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హెబ్రరయులకు వారస్టిన ప్తిరక
మొదటి పాఠము

హెబ్రర ప్తిరక యొకు నేప్థయము మర్శయు ఉదదేశయము

ఉపో ద్ఘాతము
చర్శతయ
ర ందంతట కరీసత ు అనుచర్మలు హంసను అనుభ్వించార్మ. ఆసుతలు ద ంగశల్వంచబడుట,
కొటర బడుట, చెర్సాలలో శిక్షను అనుభ్వించుట మర్శయు హతసాక్షులగుట అనేకమంది కైసతవుల విధి
అయియంది. కొనిి నివేదికల ప్రకార్ంగా, కరీసత ు అనుచర్మలు నేటి దినములలో మర్శఎకుువగా
హంస్టించబడుతయనాిర్మ.
మనలో ఇటిర హంసను ఎదుర్ొుననివార్శకన, హంస దావర్ా కలుగు శోధ్నలను గూర్శు ఊహంచడం
చాలా కష్ర మవుతయంది. సమాధానముతోను, సుర్క్షితముగాను జీవించద కైసతవులు శోధ్నలు
లేకపల యినప్పటికర కూడా ఎలో ప్ుపడు తమ విశావసము విష్యములో ర్ాజీప్డుతయంటార్మ. అయితద
మిముును, మీ భాగసావమిని, మీ పిలోలను మర్శయు స్టేిహతయలను ప్రమాదకర్మైన హాని నుండి
తపిపంచడానికన మీ విశావసము విష్యములో ర్ాజీ ప్డడం ఎంత సులభ్మైయునిదో మీర్మ
ఊహంచగలర్ా? ఇటటవంటి ప్ర్శస్టా త
ి యలలో తోటి విశావసులను మనం ఎలా పల ర తిహంచగలము?
హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఎదుర్ొుని సవాలు ఇదద. గతములో హంస్టించబడిన కైసతవులకు మర్శయు
ఇప్పడు మర్శంత ఎకుువగా హంస్టించబడుతయని కైసతవులకు అతడు ఈ ప్తిరక వారశాడు. వార్మ అనేక
సంవతిర్ముల కనీతం స్టిా ర్ముగా నిలబడా్ర్మ, కాని ర్ాబో వు హంసను తపిపంచుకోడానికన వార్మ ఇప్ుపడు
కరీసత ును విడిచపడతార్ని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత భ్యప్డా్డు.

హెబ్రరయులకు వారస్టిన ప్తిరక అను మన పాఠయకీమములో ఇది మొదటి పాఠము మర్శయు దీనికన,

“హెబ్రర ప్తిరక యొకు నేప్థయము మర్శయు ఉదదే శయము” అను శీర్శషక ఇచాుము. ఈ పాఠములో, ఈ

సంకనోష్రమైన ప్తిరకను గూర్శు మనమిచుు వాయఖ్ాయనమును మార్గ నిర్ేేశం చదస్టే అనేక దృకపథములను
మనం ప్ర్శచయం చదసత ాము.
మన శీర్శషక చెప్ుపచునిటట
ో గా, హెబ్రర ప్తిరక యొకు నేప్థయమును మర్శయు ఉదదే శయమును ర్ండు
మార్గ ములలో చూదాేము. మొదటిగా, ప్తిరక యొకు నేప్థయమును చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా,
హెబ్రర ప్తిరక వారయబడిన విసత ృతమైన ఉదదే శయమును సంగీహదాేము. హెబ్రర ప్తిరక యొకు నేప్థయముకు
సంబంధించన కొనిి ముఖ్యమైన విష్యాలను చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

నేపథ్యము
ప్ర్సపర్ ఆధార్శతమైన మూడు విష్యాలను ప్ర్శగణలోకన తీసుకోవడం దావర్ా మనము హెబ్రర
ప్తిరక యొకు నేప్థయమును చూదాేము. ప్తిరక యొకు గీంథకర్త ృతవమును మొదటిగా చూదాేము.
తర్మవాత వాసత విక శోీతలను గూర్శు చూదాేము. చవర్శగా, హెబ్రర ప్తిరక వారయబడిన తదదీని చూదాేము.
హెబ్రర ప్తిరక యొకు గీంథకర్త ృతవమును మొదటిగా చూదాేము.

-1వీడియోలు, సర డీగడ్స
ై ి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి.
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గ్రంథ్కరత ృతవము
ఆర్ంభ్ దినముల నుండద, హెబ్రర గీంథకర్త ృతవమును గూర్శు వివిధ్ అభిపారయములు ఉనాియి.
మన ఉదదే శముల కొర్కు, ర్ండు విష్యాలను మనం చూదాేము. మొదటిగా, ర్చయిత యొకు
గుర్శతంప్ును మనం చర్శుంచుదాము. మర్శయు ర్ండవదిగా, అతని ప్తిరకలోని కొనిి లక్షణాల మీద
దృషిరపటటరట దావర్ా ర్చయిత కొర్కు ఒక ప ర ఫైల్ ను నిర్శుదాేము. ర్చయిత యొకు గుర్శతంప్ును
ప్ర్శశీల్వసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

గ్ురితంపు
ర్చయిత తనను గూర్శు ఎలాంటి సమాచార్మును ఇవవలేదు గనుక ఇతర్ కొీతత నిబంధ్న
ప్ుసత కములవల హెబ్రర ప్తిరక ర్చయితను గుర్శతంచడం అంత సులభ్ం కాదు. సంఘ పితర్మల కాలం నాటికన,
సుమార్మ కరీ.శ. 150 నుండి 250 వర్కు నివస్టించన అల గాజండియ
ర ాకు చెందిన కో మంతయ మర్శయు కరీ.శ.
185 నుండి 254 వర్కు నివస్టించన అల గాజండియ
ర ాకు చెందిన ఓర్శగన్, తమ దినములలో హెబ్రర ప్తిరక
గీంథకర్త ృతవము మీద ర్కర్కాల అభిపారయములు ఉనాియని అంగరకర్శంచార్మ. ఆర్ంభ్ం నుండి,
అప సత లుడెైన పౌలునకు ఈ ప్ుసత కమును ఎకుువగా ఆపాదించార్మ, అయితద ప్ండితయలు, బర్ిబా,
లూకా, అప లోో మర్శయు ర్పమాకు చెందినవాడెైన కో మంతయ యొకు పేర్ోను కూడా సూచంచార్మ.

సుమార్మ కరీ.శ. 325లో, సంఘ చర్శతక
ర ార్మడెైన యుస్టేబియస్ తన ప్ుసత కమైన హసర ర్ర ఆఫ్ ది

చర్డు యొకు 6వ ప్ుసత కము, 25వ అధాయయము, 14వ భాగములో హెబ్రర ప్తిరక ర్చయితను గూర్శు
ఓర్శగన్ కల్వగశయుని దృకపథమును ప్రసత ావించాడు. అకుడ మనము ఇలా చదువుతాము:
[హెబ్రీ] పత్రీకను ఎవ్రు వ్రీశ్రరో, ద్దవ్ునికి తెలుసు.
అతని కాలములో అతడు మర్శయు అనేకులు హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత విష్యంలో ఎంత

అనిశిుతముగా ఉనాిర్ప ఓర్శగన్ మాటలు చూప్ుతాయి. మర్శయు నేడు చాలామంది బెైబిలు ప్ండితయలు
కూడా దీనిని అంగరకర్శసత ునాిర్మ. ఈ ప్తిరకను ఎవర్మ వారశార్ప కేవలం దదవునికన మాతరమే తెలుసు.
దుర్దృష్ర వశాతయ
త , గీంథకర్త ృతవమును గూర్శున ప్రశిల వలన మర్శయు హెబ్రర ప్తిరకను కొనిి
కైసతవేతర్ సమూహములు అపార్ాం చదసుకోవడం వలన, కొీతత నిబంధ్న పారమాణిక గీంథములో హెబ్రర
ప్తిరకను చదర్ాులా వదాే అని కొందర్మ సందదహంచార్మ. వాసత వానికన, సుమార్మ కరీ.శ. 99లో మర్ణించన
ర్పమావాడెైన కో మంతయ వంటి ప్రముఖ్ ప్ండితయలు హెబ్రర ప్తిరకను ఇతర్ కొీతత నిబంధ్న ప్ుసత కాలతో
సమానంగా భావించార్మ. మర్శయు కరీ.శ. 100 నుండి 165 మధ్యకాలప్ు వాడెైన జస్టిరన్ మార్శరర్డ కూడా అదద
చదశాడు. అయితద సుమార్మ కరీ.శ. 144లో వారయబడిన మార్శియోనైట్ కనన్ మర్శయు సుమార్మ కరీ.శ.
170లో వారయబడిన ముర్ాటోర్శయన్ కనన్ ర్ండింటి నుండి హెబ్రర ప్తిరకను తొలగశంచార్మ. అయితద, సంఘ
పితర్మల కాలం ముగశస్టేనాటికన, తూర్మప మర్శయు ప్శిుమ సంఘములలోని అనేకమంది యొకు
ప్రభావవంతమైన వాయఖ్ాయనకర్త ల వలన హెబ్రర ప్తిరకను పారమాణిక గీంథములో భాగంగా గుర్శతంచార్మ.
మర్శయు అప సత లుడెైన పౌలును ర్చయితగా వార్మ అంగరకర్శంచార్మ.
మధ్యయుగ కాలమంతా, పౌలు హెబ్రర ప్తిరకను వారశాడని చాలామంది ప్రముఖ్ ప్ండితయలు
నముుతూనే ఉనాిర్మ. అయితద సంసుర్ణ కాలములో, ప ర టెస్టర ంట్ సంసుర్త లు పౌలు గీంథకర్త ృతవము
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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యొకు సాంప్రదాయ దృకపథముతో సహా అనేక సంఘప్ర్మైన సాంప్రదాయములను ప్రశిించార్మ.
మార్శరన్ లూథర్డ అప లోోను ర్చయితగా సూచంచాడు. జాన్ కల్వవన్ ఎలాటి పేర్మను సూచంచలేదుగాని, ఈ
ప్తిరకను పౌలు మాతరం వారయలేదు అని నొకను చెపాపడు.
నేడు, చాలామంది వాయఖ్ాయతలు పౌలు గీంథకర్త ృతవమును తిర్సుర్శంచార్మ. ఈ విష్యంలో
మూడు కార్ణములను మనం చూదాేము. మొదటిగా, ఇప్పటికే మనం చెపిపనటట
ో గా, ఈ ప్తిరక
అనామధదయమైనది, మర్శయు తన ప్తిరకలలో తననుతాను పేర్మపటిర గుర్శతంచుకోవడం పౌలు యొకు
అలవాటటగా ఉండదది. వాసత వంగా చెపాపలంటే, 2 థెసిలొనీకయులకు 2:2 సపష్ర ం చదసత ునిటట
ో గా, తన
పేర్మ మీద నకనలీ ప్తిరకలు వాయపించాయని పౌలు తీవర ఆందో ళన వయకత ంచదశాడు. కాబటిర, అతడు హెబ్రర
ప్తిరకను వారస్టినటో యితద తనను తాను గుర్శతంచుకొనుటలో విఫలమయిేయ అవకాశం లేదు.
ర్ండవదిగా, పౌలు ప్తిరకలలో ఉదాాటించబడని విష్యాలు హెబ్రర ప్తిరకలో ఉదాాటించబడా్యి.
ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత మలీుస్టదెకును గూర్శు ముమాుర్మ ప్రసత ావించాడు. అతడు పాత
నిబంధ్న ప్రతయక్ష గుడార్ము మీద దృషిర పటారడు. మర్శయు ప్రధాన యాజకునిగా కరీసత ు అను అంశము
మీద విసత ృతముగా వారశాడు. వీటిని కల్వపి తీసుకొంటే, ఈ అంశాలు పౌలు వారస్టిన ప్తిరకలకు మర్శయు
హెబ్రర ప్తిరకకు మధ్య వయతాయసమును చూప్ుతాయి.
మూడవదిగా, యిేసు యొకు మొదటి తర్ము అనుచర్మల నుండి హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత
తననుతాను దూర్ము చదసుకుని విధానము పౌలు గీంథకర్త ృతవమును సందదహంచడానికన ఒక బలమైన
కార్ణమైయునిది. హెబ్రర 2:3-4లోని ఈ మాటలను వినండి:
అటిర రక్షణ పీభువ్ు భోధించ్ుటచదత ఆరంభమై, ... వినినవ్రరిచదత మనకు
దృఢపరచ్బడెను (హెబ్రీ. 2:3-4).
ర్క్షణ “ప్రభ్ువు బో ధించుటచదత ఆర్ంభ్మై”నది – మర్పమాటలలో, యిేసు చదత – మర్శయు
“వినినవార్శచదత మనకు దృఢప్ర్చబడెను” అని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత చెపిపన విధానమును ఇకుడ
గమనించండి. అంటే, ర్చయిత మర్శయు అతని శోీతలు యిేసు నుండి ప్రతయక్షంగా వినిన వయకుతల దావర్ా
సువార్త ను ధ్ృవీకర్శంచార్మ. నా కైసతవ విశావసమును ప్ర్పక్షంగా ప ందుకునాిను అని ర్చయిత
ఒప్ుపకొనుట, గలతీ. 1:1, 11 మర్శయు 12, 1 కొర్శంథీ 11:23 వంటి వాకయభాగములతో విభేదిసత ుంది,
అకుడ యిేసు నుండి ప్రతయక్షంగా సువార్త ను స్ట్వకర్శంచాను అని పౌలు నొకను చెపాపడు.
“హెబ్రీ పత్రీకను ఎవ్రు వ్రీశ్రరు” అను చినన పీశ్నకు సమాధఘనం ఏమిటంటే,

మనకు తెలియదు. అతను ఎవ్రో అను విషయము మీద మనకు కొనిన ఆధఘరరలు
ఉనఘనయి. చ్రితీయందంతటిలో ఈ పీశ్నకు అనేకమైన సమాధఘనములు

ఉనఘనయి. కరబటిర , పౌలు ఈ పత్రీకను వ్రీశ్రడు అని అనేక సంవ్తసరములు

సంఘము భావించింద్ి. పౌలు ద్ీనిని వ్రీయలేదని నఘ ఆలోచ్న ఎందుకంటే హెబ్రీ
పత్రీకకు మరియు పౌలు పత్రీకలకు మధ్య వ్యతఘయసములు ఉనఘనయి.

ఉద్ఘహరణకు, పౌలు ఎలల పుుడు ..... తననుతఘను గ్ురితంచ్ుకొంటూ పత్రీక యొకక
శ్రరతలతో మాటాలడఘడు. హెబ్రీ పత్రీకలో ఆ విధ్ంగర లేదు. పీధఘన యాజనునిగర కరస
ర తు
వ్ంటి అంశ్రలు హెబ్రీ పత్రీకలో ఉనఘనయి, అవి పౌలు పత్రీకలలో ఎకుకవ్గర
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కనిపించ్వ్ు. కరబటిర , పౌలు రచ్యిత కరదు. ఇతర సూచ్నలు బరనబా లేద్ఘ
అపొ లోల — బహుశ్ర అపొ లోల అని మారిరన్ లూథ్ర్డ భావించఘడు — పిీసికలాల.

అయినను, మనకు తెలియదు. మనము చెపుగ్లిగినద్ి ఏమిటంటే హెబ్రీ పత్రీక
యొకక రచ్యిత రండవ్-తరము కరైసతవ్ుడు. 2వ్ అధఘయయములో కరస
ర త ు మాటలను
పీతయక్షముగర విని, వ్రరు వినినవ్రటిని తనకు అంద్ించినవ్రరిని గ్ూరిచ
మాటాలడఘడు, కరబటిర అతడు తననుతఘను రండవ్ తరము కరైసతవ్ులతో
లెకికంచ్ుకునఘనడు.

— డా. స్ట్రఫన్ ఈ. విటుర్డ
హెబ్రర ప్తిరక యొకు గీంథకర్త ృతవమును మర్శయు ర్చయిత యొకు గుర్శతంప్ు అనామధదయముగా
ఉండుటను మనము చూశాము. అయినప్పటికర, మనము ర్చయిత కొర్కు ప ర ఫైల్ ను నిర్శుంచవచుును.

పొీ ఫైల్
సమయమును బటిర, ర్చయిత జీవితము యొకు సపష్ర మైన లక్షణములలో కేవలము ర్ంటిని
మాతరమే చూదాేము.

హెలో నీయుడెైన యూదుడు. మొదటిగా, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఒక హెలో నీయుడెైన (గరీకు

సంసుృతిని అనుసర్శంచువాడు) యూదుడు. హెబ్రర ప్తిరకను పౌలు వారయలేదని నేడు అనేకమంది
ప్ండితయలు అంగరకర్శసత ార్మ. చవర్శకన, కేవలము దదవునికన మాతరమే తెలుసు అను ఓర్శగన్ దృకపథముతో
ముగశంచడం మంచది. హెబ్రర గీంథకర్త ృతవమును గూర్శున ప్శి సంవతిర్ాలుగా చర్ునీయాంశమైనది,
అయితద ప్తిరకలో కనిపించద ఆధార్ముల నుండి ర్చయితను గూర్శు, అదద విధ్ంగా అతని వయకనతతవమును
గూర్శు నేర్ముకొనుట నుండి ఇది మనలను నిర్పధించకూడదు.
యూదా మర్శయు గరీకు ప్రభావము ర్చయితను మర్శయు అతని ప్తిరకను ర్ంటిని ప్రభావితం

చదస్టిందని వాకయభాగములో నుండి మనం చూడవచుును. ర్చయిత యొకు బలమైన యూదా
వార్సతవము పాత నిబంధ్న మీద అతడు కల్వగశయుని అవగాహనలో సపష్ర ంగా కనిపిసత ుంది.

వాసత వానికన, అతడు 13 అధాయయములలో దాదాప్ు 31 సార్మో పాత నిబంధ్నను ఉలేో ఖంచాడు.
ర్చయిత బలమైన హెలో నీయ పంప్కం గలవాడని కూడా మనకు కనిపిసత ుంది. గతములో, పాత
నిబంధ్న యొకు గరీకు అనువాదమైన, స్టప్ురజంట్ ను ర్చయిత ఉప్యోగశంచాడని, అతడు

హెలో నీయుడెైన యూదుడుగా ఉనాిడనుటకు అది ర్మజువుగా ఉందని అనువాదకులు సూచంచార్మ.
అయితద, గత శతాబే ము యొకు ర్ండవ భాగములో, ముందుగా స్టప్ురజంట్ కు ఆపాదించబడిన

ఉలేో ఖ్నాలు వాసత వానికన హెబ్రర గీంథములు కాని ఇతర్ సాహతయముల నుండి వచాుయి అని డెడ్స స్టి
సల రోల్ి మీద చదస్టిన ప్ర్శశోధ్నలు బయలుప్ర్చాయి. ఈ కార్ణమును బటిర, హెబ్రర ప్తిరక యొకు ర్చయిత
స్టప్ురజంట్ ను ఉప్యోగశంచాడని మనము ఖ్చుతంగా చెప్పలేము.

ఈ ఆవిష్ుర్ణ తర్మవాత కూడా, హెబ్రర ప్తిరక యొకు ర్చయిత గరీకు నేప్థయం కల్వగశనవాడు అని

మనం నిశుయత కల్వగశ ఉండవచుును. అతని యొకు అధ్ునాతన గరీకు ఉప్యోగము హెలో నీయ
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పంప్కమునకు బలమైన సాక్షయయలను అందిసత ుంది. మర్శయు అతని ప్దజాలము మర్శయు శైల్వ, లూకా
ర్చనలను కూడా అధిగమించద భాషా పాండితయమునకు ర్మజువుగా ఉనాియి.

ఉదదవగభ్ర్శతమైన జాాని. హెబ్రర ప్తిరక యొకు ర్చయిత హెలో నీయుడెైన యూదుడు మాతరమే

కాదుగాని, అతడు ఉదదవగభ్ర్శతమైన జాానము గలవాడు అని కూడా ప ర ఫైలో ో మనం చదర్ువచుును. హెబ్రర
ప్తిరక యొకు ర్చయిత మేధావి అని వాయఖ్ాయతలు విసత ృతంగా అంగరకర్శసత ార్మ. హెబ్రర ప్తిరకలో ఉని
వేదాంతప్ర్మైన వాదనలు కొీతత నిబంధ్నలో కనిపించద మిగశల్వన వాటనిిటికనాి సంకనోష్రమైనవి.
వాసత వంగా చెపాపలంటే, హెబ్రర. 5:13-14 వంటి వాకయభాగములలో అధ్ునాతన వేదాంత విశలోష్ణ యొకు
పారధానయతను ర్చయిత సవయంగా గుర్శతంచాడు, చెడు నుండి మంచని వయతాయసప్ర్చాలంటే, కరీసత ు
అనుచర్మలు స్టిదధ ాంతప్ర్ముగా ప్ర్శప్కవత చెందాల్వ అని అకుడ అతడు సూచంచాడు.
హెబ్రీ పత్రీకలోని విషయములలో నుండి, రచ్యితను గ్ూరిచ మనము అనేక
విషయాలను చెపువ్చ్ుచను. వ్రటిలో ఒకటి అతడు మేధఘవి. అతనికి పరత
నిబంధ్న యొకక గరరకు అనువ్రదమైన సపురజంట్, బాగర తెలుసు. సరంపీద్ఘయ

యూదు పరీక్షకులను బాగర ఒపిుంచద విధ్ంగర పరఠములను ఏ విధ్ముగర చెపరులో
అతనికి తెలుసు. బహుశ్ర అతడు హెలెల నీయుడెైన యూదుడు కరవ్చ్ుచ, బహుశ్ర
హెలెల నీయ యూదులెైన శ్రరతలకు వ్రీసియుండవ్చ్ుచ. నేను “హెలెల నీయుడెైన
యూదుడు” అని చెపిునపుుడు, ద్ఘని యొకక అరథ ం గరరకు-మాటాలడువ్రడు
మరియు బహుశ్ర డయాసొ ురరకు చెంద్ినవ్రడు కరని, యూద్ఘ

సరంపీద్ఘయములకు కటటరబడి ఉంటూ లేఖనములో గొపు జఞానము కలిగినవ్రడు.
— డా. కీయిగ్ ఎస్. కరనర్డ
హెబ్రర ప్తిరక యొకు ర్చయితను ఒక మేధావిగా ప్ర్శగణించవలస్టి ఉనిప్పటికర, అతడు
దూర్ముగా ఉని, ప్ర్శస్టిాతయలను గూర్శు తెల్వయని ప్ండితయడు మాతరం కాదు. అతడు కైసతవ విశావసము
యిెడల ఎంతో మకుువ కల్వగశయునాిడు. తోటి విశావసుల కొర్కు అతడు కల్వగశయుని భ్కనత మర్శయు
మకుువ అతని ర్చనలో కనిపిసత ుంది.
హెబ్రర. 10:33-34లో, అతడు తన శోీతలతో సానుభ్ూతి చూపిన విధానమును గూర్శు వినండి:
ఒక విధ్ముగర చ్ూచితద, మీరు నిందలను బాధ్లను అనుభవించ్ుటచదత
పద్ిమంద్ిలో ఆరడిపడిత్రరి; మరియొక విధ్ముగర చ్ూచితద, వ్రటి
ననుభవించినవ్రరితో పరలివ్రరలెైత్రరి. ఏలాగ్నగర మీరు ఖైదులో ఉననవ్రరిని
కరుణంచి, మీకు మరి శ్రష
ర ఠ మైనద్ియు సిథరమైనద్ియునైన సరవసథ యముననదని

యిెరిగ,ి మీ ఆసిత కోలుపో వ్ుటకు సంతోషముగర ఒపుుకొంటిరి (హెబ్రీ.10:33-34).
అదద విధ్ముగా, 12:1-2లో అతడు ఇలా చెపిపనప్ుపడు కరీసత ు యిెడల తాను కల్వగశయుని
మకుువను చూపించాడు:
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మనముకూడ పీత్రభారమును, సుళువ్ుగర చికుకలబటటర పరపమును విడిచిపటిర ,
విశ్రవసమునకు కరత యు ద్ఘనిని కొనసరగించ్ువ్రడునైన యిేసువ్ైపు చ్ూచ్ుచ్ు,
మన యిెదుట ఉంచ్బడిన పంద్ెములో ఓపికతో పరుగతత
త దము. ఆయన

తనయిెదుట ఉంచ్బడిన ఆనందముకొరకర అవ్మానమును నిరల క్షయపటిర , సిలువ్ను
సహంచి, ద్దవ్ుని సింహాసనముయొకక కుడి పరర్వమున ఆస్నుడెైయునఘనడు
(హెబ్రీ. 12:1-2).
ఈ ర్చయిత అనామకమైన ప్ండితయడు అని గీహంచకుండ ఇవి మర్శయు ఇలాటి ఇతర్
వాకయభాగములను చదువుట కష్ర ముగా ఉంటటంది. అతడు తన శోీతల ప్టో మర్శయు కరీసత ు ప్టో చాలా
మకుువతో ఉనాిడు. మనము ఈ మకుువను కోలోపయినటెో లతద, ప్తిరకలోని ఒక అతయంత ముఖ్యమైన
లక్షణమును కోలోపతాము.
రచ్యితను గ్ూరిచ మనము నేరుచకొను మరొక విషయము ఏమిటంటే అతడు
పీకటిసత ునన పీజల విషయములో మరియు ఎవ్రికి వ్రీసుతనఘనడో వ్రరి

విషయములో అతడు చఘలా శ్రదధ కలిగియునఘనడు. అతడు వ్రరి యొకక ఆతీీయ

సిథత్ర విషయంలో శ్రదధ కలిగియునఘనడు కరబటిర , బలహీనులెైయిేయ లేద్ఘ అలసిపో యిే,
మతభీషర తలెైపో యిే పీమాదమును గ్ూరిచ పద్ద పద్ద మాటాలడఘడు. కరబటిర , అతడు
ఖచిచతముగర అదుుతమైన వ్ేద్ఘంతపండితతడు మరియు లేఖనమును

అనువ్ద్ించ్ువ్రడు, అయితద అద్ద సమయములో తన శ్రరతలను బాగ్ుగర,

వ్యకితగ్తముగర యిెరిగినవ్రడుగర కూడఘ ఉనఘనడు. వ్రరి యిెడల అతడు శ్రదధ
చ్ూపించఘడు మరియు వ్రరి యొకక ఆతీీయ యాతీలో వ్ేద్ఘంతపరముగరను,
లేఖనముల అనువ్రదములోనూ మరియు వ్రటి యొకక అనువ్రత నములోనూ
అతడు చదయగ్లిగిన సహాయమంతయు చదశ్రడు.
— డా. ఎకాార్డ్ సాునెల్
హెబ్రర ప్తిరక యొకు నేప్థయము మీద మన చర్ులో ఇప్పటివర్కు మనము ప్తిరక యొకు
గీంథకర్త ృతవమును చూశాము. ఇప్ుపడు మనము మన యొకు ర్ండవ అంశమును చూడాల్వ: హెబ్రర
ప్తిరక యొకు వాసత విక శోీతలు.

వ్రసత విక శ్రరతలు
హెబ్రర ప్తిరక దాని యొకు శోీతలను పేర్మతోగాని, ప్టర ణముతోగాని లేదా పారంతముతోగాని
గుర్శతంచదు. అయినను, సాధార్ణ మాటలలో, ర్చయిత వయకనతగతముగా యిెర్శగశన ఒక నిర్శేష్ర శోీతలకు
వారశాడని మనము నిశుయత కల్వగశయుండవచుు. 13:19-24లో, ర్చయిత తన శోీతలను మర్లా
సందర్శించాలనే ఉదదే శమును ధ్ృవీకర్శంచాడు. అతడు తిమోతిని గూర్శు “మన సహో దర్మడు” అని
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మాటాోడాడు మర్శయు తన శోీతలకు తెల్వస్టిన ఇటలీలోని ఒక సమూహమును గూర్శు కూడా అతడు
ప్రసత ావించాడు.
హెబ్రర ప్తిరకను అధ్యయనము చదయుచుండగా మనము ప్ర్శగణించవలస్టిన ఈ వాసత విక శోీతలను
గూర్శు ఐదు ముఖ్యమైన అంశాలను చూడాల్వ.

యూదులు
మొదటిగా, వాసత విక శోీతలలో ఎకుువమంది యూదులే అని అనుకొనుటకు ఒక మంచ కార్ణం
ఉంది. హెబ్రర 1:1 దీనిని సపష్ర ం చదసత ుంది:
పూరవకరలమందు నఘనఘసమయములలోను నఘనఘ విధ్ములుగరను పీవ్కత లద్ఘవరర
మన పితరులతో మాటలాడిన ద్దవ్ుడు (హెబ్రీ. 1:1).
ఇకుడ, పాత నిబంధ్నలో దదవుడు తననుతాను ఇశాీయిేలుకు ఏ విధ్ముగా కనుప్ర్చుకునాిడో
ర్చయిత సూచంచాడు. అయితద పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలీయులను “మన పితర్మలు” — ర్చయిత
మర్శయు అతని శోీతల యొకు పితర్మలు — అని అతడు పిలచన విధానమును గమనించండి.
కరీ.శ. 155 నుండి 230 వర్కు నివస్టించన తెర్త మలుో కాలము నుండి, ఈ ప్తిరకకు

సాంప్రదాయముగా “పల ర స్ హెబారయోయస్,” “హెబ్రరయుల కొర్కు” అను శీర్శషక ఇవవబడుట ఆశుర్యము
కల్వగశంచదు.

హెలెల నీయులు
ర్ండవదిగా, శోీతలలో ఎకుువశాతం హెలో నీయులు అని చెప్పడం కూడా సమంజసమే
అవుతయంది. పాలస్ట్త నాలో ఉండద సాంప్రదాయ యూదుల వర్గ ముల కంటే పాలస్ట్త నా వలుప్ల నివాసము
చదసత ుని యూదులలో సర్వసాధార్ణంగా ఉని వేదాంత బో ధ్నలతో శోీతలు సుప్ర్శచతముగా ఉనాిర్మ
అని హెబ్రర ప్తిరకలోని విష్యాలు సూచసాతయి.
పాలస్ట్త నా వలుప్ల శోీతలు ఎకుడ నివస్టించార్ప తెలుసుకోవడానికన అనేకమంది వాయఖ్ాయతలు
ప్రయతిించార్మ. ర్పమాకు చెందిన కో మంతయ యొకు మొదటి ప్తిరక కరీ.శ. 95లోనే ఈ ప్తిరకను
ప్రసత ావించన వాసత వమును ప్ర్శగణిసత ూ శోీతలు ర్పమాకు చెందిన వార్మ అని కొందర్మ భావించార్మ. ఈ
దృకపథముకు మదే తయనివవడానికన హెబ్రర 13:24ను ఉప్యోగశంచార్మ ఎందుకంటే ఇది “ఇటలీవార్మ” అని
ప్రసత ావిసుతంది. ఈ సూచనలు ఆసకనతకర్ముగా ఉనాియి, కాని విశావసము యొకు ఏ
ప్ర్శమాణములోనైనా, మనం చెప్పగల్వగేది ఏమిటంటే, శోీతలలో పాలస్ట్త నా వలుప్ల ఉని హెలో నీయుల ైన
యూదులే ఎకుువమంది ఉనాిర్మ.

అపరిపకవతగ్లవ్రరు
మూడవదిగా, హెబ్రర ప్తిరక యొకు వాసత విక శోీతలు అప్ర్శప్కవతగలవార్ైయునాిర్మ. హెబ్రర.
5:12లో ర్చయిత వార్శని గూర్శు ఎలా వర్శణంచాడో వినండి:
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కరలమునుబటిర చ్ూచితద మీరు బో ధ్కులుగర ఉండవ్లసినవ్రరర యుండగర,

ద్దవ్ోకుతలలో మొదటి మూలపరఠములను ఒకడు మీకు మరల బో ధింపవ్లసి
వ్చెచను (హెబ్రీ. 5:12).
శోీతలు చాలాకాలం నుండి విశావసులుగా ఉనాిర్మ కాబటిర, “కాలమును బటిర చూచతద మీర్మ
బో ధ్కులుగా ఉండవలస్టినవార్ై ఉండాల్వ” అని ర్చయిత చెపాపడు అను విష్యమును గమించండి. వార్మ
గొప్ప స్టిదధ ాంతీయ ప్ుర్పగతిని సాధించ ఉండాల్వ. అయితద ర్చయిత చెపిపనటట
ో గా, వార్శకన “దదవోకుతలలో
మొదటి మూలపాఠములను మర్ల బో ధింప్వలస్టి వచెును.”
ఆసకనతకర్ంగా, శోీతలు వేదాంతప్ర్ముగా అప్ర్శప్కవముగా ఉనిప్పటికర, కొీతత నిబంధ్న
అంతటిలోకలాో హెబ్రర ప్తిరకలో మాతరమే కొనిి అతయంత అధ్ునాతనమైన, జాానయుకత మైన వేదాంత
బో ధ్నలు ఉనాియి. ప్తిరక యొకు ఈ లక్షణములు శోీతల యొకు అప్ర్శప్కవతకు ఎలా సర్శపల తాయి?
ఈ ప్ర్శస్టా తి
ి ని అర్ాం చదసుకోగల ఉతత మమైన మార్గ ము ఏమిటంటే ఆదిమ కైసతవులు మొదటి శతాబే ప్ు
సమాజ మందిర్ములలో ఉప్యోగశంచద సాధార్ణ ప్దధ తిని అనుసర్శంచార్మ అను విష్యమును
మనసులో పటటరకోవడం.
సమాజ మందిర్ములలోని నాయకులు మర్శయు కైసతవ సంఘ నాయకులు తమ సంఘాలకు
లేఖ్నాల ప్ఠనమును మర్శయు వివర్ణను అందించార్ని లూకా 4:16, అప సత లుల కార్యములు 13:15,
మర్శయు 1 తిమోతి 4:13 వంటి వాకయభాగములలో నుండి మనము నేర్ముకుంటాము. కాబటిర, హెబ్రర ప్తిరక
ర్చయిత కొనిి అతయంత వేదాంతప్ర్మైన అధ్ునాతనమైన కొీతత నిబంధ్న ర్చనలను వారశాడు ఎందుకంటే
సంఘ నాయకులు తన ప్తిరకను తమ సంఘాలకు బో ధించాలని అతడు ఆశించాడు. ఇప్ుపడు, హెబ్రర
5:11లో, “వినుటకు మందుల ైనందున” అని పిల్వసూ
త హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన శోీతలను గదిేంచాడు.
కాబటిర, వార్మ తమ నాయకులను సర్శగా గౌర్వించనందున శోీతలలో ఎకుువశాతం అప్ర్శప్కవతగలవార్మ
ఉనాిర్మ అని మనం చెప్పగలము.
ఈ అభిపారయము హెబ్రర. 13:17 దావర్ా ధ్ృవీకర్శంచబడింది, అకుడ ర్చయిత తన శోీతలకు ఈ
విధ్ముగా చెపాపడు:
మీపైని నఘయకులుగర ఉననవ్రరు లెకక ఒపుచెపువ్లసినవ్రరివ్లె మీ ఆతీలను
కరయుచ్ునఘనరు; వ్రరు దుుఃఖముతో ఆ పని చదసినయిెడల మీకు
నిషపీయోజనము గ్నుక దుుఃఖముతో కరక, ఆనందముతో చదయునటట
ల వ్రరి మాట
విని, వ్రరికి లోబడియుండుడి (హెబ్రీ. 13:17).

హంసించ్బడినవ్రరు
నాలగ వదిగా, హెబ్రర ప్తిరక యొకు వాసత విక శోీతలు హంస్టించబడినవార్ైయునాిర్మ. కరీ.శ. మొదటి
శతాబే ములో కైసతవులను హంస్టించన ర్ండు ప్రస్టిదధ సంఘటనలు ఉనాియి, ఇవి హెబ్రర ప్తిరక యొకు
వాసత విక శోీతలను ప్ర్పక్షంగా ప్రభావితం చదస్టి ఉండవచుును. కరీ.శ. 49లో, కౌోదియ అను ర్పమా చకీవర్శత
ర్పమా ప్టర ణము నుండి యూదులను బహష్ుర్శంచాడు. మర్శయు సుమార్మ కరీ.శ. 64లో, నీర్ప చకీవర్శత
ర్పమా ప్టర ణములో కైసతవులను హంస్టించాడు.
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హెబ్రర ప్తిరకను మనము చదువుచుండగా, హెబ్రర ప్తిరక యొకు వాసత విక శోీతలు అప్పటికే
గతములో హంస్టించబడా్ర్మ అని, కొందర్మ ప్రసత ుతము కూడా బాధ్ననుభ్వించుచునాిర్మ అని
సపష్ర మౌతయంది, మర్శయు వార్శలో అనేకులు భ్విష్యతయ
త లో మర్శంత తీవరంగా హంస్టించబడతార్మ అని
ర్చయత భావించాడు.
10:32-35లో, గతములో కనీసము కొంతమంది అనుభ్వించన బాధ్ మీద ర్చయిత
దృషిరపటారడు.
అయితద మీరు వ్లిగింపబడినమీదట, శ్రమలతో కూడిన గొపు పో రరటము
సహంచిన పూరవపుద్ినములు జఞాపకము తెచ్ుచకొనుడి... కరబటిర మీ ధెైరయమును
విడిచిపటర కుడి; ద్ఘనికి పీత్రఫలముగర గొపు బహుమానము కలుగ్ును (హెబ్రీ.
10:32-35).
“[వార్మ] [మొదట] వల్వగశంప్బడినమీదట ప్ూర్వప్ుదినముల”లో హంస్టించబడినప్ుపడు వార్శ
బలమును బటిర ర్చయిత తన శోీతలను ప్రశంస్టించనటట
ో ఇకుడ మనం చూసాతము. అయితద “మీ
ధెైర్యమును విడిచపటర కుడి” అని కూడా అతడు వార్శని ప్ుర్శకొలాపడు. ఇకుడ “ధెైర్యము” అని

అనువదించబడిన గరక
ీ ు ప్దము ప్ర్ీస్టియ అయుయనిది, అనేక సందర్ుములలో దీని యొకు అర్ాము

ఏమిటంటే ప్రముఖ్ుల సమక్షములో “నిబెర్ం,” “ధెైర్యము,” లేదా “నిర్ుయము”గా ఉండడం. ఈ ప్దము
యొకు ఎంపిక శోీతలు బహర్ంగముగా లేదా అధికార్శకంగా హంసను ఎదుర్ొునుచునాిర్ని మర్శయు
వార్మ తమ ధెైర్యమును కోలోపయిే శోధ్నలో ఉనాిర్ని సూచసుతంది.
13:3లో, ర్చయిత ఇలా చెపిపనప్ుపడు ప్రసత ుత హంసలను కూడా సూచసుతనాిడు:
మీరును వ్రరితోకూడ బంధింపబడినటటర బంధ్కములోనునన వ్రరిని జఞాపకము

చదసికొనుడి. మీరును శ్రరరముతో ఉనఘనరు గ్నుక కషరముల ననుభవించ్ుచ్ునన
వ్రరిని జఞాపకము చదసికొనుడి (హెబ్రీ. 13:3).

“[మీర్మను] వార్శతోకూడ బంధింప్బడినటటర బంధ్కములోనుని వార్శని జాాప్కము చదస్టికొనుడి”
అని “కష్ర ముల ననుభ్వించుచుని వార్శని (మీర్మను అనుభ్వించుచునిటట
ో ] జాాప్కము చదస్టికొనుడి”
అని ర్చయిత తన శోీతలను పల ర తిహంచాడని ఈ వచనము దావర్ా మనం చూసాతము. అతని శోీతల
యొకు హంస అంతా గతములో జర్మగలేదని ఇకుడ సపష్ర మౌతయంది.
గతములో మర్శయు ప్రసత ుత హంసతో పాటటగా, తన శోీతలు భ్విష్యతయ
త లో మర్శంత హంసను
ఎదుర్ొుంటార్మ అని 12:3-4లో హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత గుర్శతంచాడు. ఈ ఉప్దదశమును వినండి:
మీరు అలసట పడకయు మీ పరీణములు విసుకకయు ఉండునటట
ల , పరపరతతీలు
తనకు వ్యత్రరేకముగ్ చదసిన త్రరసరకర మంతయు ఓరుచకొనిన ఆయనను

తలంచ్ుకొనుడి. మీరు పరపముతో పో రరడుటలో రకత ము కరరునంతగర ఇంక ద్ఘనిని
ఎద్ిరింపలేదు (హెబ్రీ. 12: 3-4).
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ఈ వాకయభాగము సూచసుతనిటట
ో గా, తన శోీతలు మర్శంత హంసను ఎదుర్ొుంటార్ని ర్చయిత
భావించాడు, మర్శయు తమ అనుభ్వములోని ఈ లక్షణమును బటిర అతడు బహుగా చంతించాడు.
హెబ్రీ పత్రీక యొకక వ్రసత విక శ్రరతలు అనేక సమసయలను ఎదురొకనఘనరు... 10వ్
అధఘయయములో రచ్యిత చెపిునటట
ల గర, వ్రరు అనేక రకముల బాధ్లను
అనుభవించఘరు; వ్రరు తమ ఆసిత ని కోలోుయారు, కొందరు చెరసరలలో

వ్ేయబడఘ్రు, వ్రరు ఒక విధ్మైన బహరంగ్ అవ్హేళనకు గ్ురరయాయరు. అతడు ఈ
పత్రీకను వ్రీయచ్ుండగర సమాజము నుండి వ్లివ్ేయబడు విధ్ముగర కూడఘ కరస
ర తు
కొరకు నిందను అనుభవించ్ుటకు సిదధముగర ఉండమని ఇకకడ అతడు

పరఠకులను పరీధదయపడుతతనఘనడు, మరియు అతడు ఈ విషయమును పరత
నిబంధ్న పదజఞలములలో వివ్రించ్ుచ్ునఘనడు, అనగర సమాజమంద్ిరము
నుండి వ్లివ్ేయబడుటను గ్ూరిచ, మరియు వ్రరు యిెరూషలేములో ఉంటే
ద్దవ్రలయము నుండి వ్లివ్ేయబడుటను గ్ూరిచ మాటాలడుతతనఘనడు. మరియు
అతడు ఈ పత్రీకను వ్రీసిన సమయమునకు ద్దవ్రలయము ఇంకర పతనము

కరలదు అని నేను నముీతఘను. కరబటిర ఇవి వ్రరు ఎదురొకంటటనన హంస యొకక
రూపములు. కరబటిర 12వ్ అధఘయయములో వ్రరి బాధ్లు రకత మును ధఘరపో యు
సరథయికి పరగ్లేదని అతడు చెపరుడు, మరియు 2వ్ అధఘయయములో అతడు

చెపిునటట
ల గర, యిేసు కరరసత ు పొ ంద్ిన జయము వ్లన వ్రరు మరణ భయము నుండి

తపిుంచ్బడఘ్రని ధ్ృవీకరించ్వ్లసిన అవ్సరతను గ్ూరిచ అతనికి తెలుసు. కరబటిర ,
మరింత తీవ్ీమైన హంస భవిషయతత
త లో రరబో వ్ుచ్ుండవ్చ్ుచ.
— డా. డెనిిస్ ఈ. జానిన్

మతభీషరతవమునకు సమీపముగర ఉననవ్రరు
ఐదవదిగా, హెబ్రర ప్తిరక యొకు శోీతలు హంసను ఎదుర్ొునుచుండగా, వార్శలో కనీసము కొందర్మ
మతభ్రష్రతవములోకన జార్శపల యిేవార్శగా ఉనాిర్మ. నిర్మతాిహము ప ందడము లేదా బాధ్ల వలన
బలహీనమైపల వడమే కాకుండా, ప్ూర్శతగా కరీసత ు నుండి వనుదిర్శగే ప్రమాదంలో వార్మ ఉనాిర్మ.
ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర. 10:26-27లో మనము ఈ హెచుర్శకను చదువుతాము:
మనము సతయమునుగ్ూరిచ అనుభవ్జఞానము పొ ంద్ిన తరువ్రత

బుద్ిధపూరవకముగర పరపము చదసినయిెడల పరపములకు బలి యికను ఉండదు
గరని నఘయయపు తీరుునకు భయముతో ఎదురుచ్ూచ్ుటయు విరోధ్ులను
దహంపబో వ్ు తీక్షణమైన అగినయు నికను ఉండును (హెబ్రీ. 10:26-27).
హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత అలప దో ష్ము లేదా చని పాప్ములను గూర్శు శీదధ చూప్ుట లేదు అని
మనం ఇకుడ సపష్ర త కల్వగశ ఉండాల్వ. కరీసత ు నుండి వనుదిర్శగశ వళలోవార్శకన, “పాప్ములకు బల్వ ఇకను
ఉండదు” గనుక అతడు తన శోీతలను తీవరంగా హెచుర్శంచాడు. హెబ్రర ప్తిరక యొకు వాసత విక శోీతలలో
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కొందర్మ కరీసత ును తిర్సుర్శంచుటకు శోధించబడినటట
ో గా, ప్రజలు కైసతవ విశావసమును తిర్సుర్శంచనప్ుపడు,
తమకు ఎనిడు ర్క్షించు విశావసము లేదని వార్మ నిర్ూపిసత ార్మ. మర్శయు ఈ కార్ణమును బటిర,
“నాయయప్ు తీర్మపనకు భ్యముతో ఎదుర్మచూచుటయు, విర్పధ్ులను దహంప్బో వు తీక్షణమైన
అగశియు నికను ఉండును.”
మనము మన తదుప్ర్శ పాఠములో వివర్శంచబో వుచునిటట
ో గా, నిజమైన విశావసులు తమ
ర్క్షించు విశావసమును కోలోపతార్మ అని ఇది మర్శయు ఇతర్ వాకయభాగములు సూచంచవు. బదులుగా,
ప్ునర్మదధ ర్ణ లేకుండా మర్శయు నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడకుండా తమ విశావసమును ఒప్ుపకొని దాని
యొకు ఆశీర్ావదములను అనుభ్వించువార్శని గూర్శు ఈ వచనము మాటాోడుతయంది. ప్రతి
సంఘటనలోను, హెబ్రర ప్తిరక యొకు వాసత విక శోీతలలో కొందర్మ తమ విశావసమును విడిచపటటరటకు
శోధించబడా్ర్మ.
ప్తిరక యొకు గీంథకర్త ృతవమును మర్శయు వాసత విక శోీతల దృషారా హెబ్రర ప్తిరక యొకు
నేప్థయమును మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మనము మన యొకు మూడవ అంశమును
ప్ర్శశీల్వదాేము: హెబ్రర ప్తిరక వారయబడిన తదద.ి

తదద్ి
హెబ్రర ప్తిరక వారయబడిన ఖ్చుతమైన తదది అనిశిుతముగా ఉనిప్పటికర, ఈ ప్తిరక యొకు ఆర్ంభ్
మర్శయు చవర్శ తదదీలను ఉదాాటించ చెప్పవచుును. మొదటిగా, ప్తిరక యొకు ఆర్ంభ్ తదదీని లేదా

టర్శునస్ ఎ కోవ, మర్శయు చవర్శ తదదీని లేదా టర్శునస్ ఎకవం ను చూదాేము. ఈ ర్ండు తదదీలను

లేఖ్నాతుక మర్శయు చార్శతిరక ఆధార్ాలను ఉప్యోగశంచ కొంత నిశుయతతో నిర్ణయించవచుును.
మర్పప్రకు, హెబ్రర 13:23 ఈ ప్తిరక యొకు సాధ్యమైనంత ఆర్ంభ్ తదదీని నిర్ాార్శంచడానికన
సహాయప్డుతయంది. ఈ వచనములో ర్చయిత ఇలా వారశాడు:
మన సహో దరుడెైన త్రమోత్రకి విడుదల కలిగినదని తెలిసికొనుడి. అతడు
శీఘరముగర వ్చిచనయిెడల అతనితోకూడ వ్చిచ మిముీను చ్ూచెదను (హెబ్రీ.
13:23).

ఇటీవలే చెర్సాల నుండి “తిమోతికన విడుదల కల్వగశనది” అని ఇకుడ మనం చూసాతము. కొీతత
నిబంధ్నలో ఎకుడా కూడా తిమోతిని చెర్సాలలో వేయుటను గూర్శు మనం వినము. వాసత వానికన, పౌలు
తన మర్ణమునకు ముందు తిమోతికన వారస్టిన 2వ ప్తిరకలో, తిమోతి ప్రయాణించ పౌలుకు అవసర్మైన
వసుతవులను సవతంతరంగా అందించదవాడు. అయినను, హెబ్రర ప్తిరక వారయబడిన సమయానికన తిమోతి
చెర్సాలలో వేయబడి విడుదల కూడా ప ందాడు అని ఈ వచనము మనకు తెల్వయజేసత ుంది. ఈ
కార్ణమును బటిర, హెబ్రర ప్తిరక వారయబడిన కాలము సుమార్మ కరీ.శ. 65లో పౌలు మర్ణము తర్మవాత
అయి ఉండవచుు.
మర్పవైప్ు, హెబ్రర ప్తిరక యొకు చవర్శ తదదగ
ి ా, ర్పమా వాడెైన కో మంతయ తన ప్తిరకయిెైన 1 కో మంట్
లో హెబ్రర ప్తిరకను ప్రసత ావించడానికన కొంతకాలం ముందు సుమార్మ కరీ.శ. 95లో ఈ ప్తిరక వారయబడింది
అని చెప్పవచుు.
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అంతదకాకుండా, హెబ్రర 5:1-3 వంటి వాకయభాగములలో, ప్రధాన యాజకుని యొకు బలయర్పణ
విధ్ులను గూర్శు వివర్శంచడానికన ర్చయిత వర్త మాన కాలమును ఉప్యోగశంచాడని చాలామంది
వాయఖ్ాయతలు గమనించార్మ. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విష్యము ఎందుకంటే ర్చయిత తన ప్తిరక యొకు
మిగశల్వన భాగములో గత సంఘటనలను గూర్శు సూచంచనప్ుపడు గరీకు భ్ూతకాలమును

ఉప్యోగశంచాడు. కాబటిర, హెబ్రర ప్తిరక వారయబడినప్ుపడు ఈ ప్రధాన యాజకుల విధ్ులు ఇంకా
జర్మగుతూనే ఉనాియి.
8:13లో కూడా దదవుడు మోషేతో చదస్టిన నిబంధ్న దావర్ా సాాపించబడిన “పాతగశల్వన” బలయర్పణ
ప్దధ తయల వైప్ు తిర్శగశ వళో వదుే అని ర్చయిత తన శోీతలను ప్ుర్శకొలాపడు. కొీతత నిబంధ్న వలుగులో, ఈ
ఆచార్ాలు “అదృశయమగుటకు స్టిదధముగా” ఉనాియని అతడు వివర్శంచాడు. ప్రధాన యాజకుని
కార్యకలాపాలు, మర్శయు లేవీయుల యొకు బలయర్పణ వయవసా అంతయు, కరీ.శ. 70లో ర్పమీయులు
యిెర్ూష్లేమును, మర్శయు దదవాలయమును నాశనము చదస్టినప్ుపడు ముగశస్టిపల యాయి అని మనకు
తెలుసు. కాబటిర, హెబ్రర ప్తిరక వారయబడిన తదది సుమార్మ కరీ.శ. 65లో పౌలు యొకు మర్ణము తర్మవాత,
మర్శయు కరీ.శ. 70లో దదవాలయము నాశనము చదయబడుటకు ముందు కావచుని ఈ ఆధార్లు
సూచసుతనాియి.
హెబ్రర ప్తిరక యొకు నేప్థయము మర్శయు ఉదదే శయము అను మన పాఠములో, హెబ్రర ప్తిరక యొకు
నేప్థయములోని అనేక లక్షణములను మనం చూశాము. ఇప్ుపడు, ప్తిరక యొకు విసత ృతమైన
ఉదదే శయమును చర్శుంచడానికన మనం స్టిదధంగా ఉనాిము. హెబ్రర ప్తిరక ఎందుకు వారయబడింది?

ఉద్దేశ్యము
హెబ్రర ప్తిరక వల విసత ృతమైన లేదా సంకనోష్రమైన ఏ ప్ుసత కమైన అనేక ఉదదే శయములతో
వారయబడుతయంది అని చెప్ుపట సమంజసముగానే ఉంటటంది. అయితద ఈ పాఠంలో, ప్తిరక యొకు
విసత ృతమైన ఉదదే శయమును సంగీహంచుట మీద మనం ప్రధ్మంగా దృషిరపడదాము. ఈ ప్తిరకలోని ప్రతి
భాగమునకు ఉదాాటన ఉంది, మర్శయు ఈ ఉదాాటనలను మనము తర్మవాత పాఠములలో చూదాేము. ఈ
సమయంలో, వాసత విక శోీతల యొకు భావోదదవగములను, ప్రవర్త నలను మర్శయు భావనలను ప్రభావితం
చదయడానికన ఈ ప్తిరక ఎలా ర్ూప ందించబడినదో మనం చూదాేము.
హెబ్రర ప్తిరక యొకు విసత ృతమైన ఉదదే శయమును వాయఖ్ాయతలు వివిధ్ ర్కాలుగా సంగీహంచార్మ.
అయితద ఈ అధ్యయనము కొర్కు, హెబ్రర ప్తిరక యొకు వాసత విక ఉదదే శయమును మనం ఈ విధ్ముగా
వివర్శదే ాము:
సరథనిక యూదుల బో ధ్నలను త్రరసకరించి యిేసుకు నమీకముగర జీవించ్ుమని
తన శ్రరతలను పోీ తసహంచ్ుటకు హెబ్రీ పత్రీక రచ్యిత వ్రీశ్రడు.

ర్చయిత ఉదదే శయము యొకు ఈ వివర్ణ హెబ్రర ప్తిరకలో కనిపించద ప్రధానమైన ఆలోచనలను
చూచుటలో మనకు సహాయప్డుతయంది.
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మనము ఇంతకు ముందద చెపిపనటట
ో గా, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన శోీతలను పల ర తిహంచడానికన
దీనిని వారశాడు. 13:22లో ర్చయిత తన ప్తిరకను సవయంగా వర్శణంచన విధానమును వినండి:
సహో దరులారర, ఈ హెచ్చరిక మాటను సహంచ్ుడని మిముీను
వ్ేడుకొనుచ్ునఘనను (హెబ్రీ. 13:22).
ఇకుడ ర్చయిత తన ప్తిరకను “హెచుర్శక మాట”గా అంగరకర్శంచుమని తన శోీతలను

వేడుకొనుచునాిడని గమనించండి. “వేడుకొనుచునాిను” అను మాట గరీకు కనీయా ప్దమైన పార్ాకల్వయో
నుండి వసుతంది, మర్శయు ఇది ఇదద వచనములో “హెచుర్శక” అని అనువదించబడిన గరీకు
నామవాచకము యొకు కనీయా ర్ూప్మైయునిది.

హెచుర్శక అను మాట యొకు ప్ర్శభాష్ “మాటాోడువాని యొదే కు పిలచుట”ను లేదా
“మాటాోడువాని యొకు దృకపథమును అంగరకర్శంచుట”ను సూచసుతంది. లూకా 3:18లో మార్మమనసుి
కొర్కు బాపిత సుమిచుు యోహాను యొకు అతయవసర్, తవర్పటటర పిలుప్ును వివర్శంచడానికన ఇదద
వయకరతకర్ణము ఉప్యోగశంచబడింది.
ఆసకనతకర్ముగా, “హెచుర్శకమాట” అను ప్దసమూహము అప సత లుల కార్యములు 13:15లో
కూడా కనిపిసత ుంది, అకుడ పిస్టిదియలోనుని అంతియొకయలో సమాజ మందిర్ప్ు అధికార్మలు
లేఖ్నమును చదివిన తర్మవాత “పల ర తాిహకర్మైన బో ధ్ను” బో ధించమని పౌలును మర్శయు అతని
సహచర్మలను పిలచార్మ. “హెచుర్శక మాట” — లేక సందదశము — అను వయకరతకర్ణము మొదటి శతాబే ప్ు
సాంకేతిక పేర్మగా ఉంది, దీనిని నేడు మనం సందదశము అని పిలుసాతము.
సరే, రచ్యిత తన పనిని హెచ్చరికమాట అని గ్ురితంచఘడు — ఇద్ి 13:22లో ఉంద్ి
— మరియు ద్ీని యొకక అరథ ము ఏమిటంటే హెబ్రీ పత్రీక ఒక హెచ్చరికగర ఉంద్ి;
అద్ి ఒక సంద్దశ్ము అయుయననద్ి. కరబటిర యిేసును ద్దవ్ుని కుమారునిగరను
మరియు తమ యొకక పీభువ్ు మరియు రక్షకునిగరను అంగరకరించి, నిబదధ తగర
ఉండునటట
ల శ్రరతలను పురికొలుడఘనికి అలంకరర శ్రలి యొకక ఉపయోగ్ము

పరీధ్మికంగర ఒక సరధ్నముగర ఉంద్ి. కరబటిర , హెబ్రీ పత్రీకలోని అలంకరర శ్రలి, లేద్ఘ
హెబ్రీ పత్రీకలోని ధ్రోీపద్దశ్ము, అంశ్ములను వివ్రించ్డఘనికి, యూదుల
లేఖనఘలను లోతతగర వివ్రించ్డఘనికి — అనగర, అరథ వ్ంతముగర యూదుల
లేఖనఘలను వివ్రించ్డఘనికి — రచ్యిత అతడు ఏమి ఆశంచ్ుచ్ునఘనడో ,
వ్రరేమిచదయాలని ఆశంచ్ుచ్ునఘనడో శ్రరతలు సుషరంగర అరథ ం చదసుకొనునటట
ల ద్ఘనిని
శ్కితవ్ంతంగర పీదరి్ంచ్డఘనికి అనుమత్రసుతంద్ి. కరస
ర త ు వ్రరికి అనుగ్రహంచిన

రక్షణకు, ద్దవ్ుడు కరస
ర త ులో అనుగ్రహంచిన రక్షణకు కటటరబడి ఉండఘలని అతడు
కోరరడు.

— డా. ఫరడక్స
ిర లాంగ్
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కొీతత నిబంధ్నలోని ప్రతి ప్తిరక లేదా లేఖ్నము దాని యొకు శోీతలకు ఉప్దదశములను
కల్వగశయుంటటంది. అయితద హెబ్రర ప్తిరకలో ఉప్దదశములు ఎకుువ ఉండుటను బటిర ఇతర్ కొీతత నిబంధ్న
ప్తిరకలనిిటికర ఇది భినిముగా ఉంది.
ర్చయిత యొకు ఉదదే శయమును వివర్శంచడానికన, ప్తిరకలోని పారముఖ్యమైన హెచుర్శకల యొకు
తీవరతను మర్శంత దగగ ర్గా చూదాేము. తర్మవాత, ఈ హెచుర్శకల యొకు లక్షయమును, తన శోీతలు ఎలా
సపందించాలని ర్చయిత ఉదదే శించాడో చూదాేము. ర్చయిత తన శోీతలకు ఇచున హెచుర్శకల యొకు
తీవరతను మొదటిగా చూదాేము.

హెచ్చరికల యొకక తీవ్ీత
హెచుర్శక యొకు తీవరత అనగా ఏమిటో చూచుటకు, ర్ండు విష్యాలను మనం చూదాేము:
మొదటిగా, ప్తిరకలోని హెచుర్శకల యొకు తర్చుదనం, మర్శయు ర్ండవదిగా, హెచుర్శకతో
అనుసంధానంగా ఉని ర్చయిత యొకు అలంకార్ శైల్వ. హెచుర్శకల యొకు తర్చుదనమును చూసూ
త
ఆర్ంభిదాేము.

తరచ్ుదనం
ర్చయిత యొకు తర్చుదనం అతని సందదశము యొకు ఆవశయకతను అర్ా ం చదసుకోడానికన
మనకు సహాయప్డుతయంది. ఈ హెచుర్శకలు కొనిిసార్మో అవయకత ంగా ఉంటాయి, అయితద కనీసం 30సార్మో
అవి సపష్ర ంగా కనిపిసత ాయి. అనేక సందర్ుములలో, గరీకు వాయకర్ణవేతతలు “హో ర్ేరటర్శ సబెజ నిర వ్” అని పిలచద
వాటిని ర్చయిత ఉప్యోగశంచాడు. వేడుకొనుట లేదా హెచుర్శంచుట అను ఈ శబే ర్ూపాలు తర్చు ఈ

ప్ని లేదా ఆ ప్ని “చదదే ాము” అని అనువదించబడతాయి. ఉదాహర్ణకు, 4:14, 16లో ఇటటవంటి ర్ండు
హెచుర్శకలను మనం చదువుతాము:
మనము ఒపుుకొనినద్ఘనిని గ్టిర గర చదపటటరదము... ధెైరయముతో
కృపరసనమునొదేకు చదరుదము (హెబ్రీ. 4:14, 16).

ర్చయిత ఆజాావాకయములను కూడా ఉప్యోగశంచ తన శోీతలను హెచుర్శంచాడు, వీటిని మనము
తర్చు ప్రతయక్ష ఆదదశాలు అని అనువదిసత ాము. ఉదాహర్ణకు, 12:12-16లో హెచుర్శకలను గూర్శున ఈ
శీర్శషకలను మనము చదువుతాము:
కరబటిర వ్డలిన చదతతలను సడలిన మోకరళల ను బలపరచ్ుడి. మీ పరదములకు
మారగ ములను సరళము చదసికొనుడి... అందరితో సమాధఘనమును పరిశుదధ తయు
కలిగి యుండుటకు పీయత్రనంచ్ుడి... మీలో ఎవ్డెైనను ద్దవ్ుని కృపను
పొ ందకుండ తపిుపో వ్ునేమో అనియు, చదద్ెైన వ్ేరు ఏద్ెైనను మొలిచి...
ఏశ్రవ్ువ్ంటి భీషర తడెైనను వ్యభిచఘరియిెైనను ఉండునేమో అనియు, జఞగ్రతతగర
చ్ూచ్ుకొనుడి (హెబ్రీ. 12:12-16).
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ర్చయిత తన శోీతలను ఎంత తర్చుగా ప్రతయక్షంగా హెచుర్శంచాడో జాాప్కముంచుకోవడానికన ఒక
అతి ముఖ్యమైన కార్ణం ఏమిటంటే, ప్తిరకలోని సంకనోష్రమైన వేదాంత విశలోష్ణలు ర్చయిత యొకు
ఉదదే శయమును తర్చుగా మర్మగుచదసత ాయి. అతడు తన శోీతలకు వేదాంతప్ర్మైన స్టిదధ ాంతములను
కేవలము తెల్వయప్ర్చుటకు ఇష్ర ప్డలేదు. విభిని వైఖ్ర్మలను మర్శయు కార్యములను
అవలంబించడానికన వార్శని ఒపిపంచుటకు అతడు వార్శకన స్టిదధ ాంత సమాచార్మును ఇచాుడు. అతడు తన
ప్తిరకను “హెచుర్శకమాట” అని పిలచనప్ుపడు దాని అర్ా ము ఇదద. ఈ ఆవశయకతను మనము మనసులో
ఉంచుకోకపల తద, హెబ్రర ప్తిరక యొకు కరలకమైన కోణమును మనం కోలోపతాము.
ర్చయిత యొకు హెచుర్శకల తీవరత అతడు తన శోీతలను ప్ుర్శకొల్వపన తర్చుదనములో ఎలా
ప్రతిబింబించనదో మనం చూశాము. ర్చయిత యొకు అలంకార్ శైల్వ అతని శోీతల ప్టో అతడు
కల్వగశయుని ఆసకనతని ఎలా ప్రతయక్షప్ర్మసుతందో ఇప్ుపడు చూదాేము.

అలంకరర శ్రలి
హెబ్రర ప్తిరక ఎలో ప్ుపడు అలంకార్యుకత మైనదిగా వర్శణంచబడింది. అంటే మొదటి శతాబే ములో
ఒపిపంచద వకత ృతవం లేదా అతయవసర్ చర్ుతో సంబంధ్ం ఉని అనేక సాహతయ ప్ర్శకర్ాలను ఇది
ఉప్యోగశసత ుంది అని అర్ాం. అనేకమైన ఈ అలంకార్ ప్ర్శకర్ాలు ఇకుడ మర్శయు ఇతర్ కొీతత నిబంధ్న
ప్ుసత కములలో కనిపిసత ాయి, కాని వాటిని మనము ఎకుువగా హెబ్రర ప్తిరకలో కనుగొంటాము.
కొరతత నిబంధ్న గ్రంథ్ములో బలమైన సరహతయ మరియు అలంకరరిక నైపుణయములు
కలిగిన రచ్యితలలో హెబ్రీ పత్రీక రచ్యిత బహుశ్ర ఉతత మ ఉద్ఘహరణ
అయుయనఘనడు, మరియు ఈ అలంకరరిక నైపుణయతలు రచ్యిత యొకక
ఉద్దేశ్యమును నరవ్ేరుచటకు సహాయపడతఘయి. అతడు కరరసత ు యొకక

ఆధిపతయమును చ్ూపించ్డఘనికి మరియు పరత నిబంధ్న కంటే కొరతత నిబంధ్నను
చ్ూపించ్డఘనికి పీయత్రనసుతనఘనడు, అతడు ద్ీనిని ఒపిుంచ్గ్లిగే ఒక బలమైన

సరహతయ వ్రదనతో చదశ్రడు. మరియు అతడు ద్ఘనిని సరధించ్డఘనికి అనేక విభినన
నిరరీణ లక్షణఘలను ఉపయోగించఘడు... కరబటిర , అతని శ్రరతలను ఆకరిషంచ్డఘనికి
అలంకరరమును ఉపయోగించి, ఆపై అతడు చదసత ునన వ్రదనను బటిర వ్రరిని
ఒపిుంచ్డఘనికి ద్ఘనిని అందముగర నిరిీంచఘడు.

— డా. మార్డు ఎల్. సారీస్
గరక
ీ ులో ఇది స్టినిరిస్టిస్ అని పిలువబడద ఒక అలంకార్శక ప్ర్శకర్ము అయుయనిది, అనగా

మాటాోడువాని యొకు దృకపథమును ధ్ృవీకర్శంచడానికన శోీతలను ఒపిపంప్జేయడానికన ర్ూప ందించబడిన
ర్ండు లేదా ఎకుువ విష్యాల మధ్య వివర్ణాతుకమైన పల ల్వకమైయునిది. ఉదాహర్ణకు, స్టినిరిస్టిస్
అను ప్దము హెబ్రర ప్తిరక 7:11-28లో కనిపిసత ుంది. అకుడ, యిేసు, ఆదికాండము ప్ుసత కములో

పేర్ొునబడిన యాజకుడు మర్శయు ర్ాజు అయిన మలీుస్టదెకు వంటి ర్ాజర్శక ర్ాజు అయుయనాిడని
ర్చయిత వాదించాడు. అయితద అతని నముకమును కేవలము ధ్ృవీకర్శంచుట మాతరమే కాకుండ, హెబ్రర
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ప్తిరక యొకు ర్చయిత తన శోీతలకు కరీసత ు మర్శయు మలీుస్టదెకుకు మధ్య ఎనిమిది పల ల్వకలను
ఇచాుడు: వార్శ తల్వో దండురలు, జనన వృతాతంతము, జననము, మర్ణము, ప్ని, కనీయలు, స్టిా తి, మర్శయు
విజయాలు. ఈ వివర్ణాతుక పల ల్వకలు యిేసు గొప్ప, ర్ాజర్శక ప్రధాన యాజకుడు అనే వాదన మీద ఉని
సందదహాలను ప్ర్శష్ుర్శంచడానికన ర్ూప ందించబడా్యి.

హెబ్రర ప్తిరకలో ఉని మర్ొక అలంకార్శక ప్ర్శకర్మును ఎకింప్ో అని పిలుసాతర్మ. ఎకింప్ో అనగా

ఒక నిర్శేష్ర దృకపథము కొర్కు ఒపిపంచదగశన వాదనను ర్ూప ందించడానికన ఒకదాని తర్మవాత మర్ొకటిగా
అనుసర్శంచద ఉదాహర్ణల లేదా దృషారంతముల జాబితాలు అయుయనిది. ఈ వకత ృతవ సాంకేతికత హెబ్రర
11లోని సుప్ర్శచత విశావసుల జాబితాలో కనిపిసత ుంది. అకుడ ర్చయిత పేర్మల జాబితాను ఇచాుడు:
హేబెలు, హనోకు, నోవహు, అబారహాము, శార్ా, ఇసాికు, యాకోబు, యోస్టేప్ు, మోషే, ఇశాీయిేలీయులు,
ర్ాహాబు, గశదో యను, బార్ాకు, సమోిను, యిెఫ్త ా, దావీదు, సమూయిేలు మర్శయు ప్రవకత లు. దదవుని
స్టేవకులు తమ హంసయందంతటా నముకముగా ఉండాలని శోీతలకు తెల్వయజేయడానికన ఈ సుదీర్మ
ా ైన
జాబితా ర్ూప ందించబడింది.

హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఉప్యోగశంచద మూడవ అలంకార్శక ప్ర్శకర్మును హెబ్రర వయకరతకర్ణలో కోల్

వహో మర్డ అని అంటార్మ. ఈ వయకరతకర్ణము గరక
ీ ు-ర్పమా మర్శయు ర్బ్రెల సంప్రదాయములు ర్ంటి దావర్ా
సుప్ర్శచతమైనది మర్శయు దీనిని “తకుువ నుండి ఎకుువ,” “చనిది నుండి పదే ది,” లేదా “సర్ళము
నుండి సంకనోష్రము” అని అనువదించవచుును. ఈ ర్కమైన వాదన శోీతల దావర్ా వివాదించబడని
సాధార్ణ అలోచనతో ఆర్ంభ్మౌతయంది. తర్మవాత ఇది సంకనోష్రమైన నిర్ాధర్ణకు చదర్మకుంటటంది, దీనిని
శోీతలు అనుమానిసాతర్మ, కాని మర్శంత సుళువుగా అంగరకర్శసత ార్మ. సర్ళంగా చెపాపలంటే, సులభ్మైన
ఆలోచన నిజమైనది కాబటిర, సంకనోష్రమైన నిర్ాధర్ణ కూడా ఖ్చుతంగా నిజమైనదిగానే ఉండాలని ఈ
వాదన చెబుతయంది. హెబ్రర 10:28-29లో ఈ అలంకార్శక ప్ర్శకర్ం ఏ విధ్ంగా కనిపిసత ుందో చూడండి:
ఎవ్డెైనను మోషర ధ్రీశ్రసత రమును నిరరకరించినయిెడల ఇదే రు ముగ్ుగరు సరక్షుల

మాటమీద, కనికరింపకుండ వ్రని చ్ంపించ్ుదురు. ఇటట
ల ండగర ద్దవ్ుని కుమారుని,
పరదములతో తరీకిక, తఘను పరిశుదధ పరచ్బడుటకు సరధ్నమైన నిబంధ్న
రకత మును అపవితీమైనద్ిగర ఎంచి, కృపకు మూలమగ్ు ఆతీను

త్రరసకరించినవ్రడు ఎంత ఎకుకవ్ైన దండనకు పరతతీడుగర ఎంచ్బడునని మీకు
తోచ్ును? (హెబ్రీయులకు 10:28-29).

ఇకుడ ర్చయిత శోీతలు అర్ాం చదసుకుని ఒక ఆలోచనతో ఆర్ంభించాడు: మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

నిర్ాకర్శంచన వార్శకన శిక్ష మర్ణము. మోషే కంటే గొప్పవాడెైన “దదవుని కుమార్మని” “పాదములతో తొరకను”న
వాడు “ఎంత ఎకుువ” దండనకు పాతయరడు అని అతడు తన శోీతలకు మర్శంత నొకనుచెపాపడు.
ర్చయిత ఉదదే శయములలోని తవర్శత గుణమును చూచుటకు ఈ ఉదాహర్ణలు మనకు
సహాయప్డతాయి. తన శోీతలు చాలా తీవరమైన ప్ర్శస్టిాతిని ఎదుర్ొునుచునాిర్మ అని మర్శయు కొనిి
కనోష్రమైన నిర్ణ యాలు తీసుకోడానికన ఇదద సమయము అని అతడు నమాుడు. కాబటిర, సర్ైన నిర్ణయాలు
తీసుకోవాలని వార్శని ప్ుర్శకొలుపటకుగాను మర్శయు హెచుర్శంచుటకుగాను అతడు
చదయగల్వగశనదంతయూ చదశాడు.
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ర్చయిత యొకు ఉదదే శయములు అతని హెచుర్శక మాటల దావర్ా ఎలా బలప్ర్చబడినవో మనము
చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ప్తిరకలోని ర్ండవ లక్షణమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము: ఈ
హెచుర్శకల యొకు లక్షయయలు.

హెచ్చరికల యొకక లక్ష్యయలు
హెబ్రర ప్తిరక యొకు విసత ృతమైన ఉదదే శయమును ఈ విధ్ముగా నిర్వచంచవచుు అని ఇంతకు
ముందద మనము చూశాము:
సరథనిక యూదుల బో ధ్నలను త్రరసకరించి యిేసుకు నమీకముగర జీవించ్ుమని
తన పరఠకులను పోీ తసహంచ్ుటకు హెబ్రీ పత్రీక రచ్యిత వ్రీశ్రడు.

ఈ నిర్వచనము ధ్ృవీకర్శంచుచునిటట
ో గా, ర్చయిత హెచుర్శకల యొకు లక్షయము ర్ండు
విధ్ములుగా ఉంది. అతని శోీతలు సాానిక యూదుల బో ధ్నలను తిర్సుర్శంచాలని అతడు ఆశించాడు
మర్శయు మస్ట్ియగా యిేసుకు నముకముగా ఉండాలని కూడా అతడు ఆశించాడు. సాానిక యూదుల
బో ధ్నలను తిర్సుర్శంచుమని ర్చయిత తన శోీతలను ఎలా కోర్ాడో చూదాేము.

సరథనిక బో ధ్నలను త్రరసకరించ్ుట
హెబ్రర ప్తిరక యొకు శోీతలు హంసను అనుభ్వించార్ని మర్శయు ఈ హంస మతభ్రష్రతవములోనికన
నడిపించడానికన వార్శని శోధిసత ుందని మనం చూశాము. అయితద ఈ శోధ్న మనము మొదట ఊహంచనది
కాదు. హెబ్రర ప్తిరక వారస్టే సమయంలో, కైసతవులు తమ విలక్షణమైన కైసతవ విశావసములను తిర్సుర్శంచ,
తమ సాానిక యూదుల సమాజముతో మర్శంత సనిిహతముగా గుర్శతంచుకునిటో యితద హంస నుండి
భ్దరప్ర్చబడియుండదవార్మ.
మొదటి శతాబే ములో, యూదులు ఎలో ప్ుపడు ప్రతదయకమైన ప్నుిలు చెల్వోంచవలస్టి ఉండదదిది
మర్శయు వార్మ ఎకుువగా హంస్టించబడుతూ ఉండదవార్మ. అయితద చాలాసార్మో ర్పమా సామాాజయములోని
యూదుల సమాజాలు తమ విశావసమును అభ్యస్టించడానికన సవతంతయరలుగా ఉండదవార్మ. ఆర్ంభ్ములో,
కైసతవుల విష్యములో కూడా ఈ విధ్ముగా ఉండదది ఎందుకంటే వార్మ యూదా మతముతో దగగ ర్గా
గుర్శతంచబడదవార్మ. కాని కాలము గడిచదకొదీే , యూదా మతములో కైసతవయం భాగముగా ఉనిదను గుర్శతంప్ు
అంతర్శంచపల యింది. వాసత వంగా చెపాపలంటే, పౌలు దినములలో కూడా, యూదుల సమాజమందిర్ాలు
కరీసత ు అనుచర్మలను తిర్సుర్శంచనవి మర్శయు వార్శని అవమానించుమని సాానిక అధికార్మలను
ప్ుర్శకొల్వపనవి అని అప సత లుల కార్యములు నివేదిసత ుంది. అనిిటికంటే ఎకుువగా, హెబ్రర ప్తిరక యొకు
శోీతలు అనుభ్వించుచుని ప్ర్శస్టా తి
ి ఇది. మర్శయు వార్మ అనుభ్వించుచుని సుదీర్ామైన బాధ్లవలన
కైసతవ విశావసముకు విర్మదధ ంగా ఉని సాానిక యూదుల సమాజప్ు బో ధ్లను అంగరకర్శంచడానికన
శోధించబడా్ర్మ.
ఆసకనతకర్ముగా, హెబ్రర ప్తిరక యొకు ర్చయత సాధార్ణంగా యూదుల వంచన మర్శయు
చటర ప్ర్మైన విష్యాలతో ముడిప్డి ఉని సమసయలను ప్ర్శష్ుర్శంచలేదు. ఈ విష్యాలు ఎంత
ముఖ్యమైనవైనప్పటికర, హెబ్రర ప్తిరకలో అవి ప్రధానమైన విష్యాలు మాతరం కాదు. బదులుగా, ర్చయిత
-17వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప్రధ్మంగా అబదధ నముకములు మర్శయు ఆచార్ాలను గూర్శు, ప్రతదయకముగా పాలస్ట్త నా యూదా
మతము యొకు ప్రధానమైన తెగల వలుప్ల ఉని యూదుల సమాజములలో అభివృదిధ చెందిన
విష్యాలను గూర్శు చర్శుంచాడు. హెబ్రర 13:9లో హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఏమి వారశాడో వినండి:
నఘనఘ విధ్ములెైన అనయ బో ధ్లచదత త్రీపుబడకుడి. భోజనపద్ఘరథ ములనుబటిర కరక,
కృపను బటిర యిే హృదయము సిథరపరచ్ుకొనుట మంచిద్ి; భోజనము లనుబటిర
పీవ్రితంచినవ్రరికి ఏమియు పీయోజనము కలుగ్ లేదు (హెబ్రీ. 13:9).

ఈ వచనములో, భోజనప్దార్ా ములనుబటిర కాక, కృప్ను బటిరయిే హృదయమును
స్టిార్ప్ర్చుకొనుట మంచది అని ర్చయిత వయతాయసము చూపించాడు. ఈ నిర్శేష్ర ఉదాాటన
సుప్ర్శచతమైనదిగా అనిపిసత ుంది. “నానా విధ్ముల ైన అనయ బో ధ్లు” అని అతడు పిలచదదానికన ఇది ఒక
ఉదాహర్ణ మాతరమేనని గమనించండి. మర్పమాటలలో, అసాధార్ణమైన లేదా అనయ బో ధ్నలను సాానిక
యూదుల సమాజములు బో ధించదవి. కాబటిర, శోీతలు అనుసర్శంచడానికన శోధించబడిన “ఈ అనయ బో ధ్లు”
ఏమిటి?
గత శతాబే ములోని ర్ండవ భాగములో, కుమాాన్ వదే డెడ్స స్టి సల రోల్ి కనుగొనబడడంతో ఈ
ప్రశికు అనేక ఉప్యోగకర్మైన అంతర్ేృష్యరలు వలుగులోకన వచాుయి. దీర్ాకాలంగా స్టేకర్శంచబడిన ఈ
ప్రతయల స్టేకర్ణలో పాత నిబంధ్న వాకయభాగములు ఉనాియి, డెడ్స స్టి దగగ ర్ నిసస్టిసత ుని నిర్ాకర్శంచబడిన
యూదుల సమూహము యొకు విలక్షణమైన బో ధ్నలను సూచంచద బెైబిలేతర్ ర్చనలు కూడా
ఉనాియి. ర్ూల్ ఆఫ్ ది కమూయనిటి, ది డెమాసుస్ కవనంట్, ది వార్డ సల రోల్, ది మిదారష్ ఆన్

మలీుస్టదెక్స, అదద విధ్ంగా “ది బుక్స ఆఫ్ ది వాచర్డి” మర్శయు “ది బుక్స ఆఫ్ డీమ్స
ర ి” గా పిలువబడద 1

ఎనోక్స లోని భాగాలు వీటిలో ఉనాియి. ఈ ప్ుసత కములలో ఉని బో ధ్నలు హెబ్రర ప్తిరకలో చర్శుంచబడిన
వేదాంత అంశాలకు సమాంతర్ముగా ఉనాియి.

ఇప్ుపడు, ఈ బో ధ్లు ఈ సమాజముకు ప్రతదయకమైనవి కావు అని గమనించుట ముఖ్యమైన
విష్యము. మధ్యదర్ా ప్రప్ంచంలోని ఇతర్ యూదుల సమూహాలు కూడా ఇలాటి అభిపారయములను
కల్వగశ ఉనాియి. వాసత వంగా చెపాపలంటే, ఎఫస్ట్యులకు మర్శయు కొలసియులకు వారయబడిన ప్తిరకలు
తమ పారంతములలో పల లుదగశన విష్యాలను చర్శుంచాయి. అయినను, హెబ్రర ప్తిరక మర్శయు కుమాాన్
వదే కనుగొనబడిన ప్ుసత కాలు ర్ంటిలోను కనుగొనబడద ఇలాటి కొనిి విష్యాలను గమనించనటో యితద
సాానిక యూదుల సమాజము యొకు నముకములు హెబ్రర ప్తిరకలోని హెచుర్శకలకు విర్మదధ ంగా
ఉనాియని అర్ాం చదసుకొనుటకు ఇవి మనకు సహాయప్డతాయి.
డెడ్ సి సో రోల్స కుమారన్ ఎడఘరిలో కనుగొనబడిన మనోహరమైన పీతతలు, మరియు
అవి యూదుల పీధఘన సీవ్ంత్రకి, పీతదయకముగర ద్దవ్రలయ సముద్ఘయమునకు

వ్యత్రరేకంగర తమనుతఘము గ్ురితంచ్ుకొనిన ఒక తీవ్ీమైన యూదుల తెగ్ యొకక
రచ్నలుగర ఉనఘనయి. కరబటిర హెబ్రీ పత్రీకకు కొంత సరరూపయముగర, కుమారన్ వ్దే
ఉనన తెగ్లవ్రరు నూతన నిబంధ్న పీకరరం నూతన ద్దవ్రలయము అని

తముీనుతఘము భావించ్ుకునఘనరు. ఇపుుడు, పరత నిబంధ్న యొకక కొనిన
ఆచఘరపరమైన అంశ్రల వ్లన ముఖయముగర చఘలా అసమానతలు ఉనఘనయి,
-18వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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కుమారన్ సమూహము హెబ్రీ పత్రీక రచ్యిత సూచించిన రరత్రగర వ్రటిని
పునరుజీీ వింపజేయాలని కోరుకుంద్ి.

— డా. స్ట్న్ మక్స డో నో
ఈ పాఠము కొర్కు, హెబ్రర ప్తిరక మర్శయు కుమాాన్ ప్రతయలలో కనిపించు నాలుగు అంశాలను
మాతరం మనం చూదాేము.
ఆచార్బదధ మైన ఆహార్ము. మొదటిగా, హెబ్రర 13:9లో మనము ఇప్పటికే చెపిపన విధ్ముగా,
ఆచార్ప్ర్మైన ఆహార్మును తినుటకు వయతిర్ేకముగా ర్చయిత మాటాోడాడు.

కుమాాన్ వదే ఆచర్శంచబడిన అనేక ఆచార్ములు ది ర్ూల్ ఆఫ్ కమూయనిటి లో వివర్శంచబడినవి.

అనేక ఇతర్ విష్యములతో పాటటగా, కుమాాన్ సమాజము ఎలో ప్ుపడు ప్వితరమైన మతప్ర్మైన

భోజనమునలు ఏర్ాపటట చదస్టేవార్మ, అందులో వార్మ ప్రతదయకముగా ప్వితరప్ర్చబడిన ఆహార్మును
మాతరమే తినేవార్మ.
పారధ్మిక బో ధ్నలు. ర్ండవదిగా, హెబ్రర ప్తిరకలో ఉని పారధ్మిక బో ధ్నల యొకు ర్కములు
కుమాాన్ ప్రతయలలో కూడా కనిపిసత ాయి.
ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర. 6:1-2లో ర్చయిత మార్మమనసుి, విశావసము, శుదీధ కర్ణ ఆచార్ాలు
(బాపిత సుము), చదతయలుంచుట, మృతయల ప్ునర్మతాానము మర్శయు నితయ తీర్మపను గూర్శు ప్రసత ావించాడు.
ఆసకనతకర్మైన విష్యం ఏమిటంటే, కుమాాన్ లోని ది ర్ూల్ ఆఫ్ ది కమూయనిటి మర్శయు వార్డ సల రోల్

పాలస్ట్త నా యూదా మతము యొకు ప్రధాన సరవంతికన భినిమైన మార్గ ములలో ఇవి మర్శయు ఇలాటి
విష్యముల మీద శీదధ చూప్ుతాయి.
దదవదూతలు. మూడవదిగా, కుమాాన్ లోని సాహతయము హెబ్రర ప్తిరకలో దదవదూతల మీద ఉని
ఉదాాటనను అర్ాం చదసుకోడానికన సహాయం చదసత ుంది. హెబ్రర ప్తిరక దదవాదూతలను గూర్శున నముకాలను
అనేక వాకయభాగములలో ప్రసత ావిసుతంది. ర్ూల్ ఆఫ్ ది కమూయనిటి, ది డెమాసుస్ కవనంట్, ది వార్డ

సల రోల్, అదద విధ్ంగా “ది బుక్స ఆఫ్ ది వాచర్డి” మర్శయు “ది బుక్స ఆఫ్ డీమ్స
ర ి”గా పిలువబడద 1 ఎనోక్స లోని
కొనిి భాగములలోని బో ధ్నలను పల ల్వన నముకాలకు ప్రతిసపందనగా ఈ ఉదాాటన ఉంది. ఈ

ప్ుసత కములు మంచ మర్శయు చెడు దదవాదూతల యొకు శకుతలను, దెైవిక ప్రతయక్షతను అందించదవార్శగా
వార్శ పాతరను, మర్శయు తమకంటే తకుువసాాయిలో ఉని మానవుల మీద వార్మ చూప్ు ప్రభావమును
ప్రశంస్టించాయి. సపష్ర ంగా, హెబ్రర ప్తిరక యొకు వాసత విక శోీతలు ఈ విధ్మైన బో ధ్నకు ఆకర్శషంచబడా్ర్మ.
మలీుస్టదెకు. నాలుగవదిగా, కుమాాన్ ప్రతయలు పాత నిబంధ్న పాతరయిెైన మలీుస్టదెకు
విష్యంలో హెబ్రర ప్తిరక యొకు ర్చయితకు ఉని అసాధార్ణ ఆసకనతని అర్ా ం చదసుకోడానికన
సహాయప్డతాయి.
సుదీర్ాకాలంగా, మలీుస్టదెకుకు మర్శయు యిేసుకు మధ్య పల ల్వకలు హెబ్రర ప్తిరక యొకు
ర్చయితకు ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనవో వివర్శంచడానికన వాయఖ్ాయతలు ఇబెందులు ప్డుతయనాిర్మ.

అయితద తర్చు ది మిదారష్ ఆన్ మలీుస్టదెక్స లేదా మలీుస్టదెక్స అని పిలువబడద కుమాాన్ లో కనుగొనబడిన
ఒక ప్రతయ, మలీుస్టదెకు పారయశిుతత దినమును ప్రకటించ, దదవుని ప్రజల కొర్కు పారయశిుతత ము

జర్శగశంచుటకు అంతిమ దినములలో ప్రతయక్షమవవబో వుచుని ఒక ప్ర్లోకప్ు వయకనత అని తప్ుపగా
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బో ధించంది. కనిపించద వీటనిిటి నుండి, హెబ్రర ప్తిరక యొకు వాసత విక శోీతలు ఇవి మర్శయు ఇటటవంటి
తప్ుపడు నముకములను కల్వగశ ఉండుటకు శోధించబడా్ర్మ.
యూదుల సమాజములో వాయపించన తప్ుపడు బో ధ్లను గుర్శతంచనటో యితద, ఈ బో ధ్లను
ప్రతిఘటించ యిేసుకు నముకముగా ఉండాలని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన శోీతలను ఎందుకు
హెచుర్శంచాడో అర్ాం చదసుకొనుటకు అవి మనకు సహాయప్డతాయి.
డెడ్ సి సో రోల్స కు మరియు హెబ్రీ పత్రీకకు మధ్య ఆసకితకరమైన అనేక పో లికలు
ఉనఘనయి. బహుశ్ర వ్రటిలో అతయంత ముఖయమైనద్ి ఏమిటంటే, వ్రరు
అంతయద్ినములలో జీవించ్ుచ్ుననటట
ల మరియు ద్దవ్ుని యొకక తతద్ి రక్షణ
జరుగ్బో తతననటట
ల రండు సమాజములవ్రరు నమాీరు లేద్ఘ గ్ురితంచఘరు.

వ్రసత వ్ంగర చెపరులంటే, హెబ్రీ పత్రీకలో మనము చ్ూచద వ్యతఘయసం ఏమిటంటే
ద్దవ్ుని రక్షణ వ్చిచంద్ి అని అద్ి సలవిసుతంద్ి, అయితద కుమారన్ సమాజము —

లేద్ఘ డెడ్ సి సో రోల్స — ఏ సమయములోనైన అద్ి జరుగ్ుతతంద్ి అని ఆశంచింద్ి.
అయితద బహుశ్ర ఈ రంటి మధ్య మలీకసద్ెకు పరతీ చఘలా ఆసకితకరమైన పో లికగర
ఉననద్ి. హెబ్రీ పత్రీకలోని మలీకసద్ెకు విషయములో, యిేసు యొకక పీధఘన
యాజకతవము అహారోను కరమములో లేదు, అనగర సరంపీద్ఘయ పరత నిబంధ్న
పరతీ కరమములో లేదుగరని మలీకసద్ెకు కరమములోనే ఉంద్ి అని రచ్యిత

మలీకసద్ెకును గ్ూరిచన తన వ్ేద్ఘంతశ్రసత రమును అభివ్ృద్ిధ చదశ్రడు, ఎందుకంటే
మలీకసద్ెకు ఆద్ికరండములో అబాీహామును కలసిన చ్టర పరమైన పీధఘన

యాజకుడు అని మనం చ్ూసరతము — కరబటిర , ఈ మలీకసద్ెకు పో లిక జరిగింద్ి.
సరే, డెడ్ సి సో రోల్స లోని ఒకద్ఘనిలో — డెడ్ సి సో రోల్స యొకక 11వ్ గ్ుహలో

కనుగొనబడినద్ి కరబటిర ఇద్ి 11Q అని పిలువ్బడుతతంద్ి — మలీకసద్ెకు రక్షణను
అనుగ్రహంచ్ు ఒక శ్కితవ్ంతమైన, పరలోకపు, మహమగ్ల, మస్సయ చితీముతో
చితీీకరించ్బడఘ్డు. కరబటిర , వ్రసత వ్ంగర చెపరులంటే, హెబ్రీ పత్రీకలో మలీకసద్ెకు
కరస
ర త ుకు పో లికగర ఉనఘనడు, మరియు డెడ్ సి సో రోల్స లో మస్సయ చితీముగర
ఉనఘనడు గ్నుక ఇద్ి ఒక ఆసకితకరమైన పో లికగర ఉంద్ి. హెబ్రీ పత్రీకలోని

మలీకసద్ెకు చితీముకు మరియు డెడ్ సి సో రోల్స లోని మలీకసద్ెకుకు మధ్యగ్ల ఈ
సంబంధ్మును గ్ూరిచ పండితతలు కలవ్రపడుతతనఘనరు. ఇద్ి ఆసకితకరమైన
పో లిక.
— డా. మార్డు ఎల్. సారీస్
హెబ్రర ప్తిరకలోని హెచుర్శకల యొకు లక్షయము సాానిక యూదుల బో ధ్నలను తిర్సుర్శంచుమని
హెచుర్శంచుట మాతరమే కాదు. వాసత వానికన, వార్మ మస్ట్ియగా యిేసుకు నముకముగా ఉండాలని
ర్చయిత ఆశించాడు.
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యిేసుకు నమీకముగర ఉండుట
యిేసుకు నముకముగా జీవించాలని తన శోీతలకు పిలుప్ునిచున లక్షయమును నర్వేర్ముటకు,
హెబ్రర ప్తిరక యొకు ర్చయిత తన హెచుర్శకలను ఐదు ప్రధాన భాగములుగా విభాగశంచాడు. తర్మవాత
పాఠములో ప్రతి విభాగమును కొంత వివర్ముగా మనం చూదాేము. అయితద ఈ సమయంలో ప్రతి
విభాగములోని కేందర అంశమును సంగీహంచడానికన ఇది సహాయప్డుతయంది.
హెబ్రర 1:2-2:18లో, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత దదవదూతల ప్రతయక్షతల కంటే కరీసత ు ఆధిప్తయమును
ధ్ృవీకర్శంచమని తన శోీతలకు పిలుప్ునిచాుడు.
హెబ్రర ప్తిరక దదవదూతలను గూర్శున తప్ుపడు నముకాలకు వయతిర్ేకముగా మాటాోడుతయంది అని
ఈ పాఠంలో మునుప్ు మనం చూశాము. దదవదూతలు శకనతవంతమైనవి, తమకంటే తకుువసాాయి కల్వగశన
మనుష్యలకు దెైవ ప్రతయక్షతను అనుగీహంచద మహమగల సృషిర అని అనేకమైన యూదుల ర్చనలు
వాటిని ప్రశంస్టించాయి. దదవాదూతలను గూర్శున ఈ ప్రశంస కరీసత ు అనుచర్మలకు ఒక తీవరమైన సవాలును
లేవనతిత ంది. యిేసు మాంసము మర్శయు ర్కత ము అయుయనాిడు. ఆయన స్టలవిచున మాటలకు
బదులుగా ఒకర్మ దదవాదూతల ప్రతయక్షత=లను ఎలా అనుసర్శంచగలర్మ? హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఈ సాానిక
యూదుల బో ధ్లకు పాత నిబంధ్న దావర్ా, యిేసు జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాానము,
ఆర్పహణము, మర్శయు మహమలో తిర్శగశవచుుట దావర్ా సపందిసత ూ, ఆయన నిజముగా దదవదూతల
కంటే గొప్పవాడు అని నిర్ూపించాడు.
హెబ్రర 3:1-4:13లోని ర్ండవ ప్రధాన భాగము యిేసు మోషే అధికార్ము కంటే గొప్పవాడు అని
చూపిసత ుంది.
యిేసు అనుచర్మలు దదవుడు మోషే దావర్ా ఇచున బలయర్పణ స్టేవలను పాటించుటలేదని అందర్శకర
సపష్ర మైంది. మోషే మర్శయు అతని మార్గ ములకు తిర్శగశ ర్ావాలని సాానిక యూదుల సమాజము
కైసతవులకు పిలుప్ునిచుంది. మోషే దదవుని యొకు నముకమైన దాసుడు అని ధ్ృవీకర్శసత ూ హెబ్రర ప్తిరక
ర్చయిత సపందించాడు. అయితద యిేసు దదవుని యొకు ర్ాజర్శక కుమార్మడు గనుక మర్శంత
గొప్పవాడెైయునాిడు.
దదవదూతలు మర్శయు మోషేను గూర్శు చర్శుంచన తర్మవాత, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత 4:147:28లో మలీుస్టదెకు యొకు యాజకతవమును గూర్శు చర్శుంచాడు.
ఈ విభాగములో, మలీుస్టదెకు యొకు కీమములో యిేసు ఉనితమైన ర్ాజర్శక యాజకుడు అని
ర్చయిత వాదించాడు. సపష్ర ంగా, వాసత విక శోీతలు యిేసును మస్ట్ియగా తిర్సుర్శంచాలని సాానిక
యూదుల సమాజము కోర్మకుంది, ఎందుకంటే అంతిమ దినములలో మలీుస్టదెకు ఒక గొప్ప ర్ాజర్శక
ప్రధాన యాజకునిగా కనిపిసత ాడు అని వార్మ నమాుర్మ. ప్రతిసపందనగా, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత యిేసు
పాప్మునకు శాశవతమైన పారయశిుతత మును అందించడానికన అంతిమ దినములలో కనిపించన నిజమైన
ర్ాజర్శక యాజకుడు అని నిర్ూపించాడు.
8:1-11:40లో, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత యిేసులో నూతన నిబంధ్న యొకు ఆధిప్తయమును
వివర్శంచాడు.
యిర్రుయా వాగాేనం చదస్టిన కొీతత నిబంధ్నకు మధ్యవర్శతతవం వహంచడానికన యిేసు వచాుడని
ప్రకటించు కైసతవుల యొకు ప్రకటనను గూర్శు సాానిక యూదుల సమాజము యొకు బో ధ్నలు
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అనుమానములను లేవనతాతయి. అయితద హెబ్రర ప్తిరక యొకు ర్చయిత, యిేసు వాసత వానికన, నూతన
నిబంధ్నకు మధ్యవర్శత అని సూచంచాడు.
12:1-13:25లోని చవర్శ ప్రధాన విభాగములో, శోీతలకు ఆచర్ణాతుమైన సహనమును
అభ్యస్టించు అనేక మార్గ ములను హెబ్రర ప్తిరక వివర్శసత ుంది.
ఈ విభాగములో సుదీర్ామైన హెచుర్శకలు ఉనాియి, అలాగే ఈ హెచుర్శకలకు వివర్ాలు కూడా
ఉనాియి. సాానిక యూదుల సమాజము నుండి మర్శయు ఇతర్ వాటి నుండి తమ విశావసముకు కల్వగే
ఆటంకముల వలుగులో, ర్చయిత తన శోీతలను పల ర తిహంచడానికన మర్శయు బలప్ర్చడానికన వారశాడు.
దదవుని వాగాేనములను మర్శయు యిేసులోని వాగాేనములను వార్శకన జాాప్కం చదసత ూ మస్ట్ియగా
యిేసుకు నముకముగా ఉండుమని అతడు వార్శని హెచుర్శంచాడు.
అనేకమైన హెచ్చరికల ద్ఘవరర, హెబ్రీ పత్రీక యొకక రచ్యిత, భావ్రరథ కంగర
చెపరులంటే, అతని శ్రరతలు సహనముగర ఉండఘలని పోీ తసహంచఘడు. మరియు
అతడు ఉపయోగించిన భాష కొంతవ్రకు మృదువ్ుగర, విననపముగర,

పోీ తఘసహకరమైనద్ిగర ఉంద్ి, అయితద మరికొంత నిరోీహమాటంగర, కఠినంగర,
భయంకరముగర ఉంద్ి. అద్ి హెబ్రీ పత్రీక 2వ్ అధఘయయము నుండద ఆరంభమౌతతంద్ి
– “పరత నిబంధ్న పరిశుదుధలే పడిపో యినటల యితద, కొరతత నిబంధ్న వ్రరసులెైన,
పీభువ్ైన యిేసును యిెరిగిన మనము ఇంత గొపు రక్షణను

నిరల క్షయముచదసినయిెడల ఏలాగ్ు తపిుంచ్ుకొందుము?” మరియు “ఇద్ద అయితద,
అద్ి ఇంకర ఎంత తీవ్ీముగర ఉంటటంద్ి,” అను ఈ విధ్మైన బలవ్ంతపు వ్రదన ఈ
పత్రీకలో పద్ద పద్ద కనిపిసత ుంద్ి. తరువ్రత హెబ్రీ పత్రీకలోని 6 మరియు 10
అధఘయయములో “మతభీషరతవపు వ్రకయభాగ్ములు”గర పిలువ్బడద రండు

వ్రకయభాగ్ములు ఉనఘనయి, అవి కరస
ర త ునందు గొపు విశ్రవసమును కనుపరచి —
కొంతకరలం అనుసరించి — తరువ్రత విడిచిపటేర వ్రరి యొకక పీమాదమును

గ్ూరిచ హెచ్చరిసత రయి. కరబటిర , పరత నిబంధ్న కథ్నమును చ్ద్ివ్ేడపుుడు, హెబ్రీ

పత్రీక 3వ్ అధఘయయము యొకక చివ్రోల, రచ్యిత ఇలా అంటాడు, ఐగ్ుపుత నుండి
విమోచించ్బడి మరియు బానిసతవము నుండి విడిపించ్బడిన పరత నిబంధ్న
పరిశుదుధలవ్లె ఉండకుడి ఎందుకంటే వ్రరు సహనము లేనందున వ్రగరేన

ద్దశ్ములో పీవ్ేశంపలేదు. వ్రరు అరణయములోనే రరలిపో యారు. ఇంచ్ుమించ్ు ఆ
తరము అంతయు రరలిపో యింద్ి. మరియు, పోీ తసహంచఘలనే అతని యొకక పరీరణ
కేవ్లం సునినతమైనద్ి లేద్ఘ మృదువ్ైనద్ి మాతీమే కరదుగరని, ఆయన వ్ైపు
ఆకరిషంచ్బడడఘనికి ఆపరయయత, పోీ తఘసహము కరస
ర త ు యొకక మహమలను

ఎత్రత పటటరకొనుటను చ్ూపించద కరపరుల సమాంతరరల రకరలు అవి. అయితద ఒక
పీమాదము మరియు హెచ్చరిక కూడఘ ఉంద్ి, ఏమిటంటే ఇద్ి ఒక తీవ్ీమైన
విషయము మరియు మీరు ద్ీనిని తీలికగర తీసుకోకూడదు.
— డా. డి. ఎ. కార్ిన్
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ముగింపు
హెబ్రర ప్తిరక యొకు నేప్థయము మర్శయు ఉదదే శయము అను ఈ పాఠములో, ర్చయిత, శోీతలు
మర్శయు కూర్మప చదయబడిన తదది దృషారా హెబ్రర ప్తిరక యొకు నేప్థయమును చూశాము. సాానిక
యూదుల బో ధ్ల నుండి వనుదిర్శగశ, మస్ట్ియగా యిేసునందు తమ నముకమును
ప్ునర్మదాాటించుమని ర్చయిత తన శోీతలను పల ర తిహంచడానికన తన ప్తిరకను ఎలా వారశాడో
ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా హెబ్రర ప్తిరక యొకు వాసత విక ఉదదే శయమును మనం చూశాము.
హెబ్రర ప్తిరక కొీతత నిబంధ్న గీంథములో అతయంత కఠశనమైన ప్ుసత కాలలో ఒకటిగా ఉంది. అది
మనకు చాలా విష్యాలను తెల్వయజేసత ుంది గనుక అది బో ధించద వాటిలో కొంత భాగమును మాతరమే
మనం అర్ా ం చదసుకోగలుగుతాము. అయినను, ఈ సంకనోష్రమైన బో ధ్నల దావర్ా అనేక విధ్ములుగా
మనము ప్రయోజనము ప ందవచుు. ఆధ్ునిక కరీసత ు అనుచర్మలముగా, యిేసు యిెడల
మనకునివిశావసము విష్యములో ర్ాజీప్డుట దావర్ా ఈ జీవితములో కల్వగే ఇబెందులను
నివార్శంచుకోవాలనే శోధ్నలను మనం ఎదుర్ొుంటాము. అయితద హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత తన వాసత విక
శోీతలను ఆవశయకముగా హెచుర్శంచన విధానమును వినుటకు మనం హృదయములను స్టిదధప్ర్చుకొంటే,
మనం ఎటటవంటి వయతిర్ేకతను ఎదుర్ొునినప్పటికర, విశావసములో స్టిా ర్మలమై ఉండుట ఎంత
ముఖ్యమయ
ై ునిదో మనం చూడగలుగుతాము.
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