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ఉపో ద్ఘా తం 

బెైబిలు వాయఖ్ాయనశాసత రములో వాడుకగా చెప్ుప ఒక ప్ుర్ాతనమ ైన మాట ఉనిద.ి అద ిఏమనగా, “ఒక ే
అరా్ము ఉనిదిగాని, ఆ అరా్మునకు అనేక అనువర్తనములు ఉనాియి.” ఉదాహర్ణకు, “నీ ప ర్మగువానిని 
పతరమించుము” అను ఒక సులువ ైన సూటెైన హెచుర్శకను బెైబిలు మనకు ఇసుత ంది. అయితద ప్లు 
సందర్భములలో, విభినిమ ైన ప ర్మగువార్శతో మనము వయవహర్శంచుచుండగా ఈ హెచుర్శకను మన 
జీవితములకు విభినిమ ైన ర్రతులలో అనువర్శతంచుకోవాల్వ.  

ఇప్ుపడు, ఈ మ ళకువ ఎంత సహాయకర్ముగా ఉనాిగాని, లేఖ్నములను వాయఖ్ాయనించు 
విషయానికి వచదుసర్శకి, ప్రతి బెైబిలు భాగము యొకు అరా్ము సంకిోషరమ ైనద ిఅని లేక ప్లు కోణములను 
కల్వగశనది అని మనము గుర్శతంచాల్వ. కాబటిర , “ఒక ేఅరా్ము ఉనిది కాని అనేక అనువర్తనములు ఉనాియి” 
అని చెప్ుపటకు బదులుగా, ఇలా చెప్ుపట మర్శంత సహాయకర్ముగా ఉంటుంది: “ఒక ేఅరా్ము ఉంది కాని, ఆ 
ఒకు అరా్మునకు అనేక కుో ప్త  సార్ాంశములు ఉనాియి. మర్శయు ఇంకా ఎనోి అనువర్తనములు ఉనాియి.” 
ప్రతి బెైబిలు భాగము యొకు ఒక ేఅరా్ము ఎంత సంకిోషరమ ైనది అంట,ే దానిని అనేక విభినిమ ైన 
విధ్ములుగా కోీడీకర్శంచి, దానిని మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుటను మనము నేర్ముకోవాల్వ. 

ఆయన మనకు లేఖ్నమును అనుగీహించెను: వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు అను మన 
పాఠయకీమములో ఇది ఐదవ పాఠము. దీనికి “అరా్ము యొకు సంకిోషరత” అను శీర్శషకనిచాుము, ఎందుకంట ే
అనేక యుగములుగా క ైైసతవులు బెైబిలు భాగములకు అనేక ర్కముల మర్శయు విభినిమ ైన అరా్మును 
ఇచిున విధానములను దీనిలో మనము విశదీకర్శంచబో తునాిము. 

బెైబిలులోని అరా్ము యొకు సంకిోషరతను గూర్శు మనము చదయు చర్ు ర్ ండు భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతుంది. మొదటిగా, లేఖ్నము యొకు “అక్షర్ారా్ భావన” అని వాయఖ్ాయనకర్తలు పిలచినదానిని 
మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, లేఖ్న భాగము యొకు సంప్ూర్ణ విలువను, అనగా అనేక 
విధాలుగా అక్షర్ారా్ భావనను మించియుని విధానము మీద దృషిరప డదాము. ముందుగా లేఖ్నము యొకు 
అక్షర్ారా్ భావనను చూదాే ము. 
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అక్షరారథ భావన 

కొనిిసార్మో  లాయటిన్ వయకతతకర్ణయి ైన స్ట నిస్ ల్వటర్ల్వస్ దావర్ా వయకతప్ర్చబడు “అక్షర్ారా్ భావన” అను 
ప్దమును, “అక్షర్ారా్ వాయఖ్ాయనము” అను ప్దముగా ప్ర్శగణ ంచి నేడు చాలాసార్మో  ప్రజలు 
ప ర్పాటుప్డుతుంటార్మ. “అక్షర్ారా్ వాయఖ్ాయనము” అనగా బెైబిలును అరా్ము చదసుకొనుటకు ఉప్యోగశంచు 
యాంతిరక దృషిరకోణమును సూచిసుత ంది. అయితద చార్శతిరకముగా, “అక్షర్ారా్ భావన” అను ప్దము నేడు 
అనేకమంది ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు పిలచు లేఖ్న భాగము యొకు “వాసతవిక అరా్ము” లేక “వాయకర్ణ-
చార్శతిరక అరా్ము”ను సూచిసుత ంది. 

అక్షర్ారా్ భావన లేఖ్నములోని మాటలను మర్శయు వాకయములను ర్చయిత యొకు ఉదదేశములు 
మర్శయు వార్శ వాసతవిక శరీతల యొకు చార్శతిరక నేప్థయములకు అనుగుణంగా ప్ర్శగణ సుత ంది. 

ఇది లేఖ్నములో ఉని విభినిమ ైన ర్చనా శ ైలుల మీద దృషిరప డుతుంది. ర్ూప్కములు, 
ఉప్మానములు, ఉదాహర్ణలు మర్శయు అతిశయోకుత లు మొదలగు భాషా భాగములను ఇద ిగుర్శతసుత ంది. 
ఇది చర్శతరను చర్శతరగా, ప్దయభాగమును ప్దయభాగముగా, సామ తలను సామ తలుగా ప్ర్శగణ సుత ంది. 

బ ైబిలు పుసతకములలో అనేక రకముల విభిననమ ైన రచనఘ శ ైలులు ఉనఘనయ, 
మరియు వాటిని సరిగా అరథము చేసుకొనుటకు మరియు వాయఖయయనించుటకు ఆ 
శ ైలులలోని భిననతవములను అరథము చేసుకొనుట చఘలయ అవసరమ ైయుననద్ి. ఒకే 
పనిని ఒకే విధముగా చేయుటకు మనము శ ైలులనినటిని అరథము చేసుకోలలము. కాబటిర  
బ ైబిలు పుసతకముల యొకక శ ైలులను అరథము చేసుకొనుట ద్ఘవరా మరియు వాటి 
మీద్ ద్ృష్టర పెటటర ట ద్ఘవరా, ఆ పుసతకములను వాయఖయయనించవలస్టటన విధఘనమును గూరిి 
సవయంగా ఆ పుసతకములు ది్శానిరేేశం చేయునటటే  మనము అవకాశం ఇస్ాత ము. 

— డా. బరా ండన్ కోీ 

ఒక బెైబిలు భాగము యొకు అక్షర్ారా్ భావనలో కేవలం పతజీలో వరా యబడిన ప్దముల కంట ేఎకుువ 
అరా్ము ఉంటుంద ిఅని మనము చూస్టినప్ుపడు, ప్రతి వాకయభాగము యొకు స్ట నిస్ ల్వటర్ల్వస్ ఎంత 
సంకిోషరమ ైనదిగా ఉంటుందో  మనకు అవగాహన కలుగుతుంది. ర్చయితల యొకు ఉదదేశములు ప్లు 
కోణములు కల్వగశనవిగా ఉనాియి. శ ైలుల ప్ర్శగణ ఒక వాకయభాగము యొకు అరా్మును సంకిోషరము చదసుత ంద.ి 
భాషా భాగములు మొదలగునవి కూడా అనేక ప్ర్శగణలను ప్ర్శచయం చదసాత యి. ఈ కార్కములు ప్రతి బెైబిలు 
భాగము యొకు వాసతవిక అరా్ములో ఉని ల కులేననిి చికుులను బయలుప్ర్మసాత యి. మర్శయు ఈ 
సంకిోషరతలు లేఖ్నము యొకు అరా్మును అనేక విధ్ములుగా ఆశయీించునటుో  సదాభవన గల క ైైసతవులను 
ప్ుర్శకొలాపయి. 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 ఐదవ పాఠము:  
అరా్ము యొకు సంకిోషరత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చర్శతరయందంతటా, బెైబిలు భాగముల యొకు వాసతవిక అరా్మును లేక అక్షర్ారా్ భావనను 
కనుగొనవలస్టిన అవసర్తను క ైైసతవులు ఏకకంఠముతో ఉదాా టించార్మ. అయితద లేఖ్నము యొకు అరా్ము 
ఎంత సంకిోషరమ ైనదిగా ఉనిది అంట,ే దానిని అక్షర్ారా్ భావనలో సర్శయి ైన విధ్ముగా కోీడీకర్శంచలేము అని 
మర్శకొందర్మ వాదించార్మ. కాబటిర , మన పాఠములోని ఈ భాగములో, అక్షర్ారా్ భావనను సర్శగా అరా్ము 
చదసుకుంటే అది లేఖ్నము యొకు సంకిోషరమ ైన అరా్మును ప్ర్శశరధించుటలో మర్శయు వర్శణంచుటలో మనకు 
సహాయప్డగలదు అని చూచుటకు “అక్షర్ారా్ భావన” అను ప్దము యొకు చర్శతరను మనము 
విశదీకర్శదాే ము. 

లేఖ్నములోని అరా్ము యొకు సంకిోషరత దాని యొకు అక్షర్ారా్ భావనతో అనుబంధ్ము 
కల్వగశయుండిన ర్ ండు ప్రధానమ ైన మార్గములను మనము చూదాే ము. మొదటిగా, అక్షర్ారా్ భావన 
లేఖ్నములో ఉని ప్లు అరా్ములలో ఒకటి మాతరమే అయుయనిదని కొందర్మ కతీసుత  అనుచర్మలు చెపిపనటుో  
మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, అక్షర్ారా్ భావన బెైబిలు యొకు ఏక అరా్ము అయుయనిది అను 
ఆలోచన మీద దృషిరప డదాము. అక్షర్ారా్ భావన లేఖ్నములో ఉని ప్లు అరా్ములలో ఒకటి మాతరమే 
అయుయనిది అను నముకమును ముందుగా చూదాే ము. 

పలు అరథములు 
ఆదిమ సంఘములో, లేఖ్నమునకు ప్లు అరా్ములు కలవు అను ఆలోచన వాయఖ్ాయనశాసత రమును 

ర్ూప్కముల దృషార ా చూచుటలో నుండ ివ లువడింది. ర్ూప్క దృషిరకోణము లేఖ్నములో వర్శణంచబడిన 
చార్శతిరక ప్రజలను, సాలములను, వసుత వులను, మర్శయు సనిివేశములను ఆతీుయ సతయములకు 
చిహిములుగా లేక ర్ూప్కములుగా వర్శణసుత ంది. ఒక చెటుర  ర్ాజయమును సూచించుట, ఒక యుదధము 
పాప్ముతో అంతర్ంగములో జర్మగు సంఘర్షణను సూచించుట, మొదలగునవి. ర్ూప్క వాయఖ్ాయనములలో, 
బెైబిలులో వర్శణంచబడిన భౌతిక వాసతవికతలు చాలాసార్మో  చినిచూప్ు చూడబడతాయి, మర్శయు 
పరా ముఖ్యతలేనివిగాను లేక అసతయములుగాను కొటిరవేయబడతాయి కూడా. మర్శయు ఈ భౌతిక వాసతవికతల 
దావర్ా పరా తినిధ్యం వహించబడిన ఆతీుయ ఆలోచనలు లేఖ్నములో ఎకుువ పరా ధానయతగల విషయములుగా 
ప్ర్శగణ ంచబడతాయి. 

క ైైసతవ ర్ూప్క విధానములను కొనిిసార్మో  కతీ.ప్ూ 20 నుండి కతీ.శ. 50 మధ్య కాలములో నివస్టించిన 
యూదా ప్ండితుడైెన అల గ జందిరయాకు చెందిన ఫిలోకు ఆపాదిసాత ర్మ. హెబ్రర లేఖ్నములను ఉనితమ ైన 
ఆతీుయ సతయములను బయలుప్ర్చిన ర్ూప్కములుగా చూచుట దావర్ా క ైైసతవ ర్ూప్క ప్దధతులకు ఫిలో 
ప్ునాదులు వేశాడు. 

ఫిలో తర్మవాత, సంఘము యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో, బెైబిలులోని పాత మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్నలను వాయఖ్ాయనించుటకు ప్రఖ్ాయతిగాంచిన క ైైసతవ ప్ండితులు ఇలాంట ిప్దధతినే ఉప్యోగశంచార్మ. 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 ఐదవ పాఠము:  
అరా్ము యొకు సంకిోషరత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వేదాంత విదాయర్మా లకు బెైబిలు వాయఖ్ాయనమును మర్శయు వేదాంతశాసత రమును బో ధించిన అల గ జందిరయా 
కేటక టికల్ సూుల్ విశేషముగా ఈ ప్దధతిని అనుసర్శంచింది. 

ఈ కేటక టికల్ సూుల్ లో ప్రఖ్ాయతిగాంచిన వయకిత, కతీ.శ. 185 నుండి సుమార్మగా కతీ.శ. 254 మధ్య 
కాలములో నివస్టించిన ఓర్శగన్. ఓర్శగన్ లేఖ్న అరా్మును ర్ ండు విభాగములుగా విభ్జంచాడు: అక్షర్ారా్ 
భావన మర్శయు ఆతీుయ భావన. 2 కొర్శంథ.ీ 3:6లో అక్షర్ము మర్శయు ఆతు నియమమునకు మధ్య 
చూపిన వయతాయసమును ఉప్యోగశసూత , లేఖ్నములోని ప్రతి వాకయభాగములో ప్రధానముగా ర్ ండు ర్కముల 
అరా్ము ఉనిదని ఓర్శగన్ తెల్వపాడు: వాకయభాగము యొకు అక్షర్ము మర్శయు వాకయభాగము యొకు ఆతు. 
“అక్షర్ము” అను ప్దమును ఉప్యోగశసూత  ఓర్శగన్ వాయకర్ణ నేప్థయములోని ప్దముల యొకు సపషరమ ైన 
అరా్మును ఉదదేశించాడు. మర్శయు వాకయభాగము యొకు “ఆతు” అను ప్దమును ఉప్యోగశసూత , అతడు 
అలంకార్శక భావనలను ఉదదేశించాడు — ప్దముల యొకు సపషర భావనలను మించిన అరా్ములు. ఓర్శగన్ 
వాకయభాగము యొకు అక్షర్మును దాని యొకు అక్షర్ారా్ అరా్ముతో సర్శపల ల్వునటుో  అనిపిసుత ంది, మర్శయు 
అతడు అక్షర్ారా్ అరా్ము యొకు అధికార్మును సమర్శాంచాడు. అయితద దీనికి తోడు, లేఖ్నము యొకు 
ఆతీుయ భావనను కనుగొనుటకు ప్ర్శప్కవత చెందిన ఆతీుయ విశావసులు అక్షర్ారా్ అరా్మును మించి 
చూడాలని ఓర్శగన్ వాదించాడు. 

ఉదాహర్ణకు, తన ర్చనయి ైన ఆన్ ఫస్ర పిరనిిపిల్ి, 4వ ప్ుసతకము, 1వ అధాయయము, 16లో 
భాగములో, ఆదికాండము 1 మర్శయు 2 అధాయయములలో ఉని సృషిర  వృతాత ంతములు తర్ుమునకు 
వయతిర్ేకముగా ఉనాియని, కాబటిర  క ైైసతవులు వాటి యొకు అక్షర్ారా్ భావనను నిరో్క్షయం చదస్ట,ి లోతెైన ఆతీుయ 
అరా్ముల కొర్కు చూడాలని ఓర్శగన్ వాదించాడు. నిర్ాశుర్యంగా, ఓర్శగన్ యొకు ర్ూప్క విధానములు 
చర్శతరలో అనేక సార్మో  విమర్శించబడినవి. అయితద అతని విధానములు ఆదిమ క ైైసతవ వాయఖ్ాయనశాసత రము 
యొకు దిశ మీద గొప్ప ప్రభావమును చూపాయి. 

జాన్ కరసి్ో షరం వంటి కొంద్రు పాాచీన వాయఖయయనకరతలు అపొ సతలుల కారయములు వంట ి
బ ైబిలు కథనములపె ైఅద్ుుతమ ైన మ ళకువలను కలిగియుండిరి, మరియు అతడు 
వాటిని మరింత అక్షరారథంగా చద్ువుటకు పాయత్నంచఘడు. మనము స్ాధఘరణంగా 
కథనములను చద్ువు విధఘనములో, కథనము చెపుుచునన విషయములను విని, ఆ 
కథనములో నుండి పాఠములను లలక న ైత్క విషయములను వ లికరతీయుటకు 
పాయత్నస్ాత ము. ఓరిగన్ వంట ిఇతర వాయఖయయనకరతలు రూపకముగా వాయఖయయనించుటకు, 
వాటిని కొనిన చిహ్నముల కమిముగా మలచుటకు పాయత్నంచఘరు, మరియు ఇటిర  
పద్ధత్లో ఉనన అపాయము ఏమిటంటే మనము అరథము చేసుకొనుట కొరకు 
వాసతవానికర బ ైబిలు ఆ విధంగా వాా యబడలలద్ు. ఈ పద్ధత్ వాసతవానికర పురాతన 
పురాణములను, పురాతన పురాణములలోని ఇబబంద్ ికలిగించు విషయములను 
వివరించుటకు గరికు తతవవేతతలు ఉపయోగించిన పద్ధత్లో నుండి వ లువడింద్ి, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మరియు కొనినస్ారుే  బ ైబిలును చద్ువుటకు ఈ పద్ధత్ని ఉపయోగించఘరు. 
వాకయభాగము సవయంగా చెబుతునన ద్ఘనిని వినుటకు వారు ఇక పాయత్నంచలలద్ు. 
ద్ఘనికర వేరొక అరథమును ఇచుిటకు పాయత్నంచుట ద్ఘవరా వారు ద్ఘనిని మరింత 
పరారితమ ైనద్ిగా చేయుటకు పాయత్నంచఘరు. అదే్ సమయములో, ఓరిగన్ కొనినస్ారుే  
కొనిన మంచి మ ళకువలను కూడఘ ఇచఘిడు. 

— డా. క ైైగ్ ఎస్. కతనర్డ 

బెైబిలును ఆతీుయముగా లేక ర్ూప్కముగా చదవాలని ఓర్శగన్ కల్వగశయుండిన ఆశ ఆదిమ 
సంఘము మీద నియో-పతో టోవాదము చూపిన ప్రభావములో ప్రతిబింబించబడింది. ఈ అభిపరా యములో, 
శుదధమ ైన ప్ర్లోక ఆతు అయిన దదవుని నుండి లేఖ్నము వచిుంది. ఫల్వతంగా, లేఖ్నములు భౌతిక 
లోకమును గూర్శు బో ధించలేదు అని ప్రజలు ఊహించార్మ. లోకము సావభావికముగా దుషరమ ైయునిది. 
కాబటిర , చర్శతరలో జర్శగశన భౌతిక విషయములను లేఖ్నములు ప్రసాత వించినప్ుపడు, అవి వాసతవానికి 
ర్ూప్కము దావర్ా వివేచించబడగల ప్ర్లోక, ఆతీుయ సతయముల వ ైప్ుకు చూపాయి. ఈ అభిపరా యం 
ప్రకార్ం, లేఖ్నము యొకు వాసతవిక అరా్ము ఈ ఉనితమ ైన ఆతీుయ సతయములలో ఉనిది, మర్శయు ఈ 
సతయములను వివేచించుట బెైబిలు వాయఖ్ాయనములో ఉనితమ ైన లక్షయము అయుయనిది. 

విచార్కర్ముగా, అనేకమంద ిక ైైసతవ వేదాంతవేతతలు ఈ అభిపరా యమును హతుత కునాిర్మ. మర్శయు 
వార్మ ఇలా చదయుచుండగా, భౌతిక లోకమును గూర్శు బెైబిలు ఇచుు కథనముల నుండి తీవరమ ైన 
సమసయలను ఎదుర్ొునాిర్మ. పాత నిబంధ్న ఇటిర  విషయముల మీద దృషిరప డుతుంది: విశవము యొకు 
సృషిర , దదవుని ప్రజల జీవితములలో భ్ూలోక ఆశీర్ావదములు, ఐగుప్ుత  బానిసతవము నుండ ిఇశాీయిేలు 
ప ందిన భౌతిక విమోచన, మర్శయు వాగాే న దదశములో దదవుని ప్రజల కొర్కు భ్ూలోక ర్ాజయము యొకు 
సాా ప్న. మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న యిేసు జీవితములోని భౌతిక సనిివేశములు మర్శయు అప సతలుల 
జీవితముల మీద దృషిరప డుతుంది. నియో-పతో టోవాదము దావర్ా ప్రభావితము చదయబడిన క ైైసతవుల 
విషయములో, ఈ చర్శతరల యొకు భౌతిక విషయములు సమసాయతుకముగా ఉనాియి, ఎందుకంటే అవి 
భౌతిక లోకమును దదవుని మంచి సృషిరగా కనుప్ర్చాయి. కాబటిర , బెైబిలుకు మర్శయు నియో-పతో టోవాద 
తతవశాసత రమునకు మధ్య సంధి కుదుర్ముటకు ర్ూప్క వాయఖ్ాయన విదాయలయములను వార్మ ఉప్యోగశంచార్మ. 
వార్శ వాయఖ్ాయనశాసత ర విధానములు బెైబిలులో నమోదు చదయబడిన భౌతిక వాసతవికతలను తృణీకర్శంచి, అవి 
బో ధించుటకు ఉదదేశించబడిన లోతెైన ఆతీుయ సతయములను వ దకమని క ైైసతవులను పల ర తిహించాయి. 

లేఖ్నము యొకు ఆతీుయ భావన అనేక విధ్ములుగా విశదీకర్శంచబడింది మర్శయు 
విభాగశంచబడింద.ి ఒక ప్రఖ్ాయతిగాంచిన విధానమును కావడిరగా అని పిలుసాత ర్మ — నాలుగు గుఱ్ఱములు లాగు 
ర్ోమీయుల ర్థమునకు లాయటిన్ ప్దము. లేఖ్నములు నాలుగు విభినిమ ైన అరా్ములను ఇచుునటుో  
ర్ూప ందించబడినవి అని సూచించుటకు కావడిరగా చితరము లేఖ్నమునకు అనువర్శతంచబడింది. 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 ఐదవ పాఠము:  
అరా్ము యొకు సంకిోషరత 

 

-6- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కతీ.శ. 360 నుండ ి435 మధ్య కాలములో నివస్టించిన జాన్ కేస్టియన్, తన ర్చనయి ైన కానఫర్ న ిస్, 
కానఫర్ న్ి 14, అధాయయము 8లో ఈ విధానమును వివర్ముగా వర్శణంచాడు. అక్షర్ారా్ మర్శయు ఆతీుయ 
భావనల మధ్య ఓర్శగన్ చదస్టిన మౌల్వక వయతాయసమును కేస్టియన్ అనుసర్శంచాడు. అయితద మూడు ర్కముల 
ఆతీుయ అరా్ములను గుర్శతంచుట దావర్ా అతడు దీనిని దాటి వ ళ్లో డు: ర్ూప్క భావన, ఇద ివాకయభాగము 
యొకు స్టిదాధ ంతిక బో ధ్ అయుయనిది; అలంకార్శక భావన, ఇది వాకయభాగము యొకు న ైతిక బో ధ్ 
అయుయనిది; మర్శయు అర్ోధ నితీకర్ణ భావన, ఇద ిప్ర్లోకము మర్శయు అంతయ దినముల ర్క్షణను గూర్శు 
వాకయభాగము చదయు బో ధ్ అయుయనిది. 

ఉదాహర్ణకు, కావడిరగా ప్రకార్ం, ఒక బెైబిలు భాగము “యి ర్ూషలేము”ను ప్రసాత వించినప్ుపడు, దీనిని 
నాలుగు విధ్ములుగా అరా్ము చదసుకోవచుు. అక్షర్ారా్ భావనలో ఇద ిఇశాీయిేలు యొకు పరా చీన ర్ాజధాని. 
ర్ూప్క భావనలో, ఇద ిసంఘమును గూర్శున క ైైసతవ స్టిదాధ ంతమును సూచిసుత ంది. అలంకార్శక భావనలో, 
యి ర్ూషలేము ఒక నముకమ ైన విశావస్టి అయుయండాల్వ లేక ఒక మానవ ఆతు యొకు న ైతిక గుణములు 
అయుయండాల్వ. మర్శయు అర్ోధ నితీకర్ణ భావనలో, ఇద ిప్రకటన గీంథములో వర్శణంచబడిన ప్ర్లోక ప్టరణము 
అయుయండవచుు. 

ఇప్ుపడు, బెైబిలు భాగము యొకు ఆతీుయ అరా్ములను వాటి యొకు అక్షర్ారా్ అరా్ముతో ఎంత 
దగగర్గా కలపాల్వ అను విషయమును గూర్శు బెైబిలు వాయఖ్ాయనకర్తలు శతాబేములుగా వాదించార్మ అను 
విషయమును గుర్శతంచుట చాలా అవసర్మ ైయునిది. అనిి అరా్ములు పరా ముఖ్యముగా అక్షర్ారా్ముతో 
ముడిప్డియునాియి అని కొందర్మ వాదించార్మ, అయితద వాకయభాగము యొకు ప్రతి భావన మర్ొకదాని మీద 
ఆధార్ప్డకుండా సవతంతరముగా ఉనిదని ఇతర్మలు చెపాపర్మ. మర్శయు అక్షర్ారా్ భావనతో ఎలాంట ి
అనుబంధ్ము లేని మర్మగుచదయబడిన ఆతీుయ అరా్ములను వార్మ వ ల్వకితీయుటకు ప్రయతిించార్మ. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, 1090 నుండ ి1153 మధ్య కాలములో నివస్టించిన ప్రఖ్ాయతిగాంచిన ఫ రంచ్ 
వేదాంతవేతత  అయిన క లోర్ావక్సి కు చెందిన బెర్ాిర్్డ, లేఖ్నము యొకు ఆతీుయ భావనలు దాని యొకు 
అక్షర్ారా్ భావనతో దూర్ము చదస్టిన తీవరమ ైన ఊహాతుక లేఖ్న వాయఖ్ాయనములను ప్రతిపాదించాడు. 
ఉదాహర్ణకు, ప్ర్మగరతమును అతడు వాయఖ్ాయనించిన విధానము వాకయభాగము యొకు అక్షర్ారా్ భావనతో 
ఎలాంటి ప ంతనలేకుండా ఉనిద.ి 

ప్ర్మగరతము 1:16లో వరా యబడిన ఈ మాటలను వినండి: 

మన మంది్రముల ద్ూలములు ద్ేవద్ఘరు మయా నులు, మన వాసములు సరళపు 
మయా నులు (పరమగరతము 1:16). 

ఈ వాకయభాగమును మనము చార్శతిరక నేప్థయములో అధ్యయనము చదస్టినప్ుపడు, ఇద ిస లొమోను 
నిర్శుంచిన భ్వనమును వర్శణసుత ంది అని చూచుట అంత కషరమ ైన ప్ని కాదు. ర్ాజు యొకు ర్ాజర్శక నివాసము 
వ ైప్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసూత  ఇది ర్ాజును కొనియాడుతుంది. 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 ఐదవ పాఠము:  
అరా్ము యొకు సంకిోషరత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద ఈ వచనము యొకు అక్షర్ారా్, వాయకర్ణ-చార్శతిరక భావన తన వాయఖ్ాయనమును 
నియంతిరంచునటుో  క లోర్ావక్సి కు చెందిన బెర్ాిర్్డ అనుమతించలేదు. అతని అభిపరా యం ప్రకార్ం, ఈ 
వాకయభాగము వాసతవానికి చిహాితుక ఆతీుయ అరా్ములను సూచించింది. ఇకుడ మందిర్ము సవయంగా 
దదవుని ప్రజలను సూచించింది. మందిర్ములోని దూలములు మర్శయు వాసములు సంఘ అధికార్మలను 
సూచిసుత నాియి. అలాగే సంఘము మర్శయు ర్ాజయము కల్వస్టి ఎలా ప్నిచెయాయలో కూడా ఈ వచనము 
బో ధిసుత ంది అని కూడా అతడు తెల్వపాడు. ఈ వాకయభాగములో బెర్ాిర్్డ కనుగొనిన ఆతీుయ అరా్ములు దాని 
యొకు అక్షర్ారా్ భావనలో నుండ ివ లువడలేదు, లేక అవి దానితో ప ంతన కల్వగశ కూడా లేవు. 

మయరిరన్ లూథర్డ, ఆద్ికాండము మీద్ ఇచిిన ఉపనఘయసములలో, అతడు రూపక శ ైలి 
వాయఖయయనమును గూరిి మయటాే డతఘడు మరియు ఇకకడ రూపకము అనగా రచయత 
ఉదేే్శంచిన రూపకము కాద్ుగాని, ఒక వాకయభాగమును తీసుకొని రచయత ఉదేే్శంచని 
విధముగా ద్ఘనిని రూపక రూపములో వాయఖయయనించుట. మరియు తన యౌవవన 
కాలములో, బాలయములో, అతడు చఘలయ చకకగా ఇలయ చేస్టరవాడని, తద్ఘవరా అనేక 
పాశంసలు కూడఘ పొ ంద్ుకునేవాడని లూథర్డ చెపాుడు. అయత ేఇది్ లలఖనముల పటే 
నమమకతవము కాద్ు. కెలివన్ కూడఘ రూపక వాయఖయయనమును గూరిి మయటాే డుతూ 
అంటాడు, ఇద్ ిలలఖనము మీద్ మ ైనపు ముకుకను పెటటర టను పో లియుననద్ ిమరియు 
రచయతకు నమమకముగా ఉండుటకు బద్ులుగా వాయఖయయనకరతకు తోచిన విధముగా 
మీరు ద్ఘనిని మయరిగలరు... అయత,ే సంఘ పటతరులను గూరిి అధయయనం 
చేయుటలో కొంత విలువ ఉంద్ి, లూథర్డ నిశియముగా వారి రచనలను చద్ివాడు, 
మరియు విమరిశంచఘడు కూడఘ. వారు నిజమ ైన స్టటద్ఘధ ంతములను సరికాని విధములలో 
తీసుకొని వాటి గూరిి బో ధించని లలఖనభాగములకు వాటిని అనువరితంచినపుటికీ, 
మనము వార ినుండ ినేరుికోగలము, ఎంద్ుకంటే వారు ఏమి చేయుటకు 
పాయత్నంచుచునఘనరో మనము అరథము చేసుకోగలము. వారు పాత నిబంధనను 
వాయఖయయనించి ద్ఘనిని కైైెసతవులకు ఔచితయముగా చేయు విధఘనమును అరథము 
చేసుకొనుటకు పాయత్నంచుచునఘనరు, మరియు వారు కొనిన సంద్రుములలో 
ద్ఘరితపటుపో యయరు అని మనము చెపువచుి. కాబటిర  వారు లలఖనమును 
వాయఖయయనించిన విధఘనమును గూరిి మనము నేరుికోవచుి. అలయగ ేసంఘ చరితాలో 
నమమకమ ైన వాయఖయయన ఉద్ఘహ్రణలు ఉనఘనయ మరియు వాటి నుండి మనము 
నేరుికోగలము. 

— డా. ర్ాబర్డర ఎల్. పో్ముర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖ్నములకు ప్లు అరా్ములు ఉనాియి అను ఆలోచన సమకాలీన లోకములో కూడా విభినిమ ైన 
కార్ణముల వలన పరా ముఖ్యతను సంతర్శంచుకునిది. ప్లు సాా యిలలో సంభాషించుట కొర్కు దదవుడు 
లేఖ్నమును ర్ూప ందించాడు అని వాదించుటకు బదులుగా, బెైబిలులో ఉని ప్లు అరా్ములు భాషలో ఉని 
అసపషరతలలో నుండి వ లువడతాయని అనేకమంది ఆధ్ునిక వాయఖ్ాయనకర్తలు నముుతార్మ. భాష ఎంత 
అసపషరమ ైనది అంట,ే దానికి ఒక ఖ్చిుతమ ైన అరా్ము ఏనాడు ఉండదు. ఈ కార్ణం చదత, బెైబిలు భాగము 
యొకు అరా్మును గూర్శు మనము కొనిి అసపషరమ ైన ప్ర్శమితులను లేక హదుే లను మాతరమే 
నిర్ణయించగలము. అయితద ఈ అభిపరా యము ప్రకార్ం, బెైబిలులో ఉని ప్లు అరా్ములను సర్శచూచుట 
సాధ్యము కాదు, కాబటిర  మనము వాటిని అంగరకర్శంచాల్వ అంతద, ఎందుకంటే ఒక వయకిత ఒక అరా్మును చూసాత డు 
మర్శయు మర్ొక వయకిత మర్ొక అరా్మును నిర్ాా ర్శసాత డు. 

లేఖ్నము యొకు అక్షర్ారా్ భావన అనేక అరా్ములలో ఒకటిగా ఉనిదని అనేకమంది క ైైసతవులు 
నముుతార్మ అని మనము చూశాము కాబటిర , అక్షర్ారా్ భావన లేఖ్నము యొకు ఏక అరా్మ ైయునిది అను 
ఆలోచనను ఇప్ుపడు ప్ర్శగణ దాే ము. 

ఏక అరథము 
1225 నుండి 1274 మధ్య కాలములో నివస్టించిన ప్రఖ్ాయతిగాంచిన వేదాంతవేతతయి ైన థామస్ 

అకివనాస్ కావడిరగా ప్టో మర్శంత భాధ్యతాయుతమ ైన దృకోుణమును ప్రతిపాదించాడు. అతనిక ి
ముందువచిునవార్మ మర్శయు సమకాలీనులలో అనేకమందికి భినిముగా లేఖ్నము యొకు అక్షర్ారా్ 
భావన దానిలో ఉని ఇతర్ భావనలనిిటికత ఆధార్మ ైయునిది అని అతడు నొకిు చెపాపడు. ఉదాహర్ణకు, 
తాను వరా స్టిన సుము థియోలాజక, 1వ భాగము, 1వ ప్రశి, 10వ వాయసములో, ప్రతి మానయమ ైన ఆతీుయ 
వాయఖ్ాయనము లేఖ్నము యొకు అక్షర్ారా్ భావనలో నాటబడియుంటుంది అని అతడు నొకిు చెపాపడు. అలాగే 
విశావసము కొర్కు అవసర్మ ైన ఏది కూడా లేఖ్నములో మర్ొకచోట అక్షర్ారా్ భావనలో బో ధింప్బడకుండా 
ఆతీుయ అర్ధముగా తెల్వయజేయబడలేదు అని కూడా అతడు బో ధించాడు. అతడు లేఖ్నములను 
వాయఖ్ాయనించుచుండగా అకివనాస్ ఎలోప్ుపడూ ఈ నియమములను అనుసర్శంచాడు అని ప్ండితులు అందర్మ 
ఒప్ుపకోర్మ. ఏద ిఏమ ైనా, ఒక లేఖ్న భాగము యొకు ప్రతి భావనను దాని యొకు అక్షర్ారా్ భావనతో 
జతప్ర్చాలని అతడు నియమాతుకముగా ఉదాా టించాడు. 

బెైబిలులో అక్షర్ారా్ములో ఆతీుయ అరా్ములను కనుగొనుటకు అకివనాస్ చదస్టిన కృష ిమనలో చాలా 
మందికి ఇంగశత జాా నముగా అనిపించవచుుగాని, అతని దృషిరకోణమును అందర్మ ఉప్యోగశంచలేదు. మధ్య 
యుగముల సంఘములోని అనేక స్టిదాధ ంతములకు మదేతునిచుుటకు వాకయభాగముల యొకు అక్షర్ 
అరా్ముతో అనుబంధ్ము లేకుండా ఉని ఆతీుయ వాయఖ్ాయనములు ఉప్యోగశంచబడినవి. మర్శయు బెైబిలు 
యొకు అక్షర్ అరా్ముతో ఎలాంటి అనుబంధ్ము లేని ఆతీుయ అరా్ములలోనికి దదవుడు వార్శకి ఒక 
విశేషమ ైన మ ళకువను అనుగీహించాడు అని సంఘ అధికార్మలు చెపతపవార్మ. 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద ప్దాిలుగు నుండి ప్దిహేడు శతాబేములలో ఐర్ోపాలో జర్శగశన ప్ునర్మజీజవనోదయమము 
లేఖ్న వాయఖ్ాయనములో ఒక నాటకతయమ ైన మార్మప కొర్కు ర్ంగమును స్టిదధప్ర్చింది. కుో ప్త ంగా, 
ప్ునర్మజీజవనోదయమ ప్ండితులు సాంప్రదాయిక సాహితయము, తతవ, మర్శయు మతప్ర్మ ైన గీంథములను 
వాటి వాసతవిక భాషలలో చదువుట ఆర్ంభించార్మ. వార్మ ఇలా చదయుచుండగా, ఈ సాహితయముల యొకు 
అక్షర్ారా్, చార్శతిరక భావనను ఉదాా టిసూత  సంఘ అధికార్మునకు వేర్మగా వార్మ ఈ వాకయభాగములను 
వాయఖ్ాయనించార్మ. మర్శయు ఈ ప్దధతిని లేఖ్నములకు ఉప్యోగశంచుటకు ఎకుువ కాలం ప్టరలేదు. ఈ 
వాయఖ్ాయన ప్రణాళిక అక్షర్ారా్ భావనను బెైబిలు భాగముల యొకు వాసతవిక అరా్ముతో పల ల్వుంది. మర్శయు అది 
అక్షర్ారా్, వాసతవిక అరా్ము యొకు కేందరతను మర్శయు అధికార్మును ఉదాా టించింది. 

అయతే, మధయయుగ సంఘములో, లలఖనములో ద్ేవుని యొకక సంపూరణ ఉదేే్శము 
నఘలుగింతల ద్ృష్టరకోణము ద్ఘవరా తెలుసుకోగలము అని అనేకమంద్ ివిశావసులు 
ఉద్ఘా టించఘరు: అక్షరారథ, న ైత్క, అరోధ ననతీకరణ, మరియు రూపక. కాబటిర  పద్హారవ 
శతఘబేపు సంసకరతలు — వీరిని పొా టెసె్టరంటటే  అని పటలుస్ాత రు — వారు ద్ీనిని 
త్రసకరించఘరు, కొంత వరకు స్టటద్ఘధ ంత్కముగా త్రసకరించఘరు, కాని ముఖయముగా 
ద్ఘనిలో నుండి వ లువడిన వాటి వలన త్రసకరించఘరు, అది్ సంఘ అధికారమునకు 
మదే్తునిసూత , లలఖనమును భా్షరము చేస్టటన, లలక లలఖనము యొకక వాసతవిక 
ఉదేే్శమును లలక రచయత ఉదేే్శమును అసుషరము చేస్టటన సంఘ బో ధనఘ పరంపర 
అయుయననద్ి. 

— డా. జేమ్సి డి. స్టిుత్ III 

కావడిాగా, లలక లలఖనము యొకక నఘలుగింతల భావనకు కైైెసతవ సంఘములో 
సుధీరామ ైన, పాాచీన చరితా మరియు పరంపర ఉననద్.ి.. కాబటిర , సంసకరణ కాలములో 
సంసకరణ పటతరులను ఈ విషయములో కొంద్రు కాథలిక్ పాతయరుథ లు గదేి్ంచఘరు, 
ఎంద్ుకంటే లలఖనమునకు ఒకే భావన లలక అరథము ఉననద్ని సంసకరతలు నొకరక 
చెపాురు. అయత ేపాత్సుంద్నగా, విలియం విటరకర్డ వంట ివారు, కావడిాగాను, అనగా 
లలఖనమునకు నఘలుగు భావనలు ఉనఘనయ అను భావనను మేము 
త్రసకరించుటలలద్ు అని చెపాురు; లలఖనమునకు నఘలుగు అరథములు లలక భావనలు 
ఉనఘనయ అను ఆలోచనను మేము త్రసకరించుచునఘనము. కేవలం ఒకటి మయతామే 
ఉననద్,ి అద్ ిచఘరిత్ాక, అక్షరారథ, వాయకరణ అరథము. అయత ేమిగిలిన మూడు స్టరకరణలు 
లలక నేడు మనము ఆలోచించునటటే  అనువరతనముల ైయుననవి. అవి ఆ ఒకక భావనలో 
నఘటబడియుననవి అనునద్ ిఇకకడ ఆలోచన, కాని నేడు బ ైబిలు పాఠకులుగా ఆ ఒకక 
భావన మనకు ఏ విధంగా అనువరితంచబడుతుందో్ తెలియజేయుటకు అవి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉపయోగపడతఘయ. కాబటిర , ఇద్ ికావడిాగా యొకక సంపూరణ త్రసకరణ కాద్ుగాని, 
ద్ఘని యొకక సంసకరణ, ద్ఘనిని సర ిచేయుట అయుయననద్ి, కాబటిర  ఒక భావన ఉననద్ి 
మరియు విశావసము, నిరరక్షణ మరియు పరామ వల  మూడు వరుసల అనువరతనము 
ఉననద్.ి 

— డా. బూర స్ బౌగస్ 

ప్ునర్మజీజవనోదయమ కాలములో, అకివనాస్ ప్రతిపాదించిన ఆలోచనలను ప ర టెస్ట రంటుో  అభివృదిధ  చదయుట 
కొనసాగశంచార్మ. అయితద ఆతీుయ అరా్ములు లేఖ్నము యొకు అక్షర్ారా్ అరా్ములో నాటబడియునివి అని 
మాతరం వార్మ వాదించలేదు. బదులుగా, ఒక ర్చయిత తన వాసతవిక శరీతల కొర్కు ఉదదేశించిన ఆతీుయ 
కోణములు అనిి దాని యొకు అక్షర్ారా్ భావనలో భాగమ ైయునివి అని వార్మ చెపాపర్మ. లేఖ్నము యొకు 
అక్షర్ారా్ భావన, లేక వాసతవిక అరా్ము, ఏకమ ైయునిది మర్శయు సంకిోషరమ ైయునిది అని వార్మ నమాుర్మ. 
ప్ునర్మజీజవనోదయమ ప ర టెస్ట రంటుో  “అక్షర్ారా్” అను ప్దము యొకు భావనను విశాలప్ర్శచార్మ అని, తదావర్ా 
“లేఖ్నము”లో ఉని సాహితయము వయకతప్ర్చాలని కోర్శన ఉదదేశమంతా దానిలో చదర్ుబడింది అని మనము 
చెప్పవచుు. ఫల్వతంగా, అల్వరచ్ జవనిలి, మార్శరన్ లూథర్డ, జాన్ క ల్వవన్ వంటి ప్రఖ్ాయతిగాంచిన వయకుత లు అక్షర్ారా్ 
లేక వాసతవిక అరా్ములో ప్రతి బెైబిలు భాగము బో ధించు విషయములనీి ఉనాియని అనుకునాిర్మ. వార్మ 
అక్షర్ారా్ భావనను చార్శతిరక, స్టిదాధ ంతిక, న ైతిక మర్శయు యుగాంత కోణములు గల ఒక సంకిోషరమ ైన అరా్ముగా 
ప్ర్శగణ ంచార్మ. 

లేఖ్నము యొకు అక్షర్ారా్ భావనను గూర్శు ప ర టెస్ట రంటుో  కల్వగశయుని ఆలోచనను తొలచబడిన ఒక 
విలువ ైన ర్తిముతో పల లుుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. లేఖ్నము యొకు అక్షర్ారా్ భావనకు అనేక 
చిని చిని భావనలు తోడాపటునిచుునటేో , తొలచబడిన విలువ ైన ర్తిమునకు అనేక “కోణములు” లేక 
“ముఖ్ములు” ఉంటాయి. చార్శతిరక సతయములు, స్టిదాధ ంతములు, న ైతిక బాధ్యతలు, ర్క్షణ మర్శయు 
యుగాంతశాసత రము వంటి వాటిని గూర్శు ఏదో  ఒక విషయమును తెల్వయప్ర్చుట కొర్కు లేఖ్నములోని ప్రతి 
వాకయభాగము ఉదదేశించబడింది. 

అంతదగాక, విలువ ైన ర్తిములోని ప్రతికోణము విభినిమ ైన ఉప్ర్శతలమును కల్వగశయుండి మొతతము 
యొకు అందమునకు తోడాపటునిసుత ంది, మర్శయు వాటిలో ఏ ఒకు కోణము కూడా సంప్ూర్ణమ ైన 
ర్తిమునని వాదించలేదు. ఇదద విధ్ముగా, బెైబిలు భాగములలో కూడా అక్షర్ారా్ భావన యొకు 
అరా్మునకు తోడాపటునిచుు ప్లు కోణములు ఉంటాయి, మర్శయు వీటిలో ఏ చిని విషయము కూడా 
సంప్ూర్ణ అక్షర్ారా్ భావననని వాదించలేదు. 

సులువుగా చెబితద, లేఖ్నము యొకు అరా్ము ప్లు కోణములను కల్వగశయునిది. ప్రతి వాకయభాగము 
యొకు అరా్ములో అనేక చిని భాగములు లేక కోణములు ఉంటాయి మర్శయు అవి దాని యొకు అక్షర్ారా్ 
భావన అని మనము పిలచు ఏక, ఐకయ అరా్మునకు తోడాపటునిసాత యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బ ైబిలు ఒక ఘనమ ైన పుసతకమ ైయుననది్. అది్ ఒక లోతెైన పుసతకమ ైయుననది్. ఇద్ ి
ద్ేవుని మనసుులో నుండి కలుగుతుంద్ి, మరియు ద్ేవుని మనసుు చఘలయ 
విశాలమ ైనద్ ిఅని, వయకతపరచబడిన ఆలోచనలు చఘలయ విశాలమ ైనవి అని మరియు 
వాటికర అనేక కోణములు కలవని నేను చెపునవసరం లలద్ు... కాబటిర  వాయఖయయనములను 
విశలేష్టంచుట అనగా కేవలం ఒకస్ారి నిలిచి, మిముమను మీరు ఈ విధంగా పాశనంచుట 
అయుయననద్ి, వాకయభాగమును చద్ువుటకు ఈ కోణము సరియ ైనద్ేనఘ? ... కాబటిర  
విషయములను అనేక కోణముల నుండ ిద్ఘని యొకక నేపథయములో చూసూత  తగిన 
వికలుములను గూరిి మీరు ఆలోచన చేయయలి అంతే, మరియు ఆ అరథము 
సంకరేషరమ ైనది్గా ఉండవచుి అను స్ాధయతను స్ట్వకరించుటకు స్టటద్ధముగా ఉండఘలి. 
ఫలితంగా, ఒక వాకయభాగములో ఆద్ిమ అవగాహ్నలు, నేను కలిగియునన ఆరంభ్ 
అభిపాాయము కంటే అనేక విషయములు ఉంటాయ కాబటిర , వాకయభాగమును మరొకరు 
చద్ువుట ద్ఘవరా నేను నేరుికోగలను. 

— డా. డార్ ల్ ఎల్. బో క్స 

లేఖ్నములోని ప్రతి ప దే వాకయభాగములో వేదాంతశాసత రము మర్శయు క ైైసతవ జీవనము కొర్కు అనేక 
విధ్ముల ైన అంతర్ాభవములు ఉంటాయి. కాబటిర , బెైబిలు భాగములకు ప్లు అరా్ములు ఉంటాయని సంఘ 
చర్శతరలో అనేకమంద ిఎందుకు తలంచార్మ అను విషయమును మనము సులువుగా అరా్ము చదసుకోవచుు. 
అయితద ఒక బెైబిలు భాగమును గూర్శు మనము చెప్ుప ప్రతి విషయము పరా చీన లోకము యొకు చార్శతిరక 
నేప్థయములోని వాయకర్ణముతో ముడిప్డియుండునిటుో  చూచుకొనుట లేఖ్నముల యొకు గొప్పతనమును 
బాధ్యతాయుతముగా ఆశయీించుట అయుయనిది. మర్శయు మనము బెైబిలును ఈ విధ్ంగా 
ఆశయీించినటోయితద, దదవుడు మర్శయు ఆయన పతరర్ేపించిన ర్చయితలు లేఖ్నము యొకు వాసతవిక శరీతలకు 
తెల్వయప్ర్చిన సంకిోషరమ ైన అరా్మును కనుగొనుటకు మనము మర్శంత ఉతతమమ ైన ర్రతిలో 
స్టిదధప్డగలుగుతాము. 

లేఖ్నములో అరా్ము యొకు సంకిోషరతను గూర్శున మన సంభాషణలో ఇప్పటి వర్కు, బెైబిలు 
యొకు అక్షర్ారా్ భావన యొకు పరా ముఖ్యతను మర్శయు ప్ర్శమితిని ప ర టెస్ట రంటుో  ఎందుకు బలముగా 
ఉదాా టిసాత ర్ో మనము చూశాము. కాబటిర  ఇప్ుపడు, లేఖ్న భాగముల యొకు సంప్ూర్ణ విలువ అని మనము 
పిలచుదాని వ ైప్ుకు మన దృషిరని మళోించుదాము. 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 ఐదవ పాఠము:  
అరా్ము యొకు సంకిోషరత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంపూరణ విలువ 

ప్లు సందర్ాభలలో, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు స్ట నిస్ పతో నియోర్డ అను వయకతతకర్ణను ఉప్యోగశసాత ర్మ, 
లేఖ్నము యొకు “సంప్ూర్ణ భావన” అని దీని అరా్ము. ఒక బెైబిలు భాగము యొకు అక్షర్ారా్ భావన లేక 
వాసతవిక అరా్ము యొకు పరా ముఖ్యతను మనము ఉదాా టించుచుండగా, కేవలం అక్షర్ారా్ లేక వాసతవిక 
భావనను ప్ునర్ావృతం మాతరమే చదయకుండా బెైబిలులోని తర్మవాత భాగములు లేఖ్నములలోని 
మునుప్టి భాగములను సూచిసాత యి అని కూడా మనము గీహిసాత ము. కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు కతీసుత లో 
పాత నిబంధ్న న ర్వేర్ుబడిన విధానమును గూర్శు తెలుప్ు విధానములో ఇది మర్శంత సపషరముగా 
కనిపిసుత ంది. కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు పాత నిబంధ్న వాకయభాగములను సర్శగా వాయఖ్ాయనించార్మ. వార్మ 
ఎనిడు వాటి వాసతవిక అరా్మునకు వయతిర్ేకముగా వ ళోలేదు. అయితద వార్మ కేవలం వాసతవిక అరా్మునకు 
మాతరమే తమను తాము ప్ర్శమితము చదసుకోలేదు. బదులుగా, ఈ పాత నిబంధ్న వాకయభాగముల యొకు 
సంప్ూర్ణ భావనను, స్ట నిస్ పతో నియోర్డ ను, కూడా వివేచించార్మ. కాబటిర , ఈ విధానమును అనుసర్శంచి, ప్రతి 
బెైబిలు వాకయభాగము యొకు “సంప్ూర్ణ భావన” లేక “సంప్ూర్ణ విలువ”ను గూర్శు మనము మాటాో డదాము. 

ఈ పాఠయకీమములో, ఒక బెైబిలు భాగము యొకు సంప్ూర్ణ అరా్మును మనము ఈ విధ్ంగా 
నిర్వచిదాే ము: 

ఒక వాకయభాగము యొకక సంపూరణ పాాధఘనయతలో, ద్ఘని వాసతవిక అరథము, ద్ఘనిలో 
ఉనన బ ైబిలు ఉలలే ఖనములు అన్నన, మరియు ద్ఘనిలోని సరియ ైన అనువరతనములన్నన 
భాగమ ైయుంటాయ. 

వాసతవిక అరా్ము లేఖ్నము యొకు అక్షర్ారా్ భావన అయుయనిది, మర్శయు ఇద ిఒక వాకయభాగము 
యొకు అతయంత మౌల్వకమ ైన కోణమ ైయునిది. బెైబిలు ఉలేో ఖ్నములు అనగా, లేఖ్నములోని ఒక భాగము 
ప్రతయక్షంగా లేక ప్ర్ోక్షంగా లేఖ్నములోని మర్శయొక భాగమును వాయఖ్ాయనించుట అయుయనిది. మర్శయు 
సర్శయి ైన అనువర్తనములు అనగా, లేఖ్నము దాని పాఠకుల యొకు జీవితముల కొర్కు కల్వగశయుని 
అంతర్ాభవములు అయుయనివి. 

బెైబిలు యొకు సంప్ూర్ణ విలువను గూర్శున ఈ నిర్వచనమునకు అనుగుణంగా, మన సంభాషణ 
మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతుంది. మొదటిగా, మనము వాసతవిక అరా్ము మీద దృషిరప డదాము. 
ర్ ండవదిగా, మనము బెైబిలు ఉలేో ఖ్నములను చూదాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, మన జీవితములకు 
లేఖ్నము యొకు సర్శయి ైన అనువర్తనములను విశదీకర్శదాే ము. మనము వాసతవిక అరా్ముతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 ఐదవ పాఠము:  
అరా్ము యొకు సంకిోషరత 

 

-13- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవిక అరథము 
మునుప్టి పాఠంలో, వాసతవిక అరా్మును మనము ఈ విధ్ంగా నిర్వచించాము: 

లలఖనము ద్ఘని యొకక మొద్టి శరితలకు తెలియజేయయలని ద్ఘని ద్ెైవిక మరియు 
మయనవ రచయతలు ఉదేే్శంచిన భావనలు, పావరతనలు మరియు భావోద్ేవగాలు. 

మనము ఇంతకు ముందు చెపిపనటుో గా, ఒక వాకయభాగము యొకు వాసతవిక అరా్ము దాని అక్షర్ారా్ 
భావనకు సమానమ ైయునిది. మర్శయు ఈ నిర్వచనము చూప్ుచునిటుో , వాసతవిక అరా్ములో ప్లు 
కోణములు ఉంటాయి. లేఖ్నము దాని యొకు మొదట ిశరీతలతో అనేక సాా యిలలో 
సంభాషించవలస్టియునిది. అద ిభావనలను, అనగా వాకయభాగములో వాసతవిక శరీతలు 
గుర్శతంచబడవలస్టియుండిన ఆలోచనలను తెల్వయప్ర్మసుత ంది. అద ిప్రవర్తనలను, అనగా వాకయభాగములో 
చదస్టిన లేక చదయని కార్యములను తెల్వయప్ర్మసుత ంది. మర్శయు అది భావోదదవగములను, అనగా 
వాకయభాగములో వయకతప్ర్చబడిన వ ైఖ్ర్మలు లేక భావోదదవగములను తెల్వయప్ర్మసుత ంది. 

ఒక వాకయభాగము భావనలను, ప్రవర్తనలను, మర్శయు భావోదదవగములను ఎలా తెల్వయజేసుత ందో  
చూచుటకు నిర్గమ. 20:13ను ప్ర్శశీల్వదాే ము: 

నరహ్తయ చేయకూడద్ు (నిరగమ. 20:13). 

వాసతవిక అరా్మునకు మనమిచిున నిర్వచనము దృషార ా ఈ వాకయభాగమును గూర్శు ఆలోచన 
చదదాే ము. హతయను గూర్శు ఇవవబడిన ఆజా దావర్ా దెైవిక మర్శయు మానవ ర్చయితలు తమ మొదటి 
శరీతలకు ఏ విధ్మ ైన భావనలను, ప్రవర్తనలను, మర్శయు భావోదదవగములను తెల్వయప్ర్చాలనుకునాిర్మ? 
అయితద, భావనల విషయములో, కతడు చదయ తలంచి ఒక మానవుని పరా ణమును తీయుటను ఈ వచనము 
సపషరముగా వయకతప్ర్మసుత ంది. అంతర్ాభవముగా, మానవ జీవితము దదవుని దృషిరకి విలువ ైనద ిఅని ఇది 
తెల్వయజేసుత ంది. మర్శయు ఇది ఒక ఆజా ర్ూప్మును తీసుకుంటుంది అను వాసతవము దదవుడు మానవుల 
మీద సార్ావభౌమునిగా ఉనాిడు అని సూచిసుత ంది. 

ప్రవర్తనల విషయములో, ఈ ఆజా దదవుని చార్శతిరక కార్యముల యొకు నివేదికలో భాగమ ైయునిది — 
ఈ ఆజాను మోషతకు అందించు ప్రవర్తనలో దదవుడు సవయంగా పాలుప్ంచుకునాిడు, మర్శయు మోషత దీనిని 
దదవుని ప్రజలకు అందించాడు. మర్శయు మోషత అర్ణయములో గుండా వాగాే న దదశములోనికి నడిపించిన 
ప్రజలు — నిర్గమకాండము యొకు వాసతవిక శరీతలు — హతయ చదయు ప్రవర్తనను కల్వగశయుండకూడదు అని 
ఇది సూచిసుత ంది. 

భావోదదవగముల విషయములో, దదవుడు హతయను దదవషిసాత డు అని, మర్శయు ఆయన నాయయము 
జర్శగశంచాలను నిర్ాా ర్ణ కల్వగశయునాిడు అని ఈ వాకయభాగము బో ధిసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

హతయకు విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ఆజా యొకు వాసతవిక అరా్ములో ప్లు కోణములు ఉనాియి, 
మర్శయు వాసతవిక శరీతలకు దదవుని యొకు మర్శయు మోషత యొకు సపషరమ ైన భావనలు, ప్రవర్తనలు 
మర్శయు భావోదదవగములను తెల్వయజేయుటకు, మర్శయు వార్శ భావనలు, ప్రవర్తనలు, మర్శయు 
భావోదదవగాల విషయములో దదవుడు వార్శ యొదే నుండి కోర్మ విషయములను తెల్వయజేయుటకు 
ఉదదేశించబడినవి. ప్రతి బెైబిలు భాగము విషయములో ఇదద వాసతవమ ైయునిది. 

ఫల్వతంగా, ఒక వాకయభాగము యొకు సంప్ూర్ణ విలువను మనము ప ందుకోవాలని ఆశిస్టతత , మనము 
వాసతవిక అరా్ము యొకు సంకిోషరతలను మ చుుకోవాల్వ. ఈ సంకిోషరతలను మనము తిర్సుర్శస్టతత , లేఖ్నము 
మనకు బో ధించాలని కోర్మచుని అనేక విషయములను మనము తపిపపల తాము. 

వాకయభాగమును వాయఖయయనించుటకు సంసకరతలు రెండు పద్ధతులను అభివృది్ధ  చేశారు: 
వాయకరణ మరియు చఘరిత్ాక. ఒక వ ైపున, వాయకరణ ఆధఘరంగా వాకయభాగము ఏమి 
బో ధిసుత ంది్? మరొక వ ైపు, మొద్టి సంద్రుములో అద్ ిఏమి తెలిపటంద్?ి ఈ రెండు 
పాశనల జవాబులు పరిమితులను అంది్స్ాత య. ఆ పరిమితులలో, విభిననమ ైన 
వాయఖయయనములు అరహమ ైనవి మరియు మయనయమ ైనవి, అనగా ఆ పరిమితులలో అవును, 
ఈ వాకయభాగమును వేరొక విధముగా కూడఘ అరథము చేసుకోవచుి అని ఒపుుకొను 
తగిగంపును మనము కలిగియుండఘలి. ఇపుుడు, ఆ వాయఖయయనములలో ఒకటి 
వాయకరణముగా అస్ాధయమ ైనది్, అది్ తపుు అని మనము చెపువచుి. లలక ఒకటి 
చఘరిత్ాకముగా అస్ాధయమ ైతే — అనగా ఆ నేపథయములో వాకయ అరథము అద్ ికాకపో తే — 
ద్ఘనిని మనము త్రసకరించవచుి. అయతే ఆ రెండు పరిమితుల మధయ, విభిననమ ైన 
వాయఖయయనములు స్ాధయమే, మరియు నేను చెపుునటటే , మన స్ొ ంత అవగాహ్న 
విషయములో మనము తగిగంపు కలిగియుండఘలి. 

— డా. జాన్ ఒసవల్ర  

లలఖనమును ఒకటి కంటే ఎకుకవ మయరగములలో అరహమ ైన విధముగా చద్వవచుి. 
ఇపుుడు, ఎలయ అనువద్ించినఘ సరిపో తుంద్ి అని ద్ీని అరథము కాద్ు. కొనిన 
విషయములను సుషరముగా త్రసకరించఘలి. ఉద్ఘహ్రణకు, మరొకస్ారి ఇకకడ విశావస 
సూతాములలో ఇవవబడిన ముఖయమ ైన నియమములు సహాయకరముగా ఉంటాయ. 
విశావస నియమము మనలను లలఖనమును తపుుగా అరథము చేసుకోకుండఘ 
నివారిసుత ంది్... మరొక బ ైబిలు వాయఖయయనకరతతో మనము అహ్ంకారముగాను, స్టటద్ఘధ ంత్క 
ఆతమతోను సంభాష్టంచుటకు పాయత్నస్టరత , అద్ి పాాధమికముగా తపుు అవుతుంద్ి. 

— డా. కేర్ర వినజంట్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవిక అరా్ము లేఖ్నము యొకు సంప్ూర్ణ విలువకు ఏ విధ్ంగా తోడపడుతుందో  చూశాము కాబటిర , 
ఇప్ుపడు మన దృషిరని బెైబిలు ఉలేో ఖ్నముల మీదికి మళోించుదాము. 

బ ైబిలు ఉలలే ఖనములు 
బెైబిలు ఉలేో ఖ్నములు అనగా: 

లలఖనములోని ఒక భాగము లలఖనములోని మరొక భాగము యొకక అరథములోని ఒక 
కోణమును పాతయక్షముగా లలక పరోక్షముగా వాయఖయయనించు సథలములు. 

లేఖ్నమంతా పతరర్ేపితమ ైనది మర్శయు ప ర్పాటులేనిది కాబటిర , ఈ ఉలేో ఖ్నములు వాసతవిక అరా్ముతో 
సముతిసాత యి లేక నిర్ాా ర్శసాత యి. కొనిిసార్మో , ఉలేో ఖ్నము అనగా వాసతవిక అరా్ములోని ఒక కోణమును 
ప్ునర్ావృతము చదయునటుో  చెప్ుపట అయుయనిది. మర్శకొనిిసార్మో , బెైబిలు ఉలేో ఖ్నము అనగా సపషరముగా 
లేని లేక సర్శగా అరా్ము చదసుకొనలేని విషయములను సపషరము చదయుట అని చెప్పవచుు. ఇంకొనిిసార్మో , 
బెైబిలు ఉలేో ఖ్నము ఒక వాకయభాగ అరా్ము యొకు విసతర్ణ కూడా అయుయంటుంది. 

ఉదాహర్ణకు, హతయకు విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ఆజాను అనేక చోటో బెైబిలు విసాత ర్ముగా వివర్శసుత ంది. 
ఈ ఆజా మొటరమొదటిసార్శగా నిర్గమ. 20:13లో నివేదించబడింది, అకుడ ఇలా వరా యబడియునిది: 

నరహ్తయ చేయకూడద్ు (నిరగమ. 20:13). 

మనము ప్రసాత వించబో వు ఈ వాకయభాగము యొకు మొదటి బెైబిలు ఉలేో ఖ్నము ప్రధానముగా దివతీ. 
5లో ఈ మాటల యొకు ఖ్చిుతమ ైన ప్ునర్ావృతమ ైయునిది, అకుడ మోషత ప్ద ిఆజాలలో ఉని 
విషయములను ఇశాీయిేలు దదశమునకు జాా ప్కము చదశాడు. దివతీ. 5:17లో లేఖ్నము మర్ొకసార్శ ఇలా 
స్ట లవిసుత ంది: 

నరహ్తయ చేయకూడద్ు (ద్ివతీ. 5:17). 

ఈ ప్ునర్ావృతము ఆజాను నిర్ాా ర్శంచింది మర్శయు ఆయన నిబంధ్నలోని షర్తులను దదవుని 
ప్రజలకు జాా ప్కము చదస్టింది. అవును, ఉలేో ఖ్నము ప్ునర్ావృత ర్ూప్ములో ఉలేో ఖంచబడినప్ుపడు కూడా, 
అద ికేవలం మునుప్ు తెలుప్బడిన మాటలను ప్ునర్ావృతము మాతరమే చదయదు — ఉలేో ఖ్నము యొకు 
నేప్థయము ఎలోప్ుపడూ దాని యొకు అరా్మునకు మర్శంత చదర్ముతుంది. అయినను, కొనిి ఉలేో ఖ్నములు 
ర్ూప్ములో ప్ునర్ావృతముల ైయునివి అని గుర్శతంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. 

మనము తెలుప్ు ర్ ండవ ర్కమ ైన ఉలేో ఖ్నము సపషరత ఇచుుట అయుయనిది, మర్శయు హతయకు 
విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ఆజాకు సపషరతను మనము సంఖ్ాయ. 35లో చూసాత ము. ఆ అధాయయములో, మోషత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

హతయ మర్శయు ప ర్పాటున చంప్ుట మధ్య వయతాయసమును తెల్వయప్ర్చాడు. ఆద.ి 35:20-25లో మోషత 
వరా స్టిన మాటలను వినండ:ి 

ఒకడు చచుినటటే  వాని పగపెటిర  పొ డిచినను, లలక పొ ంచియుండి వానిమీద్ ద్ేనిన ైనను 
వేస్టటనను, లలక ఒకడు చచుినటటే  వ ైరమువలన చేత్తో వాని కొటిరనను, కొటిరనవాడు 
నరహ్ంతకుడు, నిశియముగా వాని చంపవల ను... అయతే పగపటరక హ్ఠాతుత గా 
వానిని పొ డిచినను, పొ ంచియుండక వానిమీద్ ఏ ఆయుధమున ైన వేస్టటనను, వాని 
చూడక ఒకడు చచుినటటే  వానిమీద్ రాయ పడవేస్టటనను, ద్ెబబత్నినవాడు 
చనిపో యనయ డల ... సమయజము ... ఆ నరహ్ంతకుని విడిపటంపవల ను (సంఖయయ. 
35:20-25). 

హతయకు విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ఆజాను అరా్ము చదసుకొనుటకు ఈ సపషరత కతలకమ ైన 
సమాచార్మును అందిసుత ంది. మానవుని చంపిన ప్రతి సందర్భము హతయ అవవదు అని ఇది సపషరము 
చదసుత ంది, మర్శయు దుర్ాటనలకు హతయకు విధించబడు శిక్షను విధించకూడదు అని ఇద ిసపషరము చదసుత ంది. 
ఒక వయకితని “ప్గబటిర  చంపినప్ుపడు,” అనగా దుషరతవముతో ప్ూనుకొని ఉదదేశప్ూర్వకముగా హతయ 
చదయబడినప్ుపడు, ఆజా మర్శంత కఠశనమ ైన శిక్షను ప్రతిపాదిసుత ంది. అయితద అనుకోకుండా ఒక వయకితని 
చంపినప్ుపడు, ఆ చంపిన వయకిత హతయ చదస్టినటుో  ఆజా ప్ర్శగణ ంచదు. 

మనము తెలుప్ు మూడవ బెైబిలు ఉలేో ఖ్నము విసతర్ణ అయుయనిది, దీనిలో లేఖ్నము ఒక 
వాకయభాగము లేక అంశమును గూర్శు అదనప్ు సమాచార్మును అందిసుత ంది. హతయకు విర్ోధ్ముగా 
ఇవవబడిన ఆజాకు విసతర్ణను మనము మతతయి 5లో చూసాత ము, అకుడ యిేసు ఆజా యొకు ప్ర్శమితిని 
సంకుచితము చదస్టినందుకు ఆ దిన బో ధ్కులను విమర్శిసుత నాిడు. మతతయి 5:21-22లో హతయకు 
విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ఆజాను గూర్శు యిేసు ఏమి బో ధించుచునాిడో  వినండి: 

నరహ్తయ చేయవద్ుే ; నరహ్తయ చేయువాడు విమరశకు లోనగునని పూరివకులతో 
చెపుబడిన మయట మీరు వినఘనరు గద్ఘ. నేను మీతో చెపుునద్ేమనగా తన సహ్ో ద్రుని 
మీద్ కోపపడు పాత్వాడు విమరశకు లోనగును (మతతయ 5:21-22). 

ఇకుడ, ఒక మానవుని జీవితమును నియమమునకు విర్ోధ్ముగా భౌతిక హాని దావర్ా తీయుటను 
మించి యిేసు హతయకు విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ఈ ఆజాను అనువర్శతంచుచునాిడు. యిేసు ఇచిున విసతర్ణ 
ప్రకార్ం, దుర్రితితో కూడిన కోప్ము కూడా హతయ ఉలోంఘించు నియమమునే ఉలోంఘిసుత ంది. కోప్ము హతయ 
అంత చెడ్ది కాదు, కాని అద ిదదవుని సవభావములోని అదద కోణమును ఉలోంఘిసుత ంది. 

అవును, కొండ మీద్ పాసంగములో యేసు అనేక ఆజఞలను ఉపయోగిస్ాత డు, వాటిలో 
ఒకటి, “నరహ్తయ చేయవద్ుే  అని చెపుబడిన మయట మీరు వినఘనరు గద్ఘ.” తరువాత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన అంటాడు, “నేను మీతో చెపుునద్ేమనగా తన సహ్ో ద్రుని మీద్ కోపపడు 
పాత్వాడు విమరశకు లోనగును. అద్ ిసమసయ.” కాబటిర , యేసు కొండ మీద్ చేస్టటన 
పాసంగమును చద్ువుట ఆజఞల యొకక నిజమ ైన అరథమును గిహ ంచుటకు చఘలయ 
పాాముఖయమ ైయుననద్ి అని నఘ ఆలోచన, ఎంద్ుకంటే యేసు చేసుత నన పని అదే్... 
ఆయన విషయము యొకక మూలమును తెలియజేయుచునఘనడు. యేసు మనకు 
ఏమి చూపుచునఘనడు అంట ే— మరియు యేసు చెపుుచునన ద్ఘనిని మనము 
అనువరితంచఘలని నేననుకుంటాను — హ్తయను గూరిిన ఆజఞ, నేను హ్తయ చేయలలద్ు 
కాబటిర  నేను మంచి వయకరతని అను విషయమునకు సంబంధించినద్ ికాద్ు; నేను ఆజఞను 
పాటించఘను. యేసు ఇలయ చెబుతునఘనడు ... ఇది్ హ్ృద్యములో హ్తయ చేయు 
ఆలోచన తల తుత టకు సంబంధించినద్ి, మరియు ద్ఘనినే ద్ేవషం అని అంటారు. 

— డా. బిరయన్ జే. వికుర్డి 

నిరగమకాండము వ నుక ఉనన నియమములలోనికర వ ళేమని యేసు 
ఆహావనించుచునఘనడు, మరియు పాపము చేయకపో వుట సరిపో ద్ుగాని, పాపము 
చేయయలనే తలంపు కూడఘ ఉండకూడద్ు అని ఆయన చెబుతునఘనడు. అనగా, యేసు 
కేవలం మన పావరతనను గూరిి మయతామేగాక మన సవభావమును గూరిి, మనము 
చేయు కరియలు మయతామే గాక మనము ఏమ ైయునఘనము అను విషయమునుగూరిి 
కూడఘ మయటాే డుచునఘనడు. కాబటిర  ఆయన అంటాడు, “నరహ్తయ చేయవద్ుే  అని 
చెపుబడిన మయట మీరు వినఘనరు గద్ఘ.” మీకు హ్తయ చెయయయలనే ఆలోచన కూడఘ 
రాకూడద్ు అని యేసు చెబుతునఘనడు... కాబటిర  ఆయన హ్ృద్య ధరమశాసత రము 
వ ైపుకు చూసుత నఘనడు. ఆయన ఒక నియమము కొరకు చూసుత నఘనడు, మరియు ఆ 
నియమము అనిన సంసకృతులకు వరితసుత ంది్ మరియు ద్ేవుడు కోరు వాటిని కోరునటటే  
మనలను ఆహావనిసుత ంది్, మరియు ద్ేవుని కృప ద్ఘవరా మన హ్ృద్యములు మయరుు 
చెంది్నపుుడు మనలో కారయము చేయుచునన ఆయన రాజయ బలము ద్ఘవరా మనము 
అలయ మయతామే చేయగలుగుతఘము. 

— డా. క ైైగ్ ఎస్. కతనర్డ 

యిేసు మర్శయు ఇతర్ బో ధ్కులు లేఖ్నమును ప్రసాత వించినప్ుపడు, వార్మ సాధార్ణంగా 
“వరా యబడియుని” విషయములను గూర్శు మాటాో డార్మ. అయితద మతతయి 5:21-22లో, యిేసు 
“వరా యబడియుని” విషయమును గూర్శు గాక చెప్పబడిన విషయమును గూర్శు మాటాో డాడు. వరా యబడిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విషయములను గూర్శు యూదా బో ధ్కులు చెపిపన విషయములను సంబో ధించుటకు ఇది ఒక సామానయ 
విధానమ ైయునిది. పాత నిబంధ్నను సవాలు చదయుటగాక, పాత నిబంధ్న యొకు వాసతవిక అరా్ము నుండి 
తపిపపల యిన ప్రఖ్ాయతిగాంచిన పాత నిబంధ్న వాయఖ్ాయనములను యిేసు ఖ్ండించుచునాిడు. 

ఈ విసతర్ణ ఆజా యొకు వాసతవిక అరా్మునకు విసతర్ణ అయుయనిది, ఎందుకంటే అద ికేవలం 
వివర్ణను మాతరమే ఇవవలేదు. అద ికేవలం ఆజా యొకు ప్దముల అరా్మును వివర్శంచుటకు మాతరమే 
ప్రయతిించలేదు. బదులుగా, దదవుని ప్రతయక్షత యొకు విసత ృత నేప్థయములో ఆజా యొకు వాసతవిక 
ఉదదేశమును బయలుప్ర్చు విధానములలో ఆజాకు సహకర్శంచు విధ్ముగా ఇతర్ వాకయభాగములలోని 
అదనప్ు సమాచార్మును చదర్శుంద.ి ఈ నేప్థయములో, హతయను గూర్శు ఇవవబడిన ఆజా మానవాళి కొర్కు 
దదవుడు కల్వగశయుని శదీధను బయలుప్ర్చుటకు ఎలోప్ుపడూ ఉదదేశించబడింది అని, దాని యొకు వాసతవిక 
అంతర్ాభవములు కేవలం హతయను నిర్ోధించుటను దాట ివ ళ్లో యని యిేసు తెల్వయప్ర్చాడు. 

అవును, ద్ేవుడు నిరగమకాండములో హ్తయను నిష్రధించుచునఘనడు, మరియు కొండ 
మీద్ పాసంగములో యేసు ఆ ఆజఞను గూరిి మయటాే డినపుుడు, అది్ “హ్ృద్య 
పాపములు” అని మనము పటలచు కోిధము మరియు కోపమును హ్తుత కొంటటంది్ అని 
చెబుతూ ఆయన కొనస్ాగించఘడు. ఇపుుడు అకకడ జరుగుతునన విషయములను 
వివరించుటకు అనేక మయరగములు ఉనఘనయ. ఆ వాసతవిక ఆజఞతో యేసు ఏమి 
చేసుత నఘనడు? ఆయన ద్ఘనిని పాకకనబ టిర  ఒక కొితత  ఆజఞను పరిచయం చేసుత నఘనడు అని 
కొంద్రు అనఘనరు. నిరగమకాండములో ఇవవబడిన ఆజఞ బాహ్య సంబంధమ ైనద్ి 
అయుయండగా, ఇపుుడు యేసు వచిి ఒక కొితత  విషయమును చేరుిచునఘనడు, ఆ 
నిరగమకాండ ఆజఞలో కనిపటంచని మరియు లలని ఒక ఆజఞను చేరుిచునఘనడు, మరియు 
ఆయన ధరమశాసత రమును అంతరగతం చేసుత నఘనడు. యేసు ఒక కొితత  విషయమును 
చెపుుట లలద్ుగాని, ఆ ఆజఞలో అంతకు ముంద్ే ఉననద్ఘనిని ఆయన 
వ లికరతీయుచునఘనడు అని చెపుుట సమంజసమవుతుంద్ి అని నఘ ఆలోచన. 
ఉద్ఘహ్రణకు, పది్ ఆజఞలలో పద్ియవ ఆజఞయ ైన “న్న పొ రుగువాని యలుే  
ఆశంపకూడద్ు” అను ఆజఞలో ఇది్ సుషరమవుతుంది్. ఈ ఆజఞ హ్ృద్యమును 
మరియు హ్ృద్య పాపములను ఉదేే్శంచి మయటాే డుతుంది్. మరియు అద్ ిపది్ 
ఆజఞలనినటికీ కీలకమ ైనద్ిగా ఇవవబడినద్ి అని నఘ ఆలోచన, మరియు పది్ ఆజఞలలోని 
ఆజఞలు బాహ్య పావరతనలను గూరిి మయతామే మయటాే డుతునఘనయని మనము 
ఆనుకొనకూడద్ుగాని, ఆ పావరతనలకు కరంిద్ ఉనన హ్ృద్య కారయములు, హ్ృద్య 
పాపములు, హ్ృద్య వ ైఖరులను గూరిి కూడఘ మయటాే డుతునఘనయ. కాబటిర  కొండ 
మీద్ పాసంగములో యేసు ఏమి చేయుచునఘనడంటే, ఆయన ధరమశాసత రమును 
పునరుద్ధరించుచునఘనడు మరియు ద్ఘనిని సంపూరణ తీవాతలో వ లికర తీయుచునఘనడు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మరియు చరితాలో, అనగా ద్ేవుని పాజల జీవితములలో ఆ ఆజఞలు చద్ివిన చరితా 
కాలములో ధరమశాసత రములోనికర చొచుికొనిపో యన భా్షరతవములను 
తొలగించుచునఘనడు. కాబటిర  యేసు నిలువబడి, మనకు ధరమశాసత రము యొకక 
నిజమ ైన ఉదేే్శమును ఇసూత , ధరమశాసత రమును ద్ఘని యొకక పూరణతలో 
చూపుచునఘనడు. 

— డా. గ ై వాటర్డి 

మనము లేఖ్నములను ఎంత ఎకుువగా అధ్యయనం చదస్టతత , బెైబిలు దానిలోని విషయములను 
మర్లా మర్లా ఉలేో ఖసుత ంది అని అంత ఎకుువగా మనము చూడగలుగుతాము. ప్రవకతలు మర్శయు 
కతర్తనకార్మలు మర్లా మర్లా మోషత ధ్ర్ుశాసత రమును ప్రసాత విసాత ర్మ. యిేసు కూడా తర్చుగా పాత నిబంధ్నను 
ఉప్యోగశంచాడు. కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు కూడా చాలాసార్మో  ఈ విధ్ంగా చదశార్మ. కొనిిసార్మో , బెైబిలు 
ర్చయితలు తమ నిర్ాా ర్ణలకు ఏ విధ్ంగా వచాుర్మ అని అరా్ము చదసుకొనుట మనకు కషరమవుతుంది. 
అయితద ప్రతి సందర్భములోను, వాటి యొకు వాసతవిక అరా్మును ప్ునర్ావృతం చదయుట దావర్ా, సపషరము 
చదయుట దావర్ా మర్శయు విసతర్శంప్జేయుట దావర్ా బెైబిలు ఉలేో ఖ్నములు బెైబిలులోని ఇతర్ భాగములను 
నిర్ాధ ర్శసాత యి. మర్శయు అవి దీనిని ప్ర్శశుదాధ తు యొకు పతరర్ణలో చదశాయి. ఈ కార్ణం చదత, లేఖ్నముల 
యొకు అరా్మును మనము విశదీకర్శంచుచుండగా, లేఖ్నములు వాటిని అవి ఉలేో ఖంచు సాలములనిిటిని 
గుర్శతంచి, వాటికి మనలను మనము సమర్శపంచుకోవాల్వ. 

లేఖ్నము యొకు సంప్ూర్ణ విలువను గూర్శు మనము చదయుచుని చర్ులో ఇప్పటి వర్కు, 
మనము వాసతవిక అరా్మును మర్శయు బెైబిలు ఉలేో ఖ్నములను చూశాము. కాబటిర , ఇప్ుపడు ఒక బెైబిలు 
భాగములో నుండ ిమనము వ ల్వకితీయగల సర్శయి ైన అనువర్తనముల మీద దృషిరప టుర టకు స్టిదధముగా 
ఉనాిము. 

సరియ ైన అనువరతనములు 
సర్శయి ైన అనువర్తనములను మనము ఈ విధ్ంగా నిర్వచించుదాము: 

ఒక లలఖన భాగము యొకక వాసతవిక అరథము మరియు బ ైబిలు ఉలలే ఖనములు ఆ 
లలఖన భాగము యొకక శరితల మీద్ కలిగియుండవలస్టటన భావనఘతమక, పావరతన 
మరియు భావోద్ేవగ పాభావములు 

వాసతవిక అరా్ము మర్శయు బెైబిలు ఉలేో ఖ్నములు పతరర్ేపితమ ైనవి మర్శయు ప్రతి యుగములోని 
విశావసులందర్శ మీద సంప్ూర్ణ అధికార్మును కల్వగశయుంటాయి. ఇందుమూలముగానే లేఖ్నము యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సర్శయి ైన అనువర్తనములనీి బెైబిలు యొకు వాసతవిక అరా్ము మర్శయు ఉలేో ఖ్నములలో నుండ ివ లువడాల్వ 
మర్శయు వాటికి అనుగుణంగా ఉండాల్వ. అయితద మన అనువర్తనములు దదవుని దావర్ా పతరర్ేపించబడినవి 
కావు. మనము తపిపదములను చదసాత ము, మర్శయు మన అనువర్తనములు మార్మపచెందదగశనవి మర్శయు 
అభివృదిధప ందదగశనవి. అయినను, మన అనువర్తనములు లేఖ్నమునకు అనుగుణంగా ఉనింత వర్కు, అవి 
దదవుడు ఉదదేశించిన బెైబిలు ఉప్యోగములో భాగమ ైయుంటాయి, కాబటిర  బెైబిలు యొకు సంప్ూర్ణ విలువలో 
భాగమ ైయుంటాయి. 

బెైబిలు స్టిదాధ ంతము యొకు ప్రఖ్ాయతిగాంచిన ప ర టెస్ట రంట్ సార్ాంశమ ైన 1689కి చెందిన లండన్ బాపిరస్ర  
కన ఫషన్ ఆఫ్ ఫ యిత్, 1వ అధాయయము, 10వ భాగములో ఈ ఆలోచన వయకతప్ర్చబడింది: 

మతము యొకక వివాద్ములనిన నిరాథ రించబడగల, మరియు సభ్ల యొకక 
శాసనములనిన, పురాతన రచయతల యొకక అభిపాాయములు, పురుషుల 
స్టటద్ఘధ ంతములు, మరియు రహ్సయ ఆతమలు పరరక్ించబడగల, మరియు మనము 
ఆధఘరపడగల తీరుులనిచుి ఉననతమ ైన నఘయయయధిపత్ ఆతమ ద్ఘవరా 
అనుగిహ ంచబడిన పవితా లలఖనములల. 

బెైబిలు యొకు మానవ వాయఖ్ాయనము మర్శయు అనువర్తనము ప ర్పాటుప్డదగశనవని 
సార్వతిరకముగా ఉని ప ర టెస్ట రంట్ సంఘములనీి ఒప్ుపకుంటాయి. కాబటిర , మానవ ర్చయితలు 
మానయమ ైనవార్మ అయినప్పటికత, వార్మ సతయము యొకు ఉనితమ ైన తీర్పర్మలుగా మాతరం కాలేర్మ. మర్శయు 
మన జీవితములకు లేఖ్నము యొకు అనువర్తనము అవససర్మ ైనప్పటికత, మన అనువర్తనములు బెైబిలు 
వల  ప ర్పాటులేనివి అనిటుో గా మనం వయవహర్శంచకూడదు. 

మనము పాసంగించినపుుడు, వరణన — వివరణ — ఉంటటంద్ి మరియు ఒక 
అనువరతనము కూడఘ ఉంటటంద్ి. ద్ేవుని వాకయము యొకక అరథము ఒకటెైయుండఘలి, 
వాకయభాగము యొకక అరథము ఒకటెైయుండఘలి, మరియు శతఘబేముల పాటట అది్ 
ఒకటే అయుయండఘలి. అయత ేతరువాత, వాకయభాగమును నేపథయములో 
చూడవలస్టటవచిినపుుడు, అవి నిననటి కొరకు మరియు నేటి కొరకు విభిననమ ైన 
అనువరతనములను కలిగియుండవచుి; ఇది్ పామయణములో మయరుు కాద్ు. ఇది్ కేవలం 
అనువరతనలో భిననతవము మయతామే. 

— డా. మిగుయిేల్ నున జ్, అనువాదము 

లలఖనమునకు ఒక వాయఖయయనము మయతామే ఉండగలద్ు. ఆ ఒకక వాయఖయయనమునకు 
మనము పలు అనువరతనములను పొ ంద్వచుి, కాని అనువరతనము వాయఖయయనమునకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కటటర బడి ఉండఘలి. మనము ఎలేపుుడూ ద్ేవుని వాకయమును భాషయము చేయుచు, ఆ 
వాకయభాగము లలక వచనము యొకక ద్ేవుడు ఉదేే్శంచిన అరథమును వ లికరతీయుటకు 
పాయత్నంచఘలి, లలనియ డల మనము సవభాషయము చేస్టర పామయద్ం ఉంటటంద్ి, ద్ీనిలో 
మన స్ొ ంత అభిపాాయములను మరియు మన స్ొ ంత వాయఖయయనములను, మన స్ొ ంత 
ఆలోచనలను వాకయభాగము మీద్ రుద్ుే టకు పాయత్నస్ాత ము. ద్ీనిలో నుండి మనము 
తపటుద్ముల ైన అనువరతనములను పొ ంద్ుకుంటాము, మరియు అవి మీరు 
బో ధించుచునన లలక పాసంగించుచునన పాజలకు హాని కలిగించవచుి... కాబటిర  
వాయఖయయనము అనువరతనమునకు కటటర బడియుండఘలి; ఆలయగ ేఅనువరతనము 
వాయఖయయనమునకు కటటర బడియుండఘలి. 

— ర్ వ. థడ్ జేమ్సి, జూ. 

సర్శయి ైన అనువర్తనములు లేఖ్నము యొకు సంప్ూర్ణ విలువలో భాగమ ైయునాియి అను 
విషయమును మనసుిలో ఉంచుకొని, హెయిడెల ెర్డగ  కేటకిజం దావర్ా పరా తినిధ్యం వహించబడిన మర్ొక 
ప ర టెస్ట రంట్ ప్ర్ంప్ర్ హతయకు విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ఆజాను ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచినదో  చూదాే ము. 
లేఖ్నము యొకు సహాయకర్మ ైన మర్శయు ప ర్పాటుప్డదగశన సార్ాంశమును ఇచుుటకు ఈ కేటకిజం 
ప్దహార్వ శతాబేప్ు ఐర్ోపాలో వరా యబడింది. హెయిడెల ెర్డగ కేటకిజంలోని 105 ప్రశి ఈ విధ్ంగా ప్రశిిసుత ంది: 

ఆరవ ఆజఞలో మీ కొరకు ద్ేవుని చితతము ఏమిటి? 

మతోప్దదశము ఇచిున జవాబు: 

నేను నఘ పొ రుగువానిని చిననచూపుచూడకూడద్ు, అపహ్స్టటంచకూడద్ు, 
ద్ేవష్టంచకూడద్ు, లలక చంపకూడద్ు, కాని నఘ ఆలోచనల ద్ఘవరా, నఘ మయటల ద్ఘవరా, 
నఘ చూపు లలక స్టెైగల ద్ఘవరా, మరియు నేను చేయు కరియల ద్ఘవరా ఈ కారయములలో 
నేను ఇతరులకు సహ్కరించకూడద్ు; బద్ులుగా, పాతీకారేచఛను నేను పూరితగా 
విడిచిపెటార లి. అలయగ ేననున నేను కూడఘ గాయపరచుకోకూడద్ు లలక నిరేక్షయంగా 
అపాయములో పడవేసుకోకూడద్ు. 

కేటకిజం హతయకు విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ఆజాను మతతయి 5లో యిేసు ఇచిున ఉలేో ఖ్నములు 
మర్శయు ర్ోమా 12లో ప్రతీకార్మును గూర్శు పౌలు చదస్టిన బో ధ్తో సహా అనేక బెైబిలు ఉలేో ఖ్నముల 
వ లుగులో వాయఖ్ాయనిసుత ంది. 

ఇకుడ మనము చూచుచునిటుో , “హతయ చదయకూడదు” అన ేఒక సులువ ైన ఆజా యొకు సంప్ూర్ణ 
విలువ ఎంతో సంకిోషరముగాను, అనేక కోణములు కల్వగశనదిగాను ఉండగలదు. యిేసు మర్శయు పౌలును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుసర్శంచి, హెయిడెల ెర్డగ కేటకిజం యొకు ర్చయితలు ఈ ఆజాను కేవలం అనాయయముగా మానవ 
జీవితమును తీయుటకు మాతరమే అనువర్శతంచలేదుగాని, దదవషము మర్శయు అవమానముల వంట ిహతయను 
పల ల్వన వాటికి కూడా అనువర్శతంచార్మ. ఇటిర  అనువర్తనములు హతయను నిషతధించు ఉదదేశము గల వాసతవిక 
అరా్ము మీద, దాని బెైబిలు ఉలేో ఖ్నముల మీద ఆధార్ప్డియునాియి, మర్శయు అవి మన సమకాలీన 
ప్ర్శస్టిాతులకు సర్శప్డునవిగా ఉనాియి. ఈ కార్ణముల చదత, హతయకు విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ఆజా యొకు 
సంప్ూర్ణ విలువలో అవి భాగమ ైయునాియి. 

అయతే, “‘నరహ్తయ చేయకూడద్ు’ అను ఆజఞను అనువరితంచుటకు సరియ ైన 
మయరగములు ఏవి?” అను పాశనను మీరు అడిగినటేయతే, మనము పాజలను 
చంపకూడద్ు అను అరథము ద్ఘనిలో సుషరముగా ఉననద్ి. అయత ేఆజఞ ఇంత మయతామే 
చెబుతుంద్ ిఅని చెపుుట సమంజసం కాద్ు. మీరు మీ సహ్ో ద్రుని మీద్ కోపపడితే, 
అది్ హ్తయ చేయుటతో సమయనమని యేసు సవయంగా కొండ మీద్ పాసంగములో 
స్టెలవిచఘిడు. తరువాత పాజల మీద్ మనము చూపు కోపము మరియు అసహ్నము 
ఆ ఆజఞను ఉలేంఘ సుత ంది్ అని చూచునటటే  ఆయన మనలను పోా తుహ ంచఘడు. కాబటిర  
ద్ఘనిని నేడు అనువరితంచుకొను విషయములో, పది్ ఆజఞలు నేడు కూడఘ 
ఔచితయమ ైయుననవి అని చూచుటలో పాజలకు సహాయము చేయుట చఘలయ 
అవసరమని నఘ ఆలోచన, ఎంద్ుకంటే ద్ేవునికర విరోధముగా చేయు తపటుద్ము 
యొకక తీవాతను అవి అరథము చేసుకుంటాయ, మరియు మనము వాటిని 
చూచుచుండగా, అది్ ఆశంచుట కావచుి, లలక కోిధము, లలక ఇతర అభిలయషలు 
మరియు వాంఛలు కావచుి, వాటితో ద్ేవుడు హ్ృద్య స్ాథ యలో వయవహ్రించని 
య డల అవి మరింత హానిని కలిగించు పామయద్ం ఉననద్.ి కాబటిర  బ ైబిలు భాగము 
యొకక అనువరతనము, రానురాను మరింత తీవామవవగల సమసయలను చిగురులోనే 
తుంచివేయునటటే  పాజలకు సహాయము చెయయయలి. వాసతవానికర చిగురు స్ాథ యలో ఉనన 
సమసయ కూడఘ తీవామ ైనదే్నని కొండ మీద్ పాసంగములో యేసు స్టెలవిచుిచునఘనడు. 

— డా. స్ట ైమన్ విబర్డర 

కొండ మీద్ పాసంగములో, యేసు ధరమశాసత రము మీద్ తన యొకక అధికారిక బో ధనను 
మనకు ఇచుిచునఘనడు, మరియు ఆయన చేయుచునన ఒక పని ఏమిటంటే, ఆ 
ఆజఞలను తీసుకొని వాటిని లోతెైన హ్ృద్య స్ాథ యకర న టటర టకు 
పాయత్నంచుచునఘనడు. కాబటిర  “నరహ్తయ చేయవద్ుే  అని చెపుబడిన మయట మీరు 
వినఘనరు గద్ఘ” అని ఆయన చెపటునపుుడు, అది్ వాసతవమ ైయుననది్. అయతే యేసు 
ఒక అడుగు ముంద్ుకు వ ళే్ల ధరమశాసత రము యొకక నిజమ ైన ఉదేే్శమును మనకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూపుచునఘనడు. మనము హ్తయ చేయకపో వుట మయతామే కాద్ుగాని, మనము 
హ్తయకు సంబంధించిన మయటలను, ద్ేవషముతో కూడిన మయటలను, “ఓ మూరుు డఘ” 
అను మయటను పో లియునన మయటలను కూడఘ పలుకకూడద్ు. లలక, మనము మన 
సహ్ో ద్రుని ద్ేవష్టంచకూడద్ు. మరొక మయటలో, నిరగమకాండములో, పద్ ిఆజఞలలో 
ఉనన ధరమశాసత రము ఒక పనిని చేయకపో వుటను గూరిినద్ి మయతామే కాద్ు. ఈ 
నియమములను చద్ువునపుుడు మనము అరథము చేసుకొనవలస్టటన ఒక లోతెైన 
ఉదేే్శము ఉననద్ని ఆయన మనకు చూపుచునఘనడు. కాబటిర  ఈ నియమములను 
అరథము చేసుకొను విధఘనము కేవలం నిష్రధించుట మయతామే కాద్ుగాని, ఒక 
ఖచిితమ ైన ఆజఞ కూడఘ ఇవవబడినద్ి. “హ్తయచేయకూడద్ు” అని మయతామే కాద్ుగాని, 
“జీవమును పాకటించండి” అను అరథము కూడఘ ఉననద్ ి... కాబటిర  పాత నిబంధనలోని 
పాాముఖయమ ైన భాగములను యేసు వివరించుచుండగా, ఆయన ద్ఘనిని చివరికర రెండు 
విషయములకు పరిమితము చేస్ాత డు: మన పూరణ హ్ృద్యముతో ద్ేవుని పరామించుట 
మరియు మన వల  మన పొ రుగువారిని పరామించుట. పరామించమని ఇవవబడిన ఒక 
సుషరమ ైన ఆజఞ ధరమశాసత రము యొకక నిజమ ైన ఉదేే్శమ ైయుననది్. 

— డా. బరా ండన్ కోీ 

ఆధ్ునిక లోకములో, బెైబిలు హతయను నిస్టతధించుటకు సంబంధించిన విషయములను గూర్శు 
క ైైసతవులు అనేక ర్కముల నిర్ణయములను తీసుకొనవలస్టియుంటుంది. గర్భవిచిుతి, అనాయాసమర్ణము, 
ఆతుహతయ, యుదధము, నిర్మపతదర్శకము మర్శయు అనేక ఇతర్ అపాయముల ర్ూప్ములో మానవ జీవితము 
మర్శయు గౌర్వము మీద అనేక దాడులను మనము ఎదుర్ొుంటాము. ప్రతి సందర్భములోను, హతయకు 
విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ఆజా మనలను బాధ్ుయలుగా చదసుత ంది. మర్శయు లేఖ్నము యొకు 
వాయఖ్ాయనకర్తలుగా ఆ బాధ్యతలు ఏమిటో కనుగొనుట మనము కల్వగశయుని ప్నులలో ఒకటెైయునిది. 
మనము అలా చదయుచుండగా, ఆజా యొకు నిజమ ైన అరా్ము ఏమిటో మనము మర్శంత సంప్ూర్ణముగా 
బయలుప్ర్చగలుగుతాము. 

ముగింపు 

అరా్ము యొకు సంకిోషరతను గూర్శున ఈ పాఠంలో, లేఖ్నము యొకు అక్షర్ారా్ భావనను దాని 
యొకు ఏక, వాయకర్ణ-చార్శతిరక అరా్ముగా దృషిరంచు చర్శతరను మనము చర్శుంచాము, మర్శయు ఒక బెైబిలు 



ఆయన మనకు లేఖ్నమును 
అనుగీహించాడు:  
వాయఖ్ాయనమునకు ప్ునాదులు 

 ఐదవ పాఠము:  
అరా్ము యొకు సంకిోషరత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శి లు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భాగము యొకు వాసతవిక అరా్ము, బెైబిలు ఉలేో ఖ్నములు, మర్శయు సర్శయి ైన అనువర్తనముల దృషార ా దాని 
యొకు సంప్ూర్ణ విలువను వర్శణంచాము. 

ఈ పాఠంలో మనము చూస్టినటుో , ప్రతి బెైబిలు భాగమునకు ఒక సంకిోషరమ ైన వాసతవిక అరా్ము 
ఉనిది. అద ిఎంత సంకిోషరమ ైనద ిఅంట,ే అది వాసతవిక శరీతల యొకు భావనలను, ప్రవర్తనలను మర్శయు 
భావోదదవగములను అనేక విధాలుగా తాకుతుంది. అయితద దీనిని మించి, ఈ సంకిోషరమ ైన వాసతవిక అరా్మునకు 
అనేక పాక్షిక సార్ాంశములు కూడా ఉనాియి. వాసతవిక అరా్ము మన అవగాహనకు ఒక ప ర్పాటులేని 
ఆకార్మును, ప్ునాదిని అందిసుత ంది. అయితద లేఖ్నము యొకు సంప్ూర్ణ విలువను గూర్శున అవగాహనను 
ప ందుటకు, మనము బెైబిలు ఉలేో ఖ్నములలో సహాయమును కనుగొనాల్వ మర్శయు నేట ిమన లోకము 
కొర్కు అనేక సర్శయి ైన అనువర్తనములను కూడా మనము చెయాయల్వ. 
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