషమన
ై ర్రతిలో చదయుమని సవయంగా బెైబిలు బో ధిసత ుంది.
ప్ర్శశుదాధతును నిర్ో క్షయము చదయుట ఘోర్ మూర్ఖతవము అవుతుంది; అయితద బెైబిలు బో ధించు
విధానములలో మనము ఆయన మీద దృషిర నిలపాల్వ. కాబటిర, లేఖ్నములను వాయఖ్ాయనించుచుండగా
ప్ర్శశుదాధతు మీద ఆధార్ప్డుట అంటే అర్ాము ఏమిటి?
మన లేఖ్న వాయఖ్ాయనములో ప్ర్శశుదాధతు ఒక పారముఖ్యమన
ై భ్ూమికను పల షిసత ాడని ఇంచుమించు
ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులందర్మ ఒప్ుపకుంటార్మ. అయితద బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు మీద ఆధ్ునిక అధ్యయన
ప్ుసత కములు మర్శయు బో ధ్నలు చాలాసార్మో ప్ర్శశుదాధతు యొకు భ్ూమిక ప్టో చాలా తకుువ ఆసకితని
చూప్ుతాయి. బదులుగా, లేఖ్న వాయఖ్ాయనమును ఒక ప్ుర్మషహీన సనిివేశముగా, అనగా లేఖ్న
భాగమును అర్ాము చదసుకొనుటకు కొనిి నియమములు లేక ప్దధ తుల యొకు ప్టిరకను మాతరమే మనము
ఉప్యోగశంచు ఒక ప్రకయ
ిీ గా మనము ప్ర్శగణిసత ుంటాము. అయితద బెైబిలు దృషిరకోణము నుండి
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు, లేక లేఖ్న వాయఖ్ాయనము, ఒక వయకితగత ప్రకిీయ అయుయనిది, ఎందుకంటే దానిలో మానవ
వాయఖ్ాయనకర్త లు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు యొకు వయకితతవము మధ్య సంభాషణ జర్మగుతుంది.
వాయఖ్ాయనములో ఉదదేశప్ూర్వకముగా ప్ర్శశుదాధతు మీద ఆధార్ప్డుట కనీసం ర్ండు కార్ణముల
కొర్కు కరలకమన
ై దిగా ఉనిది. మొదటిగా, ఆతు లేఖ్న పతర్
ర ణకు మూలమైయునాిడు. ర్ండవదిగా,
ప్ర్శశుదాధతు మానవ వాయఖ్ాయనకర్త లను వల్వగశంప్జేసత ాడు. ముందుగా పతర్
ర ణను చూదాేము.

పతర్
ర ణ
ఒకసార్శ, నా కస
ై త వ జీవితములోని ఒక కఠశనమన
ై సమయములో నాకు సహాయము చదస్టన
ి కొనిి
ప్ుసత కములను వారస్టిన ఒక సుప్ర్శచితమైన ర్చయితను ముఖ్ాముఖగా కలుసుకొనుటకు నాకు అవకాశం
దొ ర్క
శ ింది. నేను అతనితో కలస్టి కూర్ొుని అతని ప్ుసత కములు నాకు ఎంత సహాయప్డా్యో తెల్వయజేయాలని
నేను ఎంతో ఆతృతగా ఎదుర్మచూశాను. మా సంభాషణలో ఒక సందర్భము వచిునప్ుపడు, అతను వారస్టిన
ప్ుసత కములలోని ఒక ఉప్యోకర్మన
ై మళకువను నేను అతనికి తెల్వపాను. ఆశుర్యకర్ముగా, అతడు నా
వైప్ుకు చూస్టి ఇలా అనాిడు, “నువువ తప్ుపగా ఆలోచన చదసుకునాివు! నేను అసలు దానిని వారయనే
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వారయలేదు!” అకుడ నా ముఖ్ము చినిబో యిది. అయితద నేను ఒకసార్శ శావస ప్లుుకొని అతనికి ఇలా
జవాబిచిున విషయం నాకు జఞాప్కముంది, “సర్ే, దీని అర్ాము నాకంటే ఆ ప్ుసత కము వారస్టిన వయకితకే బాగా
తెలుసు అని నేననుకుంటాను.”
అవును, అనేక విధాలుగా బెైబిలు విషయములో కూడా ఇదద వాసత వమైయునిది. దదవుని
ప్ర్శశుదాధతు లేఖ్నములోని ప్రతి మాటను పతరర్ప
ే ించాడు. ఈ భావనలో, ఆయన లేఖ్నమునకు ర్చయిత
అయుయనాిడు. కాబటిర, ఆయన గీంథములోని మళకువలను మనము ఆయన యొదే నే వదకుట
సమంజసమవుతుంది. ఒక సాధార్ణ భావనలో, పతరర్ణ స్టిదధ ాంతము ఇలా స్టలవిసుతంది:
వార్శ ర్చనలు ప ర్పాటులేనివిగా ఉండునటు
ో ప్ర్శశుదాధతు దదవుని ప్రతయక్షతను
లేఖ్నముగా వారయునటు
ో మానవులను పతర్
ర ప
ే ంి చి వార్శ ర్చనలను ప్ర్యవేక్ంి చాడు.
2 పతతుర్మ 1:20-21లో పతతుర్మ ఈ ఆలోచనను వయకత ప్ర్చిన విధానమును వినండి:
ఒకడు తన ఊహనుబటిర చెప్ుపటవలన లేఖ్నములో ఏ ప్రవచనమును ప్ుటర దని
మొదట గీహంి చుకొనవల ను. ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్ుపడును మనుషుయని
ఇచఛనుబటిర కలుగలేదు గాని మనుషుయలు ప్ర్శశుదాధతు వలన పతర్
ర ప
ే ంి ప్బడినవార్ై
దదవుని మూలముగ ప్ల్వకిర్శ (2 పతతుర్మ 1:20-21).
ఈ వాకయభాగములో, బెైబిలు ప్రవచనము అంతా ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా కల్వగశనది అని మర్శయు దదవుని
ప్రతయక్షతను వారయునటు
ో ఆతు మానవులను పతర్
ర ప
ే ించాడు అని పతతుర్మ స్టలవిచాుడు. వార్మ వారస్టినది
ఖ్చిుతముగా నిజమగునటు
ో , మర్శయు మానవ ర్చయితల యొకు మాటలు కూడా దదవుని
మాటల ైయుండునటు
ో ఈ ప్రకయ
ి
దో హదప్డింది. మర్శయు 2 తిమోతి 3:16లో, లేఖ్నమంతా అదద విధ్ముగా
పతరర్ప
ే ించబడింది అని పౌలు సూచించాడు.
బెబి
ై లు కర్బన సతయమయ
ై ునిది, ఆర్ంభ్ము నుండి అంతము వర్కు అనుబంధ్ము
కల్వగశనదిగా ఉనిది, జీవ వాకయమ,ై జీవితములో నాటబడి, జీవిత అవసర్తలనిిటి
కొర్కు జవాబు ఇవవగల అదుభతమన
ై గీంథమయ
ై ునిది. ప్ర్శశుదాధతు ర్చయితగా
ఉనాిడు కాబటిర ఇది సతయమయ
ై ునిది, మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు ఆయనకు
వయతిర్ేకముగా నిలచుట లేక తనకు విర్ోధ్ముగా తాను నిలబడుట అసాధ్యము...
మీర్మ యిర్రుయా చదివినా లేక పౌలు లేక ఓబదాయ లేక యోనా చదివినా సర్ే; వార్మ
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విభనిమన
ై ప్దములను ఉప్యోగశసత ార్మ, కాని వాటి వనుక ఉని ఆతు మాతరం
ఒకుడద, ఎందుకంటే ఒకే ఆతు ఎంపిక చదయబడిన ప్దములనిిటిని పతర్
ర ప
ే ంి చాడు.
— ర్వ. డా. స్ట్రఫన్ ట ంగ్, అనువాదము
ప్ర్శశుదాధతు లేఖ్నము యొకు ర్చయితలను పతర్
ర ేపించాడు అను ఆలోచనకు కరస
ీ త ు మర్శయు ఆయన
శిషుయలు కటురబడియుండిర్శ. మర్శయు కరీసత ును అనుసర్శంచుటకు ప్రయతిించిన వార్మ ఇంచుమించు
ఎలో ప్ుపడూ లేఖ్నములు పతర్
ర ప
ే ించబడిన విధానమును ఎంతో కొంత వర్కు ఉదాాటించార్మ. అయినను, కస
ై తవ
విశావసమును ఒప్ుపకొనినవార్మ పతర్
ర ణ యొకు సవభావమును అనేక విధాలుగా అర్ాము చదసుకునాిర్మ.
మన ఉదదేశయముల కొర్కు, ఆధ్ునిక సంఘములో ప్రస్టద
ి ధ ి చెందిన మూడు పతరర్ప్
ే ణ అభపారయముల
మీద మనము దృషిర పడదాము. మొదటిగా, కొంతమంది పతర్
ర ణను గూర్శు “కాలపనిక” అభపారయము అని
మనము పిలచుదానిని నముుతార్మ. ఈ అభపారయము ప్రకార్ం, అనయ కవులు లేక సంగరతకార్మలు తమ
స ంత కళలను ర్ూప ందించుటకు పతర్
ర ేపించబడిన విధ్ముగానే ప్ర్శశుదాధతు బెైబిలు ర్చయితలను
పతరర్ప
ే ించాడు. వార్శ అభపారయం ప్రకార్ం, లేఖ్నము దదవుని యొకు ప ర్పాటులేని సతయము కాదుగాని, కేవలం
మానవ ర్చయితల యొకు వయకితగత విశేోషణలు మర్శయు అభపారయములు అయుయనిది.
ర్ండవదిగా, ఇతర్ కస
ై త వులు మనము “అనాలోచిత” పతరర్ణ అని పిలచుదానిని నముుతార్మ. ఈ
అభపారయము ప్రకార్ం, లేఖ్నమును వారయుచుండగా బెైబిలు ర్చయితలు కేవలం ప్ర్ోక్షంగా మాతరమే
పాలుప్ంచుకునాిర్మ. దదవుని ఆతు ప్రధానముగా బెైబిలులోని మాటలను ప్లుకుచుండగా మానవ
ర్చయితలు ఆయన తెల్వపిన మాటలను వారశార్మ అంతద.
మూడవదిగా, ఆతు యొకు పతర్
ర ణ కార్యము “కర్బన సంబంధ్మైనది” అని అనేకమంది ఇవాంజల్వకల్
కైసతవులు ఉదాాటిసత ార్మ. ఈ అభపారయం ప్రకార్ం, ప్ర్శశుదాధతు మానవ ర్చయితలను వారయునటు
ో
పతరర్ప
ే ించాడు మర్శయు ప్ర్యవేక్ించాడు మర్శయు మాటలను నిర్ేేశించాడు. ఫల్వతంగా, లేఖ్నములోని మాటలు
దదవుని మాటల ైయునాియి. అదద సమయములో, ప్ర్శశుదాధతు మానవ ర్చయితల యొకు ర్చనలను
ప్ర్యవేక్ించుచుండగా, వార్శ వయకితతవములను, అనుభ్వములను, దృకపధ్ములను, మర్శయు ఆలోచనలను
ఉప్యోగశంచాడు. కాబటిర, లేఖ్నములోని మాటలు వాటి మానవ ర్చయితల యొకు మాటలు కూడా
అయుయనాియి. మూడవ అభపారయము పతరర్ణ యొకు సవభావమును గూర్శు లేఖ్నముల యొకు స ంత
సాక్షయమును ఉతత మమన
ై ర్రతిలో ప్రతిబింబిసుతంది.
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లేఖ్నములను చదువుట చాలా ఆసకితని కల్వగశంచు ప్రకీయ
ి
అయుయనిది, ఎందుకంటే
వాటిని కొనిి వందల సంవతిర్ముల పాటు అనేకమంది ర్చయితలు కల్వస్టి
సృషిరంచార్మ, కాబటిర వార్మ వారస్టిన విధానములో, వార్శ చుటట
ర ఉని ప్రజలతో వార్మ
అనుబంధ్ప్ర్చుకుని విధానములో, మర్శయు వార్మ ఉప్యోగశంచిన భాషలో మీర్మ
ఆ వయకితతవములను చూడవచుు. అలాగే, వార్శ వయకితతవములు దదవుని వాకయము
కొర్కు పారముఖ్యమయ
ై ునివి, ఎందుకంటే దదవుడు వాటిని అనేక విభనిమన
ై
ర్రతులలో ఉప్యోగశంచుకుంటాడు. ఉదాహర్ణకు, యాజకులు వారశార్మ, ర్త
ై ు
వారశాడు, గొర్ీలకాప్ర్శ వారశాడు, ర్ాజు వారశాడు, వద
ై ుయడు వారశాడు, మర్శయు నేడు
మన సంసుృతిలో “హెబ్రర విశవవిదాయలయము” నుండి Ph.D. సంపాదించియుండద
అప సత లుడెన
ై పౌలు వారశాడు, అతనికి పాత నిబంధ్న మీద మర్శయు గరీకు సంసుృతి
మర్శయు గరీకు భాష మీద అమోఘమన
ై ప్టుర ఉండినది మర్శయు అతడు గరీకు
భాషను తీసుకొని ఇప్పటి వర్కు ఉనికిలో ఉండిన అనిి భాషల కంటే ఉతత మమన
ై
ర్రతిలో దానిలో నుండి వేదాంతశాసత ర ఆలోచనా వయకరతకర్ణను వల్వకి తీయగల్వగాడు.
— డా. హో వార్డ్ ఐర్శచ్
ఉదాహర్ణకు, 2 పతతుర్మ 3:15లో కర్బన సంబంధ్మన
ై పతర్
ర ణను పతతుర్మ వర్శించిన విధానమును
వినండి:
ఆలాగు మన పియ
ర
సహో దర్మడెన
ై పౌలు కూడ తనకు అనుగీహంి ప్బడిన జఞానము
చొప్ుపన మీకు వారస్టియునాిడు (2 పతతుర్మ 3:15).
పౌలు ప్తిరకలను ఏ విధ్ంగా స్ట్వకర్శంచాలో పతతుర్మ ఈ వాకయభాగములో వారశాడు. ఒక వప్
ై ున, “పౌలు
వారస్టియునాిడు” అని అతడు తెల్వపాడు. కాబటిర, తన ప్తిరకలలో పౌలు యొకు పాలుప్ంప్ులను పతతుర్మ
ఉదాాటించుచునాిడు. అయితద మర్ొక వైప్ున, పతతుర్మ ఈ ప్తిరకలను కేవలం పౌలుకు ఆపాదించుట లేదు.
బదులుగా, “తనకు అనుగీహింప్బడిన జఞానము చొప్ుపన” పౌలు వారశాడు అని కూడా అతడు గుర్శతంచాడు.
ప్ర్శశుదాధతు యొకు నడిపింప్ు వలన పౌలు ప్తిరకలు దదవుని జఞానమునకు పారతినిథయం వహించుచునాియి.
దదవుని వాకయము విషయములో ఇది నిజమయ
ై ునిది: లేఖ్నములోని ప్రతి మాట
ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా పతర్
ర ప
ే ంి చబడింది. దదవుని వాకయము విషయములో కూడా ఇదద
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వాసత వమయ
ై ునిది: దానిలోని ప్రతి మాటను ఒక నిజమన
ై మానవుడు వారశాడు,
మర్శయు తన అదుభతమన
ై ర్రతిలో, దదవుడు సార్వభౌమునిగా ఆ బెబి
ై లు
ర్చయితలలో ప్రతి ఒకుర్శ వర్ములను మర్శయు అనుభ్వములను ప్ర్యవేక్ంి చాడు,
తదావర్ా వార్శ వయకితతవములు, వార్శ సాహితయ శల్వ
ై దానిలో కనబడతాయి, అయితద అదద
సమయములో బెబి
ై లు ఖ్చిుతముగా దదవుని వాకయమయ
ై ునిది. కాబటిర,
ఉదాహర్ణకు, మీర్మ యిర్రుయా గీంథమును చదివినప్ుపడు, దదవుని ప్రజల కొర్కు
అతడు కల్వగశయుని దుఃఖ్మును మర్శయు ఆశను గూర్శు మీకు ఒక అవగాహన
కలుగుతుంది: లూకా సువార్త ను మీర్మ చదివినప్ుపడు, వద
ై య వివర్ముల మీద
అతడు పటిరన దృషిర, చర్శతర మర్శయు ఖ్చిుతమన
ై చర్శతర ప్టో అతడు కల్వగశయుని
పతమ
ర ను గూర్శు మీకు కొంత అవగాహన కలుగుతుంది. అనగా, ఈ బెబి
ై లు ర్చయితల
యొకు వయకితతవములు మర్శయు వార్శ అనుభ్వములు లేఖ్నములో కనిపిసత ాయి,
కాని దదవుని వాకయములో దదవుని స ంత అధికార్ము మర్శయు పతర్
ర ణ మర్శయు శకితలో
ఎలాంటి తగశగంప్ు లేకుండా ఇది జర్మగుతుంది.
— డా. ఫిల్వప్ ర్ైకన్
విభనిమన
ై శల
ై ులు ఉనాియని మర్శయు ప్లు ర్చయితలు తమనుతాము ప్లు
విధానములలో వయకత ప్ర్చుకునాిర్మ కాబటిర, మర్శయు తమ సాహితయములను
వారయుటకు ఈ ర్చయితలు విభనిమన
ై ఎంపికలను చదశార్మ కాబటిర ర్చయితలు
తమ స ంత వర్ములను ఉప్యోగశంచుచునాిర్ని లేఖ్నములు చదువు ప్రతి ఒకుర్మ
గీహంి చగలుగుతార్మ. ఉదాహర్ణకు, సువార్త లలో మనకు మార్ము ఉనాిడు, అతడు
యాక్షన్ స్ట్నులను గూర్శు పదే గా వారయడు ... లేక యాక్షన్ స్ట్నుల విషయములో,
చాలా తకుువ సంభాషణలను ఇసాతడు, కాని యోహాను సువార్త నిండా సంభాషణలు
ఉనాియి, కాబటిర ఈ ర్చయితలు తమ స ంత శల
ై ులను, స ంత నేప్థయమును, స ంత
వయకరతకర్ణమును ఉప్యోగశంచి వారసుతనాిర్మ, మర్శయు ఈ విభాగములలో మనము
చూచు అనేక ప్ుసత కములలో కనిపించు భనితవములలో ఇది సపషర మవుతుంది.
వార్మ చెప్ుపవాటిని నియంతిరంచుచు, వార్మ చెప్ుపవాటి వనుక నిలువబడుచు దదవుడు
వార్శని పతర్
ర ప
ే ంి చుచునాిడు, కాని వార్శ స ంత శల్వ
ై లో దానిని వయకత ప్ర్చుటకు ఆయన
వార్శకి అనుమతినిచుుచునాిడు.
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— డా. డార్ల్ ఎల్. బో క్స
వాయఖ్ాయన కార్యములో మనకు సహాయము చదయు కర్బన సంబంధ్మైన పతర్
ర ణలోని ర్ండు
పారముఖ్యమన
ై కోణములను మనము చూదాేము: మొదటిగా, ప్ర్శశుదాధతు లేఖ్నము యొకు దెవి
ై క
మూలము అయుయనాిడు అను వాసత వము; మర్శయు ర్ండవదిగా, లేఖ్నమును ఉతపతిత చదయుటకు ఆయన
మానవ మాధ్యమాల దావర్ా కార్యము చదశాడు అను వాసత వము. ఆతు బెైబిలు యొకు ఉనితమన
ై దెవి
ై క
మూలమయ
ై ునాిడు అను ఆలోచనను మొదట చూదాేము.

దెవి
ై క మూలము
లేఖ్నమంతటిని పతర్
ర ేపించినవానిగా, బెైబిలు అర్ామును గూర్శు మర్శయు ఆ అర్ామును అది
తెల్వయప్ర్చు విధానమును గూర్శు ప్ర్శశుదాధతుకు సనిిహిత జఞానము ఉనిది. కాబటిర, లేఖ్నములను
వాయఖ్ాయనించుట కొర్కు స్టిదధప్డుటలో వాటి యొకు ఉనితమన
ై ర్చయితగా ప్ర్శశుదాధతుతో వయకితగతముగా
వయవహర్శంచుట ఒక భాగమయ
ై ునిది. ఆయనకు ప్ూర్శతగా విధదయత చూప్ుతూ మనము లేఖ్నములను
వినయముతో ఆశీయించాల్వ.
బెబి
ై లు యొకు విశేషమన
ై , లోతెన
ై అవగాహన కొర్కు ప్ర్శశుదాధతు మీద
ఆధార్ప్డుట చాలా అవసర్ము అని నా ఆలోచన. బెబి
ై లు సందదశమును ఏదో ఒక
విధ్ంగా అర్ా ము చదసుకొనుటకు ఒకడు ప్ర్శశుదాధతు మీద ఆధార్ప్డవలస్టిన
అవసర్ము లేదని సపషర మవుతుంది అని నేననుకుంటాను. ఒకవేళ ఇలా జర్శగత
శ ,ద
బెబి
ై లులో సువార్త ప్రకటన కార్యము ఉండదు. అయితద దీనిని లోతుగా అర్ా ము
చదసుకొనుటకు, ప్ర్శశుదాధతు మీద ఆధార్ప్డుట చాలా కరలకమని ఆలోచించుటకు
మంచి కార్ణము ఉనిది. అవును, ఆ కార్ణం ఏమిటంటే సంఘము విశవస్టిసత ుంది,
మర్శయు లేఖ్నము యొకు ర్చయితలను ప్ర్శశుదాధతుుడు పతర్
ర ప
ే ంి చాడు అను దాని
మాటకు నేను ప్ూర్శతగా సముతి చూప్ుతాను. మర్శయు ఈ ర్చయితల దావర్ా
ప్ర్శశుదాధతుుడు చెపపి న మాటలను ప్ూర్శతగా అర్ా ము చదసుకొనుటకు, ఆ ఆతీుయ
మూలముతో మనము సంబంధ్ము కల్వగశయుండాల్వ.
— డా. డదవిడ్ ఆర్డ. బౌర్డ
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అనేక సందర్ాభలలో, వార్మ లేఖ్నములను గూర్శు మాటాోడుతుండగా ప్ర్శశుదాధతు యొకు పతరర్ణను
గూర్శు చాలా బాహాటముగాను, సూటిగాను బెైబిలు ర్చయితలు మాటాోడార్మ. మానవ ర్చయితల యొకు
భ్ూమికను తిర్సుర్శంచకుండా, ప్ర్శశుదాధతు లేఖ్నముల యొకు ఉనితమన
ై ర్చయిత అని వార్మ
గుర్శతంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, అప . 4:25లో, పతతుర్మ యోహాను సంఘమును 2వ కరర్తనను ఒప్ుపకొనుటలోనికి
నడిపస
ి త ూ, ఇలా ప్ల్వకార్మ:
నీవు ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా మా తండియ
ర ు నీ స్టతవకుడెన
ై దావీదు నోట ప్ల్వకించితివి
(అప 4:26).
ఇదద భావనలో, హెబ్రర. 3:7-8 కరర్తనలు 95:7-8ని గూర్శు ఈ విధ్ంగా మాటాోడుతుంది:
మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు ఇటు
ో చెప్ుపచునాిడు: “నేడు మీర్ాయన శబే మును
వినినయిడల, ... మీ హృదయములను కఠశనప్ర్చుకొనకుడి” (హెబ్ర.ర 3:7-8).
ఇది మర్శయు అనేక ఇతర్ వాకయభాగములలో, బెైబిలు ర్చయితలు ప్ర్శశుదాధతును పతరర్ప
ే ంి చువానిగా
గుర్శతంచార్మ, కాబటిర, ఆయన లేఖ్నము యొకు ఉనితమన
ై ర్చయిత అయుయనాిడు. మర్శయు
లేఖ్నములను చదువుటకు, వాయఖ్ాయనించుటకు మర్శయు అనువర్శతంచుటకు వార్మ తమనుతాము
స్టిదధప్ర్చుకొనుచుండగా వార్మ పతరర్ణను గూర్శున ఈ అవగాహన మీద ఆధార్ప్డా్ర్మ.
బెైబిలు యొకు నిసిందదహమన
ై పారమాణికత లేఖ్నము యొకు దెవి
ై క మూలములకు అతయంత
పారముఖ్యమన
ై అంతర్ాభవములలో ఒకటెయ
ై ునిది. విచార్కర్ముగా, లేఖ్నము యొకు పతర్
ర ణలో ఆతు
పాలుప్ంప్ులను వార్మ నముుతార్మగాని, లేఖ్నములలో తపిపదములు లేకుండా ప్ర్శశుదాధతు భ్దరప్ర్శచాడు
అను విషయమును మాతరం వార్మ ఒప్ుపకోలేర్మ అని చాలాసార్మో సదాభవన గల ప్రజలు అంటుంటార్మ.
అయితద యోహాను 14:16-17లో ప్ర్శశుదాధతును గూర్శు యిేసు ప్ల్వకిన మాటలను వినండి:
మీ యొదే ఎలో ప్ుపడు నుండుటకై [తండి]ర వేర్ొక ఆదర్ణకర్త ను, అనగా
సతయసవర్ూపియగు ఆతును మీకనుగీహంి చును (యోహాను 14:16-17).
యిేసు ప్ర్శశుదాధతును “సతయసవర్ూపియగు ఆతు” అని పిలచినప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధతు ప్ూర్శతగా
సతుయడు అని ఆయన సూచించాడు. కాబటిర, ఆతు పతరర్ప
ే ించిన లేఖ్నములు కూడా ప్ూర్శతగా
సతయముల ైయునివి అను నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. అవి అబదధ మాడవు; వాటికి అవి
వయతిర్ేకముగా నిలువబడవు. కాబటిర, వాయఖ్ాయనము కొర్కు మన స్టిదధపాటులో ఒక భాగము ప్ర్శశుదాధతు
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యొకు ఖ్చిుతమన
ై నముకతవమును మర్శయు ఆయన పతర్
ర ప
ే ించిన లేఖ్నములను ఉదాాటించునదిగా
ఉండాల్వ.
దదవుని వాకయము పతర్
ర ప
ే ంి చబడింది అని - థియోప్ుిుసలర స్ - అది దెవ
ై ావేశము వలన
కల్వగశనది అని పౌలు తిమోతికి తెల్వపాడు. మర్శయు అది దెవ
ై ావేశము వలన కల్వగశనది
అయితద, దాని మూలము ప్ర్శప్ూర్ి మన
ై ది అని, మూలము ప ర్పాటులేనిదని మనకు
తెలుసు, మర్శయు ఆయనలో నుండి వలువడు ప్రతిది ఆయనను పల ల్వన విధ్ముగానే
ప్ర్శప్ూర్ిముగాను, ప ర్పాటులేనిదిగాను ఉండాల్వ. దీనినే పతర్
ర ణ అంటార్మ. దానిని
ఆతు పతర్
ర ప
ే స్ట
ి ,తత మర్శయు ఆ ఆతు ఇప్ుపడు నాలో నివస్టించుచుంటే, నేను
వాకయమును చదువునప్ుపడు, నాకు జఞానోదయమును మర్శయు అవగాహనను
అందించుటకు నేను ఆతును నమిు ఆయన మీద ఆధార్ప్డాల్వ, ఎందుకంటే
ముందుగా వాకయమును పతర్
ర ప
ే ంి చిన వాని యొకు అవగాహన మీద నా అధ్యయనము
ఆధార్ప్డు విధ్ముగా ఆయన దానిని పతర్
ర ప
ే ంి చాడు. ఒక గీంథము యొకు ర్చయిత
కంటే ఉతత మమన
ై బో ధ్కుడు మర్శయొకడు ఉండడు మర్శయు గీంథము యొకు
ర్చయిత ఆతుయిే. కాబటిర, మన మనసుిలకు జఞానమును కల్వగశంచు బో ధ్కుడు
ఆతు అయినప్ుపడు, తెలుప్బడిన విషయములను గూర్శు, పతర్
ర ప
ే ంి చబడిన
విషయములను గూర్శు వాటిని ముందుగా వారస్టిన బో ధ్కుడు తప్ప మర్శయొకడు
నాకు ఉతత మమన
ై అవగాహనను ఇవవలేడు.
— డా. మిగుయిేల్ నునజ్, అనువాదము
హిపల ప ప్టర ణ బిషప్ అయిన అగస్టిరన్, తాను వారస్టిన 82వ లేఖ్, 1వ అధాయయము, 3వ పతర్ాలో ఈ
మాటలు వారసూ
త తాను కల్వగశయుని నిశుయతను వయకత ప్ర్చాడు:
నేను ఇటిర గౌర్వమును మర్శయు మర్ాయదను లేఖ్నములోని పారమాణిక గీంథములకు
మాతరమే ఇచుుటను నేర్ముకునాిను: వీటి ర్చయితలు మాతరమే ప్ూర్శతగా ఏ విధ్మన
ై
ప ర్పాటులేని వార్య
ై ునాిర్మ అని నేను గటిరగా నముుతాను.
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అగస్టిరన్ యొకు మాటలు లేఖ్నముల యొకు వాసత వికతను గూర్శు ఆదిమ సంఘములో ఉనికిలో
ఉండిన అభపారయమును ఉదహర్శసత ాయి మర్శయు సవయంగా బెైబిలులో బో ధించబడిన అభపారయమును
ప్రతిబింబిసాతయి.
ఇప్ుపడు, ఉతత మమన
ై వాయఖ్ాయనకర్త ల యొకు జఞానమును కూడా సవాలుచదయు అనేక లేఖ్న
భాగములు ఉనాియని బెైబిలు తెల్వస్టిన అందర్శకర తెలుసు. ప్లు సందర్భములలో, లేఖ్నములు
విజఞానమును, మన వయకితగత అనుభ్వములను మర్శయు లేఖ్నములోని ఇతర్ వాకయభాగమును కూడా
వయతిర్ేకించుచునాియనిటు
ో కనిపిసత ాయి. ఇటిర సపషర మైన సమసయలతో మనము ఏ విధ్ంగా వయవహర్శంచాల్వ?
సర్ే, ఇటిర సమసయలతో వయవహర్శంచుట కొర్కు వాయఖ్ాయనకర్త లు అనేక విధానములను ఉప్యోగశసత ార్మ.
మర్శయు చాలా వర్కు, వార్మ ఇచుు ప్ర్శష్ాుర్ములు లేఖ్నము యొకు సవభావము వలన భనిముగా
ఉండవుగాని, దదవుని ప్టో వాయఖ్యనకర్త లు కల్వగశయుని వఖ్
ై ర్మల వలన భనిముగా ఉంటాయి.
ఒక వప్
ై ున, ప్ర్శశుదాధతు బెైబిలును అధికార్శకముగా పతరర్ప
ే ించాడు అను విషయమును
నిర్ాకర్శంచువార్మ లేఖ్నములను విమర్ినాతుకముగా వాయఖ్ాయనించి, ఆతు అధికార్ము కంటే తమ స ంత
అవగాహనకు ఎకుువ పారధానయతనిసాతర్మ. మర్ొక వప్
ై ు, ఆతు యొకు అధికార్శక పతరర్ణను గుర్శతంచువార్మ
బెైబిలును సమర్పణతో చదివి, దాని యొకు సతయతను వార్మ కనుప్ర్చలేనప్పటికర లేక ర్మజువు
చదయలేనప్పటికర అది సతయమన
ై దని మర్శయు సామర్సయముగలదని నముుతార్మ.
మనము బెబి
ై లును ఆశీయించినప్ుపడు, మనము కేవలం మర్ొక మానవుడు
ర్చించిన ప్ుసత కమును ఆశీయించుటలేదు. దదవుని దావర్ా అదుభతమన
ై ర్రతిలో
పతర్
ర ప
ే ంి చబడిన ప్ుసత కమును మనము ఆశీయించుచునాిము. మర్ొక ప్ుసత కమును
చదువు విధ్ముగా మనము బెబి
ై లును చదవలేము. ఇప్ుపడు, దదవుడు మన
భాషలో, మన శల
ై ులలో తనను తాను బయలుప్ర్చుకునాిడు అని మనము
చెప్పవలస్టియునిది, కాబటిర మనము దానిలో ఉని విషయముల యొకు ఒక
సులువన
ై సాహితయ వాయఖ్ాయనముతో ఆర్ంభసాతము. కాని ఒకవేళ మనము అకుడద
ఆగశపల తద, ఇది దదవుడు ఆర్ంభ్ములో పతర్
ర ప
ే ంి చుట మాతరమగ
ే ాక, మన
హృదయములలో పతర్
ర ప
ే ంి చుటను కొనసాగశంచుచుని ఒక ప్వితరమన
ై గీంథము అను
విషయమును మనము మర్చిపల తాము, కాబటిర నా మానవ బలహీనత, నా మానవ
పాప్ము లేఖ్నము యొకు సతయమును అధిగమించకుండా ఉండుటకు, ఈ
వాకయభాగము దావర్ా దదవుడు నాకు తెల్వయజేయాలని కోర్మచుని విషయములను
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ఒక పాఠకునిగా మర్శయు వాయఖ్ాయనకర్త గా అర్ా ము చదసుకొనుటకు ప్ర్శశుదాధతు
నితయము నాయందు కార్యము చదయవలస్టియునిది.
— డా. జఞన్ ఒసవల్ర
వాయఖ్ాయనములో ప్ర్శశుదాధతు యొకు భ్ూమిక ఏమిటి? చాలా పారముఖ్యమన
ై ప్రశి.
ఒక విషయానికొస్టతత , ప్ర్శశుదాధతు లేఖ్నములను పతర్
ర ప
ే ంి చాడు, కాబటిర లేఖ్నము
యొకు ప్రధానమన
ై ర్చయిత ఎవర్మ మర్శయు ఆయనను గూర్శు మనము ఏమి
తెలుసుకోగలము అను విషయములను గూర్శు మనము కొంత అవగాహనను
ప ందాలని ఆశిసాతము. దదవుని గూర్శు ప్ర్శశుదాధతు మనకు వాకయము దావర్ా
బో ధిసత ాడు. అలాగే, లేఖ్నము యొకు సర్శయిన
ై అవగాహన కొర్కు ప్ర్శశుదాధతు
ఖ్చిుతముగా అవసర్మయ
ై ునాిడు అనునది ర్ండవ విషయము. 1 కొర్శంథీ 2వ
అధాయయము ఈ విషయమును గూర్శు మాటాోడుతుంది. 14వ వచనములో ఇలా
వారయబడియునిది:
ప్రకృతి సంబంధియిన
ై మనుషుయడు దదవుని ఆతు విషయములను అంగరకర్శంప్డు,
అవి అతనికి వఱ్ఱి తనముగా ఉనివి, అవి ఆతాునుభ్వముచదతనే వివేచింప్దగును
గనుక అతడు వాటిని గీహంి ప్జఞలడు (1 కొర్శంథీ. 2:14).
ప్ర్శశుదాధతును కల్వగశయునివాడు అటిరవాడు. కాబటిర ఆయన తన వాకయములో ఏమి
బో ధించుచునాిడో నముకముగా స్ట్వకర్శంచుట కొర్కు ప్ర్శశుదాధతును ప్ంప్మని
మర్శయు ఆయన ఆతుతో నింప్మని మనము దదవుని అడగాల్వ.
— డా. వర్డి పల యితెస్
ర ి
ప్ర్శశుదాధతు లేఖ్నము యొకు దెవి
ై క మూలము అయుయనాిడు అను వాసత వమును చూశాము
కాబటిర, కర్బన సంబంధ్మన
ై పతరర్ణలోని ర్ండవ విషయముగా లేఖ్నములను స్టిదధము చదయుటకు
ప్ర్శశుదాధతు మానవ మాధ్యమాలను ఉప్యోగశంచుకునాిడు అను విషయమును ప్రసత ావిదాేము.
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మానవ మాధ్యమాలు
మొర్ును
ో మర్శయు ముస్టిో ంలు తమ ప్వితర గీంథాలను ప ందుకునాిర్మ అని దావా చదయు
విధానములో, దదవుడు మనకు కూడా బెైబిలును సూటిగా ఇచిుయుంటే బాగుండదది అనిటు
ో కొంతమంది
కైసతవులు వయవహర్శసత ుంటార్మ. దదవుడు మొర్ునో గీంథమును జోస్టఫ్ స్టిుత్ కు ప్ూర్శత చదస్టి అందించాడు అని
మొర్ునుో నముుతార్మ, అలాగే కుర్ాన్ ప్ర్లోకము నుండి వచిుంది అని ముస్టిో ంలు నముుతార్మ. అయితద
దదవుడు మనకు బెైబిలును ఈ విధ్ంగా ఇవవలేదు.
బదులుగా, మానవ ర్చయితల దావర్ా దదవుడు లేఖ్నములను వారయించాడు; ప్లువుర్మ మానవుల
యొకు వర్ములు మర్శయు సామర్ాుతల దావర్ా ఆయన తనను తాను బయలుప్ర్చుకునాిడు.
నిసిందదహముగా, లేఖ్నములో మానవ ర్చయితల యొకు ప్రభావమును లేక ఉనికిని ప్ర్శశుదాధతుుడు
తీస్టివస్ట
ే ియుండవచుు. ఒక భాగమును ఒకర్మ వారశార్మ, మర్ొక భాగమును మర్ొకర్మ వారశార్మ అని మనము
ఎనిడును చెప్పలేని విధ్ముగా ఆయన ప్రతి వాకయభాగమును బయలుప్ర్చియుండవచుు. కాని ఆయన
అలా చదయలేదు. తన అపార్మైన జఞానములో, ఆయన మానవ ర్చయితల యొకు ఆలోచనలను,
ఉదదేశములను మర్శయు వయకితతవములను ఉప్యోగశంచగోర్ాడు. కాబటిర, మన లేఖ్న వాయఖ్ాయనములో
ప్ర్శశుదాధతు మీద ఆధార్ప్డుటలోని ఒక భాగము, ఆయన లేఖ్నమును కర్బన సంబంధ్మైన ర్రతిలో
పతరర్ప
ే ించుటను మర్శయు ఆయన పతరర్ప
ే ించుచుండగా మానవ ర్చయితలను నముుట అయుయనిది. కాబటిర,
ఆయన ఉదదేశించిన విధ్ముగా మనము బెైబిలును వాయఖ్ాయనించాలని కోర్శతద, లేఖ్నములను ప్లువుర్మ
విభనిమన
ై ప్రజలు వారశార్ని, మర్శయు వార్మ ఆ మానవ కర్త ృతవము యొకు భనితవమును
ప్రతిబింబిసాతర్ని మనము అర్ాము చదసుకోవాల్వ.
ఉదాహర్ణకు, సువార్త ర్చయితల న
ై మతత యి, మార్ము, లూకా మర్శయు యోహానులు యిేసు
జీవితము, మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానము అనే అవే సనిివేశములను గూర్శు వారశార్మ. అయితద వార్శ
గీంథములు ఒకే విధ్ముగా ఉండవు. మతత యి మార్ము కంటే భనిముగా ఉంటుంది. మార్ము లూకా కంటే
భనిముగా ఉంటుంది. లూకా యోహాను కంటే భనిముగా ఉంటుంది. మర్శయు ఇది లేఖ్నము యొకు
బలహీనత కాదు. ఇది ప్ర్శశుదాధతు లేఖ్నములను పతరర్ప
ే ించుటకు ఎంపిక చదసుకుని విధానముల యొకు
ఫల్వతమయ
ై ునిది.
లేఖ్నములు కర్బన సంబంధ్మైన ర్రతిలో పతర్
ర ేపించబడినవి కాబటిర, మనము ఎలో ప్ుపడూ వాటి
యొకు దెవి
ై క కర్త ృతవమును మర్శయు మానవ కర్త ృతవమును గుర్శతంచాల్వ. బెైబిలును వాయఖ్ాయనించుటకు
మనలను మనము స్టిదధప్ర్చుకొనునప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధతు తెల్వపిన అర్ామును వదకుటకు మనము
ప్రయతిించుచునాిమని గీహంి చుట చాలా అవసర్ము. అయితద ఇకుడద మనము ఆగశపల తద, మన స్టిదధపాటు
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ప్ూర్త నటు
ో కాదు. మానవుల దావర్ా, వార్శ వయకితతవముల దావర్ా, వార్శ అనుభ్వములు, దృకోుణములు
మర్శయు ఉదాాటనల దావర్ా ఆతు కార్యములు చదయు విధానములను కూడా మనము ప్ర్శగణలోనికి
తీసుకోవాల్వ. లేఖ్నములోని ప్రతి మాట దదవుని వాకయమయ
ై ునిది. అయితద ఆతు దావర్ా పతర్
ర ేపించబడిన
మానవుల దావర్ా దదవుని వాకయము మన యొదే కు వచుుచునిది, మర్శయు వార్మ ప్లు కాలములలో ప్లు
విధ్ములుగా వారశార్మ. కాబటిర, బెైబిలులోని ప్లు మానవ ర్చయితల దావర్ా దదవుని ఆతు విభనిమన
ై
విధానములలో మాటాోడాడు అను అవగాహనతో మనలను మనము ఎలో ప్ుపడూ స్టిదధప్ర్చుకోవాల్వ.
లేఖ్నము యొకు పతరర్ణ ప్ర్శశుదాధతు మీద ఆధార్ప్డుటను కోర్మతుంది అని చూశాము కాబటిర,
ఇప్ుపడు వల్వగశంప్జేయు ఆయన కొనసాగు కార్యము మీద మనము ఆధార్ప్డవలస్టియుండిన విధానము
మీదికి మన దృషిరని మళ్లో దే ాము.

వల్వగశంప్జేయుట
బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ు యొకు నేప్థయములో, వల్వగశంప్జేయుటను ఈ విధ్ంగా నిర్వచించవచుు:
మానవునికి లేఖ్నమును గూర్శున సర్శయిన
ై అవగాహనను కల్వగశంచు ప్ర్శశుదాధతు
కార్యము
మనము ర్ండు కార్యముల మధ్య వయతాయసమును చూప్వచుు. ఒకటి ప్ర్శశుదాధతు
లేఖ్నము యొకు వాసత విక మానవ ర్చయితల యొదే కు వచిు వార్శని బలప్ర్చు
పతర్
ర ణ కార్యము, తదావర్ా వార్మ వారయునది దదవుని వాకయమయ
ై ుంటుంది, దదవుడు
ప్ల్వకిన మాటెయ
ై ుంటుందిగాని, మానవులు ప్ల్వకిన మాటగా ఉండదు.
వల్వగశంప్జేయుటలో ప్ర్శశుదాధతు మనతో నిల్వచియుంటాడు. ఆయన కస
ై తవ
విశావసులలో నివస్టిసత ూ, బెబి
ై లులో అయన పతర్
ర ప
ే ంి చిన విషయములను అర్ా ము
చదసుకొని, వాటిని ప ందుకొనుటకు మన మనసుిలను తెర్మసాతడు.
— డా. వర్డి పల యితెస్
ర ి
ఆయన వల్వగశంప్జేయుట దావర్ా, ప్ర్శశుదాధతు మనకు ఆయన వాకయ జఞానమును ఇసాతడు. మర్శయు
ఈ జఞానము ప్ూర్శతగా అభజఞా జఞానము కాదు. ఇది మన ఊహను, సహజ జఞానమును, భావములను,
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చితత మును, పతరర్ణను, ఆశను, నైతిక మనసాిక్ిని కూడా ప్రభావితము చదసత ుంది — మన లేఖ్న అవగాహనకు
తోడపడు మనలోని ఏ భాగమన
ై ఆతు దావర్ా వల్వగశంచబడుతుంది.
మనము కేవలం జఞగీతతగా ఆలోచన చదస్టతత, లేఖ్నములు బో ధించునది మనము అర్ాము
చదసుకోగలమని కొనిిసార్మో కైసతవులు ఊహిసత ార్మ. కాని వాసత వానికి, మానవులు పాప్ము దావర్ా ఎంత
లోతుగా ప్రభావితము చదయబడా్ర్మ అంటే, మన స ంత శకితతో మనము దదవుని గూర్శున విషయములను
అర్ాము చదసుకోలేము. మనలను వల్వగశంప్జేయుట కొర్కు మనకు సవయంగా దదవుని — ప్ర్శశుదాధతు —
యొకు అవసర్త ఎంతో ఉనిది. 1 కొర్శంథీ. 2:11-13లో ఆతు అనుగీహించు జఞానమును గూర్శు పౌలు
మాటాోడిన విధానమును వినండి:
దదవుని సంగతులు దదవుని ఆతుకే గాని మర్శ ఎవనికిని తెల్వయవు. దదవునివలన
మనకు దయచదయబడినవాటిని తెల్వస్టికొనుటకై మనము లౌకికాతును కాక దదవుని
యొదే నుండి వచుు ఆతును ప ందియునాిము. మనుషయ జఞానము నేర్మప మాటలతో
గాక ఆతు సంబంధ్మన
ై సంగతులను ఆతు సంబంధ్మన
ై సంగతులతో
సర్శచూచుచు, ఆతు నేర్మప మాటలతో వీటిని గూర్శుయిే మేము బో ధించుచునాిము
(1 కొర్శంథీ. 2:11-13).
ఇకుడ, ఆతు కార్యము లేకుండా, దదవుని తలంప్ులను మనము అర్ాము చదసుకొనవలస్టిన ర్రతిగా
అర్ాము చదసుకొనుట అసాధ్యమని పౌలు వివర్శంచాడు. ఇందువలనే, మన లేఖ్నముల వాయఖ్ాయనము కొర్కు
ఆతు వయకితగతముగా వల్వగశంప్జేయుట చాలా పారముఖ్యమన
ై విషయమయ
ై ునిది.
ఆతు వల్వగశంప్జేయుట అను విషయమును గూర్శు చాలా అర్మదుగా చర్శుసాతర్మ. అయితద 1616
నుండి 1683 మధ్య కాలములో నివస్టించిన జఞన్ ఓవన్ యొకు సుప్ర్శచితమన
ై ర్చనలో దీనిని గూర్శు
విశేషముగా చర్శుంచబడింది. ఓవన్ ర్చనయిన
ై , స్టిపర్శచుయవల్ ఇలూ
ో ుమినేషన్ ప్ూ
ై వ్్ ఫరం స్టిరిప్ుర్డ లో, అతడు
ప్ర్శశుదాధతు వల్వగశంప్జేయుటను గూర్శు ఈ విధ్ంగా కోీడీకర్శంచాడు:
దదవుని కొర్కు విశావసముతోను మర్శయు విధదయతతోను జీవించుటకు లేక కరీసత ు
యొదే కు వచిు ఆయనయందు నివస్టించుటకు మర్శయు శోధించువార్శ నుండి
భ్దరప్ర్చబడుటకు యిర్మగవలస్టిన, మర్శయు నమువలస్టిన దెవి
ై క సతయములనీి
లేఖ్నములో ఇవవబడినవి లేక దెవి
ై క ప్రతయక్షతలలో మనకు ప్రతిపాదించబడినవి.
వీటిని మనంతట మనము సర్శగా అర్ా ము చదసుకోలేము; ఒకవేళ మనము అర్ాము
చదసుకోగల్వగశత,ద ప్ర్శశుదాధతు వాటిని మనకు బో ధించవలస్టిన అవసర్ము ఉండదు.
-14వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును

ర్ండవ పాఠము:

అనుగీహించాడు:

వాయఖ్ాయనము కొర్కు స్టిదధపాటు

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

అయితద ఆయన మనకు ఈ విషయములనిిటిని బో ధిసత ాడు, మర్శయు వాటిని
వివేచించి, గీహంి చి మర్శయు గుర్శతంచునటు
ో ఆయన మనకు సహాయము చదసత ాడు.
“విశావసము మర్శయు విధదయత దావర్ా దదవుని కొర్కు జీవించుటకు,” “కరస
ీ త ు నొదేకు వచిు ఆయనలో
నిల్వచియుండుటకు,” మర్శయు “శోధ్కుల నుండి భ్దరప్ర్చబడుటకు” మనకు కావలస్టిన సమసత మును
లేఖ్నములు మనకు అనుగీహిసత ాయని ఓవన్ జఞానముతో తెల్వయప్ర్చాడు. అవిశావసులు తమ స ంత శకితతో
బెైబిలును అర్ాము చదసుకోలేని విధ్ముగానే, ప్ర్శశుదాధతు “ఈ విధ్ంగా” లేఖ్నమును “వివేచించుటకు,
గీహించుటకు మర్శయు గుర్శతంచుటకు” మనకు శకితని ఇవవని ప్క్షమున లేఖ్నమును “మనము కూడా
అర్ాము చదసుకోలేము.”
లేఖ్నమంతా దెవ
ై ావేశము వలన కల్వగశనది అని 2 తోమోతి 3:16 మాటాోడునప్ుపడు,
బెబి
ై లు దదవుని హృదయములో నుండి పతర్
ర ప
ే ంి చబడింది లేక మర్శంత ఖ్చిుతమన
ై
భాషలో “ఊదబడింది” లేక నిశావసము అయియంది అను ఆలోచనను అది
తెల్వయజేసత ుంది, కాబటిర లేఖ్నము సవయంగా దదవుని యొకు వయకితతవములో నుండి
వలువడుతుంది. ఒక విషయము దావర్ా పతర్
ర ప
ే ంి చబడుటను గూర్శు మనము
మాటో డునప్ుపడు, మనము ఒక విషయమును బటిర ఉతాిహప్ర్చబడుటను గూర్శు
లేక ప్టర బడుటను గూర్శు మాటాోడతాము, మర్శయు “వల్వగశంప్జేయుట” అను
ప్దము ఆ ఆలోచనను తెల్వయజేసత ుంది, అనగా మన మనసుిను దదవుని జఞానముతో
వల్వగశంప్బడునటు
ో , మనము దదవుని సతయమును సర్శగా అర్ాము చదసుకొనునటు
ో
మనకు జఞానమును మర్శయు ప్టురను ఇచుుటకు దదవుని యొకు ప ర్పాటులేని
వాకయమును పతర్
ర ప
ే ంి చిన ప్ర్శశుదాధతు యొకు అవసర్త ఉనిది.
— డా. స్టైమన్ విబర్డర
దదవుడు ర్చయితను పతర్
ర ప
ే ంి చినప్ుపడు ఆయన అతనిని వల్వగశంప్జేశాడు కాబటిర
మనము ఇక పతర్
ర ణను ప ందుటలేదు. అయితద మనము వల్వగశంప్బడుచునాిము,
అనగా ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా దదవుడు ప్రకాశమును అనుగీహంి చుచునాిడు, మర్శయు
ఈ మాటలు బో ధించుచుని విషయములను అర్ాము చదసుకొనుటకు మనకు
ఆతీుయ వివేకమును మర్శయు సామర్ా ుమును అనుగీహంి చుచునాిడు.
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ర్వ. థడ్ జేమ్సి, జూ.
మనము ప్ర్శశుదాధతు మీద ఆధార్ప్డుట ఎంత పారముఖ్యమో ఇప్పటి వర్కు చూశాము కాబటిర,
లేఖ్న వాయఖ్ాయనము కొర్కు మనము చదయు స్టిదధపాటులో మానవ కృషి యొకు అవసర్తను ఇప్ుపడు
మనము విశదీకర్శదే ాము.

మానవ కృషి యొకు అవసర్త
మానవ కృషి కొర్కు మన అవసర్తను మనము ర్ండు భాగములలో ప్ర్శగణిదే ాము. మొదటిగా,
మనము మానవ కృషి యొకు పారముఖ్యతను చూదాేము. ర్ండవదిగా, మన మానవ కృషిని తెల్వయప్ర్చు
కొనిి ప్రభావములను సమీక్ించుదాము. ముందుగా మానవ కృషి యొకు పారముఖ్యతను చూదాేము.

పారముఖ్యత
చాలాసార్మో, బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో దదవుని ఆతు కార్యము మానవ కృషికి వయతిర్ేకముగా ఉనిదని
అనేకమంది సదాభవన గల కైసతవులు ఆలోచిసాతర్మ. కొనిిసార్మో మనము బెైబిలు అధ్యయనము
చదయుచుండగా ఆతు మన ప్రయతిములకు మించి, మన ప్రయతిములు లేకుండా, మన
ప్రయతిములకు విర్ోధ్ముగా కార్యము చదసత ాడు అను మాట వాసత వమే. అయితద మనము లేఖ్నములను
వాయఖ్ాయనించుచుండగా మానవ కృషి యొకు అవసర్తను ఇది ప్ూర్శతగా తొలగశంచివేయదు. మనము కషర ప్డి
ప్ని చదయుట దావర్ా, లేక దానికి తోడుగా ఆతు మనలను వల్వగశంప్జేయుట అతయంత సాధార్ణమైన
మార్గ మయ
ై ునిది. ఈ కార్ణం చదత, మనము బెైబిలు వాయఖ్ాయనమును కేవలం మానవ కృషిగా మాతరమే
చదయక, లేఖ్నములను సర్శగా అర్ాము చదసుకొనుటకు ప్రయతిించుటకు ఒక పారముఖ్యమన
ై సాానము
ఇవవబడింది.
విచార్కర్ముగా, కొనిిచోటో, సదాభవనగల కరస
ీ త ు అనుచర్మలు కూడా బెబి
ై లును అధ్యయనము
చదయుటకు స్టిదధప్డునప్ుపడు మానవ కృషికి పారధానయతనియయర్మ. బదులుగా, బెైబిలు వాకయభాగములోని
సందదశము ప్ర్ోక్షముగా ఉని పాఠకులకు దదవుని యొదే నుండి సూటిగా వచుు “ఆతీుయ” ప్దధ తిని వార్మ
చాలాసార్మో ఇషర ప్డతార్మ. ప్ర్శశుదాధతు మీద ఆధార్ప్డుటలో ఉని పారముఖ్యతను ఈ విశావసులు సర్శగానే
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గుర్శతసత ార్మ. మర్శయు ఈ విషయములో మనము వార్శని మచుుకోవచుు. అయితద వార్మ మానవ కృషిని
తిర్సుర్శంచుట బెైబిలు సంబంధ్మన
ై ది కాదు. 2 తిమోతి 2:15లో పౌలు వారస్టినటు
ో :
దదవుని యిదుట యోగుయనిగాను, స్టిగగ ుప్డ నకుర్లేని ప్నివానిగాను, సతయ
వాకయమును సర్శగా ఉప్దదశించువానిగాను నినుి నీవే దదవునికి కనుప్ర్చు కొనుటకు
జఞగీతతప్డుము (2 తిమోతి 2:15).
ఈ వచనములో, సతయవాకయమును సర్శగా ఉప్దదశించువానిగా ఉండమని పౌలు తిమోతిని
పల ర తిహించాడు. అయితద తన ఆలోచనను తెల్వయజేయుటకు పౌలు ఉప్యోగశంచిన ర్ూప్కమును
గమనించండి. తిమోతి ఒక “ప్నివానిగా” ఉండాల్వ. ఇకుడ అప సత లుడు ఎర్ాగటెస్ అను గరక
ీ ు ప్దమును
ఉప్యోగశంచాడు, మర్శయు ఈ ప్దము చాలాసార్మో ప లములో ప్నిచదయువార్శని సూచిసుతంది. మర్శయు
తిమోతి వీల ైనంత కృషి చదయాల్వ లేక ఇకుడ వారయబడినటు
ో “జఞగీతతప్డాల్వ.”
బెైబిలు వాయఖ్ాయనకర్త ను ఒక యోగయమన
ై , కషర ప్డి ప లములో ప్నిచదయు కూల్వవానితో పల లుుట
దావర్ా, తన లేఖ్న అధ్యయనములో బలమన
ై కృషిని చదయమని పౌలు తిమోతిని పల ర తిహించాడు. అయితద
ఖ్చిుతముగా దీని అర్ాము ఏమిటి? మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు మీద మనము ఆధార్ప్డుట మానవ కృషితో ఏ
విధ్ంగా అనుబంధ్ం కల్వగశయుంటుంది?
బెబి
ై లును అర్ా ము చదసుకొనుట ప్ర్శశుదాధతు చదయు ఒక కార్యమత
ై ద మర్శయు మనము
చదయు కార్యము కాకపల తద, బెబి
ై లు వాయఖ్ాయనమును గూర్శు మనము ఎందుకు
శీమప్డతాము? దీనికి జవాబు చాలా సులువన
ై దిగా ఉనిది. దదవుడు
సల మర్శతనమునకు ప్రతిఫలమియయడు. ప్రసంగము చదయుటకు స్టిదధప్డని స్టతవకుని
దదవుడు అభషతకంి ప్డు. దదవుని కార్యములో పాలుప్ంచుకొనుటలో చుర్మకుదనము
కావాల్వ ఎందుకంటే దదవుడు మన దావర్ా మాతరమే కార్యము చదయుటలేదు, ఆయన
మనలో కూడా కార్యము చదయుచునాిడు... ఈ బెబి
ై లు వాయఖ్ాయన ప్రకీయ
ి లో,
మనము కేవలం బెబి
ై లు చెప్ుప మాటలను మాతరమే అర్ా ము చదసుకొను అభజఞా
సంబంధ్మన
ై కార్యము మాతరమే జర్మగుటలేదు, మనలో దదవుడు ప్వితరప్ర్చు
కార్యమును కూడా చదసత ునాిడు, తదావర్ా మనము ఈ లేఖ్నభాగము తెలుప్ు
విషయములను మాతరమే అర్ాము చదసుకొను ప్రజలుగా గాక, మనము ఆలోచన
చదయాలని దదవుడు కోర్మ విధ్ముగా ఆలోచించువార్శగాను, మనము ఆలోచించునటు
ో
ఆయన మనలను ర్ూపించిన విధ్ముగాను ఆలోచన చదయు ప్రజలమవుతాము.
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— డా. కేర్ర వినజ ంట్
ప్ర్శశుదాధతు మీద ఆధార్ప్డుట అనగా లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించునప్ుపడు మనము ప్ర్ోక్షముగా
ఉండాలని అర్ాము కాదు. వాసత వానికి, బాధ్యతగల వాయఖ్ాయనములో కషర ప్డి ప్ని చదయుట
భాగమైయుంటుంది. ఆతు మీద ఆధార్ప్డుటలో ఆయన మనకు అనుగీహించిన ప్ర్శకర్ములు మర్శయు
అవకాశముల మీద కూడా ఆధార్ప్డుట భాగమయ
ై ునిది. ఎందుకంటే, పాఠకునిగా ఒక మానవుడు చదయు
కృషితో సహా మానవ మార్గ ముల దావర్ా సంభాషించుటకు ప్ర్శశుదాధతు లేఖ్నమును ర్ూప ందించాడు.
వాసత వానికి, స్టిదధపాటు కొర్కు మనము చదయు ప్రయతిముల దావర్ా సాధార్ణంగా ప్ర్శశుదాధతు
మనలను వల్వగశసత ాడు. ఆహార్మును భ్ుజంచుట దావర్ా మన శర్రర్ములు బలమును ప ందుకొను
విధ్ముగానే, ఆయన వాకయమును గూర్శు మనకు సంప్ూర్ిమైన అవగాహనను అనుగీహించుటకు ఆతు మన
అధ్యయనము మర్శయు ధాయనము దావర్ా కార్యము చదసత ాడు.
ఇప్ుపడు, బెైబిలులోని కొనిి భాగములకు ఇతర్ భాగముల కంటే ఎకుువ మానవ కృషి
అవసర్మవుతుంది అని లేఖ్నమును అధ్యయనము చదయు అనేకమందికి తెలుసు. ఒక వైప్ున, కొనిి
లేఖ్న భాగములు ఎంత సపషర ముగా ఉంటాయంటే వాటిని అర్ాము చదసుకొనుటకు చాలా తకుువ కృషి
అవసర్మవుతుంది. శతాబే ములుగా, ర్క్షణ ప ందుట కొర్కు నమువలస్టిన మర్శయు పాటించవలస్టిన
సమసత ము లేఖ్నములో ఏదో ఒక చోట ఎంత సపషర ముగా ఉనిదంటే ఇంచుమించు అందర్మ దానిని అర్ాము
చదసుకోగలర్మ అని ప ర టెస్టర ంటు
ో సర్శగానే నమాుర్మ. అయితద మర్ొక వప్
ై ున, లేఖ్నములోని అనేక భాగములు
చాలా కషర మన
ై వి, మర్శయు కొనిి అయితద అర్ాము చదసుకొనుటకు ఇంచుమించు అసాధ్యమవుతుంది.
అయితద అభాయస్టికముగా మాటాోడితద, లేఖ్నములోని ఎకుువశాతం వాకయభాగములు వర్ిమాలలోని ఈ
ర్ండు తీవరతలకు మధ్య ఉంటాయి. లేఖ్నములోని సపషర మన
ై భాగముల కొర్కు స్టిదధప్డుటలో తకుువ
మానవ కృషి అవసర్మవుతుంది. అయితద లేఖ్నములోని కషర మన
ై వాకయభాగములతో మనము
వయవహర్శంచునప్ుపడు, సర్శయిన
ై స్టిదధపాటు కొర్కు ఎకుువ మానవ కృషి అవసర్మవుతుంది.
లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించుట కొర్కు స్టిదధప్డుటలో మానవ కృషి యొకు పారముఖ్యతను గుర్శతంచుటతో
పాటుగా, మన మానవ కృషి మీద ప్రభావము చూప్ుటకు దదవుడు సాధార్ణముగా కల్వగశంచు ప్రధానమన
ై
ప్రభావములను గూర్శు అవగాహన కల్వగశయుండుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది.
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ప్రభావములు
నేడు సదాభవనగల బెైబిలు వాయఖ్ాయనకర్త లకు ఏదెన
ై ా ఆటంకము కల్వగశసత ుంది అంటే, అది తమ
జీవితముల మీద ఉని బాహయ ప్రభావములు ప్రతిబింబించకుండా లేఖ్నములను వార్మ అధ్యయనం
చదయగలర్మ అని వార్మ ఆలోచన చదయుట అయుయనిది. మన జీవిత అనుభ్వములను ప్రకునబెటర ి
ప్ుర్ావలోచనలు లేకుండా మనము లేఖ్నములను ఆశీయించవచుు అని మనము ఆలోచన చదసత ుంటాము.
అయితద బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో మన మానవ కృషిని గూర్శు మనము జఞాప్కముంచుకోవలస్టిన అతయంత
పారముఖ్యమన
ై విషయములలో ఒకటి ఏమిటంటే, వేర్ే విధ్ంగా చదయుటకు మనము ఎంత
ప్రయతిించినప్పటికర, ల కులేననిి ప్రభావముల దావర్ా ప్రభావితము చదయబడి మనము లేఖ్నములను
ఆశీయిసాతము. మర్శయు మనము బెైబిలును వాయఖ్ాయనించుచుండగా అవి మనకు సహాయము చదస్టన
ి ా లేక
ఆటంకము కల్వగశంచినా ఈ ప్రభావములను గూర్శు మనము ఎంతగా అవగాహన కల్వగశయుంటే, అది
అనుకూలమన
ై విషయమన
ై ా లేక ప్రతికూలమన
ై ా అంతగా దానిని మనము వివేచింప్గలుగుతాము.
లేఖ్న వాయఖ్ాయనము కొర్కు మనము స్టిదధప్డుచుండగా మనము చదయు ప్రయతిముల మీద
ప్రభావము చూప్ు మూడు ప్రధానమన
ై ప్రభావములను మనము ప్ర్శగణిదే ాము. ఈ ప్రభావములు ఒకదానితో
ఒకటి ముడిప్డియునాియి, కాని సులువుగా ఉండుట కొర్కు మనము వాటిని వేర్ేవర్మగా చూదాేము.
ముందుగా మనము లేఖ్నము యొకు భాషయమును ప్రసత ావిదాేము.

భాషయము
ఈ పాఠయకీమములోని ఉదదేశయముల కొర్కు, మనము భాషయమును ఈ విధ్ంగా నిర్వచిదాేము:
బెబి
ై లు భాగములలో నుండి అర్ా మును వల్వకితీయుట
— ముఖ్యముగా చార్శతిరక నేప్థయము, సాహితయ ర్ూప్ములు, వాయకర్ణము మర్శయు ప్దముల
ఉప్యోగము, వేదాంతశాసత ర సందర్భము, మొదలగు వాటిని చూచుట దావర్ా. భాషయమును గూర్శు మనము
అనేక విషయములను చెప్పవచుుగాని, ప్రసత ుతానికి, మనము మునుప్ు చూస్టినటేో భాషయము వాయఖ్ాయన
కార్యము కొర్కు మనలను స్టిదధప్ర్మసుతంది అని మాతరం ఇప్ుపడు తెల్వయజేదే ాము.
లేఖ్న భాషయముతో మనము చదయు పాలుప్ంప్ులు మనలను బెైబిలు యొకు తదుప్ర్శ
వాయఖ్ాయనము కొర్కు స్టిదధప్ర్మసాతయి. బెైబిలుతో ఒక ముఖ్ాముఖ అనుభ్వములో మనము అభవృదిధ
చదసుకుని జఞానము, నప్
ై ుణయములు మర్శయు వైఖ్ర్మలు మన తదుప్ర్శ లేఖ్న అధ్యయనము మీద
ప్రభావమును చూప్ుతాయి. ఉదాహర్ణకు, బెైబిలు ప్దములను మర్శయు వాయకర్ణమును మనము
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అధ్యయనం చదస్టన
ి ప్రతిసార్శ, లేఖ్నములోని ఈ అంశములతో వయవహర్శంచు సామర్ాుమును మనము
పంప ందింప్జేసుకుంటాము. కథనములు, నియమములు, ప్దయభాగము, ప్రవచనములు, సామతలు
మొదలగు సాహితయ ర్కములను మనము అర్ాము చదసుకొనుటకు ప్రయతిించినప్ుపడు, తర్మవాత
కాలములో వాటిని అర్ాము చదసుకొనుటకు మనము మర్శ ఎకుువగా స్టిదధప్డతాము. మర్శయు బెైబిలు
యొకు పారచీన చర్శతన
ర ు గూర్శు నేర్ముకొనుచుండగా, తదుప్ర్శ అవగాహన కొర్కు లేఖ్నములను
ఆశీయించుటకు మనము స్టిదధప్డియుంటాము. లేఖ్నము యొకు భాషయము కొర్కు మనము చదయు ప్రతి
కృషి మనలను తదుప్ర్శ అధ్యయనము కొర్కు స్టిదధప్ర్మసుతంది.
వాయఖ్ాయనశాసత మ
ర ులో మన మానవ ప్రయతిముల మీద ప్రభావము చూప్ు ర్ండవ విషయము
ఏమనగా సమాజములో మన పాలుప్ంప్ులు.

పాలుప్ంప్ులు
ఇతర్మలతో పాలుప్ంచుకొనుట లేఖ్నములను అర్ాము చదసుకొనుటకు మనము చదయు
ప్రయతిములలో అతయంత ప్రభావవంతమన
ై , కాని చాలాసార్మో నిర్ో క్షయం చదయబడిన, ప్రభావము అయుయనిది.
మనమంతా బెైబిలు యొకు ప్లు భాషయములలో పాలుప్ంచుకోవాలని కోర్తాము. అయితద మనము దీనిని
గీహించినా గీహించకపల యినా, ఇతర్ ప్రజలతో మన పాలుప్ంప్ుల దావర్ా ప్రభావితము కాకుండా బెైబిలును
వాయఖ్ాయనించుట ఇంచుమించు అసాధ్యమే అవుతుంది. మర్శయు ఇది చాలా మంచి విషయమైయునిది.
ప్రసత ుత లోకమునకు మర్శయు మునుప్టికి చెందిన ఇతర్ ప్రజలు ప్ర్శశుదాధతు నుండి అనేక గొప్ప
వర్ములను మర్శయు మళకువలను ప ందుకునాిర్మ మర్శయు లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించుచుండగా అవి
మనకు సహాయప్డగలవు. వార్మ విలువన
ై సూచన కార్యములను అందించార్మ. వార్మ మనకు దెవి
ై కమైన
సలహాలను ఇసాతర్మ. వార్మ మనకు దదవుని వాకయమును అర్ాము చదసుకొనుటకు మర్శయు అనువర్శతంచుటకు
ఉప్యోగప్డు బెైబిలు భాషలను, సాహితయమును, చర్శతన
ర ు మర్శయు అనిి ర్కముల ఇతర్ విషయములను
బో ధిసత ార్మ. మన చదతులలో మనము ప్టురకొను బెైబిళళు కూడా మన యొదే కు ఇతర్మల నుండి వచాుయి.
ప్ండితులు, అనువాదకులు, సంపాదకులు మర్శయు ప్రచుర్ణకర్త ల దావర్ా అవి మనకు అందించబడినవి.
ఇంతదగాక, మన సంఘములు మర్శయు మన డినామినేషనో తో సహా మనము సౌకర్యవంతముగా
భావించు కస
ై త వ సమాజములు మనకు ఉనాియి. మనము లేఖ్నమును చదువు మర్శయు అర్ాము
చదసుకొను విధానము మీద ప్రభావము చూప్ు కొనిి సామానయ ప్ర్ంప్ర్లు ఈ సమాజములలో ఉంటాయి.
మర్శయు కాప్ర్మలు, బో ధ్కులు మర్శయు ఇతర్ వయకితగత విశావసుల నుండి మనము ప ందుకొను సలహాలు
కూడా మనకు అనేక విధాలుగా సహాయప్డతాయి.
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ఇతర్మల యొకు సఫలతలు, వైఫలయములు మర్శయు మళకువల దావర్ా మనము అనేక విలువన
ై
విషయములను నేర్ముకుంటాము. మన వల ఉనివార్శ నుండి మర్శయు మనకు భనిముగా ఉనివార్శ
నుండి, మునుప్టి వార్శ నుండి మర్శయు ప్రసత ుతము నివస్టిసత ునివార్శ నుండి, మనకు వయకితగతముగా
సుప్ర్శచితుల ైనవార్శ నుండి మర్శయు మనము ఎనిడును కలవనివార్శ నుండి మనము నేర్ముకుంటాము.
మనము దీనిని గుర్శతంచినా గుర్శతంచకపల యినా, మన లేఖ్న వాయఖ్ాయనములనీి ఇతర్ ప్రజల దావర్ా లోతుగా
ప్రభావితము చదయబడాల్వ.
స్టిదధప్డుటకు మనము చదయు ప్రయతిములలో మూడవ ప్రధానమన
ై ప్రభావము మన వయకితగత
కైసతవ అనుభ్వము అయుయనిది.

అనుభ్వము
కైసతవులముగా మన జీవితములలో ఇప్పటికే మనము చర్శుంచిన భాషయము మర్శయు ఇతర్మలతో
పాలుప్ంప్ులతో సహా మనము ఎదుర్ొును ప్రతిది మన కైసతవ అనుభ్వములో భాగమైయునిది అని
చెప్ుపట సమంజసమే అవుతుంది. కాబటిర మన పాఠంలో ఈ సమయమందు, మన వయకితగత కస
ై తవ
అనుభ్వము లేక దదవునితో మన నడక అని మనము పిలచుదానిని గూర్శు మనము సాధార్ణముగా
ఆలోచన చదయు విషయముల మీద దృషిరపటారలని ఆశించుచునాిము. కైసతవ జీవనములో ఈ వయకితగత
కోణములు మన లేఖ్న వాయఖ్ాయనములకు విభనిమన
ై విధానములలో తోడాపటునిసాతయి.
ఉదాహర్ణకు, మన కస
ై త వ ఎదుగుదల మర్శయు ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట బెైబిలును వాయఖ్ాయనించు మన
సామర్ాుమును బలప్ర్మసాతయి; మనము జీవించు విధానము మనము లేఖ్నములను అర్ాము చదసుకొను
సామర్ాుము మీద లోతుగా ప్రభావము చూప్ుతుంది. కరీసత ు అనుచర్మలు నముకముగా ఉనిప్ుపడు దదవునిని
సంతోషప్ర్చు విధ్ములుగా ఆలోచించుటకు, కార్యములు చదయుటకు మర్శయు అనుభ్వించుటకు
ప్రయతిించినప్ుపడు వార్మ లేఖ్నముల నుండి నేర్ముకొనుటకు మర్శంత ఉతత మమన
ై ర్రతిలో వార్మ
స్టిదధప్డియునాిర్ని కనుగొంటార్మ. అయితద మనము మన జీవితములను దదవుని వాకయమునకు
అనుగుణంగా మార్ముకొననటో యితద, బెైబిలు అధ్యయనము చాలాసార్మో తప్ుపగా వాయఖ్ాయనించుటకు మర్శయు
తప్ుపగా అనువర్శతంచుటకు దార్శతీసుతంది.
మన మునుప్టి అనుభ్వములు కూడా బాధ్యతాయుతముగా వాయఖ్ాయనించు మన సామర్ాుము మీద
ప్రభావమును చూప్ుతాయి. మనము ఆలోచించు, భావించు, లేక వయవహర్శంచు విధానముల మీద
ప్రభావము చూప్ు అనుభ్వములను విశావసులందర్మ కల్వగశయునాిర్మ. మర్శయు ఈ అనుభ్వములు
లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించు మన ప్రయతిములను ప్రభావితము చదసత ాయి. ఉదాహర్ణకు, ధ్నిక
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ప్ర్శసర్ాలలో ఎదిగశనవార్మ లూకా సువార్త లో వయకత ప్ర్చబడిన పతదల కొర్కు ఆలోచన కల్వగశయుండవలస్టిన
విషయమును అర్ాము చదసుకొనుటలో కషర మును ఎదుర్ొుంటార్మ. ఘనతను ఉదాాటించిన సంసుృతిలో
ఎదిగన
శ వయకిత అవమానమునకు సంబంధించిన లేఖ్నభాగములను సులువుగా అర్ాము చదసుకోగలుగుతాడు.
అంతదగాక, ప్రతి వయకితకి విభనిమైన వయకితగత బలములు మర్శయు బలహీనతలు, విభనిమన
ై
సామర్ాుములు మర్శయు అసమర్ాతలు, ప్ర్శశుదాధతు నుండి కల్వగశన విభనిమైన వర్ములు, మర్శయు ప్లు
పాప్ములు కూడా ఉంటాయి. ఏదో ఒక విధ్ముగా, లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించు మర్శయు అనువర్శతంచు
విషములో ఇవనీి మన సామర్ాుమును ప్రభావితము చదసత ాయి.
మన పాప్ములు బెబి
ై లుతో సహా సతయమును గీహంి చు సామర్ా ుము మీద ప్రభావము
చూప్ుతాయి. మన దుర్రితియందు మర్శయు మన పాప్ సవభావమందు మనము
సతయమును అణచివేసత ాము అని బెబి
ై లు స్టలవిసుతంది. ఈ విధ్ంగా, సతయమును
అర్ా ము చదసుకొను మన సామర్ా ుము మీద మన పాప్ము ప్రతికూలమన
ై
ప్రభావమును చూప్ుతుంది. ఈ విధ్ంగా, మనము బెబి
ై లును ఆశీయించినప్ుపడు,
పాప్ము యొకు మర్లుు ప్రభావము లేకుండా దానిని అర్ాముచదసుకొనుటలో
ప్ర్శశుదాధతు మనకు సహాయము చదసత ాడు, కాబటిర మనము ఆయనకు
కృతజుాలమయ
ై ునాిము.
— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి
ప్రజలు లేఖ్నములో తమకు నచిున విషయమును కనుగొనుటకు ప్రయతిిసాతర్మ
కాబటిర పాప్ము మన లేఖ్న వాయఖ్ాయనమునకు ఆటంకమును కల్వగశంచగలదు.
ఉదాహర్ణకు, కొనిి శతాబే ముల బానిసతవమును సమర్శాంచు విధ్ముగా
లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించుటకు బానిసలను కల్వగశయునివార్మ ప్రయతిించార్మ.
వార్మ తమ ఆర్శాక లాభ్ముల దృష్ారు ఇలా చదస్టవ
త ార్మ, కాబటిర వార్మ — ఒకవేళ
బానిసలకు ప్రసంగశంచుటకు వార్శకి అవకాశము లభస్టతత — బానిసలు తమ
యజమానులకు నముకముగా ఉండాలని వారయబడియుని ఎఫస్ట్ 6:5 నుండి
ప్రసంగశంచదవార్మ. అయితద వార్మ “యజమానులార్ా, ... ఆప్రకార్మే వార్శయిడల
ప్రవర్శతంచుడి” అని చెప్ుప 6:9 మీద దృషిరపటర ర్మ. అనగా, దీనిని మీర్మ ఖ్చిుతముగా
పాటిస్టతత — అనగా యజమానులు తమ బానిసలకు స్టతవ చదయవలస్టి వస్టతత —
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బానిసతవము ఎంతో కాలము నిలువదు. ఇది ఒక విధ్ముగా ఆర్శాక లాభ్ములను
నాశనము చదసత ుంది. అయితద ప్రజలు ఒక ఉదదే శముతో లేఖ్నమును
ఆశీయించినప్ుపడు, వార్మ తమ జీవన విధానమును సమర్శాంచుటకు ప్రయతిిసాతర్మ,
కాబటిర వార్మ ఆ విధ్ముగానే లేఖ్నమును చదువుతార్మ. ఇప్ుపడు, ప్రజలకు
వయతిర్ేకమన
ై సమసయ ఉంటుంది. వార్మ ఎలో ప్ుపడూ ఖ్ండింప్ును ఎదుర్ొును
నేప్థయముల నుండి వార్మ వచిుయుండవచుు లేక వార్మ ఎలో ప్ుపడూ అప్ర్ాధ్
భార్మును ఎదుర్ొునుచుండవచుు, మర్శయు వార్మ కూడా లేఖ్నమును అదద
విధ్ముగా చదువుతార్మ. మన ప్ుర్ావలోచనల ఆధార్ంగా లేఖ్నమును అధ్యయనం
చదయుటకు బదులుగా, వీల న
ై ంత వర్కు లేఖ్న భాగములోని సందదశము మనకు
ఏమి బో ధించుచునిదో తెలుసుకొనుటకు ప్రయతిించాల్వ.
— డా. కైగ్ ఎస్. కరనర్డ

ముగశంప్ు
వాయఖ్ాయనము కొర్కు మన స్టిదధపాటును గూర్శున ఈ పాఠములో, లేఖ్నమును వాయఖ్ాయనించుటకు
ముందు స్టిదధపాటుకు సంబంధించి మనము దృషిరలో ఉంచుకోవలస్టిన ర్ండు కరలకమైన విషయములను
చూశాము. కర్బన సంబంధ్మన
ై పతరర్ణ మర్శయు ఆతు యొకు వల్వగశంప్ు అను స్టిదధ ాంతముల దృష్ారు
ప్ర్శశుదాధతు మీద మన ఆధార్మును మనము ప్ర్శగణించాము. మానవ కృషి యొకు పారముఖ్యతను
చూచుట దావర్ా మర్శయు మన వాయఖ్ాయన ప్రయతిముల మీద దదవుడు కల్వగశంచు కొనిి ప్రభావములను
విశేోషించుట దావర్ా మనము మానవ కృషి యొకు అవసర్తను ఉదాాటించాము.
బెైబిలును వాయఖ్ాయనించుట కొర్కు స్టిదధపాటులో మనము ప్ర్శశుదాధతు మీద ఆధార్ప్డాల్వ, అలాగే
మానవ కృషిని కూడా విర్శవిగా చదయాల్వ. ప్ర్శశుదాధతు ప్టో ఉదదేశప్ూర్వకమన
ై , పారర్ానతో కూడిన సమర్పణ
దావర్ా మనము లేఖ్నములను ఆశీయించాల్వ, ఎందుకంటే ఆయన లేఖ్నములను పతర్
ర ేపించాడు మర్శయు
లేఖ్నములను అర్ాము చదసుకొనుటకు మన మనసుిలను మర్శయు హృదయములను వల్వగశంచునటు
ో తండిర
మన యొదే కు ఆయనను ప్ంపియునాిడు. అయితద అదద సమయములో, చదువుట దావర్ా, అధ్యయనం
చదయుట దావర్ా, ఇతర్మలతో పాలుప్ంచుకొనుట దావర్ా మర్శయు ప్రతి అడుగులో లేఖ్నములను మన స ంత
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ఆయన మనకు లేఖ్నమును

ర్ండవ పాఠము:

అనుగీహించాడు:

వాయఖ్ాయనము కొర్కు స్టిదధపాటు

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుట దావర్ా మనము మన స ంత ప్రయతిములను చదయునటు
ో దదవుడు
నిర్ియించాడు. లేఖ్నములను వాయఖ్ాయనించుట మన జీవితకాలమంతా మనము చదయవలస్టిన ఒక
సంకిోషరమన
ై కార్యమయ
ై ునిది, కాబటిర వీల న
ై ంత చకుగా మనము స్టిదధప్డునటు
ో జఞగీతతప్డాల్వ. దదవుని ఆతు
మీద మర్శయు మన మానవ కృషి మీద మనము ఎంత ఎకుువగా దృషిర నిల్వపితద, బెైబిలును వాయఖ్ాయనించుట
కొర్కు మనము అంత ఎకుువగా స్టిదధప్డగలుగుతాము.
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