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ఆర్వ పాఠము

అర్ామును కనుగొనుట

ఉపో ద్ఘాతం
తమ అధాయప్కులు తమ కొర్కు ప్డుతుని శీమను పిలోలు చాలాసార్మో గుర్శతంచర్మ. వార్శకి అనేక
నూతన విషయములను నేర్మపటకు వార్శ అధాయప్కులు చాలా కషర ప్డతార్మ. అయితద చాలాసార్మో, యౌవవన
విదాయర్మాలు వార్మ చదయు ప్రతి ప్నిని బటిర సణుగుతుంటార్మ మర్శయు ఫిర్ాయదులు చదసత ుంటార్మ. అవును,
పదే లముగా మనము బాలయములో మన అధాయప్కులను జఞాప్కము చదసుకొని, వార్మ మనకు పాఠములను
నేర్శపనప్ుపడు వార్మ వాటిని ఎంత చకుగా బో ధించార్ో అర్ాము చదసుకుంటాము. వార్మ మన కొర్కు చదస్టిన
కషర మును బటిర మనము వార్శకి కృతజుాలముగా ఉంటాము. అయితద దీనిని గూర్శు మీర్మ ఆలోచించినప్ుపడు,
మన బాలయప్ు పాఠములు అనుదినము మన జీవితాలలో మనకు నేర్శపన అనేక విషయములను బటిర
మనము మర్శ ఎకుువ కృతజుా లమైయుండాల్వ. అనేక విధాలుగా, లేఖ్నము యొకు అర్ా ము విషయములో
కూడా ఇదద వాసత వమైయునిది. లేఖ్నము యొకు అర్ామును మనంతట మనమే కనుగొనునటు
ో దదవుడు
మనలను విడిచిపటర లేదు. మనకు సహాయము చదయుటకు ఆయన మనకు మార్గ దర్ికాలను
అనుగీహించాడు. అయితద దీనిని మించి, మనము జీవితములలో ముందుకు కొనసాగుచుండగా, మనము
బెైబిలును మర్లా మర్లా చదివి దానిలోని అర్ామును గూర్శు మర్శంత నేర్ముకోవచుు అనునది బెైబిలులో
అతయంత విశేషమైన విషయమైయునిది.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన

పాఠయకీమములో ఇది ఆర్వ పాఠము మర్శయు దీనికి, “అర్ామును కనుగొనుట” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ
పాఠములో, లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ా మును కనుగొనుటలో మనకు సహాయము చదయగల కొనిి
వాయఖ్ాయనశాసత ర వయయహములమీద దృషిరపడదాము.

బెైబిలులోని అర్ామును కనుగొను ప్రకిీయలో ల కులేననిి కార్కములు ఉనాియి. అయితద మన

ఉదదే శయముల కొర్కు, మనము కేవలం ర్ండు విషయముల మీద మాతరమే దృషిరపడదాము. మొదటిగా, బెైబిలు
భాగము యొకు పారముఖ్యతను బయలుప్ర్చుటలో సహాయము చదయు కొనిి పారముఖ్యమైన
మార్గ దర్ికాలను గూర్శు మాటాోడదాము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఆ అర్ా ములో నుండి ప్లు సార్ాంశములను
వల్వకితీయుట యొకు విలువను చూదాేము. ముందుగా లేఖ్న అర్ా ము వైప్ుకు మనలను నడిపించు కొనిి
మార్గ దర్ికాలను మనము చూదాేము.
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అనుగీహించాడు:
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వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

మారగ ద్రశకాలు
మునుప్టి పాఠములో, తమ సామానయ వాయఖ్ాయనశాసత ర వయయహమును నేటి ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు

వాయకర్ణ-చార్శతిరక ప్దధ తి అని పిలుసాతర్ని మనము ప్రసత ావించాము. ఇప్ుపడు, ఈ ప్దజఞలము ఈ మధ్య

కాలమునకు చెందినది, కాని ఇది సంఘ చర్శతర అంతటిలో, ముఖ్యముగా సంసుర్ణ కాలములో కనిపించిన
ఒక ప్దధ తికి పారతినిధ్యం వహిసత ుంది. ఫల్వతంగా వాయకర్ణ-చార్శతిరక ప్దధ తి లేఖ్నము యొకు వాయకర్ణము
దృష్టారా — దాని పతజీలలో వారయబడియుని విషయములు — మర్శయు దాని పారచీన చార్శతిరక నేప్థయము
దృష్టారా, ముఖ్యముగా దాని మానవ ర్చయితలు మర్శయు శరీతల దృష్టారా లేఖ్నము యొకు అర్ామును
కనుగొనుటకు ప్రయతిిసుతంది. వాయకర్ణ మర్శయు చార్శతిరక కార్కములు లేఖ్న అర్ా మును కనుగొనుటకు
మార్గ దర్ికాలుగా ప్ని చదసత ాయి.
ఈ పాఠములో, లేఖ్నములోని వాకయభాగము యొకు పారముఖ్యతను బయలుప్ర్చుటలో
సహాయప్డు మూడు ప్రధానమైన మార్గ దర్ికాలను చూదాేము: వాకయభాగము యొకు ర్చయిత, సవయంగా
ప్తరము, మర్శయు వాకయభాగమును ప ందుకుని వాసత విక శరీరతలు.
ప్ర్శశుదాధతు లేఖ్నములోని ర్చనలను పతరర్ేపించినప్ుపడు, ఆయన ర్చయితల యొకు తలాంతులను
మర్శయు వయకితతావలను ఉప్యోగశంచుకునాిడు. కాబటిర, ర్చయితలను గూర్శు నేర్ముకొనుట వార్మ వారస్టిన
విషయములను అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయము చదయగలదు.
ప్ర్శశుదాధతు ప్రతి ప్ుసత కమును ఒక సంప్యర్ణ సంగీహముగా ర్చించాడు, మర్శయు ప్రతి వాకయ
భాగమును దాని యొకు వాయకర్ణ మర్శయు సాహితయ సందర్భములో అర్ా ము చదసుకొనుటకు కావలస్టిననిి
వారతప్యర్వక విషయములను అనుగీహించాడు. కాబటిర, ప్తరములో దాని యొకు వాకయభాగములను
వాయఖ్ాయనించుటకు కావలస్టిన సాహితయ నేప్థయమును కల్వగశయుంటుంది కాబటిర, అది సవయంగా మన
వాయఖ్ాయనమునకు మార్గ దర్ికమును ఇసుతంది.
మర్శయు ఆతు పతరర్ేపించిన గీంథములు వాసత విక శరీతలకు అర్ామగునటు
ో మర్శయు వార్శ
జీవితములకు ఔచితయముగా ఉండునటు
ో ఆయన చూచుకునాిడు. కాబటిర, దాని వాసత విక శరీతల యొకు
గుర్శతంప్ులను మర్శయు జీవితములను విశదీకర్శంచుట దావర్ లేఖ్న అర్ా మును గూర్శు మనము కొనిి
విషయములను నేర్ముకోవచుు.
ఒక వయకిత ర్సారర్ంటులో కిీందప్డియుని ఒక కాగశతమును కనుగొనాిడు అని అనుకోండి. ఆ
కాగశతము మీద కేవలం ఒకు మాట మాతరమే ఉనిది: “సహాయం చెయయండి!” అతడు ఆ కాగశతములో
వారస్టియుని దాని యొకు అర్ాము ఏమిటో కనుగొనుటకు తనతో కూడా ఉని స్టతిహితులతో చర్శుంచాడు.
అయితద వార్శకి ఏమి అర్ాము కాలేదు. “దీనిలో ఇంకా కొనిి వివర్ాలు ఉంటే బాగుండదది” అని అతడు ఫిర్ాయదు
చదశాడు. “దీనిని ఎవర్మ వారశార్ో తెల్వస్టతత బాగుంటుంది” అని మర్ొక వయకిత అనాిడు. “ఈ సందదశం ఎవర్శకి
వారయబడిందో తెల్వస్టతత చాలా బాగుండదద”ి అని మర్ొక స్టతిహితుడు వాయఖ్ాయనించాడు. వాసత వం ఏమిటంటే, ఆ
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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కాగశతంలోని సందదశమునకు అనేక అర్ాములు ఉండవచుు. అది మర్ొక టేబుల్ మీద పిలోలు ఆడుచుని
ఆటలో భాగము కావచుు. అది మనూ విషయములో సహాయము కొర్కు ఒక వినిప్ము కావచుు. అది ఒక
తీవరమైన సమసయలో ఉని ఒకర్మ సహాయము కొర్కు చదస్టిన విజఞాప్న కావచుు. తదుప్ర్శ మార్గ దర్ికము
లేకుండా, ఆ కాగశతములోని సందదశమును ఆ వయకిత మర్శయు అతని స్టతిహితులు ఏ విధ్ంగాను అర్ా ము
చదసుకొనియుండదవార్మ కార్మ.
బెైబిలు విషయములో కూడా ఇదద వాసత వమైయునిది. దాని ర్చయితలు మర్శయు శరీతలను గూర్శు
మనకు అవగాహన లేనప్ుపడు, లేక వాటి యొకు విసత ృత నేప్థయమును గూర్శు అవగాహన లేకుండా
మనము వాకయభాగములను చదువునప్ుపడు, బెైబిలు ఉదదే శించిన అర్ా ము మనకు అసపషర ముగా ఉంటుంది.
అయితద ర్చయితను గూర్శు, ప్తరమును గూర్శు లేక శరీతలను గూర్శు మనము ప ందుకొను జఞానము మన
లేఖ్న అవగాహనను పంప ందింప్జేయు శకితని కల్వగశయునిది అనునది శుభ్వార్త .
మనము అధ్యయనము చేయుచునన లేఖ్నముల యొకక వాయకరణ మరియు చఘరిత్రరక
నేపథయమును మనము పరిగణలోనికల తీసుకోకపో తే, మనము ఇంతకు ముంద్ు
ఊహంచు విషయముల వెలుగులో వాటిని చద్ువుతఘము. ఉద్ఘహరణకు, మరియు
ఇద్ి కొంతమంద్ికల వింతగా అనిపంచవచుు, కాని త్రరిగి జనిమంచుటను గూరిు, లేక
పైనుండి జనిమంచుటను గూరిు యిేసు మాటాిడినపుపడు, ద్ఘనిని కొంతమంద్ి

పునరజ నమ అని అరథ ము చేసుకుంటారు. త్రరిగి జనిమంచుట అనగా, అక్షరారథ ంగా మరలా
జనిమంచుట, అనగా ఒక విధ్ముగా తల్లి గరభములోనికల మరలా పరవేశంచుట కాద్ుగాని,
వేరొకని గరభములోనికల రండవసారి పరవేశంచుట అయుయననద్ి, ఈ వాకయభాగములో
నీకొద్ేము ద్ీనిని తపుపగా అరథ ము చేసుకునఘనడు. కాబటిర వాయకరణ భావనను,
సాహతయ నేపథయమును మనము అరథ ము చేసుకోవాల్ల. అలా చేయుటలో, కొంత చఘరిత్రరక
నేపథయము సహాయపడుత ంద్ి. ఉద్ఘహరణకు, యూద్ులు త్రరిగి జనిమంచుటను గూరిు
మాటాిడినపుపడు, వారు సాధఘరణంగా ఒక అనుయడు యూద్ఘ మతమును

పుచుుకొనుట అని ద్ఘనిని అరథ ము చేసుకునేవారు. అయితే ఇద్ి ఇశ్ాోయిేలులోని ఒక
బో ధ్కునికల అరథ ము కాలేద్ు. ద్ేవుని పరజలలో భాగము కూడఘ కాని ఒక వయకలితో

వయవహరించబడు విధ్ముగా తనతో ఎంద్ుకు వయవహరించబడుత ంద్ి? అయితే ఇద్ి
తరువాత యోహాను 8లో విసి ృత నేపథయమును ఉపయోగిసి ూ యిేసు చెపపన

మాటలను పో ల్లయుననద్ి, అకకడ పరజలు ద్ేవుని పలి లు అయిేయంత వరకు అపవాద్ి
పలి లుగా ఉంటారు అని ఆయన చెపాపడు, కాబటిర ఒక వయకలి ఆతీమయముగా త్రరిగి

జనిమంచవలస్టయుంట ంద్ి. మరియు బైబిలులో ఉనన అనేక ఇతర ఉద్ఘహరణలను
మీరు చూడవచుు, ఎంద్ుకంటే, మరొకసారి, లేఖ్నములో పరత్రద్ఘనికల సాంసకృత్రక
నేపథయము మరియు వాయకరణ నేపథయము ఉననద్ి. లేఖ్నమంతఘ అనిన కాలముల
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కొరకు ఇవవబడినద్ి, కాని పరిస్టథ త లను, మరియు అద్ి మాటాిడిన నేపథయములను

కూడఘ మనము గురిించఘల్ల, తద్ఘవరా నియమములను, అనగా ఇతర నేపథయములకు
మనము అనువరిించద్గు సారవత్రరక మరియు నితయ నియమములను మనము
గురిించవచుు.

— డా. కైగ్ ఎస్. కీనర్డ
వాయకరణ లేక చఘరిత్రరక నేపథయమును గూరిు మంచి అవగాహన కల్లగియుండుట బైబిలు
అధ్యయనములో అనేక విషయములను నేరుుకొనుటనటి ఆధ్ునిక పాఠకునికల

సహాయపడుత ంద్ి అని మేము నముమచునఘనము. ఇపుపడు అవును, ఎలాంటి విద్ఘయ
లేకుండఘ, బైబిలు మినహా ఏ ఇతర సహాయము లేకుండఘ మీరు బైబిలును చద్వవచుు
మరియు ఆధ్ునిక యుగములో మనకు అంద్ుబాట లో ఉనన అద్నపు బైబిలు
పరికరములు మరియు వనరులు లేకుండఘ వాకయభాగ అరథ మును మనము
గోహంచవచుు అని అనేక శతఘబద ములుగా కరైసివులు నమామరు. అయితే ఏద్ి ఏమైనఘ,
పేరాలు మరియు వాకయములు అమరుబడిన విధఘనమును అరథ ము చేసుకొనుట

మరియు వాకయభాగములు వారయబడిన నేపథయమును అరథ ము చేసుకొనుట పాఠకునికల
గొపప సపషరతను మరియు గొపప అవగాహనను కల్లగిసి ుంద్ి.

— డా. స్టైమన్ విబర్డర
బెైబిలు భాగము యొకు పారముఖ్యతను బయలుప్ర్చు మార్గ దర్ికములను గూర్శున మన
సంభాషణ నాలుగు భాగములుగా విభాగశంచబడుతుంది. ప్రతి మార్గ దర్ికమును దగగ ర్గా ప్ర్శశీల్వసూ
త
ఆర్ంభిదాేము: ర్చయిత, ప్తరము, మర్శయు శరీతలు. వార్శ ప్ర్సపర్ాధార్శతమును విశదీకర్శసత ు ఈ
విభాగమును మనము ముగశదే ాము. ముందుగా ర్చయిత ఇచుు మార్గ దర్ికమును చూదాేము.

రచయిత
ఒక లేఖ్న భాగము యొకు మానవ ర్చయితను మనము ప్ర్శగణంచిన ప్రతిసార్శ, మనము అనిి
ర్కముల ప్రశిలకు జవాబిచుుటకు స్టిదధముగా ఉండాల్వ. మొదటిగా, మనము ర్చయిత యొకు గుర్శతంప్ును
తెలుసుకోవాలని కోర్తాము. అతడు ఎవర్మ? కొనిిసార్మో, లేఖ్నములు ప్లు గీంథముల యొకు
ర్చయితలను పతర్మ ఇచుుట దావర్ా గుర్శతసత ాయి. ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్న గీంథముల ైన ఆమోసు
మర్శయు యిెషయా సూటిగా ప్రవకత ల ైన ఆమోసు మర్శయు యిెషయాలకు ఆపాదించబడినవి. పతతుర్మ
మర్శయు పౌలు వారస్టిన కొీతత నిబంధ్న ప్తిరకలు ఈ అప సత లులు వాటి యొకు ర్చయితలు అని సపషర ముగా
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నివేదిసత ాయి. అయితద అదద సమయములో, పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలలో నాయయాధిప్తులు మర్శయు
ర్ాజులు, అప సత లుల కార్యములు మర్శయు హెబ్రరయులకు వారస్టిన ప్తిరక వంటి అనేక గీంథములు
అనామధదయముగా ఉనాియి. ఇటిర సందర్ాభలలో, కర్త ృతవమును గూర్శు కొనిి సామానయ గమనికలతో
మనము సర్శపటురకోవలస్టియుంటుంది. అయితద ఏది ఏమైనా, ఎంతో కొంత వర్కు, సాధార్ణ చార్శతిరక ప్ర్శశరధ్న
మర్శయు సవయంగా లేఖ్నములు కూడా ప్రతి బెైబిలు ర్చయిత కొర్కు ఒక ప ర ఫైల్ ను సృషిరంచుటలో మనకు
సహాయప్డతాయి. ఇలాంటి ప్రశిలను గూర్శు మనము ఎలో ప్ుపడూ కొనిి మళకువలను ప ందుకోవచుు:
దదవుని ప్రజల మధ్య ర్చయిత ఎలాంటి బాధ్యతను కల్వగశయునాిడు? అతని విశేషమైన ఆసకుతలు ఏమిటి?
ఎలాంటి భావనలు, ప్రవర్త నలు మర్శయు భావోదదవగములను అతడు తన గీంథములో ఉదాాటించాడు?
మర్శయు బెైబిలు ర్చయితను గూర్శు మనము ఎర్శగశయుని ప్రతి విషయము లేఖ్నము యొకు అర్ామును
కనుగొను లక్షయమునకు మనలను సమీప్ముగా తీసుకొనివళ్తంది.
ర్చయితను గూర్శు మనము కల్వగశయుండు జఞానము మన వాయఖ్ాయన ప్రయతిముల మీద చూప్ు
ప్రభావమును యోహాను 3:16 యొకు ర్చయిత మీద దృషిరపడుతూ ప్ర్శగణదాేము. ఈ సుప్ర్శచితమైన
వచనములో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
ద్ేవుడు లోకమును ఎంతో పేరమించెను. కాగా ఆయన తన అద్ివతీయకుమారునిగా
పుటిర న వానియంద్ు విశ్ావసముంచు పరత్రవాడును నశంపక నితయజీవము ప ంద్ునటి
ఆయనను అనుగోహంచెను (యోహాను 3:16).

యోహాను సువార్త ను యాకోబు సహో దర్మడు, జబదయి కుమార్మడెైన అప సత లుడెైన యోహాను
వారశాడు. అతడు యిేసు సనిిహితులలో ఒకడు మర్శయు ఆదిమ కైసతవ సమాజములో విశావసమునకు
ఆధార్మైయునాిడు. యోహాను సువార్త తో పాటు, అతడు కొీతత నిబంధ్నలో మర్ొక నాలుగు ప్ుసత కములను
వారశాడు: 1 యోహాను, 2 యోహాను, 3 యోహాను మర్శయు ప్రకటన గీంథము. అతని గీంథముల నుండి,
మతత యి, మార్ము మర్శయు లూకా వంటి ఇతర్మలు యోహానును గూర్శు చెపిపన విషయముల నుండి
యోహాను నముకములను గూర్శు మర్శయు ఆ నముకములను అతడు తన శరీతలకు వయకత ప్ర్చిన
విధానమును గూర్శు మనము ఒక ఉప్యోగకర్మైన అవగాహనను ప ందుకోవచుు. ఉదాహర్ణకు,
యోహాను 20:31లో, తన సువార్త ను వారయుట వనుక ఉని ఉదదే శయమును యోహాను వయకత ప్ర్శచాడు. అతడు
తన శరీతలకు ఇలా వారశాడు:
యిేసు ద్ేవుని కుమారుడెైన కరోసి ు అని మీరు నముమనటి ను, నమిమ ఆయన

నఘమమంద్ు జీవము ప ంద్ునటి ను ఇవి వారయబడెను (యోహాను 20:31).
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“యిేసు దదవుని కుమార్మడెైన కీీసత ు అని నముునటు
ో ను, నమిు ఆయన నామమందు [వార్మ]
జీవము ప ందు[నటు
ో ను]” తన పాఠకులకు పిలుప్ునిచుుట యోహాను యొకు ముఖ్య ఉదదే శమైయుండెను
అని ఈ వాకయభాగము సపషర ము చదసత ుంది.
ర్చయిత మర్శయు అతని ఉదదే శయమును గూర్శు మనము కొంత అవగాహనను ప ందినప్ుపడు,
యోహాను 3:16లో కూడా ఈ ర్ండింతల లక్షయమును చూచుట అంత కషర మనిపించదు.
యోహాను 3:15లో ముగశంచబడిన యిేసు మాటలకు యోహాను ఇచిున వాయఖ్యలకు యోహాను 3:16
ఆర్ంభ్మైయునిది అని అనేకమంది ఆధ్ునిక అనువాద సంపాదకులు ప్ర్శగణసాతర్మ. యోహాను 3:16లోని
మొదటి భాగము ఇలా స్టలవిసుతంది, “దదవుడు లోకమును ఎంతో పతరమించెను. కాగా ఆయన తన
అదివతీయకుమార్మని ... అనుగీహించెను.” వచనములోని ఈ భాగము యోహాను 20:31లోని మొదటి
భాగమునకు అనుసంధానముగా ఉనిది: “యిేసు దదవుని కుమార్మడెైన కీీసత ు అని మీర్మ నముునటు
ో ను.”
మర్శయు యోహాను 3:16లోని ర్ండవ భాగము ఇలా స్టలవిసుతంది: “కాగా ఆయన తన
అదివతీయకుమార్మనిగా ప్ుటిరన వానియందు విశావసముంచు ప్రతివాడును నశింప్క నితయజీవము
ప ందు[ను].” వచనములోని ఈ భాగము యోహాను 20:31లోని ర్ండవ భాగమునకు అనుసంధానముగా
ఉనిది: “నమిు ఆయన నామమందు జీవము ప ందునటు
ో ...”
ఈ సమాంతర్తలను గుర్శతంచుట ఒక సహసారబిే గా అనేకమంది వాయఖ్ాయతలు గుర్శతంచిన విషయమును
నిర్ాార్శసత ుంది. ఈ వాకయభాగము కేవలం వాసత విక, చార్శతిరక కథనముగా మాతరమే ఉండకూడదు అని యోహాను
ఉదదే శించాడు. దదవుడు తన విశేషమైన కుమార్మడెైన యిేసును అనుగీహించాడు అను చార్శతిరక సతయము
యోహానుకు పారముఖ్యమైనదదగాని, ఇకుడ ఆ విషయము ప్రసత ావించుట వనుక అతడు కల్వగశయుని అసలు
ఉదదే శయము నితయ జీవము ప ందుటకు కీీసత ునందు ర్క్ించబడు విశావసము కల్వగశయుండునటు
ో తన శరీతలకు
పిలుప్ునిచుుట అయుయనిది. ఇకుడ మనము చూడదగశనటు
ో , యోహాను యొకు ఉదదే శయము మర్శయు
నముకములను అర్ాము చదసుకొనుట, అతని సువార్త ను మర్శంత ఉతత మమైన ర్రతిలో వాయఖ్ాయనించుటలో
మనకు సహాయప్డుతుంది.
లేఖ్న అర్ామునకు మార్గ దర్ికముగా ర్చయిత మీద ఆధార్ప్డుటలో ఉని లాభ్ములను
ప్ర్శగణంచాము కాబటిర, ఇప్ుపడు బెైబిలు ప్తరము మీద మనము దృషిరపడదాము.

పతరము
మనము ఉప్యోగశంచు ప్తరము అను ప్దములో మనము అధ్యయనము చదయు వాకయభాగము
యొకు లక్షణములనిి భాగమైయుంటాయి, అనగా దాని ప్దజఞలము, వాయకర్ణము, భాష్టా భాగములు,
వాకయ నిర్ాుణము, అధికార్శక నిర్ాుణము, దాని వాదన యొకు ఆకార్ము, చుటట
ర ఉని సాహితయ
నేప్థయము, మొదలగునవి. లేఖ్నమును బాధ్యతాయుతముగా వాయఖ్ాయనించుటకు, పతరర్ేపించబడిన ర్చయిత
వారస్టిన వాసత విక మాటలను మర్శయు ప్దబంధ్ములను మనము దగగ ర్గా ప్ర్శశీల్వంచాల్వ.
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ఒక బెైబిలు ప్తరమును విశదీకర్శంచుచునిప్ుపడు మనము జఞాప్కముంచుకోవలస్టిన ఒక
పారముఖ్యమైన విషయము ఏమనగా, అది దాని అర్ామును ప్లు ప్ర్శమాణములలో వయకత ప్ర్మసుతంది.
ఇప్ుపడు, ఈ విభినిమైన అర్ాములు ప్లు శైలులలో ప్లు విధ్ముగా ఉంటాయి, కాని సామానయముగా,
అర్ాము ప్దాంశముల దావర్ా వయకత ప్ర్చబడుతుంది, మర్శయు ఇది ఏకవచనము, బహువచనము మర్శయు
కిీయా కాలములను సూచించు ప్దములలోని చిని లక్షణముల ైయునాియి. ప్దముల దావర్ా, అలానే
ప్దబంధ్ములు, ఉప్వాకాయలు, వాకాయలు, గదయభాగములో ప్దుేలు, మర్శయు ప్దయభాగములో చర్ణాల
దావర్ా అర్ాము తెల్వయప్ర్చబడుతుంది. ప్యర్ణ కథనములు, ఉప్నాయసములు లేక నియమనిబంధ్నలు వంటి
పదే భాగములు మర్శయు ప్ుసత కములనీి కూడా అర్ా ము కల్వగశయుని యూనిటు
ో గా ఉనాియి. మర్శయు
ఆసకితకర్ముగా, చిని యూనిటో అర్ాము పదే యూనిటో వలుగులో సపషర మవుతుంది. మర్శయు పదే
యూనిటో యొకు అర్ాము చిని యూనిటో వలుగులో సపషర మవుతుంది. కాబటిర, ఒక బెైబిలు ప్తరము
మనలను దాని అర్ాము వైప్ుకు మార్గ నిర్ేేశనము చదయు విధానమును మనము చూడాలనుకుని ప్రతిసార్శ,
ఈ సాాయిలనిిటిలో దానిని విశదీకర్శంచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉండాల్వ.
దీనిని ఉదహర్శంచుటకు, మనము అనేకసార్మో అపార్ాము చదసుకొను యోహాను 3:16లోని ఒక
కోణమును చూదాేము.
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , యోహాను 3:16 “దదవుడు లోకమును ఎంతో పతమి
ర ంచెను...”
అను మాటలతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు ఈ మాటను సహజంగా ఈ విధ్ంగా అర్ా ము
చదసుకుంటార్మ: “దదవుడు లోకమును ఎంత గొప్పగా పతరమించాడు అంటే...” “దదవుడు లోకమును ఎంత
పిరయముగా పతరమించాడు అంటే...” లేక “దదవుడు లోకమును ఎంతో ఎకుువగా పతరమించాడు కాబటిర...”
యోహాను 3:16లోని ఆర్ంభ్ మాటలను గూర్శున ఈ అవగాహన ఎంత కాలముగా ఉనికిలో ఉందో మర్శయు
ఎంత ప్రచిల్వతమైయియంది అంటే, యోహాను “ఎంతో” అను మాటను “ఎంతో గొప్పగా,” “ఎంతో పిరయముగా,” లేక
“ఎంతో ఎకుువగా” అను అర్ా మునిచుునటు
ో ఉదదే శించాడా లేదా అని మనము ప్రశిించము. అయితద మనము
యోహాను 3:16ను విసత ృత నేప్థయములో ప్ర్శగణంచినప్ుపడు, “ఎంతో” అను ప్దము యొకు అర్ాము ఇది
కాదు అని సపషర మవుతుంది.

ఆర్ంభించుటకు, “ఎంతో” అను ప్దము గరక
ీ ు ప్దమైన హౌటోస్ అను ప్దము యొకు

అనువాదమైయునిది. గరీకు సర్వనామము అప్ుపడప్ుపడు “ఎంతో గొప్పగా” లేక “ఎంతో ఎకుువగా” అను
అర్ామును ఇసుతందిగాని, “కాబటిర”, “ఈ విధ్ంగా,” లేక “ఈ ర్కముగా” అను అర్ామునిచుు విధ్ముగా ఈ
ప్దము మర్శ ఎకుువగా ఉప్యోగశంచబడింది. యోహాను 3:16లో ఈ ప్దము ఈ విధ్ంగానే
ఉప్యోగశంచబడింది అని చూచుటకు 16వ వచనములో యోహాను ఉప్యోగశంచిన “ఎంతో” అను ప్దమును
దాని ముందు వచనములతో పల లుుదాము. యోహాను 3:14-15 ఇలా స్టలవిసుతంది:
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అరణయములో మోషే సరపమును ఏలాగు ఎతెి నో, ఆలాగే విశవస్టంచు పరత్రవాడును
నశంపక ఆయన ద్ఘవరా నితయజీవము ప ంద్ునటి మనుషయకుమారుడు ఎతి బడవలెను
(యోహాను 3:14-15).

ఈ వచనములలో యిేసు “అర్ణయములో మోషత సర్పమును ఎతిత న” సమయమును మర్శయు
“మనుషయకుమార్మడు” — సవయంగా యిేసు — “ఎతత బడు” సమయమును పల లుుతునాిడు.
15వ వచనములో, యిేసు సంఖ్ాయ. 21:4-9ను సంభోదిసత ునాిడు, అకుడ అర్ణయములో వార్శకి
విర్ోధ్ముగా విషసర్పములను ప్ంప్ుట దావర్ా దదవుడు ఇశాీయిేలును శిక్ించాడు. ఇశాీయిేలు ప్రజలు
విమోచన కొర్కు విలపించార్మ. మర్శయు దదవుని ఆజా ప్రకార్ం, మోషత ఒక ఇతత డి సర్పమును చదస్ట,ి దానిని ఒక
కర్ీ మీద ఉంచి, సర్పమును గాల్వలోకి ఎతాతడు, మర్శయు ఆ ఇతత డి సర్పమును చూచిన ప్రతి
ఇశాీయిేలీయుడు సవసా త ప ందెను. ఈ ఉదాహర్ణ దావర్ా, ఆయన ఎతత బడుచుండగా, ప్రతి చోట ఆయనను
ఆశీయించిన ప్రజలందర్మ దదవుని తీర్మప నుండి ర్క్ించబడతార్మ.
“మోషత సర్పమును ఏలాగు ఎతెత నో, ఆలాగే ... మనుషయకుమార్మడు ఎతత బడవల ను” అని ఇకుడ
యిేసు చెపిపన మాటను గమనించుట చాలా పారముఖ్యమైయునిది. ఈ పల ల్వకలో, ఇకుడ “ఆలాగే” అని

అనువదించబడిన గరీకు ప్దము 16వ వచనము యొకు ఆర్ంభ్ములో ఉప్యోగశంచబడిన హౌటోస్ ఒకే
ప్దమైయునిది. సర్పము ఏలాగు ఎతత బడెనో, “ఆలాగే” లేక “అదద విధ్ముగా” మనుషయకుమార్మడు
ఎతత బడవల ను. మర్శయు యోహాను ఈ పల ల్వకను తీసుకొని 16వ వచనములో ఉప్యోగశంచాడు.

ప్రభావవంతముగా, యోహాను హౌటోస్ అను ప్దమును ప్ునర్ావృతం చదస్టి మోషత సర్పమును

ఎతు
త టను గూర్శు మర్ొక పల ల్వకను చదశాడు. కాని 16వ వచనములో, మోషత చదస్టిన కార్యము మర్శయు తన
ఏకైక కుమార్మని అనుగీహించినప్ుపడు దదవుడు చదస్టిన కార్యము మధ్య పల ల్వక చూప్బడినది. లేక దీనిని

మనము ఇలా చెప్పవచుు, “అర్ణయములో మోషత సర్పమును ఏలాగు ఎతెత నో ... ఆలాగే దదవుడు లోకమును
పతరమించెను [మర్శయు] ఆయన తన అదివతీయకుమార్మనిగా ప్ుటిరన వానియందు విశావసముంచు
ప్రతివాడును నశింప్క నితయజీవము ప ందునటు
ో ఆయనను అనుగీహించెను.”
బెైబిలు భాగము యొకు ప్తరమును ప్ర్శగణంచుట దాని అర్ామును గీహించుటలో మనకు
సహాయము చదసత ుంది అని ఈ ఉదాహర్ణ కొంత వర్కు కనుప్ర్మసుతంది.
ర్చయిత మర్శయు ప్తరము వాయఖ్ాయనము కొర్కు ఉప్యోగకర్మైన మార్గ దర్ికములుగా
సహాయప్డు విధానమును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మూడవ మార్గ దర్ికముగా
శరీతలను ప్ర్శగణంచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.
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శ్రోతలు
ఒక బైబిలు గోంథము వారయబడిన చఘరిత్రరక నేపథయమును అరథ ము చేసుకొనుట చఘలా
పారముఖ్యమైయుననద్ి ఎంద్ుకంటే, ఒక విశ్ేషమైన సమయములో ఒక విశ్ేషమైన

వయకలితో, వారి చుటట
ర ఉనన లోకమును బటిర వారు కల్లగియునన చింతలను మరియు

అవసరతలను, వారి భయములను మరియు వారి నిరీక్షణలను పరిగణలోనికల తీసుకొని
తన పరజలతో మాటాిడఘలని ద్ేవుడు నిరణ యించుకొనుట బైబిలు సాహతయము యొకక
విశ్ేషత అయుయననద్ి. తనను తఘను బయలుపరచుకొనుటకు ద్ేవుడు వారితో ఈ
విధ్ంగా మాటాిడఘడు, మరియు మనము ఆ సంద్ేశములో భాగమైయుండి, వారి
చఘరిత్రరక సంద్రాభనుసారముగా ద్ఘనిని ధఘయనించి మనము ద్ఘనిని
స్ట్వకరించవలస్టయుననద్ి.
— డా. సాుట్ ర్డ్డ్
ఒక లేఖ్న భాగములోని వాసత విక శరీతలను మనము ప్ర్శగణంచిన ప్రతిసార్శ, మనము అనిి ర్కముల
ప్రశిలను అడుగుటకు స్టిదధముగా ఉండాల్వ. మొదటిగా, మనము శరీతల యొకు గుర్శతంప్ును తెలుసుకోవాలని
ఆశిసాతము. వార్మ ఎవర్మ? కొనిిసార్మో, ఆ శరీతలు ఎవర్ో మనకు లేఖ్నములు సపషర ముగా చెబుతాయి.
ఉదాహర్ణకు, కొీతత నిబంధ్నలోని ఒక ప్తిరక అయిన ర్ోమీయులకు వారస్టిన ప్తిరక ర్ోమా ప్టర ణములో
నివస్టించుచుని కైసతవుల కొర్కు వారయబడియునిదని ఆ ప్తిరక గుర్శతసత ుంది. గలతీ ప్తిరక గలతీయలోని
సంఘములు దాని శరీతలు అని గుర్శతసత ుంది. అయితద అదద సమయములో, పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలలో
అనేక ప్ుసత కములు వాటి శరీతలను సూటిగా గుర్శతంచవు. ఇటిర సందర్భములలో, మనము ప్ర్ోక్షమైన
ఆధార్ముల మీద స్టిా ర్ప్డాల్వ. ఏది ఏమైనా, ఎంతో కొంత వర్కు, వాసత విక శరీతల యొకు సాధార్ణ ప ర ఫైల్ ను
సృషిరంచుటలో మనలను బలప్ర్చుటకు సాధార్ణ చార్శతిరక ప్ర్శశరధ్న మర్శయు సవయంగా లేఖ్నములు
ఎలో ప్ుపడూ మనలను బలప్ర్మసాతయి. ఇటిర ప్రశిలకు జవాబిచుుటకు మనము వీల ైనంత కృషి చెయాయల్వ:
శరీతలు ఎకుడ నివస్టించార్మ? వార్శ చార్శతిరక ప్ర్శస్టిాతులు ఏవి? వార్మ ఎలాంటి సవాళో ను ఎదుర్మునాిర్మ?
వార్మ ఎటిర భావనాతుక, ప్రవర్త నాతుక మర్శయు భావోదదవగాతుక అవసర్తలు కల్వగశయునాిర్మ? వాసత విక
శరీతలను గూర్శు మనము ఎర్శగశయుండు ప్రతి విషయము లేఖ్న అర్ా మును కనుగొనుట వైప్ుకు మనలను
నడిపిసత ుంది.
లేఖ్న ర్చనలో వాసత విక శరీతలు యొకు కృషి ప్రతయక్షముగా లేనప్పటికీ, బెైబిలు ర్చయితలు వాసత విక
మర్శయు తదుప్ర్శ శరీతలను మనసుిలో ఉంచుకొని తమ ప్ుసత కములు సంకలనం చదశార్మ. వార్మ కొందర్శ
కొర్కు ప్రతయక్షముగా వారశార్మ, కాని ప్ర్ోక్షముగా వార్శ ప్ుసత కములను చదివేవార్శ కొర్కు కూడా వార్మ వారశార్మ.
ఎందుకంటే, వార్మ లేఖ్నములను మొదటిగా వారస్టినప్ుపడు కేవలం కొంతమంది మాతరమే అక్షర్ాసయత
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కల్వగశయుండదవార్మ. కాబటిర, తమ ప్ుసత కములను అనేకమంది అందుకొని చదువుతార్మ అని బెైబిలు
ర్చయితలు ఊహించలేదు. అయినను, పారధ్మిక మర్శయు దివతీయ వాసత విక శరీతలను గూర్శు మనము
ఎంత ఎకుువగా తెలుసుకుంటే, అంత ఉతత మమైన ర్రతిలో మనము బెైబిలు భాగముల యొకు వాసత విక
అర్ామును ప్ర్శశరధించవచుు.
ఒక బెైబిలు గీంథము యొకు వాసత విక శరీతలను దృషిరలో ఉంచుకోవలస్టిన పారముఖ్యతను
ఉదాహర్శంచుటకు మర్ొకసార్శ యోహాను సువార్త ను చూదాేము. యోహాను సువార్త విషయములో, యోహాను
యొకు పారధ్మిక మర్శయు దివతీయ శరీతలను గూర్శు మనము ప్ర్ోక్షమైన ర్మజువుల మీద ఆధార్ప్డాల్వ.
ఒక విషయం ఏమిటంటే, యోహాను చాలాసార్మో పాలస్ట్త నాలోని సంప్రదాయములను వివర్శంచవలస్టిన
అవసర్తను గీహించాడు. సమర్య స్ట్త త
ర ో యిేసు చదస్టిన సంభాషణను వివర్శసత ూ యోహాను 4:9లో అతడు
వారస్టిన మాటలను వినండి:

ఆ సమరయ స్ట్ి ీ [యిేసుతో]–యూద్ుడవెైన నీవు సమరయ స్ట్ి ీనెైన ననున

ద్ఘహమునకలమమని యిేలాగు అడుగుచునఘనవని ఆయనతో చెపపను. ఏలయనగా
యూద్ులు సమరయులతో సాంగతయము చేయరు (యోహాను 4:9).
తన శరీతలలో కొందర్శకైనా యూదులు మర్శయు సమర్యుల మధ్య ఉని భేదమును గూర్శు
తెల్వయదు అని యోహాను యొకు వాయఖ్య సూచించుచునిటు
ో అనిపిసత ుంది. కాబటిర, ఆ ఆచార్ములను
గూర్శు అవగాహన ఉని పాలస్ట్త నాలో ఉని ప్రజలకు యోహాను వారసుతనాిడు అని నముుట చాలా
కషర మనిపిసత ుంది. వాసత వానికి, యోహాను శరీతలలో కొంతమందెైనా అనుయలు అయుయండవచుు ఎందుకంటే
కనీసం ర్ండు సందర్ాభలలో — 1:41 మర్శయు 4:25లో — గరీకు ప్దమైన కిీష్టర ల స్ హెబ్రర ప్దమైన

“మస్ట్ియ”కు సమాంతర్ ప్దము అని వివర్శంచు అవసర్తను అతడు గీహించాడు. మర్ొక ఉదాహర్ణగా,
యోహాను 9:22లో యోహాను యొకు వాయఖ్యలను వినండి:
ఆయన కరోసి ు అని యిెవరరనను ఒపుపకొనినయిెడల వానిని

సమాజమంద్ిరములోనుండి వెల్ల వేత మని యూద్ులు అంతకుమునుపు
నిరణ యించుకొని యుండిరి (యోహాను 9:22).
ఈ వాకయభాగములో, “సమాజమందిర్ములో నుండి వల్వవేయుట” యూదుల సమాజములో నుండి
వల్వవేయుటను, బహిషుర్శంచుటను సూచిసుతంది.
యోహాను శరీతలలో అనుయలు మర్శయు పాలాస్ట్త నా వలుప్లవార్మ భాగమైయునాిర్మ అని మనము
ఊహించుట మాతరమేకాదుగాని, అతని శరీతలు ఒక కీలకమైన సవాలును ఎదుర్ొునుచునాిర్ని కూడా
సపషర ముగా కనిపిసత ుంది. ఈ సవాలుకు ఒక ఆధార్ము యోహాను “యూదులు” అను ప్దమును యిేసును
మర్శయు అతని అనుచర్మలను వయతిర్ేకించినవార్శని సూచించుట కొర్కు ఉప్యోగశంచిన వాసత వములో
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కనిపిసత ుంది. ఈ అంశము ఎంత సపషర ముగా కనిపిసత ుంది అంటే, కొందర్మ వాయఖ్ాయతలు ఈ సువార్త ను స్టమటిక్స
ప్రజలకు విర్ోధ్మైన సువార్త అని వాదించార్మ. అవును, యిేసు, యోహాను మర్శయు మిగశల్వన యిేసు
అప సత లులు యూదులే, కాబటిర ఇది కేవలం జఞతిని మాతరమే సూచించదు. బదులుగా, యిేసును
నముకుండా సంఘమును హింస్టించిన యూదులను గూర్శు యోహాను మాటాోడుతునాిడు.
విశవస్టించని యూదులు యిేసు మర్శయు ఆయన అనుచర్మల యొకు విర్ోధ్ులు అని తర్చుగా
సూచించుట, యోహాను శరీతలు కూడా తమ విశావసము వలన హింస్టింప్బడుతునాిర్మ అను
సపషర తనిసుతంది. విశవస్టించని యూదులు యిేసును మర్శయు కైసతవయమును స్ట్వకర్శంచిన ప్రజలను
తిర్సుర్శంచుటకు అనేక కార్ణములను యోహాను సువార్త ఇసుతంది. మన ఉదదే శయముల కొర్కు, వాటిలో
ర్ంటిని ప్రసత ావిదాేము.
ఒక వైప్ున, యిేసు తనను తాను దదవుని కుమార్మడు అని పిలచుకునాిడు కాబటిర విశవస్టించని
యూదులు ఆయన దెైవదూషణ చదయుచునాిడని నిందించార్మ. యోహాను 10:36లో తన యూదా
ప్రతయర్మాలను యిేసు గదిేంచిన విధానమును వినండి:
నేను ద్ేవుని కుమారుడనని చెపపనంద్ుకు ... నీవు ద్ేవద్ూషణ చేయుచునఘనవని
చెపుపద్ురా? (యోహాను 10:36)
ఈ వచనము సూచించుచునిటు
ో , యిేసు తనను తాను దదవుని కుమార్మనిగా పిలచుకొనుట
యూదులు ఆయనను తిర్సుర్శంచుటకు ప్రధాన కార్ణములలో ఒకటెైయునిది.
మర్ొక వైప్ున, యిేసు అనుయలకు మర్శయు యూదులకు ర్క్షణ నిర్రక్షణను తెచాుడు కాబటిర యిేసు
యొకు యూదా ప్రతయర్మాలు ఆయనను దదవషించార్మ. యిేసు కేవలం యూదులకు మాతరమే ర్క్షకుడు
కాదుగాని, లోకములోని ప్రతి సమూహమునకు ర్క్షకుడెైయునాిడని యోహాను తన శరీతలకు సపషర ము
చదశాడు. ఉదాహర్ణకు, యోహాను 4:42లో, తాను బావి దగగ ర్ కలస్టిన యిేసును గూర్శు సమర్య స్ట్త ర
సాక్షయమిచిున తర్మవాత సమర్యులు ఇచిున సపందనను మనము చదువుతాము:

యిీయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెల్లస్టకొని నముమచునఘన[ము] (యోహాను 4:42).
యోహాను దృషిరకోణములో నుండి, యిేసు కేవలం యూదులకు మాతరమే ర్క్షకుడు కాదుగాని,
“లోకర్క్షకుడెైయునాిడు.”
యోహాను యొకు వాసత విక శరీతలకు ఈ ర్ండు అంశముల యొకు పారముఖ్యత యోహాను 3:16
వంటి వచనములను వివర్శంచుటలో సహాయప్డుతుంది, అకుడ యిేసు దదవుని “ఏకైక కుమార్మడు” అని
మర్శయు “దదవుడు లోకమును ఎంతో పతరమించెను” కాబటిర తండిర ఆయనను ప్ంపాడని యోహాను
ఉదాాటించాడు.
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బైబిలులోని పరత్ర పుసి కము వాసి విక శ్రోతల కొరకు వారయబడింద్ి, మరియు మనము
ఇరవెై-ఒకటవ శతఘబద ములో నివస్టంచుచునఘనము మరియు మనము వాసి విక

శ్రోతలము కాద్ు. కొోతి నిబంధ్నలో ఉనన వయకలిగత గోంథములలో చఘలా వరకు పత్రరకలు
లేక లేఖ్లు అయుయననవని గోహంచుట సహాయకరముగాను, ఆసకలి కరముగాను

ఉంట ంద్ి అని నఘ ఆలోచన, కాబటిర మనము ఆ పత్రరకలను చద్ువునపుపడు — ఇద్ి
బైబిలు అంతటికల వరిిసి ుంద్ిగాని, ఖ్చిుతముగా పత్రరకలకు మాతరం వరిిసి ుంద్ి —
ఇతరులకు వారయబడిన ఉతి రములను చద్ువుత నఘనము. అయితే మనము

సంఘములో భాగమైయునఘనము కాబటిర అవి మనకు కూడఘ చెంద్ినవే, కాని అవి
మొద్టిగా వాసి విక శ్రోతలకు వారయబడినవి, మరియు కొోతి నిబంధ్న విషయములో,

వాసి విక మొద్టి శతఘబద పు కరైసివ శ్రోతలకు వారయబడినవి. కాబటిర వాసి విక పరిస్టథ త్రని

మరియు వాసి విక శ్రోతల యొకక సమసయలను మరియు ఆ శ్రోతలకు వారస్టన వాసి విక
బైబిలు రచయితను అరథ ము చేసుకొనుటకు మనము కషరపడినటి యితే, మనము ఆ

పుసి కమును గూరిు మరి ఎకుకవ అవగాహనను కల్లగియుండవచుు. మరియు ద్ఘనిని
నేటి మన పరిస్టథ త్రకల అనువరిించుటకు పరయత్రనంచుటకు ముంద్ు ఆ వాసి విక
అరథ మును కనుగొనుటకు మనము పరయత్రనంచఘల్ల.

— డా. ర్ాబర్డర కే. మక్స ఇవాన్
ఇప్పటి వర్కు ర్చయిత, ప్తరము, మర్శయు శరీతలు లేఖ్న అర్ాము కొర్కు మార్గ దర్ికములుగా
ఉప్యోగప్డు విధానములను మనము ప్ర్శగణంచాము కాబటిర, ఇప్ుపడు వార్శ యొకు
ప్ర్సపర్ాధార్శతమును చూదాేము.

పరసపరాధఘరితము
మనము బెైబిలును బాధ్యతాయుతముగా వాయఖ్ాయనించుటకుగాను, మనము ప్రసత ావించిన ప్రతి
మార్గ దర్ికము ఇతర్మల మీద ఆధార్ప్డుతుంది అని గీహించుట చాలా పారముఖ్యమైయునిది. ర్చయితను
గూర్శు మనము కల్వగశయుండు జఞానము అతని ప్తరమును మర్శయు వాసత విక శరీతలను అర్ాము
చదసుకొనుటలో సహాయప్డుతుంది. శరీతలను గూర్శు మనము తెలుసుకొను విషయములు ర్చయిత యొకు
ఉదదే శయములను మర్శయు ప్తరములోని సూక్షుములను అర్ాము చదసుకొనుటలో సహాయప్డతాయి.
ప్తరములోని ప్దములు మర్శయు వాయకర్ణము ర్చయిత మర్శయు శరీతలను గూర్శు మనకు
సమాచార్మును అందిసత ాయి. కాబటిర, వాయఖ్ాయతలుగా, ఈ మూలములనిిటి నుండి మనము వీల ైనంత
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మార్గ దర్ికమును ప ందుకోవాల్వ, తదావర్ా మన లేఖ్న అధ్యయనములు ఒకటి లేక ర్ండు విషయముల
మీద సమతులయతలేని ఉదాాటనలుగా మిగశల్వపల వు.
ర్చయిత, ప్తరము, మర్శయు శరీతలు అర్ామునకు ప్ర్సపర్ాధార్శత మార్గ దర్ికములుగా ఉనాిర్మ.
వార్శ ప్ర్సపర్ాధార్శతమును గీహించుటలో మనము విఫలమైనటో యితద, మనము చాలా సులభ్ముగా
ప ర్పాటు చదసత ాము.
మనము ర్చయితను అతిగా ఉదాాటిస్టతత, మనము ఉదదే శప్యర్వక తపిపదములో ప్డిపల తాము.
ఉదదే శప్యర్వక తపిపదము ర్చయితను గూర్శు మర్శయు అతని ఉదదే శములను గూర్శు మనము
ఎర్శగశయునాిమని మనమనుకొను విషయముల మీద ఎకుువగా ఆధార్ప్డుతుంది, మర్శయు ప్తరము
మర్శయు శరీతలను గూర్శు మనము నేర్ముకొను విషయముల యొకు ఉదాాటనను తకుువ చదసత ుంది.
బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో ఉదదే శప్యర్వక తపిపదములను చదయుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి.
ఉదాహర్ణకు, అతడు వారస్టినప్ుపడు అతని ఆలోచనను గూర్శు ఊహించుట దావర్ా మనము ర్చయిత
యొకు ఉదదే శములను గూర్శు అనవసర్మైన ఊహాగానములను చదయవచుు. లేక ర్చయితను గూర్శున
సర్శయిెైన సమాచార్ము మనము వాయఖ్ాయనించుచుని వాకయభాగమునకు చాలా అవసర్మైయునిది అని
తప్ుపగా ఊహించుట దావర్ా దానిని మనము అతిగా ఉదాాటించవచుు.
యోహాను 3:16ను చూసూ
త కొనిి సాధ్యమైన ఉదదే శప్యర్వక తపిపదములను ఉదాహర్శదే ాము.
యోహాను ఈ వచనమును వారస్టినప్ుపడు, కీీసత ు మర్ణములో దదవుడు చూపిన పతరమ వైప్ుకు తన శరీతల
యొకు ధాయసను మళ్ో ంచాలని అతడు కోర్ాడు. అయితద ఈ వాకయములను వారయుటకు యోహానును
పతరర్ేపించిన సపషర మైన, మానస్టిక ప్రభావములను గూర్శు మనము సంప్యర్ణ సపషర త కల్వగశయుండలేము. ఇటిర
నిర్ాార్ణలకు వచుుటకు యోహాను యొకు అంతర్ంగ ఆలోచనలను గూర్శు లేఖ్నము మర్శయు నముకమైన
చర్శతర తగశన ఆధార్ములను మనకు ఇవవవు. ఒకవేళ మనము ఆధార్ములను ప ందుకొనినను, అతని
అంతర్ంగ ఆలోచనలు యోహాను 3:16 యొకు అర్ామునకు ఔచితయమైనవి కాకపల వచుు.
లేఖ్న భాగము యొకక అధికారము మరియు ఉద్ేదశయమును గూరిు అత్రగా ఆలోచించు
వాయఖ్ాయతలు ఉద్ేదశపూరవక తపపద్మును చేసి ారు అనే ఒక ఆరోపణ ఉంద్ి,

ఉద్ేదశపూరవక తపపద్ము అనగా బైబిలు భాగములో రచయిత నిజముగా ఉద్ేదశంచఘడు
అని మనము ఏద్ో ఒక విధ్ముగా ఊహంచు ఒక ఆలోచన అయుయననద్ి... అనగా తమ
శ్రోతలు అరథ ము చేసుకునే విధ్ముగా సంద్ేశమును ఇచుుటకు రచయితలు సమరుథలు
కారని మనము చెపుపటలేద్ు మరియు వాసి వానికల వారు సమరుథలు కాబటేర వారి

సంద్ేశము అనేక యుగాలుగా అరథ ము చేసుకోబడుత ంద్ి. కాబటిర , లోకములో మరొక
వెైపు ఉనన నఘ భారయకు నేను ఈమయిలు వారయుట కావచుు, లేక నేటి ద్ినపత్రరకలో
ఒకరు ఒక విషయమును వారయుట కావచుు, లేక ఒక రచయిత ఆధ్ునిక

పుసి కమును వారయుట కావచుు, రచయితలంద్రు కూడఘ వారి సవభావము ద్ఘవరా
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మరియు విషయములను వారయుట ద్ఘవరా తమ సంద్ేశమును తెల్లయజేయగలమని
అనుకుంటారు, మరియు ఆ రచన ద్ఘవరా వారు తమను గూరిు కూడఘ కొనిన

విషయములను పంచుకుంటారు. మరియు, అవును, ద్ీనికల తోడు లేఖ్నము యొకక
ఉననతమైన రచయిత మానవ రచయిత కాద్ుగాని, ద్ెైవిక రచయిత మానవ
రచయితతో కల్లస్ట వారసుినఘనడు అను విషయమును మనము నముమచునఘనము అను
వాసి వము కూడఘ ఉననద్ి, కాబటిర మొద్టి సాథనములో బైబిలు వారయుటలో

పరిశుద్ఘాతమ ఆ మానవ రచయితకు సహాయము చేసి ాడు అని మనము నముమతఘము.
అయితే ద్ేవుని మనసుుతో రచయిత ఏమి ఉద్ేదశంచఘడు అని అరథ ము చేసుకొనుటకు
ద్ఘనిని చద్ువుట కూడఘ ఆధ్ునిక రచయితలమైన మనకు సహాయపడుత ంద్ి.
— డా. స్టైమన్ విబర్డర
మనము చదయు ర్ండవ ర్కమైన తపిపదము ఏమనగా ప్తరమును అతిగా ఉదాాటించుట. ఇటిర

తపిపదమును చాలాసార్మో ర్చనా తపిపదము అని పిలుసాతర్మ. ర్చన లేక “గాీఫిక్స” అను ప్దము గాీఫత అను

గరక
ీ ు ప్దములో నుండి వలువడుతుంది, మర్శయు “వారయుట” అని దీని అర్ా ము. అలాగే, ర్చనా తపిపదము

ప్తరమును అతిగా ఉదాాటించి, ర్చయిత మర్శయు శరీతలు వంటి నేప్థయ ప్ర్శగణలను తిర్సుర్శసత ుంది. ఇది ఒక
తపిపదము, లేక ప ర్పాటు అయుయనిది, ఎందుకంటే దానిని ఎవర్మ వారశార్మ మర్శయు ఎవర్శకి వారశార్మ అను
విషయము ఆధార్ంగా అదద ప్తరము అనేక అర్ాములను ఇవవవచుు. ఒక వాకయభాగము యొకు ర్చయిత లేక
వాసత విక శరీతలను ప్ర్శగణంచకుండా ప్దములు, వాయకర్ణము, మర్శయు నిర్ాుణమును మాతరమే విశేోషించుట
దావర్ా మనము దాని యొకు అర్ామును తగశన విధ్ముగా గీహించగలము అని ఆలోచించుట దావర్ా
మనము ఇటిర తపిపదమును చదయవచుు.
యోహాను 3:16 నుండి మనము ఇచిున ఉదాహర్ణలో నుండి, మనము విశేషముగా ప్తరము మీద
దృషిరపటిర యోహానును మర్శయు వాసత విక శరీతలను నిర్ో క్షయము చదస్టతత ఏమి జర్శగశయుండదదో ఒకసార్శ
ఆలోచించండి. దదవుని కుమార్మడు ఎవర్ో మనకు ఎలా తెల్వస్టతది? అసలు, ఈ వచనము ఆయనను
సపషర ముగా గుర్శతంచదు కూడా. యోహాను కైసతవుడని మర్శయు అతడు కైసతవ శరీతలకు వారశాడని పాఠకులకు
తెల్వయకపల తద, వార్మ అనిి విధ్ముల బాధ్యతార్హితమైన ఊహాగానాలు చదసత ార్మ.
కనానీయుల దదవతలను ఆర్ాధించు అనయ ఆర్ాధికుడు “దదవుడు కుమార్మడు,” కనానీయుల దదవుడెైన
ఎల్ యొకు కుమార్మడెైన బయలు అని అనుకోవచుు.
లూకా 3:38లో ఆదాము “దదవుని కుమార్మడు” అని పిలువబడినాడు అను వాసత వము తెల్వస్టిన ఒక
వయకిత యోహాను 3:16లో ఉని దదవుని కుమార్మడు కూడా ఆదామేనని, లేక ఆదాము మర్శయు యిేసు ఒకే
వయకితయిెైయునాిర్ని కూడా తప్ుపగా నిర్ాార్శంచవచుు.
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ఇతర్ ర్చయితలు ఏకైక లేక లోకము, లేక నితయ జీవము అను ప్దమల వలన సందిగధతలోనికి
దిగజఞర్శపల వచుు. ర్చయిత మర్శయు శరీతలను నిర్ో క్షయం చదస్టినప్ుపడు మనము అనేక తపిపదములను
చదయుటకు అవకాశం ఉంటుంది.
మనము చదయు మూడవ వాయఖ్యన తపిపదం శరీతలను అతిగా ఉదాాటించుట అయుయనిది. దీనిని
చాలాసార్మో ప్రభావిత తపిపదము అని పిలుసాతర్మ, ఎందుకంటే ఇది లేఖ్నము దాని శరీతల మీద చూప్ు
ప్రభావము మీద అతిగా దృషిరపడుతుంది. ఒక వాయఖ్ాయత వాసత విక శరీతల యొకు దృషిరకోణమును గూర్శు
అతిగా ఊహించి, ర్చయిత మర్శయు ప్తరము మీద తగశన దృషిరని పటురటలో విఫలమైనప్ుపడు ఇటిర
తపిపదము జర్మగుతుంది. వాసత విక శరీతల మీద మర్శయు నముదగశన చర్శతల
ర ో నుండి శరీతలను గూర్శు
మనము నేర్ముకొను విషయముల మీద లేఖ్నము యొకు ప్రభావములను ప్ర్శగణంచుట ఖ్చిుతముగా
సర్శయిెైన ప్నే. అయితద ప్రభావిత తపిపదము వాకయభాగమునకు శరీతలు ఇచుు వయకితగత ప్రతిసపందనల మీద
అతిగా దృషిరపటిర, ఆధార్ప్డలేని లేఖ్న అధ్యయనములను అందిసత ుంది.
ఉదాహర్ణకు, యోహాను 3:16లో, ప్రభావిత తపిపదము వాసత విక శరీతల యొకు ప్ర్శస్టిాతులను గూర్శు
మర్శయు నితయ జీవమును గూర్శు యోహాను చదస్టిన బో ధ్కు సపందనను గూర్శు అతిగా ఊహించవచుు.
యోహాను జీవమును గూర్శు మాటాోడినప్ుపడు, అతడు ఆతీుయ ప్ునర్మజీీ వనమును మర్శయు మనము
నితయము అనుభ్వించు ఆశీర్ావదమును గూర్శు గాక తన వాసత విక శరీతలు అనుభ్వించుచుని హింస నుండి
భ్ూలోక ఉప్శమనమును ఉదదే శించాడు అని అది సూచించవచుు. ఈ వాయఖ్ాయనము దాని శరీతల మీద
వాకయభాగము యొకు ప్రభావమును అతిగా ఉదాాటించి, యోహాను యొకు విశాలమైన బో ధ్నను మర్శయు
సవయంగా ప్తరములోని వివర్ములను నిర్ో క్షయము చదసత ుంది.
లేఖ్న భాగము వారయబడిన వాసి విక శ్రోతల యొకక పారముఖ్యతను ఈ విధ్ంగా అత్రగా
ఉద్ఘాటించవచుు: మొద్టిగా, ద్ఘనిని విశ్ేషమైనద్ిగా చేసి ూ, వారిని గూరిు మనకు

తెల్లస్టన ద్ఘనికంటే ఎకుకవ తెల్లస్టనటి గా ఆలోచించుట. అయితే వాసి వము ఏమిటంటే
అనేక కొోతి నిబంధ్న పుసి కముల విషయములో — మరియు పాత నిబంధ్న
పుసి కముల విషయములో కూడఘ, కాని నేను కొోతి నిబంధ్నను గూరిు

మాటాిడుత నఘనను — అనేక కొోతి నిబంధ్న పుసి కముల విషయములో, అవి

వారయబడిన శ్రోతలను గూరిు మనకు పద్ద గా తెల్లయద్ు. కాబటిర , శ్రోతలను గూరిు

మనము నిరాథరించుటకు పరయత్రనంచినపుపడు, మనము తపుపగా వాయఖ్ాయనించుటకు
అవకాశం ఉంద్ి, ఎంద్ుకంటే మనము సరికాని శ్రోతలను గూరిు ఆలోచన చేసి ుంటాము.
ఉద్ఘహరణకు, హెబ్రరయులకు వారస్టన పత్రరక... ఈ పుసి కములో నేను విశ్ేషతను

ప ంద్ఘను, మరియు చఘలామంద్ి ద్ీని శ్రోతలను గూరిు చఘలా విధఘలుగా ఆలోచిసాిరు...
మరియు వాసి వానికల, ఇద్ి వారి వాయఖ్ాయనమును తపుపద్ఘరిపటిర సుింద్ి, ఎంద్ుకంటే

మనకు అసలు శ్రోతలు ఎవరో తెల్లయద్ు. కాబటిర ఈ గోంథములు మొద్టి శతఘబద ములో
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వారయబడినవని గోహంచుట చఘలా అవసరము. ఆ శతఘబద ము యొకక సంసకృత్రని
మరియు భాషను అరథ ము చేసుకొనుట మరియు అవి వారయబడిన విధఘనమును
అరథ ము చేసుకొనుట చఘలా అవసరము. అయితే మనకు తెల్లస్టన ద్ఘనికల మించి

వాసి విక శ్రోతలను గూరిున అవగాహనను అభివృద్ిా చేయకపో వుట కూడఘ చఘలా

పారముఖ్యమైయుననద్ి. ఉద్ఘహరణకు, సువారి ల విషయములో, అవి వారయబడినవని,
సంఘమును పో షంచుటకు కస
రై ి వులకు వారయబడినవని మనకు తెలుసు, కాని అంత
కంటే ఎకుకవ మనకు ఏమి తెల్లయద్ు. మరియు మనకు తెలుసు అని ఆలోచన

చేయకుండఘ ఉండుట చఘలా పారముఖ్యమైయుననద్ి. మనకు తెల్లస్టనటి మనము
పరవరిిస్టేి, మనము లేఖ్నమును తపుపగా వాయఖ్ాయనిసాిము.

— డా. గాయర్ర కాకీల్
విచార్కర్ముగా, ఉదదే శప్యర్వక తపిపదము, ర్చనా తపిపదము మర్శయు ప్రభావిత తపిపదము వంటి
ప ర్పాటో ను చదయుట చాలా సులభ్మే — ముఖ్యముగా కొనిి మార్గ దర్ికములను గూర్శు మనకు తగశన
సమాచార్ము లేనప్ుపడు. మర్శయు సతయము ఏమిటంటే, ఒక వాకయభాగము యొకు ర్చయిత లేక శరీతలను
గూర్శు మనము ఎలో ప్ుపడూ ఎకుువ విషయములను తెలుసుకొనలేము. అనేక బెైబిలు గీంథములు
అనామధదయముగా ఉనాియి, మర్శయు అనేక గీంథములు వాటి శరీరతలను ఖ్చిుతముగా గుర్శతంచవు.
మర్శయు కొనిిసార్మో ప్తరములను గూర్శున పారముఖ్యమైన సమాచార్ము కూడా మనకు అందుబాటులో
ఉండదు. దానిలోని లక్షణములనిిటిని, అనగా లేఖ్నము యొకు వాసత విక భాషలలో విషయములు
ఆర్ంభ్మైన విధానముల యొకు అంతర్ాభవములను అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డు
వనర్మలు ఎలో ప్ుపడూ మనకు అందుబాటులో ఉండవు. మన సమాచార్ము ప్ర్శమితముగా ఉనిప్ుపడు,
మన వాయఖ్ాయనములను సాధార్ణముగా చదయుట వివేకమైన ప్ని. అయినను, ర్చయిత, ప్తరము మర్శయు
శరీతల నుండి మనము ప ందుకొను మార్గ దర్ికముల యొకు ప్ర్సపర్ాధార్శతమును మనము సర్శగా
ప్ర్శగణంచినప్ుపడు, ఈ మార్గ దర్ికములలో నుండి మనము నేర్ముకొను ప్రతిది మన వాయఖ్ాయనములను
అభివృదిధ చదయగల శకితని కల్వగశయుంటుంది.
అర్ామును కనుగొనుటను గూర్శు ఇప్పటి వర్కు మనము చదస్టిన సంభాషణలో, మనము అర్ామునకు
మూడు పారముఖ్యమైన మార్గ దర్ికములను చూశాము. కాబటిర, బెైబిలు భాగముల అర్ా ములో నుండి
విభినిమైన సార్ాంశములను వల్వకితీయుట యొకు విలువను చూచుటకు ఇప్ుపడు మనము స్టిదధముగా
ఉనాిము.
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సారాంశములు
మీర్మ సంఘమునకు చాలా కాలము నుండి వళ్
ో వార్ైతద, ఒకే వాకయభాగములో నుండి ఒకర్శ కంటే
ఎకుువ స్టతవకులు ప్రసంగశంచుటను మీర్మ వినియుంటార్మ. మర్శయు చాలాసార్మో ప్రసంగములు చాలా
భినిముగా ఉంటాయి. వాసత వానికి, ఒక వాకయభాగము యొకు అర్ామునకు భ్ంగము కల్వగశంచకుండా ఒకే
వాకయభాగములో నుండి ప్లు విభినిమైన ప్రసంగములను చదయుట సాధ్యమే. ఇది ఎలా సాధ్యం? సులువైన
మాటలలో, లేఖ్నముల యొకు ఏ మానవ వాయఖ్ాయనము కూడా సంప్యర్ణ మైన అర్ామును కల్వగశనది కాదు.
ఎలో ప్ుపడూ నేర్ముకోవలస్టిన కొనిి విషయములు ఉంటాయి. ఈ కార్ణం చదత, బెైబిలు భాగములను
కోీడీకర్శంచుటకు మనము ఎలో ప్ుపడూ నూతన మార్గ ములను వదకాల్వ, తదావర్ా మన అవగాహనను
మనము మర్శంత బలప్ర్చుకోవచుు.
ఒక వాకయభాగమునకు ప్లు సార్ాంశములను ఇచుుట లేఖ్నము యొకు అర్ామును కనుగొనుటలో
అతయంత ఉప్యోగకర్మైన మార్గ ములలో ఒకటెైయునిది. ఈ పాఠము యొకు నేప్థయములో, సార్ాంశము
అను ప్దమును ఈ అర్ాము ఇచుు విధ్ముగా మనము ఉప్యోగశదే ాము:
ఒక వాకయభాగము యొకక వరణ న
సాధార్ణంగా సార్ాంశము లేఖ్న భాగములో ఉని ఒక భావనను ఉదాాటిసత ుంది. ప్రతి
వాకయభాగమునకు సంకిోషరమైన అర్ాము ఉనిది కాబటిర, సార్ాంశములు మన అధ్యయనమును కుదించుటలో
మనకు సహాయప్డి, వాకయభాగము యొకు అర్ామునిచుు భాగము మీద మాతరమే దృషిర పటురటకు మనకు
అనుమతినిసాతయి.
ఒక సంకిోషరమైన, నాటకీయమైన నాటికను చూస్టిన విదాయర్మాల గుంప్ును గూర్శు ఆలోచన చదసత ూ
సార్ాంశమును మనము ఉదాహర్శంచవచుు. నాటిక ప్రసత ుతి అయియన తర్మవాత, నాటిక యొకు అర్ామును
సార్ంశ ర్ూప్ములో చెప్పమని విదాయర్మాలను అడుగుట జర్శగశంది. కథ అంతటిలో పాతరలు ప్ుర్ోగమన చెందిన
విధానమును వర్శణంచుట దావర్ా ఒక విదాయర్శా నాటికను సార్ంశ ర్ూప్ములో చెపాపడు. మర్ొక వయకిత
కాలకీమములో సనిివేశములను కోీడీకర్శంచాడు. ఇంకొక వయకిత నాటిక వారస్టినవాడు ఆ నాడు ఉనికిలో ఉని
సాంసుృతిక విలువలను విమర్శించిన విధానమును వర్శణంచాడు. చివర్శగా, అదుభతమైన నటన మర్శయు
వయకత మైన భాష వయకితగతముగా తనను ఎలా ప్రభావితము చదస్టిందో ఒక విదాయర్శా వివర్శంచాడు. ఈ సపందనలనీి
ఆ నాటిక యొకు అర్ామునకు సర్శయిెైన సార్ాంశముల ైయునివి. అయితద, ఈ సార్ాంశములలో ఏది కూడా
నాటికలోని సంప్యర్ణ అర్ామును అందించలేదు. నాటిక యొకు సంప్యర్ణ అర్ా ము కొర్కు మనము
వదకుచునిటో యితద, మనము ఈ సార్ాంశములనిిటిని మర్శయు ఇంకొనిి విషయములను ఒక చోట
చదర్ువలస్టియుంటుంది. అయితద ప్లు సార్ాంశములను స్టిదధప్ర్చుట చాలా ఉప్యోగకర్ముగా ఉండుటకు
ఇది ఒక కార్ణమైయునిది — అర్ాములోని వయకితగత విషయముల మీద దృషిరపటురటలో ఇది మనకు
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సహాయప్డుతుంది, మర్శయు నాటిక యొకు సంప్యర్ణ అర్ా మును నేర్ముకొనుటలో ఇది మనకు మర్శ
ఎకుువగా సహాయప్డుతుంది.
లేఖ్నము విషయములో కూడా ఇదద వాసత వమైయునిది. బెైబిలులోని ఒక భాగము యొకు
అర్ామును సార్ంశ ర్ూప్ములో తెలుప్ుటకు అనేక అర్హమైన మార్గ ములు ఉనాియి, మర్శయు ఈ
సార్ాంశములు వాకయభాగముల యొకు అర్ా ములోని భాగములను ఉనితమైన ర్రతిలో అర్ాము
చదసుకొనుటలో మనకు సహాయము చదయవచుు. మర్శయు వీటిని కల్వపి తీసుకుంటే, ప్లు అర్హమైన
సార్ాంశములు మనలను లేఖ్న భాగము యొకు సంప్యర్ణమైన అర్ాములోనికి నడిపించగలవు.
లేఖ్న అర్ామునకు ప్లు సార్ాంశములను చదయుట యొకు లాభ్మును ఉదాహర్శంచుటకు మనము
మూడు ప్రధానమైన కార్కములను చూదాేము. మొదటిగా, వాకయభాగము యొకు సంకిోషరతను మనము
చూదాేము. ర్ండవదిగా, వాయఖ్ాయత యొకు విశేషతను మనము ప్రసత ావిదాేము. మర్శయు మూడవదిగా,
వాకయభాగము కోీడీకర్శంచబడిన శరీతల యొకు అవసర్తల మీద మనము దృషిరపడదాము. వాకయభాగము
యొకు సంకిోషరతను విశదీకర్శసత ూ ఆర్ంభిదాేము.

వాకయభాగము యొకక సంకలిషరత
మునుప్టి పాఠములో మనము నేర్ముకునిటు
ో , లేఖ్న భాగముల యొకు సంకిోషరత వాటి వాసత విక
అర్ాము, లేక అక్షర్ార్ా భావన, తొలవబడిన ర్తిము వల ప్లు కోణములు కల్వగశయుండుట అయుయనిది.
వాటిలో చార్శతిరక వాసత వములు, స్టిదధ ాంతములు, నైతిక బాధ్యతలు, ర్క్షణ మర్శయు యుగాంతశాసత మ
ర ు వంటి

విషయములకు పారతినిధ్యము వహించు ప్లు కోణములు ఉనాియి. లేఖ్నములోని ప్రతి వాకయభాగము మన
ఆలోచనలు, మాటలు మర్శయు కిీయలకు నైతిక అంతర్ాభవములను తెల్వయజేసత ుంది. ప్రతి వాకయ భాగము
మనకు చర్శతర మర్శయు ర్క్షణను గూర్శు ఎంతో కొంత బో ధిసత ుంది, మర్శయు భ్విషయతు
త ను గూర్శు నిర్రక్షణలు
మర్శయు ఆకాంక్షలను కల్వగశంచుటలో మనకు సహాయప్డుతుంది. మర్శయు ఒక వాకయభాగము మనకు
తెలుప్ు వీటిలో ప్రతి విషయమును సార్ాంశము కొర్కు ఆధార్ముగా మనము ఉప్యోగశంచవచుు.
వాసత వానికి, లేఖ్నము యొకు అర్ాము ప్లు కోణములను కల్వగశనదిగా ఉనిది కాబటిర, మనము
దానిని అనేక విధాలుగా కోీడీకర్శంచవచుు మర్శయు అదద సమయములో దాని అక్షర్ార్ా భావనను హతు
త కొని
కూడా ఉండవచుు. మన సార్ాంశములు ఎనుిడు ప్ర్శప్యర్ణమైనవిగా ఉండలేవు, మర్శయు నిజమైన
మర్శయు విభినిమైన అనేక ఇతర్ సార్ాంశములను మనము ఎలో ప్ుపడూ చదయవచుని లేఖ్నము యొకు
సంకిోషరత మనకు సూచిసుతంది.
లేఖ్నములోని ఒక భాగము మర్ొక భాగమును సార్ాంశముగా చెప్ుప కొనిి సా లములను చూసూ
త ఈ
ఆలోచనను విశదీకర్శదే ాము. కీర్తనలు 110:1లోని ఈ మాటలను ప్ర్శగణంచండి:
పరభువు నఘ పరభువుతో స్టలవిచిున వాకుక: “నేను నీ శతర వులను నీ పాద్ములకు
ప్ఠముగా చేయువరకు నఘ కుడి పారశవమున కూరుుండుము” (కరరినలు 110:1).
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కొీతత నిబంధ్న చాలా తర్చుగా కీర్తనలు 110:1ని ఉప్యోగశసత ుంది. అయితద ప్రతిసార్శ అది వాసత విక
అర్ాములోని భినిమైన కోణము మీద దృషిరపడుతుంది. అయితద ఏ ఒకు చోట కూడా కీర్తన యొకు వాసత విక
అర్ామును గూర్శు ఇతర్ వచనములు చెప్ుప ప్రతి విషయము కనిపించదు.
ఉదాహర్ణకు, యిేసు లూకా 20:41-44లో మస్ట్ియ కేవలం దావీదు కుమార్మడు మాతరమే కాదు
అని చూప్ుటకు ఈ వచనమును ఉప్యోగశంచాడు.
అప . 2:32-36లో, యిేసు ప్ర్లోక స్టింహాసనమునకు ఆర్ోహణమైన దావీదు వార్సుడు కాబటిర
ఆయన ప్రభ్ువును, కీీసత ును అయుయనాిడు అని కనుప్ర్చుటకు పతతుర్మ దీనిని ఉప్యోగశంచాడు.
కీర్తనలు 110:1లోని మాటలు దావీదు యొకు ప్రభ్ువునకు తెలుప్బడినవని కూడా కొీతత నిబంధ్న
గుర్శతసత ుంది; కాబటిర, భ్ూమి మీద కీీసత ు యొకు ప్ర్శపాలనను సూచించుటకు అనేక కొీతత నిబంధ్న
వాకయభాగములు కీర్తనలు 110ని ఉప్యోగశసత ాయి. ఎఫస్ట్. 1:20-22, 1 కొర్శంథీ. 15:25 మర్శయు హెబ్రర 10:13
కీీసత ు తిర్శగశవచుు వర్కు ఆయన చదసత ుని ప్రసత ుత ప్ర్శపాలనను సూచిసూ
త కీర్తన యొకు వాసత విక అర్ాములోని
ఈ కోణమును కోీడీకర్శసత ాయి. యిేసు అధికార్ము దదవదూతల ప్ర్శచర్య కంటే కూడా ఉనితమైనది అని
కనుప్ర్చుటకు హెబ్రర 1:13 ఈ వచనమును ఉప్యోగశసత ుంది.
కీర్తనలు 110:1 కొీతత నిబంధ్నలో ఉప్యోగశంచబడిన ప్రతి చోట అది కీర్తన యొకు వాసత విక
అర్ామునకు నముకముగానే ఉప్యోగశంచబడినది. అయితద ప్రతిది ఆ వాసత విక అర్ాము యొకు
అసంప్యర్ణమైన సార్ంశమైయునిది, మర్శయు భినిమైన ఉదాాటన కల్వగశయునిది. వచనము యొకు
సంకిోషరమైన, ప్లు కోణములుగల వాసత విక అర్ాము మూలముగా ఇది సాధ్యమవుతుంది.
యూద్ుల వాయఖ్ాయన పరంపరలలో మునుపటి వాకయములను ఉపయోగించు ఒక
సాధఘరణ ధో రణిని అనుసరించి కొోతి నిబంధ్న రచయితలు పాత నిబంధ్నను

ఉపయోగించఘరు. మరియు కొంద్రు వీటిని మిడఘరషక్ టెకలనకులు అని పలుసాిరు. కొంత

అయోమయమును కల్లగించు ఒక వాకయభాగము మతి యి సువారి లో ఉననద్ి, మరియు
మతి యి నెరవేరుప నియమమును ఉపయోగించఘడు — “నెరవేరుబడునటి ...”

మరియు మతి యి 2లో, కరస
ో ి ు మరియు ఆయన కుట ంబము ఐగుపుినకు పారిపో యి,
ఐగుపుి నుండి త్రరిగివచిున విధఘనమును వివరించుటకు, మతి యి హో షేయా

గోంథమును ఉపయోగిసి ూ అంటాడు, “ఐగుపుిలోనుండి నఘ కుమారుని పల్లచిత్రని.”
మరియు చఘలాసారుి, బైబిలు వాయఖ్ాయతలు ఆ వాకయభాగమును ఉపయోగించి ఇలా

చెపాపరు, సరే, అనేక వంద్ల సంవతురముల కలత
ో ం హో షేయా వారస్టన మాటల వాసి విక
అరథ మునకు ద్ఘనికల మధ్య అసలు ఏ సంబంధ్ము ఉననద్ి. మతి యి సువారి లోని

మొద్టి నఘలుగు అధఘయయములను మనము పరిశీల్లంచినపుపడు ఏమి చూసాిమంటే,

యిేసు ఇశ్ాోయిేలును మూరీికరించిన విధఘనమును మతి యి చూపుచునఘనడు. ఆయన
ఆద్రశవంతమైన ఇశ్ాోయిేలీయుడు; ఆయన ఆద్రశవంతమైన ద్ేవుని కుమారుడు.
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నిరగ మకాండములో మనము చద్ువునటి ఇశ్ాోయిేలు “కుమారునిగా” ఉండుటకు

పలువబడినటేి , యిేసు అరణయములోనికల వెళ్ి ీడు, శ్రధింపబడతఘడు, మరియు ఆయన
ఆ శ్రధ్నను జయించి కుమారతవ పరీక్షలో జయమును సాధిసి ాడు. అయితే ద్ీనికల

ముంద్ు 2వ అధఘయయములో, ఆయన మరియు ఆయన కుట ంబము ఐగుపుినకు
పారిపో యి, ఐగుపుి నుండి బయటకు వచిునపుపడు, ఆయన త్రరిగివసూ
ి ఇశ్ాోయిేలు
అంతటికర పారత్రనిధ్యం వహంచఘడు. బైబిలు రచయితలు ద్ీనినే పరతీకవాద్ము అని

పలుసాిరు: ఆయన ఒక కోమమును నెరవేరుుచునఘనడు, ఇశ్ాోయిేలు ఐగుపుి నుండి

బయటకు వచిున విధ్ముగానే ఆయన ఐగుపుి నుండి బయటకు వచఘుడు, మరియు
ద్ీని ద్ఘవరా ఆయన ఇశ్ాోయిేలుకు పారత్రనిధ్యం వహంచుచునఘనడని మనము అరథ ము
చేసుకోవాల్ల. మరియు విశ్ేషముగా మతి యి సువారి లోని మొద్టి నఘలుగు

అధఘయయములలో కరస
ో ి ును వయకి పరచు విధఘనమును, అనగా ఆయన ద్ేవుని

కుమారుడు, ద్ఘవీద్ు కుమారుడు, నిజమైన ఇశ్ాోయిేలీయుడు అని కనుపరచబడిన
విధఘనమును చూస్టనపుపడు ద్ఘనిలో నుండి ఆ కోమము, ఆ పరతీకవాద్ము
పుడుత ంద్ి.
— డా. గీగ్ పర్రీ
కొోతి నిబంధ్న రచయితలు పాత నిబంధ్నను ఉపయోగించు విధఘనమును

చూస్టనపుపడు పరజలు చఘలాసారుి ఇబబంద్ికల గురవుతఘరు, ఎంద్ుకంటే స్టమినరీలో
మేము ద్ఘనిని చఘలా చఘలా జాగోతిగా పాత నిబంధ్న రచయితలు ఉపయోగించిన
విధ్ముగా ఉపయోగించఘల్ల అని బో ధిసి ాము. మొటర మొద్టిగా, కొోతి నిబంధ్న

రచయితలు పాత నిబంధ్నను మూడు విభిననమైన రీత లలో ఉపయోగించఘరు అని
మనము అరథ ము చేసుకోవాల్ల: కొనినసారుి వారు వాటిని సూటిగా ఉపయోగిసి ారు,

మరియు ఆలా చేస్టనపుపడు, మనము వాయఖ్ాయనించు విధ్ముగానే వాయఖ్ాయనిసాిరు.
ఇతర సమయములలో, వారు ద్ఘనిని ఆపాద్నగా ఉపయోగిసి ారు మరియు పాత
నిబంధ్న చెపుప ఒక విషయముకు ఆపాద్ిసి ారు. వారు వాసి వానికల ద్ఘనిని

వాయఖ్ాయనించుట లేద్ు; వారు కేవలం ఒక ఆలోచనను ఉపయోగిసి ునఘనరు. మరియు

మూడవద్ిగా వారు వాటిని ఉద్ఘహరించుట కొరకు ఉపయోగిసి ారు. వారు చెపుపచునన
ఒక విషయమును ఉద్ఘహరించుటకు, వారు పాత నిబంధ్నలోని ఒక విషయమును

ఉద్ఘహరణగా ఉపయోగిసి ారు, మరియు వారు ద్ఘని నేపథయము వంటి వాటిని గూరిు
పద్ద గా పటిర ంచుకోరు, మరియు ద్ఘనిని కేవలం ఒక ఉద్ఘహరణగా మాతరమే

ఉపయోగించుచునఘనరు. కొోతి నిబంధ్నలో పాత నిబంధ్న యొకక పరత్ర ఉపయోగము
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ఒక సూటెైన వాయఖ్ాయన ఉద్ఘారణముగా ఉననద్ని మనము అనుకుంటే, మనము
సమసయను ఎద్ురుకంటాము, ఎంద్ుకంటే అనేక పాత నిబంధ్న ఉపయోగములు
ఆపాద్నలుగా లేక ఉద్ఘహరణలుగా ఉనఘనయి. ద్ీనిని మనము అరథ ము చేసుకోగల్లగితే,

అటిర వయతఘయసములను మనము చేయగల్లగితే, చఘలాసారుి, సమసయలు తొలగిపో తఘయని
నఘ ఆలోచన.
— డా. జఞన్ ఒసవల్ర
వాసత వానికి, లేఖ్నములోని ప్రతి వాకయభాగమునకు ఇది వర్శతసత ుంది. ప్రతి వాకయభాగము అనేక అర్హమైన
సార్ాంశములలోనికి నడిపిసత ుంది. మర్శయు మనకు అతయంత విలువైన సార్ాంశములు ఒక సా లము నుండి
మర్ొక సా లమునకు, ఒక సమయము నుండి మర్ొక సమయమునకు, ఒక వయకిత నుండి మర్ొక వయకితకి
విభినిముగా ఉంటాయి. ప్రతి లేఖ్న సార్ాంశము ఒకే విధ్మైన విలువను లేక అర్హతను కల్వగశయుండదు.
అయితద బెైబిలు భాగముల యొకు వాసత విక అర్ాముల అనేక సార్ాంశములు ప్రతి యుగములోని
సంఘమునకు నముకముగాను ఉప్యోగకర్ముగాను ఉంటాయి.
వాకయభాగము యొకు సంకిోషరత మనలను అనేక సార్ాంశములలోనికి నడిపించు విధానమును
మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు వాయఖ్ాయత యొకు విశేషత మీద దృషిరపడదాము.

వాయఖ్ాయత యొకక విశ్ేషత
ఇంతకు ముందు పాఠములో, లేఖ్నము యొకు అర్ాము కొర్కు అధికార్శక-సంభాషణ ప్దధ తిని
ఉప్యోగశంచాలని మేము ప్రతిపాదించాము. మనము ఉప్యోగశంచు ప్దధ తులు బెైబిలు ప్రమాణములకు
అనుగుణంగా ఉనింత వర్కు లేఖ్న భాగములో మనము ఖ్చిుతమైన సతయమును కనుగొనవచుని
అధికార్శక-సంభాషణ ప్దధ తి గుర్శతసత ుని విషయమును మీర్మ జఞాప్కము చదసుకోవచుు. అధికార్శక-సంభాషణ
ప్దధ తిలోని ఒక విలువైన కోణము ఏమనగా, వాయఖ్ాయతలు అందర్మ విభినిమైన ఆందో ళనలు, ఊహలు,
నేప్థయములు మర్శయు ప్రశిలతో బెైబిలు ర్చనలను ఆశీయిసాతర్మ అను సతయమును అది ఉదాాటిసత ుంది.
దదవుడు మనలో ప్రతి ఒకుర్శకి విభినిమైన వర్ములను అనుగీహించాడు కాబటిర మనమంతా విభినిమైన
ర్రతులలో లేఖ్నమును చదువుతాము. మనందర్శకీ బలములు మర్శయు బలహీనతలు ఉనాియి, మర్శయు
మనము మన విశిషర మైన జఞానము మర్శయు అనుభ్వము మీద ఆధార్ప్డి విభినిమైన ర్రతులలో
సమాచార్మును విశేోషిసత ాము. మనమంతా ఇతర్మల బలముల నుండి లబిే ప ందు విధ్ముగా దదవుడు తన
సంఘమును ర్ూప ందించాడు.
ప్రజల వర్ములు మర్శయు నేప్థయములు బెైబిలు భాగములను విభినిమైన ర్రతులలో
కోీడీకర్శంచునటు
ో వార్శని నడిపిసత ాయి. ఉదాహర్ణకు, ఆదికాండము 1వ అధాయయము యొకు అర్ామును ఒక
-21వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును
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అర్ామును కనుగొనుట

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

చర్శతక
ర ార్మడు ఒక కళాకార్మని కంటే భినిముగా కోీడీకర్శసత ాడు. ఒక చర్శతరకార్మడు దదవుడు చీకటిని మర్శయు
వలుగును, నీటిని మర్శయు ఆర్శన నేలను, మొకులను మర్శయు జంతువులను సృజంచిన కీమమును
వర్శణంచవచుు. అయితద ఒక కళాకార్మడు ర్ాతిర ఆకాశములోని నక్షతరములు, మర్శయు లోకమంతా ఉని
చదప్లు మర్శయు ప్క్షుల యొకు అందమును మర్శయు మంచితనమును గూర్శు మాటాోడవచుు. వాయఖ్ాయతల
యొకు వయకితగత బలములు వాకయభాగము యొకు వాసత విక అర్ాములోని పారముఖ్యమైన మర్శయు
విభినిమైన విషయములను వల్వకితీయుటలో సహాయప్డతాయి.
అదద సమయములో, ర్ండు ర్కముల సార్ాంశములు వాయఖ్ాయతల యొకు బలహీనతల దావర్ా
ఆటంకప్ర్చబడవచుు; ప్రతి ఒకటి మర్ొకదానిలో ఉని పారముఖ్యమైన సతయములను విసుర్శంచగలదు.
ఉదాహర్ణకు, మనము దదవుని సవభావమును అర్ాము చదసుకోవాలని కోర్మచునాిము అనుకుందాము,
మర్శయు మనం ఆదికాండము 1వ అధాయయమును చూసూ
త ఆర్ంభించుటకు నిర్ణయించుకునాిము.
మనము ఒక చర్శతక
ర ార్మని సార్ాంశమును చదివితద, దదవుడు ఒక కీమము కల్వగశన ప్రణాళ్కకర్త అని మనము
చూసాతము, కాని ఆది. 1:31లో సృషిర “మంచిదిగా ఉనిది” అని ప్రకటించినప్ుపడు సృషిరనందు దదవుడు ప ందిన
ఆనందమును మనము చూడలేకపల వచుు. అయితద, మనము ఒక కళాకార్మని యొకు సార్ాంశము మీద
దృషిరపటిరనప్ుపడు, దదవుడు అదుభతమైన సృజనాతుకత కల్వగశనవాడని మనము చూడవచుుగాని, ఆయన
ఉదదే శప్యర్వకతను మర్శయు కీమమును మనము చూడలేకపల వచుు. కాబటిర ఏ సార్ాంశమును కూడా
మనది కానందున తిర్సుర్శంచకూడదు అని చూచుటలో ఈ బలహీనతలు మనకు సహాయము చదయాల్వ.
అనేక సందర్ాభలలో, ఇతర్మల సార్ాంశముల నుండి మనము ఒక వాకయభాగమును గూర్శు అనేక
విషయములను నేర్ముకోవచుు.
కరస
ో ి ు శరీరములో మనంద్రికర బలములు మరియు బలహీనతలు ఉనఘనయి కాబటిర ,

మనము లేఖ్నమును మనంతట మనమే చద్వక, లేఖ్నములలో ఇతరులు చూస్టన
విషయముల నుండి కూడఘ నేరుుకొనుట చఘలా పారముఖ్యమైయుననద్ి. ద్ీనికల అనేక
ఉద్ఘహరణలను గూరిు మనము ఆలోచన చేయవచుు. నేను కొోతి నిబంధ్నలో అనేక
అధ్యయనములను చేశ్ాను. నేను పాత నిబంధ్నను అధ్యయనం చేశ్ాను, నేను పాత

నిబంధ్న మరియు కొోతి నిబంధ్న యొకక ఐకయతను చూసాిను, మరియు కరోసి ునంద్ు,

ఆయన కారయమంద్ు మరియు సంఘమంద్ు పాత నిబంధ్న యొకక నెరవేరుపను నేను
చూసాిను, కాని పాత నిబంధ్న వాకయభాగముల మీద్ ద్ృషర నిల్లపన, హెబ్రర లేఖ్నము

పటి నఘ స్టేనహత లు కల్లగిన అవగాహన, పురాతన పశుమ ఆస్టయా నేపథయములను
గూరిు వారు కల్లగియునన జాానము నుండి, వారి యొకక ఆలోచనల నుండి నేను గొపప
లాభమును ప ంద్ుతఘను. కొోతి నిబంధ్నలో పాత నిబంధ్న వాకయము

ఉపయోగించబడుటను నేను చూస్టనపుపడు మరియు ద్ఘని యొకక వాసి విక
నేపథయమును నేను అరథ ము చేసుకోవాలనుకుననపుపడు, నేను ఈ విధ్ంగా లాభమును
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప ంద్ుతఘను. విద్యలేక కాద్ుగాని నేను కరస
ో ి ు యొకక సవరూపములోనికల సంపూరణ ముగా
మారుబడనంద్ువలన నఘలో బలహీనతలు ఉనఘనయని నఘకు తెలుసు. మరియు
కరస
ో ి ుతో ఎకుకవ కాలము నడిచిన వారి యొకక జాానములో నుండి నేను

నేరుుకుంటాను. వారు లేఖ్నములో విషయములను చూసాిరు. మరియు నేను

పూరిిగా గురిించలేని విధ్ముగా అద్ి నఘ జీవితమునకు మరియు వారి జీవితములకు

అనువరిించబడుట యొకక అంతరాభవములను వారు చూసాిరు. కాబటిర నఘ ఆతీమయ

అపరిపకవత యొకక ద్ృషర కోణములో నుండి మరియు సంపూరణ పరిపకవత లేమి వలన,
కరస
ో ి ుతో ఇంకా ముంద్ుకు నడిచిన సహో ద్రి సహో ద్రుల నుండి నేను గొపప లాభమును
ప ంద్ుకోవచుు.

— డా. డెనిిస్ ఈ. జఞనిన్
బైబిలును మరియు బైబిలు వాయఖ్ాయనమును ఇతర విశ్ావసులతో సహవాసము యొకక
నేపథయములో అరథ ము చేసుకోవాలని ద్ేవుడు ఉద్ేదశంచఘడు. కొోతి నిబంధ్నలో కనీసం

అరవెై-ఐద్ు సారుి మనము ప ంద్ుకొనిన హెచురికలలో ఒకటి ఏమనగా “ఒకరినొకరు”
— ఒకరినొకరు పోర తుహంచుకొనుడి, ఒకరినొకరు కటర కొనుడి మరియు ఒకరినొకరు
నడిపంచుకొనుడి, మొద్లగునవి. ఎఫస్ట్. 3:18లో, మనము ఇతర విశ్ావసులతో
సహవాసములో ఉననపుపడు మాతరమే కరస
ో ి ు పేరమ యొకక ప డవు, వెైశ్ాలయము

మరియు లోత ను ఇతర పరిశుద్ుాలతో కలస్ట గోహంచగలము అని అప సి లుడెైన పౌలు
చెబుత నఘనడు. కాబటిర ఒంటరిగా ద్ఘనిని మనము చేయలేము. ఇతర విశ్ావసులతో
సహవాసములో మనము ద్ఘనిని చేయవలస్టయుననద్ి. మరియు సాధఘరణంగా వారు
ఇలా చేసి ారు... ఒక విభిననమైన పరజలుగల గుంపులో కూరొుని బైబిలు

అధ్యయనమును చేయుటను నేను సవయంగా అనుభవించఘను, మరియు బైబిలును
కల్లస్ట చద్ివినపుపడు పరజలు తమ మళకువలతో ఒకరిని ఒకరు బలపరచుకొను
విధఘనము చఘలా అద్ుభతమైనద్ిగా ఉననద్ి.
— డా. పి. జే. బయ్సి
వాకయభాగము యొకు సంకిోషరత మర్శయు వాయఖ్ాయత యొకు విశేషతలు ప్లు సార్ాంశములను
సాధ్యతలు చదయు విధానములను చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు శరీతల యొకు అవసర్తలను ప్ర్శగణదాేము.
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శ్రోతల యొకక అవసరతలు
లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ామును మనము కోీడీకర్శంచినప్ుపడు, ప్లువుర్మ శరీతల యొకు
అవసర్తలను నిర్రక్ించు విధ్ముగా వాటిని మనము చదసత ాము. కొనిిసార్మో పదే వార్శకి ప్రసంగశంచుటకు
మనము ఒక వాకయభాగమును కోీడీకర్శసత ాము. కొనిిసార్మో మనము పిలోల బెైబిలు అధ్యయనమును
స్టిదధప్ర్మసాతము. కొనిిసార్మో మనము ఒక సమసయను ఎదుర్ొునుచునాిము కాబటిర, లేక మన వయకితగత
ఎదుగుదల కొర్కు మనము బెైబిలును చదువుతాము. ప్లువుర్మ శరీతలకు ప్లు విధ్ముల ైన అవసర్తలు
ఉంటాయి. అనగా బెైబిలును బాధ్యతాయుతముగాను, ఔచితయమైన విధానములలోను అనువర్శతంచుటకు,
మన శరీతలకు ఉప్యోగకర్ముగా ఉండు సార్ాంశములను మనము కనుగొనాల్వ. ఉదాహర్ణగా, 16:33లో
యిేసు ప్ల్వకిన మాటలను ప్ర్శగణంచండి:
నఘయంద్ు మీకు సమాధఘనము కలుగునటి ఈ మాటలు మీతో చెపుపచునఘనను.

లోకములో మీకు శోమ కలుగును; అయినను ధెైరయము తెచుుకొనుడి, నేను లోకమును
జయించియునఘనననెను (యోహాను 16:33).
ఈ వచనమును కోీడీకర్శంచుటకు అనేక అర్హమైన మార్గ ములు ఉనాియి. సమాధానము మీద, లేక
యిేసు మనకు సతయమును బయలుప్ర్మసాతడు అను సతయము మీద దృషిరపటుర ఒక సార్ాంశమును మనము
సృషిరంచవచుు. అయితద శీమను ఎదుర్ొునుచుని శరీతల కొర్కు దీనిని కోీడీకర్శంచాలని ఊహించుకుందాము.
మొదటిగా, శీమకు కార్ణమును మనము చూడాల్వ. కొంత మంది కైసతవులు అవిశావసుల ైన ర్ాజకీయ
అధికార్ముల నుండి హింసను ఎదుర్ొుంటార్మ. ఇతర్మలు పతదర్శకము లేక ప్రకృతి వైప్ర్రతాయల నుండి శీమను
అనుభ్విసాతర్మ. ఇంకొందర్మ అజఞానమునకు లేక పాప్ప్ు సావభావమునకు ఫల్వతంగా శీమను అనుభ్విసాతర్మ.
మర్శయు శీమను అనుభ్వించుటకు ఇతర్ కార్ణాలు కూడా ఉనాియి. మన అనుభ్వాలలో ఈ
వయతాయసముల వలన, యోహాను 16:33లో ఉని బో ధ్నలను ఏ ఒకు సార్ాంశము కూడా ఈ విభినిమైన
శరీతలందర్శకీ బాధ్యతాయుతముగా అనువర్శతంచలేదు.
ఉదాహర్ణకు, హింసను అనుభ్వించుచుని శరీతల కొర్కు ఈ వాకయభాగమును ఈ విధ్ంగా
కోీడీకర్శంచవచుు: యిేసు తుదకు మీ హింసను తొలగశంచి, మీర్మ ఇకననిడు హింసను అనుభ్వించని ఒక
లోకములో మిముును స్టిా ర్ప్ర్మసాతడు కాబటిర పల ర తిహించబడుడి.
అయితద పతదర్శకము లేక ప్రకృతి వైప్ర్రతయము నుండి శీమను అనుభ్వించుచునివార్శకి, సార్ాంశము
ఈ విధ్ంగా ఇవవవచుు: యిేసు మీ శీమను కొంత కాలము వర్కు అనుమతించాడు, మర్శయు తుదకు మీకు
కల్వగశన నషర ముల కంటే ఉనితమైన ర్రతులలో ఆయన మిముును దీవిసాతడు.
సాధార్ణంగా, యిేసు లోకమును జయించాడు అనే సతయము దావర్ా మనము పల ర తిహించబడవచుు,
మర్శయు శీమల మధ్య సమాధానమును ప ందుకొనునటు
ో మనము నిర్రక్షణను కల్వగశయుండవచుు. అయితద
మనమంతా విభినిమైన సమసయల నుండి శీమను అనుభ్విసాతము కాబటిర, విభినిమైన శరీతల యొకు
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అవసర్తలకు ప్ర్శచర్య చదయునటు
ో ఈ వాకయభాగము యొకు సంకిోషరమైన బో ధ్ను మనము విభినిమైన
ర్రతులలో అనువర్శతంచుకోవాల్వ.
మర్శయు మనము సాంసుృతిక భేదములను కూడా ప్ర్శగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. ప్రతి సంసుృతికి ఒక
విభినిమైన చర్శత,ర విభినిమైన సామాజక నిర్ాుణము, విభినిమైన సంఘర్శషంచు మత దృషిరకోణములు,
మర్శయు విభినిమైన బలములు మర్శయు బలహీనతలు ఉనాియి. బెైబిలును అతయంత ఉప్యోగకర్మైన
మార్గ ములలో అనువర్శతంచుటకు, వార్శ యొకు విభినిమైన ప్ర్శస్టిాతులలో విభినిమైన ప్రజల యొకు
అవసర్తలను తీర్ము విధ్ముగా ప్ర్శచర్య చదయు లేఖ్న సార్ాంశములను మనము కనుగొనాల్వ.
బైబిలును బో ధించుట మరియు పలు రకముల పరజలకు సువారి ను పరకటించుట సంఘ
పరిచరయ యొకక ధ్నయతలలో ఒకటెైయుననద్ి - బాగా చద్ువుకునన పరజలు, అసలు

విద్యలేని పామరులు, యౌవవనులు, వృద్ుాలు, పలు రకముల పనులు చేయు పరజలు.
అయితే ఇద్ి చఘలా సహనముతో కూడిన పని ఎంద్ుకంటే తను వాకయమును
బో ధించుచునన పరజలను గూరిు స్టేవకుడు ఒక అవగాహనను కల్లగియుండఘల్ల. నేను
కనుగొనిన, ఈ విషయములో సహాయకరముగా ఉండద్గిన రండు విషయములు:
మొద్టిగా, “విషయములు సపషరమైయాయయా? అని సంఘములో ఉనన పరజలను

అడుగుట. మీకు అరథ మైయియంద్ఘ? చెపపండి. ఈ మధ్య చేస్టన పరసంగముల నుండి మీరు
ఏమి నేరుుకునఘనరు?” మరియు ఎలి పుపడూ పరజలతో మాటాిడుట మాతరమే కాద్ుగాని
ద్ేవుని వాకయమునకు వారిచుు సపంద్నలను పరజల యొద్ద నుండి వినఘల్ల. యౌవవన
పలి లకు తరచుగా సువారి ను బో ధించుట కూడఘ చఘలా సహాయకరముగా ఉంట ంద్ి

అని కనుగొనఘనను. వాసి వానికల, సంఘ పరిచరయలో చఘలాసారుి నేను పద్ద లకు బో ధించు
అద్ే పరసంగమును సరళమైన, కుిపి మైన రీత్రలో పలి లకు కూడఘ బో ధించఘను, మరియు
ఆ విధ్ంగా స్టేవకుడు సరళత అను వరమును అభివృద్ిా చేసుకోవచుు. మరియు

సువారి వంటి ఒక పారముఖ్యమైన విషయమును తెల్లయజేయుచుననపుపడు మనము
సరళముగాను సపషరముగాను ఉండుటకు పరయత్రనంచఘల్ల.
— డా. ఫిల్వప్ ర్ైకన్
పరజలు విను విధ్ముగా మన సంద్ేశమును అనువరిించుట చఘలా పారముఖ్యమైన
విషయమైయుననద్ి. కుడి మరియు ఎడమ వెైపు మద్డు ఉనన పరజల ద్ృష్టారా ఇలా
చేయుట ఉపయోగకరముగా ఉంట ంద్ి. ఉద్ఘహరణకు, ఎడమ వెైపు మద్డు

ఉననవారు విశ్ేిషణకు పారధఘనయతనిసాిరు, మరియు వాసి వముల మీద్ ద్ృషర పడతఘరు.

కుడి వెైపు మద్డు ఉననవారు కథలు మరియు వయకరికరణలు మరియు ఉద్ఘహరణలకు
ఎకుకవ పారధఘనయతనిసాిరు. మరియు నేను ఈ రంటికల మధ్యలో ఉననటి అనిపసుింద్ి,
-25వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు లేఖ్నమును

ఆర్వ పాఠము:

అనుగీహించాడు:

అర్ామును కనుగొనుట

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

ఎంద్ుకంటే నేను ఈ రంటిని చేసి ాను. మరియు మీరు వెళి లచునన సంసకృత్ర మీద్

కూడఘ ఇద్ి ఆధఘరపడియుంట ంద్ి ఎంద్ుకంటే లోకములోని కొనిన పారంతములలో కుడి
వెైపు మద్డుగలవారు ఎకుకవమంద్ి ఉంటారు, మరికొనిన చోటి ఎడమ వెైపు మద్డు
గలవారు ఎకుకవమంద్ి ఉంటారు, మరియు అటిర పారంతములకు ఔచితయముగా మారుట
మంచిద్ి. యిేసు ద్ినములలో, లేఖ్న సతయముకు మరియు ఇతర లేఖ్నములు, ఇతర
అనుభవములకు మధ్య ఉండు అనుబంధ్ములను వెద్కుటకు ఆయన

పరయత్రనంచఘడు అను విషయము చఘలా ఆసకలికరమైనద్ి: ఆకాశ పక్షులను చూడుడి;
ఇద్ి మారగ మున పో వుచునన సమరయుని కథను పో ల్లయుననద్ి. ఆయన ఎలి పుపడూ
ఇలానే చేశ్ాడు... మరియు ఆయన కుడి మరియు ఎడమ వెైపు మద్డుగల
శ్రోతలంద్రికల అనువరిించుకునఘనడని నఘ ఆలోచన.

— డా. మాయట్ ఫ్రడెమాన్
బెైబిలును వాయఖ్ాయనించుచునిప్ుపడు, మనము ఎలో ప్ుపడూ లేఖ్న భాగము యొకు వాసత విక
అర్ామును మర్శయు మన సమకాలీన శరీతల యొకు అవసర్తలను మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. అనేక
విధాలుగా, లేఖ్న ప్ర్శశరధ్న అనునది వాసత విక అర్ాము మర్శయు మన సమకాలీన శరీతల మధ్య ఉని
దూర్ము మధ్య వంతెనను నిర్శుంచుట అయుయనిది, తదావర్ా బెైబిలు భాగముల యొకు సంప్యర్ణ విలువ
యొకు లాభ్ములను మనము ప ందుకోవచుు. మనలో ఎవవర్మ కూడా దీనిని ప్ర్శప్యర్ణ ముగా చదయలేర్మ.
అయితద ఆయన సంఘమునకు యోగయమైన ర్రతులలో ప్ర్శచర్య చదయు బెైబిలు సార్ాంశములలోనికి
ప్ర్శశుదాధతు మనలను నడిపించగలడు అని మనము ఆయనను నమువచుు.

ముగింపు
అర్ామును కనుగొనుటను గూర్శున ఈ పాఠములో మనము ర్ండు ముఖ్య ఆలోచనల మీద
దృషిరపటారము: మనము ర్చయిత, ప్తరము మర్శయు లేఖ్నము యొకు శరీతలలో కనుగొను అర్ామునకు
పారముఖ్యమైన మార్గ దర్ికములు; మర్శయు లేఖ్నములో నుండి మనము చదయగల ప్లు సార్ాంశములు.
కొనిిసార్మో లేఖ్నములు అర్ా ము చదసుకొనుటకు కషర మైనవిగా ఉంటాయని మనము ఒప్ుపకోవాల్వ.
అయితద శుభ్వార్త ఏమిటంటే, ఆయన వాకయము యొకు వాసత విక అర్ామును కనుగొనుటకు దదవుడు మనకు
అనేక మార్గ ములను అనుగీహించాడు. ఆయన మనకు సవయంగా లేఖ్నముల యొకు ప్తరములను
ఇచాుడు, మర్శయు ఈ ప్తరములలో మనకు అవసర్మైన వాయకర్ణ మర్శయు సాహితయ నేప్థయము ఉంటుంది.
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ఆయన మనకు లేఖ్నమును

ఆర్వ పాఠము:

అనుగీహించాడు:

అర్ామును కనుగొనుట

వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు

మర్శయు లేఖ్నము యొకు ర్చయితలు మర్శయు వాసత విక శరీతలను గూర్శున సమాచార్మును
స్టతకర్శంచుటకు ఆయన మనకు మార్గ ములను అనుగీహించాడు. అంతదగాక, లేఖ్నములోని ప్రతి భాగము
యొకు వాసత విక అర్ాము ఎంత ఘనమైనది అంటే, మన జీవితములలోని ప్రతి దినమున దాని నుండి
నూతనమైన మళకువలను ప ందుకోవచుు. మనము బెైబిలును అధ్యయనం చదయుచుండగా ఈ
విషయములను మనసుిలో ఉంచుకుంటే, లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ామును గూర్శు మనము ఇంకా
ఎనోి విషయములను కనుగొనవచుు.
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