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ఉపల దాా తం 

అనకే విధాలుగా, లేఖ్నమును అరా్ము చదసుకొనుట ఒక ప్ుర్ావసుత శాసత ర తవవకములను 
పల ల్వయునిది. ప్ుర్ావసుత శాసత రజుు లు మునుప్టి విషయములను గూర్శు అధ్యయనము చదయుటకు తమ 
జీవితములను అంకతిం చదసుకుంటార్మ అని మనకు తలెుసు. ఒక ప్ుర్ాతన సాలమందు కళాకృతులను 
తవువనప్ుపడు, అవి మొదటిగా సృజంచబడ ిమర్శయు ఉప్యోగశంచబడని కాలములోని ఆ కళాకృతులకు 
ఉని పరా ముఖ్యతను ప్ునర్శి ర్శుంచుటకు వార్మ వీల ైనంత కృషి చదసాత ర్మ. సర్ే, ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, 
లేఖ్నములను ప్ర్శశరధించుటలో మునుప్టికి చెందిన విషయములను — బెైబిలు — తవువట 
భాగమ ైయునిది. అనేక వలే సంవతిర్ముల కితీం వరా యబడిన బెైబిలు భాగములను మనము విశదీకర్శంచి, 
వాటి యొకు వాసతవిక పరా చీన చార్శతిరక నేప్థయములలో వాటి యొకు పరా ముఖ్యతను ప్ునర్శి ర్శుసాత ము. వాటి 
యొకు పరా చీన నపే్థయములలో లేఖ్నములను ప్ర్శశరధించుట బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో ఒక కీలకమ నై 
కోణమ యైునిది, ఎందుకంటే లేఖ్నములు మొదటిగా వరా యబడనిప్ుపడు ప్ర్శశుదాధ తు మర్శయు ఆయన 
పతరర్పేించిన మానవ ర్చయితలు ఉదదేశించిన సంప్ూర్ణ ఆధార్యోగయమ నై, ప ర్పాటులేని మర్శయు అధికార్శక 
అరా్మును కనుగొనుటలో అది మనకు సహాయప్డుతుంది. 

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన 
పాఠయకీమములో ఇది మూడవ పాఠము, మర్శయు దీనికి “లేఖ్నమును ప్ర్శశరధించుట” అను శీర్శషకనిచాుము. 
ఈ పాఠములో, లేఖ్నము యొకు అరా్మును విశదకీర్శంచుటకు మర్శయు కనుగొనుటకు పరా ముఖ్యమ ైన 
అనకే అంశముల మీద మనము దృషిరప డదాము. 

లేఖ్నమును ప్ర్శశరధించు ప్రకియీను గూర్శున మన చర్ు మూడు భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతుంది. మొదటగిా, మన ప్ర్శశరధ్నా అంశమ నై వాసతవిక అరా్మును నిర్వచిదాే ము. ర్ ండవదగిా, 
లేఖ్నము యొకు వాసతవిక అరా్ము మీద దృషిరప టుర ట వ నుక ఉని వదేాంతశాసత ర ఆధార్మును మనము 
వివర్శదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, వాసతవిక అరా్ము మీద సర్శయి ైన దృషిర ప టుర ట యొకు పరా ముఖ్యతను 
మనము చూదాే ము. వాసతవిక అరా్ము యొకు నిర్వచనముతో ఆర్ంభిదాే ము. 
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వాసతవిక అరా్ము 

మనము చపెిపనద ిలేక వరా స్టినది ఒకర్మ అపారా్ము చదసుకుని అనుభ్వాలు మనందర్శకీ ఉంటాయి, 
మర్శయు అలాంటప్ుపడు సాధార్ణంగా మనము ఇలా అంటాము, “చూడండి, నా ఉదదేశం అది కాదు.” ప్రజలు 
మన మాటలను తీసుకొని మనము ఉదదేశించిన విధానమునకు భినిముగా వాటిని ఉప్యోగశంచుట మనకు 
నచుదు. వాసతవానిక ిచిని వివర్ణ ప్ర్శస్టిాతులను సదుే మణగిశసుత ంది. అయితద లేఖ్నములవల  కొనిి వలే 
సంవతిర్ముల కితీం వరా యబడిన లేక తెలుప్బడని మాట యొకు వాసతవిక అరా్మును కనుగొనుట అంత 
సులువ ైన ప్ని కాదు. మనము ఒక నిమిషం ఆగశ, కొనిి ప్రశిలను అడగవలస్టియుంటుంది: ఒక బెైబిలు 
భాగము యొకు “వాసతవిక అరా్ము” అంటే అరా్ము ఏమిట?ి మనము దీని మీద ఎందుకు ఆసకిత చూపాల్వ? 
ఇద ిమనకు నడేు ఎందుకు పరా ముఖ్యమ ైయునిద?ి 

వాసతవిక అరా్మును ఎలా నిర్వచించాల్వ అను విషయమును గూర్శు ల కులేననిి పాండతియ 
వివాదములు జర్శగాయి. అయితద ఈ పాఠయకమీము యొకు ఉదదేశయముల కొర్కు, ఒక వాకయభాగము యొకు 
వాసతవిక అరా్మును మనము ఈ విధ్ంగా నిర్వచిదాే ము: 

లేఖ్నము దాని యొకు మొదట ిశరీ తలకు తలె్వయజయేాలని దాని దెవైిక మర్శయు 
మానవ ర్చయితలు ఉదదేశించిన భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగాలు. 

సపషరముగా చెపాపలంటే, ఈ నిర్వచనము అనేక సంకిోషరతలకు దార్శతీసుత ంది, మర్శయు ఈ పాఠములో 
వీటలిో కొనిింటిని మనము చూదాే ము. 

“తెల్వయజయేు” అను మాటతో ఆర్ంభిదాే ము, మర్శయు దనీిని విసత ృతమ నై ధోర్ణలిో విశదీకర్శదాే ము. 
తమ బెైబిలు గీంథములు అనకే సాా యిలలో విషయములను తలె్వయజేయాలని ప్ర్శశుదాధ తు మర్శయు 
లేఖ్నము యొకు మానవ ర్చయితలు కోర్ార్మ. విచార్కర్ముగా, బెైబిలు ర్చయితలు తమ శరీతలకు 
తెల్వయజేయాలని కోర్శన ఆలోచనలు లేక భావనల దృష్టార ా లేఖ్నము యొకు సంభాషణను గూర్శు మనము 
ప్రధానముగా ఆలోచిసాత ము. అయితద బెైబిలు అరా్ము దీని కంటే ఎంతో ఘనమ నైది. ఒక సాంప్రదాయిక 
ఉదాహర్ణ తలె్వయజేయునటుో , లేఖ్నము తల, చదతులు మర్శయు హృదయము దృష్టార ా మాటాో డుతుంది. లేక 
ఈ పాఠములో మనము ఉప్యోగశంచిన ప్దముల ప్రకార్ం, అది భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగాల 
దృష్టార ా మాటాో డుతుంది. తమ స ంత భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగాల వ పై్ుకు మర్శయు వార్శ 
గీంథములో ప్రసాత వించబడని ఇతర్ విషయముల వ పై్ునకు దృషిరని ఆకర్శషంచుటకు బెైబిలు ర్చయితలు 
లేఖ్నములను ర్ూపించార్మ. అయితద దీని కంట ేఎకుువగా, బెైబిలు భాగములు శరీతల యొకు భావనలు, 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు 
ప్ునాదులు 

 మూడవ పాఠము: లేఖ్నమును 
ప్ర్శశరధించుట 

 

-3- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగాల మీద ప్రభావము చూప్ుటకు మర్శయు మార్ముటకు ఉదదేశించబడనివి. 2 
తిమోతి 3:16-17లో మనము చదువునటుో : 

దెవైజనుడు సనిదుధ డె ైప్రతి సతాుర్యమునకు ప్ూర్ణముగా స్టదిధప్డ ియుండునటుో  
దెవైావశేమువలన కల్వగశన ప్రతిలేఖ్నము ఉప్దదశించుటకును, ఖ్ండంిచుటకును, 
తప్ుప దదిుే టకును, నీతియందు శిక్షచదయుటకును ప్రయోజనకర్మ  ైయునిద ి(2 
తిమోతి 3:16-17). 

విశావసుల జీవితములలో ఈ విషయములనిిటనిి మర్శయు అనేక ఇతర్ విషయములను 
సాధించుట కొర్కు ప్ర్శశుదాధ తు లేఖ్నమును ర్ూప ందించాడు. కాబటిర , మన ప్ర్శశరధ్నలు వాసతవిక అరా్మును 
కనుగొనుటకు ఉదదేశించబడినవి అని మనము చపె్ుపనప్ుపడు, వాకయము యొకు సంకుచితమ ైన జఞు నప్ూర్వక 
భావనలో ప్దములు మర్శయు మాటల యొకు అరా్మును కనుగొనుటకు మాతరమ ేమనము 
ప్రయతిించుటలేదు. బదులుగా, వార్శ మొదటి శరీతల యొకు జీవితముల కొర్కు ర్చయితలు ఉదదేశించిన 
సంప్ూర్ణమ నై ప్రభావమును మనము చూసుత నాిము. 

వాసతవిక అరా్ము అను భావనను మనము ప్ర్శగణించుచుండగా, మూడు ప్రధానమ ైన విషయముల 
దృష్టార ా ఆలోచించుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది: మనము ప్ర్శశరధించుచుని బెైబిలు ప్తరము, ప్తరమును 
వరా యుటకు ప్ర్శశుదాధ తు పతరర్ేపంిచిన మానవ ర్చయిత, మానవ ర్చయిత తన ప్తరము యొకు మొదటి 
గీహీతలుగా ఉదదేశించిన శరీతలు. 

ప్తరము పరా ముఖ్యమ యైునిది ఎందుకంటే అది మొదటి శరీతలకు దదవుడు ప్ంపని వాసతవిక 
వాకయమ యైునిది. మానవ ర్చయిత పరా ముఖ్యమ యైునాిడు ఎందుకంటే, కర్బన సంబంధ్మ నై పతరర్ణా 
ప్రకియీ దావర్ా ప్తరము ర్చయిత యొకు ఆలోచనలను, తలంప్ులను, భావనలను, సాహతియ లక్షణములను 
మొదలగువాటిని ప్రతిబింబిసుత ంది. మర్శయు శరీతలు పరా ముఖ్యమ ైయునాిర్మ ఎందుకంటే, వార్శ స ంత 
నేప్థయము మర్శయు ప్ర్శస్టిాతుల వ లుగులో వార్శతో మాటాో డు విధ్ముగా ప్ర్శశుదాధ తు మర్శయు మానవ 
ర్చయిత ప్తరమును ర్ూప ందంిచార్మ. అనగా ప్రతి బెైబిలు భాగము చార్శతిరకముగా ర్ూప ందంిచబడింది, లేక 
వాకయభాగము యొకు వాసతవిక శరీతల యొకు జీవిత అనుభ్వములకు మర్శయు చర్శతరకు అనుగుణంగా 
ఉండునటుో  అందించబడింది. 

వార్మ ఉదదేశించని ర్రతులుగా తమ శరీతల మీద ప్రభావము చూప్ు విధ్ముగా మానవ ర్చయితలు 
ప్తరములను సృజంచార్మ. అయితద ప్ర్శశరధ్న ప్రకియీలో, వార్శ ప్తరముల దావర్ా బెైబిలు ర్చయితలు తమ 
వాసతవిక శరీతలను ప్రభావితము చదయాలని ఉదదేశించిన విధానము ప్టో మనము ప్రతదయకమ నై ఆసకితని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కల్వగశయునాిము. కాబటిర , ఒక బెైబిలు భాగము యొకు వాసతవిక అరా్మును ప్ర్శశరధించుటలో, అది నటేికి 
కూడా దాని ర్చయిత మర్శయు మొదటి శరీతల యొకు చార్శతిరక ప్ర్శస్టిాతులలో ఉనిదని ఊహించి 
వాకయభాగమును విశదీకర్శంచుట భాగమ ైయునిది. ఇటిర  విశదీకర్ణ కొర్కు గొప్ప ప్ర్శశరధ్న, జఞగతీతతో కూడని 
ఆలోచన మర్శయు సృజనాతుకత అవసర్మ యైునివి. మర్ొక మాటలో, బెైబిలు ప్తరములు వాటి యొకు 
వాసతవిక నపే్థయములలో ఇప్ుపడు ఉనికలిో లేవు కాబటిర , గొప్ప మానవ కృషి కూడా అవసర్మ ైయునిది. 

వాసతవిక అరా్మును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మనము లేఖ్నమును 
ప్ర్శశరధించుచుండగా దానిని ఉదాా టించుటకు వ నుక ఉని వదేాంతశాసత ర ఆధార్మును చూదాే ము. 

వదేాంతశాసత ర ఆధార్ం 

మన లేఖ్న ప్ర్శశరధ్నలో వాసతవిక అరా్ము యొకు మూడు కోణములను ఉదాా టించుట వ నుక 
హితమ నై వదేాంతశాసత ర ఆధార్ము ఉనిది. మొదటిగా, ర్చయిత మీద ఆసకితని నిలుప్ుట వ నుక ఉని 
వేదాంతశాసత ర ఆధార్మును గూర్శు మాటాో డదాము. ర్ ండవదగిా, మనము వాసతవిక శరీతలను ప్ర్శగణదిాే ము. 
మూడవదగిా, సవయంగా ప్తరము చదయు కార్యమును చూదాే ము. ముందుగా మానవ ర్చయితను 
ప్ర్శగణించుట వ నుక ఉని వదేాంతశాసత ర ఆధార్ముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

ర్చయిత 
మునుప్టి పాఠములో, బెైబిలు దదవుని దావర్ా కర్బన సంబంధ్ముగా పతరర్ేపించబడింది అని మనము 

ప్రసాత వించాము. ప్ర్శశుదాధ తు తన వాకయమును మానవ బెైబిలు ర్చయితల యొకు వయకితతవములు, 
అనుభ్వాలు, భావోదదవగములు మర్శయు ఆలోచన ప్దధతుల దావర్ా మాటాో డుటకు నిర్ణయించుకునాిడు. 
మానవ ర్చయితల యొకు పరా ముఖ్యత చాలా సపషరముగా ప్రసాత వించబడిన సందర్భములు బెైబిలులో చాలా 
ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 22:41-45లో యిసేు ప్ల్వకని మాటలను వినండి: 

యిసేు వార్శని చూచి కీీసుత నుగూర్శు మీకమేి తోచుచునిద?ి ఆయన ఎవని 
కుమార్మడని అడగి ను. వార్మ ఆయన దావీదు కుమార్మడని చపెపిర్శ. అందుకాయన 
ఆలాగ తైద ననేు నీ శతుర వులను నీ పాదముల కిీంద ఉంచువర్కు నీవు నా 
కుడపిార్ివమున కూర్ముండుమని ప్రభ్ువు నా ప్రభ్ువుతో చపె పను అని దావీదు 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు: వాయఖ్ాయనమునకు 
ప్ునాదులు 

 మూడవ పాఠము: లేఖ్నమును 
ప్ర్శశరధించుట 

 

-5- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయనను ప్రభ్ువని ఆతువలన ఏల చపె్ుప చునాిడు? దావీదు ఆయనను ప్రభ్ువని 
చపెపినయి డల, ఆయన ఏలాగు అతనిక ికుమార్మడగునని వార్శన[డగి ను] (మతతయి 
22:41-45). 

ఈ వాకయభాగములో, కరీ్తనలు 110ని దావీదు వరా శాడని యిసేు సూచించాడు. మర్శయు కరీ్తనకు 
తానిచిున వాయఖ్ాయనముకు మానవ ర్చయిత దావీదు అయుయనాిడు అను వాసతవముతో విశేషముగా 
జతప్ర్శచాడు. 

దావీదు కీసీుత ను “ప్రభ్ువు” అని పలి్వచాడు కాబటిర , కీసీుత  కవేలం దావీదు కుమార్మడు మాతరమ ేకాదు. 
కీీసుత  దావీదు కంట ేకూడా గొప్పవాడెయైుండాల్వ. వాసతవానికి, ఈ కరీ్తనను దావీదు వరా శాడు అను 
వాసతవమును ప్ర్శగణించినప్ుపడు మాతరమే యిసేు ఇచిున వాదనకు అరా్ముంటుంది. మర్శయు ఇకుడ 
యిేసు చదస్టని విధ్ముగానే, ప్రతి బాధ్యతాయుతమ ైన వాయఖ్ాయనము బెైబిలు గీంథముల యొకు మానవ 
ర్చయితల పరా ముఖ్యతను గుర్శతసుత ంది. 

బెబైిలును వార స్టని మనుషుయలను గూర్శు లోతెనై జఞు నమును ప ందుకొనుట బెబైిలును 
చదువుట మర్శయు అధ్యయనము చదయుటలోని ఆనందములలో ఒకటెయైునిద.ి 
మర్శయు చాలాసార్మో  లేఖ్నములను వ ల్వగశంచి, మనకు లోతెనై అవగాహన ఇచుు ఒక 
మార్గమును ఇద ికల్వగశయుంటుంద.ి దనీిని గూర్శు అనిి విధ్ముల ఉదాహర్ణలు 
ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, విలాప్ ప్రవకతయి నై యిర్రుయా యొకు ప్ర్శచర్యను గూర్శు, 
యి ర్ూషలేములో ఉని దదవుని ప్రజల మీద తీర్మపను ప్రకటంిచి, ప్టరణము మీద 
దదవుని ఉగీత దగిశవచుుటను అనుభ్వించి, ప్టరణము మీదకి ివచిున విప్తుత ను బటిర  
విలపంిచినప్ుపడు అతడు ఎదుర్ొునిన బాధ్ను అరా్ము చదసుకొనుటను గూర్శు ననేు 
ఆలోచన చదసాత ను. ఇదంతా యిర్రుయా గీంథమును గూర్శు ఒక లోతెనై, ఘనమ నై 
అవగాహనను కల్వగశసుత ంద.ి లేక అప సతలుడెనై పౌలును గూర్శు మనకు తలె్వస్టని 
విషయములనిిటనిి గూర్శు మర్శయు అప సతలుల కార్యములలో అతని ప్ర్శచర్యను 
గూర్శు తలెుప్బడని కథల యొకు నపే్థయములో అతని ప్తిరకలను చదువుట ఎంత 
సహాయకర్ముగా ఉంటుందో  ఆలోచన చయెయండ.ి బెబైిలు ర్చయితల యొకు 
జీవితము మర్శయు అనుభ్వమును అరా్ము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయము 
చదయుట దావర్ా బెబైిలు దాని యొకు అరా్మును ప్ునర్మదాా టసిుత ంద.ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. ఫిల్వప్ ర్ ైక న్ 

మానవ ర్చయిత మీద దృషిర  ప టుర ట లేఖ్నము యొకు అనకే లక్షణములను అరా్ము చదసుకొనుటలో 
సహాయము చదసుత ంది. మర్ొక ఉదాహర్ణగా, దావీదు యొకు ర్ాజతవమును గూర్శున వృతాత ంతమును 2 
సమూయిలేు మర్శయు 1 దనివృతాత ంతములు తలెుప్ు ప్లు విధ్ములను ప్ర్శగణించండి. 2 సమూయిలేు 
గీంథములోని తొమిుద ిఅధాయయములు బతెషబతో దావీదు చదస్టిన పాప్ము మర్శయు దావీదు పాప్ము 
తర్మవాత అబాష లోము యొకు తిర్మగుబాటునకు అంకితం చదయబడనివి. అయితద 1 దనివృతాత ంతములు ఈ 
వృతాత ంతములలోని ఏ విషయములను నివదేించదు. దావీదు వంశావళిలో మినహా బతెషబ మర్శయు 
అబాష లోము పతరో్ను అసలు ప్రసాత వించదు. దావీదు జీవితములోని ఇటిర  ప్రధానమ ైన సనిివేశములను 
దినవృతాత ంతముల ర్చయిత ఎందుకు విడచిిప టార డు? దనీిక ిజవాబు సమూయిలేు మర్శయు 
దినవృతాత ంతములు గీంథముల మానవ ర్చయితల యొకు చార్శతిరక ప్ర్శస్టిాతులు మర్శయు ఉదదేశములు 
అయుయనిది. సమూయిలేు గంీథముల ర్చయిత దావీదు జీవితములోని బలహీనతల మధ్య కూడా దావీదు 
వంశమును దదవుడు ఎంపకి చదసుకునాిడు అని చూపాలని ఆశించాడు, కాబటిర దావీదు తన పాప్మునకు 
సపందించిన విధానమును గూర్శు తలె్వయజేయుట ర్చయిత యొకు కథనాతుక ఉదదేశము కొర్కు 
కీలకమ యైునిది. అయితద దనివృతాత ంతముల ర్చయిత చరె్లో నుండి తిర్శగశవచుుచుని శరీతల కొర్కు చాలా 
కుో ప్తమ నై ఇశాీయిలేు చర్శతరను వరా యుచునాిడు. అతడు సమూయిేలుకు వయతిర్ేకముగా మాటాో డలేదు, కాని 
తన స ంత కథనాతుక ఉదదేశయముల కొర్కు ఉప్యోగప్డు దావీదు జీవిత సనిివశేములను మాతరమే అతడు 
నమోదు చదశాడు, మర్శయు ఇశాీయిలేులో దావీదు ర్ాజులు ఎలా పాల్వంచాల్వ అను విషయమును గూర్శు 
తిర్శగశవచుుచుని నాయకులకు బో ధించాడు. 

నడేు ర్చయిత మర్శయు వార్శ శరీ తల దృష్టార ా బెబైిలు గీంథములు వార యబడనిప్పట ి
వాసతవిక నపే్థయమును గూర్శు మనకు ఎంతో సమాచార్ము అందుబాటులో ఉనిద.ి 
మర్శయు ఈ సమాచార్ము చాలా సహాయకర్మ నైద,ి ముఖ్యముగా వాసతవిక 
ర్చయిత అరా్మునకు లేక వాసతవిక శరీ తలు వినిన విషయమునకు భినిముగా 
ఏదయిు మనము చపె్పకుండునటుో  లేఖ్న భాగమును జఞగీతతగా అధ్యయనము 
చదయుటకు మర్శయు అనువర్శతంచుటకు ఇద ిమనకు సహాయప్డుతుంద.ి అయితద 
అదద సమయములో, అటిర  సమాచార్మును, బెబైిలు ర్చయితను గూర్శు మర్శయు 
బెబైిలు శరీ తలను గూర్శున నపే్థయ సమాచార్మును ననేు ఇలా వర్శణంచాలని 
ఆశించుచునాిను, “మంచి స్టతవకుడు మర్శయు చడ్ె యజమాని.” బెబైిలును మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాయఖ్ాయనించుచుండగా ఇద ిమనకు నిజముగా సహాయప్డుతుంద,ి కాని దనీిని 
మనము ప్రధానమ నై మార్గముగాను మర్శయు ముఖ్య దార్శగాను చదసుకొని, బెబైిలు 
బో ధంిచుదానిని మనము అరా్ము చదసుకోగలము, ఇద ిచాలాసార్మో  మన 
అవగాహనను ప్ర్శమితము చదసుత ంద ిమర్శయు దాని బిందువులను దుర్నవయం 
చదయునటుో  చదసుత ంద.ి కాబటిర  ఇద ిసహాయకర్ముగా ఉంటుంద,ి కాని లేఖ్న 
అధ్యయనము యొకు ఆర్ంభ్ములో లేక ముగశంప్ులో దనీి మీద ఎకుువ దృషిర  
ప టరవదుే . 

— డా. జోనాథన్ టి. ప నిింగరన్ 

లేఖ్నములోని ఒక భాగమును అరా్ము చదసుకొనుటకు ర్చయిత యొకు వాసతవిక 
అరా్మును తలెుసుకొనుట ఎంతో ప్రయోజనకర్ముగా ఉంటుంద.ి అయితద ఆదయిందు 
ఒక హచెుర్శక మాట తలె్వయజయేాలనుకుంటాను: వాసతవానిక ిలేఖ్నము యొకు 
అధకిార్ము దానిలో వార యబడని విషయములలో ఉనిదగిాని, మన 
సృజనాతుకతలో లేక ర్చయిత యొకు నపే్థయమును ప్ునర్శి ర్శుంచుటలో లేదు. 
కాబటిర , ర్చయిత యొకు నపే్థయమును ప్ూర్శతగా అరా్ము చదసుకోలేకపలయినా, వార్శ 
మాటలు వాసతవములు అని జఞు ప్కముంచుకొనుట చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిద.ి 
అయితద ర్చయిత యొకు నపే్థయము మర్శయు వార్శ వయకితతవమును గూర్శు మనము 
మర్శకొంత అరా్ము చదసుకోగల్వగశతద, అద ిమనకు సహాయప్డుతుంద.ి మర్శయు వాటతిో 
సృజనాతుక అనుబంధ్ములను ర్ూప ందంిచుటలో ఇద ిమనకు సహాయప్డుతుంద ి
అని నా ఆలోచన. కాబటిర  పౌలు చరె్సాలలో ఉండుటను గూర్శు మనము 
ఊహంిచుకొని, అకుడ ప్ర్శస్టిాతి ఎలా ఉండయిుండదదో  ఆలోచించవచుు, మర్శయు 
వాటతిో మనము ఆలోచనతో కూడని ఊహాతుక అనుబంధ్ములను 
నిర్శుంచుకోవచుు. మర్శయు ఇద ిలేఖ్నమును మన కొర్కు నిశులమ నైదగిా 
మర్శయు ర్ ండు కోణములు కల్వగశనదగిా మాతరమ ేచదయక, ముకోుణములు గలదగిా 
చదసుత ంద.ి 

— డా. పట్ర్డ వాకర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము ప్రసాత వించిన వాకయభాగముల వంట ివాటిలో, లేఖ్నము యొకు ఉనితమ నై ర్చయితగా 
కేవలం దదవుని మీద మాతరమే దృషిరనిలుప్ుటగాక, ఆయన పతరర్ేపించిన మానవ ర్చయితల మీద కూడా 
దృషిరప టుర ట ఎంత పరా ముఖ్యమ యైునిదో  లేఖ్నము కనుప్ర్మసుత ంది. అనగా ఈ ర్చయితల యొకు 
ప్ర్శస్టిాతులు, వయకితతవములు, అనుభ్వాలు, న ైప్ుణయతలు మర్శయు ఉదదేశములను గూర్శు మనము వీల ైనంత 
నేర్ముకోవలస్టయిునిది. 

ఒక బెైబిలు ప్తరము యొకు మానవ ర్చయితను ఉదాా టించుట కొర్కు వదేాంతశాసత ర ఆధార్మును 
చూశాము కాబటిర , మన వాసతవిక అరా్ము యొకు ప్ర్శశరధ్నలోని ర్ ండవ పరా ముఖ్యమ నై విషయమును 
ఇప్ుపడు చూదాే ము: మొదటి శరీతలు లేక ఆ ప్తరమును ప ందినవార్మ. 

శరీ తలు 
బెైబిలు చర్శతర అంతటలిో వార్శ చార్శతిరక ప్ర్శస్టిాతులను పల ల్వన విధ్ముగా దదవుడు తన ప్రజలకు తన 

వాకయమును అనుగహిీంచాడు అను విషయమును మీర్ ప్ుపడెైనా గమనించార్ా? దదవుడు పరా చీన 
ఇశాీయిలేీయులకు కంప్ూయటర్డ లో టెపై్ు చదస్టని ప్ది ఆజులు ఇచాుడు అనుకోండి. లేక దదవుడు ఆదిమ 
సంఘమునకు కొీతత  నిబంధ్న లేఖ్నములను ఫ రంచ్ లేక మాండర్శన్ భాషలో ఇచిుయుంట ేఏమి జర్శగదే?ి 
దదవుడు వార్శక ిఇచుుచునివాటిని వాసతవిక శరీతలు అరా్ము చదసుకోలేకపల యివేార్మ కాబటిర  ఇలా చదయుట 
సర్శయి ైన ప్నిగా అనిపించదు. మర్శయు, అవును, దదవుడు ఇలా చదయనేలేదు. ఆయన ప్ది ఆజులను ర్ాతి 
ప్లకల మీద వరా శాడు. వార్మ గరీకులో వరా యునటుో  ఆయన కీసీుత  యొకు అప సతలులను మర్శయు ప్రవకతలను 
ప్ుర్శకొలాపడు. వాసతవానికి, బెబైిలు చర్శతర అంతటిలో, ఏదో  ఒక సాా యిలో, వార్మ అరా్ము చదసుకొనునటుో  
దదవుడు తన ప్రతయక్షతను ఎలోప్ుపడూ తన వాసతవిక శరీతలకు అనుగుణంగా సర్మే బాటు చదశాడు. 

దెైవిక సర్మే బాటు అనగా: 

దాని యొకు మొదట ిశరీ తలు అరా్ము చదసుకొను విధ్ముగా దదవుడు తన ప్రతయక్షతను 
ర్ూప ందంిచాడు. 

ఆయన లేఖ్నములోని ప్దములను మర్శయు ఆలోచనలను తన మొదటి శరీతల యొకు సంసుృతి, 
విజఞు నము, సామాజక నిర్ాుణములు మర్శయు మతప్ర్మ నై అనుభ్వములతో అనుసంధానం చదశాడు, 
తదావర్ా ఆయన చపెిపన మాటలను వార్మ అరా్ము చదసుకోగలర్మ. 

దెైవిక సర్మే బాటును గూర్శు సాధార్ణము నుండ ివిశేషమ నై సర్మే బాటుల శేణీి ఉని ఒక వర్ణమాల 
దృష్టార ా ఆలోచన చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. వర్ణమాలకు ఒక వ ైప్ున, సార్వతిరక మానవ ప్ర్శస్టిాతిక ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సర్శప్డు విధ్ముగా లేఖ్నములోని ప్రతి భాగము వరా యబడింది. అనగా దదవుడు మానవులకు తనను తాను 
బయలుప్ర్చుకుని ప్రతిసార్శ, చర్శతరయందంతట నివస్టించు ప్రతి మానవునికి ఏదో ఒక విధ్ముగా 
అనువర్శతంచబడు విధ్ముగా ఆయన బయలుప్ర్చుకునాిడు. 

తాను వరా స్టిన ఇనిటిటయయట్ి ఆఫ్ ది కిీస్టిరయన్ ర్శలీజయన్, 1వ ప్ుసతకము, 13వ అధాయయము, 
మొదట ిభాగములో జఞన్ క ల్వవన్ సర్మే బాటులోని సాధార్ణ విషయములను వర్శణంచిన విధానమును వినండి: 

ప్స్టబిిడ్లతో నర్మిలు వయవహర్శంచునటుో , మనతో మాటాో డునప్ుపడు దదవుడు కూడా 
“దదాే బిదాే ” మాటాో డతాడు అను విషయమును ఎవర్మ అరా్ము చదసుకోలేర్మ? ... ఆ 
విధ్ంగా మాటాో డుట ... మన సూక్షు సమరా్తలలో ఆయనను గూర్శున జఞు నమును 
కల్వగశసుత ంద.ి 

క ల్వవన్ తెల్వయజేయుచునిటుో , దదవుని ఆలోచన మన మనసుిల కంటే ఎంత ఉనితమ నైదిగా 
ఉనిద ిఅంటే, ఒక ప్స్టిబిడ్తో ఒక నర్మి మాటాో డు విధ్ముగా ఆయన మనతో మాటాో డాల్వ. దదవుడు మన 
కంటే ల కులేనింతగా గొప్పవాడు కాబటిర , ఆయనను మనము అరా్ము చదసుకొనుటకు ఆయన చాలా కిీందికి 
దిగశర్ావలస్టి వసుత ంది. 

ఇటిర సార్వతిరక సర్మే బాటును మనము లేఖ్నములయందంతటా చూసాత ము. మానవ ర్ూప్కలపనలలో 
దీనిని మనము చాలా నాటకయీముగా చూసాత ము — లేఖ్నములో ఇంచుమించు మానవుని వల  దదవుడు 
మాటాో డు, వయవహర్శంచు, లేక కనిపించు సమయములు. దదవుడు మానవుల భాష మాటాో డతాడు; ఆయన 
ర్ోదించాడు; ఆయన తన ఉదదేశములను మార్ముతాడు; ఆయన ప్రశిలను అడుగుతాడు. దెవైిక ప్రతయక్షతలో 
ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ ల కులేననిి లక్షణములు మన సాధార్ణ మానవ ప్ర్శమితులను అందుకొను 
విధ్ముగా ర్ూప ందించబడనివి. 

దెైవిక సర్మే బాటు వర్ణమాల మధ్యలో, దదవుడు తన ప్రతయక్షతను సాంసుృతిక ఆకాంక్షలతో కూడా 
ఆనుగుణయము చదసాత డు. ఉదాహర్ణకు, ఆయన తననుతాను ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టయిాలో 
బయలుప్ర్చుకునాిడు. మర్శయు ఈ సంసుృతిక నపే్థయములో, పరా చీన ప్శిుమ ఆస్టియా యొకు 
అంతర్ాా తీయ ఒప్పందములను పల ల్వన విధ్ముగా ఆయన నిబంధ్నలను సాా పించాడు. భాష విషయములో, 
తన మొదటి శరీతల యొకు విశేషమ ైన భాషలలో దదవుడు తనను తాను బయలుప్ర్చుకునాిడు, అనగా 
ఇశాీయిలేు దదశము కొర్కు పాత నిబంధ్నలో హెబ్రర మర్శయు అర్మాయిక్స భాషలు, మర్శయు అంతర్ాా తీయ 
కొీతత  నిబంధ్న సంఘము కొర్కు గరకీు భాష వంటవిి. బెైబిలులోని దెవైిక ప్రతయక్షత లేఖ్నము యొకు వాసతవిక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శరీతల యొకు విసత ృతమ ైన సాంసుృతిక ప్ర్శస్టిాతులను ప్ర్శగణలోనిక ితీసుకుంది. సాంసుృతిక ఆకాంక్షలకు 
అనుగుణంగా సర్మే బాటుకు ఉదాహర్ణగా మతతయి 19:8ని వినండి: 

మీ హృదయకాఠశనయమును బటిర  మీ భార్యలను విడనాడ మోషత స్ట లవిచుెను, గాని 
ఆదనిుండ ిఆలాగు జర్మగలేదు. 

మునుప్టి వచనములలో, దదవుడు సృషిరయందు వివాహమును నియమించాడు అని, వివాహప్ు 
ఆదర్ిములలో విడాకులు భాగము కాదని యిసేు స్ట లవిచాుడు. తర్మవాత ఇశాీయిేలువార్శ యొకు 
హృదయకాఠశనయమునుబటిర  దివతీ. 24:1-4లో మోషత విడాకులను అనుమతించాడు అని ఆయన 
వివర్శంచుటను కొనసాగశంచాడు. 

దివతీ. 24లో, విడాకులు ప ందని ఒక స్ట్త రకు ప్ర్శతాయగ ప్తరమును ఇవవవలస్టయిునిది అని మోషత ఒక 
నియమమును ఇచాుడు. యిసేు దనిములలో కొందర్మ ప్ర్శసయుయలు ప్ర్శతాయగ ప్తరమునిచిు ఏ కార్ణము 
చదతన నైను విడాకులు ఇచుుటను సమర్శాంచుటకు ఈ వాకయభాగమును ఉప్యోగశంచార్మ. అయితద యిసేు 
దదవుని సర్మే బాటును వాసతవిక శరీతలకు అందించిన విధానమును గమనించండి. “మీ హృదయకాఠశనయమును 
బటిర ” దదవుడు ఈ నియమమును ఇచాుడు అని ఆయన స్ట లవిచాుడు. దనీి ఆధార్ంగా, తన మొదటి శరీతల ైన 
ఇశాీయిలేు దదశము కొర్కు సర్మే బాటుగా మాతరమే మోషత విడాకులను “అనుమతించాడు” అని యిసేు 
వాదించాడు. విడాకులు ఆదర్ివంతమ ైనది కాదు, మర్శయు వాసతవానిక ిఆమోద యోగయమ నైద ికూడా కాదు. 
అయితద ఇశాీయిలేు యొకు కఠశనమ ైన క్షమాగుణములేని ఆతు కార్ణంగా, పాప్ము దావర్ా కలుగు 
నషరమును తగశగంచుటకు దదవుడు ప్ర్శతాయగ ప్తరములను ఇవావలని ఆజఞు పించాడు. 

ఒక బెైబిలు భాగము యొకు వాసతవిక శరీతలను ప్ర్శశరధించుట ఎంత పరా ముఖ్యమ యైునిదో  ఈ 
ఉదాహర్ణ సూచిసుత ంది. ఈ ప్ర్శసయుయల ఆచార్మును యిసేు సర్శచదయుట మోషత ధ్ర్ుశాసత రమును 
లేఖ్నము యొకు వాసతవిక శరీతలకు సర్మే బాటు చదస్టిన విధానము మీద ఆధార్ప్డయిునిది. 

వర్ణమాలలో మర్శయొక వ పై్ు, దదవుడు తన ప్రతయక్షతను వయకుత లకు, అనగా ఆయన మాటాో డని 
విశషేమ నై ప్రజలకు కూడా సర్మే బాటుచదశాడు. ఆయన ఒక ప్రజల గుంప్ు మర్శయు కొనిిసార్మో  విశేషమ ైన 
వయకుత ల యొకు బలములను మర్శయు బలహీనతలను, సాధ్యతలను మర్శయు వ ఫైలయములను ప్ర్శగణలోనిక ి
తీసుకునాిడు. 

ఉదాహర్ణకు, కొీతత  నిబంధ్నలో అనకే ప్తిరకలు ఏదో ఒక సంఘము కొర్కు వరా యబడనివి. మర్శయు 
ఆ ప్తిరకలలో, కొలస్ట్ి 3 వంటి చోటో, ఆ సంఘములలో ఉని తండుర లు, పలోిలు, బానిసలు మర్శయు 
యజమానులు వంటి చిని గుంప్ుల కొర్కు ఇవవబడని బో ధ్నలు కూడా ఉనాియి. మర్శయు ఫలిేమోను, 1 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు 2 తిమోతి, మర్శయు తీతు వంట ికొనిి పౌలు ప్తిరకలు ఒక విశషేమ నై వయకిత కొర్కు వరా యబడనివి. 
అనకే విధాలుగా, వాట ివాసతవిక శరీతల యొకు విశషేమ నై అవసర్తలను తీర్ముటకు ప్ర్శశుదాధ తు ఈ లేఖ్న 
ప్రతయక్షతలను ర్ూప ందించాడు. కాబటిర , ప్రతయక్షతలను సర్శగా అరా్ము చదసుకొనుటకు, ఈ వాసతవిక శరీతలను 
గూర్శు మనము వీల ైనంత నరే్ముకోవలస్టయిునిది. 

ఏదఏిమ నైా, బెబైిలు ర్చయితలు ఒక విశషేమ నై శరీ తల గుంప్ుకు వార యునప్ుపడు 
ఆదమి పాఠకుల యొకు నపే్థయమును అరా్ము చదసుకొనుట చాలా 
పరా ముఖ్యమ యైునిద.ి ఇద ిచాలా చాలా పరా ముఖ్యమ నై విషయమ యైునిద.ి 
ఉదాహర్ణకు, మీర్మ హబె్రర ప్తిరకను చూస్టనిప్ుపడు ... దాని ర్చయిత, అతను ఎవర్ో 
మనకు తలె్వయదు, ఆ ర్చయిత చదెర్శపల యిన యూదా క ైసైతవుల గుంప్ునకు 
వార యుచునాిడు, మర్శయు వార్మ హంిస్టంిప్బడుతు ఉనాిర్మ. మర్శయు యూదా 
మతములోనిక ితిర్శగశవ ళ్లో నటుో  వార్మ అనిి విధ్ములుగా శరధంిప్బడయిుంటార్మ, 
ఎందుకంట ేయూదా మతములో వార్మ ఎంతో కొంత భ్దరతను చూస్టయిుంటార్మ. 
కాబటిర  వార్శని హంిస్టంిచుటకు ప్రజలు వచిునప్ుపడు, వార్శ క ైసైతవ విశావసమును 
విసర్శాంచునటుో  అనిి విధ్ములుగా శరధంిప్బడయిుంటార్మ. కాబటిర  ర్చయిత ఆ 
చార్శతిరక నపే్థయమును అరా్ము చదసుకొనుచునాిడు, కర్తృతవమును అరా్ము 
చదసుకొనుచునాిడు, పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ వయకుత లు మర్శయు వయవసాలనిిట ి
కంట ేయిసేు కీీసుత  యొకు వయకితతవము ఉనితమ నైద ిఅని చబెుతూ వార్శని 
పల ర తిహంిచుటకు ప్రయతిించాడు. 

— డా. స్ట్రఫ న్ ఉమ్ 

దదవుడు తనను తాను వాసతవిక శరీ తలకు, ఒక సాలములో, ఒక సమయములో 
నివస్టంిచిన ప్రజలకు బయలుప్ర్చాడు. ఇద ిబెబైిలులో ఒక కలీకమ నై 
విషయమ యైునిద.ి ఇవి కవేలం ప  ైనుండ ివచిున కొనిి ఆంక్షల సంప్ుట ికాదు. 
దదవుడు ఒక సందర్భములో ఒక విశషేమ నై ప్రజలతో మాటాో డుతునాిడు, కాబటిర  
దదవుని నుండ ివార్మ వినుచుని దానిని, వార్మ దదవుని యొదే నుండ ిప ందుకొనిన 
దానిని వార్మ అరా్ము చదసుకుని విధానమును మనము తలెుసుకునిప్ుపడు, మన 
స ంత అవగాహన కొర్కు ఉని ప్ర్శమితులను తలెుసుకొనుటలో అద ిమనకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సహాయప్డుతుంద.ి వాసతవిక శరీ తలు బెబైిలును అరా్ము చదసుకుని విధానమునకు 
భినిముగా మనము బెబైిలును అరా్ము చదసుకుంట,ే ఏదో తప్ుప జర్మగుతుంద ిఅని 
అరా్ము. ఖ్చిుతముగా, నా స ంత నపే్థయము మార్మప కల్వగశసుత ంద,ి కాని నా స ంత 
నపే్థయమును వార్శ నపే్థయము యొకు వ లుగులో ననేు అరా్ము చదసుకోవాల్వ, 
మర్శయు తర్మవాత వాయఖ్ాయనము యొకు ప్ర్శమితులను ననేు 
తలెుసుకోగలుగుతాను. 

— డా. జఞన్ ఒసవల్ర 

లేఖ్నము యొకు వాసతవిక అరా్ము మీద మన ప్ర్శశరధ్నల కొర్కు వేదాంతశాసత ర ఆధార్మును గూర్శు 
మనము చదయుచుని చర్ులో ఇప్పటి వర్కు, ర్చయిత మర్శయు వాసతవిక శరీతల యొకు పరా ముఖ్యతను 
మనము ప్ర్శగణించాము. కాబటిర  ఈ సమయమందు, ఇప్ుపడు సవయంగా బెైబిలు ప్తరము మీద దృషిర 
ప టుర టకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

ప్తరము 
ఒక బెైబిలు భాగము యొకు వాసతవిక అరా్మును తెలుసుకోవాలని మనము కోర్శతద, మనము 

సవయంగా వాకయభాగమును ప్ర్రక్ించాల్వ అను మాట సపషరముగా కనిపసిుత ంది. ఇప్ుపడు మనలో 
చాలామందకిి, దీని అరా్ము బెబైిలు యొకు ఆధ్ునిక అనువాదములను సులువుగా చదువుట అయుయనిది. 
ఆధ్ునిక అనువాదములు ప ర్పాటులేనివి కావు, కాని అవి సంఘం యొకు పరా ముఖ్యమ నై బో ధ్నా 
ప్ర్శచర్యలలో ఒకదానికి పరా తినిథయం వహిసాత యి. మర్శయు ఒక అనువాదము లేక మర్ొక అనువాదములో ఒక 
ప్దము లేక మాట భినిముగా ఉని విషయము మీద ఆధార్ప్డకుండా మనము జఞగతీతప్డునంత వర్కు, 
మనము ఉప్యోగశంచు అనువాదముల నుండి మనము అనేక విషయములను నేర్ముకోవచుు. అయితద ఈ 
పాఠం ఉదాా టించుచునిటుో , బెబైిలు భాగముల యొకు వాసతవిక అరా్మును — అనగా దదవుని ఆతు మర్శయు 
ఆయన పతరర్పేించిన ర్చయితలు ఉదదేశించిన విషయములను అరా్ము చదసుకొనుటకు — మనము వీల ైనంత 
కృష ిచెయాయల్వ. కాబటిర , దదవుడు మనకు అవకాశమును అనుగీహించినప్ుపడు, లేఖ్నము యొకు వాసతవిక 
భాషలను వీల ైనంతగా తలెుసుకొనుటకు మనము ప్రయతిించాల్వ. పాత నిబంధ్నలో హెబ్రర మర్శయు 
అర్మాయిక్స మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలో గరకీు. ఇప్ుపడు మనలో కొందర్మ ఈ భాషలలో ప్రవీణుల ైయునాిర్మ, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాని భాషలను మనము ఎంత ఎకుువగా తలెుసుకుంటే, అంత ఎకుువగా మనము లేఖ్నము యొకు 
వాసతవిక అరా్మును గహిీంచగలుగుతాము. 

మన ప్ర్శశరధ్నలో బెైబిలు ప్తరమును ఉదాా టించుటకు వదేాంతశాసత ర ఆధార్ము ముఖ్యముగా ర్ ండు 
స్టిదాధ ంతములలో కనిపిసుత ంది: కర్బన సంబంధ్ పతరర్ణ స్టదిాధ ంతము మర్శయు దెైవిక సర్మే బాటు స్టిదాధ ంతము. ఈ 
స్టిదాధ ంతములు బెైబిలు ప్తరముల యొకు పరా ముఖ్యతను గూర్శు తలెుప్ు విధానమును మనము చూదాే ము, 
కర్బన సంబంధ్మ ైన పతరర్ణ స్టదిాధ ంతముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

కర్బన సంబంధ్మ నై పతరర్ణ 
లేఖ్నమును వరా యుటకు ప్ర్శశుదాధ తు మానవ ర్చయితలను పతరర్ేపించాడు అని కర్బన సంబంధ్మ ైన 

పతరర్ణ స్టదిాధ ంతము బో ధసిుత ంది. అయితద ఆ ప్తరము నుండి తయార్మచదయబడు ప్రతి కాప్, లేక ఆ ప్తరము 
నుండ ిచదయబడు ప్రతి అనువాదము ప్ర్శప్ూర్ణమ ైనదిగా ఉంటుంద ిఅని ఇది తలెుప్దు. వాసతవానికి, 
యిర్రుయా 8:8 వంట ిచోటో, బెబైిలు ప్తరముల యొకు కాపల్ు తపపిదములు కల్వగశనవిగా ఉండుట సాధ్యమని 
లేఖ్నము సవయంగా స్ట లవిసుత ంది. మర్శయు బెైబిలు ప్తరముల యొకు ప్లు అనువాదములు గొప్ప 
భినితవములను కల్వగశయుంటాయని మనమంతా చూశాము. 

కర్బన సంబంధ్మ ైన పతరర్ణ స్టదిాధ ంతము కవేలం లేఖ్నము యొకు వాసతవిక ప్తరములకు మాతరమ ే
వర్శతసుత ంది కాబటిర , ఆ ప్తరములు మాతరమ ేదదవుని సంప్ూర్ణ అధికార్మును కల్వగశయునాియి. ఈ 
వాకయభాగము శతాబేములుగా కాప ్చదయబడుతుండగా జర్శగశన మార్మపలు దదవుని దావర్ పతరర్ేపించబడనివి 
కావు, మర్శయు ఆ వాకయభాగముల యొకు అనువాదములు కూడా పతరర్పేించబడినవి కావు. కాబటిర , మనము 
లేఖ్నము యొకు వాసతవిక అరా్మును సర్శగా అరా్ము చదసుకునాిమను మన నిశుయతను ప ంచుటకు, 
దదవుడు నిజముగా పతరర్పేించిన ర్చనలను కనుగొనుటకు మర్శయు అధ్యయనము చదయుటకు మనము 
వీల ైనంత కృషి చయెాయల్వ. 

అవును, నటేి మన దనిములలో లేఖ్నము యొకు వాసతవిక ప్తరములకు మనము దూర్ముగా 
ఉనాిము, ఎందుకంటే అవి ఇప్ుపడు అందుబాటులో లేవు. అవి ఏ ప్వితరమ నై సాలములోను లేక 
సంగీహాలయములోను లేవు. మన యొదే కవేలం కాప్ చదయబడని వాకయభాగములు మర్శయు 
అనువాదములు ఉనాియి. ఈ కాపల్ు మర్శయు అనువాదముల యొకు అధకిార్ము ఎలోప్ుపడూ అవి 
ఆతు పతరర్ణలో బెైబిలు ర్చయితలు స్టదిధప్ర్చిన వాసతవిక ప్రతులకు పరా తినిధ్యము వహించు విధానము మీద 
ఆధార్ప్డయిుంటుంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖ్నము యొకు అధకిార్మును సమూలముగా తిర్సుర్శంచుటకు క ైసైతవ విశావస విర్ోధ్ులు ఈ 
వాసతవమును ఒక కార్ణంగా ఉప్యోగశసాత ర్మ. లేఖ్నము యొకు వాసతవిక ప్రతులు ఏమి 
తెల్వయజేయుచునాియో మనకు తలె్వయదు కాబటిర , వాటిని మనము అనుసర్శంచలేము అని లౌకికవాదులు 
వాదిసుత ంటార్మ. కుర్ాన్ ను అలాో హ్ జఞగతీతగా భ్దరప్ర్శచాడు కాబటిర , తాము బెైబిలు కంటే కుర్ాన్ ను ఎకుువగా 
నముుతామని ముస్టిో ంలు తర్చుగా వాదిసుత ంటార్మ. ఈ సమసయలు చాలా ఎకుువగా ఎదుర్వుతాయి కాబటిర  
మనము ఒక నిమిషం కేటాయించి దనీిక ికొంత వివర్ణను ఇచుుట మంచిది. 

మొదటగిా, పాత నిబంధ్న యొకు వాసతవిక ప్రతులు యిసేు కాలములో కూడా అందుబాటులో 
ఉండలేదు అను విషయమును కీసీుత  అనుచర్మలు గుర్మత ంచుకొనుట చాలా అవసర్మ యైునిది. కొంత 
భినితవముగల పాత నిబంధ్న యొకు హెబ్రర వ ర్షన్ లు ఆ దినములలో అందుబాటులో ఉండదవి. మర్శయు ఆ 
దినములలో అర్మాయిక్స వ ర్షన్ లు, అలాగే విభినిమ నై స్ట ప్ుర జ ంట్ వ ర్షనుో , పాత నిబంధ్న యొకు గరకీు 
అనువాదములు, ఉండదవి. అయితద వార్మ కల్వగశయుండని లేఖ్నములు నముకమ ైనవి మర్శయు దదవుని 
ప్రజలను నడిపించుటకు సర్శపల తాయని యిసేు మర్శయు ఆయన అప సతలులు నమాుర్మ. ఇదద విధ్ంగా, 
వాసతవిక కొీతత  నిబంధ్న ప్తరముల యొకు ప్లు కాప్లను ఆదిమ సంఘము ఉప్యోగశంచింది, ఎందుకంటే 
దదవుని ప్రజలను నడిపించుటకు ఆధార్యోగయమ నై కాప్లు కూడా సర్శపల తాయని వార్మ నమాుర్మ. 

ర్ ండవదగిా, ఆధ్ునిక క ైసైతవులకు లేఖ్నముల యొకు పరా చీన కాప్లను అధ్యయనము చదయుట 
కొర్కు మర్శయు పల లుుట కొర్కు అంకతిము చదయబడిన అనకే దశాబేముల పాండితయ ప్ర్శశరధ్న 
అందుబాటులో ఉనిది. బెైబిలు యొకు హెబ్రర మర్శయు గరీకు ప్రతులు మనకు అందుబాటులో ఉని పరా చీన 
ర్చనలనిిటి కంట ేఆధార్యోగయమ నైవిగా ఉనాియని ఈ ప్ర్శశరధ్నలు మర్లా మర్లా నిర్ాా ర్శంచాయి. తన 
దెైవకృతములో, దదవుడు విశేషమ ైన విధానములలో లేఖ్నములను భ్దరప్ర్శచాడు. ఈ కార్ణము చదత, 
మనము వాటిని సర్శగా అనువదించినటోయితద నేడు మన యొదే ఉని బెైబిళ్లు కూడా కీసీుత  సంఘమును 
నడపిించుటకు సర్శపల తాయి. 

పరా చీన చర్శతరలో ప్ుసతకములను కాప ్చదయవలస్ట ివచిునప్ుపడు, ఒక శాస్టిత ర వాటనిి 
చదతితో ఒకొుకు ప్దము మర్శయు ఒకొకు మాట వార స్టతవాడు. అలా చదస్టనిప్ుపడు 
సాధార్ణంగాన ేకొనిి శాస్ట్త రయ మార్మపలు జర్గడం సహజమ:ే అక్షర్ తపపిదములు, 
ప్దములను విడచిిప టుర ట, ప్దముల కీమముల మార్మప, మొదలగునవి. చర్శతరలోని 
సామానయ సమయము మర్శయు సాలములో బెబైిలు ప్ునర్మతపతిత  చదయబడనిప్ుపడు 
ఇటిర  మార్మపలు సాధార్ణంగా జర్మగుతాయి. అయితద ప్రశి ఏమిటంట ేఈ మార్మపలు 
మన యొదే లేఖ్నము యొకు వాసతవిక ప్దములు ఉనాియా లేవా అని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రశిించునంత పరా ముఖ్యమ నైవా, మర్శయు అంత అరా్వంతమ నైవా, మర్శయు అంత 
తీవరమ నైవా. సర్,ే మన యొదే లేఖ్నము యొకు వాసతవిక ప్దములు ఉనాియో 
లేవో నిర్ాా ర్శంచుటకు, మన యొదే ఉని మిగశల్వన ప్రతులను చూస్ట,ి వాటనిి 
ఒకదానితో ఒకట ిపల ల్వు, కాలకీమములో ఎనిి మార్మపలు జర్శగాయో మనము 
చూడవచుు. మర్శయు బెబైిలు విషయములో శుభ్వార్త ఏమిటంట,ే మనము 
పల ల్వుచూచుటకు, అవి కాల కీమనేా అభివృదిధ  చంెదని విధానమును చూచుటకు, 
మర్శయు వాసతవిక ప్తరములు ఏ విధ్ంగా ఉనాియో చూచుటకు బెబైిలు యొకు 
అనకే ప్రతులు మనకు అందుబాటులో ఉనాియి, మర్శయు నడేు మన యొదే ఉని 
ప్దములు వాసతవానిక ిఆ కాలములో వార యబడని మాటల యైునాియి అని 
తలెుసుకొనుట మనకు గొప్ప నిశుయతను కల్వగశసుత ంద.ి కాబటిర , అవును, శాసుత ీ లు 
కాలకీమములో లేఖ్నములో మార్మపచదర్మపలు చదశార్మ కాని నముకమ నై మార్గములో 
మనము వాకయభాగమును వ ల్వకతిీయలేనంతగా మార్మపలు జర్మగలేదు. 

— డా. మ ఖై్ేల్ జే. కృగర్డ 

శతాబేము తర్మవాత శతాబేముగా అనకే శతాబేముల పాటు బెబైిలు చదతివార త దావర్ా 
కాప ్చదయబడనిద.ి వాసతవానిక,ి 1454 వర్కు బెబైిలు కాపల్ు అనిి చదతి వార త దావర్ా 
ల్వఖంచబడనివి... కాబటిర  బెబైిలు కొంత కలుషతిమ నైదా అనుటకు కుో ప్త  జవాబు: 
అవును, అద ికొంత కలుషతిమ నైద.ి అయితద దనీిక ిసుదరాీ్మ నై జవాబు ఏమిటంట,ే 
అద ిఎలా కలుషతిమ నైద ిమర్శయు ఎంత వర్కు కలుషతిమ నైద?ి ఇటిర  సమసయల 
విషయములో, ఇద ిఒకొకు ప్ుసతకము మీద ఆధార్ప్డయిుంటుంద,ి అయితద 
లేఖ్నమును కాప ్చదయుటలో అతయంత అదుభతమ నై విషయములలో ఒకట ి
ఏమిటంట,ే ఈ వాకయభాగ భినితవముల దావర్ా ఏ నాడు కూడా ఏ ఒకు స్టదిాధ ంతము 
కూడా తార్మమార్మ చదయబడలేదు. ఇద ిఒక అదుభతమ నై సతయము... ఆహా, ఎవర్ో 
ప్ర్దా వ నుక మన కొర్కు లేఖ్నమును భ్దరప్ర్చుచునాిర్మ అని మనము 
చపె్పవచుు... అయితద మర్శయొక సార్శ, ఈ మార్మపల వలన క ైసైతవ విశావసములోని 
పరా ముఖ్యమ నై నముకము ఏద ికూడా ప్రభావితము చదయబడలేదు. 

— డా. డదవిడ్ బి. వాల స్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయినను, ఆధ్ునిక అనువాదములు అప్ర్శప్ూర్ణమ ైనవి కాబటిర , ప్ర్శశరధ్నా భాగములుగా వాటిని 
మర్శంత మ ర్మగుప్ర్చుటకు మనము స్టదిధముగా ఉండాల్వ. అంతదగాక, మన లేఖ్న వాయఖ్ాయనములు ఒక మాట 
దావర్ా, ఒక విశషేమ నై ప్దము దావర్ా, లేక కొనిి పరా చీన ప్రతులలో మాతరమ ేలేక కొనిి లేఖ్న 
అనువాదములలో మాతరమ ేకనిపించు ఇతర్ సూక్షు విషయముల దావర్ా ప్రభావితము చదయబడుటకు 
మనము అవకాశం ఇవవకూడదు. లేఖ్నములోని కొనిి భాగములను వాయఖ్ాయనించునప్ుపడు లేఖ్నములోని 
ఇతర్ భాగములతో పల ల్వు వాటనిి నిర్ాా ర్శంచునటుో  మనము కషరప్డి ప్ని చయెాయల్వ. 

కర్బన సంబంధ్మ ైన పతరర్ణను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మన లేఖ్న 
ప్ర్శశరధ్నలో బెైబిలు ప్తరములను ఉదాా టించుట కొర్కు ర్ ండవ వదేాంతశాసత ర ఆధార్మును, అనగా దెైవిక 
సర్మే బాటు స్టదిాధ ంతమును చూదాే ము. 

దెవైిక సర్మే బాటు 
దెైవిక సర్మే బాటు అనగా లేఖ్నములోని ప్రతి విషయము — దాని ప్దములు, వాయకర్ణము మర్శయు 

సాహితయ శ లై్వతో సహా — ఆ దనిములలోని సాంసుృతిక మర్శయు భాష్టాప్ర్మ నై ప్దధతులలో నుండ ి
వ లువడింది. కాబటిర , లేఖ్నము ఈ ప్దధతులను ప్రతిబింబించు విధానములను మనము జఞగీతతగా ప్ర్శశీలన 
చదస్టతత , దానిని మనకు సర్శగా వాయఖ్ాయనించు అవకాశములు ఎకుువగా ఉంటాయి. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, యోహాను 20:16లోని ఈ కథనమును వినండి: 

యిసేు ఆమ ను చూచి–మర్శయా అని పలి్వచనెు. ఆమ  ఆయనవ పై్ు తిర్శగశ ఆయనను 
హబె్రర భాషతో ర్బూబనీ అని పలి్వచనెు. (ఆ మాటకు బో ధ్కుడని అరా్ము) (యోహాను 
20:16). 

బరా క టోలో ఉని మాటలను జఞగీతతగా ప్ర్శశీల్వంచండి. ఈ వాకయభాగము గరీకు భాషలో వరా యబడినది, 
అయితద యోహాను మర్శయ మాటలను చపెిపనప్ుపడు, అతడు “బో ధ్కుడు” అను మాట కొర్కు గరకీు 
ప్దమును ఉప్యోగశంచలేదు; అతడు అర్మాయిక్స ప్దమును ఉప్యోగశంచి, దానిక ిఅనువాదమును 
ఇచాుడు. 

యోహాను మొదటిగా మర్శయ మాటలను సూచించుటకు ర్బూబనీ అను అర్మాయిక్స ప్దమును 
ఉప్యోగశంచాడు, మర్శయు ఇది మర్శయ యిసేుతో మాటాో డునప్ుపడు ఉప్యోగశంచిన వాసతవమ నై మాట 
అయుయనిది. అయితద తన మొదట ిశరీతలలో ఎకుువమందిక ిఅర్మాయిక్స భాష తెల్వయదు అని యోహాను 
నమాుడు. కాబటిర , వార్మ అరా్ము చదసుకొను అనువాదమును అందించుట దావర్ా అతడు వాకయ భాగమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సర్మే బాటు చదశాడు: గరకీు ప్దమ ైన డడిసాులోస్. ముందుగా ర్బూబనీ అను ప్దమును ఉప్యోగశంచుట 
దావర్ా, యోహాను మర్శయ ఇచిున ప్రతిసపందన నాటికను బలప్ర్చిన ఒక సంకోచ తర్మణమును 
సృషిరంచాడు. మర్శయ ఆనందముతో కేక వసే్టనిప్ుపడు కల్వగశన వాసతవిక ధ్వనిని ఊహించుకొని, 
ప్ునర్మతాా నుడెైన ర్క్షకుని యందు ఆమ  కల్వగశయుండని ఆనందమును మ చుుకొను విధ్ముగా యోహాను 
వరా స్టిన వాకయము శరీతలను ప్ుర్శకొలుపతుంది. 

ఇటిర సాహతియ ర్కములు మర్శయు ప్దధతులు లేఖ్నము యొకు వాసతవిక ప్తరములలో సర్మే బాటో 
యొకు పరా ముఖ్యతను కనుప్ర్మసాత యి, మర్శయు వాసతవిక అరా్మును ప్ర్శశరధించుట కొర్కు మనము చదయు 
ప్ర్శశరధ్నలో ఇలాంటి విషయముల మీద దృషిరప టుర నటుో  మనలను ప్ుర్శకొలుపతాయి. 

మీర్మ బెబైిలును చదువుచుండగా, లేఖ్నములో తలెుప్బడని విషయములను 
వాసతవిక శరీ తలు అరా్ము చదసుకొనుటలో సహాయప్డుటకు ర్చయితలు వీల నైంత 
కృషనిి చదశార్మ అని ఇకుడ సపషరమవుతుంద.ి కాబటిర , ఉదాహర్ణకు, సువార్త 
ర్చయితలు అర్మాయిక్స లేక హబె్రర ప్దములను తమ మొదట ిశరీ తల యొకు 
లాభ్ము నిమితతము అనువదంిచవచుు. లేక కొనిిసార్మో  కొనిిసాలములు ఇతర్ 
సాలములకు అనుబంధ్ముగా తలె్వయప్ర్చబడవచుు, తదావర్ా వార్మ అద ి
వార యబడని భౌగోళ్మును గూర్శు అవగాహనను ప ందుకుంటార్మ. వాసతవిక శరీ తలకు 
లేఖ్నమును అరా్ము చదసుకొనుటకు సహాయము కావాలని ర్చయితలు తలంచార్మ 
అని ర్మజువు చదయుటకు అనకే మార్గములు ఉనాియి, కాబటిర  వార్మ బెబైిలును 
సర్శగా చదువుటకు ఉప్యోగప్డు ప్ర్శకర్ములను వార్శ చదతులలో ప టార ర్మ. 

— డా. స్ట ైమన్ విబర్డర 

మానవునిక ిసంబంధంిచిన ప్రతిదానిక ిసాంసుృతిక నపే్థయము ఉనిద.ి మానవ భాష 
మర్శయు మానవ సంసుృతి లేకుండా మీర్మ ఏవిధ్ంగాను మనుషుయలతో 
మాటాో డలేర్మ. కాబటిర , దదవుడు మనకు తన సందదశమును ఇచిునప్ుపడు, మనకు 
అరా్మయియే ర్రతులలో ఆయన తన సందదశమును మనకు ఇసాత డు. లేఖ్నము వల  
మాటలలో అద ిఉనిప్ుపడు, ఆయన ఒక విశషేమ నై భాషను ఉప్యోగశసాత డు. 
అంతదగాక, అద ిఇవవబడని సంసుృతులకు అనుగుణంగా అద ిమన యొదేకు 
చదర్మతుంద.ి ఇప్ుపడు, కొనిి విషయములు సపషరముగా సంసుృతదతర్మ నైవిగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉనాియి. అనగా, “వయభిచర్శంప్వదుే ” అను మాట అనిి సంసుృతులలో ఒక ే
అరా్మునిసుత ంద.ి.. అయితద, మీ ప ర్మగువాడు ప కైప్ుప మీద నుండ ికిీందకి ిప్డ,ి మీర్మ 
వాని ర్కతమునకు దోషులు కాకుండునటుో  ఇంట ిప కైప్ుపకు పటిరగోడ కటుర ట, లేక 
ప కైప్ుప చుటుర  ఫ నిింగ్ వయేుటను గూర్శు కూడా లేఖ్నము చబెుతుంద.ి సర్,ే మా 
పరా ంతములో, బలోప్ర్మప్ు ప కైప్ుపలు లేనలేేవు. సాధార్ణంగా మా ప ర్మగువార్మ మా 
ఇంట ిప కై ివ ళో్ర్మ, కాబటిర  పటిరగోడతో నాకు ప్నిలేదు. అయితద దనీిలో ఉని 
నియమము సంసుృతులనిిటకి ిఅనువర్శతంచబడుతుంద,ి మర్శయు మీ ప ర్మగువాని 
భ్దరత ప్టో ఆసకిత చూప్ుటయి ేఆ నియమము. మీర్మ మీ సహో దర్మడు లేక సహో దర్శ 
యొకు సంర్క్షకుల యైునాిర్మ. లేఖ్నములనిి ప్ర్శస్టిాతులనిిట ికొర్కు 
వర్శతంచబడవు. అవి సర్వకాలము కొర్కు వర్శతసాత యిగాని, ప్ర్శస్టిాతులనిిటకి ివర్శతంచవు. 
ప్ర్శస్టిాతులు ఏమిటో మనము కనుగొనాల్వ, మర్శయు ఆ విభినిమ నై సందర్భములలో 
దానిని ఎలా అనువర్శతంచాలో మనము నరే్ముకోవాల్వ, ఎందుకంట ేఆ విధ్ంగాన ేదదవుడు 
మనకు లేఖ్నమును అనుగీహంిచాడు. 

— డా. క ైైగ్ ఎస్. కనీర్డ 

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటుో , ప్రతి బెైబిలు భాగము యొకు ర్చయిత, ప్తరము మర్శయు 
శరీతల మీద దృషిరప టుర ట కొర్కు బలమ నై వదేాంతశాసత ర ఆధార్మును లేఖ్నములు సవయంగా అందిసాత యి. 
అవును, వాసతవిక అరా్ము యొకు ఈ మూడు మార్గదర్ికముల మీద విశేషమ నై దృషిరప టుర టకు కషరప్డి ప్ని 
చదయవలస్టయిుంటుంది. అయితద బెైబిలు భాగము యొకు ర్చయితను గూర్శు, ప్తరమును గూర్శు మర్శయు 
వాసతవిక శరీతలను గూర్శు మనము ఎంత ఎకుువగా తలెుసుకుంటే, అంత చకుగా మనము దాని యొకు 
వాసతవిక అరా్మును విశదీకర్శంచగలుగుతాము. మర్శయు వాసతవిక అరా్మును మనము ఎంత ఎకుువగా 
అరా్ము చదసుకోగల్వగశతద, అంత చకుగా లేఖ్నములను నేట ిమన జీవితములకు అనువర్శతంచుకోగలుగుతాము. 

వాసతవిక అరా్ము అంటే ఏమిటో చూస్టి, దాని యొకు వదేాంతశాసత ర ఆధార్మును విశదకీర్శంచాము 
కాబటిర , మన లేఖ్న ప్ర్శశరధ్నలో వాసతవిక అరా్ము మీద దృషిరప టుర ట యొకు పరా ముఖ్యతను ఇప్ుపడు 
చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా ముఖ్యత 

సర్శయి ైన ప్ర్శశరధ్న యొకు పరా ముఖ్యతను మనము ర్ ండు మార్గములలో చూదాే ము. మొదటగిా, 
సంఘ చర్శతర అంతటా, ముఖ్యముగా ప ర టసె్ట రంట్ సంసుర్ణ కాలములో ఈ ప్రకిీయ యొకు పరా ముఖ్యతను 
మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, వాసతవిక అరా్మును ప్ర్శశరధించుట యొకు పరా ముఖ్యతను 
నిరో్క్షయము చదయుటకు కార్ణమ ైన ఆధ్ునిక సంఘములోని కొనిి సవాళో్కు మనము సమాధానమిదాే ము. 
సంఘ చర్శతరను కుో ప్త ంగా చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

సంఘ చర్శతర 
వాసతవిక అరా్మును అనేవషించుట బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో ఒక కొీతత , ఆధ్ునిక ఉదాా టన కాదు. 

వాసతవిక అరా్మును నేడు మనము అనేవషించునంతగా వ దకని కొనిి విసత ృతమ నై వాయఖ్ాయనశాసత ర వయవసాలను 
కొనిి సమయాలలో క ైసైతవ సంఘము ప్రతిపాదించిన విషయము వాసతవమే. అయినను, సంఘ చర్శతర 
అంతటిలో, లేఖ్నము యొకు వాసతవిక అరా్మును వ దకుట బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో ఒక పరా ముఖ్యమ నై 
భాగమ ైయునిద ిఅని ప్రఖ్ాయతిగాంచిన వదేాంతవతేతలు అందర్మ తెల్వయప్ర్చార్మ. 

లేఖ్నము యొకు అరా్మును మన స ంత ప్రయోజనముల కొర్కు ఉప్యోగప్డు విధ్ముగా 
మలచుకొనిన కొనిి అబదధ  బో ధ్కుల గుంప్ుల నుండి ఎదుర్ నై సవాళో్ నుండి లేఖ్నము యొకు వాసతవిక 
అరా్మును భ్దరప్ర్చుట ఆదమి సంఘము కల్వగశయుండిన ఒక ముఖ్యమ నై ప్ని అయుయండినది. కవేలం 
వాసతవిక సందదశము మాతరమే అధకిార్శకమ నైది కాబటిర బెైబిలు గీంథముల యొకు వాసతవిక సందదశమును 
భ్దరప్ర్చుట కొర్కు సంఘ చర్శతరలోని అనేకమంద ిఆదిమ ర్చయితలు కృషి చదశార్మ. 

ఉదాహర్ణకు, కీీ.శ. 130 నుండి 202 మధ్య కాలములో నివస్టించిన ఆదమి సంఘ పతిర్మడెైన 
ఐర్ేనియస్, తన ర్చనయి నై ఎగ ైన స్ర హెర్స్ట్స్, 3వ గీంథము, 7వ అధాయయము, మొదటి భాగములో పౌలు 
ర్చనల యొకు తప్ుపడు వాయఖ్ాయనములను ఈ విధ్ంగా ఖ్ండించాడు. అకుడ ఐర్ేనియస్ వరా స్టిన మాటలను 
వినండి: 

“యుగసంబంధ్మ నై దదవత విశవస్టంిచనివార్శ మనోనతేరములకు గుడి్తనము 
కల్వగశంచింద”ి అని ర్ ండవ కొర్శంథ ీప్తిరకలో పౌలు సపషరముగా ప్ల్వకని మాటలను 
వార్మ ఉదాా టసిాత ర్మ, మర్శయు ఈ లోకములో ఒక దదవత ఉనిద ిఅని చబెుతార్మ, కాని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రధానులను, ఆర్ంభ్మును మర్శయు సామరా్ామును మించిన మర్ొకర్మ ఉనాిర్మ ... 
అలాగ ే.... పౌలు ర్చనలను ఎలా చదవాలో వార్శక ితలె్వయదు. 

యిేసు పాత నిబంధ్నలోని సృషిరకర్త దదవుని నుండ ిగాక మర్ొక ఉనితమ ైన దదవుని నుండ ివచాుడు 
అని నముు జోు స్టిత కవాద బో ధ్కులను యిర్నేియస్ ఖ్ండసిుత నాిడు. పాత నిబంధ్నలోని “యుగసంబంధ్మ నై 
దదవత” కొీతత  నిబంధ్నలోని ఉనితమ నై, “ప్రధానులు, ఆర్ంభ్ము మర్శయు అధకిార్ము కంటే ఉనితమ నై” 
దదవుని చూడలేకుండా ప్రజల యొకు నతేరములకు గుడి్తనము కల్వగశంచాడు అని 2 కొర్శంథీ. 4:4 బో ధిసుత ంది 
అని ఈ అబదధ బో ధ్కులు నమాుర్మ. వార్మ పౌలు యొకు వాసతవిక అరా్మును కనుగొనలేకపల తునాిర్మ 
కాబటిర ఈ జోు స్టిత క వాయఖ్ాయనకర్తలకు పౌలు మాటలను చదువుట ర్ాదు అని కనుప్ర్చుట కొర్కు తన 
గీంథములోని ఈ అధాయయమును యిర్ేనియస్ అంకతిం చదశాడు. 

మధ్య యుగములలో ఐర్ోపాలో, లేఖ్నములు ప్రధానముగా సంఘ ప్ర్ంప్ర్ యొకు నపే్థయములో 
వీక్ించబడని కొనిి తీవరమ నై సందర్భములు ఉనాియి. అయితద వాసతవిక అరా్ము లేక స్ట నిస్ ల్వటర్ల్వస్ మీద 
కూడా బలమ ైన నముకము ఉండదది. 

ఉదాహర్ణకు, ప్రఖ్ాయతిగాంచిన వదేాంతవతేత  అయిన థామస్ అకివనాస్ తాను వరా స్టని ప్ుసతకమ ైన 
సుము థయిోలాజక, 1వ భాగము, 1వ ప్రశి, 10వ వాయసములో, ఒక వాకయభాగము అందించు 
అరా్ములనిిటికీ స్ట నిస్ ల్వటర్ల్వస్ ఆధార్ముగా ఉనిదని అతడు చెపాపడు. 

కాబటిర  ప్వితర ర్చనలలో ఎలాంట ిసందదహము ఉండదు, ఎందుకంట ేభావనలు అనిి 
ఒక ేదాని మీద ఆధార్ప్డయిుంటాయి — అక్షర్ారా్ — మర్శయు దానిలో నుండయిి ే
తర్ుము వ ల్వకతిీయబడుతుందగిాని, ర్ూప్కముల కొర్కు ఉదదేశించబడనివాటలిో 
నుండ ికాదు. 

ఈ భాగము సపషరముగా సూచించుచునిటుో , లేఖ్నములో అనేక భావనలు ఉనాియని అకవినాస్ 
నమాుడు, కాని “భావనలు అనిి అక్షర్ారా్ము మీద ఆధార్ప్డియుంటాయి” అని అతడు ఉదాా టించాడు. 
మర్శయు ఈ అక్షర్ారా్ భావనలో నుండయిిే “ఈ తర్ుము” — లేక సంఘములో వాయఖ్ాయనము — 
“వ ల్వకితీయబడుతుంది.” 

తర్మవాత, ప్దాిలగవ శతాబేము నుండి ప్దిహడేవ శతాబేము వర్కు ఐర్ోపాలో జర్శగశన జఞు నోదయ 
కాలములో, సాహతియ వాయఖ్ాయనము మీద సంఘము యొకు నియంతరణ నిదానముగా సనిగశలో్వంది. 
ఫల్వతంగా, వాయఖ్ాయనమును ఉనికిలో ఉని సంఘ ప్ర్ంప్ర్కు అనుసంధానము చదయుట మీద ఉదాా టన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బలహీనప్ర్చబడింది, మర్శయు లేఖ్నముల యొకు వాసతవిక అరా్ము మీద ఉదాా టన బలప్ర్చబడింది. ఈ 
కాలములో, అనేక పరా ముఖ్యమ ైన పరా చీన గరీకు మర్శయు లాయటని్ సాహితయ భాగములు వాసతవిక భాషలలో 
ఐర్ోపా అంతా ప్రచిల్వతమ యైాయయి. మర్శయు ఈ వాకయభాగములను అధ్యయనం చదస్టని ప్ండతిులు వాటి 
వాసతవిక భాషలు మర్శయు చార్శతిరక నేప్థయము మీద దృషిరప టార ర్మ. అంతదగాక, ఈ వాకయభాగముల యొకు 
వాయఖ్ాయనములను వార్మ సంఘ అధికార్ము మర్శయు ప్ర్ంప్ర్గాక వాసతవిక అరా్ము మీద కేందీరకృతము 
చదశార్మ. 

ఈ మార్మప ప్దిహనేు మర్శయు ప్దహార్వ శతాబేములలో ప ర టెస్ట రంట్ సంసుర్ణ కాలములో 
వాయఖ్ాయనశాసత రములో జర్శగశన మార్మపచదర్మపలకు మార్గమును స్టదిధప్ర్చింది. మార్శరన్ లూథర్డ మర్శయు జఞన్ 
క ల్వవన్ వంట ిప్ండతిులు లేఖ్నములను తమ వాసతవిక భాషలలో మర్శయు చార్శతిరక నపే్థయములలో 
ప్ర్శశరధించుట కొర్కు తమను తాము అంకితం చదసుకునాిర్మ. లేఖ్నము యొకు వాసతవిక అరా్మును 
తెలుసుకొనుట ర్ోమ్ యొకు వేదాంతశాసత రము కంటే బెైబిలు వార్శకి ఉనితమ నై అధకిార్మ యైునిదని నొకిు 
చెప్ుపటలో సహాయప్డింది అని వార్మ నమాుర్మ. 

ఇవాంజ ల్వకల్ ప్ండితుల మధ్య, లేఖ్న వాయఖ్ాయనమును గూర్శు ఈ అభిపరాయమును “వాయకర్ణ-
చార్శతిరక ప్దధతి” అని పలిుసాత ర్మ. ఈ ప్దధతి లేఖ్నములో ఉదాా టించబడింది, సంఘ చర్శతర అంతటలిో 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది, మర్శయు సంసుర్ణ కాలము నుండి లేఖ్న అధ్యయనమునకు ఒక పరా ముఖ్యమ నై 
ప్దధతి అయుయనిది. 

మధ్య యుగములలో, లేఖ్నములు సమాజమంతట ియొకు గీంథమ యైునిద.ి 
విదయనభ్యస్టంిచిన ప్రజలు ఎకుువ సమయమును లేఖ్నముల అధ్యయనము కొర్కు 
వ చిుంచార్మ, మర్శయు ఇవి సమాజములో మర్శయు సంఘములో గొప్ప భ్ూమికను 
పల షంిచాయి. మర్శయు ఆ లేఖ్న అధ్యయనములో, మధ్య యుగములలో, వార్మ 
వాకయభాగములోని అనకే విభినిమ నై ప ర్ల మీద దృషిరప టుర  ఒక దరాీ్మ నై లేఖ్న 
అధ్యయన విధానమును అభివృదిధ  చదశార్మ. లేఖ్నముల యొకు వాసతవిక అరా్ము, 
అనగా చార్శతిరక ర్చయిత యొకు ఉదదేశము, మధ్య యుగములలోని వాయఖ్ాయన 
విధానములో ఒక పరా ముఖ్యమ నై భాగమ యైునిద.ి అయితద, ఇద ిమర్శంత 
ఉనితమ నై కార్యమునకు మార్గముగా ప్ర్శగణంిచబడంిద.ి తదుప్ర్శ వాయఖ్ాయనమునకు 
భినిముగా, ర్చయిత యొకు ఉదదేశము లేక వాసతవిక అరా్ము మంచి అధ్యయనము 
కొర్కు ఆధార్ముగా ప్ర్శగణంిచబడంిద,ి అయితద వాసతవిక అరా్ము కంట ేకూడా 
పరా ముఖ్యమ నైదగిా ప్ర్శగణంిచబడని మర్ొకట ిఉనిద.ి అద ికీీసుత  కంేదిరతమ యైునిద,ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు చాలాసార్మో  యుగాంతశాసత రము లేక అంతయదనిముల మీద దృషిర  లేక బెబైిలు 
యొకు అంతిమ కీీసుత కంేదిరత అధ్యయనము అయుయనిద.ి కాబటిర  ర్చయిత యొకు 
ఉదదేశము పరా ముఖ్యమ నైదద గాని, దానిని సర్వసవంగా మాతరం ప్ర్శగణంిచకూడదు. ఇద ి
ఒక గమయము కొర్కు మాదయమముగా మాతరమ ేప్ర్శగణంిచబడుతుంద.ి 

— డా. జోనాథన్ టి. ప నిింగరన్ 

మధ్య యుగములలో వాసతవిక అరా్ము మర్శయు సంఘ ప్ర్ంప్ర్ మధ్య ఉని 
అనుబంధ్మును గూర్శున ప్రశి మధ్యయుగ వాయఖ్ాయనకర్తలను మనము అడగిశతద 
వార్మ మన వ పై్ు వింతగా చూసాత ర్మ, ఎందుకంట ేమధ్యయుగ కాలములో లేఖ్నము 
యొకు అరా్ము మీద ఎకుువ దృషిర  ప టేరవార్మ... సంఘ ప్ర్ంప్ర్యి ేబెబైిలు యొకు 
బో ధ్న అయుయనిద ిఅను నిశుయతతో వార్మ బెబైిలును ఆశయీించదవార్మ. ఇప్ుపడు, 
ఇర్వ  ైఒకటవ శతాబేప్ు ప ర టసె్ట రంటోమ నై మనము దానిని చూస్ట ిదానిని బఖే్ాతర్మ 
చదయుట సహజమ,ే కాని మనము కూడా కొనిిసార్మో  ఇలాన ేచదసాత ము. మీకు 
తలెుసా, జఞన్ క ల్వవన్, లేక జఞన్ వ స్ట్ో , లేక మార్శరన్ లూథర్డ, లేక ఇతర్మల యొకు 
బో ధ్ లేఖ్నము యొకు బో ధ్ అయుయనిదని చబెుతూ తిర్మగు అనకేమంద ిప్రజలు 
మన మధ్య ఉనాిర్మ. కాబటిర , మధ్య యుగములలో వార్మ విశావస నియమము మీద 
ఆధార్ప్డయిుని లేఖ్న వాయఖ్ాయన ప్దధతిని అనుసర్శంచదవార్మ. “అప సతలులు మనకు 
అందంిచిన విశావసము లేఖ్నభాగము యొకు విశషేతలలో నుండ ిమనకు ఎలా 
అందంిచబడుతుంద?ి” 

— డా. కేర్ర వినాంట్ 

బెైబిలు భాగముల యొకు వాసతవిక అరా్మును ప్ర్శశరధించుట సంఘ చర్శతర అంతటలిో పరా ముఖ్యమ ైన 
విషయముగా ఉండనెు అని మనము చూశాము కాబటిర , ఆధ్ునిక సంఘములో ఈ ఆలోచనకు విర్ోధ్ముగా 
తల తితన కొనిి సవాళో్ను ఇప్ుపడు మనము ప్ర్శగణదిాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆధ్ునిక సంఘము 
కేవలం బెైబిలు మాతరమేగాక, ఇతర్ భాగముల యొకు వాసతవిక అరా్ము యొకు పరా ముఖ్యతను 

అనకే విధాలుగా ప్రశిించు దనిమున మనము నివస్టించుచునాిము. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటుో , 
మునుప్ు, అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్తలు ప్రతి వాకయభాగము యొకు అనేక అరా్ములను గూర్శు మాటాో డార్మ, 
ఎందుకంటే బెైబిలు మన ఊహలకు మించిన దదవుని యొదే నుండ ివచిుంది అని వార్మ నమాుర్మ. అయితద 
ఆధ్ునిక లోకములో, బెైబిలు యొకు వాసతవిక అరా్ము లేక ఇతర్ సాహతియముల వాసతవిక అరా్ము యొకు 
విలువ దదవుని వలన ప్రశిించబడలేదుగాని, మానవ సంభాషణ యొకు సవభావము వలన 
ప్రశిించబడుతుంది. 

ఇర్వ ైయయవ శతాబేము యొకు ఆర్ంభ్ములో, సాహతియ విమర్ిను అనుసర్శంచు ఆధ్ునిక 
విదాయలయములు వాసతవిక అరా్మును నిరో్క్షయం చదశాయి. లేఖ్నము యొకు ర్చయితలు మర్శయు వాసతవిక 
శరీతలను గూర్శు చాలా వర్కు తెలుసుకొనుట సాధ్యము కాదు అని ఈ విదాయలయములు సాధార్ణంగా 
వాదించాయి. ర్చయితలను మర్శయు శరీతలను నిశుయముగా గుర్శతంచుట సాధ్యము కాదు అని 
చర్శతరకార్మలు చెపాపర్మ. ఆధ్ునిక సంసుృతులలోని అనుమితులను మనము పరా చీన సంసుృతులకు 
అనువర్శతంచకూడదు అని మానవశాసత రజుు లు ఉదాా టించార్మ. ఆధ్ునిక పాఠకులు పరా చీన ర్చయితల యొకు 
ఉదదేశములను సర్శగా అరా్ము చదసుకోలేర్మ అని మనోవిజఞు న శాసత రజుు లు సూచించార్మ. మానవ జఞు నము ఎంత 
వయకితగత ఆధార్శతమ నైద ిఅంటే ర్చయితలు ఏమి ఆలోచన చదశార్ో నిజముగా తలెుసుకొనుట ఇంచుమించు 
అసాధ్యమని తతవవేతతలు వాదంిచార్మ. 

ఇర్వ ైయయవ శతాబేము మధ్య కాలానికి, పరా చీన ర్చయితలు మర్శయు శరీతలను గుర్శతంచు 
విషయములో ఎదుర్ ైన నిర్ాశ వార్శని ప్ూర్శతగా విసర్శాంచి, వాకయ భాగము మీద మాతరమ ేప్ూర్శతగా 
దృషిరప టుర నటుో  అనకేమంది వాయఖ్ాయనకర్తలను ప్ుర్శకొల్వపంది. కొీతత  విమర్ికులు ఎలాంట ిచార్శతిరక నేప్థయము 
లేకుండా లేఖ్నభాగములను అధ్యయనము చదయుటకు ప్రయతిించార్మ. భాష్టాతుక వయవసాలో ప్లు 
వికలపముల దృష్టార ా ప్తరములోని మాటల ఎంపికలో నిర్ాుణవాదులు అరా్మును కనుగొనాిర్మ. మర్శయు 
అధ్ునాతన పాఠకులు వాకయభాగమునకు సపందించిన విధానములలో పాఠకుల-సపందన విమర్ికులు 
అరా్ము కొర్కు వ దకిార్మ. 

ఇర్వ ైయయవ శతాబేము యొకు చివర్శ దశాబేములలో, వాకయభాగము యొకు అరా్మును కనుగొనుట 
సాధ్యము కాదు — లేక అది దుషరమ నైది — అని సాహితయ విమర్ికులు తలె్వయప్ర్చార్మ. ఆధ్ునిక పాఠకుల 
మీద పరా చీన ర్చయితల యొకు ఆలోచనలను ర్మదుే టను కొంతమంది పల స్ర నిర్ాుణవాదులు నిర్ాకర్శంచార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాకయభాగములను అరా్ము చదసుకొనుటకు కషరముగా చదయుటకు సపషరముగా కనిపించు వ రై్మధ్యములు 
మర్శయు సందగిధతల మీద దృషిరప టుర ట దావర్ా పరా చీన వాకయభాగములను “విప్పమని” వార్మ పాఠకులను 
పల ర తిహించార్మ. మర్శయు అనకేమంద ివిమర్ినాతుక ప్ండతిులు పరా చీన ర్చయితలను తిర్సుర్శంచి, తమ 
స ంత ఉదదేశయములకు అనుగుణంగా లేఖ్నములోని మాటలను మర్లుుకొనమని ఆధ్ునిక పాఠకులను 
పల ర తిహించార్మ. 

ఇద ిఎంత వింతగా అనిపించినప్పటికీ, లేఖ్నము యొకు వాసతవిక అరా్మును కనుగొనుటలోని 
విలువను సవాలు చదస్టని విమర్ినాతుక ప్ండతిుల నుండ ిఅనేక ఉప్యోగకర్మ నై మ ళ్కువలను 
కనుగొనుట సాధ్యమే. అయితద మొతతము మీద, సంసుర్ణ కాలములోని పాఠములను జఞు ప్కముంచుకొనుట 
యుకతమ ైన ప్ని. వాయఖ్ాయనశాసత ర బానిసతవమును తపిపంచుకొనుటకు, మానవ వాయఖ్ాయనకర్తల యొకు 
బానిసతవమును తపిపంచుకొనుటకు ఏక ైక మార్గము, బెైబిలు భాగములను మొటరమొదటగిా ప్ర్శశుదాధ తు 
పతరర్పేించిన చార్శతిరక నపే్థయములో చూచుట అయుయనిది. లేఖ్నములను తమ సవప్రయోజనాల కొర్కు 
ఉప్యోగశంచి ఇతర్మల జీవితముల మీద తమ స ంత అధకిార్మును మోప్ుట కొర్కు లేఖ్నముల యొకు 
మదేతు తమకు ఉనిది అని చెప్ుపకుని వయకుత లు, సాంసుృతిక ఉదయమాలు, సంఘములు మర్శయు 
ఇతర్మలకు విర్ోధ్ముగా బెైబిలు యొకు అధికార్మును భ్దరప్ర్చుటకు ఇది ఏక కై మార్గమ యైునిది. 

సంఘ అధకిార్మల వాయఖ్ాయనశాసత ర బానిసతవమును నివార్శంచుటకు ప్ర్శశుదాధ తు పతరర్పేించిన చార్శతిరక 
నేప్థయములో బెైబిలును చూచుట ఏక ైక మార్గమ ైయునిది అని సంసుర్తలు చూశార్మ. ఇదద విధ్ముగా, 
సమకాలీన వయకుత లు, ర్ాజకయీ ఉదయమాలు, సంఘములు మర్శయు ఇతర్ అధకిార్ముల దావర్ా కలుగు 
వాయఖ్ాయనశాసత ర బానిసతవము నుండి బెైబిలు యొకు అధకిార్మును భ్దరప్ర్చుటకు బెైబిలు యొకు వాసతవిక 
అరా్ము కొర్కు వ దకుట ఏక కై మార్గమ యైునిది. 

ముగశంప్ు 

లేఖ్నము యొకు ప్ర్శశరధ్నను గూర్శున ఈ పాఠములో, మన ప్ర్శశరధ్నా విషయముగా లేఖ్నము 
యొకు వాసతవిక అరా్మును మనము నిర్వచించాము. వాసతవిక అరా్ము మీద దృషిర  నిలుప్ుటకు మనము 
వేదాంతశాసత ర ఆధార్మును వివర్శంచాము. వాసతవిక అరా్ము మీద సర్శయి నై దృషిరని ప టుర ట యొకు 
పరా ముఖ్యతను మనము చూశాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్్టర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ పాఠము అంతటలిో మనము చూస్టినటుో , బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో అనకే కోణములు ఒక 
ప్ుర్ావసుత శాసత ర తవవకమును పల ల్వయునిది. లేఖ్నముల యొకు వాసతవిక అరా్మును కనుగొనుటకు 
మనము వాటిని వాటి యొకు పరా చీన చార్శతిరక నపే్థయములలో ప్ర్శశరధిసాత ము — తమ వాసతవిక శరీతల 
యొకు భావనలు, ప్రవర్తనలు మర్శయు భావోదదవగములను ప్రభావితము చదయుటకు ప్ర్శశుదాధ తు మర్శయు 
పతరర్పేించబడని ర్చయితలు ఉదదేశించిన విధానములు. ప్రతి బెైబిలు భాగము యొకు వాసతవిక అరా్మును 
గీహించుట వాయఖ్ాయనమునకు చాలా కలీకమ ైయునిది, ఎందుకంటే వాసతవిక అరా్ము చర్శతరయందంతటా 
ప్రజలందర్శ కొర్కు సవయంగా దదవుని యొకు అధికార్మును కల్వగశనదగిా ఉనిది. ఈ కార్ణం చదత, ప్రతి 
బెైబిలు భాగము యొకు వాసతవిక అరా్మును గూర్శున మన అవగాహనను అభివృదిధ  చదసుకొనుట కొర్కు 
మనము ఎలోప్ుపడూ స్టిదధముగా ఉండాల్వ, తదావర్ా మనము చదయు ప్రతి ఆధ్ునిక అనువర్తనము దాని 
యొకు అధికార్శక వాసతవిక అరా్మునకు అనుగుణంగా ఉనిదను నిశుయతను ప ందుకోగలము. 
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